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پَیدایش
دنیا کی تخلیق کا پہلا :دن روشنی

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

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 دنکو کا نام دیا اور یکی تار راتکو کا۔ شام ہوئی، پھر
صبح۔ یوں پہلا دن گزر گیا۔

دوسرا :دن آسمان
6 الله نے کہا، پانی” کے ایکدرمیان ایسا گنبد پیدا ہو جسجائے سے 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 خشکطرفدوسری 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 پودےایسےکرے، بیججو رکھتے ہوں اور درختایسے
جن پھلکے اپنی اپنی قسم بیجکے رکھتے “ہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ زمین12 یاولنے ہر پیدا کی، پودےایسے جو اپنی
اپنی قسم بیجکے رکھتے اور درختایسے جن پھلکے اپنی اپنی قسم بیجکے رکھتے تھے۔ الله نے دیکھا کہ یہ اچھا
ہے۔ شام13 ہوئی، پھر صبح۔ یوں تیسرا دن گزر گیا۔

چوتھا :دن سورج، چاند ستارےاور
14 الله نے کہا، آسمان” پر روشنیاں پیدا ہو جائیں تاکہ دن راتاور 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 بڑیدو روشنیاں
بنائیں، سورج جو بڑا تھا دن حکومتپر کرنے کو اور چاند جو چھوٹا راتتھا پر۔ اِن کے علاوہ اُس ستاروںنے کو
بھی بنایا۔ اُس17 اُنہیںنے آسمان پر رکھا تاکہ وہ دنیا روشنکو کریں، دن18 راتاور کریںحکومتپر 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 مخلوقاتدیگر اور قسمہر کے پَر رکھنے والے بھیجاندار بنائے۔ الله نے دیکھا کہ
یہ اچھا ہے۔ اُس22 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
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24 الله نے کہا، زمین” ہر قسم کے جاندار :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 سے مشابہت رکھے۔ وہ تمام جانوروں پر

حکومت کرے، سمندر مچھلیوںکی پر، ہَوا پرندوںکے پر، مویشیوں پر، جانوروںجنگلی پر اور زمین پر تمامکے رینگنے
والے جانداروں “پر۔ یوں27 الله انساننے کو صورتاپنی پر بنایا، الله پر۔صورتکی اُس اُنہیںنے مرد عورتاور
بنایا۔ 28 الله نے اُنہیں برکت دی اور کہا، پھلو” پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ دنیا تم سے بھر جائے اور تم اُس پر
اختیار رکھو۔ سمندر کی مچھلیوں، ہَوا پرندوںکے اور زمین پر کے تمام رینگنے والے جانداروں حکومتپر “کرو۔

الله29 اُننے مزیدسے بیجتمام”کہا، پودےدار پھلاور تمہارےدرختدار اُنہیںمَیںہیں۔ہی تم کھانےکو
کے لئے دیتا ہوں۔ مَیںطرحاِس30 تمام جانوروں کو کھانے کے لئے یالی ہر دیتا میںجسہوں۔ بھی جان وہہے
یہ کھا سکتا ہے، خواہ وہ زمین پر چلنے پھرنے والا جانور، ہَوا کا پرندہ یا زمین پر رینگنے والا کیوں نہ “ہو۔ ایسا ہی
ہوا۔ 31 الله سبنے پر نظر کی تو دیکھا کہ بہتوہ اچھا بن گیا ہے۔ شام ہوئی، پھر صبح۔ چھٹا دن گزر گیا۔

2
ساتواں :دن آرام

یوں1 آسمان و زمین اور اُن کی تمام چیزوں کی تخلیق مکمل 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 مخصوصاُسے 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 ربجبہے۔ خدا نے آسمان و زمین کو بنایا 5 تو شروع میں یاں جھاڑ اور

پودے نہیں اُگتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ الله بارشنے کا انتظام نہیں کیا تھا۔ اور ابھی انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ
زمین کی باڑیکھیتی کرتا۔ اِس6 کی بجائے زمین میں سے دُھند اُٹھ کر اُس پوریکی سطح کو تر کرتی تھی۔ 7 پھر
رب خدا زمیننے سے مٹی لے کر انسان تشکیلکو دیا اور اُس نتھنوںکے میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان
ہوا۔

رب8 ایکمیںعدنملـِکمیںمشرقنےخدا باغ لگایا۔ اُس میں اُس اُسنے آدمی کو اُسجسےرکھا نے بنایا
تھا۔ رب9 کےخدا حکم پر میںزمین طرحطرحسے پھوٹدرختکے نکلے، درختایسے جو کشدلمیںدیکھنے
اور کھانے کے لئے اچھے تھے۔ باغ بیچکے میں درختدو ایکتھے۔ کا پھل زندگی بخشتا تھا دوسرےجبکہ کا
پھل اچھے بُرےاور پہچانکی دلاتا تھا۔ میںعدن10 ایکسے یا نکلدر باغکر پاشیآبکی کرتا تھا۔ وہاں بہہسے
کر وہ چار شاخوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی11-12 شاخ کا نام فیسون ہے۔ وہ ملـِک یلہ حو گھیرےکو ہوئے بہتی ہے
خالصجہاں سونا، ُگوگل کا گوند اور عقیِق *احمر پائے جاتے ہیں۔ دوسری13 کا نام جیحون ہے کوشجو
گھیرےکو ہوئے بہتی ہے۔ تیسری14 کا نام دِجلہ ہے جو اسور مشرقکے کو جاتی اورہے چوتھی کا فراتنام
ہے۔
* 2:11-12 عقیِق :احمر carnelian
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رب15 خدا نے پہلے آدمی کو باِغ عدن میں رکھا تاکہ وہ اُس کی باغ بانی اور حفاظت کرے۔ لیکن16 رب

خدا نے اُسے آگاہ کیا، تجھے” ہر درخت کا پھل کھانے اجازتکی ہے۔ درختجسلیکن17 کا پھل اچھے
بُرےاور کی پہچان دلاتا اُسہے کا پھل کھانا منع ہے۔ اگر اُسے کھائے ًتو مرےیقینا “گا۔

رب18 خدا نے کہا، اچھا” نہیں کہ آدمی اکیلا رہے۔ مَیں اُس کے لئے مناسبایک مددگار بناتا “ہوں۔
رب19 خدا نے مٹی زمینسے پر چلنے پھرنے والے جانور اور ہَوا پرندےکے بنائے ابتھے۔ وہ اُنہیں آدمی کے

پاس لے آیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اُن کے کیا کیا نام رکھے یوںگا۔ ہر جانور کو آدم طرفکی نامسے مل گیا۔
20 آدمی نے تمام مویشیوں، پرندوں اور زمین پر پھرنے والے جانداروں کے نام رکھے۔ لیکن اُسے اپنے لئے کوئی
مناسب 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 گوشتجگہ 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 جیسی ہی میریہے، ہڈیوں میں سے ہڈی میرےاور گوشت میں گوشتسے
اِسہے۔ 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 عورتاور ننگے تھے،
لیکن یہ اُن کے لئے شرم باعثکا نہیں تھا۔

3
گناہ کا آغاز

زمینسانپ1 پر چلنے پھرنے والے اُن تمام جانوروں سے یادہ چالاکز تھا جن ربکو خدا نے بنایا تھا۔ اُس نے
عورت سے پوچھا، کیا” الله نے واقعی کہا کہ باغ کسیکے بھی درخت کا پھل نہ “کھانا؟ عورت2 جوابنے
دیا، ہرگز” نہیں۔ ہم باغ کا پھلہر کھا سکتے ہیں، درختاُسصرف3 پھلکے سے گریز کرنا ہے باغجو بیچکے
میں ہے۔ الله نے کہا کہ اُس کا پھل نہ کھاؤ بلـکہ اُسے چھونا بھی نہیں، ورنہ ًتم یقینا مر جاؤ “گے۔ سانپ4 نے
عورت سے تم”کہا، ہرگز نہ مروگے، 5 بلـکہ الله جانتا ہے جبکہ تم اُس پھلکا کھاؤ گے تمہاریتو 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 فریبدلسےسبہے۔کشدل
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 دےبھیکو دیا، کیونکہ وہ اُس کے ساتھ تھا۔ اُس بھینے کھا لیا۔ لیکن7 کھاتے ہی اُن کی آنکھیں
کھل گئیں اور اُن کو معلوم ہوا کہ ہم ننگے ہیں۔ چنانچہ اُنہوں نے انجـیر کے سیپتے کر لنگیاں بنا لیں۔

شام8 ٹھنڈیجبوقتکے ہَوا چلنے لـگی تو اُنہوں ربنے خدا کو باغ میں چلتے پھرتے سنا۔ وہ ڈر مارےکے
درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ رب9 خدا نے پکار کر کہا، آدم،” تُو کہاں “ہے؟ 10 آدم جوابنے دیا، مَیں”
نے تجھے باغ میں چلتے ہوئے سنا تو ڈر گیا، کیونکہ مَیں ننگا ہوں۔ اِس لئے مَیں چھپ “گیا۔ 11 اُس نے کس”پوچھا، نے تجھے بتایا کہ تُو ننگا ہے؟ کیا تُو نے اُس درخت کا پھل کھایا ہے جسے کھانے سے مَیں نے منع کیا
“تھا؟ آدم12 نے کہا، عورتجو” تُو میرےنے ساتھ ہنے ر کے لئے دی اُسہے مجھےنے پھل دیا۔ اِس لئے مَیں
نے کھا “لیا۔ رباب13 عورتخدا مخاطبسے ہوا، تُو” نے یہ کیوں عورت“کیا؟ جوابنے دیا، سانپ” نے
مجھے بہکایا تو مَیں نے “کھایا۔
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رب14 خدا سانپنے سے کہا، چونکہ” تُو نے یہ کیا، اِس لئے تُو تمام مویشیوں اور جنگلی جانوروں میں لعنتی

ہے۔ تُو عمر پیٹبھر بلکے رینگے گا خاکاور چاٹے گا۔ تیرےمَیں15 عورتاور درمیانکے دشمنی پیدا کروں
گا۔ اُس کی اولاد تیری اولاد کی دشمن ہو گی۔ تیرےوہ سر کو کچل ڈالے گی جبکہ تُو اُس کی ایڑی پر کاٹے
“گا۔

ربپھر16 مخاطبسےعورتخدا ہوا اور تُوجب”کہا، اُمید تکلیفتیریمَیںتوگیہوسے بڑھاؤںبہتکو گا۔
تیرےجب بچے ہوں گے تو تُو شدید درد کا شکار ہو گی۔ تُو اپنے شوہر کی کرےتمنا گی لیکن وہ تجھ حکومتپر
“گا۔کرے آدم17 اُسسے نے کہا، تُو” نے بیویاپنی باتکی مانی اور درختاُس پھلکا جسےکھایا کھانے
مَیںسے منعنے کیا تھا۔ اِس لئے زمینسےسببتیرے لعنتپر اُسہے۔ حاصلخوراکسے کرنے لئےکے تجھے
عمر مشقتمحنتبھر پڑےکرنی گی۔ تیرے18 لئے وہ پودےخاردار کٹارےاونٹاور کرےپیدا گی، حالانکہ تُو
اُس سے خوراکاپنی بھی کرےحاصل گا۔ 19 پسینہ بہا بہا کر تجھے روٹی کمانے کے لئے بھاگ دوڑ پڑےکرنی
گی۔ اور یہ سلسلہ تکموت جاری رہے گا۔ تُو محنت کرتے کرتے دوبارہ زمین میں لوٹ جائے گا، کیونکہ تُو
اُسی سے لیا گیا ہے۔ خاکتُو ہے اور خاکدوبارہ میں مل جائے “گا۔

20 آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا یعنی زندگی رکھا، کیونکہ بعد میں وہ تمام زندوں کی ماں بن گئی۔ رب21 خدا
نے آدم اور اُس بیویکی کے لئے کھالوں لباسسے بنا کر اُنہیں پہنایا۔ اُس22 نے کہا، انسان” ہماری مانند ہو گیا
اچھےوہہے، بُرےاور کا علم رکھتا ابہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھا کر زندگی بخشنے درختوالے پھلکے سے
اورلے اُس سے کھا کر تکہمیشہ زندہ “رہے۔ اِس23 لئے رب خدا اُسےنے باِغ عدن نکالسے کر اُس زمین کی
کھیتی باڑی کرنے کی ذمہ داری جسدی میں سے اُسے لیا گیا تھا۔ انسان24 کو خارج کرنے کے بعد اُس نے
باِغ عدن مشرقکے میں کروبی کھڑےفرشتے کئے اور ساتھ آتشیایکساتھ تلوار رکھی جو اِدھر اُدھر تھیگھومتی
تاکہ اُس راستے کرےحفاظتکی جو زندگی بخشنے تکدرختوالے پہنچاتا تھا۔

4
قابیل اور ہابیل

آدم1 حوا سے ہم بستر ہوا تو اُن کا پہلا بیٹا قابیل پیدا ہوا۔ حوا نے کہا، رب” کی مدد سے مَیں ایکنے مرد
حاصل کیا “ہے۔ بعد2 قابیلمیں کا بھائی ہابیل پیدا ہابیلہوا۔ یوں بھیڑبکر کا بنچرواہا گیا قابیلجبکہ باڑیکھیتی
کرنے لگا۔

پہلا قتل
کچھ3 دیر کے بعد قابیل ربنے کو اپنی فصلوں میں سے پیشکچھ کیا۔ ہابیل4 بھینے پیشنذرانہ کیا، لیکن

اُس اپنینے یوں بکر بھیڑ پہلوٹھےکچھکے اُن کی سمیتچربی ہابیلچڑھائے۔ کا ربنذرانہ پسندکو آیا، 5 مگر قابیل
کا نذرانہ منظور نہ ہوا۔ یہ دیکھ بڑےقابیلکر میںغصے آ گیا، اور اُس کا منہ بگڑ گیا۔ رب6 نے پوچھا، تُو” غصے
میں کیوں آ گیا ہے؟ تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ 7 کیا اگر تُو نیتاچھی رکھتا توہے اپنی نظر اُٹھا نہیںطرفمیریکر
دیکھ سکے گا؟ لیکن اگر اچھی نیت نہیں رکھتا تو !خبردار دروازےگناہ 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۔
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ربتب9 قابیلنے سے تیرا”پوچھا، بھائی ہابیل کہاں قابیل“ہے؟ جوابنے مجھے”دیا، کیا !پتا کیا اپنے بھائی

کی دیکھ بھال کرنا میری ذمہ داری “ہے؟ رب10 نے کہا، تُو” نے کیا کِیا تیرےہے؟ بھائی کا خون زمین میں
سے پکار کر مجھ سے یاد فر کر رہا ہے۔ اِس11 لئے تجھ پر لعنت ہے اور زمین نے تجھے رد کیا ہے، کیونکہ زمین
کو منہ کھول تیرےکر ہاتھ قتلسے کئے ہوئے بھائی کا خون پینا پڑا۔ اب12 جبسے تُو کرےباڑیکھیتی گا
تو زمین اپنی پیداوار دینے سے کرےانکار گی۔ تُو مفرور ہو کر مارا پھرےمارا “گا۔ قابیل13 نے کہا، میری”
سختنہایتسزا مَیںہے۔ برداشتاِسے نہیں کر پاؤں گا۔ آج14 تُو مجھے زمین کی سطح سے بھگا رہا ہے اور مجھے
تیرے چھپبھیسےحضور جانا مَیںہے۔ مفرور حیثیتکی سے مارا مارا پھرتا رہوں گا، اِس لئے بھیکوجس پتا
چلے گا کہ مَیں کہاں ہوں وہ مجھے قتل کر ڈالے “گا۔ ربلیکن15 اُسنے سے کہا، ہرگز” نہیں۔ قابیلجو کو
کرےقتل اُس ساتسے گُنا بدلہ لیا جائے “گا۔ ربپھر نے اُس 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 ایکنے 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 لمکبیٹا تھا۔ لمک19 کی دو یاں بیو تھیں، عدہ اورِضلّہ۔ 20 عدہ کا بیٹا یابل تھا۔ اُس کی
نسل لوگکے میںخیموں ہتے ر مویشیاور لتے پا تھے۔ یابل21 کا بھائی یوبل تھا۔ اُس نسلکی لوگکے *سرود اور
بانسری بجاتے تھے۔ 22 ِضلّہ کے بھی بیٹا پیدا جسہوا کا نام بل تُو قابیل تھا۔ وہ لوہار تھا۔ اُس کی نسل لوگکے
پیتل اور لوہے چیزیںکی بناتے بلتھے۔ تُو قابیل بہنکی کا نام نعمہ تھا۔ لمکدنایک23 اپنینے یوں بیو سے عدہ”کہا، اور ِضلّہ، باتمیری لمک!سنو کی یو، میرےبیو الفاظ پر غور !کرو ایک24 آدمی نے مجھے زخمی کیا تو مَیں
نے اُسے مار ایکڈالا۔ لڑکے میرےنے چوٹ لگائی تو مَیں نے اُسے قتل کر دیا۔ جو قابیل کو کرےقتل اُس
ساتسے گُنا بدلہ لیا جائے گا، لیکن لمکجو کرےقتلکو اُس سے ستتر گُنا بدلہ لیا جائے “گا۔

سیت انوساور
آدم25 اور حوا ایککا اَور بیٹا پیدا ہوا۔ حوا نے اُس کا نام سیت رکھ کر کہا، الله” نے مجھے ہابیل کی جگہ

جسے قابیل نے قتل کیا ایک اَور بیٹا بخشا “ہے۔ سیت26 کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا نام انوس
رکھا۔
اُن دنوں ربلوگمیں کا نام لے عبادتکر کرنے لـگے۔

5
آدم تکنوحسے نسبکا نامہ

ذیل1 میں آدم نسبکا نامہ درج ہے۔
اللهجب انساننے خلقکو کیا تو اُس نے اُسے صورتاپنی پر بنایا۔ اُس2 اُنہیںنے مرد عورتاور پیدا کیا۔ اور

دنجس اُس نے اُنہیں خلق کیا اُس نے اُنہیں دےبرکت کر اُن کا نام آدم یعنی انسان رکھا۔
* 4:21 :سرود لفظی :ترجمہ چنگ۔ چونکہ یہ ساز برِ صغیر میں کم استعمالہی ہوتا اِسہے، لئے مترجمین نے اِس کی لفظجگہ استعمال‘سرود’ کیا
ہے۔
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آدم3 کی اُسجبتھیسال130عمر کا سیتبیٹا پیدا صورتسیتہوا۔ لحاظکے سے باپاپنے کی مانند تھا،

وہ اُس مشابہتسے رکھتا تھا۔ سیت4 پیدائشکی کے بعد آدم مزید 800 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں
بھی پیدا ہوئے۔ 5 وہ سال930 کی عمر فوتمیں ہوا۔

سیت6 سال105 کا تھا جب اُس کا انوسبیٹا پیدا ہوا۔ اِس7 کے بعد وہ مزید سال807 زندہ رہا۔ اُس کے
اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 8 وہ سال912 کی عمر فوتمیں ہوا۔

انوس9 برس90 کا تھا جب اُس کا بیٹا قینان پیدا ہوا۔ اِس10 کے بعد وہ مزید 815 سال زندہ رہا۔ اُس کے
اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 11 وہ سال905 کی عمر فوتمیں ہوا۔

قینان12 70 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا مہلل ایل پیدا ہوا۔ اِس13 کے بعد وہ مزید 840 سال زندہ رہا۔ اُس
کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 14 وہ سال910 کی عمر فوتمیں ہوا۔

مہلل15 سال65ایل کا اُسجبتھا کا بیٹا یارد پیدا ہوا۔ اِس16 بعدکے وہ سال830مزید زندہ رہا۔ اُس کے
اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 17 وہ سال895 کی عمر فوتمیں ہوا۔

18 یارد 162 سال کا تھا جب اُس کا حنوکبیٹا پیدا ہوا۔ اِس19 کے بعد وہ مزید 800 سال زندہ رہا۔ اُس
کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 20 وہ سال962 کی عمر فوتمیں ہوا۔

حنوک21 65 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا متوسلح پیدا ہوا۔ اِس22 کے بعد وہ مزید 300 سال الله کے ساتھ
چلتا رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 23 وہ سال365کُل دنیا میں رہا۔ حنوک24 الله کے ساتھ ساتھ
چلتا تھا۔ سال365 کی عمر میں غائبوہ ہوا، کیونکہ الله نے اُسے اُٹھا لیا۔

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

سال182لمک28 کا اُسجبتھا کا بیٹا پیدا ہوا۔ اُس29 اُسنے کا نام نوح یعنی تسلی رکھا، کیونکہ اُس نے
اُس بارےکے میں ہمارا”کہا، باڑیکھیتی کا تکلیفنہایتکام دہ اِسہے، لئے کہ الله زمیننے لعنتپر بھیجی
ابلیکنہے۔ ہم بیٹے معرفتکی 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 سال500 کا جبتھا اُس کے بیٹے سِم، حام یافتاور پیدا ہوئے۔
6

لوگوں کی یادتیاں ز
1 دنیا میں لوگوں کی تعداد ھنے بڑ لـگی۔ اُن ہاںکے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تب2 آسمانی ہستیوں نے دیکھا کہ بنی نوع

انسان کی صورتخوببیٹیاں ہیں، اور اُنہوں نے اُن میں سے کچھ چن کر اُن شادیسے کی۔ 3 ربپھر نے میری”کہا، روح ہمیشہ کے لئے انسان میں نہ رہے کیونکہ وہ فانی مخلوق ابہے۔ سے وہ 120 سال سے یادہ ز زندہ
نہیں رہے “گا۔ 4 اُن دنوں میں اور بعد میں بھی دنیا میں قامتدیو افراد تھے جو انسانی عورتوں اور اُن آسمانی ہستیوں
کی شادیوں سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ قامتدیو افراد قدیم زمانے کے مشہور سورما تھے۔

رب5 نے دیکھا کہ انسان نہایت بگڑ گیا ہے، کہ اُس کے تمام خیالات لگاتار بُرائی طرفکی مائل ہتے ر ہیں۔
وہ6 پچھتایا مَیںکہ انساننے کو بنا کر دنیا میں رکھ دیا اورہے، دُکھسختاُسے ہوا۔ اُس7 نے مَیںگو”کہا، ہی
نے انسان کو خلق کیا مَیں اُسے رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ مَیں صرفنہ لوگوں کو بلـکہ زمین پر چلنے پھرنے
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اور رینگنے والے جانوروں اور ہَوا کے پرندوں کو ہلاکبھی کر دوں گا، کیونکہ مَیں پچھتاتا ہوں کہ مَیں نے اُن
کو “بنایا۔

سیلاببڑے کے لئے نوح کی یاں تیار
نوحصرف8 ربپر کی نظرِ کرم تھی۔ 9 یہ اُس کی زندگی کا بیان ہے۔
راستنوح باز تھا۔ اُس زمانے لوگوںکے وہیصرفمیں تھا۔بےقصور وہ الله ساتھکے 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 خرابدنیا تھی، کیونکہ تمام جانداروں زمیننے پر اپنی روِش کو بگاڑ دیا تھا۔

تب13 الله نے نوح سے کہا، مَیں” نے تمام جانداروں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اُن سببکے
پوریسے دنیا ظلم و تشدد سے بھر گئی چنانچہہے۔ مَیں اُن کو سمیتزمین تباہ کر دوں گا۔ اب14 اپنے لئے *سرو
لـکڑیکی کی کشتی بنا لے۔ اُس کمرےمیں ہوں اور اُسے اندر اور باہر تارکول لگا۔ اُس15 کی لمبائی 450 فٹ،
چوڑائی فٹ75 اور اونچائی فٹ45 ہو۔ 16 کشتی کی چھت کو یوں بنانا کہ اُس کے نیچے 18 انچ کھلا رہے۔
ایک طرف دروازہ ہو، اور اُس کی تین منزلیں ہوں۔ مَیں17 پانی کا اِتنا بڑا سیلاب لاؤں گا کہ وہ زمین کے تمام
جانداروں ہلاککو کر ڈالے گا۔ زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تیرےلیکن18 ساتھ مَیں عہد باندھوں گا
جس تحتکے تُو اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور بہوؤں کے ساتھ کشتی میں جائے گا۔ 19 ہر قسم کے جانور ایککا
نر ایکاور مادہ بھی اپنے ساتھ کشتی میں لے جانا تاکہ تیرےوہ ساتھ جیتے بچـیں۔ 20 ہر قسم کے پَر رکھنے والے
جانور اور ہر قسم کے زمین پر پھرنے یا رینگنے والے 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 اپنے”کہا، سمیتگھرانے داخلمیںکشتی ہو جا، اِسکیونکہ دور لوگوںکے میں سے

مَیں صرفنے راستتجھے باز پایا ہے۔ 2 ہر قسم پاککے جانوروں میں ساتساتسے نر و مادہ جوڑےکے
ناپاکجبکہ جانوروں میں سے نر و مادہ ایکایکصرفکا جوڑا ساتھ جانا۔لے اِسی3 طرح 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 ربجیسا نے حکم دیا تھا۔ 6 وہ سال600 کا جبتھا یہ سیلابطوفانی زمین پر آیا۔
سیلابطوفانی7 سے بچنے کے لئے نوح اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور بہوؤں ساتھکے میںکشتی سوار ہوا۔ زمین8 پر

پھرنے پاکوالے ناپاکاور جانور، پَر رکھنے والے اور تمام رینگنے والے جانور بھی آئے۔ 9 نر و مادہ صورتکی
میں دو دو ہو کر وہ نوح 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۔
* 6:14 :سرو عبرانی متروکلفظ شایدہے۔ اُس مطلبکا سرو یا دیودار لـکڑیکی ہو۔
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11 سبیہ کچھ وقتاُس نوحجبہوا سال600 کا دوسرےتھا۔ مہینے کے ویں17 دن زمین کی گہرائیوں

میں سے تمام چشمے پھوٹ نکلے اور آسمان پر پانی کے دریچے کھل گئے۔ چالیس12 دن اور چالیس رات تک
بارشموسلادھار ہوتی رہی۔ 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 نوحکر پاسکے آ کر کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ 16 نر و مادہ آئے
سبتھے۔ کچھ ویسا ہی ہوا تھا جیسا الله نوحنے کو حکم دیا تھا۔ ربپھر دروازےنے کو بند کر دیا۔

پانیرہا۔جاریسیلابطوفانیتکدنچالیس17 چڑھا تو اُس زمینکوکشتینے پر سے اُٹھا پانی18لیا۔ زور پکڑ
بہتکر بڑھ گیا، اور اُسکشتی پر تیرنے لـگی۔ آخرکار19 پانی اِتنا یادہ ز ہو گیا کہ تمام اونچے پہاڑ بھی اُس چھپمیں
گئے، 20 بلـکہ سب سے اونچی چوٹی پر پانی کی گہرائی فٹ20 تھی۔ زمین21 پر ہنے ر والی ہر ہلاکمخلوق ہوئی۔
پرندے، مویشی، جنگلی جانور، تمام جاندار جن سے زمین بھری ہوئی تھی اور انسان، سب کچھ مر گیا۔ زمین22 پر
ہر ہلاکمخلوقجاندار ہوئی۔ یوں23 مخلوقہر کو رُوئے زمین پر سے مٹا دیا گیا۔ انسان، زمین پر پھرنے اور رینگنے
والے جانور اور سبپرندے، کچھ ختم کر دیا نوحصرفگیا۔ اور کشتی میں سوار اُس ساتھیکے بچ گئے۔

سیلاب24 ڈیڑھ َسو تکدن زمین غالبپر رہا۔
8

سیلاب کا اختتام
لیکن1 الله کو نوح اور تمام جانور یاد رہے جو کشتی میں تھے۔ اُس نے ہَوا چلا جسدی سے پانی کم ہونے

لگا۔ زمین2 کے چشمے اور آسمان پر کے پانی کے دریچے بند ہو گئے، بارشاور رُک گئی۔ پانی3 گھٹتا گیا۔ 150
دن بعدکے وہ کافی کم ہو گیا تھا۔ ساتویں4 مہینے ویں17کے دن اراراطکشتی ایککے پہاڑ ٹکپر گئی۔ دسویں5
مہینے پہلےکے 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 ایککر کوّا چھوڑ دیا، اور وہ اُڑ کر چلا گیا۔ لیکن
زمینتکجب پر پانی تھا وہ آتا جاتا رہا۔ 8 پھر نوح ایکنے کبوتر چھوڑ دیا تاکہ پتا چلے زمینکہ پانی نکلسے آئی
ہے یا نہیں۔ لیکن9 کبوتر کو کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، پوریتکابکیونکہ زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ وہ
کشتی اور نوح واپسپاسکے آ گیا، اور نوح نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کبوتر کو پکڑ کر پاساپنے کشتی میں رکھ لیا۔

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

اُس12 نے ایکمزید ہفتے کے بعد کبوتر کو چھوڑ دیا۔ اِس دفعہ واپسوہ نہ آیا۔
سال601نوحجب13 کا تھا تو پہلے مہینے پہلےکے دن زمین سطحکی پر پانی ختم ہو نوحتبگیا۔ نے کشتی کی

چھت دیکھول اور دیکھا کہ زمین کی سطح پر پانی نہیں ہے۔ دوسرے14 مہینے کے ویں27 دن زمین بالکل
خشک ہو گئی۔

15 پھر الله نوحنے کہا،سے اپنی”16 بیوی، بیٹوں اور بہوؤں ساتھکے نکلسےکشتی آ۔ 17 بھیجتنے ساتھجانور
ہیں اُنہیں نکال دے، پرندےخواہ ہوں، خواہ زمین پر پھرنے یا رینگنے والے جانور۔ وہ دنیا میں پھیل جائیں، نسل
بڑھائیں اور تعداد میں ھتے بڑ “جائیں۔ 18 چنانچہ نوح اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور بہوؤں سمیت نکل آیا۔ 19 تمام جانور
پرندےاور بھی اپنی اپنی قسم گروہوںکے میں کشتی سے نکلے۔
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نوحوقتاُس20 ربنے کے لئے قربان گاہ بنائی۔ اُس نے تمام پھرنے اور اُڑنے پاکوالے جانوروں میں سے

کچھ چن کر اُنہیں ذبح کیا اور قربان گاہ پر پوری طرح جلا دیا۔ 21 یہ قربانیاں دیکھ خوشربکر ہوا اور اپنے دل
میں کہا، اب” سے مَیں کبھی زمین پر انسان کی وجہ لعنتسے نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اُس کا دل بچـپن ہی سے
بُرائی طرفکی مائل ابہے۔ سے مَیں کبھی اِس طرح تمام جان رکھنے والی مخلوقات کو رُوئے زمین پر سے نہیں
مٹاؤں گا۔ 22 دنیا کے اوقاتمقررہ جاری رہیں بیجگے۔ 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

1 پھر الله نوحنے اور اُس بیٹوںکے دےبرکتکو کر کہا، پھلو” 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 اُسیہے ابطرح
سے تمہیں ہر قسم کے جانور کھانے اجازتکی بھی 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 گی، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ مَیں
خود اِس کا مطالبہ کروں گا۔ 6 جو بھی کسی کا خون بہائے اُس کا خون بھی بہایا جائے گا۔ کیونکہ الله نے
انسان کو صورتاپنی پر 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” تمہارےمَیں اور تمہاری اولاد کے ساتھ عہد قائم کرتا

ہوں۔ 10 یہ عہد اُن تمام جانوروں کے ساتھ بھی ہو گا جو کشتی میں نکلےسے ہیں یعنی پرندوں، مویشیوں اور زمین
پر کے تمام جانوروں کے ساتھ۔ تمہارےمَیں11 ساتھ عہد باندھ کر وعدہ کرتا ہوں ابکہ سے ایسا کبھی نہیں ہو
گا کہ زمین کی تمام سیلابزندگی سے ختم دیکر جائے ابگی۔ سے سیلابایسا کبھی نہیں آئے گا پوریجو
زمین کو تباہ کر دے۔ 12 اِس ابدی عہد کا نشان جو تمہارےمَیں اور تمام جانداروں کے ساتھ قائم کر رہا ہوں
یہ ہے کہ مَیں13 اپنی کمان بادلوں میں رکھتا ہوں۔ میرےوہ دنیا کے ساتھ عہد کا نشان ہو گا۔ جب14 کبھی
میرے کہنے پر آسمان پر بادل جائیںچھا گے اور قوِس قزح اُن میں سے نظر آئے گی 15 تو مَیں یہ عہد یاد کروں گا جو
تمہارے اور تمام جانداروں ساتھکے کیا گیا بھیکبھیابہے۔ سیلابایسا نہیں آئے گا جو تمام زندگی ہلاککو
کر دے۔ قوِس16 قزح نظر آئے گی تو مَیں اُسے دیکھ کر اُس دائمی عہد کو یاد کروں گا میرےجو اور دنیا کی
تمام مخلوقاتجاندار درمیانکے ہے۔ 17 یہ اُس عہد کا نشان ہے جو مَیں نے دنیا کے تمام جانداروں کے ساتھ کیا
“ہے۔

نوح کے بیٹے
نوح18 کے جو بیٹے اُس کے ساتھ کشتی سے نکلے سِم، حام اور یافت تھے۔ حام کنعان باپکا تھا۔ 19 دنیا بھر

کے لوگتمام اِن تینوں کی اولاد ہیں۔
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نوح20 کسان تھا۔ شروع میں اُس نے انگور کا باغ لگایا۔ 21 انگور سے َمے بنا کر اُس نے اِتنی پی لی کہ وہ نشے

دُھتمیں ڈیرےاپنے میں ننگا پڑا رہا۔ کنعان22 باپکے حام نے اُسے یوں پڑا ہوا دیکھا تو باہر جا کر اپنے دونوں
بھائیوں کو اُس بارےکے 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 مُڑےطرفدوسریمنہ رہے باپتاکہ کی
برہنگی نظر نہ آئے۔

میںہوشنوحجب24 آیا تو اُس کو پتا چلا سےسبکہ چھوٹے بیٹے نے کیا کِیا ہے۔ اُس25 نے کنعان”کہا،
!لعنتپر وہ اپنے بھائیوں کا ذلیل ترین غلام ہو گا۔

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

سیلاب28 کے بعد نوح مزید سال350 زندہ رہا۔ 29 وہ سال950 کی عمر فوتمیں ہوا۔
10

نوح کی اولاد
1 یہ نوح 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 تیراساور تھے۔ جُمرکے3 بیٹے یفتاشکناز، ر اور ُتجرمہ
تھے۔ یاوان4 کے بیٹے اِلیسہ ترسیساور تھے۔ ِکتّی اور بھیدودانی اُس کی اولاد ہیں۔ وہ5 اُن قوموں کے آبا و اجداد
ہیں جو ساحلی علاقوں اور جزیروں میں پھیل گئیں۔ یافتیہ کی اولاد ہیں جو اپنے اپنے قبیلے ملـکاور میں ہتے ر
ہوئے اپنی اپنی زبان لتے بو ہیں۔

حام نسلکی
6 حام کے بیٹے کوش، مصر، فوط اور کنعان تھے۔ کوش7 کے بیٹے ِسبا، یلہ، حو سبتہ، رعمہ اور سبتکہ تھے۔

رعمہ کے بیٹے سبا اور ددان تھے۔
کوش8 ایککا اَور بیٹا بنام نمرود تھا۔ وہ دنیا میں پہلا زبردست 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
زبردستنزدیککے شکاری “تھا۔ اُس10 سلطنتکی پہلےکے مرکز ملـِک ِسنعار میں بابل، ارک، اکاد اور کلنہ
کے شہر تھے۔ ملـکاُس11 نکلسے کر وہ اسور چلا گیا جہاں اُس نے رحوبوتنینوہ، عیر، کلح اور12 رسن کے
شہر تعمیر کئے۔ بڑا شہر رسن نینوہ اور کلح درمیانکے واقع ہے۔

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

15 کنعان کا پہلوٹھا صیدا تھا۔ کنعان ذیل کی قوموں کا باپ بھی :تھا ِحتّی 16 یبوسی، اموری، جرجاسی،
17 ِحوّی، عرقی، سینی، 18 اروادی، صماری اور حماتی۔ بعد میں کنعانی قبیلے اِتنے پھیل گئے 19 کہ اُن کی حدود
شمال میں صیدا جنوبسے طرفکی جرار سے ہو کر تکغزہ اور وہاں مشرقسے 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 کے

مطابق درج ہیں۔
سِم کی نسل

21 یافتسِم کا بڑا بھائی تھا۔ اُس بھیکے بیٹے پیدا ہوئے۔ سِم تمام بنی عِبر باپکا ہے۔
22 سِم کے بیٹے عیلام، اسور، ارفکسد، لُود اور اَرام تھے۔
اَرام23 کے بیٹے عُوض، حول، جتر مساور تھے۔
ارفکسد24 کا بیٹا سلح اور سلح کا بیٹا عِبر تھا۔
25 عِبر کے ہاں دو بیٹے پیدا ایکہوئے۔ کا نام فلج یعنی تقسیم تھا، کیونکہ اُن ایام میں دنیا تقسیم ہوئی۔ فلج کے

بھائی کا نام یُقطان تھا۔
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۔ 30 وہ میسا سے لے کر سفار اور پہاڑیمشرقی علاقے
تک آباد تھے۔

31 یہ سب سِم کی اولاد ہیں، جو اپنے اپنے قبیلے، اپنی اپنی زبان، اپنے ملـکاپنے اور اپنی اپنی قوم کے مطابق
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 زبانہی لتے بو تھے۔ مشرق2 طرفکی ھتے بڑ ھتے بڑ وہ ِسنعار ایککے
میدان میں پہنچ کر وہاں آباد ہوئے۔ تب3 دوسرےایکوہ سے کہنے لـگے، آؤ،” ہم مٹی سے اینٹیں بنا کر اُنہیں
آگ خوبمیں “پکائیں۔ اُنہوں 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۔

ربلیکن5 اُس شہر اور بُرج کو دیکھنے کے لئے اُتر آیا لوگجسے بنا رہے تھے۔ رب6 نے کہا، ایکلوگیہ”
ہی قوم ہیں ایکاور ہی زبان لتے بو ہیں۔ اور صرفیہ اُس کا آغاز ہے جو وہ کرنا ہتے چا ابہیں۔ سے جو بھی
وہ مل کر کرنا چاہیں گے اُس سے اُنہیں روکا نہیں جا سکے گا۔ اِس7 لئے آؤ، ہم دنیا میں اُتر کر اُن کی زبان کو
درہم برہم کر دیں تاکہ دوسرےایکوہ باتکی سمجھ نہ “پائیں۔

اِس8 یقے طر ربسے اُنہیںنے تمام رُوئے زمین پر منتشر کر دیا، اور شہر کی تعمیر رُک گئی۔ اِس9 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
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سال100سِم کا اُسجبتھا کا بیٹا ارفکسد پیدا ہوا۔ سیلابیہ کے سالدو بعد ہوا۔ اِس11 بعدکے وہ مزید

سال500 زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔
12 ارفکسد 35 سال کا تھا جب سلح پیدا ہوا۔ اِس13 کے بعد وہ مزید 403 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے

بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔
سلح14 سال30 کا تھا جب عِبر پیدا ہوا۔ اِس15 کے بعد وہ مزید سال403 زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں

بھی پیدا ہوئے۔
16 عِبر 34 سال کا تھا جب فلج پیدا ہوا۔ اِس17 کے بعد وہ مزید 430 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں

بھی پیدا ہوئے۔
فلج18 سال30 کا تھا جب رعو پیدا ہوا۔ اِس19 کے بعد وہ مزید سال209 زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں

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

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

بھی پیدا ہوئے۔
سال29نحور24 کا تارحجبتھا پیدا ہوا۔ اِس25 بعدکے وہ سال119مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں

بھی پیدا ہوئے۔
تارح26 سال70 کا جبتھا اُس کے بیٹے ابرام، نحور اور حاران پیدا ہوئے۔
یہ27 تارح نسبکا نامہ :ہے ابرام، نحور اور تارححاران کے بیٹے لوطتھے۔ حاران کا بیٹا تھا۔ 28 باپاپنے تارح

کی زندگی میں ہی حاران کسدیوں کے اُور میں انتقال کر گیا جہاں وہ پیدا بھی ہوا تھا۔
باقی29 دونوں بیٹوں شادیکی ہوئی۔ ابرام بیویکی کا نام سارئی تھا اور نحور بیویکی کا نام مِلکاہ۔ مِلکاہ حاران

کی بیٹی تھی، اور اُس ایککی بہن بنام اِسکہ تھی۔ سارئی30 بانجھ تھی، اِس لئے اُس بچےکے نہیں تھے۔
تارح31 کسدیوں کے اُور سے روانہ ہو کر ملـِک کنعان طرفکی سفر کرنے لگا۔ اُس کے ساتھ اُس کا بیٹا

ابرام، اُس کا پوتا لوط یعنی حاران کا بیٹا اور اُس کی بہو سارئی تھے۔ جب وہ حاران پہنچے تو وہاں آباد ہو گئے۔
تارح32 سال205 کا جبتھا اُس حاراننے وفاتمیں پائی۔

12
ابرام بُلاہٹکی

رب1 ابرامنے سے کہا، اپنے” وطن، اپنے رشتے داروں اور باپاپنے کے گھر کو چھوڑکر ملـکاُس میں چلا
جا جو مَیں تجھے دکھاؤں گا۔ مَیں2 تجھ ایکسے بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا تیرےاور نام کو بہت
بڑھاؤں گا۔ تُو دوسروں کے لئے برکت باعثکا ہو گا۔ 3 برکتتجھےجو دیں اُنہیںگے مَیں برکتبھی دوں گا۔ جو
تجھ کرےلعنتپر گا اُس پر مَیں لعنتبھی کروں گا۔ دنیا کی تمام قومیں تجھ برکتسے پائیں “گی۔

ابرام4 ربنے کی سنی اور حاران سے روانہ لوطہوا۔ اُس ساتھکے تھا۔ وقتاُس سال75ابرام کا تھا۔ اُس5
کے ساتھ اُس بیویکی سارئی اور اُس کا بھتیجا لوط تھے۔ وہ اپنے نوکر سمیتچاکروں اپنی ملـکیتپوری بھی ساتھ
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لے گیا جو اُس حاراننے میں حاصل کی تھی۔ چلتے چلتے وہ کنعان پہنچے۔ ابرام6 ملـکاُس میں سے گزر کر ِسکم
کے مقام پر ٹھہر گیا جہاں مورِہ بلوطکے درختکا تھا۔ اُس زمانے ملـکمیں میں کنعانی قومیں آباد تھیں۔

ربوہاں7 ابرام پر ظاہر ہوا اور اُس سے کہا، تیریمَیں” اولاد کو ملـکیہ دوں “گا۔ اِس لئے اُس وہاںنے
رب کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی جہاں وہ اُس پر ظاہر ہوا تھا۔ وہاں8 سے وہ پہاڑیاُس علاقے طرفکی گیا جو
بیت ایل مشرقکے میں وہاںہے۔ اُس نے اپنا خیمہ مغربلگایا۔ بیتمیں ایل تھا اور مشرق میں عَی۔ اِس جگہ
پر بھی اُس ربنے کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی رباور کا نام لے عبادتکر کی۔

9 پھر ابرام دوبارہ روانہ ہو جنوبکر کے نجبدشِت چلطرفکی پڑا۔
ابرام مصر میں

10 اُن دنوں میں ملـِک کنعان میں کال پڑا۔ کال اِتنا سخت تھا کہ ابرام اُس سے بچنے کی خاطر کچھ دیر کے لئے
مصر میں جا بسا، لیکن پردیسی کی حیثیت سے۔ جب11 وہ مصر کی سرحد قریبکے آئے تو اُس نے اپنی بیوی
سارئی سے کہا، مَیں” جانتا ہوں کہ تُو صورتخوبکتنی ہے۔ مصری12 تجھے دیکھیں گے، پھر کہیں گے، یہ’
اِس کا شوہر ‘ہے۔ نتیجے میں وہ مجھے مار ڈالیں گے اور تجھے زندہ چھوڑیں گے۔ اِس13 لئے لوگوں سے یہ کہتے
رہنا مَیںکہ ابرام بہنکی ہوں۔ میرےپھر ساتھ سلوکاچھا کیا جائے گا میریاور سببتیرےجان سے بچ جائے
“گی۔

ابرامجب14 مصر پہنچا تو مصریوںواقعی نے دیکھا نہایتسارئیکہ ہے۔صورتخوبہی فرعونجباور15
افسرانکے نے اُسے دیکھا تو اُنہوں نے فرعون کے منے سا سارئی تعریفکی کی۔ آخرکار اُسے محل میں پہنچایا گیا۔
فرعون16 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 کیوں نہیں بتایا کہ سارئی
تیری بیوی ہے؟ 19 تُو نے کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اِس دھوکے کی بنا پر مَیں نے اُسے گھر میں رکھ لیا
تاکہ اُس شادیسے کروں۔ تیریدیکھ، بیوی حاضر اِسےہے۔ لے کر یہاں نکلسے “!جا 20 پھر فرعون نے اپنے
سپاہیوں کو حکم دیا، اور اُنہوں نے ابرام، اُس بیویکی اور ملـکیتپوری رُخصتکو کر ملـککے سے روانہ کر
دیا۔

13
ابرام اور الـگلوط ہو جاتے ہیں

ابرام1 اپنی لوطبیوی، اور تمام جائیداد ساتھکو لے مصرکر نکلاسے اور کنعان جنوبیکے علاقے نجبدشِت
واپسمیں آیا۔

ابرام2 دولتنہایت مند ہو گیا تھا۔ اُس بہتپاسکے مویشیسے اور چاندیسونا تھی۔ وہاں3 سے جگہ بہ جگہ
چلتے ہوئے وہ بیتآخرکار ایل سے ہو کر اُس تکمقام پہنچ گیا جہاں اُس نے شروع میں اپنا ڈیرا لگایا تھا اور جو
بیت ایل اور عَی کے درمیان تھا۔ وہاں4 جہاں اُس نے قربان گاہ بنائی تھی اُس ربنے کا نام لے کر اُس کی
عبادت کی۔
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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 کے یوڑ ایکر ہی جگہ پر چر سکیں۔ ابرام7 لوطاور کے آپسچرواہے
میں لـگے۔جھگڑنے اُس) میںزمانے کنعانی اور فرِزّی ملـکبھی میں آباد (تھے۔ ابرامتب8 لوطنے باتسے ایسا”کی، نہیں ہونا ہئے چا تیرےکہ میرےاور درمیان جھگڑا ہو تیرےیا چرواہوں میرےاور چرواہوں کے درمیان۔
ہم تو بھائی ہیں۔ 9 کیا ضرورت ہے کہ ہم مل کر رہیں جبکہ تُو آسانی سے ملـکاِس کی کسی اَور جگہ رہ سکتا
ہے۔ بہتر ہے کہ تُو مجھ الـگسے ہو کر کہیں اَور رہے۔ اگر تُو بائیں ہاتھ جائے تو مَیں دائیں ہاتھ جاؤں گا، اور
اگر تُو دائیں ہاتھ جائے تو مَیں بائیں ہاتھ جاؤں “گا۔

لوط10 اپنینے نظر اُٹھا کر دیکھا یائےکہ یردندر پورےکے میںعلاقے پانیتکُضغر ربوہہے۔کثرتکی
باغکے یا ملـِک مصر کی مانند تھا، کیونکہ ربوقتاُس 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 دوسرےایکدار
سے جدا ہو گئے۔ 12 ابرام ملـِک کنعان میں رہا جبکہ لوط یردن کے علاقے کے شہروں کے درمیان آباد ہو گیا۔
وہاں اُس نے اپنے خیمے سدوم کے قریب لگا دیئے۔ لیکن13 سدوم باشندےکے نہایت شریر تھے، اور اُن کے
رب خلافکے گناہ نہایت مکروہ تھے۔

رب کا ابرام کے ساتھ دوبارہ وعدہ
لوط14 ابرام سے جدا ہوا ربتو نے ابرام سے کہا، اپنی” نظر اُٹھا کر طرفچاروں یعنی شمال، مشرقجنوب،

مغرباور طرفکی دیکھ۔ 15 جو بھی زمین تجھے نظر آئے اُسے مَیں تجھے اور تیری اولاد کو ہمیشہ کے لئے دیتا
ہوں۔ مَیں16 تیری اولاد خاککو کی طرح بےشمار ہونے دوں خاکطرحجسگا۔ ذرےکے گنے نہیں جا
اُسیسکتے تیریطرح اولاد بھی گنی نہیں جا سکے گی۔ 17 چنانچہ اُٹھ کر ملـکاِس کی ہر جگہ چل پھر، کیونکہ
مَیں اِسے تجھے دیتا “ہوں۔

ابرام18 روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اُس نے ڈیرےاپنے حبرون ممرےقریبکے درختوںکے پاسکے لگائے۔ وہاں
اُس ربنے کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔

14
ابرام لوط کو چھڑاتا ہے

کنعان1 ہوئی۔جنگمیں ملـکبیروِن کے چار بادشاہوں کنعاننے کے پانچ بادشاہوں کی۔جنگسے بیروِن
ملـک کے بادشاہ یہ :تھے ِسنعار سے امرا فِل، اِلاسر سے یوک، ار عیلام سے کدرلاعُمر اور جوئیم سے تِدعال۔
کنعان2 بادشاہکے یہ :تھے سدوم بِرَع،سے عمورہ سے بِرَشع، ادمہ سے ِسنیاب، ضبوئیم سے ِشمیبر اور بالع یعنی ُضغرکا
بادشاہ۔

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

ایکاب5 سال کے بعد کدرلاعُمر اور اُس اتحادیکے اپنی فوجوں کے ساتھ آئے۔ پہلے اُنہوں عستاراتنے
قرنَیم میں رفائیوں کو، ہام میں یوں زُوز کو، َسوی یَتائم قِر میں ایمیوں کو 6 اور یوں حور کو اُن کے پہاڑی علاقے
سعیر شکستمیں دی۔ یوں وہ ایل تکفاران پہنچ گئے جو یگستان ر کنارےکے پر ہے۔ 7 پھر واپسوہ آئے اور
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عین مِصفات یعنی قادس پہنچے۔ اُنہوں نے عمالیقیوں پورےکے علاقے کو تباہ کر دیا اور حصصون تمر میں آباد
یوں امور کو شکستبھی دی۔

8 اُس وقت سدوم، عمورہ، ادمہ، ضبوئیم اور بالع یعنی ُضغر کے بادشاہ اُن سے لڑنے کے لئے ِسّدیم کی وادی
میں جمع ہوئے۔ 9 اِن پانچ بادشاہوں نے عیلام کے بادشاہ کدرلاعُمر، جوئیم کے بادشاہ تِدعال، ِسنعار کے بادشاہ
امرافِل اور اِلاسر کے یوکبادشاہ ار کا مقابلہ کیا۔ 10 اِس وادی میں تارکول کے متعدد گڑھے تھے۔ جب باغی
بادشاہ شکست کھا کر بھاگنے لـگے تو سدوم اور عمورہ کے بادشاہ اِن گڑھوں میں گر گئے جبکہ باقی تین بادشاہ بچ
کر پہاڑی علاقے میں فرار ہوئے۔ فتح11 مند بادشاہ سدوم اور عمورہ کا تمام مال تمام کھانے والی سمیتچیزوں
لُوٹ واپسکر چل دیئے۔ 12 ابرام کا بھتیجا لوط سدوم میں رہتا تھا، اِس لئے وہ اُسے بھی اُس ملـکیتکی سمیت
چھین کر ساتھ لے گئے۔

ایکلیکن13 آدمی نے جو بچ نکلا تھا عبرانی مرد ابرام پاسکے آ کر سباُسے کچھ بتا دیا۔ وقتاُس ممرےوہ
کے درختوں پاسکے آباد تھا۔ ممرے اموری تھا۔ وہ اور اُس کے بھائی اِسکال اور عانیر ابرام کے اتحادی تھے۔
ابرامجب14 کو پتا چلا بھتیجےکہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اُس نے اپنے میںگھر پیدا ہوئے جنگتمام آزمودہ
غلاموں کو جمع کر تکدانکے دشمن تعاقبکا کیا۔ اُس کے 318ساتھ افراد تھے۔ وہاں15 اُس نے اپنے بندوں
میںگروہوںکو تقسیم کر راتکے دشمنوقتکے پر حملہ شکستدشمنکیا۔ کھا بھاگکر گیا اور ابرام دمشقنے
میںشمالکے واقع اُستکخوبہ تعاقبکا کیا۔ وہ16 اُن سے لُوٹا ہوا تمام واپسمال آیا۔لے 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 َسویوادٔی میں آیا۔ کلآجاِسے) بادشاہ وادیکی کہا جاتا (ہے۔ 18 سالم کا ـِکبادشاہ مَل بھیصدق
وہاں پہنچا۔ وہ اپنے ساتھ روٹی اور َمے ـِکآیا۔لے مَل صدق الله تعالیٰ کا امام تھا۔ اُس19 ابرامنے دےبرکتکو
کر کہا، ابرام” پر الله تعالیٰ برکتکی ہو، جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ 20 الله مبارکتعالیٰ جسہو تیرےنے
دشمنوں تیرےکو ہاتھ میں کر دیا “ہے۔ ابرام نے اُسے تمام مال کا دسواں حصہ دیا۔

سدوم21 کے بادشاہ نے ابرام سے کہا، واپسلوگمیرےمجھے” کر دیں اور باقی چیزیں پاساپنے رکھ “لیں۔
لیکن22 ابرام نے اُس سے کہا، مَیں” ربنے سے قَسم کھائی ہے، الله تعالیٰ سے جو آسمان و زمین کا خالق ہے
23 کہ مَیں اُس میں سے کچھ نہیں لوں گا آپجو کا ہے، چاہے وہ دھاگا یا جوتی کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا
نہ ہو آپکہ کہیں، مَیں’ نے ابرام دولتکو مند بنا دیا ‘ہے۔ 24 سوائے اُس کھانے کے میرےجو آدمیوں نے
راستے میں کھایا مَیںہے قبولکچھ نہیں کروں اتحادیمیرےلیکنگا۔ عانیر، اِسکال ممرےاور ضرور اپنا اپنا حصہ
“لیں۔

15
ابرام کے ربساتھ کا عہد

اِس1 کے بعد رب یا رو میں ابرام سے ہم کلام ہوا، ابرام،” مت ڈر۔ مَیں ہی تیری سپر ہوں، مَیں ہی تیرا بہت
بڑا اجر “ہوں۔
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لیکن2 ابرام اعتراضنے کیا، رباے” قادرِ مطلق، تُو مجھے دےکیا گا جبکہ میرےتکابھی ہاں کوئی بچہ

نہیں ہے اور اِلی عزر دمشقی میراثمیری پائے گا۔ 3 تُو نے مجھے اولاد نہیں بخشی، اِس لئے میرے گھرانے کا
نوکر وارثمیرا ہو “گا۔ تب4 ابرام کو الله ایکسے اَور کلام ملا۔ یہ” آدمی اِلی عزر وارثتیرا نہیں ہو گا بلـکہ تیرا
اپنا ہی بیٹا تیرا وارث ہو “گا۔ رب5 نے اُسے باہر لے جا کر کہا، آسمان” طرفکی دیکھ اور ستاروں کو گننے
کوششکی تیریکر۔ اولاد اِتنی ہی بےشمار ہو “گی۔

ابرام6 ربنے پر بھروسا رکھا۔ اِس بنا پر الله نے راستاُسے باز قرار دیا۔
7 پھر رب نے اُس سے کہا، مَیں” رب ہوں جو تجھے کسدیوں کے اُور سے یہاں لے آیا تاکہ تجھے یہ ملـک

میراث دےمیں “دوں۔ 8 ابرام نے پوچھا، رباے” قادرِ مطلق، طرحکسمَیں جانوں کہ ملـکاِس پر قبضہ
کروں “گا؟ ربمیںجواب9 میرے”کہا،نے ایکحضور تین سالہ ایکگائے، تین بکریسالہ ایکاور تین سالہ
مینڈھا لے ایکآ۔ قمری ایکاور کبوتر کا بچہ بھی لے “آنا۔ 10 ابرام 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۔

سورججب12 ڈوبنے لگا تو ابرام ہوئی۔طارینیندگہریپر اُس دہشتپر اور اندھیرا ہی اندھیرا گیا۔چھا 13 پھر
رب نے اُس 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 بہتتکسال400پر ظلم کیا جائے گا۔ لیکن14 مَیں اُس قوم عدالتکی 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 کر
سلامتی کے ساتھ انتقال کر کے باپاپنے دادا سے جا ملے گا اور دفنایا جائے گا۔ تیری16 اولاد کی پشتچوتھی
غیروطن واپسسے آئے گی، کیونکہ اُس تکوقت مَیں یوں امور برداشتکو کروں گا۔ لیکن آخرکار اُن کے گناہ
اِتنے سنگین ہو جائیں گے کہ مَیں اُنہیں ملـِک کنعان نکالسے دوں “گا۔

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

ربوقتاُس18 ابرامنے ساتھکے عہد کیا۔ اُس نے مَیں”کہا، ملـکیہ مصر کی سرحد تیریتکفراتسے
اولاد کو دوں گا، 19 اگرچہ تکابھی اِس میں قینی، قنِزّی، قدمونی، 20 ِحتّی، فرِزّی، رفائی، 21 اموری، کنعانی،
جرجاسی اور یبوسی آباد “ہیں۔

16
ہاجرہ اور اسمٰعیل

تکاب1 ابرام بیویکی سارئی کوئیکے بچہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اُنہوں لونڈیمصریایکنے جستھیرکھی
نامکا ہاجرہ تھا، ایکاور2 دن سارئی ابرامنے سے بچےمجھےنےرب”کہا، پیدا کرنے محرومسے رکھا اِسہے،
لئے میری لونڈی کے ساتھ ہم بستر ہوں۔ شاید مجھے اُس معرفتکی بچہ مل “جائے۔
ابرام نے سارئی باتکی مان لی۔ چنانچہ3 سارئی نے اپنی لونڈیمصری ہاجرہ کو اپنے شوہر ابرام دےکو دیا

تاکہ وہ اُس کی بیوی بن جائے۔ اُس وقت ابرام کو کنعان میں بستے دسہوئے سال ہو گئے تھے۔ 4 ابرام ہاجرہ
سے ہم بستر ہوا تو وہ اُمید سے ہو 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 میں
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دے دیا اِسےجبابتھا۔ معلوم ہوا ہے اُمیدکہ سے ہے تو مجھے حقیر جاننے لـگی میرےربہے۔ آپاور کے
درمیان فیصلہ “کرے۔ 6 ابرام جوابنے دیا، دیکھو،” یہ تمہاری لونڈی ہے تمہارےاور 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

اُسکے چشمے قریبکے ملی جو ُشور کے راستے پر ہے۔ اُس8 نے کہا، سارئی” لونڈیکی ہاجرہ، تُو کہاں سے آ
رہی ہے اور کہاں جا رہی “ہے؟ ہاجرہ جوابنے دیا، مَیں” اپنی مالـکن سارئی سے فرار ہو رہی “ہوں۔ رب9
کے فرشتے نے اُس سے کہا، اپنی” مالـکن پاسکے واپس چلی جا اور اُس کے تابع رہ۔ مَیں10 تیری 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 تیریمیں 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 جو
مجھے دیکھتا ‘ہے رکھا۔ اُس نے کہا، کیا” مَیں نے واقعی اُس کے پیچھے دیکھا جسہے مجھےنے دیکھا “ہے؟
اِس14 لئے اُس جگہ کنوئیںکے کا نام بیر لحی روئی یعنی اُس’ زندہ ہستی کنواںکا مجھےجو دیکھتا ‘ہے پڑ گیا۔ وہ
قادس اور برد درمیانکے واقع ہے۔

15 واپسہاجرہ گئی، اور اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ ابرام نے اُس کا نام اسمٰعیل رکھا۔ اُس16 وقت ابرام 86 سال
کا تھا۔

17
عہد کا :نشان ختنہ

جب1 ابرام 99 سال کا تھا تو رب اُس پر ظاہر ہوا۔ اُس نے کہا، مَیں” الله قادرِ مطلق میرےہوں۔ حضور
چلتا رہ اور بےالزام ہو۔ تیرےمَیں2 ساتھ اپنا عہد باندھوں گا اور تیری اولاد بہتکو ہی یادہ ز بڑھا دوں “گا۔

ابرام3 منہ بلکے گر گیا، اور الله اُسنے کہا،سے تیرےمیرا”4 عہدساتھ کہہے قوموںبہتتُو باپکا گا۔ہو
اب5 سے تُو ابرام یعنی ‘باپعظیم’ نہیں کہلائے گا بلـکہ تیرا نام ابراہیم یعنی بہت’ قوموں ‘باپکا ہو گا۔ کیونکہ
مَیں نے بہتتجھے قوموں باپکا بنا دیا ہے۔ مَیں6 بہتتجھے ہی یادہ ز بخشاولاد دوں گا، اِتنی کہ قومیں بنیں
تجھگی۔ سے بادشاہ بھی نکلیں گے۔ مَیں7 اپنا تیرےعہد تیریاور اولاد نسلساتھکے نسلدر قائم کروں ایکگا،
ابدی جسعہد مطابقکے 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 تکہمیشہ اُن کا ہی رہے گا، اور مَیں اُن کا
خدا ہوں “گا۔

الله9 نے ابراہیم بھییہسے تجھے”کہا، تیریاور اولاد نسلکو میرےنسلدر پوریشرائطکیعہد ہیں۔کرنی
اِس10 ایککی شرط یہ ہے کہ ایکہر مرد کا ختنہ کیا جائے۔ 11 اپنا ختنہ کراؤ۔ آپسہمارےیہ کے عہد کا
ظاہری نشان ہو گا۔ لازم12 ہے کہ تُو اور تیری اولاد نسل در نسل اپنے ایکہر بیٹے کا آٹھویں دن ختنہ کروائیں۔
یہ اصول اُس پر بھی لاگو ہے تیرےجو گھر میں رہتا لیکنہے تجھ سے رشتہ نہیں رکھتا، چاہے وہ گھر میں پیدا
ہوا ہو یا کسی اجنبی سے خریدا گیا ہو۔ 13 گھر کے ایکہر مرد کا ختنہ کرنا لازم ہے، خواہ وہ میںگھر پیدا ہوا
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ہو یا کسی اجنبی سے خریدا گیا ہو۔ یہ باتاِس کا نشان ہو گا کہ تیرےمیرا ساتھ عہد تکہمیشہ قائم رہے گا۔
جس14 مرد کا ختنہ نہ کیا گیا اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے گا، کیونکہ اُس میرےنے عہد کی شرائط
پوری نہ “کیں۔

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

17 ابراہیم منہ کے بل گر گیا۔ لیکن دل ہی دل میں ہنسوہ پڑا اور سوچا، طرحکسیہ” ہو سکتا ہے؟ مَیں تو
100 سال کا ہوں۔ ایسے آدمی کے ہاں طرحکسبچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اور سارہ جیسی عمر عورترسیدہ کے
طرحکسبچہ پیدا ہو سکتا اُسہے؟ کی عمر سال90تو “ہے۔ اُس18 نے الله سے کہا، اسمٰعیلہاں،” تیرےہی
منے سا جیتا “رہے۔

19 الله نے بیویتیرینہیں،”کہا، سارہ ہاںکے بیٹا پیدا ہو گا۔ تُو اُس کا نام اسحاق یعنی وہ’ ہنستا ‘ہے رکھنا۔
مَیں اُس اورکے اُس کی اولاد ابدیساتھکے باندھوںعہد گا۔ اسمٰعیلمَیں20 درخواستتیریبھیمیںسلسلےکے
پوری کروں گا۔ مَیں اُسے بھی دےبرکت کر پھلنے لنے پھو دوں گا اور اُس کی اولاد بہت ہی یادہ ز بڑھا دوں گا۔
وہ بارہ رئیسوں باپکا ہو گا، اور مَیں اُس ایکمعرفتکی بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن21 میرا عہد اسحاق کے ساتھ
ہو گا، جو ایکعین سال کے بعد سارہ ہاںکے پیدا ہو “گا۔

22 الله کی ابراہیم کے باتساتھ ختم ہوئی، اور وہ اُس پاسکے آسمانسے پر چلا گیا۔
اُسی23 دن ابراہیم نے الله کا حکم پورا کیا۔ اُس نے گھر کے ایکہر مرد کا ختنہ کروایا، اپنے بیٹے اسمٰعیل کا

بھی اور اُن کا بھی جو اُس کے گھر میں ہتے ر لیکن اُس سے رشتہ نہیں رکھتے تھے، چاہے وہ اُس کے گھر میں پیدا
ہوئے تھے خریدےیا گئے تھے۔ 24 ابراہیم 99 سال کا تھا جب اُس کا ختنہ ہوا، 25 جبکہ اُس کا بیٹا اسمٰعیل 13
سال کا تھا۔ دونوں26 کا اُسیختنہ دن ہوا۔ ساتھ27 ساتھ گھرانے کے تمام باقی مردوں کا ختنہ بھی ہوا، بشمول
اُن جنکے کا ابراہیم کے ساتھ رشتہ نہیں تھا، چاہے وہ گھر میں پیدا ہوئے یا کسی اجنبی خریدےسے گئے تھے۔

18
ممرے میں ابراہیم کے تین مہمان

ایک1 ممرےربدن کے درختوں پاسکے ابراہیم پر ظاہر ہوا۔ ابراہیم اپنے خیمے دروازےکے پر بیٹھا تھا۔
دن کی گرمی عروج پر تھی۔ اچانک2 اُس نے دیکھا کہ تین میرےمرد منے کھڑےسا ہیں۔ اُنہیں دیکھتے ہی وہ
خیمے سے اُن سے ملنے کے لئے دوڑا اور منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ 3 اُس نے کہا، میرے” آقا، اگر مجھ پر آپ
کے کرم کی نظر ہے تو آگے نہ بڑھیں بلـکہ کچھ دیر بندےاپنے کے گھر ٹھہریں۔ 4 اگر اجازت ہو تو مَیں کچھ پانی
آؤںلے آپتاکہ اپنے پاؤں دھو درختکر کے میںسائے آرام کر سکیں۔ ساتھ5 ساتھ آپمَیں کے لئے بہتتھوڑا
کھانا بھی لے آؤں تاکہ آپ تقویت پا کر آگے بڑھ سکیں۔ مجھے یہ کرنے دیں، آپکیونکہ اپنے خادم کے گھر آ
گئے اُنہوں“ہیں۔ نے کہا، ٹھیک” ہے۔ جو کچھ تُو نے کہا ہے وہ “کر۔

6 ابراہیم خیمے طرفکی دوڑ کر سارہ پاسکے آیا اور کہا، جلدی” !کرو 16 کلو گرام بہترین میدہ لے اور
اُسے گوندھ کر روٹیاں “بنا۔ 7 پھر بھاگوہ کر بَیلوں پاسکے پہنچا۔ اُن میں سے اُس ایکنے موٹا تازہ بچھڑا چن



پَیدایش 18:8 19 پَیدایش 18:26
جسلیا نرمگوشتکا تھا اور اُسے اپنے نوکر کو اُسےسےجلدینےجسدیا تیار کیا۔ کھاناجب8 تیار تھا تو ابراہیم
نے اُسے لے لسیکر اور دودھ ساتھکے اپنے مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ وہ لـگےکھانے اور ابراہیم اُن کے منے سا
درخت کے سائے میں کھڑا رہا۔

اُنہوں9 نے پوچھا، تیری” بیوی سارہ کہاں “ہے؟ اُس جوابنے دیا، خیمے” “میں۔ رب10 نے کہا، عین”
ایک سال کے بعد واپسمَیں آؤں گا تو تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہو “گا۔
سارہ یہ باتیں سن رہی تھی، کیونکہ وہ اُس کے پیچھے خیمے دروازےکے پاسکے تھی۔ دونوں11 میاں بیوی

بوڑھے ہو چکے تھے اور سارہ اُس عمر سے گزر چکی جستھی میں عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اِس12 لئے
سارہ اندر ہی پڑیہنساندر اور سوچا، یہ” کیسے ہو سکتا ہے؟ مَیںجبکیا بُڑھاپے باعثکے گھسے لباسپھٹے
کی مانند ہوں تو جوانی جوبنکے لطفکا اُٹھاؤں؟ اور میرا شوہر بھی بوڑھا “ہے۔

رب13 نے ابراہیم سے پوچھا، سارہ” ہنسکیوں رہی ہے؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے، کیا’ میرےواقعی ہاں
بچہ پیدا ہو گا مَیںجبکہ اِتنی عمر رسیدہ ‘ہوں؟ 14 ربکیا کے لئے کوئی ناممکنکام ایکہے؟ سال بعدکے مقررہ
وقت پر واپسمَیں آؤں گا تو سارہ کے بیٹا ہو “گا۔ 15 سارہ ڈر گئی۔ اُس جھوٹنے بول کر انکار کیا، مَیں” نہیں
ہنس رہی “تھی۔
رب نے کہا، نہیں،” تُو ہنسضرور رہی “تھی۔
ابراہیم سدوم کے لئے منت کرتا ہے

16 پھر مہمان اُٹھ کر روانہ ہوئے اور نیچے وادی میں سدوم طرفکی دیکھنے لـگے۔ ابراہیم اُنہیں رُخصت کرنے
کے لئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رب17 دلنے میں کہا، مَیں” ابراہیم سے وہ کام کیوں چھپائے رکھوں جو مَیں
کرنے کے لئے جا رہا ہوں؟ اِسی18 سے بڑیایکتو طاقتاور ور قوم نکلے گی اِسیاور مَیںسے دنیا کی تمام قوموں
برکتکو دوں گا۔ اُسی19 کو مَیں چننے لیا ہے تاکہ وہ اپنی اولاد اور اپنے بعد کے گھرانے کو دےحکم کہ
ربوہ کی راہ پر چل راستکر اور منصفانہ کام کریں۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کریں ربتو ابراہیم کے ساتھ اپنا وعدہ
کرےپورا “گا۔

20 ربپھر سدوم”کہا،نے اور عمورہ بدیکی باعثکے لوگوں آہیںکی بلند ہو رہی ہیں، کیونکہ اُن بہتسے
سنگین گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ مَیں21 اُتر کر اُن پاسکے جا رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ یہ الزام واقعی سچ ہیں جو
تکمجھ پہنچے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مَیں یہ جاننا چاہتا “ہوں۔

دوسرے22 دو آدمی سدوم طرفکی آگے نکلے ربجبکہ کچھ دیر کے لئے وہاں ٹھہرا رہا اور ابراہیم اُس کے
منے سا کھڑا رہا۔ 23 پھر اُس قریبنے آ کر اُس باتسے کی، کیا” تُو راست بازوں کو بھی شریروں کے ساتھ تباہ
دےکر گا؟ 24 ہو سکتا ہے کہ شہر میں راست50 باز ہوں۔ کیا تُو پھر بھی شہر کو برباد دےکر گا اور اُسے اُن
50 سببکے معافسے کرےنہیں گا؟ یہ25 کیسے ہو سکتا ہے کہ تُو بےقصوروں شریروںکو ہلاکساتھکے
کر دے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ نیکتُو اور شریر لوگوں ایکسے سلوکجیسا کرے۔ کیا لازم نہیں کہ پوری دنیا
انصافمنصفکا “کرے؟

رب26 جوابنے دیا، اگر” مجھے شہر راست50میں باز مل جائیں تو اُن سببکے سے تمام معافکو کر دوں
“گا۔
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27 ابراہیم مَیں”کہا،نے معافی ہوںچاہتا مَیںکہ باتسےربنے کیجرأتکیکرنے اگرچہہے خاکمَیں

اور راکھ ہی ہوں۔ لیکن28 ہو سکتا ہے صرفکہ راست45 باز اُس میں ہوں۔ کیا تُو پھر بھی اُن پانچ لوگوں کی
کمی سببکے پورےسے شہر کو کرےتباہ “گا؟ اُس نے کہا، اگر” مجھے 45 بھی مل جائیں تو اُسے باد بر نہیں
کروں “گا۔

29 ابراہیم جاریباتاپنینے اور”رکھی، لوگنیک40صرفاگر ہوں مَیں”کہا،نےرب“تو؟ 40اُن کے
سبب اُنہیںسے چھوڑ دوں “گا۔

30 ابراہیم نے کہا، غصہرب” کرےنہ ایکمَیںکہ دفعہ باتاَور کروں۔ شاید 30صرفوہاں “ہوں۔ اُس
جوابنے دیا، پھر” بھی اُنہیں چھوڑ دوں “گا۔

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

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

33 اِن باتوں کے رببعد چلا گیا اور ابراہیم اپنے گھر لوٹکو آیا۔
19

سدوم اور عمورہ کی تباہی
1 شام کے وقت یہ دو فرشتے سدوم پہنچے۔ لوط شہر دروازےکے پر بیٹھا تھا۔ جب اُس نے اُنہیں دیکھا تو

کھڑے ہو کر اُن سے ملنے گیا اور منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ 2 اُس نے کہا، صاحبو،” اپنے بندے کے گھر
تشریف لائیں تاکہ اپنے پاؤں دھو راتکر کو ٹھہریں اور پھر کل سویرےصبح اُٹھ کر اپنا سفر جاری “رکھیں۔
اُنہوں نے کہا، کوئی” بات نہیں، چوکہم میں رات 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۔

ابھیوہ4 سونے کے لئے لیٹے نہیں تھے کہ شہر جوانوںکے لےسے تکبوڑھوںکر تمام مردوں لوطنے کے گھر
کو گھیر لیا۔ اُنہوں5 نے دےآواز لوطکر سے کہا، وہ” آدمی کہاں ہیں راتجو 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 7 اور کہا، میرے” بھائیو، ایسا مت ایسیکرو،
بدکاری نہ کرو۔ میریدیکھو،8 بیٹیاںکنواریدو اُنہیںہیں۔ پاستمہارےمَیں باہر لے آتا ہوں۔ پھر جیجو چاہے
اُن کے ساتھ کرو۔ لیکن اِن آدمیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ میرےوہ مہمان “ہیں۔

اُنہوں9 نے کہا، راستے” ہٹسے !جا دیکھو، پاسہمارےجبشخصیہ آیا تھا تو اجنبی تھا، اباور یہ ہم پر
حاکم بننا چاہتا تیرےابہے۔ ساتھ اُن سے یادہ ز سلوکبُرا کریں “گے۔ وہ اُسے مجبور کرتے دروازےکرتے
کو توڑنے کے لئے آگے بڑھے۔ لیکن10 وقتعین پر اندر لوطآدمیکے 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۔
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دونوں12 آدمیوں لوطنے سے کہا، کیا” تیرا کوئی اَور رشتے دار اِس شہر میں رہتا ًہے، مثلا کوئی داماد یا بیٹا

سببیٹی؟ ساتھکو لے یہاںکر سے چلا جا، 13 کیونکہ ہم یہ مقام تباہ کرنے ہیں۔کو اِس باشندوںکے بدیکی
باعثکے لوگوں کی آہیں بلند ہو ربکر کے پہنچحضور گئی ہیں، اِس لئے اُس ہمیںنے اِس کو تباہ کرنے کے
لئے بھیجا “ہے۔

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

پَوجب15 پھٹنے لـگی تو آدمیوںدونوں لوطنے بہتکو سمجھایا اور جلدی”کہا، !کر بیویاپنی اور بیٹیوںدونوں
ساتھکو لے چلاکر جا، شہرجبورنہ کو دیسزا گیجائے تو تُو ہلاکبھی ہو “گا۔جائے توبھی16 وہ جھجکتا
رہا۔ آخرکار دونوں نے لوط، اُس بیویکی اور بیٹیوں ہاتھکے پکڑ کر اُنہیں شہر کے تکباہر پہنچا دیا، ربکیونکہ
لوطکو ترسپر آتا تھا۔

ہیجوں17 وہ اُنہیں باہر لے آئے اُن میں ایکسے نے اپنی”کہا، جان بچا کر چلا پیچھےجا۔ مُڑ کر نہ دیکھنا۔
میدان میں کہیں نہ ٹھہرنا بلـکہ پہاڑوں میں پناہ لینا، ورنہ ہلاکتُو ہو جائے “گا۔

لوطلیکن18 نے اُن سے کہا، میرےنہیں” آقا، ایسا نہ ہو۔ بندےتیرے19 تیریکو نظرِ حاصلکرم ہوئی ہے
اور تُو میرینے جان بچانے بہتمیں مہربانی کر دکھائی لیکنہے۔ مَیں پہاڑوں میں پناہ نہیں وہاںسکتا۔لے پہنچنے
پہلےسے مصیبتیہ مجھ پر پڑےآن گی اور ہلاکمَیں ہو جاؤں گا۔ 20 قریبدیکھ، ایکہی چھوٹا قصبہ وہہے۔
نزدیکاِتنا ہے کہ مَیں ہجرتطرفاُس کر سکتا ہوں۔ مجھے وہاں پناہ لینے دے۔ وہ چھوٹا ہی ہے، نا؟ پھر میری
جان بچے “گی۔

21 اُس نے کہا، چلو،” ٹھیک ہے۔ تیری 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 آسماننے سے سدوم اور عمورہ گندھکپر آگاور
برسائی۔ یوں25 اُس پورےاُسنے 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 سویرےصبح اُٹھ کر اُس واپسجگہ آیا جہاں وہ ربکل کے منے سا کھڑا ہوا تھا۔ اُسجب28 نے
نیچے سدوم، عمورہ اور پوری وادی طرفکی نظر کی تو وہاں سے بھٹے کا سا دھواں اُٹھ رہا تھا۔

یوں29 الله نے ابراہیم کو یاد اُسجبکیا اُسنے میدان کے شہر تباہ کئے۔ کیونکہ 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، کیونکہ

لوط ُضغر میں ہنے ر سے ڈرتا تھا۔ وہاں اُنہوں ایکنے غار کو اپنا گھر بنا لیا۔
ایک31 بڑیدن بیٹی چھوٹینے سے کہا، ابو” بوڑھا ہے اور یہاں کوئی مرد یعےکےجسنہیںہے ہمارےذر

بچے پیدا ہو سکیں۔ 32 آؤ، ہم ابو کو َمے جبپلائیں۔ نشےوہ دُھتمیں ہو تو ہم اُس ساتھکے ہم بستر ہو کر اپنے
لئے اولاد پیدا یں کر تاکہ ہماری نسل قائم “رہے۔
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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۔ ہوشلوطچونکہ میں نہیں تھا اِس لئے اُسے بھیکچھ معلوم نہ ہوا۔ اگلے34 بڑیدن بہن بہنچھوٹینے
سے کہا، پچھلی” رات مَیں ابو سے ہم بستر ہوئی۔ آؤ، آج رات کو ہم اُسے دوبارہ َمے پلائیں۔ جب وہ نشے میں
دُھت ہو تو تم اُس کے ساتھ ہم بستر ہو کر اپنے لئے اولاد پیدا کرنا تاکہ ہماری نسل قائم “رہے۔ 35 چنانچہ اُنہوں
نے راتاُس بھی باپاپنے کو َمے جبپلائی۔ وہ نشے میں تھا تو چھوٹی بیٹی اُٹھ کر اُس کے ساتھ ہم بستر ہوئی۔
اِس بار بھی ہوشوہ میں نہیں تھا، اِس لئے اُسے کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔

لوطیوں36 بیٹیاںکی باپاپنے اُمیدسے ہوئیں۔سے بڑی37 بیٹی ہاںکے بیٹا پیدا ہوا۔ اُس اُسنے کا موآبنام
رکھا۔ اُس سے موآبی نکلے ہیں۔ چھوٹی38 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 میںنجبدشِتطرفکیجنوبسے چلا گیا قادساور اور ُشور درمیانکے جا بسا۔ کچھ دیر کے
لئے وہ جرار میں ٹھہرا، لیکن اجنبی حیثیتکی سے۔ وہاں2 اُس لوگوںنے کو بتایا، میریسارہ” بہن “ہے۔ اِس
لئے جرار کے بادشاہ ـِکابی مَل کسینے کو بھجوا دیا کہ اُسے محل میں لے آئے۔

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

اصل4 میں ـِکابی مَل تکابھی سارہ قریبکے نہیں گیا تھا۔ اُس نے میرے”کہا، آقا، کیا ایکتُو قومبےقصور
کرےہلاکبھیکو گا؟ 5 کیا ابراہیم مجھنے نہیںسے کہا تھا کہ میریسارہ بہن اورہے؟ سارہ اُسنے ہاںکی
میں ہاں ملائی۔ میری نیت اچھی تھی اور مَیں نے غلط کام نہیں “کیا۔ 6 الله نے کہا، ہاں،” مَیں جانتا ہوں کہ
اِس میں تیری نیت 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 واپساُسے کرےنہیں گا تو جان لے تیریکہ تیرےاور لوگوں موتکی یقینی “ہے۔

ـِکابی8 مَل سویرےصبحنے اُٹھ کر اپنے تمام کارندوں کو کچھسبیہ بتایا۔ یہ سن کر اُن دہشتپر 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 نے مجھے اور میری سلطنت کو اِتنے سنگین جرم میں پھنسا دیا ہے؟ آپسلوکجو ہمارےنے ساتھ
کر دکھایا ہے شخصبھیکسیوہ ساتھکے نہیں کرنا ہئے۔ چا آپ10 نے یہ کیوں “کیا؟

11 ابراہیم جوابنے دیا، مَیں” نے اپنے دل میں کہا یہاںکہ لوگکے الله نہیںخوفکا رکھتے ہوں اِسگے،
لئے وہ میری بیوی کو حاصل کرنے کے لئے مجھے قتل کر دیں گے۔ حقیقت12 میں وہ میری بہن بھی ہے۔ وہ
باپمیرے کی بیٹی ہے اگرچہ اُس کی اور میری ماں فرق ہیں۔ یوں مَیں اُس شادیسے کر سکا۔ 13 جبپھر الله
نے ہونے دیا کہ مَیں باپاپنے کے گھرانے نکلسے کر اِدھر اُدھر پھروں تو مَیں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھ’ پر
یہ مہربانی کر کہ بھیجہاں ہم بارےمیرےجائیں میں کہہ دینا کہ وہ میرا بھائی “۔‘ہے
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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 آپملـکمیرا”کہا، کے لئے جیجہاںہے۔کھلا اُسچاہے میں جا “بسیں۔ سارہ16
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 کی بیوی اور اُس کی لونڈیوں کو شفا دی،
ربکیونکہ نے ـِکابی مَل کے گھرانے کی تمام عورتوں کو سارہ سببکے سے بانجھ بنا دیا تھا۔ ابلیکن اُن کے
ہاں دوبارہ بچے پیدا ہونے لـگے۔

21
اسحاق پیدائشکی

ربتب1 نے سارہ کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا اُس نے فرمایا تھا۔ جو وعدہ اُس نے سارہ بارےکے میں کیا
تھا اُسے اُس نے پورا کیا۔ 2 وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ عین وقتاُس بوڑھے ابراہیم ہاںکے بیٹا پیدا ہوا جو الله
نے مقرر کر 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 نے اُس
کا ختنہ طرحجسکرایا، الله اُسےنے حکم دیا تھا۔ اسحاقجب5 پیدا ہوا وقتاُس سال100ابراہیم تھا۔کا سارہ6
الله”کہا،نے مجھےنے ہنسایا، اور ہر کوئی بارےمیرےجو میں یہ سنے ہنسےگا گا۔ اِس7 پہلےسے کون ابراہیم
سے یہ کہنے جرأتکی کر سکتا تھا کہ سارہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی؟ میرےاباور ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے،
اگرچہ ابراہیم بوڑھا ہو گیا “ہے۔

اسحاق8 بڑا ہوتا جبگیا۔ اُس کا دودھ چھڑایا گیا تو ابراہیم نے اُس کے لئے ضیافتبڑی کی۔
ابراہیم ہاجرہ اور اسمٰعیل کو نکال دیتا ہے

دنایک9 سارہ نے دیکھا لونڈیمصریکہ ہاجرہ کا اسحاقاسمٰعیلبیٹا مذاقکا اُڑا رہا ہے۔ اُس10 نے ابراہیم
سے کہا، اِس” لونڈی اور اُس کے بیٹے کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ میرےوہ بیٹے اسحاق کے میراثساتھ نہیں
پائے “گا۔

11 ابراہیم کو باتیہ بہت بُری لـگی۔ آخر اسمٰعیل بھی اُس کا بیٹا تھا۔ لیکن12 الله نے اُس سے کہا، باتجو”
سارہ لونڈیاپنینے اور اُس بیٹےکے بارےکے کہیمیں بُریتجھےوہہے نہ لـگے۔ مانباتکیسارہ کیونکہلے،
تیری نسل اسحاق ہی سے قائم رہے گی۔ لیکن13 مَیں اسمٰعیل ایکبھیسے قوم بناؤں گا، کیونکہ وہ تیرا بیٹا “ہے۔

14 ابراہیم سویرےصبح اُٹھا۔ اُس نے روٹی اور پانی مشککی ہاجرہ کے کندھوں 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 جھاڑیکسیکو نیچےکے چھوڑ کر فٹ300کوئی16 دُور بیٹھ گئی۔ کیونکہ اُس دلنے میں مَیں”کہا، 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 باتسے ہاجرہ،”کی، باتکیا متہے؟ ڈر، کیونکہ الله نے لڑکے کا جو وہاں پڑا ہے رونا سن لیاہے۔ 18 اُٹھ، لڑکے کو اُٹھا کر
اُس کا ہاتھ تھام لے، کیونکہ مَیں اُس بڑیایکسے قوم بناؤں “گا۔
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19 پھر الله نے ہاجرہ کی آنکھیں کھول دیں، اور اُس کی ایکنظر کنوئیں پر پڑی۔ وہ وہاں گئی مشکاور کو

پانی سے بھر کر لڑکے کو پلایا۔
20 الله لڑکے کے ساتھ تھا۔ وہ جوان ہوا اور تیرانداز بن کر بیابان 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 ـِکابی مَل اور اُس کے سپاہ سالار فیکل نے ابراہیم سے کہا، جو” کچھ آپبھی کرتے ہیں الله
آپ کے ساتھ ہے۔ اب23 مجھ سے الله کی قَسم کھائیں آپکہ مجھے اور میری آل اولاد کو دھوکا نہیں دیں گے۔
مجھ پر اور ملـکاِس پردیسیآپمیںجسپر ہیں وہی مہربانی کریں جو مَیں آپنے پر کی “ہے۔

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

تب27 ابراہیم نے ـِکابی مَل کو یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل دیئے، اور دونوں دوسرےایکنے کے ساتھ 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 اِن سات بچوں کو مجھ سے لے لیں۔ یہ اِس کے گواہ ہوں کہ مَیں نے
اِس کنوئیں کو کھودا “ہے۔ اِس31 لئے اُس جگہ کا نام بیرسبع یعنی قَسم’ کا ‘کنواں رکھا گیا، کیونکہ وہاں اُن
دونوں مردوں قَسمنے کھائی۔

یوں32 اُنہوں نے بیرسبع دوسرےایکمیں سے عہد باندھا۔ پھر ـِکابی مَل اور فیکل فلستیوں واپسملـککے
چلے گئے۔ اِس33 کے بعد ابراہیم نے بیرسبع میں جھاؤ درختکا لگایا۔ وہاں اُس ربنے کا نام لے کر اُس کی
عبادت کی ابدیجو خدا ہے۔ 34 بہتابراہیم فلستیوںتکعرصے ملـککے میں آباد رہا، لیکن اجنبی حیثیتکی
سے۔

22
ابراہیم آزمائشکی

عرصےکچھ1 بعدکے الله نے ابراہیم آزمایا۔کو اُس اُسنے اُس“!ابراہیم”کہا،سے مَیںجی،”دیا،جوابنے
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 اُسکسا۔ نے اپنے ساتھ نوکروںدو اور اپنے بیٹے اسحاق لیا۔کو
پھر وہ قربانی کو جلانے کے لئے لـکڑی کاٹ کر اُس جگہ طرفکی روانہ ہوا جو الله نے اُسے بتائی تھی۔ 4 سفر
کرتے تیسرےکرتے دن قربانی کی جگہ ابراہیم کو دُور سے نظر آئی۔ 5 اُس نے نوکروں سے کہا، یہاں” گدھے
پاسکے ٹھہرو۔ مَیں لڑکے کے ساتھ وہاں جا پرستشکر کروں گا۔ پھر واپسپاستمہارےہم آ جائیں “گے۔

6 ابراہیم قربانینے کو جلانے کے لئے یاں لـکڑ اسحاق کندھوںکے پر دیںرکھ اور چھریخود آگاور جلانے
کے لئے انگاروں کا برتن اُٹھایا۔ دونوں چل دیئے۔ اسحاق7 بولا، “!ابو” ابراہیم نے کہا، جی” “بیٹا۔ آگابو،”
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اور یاں لـکڑ پاسہمارےتو ہیں، لیکن قربانی کے لئے بھیڑ یا بکری کہاں “ہے؟ 8 ابراہیم جوابنے 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 قربانوہاںنے بنائیگاہ اور اُس پر یاں لـکڑ
ترتیب سے رکھ دیں۔ پھر اُس اسحاقنے کو باندھ کر یوں لـکڑ پر رکھ دیا 10 اور چھری پکڑ لی تاکہ اپنے بیٹے کو ذبح
کرے۔ ربوقتاُسیعین11 کے فرشتے آسماننے پر اُسےسے آواز ابراہیم،”دی، “!ابراہیم ابراہیم نے جی،”کہا،
مَیں حاضر “ہوں۔ 12 فرشتے نے کہا، اپنے” بیٹے پر ہاتھ نہ چلا، نہ اُس ساتھکے کچھ ابکر۔ مَیں جاننے لیا ہے
کہ تُو الله خوفکا رکھتا ہے، کیونکہ تُو اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی مجھے دینے کے لئے تیار “ہے۔

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

رب15 کے فرشتے ایکنے بار پھر آسمان پر سے پکار کر اُس باتسے کی۔ رب”16 کا فرمان ذاتمیریہے،
کی قَسم، چونکہ تُو نے یہ کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے پیشمجھےکو کرنے کے لئے تیار تھا اِس17 لئے مَیں برکتتجھے
دوں گا اور تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں اور ساحل کی ریت کی طرح بےشمار ہونے دوں گا۔ تیری اولاد
اپنے دشمنوں شہروںکے دروازوںکے پر کرےقبضہ گی۔ 18 چونکہ تُو میرینے سنی اِس لئے تیری اولاد سے دنیا
کی تمام برکتقومیں پائیں “گی۔

اِس19 کے بعد ابراہیم اپنے نوکروں واپسپاسکے آیا، اور وہ مل کر بیرسبع لوٹے۔ وہاں ابراہیم آباد رہا۔
20 اِن واقعات کے بعد ابراہیم کو اطلاع ملی، آپ” کے بھائی نحور کی بیوی مِلکاہ کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے

ہیں۔ اُس21 عُوضپہلوٹھےکے بعدکے بوز، قموایل اَرام) ،(باپکا 22 کسد، حزو، اِدلاففِلداس، اور بتوایل پیدا
ہوئے “ہیں۔ 23 مِلکاہ اور نحور کے ہاں یہ آٹھ بیٹے پیدا ہوئے۔ بتوایل) بقہ رِ کا باپ ۔(تھا 24 نحور کی
حرم کا نام رُومہ تھا۔ اُس ہاںکے بھی بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام طِبخ، تخصجاحم، اور معکہ ہیں۔

23
سارہ وفاتکی

1 سارہ 127 سال کی عمر میں حبرون میں انتقال کر گئی۔ 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 پاسکے سے اُٹھا اور ِحتّیوں سے
بات کی۔ اُس نے کہا، آپمَیں”4 درمیانکے پردیسی اور غیرشہری حیثیتکی سے رہتا ہوں۔ مجھے قبر کے لئے
زمین بیچیں تاکہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے لے جا کر دفن کر “سکوں۔ ِحتّیوں5-6 جوابنے دیا، ہمارے” آقا،
باتہماری ہمارےآپ!سنیں درمیان الله رئیسکے ہیں۔ اپنی بیوی ہماریکو بہترین قبر میں دفن کریں۔ ہم میں
سے کوئی نہیں آپجو سے اپنی قبر کا کرےانکار “گا۔

7 ابراہیم اُٹھا ملـکاور کے باشندوں یعنی ِحتّیوں کے منے ًسا جھکتعظیما گیا۔ 8 اُس نے کہا، اگر” آپ اِس
کے لئے تیار ہیں مَیںکہ بیویاپنی کو اپنے گھر لےسے جا کروںدفنکر تو ُصحر کے بیٹے عِفرون سفارشمیریسے
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کریں 9 کہ وہ مجھے مکفیلہ کا غار بیچ دے۔ وہ اُس کا ہے اور اُس کھیتکے کنارےکے پر ہے۔ مَیں اُس کی
قیمتپوری دینے کے لئے تیار ہوں آپتاکہ درمیانکے ہتے ر پاسمیرےہوئے قبر بھی “ہو۔

عِفرون10 ِحتّیوں جماعتکی میں موجود تھا۔ ابراہیم درخواستکی پر اُس نے اُن تمام ِحتّیوں کے منے سا جو شہر
دروازےکے پر جمع تھے جواب دیا، 11 میرےنہیں،” !آقا میری بات سنیں۔ مَیں آپ کو یہ کھیت اور اُس میں
موجود دےغار دیتا میرےہیںحاضرجوسبہوں۔ گواہ مَیںہیں، آپیہ کو دیتا ہوں۔ بیویاپنی دفنوہاںکو
کر “دیں۔

12 ابراہیم ملـکدوبارہ کے باشندوں کے منے ًسا جھکادبا گیا۔ اُس13 سبنے کے منے سا عِفرون سے کہا،
مہربانی” کر باتمیریکے پر غور کریں۔ کھیتمَیں قیمتپوریکی ادا کروں گا۔ اُسے قبول کریں تاکہ وہاں اپنی
بیوی کو دفن کر “سکوں۔ عِفرون14-15 جوابنے دیا، میرے” آقا، سنیں۔ اِس زمین کی قیمت صرف 400
چاندی ِسکےکے آپ*ہے۔ کے میرےاور درمیان یہ کیا ہے؟ اپنی بیوی کو دفن کر “دیں۔

16 ابراہیم نے عِفرون کی مطلوبہ قیمت مان لی اور سب کے منے سا چاندی کے 400 ِسکے تول کر عِفرون کو
دے دیئے۔ اِس کے لئے اُس نے اُس وقت کے رائج باٹ استعمال کئے۔ 17 چنانچہ مکفیلہ میں عِفرون کی زمین
ابراہیم کی ملـکیت ہو گئی۔ یہ ممرےزمین کے مشرق میں تھی۔ اُس میں کھیتکھیت، کا غار اور کھیت کی
حدود میں موجود درختتمام شامل تھے۔ ِحتّیوں18 جماعتپوریکی نے جو شہر دروازےکے پر جمع تھی زمین
کے انتقال کی تصدیق کی۔ 19 پھر ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو ملـِک کنعان کے اُس غار میں دفن کیا ممرےجو
یعنی حبرون کے مشرق میں واقع مکفیلہ کھیتکے میں تھا۔ اِس20 یقے طر سے یہ کھیت 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 بہتابابراہیم بوڑھا ہو گیا ربتھا۔ اُسےنے لحاظہر دیبرکتسے تھی۔ دنایک2 اُس نے اپنے گھر کے
بزرگسےسب نوکر سے اُسجو کی جائیداد کا پورا انتظام چلاتا باتتھا قَسم”کی۔ کے لئے اپنا میریہاتھ ران کے
نیچے رکھو۔ قَسمکیرب3 کھاؤ آسمانجو و زمین کا خدا ہے کہ تم اِن کنعانیوں میں جنسے درمیانکے 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۔ اُس5 کے نوکر نے کہا، شاید” میرےعورتوہ ساتھ یہاں آنا نہ
چاہے۔ کیا مَیں آپمیںصورتاِس کے بیٹے کو اُس واپسمیںوطن نکلےآپسےجسجاؤںلے “ہیں؟ 6 ابراہیم
نے کہا، !خبردار” اُسے واپسہرگز نہ لے جانا۔ رب7 جو آسمان کا خدا ہے اپنا تمہارےفرشتہ آگے بھیجے گا،
اِس لئے تم میرےوہاں بیٹے کے لئے بیوی چننے میں کامیابضرور ہو گے۔ کیونکہ باپمیرےمجھےوہی کے گھر
میرےاور 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 عورتکی یہاں آنا نہ چاہے تو پھر تم اپنی قَسم سے آزاد ہو گے۔ لیکن کسی
صورت میں میرےبھی بیٹے کو واپسوہاں نہ لے “جانا۔
* 23:14-15 چاندی400 :ِسکےکے ً تقریبا ساڑھے چار کلوگرام چاندی۔
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9 ابراہیم کے نوکر نے اپنا ہاتھ اُس کی ران کے نیچے رکھ کر قَسم کھائی کہ مَیں سب کچھ ایسا ہی کروں گا۔

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

اُس11 نے اونٹوں کو شہر کے باہر کنوئیں پاسکے بٹھایا۔ شام وقتکا تھا جب عورتیں کنوئیں پاسکے آ کر
پانی بھرتی تھیں۔ 12 پھر اُس نے دعا کی، میرےرباے” آقا ابراہیم کے خدا، مجھے آج بخشکامیابی میرےاور
آقا ابراہیم پر مہربانی کر۔ اب13 مَیں اِس چشمے پر کھڑا ہوں، اور شہر کی بیٹیاں پانی بھرنے کے لئے آ رہی ہیں۔
مَیں14 اُن میں کہوںسےکسیسے گا، ذرا’ اپنا نیچےگھڑا کر مجھےکے پانی ‘پلائیں۔ اگر جوابوہ دے، پی’ لیں،
آپمَیں اونٹوںکے کو بھی پانی پلا دیتی ‘ہوں، تو وہ وہی ہو گی جسے تُو نے اپنے خادم اسحاق 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 صورتخوب جوان لڑکی تھی،
اور کنواریوہ بھی تھی۔ وہ تکچشمے اُتری، اپنا گھڑا بھرا اور واپسپھر اوپر آئی۔

17 ابراہیم کا نوکر دوڑ اُسکر ملا۔سے اُس مجھےذرا”کہا،نے سےگھڑےاپنے تھوڑا سا پانی “پلائیں۔ بقہ18 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” اونٹوںکے کے لئے بھی پانی لے آتی ہوں۔ وہ بھی
پورے طور پر پیاساپنی “بجھائیں۔ جلدی20 اُسسے نے گھڑےاپنے کا میںحوضپانی ُنڈیل ا دیا اور بھاگپھر
کر کنوئیں سے اِتنا پانی لاتی رہی کہ تمام اونٹوں پیاسکی بجھ گئی۔

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

اُس23 نے پوچھا، کیکسآپ” بیٹی ہیں؟ کیا اُس ہاںکے اِتنی جگہ ہے کہ ہم راتوہاں گزار “سکیں؟
24 بقہ رِ جوابنے دیا، میرا” باپ بتوایل ہے۔ وہ نحور اور مِلکاہ کا بیٹا ہے۔ پاسہمارے25 بھوسا اور چارا

راتہے۔ گزارنے کے لئے بھی کافی جگہ “ہے۔ 26 یہ سن کر ابراہیم کے نوکر ربنے کو سجدہ کیا۔ اُس27 نے
کہا، میرے” آقا ابراہیم کے خدا کی تمجید جسہو کے کرم اور وفاداری میرےنے آقا کو نہیں ربچھوڑا۔ نے
مجھے مالـکمیرےسیدھا کے رشتے تکداروں پہنچایا “ہے۔

بھاگلڑکی28 کر اپنی ماں کے گھر چلی وہاںگئی۔ اُس کچھسبنے بتا دیا جو ہوا تھا۔ بقہجب29-30 رِ کے
بھائی لابن نتھنے اور بہن کی کلائیوں میں کنگنوں کو دیکھا اور کچھسبوہ سنا جو ابراہیم کے نوکر نے بقہ رِ کو
بتایا تھا تو ًوہ فورا کنوئیں طرفکی دوڑا۔
ابراہیم کا تکابنوکر اونٹوں سمیت وہاں کھڑا تھا۔ لابن31 نے کہا، رب” مبارککے میرےبندے، ساتھ

آپآئیں۔ یہاں شہر کے باہر کھڑےکیوں ہیں؟ مَیں نے اپنے آپمیںگھر کے لئے کچھسب تیار کیا آپہے۔ کے
اونٹوں کے لئے بھی کافی جگہ “ہے۔ 32 وہ نوکر کو لے کر گھر پہنچا۔ اونٹوں سامانسے اُتارا گیا، اور اُن کو بھوسا
اور چارا دیا گیا۔ پانی بھی لایا گیا تاکہ ابراہیم کا نوکر اور اُس کے آدمی اپنے پاؤں دھوئیں۔
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جبلیکن33 کھانا آ گیا تو ابراہیم کے نوکر نے اِس”کہا، پہلےسے مَیںکہ کھاؤںکھانا لازم ہے کہ اپنا معاملہ

پیش “کروں۔ لابن نے کہا، بتائیں” اپنی “بات۔ اُس34 نے کہا، مَیں” ابراہیم کا نوکر ہوں۔ رب35 میرےنے
آقا دیبرکتبہتکو بہتوہہے۔ امیر بن گیا ربہے۔ کثرتاُسےنے 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 پوری دیدےملـکیت ہے۔ میرےلیکن37 آقا نے مجھ سے کہا، قَسم’ کھاؤ
کہ تم اِن کنعانیوں میں سے جن کے درمیان مَیں رہتا میرےہوں بیٹے کے لئے بیوی نہیں لاؤ گے 38 بلـکہ میرے
باپ کے گھرانے میرےاور رشتے داروں پاسکے جا کر اُس کے لئے بیوی لاؤ ‘گے۔ مَیں39 نے مالـکاپنے سے
کہا، شاید’ میرےعورتوہ ساتھ آنا نہ ‘چاہے۔ اُس40 نے کہا، جسرب’ کے منے سا مَیں چلتا رہا ہوں اپنے
فرشتے تمہارےکو بھیجےساتھ گا اور تمہیں بخشےکامیابی تمہیںگا۔ میرےضرور داروںرشتے باپمیرےاور کے
گھرانے میرےسے بیٹے کے لئے بیوی ملے گی۔ لیکن41 اگر میرےتم 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، اے’ میرےرب، آقا
کے خدا، تیریاگر مرضی ہو تو مجھے اِس مشن میں کےجسبخشکامیابی لئے مَیں یہاں آیا ہوں۔ مَیںاب43 اِس
کنوئیں پاسکے کھڑا جبہوں۔ کوئی عورتجوان شہر سے نکل کر یہاں آئے تو مَیں اُس سے کہوں گا، ذرا”
مجھے گھڑےاپنے سے تھوڑا سا پانی “پلائیں۔ 44 اگر وہ کہے، پی” لیں، آپمَیں کے اونٹوں کے لئے بھی پانی لے
آؤں “گی تو اِس مطلبکا یہ ہو کہ تُو نے میرےاُسے آقا کے بیٹے کے لئے چن لیا ہے اُسکہ بیویکی بن ‘جائے۔

مَیں45 ابھی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ بقہ رِ شہر سے نکل آئی۔ اُس کے کندھے پر گھڑا تھا۔ وہ تکچشمے
اُتری اور اپنا گھڑا بھر لیا۔ مَیں نے اُس سے کہا، ذرا’ مجھے پانی ‘پلائیں۔ جواب46 میں اُس جلدینے سے اپنے
گھڑے کو کندھے پر سے اُتار کر کہا، پی’ لیں، آپمَیں اونٹوںکے کو بھی پانی پلاتی مَیں‘ہوں۔ نے پانی پیا، اور
اُس نے اونٹوں کو بھی پانی پلایا۔ 47 پھر مَیں نے اُس سے پوچھا، کسآپ’ کی بیٹی ‘ہیں؟ اُس جوابنے میرا’دیا، باپ بتوایل ہے۔ وہ نحور اور مِلکاہ کا بیٹا ‘ہے۔ پھر مَیں نے اُس ناککی میں نتھ اور اُس کی کلائیوں میں
کنگن پہنا دیئے۔ تب48 مَیں ربنے کو سجدہ کر کے اپنے آقا ابراہیم کے خدا کی تمجید جسکی مجھےنے سیدھا
مالـکمیرے کی تکبھتیجی پہنچایا تاکہ وہ اسحاق بیویکی بن جائے۔

مجھےاب49 بتائیں، میرےآپکیا آقا پر اپنی مہربانی اور وفاداری کا اظہار کرنا ہتے چا ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بقہ رِ
اسحاقکی کے شادیساتھ 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 طرحکسی بھی انکار نہیں کر
سکتے۔ بقہ51 آپرِ کے منے سا اُسےہے۔ جائیں۔لے آپوہ مالـککے کے بیٹے بیویکی بن ربطرحجسجائے
نے فرمایا “ہے۔ یہ52 سن کر ابراہیم کے نوکر ربنے کو سجدہ کیا۔ 53 پھر اُس نے سونے چاندیاور یوراتکے ز
اور ملبوساتمہنگے اپنے سامان میں نکالسے کر بقہ رِ کو دیئے۔ بقہ رِ کے بھائی اور ماں کو بھی قیمتی تحفے ملے۔

اِس54 کے بعد اُس نے اپنے ہم سفروں کے ساتھ شام کا کھانا کھایا۔ راتوہ کو وہیں ٹھہرے۔ اگلے دن
اُٹھےجب تو نوکر نے کہا، اب” اجازتہمیں دیں تاکہ اپنے آقا لوٹپاسکے “جائیں۔ 55 بقہ رِ کے بھائی اور ماں
نے کہا، بقہ” رِ کچھ دن ہمارےاَور ہاں ٹھہرے۔ پھر آپ “جائیں۔ لیکن56 اُس نے اُن سے کہا، اب” دیر نہ
کریں، کیونکہ رب نے میرےمجھے مشن میں کامیابی بخشی ہے۔ مجھے اجازت دیں تاکہ مالـکاپنے پاسکے
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واپس “جاؤں۔ اُنہوں57 نے کہا، چلیں،” ہم لڑکی کو بُلا اُسیکر 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 جی،”کہا، مَیں جانا چاہتی “ہوں۔ 59 چنانچہ اُنہوں نے اپنی بہن بقہ، رِ اُس کی دایہ، ابراہیم کے نوکر اور اُس کے ہم
سفروں رُخصتکو دیا۔کر اُنہوںپہلے60 بقہنے رِ ہماری”کہا،کردےبرکتکو بہن، کرےالله کہ تُو کروڑوں
کی ماں تیریبنے۔ اولاد اپنے دشمنوں شہروںکے دروازوںکے پر قبضہ “کرے۔ 61 پھر بقہ رِ اور اُس کی نوکرانیاں
اُٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور ابراہیم کے نوکر پیچھےکے ہو لیں۔ چنانچہ نوکر اُنہیں ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔

ملـکاسحاقوقتاُس62 جنوبیکے نجبدشِتحصے، میں رہتا تھا۔ وہ بیر لحی روئی سے آیا تھا۔ ایک63 شام
وہ نکل کر کھلے میدان میں اپنی سوچوں میں مگن ٹہل رہا تھا اچانککہ اونٹ اُس کی طرف آتے ہوئے نظر
آئے۔ جب64 بقہ رِ نے اپنی نظر اُٹھا کر اسحاق کو دیکھا تو اُس اونٹنے سے اُتر کر 65 نوکر سے پوچھا، وہ” آدمی
کون ہے جو میدان میں ہم سے ملنے آ رہا “ہے؟ نوکر نے کہا، مالـکمیرا” “ہے۔ یہ سن کر بقہ رِ نے چادر لے
کر چہرےاپنے ڈھانپکو لیا۔

66 نوکر اسحاقنے سبکو کچھ بتا دیا جو اُس نے کیا تھا۔ 67 پھر اسحاق بقہ رِ کو اپنی ماں سارہ ڈیرےکے میں
گیا۔لے اُس اُسنے شادیسے کی، اور وہ اُس بیویکی بن اسحاقگئی۔ میںدلکے اُس کے لئے محبتبہت پیدا
ہوئی۔ یوں 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 کے دو 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 دےتحفے کر اپنے بیٹے سے دُور مشرق بھیجطرفکی دیا۔

ابراہیم وفاتکی
7-8 سال175ابراہیم کی عمر فوتمیں غرضہوا۔ بہتوہ عمر رسیدہ اور زندگی سے آسودہ ہو انتقالکر کر کے

باپاپنے دادا سے جا ملا۔ اُس9-10 کے بیٹوں اسحاق اور اسمٰعیل نے اُسے مکفیلہ کے غار میں دفن کیا ممرےجو
مشرقکے میں ہے۔ یہ 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 کے بعد الله اسحاقنے برکتکو دی۔ وقتاُس اسحاق بیر لحی روئی قریبکے آباد تھا۔
اسمٰعیل کی اولاد

12 ابراہیم کا بیٹا اسمٰعیل جو سارہ لونڈیمصریکی ہاجرہ ہاںکے پیدا ہوا اُس نسبکا نامہ یہ ہے۔ اسمٰعیل13
کے بڑےبیٹے سے لے کر تکچھوٹے یہ :ہیں نبایوت، قیدار، ادبئیل، مِبسام، 14 مِشماع، دُومہ، مّسا، 15 حدد،
تیما، نفیسیطور، اور قِدمہ۔
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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 جب وہ کوچ کر کے اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ اُس18 کی اولاد اُس علاقے میں آباد تھی جو
یلہ حو اور ُشور کے درمیان ہے اور جو مصر مشرقکے میں اسور طرفکی یوںہے۔ اسمٰعیل اپنے تمام بھائیوں کے
منے سا ہی آباد ہوا۔

عیسَو یعقوباور پیدائشکی
19 یہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا بیان ہے۔
اسحاق20 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 بقہ21 رِ بچےکے پیدا نہ اسحاقلیکنہوئے۔ بیویاپنینے کے لئے دعا کی
ربتو نے اُس کی سنی، اور بقہ رِ اُمید سے ہوئی۔ اُس22 پیٹکے میں دوسرےایکبچے سے زورآزمائی کرنے
لـگے تو ربوہ سے پوچھنے گئی، اگر” یہ حالتمیری رہے گی تو پھر مَیں تکیہاں پہنچکیوں گئی “ہوں؟ رب23
اُسنے سے کہا، تیرے” اندر دو قومیں ہیں۔ وہ تجھ نکلسے دوسریایککر الـگالـگسے ہو جائیں گی۔ اُن
میں ایکسے یادہ طاقتز ور ہو گی، اور بڑا چھوٹے کرےخدمتکی “گا۔

پیدائش24 کا وقت آ گیا تو جُڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ 25 پہلا بچہ نکلا تو سرخ سا تھا، اور لـگایسا رہا تھا کہ وہ
بالوںگھنے ہیکوٹکا پہنے ہوئے اِسہے۔ لئے اُس کا نام عیسَو یعنی بالوں’ ‘والا رکھا گیا۔ اِس26 بعدکے 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۔

ہوئے۔جوانلڑکے27 عیسَو بنشکاریماہر گیا خوشمیںمیدانکھلےاور تھا۔رہتا اُس یعقوبمیںمقابلےکے
شائستہ تھا ڈیرےاور میں رہنا پسند کرتا تھا۔ اسحاق28 عیسَو کو پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ شکار گوشتکا پسند کرتا
تھا۔ لیکن بقہ یعقوبرِ کو پیار کرتی تھی۔

ایک29 یعقوبدن سالن پکا رہا تھا کہ عیسَو تھکا ہارا جنگل سے آیا۔ اُس30 نے کہا، جلدیمجھے” لالسے
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 کسمیرےحق کام “کا؟ یعقوب33 نے کہا، پہلے” قَسم کھا کر مجھے یہ حق بیچ
“دو۔ عیسَو قَسمنے کھا کر اُسے پہلوٹھے کا منتقلحق کر دیا۔

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

26
اسحاق اور بقہ رِ جرار میں

1 اُس ملـک میں دوبارہ کال پڑا، جس طرح ابراہیم کے دنوں میں بھی پڑ گیا تھا۔ اسحاق جرار شہر گیا جس پر
فلستیوں کے بادشاہ ـِکابی مَل حکومتکی تھی۔ رب2 اسحاقنے پر ظاہر ہو کر کہا، مصر” نہ جا بلـکہ ملـکاُس
بسمیں جو مَیں تجھے دکھاتا ہوں۔ ملـکاُس3 میں اجنبی رہ تو تیرےمَیں ساتھ ہوں گا اور برکتتجھے دوں گا۔
کیونکہ مَیں تجھے تیریاور اولاد کو یہ تمام علاقہ دوں گا اور وہ وعدہ پورا کروں گا مَیںجو قَسمنے کھا تیرےکر
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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 قومیں برکت پائیں گی۔ مَیں5 تجھے اِس لئے برکت دوں گا کہ میرےابراہیم
تابع رہا اور ہدایاتمیری اور احکام پر چلتا “رہا۔ 6 اسحاقچنانچہ جرار میں آباد ہو گیا۔

جب7 وہاں کے مردوں نے بقہ رِ بارےکے میں پوچھا تو اسحاق نے کہا، یہ” میری بہن “ہے۔ وہ اُنہیں یہ
بتانے سے ڈرتا تھا کہ بیویمیرییہ ہے، کیونکہ اُس نے سوچا، بقہ” رِ ہے۔صورتخوبنہایت اگر اُنہیں معلوم
ہو جائے کہ بقہ رِ بیویمیری ہے تو وہ اُسے حاصل کرنے کی خاطر مجھے قتل کر دیں “گے۔

8 وقتکافی گزر ایکگیا۔ دن فلستیوں کے بادشاہ نے اپنی کھڑکی میں جھانکسے کر دیکھا کہ اسحاق اپنی
بیوی کو پیار کر رہا ہے۔ اُس9 اسحاقنے کو بُلا کر کہا، وہ” آپتو بیویکی آپ!ہے کیوںنے کہا میریکہ
بہن اسحاق“ہے؟ جوابنے دیا، مَیں” نے سوچا کہ اگر مَیں بتاؤں کہ بیویمیرییہ ہے لوگتو قتلمجھے کر دیں
“گے۔

ـِکابی10 مَل نے کہا، آپ” ہمارےنے ساتھ سلوککیسا کر !دکھایا کتنی آسانی میرےسے آدمیوں میں سے
آپکوئی بیویکی ہمسے بستر ہو جاتا۔ اِس آپہمطرح سببکے بڑےایکسے جرم کے قصوروار “ٹھہرتے۔
11 پھر ـِکابی مَل تمامنے لوگوں کو حکم بھیجو”دیا، اِس مرد یا اُس بیویکی چھیڑےکو اُسے دیموتسزائے
جائے “گی۔

اسحاق کا فلستیوں کے ساتھ جھگڑا
اسحاق12 اُسنے اُسےسالاُسیاورکی،کاریکاشتمیںعلاقے َسو برکتاُسےنےربیوںملا۔پھلگُنا دی،

13 اور وہ امیر ہو گیا۔ اُس دولتکی بڑھتی گئی، اور وہ دولتنہایت مند ہو گیا۔ اُس14 پاسکے اِتنی یاں، بکر بھیڑ
گائےبَیل اور غلام تھے کہ فلستی اُس سے حسد کرنے لـگے۔ اب15 ایسا ہوا کہ اُنہوں نے اُن تمام کنوؤں کو مٹی
سے بھر کر بند کر دیا جو اُس باپکے نوکروںکے کھودےنے تھے۔

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

17 چنانچہ اسحاق نے وہاں سے جا کر جرار وادیکی میں ڈیرےاپنے لگائے۔ وہاں18 فلستیوں نے ابراہیم کی
موت بعدکے تمام کنوؤں کو مٹی سے بھر دیا تھا۔ اسحاق نے اُن کو دوبارہ اُسکھدوایا۔ نے اُن وہیکے نام رکھے
جو اُس باپکے رکھےنے تھے۔

اسحاق19 نوکروںکے وادیکو میں کھودتے کھودتے تازہ پانی مل گیا۔ لیکن20 جرار کے چرواہے آ اسحاقکر
چرواہوںکے لـگے۔جھگڑنےسے اُنہوں نے یہ”کہا، ہمارا کنواں اِس“!ہے لئے اُس اُسنے کنوئیں کا نام عِسق
یعنی جھگڑا رکھا۔ اسحاق21 کے نوکروں ایکنے اَور کنواں کھود لیا۔ لیکن اُس پر بھی جھگڑا ہوا، اِس لئے اُس
نے اُس کا نام ستنہ یعنی مخالفت رکھا۔ وہاں22 سے جا کر اُس ایکنے تیسرا کنواں کھدوایا۔ اِس دفعہ کوئی
جھگڑا نہ ہوا، اِس لئے اُس اُسنے کا رحوبوتنام یعنی کھلی’ ‘جگہ رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، ہمیںنےرب”
کھلی دیجگہ ہے، اباور ملـکہم میں پھلیں پھولیں “گے۔

وہاں23 سے وہ بیرسبع چلا گیا۔ اُسی24 رات رب اُس پر ظاہر ہوا اور کہا، تیرےمَیں” باپ ابراہیم کا خدا
متہوں۔ ڈر، کیونکہ تیرےمَیں ساتھ ہوں۔ مَیں برکتتجھے دوں گا اور تجھے اپنے خادم ابراہیم کی بہتخاطر
اولاد دوں “گا۔
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اسحاقوہاں25 قرباننے گاہ بنائی رباور کا نام لے عبادتکر وہاںکی۔ اُس نے اپنے خیمے لگائے اور اُس

نوکروںکے کنواںنے کھود لیا۔
ـِکابی مَل کے ساتھ عہد

ابیدنایک26 ـِک، مَل اُس اخوزتساتھیکا اور اُس فیکلسالارسپہکا اُسسےجرار اسحاق27آئے۔پاسکے
نے پوچھا، پاسمیرےکیوںآپ” آئے آپہیں؟ تو مجھ نفرتسے رکھتے ہیں۔ آپکیا مجھےنے 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 ساتھکے عہد ہونا ہئے۔ چا آئیے قَسمہم کھا دوسرےایککر باندھیںعہدسے 29 ہمیںآپکہ
نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہم نے آپبھی کو نہیں چھیڑا بلـکہ آپ صرفسے سلوکاچھا کیا آپاور کو
سلامتی کے رُخصتساتھ کیا ہے۔ اباور ظاہر ہے ربکہ آپنے برکتکو دی “ہے۔

اسحاق30 نے اُن کی ضیافت کی، اور اُنہوں نے کھایا اور پیا۔ 31 پھر صبح سویرے اُٹھ کر اُنہوں نے ایک
دوسرے کے منے سا قَسم کھائی۔ اِس کے بعد اسحاق نے اُنہیں رُخصت کیا اور وہ سلامتی سے روانہ ہوئے۔

اُسی32 دن اسحاق کے نوکر آئے اور اُسے اُس کنوئیں بارےکے میں اطلاع دی جو اُنہوں نے کھودا تھا۔ اُنہوں
نے کہا، ہمیں” پانی مل گیا “ہے۔ اُس33 کنوئیںنے کا نام سبع یعنی ‘قَسم’ تکآجرکھا۔ ساتھ والے شہر کا نام
بیرسبع ہے۔

عیسَو کی اجنبی یاں بیو
جب34 سال40عیسَو کا تھا تو اُس نے دو ِحتّی عورتوں شادیسے بیریکی، کی بیٹی یہودِت سے اور ایلون کی

باسمتبیٹی سے۔ 35 یہ عورتیں اسحاق اور بقہ رِ کے لئے بڑے دُکھ باعثکا بنیں۔
27

یعقوباسحاق برکتکو دیتا ہے
اسحاق1 بوڑھا ہو گیا تو اُس کی نظر دُھندلا اُسگئی۔ بڑےاپنےنے بیٹے بُلاکو کر “بیٹا۔”کہا، عیسَو جوابنے

دیا، جی،” مَیں حاضر “ہوں۔ اسحاق2 نے کہا، مَیں” بوڑھا ہو گیا ہوں اور خدا کبجانے مر جاؤں۔ اِس3 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 میرےاُسے پاس لے آ۔ مرنے سے پہلے مَیں وہ کھانا کھا کر تجھے برکت دینا چاہتا
“ہوں۔

بقہ5 رِ اسحاقنے کی عیسَو لیسنچیتباتساتھکے جبتھی۔ عیسَو شکار کرنے کے لئے چلا گیا تو اُس نے
یعقوب سے کہا، ابھی”6 ابھی مَیں تمہارےنے ابو کو عیسَو سے باتیہ کرتے ہوئے سنا کہ 7 میرے’ لئے کسی
جانور کا شکار کر کے آ۔لے اُسے تیار کر میرےکے لئے لذیذ کھانا پکا۔ مرنے پہلےسے مَیں یہ کھانا کھا تجھےکر
رب کے منے برکتسا دینا چاہتا ‘ہوں۔ اب8 میرےسنو، !بیٹے جو کچھ مَیں بتاتی ہوں وہ کرو۔ 9 جا کر یوڑ ر میں
یوںسے بکر کے دو اچھے اچھے بچے چن لو۔ پھر مَیں وہی لذیذ کھانا پکاؤں گی تمہارےجو ابو کو پسند ہے۔ 10 تم
یہ کھانا اُس پاسکے لے جاؤ گے تو وہ اُسے کھا کر مرنے پہلےسے دےبرکتتمہیں “گا۔

یعقوبلیکن11 اعتراضنے کیا، آپ” جانتی ہیں کہ عیسَو جسمکے پر بالگھنے ہیں میرےجبکہ بال کم ہیں۔
کہیں12 مجھے چھونے باپمیرےسے کو پتا نہ چل جائے کہ مَیں اُسے دےفریب رہا ہوں۔ پھر مجھ پر برکت
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نہیں لعنتبلـکہ آئے “گی۔ اُس13 ماںکی نے تم”کہا، پر آنے لعنتوالی مجھ پر آئے، باتمیریبسبیٹا۔ 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 یعقوبجو باپکے کو پسند
تھا۔ 15 عیسَو موقعوںخاصکے کے لئے لباساچھے بقہ رِ پاسکے میںگھر تھے۔ اُس نے اُن میں لباسبہترینسے
چن کر اپنے چھوٹے بیٹے کو پہنا دیا۔ ساتھ16 ساتھ اُس یوںنے بکر کی کھالیں اُس ہاتھوںکے اور گردن پر جہاں
بال نہ لپیٹتھے دیں۔ 17 پھر اُس نے اپنے یعقوببیٹے کو روٹی اور وہ لذیذ کھانا دیا جو اُس نے پکایا تھا۔

یعقوب18 نے اپنے باپ پاسکے جا کر کہا، ابو” “جی۔ اسحاق نے کہا، جی،” بیٹا۔ تُو کون “ہے؟ اُس19
نے کہا، آپمَیں” کا پہلوٹھا عیسَو ہوں۔ مَیں نے وہ کیا ہے آپجو نے مجھے کہا تھا۔ اب ذرا اُٹھیں اور بیٹھ کر
میرے شکار کا کھانا کھائیں تاکہ آپ بعد میں برکتمجھے “دیں۔ اسحاق20 نے پوچھا، بیٹا،” تجھے یہ شکار اِتنی
ملطرحکسجلدی “گیا؟ اُس جوابنے دیا، آپرب” 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 باپاپنے نزدیککے آیا۔ اسحاق نے اُسے چھو کر کہا، تیری” آواز تو یعقوب کی تیرےلیکنہے 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 “ہے؟ یعقوب جوابنے جی،”دیا، مَیں وہی “ہوں۔ 25 آخرکار اسحاق نے کہا، شکار” کا پاسمیرےکھانا لے آ، بیٹا۔ اُسے کھانے کے بعد
مَیں برکتتجھے دوں یعقوب“گا۔ کھانا اور َمے لے آیا۔ اسحاق نے کھایا اور پیا، 26 پھر کہا، پاسمیرےبیٹا،” آ
اور مجھے بوسہ “دے۔ یعقوب27 پاسنے آ کر اُسے بوسہ دیا۔ اسحاق نے اُس لباسکے کو سونگھ کر برکتاُسے
دی۔ اُس نے میرے”کہا، بیٹے کی خوشبو اُس کھلے میدان کی خوشبو کی مانند ربجسےہے برکتنے دی ہے۔ 28 الله تجھے
آسمان اوسکی اور زمین کثرتتجھےوہدے۔زرخیزیکی اناجکا اور انگور دے۔رسکا خدمتتیریقومیں29
کریں، تیرےاُمّتیںاور منے جائیں۔جھکسا بھائیوںاپنے بن،حکمرانکا تیریاور ماں تیرےاولادکی منے سا گھٹنے
ٹیکے۔ جو تجھ کرےلعنتپر وہ خود لعنتی ہو اور جو دےبرکتتجھے وہ برکتخود “پائے۔

عیسَو برکتبھی مانگتا ہے
اسحاق30 برکتکی یعقوببعدکے رُخصتابھی ہی ہوا تھا اُسکہ کا بھائی عیسَو شکار کر واپسکے آیا۔ وہ31

بھی لذیذ کھانا پکا کر اُسے اپنے باپ پاسکے لے آیا۔ اُس نے کہا، ابو” جی، اُٹھیں اور میرے شکار کا کھانا
کھائیں آپتاکہ برکتمجھے “دیں۔ اسحاق32 نے پوچھا، تُو” کون “ہے؟ اُس جوابنے دیا، آپمَیں” کا بڑا بیٹا
عیسَو “ہوں۔

اسحاق33 گھبرا کر شدت سے کانپنے لگا۔ اُس نے پوچھا، پھر” وہ کون تھا جو کسی جانور کا شکار کر کے
پاسمیرے لے تیرےآیا؟ آنے سے ذرا پہلے مَیں اُسنے شکار کا کھانا کھا کر شخصاُس برکتکو ابدی۔ وہ
برکت اُسی پر رہے “گی۔

سنیہ34 کر عیسَو زوردار تلخاور چیخیں ابو،”لگا۔مارنے برکتبھیمجھے اُس“دیں، کہا۔نے اسحاقلیکن35
جوابنے دیا، تیرے” بھائی نے آ کر فریبمجھے دیا۔ اُس برکتتیرینے تجھ سے چھین لی “ہے۔ 36 عیسَو نے
کہا، اُس” کا نام ٹھیکیعقوب ہی رکھا گیا ہے، ابکیونکہ اُس نے مجھے دوسری بار دھوکا دیا پہلےہے۔ اُس
پہلوٹھےنے مجھحقکا چھینسے لیا برکتمیریاباور بھی زبردستی لی۔لے آپکیا میرےنے لئے برکتکوئی
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محفوظ نہیں “رکھی؟ لیکن37 اسحاق نے کہا، مَیں” نے اُسے تیرا حکمران اور اُس کے تمام بھائیوں کو اُس کے
خادم بنا دیا مَیںہے۔ نے اُسے اناج اور انگور رسکا مہیا کیا مجھےابہے۔ بتا بیٹا، کیا کچھ رہ گیا ہے مَیںجو تجھے
“دوں؟ لیکن38 خاموشعیسَو نہ ہوا بلـکہ کہا، ابو،” آپکیا پاسکے صرفواقعی برکتیہی تھی؟ ابو، مجھے بھی
برکت “دیں۔ وہ زار و قطار رونے لگا۔

39 پھر اسحاق نے کہا، تُو” زمین زرخیزیکی اور آسمان اوسکی سے محروم رہے گا۔ 40 صرفتُو اپنی تلوار کے
سہارے زندہ رہے گا اور اپنے بھائی ایکلیکنگا۔کرےخدمتکی 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” قریبدن آ گئے ہیں

کہ ابو انتقال کر جائیں گے اور ہم اُن کا ماتم کریں گے۔ پھر مَیں اپنے بھائی کو مار ڈالوں “گا۔
42 بقہ رِ کو بڑےاپنے بیٹے عیسَو کا یہ ارادہ معلوم ہوا۔ اُس یعقوبنے کو بُلا کر کہا، تمہارا” بھائی بدلہ لینا

چاہتا ہے۔ وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 43 بیٹا، اب میری سنو، یہاں ہجرتسے کر جاؤ۔ حاران شہر
میرےمیں بھائی لابن پاسکے چلے جاؤ۔ وہاں44 کچھ ٹھہرےدن تمہارےتکجبرہنا بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ
ہو جائے۔ اُسجب45 کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور تمہارےوہ اُس کے ساتھ کئے سلوکگئے بھولکو جائے
تبگا، مَیں اطلاع دوں گی کہ تم وہاں واپسسے آ سکتے ہو۔ مَیں ایککیوں ہی دن میں تم دونوں سے محروم ہو
“جاؤں؟

46 پھر بقہ رِ اسحاقنے باتسے کی، مَیں” عیسَو یوںکی بیو سببکے اپنیسے زندگی تنگسے ہوں۔ یعقوباگر
بھی ملـکاِس کی عورتوں میں کسیسے کرےشادیسے تو بہتر ہے کہ مَیں پہلے ہی مر “جاؤں۔

28
اسحاق1 یعقوبنے کو بُلا کر اُسے برکت دی اور کہا، لازم” ہے کہ تُو کسی عورتکنعانی سے شادی نہ

کرے۔ اب2 سیدھے مسوپتامیہ میں اپنے نانا بتوایل کے گھر جا اور وہاں اپنے ماموں لابن کی لڑکیوں میں سے
ایککسی شادیسے کر۔ 3 الله قادرِ مطلق دےبرکتتجھے کر پھلنے لنے دےپھو اور تجھے اِتنی دےاولاد کہ
ساریبہتتُو قوموں باپکا بنے۔ 4 وہ تجھے اور تیری اولاد کو ابراہیم جسےدےبرکتکی اُس نے ملـکیہ دیا
میںجس تُو مہمان طورکے پر رہتا تمہارےملـکیہہے۔ قبضے میں “آئے۔ اسحاقیوں5 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 یعقوبنے دےبرکتکو کر مسوپتامیہ بھیج دیا ہے تاکہ وہاں شادی کرے۔

اُسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسحاق نے اُسے عورتکنعانی شادیسے کرنے سے منع کیا ہے 7 اور یعقوبکہ اپنے
باپماں 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 شادیسے کی۔ نبایوتوہ بہنکی تھی۔ یوں
اُس کی یوں بیو میں اضافہ ہوا۔

بیت ایل یعقوبمیں خوابکا



پَیدایش 28:10 35 پَیدایش 29:11
یعقوب10 بیرسبع سے حاران طرفکی روانہ ہوا۔ غروبسورججب11 ہوا تو راتوہ گزارنے کے لئے رُک

گیا اور وہاں پتھروںکے میں ایکسے کو لے کر اُسے اپنے سرہانے رکھا اور سو گیا۔
سووہجب12 رہا تھا دیکھیسیڑھیایکمیںخوابتو زمینجو پہنچتیتکآسمانسے تھی۔ فرشتے اُس پر ھتے چڑ

اور اُترتے نظر آتے تھے۔ رب13 اُس کے اوپر کھڑا تھا۔ اُس نے کہا، ربمَیں” ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں۔
مَیں تجھے اور تیری اولاد کو یہ زمین دوں جسگا پر تُو لیٹا ہے۔ تیری14 اولاد زمین خاکپر طرحکی بےشمار ہو
گی، اور تُو پھیلطرفچاروں جائے گا۔ دنیا کی تمام تیرےقومیں اور تیری اولاد وسیلےکے برکتسے پائیں گی۔
تیرےمَیں15 ساتھ ہوں محفوظتجھےگا، رکھوں گا اور آخرکار تجھے ملـکاِس واپسمیں لاؤں ممکنگا۔ نہیںہی
کہ تیرےمَیں ساتھ اپنا وعدہ پورا کرنے پہلےسے تجھے چھوڑ “دوں۔

جاگیعقوبتب16 اُٹھا۔ اُس نے کہا، یقیناً” رب یہاں حاضر ہے، اور مجھے معلوم نہیں “تھا۔ 17 وہ ڈر گیا
اور کہا، یہ” ناکخوفکتنا 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 کا نام لُوز ۔(تھا اُس20 قَسمنے کھا کر کہا، میرےرباگر” ساتھ ہو، سفر میریپر
حفاظت مجھےکرے، کھانا اور کپڑا کرےمہیا 21 اور مَیں 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 جاریسفر رکھا اور چلتے چلتے مشرقی قوموں ملـککے میں پہنچ گیا۔ وہاں2 اُس کھیتنے
میں کنواں جسدیکھا کے ارد گرد یوں بھیڑبکر کے تین یوڑ ر جمع تھے۔ یوڑوں ر کو کنوئیں کا پانی پلایا جانا تھا،
لیکن اُس منہکے پر بڑا پتھر پڑا تھا۔ وہاں3 پانی پلانے کا یہ یقہ طر تھا پہلےکہ 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 چرواہوںنے سے پوچھا، میرے” آپبھائیو، کہاں کے اُنہوں“ہیں؟ جوابنے دیا، حاران” “کے۔
اُس5 نے پوچھا، کیا” آپ نحور کے پوتے لابن کو جانتے “ہیں؟ اُنہوں نے کہا، جی” “ہاں۔ اُس6 نے کیا”پوچھا، 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 وقتبہتتکشام باقی یوڑوںہے۔ ر کو جمع کرنے وقتکا تو نہیں
آپہے۔ کیوں اُنہیں پانی پلا کر دوبارہ چرنے نہیں “دیتے؟ اُنہوں8 جوابنے دیا، پہلے” ضروری ہے کہ تمام
یوڑ ر یہاں 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 کو ماموں لابن کے یوڑ ر کے ساتھ آتے دیکھا تو اُس نے کنوئیں
پاسکے جا کر پتھر کو لُڑھکا کر منہ سے ہٹا دیا اور یوں بکر بھیڑ پانیکو پلایا۔ پھر11 اُس اُسےنے بوسہ دیا خوباور
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رونے لگا۔ اُس12 نے کہا، آپمَیں” کے ابو کی بہن بقہ رِ کا بیٹا “ہوں۔ یہ سن کر راخل بھاگنے کر اپنے ابو
کو اطلاع دی۔

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

اپنی یوں بیو کے لئے یعقوب مشقتمحنتکی
15 پھر یعقوبلابن سے کہنے میرےآپبےشک”لگا، رشتے دار آپلیکنہیں، میرےکو لئے کام کرنے کے

بدلے میں کچھ ملنا ہئے۔ چا آپمَیں کو پیسےکتنے “دوں؟ لابن16 کی بیٹیاںدو بڑیتھیں۔ کا نام لیاہ تھا اور چھوٹی
کا راخل۔ 17 لیاہ کی آنکھیں ُچندھی تھیں جبکہ راخل ہر طرح صورتخوبسے تھی۔ یعقوب18 کو راخل سے
محبت تھی، اِس لئے اُس نے کہا، اگر” آپمجھے کی چھوٹی بیٹی راخل مل جائے آپتو کے لئے سات سال کام
کروں “گا۔ لابن19 نے کہا، کسی” اَور آدمی نسبتکی مجھے یہ یادہ ز پسند ہے آپکہ ہی سے اُس کی شادی
“کراؤں۔

یعقوبپس20 نے راخل کو پانے کے لئے سات تکسال کام کیا۔ لیکن اُسے ایسا لگا جیسا ایکدو دن ہی
گزرے ہوں کیونکہ وہ راخل شدتکو سے پیار کرتا تھا۔ 21 اِس کے بعد اُس نے لابن سے کہا، مدت” پوری
ہو گئی ابہے۔ مجھے اپنی بیٹی شادیسے کرنے “دیں۔ لابن22 نے اُس مقام کے تمام لوگوں دےدعوتکو
شادیکر ضیافتکی کی۔ لیکن23 راتاُس وہ راخل کی بجائے لیاہ یعقوبکو پاسکے لے آیا، یعقوباور اُسی
سے ہم بستر ہوا۔ 24 لابن) نے لیاہ کو اپنی لونڈی تھیدیدےزِلفہ تاکہ وہ اُس خدمتکی (کرے۔

صبحجب25 ہوئی تو یعقوب نے دیکھا کہ لیاہ پاسمیرےہی ہے۔ اُس نے لابن پاسکے جا کر کہا، یہ”
آپ 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 پوریرسوماتکی ہو جائیں گی۔ تکوقتاُس صبر کریں۔ پھر آپمَیں کو راخل دےبھی دوں گا۔
شرط یہ ہے آپکہ ساتمزید میرےسال لئے کام “کریں۔

یعقوب28 مان گیا۔ ایکجبچنانچہ ہفتے کے بعد شادی پوریرسوماتکی ہوئیں تو لابن نے اپنی بیٹی راخل
کی شادی بھی اُس کے ساتھ کر دی۔ 29 لابن) نے راخل کو اپنی لونڈی بِلہاہ دے دی تاکہ وہ اُس کی
خدمت (کرے۔ یعقوب30 راخل سے بھی ہم بستر ہوا۔ وہ لیاہ کی نسبت اُسے یادہ ز پیار کرتا تھا۔ پھر اُس نے
راخل سالساتعوضکے اَور لابن خدمتکی کی۔

یعقوب بچےکے
ربجب31 نے دیکھا کہ لیاہ نفرتسے کی جاتی توہے اُس نے اُسے دیاولاد راخلجبکہ ہاںکے بچے پیدا

نہ ہوئے۔
32 لیاہ حاملہ ہوئی اور اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے کہا، رب” میرینے مصیبت دیکھی ہے اور اب میرا

شوہر مجھے کرےپیار “گا۔ اُس نے اُس کا نام روبن یعنی ایکدیکھو’ ‘بیٹا رکھا۔
33 وہ دوبارہ حاملہ ایکہوئی۔ اَور بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے کہا، رب” نے سنا مجھکہ نفرتسے کی جاتی ہے،

اِس لئے اُس مجھےنے یہ بھی دیا “ہے۔ اُس نے اُس کا نام شمعون یعنی رب’ نے سنا ‘ہے رکھا۔
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34 ایکوہ اَور دفعہ حاملہ ہوئی۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے کہا، اب” آخرکار شوہر کے ساتھ میرا بندھن

مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ مَیں نے اُس کے لئے تین بیٹوں کو جنم دیا “ہے۔ اُس نے اُس کا نام لاوی یعنی
بندھن رکھا۔

ایکوہ35 بار پھر حاملہ ہوئی۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے اِس”کہا، دفعہ کیربمَیں تمجید کروں اُس“گی۔
نے اُس کا نام یہوداہ یعنی تمجید رکھا۔ اِس کے بعد اُس سے اَور بچے پیدا نہ ہوئے۔

30
لیکن1 راخل بےاولاد ہی رہی، اِس لئے وہ اپنی بہن سے حسد کرنے لـگی۔ اُس یعقوبنے سے کہا، مجھے”

بھی اولاد دیں ورنہ مَیں مر جاؤں “گی۔ یعقوب2 کو غصہ آیا۔ اُس نے کہا، کیا” مَیں الله جسہوں نے تجھے
اولاد سے محروم “رکھاہے؟ راخل3 نے کہا، یہاں” میری لونڈی بِلہاہ ہے۔ اُس کے ساتھ ہم بستر ہوں تاکہ وہ
میرے لئے بچے کو دےجنم اور مَیں اُس معرفتکی ماں بن “جاؤں۔

یوں4 اُس نے اپنے شوہر کو بِلہاہ دی، اور وہ اُس ہمسے بستر ہوا۔ بِلہاہ5 حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ راخل6
نے کہا، الله” میرےنے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اُس میرینے دعا سن کر مجھے دےبیٹا دیا “ہے۔ اُس نے
اُس کا نام دان یعنی کسی’ میںحقکے فیصلہ کرنے ‘والا رکھا۔

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

لیاہجب9 نے دیکھا میرےکہ اَور بچے پیدا نہیں ہو رہے تو اُس یعقوبنے کو لونڈیاپنی دیدےزِلفہ تاکہ
وہ بھی اُس کی بیوی ہو۔ 10 زِلفہ کے ایکبھی بیٹا پیدا ہوا۔ 11 لیاہ نے کہا، مَیں” قسمتخوشکتنی “!ہوں
چنانچہ اُس نے اُس کا نام جد خوشیعنی قسمتی رکھا۔

12 پھر زِلفہ کے دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ 13 لیاہ نے کہا، مَیں” مبارککتنی ابہوں۔ خواتین مبارکمجھے کہیں
“گی۔ اُس نے اُس 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 مردمکے گیاہ بھیکو چھیننا چاہتی راخل“ہو۔ نے اگر”کہا، تم مجھے اپنے بیٹے کے
مردم گیاہ میں سے دو تو یعقوبراتآج کے ساتھ سو سکتی “ہو۔

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

وقتاُس17 الله نے لیاہ کی دعا سنی اور وہ ہوئی۔حاملہ اُس پانچواںکے بیٹا پیدا ہوا۔ لیاہ18 نے الله”کہا، نے
مجھے اِس کا اجر دیا ہے کہ مَیں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی “دی۔ اُس نے اُس کا نام اِشکار یعنی اجر رکھا۔
* 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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اِس19 بعدکے ایکوہ اَور دفعہ حاملہ ہوئی۔ اُس کے چھٹا بیٹا پیدا ہوا۔ اُس20 نے الله”کہا، ایکمجھےنے

اچھا خاصا تحفہ دیا ابہے۔ میرا میرےخاوند ساتھ رہے گا، کیونکہ مجھ اُسسے چھکے بیٹے پیدا ہوئے “ہیں۔
اُس نے اُس کا نام زبولون رہائشیعنی رکھا۔

اِس21 کے بعد بیٹی پیدا ہوئی۔ اُس نے اُس کا نام دینہ رکھا۔
22 پھر الله راخلنے بھیکو یاد کیا۔ اُس نے اُس کی دعا سن کر اُسے اولاد بخشی۔ 23 وہ 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 یوسفنام یعنی وہ’ ‘دےاَور رکھا۔

یعقوب کا لابن کے ساتھ سودا
یوسف25 پیدائشکی کے بعد یعقوب نے لابن سے کہا، اب” مجھے اجازت دیں کہ مَیں اپنے وطن اور گھر

واپسکو جاؤں۔ میرےمجھے26 بال بچے دیں جن مَیںعوضکے آپنے کیخدمتکی ہے۔ پھر مَیں جاؤںچلا
آپگا۔ تو خود جانتے ہیں کہ مَیں نے محنتکتنی کے آپساتھ کے لئے کام کیا “ہے۔

لیکن27 لابن نے کہا، مجھ” پر مہربانی کریں اور یہیں رہیں۔ غیبمجھے دانی سے پتا چلا ہے ربکہ مجھےنے
آپ سببکے برکتسے دی ہے۔ اُجرتاپنی28 خود مقرر کریں تو مَیں وہی دیا کروں “گا۔

یعقوب29 نے کہا، آپ” جانتے ہیں کہ مَیں آپطرحکسنے کے لئے کام کیا، میرےکہ وسیلے آپسے
کے مویشی کتنے بڑھ گئے ہیں۔ 30 جو تھوڑا میرےبہت آنے سے پہلے آپ 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۔

31 لابن نے کہا، مَیں” آپ کو کیا “دوں؟ یعقوب نے کہا، مجھے” کچھ نہ دیں۔ مَیں اِس شرط پر آپ کی
یوں بھیڑبکر کی رکھوںجاریبھالدیکھ گا کہ آج32 آپمَیں کے یوڑ ر میں سے گزر کر اُن تمام بھیڑوں الـگکو کر
لوں گا جن جسمکے پر چھوٹے بڑےیا ھبے د ہوں یا جو سفید نہ اِسیہوں۔ طرح مَیں اُن تمام یوں بکر کو الـگبھی
کر لوں گا جن جسمکے پر چھوٹے بڑےیا ھبے د ہوں۔ اُجرتمیرییہی 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 جبگی۔ آپکبھی اُن
کا معائنہ کریں گے آپتو معلوم کر سکیں گے دیانتمَیںکہ دار رہا ہوں۔ میرےکیونکہ جانوروں رنگکے سے
ہی 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
جسمکے پر چھوٹے بڑےیا ھبے د جستھے۔ بھیکے جسم پر سفید نشان تھا اُسے اُس الـگنے کر لیا۔ اِسی طرح
اُس نے اُن تمام بھیڑوں کو الـگبھی کر لیا پورےجو طور پر سفید نہ تھے۔ پھر لابن نے اُنہیں اپنے بیٹوں کے سپرد
کر دیا 36 جو اُن کے یعقوبساتھ سے اِتنا دُور چلے گئے کہ اُن کے درمیان تین دن کا فاصلہ تھا۔ یعقوبتب 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۔ 38 اُس نے اُنہیں یوں بکر بھیڑ کے منے سا اُن حوضوں میں گاڑ دیا جہاں وہ پانی پیتے تھے،
کیونکہ وہاں یہ مستجانور ہو ملاپکر کرتے تھے۔ جب39 وہ اِن شاخوں کے منے ملاپسا کرتے تو جو بچے
پیدا ہوتے اُن کے جسم پر چھوٹے بڑےاور ھبے د اور یاں دھار ہوتی تھیں۔ 40 پھر یعقوب نے بھیڑ کے بچوں کو
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الـگ کر کے اپنے یوڑوں ر کو لابن کے اُن جانوروں کے منے سا چرنے دیا جن کے جسم پر یاں دھار تھیں اور جو
سفید نہ تھے۔ یوں اُس نے اپنے ذاتی یوڑوں ر الـگکو کر لیا اور اُنہیں لابن کے یوڑ ر کے ساتھ چرنے نہ دیا۔

لیکن41 اُس نے یہ وقتاُسصرفشاخیں طاقتجبکیںکھڑیمیںحوضوں ور مستجانور ہو ملاپکر
تھے۔کرتے کمزور42 جانوروں ساتھکے اُس نے ایسا نہ اِسیکیا۔ لابنطرح کو کمزور جانور یعقوباور طاقتکو
ور ملجانور گئے۔ بہتیعقوبیوں43 امیر بن گیا۔ اُس بہتپاسکے سے یوڑ، ر غلام اور اونٹلونڈیاں، اور تھے۔گدھے

31
یعقوب ہجرتکی

ایک1 یعقوبدن کو پتا چلا کہ لابن کے بارےمیرےبیٹے میں کہہ رہے ہیں، یعقوب” ہمارےنے ابو سے
چھینکچھسب لیا اُسہے۔ نے یہ باپہمارےدولتتمام ملـکیتکی حاصلسے کی “ہے۔ یعقوب2 نے یہ بھی
دیکھا کہ لابن میرےکا ساتھ یہ رو پہلے نسبتکی بگڑ گیا ہے۔ 3 ربپھر اُسنے سے کہا، باپاپنے” ملـککے
اور اپنے رشتے داروں واپسپاسکے چلا جا۔ تیرےمَیں ساتھ ہوں “گا۔

یعقوبوقتاُس4 میدانکھلے میں اپنے یوڑوں ر پاسکے تھا۔ اُس وہاںنے راخلسے اور لیاہ کو بُلا کر 5 اُن
سے مَیں”کہا، دیکھنے لیا آپکہہے باپکے میرےکا ساتھ یہ پہلےرو نسبتکی بگڑ گیا باپمیرےلیکنہے۔
کا میرےخدا ساتھ رہا ہے۔ دونوںآپ6 جانتی ہیں مَیںکہ آپنے کے ابو کے لئے جاںکتنی فشانی سے کام کیا
ہے۔ لیکن7 وہ فریبمجھے دیتا رہا دساُجرتمیریاور بار بدلی۔ تاہم الله نے اُسے مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔
ماموںجب8 لابن کہتے تھے، جانوروںجن’ جسمکے پر ھبے د ہوں آپوہی اُجرتکو کے طور پر ملیں ‘گے تو تمام
یوں بکر بھیڑ کے ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے جسموں پر ھبے د ہی تھے۔ جب اُنہوں نے کہا، جن’ جانوروں کے
جسم پر یاں دھار ہوں گی آپوہی اُجرتکو کے طور پر ملیں ‘گے تو تمام یوں بکر بھیڑ کے ایسے بچے پیدا ہوئے جن
جسموںکے پر یاں دھار ہی تھیں۔ یوں9 الله آپنے کے ابو مویشیکے چھین دےمجھےکر دیئے ہیں۔ اب10 ایسا
ہوا کہ حیوانوں کی مستی کے موسم میں مَیں خوابایکنے دیکھا۔ اُس میں جو مینڈھے بکرےاور یوں بھیڑبکر
ملاپسے کر تھےرہے اُن جسمکے بڑےپر اور چھوٹے ھبے د اور یاں دھار تھیں۔ میںخواباُس11 الله کے فرشتے
نے مجھ باتسے کی، ‘!یعقوب’ مَیں نے کہا، جی،’ مَیں حاضر ‘ہوں۔ 12 فرشتے نے کہا، اپنی’ نظر اُٹھا کر اُس
پر غور کر جو ہو رہا ہے۔ وہ تمام مینڈھے بکرےاور جو یوں بھیڑبکر ملاپسے کر رہے ہیں اُن کے جسم بڑےپر
اور چھوٹے ھبے د اور یاں دھار ہیں۔ مَیں یہ خود کروا رہا ہوں، کیونکہ مَیں نے کچھسبوہ دیکھ لیا ہے لابنجو
تیرےنے ساتھ کیا ہے۔ مَیں13 وہ خدا ہوں بیتجو ایل میں تجھ پر ظاہر ہوا تھا، اُس جگہ جہاں تُو نے ستون پر
تیل ُنڈیل ا کر میرےاُسے لئے مخصوص کیا میرےاور حضور قَسم کھائی تھی۔ اب اُٹھ اور روانہ ہو کر اپنے وطن
واپس چلا “۔‘جا

راخل14 اور لیاہ جوابنے میں یعقوب سے کہا، اب” ہمیں اپنے باپ میراثکی سے کچھ ملنے کی اُمید نہیں
رہی۔ 15 اُس ہمارےکا ساتھ اجنبی کا سلوکسا ہے۔ پہلے اُس نے ہمیں بیچ 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۔
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تب17 یعقوب نے اُٹھ کر اپنے بال بچوں کو اونٹوں پر بٹھایا 18 اور اپنے تمام مویشی اور مسوپتامیہ سے حاصل

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

یعقوب20 لابننے دےفریبکو کر اُسے اطلاع دینہ مَیںکہ جا رہا ہوں 21 بلـکہ سمیٹملـکیتساریاپنی
کر فرار ہوا۔ یائے فراتدر کو پار کر کے وہ ِجلعاد پہاڑیکے علاقے طرفکی سفر کرنے لگا۔

یعقوبلابن تعاقبکا کرتا ہے
تین22 دن گئے۔گزر پھر لابن کو بتایا گیا بھاگیعقوبکہ گیا ہے۔ 23 اپنے داروںرشتے ساتھکو لے اُسکر نے

اُس تعاقبکا ساتکیا۔ دن چلتے چلتے اُس یعقوبنے کو آ لیا جب وہ ِجلعاد پہاڑیکے علاقے میں پہنچ گیا تھا۔
لیکن24 راتاُس الله خوابنے میں لابن پاسکے آ کر اُس سے کہا، یعقوب!خبردار” کو بُرا بھلا نہ “کہنا۔

لابنجب25 اُس پاسکے پہنچا یعقوبتو ِجلعادنے پہاڑیکے علاقے میں اپنے خیمے لگائے تھے۔ہوئے لابن
بھینے اپنے رشتے داروں ساتھکے وہیں اپنے لگائے۔خیمے اُس26 یعقوبنے سے آپیہ”کہا، نے کیا کِیا ہے؟
مجھےآپ دےدھوکا میریکر بیٹیوں قیدیوںجنگیکیوںکو ہانکطرحکی لائے ہیں؟ فریبمجھےکیوںآپ27
دے خاموشیکر بھاگسے آئے ہیں؟ آپاگر مجھے اطلاع دیتے تو آپمَیں دفخوشیخوشیکو اور سرود کے
ساتھ گاتے بجاتے رُخصت کرتا۔ آپ28 نے مجھے اپنے نواسے نواسیوں اور بیٹیوں کو بوسہ دینے کا موقع بھی نہ
آپدیا۔ کی بڑیحرکتیہ احمقانہ تھی۔ آپمَیں29 بہتکو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ لیکن آپراتپچھلی کے ابو
کے خدا نے مجھ سے کہا، یعقوب!خبردار’ کو بُرا بھلا نہ ‘کہنا۔ ٹھیک30 آپہے، اِس لئے چلے گئے کہ اپنے
باپ کے واپسگھر جانے بڑےکے آرزومند تھے۔ لیکن آپیہ نے کیا کِیا ہے میرےکہ بُت چُرا لائے “ہیں؟

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

یعقوبلابن33 خیمےکے میں داخل ہوا اور ڈھونڈنے لگا۔ وہاں نکلسے کر وہ لیاہ خیمےکے میں اور دونوں
لونڈیوں کے خیمے میں گیا۔ لیکن اُس کے بُت کہیں نظر نہ آئے۔ آخر میں وہ راخل کے خیمے میں داخل ہوا۔
راخل34 بُتوں کو اونٹوں ایککی کاٹھی کے نیچے چھپا کر اُس پر بیٹھ گئی تھی۔ لابن ٹٹول ٹٹول پورےکر خیمے
میں سے گزرا لیکن بُت نہ ملے۔ راخل35 نے اپنے باپ سے کہا، ابو،” مجھ ناراضسے نہ ہونا کہ مَیں آپ کے
منے سا کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مَیں ایاِم ماہواری سببکے سے اُٹھ نہیں “سکتی۔ لابن اُسے چھوڑ کر ڈھونڈتا رہا،
لیکن کچھ نہ ملا۔

36 یعقوبپھر کو غصہ آیا اور وہ لابن سے جھگڑنے لگا۔ اُس نے پوچھا، مجھ” سے کیا جرم سرزد ہوا مَیںہے؟
نے کیا گناہ کیا آپکہہے تُندیاِتنی تعاقبمیرےسے کے لئے نکلے ہیں؟ آپ37 ٹٹولنے ٹٹول سارےمیرےکر
سامان 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 آپدوران کی
یاں بکر بھیڑ بچوں سے محروم نہیں رہیں بلـکہ مَیں آپنے ایککا مینڈھا بھی نہیں کھایا۔ بھیجب39 کوئی بھیڑ یا
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بکری کسی جنگلی جانور نے پھاڑ ڈالی تو مَیں آپاُسے پاسکے نہ لایا بلـکہ مجھے خود اُس کا نقصان بھرنا آپپڑا۔
کا تقاضا تھا کہ مَیں چوریخود مالہوئے کا عوضانہ دوں، خواہ وہ دن چوریوقتکے ہوا راتیا کو۔ مَیں40
دن کی شدید گرمی باعثکے پگھل گیا راتاور کی سردیشدید باعثکے جم گیا۔ کام اِتنا سخت تھا کہ مَیں نیند
سے محروم رہا۔ بیسپورے41 سال اِسی حالت میں گزر گئے۔ چودہ سال مَیں آپنے کی بیٹیوں عوضکے کام
کیا اور آپسالچھ یوںکی بھیڑبکر لئے۔کے اُس آپدوران دسنے میریبار تنخواہ بدل دی۔ 42 باپمیرےاگر
اسحاق کا خدا میرےاور دادا ابراہیم کا میرے*معبود ساتھ نہ ہوتا آپتو مجھے ضرور خالی رُخصتہاتھ کرتے۔
لیکن الله مصیبتمیرینے اور مشقتمحنتسختمیری دیکھی ہے، اِس لئے اُس نے راتکل میرےکو حق
میں فیصلہ “دیا۔

یعقوب اور لابن درمیانکے عہد
تب43 لابن یعقوبنے سے کہا، یہ” بیٹیاں تو میری بیٹیاں ہیں، اور اِن کے میرےبچے بچے ہیں۔ یہ یاں بکر بھیڑ

بھی میری ہی ہیں۔ ابلیکن مَیں اپنی بیٹیوں اور اُن بچوںکے کے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ اِس44 لئے آؤ، ایکہم
دوسرے کے ساتھ عہد باندھیں۔ اِس کے لئے ہم یہاں پتھروں کا ڈھیر لگائیں جو عہد کی گواہی دیتا “رہے۔

یعقوبچنانچہ45 ایکنے پتھر لے کر اُسے ستون کے طور پر کھڑا کیا۔ اُس46 نے اپنے رشتے داروں سے کہا،
اُنہوں“کریں۔جمعپتھرکچھ” جمعپتھرنے ڈھیرکےکر دیا۔لگا اُنہوںپھر اُسنے بیٹھپاسکےڈھیر کر کھایا۔کھانا
لابن47 نے اُس کا نام ‘یجرشاہدوتھا’ رکھا یعقوبجبکہ نے ‘جلعید’ رکھا۔ دونوں ناموں کا مطلب گواہی’ کا
‘ڈھیر ہے یعنی وہ ڈھیر جو گواہی دیتا ہے۔ لابن48 نے کہا، آج” ہم دونوں درمیانکے 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، ہمرب” پر دوسرےایکہمجبدےپہرا الـگسے ہو جائیں گے۔ میری50
بیٹیوں سے سلوکبُرا نہ کرنا، نہ اُن کے علاوہ کسی اَور شادیسے کرنا۔ اگر مجھے پتا بھی نہ چلے لیکن ضرور یاد
رکھیں کہ میرےالله اور آپ کے منے سا گواہ ہے۔ یہاں51 یہ ڈھیر ہے جو مَیں نے لگا دیا ہے اور یہاں یہ ستون
بھی ہے۔ 52 یہ ڈھیر اور ستون دونوں اِس کے گواہ ہیں کہ نہ مَیں یہاں سے گزر آپکر کو نقصان پہنچاؤں گا اور
نہ آپ یہاں سے گزر کر مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ 53 ابراہیم، نحور اور اُن باپکے کا خدا ہم دونوں کے درمیان
کرےفیصلہ اگر ایسا کوئی معاملہ “ہو۔ جواب میں یعقوب نے اسحاق کے معبود کی قَسم کھائی کہ مَیں یہ عہد
نہیںکبھی توڑوں گا۔ اُس54 پہاڑنے ایکپر جانور قربانی طورکے پر چڑھایا اور اپنے داروںرشتے کو کھانا کھانے
دعوتکی دی۔ اُنہوں نے کھانا کھا کر وہیں پہاڑ راتپر گزاری۔

اگلے55 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 نے بھی اپنا جاریسفر رکھا۔ راستے میں الله کے فرشتے اُس سے ملے۔ اُنہیں2 دیکھ کر اُس نے یہ”کہا، الله کی لشکرگاہ “ہے۔ اُس نے اُس مقام کا نام محنائم یعنی دو’ ‘لشکرگاہیں رکھا۔
* 31:42 :معبود لفظی دہشت:ترجمہ یعنی اسحاق کا وہ دہشتانسانسےجسخدا کھاتا ہے۔
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یعقوب3 نے اپنے بھائی عیسَو پاسکے اپنے آگے آگے قاصد بھیجے۔ عیسَو سعیر یعنی ادوم میںملـککے آباد تھا۔

اُنہیں4 عیسَو کو بتانا تھا، آپ” کا آپیعقوبخادم کو اطلاع دیتا ہے کہ پردیسمَیں میں جا تکابکر لابن کا
مہمان رہا ہوں۔ وہاں5 مجھے بَیل، گدھے، یاں، بکر بھیڑ غلام اور لونڈیاں حاصل ہوئے ابہیں۔ مَیں مالـکاپنے
کو دےاطلاع رہا ہوں واپسکہ آ گیا ہوں آپاور 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 بہتکر 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 کرےحملہ تو باقی گروہ شاید بچ جائے۔
9 پھر یعقوب نے دعا کی، میرےاے” دادا ابراہیم باپمیرےاور اسحاق کے میریخدا، دعا !سن اے رب، تُو
نے خود مجھے بتایا، ملـکاپنے’ اور رشتے داروں واپسپاسکے جا، اور مَیں تجھے کامیابی دوں ‘گا۔ مَیں10 اُس
تمام مہربانی اور وفاداری کے لائق نہیں جو تُو نے اپنے خادم کو دکھائی جبہے۔ مَیں نے لابن پاسکے جاتے
وقت یائے در یردن کو پار کیا پاسمیرےتو صرف یہ لاٹھی تھی، اور پاسمیرےاب یہ دو گروہ ہیں۔ مجھے11
اپنے بھائی عیسَو سے بچا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کر بالکے سبسمیتبچوں کچھ تباہ دےکر گا۔
12 تُو نے خود کہا تھا، مَیں’ تجھے کامیابی دوں گا اور تیری اولاد اِتنی بڑھاؤں گا کہ وہ سمندر کی ریت کی مانند
بےشمار ہو “۔‘گی

یعقوب13 راتوہاںنے گزاری۔ پھر اُس نے اپنے مال میں سے عیسَو کے لئے چنتحفے لئے : 14200 یاں، بکر
20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈھے، 15 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت، 40 گائیں، 10 بَیل، 20
گدھیاں 10اور گدھے۔ اُس16 مختلفاُنہیںنے یوڑوں ر میں تقسیم کر کے مختلفاپنے نوکروں سپردکے کیا اور اُن
سے کہا، میرے” آگے آگے چلو لیکن ہر یوڑ ر درمیانکے فاصلہ “رکھو۔

17 جو نوکر پہلے یوڑ ر لے کر آگے نکلا اُس یعقوبسے نے کہا، میرا” بھائی عیسَو تم سے ملے گا اور پوچھے مالـکتمہارا’گا، کون ہے؟ تم کہاں جا رہے تمہارےہو؟ منے سا کے کسجانور کے ‘ہیں؟ جواب18 میں تمہیں
کہنا ہے، یہ’ آپ کے یعقوبخادم کے ہیں۔ یہ تحفہ ہیں جو وہ مالـکاپنے عیسَو کو بھیج رہے ہیں۔ یعقوب
ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے “۔‘ہیں

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

یعقوب کی ُکشتی
راتاُس22 وہ اُٹھا اور اپنی دو یوں، بیو 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۔
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ایکوقتاُس آدمی آیا اور پَو تکپھٹنے اُس سے ُکشتی لڑتا رہا۔ اُسجب25 نے دیکھا کہ یعقوبمَیں غالبپر

نہیں آ رہا تو اُس نے اُس کے کولھے کو چھوا، اور اُس کا جوڑ نکل گیا۔ آدمی26 نے کہا، مجھے” جانے دے،
کیونکہ پَو پھٹنے والی “ہے۔
یعقوب نے کہا، پہلے” مجھے برکت دیں، پھر ہی آپ کو جانے دوں “گا۔ 27 آدمی نے پوچھا، تیرا” کیا نام

“ہے؟ اُس جوابنے دیا، “یعقوب۔” آدمی28 نے کہا، اب” سے تیرا یعقوبنام نہیں بلـکہ اسرائیل یعنی وہ’ الله
سے لڑتا ‘ہے ہو گا۔ کیونکہ تُو الله اور آدمیوں کے ساتھ لڑ غالبکر آیا “ہے۔

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

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

32 یہی وجہ ہے آجکہ بھی اسرائیل کی اولاد کولھے کے جوڑ پر نسکی کو نہیں کھاتے، یعقوبکیونکہ کی
نساِسی کو چھوا گیا تھا۔

33
یعقوب عیسَو سے ملتا ہے

1 پھر عیسَو اُن طرفکی آتا ہوا نظر آیا۔ اُس کے 400ساتھ آدمی تھے۔ اُنہیں دیکھ یعقوبکر بچوںنے بانٹکو
کر لیاہ، راخل اور دونوں لونڈیوں کے حوالے کر دیا۔ 2 اُس نے دونوں لونڈیوں کو اُن کے بچوں سمیت آگے چلنے
دیا۔ پھر لیاہ اُس کے بچوں سمیت اور آخر میں راخل اور یوسف آئے۔ یعقوب3 سبخود سے آگے عیسَو سے ملنے
گیا۔ چلتے چلتے ساتوہ دفعہ تکزمین جھکا۔ لیکن4 عیسَو دوڑ کر اُس سے ملنے آیا اور اُسے گلے لگا کر بوسہ دونوںدیا۔ رو پڑے۔

5 پھر عیسَو نے عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ اُس نے پوچھا، تمہارے” ساتھ لوگیہ کون “ہیں؟ یعقوب نے
کہا، آپیہ” 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
یوسفمیں اور راخل آ جھککر گئے۔

8 عیسَو نے پوچھا، جانوروںجس” بڑےکے غول ملاقاتمیریسے ہوئی اُس سے کیا مراد یعقوب“ہے؟ نے
جواب دیا، یہ” تحفہ ہے تاکہ آپ کا آپخادم کی نظر میں مقبول “ہو۔ لیکن9 عیسَو نے کہا، میرے” بھائی،
پاسمیرے بہت کچھ ہے۔ یہ پاساپنے ہی “رکھو۔ یعقوب10 نے کہا، نہیں” جی، اگر مجھ پر آپ کے کرم کی
نظر ہے میرےتو اِس تحفے کو قبولضرور فرمائیں۔ مَیںجبکیونکہ آپنے کا چہرہ دیکھا تو میرےوہ لئے الله
کیچہرےکے مانند آپتھا، میرےنے ساتھ اِس قدر سلوکاچھا کیا ہے۔ مہربانی11 کر کے یہ تحفہ قبول کریں
جو آپمَیں کے لئے لایا ہوں۔ کیونکہ الله نے مجھ پر اپنے کرم کا اظہار کیا ہے، بہتپاسمیرےاور کچھ “ہے۔
یعقوب اصرار کرتا رہا تو آخرکار عیسَو نے اُسے قبول کر لیا۔ پھر عیسَو کہنے لگا، آؤ،”12 ہم روانہ ہو جائیں۔ مَیں

تمہارے آگے آگے چلوں “گا۔ یعقوب13 جوابنے دیا، میرے” آپمالـک، جانتے ہیں میرےکہ نازکبچے
پاسمیرےہیں۔ یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور اُن دودھکے پینے والے بچے بھی ہیں۔ اگر مَیں ایکاُنہیں دن کے لئے
بھی حد سے یادہ ز ہانکوں تو وہ مر جائیں گے۔ میرے14 مالـک، مہربانی کر میرےکے آگے آگے جائیں۔ مَیں آرام
اُسیسے رفتار آپسے پیچھےکے پیچھے رہوںچلتا رفتارجسگا مویشیمیرےسے میرےاور گے۔سکیںچلبچے
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یوں ہم آہستہ چلتے آپہوئے پاسکے سعیر پہنچیں “گے۔ 15 عیسَو نے کہا، کیا” مَیں اپنے آدمیوں میں سے کچھ
آپ پاسکے چھوڑ یعقوبلیکن“دوں؟ نے کہا، ضرورتکیا” سبہے؟ باتاہمسے یہ ہے آپکہ مجھےنے
قبول کر لیا “ہے۔

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

18 یعقوبپھر چلتے چلتے سلامتی سے ِسکم شہر پہنچا۔ یوں اُس کا مسوپتامیہ ملـِکسے تککنعان کا سفر اختتام
پہنچتک گیا۔ اُس نے اپنے خیمے شہر کے منے سا لگائے۔ اُس19 خیمےکے حمور کی اولاد کی زمین پر لـگے تھے۔
اُس نے یہ زمین چاندی کے 100 ِسکوں کے بدلے خرید لی۔ وہاں20 اُس نے قربان گاہ جسبنائی کا نام اُس
نے ایل’ ‘اسرائیلخدائے رکھا۔

34
دینہ دریعصمتکی

یعقوبدنایک1 اور لیاہ کی بیٹی دینہ عورتوںکنعانی سے ملنے کے لئے گھر نکلی۔سے 2 شہر ایکمیں آدمی بنام
ِسکم رہتا تھا۔ اُس کا والد حمور اُس علاقے حکمرانکا تھا اور ِحوّی قوم تعلقسے رکھتا جبتھا۔ ِسکم نے دینہ کو
دیکھا تو اُس نے اُسے پکڑ کر اُس دریعصمتکی کی۔ لیکن3 اُس کا دل دینہ لـگسے گیا۔ وہ اُس محبتسے
کرنے لگا اور پیار سے اُس سے باتیں کرتا رہا۔ اُس4 نے باپاپنے سے کہا، اِس” لڑکی کے میریساتھ شادی کرا
“دیں۔

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

6 ِسکم باپکا حمور شہر سے نکل یعقوبکر باتسے کرنے کے لئے آیا۔ یعقوبجب7 کے بیٹوں کو دینہ کی
دریعصمت کی خبر ملی تو اُن رنجشدلکے اور غصے سے بھر گئے کہ ِسکم یعقوبنے کی بیٹی دریعصمتکی
سے اسرائیل کی اِتنی بےعزتی کی ہے۔ وہ سیدھے کھلے میدان سے واپس آئے۔ 8 حمور نے یعقوب سے میرے”کہا، بیٹے کا دل آپ کی بیٹی لـگسے گیا ہے۔ مہربانی کر کے اُس کی میرےشادی بیٹے کے ساتھ کر دیں۔
ہمارے9 ساتھ رشتہ باندھیں، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کرائیں۔ 10 پھر ہمارےآپ ساتھ اِس ملـک
میں رہ سکیں گے اور ملـکپورا آپ کے لئے کھلا ہو آپگا۔ جہاں بھی چاہیں آباد ہو سکیں تجارتگے، کر
سکیں گے اور زمین خرید سکیں “گے۔ 11 ِسکم نے خود بھی دینہ باپکے اور بھائیوں منتسے کی، اگر” میری
درخواستیہ منظور ہو تو مَیں جو آپکچھ کہیں گے ادا کر دوں گا۔ 12 جتنا بھی مَہر اور آپتحفے مقرر کریں مَیں
دوںدے میریصرفگا۔ پوریخواہشیہ کریں کہ یہ میرےلڑکی عقد میں آ “جائے۔

لیکن13 دینہ دریعصمتکی سببکے یعقوبسے بیٹوںکے نے ِسکم اور اُس باپکے حمور سے چالاکی کر
کے ہم”کہا،14 ایسا نہیں کر اپنیہمسکتے۔ بہن ایسےکسیشادیکی آدمی نہیںسے کرا جسسکتے نہیںختنہکا
ہوا۔ اِس سے ہماری بےعزتی ہوتی ہے۔ صرفہم15 اِس شرط پر راضی ہوں گے آپکہ اپنے تمام لڑکوں اور
مردوں کا ختنہ کروانے ہماریسے مانند ہو جائیں۔ 16 پھر آپ کے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ہماری شادیاں ہو سکیں
گی اور آپہم کے ایکساتھ قوم بن جائیں گے۔ لیکن17 اگر آپ ختنہ کرانے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ہم اپنی
بہن کو لے کر چلے جائیں “گے۔
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یہ18 باتیں حمور اور اُس کے بیٹے ِسکم اچھیکو لـگیں۔ نوجوان19 ِسکم ًنے فورا اُن پر عمل کیا، کیونکہ وہ دینہ کو

بہت پسند کرتا تھا۔ ِسکم اپنے خاندان میں سب سے معزز تھا۔ 20 حمور اپنے بیٹے ِسکم کے ساتھ شہر دروازےکے پر
گیا جہاں شہر فیصلےکے کئے تھے۔جاتے وہاں اُنہوں باقینے یوں شہر باتسے کی۔ یہ”21 آدمی ہم سے جھگڑنے
والے نہیں ہیں، اِس لئے کیوں نہ وہ ملـکاِس ہمارےمیں ساتھ رہیں ہمارےاور تجارتدرمیان ہمارےکریں؟
ملـک میں اُن کے لئے بھی کافی آؤ،ہے۔جگہ ہم اُن بیٹیوںکی اور بیٹوں کریں۔شادیاںسے لیکن22 یہ صرفآدمی
اِس شرط ہمارےپر درمیان ہنے ر ایکاور ہی قوم بننے کے لئے تیار ہیں کہ ہم اُن کی طرح اپنے تمام لڑکوں اور
مردوں کا ختنہ کرائیں۔ 23 اگر ہم ایسا یں کر تو اُن کے تمام مویشی اور سارا مال ہمارا ہی ہو گا۔ چنانچہ آؤ، ہم
متفق ہو کر فیصلہ کر لیں تاکہ ہمارےوہ درمیان “رہیں۔

24 ِسکم شہریکے حمور اور ِسکم مشورےکے پر راضی ہوئے۔ تمام لڑکوں اور مردوں کا ختنہ کرایا گیا۔ تین25
دن کے بعد جب ختنے سببکے سے لوگوں حالتکی بُری تھی تو دینہ کے دو بھائی شمعون اور لاوی اپنی تلواریں
لے کر شہر میں داخل کسیہوئے۔ تکشککو نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو گا۔ اندر جا کر اُنہوں نے بچوں سے لے
تکبوڑھوںکر تمام مردوں قتلکو کر دیا میںجن26 حمور اور اُس کا بیٹا ِسکم بھی شامل تھے۔ پھر وہ دینہ کو ِسکم
کے گھر سے لے کر چلے گئے۔

27 اِس قتِل عام کے بعد یعقوب کے باقی بیٹے شہر پر ٹوٹ پڑے اور اُسے لُوٹ لیا۔ یوں اُنہوں نے اپنی بہن کی
دریعصمت کا بدلہ لیا۔ 28 وہ یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل، گدھے اور شہر کے اندر اور باہر سبکا کچھ لے کر چلتے
بنے۔ اُنہوں29 سارےنے مال پر قبضہ کیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور تمام گھروں کا سامان بھی لے
گئے۔

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

35

بیت ایل یعقوبمیں پر الله برکتکی
1 الله یعقوبنے سے کہا، اُٹھ،” بیت ایل جا کر وہاں آباد ہو۔ وہیں الله کے لئے جو تجھ پر ظاہر ہوا جب تُو

اپنے بھائی عیسَو بھاگسے رہا تھا قربان گاہ “بنا۔ 2 یعقوبچنانچہ نے اپنے گھر والوں اور سارےباقی ساتھیوں
سے کہا، جو” بھی اجنبی بُت آپ پاسکے ہیں پھینکاُنہیں دیں۔ اپنے آپ صافپاککو کر کے کپڑےاپنے
بدلیں، 3 کیونکہ ہمیں یہ جگہ چھوڑ بیتکر ایل جانا وہاںہے۔ مَیں اُس خدا کے لئے قربان گاہ بناؤں جسگا نے
مصیبت میریوقتکے دعا بھیجہاںسنی۔ مَیں گیا وہاں میرےوہ ساتھ رہا “ہے۔ یہ4 سن اُنہوںکر یعقوبنے
کو تمام دےبُت دیئے جو اُن پاسکے تھے اور تمام بالیاں اُنہوںجو تعویذنے کے طور پر کانوں پہنمیں تھیں۔رکھی
اُس سبنے کچھ ِسکم قریبکے بلوط 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۔
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6 چلتے یعقوبچلتے اپنے سمیتلوگوں لُوز پہنچ گیا ملـِکجو میںکنعان تھا۔ آج لُوز کا بیتنام 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۔ بیتوہ ایل بلوطمیںجنوبکے درختکے نیچےکے دفن ہوئی، اِس لئے
اُس کا نام بکوتالّون یعنی رونے’ بلوطکا ‘درختکا رکھا گیا۔

9 الله یعقوب پر ایک دفعہ اَور ظاہر ہوا اور اُسے برکت دی۔ یہ مسوپتامیہ واپسسے آنے پر دوسری بار ہوا۔
10 الله نے اُس سے کہا، اب” سے تیرا نام یعقوب نہیں بلـکہ اسرائیل ہو “گا۔ یوں اُس نے اُس کا نیا نام اسرائیل
رکھا۔ 11 الله نے یہ بھی اُس سے کہا، مَیں” الله قادرِ مطلق ہوں۔ پھل پھول اور تعداد میں بڑھتا ایکجا۔ قوم نہیں
بلـکہ بہت سی قومیں تجھ سے نکلیں تیریگی۔ 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 سے آسمان پر چلا گیا۔ جہاں14 الله یعقوب سے ہم کلام ہوا تھا وہاں اُس نے پتھر کا ستون
کھڑا کیا اور اُس پر َمے اور تیل ُنڈیل ا کر مخصوصاُسے کیا۔ اُس15 نے جگہ کا بیتنام ایل رکھا۔

راخل موتکی
16 یعقوبپھر اپنے والوںگھر بیتساتھکے ایل کو چھوڑ کر اِفراتہ پڑا۔چلطرفکی راخل اُمید سے تھی، اور

راستے میں بچے پیدائشکی وقتکا 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
اُسنے کا نام بن اونی یعنی مصیبتمیری’ کا لیکنرکھا۔‘بیٹا اُس باپکے اُسنے کا نام بن یمین یعنی ہنے’ د ہاتھ
خوشیا قسمتی کا ‘بیٹا رکھا۔ فوتراخل19 ہوئی، اور وہ اِفراتہ کے راستے میں دفن ہوئی۔ آج کل اِفراتہ بیتکو
لحم کہا جاتا ہے۔ یعقوب20 اُسنے کی قبر پر پتھر کا ستون کھڑا کیا۔ وہ راخلتکآج کی قبر کی نشان دہی کرتا
ہے۔

وہاں21 یعقوبسے نے اپنا جاریسفر رکھا اور ِمجدل عِدر کی طرفپرلی اپنے لگائے۔خیمے وہاںوہجب22
ٹھہرے 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 سےسبکا بڑا بیٹا روبن، پھر شمعون، لاوی، یہوداہ، اِشکار

اور زبولون۔ راخل24 دوکے بیٹے یوسفتھے، اور بن یمین۔ لونڈیکیراخل25 بِلہاہ دوکے بیٹے دانتھے، اور نفتالی۔
26 لیاہ لونڈیکی زِلفہ کے دو بیٹے تھے، جد اور یعقوبآشر۔ کے یہ بیٹے مسوپتامیہ میں پیدا ہوئے۔

اسحاق موتکی
27 یعقوبپھر باپاپنے اسحاق پاسکے پہنچ گیا جو حبرون ممرےقریبکے میں اجنبی حیثیتکی سے رہتا تھا

وقتاُس) حبرون کا نام یَت قِر اربع ۔(تھا وہاں اسحاق اور اُس سے پہلے ابراہیم رہا کرتے تھے۔ اسحاق28-29 180
سال کا جبتھا وہ عمر رسیدہ اور زندگی سے آسودہ ہو کر باپاپنے دادا سے جا ملا۔ اُس کے بیٹے عیسَو یعقوباور
نے اُسے دفن کیا۔
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عیسَو کی اولاد
1 یہ عیسَو کی اولاد نسبکا نامہ ہے عیسَو) کو ادوم بھی کہا جاتا :(ہے
2 عیسَو نے تین کنعانی عورتوں شادیسے :کی ِحتّی آدمی ایلون کی بیٹی عدہ سے، عنہ کی بیٹی اُہلی بامہ سے جو

ِحوّی آدمی ِصبعون کی نواسی تھی 3 اور اسمٰعیل کی بیٹی باسمت سے نبایوتجو کی بہن تھی۔ 4 عدہ ایککا بیٹا اِلی
فز باسمتاور ایککا بیٹا رعوایل پیدا ہوا۔ اُہلی5 بامہ تینکے بیٹے پیدا ہوئے، یعوس، یعلام اور قورح۔ عیسَو کے یہ
تمام بیٹے ملـِک کنعان میں پیدا ہوئے۔

بعد6 میں ملـکدوسرےعیسَو میں چلا گیا۔ اُس نے اپنی یوں، بیو بیٹے بیٹیوں اور گھر کے ہنے ر والوں کو اپنے
تمام مویشیوں اور ملـِک حاصلمیںکنعان کئے سمیتمالہوئے اپنے ساتھ لیا۔ وہ7 اِس وجہ چلاسے گیا دونوںکہ
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۔

9 یہ عیسَو یعنی سعیر کے پہاڑی علاقے میں آباد ادومیوں کا نسب نامہ :ہے 10 عیسَو کی بیوی عدہ ایککا بیٹا
اِلی فز تھا جبکہ اُس باسمتبیویکی ایککا بیٹا رعوایل تھا۔ اِلی11 فز کے بیٹے تیمان، اومر، صفو، جعتام، قنز 12 اور
عمالیق تھے۔ عمالیق اِلی فز کی حرم تِمنع کا بیٹا تھا۔ یہ سب عیسَو بیویکی 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 پہلوٹھےکے اِلی فز سے یہ قبائلی سردار :نکلے تیمان، اومر، صفو،
قنز، 16 قورح، جعتام اور عمالیق۔ یہ سب عیسَو کی بیوی عدہ کی اولاد تھے۔ 17 عیسَو کے بیٹے رعوایل سے یہ قبائلی
سردار :نکلے نحت، زارح، سمّہ اور مِّزہ۔ یہ سب عیسَو کی بیوی باسمت کی اولاد تھے۔ 18 عیسَو کی بیوی اُہلی بامہ
یعنی عنہ کی بیٹی 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 کے نام لوطان، سوبل، ِصبعون، عنہ،

21 دیسون، ایصر اور دیسان تھے۔ سعیر کے یہ بیٹے ملـِک ادوم میں حوری قبیلوں کے سردار تھے۔
لوطان22 حوری اور ہیمام کا باپ تھا۔ تِمنع) لوطان کی بہن (تھی۔ سوبل23 کے بیٹے علوان، مانحت،

عیبال، سفو اور اونام تھے۔ ِصبعون24 کے بیٹے ایّاہ اور عنہ تھے۔ اِسی عنہ کو گرم چشمے ملے جب وہ بیابان میں
باپاپنے کے گدھے چَرا رہا تھا۔ 25 عنہ ایککا بیٹا دیسون ایکاور بیٹی اُہلی بامہ تھی۔ دیسون26 کے چار بیٹے
حمدان، اِشبان، یِتران اور کِران تھے۔ ایصر27 کے تین بیٹے بِلہان، زعوان اور عقان تھے۔ دیسان28 کے دو عُوضبیٹے
اور اران تھے۔

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

ادوم کے بادشاہ
اِس31 سے پہلے کہ اسرائیلیوں کا کوئی بادشاہ تھا ذیل کے بادشاہ یکے دیگرےبعد ملـِک ادوم میں حکومت

کرتے :تھے
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بالع32 بن بعور جو دنہابا شہر کا تھا ملـِک ادوم کا پہلا بادشاہ تھا۔
اُس33 موتکی یوبابپر بن زارح جو بُصرہ شہر کا تھا۔
اُس34 موتکی پر ُحشام جو تیمانیوں ملـککے کا تھا۔
اُس35 موتکی پر ہدد بن جسبِدد موآبملـِکنے 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 مہیطبنام بنتایل میزاہاببنتمطرِد ۔(تھا
40-43 عیسَو سے ادومی قبیلوں کے یہ سردار :نکلے تِمنع، علوَہ، یتیت، اُہلی بامہ، ایلہ، فینون، قنز، تیمان، مِبصار،

مجدی ایل اور عِرام۔ ادوم کے سرداروں کی یہ فہرست اُن کی موروثی زمین کی آبادیوں اور قبیلوں کے مطابق ہی
بیان کی گئی ہے۔ عیسَو اُن باپکا ہے۔

37
یوسف خوابکے

یعقوب1 ملـِک میںکنعان رہتا تھا پہلےجہاں اُس باپکا پردیسیبھی تھا۔ یعقوبیہ2 خاندانکے بیانکا ہے۔
یعقوبوقتاُس کا سال17یوسفبیٹا تھا۔کا وہ بھائیوںاپنے یعنی بِلہاہ اور زِلفہ بیٹوںکے یوںساتھکے بھیڑبکر

کی دیکھ بھال کرتا یوسفتھا۔ باپاپنے کو اپنے بھائیوں بُریکی حرکتوں کی اطلاع دیا کرتا تھا۔
یوسفیعقوب3 کو اپنے تمام بیٹوں نسبتکی یادہ ز پیار کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ تبوہ پیدا باپجبہوا بوڑھا

تھا۔ اِس لئے یعقوب نے اُس کے لئے رنگخاصایک دار لباس بنوایا۔ جب4 اُس کے بھائیوں 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۔

یوسفراتایک5 خوابنے اُسجبدیکھا۔ نے اپنے بھائیوں خوابکو سنایا تو وہ اُس سے اَور نفرتبھی
کرنے لـگے۔ اُس6 نے کہا، سنو،” مَیں خوابنے دیکھا۔ کھیتسبہم7 میں پُولے باندھ رہے تھے کہ میرا
پُولا کھڑا ہو گیا۔ آپ کے پُولے میرے پُولے کے ارد گرد جمع ہو کر اُس کے منے جھکسا “گئے۔ 8 اُس کے
بھائیوں نے کہا، اچھا،” تُو بادشاہ بن کر ہم کرےحکومتپر “گا؟ اُس کے خوابوں اور اُس کی باتوں سببکے
سے اُن کی اُس نفرتسے مزید بڑھ گئی۔

کچھ9 دیر یوسفبعدکے ایکنے دیکھا۔خواباَور اُس نے اپنے بھائیوں سے مَیں”کہا، ایکنے خواباَور
دیکھا ہے۔ اُس میں سورج، چاند اور میرےستارےگیارہ منے جھکسا “گئے۔ اُس10 نے خوابیہ باپاپنے
کو بھی سنایا تو اُس نے اُسے ڈانٹا۔ اُس نے کہا، یہ” خوابکیسا ہے جو تُو نے !دیکھا یہ باتکیسی ہے کہ
مَیں، تیری ماں تیرےاور بھائی آ تیرےکر منے سا جھکتکزمین “جائیں؟ نتیجے11 میں اُس کے بھائی اُس سے
بہت حسد کرنے لـگے۔ لیکن اُس باپکے دلنے میں باتیہ محفوظ رکھی۔

یوسف کو بیچا جاتا ہے
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ایک12 یوسفجبدن کے بھائی باپاپنے کے یوڑ ر چَرانے کے لئے تکِسکم پہنچ گئے تھے 13 یعقوبتو نے

یوسف سے کہا، تیرے” بھائی ِسکم میں یوڑوں ر کو چَرا رہے ہیں۔ آ، مَیں تجھے اُن کے پاس بھیج دیتا “ہوں۔
یوسف جوابنے دیا، ٹھیک” “ہے۔ یعقوب14 نے کہا، جا” کر معلوم کر تیرےکہ بھائی اور اُن کے ساتھ کے
یوڑ خیریتر ہیںسے نہیں۔کہ واپسپھر آ کر مجھے بتا “دینا۔ چنانچہ اُس باپکے نے اُسے وادٔی حبرون بھیجسے
دیا، یوسفاور ِسکم پہنچ گیا۔

وہاں15 وہ اِدھر اُدھر پھرتا رہا۔ اُسآدمیایکآخرکار ملاسے اور آپ”پوچھا، ڈھونڈکیا یوسف16“ہیں؟رہے
جوابنے دیا، مَیں” اپنے بھائیوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ وہ اپنے جانوروں کو کہاں چَرا رہے
“ہیں۔ آدمی17 نے کہا، وہ” یہاں چلےسے گئے ہیں۔ مَیں اُنہیںنے 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 کے بھائیوں نے اُس کے پہنچنے سے پہلے 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 وحشیکسیکہ جانور نے اُسے پھاڑ کھایا ہے۔ پھر پتا چلے گا کہ اُس کے
خوابوں کی حقیقتکیا “ہے۔

جب21 روبن نے اُن کی باتیں سنیں تو اُس یوسفنے کو بچانے کوششکی کی۔ اُس نے کہا، نہیں،” ہم
اُسے قتل نہ کریں۔ اُس22 کا خون نہ اُسےبےشککرنا۔ اِس پھینکمیںگڑھے دیں یگستانجو ر میں لیکنہے،
اُسے ہاتھ نہ “لگائیں۔ اُس نے یہ اِس لئے کہا کہ وہ اُسے بچا باپکر واپسپاسکے پہنچانا چاہتا تھا۔

جوں23 یوسفہی اپنے بھائیوں پاسکے پہنچا اُنہوں نے اُس رنگکا لباسدار اُتار کر یوسف24 کو گڑھے
پھینکمیں دیا۔ گڑھا خالی تھا، اُس میں پانی نہیں تھا۔ 25 پھر وہ روٹی کھانے کے لئے بیٹھ اچانکگئے۔ اسمٰعیلیوں
ایککا قافلہ نظر آیا۔ وہ ِجلعاد مصرسے جا رہے تھے، اور اُن اونٹکے قیمتی مسالوں یعنی لادن، بلسان اور مُر سے
لدے ہوئے تھے۔ تب26 یہوداہ نے اپنے بھائیوں سے کہا، ہمیں” کیا فائدہ ہے اگر اپنے بھائی کو قتل کر کے اُس
خونکے کو چھپا دیں؟ 27 آؤ، ہم اُسے اِن اسمٰعیلیوں کے فروختہاتھ کر دیں۔ پھر ضرورتکوئی نہیں ہو گی کہ
ہم اُسے ہاتھ لگائیں۔ آخر وہ ہمارا بھائی “ہے۔
اُس کے بھائی راضی ہوئے۔ 28 مِدیانیجبچنانچہ تاجر وہاں گزرےسے تو بھائیوں یوسفنے کھینچکو کر

گڑھے سے نکالا اور چاندی کے ِسکوں20 بیچعوضکے ڈالا۔ اسمٰعیلی اُسے لے کر مصر چلے گئے۔
اُس29 وقت روبن موجود نہیں تھا۔ جب وہ گڑھے واپسپاسکے آیا تو یوسف اُس میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر

اُس نے پریشانی میں کپڑےاپنے پھاڑ ڈالے۔ 30 وہ اپنے بھائیوں واپسپاسکے گیا اور کہا، لڑکا” نہیں ابہے۔
کسمَیں طرح ابو پاسکے “جاؤں؟ تب31 اُنہوں نے بکرا ذبح کر یوسفکے لباسکا اُس کے خون میں یا، ڈبو
32 رنگپھر لباسدار اِس خبر کے ساتھ اپنے باپ کو بھجوا دیاکہ ہمیں” یہ ملا ہے۔ اِسے غور سے دیکھیں۔ یہ
آپ کے بیٹے لباسکا تو “نہیں؟

یعقوب33 نے اُسے پہچان لیا اور کہا، اُسیبےشک” کا کسیہے۔ وحشی جانور نے اُسے پھاڑ کھایا ہے۔
ً یوسفیقینا کو پھاڑ دیا گیا “ہے۔ یعقوب34 نے غم مارےکے پھاڑےکپڑےاپنے اور اپنی کمر ٹاٹسے اوڑھ
بڑیکر تکدیر اپنے بیٹے کے لئے ماتم کرتا رہا۔ اُس35 کے تمام بیٹے بیٹیاں اُسے تسلی دینے آئے، لیکن اُس نے تسلی
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پانے سے انکار کیا اور کہا، مَیں” پاتال میں اُترتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کے لئے ماتم کروں “گا۔ حالتاِس میں وہ
اپنے بیٹے کے لئے روتا رہا۔

36 اِتنے میں مِدیانی مصر پہنچ یوسفکر کو بیچ چکے تھے۔ مصر کے بادشاہ فرعون ایککے اعلٰی افسر فوطی
فار نے اُسے خرید لیا۔ فوطی فار بادشاہ محافظوںکے پر مقرر تھا۔

38
یہوداہ اور تمر

1 اُن دنوں میں یہوداہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ ایککر آدمی پاسکے ہنے ر جسلگا کا نام حیرہ تھا اور جو عدُلام
شہر سے تھا۔ وہاں2 یہوداہ ایکملاقاتکی عورتکنعانی سے باپکےجسہوئی کا نام سوع تھا۔ اُس نے اُس
شادیسے کی۔ 3 بیٹا پیدا جسہوا کا نام یہوداہ نے عیر رکھا۔ ایک4 اَور بیٹا پیدا جسہوا کا نام بیوی اوناننے
رکھا۔ اُس5 کے تیسرا بیٹا بھی پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا نام سیلہ رکھا۔ یہوداہ کزیب میں جبتھا وہ پیدا ہوا۔

6 یہوداہ نے بڑےاپنے بیٹے عیر ایکشادیکی لڑکی سے جسکرائی کا نام تمر تھا۔ رب7 نزدیککے عیر شریر
تھا، اِس لئے اُس نے ہلاکاُسے کر دیا۔ 8 اِس پر یہوداہ نے عیر کے چھوٹے بھائی اونان سے کہا، بڑےاپنے”
بھائی کی بیوہ پاسکے جاؤ اور اُس شادیسے کرو تمہارےتاکہ بھائی کی نسل قائم “رہے۔ اونان9 نے ایسا کیا،
لیکن وہ جانتا تھا کہ بھیجو بچے پیدا ہوں گے وہ قانون بڑےمیرےمطابقکے بھائی ہوںکے اِسگے۔ لئے جب
بھی 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 بات رب بُریکو لـگی، اور اُس نے اُسے بھی موتسزائے دی۔ تب11 یہوداہ نے اپنی
بہو تمر سے کہا، اپنے” باپ کے واپسگھر چلی جاؤ اور اُس تکوقت بیوہ رہو تکجب میرا بیٹا سیلہ بڑا نہ ہو
“جائے۔ اُس نے یہ اِس لئے کہا کہ اُسے ڈر تھا کہ کہیں سیلہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح مر نہ جائے۔ چنانچہ
تمر اپنے میکے چلی گئی۔

کافی12 دنوں کے بعد یہوداہ بیویکی جو سوع کی بیٹی تھی مر گئی۔ ماتم وقتکا گزر گیا تو یہوداہ اپنے عدُلامی
دوست حیرہ تِمنتساتھکے یہوداہجہاںگیا بھیڑوںکی کتریپشمکی تھی۔رہیجا تمر13 کو بتایا آپ”گیا، ُسسرکا
اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے 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 ابسیلہ بالغ ہو چکا تھا توبھی اُس کی اُس کے ساتھ شادی نہیں کی گئی
تھی۔

یہوداہجب15 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؟ 17 اُس جوابنے دیا، مَیں” آپ کو بکری کا بچہ
بھیج دوں “گا۔ تمر نے ٹھیک”کہا، لیکنہے، اُسے ضمانتمجھےتکبھیجنے “دیں۔ اُس18 نے آپمَیں”پوچھا،
کو کیا “دوں؟ تمر نے کہا، اپنی” مُہر اور اُسے گلے میں لٹکانے کی ڈوری۔ وہ لاٹھی بھی دیں پکڑےآپجو ہوئے
“ہیں۔ چنانچہ یہوداہ اُسے یہ دےچیزیں کر اُس کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ نتیجے میں تمر اُمید سے ہوئی۔ 19 پھر تمر
اُٹھ کر اپنے واپسگھر چلی گئی۔ اُس نے اپنی چادر اُتار کر دوبارہ بیوہ پہنکپڑےکے لئے۔
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20 یہوداہ نے دوستاپنے حیرہ عدُلامی کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیج دیا تاکہ وہ واپسچیزیں مل جائیں جو اُس

ضمانتنے کے طور پر دی تھیں۔ لیکن حیرہ کو پتا نہ چلا عورتکہ کہاں ہے۔ اُس21 نے عینیم کے باشندوں
سے وہ”پوچھا، کہاںکسبی سڑکیہاںجوہے پر بیٹھی اُنہوں“تھی؟ جوابنے ایسییہاں”دیا، کوئی نہیںکسبی
“تھی۔

اُس22 نے یہوداہ واپسپاسکے جا کر کہا، وہ” مجھے نہیں ملی بلـکہ وہاں کے ہنے ر والوں نے کہا کہ یہاں
کوئی ایسی کسبی تھی “نہیں۔ 23 یہوداہ نے کہا، پھر” وہ ضمانت کی چیزیں پاساپنے ہی رکھے۔ اُسے چھوڑ دو
لوگورنہ اُڑائیںمذاقہمارا ہمگے۔ کیکوششپوریتونے بکریاُسےکہ کا ملبچہ لگانےکھوجلیکنجائے،
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 ہے، اباور وہ حاملہ “ہے۔ یہوداہ
نے حکم دیا، اُسے” باہر لا کر جلا “دو۔ 25 تمر کو جلانے کے لئے باہر لایا گیا تو اُس نے اپنے ُسسر کو خبر بھیج
دی، یہ” چیزیں دیکھیں۔ یہ اُس آدمی کی جسہیں معرفتکی مَیں اُمید سے ہوں۔ پتا کریں کہ یہ مُہر، اُس کی
ڈوری اور یہ کسلاٹھی کی “ہیں۔ 26 یہوداہ نے اُنہیں پہچان لیا۔ اُس نے کہا، مَیں” نہیں بلـکہ عورتیہ حق پر
مَیںکیونکہہے، اُسنے کی اپنے بیٹے سیلہ نہیںشادیسے لیکن“کرائی۔ بعد میں یہوداہ بھیکبھی تمر ہمسے بستر
نہ ہوا۔

جب27 جنم دینے وقتکا آیا تو معلوم ہوا کہ جُڑواں بچے ہیں۔ ایک28 بچے کا ہاتھ نکلا تو دائی نے اُسے پکڑ
کر اُس میں سرخ دھاگا باندھ دیا اور کہا، یہ” پہلے پیدا “ہوا۔ لیکن29 اُس نے اپنا واپسہاتھ کھینچ لیا، اور اُس
کا بھائی پہلے پیدا ہوا۔ یہ دیکھ کر دائی بول پھوٹطرحکستُو”اُٹھی، نکلا “!ہے اُس اُسنے کا فارصنام یعنی
پھوٹ رکھا۔ 30 پھر اُس کا بھائی پیدا جسہوا ہاتھکے میں سرخ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ اُس کا نام زارح چمکیعنی
رکھا گیا۔

39
یوسف اور فوطی فار بیویکی

اسمٰعیلیوں1 یوسفنے کو مصر لے جا کر بیچ دیا تھا۔ مصر کے بادشاہ ایککے اعلٰی افسر بنام فوطی فار نے
اُسے خرید لیا۔ وہ شاہی محافظوں کا کپتان تھا۔ یوسفرب2 کے ساتھ تھا۔ جو بھی کام وہ کرتا اُس کامیابمیں
رہتا۔ وہ اپنے مالـکمصری کے گھر میں رہتا تھا جس3 نے دیکھا یوسفربکہ کے ساتھ ہے اور اُسے ہر
کام میں کامیابی دیتا ہے۔ 4 یوسفچنانچہ مالـککو خاصکی مہربانی حاصل ہوئی، اور فوطی فار نے اُسے اپنا
ذاتی نوکر بنا لیا۔ اُس نے اُسے اپنے گھرانے کے انتظام پر مقرر کیا اور اپنی پوری ملـکیت اُس کے سپرد کر دی۔
وقتجس5 فوطیسے فار نے اپنے گھرانے کا انتظام اور یوسفملـکیتپوری کے سپرد کی وقتاُس ربسے
فوطینے فار یوسفکو سببکے برکتسے دی۔ اُس برکتکی فوطی فار کی ہر چیز پر تھی، خواہ گھر میں تھی
میں۔کھیتیا فوطی6 فار اپنینے ہر یوسفچیز ہاتھکے میں دی۔چھوڑ اور طرحاچھیکچھسبیوسفچونکہ
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 مالـککے کی بیوی کی آنکھ اُس پر لـگی۔ اُس

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

مالـک10 بیویکی روز بہ یوسفروز پڑیپیچھےکے رہی میرےکہ ساتھ ہم بستر لیکنہو۔ وہ ہمیشہ انکار کرتا
رہا۔

ایک11 دن وہ کام کرنے کے لئے گھر میں گیا۔ گھر میں اَور کوئی نوکر نہیں تھا۔ فوطی12 فار کی بیوی نے
یوسف لباسکا پکڑ کر کہا، میرے” ساتھ ہم بستر “!ہو بھاگیوسف کر باہر چلا گیا لیکن اُس لباسکا پیچھے
عورت کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ مالـکجب13 بیویکی نے دیکھا کہ وہ لباساپنا چھوڑ بھاگکر گیا ہے 14 تو
اُس نے گھر نوکروںکے کو بُلا کر کہا، یہ” مالـکمیرے!دیکھو اِس عبرانی پاسہمارےکو لے آئے ہیں تاکہ
وہ ہمیں ذلیل کرے۔ وہ میری عصمت دری کرنے کے لئے کمرےمیرے میں آ گیا، لیکن مَیں اونچی آواز سے
لـگی۔چیخنے مَیںجب15 مدد کے لئے اونچی آواز سے چیخنے لـگی تو وہ لباساپنا چھوڑ بھاگکر “گیا۔ اُس16 نے
مالـک کے یوسفتکآنے لباسکا پاساپنے رکھا۔ وہجب17 واپسگھر آیا تو اُس نے اُسے یہی کہانی یہ”سنائی، عبرانی غلام آپجو لے آئے ہیں میری تذلیل کے لئے پاسمیرے آیا۔ جبلیکن18 مَیں مدد کے لئے چیخنے
لـگی تو وہ لباساپنا چھوڑ بھاگکر “گیا۔

یوسف قید خانے میں
19 یہ سن کر فوطی بڑےفار غصے میں آ گیا۔ اُس20 یوسفنے کو گرفتار کر کے اُس جیل میں ڈال دیا جہاں

بادشاہ قیدیکے رکھے جاتے تھے۔ وہیں وہ رہا۔ لیکن21 یوسفرب کے ساتھ تھا۔ اُس نے اُس پر مہربانی کی
اور اُسے قیدخانے کے داروغے کی نظر میں مقبول کیا۔ یوسف22 تکیہاں مقبول ہوا کہ داروغے نے تمام قیدیوں
کو اُس کے سپرد کر کے اُسے پورا انتظام چلانے کی داریذمہ دی۔ 23 داروغے بھیکسیکو معاملے کی جسے
اُس یوسفنے کے سپرد کیا تھا فکر نہ رہی، یوسفربکیونکہ کے ساتھ تھا اور اُسے ہر کام میں کامیابی بخشی۔

40
قیدیوں خوابکے

کچھ1 دیر کے بعد یوں ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے سردار ساقی اور بیکری کے انچارج نے مالـکاپنے کا گناہ
کیا۔ فرعون2 کو دونوں افسروں پر غصہ آ گیا۔ 3 اُس نے اُنہیں اُس قیدخانے میں ڈال دیا جو شاہی محافظوں کے
کپتان سپردکے تھا یوسفمیںجساور تھا۔ محافظوں4 کپتانکے یوسفاُنہیںنے کے حوالے کیا تاکہ وہ اُن کی
خدمت وہاںکرے۔ وہ کافی تکدیر رہے۔

راتایک5 بادشاہ کے سردار ساقی اور بیکری کے انچارج خوابنے دیکھا۔ دونوں خوابکا فرق فرق تھا،
اور اُن مطلبکا بھی فرق فرق تھا۔ یوسفجب6 صبح وقتکے اُن پاسکے آیا تو وہ دبے ہوئے نظر آئے۔ اُس7
نے اُن سے پوچھا، آپآج” کیوں اِتنے پریشان “ہیں؟ اُنہوں8 جوابنے دیا، ہم” دونوں خوابنے دیکھا ہے،
اور نہیںکوئی ہمیںجو اُن مطلبکا یوسف“بتائے۔ نے خوابوں”کہا، کی تعبیر تو الله کا کام ہے۔ ذرا مجھے اپنے
خواب تو “سنائیں۔

9 سردار ساقی نے شروع کیا، مَیں” خوابنے میں اپنے منے سا انگور کی بیل دیکھی۔ 10 اُس کی تین شاخیں
تھیں۔ اُس کے پتے لـگے، پھوٹکونپلیں نکلیں اور پکانگور گئے۔ میرے11 ہاتھ میں 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۔
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یوسف12 نے کہا، تین” شاخوں سے مراد تین دن ہیں۔ تین13 دن کے بعد فرعون آپ کو بحال کر لے گا۔

آپ کو پہلی ملواپسداریذمہ جائے پہلےآپگی۔ طرحکی سردار ساقی حیثیتکی سے بادشاہ کا پیالہ سنبھالیں
گے۔ بحالآپجبلیکن14 ہو جائیں تو میرا خیال کریں۔ مہربانی کر کے بادشاہ کے منے سا میرا ذکر کریں تاکہ مَیں
یہاں سے رِہا ہو جاؤں۔ 15 کیونکہ مجھے عبرانیوں ملـککے سے اغوا کر یہاںکے لایا گیا ہے، اور یہاں بھی مجھ سے
ایسیکوئی غلطی نہیں ہوئی کہ مجھے اِس گڑھے میں پھینکا “جاتا۔

بیکریشاہیجب16 انچارجکے 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 کی چیزوں بھریسے ہوئی
تھیں۔ سےسب17 اوپر والی ٹوکری میں وہ تمام چیزیں تھیں جو بادشاہ کی میز کے لئے بنائی جاتی ہیں۔ پرندےلیکن
آ کر اُنہیں کھا رہے “تھے۔

یوسف18 نے کہا، تین” یوں ٹوکر سے مراد تین دن ہیں۔ تین19 دن کے بعد ہی فرعون آپ کو قیدخانے سے
نکال درختکر سے دےلٹکا آپپرندےگا۔ لاشکی کو کھا جائیں “گے۔

تین20 دن کے بعد بادشاہ کی سال گرہ تھی۔ اُس نے اپنے تمام افسروں کی ضیافت کی۔ اِس موقع پر اُس نے
سردار ساقی بیکریاور انچارجکے نکالسےجیلکو کر اپنے لانےحضور کا دیا۔حکم سردار21 ساقی پہلےکو والی
ذمہ داری سونپ دی گئی، لیکن22 بیکری کے انچارج کو سزائے دےموت درختکر سے لٹکا دیا گیا۔ سب
کچھ ویسا ہی ہوا یوسفجیسا نے کہا تھا۔

لیکن23 سردار ساقی یوسفنے کا خیال نہ کیا بلـکہ اُسے بھول ہی گیا۔
41

بادشاہ خوابکے
1 دو سال گزر گئے ایککہ رات بادشاہ خوابنے دیکھا۔ وہ یائے در نیل کنارےکے کھڑا تھا۔ اچانک2

یا در میں اورصورتخوبساتسے موٹی نکلگائیں میںسرکنڈوںکر لـگیں۔چرنے 3 اُن ساتبعدکے اَور گائیں
نکل آئیں۔ لیکن بدصورتوہ اور دُبلی پتلی تھیں۔ وہ یا در دوسریکنارےکے گائیوں کھڑیپاسکے ہو کر پہلی4
صورتخوبسات اور موٹی موٹی گائیوں کو کھا گئیں۔ اِس کے بعد مصر کا جاگبادشاہ اُٹھا۔ 5 پھر وہ دوبارہ
سو گیا۔ اِس دفعہ اُس ایکنے اَور خواب دیکھا۔ اناج پودےایککے پر سات موٹی موٹی اور اچھی اچھی بالیں
لـگی تھیں۔ 6 ساتپھر اَور پھوٹبالیں نکلیں دُبلیجو پتلی اور مشرقی ہَوا ُجھلسیسے ہوئی تھیں۔ اناج7 دُبلیساتکی
پتلی بالوں ساتنے موٹی بالوںصورتخوباور نگلکو لیا۔ پھر جاگفرعون اُٹھا تو معلوم ہوا مَیںکہ خوابنے
ہی دیکھا ہے۔

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

9 پھر سردار ساقی فرعوننے سے مجھےآج”کہا، اپنی یادخطائیں آتی ہیں۔ فرعوندنایک10 اپنے خادموں سے
ناراض ہوئے۔ حضور مجھےنے اور بیکری انچارجکے کو قیدخانے میں ڈلوا جسدیا پر شاہی محافظوں کا کپتان
مقرر تھا۔ ایک11 راتہی میں ہم دونوں خوابمختلفنے دیکھے جن مطلبکا فرق فرق تھا۔ وہاں12 جیل
ایکمیں عبرانی نوجوان تھا۔ وہ محافظوں کپتانکے کا غلام تھا۔ ہم نے اُسے خواباپنے سنائے تو اُس نے ہمیں
اُن مطلبکا بتا دیا۔ 13 اور جو کچھ بھی اُس نے بتایا سب کچھ ویسا ہی ہوا۔ مجھے اپنی ذمہ واپسداری مل گئی
بیکریجبکہ انچارجکے کو دےموتسزائے درختکر سے لٹکا دیا “گیا۔
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14 یہ سن کر فرعون یوسفنے کو بُلایا، اور اُسے جلدی سے قیدخانے سے لایا گیا۔ اُس نے شیو کروا کر اپنے

کپڑے بدلے اور سیدھے بادشاہ کے حضور پہنچا۔
15 بادشاہ نے کہا، مَیں” خوابنے دیکھا ہے، اور یہاں کوئی نہیں جو اُس کی تعبیر کر لیکنسکے۔ سنا ہے

کہ خوابتُو سنکو کر اُس مطلبکا بتا سکتا “ہے۔ یوسف16 جوابنے دیا، میرےیہ” اختیار میں نہیں ہے۔
لیکن الله ہی بادشاہ کو سلامتی کا دےپیغام “گا۔

فرعون17 یوسفنے کو خواباپنے سنائے، خوابمَیں” میں یائے در نیل کنارےکے کھڑا تھا۔ اچانک18
یا در میں ساتسے موٹی موٹی صورتخوباور گائیں نکل کر سرکنڈوں میں چرنے لـگیں۔ اِس19 کے ساتبعد
اَور گائیں نکلیں۔ وہ نہایت بدصورت اور دُبلی پتلی تھیں۔ مَیں نے اِتنی بدصورت گائیں مصر میں کہیں بھی نہیں
دیکھیں۔ دُبلی20 بدصورتاور گائیں پہلی موٹی گائیوں کو کھا گئیں۔ 21 اور نگلنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہوتا تھا
اُنہوںکہ موٹینے گائیوں کو کھایا پہلےوہہے۔ بدصورتطرحکی ہی تھیں۔ اِس بعدکے اُٹھا۔جاگمَیں 22 پھر
مَیں ایکنے خواباَور ساتدیکھا۔ موٹی اور اچھی ایکبالیں پودےہی پر لـگی تھیں۔ اِس23 ساتبعدکے اَور
بالیں نکلیں جو خراب، دُبلی پتلی اور مشرقی ہَوا ُجھلسیسے ہوئی تھیں۔ دُبلیسات24 پتلی اچھیساتبالیں بالوں کو
نگل گئیں۔ مَیں نے سبیہ کچھ اپنے جادوگروں کو بتایا، لیکن وہ اِس کی تعبیر نہ کر “سکے۔

یوسف25 نے بادشاہ سے کہا، دونوں” خوابوں ایککا مطلبہی 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۔ ایکخوابدونوں باتہی بیان کرتے ہیں۔ 27 ساتجو دُبلی بدصورتاور گائیں بعد
میں نکلیں اُن سے ساتمراد اَور سال ہیں۔ ساتیہی دُبلی پتلی اور مشرقی ہَوا ُجھلسیسے ہوئی بالوں بھیمطلبکا
ایکوہہے۔ باتہی بیان ہیںکرتی پڑےکالتکسالساتکہ گا۔ یہ28 باتوہی مَیںجوہے سےحضورنے
کہی اللهکہ پرحضورنے ظاہر کیا وہکہہے گا۔کرےکیا آئیںسالسات29 مصردورانکےجنگے پورےکے
ملـک کثرتمیں پیداوارسے ہو گی۔ اُس30 پڑےکالسالساتبعدکے کالگا۔ اِتنا شدید ہو گا بھوللوگکہ
جائیں گے کہ پہلے اِتنی کثرت تھی۔ کیونکہ ملـککال کو تباہ دےکر گا۔ کال31 شدتکی باعثکے اچھے
سالوں یادکثرتکی نہیںہی گی۔رہے اِسکوحضور32 لئے ایک پیغامہی میںصورتکیخوابوںمختلفدو ملا
کہ الله اِس کا پکا ارادہ رکھتا اورہے، وہ جلد ہی اِس پر گا۔کرےعمل اب33 بادشاہ سمجھکسی دار دانشاور
مند آدمی کو ملـِک مصر کا انتظام سونپیں۔ اِس34 کے علاوہ وہ ایسے آدمی مقرر کریں ساتجو اچھے سالوں کے
دوران فصلہر پانچواںکا لیں۔حصہ وہ35 اُن سالوںاچھے کریں۔جمعخوراکدورانکے بادشاہ اُنہیں دیںاختیار
کہ وہ شہروں میں گودام بنا کر اناج محفوظکو کر لیں۔ 36 کالخوراکیہ کے ساتاُن سالوں کے لئے مخصوص
کی جائے جو مصر میں آنے والے ہیں۔ ملـکیوں تباہ نہیں ہو “گا۔

یوسف کو مصر پر حاکم مقرر کیا جاتا ہے
یہ37 منصوبہ بادشاہ اور اُس افسرانکے کو 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 یوسفنے 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۔ مَیں40 تجھے اپنے
محل 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۔
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42 بادشاہ نے اپنی اُنگلی سے وہ انگوٹھی اُتاری جس سے مُہر لگاتا تھا اور اُسے یوسف کی اُنگلی میں پہنا دیا۔

اُس نے اُسے کتان لباسباریککا پہنایا اور اُس کے گلے میں سونے کا گلوبند پہنا دیا۔ 43 پھر اُس نے اُسے اپنے
دوسرے رتھ میں سوار کیا لوگاور اُس کے آگے آگے پکارتے رہے، گھٹنے” !ٹیکو گھٹنے “!ٹیکو
پورےیوسفیوں مصر کا حاکم بنا۔ فرعون44 نے اُس سے کہا، مَیں” تو بادشاہ ہوں، لیکن اجازتتیری کے

ملـکپورےبغیر میں کوئی بھی اپنا ہاتھ یا پاؤں نہیں ہلائے “گا۔ 45-46 اُس 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 خدمتکی کرنے لگا۔ اُس نے فرعون کے حضور سے

نکل کر مصر کا دورہ کیا۔
اچھےسات47 سالوں ملـکدورانکے نہایتمیں اچھی فصلیں اُگیں۔ یوسف48 خوراکتمامنے جمع کر کے

شہروں میں محفوظ کر لی۔ ہر شہر میں اُس نے ارد گرد کے کھیتوں کی پیداوار محفوظ رکھی۔ 49 جمع شدہ اناج
سمندر ریتکی کی بکثرتمانند تھا۔ اِتنا اناج تھا یوسفکہ نے آخرکار اُس پیمائشکی کرنا چھوڑ دیا۔

کال50 یوسفپہلےسے اور آسنَت کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ اُس51 پہلےنے کا نام منسّی یعنی جو’ بُھلا دیتا ‘ہے
رکھا۔ اُسکیونکہ نے الله”کہا، مصیبتمیرینے باپمیرےاور کا یادداشتمیریگھرانا نکالسے دیا “ہے۔
دوسرے52 کا نام اُس نے افرائیم یعنی دُگنا’ پھل ‘دار رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، الله” نے مجھے میری مصیبت
ملـککے میں پھلنے لنے پھو دیا “ہے۔

سات53 اچھے سال جن کثرتمیں کی فصلیں اُگیں گزر گئے۔ 54 پھر کال ساتکے سال شروع جسہوئے
یوسفطرح نے تھا۔کہا تمام ممالـکدیگر بھیمیں کال پڑ گیا، لیکن میںمصر پائیخوراکوافر تھی۔جاتی جب55
کال نے تمام مصر میں زور پکڑا لوگتو چیخ کر کھانے کے لئے بادشاہ منتسے کرنے لـگے۔ تب فرعون نے اُن
سے کہا، یوسف” پاسکے جاؤ۔ جو کچھ وہ تمہیں بتائے گا وہی “کرو۔ کالجب56 پوری دنیا میں پھیل گیا تو
یوسف نے اناج کے گودام کھول کر مصریوں کو اناج بیچ دیا۔ کیونکہ کال ملـکباعثکے حالاتکے بہت
خراب ہو گئے تھے۔ 57 ممالـکتمام سے لوگبھی اناج خریدنے کے لئے یوسف پاسکے آئے، کیونکہ پوری دنیا
سخت کال گرفتکی میں تھی۔

42
یوسف کے بھائی مصر میں

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

یوسفتب3 بھائیدسکے اناج خریدنے کے لئے مصر گئے۔ یعقوبلیکن4 یوسفنے سگےکے بھائی بن یمین
کو ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اُس نے کہا، ایسا” نہ ہو کہ اُسے جانی نقصان “پہنچے۔ یوں5 یعقوب کے بیٹے بہت
سارے اَور لوگوں کے ساتھ مصر گئے، کیونکہ ملـِک کنعان بھی کال گرفتکی میں تھا۔

یوسف6 مصر کے حاکم حیثیتکی لوگوںسے کو اناج بیچتا تھا، اِس لئے اُس کے بھائی آ کر اُس کے منے سا منہ
جھکبلکے گئے۔ یوسفجب7 نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو اُس نے اُنہیں پہچان لیا لیکن ایسا کیا جیسا اُن سے
ناواقف ہو اور سختی سے اُن باتسے کی، تم” کہاں سے آئے “ہو؟ اُنہوں جوابنے دیا، ہم” ملـِک کنعان سے
اناج خریدنے لئےکے آئے “ہیں۔ یوسفگو8 نے بھائیوںاپنے پہچانکو لیا، لیکن اُنہوں اُسےنے نہ پہچانا۔ اُسے9
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خوابوہ یاد آئے جو اُس نے اُن بارےکے میں دیکھے تھے۔ اُس نے کہا، جاسوستم” ہو۔ تم یہ دیکھنے آئے
ہو کہ ملـکہمارا جگہوںکنکن پر غیرمحفوظ “ہے۔

اُنہوں10 نے کہا، جناب،” ہرگز آپنہیں۔ غلامکے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ ایکسبہم11 ہی مرد کے بیٹے
آپہیں۔ کے لوگشریفخادم جاسوسہیں، نہیں “ہیں۔ یوسفلیکن12 نے اصرار کیا، نہیں،” تم دیکھنے آئے
ہو کہ ملـکہمارا جگہوںکنکن پر غیرمحفوظ “ہے۔

اُنہوں13 عرضنے کی، آپ” کے خادم کُل بارہ بھائی ہیں۔ ایکہم ہی آدمی کے بیٹے ہیں جو کنعان میں
رہتا سبہے۔ سے چھوٹا بھائی باپہمارےوقتاِس پاسکے ہے ایکجبکہ مر گیا “ہے۔ یوسفلیکن14 نے
اپنا الزام دہرایا، ایسا” ہی ہے جیسا مَیں نے کہا ہے کہ جاسوستم ہو۔ تمہاریمَیں15 باتیں جانچ لوں گا۔ فرعون
حیاتکی کی قَسم، پہلے سبتمہارا سے چھوٹا بھائی آئے، ورنہ تم اِس جگہ کبھیسے نہیں جا سکو گے۔ ایک16
بھائی کو اُسے لانے کے لئے بھیج دو۔ باقی سب یہاں 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 لوگشریفواقعی ہو تو
ایسا کرو کہ تم میں ایکسے یہاں قیدخانے میں رہے جبکہ باقی اناجسب لے کر اپنے بھوکے گھر والوں پاسکے
واپس جائیں۔ لیکن20 لازم ہے کہ تم بھائیچھوٹےسےسباپنے پاسمیرےکو اِسصرفآؤ۔لے تمہاریسے
باتیں ثابتسچ ہوں گی اور موتتم سے بچ جاؤ “گے۔
یوسف راضیبھائیکے ہو گئے۔ آپسوہ21 میں کہنے ہمارےیہبےشک”لـگے، اپنے بھائی پر ظلم کی سزا ہے۔

وہجب التجا کر رہا تھا مجھکہ پر کریںرحم تو ہم اُسنے مصیبتبڑیکی دیکھ بھیکر 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 متظلم کرو، لیکن تم
ایکمیرینے نہ ابمانی۔ اُس موتکی کتابحسابکا کیا جا رہا “ہے۔

اُنہیں23 معلوم نہیں تھا یوسفکہ ہماری باتیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ مترجم معرفتکی اُن باتسے کرتا
تھا۔ یہ24 باتیں سن کر وہ اُنہیں چھوڑ کر رونے لگا۔ پھر وہ سنبھل واپسکر آیا۔ اُس شمعوننے چنکو کر اُسے اُن
کے منے سا ہی باندھ لیا۔

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

رکھ دیں اور اُنہیں سفر کے لئے کھانا بھی دیں۔ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ 26 یوسفپھر کے بھائی اپنے گدھوں پر اناج
لاد کر روانہ ہو گئے۔

جب27 راتوہ کے لئے کسی جگہ ٹھہرےپر ایکتو بھائی نے اپنے گدھے کے لئے چارا لنے نکا غرضکی
سے اپنی بوری کھولی تو دیکھا بوریکہ کے منہ میں اُس کے پڑےپیسے ہیں۔ اُس28 نے اپنے بھائیوں سے کہا،
میرے” واپسپیسے کر دیئے گئے !ہیں وہ میری بوری میں “ہیں۔ یہ دیکھ کر اُن ہوشکے اُڑ گئے۔ کانپتے ہوئے
دوسرےایکوہ کو دیکھنے اور کہنے لـگے، یہ” کیا ہے جو الله ہمارےنے ساتھ کیا “ہے؟

ملـِک29 کنعان میں باپاپنے پاسکے پہنچ کر اُنہوں نے اُسے سب کچھ سنایا جو اُن کے ساتھ ہوا تھا۔ اُنہوں
نے کہا، 30 ملـکاُس” مالـککے نے بڑی سختی ہمارےسے باتساتھ کی۔ اُس نے جاسوسہمیں قرار دیا۔
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لیکن31 ہم اُسنے سے کہا، جاسوسہم’ نہیں لوگشریفبلـکہ ہیں۔ ہم32 بارہ بھائی ایکہیں، باپہی کے
بیٹے۔ ایک تو مر گیا جبکہ سب سے چھوٹا بھائی اِس وقت کنعان میں باپ پاسکے ‘ہے۔ 33 پھر ملـکاُس کے
مالـک نے ہم سے کہا، اِس’ مجھےسے پتا چلے گا کہ لوگشریفتم ہو ایککہ بھائی پاسمیرےکو چھوڑ دو
اور اپنے بھوکے گھر والوں کے لئے خوراک لے کر چلے جاؤ۔ لیکن34 اپنے سب سے چھوٹے بھائی میرےکو
پاس لے آؤ تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ جاسوستم نہیں لوگشریفبلـکہ ہو۔ پھر مَیں تم کو تمہارا واپسبھائی
کر دوں گا اور تم ملـکاِس آزادیمیں تجارتسے کر سکو “۔‘گے

اُنہوں35 نے اپنی یوں بور سے اناج نکال دیا تو دیکھا کہ ایکہر کی بوری میں اُس کے پیسوں کی تھیلی رکھی
ہوئی یہہے۔ پیسے دیکھ کر وہ خود اور اُن باپکا ڈر گئے۔ 36 اُن باپکے نے اُن سے کہا، تم” میرےمجھےنے
بچوں سے محروم کر دیا یوسفہے۔ نہیں رہا، شمعون بھی نہیں رہا اباور تم بن یمین کو بھی مجھ سے چھیننا ہتے چا
“ہے۔خلافمیرےکچھسبہو۔ پھر37 بولروبن اگر”اُٹھا، مَیں اُسے آپسےسلامتی واپسپاسکے نہ پہنچاؤں
میرےآپتو دو بیٹوں کو دےموتسزائے سکتے ہیں۔ میرےاُسے سپرد کریں تو مَیں واپساُسے آؤںلے “گا۔
یعقوبلیکن38 نے کہا، میرا” تمہارےبیٹا ساتھ جانے کا نہیں۔ کیونکہ اُس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اکیلا ہی
رہ گیا ہے۔ اگر اُس کو راستے میں جانی نقصان پہنچے تو تم مجھ بوڑھے کو غم مارےکے پاتال میں پہنچاؤ “گے۔

43

بن یمین کے ہمراہ دوسرا سفر
کال1 نے زور پکڑا۔ جب2 مصر سے لایا گیا اناج ختم ہو گیا تو یعقوب نے کہا، واپساب” جا ہمارےکر

لئے کچھ اَور غلہ خرید “لاؤ۔ لیکن3 یہوداہ نے کہا، اُس” مرد نے سختی سے کہا تھا، صرفتم’ صورتاِس میں
پاسمیرے آ سکتے ہو کہ تمہارا بھائی ساتھ ‘ہو۔ 4 ہمارےآپاگر بھائی کو ساتھ بھیجیں تو پھر ہم جا آپکر کے
لئے غلہ خریدیں گے ورنہ5 نہیں۔ کیونکہ اُس آدمی نے کہا تھا کہ میںصورتاِسصرفہم 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 بڑی مصیبت میں ڈال دیا “ہے۔ اُنہوں7 جوابنے دیا، وہ” ہمارےآدمی ہمارےاور خاندان
بارےکے میں پوچھتا رہا، کیا’ تکابباپتمہارا زندہ ہے؟ کیا تمہارا کوئی اَور بھائی ‘ہے؟ پھر جوابہمیں دینا
پڑا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ ہمیں اپنے بھائی کو ساتھ لانے کو کہے “گا۔ 8 پھر یہوداہ باپنے سے کہا، لڑکے” کو
میرے 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 سے
واپس نہ پہنچاؤں تو پھر مَیں زندگی کے تکآخر قصوروار ٹھہروں گا۔ 10 جتنی تکدیر ہم جھجکتے رہے ہیں اُتنی
دیر میں تو ہم دو دفعہ مصر جا واپسکر آ سکتے “تھے۔

تب11 اُن باپکے اسرائیل نے کہا، اگر” اَور صورتکوئی نہیں تو ملـکاِس کی بہترین پیداوار میں سے کچھ
تحفے طورکے پر لے اُسکر آدمی دودےکو یعنی کچھ بلسان، شہد، لادن، مُر، پستہ اور بادام۔ 12 اپنے ساتھ دُگنی
رقم لے کر جاؤ، کیونکہ تمہیں وہ واپسپیسے کرنے ہیں تمہاریجو یوں بور میں رکھے گئے تھے۔ شاید کسی سے
غلطی ہوئی ہو۔ 13 اپنے بھائی کو لے کر واپسسیدھے پہنچنا۔ 14 الله قادرِ کرےمطلق کہ یہ آدمی تم پر رحم کر
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بنکے یمین دوسرےتمہارےاور بھائی واپسکو بھیجے۔ تکجہاں میرا تعلق ہے، اگر مجھے اپنے بچوں محرومسے
ہونا ہے تو ایسا ہی “ہو۔

چنانچہ15 وہ تحفے، دُگنی رقم اور بن یمین کو ساتھ لے پڑے۔چلکر پہنچمصر کر یوسفوہ کے منے سا حاضر
ہوئے۔ یوسفجب16 بننے یمین کو اُن ساتھکے دیکھا تو اُس نے اپنے گھر پر مقرر ملازم اِن”کہا،سے آدمیوں
میرےکو گھر لے جاؤ تاکہ وہ دوپہر کا میرےکھانا ساتھ کھائیں۔ جانور کو ذبح کر کے کھانا تیار “کرو۔

ملازم17 نے ایسا ہی کیا اور بھائیوں یوسفکو کے گھر لے گیا۔ اُنہیںجب18 اُس کے گھر پہنچایا جا رہا تھا
تو وہ ڈر کر سوچنے ہمیں”لـگے، اُن پیسوں سببکے یہاںسے لایا جا رہا پہلیجوہے ہماریدفعہ یوں بور واپسمیں
کئے گئے تھے۔ وہ ہم اچانکپر حملہ کر ہمارےکے چھینگدھے لیں گے اور ہمیں غلام بنا لیں “گے۔

اِس19 لئے گھر دروازےکے پر پہنچ کر اُنہوں نے گھر پر مقرر ملازم سے کہا، جناِب”20 عالی، باتہماری
سن لیجئے۔ اِس سے پہلے ہم اناج خریدنے کے لئے یہاں آئے تھے۔ لیکن21 جب ہم یہاں سے روانہ ہو کر راستے
راتمیں کے لئے ٹھہرے تو ہم اپنینے یاں بور کھول کر دیکھا کہ بوریہر منہکے ہمارےمیں پیسوں پوریکی
رقم پڑی ہے۔ ہم یہ پیسے واپس لے آئے 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 فکر”کہا،نے نہ آپڈریں۔متکریں۔ آپاورکے باپکے کے لئےکےآپنےخدا یوںکیآپ بور
میں یہ خزانہ رکھا ہو گا۔ بہرحال آپمجھے پیسےکے مل گئے “ہیں۔
ملازم شمعون کو اُن پاسکے باہر لے آیا۔ 24 پھر اُس بھائیوںنے یوسفکو کے گھر میں لے جا کر اُنہیں پاؤں

دھونے کے لئے پانی اور گدھوں کو چارا دیا۔ اُنہوں25 نے اپنے تحفے تیار رکھے، کیونکہ اُنہیں بتایا گیا، یوسف”
دوپہر کا آپکھانا ساتھکے ہی کھائے “گا۔

یوسفجب26 گھر پہنچا تو وہ اپنے تحفے لے کر اُس کے منے سا آئے اور منہ جھکبلکے گئے۔ اُس27 نے
اُن سے خیریت یافت در کی اور پھر کہا، تم” نے اپنے بوڑھے باپ کا ذکر کیا۔ کیا ٹھیکوہ ہیں؟ کیا وہ تکاب
زندہ “ہیں؟ اُنہوں28 جوابنے دیا، آپجی،” کے باپہمارےخادم تکاب زندہ “ہیں۔ وہ دوبارہ منہ کے
جھکبل گئے۔

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

32 نوکروں نے یوسف کے لئے کھانے الـگکا انتظام کیا اور بھائیوں کے لئے الـگ۔ مصریوں کے لئے بھی
کھانے الـگکا انتظام تھا، کیونکہ عبرانیوں کے ساتھ کھانا کھانا اُن کی نظر میں قابِل نفرت تھا۔ بھائیوں33 کو
اُن کی عمر ترتیبکی یوسفمطابقکے کے منے سا بٹھایا گیا۔ یہ دیکھ کر بھائی نہایت حیران ہوئے۔ نوکروں34 نے
یوسفاُنہیں 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۔
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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 سکیں۔جا ایکہر پیسےکے اُس کی بوریاپنی کے منہ میں رکھ دینا۔ بھائیچھوٹےسےسب2 بوریکی میں
پیسےصرفنہ چاندیمیرےبلـکہ کے پیالے کو بھی رکھ “دینا۔ ملازم نے ایسا ہی کیا۔

3 اگلی جبصبح پَو پھٹنے لـگی تو بھائیوں کو اُن کے رُخصتسمیتگدھوں کر دیا گیا۔ 4 وہ ابھی شہر سے نکل
کر دُور نہیں گئے تھے یوسفکہ نے اپنے گھر پر مقرر ملازم سے کہا، جلدی” کرو۔ اُن آدمیوں کا تعاقب کرو۔
اُن پاسکے پہنچ کر یہ پوچھنا، آپ’ ہمارینے بھلائی جوابکے میں غلط کام کیوں کیا ہے؟ آپ5 میرےنے
مالـک چاندیکا کا پیالہ کیوں چُرایا اُسہے؟ سے وہ صرفنہ پیتے ہیں بلـکہ غیباُسے دانی کے لئے بھی استعمال
کرتے نہایتایکآپہیں۔ سنگین جرم مرتکبکے ہوئے “۔‘ہیں

ملازمجب6 بھائیوں پاسکے 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 کریں۔ آپ8 تو جانتے ہیں کہ ہم
ملـِک کنعان سے وہ پیسے واپس لے آئے جو ہماری یوں بور میں تھے۔ تو پھر ہم آپکیوں مالـککے کے گھر
چاندیسے یا سونا چُرائیں گے؟ 9 اگر آپوہ خادموںکے میں 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۔ صرفلیکن وہی میرا غلام بنے جسگا نے پیالہ چُرایا ہے۔
باقی سب آزاد “ہیں۔ اُنہوں11 جلدینے سے اپنی یاں بور اُتار کر زمین پر رکھ دیں۔ ایکہر نے اپنی بوری کھول
دی۔ ملازم12 یوں بور تلاشیکی لینے لگا۔ بڑےوہ بھائی شروعسے کر پہنچتکبھائیچھوٹےسےسبآخرکارکے
گیا۔ اور وہاں بن یمین بوریکی میں سے پیالہ نکلا۔ بھائیوں13 نے یہ دیکھ کر پریشانی میں لباساپنے پھاڑ لئے۔ وہ
اپنے گدھوں کو دوبارہ لاد کر واپسشہر آ گئے۔

جب14 یہوداہ اور اُس کے یوسفبھائی کے گھر پہنچے تو وہ ابھی وہیں تھا۔ وہ اُس کے منے سا منہ بلکے گر
گئے۔ یوسف15 نے کہا، یہ” تم نے کیا کِیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھ جیسا آدمی غیب کا علم رکھتا “ہے؟
16 یہوداہ نے جناِب”کہا، عالی، ہم کیا ابکہیں؟ ہم اپنے دفاع میں کیا کہیں؟ الله ہی ہمیںنے قصوروار ٹھہرایا
ابہے۔ آپسبہم کے غلام ہیں، صرفنہ جسوہ پاسکے سے پیالہ مل “گیا۔ یوسف17 نے کہا، الله” نہ
کرے مَیںکہ ایسا کروں، وہیصرفبلـکہ میرا غلام ہو پاسکےجسگا پیالہ تھا۔ سلامتیسبباقی 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 اجازتکی دیں۔ مجھ پر غصہ نہ کریں آپاگرچہ مصر کے بادشاہ جیسے ہیں۔ جناِب19 آپعالی، نے ہم
سے پوچھا، کیا’ تمہارا باپ یا کوئی اَور بھائی ‘ہے؟ 20 ہم جوابنے دیا، ہمارا’ باپ ہے۔ وہ بوڑھا ہے۔ ہمارا
ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو اُس وقت پیدا ہوا جب ہمارا باپ عمر رسیدہ تھا۔ اُس لڑکے کا بھائی مر چکا ہے۔
اُس کی ماں صرفکے یہ دو بیٹے پیدا ابہوئے۔ وہ اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ اُس کا باپ اُسے شدت سے پیار کرتا
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‘ہے۔ جناِب21 آپعالی، نے ہمیں بتایا، اُسے’ یہاں لے آؤ تاکہ مَیں خود اُسے دیکھ ‘سکوں۔ ہم22 جوابنے
دیا، یہ’ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، ورنہ اُس باپکا مر جائے ‘گا۔ 23 پھر آپ نے کہا، تم’ صرف اِس
صورت پاسمیرےمیں آ سکو گے کہ تمہارا سب سے چھوٹا تمہارےبھائی ساتھ ‘ہو۔ ہمجب24 باپاپنے کے
پاس 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 صورتاِس میں اُس مرد پاسکے
جا سکتے ہیں کہ سبہمارا سے چھوٹا بھائی ساتھ ہو۔ تبہم ہی جا سکتے جبہیں وہ ہمارےبھی ساتھ ‘چلے۔
باپہمارے27 نے ہم سے کہا، تم’ جانتے ہو میریکہ بیوی راخل میرےسے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلا28 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 حرکتایسیہم سے اُنہیں تکقبر پہنچا دیں گے۔ 32 صرفنہ یہ بلـکہ مَیں باپنے سے کہا،
مَیں’ اِسخود ہوںضامنکا 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 وہ
دوسرے بھائیوں کے واپسساتھ چلا جائے۔ 34 اگر میرےلڑکا ساتھ نہ ہوا تو طرحکسمَیں اپنے باپ 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 کمرےشخصاَور میں نہیں تھا یوسفجب نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ کون ہے۔ 2 وہ اِتنے زور
سے رو پڑا مصریوںکہ اُسنے کی آواز سنی اور فرعون کے گھرانے کو پتا چل گیا۔ یوسف3 نے اپنے بھائیوں سے
کہا، یوسفمَیں” ہوں۔ کیا تکابباپمیرا زندہ “ہے؟
لیکن اُس کے بھائی یہ سن کر اِتنے گھبرا گئے کہ جوابوہ دےنہ سکے۔
4 یوسفپھر نے کہا، قریبمیرے” “آؤ۔ وہ قریب آئے تو اُس نے کہا، مَیں” تمہارا یوسفبھائی ہوں جسے

تم نے بیچ کر مصر بھجوایا۔ اب5 میری بات سنو۔ نہ گھبراؤ اور نہ اپنے آپ کو الزام دو کہ ہم یوسفنے کو
بیچ دیا۔ اصل میں الله نے تمہارےمجھےخود آگے یہاں بھیج دیا تاکہ بچےسبہم رہیں۔ 6 یہ کال کا دوسرا سال
ہے۔ پانچ اَور سال کے دوران نہ ہل چلے گا، نہ فصل کٹے گی۔ 7 الله نے تمہارےمجھے آگے بھیجا تاکہ دنیا میں
ایکتمہارا بچا کھچا محفوظحصہ رہے اور تمہاری ایکجان بڑی مخلصی چھوٹمعرفتکی جائے۔ 8 چنانچہ تم
مجھےنے یہاں نہیں بھیجا بلـکہ الله نے۔ اُس مجھےنے فرعون کا باپ، اُس پورےکے گھرانے مالـککا اور مصر
کا حاکم بنا دیا ہے۔ جلدیاب9 باپمیرےسے واپسپاسکے جا کر اُن سے کہو، آپ’ کا آپیوسفبیٹا کو
اطلاع دیتا ہے کہ الله نے مجھے مصر مالـککا بنا دیا پاسمیرےہے۔ آ جائیں، دیر نہ کریں۔ آپ10 جشن کے
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علاقے میں رہ سکتے ہیں۔ قریبمیرےآپوہاں ہوں گے، آپآپ، کی آل اولاد، گائےبَیل، یاں بکر بھیڑ اور جو
کچھ بھی آپ کا ہے۔ وہاں11 مَیں آپ کی یات ضرور پوری کروں گا، کیونکہ کال کو ابھی پانچ سال اَور لـگیں
ورنہگے۔ آپآپ، کے گھر والے اور آپبھیجو بدحالہیںکے ہو جائیں ‘گے۔ 12 تم خود اور میرا بھائی بن یمین
دیکھ سکتے ہو یوسفمَیںکہ ہوںہی تمہارےجو باتساتھ کر رہا ہوں۔ باپمیرے13 مصرکو میرےمیں اثر
و رسوخ بارےکے میں اطلاع دو۔ کچھسباُنہیں بتاؤ جو تم نے دیکھا ہے۔ پھر جلد باپمیرےہی کو یہاں لے
“آؤ۔

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

یہجب16 خبر بادشاہ پہنچیتکمحلکے یوسفکہ بھائیکے ہیںآئے تو فرعون اور اُس تمامکے خوشافسران
ہوئے۔ اُس17 یوسفنے سے کہا، اپنے” بھائیوں کو بتا کہ اپنے جانوروں پر غلہ لاد کر ملـِک واپسکنعان چلے
جاؤ۔ وہاں18 باپاپنے اور خاندانوں کو لے پاسمیرےکر آ مَیںجاؤ۔ تم مصرکو اچھیسےسبکی دےزمین
دوں گا، اور تم ملـکاِس بہترینکی پیداوار کھا گے۔سکو اُنہیں19 ہدایتیہ دےبھی کہ اپنے بال بچوں کے لئے
مصر یاںسے گاڑ جاؤلے اور باپاپنے بھیکو بٹھا یہاںکر آؤ۔لے 20 اپنے مال کی یادہ ز فکر نہ کرو، تمہیںکیونکہ
ملـِک مصر کا بہترین مال ملے “گا۔

یوسف21 کے بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ یوسف نے اُنہیں بادشاہ کے حکم کے مطابق یاں گاڑ اور سفر کے لئے
خوراک دی۔ اُس22 نے ایکہر بھائی کو کپڑوں ایککا جوڑا بھی دیا۔ لیکن بن یمین کو اُس چاندینے کے
ِسکے300 اور جوڑےپانچ دیئے۔ اُس23 نے باپاپنے دسکو گدھے بھجوا دیئے جو مصر بہترینکے مال سے
لدے ہوئے تھے دساور گدھیاں جو اناج، روٹی اور باپ کے سفر کے لئے کھانے لدیسے ہوئی تھیں۔ یوں24
اُس نے اپنے بھائیوں رُخصتکو کر کے کہا، راستے” میں جھگڑا نہ “کرنا۔

25 وہ مصر سے روانہ ہو کر ملـِک کنعان میں باپاپنے پاسکے پہنچے۔ اُنہوں26 نے اُس سے کہا، یوسف”
زندہ !ہے پورےوہ مصر کا حاکم یعقوبلیکن“ہے۔ 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 یوسفجو نے اُسے مصر
لے جانے کے لئے بھجوا دی تھیں۔ پھر یعقوب کی جان میں جان آ گئی، 28 اور اُس نے کہا، میرا” بیٹا یوسف
زندہ !ہے یہی کافی ہے۔ مرنے پہلےسے مَیں جا کر اُس ملوںسے “گا۔

46
یعقوب مصر جاتا ہے

روانہکرلےکچھسبیعقوب1 ہوا اور بیرسبع اُسوہاںپہنچا۔ اسحاقباپاپنےنے کے قربانیاںحضورکےخدا
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 باپتیرےہوں، اسحاق کا خدا۔ مصر جانے متسے ڈر،
کیونکہ وہاں مَیں تجھ بڑیایکسے قوم بناؤں گا۔ تیرےمَیں4 ساتھ مصر جاؤں گا اور تجھے ملـکاِس واپسمیں
بھی آؤںلے جبگا۔ مرےتُو گا یوسفتو تیریخود آنکھیں کرےبند “گا۔
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اِس5 کے بعد یعقوب بیرسبع سے روانہ ہوا۔ اُس کے بیٹوں نے اُسے اور اپنے بال بچوں کو اُن یوں گاڑ میں بٹھا

دیا جو مصر کے بادشاہ نے بھجوائی تھیں۔ یعقوبیوں6 اور اُس کی تمام اولاد اپنے مویشی اور کنعان میں حاصل
کیا ہوا مال لے کر مصر چلے گئے۔ یعقوب7 کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں اور باقی سباولاد ساتھ گئے۔

اسرائیل8 کی اولاد کے نام جو مصر چلی گئی یہ :ہیں
یعقوب کے پہلوٹھے روبن 9 کے بیٹے حنوک، فلّو، حصرون اور کرمی تھے۔ شمعون10 کے بیٹے یموایل، یمین، اُہد،

یکین، ُصحر اور ساؤل تھے ساؤل) عورتکنعانی کا بچہ ۔(تھا لاوی11 کے بیٹے قِہاتجَیرسون، اور مِراری تھے۔
12 یہوداہ کے بیٹے عیر، اونان، فارصسیلہ، اور زارح تھے عیر) اور اونان کنعان میں مر فارص۔(تھےچکے کے
دو بیٹے حصرون اور حمول تھے۔ اِشکار13 کے بیٹے تولع، یوبفُوّہ، اور ِسمرون تھے۔ زبولون14 کے بیٹے سرد، ایلون اور
یحلئیل تھے۔ 15 اِن بیٹوں کی ماں لیاہ تھی، اور وہ مسوپتامیہ میں پیدا ہوئے۔ اِن کے علاوہ دینہ اُس کی بیٹی تھی۔
کُل 33 مرد لیاہ کی اولاد تھے۔

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

راخل19 کے بیٹے یوسف اور بن یمین تھے۔ یوسف20 کے دو بیٹے منسّی اور افرائیم مصر میں پیدا ہوئے۔ اُن کی
ماں اون پجاریکے فوطی فرع کی بیٹی آسنَت تھی۔ بن21 یمین کے بیٹے بالع، بکر، اشبیل، جیرا، نعمان، اِخی، روس،
مُفیم، ُحفیم اور ارد تھے۔ 22 کُل 14 مرد راخل کی اولاد تھے۔

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

یعقوب26 کی اولاد 66کے افراد اُس اِسگئے۔چلےمصرساتھکے تعداد میں بیٹوں یاںکی بیو نہیںشامل تھیں۔
ہمجب27 یوسفیعقوب، اور اُس کے دو بیٹے اِن میں شامل ہیںکرتے یعقوبتو کے گھرانے 70کے افراد مصر
گئے۔

یعقوب اور اُس کا خاندان مصر میں
یعقوب28 نے یہوداہ کو اپنے یوسفآگے پاسکے بھیجا تاکہ وہ جشن میں اُن سے جبملے۔ وہ وہاں پہنچے

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

31 یوسفپھر نے اپنے بھائیوں اور باپاپنے کے خاندان کے باقی افراد سے کہا، ضروری” ہے کہ مَیں جا کر
بادشاہ کو اطلاع دوں میرےکہ بھائی باپمیرےاور کا پورا خاندان جو کنعان کے ہنے ر والے پاسمیرےہیں
آ گئے ہیں۔ مَیں32 اُس سے کہوں 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’ کے خادم بچـپن مویشیسے 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 نفرتقابِل “ہیں۔
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یوسف1 فرعون پاسکے گیا اور اُسے دےاطلاع کر کہا، باپمیرا” اور بھائی اپنی یوں، بکر بھیڑ گائےبَیلوں اور
سمیتمالسارے ملـِک کنعان سے آ کر ٹھہرےمیںجشن ہوئے “ہیں۔ اُس2 نے اپنے بھائیوں میں سے پانچ کو
چن کر فرعون کے منے پیشسا کیا۔ فرعون3 نے بھائیوں سے پوچھا، تم” کیا کام کرتے “ہو؟ اُنہوں جوابنے
دیا، آپ” کے خادم یوں بھیڑبکر کے چرواہے ہیں۔ باپہمارےیہ دادا کا پیشہ تھا اور ہمارا بھی ہے۔ ہم4 یہاں
آئے ہیں تاکہ کچھ دیر اجنبی حیثیتکی آپسے پاسکے ٹھہریں، کالکیونکہ کنعاننے بہتمیں زور پکڑا ہے۔
آپوہاں خادموںکے جانوروںکے کے لئے چراگاہیں ختم ہو ہیں۔گئی اِس لئے میںجشنہمیں ہنے ر اجازتکی
“دیں۔

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

7 پھر یوسف اپنے باپ یعقوب کو لے آیا اور فرعون کے منے پیشسا کیا۔ یعقوب نے بادشاہ کو برکت دی۔
8 بادشاہ نے اُس سے پوچھا، تمہاری” عمر کیا “ہے؟ یعقوب9 جوابنے دیا، مَیں” 130 سال سے اِس دنیا کا
مہمان میریہوں۔ زندگی مختصر تکلیفاور دہ تھی، باپمیرےاور دادا مجھ سے یادہ ز عمر رسیدہ ہوئے جبتھے
وہ اِس دنیا مہمانکے “تھے۔ 10 یہ 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
طرحجسدیزمین بادشاہ نے حکم دیا تھا۔ یوسف12 باپاپنے پورےکے 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 کے تمام پیسے اناج خریدنے کے لئے صَرف ہو یوسفگئے۔ اُنہیں جمع کر کے فرعون کے

محل میں لے آیا۔ مصرجب15 اور کنعان کے پیسے ختم ہو گئے تو مصریوں یوسفنے پاسکے آ کر کہا، ہمیں”
روٹی !دیں آپہم کے منے سا کیوں ہمارےمریں؟ پیسے ختم ہو گئے “ہیں۔ یوسف16 جوابنے دیا، آپاگر”
کے پیسے ختم ہیں تو مجھے اپنے مویشی دیں۔ مَیں اُن عوضکے روٹی دیتا “ہوں۔ 17 چنانچہ وہ اپنے گھوڑے،
یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور یوسفگدھے پاسکے لے آئے۔ اِن عوضکے اُس خوراکاُنہیںنے دی۔ اُس سال
اُس نے اُنہیں اُن کے تمام مویشیوں خوراکعوضکے مہیا کی۔

اگلے18 سال وہ دوبارہ اُس پاسکے آئے۔ اُنہوں نے کہا، جناِب” عالی، ہم آپباتیہ سے نہیں چھپا سکتے
ابکہ صرفہم آپاپنے اور اپنی زمین آپکو دےکو سکتے ہمارےہیں۔ پیسے تو ختم ہیں ہمارےآپاور
مویشی بھی لے چکے ہیں۔ ہم19 آپکیوں کی آنکھوں کے منے سا مر جائیں؟ ہماری زمین کیوں تباہ ہو جائے؟
ہمیں روٹی دیں تو ہم ہماریاور زمین بادشاہ کی ہو گی۔ ہم فرعون کے غلام ہوں ہمیںگے۔ بیج دیں تاکہ ہم جیتے
بچـیں اور زمین تباہ نہ ہو “جائے۔

20 یوسفچنانچہ نے فرعون کے لئے مصر پوریکی زمین خرید لی۔ کال کی سختی سببکے سے تمام مصریوں
نے بیچکھیتاپنے دیئے۔ اِس یقے طر سے ملـکپورا فرعون ملـکیتکی میں آ گیا۔ یوسف21 نے مصر ایککے
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سرے تکسرےدوسرےسے لوگوںکے کو شہروں میں منتقل کر دیا۔ یوںصرف22 پجار کی زمین آزاد رہی۔
اُنہیں اپنی زمین بیچنے ضرورتکی ہی نہیں تھی، کیونکہ اُنہیں فرعون سے اِتنا وظیفہ ملتا تھا کہ گزارہ ہو جاتا تھا۔

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

اِس26 یوسفطرح مصرنے میں یہ قانون نافذ کیا کہ فصلہر کا پانچواں حصہ بادشاہ کا یہہے۔ قانون تکآج
جاری یوںصرفہے۔ پجار کی زمین بادشاہ ملـکیتکی میں نہ آئی۔

یعقوب گزارشآخریکی
اسرائیلی27 مصر میں جشن کے علاقے میں آباد ہوئے۔ وہاں اُنہیں زمین ملی، اور وہ پھلے پھولے اور تعداد میں

بہت بڑھ گئے۔
سال17یعقوب28 مصر میں رہا۔ سال147وہ کا فوتجبتھا ہوا۔ مرنےجب29 قریبوقتکا آیا تو اُس

یوسفنے 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 کرےاظہار گا کہ مجھے مصر میں دفن کرےنہیں گا۔ مَیںجب30 مر کر باپاپنے دادا
سے جا ملوں گا تو مجھے مصر سے لے جا باپمیرےکر دادا کی قبر میں یوسف“دفنانا۔ جوابنے دیا، ٹھیک”
“ہے۔ یعقوب31 نے کہا، قَسم” کھا کہ تُو ایسا کرےہی “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 ہے۔ وہ اپنے دو بیٹوں منسّی اور افرائیم کو
ساتھ لے یعقوبکر سے ملنے گیا۔

یعقوب2 کو بتایا گیا، آپ” کا بیٹا آ گیا “ہے تو وہ آپاپنے سنبھالکو کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ اُس3 یوسفنے
سے مَیںجب”کہا، کنعانی شہر لُوز میں تھا تو الله قادرِ مطلق مجھ پر ظاہر ہوا۔ اُس دےبرکتمجھےنے کر مَیں’کہا،4 تجھے پھلنے لنے پھو دوں گا تیریاور اولاد بڑھا دوں گا بلـکہ تجھ قومیںسیبہتسے نکلنے دوں گا۔ اور تیریمَیں
اولاد کو ملـکیہ ہمیشہ کے لئے دے دوں ‘گا۔ باتمیریاب5 سن۔ مَیں چاہتا ہوں تیرےکہ بیٹے میرےجو
آنے پہلےسے 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 تیرےبلـکہ ٹھہریں گے۔ میراثجو وہ پائیں
گے وہ اُنہیں افرائیم اور منسّی میراثکی میں سے ملے گی۔ مَیں7 یہ تیری ماں راخل سببکے سے کر رہا ہوں جو
مسوپتامیہ واپسیسے وقتکے کنعان میں اِفراتہ قریبکے 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 یعقوب“دیئے۔ نے کہا، میرےاُنہیں” قریب لے آ تاکہ مَیں اُنہیں برکت
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“دوں۔ 10 بوڑھا ہونے سببکے یعقوبسے کی آنکھیں کمزور تھیں۔ وہ اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا یوسفتھا۔
اپنے بیٹوں یعقوبکو پاسکے لے آیا تو اُس اُنہیںنے دےبوسہ گلےکر لگایا یوسفاور11 سے کہا، مجھے” توقع
ہی نہیں تھی کہ مَیں کبھی تیرا چہرہ دیکھوں گا، اور اب الله نے تیرےمجھے بیٹوں کو دیکھنے کا موقع بھی دیا
“ہے۔

12 یوسفپھر اُنہیں یعقوب کی گود میں سے لے کر خود اُس کے منے سا منہ جھکبلکے گیا۔ یوسف13 نے
افرائیم کو یعقوب کے بائیں ہاتھ رکھا اور منسّی کو اُس کے دائیں ہاتھ۔ لیکن14 یعقوب نے اپنا دہنا ہاتھ بائیں
طرف بڑھا کر افرائیم سرکے پر رکھا اگرچہ وہ چھوٹا تھا۔ اِس طرح اُس نے اپنا بایاں ہاتھ طرفدائیں بڑھا کر منسّی
کے سر پر رکھا جو بڑا تھا۔ 15 پھر اُس یوسفنے کو اُس بیٹوںکے برکتمعرفتکی 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۔
فرشتےجس16 نے دےعوضانہ کر مجھے ہر نقصان سے بچایا ہے وہ اِنہیں برکت دے۔ کرےالله کہ اِن میں میرا
نام باپمیرےاور دادا ابراہیم اور اسحاق کے نام جیتے رہیں۔ دنیا میں اِن کی اولاد کی بہتتعداد بڑھ “جائے۔

یوسفجب17 نے دیکھا باپکہ نے اپنا دہنا ہاتھ چھوٹے بیٹے افرائیم سرکے پر رکھا توہے یہ اُسے بُرا لگا، اِس
لئے اُس باپنے کا ہاتھ پکڑا تاکہ اُسے افرائیم سرکے پر سے اُٹھا کر منسّی سرکے پر رکھے۔ اُس18 نے کہا، ابو،”
ایسے نہیں۔ دوسرا لڑکا بڑا اُسیہے۔ پر اپنا دہنا ہاتھ “رکھیں۔ لیکن19 باپ نے انکار کر کے کہا، مجھے” پتا ہے
بیٹا، مجھے پتا ہے۔ وہ ایکبھی بڑی قوم بنے گا۔ پھر بھی اُس کا چھوٹا بھائی اُس سے بڑا ہو گا اور اُس سے قوموں
بڑیکی تعداد نکلے “گی۔

اُس20 دن اُس دونوںنے بیٹوں دےبرکتکو کر کہا، اسرائیلی” تمہارا نام لے برکتکر دیا کریں جبگے۔
برکتوہ دیں گے تو کہیں گے، آپالله’ ساتھکے کرےویسا جیسا اُس نے افرائیم اور منسّی ساتھکے کیا “۔‘ہے
اِس یعقوبطرح نے افرائیم کو منسّی سے بڑا بنا دیا۔ یوسف21 سے اُس نے کہا، مَیں” تو مرنے والا ہوں، لیکن
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 سے
یوں امور سے چھینا “تھا۔

49
یعقوب اپنے بیٹوں برکتکو دیتا ہے

یعقوب1 نے بیٹوںاپنے بُلاکو کر پاسمیرے”کہا، جمع ہو جاؤ تاکہ مَیں تمہیں بتاؤں تمہارےمیںمستقبلکہ
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۔ تم عزت اور قوت لحاظکے سے برتر
ہو۔ لیکن4 چونکہ تم سیلاببےقابو کی مانند ہو اِس لئے تمہاری اّول حیثیت جاتی رہے۔ کیونکہ تم نے میری
حرم سے ہم بستر ہو کر باپاپنے کی بےحرمتی کی ہے۔

شمعون5 اور لاوی دونوں بھائیوں کی تلواریں ظلم و تشدد کے ہتھیار رہے ہیں۔ میری6 جان نہ اُن مجلسکی میں
شامل اور نہ اُن جماعتکی داخلمیں ہو، اُنہوںکیونکہ میںغصےنے آ دوسروںکر قتلکو کیا اُنہوںہے، اپنینے
مرضی بَیلوںسے کی کونچـیں کاٹی ہیں۔ 7 اُن غصےکے لعنتپر ہو جو زبردستاِتنا اورہے اُن طیشکے پر جو اِتنا
سخت مَیںہے۔ یعقوباُنہیں ملـککے میں تتر بتر کروں گا، اُنہیں اسرائیل میں منتشر کر دوں گا۔
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8 تمہارےیہوداہ، بھائی یفتمہاری تعر یں کر گے۔ تم اپنے دشمنوں پکڑےگردنکی رہو گے، باپتمہارےاور

کے تمہارےبیٹے منے جائیںجھکسا گے۔ 9 یہوداہ ببر شیر کا بچہ میرےہے۔ 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 جب
تک وہ حاکم نہ تابعکےجسآئے قومیں رہیں گی۔ 11 وہ اپنا جوان گدھا انگور بیلکی سے اور اپنی گدھی کا بچہ
بہترین انگور کی بیل سے باندھے گا۔ وہ لباساپنا َمے میں اور اپنا کپڑا انگور خونکے میں دھوئے گا۔ اُس12 کی
آنکھیں َمے سے یادہ ز گدلی اور اُس دانتکے دودھ سے یادہ ز سفید ہوں گے۔

زبولون13 ساحل پر آباد ہو گا بحریجہاں جہاز ہوں گے۔ اُس کی حد تکصیدا ہو گی۔
14 طاقتاِشکار ور گدھا ہے جو اپنے ین زِ کے دو بوروں کے درمیان بیٹھا ہے۔ جب15 وہ دیکھے گا کہ اُس

کی آرام گاہ اچھی اور اُس خوشملـککا نما ہے تو وہ بوجھ اُٹھانے کے لئے تیار ہو جائے گا اُجرتاور کے بغیر
کام کرنے کے لئے مجبور کیا جائے گا۔

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

اے18 رب، تیریمَیں نجاتہی کے انتظار میں !ہوں
جد19 پر ڈاکوؤں کا جتھا کرےحملہ گا، لیکن پلٹوہ اُسیکر پر حملہ دےکر گا۔
آشر20 غذائیتکو حاصلخوراکوالی ہو گی۔ وہ لذیذ شاہی کھانا کرےمہیا گا۔
نفتالی21 آزاد چھوڑی ہوئی ہرنی ہے۔ صورتخوبوہ باتیں کرتا *ہے۔
یوسف22 پھل دار بیل ہے۔ وہ چشمے پر لـگی ہوئی پھل دار بیل جسہے کی شاخیں دیوار پر چڑھ گئی ہیں۔

تیراندازوں23 نے اُس پر تیر چلا کر تنگاُسے کیا اور اُس کے پیچھے پڑ گئے، لیکن24 اُس کی کمان مضبوط رہی،
اور اُس کے بازو یعقوب کے زورآور خدا سببکے طاقتسے ور رہے، اُس چرواہے سببکے سے جو اسرائیل
زبردستکا سورما ہے۔ 25 باپتیرےکیونکہ کا تیریخدا مدد کرتا ہے، الله قادرِ مطلق تجھے آسمان کی برکت،
زمین کی گہرائیوں برکتکی اور اولاد برکتکی دیتا ہے۔ باپتیرے26 برکتکی قدیم پہاڑوں اور ابدی یوں پہاڑ
مرغوبکی چیزوں سے یادہ ز عظیم یہہے۔ یوسفبرکتتمام سرکے پر ہو، شخصاُس چاندکے 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 اُسکہا۔

نے ایکہر کو اُس کی برکتاپنی دی۔
یعقوب کا انتقال

29 یعقوبپھر نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، اب” مَیں کوچ کر کے باپاپنے دادا سے جا ملوں گا۔ میرےمجھے
باپ دادا کے ساتھ اُس غار میں دفنانا جو ِحتّی آدمی عِفرون کھیتکے میں ہے۔ 30 یعنی اُس غار میں جو ملـِک
ممرےمیںکنعان میںمشرقکے مکفیلہ ابراہیمہے۔میںکھیتکے سمیتکھیتاُسےنے لوگوںاپنے دفنانےکو
* 49:21 باتیںصورتخوب کرتا :ہے بچےصورتخوبیا پیدا کرتی ہے۔
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کے لئے عِفرون ِحتّی سے خرید لیا تھا۔ وہاں31 ابراہیم اور اُس بیویکی سارہ دفنائے گئے، اسحاقوہاں اور اُس کی
بیوی بقہ رِ دفنائے گئے اور وہاں مَیں نے لیاہ کو دفن کیا۔ 32 کھیتوہ اور اُس کا غار ِحتّیوں سے خریدا گیا “تھا۔

33 ہدایاتاِن 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 ہوئے اُسے بوسہ دیا۔ 2 اُس کے ملازموں میں

سے کچھ ڈاکٹر تھے۔ اُس نے اُنہیں ہدایت دی باپمیرےکہ اسرائیل لاشکی حنوطکو 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۔

جب4 ماتم کا وقت ختم ہوا تو یوسف نے بادشاہ کے یوں دربار سے کہا، مہربانی” کر کے یہ خبر تکبادشاہ
پہنچا دیں 5 میرےکہ 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 کو دفن کر
واپسکے “آؤں۔ فرعون6 جوابنے جا،”دیا، باپاپنے دفنکو اُسطرحجسکر تجھےنے قَسم دلائی “تھی۔

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

وہجب10 یردن قریبکے اتد کھلیانکے پر پہنچے تو اُنہوں نہایتنے دلسوز نوحہ کیا۔ یوسفوہاں ساتنے
تکدن اپنے باپ کا ماتم کیا۔ جب11 مقامی کنعانیوں نے اتد کے کھلیان پر ماتم کا یہ نظارہ دیکھا تو اُنہوں نے
کہا، یہ” تو ماتم کا بہت بڑا انتظام ہے جو مصری کروا رہے “ہیں۔ اِس لئے اُس جگہ کا نام ابیل مصریم مصریوں’یعنی کا ‘ماتم پڑ گیا۔ یعقوبیوں12 کے بیٹوں نے باپاپنے کا حکم پورا کیا۔ اُنہوں13 نے اُسے ملـِک کنعان
میں لے جا کر مکفیلہ کھیتکے غارکے دفنمیں کیا ممرےجو میںمشرقکے یہہے۔ کھیتوہی جوہے ابراہیم
نے عِفرون ِحتّی سے اپنے لوگوں کو دفنانے کے لئے خریدا تھا۔

اِس14 بعدکے یوسف، اُس بھائیکے اور باقی لوگتمام جنازےجو کے لئے ساتھ تھےگئے مصر لوٹکو آئے۔
یوسف اپنے بھائیوں کو تسلی دیتا ہے

انتقالیعقوبجب15 کر گیا یوسفتو بھائیکے اُنہوںگئے۔ڈر خطرہ”کہا،نے یوسفابکہہے تعاقبہمارا
کر کے اُس غلط کام کا بدلہ لے جو ہم نے اُس کے ساتھ کیا تھا۔ پھر کیا ہو “گا؟ 16 یہ سوچ کر اُنہوں یوسفنے
کو خبر بھیجی، آپ” باپکے نے مرنے سے دیہدایتپیشتر 17 یوسفکہ کو بتانا، اپنے’ بھائیوں کے غلطاُس
کام معافکو کر دینا اُنہوںجو تمہارےنے ساتھ ہمیںاب‘کیا۔ آپجو باپکے کے خدا کے پیروکار معافہیں
کر “دیں۔
یہ خبر سن یوسفکر رو پڑا۔ 18 پھر اُس کے بھائی خود آئے اور اُس کے منے سا گر گئے۔ اُنہوں نے کہا، ہم”

آپ کے خادم “ہیں۔ یوسفلیکن19 نے کہا، مت” ڈرو۔ کیا مَیں الله کی جگہ ہوں؟ ہرگز !نہیں 20 تم نے مجھے
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نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن الله اُسنے بھلائیسے پیدا کی۔ اباور اِس کا مقصد پورا ہو رہا بہتہے۔
لوگسے موت سے بچ رہے ہیں۔ 21 ابچنانچہ ڈرنے ضرورتکی نہیں ہے۔ مَیں تمہیں تمہارےاور بچوں کو
خوراک مہیا کرتا رہوں “گا۔
یوسفیوں نے اُنہیں تسلی دی اور اُن سے نرمی باتسے کی۔
یوسف کا انتقال

یوسف22 اپنے باپ کے خاندان سمیت مصر میں رہا۔ وہ 110 سال زندہ رہا۔ موت23 سے پہلے اُس نے نہ
صرف افرائیم کے بچوں کو بلـکہ اُس کے پوتوں کو بھی دیکھا۔ منسّی کے بیٹے مکیر کے بچے بھی اُس کی موجودگی
میں پیدا ہو کر اُس کی گود میں رکھے *گئے۔

24 وقتایکپھر آیا یوسفکہ نے اپنے بھائیوں سے مَیں”کہا، مرنے والا لیکنہوں۔ الله آپضرور کی دیکھ
بھال کر آپکے کو ملـکاِس سے ملـکاُس میں لے جائے جسگا کا اُس نے ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے
قَسم کھا کر وعدہ کیا “ہے۔ 25 یوسفپھر اسرائیلیوںنے قَسمکو دلا کر ًالله”کہا، تمہارییقینا بھالدیکھ کر کے
وہاں لے جائے گا۔ میریوقتاُس ہڈیوں کو بھی اُٹھا کر ساتھ لے “جانا۔

26 فوتیوسفپھر ہو گیا۔ وہ سال110 کا تھا۔ اُسے حنوط کر مصرکے تابوتایکمیں میں رکھا گیا۔

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

میںذیل1 بیٹوںاُن نامکے ہیں جو یعقوبباپاپنے اور میںمصرسمیتخاندانوںاپنے :تھےآئے روبن،2 شمعون،
لاوی، یہوداہ، 3 اِشکار، زبولون، بن یمین، 4 دان، نفتالی، جد اور آشر۔ یعقوبوقتاُس5 کی اولاد کی تعداد 70
یوسفتھی۔ تو پہلے ہی مصر آ چکا تھا۔

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

اسرائیلیوں کو دبایا جاتا ہے
8 ہوتے ہوتے ایک نیا بادشاہ تخت نشین ہوا جو یوسف سے ناواقف تھا۔ 9 اُس نے اپنے لوگوں سے اسرائیلیوں”کہا، 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 کے شہر تعمیر کئے۔ اِن شہروں میں فرعون بادشاہ بڑےبڑےکے گودام تھے۔
لیکن12 اسرائیلیوںجتنا کو دبایا گیا اُتنا ہی وہ تعداد میں ھتے بڑ اور پھیلتے گئے۔ مصریآخرکار اُن دہشتسے کھانے
لـگے، 13 اور وہ بڑی بےرحمی سے اُن سے کام کرواتے رہے۔ اسرائیلیوں14 کا گزارہ نہایت مشکل ہو گیا۔ اُنہیں
گارا تیار کر کے اینٹیں بنانا اور کھیتوں مختلفمیں قسم کے کام کرنا پڑے۔ اِس میں مصری اُن بڑیسے بےرحمی
پیشسے آتے رہے۔

دائیاں الله کی راہ پر چلتی ہیں
اسرائیلیوں15 کی دو دائیاں تھیں جن کے نام ِسفرہ اور فوعہ تھے۔ مصر کے بادشاہ نے اُن سے کہا، جب”16

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 کے بادشاہ 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 کیوںکو جیتا چھوڑ دیتی
“ہو؟ اُنہوں19 عبرانی”دیا،جوابنے عورتوںمصریعورتیں یادہسے ہمارےبچےہیں۔مضبوطز پہنچنے پہلےسے
ہی پیدا ہو جاتے “ہیں۔

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

آخرکار22 بادشاہ نے اپنے تمام ہم وطنوں باتسے کی، بھیجب” عبرانیوں کے لڑکے پیدا ہوں تو اُنہیں یائے در
نیل پھینکمیں لڑکیوںصرفدینا۔ کو زندہ ہنے ر “دو۔
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موسٰی پیدائشکی اور بچاؤ
1 اُن دنوں لاویمیں ایککے آدمی نے اپنے قبیلےہی عورتایککی کی۔شادیسے عورت2 حاملہ ہوئی اور

بچہ پیدا ہوا۔ ماں نے دیکھا کہ صورتخوبلڑکا اِسہے، لئے اُس نے اُسے تین تکماہ چھپائے رکھا۔ جب3
وہ اُسے اَور یادہ ز نہ چھپا سکی تو اُس نے آبی نرسل سے ٹوکری بنا کر اُس پر تارکول چڑھایا۔ پھر اُس نے بچے کو
ٹوکری میں رکھ کر ٹوکری کو یائے در نیل کنارےکے پر اُگے ہوئے سرکنڈوں میں رکھ دیا۔ بچے4 کی بہن کچھ
فاصلے پر کھڑی دیکھتی رہی کہ اُس کا کیا بنے گا۔

اُس5 وقت فرعون کی بیٹی نہانے کے لئے یا در پر آئی۔ اُس کی نوکرانیاں یا در کنارےکے ٹہلنے لـگیں۔ تب اُس
سرکنڈوںنے ٹوکریمیں دیکھی اور اپنی لونڈی کو اُسے لانے بھیجا۔ اُسے6 کھولا تو چھوٹا لڑکا دکھائی دیا جو رو
رہا تھا۔ فرعون کی بیٹی کو اُس ترسپر آیا۔ اُس نے کہا، یہ” کوئی عبرانی بچہ “ہے۔

بچےاب7 بہنکی فرعون کی بیٹی پاسکے گئی اور پوچھا، کیا” مَیں بچے دودھکو پلانے کے لئے کوئی عبرانی
عورت ڈھونڈ “لاؤں؟ فرعون8 کی بیٹی نے کہا، ہاں،” “جاؤ۔ لڑکی چلی گئی اور بچے کی سگی ماں کو لے کر
واپس 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۔

جب10 بچہ 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 نکالسے لائی “ہوں۔

موسٰی فرار ہوتا ہے
جب11 موسٰی جوان ہوا ایکتو دن وہ گھر سے نکل کر اپنے لوگوں پاسکے گیا جبریجو کام مصروفمیں

تھے۔ موسٰی نے دیکھا ایککہ ایکمیرےمصری عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ 12 موسٰی طرفچاروںنے نظر
دوڑائی۔ جب معلوم ہوا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اُس مصرینے کو جان سے مار دیا اور اُسے ریت میں چھپا
دیا۔

اگلے13 دن بھی موسٰی گھر سے نکلا۔ اِس دفعہ دو عبرانی آپسمرد میں لڑ رہے تھے۔ جو غلطی پر تھا اُس سے
موسٰی تم”پوچھا،نے اپنے بھائی مارکیوںکو آدمی14“ہو؟رہے ہمکوآپنےکس”دیا،جوابنے حکمرانپر
اور قاضی مقرر کیا ہے؟ آپکیا مجھے بھی قتل کرنا ہتے چا مصریطرحجسہیں کو مار ڈالا تب“تھا؟ موسٰی ڈر
گیا۔ اُس نے سوچا، ہائے،” میرا بھید کھل گیا “!ہے

بادشاہ15 بھیکو پتا لگا تو اُس نے موسٰی کو مروانے لیکنکی۔کوششکی موسٰی مِدیان ملـککے بھاگکو
گیا۔ وہاں ایکوہ کنوئیں پاسکے بیٹھ گیا۔ مِدیان16 ایکمیں امام جستھا ساتکی بیٹیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنی
یوں بکر بھیڑ کو پانی پلانے کے لئے کنوئیں پر آئیں اور پانی نکال حوضکر بھرنے لـگیں۔ لیکن17 چرواہوںکچھ 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۔

جب18 لڑکیاں اپنے باپ رعوایل پاسکے واپس آئیں تو باپ نے پوچھا، آج” تم اِتنی جلدی سے واپسکیوں آ
گئی “ہو؟ لڑکیوں19 جوابنے دیا، مصریایک” آدمی نے ہمیں چرواہوں سے بچایا۔ صرفنہ یہ بلـکہ اُس نے
ہمارے لئے پانی بھی نکال کر یوڑ ر کو پلا “دیا۔ رعوایل20 نے کہا، وہ” آدمی کہاں ہے؟ تم اُسے کیوں چھوڑ کر
آئی ہو؟ اُسے بُلاؤ تاکہ ہمارےوہ ساتھ کھانا “کھائے۔
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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 گزر گیا۔ اِتنے میں مصر کا بادشاہ انتقال کر گیا۔ اسرائیلی اپنی غلامی تلے ہتے کرا اور مدد کے لئے
پکارتے رہے، اور اُن کی چیخیں تکالله پہنچ گئیں۔ 24 الله نے اُن کی آہیں سنیں اور اُس عہد کو یاد کیا جو اُس
نے ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے باندھا تھا۔ 25 الله اسرائیلیوں حالتکی دیکھ کر اُن کا خیال کرنے لگا۔

3
جلتی جھاڑیہوئی

1 موسٰی اپنے ُسسر یترو کی یوں بھیڑبکر کی نگہبانی کرتا تھا مِدیان) کا امام رعوایل یترو بھی کہلاتا ایک۔(تھا
دن موسٰی یوڑ ر یگستانکو ر کی جانبپرلی لے گیا اور چلتے چلتے الله کے یعنیحوربپہاڑ پہنچتکسینا گیا۔ وہاں2
رب کا آگفرشتہ شعلےکے 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 حیرتیہ انگیز منظر “دیکھوں۔

ربجب4 نے دیکھا کہ موسٰی جھاڑی کو دیکھنے آ رہا ہے تو اُس نے اُسے جھاڑی میں سے پکارا، موسٰی،”
“!موسٰی موسٰی نے کہا، مَیںجی،” حاضر “ہوں۔ رب5 نے کہا، اِس” سے یادہ قریبز نہ آنا۔ اپنی جوتیاں اُتار،
کیونکہ تُو مُقّدس زمین پر کھڑا ہے۔ تیرےمَیں6 باپ کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا
“ہوں۔ یہ سن کر موسٰی نے اپنا ڈھانکمنہ لیا، کیونکہ وہ الله کو دیکھنے سے ڈرا۔

رب7 نے کہا، مَیں” نے مصر میں اپنی قوم بُریکی حالت دیکھی اور غلامی میں اُن کی چیخیں سنی ہیں، اور
مَیں اُن دُکھوںکے خوبکو جانتا ہوں۔ مَیںاب8 اُنہیں مصریوں قابوکے سے بچانے کے لئے اُتر آیا مَیںہوں۔ اُنہیں
مصر نکالسے اچھےایککر ملـکوسیع میں جاؤںلے ملـکایسےایکگا، دودھجہاںمیں اور شہد کثرتکی
ہے، وقتاِسگو کنعانی، ِحتّی، اموری، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی اُس میں ہتے ر ہیں۔ اسرائیلیوں9 کی چیخیں مجھ
تک پہنچی ہیں۔ مَیں نے دیکھا ہے کہ مصری اُن پر کس طرح کا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ 10 ابچنانچہ جا۔ مَیں
تجھے فرعون پاسکے بھیجتا ہوں، کیونکہ میریتجھے قوم اسرائیل کو مصر نکالسے کر لانا “ہے۔

لیکن11 موسٰی اللهنے ہوںکونمَیں”کہا،سے فرعونکہ پاسکے جا اسرائیلیوںکر نکالسےمصرکو “لاؤں؟
12 الله نے کہا، مَیں” تیرےتو ساتھ ہوں گا۔ اور اِس ثبوتکا مَیںکہ بھیجتجھے رہا ہوں یہ ہو گا لوگوںکہ کے
مصر سے نکلنے کے بعد تم یہاں آ کر اِس پہاڑ پر عبادتمیری کرو “گے۔

لیکن13 موسٰی اعتراضنے کیا، اگر” مَیں اسرائیلیوں پاسکے جا کر اُنہیں بتاؤں باپتمہارےکہ دادا کے خدا
پاستمہارےمجھےنے بھیجا ہے تو وہ پوچھیں گے، اُس’ کا نام کیا ‘ہے؟ پھر مَیں اُن کو جوابکیا “دوں؟

الله14 نے مَیں”کہا، ہوںجو مَیںسو ہوں۔ اُن سے کہنا، ہوںمَیں’ پاستمہارےمجھےنے بھیجا ہے۔ رب15
باپتمہارےجو دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا یعقوباور کا خدا اُسیہے نے پاستمہارےمجھے
بھیجا ‘ہے۔ یہ تکابد میرا نام رہے لوگگا۔ یہی نام لے کر مجھے نسل در نسل یاد یں کر گے۔
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اب16 جا اور اسرائیل بزرگوںکے کو جمع کر کے اُن کو دےبتا باپتمہارےربکہ دادا ابراہیم، اسحاق اور

یعقوب کا خدا مجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ وہ فرماتا ہے، مَیں’ خوبنے دیکھ لیا ہے کہ مصر تمہارےمیں ساتھ کیا
سلوک ہو رہا ہے۔ اِس17 لئے مَیں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں مصر مصیبتکی نکالسے کر کنعانیوں، ِحتّیوں،
یوں، امور یوں، فرِزّ یوں ِحوّ اور یبوسیوں ملـککے میں لے ملـکایسےجاؤں، میں دودھجہاں اور شہد کثرتکی
‘ہے۔ تیریبزرگ18 سنیں گے۔ پھر اُن ساتھکے مصر کے بادشاہ پاسکے جا کر اُس سے کہنا، عبرانیوںرب’ کا
خدا ہم پر ظاہر ہوا اِسہے۔ لئے اجازتہمیں دیں کہ ہم تین دن کا سفر کر یگستانکے ر ربمیں اپنے خدا کے
لئے قربانیاں ‘چڑھائیں۔

لیکن19 مجھے معلوم ہے کہ مصر کا بادشاہ صرف اِس صورت میں تمہیں دےجانے گا کہ کوئی زبردستی
تمہیں جائے۔لے اِس20 لئے مَیں قدرتاپنی ظاہر کر کے اپنے معجزوں مصریوںمعرفتکی ماروںکو گا۔ پھر وہ
تمہیں گا۔دےجانے وقتاُس21 مَیں مصریوں دلوںکے 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 اور نفیس مانگکپڑے کر اپنے بچوں کو پہنائیں گی۔ یوں مصریوں کو لُوٹ لیا جائے
“گا۔

4
1 موسٰی اعتراضنے کیا، لیکن” اسرائیلی نہ باتمیری کا یقین کریں گے، نہ میری سنیں گے۔ وہ تو کہیں رب’گے، تم پر ظاہر نہیں “۔‘ہوا جواب2 ربمیں نے موسٰی سے کہا، تُو” نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا “ہے؟ موسٰی نے

کہا، “لاٹھی۔” رب3 نے کہا، اُسے” زمین پر ڈال “دے۔ موسٰی نے ایسا کیا تو لاٹھی سانپ بن گئی، اور موسٰی
ڈر کر بھاگا۔ رب4 نے کہا، 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 کہ رب جو اُن باپکے دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا،
اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے تجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ اب6 اپنا ہاتھ لباساپنے میں ڈال “دے۔ موسٰی نے
ایسا اُسجبکیا۔ نے اپنا ہاتھ نکالا تو برفوہ کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ لـگبیماریجیسیکوڑھ تھی۔گئی تب7
رب نے کہا، اب” اپنا ہاتھ دوبارہ لباساپنے میں “ڈال۔ موسٰی نے ایسا اُسجبکیا۔ نے اپنا ہاتھ دوبارہ نکالا
تو وہ صحتپھر مند تھا۔

اگر”کہا،نےرب8 لوگوں پہلاکو دیکھمعجزہ یقینکر نہ آئے اور تیریوہ نہ سنیں تو اُنہیںشاید 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
زمینخشک پر ُنڈیل ا دے۔ یہ پانی زمین پر گرتے ہی خون بن جائے “گا۔

لیکن10 موسٰی میرے”کہا،نے آقا، معذرتمَیں چاہتا باتطرحاچھیمَیںہوں، نہیں کر سکتا بلـکہ کبھیمَیں
بھی لیاقتیہ نہیں رکھتا تھا۔ مَیںجببھیوقتاِس تجھ باتسے کر میریہوںرہا حالتیہی رُکرُکمَیںہے۔
کر بولتا “ہوں۔ رب11 نے کہا، انساننےکس” کا منہ بنایا؟ ایککون کو گونگا دوسرےاور کو بہرا بنا دیتا
ایککونہے؟ کو دیکھنے قابلیتکی دیتا ہے دوسرےاور کو اِس سے محروم رکھتا ہے؟ کیا مَیں ہوںربجو یہ
سب کچھ نہیں کرتا؟ اب12 تیرے!جا لتے بو وقت مَیں تیرےخود ساتھ ہوں گا اور تجھے وہ کچھ سکھاؤں گا جو
تجھے کہنا “ہے۔

لیکن13 موسٰی نے التجا کی، میرے” آقا، مہربانی کر کسیکے اَور بھیجکو “دے۔
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ربتب14 موسٰی سختسے خفا ہوا۔ اُس نے کہا، کیا” تیرا لاوی بھائی ہارون ایسے کام کے لئے حاضر نہیں

ہے؟ مَیں جانتا ہوں کہ وہ اچھی طرح بول سکتا ہے۔ دیکھ، وہ تجھ سے ملنے کے لئے نکل چکا ہے۔ تجھے دیکھ
کر خوشنہایتوہ ہو گا۔ اُسے15 وہ کچھ بتا جو اُسے کہنا تمہارےہے۔ لتے وقتبو تیرےمَیں اور اُس ساتھکے
ہوں گا اور تمہیں وہ کچھ سکھاؤں گا جو تمہیں کرنا ہو گا۔ ہارون16 تیری جگہ قوم کرےباتسے گا جبکہ تُو
میری طرح اُسے وہ کچھ بتائے گا جو اُسے کہنا ہے۔ لیکن17 یہ لاٹھی بھی ساتھ لے جانا، اِسیکیونکہ یعےکے ذر
تُو کرےمعجزےیہ “گا۔

موسٰی مصر لوٹکو جاتا ہے
18 پھر موسٰی اپنے ُسسر یترو کے گھر واپس چلا گیا۔ اُس نے کہا، مجھے” ذرا اپنے عزیزوں پاسکے واپس

جانے دیں جو مصر میں ہیں۔ مَیں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تکابھی زندہ ہیں کہ “نہیں۔ یترو جوابنے ٹھیک”دیا، ہے، سلامتی سے “جائیں۔ 19 موسٰی ابھی مِدیان میں تھا ربکہ نے اُس سے کہا، مصر” واپسکو چلا
جا، کیونکہ جو آدمی تجھے قتل کرنا ہتے چا تھے وہ مر گئے “ہیں۔ 20 چنانچہ موسٰی اپنی بیوی اور بیٹوں کو گدھے
پر سوار کر مصرکے کو لوٹنے لگا۔ الله کی لاٹھی اُس کے ہاتھ میں تھی۔

رب21 نے اُس سے یہ بھی کہا، مصر” جا کر فرعون کے منے سا وہ معجزےتمام دکھا جن کا مَیں نے تجھے
اختیار دیا ہے۔ میرےلیکن کہنے پر وہ اَڑا رہے گا۔ وہ اسرائیلیوں کو جانے اجازتکی دےنہیں گا۔ 22 اُس
وقت فرعون کو بتا دینا، رب’ فرماتا ہے اسرائیلکہ 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

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

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

پھر29 ملدونوں پہنچوہاںگئے۔مصرکر اُنہوںکر اسرائیلنے تمامکے بزرگوں کیا۔جمعکو ہارون30 اُنہیںنے
وہ تمام باتیں سنائیں ربجو نے موسٰی کو بتائی تھیں۔ اُس نے معجزےمذکورہ بھی لوگوں کے منے سا دکھائے۔
31 پھر اُنہیں یقین آیا۔ اور جب اُنہوں نے سنا ربکہ کو تمہارا خیال ہے اور وہ تمہاری 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 کہا، اسرائیلرب” کا خدا فرماتا ہے، میری’ قوم کو
یگستان ر میں دےجانے تاکہ میرےوہ لئے عید “۔‘منائیں فرعون2 نے جواب دیا، یہ” رب کون ہے؟ مَیں
اُسکیوں کا مانحکم اسرائیلیوںکر کو جانے دوں؟ نہ ربمَیں کو جانتا ہوں، نہ اسرائیلیوں کو دوںجانے “گا۔
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ہارون3 اور موسٰی نے کہا، عبرانیوں” کا خدا ہم پر ظاہر ہوا ہے۔ اِس لئے مہربانی کر کے ہمیں اجازت دیں

یگستانکہ ر میں تین دن کا سفر کر ربکے اپنے خدا کے پیشقربانیاںحضور کریں۔ کہیں وہ بیماریکسیہمیں
یا تلوار سے نہ “مارے۔

لیکن4 مصر کے بادشاہ نے انکار کیا، موسٰی” اور ہارون، تم لوگوں کو کام سے روککیوں رہے ہو؟ جاؤ،
جو کام ہم نے تم کو دیا ہے اُس لـگپر !جاؤ اسرائیلی5 ویسے بھی تعداد بہتمیں بڑھ گئے ہیں، اور تم اُنہیں کام
کرنے روکسے رہے “ہو۔

جواب میں فرعون سختکا دباؤ
اُسی6 دن فرعون مصرینے نگرانوں اور اُن تحتکے کے اسرائیلی نگرانوں کو حکم دیا، 7 اب” سے اسرائیلیوں

اینٹیںکو بنانے کے لئے متبھوسا دینا، بلـکہ وہ خود جا کر بھوسا جمع کریں۔ توبھی8 وہ اُتنی ہی اینٹیں بنائیں جتنی
پہلے بناتے تھے۔ ُسستوہ ہو گئے ہیں اور اِسی لئے چیخ رہے ہیں کہ ہمیں جانے دیں تاکہ اپنے خدا کو قربانیاں
پیش کریں۔ 9 اُن سے اَور یادہ سختز کام کراؤ، اُنہیں کام میں لگائے رکھو۔ اُن پاسکے وقتاِتنا ہی نہ ہو کہ وہ
جھوٹی باتوں پر دھیان “دیں۔

مصری10 نگران اور اُن تحتکے کے اسرائیلی نگرانوں نے لوگوں پاسکے جا کر اُن سے کہا، فرعون” کا حکم
ہے تمہیںکہ بھوسا نہ دیا جائے۔ اِس11 لئے خود جاؤ اور بھوسا ڈھونڈ کر جمع لیکنکرو۔ !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 اُتنیکہ اینٹیں بناؤ پہلےجتنی بناتے تھے۔ 14 اسرائیلیجو نگران اُنہوں نے مقرر تھےکئے 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 ایسا
کیوںسلوک کر رہے ہیں؟ ہمیں16 بھوسا نہیں دیا جا رہا اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے اُتنیکہ اینٹیں بناؤ پہلےجتنی
بناتے تھے۔ نتیجے میں ہمیں مارا پیٹا بھی جا رہا ہے حالانکہ ایسا کرنے آپمیں کے لوگاپنے غلطی پر “ہیں۔

فرعون17 جوابنے دیا، ُسستلوگتم” ہو، تم کام کرنا نہیں 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۔

جب19 اسرائیلی نگرانوں کو بتایا گیا کہ اینٹوں کی مطلوبہ تعداد کم نہ کرو تو وہ سمجھ گئے کہ پھنسہم گئے
ہیں۔ فرعون20 محلکے نکلسے کر اُن ملاقاتکی موسٰی اور ہارون ہوئیسے جو اُن انتظارکے میں تھے۔ اُنہوں21
نے موسٰی اور ہارون سے کہا، رب” آپخود عدالتکی کرے۔ آپکیونکہ سببکے سے فرعون اور اُس کے
ملازموں کو ہم گھنسے آتی آپہے۔ اُنہیںنے ہمیں مار دینے کا دےموقع دیا “ہے۔

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

تُو اِسینے مقصد مجھےسے یہاں بھیجا ہے؟ مَیںسےجب23 فرعوننے پاسکے جا کر تیریاُسے مرضی بتائی ہے
وہ اسرائیلی قوم سے سلوکبُرا کر رہا ہے۔ اور تُو تکابنے اُنہیں بچانے کا کوئی قدم نہیں “اُٹھایا۔
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جوابنےرب1 اب”دیا، تُو دیکھے گا مَیںکہ فرعون ساتھکے کیا کچھ کرتا میریہوں۔ قدرتعظیم کا تجربہ
کر کے میرےوہ لوگوں کو دےجانے گا بلـکہ اُنہیں جانے پر کرےمجبور “گا۔

2 الله نے موسٰی سے یہ بھی کہا، ربمَیں” ہوں۔ مَیں3 ابراہیم، اسحاق یعقوباور پر ظاہر ہوا۔ میرےوہ نام الله
قادرِ *مطلق واقفسے ہوئے، لیکن مَیں نے اُن پر اپنے نام †رب انکشافکا نہیں کیا۔ مَیں4 نے اُن سے عہد کر
کے وعدہ کیا کہ اُنہیں ملـِک کنعان دوں میںجسگا وہ اجنبی کے طور پر ہتے ر تھے۔ اب5 مَیں نے سنا ہے کہ
طرحکساسرائیلی مصریوں کی غلامی میں کراہ رہے ہیں، اور مَیں نے اپنا عہد یاد کیا ہے۔ 6 چنانچہ اسرائیلیوں
کو بتانا، مَیں’ رب ہوں۔ مَیں تمہیں مصریوں کے جوئے سے آزاد کروں گا اور اُن کی غلامی سے بچاؤں گا۔ مَیں
بڑی قدرت کے ساتھ تمہیں چھڑاؤں گا اور اُن کی عدالت کروں گا۔ مَیں7 تمہیں اپنی قوم بناؤں گا اور تمہارا خدا
ہوں تبگا۔ تم جان لو گے ربمَیںکہ تمہارا خدا جسہوں تمہیںنے مصریوں کے جوئے سے آزاد کر دیا ہے۔
مَیں8 تمہیں ملـکاُس میں جاؤںلے جسگا کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا کر ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے کیا ہے۔
تمہاریملـکوہ ملـکیتاپنی ہو گا۔ ربمَیں “۔‘ہوں

9 موسٰی نے یہ سب کچھ اسرائیلیوں کو بتا دیا، لیکن اُنہوں نے اُس باتکی نہ مانی، کیونکہ وہ سخت کام کے
ہمتباعث ہار تھے۔گئے موسٰینےربتب10 کہا،سے مصرجا،”11 بادشاہکے فرعون کو بتا دینا اسرائیلیوںکہ
کو ملـکاپنے سے جانے “دے۔ لیکن12 موسٰی اعتراضنے کیا، اسرائیلی” باتمیری سننا نہیں ہتے چا تو فرعون
باتمیریکیوں مانے جبکہ مَیں رُک رُک کر بولتا “ہوں؟

13 لیکن 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۔
لاوی16 تینکے بیٹے قِہاتجَیرسون، اور مِراری تھے۔ لاوی) سال137 کی عمر فوتمیں ۔(ہوا
جَیرسون17 کے دو بیٹے لِبنی اور ِسمعی تھے۔ اِن سے جَیرسون کی دو شاخیں نکلیں۔ قِہات18 کے چار بیٹے عمرام،

اِضہار، حبرون ایلعُزیاور تھے۔ کیسال133قِہات) فوتمیںعمر ۔(ہوا مِراری19 دوکے بیٹے محلی مُوشیاور
تھے۔ سباِن لاویسے مختلفکی 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۔ عُزی22 ایل کے تین بیٹے میسائیل،
اِلَصفن اور ِستری تھے۔
* 6:3 قادرِ :مطلق عبرانی میں ایل شدئی۔ † 6:3 :رب عبرانی میں یہوے۔
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ہارون23 اِلیسَبعنے کی۔شادیسے ندابعمیاِلیسَبع) کی بیٹی اور نحسون ۔(تھیبہنکی اُن چارکے

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 فوطینے ایل ایککی بیٹی شادیسے کی۔ اُن ایککا فینحاسبیٹا تھا۔
لاویسبیہ کے آبائی گھرانوں کے سربراہ تھے۔
رب26 عمرامنے کے دو بیٹوں ہارون اور موسٰی کو حکم دیا میریکہ قوم کو اُس خاندانوںکے ترتیبکی کے

مطابق مصر 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
مصر28 ربمیں نے موسٰی سے کہا، ربمَیں”29 ہوں۔ مصر کے بادشاہ کو کچھسبوہ بتا دینا جو مَیں تجھے

بتاتا “ہوں۔ 30 موسٰی اعتراضنے کیا، مَیں” تو رُک رُک کر بولتا ہوں۔ باتمیریطرحکسفرعون مانے “گا؟
7

ربلیکن1 نے میرےدیکھ،”کہا، کہنے پر تُو فرعون کے لئے الله رکھےحیثیتکی گا اور تیرا بھائی ہارون تیرا
پیغمبر ہو گا۔ 2 جو بھی حکم مَیں تجھے دوں گا اُسے تُو ہارون کو بتا دے۔ پھر سبوہ کچھ فرعون کو بتائے تاکہ
وہ اسرائیلیوں کو ملـکاپنے سے جانے دے۔ لیکن3 مَیں فرعون کو اَڑ دوںجانے گا۔ اگرچہ مَیں مصر بہتمیں
سے نشانوں اور معجزوں سے اپنی قدرت کا مظاہرہ کروں گا توبھی4 فرعون تمہاری نہیں سنے گا۔ تب مصریوں پر
میرا بھاریہاتھ ہو جائے گا، اور مَیں اُن سختکو دےسزا اپنیکر اسرائیلقوم خاندانوںکو ترتیبکی مطابقکے
مصر نکالسے لاؤں گا۔ مَیںجب5 مصر خلافکے قدرتاپنی کا اظہار کر اسرائیلیوںکے کو وہاں نکالوںسے
گا تو مصری جان لیں گے کہ ربمَیں “ہوں۔

6 موسٰی اور ہارون کچھسبنے ویسا ہی کیا ربجیسا اُنہیںنے حکم دیا۔ فرعون7 باتسے وقتکرتے موسٰی
سال80 کا اور ہارون سال83 کا تھا۔

موسٰی کی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے
رب8 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 9 جب” فرعون تمہیں معجزہ دکھانے کو کہے گا تو موسٰی ہارون سے

کہے کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دے۔ اِس پر سانپوہ بن جائے “گی۔
موسٰی10 ہاروناور فرعوننے پاسکے جا کر ایسا ہارونکیا۔ہی فرعونلاٹھیاپنینے اُساور عہدیداروںکے

کے منے سا دیڈال تو سانپوہ بن گئی۔ یہ11 دیکھ کر فرعون نے اپنے ِموں عال اور جادوگروں کو بُلایا۔ جادوگروں
بھینے اپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔ 12 ایکہر اپنینے لاٹھی زمین پر پھینکی تو بنسانپوہ لیکنگئی۔ 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 جیسا
رب نے کہا تھا۔

پانی خون میں بدل جاتا ہے
14 ربپھر موسٰینے سے فرعون”کہا، اَڑ گیا میریوہہے۔ قوم مصرکو چھوڑنے سے روکتا ہے۔ صبحکل15

وہجبسویرے یائے نیلدر پر آئے گا تو اُس سے ملنے کے لئے یا در کنارےکے کھڑےپر ہو جانا۔ اُس لاٹھی کو
تھامے رکھنا جو سانپ بن گئی تھی۔ جب16 وہ وہاں پہنچے تو اُس سے کہنا، رب’ عبرانیوں کے خدا نے مجھے
آپ کو یہ بتانے کے لئے بھیجا ہے کہ میری قوم کو میری عبادت کرنے کے لئے یگستان ر میں جانے دے۔
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آپلیکن تکابھینے اُس کی نہیں سنی۔ آپابچنانچہ17 جان لیں گے کہ ربوہ مَیںہے۔ اِس لاٹھی کو جو
میرے ہاتھ میں ہے لے کر یائے در نیل کے پانی کو ماروں گا۔ پھر وہ خون میں بدل جائے گا۔ 18 یائے در نیل
کی مچھلیاں مر جائیں گی، یا در سے بدبو اُٹھے گی اور مصری یا در کا پانی نہیں پی سکیں “۔‘گے

رب19 نے موسٰی سے کہا، ہارون” کو بتا دینا کہ وہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ اُن تمام جگہوں طرفکی
بڑھائے جہاں پانی جمع ہوتا مصرتبہے۔ کی تمام ندیوں، نہروں، جوہڑوں اور تالابوں کا پانی میںخون بدل جائے
ملـکپورےگا۔ خونہیخونمیں ہو تکیہاںگا، لـکڑیکہ اور پتھر برتنوںکے کا پانی بھی بدلمیںخون جائے
“گا۔

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

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

8
مینڈک

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، فرعون” پاسکے جا کر اُسے بتا دینا ربکہ فرماتا ہے، میری’ قوم کو میری
عبادت کرنے کے لئے جانے دے، ورنہ2 پورےمَیں مصر مینڈکوںکو سے دوںسزا گا۔ یائے3 نیلدر مینڈکوں
سے اِتنا بھر جائے گا کہ وہ یا در نکلسے تیرےکر تیرےمحل، سونے کمرےکے تیرےاور بستر میں جا گھسیں
گے۔ تیرےوہ عہدیداروں اور تیری رعایا کے گھروں میں آئیں گے تیرےبلـکہ تنوروں اور آٹا ھنے گوند کے برتنوں
میں بھی پُھدکتے پھریں گے۔ مینڈک4 تجھ پر، تیری قوم پر تیرےاور عہدیداروں پر چڑھ جائیں “۔‘گے

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

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

9 موسٰی جوابنے وقتوہ”دیا، مقرر آپمَیںجبکریں عہدیداروںکے آپاور کی قوم کے لئے دعا کروں۔
پھر مینڈکجو آپ پاسکے اور آپ کے گھروں میں ہیں اُسی وقت ختم ہو جائیں 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۔
آپطرحاِس معلومکو ہو گا ہمارےکہ مانندکیخدا نہیںکوئی ہے۔ مینڈک11 آپآپ، آپگھروں،کے کے
عہدیداروں آپاور کی قوم کو چھوڑ صرفکر یا در میں رہ جائیں “گے۔
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12 موسٰی اور ہارون فرعون پاسکے چلےسے گئے، اور موسٰی منتسےربنے کی کہ مینڈکوںوہ کے غولوہ

کرےدُور اُسجو فرعوننے بھیجےخلافکے تھے۔ رب13 اُسنے 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۔

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

جوئیں
16 ربپھر نے موسٰی سے کہا، ہارون” سے کہنا کہ وہ اپنی لاٹھی زمینسے کی گرد کو جبمارے۔ وہ ایسا

کرے گا پورےتو مصر کی گرد جوؤں میں بدل جائے “گی۔
17 اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہارون نے اپنی لاٹھی سے زمین کی گرد کو مارا تو پورے ملـک کی گرد جوؤں

میں بدل گئی۔ اُن کے غول جانوروں اور آدمیوں پر چھا گئے۔ جادوگروں18 بھینے اپنے جادو سے ایسا کرنے کی
کوشش کی، لیکن وہ گرد سے جوئیں نہ بنا سکے۔ جوئیں آدمیوں اور جانوروں پر چھا گئیں۔ جادوگروں19 نے
فرعون سے کہا، الله” قدرتکی نے یہ کیا لیکن“ہے۔ فرعون نے اُن کی نہ سنی۔ ربیوں درستباتکی نکلی۔

کاٹنے والی مکھیاں
ربپھر20 موسٰینے سویرےصبحفرعونجب”کہا،سے یا در پر جائے تو تُو اُس کے میںراستے کھڑا جانا۔ہو

اُسے کہنا ربکہ فرماتا ہے، میری’ قوم کو دےجانے تاکہ عبادتمیریوہ کر سکیں۔ 21 ورنہ تیرےمَیں اور
تیرے عہدیداروں کے تیریپاس، قوم پاسکے تیرےاور میںگھروں کاٹنے والی بھیجمکھیاں دوں گا۔ مصریوں
کے گھر مکھیوں سے بھر جائیں گے بلـکہ جس زمین پر کھڑےوہ ہیں وہ بھی مکھیوں سے ڈھانکی جائے گی۔
لیکن22 مَیںوقتاُس اپنی قوم ساتھکے میںجشنجو رہتی ایکوہاںگا۔کروںسلوکفرقہے 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 قدرتمیریہی 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 کہا، چلو،” ملـکاِسی میں اپنے خدا کو پیشقربانیاں “کرو۔
لیکن26 موسٰی نے کہا، یہ” مناسب نہیں ہے۔ جو قربانیاں ربہم اپنے خدا پیشکو کریں گے وہ مصریوں کی
نظر میں گھناؤنی ہیں۔ اگر ہم یہاں ایسا کریں تو کیا وہ ہمیں سنگسار نہیں کریں گے؟ اِس27 لئے لازم ہے کہ ہم
تین دن کا سفر کر کے یگستان ر میں ربہی اپنے خدا کو پیشقربانیاں طرحجسکریں اُس نے ہمیں حکم بھی
دیا “ہے۔

فرعون28 ٹھیک”دیا،جوابنے تمہیںمَیںہے، دوںجانے گا تاکہ یگستانتم ربمیںر اپنے خدا قربانیاںکو
پیش کرو۔ لیکن تمہیں یادہ ز دُور نہیں جانا ہے۔ میرےاور لئے بھی دعا “کرنا۔

موسٰی29 مَیںٹھیک،”کہا،نے مکھیاںہیکلگا۔کروںدعاسےربہیجاتے اُسفرعون، عہدیداروںکے
اور اُس قومکی دُورسے لیکنگی۔جائیںہو ہمیں فریبدوبارہ نہ دینا بلـکہ ہمیں جانے دینا تاکہ قربانیاںکوربہم
پیش کر “سکیں۔
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30 پھر موسٰی فرعون پاسکے 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

موسٰینےربپھر1 فرعون”کہا،سے پاسکے جا اُسےکر بتا عبرانیوںربکہ کا خدا فرماتا ہے، میری’ قوم کو
دےجانے تاکہ وہ عبادتمیری کر ‘سکیں۔ 2 آپاگر انکار کریں اور اُنہیں روکتے رہیں 3 تو رب اپنی قدرت کا
اظہار کر آپکے مویشیوںکے بھیانکمیں وبا دےپھیلا گا آپجو کے گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں، گائےبَیلوں،
یوں بھیڑبکر اور مینڈھوں میں پھیل جائے گی۔ لیکن4 رب اسرائیل اور مصر کے مویشیوں میں امتیاز کرے گا۔
اسرائیلیوں ایککا بھی جانور مرےنہیں گا۔ رب5 نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کل ہی کرےایسا “گا۔

6 اگلے دن رب نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام مویشی مر گئے، لیکن اسرائیلیوں کا ایک بھی جانور نہ مرا۔
فرعون7 نے کچھ لوگوں کو اُن پاسکے بھیج دیا تو پتا چلا ایککہ بھی جانور نہیں مرا۔ تاہم فرعون اَڑا رہا۔ اُس
اسرائیلیوںنے کو جانے نہ دیا۔

پھوڑے پھنسیاں
8 پھر رب نے موسٰی اور ہارون سے کہا، اپنی” مٹھیاں کسی بھٹی کی راکھ سے بھر کر فرعون پاسکے جاؤ۔

پھر موسٰی فرعون کے منے سا یہ راکھ ہَوا میں اُڑا دے۔ 9 یہ باریکراکھ دُھول کا بادل بن جائے گی پورےجو
ملـک پر چھا جائے گا۔ اُس کے اثر سے لوگوں اور جانوروں جسموںکے پھوڑےپر پھوٹپھنسیاں نکلیں “گے۔

10 موسٰی اور ہارون نے ایسا ہی کیا۔ کسیوہ بھٹی راکھسے لے فرعونکر کے منے کھڑےسا ہو گئے۔ موسٰی
راکھنے کو میںہَوا اُڑا دیا تو انسانوں اور جانوروں نکلپھنسیاںپھوڑےپرجسموںکے آئے۔ اِس11 مرتبہ جادوگر
موسٰی کے منے کھڑےسا بھی نہ ہو سکے کیونکہ اُن کے جسموں پر پھوڑےبھی 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
اِس13 کے بعد رب نے موسٰی سے کہا، سویرےصبح” اُٹھ اور فرعون کے منے کھڑےسا ہو کر اُسے بتا کہ

عبرانیوںرب کا خدا فرماتا ہے، میری’ قوم کو دےجانے تاکہ عبادتمیریوہ کر سکیں۔ ورنہ14 مَیں اپنی تمام
آفتیں تجھ تیرےپر، عہدیداروں پر اور تیری قوم پر آنے دوں گا۔ پھر تُو جان لے گا کہ تمام دنیا میں مجھ جیسا کوئی
نہیں ہے۔ 15 اگر مَیں چاہتا تو اپنی قدرت ایسیسے وبا پھیلا سکتا کہ تجھے اور تیری قوم کو دنیا سے مٹا دیا جاتا۔
لیکن16 مَیں تجھےنے اِس لئے پا بر کیا ہے تجھکہ پر قدرتاپنی کا اظہار کروں اور یوں تمام دنیا میرےمیں نام کا
پرچار کیا جائے۔ 17 تُو تکابھی آپاپنے کو سرفراز کر میریکے قوم خلافکے ہے اور اُنہیں جانے نہیں دیتا۔
اِس18 لئے کل مَیں بھیانکوقتاِسی قسم کے اولوں کا طوفان بھیج دوں مصریگا۔ قوم کی ابتدا سے لے آجکر
تک مصر میں اولوں کا ایسا طوفان کبھی نہیں آیا ہو گا۔ 19 اپنے بندوں کو ابھی بھیجنا تاکہ تیرےوہ مویشیوں کو
اور کھیتوں تیرےپڑےمیں 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
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فرعون20 کے کچھ ربعہدیدار کا پیغام سن کر ڈر گئے بھاگاور 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۔

اپنا”کہا،سےموسٰینےرب22 آسمانہاتھ طرفکی بڑھا تمامکےمصرپھردے۔ کھیتوںاورجانوروںانسانوں،
کے پودوں پر اولے پڑیں “گے۔ 23 موسٰی نے اپنی لاٹھی آسمان طرفکی اُٹھائی تو رب ایکنے زبردست طوفان
بھیج دیا۔ اولے پڑے، گریبجلی اور بادل گرجتے رہے۔ 24 اولے پڑتے رہے اور بجلی چمکتی مصریرہی۔ قوم کی
ابتدا سے لے خطرناکایسےتکابکر اولے پڑےنہیںکبھی تھے۔ انسانوں25 سے لے کھیتوںتکحیوانوںکر
میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ اولوں نے کھیتوں میں پودےتمام اور درخت بھی توڑ دیئے۔ 26 صرفوہ جشن کے
علاقے میں پڑےنہ جہاں اسرائیلی آباد تھے۔

فرعونتب27 نے موسٰی اور ہارون کو بُلایا۔ اُس نے کہا، اِس” مرتبہ مَیں نے گناہ کیا حقربہے۔ پر ہے۔
مجھ سے اور میری قوم سے غلطی ہوئی ہے۔ 28 اولے اور الله کی گرجتی آوازیں حد سے یادہ ز ربہیں۔ سے دعا
کرو تاکہ اولے رُک ابجائیں۔ مَیں تمہیں جانے دوں ابگا۔ تمہیںسے یہاں رہنا پڑےنہیں “گا۔

29 موسٰی فرعوننے سے کہا، مَیں” شہر نکلسے کر دونوں ربہاتھ طرفکی اُٹھا کر دعا کروں گا۔ پھر گرج
اور اولے رُک جائیں گے آپاور جان لیں گے پوریکہ ربدنیا کی ہے۔ لیکن30 مَیں جانتا ہوں آپکہ آپاور
کے عہدیدار ربتکابھی خدا نہیںخوفکا “مانتے۔

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

33 موسٰی فرعون کو چھوڑ کر شہر سے نکلا۔ اُس ربنے طرفکی اپنے ہاتھ اُٹھائے تو گرج، اولے بارشاور
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 ربپھر نے موسٰی سے کہا، فرعون” پاسکے جا، کیونکہ مَیں اُسنے کا اور اُس یوںکے دربار سختدلکا
کر دیا ہے تاکہ اُن کے درمیان اپنے معجزوں اور قدرتاپنی کا اظہار کر سکوں 2 اور تم اپنے بیٹے بیٹیوں اور پوتے
پوتیوں کو سنا سکو کہ مَیں نے مصریوں کے ساتھ سلوککیا کیا ہے اور اُن کے طرحکسدرمیان معجزےکے
کر کے قدرتاپنی کا اظہار کیا یوںہے۔ تم جان لو گے کہ ربمَیں “ہوں۔

3 موسٰی اور ہارون فرعون پاسکے گئے۔ اُنہوں نے اُس سے کہا، رب” عبرانیوں کے خدا کا فرمان ہے، تُو’
میرےتککب منے سا ہتھیار لنے ڈا کرےانکارسے میریگا؟ قوم عبادتمیریکو کرنے کے لئے جانے دے،
4 ورنہ مَیں ملـکتیرےکل میں ٹڈیاں لاؤں گا۔ 5 اُن کے غول زمین پر یوں چھا جائیں گے کہ زمین نظر ہی نہیں
آئے گی۔ اولوںکچھجو نے تباہ نہیں کیا اُسے چٹوہ جائیںکر بچےگی۔ درختوںہوئے کے بھیپتے ختم جائیںہو
گے۔ تیرے6 تیرےمحل، عہدیداروں اور باقی لوگوں کے گھر اُن سے بھر جائیں مصریسےجبگے۔ ملـکاِس
میں آباد ہوئے ہیں تم نے کبھی ٹڈیوں کا ایسا سخت حملہ نہیں دیکھا ہو “۔‘گا یہ کہہ کر پلٹموسٰی کر وہاں سے
چلا گیا۔
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اِس7 پر یوں دربار نے فرعون باتسے کی، تککبہم” اِس مرد کے جال میں پھنسے رہیں؟ اسرائیلیوں کو

رب اپنے خدا عبادتکی کرنے کے لئے جانے دیں۔ آپکیا کو تکابھی معلوم نہیں کہ مصر برباد ہو گیا “ہے؟
تب8 موسٰی اور ہارون کو فرعون پاسکے بُلایا گیا۔ اُس نے اُن سے کہا، جاؤ،” اپنے خدا عبادتکی کرو۔

لیکن یہ بتاؤ کہ کونکون ساتھ جائے “گا؟ 9 موسٰی جوابنے دیا، ہمارے” جوان اور بوڑھے ساتھ جائیں گے۔
ہم اپنے بیٹے بیٹیوں، یوں بکر بھیڑ اور گائےبَیلوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم سب کے سب جائیں گے،
کیونکہ ربہمیں کی عید منانی “ہے۔

فرعون10 ًنے طنزا کہا، ٹھیک” ہے، جاؤ اور تمہارےرب ساتھ ہو۔ نہیں، کسمَیں طرح تم سب کو بال
سمیتبچوں دےجانے سکتا ہوں؟ تم نے کوئی بُرا منصوبہ بنایا ہے۔ 11 صرفنہیں، مرد جا ربکر عبادتکی
کر سکتے ہیں۔ تم نے تو درخواستیہی کی تب“تھی۔ موسٰی اور ہارون کو فرعون کے منے سا نکالسے دیا گیا۔

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

13 موسٰی نے اپنی لاٹھی مصر پر اُٹھائی تو رب نے مشرق سے آندھی چلائی جو سارا دن اور راتساری چلتی
رہی اور اگلی میںمصرتکصبح ٹڈیاں پہنچائیں۔ ملـکپورےٹڈیاںبےشمار14 پر حملہ کر کے ہر بیٹھجگہ گئیں۔
اِس سے پہلے یا بعد میں کبھی بھی ٹڈیوں کا اِتنا سخت حملہ نہ ہوا تھا۔ اُنہوں15 نے زمین کو ڈھانکیوں لیا کہ وہ
کالی نظر آنے لـگی۔ جو کچھ بھی اولوں سے بچ گیا تھا چاہے کھیتوں پودےکے یا درختوں پھلکے تھے اُنہوں نے
کھا لیا۔ مصر ایکمیں درختبھی یا پودا نہ جسرہا کے پتے بچ گئے ہوں۔

تب16 فرعون نے موسٰی اور ہارون کو جلدی سے بُلوایا۔ اُس نے کہا، مَیں” تمہارےنے خدا کا اور تمہارا
گناہ کیا ہے۔ ایکاب17 اَور مرتبہ میرا معافگناہ کرو رباور اپنے خدا سے دعا کرو موتتاکہ کی حالتیہ مجھ
سے دُور ہو “جائے۔

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

اندھیرا
21 اِس کے بعد رب نے موسٰی سے کہا، اپنا” ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھا تو مصر پر اندھیرا چھا جائے گا۔ اِتنا

اندھیرا ہو گا کہ بندہ اُسے “گا۔سکےچھو 22 موسٰی نے اپنا ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھایا تو تین تکدن مصر پر گہرا
اندھیرا چھایا رہا۔ تین23 لوگتکدن دوسرےایکنہ دیکھکو سکے، نہ کہیں جا لیکنسکے۔ جہاں اسرائیلی
ہتے ر تھے وہاں روشنی تھی۔

تب24 فرعون نے موسٰی کو پھر بُلوایا اور کہا، ربجاؤ،” عبادتکی !کرو تم اپنے ساتھ بال بچوں کو بھی لے
جا سکتے صرفہو۔ اپنی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل پیچھے چھوڑ “دینا۔ 25 موسٰی جوابنے دیا، کیا” آپ ہی ہمیں
قربانیوں کے لئے جانور دیں گے تاکہ اُنہیں رب اپنے خدا پیشکو کریں؟ 26ً یقینا نہیں۔ اِس لئے لازم ہے کہ ہم
اپنے جانوروں ساتھکو لے ایکجائیں۔کر ُکھر بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، ہمیںتکابھیکیونکہ 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 سبہم کو اپنے ساتھ لے کر “جائیں۔
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مرضیکیربلیکن27 فرعونمطابقکے اَڑ گیا۔ اُس اُنہیںنے جانے نہ دیا۔ اُس28 نے موسٰی سے دفع”کہا،

ہو جا۔ !خبردار پھر اپنیکبھی نہشکل دکھانا، موتتجھےورنہ حوالےکے کر دیا “گا۔جائے موسٰی29 ٹھیک”کہا،نے آپہے، کی مرضی۔ مَیں پھر آپکبھی کے منے سا نہیں آؤں “گا۔
11

آخری سزا کا اعلان
ربتب1 نے موسٰی سے کہا، اب” مَیں فرعون اور مصر پر آخری آفت 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 ہر عورت
اپنی پڑوسن سے چاندیسونے مانگچیزیںکی “لے۔ 3 رب) مصریوںنے اسرائیلیوںدلکے مائلطرفکی کر
دیئے تھے۔ وہ فرعون 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 کرلےسے پیسنےچکّی نوکرانیوالی مصریوںتکپہلوٹھےکے کا ہر پہلوٹھا مر پہلوٹھےکےچوپایوںگا۔جائے
بھی مر جائیں گے۔ مصر6 کی سرزمین پر ایسا رونا پیٹنا ہو گا کہ نہ ماضی میں کبھی ہوا، نہ مستقبل میں کبھی ہو
گا۔ لیکن7 اسرائیلی اور اُن کے جانور بچے رہیں گے۔ کُتا بھی اُن پر نہیں بھونکے گا۔ اِس طرح تم جان لو گے کہ
اسرائیلیوںرب نسبتکی مصریوں سلوکفرقسے کرتا “۔‘ہے 8 موسٰی نے یہ کچھ فرعون کو بتایا پھر کہا، اُس”
آپوقت تمامکے عہدیدار آ میرےکر منے جائیںجھکسا منتاورگے کریں گے، اپنے’ پیروکاروں چلےساتھکے
تب‘جائیں۔ مَیں چلا ہی جاؤں “گا۔ یہ کہہ کر موسٰی فرعون پاسکے سے چلا گیا۔ بڑےوہ غصے میں تھا۔

رب9 نے موسٰی سے کہا تھا، فرعون” تمہاری نہیں سنے گا۔ کیونکہ لازم ہے کہ مَیں مصر میں اپنی قدرت
کا مزید اظہار “کروں۔ 10 گو موسٰی اور ہارون نے فرعون کے منے سا یہ معجزےتمام دکھائے، لیکن رب 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 تمہارےمہینہ لئے سال کا پہلا مہینہ “ہو۔
اسرائیل3 جماعتپوریکی کو بتانا کہ اِس مہینے دسویںکے دن ہر خاندان سرپرستکا اپنے گھرانے کے لئے لیلا
یعنی بھیڑ یا بکری کا حاصلبچہ کرے۔ 4 اگر گھرانے افرادکے 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 کھایا جائے۔ اِس5 کے لئے ایک سال کا نر بچہ چن جسلینا نقصمیں نہ ہو۔ وہ بھیڑ یا بکری کا بچہ
ہو سکتا ہے۔

6 مہینے کے ویں14 تکدن اُس کی دیکھ بھال کرو۔ اُس دن تمام اسرائیلی سورج غروبکے ہوتے وقت
اپنے لیلے ذبح کریں۔ 7 ہر خاندان اپنے جانور کا کچھ خون جمع کر کے اُسے اُس گھر دروازےکے چوکھٹکی پر
لگائے لیلاجہاں کھایا گا۔جائے یہ اوپرکےچوکھٹخون اورحصےوالے دائیں بائیں بازوؤںکے پر لگایا جائے۔
لازم8 ہے لوگکہ جانور کو بھون راتاُسیکر کھائیں۔ ساتھ ہی وہ پاتساگکڑوا اور روٹیاںبےخمیری بھی
کھائیں۔ لیلے9 گوشتکا کچا نہ کھانا، نہ اُسے پانی میں اُبالنا پورےبلـکہ جانور کو سر، پیروں اور اندرونی حصوں
آگسمیت پر بھوننا۔ لازم10 کہہے راتاُسیگوشتپورا جائے۔کھایا اگر تکصبحکچھ بچ جائے تو اُسے جلانا
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ہے۔ 11 کھانا وقتکھاتے لباسایسا پہننا جیسے تم سفر پر جا رہے ہو۔ اپنے جوتے پہنے رکھنا اور ہاتھ میں سفر
کے لئے لاٹھی لئے ہوئے تم اُسے جلدیجلدی ربکھانا۔ فسحکے کی عید یوں منانا۔

میںمصرراتآجمَیں12 گزروںسے گا اور ہر پہلوٹھے جانکو مارسے دوں گا، انسانخواہ کا ہو یا حیوان کا۔
یوں مَیں ربجو ہوں مصر کے تمام دیوتاؤں عدالتکی کروں گا۔ تمہارےلیکن13 گھروں پر لگا ہوا خون تمہارا
خاص نشان ہو جسجسگا۔ گھر دروازےکے پر مَیں وہ خون دیکھوں گا اُسے چھوڑتا جاؤں گا۔ جب مَیں
مصر پر حملہ کروں گا مہلـکتو وبا تکتم نہیں پہنچے گی۔ آج14 راتکی کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اِسے نسل در نسل
اور ہر ربسال خاصکی عید کے طور پر منانا۔

بےخمیری روٹی کی عید
بےخمیریتکدنسات15 روٹی کھانا پہلےہے۔ دن اپنے گھروں سے تمام خمیر نکال دینا۔ اگر کوئی ساتاِن

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۔
بےخمیری17 روٹی کی عید 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 بےخمیریصرفتکشام روٹی کھانا۔ تمہارےتکدنسات19 گھروں میں خمیر نہ پایا جائے۔ بھیجو اِس
دوران خمیر کھائے اُسے اسرائیل جماعتکی میں سے مٹایا جائے، خواہ وہ شہریاسرائیلی ہو یا اجنبی۔ 20 غرض،
اِس 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 کہا، جاؤ،” 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 چوکھٹکو کے اوپر والے حصے اور دائیں بائیں کے بازوؤں پر لگا دینا۔ تکصبح
کوئی اپنے گھر نہسے نکلے۔ مصریوںربجب23 کو مار لنے ڈا کے لئے ملـک میں گزرےسے گا تو چوکھٹوہ
کے اوپر والے حصے اور دائیں بائیں بازوؤںکے پر لگا ہوا خون دیکھ کر اُن گھروں کو گا۔دےچھوڑ ہلاکوہ
کرنے والے فرشتے اجازتکو دےنہیں گا کہ تمہارےوہ گھروں میں جا کر ہلاکتمہیں کرے۔

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

کو بتایا تھا۔
آدھی29 رات ربکو نے بادشاہ کے پہلوٹھے سے لے کر جیل قیدیکے کے تکپہلوٹھے مصریوں کے تمام

پہلوٹھوں کو جان سے 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 اُٹھےجاگلوگتمام اور زور زور سے رونے اور چیخنے لـگے۔

اسرائیلیوں ہجرتکی
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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 عبادتکی کرو۔ طرحجس32 تم ہتے چا ہو اپنی یوں بکر بھیڑ کو بھی
اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور مجھے برکتبھی “دینا۔ باقی33 مصریوں بھینے اسرائیلیوں پر دےزور کر کہا، جلدی”
ملـکجلدی نکلسے جاؤ، ورنہ سبہم مر جائیں “گے۔

اسرائیلیوں34 کے گوندھے ہوئے آٹے میں خمیر نہیں تھا۔ اُنہوں نے اُسے ھنے گوند برتنوںکے میں رکھ کر اپنے
لپیٹمیںکپڑوں لیا اور سفر وقتکرتے اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ اسرائیلی35 موسٰی ہدایتکی پر عمل کر کے اپنے
مصری پڑوسیوں پاسکے گئے اور اُن کپڑےسے اور چاندیسونے کی چیزیں مانگیں۔ رب36 مصریوںنے کے
دلوں کو اسرائیلیوں طرفکی مائل کر دیا تھا، اِس لئے اُنہوں نے اُن کی درخواستہر پوری کی۔ یوں اسرائیلیوں
مصریوںنے لُوٹکو لیا۔

37 اسرائیلی رعمسیس سے روانہ ہو کر ُسکات پہنچ گئے۔ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر اُن کے 6 لاکھ مرد
تھے۔ 38 وہ اپنے یوں بھیڑبکر اور گائےبَیلوں بڑےبڑےکے یوڑ ر بھی ساتھ لے بہتگئے۔ سے لوگایسے بھی اُن
ساتھکے نکلے جو اسرائیلی نہیں تھے۔ 39 راستے میں اُنہوں بےخمیریاُسنے آٹے روٹیاںسے بنائیں جو وہ ساتھ لے
نکلےکر 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۔

میںمصرتکسال430اسرائیلی40 تھے۔رہے سال41430 عینکے اُسیبعد، ربدن یہکے تمام مصرخاندان
سے نکلے۔ ربراتخاصاُس42 نے خود پہرا دیا تاکہ اسرائیلی مصر سے نکل سکیں۔ اِس لئے تمام اسرائیلیوں
کے لئے لازم ہے کہ وہ نسل در نسل اِس ربرات کی تعظیم میں جاگتے رہیں، وہ بھی اور اُن کے بعد کی بھی۔اولاد

فسح کی عید ہدایاتکی
رب43 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، فسح” کی عید کے یہ اصول :ہیں
کسی بھی پردیسی کو فسح کی عید کا کھانا کھانے اجازتکی نہیں ہے۔ 44 اگر تم کسینے غلام کو خرید

کر اُس کا ختنہ کیا ہے تو وہ فسح کا کھانا کھا سکتا ہے۔ لیکن45 غیرشہری یا مزدور کو فسح کا کھانا کھانے
اجازتکی نہیں ہے۔ 46 یہ ایککھانا ہی گھر کے اندر کھانا ہے۔ گوشتنہ گھر سے باہر لے جانا، نہ لیلے کی
ہڈیکسی توڑنا۔کو لازم47 ہے اسرائیلکہ جماعتپوریکی یہ عید منائے۔ 48 اگر تمہارےپردیسیکوئی ساتھ
رہتا ہے جو فسح کی عید میں شرکت 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 جسلیکنہے۔ کا ختنہ نہ ہوا اُسے فسح کا کھانا
کھانے اجازتکی نہیں ہے۔ 49 یہی اصول ایکہر پر لاگو ہو گا، خواہ وہ اسرائیلی ہو یا “پردیسی۔

تمام50 اسرائیلیوں نے ویسا ہی کیا ربجیسا 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، اسرائیلیوں”2 کے ہر پہلوٹھے میرےکو لئے مخصوص مُقّدسو کرنا ہے۔ ہر پہلا نر
بچہ میرا ہی ہے، خواہ انسان کا ہو یا حیوان “کا۔ 3 پھر موسٰی لوگوںنے سے کہا، اِس” دن کو یاد جبرکھو تم
رب کی قدرتعظیم باعثکے مصر کی غلامی سے نکلے۔ اِس دن کوئی چیز نہ میںجسکھانا خمیر ہو۔ آج4 ہی
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ابیب کے *مہینے میں تم مصر سے روانہ ہو رہے ہو۔ رب5 باپتمہارےنے دادا قَسمسے کھا کر وعدہ کیا ہے کہ
وہ تم کو کنعانی، ِحتّی، اموری، ِحوّی اور یبوسی قوموں دےملـککا ایکگا، جسملـکایسا میں دودھ اور
شہد کثرتکی ربجبہے۔ تمہیں ملـکاُس میں دےپہنچا گا تو لازم ہے کہ تم اِسی مہینے میں یہ رسم مناؤ۔
روٹیبےخمیریدنسات6 کیربدنساتویںکھاؤ۔ تعظیم میں عید مناؤ۔ خمیریدنسات7 روٹی نہ کہیںکھانا۔
بھی خمیر نہ پایا ملـکپورےجائے۔ میں خمیر کا نام و تکنشان نہ ہو۔

اُس8 دن اپنے بیٹے سے یہ کہو، مَیں’ یہ عید اُس کام خوشیکی میں مناتا ہوں ربجو میرےنے لئے کیا جب
مَیں مصر سے ‘نکلا۔ 9 یہ تمہارےعید 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
رب11 تمہیں کنعانیوں کے ملـکاُس میں لے جائے جسگا کا وعدہ اُس نے قَسم کھا کر تم تمہارےاور

باپ دادا سے کیا ہے۔ لازم12 پہنچوہاںکہہے کر تم اپنے تمام پہلوٹھوں ربکو کے لئے مخصوص تمہارےکرو۔
مویشیوں کے تمام پہلوٹھے رببھی ملـکیتکی ہیں۔ 13 اگر تم اپنا پہلوٹھا گدھا خود رکھنا چاہو ربتو اُسکو کے
بدلے بھیڑ یا بکری کا پیشبچہ کرو۔ لیکن 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۔ فرعونجب15 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 رببچہ 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 قدرتاپنی سے مصر نکالسے “لایا۔

مصر سے نکلنے کا راستہ
فرعونجب17 نے اسرائیلی قوم کو جانے دیا تو الله اُنہیں فلستیوں کے علاقے میں سے گزرنے والے راستے سے

لے کر نہ گیا، اگرچہ اُس پر چلتے ہوئے وہ جلد ہی ملـِک پہنچکنعان جاتے۔ رببلـکہ 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۔
اِس18 لئے الله دوسرےاُنہیں راستے سے لے کر گیا، اور وہ یگستان ر کے راستے سے بحرِ ُلزم ق بڑھے۔طرفکی مصر
سے وقتنکلتے مرد مسلح تھے۔ 19 یوسفموسٰی تابوتکا بھی اپنے ساتھ لے گیا، یوسفکیونکہ اسرائیلیوںنے کو
قَسم دلا کر کہا تھا، ًالله” یقینا تمہاری دیکھ بھال کر وہاںکے لے جائے گا۔ میریوقتاُس ہڈیوں کو بھی اُٹھا
کر ساتھ لے “جانا۔

اسرائیلیوں20 ُسکاتنے کو چھوڑ کر ایتام میں اپنے خیمے لگائے۔ ایتام یگستان ر کنارےکے پر تھا۔ رب21
اُن کے آگے آگے چلتا گیا، دن وقتکے بادل کے ستون میں تاکہ اُنہیں راستے کا پتا لـگے اور رات آگوقتکے
کے ستون میں تاکہ اُنہیں روشنی ملے۔ یوں وہ دن راتاور سفر کر سکتے تھے۔ دن22 وقتکے بادل کا ستون اور
رات آگوقتکے کا ستون اُن کے منے سا رہا۔ وہ کبھی بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔
* 13:4 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر
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اسرائیل سمندر میں سے گزرتا ہے
تب1 رب نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو کہہ دینا کہ وہ پیچھے مُڑ کر مجدال اور سمندر کے بیچ یعنی

فی ہخـیروت نزدیککے رُک جائیں۔ وہ بعل صفون کے مقابل ساحل پر اپنے خیمے لگائیں۔ 3 یہ دیکھ کر فر عون
سمجھے گا اسرائیلیکہ راستہ بھول 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 ربہی اسرائیلیوں“ہوں۔ نے ایسا ہی کیا۔

جب5 مصر کے بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ اسرائیلی ہجرت کر گئے ہیں تو اُس نے اور اُس کے یوں دربار
نے اپنا بدلخیال کر کہا، ہم” نے کیا کِیا ہمہے؟ اُنہیںنے جانے دیا ہے، اباور ہم اُن خدمتکی محرومسے
ہو گئے “ہیں۔ 6 چنانچہ بادشاہ نے اپنا جنگی رتھ تیار کروایا اور اپنی فوج کو لے کر نکلا۔ 7 وہ 600 بہترین قسم
کے رتھ اور مصر کے باقی تمام رتھوں کو ساتھ لے گیا۔ تمام رتھوں پر افسران مقرر تھے۔ رب8 مصرنے کے بادشاہ
فرعون کو دوبارہ اَڑ جانے دیا تھا، اِس لئے جب بڑےاسرائیلی اختیار کے ساتھ نکل رہے تھے تو وہ اُن تعاقبکا
کرنے لگا۔ اسرائیلیوں9 کا پیچھا کرتے فرعونکرتے تمامکے گھوڑے، رتھ، سوار اور فوجی اُن قریبکے پہنچے۔
اسرائیلی بحرِ ُلزم ق ساحلکے پر بعل صفون مقابلکے ہخـیروتفی نزدیککے خیمے لگا چکے تھے۔

جب10 اسرائیلیوں نے فرعون اور اُس کی فوج کو اپنی طرف ھتے بڑ دیکھا تو وہ سخت گھبرا گئے اور مدد کے
لئے رب کے منے سا چیخنے چلّانے لـگے۔ اُنہوں11 نے موسٰی سے کہا، کیا” مصر میں قبروں کی کمی تھی آپکہ
ہمیں یگستان ر میں لے آئے ہیں؟ ہمیں مصر نکالسے آپکر ہمارےنے ساتھ کیا کِیا ہے؟ 12 کیا ہم مصرنے میں
آپ درخواستسے نہیں کی تھی کہ مہربانی کر کے ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں مصریوں خدمتکی کرنے دیں؟ یہاں آ
کر یگستان ر میں مر جانے نسبتکی بہتر ہوتا کہ ہم مصریوں کے غلام ہتے۔ “ر

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

15 ربپھر نے موسٰی سے کہا، میرےتُو” منے سا چیخکیوں رہا اسرائیلیوںہے؟ کو آگے ھنے بڑ کا حکم دے۔
اپنی16 لاٹھی کو پکڑ کر اُسے سمندر کے اوپر اُٹھا تو وہ دو بٹمیںحصوں جائے گا۔ زمینخشکاسرائیلی پرسمندر
میں سے گزریں گے۔ مَیں17 مصریوں اَڑےکو ہنے ر دوں گا تاکہ وہ اسرائیلیوں کا پیچھا کریں۔ پھر مَیں فرعون،
اُس ساریکی فوج، اُس رتھوںکے اور اُس سواروںکے پر اپنا جلال کروںظاہر گا۔ مَیںجب18 فرعون، اُس کے
رتھوں اور اُس سواروںکے پر اپنا جلال ظاہر کروں گا تو مصری جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

الله19 کا فرشتہ اسرائیلی لشکر آگےکے چلآگے ابتھا۔رہا کرہٹسےوہاںوہ اُن پیچھےکے بادلگیا۔ہوکھڑا
کا بھیستون لوگوں کے آگے ہٹسے کر اُن پیچھےکے جا کھڑا ہوا۔ بادلطرحاِس20 مصریوں اور اسرائیلیوں کے
لشکروں کے درمیان آ گیا۔ پوری رات مصریوں طرفکی اندھیرا ہی اندھیرا تھا جبکہ اسرائیلیوں طرفکی روشنی
تھی۔ اِس لئے راتپوریمصری دورانکے اسرائیلیوں قریبکے نہ آ سکے۔
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21 موسٰی نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر اُٹھایا ربتو مشرقنے سے تیز آندھی چلائی۔ آندھی راتتمام چلتی رہی۔

اُس نے سمندر کو پیچھے ہٹا کر اُس کی خشکتہہ کر دی۔ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا 22 تو اسرائیلی سمندر میں
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 گھڑسوار بھی اُن کے پیچھے پیچھے سمندر میں
چلے گئے۔ سویرےصبح24 ربہی نے بادل آگاور کے ستون سے مصر کی فوج پر نگاہ کی اور اُس میں ابتری
پیدا کر دی۔ 25 اُن رتھوںکے کے پہئے نکل گئے تو اُن پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ مصریوں آؤ،”کہا،نے اسرائیلیوںہم
بھاگسے جائیں، ربکیونکہ اُن کے ساتھ وہیہے۔ 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، بھاگمصریطرفجساور رہے تھے وہاں پانی ہی پانی تھا۔ ربیوں نے اُنہیں سمندر میں بہا کر غرق
کر دیا۔ واپسپانی28 آ گیا۔ اُس رتھوںنے اور گھڑسواروں ڈھانککو لیا۔ فرعون پوریکی فوج اسرائیلیوںجو کا
تعاقب کر رہی ڈوبتھی کر تباہ ہو گئی۔ اُن میں ایکسے بھی نہ بچا۔ لیکن29 زمینخشکاسرائیلی پر سمندر میں
سے گزرے۔ اُن کے دائیں اور طرفبائیں پانی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔

30 اُس دن رب نے اسرائیلیوں کو مصریوں سے بچایا۔ مصریوں کی لاشیں اُنہیں ساحل پر نظر آئیں۔ جب31
اسرائیلیوں کیربنے یہ قدرتعظیم دیکھی جو اُس مصریوںنے پر ظاہر تھیکی ربتو خوفکا اُن پر چھا گیا۔
وہ اُس پر اور اُس کے خادم موسٰی پر اعتماد کرنے لـگے۔

15
موسٰی گیتکا

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

میریرب2 قوت اور میرا گیت ہے، وہ میری نجات بن گیا ہے۔ وہی میرا خدا ہے، اور مَیں اُس یفکی تعر
کروں گا۔ باپمیرےوہی کا خدا ہے، اور مَیں اُس کی تعظیم کروں گا۔

رب3 سورما ربہے، اُس کا نام ہے۔
فرعون4 رتھوںکے اور فوج کو اُس نے سمندر میں پٹخ دیا تو بادشاہ بہترینکے افسران بحرِ ُلزم ق ڈوبمیں گئے۔
گہرے5 پانی نے ڈھانکاُنہیں لیا، اور وہ پتھر کی طرح سمندر کی تکتہہ اُتر گئے۔
اے6 تیرےرب، ہنے د ہاتھ کا قدرتبڑیجلال سے ظاہر ہوتا اےہے۔ رب، تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو ِچکنا

ُچور کر دیتا ہے۔
اُنہیںہیںہوتےکھڑےاُٹھخلافتیرےجو7 تُو عظمتاپنی کا اظہار کر زمینکے پٹخپر دیتا ہے۔ غضبتیرا

اُن پر آن پڑتا ہے تو آگوہ میں بھوسے کی جلطرح جاتے ہیں۔
8 تُو نے غصے میں آ پھونککر ماری تو پانی ڈھیر میںصورتکی جمع ہو گیا۔ بہتا ٹھوسپانی دیوار بن گیا، سمندر

تکگہرائی جم گیا۔
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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 ہلاکاُنہیں کروں ‘گا۔
لیکن10 تُو نے اُن پر پھونک ماری تو سمندر نے اُنہیں ڈھانک لیا، اور وہ سیسے کی طرح زوردار موجوں میں

ڈوب گئے۔
اے11 رب، کون سا معبود تیری مانند ہے؟ تیریکون طرح جلالی قدوساور ہے؟ تیریکون حیرتطرح

انگیز کام کرتا اور معجزےعظیم دکھاتا کوئیہے؟ بھی نہیں۔
12 تُو نے اپنا دہنا ہاتھ اُٹھایا تو ہمارےزمین دشمنوں کو نگل گئی۔
13 اپنی شفقت سے تُو نے دےعوضانہ کر اپنی قوم کو چھٹکارا دیا اور اُس کی راہنمائی کی ہے، اپنی قدرت

سے تُو نے اُسے مُقّدساپنی سکونت تکگاہ پہنچایا ہے۔
14 یہ سن کر دیگر قومیں کانپ اُٹھیِں، فلستی ڈر مارےکے پیچ تابو کھانے لـگے۔
ادوم15 رئیسکے سہم موآبگئے، راہنماؤںکے پر طاریکپکپی ہو گئی، اور کنعان کے ہمتباشندےتمام

ہار گئے۔
دہشت16 خوفاور اُن پر تیریگیا۔چھا قدرتعظیم باعثکے وہ پتھر اےگئے۔جمطرحکی رب، وہ نہ ہلے

تیریتکجب قوم گزر نہ گئی۔ بےحسوہ حرکتو تیریتکجبرہے خریدی ہوئی قوم گزر نہ گئی۔
رب،اے17 تُو اپنے لوگوں کو لے پودوںکر طرحکی 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
فرعونجب19 رتھگھوڑے،کے اور چلےمیںسمندرگھڑسوار گئے ربتو اُنہیںنے سمندر پانیکے ڈھانکسے

لیا۔ لیکن خشکاسرائیلی زمین پر سمندر میں سے گزر گئے۔ تب20 ہارون کی بہن مریم جو نبیہ تھی دفنے لیا،
اور باقی تمام عورتیں دفبھی لے کر اُس کے پیچھے ہو لیں۔ سب گانے اور ناچنے لـگیں۔ مریم نے یہ گا کر اُن کی
راہنمائی کی،

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

مارہ اور ایلیم کے چشمے
موسٰی22 کہنےکے پر اسرائیلی بحرِ ُلزم ق روانہسے ہو ُشوردشِتکر وہاںگئے۔چلےمیں تینوہ تکدن سفر کرتے

اِسرہے۔ دوران اُنہیں پانی نہ ملا۔ آخرکار23 وہ مارہ پہنچے یابدستپانیجہاں تھا۔ لیکن وہ کڑوا تھا، اِس لئے
مقام کا نام مارہ یعنی کڑواہٹ پڑ گیا۔ 24 یہ دیکھ لوگکر موسٰی خلافکے بڑبڑا کر کہنے لـگے، ہم” کیا “پئیں؟
25 موسٰی نے مدد کے لئے رب سے التجا کی تو اُس نے اُسے لـکڑی ایککا ٹکڑا جبدکھایا۔ موسٰی نے یہ لـکڑی
پانی میں ڈالی تو پانی کڑواہٹکی ختم ہو گئی۔
مارہ میں رب نے اپنی قوم کو قوانین دیئے۔ وہاں اُس نے اُنہیں آزمایا بھی۔ 26 اُس نے کہا، غور” ربسے

اپنے خدا کی آواز !سنو جو کچھ اُس کی نظر 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 جو مصریوں پر لایا تھا، کیونکہ مَیں رب ہوں جو تجھے
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شفا دیتا “ہوں۔ 27 پھر اسرائیلی روانہ ہو کر ایلیم پہنچے جہاں 12 چشمے اور کھجور کے درخت70 تھے۔ وہاں
اُنہوں نے پانی قریبکے اپنے خیمے لگائے۔

16
مَن اور بٹیریں

1 اِس کے بعد اسرائیل کی پوری جماعت ایلیم سے سفر کر کے صین کے یگستان ر میں پہنچی جو ایلیم اور سینا
درمیانکے ہے۔ وہ مصر سے نکلنے کے دوسرےبعد مہینے دنویں15کے پہنچے۔ 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 اُسیکر دن
ضرورتکی مطابقکے کھانا جمع کریں۔ اِس مَیںسے اُنہیں آزما کر دیکھوں گا کہ آیا میریوہ سنتے ہیں کہ نہیں۔
5 ہر روز صرفوہ اُتنا کھانا جمع کریں جتنا ایککہ دن کے لئے کافی لیکنہو۔ وہجبدنچھٹے 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
صبحکلاور7ہے۔ ربتم اُسگے۔دیکھوجلالکا تمہارینے لیسنشکایتیں ہیں، میںاصلکیونکہ ہمارےتم
خلاف نہیں بلـکہ رب خلافکے بڑ بڑا رہے ہو۔ 8 پھر بھی رب تم کو شام گوشتوقتکے اور صبح وقتکے
وافر دےروٹی گا، کیونکہ اُس تمہارینے شکایتیں سن لی ہیں۔ تمہاری خلافہمارےشکایتیں نہیں بلـکہ رب
خلافکے “ہیں۔

9 موسٰی نے ہارون سے کہا، اسرائیلیوں” کو بتانا، رب’ کے منے سا حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اُس نے تمہاری
لیسنشکایتیں “۔‘ہیں جماعتپوریہارونجب10 کے منے باتسا کرنے لگا تو لوگوں پلٹنے کر یگستان ر کی
طرف دیکھا۔ وہاں رب کا جلال بادل میں ظاہر ہوا۔ رب11 نے موسٰی سے کہا، 12 مَیں” نے اسرائیلیوں کی
شکایت سن لی ہے۔ اُنہیں بتا، غروبسورججبآج’ ہونے لـگے گا تو تم گوشت کھاؤ گے اور کل پیٹصبح
بھر کر روٹی۔ پھر تم جان لو گے کہ ربمَیں تمہارا خدا “۔‘ہوں

اُسی13 شام بٹیروں غولکے آئے پوریجو خیمہ گاہ پر چھا گئے۔ اور اگلی خیمےصبح اوسطرفچاروںکے
پڑی تھی۔ اوسجب14 سوکھ گئی برفتو گالوںکے پتلےجیسے دانے پالے زمینطرحکی پڑےپر تھے۔ جب15
اسرائیلیوں نے اُسے دیکھا دوسرےایکتو سے پوچھنے لـگے، مَن” “ہُو؟ یعنی یہ” کیا “ہے؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے
تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ موسٰی نے اُن کو سمجھایا، یہ” وہ روٹی ہے ربجو نے تمہیں کھانے کے لئے دی ہے۔
رب16 کا حکم ہے کہ ایکہر اُتنا کرےجمع جتنا اُس خاندانکے ضرورتکو ہو۔ اپنے خاندان کے ہر فرد کے
لئے دو لٹر جمع “کرو۔

اسرائیلیوں17 نے ایسا ہی بعضکیا۔ نے یادہ ز بعضاور نے کم جمع کیا۔ لیکن18 جب اُسے ناپا گیا تو ایکہر
آدمی کے لئے کافی یادہنےجستھا۔ ز جمع کیا تھا اُس پاسکے کچھ نہ بچا۔ نےجسلیکن کم جمع کیا تھا اُس کے
پاس بھی کافی تھا۔ 19 موسٰی نے حکم دیا، اگلے” دن کے لئے کھانا نہ “بچانا۔
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لیکن20 لوگوں نے موسٰی باتکی نہ مانی بعضبلـکہ نے کھانا بچا لیا۔ لیکن معلومصبحاگلی ہوا بچےکہ ہوئے

کھانے کیڑےمیں پڑ گئے ہیں اور اُس بہتسے بدبو آ رہی ہے۔ یہ سن کر موسٰی اُن ناراضسے ہوا۔
21 ہر صبح ہر کوئی اُتنا جمع کر لیتا جتنی ضرورتاُسے ہوتی تھی۔ دھوپجب تیز ہوتی تو جو کچھ زمین پر رہ

جاتا وہ پگھل کر ختم ہو جاتا تھا۔
22 چھٹے دن لوگجب خوراکیہ جمع کرتے تو وہ مقدار میں دُگنی ہوتی تھی یعنی ہر فرد کے لئے چار لٹر۔

جماعتجب بزرگوںکے نے موسٰی پاسکے آ کر اُسے اطلاع دی 23 تو اُس نے اُن سے کہا، رب” کا فرمان ہے
کلکہ آرام کا دن سبتمُقّدسہے، کا دن جو الله کی تعظیم میں منانا آجہے۔ تم جو تنور میں پکانا ہتے چا ہو پکا
لو اور جو اُبالنا ہتے چا ہو اُبال لو۔ جو بچ جائے اُسے کل کے لئے محفوظ “رکھو۔

لوگوں24 نے موسٰی کے حکم مطابقکے اگلے دن کے لئے محفوظکھانا کر لیا تو نہ کھانے سے بدبو آئی، نہ اُس
کیڑےمیں پڑے۔ 25 موسٰی نے کہا، آج” یہی بچا ہوا کھانا کھاؤ، کیونکہ سبتآج کا دن ربہے، کی تعظیم
میں آرام کا دن۔ آج تمہیں یگستان ر میں کچھ نہیں ملے گا۔ چھ26 دن دورانکے خوراکیہ جمع کرنا لیکنہے،
ساتواں دن آرام کا دن اُسہے۔ دن زمین پر کھانے کے لئے کچھ نہیں ہو “گا۔

توبھی27 لوگکچھ ہفتے کو کھانا جمع کرنے کے لئے نکلے، لیکن اُنہیں کچھ نہ ملا۔ ربتب28 نے موسٰی سے
میرےتککبلوگتم”کہا، احکام ہدایاتاور پر عمل کرنے سے انکار کرو گے؟ 29 ربدیکھو، تمہارےنے
لئے مقرر کیا ہے سبتکہ کا دن آرام کا دن ہے۔ اِس لئے وہ تمہیں جمعہ کو دو دن کے لئے خوراک دیتا ہے۔
ہفتے سبکو کو اپنے خیموں میں رہنا کوئیہے۔ بھی اپنے گھر سے باہر نہ “نکلے۔

30 سبتلوگچنانچہ دنکے آرام کرتے تھے۔
اسرائیلیوں31 نے خوراکاِس کا نام ‘مَن’ رکھا۔ اُس کے دانے دھنئے کی مانند سفید تھے، اور اُس کا ذائقہ

شہد سے کیکبنے 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 تمہیںجبرہا مصر نکالسے “۔‘لایا 33 موسٰی نے
ہارون سے کہا، ایک” 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۔

اسرائیلیوں35 کو 40 تکسال مَن ملتا رہا۔ وہ اُس تکوقت مَن کھاتے تکجبرہے یگستان ر سے نکل
کر کنعان کی سرحد پر نہ پہنچے۔ 36 جو) پیمانہ اسرائیلی مَن کے لئے استعمال کرتے تھے وہ دو لٹر ایککا برتن تھا
جس 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 سے
دوسری 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 لـگے، ہمیں” پینے کے لئے پانی “دو۔ موسٰی جوابنے دیا، تم” مجھ کیوںسے
جھگڑ رہے ربہو؟ کیوںکو آزما رہے “ہو؟ بہتلوگلیکن3 پیاسے تھے۔ وہ موسٰی خلافکے بڑبڑانے سے باز
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نہ آئے بلـکہ کہا، ہمیںآپ” مصر کیوںسے لائے ہیں؟ کیا اِس لئے کہ ہم اپنے بچوں اور یوڑوں سمیتر پیاسے مر
“جائیں؟

تب4 موسٰی ربنے کے حضور یاد فر کی، مَیں” اِن لوگوں کے ساتھ کیا حالاتکروں؟ ذرا بھی اَور بگڑ جائیں
تو وہ مجھے سنگسار کر دیں “گے۔ رب5 نے موسٰی سے کہا، بزرگکچھ” ساتھ لے لوگوںکر کے آگے آگے چل۔
وہ لاٹھی بھی ساتھ لے سےجسجا تُو نے یائے در نیل کو مارا تھا۔ حوربمَیں6 یعنی سینا پہاڑ ایککی چٹان پر
تیرے منے سا کھڑا ہوں گا۔ لاٹھی چٹانسے کو مارنا تو اُس سے پانی نکلے گا لوگاور پی سکیں “گے۔
موسٰی اسرائیلنے کے بزرگوں کے منے سا ایسا ہی کیا۔ اُس7 نے اُس جگہ کا نام مّسہ’ اور ‘مریبہ یعنی آزمانا’

اور ‘جھگڑنا رکھا، وہاںکیونکہ اسرائیلی بڑبڑائے اور یہ پوچھ ربکر کو آزمایا کہ ہمارےربکیا درمیان ہے کہ
نہیں؟

عمالیقیوں شکستکی
8 رفیدیم وہ بھیجگہ تھی جہاں عمالیقی اسرائیلیوں سے لڑنے آئے۔ 9 موسٰی یشوعنے سے کہا، لڑنے” قابلکے

آدمیوں کو چن لو اور نکل کر عمالیقیوں کا مقابلہ کرو۔ کل مَیں الله کی پکڑےلاٹھی ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا
ہو جاؤں “گا۔

یشوع10 موسٰی ہدایتکی مطابقکے 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 تھکبازو گئے۔ اِس لئے ہارون اور ایکحور چٹان لے آئے
تاکہ وہ اُس پر بیٹھ جائے۔ پھر اُنہوں نے اُس 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۔

ربتب14 موسٰینے سے یہ”کہا، یادگاریواقعہ کے لئے کتاب میں لـکھ لازملے۔ یشوعکچھسبیہکہہے
کی یاد میں رہے، کیونکہ مَیں دنیا سے عمالیقیوں کا نام و نشان مٹا دوں “گا۔ وقتاُس15 موسٰی نے قربان گاہ بنا
کر اُس کا نام رب’ میرا جھنڈا ‘ہے رکھا۔ اُس16 نے کہا، رب” تختکے خلافکے ہاتھ اُٹھایا گیا ہے، اِس
لئے رب کی عمالیقیوں سے جنگتکہمیشہ رہے “گی۔

18
یترو ملاقاتسے

1 موسٰی کا ُسسر مِدیانتکابیترو میں امام اُسجبتھا۔ کچھسبنے 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 بیویکی صفورہ کو اپنے ساتھ
لایا، کیونکہ موسٰی نے اُسے اپنے بیٹوں سمیت میکے بھیج دیا تھا۔ 3 یترو موسٰی کے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لایا۔
پہلے بیٹے کا نام جَیرسوم یعنی ملـکاجنبی’ میں ‘پردیسی تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو موسٰی نے کہا تھا، مَیں”
ملـکاجنبی پردیسیمیں “ہوں۔ دوسرے4 بیٹے کا نام اِلی عزر یعنی میرا’ خدا مددگار ‘ہے تھا، وہجبکیونکہ پیدا
ہوا تو موسٰی نے کہا تھا، باپمیرے” کے خدا میرینے مدد کر مجھےکے فرعون کی تلوار سے بچایا “ہے۔

5 یترو موسٰی کی بیوی اور بیٹے ساتھ لے کر اُس وقت موسٰی پاسکے 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۔
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7 موسٰی اپنے ُسسر کے استقبال کے لئے باہر نکلا، اُس کے منے سا جھکا اور اُسے بوسہ دیا۔ دونوں ایکنے

دوسرے کا حال پوچھا، پھر خیمے میں چلے گئے۔ 8 موسٰی نے یترو کو تفصیل سے بتایا ربکہ اسرائیلیوںنے کی
خاطر فرعون اور مصریوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ اُس نے راستے پیشمیں آئی تمام مشکلات کا ذکر بھی کیا کہ
رب طرحکسہمیںنے اُن سے بچایا ہے۔

9 یترو سارےاُن اچھے کاموں بارےکے میں سن خوشکر ہوا ربجو اسرائیلیوںنے کے لئے کئے جبتھے
اُس نے اُنہیں مصریوں کے ہاتھ سے بچایا تھا۔ اُس10 نے کہا، رب” کی تمجید جسہو آپنے کو مصریوں اور
فرعون کے قبضے نجاتسے دلائی اُسیہے۔ نے قوم کو غلامی سے چھڑایا !ہے اب11 مَیں نے جان لیا ہے کہ
رب تمام معبودوں سے عظیم ہے، کیونکہ اُس نے یہ سب کچھ اُن لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے اپنے غرور میں
اسرائیلیوں کے ساتھ سلوکبُرا کیا “تھا۔ 12 پھر یترو نے الله کو بھسم ہونے والی قربانی اور دیگر کئی پیشقربانیاں
تبکیں۔ ہارون اور بزرگتمام موسٰی ُسسرکے یترو کے ساتھ الله کے حضور کھانا کھانے بیٹھے۔

بزرگوں70 کو مقرر کیا جاتا ہے
اگلے13 دن موسٰی لوگوں انصافکا کرنے کے لئے بیٹھ گیا۔ اُن کی تعداد اِتنی یادہ ز تھی کہ وہ صبح سے لے

کر تکشام موسٰی کے منے رہے۔کھڑےسا یتروجب14 نے کچھسبیہ دیکھا تو اُس نے پوچھا، یہ” کیا ہے جو
لوگوںآپ ساتھکے کر رہے ہیں؟ سارا دن آپوہ گھیرےکو ہتے ر آپاور اُن عدالتکی کرتے ہتے ر آپہیں۔
سبیہ کچھ اکیلے ہی کیوں کر رہے “ہیں؟

15 موسٰی جوابنے پاسمیرےلوگ”دیا، آ کر الله مرضیکی معلوم ہیں۔کرتے تنازعکوئیکبھیجب16 یا
جھگڑا ہوتا پاسمیرےپارٹیاںدونوںتوہے آتی مَیںہیں۔ فیصلہ کر اُنہیںکے الله احکامکے ہدایاتاور بتاتا “ہوں۔

17 موسٰی کے ُسسر نے اُس سے کہا، آپ” کا یقہ طر اچھا نہیں ہے۔ 18 کام اِتنا وسیع ہے آپکہ اُسے اکیلے
نہیں سنبھال سکتے۔ اِس آپسے اور لوگوہ آپجو پاسکے آتے بُریہیں تھکطرح جاتے ہیں۔ باتمیری19
!سنیں مَیں آپ ایککو مشورہ دیتا ہوں۔ الله اُس میں آپ کی مدد کرے۔ لازم ہے آپکہ الله کے منے سا قوم
کے نمائندہ رہیں اور اُن معاملاتکے اُس کے منے پیشسا کریں۔ 20 یہ بھی ضروری ہے آپکہ اُنہیں الله کے
احکام اور ہدایات 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 اور رشوت نفرتسے
اُنہیںہوں۔کرتے ہزار ہزار، َسو پچاسپچاسَسو، آدمیوںدسدساور پر مقرر کریں۔ 22 اُن آدمیوں کی داریذمہ
یہ ہو گی کہ وہ وقتہر لوگوں انصافکا کریں۔ اگر بہتکوئی ہی پیچیدہ معاملہ ہو تو وہ فیصلے کے لئے آپ کے
پاس آئیں، لیکن دیگر معاملوں کا فیصلہ وہ خود کریں۔ یوں وہ کام آپمیں کا ہاتھ بٹائیں گے آپاور کا بوجھ ہلکا
ہو جائے گا۔

23 اگر میرا یہ مشورہ الله مرضیکی مطابقکے ہو آپاور ایسا کریں آپتو اپنی داریذمہ نبھا سکیں گے اور 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۔ اُس25 نے اسرائیلیوں میں سے قابِل اعتماد آدمی چنے
اور اُنہیں ہزار ہزار، َسو پچاسپچاسَسو، دسدساور آدمیوں پر مقرر کیا۔ 26 یہ مرد قاضی بن کر مستقل طور پر
لوگوں انصافکا کرنے لـگے۔ آسان مسئلوں کا فیصلہ وہ خود کرتے اور مشکل معاملوں کو موسٰی پاسکے لے
آتے تھے۔
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کچھ27 عرصے بعد موسٰی نے اپنے ُسسر رُخصتکو کیا تو یترو اپنے واپسوطن چلا گیا۔

19
ِ کوہ سینا

اسرائیلیوں1 کو مصر سے سفر کرتے ہوئے دو مہینے ہو گئے تھے۔ تیسرے مہینے کے پہلے ہی دن وہ سینا کے
یگستان ر میں پہنچے۔ اُس2 دن وہ رفیدیم کو چھوڑ کر دشِت سینا میں آ پہنچے۔ وہاں اُنہوں یگستاننے ر میں پہاڑ
ڈیرےقریبکے ڈالے۔

موسٰیتب3 پہاڑ پر چڑھ کر الله پاسکے گیا۔ الله پہاڑنے پر موسٰیسے پکارکو کر یعقوب”کہا، بنیگھرانےکے
اسرائیل کو بتا، 4 تم’ نے دیکھا ہے مَیںکہ مصریوںنے ساتھکے کیا کچھ کیا، اور مَیںکہ تم عقابکو پَروںکے پر
اُٹھا کر یہاں پاساپنے لایا ہوں۔ چنانچہ5 اگر میریتم سنو میرےاور عہد مطابقکے چلو تو پھر تمام قوموں میں سے
ملـکیتخاصمیری ہو گے۔ پوریگو میریدنیا ہی ہے، لیکن6 میرےتم لئے مخصوص اماموں کی بادشاہی اور
مُقّدس قوم ہو اب‘گے۔ جا کر یہ ساری باتیں اسرائیلیوں کو “بتا۔

7 موسٰی نے پہاڑ سے اُتر کر اور قوم کے بزرگوں کو بُلا کر اُنہیں وہ تمام باتیں بتائیں جو کہنے کے لئے رب نے
اُسے حکم دیا تھا۔ پوریمیںجواب8 قوم ملنے کر کیربہم”کہا، پوریباتہر کریں گے اُسجو فرمائینے
“ہے۔ موسٰی پہاڑنے لوٹپر ربکر قومکو بتایا۔جوابکا وہجب9 پہنچا ربتو موسٰینے سے مَیں”کہا، گھنے
بادل تیرےمیں پاس 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، لوگوںاب” لوٹپاسکے آجکر اور کل میرےاُنہیں لئے مخصوص مُقّدسو کر۔
وہ اپنے لباس دھو کر تیسرے11 دن کے لئے تیار ہو جائیں، کیونکہ اُس ربدن لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہِ
سینا اُترےپر گا۔ لوگوں12 حفاظتکی کے لئے طرفچاروں پہاڑ کی حدیں مقرر کر۔ اُنہیں خبردار کر کہ حدود
پارکو نہ کرو۔ نہ پہاڑ پر چڑھو، نہ اُس دامنکے چھوؤ۔کو بھیجو اُسے چھوئے وہ ضرور مارا جائے۔ اور13 اُسے
ہاتھ سے چھو نہیںکر مارنا ہے بلـکہ پتھروں یا تیروں سے۔ انسانخواہ ہو یا حیوان، وہ زندہ نہیں رہ تکجبسکتا۔
نرسنگا تکدیر پھونکا نہ جائے تکوقتاُس لوگوں کو پہاڑ پر ھنے چڑ اجازتکی نہیں “ہے۔

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

تیسرے16 دن صبح پہاڑ پر گھنا بادل چھا گیا۔ بجلی چمکنے لـگی، بادل گرجنے لگا اور نرسنگے نہایتکی 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، ربکیونکہ
آگ میں اُس پر اُتر آیا۔ پہاڑ سے دھواں اِس طرح اُٹھ رہا تھا جیسے کسی بھٹے سے اُٹھتا ہے۔ پورا پہاڑ شدت سے
لرزنے لگا۔ نرسنگے19 کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ موسٰی لنے بو لگا اور الله اُسے اونچی آواز میں جواب دیتا
رہا۔

رب20 سینا پہاڑ کی چوٹی پر اُترا اور موسٰی کو اوپر آنے کے لئے کہا۔ موسٰی اوپر چڑھا۔ رب21 نے موسٰی سے
کہا، فوراً” نیچے اُتر لوگوںکر کو خبردار کر مجھےوہکہ دیکھنے کے لئے پہاڑ کی میںحدود داخلزبردستی نہ ہوں۔
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اگر وہ ایسا یں کر بہتتو ہلاکسے ہو جائیں گے۔ امام22 بھی ربجو آتےحضورکے ہیں آپاپنے مخصوصکو
مُقّدسو کریں، ورنہ غضبمیرا اُن پڑےٹوٹپر “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۔

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

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

احکامدس
تب1 الله نے یہ تمام باتیں فرمائیں، 2 مَیں” رب تیرا خدا ہوں جو تجھے ملـِک مصر کی غلامی سے نکال لایا۔

میرے3 سوا کسی 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۔ نہ5 بُتوں کی پرستش، نہ اُن خدمتکی کرنا، کیونکہ مَیں ربتیرا غیور خدا
ہوں۔ مجھجو نفرتسے کرتے ہیں اُنہیں تیسریمَیں اور تکپشتچوتھی سزا دوں گا۔ لیکن6 جو مجھ محبتسے
رکھتے میرےاور پورےاحکام کرتے ہیں اُن پر مَیں ہزار تکپُشتوں مہربانی کروں گا۔

رب7 اپنے خدا کا نام بےمقصد یا غلط مقصد کے لئے استعمال نہ کرنا۔ جو بھی ایسا کرتا ہے اُسے رب سزا
دیئے بغیر چھوڑےنہیں گا۔

سبت8 دنکے کا خیال رکھنا۔ اُسے اِس طرح منانا کہ مخصوصوہ 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، نہ تیری نوکرانی اور تیرےنہ مویشی۔ تیرےپردیسیجو درمیان رہتا ہے وہ بھی
کام نہ کرے۔ 11 ربکیونکہ پہلےنے چھ دن میں آسمان و زمین، سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے بنایا لیکن ساتویں
دن آرام کیا۔ اِس لئے رب سبتنے دنکے دےبرکتکو کر مقرر کیا کہ مخصوصوہ مُقّدساور ہو۔

12 اپنے باپ 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 اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ نہ اُس کی بیوی کا، نہ اُس کے نوکر کا، نہ اُس کی نوکرانی کا، نہ اُس

بَیلکے اور نہ اُس کے گدھے کا بلـکہ اُس بھیکسیکی چیز کا لالچ نہ “کرنا۔
لوگ گھبرا جاتے ہیں

باقیجب18 تمام لوگوں نے بادل کی گرج 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
باتسےہمہیآپ”کہا، کریں تو لیکنگے۔سنیںہم الله ہمکو باتسے نہ دیںکرنے ورنہ “گے۔جائیںمرہم
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لیکن20 موسٰی اُننے ڈرو،مت”کہا،سے تمہیںربکیونکہ جانچنے لئےکے آیا تاکہہے، اُس تمہاریخوفکا

آنکھوں کے منے سا رہے اور تم گناہ نہ “کرو۔ لوگ21 دُور ہی رہے جبکہ موسٰی اُس گہری یکی تار قریبکے گیا
جہاں الله تھا۔

ربتب22 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں” کو بتا، تم’ نے خود دیکھا کہ مَیں آسماننے پر تمہارےسے ساتھ
باتیں کی ہیں۔ پرستشمیریچنانچہ23 ساتھکے ساتھ اپنے لئے سونے چاندییا 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 چڑھانا۔ مَیں
تجھے وہ دکھاؤںجگہیں میرےجہاںگا نام کی تعظیم میں پیشقربانیاں کرنی ایسیہیں۔ تمام جگہوں پر تیرےمَیں
پاس آ کر برکتتجھے دوں گا۔

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

21
اسرائیلیوں1 کو یہ احکام بتا،
عبرانی غلام حقوقکے

2 اگر’ تُو عبرانی خریدےغلام تو وہ سالچھ 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 غیرشادیغلام حالتشدہ مالـکمیں کے گھر آیا ہو تو وہ آزاد ہو کر اکیلا ہی چلا جائے۔ اگر شادیوہ
میںحالتشدہ آیا ہو تو لازم ہے کہ وہ سمیتبیویاپنی آزاد ہو کر جائے۔ 4 مالـکاگر غلامنے شادیکی کرائی
اور بچے پیدا ہوئے ہیں تو اُس بیویکی اور مالـکبچے ملـکیتکی ہوں سالچھگے۔ کے جببعد غلام آزاد ہو
کر جائے تو اُس بیویکی اور مالـکبچے ہی پاسکے رہیں۔

5 اگر غلام کہے، مَیں” مالـکاپنے اور اپنے بیوی بچوں محبتسے رکھتا ہوں، مَیں آزاد نہیں ہونا “چاہتا 6 تو
غلام مالـککا اُسے الله کے منے سا لائے۔ وہ دروازےاُسے یا اُس کی چوکھٹ پاسکے لے جائے اور ُستالی
یعنی تیز اوزار سے اُس کانکے 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 مناسبوہ معاوضہ لے کر اُسے اُس کے رشتے داروں واپسکو کر دے۔ عورتاُسے غیرملـکیوںکو ہاتھکے
بیچنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اُس نے اُس کے ساتھ سلوکبےوفا کیا ہے۔

9 لونڈیاگر مالـککا اُس کی اپنے بیٹے کے شادیساتھ کرائے عورتتو کو بیٹی ہوںحاصلحقوقکے گے۔
10 مالـکاگر اُسنے شادیسے کر بعدکے عورتدوسریمیں شادیبھیسے کی تو لازم ہے کہ وہ پہلی کو

بھی کھانا کپڑےاور دیتا اِسرہے۔ کے علاوہ اُس ساتھکے ہم بستر ہونے بھیفرضکا 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
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12 کسیجو جانکو بوجھ کر سختاِتنا 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 ایکوالا ایسی
جگہ پناہ لے سکتا مَیںجوہے مقرر کروں وہاںگا۔ اُسے قتل کئے اجازتکیجانے نہیں ہو گی۔ لیکن14 جو دیدہ
دانستہ اور چالاکی کسیسے کو مار ڈالتا ہے اُسے میری قربان گاہ بھیسے چھین کر موتسزائے دینا ہے۔

15 جو باپاپنے یا اپنی ماں کو مارتا پیٹتا ہے اُسے دیموتسزائے جائے۔
جس16 کسینے کو اغوا کر لیا ہے اُسے موتسزائے دی جائے، چاہے وہ اُسے غلام بنا کر بیچ چکا ہو یا

تکاباُسے پاساپنے رکھا ہوا ہو۔
17 جو باپاپنے یا ماں کرےلعنتپر اُسے دیموتسزائے جائے۔
18 ہو سکتا ہے کہ آدمی جھگڑیں دوسرےشخصایکاور کو پتھر یا مُکے سے اِتنا زخمی دےکر کہ گو وہ بچ

جائے وہ بستر سے اُٹھ نہ سکتا ہو۔ 19 اگر بعد مریضمیں تکیہاں شفا پائے کہ دوبارہ اُٹھ کر لاٹھی سہارےکے
چل پھر سکے تو چوٹ پہنچانے والے کو سزا نہیں ملے گی۔ صرفاُسے وقتاُس کے لئے معاوضہ پڑےدینا گا
مریضتکجب پیسے نہ کما سکے۔ ساتھ ہی اُسے اُس کا پورا علاج کروانا ہے۔

20 جو اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھی سے مارےیوں کہ وہ مر جائے اُسے دیسزا جائے۔ لیکن21 اگر غلام یا
لونڈی پٹائی ایکبعدکے یا دو دن زندہ رہے مالـکتو کو سزا دینہ جائے۔ کیونکہ رقمجو اُس اُسنے کے لئے
دی تھی اُس کا نقصان اُسے خود پڑےاُٹھانا گا۔

22 ہو سکتا ہے آپسلوگکہ میں لڑ ہوںرہے اور لڑتے کسیلڑتے عورتحاملہ یوںسے ٹکرا جائیں اُسکہ 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۔

لیکن23 اگر عورتاُس کو اَور نقصان بھی پہنچا ہو تو ضربپھر پہنچانے والے کو اِس اصول مطابقکے سزا
دی جائے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ24 کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں
کے بدلے پاؤں، 25 جلنے کے زخم کے بدلے جلنے کا زخم، مار کے بدلے کاٹمار، کے بدلے کاٹ۔

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

نقصان کا معاوضہ
28 اگر کوئی بَیل کسی مرد یا عورت کو مارےایسا کہ وہ مر جائے تو اُس بَیل کو سنگسار کیا جائے۔ اُس

گوشتکا کھانے اجازتکی نہیں میںصورتاِسہے۔ بَیل مالـککے کو سزا نہ دی جائے۔ لیکن29 ہو سکتا
مالـککہہے پہلےکو آگاہ کیا گیا تھا بَیلکہ لوگوں کو مارتا توبھیہے، اُس بَیلنے کو کھلا چھوڑا کےجستھا
نتیجے میں اُس نے کسی کو مار ڈالا۔ ایسی صورت میں نہ صرف بَیل کو بلـکہ اُس مالـککے کو بھی سنگسار
کرنا ہے۔ لیکن30 اگر فیصلہ کیا جائے کہ وہ اپنی جان کا دےفدیہ تو جتنا معاوضہ بھی مقرر کیا جائے اُسے دینا
پڑے گا۔

31 سزا میں فرقکوئی نہیں ہے، چاہے بیٹے کو مارا جائے یا بیٹی کو۔ لیکن32 اگر بَیل کسی غلام یا لونڈی کو
دےمار تو اُس مالـککا غلام مالـککے چاندیکو کے دےِسکے30 اور بَیل کو سنگسار کیا جائے۔
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33 ہو سکتا ہے کسیکہ نے حوضاپنے کو کھلا ہنے ر دیا حوضیا بنانے کے لئے گڑھا کھود کر اُسے کھلا

ہنے ر دیا اور کوئی بَیل یا گدھا اُس میں گر کر مر گیا۔ ایسی34 صورت حوضمیں مالـککا مُردہ جانور کے لئے
پیسے دے۔ وہ جانور مالـککے کو اُس قیمتپوریکی کرےادا اور مُردہ جانور خود لے لے۔

35 اگر کسی بَیلکا دوسرےکسی بَیلکے کو مارےایسے کہ وہ مر جائے تو مالـکدونوں زندہ بَیل بیچکو
کر اُس آپسپیسےکے میں برابر بانٹ لیں۔ اِسی طرح وہ مُردہ بَیل بھیکو برابر تقسیم کریں۔ لیکن36 ہو سکتا ہے کہ
مالـک کو معلوم تھا کہ میرا دوسرےبَیل جانوروں پر حملہ کرتا ہے، اِس کے باوجود اُس نے اُسے آزاد چھوڑدیا
تھا۔ میںصورتایسی اُسے مُردہ بَیل عوضکے اُس مالـککے کو نیا بَیل پڑےدینا گا، اور وہ مُردہ بَیل خود لے
لے۔

22
ملـکیت حفاظتکی

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

2 ہو سکتا ہے کوئیکہ نقبچور لگا رہا ہو لوگاور اُسے پکڑ کر تکیہاں مارتے پیٹتے رہیں کہ وہ مر جائے۔
راتاگر وقتکے ایسا ہوا ہو تو وہ اُس خونکے ذمہکے دار نہیں ٹھہر سکتے۔ لیکن3 اگر سورج طلوعکے ہونے
کے بعد ایسا ہوا ہو جستو نے اُسے مارا وہ ٹھہرےقاتل گا۔
چور کو ہر چُرائی ہوئی چیز کا عوضانہ دینا ہے۔ اگر اُس پاسکے دینے کے لئے کچھ نہ ہو تو اُسے غلام بنا کر

بیچنا ہے۔ پیسےجو 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۔
5 ہو سکتا ہے کوئیکہ مویشیاپنے کو کھیتاپنے یا انگور باغکے میں چھوڑ کر اوردےچرنے ہوتے ہوتے

وہ دوسرےکسی کھیتکے یا انگور کے باغ میں جا کر چرنے لـگے۔ ایسی صورت میں لازم ہے مویشیکہ کا
مالـک نقصان عوضکے اپنے انگور کے باغ کھیتاور کی بہترین پیداوار میں سے دے۔

6 ہو سکتا ہے کسیکہ آگنے جلائی ہو اور وہ کانٹےدار یوں جھاڑ یعےکے ذر پڑوسی تککھیتکے پھیل
کر اُس اناجکے پُولوںکے کو، اُس کی پکی ہوئی فصل کو کھیتیا کسیکی اَور پیداوار کو برباد کر ایسیدے۔
صورت جسمیں آگنے جلائی ہو اُسے اُس قیمتپوریکی ادا کرنی ہے۔

7 ہو سکتا ہے کسیکہ نے کچھ پیسے یا کوئی اَور مال اپنے واقفکسی کار 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 جسمالـککا کے سپرد
یہ چیزیں کی تھیںگئی الله کے حضور کھڑا ہو تاکہ معلوم کیا جائے اُسکہ خودنے یہ چوریمال کیا ہے یا نہیں۔

9 ہو سکتا لوگوںدوکہہے آپسکا میں جھگڑا ہو، اور کسیدونوں چیز بارےکے میں دعوٰی ہوںکرتے کہ یہ
میری ہے۔ اگر کوئی قیمتی چیز ًہو مثلا بَیل، گدھا، بھیڑ، کپڑےبکری، یا کوئی کھوئی ہوئی چیز تو معاملہ الله کے
حضور لایا جائے۔ جسے الله قصوروار دےقرار دوسرےاُسے زیرِبحثکو چیز کی قیمتدُگنی ادا کرنی ہے۔
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10 ہو سکتا ہے کہ کسی 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 اُس
وقت لے کوئیجبجائے نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ11 معاملہ یوں حل کیا جائے سپردکےجسکہ جانور کیا گیا تھا وہ
رب کے حضور قَسم کھا کر کہے کہ مَیں نے واقفاپنے 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
چوریکو کیا گیا ہے سپردکےجستو جانور کیا گیا تھا اُسے اُس قیمتکی ادا پڑےکرنی گی۔ 13 جنگلیکسیاگر
جانور نے اُسے پھاڑ ڈالا ہو تو ثبوتوہ کے طور پر پھاڑی لاشہوئی کو لے آئے۔ پھر اُسے اُس قیمتکی ادا نہیں
پڑےکرنی گی۔

ہو14 سکتا کوئیکہہے واقفاپنے اجازتسےکار اُسکرلے کا استعمالجانور کرے۔ اگر جانور مالـککو
کی غیرموجودگی لـگےچوٹمیں یا وہ مر جائے تو شخصاُس پاسکےجسکو جانور وقتاُس تھا اُس کا معاوضہ
پڑےدینا گا۔ لیکن15 اگر جانور مالـککا وقتاُس ساتھ تھا دوسرےتو کو معاوضہ دینے ضرورتکی نہیں ہو
گی۔ اگر اُس نے جانور کو کرائے پر لیا ہو تو اُس کا نقصان کرائے سے پورا ہو جائے گا۔

لڑکی کو ورغلانے کا جرم
16 نہیںمنگنیکیکنواریکسیاگر ہوئی اور مردکوئی اُسے ورغلا اُسکر ہمسے بستر ہو جائے تو وہ دےمَہر

اُسکر کرے۔شادیسے لیکن17 اگر لڑکی باپکا اُس کی اُس مرد شادیساتھکے کرنے انکارسے اِسکرے،
صورت میں بھی مرد کنواریکو کے لئے مقررہ رقم پڑےدینی گی۔

موتسزائے لائقکے جرائم
جادوگرنی18 کو جینے نہ دینا۔
19 کسیشخصجو جانور کے تعلقاتجنسیساتھ رکھتا ہو اُسے دیموتسزائے جائے۔
بلـکہکرےپیشقربانیاںکوربصرفنہجو20 معبودوںدیگر بھیکو اُسے قوم نکالسے ہلاککر جائے۔کیا
کمزوروں حفاظتکی کے لئے احکام

21 جو ملـکتیرےپردیسی میں مہمان ہے اُسے نہ دبانا اور نہ اُس سے سلوکبُرا کرنا، کیونکہ تم بھی مصر پردیسیمیں تھے۔
بیوہکسی22 یا یتیم سے سلوکبُرا نہ کرنا۔ 23 اگر تُو اورکرےایسا وہ چلّا مجھکر یادسے فر کریں تو مَیں ضرور اُن

کی سنوں گا۔ بڑےمَیں24 میںغصے آ کر تمہیں تلوار سے مار ڈالوں گا۔ تمہاریپھر 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۔
26 اگر تجھے کسی سے اُس کی گرویچادر کے طور پر ملی ہو تو اُسے سورج ڈوبنے سے پہلے واپسہی کر دینا

ہے، 27 کیونکہ اِسی کو وہ سونے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ ورنہ وہ کیا چیز اوڑھ کر سوئے گا؟ اگر تُو چادر
واپس کرےنہ اور شخصوہ چلّا کر مجھ سے یاد کرےفر تو مَیں اُس کی سنوں گا، کیونکہ مَیں مہربان ہوں۔

الله فرائضمتعلقسے
28 الله کو نہ کوسنا، نہ اپنی قوم کسیکے سردار لعنتپر کرنا۔
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29 مجھے وقت پر اپنے کھیت اور کولھوؤں کی پیداوار میں سے نذرانے پیش کرنا۔ اپنے پہلوٹھے مجھے دینا۔

30 اپنے بَیلوں، بھیڑوں اور یوں بکر پہلوٹھوںکے بھیکو مجھے دینا۔ جانور کا پہلوٹھا ساتپہلے دن اپنی ماں ساتھکے
رہے۔ آٹھویں دن وہ مجھے دیا جائے۔

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

23
عدالت انصافمیں اور دوسروں محبتسے

افواہیںغلط1 نہ کسیپھیلانا۔ شریر آدمی کا دےساتھ گواہیجھوٹیکر دینا منع ہے۔ 2 غلطاکثریتاگر کام
کر رہی ہو تو اُس کے پیچھے نہ ہو لینا۔ عدالت میں گواہی وقتدیتے اکثریت کے ساتھ مل کر ایسی بات نہ کرنا
غلطسےجس 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۔ ایسے7 معاملے سے دُور جسرہنا لوگمیں جھوٹ لتے بو ہیں۔ جو
بےگناہ اور حق پر ہے اُسے موتسزائے نہ دینا، کیونکہ مَیں قصوروار کو بجانبحق نہیں ٹھہراؤں گا۔ رشوت8
نہ لینا، رشوتکیونکہ دیکھنے والے کو اندھا کر دیتی ہے اور اُس باتکی بننے نہیں دیتی جو حق پر ہے۔

9 جو پردیسی تیرے ملـک میں مہمان ہے اُس پر دباؤ نہ ڈالنا۔ تم ایسے لوگوں کی حالت واقفخوبسے ہو،
کیونکہ تم خود مصر میں پردیسی رہے ہو۔

سبت کا سال سبتاور
چھ10 تکسال اپنی زمین میں بیج بو کر اُس کی پیداوار جمع کرنا۔ لیکن11 ساتویں سال زمین کو استعمال نہ

کرنا بلـکہ پڑےاُسے ہنے ر دینا۔ بھیکچھجو اُگے وہ قوم لوگغریبکے کھائیں۔ جو اُن سے بچ جائے اُسے جنگلی
جانور کھائیں۔ اپنے انگور اور زیتون باغوںکے کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا ہے۔

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

13 جو بھی ہدایت مَیں دینے ہے اُس پر عمل کر۔ دیگر معبودوں پرستشکی نہ کرنا۔ تیرےمَیں منہ سے اُن
تکناموںکے کا ذکر نہ سنوں۔

خاصتین عیدیں
سال14 میں تین دفعہ میری تعظیم میں عید منانا۔ 15 پہلے، بےخمیری روٹی کی عید منانا۔ ابیب کے *مہینے میں

سات تیریتکدن روٹی میں خمیر نہ طرحجسہو مَیں نے حکم دیا ہے، کیونکہ اِس مہینے میں تُو مصر سے نکلا۔
اِن دنوں میں میرےکوئی حضور خالی ہاتھ نہ آئے۔ 16 دوسرے، فصل کٹائی کی عید وقتاُس جبمنانا تُو اپنے
کھیت میں بوئی ہوئی پہلی فصل کاٹے گا۔ تیسرے، جمع کرنے کی عید فصل کی کٹائی کے †اختتام پر منانا ہے
* 23:15 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 23:16 فصل کی کٹائی کے :اختتام ستمبر تا اکتوبر۔
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جب تُو نے انگور اور باقی باغوں کے پھل جمع کئے ہوں گے۔ تیرےیوں17 تمام مرد تین ربمرتبہ قادرِ مطلق کے
حاضرحضور ہوا کریں۔

جب18 تُو کسی جانور کو ذبح کر قربانیکے کے طور کرےپیشپر 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 تیرےنے لئے تیار کی ہے۔ اُس21 کی موجودگی میں احتیاط برتنا۔ اُس کی سننا، اور اُس کی
خلاف ورزی نہ کرنا۔ اگر تُو سرکش ہو جائے تو وہ معافتجھے کرےنہیں گا، کیونکہ میرا نام اُس میں حاضر
ہو گا۔ لیکن22 اگر تُو اُس کی سنے اور سب کرےکچھ جو مَیں تجھے بتاتا ہوں تو تیرےمَیں دشمنوں کا دشمن اور
تیرے مخالفوں مخالفکا ہوں گا۔

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

تیرےمَیں27 آگے دہشتآگے پھیلاؤں گا۔ جہاں بھی تُو جائے گا وہاں مَیں تمام قوموں میں ابتری پیدا کروں
میرےگا۔ سبب سارےتیرےسے دشمن پلٹ بھاگکر جائیں گے۔ تیرےمَیں28 آگے زنبور بھیج دوں گا جو
ِحوّی، کنعانی اور ِحتّی ملـککو 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 جانور پھیل 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۔

31 مَیں تیری سرحدیں مقرر کروں گا۔ بحرِ ُلزم ق ایک حد ہو گی اور فلستیوں کا سمندر دوسری، جنوب کا
یگستان ایکر ہو گی اور یائے فراتدر دوسری۔ ملـکمَیں کے باشندوں تیرےکو قبضے میں کر دوں گا، اور
تُو اُنہیں اپنے آگے ملـکآگے سے دُور کرتا جائے گا۔ لازم32 ہے کہ تُو اُن کے ساتھ یا اُن کے معبودوں کے ساتھ
عہد نہ باندھے۔ 33 اُن ملـکتیرےکا میں رہنا منع ہے، ورنہ تُو اُن سببکے سے میرا کرےگناہ گا۔ اگر تُو اُن
کے معبودوں کرےعبادتکی گا تو تیرےیہ لئے پھندا بن جائے “۔‘گا

24
اسرائیلرب سے عہد باندھتا ہے
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موسٰینےرب1 تُو،”کہا،سے ہارون، ندب، ابیہو اسرائیلاور پاسمیرےبزرگ70کے اوپر آئیں۔ فاصلےکچھ

کھڑےپر ہو کر مجھے سجدہ کرو۔ صرف2 تُو اکیلا قریبمیرےہی دوسرےآ، دُور رہیں۔ اور قوم کے لوگباقی
تیرے ساتھ پہاڑ پر نہ “چڑھیں۔

تب3 موسٰی نے قوم پاسکے جا ربکر کی تمام باتیں اور پیشاحکام جوابکئے۔ سبمیں ملنے کر کہا،
ربہم” کی اِن تمام باتوں پر عمل کریں “گے۔

تب4 موسٰی کیربنے تمام باتیں لـکھ لیں۔ اگلے دن وہ سویرےصبح اُٹھا اور پہاڑ پاسکے گیا۔ اُس دامنکے
میں اُس نے قربان گاہ بنائی۔ ساتھ ہی اُس نے اسرائیل کے ایکہر قبیلے کے لئے ایکایک پتھر کا ستون کھڑا
کیا۔ پھر5 اُس اسرائیلیکچھنے نوجوانوں پیشقربانیکو کرنے لئےکے بُلایا تاکہ کیربوہ تعظیم بھسممیں ہونے
والی قربانیاں چڑھائیں اور جوان بَیلوں کو سلامتی کی قربانی کے طور پیشپر کریں۔ 6 موسٰی نے قربانیوں کاخون
جمع کیا۔ اُس کا آدھا حصہ اُس باسنوںنے 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 پڑھکو کر سنایا۔
جواب میں اُنہوں نے کہا، ربہم” کی اِن تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ ہم اُس کی سنیں “گے۔ 8 اِس پر موسٰی
باسنوںنے میں خونسے لے کر اُسے لوگوں پر چھڑکا اور یہ”کہا، اُسخون عہد تصدیقکی کرتا ربجوہے نے
تمہارے ساتھ کیا ہے اور جو اُس کی تمام باتوں پر مبنی “ہے۔

9 اِس کے بعد موسٰی، ہارون، ندب، ابیہو اور اسرائیل کے بزرگ70 سینا پہاڑ پر چڑھے۔ وہاں10 اُنہوں نے
اسرائیل کے خدا کو دیکھا۔ لگتا تھا کہ اُس کے پاؤں کے نیچے سنِگ لاجورد کا سا تختہ تھا۔ وہ آسمان کی مانند
صاف شفافو تھا۔ 11 اگرچہ اسرائیل کے راہنماؤں نے یہ سب کچھ دیکھا توبھی رب نے ہلاکاُنہیں نہ کیا،
بلـکہ وہ الله کو دیکھتے رہے اور اُس کے حضور عہد کا کھانا کھاتے اور پیتے رہے۔

پتھر کی تختیاں
پہاڑ12 سے اُترنے رببعدکے موسٰینے سے پاسمیرے”کہا، پہاڑ پر آ کر کچھ دیر کے لئے ٹھہرے رہنا۔ مَیں

تجھے پتھر کی تختیاں دوں گا جن پر مَیں نے اپنی شریعت اور احکام لـکھے ہیں اور جو اسرائیل کی تعلیم و تربیت
کے لئے ضروری “ہیں۔

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

ربموسٰی سے ملتا ہے
جب15 موسٰی ھنے چڑ لگا تو پہاڑ پر بادل چھا گیا۔ رب16 کا جلال کوہِ سینا پر اُتر آیا۔ چھ تکدن بادل اُس پر

چھایا رہا۔ ساتویں ربدن بادلنے میں سے موسٰی کو بُلایا۔ رب17 اسرائیلیوںجلالکا بھیکو نظر آتا تھا۔ اُنہیں
یوں لگا جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی پر بھڑکآگتیز رہی ہو۔ 18 ھتے چڑ ھتے چڑ موسٰی بادل میں داخل ہوا۔ وہاں وہ
چالیس دن راتچالیساور رہا۔

25
ملاقات کا خیمہ بنانے کے لئے ہدیئے
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رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتا کہ وہ 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 کی
سرخ 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 کے
جائیںجڑےمیںکیسے گے۔ 8 اِن چیزوں میرےلوگسے لئے مقدِس بنائیں تاکہ مَیں اُن درمیانکے رہوں۔ مَیں9
تجھے مقدِس اور اُس کے تمام سامان کا نمونہ دکھاؤں گا، کیونکہ سبتمہیں کچھ عین اُسی مطابقکے بنانا ہے۔

عہد صندوقکا
لوگ10-12 کیکر لـکڑیکی صندوقکا بنائیں۔ اُس کی لمبائی پونے فٹچار ہو جبکہ اُس کی چوڑائی اور اونچائی

سوا دو دو فٹ پورےہو۔ صندوق پر اندر اور باہر خالصسے سونا چڑھانا۔ اوپر کی سطح کے ارد گرد سونے
کی جھالر لگانا۔ صندوق کو اُٹھانے کے لئے سونے کے ڈھالکڑےچار کر اُنہیں صندوق چارپائیوںکے 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 کڑوںکے میں ڈالنا تاکہ اُن صندوقسے 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 کا بنانا۔ اُس کی لمبائی پونے چار فٹ اور چوڑائی سوا دو فٹ ہو۔ اُس کا
کفارےنام کا ڈھکنا ہے۔ 18-19 سونے سے گھڑ کر دو کروبی فرشتے بنائے جائیں جو ڈھکنے دونوںکے سِروں پر
کھڑے ہوں۔ یہ دو فرشتے اور ایکڈھکنا ٹکڑےہی سے بنانے ہیں۔ فرشتوں20 کے پَر یوں اوپر طرفکی پھیلے
ہوئے ہوں کہ وہ ڈھکنے کو پناہ دیں۔ اُن کے دوسرےایکمنہ کی طرف کئے ہوئے ہوں، اور وہ ڈھکنے کی
طرف دیکھیں۔

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

مخصوص روٹیوں کی میز
23 کیکر کی لـکڑی کی میز بنانا۔ اُس کی لمبائی تین فٹ، چوڑائی ڈیڑھ فٹ اور اونچائی سوا فٹدو ہو۔ اُس24 پر

خالص سونا چڑھانا، اور اُس کے ارد گرد سونے کی جھالر لگانا۔ 25 میز کی اوپر کی سطح پر چوکھٹا کیجسلگانا
اونچائی تین انچ ہو جساور پر سونے کی جھالر لـگی ہو۔ 26 سونے کے ڈھالکڑےچار کر اُنہیں چاروں 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 کے تھال، پیالے، مرتبان اور َمے کی پیشنذریں کرنے خالصبرتنکے سونے سے بنانا ہے۔ 30 میز پر
وہ روٹیاں میرےوقتہر پڑیحضور رہیں میرےجو لئے مخصوص ہیں۔

شمع دان
* 25:5 :تخس ً غالبا متروکاِس عبرانی لفظ سے مراد سمندریکوئی جانور ہے۔
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خالص31 سونے کا شمع دان بھی بنانا۔ اُس کا پایہ اور ڈنڈی گھڑ کر بنانا ہے۔ اُس کی پیالیاں جو پھولوں اور

کلیوں کی شکل کی ہوں گی پائے اور ڈنڈی کے ایکساتھ ہی ٹکڑا ہوں۔ ڈنڈی32 سے دائیں اور بائیں طرف تین
تین شاخیں نکلیں۔ 33 ہر شاخ پر تین پیالیاں لـگی ہوں جو بادام کی کلیوں اور پھولوں کی شکل کی ہوں۔ شمع34 دان
کی ڈنڈی پر بھی اِس قسم کی پیالیاں لـگی ہوں، لیکن تعداد میں چار۔ 35 اِن میں سے تین پیالیاں دائیں بائیں کی چھ
شاخوں نیچےکے لـگی ہوں۔ وہ یوں لـگی ہوں کہ ہر پیالی سے دو شاخیں نکلیں۔ شاخیں36 اور پیالیاں بلـکہ پورا شمع
خالصدان سونے ایککے ٹکڑےہی سے گھڑ کر بنانا ہے۔

37 شمع دان کے لئے سات چراغ بنا کر اُنہیں یوں شاخوں پر رکھنا کہ وہ منے سا کی جگہ روشن کریں۔ 38 بتی
کترنے کی قینچیاں اور جلتے کوئلے کے لئے چھوٹے برتن بھی خالص سونے سے بنائے جائیں۔ 39 شمع دان اور
سامانسارےاُس کے لئے 34پورے کلو خالصگرام استعمالسونا کیا جائے۔ غور40 کر عینکچھسبکہ اُس
نمونے مطابقکے 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 رنگقرمزیاور کا دھاگا
استعمال پردوںکرنا۔ کاریماہرکسیمیں گر کڑھائیکے فرشتوںکروبیسےکامکے ڈیزائنکا بنوانا۔ پردےہر2
اورفٹ42لمبائیکی ہو۔فٹ6چوڑائی 3 پانچ پردوں کے لمبے دوسرےایکحاشئے جائیںجوڑےساتھکے اِسیاور
طرح باقی پانچ بھی۔ یوں ٹکڑےبڑےدو بن جائیں گے۔ دونوں4 ٹکڑوں دوسرےایککو ساتھکے ملانے کے لئے
نیلے دھاگے حلقےکے بنانا۔ یہ حلقے ٹکڑےہر فٹ42کے 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 دونوں
ٹکڑے جُڑ کر خیمے کا کام دیں گے۔

بکری7 بالوںکے پردے11بھیسے بنانا کپڑےجنہیں خیمےوالے کے اوپر رکھا جائے۔ 8 پردےہر کی لمبائی
فٹ45 اور چوڑائی فٹ6 ہو۔ 9 پانچ پردوں کے لمبے دوسرےایکحاشئے کے جوڑےساتھ جائیں اور اِسی طرح
باقی چھ بھی۔ اِن چھ پردوں کے پردےچھٹے ایککو دفعہ تہہ کرنا۔ یہ منے سا والے حصے سے لٹکے۔

بکری10 بالکے کے اِن دونوں ٹکڑوں بھیکو ملانا اِسہے۔ کے لئے ٹکڑےہر فٹ45کے کنارےایکوالے
حلقےپچاسپچاسپر لگانا۔ 11 پھر پیتل ہکیں50کی بنا کر اُن دونوںسے ملانا۔حصے یوںجب12 بکر بالوںکے کا
یہ کپڑےخیمہ خیمےکے کے اوپر لگایا جائے گا تو آدھا پردہ باقی رہے گا۔ وہ خیمے کی طرفپچھلی لٹکا رہے۔
خیمے13 دائیںکے اور بکریطرفبائیں بالوںکے کا کپڑےخیمہ خیمےکے نسبتکی ڈیڑھ فٹڈیڑھ لمبا ہو گا۔
یوں وہ طرفدونوں لٹکے کپڑےہوئے خیمےکے محفوظکو رکھے گا۔

دوسرےایک14 کے اوپر کے اِن حفاظتکیخیموںدونوں لئےکے غلافدو بنانے بکریہیں۔ بالوںکے کے
خیمے پر مینڈھوں سرخکی رنگی ہوئی کھالیں جوڑ رکھیکر جائیں اور اُن تخسپر کی کھالیں ملا کر رکھی جائیں۔

15 لـکڑیکیکیکر کے تختے بنانا جائیںکئےکھڑےجو تاکہ دیواروںکیخیمے دیں۔کامکا ہر16 تختے اونچائیکی
فٹ15 ہو اور چوڑائی سوا دو فٹ۔ 17 ہر تختے کے نیچے دو دو چولیں ہوں۔ یہ چولیں ہر تختے کو اُس کے پائیوں
کے ساتھ جوڑیں گی تاکہ تختہ کھڑا رہے۔ خیمے18 کی جنوبی دیوار کے لئے 20 تختوں ضرورتکی ہے 19 اور
ساتھ چاندیہی کے 40 پائیوں کی۔ اُن پر کھڑےتختے کئے جائیں گے۔ ہر تختے کے نیچے دو پائے ہوں گے، اور ہر
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پائے ایکمیں لـگےچول گی۔ اِسی20 طرح خیمے کی شمالی دیوار کے لئے تختوں20بھی ضرورتکی ہے 21 اور
ساتھ ہی چاندی کے 40 پائیوں کی۔ وہ بھی تختوں کو کھڑا کرنے کے لئے ہیں۔ ہر تختے کے نیچے دو پائے ہوں
گے۔ خیمے22 کی پچھلی یعنی مغربی دیوار کے لئے چھ تختے بنانا۔ 23 اِس دیوار کو شمالی اور جنوبی دیواروں کے
ساتھ جوڑنے کے لئے کونے والے دو تختے بنانا۔ 24 اِن دو تختوں میں نیچے سے لے کر تکاوپر کونا ہو ایکتاکہ
سے شمالی دیوار مغربی دیوار کے ساتھ جُڑ جائے دوسرےاور سے جنوبی دیوار مغربی دیوار کے ساتھ۔ اِن کے اوپر
سرےکے کڑوں مضبوطسے کئے جائیں۔ یوں25 پچھلے یعنی مغربی تختوں پوریکی تعداد 8 ہو گی اور اِن کے لئے
چاندی پائیوںکے کی تعداد 16، ہر تختے نیچےکے دو دو پائے ہوں گے۔

اِس26-27 علاوہکے لـکڑیکیکیکر کے شہتیر بنانا، تینوں دیواروں کے لئے پانچ پانچ شہتیر۔ وہ ہر دیوار تختوںکے
پر یوں لگائے جائیں کہ وہ دوسرےایکاُنہیں کے ساتھ ملائیں۔ درمیانی28 شہتیر دیوار کی آدھی اونچائی پر دیوار
سرےایککے تکسرےدوسرےسے لگایا جائے۔ شہتیروں29 تختوںکو ساتھکے لگانے کے لئے سونے کے
کڑے 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 باریکبھی کتان اور نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا دھاگا استعمال
کرنا۔ اُس پر بھی کسی ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے کروبی فرشتوں کا ڈیزائن بنوانا۔ 32 اِسے سونے کی
ہکوں سے کیکر لـکڑیکی کے چار ستونوں سے لٹکانا۔ اِن ستونوں پر سونا چڑھایا جائے اور وہ چاندی کے پائیوں پر
کھڑے ہوں۔ 33 یہ پردہ کمرےمُقّدس مُقّدسکو کمرےترین کرےالـگسے جسگا میں عہد کا صندوق
پڑا رہے پردےگا۔ کو لٹکانے بعدکے اُس مُقّدسپیچھےکے کمرےترین میں عہد رکھنا۔صندوقکا 34 پھر عہد
صندوقکے کفارےپر کا ڈھکنا رکھنا۔

میزجس35 میرےپر لئے مخصوص کی گئی روٹیاں پڑی رہتی ہیں پردےوہ کے کمرےمُقّدسباہر میں شمال
رکھیطرفکی جائے۔ اُس جنوبمقابلکے طرفکی شمع دان رکھا جائے۔

36 پھر خیمے دروازےکے 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۔ پردےاِس37 کو سونے کی ہکوں
لـکڑیکیکیکرسے کے لٹکانا۔سےستونوںپانچ ستونوںاِن بھیپر سونا اورجائے،چڑھایا پیتلوہ پائیوںکے ہوں۔کھڑےپر

27
جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ

1 کیکر لـکڑیکی قربانکی گاہ بنانا۔ اُس کی اونچائی ساڑھے فٹچار ہو جبکہ اُس کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے
ہو۔فٹساتسات اُس2 کے اوپر میںکونوںچاروں سینگایکایکسے سینگنکلے۔ اور قربان ایکگاہ ہی
ٹکڑے کے سبہوں۔ پر پیتل چڑھانا۔ اُس3 کا تمام ساز و سامان اور برتن بھی پیتل ہوںکے یعنی راکھ کو اُٹھا کر
لے جانے کی بالٹیاں، بیلچے، کانٹے، جلتے ہوئے کوئلے کے لئے برتن اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔

قربان4 گاہ کو اُٹھانے کے لئے پیتل کا جنگلا بنانا جو اوپر سے کھلا ہو۔ جنگلے کے چاروں کونوں کڑےپر
لگائے جائیں۔ 5 قربان گاہ کی آدھی اونچائی پر کنارہ لگانا، اور قربان گاہ کو جنگلے میں اِس کنارے تک رکھا
جائے۔ 6 اُسے اُٹھانے کے لئے کیکر کی دو یاں لـکڑ بنانا جن پر پیتل چڑھانا ہے۔ 7 اُن کو قربان گاہ کے دونوں
طرف کڑوںکے میں ڈال دینا۔



خروج 27:8 105 خروج 28:5
پوری8 قربان لـکڑیگاہ کی ہو، لیکن اندر سے کھوکھلی ہو۔ اُسے عین اُس نمونے مطابقکے بنانا جو مَیں تجھے

پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔
خیمے کا صحن

مُقّدس9 خیمے کے لئے صحن بنانا۔ اُس باریکچاردیواریکی کتان کپڑےکے سے بنائی چاردیواریجائے۔
کی لمبائی جنوب طرفکی فٹ150 ہو۔ کپڑے10 چاندیکو کی ہکوں اور پٹیوں لـکڑیسے کے 20 کھمبوں
ساتھکے لگایا جائے۔ ہر پیتلکھمبا کے پائے پر کھڑا ہو۔ چاردیواری11 شمال بھیطرفکی اِسی کی مانند ہو۔
خیمے12 مغربپیچھےکے چاردیواریطرفکی کی فٹ75چوڑائی ہو اور لـکڑیکپڑا کھمبوں10کے ساتھکے
لگایا جائے۔ یہ کھمبے بھی پیتل پائیوںکے کھڑےپر ہوں۔

منے،13 طلوعسورجسےجہاںطرفکیمشرقسا ہوتا ہو۔فٹ75بھیچوڑائیکیچاردیواریہے یہاں14-15
چاردیواری کا دروازہ ہو۔ دروازےکپڑا کے طرفدائیں ساڑھے فٹ22 چوڑا ہو اور اُس کے بائیں طرف بھی
اُتنا ہی چوڑا۔ اُسے دونوں طرف تین تین لـکڑی کے کھمبوں کے ساتھ لگایا جائے جو پیتل کے پائیوں پر کھڑے
ہوں۔ دروازے16 کا فٹ30پردہ چوڑا بنانا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور کتان سے
بنایا جائے، اور اُس پر کڑھائی کا کام ہو۔ یہ لـکڑیکپڑا کے چار کھمبوں کے ساتھ لگایا جائے۔ وہ بھی پیتل کے
پائیوں کھڑےپر ہوں۔

تمام17 پیتلکھمبے پائیوںکے ہوںکھڑےپر اور چاندیکپڑا کی ہکوں اور پٹیوں سے ہر کھمبے ساتھکے لگایا
جائے۔ چاردیواری18 کی 150لمبائی فٹ، فٹ75چوڑائی اور اونچائی ہو۔فٹ7ساڑھے کھمبوں تمامکے پائے
پیتل کے ہوں۔ 19 جو بھی ساز و مُقّدسسامان خیمے میں استعمال کیا جاتا ہے وہ سب پیتل کا ہو۔ خیمے اور
چاردیواری کی میخیں بھی پیتل کی ہوں۔

شمع دان کا تیل
اسرائیلیوں20 کو حکم دینا کہ تیرےوہ پاس کوٹے ہوئے زیتونوں خالصکا تیل لائیں تاکہ کمرےمُقّدس

کے شمع دان کے چراغ متواتر جلتے رہیں۔ ہارون21 اور اُس کے بیٹے شمع دان ملاقاتکو کے خیمے مُقّدسکے
کمرے میں رکھیں، پردےاُس کے منے پیچھےکےجسسا عہد صندوقکا اُسہے۔ میں وہ تیل لتے ڈا رہیں تاکہ
ربوہ کے منے سا شام سے لے تکصبحکر جلتا رہے۔ اسرائیلیوں کا یہ اصول تکابد قائم رہے۔

28
اماموں لباسکے

1 اپنے بھائی ہارون اور اُس کے بیٹوں ندب، ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر کو بُلا۔ مَیں نے اُنہیں اسرائیلیوں میں سے
چن لیا ہے تاکہ وہ اماموں حیثیتکی خدمتمیریسے کریں۔ 2 اپنے بھائی ہارون کے لئے لباسمُقّدس 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 روحکی سے بھر دیا ہے۔ ہارونجبکیونکہ مخصوصکو کیا جائے گا اور مُقّدسوہ خیمے
خدمتکی دےسرانجام گا تو اُسے اِن کپڑوں ضرورتکی ہو گی۔

اُس4 لئےکے لباسیہ بنانے :ہیں سینے کا بالاپوش،کیسہ، چوغہ، بُنا ہوا پگڑیزیرجامہ، اور کمربند۔ کپڑےیہ
اپنے بھائی ہارون اور اُس کے بیٹوں کے لئے بنوانے ہیں تاکہ وہ امام کے طور پر خدمت کر سکیں۔ 5 اِن کپڑوں
کے لئے سونا اور نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا دھاگا باریکاور کتان استعمال کیا جائے۔
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ہارون بالاپوشکا

بالاپوش6 کو بھی سونے اور نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور کتان سے بنانا ہے۔ اُس پر
کسی ماہر کاری گر سے کڑھائی کا کام کروایا جائے۔ اُس7 کی دو پٹیاں ہوں جو کندھوں پر رکھ کر منے سا اور
پیچھے بالاپوشسے کے ساتھ لـگی ہوں۔ اِس8 کے ایکعلاوہ پٹکا بُننا بالاپوشسےجسہے کو باندھا جائے اور
بالاپوشجو کے ایکساتھ ٹکڑا ہو۔ اُس کے لئے بھی سونا، نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا دھاگا باریکاور
کتان استعمال کیا جائے۔

9 پھر عقیِق احمر کے دو پتھر چن کر اُن پر اسرائیل کے بارہ بیٹوں کے نام کندہ کرنا۔ 10 ہر جوہر پر چھ چھ نام
اُن پیدائشکی ترتیبکی کے مطابق کندہ کئے جائیں۔ 11 یہ نام اُس طرح جوہروں پر کندہ کئے طرحجسجائیں
مُہر کندہ کی جاتی ہے۔ پھر دونوں جوہر سونے کے خانوں میں جڑ کر بالاپوش12 کی دو پٹیوں پر ایسے لگانا کہ
کندھوں پر آ جبجائیں۔ 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 معرفتکی میری مرضی معلوم کی جائے گی۔

ماہر کاری گر اُسے اُن ہی چیزوں سے بنائے جن سے ہارون بالاپوشکا بنایا گیا ہے یعنی سونے اور نیلے، ارغوانی
رنگقرمزیاور کے دھاگے باریکاور کتان سے۔ کپڑےجب16 ایککو دفعہ تہہ کیا گیا ہو تو کیسے کی لمبائی
اور چوڑائی نو نو انچ ہو۔

17 اُس پر چار قطاروں میں جواہر جڑنا۔ ہر قطار میں تین تین جوہر ہوں۔ پہلی قطار میں *لعل، †زبرجد اور
زمرد۔ دوسری18 میں فیروزہ، سنِگ حجر‡لاجورد §القمر۔ تیسری19 میں †عقیق*زرقون، اور یاقوِت ‡ارغوانی۔
چوتھی20 میں §پکھراج، عقیِق *احمر اور †یشب۔ ہر جوہر سونے کے خانے میں جڑا ہوا ہو۔ 21 یہ بارہ جواہر
اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی نمائندگی کرتے ایکایکہیں۔ جوہر ایکپر قبیلے کا نام کندہ کیا جائے۔ یہ نام اُس
طرح کندہ کئے طرحجسجائیں مُہر کندہ کی جاتی ہے۔

22 سینے کیسےکے خالصپر سونے کی زنجـیریںدو لگانا ڈوریجو ُگندھیطرحکی ہوئی ہوں۔ اُنہیں23 لگانے
کے لئے کڑےدو بنا کر کیسے کے اوپر کے کونوںدو پر لگانا۔ دونوںاب24 زنجـیریں اُن دو کڑوں لگانا۔سے 25 اُن
بالاپوشسرےدوسرےکے کندھوںکی والی پٹیوں کے خانوںدو ساتھکے جوڑ دینا، پھر منے سا لگانا۔طرفکی
کیسے26 نچلےکے دو کونوں پر بھی سونے کے کڑےدو لگانا۔ وہ بالاپوشاندر، لـگےطرفکی ہوں۔ اب27 دو
کڑےاَور بنا بالاپوشکر کی کندھوں والی پٹیوں پر لگانا۔ یہ بھی منے سا طرفکی 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۔
* 28:17 :لعل ایکیا قسم کا سرخ عقیق۔ یاد رہے کہ چونکہ قدیم زمانے کے جواہراتاکثر کے متروکنام ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا اِسہے،
لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ † 28:17 :زبرجد peridot ‡ 28:18 سنِگ :لاجورد lapis lazuli § 28:18 حجر
:القمر moonstone * 28:19 :زرقون hyacinth † 28:19 :عقیق agate ‡ 28:19 یاقوِت :ارغوانی amethyst
§ 28:20 :پکھراج topas * 28:20 عقیِق :احمر carnelian † 28:20 :یشب jasper
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بھیجب29 ہارون مقدِس میں داخل ہو ربکر کے حضور آئے گا وہ اسرائیلی قبیلوں کے نام اپنے دل پر سینے

کیسےکے صورتکی میں ساتھ لے جائے گا۔ یوں وہ قوم کی یاد دلاتا رہے گا۔
30 سینے کے کیسے میں دونوں قرعے بنام اُوریم اور ُمیم ت رکھے جائیں۔ وہ بھی مقدِس میں رب کے منے سا آتے

وقت ہارون دلکے پر ہوں۔ ربہارونجبیوں کے حضور ہو گا ربتو مرضیکی پوچھنے کا وسیلہ ہمیشہ اُس
دلکے پر ہو گا۔

ہارون کا چوغہ
بھیچوغہ31 بُننا۔ پوریوہ طرح نیلے دھاگے سے بنایا جائے۔ چوغے بالاپوشکو پہلےسے پہنا جائے۔ اُس32

گریبانکے کو بُنے ہوئے مضبوطسےکالر کیا جائے تاکہ وہ نہ پھٹے۔ نیلے،33 ارغوانی رنگقرمزیاور دھاگےکے
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۔

ہارون35 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 کرنا، رب’ کے لئے مخصوص و ‘مُقّدس۔ یہ الفاظ یوں

کندہ طرحجسجائیںکئے مُہر کندہ کی جاتی ہے۔ اُسے37 نیلی ڈوری پگڑیسے کے منے سا والے سےحصے لگایا
جائے 38 تاکہ وہ ہارون ماتھےکے پر پڑی بھیجبرہے۔ وہ مقدِس میں جائے تو یہ تختی ساتھ اسرائیلیجبہو۔
اپنے نذرانے لا ربکر کے لئے مخصوص لیکنکریں غلطیکسی باعثکے قصوروار ہوں تو اُن کا یہ قصور ہارون
پر منتقل ہو گا۔ اِس لئے یہ تختی وقتہر اُس ماتھےکے پر ہو ربتاکہ اسرائیلیوں کو قبول کر لے۔

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

ہارون40 کے بیٹوں کے لئے بھی زیر جامے، کمربند اور یاں پگڑ بنانا تاکہ وہ پُروقار اور شاندار نظر آئیں۔ 41 یہ
سب اپنے بھائی ہارون اور اُس بیٹوںکے کو پہنانا۔ اُن سروںکے پر تیل ُنڈیل ا کر اُنہیں مسح کرنا۔ یوں اُنہیں اُن کے
عُہدے 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۔ بھیجب43 ہارون اور اُس کے ملاقاتبیٹے میںخیمےکے داخل ہوں تو اُنہیں یہ پاجامے پہننے اِسیہیں۔
جبطرح اُنہیں کمرےمُقّدس خدمتمیں کرنے کے لئے قربان گاہ پاسکے آنا ہوتا ہے تو وہ یہ پہنیں، ورنہ وہ
قصوروار ٹھہر کر مر جائیں گے۔ یہ ہارون اور اُس کی اولاد کے لئے ایک ابدی اصول ہے۔

29
اماموں مخصوصیتکی

اماموں1 کو مقدِس خدمتمیریمیں کے لئے مخصوص کرنے کا یہ یقہ طر :ہے
ایک جوان بَیل اور بےعیبدو مینڈھے چن لینا۔ میدےبہترین2 سے تین قسم کی چیزیں پکانا جن میں خمیر نہ

ہو۔ پہلے، سادہ روٹی۔ دوسرے، جسروٹی میں تیل ڈالا گیا ہو۔ تیسرے، جسروٹی پر تیل لگایا گیا ہو۔ 3 یہ
چیزیں ٹوکری میں رکھ کر جوان بَیل اور دو مینڈھوں کے ربساتھ پیشکو کرنا۔ 4 پھر ہارون اور اُس کے بیٹوں
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کو ملاقات کے خیمے دروازےکے پر لا کر غسل کرانا۔ 5 اِس کے بعد زیرجامہ، بالاپوشچوغہ، اور سینے کا
کیسہ لے ہارونکر کو بالاپوشپہنانا۔ کو اُس مہارتکے سے بُنے پٹکےہوئے یعےکے ذر باندھنا۔ اُس6 سرکے
پر پگڑی باندھ کر اُس پر سونے مُقّدسکی تختی لگانا۔ ہارون7 سرکے پر مسح کا تیل ُنڈیل ا کر اُسے مسح کرنا۔

8 پھر اُس بیٹوںکے کو آگے لا کر زیرجامہ پہنانا۔ 9 اُن یاںکے پگڑ اور کمربند باندھنا۔ یوں تُو ہارون اور اُس کے
بیٹوں کو اُن منصبکے پر مقرر وہصرفکرنا۔ اور اُن اولادکی رہیں۔کرتےخدمتمیریمیںمقدِستکہمیشہ

بَیل10 ملاقاتکو خیمےکے کے منے سا لانا۔ ہارون اور اُس کے بیٹے اُس سرکے پر اپنے ہاتھ رکھیں۔ اُسے11
دروازےکےخیمے منےکے حضورکےربسا کرنا۔ذبح بَیل12 میںخونکے کچھسے اپنیکرلے اُنگلی قربانسے
گاہ کے سینگوں پر لگانا اور باقی خون قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیل ا دینا۔ یوں13 انتڑ پر کی تمام چربی، جوڑ کلیجی
اور گُردےدونوں اُن کی سمیتچربی لے کر قربان گاہ پر جلا دینا۔ لیکن14 بَیل کے گوشت، کھال اور یوں انتڑ
کے گوبر کو خیمہ گاہ کے باہر جلا دینا۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔

اِس15 کے بعد پہلے مینڈھے کو لے آنا۔ ہارون اور اُس کے بیٹے اپنے ہاتھ مینڈھے کے سر پر رکھیں۔ 16 اُسے
ذبح کر کے اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکنا۔ 17 مینڈھے ٹکڑےٹکڑےکو کر کے اُس کی یوں انتڑ
اور پنڈلیوں کو دھونا۔ پھر اُنہیں سر اور باقی ٹکڑوں کے ساتھ ملا کر پورے18 مینڈھے کو قربان گاہ پر جلا دینا۔
جلنے والی یہ ربقربانی کے لئے بھسم ہونے والی قربانی ہے، اور اُس کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

دوسرےاب19 مینڈھے کو لے آنا۔ ہارون اور اُس کے بیٹے اپنے ہاتھ مینڈھے کے سر پر رکھیں۔ اُس20 کو
ذبح کرنا۔ اُس کے خون میں سے کچھ لے کر ہارون اور اُس کے بیٹوں کے ہنے د کان کی لَو پر لگانا۔ اِسی طرح
خون کو اُن کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں انگوٹھوںکے پر بھی لگانا۔ باقی قربانخون گاہ کے پہلوؤںچار پر چھڑکنا۔
21 جو خون قربان گاہ پر پڑا ہے اُس میں سے کچھ لے کر اور مسح کے تیل کے ساتھ ملا کر ہارون اور اُس کے
کپڑوں پر چھڑکنا۔ اِسی طرح اُس کے بیٹوں اور اُن کے کپڑوں پر بھی چھڑکنا۔ یوں وہ اور اُس کے بیٹے خدمت کے
لئے مخصوص مُقّدسو ہو جائیں گے۔

اِس22 مینڈھے خاصکا 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 ساریکی چربی، جوڑ کلیجی، گُردےدونوں اُن کی چربی
سمیت اور دہنی الـگران کرنی ہے۔ اُس23 ٹوکری میں سے ربجو کے حضور یعنی خیمے دروازےکے پر پڑی
ایکہے سادہ ایکروٹی، تیلمیںجسروٹی ڈالا گیا ہو ایکاور جسروٹی پر تیل لگایا گیا ہو نکالنا۔ 24 مینڈھے
الـگسے کی گئی چیزیں اور بےخمیری روٹی ٹوکریکی کی یہ چیزیں لے کر ہارون اور اُس کے بیٹوں کے ہاتھوں
میں دینا، اور وہ اُنہیں ہلانے والی قربانی کے طور ربپر کے منے سا ہلائیں۔ 25 پھر یہ چیزیں اُن واپسسے لے کر
بھسم ہونے والی قربانی کے ساتھ قربان گاہ پر جلا دینا۔ یہ رب کے لئے جلنے والی قربانی ہے، اور اُس کی خوشبو
رب کو پسند ہے۔

اب26 اُس مینڈھے کا سینہ لینا جس کی معرفت ہارون کو اماِم اعظم کا اختیار دیا جاتا ہے۔ سینے کو بھی
ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے منے سا ہلانا۔ یہ سینہ قربانی کا تیرا حصہ ہو گا۔ یوں27 تجھے ہارون اور
اُس کے بیٹوں 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
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اُٹھایا جائے۔ ہارون28 اور اُس کی اولاد کو اسرائیلیوں طرفکی سے تکہمیشہ یہ ملنے کا حق جبہے۔ بھی
رباسرائیلی کو اپنی سلامتی کی پیشقربانیاں کریں تو اماموں کو یہ ٹکڑےدو ملیں گے۔

فوتہارونجب29 ہو جائے گا تو اُس لباسمُقّدسکے اُس کی اولاد میں سے اُس مرد کو دینے ہیں جسے
مسح کر ہارونکے کی جگہ مقرر کیا جائے گا۔ 30 جو بیٹا اُس کی جگہ مقرر کیا جائے گا اور مقدِس خدمتمیں
کرنے کے لئے ملاقات خیمےکے میں آئے گا وہ ساتلباسیہ تکدن پہنے رہے۔

31 جو مینڈھا ہارون اور اُس کے بیٹوں کی مخصوصیت کے لئے ذبح کیا گیا ہے اُسے مُقّدس جگہ پر اُبالنا ہے۔
32 پھر ہارون اور اُس کے بیٹے ملاقات کے خیمے دروازےکے پر مینڈھے کا گوشت اور ٹوکری کی بےخمیری
روٹیاں کھائیں۔ 33 وہ یہ چیزیں جنکھائیں اُنہیںسے گناہوں کا کفارہ اور امام کا عُہدہ ملا لیکنہے۔ کوئی اَور
یہ نہ کھائے، کیونکہ مخصوصیہ مُقّدسو ہیں۔ 34 اور 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 بیٹوںکے کو امام کرےمقرر گا تو ہدایتمیریعین پر عمل کرنا۔ دنساتتقریبیہ
تک منائی جائے۔ اِس36 کے دوران گناہ کی قربانی کے طور پر ایکروزانہ جوان بَیل ذبح کرنا۔ اِس سے تُو قربان
گاہ کا دےکفارہ کر اُسے ہر طرح کی ناپاکی کرےپاکسے گا۔ اِس کے علاوہ اُس پر مسح کا تیل ُنڈیلنا۔ ا
اِس سے میرےوہ لئے مخصوص مُقّدسو ہو جائے گا۔ قربانتکدنسات37 گاہ کا دےکفارہ کر پاکاُسے
صاف کرنا اور اُسے تیل مخصوصسے مُقّدسو کرنا۔ پھر قربان مُقّدسنہایتگاہ ہو گی۔ بھیجو اُسے چھوئے گا
وہ مخصوصبھی مُقّدسو ہو جائے گا۔

روزمرہ کی قربانیاں
38 ایکایکروزانہ سال کے دو بھیڑ کے نر بچے قربان گاہ پر جلا دینا، ایک39 کو صبح کے دوسرےوقت،

سورجکو غروبکے ہونے کے عین بعد۔ پہلے40 جانور کے ساتھ ڈیڑھ کلو گرام بہترین پیشمیدہ کیا جائے جو
کوٹے ہوئے زیتونوں ایککے لٹر تیل کے ساتھ 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 مُقّدسسے خیمے دروازےکے ربپر
کے حضور چڑھائیں۔ وہاں مَیں تم سے ملا کروں گا اور تم سے ہم کلام ہوں گا۔ وہاں43 مَیں اسرائیلیوں سے بھی
ملا کروں گا، اور وہ میرےجگہ جلال مخصوصسے مُقّدسو ہو جائے گی۔ یوں44 ملاقاتمَیں خیمےکے اور
قربان گاہ مخصوصکو کروں گا اور ہارون اور اُس کے بیٹوں مخصوصکو کروں گا تاکہ وہ اماموں حیثیتکی
خدمتمیریسے کریں۔

تب45 مَیں اسرائیلیوں کے درمیان رہوں گا اور اُن کا خدا ہوں گا۔ 46 وہ جان لیں گے کہ ربمَیں اُن کا خدا
ہوں، کہ مَیں اُنہیں مصر نکالسے لایا تاکہ اُن کے سکونتدرمیان کروں۔ ربمَیں اُن کا خدا ہوں۔

30
بخور جلانے کی قربان گاہ

1 کیکر لـکڑیکی کی قربان گاہ جسبنانا پر بخور جلایا جائے۔ 2 وہ فٹڈیڑھ لمبی، اِتنی چوڑیہی اور تین فٹ
اونچی ہو۔ اُس کے چاروں کونوں میں سینگسے نکلیں جو قربان گاہ کے ایکساتھ ٹکڑےہی سے بنائے گئے
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ہوں۔ اُس3 کی اوپر کی سطح، اُس کے چار پہلوؤں اور اُس سینگوںکے خالصپر سونا چڑھانا۔ اوپر سطحکی 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 خیمےکو میںکمرےمُقّدسکے پردےاُس کے منے سا پیچھےکےجسرکھنا عہد صندوقکا
اور اُس کا ڈھکنا ہوں گے، وہ ڈھکنا جہاں مَیں تجھ سے ملا کروں گا۔ ہارونجب7 ہر صبح شمع دان کے چراغ
کرےتیار اُس وقت وہ اُس پر خوشبودار بخور جلائے۔ سورج8 غروبکے ہونے کے بعد بھی جب وہ دوبارہ
چراغوں کی دیکھ کرےبھال گا تو وہ ساتھ ساتھ بخور 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 پیشنذریںکی کی جائیں۔ ہارون10 سال ایکمیں دفعہ اُس کا دےکفارہ کر پاکاُسے اِسکرے۔ کے
لئے کفارےوہ دنکے اُس قربانی کا کچھ خون سینگوں پر لگائے۔ یہ اصول بھی تکابد قائم رہے۔ یہ قربان گاہ
رب کے لئے مُقّدسنہایت “ہے۔

شماریمردم پیسےکے
رب11 نے موسٰی سے کہا، 12 جب” بھی تُو اسرائیلیوں کی مردم کرےشماری تو لازم ہے کہ جن کا شمار

کیا گیا ہو وہ رب کو اپنی جان کا فدیہ دیں تاکہ اُن میں وبا نہ پھیلے۔ جسجس13 کا شمار کیا گیا ہو وہ چاندی
کے آدھے ِسکے کے برابر رقم اُٹھانے والی قربانی کے طور پر دے۔ ِسکے کا وزن مقدِس کے ِسکوں کے برابر ہو۔
یعنی چاندی کے ِسکے کا وزن 11 گرام ہو، اِس لئے چھ گرام چاندی دینی ہے۔ کیجس14 بھی عمر 20 سال
یا اِس سے زائد ہو ربوہ کو یہ رقم اُٹھانے والی قربانی کے طور پر دے۔ 15 امیر اور غریب دونوں اِتنا ہی دیں،
کیونکہ یہی نذرانہ رب پیشکو کرنے تمہاریسے جان کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ کفارے16 کی یہ ملاقاترقم
کے خیمے خدمتکی کے لئے استعمال کرنا۔ پھر یہ ربنذرانہ کو یاد دلاتا رہے گا تمہاریکہ جانوں کا کفارہ
دیا گیا “ہے۔

دھونے حوضکا
موسٰینےرب17 سے کہا، پیتل”18 کا ڈھانچا جسبنانا پیتلپر حوضکا بنا کر رکھنا دھونےحوضیہہے۔

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

مسح کا تیل
رب22 نے موسٰی سے کہا، مسح”23 تیلکے کے لئے عمدہ قسم کے مسالے استعمال کرنا۔ 6 کلو گرام آِب

مُر، 3 کلو گرام خوشبودار دارچینی، 3 کلو گرام خوشبودار بید 24 اور 6 کلو گرام تیج پات۔ یہ چیزیں مقدِس کے
باٹوں حسابکے سے تول کر چار لٹر زیتون کے تیل میں ڈالنا۔ سب25 کچھ ملا کر خوشبودار تیل تیار کرنا۔ وہ
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مُقّدس ہے اور صرف اُس وقت استعمال کیا جائے جب کوئی چیز یا میرےشخص لئے مخصوص و مُقّدس کیا
جائے۔

یہی26 تیل لے ملاقاتکر کا خیمہ اور اُس کا سارا سامان مسح کرنا یعنی خیمہ، عہد کا صندوق، 27 میز اور
اُس کا سامان، دانشمع اور اُس کا سامان، بخور جلانے قربانکی گاہ، جانوروں28 کو چڑھانے قربانکی گاہ اور
اُس کا سامان، دھونے حوضکا اور اُس کا ڈھانچا۔ یوں29 تُو یہ تمام مخصوصچیزیں کرےمُقّدسو گا۔ اِس
سے مُقّدسنہایتوہ ہو جائیں گی۔ جو بھی اُنہیں چھوئے گا مُقّدسوہ ہو جائے گا۔

ہارون30 اور اُس بیٹوںکے بھیکو تیلاِس مسحسے کرنا تاکہ مُقّدسوہ ہو میرےکر لئے امام سرانجامکامکا
دے سکیں۔ اسرائیلیوں31 کو دےکہہ کہ یہ تیل میرےتکہمیشہ لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔ اِس32 لئے
اِسے اپنے لئے استعمال نہ کرنا اور نہ اِس ترکیب سے اپنے لئے تیل بنانا۔ یہ مخصوصتیل مُقّدسو ہے اور تمہیں
بھی اِسے یوں ٹھہرانا ہے۔ 33 جو ترکیباِس سے عام استعمال کے لئے تیل بناتا ہے یا کسی شخصعام پر لگاتا ہے
اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا “ہے۔

بخور کی قربانی
رب34 نے موسٰی سے کہا، بخور” اِس ترکیب سے بنانا :ہے مصطکی، *اونِکا، بریجا خالصاور لُبان برابر کے

میںحصوں ملا35 کر خوشبودار بخور بنانا۔ عطرساز کا یہ کام خالصنمکین، مُقّدساور ہو۔ اِس36 میں سے کچھ
پیس کر پاؤڈر بنانا ملاقاتاور خیمےکے میں عہد صندوقکے کے منے سا ڈالنا مَیںجہاں تجھ سے ملا کروں گا۔
اِس بخور مُقّدسکو ترین ٹھہرانا۔ ترکیباِسی37 مطابقکے اپنے لئے بخور نہ بنانا۔ رباِسے کے لئے مخصوص

مُقّدسو ٹھہرانا ہے۔ 38 جو بھی اپنے ذاتی استعمال کے لئے اِس قسم کا بخور بنائے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا
ڈالنا “ہے۔

31
بضلی ایل اُہلیاباور

1 ربپھر موسٰینے کہا،سے مَیں”2 یہوداہنے قبیلےکے ایلبضلیکے اُوریبن بن حور چنکو لیا تاکہہے وہ
مُقّدس خیمے کی تعمیر میں راہنمائی کرے۔ مَیں3 نے اُسے الٰہی روح سے معمور کر کے سمجھحکمت، اور تعمیر
کے ہر کام کے لئے درکار دےعلم دیا ہے۔ 4 وہ نقشے بنا کر اُن مطابقکے چاندیسونے، اور پیتل کی چیزیں بنا
سکتا ہے۔ 5 وہ جواہر کاٹکو کر جڑنے قابلیتکی رکھتا ہے۔ لـکڑیوہ تراشکو کر اُس مختلفسے چیزیں بنا
سکتا ہے۔ سارےبہتوہ اَور کاموں میں مہارتبھی رکھتا ہے۔

ساتھ6 ہی مَیں نے دان کے قبیلے اُہلیابکے بن سمکاخی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہر کام میں اُس کی مدد
کرے۔ اِس کے علاوہ مَیں نے تمام سمجھ دار کاری گروں مہارتکو دی ہے تاکہ سبوہ کچھ ہدایاتاُن کے
مطابق بنا سکیں جو مَیں نے دیتجھے ہیں۔ 7 ملاقاتیعنی کا کفارےخیمہ، کے سمیتڈھکنے عہد کا صندوق
اور خیمے کا سارا دوسرا سامان، 8 میز اور اُس کا سامان، خالص سونے کا شمع دان 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 جو ہارون اور اُس کے بیٹے مقدِس میں خدمت کرنے کے لئے پہنتے
* 30:34 :اونِکا onycha (unguis odoratus)
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ہیں، مسح11 تیلکا اور مقدِس کے لئے بخور۔خوشبودار کچھسبیہ ویسےوہ بنائیںہی مَیںجیسے تجھےنے حکم
دیا “ہے۔

سبت یعنی ہفتے کا دن
اسرائیلیوں”13کہا،سےموسٰینےرب12 کو بتا سبتہرکہ مناؤ۔ضروردنکا سبتکیونکہ نمایاںایکدنکا

نشان جانسےجسہے لیا جائے گا کہ ربمَیں ہوں جو مخصوصتمہیں مُقّدسو کرتا ہوں۔ اور یہ میرےنشان
تمہارےاور درمیان نسل در نسل قائم رہے گا۔ سبت14 کا دن ضرور منانا، کیونکہ تمہارےوہ لئے مخصوص و
مُقّدس ہے۔ جو بھی اُس کی کرےبےحرمتی وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ جو بھی اِس دن کرےکام اُسے
اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ دنچھ15 کام لیکنکرنا، ساتواں دن آرام کا دن ربوہہے۔ کے لئے مخصوص
مُقّدسو ہے۔

16 اسرائیلیوں کو حال میں اور مستقبل میں سبت کا دن ابدی عہد سمجھ کر منانا ہے۔ 17 وہ میرے اور
اسرائیلیوں کے درمیان ابدی نشان ہو گا۔ ربکیونکہ نے چھ دن کے دوران آسمان و زمین کو بنایا جبکہ ساتویں
دن اُس نے آرام کیا اور تازہ دم ہو “گیا۔

شریعترب کی تختیاں دیتا ہے
18 یہ سب کچھ 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 دامنکے لوگمیں موسٰی کے انتظار میں رہے، بہتلیکن دیر ہو ایکگئی۔ دن وہ ہارون کے گرد جمع

ہو کر کہنے ہمارےآئیں،”لـگے، 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۔

ہارونمیںجواب2 یاں،کیآپ”کہا،نے بیو بیٹے بیٹیاںاور اپنی بالیاںکیسونے اُتار پاسمیرےکر “آئیں۔لے
لوگسب3 اپنی بالیاں اُتار اُتار ہارونکر پاسکے آئےلے 4 تو اُس یوراتیہنے ز لے کر ڈھالبچھڑا بچھڑےدیا۔
کو دیکھ لوگکر بول اُٹھے، اے” اسرائیل، تیرےیہ دیوتا ہیں جو تجھے مصر نکالسے “لائے۔

ہارونجب5 نے یہ دیکھا تو اُس بچھڑےنے کے منے سا قربان گاہ بنا کر اعلان کیا، کل” ربہم کی تعظیم
میں عید منائیں “گے۔ اگلے6 لوگدن سویرےصبح اُٹھے اور بھسم ہونے والی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں
چڑھائیں۔ وہ کھانے پینے کے لئے بیٹھ گئے اور پھر اُٹھ رنگکر رلیوں میں اپنے دل بہلانے لـگے۔

موسٰی اپنی قوم شفاعتکی کرتا ہے
7 اُس وقت رب نے موسٰی سے کہا، پہاڑ” سے اُتر لوگتیرےجا۔ جنہیں تُو مصر سے نکال لایا بڑی شرارتیں

کر رہے ہیں۔ 8 وہ جلدیکتنی سے اُس راستے ہٹسے گئے جسہیں پر چلنے کے لئے مَیں نے اُنہیں حکم دیا تھا۔
اُنہوں نے اپنے لئے ڈھالا ہوا بچھڑا بنا کر اُسے سجدہ کیا ہے۔ اُنہوں نے اُسے پیشقربانیاں کر کے کہا ہے، اے’
اسرائیل، تیرےیہ دیوتا ہیں۔ یہی تجھے مصر سے نکال لائے “۔‘ہیں 9 الله نے موسٰی سے کہا، مَیں” نے دیکھا
ہے کہ یہ قوم بڑی ہٹ دھرم ہے۔ اب10 مجھے روکنے کوششکی نہ کر۔ مَیں اُن پر اپنا غضب ُنڈیل ا کر اُن کو
رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا۔ اُن کی جگہ مَیں تجھ بڑیایکسے قوم بنا دوں “گا۔
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لیکن11 موسٰی نے کہا، اے” رب، تُو اپنی قوم پر اپنا غصہ کیوں اُتارنا چاہتا ہے؟ تُو خود اپنی عظیم قدرت

اُسےسے مصر نکالسے لایا ہے۔ کیوںمصری12 کہیں، اسرائیلیوںرب’ بُرےاِسصرفکو مقصد ہمارےسے
ملـک نکالسے لے گیا پہاڑیاُنہیںکہہے میںعلاقے مار ڈالے اور یوں اُنہیں زمینرُوئے 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 کی تعداد یوں بڑھاؤں گا کہ وہ آسمان کے
ستاروں کے برابر ہو جائے گی۔ مَیں اُنہیں ملـکوہ دوں جسگا کا وعدہ مَیں نے کیا ہے، اور وہ اُسے ہمیشہ کے
لئے میراث میں پائیں “۔‘گے

موسٰی14 کے کہنے ربپر نہیںوہنے جسکیا اعلانکا 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 ہاتھوںکے 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

موسٰی18 نہ”دیا،جوابنے تو مندوںفتحیہ نعرےکے ہیں، مجھےپکار۔چیخکیہوؤںکھائےشکستنہ گانے
والوں کی آواز دےسنائی رہی “ہے۔

وہجب19 خیمہ گاہ نزدیککے پہنچا تو اُس لوگوںنے کو سونے بچھڑےکے کے منے سا ناچتے دیکھا۔ہوئے
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 اسرائیلیوںنے کے بنائے بچھڑےہوئے کو جلا دیا۔ جو کچھ بچ گیا اُسے اُس پیسپیسنے کر پاؤڈر بنا
ڈالا اور پاؤڈر پانی چھڑکپر کر اسرائیلیوں کو پلا دیا۔

21 اُس نے ہارون سے پوچھا، اِن” لوگوں تمہارےنے ساتھ کیا کِیا کہ تم نے اُنہیں بڑےایسے گناہ میں پھنسا
“دیا؟ 22 ہارون نے کہا، میرے” آقا۔ غصے نہ ہوں۔ آپ 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 ہوئے ہماری راہنمائی کریں۔
کیونکہ کیا معلوم بندےاُسکہ موسٰی کو کیا ہوا ہمیںجوہے مصر نکالسے ‘لایا۔ اِس24 لئے مَیں نے اُن کو جس’بتایا، پاسکے سونے یوراتکے ز ہیں وہ اُنہیں اُتار ‘لائے۔ جو کچھ اُنہوں نے مجھے دیا اُسے مَیں آگنے میں
پھینک دیا تو ہوتے ہوتے سونے کا یہ بچھڑا نکل “آیا۔

25 موسٰی نے دیکھا لوگکہ بےقابو ہو گئے ہیں۔ 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 جو”بولا، رببھی کا بندہ ہے پاسمیرےوہ جواب“آئے۔ میں لاوی کے قبیلے کے لوگتمام اُس پاسکے جمع ہو
گئے۔ 27 پھر موسٰی نے اُن سے کہا، رب” اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، ایکہر’ اپنی تلوار لے کر خیمہ گاہ میں
سے سرےایکگزرے۔ دروازےکے سے شروع کر سرےدوسرےکے تکدروازےکے چلتے چلتے ہر ملنے
والے کو جان سے مار دو، چاہے وہ تمہارا بھائی، دوست یا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر مُڑ کر مارتے مارتے
دروازےپہلے واپسپر آ “۔‘جاؤ
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یوں28 لاو نے موسٰی ہدایتکی پر عمل کیا تو اُس ًدن تقریبا 3,000 ہلاکمرد ہوئے۔ 29 یہ دیکھ کر موسٰی

یوںنے لاو آج”کہا،سے آپاپنے لئےکےکرنےخدمتکیربمیںمقدِسکو مخصوص مُقّدسو کرو، کیونکہ
تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں خلافکے لڑنے کے لئے تیار تھے۔ اِس لئے رب تم دےبرکتآجکو “گا۔

اگلے30 دن موسٰی اسرائیلیوںنے باتسے کی، تم” نہایتنے سنگین گناہ کیا توبھیہے۔ ربابمَیں پاسکے
پہاڑ پر جا رہا ہوں۔ شاید تمہارےمَیں گناہ کا “سکوں۔دےکفارہ

31 چنانچہ موسٰی ربنے پاسکے واپس جا کر کہا، ہائے،” اِس قوم نہایتنے سنگین گناہ کیا ہے۔ اُنہوں
نے اپنے لئے سونے کا دیوتا بنا لیا۔ مہربانی32 کر معافاُنہیںکے لیکنکر۔ اگر تُو معافاُنہیں کرےنہ تو پھر مجھے
بھی اپنی کتاباُس میں سے میںجسدےمٹا تُو نے اپنے لوگوں کے نام درج کئے “ہیں۔ رب33 جوابنے دیا،
صرفمَیں” اُس کو اپنی کتاب میں سے مٹاتا ہوں جو میرا گناہ کرتا ہے۔ اب34 جا، لوگوں کو اُس جگہ چللے
جس کا ذکر مَیں نے کیا ہے۔ میرا تیرےفرشتہ آگے آگے چلے گا۔ لیکن جب سزا کا مقررہ دن آئے گا تب مَیں
اُنہیں سزا دوں “گا۔

35 پھر رب نے اسرائیلیوں کے درمیان وبا پھیلنے دی، اِس لئے کہ اُنہوں نے بچھڑےاُس کی پوجا کی تھی جو
ہارون نے بنایا تھا۔

33
رب1 نے موسٰی سے کہا، اِس” جگہ سے روانہ ہو جا۔ اُن لوگوں کو لے جنکر کو تُو مصر نکالسے لایا ہے

ملـکاُس کو جسجا کا وعدہ مَیں نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا ہے۔ اُن ہی سے مَیں نے قَسم کھا کر
کہا تھا، مَیں’ ملـکیہ تمہاری اولاد کو دوں ‘گا۔ تیرےمَیں2 آگے آگے فرشتہ بھیج کر کنعانی، اموری، ِحتّی،
فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی اقوام کو ملـکاُس سے نکال دوں گا۔ 3 اُٹھ، ملـکاُس کو جا جہاں دودھ اور شہد کی
کثرت ہے۔ لیکن مَیں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تم اِتنے ہٹ دھرم ہو کہ اگر مَیں ساتھ جاؤں تو خطرہ ہے کہ تمہیں
وہاں پہنچنے سے پہلے ہی برباد کر “دوں۔

جب4 اسرائیلیوں نے یہ سخت الفاظ سنے تو وہ ماتم کرنے لـگے۔ کسی نے بھی اپنے یور ز نہ پہنے، 5 کیونکہ
رب نے موسٰی سے کہا تھا، اسرائیلیوں” کو بتا کہ ہٹتم دھرم ہو۔ اگر ایکمَیں لمحہ تمہارےبھی 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

وقتاُس7 موسٰی نے خیمہ لے کر اُسے کچھ فاصلے پر خیمہ گاہ کے باہر لگا دیا۔ اُس نے اُس کا نام ملاقات’
کا رکھا۔‘خیمہ یافتمرضیکیرببھیجو در کرنا چاہتا وہ خیمہ گاہ نکلسے وہاںکر جاتا۔ بھیجب8 موسٰی
خیمہ گاہ سے نکل کر وہاں جاتا تو لوگتمام اپنے خیموں کے دروازوں کھڑےپر ہو کر موسٰی کے پیچھے دیکھنے
لـگتے۔ اُس ملاقاتکے خیمےکے میں اوجھل تکہونے وہ اُسے دیکھتے ہتے۔ ر

موسٰی9 داخلمیںخیمےکے ہونے پر بادل ستونکا اُتر خیمےکر دروازےکے پر ٹھہر جاتا۔ جتنی ربتکدیر
موسٰی سے باتیں کرتا اُتنی تکدیر وہ وہاں ٹھہرا رہتا۔ جب10 اسرائیلی ملاقات کے خیمے دروازےکے پر بادل
کا ستون دیکھتے تو وہ اپنے اپنے خیمے دروازےکے کھڑےپر ہو کر سجدہ کرتے۔ رب11 موسٰی سے برُو رُو باتیں
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کرتا تھا، شخصایسے کی طرح جو دوستاپنے سے باتیں کرتا ہے۔ اِس 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
12 موسٰی ربنے سے کہا، دیکھ،” تُو مجھ سے کہتا آیا ہے کہ اِس قوم کو کنعان لے چل۔ لیکن میرےتُو

بھیجےکوکسساتھ گا؟ تُو تکابنے باتیہ مجھے نہیں بتائی حالانکہ تُو نے کہا ہے، مَیں’ تجھے بنام جانتا ہوں،
تجھے میرا کرم حاصل ہوا ‘ہے۔ 13 اگر مجھے واقعی تیرا کرم حاصل ہے تو مجھے اپنے راستے دکھا تاکہ مَیں تجھے
جان لوں اور تیرا کرم مجھے حاصل ہوتا رہے۔ باتاِس کا خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی اُمّت “ہے۔

رب14 جوابنے دیا، مَیں” تیرےخود ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں “گا۔ 15 موسٰی نے کہا، اگر” تُو
خود ساتھ نہیں چلے گا تو پھر ہمیں یہاں سے روانہ نہ کرنا۔ 16 اگر ہمارےتُو ساتھ نہ جائے طرحکستو پتا چلے گا
مجھےکہ اور تیری قوم کو تیرا حاصلکرم ہوا اِسیصرفہمہے؟ وجہ سے دنیا کی دیگر قوموں الـگسے اور ممتاز
“ہیں۔

رب17 نے موسٰی سے کہا، مَیں” تیری یہ درخواست بھی پوری کروں گا، کیونکہ تجھے میرا کرم حاصل ہوا
ہے اور مَیں تجھے بنام جانتا “ہوں۔

18 پھر موسٰی بولا، براہِ” کرم مجھے اپنا جلال “دکھا۔ رب19 جوابنے دیا، مَیں” اپنی پوری بھلائی تیرے
منے سا سے گزرنے دوں گا تیرےاور منے سا ہی اپنے نام رب کا اعلان کروں گا۔ جسمَیں پر مہربان ہونا چاہوں
اُس پر مہربان ہوتا ہوں، جساور پر رحم کرنا چاہوں اُس پر رحم کرتا ہوں۔ لیکن20 تُو میرا نہیںچہرہ دیکھ سکتا،
کیونکہ جو بھی میرا چہرہ دیکھے وہ زندہ نہیں رہ “سکتا۔ 21 پھر رب نے فرمایا، ایکپاسمیرےدیکھ،” جگہ
وہاںہے۔ کی چٹان پر کھڑا ہو جا۔ جب22 میرا جلال وہاں گزرےسے گا تو مَیں تجھے چٹان شگافایککے
میں رکھوں گا اور اپنا تیرےہاتھ اوپر پھیلاؤں گا تاکہ میرےتُو گزرنے محفوظدورانکے 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 نے پٹخ 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،
تکیہاں کہ یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل بھی پہاڑ دامنکے میں نہ “چریں۔

4 چنانچہ موسٰی نے دو تراشتختیاں لیں جو پہلی کی مانند تھیں۔ پھر وہ سویرےصبح اُٹھ کر سینا پہاڑ پر چڑھ گیا
ربطرحجس نے اُسے حکم دیا تھا۔ اُس کے ہاتھوں میں پتھر کی دونوں تختیاں تھیں۔ جب5 وہ چوٹی پر پہنچا تو
رب بادل میں اُتر آیا اور اُس کھڑےپاسکے ہو کر اپنے نام رب کا اعلان کیا۔ 6 موسٰی کے منے سا سے گزرتے
ہوئے اُس نے پکارا، رب،” رب، رحیم اور مہربان خدا۔ تحمل، شفقت اور وفا سے بھرپور۔ 7 وہ ہزاروں پر اپنی
شفقت قائم رکھتا اور لوگوں کا قصور، نافرمانی اور معافگناہ کرتا لیکنہے۔ وہ ایکہر کو اُس مناسبکی سزا
بھی دیتا والدینجبہے۔ گناہ کریں تو اُن کی اولاد کو بھی تیسری اور تکپشتچوتھی سزا کے نتائج بھگتنے پڑیں
“گے۔
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8 موسٰی جلدینے جھکسے کر سجدہ کیا۔ اُس9 نے کہا، اے” رب، اگر مجھ پر تیرا کرم ہو ہمارےتو ساتھ

یہبےشکچل۔ ہٹقوم دھرم توبھیہے، ہمارا قصور اور معافگناہ کر دےبخشاور ہمکہ تیرےدوبارہ ہی
بن “جائیں۔

ربتب10 نے کہا، تمہارےمَیں” ساتھ عہد باندھوں تیریگا۔ قوم کے منے سا ہی مَیں معجزےایسے کروں
گا تکابجو دنیا بھر کی کسی بھی قوم میں نہیں کئے گئے۔ پوری جسقوم کے درمیان تُو رہتا ربہے 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 ملـکاُس میں ہتے ر ہیں جہاں تُو جا رہا ہے اُن سے عہد نہ باندھنا۔ ورنہ تیرےوہ درمیان ہتے ر
ہوئے تجھے گناہوں میں پھنساتے رہیں گے۔ 13 اُن کی قربان گاہیں ڈھا دینا، اُن کے بُتوں کے ٹکڑےٹکڑےستون
کر دینا اور اُن یسیرتدیویکی کے کاٹکھمبے ڈالنا۔

کسی14 اَور معبود پرستشکی نہ کرنا، ربکیونکہ کا نام غیور ہے، غیرتالله مند ہے۔ 15 خبردار، ملـکاُس
باشندوںکے سے عہد نہ کرنا، تیرےکیونکہ درمیان ہتے ر ہوئے بھی وہ اپنے معبودوں پیرویکی کر کے زنا کریں
گے اور اُنہیں قربانیاں چڑھائیں گے۔ آخرکار وہ تجھے بھی اپنی قربانیوں میں شرکت دعوتکی دیں گے۔ 16 خطرہ
ہے کہ تُو اُن کی بیٹیوں کا اپنے بیٹوں کے ساتھ رشتہ باندھے۔ جبپھر یہ اپنے معبودوں پیرویکی کر کے زنا کریں
گی تو اُن سببکے تیرےسے بیٹے بھی اُن پیرویکی کرنے لـگیں گے۔

17 اپنے لئے دیوتا نہ ڈھالنا۔
سالانہ عیدیں

بےخمیری18 روٹی کی عید منانا۔ ابیب کے *مہینے ساتمیں تیریتکدن روٹی میں خمیر نہ طرحجسہو مَیں
نے حکم دیا ہے۔ کیونکہ اِس مہینے میں تُو مصر سے نکلا۔

ہر19 پہلوٹھا میرا مویشیوںمالتیرےہے۔ 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۔ اپنے پہلوٹھے بیٹوں کے لئے دینا۔عوضیبھی کوئی
پاسمیرے خالی ہاتھ نہ آئے۔

دنچھ21 کاجکام لیکنکرنا، ساتویں دن آرام کرنا۔ ہلخواہ چلانا ہو یا فصل کاٹنی توبھیہو ساتویں دن آرام
کرنا۔

گندم22 فصلکی کی کٹائی کی †عید وقتاُس جبمنانا 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 جو اسرائیل کا خدا حاضرہے ہوں۔ تیرےمَیں24 آگے آگے قوموں ملـککو سے نکال دوں گا
اور تیری سرحدیں بڑھاتا جاؤں گا۔ پھر جب تُو سال میں تین مرتبہ رب اپنے خدا کے حضور آئے گا تو کوئی بھی
ملـکتیرے کا لالچ کرےنہیں گا۔

جب25 تُو کسی جانور کو ذبح کر کے قربانی کے طور پر پیش کرتا ہے تو اُس کے خون کے ساتھ ایسی روٹی
پیش نہ میںجسکرنا خمیر ہو۔ عیدِ فسح کی قربانی سے اگلی تکصبح کچھ باقی نہ رہے۔

اپنی26 زمین کی پہلی پیداوار میں سے بہترین ربحصہ اپنے خدا کے گھر میں لے آنا۔
* 34:18 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 34:22 فصل کی کٹائی کی :عید ستمبر تا اکتوبر۔
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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 چالیسموسٰی دن راتچالیساور ربوہیں کے حضور رہا۔ اِس دوران نہ اُس نے کچھ کھایا نہ پیا۔ اُس
نے پتھر کی تختیوں پر عہد دسکے احکام لـکھے۔

اِس29 بعدکے شریعتموسٰی دونوںکی تختیوں ہاتھکو میں لئے ہوئے سینا پہاڑ اُترا۔سے اُس کیچہرےکے
چمکِجلد رہی تھی، کیونکہ اُس ربنے باتسے کی تھی۔ لیکن اُسے خود اِس کا علم نہیں تھا۔ ہارونجب30
اور تمام اسرائیلیوں نے دیکھا کہ موسٰی کا چمکچہرہ رہا ہے تو وہ اُس پاسکے آنے سے ڈر گئے۔ لیکن31 اُس
نے اُنہیں بُلایا تو ہارون اور جماعت کے تمام سردار اُس پاسکے آئے، اور اُس نے اُن باتسے کی۔ 32 بعد میں
باقی اسرائیلی بھی آئے، اور موسٰی نے اُنہیں تمام احکام سنائے ربجو نے اُسے کوہِ سینا پر دیئے تھے۔

کچھسبیہ33 کہنے کے بعد موسٰی نے چہرےاپنے نقابپر ڈال لیا۔ بھیجب34 ربوہ باتسے کرنے کے
لئے ملاقات کے خیمے میں جاتا تو نقاب کو خیمے سے نکلتے تکوقت اُتار لیتا۔ اور جب وہ نکل کر اسرائیلیوں
ربکو سے ملے ہوئے احکام سناتا 35 تو وہ دیکھتے کہ اُس چہرےکے کی چمکِجلد رہی ہے۔ اِس کے بعد
موسٰی دوبارہ نقاب کو چہرےاپنے پر ڈال لیتا، اور وہ اُس چہرےتکوقت پر رہتا تکجب موسٰی رب سے
بات کرنے کے لئے ملاقات خیمےکے میں نہ جاتا تھا۔

35
سبت کا دن

1 موسٰی اسرائیلنے جماعتپوریکی کو اکٹھا کر کے کہا، رب” نے تم کو یہ حکم دیئے :ہیں دنچھ2 کام
کاج کیا جائے، لیکن ساتواں مخصوصدن مُقّدسو ہو۔ ربوہ کے لئے آرام سبتکا ہے۔ بھیجو اِس دن کام
کرے اُسے دیموتسزائے جائے۔ 3 ہفتے دنکے اپنے تمام گھروں تکآگمیں نہ “جلانا۔

ملاقات خیمےکے کے لئے سامان
4 موسٰی اسرائیلنے جماعتپوریکی سے دیہدایتنےرب”کہا، ہے 5 کہ پاستمہارےکچھجو اُسہے

میں سے ہدیئے لا ربکر کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر کرو۔ جو بھی دلی خوشی سے دینا چاہے وہ اِن
چیزوں میں سے :دےکچھ سونا، چاندی، پیتل؛ 6 نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا باریکدھاگا، کتان، بکری
کے بال، مینڈھوں7 کی سرخ رنگی ہوئی تخسکھالیں، کی کھالیں، کیکر کی لـکڑی، شمع8 دان کے لئے زیتون کا
تیل، مسح کرنے کے لئے تیل اور خوشبودار بخور کے لئے مسالے، 9 عقیِق احمر اور دیگر جواہر جو اماِم اعظم کے
بالاپوش اور سینے کیسےکے جڑےمیں جائیں گے۔

10 تم میں جتنےسے کاریماہر ہیںگر وہ آ کر بنائیںکچھوہ نےربجو فرمایا یعنی11 اورخیمہ غلافوہ اُسجو
کے اوپر لگائے جائیں گے، ہکیں، دیواروں کے تختے، شہتیر، ستون اور پائے، عہد12 کا صندوق، اُسے اُٹھانے کی
یاں، لـکڑ اُس کفارےکے کا مُقّدسڈھکنا، کمرےترین دروازےکے کا پردہ، روٹیوںمخصوص13 کی میز، اُسے
اُٹھانے کی یاں، لـکڑ اُس کا سارا سامان اور روٹیاں، شمع14 دان اور اُس پر رکھنے کے چراغ اُس کے سامان سمیت،
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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 قربانکی گاہ، اُس پیتلکا کا جنگلا، اُسے اُٹھانے
کی یاں لـکڑ اور باقی سارا سامان، دھونے حوضکا اور وہ جسڈھانچا حوضپر رکھا جاتا ہے، چاردیواری17
پردےکے اُن کھمبوںکے اور پائیوں سمیت، صحن دروازےکے کا پردہ، خیمے18 اور چاردیواری کی میخیں اور
رسّے، 19 اور لباسمُقّدسوہ جو ہارون اور اُس کے بیٹے مقدِس خدمتمیں کرنے کے لئے پہنتے “ہیں۔

20 یہ سن کر اسرائیل جماعتپوریکی موسٰی پاسکے سے چلی گئی۔ 21 اور جو جو خوشیدلی سے دینا چاہتا
تھا وہ ملاقات 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 یوراتکے ًز مثلا جڑاؤ پِنیں، بالیاں اور چھلے لے
آئے۔ جسجس23 پاسکے درکار چیزوں میں سے کچھ تھا وہ اُسے موسٰی پاسکے لے آیا یعنی نیلے، قرمزی اور
رنگارغوانی کا باریکدھاگا، کتان، بکری کے بال، مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں تخساور کی کھالیں۔
24 چاندی، پیتل اور کیکر کی لـکڑی بھی ہدیئے کے طور پر لائی گئی۔ 25 اور جتنی عورتیں کاتنے میں ماہر تھیں
وہ اپنی کاتی ہوئی چیزیں آئیںلے یعنی نیلے، قرمزی اور رنگارغوانی کا دھاگا باریکاور کتان۔ اِسی26 طرح جو
عورتجو بکری کے بال کاتنے میں ماہر تھی اور دلی خوشی سے مقدِس کے لئے کام کرنا چاہتی تھی وہ یہ کات
کر لے آئی۔ 27 سردار عقیِق احمر اور دیگر جواہر لے آئے جو اماِم اعظم بالاپوشکے اور سینے کیسےکے کے لئے
درکار تھے۔ 28 وہ شمع دان، مسح تیلکے اور خوشبودار بخور کے لئے مسالے اور زیتون کا تیل بھی لے آئے۔

یوں29 اسرائیل کے تمام مرد اور خواتین جو دلی خوشی ربسے 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 اسرائیلیوںنے سے یہوداہنےرب”کہا، قبیلےکے ایلبضلیکے اُوریبن بن حور چنکو لیا ہے۔

اُس31 اُسےنے الٰہی روح سے معمور کر کے سمجھحکمت، اور تعمیر کے ہر کام کے لئے درکار دےعلم دیا ہے۔
32 وہ نقشے بنا کر اُن مطابقکے چاندیسونے، اور پیتل کی چیزیں بنا سکتا ہے۔ 33 وہ جواہر کاٹکو کر جڑنے
قابلیتکی رکھتا ہے۔ وہ لـکڑی تراشکو کر اُس مختلفسے چیزیں بنا سکتا ہے۔ سارےبہتوہ اَور کاموں میں
بھی مہارت رکھتا ہے۔ 34 ساتھ ہی رب نے اُسے اور دان کے قبیلے اُہلیابکے بن سمکاخی کو دوسروں کو
سکھانے قابلیتکی بھی دی ہے۔ اُس35 نے اُنہیں مہارتوہ دیحکمتاور ہے جو ہر کام کے لئے درکار ہے
یعنی کاری گری کے ہر کام کے لئے، کڑھائی کے کام کے لئے، نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے اور
باریک کتان سے کپڑا بنانے کے لئے اور بُنائی کامکے لئے۔کے وہ کاریماہر ہیںگر اور نقشے بھی بنا سکتے ہیں۔

36
لازم1 ہے بضلیکہ اُہلیابایل، اور کاریباقی جنگر ربکو مقدِسنے کی تعمیر کے لئے حکمت اور سمجھ

دی کچھسبہے 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 مہارتاور دی تھی اور خوشیجو سے آنا اور یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ اُنہیں3 موسٰی
سے تمام ہدیئے ملے جو اسرائیلی مقدِس کی تعمیر کے لئے لائے تھے۔
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اِس کے بعد لوگبھی روز بہ روز صبح وقتکے ہدیئے لاتے رہے۔ 4 آخرکار تمام کاری گر جو مقدِس بنانے

میںکامکے لـگے تھے اپنا کام چھوڑ کر موسٰی پاسکے آئے۔ اُنہوں5 نے لوگ”کہا، حد یادہسے ز لا ہیں۔رہے
جس کام کا ربحکم نے دیا ہے اُس کے لئے اِتنے سامان ضرورتکی نہیں “ہے۔ تب6 موسٰی پورینے خیمہ
گاہ میں اعلان کروا دیا کہ کوئی مرد عورتیا مقدِس کی تعمیر کے لئے اب کچھ نہ لائے۔
یوں اُنہیں مزید چیزیں لانے سے روکا گیا، 7 کیونکہ کام کے لئے ضرورتسامان سے یادہ ز ہو گیا تھا۔
ملاقات کا خیمہ

8 کاریجو مہارتگر رکھتے تھے اُنہوں خیمےنے کو بنایا۔ اُنہوں باریکنے کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی
دھاگے پردےدسسے بنائے۔ پردوں پر کسی ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے کروبی فرشتوں کا ڈیزائن
بنایا گیا۔ 9 پردےہر کی لمبائی فٹ42 اور چوڑائی فٹ6 تھی۔ 10 پانچ پردوں کے لمبے دوسرےایکحاشئے کے
جوڑےساتھ گئے اِسیاور طرح باقی پانچ بھی۔ یوں ٹکڑےبڑےدو بن گئے۔ دونوں11 ٹکڑوں دوسرےایککو کے
ساتھ ملانے کے لئے اُنہوں نیلےنے دھاگے حلقےکے بنائے۔ یہ حلقے ٹکڑےہر فٹ42کے کنارےایکوالے پر
لگائے گئے، ٹکڑےایک12 کے حاشئے پر 50 حلقے دوسرےاور پر بھی اُتنے ہی حلقے۔ اِن دو حاشیوں حلقےکے
دوسرےایک کے منے آ منے سا تھے۔ 13 پھر بضلی ایل نے سونے ہکیں50کی بنا کر اُن سے منے آ منے سا حلقوںکے
دوسرےایککو کے ساتھ ملایا۔ یوں دونوں ٹکڑوں کے جوڑنے سے خیمہ بن گیا۔

اُس14 بکرینے بالوںکے پردے11بھیسے بنائے اوپرکےخیمےوالےکپڑےجنہیں پردےہر15تھا۔رکھنا
کی لمبائی فٹ45 اور چوڑائی فٹ6 تھی۔ 16 پانچ پردوں کے لمبے دوسرےایکحاشئے کے جوڑےساتھ گئے اور
اِس طرح باقی چھ بھی۔ 17 اِن دونوں ٹکڑوں کو ملانے کے لئے اُس نے ٹکڑےہر فٹ45کے کنارےایکوالے
پچاسپچاسپر حلقے لگائے۔ 18 پھر پیتل کی 50 ہکیں بنا کر اُس دونوںنے حصے ملائے۔

دوسرےایک19 کے اوپر کے دونوں خیموں حفاظتکی کے لئے بضلی ایل نے دو اَور غلاف بنائے۔ بکری
بالوںکے خیمےکے پر رکھنے کے لئے اُس مینڈھوںنے سرخکی رنگی ہوئی کھالیں دیںجوڑ اور اُس کے اوپر رکھنے
کے لئے تخس کی کھالیں ملائیں۔

اِس20 کے بعد اُس نے کیکر لـکڑیکی کے تختے بنائے جو خیمے کی دیواروں کا کام دیتے تھے۔ 21 ہر تختے کی
اونچائی فٹ15 تھی اور چوڑائی سوا دو فٹ۔ 22 ہر تختے کے نیچے دو دو چولیں تھیں۔ اِن چولوں سے ہر تختے کو
اُس پائیوںکے کے ساتھ جوڑا جاتا تھا تاکہ تختہ کھڑا رہے۔ خیمے23 کی جنوبی دیوار کے لئے 20 تختے بنائے گئے
اور24 ساتھ چاندیہی 40کے پائے بھی جن پر کھڑےتختے کئے تھے۔جاتے ہر تختے نیچےکے دو پائے تھے، اور ہر
پائے ایکمیں چول لـگتی تھی۔ شمالیکیخیمےطرحاِسی25 دیوار کے لئے 20بھی تختے بنائے گئے اور26 ساتھ ہی
چاندی کے 40 پائے جو تختوں کو کھڑا کرنے کے لئے تھے۔ ہر تختے کے نیچے دو پائے تھے۔ خیمے27 کی پچھلی
یعنی مغربی دیوار کے لئے چھ تختے بنائے گئے۔ اِس28 دیوار شمالیکو اور دیواروںجنوبی ساتھکے 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 ساتھکے جُڑ جائے دوسرےاور جنوبیسے دیوار مغربی دیوار ساتھ۔کے اِن کے اوپر کڑوںسرےکے
مضبوطسے کئے گئے۔ یوں30 پچھلے یعنی مغربی تختوں پوریکی تعداد تھی8 اور اِن کے لئے چاندی پائیوںکے کی
تعداد 16، ہر تختے نیچےکے 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 دوسرےایکتختے کے ساتھ ملائے جائیں۔ درمیانی33 شہتیر یوں بنایا
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گیا کہ وہ دیوار کی آدھی اونچائی پر دیوار سرےایککے لـگتکسرےدوسرےسے سکتا تھا۔ اُس34 نے تمام
تختوں اور شہتیروں پر سونا شہتیروںچڑھایا۔ تختوںکو ساتھکے لگانے کے لئے اُس نے سونے کڑےکے بنائے جو
تختوں میں لگانے تھے۔

مُقّدس خیمے پردےکے
اب35 بضلی ایل ایکنے اَور پردہ بنایا۔ اُس کے لئے باریکبھی کتان اور نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا

دھاگا استعمال ہوا۔ اُس پر بھی کسی ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے کروبی فرشتوں کا ڈیزائن بنایا گیا۔
36 پھر اُس پردےنے کو لٹکانے کے لئے کیکر کی لـکڑی کے چار ستون، سونے کی ہکیں اور چاندی کے چار
پائے بنائے۔ ستونوں پر سونا چڑھایا گیا۔

بضلی37 ایل نے خیمے دروازےکے کے لئے بھی پردہ بنایا۔ وہ باریکبھی کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ کے دھاگے سے بنایا گیا، اور اُس پر کڑھائی کا کام کیا گیا۔ پردےاِس38 کو لٹکانے کے لئے اُس نے سونے
کی ہکیں اور کیکر لـکڑیکی کے پانچ ستون بنائے۔ ستونوں کے اوپر سِروںکے اور پٹیوں پر سونا چڑھایا گیا جبکہ اُن
کے پائے پیتل کے تھے۔

37
عہد صندوقکا

1 بضلی ایل نے کیکر کی لـکڑی کا صندوق بنایا۔ اُس کی لمبائی پونے چار فٹ تھی جبکہ اُس کی چوڑائی اور
اونچائی سوا دو فٹدو تھی۔ اُس2 پورےنے صندوق پر اندر اور باہر خالصسے سونا چڑھایا۔ اوپر کی سطح کے
ارد گرد اُس نے سونے کی جھالر لگائی۔ صندوق3 کو اُٹھانے کے لئے اُس نے سونے کے کڑےچار ڈھال کر
اُنہیں صندوق کے چارپائیوں پر لگایا۔ طرفدونوں دو کڑےدو تھے۔ 4 پھر اُس نے کیکر کی دو یاں لـکڑ صندوق
کو اُٹھانے کے لئے تیار کیں اور اُن پر سونا چڑھایا۔ اُس5 نے اِن یوں لـکڑ کو طرفدونوں کے کڑوں میں ڈال دیا
تاکہ اُن صندوقسے کو اُٹھایا جا سکے۔

6 بضلی ایل نے صندوق کا خالصڈھکنا سونے کا بنایا۔ اُس کی لمبائی پونے چار فٹ اور چوڑائی سوا دو فٹ
تھی۔ 7-8 پھر اُس نے دو کروبی فرشتے سونے سے گھڑ کر بنائے جو ڈھکنے دونوںکے سِروں تھے۔کھڑےپر یہ دو
فرشتے اور ایکڈھکنا ٹکڑےہی سے بنائے گئے۔ فرشتوں9 کے پَر یوں اوپر پھیلےطرفکی ہوئے تھے کہ وہ ڈھکنے
کو پناہ دیتے تھے۔ اُن کے دوسرےایکمنہ طرفکی کئے ہوئے تھے، اور وہ ڈھکنے طرفکی دیکھتے تھے۔

مخصوص روٹیوں کی میز
اِس10 کے بعد بضلی ایل نے کیکر لـکڑیکی کی میز بنائی۔ اُس کی لمبائی تین فٹ، چوڑائی فٹڈیڑھ اور اونچائی

سوا فٹدو تھی۔ اُس11 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 جسلگایا کی اونچائی تین انچ تھی جساور پر سونے کی جھالر لـگی تھی۔ اب13
اُس نے سونے ڈھالکڑےچارکے اُنہیںکر کونوںچاروں پر لگایا جہاں میز کے پائے لـگے تھے۔ کڑےیہ14 میز
کی سطح پر لـگے چوکھٹے نیچےکے لگائے گئے۔ اُن میں وہ یاں لـکڑ ڈالنی تھیں جن سے میز کو اُٹھانا تھا۔ بضلی15 ایل
نے یہ یاں لـکڑ بھی کیکر بنائیںسے اور اُن پر سونا چڑھایا۔

آخرکار16 اُس خالصنے سونے وہکے تھال، پیالے، َمے پیشنذریںکی کرنے برتنکے اور مرتبان بنائے جو
اُس پر رکھے جاتے تھے۔

شمع دان



خروج 37:17 121 خروج 38:8
17 پھر بضلی ایل خالصنے سونے کا شمع دان بنایا۔ اُس کا پایہ اور ڈنڈی گھڑ کر بنائے گئے۔ اُس کی پیالیاں

جو پھولوں اور کلیوں کی شکل کی تھیں پائے اور ڈنڈی کے ایکساتھ ہی ٹکڑا تھیں۔ ڈنڈی18 سے دائیں اور بائیں
طرف تین تین شاخیں نکلتی تھیں۔ 19 ہر شاخ پر تین پیالیاں لـگی تھیں جو بادام کی کلیوں اور پھولوں کی شکل کی
تھیں۔ 20 شمع دان کی ڈنڈی پر بھی اِس قسم کی پیالیاں لـگی تھیں، لیکن تعداد میں چار۔ 21 اِن میں سے تین پیالیاں
دائیں بائیں کی چھ شاخوں کے نیچے لـگی تھیں۔ وہ یوں 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 ساتکے چراغ بنائے۔ اُس نے بتی کترنے کی قینچیاں اور
کوئلےجلتے کے لئے برتنچھوٹے خالصبھی بنائے۔سےسونے دانشمع24 اور اُس تمامکے سامان کے لئے پورے
34 کلو خالصگرام سونا استعمال ہوا۔

بخور جلانے کی قربان گاہ
25 بضلی ایل نے کیکر کی لـکڑی کی قربان گاہ بنائی جو بخور جلانے کے لئے تھی۔ وہ ڈیڑھ فٹ لمبی، اِتنی ہی

چوڑی اور تین فٹ اونچی تھی۔ اُس کے چار کونوں میں سینگسے نکلتے تھے جو قربان گاہ کے ایکساتھ ہی
ٹکڑے سے بنائے گئے تھے۔ 26 اُس کی اوپر کی سطح، اُس کے چار پہلوؤں اور اُس کے سینگوں پر خالص سونا
چڑھایا گیا۔ اوپر سطحکی اردکے گرد بضلی ایل نے سونے کی جھالر بنائی۔ 27 سونے کڑےدوکے بنا کر اُس نے
اُنہیں اِس جھالر کے دوسرےایکنیچے کے مقابل 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۔

بضلی29 ایل مسحنے کرنے مُقّدسکا تیل اور خالصخوشبودار 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 اُسفٹ، کی لمبائی اور چوڑائی تھی۔فٹساتساتساڑھے اُس2 کے اوپر میںکونوںچاروں
سینگسے نکلتے سینگتھے۔ اور قربان ایکگاہ ٹکڑےہی کے تھے، اور اُس پر پیتل چڑھایا گیا۔ اُس3 کا تمام ساز
و سامان اور برتن بھی پیتل کے تھے یعنی راکھ کو اُٹھا کر لے جانے کی بالٹیاں، بیلچے، کانٹے، جلتے ہوئے کوئلے
کے لئے برتن اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔

قربان4 گاہ کو اُٹھانے کے لئے اُس پیتلنے کا بنایا۔جنگلا وہ اوپر کھلاسے تھا اور یوں بنایا گیا قربانجبکہ
گاہ اُس رکھیمیں جائے تو وہ پہنچےتککنارےاُس قربانجو گاہ آدھیکی اونچائی پر لـگی تھی۔ اُس5 قرباننے
گاہ کو اُٹھانے کے لئے کڑےچار بنا کر اُنہیں جنگلے کے چار کونوں پر لگایا۔ 6 پھر اُس نے کیکر کی دو یاں لـکڑ
بنا کر اُن پر پیتل چڑھایا 7 اور قربان گاہ کے طرفدونوں لـگے اِن کڑوں میں ڈال دیں۔ یوں اُسے اُٹھایا جا سکتا تھا۔
قربان لـکڑیگاہ کی تھی لیکن کھوکھلی تھی۔

بضلی8 ایل نے دھونے حوضکا اور اُس کا ڈھانچا بھی پیتل سے بنایا۔ اُس کا پیتل اُن عورتوں آئینوںکے سے
ملا تھا ملاقاتجو خیمےکے دروازےکے خدمتپر کرتی تھیں۔

خیمے کا صحن



خروج 38:9 122 خروج 38:31
9 پھر ایلبضلی بنایا۔صحننے اُس باریکچاردیواریکی کتان کپڑےکے بنائیسے چاردیواریگئی۔ کی لمبائی

جنوب تھی۔فٹ150طرفکی کپڑے10 کو لگانے کے لئے چاندی کی ہکیں، لـکڑیپٹیاں، کے کھمبے اور اُن
پائےکے بنائے گئے۔ شمالچاردیواری11 بنائیطرحاِسیبھیطرفکی گئی۔ خیمے12 مغربپیچھےکے طرفکی
علاوہکےکپڑےتھی۔فٹ75چوڑائیکیچاردیواری اُس لئےکے 10 10کھمبے، پائے اور کپڑا لگانے لئےکے
چاندی کی ہکیں اور پٹیاں بنائی گئیں۔ 13 منے، سا مشرق طرفکی جہاں سے سورج طلوع ہوتا چاردیواریہے
کی چوڑائی بھی فٹ75 تھی۔ 14-15 دروازےکپڑا کے دائیں طرف ساڑھے فٹ22 چوڑا تھا اور اُس کے بائیں
طرف بھی اُتنا ہی چوڑا۔ اُسے طرفدونوں تین تین کھمبوں کے ساتھ لگایا گیا جو پیتل کے پائیوں کھڑےپر تھے۔
چاردیواری16 کے تمام پردوں کے لئے باریک کتان استعمال ہوا۔ 17 کھمبے پیتل کے پائیوں کھڑےپر تھے، اور
چاندیپردے ہکوںکی اور پٹیوں کھمبوںسے لـگےساتھکے تھے۔ کھمبوں کے اوپر سِروںکے چاندیپر چڑھائی
گئی تھی۔ صحن کے تمام کھمبوں پر چاندی کی پٹیاں لـگی تھیں۔

چاردیواری18 دروازےکے کا پردہ نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور کتان سے بنایا گیا،
اور اُس پر کڑھائی کا کام کیا گیا۔ وہ فٹ30 چوڑا اور چاردیواری دوسرےکے پردوں کی طرح ساڑھے سات
فٹ اونچا تھا۔ 19 اُس کے چار کھمبے اور پیتل کے چار پائے تھے۔ اُس کی ہکیں اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور
کھمبوں کے اوپر سِروںکے پر چاندی چڑھائی گئی تھی۔ خیمے20 اور چاردیواری کی تمام میخیں پیتل کی تھیں۔

خیمے تعمیریکا سامان
ذیل21 میں اُس سامان فہرستکی ہے مقدِسجو کی تعمیر کے لئے استعمال ہوا۔ موسٰی کے حکم پر اماِم اعظم

ہارون کے بیٹے اِتمر نے یوں لاو کی معرفت یہ فہرست تیار کی۔ 22 یہوداہ) کے قبیلے کے بضلی ایل بن اُوری بن
حور نے کچھسبوہ بنایا ربجو نے موسٰی کو بتایا تھا۔ اُس23 کے ساتھ دان قبیلےکے اُہلیابکا بن سمکاخی
تھا جو کاری گری کے ہر کام اور کڑھائی کے کام میں ماہر تھا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے
باریکاور کتان سے کپڑا بنانے میں بھی ماہر (تھا۔

24 اُس سونے کا وزن جو لوگوں کے ہدئیوں سے جمع ہوا اور مقدِس کی تعمیر کے لئے استعمال ًہوا تقریبا
1,000 کلو گرام تھا اُسے) مقدِس باٹوںکے حسابکے سے تولا ۔(گیا

25 تعمیر کے لئے چاندی جو شماریمردم وصولسےحسابکے ہوئی، اُس کا ًوزن 3,430تقریبا کلو گرام تھا
بھیاُسے) مقدِس باٹوںکے حسابکے سے تولا ۔(گیا مردوںجن26 کی سال20عمر یا اِس زائدسے تھی اُنہیں
چاندی کا آدھا آدھا ِسکہ دینا پڑا۔ مردوں کی کُل تعداد 6,03,550 تھی۔ 27 چونکہ دیواروں کے تختوں کے پائے
مُقّدساور کمرےترین دروازےکے ستونوںکے کے پائے چاندی تھےکے اِس لئے ً تقریبا پوری چاندی 100اِن
پائیوں کے لئے صَرف ہوئی۔ 28ً تقریبا 30 کلو گرام چاندی بچ گئی۔ اِس چاردیواریسے کے کھمبوں کی ہکیں
اور پٹیاں بنائی گئیں، اور یہ کھمبوں کے اوپر سِروںکے پر بھی چڑھائی گئی۔

29 جو پیتل ہدئیوں سے جمع ہوا اُس کا ًوزن تقریبا 2,425 کلو گرام تھا۔ خیمے30 دروازےکے کے پائے،
جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ، اُس کا جنگلا، برتن اور ساز و سامان، چاردیواری31 کے پائے، صحن کے
دروازے کے پائے اور خیمے اور چاردیواری کی تمام میخیں اِسی سے بنائی گئیں۔

39
ہارون بالاپوشکا
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بضلی1 ایل ہدایتکی پر کاری گروں نے نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا دھاگا لے کر مقدِس خدمتمیں

کے لئے لباس بنائے۔ اُنہوں نے ہارون کپڑےمُقّدسکے اُن ہدایات کے عین مطابق بنائے ربجو نے موسٰی
دیکو تھیں۔ اُنہوں2 نے اماِم اعظم بالاپوشکا بنانے کے لئے سونا، نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور کا دھاگا اور
باریک کتان استعمال کیا۔ اُنہوں3 نے سونے کوٹکوٹکو کر ورق بنایا اور پھر اُسے کاٹ کر دھاگے بنائے۔
جب نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور کے دھاگے باریکاور کتان سے کپڑا بنایا گیا تو سونے کا یہ مہارتدھاگا سے
کڑھائی کے کام میں استعمال ہوا۔ اُنہوں4 بالاپوشنے کے لئے دو پٹیاں بنائیں اور اُنہیں بالاپوش کے کندھوں پر
رکھ کر منے سا اور پیچھے بالاپوشسے ساتھکے لگائیں۔ 5 پٹکا بھی بنایا بالاپوشسےجسگیا کو باندھا جاتا تھا۔ اِس
کے لئے بھی سونا، نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی 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 کے
خانوں میں جڑ کر اُن پر اسرائیل کے بارہ بیٹوں کے نام کندہ کئے۔ یہ نام جوہروں پر اُس طرح کندہ کئے جسگئے
طرح مُہر کندہ کی جاتی ہے۔ اُنہوں7 نے پتھروں بالاپوشکو کی دو پٹیوں پر یوں لگایا کہ وہ ہارون کے کندھوں
ربپر کو اسرائیلیوں کی یاد دلاتے رہیں۔ سبیہ ربکچھ دیکی ہدایاتگئی عینکے مطابق ہوا۔

سینے کا کیسہ
8 اِس کے بعد اُنہوں نے سینے کا کیسہ بنایا۔ یہ ماہر کاری گر کا کام تھا اور اُن ہی چیزوں سے بنا جن سے

ہارون کا بالاپوش بھی بنا تھا یعنی سونے اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک کتان سے۔
کپڑےجب9 ایککو دفعہ تہہ کیا گیا تو کیسے کی لمبائی اور چوڑائی نو نو انچ تھی۔ 10 اُنہوں نے اُس پر چار
قطاروں میں جواہر جڑے۔ ہر قطار میں تین تین 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 جسگئے
طرح مُہر کندہ کی جاتی ہے۔

اُنہوںاب15 نے سینے کیسےکے 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 کڑےیہ کیسے کے اوپر
کے دو کونوں پر لگائے۔ 17 پھر دونوں زنجـیریں اُن دو کڑوں کے ساتھ لگائی گئیں۔ 18 اُن سرےدوسرےکے
بالاپوش والیکندھوںکی پٹیوں کے خانوںدو ساتھکے جوڑ دیئے گئے، پھر منے سا طرفکی لگائے گئے۔ اُنہوں19
کیسےنے نچلےکے دو کونوں پر بھی سونے کے کڑےدو لگائے۔ وہ بالاپوشاندر، لـگےطرفکی تھے۔ اب20
اُنہوں نے دو کڑےاَور بنا بالاپوشکر کی کندھوں والی پٹیوں پر لگائے۔ یہ بھی منے سا طرفکی لـگے تھے لیکن
نیچے، بالاپوش کے پٹکے کے اوپر ہی۔ اُنہوں21 نے سینے کے کیسے کے کڑےنچلے نیلی ڈوری بالاپوشسے کے
اِن نچلے کڑوں کے ساتھ باندھے۔ یوں کیسہ پٹکے کے اوپر اچھی طرح سینے کے ساتھ لگا رہا۔ یہ اُن ہدایات کے
عین مطابق ہوا ربجو نے موسٰی دیکو تھیں۔

ہارون کا چوغہ
22 گروںکاریپھر بُنا۔چوغہنے پوریوہ نیلےطرح دھاگے سے بنایا گیا۔ چوغے بالاپوشکو پہلےسے پہننا تھا۔

اُس23 کے گریبان کو بُنے ہوئے کالر مضبوطسے کیا گیا تاکہ وہ نہ پھٹے۔ اُنہوں24 نے نیلے، ارغوانی اور قرمزی
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رنگ کے دھاگے سے انار بنا کر اُنہیں چوغے دامنکے میں لگا دیا۔ 25 اُن کے خالصدرمیان سونے کی گھنٹیاں
لگائی گئیں۔ دامن26 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 اُنہوںساتھ باریکنے کتان یاںکی پگڑ باریکاور کتان کے پاجامے بنائے۔ کمربند29 باریککو کتان
اور نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے سے بنایا گیا۔ کڑھائی کرنے والوں نے اِس پر کام سبکیا۔ کچھ اُن
ہدایات مطابقکے بنایا گیا ربجو نے موسٰی دیکو تھیں۔

اُنہوں30 تاجمُقّدسنے خالصیعنی کیسونے تختی بنائی اور اُس پر الفاظیہ کندہ کئے، لئےکےرب’ مخصوص
و ‘مُقّدس۔ 31 پھر اُنہوں نے اِسے نیلی ڈوری پگڑیسے کے منے سا والے حصے سے لگا دیا۔ یہ بھی ہدایاتاُن کے
مطابق بنایا گیا ربجو نے موسٰی دیکو تھیں۔

سارا سامان موسٰی کو دکھایا جاتا ہے
32 آخرکار مقدِس کا کام مکمل ہوا۔ اسرائیلیوں سبنے کچھ ہدایاتاُن مطابقکے بنایا تھا ربجو نے موسٰی

تھیں۔دیکو 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 غلافکا
تخساور کھالوںکی کا مُقّدسغلاف، کمرےترین دروازےکے کا پردہ، عہد35 شریعتمیںجسصندوقکا
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 سارےکے سامان سمیت، شمع دان کے
لئے تیل، 38 بخور جلانے کی سونے کی قربان گاہ، مسح کا تیل، خوشبودار مُقّدسبخور، خیمے دروازےکے
کا پردہ، جانوروں39 کو چڑھانے کی پیتل کی قربان گاہ، اُس کا پیتل کا جنگلا، اُسے اُٹھانے کی یاں لـکڑ اور باقی
سارا سامان، دھونے اورحوضکا وہ حوضپرجسڈھانچا رکھنا تھا، چاردیواری40 پردےکے اُن کھمبوںکے
اور 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 کے بیٹوں پہننےکو 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 ربکچھسبنے ہدایاتکی مطابقکے بنایا تھا۔ تب اُس نے اُنہیں برکت دی۔

40
مقدِس کو کھڑا کرنے ہدایاتکی

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 2 پہلے” مہینے کی پہلی تاریخ ملاقاتکو کا خیمہ کھڑا کرنا۔ 3 عہد کا صندوق
شریعتمیںجس کی تختیاں مُقّدسہیں کمرےترین میں رکھ کر اُس دروازےکے کا پردہ لگانا۔ اِس4 کے بعد
مخصوص روٹیوں کی کمرےمُقّدسمیز میں لا کر اُس پر تمام ضروری سامان رکھنا۔ کمرےاُس میں شمع دان بھی
لے آنا اور اُس پر اُس رکھنا۔چراغکے بخور5 کی قربانکیسونے گاہ پردےاُس کے منے سا پیچھےکےجسرکھنا
عہد پھرہے۔صندوقکا داخلمیںخیمے ہونے دروازےکے پر پردہ لگانا۔ جانوروں6 کو قربانکیچڑھانے گاہ
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میںصحن خیمے دروازےکے کے منے سا رکھی جائے۔ خیمے7 اور اِس قربان گاہ درمیانکے دھونے حوضکا
رکھ کر اُس میں پانی ڈالنا۔ صحن8 کھڑیچاردیواریکی کر کے اُس دروازےکے کا پردہ لگانا۔

مسحپھر9 تیلکا لے اورخیمےاُسےکر اُس سامانسارےکے یوںدینا۔چھڑکپر تُو میرےاُسے لئے مخصوص
کرے اورگا مُقّدسوہ قربانکیچڑھانےکوجانوروںپھر10گا۔ہو اُساورگاہ سامانکے مسحپر چھڑکنا۔تیلکا
یوں تُو میرےاُسے لئے کرےمخصوص گا اور وہ نہایت مُقّدس ہو گا۔ اِسی11 حوضطرح اور اُس ڈھانچے کو
مخصوصبھی جسکرنا حوضپر رکھا گیا ہے۔

ہارون12 اور اُس بیٹوںکے ملاقاتکو خیمےکے دروازےکے پر لا کرانا۔غسلکر 13 پھر ہارون مُقّدسکو
لباس پہنانا اور اُسے مسح کر میرےکے لئے مخصوص مُقّدسو کرنا تاکہ امام کے طور پر میری خدمت کرے۔
اُس14 کے بیٹوں کو لا کر اُنہیں زیر جامے پہنا دینا۔ اُنہیں15 اُن کے والد کی طرح مسح کرنا تاکہ وہ بھی اماموں
کے طور اُنہیںجبکریں۔خدمتمیریپر مسح کیا جائے گا تو وہ اور بعد میں اُن کی اولاد تکہمیشہ مقدِس میں
خدمتاِس کے لئے مخصوص ہوں “گے۔

مقدِس کو کھڑا کیا جاتا ہے
16 موسٰی سبنے ربکچھ ہدایاتکی کے مطابق کیا۔ پہلے17 مہینے کی پہلی تاریخ مُقّدسکو خیمہ کھڑا کیا

گیا۔ اُنہیں مصر نکلےسے ایکپورا سال ہو گیا تھا۔ موسٰی18 دیوارنے تختوںکے کو اُن پائیوںکے پر کھڑا کر کے اُن
کے ساتھ شہتیر لگائے۔ اِسی طرح اُس نے ستونوں کو بھی کھڑا کیا۔ اُس19 ربنے ہدایاتکی کے عین مطابق
دیواروں کپڑےپر کا خیمہ لگایا اور اُس غلافدوسرےپر رکھے۔

اُس20 شریعتنے کی دونوں تختیاں لے کر عہد صندوقکے میں رکھ دیں، اُٹھانے کے لئے یاں لـکڑ صندوق
کے کڑوں میں ڈال دیں اور کفارے کا ڈھکنا اُس پر لگا دیا۔ 21 پھر اُس نے رب کی ہدایات کے عین مطابق
صندوق مُقّدسکو کمرےترین میں رکھ کر اُس دروازےکے کا پردہ لگا دیا۔ یوں عہد کے صندوق پر پردہ پڑا
رہا۔ 22 موسٰی مخصوصنے روٹیوں کی کمرےمُقّدسمیز کے شمالی حصے میں پردےاُس کے منے سا رکھ دی
جس پیچھےکے عہد کا صندوق تھا۔ اُس23 ربنے ہدایتکی کے عین ربمطابق کے لئے مخصوص کی ہوئی
روٹیاں میز پر رکھیں۔ کمرےاُسی24 کے جنوبی حصے میں اُس نے شمع دان کو میز کے مقابل رکھ دیا۔ اُس25
پر اُس ربنے ہدایتکی کے عین ربمطابق کے منے سا چراغ رکھ دیئے۔ اُس26 نے بخور کی سونے کی قربان
میںکمرےاُسیبھیگاہ رکھی، پردےاُس بالکلکے منے پیچھےکےجسسا عہد تھا۔صندوقکا اُس27 اُسنے
ربپر ہدایتکی عینکے مطابق خوشبودار بخور جلایا۔

28 پھر اُس خیمےنے کا دروازہ لگا دیا۔ 29 باہر جا کر اُس جانوروںنے کو چڑھانے کی قربان گاہ خیمے کے
دروازے کے منے سا رکھ اُسدی۔ پر اُس ہدایتکیربنے مطابقعینکے بھسم ہونے والی قربانیاں اور غلہ کی
نذریں چڑھائیں۔

اُس30 قرباناُساورخیمےکوحوضکےدھونےنے رکھدرمیانکےگاہ موسٰی،31دیا۔ڈالپانیمیںاُسکر
ہارون اُساور بیٹےکے اُسے پاؤںہاتھاپنے لئےکےدھونے استعمال بھیجب32تھے۔کرتے ملاقاتوہ خیمےکے
میں داخل ہوتے یا جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ پاسکے آتے ربتو ہدایتکی عینکے مطابق پہلے غسل
کرتے۔

33 آخر میں موسٰی نے خیمہ، قربان گاہ اور کھڑیچاردیواری کر صحنکے دروازےکے کا پردہ لگا دیا۔ یوں
موسٰی نے مقدِس کی تعمیر مکمل کی۔
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خیمے ربمیں کا جلال

34 ملاقاتپھر کے خیمے پر بادل چھا گیا اور ربمقدِس جلالکے سے بھر گیا۔ 35 موسٰی خیمے میں داخل نہ
ہو سکا، کیونکہ بادل اُس پر ٹھہرا ہوا تھا اور ربمقدِس جلالکے سے بھر گیا تھا۔

36 تمام سفر کے بھیجبدوران مقدِس کے اوپر سے بادل اُٹھتا تو اسرائیلی سفر کے لئے تیار ہو جاتے۔ 37 اگر
وہ نہ اُٹھتا تو وہ اُس ٹھہرےتکوقت ہتے ر تکجب بادل اُٹھ نہ جاتا۔ دن38 وقتکے بادل مقدِس کے اوپر
ٹھہرا رہتا راتاور وقتکے وہ تمام اسرائیلیوں میںصورتکیآگکو نظر آتا تھا۔ یہ پورےسلسلہ سفر دورانکے
جاری رہا۔



احبار 1:1 127 احبار 2:3

احبار
بھسم ہونے والی قربانی

رب1 ملاقاتنے خیمےکے میں سے موسٰی کو بُلا کر کہا 2 کہ اسرائیلیوں کو اطلاع اگر”دے، تم میں سے ربکوئی کو پیشقربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ میں سے جانور چن
لے۔

3 اگر وہ اپنے گائےبَیلوں میں بھسمسے ہونے والی قربانی چڑھانا چاہے تو بَیلبےعیبوہ چن کر ملاقاتاُسے
کے خیمے دروازےکے کرےپیشپر ربتاکہ اُسے قبول کرے۔ پیشقربانی4 کرنے والا اپنا ہاتھ جانور کے
سر پر رکھے تو یہ مقبولقربانی ہو اُسکر کا گی۔دےکفارہ پیشقربانی5 کرنے بَیلوالا منےکےربوہاںکو سا
ذبح کرے۔ پھر ہارون کے بیٹے جو امام ہیں اُس کا ربخون پیشکو کر کے دروازےاُسے پر کی قربان گاہ کے
پہلوؤںچار پر چھڑکیں۔ اِس6 بعدکے پیشقربانی کرنے والا کھال اُتار کر جانور ٹکڑےٹکڑےکے کرے۔ امام7
قربان گاہ آگپر لگا کر اُس پر ترتیب سے یاں لـکڑ چنیں۔ اُس8 پر وہ جانور ٹکڑےکے سر اور سمیتچربی رکھیں۔
9 لازم ہے کہ پیشقربانی کرنے والا پہلے جانور کی یاں انتڑ اور پنڈلیاں دھوئے، پھر پورےامام جانور کو قربان
گاہ پر جلا اِسدے۔ جلنے والی قربانی کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

10 اگر بھسم ہونے والی قربانی یوں بکر بھیڑ میں سے چنی جائے تو وہ بےعیب نر ہو۔ پیش11 کرنے والا اُسے
رب کے منے سا قربان گاہ کی سمتشمالی میں ذبح کرے۔ پھر ہارون کے بیٹے جو امام ہیں اُس کا خون قربان گاہ
کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ اِس12 کے پیشبعد کرنے والا جانور کرےٹکڑےٹکڑےکے اور امام ٹکڑےیہ سر
اور سمیتچربی قربان گاہ کی جلتی ہوئی یوں لـکڑ ترتیبپر رکھے۔سے لازم13 ہے پیشقربانیکہ کرنے والا پہلے
جانور کی یاں انتڑ اور پنڈلیاں دھوئے، پھر پورےامام جانور ربکو پیشکو کر قربانکے گاہ پر جلا دے۔ اِس
جلنے والی قربانی کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

14 اگر بھسم ہونے والی قربانی پرندہ ہو تو وہ قمری یا جوان کبوتر ہو۔ امام15 اُسے قربان گاہ پاسکے لے آئے
اور اُس کا سر مروڑ قربانکر گاہ پر جلا وہدے۔ اُس یوںخونکا دےنکلنے کہ قربانوہ گاہ طرفایککی سے
نیچے ٹپکے۔ 16 وہ اُس کا پوٹا اور جو اُس میں ہے دُور کر کے قربان گاہ کی سمتمشرقی پھینکمیں دے، وہاں
جہاں راکھ پھینکی جاتی ہے۔ 17 پیشاُسے وقتکرتے امام اُس کے پَر پکڑ پرندےکر کو پھاڑ ڈالے، لیکن یوں
کہ وہ ٹکڑےٹکڑےبالکل نہ ہو جائے۔ پھر امام اُسے قربان گاہ پر جلتی ہوئی یوں لـکڑ پر جلا دے۔ اِس جلنے والی
قربانی کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

2
غلہ کی نذر

1 اگر ربکوئی کو غلہ کی پیشنذر کرنا چاہے تو وہ اِس کے لئے بہترین میدہ استعمال اُسکرے۔ پر وہ زیتون
کا تیل ُنڈیلے ا اور لُبان رکھ کر اُسے2 ہارون بیٹوںکے پاسکے لے آئے جو امام ہیں۔ امام تیل سے ملایا گیا مٹھی
بھر میدہ اور تمام لُبان لے کر قربان گاہ پر جلا دے۔ یہ یادگار کا حصہ ہے، اور اُس کی خوشبو رب کو پسند
ہے۔ باقی3 میدہ اور تیل ہارون اور اُس بیٹوںکے کا کیربوہہے۔حصہ جلنے والی قربانیوں میں نہایتایکسے
مُقّدس حصہ ہے۔
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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 میدےبہترین اور تیل کی ہو۔
8 اگر تُو اِن چیزوں کی بنی ہوئی غلہ کی نذر رب کے حضور لانا چاہے تو اُسے امام پیشکو کرنا۔ وہی اُسے

قربان گاہ پاسکے لے آئے۔ 9 پھر امام یادگار کا الـگحصہ کر کے اُسے قربان گاہ پر جلا ایسیدے۔ قربانی کی
ربخوشبو کو پسند ہے۔ 10 قربانی کا باقی حصہ ہارون اور اُس کے بیٹوں کے لئے ہے۔ وہ رب کی جلنے والی
قربانیوں میں مُقّدسنہایتایکسے حصہ ہے۔

11 غلہ کی جتنی نذریں ربتم پیشکو کرتے ہو اُن میں خمیر نہ ہو، کیونکہ لازم ہے کہ ربتم کو جلنے والی
پیشقربانی وقتکرتے نہ خمیر، نہ شہد جلاؤ۔ 12 یہ چیزیں فصل کے پہلے پھلوں کے ربساتھ پیشکو کی جا
سکتی ہیں، لیکن اُنہیں قربان گاہ پر نہ جلایا جائے، کیونکہ ربوہاں کو اُن کی خوشبو پسند نہیں ہے۔ غلہ13 کی
ہر نذر نمکمیں ہو، نمککیونکہ اُس عہد کی نمائندگی کرتا ہے تیرےجو خدا تیرےنے ساتھ باندھا تجھےہے۔
ہر قربانی نمکمیں ڈالنا ہے۔

14 اگر تُو غلہ کی نذر کے لئے فصل کے پہلے پیشپھل 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 ہوئے دانوں اور تیل کا جو حصہ
رب کا ہے یعنی یادگار کا حصہ اُسے امام تمام لُبان کے ساتھ جلا دے۔ یہ ربنذر کے لئے جلنے والی قربانی ہے۔

3
سلامتی کی قربانی

1 اگر ربکوئی کو سلامتی کی پیشقربانی کرنے کے لئے گائے یا بَیل چڑھانا چاہے تو وہ ہو۔بےعیبجانور
2 وہ اپنا ہاتھ جانور سرکے پر رکھ کر ملاقاتاُسے خیمےکے دروازےکے پر ذبح ہارونکرے۔ 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 چربی سمیت جو اُن پر اور کمر قریبکے ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی جلنے والی قربانی کے طور پر رب پیشکو
کرے۔ چیزوںاِن گُردوںکو الـگہیساتھکے ہے۔کرنا پھر5 ہارون بیٹےکے بھسمکچھسبیہ والیہونے قربانی
کے ساتھ قربان گاہ کی یوں لـکڑ پر جلا دیں۔ یہ جلنے والی قربانی ہے، اور اِس کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

6 اگر 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 اُسے رب کے منے سا لے آئے۔ 8 وہ اپنا ہاتھ اُس کے سر پر رکھ کر

ملاقاتاُسے خیمےکے کے منے سا ذبح ہارونکرے۔ کے بیٹے اُس کا قربانخون گاہ کے پہلوؤںچار پر چھڑکیں۔
پیش9-10 کرنے والا پوریچربی، دُم، یوں انتڑ پر ساریکی گُردےچربی، اُس سمیتچربی جو اُن پر اور کمر کے
قریب ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی جلنے والی قربانی کے طور ربپر پیشکو کرے۔ اِن چیزوں کو گُردوں ساتھکے
الـگہی کرنا ہے۔ امام11 ربکچھسبیہ پیشکو کر قربانکے گاہ پر جلا دے۔ خوراکیہ جلنے والی قربانی
ہے۔

12 اگر سلامتی کی قربانی بکری کی ہو 13 پیشتو کرنے والا اُس پر ہاتھ رکھ کر اُسے ملاقات کے خیمے کے
منے سا ذبح کرے۔ ہارون کے بیٹے جانور کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ پیش14-15 کرنے والا
یوں انتڑ پر ساریکی گُردےچربی، اُس سمیتچربی جو اُن پر اور کمر قریبکے ہوتی اورہے کلیجیجوڑ جلنے والی



احبار 3:16 129 احبار 4:21
قربانی کے طور پر رب پیشکو کرے۔ اِن چیزوں کو گُردوں کے ساتھ الـگہی کرنا ہے۔ 16 امام یہ سب کچھ
رب پیشکو کر کے قربان گاہ پر جلا دے۔ خوراکیہ جلنے والی قربانی ہے، اور اِس کی ربخوشبو کو ساریہے۔پسند ربچربی کی ہے۔ تمہارے17 لئے خون یا چربی کھانا منع یہہے۔ تمہارےصرفنہ لئے منع ہے بلـکہ
تمہاری اولاد کے لئے بھی، یہاںصرفنہ بلـکہ ہر جگہ جہاں تم ہتے ر “ہو۔

4
گناہ کی قربانی

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ جو بھی غیرارادی طور پر گناہ کر ربکے کسیکے حکم
توڑےکو وہ :کرےیہ

امام کے لئے گناہ کی قربانی
3 اگر اماِم اعظم کرےگناہ اور نتیجے میں پوری قوم ٹھہرےقصوروار تو پھر وہ رب ایککو بےعیب جوان

بَیل لے کر گناہ کی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ 4 وہ جوان بَیل ملاقاتکو کے خیمے دروازےکے پاسکے
لے آئے اور اپنا ہاتھ اُس سرکے پر رکھ کر رباُسے کے منے سا ذبح کرے۔ 5 پھر وہ جانور میںخونکے کچھسے
لے کر خیمے میں 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 اندرکے کی اُس قربان گاہ سینگوںچاروںکے پر خون جسلگائے
پر بخور جلایا جاتا باقیہے۔ 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 چربی سمیت جو اُن
پر اور کمر قریبکے ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی کو گُردوں کے ساتھ الـگہی کرنا ہے۔ 10 یہ بالکل اُسی طرح کیا
طرحجسجائے اُس بَیل کے ساتھ کیا گیا جو سلامتی کی قربانی کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔ امام سبیہ کچھ اُس
قربان گاہ پر پرجسدےجلا جانور جلائے ہیں۔جاتے لیکن11 وہ اُس کی اُسکھال، کا سارا سرگوشت، اور
پنڈلیاں، یاں انتڑ اور اُن کا گوبر 12 خیمہ گاہ کے باہر لے جائے۔ یہ چیزیں پاکاُس جگہ پر جہاں قربانیوں کی
راکھ پھینکی جاتی یوںہے لـکڑ پر رکھ کر جلا دینی ہیں۔

قوم کے لئے گناہ کی قربانی
13 اگر اسرائیل کی پوری جماعت نے غیرارادی طور پر گناہ کر ربکے کے کسی حکم سے تجاوز کیا ہے اور

جماعت کو معلوم نہیں تھا توبھی وہ قصوروار ہے۔ جب14 لوگوں کو پتا لـگے کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو جماعت
ملاقات کے خیمے ایکپاسکے جوان بَیل لے آئے اور اُسے گناہ کی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ جماعت15
رببزرگکے کے منے سا اپنے ہاتھ اُس سرکے پر رکھیں، اور وہ وہیں ذبح کیا جائے۔ 16 پھر اماِم اعظم جانور کے
خون میں سے کچھ لے ملاقاتکر کے خیمے میں جائے۔ وہاں17 وہ اپنی اُنگلی اُس میں ڈال کر اُسے سات بار
رب کے منے سا مُقّدسیعنی کمرےترین پردےکے پر چھڑکے۔ 18 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 کی اُس قربان
گاہ کے پائے پر ُنڈیلے جسا پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ اِس19 کے بعد وہ اُس کی تمام چربی نکال کر قربان گاہ
پر جلا دے۔ اُس20 بَیل ساتھکے کرےکچھسبوہ جو اُسے اپنے غیرارادیذاتی گناہ کے لئے کرنا ہوتا یوںہے۔
وہ لوگوں کا دےکفارہ گا اور اُنہیں معافی مل جائے گی۔ 21 آخر میں وہ بَیل کو خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر
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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 کوئی غیرارادیسردار طور پر گناہ کر ربکے کسیکے حکم سے کرےتجاوز اور یوں ٹھہرےقصوروار

تو بھیجب23 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 اُسے وہاں کرےذبح جہاں بھسم ہونے والی قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ یہ گناہ کی
قربانی ہے۔ 25 امام اپنی اُنگلی خون میں ڈال کر اُسے اُس قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر جسلگائے پر جانور
جلائے جاتے ہیں۔ باقی خون وہ قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیلے۔ ا 26 پھر وہ اُس کی ساری چربی قربان گاہ پر اُس
طرح طرحجسدےجلا وہ سلامتی کی قربانیوں کی چربی جلا دیتا ہے۔ یوں امام اُس آدمی کا دےکفارہ گا
اور اُسے معافی حاصل ہو جائے گی۔

عام لوگوں کے لئے گناہ کی قربانی
27 اگر کوئی عام شخص غیرارادی طور پر گناہ کر کے رب کے کسی حکم سے تجاوز کرے اور یوں قصوروار

ٹھہرے تو بھیجب28 اُسے پتا لـگے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو وہ قربانی کے لئے بکریبےعیبایک لے آئے۔
29 وہ اپنا ہاتھ بکری کے سر پر رکھ کر اُسے وہاں کرےذبح جہاں بھسم ہونے والی قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں۔
امام30 اپنی اُنگلی خون میں ڈال کر اُسے اُس قربان گاہ چاروںکے سینگوں پر جسلگائے پر جانور جلائے جاتے
ہیں۔ باقی خون وہ قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیلے۔ ا 31 پھر وہ اُس کی ساری چربی اُس طرح جسنکالے طرح وہ
سلامتی کی قربانیوں کی چربی نکالتا ہے۔ اِس کے بعد وہ اُسے قربان گاہ پر جلا ایسیدے۔ قربانی کی ربخوشبو
کو پسند یوںہے۔ امام اُس آدمی کا 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 کرےذبح جہاں بھسم ہونے والی قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ امام34 اپنی اُنگلی خون میں ڈال
کر اُسے اُس قربان گاہ سینگوںچاروںکے پر پرجسلگائے جانور جلائے ہیں۔جاتے باقی خون قربانوہ گاہ کے
پائے پر ُنڈیلے۔ ا 35 پھر وہ اُس کی تمام چربی اُس طرح طرحجسنکالے سلامتی کی قربانی کے لئے ذبح کئے گئے
جوان مینڈھے کی چربی نکالی جاتی ہے۔ اِس کے بعد امام چربی کو قربان گاہ پر اُن قربانیوں سمیت دےجلا 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 نے کوئی جرم دیکھا یا وہ اُس بارےکے میں کچھ جانتا ہے۔
توبھی گواہوںجب 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 لاشکی کیوں نہ ہو۔ صورتاِس میں ناپاکوہ ہے اور قصوروار ٹھہرتا ہے۔

3 ہو سکتا ہے کسیکہ غیرارادینے طور پر کیشخصکسی ناپاکی کو چھو لیا یعنیہے اُس کی ایسیکوئی چیز
سےجس ناپاکوہ ہو گیا اُسےجبہے۔ معلوم ہو جاتا ہے تو وہ قصوروار ٹھہرتا ہے۔
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4 ہو سکتا ہے کسیکہ بےپروائینے کچھسے کرنے قَسمکی کھائی ہے، چاہے وہ اچھا کام تھا یا جبغلط۔

وہ جان لیتا ہے کہ اُس نے کیا کِیا ہے تو وہ قصوروار ٹھہرتا ہے۔
5 طرحاِسجو گناہکسیکے کی بنا پر قصوروار ہو، لازم وہکہہے اپنا گناہ تسلیم کرے۔ 6 پھر وہ گناہ کی قربانی

کے طور ایکپر بھیڑ یا پیشبکری یوںکرے۔ امام اُس کا گا۔دےکفارہ
7 اگر غربتشخصقصوروار باعثکے بھیڑ بکرییا سکےدےنہ تو ربوہ کو یاںدو قمر یا دو جوان پیشکبوتر

ایککرے، گناہ کی قربانی کے لئے ایکاور بھسم ہونے والی قربانی کے لئے۔ 8 وہ اُنہیں امام پاسکے لے آئے۔
امام پہلے گناہ کی قربانی کے لئے پرندہ پیش کرے۔ وہ اُس کی گردن مروڑ ڈالے لیکن ایسے کہ سر جدا نہ ہو
جائے۔ 9 پھر وہ اُس میںخونکے قربانکچھسے 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 پرندےدوسرےامام کو قواعد مطابقکے بھسم ہونے
والی قربانی کے طور پیشپر یوںکرے۔ امام اُس آدمی کا دےکفارہ گا اور اُسے معافی مل جائے گی۔

11 اگر غربتشخصوہ باعثکے دو یاں قمر یا دو جوان بھیکبوتر سکےدےنہ 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
کی قربانی ہے۔ 12 وہ اُسے امام پاسکے لے آئے جو یادگار کا یعنیحصہ مٹھی بھر اُن قربانیوں ساتھکے دےجلا
ربجو کے لئے جلائی جاتی ہیں۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔ یوں13 امام اُس آدمی کا دےکفارہ گا اور اُسے معافی
مل جائے گی۔ غلہ کی نذر کی طرح باقی میدہ امام کا حصہ “ہے۔

قصور کی قربانی
رب14 نے موسٰی سے کہا، اگر”15 کسی بےایمانینے کر غیرارادیکے طور ربپر مخصوصکی مُقّدساور

چیزوں کے سلسلے میں گناہ کیا ہو، شخصایسا قصور کی قربانی کے طور پر رب بےعیبکو اور قیمت کے لحاظ
مناسبسے مینڈھا یا پیشبکرا اُسکرے۔ قیمتکی مقدِس شرحکی مطابقکے مقرر کی جائے۔ 16 جتنا نقصان
مقدِس کو ہوا ہے اُتنا ہی وہ اِسدے۔ کے علاوہ وہ 20مزید فیصد ادا کرے۔ وہ اُسے امام دےدےکو 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 کرےتجاوز تو وہ قصوروار ہے، اور وہ اُس
کا ذمہ ٹھہرےدار گا۔ 18 وہ قصور کی قربانی کے طور پر امام ایکپاسکے بےعیب اور قیمت لحاظکے سے
مناسب مینڈھا لے آئے۔ اُس کی قیمت مقدِس کی شرح کے مطابق مقرر کی جائے۔ پھر امام یہ قربانی اُس گناہ
کے لئے چڑھائے جو شخصقصوروار غیرارادینے طور پر کیا یوںہے۔ 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 کے بےایمانی کی ًہے، مثلا اُس نے اپنے پڑوسی

کی کوئی واپسچیز نہیں کی جو اُس کے سپرد کی گئی تھی یا جو اُسے گروی کے طور پر ملی تھی، یا اُس نے اُس
کی کوئی چوریچیز کی، یا اُس کسینے سے کوئی چیز چھین لی، 3 یا اُس کسینے کی گم شدہ چیز بارےکے
جھوٹمیں اُسےجببولا 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
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کی یا چھین لی یا جو اُس کے سپرد کی گئی یا جو گم شدہ ہو کر اُس پاسکے آ گئی ہے 5 جسیا بارےکے میں
اُس نے قَسم کھا جھوٹکر بولا ہے۔ وہ اُس کا اُتنا واپسہی کر کے 20 فیصد یادہ ز دے۔ اور وہ سبیہ کچھ
اُس جبکرےواپسدن وہ اپنی قصور کی پیشقربانی کرتا ہے۔ 6 قصور کی قربانی کے طور پر بےعیبایکوہ
قیمتاور لحاظکے مناسبسے مینڈھا امام پاسکے لے آئے رباور پیشکو اُسکرے۔ 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 راتپوری تکصبح قربان گاہ کی اُس جگہ پر رہے آگجہاں جلتی ہے۔
آگ کو بجھنے نہ دینا۔ صبح10 کو امام کتان لباسکا اور کتان کا پاجامہ پہن کر قربانی سے بچی ہوئی راکھ قربان
گاہ پاسکے زمین پر ڈالے۔ 11 پھر وہ بدلکپڑےاپنے کر راکھ کو خیمہ گاہ کے باہر پاککسی جگہ پر چھوڑ
آئے۔ قربان12 گاہ آگپر جلتی رہے۔ وہ بھیکبھی نہ بجھے۔ صبحہر امام یاں لـکڑ چن کر اُس پر بھسم ہونے والی
ترتیبقربانی سے رکھے اور اُس پر سلامتی کی قربانی کی چربی جلا دے۔ آگ13 ہمیشہ جلتی رہے۔ وہ کبھی نہ
بجھنے پائے۔

غلہ کی نذر
14 غلہ کی نذر بارےکے ہدایاتمیں یہ :ہیں ہارون کے بیٹے اُسے قربان گاہ کے منے ربسا پیشکو کریں۔

15 پھر امام یادگار کا یعنیحصہ تیل سے ملایا گیا مٹھی بھر بہترین میدہ اور قربانی کا تمام لُبان لے قربانکر گاہ پر جلا
دے۔ اِس کی ربخوشبو کو پسند ہے۔ ہارون16 اور اُس کے بیٹے قربانی کا باقی حصہ کھا لیں۔ لیکن وہ اُسے
مُقّدس جگہ پر یعنی ملاقات کے خیمے کی چاردیواری کے اندر کھائیں، اور اُس میں خمیر نہ ہو۔ 17 اُسے پکانے
کے لئے اُس میں خمیر نہ ڈالا جائے۔ مَیں نے جلنے والی قربانیوں میں سے یہ حصہ اُن کے لئے مقرر کیا ہے۔ یہ گناہ
کی قربانی اور قصور کی قربانی مُقّدسنہایتطرحکی ہے۔ ہارون18 کی اولاد تمامکے مرد اُسے کھائیں۔ یہ اصول
تکابد قائم رہے۔ بھیجو اُسے چھوئے گا مخصوصوہ مُقّدسو ہو جائے “گا۔

موسٰینےرب19 کہا،سے ہارونجب”20 اور اُس بیٹوںکے امامکو کی داریذمہ اُٹھانے کے لئے مخصوص
کر کے تیل سے مسح کیا جائے گا تو وہ ڈیڑھ کلو گرام بہترین پیشمیدہ کریں۔ اُس کا آدھا حصہ صبح کو اور
آدھا حصہ شام پیشوقتکے کیا جائے۔ وہ غلہ کی یہ نذر پیشروزانہ کریں۔ اُسے21 تیل ساتھکے ملا توےکر
پر پکانا ہے۔ پھر ٹکڑےٹکڑےاُسے کر کے غلہ کی نذر کے طور پیشپر کرنا۔ اُس کی ربخوشبو کو پسند ہے۔
22 یہ قربانی ہمیشہ ہارون کی نسل کا وہ کرےپیشآدمی مسحجسے کر کے اماِم اعظم کا عُہدہ دیا گیا ہے، اور
وہ پورےاُسے طور ربپر 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 میں ذیل ہدایاتکی

:دینا گناہ کی قربانی کو رب کے منے سا وہیں ذبح کرنا ہے جہاں بھسم ہونے والی قربانی ذبح کی جاتی ہے۔ وہ
مُقّدسنہایت ہے۔ پیشاُسے26 کرنے والا امام مُقّدساُسے جگہ پر ملاقاتیعنی خیمےکے چاردیواریکی کے
اندر کھائے۔ 27 جو بھی اِس قربانی گوشتکے کو چھو لیتا ہے مخصوصوہ مُقّدسو ہو جاتا ہے۔ اگر قربانی
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خونکے کے لباسکسیچھینٹے پر پڑ جائیں تو مُقّدساُسے 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 کے خاندانوں میں سے تمام مرد اُسے کھا سکتے ہیں۔ یہ کھانا مُقّدسنہایت ہے۔
لیکن30 گناہ کی ہر وہ قربانی کھائی نہ جسجائے ملاقاتخونکا میںخیمےکے اِس لئے لایا گیا ہے مقدِسکہ
میں کسی کا کفارہ دیا جائے۔ اُسے جلانا ہے۔

7
قصور کی قربانی

1 قصور کی قربانی مُقّدسنہایتجو اُسہے بارےکے ہدایاتمیں یہ :ہیں
2 قصور کی قربانی وہیں ذبح کرنی جہاںہے بھسم ہونے والی قربانی ذبح کی جاتی ہے۔ اُس کا خون قربان گاہ

کے چار پہلوؤں پر چھڑکا جائے۔ اُس3 کی تمام چربی نکال کر قربان گاہ پر چڑھانی ہے یعنی اُس کی دُم، یوں انتڑ پر
کی چربی، گُردے4 اُس سمیتچربی جو اُن پر اور کمر قریبکے ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی۔ اِن چیزوں گُردوںکو
کے ساتھ الـگہی کرنا ہے۔ امام5 یہ سب ربکچھ کو قربان گاہ پر جلنے والی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ یہ
قصور کی قربانی ہے۔ اماموں6 خاندانوںکے میں تمامسے مرد اُسے کھا لیکنہیں۔سکتے مُقّدساُسے جگہ پر کھایا
جائے۔ یہ مُقّدسنہایت ہے۔

7 گناہ اور قصور کی قربانی کے لئے ایک اصولہی ہے، جو امام قربانی پیشکو کر کے کفارہ دیتا اُسہے کو
اُس گوشتکا ملتا ہے۔ اِس8 طرح جو امام کسی جانور کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھاتا اُسیہے
کو جانور کی کھال ملتی ہے۔ 9 اور اِسی طرح تنور میں، کڑاہی میں توےیا پر پکائی گئی غلہ کی ہر نذر اُس امام
کو ملتی پیشاُسےنےجسہے کیا ہے۔ لیکن10 ہارون کے تمام بیٹوں کو غلہ کی باقی نذریں برابر برابر ملتی رہیں،
خواہ اُن میں تیل ملایا گیا ہو یا ہوں۔خشکوہ

سلامتی کی قربانی
11 سلامتی کی قربانی ربجو پیشکو کی جاتی اُسہے بارےکے میں ذیل ہدایاتکی :ہیں
12 اگر کوئی اِس قربانی سے اپنی شکرگزاری کا اظہار کرنا چاہے تو وہ جانور کے ساتھ بےخمیری جسروٹی

میں تیل ڈالا گیا ہو، بےخمیری جسروٹی پر تیل لگایا گیا ہو اور جسروٹی میں بہترین میدہ اور تیل ملایا گیا ہو
پیش کرے۔ اِس13 کے علاوہ وہ خمیری روٹی پیشبھی کرے۔ پیش14 کرنے والا قربانی کی ہر چیز ایککا
حصہ اُٹھا ربکر کے لئے مخصوص کرے۔ یہ اُس امام کا حصہ ہے جو جانور کا خون قربان گاہ پر چھڑکتا ہے۔
اُسیگوشت15 دن کھایا جبجائے جانور کو ذبح کیا گیا ہو۔ اگلی تکصبح کچھ نہیں بچنا ہئے۔ چا

16 اِس قربانی کا صرفگوشت 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 ربتو 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 ربشخصناپاکاگر پیشکو کی گئی سلامتی کی قربانی کا یہ گوشت کھائے تو
اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا ہے۔ 21 ہو سکتا ہے کسیکہ ناپاککسینے چیز کو چھو لیا ہے چاہے وہ
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ناپاک شخص، جانور یا کوئی اَور گھنونی ناپاکاور چیز ہو۔ اگر ایسا شخص رب 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 مرےپر ہوئے جانوروں پھاڑےاور ہوئے جانوروں کی چربی دیگر کاموں کے لئے
استعمال کر سکتے ہو، لیکن اُسے کھانا منع ہے۔ 25 جو بھی اُس چربی میں سے کھائے جو جلا ربکر پیشکو
کی جاتی اُسےہے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا ہے۔ بھیجہاں26 تم ہتے ر وہاںہو پرندوں یا دیگر جانوروں خونکا
کھانا منع ہے۔ 27 جو بھی خون کھائے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا “جائے۔

قربانیوں میں سے امام کا حصہ
رب28 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”29 کو بتانا کہ ربجو کو سلامتی کی کرےپیشقربانی ربوہ کے

لئے ایک مخصوصحصہ کرے۔ 30 وہ جلنے والی یہ قربانی اپنے ہاتھوں ربسے پیشکو کرے۔ اِس کے لئے وہ
جانور کی چربی اور ربسینہ کے منے پیشسا کرے۔ سینہ ہلانے والی قربانی ہو۔ امام31 چربی کو قربان گاہ پر
دےجلا جبکہ سینہ ہارون اور اُس کے بیٹوں کا حصہ ہے۔ قربانی32 کی دہنی ران امام کو اُٹھانے والی قربانی
کے طور پر دی جائے۔ 33 وہ اُس امام کا حصہ ہے جو سلامتی کی قربانی کا خون اور چربی چڑھاتا ہے۔

اسرائیلیوں34 کی سلامتی کی قربانیوں میں سے مَیں نے ہلانے والا سینہ اور اُٹھانے والی ران اماموں کو دی
ہے۔ یہ چیزیں ہمیشہ کے لئے اسرائیلیوں طرفکی اماموںسے کا حق “ہیں۔

یہ35 اُس دن جلنے والی قربانیوں میں ہارونسے اور اُس بیٹوںکے کا بنحصہ اُنہیںجبگئیں مقدِس ربمیں
خدمتکی پیشمیں کیا گیا۔ رب36 نے اُس اُنہیںجبدن تیل سے مسح کیا گیا حکم دیا تھا کہ اسرائیلی یہ حصہ
ہمیشہ اماموں کو دیا کریں۔

ہدایاتیہغرض37 تمام قربانیوں بارےکے میں ہیں یعنی بھسم ہونے والی قربانی، غلہ کی نذر، گناہ کی قربانی،
قصور کی قربانی، امام کو مقدِس خدمتمیں کے لئے مخصوص کرنے کی قربانی اور سلامتی کی قربانی بارےکے
میں۔ رب38 نے موسٰی کو ہدایاتیہ سینا پہاڑ پر دیں، اُس جبدن اُس نے اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ وہ دشِت
سینا ربمیں کو اپنی پیشقربانیاں کریں۔

8
ہارون اور اُس بیٹوںکے مخصوصیتکی

رب1 نے موسٰی سے کہا، ہارون”2 اور اُس کے بیٹوں میرےکو حضور لے آنا۔ نیز اماموں کے لباس، مسح
کا تیل، گناہ کی قربانی کے لئے جوان بَیل، دو مینڈھے روٹیوںبےخمیریاور ٹوکریکی 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
جسہوں کا ربحکم نے دیا “ہے۔ 6 موسٰی نے ہارون اور اُس کے بیٹوں کو منے سا لا کر غسل کرایا۔ 7 اُس
نے ہارون کو کتان کا زیرجامہ پہنا کر کمربند لپیٹا۔ پھر اُس نے چوغہ جسپہنایا پر اُس بالاپوشنے مہارتکو
سے بُنے ہوئے پٹکے سے باندھا۔ اِس8 کے بعد اُس نے سینے کا کیسہ لگا کر اُس میں دونوں قرعے بنام اُوریم اور
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ُمیم ت رکھے۔ 9 پھر اُس نے ہارون کے سر پر پگڑی جسرکھی کے منے سا والے حصے پر اُس مُقّدسنے تاج یعنی
سونے کی تختی لگا کچھسبدی۔ اُس حکم عینکے مطابق ہوا ربجو نے موسٰی کو دیا تھا۔

اِس10 کے بعد موسٰی نے مسح تیلکے سے مقدِس کو اور جو کچھ اُس میں تھا مسح کر کے مخصوصاُسے و
مُقّدس کیا۔ اُس11 نے یہ ساتتیل بار جانور چڑھانے کی قربان گاہ اور اُس سامانکے چھڑکپر اِسیدیا۔ طرح
اُس ساتنے بار دھونے اورحوضکے اُس ڈھانچے پر چھڑکتیل جسدیا حوضپر رکھا ہوا تھا۔ یوں یہ چیزیں
مخصوص مُقّدسو ہوئیں۔ 12 اُس نے ہارون کے سر پر مسح کا تیل ُنڈیل ا کر اُسے مسح کیا۔ یوں مخصوصوہ و
مُقّدس ہوا۔

پھر13 موسٰی ہاروننے بیٹوںکے کو منے سا لا اُنہیںکر زیر پہنائے،جامے کمربند لپیٹے اور اُن سروںکے پر یاں پگڑ
باندھیں۔ سب کچھ اُس حکم عینکے مطابق ہوا ربجو نے موسٰی کو دیا تھا۔

اب14 موسٰی نے گناہ کی قربانی کے لئے جوان بَیل پیشکو کیا۔ ہارون اور اُس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ اُس
کے سر پر رکھے۔ 15 موسٰی نے اُسے ذبح کر کے اُس کے خون میں سے کچھ لے کر اپنی اُنگلی سے قربان گاہ کے
سینگوں پر لگا دیا تاکہ وہ گناہوں پاکسے ہو جائے۔ باقی خون اُس نے قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیل ا دیا۔ یوں
اُس نے مخصوصاُسے مُقّدسو کر اُسکے کا کفارہ دیا۔ 16 موسٰی یوںنے انتڑ پر کی تمام چربی، کلیجیجوڑ اور
گُردےدونوں اُن کی سمیتچربی لے کر قربان گاہ پر جلا دیئے۔ لیکن17 بَیل کی گوشتکھال، اور یوں انتڑ کے
گوبر کو اُس نے خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر جلا سبدیا۔ کچھ اُس حکم مطابقکے ہوا ربجو نے موسٰی کو
دیا تھا۔

اِس18 بعدکے اُس بھسمنے والیہونے قربانی کے لئے پہلا پیشمینڈھا کیا۔ ہارون اور اُس بیٹوںکے نے اپنے
ہاتھ اُس کے سر پر رکھ دیئے۔ 19 موسٰی نے اُسے ذبح کر کے اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں چھڑکپر
دیا۔ اُس20 نے مینڈھے ٹکڑےٹکڑےکو کر کے ٹکڑےسر، اور چربی جلا دی۔ اُس21 نے یاں انتڑ اور پنڈلیاں
پانی صافسے کر پورےکے مینڈھے قربانکو گاہ پر جلا کچھسبدیا۔ اُس حکم عینکے مطابق ہوا ربجو نے
موسٰی کو دیا تھا۔ رب کے لئے جلنے والی یہ قربانی بھسم ہونے والی قربانی تھی، اور اُس کی ربخوشبو کو پسند
تھی۔

اِس22 کے بعد موسٰی دوسرےنے مینڈھے پیشکو کیا۔ اِس قربانی کا مقصد اماموں کو مقدِس خدمتمیں
کے لئے مخصوص کرنا تھا۔ ہارون اور اُس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ مینڈھے کے سر پر رکھ دیئے۔ 23 موسٰی نے
اُسے ذبح کر کے اُس خونکے میں سے کچھ لے کر ہارون کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د
پاؤں کے انگوٹھوں پر لگایا۔ 24 یہی اُس 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 خون لگایا۔ باقی خون اُس نے قربان گاہ
کے پہلوؤںچار دیا۔چھڑکپر اُس25 نے مینڈھے کی چربی، دُم، یوں انتڑ پر ساریکی چربی، جوڑ کلیجی، دونوں
گُردے اُن کی سمیتچربی اور الـگراندہنی کی۔ 26 پھر ربوہ کے منے روٹیوںبےخمیریپڑیسا ٹوکریکی میں
ایکسے سادہ ایکروٹی، میںجسروٹی تیل ڈالا گیا تھا ایکاور جسروٹی پر تیل لگایا گیا تھا لے کر چربی اور
ران پر رکھ دی۔ اُس27 نے سبیہ کچھ ہارون اور اُس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر اُسے ہلانے والی قربانی
کے طور ربپر پیشکو کیا۔ 28 پھر اُس نے یہ چیزیں اُن واپسسے لے قربانکر گاہ پر جلا جسدیں پر پہلے بھسم
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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 پر رب کے منے سا ہلایا۔ یہ مخصوصیت کے
مینڈھے میں سے موسٰی کا حصہ تھا۔ موسٰی نے اِس میں سببھی ربکچھ کے حکم عینکے مطابق کیا۔

30 پھر اُس نے مسح تیلکے اور قربان گاہ پر کے خون میں 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” ملاقاتکو کے خیمے دروازےکے پر اُبال کر اُسے اُن روٹیوں کے ساتھ
کھانا مخصوصیتجو کی قربانیوں ٹوکریکی پڑیمیں ہیں۔ ربکیونکہ مجھےنے یہی حکم دیا ہے۔ گوشت32 اور
روٹیوں کا بقایا جلا دینا۔ ملاقاتتکدنسات33 خیمےکے دروازےکے میں سے نہ نکلنا، کیونکہ مقدِس میں
خدمت کے لئے تمہاری مخصوصیت کے اِتنے ہی دن ہیں۔ 34 جو کچھ آج ہوا ہے ربوہ کے حکم مطابقکے ہوا
تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔ تمہیں35 راتسات اور تکدن خیمے دروازےکے کے اندر رہنا ربہے۔ کی
ہدایتاِس کو مانو ورنہ تم مر جاؤ گے، کیونکہ یہ حکم ربمجھے طرفکی سے دیا گیا “ہے۔

ہارون36 اور اُس بیٹوںکے نے اُن ہدایاتتمام پر عمل کیا ربجو نے موسٰی معرفتکی اُنہیں دی تھیں۔

9
ہارون قربانیاں چڑھاتا ہے

مخصوصیت1 ساتکے دن کے بعد موسٰی نے آٹھویں دن ہارون، اُس کے بیٹوں اور اسرائیل کے بزرگوں کو
بُلایا۔ اُس2 ہاروننے سے کہا، بےعیبایک” بچھڑا بےعیبایکاور 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 ایک یکبےعیب سالہ بچھڑا ایکاور بےعیب
یک سالہ بھیڑ کا پیشبچہ کرو۔ ساتھ4 ہی سلامتی قربانیکی کے لئے بَیلایک ایکاور مینڈھا تیلچنو۔ ساتھکے
ملائی ہوئی غلہ کی نذر بھی لے ربکچھسبکر پیشکو کرو۔ آجکیونکہ ربہی تم پر ظاہر ہو “گا۔

5 اسرائیلی موسٰی کی مطلوبہ تمام ملاقاتچیزیں کے خیمے کے منے سا لے آئے۔ پوری جماعت قریب آ ربکر
کے منے سا کھڑی ہو گئی۔ 6 موسٰی نے اُن سے کہا، تمہیں” وہی کرنا جسہے کا ربحکم نے تمہیں دیا ہے۔
آجکیونکہ ربہی کا جلال تم پر ظاہر ہو “گا۔

7 پھر اُس نے ہارون سے کہا، قربان” گاہ پاسکے جا کر گناہ کی قربانی اور بھسم ہونے والی قربانی چڑھا کر
اپنا اور اپنی قوم کا کفارہ ربدینا۔ 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 بیٹے
بچھڑے کا خون اُس پاسکے لے آئے۔ اُس نے اپنی اُنگلی خون میں ڈبو کر اُسے قربان گاہ سینگوںکے پر لگایا۔
باقی خون کو اُس قرباننے گاہ کے پائے پر ُنڈیل ا دیا۔ 10 پھر اُس نے اُس کی چربی، گُردوں اور جوڑ کلیجی کو
قربان گاہ پر جلا دیا۔ ربجیسے نے موسٰی کو حکم دیا تھا ویسے ہی ہارون نے کیا۔ بچھڑے11 گوشتکا اور
کھال اُس نے خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر جلا دی۔
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اِس12 بعدکے ہارون بھسمنے ہونے والی قربانی کو ذبح کیا۔ اُس بیٹوںکے اُسےنے اُس خونکا دیا، اور اُس

نے اُسے قربان گاہ کے چار پہلوؤں چھڑکپر دیا۔ اُنہوں13 نے اُسے قربانی ٹکڑےمختلفکے سمیتسر دیئے، اور
اُس نے اُنہیں قربان گاہ پر جلا دیا۔ 14 پھر اُس نے اُس کی یاں انتڑ اور پنڈلیاں دھو کر بھسم ہونے والی قربانی کی
باقی چیزوں پر رکھ کر جلا دیں۔

اب15 ہارون نے قوم کے لئے قربانی چڑھائی۔ اُس نے گناہ کی قربانی کے لئے بکرا ذبح کر کے اُسے پہلی قربانی
کی طرح چڑھایا۔ اُس16 نے بھسم ہونے والی قربانی بھی قواعد کے مطابق 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 بیٹوںکے نے اُسے جانوروں کا خون دیا، اور اُس نے اُسے قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر
دیا۔چھڑک لیکن19 اُنہوں بَیلنے اور مینڈھے کو چربی، یوںدُم، انتڑ پر کی چربی اور نکالکلیجیجوڑ کر 20 سینے
ٹکڑوںکے پر رکھ دیا۔ ہارون نے چربی کا قربانحصہ گاہ پر جلا دیا۔ 21 سینے ٹکڑےکے اور دہنی رانیں اُس نے
ہلانے والی قربانی کے طور ربپر کے منے سا ہلائیں۔ اُس کچھسبنے موسٰی کے حکم مطابقکے 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 جبہوا۔ دونوں باہر آئے تو اُنہوں نے قوم برکتکو دی۔
ربتب کا جلال پوری 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 ربوہ کے منے سا آئے تاکہ پیشاُسے کریں۔ لیکن آگیہ ناجائز تھی۔ رب نے پیشیہ کرنے کا حکم نہیں
دیا تھا۔ رباچانک2 کے حضور آگسے جسنکلی اُنہیںنے بھسم کر دیا۔ ربوہیں کے منے سا وہ مر گئے۔

3 موسٰی ہاروننے سے کہا، وہیاب” ہوا ہے ربجو نے فرمایا تھا کہ قریبمیرےجو ہیں اُن مَیںسے اپنی
قدوسیت ظاہر کروں گا، مَیں تمام قوم کے منے سا ہی اپنے جلال کا اظہار کروں “گا۔
خاموشہارون رہا۔ 4 موسٰی ہاروننے کے ایلعُزیچچا بیٹوںکے 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 عینکے مطابق اُنہیں اُن کے زیر سمیتجاموں اُٹھا کر خیمہ گاہ کے باہر لے گئے۔

موسٰی6 ہاروننے اور اُس کے بیٹوںدیگر اِلی عزر اور اِتمر سے ماتم”کہا، کا اظہار نہ کرو۔ نہ بالاپنے بکھرنے
دو، نہ پھاڑو۔کپڑےاپنے ورنہ تم مر جاؤ جماعتپوریرباورگے ناراضسے ہو تمہارےلیکنگا۔جائے رشتے
دار اور باقی تمام اسرائیلی ضرور اِن کا ماتم جنکریں ربکو ہلاکسےآگنے کر دیا ہے۔ ملاقات7 خیمےکے
دروازےکے کے باہر نہ نکلو ورنہ تم مر جاؤ گے، کیونکہ ربتمہیں تیلکے مسحسے کیا گیا “ہے۔ چنانچہ اُنہوں
نے ایسا ہی کیا۔
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اماموں کے لئے ہدایات

رب8 ہاروننے سے کہا، بھیجب”9 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۔ یہ10 بھی لازم کہہے مُقّدستم غیرمُقّدساور چیزوں پاکمیں، ناپاکاور میںچیزوں امتیاز کرو۔ تمہیں11
اسرائیلیوں کو تمام پابندیاں سکھانی ہیں جو مَیں نے تمہیں موسٰی معرفتکی بتائی “ہیں۔

12 موسٰی نے ہارون اور اُس کے بچے ہوئے بیٹوں اِلی عزر اور اِتمر سے کہا، غلہ” کی نذر کا جو ربحصہ
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 اور
تمہارے بیٹوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ مجھے اِس کا حکم دیا گیا ہے۔ 14 جو سینہ ہلانے والی قربانی اور دہنی ران
اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر کی گئی ہے، وہ تم تمہارےاور بیٹے بیٹیاں کھا سکتے ہیں۔ اُنہیں مُقّدس جگہ
پر کھانا ہے۔ اسرائیلیوں کی سلامتی کی قربانیوں میں سے ٹکڑےیہ تمہارا حصہ ہیں۔ لیکن15 پہلے امام ران اور
سینے کو جلنے والی قربانیوں کی چربی کے پیشساتھ کریں۔ وہ اُنہیں ہلانے والی قربانی کے طور ربپر کے منے سا
ربہلائیں۔ فرماتا ہے کہ ٹکڑےیہ تمہارےتکابد تمہارےاور بیٹوں کا حصہ “ہیں۔

16 موسٰی یافتنے در کیا کہ بکرےاُس گوشتکے کا کیا ہوا جو گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھایا گیا تھا۔ اُسے
پتا چلا کہ وہ بھی جل گیا تھا۔ یہ سن کر اُسے ہارون بیٹوںکے اِلی عزر اور اِتمر پر غصہ آیا۔ اُس نے پوچھا، تم”17
نے گناہ کی قربانی گوشتکا کیوں نہیں کھایا؟ تمہیں مُقّدساُسے جگہ پر کھانا تھا۔ ایکیہ مُقّدسنہایت حصہ
ربجوہے تمہیںنے دیا تاکہ جماعتتم کا قصور دُور کر ربکے کے منے سا لوگوں کا کفارہ دو۔ 18 چونکہ اِس
بکرے کا خون مقدِس میں نہ لایا گیا اِس لئے تمہیں اُس گوشتکا مقدِس میں کھانا طرحجستھا مَیں تمہیںنے
حکم دیا “تھا۔

ہارون19 نے موسٰی دےجوابکو کر کہا، آجدیکھیں،” لوگوں نے اپنے لئے گناہ کی قربانی اور بھسم ہونے
والی ربقربانی پیشکو کی ہے جبکہ مجھ پر گزریآفتیہ 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، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ تمہیں زمین پر ہنے ر والے جانوروں میں ذیلسے
جانوروںکے کو اجازتکیکھانے :ہے ُکھرکےجن3 یا پاؤں ِچرےبالکل ہیںہوئے اور جگالیجو ہیںکرتے
اُنہیں کھانے اجازتکی ہے۔ 4-6 اونٹ، ِبجُو یا خرگوش کھانا منع ہے۔ تمہارےوہ لئے ناپاک ہیں، کیونکہ وہ
جگالی تو لیکنہیںکرتے اُن کے ُکھر یا ِچرےپاؤں نہیںہوئے ہیں۔ سؤر7 نہ کھانا۔ تمہارےوہ لئے ناپاک ہے،
کیونکہ اُس کے ُکھر ِچرےتو ہوئے ہیں لیکن وہ جگالی نہیں کرتا۔ نہ8 اُن گوشتکا کھانا، نہ اُن کی لاشوں کو
چھونا۔ تمہارےوہ لئے ناپاک ہیں۔

سمندری9 اور یائی در جانور کھانے کے لئے جائز ہیں اگر اُن کے پَر اور چھلـکے ہوں۔ لیکن10 جن کے پَر یا
چھلـکے نہیں ہیں تمہارےسبوہ لئے مکروہ ہیں، خواہ بڑیوہ تعداد میں مل کر ہتے ر ہیں یا نہیں۔ اِس11 لئے اُن
گوشتکا کھانا منع ہے، اور اُن کی لاشوں سے بھی گھن کھانا ہے۔ پانی12 میں ہنے ر والے تمام جانور جن کے
پَر یا چھلـکے نہ تمہارےہوں لئے مکروہ ہیں۔
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ذیل13 تمہارےپرندےکے لئے قابِل گھن ہوں۔ اِنہیں کھانا منع ہے، کیونکہ وہ مکروہ :ہیں عقاب، دڑھیَل

گِدھ، کالا گِدھ، لال14 چیل، ہر قسم کی کالی چیل، 15 ہر قسم کا کوّا، 16 عقابی ُلّو، ا چھوٹے کان والا ُلّو، ا
بڑے کان والا ُلّو، ا ہر قسم کا باز، 17 چھوٹا ُلّو، ا قوق، چنگھاڑنے والا ُلّو، ا سفید18 ُلّو، ا دشتی ُلّو، ا مصری گِدھ،
لق19 لق، ہر قسم کا بُوتیمار، ہُد ہُد اور *چمگادڑ۔

20 تمام پَر رکھنے والے کیڑے جو چار پاؤں پر چلتے ہیں تمہارے لئے مکروہ ہیں، 21 سوائے اُن کے جن کی
ٹانگوں کے دو حصے ہیں اور جو پُھدکتے ہیں۔ اُن کو تم کھا سکتے ہو۔ اِس22 ناتے سے مختلفتم قسم ٹڈےکے
کھا سکتے ہو۔ سبباقی23 پَر رکھنے کیڑےوالے جو چار پاؤں پر چلتے تمہارےہیں لئے مکروہ ہیں۔

24-28 جو بھی ذیل کے جانوروں کی لاشیں چھوئے وہ ناپاکتکشام رہے :گا (الف) ُکھر رکھنے والے
تمام جانور سوائے اُن کے جن کے ُکھر یا 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 جو بھی اُن کی لاشیں اُٹھائے یا
چھوئے لازم ہے کہ وہ کپڑےاپنے دھو لے۔ اِس کے باوجود بھی وہ ناپاکتکشام رہے گا۔

زمین29-30 پر رینگنے والے جانوروں میں سے مختلفچھچھوندر، قسم کے چوہے مختلفاور قسم کی چھپکلیاں
تمہارے لئے ناپاک ہیں۔ 31 جو بھی اُنہیں اور اُن کی لاشیں چھو لیتا ہے وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 32 اگر اُن
میں سے کسی لاشکی کسی چیز پر پڑےگر تو وہ ناپاکبھی ہو جائے گی۔ اِس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ
لـکڑی، چمڑےکپڑے، یا ٹاٹ کی بنی ہو، نہ اِس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کسوہ کام کے لئے استعمال کی
جاتی ہے۔ اُسے صورتہر میں پانی میں ڈبونا توبھیہے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گی۔ 33 اگر لاشایسی مٹی کے
برتن میں گر جائے تو جو بھیکچھ اُس میں ناپاکہے ہو جائے گا اور تمہیں اُس برتن کو توڑنا ہے۔ 34 ہر کھانے
والی ایسےپرجسچیز برتن کا پانی ڈالا گیا ناپاکہے برتناُسطرحاِسیہے۔ نکلیسے ہوئی ہر پینے والی ناپاکچیز
ہے۔ پرجس35 بھی لاشایسی پڑےگر ناپاکوہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تنور یا چولھے پر پڑےگر تو اُن کو توڑ دینا
ہے۔ ناپاکوہ ہیں تمہارےاور لئے ناپاک رہیں گے۔ چشمےجسلیکن36 حوضیا میں گرےلاشایسی وہ
پاک رہتا صرفہے۔ وہ لاشجو کو چھو لیتا ناپاکہے ہو جاتا ہے۔ 37 اگر ایسی لاش بیجوں پر پڑےگر جن
ابھیکو بونا ہے تو پاکوہ ہتے ر ہیں۔ لیکن38 اگر بیجوں پر پانی ڈالا گیا ہو اور لاشپھر اُن پر پڑےگر تو ہیں۔ناپاکوہ

39 اگر ایسا جانور جسے کھانے کی اجازت ہے مر جائے تو جو بھی اُس کی لاش چھوئے ناپاکتکشام
رہے گا۔ 40 جو اُس میں کچھسے کھائے یا اُسے اُٹھا کر لے جائے اُسے اپنے کپڑوں کو دھونا توبھیہے۔ وہ شام
ناپاکتک 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 سے زائد پاؤں پر چلتا ہو۔ 43 اِن تمام رینگنے والوں سے آپاپنے گھنکو باعثکا ناپاکاور نہ بنانا، 44 کیونکہ
مَیں رب تمہارا خدا ہوں۔ لازم ہے کہ تم اپنے آپ مخصوصکو مُقّدسو رکھو، کیونکہ قدوسمَیں ہوں۔ اپنے
آپ 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۔
* 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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46 زمین پر چلنے والے جانوروں، پرندوں، آبی جانوروں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں بارےکے میں شرع

یہی ہے۔ لازم47 ہے کہ ناپاکتم پاکاور میں امتیاز کرو، ایسے جانوروں میں جو کھانے کے لئے جائز ہیں اور
ایسوں میں جو ناجائز “ہیں۔

12
بچے پیدائشکی کے بعد ماں پر پابندیاں

موسٰینےرب1 کہا،سے اسرائیلیوں”2 کو بتا عورتکسیجبکہ کے لڑکا پیدا ہو تو ماہواریوہ ایامکے کی
ناپاکتکدنساتطرح رہے گی۔ آٹھویں3 دن لڑکے کا ختنہ کروانا ہے۔ 4 پھر ماں دن33مزید انتظار کرے۔
اِس بعدکے اُس کی وہ ناپاکی دُور ہو جائے گی خونجو بہنے سے پیدا ہوئی اِسہے۔ دوران وہ مخصوصکوئی اور
مُقّدس چیز نہ چھوئے، نہ مقدِس پاسکے جائے۔

5 اگر اُس کے لڑکی پیدا ہو جائے تو ماہواریوہ کے ایام کی ناپاکطرح ہے۔ یہ تکدن14ناپاکی رہے گی۔
پھر وہ دن66مزید انتظار اِسکرے۔ بعدکے اُس کی وہ ناپاکی دُور ہو گیجائے خونجو بہنے سے پیدا ہوئی ہے۔

لڑکےجب6 یا لڑکی سلسلےکے میں یہ دن گزر جائیں تو ملاقاتوہ خیمےکے دروازےکے پر امام ذیلکو کی
:دےچیزیں بھسم ہونے والی قربانی کے لئے ایک یک سالہ بھیڑ کا بچہ اور گناہ کی قربانی کے لئے ایک جوان
کبوتر یا قمری۔ امام7 یہ ربجانور پیشکو کر کے اُس کا کفارہ دے۔ پھر خون بہنے باعثکے پیدا ہونے والی
ناپاکی دُور ہو جائے گی۔ ایکاصول ہی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔

8 اگر وہ غربت باعثکے بھیڑ کا بچہ دےنہ سکے تو پھر وہ دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر لے ایکآئے، بھسم
ہونے والی قربانی کے لئے اور دوسرا گناہ کی قربانی کے لئے۔ یوں امام اُس کا دےکفارہ اور پاکوہ ہو جائے
“گی۔

13
ِجلدی یاں بیمار

موسٰینےرب1 اور ہارون سے کہا، ِجلدکیکسیاگر”2 سوجنمیں پپڑییا یا داغسفید ہو اور خطرہ کہہے
وبائی ِجلدی بیماری ہو تو اُسے اماموں یعنی ہارون یا اُس کے بیٹوں پاسکے لے آنا ہے۔ 3 امام اُس جگہ کا معائنہ
کرے۔ اگر اُس کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ ِجلد میں دھنسی ہوئی ہو تو وبائی بیماری جبہے۔ امام کو یہ
معلوم ہو تو وہ ناپاکاُسے قرار دے۔ لیکن4 ہو سکتا ِجلدکہہے کی سفیدجگہ تو لیکنہے ِجلد دھنسیمیں ہوئی
نہیں ہے، نہ اُس کے بال سفید ہوئے ہیں۔ اِس صورت میں امام شخصاُس ساتکو دن کے لئے علیٰحدگی میں
رکھے۔ ساتویں5 دن امام دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ دیکھے کہ متاثرہ ویسیجگہ ہی اورہے پھیلی نہیں تو
وہ اُسے دنساتمزید علیٰحدگی میں رکھے۔ ساتویں6 دن ایکوہ اَور مرتبہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر اُس جگہ کا
رنگ صحتدوبارہ مند ِجلد رنگکے کی مانند ہو رہا ہو اور پھیلی نہ ہو تو وہ پاکاُسے قرار اِسدے۔ مطلبکا
ہے کہ مرضیہ پپڑیعام 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 اپنے آپ کو امام کو دکھائے۔ 8 امام اُس کا معائنہ کرے۔ اگر
جگہ واقعی پھیل گئی ہو تو امام ناپاکاُسے قرار دے، کیونکہ یہ وبائی مرضِجلدی ہے۔
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9 اگر کسی کے جسم پر وبائی مرضِجلدی نظر آئے تو اُسے امام پاسکے لایا جائے۔ 10 امام اُس کا معائنہ

کرے۔ اگر متاثرہ ِجلد میں اُسہو،سوجنسفید بھیبالکے سفید ہو گئے ہوں، اور اُس میں موجودگوشتکچا ہو
11 تو اِس مطلبکا ہے کہ بیماریِجلدیوبائی پرانی امامہے۔ شخصاُس دنساتکو کے لئے علیٰحدگی میں رکھ
کر انتظار کرےنہ بلـکہ اُسے ً ناپاکفورا قرار دے، کیونکہ یہ اُس کی ناپاکی کا ثبوت ہے۔ لیکن12 اگر بیماری
جلدی سے پھیل گئی ہو، تکیہاں کہ سر سے لے کر پاؤں تک پوری ِجلد متاثر ہوئی ہو 13 تو امام یہ دیکھ کر
مریض پاککو قرار دے۔ پوریچونکہ ِجلد سفید ہو گئی ہے اِس لئے پاکوہ ہے۔ لیکن14 جب بھی کہیں
نظرگوشتکچا وقتاُسآئے ناپاکوہ ہو ہے۔جاتا امام15 یہ دیکھ مریضکر ناپاککو قرار دے۔ گوشتکچا
صورتہر ناپاکمیں ہے، کیونکہ اِس مطلبکا ہے کہ وبائی ِجلدی لـگبیماری گئی ہے۔ 16 اگر گوشتکچے
کا یہ زخم بھر جائے اور متاثرہ جگہ کی ِجلد سفید ہو جائے مریضتو امام پاسکے جائے۔ 17 اگر امام دیکھے
کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے اور متاثرہ ِجلد سفید ہو گئی ہے تو وہ پاکاُسے قرار دے۔

18 اگر کسی کی ِجلد پر پھوڑا ہو لیکن ٹھیکوہ ہو جائے 19 اور اُس کی جگہ سفید سوجن یا سرخی مائل سفید
داغ نظر آئے مریضتو آپاپنے کو امام کو دکھائے۔ 20 اگر وہ اُس کا معائنہ کر دیکھےکے کہ متاثرہ جگہ ِجلد
کے اندر دھنسی ہوئی ہے اور اُس کے بال سفید ہو گئے ہیں تو مریضوہ ناپاککو قرار دے۔ کیونکہ اِس کا
مطلب ہے جہاںکہ پہلے پھوڑا تھا وہاں وبائی ِجلدی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن21 اگر امام دیکھے کہ متاثرہ
جگہ بالکے سفید نہیں ہیں، وہ ِجلد دھنسیمیں ہوئی نظر نہیں آتی اور اُس رنگکا مندصحتدوبارہ ِجلد کی مانند
ہو رہا ہے تو وہ اُسے سات دن کے لئے علیٰحدگی میں رکھے۔ 22 اگر اِس دوران بیماری مزید پھیل جائے تو امام
مریض ناپاککو قرار دے، کیونکہ اِس مطلبکا ہے کہ وبائی ِجلدی لـگبیماری گئی ہے۔ لیکن23 اگر داغ
نہ پھیلے تو اِس مطلبکا ہے کہ صرفیہ بھرےاُس ہوئے زخم کا نشان ہے پھوڑےجو سے پیدا ہوا تھا۔ امام
مریض پاککو قرار دے۔

24 اگر کسی کی ِجلد پر جلنے کا لـگزخم جائے اور متاثرہ جگہ پر سرخی مائل سفید داغ یا سفید داغ پیدا ہو
جائے 25 تو امام متاثرہ جگہ کا معائنہ کرے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ متاثرہ جگہ بالکے سفید ہو گئے ہیں اور وہ
ِجلد میں دھنسی ہوئی ہے تو اِس مطلبکا ہے چوٹکہ کی جگہ پر وبائی لـگمرضِجلدی گیا ہے۔ امام اُسے
ناپاک قرار دے، کیونکہ وبائی ِجلدی لـگبیماری گئی ہے۔ لیکن26 اگر امام نے معلوم کیا ہے کہ داغ میں بال
نہیںسفید ہیں، وہ ِجلد میں دھنسا ہوا نظر نہیں آتا اور اُس مندصحترنگکا ِجلد کی مانند ہو رہا ہے تو مریضوہ
ساتکو تکدن علیٰحدگی میں رکھے۔ 27 اگر وہ ساتویں دن کرےمعلوم کہ متاثرہ پھیلجگہ گئی ہے تو وہ اُسے
ناپاک قرار دے۔ کیونکہ اِس مطلبکا ہے لـگبیماریِجلدیوبائیکہ گئی ہے۔ لیکن28 اگر داغ پھیلا ہوا نظر
نہیں آتا اور متاثرہ ِجلد صحترنگکا مند ِجلد رنگکے کی مانند ہو گیا ہے تو اِس مطلبکا ہے کہ اُسصرفیہ
بھرے ہوئے زخم کا نشان ہے جو جلنے سے پیدا ہوا تھا۔ مریضامام پاککو قرار دے۔

29 اگر کسی سرکے یا داڑھی کی ِجلد میں نشان نظر آئے 30 تو امام متاثرہ جگہ کا معائنہ کرے۔ اگر دھنسیوہ
ہوئی نظر آئے اور اُس رنگبالکے لحاظکے سے چمکتے ہوئے مانندکیسونے باریکاور ہوں تو مریضامام کو
ناپاک قرار اِسدے۔ مطلبکا ہے ایسیکہ بیماریِجلدیوبائی سر یا داڑھی کی ِجلد لـگپر گئی ہے خارشجو
پیدا کرتی ہے۔ لیکن31 اگر امام نے معلوم کیا کہ متاثرہ جگہ ِجلد میں دھنسی ہوئی نظر نہیں آتی اگرچہ اُس کے
بالوں بدلرنگکا گیا ہے تو وہ دنساتاُسے کے لئے علیٰحدگی میں رکھے۔ ساتویں32 دن امام ِجلد کی متاثرہ جگہ
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کا معائنہ کرے۔ اگر وہ پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی اور اُس کے بالوں چمکرنگکا دار سونے کی مانند نہیں ہے،
ساتھ ہی وہ جگہ ِجلد میں دھنسی ہوئی بھی دکھائی نہیں دیتی، 33 مریضتو اپنے بال صرفمنڈوائے۔ وہ بال رہ
جائیں جو متاثرہ جگہ سے نکلتے ہیں۔ مریضامام کو ساتمزید دن علیٰحدگی میں رکھے۔ ساتویں34 دن وہ اُس کا
معائنہ کرے۔ اگر متاثرہ جگہ نہیں پھیلی اور وہ ِجلد میں دھنسی ہوئی نظر نہیں آتی تو امام پاکاُسے قرار دے۔ وہ
کپڑےاپنے دھو لے تو پاکوہ ہو جائے گا۔ لیکن35 اگر اِس کے بعد ِجلد کی متاثرہ جگہ پھیلنا شروع ہو جائے
36 تو امام دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ جگہ واقعی پھیلی ہوئی نظر آئے ناپاکمریضتو ہے، چاہے متاثرہ
جگہ کے بالوں رنگکا چمکتے سونے کی مانند ہو یا نہ ہو۔ لیکن37 اگر اُس کے خیال میں متاثرہ جگہ پھیلی ہوئی
نظر نہیں آتی بلـکہ اُس میں سے رنگکالے بالکے نکل رہے ہیں تو اِس مطلبکا ہے مریضکہ بحالصحتکی
ہو گئی امامہے۔ پاکاُسے قرار دے۔

38 اگر کسی مرد یا عورت کی ِجلد پر سفید داغ پیدا ہو جائیں 39 تو امام اُن کا معائنہ کرے۔ اگر اُن کا سفید
رنگ ہلکا سا ہو تو 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 ہے سرخی مائل سفید داغ ہو تو اِس کا مطلب ہے کہ وہاں وبائی ِجلدی بیماری لـگ گئی ہے۔
امام43 اُس کا معائنہ کرے۔ اگر گنجی جگہ پر سرخی مائل سفید سوجن ہو جو وبائی ِجلدی بیماری کی مانند نظر
آئے 44 مریضتو کو وبائی ِجلدی لـگبیماری گئی امامہے۔ ناپاکاُسے قرار دے۔

مریضناپاک سلوککا
45 وبائی ِجلدی بیماری کا مریض پھٹے کپڑے پہنے۔ اُس کے بال بکھرے رہیں۔ وہ اپنی مونچھوں کو کسی

کپڑے سے چھپائے اور پکارتا رہے، ناپاک،’ ‘ناپاک۔ وقتجس46 تک وبائی ِجلدی بیماری لـگی رہے وہ
ناپاک ہے۔ وہ اِس دوران خیمہ گاہ کے باہر جا کر تنہائی میں رہے۔

پھپھوندی سے نپٹنے کا یقہ طر
47 ہو سکتا ہے کہ اُون یا کتان کے لباسکسی پر لـگپھپھوندی گئی ہے، 48 یا کہ پھپھوندی اُون یا کتان کے

کپڑےکسی ٹکڑےکے یا چمڑےکسی چمڑےیا کسیکی چیز لـگپر گئی ہے۔ 49 اگر پھپھوندی رنگکا ہرا
یا لال سا ہو تو وہ پھیلنے والی پھپھوندی ہے، اور لازم ہے کہ اُسے امام کو دکھایا جائے۔ 50 امام اُس کا معائنہ
کر کے ساتاُسے دن کے لئے علیٰحدگی میں رکھے۔ ساتویں51 دن وہ دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر پھپھوندی
پھیل گئی ہو تو اِس مطلبکا ہے کہ وہ نقصان دہ ہے۔ متاثرہ ناپاکچیز ہے۔ 52 امام اُسے جلا دے، کیونکہ
پھپھوندییہ نقصان دہ لازمہے۔ ہے کہ اُسے جلا دیا جائے۔ لیکن53 اگر ساتاِن دنوں کے پھپھوندیبعد پھیلی
ہوئی نظر نہیں آتی تو54 امام متاثرہکہدےحکم چیز کو دُھلوایا جائے۔ پھر وہ اُسے دنساتمزید لئےکے علیٰحدگی
میں رکھے۔ 55 اِس کے بعد وہ دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ کرےمعلوم کہ پھپھوندی تو پھیلی ہوئی نظر
نہیں آتی لیکن اُس رنگکا ویسے کا ویسا ہے تو ناپاکوہ ہے۔ اُسے جلا دینا، چاہے پھپھوندی متاثرہ چیز کے
منے سا والے حصے یا پچھلے میںحصے لـگی ہو۔ لیکن56 اگر معلوم ہو جائے پھپھوندیکہ رنگکا ماند پڑ گیا ہے
تو کپڑےامام چمڑےیا میں سے متاثرہ جگہ پھاڑ کر نکال دے۔ توبھی57 ہو سکتا ہے پھپھوندیکہ دوبارہ اُسی
کپڑے چمڑےیا پر نظر آئے۔ اِس کا مطلب ہے کہ وہ پھیل رہی ہے اور اُسے جلا دینا لازم ہے۔ لیکن58 اگر
پھپھوندی دھونے کے بعد غائب ہو جائے تو ایکاُسے اَور دفعہ دھونا ہے۔ پھر متاثرہ پاکچیز ہو گی۔
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اِسی59 پھپھوندیطرح سے نپٹنا ہے، چاہے وہ اُون یا کتان لباسکسیکے لـگکو گئی ہو، چاہے اُون یا کتان

ٹکڑےکسیکے چمڑےیا کسیکی چیز لـگکو گئی ہو۔ اِن ہی اصولوں تحتکے فیصلہ کرنا ہے کہ متاثرہ چیز
پاک ہے یا “ناپاک۔

14
وبائی ِجلدی بیماری مریضکے کی شفا پر قربانی

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اگر” شخصکوئی ِجلدی بیماری سے شفا پائے اور پاکاُسے صاف کرانا ہے تو
اُسے امام پاسکے 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 لـکڑی، رنگقرمزی کا
دھاگا اور زوفا منگوائے۔ امام5 کے حکم پر پرندوں میں ایکسے کو تازہ پانی بھرےسے ہوئے مٹی کے برتن کے
اوپر ذبح کیا جائے۔ امام6 پرندےزندہ کو دیودار کی لـکڑی، رنگقرمزی کے دھاگے اور زوفا کے ساتھ ذبح کئے
پرندےگئے کے اُس خون میں دےڈبو جو مٹی برتنکے کے پانی میں آ گیا ہے۔ 7 وہ پانی سے ملایا ہوا ساتخون
پاکبار ہونے شخصوالے چھڑکپر کر پاکاُسے قرار دے، پھر پرندےزندہ میدانکھلےکو میں دے۔چھوڑ
8 جو اپنے آپ صافپاککو کرا رہا ہے وہ کپڑےاپنے دھوئے، اپنے تمام بال منڈوائے اور نہا لے۔ اِس کے
بعد پاکوہ ابہے۔ وہ خیمہ داخلمیںگاہ ہو سکتا اگرچہہے وہ دنساتمزید ڈیرےاپنے میں نہیں جا سکتا۔
ساتویں9 دن وہ دوبارہ اپنے سر کے بال، اپنی داڑھی، اپنے ابرو اور باقی تمام بال منڈوائے۔ وہ کپڑےاپنے دھوئے
اور نہا تبلے۔ پاکوہ ہے۔

آٹھویں10 دن وہ دو بھیڑ کے نر بچے یکایکاور سالہ بھیڑ چن لے بےعیبجو ہوں۔ ساتھ ہی وہ غلہ کی نذر
کے لئے تیل ساتھکے ملایا گیا 4ساڑھے کلو بہترینگرام میدہ 300اور ملی لٹر تیل لے۔ 11 امامجسپھر نے اُسے
پاک قرار دیا وہ اُسے اِن ملاقاتسمیتقربانیوں خیمےکے دروازےکے ربپر پیشکو کرے۔ 12 بھیڑ ایککا
نر بچہ اور 300 ملی لٹر تیل قصور کی قربانی کے لئے ہے۔ امام اُنہیں ہلانے والی قربانی کے طور ربپر کے منے سا
ہلائے۔ 13 پھر وہ بھیڑ کے اِس بچے کو خیمے دروازےکے پر کرےذبح جہاں گناہ کی قربانیاں اور بھسم ہونے
والی قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ گناہ کی قربانیوں کی طرح قصور کی یہ قربانی امام کا حصہ ہے اور مُقّدسنہایت
ہے۔ امام14 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۔ اب15 وہ 300 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 ساتاُسے رببار 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 د
ہاتھ اور ہنے د پاؤں کے انگوٹھوں پر دےلگا یعنی اُن جگہوں پر جہاں وہ قصور کی قربانی کا خون لگا چکا ہے۔
امام18 اپنی ہتھیلی پر کا باقی پاکتیل ہونے والے سرکے پر ڈال ربکر کے منے سا اُس کا کفارہ دے۔

19 اِس کے بعد امام گناہ کی قربانی چڑھا پاککر ہونے والے کا کفارہ دے۔ آخر میں وہ بھسم ہونے والی
قربانی کا جانور ذبح کرے۔ وہ20 اُسے غلہ کی نذر قربانساتھکے گاہ پر چڑھا اُسکر کا تبدے۔کفارہ پاکوہ
ہے۔

21 غربتشخصشفایاباگر باعثکے یہ قربانیاں نہیں چڑھا سکتا تو پھر وہ قربانیکیقصور لئےکے بھیڑ صرفکا
ایک نر بچہ لے آئے۔ کافی ہے کہ کفارہ دینے کے لئے ربیہی کے منے سا ہلایا جائے۔ ساتھ ساتھ غلہ کی نذر
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کے لئے ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ تیل کے ساتھ ملا پیشکر کیا جائے اور 300 ملی لٹر تیل۔ اِس22 کے علاوہ
وہ دو یاں قمر یا دو جوان پیشکبوتر ایککرے، کو گناہ کی قربانی کے لئے دوسرےاور کو بھسم ہونے والی
قربانی کے لئے۔ آٹھویں23 دن وہ اُنہیں ملاقات کے 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 ربپر کے منے سا ہلائے۔ 25 وہ قصور کی قربانی کے لئے بھیڑ کے بچے کو کرےذبح اور اُس کے خون
میں سے کچھ لے پاککر ہونے والے کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں 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 ساتاُسے رببار کے منے چھڑکسا دے۔ 28 وہ اپنی ہتھیلی پر
کے تیل میں سے کچھ اَور لے پاککر ہونے والے کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں
کے انگوٹھوں پر دےلگا یعنی اُن جگہوں پر جہاں وہ قصور کی قربانی کا خون لگا چکا ہے۔ 29 اپنی ہتھیلی پر کا
باقی تیل پاکوہ ہونے والے کے سر پر دےڈال تاکہ رب کے منے سا اُس کا کفارہ دے۔ 30 اِس کے بعد وہ
شخصشفایاب گنجائشکی کے مطابق دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر چڑھائے، ایک31 کو گناہ کی قربانی کے لئے
دوسرےاور کو بھسم ہونے والی قربانی کے لئے۔ ساتھ ہی وہ غلہ کی پیشنذر کرے۔ یوں ربامام کے منے سا
اُس کا کفارہ دیتا ہے۔ 32 یہ اصول شخصایسے کے لئے ہے جو وبائی ِجلدی بیماری سے شفا پا گیا ہے لیکن اپنی
غربت پاکباعثکے ہو جانے کے لئے پوری پیشقربانی نہیں کر “سکتا۔

گھروں پھپھوندیمیں
رب33 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 34 جب” تم ملـِک کنعان میں داخل ہو گے جو مَیں تمہیں دوں گا تو

وہاں ایسے مکان ہوں میںجنگے مَیں پھپھوندینے پھیلنے دی ہے۔ ایسے35 گھر مالـککا جا کر امام کو بتائے
کہ مَیں نے اپنے گھر پھپھوندیمیں جیسی کوئی چیز دیکھی ہے۔ تب36 امام دےحکم کہ گھر کا معائنہ کرنے
پہلےسے 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 لال سی ہوں اور دیوار کے اندر دھنسی ہوئی نظر آئیں 38 تو پھر امام گھر
نکلسے دنساتکر کے لئے تالا لگائے۔ ساتویں39 دن واپسوہ آ کر مکان کا معائنہ کرے۔ پھپھوندیاگر پھیلی
ہوئی نظر آئے 40 تو وہ دےحکم کہ متاثرہ پتھروں کو نکال آبادیکر کے باہر ناپاککسی جگہ پر پھینکا جائے۔
41 نیز وہ اندرکہدےحکم دیواروںکی کو یدا کُر جائے یدیاور کُر ہوئی مٹی آبادیکو کے ناپاککسیباہر 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 اُسے
پورے طور پر ڈھا دیا جائے سباور کچھ یعنی اُس کے پتھر، لـکڑی اور پلستر آبادیکو 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 کپڑےاپنے دھو لے۔
لیکن48 اگر گھر کو سرےنئے سے پلستر کرنے کے بعد امام آ کر اُس کا دوبارہ کرےمعائنہ اور دیکھے کہ
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پھپھوندی دوبارہ نہیں نکلی تو اِس مطلبکا ہے پھپھوندیکہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ پاکاُسے قرار دے۔ 49 اُسے
گناہ صافپاکسے کرانے کے لئے وہ دو پرندے، دیودار کی لـکڑی، رنگقرمزی کا دھاگا اور زوفا لے لے۔
50 وہ پرندوں میں ایکسے کو تازہ پانی بھرےسے ہوئے مٹی کے برتن کے اوپر ذبح کرے۔ 51 اِس کے بعد وہ
دیودار کی لـکڑی، رنگقرمزیزوفا، کا دھاگا اور زندہ پرندہ لے اُسکر تازہ پانی میں ساتھکےجسدےڈبو ذبح
کئے پرندےہوئے کا خون ملایا گیا ہے اور اِس پانی ساتکو بار گھر چھڑکپر دے۔ 52 اِن چیزوں سے وہ گھر
کو گناہ صافپاکسے کرتا ہے۔ 53 آخر میں وہ پرندےزندہ کو آبادی کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے۔
یوں وہ گھر کا دےکفارہ گا، اور صافپاکوہ ہو جائے گا۔

لازم54-56 ہے کہ ہر قسم کی وبائی بیماری سے ایسے نپٹو جیسے بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ وبائی ِجلدی یاں بیمار
ہوں ( مثلاً خارش، پپڑیسوجن، یا ،(داغسفید کپڑوںچاہے یا پھپھوندیمیںگھروں ہو۔ 57 اِن اصولوں کے
تحت فیصلہ کرنا ہے کہ شخصکوئی یا پاکچیز ہے یا “ناپاک۔

15
مردوں کی ناپاکی

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ اگر کسی مرد کو یان جر مرضکا ہو تو وہ
خارج ہونے والے مائع کے سبب ناپاکسے ہے، 3 چاہے مائع بہتا رہتا ہو یا رُک گیا ہو۔ جس4 چیز پر بھی
مریض لیٹتا یا بیٹھتا ہے ناپاکوہ ہے۔ 5-6 جو بھی اُس کے لیٹنے کی جگہ کو چھوئے یا اُس کے بیٹھنے کی جگہ
پر بیٹھ جائے وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ اِسی7 طرح جو بھی مریضایسے کو
چھوئے وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 8 شخصپاککسیمریضاگر پر تھوکے تو
یہی کچھ کرنا اورہے شخصوہ ناپاکتکشام رہے گا۔ جب9 کسیمریضایسا جانور پر سوار ہوتا ہے تو ہر چیز
جس پر وہ بیٹھ جاتا ناپاکہے ہے۔ 10 جو بھی ایسی چیز چھوئے یا اُسے اُٹھا کر لے جائے وہ کپڑےاپنے دھو
کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ کسیجس11 کو مریضبھی اپنے ہاتھ دھوئے بغیر چھوئے وہ اپنے
کپڑے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ مٹی12 کا جو برتن مریضایسا چھوئے اُسے توڑ دیا جائے۔
لـکڑی کا جو برتن وہ چھوئے خوباُسے یا دھو جائے۔

مرضاِسجسے13 سے شفا ملی ہے دنساتوہ انتظار کرے۔ اِس کے بعد 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 کے
دروازے ربپر کے منے سا امام کو دے۔ امام15 اُن میں ایکسے کو گناہ کی قربانی کے طور 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 ناپاکتکشام رہے گا۔
17 ہر کپڑا یا جسچمڑا سے لـگنطفہ گیا ہو اُسے دھونا ہے۔ وہ بھی ناپاکتکشام رہے گا۔ 18 اگر مرد اور
عورت کے ہم بستر ہونے پر نطفہ خارج ہو جائے تو لازم ہے دونوںکہ نہا لیں۔ وہ ناپاکتکشام رہیں گے۔

عورتوں کی ناپاکی
ماہواری19 ساتعورتوقتکے ناپاکتکدن ہے۔ جو بھی اُسے چھوئے وہ ناپاکتکشام رہے گا۔

چیزجسدوراناِس20 پر بھی وہ لیٹتی یا بیٹھتی ناپاکوہہے ہے۔ بھیجو21-23 اُس کے لیٹنے کی جگہ چھوئےکو
یا اُس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ جائے وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 24 اگر مرد
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عورت سے ہم بستر ہو اور اُسی وقت ماہواری کے دن شروع ہو جائیں تو مرد خون لـگنے ساتباعثکے تکدن
ناپاک رہے جسگا۔ چیز پر بھی وہ لیٹتا ہے ناپاکوہ ہو جائے گی۔

25 اگر عورتکسی ماہواریکو کے دن چھوڑ کر کسی اَور وقت کئی تکدنوں خون آئے یا ماہواریخون
دنوںکے بعدکے جاریبھی رہے تو ماہواریوہ دنوںکے ناپاکتکوقتاُسطرحکی رہے خونتکجبگی
رُک نہ جائے۔ جس26 چیز پر بھی وہ لیٹتی یا بیٹھتی ہے ناپاکوہ ہے۔ 27 جو بھی ایسی چیز کو چھوئے وہ اپنے
کپڑے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ خون28 کے رُک جانے پر عورت مزید سات دن انتظار
کرے۔ پھر پاکوہ ہو گی۔ آٹھویں29 دن وہ دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر لے ملاقاتکر خیمےکے دروازےکے
پر امام پاسکے آئے۔ امام30 اُن میں ایکسے کو گناہ کی قربانی کے لئے دوسرےاور بھسمکو ہونے والی قربانی
کے لئے چڑھائے۔ یوں ربوہ کے منے سا اُس کی ناپاکی کا گا۔دےکفارہ

31 لازم ہے کہ اسرائیلیوں کو ایسی چیزوں سے دُور رکھا جائے جن سے ناپاکوہ ہو جائیں۔ ورنہ میرا وہ
مقدِس جو اُن درمیانکے ہے اُن ناپاکسے ہو جائے گا اور ہلاکوہ ہو جائیں گے۔

لازم32 اِسکہہے قسم معاملوںکے ایسےسے نپٹو بیانجیسے کیا گیا اِسہے۔ میں وہ شاملمرد یانجوہے جر
مریضکا اورہے وہ جو خارجنطفہ ہونے ناپاکباعثکے ہے۔ اِس33 میں بھیعورتوہ شامل کےجسہے
ماہواری کے ایام ہیں اور وہ مرد عورتناپاکجو سے ہم بستر ہو جاتا “ہے۔

16
یوِم کفارہ

ہارونجب1 کے دو رببیٹے 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 کے مُقّدسپیچھے 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 میںصورتکی ظاہر ہوتا ہوں۔ بھیجباور3 وہ داخل ہو تو گناہ کی قربانی کے لئے ایک بَیلجوان اور
بھسم ہونے والی قربانی کے لئے ایک پیشمینڈھا کرے۔ پہلے4 وہ نہا کر امام کے کتان کپڑےمُقّدسکے پہن
لے یعنی زیر جامہ، اُس 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 جوان بَیل کو گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ 7 پھر وہ دونوں
بکروں ملاقاتکو خیمےکے دروازےکے ربپر کے منے سا آئے۔لے وہاں8 وہ قرعہ ڈال ایککر ربکو کے
لئے چنے دوسرےاور کو یل عزاز کے لئے۔ 9 جو بکرا رب کے لئے ہے اُسے وہ گناہ کی قربانی کے طور پر پیش
کرے۔ 10 دوسرا بکرا جو قرعے یعےکے ذر یل عزاز کے لئے چنا گیا اُسے حالتزندہ ربمیں 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 بعدکے وہ12 بخور قربانکی گاہ سے جلتے کوئلوںہوئے سے بھرا ہوا برتن لے کر اپنی مٹھیاںدونوں
باریک خوشبودار بخور سے بھر لے اور مُقّدس ترین کمرے میں داخل ہو جائے۔ وہاں13 وہ رب کے حضور



احبار 16:14 147 احبار 16:33
بخور کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دے۔ اِس سے پیدا ہونے والا دھواں عہد کے صندوق کا ڈھکنا دےچھپا
گا تاکہ ہارون مر نہ جائے۔ 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 کے بعد وہ اُس
بکرے کو کرےذبح جو قوم کے لئے گناہ کی قربانی ہے۔ وہ اُس کا مُقّدسخون کمرےترین میں لے آئے اور
اُسے بَیل کے خون کی طرح عہد صندوقکے کے ڈھکنے پر اور سات بار اُس کے منے سا زمین پر چھڑکے۔ یوں16
مُقّدسوہ کمرےترین کا دےکفارہ گا جو اسرائیلیوں کی ناپاکیوں اور تمام گناہوں سے متاثر ہوتا رہتا اِسہے۔
سے ملاقاتوہ پورےکے خیمے بھیکا دےکفارہ گا جو خیمہ گاہ درمیانکے ہونے باعثکے اسرائیلیوں کی
ناپاکیوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔

17 وقتجتنا ہارون اپنا، اپنے گھرانے کا اور اسرائیل کی پوری جماعت کا کفارہ دینے کے لئے مُقّدس ترین
کمرے میں رہے گا اِس دوران دوسرےکسی ملاقاتکو کے خیمے میں ٹھہرنے اجازتکی نہیں ہے۔ 18 پھر
مُقّدسوہ کمرےترین سے نکل کر خیمے ربمیں کے منے سا پڑی قربان گاہ کا کفارہ دے۔ وہ بَیل بکرےاور
کے خون میں سے کچھ لے کر اُسے قربان گاہ چاروںکے سینگوں پر لگائے۔ کچھ19 خون وہ اپنی اُنگلی ساتسے
بار اُس چھڑکپر یوںدے۔ وہ اُسے اسرائیلیوں کی ناپاکیوں پاکسے کر مخصوصکے کرےمُقّدسو گا۔

مُقّدس20 ترین ملاقاتکمرے، خیمےکے اور قربان گاہ کا کفارہ دینے بعدکے ہارون بکرےزندہ کو منے سا
لائے۔ 21 وہ اپنے دونوں ہاتھ اُس کے سر پر رکھے اور اسرائیلیوں کے تمام قصور یعنی اُن کے تمام جرائم اور گناہوں
کا اقرار کر کے اُنہیں بکرے کے سر پر ڈال دے۔ پھر وہ اُسے یگستان ر میں بھیج دے۔ اِس کے لئے بکرےوہ
ایککو آدمی کے جسےکرےسپرد یہ دیداریذمہ گئی ہے۔ 22 بکرا آپاپنے پر اُن کا تمام قصور اُٹھا کسیکر
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 مُقّدسوہ جگہ پر نہا کر خدمتاپنی عامکے
کپڑے 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۔ اِس25 کے علاوہ وہ گناہ کی قربانی کی چربی قربان گاہ پر جلا دے۔

26 جو آدمی یل عزاز کے لئے بکرے کو یگستان ر میں چھوڑ آیا ہے وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ اِس کے
بعد وہ خیمہ گاہ میں آ سکتا ہے۔

بَیلجس27 بکرےاور کو گناہ کی قربانی کے لئے پیش کیا گیا اور جن کا خون کفارہ دینے کے لئے مُقّدس
کمرےترین میں لایا گیا، لازم ہے کہ اُن کی گوشتکھالیں، اور گوبر خیمہ گاہ کے باہر جلا دیا جائے۔ 28 یہ
چیزیں جلانے والا بعد میں کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ پھر وہ خیمہ گاہ میں آ سکتا ہے۔

29 لازم ہے کہ ساتویں مہینے کے دسویں دن اسرائیلی اور اُن کے درمیان ہنے ر والے پردیسی اپنی جان کو دُکھ
دیں اور کام نہ کریں۔ یہ تمہارےاصول لئے تکابد قائم رہے۔ اِس30 دن تمہارا کفارہ دیا جائے گا تاکہ تمہیں
پاک 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۔

دناِس32 اماِم اعظم تمہارا کفارہ اماموہدے، اُسجسے باپکے کی مسحجگہ کیا گیا اور اختیار دیا گیا ہے۔
کتانوہ پہنکپڑےمُقّدسکے کر ترینمُقّدس33 ملاقاتکمرے، قربانخیمے،کے اماموںگاہ، جماعتاور کے
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تمام لوگوں کا کفارہ دے۔ لازم34 ہے کہ سال ایکمیں دفعہ اسرائیلیوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دیا جائے۔
یہ تمہارےاصول لئے تکابد قائم “رہے۔
کچھسب ویسے ہی کیا گیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

17
قربانی چڑھانے کا مقام

رب1 نے موسٰی سے کہا، ہارون،”2 اُس بیٹوںکے اور تمام اسرائیلیوں ہدایتکو دینا 3-4 کہ بھیجو اسرائیلی
اپنی گائے ملاقاتبھیڑبکرییا خیمےکے دروازےکے ربپر قربانیکو کے طور پیشپر کرےنہ بلـکہ خیمہ گاہ
کے اندر یا باہر کسی اَور جگہ پر کرےذبح وہ خون بہانے کا ٹھہرےقصوروار گا۔ اُس نے خون بہایا ہے، اور
لازم اُسےکہہے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ ہدایتاِس5 کا مقصد یہ ہے اباسرائیلیکہ اپنیسے قربانیاں
کھلے میدان میں ذبح نہ کریں بلـکہ رب پیشکو کریں۔ وہ اپنے جانوروں ملاقاتکو کے خیمے دروازےکے پر
امام پاسکے لا کر رباُنہیں کو سلامتی کی قربانی کے طور پیشپر کریں۔ امام6 اُن کا ملاقاتخون خیمےکے
دروازےکے پر کی قربان گاہ پر چھڑکے اور اُن کی چربی اُس پر جلا ایسیدے۔ قربانی کی ربخوشبو کو پسند
ہے۔ اب7 سے اسرائیلی اپنی قربانیاں اُن بکروں کے دیوتاؤں پیشکو نہ کریں جن پیرویکی کر کے اُنہوں نے زنا
کیا ہے۔ یہ اُن کے لئے اور اُن کے بعد آنے والی نسلوں کے لئے ایک دائمی اصول ہے۔

لازم8 ہے کہ ہر اسرائیلی تمہارےاور درمیان ہنے ر پردیسیوالا 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
خون10 کھانا بالکل منع ہے۔ جو بھی اسرائیلی تمہارےیا 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 ہے تاکہ وہ قربان گاہ پر تمہارا کفارہ دے۔ کیونکہ خون ہی اُس جان کے
یعے ذر اُسجو میں ہے تمہارا کفارہ دیتا ہے۔ اِس12 لئے مَیں ہوںکہتا کہ نہ اسرائیلیکوئی نہ پردیسیکوئی خون
کھائے۔

13 اگر بھیکوئی اسرائیلی یا پردیسی کسی جانور پرندےیا کا شکار کر پکڑےکے جسے کھانے اجازتکی ہے
تو وہ اُسے ذبح کرنے کے بعد اُس کا پورا خون زمین پر دےبہنے اور خون پر مٹی ڈالے۔ 14 کیونکہ ہر مخلوق کا
خون اُس کی جان اِسہے۔ لئے مَیں اسرائیلیوںنے 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 جو فطری طور پر مر گیا یا جسے جنگلی
جانوروں پھاڑنے ڈالا ہو تو وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام گا۔رہے 16 جو ایسا نہیں کرتا اُسے
اپنے قصور کی سزا پڑےبھگتنی “گی۔

18
ناجائز تعلقاتجنسی

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ مَیں رب تمہارا خدا ہوں۔ مصریوں3 کی طرح زندگی نہ
گزارنا میںجن تم ہتے ر تھے۔ ملـِک کنعان لوگوںکے بھیطرحکی زندگی نہ گزارنا جن پاسکے مَیں تمہیں لے جا



احبار 18:4 149 احبار 18:29
رہا ہوں۔ اُن رسمکے رواجو نہ اپنانا۔ میرے4 ہی احکام پر عمل کرو ہدایاتمیریاور مطابقکے چلو۔ ربمَیں
تمہارا خدا ہوں۔ ہدایاتمیری5 اور احکام مطابقکے چلنا، کیونکہ جو کرےیوں گا وہ جیتا رہے گا۔ ہوں۔ربمَیں

6 تم میں سے کوئی بھی اپنی قریبی رشتے دار سے ہم بستر نہ ہو۔ ربمَیں ہوں۔
7 اپنی ماں سے ہم بستر نہ ہونا، تیرےورنہ باپ کی بےحرمتی ہو جائے گی۔ وہ تیری ماں ہے، اِس لئے اُس

سے ہم بستر نہ ہونا۔
8 باپاپنے بھیکسیکی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا، باپتیرےورنہ کی بےحرمتی ہو جائے گی۔
9 اپنی بہن سے ہم بستر نہ ہونا، چاہے تیرےوہ باپ یا تیری ماں کی بیٹی ہو، چاہے تیرےوہ ہی گھر میں یا

کہیں اَور پیدا ہوئی ہو۔
اپنی10 پوتی یا نواسی سے ہم بستر نہ ہونا، تیریورنہ اپنی بےحرمتی ہو جائے گی۔
11 باپاپنے بیویکی کی بیٹی سے ہم بستر نہ ہونا۔ تیریوہ بہن ہے۔
اپنی12 پھوپھی سے ہم بستر نہ ہونا۔ باپتیرےوہ کی قریبی رشتے دار ہے۔
اپنی13 خالہ سے ہم بستر نہ ہونا۔ تیریوہ ماں کی قریبی رشتے دار ہے۔
14 باپاپنے بھائیکے بیویکی ہمسے بستر نہ ہونا، باپتیرےورنہ بھائیکے کی بےحرمتی ہو اُسگی۔جائے

بیویکی تیری چچی ہے۔
اپنی15 بہو سے ہم بستر نہ ہونا۔ تیرےوہ بیٹے بیویکی ہے۔
اپنی16 بھابی سے ہم بستر نہ ہونا، تیرےورنہ بھائی کی بےحرمتی ہو جائے گی۔
17 اگر تیرا جنسی تعلق عورتکسی سے ہو تو اُس کی بیٹی، پوتی یا نواسی سے ہم بستر ہونا منع ہے، کیونکہ وہ

اُس کی قریبی رشتے دار ہیں۔ ایسا بڑیکرنا حرکتناکشرم ہے۔
اپنی18 بیوی کے جیتے جی اُس کی بہن شادیسے نہ کرنا۔
عورتکسی19 سے اُس ماہواریکی دنوںکے میں ہم بستر نہ ہونا۔ اِس دوران ناپاکوہ ہے۔
دوسرےکسی20 مرد بیویکی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تُو آپاپنے کرےناپاککو گا۔
21 اپنے بھیکسی بچے ـِککو مَل دیوتا کو قربانی کے طور پیشپر کر کے جلا دینا منع حرکتایسیہے۔ سے تُو

اپنے خدا کے نام کو داغ لگائے گا۔ ربمَیں ہوں۔
دوسرےمرد22 مرد کے تعلقاتجنسیساتھ نہ حرکتایسیرکھے۔ قابِل گھن ہے۔
جانورکسی23 تعلقاتجنسیسے نہ رکھنا، ورنہ ناپاکتُو ہو عورتوںگا۔جائے کے لئے بھی ایسا کرنا منع ہے۔

بڑییہ حرکتناکشرم ہے۔
ایسی24 حرکتوں سے آپاپنے ناپاککو نہ کرنا۔ کیونکہ جو قومیں تمہارےمَیں ملـکآگے سے نکالوں گا وہ

اِسی ناپاکطرح ہوتی رہیں۔ ملـک25 خود ناپاکبھی ہوا۔ اِس لئے مَیں نے اُسے اُس کے قصور سببکے سے
سزا دی، اور نتیجے میں اُس نے اپنے باشندوں کو اُگل دیا۔ لیکن26 تم ہدایاتمیری اور احکام مطابقکے چلو۔
نہ دیسی اور نہ پردیسی ایسی کوئی حرکتگھناؤنی کریں۔ 27 کیونکہ یہ تمام قابِل باتیںگھن اُن ہوئیںسے جو تم سے
پہلے اِس ملـک میں ہتے ر تھے۔ یوں ناپاکملـک ہوا۔ 28 لہٰذا اگر تم بھی ملـک ناپاککو کرو گے تو وہ تمہیں
اِسی طرح دےاُگل طرحجسگا اُس نے تم سے پہلے موجود قوموں کو اُگل دیا۔ 29 جو بھی مذکورہ گھناؤنی
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میںحرکتوں کرےایکسے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ میرے30 احکام مطابقکے چلتے رہو اور ایسے
قابِل گھن رسم و رواج نہ اپنانا تمہارےجو آنے سے پہلے 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 عزتکی کرے۔ ہفتے دنکے کام نہ کرنا۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔ 4 نہ

بُتوں طرفکی رجوع کرنا، نہ اپنے لئے دیوتا ڈھالنا۔ مَیں ربہی تمہارا خدا ہوں۔
جب5 ربتم کو سلامتی کی پیشقربانی کرتے ہو تو اُسے یوں چڑھاؤ کہ تم منظور ہو جاؤ۔ اُس6 گوشتکا

اُسی دن یا اگلے دن کھایا جائے۔ جو تیسرےبھی تکدن بچ جاتا ہے اُسے 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 اُسنے چیز حالتمُقّدسکی ختم کی ربجوہے 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 چھوڑ دینا۔ اِس طرح جو کچھ
کٹائی وقتکرتے کھیت میں بچ جائے اُسے چھوڑنا۔ 10 انگور کے باغوں میں بھی جو کچھ انگور توڑتے وقت بچ
جائے اُسے چھوڑ دینا۔ جو انگور زمین پر گر جائیں اُنہیں اُٹھا کر نہ 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۔ اُسیمزدوریکیکسی دن کی دےتکشام دینا اور اُسے اگلی صبح

تک روکے نہ رکھنا۔
بہرے14 کو نہ کوسنا، نہ اندھے کے راستے میں کوئی چیز سےجسرکھنا وہ ٹھوکر اِسکھائے۔ میں بھی اپنے

خدا خوفکا ماننا۔ ربمَیں ہوں۔
عدالت15 میں کسی کی حق تلفی نہ کرنا۔ فیصلہ کرتے وقت کسی کی بھی جانب داری نہ کرنا، چاہے وہ

غریب یا اثر و رسوخ والا انصافہو۔ سے اپنے پڑوسی عدالتکی کر۔
16 اپنی قوم میں اِدھر اُدھر پھرتے ہوئے کسی پر بہتان نہ لگانا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ جسکرنا کسیسے کی

میںخطرےجان پڑ جائے۔ ربمَیں ہوں۔
دل17 میں اپنے بھائی نفرتسے نہ کرنا۔ اگر کسی سرزنشکی کرنی ہے تو برُو رُو کرنا، ورنہ تُو اُس سببکے

سے ٹھہرےقصوروار گا۔
18 انتقام نہ لینا۔ اپنی قوم شخصکسیکے پر تکدیر تیرا غصہ نہ رہے بلـکہ اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا

جیسی تُو آپاپنے سے رکھتا ربمَیںہے۔ ہوں۔
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ہدایاتمیری19 پر عمل کرو۔ مختلفدو قسم کے جانوروں ملاپکو نہ کرنے دینا۔ اپنے کھیت میں دو قسم

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 ہو چکی ہو ہم بستر ہو جائے اور لونڈی کو

تکاب نہ پیسوں نہسے ویسے آزادہی کیا گیا ہو مناسبتو لیکنجائے۔دیسزا اُنہیں موتسزائے دینہ جائے،
کیونکہ تکاباُسے آزاد نہیں کیا گیا۔ قصوروار21 ملاقاتآدمی خیمےکے دروازےکے ایکپر مینڈھا لے آئے
تاکہ ربوہ کو قصور کی قربانی کے طور پیشپر کیا جائے۔ امام22 اِس قربانی ربسے کے منے سا اُس کے گناہ
کا کفارہ یوںدے۔ اُس کا معافگناہ کیا جائے گا۔ ملـِکجب23 کنعان میں داخل ہونے کے بعد تم پھل دار
درخت لگاؤ گے تو پہلے تین سال اُن پھلکا نہ کھانا بلـکہ اُسے *ممنوع سمجھنا۔ سالچوتھے24 اُن کا تمام خوشیپھل
مُقّدسکے نذرانے کے طور ربپر کے لئے مخصوص کیا جائے۔ پانچویں25 سال تم اُن کا پھل کھا سکتے ہو۔ یوں
تمہاری فصل بڑھائی جائے گی۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

26 گوشتایسا نہ میںجسکھانا 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 سے

کاٹ کر زخمی نہ کرنا، نہ اپنی ِجلد نقوشپر گدوانا۔ ربمَیں ہوں۔
29 اپنی بیٹی کو کسبی نہ بنانا، ورنہ اُس مُقّدسکی حالت جاتی رہے گی ملـکاور زناکاری باعثکے حرام

کاری سے بھر جائے گا۔
30 ہفتے دنکے آرام کرنا میرےاور مقدِس کا احترام کرنا۔ ربمَیں ہوں۔
ایسے31 لوگوں پاسکے نہ جانا جو مُردوں سے رابطہ کرتے ہیں، غیبنہ دانوں طرفکی رجوع کرنا، ورنہ تم

اُن ناپاکسے ہو جاؤ ربمَیںگے۔ تمہارا خدا ہوں۔
32 بوڑھے لوگوں کے منے سا اُٹھ کر کھڑا ہو جانا، بزرگوں عزتکی کرنا اور اپنے خدا کا احترام کرنا۔ ربمَیں

ہوں۔
33 ملـکتمہارےپردیسیجو تمہارےمیں درمیان رہتا اُسےہے نہ دبانا۔ اُس34 ساتھکے سلوکایسا کر جیسا

وطنوںہماپنے ساتھکے طرحجسہے۔کرتا تُو محبتسےآپاپنے رکھتا اُسطرحاُسیہے رکھنا۔محبتبھیسے
یاد رہے کہ تم خود مصر میں پردیسی تھے۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

ناانصافی35 نہ کرنا۔ نہ عدالت میں، نہ لمبائی ناپتے وقت، نہ لتے تو وقت اور نہ کسی چیز کی مقدار ناپتے وقت۔
صحیح36 ترازو، صحیح باٹ اور صحیح پیمانہ استعمال کرنا۔ مَیں رب تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے نکال لایا
ہوں۔

میری37 ہدایاتتمام اور تمام احکام مانو اور اُن پر عمل کرو۔ ربمَیں “ہوں۔
20

جرائم کی سزائیں
رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ تم میں سے بھیجو اپنے بچے ـِککو مَل دیوتا کو قربانی کے

طور اُسےکرےپیشپر موتسزائے دینی میںاِسہے۔ نہیںفرقکوئی کہ وہ اسرائیلی ہے یا جماعتپردیسی۔ کے
لوگ 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 کرنے سے اُس میرےنے مقدِس ناپاککو کیا میرےاور نام کو داغ
* 19:23 :ممنوع لفظی :ترجمہ نامختون۔
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لگایا ہے۔ 4 اگر جماعت لوگکے اپنی آنکھیں بند کر کے شخصایسے کی حرکتیں نظرانداز کریں اور اُسے سزائے
موت نہ دیں 5 تو پھر مَیں شخصایسےخود اور اُس کے گھرانے خلافکے کھڑا ہو جاؤں گا۔ مَیں اُسے اور اُن تمام
لوگوں کو قوم میں سے مٹا ڈالوں گا جنہوں نے اُس لـگپیچھےکے ـِککر مَل دیوتا کو سجدہ کرنے سے زنا کیا ہے۔

6 مُردوںشخصجو سے رابطہ کرنے غیباور دانی کرنے والوں رجوعطرفکی کرتا مَیںہے اُس خلافکے
ہو جاؤں گا۔ اُن پیرویکی کرنے سے وہ زنا کرتا مَیںہے۔ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالوں گا۔ 7 آپاپنے کو
میرے لئے مخصوص مُقّدسو رکھو، کیونکہ مَیں رب تمہارا خدا ہوں۔ ہدایاتمیری8 مانو اور اُن پر عمل کرو۔
ربمَیں ہوں جو مخصوصتمہیں مُقّدسو کرتا ہوں۔

بھینےجس9 باپاپنے یا ماں لعنتپر بھیجی اُسےہے وہسےحرکتاِسجائے۔دیموتسزائے موتاپنی
کا خود ذمہ دار ہے۔

10 اگر کسی مرد کسینے بیویکی کے ساتھ زنا کیا ہے تو دونوں کو موتسزائے دینی ہے۔
11 جو مرد باپاپنے بیویکی ہمسے بستر ہوا اُسہے نے باپاپنے کی کیبےحرمتی دونوںہے۔ کو سزائے

موت دینی ہے۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار ہیں۔
12 اگر کوئی مرد اپنی بہو سے ہم بستر ہوا ہے تو دونوں کو موتسزائے دینی ہے۔ جو کچھ اُنہوں نے کیا ہے

نہایتوہ ناکشرم ہے۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار ہیں۔
13 اگر کوئی مرد دوسرےکسی مرد سے تعلقاتجنسی رکھے تو دونوں کو اِس گھناؤنی حرکت باعثکے

موتسزائے دینی ہے۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار ہیں۔
14 اگر کوئی آدمی بیویاپنی کے علاوہ اُس ماںکی کرےشادیبھیسے تو نہایتایکیہ باتناکشرم ہے۔

دونوں کو جلا دینا ہے تمہارےتاکہ درمیان باتخبیثایسیکوئی نہ رہے۔
15 جو کسیمرد جانور تعلقاتجنسیسے رکھے اُسے موتسزائے دینا اُسہے۔ جانور بھیکو مار دیا جائے۔

جانورکسیعورتجو16 تعلقاتجنسیسے اُسےرکھے دینیموتسزائے اُسہے۔ جانور بھیکو مار دیا جائے۔
وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار ہیں۔

مردجس17 نے اپنی بہن شادیسے کی ہے اُس نے حرکتناکشرم 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 برداشتنتیجےکے کرنے پڑیں گے۔

18 اگر کوئی ماہواریمرد 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 اپنی خالہ یا پھوپھی سے ہم بستر نہ ہونا۔ کیونکہ جو ایسا کرتا ہے وہ اپنی قریبی رشتے دار کی بےحرمتی کرتا
دونوںہے۔ کو اپنے قصور برداشتنتیجےکے کرنے پڑیں گے۔

20 جو اپنی چچی یا تائی سے ہم بستر ہوا ہے اُس نے اپنے چچا یا تایا کی بےحرمتی کی دونوںہے۔ کو اپنے قصور
برداشتنتیجےکے کرنے پڑیں گے۔ وہ مریںبےاولاد گے۔

اپنینےجس21 بھابی کیشادیسے اُسہے اُسہے۔کیحرکتنجسایکنے اپنےنے بھائی بےحرمتیکی
کی ہے۔ وہ بےاولاد رہیں گے۔
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میری22 تمام ہدایات اور احکام کو مانو اور اُن پر عمل کرو۔ ملـکجسورنہ میں مَیں تمہیں لے جا رہا ہوں

وہ تمہیں گا۔دےاُگل 23 اُن قوموں رسمکے رواجو مطابقکے زندگی نہ گزارنا جنہیں تمہارےمَیں آگے نکالسے
دوں گا۔ مجھے سبباِس سے اُن گھنسے آنے لـگی کہ وہ کچھسبیہ کرتے تھے۔ لیکن24 تم مَیںسے نے کہا،
تم’ ہی اُن کی زمین پر قبضہ کرو مَیںگے۔ ہی اُسے دوںدےتمہیں گا، کثرتمیںجسملـکایسا کا دودھ اور
شہد ‘ہے۔ مَیں رب تمہارا خدا جسہوں، نے تم کو دیگر قوموں میں سے چن الـگکر کر دیا ہے۔ اِس25 لئے
لازم ہے کہ تم زمین پر چلنے والے جانوروں اور پرندوں پاکمیں 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 ہیں۔ مَیں ہی نے
تمہارےاُنہیں لئے ناپاک قرار دیا ہے۔ میرےتمہیں26 لئے مخصوص مُقّدسو ہونا ہے، کیونکہ قدوسمَیں ہوں،
اور مَیں نے تمہیں دیگر قوموں میں چنسے کر اپنے لئے الـگ کر لیا ہے۔

27 تم میں سے مُردوںجو سے رابطہ غیبیا دانی کرتا ہے اُسے موتسزائے دینی ہے، عورتخواہ ہو یا مرد۔
اُنہیں سنگسار کرنا۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار “ہیں۔

21
اماموں کے لئے ہدایات

رب1 نے موسٰی سے کہا، ہارون” کے بیٹوں کو جو امام ہیں بتا دینا کہ امام اپنے آپ کو کسی اسرائیلی کی
لاش قریبکے جانے ناپاکسے کرےنہ 2 سوائے اپنے قریبی رشتے داروں کے یعنی ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، بھائی
اور3 غیرشادیجو بہنشدہ اُس کے میںگھر رہتی ہے۔ وہ4 اپنی قوم کسیمیں اَور باعثکے آپاپنے ناپاککو
نہ کرے، ورنہ اُس حالتمُقّدسکی جاتی رہے گی۔

امام5 اپنے سر کو نہ منڈوائیں۔ وہ نہ اپنی داڑھی کو تراشیں اور نہ کاٹنے سے آپاپنے کو زخمی کریں۔
6 وہ اپنے خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو رہیں اور اپنے خدا کے نام کو داغ نہ لگائیں۔ چونکہ ربوہ کو جلنے

والی قربانیاں یعنی اپنے خدا کی پیشروٹی ہیںکرتے اِس لئے لازم ہے کہ مُقّدسوہ رہیں۔ امام7 زناکار عورت،
مندر کی کسبی یا طلاق یافتہ عورت سے شادی نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے رب کے لئے مخصوص مُقّدسو ہیں۔
امام8 مُقّدسکو سمجھنا، کیونکہ تیرےوہ روٹیکیخدا قربانکو گاہ پر تیرےوہہے۔چڑھاتا لئے ٹھہرےمُقّدس
کیونکہ قدوسربمَیں ہوں۔ مَیں ہی مُقّدستمہیں کرتا ہوں۔

امامکسی9 کی جو زناکاریبیٹی حالتمُقّدساپنیسے کو ختم کر دیتی وہہے باپاپنے حالتمُقّدسکی کو
بھی ختم کر دیتی ہے۔ اُسے جلا دیا جائے۔

10 اماِم اعظم کے سر پر مسح کا تیل ُنڈیلا ا گیا ہے اور اُسے اماِم اعظم کپڑےمُقّدسکے پہننے کا اختیار دیا
گیا ہے۔ اِس لئے وہ رنج کے عالم میں اپنے بالوں کو بکھرنے نہ دے، نہ کبھی اپنے کپڑوں کو پھاڑے۔ 11 وہ
لاشکسی 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
کرےناپاککو گا۔ کیونکہ اُسے اُس کے خدا کے تیل مخصوصسے کیا گیا ہے۔ ربمَیں ہوں۔ 13 اماِم اعظم
کنواریصرفکو شادیسے اجازتکی ہے۔ 14 وہ بیوہ، طلاق یافتہ عورت، مندر کی کسبی یا زناکار عورت
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شادیسے کرےنہ صرفبلـکہ اپنے قبیلے کنواریکی سے، ورنہ15 اُس کی مخصوصاولاد مُقّدسو نہیں ہو گی۔
کیونکہ ربمَیں ہوں جو اُسے اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا “ہوں۔

رب16 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، ہارون”17 کو بتانا کہ تیری اولاد میں سے کوئی جسبھی کے جسم میں
نقص ہو میرے حضور آ کر اپنے خدا کی روٹی نہ چڑھائے۔ یہ اصول آنے والی نسلوں کے لئے بھی اٹل ہے۔
18 کیونکہ کوئی بھی میرےمعذور حضور نہ آئے، نہ اندھا، نہ لنگڑا، نہ جسوہ ناککی ِچری ہوئی ہو جسیا
کے کسی عضو میں کمی بیشی ہو، 19 نہ جسوہ کا پاؤں یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، 20 نہ ُکبڑا، نہ بونا، نہ جسوہ کی
آنکھ نقصمیں ہو یا جسے وبائی ِجلدی بیماری ہو یا جس کے خصیے کچلے ہوئے ہوں۔ ہارون21 امام کی کوئی
بھی جساولاد جسمکے نقصمیں میرےہو حضور آ ربکر کو جلنے والی پیشقربانیاں نہ کرے۔ چونکہ اُس
نقصمیں ہے اِس لئے میرےوہ حضور آ کر اپنے خدا کی روٹی نہ چڑھائے۔ 22 اُسے الله مُقّدسکی بلـکہ مُقّدس
ترین قربانیوں میں سے بھی اماموں کا حصہ کھانے اجازتکی ہے۔ لیکن23 چونکہ اُس نقصمیں ہے اِس لئے
مُقّدسوہ کمرےترین دروازےکے پردےکے قریبکے نہ جائے، نہ قربان گاہ پاسکے آئے۔ ورنہ وہ میری
مُقّدس چیزوں کرےناپاککو گا۔ کیونکہ ربمَیں ہوں جو اُنہیں اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا “ہوں۔

24 موسٰی نے ہدایاتیہ ہارون، اُس بیٹوںکے اور تمام اسرائیلیوں کو دیں۔
22

قربانی گوشتکا کھانے ہدایاتکی
رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 ہارون” اور اُس کے بیٹوں کو بتانا کہ اسرائیلیوں کی اُن قربانیوں کا احترام کرو

جو تم میرےنے لئے مخصوص مُقّدسو کی ہیں، ورنہ میرےتم نام کو داغ لگاؤ گے۔ ربمَیں ہوں۔ 3 جو امام
ناپاک ہونے کے باوجود اُن قربانیوں پاسکے آ جائے جو اسرائیلیوں میرےنے لئے مخصوص مُقّدسو کی ہیں
میرےاُسے منے سا سے مٹانا ہے۔ یہ اصول آنے والی نسلوں کے لئے بھی اٹل ربمَیںہے۔ ہوں۔

ہارون4 کی اولاد میں سے جو بھی وبائی ِجلدی بیماری یا یان جر مریضکا ہو مُقّدساُسے قربانیوں میں سے اپنا
حصہ اجازتکیکھانے نہیں پہلےہے۔ پاکوہ ہو جائے۔ ایسیجو بھیکوئی چیز چھوئے لاشجو ناپاکسے
ہو گئی ہو یا ایسے آدمی کو جسچھوئے کا نطفہ نکلا ہو ناپاکوہ ہو جاتا ہے۔ ناپاکوہ5 رینگنے والے جانور یا
شخصناپاک کو چھونے ناپاکبھیسے ہو جاتا ہے، خواہ سبببھیکسیوہ ناپاکسے کیوں نہ ہوا ہو۔ 6 جو
ایسی کوئی بھی چیز چھوئے وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ اِس کے علاوہ لازم ہے کہ مُقّدسوہ قربانیوں میں سے
اپنا حصہ کھانے سے پہلے نہا لے۔ سورج7 غروبکے ہونے پر پاکوہ ہو گا مُقّدساور قربانیوں میں سے اپنا
حصہ کھا سکے گا۔ کیونکہ وہ اُس روزیکی ہیں۔ امام8 ایسے جانوروں گوشتکا نہ کھائے فطریجو طور پر
مر گئے یا جنہیں جنگلی جانوروں نے پھاڑ ڈالا ہو، ورنہ ناپاکوہ ہو جائے گا۔ ربمَیں ہوں۔

9 امام ہدایاتمیری کے مطابق چلیں، ورنہ وہ قصوروار بن جائیں گے مُقّدساور چیزوں کی بےحرمتی کرنے
سببکے سے مر جائیں ربمَیںگے۔ ہوں جو اُنہیں اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا ہوں۔

صرف10 امام کے خاندان کے افراد مُقّدس قربانیوں میں سے کھا سکتے ہیں۔ غیرشہری یا مزدور 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 شخصایسےکسینے شادیسے کی امامجوہے نہیں ہے تو مُقّدساُسے
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قربانیوں میں سے کھانے اجازتکی نہیں ہے۔ لیکن13 ہو سکتا ہے کہ وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو اور اُس کے بچے
نہ ہوں۔ جب وہ اپنے باپ کے لوٹگھر کر وہاں ایسے رہے گی جیسے اپنی جوانی میں تو وہ اپنے باپ کے اُس
میںکھانے سے کھا سکتی قربانیوںجوہے میں باپسے کا لیکنہے۔حصہ جو امام خاندانکے کا فرد نہیں ہے
اُسے کھانے اجازتکی نہیں ہے۔

شخصجس14 نے نادانستہ طور مُقّدسپر قربانیوں میں سے امام کچھسےحصےکے کھایا ہے وہ امام سبکو
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 دوسرےوہ اسرائیلیوں کو یہ مُقّدس چیزیں کھانے دیں۔ ایسی حرکت سے وہ اُن کو بڑا
قصوروار بنا دیں ربمَیںگے۔ ہوں جو اُنہیں اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا “ہوں۔

جانوروں کی قربانیوں بارےکے ہدایاتمیں
رب17 نے موسٰی سے کہا، ہارون،”18 اُس بیٹوںکے اور اسرائیلیوں کو بتانا کہ اگر تم میں سے کوئی اسرائیلی

یا ربپردیسی بھسمکو ہونے والی پیشقربانی کرنا چاہے تو یِق طر کار میں فرقکوئی نہیں ہے، چاہے وہ مَنتیہ
مان کر یا ویسے ہی دلی خوشی سے کر رہا ہو۔ اِس19 کے لئے لازم ہے کہ ایکتم بےعیب بَیل، مینڈھا یا بکرا
کرو۔پیش پھر قبولاُسےہی کیا گا۔جائے قربانی20 لئےکے بھیکبھی ایسا پیشجانور نہ نقصمیںجسکرنا ہو،
ورنہ تم اُس باعثکے منظور نہیں ہو گے۔ 21 اگر ربکوئی کو سلامتی کی پیشقربانی کرنا چاہے تو یِق طر کار
میں نہیںفرقکوئی ہے، چاہے وہ مانمَنتیہ کر یا ویسے سےخوشیدلیہی کر رہا ہو۔ اِس کے لئے لازم کہہے
وہ گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ میں بےعیبسے جانور چنے۔ پھر اُسے قبول کیا جائے گا۔ رب22 ایسےکو پیشجانور
نہ کرنا جو اندھے جنہوں، کے اعضا ٹوٹے یا کٹے ہوئے جنہوں، رَسولیکو ہو یا جنہیں لـگبیماریِجلدیوبائی
گئی ربہو۔ کو اُنہیں جلنے والی قربانی کے طور پر قربان گاہ پیشپر نہ کرنا۔ گائےبَیلجسلیکن23 یا بھیڑبکری
کے کسی عضو میں کمی بیشی ہو اُسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے پیشکہ کرنے والا اُسے ویسے ہی
خوشیدلی چڑھائے۔سے اگر وہ اُسے مَنتاپنی مان کرےپیشکر تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ رب24 کو ایسا
پیشجانور نہ کےجسکرنا خصیے توڑےکچلے، یا کٹے ہوئے ہوں۔ ملـکاپنے میں جانوروں کو اِس خصیطرح
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۔

رب26 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، کسیجب”27 گائے، بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لازم ہے کہ وہ
ساتپہلے دن اپنی ماں پاسکے رہے۔ آٹھویں دن سے ربپہلے 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 رب کو
سلامتی کی کوئی قربانی چڑھانا ہتے چا ہو تو اُسے پیشیوں کرنا کہ تم منظور ہو جاؤ۔ اگلی30 تکصبح کچھ 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۔ ربمَیں ہوں جو تمہیں اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا ہوں۔ مَیں33
تمہیں مصر نکالسے لایا ہوں تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ ربمَیں “ہوں۔
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موسٰینےرب1 سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ یہ عیدیںکیربمیری، جنہیں پر تمہیں لوگوں مُقّدسکو
اجتماع کے لئے جمع کرنا ہے۔

سبت کا دن
3 ہفتے میں دنچھ کام کرنا، لیکن ساتواں دن طرحہر آرامسے کا دن اُسہے۔ مُقّدسدن 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 پہلےعید مہینے شروعدنچودھویںکے ہوتی اُسہے۔ سورجدن غروبکے ہونے خوشیکیربپر

منائی جائے۔ اگلے6 کیربدن یاد روٹیبےخمیریمیں کی عید شروع ہوتی تمہاریتکدنساتہے۔ روٹی میں
خمیر نہ ہو۔ 7 اِن سات دنوں کے پہلے مُقّدسدن اجتماع ہو لوگاور اپنا ہر کام چھوڑیں۔ 8 اِن سات دنوں میں
ربروزانہ کو جلنے والی پیشقربانی کرو۔ ساتویں دن مُقّدسبھی اجتماع ہو لوگاور اپنا ہر کام “چھوڑیں۔

پہلے پُولے کی عید
موسٰینےرب9 کہا،سے اسرائیلیوں”10 کو بتانا جبکہ ملـکاُستم داخلمیں ہو مَیںجوگے تمہیں دوں گا

اور اناجوہاں فصلکی کاٹو گے تو تمہیں امام کو پہلا پُولا دینا ہے۔ اتوار11 کو امام یہ ربپُولا کے منے سا ہلائے
تاکہ تم منظور ہو جاؤ۔ اُس12 دن بھیڑ یکایککا بےعیبسالہ بچہ بھی رب پیشکو کرنا۔ اُسے قربان گاہ پر
بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھانا۔ ساتھ13 ہی غلہ کی نذر کے لئے تیل سے ملایا 3گیا کلو بہترینگرام میدہ
پیشبھی کرنا۔ جلنے والی یہ قربانی رب کو پسند ہے۔ اِس کے علاوہ َمے کی نذر کے لئے ایک لٹر َمے پیشبھی
کرنا۔ پہلے14 یہ سب کچھ کرو، پھر ہی تمہیں نئی فصل کے اناج سے کھانے اجازتکی 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
دنجس15 تم اناجنے کا پیشپُولا کیا اُس دن ساتپورےسے ہفتے گنو۔ پچاسویں16 دن یعنی ساتویں اتوار

ربکو کو نئے اناج کی قربانی چڑھانا۔ 17 ہر گھرانے طرفکی ربسے کو ہلانے والی قربانی کے طور پر دو
روٹیاں پیش کی جائیں۔ ہر روٹی کے لئے 3 کلو گرام بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ اُن میں خمیر ڈال کر پکانا
ہے۔ یہ فصل کی پہلی پیداوار کی قربانی ہیں۔ 18 اِن روٹیوں کے ایکساتھ جوان بَیل، دو مینڈھے اور بھیڑ کے
بےعیبسات یکاور سالہ پیشبچے کرو۔ رباُنہیں 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 خوشبو رب کو پسند ہے۔
19 پھر گناہ کی قربانی کے لئے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لئے یکدو سالہ بھیڑ کے بچے چڑھاؤ۔ 20 امام
بھیڑ کے یہ دو بچے مذکورہ روٹیوں سمیت ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے منے سا ہلائے۔ یہ رب کے لئے
مخصوص مُقّدسو ہیں اور قربانیوں میں امامسے کا ہیں۔حصہ اُسی21 لوگوںدن مُقّدسکو اجتماع کے لئے جمع
کرو۔ کوئی بھی کام نہ کرنا۔ یہ اصول تکابد قائم رہے، اور اِسے ہر جگہ ماننا ہے۔
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کٹائی22 وقتکے اپنی پورےفصل طور پر نہ کاٹنا کھیتبلـکہ کناروںکے پر کچھ چھوڑ دینا۔ اِس طرح کچھجو

کٹائی کرتے وقت کھیت میں بچ جائے اُسے چھوڑنا۔ بچا ہوا اناج غریبوں اور پردیسیوں کے لئے چھوڑ دینا۔ مَیں
رب تمہارا خدا “ہوں۔

نئے سال کی عید
موسٰینےرب23 سے کہا، اسرائیلیوں”24 کو بتانا ساتویںکہ 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 قربانی
پیش “کرنا۔

کفارہ کا دن
موسٰینےرب26 سے کہا، ساتویں”27 مہینے دندسواںکا کفارہ مُقّدسدناُسہے۔دنکا اجتماع ہو۔ اپنی

جان کو دُکھ دینا اور رب کو جلنے والی پیشقربانی کرنا۔ اُس28 دن کام نہ کرنا، کیونکہ یہ کفارہ کا دن ہے،
تمہارےربجب خدا کے منے سا تمہارا کفارہ دیا جاتا ہے۔ 29 جو اُس دن اپنی جان کو دُکھ نہیں دیتا اُسے اُس
کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ 30 جو اُس دن کام کرتا اُسےہے مَیں اُس کی قوم میں نکالسے ہلاککر کروں گا۔
کوئی31 بھی کام نہ کرنا۔ یہ اصول تکابد قائم رہے، اور اِسے ہر جگہ ماننا ہے۔ 32 یہ دن آرام دنخاصکا ہے
میںجس 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 پندرھویںکے دن یوں جھونپڑ کی عید شروع

ہوتی اِسہے۔ کا ساتدورانیہ دن ہے۔ پہلے35 مُقّدسدن اجتماع ہو۔ اِس دن کوئی کام نہ کرنا۔ 36 ساتاِن
دنوں کے دوران رب کو جلنے والی قربانیاں پیش کرنا۔ آٹھویں دن مُقّدس اجتماع ہو۔ رب کو جلنے والی قربانی
پیش کرو۔ خاصاِس اجتماع دنکے بھی کام نہیں کرنا ہے۔

جنہیںعیدیںکیربیہ37 پر مُقّدستمہیں اجتماع کرنا ربتاکہہے روزمرہکو کی مطلوبہ قربانیاںوالیجلنے
اور َمے پیشنذریںکی جائیںکی یعنی بھسم ہونے والی قربانیاں، غلہ کی نذریں، ذبح قربانیاںکی اور َمے کی نذریں۔
یہ38 قربانیاں اُن قربانیوں کے علاوہ ہیں سبتجو چڑھائیدنکے ہیںجاتی اور جو تم نے ہدیئے طورکے پر مَنتیا
مان کر یا اپنی دلی خوشی پیشسے کی ہیں۔

39 چنانچہ ساتویں مہینے کے پندرھویں دن فصل کی کٹائی کے اختتام پر رب کی یہ عید یعنی یوں جھونپڑ کی عید
مناؤ۔ اِسے سات دن منانا۔ پہلا اور آخری دن آرام کے دن ہیں۔ پہلے40 دن اپنے لئے درختوں کے بہترین پھل،
کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں اور سفیدہ کی شاخیں توڑنا۔ سات ربتکدن اپنے خدا کے منے سا خوشی
مناؤ۔ 41 ساتویںسالہر مہینے میںخوشیکیربمیں یہ عید منانا۔ یہ اصول تکابد قائم رہے۔ عید42 کے ہفتے کے
دوران یوں جھونپڑ میں رہنا۔ ملـکتمام میں آباد اسرائیلی ایسا کریں۔ 43 پھر تمہاری اولاد جانے گی کہ اسرائیلیوں
کو مصر سے لتے وقتنکا مَیں نے اُنہیں یوں جھونپڑ میں بسایا۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

44 موسٰی اسرائیلیوںنے ربکو کی عیدوں بارےکے میں یہ باتیں بتائیں۔
24

رب کے منے سا شمع دان اور روٹیاں
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رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو دےحکم کہ پاستیرےوہ کوٹے ہوئے زیتونوں تیلخالصکا

لے آئیں تاکہ کمرےمُقّدس کے شمع دان کے چراغ متواتر جلتے رہیں۔ ہارون3 اُنہیں مسلسل، شام سے لے کر
ربتکصبح سنبھالےحضورکے یعنی وہاں جہاں مُقّدسوہ کمرےترین پردےکے کے منے پڑےسا ہیں، اُس
پردے کے منے جسسا پیچھےکے عہد کا صندوق ہے۔ یہ اصول تکابد قائم رہے۔ 4 خالصوہ سونے کے شمع
دان پر لـگے چراغوں کی دیکھ بھال کرےیوں کہ یہ ربہمیشہ کے منے سا جلتے رہیں۔

5 بارہ روٹیاں پکانا۔ ہر روٹی کے لئے 3 کلو گرام بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ اُنہیں6 دو قطاروں میں رب
کے منے خالصسا سونے کی میز پر رکھنا۔ 7 ہر قطار خالصپر لُبان ڈالنا۔ یہ لُبان روٹی کے لئے یادگاری کی قربانی
ہے جسے بعد ربمیں کے لئے جلانا ہے۔ 8 ہر ہفتے ربکو کے منے سا تازہ روٹیاں اِسی ترتیب سے میز پر رکھنی
ہیں۔ یہ اسرائیلیوں کے لئے ابدی عہد کی لازمی شرط ہے۔ 9 میز کی روٹیاں ہارون اور اُس کے بیٹوں کا حصہ
ہیں، اور وہ مُقّدساُنہیں جگہ پر کھائیں، کیونکہ وہ جلنے والی قربانیوں مُقّدسکا ترین ہیں۔حصہ یہ تکابد اُن کا
حق رہے “گا۔

الله کی توہین، ریزیخوں اور زخمی کرنے کی سزائیں
خیمہ10-11 ایکمیںگاہ آدمی جستھا مصریباپکا اور ماں اسرائیلی تھی۔ ماں کا سلومیتنام تھا۔ دِبریوہ

کی بیٹی اور دان کے قبیلے کی ایکتھی۔ دن یہ آدمی خیمہ گاہ میں کسی اسرائیلی سے جھگڑنے لگا۔ لڑتے لڑتے
اُس ربنے کے نام پر بککفر کر اُس پر لعنت بھیجی۔ یہ سن لوگکر اُسے موسٰی پاسکے لے آئے۔ وہاں12
اُنہوں نے پہرےاُسے میں بٹھا ربکر ہدایتکی کا انتظار کیا۔

ربتب13 نے موسٰی سے کہا، لعنت”14 کرنے والے کو خیمہ گاہ کے باہر لے جاؤ۔ جنہوں اُسنے کی یہ
باتیں سنی ہیں سبوہ اپنے ہاتھ اُس کے سر پر رکھیں۔ پھر پوری جماعت اُسے سنگسار کرے۔ اسرائیلیوں15 سے
کہنا کہ بھیجو اپنے خدا لعنتپر بھیجے اُسے اپنے قصور برداشتنتیجےکے پڑیںکرنے گے۔ 16 رببھیجو کے
نام پر کفر بکے اُسے موتسزائے دی پوریجائے۔ جماعت اُسے سنگسار جسکرے۔ ربنے کے نام پر کفر
بکا ہو اُسے ضرور موتسزائے دینی ہے، دیسیخواہ ہو یا پردیسی۔

کسینےجس17 کو مار ڈالا ہے اُسے دیموتسزائے جائے۔ کسینےجس18 کے جانور کو مار ڈالا
وہہے اُس کا معاوضہ جاندے۔ بدلےکے جائے۔دیجان 19 کسیاگر کسینے زخمیکو کر دیا توہے وہی
کچھ اُس کے ساتھ کیا جائے جو اُس دوسرےنے ساتھکے کیا ہے۔ 20 دوسرےاگر کی ٹوٹہڈیکوئی جائے
تو اُس کی وہی ہڈی توڑی جائے۔ دوسرےاگر کی آنکھ ضائع ہو جائے تو اُس کی آنکھ ضائع کر دی جائے۔
دوسرےاگر کا دانت ٹوٹ جائے تو اُس کا وہی دانت توڑا جائے۔ جو بھی زخم اُس دوسرےنے کو پہنچایا
وہی زخم اُسے پہنچایا جائے۔ جانورکسینےجس21 کو مار ڈالا وہہے اُس کا معاوضہ نےجسلیکندے،
کسی انسان کو مار دیا ہے اُسے سزائے موت دینی ہے۔ دیسی22 اور پردیسی کے لئے ایکتمہارا ہی قانون ہو۔
ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

23 پھر موسٰی اسرائیلیوںنے باتسے کی، اور اُنہوں ربنے لعنتپر 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
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رب1 نے سینا پہاڑ پر موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا جبکہ تم ملـکاُس میں داخل ہو گے جو مَیں

تمہیں دوں گا تو لازم ہے ربکہ کی تعظیم میں ایکزمین سال آرام کرے۔ چھ3 سال کے دوران اپنے کھیتوں
میں بیج بونا، اپنے انگور کے باغوں کی کانٹ چھانٹ کرنا اور اُن کی فصلیں جمع کرنا۔ لیکن4 ساتواں سال زمین
کے لئے آرام کا سال ربہے، کی تعظیم میں سبت کا سال۔ اُس سال نہ اپنے کھیتوں میں بیج بونا، نہ اپنے انگور
کے باغوں کی کانٹ چھانٹ 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 کرےپیدا گی اُس سے تم اپنی روزانہ یاتکی ضرور پوری کر سکتے ہو یعنی تیرےتُو، غلام اور لونڈیاں،
تیرے تیرےمزدور، تیرےغیرشہری، ساتھ ہنے ر والے پردیسی، مویشیتیرے7 تیریاور زمین پر ہنے ر والے جنگلی
جانور۔ جو کچھ بھی یہ زمین پیدا کرتی ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔

بحالی کا سال
سبتسات8 سالکے سال49یعنی ایکبعدکے اَور کام کرنا ہے۔ سالپچاسویں9 ساتویںکے مہینے دسویںکے

دن یعنی کفارہ کے دن ملـکاپنے کی ہر جگہ نرسنگا بجانا۔ پچاسواں10 مخصوصسال مُقّدسو کرو پورےاور
ملـک میں اعلان کرو کہ تمام باشندوں کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ بحالی کا سال میںجسہو شخصہر کو اُس کی
واپسملـکیت کی جائے اور ہر غلام کو آزاد کیا جائے تاکہ وہ اپنے رشتے داروں واپسپاسکے جا سکے۔ 11 یہ
پچاسواں سال بحالی کا سال ہو، اِس لئے نہ اپنے کھیتوں میں بیج بونا، نہ خود بخود اُگنے والے اناج کی کٹائی کرنا،
اور نہ انگور توڑ کر جمع کرنا۔ 12 کیونکہ یہ بحالی کا سال ہے تمہارےجو لئے مخصوص مُقّدسو روزانہہے۔ اُتنی
ہی پیداوار لینا ایککہ دن یاتکی ضرور پوری ہو جائیں۔ 13 بحالی کے سال میں شخصہر کو اُس ملـکیتکی
واپس کی جائے۔

14 کبھیجبچنانچہ تم اپنے کسی ہم وطن بھائی کو زمین بیچتے یا اُس سے خریدتے ہو تو اُس سے ناجائز فائدہ
نہ اُٹھانا۔ زمین15 قیمتکی حساباِس سے مقرر کی جائے کہ وہ اگلے بحالی تکسالکے 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 کی
قیمت کم ہو گی۔ کیونکہ اُن فصلوں کی تعداد بِک رہی ہے زمینجو اگلے بحالی تکسالکے پیدا کر سکتی ہے۔

17 اپنے ہم وطن سے ناجائز فائدہ نہ اُٹھانا رببلـکہ اپنے خدا خوفکا ماننا، کیونکہ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔
ہدایاتمیری18 پر عمل کرنا میرےاور احکام مانکو کر اُن مطابقکے تبچلنا۔ تم ملـکاپنے محفوظمیں رہو

گے۔ زمین19 اپنی پوری دےپیداوار گی، تم سیر ہو جاؤ گے اور محفوظ رہو گے۔ 20 ہو سکتا ہے کوئی پوچھے،
ہم’ ساتویں سال میں کیا کھائیں گے جبکہ ہم بیج نہیں بوئیں گے اور فصل نہیں کاٹیں ‘گے؟ جواب21 یہ ہے کہ
مَیں چھٹے سال میں زمین کو اِتنی برکت دوں گا کہ اُس سال کی پیداوار تین سال کے لئے کافی ہو گی۔ جب22 تم
آٹھویں سال بیج بوؤ گے پاستمہارےتو چھٹے سال کی اِتنی پیداوار باقی ہو گی کہ تم فصل کی تککٹائی گزارہ کر
سکو گے۔

موروثی زمین حقوقکے



احبار 25:23 160 احبار 25:43
کوئی23 زمین بھی ہمیشہ کے لئے نہ بیچی جائے، ملـککیونکہ کی تمام زمین میری ہی ہے۔ میرےتم حضور

پردیسیصرف غیرشہریاور ہو۔ بِکزمینبھیجہاںمیںملـک24 مالـکموروثیوہاںجائے کا حقیہ مانا جائے
کہ وہ اپنی واپسزمین خرید سکتا ہے۔

25 اگر تیرا کوئی ہم وطن بھائی غریب ہو کر اپنی کچھ زمین بیچنے پر مجبور ہو جائے تو لازم ہے کہ اُس سبکا
قریبیسے رشتے دار واپساُسے خرید لے۔ 26 ہو سکتا شخصایسےکہہے کا قریبیکوئی رشتے دار نہ ہو اُسجو کی
واپسزمین خرید سکے، لیکن وہ خود کچھ دیر کے بعد اِتنے پیسے جمع کرتا ہے کہ وہ اپنی واپسزمین خرید سکتا
ہے۔ میںصورتاِس27 کرےحسابوہ کہ خریدنے والے کے لئے اگلے بحالی تکسالکے کتنے سال رہ گئے
ہیں۔ جتنا نقصان خریدنے والے کو زمین کو بحالی کے سال سے پہلے واپس دینے سے پہنچے گا اُتنے ہی پیسے
اُسے دینے ہیں۔ لیکن28 اگر اُس پاسکے اِتنے پیسے نہ ہوں تو زمین اگلے بحالی تکسالکے خریدنے والے کے
ہاتھ میں رہے گی۔ پھر اُسے مالـکموروثی واپسکو دیا جائے گا۔

29 اگر کسی کا گھر فصیل دار شہر میں ہے تو جب وہ اُسے بیچے گا تو اپنا واپسگھر خریدنے کا صرفحق
ایک تکسال رہے گا۔ 30 اگر مالـکپہلا اُسے پہلے سال کے اندر اندر خریدےنہ 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 موروثی
مالـک کو حق حاصل ہے کہ وقتہر اپنا واپسگھر خرید سکے۔ بحالی کے سال میں اِس گھر ًکو واپسلازما
کر دینا ہے۔

لیکن32 یوں لاو کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وہ گھر وقتہر خرید سکتے ہیں جو اُن کے لئے مقرر کئے
ہوئے شہروں میں ہیں۔ 33 اگر ایسا گھر کسی لاوی کے ہاتھ فروخت کیا جائے 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 گرد مویشی 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 پردیسیطرحجسکرنا غیرشہرییا کی مدد کرنی ہوتی تاکہہے تیرےوہ ساتھ ہتے ر ہوئے زندگی گزار سکے۔
اُس36 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 لینا۔ اِسی خوراکطرح بیچتے وقت اُس سے نفع نہ لینا۔ ربمَیں38
تمہارا خدا ہوں۔ مَیں تمہیں اِس لئے مصر نکالسے لایا کہ تمہیں ملـِک کنعان دوں اور تمہارا خدا ہوں۔

اسرائیلی غلاموں حقوقکے
39 اگر تیرا کوئی اسرائیلی بھائی غریب ہو کر اپنے آپ تیرےکو ہاتھ بیچ ڈالے تو اُس سے غلام کا سا کام نہ

کرانا۔ اُس40 ساتھکے مزدور غیرشہرییا کا کرنا۔سلوکسا تیرےوہ لئے بحالی تکسالکے کام کرے۔ 41 پھر
وہ اور اُس کے بال بچے آزاد ہو کر اپنے رشتے داروں اور موروثی زمین پاسکے واپس جائیں۔ 42 چونکہ اسرائیلی
میرے 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۔
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44 تم پڑوسی ممالـک سے اپنے لئے غلام اور لونڈیاں حاصل کر سکتے ہو۔ 45 جو پردیسی غیرشہری کے طور پر

تمہارے ملـک میں آباد ہیں اُنہیں بھی تم خرید سکتے ہو۔ اُن میں وہ بھی شامل ہیں تمہارےجو ملـک میں پیدا
ہوئے ہیں۔ وہی تمہاری ملـکیت بن کر تمہارے46 بیٹوں کی میراث میں آ جائیں اور وہی تمہارےہمیشہ غلام
رہیں۔ لیکن اپنے ہم وطن بھائیوں پر سخت حکمرانی نہ کرنا۔

47 ملـکتیرےاگر میں ہنے ر والا پردیسیکوئی یا غیرشہری امیر ہو جائے جبکہ تیرا کوئی وطنہم غریببھائی
ہو کر آپاپنے کو پردیسیاُس یا غیرشہری یا اُس خاندانکے کسیکے فرد بیچکو ڈالے 48 تو بِک جانے بعدکے
آزادیاُسے خریدنے حاصلحقکا کوئیہے۔ بھائی، 49 چچا، تایا، چچا یا تایا کا بیٹا یا کوئی اَور قریبی رشتے دار اُسے
واپس خرید سکتا ہے۔ وہ خود بھی اپنی آزادی 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 کر اگلے بحالی کے تکسال باقی ہیں۔
اُس آزادیکی کے پیسے قیمتاُس پر مبنی ہوں جو مزدور کو اِتنے سالوں کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ 51-52 جتنے
سال باقی رہ گئے ہیں اُن مطابقکے اُس کی بِک جانے قیمتکی میں واپسپیسےسے کر دیئے جائیں۔ اُس53 کے
ساتھ سال بہ سال مزدور کا سلوکسا کیا جائے۔ اُس مالـککا اُس پر سخت حکمرانی نہ کرے۔ 54 اگر وہ اِس
طرح کسیکے یقے طر سے آزاد نہ ہو جائے تو اُسے اور اُس کے بچوں کو حالتہر میں اگلے بحالی کے سال میں
آزاد کر دینا ہے، 55 کیونکہ میرےاسرائیلی ہی ہیں۔خادم میرےوہ ہی ہیںخادم مَیںجنہیں مصر نکالسے لایا۔
ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

26
فرماں برداری کا اجر

1 اپنے لئے بُت نہ بنانا۔ نہ اپنے لئے دیوتا مجسمےکے یا پتھر مخصوصکے کئے ہوئے کھڑےستون کرنا، نہ سجدہ
کرنے کے لئے اپنے ملـک میں ایسے پتھر رکھنا جن میں دیوتا کی تصویر کندہ کی گئی ہو۔ مَیں رب تمہارا خدا
ہوں۔ سبت2 کا دن منانا میرےاور مقدِس کی تعظیم کرنا۔ ربمَیں ہوں۔

3 اگر تم ہدایاتمیری پر چلو میرےاور احکام مان کر اُن پر عمل کرو 4 تو مَیں وقت پر بارش بھیجوں گا، زمین
اپنی گیدےپیداوار درختاور اپنے پھلاپنے لائیں گے۔ کثرت5 باعثکے اناج فصلکی کی کٹائی انگور توڑتے
جاریتکوقت گیرہے اور انگور توڑیتکوقتاُسفصلکی بیجتکجبگیجائے بونے موسمکا آئے گا۔
خوراکاِتنی ملے گی کہ تم کبھی بھوکے نہیں ہو گے۔ اور تم ملـکاپنے محفوظمیں رہو گے۔

ملـکمَیں6 امنکو امانو گا۔بخشوں تم آرام لیٹسے جاؤ ضرورتکیڈرنےسےخطرےکسیکیونکہگے،
نہیں ہو گی۔ مَیں وحشی ملـکجانور سے دُور کر دوں گا، اور وہ تلوار کی قتل غارتو سے بچا رہے گا۔ 7 تم اپنے
دشمنوں پر غالب آ کر اُن کا تعاقب کرو گے، اور وہ تمہاری تلوار مارےسے جائیں گے۔ تمہارے8 پانچ آدمی َسو
دشمنوں کا پیچھا یں کر تمہارےاورگے، َسو آدمی اُن آدمیوںہزاردسکے کو بھگا دیں تمہارےگے۔ تمہاریدشمن
تلوار مارےسے جائیں گے۔

میری9 نظرِ کرم تم پر ہو گی۔ مَیں تمہاری اولاد کی تعداد بڑھاؤں گا تمہارےاور ساتھ اپنا عہد قائم رکھوں گا۔
ایک10 سال اِتنی فصل ہو گی اگلیجبکہ فصل کی کٹائی ہو گی تو اناجنئے کے لئے جگہ بنانے کی خاطر پرانے
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اناج پھینککو پڑےدینا گا۔ تمہارےمَیں11 درمیان اپنا مسکن قائم کروں گا اور تم سے گھن نہیں کھاؤں گا۔
مَیں12 تم میں پھروں گا، اور تم میری قوم ہو گے۔

ربمَیں13 تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر نکالسے لایا تاکہ تمہاری غلامی حالتکی ختم ہو جائے۔ مَیں نے
تمہارے جوئے کو توڑ ڈالا، اباور تم آزاد اور سیدھے ہو کر چل سکتے ہو۔

فرماں بردار نہ ہونے کی سزا
لیکن14 اگر تم میری نہیں سنو گے اور اِن تمام احکام پر نہیں چلو گے، 15 اگر تم میری ہدایات کو رد کر کے

میرے احکام سے گھن کھاؤ گے اور اُن پر عمل نہ کر کے میرا عہد توڑو گے 16 تو مَیں جواب میں تم پر اچانک
دہشت طاری کر دوں گا۔ جسم کو ختم کرنے والی یوں بیمار اور بخار تمہاریسے آنکھیں ضائع ہو جائیں گی اور
تمہاری چھنجان جائے جبگی۔ تم بیج بوؤ گے تو بےفائدہ، دشمنکیونکہ اُس فصلکی کھا جائے گا۔ مَیں17
خلافتمہارے ہو جاؤں گا، اِس لئے تم اپنے دشمنوں ہاتھکے شکستسے کھاؤ گے۔ تم نفرتسے رکھنے والے
تم حکومتپر کریں گے۔ وقتاُس جببھی کوئی تعاقبتمہارا کرےنہیں گا بھاگتم جاؤ گے۔

18 اگر تم اِس کے بعد بھی میری نہ سنو تو مَیں تمہارے گناہوں کے سبب سے تمہیں سات گُنا یادہ ز سزا دوں
گا۔ مَیں19 سختتمہارا میںخاکغرور ملا دوں تمہارےگا۔ اوپر آسمان لوہے جیسا تمہارےاور نیچے زمین پیتل
جیسی ہو گی۔ 20 جتنی محنتبھی 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 اور میری نہیں سنو گے تو مَیں اِن گناہوں جوابکے میں تمہیں اِس سے
بھی سات گُنا یادہ ز سزا دوں گا۔ تمہارےمَیں22 خلاف جنگلی جانور بھیج دوں گا تمہارےجو بچوں کو پھاڑ
کھائیں گے تمہارےاور مویشی باد بر کر دیں گے۔ آخر میں تمہاری تعداد اِتنی کم ہو جائے گی تمہاریکہ سڑکیں
ویران ہو جائیں گی۔

23 اگر تم پھر تربیتمیریبھی قبول نہ کرو مخالفمیرےبلـکہ رہو 24 تو مَیں خلافتمہارےخود ہو جاؤں گا۔
اِن گناہوں جوابکے میں مَیں تمہیں سات گُنا یادہ ز سزا دوں گا۔ مَیں25 تم پر تلوار چلا کر اِس کا بدلہ لوں گا کہ
تم میرےنے عہد کو توڑا جبہے۔ تم اپنی حفاظت کے لئے شہروں بھاگمیں کر جمع ہو گے تو تمہارےمَیں
درمیان وبائی یاں بیمار پھیلاؤں گا اور تمہیں دشمنوں ہاتھکے گا۔دوںدےمیں اناج26 کی اِتنی کمی ہو گی دسکہ
عورتیں تمہاری پوری 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۔

27 اگر تم پھر بھی میری نہیں سنو گے بلـکہ میرے مخالف رہو گے 28 تو میرا غصہ بھڑکے گا اور مَیں تمہارے
خلاف ہو تمہارےکر گناہوں میںجوابکے ساتتمہیں گُنا یادہ ز سزا دوں گا۔ 29 مصیبتتم باعثکے اپنے بیٹے
بیٹیوں گوشتکا کھاؤ گے۔ تمہاریمَیں30 اونچی جگہوں قربانکی گاہیں تمہاریاور بخور قربانکی گاہیں برباد
کر دوں گا۔ مَیں تمہاری لاشوں کے تمہارےڈھیر بےجان بُتوں پر لگاؤں گا اور تم سے گھن کھاؤں گا۔ مَیں31
تمہارے شہروں کھنڈراتکو میں بدل تمہارےکر مندروں کو برباد کروں تمہاریگا۔ قربانیوں کی خوشبو مجھے
پسند نہیں آئے گی۔ ملـکتمہارےمَیں32 ستیاناسکا یوں کروں گا کہ جو دشمن اُس میں آباد ہو جائیں گے اُن
کے کھڑےرونگٹے جائیںہو گے۔ مَیں33 ممالـکمختلفتمہیں میں منتشر دوںکر لیکنگا، وہاں بھی اپنی تلوار کو
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ہاتھ میں لئے تمہارا پیچھا کروں گا۔ تمہاری زمین ویران ہو گی تمہارےاور شہر کھنڈرات بن جائیں گے۔ اُس34
جبوقت تم اپنے دشمنوں ملـککے میں رہو تمہاریگے زمین حالتویران میں آرام کے سالوہ منا جنگیسکے
سے وہ محروم رہی ہے۔ 35 اُن تمام دنوں میں جب وہ برباد رہے گی اُسے وہ آرام ملے گا جو اُسے نہ ملا جب تم
ملـک میں ہتے ر تھے۔

36 تم میں سے جو بچ کر اپنے دشمنوں ممالـککے میں رہیں گے اُن کے دلوں پر طاریدہشتمَیں کروں گا۔ وہ
ہَوا کے جھونکوں سے گرنے والے پتے کی آواز چونکسے بھاگکر جائیں گے۔ وہ فرار ہوں گے یا گو کوئی
ہاتھ میں تلوار لئے اُن تعاقبکا کر رہا ہو۔ اور وہ گر کر مر جائیں گے حالانکہ کوئی اُن کا پیچھا نہیں کر رہا ہو گا۔
37 دوسرےایکوہ سے ٹکرا کر لڑکھڑائیں گے یا گو کوئی تلوار لے کر اُن پیچھےکے چل رہا ہو حالانکہ نہیںکوئی
چنانچہہے۔ تم اپنے دشمنوں کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ 38 تم دیگر قوموں میں منتشر ہو ہلاککر ہو جاؤ گے، اور
تمہارے دشمنوں کی زمین ہڑپتمہیں کر لے گی۔

39 تم میں سے لوگباقی اپنے اور باپاپنے دادا کے قصور باعثکے اپنے دشمنوں ممالـککے میں گل سڑ جائیں
گے۔ وقتایکلیکن40 آئے گا وہکہ اپنے اور باپاپنے دادا کا لیںمانقصور ساتھمیرےوہگے۔ اپنی بےوفائی
اور وہ مخالفت تسلیم کریں گے جس41 سببکے سے مَیں اُن خلافکے ہوا اور اُنہیں اُن کے دشمنوں ملـککے
دھکیلمیں دیا تھا۔ پہلے اُن کا ظاہریصرفختنہ طور پر ہوا تھا، ابلیکن اُن دلکا عاجز ہو جائے گا اور وہ اپنے
قصور قیمتکی ادا کریں گے۔ 42 پھر مَیں ابراہیم کے ساتھ اپنا عہد، اسحاق کے ساتھ اپنا عہد یعقوباور کے ساتھ
اپنا عہد یاد کروں گا۔ مَیں ملـِک کنعان بھی یاد کروں گا۔ لیکن43 پہلے وہ زمین کو چھوڑیں گے تاکہ وہ اُن کی
غیرموجودگی میں ویران ہو کر آرام سالکے منائے۔ یوں اسرائیلی اپنے قصور نتیجےکے بھگتیں گے، سبباِس سے
اُنہوںکہ میرےنے احکام رد کئے اور ہدایاتمیری گھنسے کھائی۔ اِس44 کے باوجود بھی مَیں اُنہیں دشمنوں
ملـککے میں چھوڑ کر رد نہیں کروں گا، نہ تکیہاں اُن کھاؤںگھنسے گا کہ وہ بالکل تباہ ہو جائیں۔ کیونکہ
مَیں اُن ساتھکے اپنا عہد نہیں توڑنے کا۔ ربمَیں اُن کا خدا ہوں۔ مَیں45 اُن کی خاطر اُن باپکے دادا ساتھکے
بندھا ہوا عہد یاد کروں گا، اُن لوگوں کے ساتھ عہد جنہیں مَیں دوسری قوموں کے دیکھتے دیکھتے مصر سے نکال
لایا تاکہ اُن کا خدا ہوں۔ ربمَیں “ہوں۔

رب46 نے موسٰی کو اسرائیلیوں کے لئے یہ ہدایاتتمام اور احکام سینا پہاڑ پر دیئے۔
27

مخصوص کی ہوئی چیزوں واپسیکی
موسٰینےرب1 کہا،سے اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ مانمَنتنےکسیاگر لئےکےربکوکسیکر مخصوص

کیا ہو تو وہ اُسے ذیل کی دےرقم کر آزاد کر سکتا ہے ِسکےمستعمل) مقدِس ِسکوںکے کے برابر :(ہوں
اُس3 آدمی کے لئے کیجس 20عمر سال60اور درمیانکے چاندیہے 50کے ِسکے، اِسی4 عمر عورتکی کے
لئے چاندی 30کے ِسکے، اُس5 لڑکے کے لئے کیجس 5عمر سال20اور درمیانکے چاندیہو 20کے ِسکے،
اِسی عمر کی لڑکی کے لئے چاندی 10کے ِسکے، ایک6 ماہ سے لے تکسال5کر کے لڑکے کے لئے چاندی کے
5 اِسیِسکے، عمر کی لڑکی کے لئے چاندی 3کے ِسکے، سالساٹھ7 بڑےسے آدمی کے لئے چاندی ِسکے15کے
اور اِسی عمر عورتکی کے لئے چاندی کے 10 ِسکے۔
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8 اگر مَنت 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 کی قربانیوں کے لئے استعمال ہو سکتا ہے تو ایسا

مخصوصجانور مُقّدسو ہو جاتا ہے۔ وہ10 اُسے بدل نہیں سکتا۔ نہ وہ اچھے جانور کی جگہ ناقص، ناقصنہ جانور
کی جگہ اچھا جانور دے۔ اگر ایکوہ 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 لے آئے۔ 12 امام اُس کی رقم اُس کی اچھی اور بُری صفتوں کا لحاظ کر کے
مقرر کرے۔ اِس قیمتمقررہ میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ 13 اگر مَنت ماننے والا واپساُسے خریدنا چاہے تو
وہ قیمتمقررہ جمع 20 فیصد ادا کرے۔

14 اگر کوئی اپنا ربگھر کے لئے مخصوص کرےمُقّدسو تو امام اُس کی اچھی اور بُری صفتوں لحاظکا کر
کے اُس کی رقم مقرر کرے۔ اِس مقررہ قیمت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ 15 اگر گھر مخصوصکو کرنے
والا واپساُسے خریدنا چاہے تو وہ مقررہ رقم جمع 20 فیصد ادا کرے۔

16 اگر کوئی اپنی موروثی زمین میں سے ربکچھ کے لئے مخصوص کرےمُقّدسو تو اُس قیمتکی اُس بیج
کی مقدار کے مطابق مقرر کی جائے جو اُس میں بونا ہوتا کھیتجسہے۔ میں 135 کلو گرام َجو کا بیج یا بو
جائے اُس قیمتکی چاندی کے 50 ِسکے ہو گی۔ شرط17 یہ ہے کہ وہ اپنی زمین بحالی کے سال کے عین بعد
مخصوص کرے۔ پھر اُس کی قیمتیہی مقرر کی جائے۔ 18 اگر زمین مالـککا اُسے بحالی سالکے کے کچھ دیر
کرےمخصوصبعد تو امام اگلے بحالی کے تکسال ہنے ر والے سالوں کے مطابق زمین کی قیمت مقرر کرے۔
جتنے کم سال باقی ہیں اُتنی کم اُس قیمتکی ہو گی۔ 19 مخصوصاگر کرنے والا اپنی واپسزمین خریدنا چاہے تو
وہ قیمتمقررہ جمع 20 فیصد ادا کرے۔ 20 مخصوصاگر کرنے والا اپنی زمین ربکو خریدےواپسسے بغیر
اُسے کسی اَور کو بیچے تو واپساُسے خریدنے کا حق ختم ہو جائے گا۔ اگلے21 بحالی سالکے یہ مخصوصزمین
مُقّدسو رہے گی رباور کی ملـکیتدائمی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ امام ملـکیتکی ہو گی۔

22 اگر کوئی اپنا موروثی کھیت نہیں بلـکہ اپنا خریدا ہوا ربکھیت کے لئے کرےمخصوص 23 تو امام اگلے
بحالی تکسالکے ہنے ر والے سالوں لحاظکا کر کے اُس قیمتکی مقرر کھیتکرے۔ مالـککا اُسی دن اُس
کے پیسے ادا کرے۔ یہ پیسے رب کے لئے مخصوص و مُقّدس ہوں گے۔ 24 بحالی کے سال میں یہ کھیت اُس
شخص واپسپاسکے آئے جسگا نے اُسے بیچا تھا۔

واپس25 خریدنے کے لئے ِسکےمستعمل مقدِس ِسکوںکے کے برابر ہوں۔ اُس چاندیکے ِسکوںکے وزنکا
11 گرام ہے۔

لیکن26 کوئی بھی کسی مویشی کا پہلوٹھا رب کے لئے مخصوص نہیں کر سکتا۔ وہ تو پہلے ربسے کے لئے
مخصوص اِسہے۔ میں فرقکوئی نہیں کہ وہ بَیلگائے، یا بھیڑ ہو۔ 27 اگر اُس نے ناپاککوئی مخصوصجانور
کیا ہو تو وہ اُسے مقررہ قیمت جمع 20 فیصد کے لئے واپس خرید سکتا ہے۔ اگر وہ اُسے واپس خریدےنہ تو وہ
قیمتمقررہ کے لئے بیچا جائے۔

لیکن28 اگر کسی نے اپنی ملـکیت میں سے کچھ غیرمشروط طور پر رب کے لئے مخصوص کیا ہے تو اُسے بیچا
یا واپس نہیں خریدا جا سکتا، خواہ وہ انسان، جانور یا زمین ہو۔ جو اِس مخصوصطرح کیا گیا ہو وہ رب کے لئے
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مُقّدسنہایت ہے۔ اِسی29 شخصجسطرح کو تباہی کے لئے مخصوص کیا گیا اُسہے 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 کا دسواں حصہ چھڑانا چاہتا ہے تو وہ اِس کے لئے اُس کی مقررہ قیمت جمع 20 فیصد
یوںاورگائےبَیلوںطرحاِسی32دے۔ بھیڑبکر لئےکےرببھیحصہدسواںکا مُقّدسومخصوص دسواںہرہے،
جانور جو بانگلہ ڈنڈےکے نیچےکے گا۔گزرےسے یہ33 جانور چننے پہلےسے اُن کا معائنہ نہ کیا جائے کونکہ
سے جانور اچھے یا کمزور ہیں۔ یہ بھی نہ کرنا کہ دسویں حصے کے کسی جانور کے بدلے کوئی اَور جانور دیا
جائے۔ اگر پھر بھی اُسے بدلا جائے تو دونوں جانور رب کے لئے مخصوص و مُقّدس ہوں گے۔ اور اُنہیں واپس
خریدا نہیں جا “سکتا۔

34 یہ وہ احکام ہیں ربجو نے سینا پہاڑ پر موسٰی کو اسرائیلیوں کے لئے دیئے۔
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ِگنتی
اسرائیلیوں کی پہلی شماریمردم

اسرائیلیوں1 کو مصر نکلےسے ایکہوئے سال سے یادہ ز عرصہ گزر گیا تکابتھا۔ وہ دشِت سینا میں تھے۔
سالدوسرے دوسرےکے مہینے پہلےکے ملاقاتربدن میںخیمےکے موسٰی ہمسے کلام ہوا۔ اُس نے کہا،

تُو”2 اور ہارون تمام اسرائیلیوں کی مردم شماری کنبوں اور آبائی گھرانوں کے مطابق کرنا۔ اُن تمام مردوں کی
فہرست بنانا 3 جو کم از بیسکم سال کے جنگاور لڑنے قابلکے ہوں۔ اِس4 میں ہر قبیلے ایککے خاندان کا
تمہاریسرپرست 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 قبیلےکے سے اخیرع بن “عینان۔
یہی16 جماعتمرد اِسسے کام کے لئے بُلائے گئے۔ وہ اپنے قبیلوں کے راہنما اور کنبوں سرپرستکے تھے۔

17 اِن کی مدد سے موسٰی اور ہارون نے اُسی18 پوریدن جماعت 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 یگستانکے ر لوگوںمیں کی شماریمردم
کی۔ نتیجہ یہ :نکلا

روبن21- 20 قبیلےکے کے 46,500 مرد،
شمعون23- 22 قبیلےکے کے 59,300 مرد،
جد25- 24 قبیلےکے کے 45,650 مرد،
26 -27 یہوداہ قبیلےکے کے 74,600 مرد،
28 -29 اِشکار قبیلےکے کے 54,400 مرد،
زبولون31- 30 قبیلےکے کے 57,400 مرد،
یوسف33- 32 کے بیٹے افرائیم کے قبیلے کے 40,500 مرد،
یوسف35- 34 کے بیٹے منسّی قبیلےکے کے 32,200 مرد،
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بن37- 36 یمین قبیلےکے کے 35,400 مرد،
دان39- 38 قبیلےکے کے 62,700 مرد،
آشر41- 40 قبیلےکے کے 41,500 مرد،
نفتالی43- 42 قبیلےکے کے 53,400 مرد۔
ہارونموسٰی،44 اور قبیلوں کے بارہ راہنماؤں نے اِن تمام آدمیوں گنا۔کو 45 -46 اُن پوریکی تھی۔6,03,550تعداد
لیکن47 یوں لاو کی مردم شماری نہ ہوئی، 48 کیونکہ رب 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 سمیٹیںکو اور وقترُکتے وہی اُسے لگائیں۔ اگر کوئی اَور اُس قریبکے آئے تو اُسے دیموتسزائے جائے
گی۔ 52 باقی اسرائیلی خیمہ گاہ میں اپنے اپنے دستے کے مطابق اور اپنے اپنے علَم کے ارد گرد اپنے خیمے لگائیں۔
لاویلیکن53 گاہسکونتکیشریعتسےخیموںاپنے کو لیںگھیر تاکہ نزدیککےشخصغلطکسیغضبمیرا
آنے اسرائیلیوںسے 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 کچھ فاصلے پر ملاقات کے خیمے کے ارد گرد

لگائیں۔ ایکہر اپنے اپنے علَم اور اپنے اپنے آبائی گھرانے نشانکے کے ساتھ خیمہ زن ہو۔
3 ہدایاتاِن مقدِسمطابقکے میںمشرقکے یہوداہ کا علَم اردکےجستھا تینگرد دستے تھے۔زنخیمہ پہلے،

یہوداہ کا جسقبیلہ کا بننحسونکمانڈر ندابعمی تھا، لشکرکےجساور4 فوجی74,600کے تھے۔ دوسرے،5
اِشکار کا کمانڈرکاجسقبیلہ ایلنتنی بن ُضغر لشکرکےجساور6تھا، زبولونتیسرے،7تھے۔فوجی54,400کے
اِلیابکمانڈرکاجسقبیلہکا حیلونبن لشکرکےجساور8تھا قبیلوںتینوں9تھے۔فوجی57,400کے فوجیوںکے
کی کُل تعداد 1,86,400 تھی۔ روانہ وقتہوتے یہ آگے چلتے تھے۔

مقدِس10 میںجنوبکے روبن کا علَم جستھا اردکے گرد تین دستے زنخیمہ تھے۔ پہلے، روبن کا جسقبیلہ
کا کمانڈر اِلی صور بن شدیور تھا، 11 اور جس کے 46,500 فوجی تھے۔ 12 دوسرے، شمعون کا قبیلہ جس کا
کمانڈر سلومی ایل بن صوری شدی تھا، 13 جساور کے 59,300 فوجی تھے۔ 14 تیسرے، جد کا جسقبیلہ کا
کمانڈر اِلیاسف بن دعوایل تھا، 15 جساور کے 45,650 فوجی تھے۔ تینوں16 قبیلوں کے فوجیوں کی کُل تعداد
1,51,450 تھی۔ روانہ وقتہوتے یہ مشرقی قبیلوں پیچھےکے چلتے تھے۔

17 اِن جنوبی قبیلوں کے بعد ملاقاتلاوی کا خیمہ اُٹھا کر قبیلوں کے عین بیچ میں چلتے تھے۔ قبیلے اُس ترتیب
سے روانہ ہوتے ترتیبجستھے سے وہ اپنے خیمے لگاتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے علَم پیچھےکے چلتا تھا۔

مقدِس18 مغربکے میں افرائیم کا علَم اردکےجستھا تینگرد دستے زنخیمہ تھے۔ پہلے، افرائیم کا جسقبیلہ
اِلیکمانڈرکا ہودعمیبنسمع دوسرے،20تھے۔فوجی40,500کےجساور19تھا، منسّی کمانڈرکاجسقبیلہکا
ایلجملی بن فدا ہصور تھا، 32,200کےجساور21 فوجی تھے۔ تیسرے،22 بن یمین کا جسقبیلہ کا کمانڈر ابدان
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بن جدعونی تھا، 23 اور جس کے 35,400 فوجی تھے۔ تینوں24 قبیلوں کے فوجیوں کی کُل تعداد 1,08,100
تھی۔ روانہ وقتہوتے یہ جنوبی قبیلوں پیچھےکے چلتے تھے۔

مقدِس25 شمالکے میں دان کا علَم جستھا کے ارد گرد تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، دان کا جسقبیلہ کا
کمانڈر اخی بنعزر شدیعمی تھا، 62,700کےجساور26 فوجی تھے۔ آشردوسرے،27 کا جسقبیلہ کا کمانڈر
ایلفجعی بن عکران تھا، 41,500کےجساور28 فوجی تھے۔ 29 تیسرے، نفتالی کا جسقبیلہ کا کمانڈر اخیرع بن
عینان تھا، 30 جساور کے 53,400 فوجی تھے۔ تینوں31 قبیلوں کی کُل تعداد 1,57,600 تھی۔ وہ آخر میں اپنا
علَم اُٹھا کر روانہ ہوتے تھے۔

پوری32 خیمہ گاہ فوجیوںکے کی تھی۔6,03,550تعدادکُل لاویصرف33 اِس تعداد نہیںشاملمیں تھے،
ربکیونکہ نے موسٰی کو حکم دیا تھا کہ اُن کی بھرتی نہ کی جائے۔

یوں34 اسرائیلیوں سبنے کچھ اُن ہدایات کے مطابق کیا ربجو نے موسٰی دیکو تھیں۔ اُن کے مطابق ہی
وہ اپنے جھنڈوں اردکے گرد اپنے خیمے لگاتے تھے اور اُن مطابقکے ہی اپنے کنبوں اور آبائی گھرانوں ساتھکے
روانہ ہوتے تھے۔

3
ہارون کے بیٹے

1 یہ ہارون اور موسٰی کے خاندان کا بیان ہے۔ اُس وقت کا ذکر ربجبہے نے سینا پہاڑ پر موسٰی باتسے
کی۔ ہارون2 کے چار بیٹے تھے۔ بڑا ندببیٹا تھا، پھر ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر۔ 3 یہ امام تھے جن مسحکو کر اِسکے
خدمت کا اختیار دیا گیا تھا۔ ندبلیکن4 اور ابیہو وقتاُس مر اُنہوںجبگئے نے دشِت سینا ربمیں حضورکے
پیشآگناجائز کی۔ چونکہ وہ تھےبےاولاد اِس لئے ہارون کے جیتے اِلیصرفجی عزر اور اِتمر امام خدمتکی
سرانجام دیتے تھے۔

یوں لاو کی مقدِس میں داریذمہ
رب5 نے موسٰی سے کہا، لاوی”6 قبیلےکے کو لا کر ہارون خدمتکی کرنے کی داریذمہ دے۔ اُنہیں7

اُس کے لئے اور پوری جماعت کے لئے ملاقات کے خیمے خدماتکی سنبھالنا ہے۔ 8 ملاقاتوہ کے خیمے کا
سامان سنبھالیں اور تمام اسرائیلیوں کے لئے مقدِس فرائضکے ادا کریں۔ 9 تمام اسرائیلیوں میں صرفسے یوں لاو
کو ہارون اور اُس کے بیٹوں خدمتکی کے لئے مقرر کر۔ صرفلیکن10 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 سزائے موت
دی جائے “گی۔

رب11 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، 12 مَیں” نے اسرائیلیوں میں سے یوں لاو کو چن لیا ہے۔ وہ تمام اسرائیلی
پہلوٹھوں میرےعوضکے لئے مخصوص ہیں، 13 کیونکہ تمام میرےپہلوٹھے ہی مَیںدنجسہیں۔ مصرنے میں
تمام پہلوٹھوں کو مار دیا اُس دن مَیں اسرائیلنے پہلوٹھوںکے کو اپنے لئے مخصوص کیا، خواہ وہ انسان تھےکے یا
حیوان کے۔ میرےوہ ہی ہیں۔ ربمَیں “ہوں۔

یوں لاو کی شماریمردم
نےرب14 سینا یگستانکے ر میں موسٰی سے کہا، یوں”15 لاو گنکو کر اُن آبائیکے گھرانوں اور کنبوں کے

مطابق رجسٹر میں درج کرنا۔ ہر بیٹے کو گننا ہے ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کا “ہے۔ 16 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔
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لاوی17 کے تین بیٹے جَیرسون، قِہات اور مِراری تھے۔ جَیرسون18 کے دو کنبے اُس کے بیٹوں لِبنی اور ِسمعی

کے نام رکھتے تھے۔ قِہات19 کے چار کنبے اُس کے بیٹوں عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل کے نام رکھتے تھے۔
مِراری20 کے دو کنبے اُس بیٹوںکے محلی اور مُوشی کے نام رکھتے لاویغرضتھے۔ قبیلےکے کے کنبے اُس کے
پوتوں کے نام رکھتے تھے۔

جَیرسون21 کے دو کنبوں بنام لِبنی اور ِسمعی 22 کے 7,500 مرد تھے ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کے تھے۔
اُنہیں23 میںمغربخیمےاپنے مقدِس پیچھےکے لگانے تھے۔ 24 اُن کا اِلیاسفراہنما لائیلبن تھا، اور25 خیمےوہ
کو لتے سنبھا تھے یعنی اُس کی پوششیں، خیمے دروازےکے کا پردہ، خیمے26 اور قربان گاہ چاردیواریکی کے
پردے، چاردیواری دروازےکے کا پردہ اور تمام رسّے۔ اِن چیزوں سے متعلق ساری خدمت اُن کی ذمہ تھی۔داری

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۔ اُنہیں29 ڈیرےاپنے مقدِس جنوبکے میں لنے ڈا
تھے۔ 30 اُن کا راہنما اِلی ایلعُزیبنصفن تھا، اور31 وہ یہ چیزیں لتے سنبھا :تھے عہد کا صندوق، میز، شمع دان،
قربان گاہیں، وہ برتن اور ساز و سامان مقدِسجو میں استعمال ہوتا تھا مُقّدساور کمرےترین کا پردہ۔ اِن چیزوں
سے متعلق خدمتساری 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 ایلصوریراہنما بن ابی خیل تھا۔ اُنہیں ڈیرےاپنے مقدِس شمالکے میں لنے ڈا تھے، 36 اور وہ یہ چیزیں
لتے سنبھا :تھے خیمے کے تختے، اُس کے شہتیر، کھمبے، پائے اور اِس طرح کا سارا سامان۔ اِن چیزوں سے متعلق
خدمتساری اُن کی داریذمہ تھی۔ 37 چاردیواریوہ 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 داریذمہ
مقدِس میں بنی اسرائیل کے لئے خدمت کرنا تھی۔ اُن کے علاوہ بھیجو مقدِس داخلمیں ہونے کوششکی کرتا
اُسے موتسزائے دینی تھی۔

39 اُن لاوی مردوں کی کُل تعداد ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کے تھے 22,000 ربتھی۔ کے کہنے پر موسٰی
اور ہارون اُنہیںنے 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 ہیںکے اور اُن کے نام

درجمیںرجسٹر کرنا۔ 41 اُن تمام پہلوٹھوں کی یوںجگہ لاو میرےکو لئے مخصوص اِسیکرنا۔ اسرائیلیوںطرح کے
مویشیوں کے پہلوٹھوں کی جگہ یوں لاو میرےمویشیکے لئے مخصوص کرنا۔ مَیں رب “ہوں۔ 42 موسٰی نے ایسا
ہی کیا ربجیسا اُسےنے حکم دیا۔ اُس تمامنے اسرائیلی پہلوٹھے 43 ایکجو ماہ یا اِس زائدسے تھےکے لئے۔گن
اُن کی کُل تعداد 22,273 تھی۔

رب44 نے موسٰی سے کہا، 45 مجھے” تمام اسرائیلی پہلوٹھوں کی جگہ یوں لاو پیشکو کرنا۔ اِسی طرح مجھے
اسرائیلیوں کے مویشیوں کی جگہ یوں لاو پیشمویشیکے میرےلاویکرنا۔ ہی ہیں۔ ربمَیں ہوں۔ یوں46 لاو
کی نسبت باقی اسرائیلیوں کے 273 پہلوٹھے یادہ ز ہیں۔ اُن میں سے 47 ایکہر عوضکے چاندی کے پانچ ِسکے
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لے جو مقدِس کے وزن کے مطابق ہوں فی) ًِسکہ تقریبا 11 ۔(گرام 48 یہ پیسے ہارون اور اُس کے بیٹوں کو
“دینا۔

49 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ یوں50 اُس نے چاندی کے 1,365 ِ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 سے قِہاتیوں کی مردم شماری اُن کے کنبوں اور
آبائی گھرانوں مطابقکے کرنا۔ 3 اُن تمام مردوں کو رجسٹر میں درج کرنا 30جو سے لے سال50کر ہیںکے اور
ملاقات کے خیمے میں خدمت کرنے کے لئے آ سکتے ہیں۔ قِہاتیوں4 مُقّدسخدمتکی کمرےترین 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 کے صندوق پر ڈال دیں۔ 6 اِس پر تخسوہ کی کھالوں غلافکا اور آخر میں پوری طرح
رنگنیلے کا کپڑا بچھائیں۔ اِس کے بعد وہ صندوق کو اُٹھانے کی یاں لـکڑ لگائیں۔

7 وہ اُس میز پر بھی رنگنیلے کا کپڑا جسبچھائیں پر رب کو پیشروٹی کی جاتی ہے۔ اُس پر تھال، پیالے،
َمے کی پیشنذریں کرنے برتنکے اور مرتبان رکھے جائیں۔ جو روٹی ہمیشہ میز پر ہوتی ہے وہ بھی اُس پر رہے۔
ہارون8 اور اُس کے بیٹے اِن تمام چیزوں پر رنگقرمزی کا کپڑا بچھا کر آخر میں اُن کے تخساوپر کی کھالوں کا
غلاف ڈالیں۔ اِس کے بعد وہ میز کو اُٹھانے کی یاں لـکڑ لگائیں۔

9 وہ شمع دان اور اُس سامانکے پر یعنی اُس کے چراغ، بتی کترنے کی قینچیوں، جلتے کوئلے کے برتنوںچھوٹے
اور تیل برتنوںکے پر رنگنیلے کا کپڑا رکھیں۔ کچھسبیہ10 تخسوہ کھالوںکی غلافکے میں لپیٹیں اور اُسے
اُٹھا کر لے جانے کے لئے ایک چوکھٹے پر رکھیں۔

11 وہ بخور جلانے کی سونے قربانکی گاہ پر بھی رنگنیلے کا کپڑا بچھا کر اُس تخسپر کھالوںکی غلافکا
ڈالیں اور پھر اُسے اُٹھانے کی یاں لـکڑ لگائیں۔ 12 وہ سارا سامان کمرےمُقّدسجو میں استعمال ہوتا ہے لے کر
رنگنیلے میںکپڑےکے لپیٹیں، اُس تخسپر کھالوںکی غلافکا ڈالیں اور اُسے اُٹھا کر لے جانے کے لئے ایک
چوکھٹے پر رکھیں۔

13 پھر وہ جانوروں کو جلانے قربانکی گاہ کو راکھ صافسے کر اُسکے پر رنگارغوانی کا کپڑا بچھائیں۔
14 اُس پر وہ قربان گاہ کی خدمت کے لئے سارا ضروری سامان رکھیں یعنی چھڑکاؤ کے کٹورے، جلتے ہوئے
کوئلے کے برتن، بیلچے اور کانٹے۔ اِس سامان پر تخسوہ کی کھالوں غلافکا ڈال کر قربان گاہ کو اُٹھانے کی
یاں لـکڑ لگائیں۔

15 سفر کے لئے روانہ وقتہوتے سبیہ کچھ اُٹھا کر لے جانا قِہاتیوں کی داریذمہ لیکنہے۔ لازم ہے کہ
پہلے ہارون اور اُس کے بیٹے یہ مُقّدستمام چیزیں ڈھانپیں۔ قِہاتی اِن میں بھیکوئیسے چیز نہ چھوئیں ورنہ مر جائیں
گے۔

ہارون16 امام کا بیٹا اِلی مُقّدسپورےعزر خیمے اور اُس سامانکے انچارجکا ہو۔ اِس میں چراغوں کا تیل،
بخور، غلہ کی روزانہ نذر اور مسح کا تیل بھی شامل “ہے۔
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موسٰینےرب17 ہاروناور کہا،سے خبردار”18 رہو قِہاتکہ لاویکنبےکے قبیلےکے میں مٹنےسے نہ پائیں۔

مُقّدسوہجبچنانچہ19 ترین چیزوں پاسکے آئیں تو ہارون اور اُس کے بیٹے ایکہر اُسکو 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، جَیرسون”22 کی اولاد کی مردم شماری بھی اُن کے آبائی گھرانوں اور کنبوں

مطابقکے کرنا۔ 23 اُن تمام مردوں کو رجسٹر میں درج کرنا 30جو سے لے سال50کر ہیںکے ملاقاتاور کے
خیمے خدمتمیں 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 منسلـکسے ہیں۔ جَیرسونیوں27 کی پوری خدمت ہارون اور
اُس بیٹوںکے ہدایاتکی مطابقکے ہو۔ خبردار رہو کہ کچھسبوہ ہدایاتعین مطابقکے اُٹھا کر لے جائیں۔
28 ملاقاتسبیہ 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
اولادکیمِراری”کہا،نےرب29 بھیشماریمردمکی اُن 30کرنا۔مطابقکےکنبوںاورگھرانوںآبائیکے اُن

تمام مردوں کو رجسٹر میں درج کرنا 30جو سے لے سال50کر ہیںکے ملاقاتاور خدمتمیںخیمےکے کے
لئے آ سکتے ہیں۔ 31 ملاقاتوہ خیمےکے کی یہ چیزیں اُٹھا کر لے جانے کے ذمہ دار :ہیں دیوار کے تختے، شہتیر،
کھمبے اور پائے، 32 پھر خیمے چاردیواریکی کے کھمبے، پائے، میخیں، رسّے اور یہ چیزیں لگانے کا سامان۔ ہر
ایک تفصیلکو سے بتانا کہ وہ کیا کیا اُٹھا کر لے جائے۔ 33 سبیہ کچھ یوں مِرار ملاقاتکی خیمےکے میں ذمہ
یوں دار میں شامل اِسہے۔ کام میں ہارون امام کا بیٹا اِتمر اُن پر مقرر “ہو۔

یوں لاو کی شماریمردم
34 موسٰی، ہارون اور جماعت کے راہنماؤں نے قِہاتیوں کی مردم شماری اُن کے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے

مطابق کی۔ اُنہوں35-37 نے اُن تمام مردوں کو رجسٹر میں درج کیا جو 30 سے لے کر 50 سال کے تھے اور جو
ملاقات خدمتمیںخیمےکے کر سکتے تھے۔ اُن کی کُل 2,750تعداد تھی۔ موسٰی اور ہارون کچھسبنے ویسا
ہی کیا ربجیسا نے موسٰی معرفتکی فرمایا تھا۔ 38-41 پھر جَیرسونیوں کی مردم شماری اُن کے کنبوں اور آبائی
گھرانوں کے مطابق ہوئی۔ خدمت کے لائق مردوں کی کُل تعداد 2,630 تھی۔ موسٰی اور ہارون سبنے کچھ
ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی یعےکے ذر فرمایا تھا۔ 42-45 پھر یوں مِرار کی شماریمردم اُن کنبوںکے اور آبائی
گھرانوں کے مطابق ہوئی۔ خدمت کے لائق مردوں کی کُل تعداد 3,200 تھی۔ موسٰی اور ہارون سبنے کچھ
ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کے یعے ذر فرمایا تھا۔ یوں46-48 لاو کے اُن مردوں کی کُل تعداد 8,580 تھی
ملاقاتجنہیں خیمےکے خدمتمیں کرنا اور سفر وقتکرتے اُسے اُٹھا کر لے جانا تھا۔
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49 موسٰی ربنے کے حکم مطابقکے ایکہر کو اُس کی اپنی اپنی ذمہ داری سونپی اور اُسے بتایا کہ اُسے کیا

کیا اُٹھا کر لے جانا یوںہے۔ اُن کی ربشماریمردم کے اُس حکم کے عین مطابق کی گئی جو اُس نے موسٰی کی
معرفت دیا تھا۔

5
لوگناپاک خیمہ گاہ میں نہیں رہ سکتے

موسٰینےرب1 سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو کہدےحکم ہر شخصاُس کو خیمہ گاہ سے باہر کر کوجسدو
وبائی ِجلدی بیماری جسہے، کے زخموں سے مائع نکلتا رہتا ہے یا جو لاشکسی کو چھونے ناپاکسے ہے۔
3 خواہ مرد ہو یا عورت، سب کو خیمہ گاہ کے باہر بھیج دینا تاکہ وہ خیمہ گاہ ناپاککو نہ کریں جہاں مَیں
تمہارے درمیان سکونت کرتا “ہوں۔ اسرائیلیوں4 نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسٰی کو کہا تھا۔ اُنہوں نے
رب کے حکم عینکے مطابق اِس طرح کے تمام لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر کر دیا۔

غلط کام کا معاوضہ
رب5 نے موسٰی سے کہا، 6 اسرائیلیوں” کو ہدایت دینا کہ جو بھی کسی کرےسلوکغلطسے میرےوہ

ساتھ بےوفائی کرتا اورہے قصوروار مردخواہہے، ہو یا عورت۔ لازم7 کہہے وہ اپنا گناہ کرےتسلیم اور اُس کا
پورا دےمعاوضہ بلـکہ شخصمتاثرہ کا نقصان پورا کرنے کے علاوہ 20 فیصد یادہ ز دے۔ لیکن8 اگر شخصوہ
جس کا قصور کیا گیا تھا مر چکا ہو اور اُس کا وارثکوئی نہ ہو جو یہ معاوضہ وصول سکےکر تو پھر رباُسے کو
دینا ہے۔ امام کو یہ معاوضہ اُس مینڈھے کے علاوہ ملے گا جو قصوروار اپنے کفارہ کے لئے دے گا۔ 9-10 نیز
امام کو اسرائیلیوں کی قربانیوں میں سے وہ کچھ ملنا ہے جو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر اُسے دیا جاتا ہے۔ یہ
اماموںصرفحصہ کو ہی ملنا “ہے۔

زنا شککے پر الله کا فیصلہ
رب11 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”12 کو بتانا، ہو سکتا ہے کہ شادیکوئی بھٹکعورتشدہ کر اپنے

شوہر سے بےوفا ہو جائے اور کسی13 اَور سے ہم بستر ہو ناپاککر ہو جائے۔ اُس کے شوہر نے اُسے نہیں
دیکھا، کیونکہ یہ پوشیدگی میں ہوا ہے اور نہ کسی نے اُسے پکڑا، نہ اِس کا کوئی گواہ ہے۔ 14 اگر شوہر کو اپنی
بیوی کی وفاداری شکپر ہو اور وہ غیرت کھانے لـگے، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی قصوروار
نہیںکہہے 15 تو وہ بیویاپنی کو امام پاسکے آئے۔لے ساتھ ساتھ وہ بیویاپنی کے لئے قربانی طورکے پر َجو کا
ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ لے آئے۔ اِس پر نہ تیل ُنڈیلا ا جائے، نہ بخور ڈالا جائے، کیونکہ غلہ کی یہ غیرتنذر
کی نذر جسہے مقصدکا کہہے پوشیدہ قصور ظاہر ہو جائے۔ عورتامام16 قریبکو رباوردےآنے کے
منے سا کھڑا کرے۔ 17 وہ مٹی کا برتن مُقّدس پانی سے بھر کر اُس میں مقدِس فرشکے کی خاککچھ ڈالے۔
18 پھر عورتوہ ربکو پیشکو کر اُسکے بالکے کھلوائے اور اُس ہاتھوںکے میدےپر کی نذر رکھے۔ امام
کے اپنے ہاتھ کڑوےمیں پانی کا وہ برتن ہو لعنتجو باعثکا ہے۔

19 پھر عورتوہ کو قَسم کھلا کر کہے، اگر’ کوئی اَور آپآدمی سے ہم بستر نہیں ہوا ہے ناپاکآپاور نہیں
ہوئی ہیں تو کڑوےاِس پانی لعنتکی آپکا پر کوئی اثر نہ ہو۔ لیکن20 بھٹکآپاگر 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



ِگنتی 5:22 173 ِگنتی 6:14
بنائے۔ آپ بانجھ ہو جائیں اور آپ پیٹکا پھول جائے۔ لعنتجب22 کا یہ پانی آپ پیٹکے اُترےمیں تو آپ
بانجھ ہو جائیں آپاور پیٹکا پھول ‘جائے۔ اِس عورتپر کہے، آمین،’ ایسا ہی ‘ہو۔

23 پھر امام لعنتیہ لـکھ کر کاغذ کو برتن کے پانی میں یوں دےدھو کہ اُس پر لـکھی ہوئی باتیں پانی میں گھل
جائیں۔ بعد24 میں عورتوہ کو یہ پانی پلائے تاکہ وہ اُس میںجسمکے جا کر لعنتاُسے پہنچائے۔ لیکن25 پہلے
امام اُس کے ہاتھوں میں غیرتسے کی قربانی لے کر اُسے غلہ کی نذر کے طور پر رب کے منے سا ہلائے اور پھر
قربان گاہ پاسکے آئے۔لے اُس26 پر وہ مٹھی یادگاریبھر کی قربانی کے طور پر جلائے۔ اِس بعدکے عورتوہ
کو پانی پلائے۔ 27 اگر وہ اپنے شوہر سے تھیبےوفا ناپاکاور ہو گئی ہے تو وہ بانجھ ہو جائے گی، اُس پیٹکا
پھول جائے گا اور وہ اپنی قوم کے منے سا ٹھہرےلعنتی گی۔ لیکن28 اگر صافپاکوہ ہے تو اُسے سزا نہیں دی
جائے گی اور وہ بچے جنم دینے قابلکے رہے گی۔

29-30 چنانچہ ایسا ہی کرنا جبہے غیرتشوہر کھائے اور اُسے اپنی بیوی پر زنا شککا بیویہو۔ کو قربان
گاہ کے منے سا کھڑا کیا جائے اور امام کچھسبیہ کرے۔ میںصورتاِس31 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

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 ہدایتکو دینا کہ اگر کوئی آدمی مَنتعورتیا مان کر آپاپنے کو
ایک 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 کا رس۔ وہ انگور یا کشمش نہ کھائے۔ تکجب4 مخصوصوہ ہے
وہ انگور کی کوئی بھی پیداوار نہ کھائے، تکیہاں 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 اپنے آپ ربکو کے لئے
مخصوص کیا ہے اُتنی تکدیر مُقّدسوہ ہے۔ اِس لئے وہ اپنے بال ھنے بڑ دے۔ تکجب6 مخصوصوہ ہے وہ
لاشکسی قریبکے نہ جائے، 7 چاہے وہ اُس کے باپ، ماں، بھائی یا بہن لاشکی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اِس
سے ناپاکوہ ہو جائے گا جبکہ ابھی تک اُس کی مخصوصیت لمبے بالوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ 8 وہ اپنی
مخصوصیت ربدورانکے کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔

9 اگر اچانککوئی مر شخصمخصوصجبجائے اُس قریبکے ہو تو اُس مخصوصکے ناپاکبال ہو جائیں
لازممیںصورتایسیگے۔ وہکہہے آپاپنے دنساتویںکےکرصافپاککو سراپنے آٹھویں10منڈوائے۔کو
دن وہ دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر لے ملاقاتکر کے خیمے دروازےکے پر آئے اور امام کو دے۔ امام11 اِن
میں ایکسے کو گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھائے اور دوسرے کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر۔ یوں
وہ اُس کے لئے دےکفارہ گا لاشجو قریبکے ہونے ناپاکسے ہو گیا اُسیہے۔ دن وہ اپنے سر کو دوبارہ
کرےمخصوص اور12 آپاپنے کو وقتمقررہ کے لئے ربدوبارہ کے لئے مخصوص کرے۔ وہ قصور کی قربانی
کے طور ایکپر سال کا بھیڑ کا پیشبچہ کرے۔ جتنے دن اُس مخصوصیتپہلےنے حالتکی گزارےمیں ہیں وہ
شمار نہیں کئے جا سکتے کیونکہ مخصوصیتوہ ناپاکمیںحالتکی ہو گیا تھا۔ وہ پہلےدوبارہ دن شروعسے کرے۔

شریعت13 کے مطابق مخصوصجب شخص کا مقررہ وقت گزر گیا ہو تو پہلے اُسے ملاقات کے خیمے کے
دروازے پر لایا جائے۔ وہاں14 وہ رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے لئے بھیڑ ایککا یکبےعیب سالہ نر
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بچہ، گناہ کی قربانی کے لئے ایک یکبےعیب سالہ بھیڑ اور سلامتی کی قربانی کے لئے ایک بےعیب مینڈھا
پیش کرے۔ اِس15 کے علاوہ ایکوہ ٹوکری میں روٹیاںبےخمیری جن میں بہترین میدہ اور تیل ملایا گیا ہو اور
روٹیاںبےخمیری جن پر تیل لگایا گیا ہو متعلقہ غلہ کی نذر اور َمے کی نذر کے ساتھ رب16 پیشکو کرے۔ پہلے
امام گناہ کی قربانی اور بھسم ہونے والی ربقربانی کے چڑھائے۔حضور 17 پھر وہ مینڈھے روٹیوںبےخمیریکو
ساتھکے سلامتی کی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ امام غلہ کی نذر اور َمے کی نذر بھی چڑھائے۔ اِس18 دوران
ملاقاتشخصمخصوص کے خیمے پر مخصوصاپنے کئے گئے سر کو منڈوا کر تمام بال سلامتی کی قربانی آگکی
میں پھینکے۔

19 پھر امام مینڈھے ایککا پکا ہوا شانہ اور ٹوکری میں دونوںسے قسموں ایکایککی روٹی لے مخصوصکر
شخص ہاتھوںکے پر رکھے۔ اِس20 کے بعد وہ یہ واپسچیزیں لے کر اُنہیں ہلانے کی قربانی کے طور ربپر کے
منے سا ہلائے۔ مُقّدسایکیہ 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 سکتا ہے۔ بہر حال لازم ہے کہ وہ مَنتاپنی اور
پوریہدایاتیہ “کرے۔

امام برکتکی
رب22 نے موسٰی سے کہا، ہارون”23 اور اُس بیٹوںکے کو بتا دینا کہ وہ اسرائیلیوں کو برکتیوں دیں،
24 دےبرکتتجھےرب’ اور حفاظتتیری کرے۔
رب25 چہرےاپنے کا مہربان نور تجھ پر چمکائے اور تجھ پر رحم کرے۔
کیرب26 نظرِ کرم تجھ پر ہو، اور وہ تجھے سلامتی ‘بخشے۔
یوں27 وہ میرا نام لے کر اسرائیلیوں برکتکو دیں۔ پھر مَیں اُنہیں برکت دوں “گا۔

7
مقدِس مخصوصیتکی کے ہدیئے

دنجس1 مقدِس مکمل ہوا اُسی دن موسٰی نے مخصوصاُسے مُقّدسو کیا۔ اِس کے لئے اُس نے خیمے، اُس
کے تمام سامان، قربان گاہ اور اُس کے تمام سامان پر تیل چھڑکا۔ 2-3 پھر قبیلوں کے بارہ سردار مقدِس کے لئے
ہدیئے لے آئے۔کر یہ وہی راہنما تھے جنہوں شماریمردمنے وقتکے موسٰی کی مدد تھی۔کی اُنہوں چھتنے
والی چھ بَیل یاں گاڑ اور بارہ بَیل خیمے کے منے سا رب پیشکو کئے، دو دو سرداروں طرفکی ایکسے بَیل
گاڑی اور ایکہر سردار طرفکی ایکسے بَیل۔

رب4 نے موسٰی سے کہا، 5 یہ” تحفے قبول کر ملاقاتکے کے خیمے کے کام کے لئے استعمال کر۔ اُنہیں
یوں لاو میں اُن کی خدمت ضرورتکی کے مطابق تقسیم “کرنا۔ 6 چنانچہ موسٰی نے بَیل یاں گاڑ اور بَیل یوں لاو
دےکو دیئے۔ 7 اُس نے دو بَیل یاں گاڑ چار بَیلوں سمیت جَیرسونیوں کو 8 اور چار بَیل یاں گاڑ آٹھ بَیلوں سمیت
یوں مِرار کو دیں۔ مِراری ہارون امام کے بیٹے اِتمر خدمتتحتکے کرتے تھے۔ لیکن9 موسٰی نے قِہاتیوں کو نہ
بَیل یاں گاڑ اور نہ بَیل دیئے۔ وجہ یہ تھی کہ مُقّدسجو چیزیں اُن کے سپرد تھیں وہ اُن کو کندھوں پر اُٹھا کر لے
جانی تھیں۔
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10 بارہ سردار قربان گاہ مخصوصیتکی کے موقع پر بھی ہدیئے لے آئے۔ اُنہوں نے اپنے ہدیئے قربان گاہ کے

منے پیشسا کئے۔ رب11 نے موسٰی سے کہا، سردار” بارہ دن کے دوران باری باری اپنے پیشہدیئے “کریں۔
پہلے12 دن یہوداہ کے سردار نحسون بن ندابعمی باریکی تھی۔ اُس کے ہدیئے یہ :تھے چاندی13 کا جستھال
وزنکا ڈیڑھ کلو گرام تھا اور چھڑکاؤ چاندیکا کٹوراجسکا کا 800وزن گرام تھا۔ دونوں غلہ کی نذر کے لئے
تیل کے ساتھ ملائے گئے میدےبہترین بھرےسے ہوئے تھے۔ 14 اِن کے علاوہ نحسون نے یہ پیشچیزیں :کیں
سونے کا پیالہ جس کا وزن 110 گرام تھا اور جو بخور سے بھرا ہوا تھا، ایک15 جوان ایکبَیل، مینڈھا، بھسم
ہونے والی قربانی کے لئے بھیڑ یکایککا سالہ بچہ، 16 گناہ کی قربانی کے لئے ایک بکرا اور17 سلامتی کی قربانی
کے لئے دو بَیل، پانچ مینڈھے، بکرےپانچ اور بھیڑ کے یکپانچ سالہ بچے۔

اگلے18-23 گیارہ دن باقی سردار بھی یہی ہدیئے مقدِس پاسکے لے دوسرےآئے۔ دن اِشکار کے سردار
نتنی ایل بن ُضغر باریکی تھی، تیسرے24-29 دن زبولون کے اِلیابسردار بن حیلون کی، چوتھے30-47 دن روبن
کے سردار اِلی صور بن شدیور کی، پانچویں دن شمعون کے سردار سلومی ایل بن شدیصوری کی، چھٹے دن جد کے
اِلیاسفسردار بن دعوایل کی، ساتویں48-53 دن افرائیم کے سردار اِلی سمع بن عمی ہود کی، آٹھویں54-71 دن منسّی
کے سردار جملی ایل بن فدا ہصور کی، نویں دن بن یمین کے سردار ابدان بن جدعونی کی، دسویں دن دان کے سردار
اخی عزر بن عمی شدی کی، گیارھویں72-83 دن آشر کے سردار فجعی ایل بن عکران کی اور بارھویں دن نفتالی کے
سردار اخیرع بن عینان باریکی تھی۔

اسرائیل84 کے اِن سرداروں نے مل کر قربان گاہ مخصوصیتکی کے لئے چاندی کے 12 تھال، چھڑکاؤ کے
چاندی اورکٹورے12کے 12کےسونے کئے۔پیشپیالے تھالہر85 ڈیڑھوزنکا گرامکلو اور ہرکےچھڑکاؤ
کٹورے کا وزن 800 گرام تھا۔ اِن چیزوں کا کُل ًوزن تقریبا 28 کلو گرام تھا۔ 86 بخور بھرےسے ہوئے سونے
پیالوںکے کا ًوزنکُل تقریبا ڈیڑھ کلو گرام تھا فی) 110پیالہ ۔(گرام سرداروں87 ملنے بھسمکر ہونے والی
قربانی کے لئے 12 جوان بَیل، 12 مینڈھے اور بھیڑ کے یک12 سالہ بچے اُن کی غلہ کی نذروں پیشسمیت کئے۔
گناہ کی قربانی کے لئے اُنہوں پیشبکرے12نے کئے اور88 سلامتی کی قربانی کے لئے 24 60بَیل، 60مینڈھے،
بکرے اور بھیڑ کے یک60 سالہ بچے۔ اِن تمام جانوروں کو قربان گاہ مخصوصیتکی کے موقع پر چڑھایا گیا۔

ملاقاتموسٰیجب89 خیمےکے ربمیں باتساتھکے کرنے کے لئے داخل ہوتا تھا تو ربوہ کی آواز عہد
صندوقکے کے ڈھکنے پر سے یعنی دو کروبی فرشتوں 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۔ موسٰینے کو حکم دیا اُسیتھا اُسطرح چراغوںنے رکھکو دیا تاکہ
وہ منے سا والا روشنحصہ کریں۔ شمع4 دان پائے سے لے کر اوپر کی تککلیوں سونے گھڑےایککے ہوئے
ٹکڑے کا بنا ہوا تھا۔ موسٰی نے اُسے اُس نمونے کے عین مطابق بنوایا ربجو نے اُسے دکھایا تھا۔

یوں لاو مخصوصیتکی
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رب5 نے موسٰی سے کہا، 6 یوں” لاو کو دیگر اسرائیلیوں الـگسے کر پاککے صاف کرنا۔ 7 اِس کے لئے

گناہ پاکسے کرنے والا پانی اُن چھڑکپر اُنہیںکر حکم دینا کہ اپنے جسم پورےکے بال منڈواؤ اور کپڑےاپنے
دھوؤ۔ یوں صافپاکوہ ہو جائیں گے۔ 8 پھر ایکوہ جوان بَیل 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 اسرائیلکے کی پوری جماعت کو وہاں جمع
کرنا۔ ربلاویجب10 کے منے کھڑےسا ہوں تو باقی اسرائیلی اُن کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھیں۔ 11 پھر ہارون
یوں لاو ربکو کے منے پیشسا کرے۔ اُنہیں اسرائیلیوں طرفکی سے ہلائی ہوئی قربانی حیثیتکی پیشسے
کیا جائے تاکہ ربوہ خدمتکی کر سکیں۔ 12 پھر لاوی اپنے ہاتھ دونوں بَیلوں کے سروں پر ایکرکھیں۔ بَیل
کو گناہ کی قربانی کے طور پر دوسرےاور بھسمکو ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھاؤ تاکہ یوں لاو کا کفارہ دیا
جائے۔

یوں13 لاو کو اِس یقے طر ہارونسے اور اُس بیٹوںکے کے منے سا کھڑا کر ربکے ہلائیکو ہوئی قربانی کے
طور پیشپر کرنا ہے۔ اُنہیں14 باقی اسرائیلیوں الـگسے کرنے سے وہ میرا بنیںحصہ گے۔ اِس15 کے بعد ہی وہ
ملاقات خیمےکے میں آ خدمتکر کریں، ابکیونکہ خدمتوہ کرنے لائقکے ہیں۔ صافپاکاُنہیں کر کے
ہلائی ہوئی قربانی کے طور پیشپر کرنے سببکا یہ ہے 16 لاویکہ اسرائیلیوں میں سے وہ ہیں جو پورےمجھے
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 مصریوںنے پہلوٹھوںکے کو مار دیا مَیں نے
اسرائیل کے پہلوٹھوں کو اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کیا۔ اِس18 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
کریںخدمتکی اور اُن کے لئے کفارہ کا انتظام قائم رکھیں اسرائیلیجبتاکہ مقدِس قریبکے آئیں تو اُن کو وبا
سے مارا نہ “جائے۔

20 موسٰی، ہارون اور اسرائیلیوں کی پوری جماعت احتیاطنے ربسے کی یوں لاو بارےکے میں ہدایات پر
عمل کیا۔ یوں21 لاو نے آپاپنے کو گناہوں صافپاکسے کر کے اپنے کپڑوں کو یا۔ دھو پھر ہارون نے اُنہیں
رب کے منے سا ہلائی ہوئی قربانی کے طور پیشپر کیا اور اُن کا کفارہ دیا تاکہ پاکوہ ہو جائیں۔ اِس22 بعدکے
ملاقاتلاوی کے خیمے میں آئے تاکہ ہارون اور اُس کے بیٹوں خدمتتحتکے کریں۔ سبیوں کچھ ویسا ہی
کیا گیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

رب23 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، لاوی”24 سال25 کی عمر ملاقاتمیں کے خیمے میں اپنی خدمت شروع
کریں 25 سال50اور کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں۔ اِس26 کے بعد ملاقاتوہ خیمےکے میں اپنے بھائیوں کی مدد
کر لیکنہیں،سکتے نہیںخدمتخود یوںتجھےسکتے۔کر لاو کو ہدایاتاِن مطابقکے اُن اپنیکی اپنی یاںذمہ دار
دینی “ہیں۔

9
یگستان ر میں عیدِ فسح

اسرائیلیوں1 کو مصر سے ایکنکلے سال ہو گیا دوسرےتھا۔ سال کے پہلے مہینے ربمیں نے دشِت سینا میں
موسٰی باتسے کی۔
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2 لازم” ہے کہ اسرائیلی عیدِ فسح کو مقررہ وقت پر منائیں، 3 یعنی اِس مہینے کے چودھویں دن، سورج کے

غروب ہونے کے عین بعد۔ اُسے تمام قواعد کے مطابق “منانا۔ 4 چنانچہ موسٰی نے اسرائیلیوں سے کہا کہ وہ عیدِ
فسح منائیں، 5 اور اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے عیدِ فسح کو پہلے مہینے کے چودھویں دن سورج غروبکے
ہونے عینکے بعد منایا۔ اُنہوں کچھسبنے ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

لیکن6 کچھ ناپاکآدمی تھے، کیونکہ اُنہوں لاشنے چھو لی تھی۔ اِس وجہ سے وہ اُس دن عیدِ فسح نہ منا
سکے۔ وہ موسٰی اور ہارون پاسکے آ کر 7 کہنے لـگے، ہم” لاشنے چھو لی ہے، اِس لئے ناپاک ہیں۔ لیکن
ہمیں سبباِس سے فسحعیدِ کو منانے کیوںسے روکا بھیہمجائے؟ وقتمقررہ پر باقی اسرائیلیوں ربساتھکے
کی پیشقربانی کرنا ہتے چا “ہیں۔ 8 موسٰی جوابنے دیا، میرےیہاں” انتظار کھڑےمیں رہو۔ مَیں معلوم کرتا
ہوں بارےتمہارےربکہ میں کیا حکم دیتا “ہے۔

اسرائیلیوں”10کہا،سےموسٰینےرب9 کو بتا دینا اگرکہ تم تمہارییا کوئیسےمیںاولاد دورانکےفسحعیدِ
لاش ناپاکسےچھونے ہو دُوردرازکسییا علاقے میں سفر کر رہا توبھیہو، وہ عید منا ہے۔سکتا 11 شخصایسا
اُسے ایکعین ماہ کے بعد منا کر لیلے کے بےخمیریساتھ 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 فرائضپورےکے
ادا کرے۔ لیکن13 پاکجو ہونے اور سفر نہ کرنے کے باوجود بھی عیدِ فسح کو نہ منائے اُسے اُس کی قوم
میں سے مٹایا جائے، کیونکہ اُس نے وقتمقررہ ربپر پیشقربانیکو 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 فرائضپورےوہ ادا پردیسیکرے۔ اور دیسی کے لئے عیدِ فسح منانے فرائضکے
ایک جیسے “ہیں۔

ملاقات خیمےکے پر بادل کا ستون
شریعتدنجس15 مُقّدسکے خیمے کو کھڑا کیا گیا اُس دن بادل آ کر اُس پر چھا راتگیا۔ وقتکے بادل

آگ میںصورتکی نظر آیا۔ اِس16 کے بعد یہی حالصورِت رہی بادلکہ اُس پر چھایا رہتا راتاور دورانکے
آگ میںصورتکی نظر آتا۔ بھیجب17 بادل خیمے پر سے اُٹھتا اسرائیلی روانہ ہو بھیجہاںجاتے۔ بادل اُتر جاتا
وہاں اسرائیلی ڈیرےاپنے لتے۔ ڈا رباسرائیلی18 کے حکم پر روانہ ہوتے اور اُس کے حکم ڈیرےپر لتے۔ جبڈا
تک بادل مقدِس پر چھایا رہتا اُس تکوقت وہ وہیں ٹھہرتے۔ کبھی19 کبھی بادل بڑی تکدیر خیمے پر ٹھہرا
رہتا۔ تب رباسرائیلی کا حکم مان کر روانہ نہ ہوتے۔ کبھی20 کبھی صرفبادل دو چار دن کے لئے خیمے پر
ٹھہرتا۔ پھر ربوہ کے حکم مطابقکے ہی ٹھہرتے اور روانہ ہوتے تھے۔ شامصرفبادلکبھیکبھی21 سے لے
خیمےتکصبحکر پر جبٹھہرتا۔ صبحوہ وقتکے اُٹھتا تو اسرائیلی بھی روانہ ہوتے بھیجبتھے۔ بادل اُٹھتا وہ
بھی روانہ ہو جاتے۔ مُقّدسبادلتکجب22 خیمے پر چھایا رہتا تکوقتاُس اسرائیلی روانہ نہ ہوتے، چاہے
وہ دو ایکدن، ایکماہ، سال یا اِس سے یادہ ز عرصہ مقدِس پر چھایا رہتا۔ لیکن جب وہ اُٹھتا تو اسرائیلی بھی
روانہ ہو جاتے۔ 23 ربوہ کے حکم پر خیمے لگاتے اور اُس کے حکم پر روانہ ہوتے تھے۔ وہ ویسا ہی کرتے تھے
ربجیسا موسٰی معرفتکی فرماتا تھا۔
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رب1 نے موسٰی سے کہا، چاندی”2 کے دو بِگل گھڑ کر بنوا جماعتاُنہیںلے۔ کو جمع کرنے اور قبیلوں کو
روانہ کرنے کے لئے استعمال کر۔ دونوںجب3 کو تکدیر بجایا جائے تو پوری ملاقاتجماعت کے خیمے کے
دروازے پر آ تیرےکر منے سا جمع ہو جائے۔ لیکن4 ایکاگر ہی بجایا جائے صرفتو کنبوں تیرےبزرگکے
منے سا جمع ہو جائیں۔ 5 اگر اُن کی تھوڑیصرفآواز دیر کے لئے تودےسنائی مقدِس میںمشرقکے قبیلےموجود
روانہ ہو جائیں۔ 6 جبپھر اُن کی دوسریآواز بار تھوڑی دیر کے لئے دےسنائی تو مقدِس میںجنوبکے موجود
قبیلے روانہ ہو جبجائیں۔ اُن کی تھوڑیآواز دیر کے لئے دےسنائی تو یہ روانہ ہونے کا اعلان ہو گا۔ اِس7 کے
مقابلے جبمیں اُن کی آواز تکدیر دےسنائی تو یہ باتاِس کا اعلان ہو گا جماعتکہ جمع ہو جائے۔

بِگل8 بجانے کی ذمہ داری ہارون کے بیٹوں یعنی اماموں دیکو جائے۔ تمہارےیہ اور آنے والی نسلوں کے
لئے دائمی اصول ہو۔ 9 اُن کی آواز تھوڑیبھیوقتاُس دیر کے لئے سنا جبدو تم ملـکاپنے کسیمیں دشمنظالم
جنگسے لڑنے کے لئے نکلو ربتبگے۔ تمہارا خدا تمہیں یاد کر دشمنکے سے بچائے گا۔

طرحاِسی10 اُن کی آواز خوشیمیںمقدِس موقعوںکے پر یعنیدےسنائی عیدوںمقررہ اور عیدوںکیچاندنئے
پر۔ اِن موقعوں پر وہ بھسم ہونے والی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں وقتچڑھاتے بجائے جائیں۔ پھر تمہارا خدا
تمہیں کرےیاد گا۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

سینا پہاڑ سے روانگی
11 اسرائیلیوں کو مصر سے نکلے ایک سال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ دوسرے مہینے کے بیسویں دن بادل

ملاقات خیمےکے پر اُٹھا۔سے 12 پھر اسرائیلی ترتیبمقررہ مطابقکے دشِت سینا روانہسے ہوئے۔ چلتے بادلچلتے
فاران یگستانکے ر میں اُتر آیا۔

13 اُس وقت وہ پہلی دفعہ اُس ترتیب سے روانہ ہوئے جو رب نے موسٰی کی معرفت مقرر کی تھی۔ پہلے14
یہوداہ قبیلےکے تینکے دستے اپنے علَم چلتحتکے پڑے۔ تینوں کا کمانڈر نحسون بن ندابعمی تھا۔ ساتھ15 چلنے
والے قبیلے اِشکار کا کمانڈر نتنی ایل بن ُضغر تھا۔ زبولون16 کا قبیلہ بھی ساتھ جسچلا کا اِلیابکمانڈر بن حیلون
تھا۔ اِس17 کے ملاقاتبعد کا خیمہ اُتارا گیا۔ جَیرسونی اور مِراری اُسے اُٹھا کر چل دیئے۔ 18 اِن یوں لاو کے بعد
روبن کے قبیلے کے تین دستے اپنے علَم کے تحت چلنے لـگے۔ تینوں کا کمانڈر اِلی صور بن شدیور تھا۔ 19 ساتھ چلنے
والے قبیلے شمعون کا کمانڈر سلومی ایل بن شدیصوری تھا۔ جد20 کا قبیلہ بھی ساتھ جسچلا کا اِلیاسفکمانڈر
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 ملاقاتتکپہنچنے کا خیمہ لگا دیا گیا ہو۔ اِس22 کے بعد افرائیم کے قبیلے کے تین دستے اپنے علَم تحتکے چل
دیئے۔ اُن کا کمانڈر اِلی سمع بن عمی ہود تھا۔ 23 افرائیم کے ساتھ چلنے والے قبیلے منسّی کا کمانڈر جملی ایل بن فدا
ہصور تھا۔ بن24 یمین کا قبیلہ بھی ساتھ جسچلا کا کمانڈر ابدان بن جدعونی تھا۔ 25 آخر میں دان کے تین دستے
عقبی محافظ کے طور پر اپنے علَم تحتکے روانہ ہوئے۔ اُن کا کمانڈر اخی عزر بن عمی شدی تھا۔ دان26 کے ساتھ
چلنے قبیلےوالے آشر کا کمانڈر ایلفجعی بن عکران تھا۔ نفتالی27 کا قبیلہ بھی ساتھ بناخیرعکمانڈرکاجسچلا عینان
تھا۔ اسرائیلی28 ترتیباِسی سے روانہ ہوئے۔

حوبابموسٰی کو ساتھ چلنے پر مجبور کرتا ہے
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29 موسٰی نے اپنے مِدیانی ُسسر رعوایل یعنی یترو کے حوباببیٹے سے کہا، ہم” اُس جگہ کے لئے روانہ ہو رہے

جسہیں کا وعدہ رب نے ہم سے کیا ہمارےہے۔ ساتھ !چلیں آپہم پر احسان کریں گے، ربکیونکہ نے
اسرائیل پر احسان کرنے کا وعدہ کیا “ہے۔ لیکن30 حوباب جوابنے دیا، مَیں” ساتھ نہیں جاؤں گا بلـکہ اپنے
ملـک اور رشتے داروں کے پاس واپس چلا جاؤں “گا۔ 31 موسٰی نے کہا، مہربانی” کر کے ہمیں نہ چھوڑیں۔
آپکیونکہ ہی جانتے ہیں کہ ہم یگستان ر میں کہاں کہاں ڈیرےاپنے ڈال سکتے آپہیں۔ یگستان ر میں ہمیں
راستہ دکھا سکتے ہیں۔ 32 اگر ہمارےآپ ساتھ جائیں تو آپہم کو اُس احسان شریکمیں 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 ربدوران کا عہد کا صندوق اُن کے

آگے آگے چلا تاکہ اُن کے لئے آرام کرنے کی جگہ معلوم کرے۔ کبھیجب34 وہ روانہ ہوتے تو رب کا بادل
دن وقتکے اُن کے اوپر رہتا۔ صندوق35 کے روانہ وقتہوتے موسٰی کہتا، تیرےاُٹھ۔رب،اے” دشمن تتر بتر
ہو جائیں۔ تجھ نفرتسے کرنے تیرےوالے منے سا سے فرار ہو “جائیں۔ 36 اور جب بھی وہ رُک جاتا تو موسٰی
کہتا، اے” اسرائیلرب، ہزاروںکے خاندانوں واپسپاسکے “آ۔

11
تبعیرہ ربمیں آگکی

ایک1 شکایتخوبلوگدن کرنے جبلـگے۔ یہ تکربشکایتیں پہنچیں تو اُسے غصہ آیا اور اُس آگکی
اُن کے بھڑکدرمیان اُٹھی۔ جلتے جلتے اُس نے خیمہ گاہ ایککا کنارہ بھسم کر دیا۔ لوگ2 مدد کے لئے موسٰی
پاسکے آ کر لـگےچلّانے تو اُس سےربنے دعا کی، بجھآگاور گئی۔ اُس3 مقام کا نام تبعیرہ یعنی جلنا پڑ گیا،
ربکیونکہ آگکی اُن درمیانکے اُٹھیجل تھی۔

موسٰی 70 راہنما چنتا ہے
اسرائیلیوں4 کے ساتھ جو اجنبی سفر کر رہے تھے گوشتوہ کھانے کی شدید آرزو کرنے لـگے۔ تب اسرائیلی

بھی پڑےرو اور کہنے لـگے، گوشتہمیںکون” کھلائے گا؟ مصر5 میں ہم مفتمچھلی کھا سکتے تھے۔ ہائے،
وہاں کے کھیرے، تربوز، َگندنے، پیاز اور لہسن کتنے اچھے !تھے لیکن6 اب تو ہماری جان سوکھ گئی ہے۔
بسیہاں مَن ہی مَن نظر آتا رہتا “ہے۔

7 مَن دھنئے دانوںکے کی مانند تھا، اور اُس ُگوگلرنگکا گوندکے کی مانند تھا۔ رات8-9 وقتکے وہ خیمہ
گاہ میں اوس کے ساتھ زمین پر گرتا تھا۔ صبح لوگوقتکے اِدھر اُدھر متے گھو پھرتے ہوئے اُسے جمع کرتے
تھے۔ پھر وہ اُسے چکّی پیسمیں کر یا اُکھلی کوٹمیں کر لتے اُبا یا روٹی بناتے تھے۔ اُس کا ایسیذائقہ روٹی کا سا
میںجستھا زیتون کا تیل ڈالا گیا ہو۔

تمام10 خاندان اپنے اپنے خیمے دروازےکے پر لـگےرونے ربتو شدیدکو آیا۔غصہ اُن کا شور موسٰی بھیکو
بہت بُرا لگا۔ اُس11 ربنے سے پوچھا، تُو” نے اپنے خادم کے ساتھ اِتنا سلوکبُرا 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 پوریاِس قوم
کو جنم دیا کہ تُو مجھ سے کہتا ہے، اِسے’ اُس طرح اُٹھا کر لے طرحجسچلنا آیا بچےشیرخوار کو اُٹھا کر ہر جگہ
ساتھ لئے پھرتی اِسیہے۔ طرح اِسے ملـکاُس میں لے جسجانا کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اِن باپکے دادا
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سے کیا ‘ہے۔ اے13 الله، مَیں اِن تمام لوگوں کو کہاں گوشتسے مہیا کروں؟ میرےوہ منے سا روتے ہتے ر ہیں
ہمیںکہ کھانے کے لئے دو۔گوشت مَیں14 اکیلا اِن تمام لوگوں کی داریذمہ نہیں اُٹھا سکتا۔ یہ میرےبوجھ لئے
حد سے یادہ ز بھاری ہے۔ 15 اگر تُو اِس پر کرےاصرار تو پھر بہتر ہے ابھیکہ مجھے دےمار تاکہ مَیں اپنی تباہی
نہ “دیکھوں۔

جواب16 ربمیں نے موسٰی سے کہا، پاسمیرے” اسرائیل کے بزرگ70 جمع صرفکر۔ لوگایسے چن
جن بارےکے میں تجھے معلوم ہے کہ وہ لوگوں بزرگکے اور نگہبان ہیں۔ اُنہیں ملاقات کے خیمے پاسکے
لے آ۔ وہاں تیرےوہ کھڑےساتھ ہو جائیں، 17 تو مَیں اُتر تیرےکر ساتھ ہم کلام ہوں گا۔ وقتاُس مَیں اُس
روح میں سے کچھ لوں گا جو مَیں نے تجھ پر نازل کیا تھا اور اُسے اُن پر نازل کروں تبگا۔ وہ قوم کا بوجھ اُٹھانے
میں تیری مدد کریں گے اور تُو اِس میں اکیلا نہیں رہے گا۔ لوگوں18 کو بتانا، اپنے’ آپ مخصوصکو مُقّدسو
کرو، کلکیونکہ تمہارینےربگے۔کھاؤگوشتتم جبسنی تم پڑےرو گوشتہمیںکونکہ کھلائے گا،
مصر میں حالتہماری بہتر ربابتھی۔ تمہیں گوشت کرےمہیا گا اور تم اُسے کھاؤ گے۔ 19 تم اُسے صرفنہ
ایک، دو یا پانچ دن کھاؤ گے بلـکہ 10 یا 20 دن سے بھی یادہ ز عرصے تک۔ 20 ایکتم پورا مہینہ گوشتخوب
کھاؤ گے، تکیہاں کہ وہ ناکتمہاری سے نکلے گا اور تمہیں اُس سے گھن آئے گی۔ اور یہ اِس سبب سے ہو
گا کہ تم ربنے کو تمہارےجو درمیان ہے رد کیا اور روتے روتے اُس کے منے سا کہا کہ ہم کیوں مصر سے
“۔‘نکلے

لیکن21 موسٰی اعتراضنے کیا، اگر” قوم پیدلکے چلنے والے گنے جائیں تو چھ لاکھ ہیں۔ ہمیںطرحکستُو
ایک گوشتتکماہ گا؟کرےمہیا 22 کیا گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ کو اِتنی مقدار میں ذبح کیا جا سکتا کافیکہہے
ہو؟ اگر سمندر کی تمام مچھلیاں اُن کے لئے پکڑی جائیں تو کیا کافی ہوں “گی؟

رب23 نے کہا، ربکیا” کا اختیار کم ابہے؟ تُو خود دیکھ 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 کے بزرگوں میں سے 70

کو چن کر اُنہیں ملاقات کے خیمے کے ارد گرد کھڑا کر دیا۔ ربتب25 بادل میں اُتر کر موسٰی سے ہم کلام
ہوا۔ روحجو اُس نے موسٰی پر نازل کیا تھا اُس میں سے اُس نے کچھ لے کر اُن بزرگوں70 پر نازل روحجبکیا۔
اُن پر آیا تو وہ نبوّت کرنے لـگے۔ لیکن ایسا پھر کبھی نہ ہوا۔

اب26 ایسا ہوا کہ اِن ستر بزرگوں میں سے دو خیمہ گاہ میں رہ گئے تھے۔ اُن کے نام اِلداد اور میداد تھے۔ اُنہیں
چنا تو گیا تھا لیکن ملاقاتوہ کے خیمے پاسکے نہیں آئے تھے۔ اِس کے باوجود روح اُن پر بھی نازل ہوا اور وہ
خیمہ گاہ میں نبوّت کرنے لـگے۔ ایک27 بھاگنوجوان کر موسٰی پاسکے آیا اور کہا، اِلداد” اور میداد خیمہ
گاہ میں ہی نبوّت کر رہے “ہیں۔

28 یشوع بن نون جو جوانی سے موسٰی کا مددگار تھا بول اُٹھا، میرےموسٰی” آقا، اُنہیں روک “!دیں لیکن29
موسٰی جوابنے دیا، کیا” تُو میری غیرتخاطر کھا رہا ربکاشہے؟ لوگتمامکے نبی ہوتے اور وہ سباُن پر
اپنا روح نازل “!کرتا 30 پھر موسٰی اور اسرائیل بزرگکے خیمہ گاہ واپسمیں آئے۔

ربتب31 طرفکی سے زوردار ہَوا چلنے جسلـگی نے سمندر کو پار کرنے والے بٹیروں دھکیلغولکے کر
خیمہ گاہ کے ارد گرد زمین پھینکپر دیئے۔ اُن کے غول تین فٹ اونچے اور خیمہ گاہ کے طرفچاروں 30 کلو
پڑےتکمیٹر رہے۔ 32 پورےاُس دن اور رات اور پورےاگلے لوگدن نکل کر بٹیریں جمع کرتے رہے۔ ہر
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ایک نے کم از بڑیدسکم یاں ٹوکر بھر لیں۔ پھر اُنہوں نے اُن گوشتکا خیمے کے ارد گرد زمین پر پھیلا دیا تاکہ
خشکوہ ہو جائے۔

گوشتلیکن33 ٹکڑےپہلےکے ابھی منہ میں تھے ربکہ غضبکا اُن پر آن پڑا، اور اُس نے اُن سختمیں وبا
پھیلنے دی۔ چنانچہ34 مقام کا قبروتنام ہتاوہ یعنی لالچ’ ‘قبریںکی رکھا گیا، وہاںکیونکہ اُنہوں نے اُن لوگوں کو
دفن کیا گوشتجو کے لالچ میں آ گئے تھے۔

اِس35 کے بعد قبروتاسرائیلی ہتاوہ سے روانہ ہو پہنچحصیراتکر گئے۔ وہاں وہ خیمہ زن ہوئے۔
12

مریم اور ہارون مخالفتکی
دنایک1 مریم اور ہارون موسٰی باتیںخلافکے لـگے۔کرنے وجہ یہ تھی اُسکہ عورتایککیکوشنے

شادیسے کی تھی۔ اُنہوں2 نے پوچھا، صرفربکیا” موسٰی باتمعرفتکی کرتا ہے؟ کیا اُس نے ہم بھیسے
بات نہیں رب“کی؟ نے اُن کی یہ باتیں سنیں۔

لیکن3 نہایتموسٰی حلیم تھا۔ دنیا میں اُس جیسا حلیم کوئی نہیں تھا۔ رباچانک4 موسٰی، ہارون اور مریم سے
مخاطب ہوا، تم” تینوں باہر نکل ملاقاتکر خیمےکے پاسکے “آؤ۔
تینوں وہاں پہنچے۔ بادلربتب5 میںستونکے اُتر ملاقاتکر خیمےکے دروازےکے پر ہوا۔کھڑا اُس نے

ہارون اور مریم کو بُلایا تو دونوں آئے۔ اُس6 نے کہا، میری” بات سنو۔ تمہارےجب درمیان نبی ہوتا ہے تو
مَیں آپاپنے کو یا رو میں اُس پر ظاہر ہوںکرتا میںخوابیا اُس مخاطبسے ہوتا ہوں۔ میرےلیکن7 خادم موسٰی
کی باتاَور اُسےہے۔ مَیں نے پورےاپنے گھرانے پر مقرر کیا ہے۔ اُس8 مَیںسے برُو رُو ہم کلام ہوتا ہوں۔ اُس
مَیںسے معموں یعےکے ذر نہیں باتصافصافبلـکہ کرتا ہوں۔ ربوہ 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 خیمےستون سے دُور ہوا تو مریم کی برفِجلد کی
مانند سفید تھی۔ وہ کوڑھ کا شکار ہو گئی تھی۔ ہارون اُس طرفکی مُڑا تو اُس حالتکی دیکھی 11 اور موسٰی
سے کہا، میرے” آقا، مہربانی کر کے ہمیں اِس گناہ کی سزا نہ دیں جو ہماری حماقت 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
گلحصہ چکا “ہو۔

تب13 موسٰی نے پکار ربکر سے کہا، اے” الله، مہربانی کر کے اُسے شفا “دے۔ رب14 جوابنے میں
موسٰی سے کہا، اگر” 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 ایککو ہفتے کے لئے خیمہ گاہ کے باہر بند رکھا لوگگیا۔ تکوقتاُس سفر کے لئے روانہ
نہ ہوئے تکجب اُسے واپس 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
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1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 2 کچھ” آدمی ملـِک کنعان کا جائزہ لینے کے لئے بھیج دے، کیونکہ مَیں اُسے

اسرائیلیوں کو دینے کو ہوں۔ ہر قبیلے میں ایکسے راہنما کو چن بھیجکر “دے۔
3 موسٰی ربنے کے کہنے پر اُنہیں دشِت فاران سے سببھیجا۔ اسرائیلی راہنما تھے۔ 4 اُن کے نام یہ :ہیں
روبن قبیلےکے سے سموع بن زکور،
شمعون5 قبیلےکے سافطسے بن حوری،
6 یہوداہ قبیلےکے کالبسے بن یفُنّہ،
7 اِشکار قبیلےکے اِجالسے بن یوسف،
8 افرائیم کے قبیلے سے ہوسیع بن نون،
بن9 یمین قبیلےکے فلطیسے بن رفُو،
زبولون10 قبیلےکے ایلجدیسے بن سودی،
یوسف11 کے بیٹے منسّی قبیلےکے جَدیسے بن ُسوسی،
دان12 قبیلےکے عمیسے ایل بن جملّی،
آشر13 قبیلےکے سے ستور بن میکائیل،
نفتالی14 قبیلےکے 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 رب’

نجات ‘ہے میں بدل دیا۔
اُنہیں17 رُخصت کرنے سے پہلے اُس نے کہا، نجبدشِت” سے گزر پہاڑیکر تکعلاقے پہنچو۔ 18 معلوم

کرو کہ طرحکسیہ ملـککا اورہے اُس باشندےکے کیسے ہیں۔ کیا طاقتوہ ور ہیں یا کمزور، تعداد میں کم
ہیں یا یادہ؟ ز ملـکجس19 میں وہ بستے ہیں کیا وہ اچھا ہے کہ نہیں؟ قسمکسوہ شہروںکے 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۔ وقتاُس پہلے پکانگور گئے تھے۔

21 چنانچہ اِن آدمیوں نے سفر کر کے دشِت صین ملـکتکرحوبسے کا جائزہ لیا۔ رحوب لبو حمات کے
قریب ہے۔ 22 وہ نجبدشِت سے گزر کر حبرون پہنچے عناقجہاں کے بیٹے اخی مان، سیسی اور تلمی ہتے ر تھے۔
حبرون) کو مصر کے شہر ُضعن ساتسے سال پہلے تعمیر کیا گیا ۔(تھا جب23 وہ وادٔی تکاِسکال پہنچے
تو اُنہوں ایکنے کاٹڈالی جسلی پر انگور کا ُگچھا لگا ہوا تھا۔ دو آدمیوں نے یہ انگور، کچھ انار اور کچھ انجـیر
لاٹھی پر لٹکائے اور اُسے اُٹھا کر چل پڑے۔ اُس24 جگہ کا نام اُس ُگچھے سببکے سے جو اسرائیلیوں نے وہاں
کاٹسے لیا اِسکال یعنی ُگچھا رکھا گیا۔

چالیس25 ملـکتکدن کا کھوج لگاتے لگاتے وہ لوٹ آئے۔ 26 وہ موسٰی، ہارون اور اسرائیل کی پوری
جماعت پاسکے آئے جو فاراندشِت قادسمیں کی جگہ پر انتظار کر رہے تھے۔ وہاں اُنہوں کچھسبنے بتایا جو
اُنہوں معلومنے کیا تھا اور اُنہیں پھلوہ دکھائے تھے۔آئےکرلےجو اُنہوں27 موسٰینے رپورٹکو اُسہم”دی،
ملـک میں گئے آپجہاں نے ہمیں بھیجا تھا۔ واقعی ملـکاُس میں دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔ ہمارےیہاں
پاس 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 نجبدشِت میں ہتے ر ہیں جبکہ ِحتّی،
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یبوسی اور اموری پہاڑی علاقے میں آباد ہیں۔ کنعانی ساحلی علاقے اور یائے در یردن کنارےکنارےکے بستے
“ہیں۔

کالب30 نے موسٰی کے منے سا جمع لوگوںشدہ کو اشارہ کیا کہ خاموشوہ ہو جائیں۔ پھر اُس نے آئیں،”کہا،
ملـکہم داخلمیں ہو جائیں اور اُس پر قبضہ کر لیں، ًہمکیونکہ یقینا یہ کرنے قابلکے “ہیں۔ دوسرےلیکن31
آدمیوں نے جو اُس کے ملـکساتھ کو دیکھنے گئے تھے کہا، ہم” اُن لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہم
طاقتسے ور “ہیں۔ اُنہوں32 نے اسرائیلیوں کے درمیان ملـکاُس بارےکے میں غلط افواہیں پھیلائیں جس
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) کے بیٹے دیو قامت افراد کی اولاد ۔(تھے اُن کے منے سا ہم اپنے آپ ٹڈیکو محسوسجیسا کر
رہے تھے، اور ہم اُن کی نظر میں ایسے تھے “بھی۔

14
لوگ کنعان میں داخل نہیں ہونا ہتے چا

راتاُس1 لوگتمام چیخیں مار مار کر روتے رہے۔ موسٰیسب2 اور ہارون خلافکے بڑبڑانے لـگے۔ پوری
جماعت نے اُن سے مصرہمکاش”کہا، یا اِس یگستان ر میں مر گئے !ہوتے ہمیںرب3 ملـکاُسکیوں میں لے
جا رہا ہے؟ کیا اِس لئے کہ دشمن ہمیں تلوار کرےقتلسے ہمارےاور بال بچوں لُوٹکو لے؟ کیا بہتر نہیں ہو گا
واپسمصرہمکہ “جائیں؟ اُنہوں4 دوسرےایکنے سے آؤ،”کہا، ہم راہنما چن واپسمصرکر چلے “جائیں۔

تب5 موسٰی اور ہارون پوری جماعت کے منے سا منہ بلکے گرے۔ لیکن6 یشوع بن نون اور کالب بن یفُنّہ باقی
جاسوسوںدس فرقسے تھے۔ پریشانی کے عالم میں اُنہوں نے کپڑےاپنے پھاڑ کر جماعتپوری7 سے جس”کہا،
ملـک میں سے گزرےہم جساور تفتیشکی ہم نے کی نہایتوہ ہی اچھا ہے۔ 8 رباگر ہم خوشسے ہے
تو وہ ضرور ہمیں ملـکاُس میں لے جائے جسگا میں دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔ وہ ہمیں ضرور ملـکیہ
دے گا۔ رب9 متبغاوتسے 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۔ اچانکلیکن رب کا ملاقاتجلال کے
خیمے پر ظاہر ہوا، اور تمام اسرائیلیوں نے اُسے دیکھا۔ رب11 نے موسٰی سے کہا، لوگیہ” تککبمجھے حقیر
جانیں گے؟ تککبوہ مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار کریں گے اگرچہ مَیں نے اُن کے درمیان معجزےاِتنے کئے
ہیں؟ مَیں12 اُنہیں وبا سے مار ڈالوں 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، مصریپھر” یہ لیںسن !گے کیونکہ تُو نے قدرتاپنی سے اِن لوگوں مصرکو
سے نکال کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ مصری14 یہ بات کنعان کے باشندوں کو بتائیں گے۔ لوگیہ پہلے سے سن
ہیںچکے اِسربکہ قوم ساتھکے ہے، تجھےکہ برُو رُو دیکھا جاتا ہے، کہ تیرا بادل اُن کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے،
اور کہ تُو دن وقتکے بادل کے ستون میں راتاور آگکو کے ستون میں اِن کے آگے آگے چلتا ہے۔ 15 اگر تُو
ایک دم اِس پوری قوم کو تباہ کر ڈالے تو باقی قومیں یہ سن کر کہیں گی، 16 رب’ اِن لوگوں کو ملـکاُس میں
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لے جانے کے قابل نہیں جستھا کا وعدہ اُس نے اُن سے قَسم کھا کر کیا تھا۔ اِسی لئے اُس نے اُنہیں یگستان ر
ہلاکمیں کر ‘دیا۔ اے17 ابرب، قدرتاپنی یوں ظاہر طرحجسکر تُو نے فرمایا ہے۔ کیونکہ تُو نے کہا،
18 تحملرب’ اور شفقت سے بھرپور ہے۔ وہ گناہ اور نافرمانی معاف کرتا ہے، لیکن ایکہر کو اُس مناسبکی
سزا بھی دیتا والدینجبہے۔ گناہ کریں تو اُن کی اولاد کو بھی تیسری اور تکپشتچوتھی سزا کے نتائج بھگتنے
پڑیں ‘گے۔ 19 اِن لوگوں کا قصور اپنی شفقتعظیم معافمطابقکے کر۔ اُنہیں اُس معافطرح طرحجسکر تُو
اُنہیں مصر سے معافتکابوقتنکلتے کرتا رہا “ہے۔

رب20 جوابنے دیا، تیرے” کہنے پر مَیں نے اُنہیں معاف کر دیا ہے۔ اِس21 کے باوجود حیاتمیری کی
قَسم میرےاور جلال کی قَسم جو پوری دنیا کو معمور کرتا ہے، 22 اِن لوگوں میں سے کوئی بھی ملـکاُس میں
داخل نہیں ہو گا۔ اُنہوں نے میرا جلال معجزےمیرےاور 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 کو
نہیں دیکھے جسگا کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا جستھا۔ بھینے مجھے حقیر جانا ہے
وہ کبھی اُسے نہیں دیکھے گا۔ صرف24 میرا مختلفکالبخادم ہے۔ اُس کی روح فرق ہے۔ پورےوہ دل سے
پیرویمیری کرتا اِسہے، لئے مَیں اُسے ملـکاُس میں جاؤںلے میںجسگا اُس نے سفر کیا اُسہے۔ 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، یہ”27 خلافمیرےتککبجماعتشریر بڑاتی بڑ رہے گی؟ اُن کے
پہنچتکمجھشکوےگلے ہیں۔گئے اِس28 لئے اُنہیں بتاؤ، رب’ فرماتا کیحیاتمیریکہہے قَسم، تمہارےمَیں
ساتھ وہی کچھ کروں گا جو تم میرےنے منے سا کہا ہے۔ 29 تم اِس یگستان ر میں مر کر پڑےیہیں رہو گے، ہر
ایک سال20جو یا اِس سے زائد کا ہے، جو شماریمردم میں گنا گیا اور خلافمیرےجو بڑایا۔ بڑ 30 گو مَیں نے
ہاتھ اُٹھا کر قَسم تھیکھائی مَیںکہ تجھے اُس میں بساؤں گا تم میں بھیکوئیسے ملـکاُس داخلمیں نہیں ہو گا۔
کالبصرف بن یفُنّہ اور یشوع بن نون داخل ہوں گے۔ 31 تم نے کہا تھا ہمارےدشمنکہ بچوں لُوٹکو لیں گے۔
لیکن اُن ہی کو مَیں ملـکاُس میں لے جاؤں گا جسے تم نے رد کیا ہے۔ لیکن32 تم خود داخل نہیں ہو گے۔
تمہاری لاشیں اِس یگستان ر میں پڑی رہیں گی۔ تمہارے33 بچے 40 تکسال یہاں یگستان ر میں گلہ بان ہوں
اُنہیںگے۔ تمہاری بےوفائی سببکے تکلیفتکوقتاُسسے پڑےاُٹھانی تکجبگی تم میں شخصآخریسے
مر نہ گیا ہو۔ 34 تم چالیسنے دن دورانکے ملـکاُس کا جائزہ ابلیا۔ چالیستمہیں تکسال اپنے گناہوں کا
نتیجہ پڑےبھگتنا گا۔ تب تمہیں پتا چلے گا کہ اِس کا کیا مطلب ہے کہ مَیں تمہاری مخالفت کرتا ہوں۔ 35 مَیں،
رب نے یہ بات فرمائی ہے۔ ًمَیں یقینا یہ سب کچھ اُس ساری شریر جماعت کے ساتھ کروں جسگا نے مل کر
مخالفتمیری کی اِسیہے۔ یگستان ر میں وہ ختم ہو جائیں یہیںگے، 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 غلطکے افواہیں پھیلانے پوریسے جماعت بڑبڑانے لـگی تھی۔ صرف38 یشوع بن نون اور کالب
بن یفُنّہ زندہ رہے۔

موسٰیجب39 ربنے کی یہ باتیں اسرائیلیوں کو بتائیں تو خوبوہ ماتم کرنے لـگے۔ اگلی40 سویرےصبح وہ
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اُٹھے اور یہ کہتے ہوئے اونچے پہاڑی علاقے کے لئے روانہ ہوئے کہ ہم غلطیسے ہوئی ابلیکنہے، ہم حاضر
ہیں اور اُس جگہ طرفکی جا رہے جسہیں کا ربذکر نے کیا ہے۔

لیکن41 موسٰی نے کہا، تم” ربکیوں خلافکی ورزی کر رہے ہو؟ تم کامیاب نہیں ہو گے۔ وہاں42 نہ
جاؤ، تمہارےربکیونکہ ساتھ نہیں ہے۔ تم دشمنوں شکستہاتھوںکے کھاؤ گے، 43 کیونکہ وہاں عمالیقی اور
کنعانی تمہارا سامنا کریں 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 میں جرأت کر کے اونچے پہاڑی علاقے طرفکی بڑھے، حالانکہ نہ موسٰی اور نہ عہد
صندوقکے ہی 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 تکحُرمہ تتر بتر کر دیا۔

15
کنعان میں پیشقربانیاں کرنے کا یقہ طر

نےرب1 موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا جبکہ تم ملـکاُس میں داخل ہو گے مَیںجو تمہیں دوں گا
3-4 تو جلنے والی قربانیاں پیشیوں :کرنا
اگر تم اپنے گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ میں سے ایسی پیشقربانی کرنا جسچاہو کی ربخوشبو 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، دلی خوشی کی قربانی یا کسی عید کی قربانی ہو۔

5 ہر بھیڑ پیشکو ایکوقتکرتے لٹر بھیَمے َمے کی نذر طورکے پیشپر کرنا۔ مینڈھاجب6 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 پیشپر کی ایسیجائے۔ قربانی کی ربخوشبو کو پسند آئے گی۔

8 اگر تُو رب کو بھسم ہونے والی قربانی، مَنت کی قربانی یا سلامتی کی قربانی کے طور پر جوان پیشبَیل کرنا
چاہے 9 تو اُس ساتھکے 4ساڑھے کلو گرام بہترین میدہ پیشبھی کرنا جو دو لٹر تیل ساتھکے ملایا گیا ہو۔ 10 دو
لٹر َمے بھی َمے کی نذر کے طور پر پیش کی جائے۔ ایسی قربانی کی ربخوشبو کو پسند ہے۔ 11 لازم ہے کہ
بھیجب کسی گائے، بَیل، بھیڑ، مینڈھے، بکری بکرےیا کو چڑھایا جائے تو ایسا ہی کیا جائے۔

12 ایکاگر سے زائد جانوروں کو قربان کرنا ہے تو ایکہر کے لئے مقررہ غلہ اور َمے کی نذریں بھی ساتھ ہی
پیش کی جائیں۔

13 لازم ہے کہ ہر دیسی اسرائیلی جلنے والی پیشقربانیاں 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 ربخوشبو پسندکو آئے گی۔ ملـِک15 میںکنعان ہنے ر والے تمام لوگوں
کے لئے جیسیایکپابندیاں ہیں، خواہ دیسیوہ ہوں یا پردیسی، کیربکیونکہ نظر تمہارےپردیسیمیں برابر ہے۔
تمہارےیہ اور تمہاری اولاد کے لئے دائمی اصول ہے۔ تمہارے16 تمہارےاور ساتھ ہنے ر پردیسیوالے کے لئے
ایک شریعتہی “ہے۔

فصل کے لئے شکرگزاری کی قربانی
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موسٰینےرب17 کہا،سے اسرائیلیوں”18 کو بتانا جبکہ تم ملـکاُس داخلمیں ہو مَیںمیںجسگے تمہیں

لے جا رہا ہوں اور19 وہاں کی پیداوار کھاؤ گے تو پہلے اُس ایککا حصہ اُٹھانے والی قربانی کے طور ربپر کو
پیش کرنا۔ فصل20 خالصپہلےکے آٹے میں میرےسے لئے ایک روٹی بنا کر اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر
کرو۔ وہ ہنے گا کی جگہ طرفکی ربسے کے لئے اُٹھانے والی قربانی ہو گی۔ اپنی21 فصل خالصپہلےکے آٹے
میں سے یہ پیشقربانی کیا کرو۔ یہ اصول تکہمیشہ لاگو رہے۔

نادانستہ گناہوں کے لئے قربانیاں
22 ہو سکتا ہے کہ غیرارادی طور پر تم سے غلطی ہوئی ہے اور تم نے اُن احکام پورےپر طور پر عمل نہیں کیا

ربجو موسٰی دےکو چکا ہے 23 یا جو وہ آنے والی نسلوں دےکو گا۔ 24 اگر جماعت اِس بات ناواقفسے
تھی اور غیرارادی طور پر اُس سے غلطی ہوئی تو پھر پوری ایکجماعت جوان بَیل بھسم ہونے والی قربانی کے طور
پیشپر کرے۔ ساتھ ہی وہ مقررہ غلہ اور َمے کی نذریں پیشبھی کرے۔ اِس کی ربخوشبو کو پسند ہو گی۔
اِس کے جماعتعلاوہ گناہ کی قربانی کے لئے ایک پیشبکرا کرے۔ امام25 اسرائیل جماعتپوریکی کا کفارہ
دے تو اُنہیں معافی ملے گی، کیونکہ اُن کا گناہ غیرارادی تھا اور اُنہوں ربنے کو بھسم ہونے والی قربانی اور گناہ
کی پیشقربانی کی ہے۔ اسرائیلیوں26 جماعتپوریکی کو پردیسیوں سمیت معافی ملے گی، کیونکہ گناہ غیرارادی
تھا۔

27 اگر شخصایکصرف سے غیرارادی طور پر گناہ ہوا ہو تو گناہ کی قربانی کے لئے یکایکوہ سالہ بکری
پیش کرے۔ ربامام28 کے منے سا شخصاُس کا کفارہ دےکفارہجبدے۔ دیا گیا تو اُسے معافی حاصل ہو
گی۔ پردیسیاصولیہی29 پر بھی لاگو ہے۔ اگر اُس غیرارادیسے طور پر گناہ ہوا ہو تو وہ حاصلمعافی 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 کی اہانت کرتا ہے، اِس لئے

لازم ہے کہ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ 31 اُس ربنے کا کلام حقیر جان کر اُس کے احکام توڑ
ڈالے ہیں، اِس لئے اُسے ضرور قوم میں سے مٹایا جائے۔ وہ اپنے گناہ کا ذمہ دار “ہے۔

جب32 اسرائیلی یگستان ر میں سے گزر رہے تھے ایکتو آدمی کو پکڑا گیا جو ہفتے کے دن یاں لـکڑ جمع کر رہا
تھا۔ جنہوں33 نے اُسے پکڑا تھا وہ اُسے موسٰی، ہارون اور جماعتپوری 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 موتسزائے دی پوریجائے۔ جماعت اُسے خیمہ گاہ
کے باہر لے جا کر سنگسار “کرے۔ جماعتچنانچہ36 اُسےنے خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر سنگسار جسکیا،
ربطرح نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

احکام کی یاد دلانے والے پُھندنے
رب37 نے موسٰی سے کہا، 38 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ تم تمہارےاور بعد کی نسلیں اپنے لباس کے کناروں پر

پُھندنے لگائیں۔ ہر پُھندنا ایک قرمزی ڈوری لباسسے کے ساتھ لگا ہو۔ 39 اِن پُھندنوں کو دیکھ کر تمہیں رب
کے تمام احکام یاد رہیں گے اور تم اُن پر عمل کرو گے۔ پھر تم اپنے دلوں اور آنکھوں کی غلط خواہشوں کے پیچھے
نہیں پڑو گے بلـکہ زناکاری سے دُور رہو گے۔ 40 پھر میرےتم احکام کو یاد کر کے اُن پر عمل کرو اورگے اپنے خدا
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کے منے مخصوصسا مُقّدسو رہو گے۔ ربمَیں41 تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے نکال لایا تاکہ تمہارا خدا
ہوں۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

16
قورح، داتن اور ابیرام سرکشیکی

ایک1-2 دن قورح بن اِضہار موسٰی خلافکے اُٹھا۔ وہ لاوی کے قبیلے کا قِہاتی تھا۔ اُس کے ساتھ روبن کے
قبیلے کے تین آدمی تھے، اِلیاب کے بیٹے داتن اور ابیرام اور اون بن پلت۔ اُن کے ساتھ 250 اَور آدمی بھی تھے جو
جماعت کے سردار اور اثر و رسوخ والے تھے، اور کونسلجو کے لئے چنے گئے تھے۔ 3 وہ مل کر موسٰی اور ہارون
پاسکے آ کر کہنے لـگے، آپ” ہم سے یادتی ز کر رہے ہیں۔ مخصوصجماعتپوری مُقّدسو ہے، رباور اُس
درمیانکے ہے۔ تو آپپھر آپاپنے کو ربکیوں جماعتکی بڑھسے کر سمجھتے “ہیں؟

یہ4 سن کر موسٰی منہ بلکے گرا۔ 5 پھر اُس قورحنے اور اُس تمامکے ساتھیوں سے ربصبحکل”کہا، ظاہر
کرے گا اُسکونکہ کا بندہ اور مخصوصکون مُقّدسو اُسیہے۔ کو وہ پاساپنے گا۔دےآنے قورح،اے6
کل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بخوردان لے کر رب7 کے منے سا اُن انگارےمیں اور بخور جسڈالو۔ آدمی کو
رب چنے گا مخصوصوہ مُقّدسو ہو ابگا۔ لاویتم خود یادتی ز کر رہے “ہو۔

8 موسٰی نے قورح باتسے جاری رکھی، لاویاے” کی اولاد، !سنو 9 کیا تمہاری نظر میں یہ کوئی چھوٹی
بات ہے تمہیںربکہ جماعتاسرائیلی باقیکے لوگوں الـگسے کر کے قریباپنے لے آیا تاکہ ربتم مقدِسکے
میں جماعتاور کے منے کھڑےسا ہو کر اُن خدمتکی کرو؟ 10 وہ تجھے تیرےاور ساتھی یوں لاو کو قریباپنے
لایا ہے۔ لیکن اب تم امام کا عُہدہ بھی اپنانا ہتے چا ہو۔ 11 اپنے ساتھیوں سے مل کر تُو نے ہارون کی نہیں بلـکہ
رب مخالفتکی کی ہے۔ کیونکہ ہارون کون ہے کہ تم اُس خلافکے بڑاؤ؟ “بڑ

12 پھر موسٰی اِلیابنے کے بیٹوں داتن اور ابیرام کو بُلایا۔ لیکن اُنہوں نے کہا، ہم” نہیں آئیں گے۔ آپ13
ایکہمیں ملـکایسے نکالسے لائے ہیں جہاں دودھ اور شہد کثرتکی ہے تاکہ ہم یگستان ر ہلاکمیں ہو
جائیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپابکیا ہم پر حکومت بھی کرنا ہتے چا ہیں؟ 14 نہ آپ نے ہمیں ملـکایسے میں
میںجسپہنچایا دودھ اور شہد کثرتکی ہے، نہ ہمیں کھیتوں اور انگور کے باغوں وارثکے بنایا ہے۔ آپکیا
اِن آدمیوں کی آنکھیں نکال ڈالیں گے؟ نہیں، ہم ہرگز نہیں آئیں “گے۔

تب15 نہایتموسٰی غصے ہوا۔ اُس ربنے سے کہا، اُن” کی قربانی کو قبول نہ کر۔ مَیں ایکنے تکگدھا
اُن سے نہیں لیا، نہ مَیں نے اُن میں کسیسے سے سلوکبُرا کیا “ہے۔

قورح16 سے اُس نے کہا، کل” تم تمہارےاور ساتھی رب کے منے سا حاضر ہو جاؤ۔ ہارون بھی آئے گا۔
17 ایکہر اپنا بخوردان لے کر رباُسے پیشکو “کرے۔ 18 چنانچہ ہر آدمی نے اپنا بخوردان لے کر اُس میں
انگارے اور دیا۔ڈالبخور موسٰیسبپھر ہاروناور ملاقاتساتھکے دروازےکےخیمےکے ہوئے۔کھڑےپر
قورح19 جماعتپورینے دروازےکو پر موسٰی اور ہارون مقابلےکے میں جمع کیا تھا۔
اچانک جماعتپوری ربپر کا جلال ظاہر ہوا۔ رب20 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، جماعتاِس”21 سے

الـگ ہو جاؤ تاکہ مَیں ًاِسے ہلاکفورا کر “دوں۔ موسٰی22 اور ہارون منہ گرےبلکے اور بول الله،اے”اُٹھے،
تُو تمام جانوں کا خدا ہے۔ کیا تیرا ایکغضب ہی آدمی کے گناہ سببکے جماعتپوریسے پر پڑےآن “گا؟
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موسٰینےربتب23 کہا،سے جماعت”24 کو داتنقورح،کہدےبتا اور ابیرام ڈیروںکے دُورسے “جاؤ۔ہو

25 موسٰی اُٹھ کر داتن اور ابیرام پاسکے گیا، اور اسرائیل بزرگکے اُس کے پیچھے چلے۔ اُس26 جماعتنے کو
آگاہ کیا، اِن” شریروں خیموںکے سے دُور ہو !جاؤ جو بھیکچھ اُن پاسکے اُسےہے نہ چھوؤ، ورنہ تم بھی اُن کے
ساتھ تباہ ہو جاؤ جبگے وہ اپنے گناہوں ہلاکباعثکے ہوں “گے۔ تب27 لوگباقی قورح، داتن اور ابیرام
کے ڈیروں سے دُور ہو گئے۔
داتن اور ابیرام اپنے بال سمیتبچوں اپنے خیموں نکلسے کر کھڑےباہر تھے۔ 28 موسٰی نے کہا، اب” تمہیں

پتا چلے گا ربکہ مجھےنے کچھسبیہ کرنے کے لئے بھیجا مَیںہے۔ اپنی نہیں بلـکہ اُس پوریمرضیکی کر رہا
ہوں۔ 29 اگر لوگیہ دوسروں کی طرح موتطبعی مریں تو پھر رب نے مجھے نہیں بھیجا۔ لیکن30 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۔

31 باتیہ کہتے ہی اُن کے نیچے کی پھٹزمین گئی۔ اُس32 نے اپنا منہ کھول کر اُنہیں، اُن کے خاندانوں کو،
قورح کے تمام لوگوں کو اور اُن کا سارا ہڑپسامان کر لیا۔ 33 وہ اپنی سمیتملـکیتپوری جیتے دفنجی ہو گئے۔
زمین اُن کے واپساوپر آ گئی۔ یوں اُنہیں جماعت سے نکالا گیا اور ہلاکوہ ہو گئے۔ 34 اُن کی چیخیں سن کر اُن
کے ارد کھڑےگرد تمام بھاگاسرائیلی اُٹھے، کیونکہ اُنہوں نے سوچا، ایسا” نہ ہو زمینکہ ہمیں بھی نگل “لے۔

اُسی35 لمحے رب طرفکی آگسے اُتر آئی اور اُن 250 آدمیوں کو بھسم کر دیا جو پیشبخور کر رہے تھے۔
رب36 نے موسٰی سے کہا، ہارون”37 امام کے بیٹے اِلی عزر کو دےاطلاع کہ وہ بخوردانوں کو راکھ میں سے
نکال رکھے۔کر اُن انگارےکے وہ پھینکے۔دُور بخوردانوں کو رکھنے یہسببکا مخصوصوہابکہہے مُقّدسو
ہیں۔ لوگ38 اُن آدمیوں کے یہ بخوردان لے لیں جو اپنے گناہ باعثکے جاں بحق ہو گئے۔ وہ اُنہیں کوٹ کر اُن
بنائیںچادریںسے اور اُنہیں جلنے والی قربانیوں قربانکی گاہ پر چڑھائیں۔ کیونکہ ربوہ پیشکو کئے گئے ہیں، اِس
لئے مخصوصوہ مُقّدسو ہیں۔ یوں وہ اسرائیلیوں کے لئے ایک نشان رہیں “گے۔

39 چنانچہ اِلی عزر امام نے پیتل کے یہ بخوردان جمع کئے جو بھسم کئے ہوئے آدمیوں ربنے پیشکو کئے
تھے۔ پھر لوگوں نے اُنہیں کوٹ کر اُن سے چادریں بنائیں اور اُنہیں قربان گاہ پر چڑھا دیا۔ ہارون40 سبنے کچھ
ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی معرفتکی بتایا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ بخوردان اسرائیلیوں کو یاد دلاتے رہیں کہ
ہارونصرف کی اولاد ہی ربکو کے منے سا آ کر بخور جلانے اجازتکی ہے۔ اگر کوئی اَور کرےایسا تو اُس
کا قورححال اور اُس ساتھیوںکے کا سا ہو گا۔

اسرائیلدناگلے41 جماعتپوریکی موسٰی ہاروناور بڑبڑانےخلافکے لـگی۔ اُنہوں ربنےآپ”کہا،نے
کی قوم کو مار ڈالا “ہے۔ جبلیکن42 وہ موسٰی اور ہارون مقابلےکے میں جمع ہوئے ملاقاتاور خیمےکے کا
رُخ کیا اچانکتو اُس پر بادل چھا گیا رباور کا جلال ظاہر ہوا۔ 43 پھر موسٰی اور ملاقاتہارون خیمےکے کے
منے سا آئے، 44 رباور نے موسٰی سے کہا، جماعتاِس”45 نکلسے جاؤ تاکہ مَیں ًاِسے ہلاکفورا کر “دوں۔
یہ سن کر دونوں منہ کے بل گرے۔ 46 موسٰی نے ہارون سے کہا، اپنا” بخوردان لے کر اُس میں قربان گاہ کے
انگارے اور بخور ڈالیں۔ بھاگپھر جماعتکر پاسکے چلے جائیں تاکہ اُن کا کفارہ دیں۔ جلدی کریں، کیونکہ
رب غضبکا اُن ٹوٹپر پڑا ہے۔ وبا پھیلنے لـگی “ہے۔
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ہارون47 نے ایسا ہی کیا۔ وہ دوڑ جماعتکر بیچکے میں گیا۔ لوگوں میں وبا شروع ہو چکی تھی، لیکن ہارون

ربنے کو پیشبخور کر کے اُن کا کفارہ دیا۔ 48 وہ زندوں اور مُردوں بیچکے میں کھڑا ہوا تو وبا رُک گئی۔
توبھی49 14,700 افراد وبا سے مر گئے۔ اِس میں وہ شامل نہیں ہیں قورحجو سببکے سے مر گئے تھے۔

جب50 وبا رُک گئی تو ہارون موسٰی واپسپاسکے آیا ملاقاتتکابجو خیمےکے دروازےکے پر کھڑا
تھا۔

17
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 مالـککے کا نام لـکھنا۔ لاوی3 کی لاٹھی پر ہارون کا نام لـکھنا، کیونکہ ہر
قبیلے کے سردار کے لئے ایک لاٹھی ہو گی۔ 4 پھر اُن ملاقاتکو میںخیمےکے عہد صندوقکے کے منے سا رکھ
میریجہاں تم ملاقاتسے ہوتی ہے۔ آدمیجس5 مَیںکو چننے لیا اُسہے لاٹھیکی پھوٹکونپلیںسے نکلیں
گی۔ اِس طرح خلافتمہارےمَیں اسرائیلیوں بڑبڑاہٹکی 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 لاٹھیکی بھی شامل تھی۔ 7 موسٰی ملاقاتاُنہیںنے میںخیمےکے عہد صندوقکے کے منے سا رکھا۔
اگلے8 جبدن ملاقاتوہ کے خیمے میں داخل ہوا تو اُس نے دیکھا لاویکہ کے قبیلے کے سردار ہارون کی
لاٹھی سے صرفنہ پھوٹکونپلیں نکلی ہیں بلـکہ پھول اور پکے ہوئے بادام بھی لـگے ہیں۔

9 موسٰی تمام لاٹھیاں رب کے منے سا سے باہر لا کر اسرائیلیوں پاسکے لے آیا، اور اُنہوں نے اُن کا معائنہ کیا۔
پھر ایکہر اپنینے اپنی واپسلاٹھی لی۔لے موسٰینےرب10 ہارون”کہا،سے لاٹھیکی عہد صندوقکے کے
منے سا رکھ دے۔ یہ باغی اسرائیلیوں کو یاد دلائے گی کہ وہ اپنا بڑانا بڑ بند کریں، ہلاکورنہ ہو جائیں “گے۔

موسٰی11 نے ایسا اسرائیلیوںلیکن12کیا۔ہی موسٰینے ہلاکہمہائے،گے۔جائیںمرہمہائے،”کہا،سے
ہو جائیں ہلاکسبہمگے، ہو جائیں گے۔ 13 جو رببھی مقدِسکے قریبکے آئے وہ مر جائے گا۔ کیا ہم
سب ہلاکہی ہو جائیں “گے؟

18
اماموں اور یوں لاو کی ذمہ یاں دار

رب1 نے ہارون سے کہا، مقدِس” تیرےتیری، بیٹوں اور لاوی کے قبیلے کی ذمہ داری ہے۔ اگر اِس میں
غلطیکوئی ہو جائے تو تم قصوروار ٹھہرو اِسیگے۔ اماموںطرح تیریصرفخدمتکی تیرےاور بیٹوں کی ذمہ
داری ہے۔ اگر اِس میں کوئی غلطی ہو جائے تو تُو تیرےاور بیٹے قصوروار ٹھہریں گے۔ 2 اپنے قبیلے لاوی کے
باقی آدمیوں کو میرےبھی قریب آنے دے۔ تیرےوہ ساتھ مل کر یوں حصہ لیں کہ تیریوہ تیرےاور بیٹوں کی
خدمت کریں جب تم خیمے کے منے سا اپنی ذمہ یاں دار نبھاؤ گے۔ تیری3 خدمت اور خیمے میں خدمت اُن کی
داریذمہ لیکنہے۔ وہ خیمے مخصوصکے مُقّدسو سامان اور قربان گاہ قریبکے نہ جائیں، ورنہ صرفنہ وہ
بلـکہ تُو ہلاکبھی ہو جائے گا۔ یوں4 تیرےوہ ساتھ مل ملاقاتکر کے خیمے پورےکے کام میں حصہ لیں۔
لیکن کسی اَور کو ایسا کرنے اجازتکی نہیں ہے۔ صرف5 تُو تیرےاور بیٹے مقدِس اور قربان گاہ کی دیکھ بھال
کریں تاکہ غضبمیرا دوبارہ اسرائیلیوں پر نہ بھڑکے۔ مَیں6 ہی اسرائیلیوںنے میں تیرےسے بھائیوں یعنی یوں لاو
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کو چن کر تجھے تحفے کے طور پر دیا ہے۔ ربوہ کے لئے مخصوص ہیں تاکہ خیمے خدمتمیں کریں۔ لیکن7
صرف تُو تیرےاور بیٹے امام سرانجامخدمتکی دیں۔ مَیں تمہیں امام کا عُہدہ تحفے طورکے پر دیتا ہوں۔ کوئی اَور
قربان گاہ مُقّدساور چیزوں نزدیککے نہ آئے، ورنہ اُسے دیموتسزائے “جائے۔

اماموں کا حصہ
رب8 ہاروننے سے کہا، مَیں” نے خود مقرر کیا ہے کہ تمام اُٹھانے والی قربانیاں تیرا حصہ ہوں۔ یہ ہمیشہ

قربانیوںتک میں سے تیرا تیریاور اولاد کا ہیں۔حصہ مُقّدستمہیں9 ترین قربانیوں کا وہ حصہ ملنا ہے جو جلایا
نہیں جاتا۔ تجھےہاں، تیرےاور بیٹوں وہیکو حصہ ملنا خواہہے، مجھےوہ غلہ کی نذریں، گناہ قربانیاںکی یا قصور
کی پیشقربانیاں کریں۔ 10 مُقّدساُسے جگہ پر کھانا۔ ہر مرد اُسے کھا سکتا خیالہے۔ رکھ کہ مخصوصوہ و
مُقّدس ہے۔

مَیں11 نے مقرر کیا ہے کہ تمام ہلانے والی قربانیوں کا اُٹھایا ہوا حصہ تیرا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لئے تیرے اور
تیرے بیٹے بیٹیوں کا تیرےہے۔حصہ گھرانے کا فردہر اُسے کھا یہشرطہے۔سکتا پاکوہکہہے ہو۔ جب12
ربلوگ کو اپنی فصلوں کا پہلا پیشپھل کریں گے تو وہ تیرا ہی حصہ ہو گا۔ مَیں تجھے زیتون کے تیل، نئی َمے
اور اناج کا بہترین حصہ دیتا ہوں۔ فصلوں13 کا جو بھی پہلا پھل وہ رب پیشکو کریں گے وہ تیرا ہی ہو گا۔
تیرے گھرانے کا پاکہر فرد اُسے کھا سکتا ہے۔ اسرائیل14 میں جو بھی ربچیز کے لئے مخصوص مُقّدسو
کی گئی ہے وہ تیری ہو گی۔ 15 ہر انسان اور ہر حیوان کا جو پہلوٹھا رب پیشکو کیا جاتا ہے وہ تیرا ہی ہے۔
لیکن لازم ہے کہ تُو ہر انسان اور ناپاکہر جانور پہلوٹھےکے کا دےفدیہ کر اُسے چھڑائے۔

ایکوہجب16 ماہ ہیںکے تو اُن چاندیعوضکے کے پانچ دینا۔ِسکے ِسکےہر) مقدِسوزنکا باٹوںکے 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 چھڑکپر 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 ہیں۔لئے

مُقّدس19 قربانیوں میں تمامسے اُٹھانے والی قربانیاں تیرا تیرےاور 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
رب20 ہاروننے سے کہا، تُو” میراث میں زمین نہیں پائے گا۔ اسرائیل میں تجھے کوئی نہیںحصہ دیا جائے

گا، کیونکہ اسرائیلیوں کے درمیان مَیں ہی تیرا حصہ اور تیری میراث ہوں۔ 21 اپنی پیداوار کا جو دسواں حصہ
اسرائیلی مجھے ہیںدیتے یوںمَیںوہ لاو کو دیتا ہوں۔ یہ اُن وراثتکی ملاقاتاُنہیںجوہے، خدمتمیںخیمےکے
کرنے کے بدلے میں ملتی ہے۔ اب22 سے ملاقاتاسرائیلی کے خیمے قریبکے نہ آئیں، ورنہ اُنہیں اپنی خطا کا
نتیجہ برداشت پڑےکرنا گا اور ہلاکوہ ہو جائیں گے۔ ملاقاتلاویصرف23 کے خیمے خدمتمیں کریں۔
اگر اِس میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہی قصوروار ٹھہریں گے۔ یہ ایک دائمی اصول ہے۔ اُنہیں اسرائیل میں
میراث میں زمین نہیں ملے گی۔ 24 کیونکہ مَیں نے اُنہیں وہی دسواں میراثحصہ کے طور پر دیا ہے جو اسرائیلی
مجھے اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر کرتے ہیں۔ اِس وجہ سے مَیں نے اُن بارےکے میں کہا کہ اُنہیں باقی
اسرائیلیوں کے میراثساتھ میں زمین نہیں ملے “گی۔

یوں لاو کا دسواں حصہ



ِگنتی 18:25 191 ِگنتی 19:16
موسٰینےرب25 کہا،سے یوں”26 لاو کو بتانا تمہیںکہ اسرائیلیوں کی پیداوار دسواںکا ملےحصہ گا۔ ربیہ

طرفکی تمہاریسے وراثت ہو گی۔ لازم ہے کہ تم اِس کا دسواں ربحصہ کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر
پیش کرو۔ تمہاری27 یہ قربانی اناجنئے یا نئے انگور کیرسکے قربانی کے برابر دیقرار گی۔جائے طرحاِس28
تم رببھی اسرائیلیوںکو کی پیداوار دسویںکے میںحصے سے اُٹھانے والی پیشقربانی کرو ربگے۔ کے لئے یہ
قربانی ہارون امام کو دینا۔ 29 جو بھی تمہیں ملا ہے اُس میں سبسے سے اچھا مُقّدساور ربحصہ کو دینا۔
جب30 تم اِس سبکا سے اچھا پیشحصہ کرو گے تو اُسے اناجنئے یا نئے انگور کیرسکے قربانی کے برابر قرار
دیا جائے گا۔ 31 تم اپنے سمیتگھرانوں اِس کا باقی کہیںحصہ بھی کھا سکتے ہو، کیونکہ ملاقاتیہ خیمےکے
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 مُقّدسو قربانیاں تم ناپاکسے نہیں ہو جائیں گی اور تم نہیں
مرو “گے۔

19
سرخ گائے کی راکھ

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ تمہارےوہ پاس رنگسرخ کی جوان گائے
لے آئیں۔کر اُس نقصمیں نہ ہو اور اُس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ 3 تم اُسے اِلی عزر امام کو دینا جو اُسے خیمے
کے باہر لے جائے۔ وہاں اُسے اُس کی موجودگی میں ذبح کیا جائے۔ 4 پھر اِلی عزر امام اپنی اُنگلی سے اُس کے
کچھسےخون ملاقاتکرلے منےکےخیمےکے سا چھڑکے۔طرفکیحصےوالے اُس5 پوریمیںموجودگیکی
کی پوری گائے کو جلایا جائے۔ اُس کی کھال، گوشت، خون 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 پاککسی جگہ پر ڈال

اسرائیلوہاںدے۔ 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 درمیانکے ہنے ر والے پردیسیوں کے لئے دائمی اصول ہو۔

لاش چھونے پاکسے ہو جانے کا یقہ طر
11 لاشبھیجو چھوئے ناپاکتکدنساتوہ گا۔رہے تیسرے12 اور دنساتویں وہ آپاپنے پر ناپاکی دُور

کرنے کا چھڑکپانی صافپاککر ہو جائے۔ اِس بعدکے ہی پاکوہ ہو لیکنگا۔ اگر وہ اِن دونوں دنوں میں
اپنے آپ کو پاکیوں کرےنہ ناپاکتو 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 ڈیرےکوئی میں مر جائے تو جو بھی وقتاُس اُس میں موجود ہو یا داخل ہو جائے ساتوہ تکدن
ناپاک رہے گا۔ 15 ہر کھلا برتن جو ڈھکنے سے بند نہ کیا گیا ہو وہ ناپاکبھی ہو گا۔ اِسی16 طرح جو کھلے
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میدان لاشمیں چھوئے وہ ساتبھی ناپاکتکدن رہے گا، خواہ وہ تلوار سے یا موتطبعی مرا ہو۔ جو انسان
کی ہڈیکوئی یا قبر چھوئے وہ ساتبھی ناپاکتکدن رہے گا۔

ناپاکی17 دُور کرنے کے لئے اُس رنگسرخ کی گائے کی راکھ میں سے کچھ لینا جو گناہ دُور کرنے کے لئے
جلائی گئی تھی۔ اُسے برتن میں ڈال کر تازہ پانی میں ملانا۔ 18 پھر پاککوئی آدمی کچھ زوفا لے اور اُسے اِس پانی
میں ڈبو مرےکر شخصہوئے کے خیمے، اُس سامانکے اور اُن لوگوں پر چھڑکے جو اُس کے وقتمرتے وہاں
تھے۔ اِسی طرح وہ پانی شخصاُس پر بھی جسچھڑکے نے طبعی یا مرےموتغیرطبعی شخصہوئے کسیکو،
انسان ہڈیکی کو یا کوئی قبر چھوئی ہو۔ پاک19 آدمی یہ تیسرےپانی اور ساتویں شخصناپاکدن پر چھڑکے۔
ساتویں دن وہ پاکاُسے پاکجسےکرے۔ کیا جا رہا ہے وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے تو اُسیوہ پاکشام ہو
گا۔

لیکن20 شخصناپاکجو آپاپنے پاککو 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 آدمیجسہے۔ نے ناپاکی دُور کرنے کا پانی چھڑکا ہے وہ بھی کپڑےاپنے دھوئے۔ بلـکہ
جس نے بھی یہ پانی چھوا ہے ناپاکتکشام 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 یابدستپانی نہیں تھا، اِس لئے لوگ موسٰی اور ہارون مقابلےکے میں جمع ہوئے۔ وہ3 موسٰی سے
یہ کہہ کر جھگڑنے لـگے، ہمکاش” اپنے بھائیوں ربساتھکے کے منے سا مر گئے !ہوتے ربآپ4 جماعتکی
کیوںکو اِس یگستان ر میں لے آئے؟ کیا اِس لئے کہ یہاںہم اپنے سمیتمویشیوں مر جائیں؟ ہمیںآپ5 مصر سے
نکال 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 دروازےکے پر گئے اور منہ بلکے ربتبگرے۔
کا جلال اُن پر ظاہر ہوا۔ رب7 نے موسٰی سے کہا، عہد”8 صندوقکے کے منے پڑیسا لاٹھی پکڑ کر ہارون کے
جماعتساتھ کو اکٹھا کر۔ اُن کے منے سا چٹان باتسے کرو تو وہ اپنا دےپانی گی۔ یوں تُو چٹان میں جماعتسے
کے لئے پانی نکال کر اُنہیں اُن کے سمیتمویشیوں پانی پلائے “گا۔

9 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے عہد صندوقکے کے منے پڑیسا لاٹھی اُٹھائی 10 اور ہارون جماعتساتھکے
کو چٹان کے منے سا اکٹھا کیا۔ موسٰی نے اُن سے کہا، بغاوتاے” کرنے والو، !سنو کیا ہم اِس چٹان میں سے
تمہارے لئے پانی “نکالیں؟ اُس11 لاٹھینے کو اُٹھا کر چٹان کو دو مرتبہ مارا بہتتو سا پھوٹپانی جماعتنکلا۔
اور اُن مویشیوںکے خوبنے پانی پیا۔

لیکن12 رب نے موسٰی اور ہارون سے کہا، تمہارا” مجھ پر اِتنا ایمان نہیں تھا کہ قدوسیتمیری کو اسرائیلیوں
کے منے سا قائم رکھتے۔ اِس لئے تم جماعتاِس کو ملـکاُس میں نہیں لے جاؤ گے جو مَیں اُنہیں دوں “گا۔
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13 یہ واقعہ مریبہ یعنی ‘جھگڑنا’ کے پانی پر ہوا۔ وہاں اسرائیلیوں ربنے سے جھگڑا کیا، اور وہاں اُس نے اُن

پر ظاہر کیا کہ قدوسوہ ہے۔
ادوم اسرائیل کو گزرنے نہیں دیتا

قادس14 موسٰیسے ادومنے بادشاہکے اطلاعکو اسرائیلبھائیکےآپ”بھیجی، گزارشایکسےطرفکی
آپہے۔ کو اُن تمام مصیبتوں بارےکے میں علم ہے ہمجو پر پڑیآن ہیں۔ باپہمارے15 دادا مصر تھےگئے 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 قادسیہاں
شہر میں ہیں آپجو کی سرحد پر ہے۔ مہربانی17 کر کے ہمیں ملـکاپنے میں سے گزرنے دیں۔ کھیتکسیہم
یا انگور کے باغ میں نہیں جائیں گے، نہ کسی کنوئیں کا پانی پئیں گے۔ ہم شاہراہ پر ہی رہیں آپگے۔ ملـککے
میں سے گزرتے ہوئے ہم اُس سے نہ دائیں اور نہ طرفبائیں ہٹیں “گے۔

لیکن18 ادومیوں نے جواب دیا، یہاں” سے نہ گزرنا، ورنہ ہم نکل کر آپ سے لڑیں “گے۔ اسرائیل19 نے
دوبارہ خبر ہم”بھیجی، شاہراہ پر ہتے ر گزریںہوئے گے۔ اگر ہمیں ہمارےیا جانوروں پانیکو ہوئیضرورتکی
تو دےپیسے کر خرید لیں گے۔ ہم پیدل ہی گزرنا ہتے چا ہیں، اَور کچھ نہیں ہتے۔ “چا

لیکن20 ادومیوں نے دوبارہ انکار کیا۔ ساتھ ہی اُنہوں نے اُن کے ساتھ لڑنے کے لئے ایک بڑی اور طاقت فوجور بھیجی۔
21 چونکہ ادوم نے اُنہیں گزرنے اجازتکی نہ دی اِس لئے اسرائیلی مُڑ دوسرےکر راستے چلےسے گئے۔
ہارون وفاتکی

اسرائیل22 قادسجماعتپوریکی سے روانہ ہو کر ہور پہاڑ پاسکے پہنچی۔ یہ23 پہاڑ ادوم کی سرحد پر واقع
تھا۔ ربوہاں نے موسٰی اور ہارون سے کہا، کوچابہارون”24 کر کے باپاپنے دادا سے ملےجا گا۔ وہ اُس
ملـک میں داخل نہیں ہو گا جو مَیں اسرائیلیوں کو دوں گا، کیونکہ تم دونوں نے مریبہ کے پانی میرےپر حکم کی
ورزیخلاف کی۔ ہارون25 اور اُس کے بیٹے اِلی عزر کو لے کر ہور پہاڑ پر چڑھ جا۔ ہارون26 کپڑےکے اُتار
کر اُس کے بیٹے اِلی عزر کو پہنا دینا۔ پھر ہارون کوچ کر کے باپاپنے دادا سے جا ملے “گا۔

27 موسٰی نے ایسا ہی کیا جیسا رب نے کہا۔ تینوں پوری جماعت کے دیکھتے دیکھتے ہور پہاڑ پر چڑھ گئے۔
28 موسٰی ہاروننے 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 گئے۔ پوریجب29 جماعت کو معلوم ہوا کہ ہارون انتقال کر گیا ہے تو سب
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 طرفکی بڑھ رہے ہیں۔ اُس
نے اُن پر حملہ کیا اور ایککئی کو پکڑ کر قید کر لیا۔ تب2 اسرائیلیوں ربنے کے منے مَنتسا مان کر کہا، اگر”
تُو ہمیں اُن پر دےفتح گا تو ہم اُنہیں اُن کے سمیتشہروں تباہ کر دیں “گے۔ رب3 نے اُن کی سنی اور کنعانیوں
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پر فتح بخشی۔ اسرائیلیوں نے اُنہیں اُن پوریسمیتشہروںکے 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 طرفکی چل دیئے تاکہ ادوم ملـککے میں سے گزرنا نہ پڑے۔ لیکن

چلتے لوگچلتے بےصبر ہو گئے۔ 5 وہ رب اور موسٰی خلافکے باتیں کرنے لـگے، آپ” ہمیں مصر سے نکال کر
یگستان ر میں مرنے کے لئے کیوں لے آئے ہیں؟ یہاں نہ روٹی یابدست ہے نہ پانی۔ ہمیں اِس گھٹیا قسم کی
خوراک گھنسے آتی “ہے۔

ربتب6 نے اُن کے درمیان یلے زہر سانپ بھیج دیئے جن کے کاٹنے بہتسے لوگسے مر گئے۔ 7 لوگپھر
موسٰی پاسکے اُنہوںآئے۔ ہم”کہا،نے آپاورربنے باتیںخلافکے کرتے ہوئے گناہ سفارشہماریکیا۔
کریں ربکہ ہم سانپسے دُور کر “دے۔
موسٰی نے اُن کے لئے دعا کی 8 ربتو نے موسٰی سے کہا، سانپایک” بنا کر اُسے کھمبے سے لٹکا دے۔ جو

بھی ڈسا گیا ہو وہ اُسے دیکھ کر بچ جائے “گا۔ 9 چنانچہ موسٰی نے پیتل 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
اسرائیلی10 روانہ ہوئے اوبوتاور میں لگائے۔خیمےاپنے پھر11 وہاں کوچسے کر کے عیّے ڈیرےمیںعباریم

ڈالے، اُس یگستان ر میں مشرقجو موآبطرفکی کے منے سا ہے۔ وہاں12 سے روانہ ہو کر وہ وادٔی زِرد میں
خیمہ زن ہوئے۔ جب13 وادٔی زِرد سے روانہ ہوئے تو یائے در ارنون کے پرلے یعنی کنارےجنوبی پر خیمہ زن
ہوئے۔ یہ یا در یگستان ر میں ہے اور یوں امور کے علاقے سے نکلتا ہے۔ یہ یوں امور اور موآبیوں کے درمیان کی
سرحد ہے۔ اِس14 کا کتابذکر کیرب’ ‘جنگیں میں بھی واہیب”ہے، جو ُسوفہ میں ہے، یائے در ارنون کی وادیاں 15 اور وادیوں کا وہ ڈھلان جو عار تکشہر جاتا ہے اور
موآب کی سرحد پر واقع “ہے۔

وہاں16 سے وہ بیر یعنی ‘کنواں’ پہنچے۔ یہ وہی بیر ہے ربجہاں نے موسٰی سے کہا، لوگوں” کو اکٹھا کر
تو مَیں اُنہیں پانی دوں “گا۔ وقتاُس17 اسرائیلیوں نے گیتیہ اے”گایا، پھوٹکنوئیں، !نکل اُس بارےکے گیتمیں گاؤ،

اُس18 کنوئیں بارےکے میں سرداروںجسے نے قومجسےکھودا، راہنماؤںکے نے عصائے شاہی اور اپنی
لاٹھیوں سے “کھودا۔
پھر وہ یگستان ر متّنہسے کو گئے، متّنہ19 ایلنحلیسے کو اور ایلنحلی باماتسے کو۔ بامات20 سے موآبیوںوہ

کے علاقے وادیاُسکی میں پہنچے جو پِسگہ پہاڑ دامنکے میں اِسہے۔ پہاڑ کی چوٹی وادٔیسے یردن کا جنوبی
خوبیشیمونحصہ نظر آتا ہے۔

سیحون اور عوج شکستکی
اسرائیل21 نے یوں امور کے بادشاہ سیحون کو اطلاع بھیجی، ہمیں”22 ملـکاپنے میں سے گزرنے دیں۔ ہم

سیدھے سیدھے گزر جائیں گے۔ نہ ہم کھیتکوئی یا انگور کا باغ چھیڑیں گے، کنوئیںکسینہ کا پانی پئیں گے۔
آپہم ملـککے میں سے سیدھے گزرتے ہوئے شاہراہ پر ہی رہیں “گے۔ لیکن23 سیحون اُنہیںنے گزرنے نہ
دیا بلـکہ اپنی فوج جمع کر اسرائیلکے سے لڑنے کے لئے یگستان ر میں چل یہضپڑا۔ پہنچ کر اُس نے اسرائیلیوں
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کی۔جنگسے لیکن24 اسرائیلیوں نے اُسے قتل کیا اور یائے در ارنون سے لے کر یائے تکیبوقدر یعنی عمونیوں
اُستکسرحدکی ملـککے پر قبضہ لیا۔کر وہ اِس آگےسے نہ عمونیوںکیونکہسکےجا اپنینے کیسرحد حصار
بندی کر رکھی تھی۔ اسرائیلی25 تمام اموری شہروں پر قبضہ کر کے اُن میں ہنے ر لـگے۔ اُن میں حسبون اور اُس کے
ارد گرد کی آبادیاں شامل تھیں۔

اموریحسبون26 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۔

حسبون28 آگسے نکلی، سیحون کے شہر سے شعلہ بھڑکا۔ اُس موآبنے کے شہر عار کو جلا دیا، ارنون کی
بلندیوں کے مالـکوں کو بھسم کیا۔

موآب،اے29 تجھ کموساے!افسوسپر دیوتا کی قوم، ہلاکتُو ہوئی کموسہے۔ نے اپنے بیٹوں کو مفرور
اور اپنی بیٹیوں اموریکو بادشاہ سیحون قیدیکی بنا دیا ہے۔

ہمجبلیکن30 یوںنے امور پر تیر چلائے تو حسبون کا علاقہ تکدیبون برباد ہوا۔ ہم کچھسبتکنُفحنے
تباہ کیا، وہ جسنُفح 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 شہروںکے پر بھی قبضہ کیا اور وہاں یوںکے امور
کو نکال دیا۔

اِس33 کے بعد وہ مُڑ کر بسن طرفکی بڑھے۔ تب بسن کا بادشاہ عوج اپنی تمام فوج لے کر اُن سے لڑنے کے
لئے شہر اِدرعی آیا۔ ربوقتاُس34 نے موسٰی سے کہا، عوج” سے نہ ڈرنا۔ مَیں اُسے، اُس کی تمام فوج اور اُس
تیرےملـککا حوالے کر چکا ہوں۔ اُس کے ساتھ سلوکوہی کر جو تُو نے یوں امور کے بادشاہ سیحون کے
ساتھ جسکیا، کا الحکومتدار حسبون “تھا۔ اسرائیلیوں35 نے عوج، اُس بیٹوںکے اور تمام فوج ہلاککو کر
دیا۔ کوئی بھی نہ بچا۔ پھر اُنہوں بسننے ملـککے پر قبضہ کر لیا۔

22
بلق بلعام کو اسرائیل پر لعنت بھیجنے کے لئے بُلاتا ہے

اِس1 کے بعد موآباسرائیلی میدانوںکے میں پہنچ کر یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر یریحو کے منے آ منے سا
خیمہ زن ہوئے۔

موآب2 کے بادشاہ بلق بن صفور کو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں نے یوں امور کے ساتھ 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 یہاب”کی، ہجوم ہمارےطرحاِس ارد گرد کا چٹعلاقہ کر جائے بَیلطرحجسگا میدان گھاسکی
چٹ 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 پاسکے پہنچے اور اُسے بلق کا پیغام سنایا، ایک” قوم مصر سے نکل آئی
ہے جو رُوئے زمین پر چھا قریبمیرےکر ہی آباد ہوئی ہے۔ اِس6 لئے آئیں اور اِن لوگوں لعنتپر بھیجیں، کیونکہ
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وہ مجھ سے یادہ ز طاقت ور ہیں۔ پھر شاید مَیں اُنہیں دےشکست ملـککر سے بھگا سکوں۔ کیونکہ مَیں جانتا
ہوں کہ برکتآپجنہیں دیتے ہیں اُنہیں برکت ملتی ہے اور جن لعنتآپپر بھیجتے ہیں اُن پر لعنت آتی “ہے۔

یہ7 پیغام لے موآبکر اور مِدیان بزرگکے روانہ ہوئے۔ اُن پاسکے انعام پیسےکے تھے۔ بلعام پاسکے پہنچ
کر اُنہوں نے اُسے بلق کا پیغام سنایا۔ 8 بلعام نے کہا، رات” یہاں گزاریں۔ کل مَیں آپ کو بتا دوں گا ربکہ
اِس بارےکے میں کیا فرماتا “ہے۔ چنانچہ موآبی سردار اُس پاسکے ٹھہر گئے۔

رات9 وقتکے الله بلعام پر ظاہر ہوا۔ اُس نے پوچھا، یہ” آدمی کون ہیں پاستیرےجو آئے “ہیں؟ بلعام10
جوابنے دیا، موآب” کے بادشاہ بلق بن صفور نے مجھے پیغام بھیجا ہے، 11 جو’ قوم مصر سے نکل آئی ہے وہ
رُوئے زمین پر چھا گئی اِسہے۔ 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 واپسوطناپنے”کہا، چلے جائیں، ربکیونکہ
آپمجھےنے ساتھکے جانے اجازتکی نہیں “دی۔ چنانچہ14 موآبی سردار خالی ہاتھ بلق واپسپاسکے آئے۔
اُنہوں نے کہا، ہمارےبلعام” ساتھ آنے سے انکار کرتا “ہے۔ بلقتب15 نے اَور سردار بھیجے جو پہلے والوں کی
نسبت تعداد عُہدےاور لحاظکے سے یادہ ز تھے۔ 16 وہ بلعام پاسکے جا کر کہنے بلق”لـگے، بن صفور ہیںکہتے
کہ کوئی بھی بات آپ پاسمیرےکو آنے سے نہ روکے، 17 کیونکہ مَیں آپ کو بڑا انعام دوں آپگا۔ جو بھی
کہیں مَیںگے کرنے کے لئے تیار ہوں۔ آئیں تو سہی میرےاور لئے اُن لوگوں پر لعنت “بھیجیں۔

لیکن18 بلعام جوابنے دیا، اگر” بلق اپنے محل کو چاندی اور سونے سے بھر کر بھی دےمجھے توبھی مَیں
رب اپنے خدا فرمانکے ورزیخلافکی نہیں کر سکتا، باتخواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ دوسرےآپ19 سرداروں
راتطرحکی یہاں گزاریں۔ اِتنے میں مَیں معلوم کروں گا مجھےربکہ مزید کیا کچھ بتاتا “ہے۔

راتاُس20 الله بلعام پر ظاہر ہوا اور چونکہ”کہا، یہ آدمی تجھے بُلانے آئے ہیں اِس لئے اُن ساتھکے چلا جا۔
صرفلیکن 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 اِسہے، لئے اُس کا فرشتہ اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ بلعام اپنی
گدھی پر سوار تھا اور اُس کے دو نوکر اُس کے ساتھ چل رہے تھے۔ گدھیجب23 نے دیکھا ربکہ کا فرشتہ
اپنے ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے راستے میں کھڑا ہے تو وہ راستے سے ہٹ کر کھیت میں چلنے لـگی۔ بلعام اُسے
مارتے مارتے راستے واپسپر لے آیا۔

24 پھر وہ انگور کے باغوںدو درمیانکے سے گزرنے لـگے۔ تنگراستہ تھا، کیونکہ وہ باغوںطرفدونوں کی
چاردیواری سے بند ربابتھا۔ کا فرشتہ وہاں کھڑا ہوا۔ گدھی25 یہ دیکھ چاردیواریکر کے ساتھ ساتھ چلنے
لـگی، اور بلعام کا پاؤں کچلا گیا۔ اُس نے اُسے دوبارہ مارا۔

فرشتہکارب26 نکلاآگے تیسریاور مرتبہ میںراستے ابگیا۔ہوکھڑا گنجائشکوئیکیجانےہٹسےراستے
نہیں تھی، نہ اورطرفدائیں نہ بائیں طرف۔ ربنےگدھیجب27 کا فرشتہ دیکھا تو لیٹوہ بلعامگئی۔ کو غصہ
آ گیا، اور اُس نے اُسے اپنی لاٹھی خوبسے مارا۔
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تب28 رب نے گدھی کو لنے بو دیا، اور اُس نے بلعام سے کہا، مَیں” نے آپ سے کیا سلوکغلط کیا ہے

آپکہ تیسریابمجھے پیٹدفعہ رہے “ہیں؟ بلعام29 جوابنے دیا، تُو” نے بےوقوفمجھے بنایا کاش!ہے
میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو مَیں ابھی تجھے ذبح کر “!دیتا گدھی30 نے بلعام سے کہا، کیا” مَیں آپ کی گدھی
نہیں جسہوں پر آپ تکآج سوار ہوتے رہے ہیں؟ کیا مجھے کبھی ایسا کرنے عادتکی “تھی؟ اُس نے “نہیں۔”کہا،

31 ربپھر بلعامنے کی آنکھیں کھولیں اور اُس ربنے کے فرشتے کو دیکھا تکابجو ہاتھ میں تلوار تھامے
ہوئے راستے میں کھڑا تھا۔ بلعام نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ رب32 کے فرشتے نے پوچھا، تُو” نے تین بار
اپنی گدھی کیوںکو پیٹا؟ تیرےمَیں مقابلے میں آیا ہوں، طرفجسکیونکہ تُو بڑھ رہا اُسہے کا انجام بُرا ہے۔
گدھی33 تین مرتبہ مجھے دیکھ کر میری طرف ہٹسے گئی۔ اگر وہ نہ ہٹتی تو تُو اِس ہلاکوقت ہو گیا ہوتا
اگرچہ مَیں گدھی کو چھوڑ “دیتا۔

بلعام34 ربنے کے فرشتے سے کہا، مَیں” نے گناہ کیا مجھےہے۔ معلوم نہیں تھا کہ میرےتُو مقابلے میں راستے
میں لیکنہے۔کھڑا اگر میرا تجھےسفر بُرا لـگے تو واپسابمَیں جاؤںچلا “گا۔ کےرب35 فرشتے نے اِن”کہا،
آدمیوں کے ساتھ اپنا جاریسفر رکھ۔ صرفلیکن وہی کچھ کہنا جو مَیں تجھے بتاؤں “گا۔ چنانچہ بلعام نے بلق
سرداروںکے کے ساتھ اپنا جاریسفر رکھا۔

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 نے بلعام سے کہا، کیا” مَیں آپنے کو اطلاع نہیں بھیجی تھی آپکہ
ضرور آپآئیں؟ کیوں نہیں آئے؟ آپکیا نے سوچا کہ آپمَیں مناسبکو انعام پاؤںدےنہیں “گا؟ بلعام38 نے
جواب دیا، بہر” ابحال مَیں پہنچ گیا ہوں۔ لیکن صرفمَیں وہی کچھ کہہ سکتا ہوں جو الله پہلےنے میرےہی
منہ میں ڈال دیا “ہے۔

39 پھر بلعام بلق کے ساتھ یَت قِر حصات گیا۔ وہاں40 بلق نے گائےبَیل اور یاں بکر بھیڑ قربان کر کے اُن کے
میںگوشت بلعامسے اور اُس ساتھکے والے سرداروں دیا۔دےکو اگلی41 بلقصبح بلعام ساتھکو لے ایککر
اونچی جگہ پر چڑھ جسگیا کا باموتنام بعل تھا۔ وہاں سے اسرائیلی خیمہ گاہ کا کنارہ نظر آتا تھا۔

23
بلعام کی برکتپہلی

بلعام1 نے میرےیہاں”کہا، لئے قربانسات گاہیں بنائیں۔ ساتھ میرےساتھ لئے بَیلسات ساتاور مینڈھے
تیار کر “رکھیں۔ بلق2 نے ایسا ہی کیا، اور دونوں نے مل کر ہر قربان گاہ ایکپر بَیل ایکاور مینڈھا چڑھایا۔
3 پھر بلعام بلقنے سے کہا، یہاں” اپنی قربانی کھڑےپاسکے رہیں۔ مَیں کچھ فاصلے پر جاتا ہوں، ربشاید مجھ
سے ملنے آئے۔ جو کچھ وہ مجھ پر کرےظاہر آپمَیں کو بتا دوں “گا۔
یہ کہہ کر ایکوہ اونچے مقام پر چلا گیا جو یالی ہر سے بالکل محروم تھا۔ وہاں4 الله بلعام سے ملا۔ بلعام نے

کہا، مَیں” قربانساتنے گاہیں تیار کر کے ہر قربان گاہ ایکپر بَیل ایکاور مینڈھا قربان کیا “ہے۔ ربتب5
نے اُسے بلق کے لئے پیغام دیا اور کہا، بلق” واپسپاسکے جا اور اُسے یہ پیغام “سنا۔ بلعام6 بلق واپسپاسکے
آیا تکابجو موآبی سرداروں کے ساتھ اپنی قربانی پاسکے کھڑا تھا۔ بلعام7 بول اُٹھا،
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بلق” مجھے اَرام سے یہاں لایا ہے، موآبی بادشاہ نے مجھے مشرقی پہاڑوں سے بُلا کر کہا، یعقوبآؤ،’ میرےپر

لئے لعنت بھیجو۔ آؤ، اسرائیل کو بددعا ‘دو۔
طرحکسمَیں8 اُن پر لعنت بھیجوں جن پر الله لعنتنے نہیں بھیجی؟ طرحکسمَیں اُنہیں بددعا دوں جنہیں

رب نے بددعا نہیں دی؟
مَیں9 اُنہیں چٹانوں کی چوٹی سے دیکھتا یوںہوں، پہاڑ سے اُن کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ واقعی ایسیایکیہ قوم ہے

دوسروںجو الـگسے رہتی ہے۔ یہ آپاپنے دوسریکو قوموں سے ممتاز سمجھتی ہے۔
یعقوبکون10 کی اولاد گنکو سکتا ہے جو گرد کی مانند اسرائیلیوںکونہے۔بےشمار کا چوتھا بھیحصہ

گن سکتا کرےربہے؟ کہ راستمَیں بازوں موتکی مروں، کہ میرا انجام اُن کے انجام جیسا اچھا “ہو۔
بلق11 نے بلعام سے کہا، آپ” میرےنے ساتھ کیا کِیا ہے؟ آپمَیں کو اپنے دشمنوں پر لعنت بھیجنے کے لئے

لایا آپاور اُنہیںنے “ہے۔دیبرکتخاصیاچھی بلعام12 جوابنے کیا”دیا، لازم نہیں مَیںکہ بولوںکچھوہی
ربجو نے بتانے کو کہا “ہے؟

بلعام برکتدوسریکی
13 پھر بلق نے اُس سے کہا، آئیں،” ایکہم اَور جگہ جائیں جہاں آپسے اسرائیلی قوم کو دیکھ سکیں گے،

گو اُن کی خیمہ گاہ صرفکا کنارہ ہی نظر آئے سبآپگا۔ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہیں سے اُن میرےپر
لئے لعنت “بھیجیں۔ 14 یہ کہہ کر وہ اُس کے ساتھ پِسگہ کی چوٹی پر چڑھ پہرےکر داروں کے تکمیدان پہنچ
گیا۔ وہاں بھی اُس ساتنے قربان گاہیں بنا کر ایکہر ایکپر بَیل ایکاور مینڈھا قربان کیا۔ 15 بلعام نے بلق
سے کہا، یہاں” اپنی قربان گاہ کھڑےپاسکے رہیں۔ مَیں کچھ فاصلے پر جا ربکر ملوںسے “گا۔

بلعامرب16 ملا۔سے اُس نے اُسے بلق کے لئے پیغام دیا اور بلق”کہا، واپسپاسکے جا اور اُسے یہ پیغام سنا
“دے۔ 17 واپسوہ چلا گیا۔ بلق تکاب اپنے سرداروں کے ساتھ اپنی قربانی پاسکے کھڑا تھا۔ اُس نے اُس
سے پوچھا، رب” نے کیا “کہا؟ بلعام18 نے کہا، بلق،اے” اُٹھو اور اےسنو۔ صفور کے بیٹے، باتمیری پر غور
کرو۔

19 الله آدمی نہیں جھوٹجو بولتا انسانوہہے۔ نہیں جو کوئی فیصلہ کر بعدکے میں پچھتائے۔ کیا وہ کبھی اپنی
بات پر عمل نہیں کرتا؟ کیا وہ کبھی باتاپنی پوری نہیں کرتا؟

برکتمجھے20 دینے کو کہا گیا اُسہے۔ برکتنے دی ہے اور مَیں روکبرکتیہ نہیں سکتا۔
یعقوب21 کے گھرانے میں خرابی نظر نہیں آتی، اسرائیل میں دُکھ دکھائی نہیں ربدیتا۔ اُس کا خدا اُس کے

ساتھ ہے، اور قوم بادشاہ خوشیکی نعرےمیں لگاتی ہے۔
22 الله اُنہیں مصر نکالسے لایا، اور اُنہیں بَیلجنگلی طاقتکی حاصل ہے۔
یعقوب23 کے گھرانے خلافکے جادوگری ناکام ہے، اسرائیل خلافکے غیب دانی بےفائدہ ابہے۔

یعقوب کے گھرانے سے کہا جائے گا، الله’ نے کیسا کام کیا ‘!ہے
اسرائیلی24 قوم شیرنی طرحکی اُٹھتی اور ببر شیر کھڑیطرحکی ہو جاتی تکجبہے۔ وہ اپنا شکار نہ کھا لے

وہ آرام نہیں تکجبکرتا، مارےوہ ہوئے لوگوں کا خون نہ پی لے وہ نہیں “لیٹتا۔
یہ25 سن بلقکر نے آپاگر”کہا، اُن لعنتپر بھیجنے سے انکار کریں، کم از کم برکتاُنہیں تو نہ “دیں۔ بلعام26

جوابنے دیا، کیا” مَیں آپنے کو نہیں بتایا تھا کہ جو کچھ رببھی کہے گا مَیں وہی کروں “گا؟
بلعام برکتتیسریکی
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تب27 بلق نے بلعام سے کہا، آئیں،” آپمَیں ایککو اَور جگہ لے جاؤں۔ شاید الله راضی ہو جائے آپکہ

میرے لئے وہاں سے اُن پر لعنت “بھیجیں۔ 28 وہ اُس کے ساتھ فغور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اُس کی چوٹی سے یردن کی
وادی کا جنوبی حصہ یشیمون دکھائی دیا۔ بلعام29 نے اُس سے کہا، میرے” لئے ساتیہاں قربان گاہیں بنا کر
سات بَیل اور سات مینڈھے تیار کر “رکھیں۔ بلق30 نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے ایکہر قربان گاہ ایکپر بَیل اور
ایک مینڈھا قربان کیا۔

24
اب1 بلعام کو اِس بات کا پورا یقین ہو گیا ربکہ کو پسند ہے کہ مَیں اسرائیلیوں برکتکو دوں۔ اِس لئے

اُس اِسنے مرتبہ پہلے جادوگریطرحکی کا یقہ استعمالطر نہ کیا بلـکہ یگستانسیدھا ر طرفکی رُخ کیا جہاں2
اسرائیل اپنے اپنے قبیلوں ترتیبکی سے خیمہ زن تھا۔ یہ دیکھ کر الله کا روح اُس پر نازل ہوا، 3 اور وہ بول اُٹھا،

بلعام” بن بعور کا پیغام سنو، اُس کے پیغام پر غور کرو صافصافجو دیکھتا ہے،
اُس4 کا پیغام جو الله کی باتیں 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 اے!ہیں تیرےاسرائیل، گھر کتنے اچھے !ہیں
وہ6 تکدُور پھیلی ہوئی وادیوں کی مانند، نہر کنارےکے لـگے باغوں کی ربمانند، لگائےکے ہوئے عود کے

درختوں کی مانند، پانی کنارےکے لـگے دیودار درختوںکے کی مانند ہیں۔
7 اُن کی بالٹیوں سے پانی چھلکتا رہے گا، اُن کے بیج کثرتکو کا پانی ملے گا۔ اُن کا بادشاہ اجاج سے یادہ ز

طاقت ور ہو گا، اور اُن سلطنتکی سرفراز ہو گی۔
8 الله اُنہیں مصر سے نکال لایا، اور اُنہیں جنگلی بَیل کی طاقتسی حاصل ہے۔ مخالفوہ قوموں ہڑپکو کر

کے اُن کی ہڈیاں ُچور ُچور کر دیتے ہیں، وہ اپنے تیر چلا کر اُنہیں مار لتے ڈا ہیں۔
اسرائیل9 ببر شیر یا شیرنی کی مانند دبکوہجبہے۔ کر بیٹھ جائے تو بھیکوئی اُسے چھیڑنے نہیںجرأتکی

کرتا۔ جو دےبرکتتجھے برکتاُسے ملے، اور جو تجھ لعنتپر بھیجے اُس پر لعنت “آئے۔
یہ10 سن بلقکر آپے سے باہر ہوا۔ اُس نے تالی بجا کر حقارتاپنی کا اظہار کیا اور کہا، مَیں” تجھےنے اِس

لئے بُلایا تھا کہ میرےتُو دشمنوں لعنتپر اببھیجے۔ تُو اُنہیںنے تینوں برکتبار دیہی ہے۔ دفعاب11 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 جنہیں آپ نے مجھے بُلانے کے لئے بھیجا تھا نہیں بتایا تھا
13 کہ اگر بلق اپنے محل چاندیکو اور سونے سے بھر کر بھی توبھیدےدےمجھے ربمَیں کی باتکسی کی
ورزیخلاف نہیں کر سکتا، نیتمیریخواہ اچھی ہو یا بُری۔ صرفمَیں وہ کچھ کر سکتا ہوں جو الله فرماتا ہے۔
اب14 مَیں اپنے واپسوطن چلا جاتا ہوں۔ لیکن پہلے مَیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخرکار یہ قوم آپ کی قوم کے
ساتھ کیا کرےکچھ “گی۔

بلعام کی برکتچوتھی
15 وہ بول بلعام”اُٹھا، بن بعور کا پیغام سنو، اُس کا پیغام صافصافجو دیکھتا ہے،
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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 وہ قریب نہیں یعقوبہے۔ کے

گھرانے سے ستارہ نکلے گا، اور اسرائیل سے عصائے اُٹھےشاہی گا موآبجو ماتھوںکے سیتاور تمامکے بیٹوں
کی یوں کھوپڑ کرےپاشپاشکو گا۔

ادوم18 اُس کے قبضے میں آئے گا، اُس کا دشمن سعیر اُس ملـکیتکی بنے گا جبکہ اسرائیل طاقتکی بڑھتی
جائے گی۔

یعقوب19 کے گھرانے ایکسے حکمران نکلے گا جو شہر بچےکے ہوؤں ہلاککو دےکر “گا۔
بلعام آخریکے پیغام

20 پھر بلعام عمالیقنے کو دیکھا اور عمالیق”کہا، قوموں میں اّول تھا، لیکن آخرکار وہ ختم ہو جائے “گا۔
21 پھر اُس قینیوںنے کو دیکھا اور تیری”کہا، سکونت گاہ مستحکم ہے، تیرا چٹان میں بنا مضبوطگھونسلا ہے۔
لیکن22 تُو تباہ ہو جائے جبگا اسور تجھے کرےگرفتار “گا۔
ایک23 اَور دفعہ اُس باتنے ہائے،”کی، کون زندہ رہ سکتا جبہے الله کرےیوں گا؟
24 ِکتّیم ساحلکے بحریسے جہاز آئیں گے جو اسور اور عِبر کو ذلیل 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 سے زناکاری کرنے لـگے۔ 2 یہ ایسا ہوا
کہ موآبی عورتیں اپنے دیوتاؤں کو پیشقربانیاں وقتکرتے اسرائیلیوں شریککو ہونے دعوتکی دینے لـگیں۔
اسرائیلی دعوت قبول کر کے قربانیوں سے کھانے اور دیوتاؤں کو سجدہ کرنے لـگے۔ 3 اِس یقے طر سے اسرائیلی
موآبی دیوتا بنام بعل فغور کی پوجا کرنے لـگے، رباور غضبکا اُن پر آن پڑا۔ اُس4 نے موسٰی سے کہا، اِس” قوم
کے تمام راہنماؤں کو سزائے دےموت کر سورج کی روشنی میں رب کے منے سا لٹکا، ورنہ رب کا اسرائیلیوں
پر غضبسے نہیں ٹلے “گا۔ 5 چنانچہ موسٰی اسرائیلنے کے قاضیوں سے کہا، لازم” 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 جماعت ملاقات کے خیمے دروازےکے پر جمع ہو کر رونے لـگے۔ اتفاق سے
اُسی ایکوقت آدمی وہاں سے گزرا ایکجو مِدیانی عورت کو اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ 7 یہ دیکھ کر ہارون
کا فینحاسپوتا بن اِلی جماعتعزر سے نکلا اور نیزہ پکڑ کر اُس8 اسرائیلی کے پیچھے چل پڑا۔ سمیتعورتوہ اپنے
داخلمیںخیمے ہوا فینحاستو نے اُن پیچھےکے پیچھے جا کر نیزہ اِتنے زور سے مارا کہ وہ دونوں میں سے گزر گیا۔
وقتاُس وبا پھیلنے لـگی تھی، فینحاسلیکن اِسکے عمل سے رُکوہ گئی۔ 24,000توبھی9 افراد مر تھے۔چکے
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رب10 نے موسٰی سے کہا، ہارون”11 کے فینحاسپوتے بن اِلی عزر نے اسرائیلیوں پر میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا

غیرتمیریہے۔ اپنا کر وہ اسرائیل میں دیگر معبودوں کی پوجا برداشتکو نہ کر سکا۔ اِس لئے غیرتمیری نے
اسرائیلیوں کو نیست و نابود نہیں کیا۔ 12 لہٰذا اُسے بتا دینا کہ مَیں اُس کے ساتھ سلامتی کا عہد قائم کرتا ہوں۔
اِس13 عہد تحتکے اُسے اور اُس کی اولاد کو تکابد امام کا حاصلعُہدہ رہے گا، کیونکہ اپنے خدا کی خاطر
غیرت کھا کر اُس اسرائیلیوںنے کا کفارہ “دیا۔

آدمیجس14 کو مِدیانی عورت کے ساتھ مار دیا گیا اُس کا نام زِمری بن سلو تھا، اور وہ شمعون کے قبیلے کے
ایک آبائی گھرانے سرپرستکا تھا۔ مِدیانی15 عورت کا نام کزبی تھا، اور وہ صور کی بیٹی تھی جو مِدیانیوں کے
ایک آبائی گھرانے سرپرستکا تھا۔

رب16 نے موسٰی سے کہا، 17 مِدیانیوں” کو دشمن قرار دے کر اُنہیں مار ڈالنا۔ 18 کیونکہ اُنہوں نے اپنی
چالاکیوں تمہارےسے ساتھ دشمن کا سلوکسا کیا، اُنہوں نے تمہیں بعل فغور کی پوجا کرنے پر اُکسایا اور تمہیں
اپنی بہن مِدیانی سردار کی بیٹی کزبی یعےکے ذر جسے وبا وقتپھیلتے مار دیا گیا “بہکایا۔

26
دوسری شماریمردم

1 وبا کے رببعد 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

سال20 یا اِس سے زائد کے ہیں اور جنگجو لڑنے قابلکے “ہیں۔
3-4 موسٰی اور اِلی عزر نے اسرائیلیوں کو بتایا ربکہ نے اُنہیں کیا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اُنہوں موآبنے کے

میدانی میںعلاقے یریحو منے،کے لیکنسا یائے یردندر کنارےمشرقیکے پر شماریمردم کی۔ یہ وہ اسرائیلی آدمی
تھے جو مصر نکلےسے تھے۔

اسرائیل5-7 کے پہلوٹھے روبن کے قبیلے کے 43,730 مرد تھے۔ قبیلے کے چار کنبے حنوکی، وِی، ُّ فل حصرونی
اور کرمی روبن بیٹوںکے حنوک، فلّو، حصرون اور کرمی نکلےسے ہوئے تھے۔ روبن8 کا بیٹا اِلیابفلّو باپکا تھا
کےجس9 بیٹے نموایل، داتن اور ابیرام تھے۔
داتن اور ابیرام لوگوہی تھے جماعتجنہیں نے چنا تھا اور جنہوں قورحنے کے سمیتگروہ موسٰی اور ہارون

سے جھگڑتے ہوئے ربخود سے جھگڑا کیا۔ وقتاُس10 زمین نے اپنا منہ کھول کر اُنہیں ہڑپسمیتقورح کر
لیا تھا۔ اُس ساتھی250کے بھی مر گئے آگجبتھے اُنہیںنے بھسم کر دیا۔ یوں اسرائیلسبوہ کے لئے عبرت
انگیز مثال بن گئے تھے۔ لیکن11 قورح پوریکی نسل مٹائی نہیں گئی تھی۔

شمعون12-14 قبیلےکے قبیلےتھے۔مرد22,200کے کے پانچ کنبے نموایلی، یمینی، یکینی، زارحی اور شمعونساؤلی
بیٹوںکے نموایل، یمین، یکین، زارح اور ساؤل نکلےسے ہوئے تھے۔

جد15-18 قبیلےکے 40,500کے مرد تھے۔ قبیلے ساتکے کنبے صفونی، حجی، ُسونی، اُزنی، ارودیعیری، اور
یلی ار جد بیٹوںکے 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 سے پہلے کنعان میں
مر تھے۔گئے قبیلے تینکے کنبے فارصیسیلانی، اور زارحی یہوداہ بیٹوںکے فارصسیلہ، زارحاور نکلےسے تھے۔ہوئے
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فارص بیٹوںدوکے حمولاورحصرون دوسے اورحصرونیکنبے نکلےحمولی تھے۔ہوئے اِشکار23-25 قبیلےکے

کے 64,300 مرد تھے۔ قبیلے کے چار کنبے تولعی، فُوّی، یسوبی اور ِسمرونی اِشکار کے بیٹوں تولع، فُوّہ، یسوب اور
ِسمرون سے نکلے ہوئے تھے۔

زبولون26-27 قبیلےکے 60,500کے مرد تھے۔ قبیلے کے تین کنبے سردی، ایلونی اور یہلی ایلی زبولون بیٹوںکے
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 ِحفریاور مکیریتھے۔ منسّی کے بیٹے مکیر سے ِجلعادیجبکہ مکیر کے بیٹے ِجلعاد نکلےسے
ہوئے تھے۔ باقی کنبے ِجلعاد کے بیٹوںچھ اِیعزر، اسریخلق، ایل، ِسکم، سمیدع اور ِحفر نکلےسے ہوئے تھے۔
ِحفر ِصلاِفحاد باپکا تھا۔ ِصلاِفحاد کا کوئی بیٹا نہیں بلـکہ پانچ بیٹیاں محلاہ، نوعاہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور تِرضہ تھیں۔
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 اور تحن سے جبکہ عیرانی سوتلح کے بیٹے عیران نکلےسے ہوئے تھے۔
بن38-41 یمین قبیلےکے 45,600کے مرد تھے۔ قبیلے ساتکے کنبے بالعی، اشبیلی، اخیرامی، سوفامی، حوفامی،

اردی اور نعمانی تھے۔ پہلے پانچ کنبے بن یمین کے بیٹوں بالع، اشبیل، اخیرام، ُسوفام اور حوفام سے اردیجبکہ اور
نعمانی بالع کے بیٹوں سے نکلے ہوئے تھے۔

دان42-43 کے قبیلے کے 64,400 مرد سبتھے۔ دان کے بیٹے ُسوحام سے نکلے ہوئے تھے، اِس لئے سوحامی
کہلاتے تھے۔

آشر44-47 قبیلےکے کے 53,400 مرد تھے۔ قبیلے کے پانچ کنبے یِمنی، اِسوی، یعی، بر حبری اور ملـکی ایلی تھے۔
پہلے تین کنبے آشر کے بیٹوں یِمنہ، اِسوی اور یعہ بر سے جبکہ باقی یعہ بر کے بیٹوں ِحبر اور ملـکی ایل سے نکلے ہوئے
تھے۔ آشر ایککی بیٹی بنام سِرح بھی تھی۔

نفتالی48-50 کے قبیلے کے 45,400 مرد تھے۔ قبیلے کے چار کنبے یحصی ایلی، یصریجونی، اور ِسلیمی نفتالی
کے بیٹوں یحصی ایل، جونی، یصر اور ِسلیم سے نکلے ہوئے تھے۔

اسرائیلی51 مردوں کی کُل تعداد 6,01,730 تھی۔
رب52 نے موسٰی سے کہا، ملـِکجب”53 کنعان کو تقسیم کیا جائے گا تو زمین اِن کی تعداد مطابقکے دینا

ہے۔ بڑے54 قبیلوں کو چھوٹے نسبتکی یادہ ز زمین دی جائے۔ ہر قبیلے کا علاقہ اُس کی تعداد مطابقتسے
رکھے۔ 55-56 قرعہ لنے ڈا سے فیصلہ کیا جائے کہ ہر قبیلے کو کہاں زمین ملے گی۔ لیکن ہر قبیلے کے علاقے کا
رقبہ اِس پر مبنی ہو کہ قبیلے کے کتنے افراد “ہیں۔

لاوی57 کے قبیلے کے تین کنبے جَیرسونی، قِہاتی اور مِراری لاوی کے بیٹوں قِہاتجَیرسون، اور مِراری سے
نکلے ہوئے تھے۔ اِس58 کے علاوہ لِبنی، حبرونی، محلی، مُوشی اور قورحی بھی لاوی کے کنبے تھے۔ قِہات عمرام
باپکا تھا۔ عمرام59 عورتلاوینے یوکبد شادیسے کی مصرجو میں پیدا ہوئی تھی۔ اُن کے دو بیٹے ہارون اور
موسٰی ایکاور بیٹی مریم پیدا ہوئے۔ ہارون60 کے بیٹے ندب، ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر تھے۔ ندبلیکن61 اور ابیہو
رب کو بخور کی ناجائز پیشقربانی کرنے باعثکے مر گئے۔ یوں62 لاو مردوںکے کی کُل تھی۔23,000تعداد
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اِن میں تھےشاملسبوہ ایکجو ماہ یا اِس زائدسے تھے۔کے اسرائیلیوںدوسرےاُنہیں الـگسے گنا گیا، کیونکہ
اُنہیں اسرائیل میراثمیں میں زمین نہیں ملنی تھی۔

یوں63 موسٰی اور اِلی عزر موآبنے کے میدانی علاقے میں یریحو کے منے سا لیکن یائے در یردن کے مشرقی
کنارے پر اسرائیلیوں کی مردم شماری کی۔ لوگوں64 کو گنتے گنتے اُنہیں معلوم ہوا کہ لوگجو دشِت صین میں
موسٰی اور ہارون کی پہلی شماریمردم میں گنے تھےگئے ہیں۔چکےمرسبوہ نےرب65 کہا تھا کہ سبوہ کے
یگستانسب 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۔ ِصلاِفحاد یوسف 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 دروازےکے 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
ہوئے تھے۔ وہ اِس سبب سے نہ مرا بلـکہ اپنے ذاتی گناہ کے باعث۔ جب وہ مر گیا تو اُس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔
4 کیا ٹھیکیہ ہے ہمارےکہ خاندان میں بیٹا نہ ہونے باعثکے ہمیں زمین نہ ملے باپہمارےاور کا نام و نشان
مٹ جائے؟ ہمیں باپہمارےبھی کے دیگر رشتے داروں کے ساتھ زمین “دیں۔

5 موسٰی نے اُن کا ربمعاملہ کے منے پیشسا کیا 6 ربتو اُسنے سے کہا، باتجو”7 ِصلاِفحاد کی بیٹیاں کر
رہی ہیں درستوہ اُنہیںہے۔ ضرور اُن باپکے کے رشتے داروں کے ساتھ زمین ملنی ہئے۔ چا باپاُنہیں کا ورثہ
مل جائے۔ اسرائیلیوں8 کو بھی بتانا بھیجبکہ 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 میراثکی مل جائے۔ 10 اگر اُس
کے بھائی بھی نہ ہوں تو اُس باپکے کے بھائیوں کو اُس میراثکی مل جائے۔ 11 اگر یہ بھی نہ ہوں تو اُس کے
سب سے قریبی 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 پھر رب نے موسٰی سے کہا، عباریم” پہاڑیکے سلسلے کے اِس پہاڑ پر چڑھ کر ملـکاُس پر نگاہ ڈال جو

مَیں اسرائیلیوں کو دوں گا۔ 13 اُسے دیکھنے کے بعد تُو بھی اپنے بھائی ہارون کی طرح کوچ کر کے باپاپنے دادا
سے جا ملے گا، 14 کیونکہ تم دونوں نے دشِت صین میرےمیں حکم ورزیخلافکی کی۔ پوریجبوقتاُس
جماعت نے مریبہ میرےمیں خلاف گلہ شکوہ کیا تو تُو نے چٹان سے پانی لتے نکا وقت لوگوں کے منے سا میری
قدوسیت قائم نہ “رکھی۔ مریبہ) دشِت صین قادسکے میں چشمہ (ہے۔

15 موسٰی ربنے سے کہا، اے”16 رب، تمام جانوں کے جماعتخدا، پر کسی آدمی کو مقرر کر 17 جو اُن
کے آگے جنگآگے کے لئے نکلے اور اُن کے آگے آگے واپس آ جائے، جو اُنہیں باہر لے جائے اور واپس لے
آئے۔ ربورنہ جماعتکی اُن بھیڑوں کی مانند ہو گی جن کا کوئی چرواہا نہ “ہو۔

جواب18 ربمیں نے موسٰی سے کہا، یشوع” بن نون کو چن میںجسلے میرا روح ہے، اور اپنا ہاتھ اُس پر
رکھ۔ اُسے19 اِلی عزر امام جماعتپوریاور کے منے سا کھڑا کر کے اُن کے برُو رُو ہی اُسے راہنمائی کی داریذمہ
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دے۔ 20 اپنے اختیار میں سے کچھ دےاُسے تاکہ اسرائیل جماعتپوریکی اُس اطاعتکی کرے۔ رب21 کی
مرضی جاننے کے لئے وہ اِلی عزر امام کے منے سا کھڑا ہو گا تو اِلی ربعزر کے منے سا اُوریم اور ُمیم ت استعمال کر
کے اُس کی مرضی یافت کرےدر گا۔ اُسی کے حکم پر یشوع اور اسرائیل کی پوری جماعت خیمہ گاہ سے نکلیں
گے واپساور آئیں “گے۔

22 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے یشوع چنکو 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

موسٰینےرب1 کہا،سے اسرائیلیوں”2 کو بتانا، خیال رکھو کہ تم اوقاتمقررہ پر مجھے پیشقربانیاںوالیجلنے
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 بےعیبجو پورےہوں طور پر جلا دینا۔ ایک4 کو صبح پیشوقتکے کرنا

اور دوسرے کو سورج کے ڈوبنے کے عین بعد۔ 5 بھیڑ کے بچے کے ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش 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 چڑھائی گئی۔ اِس جلنے والی قربانی کی
ربخوشبو کو پسند ہے۔ ساتھ7-8 ایکہی شرابلٹر بھی نذر کے طور پر قربان گاہ پر ڈالی صبحجائے۔ اور شام
کی یہ قربانیاں دونوں ہی اِس یقے طر پیشسے کی جائیں۔

سبت یعنی ہفتے کی قربانی
سبت9 دنکے بھیڑ کے دو اَور بچے چڑھانا۔ وہ بےعیببھی ایکاور سال کے ہوں۔ ساتھ ہی َمے اور غلہ کی

نذریں پیشبھی کی جائیں۔ غلہ کی نذر کے لئے 3 کلو گرام بہترین میدہ تیل ساتھکے ملایا جائے۔ بھسم10 ہونے
والی یہ قربانی ہر ہفتے پیشدنکے کرنی ہے۔ یہ روزمرہ کی قربانیوں کے علاوہ ہے۔

ہر ماہ پہلےکے دن کی قربانی
11 ہر ماہ کے شروع میں رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر دو جوان بَیل، ایک مینڈھا اور بھیڑ کے

یکسات سالہ پیشبچے سبکرنا۔ نقصبغیر کے ہوں۔ 12 ہر جانور کے ساتھ غلہ کی پیشنذر جسکرنا کے
لئے تیل میں ملایا گیا بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ ہر بَیل کے ساتھ ساڑھے 4 کلو گرام، ہر مینڈھے کے ساتھ
3 کلو گرام 13 اور بھیڑ کے ہر بچے کے ساتھ ڈیڑھ کلو گرام پیشمیدہ کرنا۔ بھسم ہونے والی یہ 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 ایکساتھکے لٹر پیشَمے کرنا۔ یہ قربانی سال میں ہر مہینے پہلےکے دن موقعکے
پیشپر کرنی ہے۔ 15 اِس قربانی اور روزمرہ کی قربانیوں کے علاوہ رب ایککو بکرا گناہ کی قربانی کے طور پر
پیش کرنا۔

فسح کی قربانیاں
پہلے16 مہینے کے چودھویں دن فسح کی عید منائی جائے۔ اگلے17 پورےدن ہفتے کی وہ عید شروع ہوتی ہے

جس کے دوران تمہیں صرف بےخمیری 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 ایکبَیل، مینڈھا اور بھیڑ ساتکے
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یکسالہ پیشبچے سبکرنا۔ نقصبغیر کے ہوں۔ 20 ہر جانور کے ساتھ غلہ کی نذر پیشبھی جسکرنا کے لئے
تیل کے ساتھ ملایا گیا بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ ہر بَیل کے ساتھ ساڑھے 4 کلو گرام، ہر مینڈھے کے ساتھ
3 کلو گرام 21 اور بھیڑ کے ہر بچے کے ساتھ ڈیڑھ کلو گرام پیشمیدہ کرنا۔ 22 گناہ کی قربانی کے طور پر ایک
بکرا پیشبھی کرنا تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔ 23-24 اِن تمام قربانیوں کو عید کے دوران ہر پیشروز کرنا۔ یہ
روزمرہ کی بھسم ہونے والی قربانیوں کے علاوہ 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 تم رب کو اپنی فصل کی پہلی پیشپیداوار کرتے ہو تو کام نہ

کرنا مُقّدسبلـکہ اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ اُس27-29 دن دو جوان ایکبَیل، مینڈھا اور بھیڑ ساتکے یکسالہ
بچے قربان گاہ پورےپر طور پر جلا دینا۔ اِس کے ساتھ غلہ اور َمے کی وہی پیشنذریں کرنا جو فسح کی عید پر
پیشبھی کی جاتی ہیں۔ اِس30 کے ربعلاوہ ایککو بکرا گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھانا۔

31 یہ تمام قربانیاں روزمرہ کی بھسم ہونے والی قربانیوں اور اُن کے ساتھ والی غلہ اور َمے کی نذروں کے علاوہ
ہیں۔ بےعیبوہ ہوں۔

29
نئے سال کی عید کی قربانیاں

ساتویں1 ماہ بھیدنپندرھویںکے نہکام کرنا اجتماعمُقّدسبلـکہ لئےکے پھونکےنرسنگےدناِسہونا۔اکٹھے
جائیں۔ بھسمکورب2 ہونے والی پیشقربانی کی کیجسجائے خوشبو اُسے پسند ہو ایکیعنی جوان ایکبَیل،
مینڈھا اور بھیڑ ساتکے یکسالہ بچے۔ نقصسب کے بغیر ہوں۔ 3 ہر جانور کے ساتھ غلہ کی نذر پیشبھی کرنا
جس کے لئے تیل کے ساتھ ملایا گیا بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ بَیل کے ساتھ ساڑھے 4 کلو گرام، مینڈھے
3ساتھکے کلو گرام اور4 بھیڑ کے ہر بچے ساتھکے ڈیڑھ کلو گرام پیشمیدہ کرنا۔ ایک5 بکرا بھی گناہ کی قربانی
کے طور پیشپر کرنا تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔ 6 یہ قربانیاں روزانہ اور ہر ماہ کے پہلے دن کی قربانیوں اور اُن
کے ساتھ کی غلہ اور َمے کی نذروں کے علاوہ ہیں۔ اِن کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

کفارہ دنکے کی قربانیاں
ساتویں7 مہینے کے دسویں مُقّدسدن اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ اِس دن کام نہ کرنا اور اپنی جان کو دُکھ

دینا۔ رب8-11 کو وہی پیشقربانیاں کرنا اِسیجو مہینے کے پہلے پیشدن کی جاتی ایکصرفہیں۔ فرق ہے،
اِس ایکدن نہیں بلـکہ بکرےدو گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کئے جائیں تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔ ایسی
ربقربانیاں کو پسند ہیں۔

یوں جھونپڑ کی عید کی قربانیاں
ساتویں12 مہینے کے پندرھویں دن بھی کام نہ کرنا مُقّدسبلـکہ اجتماع کے لئے اکٹھے ساتہونا۔ ربتکدن

کی تعظیم میں عید منانا۔ عید13 کے پہلے ربدن کو 13 جوان بَیل، 2 مینڈھے اور 14 بھیڑ کے یکسالہ بچے بھسم
ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کرنا۔ اِن کی خوشبو اُسے پسند نقصسبہے۔ 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
ساڑھے 4 کلو گرام، ہر مینڈھے کے ساتھ 3 کلو گرام 15 اور بھیڑ کے ہر بچے کے ساتھ ڈیڑھ کلو گرام پیشمیدہ
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کرنا۔ اِس16 کے ایکعلاوہ بکرا بھی گناہ کی قربانی کے طور پیشپر کرنا۔ یہ قربانیاں روزانہ کی بھسم ہونے والی
قربانیوں اور اُن ساتھکے والی غلہ اور َمے کی نذروں کے علاوہ ہیں۔ عید17-34 باقیکے دنچھ یہی پیشقربانیاں
کرنی ہیں۔ لیکن ہر ایکدن بَیل کم ہو دوسرےیعنی دن 12، تیسرے دن 11، چوتھے دن 10، پانچویں دن 9،
چھٹے دن 8 اور ساتویں دن 7 بَیل۔ ہر دن گناہ کی قربانی کے لئے بکرا اور معمول کی روزانہ کی قربانیاں پیشبھی
کرنا۔ 35 عید کے آٹھویں دن کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ رب36 ایککو جوان بَیل،
ایک مینڈھا اور بھیڑ ساتکے یکسالہ بچے بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کرنا۔ اِن کی ربخوشبو کو
پسند نقصسبہے۔ کے بغیر ہوں۔ ساتھ37-38 ہی وہ تمام قربانیاں پیشبھی کرنا پہلےجو پیشدن ہیں۔جاتیکی
39 یہ سب وہی قربانیاں ہیں جو تمہیں رب کو اپنی عیدوں پر پیش کرنی ہیں۔ یہ اُن تمام قربانیوں کے علاوہ ہیں
جو تم دلی خوشی سے یا مَنت مان کر دیتے ہو، چاہے وہ بھسم ہونے والی، غلہ کی، َمے کی یا سلامتی کی قربانیاں
کیوں نہ “ہوں۔

40 موسٰی ربنے کی یہ ہدایاتتمام اسرائیلیوں کو بتا دیں۔
30

مَنت ماننے کے قواعد
1 پھر موسٰی قبیلوںنے سرداروںکے سے کہا، رب” فرماتا ہے،
2 اگر کوئی ربآدمی کو کچھ دینے مَنتکی مانے یا کسی چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائے تو وہ باتاپنی

پر قائم رہ کر اُسے پورا کرے۔
3 اگر کوئی جوان عورت تکابجو اپنے باپ کے گھر میں رہتی ربہے کو کچھ دینے کی مَنت مانے یا

کسی چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائے 4 تو لازم ہے کہ وہ اپنی مَنت یا قَسم کی باتہر پوری شرطکرے۔
یہ ہے کہ اُس باپکا اِس بارےکے میں سن اعتراضکر نہ کرے۔ لیکن5 اگر اُس باپکا یہ سن کر اُسے ایسا
کرنے سے کرےمنع تو اُس کی مَنت یا قَسم منسوخ ہے، اور وہ اُسے پورا کرنے بَریسے ربہے۔ اُسے معاف
کرے گا، کیونکہ اُس باپکے نے اُسے منع کیا ہے۔

ہو6 سکتا غیرشادیکسیکہہے عورتشدہ مَنتنے مانی کسییا سےچیز پرہیز قَسمکیکرنے کھائی، چاہے
اُس دانستہنے طور پر یا سمجھےبےسوچے ایسا کیا۔ اِس بعدکے عورتاُس شادینے کر لی۔ شادی7 حالتشدہ
میں بھی لازم ہے کہ وہ اپنی مَنت یا قَسم کی باتہر پوری شرطکرے۔ یہ ہے کہ اُس 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۔ کرےمعافاُسے گا۔ 9 کسیاگر بیوہ یا طلاق شدہ
عورت مَنتنے مانی یا کسی چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائی تو لازم ہے کہ وہ اپنی باتہر پوری کرے۔

10 اگر شادیکسی عورتشدہ مَنتنے مانی یا کسی چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائی 11 تو لازم ہے کہ
وہ اپنی پوریباتہر شرطکرے۔ یہ اُسکہہے کا اِسشوہر بارےکے سنمیں اعتراضکر 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۔ اُسے کرےمعاف گا، کیونکہ اُس کے شوہر نے اُسے منع کیا ہے۔ 13 چاہے بیوی نے کچھ دینے کی
مَنت مانی ہو یا کسی چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائی ہو، اُس کے شوہر کو اُس کی تصدیق یا اُسے منسوخ
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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 بیویکی اپنی باتہر پوری کرے۔ شوہر نے اگلے 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 کے اصول ہیں جو غیرشادی شدہ
حالت میں باپاپنے کے گھر میں رہتی ہیں یا شادیجو شدہ ہیں۔

31
مِدیانیوں جنگسے

رب1 نے موسٰی سے کہا، مِدیانیوں”2 سے اسرائیلیوں کا بدلہ لے۔ اِس کے بعد تُو کوچ کر کے باپاپنے دادا
سے جا ملے “گا۔

چنانچہ3 موسٰی اسرائیلیوںنے ہتھیاروں”کہا،سے آدمیوںکچھاپنےسے لیسکو کرو تاکہ مِدیانوہ جنگسے
کر ربکے کا بدلہ لیں۔ 4 ہر قبیلے کے 1,000 جنگمرد لڑنے کے لئے “بھیجو۔

5 چنانچہ ہر قبیلے مسلح1,000کے مرد یعنی 12,000کُل آدمی چنے گئے۔ تب6 موسٰی جنگاُنہیںنے لڑنے
کے لئے بھیج دیا۔ اُس نے اِلی عزر امام کے فینحاسبیٹے بھیکو اُن ساتھکے جسبھیجا پاسکے مقدِس کی کچھ
چیزیں اور اعلان کرنے بِگلکے تھے۔ اُنہوں7 ربنے کے حکم مطابقکے مِدیانیوں کیجنگسے اور تمام آدمیوں
موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔ 8 اِن میں مِدیانیوں کے پانچ بادشاہ اِوی، رقم، صور، حور اور ربع تھے۔ بلعام بن بعور
کو بھی جان سے مار دیا گیا۔

اسرائیلیوں9 نے مِدیانی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے اُن کے تمام گائےبَیل، یاں بکر بھیڑ اور لُوٹمال 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 سمیتجانوروں موسٰی، اِلی امامعزر اسرائیلاور جماعتپوریکی پاسکے آئےلے خیمہجو میںگاہ انتظار کر
رہے تھے۔ تکابھی موآبوہ میدانیکے علاقے میں یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر یریحو کے منے ٹھہرےسا
ہوئے تھے۔ 13 موسٰی، اِلی عزر جماعتاور کے تمام سردار اُن کا استقبال کرنے کے لئے خیمہ گاہ سے نکلے۔

اُنہیں14 دیکھ کر موسٰی کو ہزار ہزار اور َسو َسو افراد پر مقرر افسران پر غصہ آیا۔ اُس15 نے کہا، آپ” نے
تمام عورتوں کو کیوں بچائے رکھا؟ 16 اُن ہی 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 کو جان سے
مار دو۔ اُن تمام عورتوں کو موتبھی گھاٹکے اُتارنا جو یاں کنوار نہیں ہیں۔ لیکن18 تمام یوں کنوار کو بچائے
رکھنا۔ بھینےجس19 کسی کو مار دیا یا لاشکسی کو چھوا ہے ساتوہ تکدن خیمہ گاہ کے باہر رہے۔
تیسرے اور ساتویں دن آپاپنے کو اپنے سمیتقیدیوں گناہ کرنا۔صافپاکسے 20 لباسہر اور ہر چیز پاککو
صاف کرنا جو چمڑے، یوں بکر بالوںکے یا لـکڑی کی “ہو۔

21 پھر اِلی عزر امام واپسسےجنگنے آنے والے مردوں سے ربشریعتجو”کہا، موسٰینے اُسدیکو
مطابقکے بھیجو22-23 نہیںجلچیز جاتی میںآگاُسے گزارسے دینا میںاِسجائے۔ہوصافپاکتاکہ سونا،
چاندی، پیتل، لوہا، ٹین اور سیسہ شامل ہے۔ پھر اُس پر ناپاکی دُور کرنے کا پانی چھڑکنا۔ باقی تمام چیزیں پانی میں
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سے گزار دینا تاکہ صافپاکوہ ہو جائیں۔ ساتویں24 دن لباساپنے کو دھونا تو صافپاکتم ہو کر خیمہ گاہ
میں داخل ہو سکتے “ہو۔

لوٹے ہوئے مال کی تقسیم
نےرب25 موسٰی سے کہا، تمام”26 قیدیوں اور لُوٹے ہوئے جانوروں کو اِسگن۔ میں اِلی عزر امام اور قبائلی

کنبوں سرپرستکے تیری مدد کریں۔ 27 سارا مال دو برابر کے حصوں میں تقسیم ایککرنا، حصہ فوجیوں کے
لئے اور دوسرا باقی جماعت کے لئے ہو۔ فوجیوں28 کے حصے کے پانچ پانچ َسو قیدیوں میں ایکایکسے نکال کر
رب کو دینا۔ اِسی طرح پانچ پانچ َسو بَیلوں، گدھوں، بھیڑوں اور یوں بکر میں ایکایکسے نکال ربکر کو دینا۔
اُنہیں29 اِلی عزر امام کو دینا تاکہ وہ رباُنہیں کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ جماعتباقی30 کے
حصے پچاسپچاسکے قیدیوں میں ایکایکسے نکال ربکر کو دینا، اِسی پچاسپچاسطرح بَیلوں، گدھوں،
بھیڑوں اور یوں بکر دوسرےیا جانوروں میں ایکایکبھیسے نکال ربکر کو دینا۔ اُنہیں اُن یوں لاو کو دینا جو
رب مقدِسکے 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 گنے۔گدھے 35 اِن یاںقیدی32,000علاوہکے بھیکنوار تھیں۔ فوجیوں36-40 تمامکو چیزوں کا آدھا
ملحصہ گیا 3,37,500یعنی یاں، بکر 36,000بھیڑ 30,500گائےبَیل، گدھے قیدی16,000اور یاں۔ کنوار
اِن میں سے اُنہوں نے 675 یاں، بکر بھیڑ 72 گائےبَیل، 61 گدھے اور 32 ربلڑکیاں کو دیں۔ 41 موسٰی ربنے
کا یہ حصہ اِلی عزر امام کو اُٹھانے والی قربانی کے طور دےپر ربطرحجسدیا، نے حکم دیا تھا۔ باقی42-47
جماعت کو بھی لُوٹے ہوئے مال کا آدھا ملحصہ گیا۔ موسٰی پچاسپچاسنے قیدیوں اور جانوروں میں ایکسے
ایک نکال کر اُن یوں لاو دےکو دیا ربجو کا مقدِس لتے سنبھا تھے۔ اُس نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے حکم
دیا تھا۔

48 پھر وہ افسر موسٰی پاسکے آئے جو لشکر کے ہزار ہزار اور َسو َسو آدمیوں پر مقرر تھے۔ اُنہوں49 اُسنے سے
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۔ اِس50 لئے ربہم کو سونے کا تمام یور ز قربان کرنا ہتے چا ہیں فتحہمیںجو پانے پر ملا ًتھا مثلا سونے
کے بازوبند، کنگن، مُہر لگانے کی انگوٹھیاں، بالیاں اور ہار۔ یہ سب کچھ ربہم 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 لے لیں۔ 52 جو چیزیں اُنہوں نے افسران کے لُوٹے
ہوئے مال میں ربسے کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر پیش کیں اُن کا پورا ًوزن تقریبا 190 کلو گرام تھا۔
افسرانصرف53 نے ایسا کیا۔ باقی فوجیوں نے لُوٹاپنا کا مال اپنے لئے رکھ لیا۔ 54 موسٰی اور اِلی عزر افسران کا
یہ ملاقاتسونا خیمےکے میں لے آئے تاکہ ربوہ کو اُس کی قوم کی یاد دلاتا رہے۔

32
یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر آباد قبیلے

روبن1 اور جد کے قبیلوں پاسکے بہت سے مویشی تھے۔ جب اُنہوں نے دیکھا کہ یعزیر اور ِجلعاد کا علاقہ
مویشی لنے پا کے لئے اچھا ہے 2 تو اُنہوں نے موسٰی، اِلی عزر امام اور جماعت کے راہنماؤں پاسکے آ کر کہا،
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علاقےجس”3-4 ربکو اسرائیلنے جماعتکی کے آگے دیشکستآگے ہے مویشیوہ 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 پاسکے مویشی ہیں۔ 5 آپاگر کی نظرِ کرم ہم پر ہو تو ہمیں یہ علاقہ دیا جائے۔ یہ
ملـکیتہماری بن جائے اور ہمیں یائے در یردن کو پار کرنے پر مجبور نہ کیا “جائے۔

6 موسٰی جدنے اور روبن افرادکے سے کیا”کہا، تم یہاں پیچھے رہ کر اپنے بھائیوں کو چھوڑنا ہتے چا وہجبہو
جنگ لڑنے کے لئے آگے نکلیں گے؟ جبوقتاِس7 اسرائیلی یائے در یردن کو پار کر کے ملـکاُس میں داخل
ہونے والے ہیں ربجو نے اُنہیں دیا ہے تو تم کیوں اُن کی حوصلہ شکنی کر رہے ہو؟ باپتمہارے8 دادا نے
بھی یہی کچھ مَیںجبکیا نے قادساُنہیں برنیع ملـکسے بارےکے معلوماتمیں حاصل کرنے کے لئے بھیجا۔
اِسکال9 کی وادی میں پہنچ ملـککر تفتیشکی کرنے کے بعد اُنہوں نے اسرائیلیوں کی حوصلہ شکنی کی تاکہ
وہ ملـکاُس میں داخل نہ ہوں ربجو اُنہیںنے دیا تھا۔ اُس10 ربدن غصےنے میں آ کر قَسم کھائی، 11 اُن’
آدمیوں میں سے جو مصر سے نکل آئے ہیں کوئی ملـکاُس کو نہیں دیکھے جسگا کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا
کر ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے کیا تھا۔ کیونکہ اُنہوں پورینے وفاداری میریسے پیروی نہ صرفکی۔ وہ جن
کی عمر سال20وقتاِس سے کم داخلہے ہوں گے۔ بزرگوں12 میں کالبصرفسے بن یفُنّہ قنِزّی اور یشوع بن
ملـکنون میں داخل ہوں گے، اِس لئے کہ اُنہوں پورینے وفاداری پیرویمیریسے ‘کی۔ ربوقتاُس13 کا
غضب اُن پر آن پڑا، اور اُنہیں تکسال40 یگستان ر مارےمارےمیں پھرنا پڑا، تکجب کہ وہ تمام نسل ختم نہ
ہو اُسنےجسگئی غلطنزدیککے 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 پیرویکی سے ہٹو گے تو وہ دوبارہ اِن لوگوں کو
یگستان ر میں ہنے دےر گا، اور تم اِن ہلاکتکی باعثکا بنو “گے۔

اِس16 کے بعد روبن اور جد افرادکے دوبارہ موسٰی پاسکے آئے اور کہا، یہاںہم” فی الحال مویشیاپنے کے
لئے باڑے اور اپنے بال بچوں کے لئے شہر بنانا ہتے چا ہیں۔ 17 اِس کے بعد ہم مسلح ہو کر اسرائیلیوں کے آگے
آگے چلیں گے اور ایکہر کو اُس کی اپنی تکجگہ پہنچائیں گے۔ اِتنے ہمارےمیں بال ہمارےبچے شہروں کی
فصیلوں ملـکاندرکے مخالفکے باشندوں محفوظسے رہیں گے۔ تکوقتاُسہم18 اپنے گھروں نہیںکو لوٹیں
تکجبگے ہر اسرائیلی اُسکو کی موروثی زمین نہ مل جائے۔ ہمدوسرے،19 خود اُن ساتھکے یائے یردندر
مغربکے میراثمیں میں کچھ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی موروثی زمین یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر
مل چکی “ہے۔

یہ20 سن کر موسٰی نے کہا، اگر” تم ایسا ہی کرو گے ٹھیکتو ہے۔ ربپھر کے منے جنگسا کے لئے تیار ہو
جاؤ باندھہتھیارسباور21 ربکر کے منے سا یائے یردندر کو پار کرو۔ تکوقتاُس 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 علاقہ رب 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۔
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25 جد اور روبن کے افراد نے موسٰی سے کہا، آپہم” کے خادم ہیں، ہم اپنے آقا کے حکم کے مطابق ہی

کریں گے۔ ہمارے26 بال بچے اور مویشی یہیں ِجلعاد کے شہروں میں رہیں گے۔ آپلیکن27 کے خادم مسلح ہو
کر یا در کو پار کریں گے رباور کے منے جنگسا کریں گے۔ سبہم کچھ ویسا ہی کریں گے ہمارےجیسا آقا
نے ہمیں حکم دیا “ہے۔

تب28 موسٰی نے اِلی عزر امام، یشوع بن نون اور قبائلی کنبوں کے سرپرستوں 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 کریں ملـکاور پر
قبضہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو میراثاُنہیں میں ِجلعاد کا علاقہ دو۔ لیکن30 اگر وہ ایسا نہ یں کر تو پھر اُنہیں ملـِک
کنعان ہی تمہارےمیں ساتھ موروثی زمین “ملے۔

31 جد اور روبن کے افراد نے اصرار کیا، آپ” کے خادم سب کچھ کریں گے ربجو نے کہا ہے۔ 32 ہم
مسلح ہو کر رب کے منے سا یائے در یردن کو پار یں کر گے اور کنعان ملـککے میں داخل ہوں گے، اگرچہ
ہماری موروثی زمین یردن کے کنارےمشرقی پر ہو “گی۔

تب33 موسٰی نے جد، روبن اور منسّی کے آدھے قبیلے کو یہ علاقہ دیا۔ اُس میں وہ ملـکپورا شامل جستھا
پر پہلے یوں امور کا بادشاہ سیحون اور بسن کا بادشاہ عوج حکومت کرتے تھے۔ اِن شکست ممالـکخوردہ کے
سمیتدیہاتوں تمام شہر اُن کے حوالے کئے گئے۔

34 جد کے قبیلے نے دیبون، عطارات، عروعیر، عطرات35 شوفان، یعزیر، یگبہا، بیت36 نِمرہ اور بیت ہاران
شہروںکے کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اُنہوں نے اُن فصیلیںکی بنائیں اور اپنے مویشیوں کے لئے باڑے بھی۔ روبن37 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 نے یوں مکیر کو ِجلعاد کی دےسرزمین دی، اور وہ وہاں آباد ہوئے۔ 41 منسّی ایککے
آدمی بنام یائیر نے اِس علاقے میں کچھ بستیوں پر قبضہ کر اُنہیںکے حووت’ ‘یائیر یعنی یائیر’ 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 سے نکل 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

پہلے3 مہینے کے پندرھویں دن رعمسیساسرائیلی سے روانہ ہوئے۔ یعنی فسح کے دن کے بعد کے دن بڑےوہ
اختیار ساتھکے تمام مصریوں کے دیکھتے گئے۔چلےدیکھتے وقتاُسمصری4 اپنے پہلوٹھوں دفنکو کر رہے تھے،
ربکیونکہ پہلوٹھوںنے کو مار کر اُن دیوتاؤںکے عدالتکی کی تھی۔



ِگنتی 33:5 211 ِگنتی 34:2
رعمسیس5 سے اسرائیلی ُسکات پہنچ گئے جہاں اُنہوں نے پہلی مرتبہ ڈیرےاپنے لگائے۔ وہاں6 سے وہ ایتام

پہنچے یگستانجو ر کنارےکے پر واقع ہے۔ ایتام7 سے واپسوہ مُڑ کر ہخـیروتفی طرفکی بڑھے بعلجو صفون
مشرقکے میں ہے۔ وہ مجدال قریبکے خیمہ زن ہوئے۔ 8 پھر وہ فی ہخـیروت سے کوچ کر کے سمندر میں سے
گزر گئے۔ اِس کے بعد وہ تین دن ایتام کے یگستان ر میں سفر کرتے کرتے مارہ پہنچ گئے اور وہاں اپنے خیمے
لگائے۔ 9 مارہ سے وہ ایلیم چلے گئے جہاں 12 چشمے اور کھجور کے درخت70 تھے۔ وہاں ٹھہرنے کے بعد
10 وہ بحرِ ُلزم ق ساحلکے پر خیمہ زن ہوئے، 11 پھر دشِت صین میں پہنچ گئے۔

12 اُن کے اگلے مرحلے یہ :تھے دُفقہ، 13-37 الوس، رفیدیم جہاں پینے کا پانی دست یاب نہ تھا، دشِت سینا،
قبروت ہتاوہ، رِمّونرِتمہ،حصیرات، فارص، لِبناہ، رِّسہ، قہیلاتہ، پہاڑ،سافر مقہیلوت،حرادہ، تارح،تحت، مِتقَہ،
حشمونہ، موسیروت، بنی یعقان، حور َہجِدجاد، یُطباتہ، عبرونہ، عصیون جابر، دشِت صین میں قادسواقع اور ہور
پہاڑ جو ادوم کی سرحد پر واقع ہے۔

ربوہاں38 ہاروننے امام کو حکم دیا کہ وہ ہور پہاڑ پر چڑھ جائے۔ وہیں وہ پانچویں ماہ پہلےکے فوتدن
ہوا۔ اسرائیلیوں کو مصر نکلےسے سال40 گزر چکے تھے۔ وقتاُس39 ہارون سال123 کا تھا۔

40 اُن دنوں میں عراد کے کنعانی بادشاہ نے سنا کہ ملـکمیرےاسرائیلی بڑھطرفکی رہے ہیں۔ وہ کنعان
جنوبکے حکومتمیں کرتا تھا۔

41-47 ہور پہاڑ سے روانہ ہو کر اسرائیلی ذیل کی جگہوں :ٹھہرےپر ضلمونہ، فُونون، اوبوت، عیّے عباریم جو
موآب کے علاقے میں تھا، دیبون جد، علمون دِبلاتائم اور نبو قریبکے واقع عباریم کا پہاڑی علاقہ۔ وہاں48 سے
اُنہوں نے یردن کی وادی میں اُتر موآبکر کے میدانی علاقے میں ڈیرےاپنے لگائے۔ اب وہ یائے در یردن کے
کنارےمشرقی پر یریحو شہر کے منے سا تھے۔ 49 اُن کے یسیموتبیتخیمے سے لے ابیلکر تکِشّطیم لـگے تھے۔

تمام کنعانی باشندوں کو لنے نکا کا حکم
ربوہاں50 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”51 کو بتانا جبکہ تم یائے در یردن کو پار کر ملـِککے کنعان

میں داخل ہو گے 52 تو لازم ہے کہ تم تمام باشندوں کو نکال دو۔ اُن کے تراشے اور ڈھالے ہوئے بُتوں کو توڑ
ڈالو اور اُن کی اونچی جگہوں مندروںکے کو تباہ کرو۔ ملـک53 پر قبضہ کر اُسکے میں آباد ہو جاؤ، کیونکہ مَیں
نے ملـکیہ دےتمہیں دیا ہے۔ طرفمیرییہ تمہاریسے ملـکیتموروثی ہے۔ ملـک54 مختلفکو قبیلوں اور
خاندانوں میں قرعہ ڈال کر تقسیم کرنا۔ ہر خاندان کے افراد کی تعداد لحاظکا بڑےرکھنا۔ خاندان ًکو نسبتا یادہ ز
زمین دینا اور خاندانچھوٹے ًکو نسبتا کم زمین۔ لیکن55 اگر ملـکتم باشندوںکے نہیںکو نکالو گے تو بچے ہوئے
تمہاری آنکھوں میں خار تمہارےاور پہلوؤں میں بنکانٹے تمہیںکر ملـکاُس تنگمیں کریں میںجسگے 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، اسرائیلیوں”2 کو بتانا جبکہ تم ملـکاُس میں داخل ہو گے جو مَیں میراثتمہیں
میں دوں گا تو اُس کی سرحدیں یہ ہوں :گی
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اُس3 کی جنوبی سرحد میںصیندشِت ادوم کی سرحد ساتھکے ساتھ چلے مشرقگی۔ میں وہ بحـیرۂ مُردار کے

جنوبی ساحل سے شروع ہو گی، پھر اِن جگہوں سے ہو مغربکر گزرےطرفکی :گی 4 درۂ عقربیم جنوبکے
میں سے، دشِت میںصین قادسسے، برنیع میںجنوبکے حصرسے ادّار اور میںعضمون سے۔ وہاں5 سے وہ مُڑ
کر مصر کی سرحد پر واقع وادٔی مصر کے ساتھ ساتھ بحـیرۂ تکروم پہنچے گی۔ اُس6 کی مغربی سرحد بحـیرۂ روم
ساحلکا ہو گا۔ اُس7 کی شمالی سرحد بحـیرۂ روم سے لے کر اِن جگہوں سے ہو مشرقکر گزرےطرفکی :گی
ہور پہاڑ، 8 لبو حمات، صداد، زِفرون9 اور حصر عینان۔ حصر عینان شمالی سرحد سبکا سے مشرقی مقام ہو گا۔
اُس10 کی مشرقی سرحد شمال میں حصر عینان سے شروع ہو گی۔ پھر وہ اِن جگہوں سے ہو جنوبکر طرفکی
گزرے :گی ِسفام، بلہ11 رِ جو عین مشرقکے میں ہے ِکنّرتاور یعنی گلیل جھیلکی مشرقکے میں پہاڑیواقع
علاقہ۔ اِس12 کے بعد وہ یائے در یردن کنارےکنارےکے گزرتی ہوئی بحـیرۂ تکمُردار پہنچے گی۔ تمہارےیہ
ملـک کی سرحدیں ہوں “گی۔

موسٰی13 اسرائیلیوںنے یہ”کہا،سے ملـکوہی تمہیںجسےہے ڈالقرعہ کر تقسیم نےربہے۔کرنا حکم دیا
ہے کہ اُسے باقی ساڑھے نو قبیلوں کو دینا ہے۔ 14 کیونکہ اڑھائی قبیلوں کے خاندانوں کو اُن میراثکی مل چکی
یعنیہے روبن اور جد پورےکے قبیلے اور منسّی کے آدھے قبیلے کو۔ اُنہیں15 یہاں، یائے در یردن مشرقکے میں
یریحو کے منے سا زمین مل چکی “ہے۔

ملـک تقسیم کرنے کے ذمہ دار آدمی
رب16 نے موسٰی سے کہا، اِلی”17 عزر امام اور یشوع بن نون لوگوں کے لئے ملـک تقسیم کریں۔ 18 ہر قبیلے

ایکایککے راہنما بھیکو چننا تاکہ وہ تقسیم میںکرنے مدد جنکرے۔ تمہیںکو چننا ہے اُن نامکے 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 قبیلےکے 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 میںعلاقے یائے یردندر کنارےمشرقیکے پر یریحو کے منے تھے۔سا وہاں
رب نے موسٰی سے کہا،
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اسرائیلیوں”2 کو دےبتا کہ وہ یوں لاو کو اپنی ملی ہوئی زمینوں میں سے ہنے ر کے لئے شہر دیں۔ اُنہیں شہروں

کے ارد مویشیگرد چَرانے کی زمین 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 1,500سے
فٹ ہو۔ 5 چَرانے کی یہ زمین مربع شکل کی ہو جسگی کے ہر پہلو کا فاصلہ فٹ3,000 ہو۔ شہر اِس مربع
شکل بیچکے میں ہو۔ یہ رقبہ شہر باشندوںکے کے لئے ہو تاکہ وہ اپنے مویشی چَرا سکیں۔

غیرارادی ریزیخوں کے لئے پناہ کے شہر
یوں6-7 لاو کو 48کُل شہر دینا۔ اِن میں سے چھ پناہ کے شہر مقرر کرنا۔ اُن میں لوگایسے پناہ لے سکیں گے

جن غیرارادیہاتھوںکے طور پر ہلاککوئی ہوا ہو۔ 8 ہر قبیلہ یوں لاو کو اپنے علاقے کے قبے ر مطابقکے شہر
قبیلےجسدے۔ کا علاقہ بڑا ہے اُسے یوں لاو کو یادہ ز شہر دینے ہیں قبیلےجسجبکہ کا علاقہ چھوٹا ہے وہ
یوں لاو کو کم شہر “دے۔

9 پھر رب نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”10 کو بتانا کہ یائے در یردن کو پار کرنے کے بعد کچھ11 پناہ کے
شہر مقرر کرنا۔ اُن میں شخصوہ پناہ سکےلے غیرارادیہاتھوںکےجسگا طور پر ہلاککوئی ہوا ہو۔ وہاں12
وہ انتقام لینے والے سے پناہ لے سکے گا اور جماعت کی عدالت کے منے کھڑےسا ہونے سے پہلے مارا نہیں جا
سکے گا۔ 13 اِس کے لئے چھ شہر چن لو۔ تین14 یائے در یردن کے مشرق میں اور تین ملـِک کنعان میں ہوں۔
یہ15 چھ شہر کسیہر کو پناہ دیں گے، چاہے وہ پردیسیاسرائیلی، یا اُن درمیانکے ہنے ر غیرشہریوالا جسہو۔
بھیسے غیرارادی طور پر ہلاککوئی ہوا ہو وہ وہاں پناہ لے سکتا ہے۔

16-18 اگر کسی کسینے جانکو بوجھ کر لوہے، پتھر یا لـکڑی کسیکی چیز سے مار ڈالا ہو وہ قاتل ہے اور
اُسے موتسزائے دینی ہے۔ مقتول19 قریبیسےسبکا رشتے دار تلاشاُسے کر مارکے دے۔ 20-21 کیونکہ جو
نفرت یا دشمنی باعثکے جان بوجھ کسیکر یوںکو دھکا اُسدے، پر دےچیزپھینککوئی یا اُسے مارےمُکا
کہ وہ مر جائے وہ قاتل ہے اور اُسے موتسزائے دینی ہے۔

لیکن22 وہ قاتل نہیں سےجسہے دشمنی باعثکے نہیں بلـکہ اتفاق سے غیرارادیاور طور پر ہلاککوئی ہوا
ہو، چاہے اُس نے اُسے دھکا دیا، کوئی چیز اُس پھینکپر دی 23 یا کوئی پتھر اُس پر گرنے دیا۔ 24 اگر ایسا ہوا
تو لازم ہے جماعتکہ ہدایاتاِن مطابقکے اُس کے اور انتقام لینے والے کے درمیان فیصلہ کرے۔ 25 اگر ملزم
بےقصور ہے تو جماعت اُس کی حفاظت کر کے اُسے پناہ کے اُس شہر میں واپس لے جسجائے میں اُس نے
پناہ لی وہاںہے۔ مُقّدسوہ تیل مسحسے کئے گئے اماِم اعظم تکموتکی رہے۔ لیکن26 اگر شخصیہ اِس سے
پہلے پناہ کے شہر نکلےسے تو محفوظوہ نہیں ہو گا۔ 27 اگر اُس کا انتقام لینے والے سے سامنا ہو جائے تو انتقام لینے
والے کو اُسے مار لنے ڈا اجازتکی ہو گی۔ اگر وہ کرےایسا تو بےقصور گا۔رہے 28 پناہ لینے والا اماِم اعظم کی
تکوفات پناہ کے شہر میں اِسرہے۔ بعدکے ہی وہ اپنے واپسگھر جا سکتا ہے۔ یہ29 اصول دائمی ہیں۔ جہاں
بھی تم ہتے ر ہو تمہیں ہمیشہ اِن پر عمل کرنا ہے۔

پرجس30 قتل کا الزام لگایا گیا ہو صرفاُسے میںصورتاِس دیموتسزائے جا سکتی ہے کہ کم از کم دو
گواہ ایکہوں۔ گواہ کافی نہیں ہے۔

قاتل31 کو ضرور موتسزائے دینا۔ خواہ وہ اِس سے بچنے کے لئے بھیکوئی اُسےدےمعاوضہ آزاد نہ چھوڑنا
بلـکہ موتسزائے دینا۔ شخصاُس32 سے بھی پیسے قبول نہ جسکرنا غیرارادیسے طور پر ہلاککوئی ہوا ہو
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اور جو اِس سبب سے پناہ کے شہر میں رہ رہا ہے۔ اُسے اجازت نہیں کہ وہ دےپیسے کر پناہ کا چھوڑےشہر
اور اپنے واپسگھر چلا جائے۔ لازم ہے کہ وہ اِس کے لئے اماِم اعظم وفاتکی کا انتظار کرے۔

ملـکجس33 میں تم ہتے ر ہو اُس حالتمُقّدسکی ناپاککو نہ کسیجبکرنا۔ کو اُس میں قتل کیا جائے
تو ناپاکوہ ہو جاتا اِسجبہے۔ طرح خون بہتا ہے ملـکتو صرفحالتمُقّدسکی شخصاُس خونکے بہنے
سے بحال ہو جاتی جسہے نے یہ خون بہایا ہے۔ ملـکیعنی قاتلصرفکا موتکی سے ہی کفارہ دیا جا سکتا
ہے۔ ملـکاُس34 ناپاککو نہ جسکرنا میں تم آباد ہو جساور میں مَیں سکونت کرتا ہوں۔ کیونکہ ربمَیں
ہوں جو اسرائیلیوں سکونتدرمیانکے کرتا “ہوں۔

36
ایک قبیلے کی موروثی شادیزمین دوسرےسے قبیلے میں منتقل نہیں ہو سکتی

ایک1 دن ِجلعاد بن مکیر بن منسّی یوسفبن کے کنبے سے نکلے ہوئے آبائی گھرانوں سرپرستکے موسٰی اور
اُن سرداروں پاسکے آئے جو دیگر آبائی گھرانوں سرپرستکے تھے۔ اُنہوں2 نے کہا، رب” آپنے کو حکم دیا
تھا آپکہ قرعہ ڈال ملـککر کو اسرائیلیوں میں تقسیم کریں۔ وقتاُس اُس نے یہ بھی کہا تھا ہمارےکہ بھائی
ِصلاِفحاد بیٹیوںکی کو اُس کی موروثی زمین ملنی ہے۔ 3 اگر اسرائیلوہ کسیکے اَور قبیلے مردوںکے شادیسے
کریں تو پھر یہ زمین قبیلےہمارےجو کا موروثی حصہ قبیلےاُسہے کا موروثی حصہ گیبنے اور ہم اُس محرومسے
ہو جائیں گے۔ پھر ہمارا قبائلی علاقہ چھوٹا ہو جائے گا۔ 4 اور اگر ہم یہ زمین واپس بھی خریدیں توبھی وہ اگلے
بحالی سالکے دوسرےمیں قبیلے واپسکو چلی جائے میںجسگی اِن عورتوں شادینے کی طرحاِسہے۔ وہ
ہمیشہ کے لئے ہمارے ہاتھ نکلسے جائے “گی۔

5 موسٰی ربنے کے حکم پر اسرائیلیوں کو بتایا، ِجلعاد” کے مرد بجانبحق ہیں۔ اِس6 لئے رب ہدایتکی یہ
ہے کہ ِصلاِفحاد کی بیٹیوں کو ہر آدمی شادیسے کرنے اجازتکی میںصورتاِسصرفلیکنہے، کہ وہ اُن
کے اپنے قبیلے کا ہو۔ اِس7 ایکطرح قبیلے کی موروثی زمین دوسرےکسی قبیلے میں منتقل نہیں ہو گی۔ لازم
ہے کہ ہر قبیلے کا پورا علاقہ اُسی پاسکے رہے۔

8 جو بھی بیٹی میراث میں زمین پاتی ہے اُس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے ہی قبیلے کسیکے مرد شادیسے
کرے تاکہ اُس کی زمین قبیلے پاسکے ہی رہے۔ ایک9 قبیلے کی موروثی زمین دوسرےکسی قبیلے کو منتقل
کرنے اجازتکی نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ہر قبیلے کا پورا موروثی علاقہ اُسی پاسکے “رہے۔

ِصلاِفحاد10-11 بیٹیوںکی محلاہ، تِرضہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور نوعاہ نے ویسا ہی کیا ربجیسا موسٰینے 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 قبیلےکے پاسکے 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

1 اِس کتاب میں وہ باتیں درج ہیں جو موسٰی نے تمام اسرائیلیوں سے کہیں جب وہ یائے در یردن کے مشرقی
کنارے پر بیابان میں تھے۔ وہ یردن کی وادی میں سوف کے قریب تھے۔ ایک طرف فاران شہر تھا اور دوسری
طرف طوفل، حصیراتلابن، دِیزہباور کے شہر تھے۔ 2 اگر ادوم پہاڑیکے علاقے سے ہو کر جائیں حوربتو
یعنی سینا پہاڑ قادسسے تکبرنیع کا سفر دن11 میں طے کیا جا سکتا ہے۔

اسرائیلیوں3 کو مصر سے نکلے 40 سال ہو گئے تھے۔ اِس سال کے گیارھویں ماہ کے پہلے دن موسٰی نے اُنہیں
سب کچھ بتایا ربجو نے اُسے اُنہیں بتانے کو کہا تھا۔ 4 اُس وقت وہ یوں امور کے بادشاہ سیحون شکستکو
دے چکا جستھا کا دار الحکومت حسبون تھا۔ بسن کے بادشاہ عوج پر بھی فتح حاصل ہو چکی جستھی کی
حکومت کے عستاراتمرکز اور اِدرعی تھے۔

وہاں،5 یائے یردندر کنارےمشرقیکے پر موآبجو علاقےکے میں تھا موسٰی الله شریعتکی کی تشریح کرنے
لگا۔ اُس نے کہا،

یعنیحوربتمجب6 سینا پہاڑ تھےپاسکے ہمارےربتو خدا تم”کہا،سےہمنے کافی دیر ٹھہرےیہاںسے
ہوئے ہو۔ اب7 اِس جگہ کو چھوڑ کر آگے ملـِک کنعان طرفکی بڑھو۔ یوں امور پہاڑیکے علاقے اور اُن کے
پڑوس کی قوموں پاسکے جاؤ جو یردن کے میدانی علاقے میں آباد ہیں۔ پہاڑی علاقے میں، مغرب کے نشیبی
پہاڑی علاقے جنوبمیں، نجبدشِتکے میں، ساحلی علاقے میں، ملـِک میںکنعان اور لبنان میں یائے فراتدر
تک چلے جاؤ۔ مَیں8 نے تمہیں دےملـکیہ دیا ابہے۔ جا کر اُس پر قبضہ کر لو۔ ربکیونکہ نے قَسم کھا
باپتمہارےکر دادا ابراہیم، اسحاق یعقوباور 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۔ رب10

تمہارے خدا نے تمہاری تعداد اِتنی بڑھا دی ہے کہ آج تم آسمان کے ستاروں کی مانند بےشمار ہو۔ 11 اور رب
باپتمہارے دادا کا کرےخدا تمہاریکہ تعداد مزید ہزار گُنا بڑھ جائے۔ تمہیںوہ کاجسدےبرکتوہ وعدہ
اُس نے کیا ہے۔ لیکن12 مَیں اکیلا ہی تمہارا بوجھ اُٹھانے اور جھگڑوں کو نپٹانے کی ذمہ داری نہیں اُٹھا سکتا۔
13 اِس لئے اپنے ہر قبیلے میں سے کچھ ایسے دانش مند اور سمجھ دار آدمی چن لو جن کی لیاقت لوگکو مانتے
ہیں۔ پھر مَیں اُنہیں تم پر مقرر کروں “گا۔

14 یہ بات تمہیں پسند آئی۔ 15 تم نے اپنے میں سے ایسے راہنما چن لئے دانشجو مند تھے اور جن لیاقتکی
لوگکو مانتے تھے۔ پھر مَیں نے اُنہیں ہزار ہزار، َسو َسو اور پچاسپچاس مردوں پر مقرر کیا۔ یوں وہ قبیلوں کے
نگہبان بن گئے۔ وقتاُس16 مَیں نے اُن قاضیوں سے کہا، عدالت” وقتکرتے ایکہر باتکی غور سنسے کر
غیرجانب دار فیصلے کرنا، چاہے دو اسرائیلی یق دوسرےایکفر سے جھگڑا کر رہے ہوں یا معاملہ کسی اسرائیلی
اور پردیسی کے درمیان ہو۔ عدالت17 داریجانبوقتکرتے نہ کرنا۔ چھوٹے بڑےاور باتکی سن کر دونوں
ایکساتھکے سلوکجیسا کسیکرنا۔ متسے ڈرنا، کیونکہ الله ہی عدالتتمہیںنے کرنے کی دیداریذمہ
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ہے۔ اگر کسی معاملے میں فیصلہ تمہارےکرنا لئے مشکل ہو تو اُسے پیشمجھے کرو۔ پھر مَیں ہی اُس کا فیصلہ
کروں “گا۔ وقتاُس18 مَیں نے سبتمہیں کچھ بتایا جو تمہیں کرنا تھا۔

ملـِک کنعان جاسوسمیں
ہم19 نے ویسا ہی کیا ربجیسا ہمیںنے کہا تھا۔ حوربہم سے روانہ ہو کر یوں امور پہاڑیکے علاقے کی

بڑھے۔طرف سفر کرتے اُسہمکرتے وسیع اور ناکہول یگستان ر میں گزرسے جسےگئے تم دیکھنے لیا ہے۔
آخرکار قادسہم برنیع پہنچ گئے۔ وہاں20 مَیں نے تم سے کہا، تم” یوں امور پہاڑیکے تکعلاقے پہنچ گئے ہو
ربجو ہمارا ہمیںخدا دینے والا ہے۔ 21 تیرےربدیکھ، خدا تجھےنے دےملـکیہ دیا ابہے۔ جا کر اُس
پر قبضہ کر باپتیرےربطرحجسلے دادا کے خدا تجھےنے بتایا متہے۔ ڈرنا اور بےدل نہ ہو “!جانا

لیکن22 پاسمیرےسبتم آئے اور نہکیوں”کہا، ہم بھیجیںآدمیکچھپہلےسےجانے ملـکجو حالاتکے
یافت در کریں واپساور آ کر ہمیں اُس راستے بارےکے میں جسبتائیں پر ہمیں جانا ہے اور اُن شہروں بارےکے
میں اطلاع دیں جن پاسکے ہم پہنچیں “گے۔ 23 یہ بات مجھے پسند آئی۔ مَیں نے اِس کام کے لئے ہر قبیلے کے
ایک آدمی کو چن کر بھیج دیا۔ یہجب24 بارہ آدمی پہاڑی علاقے میں جا کر وادٔی اِسکال میں پہنچے تو اُس کی
تفتیش کی۔ 25 پھر ملـکوہ کا کچھ پھل لے لوٹکر آئے اور ملـکہمیں بارےکے میں دےاطلاع کر ربملـکجو”کہا، 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 ہمرب”کہا، نفرتسے رکھتا ہمیںوہہے۔ مصر نکالسے لایا تاکہہے ہمیں یوں امور ہاتھوںکے
ہلاک کروائے۔ کہاںہم28 ہمارےجائیں؟ بھائیوں ہمیںنے بےدل کر دیا وہہے۔ کہتے ہیں، وہاں’ لوگکے
ہم طاقتسے ور اور درازقد ہیں۔ اُن بڑےبڑےکے شہروں کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ وہاں ہم نے
عناق کی اولاد بھی دیکھی جو قامتدیو “۔‘ہیں

مَیں29 نے نہ”کہا، گھبراؤ اور نہ اُن کھاؤ۔خوفسے رب30 تمہارا تمہارےخدا آگے آگے چلتا تمہارےہوا
لئے لڑے گا۔ تم خود دیکھ چکے ہو کہ طرحکسوہ مصر 31 اور یگستان ر تمہارےمیں لئے لڑا۔ یہاں بھی وہ
ایسا کرےہی گا۔ تُو خود گواہ ہے کہ بیابان پورےمیں سفر کے ربدوران تجھے یوں اُٹھائے جسپھرا طرح
باپ اپنے بیٹے کو اُٹھائے پھرتا طرحاِسہے۔ چلتے چلتے تم پہنچتکیہاں “گئے۔ اِس32 باوجودکے تم ربنے اپنے
خدا پر بھروسا نہ رکھا۔ 33 تم نے باتیہ نظرانداز کی کہ وہ سفر راتدورانکے آگوقتکے اور دن وقتکے
بادل تمہارےمیںصورتکی آگے آگے چلتا رہا تمہارےتاکہ لئے خیمے لگانے اورکرےمعلومجگہیںکی تمہیں
راستہ دکھائے۔

ربجب34 تمہارینے یہ باتیں سنیں تو اُسے غصہ آیا اور اُس قَسمنے کھا کر کہا، اِس”35 نسلشریر ایککا
مرد بھی اُس ملـکاچھے کو نہیں دیکھے گا اگرچہ مَیں نے قَسم کھا تمہارےکر باپ دادا سے وعدہ کیا تھا کہ
مَیں اُسے اُنہیں دوں گا۔ کالبصرف36 بن یفُنّہ اُسے دیکھے گا۔ مَیں اُسے اور اُس کی اولاد کو ملـکوہ دوں گا
میںجس اُس نے سفر کیا ہے، کیونکہ اُس پورےنے طور ربپر پیرویکی “کی۔

تمہاری37 وجہ ربسے مجھ سے ناراضبھی ہوا اور کہا، تُو” بھی اُس میں داخل نہیں ہو گا۔ لیکن38 تیرا
مددگار یشوع بن نون داخل ہو گا۔ اُس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ ملـکوہ پر قبضہ کرنے میں اسرائیل کی
کرےراہنمائی “گا۔ 39 تم ربسے نے کہا، تمہارے” بچے جو ابھی اچھے بُرےاور میں امتیاز نہیں کر سکتے،
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ملـکوہی میں داخل ہوں گے، وہی بچے جن بارےکے میں تم نے کہا کہ دشمن اُنہیں ملـِک کنعان میں چھین
لیں اُنہیںگے۔ ملـکمَیں دوں گا، اور وہ اُس پر قبضہ کریں گے۔ لیکن40 تم خود آگے نہ بڑھو۔ پیچھے مُڑ کر دوبارہ
یگستان ر میں بحرِ ُلزم ق طرفکی سفر “کرو۔

تب41 تم نے کہا، ہم” ربنے کا گناہ کیا ابہے۔ ملـکہم میں جا کر لڑیں ہمارےربطرحجسگے،
خدا ہمیںنے حکم دیا “ہے۔ چنانچہ یہ سوچتے ہوئے پہاڑیاُسکہ علاقے پر حملہ کرنا آسان ہو گا، ایکہر مسلح
ہوا۔ ربلیکن42 مجھنے سے اُنہیں”کہا، بتانا جنگوہاںکہ کرنے کے لئے نہ جاؤ، کیونکہ تمہارےمَیں ساتھ
نہیں ہوں گا۔ تم اپنے دشمنوں شکستہاتھوںکے کھاؤ “گے۔

مَیں43 تمہیںنے یہ بتایا، لیکن تم میرینے نہ سنی۔ تم سرکشینے کر ربکے کا حکم نہ مانا بلـکہ مغرور ہو کر
پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے۔ وہاں44 باشندےاموریکے تمہارا سامنا کرنے نکلے۔ وہ شہد کی مکھیوں کے
غول طرحکی تم پڑےٹوٹپر اور تعاقبتمہارا کر تمہیںکے سعیر سے تکحُرمہ مارتے گئے۔

تب45 واپستم آ ربکر کے منے سا زار و قطار رونے لـگے۔ لیکن اُس نے توجہ دینہ بلـکہ تمہیں نظرانداز کیا۔
اِس46 کے بعد بہتتم قادستکدنوں برنیع میں رہے۔

2
یگستان ر میں دوبارہ سفر

پھرجس1 ربطرح 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۔

ایک2 ربدن نے مجھ سے کہا، تم”3 بہت دیر سے اِس پہاڑی علاقے کنارےکنارےکے پھر رہے ابہو۔
شمال کی طرف سفر کرو۔ 4 قوم کو بتانا، اگلے’ دنوں میں تم سعیر ملـککے میں سے گزرو گے تمہارےجہاں
بھائی عیسَو کی اولاد آباد ہے۔ وہ تم ڈریںسے توبھیگے۔ احتیاطبڑی سے گزرنا۔ 5 اُن جنگساتھکے نہ چھیڑنا،
کیونکہ مَیں تمہیں اُن ملـککے ایککا مربع فٹ بھی نہیں دوں گا۔ مَیں نے سعیر کا پہاڑی علاقہ عیسَو اور اُس
کی اولاد کو دیا ہے۔ لازم6 ہے کہ تم کھانے اور پینے کی یاتتمام ضرور دےپیسے کر “۔‘خریدو

7 بھیجو کام تُو نے کیا ربہے اُسنے اِسہے۔دیبرکتپر یگستانوسیع ر پورےمیں سفر دورانکے اُس
تیرینے نگہبانی کی۔ اِن 40 سالوں کے ربدوران تیرا تیرےخدا ساتھ تھا، اور تیری تمام یات پوریضرور رہیں۔ہوتی

چنانچہ8 ہم سعیر کو چھوڑ کر ہمارےجہاں بھائی عیسَو کی اولاد آباد دوسرےتھی راستے سے آگے نکلے۔ ہم
نے وہ راستہ چھوڑ دیا ایلاتجو اور عصیون جابر شہروںکے سے بحـیرۂ تکمُردار پہنچاتا موآباورہے بیابانکے
طرفکی ھنے بڑ لـگے۔ ربوہاں9 نے مجھ سے کہا، موآب” کے باشندوں مخالفتکی نہ کرنا اور نہ اُن کے ساتھ
جنگ چھیڑنا، مَیںکیونکہ اُن ملـککے کا بھیکوئی تجھےحصہ نہیں دوں مَیںگا۔ نے عار شہر لوطکو کی اولاد
کو دیا “ہے۔

پہلے10 ایمی وہاں ہتے ر تھے جو عناق کی اولاد کی طاقتطرح ور، درازقد اور تعداد میں یادہ ز تھے۔ عناق11
کی اولاد کی طرح وہ رفائیوں میں شمار کئے جاتے تھے، لیکن موآبی اُنہیں ایمی کہتے تھے۔
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اِسی12 طرح قدیم زمانے میں حوری سعیر میں آباد تھے، لیکن عیسَو کی اولاد نے اُنہیں وہاں نکالسے دیا تھا۔

اسرائیلیوںطرحجس نے بعد میں ملـکاُس میں کیا ربجو اُنہیںنے 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۔ قادسہمیں14 برنیع سے روانہ
سال38ہوئے ہو گئے ابتھے۔ وہ تمام آدمی مر تھےچکے جو جنگوقتاُس کرنے قابلکے تھے۔ ویسا ہی ہوا
تھا ربجیسا قَسمنے کھا کر کہا تھا۔ مخالفتکیرب15 باعثکے آخرکار خیمہ گاہ میں اُس نسل ایککا مرد
بھی نہ رہا۔ مرسبوہجب16 گئے تھے ربتب17 مجھنے سے کہا، آج”18 تمہیں عار شہر سے ہو موآبکر کے
علاقے میں سے گزرنا ہے۔ 19 پھر تم عمونیوں کے تکعلاقے پہنچو گے۔ اُن کی مخالفتبھی نہ کرنا، اور نہ اُن کے
جنگساتھ چھیڑنا، کیونکہ مَیں اُن ملـککے کا کوئی بھی حصہ تمہیں نہیں دوں گا۔ مَیں نے ملـکیہ لوط کی
اولاد کو دیا “ہے۔

عمونیوںمیںحقیقت20 بھیملـککا رفائیوں ملـککا سمجھا جاتا تھا جو قدیم زمانے میں وہاں آباد تھے۔ عمونی
اُنہیں زمزمی کہتے تھے، 21 اور وہ قامتدیو طاقتتھے، ور اور تعداد میں یادہ۔ ز وہ عناق کی اولاد جیسے درازقد
تھے۔ جب ملـکعمونی میں آئے تو رب نے رفائیوں کو اُن کے آگے آگے تباہ کر دیا۔ چنانچہ عمونی ھتے بڑ ھتے بڑ
اُنہیں لتے نکا گئے اور اُن کی جگہ آباد ہوئے، بالکل22 اُسی ربطرحجسطرح نے عیسَو کی اولاد کے آگے آگے
یوں حور کو تباہ کر دیا جبتھا وہ سعیر ملـککے میں آئے تھے۔ وہاں بھی وہ ھتے بڑ ھتے بڑ یوں حور کو لتے نکا گئے
اور اُن کی جگہ آباد ہوئے۔ اِسی23 ایکطرح اَور قدیم قوم بنام عوی کو بھی اُس ملـککے سے نکالا گیا۔ عوی
تکغزہ آباد تھے، کفتوریجبلیکن کفتور یعنی کریتے سے آئے تو اُنہوں اُنہیںنے 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
کرنےجنگساتھ موقعکا ڈھونڈو۔ اِسی25 دن مَیںسے تمام قوموں بارےتمہارےمیں دہشتمیں خوفاور پیدا
کروں گا۔ تمہاریوہ خبر سن خوفکر مارےکے تھرتھرائیں گی اور کانپیں “گی۔

مَیں26 نے قدیماتدشِت سے حسبون کے بادشاہ سیحون پاسکے قاصد بھیجے۔ میرا پیغام نفرت اور مخالفت
تھا۔خالیسے وہ یہ تھا، ہمیں”27 ملـکاپنے میں دیں۔گزرنےسے ہم شاہراہ پر رہیںہی اورگے اُس نہسے بائیں،
نہ ہٹیںطرفدائیں گے۔ ہم28 کھانے اور پینے کی یاتتمام ضرور کے لئے مناسب پیسے دیں پیدلہمیںگے۔ اپنے
ملـک میں سے گزرنے دیں، طرحجس29 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
ہماری بات سے انکار کرنے پر آمادہ کر دیا تھا تاکہ ہمارےسیحون قابو میں آ جائے۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔
رب31 نے مجھ سے کہا، یوں” سمجھ لے کہ مَیں سیحون اور اُس ملـککے تیرےکو حوالے کرنے لگا ہوں۔
اب نکل کر اُس پر قبضہ کرنا شروع “کرو۔
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جب32 سیحون اپنی ساری فوج لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لئے یہض آیا 33 تو ہمارےرب خدا نے ہمیں

پوری فتح ہمبخشی۔ اُسسیحون،نے بیٹوںکے پوریاور قوم دی۔شکستکو ہموقتاُس34 اُسنے تمامکے
شہروں پر قبضہ کر لیا اور اُن کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو مار ڈالا۔ کوئی بھی نہ بچا۔ ہم35 صرفنے
مویشی اور شہروں کا لُوٹا ہوا مال اپنے لئے بچائے رکھا۔

36 وادٔی ارنون کنارےکے پر واقع عروعیر سے لے کر تکِجلعاد ہر شہر شکستکو ماننی پڑی۔ اِس میں وہ
شہر بھی شامل تھا جو وادٔی ارنون میں ہمارےربتھا۔ خدا نے سباُن ہمارےکو حوالے کر دیا۔ لیکن37 تم
عمونیوںنے ملـککا چھوڑ دیا اور نہ یائے یبوقدر اردکے گرد کے علاقے، نہ اُس پہاڑیکے علاقے شہروںکے
کو چھیڑا، ہمارےربکیونکہ خدا نے ایسا کرنے تمہیںسے منع کیا تھا۔

3
بسن کے بادشاہ عوج شکستکی

اِس1 کے بعد ہم شمال میں بسن طرفکی بڑھ گئے۔ بسن کا بادشاہ عوج اپنی تمام فوج کے ساتھ نکل کر ہمارا
مقابلہ کرنے کے لئے اِدرعی آیا۔ مجھنےرب2 سے اُس”کہا، ڈر۔متسے مَیں اُسے، اُس پوریکی فوج اور اُس
تیرےملـککا حوالے کر چکا ہوں۔ اُس کے ساتھ وہ کچھ کر جو تُو امورینے بادشاہ سیحون کے ساتھ کیا جو
حسبون حکومتمیں کرتا “تھا۔

3 ایسا ہی ہوا۔ ہمارےرب خدا کی مدد سے ہم نے بسن کے بادشاہ عوج اور اُس کی تمام قوم کو شکست
ہمدی۔ کوہلاکسبنے کر دیا۔ بھیکوئی نہ بچا۔ وقتاُسی4 ہم اُسنے کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ہم
نے شہروں60کُل پر ارجوبیعنی سارےکے علاقے پر قبضہ جسکیا پر عوج تھی۔حکومتکی 5 اِن تمام شہروں
اونچیحفاظتکی اونچی فصیلوں کنڈےاور والے دروازوں سے کی گئی دیہاتتھی۔ ایسیسیبہتمیں آبادیاں
بھی مل گئیں جن کی فصیلیں نہیں تھیں۔ ہم6 نے اُن کے ساتھ وہ کچھ کیا جو ہم نے حسبون کے بادشاہ سیحون
کے علاقے کے ساتھ کیا تھا۔ ہم سبنے ربکچھ کے حوالے کر کے ہر شہر کو اور تمام مردوں، عورتوں اور
بچوں ہلاککو کر ڈالا۔ ہم7 صرفنے تمام مویشی اور شہروں کا لُوٹا ہوا مال اپنے لئے بچائے رکھا۔

یوں8 ہم نے اُس وقت یوں امور کے اِن دو بادشاہوں سے یائے در یردن کا مشرقی علاقہ وادٔی ارنون سے لے
حرمونکر تکپہاڑ چھین لیا۔ 9 صیدا) باشندےکے حرمون یونکو سِر کہتے ہیں یوںجبکہ امور اُسنے کا نام
سنیر ۔(رکھا ہم10 نے عوج بادشاہ پورےکے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اِس میں میداِن مرتفع کے تمام شہر شامل
تھے، نیز سلـکہ اور تکاِدرعی ِجلعاد اور بسن پورےکے علاقے۔

11 بادشاہ عوج قامتدیو قبیلے رفائی آخریکا مرد تھا۔ اُس کا لوہے 13تابوتکا سے فٹزائد لمبا اور فٹچھ
چوڑا تھا اور تکآج عمونیوں کے شہر ربّہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔

یردن مشرقکے ملـکمیں کی تقسیم
جب12 ہم نے یائے در یردن کے مشرقی علاقے پر قبضہ کیا تو مَیں نے روبن اور جد کے قبیلوں کو اُس کا

جنوبی سمیتشہروںحصہ دیا۔ اِس علاقے سرحدجنوبیکی یائے ارنوندر پر واقع شہر عروعیر میںشمالجبکہہے
اِس میں ِجلعاد پہاڑیکے علاقے کا آدھا شاملبھیحصہ ہے۔ ِجلعاد13 کا شمالی اورحصہ بسن ملـککا مَیں نے
منسّی کے آدھے قبیلے کو دیا۔
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بسن) ارجوبمیں کا علاقہ ہے جہاں پہلے عوج بادشاہ حکومتکی تھی اور جو رفائیوں یعنی دیو قامت

افراد ملـککا کہلاتا تھا۔ 14 منسّی کے قبیلے ایککے آدمی بنام یائیر ارجوبنے پر یوں جسور اور معکاتیوں کی
تکسرحد قبضہ کر لیا تھا۔ اُس نے اِس علاقے کی بستیوں کو اپنا نام دیا۔ تکآج یہی نام حووت یائیر یعنی یائیر
کی بستیاں چلتا (ہے۔

مَیں15 نے ِجلعاد کا شمالی حصہ منسّی کے کنبے مکیر کو دیا لیکن16 ِجلعاد کا جنوبی روبنحصہ اور جد کے
قبیلوں دیا۔کو اِس ایککیحصے میںجنوبسرحد ارنونوادٔی بیچکے میں گزرتیسے دوسریجبکہہے سرحد
یائے در یبوق کےجسہے پار عمونیوں حکومتکی ہے۔ اُس17 کی مغربی سرحد یائے در یردن ہے ِکنّرتیعنی
(گلیل) جھیلکی سے لے کر بحـیرۂ تکمُردار جو پِسگہ پہاڑیکے سلسلے دامنکے میں ہے۔

18 اُس وقت مَیں نے روبن، جد اور منسّی کے قبیلوں سے کہا، تمہارےرب” خدا نے تمہیں میراث میں یہ
دےملـک دیا شرطلیکنہے۔ یہ ہے تمہارےکہ جنگتمام کرنے قابلکے مرد مسلح ہو تمہارےکر اسرائیلی
بھائیوں کے آگے آگے یائے در یردن کو پار کریں۔ صرف19 تمہاری عورتیں اور بچے پیچھے رہ کر اُن شہروں میں
انتظار کر ہیںسکتے مَیںجو تمہارےنے لئے مقرر ہیں۔کئے تم اپنے مویشیوں بھیکو پیچھے چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ
مجھے پتا ہے بہتتمہارےکہ یادہ ز جانور ہیں۔ 20 اپنے بھائیوں ساتھکے چلتے ہوئے اُن کی مدد جبرہو۔کرتے
رب تمہارا خدا اُنہیں یائے در یردن مغربکے میں دےملـکواقع گا اور وہ تمہاری طرح آرام اور سکون سے
وہاں آباد ہو جائیں تبگے تم ملـکاپنے واپسمیں جا سکتے “ہو۔

موسٰی کو یردن پار کرنے اجازتکی نہیں ملتی
ساتھ21 ساتھ مَیں یشوعنے سے تُو”کہا، اپنینے آنکھوں دیکھکچھسبسے 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 کرےحملہ گا۔ 22 اُن سے نہ ڈرو۔ تمہارا خدا تمہارےخود لئے کرےجنگ “گا۔

اُس23 وقت مَیں ربنے سے التجا کر کے کہا، رباے”24 قادرِ مطلق، تُو اپنے خادم کو اپنی عظمت اور
قدرت دکھانے لگا ہے۔ کیا آسمان یا زمین پر کوئی اَور خدا ہے جو تیری طرح کے عظیم کام کر سکتا ہے؟ ہرگز
!نہیں مہربانی25 کر کے مجھے بھی یائے در یردن کو پار کر کے اُس ملـکاچھے یعنی اُس بہترین پہاڑی علاقے کو
تکلبنان دیکھنے اجازتکی “دے۔

تمہارےلیکن26 سبب ربسے مجھ ناراضسے تھا۔ اُس میرینے نہ سنی بلـکہ کہا، بس” !کر میرےآئندہ
ساتھ اِس کا ذکر نہ کرنا۔ 27 پِسگہ کی چوٹی پر چڑھ کر طرفچاروں نظر دوڑا۔ وہاں سے غور سے دیکھ، کیونکہ
تُو خود یائے در یردن کو عبور کرےنہیں گا۔ اپنی28 جگہ یشوع کو مقرر کر۔ اُس کی حوصلہ افزائی کر اور اُسے
مضبوط کر، کیونکہ وہی اِس قوم کو یائے در یردن مغربکے میں لے جائے گا اور قبیلوں میں ملـکاُس کو
کرےتقسیم گا جسے تُو پہاڑ سے دیکھے “گا۔

29 چنانچہ بیتہم فغور قریبکے وادی میں ٹھہرے۔

4
فرماں برداری کی ضرورتاشد
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اے1 اسرائیل، اب وہ تمام احکام دھیان سے سن لے جو مَیں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اُن پر عمل کرو تاکہ تم زندہ

رہو اور جا کر ملـکاُس پر قبضہ کرو تمہارےربجو باپ دادا کا خدا تمہیں دینے والا ہے۔ 2 جو احکام مَیں
تمہیں سکھاتا ہوں اُن میں نہ باتکسی کا اضافہ کرو اور نہ اُن سے باتکوئی ربنکالو۔ اپنے خدا کے تمام احکام
پر عمل کرو مَیںجو تمہیںنے دیئے ہیں۔ 3 تم نے خود دیکھا ہے ربکہ بعلنے فغور سے کیا کچھ کیا۔ ربوہاں
تیرے خدا نے ایکہر ہلاککو کر جسڈالا نے فغور بعلکے دیوتا کی پوجا کی۔ لیکن4 تم میں سے ربجتنے
اپنے خدا ساتھکے لپٹے رہے تکآجسبوہ زندہ ہیں۔

مَیں5 تمہیںنے تمام احکام یوں سکھا میرےربطرحجسہیںدیئے خدا مجھےنے بتایا۔ کیونکہ لازم کہہے
تم ملـکاُس میں اِن تابعکے جسرہو پر تم قبضہ کرنے والے ہو۔ اِنہیں6 مانو اور اِن پر عمل کرو دوسریتو قوموں
تمہاریکو دانش مندی اور سمجھ نظر آئے گی۔ پھر وہ اِن تمام احکام بارےکے میں سن کر کہیں گی، واہ،” یہ
عظیم قوم کیسی دانش مند اور سمجھ دار “!ہے کون7 سی عظیم قوم کے معبود اِتنے قریب ہیں جتنا ہمارا خدا
قریبہمارے بھیجبہے؟ ہم مدد کے لئے پکارتے ہیں ربتو ہمارا خدا موجود ہوتا ہے۔ سیکون8 عظیم قوم
پاسکے ایسے منصفانہ احکام ہدایاتاور ہیں جیسے مَیں آج تمہیں شریعتپوری سنا پیشکر کر رہا ہوں؟

لیکن9 خبردار، احتیاط کرنا اور وہ تمام باتیں نہ بھولنا جو تیری آنکھوں نے دیکھی ہیں۔ وہ عمر تیرےبھر دل
میں مٹسے نہ جائیں بلـکہ اُنہیں اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کو بھی بتاتے رہنا۔ 10 وہ دن یاد کر جب تُو حورب
یعنی سینا پہاڑ پر رب اپنے خدا کے منے سا حاضر تھا اور اُس نے مجھے بتایا، قوم” کو پاسمیرےیہاں جمع کر تاکہ
مَیں اُن باتسے کروں اور وہ عمر بھر خوفمیرا مانیں اور اپنے بچوں میریکو باتیں سکھاتے “رہیں۔

وقتاُس11 قریبتم آ کر پہاڑ دامنکے ہوئے۔کھڑےمیں جلوہ رہا تھا، اور اُس بھڑکتکآسمانآگکی
رہی تھی جبکہ کالے بادلوں اندھیرےگہرےاور نے اُسے نظروں سے چھپا دیا۔ 12 آگربپھر میں سے تم سے
ہم کلام ہوا۔ تم نے اُس کی باتیں سنیں لیکن اُس کی کوئی شکل نہ دیکھی۔ صرف اُس کی آواز سنائی دی۔
اُس13 تمہارےنے لئے اپنے عہد یعنی 10اُن احکام اعلانکا کیا اور حکم دیا کہ اِن پر عمل کرو۔ پھر اُس اُنہیںنے
پتھر کی دو تختیوں پر لـکھ دیا۔ رب14 ہدایتمجھےنے کی، اُنہیں” وہ تمام احکام سکھا جن مطابقکے اُنہیں چلنا
ہو جبگا وہ یائے در یردن کو پار کر کنعانکے پر قبضہ کریں “گے۔

بُت پرستی بارےکے میں آگاہی
یعنیحوربربجب15 سینا پہاڑ پر تم کلامہمسے ہوا تو تم اُسنے نہشکلکوئیکی دیکھی۔ چنانچہ خبردار

رہو کہ16 غلطتم کام کر اپنےکے لئے شکلبھیکسی کا بُت نہ بناؤ۔ نہ مرد، عورت، زمین17 پر چلنے والے جانور،
پرندے، 18 رینگنے والے جانور یا مچھلی کا بُت بناؤ۔ جب19 تُو آسمان طرفکی نظر اُٹھا آسمانکر کا پورا لشکر دیکھے
تو سورج، چاند اور ستاروں پرستشکی اور خدمت کرنے آزمائشکی میں نہ پڑنا۔ تیرےرب خدا نے اِن چیزوں
کو باقی 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۔

سببتمہارے21 ربسے مجھنے ناراضسے ہو کر قَسم کھائی کہ تُو یائے در یردن کو پار کر کے اُس اچھے
ملـک داخلمیں نہیں ہو گا ربجو تیرا میراثتجھےخدا میں دینے والا ہے۔ مَیں22 ملـکاِسییہیں میں مر جاؤں
گا اور یائے در یردن کو پار نہیں کروں گا۔ لیکن تم یا در کو پار کر کے اُس ملـکبہترین پر قبضہ کرو گے۔ 23 ہر
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صورت میں وہ عہد یاد رکھنا جو تمہارےرب خدا تمہارےنے ساتھ باندھا ہے۔ اپنے لئے کسی بھی چیز کی
مورت نہ بنانا۔ ربیہ کا حکم ہے، 24 ربکیونکہ تیرا خدا بھسم کر دینے آگوالی ہے، وہ غیور خدا ہے۔

25 ملـکتم میں جا وہاںکر رہو تمہارےگے۔ بچے اور پوتے نواسے اُس میں پیدا ہو جائیں طرحاِسجبگے۔
وقتبہت گزر جائے گا تو خطرہ ہے کہ غلطتم کام کر کسیکے چیز مورتکی بناؤ۔ ایسا کبھی نہ کرنا۔ ربیہ
تمہارے 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 جسگے پر تم یائے در یردن کو پار کر کے قبضہ کرو گے۔ تم دیر
وہاںتک نہیںجیتے رہو پورےبلـکہگے طور ہلاکپر ہو گے۔جاؤ ملـکتمہیںرب27 نکالسے قوموںمختلفکر
میں منتشر دےکر گا، اور تھوڑےصرفوہاں ہی افراد بچے رہیں گے۔ وہاں28 تم انسان کے ہاتھوں سے بنے
ہوئے لـکڑی اور پتھر کے بُتوں خدمتکی کرو گے، جو نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ کھا سکتے اور نہ سونگھ
سکتے ہیں۔

وہیں29 ربتُو اپنے خدا کرےتلاشکو گا، اور اگر پورےاُسے دل و جان ڈھونڈےسے تو وہ تجھے مل بھی
جائے گا۔ جب30 تُو تکلیفاِس میں مبتلا ہو گا اور یہ سارا کچھ تجھ پر گزرےسے گا پھر ربآخرکار اپنے خدا
رجوعطرفکی کر اُسکے کی سنے گا۔ 31 ربکیونکہ تیرا خدا رحیم خدا ہے۔ وہ تجھے کرےترکنہ گا اور نہ
باد کرےبر گا۔ وہ اُس عہد کو نہیں بھولے گا جو اُس قَسمنے کھا باپتیرےکر دادا سے باندھا تھا۔

ہیرب ہمارا خدا ہے
32 انسانمیںدنیا تخلیقکی تفتیشکیماضیتکآجکرلےسے آسمانکر۔ سرےدوسرےسےسرےایککے

لگا۔کھوجتک کیا اِس پہلےسے طرحاِسکبھی کا معجزانہ کام ہوا ہے؟ کسیکیا اِسنے پہلےسے 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
ساتھکے ایسا ہوا ہے؟ 34 کسیکیا اَور معبود جرأتکبھینے کی ہے پوریطرحکیربکہ قوم ملـکایککو
سے نکال کر اپنی ملـکیت بنایا ہو؟ اُس نے ایسا تمہارےہی ساتھ کیا۔ اُس تمہارےنے دیکھتے دیکھتے مصریوں
کو آزمایا، معجزےبڑےاُنہیں دکھائے، اُن جنگساتھکے کی، قدرتبڑیاپنی اور اختیار کا اظہار کیا اور ہول
ناک کاموں سے اُن غالبپر آ گیا۔

تجھے35 کچھسبیہ دکھایا گیا تاکہ تُو جان لے ربکہ خدا اُسہے۔ کے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ اُس36 نے
نصیحتتجھے دینے کے لئے آسمان اپنیسے آواز سنائی۔ زمین پر اُس تجھےنے اپنی میںجسدکھائیآگعظیم سے
تُو نے اُس کی باتیں سنیں۔ 37 تیرےاُسے باپ دادا سے پیار تھا، اور اُس نے تجھے جو اُن کی اولاد ہیں چن لیا۔
اِس لئے وہ خود حاضر ہو کر اپنی قدرتعظیم سے تجھے مصر نکالسے لایا۔ اُس38 تیرےنے آگے سے تجھ سے
یادہ ز بڑی طاقتاور ور قومیں نکال دیں تاکہ تجھے اُن میراثملـککا میں مل آججائے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔

جانآجچنانچہ39 رکھمیںذہناورلے آسمانربکہ اور زمین کا اَورکوئیہے۔خدا نہیںمعبود ہے۔ اُس40
کے احکام پر عمل کر جو مَیں تجھے آج سنا رہا ہوں۔ پھر تُو اور تیری اولاد کامیاب ہوں گے، اور تُو تکدیر اُس
ملـک میں جیتا رہے گا تجھےربجو ہمیشہ کے لئے دے رہا ہے۔

یردن مشرقکے میں پناہ کے شہر
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41 یہ کہہ کر موسٰی نے یائے در یردن کے مشرق میں پناہ کے تین شہر چن لئے۔ 42 اُن میں شخصوہ پناہ لے

سکتا جستھا نے دشمنی کی بنا پر نہیں بلـکہ غیرارادی طور پر کسی کو جان سے مار دیا تھا۔ ایسے شہر میں پناہ لینے
سببکے اُسےسے بدلے قتلمیں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اِس43 کے لئے روبن قبیلےکے کے لئے میداِن مرتفع کا شہر
بصر، جد قبیلےکے کے لئے ِجلعاد کا راماتشہر اور منسّی قبیلےکے کے لئے بسن کا شہر جولان چنا گیا۔

شریعت لفظپیشکا
44 درِج ذیل وہ شریعت ہے جو موسٰی نے اسرائیلیوں پیشکو کی۔ 45 موسٰی نے یہ احکام اور ہدایات اُس

پیشوقت جبکیں وہ مصر نکلسے کر 46 یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر بیتتھے۔ فغور اُن مقابلکے تھا،
اور اموریوہ بادشاہ سیحون ملـککے میں تھے۔زنخیمہ سیحون تھیمیںحسبونرہائشکی اور اُسے اسرائیلیوں
شکستسے ہوئی جبتھی وہ موسٰی کی راہنمائی میں مصر نکلسے آئے تھے۔ اُس47 ملـککے پر قبضہ کر کے
اُنہوں بسننے ملـککے پر بھی فتح پائی جستھی کا بادشاہ عوج تھا۔ اِن اموریدونوں بادشاہوں کا یہ پورا علاقہ
اُن کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ یہ علاقہ یائے در یردن کے مشرق میں تھا۔ اُس48 کی جنوبی سرحد یائے در ارنون کے
کنارے پر واقع شہر عروعیر تھی جبکہ اُس کی شمالی سرحد ِسیُون یعنی حرمون پہاڑ تھی۔ 49 یائے در یردن کا پورا
مشرقی کنارہ پِسگہ پہاڑیکے سلسلے دامنکے میں واقع بحـیرۂ تکمُردار اُس میں شامل تھا۔

5
احکامدس

1 موسٰی نے تمام اسرائیلیوں کو جمع کر کے کہا،
اے اسرائیل، دھیان سے ہدایاتوہ اور احکام سن جو مَیں تمہیں پیشآج کر رہا ہوں۔ اُنہیں سیکھو اور بڑی

احتیاط سے اُن پر عمل کرو۔ ہمارےرب2 خدا حوربنے یعنی سینا پہاڑ ہمارےپر ساتھ عہد باندھا۔ اُس3 نے یہ
باپہمارےعہد دادا کے ساتھ نہیں ہمارےبلـکہ ہی ساتھ باندھا ہے، آججو اِس جگہ پر زندہ ہیں۔ رب4 پہاڑ پر
آگ میں سے برُو رُو ہو کر تم سے ہم 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،

ربمَیں”6 تیرا ہوںخدا غلامیکیمصرملـِکتجھےجو نکالسے لایا۔ میرے7 اَورکسیسوا معبود پرستشکی
نہ کرنا۔

8 اپنے لئے بُت نہ بنانا۔ بھیکسی چیز مورتکی نہ بنانا، چاہے وہ آسمان میں، زمین پر یا سمندر میں ہو۔ 9 نہ بُتوں
کی پرستش، نہ اُن خدمتکی کرنا، کیونکہ مَیں تیرا رب غیور خدا ہوں۔ جو مجھ نفرتسے کرتے ہیں اُنہیں مَیں
تیسری اور تکپشتچوتھی سزا دوں گا۔ لیکن10 جو مجھ محبتسے رکھتے میرےاور پورےاحکام کرتے ہیں
اُن پر مَیں ہزار تکپُشتوں مہربانی کروں گا۔

رب11 اپنے خدا کا نام بےمقصد یا غلط مقصد کے لئے استعمال نہ کرنا۔ جو بھی ایسا کرتا ہے اُسے رب سزا
دیئے بغیر چھوڑےنہیں گا۔

سبت12 دنکے کا خیال رکھنا۔ اُسے اِس طرح منانا کہ مخصوصوہ مُقّدسو ہو، اُسی ربطرحجسطرح
تیرے خدا تجھےنے حکم دیا ہے۔ 13 ہفتے پہلےکے چھ دن اپنا کام کاج کر، لیکن14 ساتواں تیرےربدن خدا
کا آرام کا دن اُسہے۔ طرحکسیدن 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 وہ بھی کام نہ تیرےکرے۔
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نوکر تیریاور نوکرانی تیریکو طرح آرام کا موقع ملنا ہے۔ یاد15 رکھنا کہ تُو مصر میں غلام تھا اور ربکہ تیرا خدا
قدرتبڑیتجھےہی اور اختیار وہاںسے نکالسے لایا۔ اِس لئے اُس تجھےنے حکم دیا ہے سبتکہ دنکا منانا۔

16 اپنے باپ اور اپنی ماں عزتکی تیرےربطرحجسکرنا خدا نے تجھے 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 اپنے پڑوسی بیویکی کا لالچ نہ کرنا۔ نہ اُس کے گھر کا، نہ اُس کی زمین کا، نہ اُس کے نوکر کا، نہ اُس کی

نوکرانی کا، نہ اُس بَیلکے اور نہ اُس کے گدھے کا بلـکہ اُس بھیکسیکی چیز کا لالچ نہ “کرنا۔
رب22 نے تم سب کو یہ احکام دیئے جب تم سینا پہاڑ کے دامن میں جمع تھے۔ وہاں تم نے آگ، بادل اور

اندھیرےگہرے میں اُسسے کی زوردار آواز سنی۔ یہی کچھ اُس نے کہا اور بس۔ پھر اُس اُنہیںنے پتھر کی دو
تختیوں پر لـکھ کر دےمجھے دیا۔

ربلوگ سے ڈرتے ہیں
جب23 تم نے یکی تار سے یہ آواز سنی اور پہاڑ کی جلتی ہوئی حالت دیکھی تمہارےتو قبیلوں کے راہنما اور

میرےبزرگ پاس آئے۔ اُنہوں24 نے کہا، ہمارےرب” خدا نے ہم پر اپنا جلال اور عظمت ظاہر کی ہے۔
آج ہم آگنے میں سے اُس کی آواز سنی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے جبکہ الله انسان سے ہم کلام ہوتا ہے تو
ضروری نہیں کہ وہ مر جائے۔ لیکن25 اب ہم کیوں اپنی خطرےجان میں ڈالیں؟ اگر ہم ربمزید اپنے خدا
کی آواز سنیں تو یہ بڑی آگ ہمیں بھسم دےکر گی اور ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ 26 کیونکہ فانی
انسانوں میں سے ہماریکون طرح زندہ خدا آگکو میں سے باتیں کرتے ہوئے سن کر زندہ رہا ہے؟ کوئی بھی
!نہیں آپ27 ہی قریب جا کر اُن تمام باتوں کو سنیں ربجو ہمارا خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ پھر لوٹ کر ہمیں وہ
باتیں سنائیں۔ ہم اُنہیں سنیں گے اور اُن پر عمل کریں “گے۔

ربجب28 نے یہ سنا تو اُس نے مجھ سے کہا، مَیں” نے اِن لوگوں کی یہ باتیں سن لی ہیں۔ ٹھیکوہ کہتے
ہیں۔ کاش29 اُن سوچکی ایسیہمیشہ ہی کاش!ہو وہ اِسیہمیشہ طرح مانیںخوفمیرا میرےاور احکام پر عمل
!کریں اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اور اُن کی اولاد کامیابہمیشہ رہیں گے۔ 30 جا، اُنہیں دےبتا کہ اپنے خیموں
لوٹمیں جاؤ۔ لیکن31 تُو پاسمیرےیہاں رہ تاکہ مَیں تجھے تمام قوانین اور دےاحکام دوں۔ اُن کو لوگوں کو
سکھانا تاکہ وہ ملـکاُس میں اُن مطابقکے چلیں جو مَیں اُنہیں دوں “گا۔

32 احتیاطچنانچہ سے اُن احکام پر عمل کرو تمہارےربجو خدا تمہیںنے دیئے ہیں۔ اُن سے نہ طرفدائیں
ہٹو نہ بائیں طرف۔ 33 ہمیشہ اُس راہ پر چلتے رہو تمہارےربجو خدا تمہیںنے بتائی ہے۔ پھر کامیابتم ہو گے
اور ملـکاُس میں تکدیر جیتے رہو جسگے پر تم قبضہ کرو گے۔

6
سےسب بڑا حکم
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1 یہ وہ تمام احکام ہیں تمہارےربجو خدا مجھےنے تمہیں سکھانے کے لئے کہا۔ ملـکاُس میں اِن پر عمل

میںجسکرنا تم جانے والے ہو تاکہ اُس پر قبضہ کرو۔ 2 عمر بھر تیرےتُو، بچے اور پوتے ربنواسے اپنے خدا کا
خوف مانیں اور اُس کے اُن تمام احکام پر چلیں جو مَیں دےتجھے رہا ہوں۔ تب تُو تکدیر جیتا رہے گا۔ اے3
اسرائیل، یہ میری باتیں سن اور بڑی احتیاط سے اِن پر عمل !کر تیرےربپھر خدا کا وعدہ پورا ہو جائے گا کہ تُو
کامیاب رہے گا اور تیری تعداد ملـکاُس خوبمیں بڑھتی جائے میںجسگی دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔

رب!اسرائیلاےسن4 ہمارا ایکخدا ہے۔ربہی اپنےرب5 خدا سے پورےاپنے دل، پوریاپنی جان اور
اپنی طاقتپوری سے پیار کرنا۔ 6 جو احکام مَیں تجھے آج بتا رہا ہوں اُنہیں اپنے دل نقشپر کر۔ اُنہیں7 اپنے بچوں
ذہنکے نشین کرا۔ یہی باتیں وقتہر اور ہر تیرےجگہ لبوں پر ہوں خواہ تُو گھر میں بیٹھا یا راستے پر چلتا ہو، لیٹا
ہو یا کھڑا ہو۔ اُنہیں8 نشان کے طور پر اور یاددہانی کے لئے اپنے بازوؤں اور ماتھے پر لگا۔ اُنہیں9 اپنے گھروں کی
چوکھٹوں اور اپنے شہروں دروازوںکے پر لـکھ۔

تیرےرب10 خدا کا وعدہ پورا ہو گا جو اُس نے قَسم کھا تیرےکر باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے
ساتھ کیا کہ 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 نہیںنے کھودا۔ جو انگور اور زیتون باغکے اُس میں ہیں اُنہیں تُو نہیںنے لگایا۔ حقیقتیہ
یاد جبرکھ۔ تُو ملـکاُس کثرتمیں کا کھانا کھا کر سیر ہو جائے گا 12 تو رب!خبردار کو نہ بھولنا جو تجھے
مصر کی غلامی نکالسے لایا۔

اپنےرب13 خدا اُسیصرفماننا۔خوفکا عبادتکی کرنا اُسیاور کا نام لے قَسمکر کھانا۔ 14 معبودوںدیگر
پیرویکی نہ کرنا۔ اِس میں پڑوسیتمام اقوام کے دیوتا بھی شامل ہیں۔ تیرےربورنہ15 خدا تجھغضبکا پر نازل
ہو کر ملـکتجھے میں سے مٹا ڈالے گا۔ کیونکہ وہ غیور خدا ہے تیرےاور درمیان ہی رہتا ہے۔

رب16 اپنے خدا کو اُس طرح نہ آزمانا جس طرح تم نے مّسہ میں کیا تھا۔ دھیان17 ربسے اپنے خدا کے
احکام کے مطابق چلو، اُن تمام ہدایات اور قوانین پر جو اُس نے تجھے دیئے ہیں۔ 18 جو کچھ رب کی نظر میں
درست اور اچھا ہے وہ کر۔ پھر تُو کامیاب رہے گا، تُو جا کر اُس ملـکاچھے پر کرےقبضہ جسگا کا وعدہ
رب تیرےنے باپ دادا سے قَسم کھا کر کیا تھا۔ ربتب19 باتکی پوری ہو جائے گی کہ تُو اپنے دشمنوں کو
اپنے آگے آگے دےنکال گا۔

20 آنے والے دنوں تیرےمیں بچے پوچھیں ہمارےرب”گے، خدا آپنے 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 قدرتبڑی کا
اظہار کر مصرکے نکالسے لایا۔ ہمارے22 دیکھتے دیکھتے اُس بڑےبڑےنے نشان معجزےاور کئے اور مصر،
فرعون اور اُس پورےکے گھرانے پر ناکہول مصیبتیں بھیجیں۔ اُس23 وقت وہ ہمیں وہاں سے نکال لایا تاکہ
ہمیں لے کر جسدےملـکوہ کا وعدہ اُس قَسمنے کھا باپہمارےکر دادا ساتھکے کیا تھا۔ ہمارےرب24
خدا ہی ہمیںنے کہا کہ اِن تمام احکام مطابقکے چلو رباور اپنے خدا مانو۔خوفکا 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 ہمیںنے کرنے ہیںکہیکو تو وہ راستہمیں باز دےقرار
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“گا۔

7
دوسری کنعانی قوموں کو نکالنا ہے

رب1 تیرا خدا تجھے ملـکاُس میں لے جائے جسگا پر تُو جا کر کرےقبضہ گا۔ تیرےوہ منے سا بہتسے
سی قومیں دےبھگا گا۔ گو یہ سات قومیں یعنی ِحتّی، جرجاسی، اموری، کنعانی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی تعداد
اور طاقت لحاظکے سے تجھ بڑیسے ہوں گی توبھی2 رب تیرا خدا تیرےاُنہیں کرےحوالے جبگا۔ تُو اُنہیں
دےشکست گا تو سباُن کو اُس کے لئے مخصوص کر ہلاککے کر دینا ہے۔ نہ اُن کے ساتھ عہد باندھنا اور
نہ اُن پر کرنا۔رحم 3 اُن میں شادیسےکسیسے نہ کرنا۔ نہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ اُن بیٹوںکے کو دینا، نہ اپنے بیٹوں
کا رشتہ اُن کی بیٹیوں سے کرنا۔ ورنہ4 تمہارےوہ بچوں پیرویمیریکو سے دُور کریں گے اور میریوہ نہیں بلـکہ
اُن کے دیوتاؤں خدمتکی کریں ربتبگے۔ غضبکا تم پر نازل ہو کر جلدی سے ہلاکتمہیں دےکر گا۔
اِس5 لئے اُن کی قربان گاہیں ڈھا دینا۔ پتھروںجن کی وہ پوجا کرتے ہیں اُنہیں ِچکنا ُچور کر دینا، اُن یسیرتکے
دیوی کے کاٹکھمبے ڈالنا اور اُن کے بُت جلا دینا۔

6 کیونکہ تُو رب اپنے خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔ اُس نے دنیا کی تمام قوموں میں سے تجھے چن کر
اپنی قوم ملـکیتخاصاور بنایا۔ رب7 نے تمہارےکیوں ساتھ تعلق قائم کیا اور تمہیں چن لیا؟ کیا اِس وجہ سے
کہ تم تعداد میں قوموںدیگر نسبتکی یادہ ز تھے؟ !نہیںہرگز تم بہتتو کم تھے۔ 8 بلـکہ وجہ یہ تھی ربکہ تمہیںنے
پیار کیا اور وہ وعدہ پورا کیا جو اُس قَسمنے کھا باپتمہارےکر دادا کے ساتھ کیا تھا۔ اِسی لئے وہ دےفدیہ کر
قدرتبڑیتمہیں مصرسے کی غلامی اور ملـکاُس کے بادشاہ ہاتھکے سے بچا لایا۔ جانچنانچہ9 لے صرفکہ
رب تیرا خدا ہی خدا ہے۔ وہ وفادار خدا ہے۔ جو اُس محبتسے رکھتے اور اُس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اُن
ساتھکے وہ اپنا عہد قائم رکھے گا اور اُن پر ہزار تکپُشتوں گا۔کرےمہربانی لیکن10 اُس نفرتسے والوںکرنے
کو وہ اُن کے برُو رُو مناسب دےسزا کر کرےبرباد گا۔ ہاں، جو اُس نفرتسے کرتے ہیں، اُن کے برُو رُو وہ
مناسب دےسزا گا اور جھجکے گا نہیں۔

11 چنانچہ دھیان سے اُن تمام احکام پر عمل کر جو مَیں 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 اُس وعدے کے مطابق جو اُس نے قَسم کھا تیرےکر باپ دادا سے کیا
تھا۔ 13 وہ تجھے کرےپیار گا اور تجھے ملـکاُس میں دےبرکت گا جو تجھے دینے کا وعدہ اُس نے قَسم کھا
تیرےکر باپ دادا سے کیا تھا۔ بہتتجھے اولاد بخشنے کے علاوہ تیرےوہ کھیتوں دےبرکتکو گا، اور 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 ز برکت ملے گی۔ نہ تجھ
میں اور تیرےنہ مویشیوں میں بانجھ پن پایا جائے گا۔ رب15 بیماریہر کو تجھ سے دُور رکھے گا۔ وہ تجھ میں وہ
وبائیںخطرناک پھیلنے دےنہیں سےجنگا تُو مصر واقفمیں ہوا بلـکہ اُنہیں اُن میں پھیلائے گا تجھجو نفرتسے
رکھتے ہیں۔

16 جو بھی قومیں رب تیرا تیرےخدا ہاتھ میں دےکر گا اُنہیں تباہ کرنا لازم ہے۔ اُن پر رحم کی نگاہ سے نہ
دیکھنا، نہ اُن کے دیوتاؤں خدمتکی کرنا، ورنہ پھنستُو جائے گا۔
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17 گو تیرا دل کہے، یہ” قومیں ہم طاقتسے ور ہیں۔ اِنہیںطرحکسہم نکال سکتے “ہیں؟ توبھی18 اُن سے

نہ ڈر۔ وہی کچھ ذہن میں رکھ تیرےربجو خدا نے فرعون پورےاور مصر کے ساتھ کیا۔ 19 کیونکہ تُو نے
اپنی آنکھوں ربسے اپنے خدا کی وہ بڑی آزمانے والی مصیبتیں اور معجزے، اُس کا وہ عظیم اختیار اور قدرت
تجھےوہسےجسدیکھی وہاں نکالسے لایا۔ وہی ربکچھ تیرا خدا اُن قوموں کرےبھیساتھکے سےجنگا تُو
وقتاِس ڈرتا ہے۔ صرفنہ20 یہ رببلـکہ تیرا خدا اُن درمیانکے 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 خوفسبسےجسہے کھاتے ہیں۔ 22 وہ رفتہ رفتہ اُن قوموں تیرےکو آگے سے دےبھگا گا۔ تُو
ایکاُنہیں دم ختم نہیں کر سکے گا، ورنہ جنگلی تیزیجانور بڑھسے کر تجھے نقصان پہنچائیں گے۔

رب23 تیرا خدا تیرےاُنہیں حوالے دےکر گا۔ وہ اُن میں اِتنی 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۔ چاندیجو اور سونا اُن پر چڑھایا ہوا ہے اُس کا لالچ نہ کرنا۔ اُسے نہ
لینا ورنہ پھنستُو جائے گا۔ کیونکہ اِن چیزوں تیرےربسے خدا گھنکو آتی ہے۔ اِس26 طرح کی مکروہ چیز
اپنے گھر میں نہ لانا، ورنہ تجھے بھی اُس کے الـگساتھ کر کے برباد کیا جائے تیرےگا۔ دل میں اُس سے شدید
نفرت 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 باپتمہارےنے دادا قَسمسے
کھا کر کیا تھا۔

2 وہ پورا وقت یاد ربجبرکھ تیرا خدا یگستان ر میں 40 تکسال تیری راہنمائی کرتا رہا تاکہ تجھے عاجز
کر کے آزمائے اور کرےمعلوم کہ کیا تُو اُس کے احکام پر چلے گا کہ نہیں۔ اُس3 نے تجھے عاجز کر کے بھوکے
ہونے دیا، پھر تجھے مَن نہسےجسکھلایا تُو اور باپتیرےنہ واقفدادا تھے۔ کیونکہ وہ تجھے سکھانا چاہتا تھا
کہ انسان کی صرفزندگی روٹی پر منحصر نہیں ہوتی بلـکہ ہر باتاُس پر ربجو کے منہ سے نکلتی ہے۔

4 اِن 40 سالوں کے کپڑےتیرےدوران نہ گھسے نہ پھٹے، تیرےنہ پاؤں سوجے۔ 5 چنانچہ دل میں جان لے
باپطرحجسکہ اپنے بیٹے تربیتکی کرتا اُسیہے ربطرح ہمارا تربیتہماریخدا کرتا ہے۔

رب6 اپنے خدا کے احکام پر عمل کر کے اُس کی راہوں پر چل اور اُس خوفکا مان۔ 7 کیونکہ وہ 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۔ اُس9 میں روٹی نہیںکمیکی ہو گی،
اور تُو کسی چیز محرومسے نہیں رہے گا۔ اُس پتھروںکے میں لوہا پایا جاتا اورہے، 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 تجھےنے یہ شاندار
ملـک دیا ہے۔ 11 ربخبردار، اپنے خدا کو نہ بھول اور اُس کے اُن احکام پر عمل کرنے سے گریز نہ کر جو مَیں
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آج دےتجھے رہا ہوں۔ 12 جبکیونکہ کثرتتُو کا کھانا کھا کر سیر ہو جائے گا، 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 جو تجھے مصر کی غلامی سے نکال 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۔ یگستان16 ر میں وہی تجھے مَن کھلاتا جسرہا، باپتیرےسے دادا
واقف نہ تھے۔ مشکلاتاِن 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 اور طاقت سے سبیہ کچھ حاصل
کیا ہے۔ 18 رببلـکہ اپنے خدا کو یاد حاصلدولتتجھےنےجسکرنا کرنے دیقابلیتکی کیونکہہے۔ آجوہ
بھی اُسی عہد پر قائم ہے جو اُس باپتیرےنے دادا سے کیا تھا۔

رب19 اپنے خدا کو نہ بھولنا، اور نہ دیگر معبودوں پیچھےکے پڑ کر اُنہیں سجدہ اور اُن خدمتکی کرنا۔ ورنہ مَیں
خود گواہ ہوں کہ ًتم ہلاکیقینا ہو جاؤ گے۔ 20 اگر ربتم اپنے خدا اطاعتکی نہیں کرو گے تو پھر وہ تمہیں اُن
قوموں کی طرح تباہ دےکر گا جو تم پہلےسے ملـکاِس میں رہتی تھیں۔

9
ملـک ملنے اسرائیلسببکا کی راستی نہیں ہے

!اسرائیلاےسن1 آج تُو یائے در یردن کو پار کرنے والا طرفدوسریہے۔ تُو ایسی قوموں کو دےبھگا گا
جو تجھ بڑیسے طاقتاور ور ہیں اور جن کے شاندار شہروں کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ وہاں2 عناقی
بستے ہیں طاقتجو ور اور درازقد ہیں۔ تُو خود جانتا ہے کہ اُن بارےکے میں کہا جاتا ہے، کون” عناقیوں کا
سامنا کر سکتا “ہے؟ آجلیکن3 جان ربکہلے تیرا تیرےخدا آگے آگے چلتے اُنہیںہوئے بھسم کر دینے آگوالی
کی کرےہلاکطرح گا۔ تیرےوہ آگے آگے اُن پر قابو پائے گا، اور تُو اُنہیں نکال جلدیکر دےمٹا جسگا،
ربطرح 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 یہاںکر لایا اور میراثملـکیہ دےمیں دیا “ہے۔ باتیہ نہیںدرستہرگز ربہے۔ اُن قوموں
کو اُن کی غلط حرکتوں کی وجہ تیرےسے منے سا سے دےنکال 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 باپتیرےنے دادا ابراہیم، اسحاق یعقوباور کے ساتھ قَسم کھا کر کیا تھا اُسے پورا
ہونا ہے۔

چنانچہ6 جان لے ربکہ تیرا تیریتجھےخدا راستی باعثکے یہ ملـکاچھا حقیقترہا۔دےنہیں تو یہ ہے
کہ ہٹتُو دھرم قوم ہے۔

سونے کا بچھڑا
7 یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تُو نے یگستان ر ربمیں اپنے خدا ناراضطرحکسکو کیا۔ مصر سے نکلتے

وقت سے لے کر یہاں تکپہنچنے ربتم سرکشسے رہے ہو۔ خاص8 حوربکر یعنی سینا دامنکے میں تم نے
رب کو اِتنا غصہ دلایا کہ وہ ہلاکتمہیں کرنے کو تھا۔ اُس9 وقت مَیں پہاڑ پر چڑھ گیا تھا تاکہ پتھر کی تختیاں
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یعنی اُس عہد ملتختیاںکی جائیں ربجو تمہارےنے ساتھ باندھا تھا۔ کچھ کھائے پیئے بغیر دن40مَیں راتاور
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
تختیوںدونوںسے پر لـکھ مجھےکر دیا۔ اُس12 مجھنے سے کہا، فوراً” یہاں سے اُتر تیریجا۔ قوم جسے تُو مصر سے
نکال لایا بگڑ گئی ہے۔ وہ جلدیکتنی میرےسے احکام ہٹسے گئے ہیں۔ اُنہوں نے اپنے لئے بُت ڈھال لیا ہے۔
مَیں13 جاننے لیا ہے کہ یہ قوم ہے۔ضدیکتنی 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 کی دونوں تختیاں تھیں۔ تمہیں16
دیکھتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ تم ربنے اپنے خدا کا گناہ کیا ہے۔ تم نے اپنے لئے بچھڑے کا بُت ڈھال لیا تھا۔
تم جلدیکتنی ربسے کی مقررہ راہ ہٹسے گئے تھے۔

تب17 مَیں تمہارےنے دیکھتے دیکھتے دونوں تختیوں کو زمین پر پٹخ ٹکڑےٹکڑےکر کر دیا۔ ایک18 اَور بار
ربمَیں کے منے سا منہ بلکے گرا۔ مَیں نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا۔ 40 دن راتاور تمہارےمَیں تمام گناہوں
باعثکے اِسی حالت میں رہا۔ کیونکہ جو کچھ تم نے کیا تھا ربوہ نہایتکو بُرا لگا، اِس لئے ناکغضبوہ ہو
گیا تھا۔ 19 وہ تم سے ناراضاِتنا تھا کہ مَیں بہت ڈر گیا۔ لـگیوں رہا تھا کہ وہ ہلاکتمہیں دےکر گا۔ لیکن
اِس بار بھی اُس میرینے لی۔سن مَیں20 ہاروننے کے لئے بھی دعا کی، اُسربکیونکہ ناراضنہایتبھیسے
تھا اور ہلاکاُسے کر دینا چاہتا تھا۔

21 جو بچھڑا تم نے گناہ کر کے بنایا تھا اُسے مَیں نے جلا دیا، پھر جو کچھ باقی رہ گیا اُسے کچل دیا 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
ربسے تمہیںنے بھیج کر کہا تھا، جاؤ،” ملـکاُس پر قبضہ کرو جو مَیں دےتمہیںنے دیا لیکن“ہے۔ تم نے
سرکش ہو ربکر اپنے خدا کے حکم ورزیخلافکی کی۔ تم نے اُس پر اعتماد نہ کیا، نہ اُس کی سنی۔ جب24
مَیںسے تمہیں جانتا ہوں ربتمہارا ساتھکے یہ رو باغیانہ ہی رہا ہے۔

مَیں25 40 دن اور ربرات کے منے سا زمین پر منہ کے بل رہا، ربکیونکہ نے کہا تھا کہ وہ ہلاکتمہیں
گا۔دےکر مَیں26 نے اُس منتسے کر کے کہا، رباے” قادرِ مطلق، اپنی قوم کو تباہ نہ کر۔ وہ تو تیری ہی
ملـکیت ہے جسے تُو نے دےفدیہ کر اپنی قدرتعظیم سے بچایا بڑےاور اختیار کے ساتھ مصر سے نکال لایا۔
27 اپنے خادموں ابراہیم، اسحاق یعقوباور کو یاد کر، اور اِس قوم کی ضد، شریر حرکتوں اور گناہ پر توجہ نہ دے۔
28 ورنہ مصری کہیں گے، رب’ اُنہیں ملـکاُس میں لانے قابلکے نہیں جستھا کا وعدہ اُس نے کیا تھا، بلـکہ
وہ اُن نفرتسے کرتا تھا۔ ہاں، وہ ہلاکاُنہیں کرنے کے لئے یگستان ر میں ‘آیا۔لے وہ29 تیریتو قوم تیریہیں،
ملـکیت جسے تُو اپنی قدرتعظیم اور اختیار سے مصر نکالسے “لایا۔

10
موسٰی کو نئی تختیاں ملتی ہیں
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1 اُس ربوقت نے مجھ سے کہا، پتھر” کی دو اَور تختیاں تراشنا جو پہلی تختیوں کی مانند ہوں۔ اُنہیں لے کر

پاسمیرے پہاڑ پر چڑھ لـکڑیآ۔ بھیصندوقکا بنانا۔ 2 پھر مَیں اِن تختیوں پر دوبارہ وہی باتیں لـکھوں گا مَیںجو اُن
تختیوں پر لـکھ چکا تھا جو تُو نے توڑ ڈالیں۔ تمہیں اُنہیں صندوق محفوظمیں رکھنا “ہے۔

مَیں3 نے کیکر کی لـکڑی کا صندوق بنوایا اور دو تختیاں تراشیں جو پہلی تختیوں کی مانند تھیں۔ پھر مَیں دونوں
تختیاں لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ رب4 نے اُن تختیوں پر دوبارہ دسوہ احکام لـکھ دیئے جو وہ پہلی تختیوں پر لـکھ
چکا تھا۔ اُن) ہی احکام اعلانکا اُس نے پہاڑ میںآگپر سے کیا جبتھا تم اُس دامنکے میں جمع (تھے۔ پھر اُس
نے یہ میرےتختیاں سپرد کیں۔ لوٹمَیں5 کر اُترا اور تختیوں کو میںصندوقاُس رکھا مَیںجو نے بنایا تھا۔ وہاں
تکابوہ کچھسبہیں۔ ویسا ہی ہوا ربجیسا نے حکم دیا تھا۔

اماموں اور یوں لاو خدمتکی
6 اِس) بعدکے اسرائیلی بنی یعقان کنوؤںکے سے روانہ ہو کر موسیرہ پہنچے۔ وہاں فوتہارون ہوا۔ اُسے دفن

کرنے بعدکے اُس کا بیٹا اِلی عزر اُس کی امامجگہ بنا۔ 7 پھر وہ آگے سفر کرتے کرتے جُدجودہ، پھر یُطباتہ پہنچے
جہاں نہریں ہیں۔

8 اُن دنوں ربمیں لاوینے قبیلےکے الـگکو کر رباُسےکے عہدکے صندوقکے کو اُٹھا کر لے جانے،
رب کے خدمتحضور کرنے اور اُس کے نام برکتسے دینے کی ذمہ داری دی۔ تکآج یہ اُن کی ذمہ داری
رہی ہے۔ اِس9 وجہ یوںسے لاو کو دیگر قبیلوں طرحکی نہ حصہ میراثنہ ربملی۔ تیرا خدا خود اُن میراثکی
اُسہے۔ نے خود اُنہیں یہ فرمایا (ہے۔

مَیںجب10 دوسرینے مرتبہ 40 دن راتاور پہاڑ گزارےپر تو رب نے اِس دفعہ بھی میری سنی اور تجھے
ہلاک نہ کرنے پر آمادہ ہوا۔ اُس11 نے کہا، جا،” قوم کی راہنمائی کر تاکہ وہ جا کر ملـکاُس پر قبضہ کریں
جس کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا “تھا۔

رب خوفکا
اے12 اسرائیل، اب باتمیری !سن رب 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 کرےخدمتکی 13 اور اُس
کے تمام احکام پر عمل آجکرے۔ مَیں اُنہیں تیریتجھے بہتری کے لئے دے رہا ہوں۔

14 پورا آسمان، زمین اور جو کچھ اُس پر سبہے، مالـککا رب تیرا خدا ہے۔ توبھی15 اُس تیرےنے باپ
دادا پر ہی شفقتخاصاپنی کا اظہار کر کے اُن محبتسے کی۔ اور اُس نے تمہیں چن دوسریکر تمام قوموں پر
ترجیح دی 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 ربکیونکہ تمہارا خدا خداؤں کا خدا اور ربوں ربکا ہے۔ وہ عظیم اور زورآور خدا جسہے سبسے
خوف کھاتے ہیں۔ وہ داریجانب نہیں کرتا رشوتاور نہیں لیتا۔ 18 وہ یتیموں اور بیواؤں انصافکا کرتا ہے۔
وہ پردیسی سے پیار کرتا اور خوراکاُسے پوشاکاور مہیا کرتا ہے۔ 19 تم بھی اُن کے ساتھ محبت پیشسے آؤ،
کیونکہ تم بھی مصر میں پردیسی تھے۔

رب20 اپنے خدا خوفکا مان اور اُس خدمتکی کر۔ اُس سے لپٹا رہ اور اُسی کے نام کی قَسم کھا۔ وہی21
تیرا فخر ہے۔ وہ تیرا خدا جسہے نے وہ تمام عظیم اور ڈراؤنے کام کئے جو تُو نے خود دیکھے۔ تیرےجب22
باپ دادا مصر گئے تھے تو 70 افراد تھے۔ تیرےرباباور خدا تجھےنے ستاروں کی مانند بےشمار بنا دیا ہے۔
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رب محبتسے رکھ اور اُس کی سن
رب1 اپنے خدا سے پیار کر اور ہمیشہ اُس کے احکام کے مطابق زندگی گزار۔ آج2 جان لو تمہارےکہ بچوں

نہیںنے بلـکہ تم ہی ربنے اپنے خدا تربیتسے پائی۔ تم اُسنے کی بڑےعظمت، 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 فوجمصریطرحکسنے اُسکو گھوڑوںکے اور سمیترتھوں بحرِ ُلزم ق غرقمیں کر دیا
جب وہ تعاقبتمہارا کر رہے تھے۔ اُس نے اُنہیں یوں تباہ کیا کہ وہ تکآج بحال نہیں ہوئے۔

تمہارے5 نہیںبچے بلـکہ تم ہی گواہ ہو یہاںکہ پہنچنے ربپہلےسے یگستاننے دیکھطرحکستمہاریمیںر
بھال کی۔ 6 تم اُسنے اِلیابکا بیٹوںکے داتن اور ابیرام سلوکساتھکے دیکھا روبنجو قبیلےکے تھے۔کے اُس
دن زمین نے خیمہ گاہ کے اندر منہ کھول کر اُنہیں اُن کے ڈیروںگھرانوں، اور تمام ہڑپسمیتجانداروں 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 دےتمہیں رہا ہوں تاکہ تمہیں وہ طاقت حاصل ہو جو درکار ہو جبگی تم یائے در یردن کو پار کر
ملـککے پر قبضہ کرو گے۔ 9 اگر تم فرماں بردار رہو تو تکدیر ملـکاُس میں جیتے رہو جسگے کا ربوعدہ
قَسمنے کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا تھا میںجساور دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔

10 کیونکہ ملـکیہ مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو۔ وہاں کے کھیتوں میں تجھے بیج بو کر
بڑی محنت سے اُس آبکی پاشی کرنی پڑتی تھی 11 ملـکجسجبکہ پر تم قبضہ کرو گے اُس میں پہاڑ اور وادیاں
ہیں بارشصرفجنہیں کا سیرابپانی کرتا ہے۔ رب12 تیرا خدا خود ملـکاُس خیالکا رکھتا تیرےربہے۔
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 دےتمہیں رہا ربہوں۔ اپنے خدا سے پیار کرو اور پورےاپنے
دل و جان سے اُس کی خدمت کرو۔ 14 پھر وہ یف خر اور بہار کی سالانہ بارش وقت پر بھیجے گا۔ اناج، انگور
اور زیتون کی فصلیں پکیں گی، اور تُو اُنہیں جمع کر لے گا۔ 15 نیز، الله تیری چراگاہوں تیرےمیں یوڑوں ر کے لئے
گھاس کرےمہیا گا، اور تُو کھا کر سیر ہو جائے گا۔

لیکن16 خبردار، کہیں تمہیں ورغلایا نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم رب کی راہ ہٹسے جاؤ اور دیگر معبودوں
کو سجدہ کر کے اُن خدمتکی کرو۔ 17 ربورنہ غضبکا تم پر پڑےآن گا، اور ملـکوہ بارشمیں ہونے نہیں
تمہاریگا۔دے فصلیں نہیں پکیں گی، اور تمہیں جلد ہی اُس ملـکاچھے میں سے مٹا دیا جائے گا تمہیںربجو
دے رہا ہے۔

18 چنانچہ میری یہ باتیں اپنے دلوں نقشپر کر لو۔ اُنہیں نشان کے طور پر اور یاددہانی کے لئے اپنے ہاتھوں اور
ماتھوں پر لگاؤ۔ اُنہیں19 اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ہر جگہ اور ہمیشہ اُن بارےکے میں بات کرو، خواہ تُو گھر میں
بیٹھا یا راستے پر چلتا ہو، لیٹا ہو یا ہو۔کھڑا اُنہیں20 اپنے چوکھٹوںکیگھروں اور اپنے شہروں دروازوںکے پر لـکھ
21 زمینتکجبتاکہ پر آسمان قائم ہے تم تمہاریاور اولاد ملـکاُس میں جیتے جسرہیں کا ربوعدہ قَسمنے
کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا تھا۔
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احتیاط22 سے اُن احکام پیرویکی کرو مَیںجو دےتمہیں رہا ربہوں۔ اپنے خدا سے پیار کرو، اُس کے تمام

احکام پر عمل کرو اور اُس کے ساتھ لپٹے رہو۔ 23 پھر تمہارےوہ آگے آگے یہ تمام قومیں دےنکال گا اور تم ایسی
قوموں کی زمینوں پر قبضہ کرو گے جو تم بڑیسے طاقتاور ور ہیں۔ 24 تم جہاں بھی قدم رکھو گے وہ تمہارا ہی
ہو گا، جنوبی یگستان ر سے لے کر لبنان تک، یائے فراتدر سے بحـیرۂ روم تک۔ کوئی25 بھی تمہارا سامنا نہیں
کر سکے گا۔ تم ملـکاُس میں جہاں بھی جاؤ گے ربوہاں تمہارا خدا وعدےاپنے کے مطابق تمہاری دہشت
خوفاور پیدا دےکر گا۔ آج26 تم خود فیصلہ کرو۔ کیا ربتم برکتکی یا اُس لعنتکی پانا ہتے چا ہو؟ 27 اگر
ربتم اپنے خدا کے اُن احکام پر عمل کرو مَیںجو آج دےتمہیں رہا ہوں تو وہ گا۔دےبرکتتمہیں لیکن28 اگر
تم اُن تابعکے نہ رہو بلـکہ پیشمیری کردہ راہ ہٹسے کر دیگر معبودوں پیرویکی کرو تو وہ تم لعنتپر بھیجے گا۔

ربجب29 تیرا تجھےخدا ملـکاُس میں لے جائے جسگا پر تُو کرےقبضہ گا تو لازم ہے کہ گرزیم پہاڑ پر
چڑھ برکتکر کا کرےاعلان اور عیبال پہاڑ پر لعنت کا۔ 30 یہ دو پہاڑ یائے در یردن مغربکے میں اُن کنعانیوں
کے علاقے میں واقع ہیں جو وادٔی یردن میں آباد ہیں۔ مغربوہ طرفکی ِجلجال شہر کے منے سا مورِہ بلوطکے
کے درختوں نزدیککے ہیں۔ اب31 تم یائے در یردن کو پار کر کے ملـکاُس پر قبضہ کرنے والے ہو ربجو
تمہارا خدا دےتمہیں رہا جبہے۔ تم اُسے اپنا کر اُس میں آباد ہو جاؤ گے 32 احتیاطتو سے اُن تمام احکام پر عمل
کرتے رہو جو مَیں آج دےتمہیں رہا ہوں۔

12
ملـک ربمیں کے احکام

ذیل1 میں وہ احکام اور قوانین ہیں جن پر تمہیں دھیان سے عمل کرنا ہو جبگا تم ملـکاُس میں آباد ہو گے
باپتیرےربجو دادا کا خدا دےتجھے رہا ہے تاکہ تُو اُس پر قبضہ ملـککرے۔ میں ہتے ر ہوئے عمر بھر اُن
کے تابع رہو۔

ملـک ایکمیں ہی جگہ پر مقدِس ہو
2 اُن تمام جگہوں کو برباد کرو جہاں وہ قومیں جنہیں تمہیں نکالنا 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 کے دیوتاؤں کے
کاٹمجسمے 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 جگہ چن لے عبادتگا۔ کے لئے وہاں جایا کرو، 6 اور وہاں اپنی تمام قربانیاں لا کر
پیش 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۔ ربوہاں7 اپنے خدا
کے حضور اپنے سمیتگھرانوں کھانا کھا کر اُن کامیابیوں خوشیکی مناؤ تیرےربتجھےجو خدا برکتکی کے
باعث حاصل ہوئی ہیں۔
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تمہیںوقتاُس8 نہیںوہ کرنا ہمجو کرتے تکآجہیں۔آئے مرضیاپنیکوئیہر عبادتمطابقکے کرتا ہے،

9 تکابکیونکہ تم آرام کی اُس نہیںجگہ پہنچے تیرےربتجھےجو خدا میراثسے میں ملنی ہے۔ لیکن10 جلد
ہی تم یائے در یردن کو پار کر کے ملـکاُس میں آباد ہو جاؤ گے ربجو تمہارا خدا تمہیں میراث دےمیں رہا
ہے۔ اُس وقت وہ تمہیں ارد گرد کے دشمنوں سے بچائے رکھے گا، اور تم آرام اور سکون سے زندگی گزار سکو
گے۔ ربتب11 تمہارا خدا اپنے نام سکونتکی کے لئے ایک چنجگہ لے گا، اور کچھسبتمہیں جو مَیں بتاؤں
وہاںگا لا پیشکر کرنا خواہہے، بھسموہ ہونے والی قربانیاں، ذبح کی قربانیاں، پیداوار دسواںکا اُٹھانےحصہ،
والی قربانیاں یا مَنت خاصکے ہدیئے کیوں نہ ہوں۔ وہاں12 رب کے منے سا تمہارےتم، بیٹے تمہارےبیٹیاں،
غلام اور لونڈیاں خوشی منائیں۔ اپنے شہروں میں آباد یوں لاو کو بھی اپنی خوشی شریکمیں کرو، کیونکہ اُن کے
پاس موروثی زمین نہیں ہو گی۔

13 خبردار، اپنی بھسم ہونے والی قربانیاں ہر جگہ پیشپر نہ کرنا 14 صرفبلـکہ اُس جگہ پر قبیلوںربجو میں
سے چنے گا۔ کچھسبوہیں یوں طرحجسمنا مَیں تجھے بتاتا ہوں۔

لیکن15 وہ جانور اِس میں شامل نہیں ہیں جو تُو قربانی کے طور پیشپر نہیں کرنا چاہتا صرفبلـکہ کھانا چاہتا
ایسےہے۔ جانور تُو آزادی سے اپنے تمام شہروں میں ذبح کر کے برکتاُس مطابقکے کھا سکتا ہے تیرےربجو
خدا ہے۔دیتجھےنے ہرنگوشتایسا اور غزال کیگوشتکے مانند پاکیعنیہے ناپاکاور دونوں ہی اُسے
کھا سکتے ہیں۔ لیکن16 خون نہ کھانا۔ اُسے پانی کی طرح زمین پر ُنڈیل ا کر ضائع کر دینا۔

17 جو بھی ربچیزیں کے لئے مخصوص کی گئی ہیں اُنہیں اپنے شہروں میں نہ ًکھانا مثلا اناج، انگور رسکے
اور زیتون تیلکے کا دسواں مویشیوںحصہ، کے مَنتپہلوٹھے، کے خوشیہدیئے، پیشسے کی قربانیاںگئی اور
اُٹھانے والی قربانیاں۔ یہ18 ربصرفچیزیں کے حضور کھانا یعنی اُس جگہ پر جسے وہ مقدِس کے لئے چنے گا۔
وہیں تُو اپنے بیٹے بیٹیوں، غلاموں، لونڈیوں اور اپنے قبائلی علاقے یوںکے لاو ساتھکے جمع ہو خوشیکر منا ربکہ
محنتہمارینے برکتکو دی ہے۔ 19 ملـکاپنے میں یوں لاو یاتکی ضرور عمر بھر پوری کرنے کی فکر رکھ۔

ربجب20 تیرا خدا وعدےاپنے کے مطابق تیری سرحدیں دےبڑھا گا اور تُو گوشت کھانے خواہشکی
رکھے گا طرحجستو جی گوشتچاہے کھا سکے گا۔ 21 اگر تیرا گھر اُس مقدِس سے دُور ہو ربجسے تیرا
خدا اپنے نام سکونتکی کے لئے چنے گا تو طرحجستُو جی چاہے اپنے شہروں ربمیں ملےسے ہوئے مویشیوں
کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے۔ لیکن ایسا ہی کرنا جیسا مَیں نے حکم دیاہے۔ 22 ایسا گوشت ہرن اور غزال کے
مانندکیگوشت پاکیعنیہے ناپاکاور دونوں اُسےہی کھا ہیں۔سکتے نہخونساتھکےگوشتالبتہ23 کھانا،
ساتھکےگوشتجانکیاُسہے۔جانکیجاندارخونکیونکہ نہ کھانا۔ نہخون24 کھانا بلـکہ اُسے زمین ُنڈیلپر 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 ربچیزیںجو کے لئے مخصوص مُقّدسو ہیں یا جو تُو مَنتنے مان کر اُس کے لئے مخصوص ہیںکی
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 اورگوشتقربانیاں سمیتخون چڑھا۔ ذبح قربانیوںکی قربانخونکا گاہ پر ُنڈیل ا دینا،
لیکن اُن گوشتکا تُو کھا سکتا ہے۔
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28 جو ہدایاتبھی مَیں دےتجھے رہا ہوں اُنہیں احتیاط سے پورا کر۔ پھر تُو اور تیری خوشاولاد حال رہیں

گے، کیونکہ تُو وہ کرےکچھ گا تیرےربجو خدا کی نظر میں اچھا درستاور ہے۔
رب29 تیرا خدا اُن قوموں کو دےمٹا جنگا طرفکی تُو بڑھ رہا ہے۔ تُو اُنہیں اُن ملـککے سے نکالتا جائے

گا اور خود اُس میں آباد ہو جائے گا۔ لیکن30 خبردار، اُن کے ختم ہونے کے بعد بھی اُن دیوتاؤںکے بارےکے
حاصلمعلوماتمیں نہ کر، ورنہ پھنستُو متگا۔جائے کہنا یہکہ یقےکسقومیں طر سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا
کرتی ہیں؟ بھیہم ایسا ہی کریں۔ 31 متایسا !کر یہ قومیں ایسے یقےگھنونے طر سے پوجا کرتی ہیں جن ربسے
نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بھی جلا کر اپنے دیوتاؤں پیشکو کرتے ہیں۔

کلام32 کی جو باتبھی مَیں پیشتمہیں کرتا ہوں اُس کے تابع رہ کر اُس پر عمل کرو۔ نہ باتکسی کا اضافہ
کرنا، نہ باتکوئی نکالنا۔

13
دیوتاؤں طرفکی لے جانے والوں سلوکسے

تیرے1 درمیان لوگایسے ہوںکھڑےاُٹھ گے جو آپاپنے کو نبی خوابیا دیکھنے والے کہیں گے۔ ہو سکتا
ہے کہ وہ کسی الٰہی نشان معجزےیا کا اعلان کریں 2 جو واقعی وجود میں آئے۔ ساتھ ساتھ وہ کہیں، آ،” ہم
دیگر معبودوں کی پوجا کریں، ہم اُن خدمتکی کریں جن سے تُو واقفتکاب نہیں “ہے۔ ایسے3 لوگوں کی نہ
سن۔ اِس ربسے تمہارا خدا تمہیں آزما کر معلوم کر رہا ہے کہ کیا تم واقعی پورےاپنے دل و جان سے اُس سے
پیار کرتے ہو۔ ربتمہیں4 اپنے خدا پیرویکی کرنا اور اُسی خوفکا ماننا اُسہے۔ کے احکام مطابقکے زندگی
گزارو، اُس کی سنو، اُس خدمتکی کرو، اُس کے ساتھ لپٹے رہو۔ ایسے5 نبیوں یا خواب دیکھنے والوں کو سزائے
موت دینا، کیونکہ وہ تجھے تمہارےرب خدا بغاوتسے کرنے پر اُکسانا ہتے چا ہیں، اُسی جسسے نے فدیہ
دے کر تمہیں مصر کی غلامی سے بچایا اور وہاں نکالسے لایا۔ چونکہ وہ تجھے اُس راہ سے ہٹانا ہتے چا ہیں جسے
تیرےرب خدا تیرےنے لئے مقرر کیا ہے اِس لئے لازم ہے کہ اُنہیں دیموتسزائے ایسیجائے۔ بُرائی اپنے
درمیان سے مٹا دینا۔

6 ہو سکتا ہے کہ تیرا سگا بھائی، تیرا بیٹا یا بیٹی، تیری بیوی یا تیرا قریبی دوست تجھے چپکے سے ورغلانے کی
کرےکوشش کہ آ، ہم جا کر دیگر معبودوں کی پوجا کریں، ایسے دیوتاؤں نہسےجنکی تُو اور باپتیرےنہ دادا
واقف تھے۔ 7 خواہ ارد گرد کی یا دُوردراز کی قوموں کے دیوتا ہوں، خواہ دنیا سرےایککے کے دوسرےیا
سرے کے معبود ہوں، صورتکسی8 میں اپنی رضامندی کا اظہار نہ کر، نہ اُس کی سن۔ اُس پر رحم نہ کر۔
نہ اُسے بچائے رکھ، نہ اُسے دےپناہ 9 بلـکہ اُسے موتسزائے دے۔ اور اُسے سنگسار وقتکرتے پہلے تیرا ہاتھ
اُس پر پتھر پھینکے، پھر ہی باقی لوگتمام حصہ لیں۔ اُسے10 ضرور پتھروں سے موتسزائے دینا، کیونکہ اُس نے
تیرےربتجھے خدا سے دُور کرنے کوششکی اُسیکی، سے تجھےجو مصر کی غلامی نکالسے لایا۔ 11 پھر تمام
اسرائیل یہ سن کر ڈر جائے گا اور تیرےآئندہ ایسیدرمیان حرکتشریر کرنے جرأتکی کرےنہیں گا۔

جب12 تُو اُن شہروں میں ہنے ر لـگے گا ربجو تیرا خدا دےتجھے رہا ہے تو شاید تجھے خبر مل جائے 13 کہ
تیرےلوگشریر درمیان سے اُبھر آئے ہیں جو اپنے شہر کے باشندوں کو یہ کہہ کر غلط راہ پر لائے ہیں کہ آؤ،
ہم دیگر معبودوں کی پوجا کریں، ایسے معبودوں کی جن سے واقفتم نہیں ہو۔ لازم14 ہے کہ یافتتُو در کر کے
اِس کرےتفتیشکی اور خوب کرےمعلوم کہ کیا ہوا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ باتگھنونی واقعی ہوئی
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ہے 15 تو پھر لازم ہے کہ تُو شہر کے تمام باشندوں ہلاککو کرے۔ رباُسے کے سپرد کر سراسرکے تباہ کرنا،
اُسصرفنہ لوگکے بلـکہ اُس مویشیکے بھی۔ 16 شہر کا پورا میںچوکغنیمتماِل اکٹھا کر۔ پورےپھر شہر
کو اُس ربسمیتمالکے کے لئے مخصوص کر جلاکے دینا۔ اُسے دوبارہ کبھی نہ تعمیر کیا جائے بلـکہ اُس کے
کھنڈرات تکہمیشہ رہیں۔

17 پورا ربشہر کے لئے مخصوص کیا گیا اِسہے، لئے اُس کی بھیکوئی پاستیرےچیز نہ پائی صرفجائے۔
صورتاِس ربمیں 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 تیرےکر باپ 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 ربتم اپنے خدا کے فرزند ہو۔ آپاپنے کو مُردوں سببکے سے نہ زخمی کرو، نہ اپنے سر کے منے سا والے
بال منڈواؤ۔ 2 کیونکہ تُو رب اپنے خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو قوم ہے۔ دنیا کی تمام قوموں میں ربسے نے
تجھے ہی چن کر ملـکیتاپنی بنا لیا ہے۔

کوئی3 بھی مکروہ چیز نہ کھانا۔
4 تم بَیل، بھیڑبکری، ہرن،5 غزال، پہاڑی*مِرگ، بکری، †مہات، غزاِل یقہ ‡افر بکریپہاڑیاور کھا ہو۔سکتے

جن6 کے یا ُکھر پاؤں ِچرےبالکل ہوئے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں اُنہیں کھانے اجازتکی ہے۔ 7 اونٹ،
ِبجُو یا خرگوش کھانا منع ہے۔ تمہارےوہ لئے ناپاک ہیں، کیونکہ وہ جگالی تو کرتے ہیں لیکن اُن کے ُکھر یا
ِچرےپاؤں ہوئے نہیں ہیں۔ 8 سؤر نہ کھانا۔ تمہارےوہ لئے ناپاک ہے، کیونکہ اُس کے ُکھر ِچرےتو ہوئے
ہیں لیکن وہ جگالی نہیں کرتا۔ نہ اُن گوشتکا 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، عقابی15 ُ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 دشتی17 ُ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۔
* 14:5 :مِرگ یہ ہرن کے مشابہ ہوتا ًلیکنہے مختلففطرتا ہوتا ہے۔ اِس سینگکے بےشاخکھوکھلے، اور اَن جھڑ ہوتے ہیں۔ antelope۔
یاد رہے کہ قدیم زمانے کے اِن جانوروں کے اکثر متروکنام ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا اِسہے، لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ † 14:5
:مہات مہات۔ درازقد ہرنوں ایککی جسنوع سینگکے چکردار ہوتے ہیں۔ addax۔ ‡ 14:5 غزاِل یقہ :افر غزاِل یقہ۔ افر چکاروں کی
تین اقسام میں سے کوئی جو اپنے لمبے اور حلقہ دار سینگوں کی وجہ سے ممتاز 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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21 جو جانور خود بہ خود مر جائے اُسے نہ کھانا۔ تُو اُسے اپنی آبادی میں ہنے ر والے پردیسیکسی دےکو یا

کسی اجنبی بیچکو سکتا ہے اور وہ اُسے کھا سکتا لیکنہے۔ تُو متاُسے کھانا، کیونکہ ربتُو اپنے خدا کے لئے
مخصوص مُقّدسو قوم ہے۔
بکری بچےکے کو اُس کی ماں دودھکے میں پکانا منع ہے۔
اپنی پیداوار کا دسواں مخصوصحصہ کرنا

لازم22 ہے کہ تُو ہر سال اپنے کھیتوں کی پیداوار کا دسواں ربحصہ کے لئے الـگ کرے۔ اِس23 کے لئے
اپنا اناج، انگور کا زیتونرس، تیلکا اور مویشی ربپہلوٹھےکے اپنے خدا کے حضور لے آنا یعنی اُس جگہ جو وہ
اپنے نام سکونتکی کے لئے چنے گا۔ وہاں یہ چیزیں قربان کر کے کھا تاکہ تُو عمر رببھر اپنے خدا خوفکا ماننا
سیکھے۔

لیکن24 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 اور تیرےرب خدا برکتکی باعثکے مذکورہ دسواں حصہ اِتنا یادہ ز ہو کہ تُو اُسے مقدِس
تک نہیں پہنچا سکتا۔ صورتاِس25 میں اُسے بیچ کر اُس پیسےکے اُس جگہ لے جا ربجو تیرا خدا اپنے نام کی
سکونت کے لئے چنے گا۔ وہاں26 پہنچ کر اُن پیسوں سے جو جی چاہے خریدنا، خواہ گائےبَیل، بھیڑبکری، َمے یا
جیسیَمے کوئی اَور چیز کیوں نہ ہو۔ پھر اپنے گھرانے ملساتھکے ربکر اپنے خدا کے حضور یہ چیزیں کھانا
اور خوشی منانا۔ ایسے27 موقعوں پر اُن یوں لاو کا خیال رکھنا تیرےجو قبائلی علاقے میں ہتے ر ہیں، کیونکہ اُنہیں
میراث میں زمین نہیں ملے گی۔

28 تیسرےہر سال اپنی پیداوار کا دسواں حصہ اپنے شہروں میں جمع کرنا۔ 29 اُسے یوں لاو کو دینا جن کے
پاس موروثی زمین نہیں ہے، نیز اپنے شہروں میں آباد پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو دینا۔ وہ آئیں اور کھانا کھا کر
سیر ہو جائیں ربتاکہ تیرا تیرےخدا ہر کام برکتمیں دے۔

15
قرض داروں کی بحالی کا سال

1 سالساتہر دوسرےایکبعدکے معافقرضےکے کر دینا۔ اسرائیلیکسیبھینےجسوقتاُس2 بھائی
قرضکو دیا ہے وہ اُسے منسوخ کرے۔ وہ اپنے پڑوسی یا بھائی کو واپسپیسے کرنے پر مجبور نہ کرے، کیونکہ
رب کی تعظیم قرضمیں معاف کرنے کے سال کا اعلان کیا گیا ہے۔ 3 اِس سال میں تُو صرف قرضغیرملـکی
داروں کو واپسپیسے کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اپنے اسرائیلی بھائی کے معافقرضتمام کر دینا۔

تیرے4 درمیان نہیںغریببھیکوئی ہونا ہئے، چا جبکیونکہ تُو ملـکاُس میں رہے گا ربجو تیرا تجھےخدا
میراث میں دینے والا ہے تو وہ گا۔دےبرکتبہتتجھے شرطلیکن5 یہ 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 ربپھر تمہارا خدا تجھے اپنے
وعدے کے مطابق دےبرکت گا۔ تُو کسی بھی قوم سے اُدھار نہیں لے گا بلـکہ بہت سی قوموں کو دےاُدھار
گا۔ کوئی بھی قوم تجھ حکومتپر کرےنہیں گی بلـکہ تُو بہت سی قوموں کرےحکومتپر گا۔

جب7 تُو ملـکاُس میں آباد ہو گا ربجو تیرا خدا تجھے دینے والا ہے تو اپنے درمیان ہنے ر غریبوالے بھائی
سلوکسختسے نہ کرنا، کنجوسنہ ہونا۔ کھلے8 دل سے اُس کی مدد کر۔ جتنی ضرورتاُسے ہے اُسے اُدھار
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کے طور پر دے۔ 9 خبردار، سوچمتایسا معافقرضکہ کرنے کا قریبسال اِسہے، لئے مَیں اُسے کچھ نہیں
دوں گا۔ اگر تُو ایسی باتشریر اپنے دل میں سوچتے ضرورتہوئے مند بھائی قرضکو دینے سے کرےانکار اور
ربوہ کے منے کرےشکایتتیریسا تو تُو ٹھہرےقصوروار گا۔ اُسے10 دےکچھضرور بلـکہ خوشی دے۔سے
ربپھر تیرا تیرےخدا ہر کام گا۔دےبرکتمیں ملـک11 میں غریبہمیشہ ضرورتاور لوگمند پائے جائیں
گے، اِس لئے مَیں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کھلے دل سے غریباپنے ضرورتاور مند بھائیوں کی مدد کر۔

غلاموں کو آزاد کرنے فرضکا
12 اگر کوئی اسرائیلی بھائی یا بہن اپنے آپ کو بیچ کر تیرا غلام بن جائے تو وہ چھ سال تیری خدمت کرے۔

لیکن لازم ہے کہ ساتویں سال اُسے آزاد کر دیا جائے۔ 13 آزاد وقتکرتے اُسے خالی ہاتھ فارغ نہ کرنا 14 بلـکہ
اپنی یوں، بکر بھیڑ اناج، تیل اور َمے فیاضیاُسےسے کچھسے یعنیدے، اُن میںچیزوں تیرےربسےجنسے خدا
برکتتجھےنے دی ہے۔ یاد15 رکھ کہ تُو بھی مصر میں غلام تھا اور تیرےربکہ خدا نے دےفدیہ کر تجھے
اِسیچھڑایا۔ لئے مَیں آج تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

لیکن16 ممکن ہے کہ تیرا غلام تجھے چھوڑنا نہ چاہے، کیونکہ وہ تجھ سے تیرےاور خاندان محبتسے رکھتا
ہے، اور پاستیرےوہ رہ خوشکر حال ہے۔ صورتاِس17 میں دروازےاُسے پاسکے 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 غلام تجھے چھ سال کے بعد چھوڑنا چاہے تو بُرا نہ ماننا۔ آخر اگر اُس کی جگہ کوئی اَور وہی کام تنخواہ
کے لئے کرتا اخراجاتتیرےتو دُگنے ہوتے۔ اُسے آزاد کرنا ربتو تیرا تیرےخدا ہر کام دےبرکتمیں گا۔

جانوروں مخصوصپہلوٹھےکے ہیں
19 اپنی گائیوں اور یوں بکر بھیڑ کے نرپہلوٹھے رب اپنے خدا کے لئے مخصوص کرنا۔ نہ گائے کے پہلوٹھے کو

کام کے لئے استعمال کرنا، نہ بھیڑ کے پہلوٹھے کے بال کترنا۔ 20 ہر سال ایسے بچے اُس جگہ لے جا ربجو اپنے
مقدِس کے لئے چنے گا۔ وہاں رباُنہیں 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۔ شخصناپاکاور دونوں اُسے کھا سکتے ہیں۔
لیکن23 خون نہ کھانا۔ اُسے پانی کی طرح زمین پر ُنڈیل ا کر ضائع کر دینا۔

16
فسح کی عید

ابیب1 کے *مہینے ربمیں اپنے خدا کی تعظیم میں فسح کی عید منانا، کیونکہ اِس مہینے میں وہ راتتجھے کے
وقت مصر نکالسے لایا۔ اُس2 جگہ جمع ہو جا ربجو اپنے نام سکونتکی کے لئے چنے گا۔ اُسے قربانی کے لئے
یاں بکر بھیڑ یا پیشگائےبَیل کرنا۔ گوشت3 روٹیبےخمیریساتھکے تکدنساتکھانا۔ یہی روٹی بالکلکھا،
اُسی طرحجسطرح تُو نے کیا جلدیجب جلدی مصر سے نکلا۔ مصیبت کی یہ روٹی اِس لئے کھا تاکہ وہ دن
* 16:1 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر
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تیرے جیتے جی یاد جبرہے تُو مصر سے روانہ ہوا۔ لازم4 ہے کہ عید کے ہفتے کے ملـکپورےتیرےدوران
میں خمیر نہ پایا جائے۔
جو قربانی تُو عید پہلےکے دن کی شام کرےپیشکو اُس وقتاُسیگوشتکا کھا لے۔ اگلی تکصبح کچھ

باقی نہ رہ جائے۔ فسح5 کی قربانی کسی بھی شہر میں ربجو تیرا خدا دےتجھے گا نہ چڑھانا 6 صرفبلـکہ اُس
جگہ جو وہ اپنے نام سکونتکی کے لئے چنے گا۔ مصر سے وقتنکلتے طرحکی قربانی کے جانور سورجکو ڈوبتے
وقت ذبح کر۔ 7 پھر اُسے بھون کر اُس جگہ کھانا ربجو تیرا خدا چنے گا۔ اگلی صبح اپنے واپسگھر چلا جا۔
8 عید کے پہلے چھ دن بےخمیری روٹی کھاتا رہ۔ ساتویں دن کام نہ کرنا بلـکہ رب اپنے خدا عبادتکی کے لئے
جمع ہو جانا۔

فصل کی کٹائی کی عید
اناججب9 کی فصل کی کٹائی شروع ہو گی تو پہلے دن ساتکے ہفتے بعد فصل10 کی کٹائی کی عید ربمنانا۔

اپنے خدا کو اُتنا پیش کر جتنا جی چاہے۔ وہ اُس برکت کے مطابق ہو جو اُس نے تجھے دی ہے۔ 11 اِس کے
لئے بھی اُس جمعجگہ ہو جا ربجو اپنے نام سکونتکی کے لئے چنے وہاںگا۔ اُس تیرےمنا۔خوشیحضورکے
بال تیرےبچے، غلام اور لونڈیاں تیرےاور شہروں میں ہنے ر والے لاوی، پردیسی، یتیم اور تیریسببیوائیں خوشی
شریکمیں 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 کا ساتدورانیہ دن ہو۔ عید14

کے موقع پر خوشی تیرےمنانا۔ بال تیرےبچے، غلام اور لونڈیاں تیرےاور شہروں میں بسنے والے لاوی، پردیسی،
یتیم اور بیوائیں تیریسب خوشی شریکمیں ہوں۔ 15 جو ربجگہ تیرا خدا مقدِس کے لئے چنے گا وہاں اُس کی
تعظیم ساتمیں تکدن یہ عید منانا۔ ربکیونکہ تیرا تیریخدا تمام فصلوں محنتاور دےبرکتکو گا، اِس لئے
خوشیخوب منانا۔

اسرائیل16 تمامکے تینمیںسالمرد مرتبہ اُس مقدِس پر حاضر جائیںہو ربجو تیرا خدا چنے گا بےخمیرییعنی
کیروٹی کٹائیکیفصلعید، عیدکی یوںاور پر۔عیدکیجھونپڑ ہاتھخالیحضورکےرببھیکوئی نہ آئے۔ ہر17
کوئی برکتاُس دےمطابقکے 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 عدالتکی کریں۔ 19 نہ کسی حقوقکے مارنا، نہ داریجانب رشوتدکھانا۔ قبول نہ
کرنا، دانشرشوتکیونکہ مندوں کو اندھا کر دیتی اور راست باز کی باتیں پلٹ دیتی ہے۔ صرف20 صرفاور
انصاف مطابقکے چل تاکہ تُو جیتا رہے اور ملـکاُس پر کرےقبضہ ربجو تیرا خدا دےتجھے گا۔

بُت پرستی کی سزا
جہاں21 تُو رب اپنے خدا کے لئے قربان گاہ بنائے گا وہاں یسیرتنہ دیوی کی پوجا کے لئے لـکڑی کا کھمبا

22 اور نہ کوئی ایسا پتھر کھڑا کیجسکرنا لوگپوجا کرتے ربہیں۔ تیرا خدا اِن چیزوں نفرتسے رکھتا ہے۔
17

رب1 اپنے خدا ناقصکو گائےبَیل یا پیشبھیڑبکری نہ کرنا، کیونکہ ایسیوہ قربانی نفرتسے رکھتا ہے۔
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جب2 تُو اُن شہروں میں آباد ہو جائے گا ربجو تیرا خدا دےتجھے گا تو ہو سکتا ہے تیرےکہ درمیان کوئی

مرد تیرےربعورتیا 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 کو شہر کے باہر لے جا کر سنگسار کر دینا۔ لیکن6 لازم ہے پہلےکہ کم از کم دو یا لوگتین گواہی
دیں کہ اُس نے ایسا ہی کیا ہے۔ اُسے موتسزائے 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 معاملہ

پیش کر ربجو تیرا خدا چنے گا، خواہ کسی کو قتل کیا گیا ہو، اُسے زخمی کر دیا گیا ہو یا کوئی اَور مسئلہ ہو۔
لاوی9 کے قبیلے کے اماموں 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۔ ہدایتبھیجو وہ دیں اُس پر
احتیاط عملسے کر۔ شریعت11 کی جو باتبھی 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 تیرےربمیں خدا خدمتکی کرنے قاضیوالے یا امام کو حقیر جان کر اُن کی نہیں سنتا اُسے
دیموتسزائے جائے۔ یوں تُو اسرائیل سے بُرائی دےمٹا گا۔ 13 پھر لوگتمام یہ سن کر ڈر جائیں گے اور آئندہ
ایسی گستاخی کرنے جرأتکی نہیں کریں گے۔

بادشاہ بارےکے میں اصول
14 تُو جلد ملـکاُسہی داخلمیں ہو گا ربجو تیرا تجھےخدا دینے والا جبہے۔ تُو اُس پر قبضہ کر اُسکے

میں آباد ہو جائے گا تو ہو سکتا کہہے ایکتُو دن آؤ”کہے، ہم ارد تمامکیگرد قوموں طرحکی بادشاہ کریںمقرر
ہمجو “کرے۔حکومتپر 15 اگر تُو کرےایسا صرفتو شخصوہ مقرر ربجسےکر تیرا خدا گا۔چنے پردیسیوہ
نہ ہو بلـکہ تیرا اپنا اسرائیلی بھائی ہو۔ 16 بہتبادشاہ یادہ گھوڑےز نہ رکھے، نہ اپنے لوگوں کو اُنہیں خریدنے کے
لئے مصر بھیجے۔ ربکیونکہ تجھنے سے کہا ہے کبھیکہ 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 چاندیسونا جمع نہ کرے۔

تخت18 نشین وقتہوتے وہ لاوی کے قبیلے کے اماموں پاسکے پڑی اِس شریعت کی نقل لـکھوائے۔ 19 یہ
کتاب اُس محفوظپاسکے رہے، اور وہ عمر بھر روزانہ اِسے پڑھتا رہے ربتاکہ اپنے خدا خوفکا ماننا سیکھے۔
تب شریعتوہ کی تمام باتوں کرےپیرویکی 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
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اسرائیل1 کے ہر قبیلے میراثکو میں اُس کا اپنا علاقہ ملے گا لاویسوائے کے قبیلے میںجسکے امام بھی

شامل ہیں۔ وہ جلنے والی اور دیگر قربانیوں میں سے اپنا حصہ لے کر گزارہ کریں۔ 2 اُن پاسکے دوسروں طرحکی
موروثی زمین نہیں ہو گی رببلـکہ خود اُن کا موروثی حصہ ہو گا۔ یہ اُس نے وعدہ کر کے کہا ہے۔

جب3 بھی کسی بَیل یا بھیڑ کو قربان کیا جائے تو اماموں کو اُس کا جبڑےشانہ، اور اوجھڑی ملنے کا حق
ہے۔ 4 اپنی فصلوں کا پہلا پھل بھی اُنہیں دینا یعنی اناج، َمے، زیتون کا تیل اور بھیڑوں کی پہلی کتری ہوئی اُون۔
5 ربکیونکہ تیرےنے تمام قبیلوں میں سے لاوی کے قبیلے کو ہی مقدِس میں رب کے نام میں خدمت کرنے
کے لئے چنا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لئے اُن کی اور اُن کی اولاد کی داریذمہ رہے گی۔

6 کچھ لاوی مقدِس پاسکے نہیں بلـکہ اسرائیل مختلفکے شہروں میں رہیں گے۔ اگر اُن میں سے کوئی اُس
جگہ آنا چاہے ربجو مقدِس کے لئے چنے گا 7 تو وہ وہاں خدمتکے کرنے والے یوں لاو کی طرح مقدِس میں
رب اپنے خدا کے نام میں خدمت کر سکتا ہے۔ 8 اُسے قربانیوں میں سے دوسروں کے برابر یوں لاو کا حصہ ملنا
ہے، خواہ اُسے ملـکیتخاندانی بیچنے سے پیسے مل گئے ہوں یا نہیں۔

گریجادو منع ہے
جب9 تُو اُس ملـک میں داخل ہو گا جو رب تیرا خدا دےتجھے 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۔ اِسی11 طرح منتر پڑھنا، حاضِرات قسمتکرنا، کا
حال بتانا یا مُردوں کی روحوں سے رابطہ سختکرنا منع ہے۔ 12 جو بھی کرےایسا ربوہ کی نظر میں قابِل گھن
ہے۔ اِن ہی مکروہ دستوروں کی 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
جن14 قوموں کو تُو لنے نکا والا ہے وہ اُن کی سنتی ہیں جو فال لتے نکا اور غیب دانی کرتے ہیں۔ لیکن رب

تیرے خدا تجھےنے ایسا کرنے اجازتکی نہیں دی۔
رب15 تیرا تیرےخدا تیرےواسطے بھائیوں میں جیسےمجھسے نبی کو گا۔کرےبرپا اُس کی سننا۔ 16 کیونکہ

حورب یعنی سینا پہاڑ پر جمع ہوتے وقت تُو نے ربخود اپنے خدا درخواستسے کی، نہ” مَیں مزید رب اپنے
خدا کی آواز سننا چاہتا، نہ یہ بھڑکتی آگہوئی دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ مر جاؤں “گا۔ ربتب17 نے مجھ سے
کہا، جو” کچھ وہ کہتے ہیں ٹھیکوہ ہے۔ 18 آئندہ مَیں اُن میں تجھسے جیسا نبی کروںکھڑا گا۔ مَیں الفاظاپنے
اُس کے منہ میں ڈال دوں گا، اور وہ میری باتہر تکاُن پہنچائے گا۔ جب19 وہ میرےنبی نام میں کچھ کہے
تو لازم ہے کہ تُو اُس کی سن۔ جو نہیں سنے گا اُس سے مَیں طلبجوابخود کروں گا۔ لیکن20 اگر کوئی نبی
گستاخ ہو میرےکر نام میں باتکوئی کہے جو مَیں نے اُسے بتانے کو نہیں کہا تھا تو اُسے سزائے موت دینی
اِسیہے۔ طرح اُس نبی کو ہلاکبھی کر دینا ہے جو دیگر معبودوں کے نام باتمیں “کرے۔

تیرےشاید21 ذہن میں سوال اُبھر آئے کہ طرحکسہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی کلام واقعی رب کی
طرف سے ہے یا نہیں۔ جواب22 یہ ہے کہ اگر نبی رب کے نام میں کچھ کہے اور وہ پورا نہ ہو جائے تو مطلب
ہے کہ نبی ربباتکی طرفکی نہیںسے ہے بلـکہ اُس نے گستاخی کر باتکے کی میںصورتاِسہے۔ اُس
متسے ڈرنا۔
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پناہ کے شہر
رب1 تیرا خدا ملـکاُس میں آباد قوموں کو کرےتباہ گا جو وہ دےتجھے رہا جبہے۔ تُو اُنہیں بھگا کر اُن

شہروںکے اور گھروں میں آباد ہو جائے گا 2-3 ملـکپورےتو کو تین میںحصوں تقسیم کر۔ ہر ایکمیںحصے
مرکزی شہر مقرر کر۔ تکاُن پہنچانے والے ستھرےصافراستے رکھنا۔ اِن شہروں میں ہر شخصوہ پناہ لے سکتا
ہاتھکےجسہے غیرارادیکوئیسے طور ہلاکپر ہوا ہے۔ ایسےوہ4 شہر میں جا انتقامکر لینے والوں محفوظسے
رہے شرطگا۔ یہ ہے کہ اُس نے ًنہ قصدا اور نہ دشمنی باعثکے کسی کو مار دیا ہو۔

مثلا5ً دو آدمی جنگل کاٹدرختمیں رہے کلہاڑیہیں۔ ایکوقتچلاتے کلہاڑیکی دستے نکلسے کر
اُس کے ساتھی لـگکو جائے اور وہ مر جائے۔ شخصایسا فرار ہو کر ایسے شہر میں پناہ لے سکتا ہے تاکہ بچا
رہے۔ 6 اِس لئے ضروری ہے کہ ایسے شہروں کا فاصلہ یادہ ز نہ ہو۔ کیونکہ جب انتقام لینے والا اُس کا تعاقب
کرے گا تو خطرہ ہے کہ میںطیشوہ اُسے پکڑ کر مار ڈالے، اگرچہ بھاگنے والا ہے۔بےقصور کچھجو اُس نے
کیا وہ دشمنی نہیںسےسببکے غیرارادیبلـکہ طور پر ہوا۔ اِس7 لئے لازم کہہے تُو پناہ تینکے الـگشہر کر لے۔

بعد8 ربمیں تیرا تیریخدا سرحدیں مزید دےبڑھا گا، کیونکہ یہی وعدہ اُس قَسمنے کھا باپتیرےکر دادا
سے کیا ہے۔ وعدےاپنے کے مطابق وہ تجھے دےملـکپورا گا، 9 البتہ شرط یہ ہے کہ تُو احتیاط سے اُن تمام
احکام کرےپیرویکی مَیںجو دےآجتجھے رہا الفاظدوسرےہوں۔ شرطمیں یہ ہے کہ ربتُو اپنے خدا کو
کرےپیار اور ہمیشہ اُس کی راہوں میں چلتا رہے۔ اگر تُو ایسا کرےہی ًاور نتیجتا رب کا وعدہ پورا ہو جائے تو
لازم ہے کہ تُو پناہ تینکے اَور الـگشہر کر لے۔ ملـکتیرےورنہ10 میں ربجو تیرا میراثتجھےخدا دےمیں
رہا ہے لوگوںبےقصور کو جان سے مارا جائے گا اور تُو خود ذمہ ٹھہرےدار 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 کسیکے شہر بھاگمیں کر پناہ لے 12 تو اُس کے شہر بزرگکے اطلاع دیں کہ واپساُسے
لایا جائے۔ اُسے انتقام لینے والے کے حوالے کیا جائے تاکہ اُسے سزائے موت ملے۔ 13 اُس پر رحم مت کرنا۔
لازم ہے کہ تُو اسرائیل میں سے بےقصور موتکی کا داغ مٹائے تاکہ حالخوشتُو رہے۔

زمینوں کی حدیں
جب14 تُو ملـکاُس میں رہے گا ربجو 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 ضرورتکی ہے۔ ورنہ تُو اُسے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔

16 پرجساگر الزام لگایا گیا انکارہے کر کرےدعوٰیکے بولجھوٹگواہکہ رہا ہے تو17 دونوں میںمقدِس
رب کے حضور آ خدمتکر کرنے والے اماموں اور قاضیوں کو اپنا پیشمعاملہ کریں۔ قاضی18 اِس خوبکا
کھوج لگائیں۔ اگر بات درست نکلے کہ گواہ جھوٹنے بول کر اپنے بھائی پر غلط الزام لگایا ہے 19 تو اُس کے
ساتھ وہ کچھ کیا جائے جو وہ اپنے بھائی کے لئے چاہ رہا تھا۔ یوں تُو اپنے درمیان سے بُرائی دےمٹا گا۔ 20 پھر
تمام لوگباقی یہ سن کر ڈر جائیں گے اور تیرےآئندہ درمیان ایسی حرکتغلط کرنے جرأتکی نہیں کریں گے۔
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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 جنگتُو کے لئے نکل کر دیکھتا ہے کہ دشمن تعداد میں یادہ ز ہیں اور اُن گھوڑےپاسکے اور رتھ
بھی ہیں ربڈرنا۔متتو تیرا خدا مصرتجھےجو نکالسے تیرےبھیابلایا ساتھ ہے۔ لئےکےجنگ2 نکلنے سے
پہلے امام منے سا آئے اور فوج مخاطبسے ہو کر 3 کہے، اےسن” !اسرائیل آج تم اپنے دشمن سے لڑنے جا رہے
ہو۔ اُن سببکے سے پریشان نہ ہو۔ اُن سے نہ خوف کھاؤ، نہ گھبراؤ، 4 کیونکہ رب تمہارا خدا تمہارےخود
ساتھ جا کر دشمن لڑےسے گا۔ وہی تمہیں فتح بخشے “گا۔

5 پھر نگہبان فوج سے مخاطب ہوں، کیا” یہاں کوئی جسہے نے حال میں اپنا نیا گھر مکمل کیا لیکن اُسے
مخصوص کرنے کا موقع نہ ملا؟ وہ اپنے واپسگھر چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جنگوہ دورانکے مارا جائے اور
کوئی اَور گھر مخصوصکو کر اُسکے میں بسنے لـگے۔ 6 کیا کوئی انگورنےجسہے کا باغ لگا کر وقتاِس اُس
کی فصلپہلی انتظارکے میں وہہے؟ اپنے واپسگھر جائے۔چلا ایسا نہ ہو کہ میںجنگوہ مارا جائے اور کوئی
اَور باغ کا فائدہ اُٹھائے۔ 7 کیا کوئی جسہے کی منگنی ہوئی ہے اور جو اِس وقت شادی کے انتظار میں ہے؟
وہ اپنے واپسگھر چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جنگوہ میں مارا جائے اور کوئی اَور اُس کی منگیتر سے شادی
“کرے۔

8 نگہبان کہیں، کیا” کوئی خوف زدہ یا پریشان ہے؟ وہ اپنے گھر واپس چلا جائے تاکہ اپنے ساتھیوں کو
پریشان نہ “کرے۔ اِس9 کے بعد فوجیوں پر افسر مقرر کئے جائیں۔

کسی10 شہر پر حملہ کرنے سے پہلے اُس کے باشندوں کو ہتھیار ڈال دینے کا موقع دینا۔ 11 اگر وہ مان جائیں
اور دروازےاپنے کھول دیں تو تیرےوہ لئے بیگار میں کام کر کے تیری خدمت کریں۔ لیکن12 اگر وہ ہتھیار
لنے ڈا سے انکار کریں جنگاور چھڑ جائے تو شہر کا محاصرہ کر۔ ربجب13 تیرا خدا تجھے شہر پر دےفتح گا
تو اُس تمامکے مردوں ہلاککو کر دینا۔ 14 تُو تمام غنیمتماِل عورتوں، بچوں اور سمیتمویشیوں رکھ سکتا ہے۔
دشمن کی ربچیزیںجو تیرےنے حوالے ہیںدیکر سباُن کو تُو استعمال کر سکتا ہے۔ یوں15 اُن شہروں سے
نپٹنا تیرےجو ملـکاپنے سے باہر ہیں۔

لیکن16 جو شہر ملـکاُس میں واقع ہیں ربجو تیرا میراثتجھےخدا دےمیں رہا ہے، اُن تمامکے جانداروں
ہلاککو کر دینا۔ رباُنہیں17 کے سپرد کر مکملکے طور ہلاکپر تیرےربطرحجسکرنا، خدا تجھےنے
حکم دیا ہے۔ اِس میں ِحتّی، اموری، کنعانی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی شامل ہیں۔ 18 اگر تُو ایسا نہ کرے تو وہ
تمہیں تمہارےرب خدا کا گناہ کرنے پر اُکسائیں گے۔ جو گھنونی حرکتیں وہ اپنے دیوتاؤں کی پوجا وقتکرتے
کرتے ہیں اُنہیں وہ تمہیں بھی سکھائیں گے۔

19 شہر کا محاصرہ وقتکرتے ارد گرد کے پھل دار درختوں کاٹکو کر تباہ نہ کر دینا خواہ بڑی دیر بھی ہو
جائے، ورنہ تُو اُن پھلکا نہیں گا۔سکےکھا اُنہیں نہ کاٹنا۔ تیرےدرختکیا دشمن ہیں جن کا محاصرہ کرنا ہے؟
ہرگز !نہیں 20 اُن درختوں کی اَور بات ہے جو پھل نہیں لاتے۔ اُنہیں تُو کاٹ محاصرےکر کے لئے استعمال کر
سکتا تکجبہے شکستشہر نہ کھائے۔
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نامعلوم قتل کا کفارہ
جب1 تُو ملـکاُس میں آباد ہو گا میراثتجھےربجو دےمیں رہا ہے تاکہ تُو اُس پر کرےقبضہ تو ہو سکتا

میدانکھلےلاشکوئیکہہے میں پڑیکہیں پائی جائے۔ اگر معلوم نہ ہو قتلاُسےنےکسکہ کیا ہے 2 تو پہلے
ارد گرد کے شہروں بزرگکے اور قاضی آ کر پتا کریں کہ کون سا لاششہر کے یادہ ز قریب ہے۔ 3 پھر اُس شہر
ایکبزرگکے جوان گائے چن لیں جو کبھی کام کے لئے استعمال نہیں ہوئی۔ 4 وہ ایکاُسے ایسی وادی میں
لے جسجائیں میں نہ کبھی ہل چلایا گیا، پودےنہ لگائے گئے ہوں۔ وادی میں ایسی نہر ہو جو پورا سال بہتی
رہے۔ بزرگوہیں جوان گائے کی گردن توڑ ڈالیں۔

لاویپھر5 قبیلےکے قریبامامکے آئیں۔ تمہارےربکیونکہ خدا اُنہیںنے چن لیا تاکہہے کریں،خدمتوہ
رب نامکے برکتسے دیں اور تمام جھگڑوں اور حملوں کا فیصلہ کریں۔ 6 اُن کے دیکھتے دیکھتے شہر بزرگکے اپنے
ہاتھ گائے لاشکی کے اوپر دھو لیں۔ 7 ساتھ ساتھ وہ کہیں، ہم” نے شخصاِس کو قتل 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
اپنیہے۔ قوم اسرائیل کو اِس بےقصور قتلکے کا قصوروار نہ مقتولتب“ٹھہرا۔ کا کفارہ دیا جائے گا۔

یوں9 تُو ایسے شخصبےقصور قتلکے کا داغ اپنے درمیان سے دےمٹا گا۔ کیونکہ تُو نے وہی کچھ کیا ہو گا
ربجو کی نظر درستمیں ہے۔

عورتقیدیجنگی شادیسے
10 ہو سکتا ہے کہ تُو اپنے دشمن کرےجنگسے رباور تمہارا خدا تجھے فتح بخشے۔ جنگی قیدیوں کو جمع

وقتکرتے تجھے11 اُن میں عورتصورتخوبایکسے نظر آتی جسہے ساتھکے تیرا لـگدل جاتا ہے۔ تُو
اُس سے شادی کر سکتا ہے۔ 12 اُسے اپنے گھر میں لے آ۔ وہاں وہ اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے، اپنے ناخن
تراشے 13 اور اپنے اُتارےکپڑےوہ جو وہ پہنے 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 سے
شادی کی ہے۔

پہلوٹھے حقوقکے
15 ہو سکتا کسیہے مرد کی دو یاں بیو ایکہوں۔ کو وہ پیار کرتا دوسریہے، کو نہیں۔ دونوں یوں بیو کے

بیٹے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بیویجس سے شوہر محبت نہیں کرتا اُس کا بیٹا سب سے پہلے پیدا ہوا۔ باپجب16
میںوصیتملـکیتاپنی تقسیم کرتا ہے تو لازم ہے کہ وہ بڑےسےسباپنے بیٹے کا موروثی حق پورا کرے۔ اُسے
پہلوٹھے کا یہ حق اُس بیوی کے بیٹے کو منتقل کرنے اجازتکی نہیں جسے وہ پیار کرتا ہے۔ 17 اُسے تسلیم کرنا
ہے بیویاُسکہ کا سببیٹا سے بڑا سےجسہے، محبتوہ نہیں ًکرتا۔ نتیجتا اُسے اُس بیٹے دوسرےکو بیٹوں کی
نسبت دُگنا حصہ پڑےدینا گا، کیونکہ وہ باپاپنے طاقتکی کا پہلا اظہار اُسےہے۔ پہلوٹھے ہے۔حاصلحقکا

سرکش بیٹا
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18 ہو سکتا ہے کسیکہ کا ہٹبیٹا دھرم سرکشاور ہو۔ وہ اپنے والدین اطاعتکی نہیں کرتا اور اُن کے تنبیہ

کرنے اور سزا دینے پر بھی اُن کی نہیں سنتا۔ صورتاِس19 میں والدین اُسے پکڑ کر شہر دروازےکے پر لے جائیں
بزرگجہاں جمع ہوتے ہیں۔ 20 وہ بزرگوں سے کہیں، ہمارا” ہٹبیٹا دھرم سرکشاور ہے۔ اطاعتہماریوہ
نہیں کرتا عیاشبلـکہ اور شرابی “ہے۔ 21 یہ سن 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
جب22 تُو کسی کو دےموتسزائے کر اُس لاشکی لـکڑیکسی یا درخت سے لٹکاتا ہے 23 تو اُسے اگلی

وہاںتکصبح نہ چھوڑنا۔ میںصورتہر اُسے اُسی دن دفنا دینا، کیونکہ درختبھیجسے سے لٹکایا گیا اُسہے
پر الله لعنتکی ہے۔ اگر اُسے اُسی دن دفنایا نہ جائے تو تُو ملـکاُس ناپاککو دےکر گا ربجو تیرا خدا تجھے
میراث دےمیں رہا ہے۔

22
مدد کرنے کے لئے تیار رہنا

1 اگر کسیتجھے وطنہم بھائی کا بَیل یا بھیڑبکری بھٹکی ہوئی نظر آئے تو اُسے نظرانداز نہ کرنا مالـکبلـکہ کے
واپسپاس لے جانا۔ 2 مالـکاگر کا گھر قریب نہ ہو یا تجھے معلوم نہ ہو مالـککہ کون ہے تو جانور کو اپنے
گھر لا کر تکوقتاُس سنبھالے تکجبرکھنا مالـککہ اُسے ڈھونڈنے نہ آئے۔ پھر جانور کو واپساُسے کر
دینا۔ 3 یہی کچھ کر تیرےاگر ہم وطن بھائی کا گدھا بھٹکا ہوا نظر آئے یا اُس کا گم کوٹشدہ یا کوئی اَور چیز
کہیں نظر آئے۔ اُسے نظرانداز نہ کرنا۔

4 اگر تُو دیکھے 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، درختکسی میں یا زمین پر گھونسلا نظر آئے اور پرندہ اپنے بچوں یا انڈوں پر بیٹھا

ہوا ہو تو ماں سمیتبچوںکو نہ پکڑنا۔ بچےتجھے7 لے اجازتکیجانے لیکنہے ماں کو چھوڑ دینا تاکہ خوشتُو
حال اور تکدیر جیتا رہے۔

8 نیا مکان تعمیر چھتوقتکرتے پر طرفچاروں دیوار بنانا۔ ورنہ تُو شخصاُس موتکی کا ذمہ ٹھہرےدار
گا چھتتیریجو پر سے گر جائے۔

9 اپنے انگور کے باغ میں دو قسم کے بیج نہ بونا۔ ورنہ سب کچھ مقدِس کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو گا، نہ
صرف 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
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13 اگر کوئی شادیآدمی کرنے تھوڑیکے دیر بعد بیویاپنی کو پسند کرےنہ اور14 پھر اُس کی بدنامی کر کے

کہے، عورتاِس” شادیسے کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کنواری نہیں “ہے 15 تو جواب میں بیوی کے
والدین شہر دروازےکے پر جمع ہونے والے بزرگوں پاسکے *ثبوت لے آئیں کہ بیٹی شادی سے پہلے کنواری
تھی۔ بیوی16 کا باپ بزرگوں سے کہے، مَیں” نے اپنی بیٹی کی شادی اِس آدمی سے کی ہے، لیکن یہ اُس سے
نفرت کرتا ہے۔ اِساب17 اُسنے کی بدنامی کر کے کہا ہے، مجھے’ پتا چلا تمہاریکہ نہیںکنواریبیٹی ‘ہے۔
لیکن ثبوتیہاں ہے میریکہ بیٹی کنواری “تھی۔ پھر والدین شہر بزرگوںکے کو مذکورہ کپڑا دکھائیں۔

بزرگتب18 اُس آدمی کو پکڑ کر سزا دیں، 19 کیونکہ اُس ایکنے اسرائیلی کنواری کی بدنامی کی ہے۔ اِس
کے علاوہ اُسے جرمانے کے طور پر بیوی باپکے کو چاندی کے 100 ِسکے دینے پڑیں گے۔ لازم ہے کہ وہ
شوہر فرائضکے ادا کرتا رہے۔ وہ عمر بھر اُسے طلاق سکےدےنہیں گا۔

لیکن20 اگر آدمی باتکی درست نکلے اور ثابت نہ ہو سکے بیویکہ شادی سے پہلے کنواری تھی 21 تو اُسے
باپ کے گھر لایا جائے۔ وہاں شہر کے آدمی اُسے سنگسار کر دیں۔ کیونکہ اپنے باپ کے گھر میں ہتے ر ہوئے
بدکاری کرنے اُسسے اسرائیلنے ایکمیں احمقانہ اور حرکتبےدین کی یوںہے۔ تُو اپنے درمیان سے بُرائی مٹا
گا۔دے 22 اگر بیویکیکسیآدمیکوئی ساتھکے کرےزنا اور پکڑےوہ جائیں تو دونوں کو موتسزائے دینی
یوںہے۔ تُو اسرائیل سے بُرائی دےمٹا گا۔

23 اگر آبادی میں کسی مرد ملاقاتکی ایسیکسی کنواری سے کسیکیجسہو اَور کے ساتھ منگنی ہوئی
ہے اور وہ اُس کے ساتھ ہم بستر ہو جائے 24 تو لازم ہے کہ تم دونوں کو شہر دروازےکے پاسکے لا کر
سنگسار کرو۔ وجہ یہ ہے 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۔

لیکن25 اگر مرد غیرآباد جگہ میں کسی اَور کی منگیتر کرےدریعصمتکی اُسیصرفتو کو موتسزائے
جائے۔دی لڑکی26 کوئیکو سزا نہ دینا، اُسکیونکہ نہیںکچھنے کیا موتجو لائقکے ہو۔ یادتی ز کرنے والے
شخصاُسحرکتکی کے برابر کسینےجسہے پر حملہ کر اُسےکے قتل کر دیا ہے۔ 27 چونکہ اُس لڑکینے کو
وہاں پایا لوگجہاں نہیں ہتے، ر اِس لئے اگرچہ لڑکی نے مدد کے لئے پکارا توبھی اُسے کوئی نہ بچا سکا۔

28 ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی لڑکی عصمتکی جسکرےدری کی منگنی نہیں ہوئی ہے۔ اگر اُنہیں پکڑا
جائے 29 تو وہ لڑکی باپکے چاندیکو ِسکے50کے لازمدے۔ ہے کہ اُسیوہ لڑکی شادیسے کرے، کیونکہ
اُس نے اُس دریعصمتکی کی ہے۔ صرفنہ یہ بلـکہ وہ عمر بھر اُسے طلاق دےنہیں سکتا۔

30 باپاپنے بیویکی شادیسے کرنا منع ہے۔ جو کوئی کرےیہ وہ باپاپنے کی بےحرمتی کرتا ہے۔
23

مُقّدس اجتماع شریکمیں ہونے شرائطکی
رباسرائیلیجب1 مقدِسکے پاسکے جمع ہیںہوتے تو اُسے حاضر ہونے اجازتکی نہیں جو کاٹنے یا کچلنے

سے خوجہ بن گیا ہے۔ اِسی2 طرح وہ مُقّدسبھی اجتماع سے دُور رہے جو تعلقاتناجائز کے نتیجے میں پیدا ہوا
اُسہے۔ کی اولاد بھی تکپشتدسویں اُس میں نہیں آ سکتی۔
* 22:15 :ثبوت یعنی وہ جسکپڑا پر نیا جوڑا یا سو ہوا تھا۔
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کوئی3 بھی عمونی یا مُقّدسموآبی اجتماع شریکمیں نہیں ہو سکتا۔ اِن قوموں کی اولاد تکپشتدسویں بھی

اِس جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتی، 4 جبکیونکہ تم مصر سے نکل آئے تو وہ روٹی اور پانی لے کر تم سے ملنے
نہ آئے۔ صرفنہ یہ بلـکہ اُنہوں نے مسوپتامیہ کے شہر فتور میں جا کر بلعام بن بعور کو پیسے دیئے تاکہ وہ تجھ پر
لعنت بھیجے۔ تیرےربلیکن5 خدا نے بلعام کی نہ سنی بلـکہ اُس برکتلعنتکی میں بدل دی۔ ربکیونکہ تیرا
خدا تجھ سے پیار کرتا ہے۔ 6 عمر بھر کچھ نہ سےجسکرنا اِن قوموں کی سلامتی خوشاور حالی بڑھ جائے۔

ادومیوںلیکن7 نہمکروہکو سمجھنا، تمہارےوہکیونکہ بھائی مصریوںطرحاِسیہیں۔ بھیکو نہمکروہ سمجھنا،
کیونکہ تُو اُن ملـککے پردیسیمیں مہمان تھا۔ 8 اُن تیسریکی نسل ربلوگکے مُقّدسکے اجتماع شریکمیں
ہو سکتے ہیں۔

خیمہ گاہ میں ناپاکی
9 اپنے دشمنوں جنگسے وقتکرتے اپنی لشکرگاہ میں ناپاکہر چیز سے دُور رہنا۔ 10ً مثلا اگر کوئی آدمی

رات وقتکے اِحتلام ناپاکباعثکے ہو جائے تو وہ لشکرگاہ کے باہر جا کر تکشام وہاں ٹھہرے۔ دن11
وقتڈھلتے وہ نہا لے تو سورج ڈوبنے پر لشکرگاہ واپسمیں آ سکتا ہے۔

12 اپنی حاجت رفع کرنے کے لئے لشکرگاہ سے باہر کوئی جگہ مقرر کر۔ کسیجب13 حاجتکو کے لئے
بیٹھنا ہو تو وہ اِس کے لئے کھودےگڑھا اور بعد میں اُسے مٹی سے بھر اِسدے۔ لئے اپنے سامان میں کھدائی کا
کوئی آلہ ضروریرکھنا ہے۔

رب14 تیرا تیریخدا لشکرگاہ تیرےمیں درمیان ہی گھومتا پھرتا تاکہہے محفوظتُو تیرےدشمناوررہے منے سا
شکست کھائے۔ اِس لئے لازم ہے تیریکہ لشکرگاہ اُس کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو۔ ایسا نہ ہو کہ الله وہاں
کوئی باتناکشرم 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 تیرےوہ ساتھ تیرےاور درمیان ہی

رہے، وہاں جہاں وہ بسنا چاہے، اُس شہر میں جو اُسے پسند آئے۔ اُسے نہ دبانا۔
مندر فروشیعصمتمیں منع ہے

کسی17 دیوتا فروشیعصمتمیںخدمتکی کرنا ہر عورتاسرائیلی اور مرد کے لئے منع ہے۔ مَنت18 مانتے
وقت نہ کسبی کا اجر، نہ ُکتے کے رب*پیسے مقدِسکے میں لانا، تیرےربکیونکہ خدا کو دونوں چیزوں سے
گھن 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

دیچیز ہو۔ 20 اپنے اسرائیلی بھائی سے سود نہ لے پردیسیصرفبلـکہ سے۔ جبپھر ملـکتُو پر قبضہ کر کے اُس
میں رہے گا ربتو تیرا تیرےخدا ہر کام دےبرکتمیں گا۔

پوریمَنتاپنی کرنا
جب21 ربتُو اپنے خدا کے مَنتحضور مانے تو اُسے پورا کرنے میں دیر نہ ربکرنا۔ تیرا ًخدا یقینا تجھ سے

اِس کا کرےمطالبہ گا۔ اگر تُو اُسے پورا کرےنہ تو ٹھہرےقصوروار گا۔ 22 اگر تُو مَنت ماننے سے باز رہے تو
* 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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قصوروار ٹھہرےنہیں گا، لیکن23 اگر تُو اپنی دلی خوشی ربسے کے مَنتحضور مانے تو صورتہر میں اُسے
پورا کر۔

دوسرے باغکے میں سے گزرنے کا یہ رو
کسی24 ہم وطن کے انگور کے باغ میں سے گزرتے وقت تجھے جتنا جی چاہے اُس کے انگور کھانے کی

اجازت لیکنہے۔ برتنکسیاپنے پھلمیں جمع نہ کرنا۔ وطنہمکسیطرحاِسی25 اناجکے میںکھیتکے سے
وقتگزرتے تجھے اپنے ہاتھوں اناجسے کی بالیاں توڑنے اجازتکی لیکنہے۔ درانتی استعمال نہ کرنا۔

24
طلاق اور شادیدوبارہ

1 ہو سکتا ہے کوئی آدمی عورتکسی کرےشادیسے لیکن بعد میں اُسے پسند نہ کرے، کیونکہ اُسے بیوی
بارےکے 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۔ اِس2 کے بعد عورتاُس کسیشادیکی اَور مرد سے ہو جاتی ہے، 3 اور وہ بھی
بعد میں اُسے پسند نہیں کرتا۔ وہ بھی طلاق نامہ لـکھ کر عورتاُسے کو دیتا اور پھر اُسے گھر واپسسے بھیج دیتا
خواہہے۔ دوسرا دےبھیجواپساُسےشوہر یا مرشوہر جائے، عورت4 پہلےکے شوہر اُسکو شادیدوبارہسے
کرنے اجازتکی نہیں ہے، کیونکہ عورتوہ اُس کے لئے ناپاک ایسیہے۔ ربحرکت کی نظر میں قابِل گھن
ملـکاُسہے۔ کو یوں گناہ آلودہ نہ کرنا ربجو تیرا خدا میراثتجھے 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 ایسیبھیکوئی داریذمہ دےنہیں وہسےجسسکتا، گھر دُورسے ہنے ر پر مجبور ہو ایکجائے۔ تکسال
ایسیوہ ذمہ یوں دار بَریسے رہے تاکہ گھر میں رہ کر اپنی بیوی خوشکو کر سکے۔

6 اگر کوئی تجھ سے اُدھار لے تو ضمانت کے طور پر اُس سے نہ اُس کی چھوٹی چکّی، نہ اُس کی بڑی چکّی کا
پاٹ لینا، کیونکہ ایسا کرنے سے تُو اُس کی جان لے گا یعنی تُو وہ چیز لے اُسسےجسگا کا گزارہ ہوتا ہے۔

7 اگر کسی آدمی کو پکڑا نےجسجائے اپنے ہم وطن کو اغوا کر کے غلام بنا لیا یا بیچ دیا ہے تو اُسے سزائے
موت دینا یوںہے۔ تُو اپنے درمیان سے بُرائی دےمٹا گا۔

8 اگر بیماریِجلدیوبائیکوئی لـگتجھے جائے احتیاطبڑیتو لاویسے قبیلےکے اماموںکے کی ہدایاتتمام
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 نکلسے کر سفر کر رہے تھے۔

غریبوں حقوقکے
10 اپنے ہم وطن کو اُدھار وقتدیتے اُس کے میںگھر نہ جانا تاکہ ضمانت کی کوئی چیز ملے 11 بلـکہ باہر ٹھہر

کر انتظار کر کہ وہ خود گھر ضمانتسے کی چیز نکال کر تجھے دے۔ 12 اگر وہ اِتنا ضرورت مند ہو صرفکہ
اپنی دےچادر سکے تو رات وقتکے تیرےضمانت پاس نہ رہے۔ 13 اُسے سورج واپستکڈوبنے کرنا تاکہ
قرض دار اُس لپٹمیں کر سو سکے۔ پھر وہ دےبرکتتجھے گا رباور تیرا خدا تیرا یہ راستقدم گا۔دےقرار
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ضرورت14 مند مزدور سے غلط فائدہ نہ اُٹھانا، چاہے وہ اسرائیلی ہو یا پردیسی۔ 15 اُسے روزانہ سورج ڈوبنے

پہلےسے پہلے اُس دےمزدوریکی دینا، کیونکہ اِس سے اُس کا گزارہ ہوتا کہیںہے۔ ربوہ کے تیریحضور
شکایت کرےنہ اور تُو قصوروار ٹھہرے۔

والدین16 کو اُن کے بچوں کے جرائم سببکے سے موتسزائے نہ دی جائے، نہ بچوں کو اُن کے والدین کے
جرائم سببکے سے۔ اگر کسی کو موتسزائے دینی ہو تو اُس گناہ سببکے سے جو اُس نے خود کیا ہے۔

پردیسیوں17 اور یتیموں حقوقکے قائم رکھنا۔ اُدھار ضمانتوقتدیتے کے طور پر بیوہ کی چادر نہ لینا۔ یاد18
رکھ کہ تُو بھی مصر میں غلام تھا اور تیرےربکہ خدا نے دےفدیہ کر تجھے وہاں سے اِسیچھڑایا۔ وجہ سے
مَیں تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

19 اگر تُو فصل کی کٹائی کے ایکوقت پُولا بھول کر کھیت میں چھوڑ آئے تو اُسے لانے کے لئے واپس نہ
جانا۔ اُسے پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کے لئے وہیں چھوڑ دینا ربتاکہ تیرا تیرےخدا ہر کام برکتمیں دے۔
زیتونجب20 پکفصلکی گئی ہو تو درختوں کو مار مار ایککر ہی بار اُن میں پھلسے اُتار۔ اِس بعدکے اُنہیں
نہ چھیڑنا۔ بچا ہوا پھل پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کے لئے چھوڑ دینا۔ اِسی21 طرح اپنے انگور توڑنے کے لئے
ایک ہی بار باغ میں گزرنا۔سے اِس بعدکے اُسے نہ چھیڑنا۔ بچا پھلہوا پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کے لئے چھوڑ
دینا۔ یاد22 رکھ کہ تُو خود مصر میں غلام تھا۔ اِسی وجہ مَیںسے تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

25
کوڑے لگانے مناسبکی سزا

1 لوگاگر دوسرےایکاپنا کے ساتھ جھگڑا خود نپٹا نہ سکیں تو وہ اپنا عدالتمعاملہ پیشمیں قاضیکریں۔
کرےفیصلہ کونکہ بےقصور ہے اور 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 جائیں جتنوں کے وہ لائق ہے۔ لیکن3 اُس
کو یادہ ز سے یادہ ز کوڑے40 لگانے ہیں، تیرےورنہ اسرائیلی بھائی کی سرِعام بےعزتی ہو جائے گی۔

بَیل کا منہ نہ باندھنا
جب4 تُو فصل ہنے گا کے لئے اُس پر بَیل چلنے دیتا ہے تو اُس کا منہ باندھ کر نہ رکھنا۔
مرحوم بھائی بیویکی شادیسے کرنے کا حکم

5 اگر کوئی شادی شدہ مرد بےاولاد مر جائے اور اُس کا سگا بھائی ساتھ رہے تو اُس فرضکا ہے کہ بیوہ
شادیسے کرے۔ بیوہ شوہر کے خاندان ہٹسے کر کسی اَور شادیسے کرےنہ بلـکہ صرف 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 دروازےکے پر جمع ہونے والے بزرگوں پاسکے
جائے اور اُن سے کہے، میرا” دیور مجھ شادیسے کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ فرضاپنا 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 کے باوجود بھی
اُس سے شادی کرنے سے کرےانکار 9 تو اُس کی بھابی بزرگوں کی موجودگی میں اُس پاسکے جا کر اُس کی
ایک چپل اُتار لے۔ پھر وہ اُس کے منہ 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۔
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جھگڑے میں نازیبا حرکتیں

11 اگر دو آدمی لڑ رہے ہوں ایکاور کی بیوی اپنے شوہر کو بچانے کی مخالفخاطر کے عضوِ تناسل کو پکڑ
لے 12 تو لازم ہے کہ عورتتُو کا کاٹہاتھ ڈالے۔ اُس پر رحم نہ کرنا۔

دھوکا نہ دینا
13 لتے تو وقت اپنے تھیلے میں صحیح وزن باٹکے رکھ، اور دھوکا دینے کے لئے ہلـکے باٹ ساتھ نہ رکھنا۔

اِسی14 طرح اپنے گھر میں اناج پیمائشکی کرنے کا صحیح برتن رکھ، اور دھوکا دینے کے لئے چھوٹا برتن ساتھ نہ
رکھنا۔ صحیح15 وزن باٹکے پیمائشاور کرنے صحیحکے برتن استعمال کرنا تاکہ تُو تکدیر ملـکاُس میں جیتا
رہے ربجو تیرا خدا دےتجھے گا۔ 16 کیونکہ اُسے ہر دھوکے باز گھنسے ہے۔

عمالیقیوں کو سزا دینا
17 یاد رہے کہ عمالیقیوں نے تجھ سے کیا کچھ کیا جب تم مصر سے نکل کر سفر کر رہے تھے۔ جب18 تُو تھکا

ہارا تھا تو وہ تجھ پر حملہ کر کے پیچھے پیچھے چلنے والے تمام کمزوروں کو جان سے مارتے رہے۔ وہ الله خوفکا
نہیں مانتے تھے۔ 19 ربجبچنانچہ تیرا خدا تجھے ارد گرد کے تمام دشمنوں دےسکونسے 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 ملـکاُس میں داخل ہو گا ربجو تیرا خدا میراثتجھے دےمیں رہا ہے اور تُو اُس پر قبضہ کر کے
اُس میں آباد ہو جائے گا 2 تو جو بھی فصل تُو کاٹے گا اُس کے پہلے پھل میں سے ٹوکرےکچھ میں رکھ کر اُس
جگہ لے جا ربجو تیرا خدا اپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ وہاں3 خدمت کرنے والے امام سے کہہ،
آج” مَیں رب اپنے خدا کے حضور اعلان کرتا ہوں کہ ملـکاُس میں پہنچ گیا جسہوں کا ہمیں دینے کا وعدہ
رب قَسمنے کھا باپہمارےکر دادا سے کیا “تھا۔

تب4 امام تیرا ٹوکرا لے کر اُسے تیرےرب خدا کی قربان گاہ کے منے سا رکھ دے۔ 5 پھر رب اپنے خدا کے
حضور کہہ، باپمیرا” 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۔ لیکن6 مصریوں ہمارےنے ساتھ بُرا
سلوک کیا اور ہمیں دبا سختکر غلامی میں پھنسا دیا۔ 7 پھر ہم نے چلّا ربکر باپاپنے دادا کے خدا سے یاد فر
اُسسنی۔ہمارینےرباورکی، نے ہمارا اورمصیبتہماریدُکھ، بڑےاور8دیکھیحالتہوئیدبی اختیار اور
قدرت کا اظہار کر ہمیںکے مصر نکالسے لایا۔ وقتاُس اُس مصریوںنے دہشتمیں پھیلا معجزےبڑےکر
دکھائے۔ 9 وہ ہمیں یہاں لے آیا اور ملـکیہ میںجسدیا دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔ اے10 ابرب، مَیں
تجھے اُس زمین کا پہلا پیشپھل کرتا ہوں جو تُو نے ہمیں بخشی “ہے۔
اپنی پیداوار کا ٹوکرا رب اپنے خدا کے منے سا رکھ کر اُسے سجدہ کرنا۔ خوشی11 منانا میرےربکہ خدا نے

مجھے میرےاور گھرانے اِتنیکو اچھی چیزوں سے نوازا میںخوشیاِسہے۔ اپنے درمیان ہنے ر والے یوں لاو اور
پردیسیوں کو بھی شامل کرنا۔
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فضل ضرورتکا مندوں کے لئے حصہ

اپنیسالتیسرےہر12 تمام فصلوں یوں،حصہدسواںکا لاو پردیسیوں، یتیموں بیواؤںاور کو دینا تاکہ تیرےوہ
میںشہروں کھانا کھا کر سیر ہو جائیں۔ 13 ربپھر اپنے مَیں”کہہ،سےخدا نے ویسا ہی کیا ہے جیسا تُو مجھےنے
حکم دیا۔ مَیں نے اپنے گھر تیرےسے لئے مخصوص مُقّدسو نکالحصہ کر اُسے یوں، لاو پردیسیوں، یتیموں اور
بیواؤں کو دیا مَیںہے۔ ہدایاتتیریکچھسبنے عینکے مطابق کیا ہے اور کچھ نہیں بھولا۔ 14 ماتم وقتکرتے
مَیں نے مخصوصاِس مُقّدسو حصے سے کچھ نہیں کھایا۔ مَیں اِسے اُٹھا کر گھر سے باہر ناپاکوقتلاتے نہیں
تھا۔ مَیں نے اِس میں سے مُردوں کو بھی پیشکچھ نہیں کیا۔ مَیں ربنے اپنے خدا اطاعتکی کر کے سبوہ
کچھ کیا ہے جو تُو نے مجھے کرنے کو فرمایا تھا۔ 15 چنانچہ آسمان پر اپنے مقدِس سے نگاہ کر کے اپنی قوم اسرائیل
برکتکو دے۔ ملـکاُس کو بھی جسدےبرکت کا وعدہ تُو نے قَسم کھا ہمارےکر باپ دادا سے کیا اور
جو تُو نے بخشہمیں بھی دیا ملـکاُسہے، میںجسکو دودھ اور شہد کثرتکی “ہے۔

ربتم کی قوم ہو
ربآج16 تیرا خدا فرماتا ہے کہ اِن احکام اور ہدایات پیرویکی 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۔ اور18 ربآج اعلاننے کیا ہے، تُو” میری قوم میریاور ملـکیتاپنی جسہے
طرح مَیں نے تجھ سے وعدہ کیا میرےابہے۔ تمام احکام کے مطابق زندگی گزار۔ 19 جتنی بھی قومیں مَیں نے
خلق کی ہیں سباُن پر مَیں تجھے سرفراز کروں گا اور تجھے یف، شہرتتعر عزتاور عطا کروں گا۔ ربتُو اپنے
خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو قوم ہو طرحجسگا مَیں نے وعدہ کیا “ہے۔

27
عیبال پہاڑ پر قربان گاہ بنانا ہے

1 پھر موسٰی نے بزرگوں سے مل کر قوم سے کہا، تمام” ہدایات کے تابع رہو جو مَیں تمہیں دےآج رہا ہوں۔
جب2 تم یائے در یردن کو پار کر کے ملـکاُس میں داخل ہو گے ربجو تیرا خدا دےتجھے رہا ہے تو وہاں
بڑے کھڑےپتھر کر کے اُن کر۔سفیدیپر 3 اُن لفظپر شریعتپوریلفظبہ لـکھ۔ یا در کو پار کرنے بعدکے یہی
کچھ کر تاکہ تُو ملـکاُس میں داخل ہو ربجو تیرا خدا دےتجھے گا جساور میں دودھ اور شہد کثرتکی
ہے۔ تیرےربکیونکہ باپ دادا کے خدا نے یہ دینے کا تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ 4 چنانچہ یردن کو پار کر کے
پتھروں کو عیبال پہاڑ پر کھڑا کرو اور اُن پر سفیدی کر۔

ربوہاں5 اپنے خدا لئےکے قربان بنانا۔گاہ جو پتھر تُو اُس کے لئے اُنہیںکرےاستعمال لوہے اوزارکسیکے
سے نہ تراشنا۔ صرف6 سالم پتھر استعمال کر۔ قربان گاہ پر رب اپنے خدا کو بھسم ہونے والی پیشقربانیاں کر۔
7 سلامتی کی قربانیاں بھی اُس پر چڑھا۔ اُنہیں ربوہاں اپنے خدا کے حضور کھا کر خوشی منا۔ کھڑےوہاں8
کئے گئے پتھروں پر شریعت کے تمام لـکھےصافصافالفاظ “جائیں۔

عیبال پہاڑ پر لعنتسے
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9 پھر موسٰی لاوینے کے قبیلے کے اماموں سے مل کر تمام اسرائیلیوں سے کہا، اے” اسرائیل، خاموشی سے

ابسن۔ تُو رب اپنے خدا کی قوم بن گیا ہے، اِس10 لئے اُس کا فرماں بردار رہ اور اُس کے اُن احکام پر عمل کر
جو مَیں تجھے دےآج رہا “ہوں۔

اُسی11 دن موسٰی اسرائیلیوںنے کو دےحکم کر کہا، یائے”12 یردندر کو پار کرنے بعدکے شمعون، لاوی،
یہوداہ، یوسفاِشکار، اور بن یمین قبیلےکے گرزیم پہاڑ وہاںجائیں۔ہوکھڑےپر برکتوہ الفاظکے بولیں۔ باقی13
قبیلے یعنی روبن، جد، آشر، زبولون، دان اور نفتالی عیبال پہاڑ کھڑےپر ہو لعنتکر الفاظکے بولیں۔

14 پھر لاوی تمام لوگوں مخاطبسے ہو کر اونچی آواز سے کہیں،
15 اُس’ پر لعنت جو تراشبُت کر یا ڈھال کر چپکے سے کھڑا ربکرے۔ کاریکو گر کے ہاتھوں سے بنی

ایسیہوئی چیز گھنسے ‘ہے۔
جواب لوگسبمیں کہیں، ‘!آمین’
16 پھر لاوی کہیں، اُس’ لعنتپر جو باپاپنے یا ماں کی تحقیر ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
17 اُس’ لعنتپر جو اپنے پڑوسی کی زمین کی حدود آگے پیچھے ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
18 اُس’ لعنتپر کسیجو اندھے کی راہنمائی کر کے اُسے غلط 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 سے ہم بستر ہو جائے، کیونکہ وہ باپاپنے کی بےحرمتی کرتا ‘ہے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
21 اُس’ لعنتپر جو جانور جنسیسے تعلق ‘رکھے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
22 اُس’ لعنتپر جو اپنی سگی بہن، باپاپنے کی بیٹی یا اپنی ماں کی بیٹی سے ہم بستر ہو ‘جائے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
23 اُس’ لعنتپر جو ساساپنی سے ہم بستر ہو ‘جائے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
24 اُس’ لعنتپر جو چپکے سے اپنے ہم وطن قتلکو کر ‘دے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
25 اُس’ لعنتپر جو پیسے لے کسیکر شخصبےقصور قتلکو ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
26 اُس’ لعنتپر جو شریعتاِس کی باتیں قائم نہ رکھے، نہ اِن پر عمل ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’

28
فرماں برداری کی برکتیں
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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 دےبرکتمیں گا۔ تیری4 اولاد پھلے پھولے گی،
تیری اچھی خاصی فصلیں پکیں 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۔ تجھےرب6 گھر میں آتے اور وہاں سے نکلتے
دےبرکتوقت گا۔

تیرےجب7 دشمن تجھ پر حملہ کریں گے تو ربوہ کی مدد کھائیںشکستسے گے۔ گو وہ مل کر تجھ پر حملہ
کریں توبھی تُو اُنہیں طرفچاروں منتشر دےکر گا۔

8 تیرےالله ہر کام اناجگا۔دےبرکتمیں کثرتکی سببکے تیرےسے بھرےگودام رہیں ربگے۔ تیرا
تجھےخدا ملـکاُس دےبرکتمیں گا جو تجھےوہ دینے والا ہے۔ اپنیرب9 قَسم تجھےمطابقکے مخصوصاپنی
مُقّدسو قوم بنائے گا اگر تُو اُس کے احکام پر کرےعمل اور اُس کی راہوں پر چلے۔ 10 پھر دنیا کی تمام قومیں تجھ
کھائیںخوفسے گی، کیونکہ وہ دیکھیں گی کہ ربتُو کی قوم ہے اور اُس کے نام سے کہلاتا ہے۔

بہتتجھےرب11 دےاولاد تیرےگا، یوڑ ر بڑھائے گا اور یوںگا۔دےفصلیںکیکثرتتجھے وہ تجھے اُس
ملـک دےبرکتمیں جسگا کا وعدہ اُس نے قَسم کھا باپتیرےکر دادا سے کیا۔ آسمانرب12 کے خزانوں
کو کھول وقتکر پر تیری زمین بارشپر برسائے گا۔ تیرےوہ ہر کام دےبرکتمیں گا۔ تُو بہت سی قوموں کو
دےاُدھار لیکنگا کسی کا قرضبھی دار نہیں ہو گا۔ تجھےرب13 قوموں کی دُم نہیں بلـکہ اُن کا سر بنائے گا۔
تُو ترقی کرتا جائے گا اور زوال کا شکار نہیں ہو گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تُو رب اپنے خدا کے وہ احکام مان کر
اُن پر کرےعمل مَیںجو تجھے دےآج رہا ہوں۔ 14 جو کچھ بھی مَیں تجھےنے کرنے کو کہا اُسہے کسیسے
طرح ہٹبھی کر زندگی نہ گزارنا۔ نہ دیگر معبودوں پیرویکی کرنا، نہ اُن خدمتکی کرنا۔

نافرمانی کی لعنتیں
لیکن15 اگر تُو رب اپنے خدا کی نہ سنے اور اُس کے اُن تمام احکام پر عمل کرےنہ جو مَیں آج دےتجھے رہا

ہوں تو ہر طرح کی لعنت تجھ پر آئے گی۔ 16 شہر اور دیہات میں تجھ پر لعنت ہو گی۔ تیرے17 ٹوکرے اور آٹا
ھنے گوند تیرےکے برتن لعنتپر ہو گی۔ تیری18 اولاد تیرےپر، گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر بچوںکے پر تیرےاور
کھیتوں پر لعنت ہو گی۔ 19 گھر میں آتے اور وہاں سے نکلتے وقت تجھ پر لعنت ہو گی۔ 20 اگر تُو غلط کام کر کے
رب چھوڑےکو تو بھیکچھجو کرےتُو وہ تجھ پر لعنتیں، پریشانیاں اور مصیبتیں تبگا۔دےآنے جلدیتیرا سے
ستیاناس ہو گا، اور ہلاکتُو ہو جائے گا۔

تجھرب21 میں وبائی یاں بیمار پھیلائے گا جن سببکے سے تجھ میں سے کوئی ملـکاُس میں زندہ نہیں رہے
جسگا پر تُو ابھی قبضہ کرنے والا ہے۔ مہلـکتجھےرب22 یوں، بیمار بخار اور سوجن مارےسے گا۔ ُجھلسانے
والی گرمی، کال، روگپَت اور پھپھوندی تیری فصلیں کرےختم گی۔ ایسی مصیبتوں باعثکے تُو تباہ ہو جائے
گا۔ تیرے23 اوپر آسمان پیتل جیسا سخت ہو گا تیرےجبکہ نیچے زمین لوہے کی مانند ہو گی۔ بارش24 کی جگہ
ملـکتیرےرب پر گرد اور ریت برسائے گا جو آسمان ملـکتیرےسے پر چھا کر تجھے برباد دےکر گی۔

جب25 تُو اپنے دشمنوں کا کرےسامنا تو رب تجھے شکست دلائے گا۔ گو تُو مل کر اُن طرفکی بڑھے گا
توبھی اُن بھاگسے کر طرفچاروں منتشر ہو جائے گا۔ دنیا کے ممالـکتمام میں لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو
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جائیں جبگے وہ تیری مصیبتیں دیکھیں گے۔ پرندے26 اور جنگلی جانور تیری لاشوں کو کھا جائیں گے، اور
اُنہیں بھگانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ تجھےرب27 اُن ہی پھوڑوں مارےسے گا جو مصریوں کو نکلے تھے۔ ایسے
امراضِجلدی پھیلیں گے جن کا علاج نہیں ہے۔ 28 تُو پاگل پن کا شکار ہو جائے ربگا، تجھے اندھے پن اور
ابتریذہنی میں مبتلا گا۔دےکر 29 دوپہر بھیوقتکے تُو اندھے ٹٹولطرحکی ٹٹول پھرےکر گا۔ بھیکچھجو
تُو کرے اُس میں ناکام رہے گا۔ روز بہ لوگروز تجھے دباتے اور لُوٹتے رہیں گے، اور تجھے بچانے والا کوئی
نہیں ہو گا۔

تیری30 گیہوسےعورتکسیمنگنی تو اَورکوئی آ اُسکر گا۔کرےدریعصمتکی تُو اپنے لئے گھر بنائے
گا لیکن اُس میں نہیں رہے گا۔ تُو اپنے لئے انگور کا باغ لگائے گا لیکن اُس کا پھل نہیں کھائے گا۔ تیرے31
دیکھتے دیکھتے تیرا بَیل ذبح کیا جائے لیکنگا، تُو اُس نہیںگوشتکا گا۔کھائے تیرا تجھگدھا چھینسے لیا جائے
گا واپساور نہیں کیا تیریگا۔جائے یاں بکر بھیڑ دشمن جائیںدیکو گی، اور اُنہیں چھڑانے والا نہیںکوئی ہو گا۔
تیرے32 بیٹے بیٹیوں دوسریکسیکو قوم کو دیا جائے گا، اور تُو کچھ نہیں کر سکے گا۔ روز بہ روز تُو اپنے بچوں
کے انتظار میں اُفق کو تکتا رہے گا، لیکن دیکھتے تیریدیکھتے آنکھیں دُھندلا جائیں گی۔

ایک33 اجنبی تیریقوم زمین کی پیداوار محنتتیریاور مشقتو کی کمائی لے تجھےگی۔جائے عمر بھر ظلم اور
برداشتدباؤ پڑےکرنا گا۔

تیریباتیںناکہولجو34 آنکھیں دیکھیں گی اُن سے تُو پاگل ہو گا۔جائے تکلیفتجھےرب35 دہ لاعلاجاور
پھوڑوں مارےسے گا تلوےجو سے لے پورےتکچاندیکر جسم پھیلپر تیرےکر گھٹنوں اور ٹانگوں کو متاثر
کریں گے۔

رب36 تجھے تیرےاور مقرر کئے ہوئے بادشاہ ایککو ملـکایسے میں لے جائے جسگا سے نہ تُو اور نہ
تیرے باپ دادا واقف تھے۔ وہاں تُو دیگر معبودوں یعنی لـکڑی اور پتھر کے بُتوں کی کرےخدمت گا۔ جس37
جس قوم ربمیں دےہانکتجھے گا وہاں تجھے دیکھ کر لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے اور وہ تیرا
مذاق اُڑائیں گے۔ تُو اُن کے لئے عبرت انگیز مثال ہو گا۔

38 تُو اپنے کھیتوں میں بہت بیج بونے کے باوجود کم ہی فصل کاٹے گا، ٹڈےکیونکہ اُسے کھا جائیں گے۔
39 تُو انگور کے باغ لگا کر اُن پر خوب محنت کرے گا لیکن نہ اُن کے انگور توڑے گا، نہ اُن کی َمے پیئے گا،
کیڑےکیونکہ اُنہیں کھا جائیں گے۔ 40 ملـکپورےتیرےگو میں زیتون درختکے ہوں گے توبھی تُو اُن کا
تیل استعمال نہیں کر سکے گا، کیونکہ خرابزیتون ہو کر زمین پر گر جائیں گے۔

تیرے41 بیٹے بیٹیاں تو ہوں گے، لیکن تُو اُن سے محروم ہو جائے گا۔ کیونکہ اُنہیں گرفتار کر کے کسی اجنبی
ملـک 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 سے بڑھ کر ترقی کرتا جائے گا جبکہ تجھ پر زوال آ جائے گا۔ اُس44 کے
پاس تجھے اُدھار دینے کے لئے پیسے ہوں گے پاستیرےجبکہ اُسے اُدھار دینے کو کچھ نہیں ہو گا۔ آخر میں وہ
سر اور تُو دُم ہو گا۔

45 یہ تمام لعنتیں تجھ پر آن پڑیں گی۔ تکجب تُو تباہ نہ ہو جائے وہ تیرا تعاقب کرتی رہیں گی، کیونکہ تُو نے
رب اپنے خدا کی نہ سنی اور اُس احکامکے پر عمل نہ کیا۔ یوں46 یہ تیرےتکہمیشہ تیریاور اولاد کے لئے ایک
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معجزانہ عبرتاور انگیز الٰہی نشان رہیں گی۔

47 چونکہ تُو خوشیدلینے ربوقتاُسسے اپنے خدا خدمتکی نہ کچھسبپاستیرےجبکی تھا اِس48
لئے تُو اُن دشمنوں کی کرےخدمت گا جنہیں تیرےرب خلاف بھیجے گا۔ تُو بھوکا، پیاسا، ننگا اور ہر چیز کا
حاجت مند ہو گا، تیریرباور گردن پر لوہے کا جوا رکھ کر تجھے مکمل تکتباہی لے جائے گا۔

تیرےرب49 ایکخلاف قوم کرےکھڑی گا جو دُور سے بلـکہ دنیا کی انتہا سے آ کر عقاب کی طرح تجھ
پر مارےجھپٹا گی۔ وہ ایسی زبان بولے جسگی سے واقفتُو نہیں ہو گا۔ 50 سختوہ قوم ہو گی جو نہ بزرگوں
کرےلحاظکا گی اور نہ بچوں پر کرےرحم گی۔ 51 تیرےوہ مویشی اور فصلیں کھا جائے گی اور تُو بھوکے مر
جائے گا۔ ہلاکتُو ہو جائے گا، تیرےکیونکہ لئے کچھ نہیں بچے گا، نہ اناج، نہ َمے، نہ تیل، نہ گائےبَیلوں یا
یوں بکر بھیڑ کے بچے۔ ملـکتیرےدشمن52 کے تمام شہروں کا کرےمحاصرہ گا۔ آخرکار جن اونچی اور مضبوط
فصیلوں پر تُو کرےاعتماد گا وہ بھی سب گر پڑیں گی۔ دشمن ملـکاُس کا کوئی بھی شہر چھوڑےنہیں گا جو
رب تیرا خدا تجھے دینے والا ہے۔

جب53 تیرےدشمن شہروں کا کرےمحاصرہ گا تو تُو اُن میں اِتنا شدید بھوکا ہو جائے گا کہ اپنے بچوں کو
کھا لے گا تیرےربجو خدا نے تجھے دیئے ہیں۔ محاصرے54-55 کے دوران تم میں سبسے شریفسے اور
شائستہ آدمی بھی اپنے بچے کو ذبح کر کے کھائے گا، کیونکہ اُس پاسکے کوئی خوراکاَور نہیں ہو گی۔ اُس
حالتکی اِتنی بُری ہو گی کہ وہ اُسے اپنے سگے بھائی، بیوی یا باقی بچوں کے ساتھ تقسیم کرنے کے لئے تیار نہیں
ہو گا۔ 56-57 تم میں شریفسےسبسے اور بھیعورتشائستہ ایسا کرےہی گی، اگرچہ پہلے وہ نازکاِتنی تھی
فرشکہ کو تلوےاپنے سے چھونے جرأتکی نہیں کرتی محاصرےتھی۔ کے دوران اُسے اِتنی بھوکشدید ہو
گی اُسجبکہ کے بچہ پیدا ہو گا تو چھپچھپوہ کر اُسے کھائے گی۔ صرفنہ یہ بلـکہ پیدائشوہ وقتکے
بچے خارجساتھکے آلائشہوئی 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 خوفکا ماننا۔ 59 ورنہ وہ تجھ اور تیری اولاد سختمیں اور امراضلاعلاج اور ایسی
ناکدہشت وبائیں پھیلائے گا جو روکی نہیں جا سکیں گی۔ جن60 تمام وباؤں سے تُو مصر دہشتمیں 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 کیخدا نہ سنے تو آخرکار تم میں بہتسے رہیںبچےکم گے، گو پہلےتم جیسےستاروں بےشمار
تھے۔ خوشیربپہلےطرحجس63 تمہیںسے کامیابی دیتا اور تمہاری تعداد بڑھاتا تھا اُسی ابطرح وہ تمہیں باد بر
اور تباہ کرنے میں کرےمحسوسخوشی گا۔ تمہیں زبردستی ملـکاُس سے نکالا جائے جسگا پر تُو اِس وقت
داخل ہو کر قبضہ کرنے والا ہے۔ ربتب64 تجھے دنیا سرےایککے سے لے تکسرےدوسرےکر تمام
قوموں منتشرمیں وہاںگا۔دےکر تُو معبودوںدیگر کی ایسےگا،کرےپوجا دیوتاؤں نہسےجنکی تُو اور تیرےنہ
باپ واقفدادا تھے۔

65 ممالـکاُن میں بھی نہ تُو آرام و سکون پائے گا، تیرےنہ پاؤں جائیںجم ربگے۔ دےہونے گا کہ تیرا دل
تھرتھراتا رہے گا، تیری آنکھیں پریشانی باعثکے دُھندلا جائیں گی اور تیری جان سے اُمید کی ہر کرن جاتی رہے
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گی۔ تیری66 جان خطرےوقتہر میں ہو گی اور تُو دہشتراتدن کھاتے ہوئے مرنے کی کرےتوقع گا۔
اُٹھصبح67 کر تُو کہے گا، شامکاش’ ‘!ہو اور شام کے وقت، صبحکاش’ ‘!ہو کیونکہ کچھجو تُو دیکھے گا اُس
تیرےسے دل دہشتکو گھیر لے گی۔

رب68 تجھے جہازوں میں بٹھا کر واپسمصر لے جائے گا اگرچہ مَیں نے کہا تھا کہ تُو اُسے دوبارہ کبھی
نہیں دیکھے گا۔ وہاں پہنچ کر تم اپنے دشمنوں باتسے کر کے آپاپنے کو غلام کے طور پر بیچنے کوششکی کرو
لیکنگے، کوئی بھی تمہیں خریدنا نہیں چاہے “گا۔

29
موآب ربمیں ساتھکے نیا عہد

موآباسرائیلیجب1 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۔ 2 اِس سلسلے میں موسٰی نے تمام
اسرائیلیوں کو بُلا کر کہا، تم” نے خود دیکھا ربکہ مصرنے کے بادشاہ فرعون، اُس کے ملازموں پورےاور
ملـک کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ 3 تم نے اپنی آنکھوں سے وہ بڑی آزمائشیں، الٰہی نشان معجزےاور دیکھے جن کے
یعے ربذر نے قدرتاپنی کا اظہار کیا۔

4 مگر تمہیںنےربتکآجافسوس، نہ سمجھ دلدار عطا کیا، نہ آنکھیں سکیںدیکھجو یا کان سکیں۔سنجو
یگستان5 ر میں مَیں نے 40 تکسال تمہاری راہنمائی کی۔ اِس دوران کپڑےتمہارےنہ پھٹے اور تمہارےنہ
گھسے۔جوتے پاستمہارےنہ6 روٹی تھی، نہ َمے یا کوئیجیسیَمے اَور ربتوبھیچیز۔ یاتتمہارینے ضرور
پوری کیں تاکہ تم سیکھ لو کہ ربوہی تمہارا خدا ہے۔

پھر7 یہاںہم آئے تو حسبون کا بادشاہ سیحون بسناور کا نکلعوجبادشاہ ہمکر لڑنےسے لیکنآئے۔ ہم نے
اُنہیں شکست دی۔ 8 اُن ملـککے پر قبضہ کر کے ہم نے اُسے روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے میراثکو
میں دیا۔ احتیاطاب9 سے اِس عہد کی تمام پوریشرائط کرو تاکہ تم باتہر کامیابمیں ہو۔

وقتاِس10 اپنےربسبتم قبیلوںتمہارےہو،کھڑےحضورکےخدا تمہارےسردار،کے بزرگ، نگہبان،
مرد، عورتیں11 اور تیرےبچے۔ درمیان ہنے ر پردیسیوالے بھی لـکڑہاروں سے لے کر پانی بھرنے تیرےتکوالوں
ساتھ یہاں حاضر ہیں۔ 12 تُو اِس لئے یہاں جمع ہوا ہے ربکہ اپنے خدا کا وہ عہد کرےتسلیم جو آجوہ 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 اُسوعدہکاجسباتوہی باپتیرےاورسےتجھنے دادا اسحاقابراہیم، یعقوباور سے کیا تھا۔ لیکن14-15
مَیں یہ قَسمعہد کھا کر تمہارےصرفنہ ساتھ حاضرجو باندھہو رہا ہوں بلـکہ تمہاری آنے والی نسلوں بھی۔ساتھکے

بُت پرستی کی سزا
16 تم خود جانتے ہو کہ ہم مصر طرحکسمیں زندگی گزارتے تھے۔ یہ بھی تمہیں یاد ہے کہ طرحکسہم

ممالـکمختلف میں سے گزرتے ہوئے تکیہاں پہنچے۔ 17 تم نے اُن نفرتکے انگیز بُت دیکھے جو لـکڑی، پتھر،
چاندی اور سونے کے تھے۔ دھیان18 دو کہ یہاں موجود کوئی بھی مرد، عورت، کنبہ یا ربقبیلہ اپنے خدا سے
ہٹ دوسریکر قوموں کے دیوتاؤں کی پوجا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو تمہارےکہ درمیان کوئی پھوٹجڑ کر یلا زہر
اور کڑوا پھل لائے۔
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19 سبتم نے وہ لعنتیں سنی ہیں نافرمانوںربجو پر بھیجے گا۔ توبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپاپنے ربکو

برکتکی کا وارث سمجھ کر کہے، بےشک’ مَیں اپنی غلط راہوں سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوں، لیکن کوئی
بات نہیں۔ رہوںمحفوظمَیں ‘گا۔ وہسےحرکتایسیخبردار، صرفنہ اپنے اوپر ملـکپورےبلـکہ پر تباہی لائے
*گا۔ رب20 کبھی بھی معافاُسے کرنے پر آمادہ نہیں ہو گا بلـکہ وہ اُسے اپنے غضب اور غیرت کا نشانہ بنائے
گا۔ کتاباِس درجمیں تمام لعنتیں اُس پر آئیں گی، رباور دنیا اُسسے کا نام و نشان گا۔دےمٹا وہ21 پوریاُسے
جماعت الـگسے کر کے اُس پر عہد کی وہ تمام لعنتیں لائے گا شریعتجو کی کتاباِس میں لـکھی ہوئی ہیں۔

مستقبل22 تمہاریمیں اولاد اور ممالـکدُوردراز سے آنے والے مسافر اُن مصیبتوں امراضاور کا اثر دیکھیں
گے جن ربسے ملـکنے کو تباہ کیا ہو گا۔ طرفچاروں23 زمین ُجھلسی ہوئی گندھکاور نمکاور سے
ڈھکی ہوئی نظر آئے گی۔ بیج 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 کو رب نے اپنے غضب میں تباہ کیا۔ 24 تمام قومیں
پوچھیں گی، رب’ ملـکاِسنے ساتھکے ایسا کیوں کیا؟ اُس کیغضبسختکے کیا وجہ ‘تھی؟ جواباُنہیں25
ملے گا، وجہ’ یہ ہے ملـکاِسکہ باشندوںکے ربنے باپاپنے دادا کے خدا کا عہد توڑ دیا جو اُس اُنہیںنے
مصر سے لتے نکا وقت اُن سے باندھا تھا۔ اُنہوں26 نے جا کر دیگر معبودوں خدمتکی کی اور اُنہیں سجدہ کیا جن
سے وہ واقفپہلے نہیں تھے اور ربجو اُنہیںنے نہیں دیئے تھے۔ اِسی27 لئے اُس غضبکا ملـکاِس پر نازل ہوا
اور وہ اُس پر وہ تمام لعنتیں لایا جن کا ذکر کتاباِس میں ہے۔ 28 وہ اِتنا غصے ہوا کہ اُس اُنہیںنے جڑ سے اُکھاڑ
ایککر ملـکاجنبی پھینکمیں دیا جہاں وہ تکآج آباد ‘ہیں۔

بہت29 کچھ پوشیدہ ہے، ربصرفاور ہمارا خدا اُس کا علم رکھتا لیکنہے۔ اُس نے ہم پر اپنی شریعت کا
انکشاف کر دیا ہے۔ لازم ہے کہ ہم اور ہماری اولاد اُس فرماںکے بردار رہیں۔

30
توبہ مثبتکے نتیجے

مَیں1 تجھےنے بتایا ہے تیرےکہ لئے کیا برکتکچھ کا اور کیا لعنتکچھ باعثکا ربجبہے۔ تیرا تجھےخدا
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 سے اُس کی سن کر اُن تمام احکام پر عمل
کریں گے مَیںجو آج دےتجھے رہا ہوں۔ 3 ربپھر تیرا خدا تجھے کرےبحال گا اور تجھ پر رحم کر تجھےکے اُن
تمام قوموں سے نکال کر کرےجمع گا جن میں اُس نے تجھے منتشر کر دیا تھا۔ 4 ربہاں، تیرا خدا تجھے ہر جگہ
سے جمع کر واپسکے لائے گا، چاہے سبتُو سے ملـکدُور میں کیوں نہ پڑا ہو۔ 5 وہ باپتیرےتجھے دادا کے
ملـک میں لائے گا، اور تُو اُس پر کرےقبضہ گا۔ پھر وہ تیرےتجھے باپ دادا سے یادہ ز کامیابی بخشے گا، اور
تیری تعداد یادہ ز بڑھائے گا۔

6 ختنہ رب کی قوم کا ظاہری نشان ہے۔ لیکن اُس وقت رب تیرا تیرےخدا اور تیری اولاد کا باطنی ختنہ
کرے 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 تیرےابوہ دشمنوں پر دےآنے گا، اُن پر جو تجھ نفرتسے رکھتے اور تجھے ایذا پہنچاتے ہیں۔ 8 کیونکہ تُو
* 29:19 ملـکپورے پر تباہی لائے :گا لفظی سیراب:ترجمہ زمینخشکزمین کے ساتھ تباہ ہو جائے گی۔
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ربدوبارہ کی سنے گا اور اُس کے تمام احکام کرےپیرویکی گا جو مَیں تجھے دےآج رہا ہوں۔ 9 جو کچھ بھی
کرےتُو گا اُس میں رب تجھے بڑی کامیابی بخشے گا، اور کثرتتجھے کی اولاد، مویشی اور فصلیں حاصل ہوں
گی۔ طرحجسکیونکہ تیرےوہ باپ دادا کو کامیابی دینے میں محسوسخوشی کرتا تھا اُسی طرح وہ تجھے بھی
کامیابی دینے میں کرےمحسوسخوشی گا۔

صرفشرط10 یہ ہے کہ ربتُو اپنے خدا کی سنے، شریعت میں درج اُس کے احکام پر 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، تیرینہ 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 قریبنہایت تیرےبلـکہ منہ
اور دل میں موجود ہے۔ چنانچہ اُس پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹبھی نہیں ہے۔

زندگی موتیا کا چناؤ
15 دیکھ، آج مَیں تجھے دو راستے پیش کرتا ایکہوں۔ زندگی اور خوش حالی کی طرف لے جاتا ہے جبکہ

موتدوسرا ہلاکتاور کی طرف۔ آج16 مَیں تجھے حکم دیتا ہوں ربکہ اپنے خدا کو پیار کر، اُس کی راہوں پر
چل اور اُس کے احکام کے تابع رہ۔ پھر تُو زندہ رہ کر کرےترقی گا، رباور تیرا خدا تجھے ملـکاُس برکتمیں
دے میںجسگا تُو داخل ہونے والا ہے۔

لیکن17 اگر تیرا دل اِس راستے ہٹسے کر کرےنافرمانی برکتتو کی توقع نہ کر۔ اگر آزمائشتُو میں پڑ کر دیگر
معبودوں کو سجدہ اور اُن کرےخدمتکی 18 تو تم ضرور تباہ ہو مَیںآجگے۔جاؤ اعلان ہوںکرتا صورتاِسکہ
میں تم یادہ ز تکدیر ملـکاُس میں آباد نہیں رہو میںجسگے تُو یائے در یردن کو پار کر کے داخل ہو گا تاکہ
اُس پر قبضہ کرے۔

آج19 آسمان اور میرےخلافتمہارےزمین گواہ ہیں کہ مَیں تمہیںنے زندگی اور برکتوں کا راستہ موتاور
اور لعنتوں کا پیشراستہ کیا ابہے۔ زندگی کا راستہ اختیار کر تاکہ تُو اور تیری اولاد زندہ رہے۔ رب20 اپنے
خدا کو پیار کر، اُس کی سن اور اُس سے لپٹا رہ۔ کیونکہ وہی تیری زندگی ہے اور کرےوہی گا کہ تُو تکدیر
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،
سال120مَیںاب”2 کا ہو چکا ہوں۔ میرا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور ویسے رببھی مجھےنے بتایا تُو’ہے، یائے در یردن کو پار کرےنہیں ‘گا۔ رب3 تیرا خدا تیرےخود آگے آگے جا کر یردن کو کرےپار گا۔ وہی

تیرے آگے آگے اِن قوموں کو کرےتباہ گا تاکہ تُو اُن ملـککے پر قبضہ کر سکے۔ یا در کو پار وقتکرتے یشوع
تیرے آگے چلے ربطرحجسگا نے فرمایا ہے۔ وہاںرب4 لوگوںکے بالکلکو اُسی طرح کرےتباہ جسگا
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طرح وہ یوں امور کو اُن بادشاہوںکے سیحون اور سمیتعوج تباہ کر چکا ہے۔ تمہیںرب5 اُن غالبپر دےآنے
گا۔ وقتاُس تمہیں اُن ساتھکے سلوکویسا کرنا ہے جیسا مَیں تمہیںنے بتایا ہے۔ مضبوط6 اور دلیر ہو۔ اُن سے
خوف نہ کھاؤ، ربکیونکہ 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 ملـکاُس میں لے جائے جسگا کا ربوعدہ نے قَسم کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا
تھا۔ لازم ہے کہ تُو ہی اُسے تقسیم کر کے ہر قبیلے کو اُس کا موروثی علاقہ دے۔ رب8 تیرےخود آگے آگے
چلتے تیرےہوئے ساتھ گا۔ہو نہخوفگا۔کرےترکنہیںکبھیتجھےگا،چھوڑےنہیںکبھیتجھےوہ 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 وقتکرتے عہد صندوقکا اُٹھا کر لے چلتے تھے۔ اُس نے اُن سے کہا، سالساتہر”10-11 بعدکے اِس
شریعت تلاوتکی کرنا، یعنی بحالی کے سال میں جب قرضتمام منسوخ کئے جاتے تلاوتہیں۔ اُس وقت کرنا
اسرائیلیجبہے یوں جھونپڑ کی عید کے لئے رب اپنے خدا کے منے سا اُس ہوںحاضرجگہ گے جو وہ مقدِس کے
لئے چنے گا۔ تمام12 لوگوں کو مردوں، عورتوں، بچوں اور سمیتپردیسیوں وہاں جمع کرنا تاکہ وہ سن کر سیکھیں،
تمہارےرب خدا مانیںخوفکا احتیاطاور شریعتاِسسے باتوںکی پر عمل کریں۔ لازم13 کہہے اُن کی اولاد
جو اِس شریعت ناواقفسے ہے اِسے سنے اور سیکھے تاکہ عمر بھر اُس ملـک میں تمہارےرب خدا کا خوف
جسمانے پر تم یائے در یردن کو پار کر کے قبضہ کرو “گے۔

رب موسٰی ہدایاتآخریکو دیتا ہے
رب14 نے موسٰی سے کہا، قریبموتتیریاب” یشوعہے۔ کو بُلا کر اُس ملاقاتساتھکے میںخیمےکے

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 میں داخل ہونے
پر زنا کر کے اُس کے اجنبی دیوتاؤں پیرویکی لـگکرنے جائے گی۔ وہ ترکمجھے کر کے وہ عہد دےتوڑ گی
جو مَیں نے اُن کے ساتھ باندھا ہے۔ 17 پھر غضبمیرا اُن پر بھڑکے گا۔ مَیں اُنہیں چھوڑ کر اپنا چہرہ اُن سے چھپا
لوں تبگا۔ اُنہیں کچا چبا لیا جائے گا ناکہیبتساریبہتاور مصیبتیں اُن پر آئیں گی۔ وقتاُس وہ کہیں کیا’گے، یہ مصیبتیں اِس وجہ ہمسے پر نہیں آئیں ہمارےربکہ ساتھ نہیں ‘ہے؟ 18 اور 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۔

اب19 ذیل کا گیت لـکھ کر اسرائیلیوں کو یوں سکھاؤ کہ وہ زبانی یاد رہے میرےاور لئے اُن خلافکے
گواہی دیا کرے۔ 20 کیونکہ مَیں اُنہیں ملـکاُس میں لے جا رہا جسہوں کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا کر اُن کے
باپ دادا سے کیا تھا، ملـکاُس جسمیں میں دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔ وہاں خوراکاِتنی ہو گی کہ اُن
بھوککی جاتی رہے گی اور وہ موٹے ہو جائیں لیکنگے۔ پھر وہ دیگر معبودوں کے لـگپیچھے جائیں گے اور اُن
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خدمتکی کریں گے۔ وہ مجھے رد کریں گے اور میرا عہد توڑیں گے۔ نتیجے21 میں اُن پر بہت ناکہیبتساری
مصیبتیں آئیں گی۔ پھر یہ گیت جو اُن کی اولاد کو یاد رہے گا اُن خلافکے دےگواہی گا۔ کیونکہ گو مَیں
اُنہیں ملـکاُس میں لے جا رہا جسہوں کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا کر اُن سے کیا تھا توبھی مَیں جانتا ہوں کہ وہ
طرحکستکاب سوچکی رکھتے “ہیں۔

22 موسٰی اُسینے دن گیتیہ لـکھ کر اسرائیلیوں کو سکھایا۔
23 ربپھر یشوعنے بن نون سے کہا، مضبوط” اور دلیر ہو، کیونکہ تُو اسرائیلیوں کو ملـکاُس میں لے جائے

جسگا کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا کر اُن سے کیا تھا۔ مَیں تیرےخود ساتھ ہوں “گا۔
موسٰیجب24 شریعتپورینے کتابکو میں لـکھ لیا 25 تو وہ اُن یوں لاو مخاطبسے ہوا جو سفر وقتکرتے

عہد صندوقکا اُٹھا کر لے جاتے تھے۔ شریعت”26 کی کتابیہ لے ربکر اپنے خدا کے عہد صندوقکے کے
پاس رکھنا۔ وہاں وہ پڑی رہے خلافتیرےاور گواہی دیتی رہے۔ 27 کیونکہ خوبمَیں جانتا ہوں کہ تُو کتنا
سرکش ہٹاور دھرم میریہے۔ موجودگی میں بھی تم نے کتنی ربدفعہ سرکشیسے کی۔ تو میرےپھر مرنے
کے بعد 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 اور آسمان اور زمین اُن خلافکے ہوں۔گواہ 29 مجھےکیونکہ معلوم موتمیریکہہے
بعدکے تم ضرور بگڑ جاؤ اورگے اُس راستے ہٹسے جاؤ پرجسگے چلنے مَیںکی تمہیںنے تاکید کی آخرکارہے۔
تم پر مصیبت آئے گی، کیونکہ تم وہ کچھ کرو گے ربجو کو بُرا لگتا ہے، تم اپنے ہاتھوں کے کام سے اُسے غصہ
دلاؤ “گے۔

30 پھر موسٰی اسرائیلنے کی جماعتتمام کے منے سا گیتیہ شروع سے لے کر پیشتکآخر کیا،
32

موسٰی گیتکا
اے1 آسمان، باتمیری پر غور اے!کر زمین، !سنگیتمیرا
میری2 تعلیم بوندا باندی جیسی باتمیریہو، 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 راستراہیں 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۔
میریاے6 احمق اور بےسمجھ قوم، کیا تمہارا رب سے ایسا یہ ٹھیکرو ہے؟ وہ تو تمہارا باپ اور خالق ہے،

تمہیںنےجس بنایا اور قائم کیا۔
7 قدیم زمانے کو یاد کرنا، ماضی کی نسلوں پر توجہ دینا۔ اپنے باپ سے پوچھنا تو وہ تجھے بتا دے گا، اپنے

بزرگوں سے پتا کرنا تو وہ تجھے اطلاع دیں گے۔
جب8 الله تعالیٰ نے ہر قوم کو اُس کا اپنا اپنا موروثی دےعلاقہ کر تمام انسانوں مختلفکو گروہوں الـگمیں

کر دیا تو اُس قوموںنے کی سرحدیں اسرائیلیوں کی تعداد مطابقکے مقرر کیں۔
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9 ربکیونکہ کا حصہ اُس کی قوم یعقوبہے، کو اُس میراثنے میں پایا ہے۔
10 یہ قوم اُسے یگستان ر میں مل گئی، ویران و سنسان بیابان میں جہاں ناکہولطرفچاروں آوازیں گونجتی

تھیں۔ اُس نے اُسے گھیر کر اُس کی دیکھ بھال کی، اُسے اپنی آنکھ کی پُتلی کی طرح بچائے رکھا۔
عقابجب11 اپنے بچوں کو اُڑنا سکھاتا ہے تو وہ اُنہیں گھونسلے نکالسے کر اُن ساتھکے اُڑتا ہے۔ اگر وہ گر

بھی جائیں تو وہ حاضر ہے اور اُن کے نیچے اپنے پَروں کو پھیلا کر اُنہیں زمین سے ٹکرا جانے سے بچاتا ربہے۔ کا
اسرائیل کے ساتھ سلوکیہی تھا۔

رب12 اکیلےنے ہی اُس کی راہنمائی کسیکی۔ اجنبی معبود شرکتنے نہ کی۔
اُس13 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۔
اُس14 اُسےنے لسیکیگائے بھیڑبکریاور دودھکا چیدہ بھیڑ سمیتبچوںکے اورکھلایا بسناُسے موٹےکے

تازے بکرےمینڈھے، اور بہترین اناج عطا کیا۔ وقتاُس 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 اجنبی معبودوں اُنہوںسے نے اُس غیرتکی جوشکو دلایا، اپنے بُتوںگھنونے سے اُسے غصہ دلایا۔
اُنہوں17 بدروحوںنے کو پیشقربانیاں کیں جو خدا نہیں ہیں، ایسے معبودوں جنکو سے نہ وہ اور نہ اُن کے

باپ واقفدادا تھے، کیونکہ تھوڑیوہ دیر پہلے وجود میں آئے تھے۔
18 تُو وہ چٹان بھول جسگیا تجھےنے پیدا کیا، وہی جسخدا تجھےنے جنم دیا۔
رب19 نے یہ دیکھ کر اُنہیں رد کیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں ناراضسے تھا۔
اُس20 نے کہا، مَیں” اپنا چہرہ اُن سے چھپا لوں گا۔ پھر پتا لـگے گا میرےکہ بغیر اُن کا کیا انجام ہوتا ہے۔

کیونکہ وہ سراسر بگڑ گئے ہیں، اُن میں وفاداری پائی نہیں جاتی۔
اُنہوں21 نے اُس پرستشکی سے جو خدا نہیں میریہے غیرت جوشکو دلایا، اپنے بےکار بُتوں سے مجھے

غصہ دلایا ہے۔ چنانچہ مَیں خود ہی اُنہیں غیرت دلاؤں ایکگا، ایسی قوم کے یعے ذر حقیقتجو میں قوم نہیں
ایکہے۔ نادان قوم یعےکے ذر مَیں اُنہیں غصہ دلاؤں گا۔

22 میرےکیونکہ غصے بھڑکآگسے اُٹھی ہے جو پاتال کی تکتہہ پہنچے گی اور زمین اور اُس کی پیداوار
ہڑپ کر پہاڑوںکے کی بنیادوں کو گی۔دےجلا

مَیں23 اُن پر مصیبت مصیبتپر آنے دوں 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 کے

خلاف پھاڑنے والے جانور اور یلے سانپزہر بھیج دوں گا۔
25 باہر تلوار اُنہیں بےاولاد دےکر گی، اور گھر میں دہشت پھیل جائے گی۔ شیرخوار بچے، نوجوان لڑکے

لڑکیاں سببزرگاور اُس گرفتکی میں آ جائیں گے۔
* 32:13 مہیا :کیا لفظی :ترجمہ چوسنے دیا۔ † 32:15 :یسورون اسرائیل۔
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مجھے26 کہنا ہئے چا تھا کہ مَیں اُنہیں ِچکنا ُچور کر انسانوںکے میں سے اُن کا نام و نشان مٹا دوں گا۔
لیکن27 اندیشہ تھا کہ دشمن مطلبغلط نکال کر کہے، ہم’ خود اُن پر غالب آئے، اِس ربمیں کا ہاتھ نہیں

“۔‘ہے
28 کیونکہ یہ قوم بےسمجھ حکمتاور سے خالی ہے۔
کاش29 دانشوہ مند ہو کر باتیہ کاش!سمجھیں وہ جان لیں کہ اُن کا کیا انجام ہے۔
30 کیونکہ دشمن ایککا طرحکسآدمی ہزار اسرائیلیوں تعاقبکا کر سکتا ہے؟ اُس کے دو طرحکسمرد

دس ہزار اسرائیلیوں کو بھگا سکتے ہیں؟ صرفوجہ یہ ہے کہ اُن چٹانکی اُنہیںنے دشمن ہاتھکے بیچ ربدیا۔
نے خود اُنہیں دشمن قبضےکے میں کر دیا۔

ہمارے31 دشمن خود مانتے ہیں اسرائیلکہ کی ہماریچٹان جیسیچٹان نہیں ہے۔
32 اُن کی بیل تو سدوم بیلکی اور عمورہ باغکے سے ہے، اُن کے انگور یلے زہر اور اُن کے کڑوےُگچھے ہیں۔
33 اُن کی َمے سانپوں مہلـککا زہر ہے۔
رب34 فرماتا ہے، کیا” مَیں نے اِن باتوں پر مُہر لگا کر اُنہیں اپنے خزانے محفوظمیں نہیں رکھا؟
انتقام35 لینا میرا ہی کام مَیںہے، ہی بدلہ لوں وقتایکگا۔ آئے گا کہ اُن کا پاؤں پھسلے گا۔ کیونکہ اُن کی

تباہی کا قریبدن ہے، اُن کا انجام جلد ہی آنے والا “ہے۔
36ً اپنیربیقینا قوم گا۔کرےانصافکا وہ خادموںاپنے ترسپر کھائے دیکھےجبگا گا کہ اُن طاقتکی

جاتی رہی ہے اور کوئی نہیں بچا۔
وقتاُس37 وہ پوچھے گا، اب” اُن کے دیوتا کہاں ہیں، وہ کیجسچٹان پناہ اُنہوں نے لی؟
38 وہ دیوتا کہاں ہیں جنہوں نے اُن کے بہترین جانور کھائے اور اُن کی َمے کی نذریں پی لیں۔ وہ تمہاری مدد

کے لئے اُٹھیں اور تمہیں پناہ دیں۔
اب39 جان لو کہ مَیں صرفاور مَیں خدا میرےہوں۔ سوا کوئی اَور خدا نہیں ہے۔ مَیں ہلاکہی کرتا اور

مَیں ہی زندہ کر دیتا ہوں۔ مَیں ہی زخمی کرتا اور مَیں ہی شفا دیتا ہوں۔ میرےکوئی ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔
مَیں40 اپنا ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھا کر اعلان کرتا ہوں حیاتابدیمیریکہ کی قَسم،
مَیںجب41 اپنی چمکتی ہوئی تلوار کو تیز کر عدالتکے کے لئے پکڑ لوں گا تو اپنے مخالفوں سے انتقام اور اپنے

نفرت کرنے والوں سے بدلہ لوں گا۔
میرے42 تیر پیخون پی نشےکر دُھتمیں ہو جائیں میریگے، تلوار مقتولوں اور قیدیوں خونکے اور دشمن کے

سرداروں سروںکے سے سیر ہو جائے “گی۔
اے43 دیگر قومو، اُس کی اُمّت کے ساتھ خوشی !مناؤ کیونکہ وہ اپنے خادموں کے خون کا انتقام لے گا۔ وہ

اپنے مخالفوں سے بدلہ لے کر ملـکاپنے اور قوم کا گا۔دےکفارہ
44 موسٰی اور یشوع بن نون نے آ کر اسرائیلیوں کو یہ گیتپورا سنایا۔ 45-46 پھر موسٰی نے اُن سے کہا، آج” مَیں

نے تمہیں اِن تمام باتوں سے آگاہ کیا ہے۔ لازم ہے کہ تمہارےوہ دلوں میں بیٹھ جائیں۔ اپنی اولاد کو بھی حکم
دو احتیاطکہ سے شریعتاِس کی تمام باتوں پر عمل کرے۔ 47 یہ خالی باتیں نہیں بلـکہ تمہاری زندگی کا سرچشمہ
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ہیں۔ اِن مطابقکے چلنے باعثکے تم تکدیر ملـکاُس میں جیتے رہو جسگے پر تم یائے در یردن کو پار کر کے
قبضہ کرنے والے “ہو۔

موسٰی کا نبو پہاڑ پر انتقال
اُسی48 دن رب نے موسٰی سے کہا، 49 پہاڑی” سلسلے عباریم کے پہاڑ نبو پر چڑھ جا جو یریحو کے منے سا

لیکن یردن کے کنارےمشرقی پر یعنی موآب ملـککے میں ہے۔ وہاں سے کنعان پر نظر ڈال، ملـکاُس پر جو
مَیں اسرائیلیوں دےکو رہا ہوں۔ 50 اِس کے بعد تُو وہاں مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملے گا، بالکل اُسی طرح
طرحجس تیرا بھائی ہارون ہور پہاڑ پر مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا ہے۔ 51 کیونکہ تم دونوں اسرائیلیوں کے
برُو رُو بےوفا جبہوئے۔ تم دشِت صین قادسمیں قریبکے تھے اور مریبہ کے چشمے پر اسرائیلیوں کے منے سا
کھڑے تھے تو تم میرینے قدوسیت قائم نہ رکھی۔ اِس52 سبب 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 اسرائیلیوںنے دےبرکتکو کر 2 رب”کہا، سینا سے آیا، *سعیر سے اُس کا نور اُن پر طلوع ہوا۔ وہ کوہِ فاران سے روشنی پھیلا ببوتکر قادسرِ سے
آیا، وہ اپنے جنوبی علاقے سے روانہ ہو کر اُن کی پہاڑیخاطر ڈھلانوں پاسکے آیا۔

3ً یقینا وہ قوموں محبتسے کرتا تمامہے، تیرےمُقّدسین ہاتھ میں ہیں۔ تیرےوہ پاؤں کے منے جھکسا تجھکر
ہدایتسے پاتے ہیں۔

4 موسٰی نے دیشریعتہمیں یعنی وہ چیز یعقوبجو جماعتکی کی ملـکیتموروثی ہے۔
اسرائیل5 کے راہنما اپنے سمیتقبیلوں جمع ہوئے ربتو †یسورون کا بادشاہ بن گیا۔
روبن6 :برکتکی
روبن مر نہ جائے بلـکہ جیتا رہے۔ وہ تعداد میں بڑھ جائے۔
7 یہوداہ :برکتکی
اے رب، یہوداہ کی پکار سن کر اُسے دوبارہ اُس کی قوم میں شامل کر۔ اُس کے ہاتھ اُس کے لئے لڑیں۔

مخالفوں کا سامنا وقتکرتے اُس کی مدد کر۔
لاوی8 :برکتکی
تیری مرضی معلوم کرنے کے قرعے بنام اُوریم اور ُمیم ت تیرے وفادار خادم لاوی پاسکے ہوتے ہیں۔ تُو نے

اُسے مّسہ میں آزمایا اور مریبہ میں اُس لڑا۔سے اُس9 نے تیرا سنبھالکلام کر تیرا عہد قائم تکیہاںرکھا، اُسکہ
نے نہ اپنے باپماں کا، نہ اپنے سگے بھائیوں یا بچوں لحاظکا کیا۔

10 یعقوبوہ ہدایاتتیریکو اور اسرائیل تیریکو شریعت سکھا تیرےکر منے سا بخور اور تیری قربان گاہ پر
بھسم ہونے والی قربانیاں چڑھاتا ہے۔

اے11 رب، اُس طاقتکی کو بڑھا کر اُس کے ہاتھوں کا کام پسند کر۔ اُس کے مخالفوں کی کمر توڑ اور اُس
نفرتسے رکھنے والوں کو ایسا مار کہ آئندہ کبھی نہ اُٹھیں۔
* 33:2 :سعیر ادوم۔ † 33:5 :یسورون اسرائیل۔
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بن12 یمین :برکتکی
بن یمین رب کو پیارا ہے۔ وہ سلامتی سے اُس پاسکے رہتا ہے، ربکیونکہ راتدن اُسے پناہ دیتا ہے۔ بن

یمین اُس پہاڑیکی ڈھلانوں محفوظدرمیانکے رہتا ہے۔
یوسف13 :برکتکی
اُسرب کی زمین برکتکو آسماندے۔ سے اوسقیمتی ٹپکے اور زمین نیچےکے سے پھوٹچشمے نکلیں۔
یوسف14 سورجکو کی بہترین پیداوار اور ہر مہینے کا لذیذترین پھل حاصل ہو۔
اُسے15 قدیم پہاڑوں اور ابدی وادیوں کی بہترین چیزوں سے نوازا جائے۔
زمین16 کے ذخیرےتمام اُس کے لئے کھل جائیں۔ وہ اُس کو پسند ہو جو جلتی ہوئی جھاڑی میں سکونت

کرتا تھا۔ یہ تمام یوسفبرکتیں سرکے پر ٹھہریں، اُس کے سر پر جو اپنے بھائیوں میں شہزادہ ہے۔
یوسف17 سانڈ پہلوٹھےکے جیسا عظیم اورہے، اُس سینگکے بَیلجنگلی سینگکے ہیں جن سے وہ دنیا کی

قوموںسبتکانتہا مارےکو گا۔ افرائیم کے افرادبےشمار ایسے ہی ہیں، منسّی ہزاروںکے افراد ایسے ہی ہیں۔
زبولون18 اور اِشکار :برکتکی
اے زبولون، گھر سے خوشیوقتنکلتے اےمنا۔ اِشکار، اپنے خیموں میں ہتے ر خوشہوئے ہو۔
19 وہ دیگر قوموں کو اپنے پہاڑ پر آنے دیںدعوتکی گے اور وہاں راستی پیشقربانیاںکی 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 دبکطرحکی کسیکر کا بازو یا سر پھاڑ لنے ڈا کے

لئے تیار رہتا ہے۔
اُس21 نے اپنے لئے سب اچھیسے زمین چن لی، راہنما کا اُسیحصہ کے لئے محفوظ رکھا قومجبگیا۔ کے

راہنما جمع ہوئے تو اُس ربنے پوریمرضیراستکی کی اور اسرائیل بارےکے میں اُس فیصلےکے عمل میں
لایا۔

دان22 :برکتکی
دان ببر شیر کا بچہ ہے بسنجو نکلسے چھلانگکر لگاتا ہے۔
نفتالی23 :برکتکی
نفتالی رب کی منظوری سے سیر ہے، اُسے اُس کی پوری برکت حاصل ہے۔ وہ گلیل کی جھیل اور اُس کے

جنوب کا میراثعلاقہ میں پائے گا۔
آشر24 :برکتکی
آشر بیٹوں مبارکسےسبمیں وہہے۔ اپنے بھائیوں کو پسند ہو۔ اُس پاسکے زیتون کا اِتنا تیل ہو کہ وہ اپنے

پاؤں اُس میں ڈبو سکے۔
تیرے25 شہروں دروازوںکے کنڈےکے لوہے اور پیتل کے طاقتتیریہوں، عمر بھر قائم رہے۔
‡یسورون26 کے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے، جو آسمان پر سوار ہو کر، ہاں اپنے جلال میں بادلوں پر بیٹھ کر

‡ 33:26 :یسورون اسرائیل۔
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تیری مدد کرنے کے لئے آتا ہے۔

ازلی27 تیریخدا پناہ گاہ ہے، وہ اپنے ازلی تیرےبازو نیچے پھیلائے رکھتا دشمنوہہے۔ تیرےکو منے سا سے
بھگا کر ہلاکاُسے کرنے کو کہتا ہے۔

28 چنانچہ اسرائیل سلامتی سے گزارےزندگی یعقوبگا، کا الـگچشمہ اور محفوظ رہے گا۔ اُس کی زمین
اناج اور انگور کثرتکی کرےپیدا گی، اور اُس کے اوپر آسمان زمین اوسپر دےپڑنے گا۔

اے29 اسرائیل، تُو مبارککتنا ہے۔ تیریکون مانند ہے، ربجسے نے بچایا ہے۔ وہ تیری مدد کی ڈھال
اور تیری شان کی تلوار تیرےہے۔ دشمن شکست کھا کر تیری خوشامد کریں گے، اور تُو اُن کی کمریں پاؤں تلے
کچلے “گا۔

34
موسٰی وفاتکی

دےبرکتیہ1 کر موآبموسٰی میدانیکا علاقہ چھوڑ کر یریحو مقابلکے نبو پہاڑ پر گیا۔چڑھ نبو پِسگہ پہاڑیکے
سلسلے ایککی چوٹی تھا۔ وہاں ربسے اُسےنے وہ ملـکپورا دکھایا جو اسرائیلوہ 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 کی وادی سے لے کر ُضغر تک۔ رب4 نے
اُس سے کہا، یہ” ملـکوہ جسہے کا وعدہ مَیں قَسمنے 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 بعد رب کا خادم موسٰی موآبوہیں ملـککے فوتمیں ہوا، بالکل اُسی ربطرحجسطرح نے
کہا تھا۔ رب6 نے اُسے بیت فغور کی وادیکسی میں دفن کیا، لیکن تکآج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اُس
کی قبر کہاں ہے۔

7 اپنی وفات کے وقت موسٰی 120 سال کا تھا۔ آخر تک نہ اُس کی آنکھیں دُھندلائیں، نہ اُس کی طاقت کم
ہوئی۔ اسرائیلیوں8 موآبنے کے میدانی علاقے میں تکدن30 اُس کا ماتم کیا۔

9 پھر یشوع بن نون موسٰی کی جگہ کھڑا ہوا۔ روحکیحکمتوہ سے معمور تھا، کیونکہ موسٰی نے اپنے ہاتھ اُس
پر رکھ دیئے تھے۔ اسرائیلیوں نے اُس کی سنی اور وہ کچھ کیا ربجو اُنہیںنے موسٰی معرفتکی بتایا تھا۔

اِس10 کے بعد اسرائیل میں موسٰی جیسا نبی کبھی نہ جساُٹھا ربسے برُو رُو بات کرتا تھا۔ کسی11 اَور نبی
ایسےنے الٰہی نشان نہیںمعجزےاور جیسےکئے موسٰی فرعوننے بادشاہ، اُس ملازموںکے ملـکپورےاور کے
منے سا ربجبکئے نے اُسے مصر بھیجا۔ کسی12 اَور نبی نے اِس قسم کا بڑا اختیار نہ دکھایا، نہ ایسے عظیم اور
ناکہیبت کام کئے جیسے موسٰی اسرائیلیوںنے کے منے سا کئے۔
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یشوع
یشوعرب کو راہنمائی کی داریذمہ سونپتا ہے

رب1 کے خادم موسٰی موتکی کے رببعد موسٰی کے مددگار یشوع بن نون سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے کہا،
میرا”2 خادم فوتموسٰی ہو گیا ابہے۔ اُٹھ، اِس پوری قوم کے ساتھ یائے در یردن کو پار کر کے ملـکاُس 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۔ ملـکتمہارے4 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 طرحجسگا۔ مَیں موسٰی کے ساتھ تھا، اُسی طرح
تیرے ساتھ بھی ہوں گا۔ مَیں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ ترکتجھے کروں گا۔

مضبوط6 اور دلیر ہو، کیونکہ تُو اِسہی قوم میراثکو میں دےملـکوہ جسگا مَیںکا نے اُن باپکے دادا
قَسمسے کھا کر وعدہ کیا تھا۔ لیکن7 مضبوطخبردار، بہتاور دلیر احتیاطہو۔ سے شریعتپوریاُس پر عمل کر
میرےجو خادم موسٰی نے دیتجھے ہے۔ اُس سے نہ دائیں اور نہ طرفبائیں ہٹنا۔ پھرجہاں کہیں بھی تُو جائے
کامیاب ہو گا۔ 8 باتیںجو شریعتاِس کتابکی میں لـکھی ہیں تیرےوہ منہ سے نہ ہٹیں۔ راتدن اُن پر غور کرتا
رہ تاکہ تُو احتیاط سے اِس کی باتہر پر عمل کر سکے۔ پھر تُو ہر کام کامیابمیں حالخوشاور ہو گا۔

مَیں9 پھر کہتا ہوں مضبوطکہ اور دلیر ہو۔ نہ گھبرا اور نہ حوصلہ ہار، کیونکہ جہاں بھی تُو جائے گا وہاں
رب تیرا تیرےخدا ساتھ رہے “گا۔

ملـک میں داخل ہونے کی یاں تیار
10 پھر یشوع قوم نگہبانوںکے مخاطبسے ہوا، خیمہ”11 گاہ میں ہر جگہ جا کر لوگوں کو اطلاع دیں کہ سفر

کے لئے کھانے بندوبستکا کر لیں۔ کیونکہ تین دن کے آپبعد یائے در یردن 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 سے مخاطب ہوا، 13 یہ” بات یاد رکھیں ربجو کے خادم
موسٰی آپنے کہیسے تھی، رب’ تمہارا خدا تم کو یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر کا یہ علاقہ دیتا ہے تاکہ
تم یہاں امن و امان کے ساتھ رہ ‘سکو۔ جباب14 ہم یائے در یردن کو پار کر رہے ہیں تو آپ کے بال بچے اور
مویشی یہیں رہ لیکنہیں۔سکتے لازم ہے آپکہ جنگتمامکے کرنے قابلکے مسلحمرد ہو کر اپنے بھائیوں کے
آگے آگے یا در کو پار آپکریں۔ کو تکوقتاُس اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ہے ربتکجب15 اُنہیں وہ آرام
دےنہ آپجو کو حاصل ہے اور وہ ملـکاُس پر قبضہ نہ کر لیں آپربجو کا خدا دےاُنہیں رہا ہے۔ اِس
کے بعد آپہی کو اپنے اُس علاقے واپسمیں جا کر آباد ہونے اجازتکی ہو گی ربجو کے خادم موسٰی نے
آپ کو یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر دیا “تھا۔

اُنہوں16 میںجوابنے یشوع سے بھیجو”کہا، آپحکم ہمیںنے دیا وہہے مانیںہم گے اور بھیجہاں ہمیں
بھیجیں گے وہاں جائیں گے۔ طرحجس17 ہم موسٰی کی باتہر مانتے تھے اُسی آپطرح کی بھی باتہر مانیں
آپربلیکنگے۔ کا اُسیخدا آپطرح ساتھکے طرحجسہو وہ موسٰی ساتھکے تھا۔ 18 آپبھیجو کے حکم
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خلافکی ورزی کر آپکے کی وہ تمام باتیں نہ مانے آپجو فرمائیں گے اُسے سزائے موت دی جائے۔ لیکن
مضبوط اور دلیر “!ہوں

2
یریحو شہر میں جاسوساسرائیلی

1 پھر یشوع نے چپکے سے دو جاسوسوں کو ِشّطیم بھیجسے دیا جہاں اسرائیلی خیمہ گاہ تھی۔ اُس نے اُن سے
کہا، جا” ملـککر کا جائزہ خاصلیں، کر یریحو شہر “کا۔ وہ روانہ ہوئے اور چلتے ایکچلتے کسبی کے گھر
جسپہنچے کا راحبنام تھا۔ وہاں راتوہ کے لئے ٹھہر گئے۔ لیکن2 یریحو کے بادشاہ اطلاعکو ملی آجکہ شام
کو کچھ اسرائیلی مرد یہاں پہنچ گئے ہیں ملـکجو کی جاسوسی کرنا ہتے چا ہیں۔ 3 یہ سن کر بادشاہ راحبنے
کو خبر بھیجی، اُن” آدمیوں کو نکال دو تمہارےجو پاس آ ٹھہرےکر ہوئے ہیں، کیونکہ ملـکپورےیہ کی
جاسوسی کرنے کے لئے آئے “ہیں۔

راحبلیکن4 دونوںنے آدمیوں کو چھپا رکھا تھا۔ اُس نے کہا، جی،” یہ پاسمیرےآدمی آئے تو تھے لیکن
مجھے معلوم نہیں تھا کہ کہاں سے آئے ہیں۔ دنجب5 ڈھلنے لگا اور شہر دروازوںکے کو بند کرنے وقتکا آ گیا
تو وہ چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں طرفکسکہ جلدیابگئے۔ کر کے اُن کا پیچھا کریں۔ عین ممکن ہے آپکہ
اُنہیں پکڑ “لیں۔ راحبمیںحقیقت6 چھتاُنہیںنے پر لے جا کر وہاں پڑےپر َسن ڈنٹھلوںکے نیچےکے چھپا دیا
تھا۔ راحب7 باتکی سن کر بادشاہ کے آدمی وہاں سے چلے گئے اور شہر سے نکل کر جاسوسوں تعاقبکے میں
اُس راستے پر چلنے لـگے جو یائے در یردن کے اُن تکمقاموںگہرےکم لے جاتا جہاںہے اُسے پیدل عبور کیا جا
سکتا تھا۔ اور جوں ہی یہ آدمی نکلے، شہر کا دروازہ اُن پیچھےکے بند کر دیا گیا۔

جاسوسوں8 کے سو جانے سے پہلے راحب چھتنے پر آ کر 9 اُن سے کہا، مَیں” جانتی ہوں ربکہ نے یہ
آپملـک دےکو دیا آپہے۔ بارےکے میں سن کر ہم دہشتپر چھا گئی ہے، ملـکاور کے باشندےتمام
ہمت ہار گئے ہیں۔ 10 کیونکہ ہمیں خبر ملی ہے آپکہ کے مصر سے نکلتے وقت رب نے بحرِ ُلزم ق کا پانی کس
آپطرح کے خشکآگے کر دیا۔ یہ ہمارےبھی سننے میں آیا ہے آپکہ نے یائے در یردن مشرقکے میں ہنے ر
والے دو بادشاہوں سیحون اور عوج کے ساتھ کیا کچھ کیا، آپکہ نے اُنہیں پوری طرح تباہ کر دیا۔ 11 یہ سن کر
ٹوٹہمتہماری آپگئی۔ کے منے حوصلہسبہمسا ہار گئے ہیں، آپربکیونکہ کا آسمانخدا و زمین کا خدا
ہے۔ رباب12 کی قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ کریں آپکہ اُسی میرےطرح خاندان پر مہربانی کریں جسگے
طرح کہ مَیں آپنے پر کی ہے۔ اور ضمانت کے طور پر مجھے کوئی نشان دیں 13 میرےآپکہ ماں میرےباپ،
بہن بھائیوں اور اُن کے گھر والوں کو زندہ چھوڑ کر موتہمیں سے بچائے رکھیں “گے۔

آدمیوں14 نے کہا، ہم” اپنی جانوں ضمانتکو کے طور پیشپر کرتے ہیں محفوظآپکہ رہیں گے۔ آپاگر
کسی بارےہمارےکو میں اطلاع نہ دیں تو آپہم سے ضرور مہربانی اور وفاداری پیشسے آئیں ربجبگے
ہمیں ملـکیہ عطا فرمائے “گا۔

راحبتب15 نے شہر سے نکلنے میں اُن کی مدد کی۔ چونکہ اُس کا گھر شہر چاردیواریکی ملحقسے تھا اِس
لئے آدمی کھڑکی نکلسے کر رسّے یعےکے ذر باہر زمینکی پر اُتر آئے۔ اُترنے16 راحبپہلےسے ہدایتاُنہیںنے
پہاڑی”کی، علاقے جائیں۔چلےطرفکی آپجو تعاقبکا کر ہیںرہے آپوہاںوہ ڈھونڈکو نہیں گے۔سکیں
تین تکدن تکجبیعنی واپسوہ نہ آ وہاںجائیں رہنا۔چھپے اِس بعدکے جہاں جانے کا ارادہ “جانا۔چلےہے
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آدمیوں17 اُسنے سے آپقَسمجو”کہا، ہمیںنے کھلائی ہمہے اُسضرور پابندکے رہیں شرطلیکنگے۔

یہ ہے 18 ہمارےآپکہ ملـکاِس میں رنگقرمزیوقتآتے کا یہ رّسا اُس کھڑکی کے منے باندھسا جسدیں
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 گھر میں 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 لیکنگے۔ 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 میں اطلاع نہ دینا، ورنہ ہم اُس
قَسم سے آزاد 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 پہاڑیچلتے میںعلاقے آ وہاںگئے۔ تینوہ رہے۔دن اِتنے میں اُن تعاقبکا پورےوالےکرنے
راستے کا کھوج لگا کر خالی ہاتھ لوٹے۔ 23 پھر دونوں جاسوسوں پہاڑینے علاقے سے اُتر کر یائے در یردن کو
پار کیا اور یشوع بن نون پاسکے آ سبکر کچھ بیان کیا جو اُن کے ساتھ ہوا تھا۔ اُنہوں24 نے کہا، یقیناً” رب نے
ہمیں دےملـکپورا دیا بارےہمارےہے۔ میں سن ملـککر کے تمام باشندوں طاریدہشتپر 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 لوگوں3 کو حکم دیکھیںآپجب”دیا، لاویکہ قبیلےکے آپربامامکے کے خدا عہدکے صندوقکا
اُٹھائے ہوئے ہیں تو اپنے اپنے مقام سے روانہ ہو کر اُس پیچھےکے ہو لیں۔ 4 آپپھر کو پتا چلے گا کہ کہاں جانا
ہے، آپکیونکہ پہلے کبھی وہاں نہیں گئے۔ لیکن صندوق ًکے 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۔

یشوعدناگلے6 اماموںنے عہد”کہا،سے صندوقکا اُٹھا لوگوںکر آگےکے آگے یا در پارکو “کریں۔ چنانچہ
امام صندوق کو اُٹھا کر آگے آگے دیئے۔چل رباور7 یشوعنے سے فرمایا، مَیں” تجھے تمام اسرائیلیوں کے منے سا
سرفراز کر دوں گا، اور آج ہی مَیں یہ کام شروع کروں گا تاکہ وہ جان لیں طرحجسکہ مَیں موسٰی کے ساتھ تھا
اُسی تیرےطرح ساتھ بھی ہوں۔ عہد8 کا صندوق اُٹھانے والے اماموں کو بتا دینا، آپجب’ یائے در یردن کے
کنارے پہنچیں گے تو وہاں پانی میں رُک “۔‘جائیں

یشوع9 اسرائیلیوںنے سے پاسمیرے”کہا، آئیں رباور اپنے خدا فرمانکے لیں۔سن لیںجانآپآج10 گے
کہ زندہ آپخدا درمیانکے ہے اور کہ ًوہ آپیقینا کے آگے آگے جا دوسریکر قوموں کو دےنکال گا، خواہ
وہ کنعانی، ِحتّی، ِحوّی، فرِزّی، اموریجرجاسی، 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 سے
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ایکایک آدمی لیںچنکو تاکہ بارہ افراد جمع ہو جائیں۔ 13 پھر امام تمام دنیا ربمالـککے عہدکے صندوقکا
اُٹھا کر یا در میں جائیں گے۔ اور جوں ہی وہ اپنے پاؤں پانی میں رکھیں گے تو پانی کا بہاؤ رُک جائے گا اور آنے
والا پانی ڈھیر بن کر کھڑا رہے “گا۔

14 چنانچہ 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 ہی صندوق
کو اُٹھانے والے اماموں نے یا در کنارےکے پہنچ کر پانی میں قدم رکھا 16 تو آنے والے پانی کا بہاؤ رُک گیا۔ وہ
اُن سے ایکدُور شہر قریبکے ڈھیر بن جسگیا کا نام آدم تھا اور جو ضرتان نزدیککے ہے۔ جو پانی دوسری
یعنی بحـیرۂ مُردار بہہطرفکی رہا تھا طرحپوریوہ اُتر اسرائیلیوںتبگیا۔ نے یریحو شہر مقابلکے یا در پارکو کیا۔
رب17 کا عہد کا صندوق اُٹھانے والے امام یائے در یردن کے بیچ خشکمیں زمین کھڑےپر رہے جبکہ باقی
خشکلوگ زمین پر سے گزر گئے۔ امام اُس تکوقت کھڑےوہاں تکجبرہے تمام اسرائیلیوں خشکنے
زمین پر چل کر یا در کو پار نہ کر لیا۔

4
یادگار پتھر

پوریجب1 قوم نے یائے در یردن کو عبور کر لیا تو رب یشوع سے ہم کلام ہوا، 2 ہر” قبیلے میں ایکسے
ایک آدمی کو چن لے۔ 3 پھر اِن بارہ آدمیوں کو دےحکم جہاںکہ امام یائے در یردن کھڑےدرمیانکے ہیں
وہاں سے بارہ پتھر اُٹھا کر اُنہیں اُس جگہ رکھ دو جہاں تم راتآج ٹھہرو “گے۔

یشوعچنانچہ4 نے اُن بارہ آدمیوں کو بُلایا جنہیں اُس اسرائیلنے کے قبیلےہر چنسے لیا تھا اور5 اُن سے کہا،
رب” اپنے خدا صندوقکے کے آگے آگے چل کر یا در کے تکدرمیان آپجائیں۔ میں سے ہر ایکایکآدمی
پتھر اُٹھا کر اپنے کندھے پر رکھے اور باہر لے جائے۔ کُل بارہ پتھر ہوں اسرائیلگے، کے ہر قبیلے کے لئے ایک۔
6 یہ پتھر آپ کے ایکدرمیان یادگار نشان رہیں گے۔ آئندہ آپجب کے آپبچے سے پوچھیں گے کہ اِن پتھروں
کا کیا مطلب ہے 7 تو اُنہیں بتانا، یہ’ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یائے در یردن کا بہاؤ رُک گیا ربجب کا عہد کا
صندوق اُس میں سے ‘گزرا۔ یہ پتھر 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۔ 9 ساتھ ساتھ یشوع نے اُس جگہ بھی بارہ پتھر کھڑے کئے
جہاں عہد صندوقکا اُٹھانے والے امام یائے در یردن تھے۔کھڑےدرمیانکے یہ پتھر پڑےوہاںتکآج ہیں۔
صندوق10 اُٹھانےکو والے امام یا در کھڑےدرمیانکے لوگوںتکجبرہے تمامنے احکام یشوعنےربجو
کو دیئے پورےتھے نہ کر لئے۔ سبیوں کچھ ویسا ہی ہوا جیسا موسٰی نے یشوع کو فرمایا تھا۔
لوگ جلدی جلدی یا در میں سے گزرے۔ کنارےدوسرےسبجب11 پر تھے تو امام بھی رب کا صندوق

لے کنارےکر پر پہنچے اور دوبارہ قوم کے آگے آگے چلنے لـگے۔ 12 جساور طرح موسٰی نے فرمایا تھا، روبن،
جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کے مرد مسلح ہو کر باقی اسرائیلی قبیلوں پہلےسے یا در کنارےدوسرےکے پر پہنچ
گئے تھے۔ 13ً مسلح40,000تقریبا مرد ربوقتاُس کے منے سا یریحو میدانکے میں پہنچ گئے تاکہ جنگوہاں
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کریں۔ اُس14 ربدن یشوعنے پوریکو اسرائیلی قوم کے منے سا سرفراز کیا۔ اُس کے جیتے لوگجی اُس کا یوں
خوف مانتے طرحجسرہے پہلے موسٰی کا۔

15 ربپھر یشوعنے کہا،سے عہد”16 صندوقکا اُٹھانے اماموںوالے کو یا میںدر سے نکلنے کا “دے۔حکم
یشوع17 نے ایسا ہی کیا 18 تو جوں ہی کنارےامام پر پہنچ گئے پانی دوبارہ بہہ کر یا در کے کناروں سے باہر آنے
لگا۔

اسرائیلیوں19 پہلےنے مہینے کے دسویں *دن یائے در یردن کو عبور کیا۔ اُنہوں نے اپنے خیمے یریحو مشرقکے
میں واقع ِجلجال کھڑےمیں کئے۔ وہاں20 یشوع نے یا در میں سے چنے ہوئے بارہ پتھروں کو کھڑا کیا۔ اُس21
نے اسرائیلیوں سے کہا، آئندہ” آپجب کے بچے اپنے باپاپنے سے پوچھیں گے کہ اِن پتھروں کا مطلبکیا ہے
22 تو اُنہیں بتانا، یہ’ وہ جگہ جہاںہے اسرائیلی قوم زمینخشکنے پر یائے در یردن کو پار ‘کیا۔ 23 ربکیونکہ
آپ کے خدا آپتکوقتاُسنے کے آگے آگے یا در کا خشکپانی کر آپتکجبدیا وہاں سے گزر نہ گئے،
بالکل اُسی طرحجسطرح بحرِ ُلزم ق کے ساتھ کیا ہمجبتھا اُس میں سے گزرے۔ اُس24 نے یہ کام اِس لئے کیا
تاکہ زمین کی تمام قومیں الله قدرتکی کو جان لیں آپاور ربہمیشہ اپنے خدا خوفکا “مانیں۔

5
یہ1 خبر یائے یردندر میںمغربکے آباد اموریتمام بادشاہوں اور ساحلی میںعلاقے آباد تمام بادشاہوںکنعانی

تک پہنچ گئی ربکہ نے اسرائیلیوں 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 کی طرح اسرائیلیوں کا ختنہ کروا “دے۔

3 چنانچہ یشوع نے پتھر کی یاں چھر بنا ایککر جگہ پر اسرائیلیوں کا ختنہ جسکروایا کا نام بعد میں ختنہ’ ‘پہاڑ
رکھا گیا۔ بات4 یہ تھی کہ جو مرد مصر سے نکلتے جنگوقت کرنے قابلکے 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 نہیںکو دیکھیں دودھمیںجسگے اور شہد کثرتکی جساورہے کا وعدہ اُس قَسمنے
کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا تھا۔ نتیجے میں ًاسرائیلی ملـکفورا میں داخل نہ ہو سکے بلـکہ اُنہیں تکوقتاُس
یگستان ر میں پھرنا تکجبپڑا وہ تمام مرد مر نہ گئے مصرجو سے جنگوقتنکلتے کرنے قابلکے تھے۔ 7 اُن کی
ربجگہ نے اُن بیٹوںکے کو کھڑا کیا تھا۔ یشوع نے اُن ہی کا ختنہ کروایا۔ 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 تکوقت خیمہ گاہ میں تکجبرہے اُن کے زخم
ٹھیک نہیں ہو گئے تھے۔ 9 رباور نے یشوع سے کہا، آج” مَیں نے مصر کی رُسوائی تم سے دُور دیکر *“ہے۔
اِس لئے اُس جگہ کا نام تکآج ِجلجال یعنی لُڑھکانا رہا ہے۔
* 4:19 پہلے مہینے کے دسویں :دن یل۔ اپر * 5:9 دُور دیکر :ہے لفظی :ترجمہ لُڑھکا کر دُور دیکر ہے۔
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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 ملـکاُس 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 جسآیا کے ہاتھ میں

ننگی تلوار تھی۔ یشوع نے اُس پاسکے جا کر پوچھا، ہمارےآپکیا” ساتھ ہمارےیا 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؟
رب15 کے لشکر کے سردار جوابنے میں کہا، اپنے” جوتے اُتار دے، جسکیونکہ جگہ پر تُو کھڑا ہے وہ

مُقّدس “ہے۔ یشوع نے ایسا ہی کیا۔
6

یریحو کی تباہی
1 اُن دنوں میں اسرائیلیوں کی وجہ سے یریحو دروازےکے بند ہی رہے۔ نہ کوئی باہر نکلا، نہ کوئی اندر گیا۔

رب2 یشوعنے سے کہا، مَیں” نے یریحو کو اُس کے بادشاہ اور فوجی تیرےسمیتافسروں ہاتھ میں کر دیا ہے۔
3 جو جنگاسرائیلی کے لئے تیرے ساتھ نکلیں گے اُن کے ساتھ شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ چل ایککر چکر
لگاؤ اور پھر خیمہ گاہ واپسمیں آ جاؤ۔ تکدنچھ ایسا ہی کرو۔ سات4 ایکایکامام نرسنگا اُٹھائے عہد کے
صندوق کے آگے آگے چلیں۔ پھر ساتویں دن شہر کے ساتگرد چکر لگاؤ۔ ساتھ ساتھ امام نرسنگے بجاتے رہیں۔
جب5 وہ نرسنگوں کو بجاتے بجاتے لمبی پھونکسی ماریں گے تو پھر تمام بڑےاسرائیلی زور جنگسے کا نعرہ
لگائیں۔ اِس پر شہر کی فصیل گر جائے گی 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 ایکایکامام 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 ربآدمی صندوقکے کے آگے آگے “چلیں۔

سب8 کچھ یشوع ہدایاتکی کے مطابق ہوا۔ سات امام نرسنگے بجاتے ربہوئے کے آگے آگے چلے جبکہ
رب کے عہد کا صندوق اُن کے پیچھے پیچھے تھا۔ مسلح9 آدمیوں میں سے کچھ بجانے والے اماموں کے آگے آگے
اور صندوقکچھ پیچھےکے پیچھے چلنے لـگے۔ اِتنے میں امام نرسنگے بجاتے رہے۔ لیکن10 یشوع نے باقی لوگوں کو
حکم دیا تھا کہ اُس جنگدن کا نعرہ نہ لگائیں۔ اُس نے کہا، تکجب” مَیں حکم نہ دوں اُس ایکتکوقت
لفظ بھی نہ بولنا۔ جب مَیں اشارہ دوں گا تو پھر خوبہی نعرہ “لگانا۔ اِسی11 ربطرح صندوقکے نے شہر کی
فصیل کے ساتھ ساتھ چل کر چکر لگایا۔ پھر لوگوں نے خیمہ گاہ لوٹمیں کر راتوہاں گزاری۔

سویرےصبحیشوعدناگلے12-13 اُٹھا، اماموںاور فوجیوںاور مرتبہدوسرینے شہر کا لگایا۔چکر اُن وہیکی
ترتیب تھی۔ پہلے مسلحکچھ آدمی، نرسنگےساتپھر بجانے والے امام، ربپھر عہدکے صندوقکا اُٹھانے والے
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امام اور آخر میں مزید کچھ مسلح آدمی تھے۔ چکر لگانے کے دوران امام نرسنگے بجاتے رہے۔ 14 دوسرےاِس
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 ساتکُل چکر لگائے۔ ساتویں16 چکر پر اماموں نے نرسنگوں کو بجاتے ہوئے لمبی پھونکسی ماری۔
یشوعتب لوگوںنے سے جنگ”کہا، کا نعرہ لگائیں، ربکیونکہ آپنے کو یہ دےشہر دیا ہے۔ 17 شہر کو اور
جو کچھ اُس میں ہے تباہ کر ربکے کے لئے مخصوص کرنا راحبصرفہے۔ کسبی کو اُن لوگوں سمیت بچانا
ہے جو اُس کے میںگھر ہیں۔ کیونکہ اُس ہمارےنے اُن جاسوسوں کو چھپا دیا جن ہمکو یہاںنے بھیجا تھا۔
لیکن18 الله کے لئے مخصوص چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ آپاگر اُن میں سے کچھ لیںلے تو آپاپنے کو تباہ
کریں گے بلـکہ اسرائیلی خیمہ گاہ پر بھی تباہی اور آفت لائیں گے۔ 19 جو کچھ بھی چاندی، سونے، پیتل یا لوہے
سے بنا ہے ربوہ کے لئے مخصوص ہے۔ رباُسے کے خزانے میں ڈالنا “ہے۔

جب20 اماموں نے لمبی پھونک ماری تو اسرائیلیوں جنگنے کے نعرےزوردار لگائے۔ اچانک یریحو کی
فصیل گر گئی، اور شخصہر اپنی اپنی جگہ پر سیدھا شہر میں داخل ہوا۔ یوں شہر اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔
21 جو بھیکچھ شہر میں تھا اُسے اُنہوں نے تلوار سے مار ربکر کے لئے مخصوص کیا، خواہ مرد یا عورت، جوان یا
بزرگ، بھیڑبکریگائےبَیل، یا گدھا تھا۔

جن22 دو آدمیوں ملـکنے کی جاسوسی کی تھی اُن سے یشوع نے کہا، اب” اپنی قَسم کا وعدہ پورا کریں۔
کسبی کے گھر میں جا کر اُسے اور اُس کے تمام گھر والوں کو نکال “لائیں۔ 23 چنانچہ یہ جوان آدمی گئے اور
راحب، اُس کے ماں باپ، بھائیوں اور باقی رشتے داروں کو اُس کی ملـکیت سمیت نکال کر خیمہ گاہ سے باہر
کہیں بسا دیا۔ 24 پھر اُنہوں پورےنے شہر کو اور جو کچھ اُس میں تھا بھسم کر دیا۔ لیکن چاندی، سونے، پیتل
اور لوہے کا تمام مال اُنہوں ربنے کے گھر کے خزانے میں ڈال دیا۔ یشوع25 راحبصرفنے کسبی اور اُس
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۔

اُس26 وقت یشوع نے قَسم کھائی، رب” لعنتکی اُس پر ہو جو یریحو کا شہر سرےنئے سے تعمیر کرنے کی
کرے۔کوشش شہر کی بنیاد وقترکھتے وہ اپنے پہلوٹھے سے محروم ہو جائے گا، اور اُس دروازوںکے کو کھڑا
وقتکرتے وہ سباپنے سے چھوٹے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے “گا۔

ربیوں27 یشوع کے ساتھ تھا، اور اُس ملـکپورےشہرتکی میں پھیل گئی۔
7

عکن کا گناہ
لیکن1 ربتکجہاں کے لئے مخصوص چیزوں کا تعلق تھا اسرائیلیوں نے بےوفائی کی۔ یہوداہ قبیلےکے کے

ایک آدمی نے اُن میں کچھسے اپنے لئے لیا۔لے اُس کا نام بنعکن زارحبنزبدیبنکرمی ربتبتھا۔ غضبکا
اسرائیلیوں پر نازل ہوا۔

2 یہ یوں ظاہر ہوا کہ یشوع نے کچھ آدمیوں کو یریحو سے عَی شہر بھیجکو دیا بیتجو ایل مشرقکے بیتمیں
آون قریبکے اُسہے۔ نے اُن سے کہا، اُس” علاقے میں جا کر اُس جاسوسیکی “کریں۔ چنانچہ وہ جا کر ایسا
ہی کرنے لـگے۔ واپسجب3 آئے تو اُنہوں نے یشوع سے کہا، اِس” ضرورتکی نہیں کہ لوگتمام عَی پر حملہ
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کریں۔ شکستاُسے دینے کے لئے دو یا تین ہزار مرد کافی ہیں۔ باقی لوگوں کو نہ بھیجیں ورنہ وہ خواہ تھکمخواہ
جائیں گے، کیونکہ دشمن لوگکے کم “ہیں۔ 4 ًچنانچہ تقریبا تین ہزار آدمی عَی سے لڑنے گئے۔ لیکن وہ عَی کے
مردوں شکستسے کھا کر فرار ہوئے، اور5 اُن افراد36کے شہید ہوئے۔ عَی آدمیوںکے شہرنے دروازےکے
سے لے کر تکشبریم اُن تعاقبکا کر وہاںکے کی ڈھلان پر اُنہیں مار تبڈالا۔ سختاسرائیلی گھبرا گئے، اور اُن
گئی۔دےجوابہمتکی

یشوع6 رنجشنے کا اظہار کر کے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا رباور صندوقکے کے منے سا منہ بلکے گر گیا۔
وہاں وہ تکشام پڑا رہا۔ اسرائیل بزرگوںکے بھینے ایسا ہی کیا اور اپنے سر ڈالخاکپر لی۔ یشوع7 نے کہا،
رباےہائے،” قادرِ !مطلق تُو نے اِس قوم کو یائے در یردن میں سے گزرنے کیوں دیا اگر تیرا صرفمقصد
یہ تھا کہ ہمیں یوں امور کے حوالے کر ہلاککے کاشکرے؟ ہم یا در کے کنارےمشرقی پر ہنے ر کے لئے تیار
!ہوتے مَیںابرب،اے8 کیا اسرائیلجبکہوں دشمنوںاپنے منےکے سا بھاگسے آیا ہے؟ کنعانی9 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۔ میرےنے عہد ورزیخلافکی کی مَیںجوہے نے اُن ساتھکے باندھا تھا۔ اُنہوں مخصوصنے شدہ
میںچیزوں کچھسے لے لیا چوریاورہے، کر میںساماناپنےسےچپکےکے ملا لیا ہے۔ اِسی12 لئے اسرائیلی اپنے
دشمنوں کے منے سا قائم نہیں رہ سکتے بلـکہ پیٹھ پھیر بھاگکر رہے ہیں۔ کیونکہ حرکتاِس اسرائیلسے نے اپنے
آپ کو بھی ہلاکت کے لئے مخصوص کر لیا تکجبہے۔ تم اپنے درمیان سے وہ کچھ نکال کر تباہ نہ کر لو جو
تباہی کے لئے مخصوص ہے تکوقتاُس 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 اسرائیلجو
کا خدا ہے فرماتا ہے اےکہ تیرےاسرائیل، درمیان ایسا مال ہے میرےجو لئے مخصوص تکجبہے۔ تم
اُسے اپنے درمیان نکالسے نہ دو اپنے دشمنوں کے منے سا قائم نہیں رہ سکو ‘گے۔

ایکہرکوصبحکل14 قبیلہ آپاپنے کرےظاہرربکرے۔پیشکو گا قبیلےسےکونشخصقصوروارکہ
کا ہے۔ پھر اُس قبیلے کے کنبے باری باری منے سا جسآئیں۔ کنبے ربکو قصوروار ٹھہرائے گا اُس مختلفکے
خاندان منے سا آئیں۔ جساور خاندان ربکو قصوروار ٹھرائے گا اُس مختلفکے افراد منے سا آئیں۔ 15 ربجو
کے لئے مخصوص مال کے ساتھ پکڑا جائے گا اُسے اُس سمیتملـکیتکی جلا دینا ہے، کیونکہ اُس ربنے کے
عہد ورزیخلافکی کر اسرائیلکے میں ناکشرم کام کیا “ہے۔

اگلے16 دن سویرےصبح یشوع نے قبیلوں باریکو باری پاساپنے آنے دیا۔ جب یہوداہ کے قبیلے کی باری
آئی تو رب نے اُسے قصوروار ٹھہرایا۔ جب17 اُس قبیلے مختلفکے کنبے منے سا آئے تو رب نے زارح کے کنبے
کو قصوروار ٹھہرایا۔ جب زارح مختلفکے خاندان منے سا آئے تو رب نے زبدی 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۔
یشوع19 نے اُس سے کہا، بیٹا،” رب اسرائیل کے خدا کو جلال دو اور اُس ستائشکی کرو۔ مجھے بتا دو کہ تم
نے کیا کِیا۔ کوئی باتبھی مجھ متسے “چھپانا۔
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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 چاندیگرام اور آدھے کلو گرام زائدسے سونے اینٹکی لیلے
تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر مَیں نے اُن کا لالچ کیا اور اُنہیں لے ابلیا۔ میرےوہ خیمے کی زمین میں دبی ہوئی ہیں۔
چاندی کو مَیں نے باقی چیزوں نیچےکے چھپا “دیا۔

22 یہ سن کر یشوع نے اپنے بندوں کو عکن خیمےکے پاسکے 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 نیچے پڑی ہے۔ 23 وہ یہ سب
کچھ خیمے سے نکال کر یشوع اور تمام اسرائیلیوں پاسکے لے آئے اور رب کے منے سا رکھ دیا۔ 24 پھر یشوع اور
تمام اسرائیلی عکن بن زارح کو پکڑ کر وادٔی عکور میں لے گئے۔ اُنہوں نے چاندی، لباس، سونے کی اینٹ، عکن
کے بیٹے بیٹیوں، گائےبَیلوں، گدھوں، یوں بھیڑبکر اور اُس کے غرضخیمے اُس کی پوری ملـکیت کو اُس وادی
میں پہنچا دیا۔

یشوع25 نے کہا، تم” آفتیہ ہم پر کیوں لائے ہو؟ ربآج تم پر آفتہی لائے “گا۔ پورےپھر اسرائیل نے
عکن کو اُس کے گھر سمیتوالوں سنگسار کر کے جلا دیا۔ عکن26 کے اوپر اُنہوں نے پتھروں کا بڑا ڈھیر لگا دیا
تکآججو وہاں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے تکآجکہ اُس کا نام وادٔی عکور آفتیعنی وادیکی رہا ہے۔
اِس کے رببعد غضبسختکا ٹھنڈا ہو گیا۔

8
عَی شکستکی

1 پھر رب نے یشوع سے کہا، مت” ڈر اور مت گھبرا بلـکہ تمام فوجی اپنے ساتھ لے کر عَی شہر پر حملہ کر۔
کیونکہ مَیں نے عَی کے بادشاہ، اُس کی قوم، اُس کے شہر ملـکاور تیرےکو ہاتھ میں کر دیا ہے۔ 2 لازم ہے
کہ تُو عَی اور اُس کے بادشاہ کے ساتھ وہ کرےکچھ جو تُو نے یریحو اور اُس کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن
اِس مرتبہ تم اُس کا مال اور مویشی پاساپنے رکھ سکتے ہو۔ حملہ وقتکرتے شہر گھاتپیچھےکے “لگا۔

چنانچہ3 پورےیشوع لشکر ساتھکے عَی پر حملہ کرنے کے لئے نکلا۔ اُس نے سباپنے اچھےسے فوجیوں میں
30,000سے چنکو لیا اور راتاُنہیں وقتکے عَی بھیجخلافکے کر 4 حکم دیا، دھیان” دیں آپکہ شہر کے
پیچھے گھات لگائیں۔ سب سبکے شہر کے قریب ہی تیار رہیں۔ 5 اِتنے میں مَیں باقی مردوں کے ساتھ شہر کے
قریب آ جاؤں گا۔ اور جب شہر لوگکے پہلے کی ہمارےطرح ساتھ لڑنے کے لئے نکلیں گے تو ہم اُن کے آگے
بھاگآگے جائیں گے۔ 6 ہمارےوہ پیچھے پڑ جائیں گے اور یوں ہم اُنہیں شہر سے دُور لے جائیں گے، کیونکہ وہ
سمجھیں گے کہ ہم اِس دفعہ بھی پہلے کی طرح اُن بھاگسے رہے ہیں۔ 7 آپپھر اُس جگہ نکلیںسے آپجہاں
میںگھات بیٹھے ہوں گے اور شہر پر قبضہ کر آپربلیں۔ کا خدا آپاُسے ہاتھکے میں گا۔دےکر شہرجب8
آپ قبضےکے میں ہو گا تو اُسے جلا دینا۔ وہی کریں ربجو نے فرمایا میریہے۔ ہدایاتاِن پر دھیان “دیں۔

یہ9 کہہ کر یشوع اُنہیںنے عَی بھیجطرفکی دیا۔ وہ روانہ ہو کر عَی مغربکے میںگھاتمیں بیٹھ گئے۔ یہ
ایلبیتجگہ اور عَی درمیانکے لیکنتھی۔ یشوع راتیہنے باقی لوگوں ساتھکے خیمہ میںگاہ گزاری۔ اگلے10
دن سویرےصبح یشوع نے آدمیوں کو جمع کر کے اُن کا جائزہ لیا۔ پھر وہ اسرائیل کے بزرگوں کے ساتھ اُن کے
آگے آگے عَی چلطرفکی 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 وادیدرمیانکے تھی۔



یشوع 8:12 274 یشوع 8:31
12 جو شہر مغربکے میں عَی اور بیت ایل کے درمیان گھات لگائے بیٹھے تھے ًوہ تقریبا 5,000 مرد تھے۔

یوں13 شہر مغربکے اور شمال میں آدمی لڑنے کے لئے تیار راتہوئے۔ وقتکے 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 ساتھکے شہر نکلاسے تاکہ اسرائیلیوں ساتھکے لڑے۔ یہ جگہ وادٔی یردن طرفکی
تھی۔ بادشاہ کو معلوم نہ ہوا کہ اسرائیلی شہر گھاتپیچھےکے میں بیٹھے ہیں۔ جب15 عَی کے مرد نکلے تو یشوع
اور اُس کا شکستلشکر کا اظہار کر یگستانکے ر طرفکی بھاگنے لـگے۔

تب16 عَی تمامکے مردوں اسرائیلیوںکو تعاقبکا کرنے کے لئے بُلایا گیا، اور یشوع پیچھےکے بھاگتے بھاگتے وہ
شہر سے دُور نکل گئے۔ ایک17 مرد بھی عَی بیتیا ایل میں نہ رہا سببلـکہ اسرائیلیوںسبکے پیچھےکے پڑ گئے۔
صرفنہ یہ بلـکہ اُنہوں نے شہر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔

18 پھر رب نے یشوع سے کہا، جو” تیرےشمشیر ہاتھ میں ہے اُسے عَی خلافکے اُٹھائے رکھ، کیونکہ مَیں
یہ تیرےشہر ہاتھ میں کر دوں “گا۔ یشوع نے ایسا ہی کیا، 19 اور جوں ہی اُس نے اپنی شمشیر سے عَی طرفکی
اشارہ میںگھاتکیا بیٹھے جلدیآدمی سے اپنی جگہ نکلسے آئے اور دوڑ دوڑ کر شہر جھپٹپر پڑے۔ اُنہوں نے
اُس پر قبضہ کر جلدیکے سے اُسے جلا دیا۔

جب20 عَی آدمیوںکے نے مُڑ کر نظر ڈالی تو دیکھا کہ شہر سے دھوئیں بادلکے اُٹھ رہے ہیں۔ ابلیکن اُن
کے لئے بھی بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا، کیونکہ جو تکاباسرائیلی اُن کے آگے آگے یگستان ر بھاگطرفکی
رہے تھے اچانکوہ مُڑ تعاقبکر کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے۔ 21 یشوعجبکیونکہ اور اُس کے ساتھ کے آدمیوں
نے دیکھا گھاتکہ میں بیٹھے اسرائیلیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور کہ شہر سے دھواں اُٹھ رہا ہے تو اُنہوں
نے مُڑ کر عَی کے آدمیوں پر حملہ کر دیا۔ ساتھ22 ساتھ شہر میں داخل ہوئے اسرائیلی شہر سے نکل کر پیچھے سے
اُن سے لڑنے لـگے۔ چنانچہ عَی آدمیکے بیچ پھنسمیں گئے۔ اسرائیلیوں سبنے قتلکو 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 کے
بعد اسرائیلیوں نے عَی شہر واپسمیں آ کر تمام باشندوں ہلاککو کر دیا۔ اُس25 دن عَی کے تمام مرد اور عورتیں
مارے گئے، کُل 12,000 افراد۔ 26 کیونکہ یشوع نے تکوقتاُس اپنی شمشیر اُٹھائے تکجبرکھی عَی کے
تمام باشندوں ہلاککو 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 کو جلا 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 سورججب ڈوبنے لگا تو یشوع نے اپنے لوگوں
کو حکم دیا کہ بادشاہ لاشکی درختکو سے اُتار دیں۔ تب اُنہوں نے اُسے شہر دروازےکے پھینکپاسکے
کر اُس پر پتھر کا بڑا ڈھیر لگا دیا۔ یہ ڈھیر تکآج موجود ہے۔

عیبال پہاڑ پر عہد کی تجدید
وقتاُس30 یشوع اسرائیلربنے کے خدا کی تعظیم میں عیبال پہاڑ پر قربان گاہ بنائی ربطرحجس31 کے

خادم موسٰی اسرائیلیوںنے کو حکم دیا تھا۔ اُس نے اُسے موسٰی شریعتکی کتابکی میں ہدایاتدرج مطابقکے
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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۔

وہاں32 یشوع نے اسرائیلیوں کی موجودگی میں پتھروں پر موسٰی شریعتکی دوبارہ لـکھ دی۔ 33 پھر بزرگوں،
نگہبانوں اور قاضیوں کے ساتھ مل کر تمام اسرائیلی دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ پردیسی بھی اُن میں شامل تھے۔
ایک گروہ گرزیم پہاڑ کے منے سا کھڑا ہوا اور عیبالدوسرا پہاڑ منے۔کے سا دونوں دوسرےایکگروہ مقابلکے
کھڑے رہے لاویجبکہ کے قبیلے کے امام اُن کے کھڑےدرمیان ہوئے۔ اُنہوں ربنے کے عہد کا صندوق
اُٹھا رکھا کچھسبتھا۔ ہدایاتاُن عینکے مطابق ہوا ربجو خادمکے موسٰی اسرائیلیوںنے برکتکو دینے کے
لئے دی تھیں۔

34 پھر یشوع شریعتنے کی تمام باتوں تلاوتکی کی، اُس برکاتکی بھی اور اُس کی لعنتیں کچھسببھی۔ اُس
نے ویسا ہی پڑھا جیسا شریعتکہ کتابکی میں درج تھا۔ 35 جو بھی حکم موسٰی نے دیا تھا اُس ایککا بھی لفظ
نہ تلاوتکیجسرہا یشوع تمامنے اسرائیلیوں جماعتپوریکی کے منے سا نہ کی ہو۔ یہنےسباور باتیں سنیں۔
اِس میں عورتیں، بچے اور اُن درمیانکے ہنے ر شاملسبپردیسیوالے تھے۔

9
ِجبعونی یشوع کو دھوکا دیتے ہیں

1 اِن باتوں کی خبر یائے در یردن مغربکے کے تمام تکبادشاہوں پہنچی، خواہ پہاڑیوہ مغربعلاقے، کے
پہاڑینشیبی 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 کے باشندوں کو پتا چلا کہ یشوع نے یریحو اور عَی کے ساتھ کیا کِیا ہے 4 تو اُنہوں نے
ایک چال چلی۔ اپنے ساتھ سفر کے لئے کھانا لے کر وہ یشوع پاسکے چل پڑے۔ اُن کے گدھوں پر خستہ حال
یاں بور اور َمے ایسیکی پرانی گھسیاور پھٹی لدیمشکیں ہوئی تھیں کیجن بار مرمتبار ہوئی تھی۔ مردوں5 نے
ایسے پرانے پہنجوتے تھےرکھے جن پر جگہ جگہ پیوند لـگے ہوئے تھے۔ اُن بھیکپڑےکے گھسے پھٹے تھے، اور
سفر کے لئے جو روٹی اُن پاسکے تھی خشکوہ ٹکڑےٹکڑےاور ہو گئی تھی۔ ایسی6 حالت میں وہ یشوع کے
پاس ِجلجال کی خیمہ گاہ میں پہنچ اُنہوںگئے۔ نے اُس سے اور باقی اسرائیلی مردوں سے کہا، ایکہم” دُوردراز
ملـک سے آئے ہیں۔ ہمارےآئیں، ساتھ معاہدہ “کریں۔

لیکن7 اسرائیلیوں یوںنے ِحوّ سے کہا، ہمارےآپشاید” علاقے بیچکے میں کہیں بستے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو
آپطرحکسہم سے معاہدہ کر سکتے “ہیں؟

8 وہ یشوع سے بولے، آپہم” خدمتکی کے لئے حاضر “ہیں۔
یشوع ہیںکونآپ”پوچھا،نے آئےسےکہاںاور “ہیں؟ اُنہوں9 آپخادمکےآپ”دیا،جوابنے کے خدا

نامکے نہایتایکباعثکے ملـکدُوردراز ہیں۔آئےسے اُسکیونکہ کی پہنچتکہمخبر اورہے،گئی ہم نے
سنکچھسبوہ لیا اُسجوہے اور10میںمصرنے یائے یردندر میںمشرقکے ہنے ر والے بادشاہوںدو ساتھکے
کیا یعنی حسبون کے بادشاہ سیحون اور بسن کے بادشاہ عوج کے ساتھ عستاراتجو 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۔ ہمارےآئیں، ساتھ معاہدہ ‘کریں۔ ہماری12 یہ روٹی
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ابھی ہمجبتھیگرم اِسے سفر کے لئے اپنے ساتھ لے آپکر سے ملنے کے لئے اپنے گھروں روانہسے ہوئے۔ اور
آپاب خود دیکھ سکتے ہیں کہ خشکیہ ٹکڑےٹکڑےاور ہو گئی ہے۔ 13 اور َمے کی اِن مشکوں گھسیکی
پھٹی حالت دیکھیں۔ بھرتے وقت یہ نئی لچکاور دار تھیں۔ ہمارےیہی کپڑوں اور جوتوں حالتکی بھی ہے۔
سفر کرتے کرتے یہ ختم ہو گئے “ہیں۔

اسرائیلیوں14 مسافروںنے کا کچھ کھانا لیا۔ افسوس، اُنہوں ربنے ہدایتسے نہ مانگی۔ 15 پھر یشوع نے اُن
صلحساتھکے کا معاہدہ کیا جماعتاور راہنماؤںکے قَسمنے کھا اُسکر تصدیقکی معاہدےکی۔ اسرائیلمیں
نے وعدہ کیا کہ ِجبعونیوں کو دےجینے گا۔

تین16 گزرےدن تو اسرائیلیوں کو پتا چلا کہ ہمارےِجبعونی قریب ہی ہمارےاور علاقے کے عین بیچ میں
ہتے ر ہیں۔ 17 اسرائیلی روانہ ہوئے تیسرےاور دن اُن کے شہروں پاسکے پہنچے جن کے نام ِجبعون، کفیرہ،
بیروت اور یَت قِر یعریم تھے۔ لیکن18 جماعتچونکہ کے راہنماؤں ربنے اسرائیل کے خدا کی قَسم کھا کر اُن
سے وعدہ کیا تھا اِس لئے اُنہوں نے ِجبعونیوں ہلاککو نہ کیا۔ پوری جماعت راہنماؤں پر بڑبڑانے لـگی، لیکن19
اُنہوں میںجوابنے ہم”کہا، اسرائیلربنے کے خدا قَسمکی کھا کر اُن سے وعدہ کیا، اباور ہم اُنہیں چھیڑ
نہیں سکتے۔ 20 چنانچہ ہم اُنہیں جینے دیں گے اور وہ قَسم نہ توڑیں گے جو ہم نے اُن کے ساتھ کھائی۔ ایسا نہ ہو
کہ الله ہمغضبکا پر نازل ہو جائے۔ اُنہیں21 جینے “دو۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ لـکڑہارےِجبعونی اور پانی بھرنے
والے بن جماعتپوریکر خدمتکی کریں۔ یوں اسرائیلی راہنماؤں کا اُن کے ساتھ وعدہ قائم رہا۔

یشوع22 ِجبعونیوںنے کو بُلا کر کہا، تم” ہمیںنے دےدھوکا کیوںکر کہا آپہمکہ نہایتسے دُور ہتے ر
ہیں حالانکہ ہمارےتم علاقے بیچکے میں ہی ہتے ر ہو؟ ابچنانچہ23 تم لعنتپر ہو۔ لـکڑہارےتم اور پانی بھرنے
والے بن کر ہمیشہ کے لئے میرے خدا کے گھر خدمتکی کرو “گے۔

اُنہوں24 جوابنے دیا، آپ” خادموںکے صافکو بتایا گیا تھا آپربکہ کے خدا نے اپنے خادم موسٰی کو
کیا حکم دیا تھا، کہ آپاُسے کو ملـکپورا دینا آپاور کے آگے آگے تمام باشندوں ہلاککو کرنا ہے۔ یہ سن کر
بہتہم ڈر گئے ہماریکہ جان نہیں بچے اِسیگی۔ لئے ہم نے کچھسبیہ کیا۔ آپہماب25 ہاتھکے میں ہیں۔
ہمارے ساتھ وہ کچھ کریں آپجو کو اچھا ٹھیکاور لگتا “ہے۔

26 چنانچہ یشوع نے اُنہیں اسرائیلیوں سے بچایا، اور اُنہوں نے ِجبعونیوں ہلاککو نہ کیا۔ اُسی27 دن اُس نے
ِجبعونیوں لـکڑہارےکو اور پانی بھرنے والے بنا دیا تاکہ وہ جماعت اور رب کی اُس قربان گاہ خدمتکی کریں
جس کا ربمقام ابھیکو چننا تھا۔ اور لوگیہ تکآج یہی کچھ کرتے ہیں۔

10
یوں امور شکستکی

1 یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق کو خبر ملی کہ یشوع نے عَی پر یوں قبضہ کر کے اُسے مکمل طور پر تباہ کر دیا
اُسطرحجسہے نے یریحو اور اُس کے بادشاہ ساتھکے بھی کیا تھا۔ اُسے یہ اطلاع دیبھی گئی ِجبعونکہ کے
باشندے اسرائیلیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے اُن درمیانکے رہ رہے ہیں۔ 2 یہ سن کر وہ اور اُس کی قوم
نہایت ڈر گئے، کیونکہ ِجبعون بڑا شہر تھا۔ اہمیتوہ لحاظکے سے اُن شہروں کے برابر تھا جن کے بادشاہ تھے، بلـکہ
وہ عَی شہر بھیسے بڑا تھا، اور اُس کے تمام مرد بہترین فوجی تھے۔



یشوع 10:3 277 یشوع 10:21
3 چنانچہ 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 کے پاس بھیج دیئے۔ 4 پیغام یہ تھا، آئیں” اور ِجبعون پر حملہ
کرنے میریمیں مدد کریں، کیونکہ اُس یشوعنے اور اسرائیلیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا “ہے۔ 5 یروشلم،
حبرون، لـکیسیرموت، اور عجلون یہکے اموریپانچ بادشاہ متحد ہوئے۔ وہ اپنے تمام فوجیوں کو لے پڑےچلکر
اور ِجبعون کا محاصرہ کر کے اُس جنگسے کرنے لـگے۔

6 اُس وقت یشوع نے اپنے خیمے ِجلجال میں لگائے تھے۔ ِجبعون کے لوگوں نے اُسے پیغام بھیج دیا، اپنے”
خادموں ترککو نہ کریں۔ جلدی پاسہمارےسے آ کر ہمیں !بچائیں ہماری مدد کیجئے، کیونکہ پہاڑی علاقے
کے تمام اموری خلافہمارےبادشاہ متحد ہو گئے “ہیں۔

7 یہ سن کر یشوع اپنی پوری فوج ساتھکے ِجلجال سے نکلا اور ِجبعون کے لئے روانہ ہوا۔ اُس بہترینکے فوجی
اُسسببھی تھے۔ساتھکے یشوعنےرب8 اُن”کہا،سے ڈرنا،متسے مَیںکیونکہ تیرےاُنہیں ہاتھ میں کر چکا
ہوں۔ اُن میں ایکسے بھی تیرا مقابلہ نہیں کرنے پائے “گا۔ 9 اور یشوع نے ِجلجال راتساریسے سفر کرتے
اچانککرتے دشمن پر حملہ کیا۔ ربوقتاُس10 اسرائیلیوںنے کے دیکھتے دیکھتے دشمن ابتریمیں پیدا کر دی،
اور اُنہوں ِجبعوننے قریبکے دشمن شکستزبردستکو دی۔ بیتاسرائیلی تکَحورون پہنچانے والے راستے
پر یوں امور تعاقبکا کرتے کرتے اُنہیں عزیقہ اور موتتکمقیدہ گھاٹکے اُتارتے گئے۔ 11 اور اموریجب
اِس راستے پر عزیقہ بھاگطرفکی رہے تھے تو رب نے آسمان سے اُن پر بڑےبڑے اولے برسائے جنہوں نے
اسرائیلیوں نسبتکی یادہ ز دشمنوں ہلاککو کر دیا۔

اُس12 ربجبدن یوںنے امور اسرائیلکو ہاتھکے میں کر دیا تو یشوع اسرائیلیوںنے کی موجودگی ربمیں
سے اے”کہا، سورج، ِجبعون کے اوپر رُک !جا
اے چاند، وادٔی ایالون پر ٹھہر “!جا

تب13 سورج رُک گیا، اور چاند نے حرکتآگے نہ تکجبکی۔ کہ اسرائیل نے اپنے دشمنوں سے پورا بدلہ
نہ لے لیا اُس تکوقت وہ رُکے رہے۔ اِس بات کا ذکر یاشر کتابکی میں کیا گیا ہے۔ سورج آسمان کے بیچ میں
رُک گیا ًاور پورےایکتقریبا دن غروبدورانکے نہ ہوا۔ یہ14 دن منفرد ربتھا۔ انساننے کی اِس طرح کی
دعا نہ کبھی اِس سے پہلے، نہ کبھی اِس کے بعد سنی۔ ربکیونکہ خود اسرائیل کے لئے لڑ رہا تھا۔ اِس15 کے
بعد پورےیشوع سمیتاسرائیل ِجلجال کی خیمہ گاہ لوٹمیں آیا۔

پانچ اموری بادشاہوں گرفتاریکی
لیکن16 پانچوں اموری بادشاہ فرار ہو کر مقیدہ ایککے غار چھپمیں گئے تھے۔ یشوع17 کو اطلاع دی گئی

18 تو اُس نے کہا، بڑےبڑےکچھ” پتھر لُڑھکا کر غار کا منہ بند کرنا، اور کچھ آدمی اُس کی پہرا داری کریں۔
لیکن19 لوگباقی نہ رُکیں بلـکہ دشمنوں تعاقبکا کر کے پیچھے سے اُنہیں مارتے جائیں۔ اُنہیں دوبارہ اپنے شہروں
میں داخل ہونے کا متموقع دینا، آپربکیونکہ کے خدا آپاُنہیںنے کے ہاتھ میں کر دیا “ہے۔ 20 چنانچہ
یشوع اور باقی اسرائیلی ہلاکاُنہیں کرتے رہے، اور کم ہی اپنے شہروں فصیلکی داخلمیں ہو سکے۔ اِس21 کے
بعد پوری فوج سلامتصحیح یشوع پاسکے مقیدہ کی لشکرگاہ واپسمیں پہنچ گئی۔
اب میںکسیسے بھی اسرائیلیوں کو دھمکی دینے جرأتکی نہ رہی۔
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پھر22 یشوع غار”کہا،نے منہکے کھولکو کر یہ پانچ نکالپاسمیرےبادشاہ “لائیں۔ لوگ23 غار کھولکو

کر یروشلم، حبرون، لـکیسیرموت، اور عجلون بادشاہوںکے کو یشوع پاسکے نکال لائے۔ یشوع24 اسرائیلنے
مردوںکے بُلاکو کر اپنے افسروںفوجیکھڑےساتھ سے اِدھر”کہا، آ کر اپنے پیروں بادشاہوںکو گردنوںکی پر
افسروں“دیں۔رکھ نے ایسا کیا۔ہی پھر25 یشوع نے اُن نہ”کہا،سے ڈریں اور نہ مضبوطہاریں۔حوصلہ 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 یشوعنے کے حکم پر لاشیں اُتار کر اُس غار پھینکمیں میںجسدیں چھپبادشاہ گئے تھے۔ پھر اُنہوں
نے غار کے منہ بڑےبڑےکو پتھروں سے بند کر دیا۔ یہ پتھر تکآج پڑےوہاں ہوئے ہیں۔

اموریمزید شہروں پر قبضہ
اُس28 دن مقیدہ یشوع قبضےکے میں آ گیا۔ اُس پورےنے شہر کو تلوار ربسے کے لئے مخصوص کر کے تباہ

کر دیا۔ بادشاہ ہلاکسبسمیت ہوئے ایکاور بھی نہ بچا۔ شہر کے بادشاہ کے ساتھ اُس نے سلوکوہ کیا جو
اُس نے یریحو کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔

29 پھر یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ وہاں سے آگے نکل کر لِبناہ پر حملہ کیا۔ رب30 نے اُس شہر اور اُس
کے بادشاہ بھیکو اسرائیل ہاتھکے میں کر دیا۔ یشوع نے تلوار سے شہر تمامکے باشندوں ہلاککو کیا، ایکاور
بھی نہ بچا۔ بادشاہ کے ساتھ اُس نے سلوکوہی کیا جو اُس نے یریحو کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔

اِس31 بعدکے اُس نے تمام اسرائیلیوں ساتھکے لِبناہ سے آگے بڑھ لـکیسکر کا محاصرہ اُسجبکیا۔ اُسنے
پر حملہ کیا 32 ربتو یہنے شہر اُس کے اسرائیلسمیتبادشاہ ہاتھکے میں کر دندوسرےدیا۔ یشوعوہ قبضےکے
میں آ گیا۔ شہر سارےکے باشندوں کو اُس نے تلوار ہلاکسے طرحجسکیا، کہ اُس نے لِبناہ کے ساتھ بھی
کیا تھا۔ ساتھ33 ساتھ یشوع نے جزر کے بادشاہ ہورم اور اُس لوگوںکے کو دیشکستبھی 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 عجلونطرح بھیساتھکے کیا گیا یعنی
شہر کے باشندےتمام تلوار ہلاکسے ہوئے۔

اِس36 کے بعد یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ عجلون سے آگے بڑھ کر حبرون پر حملہ کیا۔ 37 شہر پر قبضہ کر
کے اُنہوں نے بادشاہ، ارد گرد کی آبادیاں باشندےاور سب سبکے تہہ 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 بڑھطرفکی گیا۔ اُس پر حملہ کر کے اُس39 نے شہر، اُس کے
بادشاہ اور ارد گرد آبادیوںکی پر قبضہ کر سبلیا۔ نیستکو کر دیا ایکگیا، بھی نہ بچا۔ یوں دبیر ساتھکے وہ کچھ
ہوا جو پہلے حبرون اور لِبناہ اُس کے سمیتبادشاہ ہوا تھا۔

اِس40 طرح یشوع نے جنوبی کنعان کے تمام بادشاہوں دےشکستکو کر اُن ملـکپورےکے پر قبضہ کر
لیا ملـکیعنی پہاڑیکے علاقے پر، جنوب کے نجبدشِت پر، مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے پر اور وادٔی یردن
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مغربکے میں پہاڑیواقع ڈھلانوں پر۔ اُس کسینے بھیکو بچنے نہ دیا بلـکہ ہر جاندار ربکو کے لئے مخصوص
کر ہلاککے کر دیا۔ سبیہ کچھ ویسا ہی ہوا اسرائیلربجیسا کے خدا نے حکم دیا تھا۔

یشوع41 برنیعقادساُنہیںنے پورےکےجشناورتکغزہکرلےسے شکستتکِجبعونکرلےسےعلاقے
دی۔ 42 اِن تمام بادشاہوں اور اُن ممالـککے پر یشوع ایکنے وقتہی فتح پائی، کیونکہ اسرائیل کا اسرائیلخدا
کے لئے لڑا۔

اِس43 کے بعد یشوع تمام اسرائیلیوں کے ساتھ ِجلجال کی خیمہ گاہ لوٹمیں آیا۔
11

شمالی اتحادیوں پر فتح
جب1 حصور کے بادشاہ یابین کو اِن واقعات کی خبر ملی تو اُس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور ِسمرون اور

اَکشاف کے بادشاہوں کو پیغام بھیجے۔ اِس2 کے علاوہ اُس نے اُن بادشاہوں کو پیغام بھیجے جو شمال میں تھے
یعنی پہاڑیشمالی علاقے میں، یردنوادٔی میںحصےاُسکے ِکنّرتجو گلیلیعنی میںجنوبکے مغربہے، کے
پہاڑینشیبی علاقے میںمغربمیں، نافتواقع میںدور اور3 کنعان مشرقکے یابینمیں۔مغرباور یوں،نے امور
ِحتّیوں، یوں، فرِزّ پہاڑی علاقے کے یبوسیوں اور حرمون پہاڑ کے دامن میں واقع ملـِک مِصفاہ کے یوں ِ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
بےشمار تھے۔ اُن پاسکے گھوڑےمتعدد اور رتھ بھی تھے۔ 5 اِن تمام بادشاہوں نے اسرائیل سے لڑنے کے لئے
متحد ہو کر اپنے خیمے میروم چشمےکے پر لگا دیئے۔

رب6 نے یشوع سے کہا، اُن” متسے ڈرنا، کیونکہ کل اِسی تکوقت مَیں نے اُن سب ہلاککو کر کے
اسرائیل حوالےکے کر دیا تجھےگا۔ہو اُن کوکونچوںکیگھوڑوںکے کاٹنا اور اُن رتھوںکے جلاکو “ہے۔دینا

7 چنانچہ یشوع اپنے تمام فوجیوں کو لے کر میروم چشمےکے پر آیا اچانکاور دشمن پر حملہ کیا۔ 8 رباور نے
دشمنوں کو اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا۔ اسرائیلیوں نے اُنہیں دیشکست اور اُن تعاقبکا کرتے کرتے شمال
بڑےمیں شہر صیدا مسرفاتاور تکمائم جا پہنچے۔ اِسی طرح اُنہوں مشرقنے میں وادٔی تکمِصفاہ بھی اُن کا
تعاقب 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 تھی۔دیشکستنے اسرائیلیوں نے شہر بادشاہکے کو مار دیا اور11 شہر ہرکے جاندار کو الله کے حوالے
کر ہلاککے کر ایکدیا۔ بھی نہ بچا۔ پھر یشوع نے شہر کو جلا دیا۔

اِسی12 طرح یشوع نے اُن باقی بادشاہوں کے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا جو اسرائیل خلافکے متحد ہو گئے
تھے۔ ہر شہر کو اُس ربنے کے خادم موسٰی کے حکم کے مطابق تباہ کر دیا۔ بادشاہوں سمیت سب نیستکچھ
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
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نے مار ڈالا ایکاور بھی نہ بچنے دیا۔ 15 ربکیونکہ نے اپنے خادم موسٰی کو یہی حکم دیا تھا، اور یشوع سبنے
کچھ ویسے 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 میںجنوبپہنچکی طرفکیسعیر ھنے بڑ والے لےسےخلقپہاڑ لبنانکر میدانیکے علاقے بعلشہرکے جد
تک تھی جو حرمون پہاڑ کے دامن میں تھا۔ یشوع نے اِن علاقوں کے تمام بادشاہوں کو پکڑ کر مار ڈالا۔ لیکن18
اِن بادشاہوں جنگسے کرنے وقتبہتمیں لگا، 19 کیونکہ ِجبعون میں ہنے ر والے یوں ِحوّ کے بھیکسیعلاوہ
شہر نے اسرائیلیوں سے صلح نہ کی۔ اِس لئے اسرائیل کو اُن سب جنگپر کر کے ہی قبضہ کرنا پڑا۔ رب20 ہی
نے اُنہیں اکڑنے دیا تھا تاکہ وہ اسرائیل جنگسے کریں اور اُن پر رحم نہ کیا جائے بلـکہ پورےاُنہیں طور ربپر
کے حوالے کر ہلاککے کیا جائے۔ لازم تھا اُنہیںکہ نیستیوں و نابود کیا ربطرحجسجائے نے موسٰی کو
حکم دیا تھا۔

وقتاُس21 یشوع نے اُن تمام عناقیوں ہلاککو کر دیا جو حبرون، عنابدبیر، 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 بچا۔ صرف جاتغزہ، اور
اشدود میں کچھ زندہ رہے۔

یشوعغرض23 ملـکپورےنے پر یوں قبضہ ربطرحجسکیا موسٰینے کو بتایا تھا۔ پھر اُس اُسےنے قبیلوں
میں تقسیم کر اسرائیلکے میراثکو دےمیں جنگدیا۔ ختم ہوئی، ملـکاور میں امن و امان قائم ہو گیا۔

12
موسٰی فتوحاتکی کا خلاصہ

1 درِج ذیل یائے در یردن مشرقکے میں اُن بادشاہوں فہرستکی جنہیںہے اسرائیلیوں دیشکستنے تھی
اور جن کے علاقے پر اُنہوں نے قبضہ کیا تھا۔ یہ علاقہ جنوب میں وادٔی ارنون سے لے کر شمال میں حرمون پہاڑ
تک تھا، اور اُس میں وادٔی یردن کا پورا مشرقی شاملحصہ تھا۔

پہلے2 کا نام سیحون تھا۔ وہ یوں امور کا بادشاہ تھا اور اُس کا الحکومتدار تھا۔حسبون عروعیر شہر یعنی وادٔی
ارنون کے درمیان سے لے کر عمونیوں کی سرحد یائے در تکیبوق 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 پورےکے کنارےمشرقی
پر ِکنّرت یعنی گلیل کی جھیل سے لے کر بحـیرۂ مُردار پاسکے شہر بیت تکیسیموت بلـکہ اُس جنوبکے میں
پہاڑی سلسلے پِسگہ تکدامنکے تھا۔

4 دوسرا جسبادشاہ شکستنے کھائی تھی بسن کا بادشاہ عوج تھا۔ وہ رفائیوں کے قیامتدیو قبیلے میں سے
باقی رہ گیا تھا، اور اُس کی حکومت کے مرکز عستارات 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 تکسرحد اُس ہاتھکے
میں تھا اور اِسی طرح ِجلعاد کا شمالی حصہ بادشاہ سیحون کی سرحد تک۔

اسرائیل6 ربنے کے خادم موسٰی کی راہنمائی میں اِن دو بادشاہوں پر فتح پائی تھی، اور موسٰی نے یہ علاقہ
روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کے سپرد کیا تھا۔
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یشوع فتوحاتکی کا خلاصہ

7 ذیلدرِج یائے در یردن مغربکے کے اُن بادشاہوں فہرستکی جنہیںہے اسرائیلیوں یشوعنے کی راہنمائی
تھیدیشکستمیں اور جن سلطنتکی وادٔی لبنان کے شہر بعل جد سے لے کر سعیر طرفکی ھنے بڑ والے پہاڑ
تکخلق تھی۔ بعد میں یشوع نے یہ ملـکسارا اسرائیل کے قبیلوں میں تقسیم کر کے اُنہیں میراث دےمیں دیا
پہاڑییعنی8 مغربعلاقہ، کا پہاڑینشیبی علاقہ، یردن کی وادی، اُس میںمغربکے پہاڑیواقع ڈھلانیں، یہوداہ
کا یگستان ر اور دشِت پہلےنجب۔ کچھسبیہ ِحتّیوں، یوں، امور کنعانیوں، یوں، فرِزّ یوں ِحوّ اور یبوسیوں ہاتھکے
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 بیتمقیدہ، ایل،
تّفوح،17 ِحفر، افیق،18 لشرون، مدون،19 حصور، ِسمرون20 مرون، اَکشاف، تعنک،21 مجِّدو، کرملقادس،22
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 ربتو نے اُس سے کہا، تُو” بہت بوڑھا ہو چکا لیکنہے، ابھی کافی کچھ باقی رہ گیا ہے
جس پر قبضہ کرنے ضرورتکی ہے۔ اِس2-3 میں فلستیوں کے تمام علاقے اُن کے شاہی شہروں غزہ، اشدود،
اسقلون، جات اور عقرون سمیت شامل ہیں اور اِسی طرح جسور کا جسعلاقہ کی جنوبی سرحد وادٔی سیحور
ہے جو مصر مشرقکے میں ہے جساور کی شمالی سرحد عقرون ہے۔ اُسے بھی ملـِک کنعان کا حصہ قرار دیا
جاتا ہے۔ یوں ّ عَو کا علاقہ بھی 4 جو جنوب میں تکابہے اسرائیل کے قبضے میں نہیں آیا۔ یہی بات شمال پر
بھی صادق آتی صیدانیوںہے۔ کے شہر معارہ سے لے کر افیق شہر اور یوں امور کی سبتکسرحد تکابکچھ
اسرائیل کی حکومت سے باہر ہے۔ 5 اِس 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 بھی شامل ہے
لبنانجو کے پہاڑوں مسرفاتاور مائم درمیانکے پہاڑیکے علاقے میں آباد ہیں۔ اسرائیلیوں کے ھتے بڑ ھتے بڑ مَیں
خود ہی اِن لوگوں کو اُن کے منے سا سے نکال دوں گا۔ لیکن لازم ہے کہ تُو قرعہ ڈال کر یہ میرےملـکپورا
حکم کے مطابق اسرائیلیوں میں تقسیم کرے۔ 7 اُسے نو باقی قبیلوں اور منسّی کے آدھے قبیلے کو وراثت دےمیں
“دے۔

یردن مشرقکے ملـکمیں کی تقسیم
رب8 کا خادم موسٰی روبن، جد اور منسّی کے باقی آدھے قبیلے کو یائے در یردن کا مشرقی دےعلاقہ چکا

تھا۔ یوں9-10 حسبون اموریکے بادشاہ سیحون کے تمام شہر اُن کے قبضے میں آ گئے تھے یعنی جنوبی وادٔی ارنون
کنارےکے پر شہر عروعیر اور اُسی وادی بیچکے کے شہر سے لے شمالکر میں عمونیوں کی سرحد دیبونتک۔ اور
میدبا درمیانکے کا میداِن بھیمرتفع اِس شاملمیں تھا طرحاِسیاور11 ِجلعاد، یوں اورجسور معکاتیوں کا علاقہ،
حرمون پہاڑیکا علاقہ اور سلـکہ تکشہر بسن کا سارا علاقہ بھی۔

پہلے12 یہ سارا علاقہ بسن کے بادشاہ عوج قبضےکے میں حکومتکیجستھا کے عستاراتمرکز اور اِدرعی
تھے۔ رفائیوں کے قامتدیو قبیلے عوجصرفسے باقی رہ گیا تھا۔ موسٰی کی راہنمائی تحتکے اسرائیلیوں نے اُس
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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 کوئی زمین 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 روبننے قبیلےکے اُسکو کنبوںکے ذیلمطابقکے کا علاقہ دیا۔ ارنونوادٔی16 کنارےکے پر شہر

عروعیر وادیاُسیاور بیچکے شہرکے کرلےسے میدبا وہاںتک۔حسبوناور17 کے میداِن مرتفع پر واقع تمام شہر
بھی روبن سپردکے کئے گئے یعنی باماتدیبون، بیتبعل، بعل معون، 18 یہض، قدیمات، مِفعت، 19 یَتائم، قِر ِسبماہ،
ضرۃ السحر جو بحـیرۂ مُردار کے مشرق میں واقع پہاڑی علاقے میں ہے، بیت20 فغور، پِسگہ کے پہاڑی سلسلے
پر موجود آبادیاں اور بیت یسیموت۔ 21 میداِن مرتفع کے تمام شہر روبن کے قبیلے کو دیئے گئے یعنی یوں امور کے
بادشاہ سیحون کی پوری جسبادشاہی کا دار الحکومت حسبون شہر تھا۔ موسٰی نے سیحون کو مار ڈالا تھا اور
اُس کے ساتھ پانچ مِدیانی رئیسوں کو بھی جنہیں سیحون نے ملـکاپنے میں مقرر کیا تھا۔ اِن رئیسوں کے نام اِوی،
رقم، صور، حور اور ربع تھے۔ جن22 لوگوں کو اُس وقت مارا گیا اُن میں سے بلعام بن بعور بھی تھا غیبجو دان
تھا۔ روبن23 قبیلےکے 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 کے کنبوں مطابقکے ذیل کا علاقہ دیا۔ 25 یعزیر کا علاقہ، ِجلعاد کے تمام

شہر، عمونیوں کا آدھا حصہ ربّہ قریبکے شہر تکعروعیر 26-27 اور حسبون کے بادشاہ سیحون کی بادشاہی کا
باقی شمالی یعنیحصہ رامتحسبون، المِصفاہ اور بطونیم درمیانکے علاقہکا اور محنائم اور دبیر درمیانکے علاقہ۔کا
اِس کے علاوہ جد کو وادٔی یردن کا وہ مشرقی حصہ بھی مل گیا جو بیت ہارم، بیت نِمرہ، ُسکات اور صفون پر
مشتمل تھا۔ یوں اُس کی شمالی ِکنّرتسرحد یعنی گلیل کی جھیل کا جنوبی کنارہ تھا۔ 28 یہی شہر اور آبادیاں جد
قبیلےکے کو اُس کنبوںکے دیمطابقکے گئیں، اور وہ اُس میراثکی ٹھہریں۔

منسّی کے مشرقی حصے کا علاقہ
29 جو علاقہ موسٰی نے منسّی کے آدھے حصے کو اُس کے کنبوں کے مطابق دیا تھا 30 وہ محنائم سے لے کر

شمال میں عوج بادشاہ کی تمام بادشاہی پر مشتمل تھا۔ اُس میں ملـِک بسن اور وہ آبادیاں60 شامل تھیں جن پر یائیر
نے فتح پائی تھی۔ 31 ِجلعاد کا آدھا حصہ عوج کی حکومت کے دو مراکز عستارات اور اِدرعی سمیت مکیر بن
منسّی کی اولاد کو اُس کنبوںکے مطابقکے دیا گیا۔ 32 موسٰی نے اِن موروثی زمینوں کی تقسیم وقتاُس کی تھی
جب وہ یائے در یردن مشرقکے موآبمیں کے میدانی علاقے میں یریحو شہر مقابلکے تھا۔

لاویلیکن33 کو موسٰی کوئیسے موروثی زمین نہیں ملی تھی، اسرائیلربکیونکہ کا خدا اُن کا موروثی حصہ
طرحجسہے اُس نے اُن سے وعدہ کیا تھا۔

14
کنعان کی تقسیم
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اسرائیل1 باقیکے ساڑھے نو قبیلوں کو یائے در یردن مغربکے میں یعنی ملـِک میںکنعان ملزمین اِسگئی۔

کے لئے اِلی عزر امام، یشوع بن نون اور قبیلوں کے آبائی گھرانوں کے سربراہوں 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 مشرقکے 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 رہائشصرف کے لئے شہر اور یوڑوں ر کے لئے چراگاہیں دیں۔ یوں5 اُنہوں نے زمین
کو اُن ہدایاتہی مطابقکے تقسیم کیا ربجو نے موسٰی دیکو تھیں۔

کالب حبرون پانے گزارشکی کرتا ہے
ِجلجال6 میں یہوداہ کے قبیلے کے مرد یشوع پاسکے آئے۔ یفُنّہ قنِزّی کا بیٹا کالب بھی اُن کے ساتھ تھا۔ اُس

نے یشوع سے کہا، آپ” کو یاد ہے ربکہ نے مردِ خدا موسٰی آپسے کے بارےمیرےاور میں کیا کچھ کہا
قادسہمجب برنیع میں تھے۔ سال40مَیں7 کا ربجبتھا خادمکے موسٰی ملـِکمجھےنے کنعان کا جائزہ لینے
کے لئے قادس برنیع بھیجسے واپسجبدیا۔ آیا تو مَیں نے موسٰی داریدیانتکو کچھسبسے بتایا جو دیکھا تھا۔
افسوس8 کہ جو میرےبھائی ساتھ گئے تھے اُنہوں نے لوگوں کو ڈرایا۔ لیکن مَیں رب اپنے خدا کا وفادار رہا۔
اُس9 دن موسٰی قَسمنے کھا مجھکر سے وعدہ کیا، پرتیرےزمینجس’ پاؤں ہیںچلے وہ تیریتکہمیشہ تیریاور
اولاد کی وراثت میں رہے گی۔ کیونکہ تُو میرےرب خدا کا وفادار رہا ‘ہے۔ 10 اور اب ایسا ہی ہوا جسہے
ربطرح وعدہنے کیا تھا۔ اُس تکابمجھےنے زندہ ہنے ر دیا ربہے۔ کو موسٰی سے باتیہ سال45کئے 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 طاقتہی ور ہوں جتنا کہ اُس وقت تھا جب جاسوسمَیں تھا۔ تکاب میری باہر نکلنے جنگاور
کرنے کی قوتوہی قائم ہے۔ اب12 مجھے پہاڑیوہ جسدیںدےعلاقہ کا ربوعدہ نے اُس دن مجھ سے کیا
تھا۔ آپ نے خود سنا ہے کہ عناقی بڑےوہاں 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 سےسبکا بڑا آدمی تھا۔ تکآج یہ کالبشہر کی اولاد ملـکیتکی
رہی ہے۔ وجہ یہ ہے ربکالبکہ اسرائیل کے خدا کا وفادار رہا۔ جنگپھر ختم ہوئی، ملـکاور میں امن و
امان قائم ہو گیا۔

15
یہوداہ کی سرحدیں

اسرائیلیوںجب1 نے قرعہ ڈال ملـککر کو تقسیم کیا تو یہوداہ قبیلےکے کو اُس کنبوںکے مطابقکے کنعان
کا جنوبی ملحصہ گیا۔ اِس علاقے کی سرحد ملـِک ادوم اور جنوبانتہائی میں صین کا یگستان ر تھا۔

2 یہوداہ کی جنوبی سرحد بحـیرۂ مُردار کے سرےجنوبی سے شروع ہو کر جنوب3 طرفکی چلتی چلتی درۂ
برنیعقادساورہوئیجاریطرفکیصینوہسےوہاںگئی۔پہنچعقربیم نکلآگےسےمیںجنوبکے حصرونکر
پہنچتک گئی۔ حصرون سے وہ ادّار چڑھطرفکی گئی اور پھر قرقع طرفکی مُڑی۔ اِس4 کے بعد وہ عضمون
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سے ہو کر مصر کی سرحد پر واقع وادئی پہنچتکمصر ساتھکےجسگئی ساتھ چلتی ہوئی وہ سمندر پر ختم ہوئی۔
یہ یہوداہ کی جنوبی سرحد تھی۔

مشرق5 میں اُس کی سرحد بحـیرۂ مُردار ساتھکے چلساتھ وہاںکر 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 پہنچتکپتھر 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 تکراجل پہنچ گئی۔ وہاں8 سے
وہ وادٔی بن ہنوم میں گزرتیسے ہوئی یبوسیوں کے شہر یروشلم میںجنوبکے سے نکلآگے گئی اور پھر اُس پہاڑ پر
چڑھ گئی جو وادٔی بن ہنوم مغربکے اور میداِن رفائیم کے کنارےشمالی پر ہے۔ وہاں9 سرحد مُڑ کر چشمہ بنام
نفتوح طرفکی بڑھ گئی اور پھر پہاڑی علاقے عِفرون کے شہروں پاسکے سے گزر کر بعلہ یعنی یَت قِر تکیعریم
پہنچ گئی۔ 10 بعلہ سے مُڑ کر یہوداہ کی یہ مغربسرحد میں سعیر پہاڑیکے علاقے طرفکی بڑھ گئی اور یعریم
پہاڑ یعنی کسلون کے شمالی دامن کے ساتھ ساتھ چل شمسبیتکر طرفکی اُتر تِمنتکر پہنچ گئی۔ وہاں11 سے
وہ عقرون شمالکے میں سے گزر گئی اور پھر مُڑ کر ِسکرون اور بعلہ پہاڑ طرفکی بڑھ کر یبنئیل پہنچ گئی۔ وہاں
یہ شمالی سرحد سمندر پر ختم ہوئی۔

12 سمندر ملـِک یہوداہ کی مغربی سرحد تھی۔ یہی وہ علاقہ تھا جو یہوداہ کے قبیلے کو اُس کے خاندانوں کے
مطابق مل گیا۔

حبرون اور دبیر پر فتح
رب13 کے حکم کے مطابق یشوع کالبنے بن یفُنّہ کو اُس کا حصہ یہوداہ دےمیں دیا۔ وہاں اُسے حبرون

شہر مل گیا۔ وقتاُس اُس کا نام یَت قِر اربع تھا عناقاربع) باپکا ۔(تھا حبرون14 میں تین عناقی بنام سیسی،
اخی مان اور تلمی اپنے سمیتگھرانوں ہتے ر کالبتھے۔ تینوںنے کو حبرون نکالسے دیا۔ 15 پھر وہ آگے دبیر کے
باشندوں سے لڑنے چلا گیا۔ دبیر کا پرانا نام یَت قِر ِسفر تھا۔ کالب16 نے کہا، جو” یَت قِر ِسفر پر فتح پا کر قبضہ
کرے گا اُس کے ساتھ مَیں اپنی بیٹی عکسہ کا رشتہ باندھوں “گا۔ کالب17 کے بھائی غُتنی ایل بن قنز نے شہر پر
قبضہ کر لیا۔ کالبچنانچہ نے اُس کے ساتھ اپنی بیٹی عکسہ شادیکی کر دی۔

جب18 عکسہ غُتنیایل کے ہاں جا رہی تھی تو اُس نے اُسے اُبھارا کہ وہ کالب سے کوئی کھیت پانے کی
درخواست اچانککرے۔ وہ گدھے سے اُتر کالبگئی۔ نے پوچھا، باتکیا” “ہے؟ 19 عکسہ جوابنے جہیز”دیا، کے لئے ایکمجھے چیز سے نوازیں۔ آپ نے مجھے نجبدشِت میں دیدےزمین ابہے۔ مجھے چشمے
دےبھی “دیجئے۔ کالبچنانچہ نے اُسے ملـکیتاپنی 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 21 اُس میں ذیل کے شہر شامل تھے۔

جنوب میں ملـِک ادوم کی سرحد طرفکی یہ شہر :تھے قبضئیل، عِدر، یجور، 22 قینہ، دیمونہ، عدعدہ، 23 قادس،
حصور، اِتنان، 24 زیف، طِلِم، بعلوت، 25 حصور حدتہ، یوت قر حصرون یعنی حصور، 26 اَمام، سمع، مولادہ،
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27 حصار جدہ، بیتحشمون، 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، کبّون،40 لحماس، کِتلیس، بیتجدیروت،41 دجون، نعمہ اور مقیدہ۔ اِن شہروں کی تھی۔16تعداد ہر شہر
کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

اِس42 علاقے میں یہ شہر بھی :تھے لِبناہ، عتر، عسن، 43 یفتاح، اسنہ، نصیب، 44 قعیلہ، اکزیب اور مریسہ۔ اِن
شہروں کی تعداد 9 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

45 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے عقرون اُس کے گرد و نواح کی آبادیوں اور دیہاتوں سمیت، 46 پھر عقرون سے
لے کر مغرب کی طرف تکاشدود تمام قصبے اور آبادیاں۔ 47 اشدود خود بھی اُس کے گرد و نواح کی آبادیوں
اور سمیتدیہاتوں اِس میں شامل تھا اور اِسی طرح غزہ اُس کے گرد و نواح کی آبادیوں اور سمیتدیہاتوں یعنی تمام
آبادیاں مصر کی سرحد پر واقع وادئی مصر اور سمندر ساحلکے تک۔

پہاڑی48 علاقے کے یہ شہر یہوداہ قبیلےکے :تھےکے 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 کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے اراب، دُومہ، اِشعان، 53 ینوم، بیت تّفوح، افیقہ، 54 حُمطہ، یَت قِر اربع یعنی
حبرون اور صیعور۔ اِن شہروں کی تعداد 9 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس میں گنی جاتی تھیں۔

55 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے معون، کرمل، زیف، یوطہ، 56 یزرعیل، یُقدعام، زنوح، 57 قَین، ِجبعہ اور
تِمنت۔ اِن شہروں کی تعداد 10 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

58 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے بیتحلحول، صور، جدور، 59 عنوتبیتمعرات، اور اِلتقون۔ اِن شہروں کی
تعداد 6 تھی۔ ہر شہر 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 میں شامل تھے۔ ہر شہر کے گرد و نواح
کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

یگستان61 ر میں یہ شہر یہوداہ کے قبیلے کے :تھے بیت عرابہ، مّدین، سکاکہ، 62 نمکنبسان، کا شہر اور عین
جدی۔ اِن شہروں کی تعداد 6 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

لیکن63 یہوداہ کا قبیلہ یبوسیوں کو یروشلم سے لنے نکا میں ناکام رہا۔ اِس لئے اُن کی اولاد تکآج یہوداہ کے
قبیلے درمیانکے رہتی ہے۔

16
افرائیم اور منسّی کی جنوبی سرحد
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قرعہ1 لنے ڈا یوسفسے کی اولاد کا علاقہ مقرر کیا گیا۔ اُس کی سرحد یریحو قریبکے یائے یردندر شروعسے

ہوئی، شہر پاسکےچشموںمیںمشرقکے گزریسے اور یگستان میںر چلتیسے ایلبیتچلتی پہاڑیکے علاقے
پہنچی۔تک لُوز2 ایلبیتیعنی سے نکلآگے کر ارکیوںوہ پہنچی۔عطاراتمیںعلاقےکے وہاں3 مغربوہسے
طرفکی اُترتی اُترتی یفلیطیوں کے علاقے میں داخل ہوئی جہاں وہ نشیبی بیت َحورون میں سے گزر کر جزر کے
پیچھے سمندر پر ختم ہوئی۔ 4 یہ اُس علاقے کی جنوبی سرحد تھی یوسفجو کی اولاد افرائیم اور منسّی کے قبیلوں
وراثتکو میں دیا گیا۔

افرائیم کا علاقہ
5 افرائیم قبیلےکے کو اُس کنبوںکے مطابقکے یہ علاقہ مل :گیا اُس کی جنوبی عطاراتسرحد ادّار اور بالائی

بیت َحورون سے ہو کر سمندر6-8 پر ختم ہوئی۔ اُس کی شمالی مغربسرحد میں سمندر شروعسے ہوئی اور ندیقاناہ
کے ساتھ چلتی چلتی تکتّفوح پہنچی۔ وہاں سے وہ شمال طرفکی مُڑی اور تکمِکمتاہ پہنچ کر دوبارہ مشرق
طرفکی چلنے لـگی۔ پھر وہ تانت َسیلا سے ہو کر یانوح پہنچی۔ مشرقی سرحد شمال میں یانوح سے شروع ہوئی اور
عطارات سے ہو کر یائے در یردن کے تککنارےمغربی اُتری اور کنارےپھر کے ساتھ جنوب طرفکی چلتی
چلتی نعرہ اور اِس کے بعد یریحو پہنچی۔ وہاں وہ یائے در یردن پر ختم ہوئی۔ یہی افرائیم اور اُس کے کنبوں کی
سرحدیں تھیں۔

اِس9 کے علاوہ کچھ شہر اور اُن کے گرد و نواح کی آبادیاں افرائیم کے لئے مقرر کی گئیں جو منسّی کے علاقے
میں تھیں۔ 10 افرائیم کے مردوں نے جزر میں آباد کنعانیوں کو نہ نکالا۔ اِس لئے اُن کی اولاد 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 در یردن مشرقکے میں مکیر کے گھرانے
کو ِجلعاد اور بسن دیئے گئے۔ مکیر منسّی کا پہلوٹھا اور ِجلعاد باپکا تھا، اور اُس کی اولاد ماہر فوجی تھی۔ اب2
قرعہ لنے ڈا سے یائے در یردن مغربکے میں وہ علاقہ مقرر کیا گیا جہاں منسّی باقیکے بیٹوں کی اولاد کو آباد ہونا
تھا۔ اِن کے چھ کنبے تھے جن کے نام ابی عزر، اسریخلق، ایل، ِسکم، ِحفر اور سمیدع تھے۔

3 ِصلاِفحاد بن ِحفر بن ِجلعاد بن مکیر بن منسّی کے بیٹے نہیں تھے بلـکہ صرف بیٹیاں۔ اُن کے نام محلاہ، نوعاہ،
ُحجلاہ، مِلکاہ اور تِرضہ تھے۔ 4 یہ خواتین اِلی عزر امام، یشوع بن نون اور قوم کے بزرگوں پاسکے آئیں اور کہنے
موسٰینےرب”لـگیں، کو حکم دیا تھا کہ وہ ہمیں بھی قبائلی علاقے کا کوئی یشوع“دے۔حصہ ربنے کا حکم
مان کر صرفنہ منسّی کی نرینہ اولاد کو دیزمین بلـکہ اُنہیں بھی۔ نتیجے5 میں منسّی قبیلےکے کو یائے در یردن
مغربکے میں زمین ملحصےدسکے گئے اور مشرق میں ِجلعاد اور بسن۔ مغرب6 میں صرفنہ منسّی کی نرینہ
اولاد کے خاندانوں کو زمین ملی بلـکہ بیٹیوں کے خاندانوں کو بھی۔ اِس برعکسکے مشرق میں ِجلعاد کی زمین
صرف نرینہ اولاد میں تقسیم کی گئی۔

7 منسّی کے قبیلے کے علاقے کی سرحد آشر سے شروع ہوئی اور ِسکم کے مشرق میں واقع مِکمتاہ سے ہو کر
جنوب طرفکی چلتی ہوئی عین تّفوح کی تکآبادی پہنچی۔ تّفوح8 کے گرد و نواح کی زمین افرائیم ملـکیتکی
تھی، لیکن منسّی کی سرحد پر کے یہ شہر منسّی کی اپنی ملـکیت تھے۔ 9 وہاں سے سرحد قاناہ ندی کے جنوبی
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تککنارے اُتری۔ پھر ندی کے ساتھ چلتی چلتی وہ سمندر پر ختم ندیہوئی۔ کے کنارےجنوبی پر کچھ شہر افرائیم
ملـکیتکی تھے اگرچہ وہ منسّی کے علاقے میں تھے۔ لیکن10 مجموعی طور پر منسّی کا قبائلی علاقہ قاناہ ندی کے
شمال میں تھا اور افرائیم کا علاقہ اُس جنوبکے میں۔ دونوں قبیلوں کا مغربعلاقہ میں سمندر پر ختم ہوا۔ منسّی
کے علاقے شمالکے میں آشر کا قبائلی علاقہ تھا اور مشرق میں اِشکار کا۔

آشر11 اور اِشکار علاقوںکے کے ذیلدرِج شہر منسّی ملـکیتکی بیت:تھے شان، اِبلیعام، دور نافتیعنی دور،
عین تعنکدور، اور مجِّدو اُن گردکے نواحو آبادیوںکی سمیت۔ لیکن12 منسّی کا قبیلہ وہاں کنعانیوںکے نکالکو
نہ سکا بلـکہ وہ وہاں بستے رہے۔ بعد13 میں بھی اسرائیلجب طاقتکی 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 ایکصرفکا کیوںحصہ مقرر کیا؟ ہم بہتتو یادہ لوگز
ہیں، ربکیونکہ دےبرکتہمیںنے بڑیکر قوم بنایا “ہے۔

یشوع15 جوابنے دیا، اگر” آپ اِتنے یادہ ز ہیں اور آپ کے لئے افرائیم کا پہاڑی علاقہ کافی نہیں ہے تو پھر
یوں فرِزّ اور رفائیوں پہاڑیکے جنگلوں میں جائیں اور کاٹاُنہیں کاشتکر قابلکے بنا “لیں۔

یوسف16 قبیلوںکے نے کہا، پہاڑی” ہمارےعلاقہ لئے کافی نہیں ہے، اور میدانی علاقے میں آباد کنعانیوں
پاسکے لوہے رتھکے ہیں، اُن پاسکے بھی جو وادٔی یزرعیل میں ہیں اور اُن پاسکے بھی بیتجو شان اور اُس
کے گرد و نواح کی آبادیوں 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 ملـکیتکی میں آئے گا۔ اُس کے جنگلوں کاٹکو
کاشتکر قابلکے بنا لیں تو یہ تمام آپعلاقہ ہی کا ہو آپگا۔ باقی علاقے پر بھی قبضہ کر کنعانیوںکے نکالکو
دیں گے اگرچہ طاقتوہ ور ہیں اور اُن پاسکے 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۔

ساتتکاب2 قبیلوں کو زمین نہیں ملی تھی۔ یشوع3 نے اسرائیلیوں کو سمجھا کر کہا، آپ” کتنی تکدیر
ُسست رہیں تککبآپگے؟ ملـکاُس پر قبضہ نہیں کریں گے آپربجو باپکے دادا کے خدا آپنے کو
دے دیا ہے؟ اب4 قبیلےہر تینکے تین آدمیوں لیں۔چنکو اُنہیں ملـکمَیں کا دورہ کرنے کے لئے بھیج دوں گا
تاکہ وہ تمام قبائلی علاقوں فہرستکی تیار کریں۔ اِس کے بعد واپسپاسمیرےوہ آ کر ملـک5 علاقوںساتکو
میں تقسیم کریں۔ لیکن دھیان رکھیں جنوبکہ میں یہوداہ کا علاقہ اور شمال میں افرائیم اور منسّی کا علاقہ ہے۔
اُن کی سرحدیں مت !چھیڑنا 6 وہ آدمی لـکھ لیں کہ سات نئے قبائلی علاقوں کی سرحدیں کہاں تککہاں ہیں
اور پھر اِن کی پیشفہرستیں کریں۔ پھر مَیں آپرب کے خدا کے مُقّدسحضور قرعہ ڈال کر ایکہر کی زمین
مقرر کروں گا۔ یاد7 رہے یوںکہ لاو کو کوئی علاقہ نہیں ملنا ہے۔ اُن کا حصہ یہ ہے کہ ربوہ امامکے ہیں۔
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اور جد، روبن اور منسّی کے آدھے قبیلے کو بھی مزید کچھ نہیں ملنا ہے، کیونکہ اُنہیں رب کے خادم موسٰی سے
یائے در یردن مشرقکے میں اُن کا ملحصہ چکا “ہے۔

تب8 وہ آدمی روانہ ہونے کے لئے تیار ہوئے ملـکجنہیں کا دورہ کرنے کے لئے چنا گیا تھا۔ یشوع نے اُنہیں
حکم میںملـکپورے”دیا، گزرسے تمامکر شہروں فہرستکی مکملفہرستجببنائیں۔ ہو جائے تو میرےاُسے
پاس آئیں۔لے پھر مَیں َسیلا آپحضورکےربمیں لئےکے “گا۔دوںڈالقرعہ چلےآدمی9 ملـکپورےاورگئے
میں سے گزر کر تمام شہروں فہرستکی بنا لی۔ اُنہوں ملـکنے ساتکو میںحصوں تقسیم کر کے تفصیلاتتمام
کتاب کیںدرجمیں اور کتابیہ َسیلا کی خیمہ میںگاہ یشوع دی۔دےکو 10 پھر یشوع ربنے قرعہحضورکے
ڈال کر یہ علاقے ساتباقی قبیلوں اور اُن کے کنبوں میں تقسیم کر دیئے۔

بن یمین کا علاقہ
جب11 قرعہ ڈالا گیا تو بن یمین کے قبیلے اور اُس کے کنبوں کو پہلا حصہ مل گیا۔ اُس کی زمین یہوداہ اور

یوسف کے قبیلوں کے درمیان تھی۔ اُس12 کی شمالی سرحد یائے در یردن سے شروع ہوئی اور یریحو کے شمال میں
پہاڑی ڈھلان پر چڑھ کر پہاڑی علاقے میں مغربسے طرفکی گزری۔ بیت آون کے بیابان کو پہنچنے پر 13 وہ
لُوز یعنی بیت ایل طرفکی بڑھ کر شہر جنوبکے میں پہاڑی ڈھلان پر چلتی چلتی آگے نکل گئی۔ وہاں سے وہ
عطارات ادّار اور اُس تکپہاڑی پہنچی جو نشیبی بیت َحورون جنوبکے میں ہے۔ 14 پھر جنوبوہ طرفکی
مُڑ کر مغربی سرحد کے طور پر یَت قِر بعل یعنی یَت قِر یعریم پاسکے آئی جو یہوداہ قبیلےکے ملـکیتکی تھی۔ بن15
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 جنوبکے میں گزریسے اور یوں وادٔی ہنوم کو پار کر کے عین راجل پاسکے آئی۔ 17 پھر وہ
شمال طرفکی مُڑ کر شمسعین پاسکے گزریسے اور درۂ ادُمیم مقابلکے تکجلیلوتشہر پہنچ کر روبن کے
بیٹے بوہن کے پتھر پاسکے اُتر آئی۔ وہاں18 سے وہ اُس ڈھلان کے شمالی رُخ پر سے گزری جو وادٔی یردن کے
کنارےمغربی پر پھرہے۔ وادیوہ میں اُتر کر بیت19 ُحجلاہ کی پہاڑیشمالی 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۔ اُس20
کی مشرقی سرحد یائے در یردن تھی۔ یہی وہ علاقہ تھا جو بن یمین قبیلےکے کو اُس کنبوںکے مطابقکے دیا گیا۔

ذیل21 کے شہر اِس علاقے میں شامل :تھے یریحو، بیت ُحجلاہ، ِعمق قصیص، بیت22 عرابہ، بیتصمریم، ایل،
23 عویم، فارہ، عُفرہ، 24 کفر العمونی، عُفنی اور ِجبع۔ یہ کُل 12 شہر تھے۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں
اُس ساتھکے گنی جاتی تھیں۔ 25 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے ِجبعون، رامہ، بیروت، 26 مِصفاہ، کفیرہ، موضہ،
رقم،27 اِرفئیل، ترالہ، ضلع،28 الف، یبوسیوں کا شہر یروشلم، ِجبعہ اور یَت قِر یعریم۔ اِن شہروں کی تھی۔14تعداد
ہر شہر کے گرد نواحو کی آبادیاں اُس ساتھکے گنی جاتی تھیں۔ یہ تمام شہر بن یمین اور اُس کنبوںکے تھے۔ملـکیتکی

19
شمعون کا علاقہ

جب1 قرعہ ڈالا گیا تو شمعون کے قبیلے اور اُس کے کنبوں 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،
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عضم، 4 اِلتولد، بتول، حُرمہ، 5 ِصقلاج، بیت مرکبوت، حصار سوسہ، لباؤتبیت6 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 :تھےکے عین، رِمّون، عتر اور عسن۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ 8 اِن
شہروں گردکے نواحو کی تمام بعلاتآبادیاں بیر نجبیعنی تکرامہکے اُن ساتھکے تھیں۔جاتیگنی یہ تھی شمعون
اور اُس کنبوںکے کی 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 کے قبیلے اور اُس کے کنبوں کو تیسرا ملحصہ گیا۔ اُس کی جنوبی سرحد

یُقنعام کی ندی سے شروع ہوئی اور پھر مشرق کی طرف دباست، مرعلہ اور سارید سے ہو کر کسلوت تبور کے
تکعلاقے پہنچی۔ اِس کے بعد وہ مُڑ کر مشرقی سرحد کے طور پر دابرت پاسکے آئی اور چڑھتی چڑھتی یفیع
پہنچی۔ وہاں13 سے وہ مزید مشرق طرفکی بڑھتی جاتہوئی ِحفر، عیت قاضین اور رِمّون سے ہو کر نیعہ کے
پاس آئی۔ زبولون14 کی شمالی اور مغربی سرحد حناتون میں سے گزرتی گزرتی وادٔی اِفتاح ایل پر ختم ہوئی۔ 15 بارہ
شہر اُن گردکے نواحو زبولونسمیتآبادیوںکی ملـکیتکی میں میںجنآئے قطات، نہلال، ِسمرون، اِدالہ بیتاور
لحم شامل تھے۔ زبولون16 قبیلےکے کو یہی کچھ اُس کنبوںکے مطابقکے مل گیا۔

اِشکار کا علاقہ
جب17 قرعہ ڈالا گیا تو اِشکار کے قبیلے اور اُس کے کنبوں کو چوتھا حصہ مل گیا۔ اُس18 کا علاقہ یزرعیل

سے لے کر شمال طرفکی پھیل گیا۔ یہ شہر اُس میں شامل :تھے کسولوت، شونیم، 19 حفاریم، شیون، اناخرت،
ربیت،20 قِسیون، اِبض، عینریمت،21 عینجنیم، حّدہ بیتاور فصیص۔ میںشمال22 یہ سرحد تبور پہاڑ شروعسے
ہوئی اور شخصومہ شمسبیتاور سے ہو کر یائے در تکیردن اُتر 16آئی۔ شہر اُن گردکے نواحو سمیتآبادیوںکی
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۔ اُس25 کے علاقے میں یہ

شہر شامل :تھے ِخلقت، حلی، بطن، اَکشاف، 26 ـِک، َل الم عمعاد اور مِسال۔ اُس کی سرحد سمندر کے ساتھ ساتھ
چلتی ہوئی کرمل پہاڑیکے سلسلے کے دامن میں سے گزری اور اُترتی اُترتی لِبناتسیحور تک پہنچی۔ وہاں27
وہ مشرق بیتمیں دجون طرفکی مُڑ کر زبولون کے تکعلاقے پہنچی اور اُس کی مغربی سرحد ساتھکے چلتی
چلتی شمال میں وادٔی اِفتاح تکایل پہنچی۔ آگے بڑھتی ہوئی وہ بیت ِعمق اور نعی ایل سے ہو کر شمال طرفکی
مُڑی جہاں کابول تھا۔ 28 پھر وہ عِبرون، رحوب، حمون اور قاناہ سے ہو بڑےکر شہر تکصیدا پہنچی۔ 29 اِس
کے بعد آشر کی سرحد رامہ طرفکی مُڑ فصیلکر دار شہر صور پاسکے آئی۔ وہاں وہ حوسہ مُڑیطرفکی اور
چلتی اکزیبچلتی قریبکے سمندر پر ختم ہوئی۔ 3022 شہر اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت آشر ملـکیتکی
میں آئے۔ اِن میں عُمہ، افیق شاملرحوباور تھے۔ آشر31 کو اُس کنبوںکے مطابقکے یہی کچھ ملا۔

نفتالی کا علاقہ
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جب32 قرعہ ڈالا گیا تو نفتالی کے قبیلے اور اُس کے کنبوں کو چھٹا ملحصہ گیا۔ جنوب33-34 میں اُس کی

سرحد یائے در یردن پر لقوم سے شروع ہوئی مغرباور طرفکی چلتی چلتی یبنئیل، ادامی نقب، ایلون ضعننیم اور
حلف سے ہو ازنوتکر تکتبور پہنچی۔ وہاں سے وہ مغربی سرحد حیثیتکی سے حقوق پاسکے آئی۔ نفتالی
کی جنوبی سرحد زبولون کی شمالی سرحد مغرباور میں آشر کی مشرقی سرحد تھی۔ یائے در یردن اور *یہوداہ اُس
کی مشرقی سرحد تھی۔ ذیل35 فصیلکے دار شہر نفتالی ملـکیتکی میں :آئے صّدیم، صیر، حمّت، رقّت، ِکنّرت،
36 ادامہ، رامہ، حصور، 37 قادس، اِدرعی، عین حصور، 38 اِرون، ِمجدل ایل، یم، عناتبیتحُر اور بیت شمس۔
19ایسے شہر تھے۔ ہر شہر گردکے نواحو آبادیاںکی بھی اُس ساتھکے گنی جاتی تھیں۔ نفتالی39 کو یہی کچھ اُس
کنبوںکے مطابقکے ملا۔

دان کا علاقہ
قرعہجب40 ڈالا گیا تو دان قبیلےکے اور اُس کنبوںکے ساتواںکو حصہ ملا۔ اُس41 کے علاقے میں یہ شہر

شامل :تھے صُرعہ، اِستال، عیرشمس، 42 شعلبّین، ایالون، اِتلاہ، 43 ایلون، تِمنت، عقرون، 44 اِلتقِہ، ِجبّتون، بعلات،
45 یہود، بنی جاتبرق، رِمّون، 46 یرقونمے اور رقون اُس سمیتعلاقے جو یافا مقابلکے ہے۔ 47 افسوس، دان
کا قبیلہ اپنے اِس علاقے پر قبضہ کرنے کامیابمیں نہ ہوا، اِس لئے اُس کے مردوں نے لشم شہر پر حملہ کر کے
اُس پر فتح پائی اور اُس کے باشندوں کو تلوار سے مار ڈالا۔ پھر وہ خود وہاں آباد ہوئے۔ اُس وقت لشم شہر کا
نام دان میں تبدیل ہوا۔ دان) اُن کے قبیلے باپکا (تھا۔ لیکن48 یشوع کے زمانے میں دان قبیلےکے کو اُس کے
کنبوں مطابقکے مذکورہ تمام شہر اور اُن کے گرد و نواح کی آبادیاں مل گئیں۔

یشوع کو بھی زمین ملتی ہے
ملـکپورے49 کو تقسیم اسرائیلیوںبعدکےکرنے نونبنیشوعنے بھیکو دےزمینموروثیکچھدرمیاناپنے

دی۔ رب50 کے حکم پر اُنہوں نے اُسے افرائیم کا تِمنتشہر دےسِرح دیا۔ یشوع نے خود اِس درخواستکی 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 کے سربراہوں 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

رب1 نے یشوع سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو دےحکم کہ اُن ہدایات کے مطابق پناہ کے شہر چن لو جنہیں
مَیں تمہیں موسٰی دےمعرفتکی چکا ہوں۔ 3 اِن شہروں میں لوگوہ فرار ہو سکتے ہیں جن سے ًکوئی اتفاقا یعنی
غیرارادی طور ہلاکپر ہوا ہو۔ یہ مرےاُنہیں اُنکےشخصہوئے داروںرشتے پناہسے دیں بدلہجوگے لینا چاہیں
گے۔ 4 لازم ہے کہ شخصایسا پناہ کے شہر پاسکے پہنچنے پر شہر دروازےکے پاسکے بیٹھے بزرگوں کو اپنا
معاملہ پیش کرے۔ اُس کی بات سن بزرگکر اُسے اپنے شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیں اور اُسے اپنے
درمیان ہنے ر کے لئے دیں۔دےجگہ اب5 اگر بدلہ لینے والا اُس پیچھےکے پڑ کر وہاں پہنچے بزرگتو ملزم کو اُس
ہاتھکے میں نہ دیں، کیونکہ غیرارادیموتیہ طور پر نفرتاور رکھے بغیر ہوئی ہے۔ 6 وہ تکوقتاُس شہر میں
* 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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تکجبرہے عدالتمقامی معاملے کا فیصلہ نہ کر دے۔ عدالتاگر اُسے بےگناہ دےقرار تو وہ وقتاُس کے
اماِم اعظم تکموتکی اُس شہر میں رہے۔ اِس کے بعد اُسے اپنے اُس شہر اور گھر واپسکو جانے اجازتکی
سےجسہے وہ فرار ہو کر آیا “ہے۔

اسرائیلیوں7 نے پناہ یہکے چنشہر لئے : نفتالی پہاڑیکے 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 قبیلےکے کا ہے اور بسن میں جولان جو منسّی قبیلےکے کا ہے چنا گیا۔

9 یہ شہر تمام اسرائیلیوں اور اسرائیل میں ہنے ر والے اجنبیوں کے لئے مقرر کئے جسگئے۔ سے بھی غیرارادی
طور پر ہلاککوئی ہوا اُسے اِن میں پناہ لینے اجازتکی تھی۔ اِن میں وہ اُس تکوقت بدلہ لینے والوں محفوظسے
رہتا تکجبتھا عدالتمقامی 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 وقتاُس َسیلا میں جمع تھے۔ یوں لاو نے کہا، رب” نے موسٰی
معرفتکی حکم دیا تھا کہ ہمیں بسنے کے لئے شہر اور یوڑوں ر کو چَرانے کے لئے دیچراگاہیں “جائیں۔ چنانچہ3
اسرائیلیوں ربنے کی باتیہ مان کر اپنے علاقوں میں سے شہر اور الـگچراگاہیں کر یوںکے لاو دیں۔دےکو

4 قرعہ ڈالا گیا تو لاوی کے قِہاتگھرانے کو اُس کے کنبوں کے مطابق پہلا حصہ مل گیا۔ پہلے ہارون کے
کنبے یہوداہ،کو شمعون اور بن یمین قبیلوںکے 13کے شہر گئے۔دیئے باقی5 قِہاتیوں کو دان، افرائیم اور مغربی منسّی
قبیلوںکے کے 10 شہر مل گئے۔

جَیرسون6 اِشکار،کوگھرانےکے آشر، نفتالی اور منسّی قبیلوںکے 13کے شہر یہگئے۔دیئے منسّی کا وہ علاقہ
تھا جو یائے در یردن مشرقکے میں ملـِک بسن میں تھا۔

مِراری7 کے گھرانے کو اُس کنبوںکے مطابقکے 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 نواحو کی دیں۔دےچراگاہیں ویسا

ہی ہوا ربجیسا نے موسٰی معرفتکی حکم دیا تھا۔
قِہات کے گھرانے کے شہر

قرعہ9-10 لتے لاویوقتڈا کے قِہاتگھرانے میں ہارونسے کے کنبے پہلاکو گیا۔ملحصہ اُسے یہوداہ اور
شمعون کے قبیلوں کے یہ شہر دیئے :گئے 11 پہلا شہر عناقیوں باپکے کا شہر یَت قِر اربع تھا جو یہوداہ پہاڑیکے
علاقے میں ہے جساور کا موجودہ نام حبرون ہے۔ اُس کی چراگاہیں بھی دی گئیں، لیکن12 حبرون کے ارد
گرد کی آبادیاں کالبکھیتاور بن یفُنّہ ملـکیتکی رہے۔ ہارون13 کے کنبے کا یہ شہر پناہ کا شہر بھی جستھا
میں ہر شخصوہ پناہ لے سکتا جستھا غیرارادیکوئیسے طور ہلاکپر ہوا تھا۔ اِس کے علاوہ ہارون کے کنبے
کو لِبناہ، 14 یتیر، اِستموع، 15 َحولون، دبیر، 16 عین، یوطہ اور بیت شمس کے شہر بھی مل گئے۔ اُسے یہوداہ اور
شمعون کے قبیلوں کے کُل 9 شہر اُن کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔ 17-18 اِن کے علاوہ بن یمین کے قبیلے کے چار
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شہر اُس کی ملـکیت میں آئے یعنی ِجبعون، ِجبع، عنتوت اور علمون۔ غرض19 ہارون کے کنبے کو 13 شہر اُن
کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔ لاوی20 کے قبیلے کے قِہاتگھرانے کے باقی کنبوں کو قرعہ لتے ڈا وقت افرائیم
کے قبیلے کے شہر مل گئے۔ 21 اِن میں افرائیم کے پہاڑی علاقے کا شہر ِسکم شامل جستھا میں ہر شخصوہ پناہ
لے سکتا جستھا سے غیرارادیکوئی طور ہلاکپر ہوا تھا، پھر جزر، 22 قبضیم بیتاور َحورون۔ اِن چار شہروں
کی چراگاہیں بھی مل گئیں۔ دان23-24 قبیلےکے نے بھی اُنہیں چار شہر اُن کی سمیتچراگاہوں دیئے یعنی اِلتقِہ،
ِجبّتون، ایالون رِمّون۔جاتاور منسّی25 اُنہیںسےحصےمغربیکے دو تعنکشہر رِمّونجاتاور اُن چراگاہوںکی
سمیت مل گئے۔ قِہاتغرض26 کے باقی کنبوں کو کُل 10 شہر اُن کی سمیتچراگاہوں ملے۔

جَیرسون کے گھرانے کے شہر
لاوی27 قبیلےکے کے جَیرسونگھرانے کو منسّی کے مشرقی حصے کے دو شہر اُن کی سمیتچراگاہوں دیئے

:گئے میںجسجولانمیںبسنملـِک ہر پناہشخصوہ لے سکتا غیرارادیکوئیسےجستھا طور ہلاکپر ہوا تھا،
اور بعستراہ۔ 28-29 اِشکار کے قبیلے نے اُسے چار شہر اُن کی سمیتچراگاہوں :دیئے قِسیون، یرموتدابرت، اور
عین جنیم۔ اِسی30-31 طرح اُسے آشر قبیلےکے بھیکے چار شہر اُن سمیتچراگاہوںکی دیئے :گئے مِسال، عبدون،
ِخلقت اور رحوب۔ 32 نفتالی کے قبیلے نے تین شہر اُن کی چراگاہوں سمیت :دیئے گلیل جسقادسکا میں ہر
شخصوہ پناہ لے سکتا تھا جس سے کوئی غیرارادی طور ہلاکپر ہوا تھا، پھر حمّات دور اور قرتان۔ غرض33
جَیرسون کے گھرانے کو 13 شہر اُن کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔

مِراری کے گھرانے کے شہر
اب34-35 رہ گیا لاوی قبیلےکے کا گھرانا مِراری۔ اُسے زبولون قبیلےکے کے چار شہر اُن کی سمیتچراگاہوں

مل :گئے یُقنعام، قرتاہ، دِمنہ اور نہلال۔ اِسی36-37 طرح اُسے روبن کے قبیلے کے بھی چار شہر اُن کی چراگاہوں
سمیت مل :گئے بصر، یہض، قدیمات اور مِفعت۔ 38-39 جد کے قبیلے نے اُسے چار شہر اُن کی چراگاہوں سمیت
:دیئے ملـِک ِجلعاد میںجسراماتکا ہر شخصوہ پناہ لے سکتا غیرارادیکوئیسےجستھا طور ہلاکپر ہوا
تھا، پھر محنائم، اورحسبون یعزیر۔ مِراریغرض40 کے گھرانے کو 12کُل شہر اُن گئے۔ملسمیتچراگاہوںکی

اسرائیل41 مختلفکے علاقوں میں جو یوں لاو کے شہر اُن کی سمیتچراگاہوں تھے اُن کی کُل تعداد 48 تھی۔
42 ہر شہر کے ارد گرد چراگاہیں تھیں۔

الله نے اپنا وعدہ پورا کیا
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 تھا۔ اُسی کی مدد سے اسرائیلی تمام دشمنوں پر غالب آئے تھے۔
45 جو ربوعدےاچھے اسرائیلنے سے کئے تھے اُن میں ایکسے بھی نامکمل نہ رہا بلـکہ سب پورےسبکے
ہو گئے۔

22
مشرقی قبیلوں کو واپسگھر جانے اجازتکی
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1 پھر یشوع نے روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے مردوںکے کو پاساپنے بُلا کر 2 کہا، جو” بھی ربحکم

کے خادم موسٰی آپنے کو دیا تھا اُسے آپ نے پورا کیا۔ اور آپ نے میری ہر بات مانی ہے۔ آپ3 نے کافی
عرصے تکآجسے اپنے بھائیوں ترککو نہیں کیا بلـکہ بالکل وہی کچھ کیا ہے ربجو مرضیکی تھی۔ رباب4
آپ کے خدا آپنے بھائیوںکے کو دےملـکموعودہ دیا ہے، اور وہ سلامتی ساتھکے اُس میں رہ رہے ہیں۔
اِس لئے وقتاب آ گیا ہے آپکہ اپنے واپسگھر چلے جائیں، ملـکاُس میں ربجو کے خادم موسٰی آپنے
کو یائے در یردن کے دےپار دیا ہے۔ لیکن5 خبردار، احتیاط سے اُن ہدایات 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
ساتھکے لپٹے رہیں، پورےاور دل و جان اُسسے خدمتکی “کریں۔ یہ6 کہہ کر یشوع دےبرکتاُنہیںنے 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 در یردن مغربکے میں جہاں باقی قبیلے آباد ہوئے تھے۔ منسّی کے مردوں رُخصتکو
وقتکرتے یشوع نے اُنہیں دےبرکت کر 8 کہا، بڑیآپ” دولت کے ساتھ اپنے لوٹگھر رہے آپہیں۔ کو
بڑے یوڑ، ر سونا، چاندی، لوہا اور بہت کپڑےسے مل گئے آپجبہیں۔ اپنے گھر پہنچیں گے تو ماِل غنیمت
اُن کے ساتھ بانٹیں جو گھر میں رہ گئے “ہیں۔

9 پھر روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے مردکے باقی اسرائیلیوں کو َسیلا میں چھوڑ ملـِککر ِجلعاد طرفکی
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 مطابقکے آباد ہوئے تھے جو اُس نے موسٰی معرفتکی دیا تھا۔

مشرقی قبیلے قربان گاہ بنا لیتے ہیں
10 یہ مرد چلتے چلتے یائے در یردن مغربکے ایکمیں جگہ جسپہنچے کا نام گلیلوت تھا۔ وہاں یعنی ملـِک

کنعان میں ہی اُنہوں ایکنے بڑی اور شاندار قربان گاہ بنائی۔ اسرائیلیوں11 کو خبر دی گئی، روبن،” جد اور
منسّی کے آدھے قبیلے نے کنعان کی سرحد پر گلیلوت میں قربان گاہ بنا لی ہے۔ یہ قربان گاہ یائے در یردن کے
مغرب میں ہمارےیعنی ہی علاقے میں “!ہے

اسرائیلتب12 جماعتپوریکی مشرقی قبیلوں سے لڑنے کے لئے َسیلا میں جمع ہوئی۔ لیکن13 پہلے اُنہوں نے
اِلی عزر امام کے فینحاسبیٹے کو ملـِک ِجلعاد کو بھیجا جہاں روبن، جد اور منسّی کا آدھا قبیلہ آباد تھے۔ اُس14
کے ساتھ 10 آدمی یعنی ہر مغربی قبیلے ایککا نمائندہ تھا۔ ایکہر اپنے آبائی گھرانے اور کنبے کا سربراہ تھا۔
15 ِجلعاد میں پہنچ کر اُنہوں نے مشرقی قبیلوں باتسے کی۔ 16 رب” کی پوری جماعت آپ سے پوچھتی ہے کہ
اسرائیلآپ کے خدا سے کیوںبےوفا ہو گئے آپہیں؟ ربنے سے اپنا منہ پھیر کر یہ قربان گاہ کیوں بنائی ہے؟
اِس آپسے ربنے سرکشیسے کی ہے۔ 17 کیا یہ کافی نہیں تھا کہ ہم سے فغور کے بُت کی پوجا کرنے کا گناہ
سرزد ہوا؟ ہم تو آج پورےتک طور پر اُس گناہ پاکسے صاف نہیں ہوئے گو اُس وقت رب کی جماعت کو
وبا صورتکی میں سزا مل گئی تھی۔ 18 تو پھر آپ کیا کر رہے آپہیں؟ ربدوبارہ سے اپنا منہ پھیر کر دُور ہو
رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ آج رب سے سرکشی کریں تو کل وہ اسرائیل کی پوری جماعت کے ناراضساتھ ہو
گا۔ 19 آپاگر سمجھتے ہیں آپکہ ناپاکملـککا ہے آپاور اِس لئے اُس ربمیں نہیںخدمتکی کر سکتے تو
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ربپاسہمارے ملـککے میں آئیں ربجہاں سکونتکی گاہ ہے، اور ہماری زمینوں شریکمیں ہو جائیں۔
لیکن رب سے یا ہم سے سرکشی مت کرنا۔ ہمارےرب خدا کی قربان گاہ کے علاوہ اپنے لئے کوئی اَور قربان
گاہ نہ !بنائیں 20 کیا اسرائیل جماعتپوریکی پر الله نازلغضبکا نہ عکنجبہوا بن زارح نے غنیمتماِل میں
چوریکچھسے کیا ربجو کے لئے مخصوص تھا؟ اُس کے گناہ کی تکاُسصرفسزا ہی محدود نہ رہی بلـکہ اَور
ہلاکبھی “ہوئے۔

21 روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے مردوںکے اسرائیلینے کنبوں سربراہوںکے جوابکو دیا، رب”22
قادرِ مطلق خدا، ہاں رب قادرِ مطلق خدا حقیقت جانتا ہے، اور اسرائیل بھی یہ بات جان !لے نہ سرکشہم
ہوئے ہیں، ربنہ بےوفا۔سے اگر بولیںجھوٹہم تو آج ہمیںہی مار !ڈالیں ہم23 یہنے قربان گاہ اِس لئے نہیں
بنائی ربکہ سے دُور ہو جائیں۔ ہم اُس پر کوئی بھی قربانی چڑھانا نہیں ہتے، چا نہ بھسم ہونے والی قربانیاں، نہ
غلہ 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 ہمکہ ڈرتے ہیں مستقبلکہ آپدنکسیمیں کی ہماریاولاد اولاد
سے کہے، آپ’ ربکا اسرائیل کے خدا کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ 25 آخر رب ہمارےنے اور آپ کے درمیان
یائے در یردن کی سرحد مقرر کی ہے۔ آپچنانچہ ربکو عبادتکی کرنے کا ‘!نہیںحقکوئی ایسا کرنے سے
آپ کی اولاد ہماری اولاد ربکو خدمتکی کرنے سے روکے گی۔ 26 یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ قربان گاہ
بنائی، بھسم ہونے والی قربانیاں یا ذبح کوئیکی اَور قربانی چڑھانے کے لئے نہیں 27 آپبلـکہ کو اور آنے والی نسلوں
باتاِسکو کی یاد دلانے کے لئے ہمیںکہ رببھی میںخیمےکے بھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح قربانیاںکی اور
سلامتی کی قربانیاں چڑھانے کا حق ہے۔ یہ قربان ہمارےگاہ اور آپ کے درمیان گواہ رہے آپابگی۔ کی
اولاد کبھی بھی ہماری اولاد سے نہیں کہہ سکے گی، آپ’ ربکو جماعتکی حاصلحقوقکے ‘نہیں۔ 28 اور
اگر وہ وقتکسی یہ کرےبات تو ہماری اولاد کہہ سکے گی، یہ’ قربان گاہ دیکھیں ربجو کی قربان گاہ کی
ہوبہو نقل باپہمارےہے۔ دادا نے اِسے بنایا تھا، لیکن اِس لئے نہیں کہ ہم اِس پر بھسم ہونے والی قربانیاں اور
ذبح قربانیاںکی چڑھائیں آپبلـکہ کو اور ہمیں گواہی دینے کے لئے ملہمیںکہ عبادتکیربکر کرنے حقکا
‘ہے۔ حالات29 کبھی بھی تکیہاں نہ پہنچیں کہ ربہم سرکشیسے کر کے اپنا منہ اُس سے پھیر لیں۔ نہیں،
ہم نے یہ قربان گاہ بھسم ہونے والی قربانیاں، غلہ کی نذریں اور ذبح کی قربانیاں چڑھانے کے لئے نہیں بنائی۔ ہم
ربصرف اپنے خدا سکونتکی گاہ کے منے سا کی قربان گاہ پر ہی اپنی پیشقربانیاں کرنا ہتے چا “ہیں۔

فینحاسجب30 اور اسرائیلی جماعت کے کنبوں کے سربراہوں 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 ربکہ آئندہ بھی
ہمارے درمیان رہے گا، آپکیونکہ اُس سے نہیںبےوفا ہوئے آپہیں۔ اسرائیلیوںنے ربکو کی سزا سے بچا
لیا “ہے۔

اِس32 فینحاسبعدکے اور باقی اسرائیلی سردار روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے ملـِککو ِجلعاد میں چھوڑ
کر ملـِک کنعان لوٹمیں آئے۔ وہاں اُنہوں کچھسبنے بتایا جو ہوا تھا۔ باقی33 اسرائیلیوں کو باتیہ پسند آئی،
اور وہ الله کی تمجید کر کے روبن اور جد جنگسے کرنے اور اُن کا علاقہ تباہ کرنے ارادےکے سے باز آئے۔
روبن34 اور جد قبیلوںکے نے نئی قربان گاہ کا نام گواہ رکھا، کیونکہ اُنہوں نے کہا، یہ” قربان ہمارےگاہ اور
دوسرے قبیلوں درمیانکے گواہ ہے ربکہ ہمارا بھی خدا “ہے۔
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یشوع آخریکی نصیحتیں
اب1 اسرائیلی کافی دیر سے سلامتی سے ملـکاپنے میں ہتے ر تھے، ربکیونکہ نے اُنہیں ارد گرد کے دشمنوں

کے حملوں سے محفوظ رکھا۔ جب یشوع بہت بوڑھا ہو گیا تھا 2 تو اُس نے اسرائیل کے تمام بزرگوں، سرداروں،
قاضیوں اور نگہبانوں کو 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۔
یاد4 رکھیں مَیںکہ مشرقنے میں یائے در یردن سے لے مغربکر میں تکسمندر آپملـکسارا قبیلوںکے میں
تقسیم کر دیا سیبہتہے۔ قوموں پر مَیں فتحنے پائی، لیکن تکابایکچند باقی رہ گئی ہیں۔ آپربلیکن5
کا آپخدا کے آگے آگے چلتے ہوئے اُنہیں بھی نکال کر دےبھگا آپگا۔ اُن کی زمینوں پر قبضہ کر لیں جسگے
آپربطرح کے خدا نے وعدہ کیا ہے۔

ہمتپوریاب6 سے باتہر پر عمل کریں جو موسٰی شریعتکی کتابکی میں لـکھی ہوئی ہے۔ نہ دائیں اور نہ
طرفبائیں ہٹیں۔ 7 اُن دیگر قوموں سے مترشتہ باندھنا ملـکتکابجو میں باقی رہ گئی ہیں۔ اُن بُتوںکے کے
نام اپنی زبان پر نہ لانا، نہ اُن کے نام لے کر قَسم کھانا۔ نہ اُن خدمتکی کرنا، نہ اُنہیں سجدہ کرنا۔ رب8 اپنے خدا
ساتھکے یوں لپٹے تکآجطرحجسرہنا لپٹے رہے ہیں۔

رب9 آپنے کے آگے آگے چل بڑیبڑیکر طاقتاور 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۔ 11 چنانچہ سنجیدگی سے دھیان دیں ربآپکہ اپنے خدا سے
پیار کریں، آپکیونکہ کی زندگی اِسی پر منحصر ہے۔ 12 آپاگر اُس سے دُور ہو کر اُن دیگر قوموں لپٹسے جائیں
ملـکتکابجو میں باقی ہیں اور اُن ساتھکے باندھیںرشتہ 13 آپربتو کا ًخدا یقینا اِن قوموں آپکو آگےکے
سے نہیں نکالے گا۔ اِس کے بجائے یہ آپ کو پھنسانے کے لئے پھندا اور جال بنیں گے۔ ًیہ یقینا آپ 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۔

آج14 مَیں وہاں جا رہا ہوں کسیجہاں دنکسینہ دنیا کے شخصہر کو جانا ہوتا آپلیکنہے۔ پورےنے
جانسےجانودل لیا بھیجوکہہے آپربوعدہ کے ساتھکےآپنےخدا کیا وہ پورا بھیایکہے۔ہوا ادھورا
نہیں رہ گیا۔ ربطرحجسلیکن15 نے ہر وعدہ پورا کیا ہے بالکل اُسی طرح وہ تمام آفتیں آپ پر کرےنازل گا
جن بارےکے میں اُس آپنے کو خبردار کیا ہے آپاگر اُس کے تابع نہ رہیں۔ پھر آپوہ کو اُس ملـکاچھے
میں سے دےمٹا گا جو اُس آپنے دےکو دیا ہے۔ 16 اگر آپ اُس عہد کو توڑیں جو اُس آپنے کے ساتھ
باندھا ہے اور دیگر معبودوں کی پوجا کر کے اُنہیں سجدہ کریں تو پھر رب کا پورا آپغضب پر نازل ہو گا اور آپ
جلد ہی اُس ملـکاچھے میں مٹسے جائیں گے جو اُس آپنے دےکو دیا “ہے۔

24
الله اور اسرائیل درمیانکے عہد کی تجدید

1 پھر یشوع نے اسرائیل کے تمام قبیلوں کو ِسکم شہر میں جمع کیا۔ اُس نے اسرائیل کے بزرگوں، سرداروں،
قاضیوں اور نگہبانوں کو بُلایا، اور وہ مل کر الله کے حاضرحضور ہوئے۔
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2 پھر یشوع اسرائیلی قوم مخاطبسے ہوا۔ اسرائیلرب” کا خدا فرماتا ہے، قدیم’ زمانے باپتمہارےمیں دادا

یائے فراتدر کے پار بستے اور دیگر معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم اور نحور باپکا تارح بھی وہاں آباد تھا۔
لیکن3 باپتمہارےمَیں ابراہیم کو وہاں سے لے کر یہاں لایا اور پورےاُسے ملـِک کنعان میں سے گزرنے دیا۔
مَیں نے اُسے بہت اولاد دی۔ مَیں نے اُسے اسحاق دیا 4 اور اسحاق 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 بڑیپر نازلمصیبتیں کر تمہیںکے وہاں نکالسے
لایا۔ 6 چلتے باپتمہارےچلتے دادا بحرِ ُلزم ق پہنچ گئے۔ لیکن مصری اپنے رتھوں اور گھڑسواروں سے اُن تعاقبکا
کرنے لـگے۔ تمہارے7 باپ دادا نے مدد کے لئے رب کو پکارا، اور مَیں نے اُن کے اور مصریوں کے درمیان
اندھیرا پیدا کیا۔ مَیں سمندر اُن پر چڑھا لایا، اور وہ اُس میں غرق ہو تمہارےگئے۔ 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 نے تمہیں اُن یوں امور ملـککے میں پہنچایا

جو یائے در یردن مشرقکے میں آباد تھے۔ گو اُنہوں نے تم جنگسے کی، لیکن مَیں نے تمہارےاُنہیں ہاتھ میں
کر تمہارےدیا۔ آگے آگے چل کر مَیں نے اُنہیں نیست و نابود کر دیا، اِس لئے تم اُن ملـککے پر قبضہ کر سکے۔
موآب9 کے بادشاہ بلق بن صفور بھینے اسرائیل کے جنگساتھ چھیڑی۔ اِس مقصد تحتکے اُس نے بلعام بن
بعور کو بُلایا تاکہ وہ تم پر لعنت 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 اور خلافتمہارےیبوسی لڑتے لیکنرہے، مَیں تمہارےاُنہیںنے قبضے میں کر
دیا۔ مَیں12 تمہارےنے آگے زنبور بھیج دیئے جنہوں یوںنے امور کے دو بادشاہوں ملـککو نکالسے دیا۔
یہ سب تمہاریکچھ اپنی تلوار اور کمان سے نہیں ہوا میرےبلـکہ ہی ہاتھ سے۔ مَیں13 نے تمہیں بیج بونے کے

لئے جسےدیزمین تیار کرنے کے لئے محنتتمہیں نہ کرنی پڑی۔ مَیں تمہیںنے شہر دیئے تمہیںجو تعمیر کرنے نہ
پڑے۔ اُن میں رہ کر تم انگور اور زیتون ایسےکے باغوں کا پھل کھاتے ہو جو تم نہیںنے لگائے “۔‘تھے

یشوع14 باتنے جاری رکھتے ہوئے کہا، ربچنانچہ” خوفکا مانیں اور پوری وفاداری کے ساتھ اُس کی
خدمت کریں۔ اُن بُتوں نکالکو پھینکیں جن کی آپپوجا باپکے دادا یائے فراتدر کے پار اور مصر میں کرتے
ربابرہے۔ ہی !کریںخدمتکی لیکن15 رباگر خدمتکی آپکرنا کو بُرا لـگے تو آج ہی فیصلہ کریں کہ
کریںخدمتکیکس گے، اُن دیوتاؤں کیجنکی آپپوجا باپکے دادا یائےنے فراتدر پارکے کی یا یوں امور
دیوتاؤںکے ملـککےجنکی آپمیں رہ لیکنہیں۔رہے تکجہاں میرا خاندانمیرےاور تعلقکا ربہمہے
ہی خدمتکی کریں “گے۔

16 عوام جوابنے دیا، ایسا” کبھی نہ ہو کہ ربہم ترککو کر کے دیگر معبودوں کی پوجا کریں۔ رب17
ہمارا خدا ہمارےہی باپ دادا کو مصر کی غلامی سے نکال لایا اور ہماری آنکھوں کے منے سا ایسے عظیم نشان
پیش جبکئے۔ ہمیں بہت قوموں میں سے گزرنا پڑا تو اُسی نے وقتہر ہماری حفاظت کی۔ 18 اور رب ہی نے
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ہمارے آگے آگے چل کر ملـکاِس میں آباد یوں امور اور باقی قوموں کو نکال دیا۔ ہم بھی اُسی خدمتکی کریں
گے، کیونکہ وہی ہمارا خدا “!ہے

19 یہ سن کر یشوع نے کہا، ربآپ” خدمتکی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ قدوسوہ اور غیور خدا ہے۔ وہ
آپ کی سرکشی اور گناہوں معافکو کرےنہیں گا۔ بےشک20 آپوہ پر مہربانی کرتا رہا ہے، لیکن اگر آپ
رب ترککو کر کے اجنبی معبودوں کی پوجا کریں تو آپوہ خلافکے ہو آپکر پر بلائیں لائے گا آپاور کو
نیست و نابود دےکر “گا۔

لیکن21 اسرائیلیوں اصرارنے جی”کیا، نہیں، کریںخدمتکیربہم “!گے 22 پھر یشوع نے خودآپ”کہا،
اِس کے گواہ ہیں آپکہ ربنے خدمتکی کرنے کا فیصلہ کر لیا اُنہوں“ہے۔ جوابنے دیا، جی” ہاں، ہم
اِس کے گواہ “!ہیں یشوع23 نے کہا، تو” پھر اپنے درمیان موجود بُتوں کو تباہ کر دیں اور اپنے دلوں ربکو
اسرائیل کے خدا تابعکے “رکھیں۔ عوام24 یشوعنے سے کہا، ربہم” اپنے خدا کریںخدمتکی گے اور اُسی
کی سنیں “گے۔

25 اُس دن یشوع نے اسرائیلیوں کے لئے رب سے عہد باندھا۔ وہاں ِسکم میں اُس نے اُنہیں احکام اور قواعد
دے کر 26 الله شریعتکی کتابکی درجمیں کئے۔ پھر اُس ایکنے بڑا پتھر لے کر اُسے بلوطاُس کے میںسائے
کھڑا کیا ربجو کے مقدِس پاسکے 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۔ آپاگر کبھی الله کا انکار کریں تو یہ آپ کے
خلاف “گا۔دےگواہی

28 پھر یشوع اسرائیلیوںنے کو فارغ کر دیا، اور ایکہر اپنے اپنے قبائلی علاقے میں چلا گیا۔
یشوع اور اِلی عزر کا انتقال

کچھ29 دیر کے رببعد کا خادم یشوع بن نون فوت ہوا۔ اُس کی عمر 110 سال تھی۔ 30 اُسے اُس کی موروثی
زمین میں دفنایا گیا، تِمنتیعنی سِرح میں جو افرائیم پہاڑیکے علاقے جعسمیں پہاڑ شمالکے میں ہے۔

یشوعتکجب31 اور بزرگوہ زندہ جنہوںرہے اپنینے آنکھوں کچھسبسے دیکھا تھا ربجو اسرائیلنے
کے لئے کیا تھا رباسرائیلتکوقتاُس کا وفادار رہا۔

مصر32 کو وقتچھوڑتے اسرائیلی یوسف کی ہڈیاں اپنے ساتھ لائے تھے۔ اب اُنہوں نے اُنہیں ِسکم شہر کی
اُس زمین میں دفن کر دیا یعقوبجو نے ِسکم باپکے حمور کی اولاد چاندیسے کے َسو ِسکوں کے بدلے خرید
لی تھی۔ یہ یوسفزمین کی اولاد وراثتکی میں آ گئی تھی۔

اِلی33 عزر بن ہارون بھی فوت ہوا۔ اُسے ِجبعہ میں دفنایا گیا۔ افرائیم پہاڑیکے علاقے کا یہ شہر اُس کے بیٹے
فینحاس کو دیا گیا تھا۔
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قُضاۃ
جنوبی کنعان پر مکمل قابو نہیں پایا جاتا

یشوع1 موتکی کے بعد اسرائیلیوں ربنے سے پوچھا، کون” سا قبیلہ پہلے نکل کر کنعانیوں پر حملہ “کرے؟
رب2 جوابنے دیا، یہوداہ” کا قبیلہ شروع کرے۔ مَیں ملـکنے کو اُن قبضےکے میں کر دیا “ہے۔

تب3 یہوداہ کے قبیلے نے اپنے بھائیوں شمعون کے قبیلے سے کہا، ہمارےآئیں،” ساتھ نکلیں تاکہ ہم مل کر
کنعانیوں کو اُس علاقے نکالسے دیں جو قرعہ نے یہوداہ قبیلےکے کے لئے مقرر کیا اِسہے۔ کے بدلے ہم بعد
آپمیں کی کریںمدد آپجبگے اپنے علاقے پر قبضہ کرنے کے لئے نکلیں “گے۔ شمعونچنانچہ مردکے یہوداہ
کے ساتھ نکلے۔ جب4 یہوداہ نے دشمن پر حملہ کیا تو رب نے کنعانیوں اور یوں فرِزّ کو اُس کے قابو میں کر دیا۔
بزق پاسکے اُنہوں نے اُنہیں شکست دی، گو اُن کے کُل 10,000 آدمی تھے۔

وہاں5 اُن کا ایکمقابلہ بادشاہ سے جسہوا کا نام ادونی بزق تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ کنعانی اور فرِزّی
ہار ہیںگئے تو6 وہ فرار لیکنہوا۔ اسرائیلیوں اُسنے تعاقبکا کر اُسےکے پکڑ لیا اور اُس ہاتھوںکے پیروںاور کے
انگوٹھوں لیا۔کاٹکو بزقادونیتب7 نے مَیں”کہا، خودنے بادشاہوںستر ہاتھوںکے اور پیروں انگوٹھوںکے
کو کٹوایا، اور اُنہیں میری میز گرےنیچےکے ہوئے کھانے ٹکڑےردیکے جمع کرنے ابپڑے۔ الله مجھے اِس
کا دےبدلہ رہا “ہے۔ اُسے یروشلم لایا گیا جہاں وہ مر گیا۔

یہوداہ8 مردوںکے نے یروشلم پر بھی حملہ کیا۔ اُس پر فتح پا اُنہوںکر اُسنے باشندوںکے کو تلوار سے مار ڈالا
اور شہر کو جلا دیا۔ اِس9 کے بعد وہ آگے بڑھ کر اُن کنعانیوں سے لڑنے لـگے پہاڑیجو علاقے، نجبدشِت اور
مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے میں ہتے ر تھے۔ اُنہوں10 نے حبرون شہر پر حملہ کیا جو پہلے یَت قِر اربع کہلاتا تھا۔
وہاں اُنہوں نے سیسی، اخی مان اور تلمی کی فوجوں شکستکو دی۔ 11 پھر وہ آگے دبیر کے باشندوں سے لڑنے
چلے گئے۔ دبیر کا پرانا نام یَت قِر ِسفر تھا۔

کالب12 نے کہا، جو” یَت قِر ِسفر پر فتح پا کر قبضہ کرے گا اُس کے ساتھ مَیں اپنی بیٹی عکسہ کا رشتہ
باندھوں “گا۔ کالب13 کے چھوٹے بھائی غُتنی ایل بن قنز نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ کالبچنانچہ نے اُس کے ساتھ
اپنی بیٹی شادیکیعکسہ دی۔کر عکسہجب14 ایلغُتنی ہاںکے تھیرہیجا تو اُس اُسےنے اُبھارا کہ کالبوہ
کھیتکوئیسے پانے درخواستکی اچانککرے۔ وہ سےگدھے اُتر کالبگئی۔ نے باتکیا”پوچھا، “ہے؟
عکسہ15 جوابنے جہیز”دیا، کے لئے ایکمجھے چیز آپنوازیں۔سے مجھےنے میںنجبدشِت دیدےزمین
ابہے۔ مجھے چشمے دےبھی “دیجئے۔ کالبچنانچہ نے اُسے اپنی ملـکیت 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 ُسسرکے یترو کی اولاد وہاں۔(تھے وہ میںنجبدشِت عراد شہر دوسرےقریبکے
لوگوں درمیانکے ہی آباد 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 کے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اِس لئے اُس کا نام حُرمہ یعنی الله کے لئے تباہی پڑا۔
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18 پھر یہوداہ فوجیوںکے نے اسقلونغزہ، اور عقرون شہروںکے پر اُن گردکے نواحو فتحسمیتآبادیوںکی پائی۔
رب19 اُن کے ساتھ تھا، اِس لئے وہ پہاڑی علاقے پر قبضہ کر لیکنسکے۔ وہ سمندر کے ساتھ کے میدانی علاقے
میں آباد لوگوں نکالکو نہ سکے۔ وجہ یہ تھی کہ اِن لوگوں پاسکے لوہے رتھکے تھے۔ 20 موسٰی وعدےکے کے
کالبمطابق حبرونکو ملشہر گیا۔ اُس اُسنے میں عناقسے تینکے بیٹوں کو اُن نکالسمیتگھرانوںکے دیا۔

لیکن21 بن یمین کا قبیلہ یروشلم کے ہنے ر والے یبوسیوں کو نکال نہ سکا۔ تکآج یبوسی وہاں بن یمینیوں کے
ساتھ آباد ہیں۔

شمالی کنعان پر مکمل قابو نہیں پایا جاتا
22 -23 افرائیم اور منسّی بیتقبیلےکے ایل پر قبضہ کرنے کے لئے نکلے ایلبیت) کا پرانا نام لُوز جب۔(تھا

اُنہوں نے اپنے جاسوسوں کو شہر تفتیشکی کرنے کے لئے بھیجا تو رب اُن کے ساتھ تھا۔ 24 اُن کے جاسوسوں
ایکملاقاتکی آدمی سے ہوئی جو شہر نکلسے رہا تھا۔ اُنہوں اُسنے سے کہا، ہمیں” شہر میں داخل ہونے کا
راستہ دکھائیں تو آپہم پر رحم کریں “گے۔ اُس25 اُنہیںنے اندر جانے کا راستہ دکھایا، اور اُنہوں نے اُس میں
گھس کر تمام باشندوں کو تلوار سے مار ڈالا سوائے مذکورہ آدمی اور اُس خاندانکے کے۔ بعد26 میں وہ ِحتّیوں
ملـککے میں گیا جہاں اُس ایکنے شہر تعمیر کر کے اُس کا نام لُوز رکھا۔ یہ نام تکآج رائج ہے۔

لیکن27 منسّی نے ہر شہر باشندےکے نہ بیتنکالے۔ شان، تعنک، دور، اِبلیعام، مجِّدو اور اُن گردکے نواحو
کی آبادیاں رہ گئیں۔ پورےکنعانی عزم ساتھکے اُن میں ٹکے رہے۔ بعد28 اسرائیلجبمیں بڑھطاقتکی گئی
تو اِن کنعانیوں کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔ لیکن اسرائیلیوں نے وقتاُس بھی ملـکاُنہیں سے نہ نکالا۔

اِسی29 طرح افرائیم کے قبیلے بھینے جزر باشندوںکے کو نہ نکالا، اور یہ کنعانی اُن درمیانکے آباد رہے۔
زبولون30 کے قبیلے نے بھی قطرون اور نہلال کے باشندوں کو نہ نکالا بلـکہ یہ اُن کے درمیان آباد رہے، البتہ

اُنہیں بیگار میں کام کرنا پڑا۔
31 آشر کے قبیلے نے نہ عّکو کے باشندوں کو نکالا، نہ صیدا، احلاب، اکزیب، حلبہ، افیق یا رحوب کے

باشندوں کو۔ اِس32 وجہ آشرسے لوگکے کنعانی باشندوں درمیانکے ہنے ر لـگے۔
33 نفتالی کے قبیلے شمسبیتنے اور بیت عنات کے باشندوں کو نہ نکالا بلـکہ وہ بھی کنعانیوں کے درمیان

ہنے ر لـگے۔ شمسبیتلیکن عناتبیتاور باشندوںکے کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔
دان34 قبیلےکے نے میدانی علاقے پر قبضہ کرنے کوششکی تو کی، لیکن یوں امور اُنہیںنے آنے نہ دیا بلـکہ

پہاڑی تکعلاقے محدود رکھا۔ پورےاموری35 عزم حرِسساتھکے پہاڑ، ایالون اور ٹکےمیںسعلبیم لیکنرہے۔
جب افرائیم اور منسّی طاقتکی بڑھ گئی تو یوں امور کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔

یوں36 امور کی سرحد درۂ عقربیم سے لے کر سلع تکپرےسے تھی۔
2

رب کا فرشتہ اسرائیل ملامتکو کرتا ہے
رب1 کا فرشتہ ِجلجال چڑھسے کر بوکیم پہنچا۔ وہاں اُس اسرائیلیوںنے سے کہا، مَیں” تمہیں مصر نکالسے

کر ملـکاُس میں جسلایا کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا تمہارےکر باپ دادا سے کیا تھا۔ اُس وقت مَیں نے کہا
کہ تمہارےمَیں ساتھ اپنا عہد کبھی نہیں توڑوں گا۔ 2 اور مَیں نے حکم دیا، ملـکاِس’ کی قوموں کے ساتھ عہد
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مت باندھنا بلـکہ اُن کی قربان گاہوں کو گرا لیکن‘دینا۔ تم میرینے نہ سنی۔ یہ تم نے کیا کِیا؟ اِس3 لئے اب مَیں
تمہیں بتاتا ہوں کہ مَیں تمہارےاُنہیں آگے سے نہیں نکالوں گا۔ تمہارےوہ پہلوؤں میں کانٹے بنیں گے، اور اُن کے
تمہارےدیوتا لئے پھندا بنے رہیں “گے۔

رب4 کے فرشتے کی باتیہ سن کر روئے۔خوباسرائیلی یہی5 وجہ ہے اُسکہ جگہ کا نام بوکیم یعنی رونے
والے پڑ گیا۔ پھر اُنہوں نے ربوہاں کے پیشقربانیاںحضور کیں۔

اسرائیل بےوفا ہو جاتا ہے
6 یشوع کے قوم کو رُخصت کرنے کے بعد ایکہر قبیلہ اپنے علاقے پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا تھا۔

تکجب7 یشوع اور بزرگوہ زندہ رہے جنہوں نے وہ عظیم کام دیکھے ہوئے تھے ربجو نے اسرائیلیوں کے
لئے کئے تھے اُس تکوقت اسرائیلی رب کی وفاداری خدمتسے کرتے رہے۔ 8 پھر رب کا خادم یشوع بن نون
انتقال کر گیا۔ اُس کی عمر 110 سال تھی۔ 9 اُسے تِمنت حرِس میں اُس کی اپنی موروثی زمین میں دفنایا گیا۔ یہ)
شہر افرائیم پہاڑیکے علاقے جعسمیں پہاڑ شمالکے میں (ہے۔

جب10 ہم عصر اسرائیلی سب مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملے تو نئی نسل اُبھر آئی جو نہ تو رب کو جانتی،
نہ اُن کاموں واقفسے تھی ربجو اسرائیلنے کے لئے کئے تھے۔ وقتاُس11 وہ ایسی حرکتیں کرنے لـگے جو
رب بُریکو لـگیں۔ اُنہوں نے بعل دیوتا کے بُتوں 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 لـگے۔ اِس ربسے غضبکا اُن پر بھڑکا، 13 کیونکہ اُنہوں نے اُس خدمتکی چھوڑ کر بعل دیوتا اور
دیویعستارات کی پوجا کی۔ رب14 یہ دیکھ کر اسرائیلیوں ناراضسے ہوا اور اُنہیں ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا
جنہوں نے اُن مالکا لُوٹا۔ اُس اُنہیںنے ارد گرد دشمنوںکے بیچہاتھکے ڈالا، اور وہ اُن کا مقابلہ کرنے قابلکے
نہ رہے۔ بھیجب15 اسرائیلی لڑنے کے لئے نکلے تو رب کا ہاتھ اُن خلافکے ًتھا۔ نتیجتا وہ ہارتے جسگئے
طرح اُس قَسمنے کھا کر فرمایا تھا۔
جب وہ اِس مصیبتبڑیطرح میں تھے 16 تو رب اُن کے درمیان قاضی پا بر کرتا جو اُنہیں لُوٹنے والوں کے ہاتھ

سے بچاتے۔ لیکن17 وہ اُن کی نہ سنتے بلـکہ زنا کر کے دیگر معبودوں کے پیچھے لـگے اور اُن کی پوجا کرتے ہتے۔ ر
گو اُن باپکے ربدادا احکامکے تابعکے رہے تھے، لیکن وہ جلدیبڑیخود اُسسے راہ جسجاتےہٹسے
پر اُن باپکے دادا چلے تھے۔ بھیجبلیکن18 وہ دشمن کے ظلم اور دباؤ تلے ہنے کرا لـگتے ربتو کو اُن ترسپر آ
جاتا، اور وہ قاضیکسی کو برپا کرتا اور اُس کی مدد کر اُنہیںکے بچاتا۔
جتنے تکعرصے قاضی زندہ رہتا اُتنی تکدیر اسرائیلی دشمنوں کے ہاتھ سے محفوظ ہتے۔ ر لیکن19 اُس کے

مرنے پر وہ دوبارہ اپنی پرانی راہوں پر چلنے لـگتے، بلـکہ جب وہ مُڑ کر دیگر معبودوں پیرویکی اور پوجا کرنے لـگتے
تو اُن کی باپروِش دادا کی روِش بُریبھیسے 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
جو مَیں نے اِس باپکے دادا سے باندھا تھا۔ یہ میری نہیں سنتی، اِس21 لئے مَیں اُن قوموں کو نہیں نکالوں گا جو
یشوع کی موت سے لے کر ملـکتکآج میں رہ گئی ہیں۔ یہ قومیں اِس میں آباد رہیں گی، 22 اور مَیں اُن سے
اسرائیلیوں کو آزما کر دیکھوں گا کہ آیا وہ باپاپنے دادا ربطرحکی کی راہ پر چلیں گے یا “نہیں۔
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23 ربچنانچہ نے اِن قوموں کو نہ یشوع کے حوالے کیا، ًنہ فورا نکالا بلـکہ ملـکاُنہیں میں ہی ہنے ر دیا۔

3
الله اسرائیل کو کنعانی قوموں سے آزماتا ہے

رب1 نے ایککئی قوموں کو ملـِک کنعان میں ہنے ر دیا تاکہ اُن تمام اسرائیلیوں کو آزمائے جو خود کنعان
کی جنگوں میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ 2 نیز، وہ نئی نسل جنگکو کرنا سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ جنگوہ
کرنے ناواقفسے تھی۔ ذیل قومیںکی میںکنعان رہ :تھیںگئی فلستی3 اُن کے پانچ حکمرانوں سمیت، تمام کنعانی،
صیدانی اور لبنان پہاڑیکے علاقے میں ہنے ر والے ِحوّی بعلجو حرمون پہاڑ سے لے کر تکحماتلبو آباد تھے۔
4 اُن ربسے اسرائیلیوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میرےیہ اُن احکام پر عمل کرتے ہیں یا
نہیں جو مَیں نے موسٰی معرفتکی اُن باپکے دادا کو دیئے تھے۔

غُتنی ایل قاضی
5 چنانچہ اسرائیلی کنعانیوں، ِحتّیوں، یوں، امور یوں، فرِزّ یوں ِحوّ اور یبوسیوں کے درمیان ہی آباد ہو گئے۔ 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 ربجو کی نظر بُریمیں ربتھیں۔ بھولکو کر اُنہوں بعلنے دیوتا یسیرتاور
دیوی خدمتکی کی۔

ربتب8 غضبکا اُن پر نازل ہوا، اور اُس اُنہیںنے مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن رِسعتَیم کے حوالے کر دیا۔
اسرائیلی آٹھ کوشنتکسال غلامکے رہے۔ اُنہوںجبلیکن9 نے مدد کے لئے رب کو پکارا تو اُس نے اُن کے
لئے نجاتایک دہندہ برپا کالبکیا۔ کے چھوٹے بھائی غُتنی ایل بن قنز اُنہیںنے دشمن ہاتھکے سے بچایا۔ اُس10
وقت غُتنی ایل ربپر روحکا نازل ہوا، اور وہ اسرائیل قاضیکا بن جبگیا۔ جنگوہ کرنے کے لئے نکلا ربتو
نے مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن رِسعتَیم کو اُس کے حوالے کر دیا، اور وہ اُس غالبپر آ گیا۔

امنتکسالچالیسمیںملـکتب11 امانو قائم ایلغُتنیجبلیکنرہا۔ بن فوتقنز ہوا تو12 اسرائیلی دوبارہ
وہ کچھ کرنے لـگے ربجو کی نظر میں بُرا تھا۔ اِس لئے اُس موآبنے کے بادشاہ عجلون اسرائیلکو غالبپر آنے
دیا۔ عجلون13 عمونیوںنے اور عمالیقیوں ملساتھکے اسرائیلیوںکر کیجنگسے اور اُسدی۔شکستاُنہیں نے
کھجوروں کے شہر پر قبضہ کیا، 14 اور اسرائیل تکسال18 اُس کی غلامی میں رہا۔

اہود قاضی کی چالاکی
اسرائیلیوں15 نے دوبارہ مدد کے لئے رب کو پکارا، اور دوبارہ اُس نجاتاُنہیںنے دہندہ عطا کیا یعنی بن یمین

کے قبیلے کا اہود بن جیرا جو بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا۔ شخصاِسی 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۔ جاتے وقت 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 پیشخراجکو کیا۔ بہتعجلون موٹا آدمی تھا۔
18 پھر اہود نے اُن آدمیوں رُخصتکو کر دیا جنہوں نے اُس کے ساتھ خراج اُٹھا کر اُسے تکدربار پہنچایا تھا۔
اہود19-20 بھی وہاں سے روانہ ہوا، لیکن ِجلجال بُتوںکے قریبکے وہ مُڑ کر عجلون واپسپاسکے گیا۔
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عجلون بالاخانے میں بیٹھا تھا یادہجو ز ٹھنڈا تھا اور اُس استعمالذاتیکے لئےکے تھا۔مخصوص اہود اندرنے جا

کر بادشاہ سے کہا، آپمیری” کے لئے خفیہ خبر “ہے۔ بادشاہ نے کہا، “!خاموش” باقی تمام کمرےحاضرین
چلےسے گئے تو اہود نے کہا، جو” آپپاسمیرےخبر کے لئے ہے وہ الله طرفکی سے “!ہے یہ سن کر عجلون
کھڑا ہونے لگا، لیکن21 اہود نے اُسی لمحے اپنے بائیں ہاتھ سے کمر کے دائیں طرف بندھی ہوئی تلوار کو پکڑ کر
اُسے میان سے نکالا اور عجلون پیٹکے میں دھنسا دیا۔ 22 تلوار اِتنی دھنس گئی کہ اُس کا دستہ بھی چربی میں
غائب ہو گیا اور اُس نوککی ٹانگوں میں سے نکلی۔ تلوار کو اُس میں چھوڑ کر 23 اہود کمرےنے کے دروازوں
کو بند کر کنڈیکے لگائی اور ساتھ کمرےوالے میں نکلسے کر چلا گیا۔

تھوڑی24 دیر بعدکے بادشاہ نوکروںکے آنے کر دیکھا دروازوںکہ لـگیکنڈیپر اُنہوںہے۔ دوسرےایکنے
رفعحاجتوہ”کہا،سے کر ہوںرہے “گے، اِس25 لئے کچھ دیر لئےکے لیکنٹھہرے۔ دروازہ نہ انتظارکھلا۔
تھکوہکرتےکرتے لیکنگئے، بادشاہبےسود، نہدروازہنے اُنہوںآخرکارکھولا۔ ڈھونڈچابینے دروازوںکر
کو کھول دیا اور دیکھا مالـککہ فرشلاشکی پر پڑی ہوئی ہے۔

نوکروں26 اہودسےوجہکیجھجکنےکے بچ نکلا ِجلجالاور بُتوںکے گزرسے کر پہنچسعیرہ محفوظوہجہاںگیا
تھا۔ وہاں27 افرائیم پہاڑیکے علاقے میں اُس نے پھونکنرسنگا دیا تاکہ اسرائیلی لڑنے کے لئے جمع ہو جائیں۔
وہ اکٹھے ہوئے اور اُس کی راہنمائی میں وادٔی یردن میں اُتر گئے۔ اہود28 میرے”بولا، پیچھے ہو لیں، کیونکہ الله
آپنے موآبدشمنکے آپکو کے حوالے کر دیا “ہے۔ چنانچہ وہ اُس پیچھےکے پیچھے وادی میں اُتر پہلےگئے۔
اُنہوں نے یائے در یردن کے مقاموںگہرےکم پر قبضہ کر کسیکے کو یا در پار کرنے نہ دیا۔ وقتاُس29 اُنہوں
موآبنے کے طاقت10,000 ور جنگاور کرنے قابلکے آدمیوں کو مار ایکڈالا۔ بھی نہ بچا۔

اُس30 دن اسرائیل موآبنے کو زیر کر دیا، اور ملـکتکسال80 میں امن و امان قائم رہا۔
قاضیشمجر

اہود31 کے دور بعدکے اسرائیل ایککا نجاتاور دہندہ اُبھر آیا، شمجر بن عنات۔ اُس بَیلنے آنکسکے سے
فلستیوں600 کو مار ڈالا۔

4
دبورہ نبیہ اور لشکر کا سردار برق

جب1 فوتاہود ہوا تو اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے لـگے ربجو نزدیککے بُری تھیں۔ اِس2-3 لئے
رب اُنہیںنے کنعان بادشاہکے یابین کے حوالے دیا۔کر یابین کا الحکومتدار تھا،حصور اور اُس 900پاسکے
لوہے رتھکے تھے۔ اُس کے لشکر کا سردار سیسرا تھا ہروستجو میںہگوئیم رہتا تھا۔ یابین اسرائیلیوںسال20نے
پر بہت ظلم کیا، اِس لئے اُنہوں نے مدد کے لئے رب کو پکارا۔

4 اُن دنوں میں دبورہ نبیہ اسرائیل کی قاضی تھی۔ اُس کا لفیدوتشوہر تھا، 5 اور وہ دبورہ’ کے ‘کھجور کے
پاس رہتی تھی جو افرائیم پہاڑیکے علاقے میں رامہ اور بیت ایل کے درمیان تھا۔ اِس درخت کے سائے میں وہ
اسرائیلیوں معاملاتکے کے فیصلے کیا کرتی تھی۔ ایک6 دن دبورہ برقنے بن ابی نوعم کو بُلایا۔ برق نفتالی کے
قبائلی علاقے کے قادسشہر میں رہتا تھا۔ دبورہ نے برق سے کہا، رب” اسرائیل کا آپخدا کو حکم دیتا ہے،
نفتالی’ اور زبولون قبیلوںکے میں مردوں10,000سے جمعکو کر کے اُن ساتھکے تبور پہاڑ پر چڑھ !جا مَیں7 یابین
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کے لشکر کے سردار سیسرا کو اُس کے رتھوں اور فوج تیرےسمیت قریب کی قیسون ندی پاسکے کھینچ لاؤں
گا۔ وہاں مَیں تیرےاُسے ہاتھ میں کر دوں “۔‘گا

برق8 جوابنے دیا، مَیں” صرف اِس صورت میں جاؤں گا آپکہ بھی ساتھ جائیں۔ آپ کے بغیر مَیں نہیں
جاؤں “گا۔ 9 دبورہ نے کہا، ٹھیک” ہے، مَیں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ لیکن اِس صورت میں آپ کو
سیسرا پر غالب آنے عزتکی حاصل نہیں ہو گی ایکبلـکہ عورت کو۔ ربکیونکہ سیسرا ایککو عورت کے
حوالے “گا۔دےکر
چنانچہ دبورہ برق کے قادسساتھ گئی۔ وہاں10 برق نے زبولون اور نفتالی کے قبیلوں کو اپنے پاس بُلا لیا۔

10,000 آدمی اُس کی راہنمائی میں تبور پہاڑ پر چلے گئے۔ دبورہ بھی ساتھ گئی۔
11 اُن دنوں ایکمیں قینی بنام ِحبر نے اپنا قادسخیمہ قریبکے ایلون ضعننیم میں لگایا ہوا تھا۔ قینی موسٰی کے

حوبابسالے کی اولاد میں سے تھا۔ لیکن دوسرےِحبر قینیوں الـگسے رہتا تھا۔
اب12 سیسرا کو اطلاع دی گئی کہ برق بن ابی نوعم فوج لے کر پہاڑ تبور پر چڑھ گیا ہے۔ 13 یہ سن کر وہ

ہروست ہگوئیم سے روانہ ہو کر اپنے رتھوں900 اور باقی لشکر کے ساتھ قیسون ندی پر پہنچ گیا۔
تب14 دبورہ برقنے باتسے حملہ”کی، کے لئے تیار ہو جائیں، ربکیونکہ آجنے ہی سیسرا آپکو کے قابو

میں کر دیا آپربہے۔ کے آگے آگے چل رہا “ہے۔ چنانچہ برق اپنے 10,000 آدمیوں کے ساتھ تبور پہاڑ سے
اُتر آیا۔ اُنہوںجب15 دشمننے پر حملہ کیا ربتو کنعانیوںنے پورےکے لشکر میں سمیترتھوں افرا تفری پیدا کر
دی۔ سیسرا اپنے رتھ سے اُتر کر پیدل ہی فرار ہو گیا۔

برق16 کے آدمیوں نے بھاگنے والے فوجیوں اور اُن کے رتھوں کا تعاقب کر کے اُن کو ہروست تکہگوئیم
مارتے ایکگئے۔ بھی نہ بچا۔

سیسرا کا انجام
17 اِتنے میں پیدلسیسرا چل کر قینی آدمی ِحبر بیویکی یاعیل خیمےکے بھاگپاسکے آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ

حصور کے بادشاہ یابین کے ِحبر کے گھرانے ساتھکے تعلقاتاچھے تھے۔ یاعیل18 خیمے نکلسے کر سیسرا سے
ملنے گئی۔ اُس نے کہا، میرےآئیں” 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 نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اُسے پلا
دیا اور اُسے دوبارہ چھپا دیا۔ 20 سیسرا درخواستنے کی، دروازے” میں کھڑی ہو !جاؤ اگر کوئی آئے اور
پوچھے کہ کیا خیمے میں کوئی ہے تو بولو کہ نہیں، کوئی نہیں “ہے۔

21 یہ کہہ کر گہریسیسرا نیند سو گیا، کیونکہ وہ نہایت تھکا ہوا تھا۔ تب یاعیل میخنے اور ہتھوڑا پکڑ لیا اور
پاؤںدبے سیسرا پاسکے جا میخکر کو اِتنے زور اُسسے کی ٹھونکمیںکنپٹی دیا میخکہ زمین دھنسمیں گئی
اور وہ مر گیا۔

22 کچھ دیر کے بعد برق سیسرا تعاقبکے میں وہاں سے گزرا۔ یاعیل خیمے سے نکل کر اُس سے ملنے آئی اور
بولی، آئیں،” مَیں آپ کو وہ آدمی دکھاتی ہوں آپجسے ڈھونڈ رہے “ہیں۔ برق اُس کے ساتھ خیمے میں داخل
ہوا تو کیا دیکھا کہ سیسرا لاشکی زمین پر پڑی ہے اور میخ اُس کی کنپٹی میں سے گزر کر زمین میں گڑ گئی ہے۔

اُس23 دن الله نے کنعانی بادشاہ یابین کو اسرائیلیوں کے منے سا زیر کر دیا۔ اِس24 کے بعد اُن طاقتکی بڑھتی
گئی جبکہ یابین کمزور ہوتا گیا اور آخرکار اسرائیلیوں ہاتھوںکے تباہ ہو گیا۔



قُضاۃ 5:1 304 قُضاۃ 5:16
5

دبورہ اور برق گیتکا
فتح1 دنکے دبورہ برقنے بن ابی نوعم کے ساتھ گیتیہ گایا،
الله”2 ستائشکی !ہو کیونکہ اسرائیل سرداروںکے نے راہنمائی کی، اور عوام نکلنے کے لئے تیار ہوئے۔
بادشاہو،اے3 باتمیریحکمرانو،اے!سنو پر توجہ !دو ربمَیں کی تمجید گاؤںگیتمیں اسرائیلربگی،

کے خدا مدحکی سرائی کروں گی۔
اے4 جبرب، تُو سعیر نکلسے آیا اور ادوم کھلےکے میدان سے روانہ ہوا تو کانپزمین اُٹھی اور آسمان سے

پانی ٹپکنے لگا، بادلوں بارشسے برسنے لـگی۔
5 ِ کوہ سینا ربکے کے حضور پہاڑ ہلنے اسرائیلربلـگے، کے خدا کے منے سا وہ کپکپانے لـگے۔
6 شمجر عناتبن اور یاعیل کے دنوں میں سفر کے پکے اور سیدھے راستے خالی رہے اور مسافر اُن ہٹسے کر

بل کھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے راستوں پر چل کر اپنی تکمنزل پہنچتے تھے۔
دیہات7 کی زندگی ُسونی ہو گئی۔ گاؤں میں رہنا مشکل تھا تکجب مَیں، دبورہ جو اسرائیل کی ماں ہوں

کھڑی نہ ہوئی۔
شہر8 دروازوںکے اُنہوںجبگئیچھڑجنگپر معبودوںنئےنے لیا۔چنکو اسرائیلوقتاُس 40,000کے

مردوں ایکپاسکے بھی ڈھال یا نیزہ نہ تھا۔
9 میرا دل اسرائیل کے سرداروں کے ساتھ ہے اور اُن کے ساتھ جو خوشی جنگسے کے لئے نکلے۔ رب کی

ستائش !کرو
اے10 تم جو سفید گدھوں کپڑےپر بچھا کر اُن پر سوار ہو، الله کی تمجید اے!کرو تم جو پیدل چل رہے ہو،

الله یفکی تعر !کرو
11 !سنو جانوروںجہاں کو پانی پلایا جاتا ربلوگوہاںہے کاموںبخشنجاتکے یفکی تعر کر رہے ہیں،

اُن بخشنجات کاموں کی جو اُس نے اسرائیل کے دیہاتیوں کی خاطر کئے۔ ربتب لوگکے شہر کے دروازوں
پاسکے اُتر آئے۔

اے12 دبورہ، اُٹھیں، !اُٹھیں اُٹھیں، ہاں اُٹھیں گیتاور اے!گائیں کھڑےبرق، ہو ابیاے!جائیں نوعم کے
بیٹے، اپنے قیدیوں کو باندھ کر !جائیںلے

13 پھر بچے ہوئے فوجی پہاڑی علاقے سے اُتر کر قوم کے شرفا پاسکے ربآئے، کی قوم سورماؤں کے ساتھ
پاسمیرے اُتر آئی۔

14 افرائیم جسسے کی جڑیں عمالیق میں ہیں وہ اُتر آئے، اور بن یمین کے مرد اُن کے پیچھے ہو لئے۔ مکیر سے
حکمران اور زبولون سے سپہ سالار اُتر آئے۔

اِشکار15 بھیرئیسکے دبورہ ساتھکے تھے، اور اُس برقفوجیکے پیچھےکے ہو میںوادیکر دوڑ لیکنآئے۔
روبن کا قبیلہ اپنے علاقے میں رہ کر سوچ بچار میں اُلجھا رہا۔

16 تُو کیوں اپنے ین زِ کے بوروںدو درمیانکے 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۔
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ِجلعاد17 کے گھرانے یائے در یردن مشرقکے ٹھہرےمیں رہے۔ اور دان کا قبیلہ، وہ بحریکیوں جہازوں

پاسکے رہا؟ آشر کا قبیلہ بھی ساحل پر بیٹھا رہا، وہ آرام سے اپنی بندرگاہوں پاسکے ٹھہرا رہا،
18 جبکہ زبولون اور نفتالی اپنی جان پر کھیل کر جنگمیداِن میں آ گئے۔
19 بادشاہ آئے اور لڑے، کنعان کے بادشاہ ندیمجِّدو تعنکپر پاسکے اسرائیل لڑے۔سے لیکن وہاں سے وہ

چاندی کا لُوٹا ہوا واپسمال نہ لائے۔
آسمان20 ستاروںسے نے سیسرا پر حملہ کیا، اپنی آسمانی راہوں کو چھوڑ کر وہ اُس اورسے اُس کی قوم سے لڑنے

آئے۔
قیسون21 ندی اُنہیں اُڑا لے گئی، وہ ندی جو قدیم زمانے سے بہتی میریاےہے۔ جان، مضبوطی سے آگے

چلتی !جا
وقتاُس22 ٹاپوں کا بڑا شور سنائی دیا۔ دشمن سرپٹگھوڑےزبردستکے دوڑ رہے تھے۔
رب23 کے فرشتے نے کہا، میروز’ شہر لعنتپر کرو، اُس باشندوںکے لعنتخوبپر !کرو کیونکہ ربوہ کی

مدد کرنے نہ آئے، وہ سورماؤں ربخلافکے کی مدد کرنے نہ ‘آئے۔
24 ِحبر قینی مبارکبیویکی !ہے خیموں میں ہنے ر والی عورتوں میں سے سبوہ مبارکسے !ہے
جب25 سیسرا پانینے مانگا تو یاعیل نے اُسے دودھ پلایا۔ شاندار پیالے لسیمیں ڈال کر وہ اُسے اُس پاسکے

لائی۔
لیکن26 پھر اُس نے اپنے ہاتھ سے میخ اور اپنے ہنے د ہاتھ سے مزدوروں کا ہتھوڑا پکڑ کر سیسرا کا سر پھوڑ

دیا، اُس ٹکڑےٹکڑےکھوپڑیکی کر کے اُس کی کنپٹی کو چھید دیا۔
اُس27 پاؤںکے میں تڑپوہ اُٹھا۔ وہ گر کر وہیں پڑا رہا۔ ہاں، وہ اُس پاؤںکے میں گر ہلاککر ہوا۔
28 سیسرا ماںکی میںکھڑکینے سے جھانکا اور دریچے میں سے دیکھتی دیکھتی روتی رہی، اُس’ رتھکے کے

پہنچنے میں اِتنی دیر کیوں ہو رہی رتھوںہے؟ کی تکابآواز کیوں سنائی دےنہیں ‘رہی؟
اُس29 دانشکی مند خواتین اُسے تسلی دیتی ہیں اور وہ خود اُن باتکی دہراتی ہے، 30 وہ’ لُوٹا ہوا آپسمال

بانٹمیں رہے ہوں گے۔ ہر مرد کے لئے ایک دو لڑکیاں اور سیسرا کے لئے رنگ لباسدار ہو گا۔ ہاں، رنگوہ
لباسدار اور میری گردن کو سجانے کے لئے رنگنفیسدو کپڑےدار لا رہے ہوں ‘گے۔

اے31 تیرےرب، تمام دشمن سیسرا کی ہلاکطرح ہو !جائیں لیکن جو تجھ سے پیار کرتے ہیں پورےوہ
زور سے طلوع ہونے والے سورج کی مانند “ہوں۔
برق کی اِس فتح کے بعد اسرائیل میں سال40 امن و امان قائم رہا۔

6
مِدیانی اسرائیلیوں کو دباتے ہیں

1 پھر اسرائیلی دوبارہ وہ کچھ 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



قُضاۃ 6:5 306 قُضاۃ 6:21
چیز نہیں چھوڑتے تھے، نہ کوئی بھیڑ، نہ کوئی بَیل، اور نہ کوئی گدھا۔ 5 اور جب وہ اپنے مویشیوں اور خیموں
کے ساتھ پہنچتے تو ٹڈیوں کے دَلوں کی مانند تھے۔ اِتنے مرد اور اونٹ تھے کہ اُن کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ یوں وہ
ملـک پر چڑھ آتے تھے تاکہ اُسے تباہ کریں۔ اسرائیلی6 مِدیان سببکے سے پستاِتنے حال ہوئے کہ آخرکار مدد
کے لئے رب کو پکارنے لـگے۔

تب7-8 اُس نے اُن ایکمیں نبی بھیج جسدیا نے کہا، رب” 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 کے ہاتھ سے بچا لیا جو تمہیں
دبا رہے تھے۔ مَیں تمہارےاُنہیں آگے آگے نکالتا گیا اور اُن کی زمین دےتمہیں دی۔ وقتاُس10 مَیں نے تمہیں
بتایا، ربمَیں’ تمہارا خدا ہوں۔ جن یوں امور ملـککے میں تم رہ رہے ہو اُن کے دیوتاؤں متخوفکا ‘ماننا۔
لیکن تم میرینے نہ “سنی۔

جدعونرب کو بُلاتا ہے
ایک11 ربدن کا فرشتہ آیا اور عُفرہ میں بلوط درختایککے کے سائے میں بیٹھ گیا۔ یہ درخت ابی عزر

کے خاندان ایککے آدمی کا تھا جس کا نام یوآس تھا۔ وہاں انگور رسکا لنے نکا حوضکا تھا، اور اُس میں
یوآس کا بیٹا جدعون چھپ کر گندم جھاڑ رہا تھا، حوض میں اِس لئے کہ گندم مِدیانیوں سے محفوظ رہے۔
رب12 کا فرشتہ جدعون پر ظاہر ہوا اور کہا، زبردستاے” تیرےربسورمے، ساتھ “!ہے

جدعون13 جوابنے دیا، نہیں” جناب، ہمارےرباگر ساتھ ہو تو یہ سب ہمارےکچھ ساتھ کیوں ہو رہا
اُسہے؟ کے وہ آجمعجزےتمام کہاں نظر آتے ہیں جن بارےکے باپہمارےمیں دادا ہمیں بتاتے رہے ہیں؟
کیا وہ نہیں تھےکہتے ہمیںربکہ مصر نکالسے لایا؟ نہیں، ابجناب۔ ایسا نہیں ربابہے۔ ترکہمیںنے کر
مِدیانکے کے حوالے کر دیا “ہے۔

رب14 نے اُس طرفکی مُڑ کر کہا، اپنی” اِس طاقت میں جا اور اسرائیل کو مِدیان کے ہاتھ سے بچا۔ مَیں
ہی تجھے بھیج رہا “ہوں۔

لیکن15 جدعون اعتراضنے کیا، اے” مَیںرب، اسرائیل طرحکسکو بچاؤں؟ میرا خاندان منسّی قبیلےکے
سبکا سے کمزور خاندان ہے، اور مَیں باپاپنے کے گھر سبمیں سے چھوٹا “ہوں۔

تیرےمَیں”دیا،جوابنےرب16 ہوںساتھ گا، اور تُو مِدیانیوں مارےیوںکو ایکجیسےگا آدمیہی “کو۔
تب17 جدعون نے کہا، اگر” مجھ تیرےپر کرم کی نظر ہو تو مجھے کوئی الٰہی نشان دکھا تاکہ ثابت ہو جائے

کہ واقعی رب میرےہی ساتھ بات کر رہا ہے۔ مَیں18 ابھی جا کر قربانی تیار کرتا ہوں اور پھر واپس آ کر اُسے
پیشتجھے کروں گا۔ تکوقتاُس روانہ نہ ہو “جانا۔
رب نے کہا، ٹھیک” تیریمَیںہے، واپسی کا انتظار کر کے ہی جاؤں “گا۔
جدعون19 چلا گیا۔ اُس نے بکری کا بچہ ذبح کر کے تیار کیا پورےاور 16 کلو میدےگرام سے بےخمیری

روٹی بنائی۔ گوشتپھر ٹوکریکو میں رکھ کر اور اُس کا الـگشوربہ برتن میں ڈال کر ربکچھسبوہ 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 جدعون“دے۔ نے ایسا ہی کیا۔ کےرب21 فرشتے ہاتھکے میں لاٹھی ابتھی۔ اُس لاٹھینے سرےکے
گوشتسے اور بےخمیری روٹی کو چھو اچانکدیا۔ پتھر بھڑکآگسے اُٹھی خوراکاور بھسم ہو گئی۔ ساتھ
ربساتھ کا فرشتہ اوجھل ہو گیا۔
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یقینکوجدعونپھر22 آیا ربواقعییہکہ فرشتہکا تھا، اور بولوہ ربہائے”اُٹھا، !مطلققادرِ مجھ پر افسوس،

کیونکہ مَیں ربنے کے فرشتے کو برُو رُو دیکھا “ہے۔
ربلیکن23 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

ربراتاُسی25 جدعون سے ہم کلام ہوا، باپاپنے” کے بَیلوں میں دوسرےسے بَیل کو ساتجو سال کا
لے۔چنہے پھر باپاپنے کی وہ قربان گاہ جسدےگرا پر بعل دیوتا کو قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، یسیرتاور
دیوی کا وہ کاٹکھمبا ڈال جو ساتھ کھڑا ہے۔ اِس26 کے بعد اُسی پہاڑی قلعے کی چوٹی پر رب اپنے خدا کے
لئے صحیح قربان گاہ بنا یسیرتدے۔ کے کھمبے کی کٹی لـکڑیہوئی اور بَیل کو اُس پر رکھ کر مجھے بھسم ہونے
والی پیشقربانی “کر۔

27 چنانچہ جدعون نے دساپنے نوکروں کو ساتھ لے کر وہ کچھ جسکیا کا ربحکم نے اُسے دیا تھا۔ لیکن
وہ اپنے خاندان اور شہر لوگوںکے سے ڈرتا تھا، اِس لئے اُس نے یہ کام دن کے راتبجائے وقتکے کیا۔

صبح28 جبوقتکے شہر لوگکے اُٹھے تو دیکھا کہ بعل کی قربان گاہ ڈھا دی گئی ہے اور یسیرت دیوی
کا ساتھ والا کاٹکھمبا دیا گیا ہے۔ اِن کی ایکجگہ نئی قربان گاہ بنائی گئی پرجسہے بَیل کو چڑھایا گیا ہے۔
اُنہوں29 دوسرےایکنے سے پوچھا، یہنےکس” وہجب“کیا؟ باتاِس تفتیشکی لـگےکرنے تو کسی نے
اُنہیں بتایا کہ جدعون یوآسبن نے سبیہ کچھ کیا ہے۔

تب30 وہ یوآس کے گھر گئے اور تقاضا کیا، اپنے” بیٹے کو گھر سے نکال لائیں۔ لازم ہے کہ وہ مر جائے،
کیونکہ اُس بعلنے کی قربان گاہ کو گرا کر ساتھ یسیرتوالا دیوی کا کھمبا کاٹبھی ڈالا “ہے۔

یوآسلیکن31 نے اُن سے اُسجو کے منے تھےکھڑےسا کہا، بعلآپکیا” دفاعکے میں لڑنا ہتے چا ہیں؟ جو
بھی بعل کے لئے لڑے گا اُسے کل تکصبح مار دیا جائے گا۔ اگر بعل واقعی خدا ہے تو وہ خود اپنے دفاع میں
جبلڑے کوئی اُس کی قربان گاہ کو ڈھا “دے۔

32 جدعونچونکہ بعلنے کی قربان گاہ تھیدیگرا اِس لئے اُس کا نام ُبعل یر یعنی بعل’ اُس ‘لڑےسے پڑ گیا۔
جدعون الله سے نشان مانگتا ہے

کچھ33 دیر بعدکے تمام مِدیانی، عمالیقی دوسریاور قومیںمشرقی ہوئیںجمع اور یائے یردندر کو پار کر کے اپنے
ڈیرے میداِن یزرعیل میں لگائے۔ 34 ربپھر روحکا جدعون پر نازل ہوا۔ اُس نے پھونکنرسنگا کر ابی عزر کے
خاندان کے مردوں کو اپنے پیچھے ہو لینے کے لئے بُلایا۔ ساتھ35 ساتھ اُس نے اپنے قاصدوں کو منسّی کے قبیلے
اور آشر، زبولون اور نفتالی قبیلوںکے پاسکے بھی بھیج تبدیا۔ وہ بھی آئے اور جدعون مردوںکے ملساتھکے
کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

جدعون36 نے الله سے دعا کی، اگر” تُو واقعی اسرائیل کو وعدےاپنے کے میرےمطابق یعے ذر بچانا چاہتا
ہے 37 تو مجھے یقین دلا۔ راتمَیں کو تازہ کتری ہوئی اُون گندم ہنے گا فرشکے پر رکھ دوں گا۔ صبحکل اگر
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صرف اُون اوسپر پڑی ہو اور ارد گرد کا خشکفرشسارا ہو تو مَیں جان لوں گا کہ واقعی تُو وعدےاپنے کے
مطابق اسرائیل میرےکو یعے ذر بچائے “گا۔

38 وہی کچھ جسہوا درخواستکی جدعون نے کی تھی۔ اگلے جبدن وہ سویرےصبح اُٹھا تو اُون اوس
سے تر اُسجبتھی۔ نے اُسے نچوڑا تو اِتنا پانی تھا کہ برتن بھر گیا۔

39 پھر جدعون نے الله سے کہا، مجھ” سے غصے نہ ہو جانا اگر مَیں تجھ ایکسے بار پھر درخواست کروں۔
ایکمجھے آخری دفعہ اُون کے یعے ذر تیری مرضی جانچنے اجازتکی دے۔ اِس دفعہ خشکاُون رہے اور ارد
گرد فرشسارےکے پڑیاوسپر “ہو۔ راتاُس40 الله نے ایسا ہی رہیخشکاُونصرفکیا۔ جبکہ ارد گرد
فرشسارےکے پڑیاوسپر تھی۔

7
الله جدعون ساتھیوںکے چنکو لیتا ہے

یرُبعلسویرےصبح1 یعنی جدعون اپنے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر حرود چشمے پاسکے آیا۔ وہاں اُنہوں نے
ڈیرےاپنے لگائے۔ مِدیانیوں نے اپنی خیمہ گاہ اُن شمالکے میں مورِہ پہاڑ دامنکے میں لگائی ہوئی تھی۔

جدعوننےرب2 سے پاستیرے”کہا، یادہ لوگز !ہیں مَیں اِس قسم بڑےکے لشکر مِدیانیوںکو پر فتح نہیں
دوں گا، ورنہ میرےاسرائیلی منے ڈینگیںسا مار کہیںکر گے، ہم’ اپنینے طاقتہی سے آپاپنے کو بچایا ‘!ہے
اِس3 لئے لشکرگاہ میں اعلان کر کہ جو ڈر مارےکے پریشان ہو وہ اپنے واپسگھر چلا “جائے۔ جدعون نے
یوں کیا تو 22,000 واپسمرد چلے گئے جبکہ جدعون10,000 پاسکے رہے۔

ربلیکن4 نے دوبارہ جدعون باتسے کی، تکابھی” یادہ لوگز !ہیں اِن ساتھکے اُتر کر چشمے پاسکے
وہاںجا۔ مَیں اُنہیں جانچ کر اُن کو مقرر کروں تیرےجنہیںگا ساتھ جانا “ہے۔ جدعونچنانچہ5 اپنے آدمیوں کے
ساتھ چشمے پاسکے اُتر ربآیا۔ اُسےنے حکم بھیجو”دیا، اپنا ہاتھ پانی سے بھر کر اُسے ُکتے چاٹطرحکی لے
طرفایکاُسے کھڑا اُنہیںطرفدوسریکر۔ کھڑا کر جو ٹیکگھٹنے کر پانی پیتے “ہیں۔ آدمیوں6300 نے اپنا
ہاتھ پانی سے بھر کر چاٹاُسے لیا جبکہ سبباقی پینے کے لئے جھک گئے۔

7 پھر رب نے جدعون سے فرمایا، مَیں” اِن 300 چاٹنے والے آدمیوں کے یعے ذر اسرائیل کو بچا کر مِدیانیوں
تیرےکو حوالے کر دوں گا۔ باقی تمام مردوں کو فارغ کر۔ سبوہ اپنے اپنے واپسگھر چلے “جائیں۔ 8 چنانچہ
جدعون نے باقی تمام آدمیوں کو فارغ کر دیا۔ صرف مقررہ 300 مرد رہ ابگئے۔ یہ دوسروں خوراککی اور
نرسنگے پاساپنے رکھ جنگکر کے لئے تیار ہوئے۔ اُس وقت مِدیانی خیمہ گاہ اسرائیلیوں کے نیچے وادی میں
تھی۔

مِدیانیوں پر جدعون فتحکی
راتجب9 ہوئی تو رب جدعون سے ہم کلام ہوا، اُٹھ،” مِدیانی خیمہ گاہ پاسکے اُتر کر اُس پر حملہ کر،

کیونکہ مَیں تیرےاُسے ہاتھ دوںدےمیں گا۔ لیکن10 اگر تُو اِس سے ڈرتا ہے تو پہلے اپنے نوکر فُوراہ ساتھکے اُتر
کر 11 وہ باتیں سن لے وہاںجو لوگکے کہہ رہے تبہیں۔ اُن پر حملہ کرنے جرأتکی بڑھ جائے “گی۔
فُوراہجدعون کنارےکےگاہخیمہساتھکے پاسکے اُتر ٹڈیوںفوجیدیگرکےمشرقاورعمالیقیمِدیانی،12آیا۔

کے پھیلےمیںوادیطرحکیدَل تھے۔ہوئے اُن تھے۔بےشمارطرحکیریتکیساحلاونٹکے دبےجدعون13
پاؤں دشمن کے اِتنے قریب پہنچ گیا کہ اُن کی باتیں سن سکتا تھا۔ عین ایکوقتاُس دوسرےفوجی کو خواباپنا
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سنا رہا تھا، مَیں” خوابنے میں دیکھا کہ َجو کی بڑی روٹی لُڑھکتی لُڑھکتی ہماری خیمہ گاہ میں اُتر آئی۔ یہاں
وہ شدتاِتنی خیمےسے سے ٹکرا گئی کہ ُلٹخیمہ ا کر بوسزمین ہو “گیا۔ دوسرے14 جوابنے دیا، اِس” کا
صرف مطلبیہ ہو سکتا ہے اسرائیلیکہ مرد یوآسبنجدعون کی غالبتلوار آئے !گی الله اُسے مِدیانیوں پوریاور
لشکرگاہ پر دےفتح “گا۔

خواب15 اور اُس کی تعبیر سن کر جدعون نے الله کو سجدہ کیا۔ پھر اُس نے اسرائیلی خیمہ گاہ واپسمیں آ کر
اعلان کیا، !اُٹھیں” رب نے مِدیانی لشکرگاہ تمہارےکو حوالے کر دیا “ہے۔ اُس16 نے اپنے 300 مردوں کو
َسو َسو تینکے گروہوں میں تقسیم کر کے ایکہر ایککو نرسنگا ایکاور دیا۔دےگھڑا میںگھڑےہر مشعل
تھی۔ اُس17-18 نے حکم دیا، مَیںکچھجو” کروں گا اُس پر غور کر وہیکے کچھ پوریکریں۔ خیمہ گاہ کو گھیر
لیں اور عین وہی کچھ کریں جو مَیں کروں مَیںجبگا۔ 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 ‘!“

19ً تقریبا آدھی رات کو جدعون اپنے َسو مردوں کے ساتھ مِدیانی خیمہ گاہ کنارےکے پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر
پہرےپہلے دار بدل گئے اچانکتھے۔ اسرائیلیوں نے اپنے نرسنگوں کو بجایا اور اپنے گھڑوں ٹکڑےٹکڑےکو کر
دیا۔ 20ً فورا َسو َسو دوسرےکے دو گروہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اپنے ہنے د ہاتھ میں نرسنگا اور بائیں ہاتھ میں
بھڑکتی مشعل پکڑ کر وہ نعرہ لگاتے رہے، رب” کے لئے اور جدعون کے لئے !“ لیکن21 وہ خیمہ گاہ میں داخل
نہ ہوئے بلـکہ وہیں اُس کے ارد دشمنرہے۔کھڑےگرد بڑیمیں افرا تفری مچ گئی۔ چیختے بھاگسبچلّاتے
جانے کوششکی کرنے لـگے۔ جدعون22 کے 300 آدمی اپنے نرسنگے بجاتے رہے ربجبکہ نے خیمہ گاہ
ایسیمیں بڑ گڑ پیدا کی دوسرےایکلوگکہ سے لڑنے لـگے۔ آخرکار پورا بیتلشکر صریراتِسّطہ، اور ابیل محولہ
کی تکسرحد فرار ہوا طبّاتجو قریبکے ہے۔

23 پھر جدعون نے نفتالی، آشر پورےاور منسّی مردوںکے کو بُلا لیا، اور اُنہوں ملنے کر مِدیانیوں تعاقبکا
کیا۔ اُس24 نے اپنے قاصدوں یعےکے ذر افرائیم پہاڑیپورےکے علاقے باشندوںکے بھیکو پیغام بھیج اُتر”دیا،
آئیں اور مِدیانیوں بھاگکو جانے سے بیت!روکیں تکبارہ اُن تمام جگہوں پر قبضہ کر لیں جہاں دشمن 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 زئیباور تھے، اور جہاں اُنہیں پکڑا گیا اُن جگہوں کے نام عوریب’ کی ‘چٹان اور زئیب’ کا انگور رسکا
لنے نکا ‘حوضوالا پڑ گیا۔ اِس کے بعد وہ دوبارہ مِدیانیوں تعاقبکا کرنے لـگے۔ یائے در یردن کو پار کرنے پر
اُن ملاقاتکی جدعون سے ہوئی، اور اُنہوں نے دونوں 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
مِدیانجب سے لڑنے ایسی“گئے؟ باتیں کرتے کرتے اُنہوں نے جدعون بحثسختساتھکے کی۔ لیکن2 جدعون
جوابنے دیا، آپکیا” مجھ کہیںسے یادہ کامیابز نہ ہوئے؟ اور جو انگور فصل جمع کرنے بعدکے افرائیم کے



قُضاۃ 8:3 310 قُضاۃ 8:21
باغوں میں رہ جاتے ہیں کیا میرےوہ چھوٹے خاندان ابی عزر پوریکی فصل سے یادہ ز نہیں ہوتے؟ 3 الله نے تو
مِدیان عوریبسرداروںکے زئیباور آپکو کے حوالے کر دیا۔ اِس نسبتکی مجھ سے کیا کامیابی حاصل ہوئی
“ہے؟ یہ سن کر افرائیم کے مردوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔

ُسکات اور فنوایل جدعون کی مدد نہیں کرتے
جدعون4 سمیتمردوں300اپنے یائے در یردن کو پار کر تھا۔چکا دشمن تعاقبکا کرتے کرتے تھکوہ گئے

تھے۔ اِس5 لئے جدعون قریبنے کے ُسکاتشہر کے باشندوں گزارشسے کی، میرے” فوجیوں کو کچھ روٹی
دیں۔دے تھکوہ گئے ہیں، ہمکیونکہ مِدیانی سردار زبح اور ضلمُنّع تعاقبکا کر “ہیں۔رہے ُسکاتلیکن6 کے
بزرگوں جوابنے دیا، آپہم” فوجیوںکے کو روٹی کیوں دیں؟ آپکیا زبح اور ضلمُنّع کو پکڑ چکے ہیں کہ ہم
ایسا “کریں؟ 7 یہ سن کر جدعون نے کہا، جوں” ربہی اِن دو سرداروں زبح اور ضلمُنّع میرےکو ہاتھ میں کر
دے گا مَیں تم کو یگستان ر کی کانٹےدار یوں جھاڑ اور اونٹ کٹاروں سے گاہ کر تباہ کر دوں “گا۔

8 وہ آگے نکل کر فنوایل شہر پہنچ گیا۔ وہاں بھی اُس نے روٹی مانگی، لیکن فنوایل باشندوںکے ُسکاتنے کا
جوابسا دیا۔ 9 یہ سن کر اُس نے کہا، مَیںجب” سلامتی واپسسے آؤں گا تو تمہارا یہ بُرج گرا دوں “!گا

مِدیانیوں پر پوری فتح
اب10 زبح اور ضلمُنّع قرقور پہنچ گئے تھے۔ 15,000 افراد اُن کے ساتھ رہ گئے تھے، کیونکہ مشرقی اتحادیوں

کے 1,20,000 تلواروں لیسسے ہلاکفوجی ہو گئے تھے۔ جدعون11 نے مِدیانیوں کے پیچھے چلتے ہوئے خانہ
بدوشوں کا وہ راستہ استعمال کیا جو نوبح اور یگبہا مشرقکے میں ہے۔ اِس یقے طر سے اُس نے اُن کی لشکرگاہ پر
وقتاُس حملہ وہجبکیا آپاپنے محفوظکو سمجھ تھے۔رہے میںدشمن12 تفریافرا پیدا ہوئی اور زبح اور ضلمُنّع
فرار ہو گئے۔ لیکن جدعون نے اُن تعاقبکا کرتے کرتے اُنہیں پکڑ لیا۔

اِس13 بعدکے لوٹا۔جدعون وہ ابھی حرِس درہکے سے اُتر رہا تھا 14 ُسکاتکہ ایککے آدمیجوان ملا۔سے
جدعون نے اُسے پکڑ کر مجبور کیا کہ وہ شہر راہنماؤںکے اور بزرگوں فہرستکی لـکھ کر بزرگ77دے۔ تھے۔
جدعون15 اُن پاسکے گیا اور کہا، دیکھو،” یہ ہیں زبح اور !ضلمُنّع تم نے اِن ہی کی وجہ سے میرا مذاق اُڑا کر
کہا تھا کہ آپہم ہارےتھکےکے فوجیوں کو روٹی کیوں دیں؟ آپکیا زبح اور ضلمُنّع کو پکڑ چکے ہیں کہ ہم
ایسا “کریں؟ 16 پھر جدعون نے شہر بزرگوںکے کو گرفتار کر 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 مردوںکے کو مار ڈالا۔

اِس18 کے بعد جدعون زبح اور ضلمُنّع مخاطبسے ہوا۔ اُس نے پوچھا، اُن” آدمیوں کا حُلیہ کیسا تھا جنہیں تم
نے تبور پہاڑ پر قتل “کیا؟
اُنہوں جوابنے دیا، آپوہ” جیسے تھے، ایکہر لـگشہزادہ رہا “تھا۔
جدعون19 میرےوہ”بولا، بھائیسگے ربتھے۔ حیاتکی کی قَسم، اگر تم اُن کو زندہ چھوڑتے تو مَیں تمہیں

ہلاک نہ “کرتا۔
20 پھر وہ اپنے پہلوٹھے یتر سے مخاطب ہو کر بولا، اِن” کو مار “!ڈالو لیکن یتر اپنی تلوار میان سے لنے نکا سے

جھجکا، کیونکہ وہ ابھی بچہ تھا اور ڈرتا تھا۔ تب21 زبح اور ضلمُنّع نے کہا، آپ” ہی ہمیں مار !دیں کیونکہ جیسا
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آدمی ویسی اُس “!طاقتکی جدعون کھڑےنے ہو کر اُنہیں تلوار سے مار ڈالا اور اُن کے اونٹوں کی گردنوں پر
لـگے تعویذ اُتار کر پاساپنے رکھے۔

جدعون سببکے اسرائیلسے بُت پرستی میں اُلجھ جاتا ہے
اسرائیلیوں22 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۔
لیکن23 جدعون جوابنے دیا، نہ” آپمَیں کروںحکومتپر گا، نہ میرا رببیٹا۔ آپہی کرےحکومتپر

گا۔ گزارشایکصرفمیری24 ہے۔ ایکہر مجھے اپنے لُوٹے مالہوئے میں ایکایکسے “دے۔دےبالی
بات یہ تھی کہ دشمن کے تمام افراد نے سونے کی بالیاں پہن رکھی تھیں، کیونکہ وہ اسماعیلی تھے۔

اسرائیلیوں25 نے کہا، خوشیہم” سے بالی دیں ایک“گے۔ چادر زمین پر بچھا کر ایکہر ایکایکنے بالی
اُس پھینکپر دی۔ 26 سونے کی اِن بالیوں کا ًوزن تقریبا 20 کلو گرام تھا۔ اِس کے علاوہ اسرائیلیوں مختلفنے
تعویذ، کان کے آویزے، رنگارغوانی کے لباسشاہی اور اونٹوں کی گردنوں میں لـگی قیمتی زنجـیریں دیں۔دےبھی

اِس27 سونے سے جدعون ایکنے *افود بنا کر اُسے اپنے آبائی شہر عُفرہ میں کھڑا کیا جہاں وہ اُس کے اور
تمام خاندان کے لئے پھندا بن گیا۔ صرفنہ یہ بلـکہ پورا اسرائیل زنا کر کے بُت کی پوجا کرنے لگا۔

اُس28 وقت مِدیان ایسینے شکست کھائی کہ بعد میں اسرائیل کے لئے خطرے باعثکا نہ رہا۔ اور جتنی
دیر جدعون زندہ رہا یعنی ملـکتکسال40 میں امن و امان قائم رہا۔

جنگ29 کے بعد جدعون بن یوآس دوبارہ عُفرہ میں ہنے ر لگا۔ 30 اُس کی بہت سی یاں بیو اور 70 بیٹے تھے۔
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 باپکے
یوآس 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 اپنا
خاص دیوتا بنا کر رب34 اپنے خدا کو بھول جسگئے اُنہیںنے ارد گرد دشمنوںکے سے بچا لیا تھا۔ اُنہوں35 نے
یرُبعل یعنی جدعون خاندانکے کو بھی اُس احسان کے لئے کوئی مہربانی نہ دکھائی جو جدعون نے اُن پر کیا تھا۔

9
ـِکابی مَل بادشاہ بن جاتا ہے

ایک1 دن یرُبعل یعنی جدعون کا بیٹا ـِکابی مَل اپنے ماموؤں اور ماں کے باقی رشتے داروں سے ملنے کے لئے ِسکم
گیا۔ اُس نے اُن سے کہا، ِسکم”2 شہر کے تمام باشندوں سے پوچھیں، آپکیا آپاپنے پر جدعون بیٹوں70کے کی
حکومت یادہ ز پسند کریں گے ایکیا شخصہی کی؟ یاد رہے کہ آپمَیں کا خونی رشتے دار “!ہوں ـِکابی3 مَل
کے ماموؤں نے ِسکم کے تمام باشندوں کے منے سا یہ باتیں دہرائیں۔ ِسکم کے لوگوں نے سوچا، ـِکابی” مَل ہمارا
بھائی “ہے اِس لئے وہ اُس کے پیچھے لـگ گئے۔ اُنہوں4 نے اُسے بعل بریت دیوتا کے مندر سے چاندی کے 70
ِسکے دےبھی دیئے۔
* 8:27 :افود عام طور پر عبرانی میں افود مطلبکا اماِم اعظم بالاپوشکا تھا دیکھئے) خروج 28 :4)، لیکن یہاں اِس سے مراد بُت پرستی
کی کوئی چیز ہے۔
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اِن پیسوں سے ـِکابی مَل نے اپنے ارد گرد آوارہ بدمعاشاور آدمیوں کا گروہ جمع کیا۔ اُنہیں5 اپنے ساتھ لے کر

وہ عُفرہ پہنچا باپجہاں کا خاندان رہتا تھا۔ وہاں اُس نے اپنے تمام بھائیوں یعنی جدعون کے 70 بیٹوں ایککو
ہی پتھر پر قتل کر صرفدیا۔ یوتام جو جدعون سبکا سے چھوٹا بیٹا تھا چھپکہیں کر بچ نکلا۔ اِس6 کے بعد
ِسکم اور بیت مِلّو کے لوگتمام اُس بلوط کے سائے میں جمع ہوئے جو ِسکم کے ستون پاسکے تھا۔ وہاں اُنہوں
نے ـِکابی مَل کو اپنا بادشاہ مقرر کیا۔

یوتام کی ـِکابی مَل اور ِسکم لعنتپر
جب7 یوتام کو اِس کی اطلاع ملی تو وہ گرزیم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور اونچی آواز سے چلّایا، اے” ِسکم

کے باشندو، !باتمیریسنیں سنیں آپاگر ہتے چا ہیں کہ آپالله بھیکی سنے۔ ایک8 درختوںدن نے فیصلہ کیا
کہ ہم پر کوئی بادشاہ ہونا ہئے۔ چا وہ اُسے چننے اور مسح کرنے کے لئے نکلے۔ پہلے اُنہوں زیتوننے درختکے
باتسے کی، ہمارے’ بادشاہ بن ‘!جائیں لیکن9 زیتون درختکے جوابنے دیا، کیا’ مَیں اپنا تیل پیدا کرنے سے
باز جسآؤں کی الله اور انسان اِتنی قدر کرتے ہیں تاکہ درختوں پر حکومت کروں؟ ہرگز ‘!نہیں 10 اِس کے بعد
درختوں انجـیرنے باتسےدرختکے کی، ہمارےآئیں،’ بادشاہ لیکن11‘!جائیںبن انجـیر جوابنےدرختکے
دیا، کیا’ مَیں اپنا میٹھا اور اچھا پھل لانے سے باز آؤں تاکہ درختوں حکومتپر کروں؟ ہرگز ‘!نہیں 12 پھر درختوں
نے انگور کی بیل باتسے کی، ہمارےآئیں،’ بادشاہ بن ‘!جائیں لیکن13 انگور کی بیل جوابنے دیا، کیا’ مَیں
رساپنا پیدا کرنے سے باز سےجسآؤں الله اور خوشانسان ہو ہیںجاتے تاکہ درختوں حکومتپر کروں؟ ہرگز
پاسکےجھاڑیکانٹےداردرختآخرکار14‘!نہیں اورآئے کہا، آئیں’ ہمارےاور کانٹےدار15‘!جائیںبنبادشاہ
جھاڑی جوابنے 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 نکلآگسے کر لبنان کے دیودار درختوںکے کو بھسم “۔‘دےکر

16 یوتام باتنے جاری رکھ کر کہا، اب” مجھے بتائیں، کیا آپ وفادارینے اور سچائی کا اظہار کیا آپجب
نے ابی ـِک مَل کو اپنا بادشاہ بنا لیا؟ کیا آپ نے جدعون اور اُس کے خاندان کے ساتھ سلوکاچھا کیا؟ کیا آپ
نے اُس پر شکرگزاری کا وہ اظہار جسکیا لائقکے وہ تھا؟ باپمیرے17 آپنے کی جنگخاطر آپکی۔ کو
مِدیانیوں سے بچانے کے لئے اُس نے اپنی میںخطرےجان ڈال دی۔ لیکن18 آپآج جدعون کے گھرانے کے
خلاف کھڑےاُٹھ ہوئے آپہیں۔ نے اُس کے بیٹوں70 ایککو ہی پتھر پر ذبح کر کے اُس لونڈیکی کے بیٹے
ـِکابی مَل کو ِسکم کا بادشاہ بنا لیا ہے، اور صرفیہ اِس لئے کہ آپوہ کا رشتے دار ہے۔ اب19 !سنیں آپاگر
نے جدعون اور اُس کے خاندان کے ساتھ وفاداری اور سچائی کا اظہار کیا ہے تو پھر کرےالله کہ ـِکابی آپمَل
کے لئے خوشی باعثکا ہو اور آپ اُس کے لئے۔ لیکن20 اگر ایسا نہیں تھا تو کرےالله کہ ـِکابی مَل آگسے
نکل سبآپکر بھسمکو دےکر جو ِسکم بیتاور مِلّو میں ہتے ر !ہیں آپآگاور نکلسے کر ـِکابی مَل بھیکو
بھسم “!دےکر 21 یہ کہہ کر یوتام بھاگنے کر بیر میں پناہ لی، کیونکہ وہ اپنے بھائی ـِکابی مَل سے ڈرتا تھا۔

ِسکم باشندےکے ـِکابی مَل خلافکے ہو جاتے ہیں
22 ـِکابی مَل کی اسرائیل پر حکومت تین تکسال رہی۔ لیکن23 پھر الله ایکنے بُری روح بھیج جسدی

ـِکابینے مَل اور ِسکم باشندوںکے میں نااتفاقی پیدا کر نتیجےدی۔ میں ِسکم لوگوںکے بغاوتنے کی۔ یوں24 الله
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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 ـِکابی مَل کی مدد کی تھی۔

وقتاُس25 ِسکم لوگکے ارد گرد کی چوٹیوں پر چڑھ کر ـِکابی مَل تاککی میں بیٹھ گئے۔ بھیجو 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 لوگوںکے سے اُس
کا اچھا خاصا تعلق بن گیا، اور وہ اُس پر اعتبار کرنے لـگے۔ 27 انگور کی پکفصل گئی لوگتھی۔ شہر نکلےسے
اور اپنے باغوں میں انگور توڑ کر اُن رسسے لنے نکا لـگے۔ پھر اُنہوں نے اپنے دیوتا کے مندر میں جشن جبمنایا۔
خوبوہ پیکھا تھےرہے تو ـِکابی مَل لعنتپر لـگے۔کرنے بنجعل28 عبد ِسکم”کہا،نے ـِکابیکا مَل ساتھکے
کیا واسطہ کہ ہم اُس کے تابع رہیں؟ وہ تو صرف یرُبعل کا بیٹا جسہے، کا نمائندہ زبول ہے۔ اُس خدمتکی
مت کرنا بلـکہ ِسکم کے بانی حمور کے لوگوں !کی ہم ابی ـِک مَل کی خدمت کیوں کریں؟ کاش29 شہر کا انتظام
میرے ہاتھ میں !ہوتا پھر مَیں ـِکابی مَل کو جلد ہی نکال دیتا۔ مَیں اُسے چیلنج دیتا کہ آؤ، اپنے فوجیوں کو جمع
کر ہمکے سے “!لڑو

ـِکابی مَل ِسکم سے لڑتا ہے
بنجعل30 عبد باتکی سن کر ِسکم کا سردار بڑےزبول میںغصے آ گیا۔ 31 اپنے قاصدوں معرفتکی اُس نے

ـِکابی مَل کو چپکے سے اطلاع دی، جعل” بن عبد اپنے بھائیوں کے ساتھ ِسکم آ گیا ہے جہاں پورےوہ شہر کو
آپ کھڑےخلافکے ہو جانے کے لئے اُکسا رہا ہے۔ اب32 ایسا یں کر راتکہ وقتکے اپنے سمیتفوجیوں
اِدھر آئیں اور کھیتوں تاکمیں میں رہیں۔ سویرےصبح33 جب سورج طلوع ہو گا تو شہر پر حملہ کریں۔ جب
جعل اپنے آدمیوں کے ساتھ آپ خلافکے لڑنے آئے گا تو اُس کے ساتھ وہ کچھ کریں آپجو مناسب سمجھتے
“ہیں۔ یہ34 سن کر ـِکابی راتمَل وقتکے اپنے سمیتفوجیوں روانہ ہوا۔ اُس اُنہیںنے چار گروہوں میں تقسیم
کیا جو ِسکم کو گھیر تاککر میں بیٹھ گئے۔

صبح35 جعلجبوقتکے گھر نکلسے کر شہر دروازےکے میں کھڑا ہوا تو ـِکابی مَل اور اُس کے فوجی
اپنی اُنہیں36آئے۔نکلسےجگہوںکیچھپنے دیکھ زبولنےجعلکر پہاڑوںلوگدیکھو،”کہا،سے چوٹیوںکی
اُترسے زبول“!ہیںرہے نہیں،”دیا،جوابنے نہیں، آپجو لـگآدمیکو ہیںرہے پہاڑوںصرفوہ سائےکے
“ہیں۔ لیکن37 جعل کو تسلی نہ ہوئی۔ وہ دوبارہ بول اُٹھا، لوگدیکھو،” دنیا *نافکی سے اُتر رہے ہیں۔ اور
ایک 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، ـِکابی’ مَل کون ہے کہ ہم اُس کے تابع اب‘رہیں؟ لوگیہ آ گئے ہیں جن
مذاقکا تُو نے اُڑایا۔ جا، شہر نکلسے کر اُن سے “!لڑ

تب39 جعل ِسکم کے مردوں کے ساتھ شہر سے نکلا اور ـِکابی مَل سے لڑنے لگا۔ لیکن40 وہ ہار گیا، اور ابی
ـِک 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 سے نکال
دیا۔
* 9:37 دنیا ًمطلب:نافکی غالبا کوہِ گرزیم ہے۔
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اگلے42 دن ِسکم لوگکے شہر سے نکل کر میدان میں آنا ہتے چا تھے۔ جب ـِکابی مَل کو یہ خبر ملی 43-44 تو

اُس نے اپنی فوج تینکو گروہوں میں تقسیم کیا۔ یہ گروہ دوبارہ ِسکم کو گھیر میںگھاتکر بیٹھ لوگجبگئے۔
شہر سے نکلے تو ـِکابی مَل اپنے گروہ کے ساتھ چھپنے کی جگہ نکلسے 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 کیا۔
لوگ پورا دن لڑتے رہے، لیکن آخرکار ـِکابی مَل نے شہر پر قبضہ کر کے تمام باشندوں موتکو گھاٹکے اُتار
دیا۔ اُس نے شہر کو تباہ کیا کھنڈراتاور نمکپر بکھیر کر اُس کی حتمی تباہی ظاہر کر دی۔

جب46 ِسکم بُرجکے کے ہنے ر والوں کو یہ اطلاع ملی تو وہ ایل بریت دیوتا کے مندر کے تہہ خانے چھپمیں
گئے۔ ـِکابیجب47 مَل کو پتا چلا 48 تو وہ اپنے سمیتفوجیوں ضلمون پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اُس کلہاڑینے سے
کاٹشاخ کر اپنے کندھوں پر لیرکھ اور اپنے فوجیوں کو حکم جلدی”دیا، ایساسب!کرو “کرو۔ہی فوجیوں49
بھینے کاٹیںشاخیں اور پھر ـِکابی مَل لـگپیچھےکے کر مندر واپسپاسکے اُنہوںوہاںآئے۔ لـکڑیتمامنے تہہ
خانے چھتکی پر جمع کر اُسےکے جلا دیا۔ یوں ِسکم بُرجکے ًکے 1,000تقریبا مرد و بھسمسبخواتین ہو گئے۔

ـِکابی مَل موتکی
وہاں50 سے ـِکابی تیبضمَل خلافکے بڑھ گیا۔ اُس نے شہر کا محاصرہ کر کے اُس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن51

شہر کے بیچ ایکمیں مضبوط بُرج تھا۔ تمام مرد و خواتین اُس میں فرار ہوئے اور بُرج کے دروازوں پر کنڈی لگا
چھتکر پر چڑھ گئے۔

52 ـِکابی مَل لڑتے لڑتے بُرج دروازےکے قریبکے پہنچ گیا۔ وہ اُسے جلانے کوششکی کرنے لگا 53 تو
ایک عورت نے چکّی کا اوپر کا پاٹ اُس کے سر پھینکپر دیا، اور اُس کی پھٹکھوپڑی گئی۔ جلدی54 سے
ـِکابی مَل نے اپنے سلاح بردار کو بُلایا۔ اُس نے کہا، اپنی” تلوار کھینچ کر مجھے مار !دو لوگورنہ کہیں گے
عورتایککہ نے مجھے مار “ڈالا۔ چنانچہ نوجوان نے اپنی تلوار اُس کے بدن میں سے دیگزار اور وہ مر گیا۔
فوجیوںجب55 نے دیکھا کہ ـِکابی مَل مر گیا ہے تو وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔

یوں56 الله نے ـِکابی مَل کو اُس بدی کا بدلہ دیا جو اُس نے اپنے 70 بھائیوں کو قتل کر کے اپنے باپ کے
خلاف کی تھی۔ اور57 الله نے ِسکم باشندوںکے بھیکو اُن کی شریر حرکتوں مناسبکی 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 پہاڑیکے علاقے کے شہر سمیر رہائشمیں پذیر تھا۔ تولع2 سال23 اسرائیل کا قاضی رہا۔ پھر فوتوہ
ہوا اور سمیر میں دفنایا گیا۔

اُس3 کے بعد ِجلعاد کا ہنے ر والا یائیر قاضی بن گیا۔ اُس نے اسرائیلسال22 کی راہنمائی کی۔ 4 یائیر کے 30
بیٹے تھے۔ ہر بیٹے ایکایککا گدھا اور ِجلعاد آبادیایکایکمیں تھی۔ تکآج اِن کا نام حووت’ ‘یائیر یعنی یائیر
کی بستیاں ہے۔ جب5 یائیر انتقال کر گیا تو اُسے قامون میں دفنایا گیا۔

اسرائیل ربدوبارہ سے دُور ہو جاتا ہے
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6 یائیر موتکی کے بعد اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے لـگے ربجو بُریکو لـگیں۔ وہ کئی دیوتاؤں کے

لـگپیچھے گئے جن میں بعل دیوتا، عستارات دیوی اور شام، صیدا، موآب، عمونیوں اور فلستیوں کے دیوتا شامل
تھے۔ یوں پرستشکیربوہ خدمتاور کرنے بازسے آئے۔ اُستب7 غضبکا اُن پر نازل ہوا، اور اُس اُنہیںنے
فلستیوں اور عمونیوں حوالےکے دیا۔کر اُسی8 سال دورانکے اِن قوموں ِجلعادنے میں اسرائیلیوں اُسکے علاقے
پر قبضہ میںجسکیا پرانے زمانے میں اموری آباد تھے اور جو یائے در یردن مشرقکے میں تھا۔ فلستی اور عمونی
18 تکسال اسرائیلیوں کو کچلتے اور دباتے رہے۔ 9 نہ صرف یہ بلـکہ عمونیوں نے یائے در یردن کو پار کر کے
یہوداہ، بن یمین اور افرائیم کے قبیلوں پر بھی حملہ کیا۔
جب اسرائیلی بڑی مصیبت میں تھے 10 تو آخرکار اُنہوں نے مدد کے لئے رب کو پکارا اور اقرار کیا، ہم” نے

تیرا گناہ کیا ہے۔ اپنے خدا ترککو کر ہمکے بعلنے بُتوںکے کی پوجا کی “ہے۔ رب11 جوابنے میں مصری،جب”کہا، اموری، عمونی، فلستی، عمالیقیصیدانی،12 اور ماعونی تم پر ظلم تھےکرتے اور تم مدد کے لئے مجھے
پکارنے لـگے تو کیا مَیں نے تمہیں نہ بچایا؟ اِس13 کے باوجود تم بار بار ترکمجھے کر کے دیگر معبودوں کی پوجا
کرتے رہے ہو۔ اِس لئے اب سے مَیں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ 14 جاؤ، اُن دیوتاؤں کے منے سا چیختے چلّاتے
رہو جنہیں تم چننے لیا !ہے وہی مصیبتتمہیں سے “نکالیں۔

لیکن15 اسرائیلیوں ربنے سے یاد فر کی، ہم” سے غلطی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی تُو مناسب سمجھتا ہے وہ
ہمارے ساتھ کر۔ لیکن تُو ہی ہمیں آج “بچا۔ 16 وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بیچ میں سے نکال ربکر کی دوبارہ
خدمت کرنے لـگے۔ تب وہ اسرائیل کا برداشتدُکھ نہ کر سکا۔

اِفتاح قاضی بن جاتا ہے
17 اُن دنوں میں عمونی اپنے فوجیوں کو جمع کر کے ِجلعاد میں خیمہ زن جوابہوئے۔ میں اسرائیلی بھی جمع

ہوئے اور مِصفاہ میں اپنے خیمے لگائے۔ 18 ِجلعاد کے راہنماؤں نے اعلان کیا، ہمیں” ایسے آدمی ضرورتکی
ہے ہمارےجو چلآگے عمونیوںکر پر حملہ کرے۔ جو کوئی کرےایسا وہ ِجلعاد کے تمام باشندوں کا سردار بنے
“گا۔

11
وقتاُس1 ِجلعاد زبردستایکمیں سورما بنام اِفتاح 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، تیرےمیراثہم” 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 پیچھےکے 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
ملـِک طوب میں آئے۔ اُنہوں6 گزارشنے کی، آئیں،” عمونیوں سے لڑنے میں ہماری راہنمائی “کریں۔ لیکن7
اِفتاح اعتراضنے کیا، آپ” اِس پاسمیرےوقت کیوں آئے ہیں مصیبتجب میں ہیں؟ آپ ہی نے مجھ سے
نفرت کر باپمجھےکے کے گھر نکالسے دیا “تھا۔

بزرگوں8 اِسہم”دیا،جوابنے لئے آپ واپسپاسکے ہیںآئے عمونیوںآپکہ ہماریمیںجنگساتھکے
مدد کریں۔ اگر آپ ایسا کریں تو آپہم پورےکو ِجلعاد کا حکمران بنا لیں “گے۔ اِفتاح9 نے پوچھا، اگر” مَیں
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آپ عمونیوںساتھکے لڑوںخلافکے مجھےرباور اُن پر دےفتح تو آپکیا واقعی مجھے اپنا حکمران بنا لیں “گے؟
اُنہوں10 جوابنے دیا، رب” ہمارا گواہ !ہے وہی ہمیں دےسزا اگر ہم اپنا وعدہ پورا نہ “کریں۔

یہ11 سن اِفتاحکر ِجلعاد بزرگوںکے ساتھکے 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 بھیجکو کر پوچھا، آپہمارا” سے کیا واسطہ آپکہ ہم

سے لڑنے آئے “ہیں؟ 13 بادشاہ جوابنے دیا، اسرائیلیجب” مصر سے نکلے تو اُنہوں نے ارنون، یبوق اور یردن
یاؤںکے در درمیانکے کا علاقہ مجھ سے چھین ابلیا۔ اُسے جھگڑا کئے بغیر واپسمجھے کر “دو۔

14 اِفتاحپھر نے قاصدوںاپنے کو دوبارہ عمونی بادشاہ بھیجپاسکے کر اسرائیل”کہا،15 نہنے تو موآبیوں سے
اور نہ عمونیوں زمینسے چھینی۔ حقیقت16 یہ ہے ہماریجبکہ قوم مصر سے نکلی تو وہ یگستان ر میں سے گزر
کر بحرِ ُلزم ق اور وہاں سے ہو قادسکر پہنچ گئی۔ قادس17 اُنہوںسے نے ادوم کے بادشاہ پاسکے قاصد بھیج کر
گزارش کی، ہمیں’ ملـکاپنے میں سے لیکن‘دیں۔گزرنے اُس نے انکار کیا۔ پھر اسرائیلیوں موآبنے کے بادشاہ
درخواستسے کی، لیکن اُس بھینے ملـکاپنے میں سے گزرنے اجازتکی نہ دی۔ اِس پر ہماری قوم کچھ دیر
کے لئے قادس میں رہی۔ 18 آخرکار وہ یگستان ر واپسمیں جا کر ادوم موآباور جنوبکے میں چلتے موآبچلتے
کنارےمشرقیکے پر پہنچی، جہاںوہاں یائے ارنوندر اُس کی لیکنہے۔سرحد موآبوہ داخلمیںعلاقےکے
نہ ہوئے بلـکہ یا در کے مشرق میں خیمہ زن ہوئے۔ وہاں19 سے اسرائیلیوں نے حسبون کے ہنے ر والے اموری
بادشاہ سیحون پیغامکو بھجوایا، ہمیں’ ملـکاپنے میں سے دیںگزرنے تاکہ ہم ملـکاپنے داخلمیں ہو ‘سکیں۔
لیکن20 سیحون ہوا۔شککو اُسے یقین نہیں تھا کہ ملـکوہ میں سے گزر کر آگے بڑھیں گے۔ اُس نے صرفنہ
انکار کیا بلـکہ اپنے فوجیوں کو جمع کر یہضکے شہر میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں کے ساتھ لڑنے لگا۔

اسرائیلربلیکن21 کے خدا سیحوننے اور اُس کے تمام فوجیوں اسرائیلکو کے حوالے کر دیا۔ اُنہوں نے
اُنہیں دےشکست کر یوں امور ملـکپورےکے پر قبضہ کر لیا۔ 22 یہ تمام علاقہ جنوب میں یائے در ارنون سے
لے کر شمال میں یائے در یبوق تک اور مشرق کے یگستان ر سے لے کر مغرب میں یائے در یردن ہمارےتک
قبضے میں آ گیا۔ 23 دیکھیں، رب اسرائیل کے خدا نے اپنی قوم کے آگے آگے یوں امور کو نکال دیا ہے۔ تو پھر
آپ کا ملـکاِس پر قبضہ کرنے کا کیا حق ہے؟ آپ24 بھی سمجھتے ہیں کہ آپجسے کے کموسدیوتا آپنے
کے آگے سے نکال دیا ہے اُس ملـککے پر قبضہ کرنے آپکا کا حق اِسیہے۔ طرح ہمارےربجسے خدا
ہمارےنے آگے آگے نکال دیا ہے اُس ملـککے پر قبضہ کرنے کا حق ہمارا ہے۔ 25 آپکیا آپاپنے کو موآبی
بادشاہ بلق بن صفور سے بہتر سمجھتے ہیں؟ اُس نے تو اسرائیل سے لڑنے بلـکہ تکجھگڑنے ہمتکی نہ کی۔ اب26
اسرائیلی 300 سال سے حسبون اور عروعیر کے شہروں میں اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت آباد ہیں اور اِسی
طرح یائے در ارنون کنارےکے پر شہروںکے آپمیں۔ اِسنے دوران اِن جگہوں پر قبضہ کیوں نہ کیا؟ چنانچہ27
مَیں آپنے سلوکغلطسے نہیں کیا بلـکہ آپ میرےہی ساتھ سلوکغلط کر رہے ہیں۔ کیونکہ مجھ جنگسے
غلطچھیڑنا ربہے۔ منصفجو آجوہیہے اسرائیل اور عمون جھگڑےکے کا “!کرےفیصلہ

لیکن28 عمونی بادشاہ اِفتاحنے کے پیغام پر دھیان نہ دیا۔
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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۔

پہلے30 اُس ربنے کے منے سا قَسم کھائی، اگر” تُو مجھے عمونیوں پر دےفتح 31 اور مَیں سلامتصحیح لوٹوں
تو جو کچھ بھی میرےپہلے گھر دروازےکے نکلسے کر مجھ سے ملے تیرےوہ لئے مخصوص کیا جائے گا۔ مَیں
اُسے بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کروں “گا۔

32 پھر اِفتاح عمونیوں سے لڑنے گیا، رباور اُسےنے اُن پر فتح دی۔ اِفتاح33 نے دشمنمیںعروعیر شکستکو
دی اور اِسی مِنّیتطرح اور ابیل تککرامیم بیسمزید شہروں پر قبضہ کر لیا۔ یوں اسرائیل نے عمون کو زیر کر
دیا۔

اِفتاح واپسیکی
اِس34 کے بعد اِفتاح واپسمِصفاہ چلا گیا۔ وہ ابھی گھر قریبکے 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
کپڑےاپنے پھاڑ کر چیخ اُٹھا، ہائے” میری !بیٹی تُو نے خاکمجھے میں دبا کر تباہ کر دیا ہے، کیونکہ مَیں نے
رب کے منے ایسیسا قَسم کھائی ہے جو بدلی نہیں جا “سکتی۔

36 بیٹی نے کہا، ابو،” آپ نے قَسم کھا ربکر سے وعدہ کیا ہے، اِس لئے لازم ہے میرےکہ ساتھ وہ کچھ
آپقَسمکیجسکریں اُسیآخرہے۔کھائینے بدلہسےدشمنکوآپنے لینے لیکن37ہے۔دیبخشکامیابیکی
مجھےہے۔گزارشایکمیری دو ماہ مہلتکی دیں تاکہ مَیں اپنی سہیلیوں پہاڑوںساتھکے میں جا غیرشادیاپنیکر
حالتشدہ پر ماتم “کروں۔

اِفتاح38 اجازتنے دی۔ پھر بیٹی دو ماہ کے لئے اپنی سہیلیوں پہاڑوںساتھکے میں چلی گئی اور غیرشادیاپنی
حالتشدہ پر ماتم کیا۔ 39 پھر وہ باپاپنے واپسپاسکے آئی، اور اُس اپنینے قَسم کا وعدہ پورا کیا۔ غیرشادیبیٹی
شدہ تھی۔
وقتاُس اسرائیلسے میں دستور رائج ہے 40 اسرائیلکہ عورتیںجوانکی سالانہ دنچار کے لئے اپنے گھروں

نکلسے 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 در یردن کو پار کر کے اِفتاح پاسکے

آئے جو صفون میں تھا۔ اُنہوں شکایتنے کی، آپ” کیوں ہمیں بُلائے بغیر عمونیوں سے لڑنے ابگئے؟ آپہم
آپکو کے سمیتگھر جلا دیں “!گے

اِفتاح2 اعتراضنے کیا، میریجب” میریاور قوم کا عمونیوں سختساتھکے جھگڑا چھڑ گیا تو مَیں آپنے کو
بُلایا، لیکن آپ نے مجھے اُن کے ہاتھ سے نہ بچایا۔ مَیںجب3 نے دیکھا آپکہ مدد نہیں کریں گے تو اپنی جان
ڈالمیںخطرے آپکر کے بغیر عمونیوںہی سے لڑنے گیا۔ رباور مجھےنے اُن پر فتح مجھےاببخشی۔ بتائیں کہ
آپ پاسمیرےکیوں آ کر مجھ پر حملہ کرنا ہتے چا “ہیں؟
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افرائیمیوں4 جوابنے تم”دیا، ِجلعادجو میں ہتے ر بسہو افرائیم اور منسّی قبیلوںکے نکلےسے بھگوڑےہوئے

اِفتاحتب“ہو۔ نے ِجلعاد مردوںکے کو جمع کیا اور افرائیمیوں سے لڑ کر اُنہیں شکست دی۔
5 پھر ِجلعادیوں نے یائے در یردن کے گہرےکم مقاموں پر قبضہ کر لیا۔ جب کوئی گزرنا چاہتا تو وہ آپکیا”پوچھتے، افرائیمی “ہیں؟ اگر وہ انکار کرتا 6 تو ِجلعاد کے مرد کہتے، تو” پھر لفظ *‘شبولیت’ “بولیں۔ اگر وہ افرائیمی

ہوتا تو اِس کے بجائے “سبولیت” کہتا۔ پھر ِجلعادی اُسے پکڑ کر وہیں مار لتے۔ ڈا وقتاُس افرائیمی42,000کُل
ہلاک 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 قاضیکا بنا۔ بیتوہ لحم میں آباد تھا، اور9 اُس 30کے بیٹے بیٹیاں30اور تھیں۔
اُس تمامکی شادیبیٹیاں تھیںشدہ اور اِس باپسےوجہ نہیںمیںگھرکے لیکنتھیں۔رہتی بیٹوں30اُسے لئےکے
یاں بیو مل گئی تھیں، سباور اُس کے میںگھر ہتے ر تھے۔ اِبضان سالساتنے دورانکے اسرائیل کی راہنمائی
کی۔ 10 پھر وہ انتقال کر گیا بیتاور لحم میں دفنایا گیا۔

اُس11 کے بعد ایلون قاضی بنا۔ وہ زبولون کے قبیلے سے تھا اور 10 سال کے دوران اسرائیل کی راہنمائی کرتا
رہا۔ کوچوہجب12 کر گیا تو اُسے زبولون ایالونکے میں دفن کیا گیا۔

13 پھر عبدون بن قاضیہِلیل بنا۔ وہ شہر فِرعاتون کا تھا۔ اُس14 40کے بیٹے 30اور پوتے تھے گدھوں70جو 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 پہاڑیکے علاقے کے شہر فِرعاتون میں دفنایا گیا، جو وقتاُس افرائیم کا حصہ تھا۔

13
سمسون پیدائشکی پیشکی گوئی

1 پھر اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے لـگے جو رب کو بُری لـگیں۔ اِس لئے اُس نے اُنہیں فلستیوں کے
حوالے کر دیا جو اُنہیں 40 سال دباتے رہے۔ اُس2 ایکوقت آدمی صُرعہ شہر میں رہتا جستھا کا نام منوحہ
تھا۔ دان قبیلےکے کا یہ آدمی بےاولاد تھا، کیونکہ اُس بیویکی بانجھ تھی۔

ربدنایک3 کا فرشتہ منوحہ بیویکی پر ظاہر ہوا اور تجھگو”کہا، بچےسے پیدا نہیں ہو ابسکتے، تُو حاملہ
ہو گی، تیرےاور بیٹا پیدا ہو گا۔ 4 َمے یا کوئی اَور نشہ آور متچیز پینا، نہ ناپاککوئی چیز کھانا۔ 5 کیونکہ جو
بیٹا پیدا ہو گا پیدائشوہ سے ہی الله کے لئے مخصوص ہو گا۔ لازم ہے کہ اُس کے بال کبھی نہ کاٹے جائیں۔
یہی بچہ اسرائیل کو فلستیوں سے بچانے لـگے “گا۔

بیوی6 اپنے شوہر منوحہ پاسکے گئی اور اُسے سب کچھ بتایا، الله” ایککا بندہ میرے پاس آیا۔ وہ الله کا
لـگفرشتہ رہا تھا، تکیہاں کہ سختمَیں گھبرا گئی۔ مَیں نے اُس سے نہ پوچھا کہ وہ کہاں سے ہے، اور خود
اُس مجھےنے 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 تکموتہی الله کے لئے مخصوص
ہو “۔‘گا
* 12:6 :شبولیت ندی۔
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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 کی بیوی پاسکے بھیج دیا۔ اُس وقت وہ شوہر کے بغیر کھیت میں تھی۔ 10 فرشتے کو دیکھ کر
جلدیوہ سے منوحہ پاسکے آئی اور اُسے اطلاع دی، جو” آدمی پچھلے دنوں پاسمیرےمیں آیا وہ دوبارہ مجھ پر
ظاہر ہوا “!ہے

11 منوحہ اُٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے فرشتے پاسکے آیا۔ اُس نے پوچھا، کیا” آپ وہی آدمی جسہیں
پچھلےنے دنوں میں میری بیوی باتسے کی “تھی؟ فرشتے جوابنے دیا، جی،” مَیں ہی “تھا۔ 12 پھر منوحہ نے
سوال آپجب”کیا، پیشکی پوریگوئی ہو جائے گی تو ہمیں بیٹے کے طرزِ زندگی سلوکاور سلسلےکے میں کن
باتوںکن کا خیال کرنا “ہے؟

رب13 کے فرشتے جوابنے دیا، لازم” ہے تیریکہ بیوی اُن تمام چیزوں سے جنکرےپرہیز 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۔

15 منوحہ ربنے کے فرشتے گزارشسے کی، مہربانی” کر تھوڑیکے پاسہمارےدیر ٹھہریں تاکہ ہم بکری
کا بچہ ذبح کر آپکے کے لئے کھانا تیار کر “سکیں۔ تکاب16 منوحہ نے یہ بات نہیں پہچانی تھی کہ مہمان
اصل ربمیں کا فرشتہ ہے۔ فرشتے جوابنے دیا، خواہ” تُو مجھے روکے بھی مَیں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اگر
تُو کچھ کرنا چاہے تو بکری کا رببچہ کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر “کر۔

17 منوحہ نے اُس سے پوچھا، آپ” کا کیا نام ہے؟ آپجبکیونکہ کی یہ باتیں پوری ہو جائیں گی تو آپہم
عزتکی کرنا چاہیں “گے۔ 18 فرشتے سوالنے کیا، تُو” میرا نام کیوں جاننا چاہتا ہے؟ وہ تو تیری سمجھ سے باہر
“ہے۔ 19 پھر منوحہ بڑےایکنے پتھر ربپر بکریکو کا بچہ اور غلہ کی پیشنذر ربتبکی۔ نے منوحہ اور
اُس بیویکی کے دیکھتے حیرتایکدیکھتے انگیز کام کیا۔ آگجب20 شعلےکے آسمان طرفکی بلند ہوئے تو
رب کا فرشتہ شعلے میں سے اوپر چڑھ کر اوجھل ہو گیا۔ منوحہ اور اُس بیویکی منہ بلکے گر گئے۔

ربجب21 کا فرشتہ دوبارہ منوحہ اور اُس کی بیوی پر ظاہر نہ ہوا تو منوحہ کو سمجھ آئی ربکہ کا فرشتہ
ہی تھا۔ 22 وہ پکار اُٹھا، ہائے،” ہم مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے الله کو دیکھا “!ہے لیکن23 اُس بیویکی نے
اعتراض کیا، رباگر” ہمیں مار ڈالنا چاہتا تو ہماریوہ قربانی قبول نہ کرتا۔ پھر نہ وہ ہم پر کچھسبیہ ظاہر کرتا،
نہ ہمیں ایسی باتیں “بتاتا۔

کچھ24 دیر کے بعد منوحہ ہاںکے بیٹا پیدا بیویہوا۔ نے اُس کا نام سمسون رکھا۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، رباور نے
برکتاُسے دی۔ 25 الله کا روح پہلی بار محنے دان میں جو صُرعہ اور اِستال درمیانکے اُسہے پر نازل ہوا۔

14
سمسون کی عورتفلستی شادیسے

ایک1 دن تِمنتسمسون میں فلستیوں پاسکے ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں اُس ایکنے عورتفلستی دیکھی جو اُسے
پسند آئی۔ 2 اپنے لوٹگھر کر اُس نے اپنے والدین کو بتایا، تِمنتمجھے” ایککی عورتفلستی پسند آئی اُسہے۔
کے ساتھ میرا رشتہ ھنے باند کوششکی “کریں۔ 3 اُس کے والدین جوابنے دیا، کیا” آپ کے رشتے داروں اور
قوم میں کوئی قابِل قبول عورت نہیں آپہے؟ کو نامختون اور بےدین فلستیوں پاسکے جا کر اُن میں سے کوئی
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عورت ڈھونڈنے کی کیا ضرورت “تھی؟ لیکن سمسون بضد رہا، اُسی” کے ساتھ میری شادی !کرائیں وہی مجھے
ٹھیک لـگتی “ہے۔

4 اُس کے ماں باپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب ربکچھ طرفکی سے ہے جو فلستیوں سے لڑنے کا موقع
تلاش کر رہا تھا۔ کیونکہ وقتاُس فلستی اسرائیل پر حکومت کر رہے تھے۔

5 چنانچہ سمسون اپنے ماں باپ سمیت تِمنت کے لئے روانہ ہوا۔ جب وہ تِمنت کے انگور کے باغوں کے قریب
پہنچے تو سمسون اپنے باپماں الـگسے ہو ایکاچانکگیا۔ جوان شیرببر دہاڑتا ہوا اُس ٹوٹپر پڑا۔ تب6 الله کا
روح اِتنے زور سمسونسے پر نازل ہوا اُسکہ نے اپنے ہاتھوں سے شیر یوںکو پھاڑ عامطرحجسڈالا، بکریآدمی
کے چھوٹے بچے کو پھاڑ ڈالتا لیکنہے۔ اُس نے اپنے والدین کو اِس بارےکے میں کچھ نہ بتایا۔ 7 آگے نکل کر
تِمنتوہ پہنچ گیا۔ مذکورہ عورتفلستی باتسے ہوئی اور وہ ٹھیکاُسے لـگی۔

8 کچھ دیر کے بعد وہ شادی کرنے کے لئے دوبارہ تِمنت گئے۔ شہر پہنچنے سے پہلے 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۔
سمسون9 نے اُس میں ہاتھ ڈال کر شہد کو نکال لیا اور اُسے کھاتے ہوئے جبچلا۔ وہ اپنے باپماں پاسکے
پہنچا تو اُس نے اُنہیں بھی کچھ دیا، مگر یہ نہ بتایا کہ کہاں ملسے گیا ہے۔

تِمنت10 پہنچ سمسونکر باپکا دُلھن خاندانکے ملاسے سمسونجبکہ دُولھےنے حیثیتکی ضیافتایسیسے
طرحجسکی اُس زمانے میں دستور تھا۔

فلستی سمسون کو دھوکا دیتے ہیں
دُلھنجب11 کے والوںگھر کو پتا چلا تِمنتسمسونکہ پہنچ گیا ہے تو اُنہوں اُسنے جوان30پاسکے آدمی

بھیج دیئے کہ اُس کے ساتھ خوشی منائیں۔ سمسون12 نے اُن سے کہا، آپمَیں” سے پہیلی پوچھتا ہوں۔ آپاگر
ضیافت ساتکے دنوں کے دوران اِس کا حل بتا سکیں تو مَیں آپ کو کتان کے 30 قیمتی کُرتے اور 30 شاندار
دوںدےسوٹ گا۔ لیکن13 آپاگر مجھے اِس کا مطلبصحیح نہ بتا سکیں آپتو کو مجھے 30 قیمتی کُرتے اور
30 سوٹشاندار دینے پڑیں اُنہوں“گے۔ جوابنے دیا، اپنی” پہیلی “سنائیں۔

سمسون14 نے کہا، کھانے” والے میں سے کھانا نکلا اور زورآور میں سے “مٹھاس۔
تین دن گزر گئے۔ جوان پہیلی مطلبکا نہ بتا سکے۔ چوتھے15 دن اُنہوں دُلھننے پاسکے جا کر اُسے دھمکی

دی، اپنے” شوہر ہمیںکو پہیلی مطلبکا بتانے پر اُکساؤ، ورنہ ہم تمہارےتمہیں سمیتخاندان جلا دیں گے۔ کیا
تم لوگوں نے صرفہمیں اِس لئے دیدعوت کہ لُوٹہمیں “لو؟

دُلھن16 سمسون پاسکے گئی اور آنسو بہا بہا کر کہنے لـگی، تُو” مجھے پیار نہیں !کرتا حقیقت میں تُو مجھ سے
نفرت کرتا ہے۔ تُو میرینے قوم لوگوںکے سے پہیلی پوچھی لیکنہے مجھے اِس مطلبکا نہیں سمسون“بتایا۔ نے
جواب دیا، مَیں” نے اپنے باپماں 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 حلکا بتا دُلھنتبدیا۔ پُھرتینے

کچھسبسے فلستیوں کو سنا دیا۔ سورج18 غروبکے ہونے پہلےسے پہلے شہر مردوںکے سمسوننے کو پہیلی
مطلبکا بتایا، کیا” کوئی چیز شہد سے یادہ ز میٹھی اور ببر شیر سے یادہ ز زورآور ہوتی سمسون“ہے؟ نے یہ سن کر
کہا، آپ” میرینے جوان گائے لے ہلکر چلایا ہے، آپورنہ کبھی بھی پہیلی کا حل نہ نکال “سکتے۔ 19 پھر
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رب روحکا اُس پر نازل ہوا۔ اُس نے اسقلون شہر میں جا کر فلستیوں30 کو مار ڈالا اور اُن لباسکے لے کر اُن
آدمیوں دےکو دیئے جنہوں نے اُسے پہیلی مطلبکا بتا دیا تھا۔
اِس کے بعد بڑےوہ غصے میں اپنے باپماں کے گھر چلا گیا۔ لیکن20 اُس کی بیوی کی شادی سمسون کے

شہ بالے سے کرائی گئی جو جوان30 فلستیوں میں ایکسے تھا۔
15

سمسون فلستیوں سے بدلہ لیتا ہے
1 کچھ دن گزر گئے۔ جب گندم کی کٹائی ہونے لـگی تو سمسون بکری کا بچہ اپنے ساتھ لے کر اپنی بیوی سے

ملنے گیا۔ ُسسر کے پہنچگھر کر اُس بیوینے کمرےکے میں جانے درخواستکی باپلیکنکی۔ نے انکار کیا۔
اُس2 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
دُموںکی مشعلساتھکے دیلگا اور5 پھر مشعلوں کو جلا کر لومڑیوں کو فلستیوں اناجکے کھیتوںکے میں 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 یہ سب کچھ کیا ہے، اور کہ وجہ
یہ ہے تِمنتکہ میں اُس کے ُسسر نے اُس بیویکی کو اُس سے چھین کر اُس کے شہ بالے دےکو دیا ہے۔ یہ
سن کر تِمنتفلستی گئے اور سمسون ُسسرکے کو اُس کی سمیتبیٹی پکڑ کر جلا دیا۔ سمسونتب7 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
میںجواب9 فلستی فوج یہوداہ قبائلیکے علاقے میں داخل ہوئی۔ وہاں وہ لحی شہر پاسکے زنخیمہ ہوئے۔

10 یہوداہ کے باشندوں 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 ہمارےنے ساتھ کیا “ہے۔

تب11 یہوداہ 3,000کے مرد عیطام پہاڑ کے غار پاسکے آئے اور سمسون سے آپیہ”کہا، ہمارےنے ساتھ
کیا کِیا؟ آپ کو تو پتا ہے کہ فلستی ہم پر حکومت کرتے “ہیں۔ سمسون جوابنے دیا، مَیں” نے اُن کے ساتھ
صرف وہ کچھ کیا جو اُنہوں میرےنے ساتھ کیا “تھا۔

12 یہوداہ کے مرد بولے، ہم” آپ کو باندھ کر فلستیوں کے حوالے کرنے آئے “ہیں۔ سمسون نے کہا،
ٹھیک” لیکنہے، قَسم کھائیں آپکہ خود مجھے قتل نہیں کریں “گے۔

اُنہوں13 جوابنے دیا، آپہم” کو ہرگز قتل نہیں کریں گے بلـکہ آپ باندھصرفکو کر اُن کے حوالے کر
دیں “گے۔ چنانچہ وہ اُسے دو تازہ تازہ رّسوں باندھسے کر فلستیوں پاسکے لے گئے۔
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سمسون14 ابھی لحی سے دُور تھا کہ نعرےفلستی لگاتے ہوئے اُس دوڑےطرفکی آئے۔ ربتب کا روح

بڑے زور سے اُس پر نازل ہوا۔ اُس کے بازوؤں سے بندھے ہوئے رسّے َسن کے جلے ہوئے دھاگے جیسے کمزور
ہو گئے، اور پگھلوہ ہاتھوںکر سے گئے۔گر کہیں15 سے گدھے کا تازہ جبڑا پکڑ کر اُس اُسنے یعےکے ذر ہزار
افراد کو مار ڈالا۔

وقتاُس16 اُس نے نعرہ گدھے”لگایا، جبڑےکے مَیںسے نے اُن کے ڈھیر لگائے !ہیں گدھے جبڑےکے
سے مَیں نے ہزار مردوں کو مار ڈالا “!ہے اِس17 کے بعد اُس نے گدھے کا یہ پھینکجبڑا دیا۔ اُس جگہ کا
رامتنام لحی یعنی پہاڑیجبڑا پڑ گیا۔

سمسون18 پیاسبڑیوہاںکو لـگی۔ اُس ربنے پکارکو کر تُو”کہا، ہی نے اپنے خادم ہاتھکے اسرائیلسے
کو یہ بڑی نجات دلائی ہے۔ لیکن اب پیاسمَیں سے مر کر نامختون دشمن کے ہاتھ میں آ جاؤں “گا۔ تب19 الله
لحینے میں زمین کو چھیدا، اور گڑھے پھوٹپانیسے 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 کے دور میں سمسون اسرائیلتکسال20 قاضیکا رہا۔
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سمسون غزہ کا دروازہ اُٹھا لے جاتا ہے
سمسوندنایک1 فلستی شہر آیا۔میںغزہ وہاں ایکوہ دیکھکوکسبی اُسکر ہوا۔داخلمیںگھرکے جب2

شہر کے باشندوں کو اطلاع ملی کہ سمسون شہر میں ہے تو اُنہوں نے کسبی کے گھر کو گھیر لیا۔ ساتھ ساتھ وہ
رات وقتکے شہر دروازےکے تاکپر میں رہے۔ فیصلہ یہ ہوا، رات” وقتکے ہم کچھ نہیں کریں جبگے،
پَو پھٹے تبگی اُسے مار ڈالیں “گے۔

تکابسمسون3 کسبی کے گھر میں سو رہا تھا۔ لیکن راتآدھی کو وہ اُٹھ کر شہر دروازےکے پاسکے
گیا اور دونوں کواڑوں کنڈےکو دروازےاور کے دونوں بازوؤں سمیت اُکھاڑ کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ یوں
چلتے چلتے کچھسبوہ اُس پہاڑی کی چوٹی پر لے گیا جو حبرون مقابلکے ہے۔

سمسون اور دلیلہ
کچھ4 دیر کے بعد ایکسمسون عورت محبتکی میں گرفتار ہو گیا جو وادٔی سورق میں رہتی تھی۔ اُس کا نام

دلیلہ تھا۔ یہ5 سن کر فلستی سردار اُس پاسکے آئے اور کہنے لـگے، سمسون” اُکسائیںکو کہ آپوہ کو اپنی بڑی
طاقت کا بھید بتائے۔ ہم جاننا ہتے ہیںچا اُسطرحکسہمکہ غالبپر آ کر اُسے یوں باندھ سکیں کہ ہمارےوہ
قبضے میں رہے۔ آپاگر یہ معلوم کر سکیں تو ہم میں سے آپایکہر چاندیکو کے دےِسکے1,100 “گا۔

6 چنانچہ دلیلہ نے سمسون سے سوال کیا، مجھے” اپنی بڑی طاقت کا بھید بتائیں۔ کیا آپ ایسیکسیکو چیز سے
باندھا جا سکتا ہے آپجسے توڑ نہیں “سکتے؟ سمسون7 جوابنے دیا، اگر” مجھے جانوروں ساتکی تازہ نسوں
سے باندھا جائے تو پھر مَیں عام آدمی جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔ فلستی8 سرداروں دلیلہنے ساتکو تازہ نسیں مہیا
کر دیں، اور اُس نے سمسون کو اُن سے باندھ لیا۔ کچھ9 فلستی آدمی ساتھ کمرےوالے چھپمیں گئے۔ پھر دلیلہ
چلّا سمسون،”اُٹھی، آپفلستی کو پکڑنے آئے “!ہیں یہ سن سمسونکر نسوںنے یوںکو توڑ ڈوریطرحجسدیا
ٹوٹ جاتی میںآگجبہے سے گزرتی ہے۔ چنانچہ اُس طاقتکی کا پول نہ کھلا۔
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10 دلیلہ کا منہ لٹک گیا۔ آپ” جھوٹنے بول کر مجھے بےوقوف بنایا ابہے۔ آئیں، مہربانی کر کے مجھے

بتائیں آپکہ طرحکسکو باندھا جا سکتا “ہے۔ سمسون11 جوابنے دیا، اگر” مجھے غیراستعمال شدہ رّسوں
سے باندھا جائے تو پھر ہی مَیں عام آدمی جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔ 12 دلیلہ نے نئے رسّے لے کر اُسے اُن سے
باندھ لیا۔ اِس مرتبہ بھی فلستی ساتھ چھپمیںکمرےوالے تھے۔گئے پھر دلیلہ چلّا سمسون،”اُٹھی، آپفلستی کو
پکڑنے آئے لیکن“!ہیں اِس بار بھی سمسون رّسوںنے کو یوں توڑ طرحجسلیا عام آدمی ڈوری کو توڑ لیتا ہے۔

دلیلہ13 شکایتنے کی، آپ” بار بولجھوٹبار کر میرا مذاق اُڑا رہے ابہیں۔ مجھے بتائیں آپکہ کسکو
طرح باندھا جا سکتا سمسون“ہے۔ جوابنے دیا، لازم” ہے زُلفوںساتمیریآپکہ کھڈیکو کے تانے کے
ساتھ بُنیں۔ پھر ہی عام آدمی جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔ سمسونجب14 سو رہا تھا تو دلیلہ نے ایسا ہی کیا۔ اُس
ساتکی 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۔

یہ15 دیکھ کر دلیلہ نے منہ پُھلا ملامتکر کی، طرحکسآپ” دعوٰی کر ہیںسکتے مجھکہ 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
کھلاُسے باتکر پیدائشمَیں”بتائی، ہی سے الله کے لئے مخصوص ہوں، اِس لئے بالوںمیرے نہیںکبھیکو کاٹا
گیا۔ اگر سر کو منڈوایا جائے تو طاقتمیری جاتی رہے گی اور مَیں دوسرےہر آدمی جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔

دلیلہ18 جاننے لیا سمسونابکہ بتائیحقیقتپوریمجھےنے اُسہے۔ فلستینے سرداروں اطلاعکو آؤ،”دی، کیونکہ اِس مرتبہ اُس نے مجھے اپنے دل کی باتہر بتائی “ہے۔ یہ سن کر وہ مقررہ چاندی اپنے ساتھ لے
کر دلیلہ پاسکے آئے۔

دلیلہ19 سمسوننے اپنیسرکا رکھمیںگود اُسےکر ُسلا دیا۔ پھر اُس ایکنے آدمی بُلاکو ساتکیسمسونکر
زُلفوں 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 طرح اب بھی اپنے آپ 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 زنجـیروںکی 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 اُنہوںہوئے۔ نے اپنے دیوتا دجون جانوروںکو بہتکی
پیشقربانیاںسی کر فتحاپنیکے منائی۔خوشیکی وہ ہمارے”بولے، دیوتا سمسوندشمنہمارےنے ہمارےکو
حوالے کر دیا “ہے۔ سمسون24 کو دیکھ کر عوام نے دجون کی تمجید کر کے کہا، ہمارے” دیوتا ہمارےنے
دشمن ہمارےکو حوالے کر دیا ملـکہمارےنےجس!ہے کو تباہ کیا اور ہم میں سے اِتنے لوگوں کو مار ڈالا
ہمارےابوہ قابو میں آ گیا “!ہے اِس25 قسم باتیںکی کرتے کرتے اُن کیخوشیکی انتہا نہ تبرہی۔ وہ چلّانے
لـگے، سمسون” کو بُلاؤ تاکہ ہمارےوہ دلوں کو “بہلائے۔
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چنانچہ اُسے اُن کی تفریح کے لئے جیل سے لایا گیا اور دو ستونوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ سمسون26 اُس

لڑکے مخاطبسے ہوا جو اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُس کی راہنمائی کر رہا تھا، چھتمجھے” کو اُٹھانے والے ستونوں
پاسکے جاؤلے تاکہ مَیں اُن کا سہارا “لوں۔ مردوںعمارت27 اور عورتوں بھریسے تھی۔ فلستی سببھیسردار
آئے ہوئے چھتصرفتھے۔ 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 مجھے پہلے کی قوتطرح
عطا فرما تاکہ ایکمَیں ہی وار فلستیوںسے سے اپنی آنکھوں کا بدلہ “سکوں۔لے یہ29 کہہ سمسونکر نے اُن دو
مرکزی ستونوں کو پکڑ لیا جن چھتپر کا پورا وزن تھا۔ اُن کھڑےدرمیانکے ہو کر اُس طاقتپورینے سے زور
لگایا 30 اور دعا کی، مجھے” فلستیوں کے ساتھ اچانک“!دےمرنے ستون ہل گئے چھتاور دھڑام سے فلستیوں
کے تمام سرداروں اور باقی لوگوں پر گر گئی۔ اِس سمسونطرح پہلےنے نسبتکی وقتمرتے کہیں یادہ ز فلستیوں
کو مار ڈالا۔

سمسون31 کے بھائی اور باقی گھر والے آئے اور اُس لاشکی کو اُٹھا کر اُس باپکے منوحہ کی قبر پاسکے
لے گئے۔ وہاں یعنی صُرعہ اور اِستال کے درمیان اُنہوں نے اُسے دفنایا۔ 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 باتسے
کی، آپ” چاندیکے چوریِسکے1,100کے ہو گئے تھے، نا؟ آپوقتاُس میرےنے منے سا ہی چور لعنتپر
بھیجی ابتھی۔ دیکھیں، وہ پاسمیرےپیسے ہیں۔ مَیں ہی چور “ہوں۔ یہ سن کر ماں جوابنے دیا، میرے”
بیٹے، رب تجھے برکت “!دے 3 میکاہ نے اُسے تمام پیسے واپس کر دیئے، اور ماں نے اعلان کیا، اب” سے یہ
ربچاندی کے لئے مخصوص !ہو آپمَیں کے لئے تراشا اور ڈھالا ہوا بُت بنوا کر آپچاندی واپسکو کر دیتی
“ہوں۔

4 جبچنانچہ بیٹے نے واپسپیسے کر دیئے تو ماں نے اُس کے 200 ِسکے 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 *افود بھی بنوایا اور ایکپھر بیٹے کو اپنا امام بنا لیا۔ اُس6 زمانے میں اسرائیل کا کوئی بادشاہ
نہیں تھا بلـکہ ہر کوئی وہی کچھ کرتا جو درستاُسے لگتا تھا۔

7 اُن دنوں لاویمیں قبیلےکے ایککا جوان آدمی یہوداہ قبیلےکے کے بیتشہر لحم میں آباد تھا۔ اب8 وہ شہر
کو چھوڑ رہائشکر کی کوئی اَور تلاشجگہ کرنے لگا۔ افرائیم پہاڑیکے علاقے میں سے سفر کرتے کرتے وہ
میکاہ کے پہنچگھر گیا۔ 9 میکاہ نے پوچھا، کہاںآپ” سے آئے جوان“ہیں؟ جوابنے دیا، لاویمَیں” ہوں۔
مَیں یہوداہ کے بیتشہر لحم کا ہنے ر والا ہوں رہائشلیکن کسیکی اَور جگہ تلاشکی میں “ہوں۔

میکاہ10 پاسمیرےیہاں”بولا، اپنا گھر بنا باپمیرےکر اور امام آپتببنیں۔ چاندیمیںسالکو دسکے
ِسکے ضرورتاور کپڑےمطابقکے خوراکاور ملے “گی۔

لاوی11 متفق ہوا۔ وہ وہاں آباد ہوا، اور میکاہ اُسنے ساتھکے بیٹوں کا سلوکسا کیا۔ اُس12 نے اُسے امام
مقرر کر کے سوچا، رباب”13 مجھ پر کرےمہربانی گا، لاویکیونکہ میرا امام بن گیا “ہے۔
* 17:5 :افود عام طور پر عبرانی میں افود مطلبکا اماِم اعظم بالاپوشکا تھا دیکھئے) خروج 28 :4)، لیکن یہاں اِس سے مراد بُت پرستی
کی کوئی چیز ہے۔
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دان کا قبیلہ زمین تلاشکی کرتا ہے
1 اُن دنوں میں اسرائیل کا بادشاہ نہیں تھا۔ اور تکاب دان کے قبیلے کو اپنا کوئی قبائلی علاقہ نہیں ملا تھا،

اِس لئے اُس لوگکے کہیں آباد ہونے تلاشکی میں رہے۔ اُنہوں2 نے اپنے خاندانوں میں سے صُرعہ اور اِستال
کے پانچ تجربہ کار فوجیوں کو چن کر اُنہیں ملـک تفتیشکی کرنے کے لئے بھیج دیا۔ یہ مرد افرائیم کے پہاڑی
علاقے میں سے گزر کر میکاہ کے گھر پاسکے پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں رات کے لئے ٹھہرے ہوئے تھے 3 تو
اُنہوں نے دیکھا کہ بیتلاویجوان 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 نے اُنہیں اپنی
کہانی سنائی، میکاہ” دےنوکریمجھےنے کر اپنا امام بنا لیا “ہے۔ 5 پھر اُنہوں نے اُس گزارشسے کی، الله” سے
یافت در کریں کہ ہمارےکیا سفر کا مقصد پورا ہو جائے گا یا “نہیں؟ لاوی6 نے اُنہیں تسلی دی، سلامتی” سے
آگے آپبڑھیں۔ کے سفر کا ربمقصد قبولکو ہے، اور آپوہ کے ساتھ “ہے۔

یہتب7 پانچ آدمی نکلےآگے اور سفر کرتے پہنچلَیسکرتے اُنہوںگئے۔ نے دیکھا وہاںکہ صیدانیوںلوگکے
طرحکی پُرسکون اور بےفکر زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی نہیں تھا جو اُنہیں دباتا یا اُن پر ظلم کرتا۔ یہ بھی معلوم ہوا
کہ اگر اُن پر حملہ کیا جائے تو اُن کا اتحادی شہر صیدا اُن سے اِتنی دُور ہے کہ اُن کی مدد نہیں کر سکے گا، اور
قریب اتحادیکوئی نہیں ہے جو اُن کا ساتھ دے۔ 8 وہ جاسوسپانچ صُرعہ اور واپساِستال چلے وہاںجبگئے۔
پہنچے تو دوسروں نے پوچھا، سفر” کیسا “رہا؟ 9 جاسوسوں نے جواب میں کہا، آئیں،” ہم جنگ کے لئے
!نکلیں ایکہمیں بہترین علاقہ مل گیا آپہے۔ جھجککیوں 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 ہے،
اُس میں بھیکسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپالله کو ملـکوہ دینے کا ارادہ رکھتا “ہے۔

دان کے مرد میکاہ کا بُت سمیتامام چھین لیتے ہیں
دان11 قبیلےکے مسلح600کے 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 محنے دان 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 کہا، آپکیا” کو معلوم ہے کہ اِن
گھروں ایکمیں ایکافود، تراشا اور ڈھالا ہوا بُت اور دیگر کئی بُت ابہیں؟ سوچ لیں کہ کیا کِیا “جائے۔

پانچوں15 نے میکاہ کے گھر میں داخل ہو کر لاویجوان کو سلام کیا 16 جبکہ باقی مسلح600 گیٹمرد پر
رہے۔کھڑے لاویجب17 مردوںکھڑےباہر پاسکے گیا تو اِن پانچوں نے گھساندر کر تراشا اور ڈھالا ہوا
بُت، افود اور باقی بُت چھین لئے۔ 18 یہ دیکھ لاویکر چیخنے لگا، کیا” کر رہے “!ہو

اُنہوں19 نے کہا، !چپ” باتکوئی نہ کرو ہمارےبلـکہ ساتھ جا باپہمارےکر اور امام ہمارےبنو۔ ساتھ
جاؤ گے پورےتو قبیلے کے امام بنو گے۔ کیا ایکیہ ہی خاندان کی خدمت کرنے سے کہیں بہتر نہیں ہو “گا؟
20 یہ سن کر خوشامام ہوا۔ وہ افود، تراشا ہوا بُت اور باقی بُتوں کو لے کر مسافروں شریکمیں ہو گیا۔ 21 پھر
دان کے مرد روانہ ہوئے۔ اُن بالکے مویشیبچے، اور قیمتی مال و متاع اُن کے آگے آگے تھا۔
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میکاہجب22 باتکو کا پتا چلا تو وہ اپنے پڑوسیوں کو جمع کر کے اُن پیچھےکے 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 مردوںکے پیچھےنے دیکھ کر میکاہ سے کہا، باتکیا” ہے؟ اپنے اِن لوگوں کو بُلا کر کیوں
لے آئے “ہو؟ 24 میکاہ جوابنے دیا، تم” لوگوں میرےنے بُتوں کو چھین لیا گو مَیں اُنہیںنے خود بنوایا ہے۔
میرے امام کو بھی ساتھ لے گئے پاسمیرےہو۔ کچھ نہیں رہا ابتو تم پوچھتے ہو کہ باتکیا “ہے؟

دان25 کے افراد بولے، !خاموش” ہمارےخبردار، لوگکچھ تیز مزاج ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر
تم تمہارےکو سمیتخاندان مار “ڈالیں۔ یہ26 کہہ کر اُنہوں نے اپنا جاریسفر رکھا۔ میکاہ جاننے لیا کہ مَیں
تھوڑےاپنے آدمیوں کے ساتھ اُن کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا، اِس لئے وہ مُڑ کر اپنے واپسگھر چلا گیا۔ اُس27
کے بُت 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 کو بھسم کر دیا۔ کسی28 بھینے اُن کی مدد نہ
کی، کیونکہ بہتصیدا دُور تھا، قریباور اتحادیکوئی نہیں تھا جو اُن کا ساتھ دیتا۔ یہ رحوببیتشہر 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

وہاں30 اُنہوں نے تراشا ہوا بُت رکھ کر پوجا کے انتظام پر یونتن مقرر کیا جو موسٰی کے بیٹے جَیرسوم کی اولاد
میں فوتیونتنجبتھا۔سے ہوا تو اُس کی اولاد قوم کی دانتکجلاوطنی قبیلےکے میں کرتیخدمتیہی رہی۔

31 میکاہ کا بنوایا ہوا بُت تکتب دان میں تکجبرہا الله کا گھر َسیلا میں تھا۔
19

لاویایک کی اپنی داشتہ کے ساتھ صلح
اُس1 زمانے میں اسرائیلجب کا کوئی بادشاہ نہیں ایکتھا لاوی نے اپنے گھر میں داشتہ رکھی جو یہوداہ

کے بیتشہر لحم کی ہنے ر والی تھی۔ آدمی افرائیم پہاڑیکے علاقے دُوردرازکسیکے میںکونے آباد تھا۔ لیکن2
ایک عورتدن مرد ناراضسے ہوئی اور واپسمیکے چلی گئی۔ چار ماہ کے بعد لاوی3 دو گدھے اور اپنے نوکر
کو لے بیتکر لحم کے لئے روانہ ہوا تاکہ داشتہ کا غصہ ٹھنڈا کر کے واپساُسے آنے پر آمادہ کرے۔
اُسجب ملاقاتکی داشتہ ہوئیسے تو وہ اُسے باپاپنے کے میںگھر اُسےگئی۔لے دیکھ ُسسرکر خوشاِتنا

ہوا 4 کہ اُس نے اُسے جانے نہ دیا۔ داماد کو تین دن وہاں ٹھہرنا دورانجسپڑا ُسسر نے اُس خوبکی مہمان
نوازی کی۔ لاویدنچوتھے5 سویرےصبح اُٹھ کر اپنی داشتہ ساتھکے روانہ ہونے یاںکی تیار کرنے لگا۔ لیکن
ُسسر روکاُسے کر بولا، پہلے” تھوڑا بہت کھا کر تازہ دم ہو جائیں، پھر چلے “جانا۔ دونوں6 دوبارہ کھانے پینے
کے لئے بیٹھ گئے۔
ُسسر نے کہا، براہِ” ایککرم راتاَور یہاں ٹھہر کر اپنا دل “بہلائیں۔ مہمان7 جانے یاںکی تیار کرنے تو لگا،

لیکن ُسسر نے ایکاُسے راتاَور ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ وہ ہار مان کر رُک گیا۔
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پانچویں8 دن آدمی سویرےصبح اُٹھا اور جانے کے لئے تیار ہوا۔ ُسسر نے زور دیا، پہلے” کچھ کھانا کھا کر

تازہ دم ہو آپجائیں۔ دوپہر وقتکے بھی جا سکتے “ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانے کے لئے بیٹھ گئے۔
دوپہر9 لاویوقتکے بیویاپنی اور نوکر ساتھکے لئےکےجانے اُٹھا۔ اعتراضُسسر دیکھیں،اب”لگا،کرنے

دن ڈھلنے والا راتہے۔ ٹھہر کر اپنا دل بہلائیں۔ بہتر ہے سویرےصبحکلآپکہ اُٹھہی کر گھر کے لئے روانہ
ہو “جائیں۔ ابلیکن10-11 لاوی کسی صورتبھی ایکمیں اَور رات ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے گدھوں پر
ین کسزِ 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 راتوہاں “گزاریں۔ لیکن12 لاوی اعتراضنے کیا، نہیں،” یہ
اجنبیوں کا شہر ایسیہمیںہے۔ نہیںراتجگہ گزارنا ہئے چا اسرائیلیجو نہیں بہترہے۔ ہمکہہے آگے جا کر ِجبعہ
طرفکی بڑھیں۔ 13 اگر جلدیہم کریں تو ہو سکتا ہے کہ ِجبعہ یا اُس سے آگے پہنچتکرامہ وہاںسکیں۔ آرام
راتسے گزار سکیں “گے۔

چنانچہ14 وہ آگے غروبسورججبنکلے۔ ہونے لگا تو وہ بن یمین قبیلےکے کے شہر ِجبعہ پہنچقریبکے گئے
15 اور راستے ہٹسے کر شہر میں داخل ہوئے۔ لیکن کوئی اُن کی مہمان نوازی نہیں کرنا چاہتا تھا، اِس لئے وہ
شہر میںچوککے رُک گئے۔

16 اندھیرےپھر ایکمیں بوڑھا آدمی وہاں سے گزرا۔ اصل میں وہ افرائیم کے پہاڑی علاقے کا ہنے ر والا تھا
اور ِجبعہ میں اجنبی تھا، کیونکہ باشندےباقی بن یمینی تھے۔ اب کھیتوہ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر شہر میں
واپس آیا تھا۔ مسافروں17 میںچوککو دیکھ کر اُس نے پوچھا، کہاںآپ” سے آئے اور کہاں جا رہے “ہیں؟
لاوی18 جوابنے دیا، ہم” یہوداہ بیتکے 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۔ اِس وقت
مَیں رب کے گھر جا رہا ہوں۔ لیکن یہاں ِجبعہ میں کوئی نہیں جو ہماری مہمان نوازی کرنے کے لئے تیار ہو،
19 پاسہمارےحالانکہ کیکھانے تمام چیزیں موجود ہیں۔ گدھوں کے لئے بھوسا اور چارا ہمارےاورہے، لئے
بھی کافی روٹی اور َمے ہمیںہے۔ بھیکسی چیز ضرورتکی نہیں “ہے۔

20 بوڑھے نے کہا، پھر” مَیں آپ کو اپنے گھر خوشمیں آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی چیز درکار ہو
تو مَیں اُسے مہیا کروں گا۔ صورتہر چوکمیں متراتمیں “گزارنا۔ 21 وہ مسافروں کو اپنے گھر لے گیا اور
گدھوں کو چارا کھلایا۔ مہمانوں نے اپنے پاؤں دھو کر کھانا کھایا اور َمے پی۔

ِجبعہ لوگوںکے کا جرم
22 وہ یوں کھانے کی رفاقت سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ِجبعہ کے کچھ شریر مرد گھر کو گھیر کر

دروازے کو زور سے کھٹکھٹانے لـگے۔ وہ چلّائے، اُس” آدمی کو باہر لا تیرےجو گھر میں ٹھہرا ہوا ہے
تاکہ ہم اُس سے یادتی ز “!کریں 23 بوڑھا آدمی باہر گیا تاکہ اُنہیں سمجھائے، نہیں،” بھائیو، ایسا شیطانی متعمل
کرنا۔ یہ اجنبی میرا مہمان ایسیہے۔ متحرکتناکشرم !کرنا اِس24 پہلےسے 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 حرکتناکشرم نہ “کریں۔
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لیکن25 باہر کے مردوں نے اُس کی نہ سنی۔ تب لاوی اپنی داشتہ کو پکڑ کر باہر لے گیا اور اُس کے پیچھے

دروازہ بند کر دیا۔ شہر کے آدمی پوری رات اُس کی بےحرمتی کرتے جبرہے۔ پَو پھٹنے لـگی تو اُنہوں نے اُسے
فارغ کر دیا۔ سورج26 طلوعکے ہونے عورتپہلےسے اُس گھر واپسپاسکے میںجسآئی شوہر ٹھہرا ہوا تھا۔
تکدروازے تو وہ پہنچ گئی لیکن پھر گر کر وہیں کی پڑیوہیں رہی۔
چڑھدنجب گیا 27 جاگلاویتو اُٹھا اور سفر کرنے یاںکی تیار کرنے جبلگا۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا

ہے کہ داشتہ منے سا زمین پر پڑی ہے اور ہاتھ دہلیز پر رکھے ہیں۔ 28 وہ بولا، اُٹھو،” ہم چلتے 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 چھرینے لے عورتکر لاشکی کو 12 ٹکڑوں میں کاٹ لیا، پھر اُنہیں اسرائیل کی ہر
بھیججگہ دیا۔ بھینےجس30 یہ دیکھا اُس نے گھبرا کر کہا، ایسا” ہمارےجرم درمیان نہیںکبھی جبہوا۔
مصرہمسے نکلسے کر حرکتایسیہیںآئے میںدیکھنے نہیں ابآئی۔ لازم ہمکہہے غور سوچیںسے ایکاور
دوسرے سے مشورہ کر اگلےکے قدم بارےکے میں فیصلہ “کریں۔

20
ِجبعہ کو سزا دینے کا فیصلہ

1 تمام ایکاسرائیلی دل ہو کر مِصفاہ میں رب کے حضور جمع ہوئے۔ شمال کے دان سے لے جنوبکر کے
آئے۔سبتکبیرسبع یائے یردندر پارکے ِجلعاد قبیلوںاسرائیلی2آئے۔لوگبھیسے بھیسردارکے اُنہوںآئے۔
ملنے بڑیایککر فوج تیار تلواروںکی، 4,00,000لیسسے مرد جمع ہوئے۔ بن3 یمینیوں کو جماعتاِس کے
بارے میں اطلاع ملی۔
اسرائیلیوں نے پوچھا، ہمیں” بتائیں کہ ناکہیبتیہ طرحکسجرم سرزد “ہوا؟ 4 مقتولہ کے شوہر اُنہیںنے

اپنی کہانی سنائی، مَیں” اپنی داشتہ کے ساتھ ِجبعہ میں آ ٹھہرا جو بن یمینیوں کے علاقے میں ہے۔ ہم راتوہاں
گزارنا ہتے چا تھے۔ یہ5 دیکھ کر شہر مردوںکے میرےنے میزبان کے گھر کو گھیر لیا تاکہ قتلمجھے کریں۔ مَیں
تو بچ گیا، لیکن میری داشتہ سے اِتنی یادتی ز ہوئی کہ وہ مر گئی۔ 6 یہ دیکھ کر مَیں نے اُس لاشکی ٹکڑےکو
ٹکڑے کر کے ٹکڑےیہ اسرائیل میراثکی کی ہر جگہ بھیج دیئے تاکہ ایکہر کو معلوم ہو جائے ہمارےکہ
ملـک میں کتنا گھنونا جرم سرزد ہوا ہے۔ اِس7 پر سبآپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے ابمردو، لازم
ہے دوسرےایکآپکہ سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہئے۔ “چا

8 تمام ایکمرد دل ہو کھڑےکر ہوئے۔ سب کا فیصلہ تھا، ہم” میں سے کوئی بھی اپنے واپسگھر نہیں
جائے گا تکجب9 ِجبعہ مناسبکو سزا نہ دی جائے۔ لازم ہے کہ ًہم فورا شہر پر حملہ کریں اور اِس کے لئے
قرعہ ڈال کر رب سے ہدایت لیں۔ 10 ہم یہ فیصلہ بھی کریں کہ کون کون ہماری فوج کے لئے کھانے پینے کا
بندوبست کرائے گا۔ اِس کام کے لئے ہم میں سے ہر دسواں آدمی کافی ہے۔ باقی لوگسب سیدھے ِجبعہ سے
لڑنے جائیں تاکہ اُس ناکشرم جرم مناسبکا بدلہ لیں جو اسرائیل میں ہوا “ہے۔

یوں11 تمام اسرائیلی متحد ہو کر ِجبعہ سے لڑنے کے لئے گئے۔ 12 راستے میں اُنہوں نے بن یمین کے ہر کنبے کو
پیغام بھجوایا، آپ” کے درمیان گھنونا جرم ہوا ہے۔ اب13 ِجبعہ کے اِن شریر آدمیوں ہمارےکو حوالے کریں
تاکہ ہم اُنہیں دےموتسزائے اسرائیلکر میں سے بُرائی مٹا “دیں۔
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بنلیکن یمینی اِس لئےکے تیار نہ قبائلیپورےوہ14ہوئے۔ سےعلاقے آ جمعمیںِجبعہکر اسرائیلیوںتاکہہوئے

لڑیں۔سے اُنہوںدناُسی15 فوجاپنینے بندوبستکا کیا۔ ِجبعہ 700کے تجربہ فوجیوںکار تلواروںعلاوہکے 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 پاسکے تلوار تھی۔

پہلے18 بیتاسرائیلی ایل چلے گئے۔ وہاں اُنہوں نے الله یافتسے در کیا، کون” سا ہمارےقبیلہ آگے آگے چلے
ہمجب بن یمینیوں پر حملہ رب“کریں؟ جوابنے دیا، سبیہوداہ” سے آگے “چلے۔

بن یمین جنگخلافکے
اگلے19 دن اسرائیلی روانہ ہوئے اور ِجبعہ قریبکے پہنچ کر اپنی لشکرگاہ لگائی۔ 20 پھر وہ حملہ کے لئے نکلے

اور ترتیب سے لڑنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ 21 یہ دیکھ کر بن یمینی شہر سے نکلے اور اُن پر ٹوٹ پڑے۔ نتیجے
میں 22,000 اسرائیلی شہید ہو گئے۔

بیتاسرائیلی22-23 ایل چلے گئے اور ربتکشام کے حضور روتے اُنہوںرہے۔ ربنے سے پوچھا، کیا” ہم
دوبارہ اپنے بن یمینی بھائیوں سے لڑنے رب“جائیں؟ جوابنے دیا، ہاں،” اُن پر حملہ “!کرو یہ سن کر اسرائیلیوں
کا بڑھحوصلہ گیا اور وہ اگلے دن کھڑےوہیں ہو گئے جہاں پہلے کھڑےدن ہوئے تھے۔ جبلیکن24 وہ شہر
قریبکے پہنچے 25 تو بن یمینی پہلے کی طرح شہر سے نکل کر اُن پر ٹوٹ پڑے۔ اُس دن تلوار لیسسے 18,000
اسرائیلی شہید ہو گئے۔

26 پھر اسرائیل کا پورا لشکر بیت ایل چلا گیا۔ وہاں وہ ربتکشام کے حضور روتے اور روزہ رکھتے رہے۔
اُنہوں ربنے کو بھسم ہونے والی قربانیاں اور سلامتی کی پیشقربانیاں کر کے اُس27 یافتسے در کیا کہ ہم
کیا کریں۔ وقتاُس) الله کے عہد کا بیتصندوق ایل میں تھا فینحاسجہاں28 بن اِلی عزر بن ہارون امام (تھا۔
اسرائیلیوں نے پوچھا، کیا” ایکہم اَور مرتبہ اپنے بن یمینی بھائیوں سے لڑنے جائیں یا اِس سے باز رب“آئیں؟ نے
جواب دیا، اُن” پر حملہ کرو، کیونکہ کل ہی مَیں تمہارےاُنہیں حوالے کر دوں “گا۔

بن یمین ستیاناسکا
اِس29 دفعہ کچھ اسرائیلی ِجبعہ اردکے میںگھاتگرد بیٹھ گئے۔ باقی30 افراد پہلے دو دنوں ترتیبسیکی کے

مطابق لڑنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ بن31 یمینی دوبارہ شہر نکلسے کر اُن ٹوٹپر پڑے۔ جو بیتراستے ایل اور
ِجبعہ طرفکی لے جاتے ہیں اُن پر اور کھلے میدان میں اُنہوں ًنے تقریبا 30 اسرائیلیوں کو مار ڈالا۔ یوں لڑتے
لڑتے وہ شہر سے دُور ہوتے گئے۔ 32 وہ پکارے، اب” ہم اُنہیں پہلی دو مرتبہ 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 پیچھےکے پڑ گئے۔ لیکن بعل تمر قریبکے اسرائیلی رُک کر
مُڑ گئے اور اُن کا سامنا کرنے ابلـگے۔ باقی اسرائیلی جو ِجبع کے ارد گرد اور کھلے میدان گھاتمیں 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 انجام قریب 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 کہ دشمن
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ہم غالبپر آ گئے ہیں۔ کیونکہ اسرائیلی فوج نے بھاگاپنے جانے اُنہیںسے ِجبعہ سے دُور کھینچ لیا تھا تاکہ شہر
کے ارد گھاتگرد میں بیٹھے مردوں کو شہر پر حملہ کرنے کا موقع مہیا کریں۔ تب37 یہ مرد نکل کر شہر ٹوٹپر
پڑے اور تلوار سے تمام باشندوں کو مار ڈالا، 38-39 پھر منصوبے آگمطابقکے لگا کر دھوئیں کا بڑا بادل پیدا کیا
تاکہ بھاگنے والے اسرائیلیوں کو اشارہ مل جائے کہ وہ مُڑ کر بن یمینیوں کا مقابلہ کریں۔
بنتکوقتاُس یمینیوں ًنے اسرائیلیوں30تقریبا کو مار ڈالا تھا، اور اُن خیالکا تھا اُنہیںہمکہ پہلے طرحکی

دےشکست رہے ہیں۔ اچانک40 اُن کے پیچھے دھوئیں کا بادل آسمان طرفکی اُٹھنے لگا۔ جب بن یمینیوں نے
مُڑ کر دیکھا کہ شہر کے کونے کونے دھواںسے نکل رہا ہے 41 تو اسرائیل کے مرد رُک 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 طرفکی فرار ہونے ابلیکنکی۔کوششکی وہ بھیمرد اُن تعاقبکا لـگےکرنے جنہوں گھاتنے
میں بیٹھ کر ِجبعہ پر حملہ کیا تھا۔ یوں اسرائیلیوں نے مفروروں کو گھیر کر مار ڈالا۔ 44 اُس وقت بن یمین کے
18,000 تجربہ کار ہلاکفوجی ہوئے۔ 45 جو بچ گئے وہ یگستان ر رِمّونچٹانکی بھاگطرفکی نکلے۔ لیکن
اسرائیلیوں نے راستے میں اُن کے 5,000 افراد موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔ اِس کے بعد اُنہوں نے تکِجدعوم
اُن تعاقبکا کیا۔ مزید 2,000 بن ہلاکیمینی ہوئے۔ اِس46 طرح بن یمین کے کُل 25,000 تلوار لیسسے اور
تجربہ کار مارےفوجی گئے۔

صرف47 600 مرد بچ کر رِمّون کی تکچٹان پہنچ گئے۔ وہاں وہ چار تکمہینے ٹکے رہے۔ تب48 اسرائیلی
تعاقب کرنے سے باز آ کر بن یمین کے قبائلی علاقے واپسمیں آئے۔ وہاں اُنہوں نے جگہ بہ جگہ جا سبکر کچھ
موت گھاٹکے اُتار دیا۔ بھیجو اُنہیں ملا وہ تلوار کی زد میں آ گیا، خواہ انسان تھا یا حیوان۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے
تمام شہروں آگکو لگا دی۔

21
بن یمینیوں کو عورتیں ملتی ہیں

اسرائیلیجب1 مِصفاہ میں جمع تھےہوئے سبتو قَسمنے کھا کر کہا بھیکبھیہم”تھا، اپنی بیٹیوں کسیکا
بن یمینی مرد ساتھکے نہیںرشتہ باندھیں “گے۔ ایلبیتوہاب2 چلے گئے اور تکشام الله بیٹھےحضورکے رہے۔
رو رو کر اُنہوں نے دعا کی، اے”3 اسرائیلرب، کے ہماریخدا، قوم ایککا پورا مٹقبیلہ گیا !ہے مصیبتیہ
اسرائیل پر کیوں “آئی؟

اگلے4 دن وہ سویرےصبح اُٹھے اور قربان گاہ بنا کر اُس پر بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں۔
5 پھر دوسرےایکوہ سے پوچھنے لـگے، ہمجب” مِصفاہ ربمیں کے حضور جمع ہوئے تو ہماری قوم میں سے
شریکمیںاجتماعکونکون نہ “ہوا؟ اُنہوںوقتاُسکیونکہ قَسمنے کھا اعلانکر کیا ربیہاںنےجس”تھا،
کے حضور آنے سے انکار کیا اُسے ضرور دیموتسزائے جائے “گی۔ اب6 اسرائیلیوں کو بن یمینیوں افسوسپر
ہوا۔ اُنہوں نے کہا، ایک” پورا مٹقبیلہ گیا ہے۔ اب7 ہم تھوڑےاُن بچے آدمیوںکھچے کو یاں طرحکسبیو
مہیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے ربتو قَسمحضورکے کھائی اپنیکہہے بیٹیوں کا اُن ساتھکے رشتہ نہیں باندھیں گے۔
لیکن8 ہو سکتا ہے کوئی خاندان مِصفاہ کے اجتماع میں نہ آیا ہو۔ آؤ، ہم پتا “کریں۔ معلوم ہوا یبیسکہ ِجلعاد
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باشندےکے نہیں آئے تھے۔ 9 باتیہ فوجیوں کو گننے سے پتا چلی، کیونکہ یبیسوقتگنتے ِجلعاد کا کوئی بھی
فوجشخص میں نہیں تھا۔

اُنہوںتب10 فوجیوں12,000نے چنکو اُنہیںکر حکم دیا، یبیس” ِجلعاد پر حملہ کر تمامکے باشندوں بالکو
سمیتبچوں مار ڈالو۔ یوںصرف11 کنوار کو زندہ ہنے ر “دو۔

فوجیوں12 یبیسنے یاں400میں کنوار پائیں۔ وہ اُنہیں َسیلا لے آئے اسرائیلیوںجہاں کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔
وہاں13 اُنہوںسے نے اپنے قاصدوں کو رِمّون کی چٹان پاسکے بھیج کر بن یمینیوں کے ساتھ صلح کر لی۔ 14 پھر
بن یمین 600کے مرد یگستان ر واپسسے آئے، اور اُن یبیسساتھکے ِجلعاد یوںکی کنوار شادیکی لیکنہوئی۔
سبیہ کے لئے کافی نہیں تھیں۔

اسرائیلیوں15 کو بن یمین پر افسوس ہوا، ربکیونکہ نے اسرائیل کے قبیلوں میں خلا ڈال دیا تھا۔ جماعت16
بزرگوںکے نے دوبارہ ہمیں”پوچھا، بن یمین باقیکے مردوں کے لئے کہاں یاںسے بیو ملیں گی؟ اُن کی تمام عورتیں
ہلاکتو ہو گئی ہیں۔ 17 لازم ہے کہ اُنہیں اُن کا موروثی علاقہ واپس 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 سوچتے اُنہیںسوچتے آخرکار ترکیبیہ کچھ”سوجھی، دیر بعدکے یہاں َسیلا کیربمیں سالانہ عید منائی
جائے گی۔ َسیلا بیت ایل کے شمال میں، لبونہ جنوبکے میں اور اُس راستے مشرقکے میں ہے بیتجو ایل سے
تکِسکم لے جاتا ہے۔ بناب20 یمینی مردوں کے لئے ہمارا مشورہ ہے عیدکہ دنوںکے میں انگور باغوںکے میں
چھپ گھاتکر میں بیٹھ جائیں۔ لوکلڑکیاںجب21 ناچ کے لئے َسیلا سے نکلیں گی تو پھر باغوں سے نکل کر اُن
جھپٹپر پڑنا۔ ہر ایکآدمی لڑکی کو پکڑ کر اُسے اپنے گھر جائے۔لے اُنجب22 باپکے اور پاسہمارےبھائی
آ آپکر شکایتکی کریں گے تو ہم اُن سے کہیں گے، بن’ یمینیوں پر ترس 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 بن23 یمینیوں نے بزرگوں کی اِس ہدایت پر عمل کیا۔ عید کے دنوں میں جب لڑکیاں 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۔ باقی24 اسرائیلی بھی وہاں چلےسے گئے۔ ایکہر اپنے قبائلی
علاقے واپسمیں چلا گیا۔ اُس25 زمانے میں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ ایکہر وہی کچھ کرتا جو اُسے
مناسب لگتا تھا۔
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روت
ـِکاِلی موآبمَل چلا جاتا ہے

1-2 اُن دنوں جب قاضی قوم کی راہنمائی کیا کرتے تھے تو اسرائیل میں کال پڑا۔ یہوداہ کے شہر بیت لحم میں
ایک اِفراتی آدمی رہتا 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 بعدکے ـِکاِلی فوتمَل ہو گیا، اور نعومی اپنے بیٹوںدو اکیلیساتھکے رہ گئی۔ محلون4 اور کلیون
موآبنے کی دو عورتوں شادیسے کر ایکلی۔ کا نام عُرفہ تھا اور دوسری کا ًلیکنروت۔ سالدستقریبا کے
بعد دونوں5 بیٹے بھی جاں بحق ہو ابگئے۔ نعومی کا نہ شوہر اور نہ بیٹے ہی رہے تھے۔

روتنعومی کے واپسساتھ چلی جاتی ہے
دنایک6-7 نعومی موآبملـِککو میں خبر ملی اپنیربکہ قوم پر رحم کر اُسےکے دوبارہ اچھی دےفصلیں

رہا تبہے۔ وہ اپنے وطن یہوداہ کے لئے روانہ ہوئی۔ عُرفہ روتاور بھی ساتھ چلیں۔
جب وہ اُس راستے پر آ گئیں جو تکیہوداہ پہنچاتا ہے 8 تو 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 اُنہیںنے بوسہ دیا۔ دونوں رو پڑیں اعتراضاور10 کیا، ہرگز” نہیں، آپہم آپساتھکے کی قوم

پاسکے جائیں “گی۔ لیکن11 نعومی نے اصرار کیا، بیٹیو،” بس کریں اور اپنے اپنے واپسگھر چلی ابجائیں۔
میرے ساتھ جانے کا کیا فائدہ؟ مجھ سے تو مزید کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو گا آپجو کا شوہر بن سکے۔ نہیں12 بیٹیو،
واپس چلی جائیں۔ مَیں تو اِتنی بوڑھی ہو ہوںچکی کہ شادیدوبارہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر اِس کی اُمید بھی ہوتی
بلـکہ راتآجشادیمیری کو ہوتی میرےاور ہاں بیٹے پیدا ہوتے 13 تو آپکیا اُن کے بالغ ہو تکجانے انتظار کر
سکتیں؟ آپکیا کسیتکوقتاُس اَور شادیسے کرنے سے انکار کرتیں؟ نہیں، بیٹیو۔ رب نے اپنا میرےہاتھ
خلاف اُٹھایا ہے، آپتو لعنتاِس کی زد میں کیوں “آئیں؟

عُرفہتب14 روتاور دوبارہ رو پڑیں۔ عُرفہ ساساپنینے چومکو الوداعکر روتلیکنکہا، نعومی ساتھکے
لپٹی رہی۔ نعومی15 اُسےنے سمجھانے کوششکی دیکھیں،”کی، عُرفہ اپنی قوم اور اپنے دیوتاؤں واپسپاسکے
چلی گئی آپابہے۔ بھی ایسا ہی “کریں۔

لیکن16 روت جوابنے دیا، مجھے” آپ کو چھوڑ واپسکر جانے پر مجبور نہ کیجئے۔ آپجہاں جائیں گی
مَیں جاؤں گی۔ آپجہاں رہیں گی وہاں مَیں بھی رہوں آپگی۔ کی میریقوم قوم آپاور کا خدا میرا خدا ہے۔
آپجہاں17 مریں گی وہیں مَیں مروں گی اور وہیں دفن ہو جاؤں موتصرفگی۔ ہی آپمجھے الـگسے کر
سکتی ہے۔ اگر میرا یہ وعدہ پورا نہ ہو تو الله سختمجھے “!دےسزا

نعومی18 جاننے لیا روتکہ کا ساتھ جانے کا پکا ارادہ اِسہے، لئے خاموشوہ ہو گئی اور اُسے سمجھانے
سے باز آئی۔ 19 وہ چل پڑیں اور چلتے چلتے بیت لحم پہنچ گئیں۔ جب داخل ہوئیں تو پورے شہر میں ہل چل مچ
گئی۔ عورتیں کہنے لـگیں، کیا” یہ نعومی نہیں “ہے؟
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نعومی20 جوابنے دیا، اب” مجھے مت*نعومی کہنا بلـکہ †مارہ، کیونکہ قادرِ مطلق نے مصیبتسختمجھے

ڈالمیں دیا ہے۔ یہاں21 سے میرےوقتجاتے بھرےہاتھ ہوئے تھے، مجھےربابلیکن واپسہاتھخالی لے
آیا ہے۔ چنانچہ مجھے نعومی مت ربکہنا۔ نے خلافمیرےخود گواہی دی ہے، قادرِ مطلق نے مجھے اِس
مصیبت میں ڈالا “ہے۔

نعومیجب22 اپنی موآبی بہو کے بیتساتھ لحم پہنچی تو َجو کی فصل کی کٹائی شروع ہو چکی تھی۔
2

روت کی بوعز ملاقاتسے
بیت1 لحم میں نعومی کے مرحوم شوہر کا رشتے دار رہتا جستھا کا نام بوعز تھا۔ وہ اثر و رسوخ رکھتا تھا، اور

اُس کی زمینیں تھیں۔
ایک2 روتدن نے ساساپنی سے کہا، مَیں” کھیتوں میں جا فصلکر کی کٹائی بچیسے ہوئی بالیں چن لوں۔

کوئی نہ کوئی تو مجھے اِس “گا۔دےاجازتکی نعومی جوابنے دیا، ٹھیک” ہے بیٹی، “جائیں۔ کسیروت3
میںکھیت گئی اور مزدوروں پیچھےکے پیچھے چلتی ہوئی بچی ہوئی بالیں چننے لـگی۔ اُسے معلوم نہ تھا کھیتکہ کا
مالـک ُ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 نے
جواب دیا، اور” رب آپ کو بھی برکت “!دے 5 پھر بوعز نے مزدوروں کے انچارج سے پوچھا، اُس” جوان
عورت مالـککا کون “ہے؟ آدمی6 جوابنے دیا، یہ” عورتموآبی نعومی کے ساتھ موآبملـِک سے آئی ہے۔
7 اِس نے مجھ سے مزدوروں کے پیچھے چل کر بچی ہوئی بالیں چننے کی اجازت لی۔ یہ تھوڑی دیر جھونپڑی کے
سائے میں آرام کرنے کے سوا صبح سے لے تکابکر کام میں لـگی رہی “ہے۔

یہ8 سن کر بوعز روتنے باتسے باتمیریبیٹی،”کی، میںکھیتاَورکسی!سنیں بچی ہوئی بالیں چننے کے
لئے نہ جائیں بلـکہ یہیں میری نوکرانیوں کے ساتھ رہیں۔ کھیت9 اُسکے حصے پر دھیان دیں فصلجہاں کی کٹائی
ہو رہی ہے اور نوکرانیوں کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں۔ مَیں آدمیوںنے آپکو کو چھیڑنے سے منع کیا جبہے۔
آپبھی 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
میریکیوںآپہوں۔ قدر کرتے “ہیں؟ بوعز11 جوابنے مجھے”دیا، وہ کچھ بتایا گیا ہے آپجو نے اپنے شوہر
وفاتکی سے لے تکآجکر ساساپنی کے لئے کیا آپہے۔ اپنے باپماں اور اپنے وطن کو چھوڑ ایککر قوم
میں بسنے آئی ہیں جسے پہلے سے نہیں جانتی تھیں۔ اسرائیلربآپ12 کے خدا کے پَروں تلے پناہ لینے آئی ابہیں۔
آپوہ آپکو کی نیکی کا پورا اجر “دے۔ روت13 نے کہا، میرے” آقا، کرےالله کہ مَیں آئندہ بھی آپ کی
منظورِ نظر رہوں۔ گو آپمَیں کی نوکرانیوں حیثیتکی بھی نہیں رکھتی توبھی آپ نے مجھ بھریشفقتسے باتیں
کر مجھےکے تسلی دی “ہے۔

14 کھانے وقتکے بوعز روتنے کو بُلا کر اِدھر”کہا، آ کر روٹی کھائیں اور اپنا نوالہ سرکے میں ڈبو “دیں۔
روت اُس کے مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گئی، اور بوعز نے اُسے َجو کے بُھنے ہوئے دےدانے روتدیئے۔ نے
جی 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 ایسا کرے تو اُس کی متبےعزتی کرنا۔ 16 نہ صرف یہ
* 1:20 خوش:نعومی خوشیگوار، والی۔ † 1:20 :مارہ کڑوی۔
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بلـکہ کام وقتکرتے اِدھر اُدھر پُولوں کی کچھ بالیں زمین پر گرنے جبدو۔ وہ اُنہیں جمع کرنے آئے تو اُسے مت
“!جھڑکنا

روت17 کھیتنے میں تکشام کام جاری رکھا۔ جب اُس نے بالوں کوٹکو لیا تو دانوں ًکے تقریبا 13
کلو گرام نکلے۔ 18 پھر سبوہ کچھ اُٹھا کر اپنے واپسگھر لے آئی ساساور کو دکھایا۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُسے
وہ بُھنے ہوئے دانے بھی دیئے جو دوپہر کے کھانے سے بچ گئے تھے۔ نعومی19 نے پوچھا، آپ” نے سبیہ کچھ
کہاں سے جمع کیا؟ آپبتائیں، کہاں تھیں؟ الله جسدےبرکتاُسے آپنے کی اِتنی قدر کی “!ہے
روت نے کہا، جس” آدمی کھیتکے میں مَیں نے آج کام کیا اُس کا نام بوعز “ہے۔ 20 نعومی پکار !دےبرکتاُسےرب”اُٹھی، وہ تو ہمارا قریبی رشتے دار ہے، شریعتاور مطابقکے اُس کا حق ہے کہ ہماریوہ مدد

ابکرے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ 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

پیچھےکے پیچھے بالیں جمع “کرنا۔
22 نعومی جوابنے میں کہا، بہت” اچھا۔ بیٹی، ایسا ہی کریں۔ اُس کی نوکرانیوں کے ساتھ ہنے ر کا یہ فائدہ

ہے محفوظآپکہ رہیں کسیگی۔ اَور کھیتکے میں جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپکوئی تنگکو “کرے۔
روتچنانچہ23 َجو اور کٹائیکیگندم پورےکے موسم میں بوعز نوکرانیوںکی پاسکے جاتی اور بچی بالیںہوئی

چنتی۔ شام کو وہ ساساپنی کے واپسگھر چلی جاتی تھی۔

3
روت شادیکی کی کوششیں

دنایک1 روتنعومی مخاطبسے بیٹی،”ہوئی، آپمَیں کے لئے گھر بندوبستکا کرنا چاہتی ایسیہوں، جگہ
آپجہاں یاتکی ضرور آئندہ پوریبھی ہوتی رہیں گی۔ اب2 آدمیجسدیکھیں، نوکرانیوںکی آپساتھکے 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 خوشبودار تیل لگا لیں اور اپنا سب لباسصورتخوبسے پہن لیں۔ پھر ہنے گا کی جگہ جائیں۔ لیکن
اُسے پتا نہ چلے آپکہ آئی ہیں۔ جب وہ کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں 4 تو دیکھ لیں کہ بوعز سونے کے لئے
لیٹکہاں جاتا ہے۔ پھر جب وہ سو جائے گا تو وہاں جائیں اور کمبل کو اُس کے پیروں سے اُتار کر اُن پاسکے
لیٹ جائیں۔ باقی جو کچھ کرنا ہے آپوہ وقتاُسیکو بتائے “گا۔

روت5 جوابنے ٹھیک”دیا، آپبھیکچھجوہے۔ نے کہا مَیںہے کروں “گی۔ وہ6 ہدایتکیساساپنی
کے مطابق تیار ہوئی اور شام وقتکے ہنے گا کی جگہ پر پہنچی۔ وہاں7 بوعز کھانے پینے اور خوشی منانے کے
بعد َجو کے ڈھیر لیٹپاسکے کر سو گیا۔ روتپھر چپکے سے اُس پاسکے آئی۔ اُس کے پیروں کمبلسے ہٹا کر
وہ اُن لیٹپاسکے گئی۔

آدھی8 رات کو بوعز گھبرا گیا۔ ٹٹول ٹٹول کر اُسے پتا چلا کہ پیروں پاسکے عورت پڑی ہے۔ 9 اُس نے
پوچھا، کون” “ہے؟ روت جوابنے دیا، آپ” کی خادمہ روت۔ گزارشایکمیری ہے۔ میرےآپچونکہ
قریبی رشتے دار ہیں اِس لئے آپ کا حق ہے یاتمیریکہ پوریضرور کریں۔ مہربانی کر کے لباساپنے کا دامن
مجھ پر بچھا کر ظاہر کریں میرےکہ شادیساتھ کریں “گے۔
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بوعز10 بولا، آپرببیٹی،” آپاب!دےبرکتکو نے اپنے ُسسرال وفاداریسے کا پہلے نسبتکی یادہ ز

اظہار کیا آدمیوںجوانآپکیونکہہے، پیچھےکے نہ لـگیں، ہوںغریبخواہ یا امیر۔ اببیٹی،11 فکر نہ مَیںکریں۔
آپضرور کی گزارشیہ پوری کروں گا۔ آخر تمام لوگمقامی جان گئے ہیں عورتشریفآپکہ ہیں۔ آپ12
باتکی سچ ہے کہ آپمَیں کا قریبی رشتے دار ہوں اور یہ میرا حق ہے آپکہ یاتکی پوریضرور کروں۔ لیکن
ایک اَور آدمی جسہے آپکا سے یادہ ز قریبی رشتہ ہے۔ رات13 کے لئے یہاں !ٹھہریں کل مَیں اُس آدمی سے
بات کروں گا۔ اگر آپوہ شادیسے کر کے داریرشتے کا حق ادا کرنا چاہے ٹھیکتو ہے۔ اگر نہیں ربتو کی
قَسم، مَیں یہ ضرور کروں آپگا۔ صبح تکوقتکے یہیں لیٹی “رہیں۔

14 روتچنانچہ بوعز کے پیروں پاسکے لیٹی رہی۔ لیکن وہ صبح اندھیرےمنہ اُٹھ کر چلی گئی تاکہ کوئی
اُسے پہچان نہ سکے، بوعزکیونکہ نے کہا کوکسی”تھا، پتا نہ چلے یہاںعورتکوئیکہ ہنے گا کی جگہ میرےپر
پاس آئی “ہے۔ روت15 کے جانے سے پہلے بوعز بولا، اپنی” چادر بچھا “!دیں پھر اُس نے کوئی برتن چھ دفعہ
َجو دانوںکے سے بھر کر چادر میں ڈال دیا اور روتاُسے سرکے پر رکھ دیا۔ پھر وہ شہر واپسمیں چلا گیا۔

روتجب16 پہنچیگھر ساستو نے وقتبیٹی،”پوچھا، کیسا روت“رہا؟ کچھسباُسےنے 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،” تکجب کوئی نتیجہ نہ
نکلے یہاں ٹھہر ابجائیں۔ یہ آدمی آرام کرےنہیں گا بلـکہ آج ہی معاملے کا حل نکالے “گا۔

4
بوعز1 شہر دروازےکے پاسکے جا کر بیٹھ گیا بزرگجہاں فیصلے کیا کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ رشتے

دار وہاں سے جسگزرا کا ذکر بوعز روتنے سے کیا تھا۔ بوعز اُس مخاطبسے دوست،”ہوا، اِدھر میرےآئیں۔
پاس بیٹھ “جائیں۔
رشتے دار اُس پاسکے بیٹھ گیا 2 تو بوعز نے شہر دسکے بزرگوں کو بھی ساتھ بٹھایا۔ 3 پھر اُس نے رشتے دار

باتسے کی، نعومی” ملـِک موآب واپسسے آ کر اپنے شوہر اِلی ـِک مَل کی زمین فروخت کرنا چاہتی ہے۔ 4 یہ
ہمارےزمین خاندان کا موروثی حصہ ہے، اِس لئے مَیں مناسبنے سمجھا آپکہ کو اطلاع دوں تاکہ آپ یہ
زمین خرید لیں۔ بیت لحم بزرگکے اور ساتھ بیٹھے راہنما اِس کے گواہ ہوں گے۔ لازم ہے کہ یہ ہمارےزمین
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 ٹھیک”دیا، ہے، مَیں اِسے خرید کر چھڑاؤں “گا۔ 5 پھر بوعز بولا، اگر” آپ نعومی سے زمین خریدیں تو آپ کو اُس
کی موآبی روتبہو شادیسے پڑےکرنی گی تاکہ مرحوم شوہر کی جگہ اولاد پیدا یں کر جو اُس کا نام رکھ کر یہ
زمین “سنبھالیں۔

6 یہ سن کر رشتے دار نے کہا، پھر” مَیں اِسے خریدنا نہیں چاہتا، کیونکہ ایسا کرنے میریسے موروثی زمین کو
نقصان پہنچے آپگا۔ ہی اِسے خرید کر “چھڑائیں۔

7 اُس زمانے میں اگر ایسے کسی معاملے میں کوئی زمین خریدنے کا اپنا حق دوسرےکسی کو منتقل کرنا
چاہتا تھا تو وہ اپنی چپل اُتار کر دےاُسے دیتا تھا۔ اِس یقے طر سے فیصلہ قانونی طور پر طے ہو جاتا تھا۔ 8 چنانچہ
روت 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، آپآج” گواہ ہیں کہ مَیں نے نعومی سبسے کچھ
خرید لیا ہے اُسجو مرحومکے شوہر ـِکاِلی مَل اور اُس کے بیٹوںدو کلیون اور محلون کا تھا۔ ساتھ10 مَیںہی نے
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محلون کی بیوہ روتعورتموآبی شادیسے کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ محلون نامکے سے بیٹا پیدا ہو۔ یوں مرحوم
کی موروثی زمین خاندان سے چھن نہیں جائے گی، اور اُس کا ہمارےنام خاندان اور بیت لحم کے باشندوں میں
قائم رہے سبآپآجگا۔ گواہ “!ہیں

بزرگوں11 اور شہر دروازےکے پر بیٹھے دیگر مردوں نے اِس کی تصدیق کی، ہم” گواہ !ہیں آپرب کے
گھر میں آنے والی اِس عورت کو اُن برکتوں نوازےسے جن سے اُس نے راخل اور لیاہ کو نوازا، جن سے تمام
اسرائیلی نکلے۔ کرےرب آپکہ دولتکی اور عزت اِفراتہ یعنی بیت لحم میں بڑھتی جائے۔ 12 آپوہ اور آپ
بیویکی کو اُتنی اولاد بخشے جتنی تمر اور یہوداہ کے فارصبیٹے خاندانکے بخشیکو “تھی۔

13 روتچنانچہ بوعز کی بیوی بن گئی۔ اور رب کی مرضی روتسے شادی کے بعد حاملہ ہوئی۔ جب اُس
کے بیٹا ہوا 14 تو بیت لحم کی عورتوں نے نعومی سے کہا، رب” کی تمجید !ہو آپ کو یہ بچہ عطا کرنے سے اُس
نے شخصایسا مہیا کیا ہے آپجو کا خاندان سنبھالے گا۔ کرےالله کہ اُس پورےشہرتکی اسرائیل میں پھیل
جائے۔ اُس15 آپسے تازہ دم ہو جائیں گی، اور بُڑھاپے میں آپوہ کو دےسہارا گا۔ آپکیونکہ کی بہو جو
آپ کو پیار کرتی ہے کیجساور قدر ساتقیمتو بیٹوں بڑھسے کر اُسیہے نے اُسے جنم دیا “!ہے

16 نعومی بچے کو اپنی گود میں بٹھا کر اُسے لنے پا لـگی۔ پڑوسی17 عورتوں نے اُس کا نام عوبید یعنی خدمت
کرنے والا رکھا۔ اُنہوں نے کہا، نعومی” ہاںکے بیٹا پیدا ہوا “!ہے
عوبید داؤد بادشاہ باپکے یسّی باپکا تھا۔ ذیل18 فارصمیں کا نسبتکداؤد نامہ :ہے فارص، حصرون،

19 رام، عمی نداب، 20 نحسون، سلمون، 21 بوعز، عوبید، 22 یسّی اور داؤد۔
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سموئیل-۱
حنّہ الله سے بچہ مانگتی ہے

1 افرائیم پہاڑیکے علاقے شہرکے راماتائم یعنیصوفیم رامہ افرائیمیایکمیں رہتا جستھا نامکا اِلقانہ بن یروحام
بن اِلیہو بن توخو بن صوف 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 کر َسیلاکے مقدِسکے پاسکے جاتا الافواجربوہاںتاکہ حضورکے
قربانی گزرانے اور اُس پرستشکی کرے۔ اُن دنوں میں عیلی امام کے دو بیٹے ُحفنی فینحاساور َسیلا میں امام کی
انجامخدمت دیتے تھے۔ 4 سالہر اِلقانہ اپنی پیشقربانی کرنے بعدکے قربانی گوشتکے ٹکڑےکے فنِنّہ اور اُس
کے بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرتا۔ 5 حنّہ کو گوشتبھی ملتا، لیکن جہاں دوسروں ایککو حصہ ملتا وہاں اُسے دو
حصے ملتے تھے۔ کیونکہ اِلقانہ اُس محبتبہتسے رکھتا تھا، ربتکاباگرچہ مرضیکی نہیں تھی کہ حنّہ کے
بچے پیدا ہوں۔ 6 فنِنّہ کی حنّہ سے دشمنی تھی، اِس لئے وہ ہر سال حنّہ بانجھکے پن مذاقکا اُڑا کر تنگاُسے کرتی
تھی۔ سال7 بہ سال ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ جب بھی وہ رب کے مقدِس پاسکے جاتے تو فنِنّہ حنّہ کو اِتنا تنگ
کرتی کہ وہ اُس باتیںکی سنسن کر رو پڑتی اور پیکھا نہ سکتی۔ 8 پھر اِلقانہ حنّہ،”پوچھتا، تُو کیوں رو رہی ہے؟
تُو کھانا کیوں نہیں کھا اُداسرہی؟ ہونے کی کیا ضرورت؟ مَیں تو ہوں۔ کیا دسیہ بیٹوں سے کہیں بہتر “نہیں؟

وہجبدنایک9 َسیلا تھےمیں تو حنّہ کھانے پینے بعدکے دعا کرنے لئےکے اُٹھی۔ عیلی ربامام مقدِسکے
دروازےکے پاسکے کرسی پر بیٹھا تھا۔ 10 حنّہ شدید پریشانی کے عالم پھوٹپھوٹمیں کر رونے ربلـگی۔ سے
دعا کرتے کرتے اُس11 نے قَسم کھائی، رباے” الافواج، میری بُری حالت پر نظر ڈال کر مجھے یاد !کر اپنی
خادمہ متکو بھولنا بلـکہ بیٹا عطا !فرما اگر تُو کرےایسا تو مَیں اُسے واپستجھے کر دوں اےگی۔ رب، اُس کی
پوری تیرےزندگی لئے مخصوص ہو !گی اِس 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 ہونٹکے تو
ہل رہے ہیں لیکن آواز سنائی دےنہیں رہی، کیونکہ حنّہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ لیکن عیلی کو ایسا
لـگ رہا تھا کہ وہ نشے دُھتمیں ہے، اِس14 لئے اُس نے اُسے جھڑکتے ہوئے نشےتککبتُو”کہا، دُھتمیں
رہے گی؟ َمے پینے سے باز “!آ

15 حنّہ جوابنے میرے”دیا، آقا، ایسی باتکوئی نہیں مَیںہے۔ نے نہ َمے، نہ کوئی اَور نشہ آور چکھیچیز
باتہے۔ یہ ہے بڑیمَیںکہ رنجیدہ ہوں، اِس لئے رب کے حضور اپنے دل کی آہ ُنڈیلزاریو ا دی ہے۔ * یہ16
نہ سمجھیں کہ مَیں عورتنکمی ہوں، بلـکہ بڑےمَیں غم اور اذیت میں دعا کر رہی “تھی۔

17 یہ سن کر عیلی نے جواب دیا، سلامتی” سے اپنے گھر چلی !جا اسرائیل کا خدا تیری درخواست پوری
“کرے۔ 18 حنّہ نے کہا، اپنی” خادمہ آپپر کی نظرِ کرم “ہو۔ پھر اُس نے جا کر کچھ کھایا، اور اُس کا چہرہ
اُداس نہ رہا۔

سموایل پیدائشکی اور بچـپن
* 1:15 دل کی آہ :زاریو لفظی :ترجمہ جان
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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۔ 20 اِلقانہ اور حنّہ کے بیٹا پیدا
ہوا۔ حنّہ نے اُس کا نام سموایل یعنی اُس’ کا نام الله ‘ہے رکھا، کیونکہ اُس نے کہا، مَیں” نے اُسے رب سے
“مانگا۔

اگلے21 سال اِلقانہ خاندان معمولساتھکے مطابقکے َسیلا گیا ربتاکہ کو سالانہ کرےپیشقربانی اور اپنی
مَنت پوری کرے۔ لیکن22 حنّہ نہ گئی۔ اُس نے اپنے شوہر سے کہا، جب” بچہ دودھ پینا دےچھوڑ تبگا
مَیںہی اُسے لے ربکر وقتاُسگی۔کروںپیشحضورکے وہسے ہمیشہ وہیں “گا۔رہے اِلقانہ23 جوابنے
دیا، وہ” کچھ کر جو مناسبتجھے لـگے۔ بچے کا دودھ تکچھڑانے یہاں رہ۔ لیکن رب اپنا کلام قائم “رکھے۔
چنانچہ حنّہ بچے دودھکے تکچھڑانے گھر میں رہی۔

سموایلجب24 دودھنے پینا چھوڑ دیا تو حنّہ اُسے َسیلا ربمیں کے مقدِس پاسکے لے گئی، گو بچہ ابھی
چھوٹا تھا۔ قربانیوں کے لئے اُس پاسکے تین میدےبَیل، ًکے تقریبا 16 کلو گرام اور َمے مشککی تھی۔ بَیل25
قربانکو گاہ پر چڑھانے بعدکے اِلقانہ اور بچےحنّہ کو عیلی پاسکے گئے۔لے 26 حنّہ نے میرے”کہا، آپآقا،
حیاتکی کی قَسم، مَیں عورتوہی ہوں جو کچھ سال پہلے یہاں آپ کی موجودگی میں کھڑی دعا کر رہی تھی۔
وقتاُس27 مَیں التماسنے کی تھی مجھےربکہ بیٹا عطا کرے، رباور میرینے سنی ہے۔ ابچنانچہ28 مَیں
اپنا وعدہ پورا کر کے بیٹے ربکو واپسکو کر دیتی ہوں۔ عمر بھر ربوہ کے لئے مخصوص ہو تب“گا۔ اُس نے
رب کے حضور سجدہ کیا۔

2
حنّہ گیتکا

وہاں1 حنّہ نے گیتیہ میرا”گایا، ربدل کی خوشی مناتا ہے، کیونکہ اُس نے قوتمجھے عطا کی ہے۔ میرا منہ دلیری سے اپنے دشمنوں
باتخلافکے کرتا ہے، کیونکہ مَیں نجاتتیری باعثکے باغ باغ ہوں۔

رب2 جیسا قدوس کوئی نہیں تیرےہے، سوا کوئی نہیں ہمارےہے۔ خدا جیسی کوئی چٹان نہیں ہے۔
3 ڈینگیں مارنے سے باز !آؤ گستاخ باتیں مت !بکو کیونکہ رب ایسا خدا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، وہ تمام
اعمال کو تول کر پرکھتا ہے۔ اب4 بڑوں کی کمانیں ٹوٹ گئی ہیں جبکہ گرنے والے قوت سے کمربستہ ہو گئے
ہیں۔ 5 جو پہلے سیر تھے وہ روٹی ملنے کے لئے مزدوری کرتے ہیں جبکہ جو پہلے بھوکے تھے وہ سیر ہو گئے ہیں۔
عورتبےاولاد ساتکے بچے پیدا ہوئے ہیں جبکہ وافر بچوں کی ماں مُرجھا رہی ہے۔

ایکرب6 کو مرنے دیتا دوسرےاور کو زندہ ہونے دیتا ایکوہہے۔ پاتالکو میں اُترنے دیتا دوسرےاور
کو وہاں نکلسے آنے دیتا ہے۔ رب7 غریبہی اور امیر بنا دیتا ہے، پستوہی کرتا اور وہی سرفراز کرتا ہے۔
8 میںخاکوہ دبے آدمی کو کھڑا کرتا اورہے راکھ میں ضرورتلیٹے مند کو سرفراز کرتا ہے، پھر اُنہیں رئیسوں
عزتساتھکے کرسیکی پر بٹھا دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا رببنیادیںکی کی ہیں، اُسیاور نے اُن پر زمین رکھی ہے۔

9 وہ اپنے وفادار پیروکاروں کے پاؤں محفوظ رکھے گا جبکہ شریر یکی تار چپمیں ہو جائیں گے۔ کیونکہ انسان
اپنی طاقت کامیابسے نہیں ہوتا۔ 10 ربجو سے لڑنے جرأتکی کریں پاشپاشوہ ہو جائیں ربگے۔ آسمان
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سے اُن خلافکے گرج کر دنیا کی سبتکانتہا کرےعدالتکی گا۔ 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 میں
رب خدمتکی کرنے لگا۔

عیلی بیٹوںکے کی بےدین زندگی
لیکن12 عیلی کے بیٹے بدمعاش تھے۔ نہ وہ رب کو جانتے تھے، 13 نہ امام کی حیثیت سے فرائضاپنے صحیح

طور پر ادا کرتے تھے۔ بھیجبکیونکہ کوئی آدمی اپنی پیشقربانی کر رفاقتیکے کھانے کے لئے گوشت اُبالتا تو
عیلی کے بیٹے اپنے نوکر کو وہاں بھیج دیتے۔ یہ نوکر سہ شاخہ کانٹا دیگ14 میں ڈال گوشتکر 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 وقت بھی آ جبجاتا جانور کی چربی ابھی قربان
گاہ پر جلانی ہوتی تھی۔ پھر وہ تقاضا کرتا، مجھے” امام کے لئے دےگوشتکچا !دو اُسے گوشتاُبلا منظور نہیں
صرفبلـکہ کچا گوشت، کیونکہ وہ اُسے بھوننا چاہتا “ہے۔ پیشقربانی16 کرنے اعتراضوالا پہلے”کرتا، ربتو
کے لئے چربی جلانا ہے، اِس کے بعد ہی جو جی چاہے لے “لیں۔ پھر نوکر بدتمیزی کرتا، نہیں،” اُسے دےابھی
دو، ورنہ مَیں زبردستی لے لوں “گا۔ 17 اِن جوان اماموں کا یہ گناہ رب کی نظر میں نہایت سنگین تھا، کیونکہ 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 اُسجبسال کی ماں خاوند ساتھکے پیشقربانی کرنے کے لئے َسیلا آتی تو وہ نیا سیچوغہ کر
دےاُسے دیتی۔ 20 اور روانہ ہونے سے پہلے عیلی سموایل کے باپماں دےبرکتکو کر اِلقانہ سے کہتا، حنّہ”
ربنے سے مانگبچہ لیا اور جب ملا تو اُسے رب واپسکو کر دیا۔ اب آپرب کو اِس بچے کی جگہ مزید
بچے “دے۔ اِس کے بعد وہ اپنے چلےگھر جاتے۔ اور21 ربواقعی، نے حنّہ کو مزید تین بیٹے اور دو بیٹیاں عطا
کیں۔ یہ بچے گھر میں لیکنرہے، ربسموایل کے خدمتحضور کرتے کرتے جوان ہو گیا۔

عیلی کے باپبیٹے کی نہیں سنتے
عیلی22 بہتوقتاُس بوڑھا ہو چکا تھا۔ بیٹوں کا تمام اسرائیل کے ساتھ سلوکبُرا اُس پہنچتککانوںکے گیا

تھا، بلـکہ یہ بھی کہ بیٹے اُن عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں ملاقاتجو کے خیمے دروازےکے پر خدمت
کرتی ہیں۔ اُس23 اُنہیںنے سمجھایا بھی تھا، ایسیآپ” کیوںحرکتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تمام لوگوں آپسے 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 کرےگناہ تو ہو سکتا ہے الله دونوں کا
درمیانی بن کر شخصقصوروار پر رحم لیکنکرے۔ اگر ربکوئی کا کرےگناہ تو پھر کون اُس کا درمیانی بن کر
اُسے بچائے “گا؟
لیکن عیلی بیٹوںکے باپنے کی نہ سنی، ربکیونکہ مرضیکی تھی کہ اُنہیں موتسزائے مل جائے۔
لیکن26 سموایل اُن فرقسے تھا۔ جتنا وہ بڑا ہوتا گیا اُتنی اُس ربکی اور انسان کے منے قبولیتسا بڑھتی گئی۔
عیلی کے گھرانے کو سزا ملنے پیشکی گوئی
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ایک27 ایکدن نبی عیلی پاسکے آیا اور کہا، رب” فرماتا ہے، کیا’ جب تیرا باپ ہارون اور اُس کا گھرانا
مصر کے بادشاہ کے غلام تھے تو مَیں نے آپاپنے کو اُس پر ظاہر نہ کیا؟ 28 گو اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے لیکن
مَیں نے مقرر کیا اُسیکہ کے گھرانے میرےمردکے امام بن کر قربان گاہ کے منے خدمتسا کریں، بخور جلائیں
میرےاور حضور امام بالاپوشکا پہنیں۔ ساتھ ساتھ مَیں نے اُنہیں قربان گاہ پر جلنے والی قربانیوں ایککا حصہ
ملنے دیا۔دےحقکا 29 تو پھر لوگتم ذبح اور غلہ کی وہ قربانیاں کیوںحقیر جانتے ہو مجھےجو پیشہی کی جاتی
ہیں اور مَیںجو سکونتاپنینے گاہ کے لئے مقرر کی تھیں؟ عیلی، تُو اپنے بیٹوں کا مجھ سے یادہ ز احترام کرتا ہے۔
تم تو میری قوم اسرائیل کی ہر قربانی بہترینکے حصے کھا کھا کر موٹے ہو گئے ‘ہو۔

30 ربچنانچہ جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، وعدہ’ تو مَیں نے کیا تھا کہ لاوی کے قبیلے کا تیرا گھرانا
ہمیشہ ہی امام کی خدمت دےسرانجام گا۔ لیکن اب مَیں اعلان کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہو !گا کیونکہ
جو میرا احترام کرتے ہیں اُن کا مَیں احترام کروں گا، لیکن جو مجھے حقیر جانتے ہیں اُنہیں حقیر جانا جائے گا۔
اِس31 لئے !سن ایسے دن آ رہے ہیں جب مَیں تیری تیرےاور گھرانے طاقتکی یوں توڑ ڈالوں گا کہ گھر کا
کوئی بزرگبھی نہیں پایا جائے گا۔ 32 اور تُو مقدِس مصیبتمیں دیکھے گا حالانکہ مَیں اسرائیل کے ساتھ بھلائی
کرتا رہوں تیرےگا۔ گھر میں کبھی بزرگبھی نہیں پایا جائے گا۔ مَیں33 تم میں سے ایکہر کو تو اپنی خدمت
سے نکال ہلاککر نہیں کروں تیریجبگا 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 ایکدونوں ہی ہلاکدن ہو
جائیں گے۔ اِس نشان تجھےسے یقین آئے گا کہ جو کچھ مَیں نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔

تب35 مَیں اپنے لئے ایک امام کھڑا کروں گا جو وفادار رہے گا۔ جو بھی میرا دل اور میری جان چاہے گی
وہی کرےوہ گا۔ مَیں اُس کے گھر کی مضبوط بنیادیں رکھوں گا، اور وہ میرےتکہمیشہ مسح کئے ہوئے
خادم کے حضور آتا جاتا رہے گا۔ اُس36 تیرےوقت گھر کے بچے ہوئے تمام افراد اُس امام کے منے جھکسا
جائیں گے اور پیسے اور مانگروٹی التماسکر یں کر مجھےگے، امام کی کوئی نہ کوئی داریذمہ دیں تاکہ روٹی کا
ٹکڑا مل “۔‘جائے

3
الله سموایل سے ہم کلام ہوتا ہے

1 چھوٹا سموایل عیلی کے زیرِ نگرانی رب کے خدمتحضور کرتا تھا۔ اُن دنوں میں رب 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 لیٹبھی گیا تھا۔ ربوہ کے مقدِس میں سو رہا تھا جہاں عہد کا صندوق
پڑا تھا۔ شمع دان ربتکاب کے حضور جل رہا تھا 4-5 اچانککہ رب نے آواز دی، “!سموایل” سموایل نے
جواب دیا، جی،” مَیں ابھی آتا “ہوں۔ بھاگوہ کر عیلی پاسکے گیا اور کہا، جی” جناب، مَیں حاضر آپہوں۔
مجھےنے “بُلایا؟ عیلی نہیں،”بولا، مَیں تمہیںنے نہیں واپسبُلایا۔ جا کر لیٹدوبارہ “جاؤ۔ سموایلچنانچہ دوبارہ
لیٹ گیا۔

لیکن6 رب ایکنے بار پھر آواز دی، “!سموایل” لڑکا دوبارہ اُٹھا اور عیلی پاسکے جا کر بولا، جی” جناب،
مَیں حاضر آپہوں۔ مجھےنے “بُلایا؟ عیلی جوابنے نہیں”دیا، بیٹا، مَیں تمہیںنے نہیں بُلایا۔ دوبارہ سو “جاؤ۔
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ربسموایلوقتاُس7 کی آواز نہیں پہچان سکتا تھا، ابھیکیونکہ رباُسے کا کوئی پیغام نہیں ملا تھا۔ چنانچہ8
رب تیسرینے بار آواز دی، ایک“!سموایل” 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 سے ہم کلام ہو رہا
ہے۔ اِس9 لئے اُس نے لڑکے کو بتایا، اب” لیٹدوبارہ لیکنجاؤ، اگلی آوازجبدفعہ دےسنائی تو تمہیں کہنا
ہے، اے’ رب، فرما۔ تیرا خادم سن رہا “۔‘ہے
ایکسموایل بار پھر اپنے بستر لیٹپر گیا۔ رب10 آ وہاںکر کھڑا ہوا اور پہلے طرحکی !سموایل”پکارا، “!سموایل

لڑکے جوابنے دیا، اے” رب، فرما۔ تیرا خادم سن رہا “ہے۔ 11 پھر رب سموایل سے ہم کلام ہوا، دیکھ،”
اسرائیلمَیں میں اِتنا ناکہول کروںکام گا بھیجسےکہ اِس کی ملےخبر اُسگی کانکے لـگیںبجنے گے۔ اُس12
وقت مَیں شروع سے لے کر تکآخر وہ تمام باتیں پوری کروں گا جو مَیں نے عیلی اور اُس کے گھرانے بارےکے
میں کی ہیں۔ مَیں13 عیلی کو آگاہ کر چکا ہوں کہ اُس کا گھرانا تکہمیشہ میری عدالت کا نشانہ بنا رہے گا۔
کیونکہ گو صافاُسے معلوم تھا کہ اُس کے بیٹے اپنی غلط حرکتوں سے غضبمیرا آپاپنے پر لائیں توبھیگے اُس
نے اُنہیں کرنے دیا اور نہ روکا۔ مَیں14 نے قَسم کھائی ہے کہ عیلی کے گھرانے کا قصور نہ ذبح اور نہ غلہ کی
کسی قربانی سے دُور کیا جا سکتا ہے بلـکہ اِس کا کفارہ کبھی بھی نہیں دیا جا سکے “!گا

15 اِس کے بعد سموایل صبح تک 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، سموایل،”
میرے “!بیٹے سموایل جوابنے دیا، جی،” مَیں حاضر “ہوں۔ 17 عیلی نے پوچھا، رب” نے تمہیں کیا بتایا ہے؟
کوئی باتبھی مجھ متسے !چھپانا الله تمہیں سخت دےسزا 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، ربوہی” 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 تکبیرسبع جان لیا ربکہ نے اپنے نبی سموایل کی تصدیق کی ہے۔ اگلے21 سالوں
میں رببھی َسیلا میں اپنے کلام سموایلسے پر ظاہر ہوتا رہا۔

4
یوں1 سموایل کا کلام َسیلا نکلسے پورےکر اسرائیل میں پھیل گیا۔
فلستی عہد صندوقکا چھین لیتے ہیں

ایک دن اسرائیل کی فلستیوں کے جنگساتھ چھڑ گئی۔ اسرائیلیوں نے لڑنے کے لئے نکل کر ابن عزر کے
پاس اپنی لشکرگاہ لگائی جبکہ فلستیوں نے افیق پاسکے ڈیرےاپنے ڈالے۔ پہلے2 فلستیوں نے اسرائیلیوں پر حملہ
کیا۔ لڑتے لڑتے اُنہوں اسرائیلنے شکستکو ًدی۔ تقریبا 4,000 اسرائیلی جنگمیداِن ہلاکمیں ہوئے۔

فوج3 لشکرگاہ واپسمیں آئی تو اسرائیل بزرگکے سوچنے لـگے، رب” نے فلستیوں کو ہم پر کیوں فتح پانے
دی؟ آؤ، ربہم کے عہد صندوقکا َسیلا سے آئیںلے تاکہ ہمارےوہ ساتھ چل کر ہمیں دشمن سے “بچائے۔

4 چنانچہ عہد کا جسصندوق کے اوپر رب الافواج کروبی فرشتوں کے تختدرمیان نشین ہے َسیلا سے لایا
گیا۔ عیلی کے دو بیٹے ُحفنی فینحاساور بھی ساتھ آئے۔ عہدجب5 صندوقکا لشکرگاہ میں پہنچا تو اسرائیلی نہایت
خوش ہو کر بلند آواز نعرےسے لگانے لـگے۔ اِتنا شور مچ گیا کہ زمین ہل گئی۔
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یہ6 سن کر اُٹھےچونکفلستی دوسرےایکاور سے پوچھنے یہ”لـگے، کیسا شور اسرائیلیجوہے لشکرگاہ میں
ہو رہا “ہے؟ جب پتا چلا ربکہ کے عہد کا صندوق اسرائیلی لشکرگاہ میں آ گیا ہے 7 تو وہ گھبرا کر اُن”چلّائے، کا دیوتا اُن کی لشکرگاہ میں آ گیا ہے۔ ہائے، ستیاناسہمارا ہو گیا !ہے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ ہم8
!افسوسپر 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 اُسیہم عبرانیوںطرح غلامکے
بن جائیں گے جیسے ہمارےتکابوہ غلام تھے۔ مردانگی دکھا کر “!لڑو آپس10 میں ایسی باتیں کرتے کرتے
فلستی لڑنے کے لئے نکلے اور اسرائیل شکستکو دی۔ طرفہر قتل عام نظر آیا، اور پیادے30,000 اسرائیلی
کام آئے۔ باقی سب فرار ہو کر اپنے اپنے گھروں چھپمیں گئے۔ عیلی11 کے دو بیٹے ُحفنی فینحاساور بھی اُسی
ہلاکدن ہوئے، اور الله کے عہد صندوقکا فلستیوں قبضےکے میں آ گیا۔

عیلی موتکی
یمینبندناُسی12 قبیلےکے ایککا آدمی بھاگسےجنگمیداِن پہنچَسیلاکر گیا۔ اُس کپڑےکے پھٹے ہوئے

تھے اور سر خاکپر تھی۔ 13-15 سڑکعیلی کنارےکے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ابوہ اندھا ہو چکا تھا، کیونکہ
اُس کی عمر 98 سال تھی۔ وہ بڑی بےچینی سے راستے پر دےدھیان رہا تھا تاکہ جنگ کی کوئی تازہ خبر مل
جائے، کیونکہ اُسے باتاِس بڑیکی فکر تھی کہ الله کا صندوق لشکرگاہ میں ہے۔
جب وہ آدمی شہر میں داخل ہوا اور لوگوں کو سارا ماجرا سنایا تو پورا شہر چلّانے جبلگا۔ عیلی نے شور سنا

تو اُس نے یہ”پوچھا، کیا شور بن“ہے؟ یمینی دوڑ کر عیلی پاسکے آیا اور بولا، مَیں”16 سےجنگمیداِن 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 شکستطرفہر ماننی پڑی، اور آپ کے دونوں بیٹے ُحفنی اور فینحاس مارےبھی
گئے ہیں۔ افسوس، الله کا صندوق بھی دشمن قبضےکے میں آ گیا “ہے۔

18 عہد صندوقکے کا ذکر سنتے ہی عیلی اپنی کرسی پر سے پیچھے طرفکی گر گیا۔ چونکہ وہ بوڑھا اور بھاری
بھرکم تھا اِس لئے اُس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں مقدِس دروازےکے پاسکے ہی مر گیا۔ وہ 40 سال
اسرائیل قاضیکا رہا تھا۔

فینحاس کی بیوہ موتکی
وقتاُس19 عیلی کی بہو فینحاسیعنی بیویکی کا پاؤں بھاری تھا اور بچہ پیدا ہونے والا اُسجبتھا۔ نے سنا

کہ الله کا صندوق دشمن کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور کہ ُسسر اور شوہر دونوں مر گئے ہیں تو اُسے اِتنا سخت صدمہ
پہنچا کہ وہ شدید دردِ زہ میں مبتلا ہو گئی۔ جھکوہ گئی، اور بچہ پیدا ہوا۔ اُس20 کی جان نکلنے لـگی تو دائیوں
نے اُس کی حوصلہ افزائی کر کے کہا، ڈرو” !مت تمہارے بیٹا پیدا ہوا “ہے۔ لیکن ماں نے نہ جواب دیا، نہ
بات پر دھیان دیا۔ 21-22 کیونکہ وہ الله صندوقکے چھنکے جانے اور ُسسر اور شوہر موتکی نہایتباعثکے
بےدل ہو گئی تھی۔ اُس نے کہا، بیٹے” کا نام یکبود یعنی جلال’ کہاں ‘رہا ہے، کیونکہ الله کے صندوق کے
چھن جانے سے الله کا اسرائیلجلال سے جاتا رہا “ہے۔

5
فلستیوں میں عہد صندوقکا
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فلستی1 الله کا صندوق ابن عزر سے اشدود شہر میں لے گئے۔ وہاں2 اُنہوں نے اُسے اپنے دیوتا دجون کے مندر
میں بُت دیا۔رکھقریبکے اشدودجبسویرےصبحدناگلے3 باشندےکے داخلمیںمندر ہوئے تو کیا دیکھتے
ہیں کہ دجون کا مجسمہ منہ رببلکے صندوقکے کے منے سا ہی پڑا ہے۔ اُنہوں نے دجون کو اُٹھا کر دوبارہ
اُس کی جگہ پر کھڑا کیا۔ لیکن4 اگلے سویرےصبحجبدن 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۔ یہی5
وجہ ہے تکآجکہ دجون کا کوئی بھی پجاری یا مہمان اشدود کے مندر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھتا۔

6 ربپھر اشدودنے اور گرد نواحو دیہاتوںکے سختپر ڈالدباؤ باشندوںکر پریشانکو کر دیا۔ اُن اچانکمیں
ناکاذیت پھوڑوں کی وبا پھیل گئی۔ اشدودجب7 کے لوگوں نے اِس کی وجہ جان لی تو وہ بولے، لازم” ہے
اسرائیلکہ کے خدا پاسہمارےصندوقکا نہ رہے۔ کیونکہ اُس کا ہم پر ہمارےاور دیوتا دجون پر دباؤ ناقابِل
برداشت “ہے۔

اُنہوں8 تمامنے اکٹھاکوحکمرانوںفلستی اسرائیلہم”پوچھا،کےکر ساتھکےصندوقکےخداکے کیا “کریں؟
اُنہوں نے مشورہ دیا، اُسے” جات شہر میں لے “جائیں۔ لیکن9 جب عہد کا جاتصندوق میں چھوڑا گیا تو

رب کا دباؤ اُس شہر پر بھی آ گیا۔ بڑی افرا تفری پیدا ہوئی، کیونکہ چھوٹوں سے لے کر تکبڑوں سب کو اذیت
پھوڑےناک نکل آئے۔ تب10 اُنہوں نے عہد صندوقکا آگے عقرون بھیج دیا۔
لیکن صندوق ابھی پہنچنے والا تھا کہ عقرون باشندےکے چیخنے لـگے، وہ” اسرائیل کے خدا کا صندوق

ہمارے پاس لائے ہیں تاکہ ہمیں ہلاک کر “!دیں 11 تمام فلستی حکمرانوں کو دوبارہ بُلایا گیا، اور عقرونیوں
نے تقاضا کیا صندوقکہ کو شہر سے دُور کیا جائے۔ وہ بولے، اِسے” واپسوہاں بھیجا جائے جہاں سے آیا ہے،
ورنہ یہ ہمیں بلـکہ پوری قوم ہلاککو کر ڈالے “گا۔ کیونکہ شہر ربپر سختکا حاویدباؤ ہو گیا مہلـکتھا۔ وبا
باعثکے اُس خوفمیں ہراسو کی لہر دوڑ گئی۔ 12 جو مرنے سے بچا اُسے کم از پھوڑےکم نکل آئے۔ چاروں
طرف لوگوں کی چیخ پکار فضا میں بلند ہوئی۔

6
عہد واپساسرائیلصندوقکا لایا جاتا ہے

1 الله کا ساتابصندوق مہینے فلستیوں پاسکے رہا تھا۔ 2 آخرکار اُنہوں نے اپنے تمام یوں پجار اور رمّالوں کو
بُلا کر اُن سے مشورہ کیا، اب” ہم رب کے صندوق کا کیا کریں؟ ہمیں بتائیں کہ اِسے کس طرح اِس کے اپنے
ملـک واپسمیں “بھیجیں۔

یوں3 پجار اور رمّالوں جوابنے آپاگر”دیا، واپساُسے بھیجیں تو متویسے بھیجنا بلـکہ قصور کی قربانی ساتھ
بھیجنا۔ آپتب کو شفا ملے گی، آپاور جان لیں گے کہ آپوہ کو سزا دینے کیوںسے نہیں باز “آیا۔

فلستیوں4 نے پوچھا، ہم” قسمکساُسے کی قصور کی قربانی “بھیجیں؟
اُنہوں جوابنے دیا، فلستیوں” کے پانچ حکمران ہیں، اِس لئے سونے کے پھوڑےپانچ اور پانچ چوہے بنوائیں،

کیونکہ آپ سب ایکاِس ہی وبا کی زد میں آئے ہوئے ہیں، خواہ حکمران ہوں، خواہ رعایا۔ 5 سونے کے یہ
پھوڑے ملـکاور کو تباہ کرنے والے چوہے بنا کر اسرائیل کے دیوتا کا احترام کریں۔ شاید وہ یہ دیکھ کر آپ،
آپ کے دیوتاؤں ملـکاور کو سزا دینے سے باز آئے۔ آپ6 کیوں پرانے زمانے کے مصریوں اور اُن کے بادشاہ
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طرحکی اَڑ جائیں؟ وقتاُسکیونکہ الله مصریوںنے ڈالمیںمصیبتسختاِتنیکو دیا کہ آخرکار اُنہیں اسرائیلیوں
کو جانے دینا پڑا۔

اب7 بَیل گاڑی بنا کر اُس کے آگے دو گائیں جوتیں۔ ایسی گائیں ہوں جن کے دودھ پینے والے بچے ہوں اور
جن پر تکاب 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 ربپھر بَیلصندوقکا گاڑی پر رکھا جائے اور اُس ایکساتھکے 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 ربکہ ہم پر یہ بڑی مصیبت لایا ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں اَور چلیں تو مطلب ہو گا کہ اسرائیل کے
دیوتا نے ہمیں سزا نہیں دی بلـکہ سب اتفاقکچھ سے ہوا “ہے۔

فلستیوں10 نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے دو گائیں نئی بَیل گاڑی جوتمیں کر اُن کے بچوںچھوٹے کہیںکو بند
رکھا۔ 11 پھر اُنہوں نے عہد کا صندوق اُس تھیلے میںجسسمیت سونے کے چوہے پھوڑےاور تھے بَیل گاڑی
پر رکھا۔

گائیوںجب12 کو چھوڑ دیا گیا تو وہ ڈکراتی ڈکراتی شمسبیتسیدھی کے راستے پر آ گئیں اور نہ دائیں، نہ بائیں
طرف ہٹیں۔ فلستیوں کے شمسبیتسردار کی تکسرحد اُن پیچھےکے چلے۔

اُس13 شمسبیتوقت باشندےکے نیچے وادی میں گندم کی کاٹفصل رہے تھے۔ عہد کا صندوق دیکھ
کر وہ خوشنہایت ہوئے۔ بَیل14 ایکگاڑی تککھیت جسپہنچی مالـککا شمسبیت کا ہنے ر والا یشوع
تھا۔ وہاں بڑےایکوہ پتھر پاسکے رُک گئی۔ لوگوں نے بَیل گاڑی ٹکڑےٹکڑےلـکڑیکی کر کے اُسے جلا
دیا اور گائیوں کو ذبح کر ربکے کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کیا۔ لاوی15 کے قبیلے کے کچھ
مردوں ربنے صندوقکے بَیلکو گاڑی سے اُٹھا کر سونے کی چیزوں سمیتتھیلےکے پتھر پر رکھ دیا۔ اُس دن
شمسبیت لوگوںکے ربنے بھسمکو ہونے والی اور ذبح کی پیشقربانیاں کیں۔

16 یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فلستی سردار اُسی دن عقرون واپس چلے گئے۔ 17 فلستیوں نے اپنا قصور دُور
کرنے کے لئے ایکہر شہر کے لئے سونے ایککا پھوڑا بنا لیا تھا یعنی اشدود، غزہ، اسقلون، جات اور عقرون
کے لئے 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 بیتیشوع شمسی کھیتکے
میں باتاِس کی گواہی دیتا ہے۔

عہد صندوقکا یَت قِر یعریم میں
ربلیکن19 شمسبیتنے باشندوںکے کو سزا دی، کیونکہ اُن میں بعضسے عہدنے میںصندوقکے نظر

ڈالی تھی۔ 70وقتاُس ہلاکافراد کیربہوئے۔ سختیہ سزا دیکھ شمسبیتکر لوگکے ماتم لـگے۔کرنے
20 وہ بولے، کون” مُقّدساِس خدا کے حضور قائم رہ سکتا ہے؟ بسہمارےیہ باتکی نہیں، لیکن ربہم کا
کسصندوق پاسکے “بھیجیں؟ 21 آخر میں اُنہوں نے یَت قِر یعریم کے باشندوں کو پیغام بھیجا، فلستیوں” نے
رب واپسصندوقکا کر دیا ابہے۔ آئیں اور اُسے پاساپنے لے “!جائیں
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7
یہ1 سن کر یَت قِر یعریم کے مرد آئے رباور صندوقکا اپنے شہر میں وہاںگئے۔لے اُنہوں نے اُسے ندابابی

کے میںگھر 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
2 عہد کا صندوق 20 سال کے یل طو تکعرصے یَت قِر یعریم میں پڑا رہا۔ اِس دوران تمام اسرائیل ماتم کرتا

رہا، کیونکہ لگتا تھا ربکہ ترکاُنہیںنے کر دیا ہے۔ 3 پھر سموایل نے تمام اسرائیلیوں سے کہا، آپاگر” واقعی
رب واپسپاسکے آنا ہتے چا ہیں تو اجنبی معبودوں دیویعستاراتاور کے بُت دُور کر پورےدیں۔ دل ساتھکے
رب کے تابع ہو اُسیکر خدمتکی کریں۔ پھر ہی آپوہ کو فلستیوں سے بچائے “گا۔

اسرائیلیوں4 نے اُس کی بات مان لی۔ وہ بعل اور عستارات کے بُتوں پھینککو کر ربصرف کی خدمت
کرنے لـگے۔ تب5 سموایل نے اعلان کیا، پورے” اسرائیل کو مِصفاہ میں جمع کریں تو مَیں ربوہاں سے دعا کر
آپکے سفارشکی کروں “گا۔ چنانچہ6 سبوہ مِصفاہ میں جمع ہوئے۔ توبہ کا اظہار کر اُنہوںکے کنوئیںنے
پانیسے نکال ربکر کے ُنڈیلحضور ا دیا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے پورا دن روزہ رکھا اور اقرار کیا، ہم” ربنے کا
گناہ کیا وہاں“ہے۔ مِصفاہ میں سموایل اسرائیلیوںنے کے لئے کچہری لگائی۔

فلستی7 حکمرانوں کو پتا چلا اسرائیلیکہ مِصفاہ میں جمع ہیںہوئے تو وہ اُن سے لڑنے کے لئے آئے۔ یہ سن کر
سختاسرائیلی گھبرا گئے 8 اور سموایل منتسے کی، دعا” کرتے ہمارےرب!رہیں خدا التماسسے کرنے سے نہ
رُکیں تاکہ وہ ہمیں فلستیوں سے “بچائے۔ سموایلتب9 نے بھیڑ کا دودھ پیتا بچہ چن ربکر بھسمکو ہونے والی
قربانی کے طور پیشپر کیا۔ ساتھ ساتھ ربوہ التماسسے کرتا رہا۔
اور رب نے اُس کی سنی۔ سموایل10 ابھی قربانی پیش کر رہا تھا کہ فلستی وہاں پہنچ کر اسرائیلیوں پر حملہ

کرنے کے لئے تیار ہوئے۔ لیکن اُس ربدن 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 نکلسے
بیتکر کار تکنیچےکے دشمن تعاقبکا کیا۔ راستے بہتمیں سے ہلاکفلستی ہوئے۔

اِس12 فتح کی یاد میں سموایل نے مِصفاہ اور شین کے ایکدرمیان بڑا پتھر نصب کر دیا۔ اُس نے پتھر کا نام
ابن عزر یعنی مدد’ کا ‘پتھر رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، ربتکیہاں” ہمارینے مدد کی “ہے۔ اِس13 طرح
فلستیوں مغلوبکو کیا گیا، اور وہ دوبارہ اسرائیل کے علاقے میں نہ سموایلتکجبگھسے۔ جیتا رہا فلستیوں پر
رب سختکا دباؤ رہا۔ اور14 عقرون سے لے تکجاتکر جتنی اسرائیلی آبادیاں فلستیوں ہاتھکے میں آ تھیںگئی
سبوہ اُن کی سمیتزمینوں دوبارہ اسرائیل قبضےکے میں آ گئیں۔ یوں امور کے ساتھ بھی صلح ہو گئی۔

سموایل15 اپنے جیتے جی اسرائیل کا قاضی اور راہنما رہا۔ 16 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 گھر
واپس آ جاتا کچہریمستقلجہاں تھی۔ وہاں اُس ربنے کے لئے قربان گاہ بھی بنائی تھی۔

8
اسرائیل بادشاہ کا تقاضا کرتا ہے
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سموایلجب1 بوڑھا ہوا تو اُس نے اپنے دو بیٹوں کو اسرائیل کے قاضی مقرر کیا۔ بڑے2 کا نام یوایل تھا اور
چھوٹے کا ابیاہ۔ دونوں بیرسبع میں لوگوں کی کچہری لگاتے تھے۔ لیکن3 وہ باپ کے نمونے پر نہیں چلتے بلـکہ
رشوت کھا غلطکر فیصلے کرتے تھے۔

4 پھر اسرائیل بزرگکے مل سموایلکر پاسکے آئے، جو رامہ میں تھا۔ اُنہوں5 نے آپدیکھیں،”کہا، 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
طرحجسکرےراہنمائی دیگر اقوام میں دستور “ہے۔

بزرگوںجب6 نے راہنمائی کے لئے بادشاہ کا تقاضا کیا تو ناخوشنہایتسموایل ہوا۔ چنانچہ اُس ربنے سے
ہدایت مانگی۔ رب7 جوابنے دیا، جو” کچھ بھی وہ تجھ سے مانگتے ہیں دےاُنہیں اِسدے۔ سے وہ تجھے رد
نہیں کر رہے بلـکہ مجھے، کیونکہ نہیںوہ ہتے چا مَیںکہ اُن کا بادشاہ رہوں۔ مَیںسےجب8 اُنہیں مصر نکالسے لایا
وہ مجھے چھوڑ کر دیگر معبودوں خدمتکی کرتے آئے ہیں۔ اور اب وہ تجھ سے بھی سلوکیہی کر رہے ہیں۔
9 اُن باتکی مان لیکنلے، سنجیدگی اُنہیںسے اُن پر حکومت کرنے والے بادشاہ حقوقکے سے آگاہ “کر۔

بادشاہ حقوقکے
سموایل10 نے بادشاہ کا تقاضا کرنے والوں کچھسبکو کہہ سنایا ربجو 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 گا۔دےداریذمہ اُنہیں اُس رتھوںکے کے آگے آگے 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
گے، بعضاور کو اُس کے ہتھیار اور رتھ کا سامان پڑےبنانا گا۔ 13 آپبادشاہ کی بیٹیوں آپکو چھینسے لے
گا تاکہ وہ اُس کے لئے کھانا پکائیں، روٹی بنائیں اور خوشبو تیار کریں۔ 14 آپوہ کے کھیتوں آپاور کے انگور
اور زیتون باغوںکے کا بہترین چنحصہ کر اپنے ملازموں گا۔دےدےکو 15 آپبادشاہ اناجکے اور انگور کا
دسواں حصہ لے کر اپنے افسروں اور ملازموں گا۔دےدےکو آپ16 کے نوکر آپنوکرانیاں، کے تازےموٹے
بَیل اور اُسیگدھے استعمالکے میں آئیں گے۔ 17 آپوہ کی یوں بھیڑبکر کا دسواں کرےطلبحصہ گا، آپاور
خود اُس کے غلام ہوں گے۔

تب18 آپ پچھتا کر کہیں گے، ہم’ نے بادشاہ کا تقاضا کیوں ‘کیا؟ لیکن آپجب رب کے حضور چیختے
چلّاتے مدد چاہیں گے تو آپوہ کی نہیں سنے “گا۔

لیکن19 لوگوں سموایلنے باتکی نہ مانی بلـکہ نہیں،”کہا، توبھی ہم بادشاہ ہتے چا ہیں، 20 کیونکہ پھر ہمہی
دیگر قوموں کی مانند ہوں گے۔ پھر ہمارا بادشاہ ہماری کرےراہنمائی گا ہمارےمیںجنگاور آگے چلآگے کر
دشمن لڑےسے “گا۔ سموایل21 ربنے کے حضور یہ باتیں دہرائیں۔ رب22 جوابنے دیا، اُن” کا تقاضا پورا
کر، اُن پر بادشاہ مقرر “!کر
پھر سموایل اسرائیلنے مردوںکے سے کہا، ایکہر” اپنے اپنے واپسشہر چلا “جائے۔

9
باپساؤل کی تلاشگدھیاں کرتا ہے
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بن1 یمین کے قبائلی علاقے ایکمیں بن یمینی قیسبنام رہتا جستھا کا اچھا خاصا اثر و رسوخ باپتھا۔ کا نام
ابی ایل بن صرور بکورتبن بن افیخ تھا۔ قیس2 کا بیٹا ساؤل جوان صورتخوباور تھا بلـکہ اسرائیل میں کوئی
اَور نہیںصورتخوباِتنا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اِتنا لمبا تھا کہ اُسصرفلوگسبباقی تککندھوںکے آتے تھے۔

ساؤلدنایک3 قیسباپکے گدھیاںکی گم ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر اُس نے اپنے بیٹے ساؤل کو حکم نوکر”دیا،
کو اپنے ساتھ لے گدھیوںکر ڈھونڈکو “لائیں۔ دونوں4 آدمی افرائیم پہاڑیکے علاقے اور سلیسہ میںعلاقےکے
سے گزرے، لیکن بےسود۔ پھر اُنہوں نے سعلیم کے علاقے میں کھوج لگایا، لیکن وہاں بھی گدھیاں نہ ملیں۔
اِس بعدکے وہ بن یمین کے علاقے میں متے گھو پھرے، لیکن بےفائدہ۔ 5 چلتے چلتے صوفوہ پہنچقریبکے 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 عزتبڑیکی کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ
بھی وہ کہتا ہے وہ پورا ہو جاتا کیوںہے۔ نہ ہم اُس پاسکے جائیں؟ شاید وہ ہمیں بتائے کہ گدھیوں کہاںکو
ڈھونڈنا ہئے۔ “چا

ساؤل7 نے پوچھا، لیکن” ہم اُسے کیا دیں؟ ہمارا کھانا ختم ہو گیا پاسہمارےاورہے، اُس کے لئے تحفہ نہیں
“ہے۔

8 نوکر جوابنے باتکوئی”دیا، چاندیپاسمیرےنہیں، 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 باتسے کریں۔ جب
پہاڑی ڈھلان پر شہر طرفکی چڑھ رہے تھے تو کچھ لڑکیاں پانی بھرنے کے لئے نکلیں۔ آدمیوں نے اُن سے غیبکیا”پوچھا، بین شہر میں “ہے؟ پرانے) زمانے میں غیبنبی بین کہلاتا تھا۔ اگر کوئی الله سے کچھ معلوم کرنا
چاہتا تو کہتا، آؤ،” غیبہم بین پاسکے (“چلیں۔

لڑکیوں12-13 جوابنے دیا، جی،” وہ ابھی ابھی پہنچا ہے، کیونکہ شہر لوگکے آج پہاڑی پر قربانیاں چڑھا
کر عید منا رہے ہیں۔ اگر جلدی کریں تو پہاڑی پر ھنے چڑ پہلےسے اُس ملاقاتسے ہو جائے گی۔ تکوقتاُس
ضیافت شروع نہیں ہو غیبتکجبگی 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 طرفکی بڑھے۔ شہر دروازےکے پر ہی سموایل ملاقاتسے ہو گئی جو وہاں
نکلسے کر قربان گاہ پہاڑیکی پر ھنے چڑ کو تھا۔

سموایل ساؤل کی مہمان نوازی کرتا ہے
سموایلرب15 ایککو دن پہلے دےپیغام چکا تھا، مَیںکل”16 وقتاِسی ملـِک بن یمین ایککا تیرےآدمی

پاس بھیج دوں گا۔ اُسے مسح کر میریکے قوم اسرائیل پر بادشاہ مقرر کر۔ وہ میری قوم کو فلستیوں سے بچائے
گا۔ کیونکہ مَیں نے اپنی قوم کی مصیبت پر دھیان دیا ہے، اور مدد کے لئے اُس کی چیخیں تکمجھ پہنچ گئی
“ہیں۔ جباب17 سموایل نے شہر دروازےکے سے نکلتے ہوئے ساؤل کو دیکھا تو رب سموایل سے ہم کلام
ہوا، دیکھ،” یہی وہ آدمی جسہے کا ذکر مَیں کلنے کیا تھا۔ میرییہی قوم کرےحکومتپر “گا۔

وہیں18 شہر دروازےکے پر ساؤل سموایل مخاطبسے ہوا، مہربانی” کر کے مجھے بتائیے غیبکہ بین کا گھر
کہاں “ہے؟ سموایل19 جوابنے دیا، مَیں” غیبہی بین ہوں۔ آئیں، اُس پہاڑی پر جسچلیں ضیافتپر ہو رہی
* 9:8 چاندی کا چھوٹا :ِسکہ لفظی چاندی:ترجمہ ِسکےکے ایککی چوتھائی
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ہے، میرےآپآجکیونکہ مہمان ہیں۔ کل مَیں آپسویرےصبح آپکو دلکے باتکی بتا دوں گا۔ جہاں20
تینتک دن سے گم گدھیوںشدہ تعلقکا ہے، اُن کی فکر نہ کریں۔ وہ تو مل گئی ہیں۔ آپویسے آپاور باپکے
کے گھرانے اسرائیلکو کی ہر قیمتی “ہے۔حاصلچیز ساؤل21 نے مَیںطرح؟کسیہ”پوچھا، تو اسرائیل کے
سب سے چھوٹے قبیلے بن یمین کا ہوں، اور میرا خاندان قبیلے سبمیں سے چھوٹا “ہے۔

سموایل22 ساؤل کو سمیتنوکر اُس ہال میں لے ضیافتمیںجسگیا ہو رہی ًتھی۔ مہمان30تقریبا تھے، لیکن
سموایل دونوںنے آدمیوں سبکو عزتسے کی جگہ پر بٹھا دیا۔ 23 خانسامے کو اُس نے حکم دیا، گوشتاب”
کا وہ ٹکڑا لے آؤ جو مَیں نے دےتمہیں 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 وقتدیتے مَیں نے یہ آپگوشت کے لئے اور اِس موقع کے لئے الـگ کر لیا “تھا۔ چنانچہ
ساؤل نے اُس دن سموایل کے ساتھ کھانا کھایا۔

ضیافت25 بعدکے پہاڑیوہ سے اُتر کر واپسشہر آئے، اور سموایل اپنے گھر چھتکی پر ساؤل چیتباتسے
لگا۔کرنے اگلے26 جبدن پَو پھٹنے لـگی تو سموایل نیچےنے ساؤلسے کو چھتجو پر سو رہا تھا آواز !اُٹھیں”دی،
آپمَیں رُخصتکو “کروں۔ جاگساؤل اُٹھا اور وہ مل کر روانہ ہوئے۔ جب27 وہ 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۔

10

ساؤل مسحکو کیا جاتا ہے
1 پھر سموایل نے ُکپّی لے ساؤلکر سرکے پر زیتون تیلکا ُنڈیل ا دیا اور اُسے دےبوسہ کر آپنےرب”کہا،

کو ملـکیتخاصاپنی پر راہنما مقرر کیا ہے۔ پاسمیرے2 سے چلے جانے کے بعد آپجب بن یمین کی سرحد
کے شہر ضلضخ قریبکے راخل کی قبر پاسکے گزریںسے گے آپتو ملاقاتکی دو آدمیوں سے ہو گی۔ آپوہ
کہیںسے گے، جو’ آپگدھیاں ڈھونڈنے گئے وہ مل گئی ہیں۔ آپاباور باپکے گدھیوں کی نہیں آپبلـکہ
کی فکر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ طرحکسمَیں اپنے بیٹے کا پتا ‘کروں؟

آپ3 آگے جا کر تبور بلوطکے درختکے پاسکے پہنچیں گے۔ وہاں تین آپآدمی سے ملیں گے جو الله کی
عبادت کرنے کے لئے ایلبیت جا ہوںرہے ایکگے۔ پاسکے تین چھوٹی یاں، دوسرےبکر پاسکے تین روٹیاں
تیسرےاور پاسکے َمے مشککی ہو گی۔ 4 آپوہ کو سلام کہہ کر دو روٹیاں دیں گے۔ اُن کی یہ روٹیاں قبول
کریں۔

اِس5 کے بعد آپ الله کے ِجبعہ جائیں گے جہاں فلستیوں کی چوکی ہے۔ شہر میں داخل آپوقتہوتے کی
ملاقات نبیوں جلوسایککے سے ہو گی جو وقتاُس پہاڑی کی قربان گاہ سے اُتر رہا ہو گا۔ اُن کے آگے آگے
ستار، بانسریاںدف، اور سرود بجانے والے چلیں گے، اور وہ نبوّت حالتکی میں ہوں گے۔ رب6 آپروحکا پر
بھی نازل ہو گا، آپاور اُن کے ساتھ نبوّت کریں گے۔ شخصفرقآپوقتاُس میں تبدیل ہو جائیں گے۔
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یہجب7 تمام نشان وجود میں آئیں گے تو وہ کچھ کریں آپجو ذہنکے میں آ جائے، کیونکہ الله آپ کے ساتھ
ہو گا۔ 8 میرےپھر آگے ِجلجال چلے جائیں۔ مَیں بھی آؤں گا اور وہاں بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں
آپلیکنگا۔کروںپیش دنساتکو میرا انتظار کرنا پھرہے۔ مَیں آ آپکر کو بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنا “ہے۔

ساؤل9 روانہ ہونے کے لئے سموایل پاسکے سے مُڑا تو الله نے اُس کا دل تبدیل کر دیا۔ جن نشانوں کی بھی
پیش گوئی سموایل نے کی تھی وہ اُسی پوریدن ہوئی۔ ساؤلجب10 اور اُس کا نوکر ِجبعہ پہنچے تو وہاں اُن کی
ملاقات مذکورہ نبیوں جلوسکے سے ہوئی۔ الله کا روح ساؤل پر نازل ہوا، اور وہ اُن کے درمیان نبوّت کرنے
لگا۔ لوگکچھ11 وہاں تھے جو بچـپن سے اُس واقفسے تھے۔ ساؤل یوںکو نبیوں درمیانکے نبوّت کرتے ہوئے
دیکھ کر آپسوہ میں کہنے لـگے، قیس” کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ساؤل کو بھی نبیوں میں شمار کیا جاتا “ہے؟
ایک12 مقامی آدمی جوابنے کون”دیا، اِن باپکا “ہے؟ بعد میں یہ محاورہ بن کیا”گیا، ساؤل بھیکو نبیوں میں
شمار کیا جاتا “ہے؟

نبوّت13 کرنے اختتامکے پر پہاڑیساؤل پر چڑھ گیا قربانجہاں گاہ تھی۔ ساؤلجب14 وہاںسمیتنوکر پہنچا
تو اُس کے چچا نے پوچھا، آپ” کہاں 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 خیر،”دیا، اُس نے کہا ملگدھیاںکہ لیکن“ہیں۔گئی سموایلکچھجو نے بادشاہ بننے کے
بارے میں بتایا تھا اُس کا ذکر اُس نے نہ کیا۔

ساؤل بادشاہ بن جاتا ہے
17 کچھ دیر کے بعد سموایل نے عوام کو بُلا کر مِصفاہ میں رب کے حضور جمع کیا۔ 18 اُس نے کہا، رب”

اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ اسرائیل کو مصر سے نکال لایا۔ مَیں نے تمہیں مصریوں اور اُن تمام سلطنتوں سے
بچایا جو تم پر ظلم کر رہی تھیں۔ لیکن19 گو مَیں تمہیںنے تمہاری تمام مصیبتوں اور تنگیوں سے چھٹکارا دیا توبھی
تم نے اپنے خدا کو مسترد کر دیا۔ کیونکہ تم نے اصرار کیا کہ ہم پر بادشاہ مقرر !کرو اب اپنے اپنے قبیلوں اور
خاندانوں ترتیبکی ربمطابقکے کے کھڑےحضور ہو “۔‘جاؤ

یہ20 کہہ سموایلکر نے تمام قبیلوں ربکو کے پیشحضور کیا۔ قرعہ ڈالا گیا تو بن یمین قبیلےکے کو چنا گیا۔
21 پھر سموایل بننے یمین قبیلےکے خاندانوںسارےکے ربکو کے پیشحضور مطریکیا۔ خاندانکے کو چنا
گیا۔ یوں قرعہ لتے ڈا لتے ڈا ساؤل قیسبن کو چنا گیا۔ ساؤلجبلیکن کو ڈھونڈا گیا تو غائبوہ تھا۔

اُنہوں22 ربنے یافتسے در کیا، کیا” ساؤل یہاں پہنچ چکا “ہے؟ رب جوابنے دیا، وہ” سامان کے بیچ
میں چھپ گیا “ہے۔ لوگکچھ23 دوڑ کر اُسے سامان میں سے نکال کر عوام پاسکے لے جبآئے۔ وہ لوگوں
میں کھڑا ہوا تو اِتنا لمبا تھا کہ صرفلوگسبباقی اُس تککندھوںکے آتے تھے۔

سموایل24 نے یہ”کہا، آدمی دیکھو ربجسے چننے لیا عوامہے۔ میں اُس جیسا نہیںکوئی “!ہے لوگتمام
خوشی مارےکے بادشاہ” زندہ “!باد کا نعرہ لگاتے رہے۔ سموایل25 نے بادشاہ تفصیلحقوقکے سے سنائے۔
اُس کتابکچھسبنے میں لـکھ دیا اور رباُسے مقدِسکے محفوظمیں رکھا۔ پھر اُس نے عوام رُخصتکو کر
دیا۔

ساؤل26 بھی اپنے گھر چلا گیا جو ِجبعہ میں تھا۔ کچھ فوجی اُس کے ساتھ چلے جن دلوںکے کو الله نے چھو
دیا تھا۔ لیکن27 ایسے لوگشریر بھی تھے جنہوں نے اُس مذاقکا اُڑا کر پوچھا، بھلا” طرحکسیہ ہمیں بچا سکتا
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“ہے؟ وہ اُسے حقیر جانتے تھے اور اُسے پیشتحفے کرنے کے لئے بھی تیار نہ ہوئے۔ لیکن ساؤل اُن کی باتیں
نظرانداز کر خاموشکے ہی رہا۔

11
ساؤل عمونیوں پر فتح پاتا ہے

1 کچھ دیر کے بعد عمونی بادشاہ ناحس نے اپنی فوج لے یبیسکر ِجلعاد کا محاصرہ کیا۔ یبیس کے تمام افراد
نے اُس گزارشسے کی، ہمارے” ساتھ معاہدہ کریں تو ہم آئندہ آپ کے تابع رہیں “گے۔ ناحس2 جوابنے
دیا، ٹھیک” لیکنہے، شرطاِس پر کہ مَیں ایکہر کی دہنی آنکھ نکال کر تمام اسرائیل کی کروںبےعزتی “!گا
یبیس3 بزرگوںکے درخواستنے کی، ایکہمیں” ہفتے مہلتکی دیجئے تاکہ ہم اپنے قاصدوں 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۔

4 قاصد ساؤل کے شہر ِجبعہ بھی پہنچ جبگئے۔ مقامی لوگوں نے اُن کا پیغام سنا تو پورا شہر پھوٹ پھوٹ کر
لگا۔رونے ساؤلوقتاُس5 بَیلوںاپنے واپسسےکھیتوںکو لا رہا تھا۔ اُس کیا”پوچھا،نے ہوا کیوںلوگہے؟
رو رہے “ہیں؟ اُسے قاصدوں کا پیغام سنایا گیا۔ ساؤلتب6 پر الله کا روح نازل ہوا، اور سختاُسے غصہ آیا۔ اُس7
بَیلوںنے کا جوڑا لے کر ٹکڑےٹکڑےاُنہیں کر دیا۔ پھر قاصدوں کو ٹکڑےیہ پکڑا کر اُس نے اُنہیں یہ دےپیغام
اسرائیلکر کی ہر بھیججگہ ساؤلجو”دیا، اور سموایل پیچھےکے چل عمونیوںکر سے لڑنے نہیں جائے گا اُس کے
بَیل اِسی ٹکڑےٹکڑےطرح کر دیئے جائیں “!گے
یہ خبر سن کر لوگوں پر رب دہشتکی طاری ہو گئی، اور سب ایکسبکے دل ہو کر عمونیوں سے لڑنے

کے لئے نکلے۔ بزق8 کے قریب ساؤل نے فوج کا جائزہ لیا۔ یہوداہ کے 30,000 افراد تھے اور باقی قبیلوں کے
۔3,00,000

اُنہوں9 یبیسنے ِجلعاد کے قاصدوں واپسکو بھیج کر بتایا، کل” دوپہر سے پہلے پہلے آپ کو بچا لیا جائے
وہاں“گا۔ باشندےکے یہ سنخبر ہوئے۔خوشبہتکر اُنہوں10 عمونیوںنے اطلاعکو دی، ہمکل” ہتھیار
ڈال کر شہر دروازےکے کھول 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 تیننے سمتوں دشمنسے کی لشکرگاہ پر حملہ کیا۔ تکدوپہر اُنہوں عمونیوںنے کو مار مار کر ختم کر دیا۔ جو
لوگبہتتھوڑے بچ گئے وہ یوں تتر بتر ہو گئے کہ دو بھی اکٹھے نہ رہے۔

ساؤل کی دوبارہ تصدیق
فتح12 کے لوگبعد سموایل پاسکے آ کر کہنے لـگے، لوگوہ” کہاں ہیں جنہوں اعتراضنے کیا کہ ساؤل

ہم پر حکومت کرے؟ اُنہیں لے آئیں تاکہ ہم اُنہیں مار “دیں۔ لیکن13 ساؤل نے روکاُنہیں دیا۔ اُس نے کہا،
نہیں،” آج تو بھیکسیہم بھائی 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 کہ ساؤل ہمارا بادشاہ
“ہے۔

چنانچہ15 تمام لوگوں ِجلجالنے جا ربکر اِسحضورکے تصدیقکی کی ساؤلکہ ہمارا بادشاہ اِسہے۔ کے
بعد اُنہوں ربنے کے حضور سلامتی کی پیشقربانیاں کر کے بڑا جشن منایا۔
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12
سموایل کی الوداعی تقریر

تب1 سموایل تمام اسرائیل مخاطبسے ہوا، مَیں” آپنے کی باتہر مان آپکر پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب2
آپیہی کے آگے آگے چل آپکر کی کرےراہنمائی گا۔ مَیں خود بوڑھا ہوں، میرےاور بال سفید ہو گئے ہیں
میرےجبکہ آپبیٹے درمیانکے ہی ہتے ر مَیںہیں۔ لےسےجوانی راہنمائیکیآپتکآجکر کرتا آیا ہوں۔ اب3
مَیں حاضر ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ربتو اور اُس مسحکے کئے ہوئے بادشاہ کے منے سا اِس کی
گواہی دیں۔ کیا مَیں کسینے بَیلکا یا لُوٹگدھا لیا؟ کیا مَیں کسینے غلطسے فائدہ اُٹھایا یا کسی پر ظلم کیا؟ کیا
مَیں کسیکبھینے رشوتسے لے غلطکر فیصلہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو مجھے !بتائیں پھر واپسکچھسبمَیں کر
دوں “گا۔

اجتماع4 جوابنے دیا، آپنہ” ہمنے غلطسے فائدہ اُٹھایا، نہ ہم پر ظلم کیا آپہے۔ رشوتبھیکبھینے
نہیں “لی۔ سموایل5 بولا، ربآج” اور اُس مسحکا کیا ہوا بادشاہ گواہ ہیں آپکہ مجھکو پر الزام لگانے کا کوئی
سبب نہ “ملا۔ عوام نے جی،”کہا، ایسا ہی “ہے۔ سموایل6 جاریباتنے خودرب”رکھی، موسٰی اور ہارون
اسرائیلکو کے راہنما بنا آپکر باپکے دادا مصرکو نکالسے لایا۔ ربیہاںاب7 عدالتتخِتکے کے منے سا
کھڑے ہو جائیں تو آپمَیں کو اُن تمام بھلائیوں کی یاد دلاؤں گا ربجو آپنے آپاور باپکے دادا سے ہیں۔کی

آپ8 یعقوبباپکا مصر مصریجبآیا۔ اُس کی اولاد کو دبانے لـگے تو اُنہوں نے چیختے ربچلّاتے سے
مدد تبمانگی۔ اُس نے موسٰی اور ہارون بھیجکو دیا تاکہ پوریوہ قوم مصرکو نکالسے کر یہاں ملـکاِس میں
لائیں۔ لیکن9 جلد ہی وہ رب اپنے خدا کو بھول گئے، اِس لئے اُس نے اُنہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ کبھی
حصور شہر کے بادشاہ کا کمانڈر سیسرا اُن سے لڑا، کبھی فلستی اور موآبکبھی کا بادشاہ۔ 10 ہر دفعہ آپ کے
باپ دادا نے چیختے ربچلّاتے سے مدد مانگی اور اقرار کیا، ہم’ نے گناہ کیا ہے، کیونکہ ہم ربنے ترککو
کر بعلکے عستاراتاور بُتوںکے کی پوجا دشمنوںہمیںابلیکنہے۔کی سے !بچا پھر تیریصرفہم خدمتہی
کریں ‘گے۔ 11 اور ہر رببار کسینے نہ کسی بھیجکو دیا، کبھی کبھیجدعون، برق، اِفتاحکبھی اور کبھی
سموایل کو۔ اُن آدمیوں کی معرفت الله آپنے کو ارد گرد کے تمام دشمنوں سے بچایا، ملـکاور میں امن و امان
قائم ہو گیا۔

عمونیجبلیکن12 آپناحسبادشاہ لڑنےسے آیا پاسمیرےآپتو آ کر تقاضا لـگےکرنے کہ ہمارا اپنا بادشاہ
ہو ہمجو آپحالانکہکرے،حکومتپر تھےجانتے ربکہ ہمارا خدا ہمارا بادشاہ ہے۔ وہاب13 بادشاہ دیکھیں
مانگآپجسے رہے !تھے رب آپنے خواہشکی پوری کر کے اُسے آپ پر مقرر کیا ہے۔ 14 ربچنانچہ کا
خوف مانیں، اُس کریںخدمتکی اور اُس کی سرکشسنیں۔ ہو کر اُس کے احکام متورزیخلافکی کرنا۔
اگر آپ اور آپ کا بادشاہ رب سے وفادار رہیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہو گا۔ لیکن15 اگر آپ اُس کے تابع نہ
رہیں سرکشاور ہو کر اُس کے احکام خلافکی ورزی کریں تو وہ آپ کرےمخالفتکی طرحجسگا، اُس
آپنے باپکے دادا کی مخالفتبھی کی۔

کھڑےاب16 ہو کر دیکھیں ربکہ کیا کرنے والا ہے۔ آپوہ کی آنکھوں کے منے سا ہی بڑا کرےمعجزہ
گا۔ اِس17 وقت گندم کی کٹائی کا موسم ہے۔ گو اِن دنوں بارشمیں نہیں ہوتی، لیکن مَیں دعا کروں گا تو رب



12:18سموئیل-۱ 352 13:8سموئیل-۱

گرجتے بادل بارشاور بھیجے آپتبگا۔ جان لیں گے آپکہ نے بادشاہ کا تقاضا کرتے ربہوئے نزدیککے
باتبُریکتنی کی “ہے۔

سموایل18 نے پکار کر رب سے دعا کی، اور اُس دن رب نے گرجتے بادل اور بارش بھیج دی۔ یہ دیکھ کر
اجتماع سخت گھبرا کر سموایل اور رب سے ڈرنے لگا۔ سب19 نے سموایل التماسسے کی، رب” اپنے خدا سے
دعا کر کریںسفارشہماریکے تاکہ ہم مر نہ جائیں۔ کیونکہ بادشاہ کا تقاضا کرنے ہمسے نے اپنے گناہوں میں
اضافہ کیا “ہے۔

سموایل20 لوگوںنے کو دےتسلی کر کہا، آپبےشکڈریں۔مت” غلطیسے ہوئی لیکنہے، آئندہ خیال
رکھیں ربآپکہ سے دُور نہ ہو جائیں بلـکہ پورے دل سے اُس کی خدمت کریں۔ 21 بےمعنی بُتوں کے پیچھے
مت پڑنا۔ نہ فائدےوہ باعثکا ہیں، آپنہ کو بچا سکتے ہیں۔ اُن کی حیثیتکوئی نہیں ہے۔ رب22 اپنے عظیم
نام کی خاطر اپنی قوم کو چھوڑےنہیں گا، کیونکہ اُس آپنے کو اپنی قوم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جہاں23
تک میرا تعلق ہے، مَیں اِس ربمیں کا گناہ نہیں کروں گا آپکہ سفارشکی کرنے سے باز آؤں۔ اور آئندہ بھی
آپمَیں کو اچھے اور صحیح راستے کی تعلیم دیتا رہوں گا۔ لیکن24 دھیان ربسے خوفکا مانیں پورےاور دل
اور وفاداری سے اُس خدمتکی کریں۔ یاد رہے کہ اُس آپنے کے لئے کتنے عظیم کام کئے ہیں۔ لیکن25 اگر
غلطآپ کام کرنے پر ُلے ت رہیں آپتو اپنے سمیتبادشاہ دنیا میں مٹسے جائیں “گے۔

13
فلستیوں جنگسے

ساؤل1 30 سال کا تھا جب تخت نشین ہوا۔ دو سال حکومت کرنے کے بعد 2 اُس 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 ڈیوٹی
مِکماس اور بیت ایل پہاڑیکے علاقے میں لگائی گئی جہاں ساؤل خود تھا۔ باقی 1,000 افراد یونتن پاسکے بن
یمین کے شہر ِجبعہ میں تھے۔

ایک3 دن یونتن نے ِجبعہ کی فلستی چوکی پر حملہ کر کے شکستاُسے دی۔ جلد ہی یہ دوسرےخبر فلستیوں
تک پہنچ گئی۔ ساؤل ملـکنے کے کونے کونے میں قاصد بھیج دیئے، اور وہ نرسنگا بجاتے بجاتے لوگوں کو
یونتن فتحکی سناتے گئے۔ تمام4 اسرائیل میں پھیلخبر ساؤل”گئی، نے ِجبعہ کی فلستی چوکی کو تباہ کر دیا ہے،
اباور اسرائیل فلستیوں نفرتخاصکی کا نشانہ بن گیا “ہے۔ ساؤل نے تمام مردوں کو فلستیوں سے لڑنے کے
لئے ِجلجال میں بُلایا۔

5 فلستی بھی اسرائیلیوں سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے۔ اُن کے 30,000 رتھ، 6,000 گھڑسوار اور ساحل کی
ریت جیسے بےشمار پیادہ فوجی تھے۔ اُنہوں نے بیت آون کے مشرق میں مِکماس کے قریب اپنے خیمے لگائے۔
اسرائیلیوں6 نے دیکھا کہ خطرےبڑےہم میں آ گئے ہیں، اور دشمن ہم پر بہت دباؤ ڈال رہا ہے تو پریشانی کے
عالم میں کچھ غاروں اور دراڑوں میں اور کچھ پتھروں کے درمیان یا قبروں اور حوضوں چھپمیں گئے۔ کچھ7 اِتنے
ڈر گئے کہ وہ یائے در یردن کو پار کر کے جد اور ِجلعاد کے علاقے میں چلے گئے۔

ساؤل بےصبریکی
تکابساؤل ِجلجال میں تھا، لیکن جو آدمی اُس کے ساتھ رہے تھے خوفوہ مارےکے تھرتھرا رہے تھے۔

سموایل8 ساؤلنے تھیدیہدایتکو دنساتکہ میرا انتظار کریں۔ ساتلیکن دن گزر گئے، اور سموایل نہ آیا۔
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ساؤل فوجیکے منتشر ہونے لـگے 9 تو ساؤل نے حکم دیا، بھسم” ہونے والی اور سلامتی قربانیاںکی “آؤ۔لے پھر
اُس نے خود پیشقربانیاں کیں۔

10 وہ ابھی اِس کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ سموایل پہنچ گیا۔ ساؤل اُسے خوش آمدید کہنے کے لئے نکلا۔
لیکن11 سموایل نے پوچھا، آپ” نے کیا “کِیا؟
ساؤل جوابنے منتشرلوگ”دیا، ہو رہے تھے، وقتآپاور پر نہ مَیںجبآئے۔ نے دیکھا کہ مِکماسفلستی

قریبکے جمع ہو رہے ہیں 12 تو مَیں نے سوچا، فلستی’ یہاں ِجلجال میں آ کر مجھ پر حملہ کرنے کو ہیں، حالانکہ
مَیں ربابھینے سے دعا نہیں کی کہ وہ ہم پر مہربانی ‘کرے۔ اِس لئے مَیں جرأتنے کر پیشقربانیاںخودکے
“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۔ آپابلیکن14 بادشاہتکی قائم نہیں رہے گی۔ چونکہ
آپ اُسنے کی نہ سنی اِس لئے رب کسینے اَور چنکو کر اپنی قوم کا راہنما مقرر کیا ایکہے، ایسے آدمی کو
جو اُس سوچکی رکھے “گا۔

15 پھر سموایل ِجلجال سے چلا گیا۔
کیجنگ یاں تیار

بچے ہوئے اسرائیلی ساؤل کے پیچھے دشمن سے لڑنے گئے۔ وہ ِجلجال سے روانہ ہو کر ِجبعہ پہنچ گئے۔ جب
ساؤل نے وہاں فوج کا جائزہ لیا تو بس 600 افراد رہ گئے تھے۔ 16 ساؤل، یونتن اور اُن کی فوج بن یمین کے شہر
ِجبعہ ٹکمیں گئے جبکہ مِکماسفلستی پاسکے زنخیمہ تھے۔ کچھ17 دیر بعدکے فلستیوں تینکے ملـکدستے کو
لُوٹنے کے لئے ایکنکلے۔ سوعال کے علاقے کے شہر عُفرہ طرفکی چل پڑا، 18 دوسرا بیت َحورون طرفکی
اور تیسرا اُس پہاڑی سلسلے جہاںطرفکی سے وادٔی ضبوعیم اور یگستان ر دیکھا جا سکتا ہے۔

19 اُن دنوں پورےمیں ملـِک اسرائیل میں لوہار نہیں تھا، کیونکہ فلستی نہیں ہتے چا تھے کہ اسرائیلی تلواریں یا
نیزے بنائیں۔ 20 اپنے ہلوں، یوںکدالوں، کلہاڑ یا درانتیوں کو تیز کروانے کے لئے تمام اسرائیلیوں فلستیوںکو کے
پاس جانا پڑتا تھا۔ فلستی21 ہلوں، کانٹوںکدالوں، 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 دن ساؤل اور یونتن کے سوا کسی بھی
اسرائیلی پاسکے تلوار یا نیزہ نہیں تھا۔

یونتن فلستیوں پر حملہ کرتا ہے
فلستیوں23 مِکماسنے درےکے پر قبضہ کر وہاںکے چوکی قائم کی تھی۔

14
ایک1 دن یونتن نے اپنے جوان سلاح بردار سے کہا، آؤ،” ہم پرلی طرف جائیں جہاں فلستی فوج کی چوکی

لیکن“ہے۔ اُس نے باپاپنے کو اطلاع نہ دی۔
ساؤل2 اُس وقت انار درختکے کے سائے میں بیٹھا تھا جو ِجبعہ کے قریب کے مجرون میں تھا۔ 600 مرد

اُس پاسکے تھے۔ 3 اخیاہ امام بھی ساتھ تھا جو امام بالاپوشکا پہنے ہوئے تھا۔ اخیاہ یکبود کے بھائی طوباخی
کا بیٹا تھا۔ اُس کا فینحاسدادا اور پردادا عیلی تھا، جو پرانے زمانے میں َسیلا ربمیں کا امام تھا۔ کسی بھیکو
معلوم نہ تھا کہ یونتن چلا گیا ہے۔
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فلستی4-5 تکچوکی پہنچنے کے لئے یونتن تنگایکنے راستہ اختیار کیا جو دو کڑاڑوں درمیانکے سے گزرتا
تھا۔ پہلے کا بوصیصنام تھا، اور وہ شمال مِکماسمیں کے مقابل دوسرےتھا۔ کا نام سنہ تھا، اور وہ جنوب میں
ِجبع مقابلکے تھا۔ یونتن6 نے اپنے سلاحجوان بردار سے کہا، آؤ،” ہم طرفپرلی جائیں جہاں اِن نامختونوں کی
ہماریربشایدہے۔چوکی مدد کرے، کیونکہ اُس نزدیککے فرقکوئی نہیں کہ ہم یادہ ز ہوں یا “کم۔ اُس7
سلاحکا بردار بولا، جو” ٹھیکآپکچھ سمجھتے ہیں، وہی کریں۔ ضرور جائیں۔ جو آپبھیکچھ کہیں مَیںگے،
حاضر “ہوں۔ یونتن8 بولا، ٹھیک” ہے۔ پھر ہم یوں دشمنوں طرفکی ھتے بڑ جائیں گے، کہ ہم اُنہیں صاف نظر
آئیں۔ 9 اگر وہ ہمیں دیکھ کر پکاریں، رُک’ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں مار دیں ‘!گے تو ہم اپنے منصوبے سے باز آ کر اُن
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 ربکہ ہمارےاُنہیں قبضے میں دےکر “گا۔

11 چنانچہ وہ چلتے چلتے فلستی چوکی کو نظر آئے۔ فلستی شور مچانے لـگے، دیکھو،” اسرائیلی اپنے چھپنے کے
بلوں سے نکل رہے “!ہیں چوکی12 کے فوجیوں نے دونوں کو چیلنج کیا، پاسہمارےآؤ،” آؤ تو ہم تمہیں سبق
سکھائیں “گے۔ یہ سن کر یونتن نے اپنے سلاح بردار کو آواز دی، میرےآؤ،” پیچھے رب!چلو اُنہیںنے اسرائیل
کے حوالے کر دیا “ہے۔ دونوں13 اپنے ہاتھوں اور پیروں بلکے ھتے چڑ ھتے چڑ تکچوکی جا یونتنجبپہنچے۔
آگے آگے چل کر فلستیوں پاسکے پہنچ گیا تو وہ اُس کے منے سا گرتے گئے۔ ساتھ ساتھ سلاح بردار پیچھے سے
لوگوں کو مارتا گیا۔

اِس14 پہلے حملے اُنہوںدورانکے ًنے آدمیوں20تقریبا کو مار ڈالا۔ اُن آدھلاشیںکی ایکڑ زمین پڑیبکھریپر
تھیں۔ اچانک15 پوری فوج دہشتمیں پھیل گئی، صرفنہ لشکرگاہ بلـکہ کھلے میدان میں بھی۔ چوکی کے مرد
اور لُوٹنے والے دستے بھی تھرتھرانے لـگے۔ ساتھ ساتھ زلزلہ ربآیا۔ نے تمام فلستی فوجیوں کے دلوں دہشتمیں
پیدا کی۔

فلستیوںرب پر فتح دیتا ہے
ساؤل16 کے پہرےجو دار ِجبعہ دشمنسے کی حرکتوں پر غور کر تھےرہے اُنہوں اچانکنے دیکھا کہ فلستی

فوج میں چلہل مچ گئی ہے، افرا تفری کبھی اِس کبھیطرف، بڑھطرفاُس رہی ہے۔ ساؤل17 ًنے فورا حکم
دیا، فوجیوں” کو گن کر معلوم کرو کہ کون چلا گیا “ہے۔ معلوم ہوا کہ یونتن اور اُس کا سلاح بردار موجود
نہیں ہیں۔ ساؤل18 نے اخیاہ کو حکم دیا، عہد” کا صندوق لے “آئیں۔ کیونکہ وہ اُن دنوں میں اسرائیلی کیمپ
میں تھا۔ لیکن19 ساؤل ابھی اخیاہ باتسے کر رہا تھا کہ فلستی لشکرگاہ میں ہنگامہ اور بہتشور یادہ ز بڑھ گیا۔
ساؤل نے امام سے کہا، باتکوئی” نہیں، ہنے ر “دیں۔ 20 وہ اپنے 600 افراد کو لے ًکر فورا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔
جب پہنچتکاُن گئے تو معلوم ہوا کہ دوسرےایکفلستی قتلکو کر رہے ہیں، اور طرفہر ہنگامہ ہی ہنگامہ
ہے۔

فلستیوں21 نے کافی اسرائیلیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا۔ اب لوگیہ فلستیوں کو چھوڑ کر ساؤل اور
یونتن پیچھےکے ہو لئے۔ 22 اِن کے علاوہ جو اسرائیلی افرائیم پہاڑیکے علاقے میں اِدھر چھپاُدھر گئے جبتھے،
اُنہیں خبر ملی کہ بھاگفلستی رہے ہیں تو وہ بھی اُن تعاقبکا کرنے لـگے۔ 23 لڑتے لڑتے بیتجنگمیداِن آون
تک پھیل گیا۔ اِس ربطرح نے اُس دن اسرائیلیوں کو بچا لیا۔

ساؤل کی لعنتسمجھےبےسوچے
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اُس24 دن اسرائیلی سخت لڑائی باعثکے بڑی مصیبت میں تھے۔ اِس لئے ساؤل نے قَسم کھا کر کہا، اُس” پر
لعنت جو شام پہلےسے پہلےکھائے۔کھانا مَیں اپنے دشمن انتقامسے لوں گا، پھر سبہی پیکھا اِس“ہیں۔سکتے
وجہ کسیسے روٹینے کو تکہاتھ نہ لگایا۔ پوری25 فوج میںجنگل 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
لے کر کھانے جرأتکی نہ کی، ساؤلسبکیونکہ لعنتکی سے ڈرتے تھے۔

یونتن27 لعنتکو کا علم نہ تھا، اِس لئے اُس نے اپنی لاٹھی کا سرا کسی چھتے میں ڈال کر چاٹاُسے لیا۔ اُس
کی ًآنکھیں چمکفورا اُٹھیں، اور وہ تازہ دم ہو گیا۔ کسی28 نے دیکھ کر یونتن کو بتایا، آپ” باپکے نے فوج
سے قَسم کھلا کر اعلان کیا ہے کہ اُس پر لعنت جو اِس دن کچھ کھائے۔ اِسی وجہ سے سبہم اِتنے نڈھال ہو
گئے “ہیں۔ یونتن29 جوابنے دیا، باپمیرے” ملـکنے مصیبتکو میں ڈال دیا !ہے دیکھو، تھوڑےاِس
سے شہد کو چکھنے میریسے آنکھیں چمککتنی اُٹھیں اور مَیں کتنا تازہ دم ہو گیا۔ 30 بہتر ہوتا لوگہمارےکہ
دشمن سے لُوٹے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ کھا لیتے۔ لیکن اِس حالت میں ہم فلستیوں طرحکسکو یادہ ز
نقصان پہنچا سکتے “ہیں؟

اُس31 دن اسرائیلی فلستیوں مِکماسکو مارسے مار پہنچتکایالونکر لیکنگئے۔ شام وقتکے نہایتوہ 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۔ شدتکی کی وجہ اُنہوںسے خوننے صحیحکو طور سے نکلنے نہ دیا بلـکہ جانوروں کو
زمین پر چھوڑ گوشتکر سمیتخونکو کھانے لـگے۔

کسی33 نے ساؤل کو اطلاع دی، لوگدیکھیں،” رب کا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ گوشت کھا رہے
“ہے۔خونتکابمیںجسہیں یہ سن ساؤلکر پکار اُٹھا، ربآپ” سے وفادار نہیں “!رہے پھر اُس ساتھنے
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 پاسمیرےکو آئیںلے تاکہ اُنہیں پتھر پر ذبح کر کے کھائیں۔ آپورنہ خون گوشتآلودہ کھا کر
رب کا گناہ کریں “۔‘گے
سب مان گئے۔ اُس شام وہ ساؤل پاسکے 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 راتاِسی فلستیوں تعاقبکا کر کے اُن لُوٹمیں مار کا جاریسلسلہ

رکھیں ایکتاکہ بھی نہ “بچے۔ فوجیوں جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، وہ کچھ کریں آپجو مناسبکو “لـگے۔
لیکن امام بولا، پہلے” ہم الله سے ہدایت “لیں۔ 37 چنانچہ ساؤل نے الله سے پوچھا، کیا” ہم فلستیوں کا تعاقب
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 کہا، کسی” نے گناہ کیا ہے۔ معلوم کرنے کی
کوشش کریں کہ کون قصوروار ہے۔ رب39 حیاتکی کی قَسم جو اسرائیل نجاتکا دہندہ ہے، قصوروار کو
ً فورا دیموتسزائے جائے گی، خواہ وہ میرا بیٹا یونتن کیوں نہ خاموشسبلیکن“ہو۔ رہے۔

ساؤلتب40 اعلاندوبارہنے ہوکھڑیطرفایکفوجپوری”کیا، یونتناورجائے اور “طرف۔دوسریمَیں
لوگوں جوابنے دیا، آپجو” مناسبکو لـگے وہ “کریں۔ 41 پھر ساؤل اسرائیلربنے کے خدا سے دعا اے”کی، رب، ہمیں دکھا کہ کون قصوروار “!ہے
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قرعہجب ڈالا گیا تو یونتن اور ساؤل کے گروہ کو قصوروار قرار دیا گیا اور باقی فوج کو بےقصور۔ 42 پھر ساؤل
نے حکم ڈالقرعہاب”دیا، کر پتا یں کر مَیںکہ ہوںقصوروار یا قرعہجب“یونتن۔ ڈالا گیا تو یونتن قصوروار ٹھہرا۔
ساؤل43 نے پوچھا، بتائیں،” آپ 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۔ ساؤل44 نے کہا، یونتن،” الله سختمجھے
دےسزا اگر آپمَیں کو اِس کے لئے موتسزائے نہ “دوں۔ لیکن45 فوجیوں اعتراضنے کیا، یہ” باتکیسی
یونتنہے؟ ہی نے زبردستاپنے حملے اسرائیلسے آجکو بچا لیا طرحکساُسےہے۔ دیموتسزائے جا سکتی
!نہیںکبھیہے؟ الله حیاتکی کی قَسم، اُس ایککا بال بھی بیکا نہیں ہو گا، آجکیونکہ اُس نے الله کی مدد سے
فتح پائی یوں“ہے۔ فوجیوں نے یونتن موتکو سے بچا لیا۔

ساؤلتب46 فلستیوںنے تعاقبکا کرنا چھوڑ دیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ فلستی بھی ملـکاپنے واپسمیں چلے
گئے۔

ساؤل کی جنگیں
جب47 ساؤل تخت نشین ہوا تو ملـکوہ کے ارد گرد کے تمام دشمنوں سے لڑا۔ اِن میں موآب، عمون، ادوم،

ضوباہ کے بادشاہ اور فلستی شامل تھے۔ اور جہاں چھڑیجنگبھی وہاں اُس نے فتح پائی۔ 48 وہ نہایت بہادر
تھا۔ اُس عمالیقیوںنے دیشکستبھیکو اور یوں اسرائیل کو اُن تمام دشمنوں سے بچا لیا جو بار ملـکبار لُوٹکی
مار کرتے تھے۔

ساؤل کا خاندان
ساؤل49 کے تین بیٹے تھے، یونتن، اِسوی اور ملـکی شوع۔ اُس کی بڑی بیٹی میرب اور چھوٹی بیٹی میکل تھی۔

بیوی50 کا نام اخی نوعم بنت معضاخی تھا۔ ساؤل کی فوج کا کمانڈر ابنیر تھا، جو ساؤل کے چچا نیر کا بیٹا تھا۔
ساؤل51 قیسباپکا اور ابنیر باپکا نیر سگے بھائی تھے جن باپکا ابی ایل تھا۔

ساؤل52 کے جیتے جی فلستیوں جاریجنگسختسے رہی۔ اِس لئے بھیجب کوئی بہادر اور لڑنے قابلکے
آدمی نظر آیا تو ساؤل نے اُسے اپنی فوج میں بھرتی کر لیا۔

15
تمام عمالیقیوں ہلاککو کرنے کا حکم

ایک1 دن سموایل ساؤلنے پاسکے آ کر اُس باتسے کی، رب” ہی آپمجھےنے مسحکو کر اسرائیلکے
پر مقرر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب رب کا پیغام سن !لیں رب2 الافواج فرماتا ہے، مَیں’ عمالیقیوں کا میری قوم
کے سلوکساتھ نہیں بھول سکتا۔ اُس جبوقت اسرائیلی مصر سے نکل کر کنعان طرفکی سفر کر رہے تھے تو
عمالیقیوں راستہنے بند کر دیا تھا۔ وقتاب3 آ گیا کہہے تُو اُن پر حملہ کچھسبکرے۔ تباہ کر میرےکے حوالے
کر دے۔ کچھ بھی بچنے نہ دے، بلـکہ تمام مردوں، عورتوں، بچوں شیرخواروں سمیت، گائےبَیلوں، یوں، بھیڑبکر
اونٹوں اور گدھوں موتکو گھاٹکے “۔‘دےاُتار

ساؤل4 نے اپنے فوجیوں کو بُلا کر طلائم میں اُن کا جائزہ لیا۔ کُل پیادے2,00,000 فوجی تھے، نیز یہوداہ
کے 10,000 افراد۔ عمالیقیوں5 کے شہر پاسکے پہنچ کر ساؤل وادی تاکمیں میں بیٹھ گیا۔ لیکن6 پہلے اُس
قینیوںنے کو خبر بھیجی، عمالیقیوں” الـگسے ہو کر اُن پاسکے سے چلے جائیں، آپورنہ اُن کے ہلاکساتھ
ہو جائیں گے۔ جبکیونکہ اسرائیلی مصر سے نکل کر یگستان ر میں سفر کر رہے تھے تو آپ نے اُن پر مہربانی کی
“تھی۔
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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 شکستتکُشور 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 سبطرح سے اچھی یوں، بھیڑبکر
گائےبَیلوں، تازےموٹے بچھڑوں اور چیدہ بھیڑ کے بچوں کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ جو بھی اچھا تھا بچ گیا، کیونکہ
اسرائیلیوں کا دل نہیں کرتا تھا تندرستکہ اور تازےموٹے جانوروں ہلاککو کریں۔ اُنہوں صرفنے اُن تمام
کمزور جانوروں کو ختم کیا جن کی قدر قیمتو نہ تھی۔

فرماں برداری قربانیوں سے اہم ہے
10 پھر رب سموایل سے ہم کلام ہوا، مجھے”11 دُکھ ہے کہ مَیں نے ساؤل کو بادشاہ بنا لیا ہے، کیونکہ اُس

نے مجھ سے دُور ہو کر میرا حکم نہیں سموایل“مانا۔ کو اِتنا غصہ آیا کہ وہ راتپوری بلند آواز ربسے سے یاد فر
کرتا رہا۔ اگلے12 دن وہ اُٹھ کر ساؤل سے ملنے گیا۔ کسی نے اُسے بتایا، ساؤل” کرمل چلا گیا۔ وہاں اپنے لئے
یادگار کھڑا کر وہکے ِجلجالآگے چلا گیا “ہے۔ ِجلجالسموایلجب13 پہنچا تو ساؤل مبارک”کہا،نے !ہو مَیں
ربنے کا حکم پورا کر دیا “ہے۔ سموایل14 نے پوچھا، جانوروں” کا یہ شور کہاں سے آ رہا یاںہے؟ بھیڑبکر ممیا
رہی اور گائےبَیل ڈکرا رہے “ہیں۔ ساؤل15 جوابنے دیا، یہ” عمالیقیوں ہاںکے سے لائے گئے ہیں۔ فوجیوں
سبنے سے اچھے گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کو زندہ چھوڑ دیا تاکہ اُنہیں رب آپ کے خدا کے حضور قربان
کریں۔ لیکن ہم نے سبباقی ربکو کے حوالے کر کے مار “دیا۔

سموایل16 بولا، !خاموش” پہلے باتوہ سن لیں ربجو مجھےنے راتپچھلی ساؤل“فرمائی۔ جوابنے “بتائیں۔”دیا، سموایل17 نے کہا، آپجب” تمام قوم کے راہنما بن گئے تو احساِس کمتری کا شکار تھے۔ توبھی رب
آپنے کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ 18 اور اُس آپنے کو بھیج کر حکم دیا، جا’ اور عمالیقیوں
پورےکو طور ہلاکپر کر میرےکے حوالے کر۔ اُس تکوقت اِن شریر لوگوں سے لڑتا رہ تکجب سبوہ
مٹسبکے نہ ‘جائیں۔ مجھےاب19 بتائیں آپکہ ربنے کیوںکی نہ آپسنی؟ لُوٹے ہوئے مال پر ٹوٹکیوں
پڑے؟ یہ ربتو نزدیککے گناہ “ہے۔

ساؤل20 اعتراضنے لیکن”کیا، مَیں مقصدجسسنی۔کیربضرورنے کے لئے رب مجھےنے بھیجا وہ مَیں
نے پورا کر دیا ہے، کیونکہ مَیں عمالیق کے بادشاہ اجاج کو گرفتار کر یہاںکے لے آیا اور باقی سب موتکو کے
اُتارگھاٹ ربکر حوالےکے دیا۔کر میرے21 فوجی لُوٹے میںمالہوئے یاںاچھیسےسبصرفسے بکر بھیڑ
اور گائےبَیل چن کر لے آئے، کیونکہ وہ اُنہیں یہاں ِجلجال میں آپرب کے خدا کے حضور قربان کرنا ہتے چا
“تھے۔

لیکن22 سموایل جوابنے دیا، رب” کو باتکیا یادہ ز پسند آپہے، بھسمکی ہونے والی اور ذبح قربانیاںکی
یا یہ آپکہ اُس کی سنتے ہیں؟ سننا قربانی سے کہیں بہتر اور دھیان دینا مینڈھے کی چربی سے کہیں عمدہ ہے۔
غیبسرکشی23 دانی کے گناہ کے برابر ہے اور غرور بُت پرستی کے گناہ سے کم نہیں آپہوتا۔ ربنے کا حکم رد
کیا اِسہے، لئے اُس آپنے کو رد کر کے بادشاہ کا آپعُہدہ چھینسے لیا “ہے۔

ساؤلتب24 نے اقرار کیا، مجھ” سے گناہ ہوا مَیںہے۔ آپنے ہدایتکی رباور کے حکم ورزیخلافکی
کی ہے۔ مَیں نے لوگوں سے ڈر کر اُن باتکی مان لی۔ ابلیکن25 مہربانی کر کے معافمجھے کریں میرےاور
واپسساتھ آئیں تاکہ آپمَیں پرستشکیربمیںموجودگیکی کر “سکوں۔ سموایللیکن26 جوابنے مَیں”دیا،
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آپ کے واپسساتھ 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، طرحجس” پھٹکپڑا آپکر کے ہاتھ میں رہ گیا بالکل اُسی طرح
رب آجنے اسرائیلہی آپپر کا آپاختیار چھینسے کسیکر اَور دےکو دیا شخصایسےہے، کو آپجو سے
کہیں بہتر ہے۔ 29 جو اسرائیل کی شان شوکتو ہے وہ جھوٹنہ بولتا، نہ کبھی اپنی سوچ کو بدلتا ہے، کیونکہ
وہ انسان نہیں باتایککہ کہہ کر بعد میں اُسے “بدلے۔

ساؤل30 نے منتدوبارہ کی، بےشک” مَیں نے گناہ کیا لیکنہے۔ 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 واپسپاسکے آیا۔ ساؤل ربنے پرستشکی کی، 32 پھر
سموایل نے اعلان کیا، عمالیق” کے بادشاہ اجاج پاسمیرےکو لے اجاج“!آؤ اطمینان سے سموایل پاسکے آیا،
اُسکیونکہ موتبےشک”سوچا،نے کا ٹلخطرہ گیا “ہے۔ سموایللیکن33 تیری”بولا، تلوار مائیںبےشمارسے
اپنے بچوں محرومسے ہو تیریابہیں۔گئی ماں بھی بےاولاد ہو “گی۔جائے یہ کہہ سموایلکر ِجلجالوہیںنے
ربمیں کے اجاجحضور 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 جی ساؤل
کبھیسے نہ ملا، کیونکہ وہ ساؤل کا ماتم کرتا رہا۔ ربلیکن دُکھکو تھا کہ مَیں ساؤلنے اسرائیلکو پر کیوں
مقرر کیا۔

16
نئے بادشاہ داؤد کو مقرر کیا جاتا ہے

ایک1 دن رب سموایل سے ہم کلام ہوا، تُو” تککب ساؤل کا کرےماتم 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 جسمل کا نام یسّی ہے۔ کیونکہ مَیں نے اُس کے بیٹوں میں ایکسے کو چن لیا ہے کہ وہ نیا
بادشاہ بن “جائے۔ سموایللیکن2 اعتراضنے طرحکسمَیں”کیا، جا سکتا ساؤلہوں؟ سنیہ مجھےکر مار ڈالے
رب“گا۔ جوابنے دیا، ایک” جوان گائے اپنے ساتھ لے کر لوگوں کو دےبتا کہ مَیں رباِسے کے حضور
قربان کرنے کے لئے آیا ہوں۔ 3 یسّی دےدعوتکو کہ وہ قربانی ضیافتکی شریکمیں ہو جائے۔ آگے مَیں
تجھے بتاؤں گا کہ کیا کرنا مَیںہے۔ تجھے دکھاؤں گا کسکہ بیٹے میرےکو لئے مسح کر چنکے لینا “ہے۔

سموایل4 مان گیا۔ جب وہ بیت لحم پہنچ گیا چونکلوگتو اُٹھے۔ لرزتے لرزتے شہر بزرگکے اُس سے ملنے
آئے اور پوچھا، خیریت” تو ہے پاسہمارےآپکہ آ گئے “ہیں؟ سموایل5 اُنہیںنے دےتسلی کر کہا، خیریت”
ربمَیںہے۔ کے پیشقربانیحضور کرنے کے لئے آیا ہوں۔ آپاپنے ربکو کے لئے مخصوص مُقّدسو کریں
اور میرےپھر ساتھ قربانی ضیافتکی شریکمیں ہو سموایل“جائیں۔ نے یسّی اور اُس کے بیٹوں کو دعوتبھی
دی اور اُنہیں آپاپنے مخصوصکو مُقّدسو کرنے کو کہا۔
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جب6 یسّی اپنے بیٹوں سمیت قربانی کی ضیافت کے لئے آیا تو سموایل کی نظر اِلیاب پر پڑی۔ اُس نے بےشک”سوچا، یہ وہ ہے ربجسے مسح کر کے بادشاہ بنانا چاہتا “ہے۔ لیکن7 رب نے فرمایا، اِس” کی شکل و
صورت اور 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 دوسرےاپنے بیٹے ابی نداب کو بُلا کر سموایل کے منے سا سے گزرنے دیا۔ سموایل بولا، نہیں،”
رب نے اِسے بھی نہیں “چنا۔ اِس9 کے بعد یسّی تیسرےنے بیٹے سمّہ پیشکو کیا۔ لیکن یہ بھی نہیں چنا گیا تھا۔
یوں10 یسّی نے ساتاپنے بیٹوں ایکایککو کر سموایلکے کے منے سا سے گزرنے دیا۔ اِن میں سے ربکوئی
کا چنا ہوا بادشاہ نہ نکلا۔ سموایلآخرکار11 نے اِن”پوچھا، کے علاوہ کوئی اَور بیٹا تو نہیں “ہے؟ یسّی جوابنے
دیا، سےسب” چھوٹا بیٹا ابھی باقی رہ گیا لیکنہے، وہ باہر میںکھیتوں یوں بھیڑبکر کی نگرانی کر رہا سموایل“ہے۔
نے کہا، ًاُسے” فورا بُلا لیں۔ اُس کے تکآنے ہم کھانے کے لئے نہیں بیٹھیں “گے۔

12 چنانچہ یسّی چھوٹے کو بُلا کر اندر لے آیا۔ یہ بیٹا گورا تھا۔ اُس کی آنکھیں خوب صورت اور شکل و
صورت یفقابِل تعر ربتھی۔ سموایلنے کو بتایا، یہی” اُٹھہے۔ کر اِسے مسح “کر۔ سموایل13 تیلنے سے بھرا
ہوا مینڈھے سینگکا لے کر اُسے داؤد سرکے پر ُنڈیل ا سبدیا۔ بھائی موجود تھے۔ ربوقتاُسی روحکا داؤد
پر نازل ہوا اور اُس ساریکی عمر اُس پر ٹھہرا رہا۔ پھر سموایل واپسرامہ چلا گیا۔

داؤد ساؤل بدروحکو سے آرام دلاتا ہے
لیکن14 رب کے روح نے ساؤل کو چھوڑ دیا تھا۔ اِس کے بجائے رب کی طرف ایکسے بُری روح اُسے

دہشت زدہ کرنے لـگی۔ ایک15 دن ساؤل کے ملازموں نے اُس سے کہا، الله” طرفکی ایکسے بُری روح
آپ کے دل میں دہشت پیدا کر رہی ہے۔ 16 ہمارا آقا اپنے خادموں کو دےحکم کہ وہ کسی کو ڈھونڈ لائیں
جو سرود بجا بھیجبسکے۔ الله طرفکی سے بُرییہ آپروح پر آئے تو وہ اپنا ساز بجا آپکر سکونکو دلائے
“گا۔

ساؤل17 جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، ایسا ہی کسیکرو۔ کو بُلا لاؤ جو ساز بجانے میں ماہر “ہو۔ ایک18
ملازم بولا، مَیں” ایکنے آدمی کو دیکھا ہے خوبجو بجا سکتا ہے۔ وہ بیت لحم کے ہنے ر والے یسّی کا بیٹا
ہے۔ وہ مہارتصرفنہ سے سرود بجا سکتا ہے بلـکہ بڑا جنگجو بھی ہے۔ یہ بھی اُس ایککی خوبی ہے کہ وہ
ہر موقع پر داریسمجھ باتسے کر سکتا ہے۔ اور بھیصورتخوبوہ ربہے۔ اُس کے ساتھ “ہے۔

ساؤل19 ًنے فورا اپنے قاصدوں کو یسّی پاسکے 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 بکریجوان گدھے
پر لاد کر داؤد کے حوالے دیکر اور اُسے ساؤل کے دربار میں بھیج دیا۔

طرحاِس21 داؤد ساؤل میںخدمتکی حاضر ہو گیا۔ وہ بادشاہ بہتکو پسند آیا بلـکہ ساؤل کو اِتنا پیارا لگا کہ
اُسے سلاحاپنا بردار بنا لیا۔ ساؤل22 یسّینے اطلاعکو بہتمجھےداؤد”بھیجی، پسند آیا اِسہے، لئے مستقلاُسے
طور خدمتمیریپر کرنے اجازتکی “دیں۔ بُریبھیجباور23 روح ساؤل پر آتی تو داؤد اپنا سرود بجانے لگتا۔
تب ساؤل کو سکون ملتا اور بُری روح اُس پر سے دُور ہو جاتی۔



17:1سموئیل-۱ 360 17:22سموئیل-۱

17
جالوتجاتی

ایک1 فلستیوںدن نے اپنی فوج کو یہوداہ کے شہر سوکہ قریبکے جمع کیا۔ اِفسوہ دَمّیم میں زنخیمہ 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۔ یوں3 ایکفلستی پہاڑی کھڑےپر تھے اور اسرائیلی
پہاڑیدوسری پر۔ اُن بیچکے میں وادی تھی۔

4 پھر فلستی صفوں جاتسے شہر پہلوانکا نکل اسرائیلیوںکر کے منے سا کھڑا ہوا۔ اُس کا جالوتنام تھا اور وہ
فٹ9 سے یادہ ز لمبا تھا۔ اُس5 حفاظتنے کے لئے پیتل کی کئی چیزیں پہن رکھی :تھیں سر پر خود، دھڑ پر زرہ
بکتر 57جو کلو گرام وزنی تھا 6 اور پنڈلیوں پر بکتر۔ کندھوں پر پیتل کی شمشیر لٹکی ہوئی تھی۔ 7 جو نیزہ وہ پکڑ کر
چل رہا تھا اُس کا دستہ کھڈی کے شہتیر جیسا موٹا اور لمبا تھا، اور اُس کے لوہے نوککی کا 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 ساؤلصرفتم کے نوکر چاکر ہو؟ ایکچلو، آدمی چنکو اُسےکر یہاں بھیجپاسمیرےنیچے
دو۔ 9 اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے دےمار تو تمہارےہم غلام بن جائیں لیکنگے۔ اگر مَیں اُس غالبپر آ کر
اُسے مار ڈالوں تو ہمارےتم غلام بن جاؤ گے۔ آج10 مَیں اسرائیلی صفوں کی بدنامی کر کے اُنہیں چیلنج کرتا ہوں
کہ ایکمجھے آدمی دو میرےجو ساتھ “لڑے۔ جالوت11 کی یہ باتیں سن کر ساؤل اور تمام اسرائیلی گھبرا گئے،
اور اُن پر طاریدہشت ہو گئی۔

داؤد بھائیوں سے ملنے کے لئے فوج پاسکے جاتا ہے
12 اُس وقت داؤد کا باپ یسّی کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اُس کے کُل 8 بیٹے تھے، اور وہ اِفراتہ کے علاقے کے

بیت لحم میں رہتا تھا۔ لیکن13 اُس سبتینکے بڑےسے بیٹے فلستیوں سے لڑنے کے لئے ساؤل فوجکی میں بھرتی
ہو گئے تھے۔ سب بڑےسے کا نام دوسرےاِلیاب، کا ابی نداب تیسرےاور کا سمّہ تھا۔ 14-15 داؤد تو سب سے
چھوٹا بھائی تھا۔ وہ دوسروں کی طرح پورا وقت ساؤل پاسکے نہ گزار سکا، کیونکہ باپاُسے کی یوں بھیڑبکر کو
لنے سنبھا کی دیداریذمہ گئی تھی۔ اِس لئے وہ آتا جاتا رہا۔ چنانچہ وہ موجود نہیں تھا دن40جالوتجب16
صبح و شام اسرائیلیوں کی صفوں کے منے کھڑےسا ہو کر اُنہیں چیلنج کرتا رہا۔

ایک17 دن یسّی نے داؤد سے کہا، بیٹا،” اپنے بھائیوں پاسکے کیمپ میں جا کر اُن کا پتا کرو۔ بُھنے ہوئے
اناج 16یہکے کلو گرام اور روٹیاںدسیہ اپنے ساتھ لے جلدیجلدیکر اُدھر پہنچ جاؤ۔ 18 پنیر کی ٹکیاںدسیہ
اُن کپتانکے دینا۔دےکو بھائیوں کا حال معلوم کر کے اُن کی کوئی واپسچیز لے آؤ تاکہ مجھے تسلی ہو جائے
کہ ٹھیکوہ ہیں۔ 19 وہ وادٔی ایلہ میں ساؤل اور اسرائیلی فوج کے ساتھ فلستیوں سے لڑ رہے “ہیں۔ اگلے20 دن
سویرےصبح داؤد نے یوڑ ر کو کسی اَور کے سپرد کر کے سامان اُٹھایا اور یسّی کی ہدایت کے مطابق چلا گیا۔
جب کیمپوہ پاسکے پہنچ گیا تو اسرائیلی نعرےفوجی لگا لگا کر جنگمیداِن کے لئے نکل رہے تھے۔ 21 وہ
لڑنے کے لئے ترتیب کھڑےسے ہو گئے، طرفدوسریاور فلستی بھیصفیں تیار ہوئیں۔ یہ22 دیکھ کر داؤد نے
اپنی چیزیں اُس آدمی پاسکے چھوڑ دیں جو لشکر سامانکے کی نگرانی کر رہا تھا، بھاگپھر کر جنگمیداِن میں
بھائیوں سے ملنے چلا گیا۔
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وہ ابھی اُن کا حال پوچھ ہی رہا تھا 23 کہ جاتی جالوت معمول کے مطابق فلستیوں کی صفوں سے نکل کر
اسرائیلیوں کے منے سا وہی طنز کی باتیں بکنے لگا۔ داؤد نے بھی اُس کی باتیں سنیں۔ جالوت24 کو دیکھتے ہی
اسرائیلیوں کے کھڑےرونگٹے ہو گئے، اور بھاگوہ کر آپس25 میں کہنے لـگے، آپکیا” اِسنے آدمی ہماریکو
طرف ھتے بڑ ہوئے دیکھا؟ سنیں کہ ہماریطرحکسوہ بدنامی کر چیلنجہمیںکے کر رہا بادشاہہے۔ اعلاننے
کیا ہے کہ شخصجو اِسے اُسےدےمار بڑا اجر ملے شہزادیگا۔ اُسسے شادیکی ہو گی، اور آئندہ اُس باپکے
خاندانکے ٹیکسکو نہیں پڑےدینا “گا۔

26 داؤد نے ساتھ والے فوجیوں سے پوچھا، کیا” کہہ رہے ہیں؟ اُس آدمی کو کیا انعام ملے گا جو اِس فلستی
کو مار ہماریکر قوم کی رُسوائی کرےدُور گا؟ یہ نامختون فلستی کون کہہے زندہ خدا فوجکی کی بدنامی کر کے
اُسے “!کرےچیلنج لوگوں27 نے دوبارہ داؤد کو بتایا کہ بادشاہ اُس آدمی کو دےکیا گا جالوتجو کو مار
ڈالے گا۔

داؤدجب28 بڑےکے بھائی اِلیاب نے داؤد کی باتیں سنیں تو اُسے غصہ آیا اور وہ اُسے جھڑکنے لگا، تُو” کیوں
آیا بیابانہے؟ میں اپنی ایکچند یوں بھیڑبکر کسکو پاسکے چھوڑ آیا تیریمَیںہے؟ شوخی اور دل شرارتکی
خوب جانتا ہوں۔ جنگصرفتُو کا تماشا دیکھنے آیا “!ہے داؤد29 نے پوچھا، مجھاب” سے کیا غلطی ہوئی؟ مَیں
نے تو صرف سوال “پوچھا۔ 30 وہ اُس سے مُڑ کر کسی اَور پاسکے گیا اور وہی بات پوچھنے لگا۔ وہی جواب
ملا۔

ہتھیار کا چناؤ
داؤد31 کی یہ باتیں سن کسیکر ساؤلنے کو اطلاع ساؤلدی۔ نے ًاُسے فورا بُلایا۔ داؤد32 نے بادشاہ سے

اِسکوکسی”کہا، فلستی کی وجہ نہیںہمتسے ہارنا ہئے۔ مَیںچا اُس لڑوںسے “گا۔ ساؤل33 آپآپ؟”بولا،
جیسا طرحکسلڑکا اُس کا مقابلہ کر سکتا آپہے؟ تو ابھی بچے سے ہو جبکہ وہ تجربہ کار جنگجو ہے جو جوانی
سے ہتھیار استعمال کرتا آیا “ہے۔

لیکن34 داؤد نے اصرار کیا، مَیں” اپنے باپ کی یوں بھیڑبکر کی نگرانی کرتا ہوں۔ جب کبھی کوئی شیرببر یا
ریچھ یوڑ ر کا جانور چھین بھاگکر جاتا 35 تو مَیں اُس پیچھےکے جاتا اور اُسے مار مار کر بھیڑ کو اُس کے منہ سے
چھڑا لیتا تھا۔ اگر شیر یا جوابریچھ میں مجھ پر حملہ کرتا تو مَیں اُس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اُسے مار دیتا تھا۔
36 اِس آپطرح کے خادم نے کئی شیروں اور ریچھوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ نامختون بھی اُن کی ہلاکطرح ہو
جائے گا، کیونکہ اُس نے زندہ خدا کی فوج کی بدنامی کر کے اُسے چیلنج کیا ہے۔ ربجس37 نے مجھے شیر
اور ریچھ پنجےکے سے بچا لیا ہے وہ مجھے اِس فلستی کے ہاتھ بھیسے بچائے “گا۔
ساؤل بولا، ٹھیک” جائیںہے، آپرباور ساتھکے “ہو۔ اُس38 نے داؤد کو اپنا زرہ بکتر اور پیتل کا خود

پہنایا۔ 39 پھر داؤد نے ساؤل کی تلوار باندھ کر چلنے کوششکی کی۔ لیکن اُسے بہت لـگمشکل رہا تھا۔ اُس
نے ساؤل سے کہا، مَیں” یہ چیزیں پہن کر نہیں لڑ سکتا، کیونکہ مَیں اِن کا عادی نہیں “ہوں۔ اُنہیں اُتار کر اُس40
ندینے 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 گورا نوجوانصورتخوباور تھا۔ 43 وہ گرجا، کیا” مَیں کُتا ہوں کہ تُو
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لاٹھی لے کر میرا مقابلہ کرنے آیا “ہے؟ اپنے دیوتاؤں کے نام لے کر وہ داؤد پر لعنت بھیج کر 44 چلّایا، اِدھر” آ
تاکہ مَیں تیرا پرندوںگوشت اور جنگلی جانوروں کو “کھلاؤں۔

45 داؤد جوابنے دیا، آپ” تلوار، نیزہ اور شمشیر لے کر میرا مقابلہ کرنے آئے ہیں، لیکن مَیں رب الافواج
کا نام لے کر آتا اُسیہوں، کا نام جو اسرائیلی فوج کا خدا ہے۔ آپکیونکہ اُسینے چیلنجکو کیا ہے۔ آج46 ہی
آپرب میرےکو ہاتھ میں دےکر گا، اور آپمَیں کا سر قلم کر دوں اِسیگا۔ دن مَیں فلستی فوجیوں کی لاشیں
پرندوں اور جانوروںجنگلی کو دوںکھلا تبگا۔ تمام دنیا جان گیلے اسرائیلکہ کا خدا ہے۔ یہاںجوسب47
موجود ہیں لیںجان گے ربکہ ہمیںکو بچانے کے لئے تلوار نیزےیا نہیںضرورتکی ہوتی۔ وہ خود جنگہی
کر رہا ہے، اور آپوہی ہمارےکو قبضے میں دےکر “گا۔

جالوت48 داؤد پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا، اور داؤد بھی اُس طرفکی دوڑا۔ 49 چلتے چلتے اُس نے اپنی
تھیلی سے پتھر نکالا اور اُسے فلاخن میں رکھ کر زور چلایا۔سے پتھر اُڑتا اُڑتا فلستی ماتھےکے پر جا لگا۔ کھوپڑیوہ
دھنسمیں گیا، اور پہلوان منہ بلکے گر گیا۔ یوں50-51 داؤد فلاخن اور پتھر سے فلستی غالبپر آیا۔ اُس کے ہاتھ
میں تلوار نہیں تھی۔ تب اُس جالوتنے طرفکی دوڑ کر اُسی کی تلوار میان سے کھینچ کر فلستی کا سر کاٹ
ڈالا۔
جب فلستیوں نے دیکھا کہ ہمارا ہلاکپہلوان ہو گیا ہے تو بھاگوہ نکلے۔ اسرائیل52 اور یہوداہ کے مرد

فتح نعرےکے لگا لگا کر فلستیوں ٹوٹپر پڑے۔ اُن تعاقبکا کرتے کرتے جاتوہ اور عقرون تکدروازوںکے
پہنچ گئے۔ جو راستہ شعریم جاتسے اور تکعقرون جاتا اُسہے پر فلستیوںطرفہر کی لاشیں نظر آئیں۔ 53 پھر
اسرائیلیوں واپسنے آ کر فلستیوں چھوڑیکی ہوئی لشکرگاہ لُوٹکو لیا۔

بعد54 میں جالوتداؤد کا سر یروشلم کو لے آیا۔ فلستی کے ہتھیار اُس نے اپنے خیمے میں رکھ لئے۔
ساؤل داؤد خاندانکے کا پتا کرتا ہے

جالوتداؤدجب55 سے لڑنے گیا تو ساؤل فوجنے کے کمانڈر ابنیر سے پوچھا، اِس” جوان آدمی باپکا کون
“ہے؟ ابنیر جوابنے دیا، آپ” حیاتکی 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 جالوتابھی کا سر اُٹھائے پھر رہا تھا۔
ساؤل58 نے پوچھا، آپ” باپکا کون “ہے؟ داؤد جوابنے دیا، بیتمَیں” لحم کے ہنے ر آپوالے خادمکے
یسّی کا بیٹا “ہوں۔

18
داؤد اور یونتن کی دوستی

اِس1 گفتگو بعدکے داؤد ملاقاتکی بادشاہ کے بیٹے یونتن سے ہوئی۔ اُن ًمیں گہریفورا دوستی پیدا ہو گئی،
اور یونتن داؤد کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھنے لگا۔ اُس2 دن ساؤلسے نے داؤد کو اپنے دربار میں رکھ لیا اور
باپاُسے کے واپسگھر جانے نہ دیا۔ اور3 یونتن نے داؤد سے عہد باندھا، کیونکہ وہ داؤد کو اپنی جان کے برابر
عزیز رکھتا تھا۔ عہد4 تصدیقکی کے لئے یونتن نے اپنا چوغہ اُتار کر اُسے اپنے زرہ بکتر، تلوار، کمان اور سمیتپیٹی
داؤد دیا۔دےکو

جہاں5 بھی ساؤل نے داؤد کو لڑنے کے لئے بھیجا وہاں کامیابوہ ہوا۔ یہ دیکھ کر ساؤل نے اُسے فوج کا
بڑا افسر بنا دیا۔ باتیہ عوام اور ساؤل افسروںکے کو پسند آئی۔
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ساؤل داؤد سے حسد کرتا ہے
فلستیوںداؤدجب6 واپسسےدینےشکستکو آیا تو تمام شہروں نکلعورتیںسے ساؤلکر بادشاہ ملنےسے 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۔

بڑےساؤل8 میںغصے آ گیا، عورتوںکیونکہ گیتکا نہایتاُسے بُرا لگا۔ اُس نے سوچا، اُن” کی نظر میں داؤد
دسنے ہلاکہزار کئے جبکہ مَیں صرفنے ہزار۔ اب صرف یہ بات رہ گئی ہے کہ اُسے بادشاہ مقرر کیا
“جائے۔ وقتاُس9 ساؤلسے داؤد کیشککو نظر سے دیکھنے لگا۔ اگلے10-11 دن الله نے ساؤلدوبارہ بُریپر
روح آنے دی، اور وہ گھر کے اندر وجد حالتکی میں آ گیا۔ داؤد معمول کے مطابق ساز بجانے لگا تاکہ بادشاہ
ملے۔سکونکو ساؤل ہاتھکے میں نیزہ اچانکتھا۔ اُس نے پھینکاُسے کر داؤد کو دیوار ساتھکے چھید لنے ڈا
کوششکی کی۔ لیکن ہٹطرفایکداؤد کر بچ ایکنکلا۔ اَور دفعہ ایسا ہوا، لیکن داؤد پھر بچ گیا۔

12 یہ دیکھ کر ساؤل داؤد سے ڈرنے لگا، کیونکہ اُس جاننے لیا ربکہ 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 داؤد
جنگوںمختلف لئےکے نکلتا رہا۔ اور14 بھیکچھجو وہ کرتا اُس کامیابمیں رہتا، اُسربکیونکہ تھا۔ساتھکے
ساؤلجب15 نے دیکھا کہ داؤد کو کتنی یادہ ز کامیابی ہوئی ہے تو وہ اُس سے مزید ڈر گیا۔ لیکن16 اسرائیل
اور یہوداہ لوگباقیکے داؤد محبتبہتسے رکھتے تھے، کیونکہ وہ میںجنگہر وقتنکلتے لےسے 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 میرببیٹی کا آپرشتہ کے ساتھ باندھنا چاہتا ہوں۔

لیکن پہلے ثابت یں کر کہ آپ اچھے فوجی ہیں، جو رب کی جنگوں میں خوب حصہ “لے۔ لیکن دل ہی دل
میں ساؤل نے سوچا، خود” تو مَیں داؤد پر ہاتھ نہیں اُٹھاؤں گا، بہتر ہے کہ وہ فلستیوں کے ہاتھوں مارا “جائے۔
لیکن18 داؤد اعتراضنے کیا، مَیں” کون ہوں کہ بادشاہ کا داماد بنوں؟ اسرائیل میں میرےتو خاندان اور آبائی
کنبے کی حیثیتکوئی “نہیں۔

توبھی19 شادی کی یاں تیار کی جبلیکنگئیں۔ وقتمقررہ آ گیا تو ساؤل میربنے ایکشادیکی اَور آدمی
بنام عدری ایل محولاتی سے کروا دی۔

20 اِتنے بیٹیچھوٹیکیساؤلمیں میکل داؤد محبتسے ساؤلجبلـگی۔کرنے اِسکو کی ملیخبر تو خوشوہ
ہوا۔ اُس21 نے سوچا، اب” مَیں بیٹی کا رشتہ اُس کے ساتھ باندھ کر اُسے یوں پھنسا دوں گا کہ وہ فلستیوں سے
لڑتے لڑتے مر جائے “گا۔ داؤد سے اُس نے کہا، آپآج” کو میرا داماد بننے کا دوبارہ موقع ملے “گا۔

22 پھر اُس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ چپکے سے داؤد کو بتائیں، آپسنیں،” بادشاہ کو پسند ہیں،
اور اُس کے تمام افسر آپبھی کو پیار کرتے آپہیں۔ ضرور بادشاہ قبولکشپیشکی کر کے اُس کا داماد بن
“جائیں۔ لیکن23 داؤد اعتراضنے کیا، آپکیا” دانستکی میں بادشاہ کا داماد بننا باتسیچھوٹی مَیںہے؟ تو
غریب آدمی ہوں، اور میری حیثیتکوئی “نہیں۔

ملازموں24 نے بادشاہ واپسپاسکے جا کر اُسے داؤد الفاظکے بتائے۔ ساؤل25 اُنہیںنے پھر داؤد پاسکے
بھیج کر اُسے اطلاع بادشاہ”دی، مَہر کے لئے پیسے نہیں مانگتا بلـکہ یہ آپکہ اُن دشمنوںکے بدلہسے لے 100کر
فلستیوں کو قتل کر دیں۔ ثبوت کے طور پر آپ کو اُن کا ختنہ کر کے ِجلد کا کٹا ہوا حصہ بادشاہ پاسکے لانا
پڑے شرط“گا۔ کا مقصد یہ تھا کہ داؤد فلستیوں ہاتھوںکے مارا جائے۔
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داؤدجب26 یہکو ملیخبر تو اُسے پسندکشپیشکیساؤل آئی۔ وقتمقررہ پہلےسے اُس27 نے آدمیوںاپنے
کے ساتھ نکل کر 200 فلستیوں کو مار دیا۔ لاشوں کا ختنہ کر کے وہ ِجلد کے کُل ٹکڑے200 بادشاہ پاسکے
لایا تاکہ بادشاہ کا داماد بنے۔ یہ دیکھ کر ساؤل نے اُس شادیکی میکل سے کروا دی۔

ساؤل28 کو ماننا پڑا ربکہ داؤد کے ساتھ ہے اور کہ میری بیٹی میکل اُسے بہت پیار کرتی ہے۔ تب29 وہ
داؤد سے اَور بھی ڈرنے لگا۔ اِس کے بعد وہ جیتے جی داؤد کا دشمن بنا رہا۔ 30 اُن دنوں میں فلستی سردار اسرائیل
سے لڑتے رہے۔ لیکن جب بھی جنگوہ کے لئے نکلے تو داؤد ساؤل کے باقی افسروں نسبتکی یادہ ز کامیاب
ہوتا تھا۔ نتیجے میں اُس ملـکپورےشہرتکی میں پھیل گئی۔

19
یونتن داؤد سفارشکی کرتا ہے

اب1 ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن اور تمام ملازموں صافکو بتایا کہ داؤد ہلاککو کرنا لیکنہے۔ داؤد یونتن
بہتکو پیارا تھا، اِس2 لئے اُس اُسےنے آگاہ آپباپمیرا”کیا، کو مار دینے مواقعکے ڈھونڈ رہا صبحکلہے۔
خبردار رہیں۔ چھپکہیں کر میرا انتظار کریں۔ 3 پھر مَیں باپاپنے کے ساتھ شہر نکلسے آپکر قریبکے سے
گزروں گا۔ وہاں مَیں اُن آپسے کا معاملہ چھیڑ کر معلوم کروں گا کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو کچھ بھی وہ
کہیں آپمَیںگے کو بتا دوں “گا۔

اگلی4 یونتنجبصبح نے باپاپنے باتسے کی تو اُس داؤدنے سفارشکی کر کے بادشاہ”کہا، اپنے خادم
داؤد کا گناہ نہ کریں، کیونکہ اُس آپنے کا گناہ نہیں کیا بلـکہ ہمیشہ آپ کے لئے فائدہ مند رہا ہے۔ اُسی5 نے
اپنی جان میںخطرےکو ڈال کر فلستی کو مار ڈالا، رباور نے اُس وسیلےکے سے تمام اسرائیل نجاتبڑیکو
بخشی۔ آپوقتاُس کچھسببھیخود دیکھ خوشکر ہوئے۔ تو آپپھر گناہ کر کے اُس جیسے بےقصور آدمی
کو کیوں بلاوجہ مروانا ہتے چا “ہیں؟

یونتن6 کی باتیں سن کر ساؤل مان گیا۔ اُس نے وعدہ کیا، رب” حیاتکی کی قَسم، داؤد کو مارا نہیں جائے
“گا۔ بعد7 میں یونتن نے داؤد کو بُلا کر سباُسے کچھ بتایا، پھر اُسے ساؤل پاسکے لایا۔ تب داؤد پہلے طرحکی
بادشاہ خدمتکی کرنے لگا۔

ساؤل کا داؤد پر دوسرا حملہ
ایک8 بار پھر جنگ چھڑ گئی، اور داؤد نکل کر فلستیوں سے لڑا۔ اِس دفعہ بھی اُس نے اُنہیں یوں شکست

دی کہ وہ فرار ہو گئے۔ ایکلیکن9 دن جب ساؤل اپنا پکڑےنیزہ گھر میں بیٹھا تھا تو الله کی بھیجی ہوئی بُری
روح اُس غالبپر آئی۔ وقتاُس داؤد سرود بجا رہا تھا۔ اچانک10 ساؤل نیزےنے پھینککو کر داؤد کو دیوار
کے ساتھ چھید لنے ڈا کوششکی کی۔ لیکن ہٹطرفایکوہ گیا اور نیزہ اُس قریبکے سے گزر کر دیوار میں
دھنس گیا۔ بھاگداؤد گیا اور راتاُس ساؤل کے ہاتھ سے بچ گیا۔

ساؤل11 ًنے فورا اپنے آدمیوں کو داؤد کے گھر پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ مکان کی داریپہرا کر داؤدکے کو
صبح وقتکے قتل کر دیں۔ لیکن داؤد کی بیوی میکل نے اُس کو آگاہ کر دیا، راتآج” کو ہی یہاں سے چلے
جائیں، آپورنہ نہیں بچـیں گے بلـکہ کل صبح ہی مار دیئے جائیں “گے۔ 12 چنانچہ داؤد گھر کی کھڑکی میں سے
نکلا، اور میکل نے اُترنے میں اُس کی مدد تبکی۔ بھاگداؤد کر بچ گیا۔
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میکل13 نے داؤد کی چارپائی پر بُت رکھ کر اُس سرکے پر یوں بکر بالکے لگا دیئے اور باقی حصے پر کمبل بچھا
دیا۔ ساؤلجب14 آدمیکے داؤد کو پکڑنے کے لئے آئے تو میکل وہ”کہا،نے بیمار “ہے۔ فوجیوں15 ساؤلنے
کو اطلاع دی تو اُس نے اُنہیں حکم دیا، اُسے” سمیتچارپائی پاسمیرےہی 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 سرکےجسہے پر
یوں بکر کے بال لـگے ہیں۔ ساؤل17 نے اپنی بیٹی بہتکو جھڑکا، تُو” نے مجھے اِس طرح دےدھوکا میرےکر
دشمن کی فرار ہونے میں مدد کیوں کی؟ تیری ہی وجہ سے وہ بچ “گیا۔ میکل جوابنے دیا، اُس” نے مجھے
دیدھمکی کہ مَیں تجھے قتل کر دوں گا اگر تُو فرار ہونے میریمیں مدد نہ “کرے۔

داؤد رامہ میں سموایل پاسکے
اِس18 طرح داؤد بچ نکلا۔ وہ رامہ میں سموایل پاسکے فرار ہوا اور کچھسباُسے سنایا ساؤلجو اُسنے کے

ساتھ کیا تھا۔ پھر دونوں مل نیوتکر چلے گئے۔ وہاں وہ ٹھہرے۔ ساؤل19 کو اطلاع دی گئی، داؤد” رامہ کے
نیوت میں ٹھہرا ہوا “ہے۔ اُس20 ًنے فورا اپنے آدمیوں کو اُسے پکڑنے کے لئے بھیج جبدیا۔ 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
روحکا ساؤل آدمیوںکے پر نازل ہوا، اور وہ بھی نبوّت کرنے لـگے۔ ساؤل21 کو باتاِس کی خبر ملی تو اُس نے
مزید آدمیوں کو رامہ بھیج دیا۔ لیکن وہ بھی وہاں پہنچتے ہی نبوّت کرنے لـگے۔ ساؤل تیسرینے بار آدمیوں کو
بھیج دیا، لیکن یہی کچھ اُن کے ساتھ بھی ہوا۔

22 آخر میں ساؤل خود رامہ کے لئے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ سیکو حوضبڑےکے پر پہنچا۔ وہاں اُس نے
لوگوں سے پوچھا، داؤد” اور سموایل کہاں اُنہوں“ہیں؟ جوابنے دیا، رامہ” نیوتآبادیکی “میں۔

ساؤل23 ابھی نیوت نہیں پہنچا تھا کہ الله کا روح اُس پر بھی نازل ہوا، اور وہ نبوّت کرتے نیوتکرتے پہنچ
گیا۔ وہاں24 وہ اپنے کپڑوں کو اُتار کر سموایل کے منے سا نبوّت کرتا رہا۔ نبوّت کرتے کرتے وہ زمین پر لیٹ گیا
اور پورےوہاں دن اور راتپوری پڑا رہا۔ اِسی 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 مجھہے؟ آپسے باپکے خلافکے کیا جرم سرزد ہوا ہے کہ وہ مجھے قتل کرنا ہتے چا
“ہیں؟

یونتن2 اعتراضنے کیا، یہ” کبھی نہیں ہو آپ!سکتا نہیں مریں گے۔ باپمیرا تو مجھے سبہمیشہ کچھ بتا دیتا
ہے، باتخواہ بڑی ہو یا چھوٹی۔ تو پھر وہ ایسا کوئی منصوبہ مجھ کیوںسے آپچھپائے؟ کی باتیہ سراسر غلط
“ہے۔

لیکن3 داؤد نے قَسم کھا کر اصرار کیا، ظاہر” ہے آپکہ کو اِس بارےکے میں علم آپنہیں۔ باپکے کو
صاف معلوم ہے کہ آپمَیں کو پسند ہوں۔ وہ تو سوچتے ہوں گے، یونتن’ کو باتاِس کا علم نہ ہو، ورنہ وہ دُکھ
کیجانکیآپاورکیربلیکن‘گا۔کرےمحسوس قَسم، میںخطرےبڑےمَیں ہوں، موتاور سے مشکلبچنا
ہی “ہے۔
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یونتن4 نے کہا، مجھے” بتائیں کہ مَیں کیا کروں تو مَیں اُسے کروں “گا۔ تب5 داؤد نے اپنا پیشمنصوبہ کل”کیا۔ نئے چاند کی عید ہے، اور بادشاہ توقع یں کر گے کہ مَیں اُن ضیافتکی شریکمیں ہوں۔ لیکن اِس مرتبہ
مجھے پرسوں تکشام باہر کھلے میدان میں چھپا ہنے ر اجازتکی دیں۔ 6 اگر آپ باپکے میرا پتا کریں تو اُنہیں
کہہ دینا، داؤد’ بڑےنے زور مجھسے سے اپنے بیتشہر لحم کو جانے اجازتکی مانگی۔ جلدیبڑیاُسے تھی،
اُسکیونکہ کا پورا اپنیخاندان قربانیسالانہ چڑھانا ‘ہے۔چاہتا 7 آپاگر دیںجوابباپکے ٹھیککہ توہے پھر
معلوم ہو گا کہ ٹلخطرہ گیا لیکنہے۔ اگر میںغصےبڑےوہ 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 جوابنے دیا، فکر” نہ کریں، مَیں کبھی ایسا نہیں کروں جبگا۔ بھی مجھے اشارہ مل جائے کہ میرا
آپباپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو مَیں آپضرور ًکو فورا اطلاع دوں “گا۔ 10 داؤد نے پوچھا، اگر”
آپ باپکے غصے جوابمیں دیں تو کون مجھے خبر پہنچائے “گا؟

یونتن11 جوابنے میں کہا، آئیں” ہم نکل کر کھلے میدان میں دونوں“جائیں۔ نکلے 12 تو یونتن نے داؤد سے
کہا، اسرائیلرب” کے خدا کی قَسم، پرسوں اِس تکوقت مَیں باپاپنے باتسے معلوم کر لوں گا۔ اگر آپوہ
بارےکے میں رکھےسوچاچھی اور آپمَیں اطلاعکو نہ دوں 13 سختمجھےربتو سزا لیکندے۔ اگر مجھے پتا
چلے کہ آپباپمیرا کو مار دینے پر تُلا ہوا ہے تو آپمَیں کو اِس کی اطلاع بھی دوں گا۔ صورتاِس میں مَیں
آپ کو نہیں روکوں گا بلـکہ آپ کو سلامتی سے جانے دوں ربگا۔ اُسی آپطرح کے ساتھ طرحجسہو وہ
باپمیرےپہلے کے ساتھ تھا۔ لیکن14 درخواست ہے میرےکہ جیتے جی مجھ پر رب سیکی مہربانی کریں تاکہ
مَیں مر نہ جاؤں۔ میرے15 خاندان پر بھی تکہمیشہ مہربانی کریں۔ وہ کبھی آپبھی کی مہربانی سے محروم نہ ہو
جائے، وقتاُس بھی ربجبنہیں آپنے کے تمام دشمنوں کو رُوئے زمین پر سے مٹا دیا ہو “گا۔

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 قائم رکھیں گے آپجتنی مجھ محبتسے رکھتے “ہیں۔ کیونکہ یونتن
داؤد کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا تھا۔

18 پھر یونتن نے اپنا پیشمنصوبہ کیا۔ کل” تو نئے چاند کی عید جلدیہے۔ سے پتا چلے گا آپکہ نہیں آئے،
آپکیونکہ کی کرسی خالی رہے گی۔ اِس19 لئے پرسوں شام وقتکے کھلے میدان میں وہاں چلے جائیں جہاں
چھپپہلے گئے تھے۔ پتھر کے ڈھیر قریبکے بیٹھ جائیں۔ وقتاُس20 مَیں گھر سے نکل کر تین تیر پتھر کے ڈھیر
چلاؤںطرفکی گا یا گو کسیمَیں چیز کو نشانہ بنا کر مشق کر رہا ہوں۔ 21 پھر مَیں لڑکے تیروںکو 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 پاسمیرےکر آ سکیں ربگے۔ حیاتکی کی قَسم، اِس صورت میں کوئی خطرہ
نہیں ہو گا۔ لیکن22 اگر مَیں لڑکے کو بتا دوں، تیر’ پرلی پڑےطرف ‘ہیں تو آپ ًکو فورا ہجرت پڑےکرنی گی۔
اِس صورت میں رب آپخود کو یہاں سے بھیج رہا ہو گا۔ لیکن23 جو باتیں ہم نے آپسآج میں کی ہیں رب
خود تکہمیشہ اِن کا گواہ “رہے۔

ساؤل کی داؤد سے علانیہ دشمنی
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چنانچہ24 داؤد میدانکھلے گیا۔چھپمیں نئے چاند کی عید آئی تو ضیافتبادشاہ کے لئے بیٹھ گیا۔ معمول25
مطابقکے وہ دیوار پاسکے بیٹھ گیا۔ ابنیر اُس ساتھکے بیٹھا تھا اور یونتن اُس لیکنمقابل۔کے داؤد کی رہی۔خالیجگہ

اُس26 دن ساؤل باتنے نہ چھیڑی، کیونکہ اُس نے سوچا، داؤد” 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 شریکمیں ہوا ہے۔ کیا وجہ “ہے؟ یونتن28 جوابنے دیا، داؤد” بڑےنے زور سے مجھ بیتسے
لحم جانے اجازتکی مانگی۔ اُس29 نے کہا، مہربانی’ کر مجھےکے جانے دیں، کیونکہ میرا خاصایکخاندان
قربانی چڑھا رہا ہے، میرےاور 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، !زادےحرام” خوبمجھے معلوم ہے کہ تُو نے داؤد کا
ساتھ دیا ہے۔ شرم باتکی تیرےہے، لئے اور تیری ماں کے لئے۔ تکجب31 یسّی کا بیٹا زندہ تکتبہے نہ
تُو اور نہ بادشاہتتیری قائم رہے ابگی۔ جا، اُسے لے آ، کیونکہ اُسے مرنا ہی “ہے۔

یونتن32 نے کہا، کیوں؟” اُس نے کیا کِیا جو موتسزائے کے لائق “ہے؟ جواب33 میں ساؤل نے اپنا نیزہ
زور یونتنسے پھینکطرفکی دیا تاکہ اُسے مار ڈالے۔ یہ دیکھ یونتنکر جاننے لیا داؤدساؤلکہ قتلکو 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۔ بہتاُسے دُکھ تھا کہ باپمیرا داؤد کی اِتنی بےعزتی کر رہا ہے۔

اگلے35 دن یونتن صبح وقتکے گھر نکلسے کر میدانکھلے میں اُس جگہ آ گیا جہاں داؤد 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 “ہیں۔کہاںوہ چنانچہ لڑکا دوڑنے لگا، اور یونتن نے تیر اِتنے زور سے چلایا کہ
وہ اُس سے آگے کہیں دُور جا گرا۔ جب37 لڑکا تیر قریبکے پہنچ گیا تو یونتن نے آواز دی، تیر” طرفپرلی ہے۔
جلدی38 بھاگکرو، کر آگے نکلو اور نہ “!رُکو پھر لڑکا تیر کو اُٹھا کر مالـکاپنے واپسپاسکے آ گیا۔ 39 وہ نہیں
جانتا تھا کہ اِس پیچھےکے کیا مقصد یونتنصرفہے۔ اور داؤد کو علم تھا۔

40 پھر یونتن نے کمان اور تیروں کو لڑکے کے سپرد کر کے اُسے حکم دیا، جاؤ،” سامان لے کر شہر میں واپس
چلے “جاؤ۔ 41 لڑکا چلا گیا تو داؤد پتھر کے ڈھیر جنوبکے نکلسے کر یونتن پاسکے آیا۔ تین مرتبہ وہ یونتن کے
منے سا منہ جھکبلکے دوسرےایکگیا۔ کو چوم کر خوبدونوں خاصروئے، کر داؤد۔ 42 پھر یونتن سلامتی”بولا، !جائیںسے اور کبھی وعدےوہ نہ بھولیں جو ہم ربنے قَسمکی کھا دوسرےایککر سے کئے ہیں۔
یہ آپعہد 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

نوبداؤد1 میں ـِکاخی مَل امام پاسکے گیا۔ ـِکاخی مَل کانپتے ہوئے اُس سے ملنے کے لئے آیا اور پوچھا، آپ”
اکیلے کیوں آئے ہیں؟ آپکوئی ساتھکے “نہیں۔ داؤد2 جوابنے بادشاہ”دیا، داریذمہخاصایکمجھےنے
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دی جسہے کا تکذکر کرنا منع کسیہے۔ بھیکو اِس بارےکے میں جاننا نہیں ہئے۔ چا مَیں 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، پاسمیرے” عام روٹی نہیں ہے۔ آپمَیں ربصرفکو کے لئے مخصوص شدہ روٹی
دے سکتا شرطہوں۔ یہ ہے آپکہ کے آدمی پچھلے دنوں میں عورتوں سے ہم بستر نہ ہوئے “ہوں۔ 5 داؤد نے
اُسے دےتسلی کر کہا، فکر” نہ کریں۔ پہلے کی طرح ہمیں اِس مہم کے دوران بھی عورتوں سے دُور رہنا پڑا ہے۔
میرے فوجی عام مہموں کے لئے بھی آپاپنے پاککو رکھتے ہیں، تو اِس دفعہ وہ کہیں یادہ “ہیں۔صافپاکز

6 پھر امام نے داؤد مخصوصکو شدہ روٹیاں دیں یعنی وہ روٹیاں ملاقاتجو کے خیمے میں رب کے حضور
رکھی جاتی تھیں اور اُسی دن تازہ روٹیوں سے تبدیل ہوئی تھیں۔ اُس7 وقت ساؤل کے چرواہوں کا ادومی انچارج
وہاںدوئیگ تھا۔ مجبوریکسیوہ ربباعثکے حضورکے ٹھہرا ہوا تھا۔ اُس کی میںموجودگی داؤد8 اخینے
ـِک مَل سے آپکیا”پوچھا، 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 دیا، جی” ہے۔ وادٔی ایلہ آپمیں کے مارےہاتھوں گئے فلستی جالوتمرد کی تلوار
پاسمیرے ہے۔ کپڑےایکوہ میں بالاپوشمیرےلپٹی کے پیچھے پڑی ہے۔ اگر آپ اُسے اپنے ساتھ لے جانا
چاہیں تو لے پاسمیرےجائیں۔ کوئی اَور ہتھیار نہیں “ہے۔ داؤد نے کہا، اِس” قسم کی تلوار کہیں اَور نہیں
ملتی۔ دےمجھے “دیں۔

داؤد فلستی بادشاہ پاسکے
داؤددناُسی10 آگے نکلا تاکہ ساؤل سے اسرائیلسکے۔بچ کو چھوڑ کر وہ فلستی جاتشہر اَکیسبادشاہکے

پاسکے گیا۔ اَکیسلیکن11 کے ملازموں نے بادشاہ کو آگاہ کیا، کیا” ملـکیہ کا بادشاہ داؤد نہیں اِسیہے؟
بارےکے میں اسرائیلی ناچ گیتکر گاتے ہیں، ساؤل’ نے ہلاکہزار کئے جبکہ داؤد دسنے “۔‘ہزار

یہ12 سن کر داؤد گھبرا گیا جاتاور اَکیسبادشاہکے بہتسے لگا۔ڈرنے اچانک13 پاگلوہ آدمی روپکا
بھر کر اُن کے عجیبعجیبدرمیان حرکتیں کرنے لگا۔ شہر دروازےکے پاسکے جا کر اُس نے اُس پر بےتُکے
نشانسے لگائے اور اپنی داڑھی 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 کہ یہ پاگل ہے۔ 15 پاسمیرےکیا پاگلوں کی کمی ہے کہ تم اِس میرےکو منے سا لے آئے ہو
تاکہ اِس طرح کی حرکتیں کرے؟ کیا مجھے ایسے مہمان ضرورتکی “ہے؟

22
عدُلام کے غار موآباور میں

سےجاتداؤدطرحاِس1 نکلابچ اور عدُلام اُسجبگیا۔چھپمیںغارکے بھائیوںکے باپاور گھرانےکے
کو اِس کی خبر ملی تو وہ بیت لحم سے آ کر وہاں اُس کے ساتھ جا ملے۔ 2 لوگاَور بھی جلدی سے اُس کے گرد
جمع ہو گئے، ایسے مصیبتکسیجو 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۔
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3 داؤد عدُلام سے روانہ ہو کر ملـِک موآب کے شہر مِصفاہ چلا گیا۔ اُس نے موآبی بادشاہ گزارشسے میرے”کی، 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 تکدیر ٹھہرےوہاں جتنی دیر داؤد اپنے پہاڑی قلعے
میں رہا۔

ایک5 دن جاد نبی نے داؤد سے کہا، یہاں” پہاڑی قلعے میں مت رہیں بلـکہ دوبارہ یہوداہ کے علاقے میں
واپس چلے “جائیں۔ داؤد اُس کی سن حارتکر جنگلکے میں جا بسا۔

نوبساؤل اماموںکے سے بدلہ لیتا ہے
ساؤل6 کو اطلاع دی گئی کہ داؤد اور اُس کے آدمی دوبارہ یہوداہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اُس وقت ساؤل اپنا

پکڑےنیزہ جھاؤ کے اُس درخت کے سائے میں بیٹھا تھا جو ِجبعہ کی پہاڑی پر تھا۔ ساؤل کے ارد گرد اُس کے
تھے۔کھڑےملازم 7 وہ پکار بن”اُٹھا، یمین کے !مردو سنیں، کیا یسّی کا سبآپبیٹا کھیتکو اور انگور باغکے
دے گا؟ کیا وہ فوج آپمیں کو ہزار ہزار اور َسو َسو افراد پر کرےمقرر گا؟ 8 لگتا ہے آپکہ اِس کی اُمید رکھتے
ہیں، سازشخلافمیرےیوںآپورنہ نہ کرتے۔ میںآپکیونکہ کسیسے بھینے مجھے یہ نہیں بتایا میرےکہ
اپنے بیٹے نے اِس آدمی کے ساتھ عہد باندھا آپہے۔ میریکو تکفکر نہیں، ورنہ مجھے اطلاع دیتے کہ یونتن نے
میرے ملازم داؤد کو اُبھارا ہے کہ تاکمیریوہ میں بیٹھ جائے۔ آجکیونکہ تو ایسا ہی ہو رہا “ہے۔

دوئیگ9 ادومی ساؤل افسروںکے کے ساتھ وہاں کھڑا ابتھا۔ وہ بول اُٹھا، مَیں” نے یسّی کے بیٹے کو دیکھا
وقتاُسہے۔ 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 جالوتمرد کی تلوار بھی “دی۔

11 بادشاہ ًنے فورا ـِکاخی مَل بن طوباخی اور اُس باپکے پورےکے خاندان کو بُلایا۔ نوبسب میں امام
تھے۔ جب12 پہنچے تو ساؤل بولا، اخی” طوب کے بیٹے، “سنیں۔ ـِکاخی مَل نے جواب دیا، میرےجی” آقا،
“حکم۔ ساؤل13 نے الزام لگا کر کہا، آپ” نے یسّی کے بیٹے داؤد کے میرےساتھ خلاف سازشیں کیوں کی
ہیں؟ بتائیں، آپ نے اُسے روٹی اور تلوار کیوں آپدی؟ نے الله یافتسے در کیوں کیا کہ داؤد آگے کیا کرے؟
آپ ہی کی مدد سے سرکشوہ ہو تاکمیریکر میں بیٹھ گیا ہے، آجکیونکہ تو ایسا ہی ہو رہا “ہے۔

ـِکاخی14 مَل بولا، میرےلیکن” آقا، کیا ملازموں میں سے کوئی آپاَور کے داماد داؤد جیسا ثابتوفادار ہوا
ہے؟ وہ 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 میرےاور خاندان پر الزام نہ لگائے۔ مَیں نے
تو سازشکسی کا تکذکر نہیں “سنا۔

لیکن16 بادشاہ بولا، اخی” ـِک، مَل تجھے تیرےاور باپ پورےکے خاندان کو مرنا “ہے۔ 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 بھاگسے رہا توبھیہے اِنہوں نے مجھے اطلاع نہ “دی۔
لیکن محافظوں ربنے اماموںکے کو مار لنے ڈا سے انکار کیا۔ تب18 بادشاہ دوئیگنے ادومی کو حکم دیا،

پھر” تم اماموںہی کو مار دوئیگ“دو۔ نے اُن پاسکے جا کر قتلکوسباُن کتاندیا۔کر بالاپوشکا پہننے والے
کُل 85 آدمی اُس مارےدن 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 سببھیڑ اُس ہلاکدن ہوئے۔
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ایکصرف20 شخصہی بچ گیا، ابیاتر جو ـِکاخی مَل بن طوباخی کا بیٹا تھا۔ بھاگوہ کر داؤد پاسکے آیا
21 اور اُسے اطلاع دی کہ ساؤل ربنے کے اماموں کو قتل کر دیا ہے۔ 22 داؤد نے کہا، اُس” جبدن مَیں
دوئیگنے ادومی وہاںکو دیکھا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ ساؤلضرور کو خبر پہنچائے گا۔ یہ میرا ہی قصور ہے
آپکہ باپکے کا پورا ہلاکخاندان ہو گیا ہے۔ میرےاب23 ساتھ رہیں متاور ڈریں۔ جو آپآدمی 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 سے اناج لُوٹ رہے ہیں۔
داؤد2 یافتسےربنے در کیا”کیا، مَیں جا فلستیوںکر پر حملہ جوابنےرب“کروں؟ فلستیوںجا،”دیا، پر حملہ
کر کے قعیلہ کو “بچا۔

لیکن3 داؤد کے اعتراضآدمی کرنے لـگے، ہم” پہلے سے یہاں یہوداہ میں لوگوں مخالفتکی سے ڈرتے ہیں۔
جب ہم قعیلہ جا کر فلستیوں پر حملہ کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے “گا؟ تب4 داؤد ربنے سے دوبارہ ہدایت
مانگی، اور دوبارہ اُسے جوابیہی ملا، قعیلہ” کو !جا مَیں فلستیوں تیرےکو حوالے کر دوں “گا۔

5 چنانچہ داؤد اپنے آدمیوں کے ساتھ قعیلہ چلا گیا۔ اُس نے فلستیوں پر حملہ کر کے اُنہیں بڑی دیشکست اور
اُن کی یوں بھیڑبکر کو چھین کر قعیلہ باشندوںکے کو بچایا۔ وہاں6 قعیلہ میں ابیاتر داؤد لوگوںکے میں شامل ہوا۔
اُس پاسکے امام بالاپوشکا تھا۔

ساؤلجب7 کو خبر ملی کہ داؤد قعیلہ شہر میں ٹھہرا ہوا ہے تو اُس نے سوچا، الله” نے میرےاُسے حوالے
کر دیا ہے، ابکیونکہ وہ فصیل دار شہر میں جا پھنسکر گیا “ہے۔ 8 وہ اپنی پوری فوج کو جمع کر جنگکے
کے لئے یاں تیار کرنے لگا تاکہ اُتر کر قعیلہ کا میںجسکرےمحاصرہ تکابداؤد ٹھہرا ہوا تھا۔

لیکن9 داؤد کو پتا چلا کہ ساؤل اُس خلافکے یاں تیار کر رہا ہے۔ اُس نے ابیاتر امام سے کہا، امام” کا
بالاپوش لے آئیں تاکہ ربہم ہدایتسے “مانگیں۔ 10 پھر اُس نے دعا کی، اسرائیلرباے” کے خدا، مجھے
خبر ملی ہے میریساؤلکہ وجہ سے قعیلہ پر حملہ کر کے اُسے باد بر کرنا چاہتا ہے۔ 11 کیا شہر باشندےکے مجھے
ساؤل کے حوالے دیںکر گے؟ کیا ساؤل واقعی آئے اےگا؟ اسرائیلرب، کے خدا، اپنے خادم کو نےرب“!بتا
جواب ہاں،”دیا، وہ آئے “گا۔ 12 پھر داؤد یافتمزیدنے در کیا”کیا، شہر بزرگکے مجھے میرےاور لوگوں کو
ساؤل کے حوالے کر دیں رب“گے؟ نے کہا، ہاں،” وہ کر دیں “گے۔

13 لہٰذا داؤد ًاپنے آدمیوں600تقریبا قعیلہساتھکے چلاسے گیا اور اِدھر اُدھر پھرنے ساؤلجبلگا۔ اطلاعکو
ملی کہ داؤد قعیلہ نکلسے کر بچ گیا ہے تو وہاں جانے سے باز آیا۔

یونتن داؤد سے ملتا ہے
اب14 داؤد بیابان پہاڑیکے قلعوں اور زیفدشِت پہاڑیکے علاقے میں ہنے ر لگا۔ ساؤل تو مسلسل اُس کا

کھوج لگاتا رہا، لیکن الله ہمیشہ داؤد ساؤلکو ہاتھکے سے بچاتا رہا۔ ایک15 داؤدجبدن حورِش قریبکے
تھا تو اُسے اطلاع ملی آپساؤلکہ ہلاککو کرنے کے لئے نکلا ہے۔ وقتاُس16 یونتن نے داؤد پاسکے آ کر
اُس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ الله پر بھروسا رکھے۔ اُس17 نے کہا، ڈریں” باپمیرےمت۔ کا تکآپہاتھ
نہیں پہنچے ایکگا۔ آپدن ضرور اسرائیل کے بادشاہ بن جائیں گے، اور میرا آپرُتبہ کے بعد ہی آئے گا۔ میرا
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باپ بھی حقیقتاِس 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
زیفدشِت19 میں آباد لوگکچھ ساؤل پاسکے آ گئے وقتاُسجو ِجبعہ میں تھا۔ اُنہوں نے ہم”کہا، جانتے

ہیں کہ داؤد چھپکہاں گیا ہے۔ وہ حورِش پہاڑیکے قلعوں میں ہے، پہاڑیاُس جسپر کا نام حکیلہ ہے اور
یشیمونجو میںجنوبکے ہے۔ آپبھیجببادشاہ،اے20 دلکا آئیںچاہے تو ہم اُسے پکڑ آپکر حوالےکے
کر دیں “گے۔ ساؤل21 جوابنے دیا، آپرب” برکتکو بخشے آپکہ کو مجھ ترسپر آیا ہے۔ واپساب22
جا کر مزید یاں تیار کریں۔ پتا یں کر کہ وہ کہاں آتا جاتا ہے اور کس نے اُسے وہاں دیکھا ہے۔ کیونکہ مجھے
بتایا گیا ہے کہ چالاکبہتوہ ہے۔ 23 ہر جگہ کا کھوج لگائیں جہاں چھپوہ جاتا آپجبہے۔ ساریکو
تفصیلات معلوم ہوں پاسمیرےتو آئیں۔ پھر آپمَیں 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 واپسآدمی چلے تھوڑیگئے۔ دیر کے بعد ساؤل بھی اپنی فوج سمیت وہاں کے لئے نکلا۔ اُس
وقت داؤد اور اُس لوگکے معوندشِت میں یشیمون میںجنوبکے داؤدجبتھے۔ اطلاعکو ملی ساؤلکہ اُس
تعاقبکا کر رہا توہے وہ یگستان ر میںجنوبمزیدکے چلا گیا، وہاں بڑیجہاں چٹان نظر آتی لیکنہے۔ ساؤل
کو پتا چلا اور ًوہ فورا یگستان ر میں داؤد پیچھےکے گیا۔

26 چلتے داؤدساؤلچلتے قریبکے پہنچہی گیا۔ پہاڑیایکصرفآخرکار اُن درمیانکے رہ پہاڑیساؤلگئی۔
ایککے دامن میں تھا جبکہ داؤد اپنے دوسرےسمیتلوگوں دامن میں بھاگتا ہوا بادشاہ سے بچنے کوششکی کر
رہا تھا۔ ابھیساؤل اُنہیں گھیر کر پکڑنے کو تھا 27 اچانککہ قاصد ساؤل پاسکے جلدی”کہا،نےجسپہنچا
!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
ساؤلجب1 فلستیوں تعاقبکا کرنے واپسسے آیا تو اُسے خبر ملی کہ داؤد جدیعین یگستانکے ر میں ہے۔

2 وہ تمام اسرائیل کے 3,000 چیدہ فوجیوں کو لے پہاڑیکر یوں بکر کی چٹانوں کے لئے روانہ ہوا تاکہ داؤد کو
پکڑ لے۔

3 چلتے چلتے وہ بھیڑوں کے کچھ باڑوں سے گزرنے لـگے۔ ایکوہاں غار کو دیکھ کر ساؤل اندر گیا تاکہ اپنی
حاجت رفع اتفاقکرے۔ سے داؤد اور اُس کے آدمی اُسی غار کے پچھلے حصے میں چھپے بیٹھے تھے۔ داؤد4 کے
آدمیوں نے آہستہ سے اُس سے کہا، رب” نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا، تیرےمَیں’ دشمن تیرےکو حوالے کر
دوں گا، اور تُو جو جی چاہے اُس کے ساتھ کر سکے اب‘گا۔ وقتیہ آ گیا “!ہے داؤد رینگتے رینگتے آگے ساؤل
قریبکے پہنچ گیا۔ چپکے سے اُس نے ساؤل لباسکے کنارےکے کا ٹکڑا کاٹ لیا اور پھر واپس آ گیا۔ لیکن5
جب اپنے لوگوں پاسکے پہنچا تو اُس کا ضمیر ملامتاُسے کرنے لگا۔ اُس6 نے اپنے آدمیوں سے کہا، رب” نہ
کرے کہ مَیں اپنے آقا کے ساتھ سلوکایسا کر ربکے مسحکے کئے ہوئے بادشاہ کو ہاتھ لگاؤں۔ ربکیونکہ
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نے خود اُسے مسح کر چنکے لیا “ہے۔ 7 یہ کہہ کر داؤد نے اُن کو سمجھایا اور اُنہیں ساؤل پر حملہ کرنے سے
روک دیا۔
تھوڑی دیر کے بعد ساؤل غار سے نکل کر آگے چلنے لگا۔ جب8 وہ کچھ فاصلے پر تھا تو داؤد بھی نکلا اور پکار

اُٹھا، اے” بادشاہ میرےاےسلامت، “!آقا ساؤل نے پیچھے دیکھا تو داؤد منہ جھکبلکے کر 9 بولا، جب”
آپلوگ کو بتاتے ہیں کہ آپداؤد کو نقصان پہنچانے پر تُلا ہوا ہے آپتو کیوں دھیان دیتے ہیں؟ آپآج10
اپنی آنکھوں دیکھسے ہیںسکتے کہ جھوٹیہ غارہے۔جھوٹہی آپمیں الله مرضیکی میرےسے قبضے میں آ
لوگوںمیرےتھے۔گئے زورنے دیا آپمَیںکہ مارکو لیکندوں، مَیں آپنے نہکو مَیںچھیڑا۔ بولا، کبھیمَیں’
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
کیا۔ اب جان لیں کہ نہ آپمَیں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ مَیں آپنے کا گناہ کیا ہے۔ پھر بھی
آپ میرا تعاقب کرتے ہوئے مجھے مار لنے ڈا کے درپَے ہیں۔ رب12 خود کرےفیصلہ کسکہ سے غلطی ہو
رہی آپہے، سے یا مجھ آپوہیسے۔ سے میرا بدلہ لیکنلے۔ مَیںخود آپکبھی پر ہاتھ نہیں اُٹھاؤں گا۔ 13 قدیم
قول یہی بات بیان کرتا ہے، بدکاروں’ سے بدکاری پیدا ہوتی ‘ہے۔ میری نیت تو صاف ہے، اِس لئے مَیں کبھی
ایسا نہیں کروں گا۔ اسرائیل14 کا کسبادشاہ نکلخلافکے آیا جسہے؟ آپتعاقبکا کر رہے ہیں اُس کی
تو حیثیتکوئی نہیں۔ وہ مُردہ کُتا یا پِّسو ہی ہے۔ رب15 منصفہمارا ہو۔ وہی ہم دونوں کا فیصلہ کرے۔ وہ
میرے معاملے پر دھیان میرےدے، حق کرےباتمیں اور مجھے بےالزام ٹھہرا آپکر کے ہاتھ سے “بچائے۔

خاموشداؤد16 ہوا تو ساؤل میرےداؤد”پوچھا،نے بیٹے، آپکیا کی آواز “ہے؟ اور پھوٹپھوٹوہ کر رونے
لگا۔ اُس17 نے کہا، آپ” مجھ سے یادہ راستز باز آپہیں۔ نے مجھ سے سلوکاچھا کیا جبکہ آپمَیں سے بُرا
سلوک کرتا رہا ہوں۔ آپآج18 میرےنے ساتھ بھلائی ثبوتکا دیا، کیونکہ ربگو آپمجھےنے کے حوالے
کر دیا تھا آپتوبھی ہلاکمجھےنے نہ کیا۔ کسیجب19 دشمنکا اُس قبضےکے میں آ جاتا ہے تو وہ اُسے جانے
نہیں دیتا۔ آپلیکن نے ایسا ہی آپربکیا۔ کو اُس مہربانی کا دےاجر آپجو آجنے مجھ پر کی ہے۔ اب20
مَیں جانتا ہوں کہ آپ ضرور بادشاہ بن جائیں گے، اور کہ آپ کے یعے ذر اسرائیل کی بادشاہی قائم رہے گی۔
21 چنانچہ رب 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۔

داؤد22 قَسمنے کھا کر ساؤل سے وعدہ کیا۔ پھر ساؤل اپنے گھر چلا گیا جبکہ داؤد نے اپنے لوگوں کے ساتھ
ایک پہاڑی قلعے میں پناہ لے لی۔

25
سموایل موتکی

1 اُن دنوں میں سموایل فوت ہوا۔ تمام اسرائیل رامہ جنازےمیں کے لئے جمع ہوا۔ اُس کا ماتم کرتے ہوئے
اُنہوں نے اُسے اُس کی خاندانی قبر میں دفن کیا۔

نابال داؤد کی بےعزتی کرتا ہے
اُن دنوں میں داؤد دشِت فاران میں چلا گیا۔
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معون2-4 کالبمیں خاندانکے ایککا آدمی رہتا جستھا کا نام نابال تھا۔ نہایتوہ امیر تھا۔ کرمل قریبکے
اُس بھیڑیں3,000کی یاں1,000اور بکر بیویتھیں۔ کا نام تھا۔جیلابی تھیبھیذہینوہ بھی۔صورتخوباور
اُس مقابلےکے میں نابال مزاجسخت اور کمینہ ایکتھا۔ دن نابال اپنی بھیڑوں بالکے کترنے کے لئے کرمل آیا۔
جب داؤد کو خبر ملی 5 تو اُس نے 10 جوانوں کو بھیج کر کہا، کرمل” جا کر نابال سے ملیں اور اُسے میرا

سلام دیں۔ اُسے6 بتانا، آپالله’ یلکو طو زندگی عطا آپکرے۔ آپکی، خاندانکے کی آپاور کی ملـکیتتمام
کی سلامتی ہو۔ 7 سنا بھیڑوںکہہے بالکے کترنے وقتکا آ گیا آپمیںکرملہے۔ کے چرواہے ہمارےہمیشہ
ساتھ پورےاُسرہے۔ میںعرصے نہ طرفہماریاُنہیں نقصانکوئیسے پہنچا، نہ کوئی ہوئی۔چوریچیز 8 اپنے
لوگوں سے خود پوچھ !لیں وہ اِس کی تصدیق کریں گے۔ آپآج خوشی منا رہے ہیں، اِس لئے میرے جوانوں پر
مہربانی کریں۔ جو خوشیآپکچھ دےسے سکتے ہیں وہ اُنہیں اور اپنے بیٹے داؤد “۔‘دیںدےکو

9 داؤد کے آدمی نابال پاسکے گئے۔ اُسے داؤد کا دےسلام کر اُنہوں نے اُس کا پیغام دیا اور پھر جواب کا
انتظار کیا۔ لیکن10 نابال کرختنے لہجے میں کہا، یہ” داؤد کون کونہے؟ ہے یسّی کا بیٹا؟ آج بہتکل سے
ایسے غلام ہیں جو مالـکاپنے سے بھاگے ہوئے ہیں۔ مَیں11 اپنی روٹی، اپنا پانی اور والوںکترنے کے لئے ذبح کیا
گوشتگیا لے کر ایسے آوارہ پھرنے والوں کو دےکیوں دوں؟ کیا پتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے “ہیں۔

12 داؤد کے آدمی چلے گئے اور داؤد سبکو کچھ بتا دیا۔ تب13 داؤد نے حکم دیا، اپنی” تلواریں باندھ “!لو
سب نے اپنی تلواریں باندھ لیں۔ اُس نے بھی ایسا کیا اور پھر 400 افراد کے ساتھ کرمل کے لئے روانہ ہوا۔ باقی
200 مرد سامان پاسکے رہے۔

ابی جیل داؤد کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے
14 اِتنے نابالمیں ایککے نوکر اُسنے بیویکی اطلاعکو داؤد”دی، یگستاننے ر میں سے اپنے قاصدوں کو

نابال پاسکے بھیجا تاکہ مبارکاُسے باد لیکندیں۔ اُس گرجمیںجوابنے اُنہیںکر دیگالیاں ہیں، 15 حالانکہ
اُن لوگوں ہمارےکا سلوکساتھ 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۔ بھیجب16 ہم اُن قریبکے تھے
تو وہ چاردیواریراتدن حفاظتہماریطرحکی کرتے رہے۔ سوچاب17 لیں کہ کیا کِیا !جائے کیونکہ ہمارا
مالـک اور اُس کے تمام گھر میںخطرےبڑےوالے ہیں۔ وہ خود اِتنا شریر ہے اُسکہ باتسے کرنے کا کوئی
فائدہ “نہیں۔

جلدیجتنی18 ہو سکا ابی جیل کچھنے سامان اکٹھا 200میںجسکیا روٹیاں، َمے کی دو مشکیں، کھانے
کے لئے تیار کی گئی پانچ بھیڑیں، بُھنے ہوئے اناج کے ساڑھے 27 کلو کشمشگرام، کی 100 اور انجـیر کی 200
ٹکیاں شامل تھیں۔ سب کچھ گدھوں پر لاد کر 19 اُس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، میرے” آگے نکل جاؤ، مَیں
تمہارے پیچھے پیچھے آؤں “گی۔ اپنے شوہر کو اُس نے کچھ نہ بتایا۔ ابیجب20 جیل پہاڑ کی آڑ میں اُترنے لـگی تو
داؤد اپنے آدمیوں سمیت اُس طرفکی ھتے بڑ ہوئے نظر آیا۔ پھر اُن ملاقاتکی ہوئی۔ 21 داؤد تو بڑےتکابھی
میںغصے تھا، سوچوہکیونکہ رہا اِس”تھا، آدمی مددکی کرنے کا کیا فائدہ !تھا یگستانہم اُسمیںر یوڑوںکے ر
حفاظتکی کرتے رہے اور اُس کی کوئی بھی چیز گم نہ ہونے دی۔ توبھی اُس ہمارینے نیکی جوابکے میں
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ہماری ہے۔کیبےعزتی 22 الله سختمجھے دےسزا اگر مَیں اُستکصبحکل ایککے آدمی بھیکو زندہ چھوڑ
“!دوں

داؤد23-24 کو دیکھ کر ابی جلدیجیل سے گدھے پر سے اُتر کر اُس کے منے سا منہ گئی۔جھکبلکے اُس
میرے”کہا،نے آقا، ٹھہرائیں۔قصوروارہیمجھے مہربانی کر اپنیکے خادمہ کو لنے بو دیں اور اُس باتکی سنیں۔
مالـکمیرے25 اُس شریر آدمی نابال پر یادہ ز دھیان نہ دیں۔ اُس کے نام احمقمطلبکا ہے اور وہ احمق۔ہیہے
افسوس، میری اُن آدمیوں ملاقاتسے نہیں ہوئی آپجو پاسہمارےنے بھیجے تھے۔ لیکن26 رب کی آپاور
حیاتکی کی ربقَسم، آپنے کو اپنے ہاتھوں سے بدلہ لینے اور قاتل بننے سے بچایا اورہے۔ کرےالله کہ بھیجو
آپ سے دشمنی رکھتے آپاور کو نقصان پہنچانا ہتے چا ہیں اُنہیں نابال کی سی سزا مل جائے۔ گزارشاب27 ہے
کہ برکتجو ہمیں ملی اُسہے آپمیں شریکبھی ہوں۔ آپچیزیںجو کی خادمہ لائی اُنہیںہے قبول کر کے اُن
جوانوں میں تقسیم کر دیں میرےجو آقا کے پیچھے ہو لئے ہیں۔ 28 جو بھی غلطی ہوئی ہے اپنی خادمہ معافکو
ربکیجئے۔ میرےضرور آقا کا گھرانا تکہمیشہ قائم رکھے گا، کیونکہ آپ رب کے دشمنوں سے لڑتے ہیں۔
وہ آپ کو جیتے جی غلطیاں کرنے سے بچائے رکھے۔ جب29 آپکوئی کا تعاقب کر آپکے کو مار دینے کی
کرےکوشش تو آپرب کا آپخدا کی جان جانداروں کی تھیلی میں محفوظ رکھے گا۔ لیکن آپ کے دشمنوں
جانکی فلاخنوہ کے پتھر طرحکی پھینکدُور ہلاککر گا۔دےکر ربجب30 اپنے پورےوعدےتمام کر
آپکے اسرائیلکو کا بادشاہ دےبنا گا 31 تو باتایسیکوئی منے سا نہیں آئے گی جو ٹھوکر باعثکا میرےہو۔
آقا کا صافضمیر ہو گا، آپکیونکہ بدلہ لے قاتلکر نہیں ہوںبنے گزارشگے۔ آپربجبکہہے کامیابیکو
دے تو اپنی خادمہ کو بھی یاد “کریں۔

ہوا۔خوشبہتداؤد32 اسرائیلرب” کے خدا تعریفکی آپآجنےجسہو مجھکو سے ملنے کے لئے بھیج
دیا۔ آپ33 مبارکبصیرتکی مبارکآپ!ہے ہیں، آپکیونکہ مجھےنے اِس دن اپنے ہاتھوں سے بدلہ لے کر
قاتل بننے روکسے دیا ہے۔ اسرائیلرب34 کے خدا کی جسقَسم نے آپمجھے کو نقصان پہنچانے روکسے
دیا، نابالصبحکل کے تمام ہلاکآدمی 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
جب36 ابی جیل اپنے گھر پہنچی تو دیکھا کہ بہت رونق ہے، کیونکہ نابال بادشاہ کی سی ضیافت کر کے

خوشیاں منا رہا تھا۔ چونکہ وہ نشے دُھتمیں تھا اِس لئے ابی جیل نے اُسے وقتاُس کچھ نہ بتایا۔
اگلی37 نابالجبصبح 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 بعد رب نے اُسے مرنے دیا۔ جب39 داؤد کو نابال موتکی کی خبر
مل گئی تو وہ پکارا، تعریفکیرب” جسہو میرےنے لئے نابال سے لڑ میریکر بےعزتی کا بدلہ لیا اُسہے۔
کی مہربانی ہے کہ مَیں غلط کام کرنے سے بچ گیا ہوں جبکہ نابال کی بُرائی اُس کے اپنے سر پر آ گئی “ہے۔

ابی جیل کی داؤد شادیسے
کچھ دیر کے بعد داؤد نے اپنے لوگوں کو ابی جیل پاسکے بھیجا تاکہ وہ داؤد کی اُس کے ساتھ شادی کی

درخواست پیش کریں۔ 40 چنانچہ اُس کے ملازم کرمل میں ابی جیل پاسکے جا کر بولے، داؤد” نے ہمیں
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شادی کا دےپیغام کر بھیجا “ہے۔ ابی41 کھڑیجیل ہوئی، پھر منہ جھکبلکے کر مَیں”بولی، اُن خدمتکی
میں حاضر ہوں۔ مَیں مالـکاپنے خادموںکے پاؤںکے تکدھونے تیار “ہوں۔

42 جلدیوہ سے تیار ہوئی اور گدھے پر بیٹھ کر داؤد ملازموںکے ساتھکے روانہ ہوئی۔ پانچ نوکرانیاں اُس کے
ساتھ چلی گئیں۔ یوں ابی جیل داؤد بیویکی بن گئی۔

اب43 داؤد کی دو یاں بیو تھیں، کیونکہ پہلے اُس کی شادی اخی نوعم سے ہوئی تھی جو یزرعیل سے تھی۔
ساؤلتکجہاں44 کی بیٹی میکل کا تعلق تھا ساؤل نے اُسے داؤد سے لے کر اُس کی شادیدوبارہ فلطی ایل بن
لَیس سے کروائی تھی جو جلّیم کا ہنے ر والا تھا۔

26
داؤد ساؤل دوسریکو بار بچنے دیتا ہے

ایک1 دن زیفدشِت کے باشندےکچھ دوبارہ ِجبعہ میں ساؤل پاسکے آ گئے۔ اُنہوں نے بادشاہ کو ہم”بتایا، جانتے ہیں کہ داؤد چھپکہاں گیا ہے۔ وہ اُس پہاڑی پر ہے جو حکیلہ کہلاتی ہے اور یشیمون مقابلکے
“ہے۔ 2 یہ سن کر ساؤل اسرائیل کے 3,000 چیدہ فوجیوں کو لے کر زیفدشِت میں گیا تاکہ داؤد کو ڈھونڈ
نکالے۔ 3 پہاڑیحکیلہ پر یشیمون کے مقابل وہ رُک گئے۔ جو راستہ پہاڑ پر سے گزرتا ہے اُس پاسکے اُنہوں نے
اپنا کیمپ لگایا۔ داؤد اُس وقت یگستان ر میں چھپ گیا تھا۔ جب اُسے خبر ملی کہ ساؤل میرا تعاقب کر رہا ہے
4 تو اُس نے اپنے لوگوں کو معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ اُنہوں واپسنے آ کر اُسے اطلاع دی کہ بادشاہ واقعی
اپنی سمیتفوج یگستان ر میں پہنچ گیا ہے۔ 5 یہ سن کر داؤد خود نکل کر چپکے سے اُس جگہ گیا ساؤلجہاں کا
کیمپ تھا۔ اُس کو معلوم ہوا کہ ساؤل اور اُس کا کمانڈر ابنیر بن نیر کیمپ کے عین بیچ میں سو رہے ہیں جبکہ
باقی آدمی دائرہ بنا کر اُن کے ارد گرد سو رہے ہیں۔

6 دو مرد داؤد کے ساتھ تھے، ـِکاخی مَل ِحتّی اور ابی شے بن یاہ۔ ضرو یاہ ضرو یوآب کا بھائی تھا۔ داؤد نے
پوچھا، میرےکون” کیمپساتھ گھسمیں کر ساؤل پاسکے جائے “گا؟ ابی شے جوابنے دیا، مَیں” ساتھ
جاؤں “گا۔ راتدونوںچنانچہ7 آئے۔گھسمیںکیمپوقتکے سوئے فوجیوںہوئے اور ابنیر سے گزر کر وہ
پہنچتکساؤل گئے زمینجو پر لیٹا سو رہا تھا۔ اُس کا نیزہ سر قریبکے زمین میں گڑا ہوا تھا۔ ابی8 شے آہستہنے
سے داؤد سے کہا، آج” الله آپنے دشمنکے آپکو قبضےکے میں کر دیا ہے۔ اجازتاگر ہو تو مَیں اُسے اُس
کے نیزےاپنے زمینسے ساتھکے چھید دوں۔ مَیں ایکاُسے ہی وار میں مار دوں دوسرےگا۔ وار ضرورتکی
ہی نہیں ہو “گی۔

داؤد9 بولا، نہ” !کرو اُسے مت مارنا، کیونکہ ربجو مسحکے کئے ہوئے خادم کو ہاتھ لگائے وہ قصوروار
ٹھہرے گا۔ کیحیاتکیرب10 ربقَسم، ساؤلخود موتکی کرےمقرر گا، خواہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے،
جنگخواہ میں لڑتے ہوئے۔ رب11 مجھے اِس سے محفوظ رکھے کہ مَیں اُس کے مسح کئے ہوئے خادم کو
نقصان پہنچاؤں۔ نہیں، ہم کچھ اَور کریں گے۔ اُس کا نیزہ اور پانی کی صراحی پکڑ لو۔ آؤ، ہم یہ چیزیں اپنے ساتھ
لے یہاںکر نکلسے جاتے “ہیں۔ چنانچہ12 وہ دونوں چیزیں اپنے ساتھ لے چپکےکر چلےسے میںکیمپگئے۔
کسی بھیکو پتا نہ چلا، کوئی نہ سبجاگا۔ سوئے رہے، ربکیونکہ اُنہیںنے گہری نیند ُسلا دیا تھا۔
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داؤد13 وادی کو پار کر پہاڑیکے پر چڑھ ساؤلجبگیا۔ سے فاصلہ کافی تھا 14 تو داؤد فوجنے اور ابنیر کو
اونچی آواز سے پکار کر کہا، ابنیر،اے” آپکیا نہیںجوابمجھے دیں “گے؟ ابنیر پکارا، ہیںکونآپ” کہ بادشاہ
کو طرحاِس اونچیکی آواز “دیں؟ داؤد15 ًنے جوابطنزا آپکیا”دیا، مرد نہیں ہیں؟ اور اسرائیل میں آپکون
جیسا ہے؟ تو آپپھر نے اپنے بادشاہ کی حفاظتصحیح کیوں نہ جبکی کوئی اُسے قتل کرنے کے لئے کیمپ
گھسمیں آیا؟ 16 آپجو نے کیا ٹھیکوہ نہیں حیاتکیربہے۔ کی آپقَسم، آپاور آدمیکے موتسزائے
لائقکے ہیں، آپکیونکہ نے مالـکاپنے حفاظتکی نہ کی، گو ربوہ مسحکا کیا ہوا بادشاہ دیکھخودہے۔
لیں، جو نیزہ اور پانی کی صراحی بادشاہ کے سر پاسکے تھے وہ کہاں “ہیں؟

پہچانآوازکیداؤدنےساؤلتب17 لی۔ وہ میرے”پکارا، بیٹے داؤد، آوازکیآپکیا داؤد18“ہے؟ جوابنے
دیا، جی،” بادشاہ میرےسلامت۔ آپآقا، تعاقبمیرا کیوں کر رہے ہیں؟ مَیں آپتو کا خادم ہوں۔ مَیں نے کیا
کِیا؟ مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے؟ گزارش19 ہے کہ میرا آقا اور بادشاہ اپنے خادم باتکی سنے۔ اگر رب نے
آپ خلافمیرےکو اُکسایا ہو تو میریوہ غلہ کی نذر قبول لیکنکرے۔ اگر انسان اِس پیچھےکے ہیں ربتو کے
منے سا اُن پر !لعنت اپنی حرکتوں سے اُنہوں نے مجھے میری موروثی 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 مَیںکہ
وطن سے اور رب کے حضور سے دُور مر جاؤں۔ اسرائیل کا بادشاہ پِّسو کو ڈھونڈ لنے نکا کے لئے کیوں نکل آیا
ہے؟ وہ تو پہاڑوں میں میرا شکار تیتر کے شکار طرحکی کر رہے “ہیں۔

تب21 ساؤل نے اقرار کیا، مَیں” نے گناہ کیا ہے۔ میرےداؤد بیٹے، واپس آئیں۔ اب سے مَیں آپ کو نقصان
پہنچانے کوششکی نہیں کروں گا، کیونکہ آج میری آپجان کی نظر میں قیمتی تھی۔ مَیں بڑی بےوقوفی کر گیا
ہوں، اور مجھ بڑیسے غلطی ہوئی “ہے۔

داؤد22 جوابنے میں کہا، بادشاہ” کا نیزہ پاسمیرےیہاں آپہے۔ کا کوئی جوان آ کر اُسے لے جائے۔
رب23 ہر شخصاُس کو اجر دیتا ہے انصافجو کرتا اور وفادار رہتا ربآجہے۔ آپنے میرےکو حوالے کر
دیا، لیکن مَیں نے اُس کے مسح کئے ہوئے بادشاہ کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا۔ 24 اور میری دعا ہے کہ جتنی
آپقیمتی میریآججانکی نظر میں تھی، اُتنی میریقیمتی کیرببھیجان نظر میں ہو۔ مجھےوہی مصیبتہر سے
بچائے “رکھے۔ ساؤل25 جوابنے دیا، میرے” بیٹے آپربداؤد، برکتکو دے۔ آپآئندہ بڑیکو 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 حفاظتاپنیکہ کے لئے فلستیوں ملـککے میں چلا پورےساؤلتبجاؤں۔ اسرائیل میں میرا کھوج لگانے
سے باز آئے گا، اور محفوظمَیں رہوں “گا۔ چنانچہ2 وہ آدمیوں600اپنے کو لے جاتکر کے اَکیسبادشاہ بن
معوک پاسکے چلا گیا۔ 3 اُن کے خاندان ساتھ تھے۔ داؤد کی دو یاں بیو اخی نوعم یزرعیلی اور نابال کی بیوہ ابی
جیل کرملی بھی ساتھ اَکیستھیں۔ نے اُنہیں جات شہر میں ہنے ر اجازتکی دی۔ ساؤلجب4 کو خبر ملی کہ
داؤد جاتنے میں پناہ لی ہے تو وہ اُس کا کھوج لگانے سے باز آیا۔
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ایک5 دن داؤد اَکیسنے باتسے کی، آپاگر” کی نظرِ کرم مجھ پر ہے تو دیہاتمجھے آبادیکسیکی میں
ہنے ر اجازتکی دیں۔ ضرورتکیا ہے مَیںکہ آپیہاں ساتھکے الحکومتدار میں “رہوں؟ اَکیس6 متفق ہوا۔
اُس دن اُس نے اُسے ِصقلاج دےشہر دیا۔ یہ شہر وقتاُس سے یہوداہ کے بادشاہوں ملـکیتکی میں رہا ہے۔
ایکداؤد7 سال اور چار مہینے ملـکفلستی میں ٹھہرا رہا۔

ِصقلاج8 داؤدسے اپنے آدمیوں جگہوںمختلفساتھکے پر حملہ کرنے لئےکے نکلتا کبھیرہا۔ یوںوہ جسور پر
دھاوا لتے، بو یوںکبھی جرز یا عمالیقیوں پر۔ یہ قبیلے قدیم زمانے سے یہوداہ میںجنوبکے ُشور اور مصر کی سرحد
تک ہتے ر تھے۔ بھیجب9 کوئی مقام داؤد قبضےکے میں آ جاتا تو بھیکسیوہ مرد عورتیا 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 اَکیسبادشاہ سے ملتا 10 تو وہ پوچھتا، آپآج” کسنے پر چھاپہ

“مارا؟ پھر جوابداؤد دیتا، یہوداہ” کے جنوبی علاقے “پر، یا یرحمئیلیوں” کے جنوبی علاقے “پر، یا قینیوں” کے
جنوبی علاقے “پر۔ بھیجب11 آبادیکسیداؤد پر حملہ کرتا تو وہ تمام باشندوں موتکو گھاٹکے اُتار دیتا اور
نہ مرد، عورتنہ کو زندہ چھوڑ جاتکر لاتا۔ کیونکہ اُس نے سوچا، ایسا” نہ ہو فلستیوںکہ کو پتا چلے مَیںکہ
اصل میں اسرائیلی آبادیوں پر حملہ نہیں کر “رہا۔
وقتجتنا داؤد نے ملـکفلستی میں گزارا وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ اَکیس12 نے داؤد پر پورا بھروسا کیا، کیونکہ

اُس نے سوچا، اب” داؤد کو خدمتمیریتکہمیشہ میں پڑےرہنا گا، ایسیکیونکہ حرکتوں سے اُس کی اپنی
قوم اُس سختسے متنفر ہو گئی “ہے۔

28
1 اُن دنوں میں فلستی اسرائیل سے لڑنے کے لئے اپنی فوجیں جمع کرنے لـگے۔ اَکیس نے داؤد سے بھی بات

کی، توقع” ہے آپکہ اپنے میرےسمیتفوجیوں ساتھ مل جنگکر کے لئے نکلیں “گے۔
2 داؤد جوابنے دیا، آپابضرور۔” خود دیکھیں گے آپکہ کا خادم کیا کرنے قابلکے اَکیس“!ہے

بولا، ٹھیک” جنگپوریہے۔ 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 غیباور دان نہیں تھے، ساؤلکیونکہ پورےاُنہیںنے

ملـک نکالسے دیا تھا۔
فلستیوںاب4 نے اپنی لشکرگاہ شونیم پاسکے لگائی ساؤلجبکہ نے تمام اسرائیلیوں کو جمع کر کے ِجلبوعہ کے

پاس اپنا کیمپ لگایا۔ فلستیوں5 کی بڑی فوج دیکھ کر وہ دہشتسخت کھانے لگا۔ اُس6 ربنے ہدایتسے
حاصل کرنے کوششکی 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 معلوماتسے حاصل کر ملازموں“لوں۔ جوابنے دیا، عین” دور میں عورتایسی “ہے۔

بھیسساؤل8 بدل کر دو آدمیوں کے ساتھ عین دور کے لئے روانہ ہوا۔
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رات وقتکے وہ جادوگرنی پاسکے پہنچ گیا اور بولا، مُردوں” سے رابطہ کر کے اُس روح کو پاتال سے بُلا
جسدیں کا نام مَیں آپ کو بتاتا “ہوں۔ 9 جادوگرنی اعتراضنے کیا، کیا” آپ مجھے مروانا ہتے چا ہیں؟ آپ کو
پتا ہے کہ ساؤل نے تمام غیب دانوں اور مُردوں سے رابطہ کرنے والوں ملـککو میں سے مٹا دیا آپہے۔ مجھے
کیوں پھنسانا ہتے چا “ہیں؟ تب10 ساؤل نے کہا، رب” حیاتکی کی قَسم، آپ کو یہ کرنے کے لئے سزا نہیں
ملے “گی۔ عورت11 نے پوچھا، کسمَیں” کو ساؤل“بُلاؤں؟ جوابنے دیا، سموایل” کو بُلا “دیں۔

عورتسموایلجب12 کو نظر آیا تو چیخوہ کیوںمجھےنےآپ”اُٹھی، دھوکا آپدیا؟ تو “!ہیںساؤل ساؤل13
اُسےنے دےتسلی کر کہا، ڈریں” بتائیںمت۔ تو سہی، کیا دیکھ رہی عورت“ہیں؟ جوابنے دیا، ایکمجھے”
روح نظر آ رہی ہے جو چڑھتی چڑھتی زمین میں سے نکل کر آ رہی “ہے۔ ساؤل14 نے پوچھا، اُس” کی شکل و
کیسیصورت “ہے؟ جادوگرنی نے کہا، چوغے” میں لپٹا ہوا بوڑھا آدمی “ہے۔
یہ سن ساؤلکر جاننے لیا سموایلکہ وہہے۔ہی منہ بلکے زمین گیا۔جھکپر سموایل15 تُو”بولا، مجھےنے

پاتال سے بُلوا کر مضطربکیوں کر دیا ساؤل“ہے؟ جوابنے میںمصیبتبڑیمَیں”دیا، ہوں۔ فلستی مجھ سے لڑ
رہے ہیں، اور الله ترکمجھےنے کر دیا نہہے۔ وہ نبیوں معرفتکی ہدایتمجھے دیتا خوابنہہے، یعے۔کے ذر
اِس لئے مَیں آپنے کو بُلوایا ہے آپتاکہ مجھے بتائیں کہ مَیں کیا “کروں۔

لیکن16 سموایل نے کہا، رب” خود ہی تجھے چھوڑ کر تیرا دشمن بن گیا ہے تو پھر مجھ یافتسے 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 کر کسی اَور یعنی داؤد دیدےکو ہے۔ ربجب18 نے تجھے
عمالیقیوں پر اُس نازلغضبسختکا کرنے کا حکم دیا تھا تو تُو نے اُس کی نہ ابسنی۔ تجھے اِس کی سزا بھگتنی
پڑے گی۔ فلستیوںسمیتاسرائیلتجھےرب19 کے حوالے ہیکلگا۔دےکر تُو تیرےاور بیٹے پاسمیرےیہاں
پہنچیں تیریربگے۔ 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 پوریکی طاقت ختم ہو گئی تھی،
کیونکہ اُس پورےپچھلےنے دن راتاور روزہ رکھا تھا۔

جب21 جادوگرنی نے ساؤل پاسکے جا کر دیکھا کہ اُس کے کھڑےرونگٹے ہو گئے ہیں تو اُس نے جناب،”کہا، مَیں آپنے کا حکم مان کر اپنی میںخطرےجان ڈال دی۔ اب22 میریذرا بھی سنیں۔ اجازتمجھے
دیں آپمَیںکہ کچھکو کھلاؤںکھانا تقویتآپتاکہ پا واپسکر “سکیں۔جا لیکن23 ساؤل انکارنے مَیں”کیا،
کچھ نہیں کھاؤں تب“گا۔ اُس آدمیوںکے عورتنے ساتھکے مل کر بہتاُسے سمجھایا، اور آخرکار اُس نے اُن
کی سنی۔ وہ زمین اُٹھسے کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ جادوگرنی24 پاسکے موٹا تازہ بچھڑا تھا۔ اُسے اُس جلدینے سے
ذبح کروا کر تیار کیا۔ اُس نے کچھ آٹا بھی لے کر گوندھا اور اُس بےخمیریسے روٹی بنائی۔ 25 پھر اُس نے کھانا
ساؤل اور اُس ملازموںکے کے منے سا رکھ دیا، اور اُنہوں نے کھایا۔ پھر وہ راتاُسی دوبارہ روانہ ہو گئے۔

29
فلستی داؤد کرتےہیںشکپر

فلستیوں1 نے اپنی فوجوں افیقکو پاسکے جمع کیا، جبکہ اسرائیلیوں کی لشکرگاہ یزرعیل چشمےکے پاسکے
تھی۔ فلستی2 جنگسردار کے لئے نکلنے لـگے۔ اُن پیچھےکے َسو َسو اور ہزار ہزار سپاہیوں کے گروہ ہو لئے۔ آخر
میں داؤد اور اُس کے آدمی اَکیسبھی کے ساتھ چلنے لـگے۔
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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 میرےسے ساتھ جبہے۔ سے وہ
ساؤل کو چھوڑ پاسمیرےکر آیا مَیںہے نے اُس عیبمیں نہیں “دیکھا۔

لیکن4 فلستی کمانڈر غصے سے بولے، اُسے” اُس شہر واپس بھیج دیں جو آپ نے اُس کے لئے مقرر کیا !ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارےوہ ساتھ نکل اچانککر ہم پر ہی حملہ کر دے۔ کیا مالـکاپنے صلحسے کرانے کا
کوئی بہتر یقہ طر ہے کہ وہ مالـکاپنے ہمارےکو کٹے ہوئے پیشسر کرے؟ 5 کیا یہ وہی داؤد جسنہیں کے
بارے میں اسرائیلی ناچتے ہوئے گاتے تھے، ساؤل’ نے ہلاکہزار کئے جبکہ داؤد دسنے “؟‘ہزار

6 اَکیسچنانچہ نے داؤد کو بُلا کر کہا، رب” حیاتکی کی قَسم، آپ دیانت دار ہیں، اور خواہشمیری
تھی اسرائیلآپکہ سے لڑنے کے لئے میرے ساتھ نکلیں، خدمتمیریآپسےجبکیونکہ لـگےکرنے ہیں مَیں
آپنے عیبمیں نہیں دیکھا۔ لیکن آپافسوس، سرداروں کو پسند نہیں ہیں۔ اِس7 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” تو آپ الله کے فرشتے جیسے اچھے ہیں۔ لیکن 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 دنجبجانا۔ چڑھے تو دیر نہ کرنا بلـکہ جلدی سے اپنے گھر چلے “جانا۔

داؤد11 اور اُس آدمیوںکے نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن سویرےصبحوہ اُٹھ کر ملـکفلستی واپسمیں چلے گئے
جبکہ فلستی یزرعیل کے لئے روانہ ہوئے۔

30
ِصقلاج کی تباہی اور داؤد کا بدلہ

ِصقلاجداؤدجبدنتیسرے1 پہنچا تو دیکھا شہرکہ ستیاناسکا ہو گیا عمالیقیوںمیںغیرموجودگیکیاُنہے۔
میںنجبدشِتنے آ ِصقلاجکر پر بھی حملہ کیا تھا۔ شہر کو جلا کر 2 وہ تمام باشندوں چھوٹوںکو سے لے بڑوںکر
تک اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لیکن ہلاککوئی نہیں ہوا تھا بلـکہ وہ سب کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ 3 چنانچہ
داؤدجب اور اُس واپسآدمیکے آئے تو دیکھا کہ بھسمشہر ہو گیا اورہے تمام بال چھنبچے ہیں۔گئے پھوٹوہ4
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۔

داؤد6 میںخطرےبڑےجانکی آ گئی، اُسکیونکہ غممردکے آپسمارےکے میں اُسے سنگسار کیکرنے
باتیں کرنے لـگے۔ کیونکہ بیٹے بیٹیوں کے چھن جانے سختسبباعثکے 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
لے بالاپوشامامجب“آئیں۔ لے آیا 8 تو داؤد ربنے یافتسے در کیا، کیا” مَیں لٹیروں تعاقبکا کروں؟ کیا مَیں
اُن کو لوںجا جوابنےرب“گا؟ اُن”دیا، تعاقبکا !کر تُو اُنہیںصرفنہ جا لے گا بلـکہ اپنے لوگوں کو بھیبچا
لے “گا۔ تب9-10 داؤد اپنے 600 مردوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ بسور ندی پاسکے پہنچ گئے۔ 200
افراد اِتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ وہ وہیں رُک گئے۔ باقی 400 ندیمرد کو پار کر کے آگے بڑھے۔
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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، مالـکتمہارا” کون ہے، اور تم کہاں کے “ہو؟ اُس
جوابنے دیا، مَیں” مصری غلام ہوں، ایکاور عمالیقی مالـکمیرا مَیںجبہے۔ سفر دورانکے بیمار ہو گیا تو
اُس نے مجھے یہاں چھوڑ ابدیا۔ مَیں تین دن سے یہاں پڑا ہوں۔ پہلے14 ہم کریتیوںنے یعنی فلستیوں کے جنوبی
علاقے اور پھر یہوداہ کے علاقے پر حملہ کیا خاصتھا، 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 طرفکسلٹیرےیہ گئے “ہیں؟ مصری جوابنے دیا،
پہلے” الله کی قَسم کھا کر وعدہ کریں آپکہ مجھے ہلاکنہ کریں گے، مالـکمیرےنہ کے حوالے کریں گے۔
پھر مَیں آپ کو اُن پاسکے لے جاؤں “گا۔ 16 چنانچہ وہ داؤد کو عمالیقی لٹیروں پاسکے لے گیا۔ جب وہاں
پہنچے تو دیکھا کہ عمالیقی اِدھر بکھرےاُدھر ہوئے بڑا جشن منا رہے ہیں۔ وہ طرفہر کھانا کھاتے اور َمے
پیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ جو مال اُنہوں نے فلستیوں اور یہوداہ کے علاقے لُوٹسے لیا تھا بہتوہ یادہ ز
تھا۔

ابھیجبسویرےصبح17 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۔
داؤد18 کچھسبنے چھڑا لیا عمالیقیوںجو لُوٹنے لیا تھا۔ اُس کی دو یاں بیو بھی ملسلامتصحیح گئیں۔ نہ19
بچہ نہ بزرگ، نہ بیٹا نہ بیٹی، مالنہ یا اَورکوئی لُوٹی ہوئی رہیچیز واپسداؤدجو نہ لایا۔ عمالیقیوں20 گائےبَیلکے
اور یاں بکر بھیڑ داؤد کا بنحصہ گئیں، اور اُس لوگوںکے اُنہیںنے اپنے یوڑوں ر کے آگے ہانکآگے کر یہ”کہا،
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 ندیبسور سے آگے

نہ جا سکے وہ بھی اُن سے آملے۔ داؤد نے سلام کر کے اُن کا حال پوچھا۔ لیکن22 باقی آدمیوں میں کچھ شرارتی
لوگ بڑبڑانے لـگے، ہمارےیہ” ساتھ لڑنے کے لئے آگے نہ نکلے، اِس لئے اِنہیں لُوٹے ہوئے مال کا حصہ پانے
کا حق بسنہیں۔ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر چلے “جائیں۔

لیکن23 داؤد نے انکار کیا۔ میرےنہیں،” بھائیو، متایسا !کرنا ربکچھسبیہ طرفکی اُسیہے۔سے نے
رکھمحفوظہمیں کر حملہ آور لٹیروں پر فتح بخشی۔ تو24 پھر مانیں؟طرحکسباتکیآپہم پیچھےجو رہ سامانکر
حفاظتکی کر رہا تھا اُسے بھی اُتنا ہی ملے گا جتنا کہ اُسے جو دشمن سے لڑنے گیا تھا۔ ہم یہ سب کچھ برابر برابر
تقسیم کریں “گے۔

بناصولیہسےوقتاُس25 گیا۔ داؤد اِسےنے قانوناسرائیلی کا بناحصہ دیا ِصقلاج26ہے۔جاریتکآججو
واپس پہنچنے پر داؤد نے لُوٹے ہوئے مال ایککا حصہ یہوداہ کے بزرگوں پاسکے بھیج دیا جو اُس دوستکے
تھے۔ ساتھ ساتھ اُس نے پیغام بھیجا، آپ” کے لئے یہ تحفہ رب کے دشمنوں لُوٹسے لیا گیا “ہے۔ 27 یہ تحفے
اُس ذیلنے شہروںکے میں بھیج بیت:دیئے راماتایل، نجب، یتیر، 28 عروعیر، ِسفموت، اِستموع، 29-31 رکل،
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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 فلستیوںمیں اور اسرائیلیوں تھی۔گئیچھڑجنگدرمیانکے 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، ابی نداب اور ملـکی شوع پاسکے جا پہنچے۔ تینوں ہلاکبیٹے ہو
گئے 3 جبکہ لڑائی ساؤل اردکے پہنچتکعروجگرد گئی۔ پھر وہ تیراندازوں کا نشانہ بن بُریکر زخمیطرح ہو گیا۔
اُس4 نے اپنے سلاح بردار کو حکم دیا، اپنی” تلوار میان کھینچسے کر مجھے مار ڈال، ورنہ یہ نامختون مجھے چھید
کریںبےعزتکر لیکن“گے۔ سلاح بردار نے انکار کیا، کیونکہ بہتوہ ڈرا ہوا تھا۔ آخر میں ساؤل اپنی تلوار لے
کر خود اُس پر گر گیا۔

سلاحجب5 بردار نے دیکھا کہ مالـکمیرا مر گیا توہے بھیوہ 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۔

یزرعیلمیداِنجب7 پارکے اور یائے یردندر پارکے ہنے ر اسرائیلیوںوالے کو خبر ملی بھاگفوجاسرائیلیکہ
گئی اور ساؤل اپنے سمیتبیٹوں مارا گیا ہے تو وہ اپنے شہروں کو چھوڑ بھاگکر نکلے، اور چھوڑےفلستی ہوئے
شہروں پر قبضہ کر کے اُن میں بسنے لـگے۔

اگلے8 دن فلستی لاشوں کو لُوٹنے کے لئے دوبارہ میںجنگمیداِن آ اُنہیںجبگئے۔ ِ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 میں بھیج کر اپنے بُتوں کے مندر میں اور اپنی قوم کو فتح کی اطلاع دی۔ ساؤل10 کا زرہ
بکتر اُنہوں دیویعستاراتنے کے مندر محفوظمیں کر لیا اور اُس لاشکی بیتکو شان فصیلکی سے لٹکا دیا۔

یبیسجب11 ِجلعاد کے باشندوں کو خبر ملی کہ فلستیوں نے ساؤل لاشکی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے 12 تو
شہر تمامکے لڑنے قابلکے بیتآدمی شان کے لئے روانہ راتپوریہوئے۔ چلتے ہوئے وہ شہر پہنچپاسکے گئے۔
ساؤل اور اُس کے بیٹوں کی لاشوں کو فصیل سے اُتار کر وہ یبیساُنہیں کو لے گئے۔ وہاں اُنہوں نے لاشوں کو
بھسم کر دیا 13 اور بچی ہوئی ہڈیوں کو شہر میں جھاؤ درختکے کے سائے میں دفنایا۔ اُنہوں نے روزہ رکھ کر
پورے تکہفتے اُن کا ماتم کیا۔
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سموئیل-۲
داؤد کو ساؤل اور یونتن موتکی کی خبر ملتی ہے

جب1 داؤد عمالیقیوں شکستکو دینے واپسسے آیا تو ساؤل بادشاہ مر چکا تھا۔ وہ ابھی دو ہی دن ِصقلاج
میں ٹھہرا تھا 2 ایککہ آدمی ساؤل کی لشکرگاہ پہنچا۔سے دُکھ اظہارکے کے لئے اُس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر
اپنے سر ڈالخاکپر رکھی تھی۔ داؤد پاسکے آ کر بڑےوہ احترام کے ساتھ اُس کے منے جھکسا گیا۔ داؤد3
نے پوچھا، آپ” کہاں سے آئے “ہیں؟ آدمی جوابنے دیا، مَیں” بال بال بچ کر اسرائیلی لشکرگاہ سے آیا “ہوں۔
4 داؤد نے پوچھا، بتائیں،” حالات کیسے “ہیں؟ اُس نے بتایا، ہمارے” بہت سے آدمی 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؟ 6 جوان جوابنے اتفاق”دیا، سے مَیں ِجلبوعہ پہاڑیکے سلسلے پر سے گزر رہا تھا۔ وہاں مجھے ساؤل نظر آیا۔ نیزےوہ کا سہارا لے کر
کھڑا تھا۔ دشمن کے رتھ اور ًگھڑسوار تقریبا اُسے پکڑنے ہی والے تھے 7 کہ اُس نے مُڑ کر مجھے دیکھا اور اپنے
پاس بُلایا۔ مَیں کہا،نے ‘ہوں۔حاضرمَیںجی،’ اُس8 پوچھا،نے تم’ مَیں‘ہو؟کون دیا،جوابنے مَیں’ عمالیقی
‘ہوں۔ 9 پھر اُس نے مجھے 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 مارےکے پھاڑکپڑےاپنے 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۔

داؤد13 نے اُس جوان سے جو اُن موتکی کی خبر لایا تھا پوچھا، کہاںآپ” کے “ہیں؟ اُس جوابنے مَیں”دیا، عمالیقی ہوں جو اجنبی کے طور آپپر ملـککے میں رہتا “ہوں۔ داؤد14 آپ”بولا، ربنے مسحکے کئے
ہوئے بادشاہ کو قتل کرنے جرأتکی کیسے “کی؟ اُس15 نے اپنے کسی جوان کو بُلا کر حکم دیا، اِسے” مار
وقتاُسی“!ڈالو جوان نے عمالیقی کو مار ڈالا۔ داؤد16 نے کہا، آپ” نے آپاپنے کو خود مجرم ٹھہرایا ہے،
آپکیونکہ نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ مَیں ربنے مسحکے کئے ہوئے بادشاہ کو مار دیا “ہے۔

ساؤل اور یونتن پر ماتم گیتکا
17 پھر داؤد نے ساؤل اور یونتن پر ماتم کا گیت گایا۔ 18 اُس نے ہدایت دی کہ یہوداہ کے باشندےتمام یہ

گیت یاد گیتکریں۔ کا نام کمان’ ‘گیتکا ہے اور یاشر’ ‘کتابکی میں درج گیتہے۔ یہ ہے،
19 اےہائے،” !اسرائیل تیری شان و شوکت تیری بلندیوں پر ماری گئی ہے۔ تیرےہائے، کسسورمے

طرح گر گئے !ہیں
جات20 میں جا کر یہ خبر مت سنانا۔ اسقلون کی گلیوں میں اِس کا اعلان مت کرنا، ورنہ فلستیوں کی بیٹیاں

خوشی منائیں گی، نامختونوں کی بیٹیاں فتح نعرےکے لگائیں گی۔
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اے21 ِجلبوعہ کے پہاڑیاے!پہاڑو !ڈھلانو آئندہ تم پر نہ اوس پڑے، بارشنہ برسے۔ کیونکہ سورماؤں کی
ناپاکڈھال ہو گئی ابہے۔ ساؤلسے کی ڈھال تیل مَل کر استعمال نہیں کی جائے گی۔

یونتن22 کی زبردستکمان تھی، ساؤل کی تلوار کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹی۔ اُن کے ہتھیاروں سے ہمیشہ دشمن کا
خون ٹپکتا رہا، وہ سورماؤں کی چربی سے چمکتے رہے۔

ساؤل23 اور یونتن پیارےکتنے اور مہربان !تھے جیتے جی دوسرےایکوہ قریبکے رہے، موتاباور بھی
الـگاُنہیں نہ کر سکی۔ عقابوہ سے تیز اور ببر شیر طاقتسے ور تھے۔

اسرائیلاے24 !خواتینکی ساؤل لئےکے آنسو بہائیں۔ اُسیکیونکہ آپنے رنگقرمزیکو کپڑوںشاندارکے
ملبّسسے کیا، اُسی آپنے کو سونے یوراتکے ز سے آراستہ کیا۔

25 ہائے، ہمارے سورمے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔ ہائے اے اسرائیل، یونتن مُردہ حالت میں تیری
بلندیوں پر پڑا ہے۔

میرےیونتناے26 بھائی، بارےتیرےمَیں 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 کسیکے شہر واپسمیں چلا رب“جاؤں؟ نے

جواب دیا، ہاں،” واپس “جا۔ داؤد نے سوال کیا، کسمَیں” شہر میں “جاؤں؟ رب جوابنے دیا، حبرون”
“میں۔ 2 چنانچہ داؤد اپنی دو یوں بیو اخی نوعم یزرعیلی اور نابال کی بیوہ ابی جیل کرملی کے ساتھ حبرون میں جا
بسا۔

3 داؤد نے اپنے آدمیوں کو بھی اُن کے خاندانوں سمیت حبرون اور گرد و نواح کی آبادیوں میں منتقل کر دیا۔
ایک4 دن یہوداہ کے آدمی حبرون میں آئے اور داؤد مسحکو کر کے اپنا بادشاہ بنا لیا۔
داؤدجب کو ملخبر گئی یبیسکہ ِجلعاد مردوںکے ساؤلنے کو دفنا دیا ہے 5 تو اُس اُنہیںنے پیغام آپرب”بھیجا، کو اِس کے لئے برکت دے کہ آپ نے اپنے مالـک ساؤل کو دفن کر کے اُس پر مہربانی کی ہے۔

جواب6 آپربمیں پر اپنی مہربانی اور وفاداری کا اظہار کرے۔ مَیں بھی نیکاِس عمل کا اجر دوں گا۔ اب7
مضبوط اور دلیر آپہوں۔ کا آقا ساؤل فوتتو ہوا لیکنہے، یہوداہ قبیلےکے مجھےنے اُس کی چنجگہ لیا “ہے۔

اِشبوست اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے
8 اِتنے میں ساؤل فوجکی کے کمانڈر ابنیر بن نیر ساؤلنے کے اِشبوستبیٹے کو محنائم شہر میں لے جا کر 9 بادشاہ

مقرر کر دیا۔ ِجلعاد، یزرعیل، آشر، افرائیم، بن یمین اور تمام اسرائیل اُس کے قبضے میں رہے۔ صرف10 یہوداہ کا
قبیلہ داؤد ساتھکے کیسال40اِشبوسترہا۔ میںعمر بادشاہ بنا، اور اُس سالدوحکومتکی قائم رہی۔ داؤد11
حبرون میں یہوداہ پر ساتساڑھے حکومتسال کرتا رہا۔

اسرائیل اور یہوداہ جنگدرمیانکے
دنایک12 اِشبوستابنیر بن ساؤل ملازموںکے ساتھکے محنائم نکلسے ِجبعونکر آیا۔ یہ13 دیکھ کر داؤد کی

یوآبفوج بن یاہ ضرو کی راہنمائی میں اُن سے لڑنے کے لئے نکلی۔ دونوں فوجوں ملاقاتکی ِجبعون تالابکے پر
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ہوئی۔ ابنیر تالابفوجکی کی رُکطرفاُرلی گئی یوآباور فوجکی پرلی طرف۔ 14 ابنیر یوآبنے سے آؤ،”کہا،
ہمارے چند ہمارےجوان منے دوسرےایکسا کا مقابلہ یوآب“کریں۔ بولا، ٹھیک” “ہے۔ 15 چنانچہ ہر فوج
نے بارہ جوانوں کو چن کر مقابلے کے لئے پیش اِشبوستکیا۔ اور بن یمین کے قبیلے کے بارہ جوان داؤد کے بارہ
جوانوں کے مقابلے کھڑےمیں ہو گئے۔ جب16 مقابلہ شروع ہوا تو ایکہر ایکنے ہاتھ سے مخالفاپنے کے
بالوں کو پکڑ دوسرےکر ہاتھ سے اپنی تلوار اُس پیٹکے گھونپمیں سبدی۔ ایکسبکے ساتھ مر گئے۔ بعد
میں ِجبعون کی اِس جگہ کا ِخلقتنام ہضوریم پڑ گیا۔

فوجوںدونوںپھر17 لڑائیسختنہایتدرمیانکے لڑتےگئی۔چھڑ لڑتے ابنیر اور اُس یوآب18گئے۔ہارمردکے
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 پیچھےنے دیکھ کر آپکیا”پوچھا، ہی ہیں، اُس“عساہیل؟ جوابنے مَیںجی،”دیا، “ہوں۔ہی 21 ابنیر
دائیں”بولا، یا ہٹطرفبائیں اَورکسیکر !پکڑیںکو میںجوانوں سےکسیسے لڑ کر اُس ہتھیارکے اور زرہ بکتر
“اُتاریں۔
لیکن عساہیل اُس کا تعاقب کرنے سے باز نہ آیا۔ 22 ابنیر نے اُسے آگاہ کیا، میرےخبردار۔” پیچھے ہٹسے

جائیں، ورنہ آپ کو مار دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ پھر آپ کے بھائی یوآب کو کس 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 نکلطرفدوسریسرا گیا۔ عساہیل وہیں گر کر بحقجاں ہو جسگیا۔ بھینے وہاں سے
گزر کر یہ دیکھا وہ وہیں رُک گیا۔

یوآبلیکن24 اور ابی شے ابنیر تعاقبکا کرتے غروبسورججبرہے۔ ہونے لگا تو پہاڑیایکوہ پاسکے
پہنچ جسگئے کا نام امّہ تھا۔ یہ جیاح مقابلکے اُس راستے پاسکے ہے جو مسافر کو ِجبعون سے یگستان ر میں
پہنچاتا ہے۔ بن25 یمین کے قبیلے لوگکے وہاں پہاڑی پر ابنیر کے پیچھے جمع ہو کر دوبارہ لڑنے کے لئے تیار ہو
گئے۔ 26 ابنیر یوآبنے کو آواز دی، کیا” یہ ضروری ہے کہ ہم دوسرےایکتکہمیشہ موتکو گھاٹکے
اُتارتے جائیں؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ایسی صرفحرکتیں تلخی پیدا کرتی کبآپہیں؟ اپنے مردوں کو
حکم دیں گے کہ وہ اپنے اسرائیلی بھائیوں تعاقبکا کرنے سے باز “آئیں؟

یوآب27 جوابنے دیا، رب” حیاتکی کی قَسم، آپاگر لڑنے کا حکم نہ دیتے لوگمیرےتو آج صبح ہی
اپنے بھائیوں تعاقبکا کرنے سے باز آ “جاتے۔ اُس28 نے نرسنگا بجا دیا، اور اُس کے آدمی رُک کر دوسروں کا
تعاقب کرنے سے باز آئے۔ یوں لڑائی ختم ہو گئی۔

اُس29 پوری رات کے دوران ابنیر اور اُس کے آدمی چلتے گئے۔ یائے در یردن کی وادی میں سے گزر کر اُنہوں
نے یا در کو پار کیا اور پھر گہری گھاٹی میں سے ہو کر محنائم پہنچ گئے۔

یوآب30 بھی ابنیر اور اُس لوگوںکے کو چھوڑ واپسکر چلا اُسجبگیا۔ نے اپنے آدمیوں کو جمع کر کے گنا
تو معلوم ہوا عساہیلکہ کے علاوہ داؤد 19کے مارےآدمی گئے ہیں۔ اِس31 مقابلےکے میں ابنیر 360کے آدمی
ہلاک ہوئے تھے۔ سب بن یمین کے قبیلے کے تھے۔ یوآب32 اور اُس کے ساتھیوں نے عساہیل 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۔
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3
ساؤل1 کے اِشبوستبیٹے اور داؤد درمیانکے بڑیجنگیہ جاریتکدیر لیکنرہی۔ آہستہ آہستہ داؤد زور

پکڑتا گیا اِشبوستجبکہ طاقتکی کم ہوتی گئی۔
داؤد کا خاندان حبرون میں

حبرون2 میں داؤد بعضکے بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے کا نام امنون تھا۔ اُس کی ماں اخی نوعم یزرعیلی تھی۔ 3 پھر
کِلیاب پیدا جسہوا کی ماں نابال کی بیوہ ابی جیل کرملی تھی۔ تیسرا بیٹا ابی سلوم تھا۔ اُس کی ماں معکہ تھی جو
جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی تھی۔ چوتھے4 کا نام ادونیاہ تھا۔ اُس کی حجیتماں 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
جتنی6 اِشبوستتکدیر اور داؤد رہی،جنگدرمیانکے اُتنی تکدیر ابنیر ساؤل گھرانےکے کا وفادار رہا۔
ایکلیکن7 اِشبوستدن ابنیر ناراضسے ہوا، کیونکہ وہ ساؤل مرحوم ایککی داشتہ ہمسے بستر ہو گیا تھا۔

عورت کا نام بنترِصفہ ایّاہ اِشبوستتھا۔ شکایتنے باپمیرےنےآپ”کی، کی داشتہ سے کیوںسلوکایسا
“کیا؟ 8 بڑےابنیر غصے میں آ کر گرجا، کیا” مَیں یہوداہ کا ہوں*کُتا آپکہ مجھے ایسا یہ رو دکھاتے ہیں؟ تکآج
آپمَیں باپکے کے گھرانے اور اُس کے رشتے داروں اور دوستوں کے لئے لڑتا رہا میریہوں۔ ہی وجہ آپسے
تکاب داؤد کے ہاتھ سے بچے رہے ہیں۔ کیا یہ اِس کا معاوضہ ہے؟ ایککیا ایسی عورت سببکے آپسے
مجھے مجرم ٹھہرا رہے ہیں؟ 9-10 الله سختمجھے دےسزا اباگر سے ہر کوششممکن نہ کروں کہ پورےداؤد
اسرائیل اور یہوداہ پر بادشاہ بن جائے، شمال میں دان سے لے جنوبکر میں بیرسبع تک۔ ربآخر نے خود قَسم
کھا کر داؤد سے وعدہ کیا ہے کہ مَیں بادشاہی ساؤل کے گھرانے چھینسے کر تجھے دوں “گا۔

11 یہ سن اِشبوستکر ابنیر سے اِتنا ڈر گیا کہ مزید کچھ کہنے جرأتکی جاتی رہی۔
ابنیر کے داؤد مذاکراتسے

12 ابنیر نے داؤد کو پیغام بھیجا، کسملـک” کا میرےہے؟ ساتھ معاہدہ کر لیں تو پورےمَیں اسرائیل کو
آپ ساتھکے ملا دوں “گا۔

داؤد13 جوابنے دیا، ٹھیک” آپمَیںہے، کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں۔ ایکلیکن شرطہی آپپر، ساؤل
کی بیٹی میکل کو بیویمیریجو میرےہے گھر پہنچائیں، ورنہ آپمَیں نہیںسے ملوں “گا۔ داؤد14 اِشبوستنے
بھیپاسکے بھیجقاصد کر تقاضا بیویمیریمجھے”کیا، شادیسےجسمیکل کرنے لئےکے مَیں فلستیوںَسونے
کو واپسمارا کر “دیں۔ اِشبوست15 مان گیا۔ اُس نے حکم دیا کہ میکل کو اُس کے موجودہ شوہر فلطی ایل بن
لَیس سے لے کر داؤد کو بھیجا جائے۔ لیکن16 فلطی ایل اُسے نہیںچھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ روتے روتے تکبحوریم
اپنی بیوی پیچھےکے چلتا تبرہا۔ ابنیر نے اُس سے کہا، اب” واپس!جاؤ چلے تب“!جاؤ واپسوہ چلا۔

17 ابنیر نے اسرائیل کے بزرگوں سے باتبھی کی، آپ” تو کافی دیر سے ہتے چا ہیں کہ آپداؤد کا بادشاہ بن
جائے۔ اب18 قدم اُٹھانے وقتکا آ گیا !ہے ربکیونکہ نے داؤد سے وعدہ کیا ہے، اپنے’ خادم داؤد سے مَیں
اپنی اسرائیلقوم فلستیوںکو اور باقی تمام دشمنوں ہاتھکے بچاؤںسے “۔‘گا باتیہی19 ابنیر یمینبننے بزرگوںکے
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۔
* 3:8 :کُتا لفظی :ترجمہ ُکتے کا سر



3:20سموئیل-۲ 386 3:34سموئیل-۲

بیس20 آدمی ابنیر ساتھکے پہنچحبرون گئے۔ اُن استقبالکا کر داؤدکے ضیافتنے کی۔ 21 پھر ابنیر نے داؤد
سے کہا، اجازتمجھےاب” دیں۔ مَیں اپنے آقا اور بادشاہ کے لئے تمام اسرائیل کو جمع کر لوں گا تاکہ آپوہ کے
ساتھ عہد باندھ آپکر کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ پھر آپ ملـکپورےاُس پر حکومت کریں آپطرحجسگے کا
دل چاہتا “ہے۔ پھر داؤد نے ابنیر کو سلامتی رُخصتسے کر دیا۔

ابنیر کو قتل کیا جاتا ہے
تھوڑی22 دیر یوآببعدکے داؤد آدمیوںکے لڑائیکسیساتھکے 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۔ جب23
یوآب اپنے آدمیوں ساتھکے شہر میں داخل ہوا تو اُسے دیاطلاع ابنیر”گئی، بن نیر بادشاہ پاسکے تھا، اور بادشاہ
نے اُسے سلامتی رُخصتسے کر دیا “ہے۔ ًیوآب24 فورا بادشاہ پاسکے گیا اور بولا، آپ” نے یہ کیا کِیا ہے؟
جب ابنیر آپ پاسکے آیا تو آپ نے اُسے کیوں سلامتی رُخصتسے کیا؟ اب اُسے پکڑنے کا موقع جاتا رہا ہے۔
آپ25 تو اُسے جانتے حقیقتہیں۔ میں وہ اِس لئے آیا آپکہ کو منوا آپکر کے آنے جانے اور باقی کاموں کے
بارے معلوماتمیں حاصل “کرے۔

یوآب26 دربارنے نکلسے قاصدوںکر کو ابنیر پیچھےکے بھیج دیا۔ ابھیوہ سفر کرتے کرتے سیرہ حوضکے
پر سے گزر رہا تھا کہ قاصد اُس پاسکے پہنچ گئے۔ اُن دعوتکی پر وہ اُن کے واپسساتھ گیا۔ لیکن بادشاہ کو
اِس کا علم نہ تھا۔ جب27 ابنیر دوبارہ حبرون میں داخل ہونے لگا یوآبتو شہر دروازےکے میں اُس کا استقبال
کر طرفایکاُسےکے لے گیا جیسے وہ اُس ساتھکے کوئی باتخفیہ کرنا چاہتا اچانکلیکنہو۔ اُس اپنینے
تلوار کو میان کھینچسے کر ابنیر پیٹکے گھونپمیں دیا۔ اِس یوآبطرح نے اپنے بھائی عساہیل کا بدلہ لے کر
ابنیر کو مار ڈالا۔

جب28 داؤد کو اِس کی اطلاع ملی تو اُس نے اعلان کیا، ربمَیں” کے منے سا قَسم کھاتا ہوں کہ بےقصور
ہوں۔ میرا ابنیر میںموتکی ہاتھ نہیں تھا۔ اِس ناتے مجھسے پر میریاور بادشاہی پر بھیکبھی الزام نہ لگایا جائے،
29 یوآبکیونکہ اور اُس باپکے کا گھرانا قصوروار اُسےربہیں۔ اور اُس باپکے گھرانےکے مناسبکو سزا
ابدے۔ سے تکابد اُس کی ہر نسل میں کوئی نہ کوئی ہو جسے ایسے لـگزخم جائیں جو بھر نہ پائیں، کسی
کو لـگکوڑھ جائے، کسی کو بےساکھیوں کی مدد سے چلنا پڑے، کوئی غیرطبعی موت مر جائے، یا کسی
خوراککو کی مسلسل کمی “رہے۔ یوآبیوں30 اور اُس کے بھائی ابی شے نے اپنے بھائی عساہیل کا بدلہ لیا۔
اُنہوں نے ابنیر کو اِس لئے قتل کیا کہ اُس عساہیلنے کو ِجبعون قریبکے موتوقتلڑتے گھاٹکے اُتار دیا
تھا۔

داؤد ابنیر کا ماتم کرتا ہے
31-32 داؤد یوآبنے اور اُس کے ساتھیوں کو حکم دیا، کپڑےاپنے” پھاڑ دو اور ٹاٹ اوڑھ کر ابنیر کا ماتم

“!کرو جنازے بندوبستکا حبرون میں کیا گیا۔ داؤد جنازےخود کے عین پیچھے چلا۔ قبر پر بادشاہ اونچی آواز
سے رو پڑا، اور باقی لوگسب بھی رونے لـگے۔ 33 پھر داؤد نے ابنیر بارےکے میں گیتماتمی گایا،

34 ہائے،” ابنیر کیوں بےدین کی طرح مارا گیا؟ تیرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ تھے، تیرے پاؤں زنجـیروں میں
جکڑے ہوئے نہ طرحجستھے۔ کوئی شریروں کے ہاتھ میں آ کر مر جاتا اُسیہے طرح ہلاکتُو “ہوا۔
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تب لوگتمام مزید روئے۔ 35 داؤد جنازےنے کے دن روزہ سبرکھا۔ منتنے کی کہ وہ کچھ کھائے،
لیکن اُس قَسمنے کھا کر الله”کہا، سختمجھے دےسزا اگر سورجمَیں غروبکے ہونے پہلےسے روٹی ایککا
ٹکڑا بھی “لوں۔کھا بادشاہ36 کا یہ یہ رو لوگوں بہتکو پسند آیا۔ ویسے بھی داؤد کا لوگوںعملہر کو پسند آتا تھا۔
یوں37 تمام حاضرین بلـکہ تمام اسرائیلیوں جاننے لیا کہ بادشاہ کا ابنیر قتلکو کرنے میں ہاتھ نہ تھا۔ داؤد38 نے
اپنے یوں دربار سے کہا، آپکیا” کو سمجھ نہیں آئی آجکہ اسرائیل کا بڑا فوتسورما ہوا ہے؟ مجھے39 ابھی ابھی
مسح کر کے بادشاہ بنایا گیا ہے، اِس لئے میری اِتنی طاقت نہیں کہ یاہ ضرو کے اِن دو بیٹوں یوآب اور ابی شے کو
کنٹرول ربکروں۔ اُنہیں اُن کی اِس حرکتشریر مناسبکی “!دےسزا

4
اِشبوست قتلکو کیا جاتا ہے

ساؤلجب1 کے اِشبوستبیٹے کو اطلاع ملی کہ ابنیر کو حبرون میں قتل کیا گیا ہے تو ہمتوہ ہار گیا، اور تمام
سختاسرائیل گھبرا گیا۔ اِشبوست2 کے دو آدمی تھے جن کے نام بعنہ یکاباور ر اِشبوستکبھیجبتھے۔ کے
فوجی چھاپہ مارنے کے لئے نکلتے تو یہ دو بھائی اُن پر مقرر تھے۔ اُن باپکا رِمّون بن یمین کے قبائلی علاقے کے شہر
بیروت کا ہنے ر والا بیروتتھا۔ بھی بن یمین میں شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ3 اُس باشندوںکے ہجرتکو کر کے ِجتّیم
میں بسنا پڑا جہاں وہ پردیسیتکآج 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 مارےیونتن گئے ہیں۔ تب اُس کی آیا اُسے لے کر کہیں پناہ لینے کے لئے بھاگ گئی تھی۔ لیکن جلدی
کی وجہ سے بوستمفی گر کر لنگڑا ہو گیا تھا۔ وقتاُس سے اُس کی دونوں ٹانگیں مفلوج تھیں۔

ایک5 دن رِمّون بیروتی کے بیٹے یکاب ر اور بعنہ دوپہر اِشبوستوقتکے کے گھر گئے۔ گرمی عروج پر تھی،
اِس لئے اِشبوست آرام کر رہا تھا۔ دونوں6-7 آدمی یہ پیشبہانہ کر کے گھر کے کمرےاندرونی میں گئے کہ ہم
کچھ اناج لے جانے کے لئے آئے ہیں۔ اِشبوستجب کمرےکے میں پہنچے تو وہ چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا۔ یہ
دیکھ اُنہوںکر اُسنے میںپیٹکے اوردیگھونپتلوار پھر اُس کاٹسرکا وہاںکر سلامتیسے نکلسے آئے۔
پوری رات سفر کرتے کرتے وہ یائے در یردن کی وادی میں سے گزر کر حبرون8 پہنچ گئے۔ وہاں اُنہوں نے

داؤد اِشبوستکو کا سر دکھا کر یہ”کہا، دیکھیں، ساؤل کے اِشبوستبیٹے کا آپسر۔ ساؤلدشمنکا بار آپبار
کو مار دینے کوششکی کرتا رہا، لیکن ربآج نے اُس سے اور اُس کی اولاد آپسے کا بدلہ لیا “ہے۔

داؤد قاتلوں کو سزا دیتا ہے
لیکن9 داؤد جوابنے دیا، رب” حیاتکی کی جسقَسم نے دےفدیہ کر مجھے مصیبتہر سے بچایا ہے،

آدمیجس10 نے مجھے وقتاُس ِصقلاج میں ساؤل موتکی کی اطلاع دی وہ بھی سمجھتا تھا کہ مَیں داؤد کو
اچھی خبر پہنچا رہا ہوں۔ لیکن مَیں نے اُسے پکڑ کر سزائے دےموت دی۔ یہی تھا وہ اجر جو اُسے ایسی خبر
پہنچانے عوضکے !ملا اب11 تم شریر لوگوں نے اِس سے بڑھ کر کیا۔ تم نے بےقصور آدمی کو اُس کے اپنے
گھر میں اُس کی اپنی چارپائی پر قتل کر دیا ہے۔ تو کیا فرضمیرا نہیں کہ تم کو اِس قتل کی دےسزا کر تمہیں
ملـک میں سے مٹا “دوں؟
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12 داؤد نے دونوں کو مار دینے کا حکم دیا۔ اُس کے ملازموں نے اُنہیں مار کر اُن کے ہاتھوں اور پیروں کو
کاٹ 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

اسرائیلوقتاُس1 کے تمام قبیلے حبرون میں داؤد پاسکے آئے اور آپہم”کہا، ہی کی قوم آپاور ہی کے
رشتے دار ہیں۔ ماضی2 میں ساؤلجببھی بادشاہ تھا آپتو ہی فوجی مہموں میں اسرائیل قیادتکی کرتے رہے۔
رباور آپنے بھیوعدہسے کیا کہہے میریتُو اسرائیلقوم کا بنچرواہا اُسکر “گا۔کرےحکومتپر جب3
اسرائیل کے بزرگتمام حبرون پہنچے تو داؤد بادشاہ ربنے کے حضور اُن کے ساتھ 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۔ پہلے5 ساتساڑھے
سال صرفوہ یہوداہ کا بادشاہ تھا اور اُس کا الحکومتدار حبرون رہا۔ باقی سال33 وہ یروشلم میں رہ کر یہوداہ
اور اسرائیل دونوں حکومتپر کرتا رہا۔

داؤد یروشلم پر قبضہ کرتا ہے
6 بادشاہ بننے کے بعد داؤد اپنے فوجیوں کے ساتھ یروشلم گیا تاکہ اُس پر حملہ کرے۔ تکابوہاں یبوسی آباد

تھے۔ داؤد دیکھکو یبوسیوںکر اُسنے مذاقکا اُڑایا، ہمارےآپ” شہر میں داخلکبھی نہیں ہو پائیں آپ!گے
کو روکنے کے لئے لنگڑےہمارے اور اندھے کافی “ہیں۔ اُنہیں پورا یقین تھا کہ داؤد شہر میں کسی بھی یقے طر
نہیںسے آ سکے گا۔

توبھی7 داؤد نے صیون کے قلعے پر قبضہ کر لیا جو آج کل داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ دنجس8 اُنہوں نے
شہر پر حملہ کیا اُس نے اعلان کیا، جو” بھی یبوسیوں پر فتح پانا چاہے اُسے پانی سرنگکی میں سے گزر کر شہر میں
پڑےگھسنا گا تاکہ اُن لنگڑوں اور اندھوں مارےکو جن میریسے نفرتجان کرتی “ہے۔ اِس لئے تکآج کہا
جاتا ہے، لنگڑوں” اور اندھوں کو گھر میں جانے اجازتکی “نہیں۔

9 یروشلم پر فتح پانے 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۔ یہ تعمیری کام ارد گرد چبوتروںکے شروعسے ہوا اور ہوتے ہوتے تکقلعے پہنچ گیا۔

یوں10 داؤد زور پکڑتا گیا، الافواجربکیونکہ اُس کے ساتھ تھا۔
داؤد کی ترقی

ایک11 دن صور کے بادشاہ حیرام نے داؤد پاسکے وفد بھیجا۔ بڑھئی اور راج بھی ساتھ تھے۔ اُن پاسکے
دیودار لـکڑیکی تھی، اور اُنہوں نے داؤد کے لئے محل بنا دیا۔ یوں12 داؤد نے جان لیا ربکہ مجھےنے اسرائیل
کا بادشاہ بنا میریکر بادشاہی اپنی قوم اسرائیل کی خاطر سرفراز دیکر ہے۔

حبرون13 سے یروشلم میں منتقل ہونے کے بعد داؤد نے مزید یوں بیو اور داشتاؤں شادیسے کی۔ نتیجے میں
یروشلم میں اُس کئیکے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ جو14 بیٹے وہاں پیدا ہوئے وہ یہ :تھے سموع، سوباب، ناتن، سلیمان،
15 اِبحار، اِلی سوع، نفج، یفیع، اِلی16 سمع، اِلیَدع اور اِلی فلط۔

فلستیوں پر فتح
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فلستیوںجب17 اطلاعکو ملی داؤدکہ مسحکو کر اسرائیلکے کا بادشاہ بنایا گیا اُنہوںتوہے نے فوجیوںاپنے
کو اسرائیل میں بھیج دیا تاکہ اُسے پکڑ لیں۔ لیکن داؤد کو پتا چل گیا، اور اُس ایکنے پہاڑی قلعے میں پناہ لے
لی۔

جب18 فلستی اسرائیل میں پہنچ کر وادٔی رفائیم میں پھیل گئے 19 تو داؤد ربنے یافتسے در کیا، کیا” مَیں
فلستیوں پر حملہ کروں؟ کیا تُو مجھے اُن پر فتح بخشے رب“گا؟ جوابنے دیا، ہاں،” اُن پر حملہ !کر مَیں اُنہیں ضرور
تیرے قبضے میں کر دوں “گا۔ 20 چنانچہ داؤد اپنے فوجیوں کو لے کر بعل پراضیم گیا۔ وہاں اُس نے فلستیوں
دی۔شکستکو بعد میں اُس نے گواہی دی، جتنے” زور سے بند ٹوٹکے جانے پر پانی اُس پھوٹسے نکلتا ہے
اُتنے زور میرےربآجسے دیکھتے دشمندیکھتے میںصفوںکی پھوٹسے نکلا “ہے۔ اُسچنانچہ جگہ کا نام بعل
پراضیم یعنی پھوٹ’ نکلنے ‘مالـککا پڑ گیا۔ فلستی21 اپنے بُت چھوڑ بھاگکر گئے، اور وہ داؤد اور اُس آدمیوںکے
قبضےکے میں آ گئے۔

ایک22 بار پھر فلستی آ کر وادٔی رفائیم میں پھیل گئے۔ داؤدجب23 ربنے یافتسے در کیا تو اُس جوابنے
دیا، اِس” مرتبہ اُن کا متسامنا کرنا بلـکہ اُن کے پیچھے جا کر بکا کے درختوں کے منے سا اُن پر حملہ کر۔ جب24
اُن درختوں کی چوٹیوں سے قدموں چاپکی دےسنائی تو !خبردار یہ اِس کا اشارہ ہو گا ربکہ تیرےخود
آگے آگے چل کر فلستیوں کو مارنے کے لئے نکل آیا “ہے۔

داؤد25 نے ایسا ہی کیا اور نتیجے میں فلستیوں دےشکستکو کر ِجبعون سے لے کر تکجزر اُن تعاقبکا
کیا۔

6
داؤد عہد صندوقکا یروشلم میں لے آتا ہے

ایک1 بار پھر داؤد نے اسرائیل کے چنیدہ آدمیوں کو جمع کیا۔ 30,000 افراد تھے۔ 2 اُن کے ساتھ مل کر وہ
یہوداہ کے بعلہ پہنچ گیا تاکہ الله کا صندوق اُٹھا کر یروشلم لے جائیں، وہی جسصندوق پر رب الافواج کے نام
کا ٹھپا لگا ہے اور جہاں وہ صندوق کے اوپر کروبی فرشتوں کے درمیان تخت نشین ہے۔ لوگوں3-4 نے الله کے
صندوق کو پہاڑی پر واقع ابی نداب کے گھر سے نکال ایککر نئی بَیل گاڑی پر رکھ دیا، اور ابی نداب کے دو
بیٹے عُّزہ اور اخیو اُسے یروشلم طرفکی لے جانے لـگے۔ اخیو گاڑی کے آگے آگے 5 اور داؤد باقی تمام لوگوں کے
پیچھےساتھ چل رہا ربسبتھا۔ پورےحضورکے زور خوشیسے منانے گیتاور مختلفلـگے۔گانے بھیساز
بجائے جا رہے تھے۔ فضا ستاروں، سرودوں، دفوں، یوں *خنجر اور جھانجھوں کی آوازوں سے گونج اُٹھی۔

وہ6 گندم ہنے گا ایککی جگہ پر پہنچ مالـککےجسگئے کا نام نکون تھا۔ اچانکبَیلوہاں بےقابو گئے۔ہو
عُّزہ جلدینے سے الله کا صندوق پکڑ لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اُسی7 ربلمحے غضبکا اُس پر نازل ہوا، کیونکہ
اُس نے الله صندوقکے کو جرأتکیچھونے کی تھی۔ وہیں الله صندوقکے پاسکے ہی عُّزہ گر ہلاککر ہو
گیا۔ داؤد8 کو بڑا رنج ہوا ربکہ غضبکا عُّزہ پر ٹوٹیوں پڑا وقتاُسہے۔ اُسسے جگہ کا پرضنام عُّزہ یعنی
عُّزہ’ ٹوٹپر ‘پڑنا ہے۔
* 6:5 یوں :خنجر عبرانی میں اِس سے مراد ُجھنُجھنے جیسا کوئی ساز ہے۔
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9 اُس دن داؤد ربکو خوفسے آیا۔ اُس نے سوچا، رب” کا پاسمیرےطرحکسصندوق پہنچ سکے
“گا؟ 10 چنانچہ اُس نے فیصلہ کیا کہ ربہم کا صندوق یروشلم نہیں لے جائیں گے بلـکہ اُسے عوبید ادوم جاتی
کے گھر محفوظمیں رکھیں گے۔ وہاں11 وہ تین تکماہ پڑا رہا۔
اِن تین مہینوں ربدورانکے عوبیدنے ادوم اور اُس پورےکے گھرانے برکتکو دی۔ دنایک12 داؤد کو

دیاطلاع گئی، سےجب” الله صندوقکا عوبید ادوم کے میںگھر وقتاُسہے ربسے اُسنے کے گھرانے
اور اُس کی پوری ملـکیت برکتکو دی “ہے۔ یہ سن کر داؤد عوبید ادوم کے گھر گیا اور خوشی مناتے ہوئے
الله صندوقکے کو داؤد کے شہر آیا۔لے قدموںچھ13 بعدکے داؤد ربنے صندوقکا اُٹھانے والوں روککو
ایککر سانڈ ایکاور موٹا تازہ بچھڑا قربان کیا۔ جلوسجب14 آگے نکلا تو پورےداؤد زور کے ربساتھ کے
حضور ناچنے لگا۔ وہ کتان بالاپوشکا پہنے ہوئے تھا۔ خوشی15 نعرےکے لگا لگا کر اور پھونکپھونکنرسنگے
کر داؤد اور تمام رباسرائیلی صندوقکا یروشلم لے آئے۔

رب16 کا صندوق داؤد کے شہر میں داخل ہوا تو داؤد کی بیوی بنتمیکل ساؤل کھڑکی میں جلوسسے کو
دیکھ رہی جبتھی۔ رببادشاہ کے حضور کودتا اور ناچتا ہوا نظر آیا تو میکل دلنے 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 بھسمحضور ہونے والی اور سلامتی کی پیشقربانیاں کیں۔ اِس18 کے بعد اُس نے قوم الافواجربکو کے
نام دےبرکتسے کر 19 ہر اسرائیلی مرد عورتاور ایککو روٹی، کھجور ایککی ٹکی کشمشاور ایککی
دےٹکی دی۔ پھر لوگتمام اپنے اپنے گھروں واپسکو چلے گئے۔

20 داؤد بھی اپنے گھر لوٹا تاکہ اپنے خاندان دےبرکتکو کر سلام کرے۔ وہ ابھی محل کے اندر نہیں پہنچا
تھا میکلکہ نکل کر اُس سے ملنے آئی۔ اُس ًنے طنزا کہا، واہ” جی واہ۔ آج اسرائیل کا بادشاہ شانکتنی ساتھکے
لوگوں کو نظر آیا !ہے اپنے لوگوں لونڈیوںکی کے منے سا اُسہی نے کپڑےاپنے اُتار اُسیبالکلدیئے، جسطرح
طرح گنوار کرتے “ہیں۔ داؤد21 جوابنے دیا، ربمَیں” ہی کے ناچحضور رہا جستھا، آپنے باپکے
اور اُس کے خاندان ترککو کر کے مجھے چن لیا اور اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا اُسیہے۔ کی تعظیم میں مَیں آئندہ
بھی ناچوں گا۔ 22 ہاں، مَیں اِس بھیسے یادہ ز ذلیل ہونے کے لئے تیار ہوں۔ لونڈیوںتکجہاں 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 کے دشمنوں کو اُس پر حملہ کرنے

روکسے دیا تھا۔ ایک2 دن داؤد نے ناتن نبی باتسے 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 حوصلہ افزائی کی، جو” کچھ آپبھی کرنا ہتے چا ہیں وہ آپربکریں۔ ساتھکے “ہے۔
لیکن4 ناتنربراتاُسی ہمسے کلام ہوا، میرے”5 خادم داؤد پاسکے جا کر اُسے دےبتا ربکہ فرماتا

ہے، کیا’ تُو رہائشمیری کے لئے مکان کرےتعمیر گا؟ ہرگز !نہیں تکآج6 مَیں کسی مکان میں نہیں جبرہا۔
سے مَیں اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لایا اُس وقت سے مَیں خیمے میں رہ کر جگہ بہ جگہ پھرتا رہا ہوں۔ جس7
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دوران مَیں تمام اسرائیلیوں کے ساتھ اِدھر اُدھر پھرتا رہا کیا مَیں اسرائیلنے کے اُن راہنماؤں سے کبھی اِس ناتے
شکایتسے کی جنہیں مَیں نے اپنی قوم کی گلہ بانی کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا مَیں نے اُن میں کسیسے سے کہا
کہ تم میرےنے لئے دیودار کا گھر کیوں نہیں ‘بنایا؟

8 میرےچنانچہ خادم داؤد کو بتا دے، الافواجرب’ فرماتا ہے کہ مَیں ہی نے تجھے چراگاہ میں بھیڑوں کی
بانیگلہ فارغسےکرنے کر اپنیکے اسرائیلقوم کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ بھیجہاں9 تُو قدمنے تیرےمَیںوہاںرکھا
ساتھ رہا تیرےہوں۔ دیکھتے دیکھتے مَیں تیرےنے تمام دشمنوں ہلاککو کر دیا ابہے۔ مَیں تیرا نام سرفراز کر
دوں گا، وہ دنیا سےسبکے آدمیوںعظیم ناموںکے کے برابر ہی ہو گا۔ اور10 مَیں اپنی قوم اسرائیل کے لئے ایک
وطن مہیا کروں پودےگا، اُنہیںطرحکی یوں لگا دوں گا کہ وہ جڑ پکڑ محفوظکر رہیں گے اور نہیںبےچینکبھی
ہوں قومیںبےدینگے۔ اُنہیں اُس نہیںطرح دبائیں ماضیطرحجسگی میں کیا کرتی تھیں، وقتاُس11 جبسے
مَیں قوم قاضیپر مقرر کرتا تھا۔ تیرےمَیں دشمنوں تجھکو دُورسے رکھ امنتجھےکر و امان کروںعطا ربآجگا۔
فرماتا ہے کہ مَیں تیرےہی لئے گھر بناؤں گا۔

جب12 تُو بوڑھا ہو کر کوچ کر جائے گا اور اپنے باپ دادا کے ساتھ کرےآرام گا تو مَیں تیری تیرےجگہ
بیٹوں میں ایکسے تختکو پر بٹھا دوں گا۔ اُس کی بادشاہی کو مَیں مضبوط بنا دوں گا۔ میرےوہی13 نام کے
لئے گھر کرےتعمیر گا، اور مَیں اُس کی بادشاہی تختکا تکابد قائم رکھوں گا۔ مَیں14 اُس باپکا ہوں گا،
اور وہ میرا بیٹا ہو کبھیجبگا۔ اُس سے غلطی ہو گی تو مَیں اُسے یوں چھڑی سے سزا دوں طرحجسگا انسانی
باپ اپنے بیٹے تربیتکی ہے۔کرتا میریلیکن15 نظرِ اُسکبھیکرم نہیںسے ہٹے اُسگی۔ مَیںساتھکے سلوکوہ
نہیں کروں گا جو مَیں ساؤلنے کے ساتھ جبکیا تیرےاُسے 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 سباُسے کچھ سنایا ربجو نے اُسے یا رو میں بتایا تھا۔ تب18 داؤد عہد کے

صندوق پاسکے گیا رباور کے بیٹھحضور کر دعا کرنے رباے”لگا، قادرِ مطلق، مَیں کون ہوں اور میرا خاندان کیا حیثیت رکھتا ہے کہ تُو نے مجھے تکیہاں پہنچایا
ہے؟ 19 اور رباےاب قادرِ مطلق، تُو مجھے اَور بھی یادہ ز عطا کرنے کو ہے، کیونکہ تُو نے اپنے خادم کے
گھرانے مستقبلکے بارےکے میں بھی وعدہ کیا ہے۔ کیا تُو عام طور پر انسان ساتھکے سلوکایسا 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 مطابقکے یہ عظیم کام کر کے اپنے خادم کو اطلاع دی ہے۔

رباے22 قادرِ مطلق، تُو کتنا عظیم !ہے تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے کہ
تیرے سوا کوئی اَور نہیںخدا ہے۔ 23 دنیا میں سیکون تیریقوم اُمّت اسرائیل کی مانند ہے؟ تُو ایکاِسینے قوم
کا دےفدیہ کر اُسے غلامی سے چھڑایا اور اپنی قوم بنا لیا۔ تُو نے اسرائیل کے بڑےواسطے اور ناکہیبت کام
کر کے اپنے نام شہرتکی پھیلا 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 بنخدا گیا ہے۔ رباےچنانچہ25
قادرِ مطلق، باتجو تُو نے اپنے خادم اور اُس کے گھرانے بارےکے میں کی ہے اُسے تکابد قائم رکھ اور اپنا
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وعدہ پورا کر۔ تب26 تیرا نام تکابد مشہور رہے گا لوگاور تسلیم کریں گے الافواجربکہ اسرائیل کا ہے۔خدا
تیرےپھر خادم داؤد کا گھرانا تیرےبھی حضور قائم رہے گا۔

رباے27 الافواج، اسرائیل کے خدا، تُو نے اپنے خادم کے کان کو اِس بات کے لئے کھول دیا ہے۔ تُو
ہی نے فرمایا، تیرےمَیں’ لئے گھر تعمیر کروں اِسیصرف‘گا۔ لئے تیرے خادم یوںنے تجھ سے دعا کرنے کی
جرأت کی ہے۔ رباے28 قادرِ مطلق، تُو ہی خدا ہے، تیریاور 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 رباےتُو قادرِ مطلق برکتنے
دی اِسہے لئے تیرے خادم کا گھرانا مبارکتکابد رہے “گا۔

8
داؤد کی جنگیں

1 پھر وقتایسا آیا کہ داؤد فلستیوںنے دےشکستکو اُنہیںکر اپنے تابع کر لیا حکومتاور باگکی 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 گئے۔ یوں داؤد نے لوگوں کو
گروہوں 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 چھوٹقیدیجتنے 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 گھوڑوں100کے اُسکو نے اپنے لئے محفوظ رکھا، باقیوںجبکہ کی اُس کاٹکونچـیںنے
دیں تاکہ وہ جنگآئندہ کے لئے استعمال نہ ہو سکیں۔

دمشقجب5 باشندےاَرامیکے ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر کی مدد کرنے آئے تو داؤد نے اُن 22,000کے
ہلاکافراد کر دیئے۔ 6 پھر اُس نے دمشق کے علاقے میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں۔ اَرامی اُس کے تابع ہو
گئے اور اُسے خراج دیتے بھیجہاںرہے۔ داؤد گیا ربوہاں اُسےنے کامیابی بخشی۔ کیسونے7 ڈھالیںجو ہدد
عزر کے افسروں پاسکے تھیں اُنہیں داؤد یروشلم لے گیا۔ 8 ہدد عزر کے دو شہروں بطاہ اور بیروتی سے اُس نے
کثرت کا پیتل چھین لیا۔

حماتجب9 کے بادشاہ تُوعی کو اطلاع ملی کہ داؤد ہددنے عزر پوریکی فوج پر فتح پائی ہے 10 تو اُس نے
اپنے بیٹے یورام کو داؤد پاسکے بھیجا تاکہ اُسے سلام کہے۔ یورام نے داؤد کو ہدد عزر پر فتح کے لئے مبارک
باد دی، کیونکہ ہدد عزر تُوعی کا دشمن تھا، اور اُن کے جنگدرمیان رہی تھی۔ یورام نے داؤد کو سونے،
چاندی اور پیتل کے تحفے بھی پیش کئے۔ 11 داؤد نے یہ چیزیں رب کے لئے مخصوص کر دیں۔ جہاں بھی وہ
دوسری قوموں پر غالب آیا وہاں کی سونا چاندی اُس ربنے کے لئے مخصوص کر دی۔ یوں12 ادوم، موآب،
عمون، فلستیہ، عمالیق اور ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر رحوببن کی ربچاندیسونا پیشکو کی گئی۔



8:13سموئیل-۲ 393 13-9:12سموئیل-۲

جب13 داؤد نمکنے کی وادی میں ادومیوں پر فتح پائی تو اُس کی شہرت مزید پھیل گئی۔ جنگاُس میں
دشمن 18,000کے ہلاکافراد ہوئے۔ داؤد14 ادومنے ملـکپورےکے میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں، اور
تمام ادومی داؤد کے تابع ہو گئے۔ داؤد جہاں بھی ربجاتا اُس کی مدد کر کے اُسے فتح بخشتا۔

داؤد کے اعلٰی افسر
15 جتنی دیر داؤد پورے اسرائیل پر حکومت کرتا رہا اُتنی دیر تک اُس نے دھیان دیا کہ قوم کے ہر ایک

شخص انصافکو مل جائے۔ یوآب16 بن یاہ فوجضرو پر مقرر یہوسفطتھا۔ بن اخی لُود بادشاہ کا تھا۔خاصمشیرِ
بنصدوق17 طوباخی اور ـِکاخی مَل بن ابیاتر امام تھے۔ میرمنشیسرایاہ تھا۔ 18 ِنایاہ ب بن یہویدع داؤد خاصکے
دستے بنام کریتی و فلیتی کا کپتان تھا۔ داؤد کے بیٹے امام تھے۔

9
داؤد یونتن کے بیٹے پر مہربانی کرتا ہے

داؤددنایک1 پوچھنے ساؤلکیا”لگا، خاندانکے فردکوئیکا بچ گیا یونتنمَیںہے؟ کی اُسخاطر 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 یافتنے در کیا، کیا” ساؤل کے
خاندان کا کوئی فرد زندہ رہ گیا مَیںہے؟ اُس پر الله کی مہربانی کا اظہار کرنا چاہتا “ہوں۔ ضیبا نے کہا، یونتن”
ایککا تکاببیٹا زندہ ہے۔ وہ دونوں ٹانگوں مفلوجسے “ہے۔ داؤد4 نے پوچھا، وہ” کہاں “ہے؟ ضیبا نے
جواب دیا، وہ” لو دبار میں مکیر بن عمی ایل ہاںکے رہتا “ہے۔ داؤد5 نے ًاُسے فورا دربار میں بُلا لیا۔

یونتن6 بیٹےجسکے کا ذکر ضیبا نے کیا وہ بوستمفی اُسےجبتھا۔ داؤد کے منے سا لایا گیا تو اُس نے منہ کے
جھکبل کر اُس عزتکی کی۔ داؤد نے کہا، “!بوستمفی” اُس جوابنے دیا، آپجی،” کا خادم حاضر
“ہے۔ 7 داؤد بولا، ڈریں” مت۔ آج مَیں آپ باپکے یونتن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر آپکے پر اپنی مہربانی
کا اظہار کرنا چاہتا ابہوں۔ !سنیں آپمَیں آپکو کے دادا ساؤل کی تمام واپسزمینیں کر دیتا ہوں۔ اِس کے
علاوہ مَیں چاہتا ہوں آپکہ میرےروزانہ ساتھ کھانا کھایا “کریں۔

بوستمفی8 نے جھکدوبارہ کر بادشاہ کی تعظیم کی، مَیں” ہوںکون آپکہ مجھ جیسے مُردہ ُکتے پر دھیان
دے ایسیکر مہربانی “!فرمائیں داؤد9 ساؤلنے کے پرانے ملازم ضیبا کو بُلا کر ہدایتاُسے دی، مَیں” آپنے
مالـککے کے پوتے کو ساؤل اور اُس کے خاندان کی تمام دیدےملـکیت ہے۔ آپاب10 کی ذمہ داری یہ
ہے آپکہ اپنے بیٹوں اور نوکروں کے ساتھ اُس کے کھیتوں کو سنبھالیں تاکہ اُس کا خاندان زمینوں کی پیداوار
سے گزارہ کر لیکنسکے۔ بوستمفی یہاںخود رہ میرےکر بیٹوں میرےطرحکی ساتھ کھانا “گا۔کرےکھایا
ضیبا) کے 15 بیٹے اور 20 نوکر ۔(تھے

11 ضیبا جوابنے دیا، مَیں” آپ خدمتکی میں حاضر ہوں۔ جو بھی آپحکم دیں گے مَیں کرنے کے لئے
تیار “ہوں۔ 12-13 اُس دن سے ضیبا کے گھرانے کے تمام افراد مفی بوست کے ملازم ہو گئے۔ مفی بوست خود
جو دونوں ٹانگوں مفلوجسے تھا یروشلم رہائشمیں پذیر ہوا اور روزانہ داؤد بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ اُس
ایککا چھوٹا بیٹا جستھا کا نام میکا تھا۔
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10
عمونی داؤد کی بےعزتی کرتے ہیں

کچھ1 دیر بعدکے عمونیوں کا فوتبادشاہ ہوا، اور اُس کا بیٹا تختحنون نشین ہوا۔ داؤد2 نے سوچا، ناحس”
نے ہمیشہ مجھ پر مہربانی کی تھی، اِس لئے اب مَیں بھی اُس کے بیٹے حنون پر مہربانی کروں “گا۔ اُس باپنے کی
وفات افسوسکا کرنے کے لئے حنون پاسکے وفد بھیجا۔
جبلیکن داؤد کے سفیر عمونیوں کے دربار میں پہنچ گئے 3 تو ملـکاُس بزرگکے حنون بادشاہ کانکے میں

منفی باتیں بھرنے لـگے، کیا” داؤد نے اِن آدمیوں کو واقعی صرف اِس لئے بھیجا ہے کہ افسوسوہ کر آپکے
باپکے کا احترام کریں؟ ہرگز !نہیں صرفیہ بہانہ اصلہے۔ میں جاسوسیہ ہیں ہمارےجو الحکومتدار کے
بارے میں معلومات حاصل کرنا ہتے چا ہیں تاکہ اُس پر قبضہ کر “سکیں۔ 4 چنانچہ حنون نے داؤد کے آدمیوں
کو پکڑوا کر اُن کی داڑھیوں کا آدھا حصہ منڈوا دیا اور اُن لباسکے کو کمر سے لے کاٹتکپاؤںکر کر اُتروایا۔
حالتاِسی میں بادشاہ نے اُنہیں فارغ کر دیا۔

داؤدجب5 کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے اپنے قاصدوں کو اُن سے ملنے کے لئے بھیجا تاکہ اُنہیں بتائیں، یریحو”
میں اُس ٹھہرےتکوقت رہیں آپتکجب کی داڑھیاں دوبارہ بحال نہ ہو “جائیں۔ کیونکہ وہ اپنی داڑھیوں
کی وجہ بڑیسے محسوسشرمندگی کر رہے تھے۔

عمونیوں جنگسے
عمونیوں6 خوبکو معلوم تھا کہ اِس حرکت سے ہم داؤد کے دشمن بن گئے ہیں۔ اِس لئے اُنہوں نے کرائے

پر کئی جگہوں سے فوجی طلب کئے۔ بیت رحوب اور ضوباہ کے 20,000 اَرامی پیادہ سپاہی، معکہ کا بادشاہ
سمیتفوجیوں1,000 اور طوبملـِک کے 12,000 سپاہی اُن کی مدد کرنے آئے۔ داؤدجب7 کو اِس کا علم
ہوا تو اُس یوآبنے پوریکو فوج کے ساتھ 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 اَرامی اتحادی ضوباہ رحوباور ملـِک
طوب اور معکہ سمیتمردوںکے کچھ فاصلے پر کھلے میدان کھڑےمیں ہو گئے۔

یوآبجب9 نے جان لیا کہ منے سا اور پیچھے طرفدونوں سے حملے کا خطرہ ہے تو اُس نے اپنی فوج کو دو
میںحصوں تقسیم کر سبدیا۔ اچھےسے فوجیوں ساتھکے وہ خود شام سپاہیوںکے سے لڑنے کے لئے تیار ہوا۔
باقی10 آدمیوں کو اُس نے اپنے بھائی ابی شے کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عمونیوں سے لڑیں۔ دوسرےایک11 سے
الـگ ہونے سے پہلے یوآب نے ابی شے سے کہا، اگر” شام کے فوجی مجھ پر غالب آنے لـگیں پاسمیرےتو آ کر
میری مدد کرنا۔ لیکن آپاگر عمونیوں پر قابو نہ پا سکیں تو مَیں آ آپکر کی مدد کروں گا۔ 12 حوصلہ !رکھیں ہم
دلیری سے اپنی قوم اور اپنے خدا شہروںکے کے لئے لڑیں۔ رباور وہ کچھ دےہونے اُسجو 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
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شامجب15 فوجیوںکے شکستکو کی بےعزتی احساسکا ہوا تو وہ دوبارہ جمع ہو گئے۔ ہدد16 عزر نے
یائے در فرات کے پار مسوپتامیہ میں آباد اَرامیوں کو بُلایا تاکہ وہ اُس کی مدد کریں۔ پھر سب حلام پہنچ گئے۔
ہدد عزر کی فوج پر مقرر سوبکافسر اُن کی راہنمائی کر رہا تھا۔ جب17 داؤد کو خبر ملی تو اُس نے اسرائیل
کے تمام لڑنے قابلکے آدمیوں کو جمع کیا اور یائے در یردن کو پار کر کے پہنچحلام گیا۔ شام صففوجیکے آرا
ہو کر اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنے لـگے۔ لیکن18 اُنہیں مانشکستدوبارہ کر فرار ہونا پڑا۔ اِس دفعہ اُن 700کے
رتھ بانوں کے علاوہ 40,000 پیادہ ہلاکسپاہی ہوئے۔ داؤد نے فوج کے سوبککمانڈر کو اِتنا زخمی کر دیا
کہ وہ جنگمیداِن ہلاکمیں ہو گیا۔

19 جو اَرامی بادشاہ پہلے ہدد عزر کے تابع تھے اُنہوں ابنے ہار مان کر اسرائیلیوں صلحسے کر لی اور اُن کے
تابع ہو گئے۔ وقتاُس اَرامیوںسے نے عمونیوں کی مدد کرنے کی جرأتپھر نہ کی۔

11
داؤد اور بت سبع

بہار1 کا موسم آ گیا، جنگبادشاہجبوقتوہ کے لئے نکلتے ہیں۔ داؤد بادشاہ بھینے اپنے فوجیوں کو لڑنے
کے لئے بھیج یوآبدیا۔ کی راہنمائی میں اُس افسرکے اور پوری فوج عمونیوں سے لڑنے کے لئے روانہ ہوئے۔ وہ
دشمن کو تباہ کر کے الحکومتدار ربّہ کا محاصرہ کرنے لـگے۔ داؤد خود یروشلم میں رہا۔

ایک2 دن وہ دوپہر وقتکے سو گیا۔ جب شام جاگوقتکے اُٹھا تو محل چھتکی پرٹہلنے اچانکلگا۔ اُس
کی ایکنظر عورت پر پڑی جو اپنے صحن میں نہا رہی تھی۔ عورت نہایت صورتخوب تھی۔ 3 داؤد نے کسی
کو اُس بارےکے معلوماتمیں حاصل کرنے کے لئے بھیج واپسدیا۔ آ کر اُس نے اطلاع دی، عورت” کا نام
بت سبع ہے۔ وہ اِلی عام کی بیٹی اور یاہ اُور ِحتّی کی بیوی “ہے۔ تب4 داؤد نے قاصدوں کو بت سبع پاسکے
بھیجا تاکہ اُسے محل میں عورتآئیں۔لے آئی تو داؤد اُس ہمسے 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 تاکہ عورت
صافپاکدوبارہ ہو ۔(جائے

کچھ5 دیر بعدکے اُسے معلوم ہوا کہ میرا بھاریپاؤں ہو گیا اُسہے۔ داؤدنے اطلاعکو میرا”دی، بھاریپاؤں
ہو گیا “ہے۔ یہ6 سنتے ہی داؤد یوآبنے کو پیغام بھیجا، یاہ” اُور ِحتّی پاسمیرےکو بھیج یوآب“!دیں نے اُسے
بھیج دیا۔ جب7 یاہ اُور دربار میں پہنچا تو داؤد نے اُس یوآبسے اور فوج کا حال معلوم کیا اور پوچھا جنگکہ
چلطرحکس رہی ہے؟

8 پھر اُس نے یاہ اُور کو بتایا، اب” اپنے گھر جائیں اور پاؤں دھو کر آرام “کریں۔ یاہ اُور ابھی محل سے دُور نہیں
گیا تھا ایککہ ملازم نے اُس بھاگپیچھےکے کر اُسے بادشاہ طرفکی سے تحفہ دیا۔ لیکن9 یاہ اُور اپنے گھر نہ
گیا راتبلـکہ کے لئے بادشاہ محافظوںکے کے ساتھ ٹھہرا رہا محلجو دروازےکے پاسکے سوتے تھے۔

10 داؤد کو اِس بات کا پتا چلا تو اُس نے اگلے دن اُسے دوبارہ بُلایا۔ اُس نے پوچھا، کیا” بات آپہے؟ تو
بڑی دُور سے آئے آپہیں۔ اپنے کیوںگھر نہ “گئے؟ 11 یاہ اُور جوابنے دیا، عہد” صندوقکا اور اسرائیل اور
یہوداہ کے فوجی یوں جھونپڑ میں رہ رہے یوآبہیں۔ اور بادشاہ افسرکے بھی میدانکھلے ٹھہرےمیں ہوئے ہیں
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تو مناسبکیا ہے مَیںکہ اپنے گھر جا کر آرام پیوںکھاؤںسے اور بیویاپنی ہمسے بستر ہو جاؤں؟ ہرگز آپ!نہیں
حیاتکی کی قَسم، مَیں کبھی ایسا نہیں کروں “گا۔

داؤد12 اُسےنے ایک”کہا، اَور یہاںدن ٹھہریں۔ آپمَیںکل واپسکو “گا۔دوںجانے چنانچہ یاہ ایکاُور
اَور دن یروشلم میں ٹھہرا رہا۔

شام13 وقتکے داؤد نے اُسے کھانے دعوتکی دی۔ اُس نے اُسے 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 لـکھخطکو کر یاہ اُور کے ہاتھ بھیج دیا۔ اُس15 میں لـکھا تھا، یاہ” اُور کو

سب سے اگلی صف میں کھڑا کریں، جہاں لڑائی سب سختسے ہوتی ہے۔ اچانکپھر پیچھے ہٹطرفکی کر
اُسے چھوڑ دیں تاکہ دشمن اُسے مار “دے۔

16 یہ پڑھ کر یوآب نے یاہ اُور ایککو ایسی جگہ پر کھڑا کیا جس بارےکے میں اُسے علم تھا کہ دشمن کے
سب زبردستسے فوجی وہاں لڑتے ہیں۔ عمونیوںجب17 نے شہر نکلسے کر اُن پر حملہ کیا تو کچھ اسرائیلی شہید
ہوئے۔ یاہ اُور ِحتّی بھی اُن میں شامل تھا۔

یوآب18 لڑائینے رپورٹپوریکی بھیج دی۔ داؤد19 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
گئے؟کیوںقریب آپکیا معلومکو نہ تھا فصیلدشمنکہ سے تیر چلائیں گے؟ 21 آپکیا یادکو نہیں کہ قدیم زمانے
میں جدعون کے بیٹے ـِکابی مَل کے ساتھ کیا تیبضہوا؟ شہر ایکمیں عورت ہی نے اُسے مار ڈالا۔ اور وجہ یہ
تھی کہ وہ قلعے کے اِتنے قریب آ گیا تھا عورتکہ دیوار پر سے چکّی کا اوپر پاٹکا اُس پھینکپر سکی۔ شہر کی
فصیل کے اِس قریبقدر لڑنے کی ضرورتکیا ‘تھی؟ اگر آپبادشاہ پر الزاماتایسے لگائیں جوابتو بسمیں اِتنا
ہی کہہ دینا، یاہ’ اُور ِحتّی بھی مارا گیا “۔‘ہے

قاصد22 روانہ جبہوا۔ یروشلم پہنچا تو اُس نے داؤد یوآبکو کا پورا پیغام سنا دیا، دشمن”23 ہم سے یادہ ز
طاقت ور تھے۔ وہ شہر نکلسے میدانکھلےکر میں ہم ٹوٹپر لیکنپڑے۔ ہم نے اُن کا یوںسامنا کیا کہ پیچھےوہ
ہٹ گئے، بلـکہ ہم نے اُن تعاقبکا شہر تکدروازےکے کیا۔ افسوسلیکن24 کہ پھر کچھ تیرانداز ہم پر فصیل پر
سے تیر برسانے آپلـگے۔ کچھکے کھیتخادم آئے اور یاہ اُور ِحتّی بھی اُن میں شامل “ہے۔ داؤد25 جوابنے
دیا، یوآب” کو بتا دینا کہ یہ آپمعاملہ ہمتکو ہارنے نہ جنگدے۔ تو ایسی ہی ہوتی کبھیہے۔ کوئی یہاں
تلوار کا لقمہ ہو جاتا کبھیہے، پورےوہاں۔ عزم کے ساتھ شہر جاریجنگسے رکھ کر اُسے تباہ کر دیں۔ یہ
کہہ یوآبکر 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
نے اُسے اپنے گھر بُلا کر اُس شادیسے کر لی۔ پھر اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔
لیکن داؤد کی ربحرکتیہ نہایتکو بُری لـگی۔

12
ناتن داؤد کو مجرم ٹھہراتا ہے
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رب1 ناتننے نبی کو داؤد پاسکے بھیج دیا۔ بادشاہ پاسکے پہنچ کر وہ کہنے لگا، کسی” شہر میں دو آدمی
ہتے ر ایکتھے۔ 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 پرورشکی کرتا رہا، اور وہ گھر
میں اُس کے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی۔ وہ اُس پلیٹکی سے کھاتی، اُس کے پیالے سے پیتی اور رات
کو اُس بازوؤںکے میں سو غرضجاتی۔ بھیڑ غریب کے لئے بیٹی حیثیتسیکی رکھتی تھی۔ ایک4 دن امیر کے
ہاں مہمان آیا۔ جب اُس کے لئے کھانا پکانا تھا تو امیر کا دل نہیں کرتا تھا کہ اپنے یوڑ ر میں سے کسی جانور کو
ذبح کرے، اِس لئے اُس غریبنے آدمی سے اُس کی ننھی سی بھیڑ لے کر اُسے مہمان کے لئے تیار “کیا۔

یہ5 سن کر داؤد کو بڑا غصہ آیا۔ وہ حیاتکیرب”پکارا، کی آدمیجسقَسم، نے یہ کیا وہ موتسزائے کے
لائق ہے۔ 6 لازم ہے کہ وہ بھیڑ کی بچی غریبعوضکے کو بھیڑ کے چار بچے دے۔ یہی اُس مناسبکی سزا
ہے، کیونکہ اُس حرکتایسینے کر غریبکے ترسپر نہ “کھایا۔

ناتن7 نے داؤد سے کہا، آپ” ہی وہ آدمی اسرائیلرب!ہیں کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ نے تجھے مسح کر کے
اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا، اور مَیں ہی نے تجھے ساؤل محفوظسے رکھا۔ ساؤل8 کا گھرانا اُس کی یوں بیو سمیت
مَیں نے دےتجھے دیا۔ ہاں، پورا اسرائیل اور یہوداہ تیرےبھی تحت آ گئے ہیں۔ اور اگر تیرےیہ لئے کم ہوتا تو
مَیں تجھے مزید دینے کے لئے بھی تیار ہوتا۔ اب9 مجھے بتا کہ تُو میرینے مرضی کو حقیر جان کر ایسی حرکت
کیکیوں نفرتمجھےسےجسہے ہے؟ تُو نے یاہ اُور ِحتّی قتلکو کروا اُسکے بیویکی چھینکو لیا ہاں،ہے۔
تُو قاتل ہے، کیونکہ تُو نے حکم دیا کہ یاہ اُور کو عمونیوں سے لڑتے لڑتے مروانا ہے۔ 10 چونکہ تُو نے مجھے حقیر
جان کر یاہ اُور ِحتّی بیویکی کو اُس سے چھین 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 کو تجھ چھینسے تیرےکر قریب کے آدمی کے حوالے کر دوں گا، اور وہ علانیہ اُن سے
ہم بستر ہو گا۔ 12 تُو نے چپکے سے گناہ کیا، لیکن جو کچھ مَیں جواب میں ہونے دوں گا وہ علانیہ پورےاور
اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے ہو “۔‘گا

تب13 داؤد نے اقرار کیا، مَیں” ربنے کا گناہ کیا “ہے۔ ناتن 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

پھر رب 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 بزرگکے اُس کے ارد کھڑےگرد
کوشش کرتے رہے کہ فرشوہ سے اُٹھ جائے، لیکن بےفائدہ۔ وہ اُن کے ساتھ کھانے کے لئے بھی تیار نہیں
تھا۔

ساتویں18 دن بیٹا فوت ہو گیا۔ داؤد کے ملازموں نے اُسے خبر پہنچانے جرأتکی نہ کی، کیونکہ اُنہوں نے
سوچا، بچہجب” ابھی زندہ تھا تو ہم نے اُسے سمجھانے کوششکی لیکنکی، اُس ایکہمارینے بھی نہ سنی۔
اب اگر بچے موتکی کی خبر دیں تو خطرہ ہے کہ وہ کوئی نقصان دہ قدم “اُٹھائے۔
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لیکن19 داؤد نے دیکھا کہ ملازم دھیمی آواز دوسرےایکمیں باتسے کر ہیں۔رہے اُس نے کیا”پوچھا،
بیٹا مر گیا اُنہوں“ہے؟ جوابنے دیا، جی،” وہ مر گیا “ہے۔

20 یہ سن کر فرشداؤد پر سے اُٹھ گیا۔ وہ نہایا اور جسم کو تیلخوشبودار سے مَل پہنکپڑےصافکر لئے۔
پھر اُس ربنے کے گھر میں جا کر اُس پرستشکی کی۔ اِس کے بعد وہ محل میں واپس 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 رہے ہیں۔ کیا وجہ “ہے؟ داؤد22 جوابنے دیا، تکجب”
بچہ زندہ تھا تو مَیں روزہ رکھ کر روتا رہا۔ خیال یہ تھا کہ شاید رب مجھ پر رحم کر کے اُسے زندہ چھوڑ دے۔
لیکن23 جب وہ کوچ کر گیا ہے تو اب روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ کیا مَیں اِس سے اُسے واپس لا سکتا ہوں؟ ہرگز
ایک!نہیں دن مَیں خود ہی اُس پاسکے پہنچوں گا۔ لیکن اُس کا واپسپاسمیرےیہاں آنا ناممکن “ہے۔

24 پھر داؤد نے اپنی بیوی بت سبع پاسکے جا کر اُسے تسلی دی اور اُس سے ہم بستر ہوا۔ تب اُس ایککے
اَور بیٹا پیدا ہوا۔ داؤد اُسنے کا نام سلیمان یعنی امن پسند رکھا۔ یہ رببچہ کو پیارا تھا، اِس25 لئے اُس ناتننے
نبی معرفتکی اطلاع دی کہ اُس کا نام یدیدیاہ یعنی رب’ کو ‘پیارا رکھا جائے۔

ربّہ شہر پر فتح
یوآبتکاب26 عمونی دار الحکومت ربّہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ پھر وہ شہر ایککے حصے بنام شاہی’

‘شہر پر قبضہ کرنے کامیابمیں ہو گیا۔ اُس27 نے داؤد کو اطلاع دی، مَیں” نے ربّہ پر حملہ کر اُسکے جگہ پر
قبضہ کر لیا ہے جہاں پانی یابدست ہے۔ 28 ابچنانچہ 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 پہنچا۔ جب 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 قیمتبیشایکمیں جوہر جڑا ہوا تھا۔ داؤد نے شہر بہتسے سا لُوٹا مالہوا لے کر اُس31 کے
باشندوں کو غلام بنا لیا۔ اُنہیں پتھر کاٹنے کی یاں، آر لوہے کی کدالیں اور یاں کلہاڑ دی گئیں تاکہ وہ مزدوری
کریں اور بھٹوں پر کام کریں۔ سلوکیہی باقی عمونی شہروں باشندوںکے کے ساتھ بھی کیا گیا۔
جنگ کے اختتام پر پوریداؤد فوج کے ساتھ لوٹیروشلم آیا۔

13
تمر دریعصمتکی

داؤد1 کے بیٹے ابی سلوم بہنصورتخوبکی جستھی کا نام تمر تھا۔ اُس کا سوتیلا بھائی امنون تمر سے شدید
محبت 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 دوستایککا جستھا کا یوندبنام تھا۔ وہ داؤد بھائیکے ِسمعہ کا بیٹا تھا اور بڑا ذہین تھا۔ اُس4 نے
امنون سے پوچھا، بادشاہ” کے بیٹے، کیا مسئلہ ہے؟ روز بہ آپروز 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 کرتا “ہوں۔ یوندب5 نے
دوستاپنے کو مشورہ دیا، بستر” پر لیٹ جائیں اور ایسا ظاہر کریں یا گو بیمار آپجبہیں۔ کے آپوالد کا حال



13:6سموئیل-۲ 399 13:24سموئیل-۲

پوچھنے آئیں گے تو اُن درخواستسے کرنا، میری’ بہن تمر آ کر مجھے مریضوں کا کھانا کھلائے۔ میرےوہ منے سا
کھانا کرےتیار تاکہ مَیں اُسے دیکھ کر اُس کے ہاتھ سے کھانا “۔‘کھاؤں

امنونچنانچہ6 بسترنے لیٹپر کر بیمار ہونے بہانہکا بادشاہجبکیا۔ اُس حالکا پوچھنے آیا تو امنون گزارشنے
کی، میری” بہن پاسمیرےتمر آئے میرےاور منے سا مریضوں کا کھانا بنا کر مجھے اپنے ہاتھ سے “کھلائے۔

7 داؤد نے تمر کو اطلاع دی، آپ” کا بھائی امنون بیمار ہے۔ اُس پاسکے جا کر اُس کے لئے مریضوں کا
کھانا تیار “کریں۔ 8 تمر نے امنون پاسکے آ کر اُس کی موجودگی میں میدہ گوندھا اور کھانا تیار کر کے پکایا۔
امنون بستر پر لیٹا اُسے دیکھتا رہا۔ پککھاناجب9 گیا تو تمر اُسےنے امنون پاسکے لا پیشکر 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 لے آئیں تاکہ مَیں آپ کے ہاتھ 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 میرےبہن، ساتھ ہم بستر “!ہو
12 وہ پکاری، میرےنہیں،” !بھائی میری عصمت دری نہ کریں۔ ایسا عمل اسرائیل میں منع ہے۔ ایسی بےدین
متحرکت !کرنا 13 اور ایسی بےحرمتی کے بعد مَیں کہاں جاؤں؟ آپتکجہاں کا تعلق ہے اسرائیل میں آپ
بُریکی طرح بدنامی ہو جائے گی، سمجھیںسباور گے نہایتآپکہ شریر آدمی آپہیں۔ بادشاہ باتسے کیوں
نہیں ًکرتے؟ یقینا آپوہ کو مجھ 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 سے محبتشدید کرتا تھا، ابلیکن
وہ اِس بڑھسے کر اُس نفرتسے کرنے لگا۔ اُس نے حکم دیا، اُٹھ،” دفع ہو “!جا 16 تمر التماسنے کی، ہائے،”
متایسا کرنا۔ آپاگر مجھے نکالیں گے تو یہ پہلے گناہ سے یادہ ز سنگین جرم ہو لیکن“گا۔ امنون اُس کی سننے کے
لئے تیار نہ تھا۔ اُس17 نے اپنے نوکر بُلاکو کر حکم عورتاِس”دیا، یہاںکو نکالسے دو اور اِس پیچھےکے دروازہ
بند کر کنڈیکے “!لگاؤ 18 نوکر تمر کو باہر لے گیا اور پھر اُس پیچھےکے دروازہ بند کر کنڈیکے لگا دی۔
ایکتمر لمبے بازوؤں فراکوالا پہنے ہوئے تھی۔ بادشاہ کی تمام کنواری بیٹیاں لباسیہی پہنا کرتی تھیں۔ بڑی19

رنجش کے عالم میں اُس نے اپنا لباسیہ پھاڑ کر سراپنے پر لی۔ڈالراکھ پھر اپنا سرہاتھ پر رکھ کر وہ چلّاتیچیختی
وہاں سے چلی گئی۔ جب20 گھر پہنچ گئی تو ابی سلوم نے اُس سے پوچھا، میری” بہن، کیا امنون آپنے سے
یادتی ز کی خاموشابہے؟ ہو جائیں۔ وہ آپتو کا بھائی ہے۔ اِس معاملے کو حد سے یادہ اہمیتز مت “دینا۔
وقتاُس سے تمر اکیلی ہی اپنے بھائی ابی سلوم کے گھر میں رہی۔

داؤدجب21 اِسکو واقعے کی خبر ملی تو سختاُسے آیا۔غصہ ابی22 سلوم امنوننے ایکسے باتبھی نہ کی۔
نہ اُس نے اُس پر کوئی الزام لگایا، نہ باتاچھیکوئی کی، کیونکہ تمر دریعصمتکی کی وجہ سے وہ اپنے بھائی
نفرتسختسے کرنے لگا تھا۔

ابی سلوم کا انتقام
ابیگئے۔گزرسالدو23 بھیڑیںکیسلوم افرائیم قریبکے بعلکے گئیںلائیمیںحصور تاکہ اُن کترےبالکے

جائیں۔ اِس موقع پر ابی سلوم بادشاہنے تمامکے بیٹوں دیدعوتکو کہ شریکمیںضیافتوہاںوہ ہوں۔ وہ24
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داؤد بادشاہ پاسکے بھی گیا اور کہا، اِن” دنوں میں مَیں اپنی بھیڑوں کے بال کترا رہا ہوں۔ بادشاہ اور اُن کے
افسروں کو میرےبھی خوشیساتھ منانے دعوتکی “ہے۔

لیکن25 داؤد نے انکار کیا، میرےنہیں،” بیٹے، سبہم تو نہیں آ سکتے۔ آپلوگاِتنے کے لئے بوجھ باعثکا
بن جائیں “گے۔ ابی سلوم بہت اصرار کرتا رہا، لیکن داؤد دعوتنے کو قبول نہ کیا بلـکہ اُسے برکت دے کر
رُخصت کرنا چاہتا تھا۔

26 آخرکار ابی سلوم درخواستنے کی، ہمارےآپاگر” ساتھ جا نہ سکیں تو پھر کم از میرےکم بھائی امنون
کو آنے “دیں۔ بادشاہ نے پوچھا، خاص” کر امنون کو “کیوں؟ لیکن27 ابی سلوم اِتنا زور دیتا رہا کہ داؤد نے
امنون کو باقی سمیتبیٹوں بعل حصور جانے دےاجازتکی دی۔

ضیافت28 پہلےسے ابی سلوم نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، امنونجب!سنیں” َمے پی پی خوشکر ہو جائے
گا تو آپمَیں امنونکو کو مارنے کا دوںحکم گا۔ آپپھر کو اُسے مار ڈالنا ڈریںہے۔ مت، کیونکہ مَیں ہی نے
آپ 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 اپنے
خچروں پر سوار ہوئے بھاگاور گئے۔ 30 وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ افواہ تکداؤد پہنچی، ابی” سلوم آپنے
کے تمام بیٹوں قتلکو کر دیا ایکہے۔ بھی نہیں “بچا۔

31 بادشاہ اُٹھا اور کپڑےاپنے پھاڑ فرشکر لیٹپر گیا۔ اُس درباریکے بھی دُکھ میں کپڑےاپنے پھاڑ پھاڑ کر
اُس کھڑےپاسکے رہے۔ 32 پھر داؤد کا بھتیجا یوندب بول اُٹھا، میرے” آقا، آپ نہ سوچیں کہ اُنہوں نے تمام
شہزادوں کو مار ڈالا امنونصرفہے۔ مر گیا ہو گا، اُسسےجبکیونکہ نے تمر دریعصمتکی وقتاُسکی
ابیسے سلوم کا یہی ارادہ تھا۔ 33 لہٰذا اِس خبر کو اہمیتاِتنی نہ دیں کہ تمام ہلاکبیٹے ہوئے امنونصرفہیں۔
مر گیا ہو “گا۔

34 اِتنے میں ابی سلوم فرار ہو گیا تھا۔ پھر یروشلم کی فصیل پہرےکھڑےپر دار اچانکنے دیکھا مغربکہ
سے لوگوں کا بڑا گروہ شہر طرفکی بڑھ رہا ہے۔ وہ پہاڑی کے دامن میں چلے آ رہے تھے۔ یوندبتب35 نے
بادشاہ سے لو،”کہا، بادشاہ کے بیٹے آ رہے آپطرحجسہیں، خادمکے نے “تھا۔کہا ابھیوہ36 باتاپنی ختم
کر ہی رہا تھا شہزادےکہ اندر آئے خوباور رو پڑے۔ بادشاہ اور اُس کے افسر بھی رونے لـگے۔

داؤد37 بڑی تکدیر امنون کا ماتم کرتا رہا۔ لیکن ابی سلوم نے فرار ہو کر جسور کے بادشاہ تلمی بن عمی ہود
پاسکے پناہ لی جو اُس کا نانا تھا۔ وہاں38 وہ تین تکسال رہا۔ 39 وقتایکپھر آ گیا کہ داؤد کا امنون کے لئے
دُکھ دُور ہو گیا، اور اُس کا ابی سلوم پر غصہ تھم گیا۔

14
یوآب ابی سلوم سفارشکی کرتا ہے

یوآب1 بن یاہ ضرو کو معلوم ہوا کہ بادشاہ اپنے بیٹے ابی سلوم کو چاہتا ہے، اِس2 لئے اُس نے تقوع ایکسے
دانش عورتمند کو بُلایا۔ یوآب نے اُسے ہدایت دی، ماتم” روپکا بھریں آپجیسے 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 لفظکو بہ لفظ وہ کچھ سکھایا جو اُسے بادشاہ کو بتانا تھا۔
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داؤد4 میںدربارکے آ عورتکر نے اوندھے التماسکرجھکمنہ میریبادشاہ،اے”کی، داؤد5“!کریںمدد
یافتنے در کیا”کیا، مسئلہ عورت“ہے؟ جوابنے مَیں”دیا، بیوہ ہوں، میرا فوتشوہر ہو گیا ہے۔ میرےاور6
دو بیٹے ایکتھے۔ دن وہ دوسرےایکمیںکھیتباہر اُلجھسے پڑے۔ اور نہیںموجودکوئیچونکہ تھا دونوںجو
الـگکو کرتا اِس لئے ایک دوسرےنے کو مار ڈالا۔ 7 اُس وقت سے پورا میرےکنبہ خلاف اُٹھ کھڑا ہوا
ہے۔ وہ تقاضا کرتے ہیں کہ مَیں اپنے بیٹے کو اُن کے حوالے کروں۔ وہ کہتے ہیں، اُس’ نے اپنے بھائی کو مار
دیا اِسہے، لئے ہم بدلے میں اُسے موتسزائے دیں وارثطرحاِسگے۔ بھی نہیں رہے یوں‘گا۔ میریوہ اُمید
آخریکی کرن کو ختم کرنا ہتے چا ہیں۔ کیونکہ اگر میرا یہ بیٹا بھی مر جائے میرےتو 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۔

عورتلیکن9 گزارشنے کی، اے” بادشاہ، ڈر ہے لوگکہ پھر بھی مجھے مجرم ٹھہرائیں گے میرےاگر بیٹے
کو سزائے موت نہ دی آپجائے۔ پر تو وہ الزام نہیں لگائیں “گے۔ 10 داؤد نے اصرار کیا، اگر” آپکوئی کو
کرےتنگ تو پاسمیرےاُسے لے آئیں۔ پھر وہ آئندہ آپ کو نہیں ستائے “!گا عورت11 کو تسلی نہ ہوئی۔ اُس
گزارشنے کی، بادشاہ،اے” براہِ ربکرم اپنے خدا قَسمکی کھائیں کسیآپکہ موتبھیکو کا بدلہ نہیں لینے
دیں گے۔ ورنہ نقصان میں اضافہ ہو گا اور میرا دوسرا بیٹا ہلاکبھی ہو جائے “گا۔ داؤد جوابنے دیا، رب”
حیاتکی کی آپقَسم، کے بیٹے ایککا بال بھی بیکا نہیں ہو “گا۔

12 باتاصلعورتپھر پر آ گئی، میرے” آقا، براہِ کرم اپنی خادمہ ایککو باتاَور کرنے اجازتکی “دیں۔
بادشاہ بولا، کریں” “بات۔ عورتتب13 نے کہا، آپ” کیوںخود الله کی قوم خلافکے ایسا ارادہ رکھتے ہیں
آپجسے ابھینے ابھی غلط قرار دیا آپہے؟ خودنے فرمایا ہے کہ ٹھیکیہ نہیں، اور آپیوں نے آپاپنے کو
ہی مجرم ٹھہرایا ہے۔ آپکیونکہ نے اپنے بیٹے کو رد کر کے اُسے واپس آنے نہیں دیا۔ بےشک14 سبہم کو
وقتکسی مرنا ہے۔ سبہم زمین 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 ہے جن کے
یعے ذر بھیشخصمردود اُس واپسپاسکے آ سکے اور اُس سے دُور نہ رہے۔ اے15 میرےبادشاہ آقا، مَیں اِس
وقت اِس لئے آپ کے حضور آئی ہوں لوگمیرےکہ مجھے ڈرانے کوششکی کر رہے ہیں۔ مَیں نے سوچا،
مَیں بادشاہ باتسے کرنے کروںجرأتکی گی، شاید میریوہ سنیں اور16 مجھے اُس آدمی بچائیںسے مجھےجو اور
میرے بیٹے کو اُس موروثی زمین سے محروم رکھنا چاہتا ہے جو الله ہے۔دیدےہمیںنے خیال17 یہ تھا کہ اگر
بادشاہ معاملہ حل کر دیں تو پھر مجھے دوبارہ سکون ملے گا، آپکیونکہ اچھی اور بُری باتوں کا امتیاز کرنے میں
الله کے فرشتے جیسے آپربہیں۔ کا آپخدا ساتھکے “ہو۔

18 یہ سب کچھ سن کر داؤد بول اُٹھا، اب” مجھے ایک بات بتائیں۔ اِس کا صحیح جواب “دیں۔ عورت نے
جواب دیا، میرےجی” آقا، بات “فرمایئے۔ داؤد نے پوچھا، کیا” یوآب آپنے سے یہ کام “کروایا؟ عورت19
بادشاہ”پکاری، کیحیاتکی قَسم، میرےبھیکچھجو آقا فرماتے ہیں وہ نشانے لـگپر جاتا خواہہے، بندہ بائیں
یا طرفدائیں ہٹنے کیوںکوششکی نہ کرے۔ جی آپہاں، کے یوآبخادم آپمجھےنے کے بھیجحضور دیا۔
اُس نے لفظمجھے بہ سبلفظ کچھ بتایا جو آپمجھے عرضکو کرنا تھا، 20 کیونکہ آپوہ کو باتیہ براہِ راست
پیشنہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرےلیکن آقا کو الله کے فرشتے کی حکمتسی حاصل ہے۔ جو کچھ ملـکبھی میں
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وقوع میں آتا ہے اُس آپکا کو پتا چل جاتا “ہے۔
ابی سلوم واپسیکی

داؤد21 یوآبنے بُلاکو اُسکر ٹھیک”کہا،سے پوریدرخواستکیآپمَیںہے، گا۔کروں میرےجائیں،
بیٹے ابی سلوم واپسکو لے “آئیں۔ یوآب22 اوندھے جھکمنہ گیا اور بولا، رب” بادشاہ میرے!دےبرکتکو
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۔ لیکن24 جب وہ یروشلم پہنچے
تو بادشاہ نے حکم دیا، اُسے” اپنے گھر میں ہنے ر اجازتکی لیکنہے، وہ کبھی مجھے نظر نہ “آئے۔ چنانچہ ابی
سلوم اپنے گھر میں دوبارہ ہنے ر لگا، لیکن بادشاہ ملاقاتکبھیسے نہ ہو سکی۔

پورے25 اسرائیل میں ابی سلوم جیسا صورتخوب آدمی نہیں تھا۔ سب اُس تعریفخاصکی کرتے تھے،
سرکیونکہ سے لے تکپاؤںکر اُس میں نقصکوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میںسال26 ایکوہ ہی مرتبہ اپنے بال کٹواتا
تھا، کیونکہ اِتنے میں اُس بالکے حد سے یادہ ز وزنی ہو اُنہیںجبتھے۔جاتے تولا جاتا تو اُن ًوزنکا تقریبا سوا دو
کلو گرام ہوتا تھا۔ ابی27 سلوم تینکے بیٹے ایکاور بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام تمر تھا اور صورتخوبنہایتوہ تھی۔

28 دو سال گزر گئے، پھر بھی ابی سلوم کو بادشاہ سے ملنے اجازتکی نہ ملی۔ 29 پھر اُس یوآبنے کو اطلاع
بھیجی کہ وہ اُس سفارشکی کرے۔ لیکن یوآب نے آنے سے انکار کیا۔ ابی سلوم نے اُسے دوبارہ بُلانے کی
کوشش کی، لیکن اِس بار یوآببھی اُس پاسکے نہ آیا۔ تب30 ابی سلوم نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، دیکھو،”
یوآب کھیتمیرےکھیتکا ملحقسے ہے، اور اُس میں َجو کی پکفصل رہی ہے۔ جاؤ، آگاُسے لگا “!دو
نوکر گئے اور ایسا ہی کیا۔

کھیتجب31 لـگآگمیں گئی تو بھاگیوآب کر ابی سلوم پاسکے آیا اور شکایت کی، آپ” کے نوکروں
کھیتمیرےنے کیوںآگکو لگائی “ہے؟ ابی32 سلوم جوابنے دیا، آپدیکھیں،” نہیں مَیںجبآئے نے
آپ کو بُلایا۔ کیونکہ مَیں چاہتا ہوں آپکہ بادشاہ پاسکے جا کر اُن سے پوچھیں کہ مجھے جسور کیوںسے لایا
گیا۔ بہتر ہوتا کہ مَیں وہیں ابرہتا۔ بادشاہ مجھ سے ملیں یا اگر وہ تکاب مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں تو مجھے
موتسزائے “دیں۔

یوآب33 نے بادشاہ پاسکے جا کر اُسے یہ پیغام پہنچایا۔ پھر داؤد نے اپنے بیٹے کو بُلایا۔ 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 بعدکے ابی سلوم رتھنے خریدےگھوڑےاور اور ساتھ محافظ50ساتھ بھی رکھے اُسجو کے آگے
آگے دوڑیں۔ 2 روزانہ وہ سویرےصبح اُٹھ کر شہر دروازےکے پر کبھیجبجاتا۔ شخصکوئی اِس مقصد سے
شہر میں داخل ہوتا کہ بادشاہ اُس کسیکے مقدمے کا کرےفیصلہ تو ابی سلوم اُس مخاطبسے ہو کر آپ”پوچھتا، کس شہر سے “ہیں؟ اگر وہ جواب دیتا، مَیں” اسرائیل کے فلاں قبیلے سے “ہوں، 3 تو ابی سلوم آپبےشک”کہتا، اِس مقدمے جیتکو سکتے ہیں، !افسوسلیکن بادشاہ کا کوئی بھی بندہ اِس پر صحیح دھیان نہیں
دے “گا۔ 4 پھر وہ بات جاری رکھتا، کاش” مَیں ملـکہی پر اعلٰی قاضی مقرر کیا گیا !ہوتا پھر لوگسب اپنے
مقدمے پیشمجھے کر سکتے اور مَیں اُن کا انصافصحیح کر “دیتا۔ 5 اور اگر قریبکوئی آ کر ابی سلوم کے منے سا
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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 نے اسرائیلیوں کے دلوں کو طرفاپنی مائل
کر لیا۔

7 یہ سلسلہ چار سال جاری ایکرہا۔ دن ابی سلوم نے داؤد باتسے کی، مجھے” حبرون جانے اجازتکی
دیجئے، کیونکہ مَیں ربنے مَنتایسیسے مانی جسہے کے لئے ضروری ہے حبرونکہ جاؤں۔ 8 جبکیونکہ
مَیں جسور میں تھا تو مَیں نے قَسم کھا کر وعدہ کیا تھا، اے’ رب، اگر تُو مجھے یروشلم واپس لائے تو مَیں حبرون
پرستشتیریمیں کروں “۔‘گا 9 بادشاہ جوابنے دیا، ٹھیک” ہے۔ سلامتی سے “جائیں۔

لیکن10 حبرون پہنچ کر ابی سلوم نے خفیہ طور پر اپنے قاصدوں کو اسرائیل کے تمام قبائلی علاقوں میں بھیج
دیا۔ جہاں بھی وہ گئے اُنہوں نے اعلان کیا، جوں” ہی نرسنگے کی آواز سبآپدےسنائی کو کہنا ہے، ابی’
سلوم حبرون میں بادشاہ بن گیا “!‘ہے ابی11 سلوم کے ساتھ 200 مہمان یروشلم سے حبرون آئے تھے۔ بےلوثوہ
تھے، اور اُنہیں اِس بارےکے میں علم ہی نہ تھا۔

حبرونجب12 میں قربانیاں چڑھائی جا رہی تھیں تو ابی سلوم داؤدنے ایککے مشیر کو بُلایا جو ِجلوہ کا ہنے ر
والا تھا۔ اُس کا نام تُفلاخی تھا۔جلونی وہ آیا اور ابی سلوم گیا۔ملساتھکے یوں ابی سلوم پیروکاروںکے میں اضافہ
ہوتا گیا اور اُس کی سازشیں زور پکڑنے لـگیں۔

داؤد یروشلم ہجرتسے کرتا ہے
ایک13 قاصد نے داؤد پاسکے پہنچ کر اُسے اطلاع دی، ابی” آپسلوم خلافکے اُٹھ کھڑا ہوا ہے، اور

تمام اسرائیل اُس کے لـگپیچھے گیا “ہے۔ 14 داؤد نے اپنے ملازموں سے کہا، آؤ،” ًہم فورا ہجرت کریں، ورنہ
ابی سلوم قبضےکے میں آ جائیں جلدیگے۔ کریں تاکہ ًہم فورا روانہ ہو سکیں، کیونکہ کرےکوششوہ گا کہ
جلدیجتنی 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 ملازموںکے جوابنے دیا، بھیجو” ہمارےفیصلہ آقا اور بادشاہ یں کر ہم حاضر
“ہیں۔

16 بادشاہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ روانہ ہوا۔ دسصرف داشتائیں محل کو لنے سنبھا کے لئے پیچھے رہ
گئیں۔ داؤدجب17 اپنے تمام لوگوں کے ساتھ 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 مخاطبسے ہوا، ہمارےآپ” ساتھ کیوں جائیں؟ نہیں، واپس چلے جائیں اور نئے
بادشاہ ساتھکے آپرہیں۔ تو غیرملـکی ہیں اور اِس لئے اسرائیل میں ہتے ر ہیں آپکہ جلاوطنکو کر دیا گیا ہے۔
آپ20 کو یہاں آئے تھوڑی دیر ہوئی ہے، تو کیا مناسب ہے آپکہ کو دوبارہ میری وجہ سے کبھی اِدھر کبھی
اُدھر گھومنا پڑے؟ کیا پتا ہے مجھےکہ کہاںکہاں جانا پڑے۔ اِس لئے واپس چلے جائیں، اور اپنے وطنوںہم کو
بھی اپنے ساتھ لے آپربجائیں۔ پر اپنی مہربانی اور وفاداری 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 کی
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طرف رُخ کیا۔ گرد و نواح کے لوگتمام بادشاہ کو اُس کے پیروکاروں سمیت روانہ ہوتے ہوئے دیکھ پھوٹکر
پھوٹ کر رونے لـگے۔

امامصدوق24 اور بھیلاویتمام داؤد ساتھکے شہر نکلسے لاویتھے۔آئے عہد چلاُٹھائےصندوقکا رہے
تھے۔ اب اُنہوں نے اُسے شہر سے باہر زمین پر رکھ دیا، اور ابیاتر وہاں قربانیاں چڑھانے لگا۔ لوگوں کے شہر سے
نکلنے پورےکے عرصے کے دوران وہ قربانیاں چڑھاتا رہا۔ 25 پھر داؤد صدوق مخاطبسے ہوا، الله” کا صندوق
شہر میں واپس لے جائیں۔ اگر رب کی نظرِ کرم مجھ پر ہوئی تو وہ کسی دن مجھے شہر میں واپس لا کر عہد کے
صندوق اور اُس سکونتکی گاہ کو دوبارہ دیکھنے گا۔دےاجازتکی لیکن26 اگر وہ فرمائے کہ تُو مجھے پسند
نہیں ہے، تو مَیں یہ برداشتبھی کرنے کے لئے تیار ہوں۔ میرےوہ ساتھ وہ کرےکچھ جو مناسباُسے لـگے۔

آپتکجہاں27 تعلقکا ہے، اپنے بیٹے معضاخی کو ساتھ لے سلامتصحیحکر شہر واپسمیں 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
ہمجہاں آسانی سے یا در کو پار کر سکیں آپوہاںگے۔ مجھے یروشلم حالاتکے بارےکے میں پیغام بھیج سکتے
ہیں۔ آپمَیں کے انتظار میں رہوں “گا۔

29 صدوقچنانچہ 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۔ سبباقی سرکے بھی ڈھانپے ہوئے
تھے، سب روتے روتے ھنے چڑ لـگے۔ 31 راستے میں داؤد کو اطلاع دی گئی، اخی” تُفل بھی ابی سلوم کے ساتھ
مل گیا “ہے۔ یہ سن کر داؤد نے دعا کی، اے” دےبخشرب، کہ اخی تُفل مشورےکے ناکام ہو “جائیں۔

32 چلتے چلتے داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں الله پرستشکی کی جاتی تھی۔ وہاں حوسی ارکی اُس سے ملنے
آیا۔ اُس کپڑےکے پھٹے ہوئے تھے، اور سر تھی۔خاکپر داؤد33 اُسنے سے میرےآپاگر”کہا، ساتھ جائیں
تو صرفآپ بوجھ باعثکا بنیں گے۔ 34 بہتر ہے لوٹآپکہ کر شہر میں جائیں اور ابی سلوم سے کہیں، اے’
بادشاہ، پہلےہوں۔حاضرمیںخدمتکیآپمَیں آپمَیں باپکے خدمتکی کرتا تھا، خدمتکیہیآپاباور
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 معضاخی اور ابیاتر کا بیٹا یونتن مجھے ہر خبر پہنچائیں گے، کیونکہ
وہ بھی شہر ٹھہرےمیں ہوئے “ہیں۔

تب37 داؤد واپسحوسیدوستکا چلا گیا۔ وہ پہنچوقتاُس ابیجبگیا سلوم یروشلم میں داخل ہو رہا تھا۔
16

ضیبا بوستمفی بارےکے جھوٹمیں بولتا ہے
داؤد1 ابھی پہاڑ کی چوٹی کچھسے آگے نکل گیا تھا کہ بوستمفی کا ملازم ضیبا اُس سے ملنے آیا۔ اُس پاسکے

دو تھےگدھے جن پر ینیں زِ کسی ہوئی تھیں۔ اُن پر 200 کشمشروٹیاں، کی 100 ٹکیاں، 100 تازہ پھل اور َمے
ایککی مشک لدی ہوئی تھی۔ 2 بادشاہ نے پوچھا، آپ” اِن چیزوں کے ساتھ کیا کرنا ہتے چا “ہیں؟ ضیبا نے
جواب دیا، گدھے” بادشاہ کے خاندان کے لئے ہیں، وہ اِن پر بیٹھ کر سفر کریں۔ روٹی اور پھل جوانوں کے لئے
ہیں، اور َمے اُن کے لئے یگستانجو ر میں چلتے تھکچلتے “جائیں۔ 3 بادشاہ سوالنے آپ”کیا، مالـکپرانےکے
کا پوتا بوستمفی کہاں “ہے؟ ضیبا نے کہا، وہ” یروشلم میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ سوچتا ہے آجکہ اسرائیلی مجھے
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بادشاہ بنا دیں گے، کیونکہ مَیں ساؤل کا پوتا “ہوں۔ 4 یہ سن کر داؤد بولا، آج” ہی مفی بوست کی تمام ملـکیت
آپ کے نام منتقل کی جاتی “!ہے ضیبا نے کہا، آپمَیں” کے منے سا اپنے گھٹنے ٹیکتا کرےربہوں۔ کہ مَیں
اپنے آقا اور بادشاہ کا منظورِ نظر “رہوں۔

ِسمعی داؤد لعنکو طعن کرتا ہے
داؤدجب5 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 افسروںکے پر پتھر بھی پھینکنے لگا، اگرچہ داؤد
کے بائیں اور دائیں ہاتھ اُس محافظکے اور بہترین فوجی چل رہے تھے۔ لعنت7 کرتے کرتے ِسمعی چیخ رہا چل،”تھا، دفع ہو !جا !بدمعاش!قاتل 8 یہ تیرا ہی قصور تھا کہ ساؤل اور اُس کا خاندان تباہ ربابہوئے۔ تجھے
جو ساؤل کی تختجگہ نشین ہو گیا ہے اِس مناسبکی دےسزا رہا ہے۔ اُس 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 ہے میرےجو آقا بادشاہ پر لعنت کرے؟ مجھے
اجازت دیں، تو مَیں جا کر اُس سرکا قلم کر “دوں۔ لیکن10 بادشاہ روکاُسےنے آپمیرا”دیا، آپاور بھائیکے
یوآب سے کیا واسطہ؟ نہیں، لعنتاُسے کرنے دیں۔ ہو سکتا ربہے نے اُسے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر ہم
کون ہیں کہ اُسے “روکیں۔ 11 پھر داؤد تمام افسروں مخاطببھیسے ہوا، جبکہ” میرا اپنا بیٹا مجھے قتل کرنے کی
کوشش کر رہا ہے تو ساؤل کا یہ رشتے دار ایسا کیوں نہ کرے؟ اِسے چھوڑ دو، ربکیونکہ اِسےنے یہ کرنے کا
حکم دیا ہے۔ مصیبتمیریربشاید12 لحاظکا کر کے ِسمعی کی برکتلعنتیں 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 وہاںگئے۔ داؤد
تازہ دم ہو گیا۔

ابی سلوم یروشلم میں
15 اِتنے میں ابی سلوم اپنے پیروکاروں کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوا تھا۔ اخی تُفل بھی اُن کے ساتھ مل گیا تھا۔

تھوڑی16 دیر کے بعد داؤد دوستکا حوسی ارکی ابی سلوم کے دربار میں حاضر ہو کر پکارا، بادشاہ” زندہ !باد
بادشاہ زندہ “!باد یہ17 سن کر ابی سلوم اُسنے ًسے طنزا کہا، یہ” وفاداریکیسی ہے آپجو دوستاپنے داؤد
کو دکھا رہے ہیں؟ آپ اپنے دوست کے ساتھ روانہ کیوں نہ “ہوئے؟ حوسی18 جوابنے دیا، نہیں،” جس
آدمی ربکو اور تمام اسرائیلیوں نے مقرر کیا وہیہے، مالـکمیرا ہے، اور اُسی میںخدمتکی مَیں حاضر رہوں
گا۔ دوسرے،19 کرنیخدمتکیکسیاگر توہے کیا داؤد کے بیٹے خدمتکی مناسبکرنا نہیں طرحجسہے؟
آپمَیں باپکے خدمتکی کرتا رہا اُسیہوں آپابطرح کروںخدمتکی “گا۔

20 پھر ابی سلوم تُفلاخی مخاطبسے آگے”ہوا، کیا کرنا ہئے؟ مجھےچا اپنا پیشمشورہ “کریں۔ تُفلاخی21 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 آپکہ نے اپنے باپ کی ایسی بےعزتی کی ہے کہ صلح
کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ سبکر آپجو ساتھکے مضبوطہیں ہو جائیں “گے۔ ابی22 سلوم مان گیا، اور
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محل چھتکی پر اُس کے لئے خیمہ لگایا گیا۔ اُس میں پورےوہ اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے باپاپنے کی داشتاؤں
سے ہم بستر ہوا۔

وقتاُس23 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

تُفلاخی1 ابینے سلوم ایککو اَور بھیمشورہ اجازتمجھے”دیا۔ دیں تو فوجیوں12,000مَیں اِسیساتھکے
رات داؤد تعاقبکا کروں۔ مَیں2 اُس پر حملہ کروں وہجبگا تھکاماندہ اور تبہے۔بےدل وہ گھبرا جائے گا،
اور اُس کے تمام بھاگفوجی جائیں ًگے۔ نتیجتا صرفمَیں بادشاہ ہی کو مار دوں گا 3 اور باقی تمام لوگوں آپکو
واپسپاسکے لاؤں گا۔ جو آپآدمی پکڑنا ہتے چا ہیں اُس موتکی واپسسبپر 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۔ تاہم5 ابی سلوم نے کہا، پہلے” حوسیہم 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 واقفسے ہیں۔ وہ سب ماہر فوجی ہیں۔ وہ اُس ریچھنی کی شدتسی سے لڑیں جسگے سے اُس
بچےکے چھین لئے گئے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہئے چا آپکہ باپکا تجربہ کار فوجی امکانہے۔ نہیں کہ وہ
رات کو اپنے فوجیوں گزارےدرمیانکے گا۔ 9ً غالبا وہ وقتاِس بھی گہری کھائی یا کہیں چھپاَور گیا ہے۔
ہو سکتا ہے وہ وہاں سے نکل کر آپ کے دستوں پر کرےحملہ اور ابتدا ہی میں آپ تھوڑےکے بہت افراد مر
جائیں۔ پھر افواہ پھیل جائے گی کہ ابی سلوم دستوںکے میں قتِل عام شروع ہو گیا ہے۔ 10 یہ سن آپکر کے تمام
افراد ڈر مارےکے بےدل ہو جائیں گے، خواہ وہ ببر شیر جیسے بہادر کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ تمام اسرائیل جانتا
ہے آپکہ باپکا بہترین فوجی ہے اور کہ اُس ساتھیکے بھی دلیر ہیں۔

یہ11 پیِش نظر رکھ آپمَیںکر ایککو اَور مشورہ دیتا شمالہوں۔ میں دان سے لے میںجنوبکر تکبیرسبع
لڑنے کے قابل تمام اسرائیلیوں کو بُلائیں۔ اِتنے جمع کریں کہ وہ ساحل کی ریت کی مانند ہوں گے، اور آپ خود
اُن کے چلآگے کر لڑنے کے لئے نکلیں۔ 12 پھر ہم داؤد کھوجکا لگا کر اُس پر حملہ کریں ہمگے۔ طرحاُس اُس
ٹوٹپر پڑیں اوسطرحجسگے زمین پر گرتی سبہے۔ ہلاکسبکے ہو جائیں گے، اور نہ وہ اور نہ اُس کے
آدمی بچ پائیں گے۔ 13 اگر داؤد کسی شہر میں پناہ لے تو تمام اسرائیلی فصیل کے ساتھ رسّے لگا پورےکر شہر کو
وادی گھسیٹمیں جائیںلے گے۔ پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے “!گا

ابی14 سلوم اور تمام اسرائیلیوں نے کہا، حوسی” کا مشورہ اخی تُفل مشورےکے سے بہتر میںحقیقت“ہے۔
اخی تُفل کا مشورہ کہیں بہتر تھا، ربلیکن نے اُسے ناکام ہونے دیا تاکہ ابی سلوم مصیبتکو میں ڈالے۔

داؤد کو ابی سلوم کا منصوبہ بتایا جاتا ہے
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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 مشورےاپنے بارےکے میں بھی آگاہ کیا۔ 16 اُس نے کہا،
ًاب” فورا داؤد کو اطلاع دیں کہ صورتکسی میں بھی اِس رات کو یائے در یردن کی اُس جگہ پر نہ گزاریں
لوگجہاں یا در کو پار کرتے ہیں۔ لازم ہے آپکہ آج ہی یا در کو عبور کر لیں، آپورنہ تمام سمیتساتھیوں
برباد ہو جائیں “گے۔

یونتن17 اور معضاخی یروشلم سے باہر عینچشمےکے راجل پاسکے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ شہر میں
داخل ہو کسیکر کو نظر آنے کا نہیںمولخطرہ لے ایکتھے۔سکتے نوکرانی شہر نکلسے آئی اور اُنہیں حوسی کا
دےپیغام دیا تاکہ وہ آگے نکل کر اُسے تکداؤد پہنچائیں۔ ایکلیکن18 جوان اُنہیںنے دیکھا بھاگاور کر ابی
سلوم کو اطلاع دی۔ دونوں جلدیجلدی وہاں سے چلے گئے ایکاور آدمی کے گھر چھپمیں گئے جو بحوریم
میں رہتا تھا۔ اُس صحنکے میں کنواں تھا۔ اُس میں وہ اُتر گئے۔ آدمی19 بیویکی نے کنوئیں کے منہ پر کپڑا بچھا
کر اُس پر اناج کے دانے بکھیر دیئے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہاں کنواں ہے۔

ابی20 سلوم کے سپاہی اُس گھر میں پہنچے اور عورت سے پوچھنے لـگے، معضاخی” اور یونتن کہاں “ہیں؟
عورت جوابنے دیا، وہ” آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ وہ ندی کو پار کرنا ہتے چا “تھے۔ سپاہی دونوں آدمیوں
کا کھوج لگاتے تھکلگاتے گئے۔ آخرکار وہ خالی ہاتھ لوٹیروشلم گئے۔

چلےجب21 گئے تو معضاخی اور یونتن کنوئیں سے نکل کر سیدھے داؤد بادشاہ پاسکے چلے گئے تاکہ اُسے
پیغام سنائیں۔ اُنہوں نے کہا، لازم” ہے آپکہ یا در ًکو فورا پار یں “!کر پھر اُنہوں نے داؤد کو اخی تُفل کا پورا
منصوبہ بتایا۔ داؤد22 اور اُس تمامکے ساتھی جلد ہی روانہ ہوئے راتاُسیاور یائے در یردن کو عبور کیا۔ پَو پھٹتے
ایکوقت بھی پیچھے نہیں رہ گیا تھا۔

تُفلاخیجب23 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 کے تمام معاملات بندوبستکا کیا، پھر جا کر پھانسی لے لی۔ اُسے اُس باپکے کی
قبر میں دفنایا گیا۔

جب24 داؤد محنائم پہنچ گیا تو ابی سلوم اسرائیلی فوج کے ساتھ یائے در یردن کو پار کرنے لگا۔ 25 اُس نے
عماسا کو فوج پر مقرر کیا تھا، یوآبکیونکہ تو داؤد کے ساتھ تھا۔ ایکعماسا اسماعیلی بنام اِترا کا بیٹا تھا۔ اُس کی
ماں ابی ناحسبنتجیل تھی، اور وہ یوآب کی ماں یاہ ضرو کی بہن تھی۔ 26 ابی سلوم اور اُس کے ساتھیوں نے
ملـِک ِجلعاد میں پڑاؤ ڈالا۔

داؤدجب27 محنائم پہنچا تو تین آدمیوں نے اُس کا استقبال کیا۔ سوبی ناحسبن عمونیوں کے الحکومتدار ربّہ
سے، مکیر بن عمی ایل لو دبار سے اور برزلی ِجلعادی راجلیم سے آئے۔ تینوں28 نے داؤد اور اُس کے لوگوں کو
بستر، باسن، مٹی کے برتن، گندم، َجو، میدہ، اناج کے بُھنے ہوئے دانے، لوبیا، مسور، 29 شہد، دہی، یاں بکر بھیڑ
اور گائے دودھکے کا پنیر مہیا کیا۔ اُنہوںکیونکہ یگستانلوگیہ”سوچا،نے میںر چلتے چلتے بھوکے،ضرور پیاسے
اور ماندےتھکے ہو گئے ہوں “گے۔

18
جنگ کے لئے یاں تیار
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1 داؤد نے اپنے فوجیوں کا معائنہ کر کے ہزار ہزار اور َسو َسو افراد پر آدمی مقرر کئے۔ 2 پھر اُس نے اُنہیں تین
میںحصوں تقسیم کر ایککے حصے یوآبپر دوسرےکو، پر اُس کے بھائی ابی بنشے یاہ ضرو کو تیسرےاور پر
اِتّی جاتی کو مقرر کیا۔
اُس نے فوجیوں کو بتایا، مَیں” خود بھی آپ کے ساتھ لڑنے کے لئے نکلوں “گا۔ لیکن3 اُنہوں اعتراضنے

کیا، ایسا” نہ یں !کر اگر ہمیں بھاگنا پڑےبھی یا ہمارا آدھا حصہ مارا بھی جائے تو ابی سلوم فوجیوںکے کے لئے اِتنا
کوئی فرق پڑےنہیں گا۔ آپوہ 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 کے گروہوں میں اُس کے منے سا سے گزر کر باہر نکلے۔ 5 یوآب،
ابی شے اور اِتّی کو اُس نے حکم دیا، میری” خاطر جوان ابی سلوم سے نرمی پیشسے “!آنا تمام فوجیوں نے تینوں
کمانڈروں سے باتیہ سنی۔

ابی سلوم شکستکی
داؤد6 لوگکے کھلے میدان میں اسرائیلیوں سے لڑنے گئے۔ افرائیم کے جنگل میں اُن کی ٹکر ہوئی، 7 اور داؤد

کے فوجیوں نے مخالفوں کو فاششکسِت دی۔ اُن کے 20,000 ہلاکافراد ہوئے۔ پورےلڑائی8 جنگل میں
پھیلتی گئی۔ یہ جنگل خطرناکاِتنا تھا کہ اُس دن تلوار نسبتکی یادہ لوگز اُس کی زد میں آ ہلاککر ہو گئے۔

اچانک9 داؤد کے کچھ فوجیوں کو ابی سلوم نظر آیا۔ وہ خچر پر سوار بلوط بڑےایککے درخت 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 درمیانکے لٹکا رہا۔ آدمیوںجن10 نے یہ دیکھا اُن میں یوآبایکسے پاسکے گیا اور اطلاع مَیں”دی، نے ابی سلوم کو دیکھا ہے۔ بلوطوہ درختایککے میں لٹکا ہوا “ہے۔

یوآب11 پکارا، آپکیا” نے اُسے دیکھا؟ تو اُسے وہیں کیوں نہ مار دیا؟ پھر آپمَیں کو انعام کے طور پر چاندی
ِسکےدسکے ایکاور “دیتا۔دےکمربند لیکن12 آدمی اعتراضنے آپاگر”کیا، چاندیمجھے کے ہزار ِسکے
بھی دیتے توبھی مَیں بادشاہ کے بیٹے کو ہاتھ نہ ہمارےلگاتا۔ سنتے سنتے بادشاہ نے آپ، ابی شے اور اِتّی کو حکم
دیا، میری’ خاطر ابی سلوم نقصانکو نہ ‘پہنچائیں۔ اور13 اگر مَیں چپکے بھیسے اُسے قتل کرتا توبھی اِس کی خبر
کسی وقتکسینہ بادشاہ تککانوںکے پہنچتی۔ کیونکہ باتبھیکوئی بادشاہ سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ اگر مجھے
صورتاِس میں پکڑا جاتا حمایتمیریآپتو نہ “کرتے۔

یوآب14 بولا، وقتمیرا” مزید متضائع “کرو۔ اُس نیزےتیننے لے کر ابی سلوم گھونپمیںدلکے دیئے
جب وہ ابھی حالتزندہ درختمیں سے لٹکا ہوا تھا۔ 15 یوآبپھر سلاحدسکے برداروں نے ابی سلوم کو گھیر
کر ہلاکاُسے کر دیا۔

یوآبتب16 نے نرسنگا بجا دیا، اور اُس کے فوجی دوسروں تعاقبکا کرنے سے باز آ واپسکر آ گئے۔ باقی17
اسرائیلی اپنے اپنے بھاگگھر یوآبگئے۔ کے آدمیوں نے ابی سلوم لاشکی 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 ایکمیں ستون کھڑا کر چکا تھا کہ میرا
کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرا نام قائم تکآجرکھے۔ یہ ابی’ سلوم کی ‘یادگار کہلاتا ہے۔



18:19سموئیل-۲ 409 18:33سموئیل-۲

داؤد کو ابی سلوم موتکی کی خبر ملتی ہے
معضاخی19 بن صدوق یوآبنے درخواستسے کی، مجھے” دوڑ کر بادشاہ خبریخوشکو 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 نہیںخبریخوش ہے، کیونکہ اُس کا بیٹا مر گیا وقتاَورکسیہے۔ مَیں آپضرور اُسکو پاسکے
بھیج دوں لیکنگا، آج “نہیں۔ اُس21 نے ایتھوپیا ایککے آدمی کو حکم جائیں”دیا، اور بادشاہ آدمی“بتائیں۔کو
یوآب کے منے سا اوندھے جھکمنہ گیا اور پھر دوڑ کر چلا گیا۔

لیکن22 نہیںخوشمعضاخی تھا۔ وہ اصرار کرتا بھیکچھ”رہا، ہو مہربانیجائے، کر مجھےکے اُس پیچھےکے
دوڑنے ایک“!دیں اَور یوآببار نے اُسے روکنے کوششکی کی، آپبیٹے،” جانے کے لئے کیوں تڑپتے ہیں؟ جو
خبر پہنچانی ہے اُس کے لئے آپ کو انعام نہیں ملے “گا۔ 23 معضاخی جوابنے دیا، باتکوئی” نہیں۔ کچھ
بھی ہو جائے، مَیں صورتہر میں دوڑ کر بادشاہ پاسکے جانا چاہتا یوآبتب“ہوں۔ نے اُسے جانے دیا۔ اخی
معض نے یائے در یردن میدانکھلےکے کا راستہ لیا، اِس لئے وہ ایتھوپیا کے آدمی پہلےسے بادشاہ پاسکے پہنچ
گیا۔

24 اُس وقت داؤد شہر کے باہر اور اندر والے دروازوں کے درمیان بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ پہرےجب دار
دروازے کے اوپر کی فصیل پر چڑھا تو ایکاُسے تنہا آدمی نظر آیا جو دوڑتا ہوا اُن طرفکی 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 طرفکی دوڑتا ہوا آ
رہا تھا۔ اُس نے شہر دروازےکے کے دربان کو آواز دی، ایک” اَور آدمی دوڑتا ہوا دےدکھائی رہا ہے۔ وہ
بھی اکیلا ہی آ رہا “ہے۔ داؤد نے کہا، وہ” بھی اچھی خبر لے کر آ رہا “ہے۔ 27 پہرےپھر دار پکارا، لگتا” ہے
کہ پہلا آدمی معضاخی بن صدوق ہے، کیونکہ وہی یوں چلتا “ہے۔ داؤد کو تسلی ہوئی، معضاخی” اچھا بندہ
ہے۔ وہ ضرور اچھی خبر لے کر آ رہا ہو “گا۔

28 دُور سے معضاخی نے بادشاہ کو آواز دی، بادشاہ” کی سلامتی “!ہو وہ اوندھے منہ بادشاہ کے منے سا
جھک کر بولا، آپرب” کے خدا کی تمجید !ہو اُس آپنے کو اُن لوگوں سے بچا لیا ہے میرےجو آقا اور بادشاہ
خلافکے کھڑےاُٹھ ہوئے “تھے۔ داؤد29 نے پوچھا، اور” میرا بیٹا ابی سلوم؟ کیا محفوظوہ “ہے؟ معضاخی
جوابنے دیا، یوآبجب” نے مجھے اور بادشاہ دوسرےکے خادم آپکو پاسکے رُخصت کیا تو اُس وقت
بڑی تفریافرا تھی۔ تفصیلمجھے سے معلوم نہ ہوا کہ کیا ہو رہا “ہے۔ 30 بادشاہ نے حکم دیا، طرفایک” ہو کر
کھڑےپاسمیرے ہو “!جائیں معضاخی نے ایسا ہی کیا۔

31 پھر ایتھوپیا کا آدمی پہنچ گیا۔ اُس نے کہا، میرے” بادشاہ، خبریخوشمیری !سنیں ربآج آپنے کو
اُن سب لوگوں نجاتسے دلائی ہے آپجو خلافکے کھڑےاُٹھ ہوئے “تھے۔ 32 بادشاہ نے سوال کیا، اور”
میرا بیٹا ابی سلوم؟ کیا محفوظوہ “ہے؟ ایتھوپیا کے آدمی جوابنے دیا، میرے” طرحجسآقا، اُس ساتھکے ہوا
اُسہے، آپطرح کے تمام 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 کمرا تھا۔ اب بادشاہ روتے روتے
سیڑھیوں پر ھنے چڑ لگا اور چیختے چلّاتے میںکمرےاُس چلا میرےہائے”گیا، بیٹے ابی میرے!سلوم میرےبیٹے،
بیٹے ابی مَیںکاش!سلوم تیریہی جگہ مر جاتا۔ ہائے ابی میرےسلوم، میرےبیٹے، “!بیٹے
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19
یوآب داؤد کو سمجھاتا ہے

یوآب1 کو اطلاع دی گئی، بادشاہ” روتے روتے ابی سلوم کا ماتم کر رہا “ہے۔ فوجیوںجب2 کو خبر ملی
کہ بادشاہ اپنے بیٹے کا ماتم کر رہا ہے تو فتح پانے پر اُن خوشیساریکی کافور ہو گئی۔ طرفہر ماتم اور غم کا
سماں تھا۔ اُس3 دن داؤد چوریچوریآدمیکے شہر گھسمیں آئے، ایسے لوگوں طرحکی جو جنگمیداِن سے
فرار ہونے پر شرماتے ہوئے چپکے سے شہر میں آ جاتے ہیں۔

4 بادشاہ کمرےابھی میں بیٹھا تھا۔ اپنے منہ کو ڈھانپ کر وہ چیختا چلّاتا رہا، میرےہائے” بیٹے ابی !سلوم
ابیہائے میرےسلوم، میرےبیٹے، “!بیٹے یوآبتب5 اُس پاسکے جا اُسےکر سمجھانے آپآج”لگا، خادموںکے
نے آپصرفنہ کی جان بچائی ہے آپبلـکہ کے بیٹوں، بیٹیوں، یوں بیو اور داشتاؤں کی جان بھی۔ آپتوبھی نے
اُن کا منہ کالا کر دیا ہے۔ نفرتسےآپجو6 ہیںکرتے اُن محبتآپسے ہیںرکھتے جبکہ پیارسےآپجو کرتے
ہیں اُن نفرتآپسے کرتے ہیں۔ آپآج صافنے ظاہر کر دیا ہے آپکہ کے کمانڈر اور آپدستے کی نظر میں
حیثیتکوئی نہیں رکھتے۔ ہاں، آج مَیں نے جان لیا ہے کہ اگر ابی سلوم زندہ ہوتا تو خوشآپ ہوتے، خواہ ہم
باقی ہلاکلوگتمام کیوں نہ ہو جاتے۔ اب7 اُٹھ کر باہر جائیں اور اپنے خادموں کی حوصلہ افزائی ربکریں۔
کی قَسم، آپاگر باہر نہ نکلیں گے ایکتکراتتو آپبھی کے ساتھ نہیں رہے گا۔ آپپھر پر مصیبتایسی آئے
گی آپجو کی جوانی سے لے آپتکآجکر پر نہیں آئی “ہے۔

تب8 داؤد اُٹھا اور شہر دروازےکے پاسکے اُتر آیا۔ جب فوجیوں کو بتایا گیا کہ بادشاہ شہر دروازےکے
میں بیٹھا ہے تو سبوہ اُس کے منے سا جمع ہوئے۔

داؤد واپسیروشلم آتا ہے
اِتنے میں اسرائیلی اپنے بھاگگھر گئے تھے۔ اسرائیل9 کے تمام قبیلوں لوگمیں آپس میں بحث مباحثہ کرنے

لـگے، داؤد” بادشاہ ہمارےہمیںنے دشمنوں سے بچایا، اور اُسی ہمیںنے فلستیوں ہاتھکے سے آزاد کر دیا۔ لیکن
ابی سلوم کی وجہ سے ملـکوہ ہجرتسے کر گیا ہے۔ ابیجباب10 سلوم ہمجسے مسحنے کر کے بادشاہ بنایا
تھا مر گیا ہے آپتو بادشاہ واپسکو لانے کیوںسے جھجکتے “ہیں؟

داؤد11 صدوقنے اور ابیاتر اماموں معرفتکی یہوداہ بزرگوںکے کو اطلاع دی، باتیہ” پہنچتکمجھ گئی
تمامکہہے اسرائیل اپنے بادشاہ استقبالکا کر واپسمیںمحلاُسےکے لانا توہے۔چاہتا کیوںآپپھر دیر کر رہے
ہیں؟ کیا آپ واپسمجھے لانے میں سب سے آخر میں آنا ہتے چا ہیں؟ میرےآپ12 میرےبھائی، قریبی رشتے دار
ہیں۔ تو آپپھر بادشاہ واپسکو لانے میں آخر میں کیوں آ رہے “ہیں؟ اور13 ابی سلوم کمانڈرکے عماسا دونوںکو
اماموں نے داؤد کا یہ پیغام پہنچایا، میرےآپسنیں،” بھتیجے ہیں، اِس لئے اب آپسے یوآبہی کی میریجگہ
فوج کے کمانڈر ہوں گے۔ الله سختمجھے دےسزا اگر مَیں اپنا یہ وعدہ پورا نہ “کروں۔

اِس14 طرح داؤد یہوداہ کے تمام دلوں جیتکو سکا، اور سب سبکے اُس کے لـگپیچھے گئے۔ اُنہوں نے
اُسے پیغام بھیجا، واپس” 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 کنارےدوسرےکے
تک پہنچائیں۔

داؤد ِسمعی معافکو کر دیتا ہے
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بن16 یمینی شہر بحوریم کا ِسمعی بن جیرا بھاگبھی کر یہوداہ کے آدمیوں کے ساتھ داؤد سے ملنے آیا۔ بن17 یمین
قبیلےکے کے ہزار آدمی اُس ساتھکے تھے۔ ساؤل کا پرانا نوکر بھیضیبا بیٹوں15اپنے سمیتنوکروں20اور اُن میں
شامل تھا۔ بادشاہ کے یردن تککنارےکے پہنچنے سے پہلے پہلے 18 وہ جلدی سے یا در کو عبور کر کے اُس کے
پاس آئے تاکہ بادشاہ کے گھرانے کو یا در تککنارےدوسرےکے پہنچائیں اور ہر طرح سے بادشاہ خوشکو
رکھیں۔
داؤد یا در کو پار کرنے کو تھا ِسمعیکہ اوندھے منہ اُس کے منے سا گر گیا۔ اُس19 التماسنے میرے”کی، آقا،

معافمجھے کریں۔ جو یادتی ز مَیں نے اُس آپدن سے آپجبکی کو یروشلم کو چھوڑنا پڑا وہ یاد نہ کریں۔ براہِ
کرم یہ بات اپنے ذہن سے نکال 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 مسحکےربنے کئے ہوئے بادشاہ لعنتپر
کی “ہے۔ لیکن22 داؤد نے اُسے ڈانٹا، آپمیرا” آپاور یوآببھائیکے ساتھکے کیا ایسیواسطہ؟ باتوں آپسے
اِس مخالفمیرےدن بن !ہیںگئے آج تو اسرائیل کسیمیں کو موتسزائے دینے نہیںکا بلـکہ خوشی دنکا ہے۔
دیکھیں، اِس دن مَیں دوبارہ اسرائیل کا بادشاہ بن گیا “!ہوں 23 پھر بادشاہ ِسمعی مخاطبسے ہوا، رب” کی قَسم،
آپ نہیں مریں “گے۔

بوستمفی داؤد سے ملنے آتا ہے
ساؤل24 کا پوتا بوستمفی بھی بادشاہ سے ملنے آیا۔ اُس دن داؤدجبسے کو یروشلم کو چھوڑنا پڑا جبتکآج

وہ سلامتی واپسسے پہنچا مفی بوست ماتم کی حالت میں رہا تھا۔ نہ اُس نے اپنے پاؤں نہ کپڑےاپنے دھوئے
تھے، نہ اپنی مونچھوں چھانٹکانٹکی کی تھی۔ وہجب25 بادشاہ سے ملنے کے لئے یروشلم سے نکلا تو بادشاہ نے
اُس سوالسے کیا، مفی” میرےآپبوست، ساتھ کیوں نہیں گئے “تھے؟

26 اُس نے جواب دیا، میرے” آقا اور بادشاہ، مَیں جانے کے لئے تیار تھا، لیکن میرا نوکر ضیبا مجھے دھوکا
دے 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 تہمتپر لگائی میرےلیکنہے۔ آقا اور بادشاہ الله کے فرشتے جیسے میرےہیں۔ ساتھ وہی کچھ کریں آپجو
مناسبکو لـگے۔ میرے28 دادا پورےکے گھرانے ہلاکآپکو کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ میرینے
عزت کر کے اُن مہمانوں میں شامل کر لیا جو آپروزانہ کی میز پر کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچہ میرا کیا حق ہے کہ
مَیں بادشاہ سے مزید اپیل “کروں۔

29 بادشاہ بولا، بساب” کریں۔ مَیں نے فیصلہ کر لیا ہے آپکہ کی زمینیں آپ اور ضیبا میں برابر تقسیم کی
“جائیں۔ 30 مفی بوست جوابنے دیا، وہ” سب کچھ لے میرےلے۔ لئے یہی کافی ہے کہ میرےآج آقا اور
بادشاہ سلامتی سے اپنے محل واپسمیں آ پہنچے “ہیں۔

داؤد اور برزلی
31 برزلی ِجلعادی راجلیم سے آیا تھا تاکہ بادشاہ کے ساتھ یائے در یردن کو پار کر کے اُسے رُخصت کرے۔

32 برزلی 80 سال کا تھا۔ محنائم میں ہتے ر وقت اُسی نے داؤد کی مہمان نوازی کی تھی، کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔



19:33سموئیل-۲ 412 20:3سموئیل-۲

اب33 داؤد نے برزلی کو دعوت دی، میرے” ساتھ یروشلم جا کر وہاں !رہیں مَیں آپ کا ہر طرح سے خیال
رکھوں “گا۔

لیکن34 برزلی نے انکار کیا، میری” زندگی تھوڑےکے دن باقی ہیں، مَیں کیوں یروشلم میں جا بسوں؟ میری35
سال80عمر نہہے۔ مَیں اچھی اور بُری چیزوں میں امتیاز کر سکتا، نہ مجھے کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ آتا ہے۔
گیت والوںگانے کی آوازیں بھی مجھ سے سنی نہیں جاتیں۔ میرےنہیں آقا اور بادشاہ، اگر آپمَیں ساتھکے جاؤں
تو آپ کے لئے صرف بوجھ باعثکا ہوں گا۔ اِس36 ضرورتکی نہیں آپکہ مجھے اِس قسم کا معاوضہ دیں۔
آپبسمَیں ساتھکے یائے در یردن کو پار کروں گا اور37 پھر اجازتاگر ہو واپستو جاؤںچلا مَیںگا۔ اپنے ہی
شہر میں مرنا چاہتا ہوں، میرےجہاں باپماں کی قبر لیکنہے۔ میرا بیٹا آپکِمہام خدمتکی میں حاضر ہے۔
آپوہ ساتھکے چلا جائے آپتو اُس کے لئے وہ کچھ کریں آپجو مناسبکو “لـگے۔

داؤد38 جوابنے دیا، ٹھیک” میرےکِمہامہے، ساتھ جائے۔ اور جو کچھ آپبھی چاہیں مَیںگے اُس کے
لئے کروں گا۔ اگر کوئی کام ہے جو آپمَیں کے لئے کر سکتا ہوں تو مَیں حاضر “ہوں۔

39 پھر داؤد نے اپنے سمیتساتھیوں یا در کو عبور کیا۔ برزلی کو دےبوسہ کر اُس نے برکتاُسے دی۔ برزلی
اپنے چلواپسشہر پڑا 40 جبکہ ِجلجالداؤد بڑھطرفکی گیا۔ بھیکِمہام ساتھ گیا۔ اِس کے علاوہ یہوداہ سبکے
اور اسرائیل کے لوگآدھے اُس کے ساتھ چلے۔

اسرائیل اور آپسیہوداہ میں جھگڑتے ہیں
41 راستے اسرائیلمیں مردکے بادشاہ پاسکے آ شکایتکر کرنے بھائیوںہمارے”لـگے، یہوداہ لوگوںکے نے

آپ آپکو کے گھرانے اور کیوںچوریچوریسمیتفوجیوں یائے در یردن کے تککنارےمغربی پہنچایا؟ یہ
ٹھیک نہیں “ہے۔

42 یہوداہ مردوںکے جوابنے دیا، بات” یہ ہے ہمکہ 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۔

اسرائیلتوبھی43 مردوںکے اعتراضنے قبیلےدسہمارے”کیا، اِسہیں، لئے ہمارا بادشاہ کرنےخدمتکی
دسکا گُنا یادہ ز حق ہے۔ تو آپپھر ہمیں حقیر کیوں جانتے ہیں؟ ہم نے تو پہلے اپنے بادشاہ واپسکو لانے کی
بات کی بحثیوں“تھی۔ مباحثہ جاری رہا، لیکن یہوداہ مردوںکے کی باتیں یادہ سختز تھیں۔

20
سبع داؤد خلافکے اُٹھ کھڑا ہوتا ہے

والوںجھگڑنے1 میں بدمعاشایکسے جستھا نامکا بِکریبنسبع تھا۔ بنوہ یمینی ابتھا۔ اُس نے نرسنگا بجا
کر اعلان کیا، نہ” ہمیں داؤد میراثسے میں کچھ ملے گا، نہ یسّی کے بیٹے سے کچھ ملنے کی اُمید اےہے۔ اسرائیل،
ایکہر اپنے واپسگھر چلا “!جائے تب2 تمام اسرائیلی داؤد کو چھوڑ کر سبع بن بِکری کے پیچھے لـگ گئے۔
صرف یہوداہ کے مرد اپنے بادشاہ کے ساتھ لپٹے رہے اور اُسے یردن سے لے کر تکیروشلم پہنچایا۔

جب3 داؤد اپنے محل میں داخل ہوا تو اُس نے اُن دس داشتاؤں بندوبستکا کرایا جن کو اُس نے محل کو
لنے سنبھا کے لئے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاصایکاُنہیں الـگمیںگھر رکھ کر اُن کی یاتتمام پوریضرور کرتا
لیکنرہا اُن ہمکبھیسے بستر نہ ہوا۔ کہیںوہ جا نہ سکیں، اور اُنہیں زندگی تکلمحےآخریکے بیوہ زندگیسیکی
گزارنی پڑی۔
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4 پھر داؤد نے عماسا کو حکم دیا، یہوداہ” کے تمام فوجیوں پاسمیرےکو بُلا لائیں۔ تین دن کے اندر اندر اُن
کے ساتھ حاضر ہو “جائیں۔ 5 عماسا روانہ ہوا۔ تینجبلیکن دن کے لوٹبعد نہ آیا 6 تو داؤد ابی شے مخاطبسے
ہوا، آخر” میں سبع بن بِکری ہمیں ابی سلوم نسبتکی یادہ ز نقصان پہنچائے گا۔ جلدی میرےکریں، دستوں کو
لے کر اُس کا تعاقب کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قلعہ بند شہروں کو قبضے میں لے لے اور یوں ہمارا بڑا نقصان ہو
“جائے۔ یوآبتب7 کے سپاہی، بادشاہ کا دستہ کریتی و فلیتی اور تمام ماہر فوجی یروشلم نکلسے کر بِکریبنسبع
تعاقبکا کرنے لـگے۔

ِجبعونوہجب8 بڑیکی چٹان پاسکے پہنچے تو اُن ملاقاتکی عماسا سے ہوئی تھوڑیجو دیر پہلے وہاں پہنچ
گیا تھا۔ یوآب اپنا لباسفوجی 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 نکالسے لیا۔ اُس9 سلامنے
کر کے کہا، بھائی،” ٹھیکسبکیا “ہے؟ اور پھر اپنے ہنے د ہاتھ سے عماسا کی داڑھی کو یوں پکڑ لیا جیسے اُسے
بوسہ دینا چاہتا ہو۔ 10 عماسا یوآبنے ہاتھدوسرےکے میں تلوار پر دھیان نہ دیا، یوآباچانکاور اُسےنے اِتنے
زور پیٹسے میں گھونپ دیا کہ اُس کی یاں انتڑ پھوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ تلوار کو دوبارہ استعمال کرنے کی
ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ًعماسا فورا مر گیا۔
یوآبپھر اور ابی سبعشے تعاقبکا کرنے کے لئے آگے بڑھے۔ یوآب11 ایککا فوجی عماسا لاشکی پاسکے

کھڑا رہا اور گزرنے والے فوجیوں کو آواز دیتا رہا، جو” یوآب اور داؤد کے ساتھ ہے وہ یوآب کے پیچھے ہو
“!لے لیکن12 جتنے وہاں گزرےسے وہ عماسا کا خون آلودہ اور پتا تڑ ہوا جسم دیکھ کر رُک جبگئے۔ آدمی
نے دیکھا رکاوٹلاشکہ باعثکا بن گئی ہے تو اُس نے اُسے راستے سے ہٹا گھسیٹمیںکھیتکر لیا اور اُس
پر ڈالکپڑا دیا۔ لاش13 غائبکے ہو جانے یوآبلوگسبپر پیچھےکے چلے گئے اور سبع تعاقبکا لـگے۔کرنے

14 اِتنے میں پورےسبع اسرائیل سے گزرتے گزرتے شمال کے شہر ابیل بیت تکمعکہ پہنچ گیا تھا۔ بِکری کے
خاندان تمامکے مرد بھی اُس لـگپیچھےکے کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ یوآبتب15 اور اُس کے فوجی وہاں پہنچ کر
شہر کا محاصرہ لـگے۔کرنے اُنہوں نے شہر کی باہر والی دیوار ساتھکے ساتھ مٹی کا بڑا تودہ لگایا اور اُس پر سے گزر
کر اندر والی بڑی تکدیوار پہنچ گئے۔ وہاں وہ دیوار کی توڑ پھوڑ کرنے لـگے تاکہ وہ گر جائے۔

تب16 شہر دانشایککی عورتمند فصیلنے یوآبسے لوگوںکے کو آواز دی، یوآب!سنیں” کو یہاں بُلا
لیں تاکہ مَیں اُس باتسے کر “سکوں۔ یوآبجب17 دیوار پاسکے آیا تو عورت نے سوال کیا، کیا” آپ یوآب
یوآب“ہیں؟ جوابنے دیا، مَیں” ہی عورت“ہوں۔ درخواستنے کی، میریذرا” باتوں پر دھیان یوآب“دیں۔
بولا، ٹھیک” مَیںہے، سن رہا “ہوں۔ 18 عورتپھر نے پیشباتاپنی کی، پرانے” زمانے میں کہا جاتا تھا کہ
ابیل شہر سے مشورہ لو تو بات بنے گی۔ 19 دیکھیں، ہمارا شہر اسرائیل سبکا سے یادہ ز امن پسند اور وفادار شہر
ایکآپہے۔ ایسا شہر تباہ کوششکیکرنے کر ہیںرہے جو اسرائیل’ ‘ماںکی میراثکیربآپہے۔کہلاتا
کو ہڑپکیوں کر لینا ہتے چا “ہیں؟

یوآب20 جوابنے دیا، الله” کرےنہ آپمَیںکہ کے شہر ہڑپکو یا تباہ کروں۔ میرے21 آنے ایککا اَور
مقصد ہے۔ افرائیم پہاڑیکے علاقے ایککا آدمی داؤد بادشاہ خلافکے اُٹھ کھڑا ہوا جسہے کا نام سبع بن
بِکری ہے۔ اُسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارےاُسے حوالے کریں تو ہم شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں “گے۔
عورت نے ٹھیک”کہا، ہمہے، دیوار پر اُسسے کا آپسر پھینکپاسکے دیں “گے۔ اُس22 بیتابیلنے

معکہ باشندوںکے باتسے کی اور حکمتاپنی اُنہیںسے قائل کیا کہ ایسا ہی کرنا ہئے۔ چا اُنہوں نے سبع کا سر قلم
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کر یوآبکے پھینکپاسکے دیا۔ یوآبتب 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 خاصمشیرِ تھا۔ 25 ِسوا میرمنشی تھا اور صدوق اور ابیاتر امام تھے۔ 26 عیرا یائیری
داؤد کا ذاتی امام تھا۔

21
ساؤل کے جرم کا کفارہ

داؤد1 حکومتکی کالدورانکے پڑ گیا تینجو جاریتکسال داؤدجبرہا۔ اِسنے کی یافتوجہ در کی
ربتو جوابنے دیا، کال” اِس لئے ختم نہیں ہو رہا کہ ساؤل ِجبعونیوںنے قتلکو کیا “تھا۔

تب2 بادشاہ نے ِجبعونیوں کو بُلا لیا تاکہ اُن باتسے کرے۔ اصل میں وہ اسرائیلی نہیں بلـکہ یوں امور کا بچا
کھچا تھے۔حصہ ملـِک کنعان پر قبضہ اسرائیلیوںوقتکرتے قَسمنے کھا کر وعدہ کیا تھا کہ آپہم ہلاککو
نہیں کریں گے۔ لیکن ساؤل نے اسرائیل اور یہوداہ کے لئے جوش میں آ کر ہلاکاُنہیں کرنے کوششکی تھی۔کی

داؤد3 ِجبعونیوںنے سے پوچھا، مَیں” اُس یادتی ز کا دےطرحکسکفارہ سکتا ہوں آپجو ہوئیسے ہے؟
آپمَیں کے لئے کیا کروں آپتاکہ دوبارہ اُس زمین برکتکو دیں ربجو میراثہمیںنے دیمیں “ہے؟ اُنہوں4
جوابنے ساؤلجو”دیا، ہمارےنے ہمارےاور خاندانوں ساتھکے کیا اُسہے کا ازالہ چاندیسونے نہیںسے
کیا جا سکتا۔ یہ بھی مناسب نہیں کہ ہم اِس کسیعوضکے اسرائیلی کو مار “دیں۔ داؤد نے سوال کیا، تو” پھر
مَیں آپ کے لئے کیا “کروں؟ ِجبعونیوں5 نے کہا، ساؤل” ہی نے ہلاکہمیں کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہی
ہمیں تباہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم اسرائیل کی کسی بھی جگہ قائم نہ رہ سکیں۔ اِس6 لئے ساؤل کی اولاد میں سے
مردوںسات ہمارےکو حوالے کر دیں۔ ہم رباُنہیں کے چنے ہوئے بادشاہ ساؤل وطنیکے شہر ِجبعہ ربمیں
کے پہاڑ موتپر گھاٹکے اُتار کر اُس کے حضور لٹکا “دیں۔
بادشاہ جوابنے دیا، مَیں” اُنہیں آپ کے حوالے کر دوں “گا۔ یونتن7 کا بیٹا بوستمفی ساؤل کا پوتا تو تھا،

لیکن بادشاہ نے اُسے نہ چھیڑا، کیونکہ اُس ربنے کی قَسم کھا کر یونتن سے وعدہ کیا تھا کہ آپمَیں کی اولاد
نقصانکبھیکو نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ8 اُس ساؤلنے کی داشتہ بنترِصفہ ایّاہ کے دو بیٹوں ارمونی اور مفی
بوست کو اور اِس کے علاوہ ساؤل کی بیٹی میرب کے پانچ بیٹوں کو چن لیا۔ میرب برزلی محولاتی کے بیٹے عدری
ایل بیویکی تھی۔ 9 ساتاِن آدمیوں کو داؤد ِجبعونیوںنے کے حوالے کر دیا۔
آدمیوںساتوں کو مذکورہ پہاڑ پر لایا گیا۔ وہاں ِجبعونیوں اُنہیںنے قتل کر ربکے حضورکے لٹکا دیا۔ سبوہ

ایک ہی دن مر گئے۔ وقتاُس َجو کی فصل کی کٹائی شروع ہوئی تھی۔
تب10 بنترِصفہ ایّاہ ساتوں لاشوں پاسکے گئی اور پتھر پر اپنے لئے ٹاٹ کا کپڑا بچھا کر لاشوں حفاظتکی

کرنے لـگی۔ دن کے وقت وہ پرندوں کو بھگاتی اور رات کے وقت جنگلی جانوروں کو لاشوں سے دُور رکھتی
رہی۔ وہ بہار کے موسم میں فصل کی کٹائی کے پہلے دنوں سے لے کر تکوقتاُس وہاں ٹھہری تکجبرہی
بارش نہ ہوئی۔
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جب11 داؤد کو معلوم ہوا کہ ساؤل کی داشتہ رِصفہ نے کیا کِیا ہے 12-14 تو وہ یبیس ِجلعاد کے باشندوں
پاسکے گیا اور اُن سے ساؤل اور اُس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو لے کر ساؤل قیسباپکے کی قبر میں دفنایا۔
فلستیوںجب) نے ِجلبوعہ پہاڑیکے علاقے میں اسرائیلیوں تھیدیشکستکو تو اُنہوں ساؤلنے اور یونتن کی
لاشوں بیتکو شان چوککے میں لٹکا دیا تھا۔ یبیستب ِجلعاد کے آدمی چوری چوری وہاں آ کر لاشوں 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۔
کچھسبجب داؤد کے حکم مطابقکے کیا گیا تھا ربتو ملـکنے کے لئے دعائیں سن لیں۔
فلستیوں سے جنگیں

ایک15 اَور بار فلستیوں اور اسرائیلیوں کے جنگدرمیان چھڑ گئی۔ داؤد اپنی فوج سمیت فلستیوں سے لڑنے
کے لئے جبنکلا۔ وہ لڑتا لڑتا نڈھال ہو گیا تھا 16 ایکتو فلستی نے اُس پر حملہ جسکیا کا نام بنوباِشبی تھا۔ یہ
آدمی قامتدیو مرد رفا نسلکی تھا۔سے اُس پاسکے نئی تلوار اور اِتنا لمبا نیزہ تھا اُسصرفکہ پیتلکی نوککی
کا ًوزن تقریبا 3ساڑھے کلو گرام تھا۔ لیکن17 ابی بنشے یاہ ضرو دوڑ کر داؤد کی مدد کرنے آیا اور فلستی کو مار
ڈالا۔ اِس کے بعد داؤد فوجیوںکے قَسمنے کھائی، آپآئندہ” لڑنے کے لئے ہمارے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ایسا
نہ ہو اسرائیلکہ کا چراغ بجھ “جائے۔

اِس18 بعدکے اسرائیلیوں جوبکو قریبکے بھی فلستیوں سے لڑنا پڑا۔ وہاں ِسبکی حوساتی نے قامتدیو مرد
رفا کی اولاد میں ایکسے آدمی کو مار جسڈالا کا سفنام تھا۔

جوب19 ایکقریبکے اَور لڑائی چھڑ گئی۔ اِس کے دوران بیت لحم کے اِلحنان یعرےبن اُرجیم نے جاتی
جالوت موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔ جالوت کا نیزہ کھڈی کے شہتیر جیسا بڑا تھا۔ ایک20 اَور جاتدفعہ کے
پاس لڑائی ہوئی۔ فلستیوں ایککا فوجی جو رفا کی نسل کا تھا بہت لمبا تھا۔ اُس کے ہاتھوں اور پیروں کی چھ چھ
اُنگلیاں یعنی مل اُنگلیاں24کر تھیں۔ اسرائیلیوںوہجب21 مذاقکا اُڑانے لگا تو داؤد بھائیکے ِسمعہ کے بیٹے یونتن
نے اُسے مار ڈالا۔ جات22 کے یہ قامتدیو مرد رفا کی اولاد تھے، اور وہ داؤد اور اُس کے فوجیوں کے ہاتھوں
ہلاک 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 میریخدا چٹان میںجسہے مَیں پناہ لیتا ہوں۔ میریوہ نجاتمیریڈھال، کا پہاڑ، میرا بلند حصار اور

میری پناہ گاہ ہے۔ تُو نجاتمیرا دہندہ ہے مجھےجو ظلم و تشدد سے بچاتا ہے۔
ربمَیں4 کو پکارتا ہوں، اُس کی تمجید تب!ہو وہ مجھے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔
موت5 کی موجوں مجھےنے گھیر لیا، ہلاکت سیلابکے میرےنے دل طاریدہشتپر کی۔
پاتال6 کے رّسوں مجھےنے جکڑ موتلیا، میرےنے راستے میں پھندےاپنے ڈال دیئے۔
مصیبتمَیںجب7 پھنسمیں گیا تو مَیں ربنے پکارا۔کو مَیں نے مدد کے لئے اپنے خدا یادسے فر کی تو اُس

نے اپنی سکونت گاہ میریسے آواز میریسنی، چیخیں اُس پہنچتککانکے گئیں۔
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تب8 زمین لرز اُٹھی اور تھرتھرانے لـگی، آسمان کی رببنیادیں غضبکے کے منے سا کانپنے اور لنے جھو لـگیں۔
اُس9 ناککی دھواںسے نکل آیا، اُس کے منہ بھسمسے 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 پَروںکے پر منڈلانے لگا۔
اُس12 اندھیرےنے کو اپنی چھپنے کی جگہ بارشبنایا، کے کالے اور بادلگھنے خیمے طرحکی اپنے ارد گرد

لگائے۔
اُس13 کے حضور کی تیز روشنی سے شعلہ زن پھوٹکوئلے نکلے۔
آسمانرب14 سے کڑکنے لگا، الله تعالیٰ کی آواز گونج اُٹھی۔
15 اُس 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۔
نےرب16 ڈانٹا تو سمندر وادیاںکی ظاہر میںغصےوہجبہوئیں، گرجا تو اُس دمکے زمینسےجھونکوںکے

کی بنیادیں نظر آئیں۔
بلندیوں17 پر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُس مجھےنے پکڑ گہرےلیا، پانی میں کھینچسے کر مجھے نکال لایا۔
اُس18 نے زبردستمیرےمجھے دشمن سے بچایا، اُن سے جو مجھ نفرتسے کرتے ہیں، جن پر مَیں غالب نہ آ

سکا۔
مصیبتمَیںدنجس19 پھنسمیں گیا اُس دن اُنہوں نے مجھ پر حملہ کیا، ربلیکن میرا سہارا بنا رہا۔
اُس20 تنگمجھےنے جگہ نکالسے کر چھٹکارا دیا، کیونکہ وہ مجھ خوشسے تھا۔
بازیراستمیریمجھےرب21 کا اجر دیتا میرےہے۔ صافہاتھ ہیں، اِس لئے وہ برکتمجھے دیتا ہے۔
22 کیونکہ ربمَیں کی راہوں پر چلتا رہا ہوں، مَیں بدی کر نے سے اپنے خدا سے دُور نہیں ہوا۔
اُس23 کے تمام میرےاحکام منے سا رہے ہیں، مَیں اُس فرمانوںکے سے نہیں ہٹا۔
اُس24 کے منے سا ہی مَیں بےالزام رہا، گناہ کرنے سے باز رہا ہوں۔
اِس25 لئے رب بازیراستمیریمجھےنے کا اجر دیا، کیونکہ اُس آنکھوںکی کے منے سا صافپاکمَیںہی

ثابت ہوا۔
الله،اے26 جو وفادار اُسہے ساتھکے وفاداریسلوکتیرا کا بےالزامجوہے، اُسہے ساتھکے سلوکتیرا

بےالزام ہے۔
27 پاکجو اُسہے ساتھکے پاکسلوکتیرا لیکنہے۔ جو کج رَو اُسہے ساتھکے بھیسلوکتیرا رَویکج

کا ہے۔
28 تُو پست حالوں نجاتکو دیتا ہے، اور تیری 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۔ بھیجو اُس میں پناہ لے اُس کی وہ ڈھال ہے۔
32 ربکیونکہ کے سوا کون خدا ہمارےہے؟ خدا کے سوا کون چٹان ہے؟
33 الله قوتمجھے سے کمربستہ کرتا، میریوہ راہ کاملکو کر دیتا ہے۔
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34 میرےوہ پاؤں کو ہرن سیکی پُھرتی عطا کرتا، مجھے مضبوطی میریسے بلندیوں پر کھڑا کرتا ہے۔
35 میرےوہ ہاتھوں جنگکو کرنے تربیتکی دیتا میرےابہے۔ بازو پیتل کی کمان کو بھی تان لیتے ہیں۔
اے36 رب، تُو مجھےنے نجاتاپنی کی دیبخشڈھال تیریہے، نرمی مجھےنے بڑا بنا دیا ہے۔
37 میرےتُو قدموں کے لئے راستہ بنا دیتا اِسہے، لئے میرے ٹخنے نہیں ڈگمگاتے۔
مَیں38 نے اپنے دشمنوں تعاقبکا کر اُنہیںکے کچل دیا، مَیں باز نہ آیا تکجب وہ ختم نہ ہو گئے۔
مَیں39 اُنہیںنے تباہ کر پاشپاشیوںکے کر دیا کہ دوبارہ اُٹھ نہ سکے بلـکہ گر میرےکر پاؤں پڑےتلے رہے۔
40 کیونکہ تُو جنگمجھےنے کرنے کے لئے قوت سے کمربستہ کر دیا، تُو میرےنے مخالفوں میرےکو منے سا

جھکا دیا۔
41 تُو میرےنے دشمنوں میرےکو منے سا سے بھگا دیا، اور مَیں نفرتنے کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔
42 وہ مدد کے لئے چیختے چلّاتے لیکنرہے، بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ ربوہ کو پکارتے لیکنرہے، اُس

جوابنے نہ دیا۔
مَیں43 نے اُنہیں ُچور ُچور کر کے گرد کی طرح ہَوا میں اُڑا دیا۔ مَیں نے اُنہیں گلی میں مٹی کی طرح پاؤں تلے

روند کر ریزہ ریزہ کر دیا۔
44 تُو نے مجھے میری قوم کے جھگڑوں سے بچا کر اقوام پر میری حکومت قائم رکھی جسہے۔ قوم سے مَیں

ناواقف تھا وہ خدمتمیری کرتی ہے۔
دبکپردیسی45 میریکر خوشامد کرتے ہیں۔ جوں ہی باتمَیں کرتا ہوں تو میریوہ سنتے ہیں۔
46 ہمتوہ ہار کر کانپتے ہوئے اپنے قلعوں نکلسے آتے ہیں۔
رب47 زندہ میری!ہے چٹان کی تمجید میرے!ہو خدا کی تعظیم ہو نجاتمیریجو کی چٹان ہے۔
وہی48 خدا ہے جو میرا انتقام لیتا، اقوام میرےکو تابع کر دیتا
49 اور میرےمجھے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ًہے۔ یقینا تُو میرےمجھے مخالفوں پر سرفراز کرتا، مجھے ظالموں سے

بچائے رکھتا ہے۔
اے50 رب، اِس لئے مَیں اقوام میں تیری حمد و ثنا کروں تیرےگا، نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں گا۔
51 ربکیونکہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات دیتا ہے، وہ اپنے مسح کئے ہوئے بادشاہ داؤد اور اُس کی اولاد پر

تکہمیشہ مہربان رہے “گا۔
23

داؤد الفاظآخریکے
1 درِج ذیل داؤد الفاظآخریکے :ہیں
داؤد” بن یسّی کا فرمان جسے الله نے سرفراز کیا، یعقوبجسے کے خدا مسحنے کر کے بادشاہ بنا دیا تھا، اور

تعریفکیجس اسرائیل گیتکے کرتے ہیں،
رب2 روحکے باتمعرفتمیرینے کی، اُس کا فرمان میری زبان پر تھا۔
اسرائیل3 کے خدا نے فرمایا، اسرائیل کی چٹان مجھ سے ہم کلام ہوئی، انصافجو’ حکومتسے کرتا ہے،

جو الله مانخوفکا کر حکمرانی کرتا ہے،
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4 وہ صبح کی روشنی کی مانند ہے، اُس طلوِع آفتاب کی مانند جب بادل چھائے نہیں ہوتے۔ جب اُس کی
بارشکرنیں کے بعد زمین پر پڑتی ہیں پھوٹپودےتو نکلتے ‘ہیں۔

5ً یقینا میرا گھرانا مضبوطی سے الله کے ساتھ ہے، کیونکہ اُس میرےنے ابدیساتھ عہد باندھا ہے، ایسا عہد
جس کا ہر پہلو منظم اور محفوظ ہے۔ نجاتمیریوہ تکتکمیل پہنچائے گا اور میری ہر آرزو کرےپوری گا۔

لیکن6 بےدین خاردار یوں جھاڑ کی مانند ہیں جو ہَوا جھونکوںکے سے اِدھر اُدھر بکھر گئی ہیں۔ کانٹوں کی
وجہ سے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔

لوگ7 اُنہیں لوہے کے اوزار نیزےیا کے دستے سے جمع کر وہیںکے وہیںکے جلا دیتے “ہیں۔
داؤد کے سورما

8 درِج ذیل داؤد کے سورماؤں فہرستکی ہے۔ جو تین یوآبافسر کے بھائی ابی شے کے عین بعد آتے تھے اُن
بشیبتیوشیبمیں تحکمونی پہلے نمبر پر آتا ایکتھا۔ بار اُس نے نیزےاپنے سے آدمیوں800 کو مار دیا۔

9 اِن تین افسروں میں سے دوسری جگہ پر اِلی عزر بن دودو بن اخوحی آتا جنگایکتھا۔ میں جب اُنہوں نے
فلستیوں کو چیلنج دیا تھا اور اسرائیلی بعد میں پیچھے ہٹ گئے تو اِلی عزر داؤد کے ساتھ فلستیوں10 کا مقابلہ کرتا
رہا۔ اُس دن وہ فلستیوں کو مارتے مارتے تھکاِتنا گیاکہ آخرکار تلوار اُٹھا نہ سکا بلـکہ ہاتھ تلوار کے ساتھ جم
ربگیا۔ نے اُس بڑیمعرفتکی فتح بخشی۔ باقی لاشوںصرفدستے کو لُوٹنے کے لئے لوٹ آئے۔

اُس11 کے تیسریبعد جگہ پر سمّہ بن ہراریاجی آتا ایکتھا۔ مرتبہ فلستی لحی قریبکے مسور میںکھیتکے
اسرائیل خلافکے لڑ رہے تھے۔ اسرائیلی فوجی اُن کے منے سا بھاگنے لـگے، لیکن12 کھیتسمّہ تکدرمیانکے
بڑھ گیا اور وہاں لڑتے لڑتے فلستیوں شکستکو ربدی۔ اُسنے بڑیمعرفتکی فتح بخشی۔

ایک13-14 جنگاَور دورانکے داؤد عدُلام کے غار پہاڑیکے قلعے میں تھا جبکہ فلستی فوج نے وادٔی رفائیم
میں اپنی لشکرگاہ لگائی تھی۔ اُن دستوںکے بیتنے لحم پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ فصل کا موسم تھا۔ داؤد تیسکے
اعلٰی افسروں میں تینسے 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
اُسکے گھسمیں گئے اور لڑتے بیتلڑتے لحم پہنچتکحوضکے گئے۔ اُس سے کچھ پانی بھر کر وہ اُسے داؤد
پاسکے لیکنآئے۔لے اُس نے پینے سے انکار کر دیا بلـکہ اُسے قربانی کے طور پر ُنڈیل ا ربکر پیشکو کیا اور17
کرےنہرب”بولا، مَیںکہ یہ پانی پیوں۔ اگر ایسا کرتا تو اُن آدمیوں خونکا پیتا اپنیجو جان کھیلپر پانیکر 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 ڈالا۔ تینوں نسبتکی اُس کی عزتدُگنی کی جاتی تھی، لیکن وہ خود اُن میں گنا نہیں جاتا
تھا۔

20 ِنایاہ ب بن یہویدع بھی زبردست فوجی تھا۔ وہ قبضئیل کا ہنے ر والا تھا، اور اُس بہتنے دفعہ اپنی مردانگی
موآبدکھائی۔ بڑےدوکے اُسسورما ایکہوئے۔ہلاکہاتھوںکے برفبہتجببار پڑ گئی تو اُس ایکنے
میںحوض اُتر ایککر ببر شیر کو مار ڈالا اُسجو میں گر گیا تھا۔ ایک21 اَور موقع پر اُس کا ایکواسطہ قامتدیو
مصری سے پڑا۔ مصری کے ہاتھ میں نیزہ تھا جبکہ اُس صرفپاسکے 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
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ِنایاہ ب بن یہویدع مذکورہ تین آدمیوں کے برابر مشہور ہوا۔ تیس23 افسروں کے دیگر مردوں نسبتکی 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 بیتعساہیل، لحم کا اِلحنان بن دودو، 25 سمّہ حرودی، اِلیقہ حرودی، خلِص26 فلطی، تقوع کا

عیرا بن عقیس، عنتوت27 کا ابی عزر، مبونی حوساتی، ضلمون28 مَہریاخوحی، نطوفاتی، بنحلِب29 بعنہ نطوفاتی،
بن یمینی شہر ِجبعہ کا اِتّی بن ریبی، 30 ِنایاہ ب فِرعاتونی، جعسنحلے کا ہِّدی، ابی31 علبون عزماوتعرباتی، برحومی،
32-33 اِلیَحبا سعلبونی، بنی یسین، یونتن بن سمّہ ہراری، اخی آم بن سرار ہراری، فلطاِلی34 بن احسبی معکاتی، اِلی عام
بن اخی تُفل جلونی، 35 حصرو کرملی، فعری اربی، 36 ضوباہ کا اِجال بن ناتن، بانی جادی، ِصلق37 یوآبعمونی،
بن یاہ ضرو کا سلاح بردار نحری بیروتی، 38 عیرا اِتری، جریب اِتری 39 اور یاہ اُور ِحتّی۔ آدمیوں کی کُل تعداد تھی۔37

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 شماریمردم کرنے کا خیال ڈال دیا۔

2 چنانچہ داؤد فوجنے کے یوآبکمانڈر کو حکم دیا، دان” سے لے کر تکبیرسبع اسرائیل کے تمام قبیلوں میں
سے گزرتے جنگہوئے کرنے قابلکے مردوں لیںگنکو تاکہ معلوم ہو جائے کہ اُن کی کُل تعداد کیا “ہے۔
یوآبلیکن3 اعتراضنے کیا، اے” میرےبادشاہ آپربکاشآقا، کا آپخدا کے دیکھتے دیکھتے فوجیوں کی
تعداد َسو گُنا بڑھائے۔ میرےلیکن آقا اور بادشاہ اُن کی شماریمردم کیوں کرنا ہتے چا “ہیں؟ لیکن4 یوآببادشاہ
اور فوج بڑےکے افسروں اعتراضاتکے باوجودکے باتاپنی پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ وہ دربار روانہسے ہو اسرائیلکر
مردوںکے فہرستکی تیار کرنے لـگے۔

5 یائے در یردن کو عبور کر اُنہوںکے نے عروعیر اور وادٔی ارنون بیچکے کے شہر میں شروع کیا۔ وہاں سے وہ
جد اور یعزیر سے ہو کر ِجلعاد6 اور ِحتّیوں ملـککے کے تکقادسشہر پہنچے۔ پھر آگے ھتے بڑ ھتے بڑ وہ دان اور
صیدا کے گرد و نواح کے علاقے 7 اور قلعہ بند شہر صور اور یوں ِحوّ اور کنعانیوں کے تمام تکشہروں پہنچ گئے۔
آخرکار اُنہوں نے یہوداہ جنوبکے کی شماریمردم تکبیرسبع کی۔

ملـکپورےیوں8 میں سفر کرتے کرتے وہ 9 مہینوں اور 20 دنوں کے بعد یروشلم واپس آئے۔ یوآب9 نے
بادشاہ کو مردم شماری کی پوری پیشرپورٹ کی۔ اسرائیل میں تلوار چلانے کے قابل 8 لاکھ افراد تھے جبکہ
یہوداہ کے 5 لاکھ مرد تھے۔

لیکن10 اب داؤد کا ضمیر اُس ملامتکو کرنے لگا۔ اُس ربنے سے دعا کی، مجھ” سے سنگین گناہ سرزد
ہوا اےہے۔ ابرب، اپنے خادم کا معافقصور کر۔ مجھ حماقتبڑیسے ہوئی “ہے۔

اگلے11 دن جب داؤد صبح وقتکے اُٹھا تو اُس غیبکے بین جاد نبی ربکو طرفکی سے پیغام مل گیا،
داؤد”12 پاسکے جا کر اُسے بتا دینا، تجھےرب’ تین پیشسزائیں کرتا ہے۔ اِن میں ایکسے چن “۔‘لے جاد13
داؤد پاسکے گیا اور اُسے رب کا پیغام سنا دیا۔ اُس نے سوال کیا، کسآپ” سزا کو ترجیح دیتے ہیں؟ اپنے
ملـک میں سات سال کے دوران کال؟ یا یہ آپکہ کے آپدشمن کو بھگا کر تین آپتکماہ کا تعاقب کرتے
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رہیں؟ یا یہ آپکہ ملـککے میں تین تکدن وبا پھیل جائے؟ دھیان سے اِس بارےکے میں سوچیں تاکہ مَیں
آپاُسے جوابکا پہنچا جسسکوں مجھےنے بھیجا “ہے۔

14 داؤد جوابنے دیا، ہائے،” مَیں کیا کہوں؟ مَیں بہت پریشان ہوں۔ لیکن آدمیوں کے ہاتھ میں پڑنے کی
نسبت بہتر ہے کہ ربمَیں ہی ہاتھکے میں پڑ جاؤں، کیونکہ اُس کا رحم عظیم “ہے۔

اسرائیلنےربتب15 میں وبا پھیلنے دی۔ شروعصبحاُسیوہ ہوئی اور تین لوگوںتکدن موتکو گھاٹکے
اُتارتی گئی۔ شمال میں دان سے لے جنوبکر میں تکبیرسبع کُل 70,000 ہلاکافراد ہوئے۔ لیکن16 جب
وبا کا فرشتہ چلتے چلتے تکیروشلم پہنچ گیا اور اُس پر ہاتھ اُٹھانے لگا تو رب نے لوگوں مصیبتکی کو دیکھ کر
ترس کھایا اور تباہ کرنے والے فرشتے کو حکم دیا، بس” اب!کر باز “آ۔ ربوقتاُس کا فرشتہ وہاں کھڑا تھا
جہاں ارَوناہ یبوسی اپنا اناج گاہتا تھا۔

جب17 داؤد نے فرشتے کو لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھا تو اُس ربنے التماسسے کی، مَیں” ہی نے گناہ
کیا یہہے، میرا ہی قصور ہے۔ اِن بھیڑوں سے کیا غلطی ہوئی براہِہے؟ کرم اِن کو چھوڑ مجھےکر میرےاور خاندان
کو سزا “دے۔

اُسی18 دن جاد داؤد پاسکے آیا اور اُس سے یبوسیارَوناہ”کہا، کی ہنے گا کی جگہ پاسکے جا کر اُس ربپر
کی قربان گاہ بنا “لے۔ 19 چنانچہ داؤد چڑھ کر ہنے گا کی جگہ پاسکے ربطرحجسآیا نے جاد معرفتکی
فرمایا تھا۔

ارَوناہجب20 نے بادشاہ اور اُس یوںکے دربار کو طرفاپنی چڑھتا ہوا دیکھا تو وہ نکل کر بادشاہ کے منے سا
اوندھے گیا۔جھکمنہ اُس21 نے میرے”پوچھا، آقا اور پاسمیرےبادشاہ کیوں آ “گئے؟ داؤد جوابنے آپمَیں”دیا، کی ہنے گا کی جگہ خریدنا چاہتا ہوں ربتاکہ کے لئے قربان گاہ تعمیر کروں۔ کیونکہ یہ کرنے سے وبا
رُک جائے “گی۔

22 ارَوناہ نے کہا، میرے” آقا اور بادشاہ، جو آپکچھ کو اچھا لـگے اُسے لے کر چڑھائیں۔ یہ بَیل بھسم ہونے
والی قربانی کے لئے حاضر ہیں۔ اور اناج کو ہنے گا اور بَیلوں کو جوتنے کا سامان قربان گاہ پر رکھ کر جلا دیں۔
23 بادشاہ سلامت، مَیں خوشی آپسے کو یہ سب دےکچھ دیتا ہوں۔ دعا ہے ربآپکہ اپنے خدا کو پسند
“آئیں۔

لیکن24 بادشاہ نے انکار کیا، نہیں،” مَیں ضرور ہر چیز کی پوری قیمت ادا کروں گا۔ مَیں رب اپنے خدا کو
ایسی کوئی بھسم ہونے والی پیشقربانی نہیں کروں گا جو مفتمجھے میں مل “جائے۔
چنانچہ داؤد سمیتبَیلوںنے ہنے گا کی چاندیجگہ ِسکوں50کے خریدعوضکے لی۔ اُس25 ربوہاںنے

کی تعظیم میں قربان گاہ تعمیر کر کے اُس پر بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں ربتبچڑھائیں۔ ملـکنے
کے لئے دعا سن کر وبا روککو دیا۔
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سلاطِین-۱
ادونیاہ سازشکی

داؤد1 بہتبادشاہ بوڑھا ہو تھا۔چکا اُسے سردیہمیشہ لـگتی تھی، اور اُس پر مزید بستر لنے ڈا کوئیسے فائدہ نہ
ہوتا تھا۔ 2 یہ دیکھ کر ملازموں نے بادشاہ سے کہا، اجازتاگر” ہو تو ہم بادشاہ کے لئے ایک نوجوان کنواری
ڈھونڈ لیں آپجو خدمتکی میں حاضر رہے اور آپ کی دیکھ بھال کرے۔ لڑکی آپ کے لیٹساتھ آپکر کو
“رکھے۔گرم چنانچہ3 ملـکپورےوہ لڑکیصورتخوبکسیمیں تلاشکی لـگے۔کرنے ڈھونڈتے ڈھونڈتے
شاگابی شونیمی کو چن کر بادشاہ پاسکے لایا گیا۔ اب4 سے وہ اُس خدمتکی میں حاضر ہوتی اور اُس کی
دیکھ بھال کرتی رہی۔ لڑکی صورتخوبنہایت تھی، لیکن بادشاہ کبھینے اُس صحبتسے نہ کی۔

5 -6 اُن دنوں میں ادونیاہ بادشاہ بننے سازشکی کرنے لگا۔ وہ داؤد کی بیوی حجیت کا بیٹا تھا۔ یوں وہ ابی سلوم
کا سوتیلا بھائی اور اُس کے مرنے پر داؤد سبکا سے بڑا بیٹا تھا۔ شکل صورتو لحاظکے لوگسے اُس بڑیکی
یف تعر کیا کرتے تھے، اور بچـپن سے اُس باپکے نے اُسے کبھی نہیں ڈانٹا تھا کہ تُو کیا کر رہا ابہے۔ ادونیاہ
آپاپنے لوگوںکو کے منے پیشسا کر اعلانکے کرنے مَیں”لگا، ہی بادشاہ بنوں “گا۔ اِس مقصد تحتکے اُس
نے اپنے لئے رتھ گھوڑےاور 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 ساتھیکے بن کر اُس حمایتکی کرنے کے
لئے تیار ہوئے۔ لیکن8 صدوق امام، ِنایاہ ب بن یہویدع اور ناتن نبی اُس کے ساتھ نہیں تھے، نہ ِسمعی، یعی ر یا داؤد
کے محافظ۔

ایک9 دن ادونیاہ نے عین راجل چشمے کے قریب کی چٹان زُحلت پاسکے ضیافت کی۔ کافی یاں، بکر بھیڑ
اورگائےبَیل بچھڑےتازےموٹے ذبح ادونیاہگئے۔کئے بادشاہنے بیٹوںتمامکے اور یہوداہ تمامکے افسروںشاہی
دیدعوتکو تھی۔ کچھ10 لوگوں کو جان بوجھ کر اِس میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اُن میں اُس کا بھائی سلیمان،
ناتن نبی، ِنایاہ ب اور داؤد محافظکے شامل تھے۔

داؤد سلیمان کو بادشاہ قرار دیتا ہے
ناتنتب11 سلیمان کی بتماں سبع سے ملا اور بولا، کیا” یہ تکآپخبر نہیں پہنچی حجیتکہ کے بیٹے ادونیاہ

نے آپاپنے کو بادشاہ بنا لیا ہمارےاورہے؟ آقا داؤد اِسکو کا !نہیںتکعلم کیآپ12 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، آپکیا نے قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تیرا
بیٹا میرےسلیمان تختبعد نشین ہو گا؟ تو پھر ادونیاہ کیوں بادشاہ بن گیا ‘ہے؟ آپ14 کی بادشاہ سے ابھیگفتگو
ختم نہیں ہو گی کہ مَیں داخل ہو آپکر باتکی کی تصدیق کروں “گا۔

بت15 ًسبع فورا بادشاہ پاسکے گئی جو سونے کمرےکے میں لیٹا ہوا تھا۔ وقتاُس تو بہتوہ عمر رسیدہ ہو
چکا تھا، اور اُسشاگابی بھالدیکھکی کر رہی تھی۔ داخلمیںکمرےسبعبت16 ہو کر بادشاہ کے منے سا منہ
گئی۔جھکبلکے داؤد نے باتکیا”پوچھا، “ہے؟ سبعبت17 نے میرے”کہا، آپآقا، نے ربتو اپنے خدا
کی قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا بیٹا میرےسلیمان بعد تخت نشین ہو گا۔ لیکن18 اب ادونیاہ بادشاہ
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بن بیٹھا ہے میرےاور آقا اور بادشاہ کو اِس کا تکعلم نہیں۔ 19 اُس ضیافتنے کے لئے بہت سے گائےبَیل،
بچھڑےتازےموٹے اور یاں بکر بھیڑ ذبح کر کے تمام شہزادوں دعوتکو دی ہے۔ ابیاتر امام اور فوج کا کمانڈر
یوآب بھی اِن شاملمیں آپلیکنہیں، سلیمانخادمکے نہیںدعوتکو ملی۔ میرےبادشاہاے20 آقا، وقتاِس
تمام اسرائیل کی آپآنکھیں پر لـگی آپسبہیں۔ سے یہ جاننے کے لئے تڑپتے ہیں آپکہ بعدکے نشینتختکون
ہو گا۔ 21 آپاگر جلدنے ہی قدم نہ اُٹھایا آپتو کوچکے کر جانے ًکے فورا بعد مَیں اور میرا بیٹا ادونیاہ کا نشانہ
بن کر مجرم ٹھہریں “گے۔

بت23- 22 سبع ابھی بادشاہ باتسے کر ہی رہی تھی کہ داؤد کو اطلاع دی گئی کہ ناتن نبی آپ سے ملنے آیا
کمرےنبیہے۔ میں داخل ہو کر بادشاہ کے منے سا اوندھے گیا۔جھکمنہ 24 پھر اُس نے کہا، میرے” آقا، لگتا
ہے آپکہ اِس حق میں ہیں کہ آپادونیاہ کے تختبعد نشین ہو۔ 25 کیونکہ آج اُس نے عین راجل جا بہتکر
سے گائےبَیل، بچھڑےتازےموٹے اور یوں بھیڑبکر کو ذبح کیا ضیافتہے۔ کے لئے اُس نے تمام شہزادوں، تمام
فوجی افسروں اور ابیاتر امام دعوتکو دی ہے۔ وقتاِس وہ اُس کے ساتھ کھانا کھا کھا کر اور َمے پی پی کر
نعرہ لگا رہے ہیں، ادونیاہ’ بادشاہ زندہ ‘!باد کچھ26 لوگوں جانکو بوجھ دعوتکر نہیں دی۔ اُن میں آپمَیں کا
صدوقخادم، امام، ِنایاہ ب بن یہویدع آپاور کا خادم سلیمان بھی شامل ہیں۔ میرے27 آقا، آپکیا واقعینے اِس
کا حکم دیا ہے؟ آپکیا نے اپنے خادموں کو اطلاع دیئے بغیر فیصلہ کیا ہے کہ شخصیہ بادشاہ بنے “گا؟

جواب28 میں داؤد نے کہا، بت” سبع کو “!بُلائیں وہ واپس آئی اور بادشاہ کے منے سا کھڑی ہو گئی۔
29 بادشاہ بولا، رب” حیاتکی کی قَسم جس 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
مَیںجو اسرائیلربنے کے خدا کی قَسم کھا آپکر سے کیا “تھا۔ یہ31 سن بتکر سبع اوندھے جھکمنہ گئی
اور کہا، مالـکمیرا” داؤد بادشاہ زندہ “!باد

32 پھر داؤد نے حکم دیا، صدوق” امام، ناتن نبی اور ِنایاہ ب بن یہویدع کو بُلا “لائیں۔ تینوں آئے 33 تو بادشاہ اُن
مخاطبسے ہوا، میرے” بیٹے سلیمان میرےکو خچر پر بٹھائیں۔ میرےپھر افسروں کو ساتھ لے کر اُسے جیحون
تکچشمے پہنچا دیں۔ اورصدوقوہاں34 ناتن مسحاُسے کر اسرائیلکے کا بادشاہ بنا نرسنگےدیں۔ 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، کیونکہ مَیں نے اُسے اسرائیل اور یہوداہ کا حکمران
مقرر کیا “ہے۔

36 ِنایاہ ب بن یہویدع جوابنے دیا، آمین،” ایسا ہی !ہو میرےرب آقا کا خدا اِس فیصلے پر اپنی برکت دے۔
37 آپربطرحجساور ساتھکے اُسیرہا طرح وہ سلیمان ساتھکے بھی ہو، بلـکہ وہ اُس تختکے آپکو کے
تخت کہیںسے یادہ ز “!کرےسربلند 38 پھر صدوق امام، ناتن نبی، ِنایاہ ب بن یہویدع اور بادشاہ محافظکے کریتیوں
اور فلیتیوں سلیماننے کو بادشاہ کے خچر پر بٹھا کر اُسے تکچشمےجیحون پہنچا دیا۔ تیلپاسکےصدوق39 سے
بھرا مینڈھے کا سینگوہ تھا مُقّدسجو 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 لـگے، سلیمان” بادشاہ زندہ !باد سلیمان بادشاہ زندہ “!باد 40 تمام
بانسریلوگ بجاتے اور خوشی مناتے ہوئے سلیمان پیچھےکے چلنے جبلـگے۔ وہ دوبارہ یروشلم میں داخل ہوا تو
اِتنا شور تھا کہ زمین لرز اُٹھی۔
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ادونیاہ شکستکی
لوگوں41 کی یہ آوازیں ادونیاہ اور اُس کے تکمہمانوں 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 گیا۔ یوآب بولا، پاسہمارے” آئیں۔ آپ
جیسے لائق آدمی اچھی خبر لے کر آ رہے ہوں “گے۔

یونتن43 جوابنے دیا، افسوس،” ایسا نہیں ہمارےہے۔ آقا داؤد بادشاہ نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا ہے۔
اُس44 صدوقاُسےنے امام، ناتن نبی، ِنایاہ ب بن یہویدع اور بادشاہ محافظکے کریتیوں اور فلیتیوں جیحونساتھکے
چشمے پاسکے بھیج دیا ہے۔ سلیمان بادشاہ کے خچر پر سوار تھا۔ جیحون45 چشمے پاسکے صدوق امام اور
ناتن نبی نے اُسے مسح کر کے بادشاہ بنا دیا۔ پھر وہ خوشی مناتے ہوئے شہر واپسمیں چلے پورےگئے۔ شہر میں
ہل چل مچ گئی۔ یہی وہ شور ہے آپجو کو دےسنائی رہا ہے۔ اب46 تختسلیمان پر بیٹھ چکا ہے، 47 اور
ہمارےدرباری آقا داؤد بادشاہ مبارککو باد دینے کے لئے اُس پاسکے پہنچ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، آپ’
کا کرےخدا سلیمانکہ کا آپنام کے نام بھیسے یادہ ز مشہور ہو جائے۔ اُس آپتختکا تختکے کہیںسے
یادہ ز سربلند ‘ہو۔ بادشاہ نے اپنے بستر جھکپر کر الله پرستشکی کی اور48 کہا، اسرائیلرب’ کے تمجیدکیخدا
جسہو میرےنے بیٹوں میں ایکسے کو میری تختجگہ پر بٹھا دیا ہے۔ اُس کا شکر ہے کہ مَیں اپنی آنکھوں
سے یہ دیکھ “۔‘سکا

یونتن49 کے منہ سے یہ خبر سن کر ادونیاہ کے تمام مہمان گھبرا اُٹھسبگئے۔ کر طرفچاروں منتشر ہو گئے۔
50 ادونیاہ سلیمان خوفسے کھا مُقّدسکر خیمے پاسکے گیا اور قربان گاہ سینگوںکے لپٹسے گیا۔ کسی51
سلیماننے پاسکے جا کر اُسے اطلاع ادونیاہ”دی، سلیمانکو بادشاہ اِسہے،خوفسے لئے وہ قربان گاہ کے
سینگوں سے لپٹے ہوئے کہہ رہا ہے، سلیمان’ بادشاہ پہلے قَسم کھائے کہ وہ موتمجھے گھاٹکے اُتارےنہیں
“۔‘گا سلیمان52 نے وعدہ کیا، اگر” وہ لائق ثابت ہو تو اُس ایککا بال بھی بیکا نہیں ہو گا۔ بھیجبلیکن 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 کے منے 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،
وہاںمَیںاب”2 جا جہاںہوںرہا دنیا کوشخصہرکے جانا اورہوںمضبوطچنانچہہے۔ہوتا دکھائیں۔مردانگی
3 جو آپربکچھ کا آپخدا سے چاہتا ہے وہ کریں اور اُس کی راہوں پر چلتے رہیں۔ الله شریعتکی میں درج
ہر حکم ہدایتاور پورےپر طور پر عمل کریں۔ پھر جو بھیکچھ کریں گے اور بھیجہاں جائیں آپگے کو کامیابی
نصیب ہو گی۔ 4 پھر میرےرب ساتھ اپنا وعدہ کرےپورا گا۔ کیونکہ اُس نے فرمایا ہے، اگر’ تیری اولاد اپنے
چلنچال پر دےدھیان پورےکر دل و جان میریسے وفادار رہے تو اسرائیل پر اُس حکومتکی تکہمیشہ قائم
رہے ‘گی۔
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5 ایکدو اَور باتیں بھی آپہیں۔ خوبکو معلوم ہے یوآبکہ بن یاہ ضرو میرےنے ساتھ سلوککیسا کیا
اسرائیلہے۔ کمانڈروںدوکے ابنیر بن نیر اور عماسا بن یتر اُسکو قتلنے نہیںجنگجبکیا۔ تھی اُس جنگنے
کا خون بہا کر اپنی پیٹی اور جوتوں کو بےقصور خون سے آلودہ کر لیا ہے۔ اُس6 کے ساتھ وہ کچھ کریں آپجو
مناسبکو یوآبلـگے۔ بوڑھا تو لیکنہے، دیںدھیان کہ وہ موتطبعی نہ مرے۔ تاہم7 ِجلعادیبرزلی بیٹوںکے
پر مہربانی کریں۔ آپوہ کی میز مستقلکے مہمان رہیں، اُنہوںکیونکہ میرےنے بھیساتھ ایسا سلوکہی جبکیا
مَیں آپنے بھائیکے ابی سلوم کی وجہ سے یروشلم ہجرتسے کی۔ 8 بحوریم بنکے یمینی ِسمعی بن جیرا پر بھی دھیان
دنجسدیں۔ ہجرتمَیں کرتے ہوئے محنائم سے گزر رہا تھا تو اُس نے مجھ پر لعنتیں بھیجیں۔ لیکن میری واپسی
پر وہ یائے در یردن پر مجھ سے ملنے آیا اور مَیں ربنے کی قَسم کھا کر اُس سے وعدہ کیا کہ موتاُسے گھاٹکے
نہیں اُتاروں گا۔ لیکن9 آپ اُس کا جرم نظرانداز نہ کریں بلـکہ اُس مناسبکی سزا دانشآپدیں۔ مند ہیں، اِس
لئے آپ ضرور سزا دینے کا کوئی نہ کوئی یقہ طر ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ بوڑھا تو لیکنہے، دھیان دیں کہ وہ طبعی
موت نہ “مرے۔

پھر10 مرداؤد کر باپاپنے دادا سے ملا۔جا اُسے یروشلم دفنمیںحصےاُسکے کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا
ہے۔ 11 وہ کُل 40 تکسال اسرائیل کا بادشاہ ساترہا، سال حبرون میں اور 33 سال یروشلم میں۔ سلیمان12
باپاپنے داؤد کے تختبعد نشین ہوا۔ اُس مضبوطیحکومتکی سے قائم ہوئی۔

ادونیاہ موتکی
ایک13 دن داؤد بیویکی حجیت کا بیٹا ادونیاہ سلیمان کی ماں بت سبع پاسکے آیا۔ بت سبع نے پوچھا، کیا”

آپ امن پسند ارادہ رکھ کر آئے “ہیں؟ ادونیاہ بولا، جی،” 14 بلـکہ آپمیری گزارشسے “ہے۔
بت سبع جوابنے دیا، تو” پھر “!بتائیں 15 ادونیاہ نے کہا، آپ” تو جانتی ہیں کہ اصل میں بادشاہ بننے کا

حق میرا تھا۔ اور یہ تمام اسرائیل کی توقع بھی تھی۔ ابلیکن حالاتتو بدل گئے ہیں۔ میرا بھائی بادشاہ بن گیا ہے،
کیونکہ ربیہی کی مرضی تھی۔ آپمیریاب16 درخواستسے ہے۔ اِس سے انکار نہ بت“کریں۔ سبع “بتائیں۔”بولی، 17 ادونیاہ نے کہا، مَیں” ابی شاگ شونیمی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ براہِ کرم سلیمان بادشاہ کے
منے سفارشمیریسا کریں باتتاکہ بن جائے۔ باتآپاگر کریں تو وہ انکار کرےنہیں “گا۔ بت18 راضیسبع
ہوئی، ٹھیکچلیں،” آپمَیںہے۔ کا یہ معاملہ بادشاہ پیشکو کروں “گی۔

بتچنانچہ19 سلیمانسبع بادشاہ پاسکے گئی تاکہ اُسے ادونیاہ کا پیشمعاملہ پہنچیمیںدربارجبکرے۔
تو بادشاہ اُٹھ کر اُس سے ملنے آیا اور اُس کے منے جھکسا گیا۔ پھر وہ دوبارہ تخت پر بیٹھ گیا اور حکم دیا کہ ماں
کے لئے تختبھی رکھا جائے۔ بادشاہ کے ہنے د ہاتھ بیٹھ کر اُس20 نے اپنا پیشمعاملہ آپمیری”کیا، ایکسے
چھوٹی گزارشسی 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 شاگابی شونیمی شادیسے کرنے “دیں۔

22 یہ سن کر بھڑکسلیمان اُٹھا، ادونیاہ” کی شاگابی !!شادیسے یہ باتکیسی ہے پیشآپجو کر رہی
ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو کیوں نہ براہِ راست تقاضا یں کر کہ ادونیاہ میری تختجگہ پر بیٹھ جائے۔ آخر وہ
میرا بڑا بھائی ہے، اور ابیاتر امام یوآباور بن یاہ ضرو بھی اُس کا دےساتھ رہے “ہیں۔ 23 پھر سلیمان بادشاہ نے
رب کی قَسم کھا کر کہا، اِس” درخواست سے ادونیاہ نے اپنی موت پر مُہر لگائی ہے۔ الله مجھے سخت دےسزا
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اگر مَیں اُسے موت گھاٹکے نہ اُتاروں۔ رب24 کی جسقَسم میرینے تصدیق کر کے باپمیرےمجھے داؤد
تختکے پر بٹھا دیا اور وعدےاپنے میرےمطابقکے لئے گھر تعمیر کیا ہے، ادونیاہ آجکو ہی مرنا “!ہے

25 پھر سلیمان بادشاہ نے ِنایاہ ب بن یہویدع کو حکم دیا کہ وہ ادونیاہ موتکو گھاٹکے اُتار دے۔ چنانچہ وہ
نکلا اور اُسے مار ڈالا۔

یوآب اور ابیاتر کی سزا
26 ابیاتر امام سے بادشاہ نے کہا، اب” یہاں سے چلے جائیں۔ عنتوت میں اپنے گھر میں رہیں اور وہاں اپنی

زمینیں سنبھالیں۔ آپگو سزائے موت کے لائق ہیں توبھی مَیں اِس وقت آپ کو نہیں مار دوں گا، کیونکہ آپ
میرے باپ داؤد کے منے سا رب قادرِ مطلق کے عہد کا صندوق اُٹھائے ہر جگہ اُن کے ساتھ گئے۔ میرےآپ
باپ کے تکلیفتمام دہ اور مشکل لمحاتترین شریکمیں رہے “ہیں۔ یہ27 کہہ سلیمانکر نے ابیاتر ربکا کے
حضور امام خدمتکی سرانجام دینے کا حق منسوخ کر دیا۔ یوں رب کی پیشوہ گوئی پوری ہوئی جو اُس نے
َسیلا میں عیلی کے گھرانے بارےکے میں کی تھی۔

یوآب28 کو جلد ہی پتا چلا کہ ادونیاہ اور ابیاتر سے کیا کچھ ہوا ہے۔ وہ ابی سلوم کی سازشوں میں شریکتو
نہیں ہوا تھا لیکن بعد میں ادونیاہ کا ساتھی بن گیا تھا۔ اِس لئے اب بھاگوہ ربکر مُقّدسکے خیمے میں داخل
ہوا اور قربان گاہ سینگوںکے کو پکڑ لیا۔ سلیمان29 بادشاہ دیاطلاعکو بھاگیوآب”گئی، ربکر مُقّدسکے
خیمے میں گیا ابہے۔ وہ وہاں قربان گاہ پاسکے کھڑا “ہے۔ یہ سن کر سلیمان نے ِنایاہ ب بن یہویدع کو حکم
دیا، یوآبجاؤ،” کو مار “!دو

ِنایاہ30 ربب میںخیمےکے جا یوآبکر مخاطبسے 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
گھرانا اُن قتلوں جوابکے دہ نہ ٹھہریں جو اُس نے بلاوجہ کئے ہیں۔ اُسےرب32 اُن دو آدمیوں قتلکے کی سزا
دے جو اُس سے کہیں یادہ شریفز اور اچھے تھے یعنی اسرائیلی فوج کا کمانڈر ابنیر بن نیر اور یہوداہ کی فوج کا
کمانڈر عماسا بن یتر۔ یوآب نے دونوں کو تلوار سے مار ڈالا، باپمیرےحالانکہ کو اِس کا علم نہیں تھا۔ یوآب33
اور اُس کی اولاد تکہمیشہ اِن قتلوں کے قصوروار ٹھہریں۔ لیکن رب داؤد، اُس کی اولاد، گھرانے اور تخت
کو تکہمیشہ سلامتی عطا “کرے۔

تب34 ِنایاہ ب مُقّدسنے میںخیمے جا یوآبکر کو مار دیا۔ اُسے یہوداہ بیابانکے 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۔ آپآئندہ کو شہر

سے نکلنے اجازتکی نہیں ہے، بھیکہیںآپخواہ جانا چاہیں۔ یقین37 جانیں آپہیجوںکہ شہر دروازےکے
نکلسے کر وادٔی قدرون کو پار یں کر گے آپتو کو مار دیا آپتبگا۔جائے موتاپنیخود ذمہکے دار ٹھہریں
“گے۔ ِسمعی38 جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، جو میرےکچھ آقا نے فرمایا مَیںہے کروں “گا۔
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ِسمعی تکدیر بادشاہ کے حکم مطابقکے یروشلم میں رہا۔ تین39 سال یوں ہی گزر ایکلیکنگئے۔ دن اُس کے
دو بھاگغلام گئے۔ چلتے چلتے جاتوہ کے اَکیسبادشاہ بن معکہ پاسکے پہنچ کسیگئے۔ ِسمعینے کو اطلاع
ٹھہرےمیںجاتغلامکےآپ”دی، “ہیں۔ہوئے ًوہ40 فورا اپنے گدھے پر ین غلاموںکرکسزِ کو ڈھونڈنے
کے لئے جات اَکیسمیں پاسکے چلا گیا۔ دونوں تکابغلام وہیں تھے تو ِسمعی اُنہیں پکڑ کر واپسیروشلم لے
آیا۔

سلیمان41 کو خبر ملی کہ جاتِسمعی جا لوٹکر آیا ہے۔ تب42 اُس نے اُسے بُلا کر پوچھا، کیا” مَیں آپنے
کو آگاہ کر کے نہیں کہا تھا کہ یقین جانیں کہ جوں آپہی یروشلم سے نکلیں آپگے کو مار دیا جائے گا، خواہ
آپ کہیں بھی جانا چاہیں۔ اور کیا آپ جوابنے میں رب کی قَسم کھا کر نہیں کہا تھا، ٹھیک’ ہے، مَیں ایسا
ہی کروں ‘گا؟ آپابلیکن43 نے اپنی قَسم توڑ میرےکر حکم ورزیخلافکی کی ہے۔ آپیہ نے کیوں کیا
“ہے؟ 44 پھر بادشاہ نے کہا، خوبآپ” جانتے ہیں آپکہ باپمیرےنے 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 شادیسے کر مصریکے بادشاہ کا داماد بن گیا۔ شروع میں اُس بیویکی شہر اُسکے
حصے میں رہتی تھی جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا تھا۔ کیونکہ اُس وقت نیا ربمحل، کا گھر اور شہر کی فصیل تعمیرزیرِ 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 ہدایاتتمام مطابقکے زندگی گزارتا
تھا۔ لیکن وہ بھی جانوروں کی اپنی قربانیاں اور بخور ایسے ہی مقاموں ربپر پیشکو کرتا تھا۔

ایک4 دن بادشاہ ِجبعون گیا اور وہاں بھسم ہونے والی 1,000 قربانیاں چڑھائیں، کیونکہ اُس شہر کی اونچی
جگہ قربانیاں چڑھانے سبکا سے اہم مرکز تھی۔ جب5 وہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو خوابرب میں اُس پر ظاہر ہوا
اور فرمایا، تیرا” دل کیا چاہتا مجھےہے؟ دےبتا تو مَیں پوریخواہشتیری کروں “گا۔

سلیمان6 جوابنے دیا، باپمیرےتُو” داؤد پر بڑی مہربانی کر چکا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ تیرا خادم وفاداری،
انصاف خلوصاور دلی تیرےسے حضور چلتا رہا۔ تیری اُس پر مہربانی تکآج جاری رہی ہے، کیونکہ تُو نے
اُس کا بیٹا اُس کی تختجگہ نشین کر دیا ہے۔ میرےرباے7 خدا، تُو نے اپنے خادم باپمیرےکو داؤد کی
تختجگہ پر بٹھا دیا لیکنہے۔ مَیں ابھی چھوٹا بچہ ہوں جسے اپنی ذمہ یاں دار صحیح طور پر لنے سنبھا کا تجربہ نہیں
ہوا۔ تیرےتوبھی8 خادم تیریکو چنی ہوئی قوم بیچکے میں کھڑا کیا گیا ہے، اِتنی عظیم قوم درمیانکے کہ اُسے
گنا نہیں جا سکتا۔ مجھےچنانچہ9 سننے والا دل عطا فرما تاکہ تیریمَیں قوم انصافکا کروں اور صحیح غلطاور باتوں
میں امتیاز کر سکوں۔ کیونکہ تیریکون اِس عظیم قوم انصافکا کر سکتا “ہے؟
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سلیمان10 کی ربدرخواستیہ کو پسند آئی، اِس11 لئے اُس جوابنے دیا، خوشمَیں” ہوں کہ تُو نے نہ
عمر کی درازی، نہ دولت اور نہ اپنے دشمنوں ہلاکتکی بلـکہ امتیاز کرنے صلاحیتکی مانگی ہے تاکہ سن کر
انصاف کر سکے۔ اِس12 لئے مَیں پوریدرخواستتیری کر تجھےکے دانشاِتنا مند اور سمجھ دار بنا دوں گا کہ
اُتنا نہ ماضی میں کوئی تھا، نہ مستقبل میں کبھی کوئی ہو گا۔ 13 بلـکہ تجھے وہ کچھ دےبھی دوں گا جو تُو نے
نہیں مانگا، یعنی دولت اور تیرےعزت۔ جیتے جی کوئی اَور تیرےبادشاہ برابر نہیں پایا جائے گا۔ 14 اگر تُو میری
راہوں پر چلتا رہے اور اپنے باپ داؤد کی میرےطرح احکام کے مطابق گزارےزندگی تو پھر مَیں تیری عمر دراز
کروں “گا۔

جاگسلیمان15 اُٹھا تو معلوم ہوا مَیںکہ خوابنے دیکھا ہے۔ وہ یروشلم واپسکو چلا گیا رباور عہدکے
کے صندوق کے منے سا کھڑا ہوا۔ وہاں اُس نے بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کیں، پھر بڑی
ضیافت میںجسکی تمام شریکدرباری ہوئے۔

دو کسبیوں بچےکے بارےکے میں سلیمان کا فیصلہ
ایک16 دن دو کسبیاں بادشاہ پاسکے آئیں۔ باتایک17 کرنے لـگی، میرے” آقا، ہم ایکدونوں ہی گھر

میں بستی ہیں۔ کچھ دیر پہلے اِس کی موجودگی میں میرےمیںگھر بچہ پیدا ہوا۔ دندو18 بعدکے اِس بھیکے بچہ
ہوا۔ ہم اکیلی 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۔ راتراتوں20 اِسے معلوم ہوا کہ بیٹا مر گیا مَیںہے۔
ابھی گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اِس میرےنے بچے کو اُٹھایا اور مُردےاپنے بیٹے کو میری گود میں
رکھ دیا۔ پھر میرےوہ بیٹے ساتھکے سو گئی۔ صبح21 مَیںجبوقتکے اپنے بیٹے دودھکو پلانے کے لئے اُٹھی
تو دیکھا کہ اُس نکلجانسے گئی دنجبلیکنہے۔ مزید چڑھا اور مَیں غور سے اُسے دیکھ سکی تو کیا دیکھتی
ہوں کہ یہ وہ بچہ نہیں مَیںجسےہے نے جنم دیا “!ہے

عورتدوسری22 نے اُس کاٹباتکی کر کہا، ہرگز” !نہیں جھوٹیہ ہے۔ میرا بیٹا زندہ ہے اور تیرا تو مر
گیا “ہے۔ عورتپہلی چیخ اُٹھی، کبھی” بھی !نہیں زندہ بچہ میرا اور مُردہ بچہ تیرا ایسی“ہے۔ باتیں کرتے کرتے
دونوں بادشاہ کے منے سا جھگڑتی رہیں۔

23 پھر بادشاہ بولا، باتسیسیدھی” یہ ہے دونوںکہ ہی دعوٰی کرتی ہیں کہ زندہ بچہ میرا ہے اور مُردہ بچہ
دوسری کا ہے۔ ٹھیک24 پاسمیرےپھرہے، تلوار اُس“!آئیںلے پاسکے تلوار لائی گئی۔ اُستب25 نے حکم
دیا، زندہ” بچے کو برابر کے دو کاٹمیںحصوں کر عورتہر ایکایککو “دیں۔دےحصہ یہ26 سن کر بچے
کی ماںحقیقی جسنے دلکا اپنے بیٹے کے لئے پتا تڑ تھا بادشاہ التماسسے میرےنہیں”کی، آقا، !ماریںمتاُسے
ِ براہ کرم اُسے اِسی “دیجئے۔دےکو
عورتدوسریلیکن ٹھیک”بولی، کاٹاُسےہے، دیں۔ اگر یہ میرا نہیں ہو گا تو کم از کم تیرا بھی نہیں ہو “گا۔
27 یہ دیکھ کر بادشاہ نے حکم دیا، !رُکیں” بچے پر تلوار مت چلائیں بلـکہ اُسے پہلی عورت دےکو دیں جو

چاہتی ہے کہ زندہ رہے۔ وہی اُس کی ماں “ہے۔ جلد28 ہی سلیمان کے اِس فیصلے کی ملـکپورےخبر میں
پھیل گئی، اور لوگوں پر بادشاہ کا خوف چھا گیا، کیونکہ اُنہوں نے جان لیا کہ الله نے اُسے انصاف کرنے کی
حکمتخاص عطا کی ہے۔
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4
سلیمان سرکاریکے افسروں فہرستکی

پورےسلیماناب1 اسرائیل پر حکومت کرتا تھا۔ 2 یہ اُس کے اعلٰی افسر :تھے
اماِم :اعظم یاہ عزر بن صدوق،
:میرمنشی3 سیسہ کے بیٹے حورفاِلی اور اخیاہ،
بادشاہ کا یہوسفط:خاصمشیرِ بن اخی لُود،
فوج4 کا :کمانڈر ِنایاہ ب بن یہویدع،
:امام صدوق اور ابیاتر،
ضلعوں5 پر مقرر افسروں کا :سردار یاہ عزر بن ناتن،
بادشاہ کا قریبی :مشیر امام زبود بن ناتن،
محل6 کا :انچارج اخی سر،
یوں بےگار :انچارجکا ادونیرام بن عبدا
سلیمان7 ملـِکنے اسرائیل کو بارہ ضلعوں میں تقسیم کر کے ہر ضلع ایکپر افسر مقرر کیا تھا۔ اِن افسروں کی

ایک ذمہ داری یہ تھی کہ دربار یاتکی پوریضرور کریں۔ ہر افسر کو سال ایکمیں ماہ یاتکی پوریضرور
کرنی تھیں۔ 8 درِج ذیل اِن افسروں اور اُن علاقوںکے فہرستکی بنہے۔ :حور افرائیم پہاڑیکا علاقہ،

بن9 :دِقر مقص، شمسبیتسعلبیم، اور ایلون بیت حنان،
بن10 :حصد ُبّوت، ار سوکہ اور ِحفر کا علاقہ،
سلیمان11 کی طافتبیٹی کا شوہر بن :ندابابی ساحلی شہر دور پہاڑیکا علاقہ،
بعنہ12 بن اخی :لُود تعنک، مجِّدو اور بیتاُس شان کا پورا علاقہ ضرتانجو پڑوسکے یزرعیلمیں 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

ایسے60 فصیل دار شہر شامل تھے جن دروازوںکے پر پیتل لـگےکنڈےکے 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 جبر بن :اُوری ِجلعاد کا وہ جسعلاقہ پر پہلے اموری بادشاہ سیحون اور بسن کے بادشاہ عوج حکومتکی

تھی۔ پورےاِس علاقے صرفپر ایکیہی افسر مقرر تھا۔
سلیمان حکومتکی عظمتکی

اُس20 زمانے میں اسرائیل اور یہوداہ لوگکے ساحل ریتکی کی مانند بےشمار تھے۔ لوگوں کو کھانے اور
پینے یابدستچیزیںسبکی تھیں، اور خوشوہ تھے۔

سلیمان21 یائے در فرات 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۔
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سلیمان22 کے دربار کی یاتروزانہ ضرور یہ :تھیں ً تقریبا 5,000 کلو باریکگرام ًمیدہ، تقریبا 10,000 کلو
گرام عام میدہ، 23 10 تازےموٹے بَیل، چراگاہوں میں پلے ہوئے 20 عام بَیل، 100 یاں، بکر بھیڑ اور اِس کے
علاوہ ہرن، مِرگغزال، مختلفاور قسم کے تازےموٹے مرغ۔

24 ممالـکجتنے یائے فراتدر مغربکے میں تھے اُن سب پر سلیمان حکومتکی تھی، یعنی تِفسَح سے لے کر
غزہ تک۔ کسی بھی پڑوسی ملـک سے اُس کا جھگڑا نہیں تھا، بلـکہ سب کے ساتھ صلح تھی۔ 25 اُس کے جیتے
پورےجی یہوداہ اور اسرائیل میں صلح سلامتی رہی۔ شمال میں دان سے لے جنوبکر میں تکبیرسبع ایکہر
سلامتی سے انگور کی اپنی بیل اور انجـیر کے درختاپنے کے سائے میں بیٹھ سکتا تھا۔

رتھوںاپنے26 لئےکےگھوڑوںکے سلیمان تھان4,000نے بنوائے۔ اُس بارہ27تھے۔گھوڑے12,000کے
ضلعوں پر مقرر افسر باقاعدگی سے سلیمان بادشاہ اور اُس کے دربار یاتکی پوریضرور کرتے رہے۔ ایکہر کو
ایکمیںسال ماہ کے لئے کچھسب مہیا تھا۔کرنا اُن محنتکی کی وجہ میںدربارسے کمیکوئی نہ ہوئی۔ بادشاہ28
کی ہدایت کے مطابق وہ رتھوں کے گھوڑوں دوسرےاور گھوڑوں کے لئے درکار َجو اور بھوسا براہِ راست اُن
تکتھانوںکے پہنچاتے تھے۔

29 الله سلیماننے بہتکو یادہ حکمتز اور سمجھ عطا کی۔ اُسے ساحل ریتکی جیسا وسیع علم حاصل ہوا۔
اُس30 اسرائیلحکمتکی مشرقکے میں ہنے ر والے اور مصر ِموںکے عال کہیںسے یادہ ز تھی۔ لحاظاِس31 سے
کوئی بھی اُس کے برابر نہیں تھا۔ وہ ایتان اِزراحی اور محول کے بیٹوں ہیمان، کلـکول اور دردع پر بھی سبقت لے
گیا تھا۔ اُس کی شہرت ارد گرد کے ممالـکتمام میں پھیل گئی۔ 32 اُس نے 3,000 کہاوتیں اور گیت1,005
لـکھ دیئے۔ 33 وہ تفصیل مختلفسے قسم کے پودوں بارےکے میں بات کر سکتا تھا، لبنان میں دیودار بڑےکے
درخت سے لے کر پودےچھوٹے تکزوفا جو دیوار کی دراڑوں میں اُگتا ہے۔ مہارتوہ سے چوپایوں، پرندوں،
رینگنے والے جانوروں اور مچھلیوں کی تفصیلات بھی بیان کر سکتا تھا۔ 34 چنانچہ تمام ممالـک کے بادشاہوں نے
اپنے سفیروں کو سلیمان پاسکے بھیج دیا تاکہ اُس حکمتکی سنیں۔

5
حیرام بادشاہ کے ساتھ سلیمان کا معاہدہ

1 صور کا بادشاہ حیرام ہمیشہ داؤد کا اچھا دوست رہا تھا۔ جب اُسے خبر ملی کہ داؤد کے بعد سلیمان کو
مسح کر کے بادشاہ بنایا گیا ہے تو اُس نے اپنے سفیروں کو مبارکاُسے باد دینے کے لئے بھیج دیا۔ تب2 سلیمان
نے حیرام کو پیغام بھیجا، آپ”3 جانتے ہیں باپمیرےکہ ربداؤد اپنے خدا کے نام کے لئے گھر تعمیر کرنا
ہتے چا تھے۔ لیکن یہ اُن بسکے کی بات نہیں تھی، کیونکہ اُن کے جیتے جی ارد گرد ممالـککے اُن جنگسے
کرتے رہے۔ ربگو نے داؤد کو تمام دشمنوں پر فتح بخشی تھی، لیکن لڑتے لڑتے وہ رب کا گھر نہ بنا سکے۔
حالاتاب4 فرق میرےرب:ہیں خدا نے مجھے پورا سکون عطا کیا ہے۔ طرفچاروں نہ مخالفکوئی نظر آتا
نہہے، کوئی خطرہ۔ اِس5 لئے ربمَیں اپنے خدا نامکے کے لئے گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ باپمیرےکیونکہ
داؤد کے جیتے ربجی نے اُن سے وعدہ کیا تھا، جستیرے’ بیٹے کو تیرےمَیں تختبعد پر بٹھاؤں گا میرےوہی
نام کے لئے گھر بنائے ‘گا۔ گزارشاب6 ہے آپکہ لـکڑہارےکے لبنان میرےمیں لئے دیودار درختکے
کاٹ لوگمیرےدیں۔ اُن کے ساتھ مل کر کام کریں آپگے۔ کے لوگوں کی مزدوری مَیں ہی ادا کروں گا۔



سلاطِین-۱ 5:7 430 سلاطِین-۱ 6:6

آپبھیکچھجو کہیں مَیںگے اُنہیں دوں آپگا۔ خوبتو ہیںجانتے ہمارےکہ ہاں صیدا لـکڑہاروںکے جیسے
ماہر نہیں “ہیں۔

جب7 حیرام کو سلیمان کا پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہو کر بول اُٹھا، آج” رب کی حمد جسہو نے داؤد
کو بڑیاِس قوم حکومتپر کرنے کے لئے دانشاِتنا مند بیٹا عطا کیا “!ہے سلیمان8 کو حیرام جوابنے آپمجھے”بھیجا، کا پیغام مل گیا ہے، اور مَیں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ دیودار اور جونیپر کی جتنی لـکڑی آپ کو
ہئے چا وہ آپمَیں پاسکے پہنچا دوں گا۔ لوگمیرے9 درختوں کے لبنانتنے پہاڑیکے علاقے نیچےسے ساحل
تک لائیں جہاںگے ہم اُن بیڑےکے باندھ کر سمندر پر اُس جگہ پہنچا دیں گے آپجو مقرر کریں وہاںگے۔ ہم
تنوں کے دیںکھولرسّے گے، آپاور اُنہیں لے جا سکیں معاوضےگے۔ آپمیں مجھے خوراکاِتنی مہیا کریں کہ
میرے دربار یاتکی پوریضرور ہو “جائیں۔

10 چنانچہ حیرام سلیماننے کو دیودار اور جونیپر کی اُتنی لـکڑی مہیا کی جتنی ضرورتاُسے 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۔ یوں رب نے سلیمان حکمتکو عطا کی
طرحجس اُس نے اُس سے وعدہ کیا تھا۔

رب کا گھر بنانے کی پہلی یاں تیار
سلیمان13-14 بادشاہ نے لبنان میں یہ کام کرنے کے لئے اسرائیل میں سے 30,000 آدمیوں 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 گھر میں رہتا۔ سلیمان15 نے 80,000 آدمیوں کو کانوں میں لگایا تاکہ وہ
پتھر نکالیں۔ 70,000 افراد یہ پتھر یروشلم لاتے تھے۔ 16 اُن لوگوں پر 3,300 نگران مقرر تھے۔ 17 بادشاہ کے حکم
پر وہ کانوں بہترینسے پتھر ٹکڑےبڑےبڑےکے نکال لائے اور تراشاُنہیں ربکر کے کیگھر بنیاد کے لئے تیار
کیا۔ جبل18 گروںکاریکے سلیماننے اور حیرام گروںکاریکے کی مدد اُنہوںکی۔ ملنے کر پتھر بڑےکے
ٹکڑےبڑے اور لـکڑی تراشکو ربکر کے گھر کی تعمیر کے لئے تیار کیا۔

6
رب کے گھر کی تعمیر

سلیمان1 نے اپنی حکومت کے چوتھے سال دوسرےکے مہینے زیب میں رب کے گھر کی تعمیر شروع کی۔
اسرائیل کو مصر نکلےسے سال480 گزر چکے تھے۔

عمارت2 کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی فٹ30 اور اونچائی فٹ45 تھی۔ 3 منے ایکسا برآمدہ بنایا گیا عمارتجو
جتنا چوڑا یعنی فٹ30 اور آگے طرفکی فٹ15 لمبا تھا۔ عمارت4 کی دیواروں میں کھڑکیاں تھیں جن پر جنگلے
لـگے تھے۔ عمارت5 سے باہر آ کر سلیمان دائیںنے بائیں دیواروںکی اور پچھلی دیوار ایکساتھکے ڈھانچا کھڑا کیا
تینکیجس منزلیں تھیں تھے۔کمرےمختلفمیںجساور منزلنچلی6 کی اندر کی چوڑائی 7ساڑھے فٹ، درمیانی
منزل فٹ9کی اور اوپر کی منزل کی تھی۔فٹ10ساڑھے وجہ یہ تھی ربکہ کے گھر کی بیرونی دیوار کی موٹائی
منزل بہ منزل کم ہوتی گئی۔ اِس یقے طر بیرونیسے ڈھانچے دوسریکی تیسریاور منزل شہتیروںکے کے لئے رب
کے گھر کی دیوار میں سوراخ بنانے ضرورتکی نہیں تھی بلـکہ اُنہیں دیوار پر ہی رکھا گیا۔
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7 جو ربپتھر کے گھر کی تعمیر کے لئے استعمال ہوئے اُنہیں پتھر کی کان کے اندر تراشہی کر تیار کیا گیا۔
اِس لئے جب اُنہیں ِ زیر عمارتتعمیر پاسکے لا کر جوڑا گیا تو نہ ہتھوڑوں، نہ چھینی نہ لوہے کسیکے اَور اوزار
کی آواز سنائی دی۔

داخلمیںڈھانچےاِس8 ہونے لئےکے دہنیکیعمارت میںدیوار دروازہ بنایا وہاںگیا۔ پرستارسیڑھیایکسے
کو درمیانی اور اوپر کی تکمنزل پہنچاتی تھی۔ یوں9 سلیمان عمارتنے تکتکمیلکو چھتپہنچایا۔ کو دیودار
شہتیروںکے اور تختوں سے بنایا گیا۔ 10 جو عمارتڈھانچا طرفتینوںکے کھڑا کیا گیا اُسے دیودار شہتیروںکے سے
عمارت کی باہر والی دیوار کے ساتھ جوڑا گیا۔ اُس کی تینوں منزلوں کی اونچائی فٹساتساتساڑھے تھی۔

ایک11 سلیمانربدن ہمسے کلام ہوا، سکونتمیریتکجہاں”12 گاہ تعلقکا ہے جو میرےتُو لئے بنا
رہا ہے، اگر میرےتُو تمام احکام ہدایاتاور کے مطابق گزارےزندگی تو تیرےمَیں لئے وہ کچھ کروں جسگا
کا وعدہ مَیں تیرےنے باپ داؤد سے کیا ہے۔ تب13 مَیں اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم کو کبھی
ترک نہیں کروں “گا۔

رب کے گھر کا اندرونی حصہ
عمارتجب14 کی دیواریں مکملچھتاور ہوئیں 15 تو اندرونی دیواروں فرشپر سے لے تکچھتکر دیودار

کے تختے لگائے فرشگئے۔ پر جونیپر کے تختے لگائے گئے۔ عمارتتکاب16 ایککا ہی کمرا تھا، ابلیکن اُس
دیودارنے تختوںکے فرشسے لےسے تکچھتکر کھڑیدیوار کر الـگمیںحصےپچھلےکے کمرا بنا جسدیا
کی لمبائی فٹ30 تھی۔ یہ مُقّدس ترین کمرا بن گیا۔ 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 کہیں بھی پتھر نظر
نہ آیا۔ تختوں پر تُونبے اور پھول کندہ کئے گئے تھے۔

کمرےپچھلے19 میں رب کے عہد کا صندوق رکھنا تھا۔ 20 کمرےاِس کی لمبائی 30 فٹ، چوڑائی فٹ30
اور اونچائی فٹ30 تھی۔ سلیمان نے اِس کی تمام دیواروں اور فرش 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 کمرے کی
دیواروں، چھت اور فرش پر بھی سونا منڈھا گیا۔ مُقّدس ترین کمرے دروازےکے پر سونے کی زنجـیریں لگائی
گئیں۔ 22 عمارتچنانچہ کی تمام اندرونی دیواروں، چھت فرشاور پر سونا منڈھا گیا، اور اِسی مُقّدسطرح ترین
کمرے کے منے سا کی قربان گاہ پر بھی۔

23 پھر سلیمان نے زیتون کی لـکڑی سے دو کروبی فرشتے بنوائے مُقّدسجنہیں کمرےترین میں رکھا گیا۔ اِن
مجسموں کا قد فٹ15 تھا۔ دونوں24-25 شکل صورتو ایکمیں جیسے تھے۔ ایکہر کے دو پَر تھے، اور ہر پَر
کی لمبائی فٹساتساتساڑھے تھی۔ ایکچنانچہ پَر سرےکے دوسرےسے پَر تکسرےکے کا فاصلہ 15
فٹ تھا۔ 26 ایکہر کا قد فٹ15 تھا۔ مُقّدساُنہیں27 کمرےترین میں دوسرےایکیوں کے ساتھ کھڑا کیا گیا
کہ ہر فرشتے ایککا دوسرےپَر کے پَر سے لگتا جبکہ دائیں اور طرفبائیں ایکہر کا دوسرا پَر دیوار ساتھکے لگتا
تھا۔ 28 اِن فرشتوں پر بھی سونا منڈھا گیا۔

مُقّدس29 مُقّدساور ترین کمروں کی دیواروں پر کروبی فرشتے، کھجور درختکے اور پھول کندہ کئے گئے۔
دونوں30 کمروں فرشکے پر بھی سونا منڈھا گیا۔ سلیمان31 مُقّدسنے کمرےترین کا دروازہ زیتون کی لـکڑی
سے بنوایا۔ اُس کے دو کواڑ تھے، چوکھٹاور لـکڑیکی کے پانچ کونے تھے۔ دروازے32 کواڑوںکے پر کروبی
فرشتے، کھجور درختکے اور پھول کندہ کئے گئے۔ اِن کواڑوں پر بھی فرشتوں اور کھجور کے درختوں سمیت
سونا منڈھا گیا۔ سلیمان33 داخلمیںعمارتنے ہونے دروازےوالے کے لئے بھی زیتون لـکڑیکی چوکھٹسے
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بنوائی، لیکن اُس کی لـکڑی کے چار کونے تھے۔ دروازےاِس34 کے دو کواڑ جونیپر کی لـکڑی کے بنے ہوئے
تھے۔ دونوں کواڑ تکدیوار گھوم سکتے تھے۔ 35 اِن کواڑوں پر بھی کروبی فرشتے، کھجور درختکے اور پھول
کندہ کئے گئے تھے۔ پھر اُن پر سونا یوں منڈھا گیا کہ وہ اچھی طرح اِن بیل بوٹوں کے لـگساتھ گیا۔

عمارت36 کے منے ایکسا اندرونی صحن بنایا جسگیا چاردیواریکی یوں تعمیر ہوئی کہ پتھر کے ہر تین ردّوں
کے بعد دیودار شہتیروںکے ایککا ردّا لگایا گیا۔

کےرب37 کیگھر بنیاد سلیمان حکومتکی سالچوتھےکے دوسرےکے میں*زیبمہینے ڈالی گئی، اور38
اُس حکومتکی کے گیارھویں سال کے آٹھویں مہینے †بُول عمارتمیں مکمل سبہوئی۔ کچھ نقشے کے عین مطابق
بنا۔ اِس کام پر ساتکُل لـگسال گئے۔

7
سلیمان کا محل

1 محلجو سلیمان نے بنوایا وہ سال13 کے بعد مکمل ہوا۔
اُس2-3 عمارتایککی کا نام لبنان’ کا ‘جنگل عمارتتھا۔ کی لمبائی 150 فٹ، چوڑائی فٹ75 اور اونچائی

تھی۔فٹ45 نچلی ایکمنزل بڑا ہال دیودارکےجستھا لـکڑیکی ستون45کے تھے۔ پندرہ پندرہ ستونوں تینکو
قطاروں میں کھڑا کیا گیا تھا۔ ستونوں پر شہتیر تھے جن منزلدوسریپر فرشکے کے لئے دیودار کے تختے لگائے گئے
تھے۔ دوسری منزل کمرےمختلفکے تھے، اور چھت بھی دیودار لـکڑیکی 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 ستونوںسا 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 فرشپر سے لے تکچھتکر دیودار کے تختے لـگے
ہوئے تھے۔

دیوان8 پیچھےکے صحن میںجستھا بادشاہ رہائشیکا محل تھا۔ محل کا ڈیزائن دیوان جیسا تھا۔ اُس مصریکی
بیوی فرعون کی بیٹی کا محل بھی ڈیزائن میں دیوان مطابقتسے رکھتا تھا۔

9 یہ تمام عمارتیں بنیادوں سے لے تکچھتکر اور باہر سے لے بڑےکر تکصحن اعلٰی قسم کے پتھروں سے
بنی ہوئی تھیں، ایسے پتھروں سے جو طرفچاروں آری ناپسے کے عین مطابق کاٹے گئے تھے۔ بنیادوں10 کے
لئے عمدہ قسم بڑےبڑےکے پتھر استعمال بعضہوئے۔ کی لمبائی 12 بعضاور کی فٹ15 تھی۔ 11 اِن پر اعلٰی
قسم 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 کے شہتیروں ایککا ردّا لگایا گیا تھا۔ جو
اندرونی ربصحن 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
* 6:37 دوسرے مہینے :زیب یل اپر تا مئی۔ † 6:38 آٹھویں مہینے :بُول اکتوبر تا نومبر۔
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13 پھر سلیمان بادشاہ نے صور ایککے آدمی کو بُلایا جس کا نام حیرام تھا۔ 14 اُس کی ماں اسرائیلی قبیلے
نفتالی کی بیوہ تھی جبکہ اُس باپکا صور کا ہنے ر والا اور پیتل کاریکا گر تھا۔ بڑیحیرام حکمت، داریسمجھ
مہارتاور پیتلسے کی ہر چیز بنا سکتا تھا۔ اِس قسم کا کام کرنے کے لئے وہ سلیمان بادشاہ پاسکے آیا۔

پہلے15 اُس 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 کیجسدیا اونچائی ساڑھے فٹ7 تھی۔ 17 ہر بالائی حصے
دوسرےایککو کے ساتھ خوب صورتی سے ملائی ساتگئی زنجـیروں سے آراستہ کیا گیا۔ 18-20 اِن زنجـیروں
کے اوپر حیرام نے ہر بالائی حصے کو پیتل کے 200 اناروں سے سجایا جو دو قطاروں میں لگائے گئے۔ پھر بالائی
ستونوںحصے پر لگائے گئے۔ بالائی حصوں سوسنکی پھولکے سیکی شکل تھی، اور یہ اونچےفٹ6پھول 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 ستونکے کا نام ‘بوعز’ رکھا۔ بالائی22 سوسنحصے نما تھے۔ چنانچہ کام مکمل 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 حوضاور مل کر ڈھالے گئے تھے۔ حوض25 کو
بَیلوں مجسموں12کے پر رکھا گیا۔ تین بَیلوں کا رُخ شمال کی تینطرف، کا مغربرُخ کی تینطرف، کا جنوبرُخ
کی طرف اور تین کا رُخ مشرق کی طرف تھا۔ اُن کے پچھلے حوضحصے کی طرف تھے، اور حوض اُن کے
کندھوں پر پڑا تھا۔ حوض26 کا کنارہ پیالے بلـکہ سوسن کے پھول کی طرح باہر طرفکی مُڑا ہوا تھا۔ اُس کی
ًدیوار تقریبا تین انچ موٹی تھی، میںحوضاور پانی ًکے تقریبا 44,000 لٹر سما جاتے تھے۔

پانی باسنکے اُٹھانے کی ہتھ یاں گاڑ
27 پھر حیرام نے پانی باسنکے اُٹھانے کے لئے پیتل کی ہتھ یاں گاڑ بنائیں۔ گاڑیہر کی لمبائی 6 فٹ، چوڑائی

فٹ6 اور اونچائی ساڑھے فٹ4 تھی۔ 28 ہر گاڑی کا اوپر کا حصہ سریوں مضبوطسے کیا گیا فریم تھا۔ 29 فریم
بیرونیکے پہلو ببروں، شیر بَیلوں اور کروبی فرشتوں سجےسے ہوئے تھے۔ شیروں اور بَیلوں کے اوپر اور نیچے پیتل کے
سہرے لـگے ہوئے تھے۔ 30 ہر گاڑی کے چار پہئے اور دُھرےدو تھے۔ یہ بھی پیتل کے تھے۔ چاروں کونوں پر
پیتل کے ٹکڑےایسے لـگے تھے جن پر باسن رکھے جاتے تھے۔ ٹکڑےیہ بھی سہروں سے سجے ہوئے تھے۔ 31 فریم
کے جساندر باسنجگہ کو رکھا جاتا تھا وہ گول تھی۔ اُس کی اونچائی فٹڈیڑھ تھی، اور اُس کا منہ سوا فٹدو
چوڑا تھا۔ اُس کے بیرونی پہلو پر چیزیں کندہ کی گئی تھیں۔ گاڑی کا فریم گول نہیں بلـکہ چورس تھا۔ گاڑی32
کے فریم کے نیچے مذکورہ چار پہئے تھے جو دُھروں جُڑےسے دُھرےتھے۔ فریم کے ساتھ ہی ڈھل گئے تھے۔ ہر
پہیہ سوا فٹدو چوڑا تھا۔ 33 پہئے رتھوں پہیوںکے کی مانند تھے۔ اُن کے دُھرے، کنارے، تار اور نابھیں سب کے
پیتلسب سے ڈھالے گئے تھے۔ یوں34 گاڑ کے کونوںچار پر دستے لـگے تھے جو فریم ملساتھکے کر ڈھالے گئے
تھے۔ گاڑیہر35-36 اوپرکے کا کنارہ نو انچ اونچا تھا۔ کونوں پر لـگے دستے اور فریم پہلوکے ہر کروبیجگہ 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۔
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حیرام38 نے گاڑیہر کے لئے پیتل کا باسن ڈھال دیا۔ ہر فٹ6باسن چوڑا تھا، اور اُس 880میں لٹر پانی سما
جاتا تھا۔ اُس39 نے پانچ یاں ربگاڑ کے گھر دائیںکے ہاتھ اور پانچ اُس کے بائیں ہاتھ کھڑی حوضکیں۔ بنام
سمندر کو اُس ربنے کے گھر مشرقجنوبکے میں رکھ دیا۔

اُس سامان فہرستکی جو حیرام نے بنایا
40 حیرام نے باسن، بیلچے اور چھڑکاؤ کٹورےکے بھی بنائے۔ یوں اُس ربنے کے گھر میں وہ سارا کام

مکمل 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 کے اوپر لـگے انار فی) بالائی حصہ 200 ،(عدد
4310 ہتھ یاں، گاڑ
اِن پر کے پانی کے 10 باسن،
بنامحوض44 سمندر،
اِسے اُٹھانے والے بَیل کے 12 مجسمے،
45 بالٹیاں، بیلچے اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔
یہ تمام سامان جو حیرام نے سلیمان کے حکم پر رب کے گھر کے لئے بنایا پیتل سے ڈھال پالشکر کیا گیا تھا۔

46 بادشاہ نے اُسے وادٔی یردن میں ُسکات اور ضرتان کے درمیان ڈھلوایا۔ ایکوہاں فونڈری تھی جہاں حیرام
گارےنے سانچےکے بنا کر ہر ڈھالچیز دی۔ اِس47 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
رب48 کے گھر کے اندر کے لئے سلیمان نے درِج ذیل سامان :بنوایا
سونے کی قربان گاہ،
سونے کی وہ جسمیز ربپر کے لئے مخصوص پڑیروٹیاں رہتی تھیں،
خالص49 سونے 10کے شمع دان مُقّدسجو کمرےترین کے منے سا رکھے گئے، دروازےپانچ کے ہنے د ہاتھ

اور پانچ اُس کے بائیں ہاتھ،
سونے کے وہ پھول جن سے شمع دان آراستہ تھے،
سونے چراغکے اور بتی کو بجھانے کے اوزار،
خالص50 سونے کے باسن، چراغ کو کترنے کے اوزار، چھڑکاؤ کٹورےکے اور پیالے،
جلتے ہوئے کوئلے کے لئے خالص سونے کے برتن،
مُقّدس کمرےترین بڑےاور ہال دروازوںکے کے قبضے۔
رب51 کے گھر کی تکمیل پر سلیمان بادشاہ نے وہ سونا چاندی اور باقی تمام قیمتی چیزیں رب کے گھر کے

خزانوں میں رکھوا دیں جو اُس باپکے داؤد ربنے کے لئے مخصوص کی تھیں۔
8

عہد ربصندوقکا کے گھر میں لایا جاتا ہے
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پھر1 سلیمان اسرائیلنے تمامکے بزرگوں اور قبیلوں اور کنبوں تمامکے سرپرستوں کو پاساپنے یروشلم میں بُلایا،
ربکیونکہ کے عہد کا تکابصندوق یروشلم کے اُس حصے میں تھا جو داؤد’ کا ‘شہر یا صیون کہلاتا ہے۔
سلیمان چاہتا تھا کہ قوم نمائندےکے حاضر ہوں جب صندوق کو وہاں ربسے کے گھر میں پہنچایا جائے۔
اسرائیلچنانچہ2 تمامکے سالمرد ساتویںکے مہینے میں*اِتانیم سلیمان بادشاہ پاسکے یروشلم میں جمع اِسیہوئے۔
مہینے میں یوں جھونپڑ کی عید منائی جاتی تھی۔

جمعسبجب3 ہوئے تو ربامام صندوقکے کو اُٹھا کر رب4 کے میںگھر لائے۔ یوں لاو ملساتھکے کر
اُنہوں ملاقاتنے خیمےکے بھیکو اُس کے مُقّدستمام ربسمیتسامان کے میںگھر پہنچایا۔ صندوقوہاں5
کے منے سا سلیمان بادشاہ اور باقی تمام جمع ہوئے اسرائیلیوں نے اِتنی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل قربان کئے کہ اُن کی
تعداد گنی نہیں جا سکتی تھی۔

اماموں6 ربنے کے عہد کا صندوق پچھلے مُقّدسیعنی کمرےترین میں لا کر کروبی فرشتوں کے پَروں کے
نیچے رکھ دیا۔ فرشتوں7 کے پورےپَر صندوق پر اُس کی اُٹھانے کی یوں لـکڑ سمیت پھیلے رہے۔ توبھی8 اُٹھانے کی
یہ یاں لـکڑ اِتنی لمبی تھیں کہ اُن سرےکے منے سا والے یعنی کمرےمُقّدس سے نظر آتے تھے۔ لیکن وہ باہر سے
دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ تکآج وہ وہیں موجود ہیں۔ صندوق9 صرفمیں پتھر کی وہ دو تختیاں تھیں جن کو
موسٰی حوربنے یعنی کوہِ سینا دامنکے میں اُس میں رکھ دیا تھا، ربجبوقتاُس مصرنے نکلےسے ہوئے
اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا تھا۔

جب10-11 امام مُقّدس کمرے سے نکل کر صحن میں آئے تو رب کا ایکگھر بادل سے بھر گیا۔ امام اپنی
خدمت انجام دےنہ سکے، ربکیونکہ کا گھر اُس کے جلال کے بادل سے معمور ہو گیا تھا۔ 12 یہ دیکھ کر
سلیمان نے دعا کی، رب” نے فرمایا ہے کہ مَیں گھنے بادل اندھیرےکے میں رہوں گا۔ 13ً یقینا مَیں تیرےنے
لئے سکونتعظیم گاہ بنائی ایکہے، مقام تیریجو ابدی سکونت لائقکے “ہے۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی تقریر
14 پھر بادشاہ نے مُڑ ربکر کے گھر کے منے اسرائیلکھڑیسا جماعتپوریکی طرفکی رُخ کیا۔ اُس نے

اُنہیں دےبرکت کر کہا،
اسرائیلرب”15 کے خدا تعریفکی جسہو نے وہ وعدہ پورا کیا ہے جو اُس باپمیرےنے داؤد سے کیا

تھا۔ کیونکہ اُس نے فرمایا، 16 مَیںدنجس’ اپنی قوم اسرائیل کو مصر نکالسے لایا اُس دن سے لے تکآجکر
مَیں نے کبھی نہ فرمایا کہ اسرائیلی قبیلوں کسیکے شہر میرےمیں نام کی تعظیم میں گھر بنایا جائے۔ لیکن مَیں
نے داؤد کو اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنایا ‘ہے۔

باپمیرے17 داؤد تھیخواہشبڑیکی اسرائیلربکہ کے خدا نامکے کی تعظیم میں گھر بنائے۔ لیکن18
رب اعتراضنے کیا، خوشمَیں’ ہوں 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 وعدےکے کے عین مطابق اپنے باپ داؤد کی جگہ
اسرائیل کا بادشاہ بن تختکر پر بیٹھ گیا ہوں۔ اباور مَیں اسرائیلربنے کے خدا نامکے کی تعظیم میں بھیگھر
* 8:2 ساتویں مہینے :اِتانیم ستمبر تا اکتوبر
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بنایا ہے۔ اُس21 میں مَیں نے اُس صندوق کے لئے مقام تیار کر رکھا شریعتمیںجسہے کی تختیاں پڑی ہیں،
اُس عہد کی تختیاں ربجو باپہمارےنے دادا سے مصر سے لتے وقتنکا باندھا “تھا۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی دعا
22 پھر سلیمان اسرائیل کی پوری جماعت کے دیکھتے دیکھتے رب کی قربان گاہ کے منے سا کھڑا ہوا۔ اُس نے

اپنے ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھا کر 23 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 سباُن پر ظاہر کرتا ہے پورےجو دل تیریسے راہ
پر چلتے ہیں۔ 24 تُو نے اپنے خادم داؤد سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ باتجو تُو نے اپنے منہ باپمیرےسے سے
کی وہ تُو نے اپنے ہاتھ آجسے پوریہی کی ہے۔ اسرائیلرباے25 کے ابخدا، اپنی باتدوسری بھی پوری
کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد سے کی تھی۔ کیونکہ تُو باپمیرےنے سے وعدہ کیا تھا، تیریاگر’ تیریاولاد طرح
چلنچالاپنے پر دےدھیان میرےکر چلتیحضور رہے اسرائیلتو پر اُس تکہمیشہحکومتکی 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
مَیںجو نے بنایا سکونتتیریطرحکسہے گاہ بن سکتا ہے؟ میرےرباے28 توبھیخدا، اپنے خادم کی دعا
اور التجا جبسن مَیں تیرےآج حضور پکارتے التماسہوئے کرتا ہوں 29 کہ براہِ کرم راتدن اِس عمارت کی
نگرانی !کر کیونکہ یہ وہ جگہ بارےکےجسہے میں تُو خودنے فرمایا، یہاں’ میرا ‘گا۔کرےسکونتنام چنانچہ
اپنے خادم گزارشکی سن جو مَیں اِس مقام طرفکی 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 معافکو !کر

31 اگر کسی پر الزام لگایا جائے اور اُسے یہاں تیری قربان گاہ کے منے سا لایا جائے تاکہ حلف اُٹھا کر وعدہ
کرے کہ مَیں بےقصور ہوں 32 تو براہِ کرم آسمان پر سے سن کر اپنے خادموں انصافکا کر۔ قصوروار کو مجرم
ٹھہرا کر اُس کے اپنے سر پر وہ کچھ دےآنے جو اُس سے سرزد ہوا ہے، اور بےقصور کو بےالزام دےقرار کر
اُس بازیراستکی کا بدلہ دے۔

33 ہو سکتا تیریوقتکسیہے قوم اسرائیل تیرا کرےگناہ اور نتیجے میں دشمن کے منے شکستسا کھائے۔
اگر اسرائیلی تیرےآخرکار پاس لوٹ آئیں تیرےاور نام کی تمجید کر کے یہاں اِس گھر میں تجھ سے دعا التماساور
یں کر 34 تو آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر کے اُنہیں دوبارہ ملـکاُس میں
واپس لانا جو تُو نے اُن باپکے دادا دےکو دیا تھا۔

35 ہو سکتا ہے اسرائیلی تیرا اِتنا سنگین گناہ کریں کہ پڑےکال اور بڑی بارشتکدیر نہ برسے۔ اگر وہ آخرکار
اِس گھر طرفکی رُخ کر تیرےکے نام کی تمجید یں کر اور تیری سزا باعثکے اپنا گناہ چھوڑ لوٹکر آئیں 36 تو
آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اپنے خادموں اور اپنی قوم اسرائیل معافکو کر، کیونکہ تُو ہی اُنہیں اچھی راہ
کی تعلیم دیتا تبہے۔ ملـکاُس پر بارشدوبارہ دےبرسا جو تُو نے اپنی قوم میراثکو دےمیں دیا ہے۔
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37 ہو سکتا اسرائیلہے میں کال پڑ اناججائے، کی کسیفصل بیماری، پھپھوندی، ٹڈیوں یا کیڑوں سے متاثر ہو
جائے، یا کسیدشمن شہر کا محاصرہ کرے۔ مصیبتبھیجو یا بیماری ہو، 38 اگر کوئی اسرائیلی یا تیری پوری قوم
اُس جانسببکا کر اپنے ہاتھوں اِسکو گھر طرفکی بڑھائے اور تجھ کرےالتماسسے 39 تو آسمان پر تختاپنے
سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اُنہیں معاف کر کے وہ کچھ کر جو ضروری ہے۔ ایکہر کو اُس کی تمام حرکتوں کا
بدلہ دے، صرفکیونکہ تُو ہی ہر انسان کے دل کو جانتا ہے۔ 40 پھر جتنی دیر وہ ملـکاُس میں زندگی گزاریں
گے جو تُو باپہمارےنے دادا کو دیا تھا اُتنی دیر وہ خوفتیرا مانیں گے۔

پردیسیآئندہ41 تیرےبھی نام ممالـکدُوردرازسےسببکے آئیںسے اگرچہگے۔ تیریوہ اسرائیلقوم نہیںکے
ہوں گے توبھی42 تیرےوہ عظیم نام، تیری قدرتبڑی زبردستتیرےاور کاموں بارےکے میں سن کر آئیں گے
اور اِس گھر طرفکی رُخ کر کے دعا کریں گے۔ آسمانتب43 پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ جو درخواستبھی وہ
پیش کریں پوریوہ کرنا تاکہ دنیا کی تمام اقوام تیرا نام جان تیریکر قوم اسرائیل کی طرح ہی خوفتیرا مانیں اور
جان لیں کہ عمارتجو مَیں نے تعمیر کی اُسہے تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔

44 ہو سکتا تیریہے قوم کے مرد تیری ہدایت کے مطابق اپنے دشمن سے لڑنے کے لئے نکلیں۔ اگر تیرےوہ
چنے ہوئے شہر اور اُس عمارت طرفکی رُخ کر کے دعا کریں جو مَیں تیرےنے نام کے لئے تعمیر کی ہے 45 تو
آسمان پر سے اُن کی دعا التماساور سن کر اُن انصافمیںحقکے قائم رکھنا۔

46 ہو سکتا 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 ملـکقریبی میں لے جائے۔
47 شاید وہ جلاوطنی میں توبہ کر کے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور تجھ التماسسے کریں، ہم’ نے گناہ کیا
ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے بےدین حرکتیں کی ‘ہیں۔ 48 اگر وہ ایسا کر دشمنکے ملـککے میں اپنے
پورے دل و جان سے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور تیری طرف باپسے دادا کو دیئے گئے تیرےملـک،
چنے ہوئے شہر اور اُس عمارت طرفکی رُخ کر کے دعا کریں جو مَیں تیرےنے نام کے لئے تعمیر کی ہے 49 تو
آسمان پر تختاپنے سے اُن کی دعا التماساور سن لینا۔ اُن انصافمیںحقکے قائم کرنا، 50 اور اپنی قوم گناہوںکے
معافکو کر جسدینا۔ بھی جرم سے اُنہوں نے تیرا گناہ کیا ہے معافوہ کر دےبخشدینا۔ کہ اُنہیں گرفتار
کرنے والے اُن پر رحم کریں۔ 51 کیونکہ یہ تیری ہی قوم کے افراد تیریہیں، میراثہی جسے تُو مصر کے بھڑکتے
بھٹے نکالسے لایا۔

تیریالله،اے52 التجاؤںمیریآنکھیں تیریاور اسرائیلقوم یادوںکی فر کے لئے بھیجبرہیں۔کھلی وہ مدد
کے لئے تجھے پکاریں تو اُن کی سن !لینا 53 کیونکہ رباےتُو، قادرِ مطلق اسرائیلنے کو دنیا کی تمام قوموں سے
الـگ کر کے ملـکیتخاصاپنی بنا لیا باپہمارےہے۔ دادا کو مصر سے لتے نکا وقت تُو نے موسٰی معرفتکی
حقیقتاِس کا اعلان “کیا۔

آخری دعا برکتاور
اِس54 دعا کے بعد سلیمان کھڑا ہوا، کیونکہ دعا دورانکے اُس ربنے کی قربان گاہ کے منے سا اپنے گھٹنے

ٹیکے اور اپنے ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھائے ہوئے تھے۔ اب55 وہ اسرائیل کی پوری جماعت کے منے سا کھڑا ہوا
اور بلند آواز سے برکتاُسے دی،
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رب”56 کی تمجید جسہو نے وعدےاپنے کے عین مطابق اپنی قوم اسرائیل کو آرام و سکون فراہم کیا ہے۔
جتنے بھی وعدےصورتخوب اُس نے اپنے خادم موسٰی کی معرفت کئے ہیں وہ سب پورےسبکے ہو گئے
ہیں۔ ربطرحجس57 ہمارا باپہمارےخدا دادا ساتھکے اُسیتھا طرح 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 کے تابع رہیں جو اُس باپہمارےنے دادا دیکو ہیں۔

میریحضورکےرب59 یہ یاد فر ہمارےربراتدن خدا قریبکے رہے تاکہ وہ میرا اور اپنی قوم انصافکا
قائم رکھے اور ہماری یاتروزانہ ضرور پوری کرے۔ تب60 تمام اقوام جان لیں گی ربکہ ہی خدا ہے اور کہ
اُس کے سوا کوئی اَور معبود نہیں ہے۔

لیکن61 لازم ہے ہمارےربآپکہ خدا پورےکے دل سے 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 پیشقربانیاںحضورکے کر ربکے کے گھر مخصوصکو کیا۔ اِس

سلسلے میں سلیمان نے 22,000 گائےبَیلوں اور 1,20,000 یوں بھیڑبکر کو سلامتی کی قربانیوں کے طور پر ذبح
کیا۔ اُسی64 دن بادشاہ صحننے کا درمیانی قربانیاںحصہ چڑھانے کے لئے مخصوص کیا۔ وجہ یہ تھی پیتلکہ کی
قربان گاہ اِتنی پیشقربانیاں کرنے کے لئے چھوٹی تھی، کیونکہ بھسم ہونے والی قربانیوں اور غلہ کی نذروں کی
بہتتعداد یادہ ز تھی۔ اِس کے علاوہ سلامتی کی قربانیوںبےشمار کی چربی کو بھی جلانا تھا۔

عید65 14 تکدن منائی گئی۔ پہلے ہفتے میں سلیمان اور تمام اسرائیل ربنے کے گھر مخصوصیتکی منائی
دوسرےاور ہفتے میں یوں جھونپڑ کی بہتعید۔ یادہ شریکلوگز ہوئے۔ وہ دُوردراز علاقوں سے یروشلم آئے
تھے، شمال میں لبو حمات سے لے کر جنوب میں اُس تکوادی جو مصر کی سرحد تھی۔ 66 دو ہفتوں کے بعد
سلیمان نے اسرائیلیوں رُخصتکو کیا۔ بادشاہ دےبرکتکو کر وہ اپنے اپنے گھر چلے سبگئے۔ شادمان اور
دل تھےخوشسے ربکہ نے اپنے خادم داؤد اور اپنی قوم اسرائیل پر اِتنی مہربانی کی ہے۔

9
سلیمانرب سے ہم کلام ہوتا ہے

1 چنانچہ سلیمان ربنے کے گھر اور شاہی محل کو تکتکمیل پہنچایا۔ جو کچھ بھی اُس نے ٹھان لیا تھا وہ
پورا ہوا۔ ربوقتاُس2 دوبارہ اُس پر ظاہر ہوا، اُس طرحجسطرح وہ ِجبعون میں اُس پر ظاہر ہوا تھا۔ اُس3
سلیماننے سے جو”کہا، دعا اور التجا تُو میرےنے حضور کی اُسے مَیں نے سن کر اِس عمارت کو جو تُو نے بنائی ہے اپنے لئے
مخصوص و مُقّدس کر لیا ہے۔ اُس میں مَیں اپنا نام ابد تک قائم رکھوں گا۔ میری آنکھیں اور دل ابد تک وہاں
حاضر رہیں گے۔ تکجہاں4 تیرا تعلق ہے، اپنے باپ داؤد کی طرح دیانت داری اور راستی میرےسے حضور
چلتا رہ۔ کیونکہ اگر میرےتُو تمام احکام ہدایاتاور پیرویکی کرتا رہے 5 تو مَیں تیری اسرائیل حکومتپر ہمیشہ
تک قائم رکھوں گا۔ پھر میرا وہ وعدہ قائم رہے گا مَیںجو باپتیرےنے داؤد سے کیا تھا اسرائیلکہ تیریپر اولاد
حکومتکی تکہمیشہ قائم رہے گی۔
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لیکن6 !خبردار اگر تُو تیرییا اولاد مجھ دُورسے ہو میرےکر دیئے گئے احکام ہدایاتاور تابعکے نہ رہے بلـکہ
دیگر معبودوں رجوعطرفکی کر کے اُن خدمتکی کرےپرستشاور 7 تو مَیں اسرائیل ملـکاُسکو میں سے مٹا
دوں گا جو مَیں نے اُن دےکو دیا تھا۔ صرفنہ یہ بلـکہ مَیں اِس گھر بھیکو 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۔
8 اِس شاندار گھر کی بُری حالت دیکھ کر یہاں سے گزرنے والے تمام لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے،
اور وہ اپنی حقارت کا اظہار کر کے پوچھیں گے، رب’ نے ملـکاِس اور اِس گھر سے سلوکایسا کیوں ‘کیا؟
دیںجوابلوگتب9 گے، اِس’ لئے کہ ربگو اُن کا خدا اُن باپکے دادا مصرکو نکالسے کر یہاں لایا توبھی
لوگیہ ترکاُسے کر کے دیگر معبودوں چمٹسے گئے ہیں۔ چونکہ وہ اُن پرستشکی خدمتاور کرنے سے باز نہ
آئے اِس لئے رب اُنہیںنے اِس مصیبتساری میں ڈال دیا “۔‘ہے

حیرام کی مدد کا صلہ
رب10 کے گھر اور محلشاہی کو تعمیر کرنے صَرفسال20میں ہوئے تھے۔ اُس11 دوران صور کا بادشاہ

سلیمانحیرام دیودارکو اور لـکڑیاُتنیکیجونیپر اور اُتنا سونا بھیجتا رہا سلیمانجتنا تکمیلعمارتیںجبتھا۔چاہتا
تک پہنچ گئیں تو سلیمان نے حیرام کو معاوضے میں گلیل کے 20 دےشہر دیئے۔ لیکن12 جب حیرام اُن کا
معائنہ کرنے کے لئے صور گلیلسے آیا تو وہ اُسے پسند نہ آئے۔ اُس13 سوالنے میرے”کیا، بھائی، یہ کیسے شہر
ہیں آپجو مجھےنے دیئے “ہیں؟ اور اُس نے اُس علاقے کا نام کابول یعنی کچھ’ بھی ‘نہیں رکھا۔ یہ نام تکآج
رائج ہے۔ بات14 یہ تھی کہ حیرام اسرائیلنے کے بادشاہ ًکو تقریبا 4,000 کلو گرام سونا بھیجا تھا۔

سلیمان مہماتمختلفکی
سلیمان15 نے اپنے تعمیری کام کے لئے بیگاری لگائے۔ ایسے ہی لوگوں کی مدد سے اُس نے ربصرفنہ

کا گھر، اپنا محل، ارد گرد چبوترےکے اور یروشلم فصیلکی بنوائی بلـکہ تینوں شہر حصور، مجِّدو اور جزر بھی۔کو
جزر16 شہر پر مصر کے بادشاہ فرعون نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ اُس کے کنعانی باشندوں قتلکو کر کے

اُس پورےنے شہر جلاکو دیا سلیمانجبتھا۔ فرعونکی کی بیٹی ہوئیشادیسے مصریتو بادشاہ جہیزکےنے
طور پر اُسے یہ دیا۔دےعلاقہ سلیماناب17 نے جزر کا شہر دوبارہ تعمیر کیا۔ اِس کے علاوہ اُس نے بیتنشیبی
َحورون، بعلات18 اور یگستان ر کے شہر تدمور بہتمیں تعمیریسا کام کرایا۔

سلیمان19 نے اپنے گوداموں کے لئے اور اپنے رتھوں اور گھوڑوں کو رکھنے کے لئے بھی شہر بنوائے۔ جو کچھ
بھی وہ یروشلم، لبنان یا سلطنتاپنی کسیکی اَور جگہ بنوانا چاہتا تھا وہ اُس نے بنوایا۔

جن20-21 آدمیوں کی سلیمان 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 تھے۔ ملـک پر قبضہ کرتے وقت اسرائیلی
اِن قوموں پورےکو طور پر مٹا نہ سکے، اور تکآج اِن کی اولاد کو اسرائیل کے لئے بےگار میں کام کرنا پڑتا
ہے۔ لیکن22 سلیمان اسرائیلیوںنے میں کسیسے بھیکو ایسے کام کرنے پر مجبور نہ کیا بلـکہ وہ اُس کے فوجی،
سرکاری افسر، فوج کے افسر اور رتھوں کے فوجی بن گئے، اور اُنہیں اُس کے رتھوں اور گھوڑوں پر مقرر کیا گیا۔
سلیمان23 تعمیریکے کام پر 550بھی اسرائیلی مقرر تھے ضلعوںجو پر مقرر افسروں تابعکے تھے۔ تعمیریلوگیہ
کام کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔
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فرعونجب24 کی بیٹی یروشلم کے پرانے بنامحصے داؤد’ کا ‘شہر محلاُسسے منتقلمیں ہوئی سلیمانجو 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 پیشقربانیاں 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۔

26 اِس کے علاوہ سلیمان بادشاہ نے بحری جہازوں کا بیڑا بھی بنوایا۔ اِس کام کا مرکز ایلات کے قریب شہر
عصیون جابر تھا۔ یہ بندرگاہ ملـِک ادوم میں بحرِ ُلزم ق ساحلکے پر ہے۔ حیرام27 بادشاہ نے اُسے تجربہ کار ملاح
بھیجے تاکہ وہ سلیمان آدمیوںکے ساتھکے مل کر جہازوں کو چلائیں۔ 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

سلیمان1 شہرتکی سبا کی تکملـکہ پہنچ اُسجبگئی۔ نے اُس بارےکے میں سنا اور یہ بھی کہ اُس نے
رب نامکے کے لئے 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 مشکل سوالات پوچھے جو اُس کے ذہن میں

تھے۔ سلیمان3 اُس کے سوالہر باتبھیکوئیسکا۔دےجوابکا اِتنی پیچیدہ نہیں تھی کہ بادشاہ اُس مطلبکا
ملـکہ کو بتا نہ سکتا۔ 4 سبا کی ملـکہ سلیمان کی حکمتوسیع اور اُس کے محلنئے بہتسے متاثر ہوئی۔ اُس5 نے
بادشاہ کی میزوں پر مختلفکے دیکھےکھانے اور یہ کہ اُس ترتیبکسافسرکے سے اُس پر بٹھائے جاتے تھے۔
اُس بیروںنے کی خدمت، اُن کی شاندار وردیوں اور ساقیوں 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 آپمیں شاہکاروںکے حکمتاور بارےکے میں سنا تھا
وہ درست ہے۔ تکجب7 مَیں نے خود آ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ بلـکہ
حقیقت میں مجھے آپ بارےکے میں آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ حکمتکی اور دولت اُن رپورٹوں سے کہیں
یادہ ز ہے جو تکمجھ پہنچی تھیں۔ آپ8 لوگکے مبارککتنے آپ!ہیں افسرکے مبارککتنے ہیں مسلسلجو
آپ کے منے کھڑےسا ہتے ر آپاور بھریدانشکی باتیں سنتے !ہیں آپرب9 کے خدا کی تمجید آپنےجسہو
کو پسند کر اسرائیلکے تختکے پر بٹھایا اسرائیلربہے۔ محبتابدیسے رکھتا اِسیہے، لئے اُس آپنے کو
بادشاہ بنا دیا ہے انصافتاکہ بازیراستاور قائم “رکھیں۔

10 پھر ملـکہ سلیماننے ًکو 4,000تقریبا کلو گرام بہتسونا، یادہ ز بلسان اور دیئے۔جواہر بعد میں بھیکبھی
اُتنا بلسان اسرائیل 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۔ لـکڑیاِس سے بادشاہ ربنے کے گھر اور اپنے محل کے لئے کٹہرے بنوائے۔ یہ موسیقاروں سرودکے اور
ستار بنانے کے لئے بھی استعمال ہوئی۔
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سلیمان13 بادشاہ نے طرفاپنی سے سبا کی ملـکہ بہتکو سے تحفے دیئے۔ نیز، جو کچھ بھی ملـکہ چاہتی تھی
یا اُس نے مانگا وہ اُسے دیا گیا۔ پھر وہ اپنے نوکر چاکروں اور افسروں کے ہمراہ اپنے واپسوطن چلی گئی۔

سلیمان دولتکی شہرتاور
14 جو سونا سلیمان کو سالانہ ملتا تھا اُس کا ًوزن تقریبا 23,000 کلو گرام تھا۔ اِس15 میں ٹیکسوہ شامل

نہیں تھے جو اُسے سوداگروں، عربتاجروں، بادشاہوں اور ضلعوں افسروںکے سے ملتے تھے۔
سلیمان16-17 بادشاہ بڑی200نے 300اور ڈھالیںچھوٹی بنوائیں۔ اُن پر سونا منڈھا گیا۔ بڑیہر ڈھال کے لئے

ً 7تقریبا کلو گرام استعمالسونا ہوا اور ہر ڈھالچھوٹی کے لئے ً تقریبا 3ساڑھے کلو سلیمانگرام۔ اُنہیںنے لبنان’
کا ‘جنگل نامی محل محفوظمیں رکھا۔

18 اِن کے علاوہ بادشاہ نے ہاتھی دانت سے آراستہ ایک بڑا تخت بنوایا جس پر خالص سونا چڑھایا گیا۔
تخت19-20 کی پشت کا اوپر کا حصہ گول تھا، اور اُس کے ہر بازو کے ساتھ ببر شیر کا مجسمہ تھا۔ تخت کچھ
اونچا تھا، اور بادشاہ چھ پائے والی سیڑھی پر چڑھ کر اُس پر بیٹھتا تھا۔ دائیں اور بائیں طرف ہر پائے پر ببر شیر کا
مجسمہ تھا۔ اِس قسم کسیتختکا سلطنتاَور میں نہیں پایا جاتا تھا۔

سلیمان21 تمامکے پیالے سونے کے تھے، بلـکہ لبنان’ ‘جنگلکا نامی محل میں تمام خالصبرتن سونے تھے۔کے
بھیکوئی چاندیچیز کی نہیں تھی، کیونکہ سلیمان کے زمانے چاندیمیں کی کوئی قدر نہیں تھی۔ 22 بادشاہ کے
بحریاپنے تھےجہاز جو حیرام جہازوںکے ملساتھکے مختلفکر جگہوں پر جاتے تھے۔ ہر تین سال بعدکے وہ
سونے چاندی، ہاتھی دانت، بندروں اور موروں لدےسے واپسہوئے آتے تھے۔

سلیمان23 کی دولت اور حکمت دنیا کے تمام بادشاہوں سے کہیں یادہ ز تھی۔ پوری24 دنیا اُس سے ملنے کی
کوشش کرتی رہی تاکہ وہ حکمت سن لے جو الله نے اُس کے دل میں ڈال دی تھی۔ سال25 بہ سال جو بھی
سلیمان میںدربارکے آتا وہ کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا۔ یوں اُسے چاندیسونے برتن،کے قیمتی لباس، ہتھیار، بلسان،
گھوڑے اور خچر ملتے رہے۔

سلیمان26 رتھ1,400کے تھے۔گھوڑے12,000اور کچھ اُس رتھوںنے کے لئے مخصوص کئے شہروںگئے
میں اور کچھ یروشلم میں اپنے پاس رکھے۔ 27 بادشاہ کی سرگرمیوں باعثکے چاندی پتھر جیسی عام ہو گئی اور
دیودار کی قیمتی لـکڑی یہوداہ کے مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے کی انجـیرتوت کی سستی لـکڑی جیسی عام ہو
گئی۔ 28 بادشاہ گھوڑےاپنے مصر قوےاور یعنی کلـِکیہ سے درآمد کرتا تھا۔ اُس کے تاجر اِن جگہوں پر جا کر
اُنہیں خرید لاتے تھے۔ 29 بادشاہ کے رتھ مصر سے درآمد ہوتے تھے۔ ہر رتھ قیمتکی چاندی کے 600 ِسکے
اور گھوڑےہر چاندیقیمتکی ِسکے150کے تھی۔ سلیمان کے تاجر گھوڑےیہ برآمد کرتے ہوئے تمام ِحتّی
اور اَرامی تکبادشاہوں بھی پہنچاتے تھے۔

11
ربسلیمان سے دُور ہو جاتا ہے

لیکن1 سلیمان بہت سی غیرملـکی خواتین محبتسے کرتا تھا۔ فرعون کی بیٹی کے علاوہ اُس کی شادی موآبی،
عمونی، ادومی، صیدانی اور ِحتّی عورتوں سے ہوئی۔ 2 اِن قوموں بارےکے ربمیں اسرائیلیوںنے کو حکم دیا نہ”تھا، تم اِن میںگھروںکے جاؤ اور نہ تمہارےیہ میںگھروں آئیں، ورنہ تمہارےیہ دل اپنے دیوتاؤں مائلطرفکی
کر دیں “گے۔ توبھی بڑےسلیمان پیار سے اپنی اِن یوں بیو سے لپٹا رہا۔ اُس3 کی شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے
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یاں700والی بیو 300اور داشتائیں تھیں۔ اِن عورتوں نے آخرکار اُس کا ربدل سے دُور کر دیا۔ وہجب4 بوڑھا
ہو گیا تو اُنہوں نے اُس کا دل دیگر معبودوں طرفکی مائل کر دیا۔ یوں وہ بُڑھاپے میں اپنے باپ داؤد کی طرح
پورے دل ربسے کا وفادار نہ رہا 5 بلـکہ صیدانیوں کی دیوی عستارات اور عمونیوں کے دیوتا ملـکوم کی پوجا
کرنے لگا۔ اُسغرض6 نے ایسا کام کیا ربجو کو ناپسند تھا۔ وفاداریوہ نہ اُسسےجسرہی باپکے داؤد
ربنے خدمتکی کی تھی۔

7 یروشلم کے مشرق میں سلیمان ایکنے پہاڑی پر دو مندر ایکبنائے، موآب کے گھنونے دیوتا کموس کے
لئے ایکاور 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 سلیمانکو پر بڑا غصہ آیا، کیونکہ وہ اسرائیل کے خدا سے دُور ہو گیا تھا، ربحالانکہ اُس 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۔ اِس11 لئے رب نے اُس سے کہا، چونکہ” میرےتُو عہد اور احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اِس لئے
مَیں بادشاہی کو تجھ سے چھین تیرےکر کسی افسر کو دوں گا۔ یہ بات یقینی ہے۔ تیرےلیکن12 باپ داؤد
کی خاطر مَیں تیرےیہ جیتے جی نہیں کروں گا بلـکہ بادشاہی تیرےکو بیٹے ہی سے چھینوں گا۔ 13 اور مَیں پوری
مملـکت اُس کے ہاتھ سے نہیں لوں گا بلـکہ اپنے خادم داؤد اور اپنے چنے ہوئے شہر یروشلم کی خاطر اُس کے لئے
ایک قبیلہ چھوڑ دوں “گا۔

سلیمان دشمنکے ہدد اور رزون
14 پھر رب نے ادوم کے شاہی خاندان میں ایکسے آدمی بنام ہدد کو برپا کیا جو سلیمان کا مخالفسخت 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
یوآبکمانڈر جنگمیداِن 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 کے ساتھ ہر جگہ پھرا اور تمام ادومی مردوں کو مارتا
گیا۔ 17 ہدد اُس وقت بچ گیا اور اپنے باپ کے ایکچند سرکاری افسروں کے ساتھ فرار ہو کر مصر میں پناہ لے
سکا۔

18 راستے میں اُنہیں دشِت فاران ملـِککے مِدیان سے گزرنا پڑا۔ وہاں وہ مزید کچھ آدمیوں کو جمع کر سکے اور
سفر کرتے کرتے مصر پہنچ گئے۔ ہدد مصر کے بادشاہ فرعون پاسکے گیا تو اُس نے اُسے گھر، کچھ زمین اور
خوراک مہیا کی۔ 19 ہدد فرعون کو اِتنا پسند آیا کہ اُس نے اُس کی شادی اپنی بیوی تحفنیسملـکہ کی بہن کے
ساتھ کرائی۔ اِس20 بہن کے بیٹا پیدا جسہوا کا جنوبتنام رکھا تحفنیسگیا۔ اُسےنے محلشاہی میں پالا جہاں
وہ فرعون بیٹوںکے کے ساتھ پروان چڑھا۔

ہدددنایک21 کو ملیخبر داؤدکہ اور اُس کا فوتیوآبکمانڈر ہو اُستبہیں۔گئے فرعوننے اجازتسے
مانگی، مَیں” ملـکاپنے لوٹ جانا چاہتا ہوں، براہِ کرم مجھے جانے “دیں۔ فرعون22 اعتراضنے کیا، یہاں” کیا
کمی ہے کہ تم واپسملـکاپنے جانا ہتے چا “ہو؟ ہدد جوابنے دیا، مَیں” کسی بھی 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 بھاگسے کر کچھ24 آدمیوں کو
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اپنے گرد جمع کیا اور ڈاکوؤں کے جتھے کا سرغنہ بن گیا۔ جب داؤد نے ضوباہ دیدےشکستکو تو رزون
اپنے آدمیوں کے ساتھ دمشق گیا اور وہاں آباد ہو کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 25 ہوتے ہوتے پورےوہ شام کا
بنحکمران گیا۔ وہ اسرائیلیوں نفرتسے کرتا تھا اور سلیمان کے جیتے اسرائیلجی دشمنخاصکا بنا رہا۔ ہدد کی
طرح وہ بھی اسرائیل تنگکو کرتا رہا۔

ُبعام یر اور اخیاہ نبی
سلیمان26 سرکاریایککا افسر بھی اُس اُٹھخلافکے کھڑا ہوا۔ اُس کا نام ُبعام یر نباطبن تھا، اور وہ افرائیم

کے شہر صریدہ کا تھا۔ اُس کی ماں صروعہ بیوہ تھی۔ ُبعامجب27 یر باغی ہوا تو اُن دنوں میں سلیمان ارد گرد کے
چبوترے اور فصیل کا آخری حصہ تعمیر کر رہا تھا۔ اُس28 نے دیکھا کہ ُبعام یر ماہر اور محنتی جوان ہے، اِس
لئے اُس نے اُسے افرائیم اور منسّی 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 رہا تھا۔ 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 چادر”کہا، ٹکڑےدسکے پاساپنے !رکھیں ربکیونکہ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، اِس’ وقت مَیں اسرائیل کی
بادشاہی کو سلیمان سے چھیننے والا جبہوں۔ ایسا ہو گا تو مَیں اُس دسکے تیرےقبیلے حوالے کر دوں گا۔
ایک32 ہی قبیلہ اُس پاسکے رہے گا، اور یہ بھی صرف اُس باپکے داؤد اور اُس شہر کی خاطر جسے مَیں
نے تمام قبیلوں میں سے چن لیا ہے۔ اِس33 طرح مَیں سلیمان کو سزا دوں گا، کیونکہ وہ اور اُس لوگکے مجھے
ترک کر صیدانیوںکے عستاراتدیویکی کی، موآبیوں کے کموسدیوتا کی اور عمونیوں کے دیوتا ملـکوم کی پوجا
کرنے لـگے ہیں۔ وہ میری راہوں پر نہیں چلتے بلـکہ وہی کچھ کرتے ہیں جو مجھے بالکل ناپسند جسہے۔ طرح
میرےداؤد احکام ہدایاتاور پیرویکی کرتا تھا اُس طرح اُس کا بیٹا نہیں کرتا۔

لیکن34 مَیں اِس وقت پوری بادشاہی سلیمان کے ہاتھ سے نہیں چھینوں گا۔ اپنے خادم داؤد کی خاطر جسے
مَیں چننے لیا اور میرےجو احکام ہدایاتاور کے تابع رہا مَیں سلیمان کے جیتے جی یہ نہیں کروں گا۔ وہ خود
بادشاہ رہے گا، لیکن35 اُس کے بیٹے سے مَیں بادشاہی چھین تیرےقبیلےدسکر حوالے کر دوں گا۔ صرف36
ایک قبیلہ سلیمان کے بیٹے کے سپرد رہے گا میرےتاکہ 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 اُسہے پر کرےحکومتتُو گا۔ وقتاُس38 اگر میرےتُو خادم
داؤد میریطرحکی باتہر مانے میریگا، راہوں پر چلے گا میرےاور احکام ہدایاتاور کے تابع رہ کر وہ کچھ
کرے گا جو مجھے پسند ہے تو پھر تیرےمَیں ساتھ رہوں گا۔ پھر مَیں تیرا شاہی خاندان اُتنا ہی قائم و دائم کر دوں
گا جتنا مَیں نے داؤد کا کیا ہے، اور تیرےاسرائیل ہی حوالے رہے گا۔

یوں39 مَیں سلیمان کے گناہ باعثکے داؤد کی اولاد کو سزا دوں گا، اگرچہ یہ ابدی سزا نہیں ہو “۔‘گی
40 اِس کے بعد سلیمان نے ُبعام یر کو مروانے کوششکی کی، لیکن ُبعام یر نے فرار ہو کر مصر کے بادشاہ

سیسق پاسکے پناہ لی۔ وہاں وہ سلیمان تکموتکی رہا۔
سلیمان موتکی
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سلیمان41 کی زندگی حکمتاور بارےکے میں مزید باتیں سلیمان’ ‘اعمالکے کتابکی میں بیان کی گئی ہیں۔
سلیمان42 پورےسال40 اسرائیل پر حکومت کرتا رہا۔ اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا۔ جب43 وہ مر کر اپنے
باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں دفن کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا
تخترحبعام نشین ہوا۔

12
شمالی الـگقبیلے ہو جاتے ہیں

رحبعام1 ِسکم گیا، کیونکہ وہاں تمام اسرائیلی اُسے بادشاہ مقرر کرنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ ُبعام2 یر نباطبن
یہ خبر سنتے مصرہی اُسجہاںسے سلیماننے بادشاہ بھاگسے کر پناہ لی واپساسرائیلتھی آیا۔ اسرائیلیوں3 نے
اُسے بُلایا تاکہ اُس ساتھکے ِسکم جبجائیں۔ پہنچا تو اسرائیل جماعتپوریکی ُبعام یر ملساتھکے کر رحبعام سے
ملنے گئی۔ اُنہوں نے بادشاہ سے کہا، جو”4 آپجوا باپکے نے ہم پر ڈال دیا تھا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، اور جو
وقت اور پیسے ہمیں بادشاہ خدمتکی صَرفمیں کرنے تھے وہ ناقابِل برداشت تھے۔ اب دونوں کو کم کر دیں۔
پھر خوشیہم آپسے خدمتکی کریں “گے۔

رحبعام5 جوابنے دیا، مجھے” تین دن مہلتکی دیں، پھر پاسمیرےدوبارہ “آئیں۔ لوگچنانچہ چلے گئے۔
6 پھر رحبعام بادشاہ نے اُن بزرگوں سے مشورہ کیا سلیمانجو کے جیتے جی بادشاہ خدمتکی کرتے تھے۔رہے

اُس آپ”پوچھا،نے کا خیالکیا مَیںہے؟ اِن لوگوں کو “دوں؟جوابکیا بزرگوں7 ہمارا”دیا،جوابنے مشورہ
ہے کہ وقتاِس اُن کا خادم بن کر اُن خدمتکی کریں اور اُنہیں جوابنرم دیں۔ آپاگر ایسا کریں تو وہ ہمیشہ
آپ کے وفادار خادم بنے رہیں “گے۔

لیکن8 رحبعام نے بزرگوں کا مشورہ رد کر کے اُس خدمتکی میں حاضر اُن جوانوں سے مشورہ کیا جو اُس
کے ساتھ پروان چڑھے تھے۔ 9 اُس نے پوچھا، مَیں” اِس قوم کو کیا جواب دوں؟ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ مَیں
وہ جوا ہلکا کر دوں میرےجو باپ نے اُن پر ڈال “دیا۔ 10 جو جوان اُس کے ساتھ پروان چڑھے تھے اُنہوں نے
اچھا،”کہا، لوگیہ تقاضا کر ہیںرہے آپکہ باپکے کا جوا ہلکا کیا اُنہیںجائے؟ بتا دینا، میری’ چھوٹی اُنگلی
باپمیرے کی کمر سے یادہ ز موٹی !ہے بےشک11 جو جوا اُس آپنے پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، لیکن
میرا جوا اَور بھاریبھی ہو باپمیرےجہاںگا۔ آپنے کوڑےکو لگائے وہاں آپمَیں بچھوؤںکی تادیبسے
کروں “!‘گا

تین12 دن کے جببعد ُبعام یر تمام اسرائیلیوں کے ساتھ رحبعام کا فیصلہ سننے کے لئے واپس آیا 13 تو بادشاہ نے
اُنہیں جوابسخت دیا۔ بزرگوں کا مشورہ رد کر کے 14 اُس نے اُنہیں جوانوں جوابکا دیا، بےشک” جو جوا
باپمیرے آپنے پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، لیکن میرا جوا اَور بھی بھاری ہو گا۔ باپمیرےجہاں نے
آپ کوڑےکو لگائے وہاں مَیں آپ کی بچھوؤں سے تادیب کروں “!گا یوں15 رب کی مرضی پوری ہوئی کہ
رحبعام لوگوں باتکی نہیں مانے گا۔ ربابکیونکہ کی پیشوہ پوریگوئی ہوئی جو َسیلا کے نبی اخیاہ نے
ُبعام یر بن نباط کو بتائی تھی۔

اسرائیلیوںجب16 نے دیکھا کہ بادشاہ باتہماری سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اُنہوں نے اُس سے کہا، نہ”
ہمیں داؤد میراثسے میں ملےکچھ گا، نہ یسّی کے بیٹے کچھسے ملنے کی اُمید اےہے۔ سباسرائیل، اپنے اپنے گھر
واپس اے!چلیں ابداؤد، اپنا گھر سنبھالخود “!لو یہ کہہ کر چلےسبوہ گئے۔
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صرف17 یہوداہ کے قبیلے کے شہروں 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 نے اُسے
سنگسار کیا۔ تب 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 تکآج اُس حکومتکی نہیں مانتے۔

خبرجب20 اسرائیلشمالی میں پھیلی کہ ُبعام یر مصر واپسسے آ گیا ہے تو لوگوں اجلاسقومینے 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 چیدہ فوجیوں کو اسرائیل سے

جنگ 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 طرفکی سے پیغام ملا، 23 یہوداہ” کے بادشاہ رحبعام بن
سلیمان، یہوداہ اور بن یمین کے تمام افراد اور باقی لوگوں کو اطلاع دے، 24 رب’ فرماتا ہے کہ اپنے اسرائیلی
بھائیوں 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

ُبعام25 یر افرائیم پہاڑیکے علاقے کے شہر ِسکم مضبوطکو کر کے وہاں آباد ہوا۔ بعد میں اُس فنوایلنے شہر
بھیکی بندیقلعہ کی منتقلوہاںاور ہوا۔ میںدللیکن26 اندیشہ رہا اسرائیلکہیںکہ دوبارہ داؤد گھرانےکے
کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ اُس27 نے سوچا، لوگ” باقاعدگی سے یروشلم آتے جاتے ہیں تاکہ ربوہاں کے گھر
میں اپنی کریں۔پیشقربانیاں اگر یہ سلسلہ توڑا نہ جائے تو آہستہ آہستہ اُن دوبارہدلکے یہوداہ بادشاہکے رحبعام
مائلطرفکی ہو جائیں گے۔ آخرکار وہ مجھے قتل کر کے رحبعام کو اپنا بادشاہ بنا لیں “گے۔

28 اپنے افسروں مشورےکے پر اُس نے سونے کے بچھڑےدو بنوائے۔ لوگوں کے منے سا اُس اعلاننے قربانیہر”کیا، لئےکے یروشلم مشکلجانا اسرائیلاے!ہے دیکھ، تیرےیہ ہیںدیوتا نکالسےمصرتجھےجو “لائے۔
ایک29 بُت اُس نے جنوبی 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۔

اِس31 کے علاوہ ُبعام یر اونچیسیبہتنے جگہوں پر مندر بنوائے۔ اُنہیں لنے سنبھا کے لئے اُس لوگایسےنے
مقرر کئے جو لاوی کے قبیلے کے نہیں بلـکہ لوگعام تھے۔ 32 اُس 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 بچھڑوں کو قربانیاں پیش کیں، اور وہیں اُس نے اپنے اُن
مندروں اماموںکے کو مقرر کیا جو اُس اونچینے جگہوں پر تعمیر کئے تھے۔

نبی ُبعام یر بُریکو خبر پہنچاتا ہے
* 12:32 آٹھویں :ماہ اکتوبر تا نومبر
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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 بیتسے ایل بھیج دیا تھا۔ 2 بلند آواز سے وہ قربان گاہ مخاطبسے ہوا، اے” قربان !گاہ اے قربان
!گاہ رب فرماتا ہے، داؤد’ کے گھرانے سے بیٹا پیدا ہو جسگا کا نام یوسیاہ ہو گا۔ تجھ پر وہ اُن اماموں کو
قربان دےکر گا جو اونچی جگہوں کے مندروں میں خدمت کرتے اور یہاں قربانیاں پیش کرنے کے لئے آتے
ہیں۔ تجھ پر انسانوں ہڈیاںکی جائیںجلائی “۔‘گی 3 پھر مردِ خدا الٰہینے نشان پیشبھی کیا۔ اُس اعلاننے ایک”کیا، کرےثابتنشان گا باتمعرفتمیریربکہ کر رہا !ہے یہ قربان پھٹگاہ 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 خدا
باتکی سنی تو وہ ہاتھ سے اُس طرفکی اشارہ کر کے گرجا، اُسے” “!پکڑو لیکن جوں ہی بادشاہ نے اپنا ہاتھ
بڑھایا وہ سوکھ گیا، اور وہ واپساُسے نہ کھینچ سکا۔ اُسی5 لمحے قربان پھٹگاہ گئی اور اُس پر موجود راکھ زمین
پر بکھر گئی۔ بالکل وہی کچھ جسہوا کا اعلان مردِ خدا ربنے طرفکی سے کیا تھا۔

تب6 التماسبادشاہ کرنے لگا، رب” اپنے خدا کا غصہ ٹھنڈا کر میرےکے لئے دعا کریں تاکہ میرا ہاتھ بحال
ہو “جائے۔ مردِ خدا نے اُس شفاعتکی کی تو ُبعام یر کا ًہاتھ فورا بحال ہو گیا۔

تب7 ُبعام یر بادشاہ نے مردِ خدا دعوتکو دی، میرےآئیں،” گھر میں کھانا کھا کر تازہ دم ہو جائیں۔ مَیں
آپ “گا۔دوںبھیتحفہکو لیکن8 اُس انکارنے آپمَیں”کیا، آؤںنہیںپاسکے گا، مجھےآپچاہے ملـکیتاپنی
کا آدھا حصہ کیوں نہ دیں۔ مَیں یہاں نہ روٹی کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا۔ 9 ربکیونکہ نے مجھے حکم دیا ہے،
راستے’ میں نہ کچھ کھا اور نہ کچھ پی۔ واپساور وقتجاتے وہ راستہ نہ جسلے پر سے بیتتُو ایل پہنچا “۔‘ہے

10 یہ کہہ کر وہ فرق راستہ اختیار کر کے اپنے گھر کے لئے روانہ ہوا۔
نبی کی نافرمانی

بیت11 ایل ایکمیں بوڑھا نبی رہتا تھا۔ جب اُس کے بیٹے اُس دن واپسگھر آئے تو اُنہوں نے سباُسے کچھ
کہہ سنایا جو مردِ خدا ایلبیتنے میں کیا اور ُبعام یر بادشاہ کو بتایا تھا۔ باپ12 “گیا؟طرفکسوہ”پوچھا،نے
بیٹوں نے اُسے وہ راستہ بتایا جو یہوداہ کے مردِ خدا نے لیا تھا۔ باپ13 نے حکم میرے”دیا، گدھے جلدیپر سے
ین زِ بیٹوں“!کسو نے ایسا کیا تو وہ اُس پر بیٹھ کر 14 مردِ خدا کو ڈھونڈنے گیا۔
چلتے چلتے مردِ بلوطخدا درختکے کے سائے میں بیٹھا نظر بزرگآیا۔ نے پوچھا، آپکیا” وہی مردِ خدا ہیں

جو یہوداہ سے بیت ایل آئے “تھے؟ اُس جوابنے دیا، جی،” مَیں وہی “ہوں۔ بزرگ15 نبی نے اُسے دعوت
دی، میرےآئیں،” ساتھ۔ مَیں گھر آپمیں کو کچھ کھانا کھلاتا “ہوں۔

لیکن16 مردِ خدا نے انکار کیا، نہیں،” نہ آپمَیں کے واپسساتھ جا سکتا ہوں، نہ مجھے یہاں کھانے پینے کی
اجازت ہے۔ 17 ربکیونکہ نے مجھے حکم دیا، راستے’ میں نہ کچھ کھا اور نہ کچھ پی۔ واپساور وقتجاتے وہ
راستہ نہ جسلے پر سے بیتتُو ایل پہنچا “۔‘ہے
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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 بولجھوٹبزرگ“۔‘پلا رہا تھا، لیکن19 مردِ خدا اُس
کے واپسساتھ گیا اور اُس کے گھر میں کچھ کھایا اور پیا۔

20 وہ ابھی وہاں بیٹھے کھانا کھا تھےرہے بزرگکہ ربپر کا کلام نازل ہوا۔ اُس21 نے بلند آواز سے یہوداہ
کے مردِ خدا سے کہا، رب” فرماتا ہے، تُو’ ربنے کے کلام خلافکی ورزی کی !ہے جو تیرےربحکم
خدا تجھےنے دیا تھا وہ تُو نے نظرانداز کیا ہے۔ 22 گو اُس نے فرمایا تھا یہاںکہ نہ کچھ کھا اور نہ کچھ پی توبھی تُو
واپسنے آ کر یہاں روٹی کھائی اور پانی پیا ہے۔ اِس لئے وقتمرتے باپتیرےتجھے دادا کی قبر میں دفنایا نہیں
جائے “۔‘گا

23 کھانے بزرگبعدکے 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۔

لوگکچھ25 وہاں سے اُنہوںجبگزرے۔ لاشنے کو راستے پڑےمیں اور ببر شیر کو اُس کھڑےپاسکے
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 کے فرمان خلافکی ورزی ابکی۔ وہ کچھ ہوا ہے ربجو نے
اُسے فرمایا تھا یعنی اُس نے اُسے ببر شیر کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اُسے پھاڑ کر مار “ڈالے۔ بزرگ27 نے اپنے
بیٹوں کو گدھے پر ین زِ کسنے کا حکم دیا، 28 اور وہ اُس پر بیٹھ کر روانہ جبہوا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا لاشکہ
تکاب راستے پڑیمیں ہے اور گدھا اور شیر دونوں ہی اُس کھڑےپاسکے ہیں۔ ببر شیر نے لاشنہ کو چھیڑا
اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا۔

بزرگ29 نبی لاشنے کو اُٹھا کر اپنے گدھے پر رکھا اور بیتاُسے ایل لایا تاکہ اُس کا ماتم کر کے اُسے وہاں
دفنائے۔ اُس30 لاشنے کو اپنی خاندانی قبر میں دفن کیا، اور لوگوں نے میرےہائے،” “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 پاسکے ہی رکھیں۔ 32 کیونکہ جو باتیں اُس ربنے کے حکم پر
بیت ایل کی قربان گاہ اور سامریہ شہروںکے کی اونچی جگہوں مندروںکے بارےکے میں کی ہیں ًوہ یقینا پوری
ہو جائیں “گی۔

ُبعام یر پھر بھی نافرمان رہتا ہے
33 اِن واقعات کے باوجود ُبعام یر اپنی شریر حرکتوں سے باز نہ آیا۔ عام لوگوں کو امام بنانے کا سلسلہ جاری

رہا۔ جو کوئی بھی امام بننا چاہتا اُسے وہ اونچی جگہوں کے مندروں میں خدمت کرنے کے لئے مخصوص کرتا
تھا۔ ُبعام34 یر کے گھرانے کے اِس سنگین گناہ کی وجہ سے وہ آخرکار تباہ ہوا اور رُوئے زمین پر مٹسے گیا۔

14
ُبعام یر کو الٰہی سزا ملتی ہے

ایک1 دن ُبعام یر کا بیٹا ابیاہ بہت بیمار ہوا۔ تب2 ُبعام یر نے اپنی بیوی سے کہا، جا” کر اپنا بھیس بدلیں تاکہ
کوئی نہ پہچانے بیویمیریآپکہ ہیں۔ پھر َسیلا وہاںجائیں۔ اخیاہ نبی رہتا مجھےنےجسہے تھیدیاطلاع
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کہ مَیں اِس قوم کا بادشاہ بن جاؤں 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 کی بیوی 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 دیا، ُبعام” یر بیویکی تجھ سے ملنے آ
رہی ہے تاکہ اپنے بیمار بیٹے بارےکے معلوماتمیں حاصل لیکنکرے۔ وہ بھیساپنا بدل کر آئے گی تاکہ اُسے
پہچانا نہ “جائے۔ ربپھر نے نبی کو بتایا کہ اُسے جوابکیا دینا ہے۔

جب6 اخیاہ نے عورت کے قدموں کی آہٹ سنی تو بولا، ُبعام” یر کی بیوی، اندر !آئیں روپ بھرنے کی کیا
ضرورت؟ آپمجھے بُریکو خبر پہنچانی ہے۔ 7 جائیں، ُبعام یر اسرائیلربکو کے خدا طرفکی سے پیغام مَیں’دیں، 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 دےتجھے دیا۔ لیکن افسوس، تُو میرے خادم داؤد کی طرح زندگی نہیں گزارتا جو
میرے احکام تابعکے رہ پورےکر دل پیرویمیریسے کرتا رہا اور ہمیشہ وہ کچھ کرتا تھا مجھےجو 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 کر دوں گا، خواہ وہ بچے ہوں یا طرحجسبالغ۔
گوبر کو دےجھاڑو کر دُور کیا جاتا اُسیہے طرح ُبعام یر کے گھرانے کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 11 تم میں
سے جو شہر میں مریں اُنہیںگے ُکتے جائیںکھا گے، اور میدانکھلےجو میں مریں چٹپرندےاُنہیںگے جائیںکر
گے۔ کیونکہ ربیہ کا فرمان “۔‘ہے

12 پھر اخیاہ نے ُبعام یر بیویکی سے کہا، آپ” اپنے واپسگھر چلی جائیں۔ جوں آپہی 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 صرفنے اُسی میں کچھ پایا جو
اُسے پسند تھا۔ اسرائیلرب14 ایکپر بادشاہ کرےمقرر گا جو ُبعام یر کے خاندان کرےہلاککو گا۔ آج ہی
سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسرائیلرب15 کو بھی دےسزا گا، کیونکہ یسیرتوہ دیوی کے کھمبے بنا کر
اُن کی پوجا کرتے ہیں۔ چونکہ ربوہ طیشکو دلاتے رہے ہیں، اِس لئے وہ مارےاُنہیں گا، اور وہ پانی میں
سرکنڈے جائیںہلطرحکی اُنہیںربگے۔ اِس ملـکاچھے اُکھاڑسے کر یائے فراتدر پارکے منتشر دےکر
گا۔ یوں16 وہ اسرائیل کو اُن گناہوں کرےترکباعثکے گا جو ُبعام یر نے کئے اور اسرائیل کو کرنے پر اُکسایا
“ہے۔

ُبعام17 یر بیویکی تِرضہ میں اپنے واپسگھر چلی گئی۔ اور گھر دروازےکے داخلمیں ہوتے اُسہی کا بیٹا
مر گیا۔ تمام18 اسرائیل نے اُسے دفنا کر اُس کا ماتم سبکیا۔ کچھ ویسے ہوا ربجیسے نے اپنے خادم اخیاہ نبی
معرفتکی فرمایا تھا۔

ُبعام یر موتکی
باقی19 جو کچھ ُبعام یر کی زندگی بارےکے میں لـکھا ہے وہ اسرائیلشاہاِن’ کی ‘تاریخ کتابکی درجمیں ہے۔

اُس کتاب میں پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح حکومت کرتا تھا اور اُس نے کون کون سی جنگیں کیں۔
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ُبعام20 یر سال22 بادشاہ جبرہا۔ وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُس کا تختندببیٹا نشین ہوا۔
یہوداہ کا بادشاہ رحبعام

21 یہوداہ میں رحبعام بن حکومتسلیمان کرتا تھا۔ اُس کی ماں نعمہ عمونی تھی۔ سال41 کی عمر میں تختوہ
نشین ہوا اور سال17 بادشاہ رہا۔ اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا، وہ شہر ربجسے نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں
چنسے لیا تاکہ اُس میں اپنا نام قائم کرے۔

لیکن22 یہوداہ باشندےکے بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے ربجو کو ناپسند تھیں۔ اپنے گناہوں سے وہ اُسے
طیش دلاتے رہے، کیونکہ اُن کے یہ گناہ اُن باپکے دادا گناہوںکے کہیںسے یادہ ز سنگین تھے۔ اُنہوں23 نے
بھی اونچی جگہوں پر مندر بنائے۔ ہر اونچی پہاڑی پر اور ہر درختگھنے کے سائے میں اُنہوں مخصوصنے پتھر
یا یسیرت دیوی کے کھڑےکھمبے کئے، تکیہاں24 کہ مندروں میں فروشجسم مرد اور عورتیں تھے۔ غرض،
اُنہوں نے اُن قوموں کے تمام گھنونے رسم و رواج اپنا لئے جن ربکو اسرائیلیوںنے کے آگے آگے نکال دیا تھا۔

25 رحبعام بادشاہ حکومتکی کے پانچویں سال میں مصر کے بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ کر کے رب26
کے گھر اور شاہی محل کے تمام لُوٹخزانے لئے۔ سونے کی وہ ڈھالیں بھی چھین لی گئیں جو سلیمان نے بنوائی
تھیں۔ 27 اِن کی جگہ رحبعام پیتلنے کی ڈھالیں بنوائیں اور اُنہیں اُن محافظوں کے افسروں کے سپرد کیا جو شاہی
محل دروازےکے کی پہرا داری کرتے تھے۔ بھیجب28 بادشاہ رب کے گھر میں جاتا تب محافظ یہ ڈھالیں اُٹھا
کر ساتھ لے جاتے۔ اِس کے بعد وہ پہرےاُنہیں داروں کمرےکے واپسمیں لے جاتے تھے۔

باقی29 جو کچھ رحبعام بادشاہ حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ
کتابکی میں درج ہے۔ دونوں30 بادشاہوں رحبعام اور ُبعام یر کے جیتے جی اُن کے جاریجنگدرمیان رہی۔
جب31 رحبعام مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے
خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ اُس کی ماں نعمہ عمونی تھی۔ پھر رحبعام کا بیٹا ابیاہ تخت نشین ہوا۔

15
یہوداہ کا بادشاہ ابیاہ

ابیاہ1 اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر نباطبن حکومتکی میںسالویں18کے یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وہ2 تین سال
بادشاہ رہا، اور اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا۔ اُس کی ماں بنتمعکہ 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 سے فرق تھا توبھی4 رب اُس کے خدا نے ابیاہ کا یروشلم میں چراغ جلنے دیا۔ داؤد کی خاطر اُس نے
اُسے جانشین عطا کیا اور یروشلم کو قائم رکھا، 5 کیونکہ داؤد نے وہ کچھ کیا تھا ربجو کو پسند تھا۔ جیتے جی وہ
رب احکامکے تابعکے رہا، سوائے اُس جرم اُسجبکے نے یاہ اُور ِحتّی سلسلےکے غلطمیں قدم اُٹھائے تھے۔

رحبعام6 اور ُبعام یر درمیانکے جنگکی ابیاہ حکومتکی جاریبھیدورانکے رہی۔ باقی7 کچھجو ابیاہ کی
حکومت دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔ وہجب8 مر
کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس میںحصے دفن کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر اُس
کا بیٹا تختآسا نشین ہوا۔
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یہوداہ کا بادشاہ آسا
9 آسا اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر میںسالویں20کے یہوداہ کا بادشاہ بن گیا۔ اُس10 حکومتکی کا دورانیہ

سال41 تھا، اور اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا۔ ماں کا نام معکہ تھا، اور وہ ابی سلوم کی بیٹی تھی۔ 11 اپنے پردادا
داؤد کی طرح آسا بھی وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ 12 اُس نے اُن فروشجسم مردوں اور عورتوں کو
نکال دیا مندروںجو میں نام خدمتنہاد تھےکرتے اور اُن تمام بُتوں کو تباہ کر دیا جو اُس باپکے دادا نے بنائے
تھے۔ 13 اور گو اُس کی ماں بادشاہ کی ماں ہونے باعثکے بہت اثر و رسوخ رکھتی تھی، تاہم آسا نے یہ عُہدہ
ختم کر ماںجبدیا یسیرتنے دیوی کا گھنونا کھمبا بنوا لیا۔ آسا نے یہ بُت کٹوا کر وادٔی قدرون میں جلا دیا۔
افسوس14 اُسکہ اونچینے جگہوں مندروںکے کو دُور نہ کیا۔ توبھی آسا دلپورےجیجیتے ربسے کا وفادار
رہا۔ 15 چاندیسونا اور باقی جتنی چیزیں اُس باپکے اور اُس ربنے کے لئے مخصوص کی تھیں سباُن کو وہ
رب کے گھر میں لایا۔

16 یہوداہ کے بادشاہ آسا اور اسرائیل کے بادشاہ بعشا کے درمیان زندگی جنگبھر جاری رہی۔ ایک17 دن
بعشا بادشاہ نے یہوداہ پر حملہ کر کے رامہ شہر کی قلعہ بندی کی۔ مقصد یہ تھا کہ نہ کوئی یہوداہ ملـککے میں
داخل ہو سکے، نہ وہاںکوئی نکلسے سکے۔ میںجواب18 آسا شامنے کے بادشاہ بن ہدد پاسکے وفد بھیجا۔
بن ہدد باپکا 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 چاندیاور وفد سپردکے کر دمشقکے بادشاہکے کو پیغام بھیجا، آپمیرا”19
کے ساتھ عہد باپمیرےطرحجسہے آپکا باپکے کے ساتھ عہد گزارشتھا۔ ہے آپکہ چاندیسونے
کا یہ تحفہ قبول کر کے اسرائیل کے بادشاہ بعشا کے ساتھ اپنا عہد منسوخ کر دیں تاکہ ملـکمیرےوہ سے نکل
“جائے۔

بن20 متفقہدد ہوا۔ اُس نے اپنے فوجی افسروں اسرائیلکو شہروںکے پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا تو اُنہوں
نے عِیون، دان، ابیل بیت معکہ، ِکنّرتتمام اور نفتالی پر قبضہ کر لیا۔ جب21 بعشا 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 سےجنجائیںلے بعشا بادشاہ رامہ کی بندیقلعہ کرنا چاہتا تھا۔ تمام مردوں وہاںکو جانا پڑا،
ایک کو بھی چھٹی نہ ملی۔ اِس سامان سے آسا بننے یمین کے شہر ِجبع اور مِصفاہ کی قلعہ بندی کی۔

23 باقی جو کچھ آسا حکومتکی کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی
میں درج اُسہے۔ میں اُس کی کامیابیوں اور اُس کے تعمیر کئے گئے شہروں کا ذکر ہے۔ بُڑھاپے 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 خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا یہوسفط اُس کی تختجگہ نشین ہوا۔

اسرائیل کا ندببادشاہ
ندب25 بن ُبعام یر یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت دوسرےکے سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی

حکومت کا دورانیہ دو سال تھا۔ 26 اُس کا طرزِ زندگی رب کو پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کے نمونے پر
چلتا رہا۔ بدیجو ُبعام یر اسرائیلنے کو کرنے پر اُکسایا تھا اُس ندبسے بھی دُور نہ ہوا۔
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ایک27-28 ندبجبدن اسرائیلی فوج ساتھکے فلستی شہر ِجبّتون کا محاصرہ کئے ہوئے تھا تو اِشکار قبیلےکے
کے بعشا بن اخیاہ نے اُس سازشخلافکے کر کے اُسے مار ڈالا اور خود اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یہوداہ
کے بادشاہ آسا حکومتکی تیسرےکے سال میں ہوا۔

تخت29 پر بیٹھتے ہی بعشا نے ُبعام یر پورےکے خاندان کو مروا دیا۔ اُس ایکنے کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ یوں
باتوہ پوری ہوئی ربجو نے َسیلا کے ہنے ر والے اپنے خادم اخیاہ معرفتکی فرمائی تھی۔ 30 کیونکہ جو گناہ
ُبعام یر نے کئے اور اسرائیل کو کرنے پر اُکسایا تھا اُن سے اُس اسرائیلربنے کے خدا طیشکو دلایا تھا۔

باقی31 ندبکچھجو حکومتکی دورانکے ہوا اور اُسکچھجو نے کیا وہ اسرائیلشاہاِن’ کی کتابکی‘تاریخ
میں درج ہے۔

اسرائیل کا بادشاہ بعشا
32-33 بعشا بن اخیاہ یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت تیسرےکے سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی

حکومت کا دورانیہ 24 سال تھا، اور اُس کا دار الحکومت تِرضہ رہا۔ اُس کے اور یہوداہ کے بادشاہ آسا کے
درمیان زندگی بھر جنگ جاری رہی۔ لیکن34 وہ بھی ایسا کام کرتا تھا جو رب کو ناپسند تھا، کیونکہ اُس نے
ُبعام یر کے نمونے پر چل کر وہ گناہ جاری رکھے جو کرنے پر ُبعام یر اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔

16
ایک1 ربدن نے یاہو بن حنانی کو بعشا پاسکے بھیج کر فرمایا، پہلے”2 تُو کچھ نہیں تھا، لیکن مَیں تجھےنے

میںخاک سے اُٹھا اپنیکر اسرائیلقوم حکمرانکا بنا توبھیدیا۔ تُو ُبعامنے یر نمونےکے چلپر میریکر اسرائیلقوم
کو گناہ کرنے پر اُکسایا اور طیشمجھے دلایا ہے۔ اِس3 لئے تیرےمَیں گھرانے ساتھکے وہی کچھ کروں گا جو
ُبعام یر نباطبن کے گھرانے ساتھکے کیا تھا۔ بعشا پوریکی ہلاکنسل ہو جائے گی۔ خاندان4 کے جو افراد شہر
میں مریں گے اُنہیں ُکتے کھا جائیں گے، اور جو کھلے میدان میں مریں گے چٹپرندےاُنہیں کر جائیں “گے۔

5 باقی جو کچھ بعشا کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں شاہاِن’وہ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہیں۔ جب6 وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے تِرضہ میں
دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا ایلہ تخت نشین ہوا۔ رب7 کی سزا کا جو پیغام حنانی کے بیٹے یاہو نبی نے بعشا اور اُس
خاندانکے کو سنایا اُس کی وجوہاتدو تھیں۔ پہلے، بعشا نے ُبعام یر خاندانکے طرحکی وہ کچھ کیا ربجو کو
ناپسند تھا اور طیشاُسے دلایا۔ دوسرے، اُس نے ُبعام یر پورےکے خاندان ہلاککو کر دیا تھا۔

اسرائیل کا بادشاہ ایلہ
ایلہ8 بن بعشا یہوداہ بادشاہکے آسا اسرائیلمیںسالویں26کےحکومتکی کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی

سالدوکے اُسدورانکے کا الحکومتدار تِرضہ رہا۔ ایلہ9 ایککا افسر زِمریبنام رتھوںزِمریتھا۔ کے آدھے
حصے پر مقرر ابتھا۔ وہ بادشاہ سازشیںخلافکے ایکلگا۔کرنے دن ایلہ تِرضہ محلمیں انچارجکے ارضہ کے
گھر میں بیٹھا َمے پی رہا نشےجبتھا۔ دُھتمیں ہوا 10 تو زِمری نے اندر جا کر اُسے مار ڈالا۔ پھر وہ تختخود
پر بیٹھ گیا۔ یہ یہوداہ کے بادشاہ آسا حکومتکی کے سالویں27 میں ہوا۔

تخت11 پر بیٹھتے زِمریہی نے بعشا پورےکے خاندان ہلاککو کر دیا۔ اُس کسینے بھی مرد کو زندہ نہ
چھوڑا، خواہ وہ دُور کا رشتے دار تھا، خواہ دوست۔ یوں12 وہی کچھ ہوا ربجو نے یاہو نبی معرفتکی بعشا کو
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فرمایا تھا۔ 13 کیونکہ بعشا اور اُس کے بیٹے ایلہ سے سنگین گناہ سرزد ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ اُنہوں اسرائیلنے
کو بھی یہ کرنے پر اُکسایا تھا۔ اپنے باطل دیوتاؤں اُنہوںسے اسرائیلربنے کے خدا طیشکو دلایا تھا۔

باقی14 جو کچھ ایلہ حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی
میں درج ہے۔

اسرائیل کا بادشاہ زِمری
زِمری15 یہوداہ کے بادشاہ آسا حکومتکی اسرائیلمیںسالویں27کے کا بادشاہ بنا۔ لیکن تِرضہ میں اُس

کی ساتصرفحکومت تکدن قائم رہی۔ اُس وقت اسرائیلی فوج فلستی شہر ِجبّتون کا محاصرہ کر رہی تھی۔
فوججب16 میں پھیلخبر 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
محلنے بُرجکے میں جا کر آگاُسے لگائی۔ یوں وہ جل کر مر گیا۔

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 حکومتکی دورانکے ہوا اور جو سازشیں اُس نے کیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں ہیں۔درج

اسرائیل کا بادشاہ عُمری
زِمری21 موتکی کے بعد اسرائیلی دو فرقوں میں بٹ ایکگئے۔ فرقہ تِبنی بن جینت کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا،

دوسرا عُمری کو۔ لیکن22 عُمری کا فرقہ تِبنی کے فرقے کی نسبت یادہ ز طاقت ور نکلا۔ چنانچہ تِبنی مر گیا اور
پوریعُمری قوم پر بادشاہ بن گیا۔

عُمری23 یہوداہ کے بادشاہ آسا حکومتکی کے ویں31 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی
کا دورانیہ 12 سال تھا۔ پہلے چھ سال دار الحکومت تِرضہ رہا۔ 24 اِس کے بعد اُس ایکنے آدمی بنام سمر کو
چاندی کے 6,000 دےِسکے کر اُس سے سامریہ پہاڑی خرید لی اور وہاں اپنا نیا دار الحکومت تعمیر کیا۔ پہلے
مالـک سمر کی یاد میں اُس نے شہر کا نام سامریہ رکھا۔

لیکن25 عُمری بھینے وہی کچھ کیا ربجو کو ناپسند تھا، بلـکہ اُس ماضینے بادشاہوںکے نسبتکی یادہ ز
بدی کی۔ اُس26 نے ُبعام یر نباطبن 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 طیشسے دلاتے رہے۔ 27 باقی جو کچھ
عُمری حکومتکی دورانکے ہوا، کچھجو 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
اباخی29 بن عُمری یہوداہ کے بادشاہ آسا کے سالویں38 میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی کا

دورانیہ سال22 تھا، اور اُس کا الحکومتدار سامریہ رہا۔ اباخی30 بھینے ایسے کام کئے ربجو کو ناپسند
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تھے، بلـکہ ماضی بادشاہوںکے نسبتکی اُس کے گناہ یادہ ز سنگین تھے۔ ُبعام31 یر کے نمونے پر چلنا اُس کے لئے
کافی نہیں تھا بلـکہ اُس نے اِس سے بڑھ کر صیدا کے بادشاہ اِتبعال کی بیٹی ایزبل سے شادی بھی کی۔ نتیجے میں
وہ اُس کے دیوتا بعل کے منے جھکسا کر اُس کی پوجا کرنے لگا۔ 32 سامریہ میں اُس بعلنے کا مندر تعمیر کیا
اور دیوتا کے لئے قربان گاہ بنا کر اُس میں رکھ دیا۔ اباخی33 دیوییسیرتنے کا بُت بھی بنوا دیا۔ یوں اُس نے
اپنے کاموںگھنونے ماضیسے کے تمام اسرائیلی بادشاہوں نسبتکی کہیں یادہ اسرائیلربز کے خدا طیشکو
دلایا۔

34 اخی اب کی حکومت کے دوران بیت ایل کے ہنے ر والے حی ایل نے یریحو شہر کو سرےنئے سے تعمیر
جبکیا۔ اُس کی بنیاد رکھی گئی تو اُس سبکا سے بڑا بیٹا ابیرام مر گیا، جباور اُس نے شہر دروازےکے لگا
دیئے تو اُس سبکے سے چھوٹے سجوببیٹے کو اپنی جان دینی پڑی۔ ربیوں کی باتوہ پوری ہوئی جو اُس نے
یشوع بن نون معرفتکی فرمائی تھی۔

17
الیاسکوّے نبی کو کھانا کھلاتے ہیں

ایک1 الیاسدن نبی نے جو ِجلعاد کے شہر تِشبی کا تھا اخی اب بادشاہ سے کہا، اسرائیلرب” کے خدا کی
خدمتکیجسقَسم مَیں کرتا ہوں، آنے والے سالوں میں نہ اوس، پڑےبارشنہ تکجبگی مَیں نہ “کہوں۔

2 پھر رب الیاسنے سے کہا، یہاں”3 سے چلا !جا مشرق طرفکی سفر کر کے وادٔی کریت چھپمیں جا
ندیکیجس یائے در یردن میں بہتی ہے۔ پانی4 تُو ندی سے پی سکتا ہے، اور مَیں کوّوںنے تجھےکو وہاں کھانا
کھلانے کا حکم دیا “ہے۔ سنکیربالیاس5 کر روانہ ہوا اور میںکریتوادٔی ہنے ر ندیکیجسلگا یائے در
یردن میں بہتی ہے۔ صبح6 و شام کوّے اُسے روٹی گوشتاور پہنچاتے رہے، اور پانی وہ ندی سے پیتا تھا۔

الیاس صارپت کی بیوہ پاسکے
پورےاِس7 عرصے بارشمیں نہ ہوئی، اِس لئے ندی آہستہ آہستہ سوکھ اُسجبگئی۔ کا پانی بالکل ختم ہو

گیا 8 ربتو الیاسدوبارہ سے ہم کلام ہوا، یہاں”9 سے روانہ ہو کر صیدا کے صارپتشہر 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 دروازےکے پاسکے پہنچ گیا۔ ایکوہاں بیوہ جلانے کے لئے یاں لـکڑ چن کر جمع

کر رہی تھی۔ اُسے بُلا الیاسکر نے کہا، ذرا” برتنکسی میں پانی بھر کر مجھے تھوڑا سا “پلائیں۔
11 وہ ابھی پانی لانے جا تھیرہی الیاسکہ اُسنے پیچھےکے دےآواز کر میرے”کہا، لئے روٹی کا ٹکڑا بھی

“!لانا یہ12 سن کر بیوہ رُک گئی اور آپرب”بولی، کے کیخدا پاسمیرےقَسم، نہیںکچھ ایکبس،ہے۔ برتن
میں مٹھی بھر میدہ دوسرےاور 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، بےشک!متڈریں” وہ کچھ کریں آپجو نے کہا لیکنہے۔ میرےپہلے لئے
سیچھوٹی روٹی بنا پاسمیرےکر لے آئیں۔ پھر جو باقی رہ گیا ہو اُس سے اپنے اور اپنے بیٹے کے لئے روٹی بنائیں۔
14 ربکیونکہ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، بارشربتکجب’ برسنے میدےتکتبدےنہ اور تیل کے برتن
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 سبرہا۔ کچھ ویسا ہی ہوا ربجیسا الیاسنے کی
معرفت فرمایا تھا۔

ایک17 دن بیوہ کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اُس خراببہتطبیعتکی ہوئی، اور ہوتے ہوتے اُس کی نکلجان گئی۔
تب18 الیاسبیوہ شکایتسے کرنے لـگی، مردِ” خدا، آپمیرا ساتھکے کیا آپواسطہ؟ صرفتو اِس مقصد سے
یہاں آئے ہیں ربکہ میرےکو گناہ کی یاد دلا میرےکر بیٹے کو مار “!ڈالیں

الیاس19 جوابنے میں کہا، اپنے” بیٹے کو دےمجھے “دیں۔ وہ لڑکے عورتکو کی گود میں سے اُٹھا کر
چھت پر کمرےاپنے میں لے گیا اور وہاں اُسے چارپائی پر رکھ کر 20 دعا کرنے لگا، میرےرباے” خدا، تُو
اِسنے بیوہ جسکو مہمانکا مَیں مصیبتایسیہوں میں ڈالکیوں دیا ہے؟ تُو اُسنے کے بیٹے کو مرنے کیوں
“دیا؟ 21 وہ تین لاشبار پر دراز ہوا اور ساتھ ربساتھ التماسسے کرتا رہا، میرےرباے” خدا، براہِ کرم بچے
کی جان کو اُس واپسمیں “!دےآنے

رب22 الیاسنے کی سنی، اور لڑکے کی جان اُس میں واپس آئی۔ الیاس23 اُسے اُٹھا کر نیچے لے آیا اور اُسے
اُس کی ماں دےواپسکو کر بولا، دیکھیں،” آپ کا بیٹا زندہ “!ہے عورت24 جوابنے دیا، اب” مَیں نے
جان لیا ہے آپکہ الله کے پیغمبر ہیں اور کہ جو ربآپکچھ طرفکی سے لتے بو ہیں وہ سچ “ہے۔

18
الیاس واپساسرائیل جاتا ہے

بہت1 دن گزر گئے۔ پھر کال تیسرےکے سال الیاسربمیں ہمسے کلام ہوا، اب” جا کر آپاپنے کو اخی
اب کے منے پیشسا کر۔ بارشمَیں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دوں “گا۔

الیاسچنانچہ2 اباخی سے ملنے کے لئے اسرائیل گیا۔چلا وقتاُس میںگرفتسختکیکالسامریہ تھا، اِس3
لئے اباخی محلنے انچارجکے عبدیاہ کو بُلایا۔ ربعبدیاہ) خوفکا مانتا تھا۔ ایزبلجب4 ربنے کے
تمام نبیوں کو قتل کرنے کوششکی کی تھی تو عبدیاہ نے 100 نبیوں کو دو غاروں میں چھپا دیا تھا۔ ہر غار میں
50 نبی ہتے ر تھے، اور عبدیاہ اُنہیں کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتا رہتا (تھا۔ اب5 اباخی نے عبدیاہ کو حکم ملـکپورے”دیا، میں سے گزر کر تمام چشموں اور وادیوں کا معائنہ کریں۔ شاید کہیں ملگھاسکچھ جائے ہمجو
اپنے گھوڑوں اور خچروں کو کھلا اُنہیںکر بچا سکیں۔ ایسا نہ ہو ہمیںکہ قلتکیکھانے باعثکے جانوروںکچھ
کو ذبح کرنا “پڑے۔

اُنہوں6 مقررنے کیا کہاںاباخیکہ جائے گا اور عبدیاہ کہاں، پھر دوسرےایکدونوں الـگسے ہو گئے۔
7 چلتے چلتے عبدیاہ الیاساچانککو اُس طرفکی آتے ہوئے نظر آیا۔ جب عبدیاہ نے اُسے پہچانا تو وہ منہ کے
جھکبل کر بولا، میرے” آقا الیاس، آپکیا ہی “ہیں؟

الیاس8 جوابنے دیا، جی،” مَیں ہی ہوں۔ جائیں، مالـکاپنے 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 ملـکاور میں بھیج دیا ہے آپتاکہ کو ڈھونڈ نکالیں۔ اور
ملاجوابجہاں الیاسکہ یہاں نہیں لوگوںوہاںہے قَسمکو پڑیکھانی الیاسہمکہ کھوجکا لگانے میں ناکام
رہے ہیں۔ 11 آپاباور ہتے چا ہیں کہ مَیں بادشاہ پاسکے جا کر اُسے بتاؤں الیاسکہ یہاں ہے؟ عین12 ممکن
ہے جبکہ آپمَیں کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو رب کا آپروح کو اُٹھا کر کسی نامعلوم جگہ لے جائے۔ اگر
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بادشاہ میری یہ اطلاع سن کر یہاں آئے آپاور کو نہ پائے تو مجھے مار ڈالے گا۔ یاد رہے مَیںکہ جوانی سے لے
کر ربتکآج خوفکا مانتا آیا ہوں۔ 13 میرےکیا تکآقا یہ خبر نہیں پہنچی ایزبلجبکہ رب کے نبیوں کو
قتل کر رہی تھی تو مَیں نے کیا کِیا؟ مَیں دو غاروں پچاسپچاسمیں نبیوں کو چھپا کر اُنہیں کھانے پینے کی چیزیں
پہنچاتا رہا۔ 14 آپاباور ہتے چا ہیں کہ مَیں اباخی پاسکے جا کر اُسے اطلاع دوں الیاسکہ یہاں آ گیا ہے؟
وہ مجھے ضرور مار ڈالے “گا۔

الیاس15 الافواجرب”کہا،نے مَیںخدمتکیجسقَسمکیحیاتکی کرتا مَیںآجہوں، آپاپنے ضرورکو
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 اباخی بولا، اسرائیلاے” مصیبتکو میں لنے ڈا والے، واپسآپکیا آ گئے “ہیں؟
الیاس18 اعتراضنے کیا، مَیں” تو اسرائیل کے لئے مصیبت باعثکا نہیں بنا آپبلـکہ آپاور باپکے کا گھرانا۔
آپ رب کے احکام چھوڑ کر بعل کے بُتوں کے پیچھے لـگ گئے ہیں۔ اب19 مَیں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، تمام
اسرائیل کو بُلا کر کرمل پہاڑ پر جمع کریں۔ ساتھ ساتھ بعل دیوتا کے 450 نبیوں کو اور ایزبل کی میز پر شریک
ہونے یسیرتوالے دیوی کے نبیوں400 کو بھی “بُلائیں۔

20 اباخی مان گیا۔ اُس نے تمام اسرائیلیوں اور نبیوں کو بُلایا۔ جب وہ کرمل پہاڑ پر جمع ہو گئے 21 تو الیاس
اُن کے منے سا جا کھڑا ہوا اور کہا، کبھیتککبآپ” اِس کبھیطرف، طرفاُس لنگڑاتے رہیں *گے؟ اگر
رب خدا ہے اُسیصرفتو پیرویکی کریں، لیکن اگر بعل واحد خدا ہے تو اُسی لـگپیچھےکے “جائیں۔
خاموشلوگ رہے۔ الیاس22 جاریباتنے رکھی، رب” نبیوںکے میں مَیںصرفسے ہی باقی رہ گیا ہوں۔

طرفدوسری بعل دیوتا کے یہ 450 کھڑےنبی ہیں۔ اب23 دو بَیل لے آئیں۔ بعل کے ایکنبی کو پسند کریں
اور پھر ٹکڑےٹکڑےاُسے کر کے اپنی قربان گاہ کی یوں لـکڑ پر رکھ دیں۔ لیکن وہ یوں لـکڑ آگکو نہ لگائیں۔ مَیں
دوسرے بَیل کو تیار کر کے اپنی قربان گاہ کی یوں 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 معبود قربانی کو جلا دےجوابکر گا
وہی خدا “ہے۔ لوگتمام بولے، ٹھیکآپ” کہتے “ہیں۔

25 الیاسپھر نے بعل کے نبیوں سے کہا، شروع” کریں، بہتآپکیونکہ ایکہیں۔ بَیل کو چن کر اُسے تیار
لیکنکریں۔ متآگاُسے لگانا بلـکہ اپنے دیوتا کا نام پکاریں تاکہ بھیجآگوہ “دے۔ اُنہوں26 بَیلوںنے میں سے
ایک چنکو کر اُسے تیار کیا، پھر بعل کا نام پکارنے لـگے۔ صبح سے لے کر تکدوپہر مسلسلوہ چیختے چلّاتے
رہے، اے” بعل، ہماری “!سن ساتھ ساتھ وہ اُس قربان گاہ کے ارد گرد ناچتے †رہے جو اُنہوں نے بنائی تھی۔
لیکن نہ کوئی آواز سنائی دی، نہ کسی جوابنے دیا۔

27 دوپہر الیاسوقتکے اُن کا مذاق اُڑانے لگا، یادہ” ز اونچی آواز سے !بولیں شاید وہ سوچوں میں غرق ہو
یا اپنی حاجت رفع کرنے کے لئے طرفایک گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں سفر کر رہا ہو۔ یا شاید وہ
گہری نیند سو گیا ہو اور اُسے جگانے ضرورتکی “ہے۔
* 18:21 لنگڑاتے رہیں :گے دیکھئے آیت ۔26 † 18:26 ناچتے :رہے لفظی :ترجمہ لنگڑاتے ہوئے ناچتے ًرہے۔ غالبا بعل کی تعظیم ایکمیں
خاص قسم کا رقص۔ لہٰذا آیت 21 الیاسمیں کا سوال، …تککبآپ” لنگڑاتے رہیں “گے؟
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تب28 وہ مزید اونچی آواز سے چیخنے چلّانے لـگے۔ معمول مطابقکے وہ یوں چھر اور نیزوں سے آپاپنے کو
زخمی کرنے لـگے، تکیہاں کہ خون بہنے لگا۔ 29 دوپہر گزر گئی، اور وہ شام کے تکوقتاُس وجد میں رہے
جب غلہ کی پیشنذر کی جاتی ہے۔ لیکن کوئی آواز نہ سنائی دی۔ نہ کسی جوابنے دیا، نہ اُن کے تماشے توجہپر دی۔

30 پھر الیاس اسرائیلیوں مخاطبسے ہوا، آئیں،” سب پاسمیرےیہاں “!آئیں قریبسب آئے۔ ربوہاں کی
قربانایک تھیگاہ گرائیجو الیاسابتھی۔گئی وہنے کی۔کھڑیدوبارہ اُس31 یعقوبنے نکلےسے قبیلےہر
کے لئے ایکایک پتھر لیا۔چن ربمیںبعد) یعقوبنے کا نام اسرائیل رکھا ۔(تھا 32 اِن بارہ پتھروں کو لے
الیاسکر ربنے کے نام کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔ اِس کے ارد گرد اُس نے اِتنا چوڑا گڑھا کھودا کہ اُس
ًمیں 15تقریبا لٹر پانی سما سکتا تھا۔ 33 پھر اُس قرباننے 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
اُنہوںجب34 نے ایسا کیا تو اُس نے دوبارہ ایسا کرنے کا حکم دیا، پھر تیسری بار۔ 35 آخرکار اِتنا پانی تھا کہ اُس
طرفچاروںنے قربان گاہ ٹپکسے کر گڑھے کو بھر دیا۔

شام36 غلہجبوقتکے کی پیشنذر کی جاتی الیاسہے قرباننے گاہ پاسکے جا کر بلند آواز سے دعا کی،
اے” اےرب، ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے آجخدا، لوگوں پر ظاہر کر اسرائیلکہ میں تُو ہی خدا ہے اور کہ
مَیں تیرا خادم ثابتہوں۔ کر کہ مَیں نے سبیہ تیرےکچھ حکم مطابقکے کیا ہے۔ اے37 میریرب، دعا !سن
میری سن تاکہ لوگیہ جان لیں کہ اےتُو، رب، خدا ہے اور کہ تُو ہی اُن کے دلوں کو دوبارہ طرفاپنی مائل
کر رہا “ہے۔

اچانک38 آسمان ربسے آگکی نازل آگہوئی۔ نے صرفنہ قربانی اور لـکڑی کو بھسم کر دیا بلـکہ قربان
گاہ پتھروںکے اور اُس نیچےکے کی مٹی کو بھی۔ گڑھے میں پانی ایکبھی دم سوکھ گیا۔

39 یہ دیکھ کر اسرائیلی اوندھے منہ گر کر پکارنے لـگے، ہیرب” خدا ہیرب!ہے خدا “!ہے 40 الیاسپھر
نے اُنہیں حکم دیا، بعل” کے نبیوں کو پکڑ ایکلیں۔ بھی بچنے نہ “!پائے لوگوں نے اُنہیں پکڑ لیا تو الیاس اُنہیں نیچے
وادٔی قیسون میں لے گیا اور سبوہاں موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔

بارش ہوتی ہے
41 الیاسپھر نے اباخی سے کہا، اب” جا کر کچھ کھائیں اور پئیں، کیونکہ بارشموسلادھار کا شور سنائی

دے “ہے۔رہا اباخیچنانچہ42 کھانے پینے کے لئے چلا گیا الیاسجبکہ کرمل پہاڑ چوٹیکی پر گیا۔چڑھ وہاں
اُس جھکنے کر اپنے سر گھٹنوںدونوںکو بیچکے میں لیا۔چھپا 43 اپنے نوکر اُسکو نے حکم جاؤ،”دیا، سمندر
طرفکی “دیکھو۔
نوکر گیا اور سمندر طرفکی دیکھا، پھر واپس آ الیاسکر کو اطلاع دی، کچھ” بھی نظر نہیں “آتا۔ الیاسلیکن

نے اُسے دوبارہ دیکھنے کے لئے بھیج دیا۔ اِس دفعہ بھی کچھ معلوم نہ ہو ساتسکا۔ الیاسبار نے نوکر کو دیکھنے
کے لئے بھیجا۔ 44 جبآخرکار نوکر ساتویں دفعہ گیا تو اُس واپسنے آ کر اطلاع دی، ایک” چھوٹا سا بادل سمندر
میں نکلسے کر اوپر چڑھ رہا ہے۔ وہ آدمی کے ہاتھ کے برابر “ہے۔
الیاستب نے حکم دیا، جاؤ،” اباخی کو اطلاع دو، گھوڑوں’ ًکو فورا رتھ جوتمیں کر گھر چلے جائیں،

آپبارشورنہ روککو “۔‘گیلے 45 نوکر اطلاع دینے چلا گیا تو جلد آندھیہی آئی، آسمان پر کالے بادلکالے
چھا گئے اور موسلادھار بارش برسنے لـگی۔ اخی اب جلدی سے رتھ پر سوار ہو کر یزرعیل کے لئے روانہ ہو گیا۔
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ربوقتاُس46 الیاسنے طاقتخاصکو دی۔ سفر کے لئے کمربستہ ہو کر وہ اباخی رتھکے 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 نبیوںکے طرحکسکو
تلوار سے مار دیا تھا۔ ایزبلتب2 نے قاصد الیاسکو پاسکے بھیج کر اُسے اطلاع دی، دیوتا” سختمجھے سزا دیں
اگر مَیں کل آپتکوقتاِس کو اُن نبیوں سیکی سزا نہ “دوں۔

الیاس3 سخت ڈر گیا اور اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ گیا۔ چلتے چلتے وہ یہوداہ کے شہر تکبیرسبع پہنچ گیا۔
وہاں وہ اپنے نوکر کو چھوڑ کر 4 آگے یگستان ر میں جا ایکنکلا۔ دن کے سفر بعدکے سینکوہ جھاڑیکی کے
پاس پہنچ گیا اور اُس کے سائے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگا، اے” رب، مجھے مرنے اببسدے۔ کافی ہے۔
میری جان لے لے، کیونکہ مَیں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں “ہوں۔ 5 پھر وہ جھاڑی کے سائے میں لیٹ کر سو
گیا۔
ایکاچانک فرشتے نے اُسے چھو کر کہا، اُٹھ،” کھانا کھا “!لے اُسجب6 اپنینے آنکھیں کھولیں تو دیکھا

کہ سرہانے قریبکے کوئلوں پر بنائی گئی روٹی اور پانی کی صراحی پڑی ہے۔ اُس نے روٹی کھائی، پانی پیا اور
دوبارہ سو گیا۔ ربلیکن7 کا ایکفرشتہ بار پھر آیا اور اُسے ہاتھ لگا کر کہا، اُٹھ،” کھانا کھا لے، ورنہ آگے کا
لمبا بستیرےسفر باتکی نہیں ہو “گی۔

الیاستب8 نے اُٹھ کر دوبارہ کھانا کھایا اور پانی پیا۔ خوراکاِس نے اُسے اِتنی تقویت دی کہ چالیسوہ
دن راتچالیساور سفر کرتے کرتے الله کے حوربپہاڑ یعنی تکسینا پہنچ گیا۔ وہاں9 راتوہ گزارنے کے
لئے ایک غار میں چلا گیا۔

الیاسرب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے
غار میں رب اُس سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے پوچھا، الیاس،” تُو یہاں کیا کر رہا “ہے؟ الیاس10 جوابنے

دیا، مَیں” نے رب، آسمانی لشکروں کے خدا خدمتکی کرنے کی کوششسرتوڑ کی ہے، کیونکہ اسرائیلیوں نے
تیرے عہد ترککو کر دیا اُنہوںہے۔ تیرینے قربان گاہوں کو گرا تیرےکر نبیوں کو تلوار قتلسے کر دیا ہے۔
مَیں اکیلا ہی بچا ہوں، اور وہ مجھے بھی مار لنے ڈا کے درپَے “ہیں۔

جواب11 ربمیں نے فرمایا، غار” نکلسے کر پہاڑ ربپر کے منے سا کھڑا ہو “!جا ربپھر وہاں سے گزرا۔
اُس کے آگے بڑیآگے زبردستاور آندھی پہاڑوںنےجسآئی کو چیر چٹانوںکر ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا۔ لیکن
رب آندھی میں نہیں تھا۔ اِس12 کے بعد زلزلہ آیا، لیکن رب زلزلے میں نہیں تھا۔ 13 زلزلے کے بعد بھڑکتی ہوئی
آگ 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 سے
مخاطب ہوئی، الیاس،” تُو یہاں کیا کر رہا “ہے؟ الیاس14 جوابنے دیا، مَیں” نے رب، آسمانی لشکروں کے خدا
خدمتکی کرنے کی کوششسرتوڑ کی ہے، کیونکہ اسرائیلیوں تیرےنے عہد ترککو کر دیا اُنہوںہے۔ نے
تیری 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۔
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رب15 جوابنے میں کہا، یگستان” ر میں اُس راستے سے ہو واپسکر جسجا نے تجھے یہاں پہنچایا ہے۔
پھر دمشق چلا حزائیلوہاںجا۔ تیلکو مسحسے کر شامکے کا بادشاہ قرار دے۔ اِسی16 طرح یاہو نِمسیبن کو
مسح کر اسرائیلکے کا بادشاہ دےقرار اور ابیل محولہ کے ہنے ر والے الیشع سافطبن مسحکو کر کے اپنا جانشین
مقرر کر۔ 17 حزائیلجو 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 ابجو
تک نہ بعل دیوتا کے منے سا جھکے، نہ اُس کے بُت کو بوسہ دیا “ہے۔

الیاس الیشع کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے
الیاس19 وہاں سے چلا گیا۔ اسرائیل واپسمیں آ کر اُسے الیشع بن سافط ملا بَیلوںجو کی بارہ یوں جوڑ کی مدد

سے ہل چلا رہا تھا۔ خود وہ بارھویں جوڑی کے ساتھ چل رہا تھا۔ الیاس نے اُس پاسکے آ کر اپنی چادر اُس
کندھوںکے پر دیڈال اور رُکے بغیر آگے نکل گیا۔

ًالیشع20 فورا اپنے بَیلوں کو چھوڑ الیاسکر کے پیچھے بھاگا۔ اُس نے کہا، پہلے” مجھے اپنے باپماں کو بوسہ
دے کر خیرباد کہنے دیجئے۔ پھر آپمَیں پیچھےکے ہو لوں الیاس“گا۔ جوابنے واپسچلیں،”دیا، لیکنجائیں۔
وہ کچھ یاد رہے مَیںجو آپنے ساتھکے کیا “ہے۔ واپسالیشعتب21 چلا گیا۔ بَیلوں جوڑیایککی کو لے کر
اُس دونوںنے کو ذبح کیا۔ ہل چلانے کا سامان اُس گوشتنے پکانے کے لئے جلا گوشتجبدیا۔ تیار تھا
تو اُس نے اُسے لوگوں میں تقسیم کر اُنہیںکے کھلا دیا۔ اِس کے بعد الیاسالیشع پیچھےکے 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۔ 32 اتحادی بادشاہ بھی اپنے رتھوں اور
گھوڑوں کو لے کر آئے۔ اِس بڑی فوج کے ساتھ بن ہدد نے سامریہ کا محاصرہ کر کے اسرائیل جنگسے کا
اعلان اُس2کیا۔ قاصدوںاپنےنے بھیجمیںشہرکو اسرائیلکر بادشاہکے اباخی اطلاعکو آپسےاب”3دی،
کا سونا، چاندی، خواتین اور میرےبیٹے ہی “ہیں۔ اسرائیل4 کے بادشاہ جوابنے دیا، میرے” آقا اور بادشاہ،
آپ کی مرضی۔ مَیں اور جو کچھ میرا آپہے ملـکیتکی “ہے۔

تھوڑی5 دیر بعدکے قاصد بن ہدد کی نئی خبر لے کر مَیں”آئے، آپنے سونے،سے خواتینچاندی، اور بیٹوں
کا تقاضا کیا ہے۔ اب6 !کریںغور وقتاِسکل مَیں اپنے ملازموں آپکو بھیجپاسکے دوں گا، اور آپوہ کے
محل آپاور افسروںکے گھروںکے تلاشیکی لیں گے۔ جو کچھ آپبھی کو پیارا ہے اُسے وہ جائیںلے “گے۔

تب7 اخی اب بادشاہ ملـکنے کے تمام بزرگوں کو بُلا کر اُن باتسے کی، دیکھیں” یہ آدمی کتنا بُرا ارادہ
رکھتا اُسجبہے۔ میرینے خواتین، بیٹوں، سونے اور چاندی کا تقاضا کیا تو مَیں نے انکار نہ “کیا۔ بزرگوں8
اور باقی لوگوں نے مل کر مشورہ دیا، اُس” کی نہ سنیں، اور جو کچھ وہ مانگتا ہے اُس پر راضی نہ ہو “جائیں۔
چنانچہ9 بادشاہ قاصدوںنے سے کہا، میرے” آقا بادشاہ جوابکو دینا، جو آپکچھ پہلینے مانگمرتبہ لیا وہ
آپمَیں کو دینے کے لئے تیار ہوں، لیکن یہ آخری تقاضا مَیں پورا نہیں کر “سکتا۔
قاصدوںجب نے بن ہدد کو یہ خبر پہنچائی 10 تو اُس نے اباخی ًکو فورا خبر بھیج دی، دیوتا” مجھے سخت

سزا دیں اگر مَیں سامریہ نیستکو و نابود نہ کر دوں۔ اِتنا بھی نہیں رہے گا کہ میرا ہر فوجی مٹھی خاکبھر اپنے
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واپسساتھ لے جا “!سکے اسرائیل11 کے بادشاہ نے قاصدوں جوابکو دیا، اُسے” بتا دینا کہ جو جنگابھی
کی یاں تیار کر رہا ہے وہ فتح نعرےکے نہ “لگائے۔

بنجب12 ہدد یہکو اطلاع ملی تو وہ لشکرگاہ میں بادشاہوںاتحادیاپنے ساتھکے پیَمے 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 اباخی بادشاہ پاسکے آیا اور کہا، رب” فرماتا ہے، کیا’ تجھے دشمن کی یہ بڑی فوج

نظر آ رہی توبھیہے؟ مَیں اِسے آج تیرےہی حوالے کر دوں تبگا۔ تُو جان لے گا کہ مَیں “۔‘ہوںربہی
اباخی14 سوالنے کیا، رب” کسیہ وسیلےکے کرےسے “گا؟ نبی جوابنے 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۔

اباخیچنانچہ15 ضلعوںنے پر افسروںمقرر جوانوںکے افراد232بُلایا۔کو تھے۔ پھر اُس باقینے اسرائیلیوں
کو جمع کیا۔ 7,000 افراد تھے۔ 16-17 دوپہر کو وہ لڑنے کے لئے نکلے۔ ضلعوں پر مقرر افسروں کے سبجوان
سے آگے تھے۔ بن ہدد اور اتحادی32 بادشاہ لشکرگاہ میں بیٹھے نشے میں دُھت َمے پی رہے تھے اچانککہ شہر
کا جائزہ لینے کے لئے بن ہدد بھیجےکے گئے سپاہی اندر آئے اور کہنے لـگے، سامریہ” سے آدمی نکل رہے “ہیں۔
بن18 ہدد نے حکم دیا، صورتہر” میں اُنہیں زندہ پکڑیں، خواہ وہ امن پسند ارادہ رکھتے ہوں یا “نہ۔

لیکن19 اُنہیں یہ کرنے کا موقع نہ ملا، اسرائیلکیونکہ ضلعوںکے 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 ایکچند گھڑسواروں
کے ساتھ بچ نکلا۔ 21 اُس وقت اسرائیل کا بادشاہ جنگ کے لئے نکلا اور گھوڑوں اور رتھوں کو تباہ کر کے
اَرامیوں شکستزبردستکو دی۔

شام فوجکی جنگدوسریسے
بعد22 میں مذکورہ نبی دوبارہ اسرائیل کے بادشاہ پاسکے آیا۔ وہ بولا، مضبوطاب” ہو بڑےکر دھیان سے

سوچیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا یاں تیار کرنی چاہئیں، اگلےکیونکہ بہار موسمکے میں شام کا بادشاہ دوبارہ
آپ پر کرےحملہ “گا۔

شام23 بادشاہکے بھیکو مشورہ گیا۔دیا اُس افسروںبڑےکے پیشخیالنے اسرائیلیوں”کیا، کے پہاڑیدیوتا
دیوتا ہیں، اِس لئے وہ ہم غالبپر آ گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم میدانی علاقے میں اُن سے لڑیں تو میںصورتہر جیتیں
گے۔ لیکن24 ایکہمارا اَور مشورہ بھی ہے۔ 32 بادشاہوں کو ہٹا کر اُن کی جگہ اپنے افسروں کو مقرر کریں۔
25 ایکپھر نئی فوج تیار کریں جو تباہ شدہ پرانی طاقتجیسیفوج 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 کے

اسرائیل سے لڑنے کے لئے افیق شہر گیا۔ 27 اسرائیلی فوج بھی لڑنے کے لئے جمع ہوئی۔ کھانے پینے کی اشیا کا
بندوبست کیا گیا، اور وہ دشمن سے لڑنے کے لئے وہاںجبنکلے۔ پہنچے تو اُنہوں نے اپنے خیموں کو دو جگہوں
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پر لگایا۔ یہ دو فوجوسیعکیشامگروہ یوںمیںمقابلےکے 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’ لوگکے خیال کرتے ہیں ربکہ
پہاڑی دیوتا اِسہے لئے میدانی علاقے میں ناکام رہے گا۔ چنانچہ مَیں اُن زبردستکی فوج تیرےکو حوالے کر
دوں تبگا۔ تُو جان لے گا کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

دونوںتکدنسات29 دوسرےایکفوجیں صفمقابلکے آرا رہیں۔ ساتویں دن لڑائی کا آغاز ہوا۔ اسرائیلی
اِس مرتبہ بھی شام کی فوج پر غالب آئے۔ اُس دن اُنہوں نے اُن ایککے لاکھ پیادہ فوجیوں کو مار دیا۔ باقی30
فرار ہو کر افیق شہر گھسمیں ًگئے۔ تقریبا 27,000 آدمی تھے۔ اچانکلیکن شہر کی فصیل اُن پر گر گئی، تو وہ
ہلاکبھی ہو گئے۔

اباخی شام کے بادشاہ پر رحم کرتا ہے
بن ہدد بادشاہ بھی افیق میں فرار ہوا ابتھا۔ وہ کبھی کمرےاِس میں، کبھی اُس کھسکمیں کر چھپنے کی

کوشش کر رہا تھا۔ 31 پھر اُس کے افسروں نے اُسے مشورہ دیا، سنا” ہے اسرائیلکہ کے بادشاہ نرم دل ہوتے
ہیں۔ کیوں نہ ٹاٹہم اوڑھ کر اور اپنی گردنوں میں ڈالرسّے اسرائیلکر کے بادشاہ پاسکے جائیں؟ شاید آپوہ
کو زندہ چھوڑ “دے۔

چنانچہ32 بن ہدد ٹاٹافسرکے اوڑھ کر اور اپنی گردنوں میں رسّے ڈال اسرائیلکر کے بادشاہ پاسکے آئے۔
اُنہوں نے کہا، آپ” کا خادم بن گزارشہدد کرتا ہے کہ مجھے زندہ چھوڑ “دیں۔ اباخی نے سوال کیا، کیا”
تکابوہ زندہ ہے؟ وہ تو میرا بھائی “!ہے بنجب33 ہدد افسروںکے جاننے لیا کہ اباخی کا کسرُجحان
طرف ہے تو اُنہوں نے جلدی سے اِس کی تصدیق کی، جی،” بن آپہدد کا بھائی “!ہے اخی اب نے حکم دیا،
جا” کر اُسے بُلا “لائیں۔
تب بن ہدد نکل آیا، اور اخی اب نے اُسے اپنے رتھ پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ بن34 ہدد نے اخی اب

سے کہا، مَیں” آپ کو وہ تمام واپسشہر کر دیتا ہوں باپمیرےجو آپنے باپکے سے چھین لئے تھے۔ آپ
ہمارے الحکومتدار میںدمشق تجارتی مراکز بھی قائم کر سکتے باپمیرےطرحجسہیں، پہلےنے میںسامریہ
کیا “تھا۔ اباخی بولا، ٹھیک” اِسہے۔ کے بدلے میں آپمَیں کو رِہا کر دوں اُنہوں“گا۔ نے معاہدہ کیا، پھر
اباخی نے شام کے بادشاہ کو رِہا کر دیا۔

نبی اباخی ملامتکو کرتا ہے
35 اُس وقت رب نے نبیوں میں سے ایک کو ہدایت کی، جا” کر اپنے ساتھی کو کہہ دے کہ وہ تجھے

“مارے۔ نبی نے ایسا کیا، لیکن ساتھی نے انکار کیا۔ 36 پھر نبی بولا، چونکہ” آپ ربنے کی نہیں سنی، اِس
لئے جوں آپہی مجھ سے چلے جائیں گے آپشیرببر کو پھاڑ ڈالے “گا۔ اور ایسا ہی ساتھیجبہوا۔ وہاں سے
نکلا تو ببر شیر نے اُس پر حملہ کر کے اُسے پھاڑ ڈالا۔

37 نبی ملاقاتکی کسی اَور سے ہوئی تو اُس نے اُس سے بھی کہا، مہربانی” کر کے مجھے “!ماریں اُس آدمی
نے نبی کو مار مار کر زخمی کر دیا۔ تب38 نبی نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ اُسے پہچانا نہ جائے، پھر راستے
کنارےکے پر اباخی بادشاہ کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔

بادشاہجب39 وہاں سے گزرا تو نبی چلّا کر اُس مخاطبسے ہوا، جناب،” مَیں میںجنگمیداِن لڑ رہا تھا کہ
آدمیکسیاچانک پاسمیرےنے آ کر قیدیاپنے میرےکو حوالے کر دیا۔ اُس نے کہا، اِس’ کی نگرانی کرنا۔
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اگر یہ بھیکسی وجہ بھاگسے جائے آپتو کو اُس کی جان عوضکے اپنی جان پڑےدینی گی آپیا ایککو
چاندیمن ادا پڑےکرنی ‘گی۔ لیکن40 مَیں اِدھر مصروفاُدھر رہا، اور اِتنے غائبقیدیمیں ہو “گیا۔ اباخی
بادشاہ جوابنے دیا، آپ” نے خود بارےاپنے میں فیصلہ دیا آپابہے۔ کو اِس کا نتیجہ پڑےبھگتنا “گا۔

41 پھر نبی جلدینے سے پٹی کو اپنی آنکھوں پر سے اُتار دیا، اور بادشاہ نے پہچان لیا کہ یہ نبیوں میں ایکسے
ہے۔ نبی42 نے کہا، رب” فرماتا ہے، مَیں’ نے مقرر کیا تھا کہ بن ہدد میرےکو لئے مخصوص کر ہلاککے
کرنا ہے، لیکن تُو نے اُسے رِہا کر دیا ابہے۔ اُس کی جگہ تُو مرےہی گا، اور اُس کی قوم کی تیریجگہ قوم
کو نقصان پہنچے “۔‘گا

اسرائیل43 کا بڑےبادشاہ غصے اور بدمزاجی کے عالم میں سامریہ میں اپنے محل میں چلا گیا۔

21
ایزبل کے نبوتہاتھوں کا قتل

اِس1 کے ایکبعد اَور قابِل باتذکر ہوئی۔ یزرعیل میں سامریہ کے بادشاہ اباخی ایککا محل تھا۔ محل کی
زمین ساتھکے ساتھ انگور کا باغ مالـکتھا۔ کا نبوتنام تھا۔ ایک2 دن اباخی نبوتنے باتسے کی، انگور”
آپکا کا میرےباغ محل قریبکے ہی ہے۔ اُسے دےمجھے دیں، کیونکہ مَیں اُس میں یاں سبز لگانا چاہتا ہوں۔
معاوضے میں آپمَیں کو اُس سے اچھا انگور کا دےباغ دوں گا۔ لیکن آپاگر پیسے کو ترجیح دیں تو آپ کو
اُس پوریکی رقم ادا کر دوں “گا۔

لیکن3 نبوت نے جواب دیا، الله” نہ کرے کہ مَیں آپ کو وہ موروثی زمین دوں میرےجو باپ دادا نے
میرے سپرد کی “!ہے

بڑےاباخی4 میںغصے اپنے واپسگھر چلا گیا۔ وہ بےزار تھا نبوتکہ باپاپنے دادا کی موروثی زمین بیچنا
نہیں چاہتا۔ پلنگوہ لیٹپر گیا اور اپنا منہ دیوار طرفکی کر کے کھانا کھانے انکارسے کیا۔ اُس5 بیویکی ایزبل
اُس پاسکے آئی اور پوچھنے لـگی، کیا” بات آپہے؟ کیوں اِتنے بےزار ہیں کہ کھانا بھی نہیں کھانا ہتے؟ “چا
اباخی6 جوابنے دیا، یزرعیل” کا ہنے ر نبوتوالا مجھے انگور کا باغ نہیں دینا چاہتا۔ گو مَیں اُسے پیسے دینا
چاہتا تھا بلـکہ اُسے اِس کی جگہ کوئی اَور باغ دینے کے لئے تیار تھا توبھی وہ بضد “رہا۔

ایزبل7 بولی، کیا” آپ اسرائیل کے بادشاہ ہیں کہ نہیں؟ اب !اُٹھیں کھائیں، پئیں اور اپنا دل بہلائیں۔ مَیں ہی
آپ نبوتکو یزرعیلی کا انگور کا باغ دلا دوں “گی۔ اُس8 نے اباخی کے نام خطوطسے لـکھ کر اُن پر بادشاہ
کی مُہر لگائی اور نبوتاُنہیں کے شہر بزرگوںکے اور شرفا بھیجکو دیا۔ خطوں9 میں ذیل کی خبر لـکھی تھی،

شہر” میں اعلان کریں ایککہ دن کا روزہ رکھا جائے۔ لوگجب اُس دن جمع ہو جائیں گے تو نبوت کو
لوگوں کے منے سا عزت کی کرسی پر بٹھا دیں۔ لیکن10 اُس کے مقابل دو بدمعاشوں کو بٹھا دینا۔ اجتماع کے
دوران یہ سبآدمی کے منے نبوتسا پر الزام لگائیں، شخصاِس’ نے الله اور بادشاہ لعنتپر بھیجی !ہے اِسہم کے
گواہ ‘ہیں۔ پھر اُسے شہر سے باہر لے جا کر سنگسار “کریں۔

یزرعیل11 کے بزرگوں اور شرفا نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں12 روزےنے کے دن کا اعلان کیا۔ لوگجب مقررہ
دن جمع ہوئے تو نبوت کو لوگوں کے منے عزتسا کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ 13 پھر بدمعاشدو آئے اور اُس کے
مقابل بیٹھ گئے۔ اجتماع کے دوران یہ آدمی سب کے منے سا نبوت پر الزام لگانے لـگے، شخصاِس” نے الله اور



سلاطِین-۱ 21:14 462 سلاطِین-۱ 22:4

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 کو اطلاع دی، نبوت” مر گیا ہے، اُسے سنگسار کیا گیا “ہے۔

15 یہ خبر ملتے ہی ایزبل نے اباخی باتسے کی، نبوتجائیں،” یزرعیلی کے اُس باغ پر قبضہ کریں جو آپوہ
کو بیچنے سے انکار کر رہا ابتھا۔ وہ آدمی زندہ نہیں رہا بلـکہ مر گیا “ہے۔

16 یہ سن کر ًاباخی نبوتفورا کے انگور کے باغ پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔
الیاس اباخی کو سزا سناتا ہے

الیاسربتب17 تِشبی سے ہم کلام ہوا، اسرائیل”18 کے بادشاہ اخی اب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے
جا۔ وقتاِس نبوتوہ کے انگور باغکے میں ہے، کیونکہ وہ اُس پر قبضہ کرنے کے لئے وہاں پہنچا ہے۔ اُسے19
بتا دینا، رب’ فرماتا ہے کہ تُو ایکنے آدمی کو بلاوجہ قتل کر اُسکے ملـکیتکی پر قبضہ کر لیا ربہے۔ فرماتا
ہے جہاںکہ ُکتوں نبوتنے کا خون چاٹا وہاںہے وہ تیرا خون بھی چاٹیں “۔‘گے

الیاسجب20 اباخی پاسکے پہنچا تو بادشاہ میرے”بولا، دشمن، آپکیا مجھےنے ڈھونڈ نکالا الیاس“ہے؟
جوابنے دیا، جی،” مَیں آپنے کو ڈھونڈ نکالا ہے، آپکیونکہ نے اپنے آپ کو بدی کے ہاتھ میں بیچ کر
ایسا کام کیا ہے ربجو کو ناپسند ہے۔ اب21 ربسنیں کا فرمان، مَیں’ تجھے یوں مصیبت میں ڈال دوں گا کہ
تیرا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔ مَیں اسرائیل میں تیرےسے خاندان کے ہر مرد کو مٹا دوں گا، خواہ وہ بالغ ہو
یا بچہ۔ 22 تُو نے مجھے طیشبڑا دلایا اور اسرائیل کو گناہ کرنے پر اُکسایا ہے۔ اِس لئے تیرےمیرا گھرانے کے
ساتھ سلوکوہی ہو گا مَیںجو ُبعامنے یر نباطبن اور بعشا بن اخیاہ ساتھکے کیا ‘ہے۔ ایزبل23 پر کیرببھی سزا
آئے ربگی۔ فرماتا ہے، ُکتے’ یزرعیل کی فصیل پاسکے ایزبل کو کھا جائیں گے۔ اباخی24 خاندانکے میں
سے جو شہر میں مریں گا اُنہیں ُکتے کھا جائیں گے، اور جو کھلے میدان میں مریں چٹپرندےاُنہیںگے 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 باتگھنونی یہ تھی کہ وہ
بُتوں کے پیچھے لگا رہا، بالکل اُن یوں امور کی طرح ربجنہیں اسرائیلنے نکالسے دیا تھا۔

جب27 اخی اب الیاسنے کی یہ باتیں سنیں تو اُس نے کپڑےاپنے پھاڑ کر ٹاٹ اوڑھ لیا۔ روزہ رکھ کر وہ
حالتغمگین میں پھرتا ٹاٹرہا۔ اُس نے وقتسوتے بھی نہ اُتارا۔ ربتب28 الیاسدوبارہ تِشبی سے ہم کلام
ہوا، کیا”29 تُو نے غور کیا ہے کہ اباخی نے آپاپنے میرےکو منے سا پستکتنا کر دیا ہے؟ چونکہ اُس نے
عاجزیاپنی کا اظہار کیا اِسہے لئے مَیں اُس کے جیتے اُسجی خاندانکے کو مصیبتمذکورہ میں نہیں ڈالوں گا
بلـکہ اُسجبوقتاُس کا تختبیٹا پر بیٹھے “گا۔

22
جھوٹے نبیوں اور میکایاہ کا مقابلہ

تین1 تکسال شام اور اسرائیل کے درمیان صلح رہی۔ تیسرے2 سال یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط اسرائیل کے
بادشاہ ملنےسےاباخی اسرائیلوقتاُس3گیا۔ بادشاہکے افسروںاپنےنے باتسے راماتدیکھیں،”کی، ِجلعاد
ہمارا ہی شہر ہے۔ تو پھر ہم کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ ہمیں اُسے شام کے بادشاہ کے قبضے سے چھڑوانا ہئے۔ “چا
اُس4 یہوسفطنے سوالسے کیا، میرےآپکیا” راماتساتھ ِجلعاد جائیں گے تاکہ اُس پر قبضہ یہوسفط“کریں؟
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نے جواب دیا، جی” ضرور۔ ہم تو بھائی ہیں۔ میری قوم کو اپنی قوم اور میرے گھوڑوں کو اپنے گھوڑے
!سمجھیں لیکن5 مہربانی کر ربپہلےکے مرضیکی معلوم کر “لیں۔

اسرائیل6 کے بادشاہ ًنے تقریبا نبیوں400 کو بُلا کر اُن سے پوچھا، کیا” راماتمَیں ِجلعاد پر حملہ کروں یا اِس
ارادے سے باز نبیوں“رہوں؟ جوابنے دیا، جی” کریں، ربکیونکہ اُسے بادشاہ کے حوالے “گا۔دےکر

7 لیکن یہوسفط مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے پوچھا، کیا” یہاں رب کا کوئی نبی نہیں جس سے ہم یافت در کر
“سکیں؟ اسرائیل8 کا بادشاہ بولا، ایکہاں،” تو جسہے یعےکے ذر ربہم مرضیکی معلوم کر سکتے ہیں۔
لیکن مَیں اُس نفرتسے کرتا ہوں، کیونکہ بارےمیرےوہ میں بھیکبھی پیشاچھی گوئی نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ
بُری پیش گوئیاں سناتا ہے۔ اُس کا نام میکایاہ بن اِملہ “ہے۔ یہوسفط اعتراضنے 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 لباسشاہی پہنے ہوئے سامریہ دروازےکے قریبکے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے
تھے۔ ایسییہ کھلی تھیجگہ اناججہاں گاہا جاتا تھا۔ 400تمام 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 پیشکی
گوئیاں کر رہے تھے، رامات” ِجلعاد پر حملہ کریں، آپکیونکہ 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
ملنبی کر کہہ ہیںرہے کہ بادشاہ حاصلکامیابیکو ایسیبھیآپگی۔ہو باتیںہی فتحبھیآپکریں، پیشکی
گوئی “!کریں لیکن14 میکایاہ اعتراضنے کیا، رب” حیاتکی کی قَسم، مَیں بادشاہ صرفکو وہی کچھ بتاؤں
گا مجھےربجو فرمائے “گا۔

میکایاہجب15 اباخی کے منے سا کھڑا ہوا تو بادشاہ نے میکایاہ،”پوچھا، کیا راماتہم ِجلعاد پر حملہ کریں یا
مَیں ارادےاِس سے باز “رہوں؟ میکایاہ جوابنے دیا، اُس” پر حملہ کریں، ربکیونکہ شہر آپکو کے حوالے
کر آپکے کو کامیابی بخشے “گا۔ 16 ناراضبادشاہ ہوا، مجھے” کتنی آپدفعہ کو پڑےسمجھانا گا آپکہ قَسم
کھا کر ربمجھے کے نام صرفمیں وہ کچھ سنائیں حقیقتجو “ہے۔

تب17 میکایاہ جوابنے میں کہا، مجھے” تمام اسرائیل گلہ بان سے محروم یوں بھیڑبکر کی طرح پہاڑوں پر بکھرا
ہوا نظر آیا۔ پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اِن’ کا مالـککوئی نہیں ہے۔ ایکہر سلامتی سے اپنے واپسگھر
چلا “۔‘جائے

اسرائیل18 کے بادشاہ نے یہوسفط سے کہا، لو،” کیا مَیں آپنے کو نہیں بتایا تھا کہ شخصیہ میرےہمیشہ
بارے میں پیشبُری گوئیاں کرتا “ہے؟

لیکن19 میکایاہ نے اپنی بات جاری رکھی، رب” کا فرمان !سنیں مَیں نے رب کو اُس کے تخت پر بیٹھے
دیکھا۔ آسمان کی پوری فوج اُس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کھڑی تھی۔ رب20 نے پوچھا، کون’ اخی اب کو
رامات ِجلعاد پر حملہ کرنے پر اُکسائے گا تاکہ وہ وہاں جا کر مر ایک‘جائے؟ نے یہ مشورہ دوسرےدیا، نے
وہ۔ 21 ایکآخرکار ربروح کے منے کھڑیسا ہوئی اور کہنے لـگی، مَیں’ اُسے اُکساؤں ‘گی۔ رب22 سوالنے
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کیا، روح‘طرح؟کس’ جوابنے دیا، مَیں’ نکل کر اُس کے تمام نبیوں پر یوں قابو پاؤں گی کہ بولیںہیجھوٹوہ
فرمایا،نےرب‘گے۔ کامیابتُو’ ہو گی۔ جا اور یوں ہی ‘!کر رببادشاہ،اے23 آپنے آفتپر 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 بڑھآگے کر میکایاہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور رب”بولا، مجھطرحکسروحکا سے
نکل گیا تاکہ تجھ باتسے “کرے؟ 25 میکایاہ جوابنے دیا، آپدنجس” کبھی کمرےاِس میں، کبھی اُس
کھسکمیں کر چھپنے کریںکوششکی گے اُس آپدن کو پتا چلے “گا۔

تب26 اخی اب بادشاہ نے حکم دیا، میکایاہ” کو شہر پر مقرر افسر امون میرےاور بیٹے یوآس پاسکے واپس
بھیج !دو اُنہیں27 بتا دینا، اِس’ آدمی کو جیل میں ڈال میرےکر واپسسلامتصحیح تکآنے کم سے کم روٹی
اور پانی دیا “۔‘کریں 28 میکایاہ بولا، آپاگر” واپسسلامتصحیح آئیں مطلبتو ہو گا ربکہ معرفتمیرینے
بات نہیں “کی۔ پھر وہ لوگوںکھڑےساتھ مخاطبسے ہوا، لوگتمام” دھیان “!دیں

راماتاباخی قریبکے مر جاتا ہے
اِس29 کے بعد اسرائیل کا بادشاہ اباخی اور یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط مل راماتکر ِجلعاد پر حملہ کرنے کے

لئے روانہ ہوئے۔ جنگ30 سے پہلے اخی اب نے یہوسفط سے کہا، مَیں” اپنا بھیس بدل کر جنگمیداِن میں
جاؤں گا۔ آپلیکن اپنا لباسشاہی نہ “اُتاریں۔ اسرائیلچنانچہ کا بادشاہ بھیساپنا بدل کر میںجنگمیداِن آیا۔
31 شام کے بادشاہ نے رتھوں پر مقرر اپنے 32 افسروں کو حکم دیا تھا، صرف” اور صرف بادشاہ پر حملہ کریں۔
کسی اَور متسے لڑنا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا “بڑا۔

لڑائیجب32 چھڑ گئی تو رتھوں افسرکے یہوسفط ٹوٹپر پڑے، کیونکہ اُنہوں نے کہا، یقیناً” یہی اسرائیل کا
بادشاہ یہوسفطجبلیکن“!ہے مدد کے لئے چلّا اُٹھا 33 تو دشمنوں کو معلوم ہوا کہ یہ اباخی بادشاہ نہیں ہے،
اور وہ اُس تعاقبکا کرنے سے باز آئے۔ لیکن34 کسی خاصنے نشانہ باندھے بغیر اپنا تیر چلایا تو وہ اباخی
ایسیکو جگہ جا لگا جہاں زرہ بکتر کا جوڑ تھا۔ بادشاہ نے اپنے رتھ بان کو حکم رتھ”دیا، کو موڑ مجھےکر میداِن
جنگ سے باہر لے !جاؤ لـگچوٹمجھے 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 سے اعلان
کیا گیا، ایکہر” اپنے شہر اور اپنے علاقے واپسمیں چلا “!جائے

37 بادشاہ موتکی بعدکے اُس لاشکی کو سامریہ لا کر دفنایا گیا۔ شاہی38 رتھ کو سامریہ تالابایککے
پاسکے لایا گیا کسبیوںجہاں کی نہانے کی جگہ تھی۔ وہاں اُسے یا دھو گیا۔ ُکتے بھی آ کر خون کو چاٹنے لـگے۔
ربیوں کا فرمان پورا ہوا۔

باقی39 جو کچھ اباخی حکومتکی دورانکے ہوا وہ اسرائیلشاہاِن’ کی ‘تاریخ کتابکی درجمیں اُسہے۔
میں بادشاہ کا تعمیر دانتہاتھیکردہ محلکا اور وہ شہر بیان کئے کیجنہیںگئے بندیقلعہ اُس کی۔نے 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 میںسالچوتھےکےحکومتکیاباخی یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ اُس42

وقت اُس کی عمر 35 سال تھی۔ اُس کا دار الحکومت یروشلم رہا، اور اُس حکومتکی کا دورانیہ 25 سال تھا۔
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ماں کا نام بنتعزوبہ ِسلحی تھا۔ 43 وہ ہر کام میں باپاپنے آسا کے نمونے پر چلتا اور وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو
پسند تھا۔ لیکن اُس نے بھی اونچے مقاموں 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 جو یہوسفطکچھ حکومتکی دورانکے ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔ اُس
کی کامیابیاں اور سبجنگیں اُس میں بیان کی گئی ہیں۔ 46 جو فروشجسم مرد اور عورتیں آسا کے زمانے میں
بچ گئے تھے اُنہیں یہوسفط ملـکنے میں سے مٹا دیا۔ وقتاُس47 ملـِک ادوم کا بادشاہ نہ تھا بلـکہ یہوداہ ایککا
افسر اُس پر حکمرانی کرتا تھا۔

یہوسفط48 جہازوںبحرینے کا بیڑا بنوایا تاکہ تجارتوہ کر کے اوفیر سے سونا لائیں۔ لیکن وہ استعمالکبھی
نہ ہوئے بلـکہ اپنی ہی بندرگاہ عصیون جابر میں تباہ ہو گئے۔ 49 تباہ ہونے سے پہلے اسرائیل کے بادشاہ یاہ اخز بن
اباخی یہوسفطنے درخواستسے تھیکی اسرائیلکہ لوگکچھکے جہازوں پر ساتھ یہوسفطلیکنچلیں۔ نے
انکار کیا تھا۔

یہوسفطجب50 مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے
خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختیہورام نشین ہوا۔

اسرائیل کا بادشاہ یاہ اخز
51 اخی اب کا بیٹا یاہ اخز یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط کی حکومت کے ویں17 سال میں اسرائیل کا بادشاہ

بنا۔ وہ دو اسرائیلتکسال پر حکمران رہا۔ سامریہ اُس کا الحکومتدار تھا۔ 52 جو کچھ اُس نے کیا ربوہ کو
ناپسند تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ اور ُبعام یر بن نباط کے نمونے پر چلتا رہا، اُسی ُبعام یر کے نمونے پر جس نے
اسرائیل کو گناہ کرنے پر اُکسایا تھا۔ 53 باپاپنے بعلطرحکی دیوتا خدمتکی اور پوجا کرنے اُسسے نے رب،
اسرائیل کے خدا طیشکو دلایا۔
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سلاطِین-۲
یاہ اخز کے لئے الیاس کا پیغام

اباخی1 موتکی کے موآببعد ملـککا باغی ہو کر اسرائیل کے تابع نہ رہا۔
2 سامریہ کے شاہی محل کے بالاخانے ایککی دیوار میں جنگلا لگا ایکتھا۔ دن یاہ اخز بادشاہ جنگلے کے

لـگساتھ گیا تو ٹوٹوہ گیا اور بادشاہ زمین پر گر بہتکر زخمی ہوا۔ اُس نے قاصدوں کو فلستی شہر عقرون بھیج
کر کہا، جا” کر عقرون کے دیوتا زبوببعل سے پتا کریں بحالصحتمیریکہ ہو جائے گی کہ “نہیں۔ ربتب3
کے فرشتے الیاسنے تِشبی کو حکم دیا، اُٹھ،” سامریہ کے بادشاہ کے قاصدوں سے ملنے جا۔ اُن سے پوچھ، آپ’
یافت در کرنے کے لئے عقرون کے دیوتا زبوببعل پاسکے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں
ہے؟ 4 چنانچہ رب فرماتا ہے اےکہ یاہ، اخز جس بستر پر تُو پڑا ہے اُس سے تُو کبھی نہیں اُٹھنے کا۔ ًتُو یقینا مر
جائے “۔‘گا
الیاس جا کر قاصدوں سے ملا۔ اُس5 کا پیغام سن کر قاصد بادشاہ واپسپاسکے گئے۔ اُس نے پوچھا، آپ”

اِتنی واپسجلدی کیوں “آئے؟ اُنہوں6 جوابنے دیا، ایک” آدمی ہم سے ملنے آیا جس نے ہمیں آپ پاسکے
بھیجواپس آپکر کو یہ خبر پہنچانے کو کہا، رب’ فرماتا ہے کہ تُو بارےاپنے یافتمیں در کرنے کے لئے اپنے
بندوں کو عقرون کے دیوتا زبوببعل پاسکے بھیجکیوں 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، یہ” کس قسم کا آدمی تھا جس آپنے سے مل آپکر کو یہ بات “بتائی؟ اُنہوں8 نے
جواب دیا، اُس” کے لمبے بال تھے، اور کمر چمڑےمیں کی پیٹی بندھی ہوئی “تھی۔ بادشاہ بول اُٹھا، یہ” تو الیاس
تِشبی “!تھا

آسمان آگسے
9ً فورا اُس ایکنے افسر کو 50 فوجیوں الیاسسمیت پاسکے بھیج دیا۔ جب فوجی الیاس پاسکے پہنچے

تو ایکوہ پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا تھا۔ افسر بولا، اے” مردِ خدا، بادشاہ کہتے ہیں کہ نیچے اُتر “!آئیں الیاس10
جوابنے دیا، اگر” مَیں مردِ خدا ہوں تو آسمان آگسے نازل ہو کر آپ اور آپ کے 50 فوجیوں کو بھسم کر
“دے۔ ً فورا آسمان آگسے نازل ہوئی اور افسر کو اُس کے لوگوں سمیت بھسم کر دیا۔ 11 بادشاہ ایکنے اَور
افسر الیاسکو پاسکے بھیج دیا۔ اُس کے ساتھ بھی 50 فوجی تھے۔ اُس پاسکے پہنچ کر افسر بولا، اے” مردِ
خدا، بادشاہ کہتے ہیں ًکہ فورا اُتر “آئیں۔ الیاس12 نے دوبارہ پکارا، اگر” مَیں مردِ خدا ہوں تو آسمان آگسے
نازل ہو آپکر اور آپ کے 50 فوجیوں کو بھسم کر “دے۔ ً فورا آسمان سے الله آگکی نازل ہوئی اور افسر کو
اُس کے سمیتفوجیوں50 بھسم کر دیا۔

13 پھر بادشاہ تیسرینے ایکبار افسر فوجیوں50کو کے الیاسساتھ پاسکے بھیج دیا۔ لیکن یہ الیاسافسر
پاسکے اوپر چڑھ آیا اور اُس کے منے سا ٹیکگھٹنے التماسکر کرنے لگا، اے” مردِ میریخدا، اور اپنے اِن 50
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خادموں کی جانوں کی قدر کریں۔ 14 آگدیکھیں، نے آسمان سے نازل ہو کر پہلے دو افسروں کو اُن کے آدمیوں
سمیت بھسم کر دیا لیکنہے۔ براہِ ہمارےکرم ساتھ ایسا نہ میریکریں۔ جان کی قدر “کریں۔

ربتب15 کے فرشتے الیاسنے سے اِس”کہا، متسے ڈرنا بلـکہ اِس ساتھکے اُتر “!جا الیاسچنانچہ اُٹھا اور
افسر کے ساتھ اُتر کر بادشاہ پاسکے گیا۔ اُس16 نے بادشاہ سے کہا، رب” فرماتا ہے، تُو’ نے اپنے قاصدوں کو
عقرون کے دیوتا زبوببعل یافتسے در کرنے کے لئے کیوں بھیجا؟ کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے؟ چونکہ
تُو نے یہ کیا ہے اِس لئے جس بستر پر تُو پڑا ہے اُس سے تُو کبھی نہیں اُٹھنے کا۔ ًتُو یقینا مر جائے “۔‘گا

یاہ اخز موتکی
17 ویسا ہی ہوا ربجیسا الیاسنے معرفتکی فرمایا تھا، یاہ اخز مر گیا۔ اُسچونکہ کا بیٹا نہیں تھا اِس لئے اُس

کا بھائی یہورام یہوداہ کے بادشاہ یورام بن یہوسفط حکومتکی دوسرےکے سال تختمیں نشین ہوا۔ باقی18 جو
کچھ یاہ اخز حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ اسرائیلشاہاِن’ کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا
گیا ہے۔

2
الیاس کو آسمان پر اُٹھا لیا جاتا ہے

1 پھر وہ دن ربجبآیا الیاسنے آندھیکو میں آسمان پر اُٹھا لیا۔ اُس الیاسدن اور الیشع ِجلجال شہر روانہسے
ہو کر سفر کر رہے تھے۔ 2 راستے الیاسمیں الیشع سے کہنے لگا، یہیں” ٹھہر جائیں، ربکیونکہ بیتمجھےنے ایل
بھیجا لیکن“ہے۔ الیشع نے انکار کیا، رب” آپاور حیاتکی کی قَسم، آپمَیں کو نہیں چھوڑوں “گا۔
دونوںچنانچہ چلتے بیتچلتے ایل پہنچ گئے۔ نبیوں3 کا جو وہاںگروہ رہتا تھا وہ شہر نکلسے کر اُن سے ملنے آیا۔

الیشع مخاطبسے ہو کر اُنہوں نے پوچھا، آپکیا” کو معلوم ہے آپربآجکہ کے آقا آپکو پاسکے سے اُٹھا
لے جائے “گا؟ الیشع جوابنے دیا، جی،” مجھے پتا “!خاموشہے۔ 4 الیاسدوبارہ اپنے ساتھی سے کہنے الیشع،”لگا، یہیں ٹھہر جائیں، ربکیونکہ مجھےنے یریحو بھیجا “ہے۔ الیشع جوابنے دیا، رب” آپاور حیاتکی
کی قَسم، آپمَیں کو نہیں چھوڑوں “گا۔
چنانچہ دونوں چلتے چلتے یریحو پہنچ گئے۔ نبیوں5 کا جو گروہ وہاں رہتا تھا اُس بھینے الیشع پاسکے آ کر اُس

سے پوچھا، کیا” آپ کو معلوم ہے کہ آج آپرب کے آقا آپکو پاسکے سے اُٹھا لے جائے “گا؟ الیشع نے
جواب دیا، جی،” مجھے پتا “!خاموشہے۔

الیاس6 تیسری بار الیشع سے کہنے لگا، یہیں” ٹھہر جائیں، ربکیونکہ نے مجھے یائے در یردن پاسکے بھیجا
“ہے۔ الیشع جوابنے دیا، رب” آپاور حیاتکی کی قَسم، آپمَیں کو نہیں چھوڑوں “گا۔
چنانچہ دونوں آگے بڑھے۔ پچاس7 نبی بھی اُن کے ساتھ چل پڑے۔ الیاسجب اور الیشع یائے در یردن کے

کنارے پر پہنچے دوسرےتو اُن سے کچھ کھڑےدُور ہو گئے۔ الیاس8 نے اپنی چادر اُتار کر لپیٹاُسے لیا اور اُس
ساتھکے پانی پر مارا۔ پانی تقسیم ہوا، اور دونوں زمینخشکآدمی پر چلتے ہوئے یا در میں گئے۔گزرسے دوسرے9
کنارے پر پہنچ الیاسکر الیشعنے سے کہا، آپمیرے” پاسکے سے اُٹھا لئے جانے پہلےسے مجھے بتائیں آپکہ
کے لئے کیا “کروں؟ الیشع جوابنے دیا، آپمجھے” کی روح کا دُگنا میراثحصہ میں *“ملے۔ الیاس10 بولا،
* 2:9 روح کا دُگنا میراثحصہ میں :ملے الیشع پہلوٹھے کا مانگحصہ رہا ہے دوسرےجو وارثوں نسبتکی دُگنا ہوتا ہے۔
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آپدرخواستجو” نے کی ہے اُسے پورا کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ مجھے اُس وقت دیکھ سکیں جبگے مجھے
آپ پاسکے سے اُٹھا لیا جائے گا مطلبتو ہو گا آپکہ پوریدرخواستکی ہو گئی ورنہہے، “نہیں۔ دونوں11
آپس میں باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے ایکاچانککہ آتشیں رتھ نظر آیا جسے گھوڑےآتشیں کھینچ رہے
تھے۔ رتھ نے دونوں الـگکو کر دیا، الیاساور 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 مارےکے اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا۔ الیاس13 کی

زمینچادر پر گر تھی۔گئی الیشع اُسے اُٹھا کر یائے یردندر واپسپاسکے چلا۔ چادر14 پانیکو پر مار کر وہ رب”بولا، الیاساور کا خدا کہاں “ہے؟ پانی تقسیم ہوا اور وہ بیچ میں سے گزر گیا۔
15 یریحو سے آئے تکابنبی یا در کنارےمغربیکے کھڑےپر اُنہوںجبتھے۔ نے الیشع کو پاساپنے آتے

ہوئے دیکھا تو پکار الیاس”اُٹھے، روحکی الیشع ٹھہریپر ہوئی “!ہے وہ اُس سے ملنے گئے اور اوندھے منہ اُس کے
منے جھکسا کر 16 بولے، ہمارے” طاقت50 ور آدمی خدمت کے لئے حاضر ہیں۔ اجازتاگر ہو تو ہم اُنہیں
بھیج دیں گے تاکہ آپوہ کے آقا تلاشکو کریں۔ ہو سکتا ربہے روحکے نے اُسے اُٹھا کر کسی پہاڑ یا وادی
میں رکھ چھوڑا “ہو۔
الیشع نے منع کرنے کوششکی کی، نہیں،” اُنہیں مت “بھیجنا۔ لیکن17 اُنہوں نے تکیہاں 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 واپسیریحو آئے جہاں الیشع ٹھہرا ہوا تھا۔ اُس
نے کہا، کیا” مَیں نے نہیں کہا تھا کہ نہ “جائیں؟

الیشع معجزےکے
ایک19 دن یریحو کے آدمی الیشع پاسکے آ کر شکایت 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 کر میرےاُسے پاس لے “آئیں۔ جب برتن
اُس پاسکے لایا گیا 21 تو وہ اُسے لے کر شہر سے نکلا اور چشمے پاسکے گیا۔ وہاں اُس نمکنے کو پانی میں
ڈال دیا اور ساتھ ساتھ کہا، رب” فرماتا ہے کہ مَیں نے اِس پانی کو بحال کر دیا ابہے۔ سے یہ موتکبھی یا
بچوں کے ضائع ہونے باعثکا نہیں بنے “گا۔

اُسی22 لمحے پانی بحال ہو گیا۔ الیشع کے کہنے مطابقکے یہ ٹھیکتکآج رہا ہے۔
23 یریحو سے الیشع بیت ایل واپسکو چلا گیا۔ جب وہ راستے پر چلتے ہوئے شہر سے گزر رہا تھا تو کچھ لڑکے

شہر نکلسے آئے اور اُس کا مذاق اُڑا کر چلّانے لـگے، اوئے” گنجے، اِدھر !آ اوئے گنجے، اِدھر “!آ الیشع24
مُڑ گیا اور اُن پر نظر ڈال ربکر کے نام میں اُن پر لعنت بھیجی۔ تب دو ریچھنیاں جنگل نکلسے کر لڑکوں پر ٹوٹ
پڑیں اور کُل لڑکوں42 کو پھاڑ ڈالا۔

الیاس25 آگے نکلا اور چلتے چلتے کرمل پہاڑ پاسکے آیا۔ وہاں واپسسے آ کر سامریہ پہنچ گیا۔
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3
اسرائیل کا بادشاہ یورام

1 اخی اب کا بیٹا یورام یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط کے ویں18 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی
حکومت کا دورانیہ 12 سال تھا اور اُس کا دار الحکومت سامریہ رہا۔ 2 اُس کا چال چلن رب کو ناپسند تھا،
اگرچہ وہ اپنے باپماں نسبتکی کچھ بہتر تھا۔ کیونکہ اُس بعلنے دیوتا کا وہ ستون دُور کر دیا جو اُس باپکے
نے بنوایا تھا۔ توبھی3 وہ ُبعام یر بن نباط کے اُن گناہوں کے ساتھ لپٹا رہا جو کرنے پر ُبعام یر اسرائیلنے کو اُکسایا
تھا۔ وہ کبھی اُن سے دُور نہ ہوا۔

موآب جنگخلافکے
موآب4 کا بادشاہ میسع بھیڑیں رکھتا تھا، اور سالانہ اُسے بھیڑ ایککے لاکھ بچے ایکاور لاکھ مینڈھے اُن

کی اُون سمیت اسرائیل کے بادشاہ کو خراج کے طور پر ادا کرنے پڑتے تھے۔ لیکن5 جب اخی اب فوت ہوا تو
موآب کا بادشاہ تابع نہ رہا۔

تب6 یورام بادشاہ نے سامریہ نکلسے کر تمام اسرائیلیوں کی بھرتی کی۔ ساتھ7 ساتھ اُس نے یہوداہ کے بادشاہ
یہوسفط کو اطلاع دی، موآب” کا بادشاہ سرکش ہو گیا ہے۔ کیا میرےآپ ساتھ اُس سے لڑنے جائیں “گے؟
یہوسفط جوابنے بھیجا، جی،” آپمَیں کے ساتھ جاؤں گا۔ ہم تو بھائی میریہیں۔ قوم کو اپنی قوم میرےاور
گھوڑوں کو سمجھیں۔گھوڑےاپنے راستےکسہم8 یورام“جائیں؟سے ادومہم”دیا،جوابنے 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 مطابقکے اُنہوں یگستاننے ر کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن چونکہ وہ سیدھے نہیں بلـکہ متبادل راستے
سے ہو کر گئے اِس لئے سات دن کے سفر کے بعد اُن پاسکے پانی نہ رہا، نہ اُن کے لئے، نہ جانوروں کے لئے۔

اسرائیل10 کا بادشاہ بولا، ربہائے،” ہمیں اِس لئے یہاں بُلا لایا ہے کہ ہم تینوں بادشاہوں موآبکو کے
حوالے “کرے۔

لیکن11 یہوسفط سوالنے کیا، کیا” ربیہاں کا کوئی نبی نہیں معرفتکیجسہے ربہم مرضیکی جان
“سکیں؟ اسرائیل کے بادشاہ کے کسی افسر نے جواب دیا، ایک” تو ہے، الیشع بن سافط الیاسجو کا قریبی
شاگرد تھا، وہ اُس کے ہاتھوں پر پانی لنے ڈا خدمتکی انجام دیا کرتا “تھا۔ یہوسفط12 بولا، رب” کا کلام اُس
پاسکے تینوں“ہے۔ بادشاہ الیشع پاسکے گئے۔

لیکن13 الیشع نے اسرائیل کے بادشاہ سے کہا، آپمیرا” کے ساتھ کیا واسطہ؟ اگر باتکوئی ہو تو اپنے ماں
باپ نبیوںکے پاسکے اسرائیل“جائیں۔ کے بادشاہ جوابنے نہیں،”دیا، ہم اِس لئے یہاں آئے ہیں ہیربکہ
ہم تینوں کو یہاں بُلا لایا ہے تاکہ موآبہمیں کے حوالے “کرے۔ الیشع14 نے کہا، الافواجرب” حیاتکی
کی جسقَسم خدمتکی مَیں کرتا ہوں، اگر یہوداہ کا بادشاہ یہاں موجود نہ ہوتا تو پھر مَیں آپ کا لحاظ نہ کرتا
آپبلـکہ طرفکی دیکھتا بھی نہ۔ لیکن یہوسفطمَیں کا خیال کرتا ہوں، اِس15 لئے کسی بُلائیںکو جو سرود بجا
“سکے۔
کوئی سرود بجانے لگا ربتو کا ہاتھ الیشع پر آ ٹھہرا، 16 اور اُس اعلاننے کیا، رب” فرماتا ہے وادیاِسکہ

میں گڑھوںطرفہر کرو۔کھدائیکی 17 گو تم نہ ہَوا اور بارشنہ دیکھو وادیتوبھیگے پانی سے بھر گی۔جائے
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پانی اِتنا ہو گا کہ تمہارےتم، یوڑ ر اور باقی تمام جانور پی سکیں گے۔ لیکن18 ربیہ نزدیککے کچھ نہیں ہے، وہ
موآب کو تمہارےبھی حوالے گا۔دےکر 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 پتھروںکو خرابسے کرو “گے۔

20 اگلی ًصبح تقریبا اُس وقت جب غلہ کی پیشنذر کی جاتی ہے ملـِک ادوم طرفکی سیلابسے آیا، اور
نتیجے میں وادی کے تمام گڑھے پانی سے بھر گئے۔

موآب پر فتح
21 اِتنے میں تمام موآبیوں کو پتا چل گیا تھا کہ تینوں بادشاہ ہم سے لڑنے آ رہے ہیں۔ چھوٹوں سے لے کر بڑوں

تک جو بھی اپنی تلوار چلا سکتا تھا اُسے بُلا کر سرحد طرفکی بھیجا گیا۔ جبسویرےصبح22 موآبی لڑنے کے
لئے تیار ہوئے تو طلوِع آفتاب کی سرخ روشنی میں وادی کا پانی خون کی طرح سرخ نظر آیا۔ 23 موآبی چلّانے
لـگے، یہ” تو خون !ہے تینوں بادشاہوں آپسنے میں لڑ دوسرےایککر کو مار دیا ہو گا۔ آؤ، ہم اُن لُوٹکو
“!لیں

لیکن24 جب وہ اسرائیلی لشکرگاہ کے قریب پہنچے تو اسرائیلی اُن پر پڑےٹوٹ اور اُنہیں مار کر بھگا دیا۔ پھر
اُنہوں نے اُن ملـککے میں داخل ہو موآبکر شکستکو دی۔ 25 چلتے چلتے اُنہوں نے تمام شہروں کو برباد کیا۔
بھیجب وہ کھیتاچھےکسی گزرےسے تو ہر سپاہی ایکنے پتھر اُس پھینکپر دیا۔ یوں کھیتتمام پتھروں
سے بھر گئے۔ اسرائیلیوں نے تمام چشموں بھیکو بند کر دیا اور ہر درختاچھے کاٹکو ڈالا۔
آخر قیرحراستصرفمیں قائم لیکنرہا۔ فلاخن چلانے والے اُس کا محاصرہ کر اُسکے پر حملہ لـگے۔کرنے

موآبجب26 کے بادشاہ جاننے لیا کہ شکستمَیں کھا رہا ہوں تو اُس تلواروںنے آدمیوں700لیسسے کو
اپنے ساتھ لیا اور ادوم کے بادشاہ قریبکے دشمن کا محاصرہ توڑ کر نکلنے کوششکی کی، لیکن بےفائدہ۔ 27 پھر
اُس نے اپنے پہلوٹھے اُسجسےکو بعدکے بادشاہ بننا تھا لے فصیلکر پر اپنے دیوتا کے لئے قربان کر جلاکے 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 جسآئی کا جبشوہر زندہ تھا نبیوں کے گروہ میں شامل تھا۔ بیوہ چیختی
چلّاتی الیشع مخاطبسے ہوئی، آپ” جانتے ہیں کہ میرا شوہر آپجو خدمتکی کرتا تھا الله خوفکا مانتا تھا۔
اب جب فوتوہ ہو گیا ہے تو اُس ایککا ساہوکار آ کر دےدھمکی رہا ہے کہ قرضاگر ادا نہ کیا گیا تو مَیں
تیرے دو بیٹوں کو غلام بنا کر جاؤںلے “گا۔

الیشع2 مددکیآپطرحکسمَیں”پوچھا،نے کروں؟ بتائیں، آپمیںگھر پاسکے کیا “ہے؟ بیوہ جوابنے
دیا، کچھ” صرفنہیں، زیتون تیلکے کا چھوٹا سا “برتن۔ الیشع3 بولا، جائیں،” اپنی تمام پڑوسنوں سے خالی برتن
مانگیں۔ لیکن دھیان رکھیں تھوڑےکہ برتن نہ !ہوں 4 پھر اپنے بیٹوں ساتھکے میںگھر جا دروازےکر کنڈیپر
لگائیں۔ تیل کا اپنا برتن لے تمامکر برتنوںخالی تیلمیں ُنڈیلتی ا ایکجبجائیں۔ بھر جائے تو رکھطرفایکاُسے
دوسرےکر کو بھرنا شروع “کریں۔
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5 بیوہ نے جا کر ایسا ہی کیا۔ وہ اپنے بیٹوں ساتھکے میںگھر گئی دروازےاور کنڈیپر لگائی۔ بیٹے اُسے خالی
برتن دیتے گئے اور ماں اُن میں تیل ُنڈیلتی ا گئی۔ برتنوں6 میں تیل لتے ڈ لتے لبالبسبڈ بھر گئے۔ ماں بولی، مجھے”
ایک اَور دےبرتن “دو ایکتو لڑکے جوابنے دیا، اَور” کوئی نہیں تیلتب“ہے۔ کا سلسلہ رُک گیا۔

جب7 بیوہ نے مردِ خدا پاسکے جا کر اُسے اطلاع دی تو الیشع نے کہا، اب” جا کر تیل کو بیچ دیں اور
قرضے پیسےکے ادا کریں۔ جو بچ جائے آپاُسے آپاور کے بیٹے یاتاپنی پوریضرور 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
دن عورت نے اپنے شوہر سے بات کی، مَیں” نے جان لیا ہے کہ جو آدمی ہمارے ہاں آتا رہتا ہے وہ الله کا
مُقّدس پیغمبر ہے۔ کیوں10 نہ ہم اُس کے لئے چھت پر چھوٹا سا کمرا بنا کر اُس میں چارپائی، کرسیمیز، اور شمع
دان رکھیں۔ بھیجبپھر پاسہمارےوہ آئے تو وہ اُس میں ٹھہر سکتا “ہے۔

ایک11 الیشعجبدن آیا تو وہ کمرےاپنے میں جا کر بستر لیٹپر گیا۔ اُس12 نے اپنے نوکر جیحازی سے کہا،
میزبانشونیمی” کو بُلا وہجب“لاؤ۔ آ کر اُس کے منے ہوئیکھڑیسا 13 تو الیشع جیحازینے سے اُسے”کہا، بتا
دینا آپکہ ہمارےنے لئے تکلیفبہت اُٹھائی ابہے۔ آپہم کے لئے کیا کچھ کریں؟ کیا ہم بادشاہ یا فوج کے
کمانڈر باتسے کر آپکے سفارشکی “کریں؟ عورت جوابنے دیا، نہیں،” اِس ضرورتکی نہیں۔ مَیں اپنے
ہی لوگوں درمیانکے رہتی “ہوں۔

14 بعد میں الیشع نے جیحازی باتسے کی، ہم” اُس کے لئے کیا “کریں؟ جیحازی جوابنے دیا، ایک”
بات تو اُسہے۔ کا کوئی بیٹا نہیں، اور اُس کا شوہر کافی بوڑھا “ہے۔ الیشع15 بولا، واپساُسے” عورت“بُلاؤ۔
واپس آ دروازےکر کھڑیمیں ہو گئی۔ الیشع نے اُس سے کہا، اگلے”16 آپوقتاِسیسال کا اپنا آپبیٹا کی
گود میں ہو “گا۔ عورتشونیمی اعتراضنے کیا، نہیں” میرےنہیں، آقا۔ مردِ ایسیخدا باتیں کر کے اپنی 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 کے ہاں
بیٹا پیدا سبہوا۔ کچھ ویسا ہی ہوا جیسا الیشع نے کہا تھا۔ 18 بچہ پروان چڑھا، ایکاور دن وہ گھر نکلسے کر
کھیت میں باپاپنے پاسکے گیا فصلجو کی کٹائی کرنے والوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اچانک19 لڑکا چیخنے
لگا، ہائے” میرا سر، ہائے میرا باپ“!سر کسینے ملازم کو بتایا، لڑکے” کو اُٹھا کر ماں پاسکے لے “جاؤ۔
20 نوکر اُسے اُٹھا کر لے گیا، اور وہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا رہا۔ لیکن دوپہر کو وہ مر گیا۔

ماں21 لڑکے لاشکی کو لے چھتکر 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
پاسمیرےگدھی بھیج دیں۔ ًمجھے فورا مردِ خدا پاسکے جانا ہے۔ مَیں جلد واپسہی آ جاؤں “گی۔ 23 شوہر
نے حیران ہو کر پوچھا، آج” اُس پاسکے کیوں جانا ہے؟ نہ تو نئے چاند کی عید ہے، نہ سبت کا “دن۔ بیوی
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نے کہا، خیریتسب” “ہے۔ گدھی24 پر ین کسزِ کر اُس نے نوکر کو حکم دیا، گدھی” کو تیز چلا تاکہ ہم
پہنچجلدی مَیںجبجائیں۔ کہوں تبگی ہی رُکنا ہے، ورنہ “نہیں۔

25 چلتے چلتے وہ کرمل پہاڑ پاسکے پہنچ گئے جہاں مردِ خدا الیشع تھا۔ اُسے دُور سے دیکھ کر الیشع جیحازی
سے کہنے لگا، دیکھو،” شونیم عورتکی آ رہی !ہے بھاگ26 کر اُس پاسکے جاؤ اور پوچھو کہ کیا آپآپ، کا
شوہر اور ٹھیکبچہ “ہیں؟ جیحازی نے جا کر اُس کا حال پوچھا تو عورت جوابنے دیا، ٹھیکسبجی،”
“ہے۔ وہہیجوںلیکن27 پہاڑ پہنچپاسکے گئی تو الیشع کے منے سا گر اُسکر پاؤںکے یہگئی۔چمٹسے دیکھ
جیحازیکر اُسے ہٹانے کے لئے قریب آیا، لیکن مردِ خدا چھوڑ”بولا، !دو باتکوئی رہیدےتکلیفبہتاِسے
ربلیکنہے، نے وجہ مجھ سے چھپائے رکھی اُسہے۔ مجھےنے اِس بارےکے میں کچھ نہیں “بتایا۔

28 پھر عورتشونیمی بول اُٹھی، میرے” آقا، کیا مَیں آپنے سے بیٹے درخواستکی کی تھی؟ کیا مَیں نے نہیں
کہا تھا کہ غلطمجھے 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 تکسلام نہ کرنا، اور اگر
کوئی سلام کہے تو اُسے متجواب دینا۔ جب وہاں پہنچو گے تو میری لاٹھی لڑکے چہرےکے پر رکھ “دینا۔
لیکن30 ماں اعتراضنے کیا، کیرب” آپاور حیاتکی کی آپقَسم، کے بغیر مَیں واپسگھر نہیں جاؤں “گی۔
چنانچہ الیشع بھی اُٹھا عورتاور پیچھےکے پیچھے چل پڑا۔ بھاگبھاگجیحازی31 کر اُن پہلےسے پہنچ گیا اور

لاٹھی کو لڑکے چہرےکے پر رکھ دیا۔ لیکن کچھ نہ ہوا۔ نہ کوئی آواز سنائی دی، نہ کوئی حرکت ہوئی۔ وہ
الیشع واپسپاسکے آیا اور بولا، لڑکا” تکابھی مُردہ ہی “ہے۔

پہنچالیشعجب32 گیا تو اُسمیںحالتمُردہتکابلڑکا بسترکے پر پڑا اکیلاوہ33تھا۔ اندرہی گیا دروازےاور
پر کنڈی لگا ربکر سے دعا کرنے لگا۔ 34 پھر وہ لڑکے پر لیٹ گیا، یوں کہ اُس کا منہ بچے کے منہ سے، اُس کی
آنکھیں بچے کی آنکھوں سے اور اُس کے ہاتھ بچے ہاتھوںکے لـگسے گئے۔ اور جوں ہی وہ لڑکے جھکپر گیا تو
اُس کا جسم گرم ہونے لگا۔ الیشع35 کھڑا ہوا اور گھر میں اِدھر اُدھر پھرنے لگا۔ پھر ایکوہ اَور مرتبہ لڑکے پر
لیٹ گیا۔ اِس دفعہ لڑکے ساتنے بار چھینکیں مار کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔

الیشع36 جیحازینے کو دےآواز کر کہا، عورتشونیمی” کو بُلا “لاؤ۔ کمرےوہ میں داخل ہوئی تو الیشع
بولا، آئیں،” اپنے بیٹے کو اُٹھا کر لے “جائیں۔ 37 وہ آئی اور الیشع کے منے سا اوندھے جھکمنہ گئی، پھر اپنے بیٹے
کو اُٹھا کمرےکر سے باہر چلی گئی۔

الیشع یلے زہر سالن کو کھانے قابلکے بنا دیتا ہے
الیشع38 ِجلجال لوٹکو آیا۔ اُن دنوں ملـکمیں کال گرفتکی 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۔
ایک39 آدمی باہر نکل کر کھلے میدان میں کدو ڈھونڈنے گیا۔ ایککہیں بیل نظر آئی جس پر کدو جیسی

کوئی سبزی لـگی تھی۔ اِن کدوؤں سے اپنی چادر بھر کر واپسوہ آیا اور اُنہیں کاٹکاٹ دیگکر میں 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” خدا، سالن میں زہر !ہے

اِسے کھا کر بندہ مر جائے “گا۔ وہ اُسے بالکل نہ کھا سکے۔ الیشع41 نے حکم مجھے”دیا، کچھ میدہ لا کر “دیں۔
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پھر دیگاُسے میں ڈال کر بولا، اب” 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 بعلنے 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۔
جیحازی43 حیران ہو کر بولا، یہ” کیسے ممکن ہے؟ یہ تو 100 آدمیوں کے لئے کافی نہیں لیکن“ہے۔ الیشع

نے اصرار کیا، اِسے” لوگوں میں تقسیم کر دو، ربکیونکہ فرماتا ہے کہ وہ جی بھر کر کھائیں گے بلـکہ کچھ بچ بھی
جائے “گا۔

44 اور ایسا ہی جبہوا۔ نوکر 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

وقتاُس1 شام فوجکی کا کمانڈر نعمان تھا۔ بادشاہ اُس بہتکی قدر کرتا تھا، بھیدوسرےاور اُس خاصکی
عزت کرتے تھے، ربکیونکہ اُسنے معرفتکی شام دشمنوںکے پر بخشیفتح تھی۔ زبردستلیکن فوجی ہونے
باوجودکے وہ بیماریِجلدیسنگین مریضکا تھا۔ نعمان2 کے ایکمیںگھر اسرائیلی لڑکی رہتی وقتکسیتھی۔
شامجب فوجیوںکے اسرائیلنے پر چھاپہ مارا تھا تو وہ اُسے گرفتار کر یہاںکے لے آئے ابتھے۔ لڑکی نعمان کی
بیوی خدمتکی کرتی تھی۔ ایک3 دن اُس نے اپنی مالـکن باتسے کی، کاش” میرا آقا اُس نبی سے ملنے جاتا جو
سامریہ میں رہتا ہے۔ وہ اُسے ضرور شفا “دیتا۔

یہ4 سن نعمانکر نے بادشاہ پاسکے جا لڑکیکر باتکی دہرائی۔ بادشاہ5 جائیںضرور”بولا، اور اُس نبی سے
ملیں۔ مَیں آپ کے ہاتھ اسرائیل کے بادشاہ کو سفارشی خط بھیج دوں “گا۔ چنانچہ نعمان روانہ ہوا۔ اُس کے
ًپاس تقریبا 340 کلو گرام چاندی، 68 کلو گرام سونا اور 10 سوٹقیمتی تھے۔ 6 خطجو وہ ساتھ لے کر گیا اُس
میں لـکھا تھا، جو” آدمی آپ کو یہ خط پہنچا رہا ہے وہ میرا خادم نعمان ہے۔ مَیں نے اُسے آپ پاسکے بھیجا
ہے آپتاکہ اُسے اُس ِجلدیکی بیماری سے شفا “دیں۔

پڑھخط7 کر یورام رنجشنے مارےکے 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 میرےطرحکسوہ ساتھ جھگڑنے کا موقع ڈھونڈ رہا “ہے۔

جب8 الیشع کو خبر ملی کہ بادشاہ نے گھبرا کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے ہیں تو اُس نے یورام کو پیغام آپ”بھیجا، نے کیوںکپڑےاپنے پھاڑ لئے؟ آدمی بھیجپاسمیرےکو دیں تو وہ جان لے گا اسرائیلکہ میں نبی “ہے۔
نعمانتب9 اپنے رتھ پر سوار الیشع کے گھر دروازےکے پر پہنچ گیا۔ الیشع10 خود نہ نکلا بلـکہ کسی کو باہر

بھیج کر اطلاع دی، جا” ساتکر بار یائے در یردن میں نہا لیں۔ پھر آپ کے جسم کو شفا ملے گی اور پاکآپ
صاف ہو جائیں “گے۔

یہ11 سن کر نعمان کو غصہ آیا اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا، مَیں” 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
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ہلا ہلا کر مجھے شفا دیتا۔ 12 کیا دمشق کے یا در ابانہ اور فرفر تمام اسرائیلی یاؤں در سے بہتر نہیں ہیں؟ اگر نہانے
ضرورتکی ہے تو مَیں کیوں نہ اُن میں نہا صافپاککر ہو “جاؤں؟
یوں بڑبڑاتے ہوئے بڑےوہ میںغصے گیا۔چلا لیکن13 اُس ملازموںکے اُسےنے سمجھانے ہمارے”کی۔کوششکی آقا، اگر آپنبی مشکلکسیسے کام کا تقاضا کرتا تو آپکیا وہ کرنے کے لئے تیار نہ ابہوتے؟ جبکہ

اُس صرفنے یہ کہا ہے کہ نہا صافپاککر ہو جائیں آپتو کو یہ ضرور کرنا ہئے۔ “چا 14 آخرکار نعمان مان
گیا اور یردن کی وادی میں اُتر گیا۔ یا در پر پہنچ کر اُس ساتنے بار اُس میں ڈُبکی لگائی اور واقعی اُس کا جسم
لڑکے جسمکے صحتجیسا مند صافپاکاور ہو گیا۔

تب15 نعمان اپنے تمام ملازموں کے ساتھ مردِ خدا واپسپاسکے گیا۔ اُس کے منے کھڑےسا ہو کر اُس نے
کہا، اب” مَیں جان گیا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کے سوا پوری دنیا میں خدا نہیں ہے۔ ذرا اپنے خادم سے تحفہ
قبول “کریں۔ لیکن16 الیشع نے انکار کیا، حیاتکیرب” مَیںخدمتکیجسقَسمکی کرتا ہوں، مَیں کچھ نہیں
لوں نعمان“گا۔ اصرار کرتا رہا، توبھی وہ کچھ لینے کے لئے تیار نہ ہوا۔

نعمانآخرکار17 مان گیا۔ اُس ٹھیک”کہا،نے لیکنہے، مجھے ایکذرا کام اجازتکیکرنے یہاںمَیںدیں۔
سے اِتنی مٹی اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں جتنی دو خچر اُٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ آئندہ مَیں اُس ربپر کو
بھسم ہونے والی اور ذبح کی قربانیاں چڑھانا چاہتا ابہوں۔ مَیںسے کسی اَور معبود کو پیشقربانیاں نہیں کروں
گا۔ باتایکمجھےربلیکن18 کے لئے معاف جبکرے۔ میرا بادشاہ پوجا کرنے کے لئے رِمّون کے مندر میں
جاتا ہے میرےتو بازو کا سہارا لیتا ہے۔ یوں مجھے بھی اُس کے جھکساتھ جانا پڑتا جبہے وہ بُت کے منے سا
اوندھے جھکمنہ جاتا میریربہے۔ معافحرکتیہ کر “دے۔

الیشع19 جوابنے دیا، سلامتی” سے “جائیں۔
جیحازی کا لالچ

نعمان روانہ ہوا 20 تو کچھ دیر کے بعد الیشع کا نوکر جیحازی سوچنے 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 کے تحفے قبول کر لیتا۔ رب حیاتکی
کی قَسم، مَیں اُس پیچھےکے دوڑ کر کچھ نہ کچھ اُس سے لوںلے “گا۔

21 چنانچہ جیحازی نعمان کے پیچھے بھاگا۔ جب نعمان نے اُسے دیکھا تو وہ رتھ سے اُتر کر جیحازی سے ملنے
گیا اور پوچھا، خیریتسبکیا” “ہے؟ جیحازی22 جوابنے دیا، خیریتسبجی،” میرےہے۔ آقا مجھےنے
آپ اطلاعکو دینے بھیجا ہے ابھیکہ ابھی نبیوں کے گروہ کے جواندو افرائیم پہاڑیکے علاقے پاسمیرےسے
آئے ہیں۔ مہربانی کر 34اُنہیںکے کلو چاندیگرام اور دو “دیں۔دےسوٹقیمتی نعمان23 بولا، ضرور،” بلـکہ
68 کلو گرام چاندی لے “لیں۔ اِس بات پر وہ بضد رہا۔ اُس نے 68 کلو گرام چاندی یوں بور میں لپیٹ لی، دو
چنسوٹ لئے سباور کچھ اپنے دو نوکروں دےکو دیا تاکہ وہ جیحازیسامان 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 کو رُخصت 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۔
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لیکن26 الیشع اعتراضنے کیا، کیا” میری تمہارےروح ساتھ نہیں تھی جب نعمان اپنے رتھ سے اُتر کر تم سے
ملنے آیا؟ کیا آج چاندی، کپڑے، زیتون اور انگور کے باغ، یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل، نوکر اور نوکرانیاں حاصل کرنے
وقتکا تھا؟ نعماناب27 ِجلدیکی بیماری تکہمیشہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو لـگی رہے “گی۔
کمرےجیحازیجب سے نکلا تو ِجلدی بیماری 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 شکایتکر کرنے لـگے، تنگجس” جگہ پر آپہم پاسکے آ ٹھہرےکر
ہیں اُس ہمارےمیں لئے رہنا مشکل ہے۔ کیوں2 نہ ہم یائے در یردن پر جائیں اور ہر آدمی وہاں سے شہتیر لے
آئے تاکہ ہم ہنے ر کی نئی جگہ بنا “سکیں۔ الیشع بولا، ٹھیک” “جائیں۔ہے، کسی3 گزارشنے کی، براہِ” کرم
ہمارے ساتھ “چلیں۔ نبی راضی ہو کر 4 اُن کے ساتھ روانہ ہوا۔
یائے در یردن پاسکے پہنچتے ہی وہ درخت کاٹنے لـگے۔ 5 کاٹتے اچانککاٹتے کسی کی کلہاڑی 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 “گرا؟ آدمی نے اُسے جگہ دکھائی تو نبی درختکسینے کاٹشاخسے کر
پانی پھینکمیں اچانکدی۔ لوہا پانی سطحکی پر آ کر تیرنے لگا۔ الیشع7 بولا، اِسے” پانی نکالسے “!لو آدمی نے
اپنا ہاتھ بڑھا کر لوہے کو پکڑ لیا۔

شام کے جنگی منصوبے الیشع باعثکے ناکام ہتے ر ہیں
شام8 اور اسرائیل کبھیجبتھی۔جنگدرمیانکے بادشاہ اپنے افسروں سے مشورہ کر کے فلاںہم”کہتا،

فلاں اپنیجگہ لشکرگاہ لگا لیں “گے ًتو9 فورا مردِ اسرائیلخدا بادشاہکے کو آگاہ فلاں”کرتا، گزرنا،متسےجگہ
بیٹھےمیںگھاتوہاںفوجیکےشامکیونکہ اسرائیلتب10“ہیں۔ کا بادشاہ لوگوںاپنے مذکورہکو پرجگہ بھیجتا
اور وہاں سے گزرنے محتاطسے رہتا تھا۔ ایسا 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
میںہمکہ اسرائیلکونسے کے بادشاہ کا ساتھ دیتا “ہے؟ افسرکسی12 جوابنے میرے”دیا، آقا اور بادشاہ،
ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے اسرائیلکہ کا نبی الیشع اسرائیل کے بادشاہ کو وہ باتیں بھی بتا دیتا ہے
آپجو اپنے سونے کمرےکے میں بیان کرتے “ہیں۔ 13 بادشاہ نے حکم دیا، جائیں،” اُس کا پتا یں کر تاکہ ہم
اپنے فوجیوں بھیجکو کر اُسے پکڑ “لیں۔
بادشاہ گئیدیاطلاعکو الیشعکہ دوتین نامی میںشہر ہے۔ اُس14 ًنے رتھوںفوجبڑیایکفورا اور گھوڑوں

سمیت وہاں بھیج دی۔ اُنہوں راتنے وقتکے پہنچ کر شہر کو گھیر لیا۔ جب15 الیشع کا نوکر سویرےصبح
جاگ اُٹھا اور گھر سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ پورا شہر ایک بڑی فوج سے گھرا ہوا جسہے میں رتھ اور
بھیگھوڑے شامل ہیں۔ اُس الیشعنے سے میرےہائے”کہا، آقا، ہم کیا “کریں؟ لیکن16 الیشع نے اُسے تسلی
!متڈرو”دی، ہمارےجو ساتھ ہیں وہ اُن نسبتکی کہیں یادہ ز ہیں دشمنجو ساتھکے “ہیں۔ 17 پھر اُس نے
دعا کی، رب،اے” نوکر کی آنکھیں کھول تاکہ وہ دیکھ رب“سکے۔ الیشعنے کے نوکر کی آنکھیں دیںکھول تو
اُس نے دیکھا کہ پہاڑ پر الیشع کے ارد گرد گھوڑےآتشیں اور رتھ پھیلے ہوئے ہیں۔
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دشمنجب18 الیشع طرفکی ھنے بڑ لگا تو اُس نے دعا کی، اے” رب، اِن کو اندھا رب“!دےکر الیشعنے
کی سنی اور اُنہیں اندھا کر دیا۔ 19 پھر الیشع اُن پاسکے گیا اور کہا، یہ” راستہ صحیح غلطآپنہیں۔ شہر پاسکے
پہنچ گئے میرےہیں۔ پیچھے ہو لیں تو آپمَیں کو اُس آدمی پاسکے پہنچا دوں گا آپجسے ڈھونڈ رہے “ہیں۔ یہ
کہہ کر وہ اُنہیں سامریہ لے گیا۔

جب20 وہ شہر میں داخل ہوئے تو الیشع نے دعا کی، اے” رب، فوجیوں کی آنکھیں دےکھول تاکہ وہ
دیکھ ربتب“سکیں۔ 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 الیشعنے سے میرے”پوچھا، باپ، کیا مَیں اُنہیں
مار دوں؟ کیا مَیں اُنہیں مار “دوں؟ لیکن22 الیشع نے منع کیا، ایسا” مت کریں۔ آپکیا اپنے جنگی قیدیوں کو مار
دیتے ہیں؟ نہیں، اُنہیں کھانا کھلائیں، پانی پلائیں اور پھر اُن مالـککے واپسپاسکے بھیج “دیں۔

بادشاہچنانچہ23 اُننے لئےکے ضیافتبڑی اہتمامکا کیا اور پینےکھانے 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 اسرائیلکے پر چڑھ آیا اور سامریہ کا محاصرہ

کیا۔ نتیجے25 میں شہر میں کالشدید پڑا۔ آخر میں گدھے چاندیسرکا ِسکوں80کے میں اور کبوتر مٹھیکی بھر
بیٹ چاندی کے ِسکوں5 میں ملتی تھی۔

ایک26 دن اسرائیل کا بادشاہ یورام شہر کی فصیل پر سیر کر رہا تھا تو ایک عورت نے اُس التماسسے میرےاے”کی، آقا اور بادشاہ، میری مدد “کیجئے۔ 27 بادشاہ جوابنے دیا، آپرباگر” کی مدد نہیں کرتا تو مَیں
آپطرحکس کی مدد کروں؟ نہ مَیں ہنے گا کی جگہ جا آپکر دےاناجکو سکتا ہوں، نہ انگور رسکا لنے نکا
کی جگہ جا آپکر رسکو پہنچا سکتا ہوں۔ 28 پھر بھی مجھے بتائیں، مسئلہ کیا “ہے؟ عورت بولی، اِس” عورت
نے مجھ سے کہا تھا، آئیں،’ آج آپ اپنے بیٹے کو قربان کریں تاکہ ہم اُسے کھا لیں، تو پھر کل میرےہم بیٹے کو
کھا لیں ‘گے۔ 29 چنانچہ ہم میرےنے بیٹے کو پکا کر کھا لیا۔ اگلے دن مَیں نے اُس سے کہا، اب’ اپنے بیٹے کو
دیںدے تاکہ اُسے بھی کھا لیکن‘لیں۔ 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 پکارا، الله” سختمجھے دےسزا
اگر مَیں الیشع بن سافط کا آج ہی سر قلم نہ “!کروں

اُس32 ایکنے آدمی کو الیشع پاسکے بھیجا اور خود بھی اُس کے پیچھے چل پڑا۔ الیشع اُس وقت گھر میں
تھا، اور شہر بزرگکے اُس پاسکے بیٹھے تھے۔ بادشاہ کا قاصد ابھی راستے میں تھا کہ الیشع بزرگوں سے کہنے
لگا، اب” دھیان کریں، اِس قاتل بادشاہ نے کسی کو میرا سر قلم کرنے کے لئے بھیج دیا ہے۔ اُسے اندر آنے نہ
دیں دروازےبلـکہ کنڈیپر لگائیں۔ اُس پیچھےکے پیچھے اُس مالـککے قدموںکے آہٹکی بھی رہیدےسنائی
“ہے۔

الیشع33 ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ قاصد پہنچ گیا اور اُس کے پیچھے بادشاہ بھی۔ بادشاہ بولا، رب” ہی نے
ہمیں مصیبتاِس میں پھنسا دیا مَیںہے۔ مزید اُس کی مدد کے انتظار میں کیوں “رہوں؟



سلاطِین-۲ 7:1 477 سلاطِین-۲ 7:13

7
تب1 الیشع بولا، رب” کا فرمان !سنیں رب فرماتا ہے کہ کل اِسی وقت شہر دروازےکے پر ساڑھے 5 کلو

گرام بہترین میدہ اور 11 کلو گرام َجو چاندی ایککے ِسکے کے لئے بِکے “گا۔ افسرجس2 کے بازو کا سہارا
بادشاہ لیتا تھا وہ مردِ خدا باتکی سن کر بول اُٹھا، یہ” ناممکن ہے، ربخواہ آسمان کے دریچے کیوں نہ کھول
“دے۔ الیشع جوابنے دیا، آپ” اپنی آنکھوں سے اِس کا مشاہدہ کریں گے، لیکن خود اُس میں سے کچھ نہ
کھائیں “گے۔

شام کے فوجی فرار ہو جاتے ہیں
3 شہر سے باہر دروازے کے قریب کوڑھ کے مریضچار بیٹھے تھے۔ اب 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
گے، لیکن یہاں ہنے ر سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیوں نہ ہم شام کی لشکرگاہ میں جا کر آپاپنے کو اُن کے
حوالے کریں۔ اگر وہ ہمیں زندہ ہنے ر دیں تو اچھا رہے گا، اور اگر وہ ہمیں قتل بھی کر دیں تو فرقکوئی پڑےنہیں
گا۔ یہاں رہ کر بھی ہمیں مرنا ہی “ہے۔

5 شام کے دُھندلـکے میں وہ روانہ ہوئے۔ لیکن جب لشکرگاہ کنارےکے تک پہنچے تو ایک بھی آدمی نظر
نہ آیا۔ 6 کیونکہ رب نے شام کے فوجیوں کو رتھوں، گھوڑوں اور ایک بڑی فوج کا شور سنا دیا تھا۔ وہ ایک
دوسرے سے کہنے لـگے، اسرائیل” کے بادشاہ نے ِحتّی مصریاور بادشاہوں اُجرتکو پر بُلایا تاکہ وہ ہم پر حملہ
“!کریں ڈر7 مارےکے وہ شام دُھندلـکےکے میں فرار ہو گئے تھے۔ اُن کے خیمے، گھوڑے، گدھے بلـکہ پوری
لشکرگاہ پیچھے رہ گئی تھی جبکہ وہ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ گئے تھے۔

جب8 کوڑھی لشکرگاہ میں داخل ہوئے تو اُنہوں ایکنے خیمے میں جا کر جی بھر کر کھانا کھایا اور َمے
پی۔ پھر اُنہوں نے سونا، چاندی 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 آپسوہ میں کہنے لـگے، جو” کچھ ہم کر ٹھیکہیںرہے
نہیں۔ آج خوشی کا دن ہے، اور ہم خبریخوشیہ تکدوسروں نہیں پہنچا رہے۔ اگر ہم تکصبح انتظار یں کر
تو قصوروار ٹھہریں گے۔ آئیں، ًہم واپسفورا جا کر بادشاہ کے گھرانے کو اطلاع “دیں۔

چنانچہ10 وہ شہر دروازےکے پاسکے گئے پہرےاور داروں کو دےآواز کچھسباُنہیںکر ہم”سنایا، شام
کی لشکرگاہ میں گئے تو وہاں نہ کوئی دکھائی دیا، نہ کسی کی آواز سنائی گھوڑےدی۔ اور گدھے بندھے ہوئے
تھے اور ترتیبخیمے کھڑےسے تھے، لیکن ایکآدمی بھی موجود نہیں “!تھا

دروازے11 پہرےکے داروں نے دےآواز 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 کہا، مَیں” آپ
کو بتاتا ہوں کہ شام کے فوجی کیا کر رہے ہیں۔ وہ خوبتو جانتے ہیں کہ ہم بھوکے مر رہے ابہیں۔ وہ اپنی
لشکرگاہ کو چھوڑ کر کھلے میدان چھپمیں گئے 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 دیا، بہتر” ہے کہ ہم ایکچند آدمیوں کو پانچ بچے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ
لشکرگاہ میں بھیجیں۔ اگر پکڑےوہ جائیں تو باتکوئی نہیں۔ کیونکہ اگر وہ یہاں رہیں تو پھر بھی ہمارےاُنہیں ساتھ
مرنا ہی “ہے۔



سلاطِین-۲ 7:14 478 سلاطِین-۲ 8:6

چنانچہ14 رتھوںدو سمیتگھوڑوںکو تیار کیا گیا، اور بادشاہ اُنہیںنے شام کی لشکرگاہ بھیجمیں دیا۔ رتھ بانوں
کو اُس نے حکم جائیں”دیا، اور پتا کریں کہ کیا ہوا “ہے۔ 15 وہ روانہ ہوئے اور شام فوجیوںکے پیچھےکے پیچھے
چلنے لـگے۔ راستے میں کپڑےطرفہر اور سامان بکھرا پڑا تھا، فوجیوںکیونکہ نے بھاگتے پھینککچھسببھاگتے
کر راستے میں چھوڑ دیا تھا۔ اسرائیلی رتھ سوار یائے پہنچےتکیردندر اور پھر بادشاہ واپسپاسکے آ کچھسبکر
کہہ سنایا۔

تب16 سامریہ باشندےکے شہر سے نکل آئے اور شام کی لشکرگاہ میں جا سبکر لُوٹکچھ 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۔

افسرجس17 کے بازو کا سہارا بادشاہ لیتا تھا اُسے اُس دروازےنے 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 نے
اُس وقت کہا تھا جب بادشاہ اُس کے گھر آیا تھا۔ 18 کیونکہ الیشع نے بادشاہ کو بتایا تھا، کل” اِسی وقت شہر
دروازےکے پر ساڑھے 5 کلو گرام بہترین میدہ اور 11 کلو گرام َجو چاندی ایککے ِسکے کے لئے بِکے “گا۔
افسر19 اعتراضنے کیا یہ”تھا، ناممکن آسمانربخواہہے، کیوںدریچےکے نہ “دے۔کھول اور مردِ خدا نے
جواب دیا تھا، آپ” اپنی آنکھوں سے اِس کا مشاہدہ کریں لیکنگے، خود اُس میں سے کچھ نہیں کھائیں “گے۔

اب20 پیشیہ پوریگوئی ہوئی، کیونکہ لوگوںبےقابو نے اُسے شہر دروازےکے پر پاؤں تلے کچل دیا، اور وہ
مر گیا۔

8
یورام بادشاہ عورتشونیمی کی واپسزمین کر دیتا ہے

ایک1 دن الیشع نے اُس عورت جسکو کا بیٹا اُس نے زندہ کیا تھا مشورہ دیا، اپنے” خاندان کو لے کر
عارضی طور پر ملـکبیروِن چلی جائیں، ربکیونکہ نے حکم دیا ہے ملـککہ ساتمیں تکسال کال ہو “گا۔
2 شونیم عورتکی نے مردِ خدا باتکی مان لی۔ اپنے خاندان کو لے کر وہ چلی گئی ساتاور سال ملـکفلستی
میں رہی۔ سالسات3 گزر گئے تو وہ ملـکاُس واپسسے آئی۔ کسیلیکن اَور اُسنے کے گھر اور زمین پر قبضہ
کر رکھا تھا، اِس لئے وہ مدد کے لئے بادشاہ پاسکے گئی۔

عین4 اُس وقت جب وہ دربار میں پہنچی تو بادشاہ مردِ خدا الیشع کے نوکر جیحازی سے گفتگو کر رہا تھا۔
بادشاہ نے اُس درخواستسے کی تھی، مجھے” وہ بڑےتمام کام سنا دو جو الیشع نے کئے “ہیں۔ 5 جباباور
جیحازی سنا رہا تھا کہ الیشع نے مُردہ لڑکے کو کس طرح زندہ کر دیا تو اُس کی ماں اندر آ کر بادشاہ سے
التماس کرنے لـگی، گھر” اور زمین واپس ملنے میں میری مدد “کیجئے۔ اُسے دیکھ کر جیحازی نے بادشاہ سے
کہا، میرے” آقا اور بادشاہ، یہ وہی عورت ہے اور یہ اُس کا وہی بیٹا ہے جسے الیشع نے زندہ کر دیا “تھا۔
6 بادشاہ عورتنے سے سوال کیا، کیا” یہ صحیح “ہے؟ عورت نے تصدیق میں اُسے دوبارہ سب کچھ سنایا۔ تب
اُس عورتنے کا درباریکسیمعاملہ افسر کے سپرد کر کے حکم دیا، دھیان” دیں کہ واپسملـکیتپوریاِسے
مل !جائے اور پیسےجتنے قبضہ کرنے غیرموجودگیکیعورتوالا میں زمین فصلوںکی سے کما سکا عورتبھیوہ
دےکو دیئے “جائیں۔

بن ہدد موتکی پیشکی گوئی
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ایک7 دن الیشع دمشق آیا۔ وقتاُس شام کا بادشاہ بن ہدد بیمار جبتھا۔ 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۔ ربوہ یافتسے در
کرے کہ کیا مَیں بیماری سے شفا پاؤں گا یا “نہیں؟

حزائیل9 40 اونٹوں پر دمشق کی بہترین پیداوار لاد کر الیشع سے ملنے گیا۔ اُس پاسکے پہنچ کر وہ اُس کے
منے سا کھڑا ہوا اور آپ”کہا، کے بیٹے شام کے بادشاہ بن ہدد آپمجھےنے پاسکے بھیجا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا
ہے کہ کیا مَیں اپنی بیماری سے شفا پاؤں گا یا “نہیں؟

الیشع10 جوابنے جائیں”دیا، اور اُسے اطلاع دیں، آپ’ ضرور پائیںشفا ربلیکن‘گے۔ مجھنے پر ظاہر کیا
ہے کہ حقیقتوہ میں مر جائے “گا۔ خاموشالیشع11 ہو گیا اور ٹکٹکی باندھ بڑیکر تکدیر اُسے گھورتا رہا،
پھر رونے لگا۔ حزائیل12 نے پوچھا، میرے” آقا، آپ کیوں رو رہے “ہیں؟ الیشع جوابنے دیا، مجھے” معلوم
ہے آپکہ اسرائیلیوں کو کتنا نقصان پہنچائیں آپگے۔ اُن کی قلعہ بند آبادیوں آگکو لگا کر اُن جوانوںکے کو
تلوار قتلسے دیںکر گے، اُن کے بچوںچھوٹے زمینکو پر پٹخ دیں اورگے اُن کی عورتوںحاملہ پیٹکے ڈالیںچیر
“گے۔ حزائیل13 جیسےمجھ”بولا، ُکتے کی حیثیتکیا کہہے اِتنا بڑا کام الیشع“کروں؟ نے مجھےنےرب”کہا،
دکھا دیا ہے آپکہ شام کے بادشاہ بن جائیں “گے۔

14 اِس کے بعد حزائیل چلا گیا اور مالـکاپنے پاسکے واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، الیشع” آپنے کو کیا
“بتایا؟ حزائیل جوابنے دیا، اُس” نے مجھے یقین دلایا آپکہ شفا پائیں “گے۔ لیکن15 اگلے دن حزائیل نے
کمبل لے کر پانی میں بھگو دیا اور اُسے بادشاہ کے منہ پر رکھ دیا۔ بادشاہ کا سانس رُک گیا اور وہ مر گیا۔ پھر
تختحزائیل نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہورام
16 یہورام بن یہوسفط اسرائیل کے بادشاہ یورام کی حکومت کے پانچویں سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ شروع

میں وہ باپاپنے کے حکومتساتھ کرتا تھا۔ یہورام17 سال32 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں رہ کر 8
حکومتتکسال کرتا رہا۔ اُس18 اسرائیلشادیکی کے بادشاہ اباخی 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۔ توبھی19 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 ادومیوںدورانکےحکومتکی بغاوتنے کی اور یہوداہ حکومتکی ردکو کر کے اپنا بادشاہ مقرر
کیا۔ تب21 یہورام اپنے تمام رتھوں کو لے کر صعیر قریبکے آیا۔ جنگجب چھڑ گئی تو ادومیوں نے اُسے اور
اُس رتھوںکے پر مقرر افسروں کو گھیر راتلیا۔ کو بادشاہ گھیرنے والوں کی صفوں کو توڑنے کامیابمیں ہو
گیا، لیکن اُس کے فوجی اُسے چھوڑ کر اپنے اپنے بھاگگھر گئے۔ 22 اِس وجہ سے ملـِک ادوم تکآج دوبارہ
یہوداہ حکومتکی تحتکے نہیں آیا۔ وقتاُسی لِبناہ شہر سرکشبھی ہو کر خود مختار ہو گیا۔

باقی23 کچھجو یہورام حکومتکی دورانکے ہوا اور کچھجو اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوادہ کی ‘تاریخ کتابکی
میں بیان کیا گیا ہے۔ جب24 یہورام مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’
کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا یاہ تختاخز نشین ہوا۔
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یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز
25 یاہ اخز بن یہورام اسرائیل کے بادشاہ یورام بن اباخی حکومتکی سالویں12کے 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 طرحکی اُس کا ربچلنچال کو ناپسند تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اُس کا رشتہ اباخی خاندانکے کے
ساتھ بندھ گیا تھا۔

ایک28 دن یاہ اخز بادشاہ یورام بن اباخی کے ساتھ مل راماتکر ِجلعاد گیا تاکہ شام کے بادشاہ حزائیل سے
لڑے۔ جنگجب چھڑ گئی تو یورام شام کے فوجیوں کے ہاتھوں زخمی ہوا 29 اور میداِن جنگ کو چھوڑ 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۔

9
الیشع یاہو کو مسح کرتا ہے

ایک1 دن الیشع نبی نے نبیوں کے گروہ میں ایکسے کو بُلا کر کہا، سفر” کے لئے کمربستہ ہو کر رامات
ِجلعاد کے لئے روانہ ہو جائیں۔ زیتون تیلکے کی یہ ُکپّی اپنے ساتھ جائیں۔لے پہنچوہاں2 کر یاہو یہوسفطبن بن
نِمسی تلاشکو جبکریں۔ اُس ملاقاتسے ہو تو اُسے اُس کے ساتھیوں الـگسے کر کسیکے کمرےاندرونی
میں لے جائیں۔ وہاں3 ُکپّی لے کر یاہو سرکے پر تیل ُنڈیل ا دیں اور کہیں، رب’ فرماتا ہے مَیںکہ تجھے تیل سے
مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیتا ‘ہوں۔ اِس کے بعد دیر نہ کریں بلـکہ ً دروازےفورا کو کھول بھاگکر
“!جائیں

4 چنانچہ جوان راماتنبی ِجلعاد کے لئے روانہ ہوا۔ وہاںجب5 پہنچا تو فوجی افسر مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔
وہ اُن قریبکے گیا اور بولا، پاسمیرے” کمانڈر کے لئے پیغام “ہے۔ یاہو سوالنے کیا، ہم” میں کسسے کے
لئے؟ “ نبی جوابنے دیا، آپ” ہی کے لئے۔ “

6 یاہو کھڑا ہوا اور اُس کے ساتھ گھر میں گیا۔ وہاں نبی نے یاہو کے سر پر تیل ُنڈیل ا کر کہا، اسرائیلرب”
کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ نے تجھے مسح کر کے اپنی قوم کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تجھے7 مالـکاپنے اخی اب کے
پورے خاندان ہلاککو کرنا یوںہے۔ مَیں اُن نبیوں کا انتقام لوں گا 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 اباخی
کے خاندان کے ساتھ سلوکوہی ہو گا جو مَیں نے ُبعام یر بن نباط اور بعشا بن اخیاہ کے خاندانوں کے ساتھ کیا۔
تکجہاں10 ایزبل کا تعلق ہے اُسے دفنایا نہیں جائے گا بلـکہ ُکتے اُسے یزرعیل کی زمین پر کھا جائیں “۔‘گے یہ
کہہ کر نبی دروازہ کھول بھاگکر گیا۔

یاہوجب11 نکل کر اپنے ساتھی افسروں واپسپاسکے آیا تو اُنہوں نے پوچھا، خیریتسبکیا” ہے؟ یہ دیوانہ
آپ سے کیا چاہتا “تھا؟ یاہو بولا، آپخیر،” تو اِس قسم لوگوںکے کو جانتے ہیں طرحکسکہ کی گپیں ہانکتے
“ہیں۔ لیکن12 اُس ساتھیکے جواباِس مطمئنسے نہ ہوئے، !جھوٹ” باتصحیح “بتائیں۔ پھر یاہو نے اُنہیں
کھل باتکر آدمی”بتائی، کہا،نے فرماتارب’ مَیںکہہے مسحتجھےنے اسرائیلکےکر کا بادشاہ بنا دیا “۔‘ہے



سلاطِین-۲ 9:13 481 سلاطِین-۲ 9:28

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 راماتسمیتفوجاسرائیلی ِجلعاد دمشققریبکے حزائیلبادشاہکے سے لڑ رہا لیکنتھا۔ شہر دفاعکا کرتے
کرتے 15 بادشاہ شام کے فوجیوں کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا اور جنگمیداِن کو چھوڑ کر یزرعیل واپس آیا تھا
تاکہ زخم بھر ابجائیں۔ یاہو نے اپنے ساتھی افسروں سے کہا، آپاگر” میرےواقعی ساتھ ہیں تو کسی بھیکو
شہر سے نکلنے نہ دیں، ورنہ خطرہ ہے یزرعیلکوئیکہ جا کر بادشاہ کو “دے۔دےاطلاع 16 پھر وہ رتھ پر سوار
ہو کر یزرعیل چلا گیا جہاں یورام آرام کر رہا تھا۔ اُس وقت یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز بھی یورام سے ملنے کے لئے
یزرعیل آیا ہوا تھا۔

جب17 یزرعیل کے بُرج پر پہرےکھڑے دار نے یاہو کے غول کو شہر طرفکی آتے ہوئے دیکھا تو اُس
نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ یورام نے حکم دیا، ایک” گھڑسوار کو اُن طرفکی بھیج کر اُن سے معلوم کریں کہ
خیریتسب ہے یا “نہیں۔ 18 گھڑسوار شہر سے نکلا اور یاہو پاسکے آ کر کہا، بادشاہ” پوچھتے ہیں کہ سبکیا
خیریت “ہے؟ یاہو جوابنے دیا، اِس” آپسے کا کیا واسطہ؟ میرےآئیں، پیچھے ہو بُرج“لیں۔ پر پہرےکے دار
نے بادشاہ کو اطلاع دی، قاصد” تکاُن پہنچ گیا لیکنہے، واپسوہ نہیں آ “رہا۔

تب19 بادشاہ ایکنے اَور گھڑسوار کو بھیج دیا۔ یاہو پاسکے پہنچ کر اُس نے بھی کہا، بادشاہ” پوچھتے
ہیں کہ خیریتسبکیا “ہے؟ یاہو جوابنے دیا، اِس” آپسے کا کیا میرےواسطہ؟ پیچھے ہو “لیں۔ بُرج20 پر
پہرےکے دار نے یہ دیکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی، ہمارا” قاصد تکاُن پہنچ گیا لیکنہے، یہ واپسبھی نہیں آ
رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ اُن کا راہنما یاہو بن نِمسی ہے، کیونکہ وہ اپنے رتھ کو دیوانے طرحکی چلا رہا “ہے۔

یورام21 نے حکم دیا، میرے” رتھ کو تیار “!کرو پھر وہ اور یہوداہ کا بادشاہ اپنے اپنے رتھ میں سوار ہو کر یاہو
سے ملنے کے لئے شہر نکلے۔سے اُن ملاقاتکی اُس باغ پاسکے ہوئی نبوتجو یزرعیلی چھینسے لیا گیا تھا۔ یاہو22
کو پہچان کر یورام نے پوچھا، یاہو،” کیا خیریتسب “ہے؟ یاہو بولا، خیریت” کیسے ہو سکتی تیریجبہے
ایزبلماں کی بُت پرستی جادوگریاور پھیلیطرفہر ہوئی “ہے؟ یورام23 بادشاہ چلّا یاہ،اے”اُٹھا، “!غداریاخز
اور مُڑ کر بھاگنے لگا۔

24 یاہو ًنے فورا اپنی کمان کھینچ کر تیر چلایا جو سیدھا یورام کندھوںکے درمیانکے یوں لگا کہ دل میں سے
گزر گیا۔ ایکبادشاہ 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 سے چھین لیا گیا تھا۔ کیونکہ وہ دن یاد یں کر جب ہم دونوں اپنے
رتھوں کو اِس باپکے اباخی پیچھےکے چلا رہے تھے رباور نے اباخی 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 ربتاکہ باتکی پوری ہو “جائے۔

جب27 یہوداہ کے بادشاہ یاہ اخز نے یہ دیکھا تو بیتوہ گان کا راستہ لے کر فرار ہو گیا۔ یاہو اُس تعاقبکا
کرتے ہوئے چلّایا، اُسے” 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 کے لاشملازم کو رتھ پر رکھ کر یروشلم
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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 کے سالویں11 میں 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 مالـکاپنےنےجسزِمریاے”چلّائی، قتلکو کر دیا ہے، خیریتسبکیا “ہے؟ 32 یاہو نے اوپر
دیکھ کر آواز دی، میرےکون” ساتھ ہے، “کون؟ دو یا تین خواجہ سراؤں نے کھڑکی سے باہر دیکھ کر اُس پر
نظر ڈالی 33 تو یاہو نے اُنہیں حکم دیا، اُسے” پھینکنیچے “!دو
اُنہوںتب نے ملـکہ پھینکنیچےکو دیا۔ وہ اِتنے زور زمینسے گریپر خونکہ کے چھینٹے دیوار اور گھوڑوں پر

پڑ گئے۔ یاہو اور اُس لوگوںکے نے اپنے رتھوں اُسکو کے اوپر سے گزرنے دیا۔ 34 پھر یاہو محل داخلمیں 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۔

ملازمجبلیکن35 اُسے دفن کرنے کے لئے باہر نکلے تو دیکھا اُسصرفکہ کی ہاتھکھوپڑی، اور پاؤں باقی
رہ گئے ہیں۔ 36 یاہو واپسپاسکے جا کر اُنہوں نے اُسے آگاہ کیا۔ تب اُس نے کہا، کچھسباب” پورا ہوا ہے
ربجو نے اپنے الیاسخادم تِشبی معرفتکی فرمایا تھا، یزرعیل’ کی زمین پر ُکتے ایزبل لاشکی کھا جائیں گے۔
37 اُس لاشکی یزرعیل کی زمین پر گوبر کی طرح پڑی رہے گی تاکہ کوئی یقین سے نہ کہہ سکے کہ وہ کہاں
“۔‘ہے

10
یاہو اباخی کی اولاد ہلاککو کرتا ہے

1 سامریہ میں اخی اب کے 70 بیٹے تھے۔ اب یاہو نے خط لـکھ کر سامریہ بھیج دیئے۔ یزرعیل کے افسروں،
شہر بزرگوںکے 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، آپاور پاسکے ہتھیار، رتھ اور
گھوڑے بھی ہیں۔ اِس لئے مَیں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ یہ خط ھتے پڑ ہی 3 مالـکاپنے سبکے سے اچھے
اور لائق بیٹے کو چن کر اُسے اُس باپکے تختکے پر بٹھا دیں۔ پھر مالـکاپنے خاندانکے 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 بزرگوںکے اور اباخی بیٹوںکے
سرپرستوںکے نے یاہو کو پیغام بھیجا، آپہم” کے خادم ہیں اور جو آپکچھ کہیں ہمگے کرنے کے لئے تیار
ہیں۔ کسیہم کو بادشاہ مقرر نہیں کریں گے۔ جو مناسبآپکچھ سمجھتے ہیں وہ “کریں۔

6 یہ پڑھ کر یاہو ایکنے اَور خط لـکھ کر سامریہ بھیجا۔ اُس میں لـکھا تھا، آپاگر” میرےواقعی ساتھ ہیں
میرےاور تابع رہنا ہتے چا ہیں تو مالـکاپنے کے بیٹوں کے سروں کو کاٹ کر کل اِس تکوقت یزرعیل میں
پاسمیرے لے “آئیں۔ کیونکہ اباخی کے 70 بیٹے سامریہ بڑوںکے پاسکے رہ پرورشکر پا رہے تھے۔ جب7
خط اُن پاسکے پہنچ گیا تو اِن آدمیوں نے 70 کے 70 شہزادوں کو ذبح کر دیا اور اُن کے سروں کو ٹوکروں میں
رکھ کر یزرعیل میں یاہو پاسکے بھیج دیا۔
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ایک8 قاصد نے یاہو پاسکے 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 کھڑےپاسکے ہو کر لوگوں مخاطبسے ہوا، یورام” موتکی کے ناتے آپسے
بےالزام ہیں۔ مَیں ہی نے مالـکاپنے خلافکے منصوبے باندھ کر اُسے مار ڈالا۔ کسلیکن نے اِن تمام بیٹوں
کا سر قلم کر دیا؟ آجچنانچہ10 لیںجان کہ رببھیکچھجو اباخینے اور اُس خاندانکے بارےکے میں فرمایا
ہے وہ پورا ہو جائے جسگا۔ کا اعلان رب نے اپنے الیاسخادم معرفتکی کیا ہے وہ اُس نے کر لیا “ہے۔
اِس11 کے بعد یاہو یزرعیلنے میں ہنے ر والے اباخی کے باقی تمام رشتے بڑےداروں، افسروں، قریبی دوستوں
اور یوں پجار ہلاککو کر ایکدیا۔ بھی نہ بچا۔

12 پھر وہ سامریہ کے لئے روانہ ہوا۔ راستے میں بیتجب عِقد روئیم قریبکے پہنچ گیا 13 تو اُس ملاقاتکی
یہوداہ بادشاہکے یاہ اخز ایکچندکے داروںرشتے ہوئی۔سے یاہو اُنہوں“ہیں؟کونآپ”پوچھا،نے 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 کر بیت عِقد حوضکے کے
پاس مار ڈالا۔ آدمیوں42 میں ایکسے بھی نہ بچا۔

اُس15 جگہ کو چھوڑ کر یاہو آگے نکلا۔ چلتے چلتے اُس یوندبملاقاتکی یکاببن ر ہوئیسے اُسجو سے ملنے
آ رہا تھا۔ یاہو سلامنے کر آپکیا”کہا،کے بارےمیرےدلکا مخلصمیں ہے جیسا کہ آپدلمیرا بارےکے
میں یوندب“ہے؟ جوابنے “ہاں۔جی”دیا، یاہو اگر”بولا، ایسا ہے، میرےتو ساتھ ہاتھ یوندب“ملائیں۔ نے
اُس کے ساتھ ہاتھ ملایا تو یاہو نے اُسے اپنے رتھ پر سوار ہونے دیا۔ 16 پھر یاہو نے کہا، میرےآئیں” ساتھ اور
ربمیری کے لئے جد و جہد “دیکھیں۔ یوندبچنانچہ یاہو کے ساتھ سامریہ چلا گیا۔

17 سامریہ پہنچ کر یاہو نے اخی اب کے خاندان کے جتنے افراد تکاب بچ گئے ہلاکتھے کر جسدیئے۔
ربطرح الیاسنے کو فرمایا تھا اُسی طرح اباخی کا پورا مٹگھرانا گیا۔

یاہو بعل کے تمام یوں پجار قتلکو کرتا ہے
18 اِس کے بعد یاہو نے تمام لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا، اخی” اب نے بعل دیوتا پرستشکی تھوڑی کی

ہے۔ مَیں کہیں یادہ ز اُس کی پوجا کروں !گا اب19 جا کر بعل کے تمام نبیوں، خدمت گزاروں اور یوں پجار کو
بُلا لائیں۔ خیال کریں ایککہ بھی دُور نہ رہے، کیونکہ مَیں بعل بڑیکو پیشقربانی کروں گا۔ بھیجو آنے سے
کرےانکار اُسے دیموتسزائے جائے “گی۔
اِس طرح یاہو بعلنے خدمتکے گزاروں کے لئے جال بچھا دیا تاکہ وہ اُس پھنسمیں ہلاککر ہو جائیں۔

اُس20-21 پورےنے اسرائیل میں قاصد بھیج کر اعلان کیا، بعل” دیوتا کے لئے مُقّدس عید “!منائیں چنانچہ بعل
کے تمام پجاری آئے، اور ایک بھی اجتماع سے دُور نہ رہا۔ اِتنے جمع ہوئے کہ بعل کا مندر ایک سرے سے
تکسرےدوسرے بھر گیا۔

22 یاہو نے عید کے کپڑوں کے انچارج کو حکم دیا، بعل” کے تمام یوں پجار کو عید لباسکے دے “دینا۔
سبچنانچہ لباسکو دیئے گئے۔ 23 پھر یاہو اور یوندب بن یکاب ر بعل کے مندر میں داخل ہوئے، اور یاہو نے
بعل خدمتکے گزاروں سے کہا، دھیان” دیں کہ یہاں آپ کے ربساتھ کا کوئی خادم موجود نہ صرفہو۔
بعل پجاریکے ہونے “چاہئیں۔
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دونوں24 آدمی منے سا گئے تاکہ ذبح کی اور بھسم ہونے والی پیشقربانیاں 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 سبکر کو مار ایکدینا۔ بھی بچنے نہ “پائے۔ وہ داخل ہوئے اور اپنی تلواروں کو کھینچ سبکر
کو مار ڈالا۔ لاشوں اُنہوںکو نے پھینکباہر دیا۔ پھر وہ مندر سبکے سے اندر کمرےوالے میں گئے جہاں26
بُت تھا۔ اُسے اُنہوں نکالنے کر جلا دیا اور27 بعل ٹکڑےٹکڑےبھیستونکا کر بعلدیا۔ کا پورا مندر ڈھا دیا گیا،
اور وہ بیتجگہ الخلا بن تکآجگئی۔ وہ اِس کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

یاہو حکومتکی
طرحاِس28 یاہو اسرائیلنے میں بعل دیوتا کی پوجا ختم کر دی۔ توبھی29 وہ ُبعام یر نباطبن کے اُن گناہوں سے

باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔ بیت ایل اور دان میں قائم سونے بچھڑوںکے کی پوجا ختم
نہ ہوئی۔

ایک30 ربدن نے یاہو سے کہا، جو” کچھ مجھے پسند ہے اُسے تُو اچھینے طرح سرانجام دیا ہے، کیونکہ تُو
نے اباخی کے گھرانے کچھسبساتھکے کیا ہے مرضیمیریجو تھی۔ اِس وجہ تیریسے اولاد پشتچوتھی
اسرائیلتک حکومتپر کرتی رہے “گی۔ لیکن31 یاہو پورےنے دل اسرائیلربسے کے خدا شریعتکی کے
مطابق زندگی نہ گزاری۔ وہ اُن گناہوں سے باز آنے کے لئے تیار نہیں تھا جو کرنے پر ُبعام یر اسرائیلنے کو اُکسایا
تھا۔

32 یاہو کی حکومت کے ربدوران اسرائیل کا علاقہ چھوٹا کرنے لگا۔ شام کے بادشاہ حزائیل نے اسرائیل
پورےاُسکے علاقے پر قبضہ کر لیا 33 جو یائے در یردن مشرقکے میں تھا۔ روبنجد، اور منسّی کا علاقہ ِجلعاد
بسن سے لے کر یائے در ارنون پر واقع تکعروعیر شام کے بادشاہ کے ہاتھ میں آ گیا۔

باقی34 کچھجو یاہو حکومتکی دورانکے ہوا، اُسجو نے کیا اور کامیابیاںجو اُسے ہوئیںحاصل وہ شاہاِن’
اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔ سال28وہ35-36 میںسامریہ بادشاہ رہا۔ وہاں بھیدفنوہ ہوا۔
جب وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا تختیہوآخز نشین ہوا۔

11
یہوداہ میں عتلیاہ کی حکومتظالمانہ

یاہجب1 اخز کی ماں عتلیاہ کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے تو وہ یاہ اخز کی تمام اولاد قتلکو کرنے لـگی۔
لیکن2 یاہ اخز کی سگی بہن یہوسبع نے یاہ اخز کے چھوٹے یوآسبیٹے کو چپکے سے اُن شہزادوں میں سے نکال لیا
قتلجنہیں کرنا تھا اور اُسے اُس کی دایہ ایکساتھکے سٹور میں چھپا میںجسدیا بستر محفوظوغیرہ رکھے جاتے
تھے۔ اِس طرح وہ بچ گیا۔ بعد3 یوآسمیں ربکو کے میںگھر منتقل کیا گیا جہاں وہ اُس ساتھکے اُن سالوںچھ
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 َسو سپاہیوں پر مقرر افسروں، کاری نامی دستوں

اور محافظوںشاہی میںگھرکےربکو بُلا لیا۔ وہاں اُس قَسمنے کھلا کر اُن باندھا۔عہدسے پھر اُس بادشاہنے
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کے یوآسبیٹے پیشکو کر کے اُنہیں5 ہدایت کی، سبتاگلے” 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 پیچھےکے دروازےکے پر۔ ربآپیوں کے گھر حفاظتکی کریں گے۔ دوسرے7 دو گروہ سبتجو
دنکے ڈیوٹی نہیں کرتے رباُنہیں کے میںگھر آ یوآسکر بادشاہ کی داریپہرا کرنی ہے۔ 8 وہ اُس کے ارد گرد
دائرہ بنا کر اپنے ہتھیاروں پکڑےکو 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 سبوہ اپنے سمیتفوجیوں یہویدع امام
پاسکے آئے۔ بھیوہ آئے ڈیوٹیجو پر تھے اور ابکیجنبھیوہ تھی۔چھٹی امام10 افسروںنے داؤدکو بادشاہ
کے نیزےوہ اور ڈھالیں دیں ربتکابجو کے گھر میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ 11 پھر محافظ ہتھیاروں کو
ہاتھ پکڑےمیں بادشاہ کھڑےگردکے قربانگئے۔ہو گاہ رباور گھرکے درمیانکے اُن کا ربدائرہ گھرکے
کی جنوبی دیوار سے لے کر اُس کی شمالی تکدیوار پھیلا ہوا تھا۔ 12 پھر یہویدع بادشاہ کے یوآسبیٹے کو باہر لایا
اور اُس سرکے پر تاج رکھ کر اُسے قوانین یوآسیوںدی۔دےکتابکی کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اُنہوں نے اُسے مسح
کر تالیاںکے بجائیں اور بلند آواز سے نعرہ لگانے لـگے، بادشاہ” زندہ “!باد

جب13 محافظوں اور باقی لوگوں کا شور تکعتلیاہ پہنچا تو وہ رب کے گھر کے صحن میں اُن پاسکے آئی۔
پہنچوہاں14 کر وہ کیا دیکھتی ہے کہ نیا بادشاہ اُس ستون پاسکے کھڑا جہاںہے بادشاہ رواج مطابقکے کھڑا
ہوتا ہے، اور وہ افسروں اور تُرم بجانے والوں سے گھرا ہوا ہے۔ تمام اُمّت بھی ساتھ کھڑی تُرم بجا بجا کر خوشی
منا رہی ہے۔ رنجشعتلیاہ مارےکے کپڑےاپنے پھاڑ کر چیخ اُٹھی، “!غداریغداری،”

یہویدع15 امام نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر اُن افسروں کو بُلایا جن فوجسپردکے کی تھیگئی اور اُنہیں حکم دیا،
اُسے” باہر لے جائیں، مناسبکیونکہ نہیں کہ رباُسے کے گھر پاسکے مارا جائے۔ اور جو بھی اُس پیچھےکے
آئے اُسے تلوار سے مار “دینا۔

16 وہ عتلیاہ کو پکڑ کر اُس راستے پر لے جسگئے پر چلتے محلگھوڑےہوئے پاسکے پہنچتے ہیں۔ وہاں اُسے
مار دیا گیا۔ 17 پھر یہویدع نے بادشاہ اور قوم کے ساتھ مل ربکر سے عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ ربہم کی قوم
رہیں گے۔ اِس کے علاوہ بادشاہ نے یہویدع کی معرفت قوم سے بھی عہد باندھا۔ 18 اِس کے بعد اُمّت کے تمام
لوگ بعل کے مندر پر پڑےٹوٹ اور اُسے ڈھا دیا۔ اُس کی قربان گاہوں اور بُتوں ٹکڑےٹکڑےکو کر کے اُنہوں
بعلنے پجاریکے متان کو قربان گاہوں کے منے سا ہی مار ڈالا۔
پہرےپرگھرکےرب یہویدع19بعدکےکرنےکھڑےدار َسو فوجیوںَسو پر مقرر نامیکاریافسروں، دستوں،

محل کے محافظوں اور باقی پوری اُمّت کے جلوسہمراہ نکال کر بادشاہ ربکو کے گھر محلسے میں لے گیا۔ وہ
محافظوں دروازےکے سے ہو داخلکر ہوئے۔ بادشاہ تختشاہی پر بیٹھ گیا، اور20 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۔
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12
1 وہ اسرائیل کے بادشاہ یاہو کی حکومت کے ساتویں سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس کی

حکومت تھا۔سال40دورانیہکا اُس ماںکی ِضبیاہ بیرسبع کی ہنے والیر یہویدعتکجب2تھی۔ اُس راہنمائیکی
کرتا یوآستھا وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ توبھی3 اونچی جگہوں کے مندر دُور نہ کئے گئے۔ عوام معمول
مطابقکے وہاں اپنی پیشقربانیاں کرتے اور بخور جلاتے رہے۔

ربیوآس کے گھر مرمتکی کرواتا ہے
یوآسدنایک4 اماموںنے کو لئےکےرب”دیا،حکم مخصوص میںگھرکےربپیسےبھیجتنے لائے جاتے

ہیں سباُن کو جمع کریں، چاہے وہ شماریمردم *ٹیکسکے یا مَنتکسی ضمنکے میں دیئے گئے ہوں، چاہے
رضاکارانہ طور پر ادا کئے ہوں۔گئے یہ5 تمام پیسے اماموں سپردکے جائیں۔کئے اِن آپسے ضرورتبھیجہاںکو
ربہے کے گھر کی دراڑوں مرمتکی کروانی “ہے۔ یوآسلیکن6 حکومتکی کے 23 ویں سال میں اُس نے
دیکھا ربتکابکہ کے دراڑوںکیگھر مرمتکی نہیں ہوئی۔ اُستب7 یہویدعنے اور باقی اماموں کو بُلا کر
پوچھا، ربآپ” کے گھر مرمتکی کیوں نہیں کرا ابرہے؟ آپسے کو اِن پیسوں آپسے کی یاتاپنی ضرور
پوری کرنے اجازتکی نہیں بلـکہ تمام ربپیسے کے گھر مرمتکی کے لئے استعمال کرنے “ہیں۔

امام8 مان گئے ابکہ لوگوںہمسے سے ہدیہ نہیں لیں گے اور اِسکہ کے بدلے ربہمیں کے مرمتکیگھر
نہیں 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 کے جسطرفدہنی میں سے پرستار رب کے گھر کے
صحن میں داخل ہوتے لوگجبتھے۔ اپنے ربجاتہدیہ کے گھر پیشمیں کرتے دروازےتو کی پہرا داری
کرنے والے امام تمام پیسوں ڈالمیںصندوقکو دیتے۔ کبھیجب10 پتا چلتا صندوقکہ بھر گیا ہے تو بادشاہ کا
میرمنشی اور اماِم اعظم آتے اور تمام پیسے گن کر تھیلیوں میں ڈال دیتے تھے۔ 11 پھر یہ گنے ہوئے پیسے اُن ٹھیکے
داروں کو دیئے جاتے جن کے ربسپرد کے گھر مرمتکی کا کام کیا گیا تھا۔ اِن پیسوں سے مرمتوہ کرنے
والے کاری گروں اُجرتکی ادا کرتے تھے۔ اِن میں بڑھئی، عمارت پر کام کرنے والے، راج12 اور پتھر تراشنے
والے شامل تھے۔ اِس کے علاوہ اُنہوں نے یہ پیسے دراڑوں کی مرمت کے لئے درکار لـکڑی اور تراشے ہوئے
پتھروں کے لئے بھی استعمال کئے۔ باقی رباخراجاتجتنے کے گھر بحالکو کرنے کے لئے تھےضروری سبوہ
اِن پیسوں پورےسے کئے گئے۔ لیکن13 اِن جاتہدیہ سے سونے یا چاندی کی چیزیں نہ بنوائی گئیں، نہ چاندی
کے باسن، بتی کترنے کے اوزار، چھڑکاؤ کٹورےکے یا تُرم۔ صرفیہ14 ٹھیکےصرفاور داروں کو دیئے گئے
تاکہ ربوہ مرمتکیگھرکے سکیں۔کر ٹھیکے15 داروں نہحسابسے لیا گروںکاریاُنہیںجبگیا پیسےکو
دینے تھے، کیونکہ وہ قابِل اعتماد تھے۔

محض16 وہ پیسے جو قصور اور گناہ کی قربانیوں کے لئے ملتے ربتھے کے گھر مرمتکی کے لئے استعمال نہ
ہوئے۔ وہ اماموں کا حصہ رہے۔

خراج ملنے پر حزائیل یروشلم کو چھوڑتا ہے
17 اُن دنوں میں شام کے بادشاہ حزائیل جاتنے پر حملہ کر اُسکے پر قبضہ کر لیا۔ اِس بعدکے وہ مُڑ کر یروشلم

طرفکی ھنے بڑ لگا تاکہ اُس پر بھی حملہ کرے۔ یہ18 دیکھ کر یہوداہ کے یوآسبادشاہ نے اُن تمام جاتہدیہ کو
* 12:4 شماریمردم :ٹیکسکے دیکھئے خروج 11 :16 -30
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اکٹھا کیا جو اُس باپکے دادا یہوسفط، یہورام اور یاہ اخز ربنے کے گھر کے لئے مخصوص کئے تھے۔ اُس نے
وہ بھی جمع کئے جو اُس نے ربخود کے گھر کے لئے مخصوص کئے تھے۔ یہ چیزیں سارےاُس سونے ساتھکے
ملا کر ربجو کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں تھا اُس نے سب کچھ حزائیل کو بھیج دیا۔ تب حزائیل
یروشلم کو چھوڑ کر چلا 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 افسروںکے نے اُس سازشخلافکے کر کے اُسے قتل کر جبدیا بیتوہ مِلّو
پاسکے اُس راستے پر تھا جو ِسلّا طرفکی اُتر جاتا تھا۔ قاتلوں21 نامکے یوزبد ِسمعاتبن اور یہوزبد بن شومیر تھے۔
یوآس کو یروشلم کے اُس میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا اَمَصیاہ
تخت نشین ہوا۔

13
اسرائیل کا بادشاہ یہوآخز

1 یہوآخز بن یاہو یہوداہ کے یوآسبادشاہ بن یاہ اخز حکومتکی کے سالویں23 میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔
اُس حکومتکی کا سال17دورانیہ تھا، اور اُس کا الحکومتدار سامریہ رہا۔ اُس2 ربچلنچالکا ناپسندکو
تھا، کیونکہ بھیوہ ُبعام یر نباطبن بُرےکے نمونے پر چلتا رہا۔ اُس نے وہ رکھےجاریگناہ جو کرنے پر ُبعام یر نے
اسرائیل کو اُکسایا تھا۔ اُس بُت پرستی سے وہ کبھی باز نہ آیا۔ اِس3 وجہ ربسے اسرائیل ناراضبہتسے ہوا،
اور وہ شام کے بادشاہ حزائیل اور اُس کے بیٹے بن ہدد وسیلےکے سے اُنہیں بار بار دباتا رہا۔

لیکن4 پھر یہوآخز ربنے غضبکا ٹھنڈا کیا، اُسنےرباور منتیںکی سنیں، اُسےکیونکہ معلوم تھا شامکہ کا
بادشاہ اسرائیل پر کتنا ظلم کر رہا ہے۔ رب5 کسینے بھیجکو جسدیا اُنہیںنے شام کے ظلم سے آزاد کروایا۔
اِس کے بعد وہ پہلے سکونطرحکی ساتھکے اپنے گھروں میں رہ سکتے تھے۔ توبھی6 وہ اُن گناہوں 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 صرفکے 50 گھڑسوار، 10 رتھ اور 10,000 پیادہ سپاہی رہ گئے۔ فوج کا باقی حصہ شام
کے بادشاہ نے تباہ کر دیا تھا۔ اُس اسرائیلینے فوجیوں کچلکو یوںکر اُڑا دیا اناجدُھولطرحجستھا کو ہتے گا
وقت اُڑ جاتی ہے۔

باقی8 جو کچھ یہوآخز حکومتکی کے دوران ہوا، جو کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں شاہاِن’وہ اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ جب9 وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے
سامریہ میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا تختیہوآسبیٹا نشین ہوا۔

اسرائیل کا یہوآسبادشاہ
یہوآس10 بن یہوآخز یہوداہ کے بادشاہ یوآس کی حکومت کے ویں37 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔

یہوآس11 کا چال چلن رب کو ناپسند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر بن نباط نے اسرائیل
کو اُکسایا تھا بلـکہ یہ بُت پرستی جاری رہی۔ باقی12 جو یہوآسکچھ حکومتکی دورانکے ہوا، جو کچھ اُس نے



سلاطِین-۲ 13:13 488 سلاطِین-۲ 14:3

کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہیں۔ اُس میں اُس کی
یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ کے 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 میںحکومتدورِ الیشع شدید بیمار ہو جبگیا۔ وہ مرنے کو تھا تو اسرائیل کا یہوآسبادشاہ اُس

سے ملنے گیا۔ اُس کے جھکاوپر کر روخوبوہ پڑا اور میرےہائے،”چلّایا، میرےباپ، اسرائیلباپ۔ رتھکے
اور اُس “!گھوڑےکے الیشع15 نے اُسے حکم دیا، ایک” کمان اور کچھ تیر لے “آئیں۔ بادشاہ کمان اور تیر الیشع
پاسکے لے آیا۔ 16 پھر الیشع بولا، کمان” کو جب“پکڑیں۔ بادشاہ نے کمان 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، ربیہ” کا فتح دلانے والا تیر ہے، شام پر فتح
کا افیقآپ!تیر پاسکے شام فوجکی مکملکو طور پر تباہ کر دیں “گے۔

18 پھر اُس نے بادشاہ کو حکم دیا، باقیاب” تیروں کو “پکڑیں۔ بادشاہ اُنہیںنے پکڑ لیا۔ پھر الیشع بولا، اِن” کو
زمین پر پٹخ “دیں۔ بادشاہ تیننے مرتبہ تیروں کو زمین پر پٹخ دیا اور پھر رُک گیا۔ یہ19 دیکھ کرمردِ غصےخدا ہو
گیا اور بولا، آپ” تیروںکو کو پانچ یا چھ مرتبہ زمین پر پٹخنا ہئے چا تھا۔ اگر ایسا کرتے تو شام فوجکی شکستکو
دے مکملکر طور پر تباہ کر دیتے۔ آپابلیکن صرفاُسے تین دیںشکستمرتبہ “گے۔

تھوڑی20 دیر کے بعد الیشع فوت ہوا اور اُسے دفن کیا گیا۔ اُن دنوں میں لٹیرےموآبی ہر سال موسِم بہار کے
دوران ملـک میں گھس آتے تھے۔ ایک21 دن کسی کا جنازہ ہو رہا تھا تو اچانک یہ لٹیرے نظر آئے۔ ماتم
کرنے لاشوالے قریبکو کی الیشع کی قبر پھینکمیں بھاگکر لیکنگئے۔ لاشہیجوں الیشع ہڈیوںکی 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 کو اپنی قوم ترسپر آیا۔ اُس

نے اُن پر رحم کیا، کیونکہ اُسے وہ عہد یاد رہا جو اُس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا۔ تکآج وہ
اُنہیں تباہ کرنے یا اپنے حضور خارجسے کرنے کے لئے تیار نہیں ہوا۔

جب24 شام کا بادشاہ فوتحزائیل ہوا تو اُس کا بیٹا بن ہدد تخت 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 یہوآسبار نے
بن ہدد دےشکستکو کر اسرائیلی واپسشہر لے لئے۔

14
یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ

1 اَمَصیاہ یوآسبن اسرائیل کے یہوآسبادشاہ بن یہوآخز دوسرےکے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وقتاُس2
سال25وہ تھا۔کا وہ یروشلم میں رہ حکومتسال29کر اُسرہا۔کرتا یہوعدانماںکی 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
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باپکے داؤد نے کی تھی۔ ہر کام میں وہ یوآسباپاپنے کے نمونے پر چلا، لیکن4 اُس نے بھی اونچی جگہوں
مندروںکے کو دُور نہ کیا۔ تکابلوگعام وہاں قربانیاں چڑھاتے اور بخور جلاتے رہے۔

جوں5 ہی اَمَصیاہ کے پاؤں مضبوطی سے جم گئے اُس نے اُن افسروں کو سزائے موت دی جنہوں باپنے
کو قتل کر دیا تھا۔ لیکن6 اُن کے بیٹوں کو اُس نے زندہ ہنے ر دیا اور یوں شریعتموسوی کے تابع میںجسرہا
رب فرماتا ہے، والدین” کو اُن کے بچوں کے جرائم سببکے سے موتسزائے نہ دی جائے، نہ بچوں کو اُن کے
والدین کے جرائم سببکے سے۔ کسیاگر کو موتسزائے دینی ہو تو اُس گناہ سببکے سے اُسجو خودنے کیا
“ہے۔

7 اَمَصیاہ نے ادومیوں نمککو کی وادی میں شکست دی۔ اُس وقت اُن کے 10,000 فوجی اُس سے لڑنے
آئے جنگتھے۔ دورانکے اُس نے سلع شہر پر قبضہ کر لیا اور اُس کا نام یُقتئیل رکھا۔ یہ نام تکآج رائج ہے۔

اَمَصیاہ اسرائیل کے یہوآسبادشاہ سے لڑتا ہے
اِس8 فتح کے بعد اَمَصیاہ نے اسرائیل کے بادشاہ یہوآس بن یہوآخز کو پیغام بھیجا، آئیں،” دوسرےایکہم

کا مقابلہ “!کریں لیکن9 اسرائیل کے یہوآسبادشاہ جوابنے دیا، لبنان” ایکمیں جھاڑیکانٹےدار نے دیودار
درختایککے باتسے کی، میرے’ بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ لیکن‘باندھو۔ 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 گھر میں رہ کر فتح میں حاصل شہرتہوئی کا مزہ لینے پر
اکتفا مصیبتایسیآپکریں۔ کو دعوتکیوں دیتے ہیں آپجو اور یہوداہ کی تباہی باعثکا بن “جائے؟

لیکن11 اَمَصیاہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا، اِس لئے یہوآس اپنی فوج لے کر یہوداہ پر چڑھ آیا۔ شمسبیت کے
پاس اُس کا یہوداہ کے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اسرائیل12 کی فوج نے یہوداہ کی فوج شکستکو دی، اور
ایکہر اپنے اپنے بھاگگھر گیا۔ اسرائیل13 کے یہوآسبادشاہ نے یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ یوآسبن بن یاہ اخز
کو وہیں شمسبیت میں گرفتار کر لیا۔ پھر وہ یروشلم گیا اور شہر کی فصیل افرائیم نامی دروازے سے کونے کے
تکدروازے گرا اِسدی۔ کیحصے ًلمبائی تھی۔فٹ600تقریبا 14 بھیجتنا چاندیسونا، اور قیمتی ربسامان
کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں 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
باقی15 جو یہوآسکچھ حکومتکی دورانکے ہوا، جو کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں شاہاِن’وہ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہیں۔ اُس میں اُس کی یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ کے جنگساتھ کا

بھیذکر ہے۔ یہوآسجب16 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے سامریہ اسرائیلمیں بادشاہوںکے کی قبر میں
دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا ُبعام یر تختدوم نشین ہوا۔

یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ موتکی
اسرائیل17 کے یہوآسبادشاہ بن یہوآخز موتکی کے بعد یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ یوآسبن مزید سال15 جیتا

رہا۔ 18 باقی جو کچھ اَمَصیاہ کی حکومت کے دوران ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔
ایک19 لوگدن یروشلم میں اُس سازشخلافکے 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 میں کامیاب ہو
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گئے۔ اُس20 گھوڑےلاشکی پر اُٹھا کر یروشلم لائی گئی جہاں اُسے شہر کے اُس حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔

21 یہوداہ کے تمام لوگوں نے اَمَصیاہ کے بیٹے یّاہ *عُز باپکو تختکے پر بٹھا دیا۔ اُس کی عمر 16 سال تھی
جب22 اُس باپکا مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ بادشاہ بننے کے بعد یّاہ عُز ایلاتنے 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 سال41 تھا، اور اُس کا الحکومتدار سامریہ رہا۔ اُس24 کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔
وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے نباطپر کے بیٹے ُبعام یر اّول اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔ ُبعام25 یر دوم حماتلبو
سے لے کر بحـیرۂ تکمُردار اُن تمام علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر سکا پہلےجو اسرائیل تھے۔کے یوں وہ وعدہ پورا ہوا
اسرائیلربجو کے خدا نے اپنے جاتخادم ِحفر کے ہنے ر والے یونسنبی بن امِتّی معرفتکی کیا تھا۔ 26 کیونکہ
رب اسرائیلنے نہایتکی حالتبُری پر دھیان دیا تھا۔ اُسے معلوم تھا کہ ہلاکسببڑےچھوٹے 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۔

باقی28 کچھجو ُبعام یر دوم حکومتکی دورانکے ہوا، اُسکچھجو نے کیا اور جو کامیابیاںجنگی اُسے حاصل
ہوئیں اُن کا ذکر اسرائیلشاہاِن’ کی ‘تاریخ کتابکی میں ہوا اُسہے۔ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے اُسکہ 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 کی حکومت کے ویں27 سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔
2 اُس وقت اُس کی عمر 16 سال تھی، اور وہ یروشلم میں رہ کر 52 سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں یکولیاہ
یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔ 3 باپاپنے اَمَصیاہ کی طرح اُس کا چال ربچلن کو پسند تھا، لیکن4 اونچی جگہوں
کو دُور نہ کیا گیا، اور لوگعام وہاں اپنی قربانیاں چڑھاتے اور بخور جلاتے رہے۔

ایک5 ربدن نے بادشاہ کو دیسزا کہ اُسے لـگکوڑھ گیا۔ یّاہ عُز جیتے جی بیماریاِس سے شفا نہ پا سکا،
اور اُسے علیٰحدہ گھر میں رہنا پڑا۔ اُس کے بیٹے یوتام کو محل پر مقرر کیا گیا، اور وہی اُمّت پر حکومت کرنے لگا۔

باقی6 جو کچھ یّاہ عُز حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی
میں درج ہے۔ جب7 وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختیوتام نشین ہوا۔

اسرائیل کا بادشاہ یاہ زکر
* 14:21 یّاہ :عُز یہاں کئی جگہوں پر عبرانی میں یّاہ عُز کا دوسرا نام یاہ عزر مستعمل ہے۔
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8 یاہ زکر بن ُبعام یر یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز حکومتکی کے ویں38 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کا
بھیالحکومتدار سامریہ تھا، لیکن ماہچھ بعدکے اُس حکومتکی ختم گئی۔ہو 9 باپاپنے دادا طرحکی یاہ زکر
کا چال چلن رببھی کو ناپسند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر بن نباط اسرائیلنے کو اُکسایا
تھا۔ سلّوم10 یبیسبن اُسنے سازشخلافکے کر سباُسےکے کے منے قتلسا کیا۔ پھر وہ اُس کی جگہ بادشاہ
بن گیا۔

11 باقی جو کچھ یاہ زکر کی حکومت کے دوران ہوا اُس کا ذکر شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں کیا گیا
ہے۔

ربیوں12 کا وہ وعدہ پورا ہوا جو اُس نے یاہو سے کیا تھا، تیری” اولاد اسرائیلتکپشتچوتھی حکومتپر
کرتی رہے “گی۔

اسرائیل کا بادشاہ سلّوم
سلّوم13 یبیسبن یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز سالویں39کے میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ وہ سامریہ میں رہ کر

ایکصرف تکماہ تخت پر بیٹھ سکا۔ 14 پھر مناحم بن جادی نے تِرضہ سے آ کر سلّوم کو سامریہ میں قتل کر
دیا۔ اِس کے بعد وہ تختخود پر بیٹھ گیا۔

15 باقی جو کچھ سلّوم حکومتکی کے دوران ہوا اور جو سازشیں اُس نے کیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ
کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔

اُس16 وقت مناحم نے تِرضہ سے آ کر شہر تِفسَح کو اُس کے تمام باشندوں اور گرد و نواح کے علاقے سمیت
تباہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اُس باشندےکے اپنے دروازوں کو کھول کر اُس کے تابع ہو جانے کے لئے تیار نہیں
جوابتھے۔ میں مناحم نے اُن کو مارا اور تمام حاملہ عورتوں پیٹکے چیر ڈالے۔

اسرائیل کا بادشاہ مناحم
یہوداہجادیبنمناحم17 بادشاہکے یّاہ اسرائیلمیںسالویں39کےحکومتکیعُز کا بادشاہ بنا۔ سامریہ

اُس کا دار الحکومت تھا، اور اُس حکومتکی کا دورانیہ 10 سال تھا۔ اُس18 کا چال ربچلن کو ناپسند تھا،
اور وہ زندگی بھر اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر بن نباط اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔

مناحم19-20 کے میںحکومتدورِ اسور کا بادشاہ پُول تِگلتیعنی پِل ملـکایسر سے لڑنے آیا۔ مناحم نے اُسے
34,000 کلو تاکہدیدےچاندیگرام وہ اُس مضبوطحکومتکی میںکرنے تبکرے۔مدد اسور کا بادشاہ
اسرائیل کو چھوڑ کر واپسملـکاپنے چلا گیا۔ چاندی کے یہ پیسے مناحم نے امیر اسرائیلیوں سے جمع کئے۔ ہر
ایک چاندیکو کے ِسکے50 ادا کرنے پڑے۔

21 باقی جو کچھ مناحم کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی
کتاب میں درج ہے۔ وہجب22 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا تختفِقَحیاہ پر بیٹھ گیا۔

اسرائیل کا بادشاہ فِقَحیاہ
23 فِقَحیاہ بن مناحم یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز کے سالویں50 میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ میں رہ کر

اُس حکومتکی کا دورانیہ دو سال تھا۔ 24 فِقَحیاہ کا ربچلنچال کو ناپسند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو
کرنے پر ُبعام یر بن نباط اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔
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ایک25 دن فوج کے اعلٰی افسر فِقَح بن رملیاہ نے اُس سازشخلافکے کی۔ ِجلعاد کے 50 آدمیوں کو اپنے
ساتھ لے اُسکر نے فِقَحیاہ کو سامریہ محلکے بُرجکے میں مار ڈالا۔ وقتاُس دو اَور افسر ارجوببنام اور یہ ار
بھی اُس کی زد میں آ کر مر گئے۔ اِس کے بعد تختفِقَح پر بیٹھ گیا۔

26 باقی جو کچھ فِقَحیاہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی
کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔

اسرائیل کا بادشاہ فِقَح
27 فِقَح بن رملیاہ یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز حکومتکی کے سالویں52 میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ

میں رہ کر وہ حکومتتکسال20 کرتا رہا۔ 28 فِقَح کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا
جو کرنے پر ُبعام یر بن نباط اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔

29 فِقَح کے دورِ حکومت میں اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ذیل کے تمام شہر اُس
قبضےکے میں آ :گئے عِیون، بیتابیل معکہ، قادسیانوح، اور حصور۔ ِجلعاد اور گلیل کے علاقے بھی نفتالی کے
پورے قبائلی سمیتعلاقے اُس گرفتکی 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 موتاُسے گھاٹکے اُتار دیا۔ پھر وہ تختخود
پر بیٹھ گیا۔ یہ یہوداہ کے بادشاہ یوتام بن یّاہ عُز حکومتکی کے سالویں20 میں ہوا۔

باقی31 جو کچھ فِقَح حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ اسرائیلشاہاِن’ کی ‘تاریخ کتابکی
میں درج ہے۔

یہوداہ کا بادشاہ یوتام
32 یّاہ عُز کا بیٹا یوتام اسرائیل کے بادشاہ فِقَح حکومتکی دوسرےکے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 33 وہ

25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر 16 حکومتسال کرتا رہا۔ اُس 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۔

باقی36 جو کچھ یوتام حکومتکی دورانکے 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 کے اُس حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختآخز پر بیٹھ گیا۔

16
یہوداہ کا بادشاہ آخز

1 آخز بن یوتام اسرائیل کے بادشاہ فِقَح بن رملیاہ حکومتکی میںسالویں17کے یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ اُس2
وقت آخز 20 سال کا تھا، اور وہ یروشلم میں رہ کر 16 حکومتسال کرتا رہا۔ وہ باپاپنے داؤد کے نمونے پر نہ
چلا بلـکہ وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو ناپسند تھا۔ 3 کیونکہ اُس اسرائیلنے بادشاہوںکے کا چلنچال اپنایا، یہاں
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تک کہ اُس نے اپنے بیٹے کو قربانی کے طور پر جلا دیا۔ یوں وہ اُن قوموں کے گھنونے رسم و رواج ادا کرنے لگا
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 میں

اُنہوںآئے۔گھس نے شہر کا محاصرہ تو کیا لیکن اُس پر قبضہ میںکرنے ناکام رہے۔ 6 اُن دنوںہی میں رضین نے
ایلات پر دوبارہ قبضہ کر کے شام کا حصہ بنا لیا۔ یہوداہ لوگوںکے کو وہاں نکالسے کر اُس وہاںنے ادومیوں
کو بسا دیا۔ یہ ادومی تکآج وہاں آباد ہیں۔

7 آخز نے قاصدوںاپنے اسورکو تِگلتبادشاہکے پِل ایسر بھیجپاسکے کر اُسے اطلاع آپمَیں”دی، خادمکا
اور بیٹا ہوں۔ مہربانی کر آئیںکے اور مجھے شام اور اسرائیل بادشاہوںکے بچائیںسے مجھجو پر حملہ کر “ہیں۔رہے
ساتھ8 ساتھ آخز نے چاندیوہ اور سونا جمع کیا ربجو کے گھر اور شاہی محل خزانوںکے میں تھا اور اُسے تحفے
کے طور پر اسور کے بادشاہ بھیجکو دیا۔ تِگلت9 پِل ایسر راضی ہو گیا۔ اُس دمشقنے پر حملہ کر کے شہر پر قبضہ
کر لیا اور اُس باشندوںکے کو گرفتار کر کے قیر کو لے گیا۔ رضین کو اُس قتلنے کر دیا۔

ربآخز کے گھر کی بےحرمتی کرتا ہے
10 آخز بادشاہ اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر سے ملنے کے لئے دمشق گیا۔ ایکوہاں قربان گاہ جستھی کا

نمونہ آخز نے بنا کر یاہ اُور امام کو بھیج دیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے ڈیزائن کی تمام تفصیلات بھی یروشلم بھیج دیں۔
یاہجب11 اُور ہدایاتکو ملیں تو اُس نے اُن ہی مطابقکے یروشلم ایکمیں قربان گاہ بنائی۔ آخز دمشقکے سے
واپس آنے پہلےسے پہلے اُسے تیار کر لیا گیا۔

جب12 واپسبادشاہ آیا تو اُس نے نئی قربان گاہ کا معائنہ کیا۔ پھر اُس کی سیڑھی پر چڑھ کر اُس13 نے خود
قربانیاں اُس پیشپر کیں۔ بھسم 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 تکابدرمیانکے پیتل کی پرانی قربان گاہ ابتھی۔ آخز نے اُسے اُٹھا کر
رب کے گھر کے منے سا منتقلسے کر کے نئی قربان گاہ پیچھےکے یعنی شمال طرفکی رکھوا دیا۔ 15 یاہ اُور امام
کو اُس نے حکم دیا، اب” آپسے 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
میرےصرفگاہ ذاتی استعمال کے لئے ہو مجھےجبگی الله سے یافتکچھ در کرنا ہو “گا۔ 16 یاہ اُور امام نے
ویسا ہی کیا جیسا بادشاہ نے اُسے حکم دیا۔

لیکن17 آخز رببادشاہ کے میںگھر مزید تبدیلیاں بھی لایا۔ ہتھ یوں گاڑ فریموںجنکے پر باسن رکھے جاتے
تھے اُنہیں توڑ کر اُس نے باسنوں کو دُور کر دیا۔ اِس کے علاوہ اُس نے ‘سمندر’ حوضبڑےنامی کو پیتل کے
اُن بَیلوں سے اُتار دیا جن پر وہ شروع سے پڑا تھا اور اُسے پتھر چبوترےایککے پر رکھوا دیا۔ اُس18 نے اسور کے
بادشاہ خوشکو رکھنے کے لئے ایک اَور کام بھی کیا۔ اُس ربنے کے گھر سے وہ چبوترا دُور کر جسدیا پر
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بادشاہ تختکا رکھا جاتا تھا اور وہ دروازہ بند کر دیا جو رببادشاہ کے گھر میں داخل ہونے کے لئے استعمال
کرتا تھا۔

باقی19 جو کچھ آخز حکومتکی کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی
میں درج ہے۔ جب20 وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختِحزقیاہ نشین ہوا۔

17
اسرائیل آخریکا بادشاہ ہوسیع

ہوسیع1 بن ایلہ یہوداہ کے بادشاہ آخز حکومتکی کے سالویں12 میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ اُس
کا الحکومتدار رہا، اور اُس حکومتکی کا سال9دورانیہ تھا۔ ہوسیع2 کا ربچلنچال 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۔ مانشکستہوسیع اُسکر تابعکے ہو گیا۔ اُسے
اسور خراجکو ادا کرنا پڑا۔ لیکن4 سالچند بعدکے سرکشوہ ہو گیا۔ اُس خراجنے کا سالانہ سلسلہ بند کر کے
اپنے سفیروں کو مصر کے بادشاہ سو پاسکے بھیجا تاکہ اُس سے مدد حاصل جبکرے۔ اسور کے بادشاہ کو
پتا چلا تو اُس نے اُسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔

سامریہ کا انجام
ملـکپورےسلمنسر5 میں سے گزر کر پہنچتکسامریہ گیا۔ تین تکسال اُسے شہر کا محاصرہ کرنا پڑا، لیکن6

آخرکار وہ ہوسیع حکومتکی کے نویں سال کامیابمیں ہوا اور شہر پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کو جلاوطن کر
دیا۔ اُنہیں اسور لا کر اُس نے کچھ خلح کے علاقے میں، کچھ جوزان کے یائے در خابور کنارےکے پر اور کچھ
مادیوں شہروںکے میں بسائے۔

اِسکچھسبیہ7 لئے ہوا اسرائیلیوںکہ ربنے اپنے خدا کا گناہ کیا تھا، حالانکہ مصریاُنہیںوہ بادشاہ فرعون
قبضےکے سے رِہا کر مصرکے نکالسے لایا تھا۔ وہ دیگر معبودوں کی پوجا کرتے 8 اور اُن قوموں رسمکے رواجو
کی پیروی کرتے جن کو رب نے اُن کے آگے سے نکال دیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اُن رسموں سے بھی لپٹے رہے جو
اسرائیل کے بادشاہوں نے شروع کی تھیں۔ اسرائیلیوں9 ربکو اپنے خدا بہتخلافکے ترکیبیں سوجھیں جو
ٹھیک نہیں لےسےچوکیچھوٹیسےسبتھیں۔ بڑےکر بڑےسے قلعہ بند اُنہوںتکشہر نے اپنے تمام شہروں کی
اونچی جگہوں پر مندر بنائے۔ 10 پہاڑیہر 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 کی طرح ربجنہیں نے اُن کے آگے سے نکال 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 میرےآؤ۔ احکام اور قواعد کے تابع رہو۔ اُس شریعتپوری پیرویکی کرو جو مَیں نے
باپتمہارے دادا کو اپنے خادموں یعنی نبیوں کے وسیلے دیدےسے “تھی۔
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لیکن14 وہ سننے لئےکے تیار تھےنہیں بلـکہ باپاپنے دادا طرحکی اَڑ گئے، کیونکہ رببھیوہ اپنے خدا پر بھروسا
نہیں کرتے تھے۔ اُنہوں15 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 ربحالانکہ نے اِس سے منع کیا تھا۔
رب16 اپنے خدا تمامکے احکام کو مسترد کر اُنہوںکے نے اپنے لئے بچھڑوں کے ڈھالمجسمےدو لئے یسیرتاور
دیوی کا کھمبا کھڑا کر دیا۔ وہ سورج، چاند بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کے منے جھکسا گئے اور بعل دیوتا کی
پرستش لـگے۔کرنے 17 اپنے بیٹے بیٹیوں اُنہوںکو نے اپنے بُتوں کے لئے قربان کر دیا۔جلاکے نجومیوں سے مشورہ
لینا اور جادوگری کرنا عام ہو غرضگیا۔ اُنہوں نے آپاپنے بدیکو کے ہاتھ میں بیچ کر ایسا کام کیا ربجو کو
ناپسند تھا اور جو اُسے غصہ دلاتا رہا۔

ربتب18 غضبکا اسرائیل پر نازل ہوا، اور اُس نے اُنہیں اپنے حضور سے خارج کر صرفدیا۔ یہوداہ کا
ملـکقبیلہ میں باقی رہ گیا۔

لیکن19 یہوداہ کے افراد بھی رب اپنے خدا کے احکام کے تابع ہنے ر کے لئے تیار نہیں تھے۔ وہ بھی بُرےاُن
رسم و رواج پیرویکی کرتے رہے اسرائیلجو نے شروع کئے تھے۔ 20 ربپھر پورینے پوریکی قوم کو رد کر
دیا۔ تنگاُنہیں کر کے وہ اُنہیں لٹیروں کے حوالے کرتا رہا، ایکاور دن اُس اُنہیںنے بھی اپنے خارجسےحضور
کر دیا۔

رب21 نے خود اسرائیل کے شمالی قبیلوں کو داؤد کے گھرانے الـگسے کر دیا تھا، اور اُنہوں نے ُبعام یر بن
نباط کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ لیکن ُبعام یر اسرائیلنے ایککو سنگین گناہ کرنے پر اُکسا پیرویکیربکر 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 خارجسے کر دیا، اور دشمن اُنہیں قیدی بنا کر اسور لے گیا جہاں وہ تکآج زندگی گزارتے ہیں۔

سامریہ میں اجنبی قوموں کو آباد کیا جاتا ہے
24 اسور کے بادشاہ نے بابل، کوتہ، عَوّا، حمات اور ِسفروائم سے لوگوں کو اسرائیل میں لا کر سامریہ کے

اسرائیلیوں سے خالی کئے گئے شہروں میں بسا دیا۔ لوگیہ سامریہ پر قبضہ کر کے اُس کے شہروں میں بسنے لـگے۔
لیکن25 وقتآتے ربوہ پرستشکی نہیں کرتے تھے، اِس لئے رب نے اُن کے درمیان ببر شیر بھیج دیئے جنہوں
نے ایککئی کو پھاڑ ڈالا۔

26 اسور کے بادشاہ کو دیاطلاع گئی، لوگوںجن” آپکو جلاوطننے کر کے سامریہ شہروںکے میں بسا
دیا ہے وہ نہیں جانتے کہ ملـکاُس کا دیوتا باتوںکنکن کا تقاضا کرتا نتیجےہے۔ میں اُس نے اُن کے درمیان
ببر شیر بھیج دیئے ہیں جو اُنہیں پھاڑ رہے ہیں۔ اور وجہ یہی ہے کہ وہ اُس کی صحیح پوجا کرنے واقفسے نہیں
“ہیں۔ 27 یہ سن کر اسور کے بادشاہ نے حکم دیا، سامریہ” سے یہاں لائے گئے اماموں میں ایکسے کو چن لو
جو اپنے لوٹوطن کر وہاں دوبارہ آباد ہو جائے اور لوگوں کو سکھائے ملـکاُسکہ کا دیوتا اپنی پوجا کے لئے
باتوںکنکن کا تقاضا کرتا “ہے۔

ایکتب28 امام جلاوطنی واپسسے بیتآیا۔ ایل میں آباد ہو کر اُس نے نئے باشندوں کو سکھایا ربکہ کی
طرحکسعبادتمناسب کی جاتی ہے۔ لیکن29 ساتھ ساتھ وہ اپنے ذاتی دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتے رہے۔ شہر
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بہ شہر ہر قوم نے اپنے اپنے بُت بنا کر اُن تمام اونچی کھڑےمیںمندروںکےجگہوں کئے سامریہجو لوگوںکے نے
چھوڑےبنا تھے۔ بابل30 کے باشندوں بناتُسکاتنے کے بُت، کوتہ کے لوگوں نے نیرگل کے حماتمجسمے،
والوں نے اسیما کے بُت 31 اور عَوّا کے لوگوں نے نبحاز اور ترتاق کے کھڑےمجسمے کئے۔ ِسفروائم باشندےکے
اپنے بچوں کو اپنے ـِکدیوتاؤں ل ادرمَّ ـِکاور ل عنمَّ کے لئے قربان کر کے جلا دیتے تھے۔ ربسبغرض32 کی
پرستش 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 رواجوںکے عبادتمطابقکے بھی تھےکرتے میںجن اُنہیںسے یہاں لایا گیا
تھا۔

34 یہ سلسلہ تکآج جاری ہے۔ سامریہ باشندےکے اپنے اُن پرانے رواجوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں
ربصرفاور پرستشکی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اُس ہدایاتکی اور احکام کی پروا نہیں کرتے اور
اُس شریعت کی پیروی نہیں کرتے ربجو یعقوبنے کی اولاد کو دی 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 عبادتکی مت !کرنا اُن کے منے جھکسا کر اُن کی متخدمت کرنا، نہ اُنہیں
پیشقربانیاں کرنا۔ پرستشکیربصرف36 کرو قدرتبڑیجو اور عظیم کام دکھا تمہیںکر مصر نکالسے لایا۔
اُسیصرف کے منے جھکسا اُسیصرفجاؤ، کو اپنی پیشقربانیاں کرو۔ لازم37 ہے کہ تم دھیان سے اُن تمام
ہدایات، احکام اور قواعد کی پیروی کرو جو مَیں تمہارےنے لئے قلم بند کر دیئے ہیں۔ کسی اَور دیوتا کی پوجا
مت کرنا۔ 38 وہ عہد مت بھولنا جو مَیں تمہارےنے ساتھ باندھ لیا ہے، اور دیگر معبودوں پرستشکی نہ کرو۔
صرف39 ربصرفاور اپنے خدا عبادتکی کرو۔ وہی تمہارےتمہیں تمام دشمنوں کے ہاتھ سے بچا لے “گا۔

لوگلیکن40 یہ سننے کے لئے تیار نہیں تھے بلـکہ اپنے پرانے رسم و رواج ساتھکے لپٹے رہے۔ ربچنانچہ41 کی
عبادت ساتھکے ہی سامریہ کے باشندےنئے اپنے بُتوں کی پوجا تکآجرہے۔کرتے 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۔ اُس2
وقت اُس کی عمر 25 سال تھی، اور وہ یروشلم میں رہ کر 29 حکومتسال کرتا رہا۔ اُس کی ماں ابی بنت یاہ زکر
تھی۔ 3 باپاپنے داؤد کی طرح اُس نے ایسا کام کیا ربجو کو پسند تھا۔ اُس4 نے اونچی جگہوں کے مندروں
کو گرا دیا، پتھر کے اُن ستونوں ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا جن کی پوجا کی جاتی تھی یسیرتاور دیوی کے کھمبوں
کاٹکو ڈالا۔ پیتل کا سانپجو موسٰی نے بنایا تھا اُسے بھی بادشاہ ٹکڑےٹکڑےنے کر دیا، کیونکہ اسرائیلی اُن
تکایام اُس کے منے سا بخور جلانے آتے تھے۔ نخُشتانسانپ) کہلاتا (تھا۔

5 ِحزقیاہ رب اسرائیل کے خدا پر بھروسا رکھتا تھا۔ یہوداہ میں نہ اِس سے پہلے اور نہ اِس کے بعد ایسا بادشاہ
ہوا۔ 6 ربوہ ساتھکے لپٹا رہا اور اُس پیرویکی کرنے بھیکبھیسے باز نہ آیا۔ وہ اُن احکام پر عمل کرتا رہا جو
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رب نے موسٰی کو دیئے تھے۔ اِس7 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 بڑےکر 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 کی حکومت کے ساتویں سال میں

اسور کے بادشاہ سلمنسر اسرائیلنے پر حملہ کیا۔ سامریہ شہر کا محاصرہ کر کے 10 وہ تین سال کے بعد اُس پر قبضہ
کامیابمیںکرنے ہوا۔ یہ ِحزقیاہ سالچھٹےکےحکومتکی اسرائیلاور بادشاہکے ہوسیع نویںکےحکومتکی
سال میں ہوا۔ 11 اسور کے بادشاہ نے اسرائیلیوں کو جلاوطن کر کے خلحکچھ کے علاقے میں، کچھ جوزان کے
یائے در خابور کنارےکے پر اور کچھ مادیوں شہروںکے میں بسائے۔

12 سبیہ کچھ اِس لئے ہوا کہ ربوہ اپنے خدا کے تابع نہ رہے بلـکہ اُس کے اُن کے ساتھ بندھے ہوئے عہد
کو توڑ کر اُن تمام احکام 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۔ جب14 اسور کا لـکیسبادشاہ پاسآسکے پہنچا تو یہوداہ کے بادشاہ
ِحزقیاہ اُسےنے اطلاع مجھ”دی، غلطیسے ہوئی مجھےہے۔ دیںچھوڑ تو آپبھیکچھجو مجھ کریںطلبسے گے
آپمَیں کو ادا کروں “گا۔
سنحیربتب ِحزقیاہنے چاندیسے ًکے 10,000تقریبا کلو گرام اور سونے ًکے 1,000تقریبا کلو مانگگرام

ِحزقیاہ15لیا۔ اُسےنے سونے16تھی۔پڑیمیںخزانوںکےمحلشاہیاورگھرکےربجودیدےچاندیتماموہ
کا تقاضا پورا کرنے کے لئے اُس ربنے کے گھر کے دروازوں 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 سےسباپنے اعلٰی افسروں فوجبڑیکو لـکیسساتھکے سے
یروشلم کو بھیجا اُن) کی اپنی زبان میں افسروں کے عُہدوں کے نام ترتان، ساریسرب اور ربشاقی ۔(تھے یروشلم
پہنچ کر وہ اُس نالے پاسکے رُک گئے جو پانی کو اوپر تکتالابوالے پہنچاتا ہے تالابیہ) اُس راستے پر ہے
دھوبیوںجو تکگھاٹکے لے جاتا ۔(ہے 18 اِن اسوریتین افسروں دیاطلاعنے کہ بادشاہ ہم سے ملنے آئے،
لیکن ِحزقیاہ نے محل کے انچارج اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، میرمنشی شبناہ اور خاصمشیرِ یوآخ بن آسف کو اُن پاسکے
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 طاقت کے برابر ہے۔ یہ باتکیسی ہے؟ کستم پر اعتماد کر رہے ہو کہ مجھ سرکشسے ہو
گئے ہو؟ 21 کیا تم مصر پر بھروسا کرتے ہو؟ وہ تو ٹوٹا ہوا سرکنڈا ہی ہے۔ بھیجو اُس ٹیکپر لگائے اُس کا ہاتھ
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وہ چیر کر زخمی دےکر گا۔ یہی کچھ سباُن کے ساتھ ہو جائے گا جو مصر کے بادشاہ فرعون پر بھروسا !کریں
شاید22 تم کہو، ربہم’ اپنے خدا پر توکل کرتے لیکن‘ہیں۔ طرحکسیہ ہو سکتا ہے؟ ِحزقیاہ نے تو اُس کی
بےحرمتی کی ہے۔ کیونکہ اُس اونچینے جگہوں مندروںکے اور قربان گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ اور یروشلم سے
کہا ہے صرفکہ یروشلم کی قربان گاہ کے منے پرستشسا کریں۔

23 میرےآؤ، آقا اسور کے بادشاہ سے سودا کرو۔ مَیں تمہیں گھوڑے2,000 دوں گا بشرطیکہ تم اُن کے لئے
سوار مہیا کر لیکنسکو۔ پاستمہارےافسوس، اِتنے گھڑسوار ہیں ہی !نہیں 24 میرےتم آقا اسور کے بادشاہ کے
سب سے چھوٹے افسر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مصر کے رتھوں پر بھروسا رکھنے کا کیا فائدہ؟ شاید25 تم
سمجھتے ہو ربمَیںکہ مرضیکی کے بغیر ہی اِس جگہ پر حملہ کرنے آیا ہوں کچھسبتاکہ برباد لیکنکروں۔ ایسا
ہرگز نہیں رب!ہے نے مجھےخود کہا کہ ملـکاِس پر دھاوا بول کر اِسے تباہ کر “دے۔

یہ26 سن کر اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، شبناہ اور یوآخ ربشاقینے کی تقریر میں دےدخل کر کہا، براہِ” کرم اَرامی زبان
میں اپنے خادموں کے ساتھ گفتگو کیجئے، کیونکہ ہم یہ اچھی طرح بول لیتے ہیں۔ عبرانی زبان استعمال نہ کریں،
ورنہ شہر فصیلکی آپلوگکھڑےپر کی باتیں سن لیں “گے۔ لیکن27 ربشاقی جوابنے دیا، کیا” تم سمجھتے ہو
مالـکمیرےکہ نے یہ پیغام صرف تمہیں مالـکتمہارےاور کو بھیجا ہے؟ ہرگز !نہیں وہ ہتے چا ہیں کہ تمام
لوگ یہ باتیں سن لیں۔ کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح 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 بادشاہ29 فرماتے ہیں کہ ِحزقیاہ تمہیں دھوکا نہ میرےتمہیںوہدے۔ ہاتھ سے بچا
نہیں سکتا۔ بےشک30 وہ تمہیں تسلی دلانے کوششکی کر کے کہتا ہے، رب’ ہمیں ضرور دےچھٹکارا گا،
یہ شہر اسوریبھیکبھی بادشاہ قبضےکے میں نہیں آئے لیکن‘گا۔ اِس قسم کی باتوں سے تسلی 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 تم میں سے ایکہر انگور کی اپنی بیل اور انجـیر کے اپنے درخت کا پھل
کھائے گا اور حوضاپنے کا پانی پیئے گا۔ 32 پھر کچھ دیر بعدکے مَیں ایکتمہیں ملـکایسے میں جاؤںلے گا جو
تمہارے ملـکاپنے کی مانند ہو گا۔ اُس میں بھی اناج، نئی َمے، روٹی اور انگور کے باغ، زیتون درختکے اور
شہد ہے۔ موتغرض، کی راہ اختیار نہ کرنا بلـکہ زندگی کی راہ۔ ِحزقیاہ متکی جبسننا۔ 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؟ 35 نہیں، بھیکوئی دیوتا ملـکاپنا مجھ سے بچا نہ سکا۔ تو
ربپھر یروشلم طرحکسکو مجھ سے بچائے “گا؟

فصیل36 پر لوگکھڑے خاموش رہے۔ اُنہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ
جواب لفظایکمیں بھی نہ کہیں۔ 37 پھر محل انچارجکا اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، میرمنشی شبناہ اور یوآخخاصمشیرِ بن
رنجشآسف مارےکے اپنے لباس پھاڑ کر ِحزقیاہ پاسکے واپس گئے۔ دربار میں پہنچ کر اُنہوں نے بادشاہ کو
کچھسب کہہ سنایا جو ربشاقی نے اُنہیں کہا تھا۔
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19
رب ِحزقیاہ کو تسلی دیتا ہے

1 یہ باتیں سن کر ِحزقیاہ نے پھاڑےکپڑےاپنے ٹاٹاور کا لباسماتمی پہن ربکر کے گھر میں گیا۔ ساتھ2
ساتھ اُس محلنے انچارجکے اِلیاقیم، میرمنشی شبناہ اور اماموں بزرگوںکے آموصکو کے بیٹے یسعیاہ نبی پاسکے
بھیجا۔ ٹاٹسب کے لباسماتمی پہنے ہوئے تھے۔ نبی3 پاسکے پہنچ کر اُنہوں نے ِحزقیاہ کا پیغام سنایا، آج” ہم
مصیبتبڑی میں ہیں۔ سزا کے اِس دن یوں اسور سختہمارینے بےعزتی کی ہے۔ ہمارا حال دردِ زہ میں مبتلا
اُس عورت کا سا جسہے پیٹکے سے بچہ نکلنے کو ہے، لیکن جو اِس لئے نہیں نکل سکتا کہ ماں کی طاقت
جاتی ہے۔رہی لیکن4 آپربشاید کے خدا ربشاقینے کی وہ تمام باتیں ہوںسنی اُسجو کے آقا اسور بادشاہکے
نے زندہ خدا توہینکی میں بھیجی ہیں۔ ہو سکتا آپربہے کا اُسخدا باتیںکی سن کر اُسے سزا براہِدے۔ کرم
ہمارے لئے تکابجو بچے ہوئے ہیں دعا “کریں۔

ِحزقیاہجب5 افسروںکے نے یسعیاہ کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا 6 تو نبی جوابنے دیا، اپنے” آقا کو بتا دینا کہ
رب فرماتا ہے، اُن’ دھمکیوں متخوفسے کھا اسوریجو بادشاہ کے ملازموں میرینے اہانت کر دیکے
ہیں۔ 7 دیکھ، مَیں اُس کا ارادہ بدل دوں گا۔ وہ افواہ سن کر مضطرباِتنا ہو جائے گا کہ اپنے واپسملـکہی
چلا جائے گا۔ وہاں مَیں اُسے تلوار سے مروا دوں “۔‘گا

سنحیرب کی دھمکیاں اور ِحزقیاہ کی دعا
ربشاقی8 یروشلم کو چھوڑ کر اسور کے بادشاہ واپسپاسکے چلا گیا جو لـکیسوقتاُس سے روانہ ہو کر لِبناہ

پر چڑھائی کر رہا تھا۔
9 سنحیربپھر کو اطلاع ملی، ایتھوپیا” کا بادشاہ آپتِرہاقہ سے لڑنے آ رہا تب“ہے۔ اُس نے اپنے قاصدوں

کو دوبارہ یروشلم بھیج دیا تاکہ ِحزقیاہ کو پیغام پہنچائیں، 10 جس” دیوتا پر تم بھروسا رکھتے ہو اُس سے فریب نہ
وہجبکھاؤ کہتا کہہے یروشلم اسوریکبھی بادشاہ قبضےکے میں نہیں آئے گا۔ 11 تم تو چکےسن ہو کہ اسور
کے بادشاہوں نے جہاں بھی گئے کیا کچھ کیا ہے۔ ملـکہر کو اُنہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ تو پھر تم
طرحکس 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 باپمیرےجبسکا دادا نے اُنہیں تباہ کیا۔
دھیان13 ابدو، حمات، ارفاد، ِسفروائم شہر، ہینع اور عِوّا کے بادشاہ کہاں “ہیں؟

خط14 ملنے پر ِحزقیاہ نے اُسے پڑھ لیا اور پھر رب کے گھر کے صحن میں گیا۔ خط ربکو کے منے سا بچھا کر
اُس15 ربنے سے دعا کی،

اسرائیلرباے” کے خدا جو کروبی فرشتوں کے تختدرمیان نشین ہے، تُو اکیلا ہی دنیا کے ممالـکتمام کا
تُوہے۔خدا آسماننےہی زمینو خلقکو کیا !سنمیریرب،اے16ہے۔ اپنی کھولآنکھیں سنحیرب!دیکھکر
کی اُن باتوں پر اُسجودےدھیان اِسنے مقصد پہنچائیتکہمسے ہیں کہ زندہ اہانتکیخدا کرے۔ اے17
رب، باتیہ سچ ہے اسوریکہ بادشاہوں نے اِن قوموں کو اُن سمیتملـکوںکے تباہ کر دیا ہے۔ 18 وہ تو اُن کے
بُتوں آگکو پھینکمیں کر بھسم کر سکتے تھے، کیونکہ وہ زندہ نہیں انسانصرفبلـکہ ہاتھوںکے سے بنے ہوئے
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لـکڑی اور پتھر کے بُت تھے۔ ہمارےرباے19 ابخدا، مَیں تجھ التماسسے کرتا ہوں کہ ہمیں اسوری بادشاہ
کے ہاتھ سے بچا تاکہ دنیا کے ممالـکتمام جان لیں کہ اےتُو رب، واحد خدا “ہے۔

اسوری کی لعن طعن پر الله جوابکا
20 پھر یسعیاہ آموصبن نے ِحزقیاہ کو پیغام بھیجا، اسرائیلرب” کا خدا فرماتا ہے کہ مَیں اسورینے بادشاہ

سنحیرب بارےکے میں تیری دعا سنی ہے۔ رباب21 کا اُس خلافکے فرمان سن،
کنواری صیون بیٹی تجھے حقیر جانتی ہاںہے، یروشلم بیٹی اپنا سر ہلا ہلا حقارتکر آمیز نظر تیرےسے پیچھے

دیکھتی ہے۔ 22 کیا تُو نہیں جانتا کسکہ کو گالیاں دیں کساور اہانتکی کی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ تُو
کسنے خلافکے آواز بلند کی طرفکیجسہے؟ تُو غرور کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ اسرائیل قدوسکا
!ہے

23 اپنے قاصدوں کے یعے ذر تُو نے رب کی اہانت کی ہے۔ تُو ڈینگیں مار کر کہتا ہے، مَیں’ اپنے بےشمار
رتھوں پہاڑوںسے چوٹیوںکی اور لبنان کی چڑھتکانتہا گیا ہوں۔ مَیں دیودار بڑےبڑےکے اور جونیپر بہترینکے
درختوں کاٹکو لبنانکر دُورترینکے کونوں اُستک، سےسبکے پہنچتکجنگلگھنے گیا 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 نہیںنے سنا بڑیکہ دیر مَیںسے مقررکچھسبیہنے کیا؟ قدیم میںزمانے مَیںہی
نے اِس کا منصوبہ باندھ لیا، اور اب مَیں اِسے وجود میں لایا۔ میری مرضی تھی کہ تُو قلعہ بند شہروں خاککو
میں ملا کر پتھر کے ڈھیروں میں بدل دے۔ اِسی26 لئے اُن کے باشندوں طاقتکی جاتی رہی، وہ گھبرائے اور
شرمندہ ہوئے۔ کمزورطرحکیگھاسوہ چھتتھے، پر اُگنے والی اُس یالی ہر مانندکی تھوڑیجو دیر کے لئے پھلتی
پھولتی تو لیکنہے، لُو ایکوقتچلتے دم مُرجھا جاتی ہے۔ مَیں27 تو تجھ واقفخوبسے ہوں۔ مجھے معلوم ہے
کہ تُو کہاں ٹھہرا ہوا ہے، اور تیرا آنا جانا مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ مجھے پتا ہے کہ خلافمیرےتُو طیشکتنے
میں 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 جسگا پر سے تُو یہاں آ پہنچا ہے۔

اے29 ِحزقیاہ، مَیں اِس نشان سے تجھے تسلی دلاؤں گا کہ اِس سال اور آنے والے سال تم وہ کچھ کھاؤ گے
کھیتوںجو میں خود بخود اُگے گا۔ تیسرےلیکن سال تم بیج بو کر فصلیں کاٹو گے اور انگور کے باغ لگا کر اُن کا
پھل کھاؤ گے۔ 30 یہوداہ بچےکے ایکباشندےہوئے بار پھر جڑ پکڑ پھلکر لائیں گے۔ 31 کیونکہ یروشلم سے قوم
کا بقیہ نکل آئے گا، اور کوہِ صیون کا بچا کھچا حصہ ملـکدوبارہ میں پھیل جائے الافواجربگا۔ غیرتکی
یہ کچھ دےسرانجام گی۔

اسوریتکجہاں32 بادشاہ کا تعلق ربہے فرماتا ہے کہ وہ اِس شہر میں داخل نہیں ہو گا۔ ایکوہ تکتیر
اُس میں نہیں چلائے گا۔ نہ وہ ڈھال لے کر اُس پر کرےحملہ گا، نہ شہر کی فصیل کے ساتھ مٹی کا ڈھیر لگائے
گا۔ راستےجس33 بادشاہسے یہاں اُسیآیا راستے پر سے وہ واپسملـکاپنے چلا اِسگا۔جائے شہر میں وہ گھسنے
نہیں پائے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 34 کیونکہ مَیں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر اِس شہر کا دفاع کر کے
اِسے بچاؤں “گا۔

ربراتاُسی35 کا فرشتہ نکل آیا اسوریاور لشکرگاہ میں سے گزر فوجیوں1,85,000کر کو مار جبڈالا۔
لوگ سویرےصبح اُٹھے تو طرفچاروں لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔
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36 یہ دیکھ سنحیربکر اپنے خیمے اُکھاڑ کر واپسملـکاپنے چلا گیا۔ نینوہ شہر پہنچ کر وہ وہاں ٹھہر گیا۔
وہجبدنایک37 اپنے نِسروکدیوتا مندرکے میں پوجا کر رہا تھا تو اُس ـِکبیٹوںکے ل ادرمَّ اور شراضر اُسےنے
تلوار قتلسے کر دیا اور فرار ہو کر ملـِک اراراط میں پناہ لی۔ پھر اُس کا بیٹا تختاسرحدون نشین ہوا۔

20
الله ِحزقیاہ کو شفا دیتا ہے

1 اُن دنوں میں ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا کہ مرنے نوبتکی آ آموصپہنچی۔ 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۔

یہ2 سن کر ِحزقیاہ نے اپنا منہ دیوار طرفکی پھیر کر دعا کی، یادرب،اے”3 کر وفاداریمَیںکہ خلوصاور
دلی تیرےسے منے سا چلتا رہا ہوں، مَیںکہ وہ کچھ کرتا آیا ہوں تجھےجو 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 آنسو دیکھے ہیں۔ مَیں تجھے دوںشفا پرسوںگا۔ تُو ربدوبارہ میںگھرکے گا۔جائے مَیں6
تیری زندگی سال15میں کا اضافہ کروں گا۔ ساتھ ساتھ مَیں تجھے اور اِس شہر کو اسور کے بادشاہ سے بچا لوں گا۔
مَیں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر شہر کا دفاع کروں “۔‘گا

7 پھر یسعیاہ نے حکم دیا، انجـیر” کی ٹکی لا کر بادشاہ کے ناسور پر باندھ جب“!دو ایسا کیا گیا تو ِحزقیاہ کو شفا
ملی۔ پہلے8 ِحزقیاہ نے یسعیاہ سے پوچھا تھا، رب” مجھے کون سا دےنشان جسگا سے مجھے یقین آئے کہ وہ
مجھے دےشفا گا اور کہ مَیں پرسوں ربدوبارہ کے گھر عبادتکی شریکمیں ہوں “گا؟ 9 یسعیاہ جوابنے
دیا، گھڑیدھوپرب” کا دسسایہ درجے کرےآگے گا دسیا درجے پیچھے۔ اِس جانآپسے 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 کہ دسسایہ درجے آگے چلے آسان کام ہے۔ نہیں، دسوہ درجے پیچھے “جائے۔

تب11 یسعیاہ نبی ربنے سے دعا کی، رباور نے آخز کی بنائی گھڑیدھوپہوئی کا دسسایہ پیچھےدرجے
کر دیا۔

ِحزقیاہ سے سنگین غلطی ہوتی ہے
تھوڑی12 دیر بعدکے بابل کے مرودکبادشاہ بلَدان بن بلَدان نے ِحزقیاہ بیماریکی کی سنخبر کر وفد ہاتھکے

خط اور تحفے بھیجے۔ 13 ِحزقیاہ نے 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 اسلحہ خانہ اور باقی سب
کچھ بھی دکھایا جو اُس کے خزانوں میں پورےتھا۔ محل ملـکپورےاور میں خاصکوئی چیز نہ رہی جو اُس
نے اُنہیں نہ دکھائی۔ تب14 یسعیاہ نبی ِحزقیاہ بادشاہ پاسکے آیا اور پوچھا، اِن” آدمیوں نے کیا کہا؟ کہاں سے
آئے “ہیں؟ ِحزقیاہ جوابنے دیا، ملـکدُوردراز” بابل سے آئے “ہیں۔ 15 یسعیاہ بولا، اُنہوں” 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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تب16 یسعیاہ نے کہا، رب” کا فرمان !سنیں ایک17 دن آنے والا ہے تیرےکہ محل کا تمام مال چھین لیا
جائے گا۔ بھیجتنے خزانے تُو باپتیرےاور دادا تکآجنے جمع کئے ہیں سباُن بابلدشمنکو لے جائے گا۔
رب فرماتا بھیایککہہے پیچھےچیز 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 آپپیغام نے مجھے دیا ہے ٹھیکوہ “ہے۔ کیونکہ اُس نے سوچا، باتبڑی” یہ
ہے میرےکہ جیتے امنجی و امان ہو “گا۔

ِحزقیاہ موتکی
20 باقی جو کچھ ِحزقیاہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’ یہوداہ کی

وہاںہیں۔درجمیںکتابکی‘تاریخ بیانبھییہ کیا گیا اُسکہہے تالابطرحکسنے بنوا کر کھدوائیسرنگوہ
یعےکےجس ذر چشمے کا پانی تکشہر پہنچتا ہے۔ ِحزقیاہجب21 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا
تختمنسّی نشین ہوا۔

21
یہوداہ کا بادشاہ منسّی

1 منسّی 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس حکومتکی کا دورانیہ 55 سال تھا۔ اُس کی ماں
ِحفصیباہ تھی۔ 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 مندروںجنکے اُسکو باپکے ِحزقیاہ نے
ڈھا دیا تھا اُنہیں اُس نے سرےنئے سے تعمیر کیا۔ اُس نے بعل دیوتا کی قربان گاہیں بنوائیں اور یسیرت دیوی کا
کھمبا کھڑا کیا، اُسیبالکل اسرائیلطرحجسطرح کے بادشاہ اباخی نے کیا تھا۔ اِن کے علاوہ وہ چاندسورج،
بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کو سجدہ کر کے اُن خدمتکی کرتا تھا۔ 4 اُس ربنے کے گھر میں بھی اپنی قربان
کھڑیگاہیں کیں، ربحالانکہ نے اِس مقام بارےکے میں فرمایا تھا، مَیں” یروشلم میں اپنا نام قائم کروں “گا۔
لیکن5 منسّی نے پروا نہ کی بلـکہ رب کے گھر دونوںکے صحنوں میں آسمان پورےکے لشکر کے لئے قربان گاہیں
بنوائیں۔ تکیہاں6 کہ اُس نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر کے جلا جادوگریدیا۔ غیباور دانی کرنے کے علاوہ
وہ مُردوں کی روحوں سے رابطہ کرنے والوں اور رمّالوں بھیسے مشورہ کرتا تھا۔
غرض اُس بہتنے کچھ کیا ربجو کو ناپسند تھا اور طیشاُسے دلایا۔ یسیرت7 دیوی کا کھمبا بنوا کر اُس

نے اُسے رب کے گھر میں کھڑا کیا، ربحالانکہ نے داؤد اور اُس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا، اِس” گھر اور
اِس شہر یروشلم میں جو مَیں نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں سے چن لیا ہے مَیں اپنا نام تکابد قائم رکھوں گا۔ 8 اگر
اسرائیلی احتیاط میرےسے اُن تمام احکام پیرویکی کریں جو موسٰی شریعتنے میں اُنہیں دیئے تو مَیں کبھی نہیں
ہونے دوں گا کہ اسرائیلیوں کو ملـکاُس سے جلاوطن کر دیا جائے جو مَیں نے اُن باپکے دادا کو عطا کیا
“تھا۔ ربلوگلیکن9 تابعکے نہ رہے، اور منسّی اُنہیںنے ایسے غلط کام کرنے پر اُکسایا جو اُن قوموں بھیسے
سرزد نہیں ہوئے تھے ربجنہیں ملـکنے میں داخل وقتہوتے اُن کے آگے سے تباہ کر دیا تھا۔

10 ربآخرکار نے اپنے خادموں یعنی نبیوں معرفتکی اعلان کیا، یہوداہ”11 کے بادشاہ منسّی سے قابِل گھن
گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اُس کی ملـکحرکتیں میں اسرائیل سے پہلے ہنے ر والے یوں امور کی نسبت کہیں یادہ ز
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شریر ہیں۔ اپنے بُتوں اُسسے نے یہوداہ باشندوںکے کو گناہ کرنے پر اُکسایا ہے۔ اسرائیلربچنانچہ12 کا خدا
فرماتا ہے، مَیں’ یروشلم اور یہوداہ پر ایسی آفت نازل کروں گا کہ جسے بھی اِس کی خبر ملے گی اُس کے کان بجنے
لـگیں گے۔ مَیں13 یروشلم ناپاُسیکو سے ناپوں جسگا سے سامریہ ناپکو چکا ہوں۔ مَیں اُسے اُس ترازو میں
رکھ کر تولوں جسگا میں اخی اب کا گھرانا تول چکا طرحجسہوں۔ برتن صفائی وقتکرتے پونچھ کر لٹے ُ ا
رکھے جاتے ہیں اُسی طرح مَیں یروشلم کا صفایا کر دوں گا۔ وقتاُس14 مَیں اپنی میراث کا بچا کھچا بھیحصہ
ترک کر دوں گا۔ مَیں اُنہیں اُن دشمنوںکے کے حوالے دوںکر گا جو اُن لُوٹکی مار کریں گے۔ اور15 وجہ یہی
ہو گی کہ اُن سے ایسی حرکتیں سرزد ہوئی ہیں جو مجھے ناپسند ہیں۔ اُس دن سے لے جبکر اُن باپکے دادا
مصر نکلسے آئے تکآج وہ طیشمجھے دلاتے رہے “۔‘ہیں

لیکن16 منسّی نے صرفنہ یہوداہ باشندوںکے کو بُت پرستی اور ایسے کام کرنے پر اُکسایا ربجو کو ناپسند
تھے بلـکہ اُس نے بےشمار بےقصور لوگوں کو قتل بھی کیا۔ اُن کے خون سے یروشلم ایک سرے دوسرےسے
تکسرے بھر گیا۔

باقی17 جو کچھ منسّی حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی
میں درج اُسہے۔ میں اُس گناہوںکے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ وہجب18 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے
اُس محلکے باغکے میں دفنایا گیا جو عُّزا کا باغ کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا تختامون نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ امون
سال22امون19 کی عمر میں بادشاہ بنا اور دو تکسال یروشلم حکومتمیں کرتا رہا۔ اُس بنتمسلّمتماںکی

حروص یُطبہ کی ہنے ر والی تھی۔ 20 باپاپنے منسّی کی طرح امون ایسا غلط کام کرتا رہا ربجو کو ناپسند تھا۔
21 وہ ہر طرح سے باپاپنے بُرےکے نمونے پر چل کر اُن بُتوں خدمتکی اور پوجا کرتا رہا جن کی پوجا اُس کا
باپ کرتا آیا تھا۔ رب22 باپاپنے دادا کے خدا کو اُس ترکنے کیا، اور وہ اُس کی راہوں پر نہیں چلتا تھا۔

ایک23 دن امون کے کچھ افسروں نے اُس سازشخلافکے کر کے اُسے محل میں قتل کر دیا۔ لیکن24 اُمّت
نے سازشتمام کرنے والوں کو مار ڈالا اور امون کے بیٹے یوسیاہ کو بادشاہ بنا دیا۔

باقی25 جو کچھ امون حکومتکی دورانکے ہوا اور 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 سال8 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں رہ کر اُس حکومتکی کا دورانیہ سال31 تھا۔ اُس کی
ماں بنتیدیدہ بُصقتعدایاہ کی ہنے ر والی تھی۔ یوسیاہ2 وہ کچھ کرتا رہا ربجو پسندکو تھا۔ وہ باتہر میں اپنے
باپ داؤد اچھےکے نمونے پر چلتا رہا اور اُس سے نہ دائیں، نہ طرفبائیں ہٹا۔

حکومتاپنی3 سالویں18کے میں یوسیاہ بادشاہ نے اپنے میرمنشی سافن بن اصلیاہ بن مسُلّام ربکو کے
گھر پاسکے بھیج کر کہا، 4 اماِم” اعظم ِخلقیاہ پاسکے جا کر اُسے بتا دینا کہ اُن تمام پیسوں کو گن لیں جو
دربانوں لوگوںنے جمعسے ہیں۔کئے پھر5-6 پیسے اُن ٹھیکے داروں دیںدےکو مرمتکیگھرکےربجو کروا
رہے ہیں تاکہ وہ کاری گروں، تعمیر کرنے والوں اور راجوں اُجرتکی ادا کر سکیں۔ اِن پیسوں سے وہ دراڑوں
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ٹھیککو کرنے کے لئے لـکڑیدرکار اور تراشے ہوئے پتھر بھی خریدیں۔ ٹھیکے7 داروں اخراجاتکو حسابکا
کتاب دینے ضرورتکی 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، مجھے” رب کے

گھر شریعتمیں کتابکی ملی “ہے۔ اُس نے اُسے سافن دےکو جسدیا نے اُسے پڑھ لیا۔ تب9 سافن بادشاہ
پاسکے گیا اور اُسے اطلاع دی، ہم” ربنے کے گھر میں جمع شدہ مرمتپیسے پر مقرر ٹھیکے داروں اور باقی
کام والوںکرنے دےکو دیئے “ہیں۔ 10 پھر سافن نے بادشاہ کو بتایا، ِخلقیاہ” دیکتابایکمجھےنے “ہے۔
کتاب کو کھول کر وہ بادشاہ کی موجودگی میں اُس تلاوتکی کرنے لگا۔

کتاب11 کی باتیں سن کر بادشاہ نے رنجیدہ ہو کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے۔ اُس12 نے ِخلقیاہ امام، اخی قام بن
سافن، بنعکبور سافنمیرمنشیمیکایاہ، اور خادمخاصاپنے عسایاہ بُلاکو اُنہیںکر حکم دیا، جا”13 میریکر اور
قوم بلـکہ تمام یہوداہ کی ربخاطر کتاباِسسے میں درج باتوں بارےکے یافتمیں در ربکریں۔ کا غضبجو
ہم پر نازل ہونے والا ہے سختنہایتوہ ہے، باپہمارےکیونکہ دادا کتابنہ فرمانوںکے کے تابع رہے، نہ اُن
ہدایات مطابقکے گزاریزندگی ہے جو اُس ہمارےمیں لئے درج کی گئی “ہیں۔

14 چنانچہ ِخلقیاہ امام، اخی قام، عکبور، سافن اور عسایاہ خُلدہ نبیہ کو ملنے گئے۔ خُلدہ کا شوہر سلّوم بن تِقوَہ
ربخرخسبن کے گھر کپڑےکے سنبھالتا تھا۔ وہ یروشلم کے نئے علاقے میں ہتے ر تھے۔ 15-16 خُلدہ اُنہیںنے
جواب اسرائیلرب”دیا، کا خدا فرماتا ہے جسکہ آدمی نے تمہیں بھیجا ہے اُسے بتا دینا، رب’ فرماتا ہے کہ مَیں اِس
شہر اور اُس کے باشندوں پر آفت نازل کروں گا۔ وہ تمام باتیں پوری ہو جائیں گی جو یہوداہ کے بادشاہ کتابنے
پڑھیمیں ہیں۔ 17 میریکیونکہ قوم ترکمجھےنے کر کے معبودوںدیگر پیشقربانیاںکو ہیںکی اور اپنے ہاتھوں
سے بُت بنا کر طیشمجھے دلایا ہے۔ غضبمیرا اِس مقام پر نازل ہو جائے گا اور کبھی ختم نہیں ہو ‘گا۔

لیکن18 یہوداہ کے بادشاہ پاسکے آپنےجسجائیں یافتسےربکو در کرنے کے لئے بھیجا اورہے اُسے
بتا دیں ربکہ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میری’ باتیں سن کر 19 تیرا دل نرم ہو گیا جبہے۔ تجھے 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 ربکو کے منے پستسا کر دیا۔ تُو نے رنجیدہ ہو کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے میرےاور پھوٹپھوٹحضور کر
یا۔ ربرو 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 دفنسے ہو گا۔ آفتجو مَیں شہر پر نازل کروں گا وہ تُو خود نہیں دیکھے “۔‘گا
افسر بادشاہ واپسپاسکے گئے اور اُسے خُلدہ جوابکا سنا دیا۔

23
ربیوسیاہ سے عہد باندھتا ہے

تب1 بادشاہ یہوداہ اور یروشلم کے تمام بزرگوں کو بُلا کر رب2 کے گھر میں گیا۔ لوگسب چھوٹے سے لے
تکبڑےکر اُس کے ساتھ گئے یعنی یہوداہ کے آدمی، یروشلم کے باشندے، امام اور نبی۔ وہاں پہنچ جماعتکر
کے منے سا عہد کی اُس کتابپوری تلاوتکی کی گئی ربجو کے گھر میں ملی تھی۔
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3 پھر بادشاہ نے ستون کھڑےپاسکے ہو ربکر کے حضور عہد باندھا اور وعدہ کیا، ربہم” کی پیروی
کریں گے، پورےہم دل و جان سے اُس کے احکام اور ہدایات پوری کر کے کتاباِس میں درج عہد کی باتیں
قائم رکھیں پوری“گے۔ قوم عہد شریکمیں ہوئی۔

یوسیاہ بُت پرستی کو ختم کرتا ہے
اب4 بادشاہ نے اماِم اعظم دوسرےِخلقیاہ، درجے پر مقرر اماموں اور دربانوں کو حکم دیا، رب” کے گھر

میں سے وہ تمام چیزیں نکال دیں جو بعل یسیرتدیوتا، دیوی اور آسمان پورےکے لشکر کی پوجا کے لئے استعمال
ہوئی “ہیں۔ پھر اُس نے یہ سارا سامان یروشلم کے باہر وادٔی قدرون کے کھلے میدان میں جلا دیا اور اُس کی
راکھ اُٹھا کر بیت ایل لے گیا۔ 5 اُس نے اُن بُت پرست یوں پجار کو بھی ہٹا دیا جنہیں یہوداہ کے بادشاہوں نے
یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کے گرد و نواح کے مندروں میں پیشقربانیاں کرنے کے لئے مقرر کیا تھا۔ یہ پجاری
نہ صرف بعل دیوتا کو اپنے پیشنذرانے کرتے تھے بلـکہ سورج، چاند، جھرمٹوں اور آسمان پورےکے لشکر کو
بھی۔ یسیرت6 دیوی کا کھمبا یوسیاہ ربنے کے گھر نکالسے 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 فروشجسم مردوں اور عورتوں کے لئے بنائے گئے تھے۔ اُن میں دیوییسیرتعورتیں کے لئے بھیکپڑے
بُنتی ابتھیں۔ بادشاہ نے اُن کو بھی گرا دیا۔

8 پھر یوسیاہ تمام اماموں کو واپسیروشلم لایا۔ ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے شمال میں ِجبع سے لے جنوبکر
میں بیرسبع تک اونچی جگہوں کے اُن تمام مندروں کی بےحرمتی کی جہاں امام پہلے قربانیاں پیش کرتے تھے۔
یروشلم کے دروازےاُس پاسکے بھی دو مندر تھے جو شہر کے سردار یشوع کے نام سے مشہور تھا۔ اِن کو بھی
یوسیاہ نے ڈھا دیا۔ شہر) میں داخل ہوتے وقت یہ مندر بائیں طرف نظر آتے (تھے۔ جن9 اماموں نے اونچی
جگہوں تھیکیخدمتپر اُنہیں یروشلم ربمیں پیشقربانیاںحضورکے کرنے اجازتکی نہیں تھی۔ لیکن وہ باقی
اماموں کی طرح بےخمیری روٹی کے لئے مخصوص روٹی کھا سکتے تھے۔ بن10 ہنوم کی وادی کی قربان گاہ بنام
توفت بھیکو بادشاہ نے ڈھا دیا تاکہ آئندہ بھیکوئی اپنے بیٹے یا بیٹی کو جلا ـِککر مَل دیوتا قربانکو نہ کر سکے۔
گھوڑے11 کے جو مجسمے یہوداہ کے بادشاہوں سورجنے دیوتا کی تعظیم کھڑےمیں کئے تھے اُنہیں بھی یوسیاہ
نے گرا دیا اور اُن کے رتھوں کو جلا دیا۔ ربگھوڑےیہ کے گھر کے صحن دروازےمیں کے کھڑےساتھ
تھے، وہاں درباریجہاں افسر بنام ـِکناتن مَل کا کمرا تھا۔ 12 آخز بادشاہ نے چھتاپنی ایکپر کمرا بنایا جستھا
چھتکی پر بادشاہوںمختلفبھی کی بنی قربانہوئی ابتھیں۔گاہیں یوسیاہ نے اِن بھیکو ڈھا دیا اور اُن قرباندو
گاہوں کو بھی جو منسّی ربنے کے گھر کے دو صحنوں میں کھڑی کی تھیں۔ اِن ٹکڑےٹکڑےکو کر کے اُس
نے ملبہ وادٔی قدرون پھینکمیں دیا۔ 13 نیز، بادشاہ نے یروشلم کے مشرق میں اونچی جگہوں کے مندروں کی
بےحرمتی کی۔ یہ مندر ہلاکت کے پہاڑ جنوبکے 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 نے دیوتاؤں کے لئے مخصوص کئے گئے ستونوں ٹکڑےٹکڑےکو کر یسیرتکے دیوی کے
کھمبے کٹوا دیئے مقاماتاور پر انسانی ہڈیاں بکھیر کر اُن کی بےحرمتی کی۔
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بیتیوسیاہ ایل اور سامریہ مندروںکے کو گرا دیتا ہے
بیت15-16 ایل تکابمیں اونچی جگہ پر وہ مندر اور قربان پڑیگاہ تھی جو ُبعام یر بن نباط نے تعمیر کی تھی۔

ُبعام یر ہی اسرائیلنے کو گناہ کرنے پر اُکسایا تھا۔ جب یوسیاہ نے دیکھا جسکہ پہاڑ پر قربان گاہ ہے اُس کی
ڈھلانوں سیبہتپر قبریں ہیں تو اُس نے حکم دیا کہ اُن کی ہڈیاں نکال کر قربان گاہ پر دیجلا جائیں۔ یوں قربان
گاہ کی بےحرمتی بالکل اُسی طرح جسہوئی ربطرح 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 ایککو اَور قبر نظر آئی۔ اُس نے شہر باشندوںکے سے پوچھا، کیکسیہ” قبر اُنہوں“ہے؟ نے
جواب دیا، یہ” یہوداہ کے اُس مردِ خدا کی قبر جسہے بیتنے 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 دیا، اِسے” چھوڑ !دو
بھیکوئی اِس ہڈیوںکی کو نہ “چھیڑے۔ چنانچہ اُس کی اور اُس نبی ہڈیاںکی بچ گئیں جو سامریہ اُسسے سے
ملنے آیا اور بعد میں اُس کی قبر میں دفنایا گیا تھا۔

طرحجس19 یوسیاہ بیتنے ایل کے مندر کو تباہ کیا اُسی طرح اُس نے سامریہ کے تمام شہروں کے مندروں
کے ساتھ کیا۔ اُنہیں اونچی جگہوں پر بنا کر اسرائیل کے بادشاہوں ربنے طیشکو دلایا تھا۔ 20 اِن مندروں کے
یوں پجار کو اُس نے اُن کی اپنی اپنی قربان گاہوں پر سزائے موت دی 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 پوری”دیا، ربقوم اپنے خدا کی تعظیم میں فسح کی عید طرحجسمنائے،

عہد کتابکی میں فرمایا گیا “ہے۔ اُس22 زمانے سے لے قاضیجبکر اسرائیل کی راہنمائی کرتے تھے یوسیاہ
فسحتکدنوںکے کی عید اِس طرح نہیں منائی گئی تھی۔ اسرائیل اور یہوداہ بادشاہوںکے کے ایام میں بھی ایسی
عید نہیں منائی گئی تھی۔ 23 یوسیاہ کی حکومت کے ویں18 سال میں پہلی دفعہ رب کی تعظیم میں ایسی عید
یروشلم میں منائی گئی۔

یوسیاہ کی فرماں برداری
24 یوسیاہ اُن ہدایاتتمام تابعکے رہا شریعتجو کی کتاباُس میں درج تھیں جو ِخلقیاہ امام ربکو کے گھر

میں ملی تھی۔ چنانچہ اُس مُردوںنے روحوںکی سے رابطہ کرنے والوں، رمّالوں، یلو گھر بُتوںدوسرےبُتوں، اور
باقی تمام مکروہ چیزوں کو ختم کر دیا۔ 25 نہ یوسیاہ سے پہلے، نہ اُس کے بعد اُس جیسا کوئی بادشاہ جسہوا نے
پورےطرحاُس پوریدل، جان طاقتپوریاور ربساتھکے واپسپاسکے آ شریعتموسویکر کے ہر فرمان
مطابقکے زندگی گزاری ہو۔ ربتوبھی26 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 اسرائیلنے کے ساتھ کیا وہی
کچھ یہوداہ کے ساتھ بھی کروں گا۔ مَیں اُسے اپنے حضور سے خارج کر دوں گا۔ اپنے چنے ہوئے شہر یروشلم کو
مَیں رد کروں گا اور ساتھ ساتھ اُس گھر جسبھیکو بارےکے میں مَیں نے کہا، وہاں’ میرا نام ہو “۔‘گا

باقی28 کچھجو یوسیاہ حکومتکی دورانکے ہوا اور کچھجو اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی
میں بیان کیا گیا ہے۔
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29 یوسیاہ حکومتکی کے دوران مصر کا بادشاہ نکوہ فرعون یائے فراتدر کے لئے روانہ ہوا تاکہ اسور کے
بادشاہ سے لڑے۔ راستے میں یوسیاہ اُس سے لڑنے کے لئے نکلا۔ جبلیکن مجِّدو قریبکے اُن دوسرےایککا
ساتھکے مقابلہ ہوا تو نکوہ نے اُسے مار دیا۔ 30 یوسیاہ کے ملازم اُس لاشکی رتھ پر رکھ کر مجِّدو سے یروشلم لے
آئے جہاں اُسے اُس کی اپنی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر اُمّت نے اُس کے بیٹے یہوآخز کو مسح کر باپکے تختکے
پر بٹھا دیا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہوآخز
31 یہوآخز 23 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس حکومتکی کا دورانیہ تین ماہ تھا۔ اُس کی ماں

بنتحموطل یرمیاہ لِبناہ کی ہنے ر والی تھی۔ 32 باپاپنے دادا کی طرح وہ بھی ایسا کام کرتا رہا ربجو کو ناپسند
تھا۔ 33 نکوہ فرعون نے حماتملـِک کے شہر بلہ رِ میں اُسے گرفتار کر لیا، اور اُس حکومتکی ختم ہوئی۔ ملـِک
یہوداہ کو خراج کے طور ًپر تقریبا 3,400 کلو گرام چاندی اور 34 کلو گرام سونا ادا کرنا پڑا۔ 34 یہوآخز کی جگہ
فرعون نے یوسیاہ ایککے اَور بیٹے تختکو پر بٹھایا۔ اُس نامکے اِلیاقیم کو اُس نے یقیم یہو میں بدل دیا۔ یہوآخز کو
وہ اپنے ساتھ مصر لے گیا جہاں وہ بعد میں مرا بھی۔

چاندیمطلوبہ35 اور سونے کی رقم ادا کرنے کے لئے یقیم یہو لوگوںنے 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 سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں

بنتزبودہ فِدایاہ روماہ کی ہنے ر والی تھی۔ باپ37 دادا طرحکی اُس کا چال چلن رببھی کو ناپسند تھا۔
24

1 یقیم یہو حکومتکی بابلدورانکے کے بادشاہ نبوکدنضر نے یہوداہ پر حملہ کیا۔ نتیجے میں یقیم یہو اُس تابعکے
ہو گیا۔ لیکن تین سال بعدکے سرکشوہ ہو گیا۔ ربتب2 بابل،نے موآبشام، اور عمون ڈاکوؤںسے جتھےکے
بھیج دیئے تاکہ اُسے تباہ کریں۔ ویسا ہی ربطرحجسہوا نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمایا تھا۔
یہ3 آفتیں اِس لئے یہوداہ پر آئیں ربکہ نے اِن کا حکم دیا تھا۔ وہ منسّی سنگینکے گناہوں کی وجہ سے یہوداہ کو
اپنے حضور خارجسے کرنا چاہتا تھا۔ 4 وہ یہ حقیقت بھی نظرانداز نہ کر سکا کہ منسّی نے یروشلم کو بےقصور
لوگوں خونکے 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 تختیہو نشین ہوا۔ وقتاُس7 مصر
کا بادشاہ دوبارہ ملـکاپنے نکلسے نہ سکا، کیونکہ بابل کے بادشاہ نے مصر کی سرحد بنام وادٔی مصر سے لے
کر یائے تکفراتدر کا سارا علاقہ مصر قبضےکے سے چھین لیا تھا۔

یاکین یہو حکومتکی اور یروشلم پر بابل کا قبضہ
یاکین8 سال18یہو 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 طرحکی یاکین یہو بھی ایسا کام کرتا رہا ربجو کو ناپسند
تھا۔
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اُس10 بابلدورانکےحکومتکی بادشاہکے نبوکدنضر فوجکی بڑھتکیروشلم اُسکر کا محاصرہ لـگی۔کرنے
نبوکدنضر11 خود شہر محاصرےکے کے دوران پہنچ گیا۔ تب12 یاکین یہو شکستنے مان کر آپاپنے کو اپنی
ماں، ملازموں، افسروں اور یوں سمیتدربار بابل کے بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے اُسے گرفتار کر لیا۔
یہ نبوکدنضر کی حکومت کے آٹھویں سال میں ہوا۔ جس13 کا اعلان رب نے پہلے کیا تھا وہ اب پورا ہوا،

نبوکدنضر ربنے کے گھر اور محلشاہی کے تمام خزانے چھین لئے۔ اُس نے سونے 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
جلاوطننے دیا۔کر اُن میں تمام افسر، دھاتوںاورکاردستفوجی، کامکا شاملوالےکرنے تھے، 10,000کُل
افراد۔ اُمّت لوگغریبصرفکے پیچھے رہ گئے۔ نبوکدنضر15 یاکین یہو کو بھی قیدی بنا کر بابل لے گیا اور اُس
کی ماں، یوں، بیو یوں دربار ملـکاور کے تمام اثر و رسوخ رکھنے والوں کو بھی۔ اُس16 نے فوجیوں کے 7,000
افراد کاروںدست1,000اور اور دھاتوں کا کام والوںکرنے جلاوطنکو کر بابلکے میں بسا دیا۔ سبیہ ماہر
جنگاور کرنے قابلکے آدمی تھے۔ 17 یروشلم میں بابل کے بادشاہ نے یاکین یہو کی جگہ اُس کے چچا متنیاہ کو
تخت پر بٹھا کر اُس کا نام ِصدقیاہ میں بدل دیا۔

یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ
کیسال21ِصدقیاہ18 عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس حکومتکی کا تھا۔سال11دورانیہ اُس ماںکی

بنتحموطل یرمیاہ لِبناہ شہر کی ہنے ر والی تھی۔ 19 یقیم یہو طرحکی ِصدقیاہ ایسا کام کرتا رہا ربجو ناپسندکو تھا۔
رب20 یروشلم اور یہوداہ باشندوںکے سے ناراضاِتنا ہوا کہ آخر میں اُس اُنہیںنے اپنے خارجسےحضور کر دیا۔

ِصدقیاہ کا فرار اور گرفتاری
ایک دن ِصدقیاہ بابل کے بادشاہ سرکشسے ہوا،

25
اِس1 لئے شاہِ بابل نبوکدنضر تمام فوج کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ یروشلم پہنچا تاکہ اُس پر حملہ کرے۔
ِصدقیاہ کی حکومت کے نویں سال میں بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ کرنے لـگی۔ یہ کام دسویں مہینے کے

دسویں *دن شروع پورےہوا۔ شہر کے ارد گرد بادشاہ نے پُشتے بنوائے۔ 2 ِصدقیاہ کی حکومت کے ویں11
تکسال یروشلم قائم رہا۔ لیکن3 پھر کال نے شہر میں زور پکڑا، اور عوام کے لئے کھانے کی چیزیں نہ رہیں۔
چوتھے مہینے نویںکے †دن بابل4 فوجیوںکے فصیلنے میں رخنہ ڈال راتاُسیدیا۔ ِصدقیاہ اپنے تمام فوجیوں

سمیت فرار ہونے کامیابمیں ہوا، اگرچہ شہر دشمن سے گھرا ہوا تھا۔ وہ فصیل کے دروازےاُس سے نکلے جو
شاہی باغ کے ساتھ ملحق دو دیواروں بیچکے میں تھا۔ وہ وادٔی یردن طرفکی بھاگنے لـگے، لیکن5 بابل کی فوج
نے بادشاہ کا تعاقب کر کے اُسے یریحو کے میدان میں پکڑ لیا۔ اُس کے فوجی اُس الـگسے ہو کر طرفچاروں
منتشر ہو گئے، 6 اور وہ خود گرفتار ہو گیا۔
پھر اُسے بلہ رِ میں بابلشاہِ پاسکے لایا گیا، اور وہیں ِصدقیاہ پر فیصلہ صادر کیا گیا۔ ِصدقیاہ7 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۔
* 25:1 دسویں مہینے کے دسویں :دن جنوری15 † 25:3 چوتھے مہینے نویںکے :دن 18 جولائی
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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 سبنے جلاوطنکو کر دیا جو یروشلم اور یہوداہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی اُن میں
تھےشامل جنگجو غداریدورانکے کر کے بابلشاہِ لـگپیچھےکے گئے تھے۔ لیکن12 نبوزرادان سےسبنے
نچلے طبقے بعضکے لوگوں کو ملـِک یہوداہ میں چھوڑ دیا تاکہ وہ انگور باغوںکے اور کھیتوں کو سنبھالیں۔

بابل13 فوجیوںکے ربنے کے گھر میں جا پیتلکر دونوںکے ستونوں، پانی باسنوںکے کو اُٹھانے والی ہتھ
یوں گاڑ اور سمندر نامی پیتل حوضکے کو توڑ دیا اور سارا پیتل اُٹھا کر بابل لے گئے۔ 14 وہ رب کے گھر کی
خدمت 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 چاندیاور برتنکے بھی اِس میں شامل تھے یعنی جلتے ہوئے کوئلے برتنکے
اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔ شاہی محافظوں کا افسر سارا سامان اُٹھا کر بابل لے گیا۔ دونوںجب16 ستونوں، سمندر
حوضنامی اور باسنوں کو اُٹھانے والی ہتھ یوں گاڑ کا پیتل تڑوایا گیا تو وہ اِتنا وزنی تھا کہ اُسے تولا نہ جا سکا۔
سلیمان بادشاہ نے یہ ربچیزیں کے گھر کے لئے بنوائی تھیں۔ 17 ہر ستون کی تھی۔فٹ27اونچائی اُن کے بالائی
حصوں کی اونچائی ساڑھے فٹچار تھی، اور وہ پیتل کی جالی اور اناروں سے سجے ہوئے تھے۔

محافظوںشاہی18 افسرکے نبوزرادان ذیلنے قیدیوںکے الـگکو کر :دیا اماِم اعظم سرایاہ، اُس بعدکے آنے
والا امام ربصفنیاہ، گھرکے تینکے دربانوں، 19 شہر میںہوؤںبچےکے اُسسے افسر کو جو شہر فوجیوںکے پر
مقرر تھا، ِصدقیاہ بادشاہ کے پانچ مشیروں، اُمّت بھرتیکی کرنے افسروالے اور شہر میں موجود اُس مردوں60کے
کو۔ نبوزرادان20 اِن سب الـگکو کر کے حماتصوبہ کے شہر بلہ رِ لے گیا جہاں بابل کا بادشاہ تھا۔ وہاں21
نبوکدنضر نے اُنہیں موتسزائے دی۔
یوں یہوداہ باشندوںکے کو جلاوطن کر دیا گیا۔
ِجدلیاہ حکومتکی

لوگوںجن22 بابلکو 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 کیا، بابل” کے افسروں متسے ملـک!ڈرنا میں رہ کر بابل کے بادشاہ
خدمتکی کریں آپتو کی سلامتی ہو “گی۔

لیکن25 اُس سال ساتویںکے مہینے اسمٰعیلمیں بن نتنیاہ بن اِلی سمع ساتھیوںدسنے ساتھکے مِصفاہ آ کر دھوکے
سے ِجدلیاہ قتلکو کیا۔ اسمٰعیل نسلشاہی کا تھا۔ ِجدلیاہ کے علاوہ اُنہوں اُسنے ساتھکے ہنے ر والے یہوداہ اور
بابل کے تمام لوگوں کو بھی قتل کیا۔ 26 یہ دیکھ کر یہوداہ کے باشندےتمام چھوٹے سے لے تکبڑےکر فوجی
ہجرتسمیتافسروں کر مصرکے چلے گئے، کیونکہ وہ بابل کے انتقام سے ڈرتے تھے۔
‡ 25:8 پانچویں مہینے کے ساتویں :دن اگست14
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یاکین یہو کو آزاد کیا جاتا ہے
یہوداہ27 کے بادشاہ یاکین یہو کی جلاوطنی یلمیںسالویں37کے بابلمرودکاَو کا بادشاہ اُسیبنا۔ سال

کے ویں12 مہینے کے ویں27 دن اُس نے یاکین یہو کو قیدخانے سے آزاد کر دیا۔ اُس28 نے اُس سے نرم
باتیں کر کے عزتاُسے کی ایسی کرسی پر بٹھایا جو بابل میں جلاوطن کئے گئے باقی بادشاہوں نسبتکی یادہ ز اہم
تھی۔ یاکین29 یہو قیدیوںکو کپڑےکے اُتارنے اجازتکی ملی، اور اُسے زندگی بھر بادشاہ کی میز پر باقاعدگی سے
شریک ہونے شرفکا حاصل رہا۔ 30 بادشاہ نے مقرر کیا کہ یاکین یہو کو عمر بھر اِتنا وظیفہ ملتا رہے کہ اُس
کی یاتروزمرہ پوریضرور ہوتی رہیں۔



توارِیخ-۱ 1:1 511 توارِیخ-۱ 1:40

توارِیخ-۱
آدم سے تکابراہیم نسبکا نامہ

تکنوح1 آدم کی اولاد سیت، انوس، 2 قینان، مہلل ایل، یارد، 3 حنوک، متوسلح، لمک، 4 اور نوح تھی۔
نوح کے تین بیٹے سِم، حام یافتاور تھے۔
یافت5 کے بیٹے جُمر، ماجوج، مادی، یاوان، بل، مسکتُو تیراساور تھے۔ جُمر6 کے بیٹے یفتاشکناز، ر اور ُتجرمہ

تھے۔ یاوان7 کے بیٹے اِلیسہ ترسیساور تھے۔ ِکتّی اور رودانی بھی اُس کی اولاد ہیں۔
8 حام کے بیٹے کوش، مصر، فوط اور کنعان تھے۔ کوش9 کے بیٹے ِسبا، یلہ، حو سبتہ، رعمہ اور سبتکہ تھے۔

رعمہ کے بیٹے سبا اور ددان تھے۔ نمرود10 کوشبھی کا بیٹا تھا۔ وہ زمین پر پہلا سورما تھا۔ مصر11 ذیل کی قوموں
باپکا :تھا لودی، عنامی، لِہابی، نفتوحی، 12 فتروسی، کسلوحی جن) سے فلستی (نکلے اور کفتوری۔ کنعان13
کا پہلوٹھا صیدا تھا۔ کنعان اِن قوموں باپکا 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 تھے۔بیٹے

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 نبایوتپہلوٹھا تھا۔ اُس باقیکے بیٹے قیدار، ادبئیل، مِشماع،30مِبسام، دُومہ، مّسا، یطور،31تیما،حدد،

نفیس اور قِدمہ اسمٰعیلسبتھے۔ ہاںکے پیدا ہوئے۔
32 ابراہیم کی داشتہ قطورہ کے بیٹے زِمران، یُقسان، مِدان، مِدیان، اِسباق اور سوخ تھے۔ یُقسان کے دو بیٹے سبا

اور ددان پیدا ہوئے 33 جبکہ مِدیان کے بیٹے عیفہ، عِفر، حنوک، ابیداع اور اِلدعا سبتھے۔ قطورہ کی اولاد تھے۔
34 ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے دو بیٹے پیدا ہوئے، عیسَو اور اسرائیل۔ 35 عیسَو کے بیٹے اِلی فز، رعوایل، یعوس،

یعلام اور قورح تھے۔ 36 اِلی فز کے بیٹے تیمان، اومر، صفی، جعتام، قنز اور عمالیق تھے۔ عمالیق کی ماں تِمنع تھی۔
رعوایل37 کے بیٹے نحت، زارح، سمّہ اور مِّزہ تھے۔

سعیر یعنی ادوم نسبکا نامہ
38 سعیر کے بیٹے لوطان، سوبل، ِصبعون، عنہ، دیسون، ایصر اور دیسان تھے۔ لوطان39 کے دو بیٹے حوری اور

ہومام تھے۔ لوطانتِمنع) بہنکی (تھی۔ سوبل40 کے بیٹے علیان، مانحت، عیبال، سفی اور اونام تھے۔ ِصبعون
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کے بیٹے ایّاہ اور عنہ تھے۔ 41 عنہ ایککے بیٹا دیسون پیدا ہوا۔ دیسون کے چار بیٹے حمران، اِشبان، یِتران اور کِران
تھے۔ ایصر42 کے تین بیٹے بِلہان، زعوان اور عقان تھے۔ دیسان کے دو عُوضبیٹے اور اران تھے۔

ادوم کے بادشاہ
اِس43 سے پہلے کہ اسرائیلیوں کا کوئی بادشاہ تھا ذیل کے بادشاہ یکے دیگرےبعد ملـِک ادوم میں حکومت

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۔
اُس46 موتکی پر ہدد بن جسبِدد موآبملـِکنے 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 بنتایلمہیطبنام میزاہاببنتمطرِد (تھا۔ 51 پھر

ہدد مر گیا۔
ادومی قبیلوں کے سردار تِمنع، علیاہ، یتیت، 52 اُہلی بامہ، ایلہ، فینون، 53 قنز، تیمان، مِبصار، مجدی54 ایل اور

عِرام تھے۔ یہی ادوم کے سردار تھے۔
2

یعقوب یعنی اسرائیل کے بیٹے
اسرائیل1 کے بارہ بیٹے روبن، شمعون، لاوی، یہوداہ، اِشکار، زبولون، 2 دان، یوسف، بن یمین، نفتالی، جد اور

آشر تھے۔
یہوداہ نسبکا نامہ

یہوداہ3 ہوئیسےعورتکنعانیشادیکی بیٹیکیسوعجو تھی۔ اُن تینکے بیٹے اونانعیر، 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، کلـکولہیمان، اور دارع تھے۔ زِمریبنکرمی7 کا بیٹا وہی عکر یعنی عکن تھا

جس اُسنے 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۔
رام کی اولاد

رام10 ہاںکے ندابعمی اور ندابعمی ہاںکے یہوداہ قبیلےکے کا سردار نحسون پیدا ہوا۔ نحسون11 سلمون
کا اور سلمون بوعز باپکا تھا۔ بوعز12 عوبید کا اور عوبید یسّی باپکا تھا۔ بڑے13 سے لے کر تکچھوٹے یسّی
کے بیٹے اِلیاب، ابی نداب، ِسمعا، نتنی14 ایل، ردّی، اوضم15 اور داؤد تھے۔ بھائیساتکُل تھے۔ 16 اُن کی بہنیںدو
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یاہ ضرو اور ابی جیل تھیں۔ یاہ ضرو کے تین بیٹے ابی یوآبشے، اور عساہیل تھے۔ 17 ابی جیل ایککے بیٹا عماسا
پیدا باپہوا۔ یتر اسمٰعیلی تھا۔

کالب کی اولاد
کالب18 بن حصرون کی بیوی عزوبہ کے ہاں بیٹی بنام یعوت یر پیدا ہوئی۔ یعوت یر کے بیٹے یشر، سوباب اور

اردون تھے۔ عزوبہ19 وفاتکے پانے کالبپر اِفراتنے شادیسے کی۔ اُن کے بیٹا حور پیدا ہوا۔ اُوریحور20
کا اور اُوری بضلی ایل باپکا تھا۔

21 60 سال کی عمر میں کالب باپکے حصرون نے دوبارہ شادی کی۔ بیوی ِجلعاد کے باپ مکیر کی بیٹی
تھی۔ اِس رشتے سے سجوببیٹا پیدا ہوا۔ سجوب22-23 کا بیٹا وہ یائیر کیجستھا ِجلعاد کے علاقے میں بستیاں23
بنام یائیر’ کی ‘بستیاں تھیں۔ لیکن بعد میں جسور اور شام کے فوجیوں نے اُن پر قبضہ کر لیا۔ اُس وقت اُنہیں قنات
بھی گرد و نواح کے علاقے سمیت حاصل ہوا۔ اُن دنوں میں کُل 60 آبادیاں اُن کے ہاتھ میں آ گئیں۔ اِن کے تمام
باشندے ِجلعاد باپکے مکیر کی اولاد تھے۔ بیویکیجسحصرون24 ابیاہ فوتتھی ہوا کالبتو اور اِفراتہ کے
ہاں بیٹا اشحور پیدا ہوا۔ بعد میں اشحور تقوع شہر کا بانی بن گیا۔

یرحمئیل کی اولاد
حصرون25 پہلوٹھےکے یرحمئیل کے بڑےبیٹے 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 ندببیٹے اور ابی سور تھے۔ ابی29 سور بیویکی ابی خیل دوکے بیٹے اخبان اور مولِد پیدا ہوئے۔ ندب30 دوکے
بیٹے سلد اور افائم تھے۔ سلد بےاولاد مر گیا، لیکن31 افائم کے ہاں بیٹا یِسعی پیدا ہوا۔ یِسعی سیسان کا اور سیسان
اخلی باپکا تھا۔ 32 سمّی کے بھائی یدع کے دو بیٹے یتر اور یونتن تھے۔ یتر بےاولاد مر گیا، لیکن33 یونتن کے دو بیٹے
فلت اور زازا پیدا ہوئے۔ سب یرحمئیل کی اولاد تھے۔ سیسان34-35 کے بیٹے نہیں تھے بلـکہ ایکبیٹیاں۔ بیٹی کی
شادی اُس نے مصریاپنے غلام یرخع کروائی۔سے اُن کے بیٹا عتّی پیدا ہوا۔ 36 عتّی ہاںکے ناتن پیدا ہوا اور ناتن
کے زبد، زبد37 کے اِفلال، اِفلال کے عوبید، عوبید38 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
ذیل42 میں یرحمئیل کے بھائی کالب کی اولاد :ہے اُس کا پہلوٹھا زیفمیسع باپکا تھا اور دوسرا بیٹا مریسہ

حبرون کا باپ۔ حبرون43 کے چار بیٹے قورح، تّفوح، رقم اور سمع تھے۔ سمع44 کے بیٹے رخم کے ہاں یرقعام پیدا
ہوا۔ رقم سمّی باپکا تھا، 45 سمّی معون کا اور بیتمعون صور کا۔

کالب46 کی داشتہ عیفہ کے بیٹے حاران، موضا اور جازز پیدا ہوئے۔ حاران کے بیٹے کا نام جازز تھا۔ یہدی47
کے بیٹے رجم، یوتام، جیسان، فلط، عیفہ شعفاور تھے۔

کالب48 دوسریکی داشتہ معکہ کے بیٹے ِشبر، تِرحنہ، شعف49 مدمّنہ) (باپکا اور ِسوا مکبینہ)
اور ِجبعہ (باپکا پیدا کالبہوئے۔ ایککی بیٹی بھی جستھی کا نام عکسہ تھا۔ کالبسب50 کی اولاد تھے۔
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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 باپکے سوبل سے یہ گھرانے :نکلے مانحتہرائی، کا آدھا حصہ 53 اور یَت قِر یعریم
خاندانکے اِتری، فوتی، سُماتی اور مِسراعی۔ اِن سے صُرعتی اور اِستالی نکلے ہیں۔

54 ذیلسےسلما لحمبیت:نکلےگھرانےکے باشندے،کے بیتعطراتنطوفاتی، مانحتیوآب، کا آدھا حصہ،
صُرعی 55 یعبیضاور میں آباد منشیوں کے خاندان تِرعاتی، ِسمعاتی اور سوکاتی۔ یہ سب قینی تھے جو یکابیوں ر کے
باپ حمّت نکلےسے تھے۔

3
داؤد بادشاہ کی اولاد

حبرون1 میں داؤد بادشاہ کے درِج ذیل بیٹے پیدا :ہوئے
امنونپہلوٹھا نوعماخیماںکیجستھا یزرعیلی تھی۔ دانیالدوسرا 2تھی۔کرملیجیلابیماںکیجستھا تیسرا

ابی سلوم تھا۔ اُس کی ماں معکہ تھی جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی تھی۔ چوتھا ادونیاہ کیجستھا حجیتماں
تھی۔ پانچواں3 سفطیاہ جستھا کی ماں ابی طال تھی۔ چھٹا اِترعام جستھا کی ماں ِعجلہ تھی۔ 4 داؤد کے یہ چھ
بیٹے اُن ساتساڑھے سالوں دورانکے پیدا حبرونجبہوئے اُس کا الحکومتدار تھا۔
اِس کے بعد وہ یروشلم میں منتقل ہوا اور وہاں حکومتسال33مزید کرتا رہا۔ اُس5 دوران اُس بیویکی بت

بنتسبع عمی ایل کے چار بیٹے ِسمعا، سوباب، ناتن اور سلیمان پیدا ہوئے۔ 6 مزید بیٹے بھی پیدا ہوئے، اِبحار، اِلی
سوع، اِلی فلط، 7 نوجہ، نفج، یفیع، 8 اِلی سمع، اِلیَدع اور اِلی فلط۔ کُل نو بیٹے تھے۔ 9 تمر اُن کی بہن تھی۔ اِن کے
علاوہ داؤد کی داشتاؤں کے بیٹے بھی تھے۔

سلیمان10 ہاںکے رحبعام پیدا ہوا، رحبعام کے ابیاہ، ابیاہ کے آسا، آسا کے یہوسفط، یہوسفط11 کے یہورام،
یہورام کے یاہ، اخز یاہ اخز کے یوآس، یوآس12 کے اَمَصیاہ، اَمَصیاہ کے یاہ عزر یعنی یّاہ، عُز یّاہ عُز کے یوتام،
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 باپکا تھا۔ یاکین17 †یہو کو بابل 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 بیٹےدوکے اورمسُلّام ایکتھے۔حننیاہ بیٹی بھیسلومیتبنام باقی20ہوئی۔پیدا بیٹوںپانچ نامکے حسوبہ،

اوہل، برکیاہ، حسدیاہ یوسباور حسد تھے۔
21 حننیاہ کے دو بیٹے فلطیاہ اور یسعیاہ تھے۔ یسعیاہ رِفایاہ باپکا 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 ساتکے بیٹے یاہ، ہوداو اِلیاسب، فِلایاہ، عّقوب، یوحنان، دِلایاہ اور عنانی تھے۔

* 3:16 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔ † 3:17 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل
ہے۔
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4
یہوداہ کی اولاد

1 فارص، حصرون، کرمی، حور اور سوبل یہوداہ کی اولاد تھے۔
2 یایاہ ر بن سوبل کے ہاں یحتیحت، کے اخومی اور اخومی کے لاہد پیدا ہوا۔ یہ صُرعتی خاندانوں باپکے

دادا تھے۔
عیطام3 تینکے بیٹے یزرعیل، اِسما اِدباساور تھے۔ اُن کی بہن کا نام ِلفونی ہَضل تھا۔
4 اِفراتہ کا پہلوٹھا بیتحور لحم باپکا تھا۔ اُس کے دو بیٹے جدور باپکا فنوایل اور حوسہ باپکا عزر تھے۔
تقوع5 باپکے اشحور کی دو یاں بیو حیلاہ اور نعرہ تھیں۔
6 نعرہ کے بیٹے اخوزّام، ِحفر، تیمنی اور ہخَستری تھے۔
7 حیلاہ کے بیٹے ضرت، ُصحر اور اِتنان تھے۔
قوض8 کے عنوببیٹے اور ہّضوبیبہ تھے۔ اُس اخرخیلسے بن حروم خاندانکے بھی نکلے۔
یعبیض9 کی اپنے بھائیوں نسبتکی یادہ عزتز تھی۔ اُس کی ماں نے اُس کا یعبیضنام یعنی تکلیفوہ’ دیتا

‘ہے رکھا، کیونکہ اُس نے کہا، پیدا” وقتہوتے تکلیفبڑیمجھے “ہوئی۔ یعبیض10 نے بلند آواز اسرائیلسے
کے خدا التماسسے کی، کاش” تُو مجھے دےبرکت کر میرا علاقہ وسیع کر دے۔ تیرا میرےہاتھ ساتھ ہو، اور
مجھے نقصان 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 حتتنام اور معوناتی تھے۔
معوناتی14 عُفرہ باپکا تھا۔
یوآبسرایاہ باپکا تھا جو وادٔی’ کاری ‘گر کا بانی تھا۔ آبادی کا یہ نام اِس لئے پڑ گیا کہ اُس باشندےکے

کاری گر تھے۔
کالب15 بن یفُنّہ کے بیٹے عیرو، ایلہ اور نعم تھے۔ ایلہ کا بیٹا قنز تھا۔
16 یہلّل ایل کے چار بیٹے زیف، یفہ، ز یاہ تیر اور اسرایل تھے۔
17-18 عزرہ کے چار بیٹے یتر، مرد، عِفر اور یلون تھے۔ مرد کی شادی مصری بادشاہ فرعون کی بیٹی بِتیاہ سے

ہوئی۔ اُس کے تین بچے مریم، سمّی اور اِسباح پیدا ہوئے۔ اِسباح اِستموع باپکا تھا۔ مرد بیویدوسریکی یہوداہ
کی تھی، اور اُس کے تین بیٹے جدور باپکا یرد، سوکہ باپکا ِحبر اور زنوح باپکا یقوتی ایل تھے۔

19 ہودیاہ بیویکی نحم کی بہن تھی۔ اُس ایککا بیٹا قعیلہ جرمی باپکا اور دوسرا اِستموع معکاتی تھا۔
سیمون20 کے بیٹے امنون، رِنّہ، بن حنان اور تیلون تھے۔ یِسعی کے زوِحتبیٹے اور زوِحتبن تھے۔
21 سیلہ بن یہوداہ کی درِج ذیل اولاد :تھی لیکہ کا باپ عیر، مریسہ کا باپ لعدہ، بیت اشبیع میں آباد باریک

کتان کا کام کرنے والوں کے خاندان، 22 یوقیم، کوزیبا کے باشندے، یوآساور سارافاور جو قدیم روایت کے
موآبمطابق پر حکمرانی تھےکرتے لیکن بعد بیتمیں واپسلحم آئے۔ 23 وہ نتاعیم اور جدیرہ میں رہ کر کمہار اور
بادشاہ کے ملازم تھے۔
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شمعون کی اولاد
شمعون24 کے بیٹے یموایل، یمین، یریب، زارح اور ساؤل تھے۔ ساؤل25 ہاںکے سلّوم پیدا ہوا، سلّوم کے مِبسام،

مِبسام کے مِشماع، 26 مِشماع کے حموایل، حموایل کے زکور اور زکور کے ِسمعی۔ 27 ِسمعی کے 16 بیٹے اور چھ
بیٹیاں تھیں، لیکن اُس کے بھائیوں کے کم بچے پیدا ہوئے۔ نتیجے میں شمعون کا قبیلہ یہوداہ کے قبیلے کی نسبت
چھوٹا رہا۔

ذیل28 کے شہر اُن کے گرد نواحو کی سمیتآبادیوں شمعون کا قبائلی علاقہ :تھا بیرسبع، مولادہ، حصار سوعال،
29 بِلہاہ، عضم، تولد، 30 بتوایل، حُرمہ، ِصقلاج، بیت31 مرکبوت، حصار بیتسوسیم، بِری اور شعریم۔ داؤد کی
تکحکومت یہ قبیلہ اِن میںجگہوں آباد تھا، 32 نیز عیطام، عین، رِمّون، توکن اور میںعسن بھی۔ 33 اِن پانچ آبادیوں
کے گرد و نواح دیہاتکے بھی تکبعل شامل تھے۔ ہر مقام کے اپنے اپنے نسبتحریری نامے تھے۔

:تھےسرپرستذیلدرِجکےخاندانوںکےشمعون34 مِسوباب، یملیک، بنیوشہ یوایل،35اَمَصیاہ، بنیاہو یوِسبیاہ
بن سرایاہ عسیبن ایل، اِلیوعینی،36 یعقوبہ، یشوخایہ، عدیعسایاہ، ایل، یسیمی ایل، ِنایاہ، ب 37 زیزا بن ِشفعی بن الّون
بن یدایاہ بن ِسمری بن سمعیاہ۔

38 درِج بالا آدمی اپنے خاندانوں سرپرستکے تھے۔ اُن کے بہتخاندان بڑھ گئے، اِس39 لئے وہ اپنے یوڑوں ر
کو چَرانے کی جگہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وادی کے مشرق میں تکجدور پھیل گئے۔ وہاں40 اُنہیں اچھی اور
شاداب چراگاہیں مل گئیں۔ علاقہ کھلا، پُرسکون اور آرام دہ بھی تھا۔ پہلے حام کی کچھ اولاد وہاں آباد تھی،
لیکن41 ِحزقیاہ بادشاہ کے ایام میں شمعون کے مذکورہ سرپرستوں وہاںنے 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۔

شمعوندنایک42 آدمی500کے یِسعی بیٹوںچارکے فلطیاہ، یاہ، نعر رِفایاہ ایلعُزیاور کی راہنمائی میں سعیر
پہاڑیکے علاقے گھسمیں گئے۔ وہاں43 اُنہوں نے اُن عمالیقیوں ہلاککو کر دیا جنہوں نے بچ کر وہاں پناہ
لی تھی۔ پھر وہ خود وہاں ہنے ر لـگے۔ تکآج وہ وہیں آباد ہیں۔

5
روبن کی اولاد

اسرائیل1 کا لیکنتھا۔روبنپہلوٹھا اُسچونکہ بسترہمسےداشتہکیباپاپنےنے بےحرمتیکیباپسےہونے
کی تھی اِس لئے پہلوٹھے کا موروثی حق اُس کے یوسفبھائی کے بیٹوں کو دیا گیا۔ اِسی وجہ نسبسے ناموں میں
روبن کو پہلوٹھے حیثیتکی بیانسے نہیں کیا گیا۔ 2 یہوداہ دیگر بھائیوں نسبتکی یادہ طاقتز ور تھا، اور اُس سے
قوم کا بادشاہ نکلا۔ یوسفتوبھی کو پہلوٹھے کا موروثی حاصلحق تھا۔

اسرائیل3 پہلوٹھےکے روبن کے چار بیٹے حنوک، فلّو، حصرون اور کرمی تھے۔
یوایل4 کے ہاں سمعیاہ پیدا ہوا، سمعیاہ کے جوج، جوج کے ِسمعی، 5 ِسمعی کے میکاہ، میکاہ کے یایاہ، ر یایاہ ر

بعلکے اور بعل6 کے بئیرہ۔ بئیرہ کو اسور کے تِگلتبادشاہ پِل ایسر جلاوطننے کر دیا۔ بئیرہ روبن قبیلےکے کا
سرپرست تھا۔ 7 اُن نسبکے ناموں میں اُس کے بھائی اُن کے خاندانوں کے مطابق درج کئے گئے سرِفہرستہیں،
یعی ایل، پھر یاہ زکر 8 اور بالع بن عزز بن سمع بن یوایل۔
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روبن کا قبیلہ عروعیر سے لے کر نبو اور بعل تکمعون کے علاقے میں آباد ہوا۔ مشرق9 طرفکی وہ اُس
یگستان ر تککنارےکے پھیل گئے جو یائے فراتدر سے شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ ِجلعاد میں اُن کے یوڑوں ر کی
بہتتعداد بڑھ گئی تھی۔

ساؤل10 کے ایام میں اُنہوں نے یوں ہاجر سے لڑ کر ہلاکاُنہیں کر دیا اور خود اُن کی آبادیوں میں ہنے ر لـگے۔
یوں ِجلعاد مشرقکے کا پورا علاقہ روبن قبیلےکے ملـکیتکی میں آ گیا۔

جد کی اولاد
11 جد کا قبیلہ روبن کے قبیلے کے ملـکپڑوسی بسن میں تکسلـکہ آباد تھا۔ 12 اُس کا سربراہ یوایل تھا، پھر

سافم، یعنی اور سافط۔ بسنسبوہ میں آباد تھے۔ 13 اُن کے بھائی اُن کے سمیتخاندانوں 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 بن عبدی ایل بن جونی اِن خاندانوں سرپرستکا تھا۔

16 جد کا قبیلہ ِجلعاد اور بسن کے علاقوں کی آبادیوں میں آباد تھا۔ شارون سے لے کر تکسرحد 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 نسبمیں ناموں میں درج کئے گئے۔

یائے در یردن مشرقکے میں قبیلوں جنگکی
18 روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے 44,760کے فوجی سبتھے۔ لڑنے قابلکے اور تجربہ کار آدمی تھے،

لوگایسے جو تیر چلا سکتے اور ڈھال اور تلوار لیسسے تھے۔ اُنہوں19 نے یوں، ہاجر نفیسیطور، نودباور سے
جنگ 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 اسرائیلیوںتکجبتھی۔ 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 پہاڑیکے

تکسلسلے پھیل گئے۔ 24 اُن کے خاندانی سرپرست عِفر، یِسعی، اِلی ایل، عزری ایل، یرمیاہ، یاہ ہوداو اور یحدی
ایل سبتھے۔ ماہر فوجی، مشہور آدمی اور خاندانی سربراہ تھے۔

مشرقی قبیلوں کی جلاوطنی
لیکن25 یہ قبیلےمشرقی باپاپنے دادا کے سےخدا گئے۔ہوبےوفا وہ زنا کر ملـککے کے اُن اقوام دیوتاؤںکے

لـگپیچھےکے اللهکوجنگئے نے اُن آگےکے سے مٹا دیا تھا۔ یہ26 دیکھ اسرائیلکر کے اسورنےخدا بادشاہکے
تِگلت پِل ایسر کو اُن خلافکے برپا جسکیا نے روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کو جلاوطن کر دیا۔ وہ
اُنہیں خلح، یائے در خابور، ہارا اور یائے در جوزان کو لے گیا جہاں وہ تکآج آباد ہیں۔

6
اماِم اعظم کی نسل لاوی) کا (قبیلہ

لاوی1 کے بیٹے قِہاتجَیرسون، اور مِراری تھے۔ قِہات2 کے بیٹے عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل تھے۔
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عمرام3 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، طوباخی8 کے صدوقصدوق، کے
اخی معض، معضاخی9 کے یاہ، عزر یاہ عزر کے یوحنان 10 اور یوحنان کے یاہ۔ عزر یہی یاہ ربعزر کے اُس
گھر کا پہلا اماِم اعظم تھا جو سلیمان نے یروشلم میں بنوایا تھا۔ 11 اُس کے ہاں امریاہ پیدا ہوا، امریاہ کے اخی
طوب، 12 اخی طوب کے صدوق، صدوق کے سلّوم، 13 سلّوم کے ِخلقیاہ، ِخلقیاہ کے یاہ، عزر 14 یاہ عزر کے
سرایاہ اور سرایاہ کے یہوصدق۔ ربجب15 نبوکدنضرنے ہاتھکے سے یروشلم پورےاور یہوداہ باشندوںکے کو
جلاوطن کر دیا تو یہوصدق بھی اُن میں شامل تھا۔

لاوی کی اولاد
لاوی16 تینکے بیٹے قِہاتجَیرسوم، اور مِراری تھے۔ جَیرسوم17 کے دو بیٹے لِبنی اور ِسمعی تھے۔ قِہات18 کے

چار بیٹے عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل تھے۔ مِراری19 کے دو بیٹے محلی اور مُوشی تھے۔
ذیل لاویمیں خاندانوںکے فہرستکی اُن بانیوںکے مطابقکے درج ہے۔
جَیرسوم20 ہاںکے لِبنی پیدا ہوا، لِبنی کے یحتیحت، کے زِمّہ، 21 زِمّہ کے یوآخ، یوآخ کے عِّدو، عِّدو زارحکے

اور زارح کے یتری۔
قِہات22 کے ہاں ندابعمی پیدا ہوا، ندابعمی کے قورح، قورح کے اّسیر، 23 اّسیر کے اِلقانہ، اِلقانہ کے ابی

آسف، ابی آسف کے اّسیر، 24 اّسیر کے تحت، تحت کے اُوری 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 داریذمہ دی۔ اِس32 سے پہلے کہ سلیمان ربنے کا گھر بنوایا لوگیہ اپنی خدمت
ملاقات کے خیمے کے منے سا سرانجام دیتے تھے۔ سبوہ کچھ ہدایاتمقررہ مطابقکے ادا کرتے تھے۔ ذیل33
میں اُن کے نام اُن کے بیٹوں سمیتناموںکے درج ہیں۔
قِہات کے خاندان کا ہیمان پہلا گلوکار تھا۔ اُس کا پورا نام یہ :تھا ہیمان بن یوایل بن سموایل بن34 اِلقانہ بن

یروحام بن اِلی ایل بن توخ صوفبن35 بن اِلقانہ بن محت بن عماسی بن36 اِلقانہ بن یوایل بن یاہ عزر بن صفنیاہ بن37
تحت بن اّسیر بن آسفابی بن قورح بن38 اِضہار قِہاتبن بن لاوی بن اسرائیل۔

ہیمان39 کے ہنے د ہاتھ آسف کھڑا ہوتا تھا۔ اُس کا پورا نام یہ :تھا آسف بن برکیاہ بن ِسمعا بن40 میکائیل بن
بعسیاہ بن ملکیاہ بن41 اتنی بن زارح بن عدایاہ بن42 ایتان بن زِمّہ بن ِسمعی یحتبن43 بن جَیرسوم بن لاوی۔

ہیمان44 کے بائیں ہاتھ ایتان کھڑا ہوتا تھا۔ وہ مِراری کے خاندان کا فرد تھا۔ اُس کا پورا نام یہ :تھا ایتان بن
قیسی ملّوکبنعبدیبن بن45 بنحسبیاہ اَمَصیاہ بن ِخلقیاہ بنامصیبن46 بانی بن سمر بن47 مِراریبنمُوشیبنمحلی
بن لاوی۔
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دوسرے48 یوں لاو کو الله سکونتکی گاہ میں باقی ماندہ ذمہ یاں دار دی گئی تھیں۔
لیکن49 صرف ہارون اور اُس کی اولاد بھسم ہونے والی پیشقربانیاں کرتے اور بخور کی قربان گاہ پر بخور

جلاتے تھے۔ مُقّدسوہی کمرےترین میں خدمتہر سرانجام دیتے تھے۔ اسرائیل کا کفارہ دینا اُن ہی کی ذمہ
داری تھی۔ سبوہ کچھ عین ہدایاتاُن مطابقکے ادا کرتے تھے جو الله کے خادم موسٰی اُنہیںنے دی تھیں۔

ہارون50 ہاںکے اِلی عزر پیدا ہوا، اِلی عزر کے فینحاسفینحاس، کے ابی سوع، ابی51 سوع کے بُقی، بُقی کے
عُّزیعُّزی، کے زرخیاہ، 52 زرخیاہ کے مِرایوتمِرایوت، کے امریاہ، امریاہ کے اخی طوب، طوباخی53 کے
صدوقصدوق، 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 پہلےوقتڈا ہارون کے قِہاتبیٹے کی اولاد گئیں۔ملجگہیںکو اُسے55 یہوداہ قبیلےکے حبرونسے

شہر اُس کی چراگاہوں سمیت مل گیا۔ لیکن56 گرد و نواح کے کھیت اور دیہات کالب بن یفُنّہ کو دیئے گئے۔
حبرون57 اُن شہروں میں شامل تھا میںجن ہر وہ پناہ لے سکتا جستھا غیرارادیہاتھوںکے طور پر ہلاککوئی
ہوا حبرونہو۔ کے علاوہ ہارون کی اولاد ذیلکو مقامکے اُن سمیتچراگاہوںکی دیئے :گئے لِبناہ، یتیر، اِستموع،
58 َحولون، دبیر، 59 عسن، اور بیت شمس۔ بن60 یمین کے قبیلے سے اُنہیں ِجبعون، ِجبع، علمت اور عنتوت اُن کی
سمیتچراگاہوں دیئے گئے۔ اِس طرح ہارون خاندانکے کو 13 شہر مل گئے۔

قِہات61 کے باقی خاندانوں کو منسّی کے مغربی حصے دسکے شہر مل گئے۔
جَیرسوم62 کی اولاد کو اِشکار، آشر، نفتالی اور منسّی کے قبیلوں کے 13 شہر دیئے گئے۔ یہ منسّی کا وہ علاقہ

تھا جو یائے در یردن مشرقکے میں ملـِک بسن میں تھا۔
مِراری63 کی اولاد کو روبن، جد اور زبولون قبیلوںکے کے 12 شہر مل گئے۔
یوں64-65 اسرائیلیوں نے قرعہ ڈال کر یوں لاو کو مذکورہ دےشہر سبدیئے۔ یہوداہ، شمعون اور بن یمین کے

قبائلی علاقوں میں تھے۔
قِہات66 خاندانوںایکچندکے کو افرائیم قبیلےکے سے شہر اُن گئے۔ملسمیتچراگاہوںکی 67 اِن میں افرائیم

پہاڑیکے علاقے کا شہر ِسکم شامل میںجستھا ہر وہ پناہ لے سکتا جستھا سے غیرارادیکوئی طور ہلاکپر
ہوا ہوتا تھا، پھر جزر، 68 یُقمعام، بیت َحورون، ایالون69 جاتاور رِمّون۔ قِہات70 کے باقی کنبوں کو منسّی کے
مغربی حصے کے دو شہر عانیر اور بلعام اُن کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔

جَیرسوم71 کی اولاد ذیلکو کے شہر بھی اُن ملسمیتچراگاہوںکی :گئے منسّی مشرقیکے جولانسےحصے
بسنجو میں اورہے عستارات۔ اِشکار72 قبیلےکے سے قادس، دابرت، رامات73 اور عانیم۔ آشر74 قبیلےکے سے
مِسال، عبدون، حقوق75 اور رحوب۔ 76 اور نفتالی کے قبیلے گلیلسے کا قادس، حمون اور یَتائم۔ قِر

مِراری77 کے باقی خاندانوں کو ذیل کے شہر اُن کی سمیتچراگاہوں مل :گئے زبولون کے قبیلے سے رِمّون اور
تبور۔ روبن78-79 کے قبیلے سے یگستان ر کا بصر، قدیماتیہض، اور مِفعت یہ) شہر یائے در یردن کے مشرق
میں یریحو مقابلکے واقع ۔(ہیں جد80 قبیلےکے سے ِجلعاد کا رامات، محنائم، حسبون81 اور یعزیر۔
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7
اِشکار کی اولاد

1 اِشکار کے چار بیٹے تولع، یسوبفُوّہ، اور ِسمرون تھے۔
تولع2 کے پانچ بیٹے عُّزی، رِفایاہ، یری ایل، یحمی، اِبسام اور سموایل سبتھے۔ اپنے خاندانوں سرپرستکے تھے۔

نسب ناموں مطابقکے داؤد کے زمانے میں تولع خاندانکے کے 22,600 جنگافراد کرنے قابلکے تھے۔
عُّزی3 کا بیٹا اِزرخیاہ تھا جو اپنے بھائیوںچار میکائیل، یوایلعبدیاہ، اور یِسیاہ ساتھکے سرپرستخاندانی تھا۔

نسب4 ناموں کے مطابق اُن کے 36,000 جنگافراد کرنے کے قابل تھے۔ اِن کی تعداد اِس لئے یادہ ز تھی کہ
عُّزی کی اولاد بہتکے بال بچے تھے۔ 5 اِشکار کے قبیلے کے خاندانوں کے کُل 87,000 جنگآدمی کرنے کے
قابل نسبسبتھے۔ ناموں میں درج تھے۔

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 نسبکے ناموں کے مطابق اُن کے 22,034 جنگمرد کرنے
قابلکے تھے۔

8 بکر کے 9 بیٹے زمیرہ، یوآس، اِلی عزر، اِلیوعینی، عُمری، یریموت، ابیاہ، عنتوت اور علمت تھے۔ 9 اُن نسبکے
ناموں میں اُن سرپرستکے اور جنگ20,200 کرنے قابلکے مرد بیان کئے گئے ہیں۔

بِلہان10 بن یدیع ایل ساتکے 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۔
نفتالی13 کے چار بیٹے یحصی ایل، جونی، یصر اور سلّوم سبتھے۔ بِلہاہ کی اولاد تھے۔
منسّی کی اولاد

14 منسّی کی اَرامی داشتہ کے دو بیٹے اسری ایل اور ِجلعاد کا باپ مکیر پیدا ہوئے۔ 15 مکیر نے ُحّفیوں اور
ُسّفیوں عورتایککی شادیسے کی۔ بہن کا نام معکہ تھا۔ مکیر دوسرےکے بیٹے کا نام ِصلاِفحاد جستھا کے
بیٹیاںصرفہاں پیدا ہوئیں۔

16 مکیر کی بیوی معکہ کے مزید دو بیٹے فرس اور شرس پیدا ہوئے۔ شرس کے دو بیٹے اُولام اور رقم تھے۔
اُولام17 کے بیٹے کا نام بِدان تھا۔ یہی ِجلعاد بن مکیر بن منسّی کی اولاد تھے۔

ِجلعاد18 کی مولـکتبہن تینکے بیٹے اِشہود، ابی عزر اور محلاہ تھے۔ سمیدع19 کے چار بیٹے اخیان، ِسکم، لِقحی
اور انیعام تھے۔

افرائیم کی اولاد
20 افرائیم کے ہاں سوتلح پیدا ہوا، سوتلح کے برد، برد کے تحتتحت، کے اِلِعَدہ، اِلِعَدہ کے تحت، تحت21 کے

زبد اور زبد کے سوتلح۔
افرائیم کے مزید دو بیٹے عزر اور اِلِعَد تھے۔ یہ دو ایکمرد جاتدن گئے تاکہ وہاں کے یوڑ ر لُوٹ لیں۔ لیکن

مقامی لوگوں اُنہیںنے پکڑ کر مار ڈالا۔ 22 اُن باپکا افرائیم کافی تکعرصے اُن کا ماتم کرتا رہا، اور اُس کے رشتے
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دار اُس سے ملنے آئے تاکہ اُسے تسلی دیں۔ جب23 اِس کے بعد اُس کی بیوی کے بیٹا پیدا ہوا تو اُس نے اُس کا
نام یعہ بر یعنی مصیبت رکھا، کیونکہ وقتاُس مصیبتخاندان میں آ گیا تھا۔ 24 افرائیم کی بیٹی َسیرہ نے بالائی اور
بیتنشیبی َحورون اور عُّزن َسیرہ کو بنوایا۔

25 افرائیم کے مزید دو بیٹے رفح اور رسف رسفتھے۔ کے ہاں تِلح پیدا ہوا، تِلح کے تحن، تحن26 کے لعدان،
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 بیت:تھے ایل گرد نواحو کی آبادیوں مشرقسمیت، میں
نعران مغربتک، میں تکجزر گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، شمال میں ِسکم اور تکعیّاہ گرد و نواح کی آبادیوں
سمیت۔ بیت29 شان، تعنک، مجِّدو اور دور گرد و نواح کی آبادیوں سمیت منسّی کی اولاد ملـکیتکی 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 کے تین بیٹے فاسک، بِمہال اور عسوات تھے۔ 34 شومیر کے چار بیٹے اخی، روہجہ، ُحبّہ اور اَرام تھے۔

اُس35 کے بھائی حیلم کے چار بیٹے صوفح، سلساِمنع، اور عمل تھے۔
36 صوفح کے 11 بیٹے سوح، حرنفر، سوعال، بَیری، اِمراہ،
37 بصر، ہود، سمّا، ِسلسہ، یِتران اور بئیرا تھے۔
38 یتر کے تین بیٹے یفُنّہ، فِسفاہ اور ارا تھے۔
39 عُلّہ کے تین بیٹے ارخ، ایلحنی اور رِضیاہ تھے۔
آشر40 کے درِج بالا تمام افراد اپنے اپنے خاندانوں سرپرستکے سبتھے۔ چیدہ مرد، ماہر فوجی اور سرداروں

کے سربراہ نسبتھے۔ ناموں میں جنگ26,000 کرنے قابلکے مرد درج ہیں۔
8

بن یمین کی اولاد
بن1 یمین کے پانچ بڑےبیٹے سے لے کر تکچھوٹے بالع، اشبیل، اخرخ، 2 نوحہ اور رفا تھے۔
بالع3 کے بیٹے ادّار، جیرا، ابی ہود، ابی4 سوع، نعمان، اخوح، 5 جیرا، سفوفان اور حورام تھے۔
6-7 اہود کے تین بیٹے نعمان، اخیاہ اور جیرا تھے۔ یہ اُن خاندانوں سرپرستکے تھے جو پہلے ِ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 دےطلاقکو موآبکر چلا گیا۔ وہاں اُس ہودسبیویکی ساتکے
بیٹے یوباب، ِضبیہ، میسا، ملکام، 10 یعوض، سکیاہ اور مِرمہ پیدا سبہوئے۔ بعد میں اپنے خاندانوں سرپرستکے
بن گئے۔ پہلی11 بیوی ُحشیم کے دو بیٹے طوبابی اور اِلفَعل پیدا ہوئے۔
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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 کے باشندوں کو
نکال دیا۔

15-16 یعہ بر کے بیٹے زبدیاہ، عراد، عِدر، میکائیل، اِسفاہ اور یوخا تھے۔
اِلفَعل17 کے مزید بیٹے زبدیاہ، مسُلّام، ِحزقی، ِحبر، 18 یِسمری، یِزلیاہ یوباباور تھے۔
ِسمعی19-21 کے بیٹے یقیم، زِکری، زبدی، اِلی عینی، ِضلّتی، اِلی ایل، عدایاہ، بِرایاہ ِسمراتاور تھے۔
شاشق22-25 کے بیٹے اِسفان، عِبر، اِلی ایل، عبدون، زِکری، حنان، حننیاہ، عیلام، عنتوتیاہ، یفدیاہ اور تھے۔فنوایل
یروحام26-27 کے بیٹے سَمسَری، یاہ، شحار عتلیاہ، الیاسیَعرسیاہ، زِکریاور تھے۔ یہ28 تمام نسبسرپرستخاندانی

ناموں میں درج تھے اور یروشلم میں ہتے ر تھے۔
ِجبعون میں ساؤل کا خاندان

ِجبعون29 باپکا یعی ایل ِجبعون میں رہتا تھا۔ اُس بیویکی کا نام معکہ تھا۔ بڑے30 سے لے کر تکچھوٹے
اُن کے بیٹے عبدون، صور، قیس، بعل، ندب، 31 جدور، اخیو، زکر 32 مِقلوتاور مِقلوتتھے۔ 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 تھا جس کے تین بیٹے علمت، عزماوت اور زِمری تھے۔ زِمری کے ہاں موضا پیدا ہوا،

37 موضا کے ِنعہ، ب ِنعہ ب کے رافہ، رافہ کے اِلعاسہ اور اِلعاسہ کے اصیل۔
اصیل38 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۔
اُولام40 کے بیٹے تجربہ کار فوجی تھے مہارتجو 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
تمام1 اسرائیل شاہاِن اسرائیل کتابکی نسبکے ناموں میں درج ہے۔
پھر یہوداہ باشندوںکے کو بےوفائی باعثکے بابل میں جلاوطن کر دیا گیا۔ 2 لوگجو واپسپہلے آ کر دوبارہ

میںشہروں اپنی زمینموروثی پر ہنے لـگےر وہ امام، ربلاوی، گارخدمتکےگھرکے اور باقی ایکچند اسرائیلی
تھے۔ 3 یہوداہ، بن یمین، افرائیم اور منسّی قبیلوںکے کے لوگکچھ یروشلم میں جا بسے۔

4 یہوداہ قبیلےکے کے درِج ذیل سرپرستخاندانی وہاں آباد :ہوئے
عوتی بن عمی ہود بن عُمری بن اِمری بن بانی۔ فارصبانی بن یہوداہ کی اولاد میں سے تھا۔
َسیلا5 خاندانکے کا پہلوٹھا عسایاہ اور اُس کے بیٹے۔
زارح6 خاندانکے کا یعوایل۔ یہوداہ کے اِن خاندانوں کی کُل تعداد 690 تھی۔
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بن7-8 یمین قبیلےکے کے درِج ذیل سرپرستخاندانی یروشلم میں آباد :ہوئے
َسلّو بن مسُلّام بن یاہ ہوداو بن سنوآہ۔
اِبنیاہ بن یروحام۔
ایلہ بن عُّزی بن مِکری۔
مسُلّام بن سفطیاہ بن رعوایل بن اِبنیاہ۔
نسب9 ناموں 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 تعداد 1,760 تھی۔ اُن کے ربمرد کے گھر میں خدمت سرانجام دینے کے
قابل تھے۔

14 لاویجو جلاوطنی واپسسے آ کر یروشلم میں آباد ہوئے وہ درِج ذیل :ہیں
مِراری کے خاندان کا سمعیاہ بن حسوب بن عزری قام بن حسبیاہ، 15 بقبقر، حرس، جلال، متنیاہ بن میکا بن

زِکری بن آسف، 16 عبدیاہ بن سمعیاہ بن جلال بن یدوتون اور برکیاہ بن آسا بن اِلقانہ۔ برکیاہ نطوفاتیوں کی آبادیوں کا
ہنے ر والا تھا۔

ذیل17 کے دربان واپسبھی :آئے سلّوم، عّقوب، طلمون، اخی مان اور اُن کے بھائی۔ سلّوم اُن کا انچارج تھا۔
تکآج18 اُس کا ربخاندان کے گھر مشرقکے میں دروازےشاہی کی پہرا داری کرتا ہے۔ یہ دربان یوں لاو
کے خیموں کے افراد تھے۔ 19 سلّوم قورےبن بن ابی آسف بن قورح اپنے بھائیوں کے ساتھ قورح کے خاندان کا
طرحجستھا۔ اُن باپکے دادا کی ذمہ ربداری کی خیمہ گاہ ملاقاتمیں کے خیمے دروازےکے کی پہرا
داری کرنی تھی اِسی طرح اُن کی ذمہ داری مقدِس دروازےکے کی پہرا داری کرنی تھی۔ 20 قدیم زمانے میں
فینحاس بن اِلی عزر اُن پر مقرر تھا، رباور اُس ساتھکے تھا۔ بعد21 میں یاہ زکر بن ملاقاتمسلمیاہ خیمےکے کے
دروازے کا دربان تھا۔

22 کُل 212 مردوں کو دربان کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اُن کے نام اُن کی مقامی جگہوں نسبکے ناموں
میں درج تھے۔ داؤد اور غیبسموایل بین نے اُن باپکے دادا کو یہ ذمہ داری دی تھی۔ 23 وہ اور اُن کی اولاد
پہلے رب کے گھر یعنی ملاقات کے خیمے کے دروازوں پر پہرا داری کرتے تھے۔ 24 یہ ربدربان کے گھر کے
طرفچاروں دروازوںکے کی پہرا داری کرتے تھے۔

لاوی25 کے لوگاکثر یروشلم میں نہیں ہتے ر تھے بلـکہ باری باری ایک ہفتے کے لئے دیہات سے یروشلم آتے
تھے تاکہ وہاں خدمتاپنی سرانجام دیں۔ دربانوںصرف26 کے انچارجچار مسلسل یروشلم میں ہتے ر تھے۔ یہ چار
لاوی الله کے گھر کمروںکے اور خزانوں بھیکو لتے سنبھا راتاور27 بھیکو الله کے گھر اردکے گرد گزارتے
تھے، کیونکہ اُن ہی کو اُس حفاظتکی کرنا اور صبح وقتکے اُس دروازوںکے کو کھولنا تھا۔

بعض28 عبادتدربان کا سامان لتے سنبھا تھے۔ جب بھی اُسے استعمال کے لئے اندر اور بعد میں دوبارہ باہر
لایا جاتا تو وہ ہر چیز تھے۔کرتےچیککرگنکو باقیبعض29 سامان اور میںمقدِس چیزوںموجود کو لتے سنبھا
ربتھے۔ باریکمستعملمیںگھرکے میدہ، زیتونَمے، کا تیل، بخور اور بلسان بھیتیلمختلفکے اِن شاملمیں
تھے۔ لیکن30 بلسان کے تیلوں کو تیار کرنا اماموں کی ذمہ داری تھی۔ قورح31 کے خاندان کا لاوی متِتیاہ جو
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سلّوم کا پہلوٹھا تھا قربانی کے لئے مستعمل روٹی بنانے کا انتظام چلاتا تھا۔ قِہات32 خاندانکے بعضکے یوں لاو
ہاتھکے میں وہ روٹیاں بنانے کا انتظام تھا جو ہر ہفتے دنکے ربکو کے لئے مخصوص کر ربکے کے گھر کے
کمرےمُقّدس کی میز پر رکھی جاتی تھیں۔

33 موسیقار بھی لاوی تھے۔ اُن کے سربراہ باقی تمام خدمت میں حصہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ اُنہیں ہر وقت اپنی
خدمتہی سرانجام دینے کے لئے تیار رہنا پڑتا تھا۔ اِس لئے ربوہ کے گھر کمروںکے میں ہتے ر تھے۔

یوں34 لاو کے یہ تمام نسبسرپرستخاندانی ناموں میں درج تھے اور یروشلم میں ہتے ر تھے۔
ِجبعون میں ساؤل خاندانکے

ِجبعون35 باپکا یعی ایل ِجبعون میں رہتا تھا۔ اُس بیویکی کا نام معکہ تھا۔ بڑے36 سے لے کر تکچھوٹے
اُن کے بیٹے عبدون، صور، قیس، بعل، نیر، ندب، 37 جدور، اخیو، یاہ زکر اور مِقلوت تھے۔ مِقلوت38 کا بیٹا ِسماہ
تھا۔ وہ بھی اپنے بھائیوں مقابلکے یروشلم میں ہتے ر تھے۔

39 قیسنیر باپکا تھا قیساور ساؤل کا۔ ساؤل کے چار بیٹے یونتن، ملـکی شوع، ندابابی اور اِشبعل تھے۔
یونتن40 مری بعل باپکا تھا اور مری بعل 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۔

اصیل44 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، ابی نداب اور ملـکی شوع پاسکے جا پہنچے۔ تینوں ہلاکبیٹے ہو

گئے، 3 جبکہ لڑائی ساؤل کے ارد گرد تکعروج پہنچ گئی۔ پھر وہ تیراندازوں کا نشانہ بن کر زخمی ہو گیا۔ اُس4
نے اپنے سلاح بردار کو حکم دیا، اپنی” تلوار میان سے کھینچ کر مجھے مار !ڈال ورنہ یہ نامختون مجھے بےعزت
کریں لیکن“گے۔ سلاح بردار نے انکار کیا، کیونکہ بہتوہ ڈرا ہوا تھا۔ آخر میں ساؤل اپنی تلوار لے کر خود اُس
پر گر گیا۔

سلاحجب5 بردار نے دیکھا کہ مالـکمیرا مر گیا توہے بھیوہ اپنی تلوار پر گر کر مر گیا۔ یوں6 اُس دن ساؤل،
اُس تینکے بیٹے اور اُس کا تمام ہلاکگھرانا ہو گئے۔ یزرعیلمیداِنجب7 اسرائیلیوںکے کو خبر ملی اسرائیلیکہ
بھاگفوج گئی اور ساؤل اپنے بیٹوں سمیت مارا گیا ہے تو وہ اپنے شہروں کو چھوڑ بھاگکر نکلے، اور فلستی
چھوڑے ہوئے شہروں پر قبضہ کر کے اُن میں بسنے لـگے۔

اگلے8 دن فلستی لاشوں کو لُوٹنے کے لئے دوبارہ میںجنگمیداِن آ اُنہیںجبگئے۔ ِ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 میں بھیج کر اپنے بُتوں اور اپنی قوم کو فتح کی اطلاع دی۔ ساؤل10 کا زرہ بکتر اُنہوں نے
اپنے دیوتاؤں کے مندر محفوظمیں کر لیا اور اُس کے سر کو دجون دیوتا کے مندر میں لٹکا دیا۔
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یبیسجب11 ِجلعاد کے باشندوں کو خبر ملی کہ فلستیوں 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 ساؤل اور اُس کے بیٹوں کی
لاشوں کو اُتار یبیسکر لے گئے اُنہوںجہاں نے اُن کی ہڈیوں یبیسکو درختبڑےکے کے سائے میں دفنایا۔
اُنہوں نے روزہ رکھ پورےکر تکہفتے اُن کا ماتم کیا۔

ساؤل13 کو اِس لئے مارا گیا کہ ربوہ کا وفادار نہ رہا۔ اُس نے اُس ہدایاتکی پر عمل نہ کیا، تکیہاں کہ
اُس نے مُردوں کی روح سے رابطہ کرنے والی جادوگرنی سے مشورہ کیا، 14 حالانکہ اُسے رب 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

اُس1 وقت تمام اسرائیل حبرون میں داؤد پاسکے آیا اور کہا، آپہم” ہی کی قوم اور آپ ہی کے رشتے دار
ہیں۔ ماضی2 میں ساؤلجببھی بادشاہ تھا آپتو ہی فوجی مہموں میں اسرائیل قیادتکی کرتے رہے۔ رباور
آپ کے خدا آپنے سے وعدہ بھی کیا ہے کہ تُو میری قوم اسرائیل کا چرواہا بن کر اُس کرےحکومتپر “گا۔

اسرائیلجب3 کے بزرگتمام حبرون پہنچے تو داؤد بادشاہ ربنے کے حضور اُن کے ساتھ عہد باندھا، اور
اُنہوں نے اُسے مسح کر اسرائیلکے کا بادشاہ بنا دیا۔ ربیوں کا سموایل معرفتکی کیا ہوا وعدہ پورا ہوا۔

داؤد یروشلم پر قبضہ کرتا ہے
4 بادشاہ بننے کے بعد داؤد تمام اسرائیلیوں کے ساتھ یروشلم گیا تاکہ اُس پر حملہ کرے۔ اُس زمانے میں اُس کا

یبوسنام تھا، اور یبوسی اُس میں بستے تھے۔ داؤد5 کو دیکھ کر یبوسیوں نے اُس سے کہا، ہمارےآپ” شہر میں
داخلکبھی نہیں ہو پائیں “!گے
توبھی داؤد صیوننے قلعےکے پر قبضہ کر لیا آججو کل داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ یبوس6 پر حملہ کرنے سے

پہلے داؤد نے کہا تھا، جو” بھی یبوسیوں پر حملہ کرنے میں کرےراہنمائی وہ فوج کا کمانڈر بنے یوآبتب“گا۔
بن یاہ ضرو پہلےنے شہر پر چڑھائی کی۔ چنانچہ اُسے کمانڈر مقرر کیا گیا۔

7 یروشلم پر فتح پانے کے بعد داؤد قلعے میں ہنے ر لگا۔ اُس نے اُسے داؤد’ کا ‘شہر قرار دیا 8 اور اُس کے ارد
گرد شہر کو بڑھانے لگا۔ داؤد کا یہ تعمیری کام ارد گرد کے چبوتروں سے شروع ہوا اور طرفچاروں پھیلتا گیا
یوآبجبکہ نے شہر کا باقی بحالحصہ کر دیا۔ یوں9 داؤد زور پکڑتا گیا، الافواجربکیونکہ اُس کے ساتھ تھا۔

داؤد کے مشہور فوجی
10 درِج ذیل داؤد کے سورماؤں کی فہرست پورےہے۔ اسرائیل کے ساتھ اُنہوں نے مضبوطی سے اُس کی

بادشاہی حمایتکی کر کے داؤد ربکو فرمانکے مطابقکے اپنا بادشاہ بنا دیا۔
11 جو تین افسر یوآب کے بھائی ابی شے کے عین بعد آتے تھے اُن میں یسوبعام حکمونی پہلے نمبر پر آتا تھا۔ ایک

بار اُس نے نیزےاپنے سے 300 آدمیوں کو مار دیا۔ 12 اِن تین افسروں میں دوسریسے جگہ پر اِلی عزر بن دودو
بن اخوحی آتا تھا۔ 13 یہ فَس دَمّیم میں داؤد کے ساتھ تھا جب فلستی وہاں لڑنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ میداِن
میںجنگ َجو کھیتکا تھا، اور لڑتے لڑتے اسرائیلی فلستیوں کے منے سا بھاگنے لـگے۔ لیکن14 اِلی عزر داؤد کے
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کھیتساتھ بیچکے میں فلستیوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ فلستیوں کو مارتے مارتے اُنہوں کھیتنے کا دفاع کر کے
رب کی مدد بڑیسے فتح پائی۔

ایک15-16 جنگاَور دورانکے داؤد عدُلام کے غار پہاڑیکے قلعے میں تھا جبکہ فلستی فوج نے وادٔی رفائیم
میں اپنی لشکرگاہ لگائی تھی۔ اُن دستوںکے بیتنے لحم پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ داؤد تیسکے اعلٰی افسروں میں سے
تین اُس سے ملنے آئے۔ داؤد17 کو پیاسشدید لـگی، اور وہ کہنے لگا، میرےکون” لئے بیت لحم دروازےکے پر
حوضکے کچھسے پانی لائے “گا؟

18 یہ سن کر تینوں افسر فلستیوں کی لشکرگاہ پر حملہ کر کے اُس گھسمیں گئے اور لڑتے لڑتے بیت لحم کے
تکحوض پہنچ گئے۔ اُس سے کچھ پانی بھر کر وہ اُسے داؤد پاسکے لے آئے۔ لیکن اُس نے پینے سے انکار کر
دیا بلـکہ اُسے قربانی کے طور پر ُنڈیل ا ربکر پیشکو کیا 19 اور بولا، الله” کرےنہ کہ مَیں یہ پانی پیوں۔ اگر ایسا
کرتا تو اُن آدمیوں کا خون پیتا جو اپنی جان پر کھیل کر پانی لائے “ہیں۔ اِس لئے وہ اُسے پینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اِن
تین سورماؤں زبردستکے کاموں ایککی مثال ہے۔

یوآب20-21 کا بھائی ابی شے مذکورہ تین سورماؤں پر مقرر ایکتھا۔ دفعہ اُس نے نیزےاپنے آدمیوں300سے
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 بھی زبردست فوجی تھا۔ وہ قبضئیل کا ہنے ر والا تھا، اور اُس بہتنے دفعہ اپنی مردانگی
موآبدکھائی۔ بڑےدوکے اُسسورما ایکہوئے۔ہلاکہاتھوںکے برفبہتجببار پڑ گئی تو اُس ایکنے
میںحوض اُتر ایککر ببر شیر کو مار ڈالا جو اُس میں گر گیا تھا۔ ایک23 اَور موقع پر اُس کا ایکواسطہ مصری
سے پڑا جس کا قد فٹساتساڑھے تھا۔ مصری کے ہاتھ میں کھڈی کے شہتیر جیسا بڑا نیزہ تھا جبکہ اُس کے
پاساپنے 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 مارسے ڈالا۔ بہادریایسی24 کیدکھانے بنا پر ِنایاہ ب بن یہویدع تینمذکورہ 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 بھائیکا لحمبیتعساہیل، اِلحنانکا بن سمّوت27دودو، تقوع28فلونی،خلِصہروری، کا بنعیرا عقیس،

عنتوت کا ابی عزر، ِسبکی29 حوساتی، عیلی اخوحی، مَہری30 نطوفاتی، حلِد بن بعنہ نطوفاتی، بن31 یمینی شہر ِجبعہ
کا اِتّی بن ریبی، ِنایاہ ب فِرعاتونی 32 نحلے جعس کا حوری، ابی ایل عرباتی، عزماوت33 بحرومی، اِلیَحبا سعلبونی،
34 ہشیم ِجزونی کے بیٹے، یونتن بن شجی ہراری، اخی35 آم بن سکار ہراری، اِلی فل بن اُور، 36 ِحفر مکیراتی، اخیاہ
فلونی، حصرو37 نعریکرملی، بن ازبی، ناتن38 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)
قبیلےکے کا یہ فوجیوں30سردار پر مقرر ،(تھا بنحنان43 یوسفطمعکہ، مِتنی، یّاہ44 عُز عروعیریخوتامعستراتی،
کے بیٹے سماع اور یعی ایل، یدیع45 ایل بن ِسمری، اُس کا بھائی یوخا تیصی، اِلی46 ایل محاوی، اِلنعم کے بیٹے یریبی اور
یاہ، یوساو یِتمہ موآبی، اِلی47 ایل، عوبید اور یعسی ایل مضوبائی۔
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12
ساؤل کے حکومتدور میں داؤد کے پیروکار

ذیل1 کے آدمی ِصقلاج میں داؤد ساتھکے مل گئے، جبوقتاُس 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 صرفنہ
ہنے د بلـکہ بائیں ہاتھ مہارتبھیسے سے تیر اور فلاخن کا پتھر چلا سکتے تھے۔ اِن آدمیوں میں سے ذیلدرِج بن یمین
قبیلےکے اور ساؤل خاندانکے سے تھے۔

3 اُن کا راہنما اخی عزر، یوآسپھر 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 ایککا سورما اور لیڈر تھا، یرمیاہ،
یحزی ایل، یوحنان، یوزبد جدیراتی، 5 اِلعوزی، یریموت، بعلیاہ، یاہ سمر اور سفطیاہ خروفی۔

قورح6 خاندانکے میں سے اِلقانہ، یِسیاہ، عزرایل، یوعزر اور یسوبعام داؤد کے ساتھ تھے۔
7 اِن کے علاوہ یروحام جدوری کے بیٹے یوعیلہ اور زبدیاہ بھی تھے۔
8 جد کے قبیلے سے بھی کچھ بہادر اور تجربہ کار فوجی ساؤل الـگسے ہو کر داؤد کے ساتھ مل جبگئے وہ

یگستان ر کے قلعے میں تھا۔ یہ مرد مہارت سے ڈھال اور نیزہ استعمال کر سکتے تھے۔ اُن چہرےکے شیرببر کے
چہروں کی مانند تھے، اور پہاڑیوہ علاقے میں غزالوں طرحکی تیز چل سکتے تھے۔

9 اُن لیڈرکا ذیلعزر آدمیوںدسکے پر مقرر :تھا عبدیاہ، مِسمنّہ،10اِلیاب، اِلیعتّی،11یرمیاہ، یوحنان،12ایل،
اِلزبد، 13 یرمیاہ اور مکبنّی۔

جد14 کے یہ سبمرد اعلٰی فوجی افسر بن گئے۔ اُن میں سبسے سے کمزور آدمی َسو عام فوجیوں کا مقابلہ کر
سکتا تھا سبجبکہ طاقتسے ور آدمی ہزار کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ 15 اِن ہی نے بہار کے موسم میں یائے در یردن
کو پار جبکیا، وہ کناروں سے باہر آ گیا تھا، اور مشرق مغرباور کی وادیوں کو بند کر رکھا۔

بن16 یمین اور یہوداہ کے قبیلوں کے کچھ مرد داؤد پہاڑیکے قلعے میں آئے۔ 17 داؤد باہر نکل کر اُن سے ملنے
گیا اور پوچھا، کیا” آپ سلامتی پاسمیرےسے آئے ہیں؟ آپکیا میری مدد کرنا ہتے چا ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مَیں
آپ کا اچھا ساتھی رہوں گا۔ لیکن اگر آپ مجھے دشمنوں کے حوالے کرنے کے لئے آئے ہیں حالانکہ مجھ سے
کوئی بھی ظلم نہیں ہوا ہے باپہمارےتو دادا کا خدا اِسے دیکھ آپکر کو سزا “دے۔

18 پھر روح القدس 30 افسروں کے راہنما عماسی پر نازل ہوا، اور اُس نے کہا، اے” داؤد، تیرےہم ہی
لوگ اےہیں۔ یسّی کے بیٹے، تیرےہم ساتھ ہیں۔ سلامتی، سلامتی حاصلتجھے ہو، اور سلامتی اُنہیں حاصل ہو
تیریجو مدد ہیں۔کرتے کیونکہ تیرا تیریخدا “گا۔کرےمدد 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۔ اُس وقت وہ فلستیوں کے
ملساتھ ساؤلکر سے لڑنے جا رہا تھا، لیکن بعد میں اُسے میںجنگمیداِن آنے اجازتکی نہ ملی۔ کیونکہ فلستی
سرداروں آپسنے میں مشورہ کرنے بعدکے اُسے یہ کہہ بھیجواپسکر دیا کہ خطرہ یہکہہے ہمیں جنگمیداِن
میں چھوڑ کر اپنے مالـکپرانے ساؤل سے دوبارہ مل جائے۔ پھر ہم تباہ ہو جائیں گے۔

جب20 داؤد ِصقلاج واپس جا رہا تھا تو منسّی کے قبیلے کے درِج ذیل افسر ساؤل الـگسے ہو کر اُس کے
ساتھ ہو لئے : عدنہ، یوزبد، یدیع ایل، میکائیل، یوزبد، اِلیہو اور ِضلّتی۔ منسّی میں ایکہر کو ہزار ہزار فوجیوں پر
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مقرر کیا گیا تھا۔ اُنہوں21 نے لُوٹنے والے عمالیقی دستوں کو پکڑنے میں داؤد کی مدد کی، کیونکہ سبوہ دلیر اور
قابل فوجی سبتھے۔ اُس 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 جیسی
بڑی ہو گئی۔

حبرون میں داؤد فوجکی
23 ذیلدرِج اُن تمام فوجیوں فہرستکی میںحبرونجوہے داؤد پاسکے آئے تاکہ اُسے ساؤل کی جگہ بادشاہ

ربطرحجسبنائیں، نے حکم دیا تھا۔
24 یہوداہ قبیلےکے ڈھالکے نیزےاور لیسسے 6,800 مرد تھے۔
شمعون25 قبیلےکے کے 7,100 تجربہ کار فوجی تھے۔
لاوی26 قبیلےکے 4,600کے مرد تھے۔ 27 اُن میں ہارون خاندانکے سرپرستکا یہویدع بھی شامل جستھا

ساتھکے 3,700 آدمی تھے۔ صدوق28 ایکنامی دلیر اور جوان فوجی بھی شامل تھا۔ اُس کے ساتھ اُس کے اپنے
خاندان کے 22 افسر تھے۔

ساؤل29 قبیلےکے بن یمین 3,000بھیکے مرد تھے، لیکن اِس قبیلے کے اکثر ساؤلتکابفوجی خاندانکے
کے ساتھ لپٹے رہے۔

30 افرائیم کے قبیلے کے 20,800 فوجی سبتھے۔ اپنے خاندانوں میں اثر و رسوخ رکھنے والے تھے۔
31 منسّی کے آدھے قبیلے کے 18,000 مرد تھے۔ اُنہیں داؤد کو بادشاہ بنانے کے لئے چن لیا گیا تھا۔
32 اِشکار کے قبیلے کے 200 افسر اپنے دستوں کے ساتھ تھے۔ وقتلوگیہ ضرورتکی سمجھ کر جانتے تھے

اسرائیلکہ کو کیا کرنا ہے۔
زبولون33 قبیلےکے 50,000کے تجربہ کار فوجی تھے۔ وہ ہر ہتھیار لیسسے وفاداریپوریاور داؤدسے کے

لئے لڑنے کے لئے تیار تھے۔
نفتالی34 قبیلےکے کے 1,000 افسر تھے۔ اُن تحتکے ڈھال نیزےاور مسلحسے 37,000 آدمی تھے۔
دان35 قبیلےکے کے 28,600 مرد تھے سبجو لڑنے کے لئے مستعد تھے۔
آشر36 قبیلےکے کے 40,000 مرد تھے سبجو لڑنے کے لئے تیار تھے۔
37 یائے در یردن کے مشرق میں آباد قبیلوں روبن، جد اور منسّی کے آدھے حصے کے 1,20,000 مرد تھے۔

ایکہر ہر قسم کے ہتھیار لیسسے تھا۔
ترتیبسب38 سے حبرون آئے پورےتاکہ عزم کے ساتھ داؤد پورےکو اسرائیل کا بادشاہ بنائیں۔ باقی تمام

اسرائیلی بھی تھےمتفق داؤدکہ ہمارا بادشاہ بن جائے۔ یہ39 فوجی تین داؤدتکدن پاسکے دورانجسرہے اُن
قبائلیکے بھائی اُنہیں کھانے پینے چیزیںکی مہیا کرتے رہے۔ قریب40 کے ہنے ر والوں بھینے اِس میں اُن کی مدد
کی۔ اِشکار، زبولون اور تکنفتالی لوگکے اپنے گدھوں، اونٹوں، خچروں اور بَیلوں پر کھانے کی چیزیں لاد کر
وہاں پہنچے۔ میدہ، انجـیر کشمشاور کی ٹکیاں، َمے، تیل، بَیل اور یاں بکر بھیڑ بڑی مقدار میں حبرون لائی گئیں،
کیونکہ تمام اسرائیلی خوشی منا رہے تھے۔

13
داؤد عہد صندوقکا یروشلم میں لانا چاہتا ہے
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داؤد1 نے تمام افسروں سے مشورہ کیا۔ اُن میں ہزار ہزار اور َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسر شامل تھے۔ 2 پھر اُس
اسرائیلنے جماعتپوریکی آپاگر”کہا،سے منظورکو ہو ہمارےرباور مرضیکیخدا ہو تو آئیں پورےہم
ملـک اسرائیلیکے بھائیوں دیںدعوتکو کہ آ ہمارےکر ساتھ جمع ہو جائیں۔ وہ امام لاویاور شریکبھی ہوں
جو اپنے اپنے شہروں اور چراگاہوں میں بستے ہیں۔ 3 پھر ہم اپنے خدا کے عہد کا صندوق دوبارہ واپسپاساپنے
لائیں، کیونکہ ساؤل کے حکومتدورِ میں ہم اُس کی فکر نہیں کرتے “تھے۔

متفقجماعتپوری4 ہوئی، یہکیونکہ داؤدچنانچہ5لگا۔درستکوسبمنصوبہ اسرائیلپورےنے جنوبکو
میں مصر کے سیحور سے لے شمالکر میں تکحماتلبو بُلایا ملسبتاکہ کر الله عہدکے صندوقکا یَت قِر یعریم
سے یروشلم لے جائیں۔ 6 پھر وہ اُن کے ساتھ یہوداہ کے بعلہ یعنی یَت قِر یعریم گیا تاکہ رب خدا کا صندوق اُٹھا کر
یروشلم لے جائیں، وہی جسصندوق ربپر 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 کر
ایک نئی بَیل گاڑی پر رکھ دیا، اور عُّزہ اور اخیو اُسے یروشلم طرفکی لے جانے لـگے۔ 8 داؤد اور تمام اسرائیلی
گاڑی پیچھےکے چل سبپڑے۔ الله کے پورےحضور زور خوشیسے منانے لـگے۔ جونیپر لـکڑیکی مختلفکے
ساز بھی بجائے جا رہے تھے۔ فضا ستاروں، سرودوں، دفوں، جھانجھوں اور تُرموں کی آوازوں سے گونج اُٹھی۔

9 وہ گندم ہنے گا ایککی جگہ پر پہنچ جسگئے مالـککے کا نام کیدون تھا۔ وہاں اچانکبَیل بےقابو ہو
گئے۔ عُّزہ جلدینے عہدسے صندوقکا پکڑ لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اُسی10 ربلمحے اُسغضبکا پر نازل ہوا،
کیونکہ اُس نے عہد کے صندوق کو چھونے جرأتکی کی تھی۔ وہیں الله کے حضور عُّزہ گر ہلاککر ہوا۔
11 داؤد کو بڑا رنج ہوا ربکہ غضبکا عُّزہ پر یوں ٹوٹ پڑا ہے۔ اُس وقت سے اُس جگہ کا پرضنام عُّزہ یعنی
عُّزہ’ ٹوٹپر ‘پڑنا ہے۔

اُس12 دن داؤد کو الله خوفسے آیا۔ اُس نے سوچا، طرحکسمَیں” الله کا صندوق پاساپنے پہنچا سکوں
“گا؟ 13 چنانچہ اُس نے فیصلہ کیا کہ ہم عہد کا صندوق یروشلم نہیں لے جائیں گے بلـکہ اُسے عوبید ادوم جاتی
کے گھر میں محفوظ رکھیں گے۔ وہاں14 وہ تین تکماہ پڑا رہا۔ اِن تین مہینوں کے دوران رب نے عوبید ادوم
کے گھرانے اور اُس ملـکیتپوریکی برکتکو دی۔

14
داؤد کی ترقی

ایک1 دن صور کے بادشاہ حیرام نے داؤد پاسکے وفد بھیجا۔ راج اور بڑھئی بھی ساتھ تھے۔ اُن کے پاس
دیودار لـکڑیکی تھی تاکہ داؤد کے لئے محل بنائیں۔ یوں2 داؤد جاننے لیا ربکہ مجھےنے اسرائیل کا بادشاہ بنا
میریکر بادشاہی اپنی قوم اسرائیل کی بہتخاطر سرفراز دیکر ہے۔

3 یروشلم میں جا بسنے کے بعد داؤد نے مزید شادیاں کیں۔ نتیجے میں یروشلم میں اُس کے کئی بیٹے بیٹیاں پیدا
ہوئے۔ 4 جو بیٹے وہاں پیدا ہوئے وہ یہ :تھے سموع، سوباب، ناتن، سلیمان، اِبحار،5 اِلی سوع، اِلفلط، نوجہ،6 نفج،
یفیع، اِلی7 سمع، بعل یدع اور اِلی فلط۔

فلستیوں پر فتح
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فلستیوںجب8 اطلاعکو ملی کہ داؤد مسحکو کر اسرائیلکے کا بادشاہ بنایا گیا ہے تو اُنہوں نے اپنے فوجیوں
کو اسرائیل میں بھیج دیا تاکہ اُسے پکڑ لیں۔ جب داؤد کو پتا چل گیا تو وہ اُن کا مقابلہ کرنے کے لئے گیا۔ جب9
فلستی اسرائیل میں پہنچ کر وادٔی رفائیم میں پھیل گئے 10 تو داؤد ربنے یافتسے در کیا، کیا” مَیں فلستیوں پر حملہ
کروں؟ کیا تُو مجھے اُن پر فتح بخشے رب“گا؟ 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 ٹوٹکے جانے پر پانی اُس پھوٹسے نکلتا ہے اُتنے زور سے آج الله
میرے وسیلے دشمنسے کی میںصفوں پھوٹسے نکلا “ہے۔ چنانچہ اُس جگہ کا نام بعل پراضیم یعنی پھوٹ’ نکلنے
‘مالـککا پڑ گیا۔ 12 فلستی اپنے دیوتاؤں کو چھوڑ بھاگکر گئے، اور داؤد اُنہیںنے جلا دینے کا حکم دیا۔

ایک13 بار پھر فلستی آ کر وادٔی رفائیم پھیلمیں گئے۔ اِس14 داؤدجبدفعہ نے الله یافتسے در کیا تو اُس نے
جواب دیا، اِس” مرتبہ اُن کا متسامنا کرنا بلـکہ اُن کے پیچھے جا کر بکا کے درختوں کے منے سا اُن پر حملہ کر۔
جب15 اُن درختوں کی چوٹیوں سے قدموں چاپکی دےسنائی تو !خبردار یہ اِس کا اشارہ ہو گا کہ الله خود
تیرے آگے آگے چل کر فلستیوں کو مارنے کے لئے نکل آیا “ہے۔ داؤد16 نے ایسا ہی کیا اور نتیجے میں فلستیوں
دےشکستکو کر ِجبعون سے لے کر تکجزر اُن تعاقبکا کیا۔

داؤد17 شہرتکی ممالـکتمام میں پھیل ربگئی۔ نے تمام قوموں دلوںکے میں داؤد ڈالخوفکا دیا۔
15

یروشلم میں عہد صندوقکے کے لئے یاں تیار
1 یروشلم اُسکے جسمیںحصے کا نام داؤد’ کا ‘شہر پڑ گیا تھا داؤد نے اپنے لئے عمارتیںچند بنوائیں۔ اُس نے

الله کے صندوق کے لئے ایکبھی جگہ تیار کر کے وہاں خیمہ لگا دیا۔ 2 پھر اُس نے حکم دیا، سوائے” یوں لاو
کسیکے بھیکو الله کا صندوق اُٹھانے اجازتکی نہیں۔ ربکیونکہ نے اِن ہی ربکو صندوقکا اُٹھانے اور
ہمیشہ کے لئے اُس خدمتکی کرنے کے لئے چن لیا “ہے۔

اِس3 کے بعد داؤد نے تمام اسرائیل کو یروشلم بُلایا تاکہ وہ مل ربکر صندوقکا اُس جگہ جائیںلے جو اُس
نے اُس کے لئے تیار کر رکھی تھی۔ 4 بادشاہ نے ہارون اور باقی یوں لاو کی اولاد کو بھی بُلایا۔ 5 درِج ذیل اُن
لاوی سرپرستوں فہرستکی ہے جو اپنے رشتے داروں کو لے کر آئے۔
قِہات خاندانکے اُوریسے ایل مردوں120 سمیت،
مِراری6 خاندانکے سے عسایاہ مردوں220 سمیت،
جَیرسوم7 خاندانکے یوایلسے مردوں130 سمیت،
اِلی8 صفن خاندانکے سے سمعیاہ مردوں200 سمیت،
حبرون9 خاندانکے سے اِلی ایل مردوں80 سمیت،
ایلعُزی10 خاندانکے ندابعمیسے مردوں112 سمیت۔
داؤد11 دونوںنے اماموں صدوق اور ابیاتر کو مذکورہ لاویچھ سمیتسرپرستوں پاساپنے بُلا کر 12 اُن سے

کہا، یوںآپ” لاو کے سربراہ ہیں۔ لازم ہے آپکہ اپنے قبائلی بھائیوں کے ساتھ آپاپنے مخصوصکو مُقّدسو
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کر ربکے اسرائیل کے خدا کے صندوق کو اُس جگہ لے جائیں جو مَیں نے اُس کے لئے تیار کر رکھی ہے۔
پہلی13 یہاںاُسےنےہمجبمرتبہ لانے توکیکوششکی یوںآپیہ لاو یعےکے ذر نہ اِسہوا، لئے ہمارےرب
خدا کا قہر ہم ٹوٹپر پڑا۔ وقتاُس ہم اُسنے یافتسے در نہیں کیا تھا کہ اُسے اُٹھا کر لے جانے کا مناسبکیا
یقہ طر “ہے۔ تب14 اماموں اور یوں لاو نے اپنے آپ مخصوصکو و مُقّدس کر ربکے اسرائیل کے خدا کے
صندوق کو یروشلم لانے کے لئے تیار کیا۔ 15 پھر لاوی الله صندوقکے کو اُٹھانے کی یوں لـکڑ سے اپنے کندھوں
پر یوں ہی رکھ کر طرحجسپڑےچل موسٰی ربنے کے کلام مطابقکے فرمایا تھا۔

داؤد16 لاوینے سربراہوں کو یہ حکم بھی دیا، اپنے” قبیلے میں سے ایسے آدمیوں کو چن لیں جو ساز، ستار،
سرود اور جھانجھ بجاتے خوشیہوئے “گائیں۔گیتکے اِس17 داریذمہ کے لئے یوں لاو ذیلنے آدمیوںکے
کو مقرر :کیا ہیمان بن یوایل، اُس کا آسفبھائی بن برکیاہ اور مِراری خاندانکے کا ایتان بن قوسایاہ۔ دوسرے18
مقام پر اُن کے یہ بھائی :آئے یاہ، زکر یعزی ایل، سمیراموت، یحی ایل، عُنّی، اِلیاب، ِنایاہ، ب معسیاہ، متِتیاہ، اِلی فلیہو،
مِقنیاہ، عوبید ادوم اور یعی ایل۔ یہ دربان تھے۔ 19 آسفہیمان، اور ایتان گلوکار تھے، اور اُنہیں پیتل کے جھانجھ
بجانے کی 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 تھا۔ 21 متِتیاہ، اِلی فلیہو، مِقنیاہ، عوبید ادوم، یعی ایل اور یاہ عزز کو شمینیت کے
طرز پر سرود بجانے کے لئے چنا گیا۔

22 کننیاہ یوںنے لاو کی کوائر کی راہنمائی کی، کیونکہ وہ اِس میں ماہر تھا۔
23-24 برکیاہ، اِلقانہ، عوبید ادوم اور یحیاہ عہد کے صندوق کے دربان تھے۔ سبنیاہ، یوسفط، نتنی ایل، عماسی،

یاہ، زکر ِنایاہ ب اور اِلی عزر کو تُرم بجا کر الله کے صندوق کے آگے آگے چلنے کی ذمہ داری دی گئی۔ ساتوں تھے۔امام
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 ربتاکہ 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 ساتتو جوان سانڈوں ساتاور مینڈھوں کو قربان کیا گیا۔
باریکداؤد27 کتان لباسکا پہنے ہوئے تھا، اور اِس طرح عہد صندوقکا اُٹھانے والے لاوی، گلوکار اور کوائر
کا لیڈر کننیاہ بھی۔ اِس کے علاوہ داؤد کتان کا بالاپوش پہنے ہوئے تھا۔ 28 تمام اسرائیلی خوشی نعرےکے لگا
لگا کر، نرسنگے اور پھونکپھونکتُرم کر اور جھانجھ، ستار اور سرود بجا بجا ربکر کے عہد کا صندوق یروشلم
لائے۔

رب29 کا عہد کا صندوق داؤد کے شہر میں داخل ہوا تو داؤد کی بیوی میکل بنت ساؤل کھڑکی میں سے
جلوس کو دیکھ رہی جبتھی۔ بادشاہ کودتا اور ناچتا ہوا نظر آیا تو میکل نے اُسے حقیر جانا۔

16
1 الله کا صندوق اُس تنبو کے درمیان میں رکھا گیا جو داؤد نے اُس کے لئے لـگوایا تھا۔ پھر اُنہوں نے الله کے

بھسمحضور ہونے والی اور سلامتی پیشقربانیاںکی کیں۔ اِس2 بعدکے داؤد قومنے ربکو نامکے برکتسے
دے کر 3 ہر اسرائیلی مرد عورتاور ایککو روٹی، کھجور ایککی ٹکی کشمشاور ایککی دےٹکی دی۔
اُس4 نے کچھ یوں لاو ربکو صندوقکے کے منے خدمتسا کرنے کی داریذمہ دی۔ اُنہیں رب اسرائیل کے
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خدا کی تمجید اور حمد و ثنا کرنی تھی۔ 5 اُن کا آسفسربراہ جھانجھ بجاتا تھا۔ اُس کا نائب یاہ زکر تھا۔ پھر یعی ایل،
سمیراموت، یحی ایل، متِتیاہ، اِلیاب، ِنایاہ، ب عوبید ادوم اور یعی ایل تھے جو ستار اور سرود بجاتے تھے۔ 6 ِنایاہ ب اور
یحزی ایل اماموں کی داریذمہ الله کے عہد صندوقکے کے منے سا تُرم بجانا تھی۔

شکر گیتکا
اُس7 دن داؤد نے پہلی آسفدفعہ اور اُس کے ساتھی یوں لاو کے ذیلحوالے گیتکا کر کے اُنہیں رب کی

ستائش کرنے کی داریذمہ دی۔
رب”8 کا شکر کرو اور اُس کا نام !پکارو اقوام میں اُس کاموںکے کا اعلان کرو۔
9 ساز بجا کر اُس کی مدح سرائی کرو۔ اُس کے تمام عجائب بارےکے میں لوگوں کو بتاؤ۔
اُس10 مُقّدسکے نام پر فخر ربکرو۔ طالبکے دل خوشسے ہوں۔
رب11 اور اُس قدرتکی یافتکی در کرو، وقتہر اُس چہرےکے طالبکے رہو۔
12 معجزےجو اُس نے کئے اُنہیں یاد کرو۔ اُس الٰہیکے نشان اور اُس کے منہ فیصلےکے دہراتے رہو۔
13 تم جو اُس کے خادم اسرائیل کی اولاد اور یعقوب کے فرزند ہو، جو اُس کے لوگبرگزیدہ ہو، تمہیں سب

کچھ یاد !رہے
ربوہی14 ہمارا خدا پوریوہیہے، دنیا عدالتکی کرتا ہے۔
15 وہ ہمیشہ اپنے عہد کا خیال رکھتا اُسہے، کلام کا جو اُس نے ہزار پُشتوں کے لئے فرمایا تھا۔
16 یہ وہ عہد ہے جو اُس نے ابراہیم سے باندھا، وہ وعدہ جو اُس قَسمنے کھا اسحاقکر سے کیا تھا۔
اُس17 نے یعقوباُسے کے لئے قائم کیا تاکہ وہ اُس مطابقکے زندگی گزارے، اُس تصدیقنے کی کہ یہ میرا

اسرائیل ابدیسے عہد ہے۔
ساتھ18 ساتھ اُس نے فرمایا، مَیں’ تجھے ملـِک کنعان دوں گا۔ یہ میراثتیری کا حصہ ہو ‘گا۔
وقتاُس19 وہ تعداد میں کم تھوڑےاور ہی تھے ملـکبلـکہ میں اجنبی ہی تھے۔
تکاب20 مختلفوہ قوموں اور سلطنتوں میں متے گھو پھرتے تھے۔
لیکن21 الله نے اُن پر کسی کو ظلم کرنے نہ دیا، اور اُن کی خاطر اُس بادشاہوںنے کو ڈانٹا،
22 میرے’ مسح کئے ہوئے خادموں متکو 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 ربکیونکہ عظیم ستائشاور بہتکے لائق ہے۔ وہ تمام معبودوں مہیبسے ہے۔
26 کیونکہ دیگر قوموں کے تمام معبود بُت ہی ہیں ربجبکہ آسماننے کو بنایا۔
اُس27 کے شانحضور و شوکت، اُس سکونتکی گاہ قدرتمیں اور جلال ہے۔
قوموںاے28 کے ربقبیلو، کی تمجید ربکرو، جلالکے قدرتاور ستائشکی کرو۔
رب29 کے نام کو جلال دو۔ قربانی لے کر اُس کے حضور لباسمُقّدسآؤ۔ سے آراستہ ہو ربکر کو سجدہ

کرو۔
پوری30 دنیا اُس کے منے سا لرز ًاُٹھے۔ یقینا دنیا مضبوطی سے قائم ہے اور نہیں ڈگمگائے گی۔
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آسمان31 شادمان ہو، اور زمین جشن منائے۔ قوموں میں کہا جائے ربکہ بادشاہ ہے۔
32 سمندر اور جو کچھ اُس میں خوشیہے گرجسے اُٹھے، میدان اور جو کچھ اُس میں باغہے باغ ہو۔
33 پھر جنگل ربدرختکے کے منے سا شادیانہ بجائیں گے، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین عدالتکی کرنے آ

رہا ہے۔
رب34 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
اُس35 التماسسے کرو، نجاتہماریاے’ ہمیںخدا،کے !بچا ہمیں جمع کر کے قوموںدیگر ہاتھکے چھڑا۔سے

تب ہی مُقّدستیرےہم نام ستائشکی کریں گے تیرےاور یفقابِل تعر کاموں پر فخر کریں ‘گے۔
ازل36 سے تکابد اسرائیلرب، کے خدا کی حمد “!ہو
پوریتب قوم نے “آمین” اور کیرب” حمد “ہو کہا۔
یوں لاو کی ذمہ یاں دار

داؤد37 آسفنے اور اُس کے ساتھی یوں لاو ربکو کے عہد صندوقکے کے منے سا چھوڑ کر کہا، آئندہ”
یہاں باقاعدگی سے روزانہ خدمتضروریکی کرتے “جائیں۔

اِس38 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 ربنے کی اُس سکونت گاہ پاسکے چھوڑ دیا جو

ِجبعون پہاڑیکی پر تھی۔ 40 کیونکہ لازم تھا کہ وہ وہاں صبحہر 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 یوںچیدہ لاو بھیکو ِجبعون میں اُن پاسکے چھوڑ دیا۔ وہاں اُن خاصکی ذمہ
کیربداری حمد و ثنا کرنا تھی، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔ 42 اُن پاسکے تُرم، جھانجھ اور باقی ایسے ساز
تھے جو الله یفکی تعر میں گائے جانے گیتوںوالے ساتھکے بجائے تھے۔جاتے یدوتون بیٹوںکے دربانکو بنایا
گیا۔

جشن43 لوگسببعدکے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ داؤد بھی اپنے گھر لوٹا تاکہ اپنے خاندان دےبرکتکو
کر سلام کرے۔

17
رب داؤد کے لئے ابدی بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے

داؤد1 بادشاہ سلامتی سے اپنے محل میں ہنے ر ایکلگا۔ دن اُس ناتننے نبی باتسے کی، دیکھیں،” مَیں یہاں
دیودار میںمحلکے رہتا ہوں ربجبکہ عہدکے تکابصندوقکا تنبو میں پڑا مناسبیہہے۔ “!نہیں ناتن2 نے
بادشاہ کی حوصلہ افزائی کی، جو” کچھ آپبھی کرنا ہتے چا ہیں وہ کریں۔ آپالله کے ساتھ “ہے۔

لیکن3 راتاُسی الله ناتن سے ہم کلام ہوا، میرے”4 خادم داؤد پاسکے جا کر اُسے دےبتا ربکہ فرماتا
ہے، تُو’ رہائشمیری کے لئے مکان تعمیر کرےنہیں گا۔ تکآج5 مَیں کسی مکان میں نہیں جبرہا۔ سے مَیں
اسرائیلیوں مصرکو نکالسے لایا وقتاُس مَیںسے میںخیمے رہ کر جگہ بہ جگہ پھرتا رہا ہوں۔ مَیںدورانجس6
تمام اسرائیلیوں کے ساتھ اِدھر اُدھر پھرتا رہا کیا مَیں اسرائیلنے کے اُن راہنماؤں کبھیسے اِس 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 نے
میرے لئے دیودار کا گھر کیوں نہیں ‘بنایا؟
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7 میرےچنانچہ خادم داؤد کو بتا دے، الافواجرب’ فرماتا ہے کہ مَیں ہی نے تجھے چراگاہ میں بھیڑوں کی
بانیگلہ فارغسےکرنے کر اپنیکے اسرائیلقوم کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ بھیجہاں8 تُو قدمنے تیرےمَیںوہاںرکھا
ساتھ رہا تیرےہوں۔ دیکھتے دیکھتے مَیں تیرےنے تمام دشمنوں ہلاککو کر دیا ابہے۔ مَیں تیرا نام سرفراز کر
دوں گا، وہ دنیا سبکے سے عظیم آدمیوں ناموںکے کے برابر ہی ہو گا۔ 9 اور مَیں اپنی قوم اسرائیل کے لئے ایک
وطن مہیا کروں پودےگا، اُنہیںطرحکی یوں لگا دوں گا کہ وہ جڑ پکڑ محفوظکر رہیں گے اور نہیںبےچینکبھی
ہوں قومیںبےدینگے۔ اُنہیں اُس نہیںطرح دبائیں ماضیطرحجسگی میں کیا کرتی تھیں، وقتاُس10 جبسے
مَیں قوم قاضیپر مقرر کرتا تھا۔ تیرےمَیں دشمنوں میںخاککو مَیںآجگا۔دوںملا فرماتا ہوں تیرےہیربکہ
لئے گھر بنائے گا۔ جب11 تُو بوڑھا ہو کر کوچ کر جائے گا اور اپنے باپ دادا سے جا ملے گا تو مَیں تیری جگہ
تیرے بیٹوں میں ایکسے تختکو پر بٹھا دوں گا۔ اُس کی بادشاہی کو مَیں مضبوط بنا دوں گا۔ میرےوہی12
لئے گھر کرےتعمیر گا، اور مَیں اُس تکابدتختکا قائم گا۔رکھوں مَیں13 اُس باپکا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہو
میریگا۔ نظرِ ساؤلکرم پر نہ لیکنرہی، مَیں تیرےاُسے بیٹے نہیںکبھیسے ہٹاؤں گا۔ مَیں14 اُسے اپنے گھرانے
اور اپنی بادشاہی پر ہمیشہ قائم رکھوں گا، اُس تختکا مضبوطہمیشہ رہے “۔‘گا

داؤد شکرگزاریکی
ناتن15 نے داؤد پاسکے جا کر سباُسے کچھ سنایا ربجو نے اُسے یا رو میں بتایا تھا۔ تب16 داؤد عہد کے

صندوق پاسکے گیا رباور کے بیٹھحضور کر دعا کرنے رباے”لگا، خدا، مَیں کون ہوں اور میرا خاندان کیا حیثیت رکھتا ہے کہ تُو نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے؟
اےاباور17 الله، تُو مجھے اَور بھی یادہ ز عطا کرنے کو ہے، کیونکہ تُو نے اپنے خادم کے گھرانے مستقبلکے
بارےکے میں بھی وعدہ کیا رباےہے۔ خدا، تُو یوںنے مجھ پر نگاہ ڈالی ہے یا گو کہ مَیں بہتکوئی اہم بندہ
ہوں۔ لیکن18-19 مَیں مزید کیا جبکہوں تُو یوںنے اپنے خادم کیعزتکی 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۔

اے20 رب، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے تیرےکہ سوا کوئی اَور خدا نہیں
ہے۔ 21 دنیا میں سیکون قوم تیری اُمّت اسرائیل کی مانند ہے؟ تُو ایکاِسینے قوم کا دےفدیہ کر اُسے غلامی
سے چھڑایا اور اپنی قوم بنا لیا۔ تُو اسرائیلنے بڑےواسطےکے ناکہیبتاور کام کر کے اپنے نام شہرتکی پھیلا
دی۔ ہمیں مصر سے رِہا کر کے تُو نے قوموں ہمارےکو آگے سے نکال دیا۔ اے22 رب، تُو اسرائیل کو ہمیشہ
کے لئے اپنی قوم بنا کر اُن کا خدا بن گیا ہے۔

23 اےچنانچہ رب، باتجو تُو نے اپنے خادم اور اُس کے گھرانے بارےکے میں کی ہے اُسے تکابد قائم
رکھ اور اپنا وعدہ پورا کر۔ تب24 مضبوطوہ رہے گا اور تیرا نام تکابد مشہور رہے گا۔ لوگپھر تسلیم کریں گے
کہ اسرائیل کا ربخدا الافواج واقعی اسرائیل کا خدا ہے، تیرےاور خادم داؤد کا گھرانا بھی تیرےتکابد
حضور قائم رہے گا۔ میرےاے25 خدا، تُو نے اپنے خادم کے کان کو باتاِس کے لئے کھول دیا ہے۔ تُو ہی
نے فرمایا، تیرےمَیں’ لئے گھر تعمیر کروں ‘گا۔ صرف اِسی لئے تیرے خادم نے یوں تجھ سے دعا کرنے کی
جرأت کی ہے۔ اے26 رب، تُو ہی خدا ہے۔ تُو نے اپنے خادم سے اِن اچھی چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ اب27 تُو
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اپنے خادم کے گھرانے برکتکو دینے پر راضی ہو گیا ہے تاکہ وہ تیرےتکہمیشہ منے سا قائم رہے۔ کیونکہ تُو
ہی نے برکتاُسے دی اِسہے، لئے وہ مبارکتکابد رہے “گا۔

18
داؤد کی جنگیں

1 پھر ایسا وقت آیا کہ داؤد نے فلستیوں دےشکستکو کر اُنہیں اپنے تابع کر لیا اور جات شہر پر گرد و نواح
کی آبادیوں سمیت قبضہ کر لیا۔

اُس2 موآبیوںنے پر بھی فتح پائی، اور وہ اُس کے تابع ہو کر اُسے خراج دینے لـگے۔
داؤد3 شہرکےشامشمالینے بادشاہکےضوباہ حماتبھیکوعزرہدد قریبکے ہرا یائےعزرہددجبدیا در

فرات پر قابو پانے کے لئے نکل آیا تھا۔ داؤد4 1,000نے 20,000اورگھڑسواروں7,000رتھوں، پیادہ سپاہیوں
کو گرفتار کر لیا۔ رتھوں کے 100 گھوڑوں کو اُس نے اپنے لئے محفوظ رکھا جبکہ باقیوں کی اُس نے کونچـیں
کاٹ دیں تاکہ وہ جنگآئندہ کے لئے استعمال نہ ہو سکیں۔

دمشقجب5 باشندےاَرامیکے ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر کی مدد کرنے آئے تو داؤد نے اُن 22,000کے
ہلاکافراد کر دیئے۔ 6 پھر اُس نے دمشق کے علاقے میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں۔ اَرامی اُس کے تابع ہو
گئے اور اُسے خراج دیتے بھیجہاںرہے۔ داؤد گیا ربوہاں اُسےنے کامیابی بخشی۔ کیسونے7 ڈھالیںجو ہدد
عزر افسروںکے پاسکے تھیں اُنہیں داؤد یروشلم لے گیا۔ ہدد8 عزر کے دو شہروں ُکون طِبختاور اُسسے 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۔

حماتجب9 کے بادشاہ تُوعی کو اطلاع ملی کہ داؤد نے ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر پوریکی فوج پر فتح پائی
ہے 10 تو اُس نے اپنے بیٹے ہدورام داؤدکو پاسکے بھیجا تاکہ اُسے ہدورامکہے۔سلام داؤدنے ہددکو عزر پر
فتح کے لئے مبارک باد دی، کیونکہ ہدد تُوعیعزر دشمنکا تھا، اور اُن تھی۔رہیجنگدرمیانکے ہدورام نے
داؤد کو چاندیسونے، 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 ربنے کے لئے مخصوص کر دی۔
یوں ادوم، موآب، عمون، فلستیہ اور عمالیق کی ربچاندیسونا پیشکو کی گئی۔

ابی12 بنشے یاہ ضرو نمکنے وادیکی میں ادومیوں پر فتح پا 18,000کر ہلاکافراد کر دیئے۔ اُس13 نے
ادوم ملـکپورےکے میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں، اور تمام ادومی داؤد تابعکے ہو گئے۔ داؤد بھیجہاں جاتا
رب اُس کی مدد کر کے اُسے فتح بخشتا۔

داؤد کے اعلٰی افسر
14 جتنی دیر داؤد پورے اسرائیل پر حکومت کرتا رہا اُتنی دیر تک اُس نے دھیان دیا کہ قوم کے ہر ایک

شخص انصافکو مل جائے۔ یوآب15 بن یاہ فوجضرو پر مقرر یہوسفطتھا۔ بن اخی لُود بادشاہ کا تھا۔خاصمشیرِ
صدوق16 بن طوباخی اور ـِکابی مَل بن ابیاتر امام تھے۔ َشوشا میرمنشی تھا۔ 17 ِنایاہ ب بن یہویدع داؤد خاصکے
دستے بنام کریتی اور فلیتی کا کپتان مقرر تھا۔ داؤد کے بیٹے اعلٰی افسر تھے۔
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19
عمونی داؤد کی بےعزتی کرتے ہیں

کچھ1 دیر بعدکے عمونیوں کا فوتناحسبادشاہ ہوا، اور اُس کا نشینتختبیٹا ہوا۔ داؤد2 ناحس”سوچا،نے
نے ہمیشہ مجھ پر مہربانی کی تھی، اِس لئے اب مَیں بھی اُس کے بیٹے حنون پر مہربانی کروں “گا۔ اُس باپنے کی
وفات افسوسکا کرنے کے لئے حنون پاسکے وفد بھیجا۔
لیکن جب داؤد کے سفیر عمونیوں کے دربار میں پہنچ گئے تاکہ حنون کے منے افسوسسا کا اظہار کریں 3 تو

ملـکاُس بزرگکے حنون بادشاہ میںکانکے منفی باتیں بھرنے کیا”لـگے، داؤد نے اِن آدمیوں کو صرفواقعی
اِس لئے بھیجا ہے کہ افسوسوہ کر آپکے باپکے کا احترام کریں؟ ہرگز !نہیں صرفیہ بہانہ اصلہے۔ میں
جاسوسیہ ہیں ملـکہمارےجو بارےکے معلوماتمیں حاصل کرنا ہتے چا ہیں تاکہ اُس پر قبضہ کر “سکیں۔
4 چنانچہ حنون نے داؤد کے آدمیوں کو پکڑوا کر اُن کی داڑھیاں منڈوا دیں اور اُن لباسکے کو کمر سے لے کر
کاٹتکپاؤں کر اُتروایا۔ حالتاِسی میں بادشاہ نے اُنہیں فارغ کر دیا۔

داؤدجب5 کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے اپنے قاصدوں کو اُن سے ملنے کے لئے بھیجا تاکہ اُنہیں بتائیں، یریحو”
میں اُس ٹھہرےتکوقت رہیں آپتکجب کی داڑھیاں دوبارہ بحال نہ ہو “جائیں۔ کیونکہ وہ اپنی داڑھیوں
کی وجہ بڑیسے محسوسشرمندگی کر رہے تھے۔

عمونیوں جنگسے
عمونیوں6 معلومخوبکو تھا داؤدہمسےحرکتاِسکہ بندشمنکے اِسہیں۔گئے لئے عمونیوںاورحنون نے

مسوپتامیہ، اَرام معکہ اور ضوباہ چاندیکو 34,000کے کلو بھیجگرام کر کرائے پر رتھ اور رتھ سوار منگوائے۔
یوں7 اُنہیں 32,000 رتھ اُن کے سمیتسواروں مل گئے۔ معکہ کا بادشاہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ اُن سے متحد
ہوا۔ میدبا قریبکے اُنہوں نے اپنی لشکرگاہ لگائی۔ عمونی بھی اپنے شہروں نکلسے جنگکر کے لئے جمع ہوئے۔
داؤدجب8 اِسکو کا علم ہوا تو اُس یوآبنے فوجپوریکو ساتھکے اُن کا مقابلہ لئےکےکرنے بھیج عمونی9دیا۔
اپنے دار الحکومت ربّہ سے نکل کر شہر دروازےکے کے منے سا صفہی آرا ہوئے ممالـکدوسرےجبکہ سے
آئے ہوئے بادشاہ کچھ فاصلے پر کھلے میدان کھڑےمیں ہو گئے۔

یوآبجب10 جاننے لیا کہ منے سا اور پیچھے طرفدونوں حملےسے کا خطرہ ہے تو اُس نے اپنی فوج کو دو
میںحصوں تقسیم کر سبدیا۔ اچھےسے فوجیوں ساتھکے وہ خود شام سپاہیوںکے سے لڑنے کے لئے تیار ہوا۔
باقی11 آدمیوں کو اُس نے اپنے بھائی ابی شے کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عمونیوں سے لڑیں۔ دوسرےایک12 سے
الـگ ہونے سے پہلے یوآب نے ابی شے سے کہا، اگر” شام کے فوجی مجھ پر غالب آنے لـگیں پاسمیرےتو آ کر
میری مدد کرنا۔ لیکن آپاگر عمونیوں پر قابو نہ پا سکیں تو مَیں آ آپکر کی مدد کروں گا۔ 13 حوصلہ !رکھیں ہم
دلیری سے اپنی قوم اور اپنے خدا شہروںکے کے لئے لڑیں۔ رباور وہ کچھ دےہونے اُسجو کی نظر ٹھیکمیں
“ہے۔

یوآب14 نے اپنی فوج کے ساتھ شام کے فوجیوں پر حملہ کیا تو وہ اُس کے منے سا سے بھاگنے لـگے۔ 15 یہ دیکھ
کر عمونی بھی اُس کے بھائی ابی شے سے فرار ہو کر شہر میں داخل یوآبتبہوئے۔ واپسیروشلم چلا گیا۔

شام جنگخلافکے
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شامجب16 فوجیوںکے بےعزتیکیشکستکو احساسکا ہوا تو اُنہوں یائےنے فراتدر پارکے مسوپتامیہ
میں آباد اَرامیوں پاسکے بھیجےقاصد تاکہ بھیوہ لڑنے میں کریں۔مدد ہدد عزر کا سوفککمانڈر اُن پر مقرر ہوا۔
جب17 داؤد کو خبر ملی تو اُس نے اسرائیل کے تمام لڑنے کے قابل آدمیوں کو جمع کیا اور یائے در یردن کو پار
کر کے اُن صفمقابلکے آرا جبہوا۔ وہ یوں اُن سے لڑنے کے لئے تیار ہوا تو اَرامی اُس کا مقابلہ کرنے لـگے۔
لیکن18 اُنہیں شکستدوبارہ 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 صلحسے کر لی اور اُن کے تابع ہو
گئے۔ وقتاُس اَرامیوںسے نے عمونیوں کی مدد کرنے کی جرأتپھر نہ کی۔

20
ربّہ شہر پر فتح

بہار1 موسمکا آ گیا، جنگبادشاہجبوقتوہ کے لئے نکلتے یوآبتبہیں۔ فوجنے لے عمونیوںکر ملـککا
تباہ کر دیا۔ لڑتے لڑتے وہ تکربّہ پہنچ گیا اور اُس کا محاصرہ کرنے لگا۔ لیکن داؤد خود یروشلم میں رہا۔ پھر
یوآب نے ربّہ کو بھی دےشکست خاککر میں ملا دیا۔ 2 داؤد نے حنون بادشاہ کا تاج اُس کے سر سے اُتار
کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ سونے کے اِس تاج کا وزن 34 کلو گرام تھا، اور اُس قیمتبیشایکمیں جوہر جڑا ہوا
تھا۔ داؤد نے شہر بہتسے سا لُوٹا ہوا مال لے کر اُس3 کے باشندوں کو غلام بنا لیا۔ اُنہیں پتھر کاٹنے کی یاں، آر
لوہے کی کدالیں اور یاں دیکلہاڑ گئیں تاکہ مزدوریوہ کریں۔ سلوکیہی باقی عمونی شہروں باشندوںکے کے
ساتھ بھی کیا جنگگیا۔ کے اختتام پر پوریداؤد فوج کے ساتھ لوٹیروشلم آیا۔

فلستیوں جنگسے
اِس4 کے بعد اسرائیلیوں کو جزر قریبکے فلستیوں سے لڑنا پڑا۔ وہاں ِسبکی حوساتی نے قامتدیو 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
کے دوران 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 جاتدفعہ پاسکے لڑائی ہوئی۔ فلستیوں ایککا فوجی جو رفا کی نسل کا تھا بہت
لمبا تھا۔ اُس کے ہاتھوں اور پیروں کی چھ اُنگلیاںچھ یعنی مل کر 24 اُنگلیاں تھیں۔ جب7 وہ اسرائیلیوں کا مذاق
اُڑانے لگا تو داؤد کے بھائی ِسمعا کے بیٹے یونتن نے اُسے مار ڈالا۔ جات8 کے یہ قامتدیو مرد رفا کی اولاد تھے،
اور وہ داؤد اور اُس فوجیوںکے ہلاکہاتھوںکے 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 تکبیرسبع 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” بادشاہ میرے آقا، کاش رب اپنے فوجیوں کی تعداد َسو گُنا بڑھا دے۔
کیونکہ یہ آپسبتو کے خادم ہیں۔ میرےلیکن آقا اُن کی شماریمردم کیوں کرنا ہتے چا ہیں؟ آپاسرائیل کے
سبب کیوںسے قصوروار “ٹھہرے؟

لیکن4 یوآببادشاہ اعتراضاتکے باوجودکے باتاپنی پر ڈٹا رہا۔ یوآبچنانچہ دربار روانہسے ہوا پورےاور
اسرائیل میں سے گزر کر اُس کی مردم شماری کی۔ اِس کے بعد وہ یروشلم واپس آ گیا۔ وہاں5 اُس نے داؤد کو
شماریمردم پیشرپورٹپوریکی 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۔

7 الله کو داؤد کی بُریحرکتیہ لـگی، اِس لئے اُس اسرائیلنے کو سزا دی۔ تب8 داؤد نے الله سے دعا مجھ”کی، سے سنگین گناہ سرزد ہوا ابہے۔ اپنے خادم کا معافقصور کر۔ مجھ بڑیسے حماقت ہوئی “ہے۔ تب9
رب داؤد غیبکے بین جاد نبی سے ہم کلام ہوا، داؤد”10 پاسکے جا کر اُسے بتا دینا، رب’ تجھے تین سزائیں
پیش کرتا ہے۔ اِن میں ایکسے چن “۔‘لے

11 جاد داؤد پاسکے گیا اور اُسے رب کا پیغام سنا دیا۔ اُس نے سوال کیا، کسآپ” سزا کو ترجیح دیتے
ہیں؟ سالسات12 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؟ صورتاِس ربمیں کا ملـکفرشتہ میں وبا پھیلا
پورےکر اسرائیل ستیاناسکا دےکر “گا۔

13 داؤد جوابنے دیا، ہائے” مَیں کیا کہوں؟ مَیں بہت پریشان ہوں۔ لیکن آدمیوں کے ہاتھوں میں پڑ جانے
نسبتکی بہتر ہے کہ ربہم ہی ہاتھوںکے میں پڑ جائیں، کیونکہ اُس کا نہایترحم عظیم “ہے۔

ربتب14 نے اسرائیل میں وبا پھیلنے ملـکدی۔ 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 کی
مصیبت کو دیکھ ترسکر کھایا اور تباہ کرنے والے فرشتے کو حکم دیا، بس” اب!کر باز “آ۔ ربوقتاُس کا
فرشتہ وہاں کھڑا تھا جہاں اُرنان یعنی ارَوناہ یبوسی اپنا اناج گاہتا تھا۔ داؤد16 نے اپنی نگاہ اُٹھا ربکر کے فرشتے
آسمانکو و زمین دیکھا۔کھڑےدرمیانکے اپنی تلوار میان کھینچسے کر اُس نے اُسے یروشلم طرفکی بڑھایا تھا
کہ داؤد سمیتبزرگوں منہ بلکے گر ٹاٹسبگیا۔ لباسکا اوڑھے ہوئے تھے۔ داؤد17 نے الله التماسسے مَیں”کی، 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 میرےرباےہے؟ خدا، براہِ کرم اِن کو چھوڑ کر مجھے میرےاور خاندان کو سزا
دے۔ اپنی قوم سے وبا دُور “!کر

18 پھر رب کے فرشتے نے جاد معرفتکی داؤد کو پیغام بھیجا، ارَوناہ” یبوسی کی ہنے گا کی جگہ پاسکے جا
کر اُس ربپر کی قربان گاہ بنا “لے۔

19 چنانچہ داؤد چڑھ کر ہنے گا کی جگہ پاسکے آیا جس طرح رب نے جاد کی معرفت فرمایا تھا۔ 20 اُس
وقت ارَوناہ اپنے چار بیٹوں کے ساتھ گندم گاہ رہا جبتھا۔ اُس پیچھےنے دیکھا تو فرشتہ نظر آیا۔ ارَوناہ کے بیٹے
بھاگ گئے۔چھپکر 21 اِتنے میں داؤد آ پہنچا۔ اُسے دیکھتے ہی ارَوناہ ہنے گا کی جگہ کو چھوڑ اُسکر سے ملنے گیا
اور اُس کے منے سا اوندھے جھکمنہ گیا۔ 22 داؤد نے اُس سے کہا، مجھے” اپنی ہنے گا کی دےجگہ دیں تاکہ
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مَیں ربیہاں کے لئے قربان گاہ تعمیر کروں۔ کیونکہ یہ کرنے سے وبا رُک جائے گی۔ مجھے اِس قیمتپوریکی
“بتائیں۔

23 ارَوناہ داؤدنے سے میرے”کہا، آقا اور بادشاہ، اِسے لے کر وہ کریںکچھ آپجو کو اچھا لـگے۔ دیکھیں،
آپمَیں کو اپنے بَیلوں کو بھسم ہونے والی قربانیوں کے لئے دے دیتا اناجہوں۔ کو ہنے گا کا سامان قربان گاہ پر
رکھ کر جلا دیں۔ میرا اناج غلہ کی نذر کے لئے حاضر مَیںہے۔ خوشی آپسے کو سبیہ دےکچھ دیتا “ہوں۔
لیکن24 داؤد بادشاہ نے انکار کیا، نہیں،” مَیں ضرور ہر چیز کی پوری قیمت 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 دےِسکے600 دیئے۔ اُس26 ربوہاںنے کی
تعظیم میں قربان گاہ تعمیر کر کے اُس پر بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں اُسجبچڑھائیں۔ ربنے سے
التماس کی ربتو نے اُس کی سنی جواباور میں آسمان سے بھسم ہونے والی قربانی آگپر بھیج دی۔ 27 ربپھر
موتنے کے فرشتے کو حکم دیا، اور اُس نے اپنی تلوار کو دوبارہ میان میں ڈال دیا۔

یوں28 داؤد نے جان لیا کہ رب نے ارَوناہ یبوسی کی گہنے کی جگہ پر میری سنی جب مَیں نے یہاں قربانیاں
چڑھائیں۔ 29 اُس وقت رب کا وہ مُقّدس خیمہ جو موسٰی نے یگستان ر میں بنوایا تھا ِجبعون کی پہاڑی پر تھا۔
قربانیوں کو جلانے کی قربان گاہ بھی وہیں تھی۔ لیکن30 اب داؤد میں وہاں جا کر رب کے حضور اُس کی
یافتمرضی در کرنے جرأتکی نہ رہی، ربکیونکہ کے فرشتے کی تلوار کو دیکھ کر اُس پر اِتنی دہشتشدید
طاری ہوئی کہ وہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔

22
اِس1 لئے داؤد نے فیصلہ کیا، ہمارےرب” خدا کا گھر ہنے گا کی اِس جگہ پر ہو گا، اور یہاں وہ قربان گاہ

بھی ہو جسگی پر اسرائیل کے لئے بھسم ہونے والی قربانی جلائی جاتی “ہے۔
ربداؤد کا گھر بنانے کی یاں تیار کرتا ہے

2 چنانچہ اُس نے اسرائیل میں ہنے ر والے پردیسیوں کو بُلا کر اُنہیں الله کے گھر کے لئے درکار تراشے ہوئے
پتھر تیار کرنے کی 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
کی بہت یادہ ز لـکڑی یروشلم لائی گئی۔ صیدا اور صور کے باشندوں نے اُسے تکداؤد پہنچایا۔ 5 یہ سامان جمع
کرنے کے پیچھے داؤد کا یہ خیال تھا، میرا” بیٹا سلیمان جوان ہے، اور اُس کا ابھی اِتنا تجربہ نہیں ہے، حالانکہ
جو ربگھر کے لئے بنوانا ہے اُسے اِتنا بڑا اور شاندار ہونے ضرورتکی ہے کہ تمام دنیا ہکا بکا رہ کر اُس کی
یف تعر کرے۔ اِس لئے مَیں خود تکجہاں 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
6 پھر داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو بُلا کر اسرائیلرباُسے کے خدا کے لئے سکونت گاہ بنوانے کی داریذمہ

دے کر میرے”کہا،7 بیٹے، مَیں ربخود اپنے خدا نامکے کے لئے گھر بنانا چاہتا تھا۔ لیکن8 اجازتمجھے نہیں
ملی، ربکیونکہ مجھ سے ہم کلام ہوا، تُو’ نے شدید قسم کی جنگیں لڑ کر بےشمار لوگوں کو مار دیا ہے۔ نہیں،
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میرےتُو نام کے لئے گھر تعمیر کرےنہیں گا، میرےکیونکہ دیکھتے دیکھتے تُو بہت ریزیخوں سببکا بنا ہے۔
ایکتیرےلیکن9 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
ربآپ اپنے خدا کا اُسگھر وعدےکے مطابقکے تعمیر کر سکیں۔ آپ12 اسرائیلکو پر مقرر ربوقتکرتے
آپ حکمتکو اور سمجھ کرےعطا ربآپتاکہ اپنے خدا شریعتکی پر عمل کر سکیں۔ 13 احتیاطآپاگر سے
ہدایاتاُن اور احکام پر عمل کریں ربجو نے موسٰی معرفتکی اسرائیل دےکو دیئے آپتو کو ضرور کامیابی
حاصل ہو مضبوطگی۔ اور دلیر متڈریںہوں۔ ہمتاور نہ ہاریں۔ دیکھیں،14 مَیں بڑینے جد و جہد ساتھکے
رب کے گھر کے لئے سونے 34,00,000کے کلو گرام چاندیاور 3,40,00,000کے کلو گرام تیار کر رکھے
ہیں۔ اِس کے علاوہ مَیں نے اِتنا پیتل اور لوہا اکٹھا کیا کہ اُسے تولا نہیں جا سکتا، نیز لـکڑی اور پتھر کا ڈھیر لگایا،
آپاگرچہ اَور بھی جمع کریں گے۔ کیآپ15 مدد کرنے کاریوالے بہتگر ہیں۔ اُن میں پتھر کو تراشنے والے،
راج، بڑھئی اور کاریایسے ہیںشاملگر مہارتجو سے قسمہر کی چیز بنا سکتے ہیں، خواہ16 وہ سونے، چاندی،
پیتل یا لوہے کی کیوں نہ ہو۔ بےشمار لوگایسے کھڑےتیار ابہیں۔ کام شروع کریں، آپرباور کے ساتھ
“!ہو

17 پھر داؤد اسرائیلنے کے تمام راہنماؤں کو اپنے بیٹے سلیمان کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ اُس18 نے اُن سے
کہا، آپرب” کا آپخدا کے ساتھ ہے۔ اُس آپنے پڑوسیکو قوموں محفوظسے رکھ کر امن و امان عطا کیا
ملـکہے۔ باشندوںکے کو اُس میرےنے حوالے کر دیا، اباور ربملـکیہ اور اُس کی قوم کے تابع ہو گیا
ہے۔ دلاب19 و جان ربسے اپنے خدا طالبکے ربرہیں۔ اپنے خدا کے مقدِس کی تعمیر شروع کریں تاکہ
جلدیآپ سے عہد صندوقکا مُقّدساور خیمے سامانکے کو اُس گھر میں لا سکیں ربجو کے نام کی تعظیم
میں تعمیر ہو “گا۔

23
داؤدجب1 عمر رسیدہ تھا تو اُس نے اپنے بیٹے سلیمان اسرائیلکو کا بادشاہ بنا دیا۔
خدمت کے لئے یوں لاو کے گروہ

داؤد2 اسرائیلنے کے تمام راہنماؤں اماموںکو اور یوں سمیتلاو پاساپنے بُلا لیا۔ تمام3 اُن یوں لاو کو گنا گیا
جن کی تیسعمر سال یا اِس سے زائد تھی۔ اُن کی کُل تعداد 38,000 تھی۔ اِنہیں4 داؤد مختلفنے ذمہ یاں دار
سونپیں۔ 24,000 افراد رب کے گھر کی تعمیر 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 کے تین بیٹوں قِہاتجَیرسون، اور مِراری مطابقکے تین گروہوں میں تقسیم کیا۔
جَیرسون7 کے دو بیٹے لعدان اور ِسمعی تھے۔ لعدان8 کے تین بیٹے یحی ایل، زیتام اور یوایل تھے۔ 9 ِسمعی کے تین

بیٹے ایلحزیسلومیت، اور حاران تھے۔ یہ لعدان گھرانوںکے کے سربراہ تھے۔ ِسمعی10-11 کے چار بڑےبیٹے سے
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لے کر تکچھوٹے یحت، یعوسزیزا، اور یعہ بر تھے۔ یعوسچونکہ اور یعہ بر کے کم بیٹے تھے اِس لئے اُن کی اولاد
مل خدمتکر لحاظکے ایکسے ہی خاندان اور گروہ حیثیتکی رکھتی تھی۔

قِہات12 کے چار بیٹے عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل تھے۔ 13 عمرام کے دو بیٹے ہارون اور موسٰی تھے۔
ہارون اور اُس کی اولاد الـگکو کیا گیا تاکہ وہ مُقّدستکہمیشہ ترین چیزوں مخصوصکو مُقّدسو رکھیں،
رب کے پیشقربانیاںحضور کریں، اُس کریںخدمتکی اور اُس کے نام لوگوںسے برکتکو دیں۔ 14 مردِ خدا
موسٰی کے بیٹوں کو باقی یوں لاو میں شمار کیا جاتا تھا۔ 15 موسٰی کے دو بیٹے جَیرسوم اور اِلی عزر تھے۔ 16 جَیرسوم
کے پہلوٹھے کا نام سبوایل تھا۔ 17 اِلی عزر کا ایکصرف بیٹا رحبیاہ تھا۔ لیکن رحبیاہ کی بےشمار اولاد تھی۔
اِضہار18 پہلوٹھےکے کا سلومیتنام تھا۔ حبرون19 چارکے بڑےبیٹے سے لے کر تکچھوٹے یاہ، یر یحزیامریاہ،
ایل اور یقمعام تھے۔ ایلعُزی20 کا پہلوٹھا میکاہ دوسرےتھا۔ کا نام یِسیاہ تھا۔

مِراری21 کے دو بیٹے محلی اور مُوشی تھے۔ محلی کے دو بیٹے اِلی عزر قیساور تھے۔ اِلیجب22 فوتعزر ہوا تو
اُس بیٹیاںصرفکی تھیں۔ اِن بیٹیوں قیسشادیکی بیٹوںکے یعنی بھائیوںچچازاد ہوئی۔سے مُوشی23 تینکے بیٹے
محلی، عِدر یریموتاور تھے۔

غرض24 یہ لاوی کے قبیلے کے خاندان اور سرپرست تھے۔ ایکہر کو خاندانی رجسٹر میں درج کیا گیا تھا۔
اِن میں سے ربجو کے گھر خدمتمیں کرتے تھے ایکہر کی عمر کم از کم سال20 تھی۔

داؤدکیونکہ25-27 پہلےپہلےسےمرنےنے حکم دیا تھا کہ یوںجتنے لاو کی عمر ازکم خدمتوہہے،سال20کم
کے لئے رجسٹر میں درج کئے جائیں۔ اِس ناتے سے اُس نے کہا اسرائیلرب”تھا، کے خدا نے اپنی قوم کو امن و امان عطا کیا ہے، اباور وہ ہمیشہ کے لئے یروشلم میں سکونت
ابگا۔کرے یوںسے لاو ملاقاتکو کا خیمہ اور اُس سامانکا اُٹھا کر بہجگہ جگہ نہیںضرورتکیجانےلے
رہی۔ اب28 سے وہ اماموں کی مدد جبکریں ربیہ کے گھر خدمتمیں کرتے ہیں۔ وہ صحنوں اور چھوٹے
کمروں سنبھالیںکو اور دھیان دیں ربکہ کے گھر کے لئے مخصوص مُقّدسو کی رہیں۔صافپاکچیزیںگئی
اُنہیں الله کے گھر میں کئی اَور ذمہ یاں دار بھی سونپی جائیں۔ ذیل29 کی چیزیں سنبھالنا صرف اُن ہی کی ذمہ
داری :ہے مخصوص مُقّدسو 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۔ بھیجب31 رب کو بھسم ہونے والی پیشقربانیاں کی جائیں تو لاوی مدد
کریں، سبتخواہ کو، خواہ نئے چاند کی عید یا کسی اَور عید موقعکے پر ہو۔ لازم ہے کہ وہ روزانہ مقررہ تعداد
خدمتمطابقکے کے لئے حاضر ہو “جائیں۔

اِس32 لاویطرح ملاقاتپہلے میںخیمےکے اور بعد ربمیں کے میںگھر خدمتاپنی سرانجام دیتے رہے۔
ربوہ کے گھر خدمتکی میں 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 اپنے باپ سے پہلے مر گئے، اور اُن کے بیٹے نہیں تھے۔ اِلی عزر اور اِتمر امام بن گئے۔ 3 داؤد
نے اماموں خدمتکو مختلفکے گروہوں میں تقسیم کیا۔ صدوق اور ـِکاخی مَل نے اِس میں داؤد کی مدد کی
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اِلیصدوق) اولادکیعزر میں اورسے ـِکاخی مَل اِتمر اولادکی میں سے ۔(تھا اِلی4 اولادکیعزر گروہوں16کو
میں اور اِتمر اولادکی میںگروہوں8کو تقسیم کیا گیا، اِلیکیونکہ اولادکیعزر اِتنےکے یادہہی ز سرپرستخاندانی
تھے۔ تمام5 یاںذمہ دار ڈالقرعہ کر میںگروہوںمختلفاِن تقسیم کی گئیں، اِلیکیونکہ عزر اور اِتمر خاندانوںدونوں
سارےبہتکے ایسے افسر تھے جو پہلے سے مقدِس ربمیں خدمتکی کرتے تھے۔

6 یہ ذمہ یاں دار تقسیم کرنے کے لئے اِلی عزر اور اِتمر کی اولاد باری باری قرعہ لتے ڈا رہے۔ قرعہ لتے وقتڈا
بادشاہ، اسرائیل کے بزرگ، صدوق امام، ـِکاخی مَل بن ابیاتر اور اماموں اور یوں لاو کے سرپرستخاندانی حاضر
تھے۔ میرمنشی سمعیاہ بن نتنی ایل نے جو خود لاوی تھا خدمت کے اِن گروہوں کی فہرست ذیل کی ترتیب سے
لـکھ طرحجسلی وہ قرعہ لنے ڈا سے مقرر کئے گئے،

۔71 یہویریب،
۔2 یدعیاہ،
۔83 حارِم،
۔4 سعوریم،
۔95 ملکیاہ،
۔6 میامین،
۔107 ہقوض،
۔8 ابیاہ،
۔119 یشوع،
۔10 سکنیاہ،
۔1211 اِلیاسب،
۔12 یقیم،
۔1313 ُخّفاہ،
۔14 یسبِئاب،
۔1415 بِلجہ،
۔16 اِمّیر،
۔1517 خزیر،
۔18 فِضیض،
۔1619 فتحیاہ،
۔20 یحِزقیل،
۔1721 یکین،
۔22 جمول،
۔1823 دِلایاہ،
۔24 یاہ۔ معز
اماموں19 کو اِسی ترتیب کے مطابق رب کے گھر میں آ کر اپنی خدمت سرانجام دینی تھی، اُن ہدایات کے

مطابق 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 یِسیاہ سرپرست تھا،
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22 اِضہار کی اولاد میں سے سلومیت،
سلومیت کی اولاد میں سے یحت،
حبرون23 کی اولاد میں بڑےسے سے لے کر تکچھوٹے یاہ، یر امریاہ، یحزی ایل اور یقمعام،
ایلعُزی24 کی اولاد میں سے میکاہ،
میکاہ کی اولاد میں سے سمیر،
25 میکاہ کا بھائی یِسیاہ،
یِسیاہ کی اولاد میں سے یاہ، زکر
مِراری26 کی اولاد میں سے محلی اور مُوشی،
اُس کے بیٹے یاہ یعز کی اولاد،
مِراری27 کے بیٹے یاہ یعز کی اولاد میں سے سوہم، زکور اور عِبری،
محلی28-29 کی اولاد میں سے اِلی عزر اور قیس۔ اِلی عزر بےاولاد تھا قیسجبکہ ہاںکے یرحمئیل پیدا ہوا۔
مُوشی30 کی اولاد میں سے محلی، عِدر یریموتاور بھی یوں لاو کے اِن مزید خاندانی سرپرستوں میں شامل تھے۔
اماموں31 کی طرح اُن کی ذمہ یاں دار بھی قرعہ اندازی سے مقرر کی گئیں۔ اِس سلسلے سبمیں سے چھوٹے

بھائی کے خاندان کے ساتھ اور سب بڑےسے بھائی کے خاندان کے سلوکساتھ برابر تھا۔ اِس کارروائی کے لئے
بھی داؤد بادشاہ، صدوق، ـِکاخی مَل اور اماموں اور یوں لاو کے سرپرستخاندانی حاضر تھے۔

25
رب کے گھر میں موسیقاروں کے گروہ

داؤد1 فوجنے کے اعلٰی افسروں کے ساتھ آسف، ہیمان اور یدوتون کی اولاد خدمتخاصایککو کے لئے
الـگ کر دیا۔ اُنہیں نبوّت کی روح میں سرود، ستار اور جھانجھ بجانا تھا۔ ذیل آدمیوںکے کو مقرر کیا :گیا

آسف2 خاندانکے آسفسے کے بیٹے زکور، یوسف، نتنیاہ اسرےاور لاہ۔ اُن باپکا گروہ کا راہنما تھا، اور
وہ بادشاہ ہدایاتکی مطابقکے نبوّت کی روح میں ساز بجاتا تھا۔

یدوتون3 خاندانکے یدوتونسے کے بیٹے ِجدلیاہ، ضری، یسعیاہ، ِسمعی، حسبیاہ، اور متِتیاہ۔ اُن باپکا گروہ کا
راہنما تھا، اور وہ نبوّت کی روح ربمیں کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ستار بجاتا تھا۔

ہیمان4 ہیمانسےخاندانکے بیٹےکے بُقیاہ، عُزیمتنیاہ، ایل، سبوایل، یریموت، حننیاہ، حنانی، اِلیاتہ، ِجّدالتی،
روممتی عزر، یسبِقاشہ، ملّوتی، ہوتیر اور یوت۔ محاز 5 اِن سب باپکا ہیمان داؤد بادشاہ کا غیب بین تھا۔ الله نے
ہیمان سے وعدہ کیا تھا طاقتتیریمَیںکہ بڑھا دوں گا، اِس لئے اُس نے 14اُسے بیٹے اور تین بیٹیاں عطا کی تھیں۔

6 یہ سب اپنے باپاپنے یعنی آسف، یدوتون اور ہیمان کی راہنمائی میں ساز بجاتے تھے۔ جب ربکبھی کے
گھر میں گیت گائے جاتے تھے تو یہ موسیقار ساتھ ساتھ جھانجھ، ستار اور سرود بجاتے تھے۔ وہ اپنی خدمت
بادشاہ ہدایاتکی مطابقکے سرانجام دیتے تھے۔ 7 اپنے بھائیوں سمیت ربجو کی تعظیم گیتمیں گاتے تھے اُن
کی ماہرسبکےسبتھی۔288تعدادکُل تھے۔ 8 اُن مختلفکی یاںذمہ بھیدار قرعہ یعےکے ذر مقرر گئیں۔کی
اِس سبمیں ایکسلوکساتھکے جیسا تھا، خواہ جوان تھے یا بوڑھے، خواہ اُستاد تھے یا شاگرد۔

قرعہ9 ڈال گروہوں24کر کو مقرر کیا گیا۔ ہر گروہ کے بارہ بارہ آدمی تھے۔ یوں ذیل آدمیوںکے گروہوںکے
تشکیلنے :پائی
آسف۔1 خاندانکے کا یوسف،
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۔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 پہرا داری کرنے کے گروہ بھی مقرر کئے گئے۔ اُن میں ذیل کے آدمی
شامل :تھے
قورح کے خاندان کا فرد مسلمیاہ قورےبن آسفجو کی اولاد میں سے تھا۔ 2 مسلمیاہ ساتکے بڑےبیٹے سے

لے کر تکچھوٹے یاہ، زکر یدیع ایل، زبدیاہ، یتنی ایل، 3 عیلام، یوحنان اور اِلیہوعینی تھے۔
4-5 عوبید ادوم بھی دربان تھا۔ الله نے اُسے دےبرکت کر آٹھ 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 سمکیاہ بھی گروہ میں شامل تھے، کیونکہ وہ حیثیتخاصبھی رکھتے تھے۔ عوبید8 ادوم سے
نکلے یہ تمام آدمی لائق تھے۔ وہ اپنے بیٹوں اور سمیتداروںرشتے 62کُل افراد تھے مہارتسباور خدمتاپنیسے
سرانجام دیتے تھے۔

9 مسلمیاہ کے بیٹے اور رشتے دار کُل 18 آدمی لائقسبتھے۔ تھے۔
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مِراری10 کے خاندان کا فرد حوسہ کے چار بیٹے ِسمری، ِخلقیاہ، طبلیاہ اور یاہ زکر تھے۔ حوسہ ِسمرینے کو
خدمت کے گروہ کا سربراہ بنا دیا تھا اگرچہ وہ پہلوٹھا نہیں تھا۔ دوسرے11 بیٹے بڑے سے لے کر تکچھوٹے
ِخلقیاہ، طبلیاہ اور یاہ زکر تھے۔ حوسہ کے کُل 13 بیٹے اور رشتے دار تھے۔

دربانوں12 کے اِن گروہوں میں خاندانی سرپرست 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 کسکے
دروازے کی داریپہرا اِسکرے۔ سلسلے بڑےمیں اور خاندانوںچھوٹے میں امتیاز نہ کیا گیا۔ قرعہجبیوں14
ڈالا گیا تو مسلمیاہ کے خاندان کا نام دروازےمشرقی کی پہرا داری کرنے کے لئے نکلا۔ یاہ زکر بن مسلمیاہ کے
خاندان کا نام دروازےشمالی کی پہرا داری کرنے کے لئے نکلا۔ یاہ زکر اپنے دانا مشوروں کے لئے مشہور تھا۔
قرعہجب15 دروازےجنوبی کی پہرا داری کے لئے ڈالا گیا تو عوبید ادوم کا نام نکلا۔ اُس بیٹوںکے کو گودام
کی پہرا داری کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ جب16 دروازےمغربی اور دروازےسلـکت کے لئے قرعہ ڈالا
گیا تو ُسّفیم اور حوسہ کے نام سلـکتنکلے۔ دروازہ ھنے چڑ والے راستے پر ہے۔
پہرا داری یوںخدمتکی بانٹی :گئی
17 روزانہ دروازےمشرقی پر لاویچھ پہرہ دیتے تھے، شمالی اور جنوبی دروازوں پر چار چار افراد اور گودام

پر دو۔ رب18 کے گھر صحنکے کے دروازےمغربی پر لاویچھ پہرہ دیتے تھے، چار راستے پر اور دو صحن میں۔
19 دربانوںسبیہ کے گروہ قورحسبتھے۔ اور مِراری خاندانوںکے کی اولاد تھے۔
خدمت کے لئے یوں لاو کے مزید گروہ

دوسرے20 لاویکچھ الله کے گھر خزانوںکے رباور کے لئے مخصوص کی گئی چیزیں لتے سنبھا تھے۔
21-22 دو بھائی زیتام اور ربیوایل کے گھر خزانوںکے کی پہرا داری کرتے تھے۔ وہ یحی ایل خاندانکے کے

سرپرست تھے اور یوں لعدان جَیرسونی کی اولاد تھے۔ 23 عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل کے خاندانوں کی یہ
ذمہ یاں دار :تھیں

سبوایل24 بن جَیرسوم بن موسٰی خزانوں کا نگران تھا۔ جَیرسوم25 بھائیکے اِلی عزر کا بیٹا رحبیاہ تھا۔ رحبیاہ کا
بیٹا یسعیاہ، یسعیاہ کا بیٹا یورام، یورام کا بیٹا زِکری اور زِکری کا سلومیتبیٹا تھا۔ سلومیت26 اپنے بھائیوں کے ساتھ
مُقّدساُن چیزوں کو سنبھالتا تھا جو داؤد بادشاہ، خاندانی سرپرستوں، ہزار ہزار اور َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں
دوسرےاور اعلٰی افسروں ربنے کے لئے مخصوص کی تھیں۔ یہ27 چیزیں جنگوں میں لُوٹے ہوئے مال میں سے
لے ربکر کے گھر مضبوطکو کرنے کے لئے مخصوص کی گئی تھیں۔ 28 اِن میں وہ سامان بھی شامل تھا جو
سموایل غیب بین، ساؤل بن قیس، ابنیر بن نیر 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 کو رب کے گھر سے باہر کی ذمہ یاں دار دی
اُنہیںگئیں۔ نگرانوں اور قاضیوں اسرائیلسےحیثیتکی پر مقرر کیا گیا۔ حبرون30 خاندانکے افرادکے یعنی حسبیاہ
اور اُس کے بھائیوں کو یائے در یردن مغربکے کے علاقے کو لنے سنبھا کی دیداریذمہ گئی۔ وہاں ربوہ
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 حاصلمعلوماتمیں ہو جائیں۔ پتا چلا اُسکہ لائقکئیکے رُکن ِجلعاد کے علاقے کے شہر یعزیر میں
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آباد ہیں۔ یاہ یر اُن سرپرستکا تھا۔ داؤد32 بادشاہ نے اُسے روبن، جد اور منسّی کے مشرقی علاقے کو لنے سنبھا
کی ذمہ داری دی۔ یاہ یر کی اِس خدمت میں اُس کے خاندان کے مزید 2,700 افراد بھی شامل تھے۔ سب لائق
اور اپنے اپنے خاندانوں سرپرستکے تھے۔ اُس علاقے میں ربوہ کے گھر سے متعلق کاموں کے علاوہ بادشاہ
بھیخدمتکی سرانجام دیتے تھے۔

27
فوج کے گروہ

ذیلدرِج1 اُن خاندانی سرپرستوں، ہزار ہزار اور َسو فوجیوںَسو پر افسروںمقرر افسروںسرکاریاور 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 ایکمیں ماہ

کے لئے لـگتی تھی۔ 2 جو افسر اِن گروہوں پر مقرر تھے وہ یہ :تھے
پہلا :ماہ یسوبعام زبدیبن ایل۔ فارصوہ3 خاندانکے کا تھا اور اُس گروہ پر مقرر ڈیوٹیکیجستھا پہلے مہینے

میں ہوتی تھی۔
4 دوسرا دودی:ماہ اخوحی۔ اُس کے گروہ کے اعلٰی افسر کا مِقلوتنام تھا۔
5 تیسرا :ماہ یہویدع امام کا بیٹا ِنایاہ۔ ب 6 یہ داؤد 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 یوآب:ماہ کا بھائی عساہیل۔ اُس موتکی کے بعد عساہیل کا بیٹا زبدیاہ اُس کی جگہ مقرر ہوا۔
پانچواں8 سمہوت:ماہ اِزراخی۔
9 چھٹا :ماہ عیرا عقیسبن تقوعی۔
ساتواں10 :ماہ خلِص فلونی افرائیمی۔
آٹھواں11 :ماہ زارح خاندانکے کا ِسبکی حوساتی۔
نواں12 :ماہ بن یمین قبیلےکے کا ابی عزر عنتوتی۔
دسواں13 :ماہ زارح خاندانکے مَہریکا نطوفاتی۔
گیارھواں14 :ماہ افرائیم کے قبیلے کا ِنایاہ ب فِرعاتونی۔
بارھواں15 :ماہ غُتنی ایل خاندانکے خلدیکا نطوفاتی۔
قبیلوں سرپرستکے

ذیل16 کے آدمی اسرائیلی قبیلوں سرپرستکے :تھے
روبن کا :قبیلہ اِلی عزر بن زِکری۔
شمعون کا :قبیلہ سفطیاہ بن معکہ۔
لاوی17 کا :قبیلہ حسبیاہ بن قموایل۔ ہارون خاندانکے سرپرستکا صدوق تھا۔
18 یہوداہ کا :قبیلہ داؤد کا بھائی اِلیہو۔
اِشکار کا عُمری:قبیلہ بن میکائیل۔
زبولون19 کا :قبیلہ اِسماعیاہ بن عبدیاہ۔
نفتالی کا یریموت:قبیلہ بن عزری ایل۔
20 افرائیم کا :قبیلہ ہوسیع بن یاہ۔ عزز
مغربی منسّی کا :قبیلہ یوایل بن فِدایاہ۔
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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 اسرائیلیجتنے مردوں کی سال20عمر یا اِس سے تھیکم اُنہیں داؤد نہیںشمارنے کیا، اُسنےربکیونکہ سے

وعدہ کیا تھا اسرائیلیوںمَیںکہ آسمانکو پر ستاروںکے جیسا بےشمار بنا گا۔دوں یوآبنیز،24 بن یاہ ضرو مردمنے
شماری شروعکو تو کیا لیکن اُسے تکاختتام نہیں پہنچایا تھا، کیونکہ الله غضبکا شماریمردم باعثکے اسرائیل
پر نازل ہوا تھا۔ نتیجے میں داؤد بادشاہ کی کتابتاریخی میں اسرائیلیوں کی کُل تعداد کبھی نہیں درج ہوئی۔

ملـکیتشاہی انچارجکے
عزماوت25 بن عدی ایل یروشلم کے شاہی گوداموں انچارجکا تھا۔
جو گودام دیہی علاقے، باقی شہروں، گاؤں اور قلعوں میں تھے اُن کو یونتن بن یّاہ عُز سنبھالتا تھا۔
عزری26 کلوببن شاہی زمینوں کاریکاشتکی کرنے والوں پر مقرر تھا۔
27 ِسمعی راماتی انگور کے باغوں کی نگرانی کرتا جبکہ زبدی ِشفمی اِن باغوں کی َمے کے گوداموں کا انچارج

تھا۔
بعل28 زیتونجدیریحنان انجـیرتوتاور کے اُن باغوں پر مقرر تھا مغربجو کے پہاڑینشیبی علاقے میں تھے۔

یوآس زیتون تیلکے گوداموںکے کی نگرانی کرتا تھا۔
شارون29 میدانکے میں چرنے سطریگائےبَیلوالے 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۔ اخی34 تُفل کے بعد یہویدع بن
ِنایاہ ب اور ابیاتر بادشاہ کے مشیر بن یوآبگئے۔ شاہی فوج کا کمانڈر تھا۔

28
اسرائیل بزرگوںکے کے منے سا داؤد کی تقریر

داؤد1 اسرائیلنے کے تمام بزرگوں کو یروشلم بُلایا۔ اِن میں قبیلوں کے سرپرست، فوجی ڈویژنوں پر مقرر افسر،
ہزار ہزار اور َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسر، شاہی ملـکیت اور یوڑوں ر کے انچارج، بادشاہ کے بیٹوں کی تربیت
کرنے والے افسر، ملـکدرباری، 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 سے ایکمَیں ایسا مکان تعمیر کرنا چاہتا تھا
ربمیںجس عہدکے مستقلصندوقکا طور پر رکھا سکے۔جا آخر یہ ہمارےتو اِسہے۔چوکیکیخدا مقصد
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سے مَیں یاں تیار کرنے لگا۔ لیکن3 پھر الله مجھ سے ہم کلام ہوا، میرے’ نام کے لئے مکان بنانا تیرا کام نہیں ہے،
کیونکہ تُو نے جنگجو ہوتے بہتہوئے خون بہایا ‘ہے۔

رب4 اسرائیل کے خدا پورےمیرےنے 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 خاندانکے چنکو لیا، اور اِسی خاندان میں سے اُس مجھےنے پسند کر پورےکے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔
رب5 نے مجھے بہت بیٹے عطا کئے ہیں۔ اُن میں سے اُس نے مقرر کیا کہ میرےسلیمان بعد تخت پر بیٹھ کر رب
کی اُمّت حکومتپر کرے۔ رب6 مجھےنے بتایا، تیرا’ بیٹا سلیمان ہی میرا گھر اور اُس صحنکے کرےتعمیر گا۔
کیونکہ مَیں نے اُسے چن کر فرمایا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو گا اور مَیں اُس کا باپ ہوں گا۔ 7 اگر وہ آج کی طرح
آئندہ میرےبھی احکام ہدایاتاور پر عمل کرتا رہے تو مَیں اُس کی بادشاہی تکابد قائم رکھوں ‘گا۔

ہدایتمیریاب8 پر دھیان دیں، پورا اسرائیل ربیعنی جماعتکی اور ہمارا خدا اِس کے گواہ ربہیں۔ اپنے
خدا کے تمام احکام کے تابع !رہیں پھر آئندہ بھی یہ ملـکاچھا آپ ملـکیتکی اور آپتکہمیشہ کی اولاد کی
موروثی زمین رہے گا۔ میرےسلیماناے9 بیٹے، باپاپنے کے خدا کو تسلیم کر پورےکے دل و جان اور خوشی
سے اُس خدمتکی کریں۔ ربکیونکہ تمام دلوں کی تحقیق کر لیتا ہے، اور ہمارےوہ خیالوں کے تمام منصوبوں
واقفسے ہے۔ اُس طالبکے رہیں تو آپ اُسے پا لیں گے۔ لیکن اگر آپ ترکاُسے کریں تو وہ آپ کو ہمیشہ
کے لئے رد گا۔دےکر یاد10 ربرہے، آپنے کو اِس لئے چن لیا ہے آپکہ اُس کے لئے مُقّدس گھر تعمیر
مضبوطکریں۔ رہ کر اِس کام میں لـگے “!رہیں

رب کے گھر کا نقشہ
11 پھر داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان ربکو گھرکے کا دےنقشہ میںجسدیا تھیںدرجتفصیلاتتمام یعنی اُس

کے برآمدے، خزانوں کے کمرے، بالاخانے، اندرونی کمرے، مُقّدسوہ ترین جسکمرا میں عہد صندوقکے
کو اُس کفارےکے کے سمیتڈھکنے رکھنا تھا، رب12 کے گھر کے صحن، اُس کے ارد گرد کمرےکے اور وہ
کمرے ربمیںجن کے لئے مخصوص کئے گئے سامان محفوظکو رکھنا تھا۔
داؤد نے روح کی ہدایت سے یہ پورا نقشہ تیار کیا تھا۔ 13 اُس ربنے کے گھر کی خدمت کے لئے درکار

اماموں اور یوں لاو کے گروہوں کو بھی مقرر کیا، اور ساتھ ربساتھ کے گھر میں باقی تمام ذمہ یاں دار بھی۔ اِس
کے علاوہ اُس ربنے کے گھر خدمتکی کے لئے درکار تمام سامان فہرستکی بھی تیار کی تھی۔ اُس14 نے
مقرر کیا مختلفکہ چیزوں کے لئے کتنا سونا اور کتنی چاندی استعمال کرنی ہے۔ اِن میں ذیل کی چیزیں شامل
:تھیں سونے15 چاندیاور دانچراغکے اور اُن چراغکے دانوںچراغمختلف) فرقوزنکے تھے، کیونکہ
ایکہر کا وزن اُس کے مقصد پر منحصر ،(تھا 16 سونے کی وہ میزیں جن ربپر کے لئے مخصوص روٹیاں رکھنی
چاندیتھیں، کی میزیں، خالص17 سونے کانٹے،کے چھڑکاؤ کٹورےکے اور صراحی، چاندیسونے پیالےکے
اور18 بخور قربانکیجلانے گاہ پر منڈھا سونا۔خالصہوا داؤد رتھکےربنے کا نقشہ بھی سلیمان حوالےکے
کر دیا، یعنی اُن فرشتوںکروبی کا نقشہ جو اپنے پَروں کو پھیلا ربکر عہدکے صندوقکے ڈھانپکو دیتے ہیں۔

19 داؤد نے کہا، مَیں” نے یہ تمام تفصیلات ویسے ہی قلم بند کر دی ہیں جیسے رب نے مجھے حکمت اور
سمجھ عطا کی “ہے۔
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20 پھر وہ اپنے بیٹے سلیمان مخاطبسے ہوا، مضبوط” اور دلیر !ہوں متڈریں متہمتاور ہارنا، ربکیونکہ
خدا میرا آپخدا کے ساتھ ہے۔ نہ آپوہ چھوڑےکو گا، کرےترکنہ گا بلـکہ رب کے گھر کی تکتکمیل
آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ خدمت21 کے لئے مقرر اماموں اور یوں لاو کے گروہ آپبھی کا سہارا بن ربکر کے
میںگھر خدمتاپنی سرانجام دیں گے۔ تعمیر کے لئے جتنے بھی کاریماہر گروں ضرورتکی ہے خدمتوہ کے
لئے ہیں۔کھڑےتیار بزرگوں سے لے کر عام آپسبتکلوگوں کی ہدایتہر تعمیلکی کرنے کے لئے مستعد
“ہیں۔

29
رب کے گھر کی تعمیر کے لئے نذرانے

1 پھر داؤد دوبارہ پوری جماعت مخاطبسے ہوا، الله” میرےنے بیٹے سلیمان کو چن کر مقرر کیا ہے کہ وہ
اگلا بادشاہ لیکنبنے۔ وہ ابھی جوان اور ناتجربہ کار ہے، اور یہ تعمیری بہتکام وسیع اُسےہے۔ تو یہ محل انسان
کے لئے نہیں بنانا ہے ہمارےرببلـکہ خدا لئے۔کے پوریمَیں2 جاں فشانی سے اپنے خدا کے گھر کی تعمیر کے
لئے سامان جمع کر چکا ہوں۔ اِس میں سونا چاندی، پیتل، لوہا، لـکڑی، عقیق جڑےمختلف*احمر، ہوئے جواہر
اور پچی کاری مختلفکے پتھر بڑی مقدار میں شامل ہیں۔ 3 اور چونکہ مجھ میں اپنے خدا کا گھر بنانے کے لئے
بوجھ ہے اِس لئے مَیں نے اِن چیزوں کے علاوہ اپنے ذاتی خزانوں سے بھی سونا اور چاندی دی ہے 4 ًیعنی تقریبا
1,00,000 کلو خالصگرام سونا اور 2,35,000 کلو خالصگرام چاندی۔ مَیں چاہتا ہوں کہ یہ کمروں کی
دیواروں پر چڑھائی جائے۔ گروںکاریکچھ5 باقیکے کاموں کے لئے بھی استعمال ہو سکتا آپمَیںابہے۔ سے
پوچھتا ہوں، آج میریکون خوشیطرح ربسے کے کام کے لئے کچھ دینے کو تیار “ہے؟

6 یہ سن کر وہاں حاضر خاندانی سرپرستوں، قبیلوں کے بزرگوں، ہزار ہزار اور َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں
اور بادشاہ کے اعلٰی سرکاری افسروں خوشینے سے کام کے لئے ہدیئے دیئے۔ اُس7 ربدن 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 جَیرسونی
کے حوالے کر دیا خزانچیجو تھا جساور رباُنہیںنے کے گھر کے خزانے محفوظمیں کر لیا۔ پوری9 قوم اِس
فراخ دلی کو دیکھ خوشکر ہوئی، سبکیونکہ نے دلی خوشی اور فیاضی سے اپنے ربہدیئے پیشکو کئے۔
داؤد بادشاہ بھی خوشنہایت ہوا۔

داؤد کی دعا
اِس10 کے بعد داؤد جماعتپورینے کے منے ربسا کی تمجید کر کے اسرائیلباپہمارےرباے”کہا، ازلخدا،کے تیریتکابدسے حمد ہو۔ عظمت،رب،اے11 جلالقدرت،

اور شان تیرےشوکتو ہی ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ تیرا ہی اےہے۔ سلطنترب،
تیرے ہاتھ میں ہے، اور تُو تمام چیزوں پر سرفراز ہے۔ دولت12 عزتاور تجھ سے ملتی ہے، اور سبتُو پر حکمران
تیرےہے۔ ہاتھ میں طاقت اور قدرت ہے، اور ہر انسان کو تُو ہی طاقت ور اور مضبوط بنا سکتا ہے۔ اے13
ہمارے خدا، یہ دیکھ کر ستائشتیریہم تیرےاور جلالی نام یفکی تعر کرتے ہیں۔

میری14 اور میری قوم کی حیثیتکیا ہے ہمکہ اِتنی فیاضی سے یہ دےچیزیں سکے؟ ہماریآخر ملـکیتتمام
تیری طرف سے ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے دےتجھے دیا وہ تیرےہمیں ہاتھ سے ملا ہے۔ 15 اپنے باپ دادا کی
* 29:2 عقیِق :احمر carnelian
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پردیسینزدیکتیرےبھیہمطرح غیرشہریاور ہیں۔ دنیا ہماریمیں زندگی عارضیطرحکیسائے موتاورہے،
سے بچنے کی کوئی اُمید نہیں۔ ہمارےرباے16 خدا، ہم نے یہ سارا تعمیری سامان اِس لئے اکٹھا کیا ہے کہ
مُقّدستیرے نام کے لئے گھر بنایا میںحقیقتلیکنجائے۔ پہلےکچھسبیہ تیرےسے ہاتھ حاصلسے ہے۔ہوا
یہ پہلے سے تیرا ہے۔ہی میرےاے17 مَیںخدا، ہوںجانتا کہ تُو انسان دلکا جانچ لیتا تجھےداریدیانتکہہے،
پسند ہے۔ جو کچھ بھی مَیں نے دیا ہے وہ مَیں خوشینے سے اور نیتاچھی سے دیا ابہے۔ مجھے یہ دیکھ کر
خوشی ہے یہاںکہ 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 ایسیمیں تڑپہی قائم رکھ۔ عطا کر کہ اُن تیرےدلکے ساتھ لپٹے رہیں۔ میرے19 بیٹے سلیمان بھیکی مدد
کر تاکہ پورےوہ دل و جان تیرےسے احکام اور ہدایات پر کرےعمل اور اُس محل کو تکتکمیل پہنچا سکے
جس 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۔

اگلے21 دن تمام اسرائیل کے لئے بھسم ہونے بہتوالی سی قربانیاں اُن کی َمے کی ربسمیتنذروں پیشکو
اِسگئیں۔کی کے لئے جوان1,000 مینڈھوں1,000بَیلوں، 1,000اور بھیڑ بچوںکے کو چڑھایا گیا۔ ساتھ ساتھ
ذبح کی قربانیاںبےشمار پیشبھی کی گئیں۔ اُس22 دن اُنہوں ربنے کے حضور کھاتے پیتے بڑیہوئے خوشی
منائی۔ پھر اُنہوں نے دوبارہ اِس کی تصدیق کی کہ داؤد کا بیٹا سلیمان ہمارا بادشاہ ہے۔ تیل سے اُسے مسح کر
اُنہوںکے نے رباُسے کے حضور بادشاہ اور صدوق کو امام قرار دیا۔

سلیمان حکومتزبردستکی
یوں23 سلیمان اپنے باپ داؤد کی ربجگہ تختکے پر بیٹھ گیا۔ اُسے کامیابی حاصل ہوئی، اور تمام اسرائیل

اُس کے تابع رہا۔ 24 تمام اعلٰی افسر، بڑےبڑے فوجی اور داؤد کے باقی بیٹوں نے بھی اپنی تابع داری کا اظہار
کیا۔ اسرائیل25 کے دیکھتے ربدیکھتے سلیماننے بہتکو سرفراز کیا۔ اُس نے اُس سلطنتکی ایسیکو شان و
شوکت سے نوازا ماضیجو میں اسرائیل بھیکسیکے بادشاہ حاصلکو نہیں ہوئی تھی۔

داؤد وفاتکی
داؤد26-27 بن یسّی اسرائیلتکسال40کُل کا بادشاہ حبرونسال7رہا، میں سال33اور یروشلم میں۔ 28 وہ

بہت عمر رسیدہ اور دولتعمر، عزتاور سے آسودہ ہو کر انتقال کر گیا۔ پھر تختسلیمان نشین ہوا۔
باقی29 داؤدکچھجو دورانکےحکومتکی ہوا تینوںوہ کتابوں بینغیبسموایل’ کی ‘تاریخ، ناتن’ نبی کی ‘تاریخ

اور بینغیبجاد’ کی درجمیں‘تاریخ ہے۔ 30 اِن میں اُس حکومتکی اور اثر و رسوخ تفصیلاتکی بیان کی گئی
ہیں، نیز وہ کچھ جو اُس کے 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 اُسربگئی۔ کا خدا اُس ساتھکے تھا، اور وہ اُس طاقتکی بڑھاتا
رہا۔

سلیماندنایک2 اسرائیلتمامنے کو پاساپنے بُلایا۔ اُن میں ہزار ہزار اور َسو فوجیوںَسو پر مقرر افسر، قاضی،
بزرگتمام اور کنبوں سرپرستکے شامل تھے۔ 3 پھر سلیمان اُن ساتھکے ِجبعون کی پہاڑیاُس پر گیا جہاں الله کا
ملاقات کا خیمہ تھا، وہی ربجو کے خادم موسٰی نے یگستان ر میں بنوایا تھا۔ 4 عہد کا صندوق اُس میں نہیں
تھا، کیونکہ داؤد نے اُسے یَت قِر یعریم سے یروشلم لا ایککر خیمے میں رکھ دیا تھا جو اُس وہاںنے اُس کے لئے
تیار کر رکھا تھا۔ لیکن5 پیتل کی جو قربان گاہ بضلی ایل بن اُوری بن حور نے بنائی تھی وہ تکاب ِجبعون میں
رب کے خیمے کے منے سا ابتھی۔ سلیمان اور اسرائیل اُس کے منے سا جمع ہوئے ربتاکہ یافتمرضیکی در
کریں۔ ربوہاں6 کے سلیمانحضور پیتلنے کی اُس قربان گاہ پر بھسم ہونے والی قربانیاں1,000 چڑھائیں۔

سلیمانربراتاُسی7 پر ظاہر ہوا اور تیرا”فرمایا، دل کیا چاہتا مجھےہے؟ دےبتا تو پوریخواہشتیریمَیں
کروں “گا۔ سلیمان8 جوابنے دیا، باپمیرےتُو” داؤد پر بڑی مہربانی کر چکا ہے، اباور تُو نے اُس کی جگہ
مجھے تخت پر بٹھا دیا ہے۔ 9 تُو نے ایکمجھے ایسی قوم پر بادشاہ بنا دیا ہے جو زمین خاککی کی طرح بےشمار
ہے۔ رباےچنانچہ خدا، وہ وعدہ پورا کر جو تُو باپمیرےنے داؤد سے کیا ہے۔ حکمتمجھے10 اور سمجھ
عطا فرما تاکہ مَیں اِس قوم کی راہنمائی کر سکوں۔ کیونکہ تیریکون اِس عظیم قوم انصافکا کر سکتا “ہے؟

11 الله نے سلیمان سے کہا، 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 درازیکی بلـکہ حکمت اور سمجھ مانگی ہے تاکہ میری اُس قوم کا
انصاف کر جسسکے پر مَیں نے تجھے بادشاہ بنا دیا ہے۔ اِس12 لئے مَیں تیری یہ پوریدرخواست کر کے تجھے
حکمت اور سمجھ عطا کروں گا۔ ساتھ ساتھ مَیں تجھے اُتنا مال دولتو اور اُتنی عزت دوں گا جتنی نہ ماضی میں
کسی بادشاہ حاصلکو تھی، نہ مستقبل میں کسیکبھی حاصلکو ہو “گی۔

13 اِس کے بعد سلیمان ِجبعون کی اُس پہاڑی سے اُترا جس پر ملاقات کا خیمہ تھا اور یروشلم واپس چلا گیا
جہاں وہ اسرائیل پر حکومت کرتا تھا۔

سلیمان دولتکی
سلیمان14 رتھ1,400کے تھے۔گھوڑے12,000اور کچھ اُس رتھوںنے کے لئے مخصوص کئے شہروںگئے

میں اور کچھ یروشلم میں اپنے پاس رکھے۔ 15 بادشاہ کی سرگرمیوں باعثکے چاندی پتھر جیسی عام ہو گئی اور
دیودار کی مغربلـکڑیقیمتی پہاڑینشیبیکے علاقے انجـیرتوتکی کی جیسیلـکڑیسستی عام ہو گئی۔ بادشاہ16
گھوڑےاپنے مصر قوےاور یعنی کلـِکیہ سے درآمد کرتا تھا۔ اُس کے تاجر اِن جگہوں پر جا کر اُنہیں خرید لاتے
تھے۔ 17 بادشاہ رتھکے مصر درآمدسے ہوتے تھے۔ ہر رتھ چاندیقیمتکی ِسکے600کے اور کیگھوڑےہر
چاندیقیمت ِسکے150کے تھی۔ سلیمان کے تاجر گھوڑےیہ برآمد کرتے ہوئے تمام ِحتّی اور اَرامی بادشاہوں
تک بھی پہنچاتے تھے۔
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2
رب کے گھر کی تعمیر کی یاں تیار

لئےکےربنےسلیمانپھر1 اورگھر اپنے لئے بنانےمحلشاہی کا اِس2دیا۔حکم لئےکے اُس 1,50,000نے
آدمیوں کی بھرتی کی۔ 80,000 کو اُس نے پہاڑی کانوں میں لگایا تاکہ وہ پتھر نکالیں جبکہ 70,000 افراد کی
داریذمہ یہ پتھر یروشلم لانا تھی۔ سباِن پر سلیمان نگران3,600نے مقرر کئے۔ اُس3 نے صور بادشاہکے حیرام
اطلاعکو دی، باپمیرےآپطرحجس” داؤد کو دیودار لـکڑیکی بھیجتے وہجبرہے اپنے لئے محل بنا رہے
تھے اُسی طرح مجھے بھی دیودار کی لـکڑی بھیجیں۔ ایکمَیں4 گھر تعمیر کر کے اُسے رب اپنے خدا کے نام کے
لئے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ہمیں ایسی جگہ ضرورتکی میںجسہے اُس کے حضور خوشبودار بخور
جلایا ربجائے، کے لئے مخصوص روٹیاں باقاعدگی سے میز پر رکھی جائیں موقعوںخاصاور پر بھسم ہونے والی
قربانیاں پیش کی جائیں یعنی ہر صبح و شام، سبت کے دن، نئے چاند کی عیدوں اور ہمارےرب خدا کی دیگر
مقررہ عیدوں پر۔ یہ اسرائیل کا فرضدائمی ہے۔

گھرجس5 کو مَیں بنانے کو ہوں نہایتوہ 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 لائقکے ہو؟ بلندترین آسمان بھی اُس رہائشکی کے
لئے چھوٹا ہے۔ تو پھر میری کیا حیثیت ہے کہ اُس کے لئے گھر بناؤں؟ ایسیصرفمَیں جگہ بنا سکتا جسہوں
میں اُس کے لئے قربانیاں چڑھائی جا سکیں۔

ایسےکسیپاسمیرےچنانچہ7 سمجھ کاریدار گر بھیجکو دیں مہارتجو سونےسے پیتلچاندی، اور لوہے
کا کام جانتا ہو۔ وہ نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا کپڑا بنانے اور کندہ کاری کا اُستاد بھی ہو۔ شخصایسا
یروشلم اور یہوداہ میرےمیں گروںکاریاُن انچارجکا بنے باپمیرےجنہیں داؤد کامنے پر لگایا ہے۔ اِس8 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 کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ بہتہمیں9
لـکڑیسی ضرورتکی ہو گی، کیونکہ جو گھر مَیں بنانا چاہتا ہوں وہ بڑا اور شاندار ہو گا۔ آپ10 لـکڑہاروںکے
کے کام معاوضےکے میں 32,75,000مَیں کلو گرام 27,00,000گندم، کلو گرام 4,40,000َجو، لٹر َمے اور
4,40,000 لٹر زیتون کا تیل دوں “گا۔

11 صور کے بادشاہ حیرام خطنے لـکھ کر سلیمان جوابکو دیا، رب” اپنی قوم کو پیار کرتا ہے، اِس لئے
اُس آپنے کو اُس کا بادشاہ بنایا ہے۔ اسرائیلرب12 کے خدا کی حمد جسہو آسماننے و زمین کو خلق کیا
ہے کہ اُس نے داؤد بادشاہ کو اِتنا دانش مند بیٹا عطا کیا ہے۔ اُس کی تمجید ہو کہ یہ عقل مند اور سمجھ دار
بیٹا رب کے لئے گھر اور اپنے لئے محل کرےتعمیر گا۔ مَیں13 آپ ایکپاسکے ماہر اور سمجھ دار کاری گر
کو بھیج دیتا جسہوں کا نام حیرام ابی ہے۔ اُس14 کی اسرائیلی ماں، دان کے قبیلے کی ہے جبکہ اُس باپکا
صور کا ہے۔ حیرام سونے چاندی، پیتل، لوہے، پتھر اور لـکڑی کی چیزیں بنانے مہارتمیں رکھتا ہے۔ وہ نیلے،
ارغوانی اور رنگقرمزی کا کپڑا اور کتان باریککا کپڑا بنا سکتا ہے۔ وہ ہر قسم کی کاریکندہ میں بھی ماہر
بھیجوہے۔ منصوبہ پیشاُسے کیا جائے اُسے وہ پایہ تکتکمیل پہنچا سکتا یہہے۔ آپآدمی آپاورکے معززکے
باپ داؤد گروںکاریکے ملساتھکے کر گا۔کرےکام گندم،جسچنانچہ15 َجو، زیتون تیلکے اور َمے کا
میرےذکر آقا نے کیا وہ اپنے خادموں بھیجکو دیں۔ معاوضے16 میں آپہم کے لئے درکار درختوں کو لبنان میں
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کٹوائیں گے اور اُن بیڑےکے باندھ کر سمندر کے یعے ذر یافا تکشہر پہنچا دیں گے۔ وہاں آپسے اُنہیں یروشلم
لے جا سکیں “گے۔

سلیمان17 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 سے اُس نے
80,000 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 ربنے کے گھر کو یروشلم پہاڑیکی یاہ مور پر تعمیر کیا۔ اُس باپکا 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 چوتھےکے سال دوسرےکے ماہ اور اُس دوسرےکے دن شروع ہوا۔

مکان3 کی لمبائی فٹ90 اور چوڑائی فٹ30 تھی۔ 4 منے ایکسا برآمدہ بنایا گیا عمارتجو جتنا چوڑا یعنی 30
فٹ فٹ30اور اونچا تھا۔ اُس کی اندرونی دیواروں پر اُس خالصنے سونا چڑھایا۔ بڑے5 ہال کی دیواروں پر اُس
نے اوپر سے لے کر تکنیچے جونیپر کی لـکڑی کے تختے لگائے، پھر تختوں خالصپر سونا منڈھوا کر اُنہیں کھجور
کے درختوں اور زنجـیروں کی تصویروں سے آراستہ کیا۔ سلیمان6 ربنے کے گھر کو جواہر سے بھی سجایا۔ جو
استعمالسونا ہوا وہ پروائم سے منگوایا گیا تھا۔ 7 سونا مکان، تمام شہتیروں، دہلیزوں، دیواروں اور دروازوں پر منڈھا
گیا۔ دیواروں پر کروبی فرشتوں کی تصویریں بھی کندہ کی گئیں۔

مُقّدس ترین کمرا
عمارت8 سبکا اندرونیسے کمرا مُقّدسبنام ترین عمارتکمرا جیسا چوڑا تھا۔فٹ30یعنی اُس کی لمبائی بھی

فٹ30 تھی۔ کمرےاِس کی تمام دیواروں پر 20,000 کلو گرام سے زائد سونا منڈھا گیا۔ 9 سونے کی کیلوں کا
ًوزن تقریبا 600 گرام تھا۔ بالاخانوں کی دیواروں پر بھی سونا منڈھا گیا۔

10 پھر سلیمان فرشتوںکروبینے کے مجسمےدو بنوائے مُقّدسجنہیں میںکمرےترین رکھا گیا۔ اُن پر بھی سونا
چڑھایا گیا۔ دونوںجب11-13 فرشتوں دوسرےایککو کے مُقّدسساتھ 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 فٹساتساتساڑھے تھی۔
مُقّدساُنہیں کمرےترین میں دوسرےایکیوں ساتھکے کھڑا کیا گیا کہ ہر فرشتے ایککا دوسرےپَر کے پَر سے
لگتا جبکہ دائیں اور بائیں طرف ایکہر کا دوسرا پَر دیوار کے ساتھ لگتا تھا۔ وہ اپنے پاؤں بڑےکھڑےپر ہال کی
طرف دیکھتے تھے۔ مُقّدس14 کمرےترین دروازےکے پر سلیمان باریکنے کتان سے بُنا ہوا پردہ لـگوایا۔ وہ
نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے سے سجا ہوا تھا، اور اُس پر کروبی فرشتوں کی تصویریں تھیں۔

رب کے گھر دروازےکے پر دو ستون
سلیمان15 ستوندونے ڈھلوا ربکر گھرکے دروازےکے کے منے کئے۔کھڑےسا فٹ27ایکہر لمبا تھا،

اور ایکہر ایکپر بالائی حصہ رکھا جسگیا کی اونچائی ساڑھے فٹ7 تھی۔ 16 اِن بالائی حصوں کو زنجـیروں
سے سجایا گیا جن سے َسو انار لٹکے ہوئے تھے۔ دونوں17 ستونوں کو سلیمان ربنے کے گھر دروازےکے کے
دائیں اور بائیں طرف کھڑا کیا۔ ہنے د ہاتھ کے ستون کا نام اُس نے ‘یکین’ اور بائیں ہاتھ کے ستون کا نام ‘بوعز’
رکھا۔
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4
قربان گاہ اور سمندر حوضنامی

سلیمان1 پیتلنے ایککی قربان گاہ بھی جسبنوائی کی لمبائی 30 فٹ، چوڑائی فٹ30 اور اونچائی تھی۔فٹ15
اِس2 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 کے نیچے بَیلوں کی دو
قطاریں تھیں۔ ًفٹفی بَیل6تقریبا تھے۔ بَیل ملحوضاور کر ڈھالے گئے تھے۔ بَیلوںکوحوض4 مجسموں12کے
پر گیا۔رکھا تین بَیلوں کا شمالرُخ کی تینطرف، کا کیمغربرُخ تینطرف، کا اورطرفکیجنوبرُخ تین کا رُخ
مشرق طرفکی تھا۔ اُن کے پچھلے حوضحصے طرفکی تھے، حوضاور اُن کے کندھوں پر پڑا تھا۔ حوض5
کا کنارہ پیالے بلـکہ سوسن پھولکے طرحکی باہر طرفکی مُڑا ہوا تھا۔ اُس کی ًدیوار تقریبا تین انچ موٹی تھی، اور
میںحوض پانی ًکے تقریبا 66,000 لٹر سما جاتے تھے۔

سلیمان6 نے باسن10 ڈھلوائے۔ پانچ ربکو کے گھر دائیںکے ہاتھ اور پانچ کو اُس کے بائیں ہاتھ کھڑا کیا
گیا۔ اِن باسنوں گوشتمیں کے ٹکڑےوہ دھوئے بھسمجنہیںجاتے ہونے والی قربانی کے طور پر جلانا تھا۔ لیکن
‘سمندر’ اماموںحوضنامی استعمالکے کے لئے تھا۔ اُس میں وہ نہاتے تھے۔

سونے کے شمع دان اور میزیں
سلیمان7 نے سونے 10کے شمع دان تفصیلاتمقررہ مطابقکے بنوا ربکر کے میںگھر رکھ دیئے، پانچ کو

طرفدائیں اور پانچ کو بائیں طرف۔ دس8 میزیں بھی بنا ربکر کے گھر میں رکھی گئیں، پانچ کو طرفدائیں
اور پانچ کو بائیں طرف۔ اِن چیزوں کے علاوہ سلیمان نے چھڑکاؤ کے سونے کے کٹورے100 بنوائے۔

صحن
9 پھر سلیمان نے وہ اندرونی صحن صرفمیںجسبنوایا اماموں کو داخل ہونے اجازتکی تھی۔ اُس نے بڑا

بھیصحن اُس سمیتدروازوںکے بنوایا۔ دروازوں کواڑوںکے پر پیتل چڑھایا گیا۔ 10 ‘سمندر’ حوضنامی صحنکو
مشرقجنوبکے میں رکھا گیا۔

اُس سامان فہرستکی جو حیرام نے تیار کیا
حیرام11 باسن،نے بیلچے اور چھڑکاؤ بھیکٹورےکے بنائے۔ یوں اُس اللهنے کے میںگھر وہ سارا مکملکام

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 کے اوپر لـگے انار فی) بالائی حصہ 200 ،(عدد
ہتھ14 یاں، گاڑ
اِن پر کے پانی کے باسن،
بنامحوض15 سمندر،
اِسے اُٹھانے والے بَیل کے 12 مجسمے،
16 بالٹیاں، گوشتبیلچے، کے کانٹے۔
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تمام سامان جو حیرام ابی نے سلیمان کے حکم ربپر کے گھر کے لئے بنایا پیتل سے ڈھال پالشکر کیا گیا تھا۔
17 بادشاہ نے اُسے وادٔی یردن میں ُسکات اور ضرتان کے درمیان ڈھلوایا۔ ایکوہاں فونڈری تھی جہاں حیرام
گارےنے سانچےسے بنا کر ہر ڈھالچیز دی۔ اِس18 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 ربپر کے لئے مخصوص پڑیروٹیاں رہتی تھیں،
خالص20 سونے کے وہ شمع دان اور چراغ جن کو قواعد مُقّدسمطابقکے 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 کے اوزار، چھڑکاؤ خالصکے سونے کٹورےکے اور پیالے،
جلتے ہوئے کوئلے کے لئے خالص سونے کے برتن،
مُقّدس کمرےترین بڑےاور ہال کے دروازے۔

5
رب1 کے گھر تکمیلکی پر سلیمان نے وہ 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

پھر2 سلیمان اسرائیلنے تمامکے بزرگوں اور قبیلوں اور کنبوں تمامکے سرپرستوں کو پاساپنے یروشلم میں بُلایا،
ربکیونکہ کے عہد کا تکابصندوق یروشلم کے اُس حصے میں تھا جو داؤد’ کا ‘شہر یا صیون کہلاتا ہے۔
سلیمان چاہتا تھا کہ قوم نمائندےکے حاضر ہوں جب صندوق کو وہاں ربسے کے گھر میں پہنچایا جائے۔
3 چنانچہ اسرائیل کے تمام مرد سال کے ساتویں *مہینے میں بادشاہ پاسکے یروشلم میں جمع ہوئے۔ اِسی مہینے میں
یوں جھونپڑ کی عید منائی جاتی تھی۔

جمعسبجب4 ہوئے ربلاویتو صندوقکے کو اُٹھا کر میںگھرکےرب5 اماموںلائے۔ ملساتھکے کر
اُنہوں ملاقاتنے خیمےکے بھیکو اُس کے مُقّدستمام ربسمیتسامان کے میںگھر پہنچایا۔ صندوقوہاں6
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 کے عہد کا صندوق پچھلے مُقّدسیعنی کمرےترین میں لا کر کروبی فرشتوں کے پَروں کے
نیچے رکھ دیا۔ فرشتوں8 کے پورےپَر صندوق پر اُس کی اُٹھانے کی یوں لـکڑ سمیت پھیلے رہے۔ توبھی9 اُٹھانے کی
یہ یاں لـکڑ اِتنی لمبی تھیں کہ اُن سرےکے منے سا والے یعنی کمرےمُقّدس سے نظر آتے تھے۔ لیکن وہ باہر سے
دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ تکآج وہ وہیں موجود ہیں۔ صرفمیںصندوق10 پتھر کی وہ دو تختیاں تھیں جن کو
* 5:3 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر
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موسٰی حوربنے یعنی کوہِ سینا دامنکے میں اُس میں رکھ دیا تھا، ربجبوقتاُس مصرنے نکلےسے ہوئے
اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ 11 پھر کمرےمُقّدسامام نکلسے کر صحن میں آئے۔
جتنے امام آئے تھے اُن سب نے آپاپنے صافپاککو کیا ہوا تھا، خواہ اُس وقت اُن کے گروہ ربکی کے

گھر میں ڈیوٹی تھی یا نہیں۔ یوں12 لاو کے تمام گلوکار بھی حاضر تھے۔ اُن کے راہنما آسف، ہیمان اور یدوتون
اپنے بیٹوں اور رشتے داروں سمیت باریکسب کتان لباسکے پہنے ہوئے قربان گاہ کے مشرق کھڑےمیں تھے۔
وہ جھانجھ، ستار اور سرود بجا رہے تھے، جبکہ اُن کے ساتھ 120 امام پھونکتُرم رہے تھے۔ 13 گانے والے اور
تُرم بجانے والے مل ربکر ستائشکی کر رہے تھے۔ تُرموں، جھانجھوں اور باقی سازوں کے ساتھ اُنہوں نے بلند
آواز ربسے کی تمجید گیتمیں گایا، وہ” بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی “ہے۔
ربتب کا ایکگھر بادل سے بھر گیا۔ ربامام14 کے گھر میں خدمتاپنی انجام دےنہ سکے، کیونکہ الله

کا گھر اُس جلالکے بادلکے سے معمور ہو گیا تھا۔
6

1 یہ دیکھ کر سلیمان نے دعا کی، رب” نے فرمایا ہے کہ مَیں گھنے بادل اندھیرےکے میں رہوں گا۔ مَیں2
تیرےنے لئے سکونتعظیم گاہ بنائی ایکہے، مقام تیریجو ابدی سکونت لائقکے “ہے۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی تقریر
3 پھر بادشاہ نے مُڑ ربکر کے گھر کے منے سا کھڑی اسرائیل کی پوری جماعت طرفکی رُخ کیا۔ اُس نے

اُنہیں دےبرکت کر کہا،
4 رب” اسرائیل کے خدا تعریفکی جسہو نے وہ وعدہ پورا کیا ہے جو اُس میرےنے باپ داؤد سے کیا

تھا۔ کیونکہ اُس نے فرمایا، 5 دنجس’ مَیں اپنی قوم کو مصر سے نکال لایا اُس دن سے لے کر تکآج مَیں نے
نہ کبھی فرمایا کہ اسرائیلی قبیلوں کسیکے شہر میرےمیں نام کی تعظیم میں گھر بنایا جائے، نہ کسی میریکو
قوم اسرائیل حکومتپر کرنے کے لئے مقرر کیا۔ ابلیکن6 مَیں نے یروشلم کو اپنے نام سکونتکی گاہ اور داؤد
کو اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنایا ‘ہے۔

باپمیرے7 داؤد کی خواہشبڑی تھی ربکہ اسرائیل 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 وعدےکے کے عین مطابق اپنے باپ داؤد کی جگہ
اسرائیل کا بادشاہ بن تختکر پر بیٹھ گیا ہوں۔ اباور مَیں اسرائیلربنے کے خدا نامکے کی تعظیم میں بھیگھر
بنایا ہے۔ اُس11 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
12 پھر سلیمان نے اسرائیل کی پوری جماعت کے دیکھتے دیکھتے رب کی قربان گاہ کے منے کھڑےسا ہو کر

اپنے ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھائے۔ اُس13 نے اِس موقع کے لئے پیتل ایککا چبوترا بنوا کر اُسے بیرونی صحن کے
بیچ میں رکھوا دیا تھا۔ چبوترا فٹ7ساڑھے لمبا، فٹ7ساڑھے چوڑا اور فٹ4ساڑھے اونچا ابتھا۔ سلیمان اُس
پر چڑھ جماعتپوریکر کے دیکھتے گیا۔جھکدیکھتے اپنے ہاتھوں آسمانکو طرفکی اُٹھا کر اُس14 نے دعا کی،
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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 سباُن پر ظاہر کرتا ہے پورےجو دل تیریسے راہ
پر چلتے ہیں۔ 15 تُو نے اپنے خادم داؤد سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ باتجو تُو نے اپنے منہ باپمیرےسے سے
کی وہ تُو نے اپنے ہاتھ آجسے پوریہی کی ہے۔ اسرائیلرباے16 کے ابخدا، اپنی باتدوسری بھی پوری
کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد سے کی تھی۔ کیونکہ تُو باپمیرےنے سے وعدہ کیا تھا، تیریاگر’ تیریاولاد طرح
اپنے چلنچال پر دےدھیان شریعتمیریکر میرےمطابقکے حضور چلتی رہے تو اسرائیل پر اُس حکومتکی
تکہمیشہ قائم رہے ‘گی۔ رباے17 اسرائیل کے ابخدا، براہِ کرم اپنا یہ وعدہ پورا کر جو تُو نے اپنے خادم
داؤد سے کیا ہے۔

لیکن18 کیا الله واقعی زمین پر انسان کے درمیان کرےسکونت گا؟ نہیں، تُو تو بلندترین آسمان میں بھی سما نہیں
!سکتا تو پھر یہ مکان مَیںجو نے بنایا سکونتتیریطرحکسہے بنگاہ سکتا ہے؟ میرےرباے19 توبھیخدا،
اپنے خادم کی دعا اور التجا جبسن تیرےمَیں حضور پکارتے التماسہوئے کرتا ہوں 20 کہ براہِ کرم راتدن
اِس عمارت کی نگرانی !کر کیونکہ یہ وہ جگہ جسہے بارےکے میں تُو نے خود فرمایا، یہاں’ میرا نام سکونت
کرے ‘گا۔ چنانچہ اپنے خادم گزارشکی سن جو مَیں اِس مقام طرفکی رُخ کئے ہوئے کرتا ہوں۔ ہمجب21
اِس مقام طرفکی رُخ کر کے دعا کریں تو اپنے خادم اور اپنی قوم کی التجائیں سن۔ آسمان پر تختاپنے ہماریسے
سن۔ جباور سنے گا ہمارےتو گناہوں معافکو !کر

22 اگر کسی پر الزام لگایا جائے اور اُسے یہاں تیری قربان گاہ کے منے سا لایا جائے تاکہ حلف اُٹھا کر وعدہ
کرے کہ مَیں بےقصور ہوں 23 تو براہِ کرم آسمان پر سے سن کر اپنے خادموں کا انصاف کر۔ قصوروار کو سزا
دے کر اُس کے اپنے سر پر وہ کچھ دےآنے جو اُس سے سرزد ہوا ہے، اور بےقصور کو بےالزام دےقرار اور
اُس بازیراستکی کا بدلہ دے۔

24 ہو سکتا تیریوقتکسیہے قوم اسرائیل تیرا کرےگناہ اور نتیجے میں دشمن کے منے شکستسا کھائے۔
اگر اسرائیلی تیرےآخرکار پاس لوٹ آئیں تیرےاور نام کی تمجید کر کے یہاں اِس گھر تیرےمیں حضور دعا اور
التماس یں کر 25 تو آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اپنی قوم اسرائیل کا معافگناہ کر اُنہیںکے دوبارہ ملـکاُس
واپسمیں لانا جو تُو نے اُنہیں اور اُن باپکے دادا دےکو دیا تھا۔

26 ہو سکتا ہے اسرائیلی تیرا اِتنا سنگین گناہ کریں کہ پڑےکال اور بڑی بارشتکدیر نہ برسے۔ اگر وہ آخرکار
اِس گھر طرفکی رُخ کر تیرےکے نام کی تمجید کریں اور تیری سزا باعثکے اپنا گناہ چھوڑ لوٹکر آئیں 27 تو
آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اپنے خادموں اور اپنی قوم اسرائیل معافکو کر، کیونکہ تُو ہی اُنہیں اچھی راہ
کی تعلیم دیتا تبہے۔ ملـکاُس پر بارشدوبارہ دےبرسا جو تُو نے اپنی قوم میراثکو دےمیں دیا ہے۔

28 ہو سکتا اسرائیلہے میں کال پڑ اناججائے، کی کسیفصل بیماری، پھپھوندی، ٹڈیوں یا کیڑوں سے متاثر ہو
جائے، یا کسیدشمن شہر کا محاصرہ کرے۔ مصیبتبھیجو یا بیماری ہو، 29 اگر کوئی اسرائیلی یا تیری پوری قوم
اُس جانسببکا کر اپنے ہاتھوں اِسکو گھر طرفکی بڑھائے اور تجھ کرےالتماسسے 30 تو آسمان پر تختاپنے
سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ معافاُنہیں کر کے ایکہر کو اُس کی تمام حرکتوں کا بدلہ دے، صرفکیونکہ تُو ہی
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ہر انسان کے دل 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 تیرےبھی عظیم نام، تیری بڑی قدرت تیرےاور زبردست کاموں سببکے سے آئیں گے اور
اِس گھر طرفکی رُخ کر کے دعا کریں گے۔ اگرچہ تیریوہ قوم اسرائیل نہیںکے ہوں گے توبھی33 آسمان پر سے
اُن کی یاد فر سن لینا۔ جو بھی درخواست پیشوہ کریں وہ پوری کرنا تاکہ دنیا کی تمام اقوام تیرا نام جان تیریکر
قوم اسرائیل طرحکی ہی مانیںخوفتیرا اور جان لیں کہ عمارتجو مَیں نے تعمیر کی اُسہے تیرےپر ہی نام کا
ٹھپا لگا ہے۔

34 ہو سکتا تیریہے قوم کے مرد تیری ہدایت کے مطابق اپنے دشمن سے لڑنے کے لئے نکلیں۔ اگر تیرےوہ
چنے ہوئے شہر اور اُس عمارت طرفکی رُخ کر کے دعا کریں جو مَیں تیرےنے نام کے لئے تعمیر کی ہے 35 تو
آسمان پر سے اُن کی دعا التماساور سن کر اُن انصافمیںحقکے قائم رکھنا۔

36 ہو سکتا ہے وہ تیرا گناہ کریں، ایسی حرکتیں تو سبہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور نتیجے میں ناراضتُو
ہو کر اُنہیں دشمن کے حوالے دےکر اُنہیںجو قید کر کسیکے دُوردراز یا ملـکقریبی میں جائے۔لے شاید37
وہ جلاوطنی میں توبہ کر کے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور تجھ التماسسے کریں، ہم’ نے گناہ کیا ہے، ہم
غلطیسے ہوئی ہمہے، حرکتیںبےدیننے کی ‘ہیں۔

38 اگر وہ ایسا کر کے اپنی قید ملـککے میں پورےاپنے دل و جان سے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور
تیری طرف باپسے دادا کو دیئے گئے تیرےملـک، چنے ہوئے شہر اور اُس عمارت طرفکی رُخ کر کے دعا
کریں جو مَیں تیرےنے نام کے لئے تعمیر کی ہے 39 تو آسمان پر اپنے تخت سے اُن کی دعا اور التماس سن لینا۔ اُن
کے حق انصافمیں قائم کرنا، اور اپنی قوم کے گناہوں معافکو کر دینا۔ میرےاے40 خدا، تیری آنکھیں اور
تیرے 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 تیریجو قدرت کا اظہار اےہے۔
رب تیرےخدا، امام نجات سے ملبّس ہو جائیں، تیرےاور ایمان دار تیری بھلائی کی خوشی منائیں۔ رباے42
خدا، اپنے مسح کئے ہوئے خادم کو رد نہ کر بلـکہ شفقتاُس کو یاد کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد پر کی “ہے۔

7
رب کے گھر مخصوصیتکی پر جشن

سلیمان1 کی اِس دعا کے اختتام آگپر نے آسمان پر سے نازل ہو کر بھسم ہونے والی اور ذبح کی قربانیوں کو
بھسم کر دیا۔ ساتھ ساتھ رب کا گھر اُس کے جلال سے یوں معمور ہوا 2 کہ امام اُس میں داخل نہ ہو سکے۔
اسرائیلیوںجب3 نے دیکھا آسمانکہ پر نازلآگسے ہوئی اورہے ربگھر جلالکے معمورسے ہو گیا توہے وہ
منہ جھکبلکے ربکر کی حمد و ثنا کر گیتکے گانے لـگے، وہ” بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی “ہے۔

4-5 پھر بادشاہ اور تمام قوم ربنے کے پیشقربانیاںحضور کر کے الله کے گھر مخصوصکو کیا۔ اِس سلسلے
میں سلیمان نے 22,000 گائےبَیلوں اور 1,20,000 یوں بھیڑبکر کو قربان کیا۔ 6 امام اور لاوی اپنی اپنی ذمہ
یوں دار کے کھڑےمطابق تھے۔ لاوی اُن سازوں کو بجا رہے تھے جو داؤد ربنے ستائشکی کرنے کے لئے
بنوائے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ حمد کا گیتوہ گا تھےرہے جو اُنہوں نے داؤد سے سیکھا تھا، اُس” ابدیشفقتکی
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“ہے۔ یوں لاو کے مقابل امام تُرم بجا رہے تھے جبکہ باقی کھڑےلوگتمام تھے۔ سلیمان7 نے صحن کا درمیانی
قربانیاںحصہ چڑھانے کے لئے مخصوص کیا۔ وجہ یہ تھی پیتلکہ قربانکی گاہ اِتنی پیشقربانیاں کرنے کے لئے
چھوٹی تھی، کیونکہ بھسم ہونے والی قربانیوں اور غلہ کی نذروں کی بہتتعداد یادہ ز تھی۔ اِس کے علاوہ سلامتی
کی قربانیوںبےشمار کی چربی کو بھی جلانا تھا۔

8-9 عید 14 تکدنوں منائی گئی۔ پہلے ہفتے میں سلیمان اور تمام اسرائیل نے قربان گاہ کی مخصوصیت منائی
دوسرےاور ہفتے میں یوں جھونپڑ کی عید۔ اِس عید بہتمیں یادہ شریکلوگز ہوئے۔ وہ دُوردراز علاقوں سے
یروشلم آئے تھے، شمال میں لبو حمات سے لے جنوبکر میں اُس تکوادی جو مصر کی سرحد تھی۔ آخری دن
جماعتپوری نے اختتامی منایا۔جشن یہ10 ساتویں ماہ دنویں23کے وقوع پذیر ہوا۔ اِس کے بعد سلیمان نے
اسرائیلیوں رُخصتکو شادمانسبکیا۔ اور دل تھےخوشسے ربکہ نے داؤد، سلیمان اور اپنی قوم اسرائیل پر
اِتنی مہربانی کی ہے۔

سلیمانرب سے ہم کلام ہوتا ہے
11 چنانچہ سلیمان ربنے کے گھر اور شاہی محل کو تکتکمیل پہنچایا۔ جو کچھ بھی اُس نے ٹھان لیا تھا وہ

پورا ہوا۔ ربراتایک12 اُس پر ظاہر ہوا اور کہا،
مَیں” تیرینے دعا کو سن کر طے کر لیا ہے کہ یہ گھر وہی جگہ ہو جہاں تم مجھے پیشقربانیاں کر سکو۔

کبھیجب13 بارشمَیں کا سلسلہ روکوں، یا خرابفصلیں کرنے کے لئے ٹڈیاں بھیجوں یا اپنی قوم میں وبا پھیلنے
دوں 14 تو اگر میری قوم میرےجو نام سے کہلاتی ہے آپاپنے کرےپستکو اور دعا کر چہرےمیرےکے
طالبکی ہو اور اپنی شریر راہوں سے باز آئے تو پھر مَیں آسمان پر سے اُس کی سن کر اُس گناہوںکے معافکو کر
دوں گا ملـکاور کو بحال کروں گا۔ اب15 بھیجبسے یہاں دعا مانگی جائے تو میری آنکھیں کھلی رہیں گی
میرےاور کان اُس پر دھیان دیں گے۔ 16 کیونکہ مَیں نے اِس گھر کو چن مخصوصکر مُقّدسو کر رکھا ہے
تاکہ میرا نام تکہمیشہ یہاں قائم میریرہے۔ آنکھیں اور دل ہمیشہ اِس میں حاضر رہیں گے۔ تکجہاں17 تیرا
تعلق ہے، باپاپنے داؤد کی میرےطرح حضور چلتا رہ۔ کیونکہ اگر میرےتُو تمام احکام ہدایاتاور پیرویکی
کرتا رہے 18 تو مَیں تیری اسرائیل حکومتپر قائم رکھوں گا۔ پھر میرا وہ وعدہ قائم رہے گا جو مَیں باپتیرےنے
داؤد سے عہد باندھ کر کیا تھا اسرائیلکہ پر تیری اولاد حکومتکی تکہمیشہ قائم رہے گی۔

لیکن19 !خبردار اگر تُو مجھ سے دُور ہو میرےکر دیئے گئے احکام اور ہدایات کرےترککو بلـکہ دیگر
معبودوں طرفکی رجوع کر کے اُن کی خدمت کرےپرستشاور 20 تو مَیں اسرائیل کو جڑ سے اُکھاڑ کر اُس
ملـک سے نکال دوں گا جو مَیں نے اُن دےکو دیا ہے۔ صرفنہ یہ بلـکہ مَیں اِس گھر کو بھی رد کر دوں گا
جو مَیں نے اپنے نام کے لئے مخصوص مُقّدسو کر لیا وقتاُسہے۔ مَیں اسرائیل کو تمام اقوام میں مذاق اور لعن
طعن کا نشانہ بنا دوں گا۔ اِس21 شاندار دیکھحالتبُریکیگھر یہاںکر سے گزرنے والے تمام لوگوں کے رونگٹے
کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ پوچھیں گے، رب’ نے ملـکاِس اور اِس گھر سے سلوکایسا کیوں ‘کیا؟ تب22
دیںجوابلوگ گے، اِس’ لئے کہ ربگو اُن باپکے دادا کا اُنہیںخدا مصر نکالسے یہاںکر لایا توبھی لوگیہ
ترکاُسے کر کے دیگر معبودوں چمٹسے گئے ہیں۔ چونکہ وہ اُن پرستشکی خدمتاور کرنے بازسے نہ آئے اِس
لئے اُس نے اُنہیں اِس مصیبتساری میں ڈال دیا “۔‘ہے
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8
سلیمان مہماتمختلفکی

کےرب1 گھر اور محلشاہی کو تعمیر لـگسال20میںکرنے گئے تھے۔ اِس2 بعدکے سلیمان نے آبادیاںوہ
سرےنئے سے تعمیر کیں جو حیرام نے دیدےاُسے تھیں۔ اِن میں اُس اسرائیلیوںنے کو بسا دیا۔

ایک3 فوجی مہم کے دوران اُس حماتنے ضوباہ پر حملہ کر کے اُس پر قبضہ کر لیا۔ اِس4 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
اِسیاور5-6 طرح بالائی اور بیتنشیبی َحورون بعلاتاور 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 سلطنتاپنی کسیکی اَور جگہ بنوانا چاہتا تھا وہ اُس نے بنوایا۔ آدمیوںجن7-8

کی سلیمان نے بیگار پر بھرتی کی وہ اسرائیلی نہیں تھے بلـکہ ِحتّی، اموری، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی یعنی کنعان کے
پہلے باشندوں کی وہ اولاد تھے جو باقی رہ گئے ملـکتھے۔ پر قبضہ وقتکرتے اسرائیلی اِن قوموں پورےکو طور
پر مٹا نہ سکے، اور تکآج اِن کی اولاد کو اسرائیل کے لئے بےگار میں کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن9 سلیمان نے
اسرائیلیوں کو ایسے کام کرنے پر مجبور نہ کیا بلـکہ وہ اُس کے فوجی اور رتھوں کے فوجیوں کے افسر بن گئے، اور
اُنہیں رتھوں اور گھوڑوں پر مقرر کیا گیا۔ سلیمان10 کے تعمیری کام پر بھی 250 اسرائیلی مقرر تھے جو ضلعوں پر
مقرر افسروں کے تابع تھے۔ تعمیریلوگیہ کام کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔

فرعون11 کی بیٹی یروشلم کے پرانے حصے بنام داؤد’ کا ‘شہر سے اُس محل میں منتقل ہوئی جو سلیمان نے اُس
کے لئے تعمیر کیا تھا، کیونکہ سلیمان نے کہا، لازم” ہے میریکہ اہلیہ اسرائیل کے بادشاہ داؤد محلکے میں نہ
رہے۔ ربچونکہ صندوقکا یہاں سے گزرا اِسہے، لئے یہ مُقّدسجگہ “ہے۔

رب کے گھر خدمتمیں ترتیبکی
12 اُس وقت سے سلیمان رب کو رب کے گھر بڑےکے ہال کے منے سا کی قربان گاہ پر بھسم ہونے والی

قربانیاں پیش کرتا تھا۔ 13 جو کچھ بھی موسٰی نے روزانہ کی قربانیوں کے متعلق فرمایا تھا اُس کے 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 نے اماموں
مختلفکے گروہوں کو وہ ذمہ یاں دار سونپیں جو اُس باپکے داؤد نے مقرر کی تھیں۔ یوں لاو کی ذمہ یاں دار
بھی مقرر گئیں۔کی اُن ایککی حمدکیربداریذمہ و ثنا پرستاروںمیںکرنے راہنمائیکی تھی۔کرنی نیز، اُنہیں
روزانہ یاتکی ضرور مطابقکے اماموں کی مدد کرنی ربتھی۔ کے گھر دروازوںکے کی داریپہرا بھی یوں لاو
تھی۔خدمتایککی دروازےہر الـگایکپر گروہ کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ یہ بھی مردِ خدا داؤد ہدایاتکی کے
مطابق ہوا۔ 15 جو بھی حکم داؤد نے اماموں، یوں لاو اور خزانوں متعلقکے دیا تھا وہ اُنہوں نے پورا کیا۔

یوں16 سلیمان کے تمام ربمنصوبے کے گھر کی بنیاد رکھنے سے لے کر اُس کی پورےتکتکمیل ہوئے۔
بعد17 میں سلیمان عصیون جابر ایلاتاور گیا۔ یہ شہر ادوم ساحلکے پر واقع تھے۔ وہاں18 حیرام بادشاہ نے

اپنے جہاز اور تجربہ ملاحکار بھیجے تاکہ وہ سلیمان آدمیوںکے ملساتھکے جہازوںکر اُنہوںچلائیں۔کو نے
تکاوفیر سفر کیا اور وہاں سلیمانسے کے لئے ً تقریبا 15,000 کلو گرام سونا لے کر آئے۔
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9
سبا کی ملـکہ سلیمان سے ملتی ہے

سلیمان1 شہرتکی سبا کی تکملـکہ پہنچ جبگئی۔ اُس نے اُس بارےکے میں سنا تو وہ سلیمان سے ملنے
کے لئے روانہ ہوئی تاکہ اُسے مشکل پیشپہیلیاں کر اُسکے مندیدانشکی جانچ لے۔ بڑےنہایتوہ قافلے کے
ساتھ یروشلم جسپہنچی اونٹکے کثرتبلسان، کے سونے اور قیمتی جواہر لدےسے ہوئے تھے۔
ملـکہ کی سلیمان ملاقاتسے ہوئی تو اُس نے اُس سے وہ تمام مشکل سوالات پوچھے جو اُس کے ذہن میں

تھے۔ سلیمان2 اُس کے ہر سوال دےجوابکا سکا۔ کوئی بھی بات اِتنی پیچیدہ نہیں تھی کہ وہ اُس کا مطلب
ملـکہ کو بتا نہ سکتا۔ 3 سبا کی ملـکہ سلیمان حکمتکی اور اُس کے محلنئے بہتسے متاثر ہوئی۔ اُس4 نے بادشاہ
میزوںکی پر مختلفکے دیکھےکھانے اور یہ اُسکہ ترتیبکسافسرکے اُسسے پر بٹھائے تھے۔جاتے اُس نے
بیروں کی خدمت، اُن کی شاندار وردیوں اور ساقیوں کی شاندار وردیوں پر بھی غور جبکیا۔ اُس نے اِن باتوں کے
علاوہ بھسم ہونے والی وہ قربانیاں بھی دیکھیں جو ربسلیمان کے گھر میں چڑھاتا تھا تو ملـکہ ہکا بکا رہ گئی۔

5 وہ بول اُٹھی، واقعی،” جو کچھ مَیں نے ملـکاپنے آپمیں شاہکاروںکے حکمتاور بارےکے میں سنا تھا
درستوہ ہے۔ تکجب6 مَیں نے خود آ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ لیکن
بارےکےحکمتزبردستکیآپمجھےمیںحقیقت میں آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ اُن رپورٹوں کہیںسے یادہ ز
ہے جو تکمجھ پہنچی تھیں۔ آپ7 لوگکے مبارککتنے !ہیں آپ کے افسر مبارککتنے ہیں جو آپمسلسل
کے منے کھڑےسا ہتے ر آپاور بھریدانشکی باتیں سنتے !ہیں آپرب8 کے خدا کی تمجید جسہو آپنے کو
پسند کر کے تختاپنے پر بٹھایا ربتاکہ اپنے خدا کی حکومتخاطر آپکریں۔ کا خدا اسرائیل محبتسے رکھتا
ہے، اور وہ اُسے تکابد قائم رکھنا چاہتا اِسیہے، لئے اُس آپنے کو اُن کا بادشاہ بنا دیا ہے انصافتاکہ اور
بازیراست قائم “رکھیں۔

9 پھر ملـکہ نے سلیمان ًکو تقریبا 4,000 کلو گرام سونا، بہت یادہ ز بلسان اور دےجواہر دیئے۔ پہلے کبھی
بھی اُتنا بلسان اسرائیل میں نہیں لایا گیا تھا جتنا وقتاُس سبا کی ملـکہ لائی۔

حیرام10 اور سلیمان آدمیکے اوفیر سے صرفنہ سونا لائے بلـکہ اُنہوں نے لـکڑیقیمتی اور بھیجواہر اسرائیل
تک پہنچائے۔ جتنی11 لـکڑیقیمتی اُن دنوں میں یہوداہ میں درآمد ہوئی اُتنی پہلے وہاںکبھی لائی نہیں گئی تھی۔
اِس لـکڑی سے بادشاہ ربنے کے گھر اور اپنے محل کے لئے سیڑھیاں بنوائیں۔ یہ موسیقاروں کے سرود اور ستار
بنانے کے لئے بھی استعمال ہوئی۔

سلیمان12 بادشاہ نے اپنی طرف سے سبا کی ملـکہ کو بہت 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
نوکر چاکروں اور افسروں کے ہمراہ اپنے واپسوطن چلی گئی۔

سلیمان دولتکی شہرتاور
جو13 سلیمانسونا سالانہکو ملتا تھا اُس ًوزنکا 23,000تقریبا تھا۔گرامکلو میںاِس14 نہیںشاملٹیکسوہ

تھے جو اُسے سوداگروں، تاجروں، عرب بادشاہوں اور ضلعوں کے افسروں سے ملتے تھے۔ یہ اُسے سونا اور دیتےچاندی تھے۔
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سلیمان15-16 بادشاہ بڑی200نے 300اور ڈھالیںچھوٹی بنوائیں۔ اُن پر سونا منڈھا گیا۔ بڑیہر ڈھال کے لئے
ً تقریبا 7 کلو گرام سونا استعمال ہوا اور ہر چھوٹی ڈھال کے لئے ساڑھے 3 کلو گرام۔ سلیمان نے اُنہیں لبنان’ کا
‘جنگل نامی محل محفوظمیں رکھا۔

17 اِن علاوہکے بادشاہ دانتہاتھینے ایکآراستہسے تختبڑا خالصپرجسبنوایا سونا اُس19-18گیا۔چڑھایا
کے ہر بازو کے ساتھ ببر شیر کا مجسمہ تھا۔ تخت کچھ اونچا تھا، اور بادشاہ چھ پائے والی سیڑھی پر چڑھ کر اُس پر
بیٹھتا تھا۔ دائیں اور طرفبائیں ہر پائے پر ببر شیر کا مجسمہ تھا۔ پاؤں کے لئے سونے کی چوکی بنائی گئی تھی۔ اِس
قسم کسیتختکا سلطنتاَور میں نہیں پایا جاتا تھا۔

سلیمان20 تمامکے پیالے سونے کے تھے، بلـکہ لبنان’ ‘جنگلکا نامی محل میں تمام خالصبرتن سونے تھے۔کے
بھیکوئی چاندیچیز کی نہیں تھی، کیونکہ سلیمان کے زمانے چاندیمیں 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۔

سلیمان22 دولتکی اور حکمت دنیا کے تمام بادشاہوں سے کہیں یادہ ز تھی۔ 23 دنیا کے تمام بادشاہ اُس سے
ملنے کوششکی کرتے رہے تاکہ لیںسنحکمتوہ جو الله اُسنے تھی۔دیڈالمیںدلکے سال24 بہ سال جو
بھی سلیمان کے دربار 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 رتھوںنے کے لئے مخصوص کئے گئے شہروں میں اور کچھ یروشلم میں پاساپنے رکھے۔ سلیمان26 اُن تمام
بادشاہوں کا حکمران تھا جو یائے فراتدر سے لے کر فلستیوں ملـککے مصریکی حکومتتکسرحد کرتے
تھے۔ بادشاہ27 سرگرمیوںکی چاندیباعثکے جیسیپتھر عام ہو گئی اور دیودار کی مغربلـکڑیقیمتی نشیبیکے
پہاڑی علاقے انجـیرتوتکی کی عامجیسیلـکڑیسستی ہو گئی۔ بادشاہ28 مصرگھوڑےکے اور دیگر ملـکوںکئی
سے درآمد ہوتے تھے۔

سلیمان موتکی
سلیمان29 کی زندگی بارےکے میں مزید باتیں شروع سے لے کر تکآخر ناتن’ نبی کی ‘تاریخ، َسیلا کے ہنے ر

والے نبی اخیاہ کتابکی اخیاہ’ کی ‘نبوّت اور ُبعام یر نباطبن کتابمتعلقسے بینغیبعِّدو’ یائیںکی ہیں۔درجمیں‘رو
سلیمان30 سال40 پورےدورانکے اسرائیل پر حکومت کرتا رہا۔ اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا۔ جب31

وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم اُسکے دفنمیںحصے کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا پھرہے۔
اُس کا بیٹا تخترحبعام نشین ہوا۔

10
شمالی الـگقبیلے ہو جاتے ہیں

رحبعام1 ِسکم گیا، کیونکہ وہاں تمام اسرائیلی اُسے بادشاہ مقرر کرنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ ُبعام2 یر نباطبن
یہ خبر سنتے مصرہی اُسجہاںسے سلیماننے بادشاہ بھاگسے کر پناہ لی واپساسرائیلتھی آیا۔ اسرائیلیوں3 نے
اُسے بُلایا تاکہ اُس ساتھکے ِسکم جبجائیں۔ پہنچا تو اسرائیل جماعتپوریکی ُبعام یر ملساتھکے کر رحبعام سے
ملنے گئی۔ اُنہوں نے بادشاہ سے کہا، جو”4 آپجوا باپکے نے ہم پر ڈال دیا تھا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، اور جو
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وقت اور پیسے ہمیں بادشاہ خدمتکی صَرفمیں کرنے تھے وہ ناقابِل برداشت تھے۔ اب دونوں کو کم کر دیں۔
پھر خوشیہم آپسے خدمتکی کریں “گے۔

5 رحبعام جوابنے دیا، مجھے” تین دن مہلتکی دیں، پھر پاسمیرےدوبارہ “آئیں۔ لوگچنانچہ چلے گئے۔
6 پھر رحبعام بادشاہ نے اُن بزرگوں سے مشورہ کیا جو سلیمان کے جیتے جی بادشاہ خدمتکی کرتے رہے تھے۔
اُس آپ”پوچھا،نے کا خیالکیا مَیںہے؟ اِن لوگوں کو “دوں؟جوابکیا بزرگوں7 ہمارا”دیا،جوابنے مشورہ
ہے کہ وقتاِس اُن سے مہربانی پیشسے آ کر اُن سے سلوکاچھا کریں اور جوابنرم دیں۔ آپاگر ایسا کریں تو
وہ آپہمیشہ کے وفادار خادم بنے رہیں “گے۔

لیکن8 رحبعام نے بزرگوں کا مشورہ رد کر کے اُس خدمتکی میں حاضر اُن جوانوں سے مشورہ کیا جو اُس
کے ساتھ پروان چڑھے تھے۔ 9 اُس نے پوچھا، مَیں” اِس قوم کو کیا جواب دوں؟ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ مَیں
وہ جوا ہلکا کر دوں میرےجو باپ نے اُن پر ڈال “دیا۔ 10 جو جوان اُس کے ساتھ پروان چڑھے تھے اُنہوں نے
اچھا،”کہا، لوگیہ تقاضا کر ہیںرہے آپکہ باپکے کا جوا ہلکا کیا اُنہیںجائے؟ بتا دینا، میری’ چھوٹی اُنگلی
باپمیرے کی کمر سے یادہ ز موٹی !ہے بےشک11 جو جوا اُس آپنے پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، لیکن
میرا جوا اَور بھاریبھی ہو باپمیرےجہاںگا۔ آپنے کوڑےکو لگائے وہاں آپمَیں بچھوؤںکی تادیبسے
کروں “!‘گا

تین12 دن کے جببعد ُبعام یر تمام اسرائیلیوں کے ساتھ رحبعام کا فیصلہ سننے کے لئے واپس آیا 13 تو بادشاہ نے
اُنہیں جوابسخت دیا۔ بزرگوں کا مشورہ رد کر کے 14 اُس نے اُنہیں جوانوں جوابکا دیا، بےشک” جو جوا
باپمیرے آپنے پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، لیکن میرا جوا اَور بھی بھاری ہو گا۔ باپمیرےجہاں نے
آپ کوڑےکو لگائے وہاں مَیں آپ کی بچھوؤں سے تادیب کروں “!گا یوں15 رب کی مرضی پوری ہوئی کہ
رحبعام لوگوں باتکی نہیں مانے گا۔ ربابکیونکہ کی پیشوہ پوریگوئی ہوئی جو َسیلا کے نبی اخیاہ نے
ُبعام یر بن نباط کو بتائی تھی۔

اسرائیلیوںجب16 نے دیکھا کہ بادشاہ باتہماری سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اُنہوں نے اُس سے کہا، نہ”
ہمیں داؤد میراثسے میں ملےکچھ گا، نہ یسّی کے بیٹے کچھسے ملنے کی اُمید اےہے۔ سباسرائیل، اپنے اپنے گھر
واپس اے!چلیں ابداؤد، اپنا گھر سنبھالخود “!لو یہ کہہ کر چلےسبوہ گئے۔

یہوداہصرف17 قبیلےکے میںشہروںکے ہنے ر اسرائیلیوالے رحبعام پھر18رہے۔تحتکے رحبعام بادشاہ نے
یوں بےگار پر مقرر افسر ادونیرام کو شمالی قبیلوں پاسکے بھیج دیا، لیکن اُسے دیکھ کر لوگوں نے اُسے سنگسار
کیا۔ تب 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 تکآج اُس کی حکومت 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 1,80,000بُلایا۔ مرد جمع ہوئے تاکہ رحبعام کے لئے اسرائیل پر دوبارہ قابو پائیں۔ لیکن2
عین وقتاُس مردِ خدا سمعیاہ ربکو طرفکی سے پیغام ملا، یہوداہ”3 کے بادشاہ رحبعام بن سلیمان اور یہوداہ
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اور بن یمین کے تمام افراد کو اطلاع دے، 4 رب’ فرماتا ہے کہ اپنے بھائیوں متجنگسے کرنا۔ ایکہر اپنے
اپنے واپسگھر چلا جائے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے میرےوہ حکم پر ہوا “۔‘ہے
تب ربوہ کی سن کر ُبعام یر سے لڑنے سے باز آئے۔
رحبعام کی قلعہ بندی

5 رحبعام کا دار الحکومت یروشلم رہا۔ یہوداہ میں اُس نے ذیل کے شہروں کی قلعہ بندی :کی بیت6 لحم،
عیطام، تقوع، بیت7 صور، سوکہ، عدُلام، 8 جات، مریسہ، زیف، 9 ادورائیم، لـکیس، عزیقہ، 10 صُرعہ، ایالون
اور حبرون۔ یہوداہ اور بن یمین کے اِن قلعہ بند شہروں کو مضبوط11 کر کے رحبعام نے ہر شہر پر افسر مقرر کئے۔
اُن میں اُس نے خوراک، زیتون کے تیل اور َمے کا ذخیرہ کر لیا 12 اور ساتھ ساتھ اُن میں ڈھالیں نیزےاور بھی
رکھے۔ اِس طرح اُس نے اُنہیں مضبوطبہت بنا کر یہوداہ اور بن یمین پر محفوظحکومتاپنی کر لی۔

امام اور لاوی یہوداہ میں منتقل ہو جاتے ہیں
امامگو13 لاویاور اسرائیلتمام بکھرےمیں ہتے توبھیتھےر اُنہوں رحبعامنے دیا۔ساتھکا اپنی14 چراگاہوں

اور ملـکیت کو چھوڑ کر وہ یہوداہ اور یروشلم میں آباد ہوئے، کیونکہ ُبعام یر اور اُس کے بیٹوں نے اُنہیں امام
کی حیثیت سے رب کی خدمت کرنے روکسے دیا تھا۔ 15 اُن کی جگہ اُس نے اپنے ذاتی امام مقرر کئے جو
اونچی جگہوں پر مندروںکے کو لتے سنبھا بکرےہوئے دیوتاؤںکے بچھڑےاور بُتوںکے خدمتکی تھے۔کرتے
یوں16 لاو تمامطرحکی قبیلوں بہتکے لوگایسےسے یہوداہ منتقلمیں ہوئے اسرائیلربسےدلپورےجو کے
خدا طالبکے رہے تھے۔ وہ یروشلم آئے ربتاکہ باپاپنے دادا کے خدا کو پیشقربانیاں کر سکیں۔ 17 یہوداہ
سلطنتکی نے ایسے لوگوں تقویتسے پائی۔ وہ رحبعام بن سلیمان کے لئے تین تکسال مضبوطی سببکا تھے،
کیونکہ تین تکسال یہوداہ داؤد اور سلیمان اچھےکے نمونے پر چلتا رہا۔

رحبعام کا خاندان
18 رحبعام کی محلتشادی سے ہوئی یریموتجو اور ابی خیل کی بیٹی تھی۔ یریموت داؤد کا بیٹا اور ابی خیل

اِلیاب بن یسّی کی بیٹی تھی۔ محلت19 کے تین بیٹے یعوس، یاہ سمر اور زہم پیدا ہوئے۔ 20 بعد میں رحبعام کی معکہ
بنت ابی سلوم شادیسے ہوئی۔ اِس رشتے سے چار بیٹے ابیاہ، عتّی، زیزا سلومیتاور پیدا ہوئے۔ رحبعام21 18کی
یاں بیو اور 60 داشتائیں تھیں۔ اِن کے کُل 28 بیٹے اور 60 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ لیکن بنتمعکہ ابی سلوم رحبعام کو
سب سے یادہ ز پیاری تھی۔ اُس22 نے معکہ پہلوٹھےکے ابیاہ کو اُس بھائیوںکے کا سربراہ بنا دیا اور مقرر کیا کہ
یہ میرےبیٹا بعد بادشاہ بنے گا۔ رحبعام23 نے اپنے بیٹوں بڑیسے داریسمجھ سلوکساتھکے کیا، کیونکہ اُس
نے الـگالـگاُنہیں کر کے یہوداہ اور بن یمین پورےکے قبائلی علاقے اور تمام قلعہ بند شہروں میں بسا دیا۔ ساتھ
ساتھ وہ کثرتاُنہیں خوراککی اور یاں بیو مہیا کرتا رہا۔

12
مصر کی یہوداہ پر فتح

رحبعامجب1 سلطنتکی زور پکڑ مضبوطکر ہو گئی تو اُس نے تمام ربسمیتاسرائیل شریعتکی ترککو
کر دیا۔ 2 اُن ربکی سے بےوفائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ رحبعام حکومتکی پانچویںکے سال میں مصر کے بادشاہ
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سیسق نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اُس3 کی بڑیبہتفوج تھی۔ 1,200 رتھوں کے علاوہ 60,000 گھڑسوار اور لبیا،
ُسّکیوں ملـککے اور ایتھوپیا کے بےشمار پیادہ سپاہی تھے۔ یکے4 دیگرےبعد یہوداہ کے قلعہ بند شہروں پر قبضہ
کرتے مصریکرتے بادشاہ 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 رب”کہا،سے فرماتا ہے، تم’ ترکمجھےنے کر دیا اِسہے، لئے مَیںاب ترکتمہیں
کر سیسقکے کے حوالے کر دوں “۔‘گا 6 یہ پیغام سن کر رحبعام اور یہوداہ کے بزرگوں بڑینے انکساری کے
ساتھ تسلیم کیا ربکہ عادلہی ہے۔ 7 اُن کی عاجزییہ 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۔ غضبمیرا سیسق یعےکے ذر یروشلم پر نازل نہیں ہو گا۔ لیکن8 وہ اِس قوم کو ضرور اپنے تابع کر رکھے گا۔
تب وہ سمجھ لیں گے خدمتمیریکہ کرنے اور ممالـکدیگر بادشاہوںکے خدمتکی میںکرنے کیا فرق “ہے۔

مصر9 کے بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ ربوقتکرتے کے گھر اور محلشاہی کے تمام لُوٹخزانے لئے۔
سونے کی وہ ڈھالیں بھی چھین لی گئیں جو سلیمان نے بنوائی تھیں۔ 10 اِن کی جگہ رحبعام نے پیتل کی ڈھالیں
بنوائیں اور اُنہیں اُن محافظوں کے افسروں کے سپرد کیا جو شاہی محل دروازےکے کی پہرا داری کرتے تھے۔
جب11 بھی بادشاہ رب کے گھر میں جاتا تب محافظ یہ ڈھالیں اُٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ اِس کے بعد وہ اُنہیں
پہرے داروں کمرےکے واپسمیں لے جاتے تھے۔

12 چونکہ رحبعام بڑینے انکساری سے اپنا غلط 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
سلطنتکیرحبعام13 تقویتدوبارہنے پائی، اور یروشلم میں رہ کر وہ سال41سکا۔رکھجاریحکومتاپنی

کی عمر میں تختوہ نشین ہوا تھا، اور وہ سال17 بادشاہ رہا۔ اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا، وہ شہر ربجسے
نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں سے چن لیا تاکہ اُس میں اپنا نام قائم کرے۔ اُس کی ماں نعمہ عمونی تھی۔ رحبعام14
اچھینے زندگی نہ گزاری، کیونکہ پورےوہ دل ربسے طالبکا نہ رہا تھا۔

باقی15 جو کچھ رحبعام حکومتکی کے دوران شروع سے لے کر تکآخر ہوا اُس کا سمعیاہ نبی اور غیب بین
عِّدو کی کتابتاریخی میں بیان وہاںہے۔ اُس نسبکے نامے کا ذکر بھی دونوںہے۔ بادشاہوں رحبعام اور ُبعام یر
کے جیتے جی اُن کے جاریجنگدرمیان رہی۔ جب16 رحبعام مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم
کے اُس میںحصے دفنایا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا ابیاہ تخت نشین ہوا۔

13
یہوداہ کا بادشاہ ابیاہ

1 ابیاہ اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر اّول کی حکومت کے ویں18 سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 2 وہ تین سال
بادشاہ رہا، اور اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا۔ اُس کی ماں بنتمعکہ اُوری ایل ِجبعہ کی ہنے ر والی تھی۔
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ایک دن ابیاہ اور ُبعام یر کے جنگدرمیان 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 باتمیریاسرائیلیو، !سنیں 5 آپکیا نہیںکو معلوم اسرائیلربکہ کے خدا داؤدنے نمکسے
ابدیکا باندھعہد کر اُسے اور اُس کی اولاد کو ہمیشہ کے لئے اسرائیل سلطنتکی عطا کی ہے؟ توبھی6 سلیمان
بن داؤد کا ملازم ُبعام یر بن نباط مالـکاپنے خلافکے اُٹھ کر باغی ہو گیا۔ اُس7 کے ارد گرد بدمعاشکچھ جمع
ہوئے اور رحبعام بن سلیمان مخالفتکی کرنے لـگے۔ وقتاُس وہ جوان اور ناتجربہ کار تھا، اِس لئے اُن کا صحیح
مقابلہ نہ کر سکا۔

آپاباور8 واقعی سمجھتے ہیں کیربہمکہ بادشاہی پر فتح پا سکتے اُسیہیں، بادشاہی پر جو داؤد کی اولاد
کے ہاتھ میں آپہے۔ سمجھتے ہیں آپکہ کی فوج بہت ہی بڑی ہے، اور کہ سونے آپبچھڑےکے کے ساتھ
ہیں، وہی بُت جو ُبعام یر آپنے کی پوجا کے لئے تیار کر رکھے ہیں۔ آپلیکن9 ربنے اماموںکے یعنی ہارون
کی اولاد یوںکو ملـکسمیتلاو نکالسے کر اُن کی خدمتپجاریایسےجگہ کے لئے مقرر جیسےکئے پرستبُت
قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ جو بھی چاہتا ہے کہ مخصوصاُسے کر کے امام بنایا جائے ایکصرفاُسے جوان
بَیل ساتاور پیشمینڈھے کرنے ضرورتکی ہے۔ یہ اِن نام نہاد خداؤں پجاریکا بننے کے لئے کافی ہے۔

لیکن10 تکجہاں ہمارا تعلق ہیربہے ہمارا خدا ہمہے۔ ترکاُسےنے نہیں ہارونصرفکیا۔ کی اولاد
ہمارےہی امام صرفہیں۔ یہ اور لاوی رب خدمتکی کرتے ہیں۔ 11 یہی صبح شام اُسے بھسم ہونے والی
قربانیاں اور خوشبودار پیشبخور کرتے پاکہیں۔ میز ربپر کے لئے مخصوص روٹیاں رکھنا اور سونے کے شمع
دان چراغکے جلانا اِن کیہی داریذمہ ربہمغرض،ہے۔رہی اپنے ہدایاتکیخدا پر عمل ہیںکرتے جبکہ
آپ 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 گے۔ اسرائیل کے مردو، !خبردار رب اپنے باپ دادا کے خدا متسے لڑنا۔ یہ
جیتآپجنگ ہی نہیں “!سکتے

13 اِتنے میں ُبعام یر نے چپکے سے کچھ دستوں کو یہوداہ کی فوج کے پیچھے بھیج دیا تاکہ تاکوہاں میں بیٹھ
جائیں۔ یوں اُس کی فوج ایککا حصہ یہوداہ کی فوج کے منے سا اور دوسرا حصہ اُس کے پیچھے تھا۔ اچانک14
یہوداہ کے فوجیوں کو پتا چلا کہ دشمن منے سا اور پیچھے سے ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ چیختے چلّاتے ہوئے اُنہوں
ربنے سے مدد مانگی۔ اماموں نے اپنے تُرم بجائے 15 اور یہوداہ کے مردوں جنگنے کا نعرہ لگایا۔ جب اُن
آوازیںکی بلند ہوئیں تو الله ُبعامنے یر اور تمام اسرائیلیوں کردےشکستکو ابیاہ اور یہوداہ فوجکی کے منے سا سے
بھگا دیا۔ اسرائیلی16 فرار ہوئے، لیکن الله نے اُنہیں یہوداہ کے حوالے کر دیا۔ 17 ابیاہ اور اُس لوگکے اُنہیں بڑا
نقصان پہنچا اسرائیلسکے۔ 5,00,000کے تجربہ کار فوجی مارےمیںجنگمیداِن گئے۔ اسرائیلوقتاُس18
بڑیکی بےعزتی ہوئی جبکہ یہوداہ تقویتکو ملی۔ کیونکہ ربوہ باپاپنے دادا کے خدا پر بھروسا رکھتے تھے۔

19 ابیاہ نے ُبعام یر تعاقبکا کرتے کرتے اُس سے تین شہر گرد و نواح کی آبادیوں سمیت چھین لئے، بیت ایل،
یسانہ اور عِفرون۔ 20 ابیاہ کے جیتے ُبعامجی یر تقویتدوبارہ نہ پا سکا، تھوڑیاور دیر رببعدکے اُسےنے مار دیا۔
اُس21 مقابلےکے میں ابیاہ طاقتکی بڑھتی گئی۔ اُس کی یوں14 بیو کے 22 بیٹے اور بیٹیاں16 پیدا ہوئیں۔
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باقی22 جو کچھ ابیاہ حکومتکی دورانکے 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 اُسکے میںحصے دفنایا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا

ہے۔ پھر اُس کا بیٹا تختآسا نشین ہوا۔
یہوداہ کا بادشاہ آسا

آسا حکومتکی ملـکتحتکے امنتکسال10میں و امان قائم رہا۔ 2 آسا وہ کچھ کرتا رہا ربجو اُس کے
خدا نزدیککے اچھا ٹھیکاور تھا۔ اُس3 نے اجنبی معبودوں کی قربان گاہوں کو اونچی جگہوں کے مندروں
سمیت گرا دیوتاؤںکر کے لئے مخصوص کئے ستونوںگئے ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا دیوییسیرتاور کے کاٹکھمبے
ڈالے۔ ساتھ4 ساتھ اُس نے یہوداہ باشندوںکے دیہدایتکو کہ ربوہ باپاپنے دادا کے خدا ہوںطالبکے
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۔

امن6 و امان کے اِن سالوں کے دوران آسا یہوداہ میں کئی شہروں کی قلعہ بندی کر جنگسکا۔ کا خطرہ نہیں
تھا، ربکیونکہ نے اُسے سکون مہیا کیا۔ 7 بادشاہ نے یہوداہ 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۔ ابکیونکہ
ہمارےملـکتک ہاتھ میں ہے۔ چونکہ ہم رب اپنے خدا طالبکے رہے ہیں اِس لئے اُس نے ہمیں چاروں
صلحطرف سلامتی مہیا کی “ہے۔ چنانچہ قلعہ بندی کا کام شروع ہوا بلـکہ تکتکمیل پہنچ سکا۔

ایتھوپیا پر فتح
8 آسا کی فوج میں بڑی ڈھالوں اور نیزوں لیسسے یہوداہ کے 3,00,000 افراد تھے۔ اِس کے علاوہ چھوٹی

ڈھالوں اور کمانوں مسلحسے بن یمین کے 2,80,000 افراد سبتھے۔ تجربہ کار فوجی تھے۔
دنایک9 ایتھوپیا کے بادشاہ زارح یہوداہنے پر حملہ کیا۔ اُس فوجیبےشمارکے رتھ300اور تھے۔ ھتے بڑ ھتے بڑ

وہ تکمریسہ پہنچ گیا۔ 10 آسا اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا۔ وادٔی صفاتہ میں دونوں فوجیں لڑنے کے لئے
صف آرا ہوئیں۔ 11 آسا ربنے اپنے خدا التماسسے کی، صرفرب،اے” تُو ہی بےبسوں طاقتکو وروں کے
حملوں محفوظسے رکھ سکتا ہمارےرباےہے۔ ہماریخدا، مدد !کر تجھہمکیونکہ 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 ہونے
دے انسانکہ تیری مرضی ورزیخلافکی کرنے کامیابمیں ہو “جائے۔

ربتب12 نے آسا اور یہوداہ کے دیکھتے دیکھتے دشمن دی۔شکستکو ایتھوپیا کے فوجی فرار ہوئے، اور13
آسا نے اپنے فوجیوں ساتھکے تکجرار اُن تعاقبکا کیا۔ دشمن کے اِتنے ہلاکافراد ہوئے کہ اُس فوجکی بعد
میں بحال نہ ہو ربسکی۔ خود اور اُس کی فوج دشمننے کو تباہ کر دیا تھا۔ یہوداہ کے مردوں بہتنے سا مال
لُوٹ لیا۔ وہ14 جرار اردکے گرد شہروںکے پر بھی قبضہ کامیابمیںکرنے ہوئے، کیونکہ مقامی لوگوں ربمیں
دہشتکی پھیل گئی تھی۔ نتیجے میں اِن شہروں سے بھی بہت سا مال چھین لیا گیا۔ اِس15 مہم کے دوران اُنہوں
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نے گلہ بانوں کی خیمہ گاہوں پر بھی حملہ کیا اور اُن کثرتسے کی یاں بکر بھیڑ اور لُوٹاونٹ کر اپنے ساتھ یروشلم
لے آئے۔

15
ربآسا سے عہد کی تجدید کرتا ہے

1 الله کا روح یاہ عزر بن عودید پر نازل ہوا، 2 اور وہ آسا سے ملنے کے لئے نکلا اور کہا، اے” آسا اور یہوداہ اور
بن یمین کے تمام باشندو، باتمیری !سنو تمہارےرب ساتھ ہے اگر تم اُسی کے ساتھ رہو۔ اگر تم اُس طالبکے
رہو تو اُسے پا لو گے۔ لیکن بھیجب تم ترکاُسے کرو تو وہ تم ہی کرےترککو گا۔ 3 لمبے تکعرصے اسرائیلی
حقیقی خدا کے بغیر زندگی گزارتے رہے۔ نہ کوئی امام تھا جو اُنہیں الله کی راہ سکھاتا، نہ شریعت۔ جبلیکن4
کبھی مصیبتوہ پھنسمیں جاتے تو اسرائیلربدوبارہ کے خدا لوٹپاسکے آتے۔ وہ تلاشاُسے کرتے اور
نتیجے میں اُسے پا لیتے۔ اُس5 زمانے میں سفر خطرناککرنا ہوتا تھا، امنکیونکہ و امان نہیںکہیں تھا۔ ایک6 قوم
دوسری قوم کے ساتھ ایکاور دوسرےشہر کے ساتھ لڑتا رہتا تھا۔ اِس کے پیچھے الله کا ہاتھ تھا۔ وہی اُنہیں ہر
قسم میںمصیبتکی ڈالتا رہا۔ لیکن7 تکجہاں تمہارا تعلق مضبوطہے، ہو ہمتاور نہ ہارو۔ الله تمہاریضرور
محنت کا دےاجر “گا۔

آساجب8 عودیدنے کے بیٹے یاہ عزر نبی پیشکی گوئی سنی تو اُس کا بڑھحوصلہ گیا، اور اُس نے پورےاپنے
علاقے بُتوںگھنونےکے کو دُور دیا۔کر اِس میں یہوداہ اور بن یمین علاوہکے افرائیم پہاڑیکے علاقے وہکے 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 نے یہوداہ اور بن یمین کے تمام لوگوں کو یروشلم بُلایا۔ اُن اسرائیلیوں 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 خدا اُس کے ساتھ اسرائیلہے نکلسے کر یہوداہ میں جا بسے تھے۔

10 آسا بادشاہ سالویں15کےحکومتکی تیسرےاور مہینے سبمیں یروشلم میں جمع ہوئے۔ اُنہوںوہاں11
نے لُوٹے ہوئے مال میں ربسے کو 700 بَیل اور 7,000 یاں بھیڑبکر قربان کر دیں۔ اُنہوں12 نے عہد پورےہم’باندھا، دل و جان ربسے باپاپنے دادا کے خدا طالبکے رہیں گے۔ 13 اور اسرائیلربجو کے خدا کا
طالب نہیں رہے گا اُسے دیموتسزائے جائے گی، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا ‘عورت۔ بلند14 آواز سے
اُنہوں نے قَسم کھا ربکر 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 پورےنے دل سے قَسم کھا کر اُسے باندھا تھا۔ اور چونکہ وہ
پورے دل سے خدا طالبکے تھے اِس لئے وہ اُسے پا بھی سکے۔ نتیجے میں رب نے اُنہیں طرفچاروں امن 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 جبدیا ماں یسیرتنے دیوی کا گھنونا کھمبا بنوا لیا۔ آسا نے یہ بُت کٹوا ٹکڑےٹکڑےکر کر دیا اور وادٔی
قدرون میں جلا دیا۔ افسوس17 کہ اُس اسرائیلنے اونچیکی جگہوں مندروںکے کو دُور نہ کیا۔ توبھی آسا اپنے
جیتے پورےجی دل ربسے کا وفادار رہا۔ 18 سونا چاندی اور باقی جتنی چیزیں اُس باپکے اور اُس ربنے
کے لئے مخصوص کی تھیں سباُن کو ربوہ کے گھر میں لایا۔

19 آسا حکومتکی کے جنگتکسالویں35 دوبارہ نہ چھڑی۔
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16
شام کے ساتھ آسا کا معاہدہ

1 آسا حکومتکی کے سالویں36 میں اسرائیل کے بادشاہ بعشا نے یہوداہ پر حملہ کر کے رامہ شہر کی قلعہ
بندی کی۔ مقصد یہ تھا کہ نہ کوئی یہوداہ ملـککے میں داخل ہو سکے، نہ کوئی وہاں نکلسے سکے۔

جواب2 میں آسا نے شام کے بادشاہ بن ہدد پاسکے وفد بھیجا جس کا دار الحکومت دمشق تھا۔ اُس نے
رب کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں کی سونا چاندی وفد کے سپرد کر کے دمشق کے بادشاہ کو پیغام بھیجا،
3 میرا” آپ کے ساتھ عہد میرےطرحجسہے باپ کا آپ باپکے کے ساتھ عہد تھا۔ گزارش ہے آپکہ
سونے چاندی کا یہ تحفہ قبول کر کے اسرائیل کے بادشاہ بعشا کے ساتھ اپنا عہد منسوخ کر دیں تاکہ میرےوہ
ملـک نکلسے “جائے۔

بن4 ہدد متفق ہوا۔ اُس نے اپنے فوجی افسروں اسرائیلکو شہروںکے پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا تو اُنہوں
نے عِیون، دان، ابیل مائم اور نفتالی کے اُن تمام شہروں پر قبضہ کر لیا جن میں شاہی گودام تھے۔ جب5 بعشا کو
اِس کی خبر ملی تو اُس 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 نے ِجبع
اور مِصفاہ شہروں کی قلعہ بندی کی۔

آسا آخریکے سال موتاور
وقتاُس7 بینغیبحنانی یہوداہ کے بادشاہ آسا کو ملنے آیا۔ اُس نے افسوس”کہا، آپکہ ربنے اپنے خدا

پر اعتماد نہ کیا بلـکہ اَرام کے بادشاہ پر، کیونکہ اِس کا بُرا نتیجہ نکلا ربہے۔ شام کے بادشاہ فوجکی آپکو کے
حوالے کرنے کے لئے تیار تھا، ابلیکن یہ موقع جاتا رہا ہے۔ 8 بھولآپکیا ہیںگئے کہ ایتھوپیا اور لبیا کی کتنی
بڑی آپفوج سے لڑنے آئی تھی؟ اُن کے کثرتساتھ رتھکے اور گھڑسوار بھی تھے۔ لیکن آپوقتاُس 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 آپہیں۔ کی حرکتاحمقانہ 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۔

باقی11 شروعکچھجو لےسے کر تکآخر آسا حکومتکی دورانکے ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ اسرائیلو کی ‘تاریخ
کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔ حکومت12 کے ویں39 سال میں اُس کے پاؤں کو بیماری لـگ گئی۔ گو اُس
کی بُری حالت تھی توبھی اُس نے رب تلاشکو نہ کیا بلـکہ صرف ڈاکٹروں کے پیچھے پڑ گیا۔ حکومت13 کے
سالویں41 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 ابتھی۔ اُسے اِس میں دفن کیا جنازےگیا۔ وقتکے لوگوں لاشنے
پلنگایککو پر لٹا دیا جو بلسان کے تیل اور مختلف قسم کے خوشبودار مرہموں سے ڈھانپا گیا تھا۔ پھر اُس کے
احترام میں لـکڑی زبردستکا ڈھیر جلایا گیا۔
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17
یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط

1 آسا کے بعد اُس کا بیٹا تختیہوسفط نشین ہوا۔ اُس نے یہوداہ طاقتکی بڑھائی تاکہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر
سکے۔ 2 یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہروں میں اُس نے دستے بٹھائے۔ یہوداہ پورےکے قبائلی علاقے میں اُس نے
چوکیاں تیار کر رکھیں اور اِسی طرح افرائیم کے اُن شہروں میں بھی جو اُس باپکے آسا اسرائیلنے سے چھین لئے
تھے۔ یہوسفطرب3 ساتھکے تھا، کیونکہ وہ داؤد نمونےکے پر چلتا تھا اور بعل دیوتاؤں پیچھےکے نہ لگا۔ اسرائیل4
بادشاہوںکے برعکسکے وہ باپاپنے کے خدا طالبکا رہا اور اُس کے احکام پر عمل کرتا رہا۔ اِسی5 لئے رب
نے یہوداہ پر یہوسفط حکومتکی طاقتکو ور بنا لوگدیا۔ تمام یہوداہ سے آ کر اُسے تحفے دیتے رہے، اور اُسے
بڑی دولت عزتاور ملی۔ رب6 کی راہوں پر چلتے چلتے اُسے بڑا حوصلہ ہوا اور نتیجے میں اُس نے اونچی جگہوں
مندروںکے یسیرتاور دیوی کھمبوںکے کو یہوداہ سے دُور کر دیا۔

7 اپنی حکومت تیسرےکے سال کے دوران یہوسفط نے اپنے ملازموں کو یہوداہ کے تمام شہروں میں بھیجا
تاکہ وہ لوگوں کو رب کی شریعت کی تعلیم دیں۔ اِن افسروں میں بن خیل، عبدیاہ، یاہ، زکر نتنی ایل اور میکایاہ
شامل تھے۔ 8 اُن کے ساتھ لاوی9 بنام سمعیاہ، نتنیاہ، زبدیاہ، عساہیل، سمیراموت، یہونتن، ادونیاہ، طوبیاہ، اور
طوب ادونیاہ تھے۔ اماموں طرفکی سے اِلی سمع اور یہورام ساتھ گئے۔ شریعتکیرب9 کتابکی اپنے ساتھ لے
کر اِن آدمیوں نے یہوداہ میں شہر بہ شہر جا کر لوگوں کو تعلیم دی۔

10 اُس وقت یہوداہ کے ممالـکپڑوسی پر رب خوفکا چھا گیا، اور اُنہوں نے یہوسفط جنگسے کرنے کی
نہجرأت کی۔ خراج11 طورکے پر اُسے فلستیوں سے ہدیئے چاندیاور ملتی تھی، 7,700اُسےعربجبکہ مینڈھے
اور بکرے7,700 دیا کرتے تھے۔ یوں12 یہوسفط طاقتکی بڑھتی گئی۔ یہوداہ کی کئی جگہوں پر اُس قلعےنے
اور شاہی گودام کے شہر تعمیر کئے۔ 13 ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے شہروں میں یاِت ضرور زندگی بڑےکے
ذخیرے جمع کئے اور یروشلم میں تجربہ کار فوجی رکھے۔

یہوسفط14 کی فوج کو کنبوں ترتیبمطابقکے دیا گیا تھا۔ یہوداہ کے قبیلے کا کمانڈر عدنہ تھا۔ اُس تحتکے
3,00,000 تجربہ اُس15تھے۔فوجیکار یوحنانعلاوہکے اور16تھےافراد2,80,000تحتکےجستھا عمسیاہ
بن جسزِکری تحتکے 2,00,000 افراد تھے۔ عمسیاہ نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر رب خدمتکی کے
لئے وقف کر دیا تھا۔ بن17 یمین قبیلےکے کا کمانڈر اِلیَدع تھا زبردستجو فوجی تھا۔ اُس کمانتحتکے اور ڈھالوں
لیسسے 2,00,000 فوجی تھے۔ اُس18 کے علاوہ یہوزبد جستھا کے مسلح1,80,000 آدمی تھے۔

فوجسب19 میں بادشاہ خدمتکی سرانجام دیتے تھے۔ اُن میں وہ فوجی نہیں شمار کئے جاتے تھے جنہیں بادشاہ
پورےنے یہوداہ کے قلعہ بند شہروں میں رکھا ہوا تھا۔

18
جھوٹے نبیوں اور میکایاہ کا مقابلہ

یہوسفطغرض1 کو بڑی دولت اور عزت حاصل ہوئی۔ اُس نے اپنے پہلوٹھے کی شادی اسرائیل کے بادشاہ
اباخی کی بیٹی سے کرائی۔

2 کچھ سال کے بعد وہ اخی اب سے ملنے کے لئے سامریہ گیا۔ اسرائیل کے بادشاہ نے یہوسفط اور اُس کے
ساتھیوں کے لئے بہت سی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل ذبح کئے۔ پھر اُس یہوسفطنے کو اپنے راماتساتھ ِجلعاد سے
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جنگ کرنے پر اُکسایا۔ اباخی3 یہوسفطنے سوالسے کیا، میرےآپکیا” راماتساتھ ِجلعاد جائیں گے تاکہ
اُس پر قبضہ “کریں؟ اُس جوابنے دیا، جی” ضرور، ہم تو بھائی ہیں، میری قوم کو اپنی قوم !سمجھیں آپہم
ساتھکے مل کر لڑنے کے لئے نکلیں گے۔ لیکن4 مہربانی کر ربپہلےکے مرضیکی معلوم کر “لیں۔

اسرائیل5 کے بادشاہ نے 400 نبیوں کو بُلا کر اُن سے پوچھا، کیا” ہم رامات ِجلعاد پر حملہ کریں یا مَیں اِس
ارادے سے باز نبیوں“رہوں؟ جوابنے دیا، جی،” کریں، کیونکہ الله اُسے بادشاہ کے حوالے “گا۔دےکر

6 لیکن یہوسفط مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے پوچھا، کیا” یہاں رب کا کوئی نبی نہیں جس سے ہم یافت در کر
“سکیں؟ اسرائیل7 کا بادشاہ بولا، ایکہاں،” تو جسہے یعےکے ذر ربہم مرضیکی معلوم کر سکتے ہیں۔
لیکن مَیں اُس نفرتسے کرتا ہوں، کیونکہ بارےمیرےوہ میں بھیکبھی پیشاچھی گوئی نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ
بُری پیش گوئیاں سناتا ہے۔ اُس کا نام میکایاہ بن اِملہ “ہے۔ یہوسفط اعتراضنے کیا، بادشاہ” ایسی بات نہ
“!کہے اسرائیلتب8 کے بادشاہ کسینے ملازم کو بُلا کر حکم دیا، میکایاہ” بن اِملہ ًکو پاسہمارےفورا پہنچا
“!دینا

9 اخی اب اور یہوسفط اپنے شاہی لباس پہنے ہوئے سامریہ دروازےکے کے قریب اپنے اپنے تخت پر بیٹھے
تھے۔ یہ ایسی کھلی جگہ تھی جہاں اناج گاہا جاتا تھا۔ تمام 400 نبی وہاں اُن کے منے سا پیشاپنی پیشگوئیاں
کر رہے تھے۔ ایک10 نبی بنام ِصدقیاہ بن کنعانہ نے اپنے لئے لوہے سینگکے بنا کر اعلان کیا، رب” فرماتا ہے
کہ اِن سینگوں سے تُو شام فوجیوںکے کو مار مار ہلاککر دےکر “گا۔

دوسرے11 نبی بھی اِس قسم پیشکی گوئیاں کر رہے تھے، رامات” ِجلعاد پر حملہ کریں، آپکیونکہ ضرور
کامیاب 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
ملنبی کر کہہ ہیںرہے کہ بادشاہ حاصلکامیابیکو ایسیبھیآپگی۔ہو باتیںہی فتحبھیآپکریں، پیشکی
گوئی “!کریں لیکن13 میکایاہ اعتراضنے کیا، رب” حیاتکی کی قَسم، مَیں بادشاہ صرفکو وہی کچھ بتاؤں
گا جو میرا خدا فرمائے “گا۔

جب14 میکایاہ اباخی کے منے سا کھڑا ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، میکایاہ،” کیا راماتہم ِجلعاد پر حملہ کریں
یا مَیں ارادےاِس سے باز “رہوں؟
میکایاہ جوابنے دیا، اُس” پر حملہ کریں، کیونکہ آپاُنہیں کے حوالے کر دیا جائے گا، آپاور کو کامیابی

حاصل ہو “گی۔ 15 ناراضبادشاہ ہوا، مجھے” کتنی آپدفعہ کو پڑےسمجھانا گا آپکہ قَسم کھا کر ربمجھے
کے نام صرفمیں وہ کچھ سنائیں حقیقتجو “ہے۔

تب16 میکایاہ جوابنے میں کہا، مجھے” تمام اسرائیل گلہ بان سے محروم یوں بھیڑبکر کی طرح پہاڑوں پر بکھرا
ہوا نظر آیا۔ پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اِن’ کا مالـککوئی نہیں ہے۔ ایکہر سلامتی سے اپنے واپسگھر
چلا “۔‘جائے

اسرائیل17 کے بادشاہ نے یہوسفط سے کہا، لو،” کیا مَیں آپنے کو نہیں بتایا تھا کہ شخصیہ میرےہمیشہ
بارے میں پیشبُری گوئیاں کرتا “ہے؟

لیکن18 میکایاہ !سنیںفرمانکارب”رکھی،جاریباتاپنینے مَیں اُسکوربنے بیٹھےپرتختکے دیکھا۔
آسمان اُسفوجپوریکی دائیںکے اور بائیں تھی۔کھڑیہاتھ پوچھا،نےرب19 اسرائیلکون’ بادشاہکے اباخی
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راماتکو ِجلعاد پر حملہ کرنے پر اُکسائے گا تاکہ وہ وہاں جا کر مر ایک‘جائے؟ نے یہ مشورہ دوسرےدیا،
وہ۔نے ایکآخرکار20 ربروح کے منے کھڑیسا ہوئی اور کہنے لـگی، مَیں’ اُسے اُکساؤں رب‘گی۔ سوالنے
کیا، ‘طرح؟کس’ روح21 جوابنے دیا، مَیں’ نکل کر اُس کے تمام نبیوں پر یوں قابو پاؤں گی کہ جھوٹوہ ہی
بولیں رب‘گے۔ نے فرمایا، کامیابتُو’ ہو گی۔ جا اور یوں ہی ‘!کر رببادشاہ،اے22 آپنے آفتپر لانے کا
فیصلہ کر لیا ہے، اِس لئے اُس نے روحجھوٹی آپکو کے اِن تمام نبیوں کے منہ میں ڈال دیا “ہے۔

تب23 ِصدقیاہ بن کنعانہ نے بڑھآگے کر میکایاہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور رب”بولا، مجھطرحکسروحکا سے
نکل گیا تاکہ تجھ باتسے “کرے؟ 24 میکایاہ جوابنے دیا، آپدنجس” کبھی کمرےاِس میں، کبھی اُس
کھسکمیں کر چھپنے کریںکوششکی گے اُس آپدن کو پتا چلے “گا۔

تب25 اخی اب بادشاہ نے حکم دیا، میکایاہ” کو شہر پر مقرر افسر امون میرےاور بیٹے یوآس پاسکے واپس
بھیج !دو اُنہیں26 بتا دینا، اِس’ آدمی کو جیل میں ڈال میرےکر واپسسلامتصحیح تکآنے کم سے کم روٹی
اور پانی دیا “۔‘کریں 27 میکایاہ بولا، آپاگر” واپسسلامتصحیح آئیں مطلبتو ہو گا ربکہ معرفتمیرینے
بات نہیں “کی۔ پھر وہ لوگوںکھڑےساتھ مخاطبسے ہوا، لوگتمام” دھیان “!دیں

راماتاباخی قریبکے مر جاتا ہے
اِس28 کے بعد اسرائیل کا بادشاہ اباخی اور یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط مل راماتکر ِجلعاد پر حملہ کرنے کے

لئے روانہ ہوئے۔ جنگ29 سے پہلے اخی اب نے یہوسفط سے کہا، مَیں” اپنا بھیس بدل کر جنگمیداِن میں
جاؤں گا۔ آپلیکن اپنا لباسشاہی نہ “اُتاریں۔ اسرائیلچنانچہ کا بادشاہ بھیساپنا بدل کر میںجنگمیداِن آیا۔
شام30 کے بادشاہ نے رتھوں پر مقرر اپنے افسروں کو حکم دیا تھا، صرف” صرفاور بادشاہ پر حملہ کسیکریں۔
اَور متسے لڑنا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا “بڑا۔

لڑائیجب31 رتھوںتوگئیچھڑ یہوسفطافسرکے ٹوٹپر پڑے، اُنہوںکیونکہ اسرائیلیہی”کہا،نے کا بادشاہ
یہوسفطجبلیکن“!ہے مدد لئےکے چلّا اُٹھا ربتو اُسنے اُسسنی۔کی نے اُن یہوسفطدھیانکا کھینچسے
لیا، 32 دشمنوںجبکیونکہ کو معلوم ہوا کہ یہ اباخی بادشاہ نہیں ہے تو وہ اُس تعاقبکا کرنے سے باز آئے۔
لیکن33 کسی خاصنے نشانہ 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 لـگچوٹمجھے
گئی “ہے۔ لیکن34 چونکہ پورےاُس دن شدید قسم کی لڑائی جاری رہی، اِس لئے بادشاہ اپنے رتھ ٹیکمیں لگا
کر دشمن مقابلکے کھڑا غروبسورججبرہا۔ ہونے لگا تو وہ مر گیا۔

19
لیکن1 یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط سلامتصحیح 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 آپکریں؟ کیوں
اُن کو پیار کرتے ہیں ربجو نفرتسے کرتے ہیں؟ یہ دیکھ ربکر آپغضبکا پر نازل ہوا ہے۔ آپتوبھی3
میں اچھی باتیں بھی پائی جاتی آپہیں۔ یسیرتنے دیوی کے کھمبوں ملـککو سے دُور کر کے الله طالبکے
ہونے کا پکا ارادہ کر رکھا “ہے۔

یہوسفط قانونی کارروائی اصلاحکی کرتا ہے
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4 اِس کے بعد یہوسفط یروشلم میں رہا۔ لیکن ایک دن وہ دوبارہ نکلا۔ اِس بار اُس نے جنوب میں بیرسبع
سے لے کر شمال میں افرائیم پہاڑیکے پورےتکعلاقے یہوداہ کا دورہ کیا۔ ہر جگہ وہ لوگوں ربکو اُن کے
باپ دادا کے خدا واپسپاسکے لایا۔ اُس5 نے یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہروں میں قاضی بھی مقرر کئے۔ اُنہیں6
سمجھاتے ہوئے اُس نے کہا، اپنی” روِش پر دھیان !دیں یاد رہے کہ آپ انسان کے جواب دہ نہیں ہیں بلـکہ
رب کے۔ آپوہی کے ساتھ ہو آپجبگا فیصلے کریں گے۔ 7 چنانچہ الله خوفکا مان احتیاطکر سے لوگوں
انصافکا کریں۔ کیونکہ ربجہاں ہمارا خدا وہاںہے داریجانببےانصافی، خوریرشوتاور ہو ہی نہیں
“سکتی۔

8 یروشلم میں یہوسفط نے کچھ یوں، لاو اماموں اور خاندانی سرپرستوں انصافکو کرنے کی ذمہ داری دی۔
رب شریعتکی سے متعلق کسی معاملے یا یروشلم کے باشندوں کے جھگڑےدرمیان صورتکی میں اُنہیں فیصلہ
کرنا تھا۔ یہوسفط9 نے اُنہیں سمجھاتے ہوئے کہا، رب” خوفکا مان کر اپنی خدمت وفاداریکو پورےاور
دل سرانجامسے دیں۔ بھائیکےآپ10 شہروں سے آ آپکر منےکے سا کریںپیشجھگڑےاپنے آپتاکہگے اُن کا
فیصلہ آپکریں۔ قتلکو مقدموںکے 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 آپکہ اُنہیں سمجھائیں تاکہ وہ رب کا
گناہ نہ کریں۔ ورنہ اُس کا آپغضب اور آپ کے بھائیوں پر نازل ہو گا۔ اگر آپ یہ کریں تو آپ بےقصور رہیں
گے۔ 11 اماِم اعظم ربامریاہ شریعتکی تعلقسے رکھنے معاملاتوالے حتمیکا گا۔کرےفیصلہ جو مقدمے
بادشاہ سے تعلق رکھتے ہیں اُن کا حتمی فیصلہ یہوداہ کے قبیلے کا سربراہ زبدیاہ بن کرےاسمٰعیل عدالتگا۔ کا
انتظام آپلاویمیںچلانے کی کریںمدد ابگے۔ رکھحوصلہ کر سرانجامخدمتاپنی دیں۔ کامصحیحبھیجو
کرے گا اُس کے ربساتھ ہو “گا۔

20
عمونیوں کا یہوداہ پر حملہ

کچھ1 دیر کے بعد موآبی، عمونی اور کچھ معونی یہوسفط جنگسے کرنے کے لئے نکلے۔ ایک2 قاصد نے آ کر
بادشاہ کو اطلاع دی، ملـِک” ادوم ایکسے بڑی فوج آپ سے لڑنے کے لئے آ رہی ہے۔ وہ بحـیرۂ مُردار کے
کنارےدوسرے سے بڑھتی بڑھتی اِس وقت حصصون تمر پہنچ چکی “ہے حصصون) عین جدی کا دوسرا نام
۔(ہے

یہ3 سن یہوسفطکر گھبرا گیا۔ اُس ربنے راہنمائیسے مانگنے کا فیصلہ کر اعلانکے کیا کہ تمام یہوداہ روزہ
رکھے۔ 4 یہوداہ کے تمام شہروں لوگسے یروشلم آئے تاکہ مل کر مدد کے لئے رب سے دعا مانگیں۔ 5 ربوہ کے
گھر کے نئے صحن میں جمع ہوئے اور یہوسفط نے منے سا آ کر 6 دعا کی،

اے” ہمارےرب، باپ دادا کے !خدا تُو ہی آسمان پر تخت نشین خدا ہے، اور تُو ہی دنیا کے ممالـکتمام پر
حکومت کرتا تیرےہے۔ ہاتھ قدرتمیں طاقتاور بھیکوئیہے۔ تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارےاے7 خدا،
تُو ملـکاِسنے پرانےکے باشندوں اپنیکو اسرائیلقوم آگےکے نکالسے دیا۔ ابراہیم دوستتیرا 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 آفتبھیجب’ ہم پر آئے تو ہم تیرےیہاں حضور آ سکیں گے، چاہے جنگ، وبا، کال یا
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کوئی اَور سزا ہو۔ اگر ہم وقتاُس اِس گھر کے منے کھڑےسا ہو کر مدد کے لئے تجھے پکاریں تو تُو ہماری سن
کر ہمیں بچائے گا، کیونکہ عمارتاِس تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ‘ہے۔

اب10 موآبعمون، اور ملـکپہاڑی سعیر کی حرکتوں کو !دیکھ اسرائیلجب مصر سے نکلا تو تُو نے اُسے
اِن قوموں پر حملہ کرنے اور اِن کے علاقے میں سے گزرنے اجازتکی نہ دی۔ اسرائیل کو متبادل راستہ اختیار
کرنا پڑا، کیونکہ اُسے ہلاکاِنہیں کرنے اجازتکی نہ ملی۔ دےدھیاناب11 کہ یہ بدلے میں کیا کر ہیں۔رہے
یہ ہمیں اُس موروثی زمین سے نکالنا ہتے چا ہیں جو تُو نے دیہمیں تھی۔ ہمارےاے12 خدا، کیا تُو اُن عدالتکی
کرےنہیں گا؟ ہم تو اِس بڑی فوج مقابلےکے بےبسمیں ہیں۔ اِس حملےکے 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 کھڑےحضور رہے۔ ربتب14 کا ایکروح لاوی
بنام یحزی ایل پر نازل جبہوا جماعتوہ کے درمیان کھڑا تھا۔ یہ آسفآدمی کے خاندان کا تھا، اور اُس کا پورا
نام یحزی ایل بن یاہ زکر بن ِنایاہ ب بن یعی ایل بن متنیاہ تھا۔ اُس15 نے کہا، یہوداہ” اور یروشلم کے لوگو، باتمیری
!سنیں اے بادشاہ، آپ بھی اِس پر دھیان ربدیں۔ فرماتا ہے کہ ڈرو مت، اور اِس بڑی فوج کو دیکھ متکر
گھبرانا۔ کیونکہ جنگیہ تمہارا نہیں بلـکہ میرا معاملہ ہے۔ کل16 اُن کے مقابلے کے لئے نکلو۔ اُس وقت وہ درۂ
ہوسےصیص بڑھطرفتمہاریکر گے۔ہوںرہے تمہارا اُن مقابلہسے وادیاُس سرےکے پر ہو یروایلجہاںگا
کا یگستان ر شروع ہوتا ہے۔ لیکن17 تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہو بسگی۔ دشمن کے منے آ منے کھڑےسا
ہو کر رُک جاؤ اور دیکھو طرحکسربکہ تمہیں گا۔دےچھٹکارا متلہٰذا اےڈرو، یہوداہ اور یروشلم، اور
متدہشت کھاؤ۔ کل اُن کا سامنا کرنے کے لئے نکلو، تمہارےربکیونکہ ساتھ ہو “گا۔

18 یہ سن کر یہوسفط منہ کے جھکبل گیا۔ یہوداہ اور یروشلم کے تمام لوگوں نے بھی اوندھے جھکمنہ کر
رب پرستشکی کی۔ 19 قِہاتپھر اور قورح خاندانوںکے کھڑےلاویکچھکے ہو کر بلند آواز اسرائیلربسے
کے خدا کی حمد و ثنا کرنے لـگے۔

عمونیوں پر فتح
اگلے20 دن سویرےصبح یہوداہ کی فوج تقوع کے یگستان ر کے لئے روانہ ہوئی۔ نکلتے وقت یہوسفط نے اُن

کے منے کھڑےسا ہو کر کہا، یہوداہ” اور یروشلم کے مردو، باتمیری رب!سنیں اپنے خدا پر بھروسا رکھیں تو
آپ قائم رہیں گے۔ اُس نبیوںکے کی باتوں کا یقین کریں آپتو کو کامیابی حاصل ہو “گی۔ لوگوں21 سے مشورہ
کر یہوسفطکے نے کچھ مردوں ربکو کی تعظیم گیتمیں گانے کے لئے مقرر لباسمُقّدسکیا۔ پہنے ہوئے وہ
فوج کے آگے آگے چل کر حمد و ثنا کا گیتیہ گاتے رہے، رب” ستائشکی کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی
“ہے۔

ربوقتاُس22 حملہ آور فوج مخالفوںکے کو کھڑا کر یہوداہجبابتھا۔چکا مردکے حمد گیتکے گانے
لـگے تو تاکوہ میں سے نکل کر بڑھتی ہوئی فوج پر پڑےٹوٹ اور اُسے شکست دی۔ 23 پھر عمونیوں اور موآبیوں
ملنے ملـکپہاڑیکر سعیر کے مردوں پر حملہ کیا تاکہ اُنہیں مکمل طور پر ختم کر جبدیں۔ ہلاکیہ ہوئے تو
عمونی اور دوسرےایکموآبی موتکو گھاٹکے اُتارنے لـگے۔ 24 یہوداہ کے فوجیوں کو اِس کا علم نہیں تھا۔
چلتے چلتے وہ اُس تکمقام پہنچ گئے جہاں یگستانسے ر نظر آتا وہاںہے۔ وہ دشمن تلاشکو کرنے لـگے، لیکن
لاشیں ہی لاشیں زمین پر بکھری نظر آئیں۔ ایک بھی دشمن نہیں بچا تھا۔ یہوسفط25 اور اُس کے لوگوں کے لئے
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دشمنصرف کو لُوٹنے کا کام باقی رہ گیا کثرتتھا۔ کے جانور، قسم قسم کا کپڑےسامان، اور کئی قیمتی چیزیں
تھیں۔ اِتنا سامان تھا کہ وہ وقتایکاُسے میں اُٹھا کر اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے۔ سارا مال جمع کرنے میں
تین دن لـگے۔

چوتھے26 دن قریبوہ ایککی وادی میں جمع ہوئے ربتاکہ تعریفکی کریں۔ وقتاُس وادیسے کا تعریف’نام کی ‘وادی پڑ گیا۔ اِس27 کے بعد یہوداہ اور یروشلم کے تمام مرد یہوسفط کی راہنمائی میں خوشی مناتے
ہوئے واپسیروشلم آئے۔ ربکیونکہ اُنہیںنے دشمن شکستکی خوشیسے کا سنہرا موقع عطا کیا تھا۔ 28 ستار،
سرود اور تُرم بجاتے ہوئے وہ یروشلم داخلمیں ہوئے رباور کے گھر پاسکے جا پہنچے۔ اردجب29 گرد کے
ممالـک نے سنا ربطرحکسکہ اسرائیل کے دشمنوں سے لڑا ہے تو اُن میں الله کی دہشت پھیل گئی۔ اُس30
وقت سے یہوسفط سکون سے حکومت کر سکا، کیونکہ الله نے اُسے چاروں طرف ممالـککے کے حملوں سے
محفوظ رکھا تھا۔

یہوسفط آخریکے سال موتاور
یہوسفط31 35 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں رہ کر 25 حکومتسال کرتا رہا۔ اُس کی ماں

بنتعزوبہ ِسلحی تھی۔ 32 وہ باپاپنے آسا کے نمونے پر چلتا اور وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ لیکن33
اُس نے بھی اونچے مقاموں کے مندروں کو ختم نہ کیا، اور لوگوں کے دل باپاپنے دادا کے خدا طرفکی مائل
نہ ہوئے۔

باقی34 جو یہوسفطکچھ حکومتکی کے دوران ہوا وہ شروع سے لے کر تکآخر یاہو بن حنانی کی تاریخ میں
بیان کیا گیا ہے۔ بعد سبمیں کچھ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج کیا گیا۔

35 بعد میں یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط نے اسرائیل کے بادشاہ یاہ اخز سے اتحاد کیا، گو اُس کا یہ رو بےدینی
کا تھا۔ دونوں36 نے مل کر تجارتی جہازوں کا ایسا بیڑا بنوایا تکترسیسجو پہنچ جبسکے۔ یہ جہاز بندرگاہ
عصیون جابر میں تیار ہوئے 37 تو مریسہ کا ہنے ر والا اِلی عزر بن دوداواہو نے یہوسفط پیشخلافکے گوئی
آپچونکہ”کی، یاہ اخز ساتھکے متحد ہو ہیںگئے اِس لئے آپرب کا کام تباہ دےکر “!گا اور واقعی، یہ جہاز
کبھی اپنی منزِل تکترسیسمقصود پہنچ نہ سکے، کیونکہ وہ پہلے ٹکڑےٹکڑےہی ہو گئے۔

21
یہوسفطجب1 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم اُسکے میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے

خاندانی 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
چاندیسونا اور دیگر قیمتی دےچیزیں کر یہوداہ قلعہکے بند شہروں پر مقرر کیا تھا۔ لیکن یہورام اُسکو نے پہلوٹھا
ہونے باعثکے اپنا جانشین بنایا تھا۔ 4 بادشاہ بننے جببعدکے یہوداہ مضبوطیحکومتکی اُسسے ہاتھکے میں
تھی تو یہورام نے اپنے تمام بھائیوں کو یہوداہ کے کچھ سمیتراہنماؤں قتل کر دیا۔

کیسال32یہورام5 میںعمر بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں رہ حکومتتکسال8کر کرتا رہا۔ اُس6 شادیکی
اسرائیل بادشاہکے بیٹیکیاباخی ہوئیسے تھی، اور اسرائیلوہ بادشاہوںکے خاصاور اباخیکر خاندانکے
بُرےکے نمونے پر چلتا رہا۔ اُس کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔ توبھی7 وہ داؤد کے گھرانے کو تباہ نہیں کرنا
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چاہتا تھا، کیونکہ اُس داؤدنے باندھعہدسے کر وعدہ کیا تھا کہ تیرا تیریاور اولاد کا چراغ تکہمیشہ جلتا رہے
گا۔

یہورام8 حکومتکی دورانکے ادومیوں بغاوتنے کی اور یہوداہ حکومتکی کو رد کر کے اپنا بادشاہ مقرر
کیا۔ تب9 یہورام اپنے افسروں اور تمام رتھوں کو لے کر اُن پاسکے جنگجبپہنچا۔ 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
کامیابمیں ہو گیا۔ توبھی10 ملـِک ادوم تکآج دوبارہ یہوداہ حکومتکی نہیںتحتکے آیا۔ وقتاُسی لِبناہ شہر
سرکشبھی ہو کر خود مختار ہو گیا۔ کچھسبیہ اِس لئے ہوا کہ یہورام ربنے باپاپنے دادا کے خدا ترککو
کر دیا تھا، تکیہاں11 اُسکہ نے یہوداہ پہاڑیکے علاقے میں اونچیکئی جگہوں پر مندر بنوائے اور یروشلم کے
باشندوں ربکو سے بےوفا 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’
اپنے باپ یہوسفط اور اپنے دادا آسا بادشاہ کے اچھے نمونے پر نہیں چلا 13 بلـکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی غلط
راہوں پر۔ بالکل اباخی خاندانکے طرحکی تُو یروشلم پورےاور یہوداہ باشندوںکے کو بُت پرستی کی راہ پر لایا
اورہے۔ تیرےیہ لئے کافی نہیں تھا، بلـکہ تُو نے اپنے بھائیوںسگے بھیکو تجھجو 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 مرضلاعلاجگا۔ کی زد میں آ کر بڑیتجھے تکلیفتکدیر ہو گی۔ تیریآخرکار یاں انتڑ
جسم نکلیںسے “۔‘گی

16 اُن دنوں ربمیں فلستیوںنے اور ایتھوپیا پڑوسکے میں ہنے ر قبیلوںعربوالے یہورامکو پر حملہ کیکرنے
تحریک دی۔ 17 یہوداہ گھسمیں کر وہ تکیروشلم پہنچ گئے اور بادشاہ محلکے کو لُوٹنے کامیابمیں ہوئے۔
تمام مال و اسباب کے علاوہ اُنہوں نے بادشاہ کے بیٹوں اور یوں بیو کو بھی چھین لیا۔ سبصرف سے چھوٹا بیٹا
یہوآخز یعنی یاہ اخز بچ نکلا۔

اِس18 کے رببعد غضبکا بادشاہ پر نازل ہوا۔ اُسے لـگبیماریلاعلاج اُسسےجسگئی کی یاں انتڑ متاثر
ہوئیں۔ بادشاہ19 خراببہتحالتکی ہوتی گئی۔ سالدو بعدکے یاں انتڑ جسم نکلسے گئیں۔ یہورام شدید درد
حالتکی میں کوچ کر جنازےگیا۔ 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۔

سال32یہورام20 کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ حکومتتکسال8کر کرتا رہا فوتجبتھا۔ ہوا
تو کسی کو افسوسبھی نہ ہوا۔ اُسے یروشلم شہر کے اُس حصے میں دفن تو کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے،
لیکن شاہی قبروں میں نہیں۔

22
یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز

1 یروشلم باشندوںکے یہورامنے بیٹےچھوٹےسےسبکے یاہ اخز تختکو پر بٹھا دیا۔ باقی تمام بیٹوں کو لٹیروںاُن
قتلنے کیا تھا عربوںجو ساتھکے شاہی لشکرگاہ گھسمیں آئے تھے۔ یہی تھیوجہ کہ یہوداہ کے بادشاہ یہورام
کا بیٹا یاہ اخز بادشاہ بنا۔ 2 وہ سال22 کی عمر تختمیں نشین ہوا اور یروشلم میں رہ ایککر سال بادشاہ رہا۔ اُس
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ماںکی عتلیاہ اسرائیل کے بادشاہ عُمری کی پوتی تھی۔ 3 یاہ اخز بھی اباخی خاندانکے غلطکے نمونے پر چل پڑا،
کیونکہ اُس کی ماں اُسے بےدین راہوں پر چلنے پر اُبھارتی رہی۔ باپ4 وفاتکی پر وہ اخی اب کے گھرانے کے
مشورے پر چلنے لگا۔ نتیجے میں اُس کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔ آخرکار لوگیہی اُس ہلاکتکی سببکا
بن گئے۔

5 اِن ہی مشورےکے پر وہ اسرائیل کے بادشاہ یورام بن اباخی کے ساتھ مل کر شام کے بادشاہ حزائیل سے
لڑنے کے لئے نکلا۔ راماتجب ِجلعاد کے جنگقریب چھڑ گئی تو یورام شام کے فوجیوں کے ہاتھوں زخمی
ہوا 6 اور جنگمیداِن کو چھوڑ کر واپسیزرعیل آیا تاکہ زخم بھر جبجائیں۔ وہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو یہوداہ کا
بادشاہ یاہ اخز بن یہورام اُس حالکا پوچھنے کے لئے یزرعیل آیا۔ لیکن7 الله تھیمرضیکی کہ ملاقاتیہ یاہ اخز کی
ہلاکت باعثکا بنے۔ وہاں پہنچ کر وہ یورام کے ساتھ یاہو بن نِمسی سے ملنے کے لئے نکلا، وہی یاہو ربجسے
نے مسح کر کے اخی اب کے خاندان نیستکو و نابود کرنے کے لئے مخصوص کیا تھا۔ 8 اخی اب کے خاندان
عدالتکی کرتے کرتے یاہو ملاقاتکی یہوداہ کے کچھ افسروں اور یاہ اخز بعضکے رشتے داروں سے ہوئی جو
یاہ اخز کی خدمت میں اُس کے ساتھ 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 اُسے عزت کے ساتھ
دفن کیا گیا، لوگوںکیونکہ نے آخر”کہا، یہوسفطوہ کا پوتا پورےجوہے دل ربسے طالبکا وقتاُس“رہا۔
یاہ اخز خاندانکے میں کوئی نہ پایا گیا جو بادشاہ کا کام سنبھال سکتا۔

عتلیاہ کی حکومتظالمانہ
یاہجب10 اخز کی ماں عتلیاہ کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے تو وہ یہوداہ پورےکے شاہی خاندان قتلکو

لـگی۔کرنے لیکن11 یاہ اخز کی بہنسگی یہوسبع یاہنے اخز چھوٹےکے یوآسبیٹے سےچپکےکو اُن شہزادوں میں
نکالسے لیا جنہیں قتل کرنا تھا اور اُسے اُس کی دایہ کے ایکساتھ سٹور میں چھپا میںجسدیا بستر محفوظوغیرہ
رکھے جاتے تھے۔ وہاں وہ عتلیاہ گرفتکی محفوظسے رہا۔ یہوسبع یہویدع امام بیویکی تھی۔ بعد12 یوآسمیں
ربکو کے میںگھر منتقل کیا گیا جہاں وہ اُن ساتھکے اُن سالوںچھ دورانکے چھپا جبرہا عتلیاہ ملـکہ تھی۔

23
عتلیاہ کا انجام یوآساور حکومتکی

1 عتلیاہ کی حکومت کے ساتویں سال میں یہویدع جرأتنے کر کے َسو َسو فوجیوں پر مقرر پانچ افسروں سے
عہد باندھا۔ اُن کے نام یاہ عزر بن یروحام، اسمٰعیل بن یوحنان، یاہ عزر بن عوبید، معسیاہ بن عدایاہ اور اِلی سافط بن
زِکری تھے۔ 2 اِن آدمیوں نے چپکے سے یہوداہ کے تمام شہروں میں سے گزر کر یوں لاو اور اسرائیلی خاندانوں 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 مخاطبسے ہوا، ہمارے” بادشاہ کا بیٹا ہی ہم حکومتپر کرے، ربکیونکہ مقررنے کیا ہے کہ

داؤد کی اولاد یہ ذمہ داری سنبھالے۔ 4 چنانچہ سبتاگلے آپدنکے اماموں اور یوں لاو میں سے جتنے ڈیوٹی پر
آئیں گے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو ایکجائیں۔ ربحصہ کے گھر کے دروازوں پر پہرا دے، 5 دوسرا شاہی
محل پر اور تیسرا بنیاد پر۔دروازےنامی ربآدمیسبباقی میںصحنوںکےگھرکے جمع ہو جائیں۔ کرنےخدمت6
والے اماموں اور یوں لاو کے سوا کوئی رباَور کے میںگھر داخل نہ صرفہو۔ یہی اندر جا سکتے ہیں، کیونکہ
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رب نے اُنہیں اِس خدمت کے لئے مخصوص کیا ہے۔ لازم ہے کہ پوری قوم رب کی ہدایات پر عمل کرے۔
لاویباقی7 بادشاہ اردکے گرد دائرہ بنا کر اپنے ہتھیاروں پکڑےکو رکھیں اور بھیجہاں وہ جائے گھیرےاُسے
رکھیں۔ جو رببھی کے گھر میں گھسنے کرےکوششکی اُسے مار “ڈالنا۔

لاوی8 اور یہوداہ کے اِن تمام مردوں نے ایسا ہی کیا۔ سبتاگلے سبدنکے اپنے سمیتبندوں اُس پاسکے
آئے، وہ بھی جن کی ڈیوٹی تھی اور وہ بھی جن ابکی چھٹی تھی۔ کیونکہ یہویدع خدمتنے کرنے والوں میں
کسیسے بھیکو جانے اجازتکی نہیں دی تھی۔ امام9 نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں کو داؤد بادشاہ کے
نیزےوہ اور چھوٹی اور بڑی ڈھالیں دیں ربتکابجو کے گھر میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ 10 پھر اُس نے
فوجیوں کو بادشاہ کے ارد گرد کھڑا کیا۔ ایکہر اپنے پکڑےہتھیار تیار تھا۔ قربان گاہ اور رب کے گھر کے
درمیان اُن کا ربدائرہ جنوبیکیگھرکے 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 یوآسیوںدی۔دےکتابکی کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اُنہوں
نے اُسے مسح کیا اور بلند آواز سے نعرہ لگانے لـگے، بادشاہ” زندہ “!باد

لوگوں12 کا شور تکعتلیاہ پہنچا، سبکیونکہ دوڑ کر جمع ہو رہے اور بادشاہ خوشیکی نعرےمیں لگا رہے
تھے۔ وہ رب کے گھر کے صحن میں اُن پاسکے آئی 13 تو کیا دیکھتی ہے کہ نیا دروازےبادشاہ قریبکے اُس
ستون پاسکے کھڑا ہے جہاں 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 ساتھہے۔ ساتھ گلوکار اپنے ساز بجا کر حمد
گیتکے گانے میں راہنمائی کر رہے ہیں۔ رنجشعتلیاہ مارےکے کپڑےاپنے پھاڑ کر چیخ اُٹھی، غداری،”
“!غداری

یہویدع14 امام نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر اُن افسروں کو بُلایا جن فوجسپردکے کی تھیگئی اور اُنہیں حکم دیا،
اُسے” باہر لے جائیں، مناسبکیونکہ نہیں کہ رباُسے کے گھر پاسکے مارا جائے۔ اور جو بھی اُس پیچھےکے
آئے اُسے تلوار سے مار “دینا۔ 15 وہ عتلیاہ کو پکڑ کر وہاں سے باہر لے گئے اور اُسے گھوڑوں دروازےکے پر مار
دیا جو شاہی محل پاسکے تھا۔

16 پھر یہویدع نے قوم اور بادشاہ کے ساتھ مل کر رب سے عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ ہم رب کی قوم رہیں
گے۔ اِس17 کے بعد سب بعل کے مندر پر پڑےٹوٹ اور اُسے ڈھا دیا۔ اُس کی قربان گاہوں اور بُتوں ٹکڑےکو
ٹکڑے 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 ذمہ داری دی۔ داؤد نے اُنہیں
خدمت کے لئے گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ اُس ہدایاتکی کے مطابق اُن ہی خوشیکو مناتے اور گیت گاتے
ہوئے بھسم ہونے والی پیشقربانیاں کرنی طرحجستھیں، موسٰی شریعتکی میں لـکھا ہے۔ رب19 کے گھر
دروازوںکے پر یہویدع نے کھڑےدربان کئے تاکہ ایسے لوگوں کو اندر آنے سے روکا جائے کسیجو بھی وجہ
ناپاکسے ہوں۔

20 پھر وہ َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں، اثر و رسوخ والوں، قوم کے حکمرانوں اور باقی پوری اُمّت کے ہمراہ
جلوس نکال کر بادشاہ کو دروازےبالائی سے ہو کر شاہی محل میں لے گیا۔ وہاں اُنہوں نے بادشاہ تختکو پر
بٹھا دیا، 21 اور تمام اُمّت خوشی مناتی رہی۔ یوں یروشلم شہر کو سکون ملا، کیونکہ عتلیاہ کو تلوار سے مار دیا گیا
تھا۔
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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 ربجو کو پسند تھا۔ یہویدع3 نے
اُس شادیکی دو خواتین سے کرائی جن کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔

کچھ4 دیر کے یوآسبعد ربنے کے گھر مرمتکی کرانے کا فیصلہ کیا۔ اماموں5 اور یوں لاو کو پاساپنے
بُلا کر اُس اُنہیںنے حکم دیا، یہوداہ” شہروںکے میں سے گزر کر تمام لوگوں پیسےسے جمع کریں آپتاکہ سال بہ
سال اپنے خدا کے گھر مرمتکی ابکروائیں۔ جا جلدیکر لیکن“کریں۔ یوں لاو بڑینے دیر لگائی۔

تب6 بادشاہ نے اماِم اعظم یہویدع کو بُلا کر پوچھا، آپ” نے یوں لاو سے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ وہ یہوداہ
شہروںکے اور یروشلم ربسے کے مرمتکیگھر پیسےکے جمع کریں؟ یہ تو کوئی باتنئی نہیں ہے، ربکیونکہ
کا خادم موسٰی بھی ملاقات کا ٹھیکخیمہ رکھنے کے لئے اسرائیلی جماعت ٹیکسسے لیتا رہا۔ آپ7 کو خود
معلوم ہے کہ اُس عورتبےدین عتلیاہ نے اپنے پیروکاروں کے ربساتھ کے گھر نقبمیں لگا ربکر کے لئے
مخصوص ہدیئے چھین لئے اور بعل کے اپنے بُتوں خدمتکی کے لئے استعمال کئے “تھے۔

8 بادشاہ کے حکم ایکپر صندوق بنوایا گیا جو ربباہر، کے گھر صحنکے دروازےکے پر رکھا گیا۔ پورے9
یہوداہ اور یروشلم میں اعلان کیا گیا کہ رب کے لئے وہ ٹیکس 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 ربہدیئے
کے گھر پاسکے لا کر وہ اُنہیں صندوق میں لتے ڈا کبھیجبرہے۔ وہ بھر جاتا 11 تو لاوی اُسے اُٹھا کر بادشاہ
افسروںکے پاسکے جاتے۔لے اگر اُس میں پیسےبہتواقعی ہوتے تو بادشاہ میرمنشیکا اور اماِم اعظم ایککا
افسر آ کر اُسے خالی کر دیتے۔ پھر لاوی اُسے اُس کی واپسجگہ رکھ دیتے تھے۔ یہ سلسلہ روزانہ جاری رہا، اور
بڑیبہتآخرکار رقم اکٹھی ہو گئی۔

12 بادشاہ اور یہویدع یہ پیسے اُن ٹھیکے داروں کو دیا کرتے تھے ربجو کے گھر مرمتکی کرواتے تھے۔
یہ پیسے پتھر تراشنے والوں، بڑھئیوں اور اُن کاری گروں اُجرتکی کے لئے صَرف ہوئے جو لوہے اور پیتل کا کام
کرتے تھے۔ رب13 کے گھر مرمتکی نگرانوںکے محنتنے سے کام کیا، اور اُن کے زیرِ نگرانی ترقی ہوتی گئی۔
آخر میں رب کے گھر کی حالت پہلے کی سی ہو گئی تھی بلـکہ اُنہوں نے اُسے مزید مضبوط بنا دیا۔ 14 کام کے
اختتام پر ٹھیکے دار باقی یوآسپیسے بادشاہ اور یہویدع پاسکے لائے۔ اِن اُنہوںسے ربنے کے گھر خدمتکی
کے لئے درکار پیالے، سونے چاندیاور برتنکے اور دیگر چیزیںکئی قربانیاںجو چڑھانے کے لئے استعمال ہوتی
تھیں بنوائیں۔ یہویدع کے جیتے ربجی کے گھر میں باقاعدگی سے بھسم ہونے والی پیشقربانیاں کی جاتی رہیں۔

یہویدع15 نہایت بوڑھا ہو گیا۔ 130 سال کی عمر میں وہ فوت ہوا۔ 16 اُسے یروشلم کے اُس حصے میں شاہی
قبرستان میں دفنایا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے، کیونکہ اُس اسرائیلنے میں الله اور اُس کے گھر کی اچھی
خدمت کی تھی۔

یوآس رببادشاہ ترککو کرتا ہے
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یہویدع17 موتکی کے بعد یہوداہ یوآسبزرگکے پاسکے آ کر منہ جھکبلکے گئے۔ وقتاُس سے وہ اُن
کے مشوروں پر عمل کرنے لگا۔ 18 اِس ایککا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اُن کے ساتھ مل ربکر اپنے باپ کے خدا
کے گھر کو چھوڑ یسیرتکر دیوی کھمبوںکے اور بُتوں کی پوجا کرنے لگا۔ اِس گناہ کی وجہ سے الله غضبکا
یہوداہ اور یروشلم پر نازل ہوا۔ اُس19 نے اپنے نبیوں لوگوںکو پاسکے بھیجا تاکہ وہ اُنہیں سمجھا ربکر پاسکے
واپس لائیں۔ لیکن کوئی بھی 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 ورزیخلافکی
کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہو گی۔ چونکہ تم ربنے ترککو کر دیا اِسہے لئے اُس تمہیںنے
ترک کر دیا “!‘ہے

جواب21 میں لوگوں نے یاہ زکر سازشخلافکے کر کے اُسے بادشاہ کے حکم ربپر کے گھر صحنکے میں
سنگسار دیا۔کر یوآسیوں22 بادشاہ اُسنے مہربانی خیالکا نہ کیا یہویدعجو اُسنے پر تھیکی 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 یوآسفوج سے لڑنے آئی۔ یہوداہ گھسمیں کر اُنہوں نے یروشلم پر فتح پائی
اور قوم تمامکے بزرگوں کو مار ڈالا۔ سارا لُوٹا دمشقمالہوا کو بھیجا گیا جہاں بادشاہ تھا۔ اگرچہ24 شام فوجکی
یہوداہ فوجکی بہتنسبتکی تھیچھوٹی ربتوبھی فتحاُسےنے بخشی۔ چونکہ یہوداہ ربنے باپاپنے دادا کے
خدا ترککو کر دیا تھا اِس لئے یوآس کو شام کے ہاتھوں سزا ملی۔ جنگ25 کے دوران یہوداہ کا بادشاہ شدید
زخمی دشمنجبہوا۔ ملـکنے کو چھوڑ دیا یوآستو کے افسروں نے اُس سازشخلافکے کی۔ یہویدع 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
کے اُس حصے میں دفن کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا لیکنہے۔ شاہی قبرستان میں نہیں دفنایا گیا۔ سازش26
والوںکرنے نامکے زبد اور یہوزبد تھے۔ پہلے ِسمعاتماںکی عمونی تھی دوسرےجبکہ ِسمریتماںکی موآبی تھی۔

یوآس27 بیٹوں،کے اُس نبیوںخلافکے فرمانوںکے اور الله مرمتکیگھرکے بارےکے میں شاہان’معلوماتمزید ‘کتابکی میں درج یوآسہیں۔ کے بعد اُس کا بیٹا اَمَصیاہ تخت نشین ہوا۔

25
یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ

1 اَمَصیاہ 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں اُس حکومتکی کا دورانیہ 29 سال تھا۔ اُس کی ماں
یہوعدان یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔ 2 جو کچھ اَمَصیاہ نے کیا وہ رب کو پسند تھا، لیکن پورےوہ دل ربسے
پیرویکی نہیں کرتا تھا۔ جوں3 ہی اُس کے پاؤں مضبوطی سے جم گئے اُس نے اُن افسروں کو دیموتسزائے
جنہوں باپنے کو قتل کر دیا تھا۔ لیکن4 اُن کے بیٹوں کو اُس نے زندہ ہنے ر دیا اور یوں موسوی شریعت کے
تابع ربمیںجسرہا فرماتا ہے، والدین” کو اُن کے بچوں کے جرائم سببکے سے موتسزائے نہ دی جائے،
نہ بچوں کو اُن کے والدین کے جرائم سببکے سے۔ اگر کسی کو موتسزائے دینی ہو تو اُس گناہ سببکے سے
جو اُس نے خود کیا “ہے۔

ادوم جنگسے
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5 اَمَصیاہ نے یہوداہ اور بن یمین قبیلوںکے کے تمام مردوں کو بُلا کر اُنہیں خاندانوں ترتیبمطابقکے دیا۔ اُس
نے ہزار ہزار اور َسو َسو فوجیوں پر افسر مقرر کئے۔ جتنے بھی مرد 20 یا اِس سے زائد سال کے تھے اُن سب کی
بھرتی ہوئی۔ اِس 3,00,000طرح فوجی جمع بڑیسبہوئے۔ ڈھالوں اور نیزوں لیسسے تھے۔ اِس6 کے علاوہ
اَمَصیاہ اسرائیلنے 1,00,000کے تجربہ کار فوجیوں اُجرتکو پر بھرتی کیا تاکہ میںجنگوہ مدد کریں۔ اُنہیں
اُس چاندینے ًکے تقریبا 3,400 کلو گرام دیئے۔

ایکلیکن7 مردِ خدا نے اَمَصیاہ پاسکے آ کر اُسے سمجھایا، بادشاہ” سلامت، لازم ہے کہ یہ اسرائیلی فوجی
آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کے لئے نہ نکلیں۔ کیونکہ رب اُن کے ساتھ نہیں ہے، وہ افرائیم کے کسی بھی ہنے ر
والے نہیںساتھکے ہے۔ 8 آپاگر اُن ملساتھکے نکلیںکر تاکہ مضبوطی دشمنسے لڑیںسے تو آپالله دشمنکو
کے منے سا گا۔دےگرا کیونکہ الله آپکو کی مدد کرنے آپاور کو گرانے قدرتکی حاصل “ہے۔ 9 اَمَصیاہ
اعتراضنے کیا، لیکن” مَیں اسرائیلیوں کو چاندی کے 3,400 کلو گرام ادا کر چکا ہوں۔ اِن پیسوں کا کیا بنے
“گا؟ مردِ خدا جوابنے آپرب”دیا، اِسکو کہیںسے یادہ ز عطا کر “ہے۔سکتا چنانچہ10 اَمَصیاہ نے افرائیم
سے آئے ہوئے تمام فوجیوں کو فارغ کر واپسکے بھیج دیا، اور وہ یہوداہ ناراضبہتسے ہوئے۔ بڑےایکہر
طیش میں اپنے اپنے گھر چلا گیا۔

11 توبھی اَمَصیاہ جرأت کر جنگکے کے لئے نکلا۔ اپنی فوج نمککو کی وادی میں لے جا کر اُس نے
ادومیوں پر فتح پائی۔ اُن کے 10,000 مرد جنگمیداِن مارےمیں گئے۔ دشمن12 کے مزید 10,000 آدمیوں
کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہوداہ فوجیوںکے قیدیوںنے ایککو اونچی چٹان کی چوٹی پر لے جا کر نیچے گرا دیا۔ اِس
پاشپاشسبطرح ہو ہلاککر ہوئے۔

13 اِتنے میں فارغ کئے گئے اسرائیلی فوجیوں نے سامریہ اور بیت َحورون کے بیچ میں واقع یہوداہ کے شہروں پر
حملہ کیا تھا۔ لڑتے لڑتے اُنہوں نے مردوں3,000 موتکو گھاٹکے اُتار دیا بہتاور سا لُوٹمال لیا تھا۔

اَمَصیاہ کی بُت پرستی
ادومیوں14 کو شکست دینے کے بعد اَمَصیاہ سعیر کے باشندوں کے بُتوں کو لُوٹ کر اپنے گھر واپس لایا۔

وہاں اُس اُنہیںنے کھڑا کیا اور اُن کے منے سا اوندھے جھکمنہ اُنہیںکر پیشقربانیاں کیں۔ یہ15 دیکھ ربکر
اُس ناراضبہتسے ہوا۔ اُس ایکنے نبی اُسکو پاسکے تُو”کہا،نےجسبھیجا اِن دیوتاؤں کیوںطرفکی
رجوع کر رہا ہے؟ یہ تو اپنی قوم کو تجھ نجاتسے نہ دلا “سکے۔ 16 اَمَصیاہ نے نبی کاٹباتکی کر کہا، ہم”
تجھےسےکبنے بادشاہ کا مشیر بنا دیا ہے؟ خاموش، ورنہ تجھے مار دیا جائے “گا۔ نبی خاموشنے ہو کر اِتنا
ہی مجھے”کہا، معلوم ہے کہ الله آپنے آپکو کی اِن حرکتوں کی وجہ اورسے 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 یوآسبعد بن یہوآخز بن یاہو کو

پیغام بھیجا، آئیں،” دوسرےایکہم کا مقابلہ “!کریں لیکن18 اسرائیل کے یوآسبادشاہ جوابنے دیا، لبنان”
ایکمیں کانٹےدار جھاڑی نے دیودار ایککے درخت باتسے کی، میرے’ بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ
لیکن‘باندھو۔ وقتاُسی لبنان کے جنگلی جانوروں نے اُس کے اوپر سے گزر کر اُسے پاؤں تلے کچل ڈالا۔ ادوم19
پر فتح پانے سببکے آپسے کا دل مغرور ہو کر شہرتمزید حاصل کرنا چاہتا لیکنہے۔ میرا مشورہ ہے کہ
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آپ اپنے گھر میں رہیں۔ آپ ایسی مصیبت کو دعوتکیوں دیتے ہیں آپجو اور یہوداہ کی تباہی کا باعث بن
“جائے؟ لیکن20 اَمَصیاہ ماننے لئےکے تیار نہیں تھا۔ الله اُسے اور اُس قومکی اسرائیلیوںکو حوالےکے کرنا چاہتا
تھا، کیونکہ اُنہوں نے ادومیوں دیوتاؤںکے طرفکی رجوع کیا تھا۔

اسرائیلتب21 کا یوآسبادشاہ اپنی فوج لے کر یہوداہ پر چڑھ شمسبیتآیا۔ پاسکے اُس کا یہوداہ کے بادشاہ
اَمَصیاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ 22 اسرائیلی فوج نے یہوداہ کی فوج کو شکست دی، اور ہر ایک اپنے اپنے گھر
بھاگ گیا۔ اسرائیل23 کے یوآسبادشاہ نے یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ یوآسبن بن یاہ اخز کو شمسبیتوہیں میں
گرفتار کر لیا۔ پھر وہ اُسے یروشلم لایا اور شہر فصیلکی افرائیم دروازےنامی سے لے کر کونے تکدروازےکے
گرا دی۔ اِس حصے کی ًلمبائی تقریبا فٹ600 تھی۔ 24 جتنا بھی سونا، چاندی اور قیمتی ربسامان کے گھر اور
محلشاہی میںخزانوںکے تھا اُسے اُس پورےنے کا پورا لیا۔چھین عوبیدوقتاُس ربادوم خزانےکےگھرکے
سنبھالتا یوآستھا۔ لُوٹا ہوا مال بعضاور یرغمالوں کو لے کر واپسسامریہ چلا گیا۔

اَمَصیاہ موتکی
اسرائیل25 کے بادشاہ یوآس بن یہوآخز موتکی کے بعد یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ بن یوآس مزید 15 سال جیتا

رہا۔ باقی26 جو کچھ اَمَصیاہ حکومتکی کے دوران ہوا وہ شروع سے لے کر تکآخر شاہاِن’ اسرائیل و ‘یہوداہ
کتابکی میں درج ہے۔ جب27 سے ربوہ پیرویکی کرنے سے باز آیا اُس وقت لوگسے یروشلم میں اُس کے
سازشخلاف کرنے لـگے۔ آخرکار اُس نے فرار ہو لـکیسکر میں پناہ لی، لیکن سازش کرنے والوں نے اپنے
لوگوں اُسکو پیچھےکے بھیجا، اور وہ وہاں اُسے قتل کامیابمیںکرنے ہو گئے۔ اُس28 گھوڑےلاشکی پر اُٹھا
کر یہوداہ کے شہر یروشلم لائی گئی جہاں اُسے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔

26
یہوداہ کا بادشاہ یّاہ عُز

1 یہوداہ کے تمام لوگوں نے اَمَصیاہ کی جگہ اُس کے بیٹے یّاہ عُز تختکو پر بٹھا دیا۔ اُس کی عمر 16 سال تھی
اُسجب2 باپکا مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا۔ بادشاہ بننے کے بعد یّاہ عُز ایلاتنے 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 ربچلنچال کو پسند تھا۔ 5 اماِم اعظم یاہ زکر کے
جیتے جی یّاہ ربعُز طالبکا رہا، کیونکہ یاہ زکر اُسے الله خوفکا ماننے کی تعلیم دیتا تکجبرہا۔ رببادشاہ
طالبکا رہا تکوقتاُس الله اُسے کامیابی بخشتا رہا۔

یّاہ6 عُز فلستیوںنے جنگسے کر یبنہجات،کے اور اشدود فصیلوںکی کو دیا۔ڈھا دیگر شہروںکئی اُسکو
نے سرےنئے سے تعمیر کیا جو اشدود قریبکے اور فلستیوں کے باقی علاقے میں تھے۔ لیکن7 الله نے صرفنہ
فلستیوں سے لڑتے وقت یّاہ عُز کی مدد کی بلـکہ اُس وقت بھی جب جور بعل میں ہنے ر والے عربوں اور معونیوں
جنگسے چھڑ گئی۔ عمونیوں8 کو یّاہ عُز کو خراج ادا کرنا پڑا، اور وہ اِتنا طاقت ور بنا کہ اُس شہرتکی مصر
پھیلتک گئی۔
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9 یروشلم میں یّاہ عُز نے کونے کے وادیدروازے، دروازےکے اور فصیل کے موڑ پر مضبوط بُرج بنوائے۔
اُس10 نے بیابان میں بھی بُرج تعمیر کئے اور ساتھ ساتھ پتھر کے حوضبےشمار تراشے، کیونکہ مغربی یہوداہ کے
نشیبی پہاڑی علاقے اور میدانی علاقے میں اُس بڑےبڑےکے یوڑ ر چرتے تھے۔ بادشاہ کاریکاشتکو کا کام
خاص پسند تھا۔ لوگبہت پہاڑی علاقوں اور زرخیز وادیوں میں اُس کے کھیتوں اور انگور کے باغوں کی نگرانی
کرتے تھے۔

یّاہ11 عُز طاقتکی فوجور تھی۔ بادشاہ کے اعلٰی افسر میرمنشیمیںراہنمائیکیحننیاہ ایلیعی افسرنے معسیاہ
فوجساتھکے کی بھرتی کر ترتیباُسےکے دیا تھا۔ 12 اِن دستوں پر کنبوں سرپرست2,600کے مقرر تھے۔ فوج13
لڑنےجنگ3,07,500 مردوںقابلکے میںجنگتھی۔مشتملپر بادشاہ اُن پر پورا بھروسا کر تھا۔سکتا یّاہ14 عُز
نے اپنے تمام فوجیوں کو ڈھالوں، نیزوں، خودوں، زرہ بکتروں، کمانوں فلاخناور سامانکے کیا۔مسلحسے اور15
یروشلم بُرجوںکے اور فصیل کونوںکے پر اُس ایسینے 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 ربعزر
کے مزید 80 بہادر اماموں کو اپنے ساتھ لے کر اُس کے پیچھے پیچھے گیا۔ اُنہوں18 نے بادشاہ یّاہ عُز کا سامنا کر
کے مناسب”کہا، نہیں ربآپکہ کو بخور کی پیشقربانی کریں۔ یہ ہارون کی اولاد یعنی اماموں کی داریذمہ
جنہیںہے اِس کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ مقدِس نکلسے جائیں، آپکیونکہ الله سے بےوفا ہو گئے ہیں، اور
آپ کی ربحرکتیہ خدا کے منے عزتسا باعثکا نہیں بنے “گی۔ 19 یّاہ عُز بخوردان پکڑےکو بخور پیشکو
کرنے کو تھا کہ اماموں کی باتیں سن آگکر بگولا ہو گیا۔ لیکن اُسی لمحے اُس کے ماتھے پر پھوٹکوڑھ نکلا۔
یہ20 دیکھ کر اماِم اعظم یاہ عزر اور دیگر اماموں نے جلدیاُسے ربسے کے گھر نکالسے دیا۔ یّاہ عُز نے خود
بھی وہاں سے نکلنے جلدیکی کی، ربکیونکہ ہی نے اُسے دیسزا تھی۔

یّاہ21 عُز بیماریاِسجیجیتے سے شفا نہ پا اُسےسکا۔ علیٰحدہ میںگھر رہنا پڑا، اور رباُسے داخلمیںگھرکے
ہونے اجازتکی 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 دورانکے 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 کھیتایککے میں جو شاہی خاندان کا تھا۔ پھر اُس کا بیٹا تختیوتام نشین ہوا۔

27
یہوداہ کا بادشاہ یوتام

سال25یوتام1 کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ حکومتتکسال16کر کرتا رہا۔ اُس کی ماں یروسہ
بنت صدوق تھی۔ 2 یوتام نے وہ کچھ کیا ربجو کو پسند تھا۔ وہ اپنے باپ یّاہ عُز کے نمونے پر چلتا رہا، اگرچہ
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اُس نے کبھی بھی باپ کی ربطرح کے گھر گھسمیں جانے کوششکی نہ کی۔ لیکن لوگعام اپنی غلط
راہوں سے نہ ہٹے۔

3 یوتام نے رب کے گھر کا بالائی دروازہ تعمیر کیا۔ عوفل پہاڑی جس پر رب کا گھر تھا اُس کی دیوار کو
اُس بہتنے جگہوں پر مضبوط بنا دیا۔ 4 یہوداہ پہاڑیکے علاقے میں اُس نے شہر تعمیر کئے اور جنگلی علاقوں
میں قلعے اور بُرج بنائے۔ عمونیجب5 بادشاہ کے جنگساتھ چھڑ گئی تو اُس نے عمونیوں شکستکو دی۔ تین
تکسال اُنہیں اُسے سالانہ خراج کے طور ًپر تقریبا 3,400 کلو گرام چاندی، 16,00,000 کلو گرام گندم اور
13,50,000 کلو گرام َجو ادا کرنا پڑا۔ یوں6 یوتام کی طاقت بڑھتی گئی۔ اور وجہ یہ تھی کہ وہ ثابت قدمی سے
رب اپنے خدا کے حضور چلتا رہا۔

باقی7 جو کچھ یوتام حکومتکی دورانکے ہوا وہ اسرائیلشاہاِن’ و ‘یہوداہ کتابکی میں قلم بند اُسہے۔ میں
اُس کی تمام جنگوں اور باقی کاموں کا ذکر ہے۔ 8 وہ سال25 کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر سال16
حکومت کرتا رہا۔ وہجب9 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا ہے دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختآخز نشین ہوا۔

28
یہوداہ کا بادشاہ آخز

1 آخز 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر 16 حکومتسال کرتا رہا۔ وہ اپنے باپ داؤد کے
نمونے پر نہ چلا بلـکہ وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو ناپسند تھا۔ 2 کیونکہ اُس اسرائیلنے بادشاہوںکے کا چلنچال
اپنایا۔ بعل کے بُت ڈھلوا کر اُس3 نے صرفنہ وادٔی بن ہنوم میں بُتوں کو پیشقربانیاں کیں بلـکہ اپنے بیٹوں کو
بھی قربانی کے طور پر جلا دیا۔ یوں وہ اُن قوموں کے رسمگھنونے رواجو ادا کرنے لگا ربجنہیں اسرائیلیوںنے
کے ملـکآگے سے نکال دیا تھا۔ 4 آخز بخور جلا کر اپنی قربانیاں اونچے مقاموں، یوں پہاڑ کی چوٹیوں اور ہر گھنے
درخت کے سائے میں چڑھاتا تھا۔

اِسی5 لئے رب اُس کے خدا نے اُسے شام کے بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ شام کی فوج نے اُسے دیشکست
اور یہوداہ کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر دمشق لے گئی۔ آخز کو اسرائیل کے بادشاہ فِقَح بن رملیاہ کے
حوالے بھی کر دیا جسگیا نے اُسے شدید نقصان پہنچایا۔ ایک6 ہی دن میں یہوداہ کے 1,20,000 تجربہ کار
فوجی شہید ہوئے۔ یہ سب کچھ اِس لئے ہوا کہ قوم ربنے اپنے باپ دادا کے خدا ترککو کر دیا تھا۔ اُس7
وقت افرائیم قبیلےکے زِکریپہلوانکے نے آخز کے بیٹے معسیاہ، محل عزریانچارجکے قام اور بادشاہ کے سببعد
سے اعلٰی افسر اِلقانہ کو مار ڈالا۔ اسرائیلیوں8 نے یہوداہ کی 2,00,000 عورتیں اور بچے چھین لئے کثرتاور کا
لُوٹمال کر سامریہ لے گئے۔

اسرائیل قیدیوں کو رِہا کر دیتا ہے
9 سامریہ ربمیں ایککا 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 نے اُنہیں آپ کے حوالے کر دیا۔ لیکن طیشلوگآپ میں آ کر اُن پر یوں پڑےٹوٹ کہ اُن کا قتِل
عام تکآسمان پہنچ گیا ہے۔ لیکن10 یہ کافی نہیں آپابتھا۔ یہوداہ اور یروشلم کے بچے ہوؤں کو اپنے غلام بنانا
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ہتے چا ہیں۔ آپکیا سمجھتے ہیں کہ ہم اُن اچھےسے ہیں؟ آپنہیں، رببھیسے اپنے خدا خلافکے گناہ سرزد
ہوئے ہیں۔ 11 چنانچہ باتمیری !سنیں اِن قیدیوں واپسکو کریں آپجو نے اپنے بھائیوں سے چھین لئے ہیں۔
ربکیونکہ آپغضبسختکا پر نازل ہونے والا “ہے۔

12 افرائیم کے قبیلے کے کچھ سرپرستوں نے بھی فوجیوں کا سامنا کیا۔ اُن کے نام یاہ عزر بن یوحنان، برکیاہ بن
مِسلّموت، یحِزقیاہ بن سلّوم اور عماسا بن خدلی تھے۔ اُنہوں13 نے کہا، اِن” قیدیوں کو متیہاں لے آئیں، ورنہ ہم
رب کے منے سا قصوروار ٹھہریں گے۔ آپکیا ہتے چا ہیں ہمکہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں؟ ہمارا قصور پہلے ہی
بہت بڑا ہے۔ اسرائیلربہاں، پر سخت غصے “ہے۔

تب14 فوجیوں نے اپنے قیدیوں کو آزاد کر کے اُنہیں لُوٹے ہوئے مال کے ساتھ بزرگوں اور پوری جماعت کے
حوالے کر دیا۔ 15 مذکورہ چار آدمیوں نے منے سا آ کر قیدیوں کو پاساپنے محفوظ رکھا۔ لُوٹے ہوئے مال میں
نکالکپڑےسے 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
نہچلسے تھےسکتے اُنہیں اُنہوں گدھوںنے پر بٹھایا، پھر چلتے شہرکےکھجورکوسبچلتے تکیریحو پہنچایا جہاں
اُن کے لوگاپنے تھے۔ پھر وہ لوٹسامریہ آئے۔

آخز اسور کے بادشاہ سے مدد لیتا ہے
وقتاُس16 آخز بادشاہ اسورنے بادشاہکے التماسسے ہماری”کی، مدد “آئیں۔کرنے ادومیکیونکہ17 یہوداہ

گھسمیں 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 تِمنتسوکہ، اور ِجمزو گرد نواحو کی آبادیوں سمیت۔ اِس19 ربطرح نے یہوداہ
کو آخز کی وجہ سے زیر کر دیا، کیونکہ بادشاہ نے یہوداہ میں بےلگام بےراہ رَوی پھیلنے دی اور رب سے اپنی
بےوفائی صافکا 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 ربنے 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 میںمصیبتبڑیوقتاُس تھا ربتوبھی اَورسے دُور ہو گیا۔ وہ23 شام دیوتاؤںکے پیشقربانیاںکو
کرنے لگا، کیونکہ اُس کا خیال تھا کہ اِن ہی نے مجھے دیشکست ہے۔ اُس نے سوچا، شام” کے دیوتا اپنے
بادشاہوں کی مدد کرتے اب!ہیں سے مَیں اُنہیں پیشقربانیاں کروں گا تاکہ وہ میری بھی مدد لیکن“کریں۔ یہ
دیوتا بادشاہ آخز اور پوری قوم کے لئے تباہی باعثکا 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 کونے کونے میں قربان کھڑیگاہیں کر دیں۔ ساتھ25 ساتھ اُس نے دیگر معبودوں کو پیشقربانیاں
کرنے کے لئے یہوداہ کے ہر شہر کی اونچی جگہوں پر مندر تعمیر کئے۔ ایسی حرکتوں سے ربوہ اپنے باپ دادا
کے خدا طیشکو دلاتا رہا۔
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باقی26 جو کچھ اُس حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شروع سے لے کر تکآخر شاہاِن’
یہوداہ و ‘اسرائیل کتابکی میں درج ہے۔ جب27 آخز 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

جب1 ِحزقیاہ بادشاہ بنا تو اُس کی عمر سال25 تھی۔ یروشلم میں رہ کر وہ حکومتسال29 کرتا رہا۔ اُس کی
ماں ابیاہ بنت یاہ زکر تھی۔

2 باپاپنے داؤد اُسطرحکی نے ایسا کام کیا ربجو پسندکو تھا۔ حکومتاپنی3 پہلےکے سال پہلےکے مہینے
میں اُس ربنے کے گھر دروازوںکے کو کھول کر اُن مرمتکی کروائی۔ یوں4 لاو اور اماموں کو بُلا کر اُس
نے رباُنہیں کے گھر کے مشرقی صحن میں جمع کیا 5 اور کہا،

اے” یو، لاو باتمیری !سنیں آپاپنے خدمتکو کے لئے مخصوص مُقّدسو کریں، رباور باپاپنے دادا
کے خدا کے گھر کو مخصوصبھی و مُقّدس کریں۔ تمام ناپاک چیزیں مقدِس سے !نکالیں ہمارے6 باپ دادا
بےوفا ہو کر وہ کچھ کرتے گئے ہمارےربجو 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 کر چراغوں 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 ہماریہے۔ حالت
کو دیکھ 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 وجہ باپہمارےسے تلوار کی زد میں آ مارےکر گئے
ہمارےاور بیٹے بیٹیاں اور یاں بیو ہم چھینسے لی گئی ہیں۔ ابلیکن10 اسرائیلربمَیں کے خدا ساتھکے عہد
باندھنا چاہتا ہوں تاکہ اُس سختکا قہر ہم ٹلسے جائے۔ میرے11 اببیٹو، ُسستی نہ دکھائیں، ربکیونکہ نے
آپ چنکو کر اپنے خادم بنایا آپہے۔ اُسکو کھڑےحضورکے ہو اُسکر خدمتکی کرنے اور بخور جلانے
کی دیداریذمہ گئی “ہے۔

12 پھر ذیل خدمتلاویکے کے لئے تیار :ہوئے
قِہات خاندانکے محتکا بن عماسی اور یوایل بن یاہ، عزر
مِراری خاندانکے 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۔
باقی15 یوں لاو کو بُلا کر اُنہوں نے آپاپنے ربکو خدمتکی کے لئے مخصوص مُقّدسو کیا۔ پھر وہ بادشاہ

کے حکم ربمطابقکے کے گھر صافپاککو کرنے لـگے۔ کام کرتے کرتے اُنہوں نے اِس کا خیال کیا کہ
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ہدایاتکیربکچھسب مطابقکے ہو رہا ہو۔ ربامام16 داخلمیںگھرکے 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 پھینکمیں
دیا۔ رب17 کے گھر قدوسیتکی بحال کرنے کا کام پہلے مہینے کے پہلے دن شروع ہوا، ایکاور ہفتے کے بعد وہ
منے سا تکبرآمدےوالے پہنچ گئے ایکتھے۔ اَور پورےہفتہ گھر مخصوصکو مُقّدسو کرنے لـگمیں گیا۔
پہلے مہینے دنویں16کے مکملکام ہوا۔ 18 ِحزقیاہ بادشاہ پاسکے جا کر اُنہوں نے کہا، ہم” ربنے کے

پورے گھر صافپاککو کر دیا ہے۔ اِس میں جانوروں کو جلانے کی قربان گاہ اُس کے سمیتسامان اور وہ
جسمیز پر رب کے لئے مخصوص روٹیاں رکھی جاتی ہیں اُس کے سمیتسامان شامل ہے۔ 19 اور جتنی چیزیں
آخز نے بنبےوفا کر حکومتاپنی دورانکے رد دیکر تھیں سباُن کو ہم ٹھیکنے کر کے مخصوصدوبارہ
مُقّدسو کر دیا ابہے۔ ربوہ کی قربان گاہ کے منے پڑیسا “ہیں۔

رب کے گھر کی مخصوصیتدوبارہ
اگلے20 دن ِحزقیاہ بادشاہ سویرےصبح شہر تمامکے بزرگوں کو بُلا کر اُن ربساتھکے گھرکے پاسکے گیا۔

جوانسات21 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 ربکو کی قربان گاہ پر چڑھائیں۔ پہلے22 بَیلوں کو ذبح
کیا گیا۔ اماموں نے اُن کا خون جمع کر کے اُسے قربان گاہ پر چھڑکا۔ اِس کے بعد مینڈھوں کو ذبح کیا گیا۔ اِس بار
بھی اماموں نے اُن کا قربانخون گاہ پر چھڑکا۔ بھیڑ بچوںکے خونکے ساتھکے بھی یہی کچھ کیا گیا۔ 23 آخر میں
گناہ کی قربانی کے لئے مخصوص بکروں کو بادشاہ اور جماعت کے منے سا لایا گیا، اور اُنہوں نے اپنے ہاتھوں کو
بکروں کے سروں پر رکھ دیا۔ 24 پھر اماموں نے اُنہیں ذبح کر کے اُن کا خون گناہ کی قربانی کے طور پر قربان گاہ
پر چھڑکا تاکہ اسرائیل کا کفارہ 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 اورستارجھانجھ،کو سرود تھما میںگھرکےرباُنہیںکر کچھسبکیا۔کھڑا ہدایاتاُن
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 بھسمکہ ہونے والی قربانی قربان گاہ پیشپر امامجبجائے۔کی یہ کام کرنے
لـگے تو لاوی رب تعریفکی میں گیت گانے لـگے۔ ساتھ ساتھ تُرم اور داؤد بادشاہ کے بنوائے ہوئے ساز بجنے
لـگے۔ 28 تمام جماعت اوندھے جھکمنہ گئی جبکہ لاوی گیت گاتے اور امام تُرم بجاتے رہے۔ یہ سلسلہ اِس
قربانی رہا۔جاریتکتکمیلکی اِس29 بعدکے ِحزقیاہ اور تمام حاضرین دوبارہ منہ گئے۔جھکبلکے بادشاہ30
اور بزرگوں یوںنے لاو کو داؤد”کہا، بینغیبآسفاور زبورکے گا ستائشکیربکر “کریں۔ یوںچنانچہ لاو
بڑینے خوشی سے حمد و ثنا گیتکے گائے۔ وہ بھی اوندھے جھکمنہ گئے۔

31 پھر ِحزقیاہ لوگوں مخاطبسے آپآج”ہوا، نے آپاپنے ربکو کے لئے وقف کر دیا ابہے۔ وہ ربکچھ
کے گھر پاسکے لے آئیں جو آپ ذبح اور سلامتی کی قربانی کے طور پر پیش کرنا ہتے چا “ہیں۔ لوگتب ذبح
اور سلامتی کی اپنی قربانیاں لے آئے۔ نیز، جس کا بھی دل چاہتا تھا وہ بھسم ہونے والی قربانیاں لایا۔ 32 اِس
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طرح بھسم ہونے والی قربانی کے لئے 70 بَیل، 100 مینڈھے اور بھیڑ کے 200 بچے جمع کر ربکے پیشکو
کئے گئے۔ 33 اُن کے علاوہ 600 بَیل اور 3,000 یاں بھیڑبکر رب کے گھر کے لئے مخصوص کی گئیں۔ 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 تکاختتام بلـکہ تکجب مزید امام خدمت کے لئے تیار پاکاور نہیں ہو گئے تھے لاوی مدد کرتے رہے۔
اماموں کی نسبت یادہ ز پاکلاوی صاف ہو گئے تھے، کیونکہ اُنہوں نے یادہ ز لـگن سے اپنے آپ ربکو کے
لئے مخصوص مُقّدسو کیا تھا۔ بھسم35 ہونے والی قربانیوںبےشمار کے علاوہ اماموں نے سلامتی قربانیوںکی کی
چربی بھی جلائی۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے َمے کی پیشنذریں کیں۔
ربیوں کے خدمتمیںگھر کا سرےنئے سے آغاز ہوا۔ 36 ِحزقیاہ پوریاور قوم خوشینے منائی کہ الله نے

سبیہ کچھ اِتنی جلدی ہمیںسے مہیا کیا ہے۔
30

فسح کی عید کے لئے دعوت
1 ِحزقیاہ نے اسرائیل اور یہوداہ کی ہر جگہ اپنے قاصدوں کو بھیج کر لوگوں کو رب کے گھر میں آنے کی

دعوت دی، کیونکہ وہ اُن کے ساتھ رب اسرائیل کے خدا کی تعظیم میں فسح کی عید منانا چاہتا تھا۔ اُس نے
افرائیم اور منسّی قبیلوںکے دعوتبھیکو نامے بھیجے۔ بادشاہ2 نے اپنے افسروں اور یروشلم جماعتپوریکی 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 خدمتتکوقتاُس کے لئے تیار امام کافی نہیں تھے۔ سبتکابکیونکہ آپاپنے صافپاککو نہ کر
باتدوسریسکے۔ یہ تھی لوگکہ اِتنی جلدی سے یروشلم میں جمع نہ ہو سکے۔ 4 اِن باتوں کے پیِش نظر بادشاہ
اور تمام اِسحاضرین پر متفق ہوئے فسحکہ ملتویعیدکی جائے۔کی اُنہوں5 فیصلہنے کیا ہمکہ تمام اسرائیلیوں
میںجنوبکو بیرسبع سے لے دیںدعوتتکدانمیںشمالکر سبگے۔ یروشلم آئیں تاکہ ملہم اسرائیلربکر
کے خدا کی تعظیم میں فسح کی عید منائیں۔ اصل میں یہ بڑیعید دیر ہدایاتسے مطابقکے نہیں منائی گئی تھی۔

6 بادشاہ کے حکم پر قاصد اسرائیل اور یہوداہ میں سے گزرے۔ ہر اُنہوںجگہ لوگوںنے کو بادشاہ اور اُس کے
افسروں خطکے پہنچا میںخطدیئے۔ لـکھا اے”تھا، اسرائیلیو، رب ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا پاسکے واپس !آئیں پھر وہ بھی آپ کے پاس جو
اسوری بادشاہوں کے ہاتھ سے بچ نکلے واپسہیں آئے گا۔ 7 اپنے باپ دادا اور بھائیوں کی طرح نہ بنیں ربجو
باپاپنے دادا کے خدا سے بےوفا ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے اُسکہ اُنہیںنے حالتایسی میں چھوڑ دیا جسکہ
نے بھی اُنہیں دیکھا اُس کے کھڑےرونگٹے ہو آپگئے۔ خود اِس کے گواہ ہیں۔ 8 اُن کی اَڑےطرح نہ رہیں
رببلـکہ کے تابع ہو جائیں۔ اُس کے مقدِس میں آئیں، جو اُس نے ہمیشہ کے لئے مخصوص مُقّدسو کر دیا ہے۔
رب اپنے خدا کریںخدمتکی آپتاکہ اُس غضبسختکے کا نشانہ نہ رہیں۔ 9 ربآپاگر لوٹپاسکے آئیں
تو جنہوں آپنے بھائیوںکے اور اُن بالکے بچوں قیدکو کر لیا وہہے اُن پر رحم کر اُنہیںکے ملـکاِس واپسمیں
آنے دیں گے۔ آپربکیونکہ کا مہربانخدا اور رحیم ہے۔ آپاگر اُس واپسپاسکے آئیں تو وہ اپنا آپمنہ سے
پھیرےنہیں “گا۔



توارِیخ-۲ 30:10 589 توارِیخ-۲ 30:26

قاصد10 افرائیم اور منسّی پورےکے قبائلی علاقے میں گزرےسے اور ہر شہر کو یہ پیغام پہنچایا۔ پھر چلتے چلتے
وہ تکزبولون پہنچ گئے۔ لیکن لوگاکثر اُن باتکی سن پڑےہنسکر اور اُن کا مذاق اُڑانے لـگے۔ صرف11
آشر، منسّی اور زبولون کے ایکچند آدمی فروتنی کا اظہار کر 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 پھینکمیں دیا۔ دوسرے15 مہینے کے ویں14 دن فسح کے لیلوں کو ذبح کیا گیا۔ اماموں اور
یوں لاو نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ خدمتکو کے لئے پاک صاف کر رکھا تھا، اور اب اُنہوں نے بھسم ہونے
والی قربانیوں ربکو پیشمیںگھرکے کیا۔ خدمتوہ16 لئےکے کھڑےیوں ہو طرحجسگئے مردِ خدا موسٰی
شریعتکی میں فرمایا گیا لاویہے۔ قربانیوں کا اماموںخون پاسکے لائے جنہوں نے اُسے قربان گاہ پر چھڑکا۔

لیکن17 حاضرین میں بہتسے سے لوگوں نے اپنے آپ کو صحیح طور صافپاکپر نہیں کیا تھا۔ اُن کے لئے
یوں لاو فسحنے لیلوںکے کو ذبح کیا تاکہ اُن کی قربانیوں کو رببھی کے لئے مخصوص کیا جا سکے۔ خاص18
کر افرائیم، منسّی، زبولون اور اِشکار کے اکثر لوگوں نے آپاپنے صحیحکو طور نہیںصافپاکپر کیا تھا۔ چنانچہ
وہ فسح کے کھانے میں اُس حالت شریکمیں نہ جسہوئے کا تقاضا شریعت کرتی لیکنہے۔ ِحزقیاہ نے اُن
شفاعتکی کر کے دعا کی، رب” جو مہربان ہے ایکہر کرےمعافکو 19 پورےجو دل ربسے باپاپنے
دادا کے خدا کا طالب ہنے ر کا ارادہ رکھتا ہے، خواہ اُسے مقدِس کے لئے درکار پاکیزگی حاصل نہ بھی “ہو۔
رب20 نے ِحزقیاہ کی دعا سن کر لوگوں کو بحال کر دیا۔

21 یروشلم میں جمع شدہ اسرائیلیوں نے بڑی خوشی ساتسے تکدن بےخمیری روٹی کی عید منائی۔ ہر دن
لاوی اور امام اپنے ساز بجا کر بلند آواز ربسے ستائشکی کرتے رہے۔ یوں22 لاو ربنے خدمتکی کرتے
بڑیوقت داریسمجھ دکھائی، اور ِحزقیاہ نے اِس میں اُن کی حوصلہ افزائی کی۔
پورے ہفتے کے دوران اسرائیلی رب کو سلامتی کی پیشقربانیاں کر کے قربانی کا اپنا حصہ کھاتے رباور

باپاپنے دادا کے خدا کی تمجید کرتے رہے۔
23 اِس ہفتے کے بعد پوری جماعت نے فیصلہ کیا کہ عید کو مزید سات دن منایا جائے۔ چنانچہ اُنہوں نے

خوشی ایکسے اَور ہفتے دورانکے عید منائی۔ تب24 یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ جماعتنے کے لئے بَیل1,000
یاں7,000اور کیںپیشبھیڑبکر بزرگوںجبکہ جماعتنے لئےکے بَیل1,000 یاں10,000اور 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 باشندےکے تھے، خواہ امام، لاوی، اسرائیلی یا
اسرائیل اور یہوداہ میں ہنے ر والے پردیسی مہمان۔ 26 یروشلم میں بڑی شادمانی تھی، کیونکہ ایسی عید داؤد بادشاہ
کے بیٹے سلیمان کے زمانے سے لے کر تکوقتاُس یروشلم میں منائی نہیں گئی تھی۔
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عید27 کے اختتام پر اماموں اور یوں لاو کھڑےنے ہو کر قوم برکتکو دی۔ اور الله نے اُن کی سنی، اُن کی
دعا آسمان پر اُس سکونتمُقّدسکی تکگاہ پہنچی۔

31
پورے یہوداہ میں بُت پرستی کا خاتمہ

1 عید کے بعد جماعت کے تمام اسرائیلیوں نے یہوداہ کے شہروں میں جا کر پتھر کے بُتوں ٹکڑےٹکڑےکو 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 یہوداہ، بن یمین، افرائیم اور منسّی پورےکے علاقوں میں تکتکمیل نہیں
پہنچایا تھا اُنہوں نے آرام نہ کیا۔ اِس کے بعد سبوہ اپنے اپنے شہروں اور گھروں کو چلے گئے۔

رب کے گھر میں انتظام کی اصلاح
2 ِحزقیاہ اماموںنے اور یوں لاو کو خدمتدوبارہ ویسےکے گروہوںہی میں تقسیم کیا پہلےجیسے تھے۔ اُن کی

ذمہ یاں دار بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں ربچڑھانا، کے گھر مختلفمیں قسم خدماتکی انجام دینا
اور حمد و ثنا گیتکے گانا تھیں۔

3 جو جانور بادشاہ ملـکیتاپنی ربسے کے گھر کو دیتا رہا وہ بھسم ہونے والی اُن قربانیوں کے لئے مقرر تھے
جن شریعتکیربکو مطابقکے صبحہر سبتشام، دن،کے نئے چاند کی عید اور دیگر عیدوں ربپر کے گھر
پیشمیں کی جاتی تھیں۔

4 ِحزقیاہ نے یروشلم کے باشندوں کو حکم دیا کہ اپنی ملـکیت میں سے اماموں اور یوں لاو کو کچھ دیں تاکہ
وہ اپنا ربوقت شریعتکی 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، لوگوںکیونکہ اپنینے پیداوار کا پورا دسواں وہاںحصہ پہنچایا۔ 6 یہوداہ باقیکے 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 ربوہ کے گھر میں پہنچیں جہاں
لوگوں بڑےاُنہیںنے ڈھیر لگا کر اکٹھا کیا۔ جمعچیزیں7 کرنے کا یہ تیسرےسلسلہ مہینے میں شروع ہوا اور ساتویں
مہینے میں اختتام کو پہنچا۔ جب8 ِحزقیاہ اور اُس کے افسروں نے آ کر دیکھا کہ کتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں
تو اُنہوں ربنے اور اُس کی قوم اسرائیل مبارککو کہا۔

جب9 ِحزقیاہ نے اماموں اور یوں لاو سے اِن ڈھیروں بارےکے میں پوچھا 10 تو صدوق کے خاندان کا اماِم
اعظم یاہ عزر جوابنے 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 نے اپنی قوم کو برکتاِتنی دی ہے کہ کچھسبیہ باقی رہ
گیا “ہے۔

تب11 ِحزقیاہ نے حکم دیا ربکہ کے گھر میں گودام بنائے جبجائیں۔ ایسا کیا گیا 12 تو رضاکارانہ ہدیئے،
پیداوار کا دسواں رباورحصہ کے لئے مخصوص کئے عطیاتگئے اُن میں رکھے گئے۔ لاویکوننیاہ اِن چیزوں کا
انچارج بنا جبکہ اُس کا بھائی ِسمعی اُس کا مددگار مقرر ہوا۔ 13 اماِم اعظم یاہ ربعزر کے گھر پورےکے انتظام
کا انچارج تھا، اِس لئے ِحزقیاہ بادشاہ نے اُس کے ساتھ مل نگراندسکر مقرر کئے جو کوننیاہ اور ِسمعی تحتکے
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خدمت انجام دیں۔ اُن کے نام یحی ایل، یاہ، عزز نحت، عساہیل، یریموت، یوزبد، اِلی ایل، اِسماکیاہ، محت اور ِنایاہ تھے۔ب
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 کا نگران بنایا گیا۔ 15 عدن، من یمین، یشوع،
سمعیاہ، امریاہ اور سکنیاہ اُس کے مددگار تھے۔ اُن کی ذمہ داری یوں لاو کے شہروں میں ہنے ر والے اماموں کو
اُن کا حصہ دینا وفاداریبڑیتھی۔ سے وہ خیال رکھتے تھے خدمتکہ مختلفکے گروہوں تمامکے اماموں کو وہ
ملحصہ جائے جو اُن حقکا بنتا تھا، خواہ بڑےوہ تھے یا چھوٹے۔ 16 جو اپنے گروہ ربساتھکے کے میںگھر
خدمت کرتا تھا اُسے اُس کا حصہ براہِ راست ملتا تھا۔ اِس سلسلے میں لاوی قبیلےکے کے جتنے مردوں اور لڑکوں
کی عمر تین سال یا اِس سے زائد تھی اُن فہرستکی بنائی گئی۔ 17 اِن فہرستوں میں اماموں کو اُن کے کنبوں کے
مطابق درج کیا گیا۔ اِسی طرح 20 سال یا اِس سے زائد کے یوں لاو کو اُن ذمہ یوں دار اور خدمت کے مطابق جو
وہ اپنے گروہوں میں لتے سنبھا تھے فہرستوں میں درج کیا گیا۔ خاندانوں18 کی عورتیں اور بیٹے بیٹیاں چھوٹے بچوں
سمیت بھی اِن فہرستوں میں درج تھیں۔ چونکہ اُن کے وفاداریمرد ربسے کے خدمتمیںگھر 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 خاندانوںکے مردوںکے فہرستاور 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 کام رب نزدیککے اچھا،
منصفانہ اور وفادارانہ تھا۔ 21 جو کچھ اُس نے الله کے گھر میں انتظام دوبارہ چلانے شریعتاور کو قائم کرنے
سلسلےکے میں کیا اُس کے لئے پورےوہ دل سے اپنے خدا طالبکا رہا۔ نتیجے میں اُسے کامیابی حاصل ہوئی۔

32
اسوری یہوداہ گھسمیں آتے ہیں

1 ِحزقیاہ نے وفاداری سے یہ تمام منصوبے تکمیل تک پہنچائے۔ پھر ایک دن اسور کا بادشاہ سنحیرب اپنی
فوج ساتھکے یہوداہ گھسمیں آیا اور قلعہ بند شہروں کا محاصرہ کرنے لگا تاکہ اُن پر قبضہ کرے۔ ِحزقیاہجب2
کو اطلاع ملی سنحیربکہ آ کر یروشلم پر حملہ کرنے کی یاں تیار کر رہا ہے 3 تو اُس نے اپنے سرکاری اور فوجی
افسروں سے مشورہ کیا۔ خیال پیشیہ کیا گیا کہ یروشلم شہر کے باہر تمام چشموں کو ملبے سے بند کیا سبجائے۔
متفق ہو گئے، 4 کیونکہ اُنہوں نے کہا، اسور” کے بادشاہ کو یہاں آ کثرتکر کا پانی کیوں بہت“ملے؟ سے آدمی
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۔

اِس5 علاوہکے ِحزقیاہ فصیلسےمحنتبڑینے ٹوٹےکے مرمتکیحصوںپھوٹے کروا اُسکر بُرجپر بنوائے۔
فصیل کے باہر اُس ایکنے اَور چاردیواری تعمیر کی جبکہ یروشلم کے اُس حصے چبوترےکے مزید مضبوط
کروائے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ساتھہے۔ ساتھ اُس بڑینے مقدار میں ہتھیار اور ڈھالیں بنوائیں۔ 6 ِحزقیاہ نے
لوگوں 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
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اُسے نہیںحاصل ہے۔ اسور8 کے بادشاہ کے لئے آدمیخاکیصرف لڑ ہیںرہے ربجبکہ ہمارا ہمارےخدا ساتھ
ہماریوہیہے۔ مدد کر ہمارےکے لئے لڑے “!گا ِحزقیاہ بادشاہ کے الفاظاِن لوگوںسے بڑیکی افزائیحوصلہ
ہوئی۔

اسوری یروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں
جب9 اسور کا بادشاہ سنحیرب اپنی پوری فوج کے لـکیسساتھ کا محاصرہ کر رہا تھا تو اُس نے وہاں سے

یروشلم کو وفد بھیجا تاکہ یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ اور یہوداہ کے تمام باشندوں کو پیغام پہنچائے،
10 شاہِ” سنحیرباسور فرماتے ہیں، تمہارا چیزکسبھروسا پر کہہے 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 ایککہہے قربانہی گاہ کے منے پرستشسا ایککریں، قربانہی گاہ پر قربانیاں چڑھائیں۔ 13 کیا
تمہیں علم نہیں کہ مَیں باپمیرےاور دادا نے ممالـکدیگر کی تمام قوموں کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ کیا اِن قوموں کے
دیوتا اپنے ملـکوں کو مجھ سے بچانے کے قابل 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 فریبسے نہ !کھاؤ وہ اِس طرح تمہیں غلط راہ پر نہ لائے۔ اُس باتکی پر متاعتماد کرنا، ابکیونکہ
بھیکسیتک قوم سلطنتیا 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۔
17 اسور کے بادشاہ نے وفد کے ہاتھ خط بھی جسبھیجا میں اُس ربنے اسرائیل کے خدا اہانتکی کی۔

میںخط لـکھا طرحجس”تھا، ممالـکدیگر کے دیوتا اپنی قوموں مجھکو محفوظسے نہ طرحاُسیسکےرکھ ِ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 کھڑےپر یروشلم کے تکباشندوں
پہنچایا تاکہ اُن خوفمیں پھیلہراسو 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 دیوتاؤںکے کا اُڑایا کرتے تھے، حالانکہ دیگر معبود
صرف انسانی ہاتھوں کی پیداوار تھے۔

سنحیربرب کو سزا دیتا ہے
20 پھر ِحزقیاہ بادشاہ آموصاور کے بیٹے یسعیاہ نبی نے چلّاتے ہوئے آسمان پر تخت نشین خدا التماسسے کی۔

جواب21 میں رب نے یوں اسور کی لشکرگاہ ایکمیں فرشتہ جسبھیجا نے تمام بہترین فوجیوں کو افسروں اور
موتسمیتکمانڈروں اُتارگھاٹکے دیا۔ سنحیربچنانچہ شرمندہ ہو کر لوٹملـکاپنے گیا۔ جبدنایکوہاں
وہ اپنے دیوتا کے مندر میں داخل ہوا تو اُس کے کچھ بیٹوں نے اُسے تلوار قتلسے کر دیا۔

اِس22 ربطرح نے ِحزقیاہ اور یروشلم کے باشندوں کو شاہِ سنحیرباسور سے چھٹکارا دلایا۔ اُس نے اُنہیں
دوسری قوموں کے حملوں سے بھی محفوظ رکھا، اور طرفچاروں امن و امان پھیل گیا۔ 23 لوگبےشمار یروشلم
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آئے تاکہ رب کو پیشقربانیاں کریں اور ِحزقیاہ بادشاہ کو قیمتی تحفے دیں۔ اُس وقت سے تمام قومیں اُس کا بڑا
احترام کرنے لـگیں۔

ِحزقیاہ آخریکے سال
24 اُن دنوں میں ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا کہ مرنے نوبتکی آ تبپہنچی۔ اُس ربنے سے دعا کی، رباور اُسنے

سنکی ایککر الٰہی نشان اِسسے تصدیقکی کی۔ لیکن25 ِحزقیاہ مغرور ہوا، اور اُس اِسنے مہربانی مناسبکا
جواب نہ دیا۔ نتیجے ربمیں اُس سے اور یہوداہ اور یروشلم ناراضسے ہوا۔ 26 پھر ِحزقیاہ اور یروشلم باشندوںکے
نے پچھتا کر اپنا غرور چھوڑ دیا، اِس لئے رب غضبکا ِحزقیاہ کے جیتے جی اُن پر نازل نہ ہوا۔

27 ِحزقیاہ کو بہت دولت اور عزت حاصل ہوئی، اور اُس نے اپنی سونے چاندی، جواہر، بلسان کے قیمتی
تیل، ڈھالوں اور باقی قیمتی چیزوں کے لئے خاص خزانے بنوائے۔ اُس28 نے غلہ، انگور رسکا اور زیتون تیلکا
محفوظ رکھنے کے لئے گودام تعمیر کئے اور اپنے گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کو رکھنے بہتکی سی جگہیں بھی بنوا
لیں۔ اُس29 گائےبَیلوںکے اور یوں بھیڑبکر میں اضافہ ہوتا گیا، اور اُس کئینے شہروںنئے بنیادکی رکھی، کیونکہ
الله نے اُسے نہایت ہی امیر بنا دیا تھا۔ 30 ِحزقیاہ ہی جیحوننے 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 کامیابوہ رہا۔ ایک31 بابلدن حکمرانوںکے اُسنے پاسکے وفد بھیجا تاکہ اُس الٰہی نشان
بارےکے معلوماتمیں حاصل کریں جو یہوداہ میں ہوا تھا۔ اُس وقت الله نے اُسے اکیلا چھوڑ دیا تاکہ اُس کے
دل کی حالتحقیقی جانچ لے۔

باقی32 جو کچھ ِحزقیاہ حکومتکی دورانکے 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 کتابکی میں درج ہے۔ جب33 وہ مر کر اپنے باپ دادا
سے جا ملا تو اُسے شاہی قبرستان ایککی اونچی جگہ پر دفنایا گیا۔ جب جنازہ نکلا تو یہوداہ اور یروشلم کے تمام
باشندوں نے اُس کا احترام کیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختمنسّی نشین ہوا۔

33
یہوداہ کا بادشاہ منسّی

1 منسّی 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس کی حکومت کا دورانیہ 55 سال تھا۔ 2 منسّی کا
چال ربچلن کو ناپسند تھا۔ اُس نے اُن قوموں کے قابِل گھن رسم و رواج اپنا لئے ربجنہیں اسرائیلیوںنے کے
آگے نکالسے دیا تھا۔ اونچی3 جگہوں مندروںجنکے کو اُس باپکے ِحزقیاہ نے ڈھا دیا تھا اُنہیں اُس نے نئے
سرے سے تعمیر کیا۔ اُس نے بعل دیوتاؤں کی قربان گاہیں بنوائیں اور یسیرت دیوی کے کھڑےکھمبے کئے۔ اِن
کے علاوہ وہ سورج، چاند بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کو سجدہ کر کے اُن خدمتکی کرتا تھا۔ اُس4 ربنے کے
گھر میں بھی اپنی قربان کھڑیگاہیں کیں، ربحالانکہ اِسنے مقام بارےکے میں فرمایا تھا، یروشلم” میں میرا
نام تکابد قائم رہے “گا۔ لیکن5 منسّی نے پروا نہ کی رببلـکہ کے گھر دونوںکے صحنوں میں آسمان پورےکے
لشکر کے لئے قربان گاہیں بنوائیں۔ تکیہاں6 کہ اُس نے وادٔی بن ہنوم میں اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر کے جلا
دیا۔ جادوگری، غیب دانی اور افسوں گری کرنے کے علاوہ وہ مُردوں کی روحوں سے رابطہ کرنے والوں اور
رمّالوں بھیسے مشورہ کرتا تھا۔
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غرض اُس بہتنے کچھ کیا ربجو کو ناپسند تھا اور طیشاُسے دلایا۔ دیوی7 کا بُت بنوا کر اُس نے اُسے
الله کے گھر میں کھڑا کیا، حالانکہ رب نے داؤد اور اُس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا، اِس” گھر اور اِس شہر
یروشلم میں جو مَیں نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں سے چن لیا ہے مَیں اپنا نام تکابد قائم رکھوں گا۔ 8 اگر اسرائیلی
احتیاط میرےسے اُن تمام احکام ہدایاتاور پیرویکی یں کر جو موسٰی شریعتنے میں اُنہیں دیئے تو مَیں کبھی
نہیں ہونے دوں گا کہ اسرائیلیوں کو ملـکاُس جلاوطنسے کر دیا جائے جو مَیں نے اُن باپکے دادا کو عطا
کیا “تھا۔ لیکن9 منسّی نے یہوداہ اور یروشلم باشندوںکے کو ایسے غلط کام کرنے پر اُکسایا جو اُن قوموں بھیسے
سرزد نہیں ہوئے تھے ربجنہیں ملـکنے میں داخل وقتہوتے اُن کے آگے سے تباہ کر دیا تھا۔

10 ربگو نے منسّی اور اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن اُنہوں نے پروا نہ کی۔ ربتب11 اسورینے بادشاہ کے
کمانڈروں کو یہوداہ 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 غضبکا ٹھنڈا
کرنے کوششکی کرنے لگا اور آپاپنے کو باپاپنے دادا کے خدا کے پستحضور کر دیا۔

رباور13 اُسنے التماسکی پر دےدھیان اُسکر سنی۔کی اُسے واپسیروشلم لا اُسکر اُسنے حکومتکی
بحال کر تبدی۔ منسّی جاننے لیا ربکہ ہی خدا ہے۔

اِس14 کے بعد اُس نے داؤد’ کے ‘شہر کی بیرونی فصیل سرےنئے سے بنوائی۔ یہ فصیل جیحون چشمے کے
مغرب سے شروع ہوئی اور وادٔی قدرون میں سے گزر کر مچھلی تکدروازےکے پہنچ گئی۔ اِس دیوار ربنے
کے گھر کی پوری پہاڑی بنام عوفل کا احاطہ کر لیا اور بہت بلند تھی۔ اِس کے علاوہ بادشاہ نے یہوداہ کے تمام
قلعہ بند شہروں پر فوجی افسر مقرر کئے۔ اُس15 نے اجنبی معبودوں کو ربسمیتبُت کے گھر نکالسے دیا۔ جو
قربان گاہیں اُس ربنے کے گھر پہاڑیکی 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 اور شکرگزاری
قربانیاںکی چڑھائیں۔ ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ باشندوںکے سے کہا اسرائیلربکہ کے کریں۔خدمتکیخدا
17 لوگگو اِس کے بعد بھی اونچی جگہوں پر اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے، لیکن اب سے وہ اِنہیں ربصرف
اپنے خدا پیشکو کرتے تھے۔

باقی18 جو کچھ منسّی حکومتکی دورانکے ہوا وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج وہاںہے۔
اُس کی اپنے خدا سے دعا بھی بیان کی گئی ہے اور وہ باتیں بھی غیبجو بینوں ربنے اسرائیل کے خدا کے نام
میں اُسے بتائی تھیں۔ غیب19 بینوں کتابکی میں بھی منسّی کی دعا بیان کی گئی ہے اور یہ کہ الله طرحکسنے
اُس کی وہاںسنی۔ اُس تمامکے گناہوں اور بےوفائی کا ذکر ہے، نیز اُن اونچی درجفہرستکیجگہوں جہاںہے
اُس نے الله کے تابع ہو جانے سے پہلے مندر بنا کر یسیرت دیوی کے کھمبے اور کھڑےبُت کئے تھے۔ جب20
منسّی مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے اُس محلکے میں دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختامون نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ امون
امون21 22 سال 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 ربجو کو ناپسند تھا۔ جو بُت اُس باپکے نے بنوائے تھے اُن ہی کی پوجا وہ کرتا
اور اُن ہی کو پیشقربانیاں کرتا تھا۔ لیکن23 اُس میں اور منسّی میں یہ فرق تھا کہ بیٹے نے آپاپنے ربکو کے
منے پستسا نہ کیا بلـکہ اُس کا قصور مزید سنگین ہوتا گیا۔ ایک24 دن امون کے کچھ افسروں نے اُس خلافکے
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سازش کر کے اُسے محل میں قتل کر دیا۔ لیکن25 اُمّت نے سازشتمام والوںکرنے کو مار ڈالا اور امون کی جگہ
اُس کے بیٹے یوسیاہ کو بادشاہ بنا دیا۔

34
یوسیاہ بادشاہ بُت پرستی مخالفتکی کرتا ہے

1 یوسیاہ سال8 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں رہ کر اُس حکومتکی کا دورانیہ سال31 تھا۔ 2 یوسیاہ
وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ وہ باپاپنے داؤد اچھےکے نمونے پر چلتا رہا اور اُس سے نہ دائیں، نہ بائیں
طرف ہٹا۔

3 اپنی حکومت کے آٹھویں سال میں وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کی تلاشمرضی کرنے لگا، گو اُس وقت وہ
جوان ہی تھا۔ اپنی حکومت کے ویں12 سال میں وہ اونچی جگہوں کے مندروں، یسیرت دیوی کے کھمبوں
اور تمام تراشے اور ڈھالے ہوئے بُتوں ملـکپورےکو سے دُور کرنے لگا۔ یوں تمام یروشلم اور یہوداہ اِن چیزوں
پاکسے صاف ہو گیا۔ 4 بادشاہ کے زیرِ نگرانی بعل دیوتاؤں کی قربان گاہوں کو ڈھا دیا گیا۔ بخور کی جو قربان
گاہیں اُن کے اوپر تھیں اُنہیں اُس ٹکڑےٹکڑےنے کر دیوییسیرتدیا۔ کھمبوںکے اور تراشے اور ڈھالے ہوئے
بُتوں کو زمین پر پٹخ کر اُس نے پیساُنہیں کر اُن کی قبروں پر بکھیر دیا جنہوں نے جیتے جی اُن کو پیشقربانیاں
کی تھیں۔ 5 پرستبُت یوں پجار کی ہڈیوں کو اُن کی اپنی قربان گاہوں پر جلایا گیا۔ اِس طرح سے یوسیاہ نے یروشلم
اور یہوداہ پاککو صاف کر دیا۔ 6-7 یہ اُس نے نہ صرف یہوداہ بلـکہ منسّی، افرائیم، شمعون اور تکنفتالی کے
شہروں میں ارد گرد سمیتکھنڈراتکے بھی کیا۔ اُس قرباننے گاہوں کو گرا دیوییسیرتکر 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
اپنی8 حکومت کے سالویں18 میں یوسیاہ نے سافن بن اصلیاہ، یروشلم پر مقرر افسر معسیاہ اور بادشاہ کے

یوآخخاصمشیرِ بن یوآخز ربکو اپنے خدا کے گھر پاسکے بھیجا تاکہ اُس مرمتکی کروائیں۔ ملـکوقتاُس
رباور کے گھر صافپاککو کرنے کی جاریمہم تھی۔ 9 اماِم اعظم ِخلقیاہ پاسکے جا کر اُنہوں نے اُسے وہ
پیسے دیئے جو لاوی کے دربانوں ربنے کے گھر میں جمع کئے تھے۔ یہ ہدیئے منسّی اور افرائیم کے باشندوں،
اسرائیل کے تمام بچے ہوئے لوگوں اور یہوداہ، بن یمین اور یروشلم کے ہنے ر والوں طرفکی 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 اُجرتکی ادا کی ربجو کے گھر مرمتکی 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 ضرورتکی تھی، کیونکہ یہوداہ بادشاہوںکے نے اُن پر دھیان نہیں
دیا تھا، لہٰذا وہ گل گئے تھے۔ 12 اِن آدمیوں وفادارینے خدمتسے سرانجام دی۔ لاویچار اِن کی نگرانی کرتے
تھے یحتمیںجن اور مِراریعبدیاہ خاندانکے تھےکے جبکہ یاہ زکر اور قِہاتمسُلّام خاندانکے تھے۔کے جتنے
لاوی ساز بجانے میں ماہر تھے 13 وہ مزدوروں اور تمام کاریدیگر گروں پر مقرر تھے۔ کچھ اَور لاوی منشی، نگران
اور دربان تھے۔
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رب کے گھر شریعتمیں کتابکی مل جاتی ہے
پیسےوہجب14 باہر لائے گئے ربجو کے میںگھر جمع تھےہوئے تو ِخلقیاہ شریعتکو کی کتابوہ ملی جو

رب نے موسٰی معرفتکی دی تھی۔ 15 اُسے میرمنشی سافن دےکو کر اُس نے کہا، ربمجھے” کے گھر میں
شریعت کتابکی ملی “ہے۔ کتابسافنتب16 کو لے کر بادشاہ پاسکے گیا اور اُسے اطلاع دی، بھیجو” ذمہ
آپداری کے ملازموں دیکو گئی اُنہیں وہ اچھی طرح پورا کر رہے ہیں۔ اُنہوں17 ربنے کے گھر میں جمع
شدہ پیسے مرمت پر مقرر ٹھیکے داروں اور باقی کام کرنے والوں دےکو دیئے “ہیں۔ 18 پھر سافن نے بادشاہ
کو بتایا، ِخلقیاہ” دیکتابایکمجھےنے کتاب“ہے۔ کھولکو 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 سافن،
بنعبدون سافنمیرمنشیمیکاہ، اور خادمخاصاپنے عسایاہ بُلاکو اُنہیںکر حکم دیا، جا”21 میریکر اسرائیلاور
اور یہوداہ کے بچے ہوئے افراد کی ربخاطر سے اِس کتاب میں درج باتوں بارےکے میں یافت در ربکریں۔
کا غضبجو ہم پر نازل ہونے والا ہے وہ نہایت سخت ہے، باپہمارےکیونکہ دادا نہ رب کے فرمان کے تابع
رہے، نہ ہدایاتاُن مطابقکے گزاریزندگی ہے کتابجو میں درج کی گئی “ہیں۔

22 چنانچہ ِخلقیاہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے چند آدمیوں کے ساتھ خُلدہ نبیہ کو ملنے گیا۔ خُلدہ کا شوہر سلّوم بن
توقہت بن ربخسرہ کے گھر کپڑےکے سنبھالتا تھا۔ وہ یروشلم کے نئے علاقے میں ہتے ر تھے۔ 23-24 خُلدہ نے
جواباُنہیں دیا،

اسرائیلرب” کا خدا فرماتا ہے جسکہ آدمی نے تمہیں بھیجا ہے اُسے بتا دینا، رب’ فرماتا ہے کہ مَیں اِس
شہر اور اِس باشندوںکے پر آفت نازل کروں گا۔ وہ تمام لعنتیں پوری ہو جائیں گی جو بادشاہ کے پڑھیحضور گئی
کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ 25 میریکیونکہ قوم نے ترکمجھے کر کے دیگر معبودوں کو پیشقربانیاں کی ہیں
اور اپنے ہاتھوں سے بُت بنا کر طیشمجھے دلایا ہے۔ غضبمیرا اِس مقام پر نازل ہو جائے گا اور کبھی ختم نہیں
ہو ‘گا۔ لیکن26 یہوداہ کے بادشاہ پاسکے جسجائیں آپنے ربکو یافتسے در کرنے کے لئے بھیجا ہے
اور اُسے بتا دیں ربکہ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میری’ باتیں سن کر 27 تیرا دل نرم ہو گیا جبہے۔ تجھے پتا
چلا مَیںکہ اِسنے مقام اور اِس باشندوںکے باتخلافکے کی ہے تو تُو نے آپاپنے کو الله کے منے پستسا
کر دیا۔ تُو انکساریبڑینے سے رنجیدہ ہو کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے میرےاور پھوٹپھوٹحضور کر یا۔ ربرو
فرماتا ہے کہ یہ دیکھ کر مَیں تیرینے سنی ہے۔ جب28 میرےتُو کہنے پر مر کر باپاپنے دادا سے جا ملے گا تو
سلامتی دفنسے ہو گا۔ آفتجو مَیں شہر اور اُس باشندوںکے پر نازل کروں گا وہ تُو خود نہیں دیکھے “۔‘گا
افسر بادشاہ واپسپاسکے گئے اور اُسے خُلدہ جوابکا سنا دیا۔
ربیوسیاہ سے عہد باندھتا ہے

تب29 بادشاہ یہوداہ اور یروشلم تمامکے بزرگوں کو بُلا کر کےرب30 میںگھر لوگسبگیا۔ چھوٹے سے لے
تکبڑےکر اُس ساتھکے گئے یعنی یہوداہ کے آدمی، یروشلم کے باشندے، امام اور لاوی۔ وہاں پہنچ جماعتکر
کے منے سا عہد کی اُس کتابپوری تلاوتکی کی گئی ربجو کے گھر میں ملی تھی۔
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31 پھر بادشاہ نے اپنے ستون کھڑےپاسکے ہو ربکر کے حضور عہد باندھا اور وعدہ کیا، ربہم” کی
پیروی یں کر گے، پورےہم دل و جان سے اُس کے احکام پوریہدایاتاور کر کے کتاباِس میں درج عہد کی
باتیں قائم رکھیں “گے۔ 32 یوسیاہ نے مطالبہ کیا کہ یروشلم اور یہوداہ باشندےتمامکے عہد شریکمیں ہو جائیں۔
وقتاُس سے یروشلم باشندےکے باپاپنے دادا کے خدا کے عہد ساتھکے لپٹے رہے۔

33 یوسیاہ نے اسرائیل ملـکپورےکے سے تمام گھنونے بُتوں کو دُور کر دیا۔ اسرائیل کے تمام باشندوں کو
اُس نے تاکید کی، رب” 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 ربنے کی تعظیم میں فسح کی عید منائی۔ پہلے مہینے کے ویں14 دن فسح کا لیلا ذبح کیا گیا۔
2 بادشاہ نے اماموں کو کام پر لگا کر اُن کی حوصلہ افزائی کی کہ ربوہ کے گھر میں اپنی خدمت اچھی طرح
انجام دیں۔ یوں3 لاو کو تمام اسرائیلیوں شریعتکو کی تعلیم دینے کی دیداریذمہ گئی تھی، اور ساتھ ساتھ اُنہیں
رب خدمتکی کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔ اُن سے یوسیاہ نے مُقّدس”کہا، صندوق کو اُس عمارت میں رکھیں جو اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے بیٹے سلیمان نے تعمیر کیا۔ اُسے
اپنے کندھوں پر اُٹھا کر اِدھر اُدھر لے جانے ضرورتکی نہیں ہے بلـکہ اب سے اپنا ربوقت اپنے خدا اور اُس
کی قوم اسرائیل صرفمیںخدمتکی کریں۔ 4 اُن خاندانی گروہوں خدمتمطابقکے کے لئے تیار رہیں جن کی
ترتیب داؤد بادشاہ اور اُس کے بیٹے سلیمان لـکھنے کر مقرر کی تھی۔ 5 پھر مقدِس میں اُس کھڑےجگہ جائیںہو
آپجو کے خاندانی گروہ کے لئے مقرر ہے اور اُن خاندانوں کی مدد کریں جو قربانیاں چڑھانے کے لئے آتے ہیں
اور خدمتکیجن کیکرنے آپداریذمہ دیکو ہے۔گئی 6 آپاپنے خدمتکو کے لئے کریںمخصوص اور
فسح کے لیلے ذبح کر کے اپنے ہم وطنوں کے لئے اِس طرح تیار ربطرحجسکریں نے موسٰی معرفتکی حکم
دیا “تھا۔

عید7 میںخوشیکی یوسیاہ عیدنے منانے والوں کو ملـکیتاپنی میں یوں30,000سے بھیڑبکر بچےکے دیئے۔
یہ جانور فسح کی قربانی کے طور پر چڑھائے گئے جبکہ بادشاہ کی طرف سے 3,000 بَیل دیگر قربانیوں کے لئے
استعمال ہوئے۔ اِس8 کے علاوہ بادشاہ کے افسروں نے بھی اپنی خوشی سے قوم، اماموں اور یوں لاو کو جانور
دیئے۔ الله کے گھر سبکے سے اعلٰی افسروں ِخلقیاہ، یاہ زکر اور یحی ایل نے دیگر اماموں کو فسح کی قربانی کے
لئے 2,600 یوں بھیڑبکر کے بچے دیئے، نیز 300 بَیل۔ اِسی9 طرح یوں لاو کے راہنماؤں نے دیگر یوں لاو کو فسح
کی قربانی کے لئے 5,000 یوں بھیڑبکر کے بچے دیئے، نیز 500 بَیل۔ اُن میں سے تین بھائی بنام کوننیاہ، سمعیاہ اور
نتنی ایل تھے دوسروںجبکہ نامکے یعیحسبیاہ، ایل اور یوزبد تھے۔ خدمتایکہرجب10 کے لئے تیار تھا تو امام
اپنی اپنی جگہ پر اور لاوی اپنے اپنے گروہوں کے کھڑےمطابق ہو طرحجسگئے بادشاہ ہدایتنے دی تھی۔
یوں11 لاو فسحنے لیلوںکے کو ذبح کر کے اُن کی کھالیں اُتاریں جبکہ اماموں یوںنے لاو جانوروںسے کا خون
قربانکرلے گاہ پر چھڑکا۔ بھسمکچھجو12 قربانیوںوالیہونے کے لئے مقرر تھا اُسے قوم خاندانوںمختلفکے کے
لئے طرفایک رکھ دیا گیا تاکہ وہ اُسے بعد ربمیں کو قربانی کے طور پیشپر کر طرحجسسکیں، موسٰی کی
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میںشریعت لـکھا بَیلوںہے۔ بھیساتھکے ایسا ہی کیا گیا۔ فسح13 لیلوںکے ہدایاتکو آگمطابقکے پر بھونا گیا
جبکہ گوشتباقی مختلفکو قسم کی دیگوں میں اُبالا گیا۔ جوں پکگوشتہی گیا تو یوں لاو نے جلدیاُسے سے
حاضرین میں تقسیم کیا۔ اِس14 کے بعد اُنہوں نے اپنے اور اماموں کے لئے فسح کے لیلے تیار کئے، کیونکہ ہارون
کی اولاد یعنی امام بھسم ہونے والی قربانیوں اور چربی کو چڑھانے مصروفتکراتمیں رہے۔

عید15 آسفدورانپورےکے خاندانکے اپنیگلوکارکے اپنی جگہ داؤد،طرحجسرہے،کھڑےپر آسف،
ہیمان اور بادشاہ کے غیب بین یدوتون نے ہدایت دی تھی۔ دربان بھی رب کے گھر کے دروازوں پر مسلسل
اُنہیںرہے۔کھڑے اپنی جگہوں کو بھیضرورتکیچھوڑنے 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 فسحنے کی عید اور بےخمیری روٹی کی ایکعید ہفتے دورانکے منائی۔
فسح18 کی عید اسرائیل میں سموایل نبی کے زمانے سے لے کر اُس وقت تک اِس طرح نہیں منائی گئی تھی۔
اسرائیل کے کسی بھی بادشاہ نے اُسے یوں نہیں منایا تھا جس طرح یوسیاہ نے اُسے اُس وقت اماموں، یوں، لاو
یروشلم اور تمام یہوداہ اور اسرائیل سے آئے ہوئے لوگوں ملساتھکے کر منائی۔ 19 یوسیاہ بادشاہ حکومتکی کے
سالویں18 میں پہلی ربدفعہ 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 پاسکے بھیج کر اُسے اطلاع دی،

اے” یہوداہ کے بادشاہ، آپمیرا سے کیا واسطہ؟ وقتاِس آپمَیں پر حملہ کرنے کے لئے نہیں نکلا بلـکہ اُس
شاہی خاندان جسپر 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 کی بات نہ مانی گو الله نے اُسے اُس کی
معرفت آگاہ کیا تھا۔ چنانچہ بھیسوہ بدل کر فرعون سے لڑنے کے لئے مجِّدو کے میدان میں پہنچا۔ جب23 لڑائی
چھڑ گئی تو یوسیاہ تیروں سے زخمی ہوا، اور اُس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، مجھے” یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ
مَیں سخت زخمی ہو گیا “ہوں۔ 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 اپنے باپ دادا کے خاندانی قبرستان میں دفن کیا گیا۔
پورے یہوداہ اور یروشلم نے اُس کا ماتم کیا۔

25 یرمیاہ نے یوسیاہ کی یاد میں گیتماتمی لـکھے، اور گیتتکآج گانے والے مرد و خواتین یوسیاہ کی یاد
میں گیتماتمی گاتے ہیں، یہ پکا دستور بن گیا ہے۔ گیتیہ نوحہ’ ‘کتابکی میں درج ہیں۔

باقی26-27 جو کچھ شروع سے لے کر تکآخر یوسیاہ حکومتکی دورانکے ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ و ‘اسرائیل
کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اُس نیککے کاموں کا ذکر ہے اور یہ کہ اُس شریعتطرحکسنے کے
احکام پر عمل کیا۔
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36
یہوداہ کا بادشاہ یہوآخز

اُمّت1 نے یوسیاہ کے بیٹے یہوآخز باپکو تختکے پر بٹھا دیا۔ 2 کیسال23یہوآخز میںعمر بادشاہ بنا، اور یروشلم
میں اُس حکومتکی کا دورانیہ تین ماہ تھا۔ 3 پھر مصر کے بادشاہ نے تختاُسے سے اُتار دیا، اور ملـِک یہوداہ کو
ً تقریبا 3,400 کلو گرام چاندی اور 34 کلو گرام سونا خراج کے طور پر ادا کرنا پڑا۔ مصر4 کے بادشاہ نے یہوآخز
سگےکے 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 سال25یہو کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں رہ کر حکومتتکسال11وہ کرتا رہا۔ اُس کا چال

ربچلن اُس کے خدا کو ناپسند تھا۔ ایک6 دن بابل کے نبوکدنضر نے یہوداہ پر حملہ کیا اور یقیم یہو کو پیتل کی
زنجـیروں میں جکڑ بابلکر لے گیا۔ ربنبوکدنضر7 کے گھر کی کئی قیمتی چیزیں بھی چھین کر اپنے ساتھ بابل لے
گیا اور وہاں اپنے مندر میں رکھ دیں۔

باقی8 جو کچھ یقیم یہو حکومتکی دورانکے ہوا 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 سال18یہو کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس حکومتکی کا دورانیہ تین ماہ دندساور تھا۔

اُس ربچلنچالکا ناپسندکو تھا۔ بہار10 موسمکے میں نبوکدنضر بادشاہ نے حکم دیا کہ اُسے گرفتار کر بابلکے
لے جایا جائے۔ ساتھ ساتھ فوجیوں ربنے کے گھر کی قیمتی چیزیں بھی چھین کر بابل پہنچائیں۔ یاکین یہو کی
جگہ نبوکدنضر نے یاکین یہو کے چچا ِصدقیاہ کو یہوداہ اور یروشلم کا بادشاہ بنا دیا۔

ِصدقیاہ بادشاہ اور یروشلم کی تباہی
سال21ِصدقیاہ11 کی عمر نشینتختمیں ہوا، اور یروشلم میں اُس حکومتکی کا تھا۔سال11دورانیہ اُس12

کا چال ربچلن اُس کے خدا کو ناپسند جبتھا۔ یرمیاہ نبی نے رباُسے طرفکی سے آگاہ کیا تو اُس نے اپنے
آپ کو نبی کے منے پستسا نہ کیا۔ ِصدقیاہ13 کو الله قَسمکی کھا نبوکدنضرکر بادشاہ کا وفادار ہنے ر کا وعدہ کرنا
پڑا۔ توبھی وہ کچھ دیر سرکشبعدکے ہو گیا۔ وہ اَڑ گیا، اور اُس کا دل سختاِتنا ہو گیا کہ اسرائیلربوہ کے خدا
طرفکی دوبارہ رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔

لیکن14 یہوداہ کے راہنماؤں، اماموں اور قوم کی بےوفائی بھی بڑھتی پڑوسیگئی۔ قوموں کے گھنونے رسم و
رواج اپنا کر اُنہوں ربنے کے گھر ناپاککو کر دیا، گو اُس نے یروشلم میں یہ عمارت اپنے لئے مخصوص کی
تھی۔

15 بار بار رب اُن باپکے دادا کا خدا اپنے پیغمبروں کو اُن پاسکے بھیج کر اُنہیں سمجھاتا رہا، کیونکہ اُسے
اپنی قوم اور سکونت گاہ پر ترس آتا تھا۔ لیکن16 لوگوں نے الله کے پیغمبروں کا مذاق اُڑایا، اُن کے پیغام حقیر
جانے اور نبیوں کو لعن طعن کی۔ آخرکار رب غضبکا اُن پر نازل ہوا، اور بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ 17 اُس
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بابلنے کے بادشاہ نبوکدنضر کو اُن خلافکے بھیجا تو دشمن یہوداہ جوانوںکے کو تلوار قتلسے کرنے کے لئے
مقدِس میں بھیسےگھسنے نہ کسیجھجکے۔ پر بھی رحم نہ کیا گیا، مردجوانخواہ یا جوان خاتون، بزرگخواہ یا
عمر رسیدہ ربہو۔ سبنے نبوکدنضرکو کے حوالے کر دیا۔ نبوکدنضر18 نے الله کے گھر کی تمام چیزیں چھین
لیں، خواہ وہ بڑی تھیں یا چھوٹی۔ ربوہ کے گھر، بادشاہ اور اُس کے اعلٰی افسروں کے تمام خزانے بھی بابل لے
گیا۔ فوجیوں19 ربنے کے گھر اور تمام محلوں کو جلا کر یروشلم کی فصیل کو گرا دیا۔ جتنی بھی قیمتی چیزیں
رہ گئی تھیں وہ تباہ ہوئیں۔ 20 اور جو تلوار سے بچ گئے تھے اُنہیں بابل کا بادشاہ قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔
وہاں اُنہیں اُس کی اور اُس کی اولاد خدمتکی کرنی پڑی۔ اُن کی حالتیہ جاریتکوقتاُس تکجبرہی
فارسی قوم سلطنتکی شروع نہ ہوئی۔

یوں21 وہ کچھ پورا جسہوا پیشکی ربگوئی نے یرمیاہ نبی کی معرفت کی تھی، کیونکہ زمین کو آخرکار
سبت کا وہ آرام مل گیا جو بادشاہوں نے اُسے نہیں دیا طرحجستھا۔ نبی نے کہا تھا، اب زمین 70 تکسال
تباہ اور ویران رہی۔

جلاوطنی واپسیسے
فارس22 کچھوہنےربمیںسالپہلےکےحکومتکیخورسبادشاہکے پورا ہونے گوئیپیشکیجسدیا

اُس نے یرمیاہ معرفتکی کی تھی۔ اُس خورسنے ذیلکو کا اعلان کرنے تحریککی دی۔ یہ اعلان زبانی اور
تحریری طور پر پوری بادشاہی میں کیا گیا۔

فارس”23 کا بادشاہ خورس فرماتا ربہے، آسمان کے خدا نے دنیا کے میرےممالـکتمام حوالے کر دیئے
ہیں۔ اُس نے مجھے یہوداہ کے شہر یروشلم میں اُس کے لئے گھر بنانے کی ذمہ داری دی آپہے۔ میں سے جتنے
اُس کی قوم کے ہیں یروشلم کے لئے روانہ ہو آپربجائیں۔ کا آپخدا ساتھکے “ہو۔
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عزرا
جلاوطنی واپسیسے

فارس1 کے حکومتکیخورسبادشاہ پہلےکے ربمیںسال نے وہ کچھ پورا ہونے پیشکیجسدیا گوئی
اُس نے یرمیاہ معرفتکی کی تھی۔ اُس خورسنے ذیلکو کا اعلان کرنے تحریککی دی۔ یہ اعلان زبانی اور
تحریری طور پر پوری بادشاہی میں کیا گیا۔

2 فارس” کا بادشاہ خورس فرماتا ربہے، آسمان کے خدا نے دنیا کے تمام ممالـک میرے حوالے کر دیئے
ہیں۔ اُس مجھےنے یہوداہ کے شہر یروشلم میں اُس کے لئے گھر بنانے کی دیداریذمہ ہے۔ میںآپ3 سے جتنے
اُس کی قوم کے ہیں یروشلم کے لئے روانہ ہو جائیں تاکہ اسرائیلربوہاں کے خدا کے لئے گھر بنائیں، اُس خدا
کے لئے جو یروشلم میں سکونت کرتا آپہے۔ کا آپخدا کے ساتھ ہو۔ جہاں4 بھی اسرائیلی قوم کے بچے ہوئے
لوگ ہتے ر ہیں، وہاں اُن کے پڑوسیوں فرضکا ہے کہ وہ چاندیسونے اور مال مویشی سے اُن کی مدد کریں۔
اِس کے علاوہ وہ اپنی خوشی سے یروشلم میں الله کے گھر کے لئے ہدیئے بھی “دیں۔

کچھتب5 اسرائیلی روانہ ہو کر یروشلم ربمیں کے گھر کو تعمیر کرنے یاںکی تیار کرنے لـگے۔ اُن میں یہوداہ
اور بن یمین خاندانیکے سرپرست، امام تھےشامللاویاور یعنی لوگوںجتنے کو الله تھی۔دیتحریکنے 6 اُن کے
تمام پڑوسیوں نے اُنہیں سونا چاندی اور مال دےمویشی کر اُن کی مدد کی۔ اِس کے علاوہ اُنہوں نے اپنی خوشی
رببھیسے کے گھر کے لئے ہدیئے دیئے۔

خورس7 بادشاہ نے وہ واپسچیزیں کر دیں جو نبوکدنضر نے یروشلم ربمیں کے گھر لُوٹسے کر اپنے دیوتا
کے مندر میں دیرکھ تھیں۔ اُنہیں8 نکال فارسکر کے بادشاہ مِترداتنے خزانچی کے حوالے کر جسدیا نے
گنکچھسب کر یہوداہ شیسبزرگکے بضر دیا۔دےکو 9 فہرستجو اُس لـکھینے اُس میں ذیل کی :تھیںچیزیں
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۔
سونے11 چاندیاور کی چیزیں5,400کُل بضرشیستھیں۔ کچھسبیہ اپنے ساتھ لے جلاوطنوںوہجبگیا

ساتھکے بابل سے یروشلم کے لئے روانہ ہوا۔
2

واپس آئے ہوئے اسرائیلیوں فہرستکی
ذیل1 میں یہوداہ کے اُن لوگوں کی فہرست ہے جو جلاوطنی واپسسے آئے۔ بابل کا بادشاہ نبوکدنضر اُنہیں

قید کر بابلکے لے گیا تھا، ابلیکن وہ یروشلم اور یہوداہ کے اُن شہروں میں پھر جا بسے جہاں اُن خاندانکے پہلے
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ہتے ر تھے۔ 2 اُن کے راہنما ُبابل، زر یشوع، نحمیاہ، سرایاہ، رعلایاہ، مردکی، بِلشان، مِسفار، بِگوَئی، رحوم اور بعنہ
تھے۔ ذیل فہرستکی واپسمیں آئے ہوئے خاندانوں کے مرد بیان کئے گئے ہیں۔

پرعوس3 کا :خاندان 2,172،
4 سفطیاہ کا :خاندان 372،
ارخ5 کا :خاندان 775،
موآبپخت6 کا خاندان یعنی یشوع یوآباور 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،
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37 اِمّیر کا :خاندان 1,052،
38 فشحور کا :خاندان 1,247،
39 حارِم کا :خاندان ۔1,017
ذیل40 لاویکے جلاوطنی واپسسے آئے۔ یشوع اور قدمی ایل کا خاندان یعنی یاہ ہوداو کی :اولاد 74،
41 آسف:گلوکار خاندانکے کے 128 آدمی،
رب42 کے گھر :دربانکے سلّوم، اطیر، طلمون، عّقوب، خطیطا اور سوبی خاندانوںکے کے 139 آدمی۔
رب43 کے گھر گاروںخدمتکے کے درِج ذیل خاندان جلاوطنی واپسسے آئے۔
ضیحا، حسوفا، طبّعوت، 44 قروس، سیعہا، فدون، 45 لِبانہ، حجابہ، عّقوب، 46 حجاب، شلمی، حنان، 47 ِجّدیل،

جحر، یایاہ، ر 48 رضین، نقودا، جزّام، 49 عُّزا، فاسح، بسی، 50 اسنہ، معونیم، نفوسیم، 51 بقبوق، حقوفا، حرحور،
52 بضلوت، محیدا، حرشا، 53 برقوس، سیسرا، تامح، نضیاح54 اور خطیفا۔

سلیمان55 خادموںکے کے درِج ذیل خاندان جلاوطنی واپسسے آئے۔
سوطی، سوفرت، فرودا، 56 یعلہ، درقون، ِجّدیل، 57 سفطیاہ، فوکرتخّطیل، ضبائم اور امی۔
رب58 کے گھر خدمتکے گاروں اور سلیمان کے خادموں کے خاندانوں میں واپسسے آئے ہوئے مردوں

کی تعداد 392 تھی۔
واپس59-60 آئے خاندانوںہوئے دِلایاہ، طوبیاہ اور نقودا 652کے ثابتمرد نہ کر سکے اسرائیلکہ کی اولاد

ہیں، گو وہ تل ملح، تل حرشا، کروب، ادون اور اِمّیر کے ہنے ر والے تھے۔
اورہقوضحبایاہ،61-62 برزلی خاندانوںکے واپسبھیامامکچھکے خدمتمیںگھرکےرباُنہیںلیکنآئے،

کرنے اجازتکی نہ ملی۔ کیونکہ گو اُنہوں نسبنے ناموں میں اپنے نام تلاش کئے اُن کا کہیں ذکر نہ ملا، اِس
لئے ناپاکاُنہیں قرار دیا گیا۔ برزلی) خاندانکے بانیکے نے برزلی ِجلعادی کی بیٹی شادیسے 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
شریکمیںکھانے نہ ہوں اماموںجو کے لئے مقرر دوبارہجبہے۔ اماِم اعظم مقرر کیا جائے تو وہی اُوریم اور
ُمیم ت نامی قرعہ ڈال کر معاملہ حل کرے۔

64 اسرائیلی42,360کُل لوٹوطناپنے آئے، 65 نیز اُن 7,337کے غلام اور لونڈیاں 200اور میںجنگلوکار
مرد و خواتین شامل تھے۔

اسرائیلیوں66 پاسکے 736 گھوڑے، 245 خچر، اونٹ67435 اور 6,720 گدھے تھے۔
وہجب68 یروشلم ربمیں کے گھر پاسکے پہنچے تو کچھ خاندانی سرپرستوں اپنینے خوشی سے ہدیئے دیئے

تاکہ الله کا گھر سرےنئے اُسسے جگہ تعمیر کیا جا پہلےجہاںسکے تھا۔ 69 ایکہر نے دےاُتنا دیا دےجتنا
سکا۔ اُس وقت سونے کے کُل 61,000 ِسکے، چاندی کے 2,800 کلو گرام اور اماموں کے لباس100 جمع
ہوئے۔

امام،70 لاوی، ربگلوکار، گھرکے دربانکے خدمتاور گار، اور عوام لوگکچھکے اپنی اپنی آبائی آبادیوں
میں دوبارہ جا بسے۔ یوں تمام اسرائیلی دوبارہ اپنے اپنے شہروں میں ہنے ر لـگے۔

3
نئی قربان گاہ پر قربانیاں
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ساتویں1 مہینے کی ابتدا پوریمیں 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 پیشقربانیاں کی جا سکیں۔ چنانچہ یشوع بن یو صدق اور ُبابل زر بن
سیالتی ایل کام لـگمیں گئے۔ یشوع کے امام بھائیوں اور ُبابل زر کے بھائیوں نے اُن کی مدد کی۔ 3 گو ملـکوہ
میں ہنے ر والی دیگر قوموں سہمےسے تھےہوئے تاہم اُنہوں قرباننے گاہ اُسکو کی پرانی بنیاد پر تعمیر کیا اور صبح
شام اُس ربپر بھسمکو ہونے والی پیشقربانیاں لـگے۔کرنے یوں4 جھونپڑ کی اُنہوںعید شریعتنے ہدایتکی
مطابقکے منائی۔ اُس ہفتے کے ہر دن اُنہوں نے بھسم ہونے والی اُتنی قربانیاں چڑھائیں ضروریجتنی تھیں۔

وقتاُس5 امامسے بھسم ہونے والی تمام قربانیاںدرکار باقاعدگی پیشسے کرنے لـگے، نیز نئے چاند عیدوںکی
رباور کی مخصوصباقی مُقّدسو عیدوں کی قربانیاں۔ قوم اپنی خوشی رببھیسے پیشقربانیاںکو کرتی تھی۔
بنیادکیگھرکےربگو6 ابھی نہیںڈالی توبھیتھیگئی اسرائیلی ساتویں مہینے دنپہلےکے بھسمکوربسے ہونے
والی پیشقربانیاں کرنے لـگے۔ 7 پھر اُنہوں راجوںنے گروںکاریاور دےپیسےکو کر کام پر لگایا اور صور اور
صیدا کے باشندوں سے دیودار کی لـکڑی 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 کا تیل
دے فارسدیا۔ کے خورسبادشاہ اُنہیںنے یہ کروانے اجازتکی دی تھی۔

رب کے گھر کی تعمیرِ نو
8 جلاوطنی واپسسے آنے دوسرےکے سال دوسرےکے مہینے میں رب 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 شریکاسرائیلی ہوئے۔ تعمیری کام کی نگرانی اُن یوں لاو کے ذمے لگا دی گئی جن کی عمر 20
سال یا اِس سے زائد تھی۔

ذیل9 مللوگکے ربکر کا گھر بنانے والوں کی نگرانی :تھےکرتے یشوع اپنے بیٹوں اور بھائیوں سمیت، قدمی
ایل اور اُس کے بیٹے جو یاہ ہوداو کی اولاد تھے اور حنداد خاندانکے کے لاوی۔

رب10 کے گھر کی بنیاد رکھتے وقت امام اپنے مُقّدس لباس پہنے ہوئے کھڑےساتھ ہو گئے اور تُرم بجانے
آسفلـگے۔ خاندانکے لاویکے ساتھ ساتھ جھانجھ بجانے رباور ستائشکی کرنے سبلـگے۔ اسرائیلکچھ
کے بادشاہ داؤد ہدایاتکی مطابقکے ہوا۔ 11 وہ حمد و ثنا گیتکے ربسے تعریفکی کرنے لـگے، وہ” بھلا
ہے، اور اسرائیل پر اُس ابدیشفقتکی حاضرینجب“!ہے نے دیکھا ربکہ کے گھر کی بنیاد رکھی جا رہی
ہے ربسبتو خوشیکی میں نعرےزوردار لگانے لـگے۔

بہتلیکن12 سے لاویامام، اور سرپرستخاندانی تھےحاضر جنہوں ربنے کا پہلا گھر دیکھا ہوا جبتھا۔
اُن کے دیکھتے ربدیکھتے کے نئے گھر کی بنیاد رکھی گئی تو وہ بلند آواز سے رونے لـگے جبکہ سارےبہتباقی
لوگ 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



عزرا 4:1 605 عزرا 4:16
1 یہوداہ اور بن یمین کے دشمنوں کو پتا چلا کہ وطن واپسمیں آئے ہوئے اسرائیلی رب اسرائیل کے خدا کے

لئے گھر تعمیر کر ہیں۔رہے ُبابل2 زر اور سرپرستوںخاندانی پاسکے آ اُنہوںکر درخواستنے آپبھیہم”کی،
ملساتھکے کوگھرکےربکر تعمیر کرنا ہتے ہیں۔چا اسورسےجبکیونکہ بادشاہکے اسرحدون یہاںہمیںنے
لا کر بسایا ہے اُس وقت سے آپہم کے خدا طالبکے رہے اور اُسے پیشقربانیاں کرتے آئے “ہیں۔ لیکن3
ُبابل، زر یشوع اور اسرائیل کے باقی خاندانی سرپرستوں نے انکار کیا، نہیں،” اِس میں آپ ہمارےکا ساتھ کوئی
واسطہ نہیں۔ اکیلےہم اسرائیلربہی کے خدا کے لئے بنائیںگھر فارسطرحجسگے، کے خورسبادشاہ نے
ہمیں حکم دیا “ہے۔

4 یہ سن ملـککر کی دوسری قومیں یہوداہ کے لوگوں کی حوصلہ شکنی اور اُنہیں ڈرانے کوششکی کرنے
لـگیں تاکہ عمارتوہ بنانے سے باز آئیں۔ تکیہاں5 کہ فارسوہ کے خورسبادشاہ مشیروںکچھکے رشوتکو
دے کر کام روکنے کامیابمیں ہو گئے۔ ربیوں کے گھر کی خورستعمیر بادشاہ کے حکومتدورِ سے لے کر
دارا بادشاہ تکحکومتکی رُکی رہی۔

6 بعد میں اخسویرسجب بادشاہ کی حکومت شروع ہوئی تو اسرائیل کے دشمنوں نے یہوداہ اور یروشلم کے
باشندوں پر الزام لگا کر لـکھا۔خطشکایتی

7 پھر ارتخشستا بادشاہ کے میںحکومتدورِ اُسے یہوداہ دشمنوںکے طرفکی سے خطشکایتی بھیجا گیا۔ خط
خاصپیچھےکے کر مِترداتبِشلام، 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 جس میں اُنہوں نے
یروشلم الزاماتپر لگائے۔ پتے میں لـکھا تھا،

:از9 رحوم میرمنشیاورگورنر شمسی، نیز اُن قاضی،خدمتہمکے سفیر اور طرپل، ِسپّر، بابلارک، سوسناور
یعنی عیلام مرد،کے 10 نیز باقی تمام کوجنقومیں عظیم اور عزیز بادشاہ اشور پالبنی نے اُٹھا کر سامریہ اور یائے در
فرات کے باقی ماندہ مغربی علاقے میں بسا دیا تھا۔

میںخط11 لـکھا شہنشاہ”تھا، ارتخشستا کے نام،
آپ:از کے خادم جو یائے فراتدر مغربکے میں ہتے ر ہیں۔
12 شہنشاہ کو علم ہو کہ آپیہودیجو کے حضور پاسہمارےسے یروشلم پہنچے ہیں وہ اِس وقت اُس باغی

اور شریر شہر کو سرےنئے سے تعمیر کر رہے ہیں۔ وہ فصیل کو بحال کر کے بنیادوں مرمتکی کر رہے ہیں۔
13 شہنشاہ کو علم ہو کہ اگر شہر سرےنئے سے تعمیر ہو جائے اور اُس کی فصیل تکتکمیل پہنچے تو لوگیہ
ٹیکس، خراج اور محصول ادا کرنے سے انکار کر دیں تبگے۔ بادشاہ کو نقصان پہنچے گا۔ ہم14 نمکتو حرام
نہیں ہیں، نہ شہنشاہ برداشتتوہینکی کر ہیں۔سکتے اِس لئے گزارشہم ہیںکرتے 15 آپکہ باپاپنے دادا کی
تاریخی دستاویزات سے یروشلم بارےکے معلوماتمیں حاصل کریں، کیونکہ اُن میں باتاِس کی تصدیق ملے گی
کہ یہ شہر ماضی سرکشمیں حقیقترہا۔ میں شہر اِسیکو لئے تباہ کیا گیا کہ وہ بادشاہوں اور صوبوں تنگکو
کرتا رہا اور قدیم زمانے بغاوتہیسے کا منبع رہا ہے۔ ہمغرض16 شہنشاہ اطلاعکو دیتے ہیں کہ اگر یروشلم
کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اُس کی فصیل تکتکمیل پہنچے تو یائے فراتدر کے مغربی علاقے پر آپ کا قابو
جاتا رہے “گا۔
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17 شہنشاہ جوابنے میں مَیں”لـکھا، رحومخطیہ میرمنشیشمسیگورنر، اور سامریہ اور یائے فراتدر مغربکے میں ہنے ر والے اُن ہمکے

افسروںخدمت کو لـکھ رہا ہوں۔
آپ کو !سلام آپ18 کے خط کا ترجمہ میری موجودگی میں ہوا ہے اور اُسے میرے منے سا پڑھا گیا ہے۔

میرے19 حکم پر یروشلم بارےکے میں معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ واقعی یہ شہر قدیم زمانے
سے بادشاہوں کی مخالفت کر سرکشیکے اور بغاوت کا منبع رہا ہے۔ 20 نیز، یروشلم طاقت ور بادشاہوں کا دار
الحکومت رہا ہے۔ اُن کی اِتنی طاقت تھی کہ یائے فراتدر پورےکے مغر بی علاقے کو اُنہیں مختلف قسم کے
ٹیکس اور خراج ادا کرنا پڑا۔ 21 ابچنانچہ حکم دیں کہ یہ آدمی شہر کی تعمیر کرنے سے باز آئیں۔ تکجب مَیں
خود حکم نہ دوں تکوقتاُس 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۔

جوں23 خطہی کی کاپی شمسیرحوم، اور اُن کے خدمتہم افسروں کو پڑھ کر سنائی گئی تو وہ یروشلم کے
لئے روانہ ہوئے اور یہودیوں کو زبردستی جاریکام رکھنے روکسے دیا۔

24 چنانچہ یروشلم میں الله کے گھر کا تعمیری کام رُک گیا، اور وہ فارس کے بادشاہ دارا کی حکومت کے
دوسرے تکسال رُکا رہا۔

5
رب کے گھر کی تعمیر دوبارہ شروع ہوتی ہے

ایک1 دن دونبی بنام حجی اور یاہ زکر بن عِّدو اُٹھ کر اسرائیل کے خدا کے نام میں جو اُن کے اوپر تھا یہوداہ اور
یروشلم یہودیوںکے کے منے سا نبوّت لـگے۔کرنے 2 اُن کے حوصلہ الفاظافزا سن ُبابلکر زر بن ایلسیالتی 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۔

لیکن3 شروعکامہیجوں ہوا تو یائے فراتدر مغربیکے علاقے تتّنیگورنرکے اور شتربوزنی اپنے خدمتہم
افسروں سمیت یروشلم پہنچے۔ اُنہوں نے پوچھا، کس” آپنے کو یہ گھر بنانے اور اِس کا ڈھانچا تکمیل تک
پہنچانے اجازتکی دی؟ اِس4 کام کے لئے ذمہ دار آدمیوں کے نام ہمیں “!بتائیں لیکن5 اُن کا خدا یہوداہ کے
بزرگوں کی نگرانی کر رہا تھا، اِس لئے اُنہیں روکا نہ گیا۔ کیونکہ لوگوں نے سوچا کہ پہلے دارا بادشاہ کو اطلاع
دی تکجبجائے۔ وہ فیصلہ کرےنہ تکوقتاُس کام روکا نہ جائے۔

6 پھر یائے فراتدر مغربیکے علاقے کے گورنر تتّنی، شتربوزنی اور اُن افسروںخدمتہمکے نے دارا بادشاہ
ذیلکو خطکا بھیجا،

7 دارا” بادشاہ کو دل کی گہرائیوں سے سلام کہتے !ہیں 8 شہنشاہ کو علم ہو کہ صوبہ یہوداہ میں جا کر ہم
نے دیکھا وہاںکہ عظیم خدا کا گھر بنایا جا رہا اُسہے۔ کے لئے بڑے تراشے ہوئے پتھر استعمال ہو ہیںرہے
اور دیواروں میں شہتیر لگائے جا رہے لوگہیں۔ بڑی جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں، اور مکان اُن کی محنت
باعثکے تیزی سے بن رہا ہے۔ ہم9 بزرگوںنے سے پوچھا، آپنےکس’ کو یہ گھر بنانے اور اِس کا ڈھانچا
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تکتکمیل پہنچانے دیاجازتکی ‘ہے؟ ہم10 نے اُن کے نام بھی معلوم کئے تاکہ لـکھ آپکر بھیجکو سکیں۔
اُنہوں11 نے جوابہمیں ہم’دیا، آسمان و زمین کے خدا کے خادم ہیں، اور ہم اُس گھر کو از سرِ نو تعمیر کر رہے ہیں بہتجو سال پہلے
یہاں قائم اسرائیلتھا۔ ایککے عظیم بادشاہ اُسےنے قدیم میںزمانے بنا تکتکمیلکر پہنچایا تھا۔ ہمارےلیکن12
باپ دادا آسماننے کے خدا طیشکو دلایا، اور نتیجے میں اُس اُنہیںنے بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کے حوالے کر
جسدیا ربنے کے گھر کو تباہ کر دیا اور قوم کو قید کر بابلکے میں بسا دیا۔ لیکن13 بعد خورسجبمیں
بادشاہ بن گیا تو اُس نے اپنی حکومت پہلےکے سال میں حکم دیا کہ الله کے اِس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔
ساتھ14 ساتھ اُس نے چاندیسونے کی وہ واپسچیزیں دیںکر نبوکدنضرجو نے یروشلم میں الله کے گھر لُوٹسے
کر بابل کے مندر میں دیرکھ خورستھیں۔ نے یہ ایکچیزیں آدمی کے سپرد کر جسدیں 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 میں محفوظ رکھو۔ شیستب16 بضر نے یروشلم آ کر
الله کے گھر کی بنیاد وقتاُسیرکھی۔ سے عمارتیہ زیرِ تعمیر ہے، اگرچہ یہ تکآج مکمل نہیں ‘ہوئی۔

چنانچہ17 اگر شہنشاہ کو منظور ہو تو تفتیشوہ یں کر کہ بابلکیا شاہیکے دفتر میں ایسیکوئی دستاویز موجود
باتاِسجوہے کرےتصدیقکی خورسکہ بادشاہ نے یروشلم ربمیں گھرکے 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 تفتیشمیں کی جائے۔ اِس کھوجکا 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 سرےنئے سے تعمیر کیا جائے تاکہ وہاں دوبارہ پیشقربانیاں کی جا سکیں۔ اُس کی بنیاد رکھنے کے
بعد اُس کی اونچائی 90 اور چوڑائی فٹ90 ہو۔ دیواروں4 کو یوں بنایا جائے کہ تراشے ہوئے پتھروں کے ہر تین
ردّوں کے بعد دیودار کے شہتیروں ایککا ردّا لگایا اخراجاتجائے۔ شاہی خزانے پورےسے کئے جائیں۔ 5 نیز
چاندیسونے کی جو چیزیں نبوکدنضر یروشلم کے اِس گھر سے نکال کر بابل لایا واپسوہ پہنچائی جائیں۔ ہر چیز
الله کے گھر میں اُس کی اپنی جگہ واپسپر دیرکھ “جائے۔

6 یہ خبر پڑھ کر دارا نے یائے در فرات کے مغربی علاقے کے گورنر تتّنی، شتربوزنی اور اُن کے ہم خدمت
افسروں ذیلکو بھیججوابکا دیا،

الله” کے اِس گھر کی تعمیر متمداخلتمیں !کرنا لوگوں7 کو جاریکام رکھنے دیں۔ یہودیوں کا گورنر اور
اُن بزرگکے الله کا یہ گھر اُس کی پرانی جگہ پر تعمیر کریں۔

یہصرفنہ8 بلـکہ مَیں حکم ہوںدیتا اِسآپکہ بزرگوںمیںکام کریں۔مددکی تعمیر وقتاخراجاتتمامکے پر
مہیا کریں تاکہ کام نہ رُکے۔ یہ پیسے شاہی خزانے یعنی یائے فراتدر مغربیکے علاقے جمعسے کئے ٹیکسوںگئے
میں سے ادا کئے جائیں۔ 9 روز بہ روز اماموں کو بھسم ہونے والی قربانیوں کے لئے درکار تمام چیزیں مہیا کرتے
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رہیں، خواہ وہ جوان بَیل، مینڈھے، بھیڑ کے بچے، گندم، نمک، َمے یا زیتون کا تیل کیوں نہ مانگیں۔ اِس میں
ُسستی نہ کریں 10 تاکہ وہ آسمان کے خدا کو پسندیدہ پیشقربانیاں کر کے شہنشاہ اور اُس کے بیٹوں کی سلامتی
کے لئے دعا کر سکیں۔

11 اِس کے علاوہ مَیں حکم دیتا ہوں کہ جو بھی اِس فرمان خلافکی کرےورزی اُس کے گھر سے شہتیر
نکال کر کھڑا کیا جائے اور اُسے اُس 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 خلافکی
ورزی کر کے یروشلم کے گھر کو تباہ کرنے جرأتکی کرے۔ مَیں، دارا نے یہ حکم دیا ہے۔ اِسے ہر طرح سے
پورا کیا “جائے۔

رب کے گھر مخصوصیتکی
13 یائے فراتدر کے مغربی علاقے کے گورنر تتّنی، شتربوزنی اور اُن افسروںخدمتہمکے نے طرحہر سے

دارا بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ 14 چنانچہ بزرگیہودی رب کے گھر پر کام جاری رکھ سکے۔ دونوں نبی
حجی اور یاہ زکر بن عِّدو اپنی نبوّتوں سے اُن کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور یوں سارا کام اسرائیل کے خدا اور
فارس بادشاہوںکے خورس، دارا اور ارتخشستا کے حکم مطابقکے ہی مکمل ہوا۔

رب15 کا گھر دارا بادشاہ کی حکومت کے چھٹے سال میں تکمیل تک پہنچا۔ ادار کے مہینے کا تیسرا *دن
تھا۔ اسرائیلیوں16 نے اماموں، یوں لاو اور جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے اسرائیلیوں سمیت بڑی خوشی ربسے
کے گھر مخصوصیتکی کی عید منائی۔ اُنہوں17 نے 100 بَیل، 200 مینڈھے اور بھیڑ کے 400 بچے قربان کئے۔
پورے اسرائیل کے لئے گناہ کی قربانی پیشبھی کی گئی، اور اِس کے لئے فی ایکقبیلہ بکرا یعنی مل بکرے12کر
چڑھائے گئے۔ 18 پھر اماموں اور یوں لاو ربکو کے گھر خدمتکی مختلفکے گروہوں میں تقسیم کیا جسگیا،
طرح موسٰی ہدایتشریعتکی دیتی ہے۔

اسرائیلی فسح کی عید مناتے ہیں
پہلے19 مہینے کے ویں14 †دن جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے اسرائیلیوں نے فسح کی عید منائی۔ 20 تمام

اماموں اور یوں لاو نے اپنے آپ پاککو صاف کر رکھا تھا۔ سب کے پاکسب تھے۔ یوں لاو نے فسح کے
لیلے جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے اسرائیلیوں، اُن کے بھائیوں یعنی اماموں اور اپنے لئے ذبح کئے۔ لیکن21 نہ
صرف جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے اسرائیلی اِس کھانے شریکمیں ہوئے ملـکبلـکہ کے وہ لوگتمام بھی
غیریہودیجو قوموں ناپاککی راہوں الـگسے ہو کر اُن کے اسرائیلربساتھ کے خدا طالبکے ہوئے تھے۔
اُنہوں22 بڑیدنساتنے خوشی بےخمیریسے روٹی 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 واقعاتاِن کے کافی عرصے ایکبعد آدمی بنام عزرا بابل کو چھوڑ کر یروشلم آیا۔ فارسوقتاُس کے بادشاہ
ارتخشستا تھی۔حکومتکی آدمی کا پورا نام بنعزرا سرایاہ بن یاہ بنعزر ِخلقیاہ بن2 بنصدوقبنسلّوم طوباخی
* 6:15 ادار کے مہینے کا تیسرا :دن 12 مارچ۔ † 6:19 پہلے مہینے کے :دنویں14 21 یل۔ اپر
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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 پاکعزرا نوشتوں کا اُستاد اور اُس شریعت کا عالِم تھا ربجو اسرائیل کے خدا نے موسٰی معرفتکی دی
تھی۔ جب عزرا بابل سے یروشلم کے لئے روانہ ہوا تو شہنشاہ نے اُس کی پوریخواہشہر کی، ربکیونکہ اُس
کے خدا کا شفیق ہاتھ اُس پر تھا۔ 7 کئی اسرائیلی اُس کے ساتھ گئے۔ امام، لاوی، گلوکار اور رب کے گھر کے
دربان خدمتاور گار بھی اُن میں شامل تھے۔ یہ ارتخشستا بادشاہ حکومتکی ساتویںکے سال میں ہوا۔ 8-9 قافلہ
پہلے مہینے کے پہلے *دن بابل سے روانہ ہوا اور پانچویں مہینے کے پہلے †دن سلامتصحیح یروشلم پہنچا، کیونکہ الله
کا شفیق ہاتھ عزرا پر تھا۔ 10 وجہ یہ تھی کہ عزرا نے آپاپنے ربکو شریعتکی تفتیشکی 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 ہدایاتاور کا عالِم تھا ربجو اسرائیلنے دیکو تھیں۔ مختارنامے میں لـکھا تھا،
:از”12 شہنشاہ ارتخشستا
عزرا امام کو آسمانجو کے خدا شریعتکی کا عالِم !سلامہے، مَیں13 حکم دیتا ہوں کہ سلطنتمیریاگر میں

موجود کوئی بھی آپاسرائیلی کے ساتھ یروشلم جا کر وہاں رہنا چاہے تو وہ جا سکتا اِسہے۔ میں امام اور لاوی
بھی شامل ہیں، 14 شہنشاہ اور اُس ساتکے آپمشیر کو یہوداہ اور یروشلم بھیج رہے ہیں تاکہ آپ الله کی اُس
شریعت کی میںروشنی آپجو ہاتھکے میں یہوداہہے اور یروشلم حالکا لیں۔جانچ 15 جو چاندیسونا شہنشاہ اور
اُس مشیروںکے اپنینے خوشی سے یروشلم سکونتمیں کرنے اسرائیلوالے کے خدا کے لئے قربان کی اُسےہے
اپنے ساتھ لے جائیں۔ 16 نیز، جتنی بھی آپچاندیسونا کو بابلصوبہ ملسے جائے گی اور جتنے بھی ہدیئے قوم
اور امام اپنی خوشی سے اپنے خدا کے گھر کے لئے جمع کریں اُنہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ 17 اُن پیسوں سے بَیل،
مینڈھے، بھیڑ بچےکے اور اُن کی قربانیوں کے لئے درکار غلہ اور َمے کی نذریں خرید لیں، اور اُنہیں یروشلم میں اپنے
خدا کے گھر قربانکی گاہ پر قربان کریں۔ 18 جو پیسے بچ جائیں اُن آپکو آپاور کے بھائی ویسے خرچ کر سکتے
ہیں آپجیسے مناسبکو لـگے۔ شرط یہ ہے آپکہ کے خدا مرضیکی مطابقکے ہو۔ 19 یروشلم میں اپنے خدا
کو وہ تمام چیزیں پہنچائیں آپجو ربکو کے گھر خدمتمیں کے لئے دی جائیں گی۔ باقی20 جو کچھ آپبھی
کو اپنے خدا کے گھر کے لئے پڑےخریدنا اُس پیسےکے شاہی خزانہ کرےادا گا۔

21 مَیں، ارتخشستا بادشاہ یائے فراتدر مغربکے میں ہنے ر والے تمام خزانچیوں کو حکم دیتا ہوں کہ طرحہر
سے عزرا امام مالیکی مدد کریں۔ بھیجو آسمان کے شریعتکیخدا کا یہ اُستاد مانگے وہ اُسے دیا جائے۔ اُسے22
3,400 کلو گرام 16,000چاندی، کلو گرام 2,200گندم، لٹر َمے 2,200اور لٹر زیتون تکتیلکا نمکدینا۔
اُسے اُتنا ملے جتنا وہ چاہے۔ دھیان23 کچھسبسے مہیا کریں جو آسمان کا خدا اپنے گھر کے لئے مانگے۔ ایسا نہ
ہو کہ شہنشاہ اور اُس بیٹوںکے سلطنتکی اُس غضبکے کا نشانہ بن جائے۔ 24 آپنیز، کو علم ہو آپکہ کو
* 7:8-9 پہلے مہینے پہلےکے :دن 8 یل۔ اپر † 7:8-9 پانچویں مہینے پہلےکے :دن 4 اگست۔
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الله کے اِس گھر خدمتمیں کرنے والے شخصکسی بھیسے خراج یا کسی قسم ٹیکسکا لینے اجازتکی نہیں
ہے، خواہ وہ امام، لاوی، ربگلوکار، کے گھر کا دربان یا اُس خدمتکا گار ہو۔

اے25 عزرا، آپحکمتجو کے خدا آپنے کو عطا کی اُسہے مجسٹریٹمطابقکے اور قاضی مقرر کریں
آپجو کی قوم کے اُن لوگوں انصافکا کریں جو یائے فراتدر مغربکے میں ہتے ر ہیں۔ آپبھیجتنے کے خدا
احکامکے جانتے ہیں وہ اِس میں شامل ہیں۔ اور جتنے اِن احکام واقفسے نہیں ہیں آپاُنہیں کو تعلیم دینی ہے۔
26 آپبھیجو کے خدا شریعتکی اور شہنشاہ قانونکے کرےورزیخلافکی اُسے سختی سے دیسزا جائے۔
جرم کی سنجیدگی لحاظکا کر کے اُسے یا تو دیموتسزائے جائے یا جلاوطن کیا جائے، اُس ملـکیتکی ضبط
کی جائے یا اُسے جیل میں ڈالا “جائے۔

عزرا ستائشکی
باپہمارےرب27 دادا کے تمجیدکیخدا شہنشاہنےجسہو دلکے کو یروشلم ربمیں کے گھر کو شاندار

بنانے تحریککی دی ہے۔ اُسی28 نے شہنشاہ، اُس کے مشیروں اور تمام اثر و رسوخ رکھنے والے افسروں کے
دلوں کو طرفمیری مائل کر دیا ہے۔ میرےربچونکہ خدا کا شفیق ہاتھ مجھ پر تھا اِس لئے میرا حوصلہ بڑھ
گیا، اور مَیں اسرائیلنے کے خاندانی سرپرستوں کو اپنے ساتھ واپساسرائیل جانے کے لئے جمع کیا۔

8
عزرا کے ساتھ جلاوطنی واپسسے آنے والوں فہرستکی

1 درِج ذیل اُن خاندانی سرپرستوں کی فہرست ہے جو ارتخشستا بادشاہ کی حکومت کے میرےدوران ساتھ
بابل سے یروشلم کے لئے روانہ ہوئے۔ ہر خاندان مردوںکے کی تعداد بھی درج :ہے

فینحاس2-3 خاندانکے کا جَیرسوم،
اِتمر کے خاندان کا دانیال،
داؤد خاندانکے حّطوشکا بن سکنیاہ،
پرعوس خاندانکے کا یاہ۔ زکر 150 مرد اُس کے نسبساتھ نامے میں درج تھے۔
موآبپخت4 خاندانکے کا اِلیہوعینی بن زرخیاہ مردوں200 کے ساتھ،
5 زتّو خاندانکے کا سکنیاہ بن یحزی ایل مردوں300 کے ساتھ،
عدین6 خاندانکے کا عبد بن یونتن مردوں50 کے ساتھ،
عیلام7 خاندانکے کا یسعیاہ بن عتلیاہ مردوں70 کے ساتھ،
8 سفطیاہ خاندانکے کا زبدیاہ بن میکائیل مردوں80 کے ساتھ،
یوآب9 خاندانکے کا عبدیاہ بن یحی ایل مردوں218 کے ساتھ،
بانی10 کے خاندان سلومیتکا بن یوسفیاہ مردوں160 کے ساتھ،
ببی11 خاندانکے کا یاہ زکر بن ببی مردوں28 کے ساتھ،
عزجاد12 خاندانکے کا یوحنان بن مردوں110ہّقاطان کے ساتھ،
ادونِقام13 خاندانکے لوگآخریکے اِلی فلط، یعی ایل اور سمعیاہ مردوں60 کے ساتھ،
بِگوَئی14 کا خاندان کا عوتی اور زبود مردوں70 کے ساتھ۔
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مَیں15 یعنی عزرا نے مذکورہ لوگوں کو اُس نہر پاسکے جمع کیا جو اہاوا طرفکی بہتی وہاںہے۔ ہم خیمے

لگا کر تین ٹھہرےدن رہے۔ اِس دوران مجھے پتا چلا کہ گو لوگعام اور امام آ گئے ہیں ایکلیکن بھی لاوی
مَیںچنانچہ16ہے۔نہیںحاضر اِلینے اریعزر، ایل، سمعیاہ، اِلناتن، یریب، اِلناتن، ناتن، یاہ اورزکر مسُلّام اپنےکو
پاس بُلا لیا۔ سرپرستخاندانیسبیہ تھے شریعتجبکہ کے دو اُستاد بنام یویریب اور اِلناتن بھی ساتھ تھے۔ مَیں17
اُنہیںنے یوں لاو آبادیکی کاسفیاہ بزرگکے اِدّو پاسکے بھیج کر وہ کچھ بتایا جو اُنہیں اِدّو، اُس بھائیوںکے اور
رب کے گھر گاروںخدمتکے کو بتانا تھا تاکہ ہمارےوہ خدا کے گھر کے لئے خدمت گار بھیجیں۔

18 الله کا شفیق ہاتھ ہم پر تھا، اِس لئے اُنہوں نے ہمیں محلی بن لاوی بن اسرائیل خاندانکے کا سمجھ دار آدمی
سربیاہ بھیج دیا۔ سربیاہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ پہنچا۔ کُل 18 مرد تھے۔ 19 اِن کے علاوہ مِراری کے
خاندان کے حسبیاہ اور یسعیاہ بھیکو اُن بیٹوںکے اور بھائیوں پاسہمارےساتھکے بھیجا گیا۔ 20کُل مرد تھے۔
20 اُن کے ربساتھ کے گھر کے خدمت220 گار تھے۔ اِن کے تمام نام نسب نامے میں درج تھے۔ داؤد اور اُس
ملازموںکے نے اُن باپکے دادا کو یوں لاو خدمتکی کرنے کی دیداریذمہ تھی۔

یروشلم کے لئے روانگی کی یاں تیار
وہیں21 اہاوا کی نہر پاسکے مَیںہی اعلاننے کیا روزہسبہمکہ رکھ کر آپاپنے کو اپنے خدا کے منے سا

کریںپست اور دعا کریں کہ بالہمارےہمیںوہ بچوں اور سامان ساتھکے سلامتی سے یروشلم پہنچائے۔ 22 کیونکہ
ہمارے ساتھ فوجی اور گھڑسوار نہیں تھے جو ہمیں راستے میں ڈاکوؤں سے محفوظ 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 ہر
ایک پر ٹھہرتا ہے جو اُس طالبکا رہتا لیکنہے۔ جو بھی کرےترکاُسے اُس پر اُس نازلغضبسختکا ہوتا
“ہے۔ چنانچہ23 ہم نے روزہ رکھ کر اپنے خدا التماسسے کی کہ حفاظتہماریوہ کرے، اور اُس ہمارینے
سنی۔

24 پھر مَیں نے اماموں کے 12 راہنماؤں کو چن لیا، نیز سربیاہ، حسبیاہ اور مزید 10 یوں لاو کو۔ 25 اُن کی
موجودگی میں مَیں نے سونا چاندی اور باقی تمام سامان تول لیا جو شہنشاہ، اُس کے مشیروں اور افسروں اور وہاں
کے تمام اسرائیلیوں ہمارےنے خدا کے گھر کے لئے عطا کیا تھا۔

26 مَیں نے تول کر ذیل کا سامان اُن کے حوالے کر :دیا ً تقریبا 22,000 کلو گرام چاندی، چاندی کا کچھ
جسسامان کا کُل ًوزن یا تقر 3,400 کلو گرام تھا، 3,400 کلو گرام سونا، 27 سونے کے 20 پیالے جن کا کُل
ًوزن تقریبا 8ساڑھے کلو گرام تھا، اور پیتل کے پالشدو کئے ہوئے پیالے جو سونے پیالوںکے جیسے قیمتی تھے۔

مَیں28 نے آدمیوں سے کہا، آپ” اور یہ تمام چیزیں رب کے لئے مخصوص ہیں۔ لوگوں نے اپنی خوشی سے
یہ سونا آپربچاندی باپکے دادا کے خدا کے لئے قربان کی ہے۔ سب29 کچھ احتیاط محفوظسے رکھیں،
آپجباور یروشلم پہنچیں گے تو رباِسے کے گھر کے تکخزانے پہنچا کر راہنما اماموں، یوں لاو اور خاندانی
سرپرستوں کی موجودگی میں دوبارہ “تولنا۔

30 پھر اماموں اور یوں لاو نے سونا چاندی اور باقی سامان لے کر اُسے یروشلم ہمارےمیں خدا کے گھر میں
پہنچانے کے لئے محفوظ رکھا۔

تکیروشلم سفر
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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۔ ہم32 یروشلم پہنچے تو پہلے تین دن آرام کیا۔
چوتھے33 دن ہم نے اپنے خدا کے گھر میں سونا چاندی اور مخصوصباقی سامان تول کر مریموتامام بن یاہ اُور
کے حوالے دیا۔کر وقتاُس اِلی فینحاسبنعزر اور لاویدو بنام یوزبد بن یشوع اور نوعدیاہ بن ِنّوئی ب اُس ساتھکے
تھے۔ 34 ہر چیز گنی اور تولی گئی، پھر اُس کا پورا فہرستوزن میں درج کیا گیا۔

اِس35 کے بعد جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے تمام لوگوں نے اسرائیل کے خدا کو بھسم ہونے والی قربانیاں
پیش کیں۔ اِس ناتے سے اُنہوں پورےنے اسرائیل کے لئے 12 بَیل، 96 مینڈھے، بھیڑ کے 77 بچے اور گناہ کی
قربانی کے بکرے12 قربان کئے۔

مسافروں36 نے یائے فراتدر کے مغربی علاقے گورنروںکے اور حاکموں کو شہنشاہ ہدایاتکی پہنچائیں۔
اِن کو پڑھ کر اُنہوں نے اسرائیلی قوم اور الله کے گھر حمایتکی کی۔

9
غیریہودی یوں بیو افسوسپر

کچھ1-2 دیر بعد قوم کے پاسمیرےراہنما آئے اور کہنے لـگے، قوم” کے عام لوگوں، اماموں اور یوں لاو نے
اپنے آپ ملـککو کی دیگر قوموں الـگسے نہیں رکھا، گو یہ گھنونے رسم و رواج کے پیروکار ہیں۔ اُن کی
عورتوں شادیسے کر اُنہوںکے نے اپنے بیٹوں شادیبھیکی اُن بیٹیوںکی کرائیسے یوںہے۔ الله مُقّدسکی قوم
کنعانیوں، ِحتّیوں، یوں، فرِزّ یبوسیوں، عمونیوں، موآبیوں، مصریوں اور یوں امور سے آلودہ ہو گئی ہے۔ اور بزرگوں
اور افسروں نے اِس بےوفائی میں پہل کی “!ہے

3 یہ سن کر مَیں نے رنجیدہ ہو کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچ نوچ کر فرشننگے پر
بیٹھ گیا۔ وہاں4 مَیں شام کی حرکتوبےحستکقربانی بیٹھا رہا۔ اِتنے بہتمیں میرےلوگسے ارد گرد جمع
ہو گئے۔ وہ جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے لوگوں کی بےوفائی باعثکے تھرتھرا رہے تھے، کیونکہ وہ اسرائیل
کے خدا جوابکے خوفنہایتسے زدہ تھے۔ 5 شام کی قربانی وقتکے مَیں وہاں سے اُٹھ کھڑا ہوا جہاں مَیں
توبہ حالتکی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہی پھٹے کپڑےہوئے پہنے ہوئے مَیں ٹیکگھٹنے جھککر گیا اور اپنے ہاتھوں
کو آسمان طرفکی اُٹھائے ربہوئے اپنے خدا سے دعا کرنے لگا،

میرےاے”6 نہایتمَیںخدا، شرمندہ ہوں۔ اپنا طرفتیریمنہ اُٹھانے کی مجھ جرأتمیں نہیں رہی۔ کیونکہ
ہمارے گناہوں کا اِتنا بڑا لـگڈھیر گیا ہے کہ وہ ہم سے اونچا ہے، بلـکہ ہمارا قصور آسمان تک پہنچ گیا ہے۔
باپہمارے7 دادا کے زمانے سے لے کر تکآج ہمارا قصور سنجیدہ رہا اِسیہے۔ وجہ سے ہم بار بار پردیسی
حکمرانوں قبضےکے میں آئے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارےاور بادشاہوں اور اماموں کو قتل کیا، گرفتار لُوٹکیا،
لیا اور ہماری بےحرمتی کی۔ بلـکہ حالتہماریتکآج یہی رہی ہے۔

لیکن8 اِس ہمارےربوقت خدا تھوڑینے دیر کے لئے ہم پر مہربانی کی ہماریہے۔ قوم کے بچے کھچے
حصے کو اُس نے دےرِہائی کر مُقّدساپنے مقام پر محفوظ رکھا ہمارےیوںہے۔ خدا ہمارینے آنکھوں میں
چمکدوبارہ پیدا کی اور ہمیں کچھ سکون مہیا کیا ہے، گو تکابہم غلامی میں ہیں۔ ہمبےشک9 غلام ہیں،
توبھی الله ترکہمیںنے نہیں کیا فارسبلـکہ کے بادشاہ ہمکو پر مہربانی کرنے اُسہے۔دیتحریککی ہمیںنے
* 8:31 پہلے مہینے کے :دنویں12 19 یل۔ اپر
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از سرِ نو زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اپنے خدا کا گھر دوبارہ تعمیر اور اُس بحالکھنڈراتکے 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 ہے 11 جو تُو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں معرفتکی دیئے تھے۔
تُو نے فرمایا، ملـکجس’ میں تم داخل ہو رہے ہو تاکہ اُس پر قبضہ کرو وہ اُس میں ہنے ر والی قوموں کے

رسمگھنونے رواجو سببکے ناپاکسے سرےایکملـکہے۔ تکسرےدوسرےسے 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 کے ساتھ
رشتہ باندھنا۔ کچھ نہ سےجسکرو اُن کی سلامتی اور کامیابی بڑھتی تبجائے۔ ہی طاقتتم ور ہو ملـککر کی
اچھی پیداوار کھاؤ گے، اور تمہاری اولاد ملـکتکہمیشہ کی اچھی وراثتچیزیں میں پاتی رہے ‘گی۔

اب13 ہم اپنی شریر حرکتوں بڑےاور قصور کی بھگتسزا رہے ہیں، اےگو الله، تُو نے ہمیں اِتنی سخت سزا
دینہیں جتنی ہمیں ملنی ہئے چا تھی۔ تُو نے ہمارا یہ بچا کھچا حصہ زندہ چھوڑا ہے۔ 14 تو کیا ٹھیکیہ ہے ہمکہ
تیرے احکام ورزیخلافکی کر ایسیکے قوموں سے رشتہ باندھیں جو اِس قسم کی گھنونی حرکتیں کرتی ہیں؟
ہرگز !نہیں کیا اِس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ ہمغضبتیرا پر نازل ہو کچھسبکر تباہ دےکر گا اور یہ بچا کھچا
بھیحصہ ختم ہو جائے گا؟ اسرائیلرباے15 کے خدا، تُو عادلہی آجہے۔ بچےہم حیثیتکیحصےہوئے
تیرےسے کھڑےحضور ہیں۔ ہم قصوروار ہیں تیرےاور منے سا قائم نہیں رہ “سکتے۔

10
پرستبُت یوں بیو طلاقکو

جب1 عزرا اِس طرح دعا کر رہا اور الله کے گھر کے منے پڑےسا ہوئے اور روتے ہوئے قوم کے قصور کا
اقرار کر رہا تھا تو اُس کے ارد گرد اسرائیلی مردوں، عورتوں اور بچوں کا بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ وہ پھوٹپھوٹبھی
کر رونے لـگے۔

2 پھر عیلام خاندانکے کے سکنیاہ بن یحی ایل نے عزرا سے واقعی”کہا، ہم نے پڑوسی قوموں کی عورتوں سے شادی کر کے اپنے خدا سے بےوفائی کی ہے۔ توبھی 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 بھیجواپسسمیتبچوںکے دیں گے۔ بھیجو آپمشورہ اور الله کے احکام خوفکا ماننے والے لوگدیگر
ہمیں دیں گے وہ کریںہم شریعتکچھسبگے۔ مطابقکے کیا جائے۔ !اُٹھیںاب4 کیونکہ یہ درستمعاملہ کرنا
آپ ہی فرضکا آپہمہے۔ ساتھکے ہیں، اِس لئے حوصلہ رکھیں اور وہ کچھ کریں ضروریجو “ہے۔

تب5 عزرا اُٹھا اور راہنما اماموں، یوں لاو اور تمام قوم قَسمکو کھلائی ہمکہ سکنیاہ مشورےکے کریںعملپر
گے۔ 6 پھر عزرا الله کے گھر کے منے سا سے چلا گیا اور یوحنان اِلیاسببن کمرےکے میں داخل ہوا۔ وہاں اُس
پورینے رات کچھ کھائے پیئے بغیر تکابگزاری۔ وہ جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے لوگوں کی بےوفائی پر
ماتم کر رہا تھا۔

افسروںسرکاری7-8 اور بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ یروشلم پورےاور یہوداہ میں اعلان کیا لازم”جائے، ہے کہ
بھیجتنے اسرائیلی جلاوطنی واپسسے آئے ہیں تینسبوہ دن اندرکے اندر یروشلم میں جمع ہو جائیں۔ بھیجو اِس
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دوران حاضر نہ ہو اُسے جلاوطنوں جماعتکی خارجسے کر دیا جائے گا اور اُس کی ضبطملـکیتتمام 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 کھڑےامام ہو کر کہنے لگا، آپ” الله سے بےوفا ہو گئے ہیں۔ غیریہودی عورتوں سے رشتہ ھنے باند
آپسے اسرائیلنے کے قصور میں اضافہ کر دیا ہے۔ رباب11 باپاپنے دادا کے خدا کے حضور اپنے گناہوں
کا اقرار کر کے اُس پوریمرضیکی پڑوسیکریں۔ قوموں اور اپنی پردیسی یوں بیو الـگسے ہو “جائیں۔

پوری12 جماعت نے بلند آواز جوابسے دیا، ٹھیکآپ” کہتے !ہیں لازم ہے کہ آپہم ہدایتکی پر عمل
کریں۔ لیکن13 یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ایکجو یا دو درستمیںدن کیا جا سکے۔ لوگبہتہمکیونکہ ہیں
اور ہم سے سنجیدہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ نیز، اِس برساتوقت کا موسم ہے، اور ہم یادہ ز تکدیر باہر نہیں ٹھہر
سکتے۔ 14 بہتر ہے بزرگہمارےکہ پوری جماعت کی نمائندگی کریں۔ پھر جتنے بھی آدمیوں کی غیریہودی یاں بیو
ہیں ایکوہ مقررہ دن مقامی بزرگوں اور قاضیوں کو ساتھ لے یہاںکر آئیں اور درستمعاملہ کریں۔ اور لازم ہے
کہ یہ سلسلہ جاریتکوقتاُس ربتکجبرہے غضبکا ٹھنڈا نہ ہو “جائے۔

متفقلوگتمام15 یونتنصرفہوئے، بن عساہیل اور یاہ یحز بن تِقوَہ فیصلےنے مخالفتکی کی جبکہ مسُلّام اور
لاویسبّتی اُن میںحقکے تھے۔ توبھی16-17 اسرائیلیوں منصوبےنے پر عمل کیا۔ عزرا امام ایکچندنے خاندانی
سرپرستوں کے نام لے کر اُنہیں یہ دیداریذمہ یہودیکسیبھیجہاںکہ مرد عورتغیریہودیکی شادیسے
ہوئی وہاںہے پورےوہ معاملے تحقیقکی کریں۔ اُن کا کام دسویں مہینے پہلےکے شروع†دن ہوا اور پہلے مہینے کے
پہلے تکتکمیل‡دن پہنچا۔

18-19 درِج ذیل اُن آدمیوں فہرستکی ہے جنہوں غیریہودینے عورتوں شادیسے کی تھی۔ اُنہوں نے قَسم
کھا کر وعدہ کیا کہ ہم اپنی یوں بیو الـگسے ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ ایکہر نے قصور کی قربانی کے طور پر
مینڈھا قربان اماموںکیا۔ میں سے :قصوروار
یشوع بن یو صدق اور اُس کے بھائی معسیاہ، اِلی یریبعزر، اور ِجدلیاہ،
20 اِمیّرکے خاندان کا حنانی اور زبدیاہ،
21 حارِم خاندانکے کا معسیاہ، الیاس، سمعیاہ، یحی ایل اور یّاہ، عُز
22 فشحور خاندانکے کا اِلیوعینی، معسیاہ، اسمٰعیل، نتنی ایل، یوزبد اور اِلعاسہ۔
یوں23 لاو میں سے :قصوروار
یوزبد، ِسمعی، قلایاہ یعنی قلیطا، فتحیاہ، یہوداہ اور اِلی عزر۔
گلوکاروں24 میں سے اِلیاسب۔:قصوروار
رب کے گھر دربانوںکے میں سے :قصوروار
سلّوم، طِلِم اور اُوری۔
باقی25 قصوروار :اسرائیلی
پرعوس خاندانکے کا رمیاہ، یاہ، یز ملکیاہ، میامین، اِلی عزر، ملکیاہ اور ِنایاہ۔ ب

* 10:9 نویں مہینے کے بیسویں :دن 19 ستمبر۔ † 10:16-17 دسویں مہینے کے پہلے :دن 29 دسمبر۔ ‡ 10:16-17 پہلے مہینے کے پہلے
:دن 27 مارچ۔
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عیلام26 خاندانکے کا متنیاہ، یاہ، زکر یحی ایل، یریموتعبدی، اور الیاس،
27 زتّو خاندانکے کا اِلیوعینی، اِلیاسب، متنیاہ، یریموت، زبد اور عزیزا۔
ببی28 خاندانکے کا یوحنان، حننیاہ، زبی اور عتلی۔
بانی29 کے خاندان کا مسُلّام، ملّوک، عدایاہ، یسوب، سیال اور یریموت۔
موآبپخت30 خاندانکے کا عدنا، کلال، ِنایاہ، ب معسیاہ، متنیاہ، بضلی ایل، ِنّوئی ب اور منسّی۔
31 حارِم خاندانکے کا اِلی عزر، یِسیاہ، ملکیاہ، سمعیاہ، شمعون، بن32 ملّوکیمین، اور یاہ۔ سمر
حاشوم33 خاندانکے 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۔
ِنّوئی38 ب خاندانکے کا ِسمعی، 39 سلمیاہ، ناتن، عدایاہ، 40 مکندبی، ساسی، ساری، 41 عزرایل، سلمیاہ، یاہ، سمر

42 سلّوم، امریاہ اور یوسف۔
43 نبو خاندانکے کا یعی ایل، متِتیاہ، زبد، زبینا، یّدی، یوایل اور ِنایاہ۔ ب
44 اِن تمام آدمیوں غیریہودیکی عورتوں شادیسے ہوئی تھی، اور اُن ہاںکے بچے پیدا ہوئے تھے۔
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نحمیاہ
نحمیاہ یروشلم کے لئے دعا کرتا ہے

ذیل1 میں نحمیاہ بن حکلیاہ رپورٹکی درج ہے۔
مَیں ارتخشستا بادشاہ حکومتکی ویں20کے سال ِکسلیو کے مہینے میں سوسن قلعےکے میں تھا 2 ایککہ دن

میرا بھائی حنانی مجھ سے ملنے آیا۔ اُس ساتھکے یہوداہ ایکچندکے آدمی تھے۔ مَیں نے اُن سے یہودیجو”پوچھا،
بچ کر جلاوطنی سے واپسیہوداہ گئے ہیں اُن کا کیا حال ہے؟ اور یروشلم شہر کا کیا حال “ہے؟ اُنہوں3 جوابنے
دیا، یہودیجو” بچ کر جلاوطنی سے واپسیہوداہ گئے ہیں اُن بہتکا بُرا ذلتاور آمیز حال ہے۔ یروشلم کی فصیل
تکاب 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،
اے”5 آسمانرب، کے خدا، تُو کتنا عظیم مہیباور خدا !ہے جو تجھے پیار تیرےاور احکام پیرویکی کرتے

ہیں اُن کے ساتھ تُو اپنا عہد قائم رکھتا اور اُن پر مہربانی کرتا ہے۔ میری6 بات سن کر دےدھیان کہ تیرا خادم
طرحکس تجھ التماسسے کر رہا ہے۔ راتدن مَیں اسرائیلیوں کے لئے تیرےجو خادم ہیں دعا کرتا ہوں۔ مَیں
اقرار کرتا ہوں ہمکہ نے تیرا گناہ کیا اِسہے۔ میں مَیں باپمیرےاور کا بھیگھرانا شامل ہے۔ ہم7 تیرےنے
خلاف نہایت شریر قدم اُٹھائے ہیں، کیونکہ جو احکام اور ہدایات تُو نے اپنے خادم موسٰی کو دی تھیں ہم اُن
کے تابع نہ رہے۔ لیکن8 اب وہ کچھ یاد کر جو تُو نے اپنے خادم کو فرمایا، اگر’ تم بےوفا ہو جاؤ تو مَیں تمہیں
مختلف قوموں میں منتشر کر دوں گا، لیکن9 اگر واپسپاسمیرےتم آ کر میرےدوبارہ احکام کے تابع ہو جاؤ تو
مَیں تمہارےتمہیں وطن واپسمیں لاؤں گا، خواہ تم زمین کی تکانتہا کیوں نہ پہنچ گئے ہو۔ مَیں تمہیں اُس جگہ
واپس لاؤں گا مَیںجسے چننے لیا ہے تاکہ میرا نام سکونتوہاں ‘کرے۔ اے10 رب، لوگیہ تیرےتو اپنے
خادم تیریہیں، اپنی قوم جسے تُو نے اپنی قدرتعظیم قویاور ہاتھ سے دےفدیہ کر چھڑایا ہے۔ اے11 رب،
اپنے خادم اور اُن تمام خادموں التماسکی سن پورےجو دل تیرےسے نام خوفکا مانتے ہیں۔ جب تیرا خادم
آج شہنشاہ پاسکے ہو گا تو اُسے کامیابی عطا دےبخشکر۔ کہ وہ مجھ پر رحم “کرے۔
مَیں نے یہ اِس لئے کہا کہ مَیں شہنشاہ کا ساقی تھا۔

2
نحمیاہ کو یروشلم جانے اجازتکی ملتی ہے

چار1 مہینے گزر گئے۔ نیسان کے مہینے ایککے مَیںجبدن شہنشاہ ارتخشستا کو َمے پلا رہا تھا تو مایوسیمیری
اُسے نظر آئی۔ پہلے اُس نے مجھے اُداسکبھی 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 کہا، شہنشاہ” تکابد جیتا !رہے خوشطرحکسمَیں ہو سکتا جسہوں؟ شہر میں

باپمیرے دادا کو دفنایا گیا ہے وہ ملبے کا ڈھیر ہے، اور اُس دروازےکے راکھ ہو گئے “ہیں۔
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4 شہنشاہ نے پوچھا، تو” پھر آپطرحکسمَیں کی مدد خاموشی“کروں؟ سے آسمان کے خدا سے دعا کر کے

مَیں5 نے شہنشاہ سے کہا، اگر” بات آپ کو منظور ہو اور آپ اپنے خادم خوشسے ہوں تو پھر براہِ کرم مجھے
یہوداہ کے اُس شہر بھیج باپمیرےمیںجسدیجئے دادا دفن ہوئے ہیں تاکہ مَیں اُسے دوبارہ تعمیر “کروں۔

6 اُس وقت ملـکہ بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ شہنشاہ نے سوال کیا، سفر” کے لئے کتنا وقت درکار آپہے؟ کب
واپستک آ سکتے “ہیں؟ مَیں نے اُسے بتایا کہ واپستککبمَیں آؤں گا تو وہ متفق ہوا۔ 7 پھر مَیں گزارشنے
کی، آپباتاگر” کو منظور ہو تو مجھے یائے فراتدر کے مغربی علاقے کے گورنروں کے لئے خط دیجئے تاکہ
وہ مجھے اپنے علاقوں میں سے گزرنے دیں اور مَیں سلامتی سے تکیہوداہ پہنچ سکوں۔ 8 اِس کے علاوہ شاہی
جنگلات کے نگران آسف کے لئے خط لـکھوائیں تاکہ وہ مجھے لـکڑی دے۔ جب مَیں رب کے گھر کے ساتھ
والے قلعے کے دروازے، فصیل اور اپنا گھر بناؤں گا تو مجھے شہتیروں ضرورتکی ہو “گی۔ الله کا شفیق ہاتھ
مجھ پر تھا، اِس لئے شہنشاہ مجھےنے یہ دیئے۔دےخط

9 شہنشاہ نے فوجی افسر اور گھڑسوار میرےبھی ساتھ بھیجے۔ یوں روانہ ہو کر مَیں یائے فراتدر کے مغربی
علاقے کے گورنروں پاسکے پہنچا اور اُنہیں شہنشاہ کے خط دیئے۔ جب10 گورنر سنبلّط حورونی اور عمونی
افسر طوبیاہ کو معلوم ہوا کہ کوئی اسرائیلیوں بہبودیکی کے لئے آ گیا ہے تو ناخوشنہایتوہ ہوئے۔

نحمیاہ فصیل کا معائنہ کرتا ہے
11 سفر کرتے کرتے مَیں یروشلم پہنچ گیا۔ تین دن کے بعد مَیں12 رات وقتکے شہر سے میرےنکلا۔ ساتھ

ایکچند آدمی تھے، صرفپاسہمارےاور وہی جانور جستھا پر مَیں سوار تکابتھا۔ مَیں کسینے بھیکو
اُس بوجھ بارےکے میں نہیں بتایا تھا میرےجو خدا میرےنے دل پر یروشلم کے لئے ڈال دیا تھا۔ 13 چنانچہ مَیں
اندھیرے میں وادی دروازےکے سے شہر سے نکلا اور جنوب طرفکی اژدہے کے چشمے سے ہو کچرےکر
تکدروازےکے پہنچا۔ ہر جگہ مَیں نے گری ہوئی فصیل اور بھسم ہوئے دروازوں کا معائنہ کیا۔ 14 پھر مَیں
شمال یعنی چشمے دروازےکے اور تالابشاہی طرفکی بڑھا، لیکن ملبے کثرتکی کی وجہ میرےسے جانور
کو گزرنے کا راستہ نہ ملا، 15 اِس لئے مَیں وادٔی قدرون میں سے تکابگزرا۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہاں
بھی مَیں فصیل کا معائنہ کرتا گیا۔ 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 سے آگاہ کیا تھا جنہیں تعمیر کا یہ کام کرنا تھا۔ ابلیکن17 مَیں اُن سے
مخاطب مصیبتہماریخودکوآپ”ہوا، نظر آتی ہے۔ یروشلم ملبے کا بنڈھیر گیا اورہے، اُس راکھدروازےکے
ہو گئے ہیں۔ آئیں، ہم فصیل کو سرےنئے سے تعمیر کریں تاکہ ہم دوسروں مذاقکے کا نشانہ نہ بنے “رہیں۔
مَیں18 اُنہیںنے بتایا کہ الله کا شفیق مجھطرحکسہاتھ پر رہا تھا اور کہ شہنشاہ مجھنے قسمکسسے کا وعدہ
کیا تھا۔ یہ سن اُنہوںکر جوابنے ٹھیک”دیا، آئیںہے، ہم تعمیر کا شروعکام “!کریں چنانچہ وہ اِس اچھے کام
لـگمیں گئے۔

جب19 سنبلّط حورونی، عمونی افسر طوبیاہ اور جشم عربی کو اِس کی خبر ملی تو اُنہوں نے ہمارا مذاق اُڑا کر
حقارت آمیز لہجے میں کہا، یہ” لوگتم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم شہنشاہ غداریسے کرنا ہتے چا “ہو؟ مَیں20 نے
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جواب دیا، آسمان” کا خدا ہمیں کامیابی کرےعطا گا۔ ہم جو اُس کے خادم ہیں تعمیر کا کام شروع کریں گے۔
تکجہاں یروشلم کا تعلق ہے، نہ آج اور نہ ماضی آپمیں کا کبھی کوئی حصہ یا حق “تھا۔

3
فصیل کی تعمیرِ نو

1 اماِم اِلیاسباعظم باقی اماموں ملساتھکے تعمیریکر لـگمیںکام گیا۔ اُنہوں نے بھیڑ دروازےکے کو نئے
سرے سے بنا دیا اور مخصوصاُسے کر کے اُس کے کواڑ لگا دیئے۔ اُنہوں نے فصیل کے ساتھ والے حصے کو
بھی میا بُرج اور حنن ایل تکبُرجکے بنا مخصوصکر کیا۔

2 یریحو کے آدمیوں نے فصیل کے اگلے حصے کو کھڑا کیا جبکہ زکور بن اِمری نے اُن کے حصے سے ملحق
حصے کو تعمیر کیا۔

مچھلی3 کا دروازہ سناآہ خاندانکے کی داریذمہ تھی۔ اُسے شہتیروں سے بنا کر اُنہوں نے کواڑ، چٹخنیاں اور
کنڈے لگا دیئے۔

اگلے4 حصے مریموتمرمتکی بن یاہ اُور ہقوضبن نے کی۔
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 لوگبڑےکے 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 کر اُنہوں نے

کواڑ، چٹخنیاں کنڈےاور لگا دیئے۔
7 اگلا حصہ ملطیاہ ِجبعونی اور یدون مرونوتی نے کھڑا کیا۔ لوگیہ ِجبعون اور مِصفاہ کے تھے، وہی مِصفاہ

جہاں یائے فراتدر کے مغربی علاقے کے گورنر کا الحکومتدار تھا۔
اگلے8 حصے ایکمرمتکی سنار بنام عُزی ایل بن حرہیاہ ہاتھکے میں تھی۔
اگلے حصے ایکپر عطر ساز بنام حننیاہ مقرر تھا۔ اِن لوگوں فصیلنے مرمتکی موٹی’ کی۔تک‘دیوار
اگلے9 حصے کو رِفایاہ بن حور نے کھڑا کیا۔ یہ آدمی ضلع یروشلم کے آدھے حصے کا افسر تھا۔
10 یدایاہ حرومفبن اگلےنے حصے مرمتکی کی جو اُس کے گھر مقابلکے تھا۔
اگلے حصے حّطوشکو بن حسبنیاہ نے تعمیر کیا۔
اگلے11 حصے تنوروںکو تکبُرجکے ملکیاہ بن حارِم موآبپختبنحسوباور نے کھڑا کیا۔
12 اگلا حصہ سلّوم ہلّوحیشبن کی ذمہ داری تھی۔ یہ آدمی ضلع یروشلم دوسرےکے آدھے حصے کا افسر

تھا۔ اُس کی بیٹیوں نے اُس کی مدد کی۔
حنون13 نے زنوح کے باشندوں سمیت وادی دروازےکے کو تعمیر کیا۔ شہتیروں سے اُسے بنا کر اُنہوں نے

کواڑ، چٹخنیاں اور کنڈے لگائے۔ اِس کے علاوہ اُنہوں نے فصیل کو وہاں کچرےسے دروازےکے تک
کھڑا کیا۔ اِس حصے کا ًفاصلہ تقریبا فٹ1,500 یعنی آدھا کلومیڑ تھا۔

کچرے14 کا دروازہ ملکیاہ یکاببن ر کی داریذمہ تھی۔ یہ آدمی بیتضلع کرم کا افسر تھا۔ اُس نے اُسے بنا
کر کواڑ، چٹخنیاں کنڈےاور لگائے۔
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چشمے15 دروازےکے کی تعمیر سلّون بن کُل حوزہ کے ہاتھ میں تھی جو ضلع مِصفاہ کا افسر تھا۔ اُس نے

دروازے چھتپر بنا کر اُس کے چٹخنیاںکواڑ، کنڈےاور لگا دیئے۔ ساتھ ساتھ اُس فصیلنے اُسکے حصے
کی مرمت کی جو شاہی باغ پاسکے والے تالاب سے گزرتا ہے۔ یہ وہی تالاب جسہے میں پانی نالے کے
یعے ذر پہنچتا سلّونہے۔ فصیلنے اُسکو تکسیڑھی تعمیر کیا جو یروشلم اُسکے اُترتیسےحصے ہے جو داؤد’
کا ‘شہر کہلاتا ہے۔

16 اگلا حصہ نحمیاہ بن عزبق کی ذمہ داری تھی جو بیتضلع صور کے آدھے حصے کا افسر تھا۔ فصیل کا یہ
حصہ داؤد بادشاہ قبرستانکے مقابلکے تھا اور تالابمصنوعی اور سورماؤں کمروںکے پر ختم ہوا۔

ذیل17 یوںکے لاو اگلےنے حصوں کو کھڑا :کیا پہلے رحوم بن بانی کا حصہ تھا۔
ضلع قعیلہ کے آدھے حصے افسرکے حسبیاہ اگلےنے حصے مرمتکی کی۔
اگلے18 حصے یوںکو لاو نے ِنّوئی ب بن حنداد کے زیرِ نگرانی کھڑا کیا جو ضلع قعیلہ دوسرےکے آدھے حصے

پر مقرر تھا۔
اگلا19 مِصفاہحصہ سردارکے یشوعبنعزر کی تھی۔داریذمہ یہ فصیلحصہ اُسکے موڑ پر تھا راستہجہاں

اسلحہ خانے طرفکی چڑھتا ہے۔
اگلے20 حصے باروککو بن زبی بڑینے محنت سے تعمیر کیا۔ یہ حصہ فصیل کے موڑ سے شروع ہو کر اماِم

اِلیاسباعظم کے گھر دروازےکے پر ختم ہوا۔
21 اگلا مریموتحصہ بن یاہ اُور ہقوضبن کی ذمہ داری تھی اور اِلیاسب کے گھر دروازےکے سے شروع

ہو کر اُس کے کونے پر ختم ہوا۔
ذیل22 حصےکے اُن اماموں نے تعمیر کئے جو شہر کے گرد و نواح میں ہتے ر تھے۔
اگلے23 حصے کی تعمیر بن یمین حسوباور کے زیرِ نگرانی تھی۔ یہ حصہ اُن گھروںکے کے منے سا تھا۔
یاہ عزر بن معسیاہ بن عننیاہ اگلےنے حصے مرمتکی کی۔ یہ حصہ اُس کے گھر پاسکے ہی تھا۔
اگلا24 ِنّوئیحصہ ب بن حنداد کی داریذمہ تھی۔ یہ یاہ عزر کے گھر شروعسے ہوا اور مُڑتے مُڑتے کونے پر

ختم ہوا۔
25 اگلا حصہ فالال بن اُوزی کی ذمہ داری تھی۔ یہ حصہ موڑ سے شروع ہوا، اور اوپر کا جو بُرج شاہی محل

سے اُس جگہ نکلتا جہاںہے محافظوں کا صحن ہے وہ بھی اِس میں شامل تھا۔
اگلا حصہ فِدایاہ پرعوسبن 26 اور پہاڑیعوفل پر ہنے ر ربوالے کے گھر خدمتکے گاروں کے ذمے تھا۔

یہ حصہ پانی دروازےکے اور وہاں نکلےسے ہوئے بُرج پر ختم ہوا۔
اگلا27 حصہ اِس بُرج سے لے پہاڑیعوفلکر کی تکدیوار تھا۔ تقوع باشندوںکے نے اُسے تعمیر کیا۔
گھوڑے28 دروازےکے 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 حصہ آیا۔ یہ بھی اُس کے گھر مقابلکے تھا۔
اگلا حصہ سمعیاہ بن سکنیاہ نے کھڑا کیا۔ یہ آدمی دروازےمشرقی پہرےکا دار تھا۔
اگلا30 حصہ حننیاہ بن سلمیاہ صلفاور کے چھٹے بیٹے حنون کے ذمے تھا۔
اگلا حصہ مسُلّام بن برکیاہ نے تعمیر کیا جو اُس کے گھر مقابلکے تھا۔
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ایک31 سنار بنام ملکیاہ اگلےنے حصے مرمتکی کی۔ یہ ربحصہ کے گھر گاروںخدمتکے اور تاجروں

کے اُس مکان پر ختم ہوا پہرےجو دروازےکے کے منے سا تھا۔ فصیل کے کونے پر واقع بالاخانہ بھی اِس میں
شامل تھا۔

آخری32 حصہ بھیڑ دروازےکے پر ختم ہوا۔ سناروں اور تاجروں نے اُسے کھڑا کیا۔

4
سنبلّط یہودیوں کا مذاق اُڑاتا ہے

سنبلّطجب1 کو پتا چلا فصیلہمکہ کو دوبارہ تعمیر کر ہیںرہے تو آگوہ بگولا ہو گیا۔ ہمارا مذاق اُڑا اُڑا
کر اُس2 نے اپنے خدمتہم افسروں اور سامریہ کے فوجیوں کی موجودگی میں کہا، یہودیضعیفیہ” کیا کر
رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی یروشلم کی قلعہ بندی کرنا ہتے چا ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایکچند پیشقربانیاں کر کے
ہم فصیل آجکو ہی کھڑا کریں گے؟ وہ اِن جلے ہوئے پتھروں اور ملبے کے اِس ڈھیر طرحکسسے نئی دیوار بنا
سکتے “ہیں؟ 3 عمونی افسر طوبیاہ اُس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ بولا، اُنہیں” کرنے !دو دیوار اِتنی کمزور ہو گی کہ
اگر لومڑی بھی اُس چھلانگپر لگائے تو گر جائے “گی۔

ہمارےاے4 خدا، ہماری سن، لوگکیونکہ ہمیں حقیر جانتے ہیں۔ جن باتوں سے اُنہوں نے ہمیں ذلیل کیا
ہے وہ اُن ذلتکی باعثکا بن دےبخشجائیں۔ لوگکہ لُوٹاُنہیں لیں اور اُنہیں قید کر جلاوطنکے کر دیں۔
5 اُن کا قصور نظرانداز نہ کر بلـکہ اُن کے گناہ تجھے یاد رہیں۔ کیونکہ اُنہوں نے فصیل کو تعمیر کرنے والوں کو
ذلیل کرنے طیشتجھےسے دلایا ہے۔

مخالفت6 کے باوجود ہم فصیل مرمتکی کرتے رہے، اور ہوتے پوریہوتے دیوار کی آدھی اونچائی کھڑی
ہوئی، پوریلوگکیونکہ لـگن سے کام کر رہے تھے۔

دشمن حملوںکے مدافعتکی
جب7 سنبلّط، طوبیاہ، عربوں، عمونیوں اور اشدود کے باشندوں کو اطلاع ملی کہ یروشلم کی فصیل کی تعمیر

میں ترقی ہو رہی ہے بلـکہ کھڑےتکابحصےجو نہ ہو تھےسکے وہ بھی بند ہونے لـگے ہیں تو بڑےوہ غصے
میں آ گئے۔ متحدسب8 ہو کر یروشلم پر حملہ کرنے اور اُس میں بڑ گڑ پیدا کرنے کی سازشیں کرنے لـگے۔ لیکن9
ہم نے اپنے خدا التماسسے کر پہرےکے دار لگائے جو ہمیں راتدن اُن سے بچائے رکھیں۔

وقتاُس10 یہوداہ لوگکے ہنے کرا مزدوروں”لـگے، طاقتکی ختم ہو رہی اورہے، تکابھی ملبے بڑےکے
ڈھیر باقی ہیں۔ فصیل کو بسہمارےبنانا باتکی نہیں “ہے۔

دشمنطرفدوسری11 کہہ رہے تھے، اچانکہم” اُن ٹوٹپر پڑیں گے۔ اُن کو وقتاُس پتا چلے ہمجبگا
اُن بیچکے میں ہوں تبگے۔ ہم اُنہیں مار دیں گے اور کام رُک جائے “گا۔

12 یہودیجو 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۔

مَیںتب13 لوگوںنے فصیلکو ایکپیچھےکے جگہ کھڑا کر نیچیسےسبدیوارجہاںدیا تھی، اور وہ تلواروں،
نیزوں اور کمانوں لیسسے اپنے خاندانوں کے مطابق کھلے میدان کھڑےمیں ہو گئے۔ لوگوں14 کا جائزہ لے کر
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مَیں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اُن” رب!ڈریںمتسے کو یاد کریں جو عظیم مہیباور ذہنہے۔ میں رکھیں ہمکہ
اپنے بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں، یوں بیو اور گھروں کے لئے لڑ رہے “ہیں۔

ہمارےجب15 دشمنوں کو معلوم ہوا کہ اُن کی سازشوں کی خبر پہنچتکہم گئی اورہے کہ الله نے اُن کے
منصوبے کو ناکام ہونے دیا تو اپنیسبہم اپنی جگہ پر دوبارہ تعمیر کے کام لـگمیں گئے۔ لیکن16 اُس دن سے
میرے جوانوں صرفکا آدھا حصہ تعمیری کام میں لگا رہا۔ لوگباقی نیزوں، ڈھالوں، کمانوں اور زرہ بکتر سے
لیس پہرہ دیتے رہے۔ افسر یہوداہ کے اُن تمام لوگوں کے کھڑےپیچھے رہے 17 جو دیوار کو تعمیر کر رہے تھے۔
سامان اُٹھانے ایکوالے ہاتھ سے پکڑےہتھیار کام کرتے تھے۔ اور18 بھیجو دیوار کو کھڑا کر رہا تھا اُس کی
تلوار کمر میں بندھی رہتی جستھی۔ آدمی کو تُرم بجا خطرےکر 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
سے دُور بکھرےاور ہوئے کام کر رہے ہیں۔ جوں20 آپہی کو تُرم کی آواز دےسنائی بھاگتو کر آواز کی
طرف چلے آئیں۔ ہمارا ہمارےخدا لئے لڑے “!گا

ہم21 پَو پھٹنے سے لے کر اُس تکوقت کام مصروفمیں ہتے ر ستارےتکجب نظر نہ آتے، اور ہر وقت
آدمیوں کا آدھا نیزےحصہ پکڑے پہرہ دیتا تھا۔ 22 اُس وقت مَیں نے سب کو یہ حکم بھی دیا، ہر” آدمی اپنے
مددگاروں کے راتساتھ وقتکا یروشلم میں گزارے۔ پھر راتآپ وقتکے پہرا داری میں بھی مدد کریں گے
اور دن وقتکے تعمیری کام میں “بھی۔ 23 اُن تمام دنوں کے دوران نہ مَیں، میرےنہ بھائیوں، میرےنہ جوانوں
اور پہرےمیرےنہ داروں کبھینے کپڑےاپنے اُتارے۔ نیز، ایکہر اپنا پکڑےہتھیار رہا۔

5
غریبوں کا قرضہ منسوخ

کچھ1 دیر بعد کچھ مرد و پاسمیرےخواتین آ کر یہودیاپنے بھائیوں شکایتکی لـگے۔کرنے بعض2 کہا،نے
بہتہمارے” یادہ ز بیٹے بیٹیاں ہیں، اِس لئے ہمیں اناجمزید ملنا ہئے، چا ورنہ ہم زندہ نہیں رہیں “گے۔ دوسروں3
شکایتنے کی، کال” کے دوران ہمیں اپنے کھیتوں، انگور کے باغوں اور گھروں گرویکو رکھنا پڑا تاکہ اناج
“جائے۔مل اَورکچھ4 ہمیں”بولے، اورکھیتوںاپنے انگور باغوںکے پر بادشاہ ٹیکسکا ادا کرنے لئےکے اُدھار
لینا پڑا۔ بھیہم5 دوسروں یہودیطرحکی قوم کے ہیں، بچےہمارےاور اُن سے نہیںحیثیتکم توبھیرکھتے۔ ہمیں
اپنے بچوں کو غلامی میں بیچنا پڑتا ہے تاکہ گزارہ ہو ہماریسکے۔ کچھ بیٹیاں لونڈیاں بن چکی ہیں۔ لیکن ہم خود
بےبس ہیں، کھیتہمارےکیونکہ اور انگور کے باغ دوسروں قبضےکے میں “ہیں۔

6 اُن کا یلا واو اور شکایتیں سن کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ بہت7 سوچ بچار کے بعد مَیں نے شرفا اور افسروں پر الزام
بھائیوںوطنہماپنےآپ”لگایا، غیرمناسبسے لےسود مَیں“!ہیںرہے اُننے نپٹنےسے لئےکے جماعتبڑیایک
اکٹھی کر کے 8 کہا، ہمارے” کئی ہم وطن بھائیوں کو غیریہودیوں کو بیچا گیا تھا۔ تکجہاں ممکن تھا ہم نے
واپساُنہیں خرید کر آزاد کرنے کی۔کوششکی آپاباور خود اپنے بھائیوںوطنہم بیچکو ہیں۔رہے کیا ہم
اب اُنہیں واپسدوبارہ “خریدیں؟ خاموشوہ رہے اور جوابکوئی دےنہ سکے۔

9 مَیں نے بات جاری رکھی، آپ” کا یہ ٹھیکسلوک نہیں۔ آپ ہمارےکو خدا کا خوف مان کر زندگی
گزارنا ہئے چا تاکہ ہم اپنے غیریہودی دشمنوں کی لعن طعن کا نشانہ نہ بنیں۔ 10 میرےمَیں، بھائیوں اور ملازموں
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نے بھی دوسروں کو اُدھار کے طور پر پیسے اور اناج دیا ہے۔ لیکن آئیں، ہم اُن سے سود نہ !لیں آج11 ہی اپنے
قرض داروں کو اُن کے کھیت، گھر اور انگور اور زیتون کے واپسباغ کر دیں۔ جتنا آپسود نے لگایا تھا اُسے
واپسبھی کر دیں، خواہ اُسے پیسوں، اناج، تازہ َمے یا زیتون کے تیل صورتکی میں ادا کرنا “ہو۔ اُنہوں12 نے
جواب دیا، ہم” واپساُسے کر دیں گے اور آئندہ اُن سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ جو آپکچھ نے کہا وہ ہم کریں
“گے۔
تب مَیں نے اماموں کو اپنے پاس 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 رباور تعریفکی کرنے سبلـگے۔ نے پورےوعدےاپنے

کئے۔ 14

نحمیاہ کا اچھا نمونہ
مَیں کُل بارہ سال صوبہ یہوداہ کا گورنر رہا یعنی ارتخشستا بادشاہ حکومتکی سالویں20کے اُسسے کے

پورےاِستک۔سالویں32 میںعرصے نہ مَیں اورنے بھائیوںمیرےنہ نے وہ آمدنی لی ہمارےجو لئے مقرر
کی گئی تھی۔ اصل15 ماضیمیں گورنروںکے نے قوم پر بڑا بوجھ ڈال دیا تھا۔ اُنہوں نے رعایا سے صرفنہ روٹی
اور َمے بلـکہ فی چاندیدن بھیِسکے40کے لئے تھے۔ اُن افسروںکے بھینے عام لوگوں غلطسے فائدہ اُٹھایا تھا۔
لیکن چونکہ مَیں الله خوفکا مانتا تھا، اِس لئے مَیں نے اُن سے سلوکایسا نہ کیا۔ فصیلطاقتپوریمیری16 کی
تکمیل صَرفمیں ہوئی، میرےاور تمام ملازم بھی اِس کام شریکمیں رہے۔ ہم میں کسیسے بھینے زمین نہ
خریدی۔ مَیں17 کچھنے نہ مانگا مجھےحالانکہ روزانہ یہوداہ افسروں150کے نوازیمہمانکی کرنی پڑتی تھی۔ اُن
میں وہ تمام مہمان شامل نہیں ہیں جو گاہے بگاہے ممالـکپڑوسی سے آتے رہے۔ 18 ایکروزانہ بَیل، چھ بہترین
یاں بکر بھیڑ اور بہت میرےپرندےسے لئے ذبح کر کے تیار کئے جاتے، اور دسدس دن کے بعد ہمیں کئی قسم
سیبہتکی َمے خریدنی پڑتی تھی۔ اخراجاتاِن کے باوجود مَیں نے گورنر کے لئے مقررہ وظیفہ نہ مانگا، کیونکہ
قوم پر بوجھ ویسے بہتبھی یادہ ز تھا۔

میرےاے19 خدا، جو کچھ مَیں نے اِس قوم کے لئے کیا ہے اُس باعثکے مجھ پر مہربانی کر۔
6

نحمیاہ سازشخلافکے
1 سنبلّط، طوبیاہ، جشم عربی ہمارےاور باقی دشمنوں کو پتا چلا کہ مَیں فصیلنے تکتکمیلکو پہنچایا ہے

اور دیوار میں کہیں بھی خالی جگہ نظر نہیں آتی۔ صرف دروازوں کے تکابکواڑ لگائے نہیں گئے تھے۔ تب2
سنبلّط اور جشم نے مجھے پیغام بھیجا، ہم” وادٔی اونو کے شہر کفیریم آپمیں سے ملنا ہتے چا لیکن“ہیں۔ مجھے
معلوم تھا کہ نقصانمجھےوہ پہنچانا ہتے ہیں۔چا اِس3 لئے مَیں قاصدوںنے جوابہاتھکے مَیں”بھیجا، وقتاِس
ایک 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 جبمرتبہ سنبلّط نے
اپنے ملازم پاسمیرےکو بھیجا تو اُس کے ہاتھ ایکمیں کھلا خط تھا۔ خط6 میں لـکھا تھا، ممالـکپڑوسی”
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میں افواہ پھیل گئی ہے آپکہ اور باقی یہودی بغاوت کی یاں تیار کر رہے ہیں۔ جشم نے اِس بات کی تصدیق
کی لوگہے۔ کہتے ہیں اِسیکہ وجہ آپسے فصیل بنا رہے ہیں۔ اِن رپورٹوں آپمطابقکے اُن کے بادشاہ بنیں
گے۔ 7 کہا جاتا ہے آپکہ نبیوںنے کو مقرر کیا ہے جو یروشلم میں اعلان کریں آپکہ یہوداہ کے بادشاہ ہیں۔
ایسیبےشک افواہیں تکشہنشاہ بھی پہنچیں گی۔ اِس لئے آئیں، ہم مل دوسرےایککر سے مشورہ کریں کہ
کیا کرنا ہئے۔ “چا

مَیں8 نے جواباُسے بھیجا، جو” آپکچھ کہہ رہے ہیں جھوٹوہ جھوٹہی ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا، بلـکہ
آپ فرضینے 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 ابلیکن“گے۔ مَیں نے یادہ ز عزم کے ساتھ جاریکام رکھا۔

ایک10 دن مَیں سمعیاہ بن دِلایاہ بن مہیطب ایل سے ملنے گیا جو تالا لگا کر گھر میں بیٹھا تھا۔ اُس نے مجھ سے
کہا، آئیں،” ہم الله کے میںگھر جمع ہو جائیں اور دروازوں کو اپنے پیچھے بند کر کنڈیکے لگائیں۔ لوگکیونکہ
آپراتاِسی قتلکو کرنے کے لئے آئیں “گے۔

مَیں11 اعتراضنے کیا”کیا، ٹھیکیہ ہے مجھکہ جیسا بھاگآدمی جائے؟ یا کیا مجھ شخصجیسا جو امام نہیں
ربہے کے گھر میں داخل ہو کر زندہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں مَیں ایسا نہیں کروں “!گا مَیں12 نے جان لیا کہ
سمعیاہ کی باتیہ الله نہیںسےطرفکی سنبلّطہے۔ اور طوبیاہ دیرشوتاُسےنے اِسیتھی، لئے اُس میرےنے
بارے میں ایسی پیش گوئی کی تھی۔ 13 اِس سے وہ مجھے ڈرا کر گناہ کرنے پر اُکسانا ہتے چا تھے تاکہ وہ میری
بدنامی کر 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 مجھےنے ڈرانے کوششکی کی ہے۔

فصیل تکمیلکی
فصیل15 اِلول کے مہینے کے *دنویں25 یعنی دنوں52 میں مکمل ہوئی۔ ہمارےجب16 دشمنوں کو یہ خبر

ملی تو ممالـکپڑوسی 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 رہے اور اُس سے جواب ملتے رہے تھے۔
اصل18 میں یہوداہ بہتکے سے لوگوں نے قَسم کھا کر اُس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ
سکنیاہ بن ارخ کا داماد تھا، اور اُس کے بیٹے یوحنان کی شادی مسُلّام بن برکیاہ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ 19 طوبیاہ
کے یہ میرےمددگار منے سا اُس نیککے کاموں یفکی تعر کرتے رہے اور ساتھ میریساتھ باتہر اُسے بتاتے
رہے۔ پھر طوبیاہ خطمجھے بھیجتا تاکہ مَیں ڈر کر کام سے باز آؤں۔

7
فصیل1 کی تکمیل پر مَیں نے دروازوں کے کواڑ لـگوائے۔ پھر رب کے گھر کے دربان، گلوکار اور خدمت

لاویگزار مقرر کئے گئے۔ مَیں2 نے دو آدمیوں کو یروشلم حکمرانکے 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 دونوںنے یروشلم”کہا،سے دروازےکے دوپہر شدتکیدھوپجبوقتکے کھلےہے
* 6:15 اِلول کے مہینے کے :دنویں25 2 اکتوبر۔
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نہ رہیں، اور پہرہ وقتدیتے بھی اُنہیں بند کر کنڈےکے لگائیں۔ یروشلم کے آدمیوں کو پہرا داری کے لئے مقرر
کریں میںجن 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 آبادیمیں تھوڑی تھی۔ ڈھائے تکابمکانگئے دوبارہ تعمیر نہیں

ہوئے تھے۔ میرےچنانچہ5 خدا میرےنے دل کو شرفا، افسروں اور عوام کو اکٹھا کرنے دیتحریککی تاکہ
خاندانوں رجسٹریکی تیار کروں۔ اِس سلسلے میں کتابایکمجھے مل میںجسگئی اُن لوگوں درجفہرستکی
تھی جو ہم پہلےسے جلاوطنی واپسسے آئے تھے۔ اُس میں لـکھا تھا،

ذیل”6 میں یہوداہ کے اُن لوگوں فہرستکی ہے جو جلاوطنی واپسسے آئے۔ بابل کا بادشاہ نبوکدنضر اُنہیں
قید کر بابلکے لے گیا تھا، ابلیکن وہ یروشلم اور یہوداہ کے اُن شہروں میں پھر جا بسے جہاں پہلے ہتے ر تھے۔

7 اُن کے راہنما ُبابل، زر یشوع، نحمیاہ، یاہ، عزر رعمیاہ، نحمانی، مردکی، بِلشان، مِسفرت، بِگوَئی، نحوم اور تھے۔بعنہ
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،
موآبپخت11 کا خاندان یعنی یشوع یوآباور 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،
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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 :دربانکے سلّوم، اطیر، طلمون، عّقوب، خطیطا اور سوبی خاندانوںکے کے 138 آدمی۔
رب46 کے گھر گاروںخدمتکے کے درِج ذیل خاندان جلاوطنی واپسسے آئے۔
ضیحا، حسوفا، طبّعوت، 47 قروس، سیعا، فدون، 48 لِبانہ، حجابہ، شلمی، 49 حنان، ِجّدیل، جحر، 50 یایاہ، ر

رضین، نقودا، 51 جزّام، عُّزا، فاسح، 52 بسی، معونیم، نفوسیم، 53 بقبوق، حقوفا، حرحور، 54 بضلوت، محیدا، حرشا،
55 برقوس، سیسرا، تامح، نضیاح56 اور خطیفا۔

سلیمان57 خادموںکے کے درِج ذیل خاندان جلاوطنی واپسسے آئے۔
سوطی، سوفرت، فرودا، 58 یعلہ، درقون، ِجّدیل، 59 سفطیاہ، فوکرتخّطیل، ضبائم اور امون۔
رب60 کے گھر خدمتکے گاروں اور سلیمان کے خادموں کے خاندانوں میں واپسسے آئے ہوئے مردوں

کی تعداد 392 تھی۔
واپس61-62 آئے ہوئے خاندانوں میں سے دِلایاہ، طوبیاہ اور نقودا کے 642 ثابتمرد نہ کر سکے اسرائیلکہ

کی اولاد ہیں، گو وہ تل ملح، تل حرشا، کروب، ادون اور اِمّیر کے ہنے ر والے تھے۔
اورہقوضحبایاہ،63-64 برزلی خاندانوںکے واپسبھیامامکچھکے خدمتمیںگھرکےرباُنہیںلیکنآئے،

کرنے اجازتکی نہ ملی۔ کیونکہ گو اُنہوں نسبنے ناموں میں اپنے تلاشنام کئے لیکن اُن کا کہیں ذکر نہ ملا،
اِس لئے ناپاکاُنہیں قرار دیا گیا۔ برزلی) خاندانکے 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 اسرائیلی42,360کُل لوٹوطناپنے آئے، 67 نیز اُن 7,337کے غلام اور لونڈیاں 245اور میںجنگلوکار
مرد و خواتین شامل تھے۔
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اسرائیلیوں68 پاسکے 736 گھوڑے، 245 خچر، اونٹ69435 اور 6,720 گدھے تھے۔
سرپرستوںخاندانیکچھ70 کیگھرکےربنے تعمیرِ نو لئےکے دیئے۔ہدیئےسےخوشیاپنی سونےنےگورنر

کے 1,000 ِسکے، کٹورے50 اور اماموں کے لباس530 دیئے۔ 71 کچھ خاندانی سرپرستوں نے خزانے میں
سونے کے 20,000 ِسکے اور چاندی کے 1,200 کلو گرام ڈال دیئے۔ باقی72 لوگوں نے سونے کے 20,000
چاندیِسکے، کے 1,100 کلو گرام اور اماموں کے لباس67 عطا کئے۔

73 امام، ربلاوی، کے گھر دربانکے خدمتاور گار، گلوکار اور عوام لوگکچھکے اپنی اپنی آبائی آبادیوں
میں دوبارہ جا بسے۔ یوں تمام اسرائیلی دوبارہ اپنے اپنے شہروں میں ہنے ر “لـگے۔

شریعتعزرا تلاوتکی کرتا ہے
ساتویں مہینے یعنی اکتوبر جبمیں اسرائیلی اپنے اپنے شہروں میں دوبارہ آباد ہو گئے تھے

8
1 تو لوگسب مل کر پانی دروازےکے چوککے میں جمع ہو گئے۔ اُنہوں نے شریعت کے عالِم عزرا سے

درخواست کی کہ وہ شریعت لے آئیں جو رب نے موسٰی کی معرفت اسرائیلی قوم دےکو دی تھی۔ 2 چنانچہ
عزرا حاضریننے کے منے شریعتسا تلاوتکی ساتویںکی۔ مہینے کا پہلا *دن تھا۔ مردصرفنہ بلـکہ عورتیں اور
شریعت کی باتیں سمجھنے کے قابل تمام بچے بھی جمع ہوئے تھے۔ سویرےصبح3 سے لے کر تکدوپہر عزرا پانی
دروازےکے میںچوککے پڑھتا رہا، اور جماعتتمام دھیان شریعتسے کی باتیں سنتی رہی۔

4 عزرا لـکڑی چبوترےایککے پر کھڑا تھا خاصجو کر اِس موقع کے لئے بنایا گیا تھا۔ اُس کے دائیں ہاتھ
متِتیاہ، سمع، عنایاہ، یاہ، اُور ِخلقیاہ اور کھڑےمعسیاہ تھے۔ اُس کے بائیں ہاتھ فِدایاہ، میسائیل، ملکیاہ، حاشوم،
حسبّدانہ، یاہ زکر اور کھڑےمسُلّام تھے۔

5 چونکہ عزرا اونچی جگہ پر کھڑا تھا اِس لئے وہ سب کو نظر آیا۔ جبچنانچہ اُس کتابنے کو کھول دیا تو
کھڑےلوگسب ہو گئے۔ 6 عزرا ربنے عظیم خدا ستائشکی کی، سباور نے اپنے ہاتھ اُٹھا جوابکر میں
کہا، آمین،” “آمین۔ پھر اُنہوں جھکنے ربکر کو سجدہ کیا۔

لاویکچھ7 حاضر تھے جنہوں نے لوگوں کے لئے شریعت کی تشریح کی۔ اُن کے نام یشوع، بانی، سربیاہ، یمین،
عّقوب، سبّتی، ہودیاہ، معسیاہ، قلیطا، یاہ، عزر یوزبد، حنان اور فِلایاہ تھے۔ حاضرین اب تک کھڑے تھے۔
شریعت8 تلاوتکی کے ساتھ ساتھ مذکورہ لاوی قدم بہ قدم اُس کی تشریح یوں کرتے گئے لوگکہ اُسے اچھی
طرح سمجھ سکے۔

شریعت9 کی باتیں سن سن کر وہ رونے لـگے۔ لیکن نحمیاہ شریعتگورنر، کے عالِم عزرا امام اور شریعت کی
تشریح کرنے والے یوں لاو نے اُنہیں دےتسلی کر کہا، اُداس” نہ ہوں متاور !روئیں آپربآج کے خدا کے
لئے مخصوص مُقّدسو عید ہے۔ اب10 جائیں، عمدہ کھانا کھا کر اور پینے کی میٹھی چیزیں پی خوشیکر منائیں۔
جو اپنے لئے کچھ تیار نہ کر سکیں اُنہیں اپنی خوشی شریکمیں کریں۔ یہ ہمارےدن رب کے لئے مخصوص و
مُقّدس اُداسہے۔ نہ ہوں، ربکیونکہ آپخوشیکی کی پناہ گاہ “ہے۔

یوں11 لاو نے بھی تمام لوگوں کو سکون دلا کر کہا، اُداس” نہ ہوں، کیونکہ یہ ربدن کے لئے مخصوص و
مُقّدس “ہے۔
* 8:2 ساتویں مہینے کا پہلا :دن 8 اکتوبر۔
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12 پھر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ وہاں اُنہوں بڑینے خوشی سے کھا پی کر جشن منایا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں

دوسروںنے بھیکو اپنی شریکمیںخوشی کیا۔ اُن خوشیبڑیکی سببکا یہ تھا ابکہ اُنہیں اُن باتوں کی سمجھ
آئی تھی جو اُنہیں سنائی گئی تھیں۔

یوں جھونپڑ کی عید
اگلے13 †دن خاندانی سرپرست، امام لاویاور شریعتدوبارہ کے عالِم عزرا پاسکے جمع ہوئے شریعتتاکہ

کی مزید تعلیم پائیں۔ شریعتوہجب14 کا مطالعہ کر رہے تھے تو اُنہیں پتا چلا ربکہ نے موسٰی معرفتکی حکم
دیا تھا کہ اسرائیلی ساتویں مہینے کی عید کے دوران یوں جھونپڑ میں رہیں۔ 15 چنانچہ اُنہوں نے یروشلم اور باقی تمام
شہروں میں اعلان کیا، پہاڑوں” پر سے زیتون، ‡آس، کھجور اور باقی سایہ دار درختوں کی شاخیں توڑ کر اپنے گھر
لے جائیں۔ وہاں اُن سے یاں جھونپڑ شریعتطرحجسبنائیں، دیہدایتنے “ہے۔

لوگوں16 نے ایسا ہی کیا۔ وہ گھروں نکلےسے اور درختوں کی شاخیں توڑ کر آئے۔لے اُن اُنہوںسے نے اپنے
چھتوںکیگھروں پر اور یاںمیںصحنوں جھونپڑ بنا بعضلیں۔ اپنینے یوں جھونپڑ ربکو گھرکے پانیصحنوں،کے
دروازےکے چوککے اور افرائیم دروازےکے میںچوککے بھی بنایا۔ 17 جتنے بھی جلاوطنی واپسسے آئے
تھے وہ سب یاں جھونپڑ بنا کر اُن میں ہنے ر لـگے۔ یشوع بن نون کے زمانے سے لے کر اُس تکوقت یہ عید اِس
نہیںطرح منائی نہایتسبتھی۔گئی تھے۔خوشہی عید18 کے دنہر عزرا نے الله شریعتکی تلاوتکی کی۔
اسرائیلیوںدنسات نے عید منائی، اور آٹھویں لوگسبدن اجتماع کے لئے اکٹھے بالکلہوئے، ہدایاتاُن کے
مطابق شریعتجو دیمیں گئی ہیں۔

9
اسرائیلی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں

اُسی1 مہینے کے ویں24 *دن اسرائیلی روزہ رکھنے کے لئے جمع ہوئے۔ ٹاٹ لباسکے پہنے ہوئے اور سر پر
خاک ڈال 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 ربدوران اُن
کے خدا شریعتکی تلاوتکی کی گئی۔ پھر وہ رب اپنے خدا کے منے سا منہ کے جھکبل کر مزید تین گھنٹے
اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہے۔

4 یشوع، بانی، قدمی ایل، سبنیاہ، بُنی، سربیاہ، بانی اور کنانی لاویجو چبوترےایکتھے کھڑےپر ہوئے اور
بلند آواز ربسے اپنے خدا سے دعا کی۔

5 پھر یشوع، قدمی ایل، بانی، حسبنیاہ، سربیاہ، ہودیاہ، سبنیاہ اور فتحیاہ لاویجو تھے بول اُٹھے، کھڑے” ہو
ربکر اپنے خدا کی ازلجو سے تکابد ستائشہے “!کریں
اُنہوں نے دعا تیرے”کی، جلالی نام کی تمجید ہو، جو بادیمبارکہر یفاور تعر بڑھکہیںسے کر ہے۔ رب،اے6 تُو ہی واحد

خدا !ہے تُو نے آسمان سرےایککو تکسرےدوسرےسے اُس کے لشکر سمیت خلق کیا۔ زمین اور جو کچھ
† 8:13 اگلے :دن 9 اکتوبر۔ ‡ 8:15 :آس myrtle۔ * 9:1 اُسی مہینے کے :دنویں24 31 اکتوبر۔
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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 وعدےاپنے پر پورا اُترا، کیونکہ تُو قابِل
اعتماد اور عادل ہے۔

9 تُو باپہمارےنے دادا مصرکے بُرےمیں 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 ہمارےمصری باپ دادا سے کیسا سلوکگستاخانہ کرتے رہے ہیں۔ یوں تیرا نام
مشہور ہوا اور تکآج یاد رہا ہے۔ قوم11 کے دیکھتے دیکھتے تُو نے سمندر کو دو میںحصوں تقسیم کر دیا، اور وہ
زمینخشک پر چل کر اُس میں سے گزر لیکنسکے۔ اُن تعاقبکا والوںکرنے کو تُو متلاطمنے پانی پھینکمیں
دیا، اور وہ پتھروں کی طرح سمندر کی گہرائیوں ڈوبمیں گئے۔

دن12 وقتکے تُو بادلنے ستونکے راتاورسے آگوقتکے ستونکے اپنیسے قوم کی راہنمائی یوںکی۔
وہ اندھیرےراستہ میں بھی روشن پرجسرہا اُنہیں چلنا تھا۔ 13 تُو کوہِ سینا پر اُتر آیا اور آسمان سے اُن ہمسے کلام
ہوا۔ تُو ہدایاتصافاُنہیںنے اور قابِل اعتماد احکام دیئے، ایسے قواعد اچھےجو ہیں۔ 14 تُو سبتاُنہیںنے 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 پیاسے تھے تو تُو نے اُنہیں چٹان سے پانی پلایا۔ تُو نے حکم دیا، ملـکجاؤ،’ میں داخل ہو کر اُس پر قبضہ کر
لو، کیونکہ مَیں نے ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی ہے تمہیںکہ ملـکیہ دوں ‘گا۔

16 باپہمارےافسوس، دادا مغرور اور ضدی ہو گئے۔ تیرےوہ احکام کے تابع نہ رہے۔ اُنہوں17 تیرینے
سننے سے انکار کیا اور وہ معجزات یاد نہ رکھے جو تُو نے اُن کے درمیان کئے تھے۔ وہ تکیہاں اَڑ گئے کہ اُنہوں
ایکنے راہنما کو مقرر کیا جو اُنہیں مصر کی غلامی واپسمیں لے جائے۔ لیکن تُو معاف کرنے والا خدا ہے
جو مہربان اور رحیم، تحمل اور شفقت 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 جو تجھے مصر سے نکال ‘لایا۔ اِس قسم کا سنجیدہ
کفر وہ بکتے رہے۔ لیکن19 بہتتُو دلرحم اِسہے، لئے تُو اُنہیںنے یگستان ر میں نہ دنچھوڑا۔ بادلوقتکے
کا ستون اُن کی راہنمائی کرتا رہا، اور رات آگوقتکے کا ستون وہ راستہ روشن کرتا جسرہا پر اُنہیں چلنا
تھا۔ 20 صرفنہ یہ بلـکہ تُو نے اُنہیں نیکاپنا روح عطا کیا جو اُنہیں 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
عرصے میں 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۔
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22 تُو ممالـکنے اور قومیں اُن کے حوالے کر مختلفدیں، علاقے یکے دیگرےبعد اُن قبضےکے میں آئے۔ یوں

وہ سیحون بادشاہ ملـککے حسبون اور عوج بادشاہ ملـککے بسن پر فتح پا سکے۔ 23 اُن کی اولاد تیری مرضی
آسمانسے پر جیسیستاروںکے بےشمار ہوئی، اور تُو اُنہیں ملـکاُس میں جسلایا کا وعدہ تُو نے اُن باپکے دادا
سے کیا تھا۔ 24 ملـکوہ میں داخل ہو کر اُس مالـککے بن گئے۔ تُو کنعاننے باشندوںکے کو اُن کے آگے آگے
زیر کر ملـکدیا۔ کے بادشاہ اور قومیں اُن قبضےکے میں آ گئیں، اور وہ اپنی مرضی مطابقکے اُن نپٹسے سکے۔
25 قلعہ بند شہر اور زرخیز زمینیں تیری قوم کے قابو میں آ گئیں، نیز ہر قسم کی اچھی چیزوں بھرےسے گھر، تیار
شدہ حوض، انگور کے باغ کثرتاور زیتونکے اور دیگر پھل دار درخت۔ وہ جی بھر کر کھانا کھا کر موٹے ہو
گئے اور تیری برکتوں لطفسے اندوز ہوتے رہے۔

اِس26 کے باوجود وہ تابع نہ رہے سرکشبلـکہ ہوئے۔ اُنہوں نے اپنا منہ تیری شریعت سے پھیر لیا۔ اور جب
تیرے نبی اُنہیں سمجھا سمجھا واپسپاستیرےکر لانا ہتے چا تھے تو اُنہوں بڑےنے بککفر کر اُنہیں قتل کر دیا۔
27 یہ دیکھ کر تُو نے اُنہیں اُن کے دشمنوں کے حوالے کر دیا جو اُنہیں تنگ کرتے جبرہے۔ وہ مصیبت میں
پھنس گئے تو وہ چیخیں مار مار کر تجھ سے یاد فر کرنے لـگے۔ اور تُو نے آسمان پر سے اُن کی سنی۔ بڑا ترس کھا
کر تُو نے اُن پاسکے ایسے لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے اُنہیں دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ لیکن28 جوں ہی
اسرائیلیوں کو سکون ملتا وہ دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے لـگتے جو تجھے ناپسند تھیں۔ نتیجے میں تُو اُنہیں دوبارہ اُن
کے دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا۔ جب وہ اُن حکومتکی تحتکے پِسنے لـگتے تو ایکوہ بار پھر چلّا چلّا کر
تجھ التماسسے کرنے لـگتے۔ اِس بار بھی تُو آسمان پر سے اُن کی سنتا۔ ہاں، تُو اِتنا رحم دل ہے کہ تُو اُنہیں بار بار
چھٹکارا دیتا !رہا 29 تُو اُنہیں سمجھاتا رہا تاکہ وہ شریعتتیریدوبارہ طرفکی رجوع کریں، لیکن وہ مغرور تھے
تیرےاور احکام تابعکے نہ اُنہوںہوئے۔ ہدایاتتیرینے ورزیخلافکی کی، حالانکہ اِن ہی پر چلنے انسانسے
کو زندگی حاصل ہوتی لیکنہے۔ اُنہوں نے پروا نہ کی بلـکہ اپنا منہ تجھ سے پھیر کر اَڑ گئے اور سننے کے لئے تیار نہ
ہوئے۔

30 اُن کی حرکتوں کے باوجود تُو بہت تکسالوں صبر کرتا رہا۔ تیرا روح اُنہیں نبیوں کے یعے ذر سمجھاتا رہا،
لیکن اُنہوں نے دھیان نہ دیا۔ تب تُو نے اُنہیں غیرقوموں کے حوالے کر دیا۔ تاہم31 تیرا رحم سے بھرا دل اُنہیں
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
مصیبتہماری پر دےدھیان اور اُسے کم نہ !سمجھ ہمارےکیونکہ بادشاہ، بزرگ، امام اور نبی باپہمارےبلـکہ
دادا اور پوری قوم اسوری بادشاہوں کے پہلے حملوں سے لے برداشتمصیبتسختتکآجکر کرتے رہے ہیں۔
حقیقت33 تو یہ ہے کہ جو مصیبتبھی ہم پر آئی ہے اُس میں تُو راست ثابت ہوا ہے۔ تُو وفادار رہا ہے، گو ہم
ٹھہرےقصوروار ہیں۔ ہمارے34 بادشاہ اور ہمارےبزرگ، امام اور باپ دادا، اُن سب تیرینے شریعت کی
پیروی نہ کی۔ جو احکام اور تنبیہ تُو نے اُنہیں دی اُس پر اُنہوں نے دھیان ہی نہ دیا۔ 35 تُو نے اُنہیں اُن کی اپنی
چیزوںاچھیکیکثرتبادشاہی، ایکاور وسیع اور ملـکزرخیز سے نوازا تھا۔ توبھی خدمتتیریوہ کرنے کے
لئے تیار نہ تھے اور اپنی غلط راہوں سے باز نہ آئے۔
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اِس36 کا انجام یہ ہوا ملـکاُسہمآجکہہے 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 تکبادشاہوں پہنچتی جنہیںہے
تُو گناہوںہمارےنے کی وجہ ہمسے پر مقرر کیا ہموہیابہے۔ پر مویشیوںہمارےاور ہیں۔کرتےحکومتپر
اُن ہی مرضیکی چلتی ہے۔ چنانچہ مصیبتبڑیہم میں پھنسے ہیں۔

قوم کا عہدنامہ
یہ38 تمام باتیں مدِ نظر رکھ کر ہم باندھعہد کر اُسے قلم بند کر ہمارےہیں۔رہے لاویبزرگ، اور دستامام

خط کر کے عہدنامے پر مُہر لگا رہے “ہیں۔
10

ذیل1 لوگوںکے کئے۔خطدستنے
گورنر نحمیاہ بن حکلیاہ، ِصدقیاہ، سرایاہ،2 یاہ، عزر یرمیاہ، فشحور،3 امریاہ، ملکیاہ، حّطوش،4 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
پختپرعوس، 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۔

28 قوم کے لوگباقی بھی عہد شریکمیں ہوئے یعنی باقی امام، لاوی، رب کے گھر کے دربان اور خدمت
گار، گلوکار، نیز سب جو غیریہودی قوموں الـگسے ہو گئے تھے تاکہ رب شریعتکی کی پیروی کریں۔ اُن کی
یاں بیو اور وہ بیٹے بیٹیاں شریکبھی ہوئے جو عہد کو سمجھ سکتے تھے۔ 29 بزرگاپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر
اُنہوں قَسمنے کھا کر وعدہ شریعتاُسہم”کیا، پیرویکی کریں اللهجوگے ہمیںنے اپنے خادم موسٰی معرفتکی
دی احتیاطہمہے۔ ربسے اپنے آقا کے تمام احکام ہدایاتاور پر عمل کریں “گے۔

30 نیز، اُنہوں نے قَسم کھا کر وعدہ کیا،
ہم” اپنے بیٹے بیٹیوں شادیکی غیریہودیوں سے نہیں کرائیں گے۔
جب31 غیریہودی ہمیں سبت کے دن یا رب کے لئے مخصوص کسی اَور دن اناج یا کوئی اَور مال بیچنے کی

کریںکوشش تو ہم کچھ نہیں خریدیں گے۔
ہر ساتویں سال ہم زمین کی باڑیکھیتی نہیں کریں گے اور تمام قرضے منسوخ کریں گے۔
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32 ہم سالانہ رب کے گھر کی خدمت کے لئے چاندی کا چھوٹا *ِسکہ دیں گے۔ اِس خدمت میں ذیل کی

چیزیں شامل :ہیں 33 الله کے لئے مخصوص روٹی، غلہ کی نذر اور بھسم ہونے والی وہ قربانیاں جو پیشروزانہ کی
جاتی سبتہیں، دن،کے عیدکیچاندنئے اور باقی عیدوں پیشپر کی والیجانے مُقّدسخاصقربانیاں، قربانیاں،
اسرائیل کا کفارہ دینے والی گناہ کی قربانیاں، ہمارےاور خدا کے گھر کا ہر کام۔

ہم34 نے قرعہ ڈال کر مقرر کیا ہے کہ اماموں، یوں لاو اور باقی قوم کے کون کون خاندانسے سال میں کن
کن مقررہ موقعوں ربپر کے لـکڑیمیںگھر پہنچائیں۔ یہ ہمارےلـکڑی خدا کی قربان گاہ پر قربانیاں جلانے کے
لئے استعمال کی جائے شریعتطرحجسگی، میں لـکھا ہے۔

ہم35 سالانہ اپنے کھیتوں اور درختوں کا پہلا ربپھل کے گھر میں پہنچائیں گے۔
شریعتطرحجس36 میں درج ہمہے، اپنے پہلوٹھوں ربکو کے میںگھر لا کر الله کے لئے مخصوص کریں

گائےبَیلوںگے۔ اور یوں بھیڑبکر کے پہلے بچے خدمتہم گزار اماموں کو قربان کرنے کے لئے دیں گے۔ اُنہیں37
ہم سال کے پہلے غلہ سے گوندھا ہوا آٹا، اپنے درختوں کا پہلا پھل، اپنی نئی َمے اور زیتون کے نئے تیل کا پہلا
دےحصہ ربکر کے گھر گوداموںکے میں پہنچائیں گے۔
دیہات میں ہم یوں لاو کو اپنی فصلوں کا دسواں حصہ دیں گے، کیونکہ دیہاتوہی میں یہ حصہ جمع کرتے

ہیں۔ دسواں38 حصہ وقتملتے امامکوئی یعنی ہارون خاندانکے کا یوںمردکوئی لاو ساتھکے ہو گا، لاویاور
مال کا دسواں ہمارےحصہ خدا کے گھر گوداموںکے میں پہنچائیں گے۔ لوگعام39 اور لاوی وہاں غلہ، نئی
َمے اور زیتون کا تیل لائیں گے۔ اِن کمروں میں مقدِس خدمتکی کے لئے درکار تمام سامان محفوظ رکھا جائے
گا۔ اِس کے علاوہ وہاں اماموں، دربانوں اور گلوکاروں کمرےکے ہوں گے۔
ہم اپنے خدا کے گھر میں فرائضتمام سرانجام دینے غفلتمیں نہیں برتیں “گے۔

11
یروشلم اور یہوداہ باشندےکے

قوم1 بزرگکے یروشلم میں آباد ہوئے تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ باقی لوگوں کے ہر دسویں خاندان مُقّدسکو شہر
یروشلم میں بسنا ہے۔ یہ خاندان قرعہ ڈال کر مقرر کئے گئے۔ باقی خاندانوں کو اُن کی مقامی جگہوں میں ہنے ر کی
اجازت تھی۔ لیکن2 لوگجتنے اپنی خوشی سے یروشلم جا بسے اُنہیں دوسروں مبارکنے باد دی۔

ذیل3 میں صوبے کے اُن بزرگوں فہرستکی ہے جو یروشلم میں آباد ہوئے۔ لوگاکثر) یہوداہ کے باقی
شہروں دیہاتاور میں اپنی موروثی زمین پر بستے تھے۔ اِن میں عام اسرائیلی، امام، ربلاوی، کے گھر خدمتکے
گار اور سلیمان کے خادموں کی اولاد شامل تھے۔ لیکن4 یہوداہ اور بن یمین کے لوگایکچند یروشلم میں جا
(بسے۔
یہوداہ کا :قبیلہ
فارص خاندانکے کا عتایاہ بن یّاہ عُز بن یاہ زکر بن امریاہ بن سفطیاہ بن مہلل ایل،
ِسلونی5 خاندانکے کا معسیاہ باروکبن بن کُل حوزہ بن حزایاہ بن عدایاہ بن یویریب بن یاہ۔ زکر
فارص6 خاندانکے کے 468 اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی اپنے سمیتخاندانوں یروشلم رہائشمیں پذیر تھے۔

* 10:32 چاندی کا چھوٹا چاندی:ِسکہ ًکے تقریبا 4 گرام۔
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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 زِکریبن مقرر تھا جبکہ یہوداہ بن سنوآہ شہر

کی انتظامیہ دوسرےمیں نمبر پر آتا تھا۔
10 یروشلم میں ذیل کے امام ہتے ر تھے۔
یدعیاہ، یویریب، یکین 11 اور سرایاہ بن ِخلقیاہ بن مسُلّام بن صدوق بن مِرایوت بن اخی طوب۔ سرایاہ الله کے

گھر کا منتظم تھا۔
12 اِن اماموں کے 822 رببھائی کے گھر خدمتمیں کرتے تھے۔
نیز، عدایاہ بن یروحام بن فللیاہ بن امصی بن یاہ زکر بن فشحور بن ملکیاہ۔ اُس13 کے 242ساتھ بھائی تھے جو اپنے

اپنے خاندانوں سرپرستکے تھے۔
اِن کے علاوہ امَشسی بن عزرایل بن اخزی مِسلّموتبن بن اِمّیر۔ اُس14 کے ساتھ 128 اثر و رسوخ رکھنے والے

بھائی تھے۔ زبدی ایل بن ہجدولیم اُن کا انچارج تھا۔
ذیل15 لاویکے یروشلم رہائشمیں پذیر تھے۔ سمعیاہ عزریبنحسوببن قام بن حسبیاہ بن بُنی،
16 نیز سبّتی اور یوزبد جو الله کے گھر سے باہر کے کام پر مقرر تھے،
17 نیز شکرگزاری کا راہنما متنیاہ بن میکا بن زبدی آسفبن تھا جو دعا وقتکرتے حمد و ثنا کی راہنمائی تھا،کرتا
نیز اُس کا مددگار متنیاہ کا بھائی بقبوقیاہ،
اور آخر میں عبدا بن سموع بن جلال بن یدوتون۔
یوں18 لاو کے کُل 284 مُقّدسمرد شہر میں ہتے ر تھے۔
رب19 کے گھر دربانوںکے کے درِج ذیل مرد یروشلم میں ہتے ر تھے۔
عّقوب اور طلمون اپنے سمیتبھائیوں دروازوں پہرےکے دار تھے۔ کُل 172 مرد تھے۔
قوم20 باقیکے لوگ، امام لاویاور یروشلم سے باہر یہوداہ شہروںدوسرےکے میں آباد تھے۔ ایکہر اپنی آبائی

زمین پر رہتا تھا۔
رب21 کے گھر خدمتکے گار پہاڑیعوفل 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۔ آسفوہ کے خاندان

کا تھا، اُس خاندان جسکا کے گلوکار الله کے گھر خدمتمیں کرتے تھے۔ 23 بادشاہ نے مقرر کیا تھا آسفکہ
خاندانکے آدمیوںکنکنکے ربدنکسکسکو کے گھر گیتمیں گانے خدمتکی کرنی ہے۔

24 فتحیاہ بن مشیزب ایل اسرائیلی معاملوں میں فارس کے بادشاہ کی نمائندگی کرتا تھا۔ وہ زارح بن یہوداہ کے
خاندان کا تھا۔

25 یہوداہ قبیلےکے کے افراد ذیل شہروںکے میں آباد تھے۔
یَت قِر اربع، دیبون اور قبضئیل گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، 26 یشوع، مولادہ، بیت فلط، 27 حصار سوعال،

بیرسبع گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، 28 ِصقلاج، مکوناہ گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، 29 عین رِمّون، صُرعہ،
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یرموت، 30 زنوح، عدُلام گرد و نواح کی یلیوں حو لـکیسسمیت، گرد و نواح کے سمیتکھیتوں 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، بیتعیّاہ، 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 ابتھے بن یمین کے قبائلی علاقے میں آباد ہوئے۔

12
اماموں اور یوں لاو فہرستکی

1 درِج ذیل اُن اماموں اور یوں لاو کی فہرست ہے جو ُبابل زر بن سیالتی ایل اور یشوع کے ساتھ جلاوطنی سے
واپس آئے۔
:امام
سرایاہ، یرمیاہ، عزرا، 2 امریاہ، ملّوک، حّطوش، 3 سکنیاہ، رحوم، مریموت، 4 عِّدو، ِجنّتون، ابیاہ، 5 میامین،

معدیاہ، بِلجہ، 6 سمعیاہ، یویریب، یدعیاہ، 7 َسلّو، عموق، ِخلقیاہ، اور یدعیاہ۔ یہ یشوع کے زمانے میں اماموں اور اُن
بھائیوںکے کے راہنما تھے۔

:لاوی8
یشوع، ِنّوئی، ب قدمی ایل، سربیاہ، یہوداہ اور متنیاہ۔ متنیاہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رب کے گھر میں حمد و ثنا

گیتکے گانے میں راہنمائی کرتا تھا۔ 9 بقبوقیاہ اور عُنّی اپنے بھائیوں کے عبادتساتھ کے دوران اُن کے مقابل
کھڑے ہوتے تھے۔

10 اماِم اعظم یشوع کی :اولاد
یشوع یقیم یو باپکا تھا، یقیم اِلیاسبیو اِلیاسبکا، یویدع کا، یویدع11 یونتن کا، یونتن یّدوع کا۔
جب12 یقیم یو اماِم اعظم تھا تو ذیل کے امام اپنے خاندانوں سرپرستکے تھے۔
سرایاہ خاندانکے کا مرایاہ،
یرمیاہ کے خاندان کا حننیاہ،
13 عزرا خاندانکے کا مسُلّام،
امریاہ خاندانکے کا یوحنان،
ملّوک14 خاندانکے کا یونتن،
سبنیاہ خاندانکے کا یوسف،
15 حارِم خاندانکے کا عدنا،
مِرایوت خاندانکے کا ِخلقی،
16 عِّدو خاندانکے کا یاہ، زکر
ِجنّتون خاندانکے کا مسُلّام،
17 ابیاہ کے خاندان کا زِکری،
من یمین خاندانکے ایککا آدمی،
معدیاہ خاندانکے کا فِلطی،
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18 بِلجہ کے خاندان کا سموع،
سمعیاہ خاندانکے کا یہونتن،
یاریب19 یو کے خاندان کا متّنی،
یدعیاہ خاندانکے کا عُّزی،
20 سلّی خاندانکے کا قلّی،
عموق خاندانکے کا عِبر،
21 ِخلقیاہ خاندانکے کا حسبیاہ،
یدعیاہ خاندانکے کا نتنی ایل۔
جب22 اِلیاسب، یویدع، یوحنان اور یّدوع اماِم اعظم تھے تو لاوی کے سرپرستوں فہرستکی تیار کی گئی اور

اِسی فارسطرح کے بادشاہ دارا کے زمانے میں اماموں کے خاندانی سرپرستوں کی فہرست۔
لاوی23 کے خاندانی سرپرستوں کے نام اماِم اعظم یوحنان اِلیاسببن کے تکزمانے تاریخ کتابکی میں درج

کئے گئے۔
لاوی24-25 کے خاندانی سرپرست حسبیاہ، سربیاہ، یشوع، ِنّوئی ب اور قدمی ایل خدمت کے اُن گروہوں کی

راہنمائی کرتے تھے ربجو کے گھر میں حمد و ثنا گیتکے گاتے تھے۔ اُن مقابلکے متنیاہ، بقبوقیاہ اور عبدیاہ
اپنے گروہوں کے کھڑےساتھ ہوتے تھے۔ گیت وقتگاتے کبھی یہ گروہ اور کبھی اُس کے مقابل کا گروہ
گاتا سبتھا۔ کچھ 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۔
یہ26 آدمی اماِم اعظم یقیم یو بن یشوع بن یوصدق، نحمیاہ گورنر شریعتاور کے عالِم عزرا امام کے میںزمانے اپنی

خدمت سرانجام دیتے تھے۔
فصیل مخصوصیتکی

فصیل27 مخصوصیتکی کے لئے ملـکپورے یوںکے لاو کو یروشلم بُلایا گیا تاکہ خوشیوہ منانے میں مدد کر
حمدکے و ثنا گائیںگیتکے اور جھانجھ، ستار اور سرود بجائیں۔ گلوکار28 یروشلم کے گرد نواحو نطوفاتیوںسے،
کے دیہات، بیت29 ِجلجال اور ِجبع اور عزماوت کے علاقے سے آئے۔ کیونکہ گلوکاروں نے اپنی اپنی آبادیاں
یروشلم اردکے گرد بنائی تھیں۔ پہلے30 اماموں اور یوں لاو نے آپاپنے لئےکےجشنکو 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 شکرگزاریکو کے دو
میںگروہوںبڑے تقسیم کیا۔ پہلا فصیلگروہ پر چلتے میںجنوبچلتے کچرےواقع دروازےکے بڑھطرفکی گیا۔
32 اِن گلوکاروں کے پیچھے ہوسعیاہ یہوداہ کے آدھے بزرگوں کے ساتھ چلا 33 جبکہ اِن کے پیچھے یاہ، عزر عزرا،
مسُلّام، 34 یہوداہ، بن یمین، سمعیاہ اور یرمیاہ چلے۔ آخری35 گروہ امام تھے جو تُرم بجاتے رہے۔ اِن کے پیچھے
ذیل کے موسیقار :آئے یاہ زکر بن یونتن بن سمعیاہ بن متنیاہ بن میکایاہ بن زکور آسفبن 36 اور اُس کے بھائی سمعیاہ،
عزرایل، مِللی، ِجللی، ماعی، نتنی ایل، یہوداہ اور حنانی۔ یہ آدمی مردِ خدا داؤد کے ساز بجاتے شریعترہے۔ کے
عالِم عزرا جلوسنے کی راہنمائی کی۔ چشمے37 دروازےکے پاسکے آ کر وہ سیدھے اُس سیڑھی پر چڑھ گئے
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جو یروشلم کے اُس تکحصے پہنچاتی ہے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر داؤد محلکے پیچھےکے سے گزر کر
وہ شہر مغربکے میں واقع پانی پہنچتکدروازےکے 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 ساتھکے اُس پیچھےکے ہو لیا۔ ہم39 افرائیم کے دروازے، یسانہ کے دروازے، مچھلی کے
دروازے، ایلحنن کے بُرج، میا بُرج اور بھیڑ دروازےکے سے ہو کر محافظوں پہنچتکدروازےکے گئے جہاں
ہم رُک گئے۔

40 پھر شکرگزاری کے دونوں ربگروہ کے گھر کھڑےپاسکے ہو گئے۔ مَیں بھی بزرگوں کے آدھے حصے
41 اور ذیل کے تُرم بجانے والے اماموں کے ساتھ رب کے گھر کے صحن میں کھڑا :ہوا اِلیاقیم، معسیاہ، من
یمین، میکایاہ، اِلیوعینی، یاہ زکر اور حننیاہ۔ 42 معسیاہ، سمعیاہ، اِلی عزر، عُّزی، یوحنان، ملکیاہ، عیلام اور عزر
ہمارےبھی ساتھ تھے۔ گلوکار اِزرخیاہ کی راہنمائی میں حمد و ثنا گیتکے گاتے رہے۔

43 اُس دن ذبح کی بڑی بڑی پیشقربانیاں کی گئیں، کیونکہ الله نے سبہم کو بال بچوں سمیت بڑی خوشی
دلائی تھی۔ خوشیوں کا اِتنا شور مچ گیا کہ اُس کی آواز دُوردراز تکعلاقوں پہنچ گئی۔

رب کے گھر گوداموںکے کی داریذمہ
وقتاُس44 کچھ آدمیوں کو اُن گوداموں نگرانکے بنایا گیا جن میں ہدیئے، فصلوں کا پہلا پھل اور پیداوار کا

دسواں محفوظحصہ 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 خوشسے تھے
45 جو اپنے خدا طہارتخدمتکی رسمکے سمیترواجو طرحاچھی انجام دیتے ربتھے۔ کے گھر کے گلوکار
اور دربان بھی داؤد اور اُس کے بیٹے سلیمان ہدایاتکی کے مطابق خدمتہی کرتے تھے۔ 46 کیونکہ داؤد اور
آسف کے زمانے سے ہی گلوکاروں کے لیڈر الله کی حمد و ثنا گیتوںکے میں راہنمائی کرتے تھے۔

47 چنانچہ ُبابل زر اور نحمیاہ کے دنوں میں تمام اسرائیل رب کے گھر کے گلوکاروں اور دربانوں کی روزانہ
یات پوریضرور کرتا تھا۔ یوں لاو کو وہ حصہ دیا جاتا جو اُن کے لئے مخصوص تھا، لاویاور اُس میں اماموںسے
کو وہ حصہ دیا کرتے تھے جو اُن کے لئے مخصوص تھا۔

13
موآبیوں اور عمونیوں سے علیٰحدگی

اُس1 دن قوم کے منے سا موسٰی شریعتکی تلاوتکی کی گئی۔ ھتے پڑ ھتے پڑ معلوم ہوا کہ عمونیوں اور موآبیوں
بھیکبھیکو الله کی قوم شریکمیں ہونے اجازتکی نہیں۔ وجہ2 یہ ہے کہ اِن قوموں مصرنے سے وقتنکلتے
اسرائیلیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے سے انکار کیا تھا۔ صرفنہ یہ بلـکہ اُنہوں نے بلعام کو پیسے دیئے تھے
تاکہ وہ اسرائیلی قوم پر لعنت بھیجے، ہمارےاگرچہ 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 ربپہلےسے کے گھر گوداموںکے پر مقرر اِلیاسبامام نے اپنے رشتے دار طوبیاہ 5 کے لئے ایک

بڑا کمرا خالی کر دیا جستھا میں پہلے غلہ کی نذریں، بخور اور آلاتکچھ رکھے جاتے تھے۔ نیز، غلہ، نئی َمے اور
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زیتون تیلکے کا جو دسواں حصہ یوں، لاو گلوکاروں اور دربانوں کے لئے مقرر تھا وہ بھی کمرےاُس میں رکھا
جاتا تھا اور ساتھ ساتھ اماموں کے لئے مقرر بھی۔حصہ وقتاُس6 مَیں یروشلم میں نہیں تھا، بابلکیونکہ کے بادشاہ
ارتخشستا حکومتکی کے سالویں32 میں مَیں اُس کے دربار واپسمیں آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مَیں شہنشاہ سے
اجازت لے کر دوبارہ یروشلم کے لئے روانہ ہوا۔ وہاں7 پہنچ کر مجھے پتا چلا اِلیاسبکہ نے کتنی بُری حرکت
کی ہے، کہ اُس نے اپنے رشتے دار طوبیاہ کے لئے رب کے گھر کے صحن میں کمرا خالی کر دیا ہے۔ 8 یہ بات
نہایتمجھے بُریہی لـگی، اور مَیں نے طوبیاہ کا کمرےسامانسارا نکالسے پھینککر دیا۔ 9 پھر مَیں نے حکم دیا
کمرےکہ 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 لاویکہ اور ربگلوکار میںگھرکے خدمتاپنی چھوڑکو کر اپنے میںکھیتوں کام
کر رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اُنہیں وہ حصہ نہیں مل رہا تھا جو اُن کا حق تھا۔ تب11 مَیں نے ذمہ دار افسروں
جھڑککو کر کہا، آپ” الله کے گھر کا انتظام اِتنی بےپروائی سے کیوں چلا رہے “ہیں؟ مَیں نے یوں لاو اور
گلوکاروں واپسکو بُلا کر دوبارہ اُن کی ذمہ یوں دار پر لگایا۔ یہ12 دیکھ کر تمام یہوداہ غلہ، نئی َمے اور زیتون کے
تیل کا دسواں گوداموںحصہ میں لانے لگا۔ گوداموں13 کی نگرانی مَیں نے سلمیاہ امام، منشیصدوق اور فِدایاہ
لاوی کے سپرد کر کے حنان بن زکور بن متنیاہ کو اُن کا مددگار مقرر کیا، کیونکہ چاروں 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
وقتاُس15 مَیں نے یہوداہ میں لوگوںکچھ کو دیکھا سبتجو دنکے انگور رسکا نچوڑ کر َمے بنا تھے۔رہے

دوسرے غلہ لا کر َمے، انگور، انجـیر اور مختلفدیگر قسم کی پیداوار کے ساتھ گدھوں پر لاد رہے اور یروشلم پہنچا
رہے تھے۔ یہ سب کچھ سبت کے دن ہو رہا تھا۔ مَیں نے اُنہیں تنبیہ کی کہ سبت کے خوراکدن فروخت نہ
کرنا۔ 16 صور کچھکے آدمی بھی جو یروشلم میں ہتے ر سبتتھے دنکے مچھلی اور دیگر کئی چیزیں یروشلم میں لا کر
یہوداہ لوگوںکے کو بیچتے تھے۔ یہ17 دیکھ کر مَیں نے یہوداہ کے شرفا ڈانٹکو کر کہا، یہ” باتبُریکتنی !ہے
آپ سبتتو دنکے کی بےحرمتی کر رہے ہیں۔ آپجب18 باپکے دادا نے ایسا کیا تو الله یہ آفتساری ہم پر
اور اِس شہر پر سبتآپابلایا۔ دنکے کی بےحرمتی کرنے سے الله اسرائیلکا مزیدغضبپر بڑھا رہے “ہیں۔

مَیں19 نے حکم دیا کہ جمعہ کو یروشلم دروازےکے شام کے اُس وقت بند کئے جائیں دروازےجب سایوں
ڈوبمیں جائیں، اور کہ سبتوہ پورےکے دن بند سبترہیں۔ کے تکاختتام اُنہیں لنے کھو اجازتکی نہیں
تھی۔ مَیں نے اپنے کچھ لوگوں کو دروازوں پر کھڑا بھی کیا تاکہ کوئی بھی اپنا سامان سبت کے دن شہر میں نہ
لائے۔ 20 یہ دیکھ کر تاجروں اور بیچنے والوں نے کئی سبتمرتبہ راتکی شہر سے باہر گزاری اور وہاں اپنا مال
بیچنے کی۔کوششکی مَیںتب21 اُنہیںنے تنبیہ سبتآپ”کی، راتکی فصیلکیوں پاسکے گزارتے ہیں؟ اگر
آپ دوبارہ ایسا کریں تو آپ کو پولیسحوالہ کیا جائے “گا۔ اُس وقت سے وہ سبت کے دن آنے سے باز آئے۔
یوں22 لاو مَیںکو نے حکم دیا کہ آپاپنے صافپاککو کر کے شہر دروازوںکے کی داریپہرا کریں ابتاکہ
سبتسے کا مخصوصدن مُقّدسو رہے۔
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میرےاے خدا، مجھے اِس نیکی باعثکے یاد کر کے اپنی شفقتعظیم مطابقکے مجھ پر مہربانی کر۔
غیریہودیوں سے رشتہ باندھنا منع ہے

وقتاُس23 مجھے یہ بھی معلوم ہوا بہتکہ یہودیسے مردوں شادیکی اشدود، عمون موآباور کی عورتوں
ہے۔ہوئیسے 24 اُن کے اشدودصرفبچےآدھے زبانکی یا اَورکوئی بولزبانغیرملـکی لیتے زبانہماریتھے۔ سے
ناواقفوہ ہی تھے۔ مَیںتب25 اُنہیںنے جھڑکا اور اُن لعنتپر ایکبعضبھیجی۔ بالکے نوچ نوچ کر مَیں نے اُن
کی پٹائی کی۔ مَیں اُنہیںنے الله کی قَسم کھلانے پر مجبور کیا کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں شادیکی غیرملـکیوں سے نہیں
کرائیں گے۔ مَیں26 نے کہا، اسرائیل” کے بادشاہ سلیمان کو یاد کریں۔ ایسی ہی شادیوں نے اُسے گناہ کرنے پر
اُکسایا۔ وقتاُس اُس کے برابر کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ الله اُسے پیار کرتا تھا اور پورےاُسے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔
لیکن اُسے بھی غیرملـکی یوں بیو گناہسےطرفکی کرنے پر اُکسایا گیا۔ آپاب27 بارےکے میں بھی یہی کچھ سننا
پڑتا آپ!ہے بھیسے یہی بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ غیرملـکی عورتوں شادیسے کرنے ہمارےآپسے خدا سے
بےوفا ہو گئے “!ہیں

28 اماِم اِلیاسباعظم کے بیٹے یویدع ایککے بیٹے شادیکی سنبلّط حورونی کی بیٹی ہوئیسے تھی، اِس لئے مَیں
نے بیٹے کو یروشلم سے بھگا دیا۔

میرےاے29 خدا، اُنہیں یاد کر، کیونکہ اُنہوں نے امام عُہدےکے اور اماموں اور یوں لاو کے عہد کی
بےحرمتی کی ہے۔

مَیںچنانچہ30 اماموںنے یوںاور لاو کو غیرملـکیہر صافپاکسےچیز اُنہیںکےکر اُن مختلفاورخدمتکی
ذمہ یوں دار کے لئے ہدایات دیں۔

31 نیز، مَیں دھیاننے دیا فصلکہ کی پہلی پیداوار اور قربانیوں کو جلانے وقتلـکڑیکی ربپر کے میںگھر
پہنچائی جائے۔
میرےاے خدا، مجھے یاد کر کے مجھ پر مہربانی !کر
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آستر
اخسویرس جشن مناتا ہے

اخسویرس1 بادشاہ بھارتسلطنتکی سے لے کر تکایتھوپیا صوبوں127 پر مشتمل تھی۔ واقعاتجن2 کا
ذکر ہے وہ وقتاُس جبہوئے وہ سوسن شہر قلعےکے حکومتسے کرتا تھا۔ حکومتاپنی3 تیسرےکے سال
میں اُس نے اپنے تمام بزرگوں اور افسروں ضیافتکی فارسکی۔ اور مادی کے فوجی افسر اور صوبوں کے شرفا
شریکسبرئیساور ہوئے۔ 4 شہنشاہ تکدن180پورےنے سلطنتاپنی دولتزبردستکی اور قوتاپنی
کی شان شوکتو کا مظاہرہ کیا۔

اِس5 کے بعد اُس نے سوسن کے قلعے میں ہنے ر والے تمام لوگوں کی چھوٹے سے لے ضیافتتکبڑےکر
کی۔ یہ ساتجشن تکدن شاہی باغ صحنکے میں منایا گیا۔ *مرمر6 ستونوںکے درمیانکے کتان کے سفید اور
رنگقرمزی پردےقیمتیکے لٹکائے گئے تھے، اور وہ سفید اور رنگارغوانی یوںکی ڈور یعےکے ذر ستونوں میں
لـگے چاندی کے چھلوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے لئے سونے اور چاندی کے صوفے پچی کاری
فرشایسےکے پر رکھے میںجستھےہوئے مرمر علاوہکے تینمزید قیمتی پتھر استعمال تھے۔ہوئے 7 َمے سونے
پیالوںکے میں پلائی گئی۔ ہر پیالہ فرق اور لاثانی تھا، اور بادشاہ فیاضیکی مطابقکے شاہی َمے کثرتکی تھی۔
جیجتنیکوئیہر8 پیچاہے سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا مہمانوںساقیکہ کی پوریخواہشہر کریں۔

وشتی ملـکہ کی برطرفی
اِس9 دوران وشتی ملـکہ محلنے کے اندر خواتین ضیافتکی کی۔ ساتویں10 جبدن بادشاہ کا دل َمے پی پی

بہلکر گیا تھا تو اُس نے ساتاُن سراؤںخواجہ کو بُلایا اُسخاصجو خدمتکی تھے۔کرتے اُن نامکے مہومان،
بِزّتا، بونا، خر بِگتا، ابگتا، زِتار تھے۔کرکساور اُس11 نے حکم وشتی”دیا، ملـکہ کو تاجشاہی پہنا میرےکر حضور
لے آؤ تاکہ شرفا اور باقی مہمانوں کو اُس خوبکی صورتی معلوم ہو “جائے۔ کیونکہ صورتخوبنہایتوشتی
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 اوقاتجو کے عالِم تھے، کیونکہ دستور یہ تھا کہ

بادشاہ قانونی معاملوں میں علما سے مشورہ کرے۔ ِموں14 عال کے نام کارشینا، ِستار، ادماتا، ترسیس، مرس، مرِسنا
اور مموکان فارستھے۔ اور مادی کے ساتیہ آزادیشرفا سے بادشاہ کے حضور آ سکتے تھے سلطنتاور سبمیں
سے اعلٰی عُہدہ رکھتے تھے۔

اخسویرس15 نے پوچھا، قانون” کے لحاظ سے وشتی ملـکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کیونکہ اُس نے
خواجہ سراؤں کے ہا تھ بھیجے ہوئے شاہی حکم کو نہیں “مانا۔

مموکان16 نے بادشاہ اور دیگر شرفا کی موجودگی جوابمیں دیا، وشتی” ملـکہ نے اِس سے صرفنہ بادشاہ کا
بلـکہ اُس تمامکے شرفا سلطنتاور تمامکے میںصوبوں ہنے ر قوموںوالی بھیکا گناہ کیا ہے۔ 17 کیونکہ اُسکچھجو
نے کیا ہے وہ تمام خواتین کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنے شوہروں کو حقیر جان کر کہیں گی، گو’ بادشاہ
وشتینے ملـکہ کو اپنے آنےحضور کا حکم توبھیدیا اُس اُسنے آنےحضورکے انکارسے ‘کیا۔ آج18 فارسہی
اور مادی کے شرفا کی یاں بیو ملـکہ کی یہ بات سن کر اپنے شوہروں سے ایسا سلوکہی کریں گی۔ تب ذلتہم
* 1:6 :مرمر لفظی :ترجمہ سنِگ ۔alabasterجراحت،
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اور غصے میںجالکے اُلجھ جائیں گے۔ 19 اگر بادشاہ کو منظور ہو تو وہ اعلان کریں کہ وشتی ملـکہ کو پھر کبھی
اخسویرس بادشاہ اجازتکیآنےحضورکے نہیں۔ اور لازم فارساعلانیہکہہے مادیاور قوانینکے درجمیں
کیا جائے تاکہ اُسے منسوخ نہ کیا جا سکے۔ پھر بادشاہ کسی اَور کو ملـکہ کا عُہدہ عورتایسیدیں، کو جو یادہ ز
لائق ہو۔ اعلانجب20 سلطنتپوری میں کیا جائے گا تو تمام عورتیں اپنے شوہروں عزتکی کریں گی، خواہ وہ
چھوٹے ہوں یا “بڑے۔

باتیہ21 بادشاہ اور اُس کے شرفا پسندکو آئی۔ مموکان مشورےکے مطابقکے اخسویرس22 سلطنتنے کے
تمام صوبوں خطمیں بھیجے۔ ہر صوبے کو اُس کے اپنے طرزِ تحریر میں اور ہر قوم کو اُس کی اپنی زبان میں خط
مل گیا کہ ہر مرد اپنے گھر سرپرستکا ہے اور کہ ہر خاندان میں شوہر کی زبان بولی جائے۔

2
نئی ملـکہ تلاشکی

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 بارےکے میں ہوا تھا وہ بھی اُس میںذہنکے رہا۔گھومتا 2 پھر اُس ملازموںکے پیشخیالنے کیوں”کیا، نہ سلطنتپوری میں شہنشاہ کے لئے یاںصورتخوب تلاشکنوار کی جائیں؟ 3 بادشاہ اپنی سلطنت کے
ہر میںصوبے افسر مقرر کریں جو یاںصورتخوبیہ چنکنوار سوسنکر قلعےکے زنانکے خانے میں لائیں۔
اُنہیں زنان خانے انچارجکے ہیجا خواجہ سرا کی نگرانی دےمیں دیا جائے اور اُن خوبکی صورتی بڑھانے کے
لئے رنگ نکھارنے کا ضروریہر یقہ طر استعمال کیا جائے۔ 4 پھر جو لڑکی بادشاہ سبکو سے یادہ ز پسند آئے
وہ وشتی کی جگہ ملـکہ بن “جائے۔
یہ منصوبہ بادشاہ کو اچھا لگا، اور اُس نے ایسا ہی کیا۔
اُس5 وقت سوسن کے قلعے میں بن یمین کے قبیلے ایککا یہودی رہتا جستھا کا نام مردکی بن یائیر بن ِسمعی

بن قیس تھا۔ 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 ایککی نہایت صورتخوب بیٹی
بنام تھیہدّساہ جو آستر بھی کہلاتی تھی۔ اُس والدینکے کے مرنے پر مردکی اُسےنے لے کر اپنی بیٹی حیثیتکی
پالسے لیا تھا۔

جب8 بادشاہ کا حکم صادر ہوا تو بہت سی لڑکیوں کو سوسن کے قلعے میں لا کر زنان خانے انچارجکے ہیجا
کے سپرد کر دیا گیا۔ آستر بھی اُن لڑکیوں میں شامل تھی۔ 9 وہ ہیجا کو پسند آئی بلـکہ اُسے اُس خاصکی مہربانی
حاصل ہوئی۔ خواجہ سرا جلدینے جلدی بناؤ سنگار کا سلسلہ شروع کیا، کھانے پینے کا مناسب انتظام کروایا
اور محلشاہی ساتکی نوکرانیاںچنیدہ آستر کے حوالے رہائشدیں۔کر کے لئے آستر اور اُس لڑکیوںکی زنانکو
خانے سبکے کمرےاچھےسے دیئے گئے۔

10 آستر کسینے کو نہیں بتایا تھا کہ مَیں عورتیہودی ہوں، کیونکہ مردکی نے اُسے حکم دیا تھا کہ اِس کے
بارے خاموشمیں 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۔
* 2:6 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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اخسویرس12-13 بادشاہ سے ملنے پہلےسے کنواریہر کو بارہ مہینوں کا مقررہ بناؤ سنگار کروانا تھا، چھ ماہ مُر

کے تیل سے اور چھ ماہ بلسان کے تیل رنگاور نکھارنے کے دیگر یقوں طر جبسے۔ اُسے بادشاہ کے محل میں
جانا تھا تو زنان خانے کی بھیجو چیز وہ اپنے ساتھ لینا چاہتی اُسے دی جاتی۔

14 شام وقتکے وہ محل میں جاتی اور اگلے دن اُسے صبح دوسرےوقتکے زنان خانے میں لایا جاتا جہاں
بادشاہ داشتائیںکی شعشجز خواجہ سرا نگرانیکی میں رہتی تھیں۔ اِس بعدکے وہ پھر کبھی بادشاہ پاسکے نہ آتی۔
صورتاِسیصرفاُسے واپسمیں لایا جاتا کہ وہ بادشاہ خاصکو پسند آتی اور وہ اُس کا نام لے کر اُسے بُلاتا۔

آستر ملـکہ بن جاتی ہے
15 ہوتے ہوتے بنتآستر ابی خیل باریکی آئی مردکیخیلابی) کاچچا تھا، اور مردکی اُسنے کی بیٹی کو

پالـکلے بنا لیا ۔(تھا جب آستر سے پوچھا گیا آپکہ زنان خانے کی کیا چیزیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں تو
اُس صرفنے وہ کچھ لے لیا جو ہیجا خواجہ سرا نے اُس کے لئے چنا۔ جساور نے بھی اُسے دیکھا اُس نے
اُسے سراہا۔ 16 چنانچہ اُسے بادشاہ کی حکومت کے ساتویں سال کے دسویں مہینے بنام طیبت اخسویرسمیں کے
پاس محل میں لایا گیا۔

17 بادشاہ کو آستر دوسری لڑکیوں کی نسبت کہیں یادہ ز پیاری لـگی۔ دیگر تمام یوں کنوار نسبتکی اُسے اُس
قبولیتخاصکی اور مہربانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ نے اُس سرکے پر تاج رکھ کر اُسے وشتی کی جگہ ملـکہ
بنا دیا۔ اِس18 موقع خوشیکی میں اُس نے آستر کے اعزاز ضیافتبڑیمیں کی۔ تمام شرفا اور افسروں دعوتکو
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 صحنشاہی میںدروازےکے بیٹھا †تھا۔ 20 آستر ابنے

کسیتک نہیںکو بتایا تھا کہ یہودیمَیں ہوں، کیونکہ مردکی نے یہ بتانے سے منع کیا تھا۔ پہلے جبطرحکی وہ
اُس کے گھر میں رہتی ابتھی بھی آستر اُس کی باتہر مانتی تھی۔

ایک21 مردکیجبدن صحنشاہی دروازےکے میں بیٹھا تھا تو دو خواجہ سرا بنام بِگتان ترشاور میںغصے آ
اخسویرسکر قتلکو کرنے کی سازشیں کر لـگے۔نے دونوں شاہی کمروں پہرےکے دار تھے۔ مردکی22 کو پتا
چلا تو اُس نے آستر کو خبر جسپہنچائی نے مردکی کا نام لے کر بادشاہ کو اطلاع دی۔ معاملے23 تفتیشکی
کی گئی ثابتدرستتو ہوا، اور دونوں ملازموں دیدےپھانسیکو گئی۔ یہ واقعہ بادشاہ کی موجودگی میں اُس
کتاب 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 سرفرازکو کر اعلٰیسےسبمیںدربارکے دیا۔عُہدہ جب2
ہامانکبھی آ موجود ہوتا تو دروازےکےصحنشاہی تمامکے افسرشاہی منہ جاتے،جھکبلکے کیونکہ بادشاہ
نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن مردکی ایسا نہیں کرتا تھا۔

3 یہ دیکھ کر دیگر شاہی ملازموں نے اُس سے پوچھا، آپ” بادشاہ کے حکم ورزیخلافکی کیوں کر رہے
“ہیں؟
† 2:19 صحنشاہی دروازےکے میں بیٹھا :تھا صحنشاہی دروازےکے میں شاہی انتظامیہ تھی، اِس لئے عین ممکن ہے مردکیکہ شاہی ملازم ہو۔
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اُس4 مَیں”دیا،جوابنے یہودیتو “ہوں۔ روز بہ دوسرےروز 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 بلکے نہیں جھکتا تو آگوہ بگولا ہو گیا۔ 6 ًوہ فورا

مردکی قتلکو کرنے منصوبےکے بنانے لگا۔ لیکن یہ اُس کے لئے نہیںکافی تھا۔ چونکہ اُسے بتایا گیا تھا مردکیکہ
یہودی اِسہے لئے وہ سلطنتفارسی 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 سے ہامان یہودیوں کو قتل کرنے سبکی مبارکسے تاریخ معلوم کرنا چاہتا تھا۔
قرعہ) کے لئے ‘پور’ کہا جاتا (تھا۔ اِس یقے طر ویں12سے مہینے ادار †دنواں13کا نکلا۔ ہامانتب8 نے
بادشاہ باتسے کی، آپ” سلطنتکی کے تمام صوبوں ایکمیں بکھریقوم ہوئی ہے جو آپاپنے کو دیگر قوموں
الـگسے رکھتی اُسہے۔ کے قوانین دوسری تمام قوموں مختلفسے ہیں، اور اُس کے افراد بادشاہ کے قوانین کو
نہیں مناسبمانتے۔ نہیں کہ بادشاہ اُنہیں برداشت یں !کر

9 اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اعلان کریں کہ اِس قوم ہلاککو کر دیا جائے۔ تب مَیں شاہی خزانوں میں
3,35,000 کلو چاندیگرام جمع کرا دوں “گا۔

10 بادشاہ نے اپنی اُنگلی سے وہ اُتاریانگوٹھی جو شاہی مُہر لگانے کے لئے استعمال ہوتی تھی اور اُسے یہودیوں
کے دشمن ہامان بن ہمّداتا اجاجی دےکو کر 11 کہا، چاندی” اور قوم آپ ہی کی ہیں، اُس کے ساتھ وہ کچھ
کریں آپجو کو اچھا “لـگے۔

پہلے12 مہینے ہامان‡دنویں13کے نے شاہی محرّروں کو بُلایا تاکہ وہ اُس کی ہدایاتتمام خطمطابقکے
لـکھ کر بادشاہ کے صوبوںگورنروں، کے دیگر حاکموں اور تمام قوموں بزرگوںکے 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 واں13
§دن مقرر کیا گیا۔
یہ اعلان تیز رَو قاصدوں یعےکے سلطنتذر 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۔
15 بادشاہ کے حکم پر قاصد چل نکلے۔ یہ اعلان سوسن کے قلعے میں بھی کیا گیا۔ پھر بادشاہ اور ہامان کھانے

پینے کے لئے بیٹھ گئے۔ پورےلیکن شہر میں ہل چل مچ گئی۔
4

مردکی آستر سے مدد مانگتا ہے
مردکیجب1 کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے تو اُس رنجشنے سے اپنے کپڑوں کو پھاڑ ٹاٹکر لباسکا پہن لیا

اور سر پر راکھ ڈال لی۔ پھر وہ نکل کر بلند آواز سے یہ گر زاریو کرتے کرتے شہر میں گزرا۔سے 2 وہ صحنشاہی
تکدروازےکے پہنچ گیا لیکن داخل نہ ہوا، کیونکہ کپڑےماتمی پہن کر داخل ہونے اجازتکی نہیں تھی۔
* 3:7 پہلے مہینے :نیسان یل اپر تا مئی۔ † 3:7 ویں12 مہینے ادار :دنواں13کا 7 م۔ق473مارچ، ‡ 3:12 پہلے مہینے ویں13کے
:دن 17 یل۔ اپر § 3:13 ویں12 مہینے ادار کا :دنواں13 7 مارچ۔
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سلطنت3 تمامکے میںصوبوں جہاںجہاں بادشاہ کا اعلان پہنچا خوبیہودیوہاں ماتم کرنے اور روزہ رکھ کر
رونے اور یہ گر زاریو کرنے بہتلـگے۔ ٹاٹلوگسے لباسکا پہن کر راکھ لیٹمیں گئے۔

آسترجب4 نوکرانیوںکی اور سراؤںخواجہ نے آ کر اُسے دیاطلاع تو سختوہ گھبرا اُسگئی۔ مردکینے کو
کپڑے بھیج دیئے جو وہ اپنے ماتمی کپڑوں کے بدلے پہن لے، لیکن اُس نے اُنہیں قبول نہ کیا۔ تب5 آستر نے
ہتاک خواجہ سرا کو مردکی پاسکے بھیجا تاکہ وہ کرےمعلوم کہ کیا ہوا ہے، مردکی ایسی حرکتیں کیوں کر
رہا ہے۔ بادشاہ) ہتاکنے کو آستر خدمتکی کرنے کی دیداریذمہ (تھی۔

ہتاک6 شاہی صحن دروازےکے سے نکل کر مردکی پاسکے آیا جو تکاب ساتھ چوکوالے میں تھا۔
مردکی7 نے اُسے ہامان کا پورا منصوبہ سنا کر یہ بھی بتایا کہ ہامان یہودیوںنے ہلاککو کرنے کے لئے شاہی
خزانے کو کتنے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 8 اِس کے علاوہ مردکی نے خواجہ سرا کو اُس شاہی فرمان کی
کاپی دی جو سوسن میں صادر ہوا تھا اور جس میں یہودیوں کو نیست و نابود کر نے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اُس
گزارشنے کی، یہ” اعلان آستر کو دکھا کر اُنہیں حالاتتمام سے باخبر کر دیں۔ اُنہیں ہدایت دیں کہ بادشاہ کے
جائیںحضور اور اُس سے التجا کر کے اپنی قوم سفارشکی “کریں۔

واپسہتاک9 آیا اور مردکی کی باتوں کی خبر دی۔ 10 یہ سن کر آستر نے اُسے دوبارہ مردکی پاسکے بھیجا
تاکہ اُسے بتائے، بادشاہ”11 کے تمام ملازم بلـکہ صوبوں کے باشندےتمام جانتے ہیں کہ بھیجو بُلائے بغیر محل
اندرونیکے میںصحن بادشاہ پاسکے آئے اُسے دیموتسزائے جائے گی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ صرفوہ
صورتاِس میں بچ جائے گا کہ بادشاہ سونے کا اپنا عصا اُس طرفکی باتبڑھائے۔ یہ بھی ہے کہ بادشاہ کو
مجھے بُلائے دن30 ہو گئے “ہیں۔

12 آستر کا پیغام سن کر مردکی13 واپسجوابنے بھیجا، یہ” نہ سوچنا مَیںکہ محلشاہی میں رہتی ہوں، اِس
لئے گو دیگر تمام ہلاکیہودی ہو جائیں مَیں بچ جاؤں گی۔ 14 آپاگر خاموشوقتاِس رہیں گی یہودیتو کہیں
اَور سے رِہائی اور چھٹکارا پا لیں گے آپجبکہ آپاور باپکے کا ہلاکگھرانا ہو جائیں گے۔ کیا پتا ہے، شاید
اِسیآپ لئے ملـکہ بن گئی ہیں کہ ایسے موقع پر یہودیوں کی مدد “کریں۔

15 آستر مردکینے جوابکو بھیجا، ٹھیک”16 ہے، پھر جائیں اور میںسوسن ہنے ر والے تمام یہودیوں کو جمع
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 لباسشاہی پہنے محلہوئے اندرونیکے داخلمیںصحن ہوئی۔ یہ ہالاُسصحن کے

منے سا تختمیںجستھا لگا تھا۔ وقتاُس دروازےبادشاہ مقابلکے تختاپنے پر بیٹھا تھا۔ 2 آستر کو صحن میں
کھڑی دیکھ کر خوشوہ ہوا اور سونے کے شاہی عصا کو اُس طرفکی بڑھا دیا۔ تب آستر قریب آئی اور عصا
سرےکے کو دیا۔چھو بادشاہ3 اُسنے سے آستر”پوچھا، ملـکہ، باتکیا آپہے؟ کیا چاہتی مَیںہیں؟ اُسے دینے
کے لئے تیار ہوں، سلطنتخواہ کا آدھا کیوںحصہ نہ “!ہو
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4 آستر جوابنے دیا، مَیں” آجنے کے لئے ضیافت کی یاں تیار کی ہیں۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو وہ ہامان

کو اپنے ساتھ لے کر اُس شرکتمیں “کریں۔
5 بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، جلدی” !کرو ہامان کو بُلاؤ تاکہ ہم آستر کی خواہش پوری کر

“سکیں۔ چنانچہ بادشاہ اور ہامان آستر کی تیار ضیافتشدہ شریکمیں ہوئے۔ 6 َمے پی پی کر بادشاہ نے آستر
سے پوچھا، اب” مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپوہ کو دیا جائے گا۔ اپنی پیشدرخواست کریں، کیونکہ
سلطنتمَیں کے آدھے آپتکحصے کو دینے کے لئے تیار “ہوں۔

7 آستر نے جواب دیا، میری” درخواست اور آرزو یہ ہے، 8 اگر بادشاہ مجھ خوشسے ہوں اور اُنہیں میری
گزارش پوریدرخواستاور کرنا منظور ہو تو وہ ایککل بار پھر ہامان کے ضیافتایکساتھ شرکتمیں کریں
جو آپمَیں کے لئے تیار کروں۔ پھر مَیں بادشاہ جوابکو دوں “گی۔

مردکی قتلکو کرنے کے لئے ہامان کی یاں تیار
اُس9 ہامانجبدن محل سے نکلا تو وہ بڑا خوش اور زندہ دل تھا۔ لیکن پھر اُس کی نظر مردکی پر پڑ گئی جو

شاہی صحن دروازےکے پاسکے بیٹھا تھا۔ نہ وہ کھڑا ہوا، نہ ہامان کو دیکھ کر کانپ گیا۔ ہامان لال پیلا ہو
گیا، لیکن10 آپاپنے پر قابو رکھ کر وہ چلا گیا۔
پہنچگھر کر وہ اپنے دوستوں اور بیویاپنی زرِش کو پاساپنے بُلا کر 11 اُن کے منے سا دولتزبردستاپنی اور

متعدد بیٹوں پر شیخی مارنے لگا۔ اُس نے اُنہیں سارےاُن موقعوں کی فہرست سنائی جن پر بادشاہ نے اُس کی
تھیکیعزت اور فخر کیا کہ بادشاہ مجھےنے تمام باقی شرفا اور افسروں سے یادہ ز اونچا عُہدہ دیا ہے۔ ہامان12 نے
کہا، نہ” صرف یہ، بلـکہ آج آستر ملـکہ نے ایسی ضیافت جسکی میں بادشاہ کے صرفعلاوہ مَیں شریکہی
تھا۔ اور مجھے ملـکہ کلسے کے لئے دعوتبھی ملی ہے کہ بادشاہ کے ضیافتساتھ شرکتمیں کروں۔ لیکن13
تکجب یہودیمردکی شاہی محل صحنکے دروازےکے پر بیٹھا نظر آتا مَیںہے چین سانسکا نہیں لوں “گا۔

14 اُس کی بیوی زرِش اور باقی عزیزوں نے مشورہ دیا، سولی” بنوائیں جس کی اونچائی فٹ75 ہو۔ پھر کل
سویرےصبح بادشاہ پاسکے جا گزارشکر کریں کہ مردکی کو اُس سے لٹکایا جائے۔ اِس آپبعدکے تسلی سے
بادشاہ کے ساتھ جا ضیافتکر مزےکے لے سکتے “ہیں۔ یہ منصوبہ ہامان کو اچھا لگا، اور اُس نے سولی تیار
کروائی۔

6
بادشاہ مردکی عزتکی کرتا ہے

راتاُس1 بادشاہ کو نیند نہ آئی، اِس لئے اُس نے حکم دیا کہ کتابوہ لائی میںجسجائے حکومتروزانہ
واقعاتاہمکے لـکھے جاتے ہیں۔ اُس میں سے پڑھا گیا 2 تو اِس کا بھی ذکر ہوا کہ مردکی طرحکسنے بادشاہ
کو دونوں خواجہ سراؤں بِگتانا اور ترش کے ہاتھ سے بچایا تھا، کہ جب شاہی کمروں کے پہرےاِن داروں نے
اخسویرس قتلکو کرنے سازشکی کی تو مردکی نے بادشاہ دیاطلاعکو تھی۔ یہجب3 واقعہ پڑھا گیا تو بادشاہ
نے پوچھا، اِس” عوضکے مردکی کو کیا اعزاز دیا ملازموں“گیا؟ جوابنے دیا، کچھ” بھی نہیں دیا “گیا۔

لمحےاُسی4 محلہامان بیرونیکے میںصحن آ پہنچا تھا تاکہ بادشاہ مردکیسے اُسکو لٹکانےسےسولی اجازتکی
مانگے اُسجو اُسنے لئےکے بنوائی تھی۔ بادشاہ ملازموں5“ہے؟کونمیںصحنباہر”کیا،سوالنے جوابنے
دیا، ہامان” “ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اُسے” اندر آنے “دو۔
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داخلہامان6 ہوا تو بادشاہ اُسنے سے اُس”پوچھا، 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؟ 7 چنانچہ اُس نے جواب دیا، جس” آدمی کی بادشاہ خاص عزت کرنا چاہیں
8 اُس کے لئے لباسشاہی چنا جائے جو بادشاہ خود پہن چکے ایکہوں۔ گھوڑا بھی لایا جسجائے کا سر
شاہی سجاوٹ سے سجا ہوا ہو اور جس پر بادشاہ خود سوار ہو چکے ہوں۔ 9 یہ لباس اور گھوڑا بادشاہ کے اعلٰی
ترین افسروں میں ایکسے سپردکے کیا جائے۔ وہی شخصاُس کیجسکو عزتخاصبادشاہ کرنا ہتے چا ہیں
کپڑے پہنائے اور گھوڑےاُسے پر بٹھا کر شہر میںچوککے گزارے۔سے ساتھ ساتھ وہ اُس کے آگے چلآگے
کر اعلان کرے، یہی’ اُس کے ساتھ کیا جاتا عزتکیجسہے 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 آپمشورہ 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 اپنے
گھوڑے پر بٹھا کر اُس اُسےنے شہر میںچوککے گزارا۔سے ساتھ ساتھ وہ اُس کے آگے چلآگے اعلانکر کرتا
یہی”رہا، شخصاُس ساتھکے کیا جاتا عزتکیجسہے بادشاہ کرنا چاہتا “ہے۔ 12 پھر مردکی صحنشاہی کے
دروازے واپسپاسکے آیا۔
لیکن اُداسہامان ہو جلدیکر سے اپنے گھر چلا گیا۔ شرم مارےکے اُس نے منہ پر ڈالکپڑا 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
اُسنے سے آپ”کہا، کا بیڑا غرق ہو گیا کیونکہہے، یہودیمردکی آپاورہے اُس کے منے شکستسا کھانے
لـگے آپہیں۔ اُس کا مقابلہ نہیں کر سکیں “گے۔

14 وہ ابھی اُس باتسے کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خواجہ سرا پہنچ گئے اور اُسے لے کر جلدی جلدی
آستر پاسکے ضیافتپہنچایا۔ 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
ابطرح بھی پوچھا، آستر” ابملـکہ، آپبتائیں، کیا چاہتی ہیں؟ آپوہ کو دیا جائے گا۔ اپنی پیشدرخواست
کریں، کیونکہ سلطنتمَیں کے آدھے آپتکحصے کو دینے کے لئے تیار “ہوں۔

3 ملـکہ جوابنے دیا، اگر” بادشاہ مجھ خوشسے ہوں اور اُنہیں میری بات منظور ہو تو گزارشمیری پوری
کریں میریکہ اور میری قوم کی جان بچی رہے۔ 4 کیونکہ مجھے اور میری قوم کو اُن کے ہاتھ بیچ ڈالا گیا ہے جو
ہمیں تباہ ہلاکاور کر نیستکے و نابود کرنا ہتے ہیں۔چا اگر بِکہم کر غلام اور لونڈیاں بن جاتے تو خاموشمَیں
ایسیرہتی۔ مصیبتکوئی بادشاہ تنگکو کرنے کے لئے کافی نہ “ہوتی۔

یہ5 سن اخسویرسکر نے آستر سوالسے کیا، حرکتایسیکون” کرنے جرأتکی کرتا ہے؟ وہ کہاں “ہے؟
6 آستر جوابنے دیا، ہمارا” دشمن مخالفاور یہ شریر آدمی ہامان “!ہے
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تب ہامان بادشاہ اور ملـکہ دہشتسے کھانے لگا۔ 7 آگبادشاہ بگولا ہو کر کھڑا ہو گیا اور َمے کو چھوڑ

کر محل کے باغ میں ٹہلنے لگا۔ ہامان پیچھے رہ کر آستر سے التجا کرنے لگا، میری” جان “بچائیں کیونکہ اُسے اندازہ
ہو گیا تھا کہ بادشاہ مجھےنے موتسزائے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

واپسبادشاہجب8 آیا تو کیا دیکھتا ہامانکہہے اُس صوفے پر گر گیا پرجسہے ٹیکآستر لگائے بیٹھی ہے۔
بادشاہ گرجا، کیا” یہ آدمی یہیں محل میرےمیں حضور ملـکہ دریعصمتکی کرنا چاہتا “ہے؟ جوں ہی بادشاہ
نے یہ الفاظ کہے ملازموں نے ہامان کے منہ پر کپڑا ڈال دیا۔ 9 بادشاہ کا خواجہ سرا بوناہ خر بول اُٹھا، ہامان”
نے اپنے گھر قریبکے سولی تیار کروائی کیجسہے اونچائی فٹ75 ہے۔ وہ مردکی کے لئے بنوائی گئی ہے،
شخصاُس کے لئے جس نے بادشاہ کی جان “بچائی۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہامان” کو اُس سے لٹکا “دو۔

چنانچہ10 ہامان اُسیکو سولی سے لٹکا دیا گیا جو اُس نے مردکی کے لئے بنوائی تبتھی۔ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا
ہو گیا۔

8
اخسویرس یہودیوں کی مدد کرتا ہے

اُسی1 اخسویرسدن نے آستر ملـکہ کو یہودیوں کے دشمن ہامان کا دےگھر دیا۔ پھر مردکی کو بادشاہ کے
منے سا لایا گیا، کیونکہ آستر نے اُسے بتا دیا تھا کہ وہ میرا رشتے دار ہے۔ 2 بادشاہ نے اپنی اُنگلی سے وہ انگوٹھی
اُتاری جو مُہر لگانے کے لئے استعمال ہوتی تھی اور جسے اُس نے ہامان واپسسے لے لیا تھا۔ اب اُس نے اُسے
مردکی کے حوالے کر دیا۔ وقتاُس آستر نے اُسے ہامان ملـکیتکی کا نگران بھی بنا دیا۔

ایک3 بار پھر آستر بادشاہ کے منے سا گر گئی اور رو رو التماسکر کرنے لـگی، جو” شریر منصوبہ ہامان اجاجی
یہودیوںنے باندھخلافکے لیا روکاُسےہے “دیں۔ 4 بادشاہ نے سونے 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 ہوںخوشسے تو وہ ہامان بن ہمّداتا اجاجی اُسکے فرمان منسوخکو جسکریں
سلطنتمطابقکے کے تمام صوبوں میں ہنے ر والے یہودیوں ہلاککو کرنا ہے۔ 6 میریاگر قوم اور مصیبتنسل
پھنسمیں ہلاککر ہو جائے تو مَیں برداشتطرحکسیہ کروں “گی؟

اخسویرستب7 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 سے پھانسی دی ہے۔ لیکن8 جو بھی فرمان بادشاہ کے نام میں صادر ہوا
ہے جساور پر اُس کی انگوٹھی کی مُہر لـگی ہے اُسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایکآپ اَور کام کر سکتے
میرےہیں۔ نام ایکمیں اَور فرمان جاری جسکریں پر میری مُہر لـگی ہو۔ اُسے اپنی تسلی کے مطابق یوں لـکھیں
محفوظیہودیکہ ہو “جائیں۔

اُسی9 وقت بادشاہ کے محرّر بُلائے تیسرےگئے۔ مہینے سیوان کا واں23 *دن تھا۔ اُنہوں نے مردکی کی تمام
ہدایات کے مطابق فرمان لـکھ دیا جسے یہودیوں اور تمام 127 صوبوں کے گورنروں، حاکموں اور رئیسوں کو
بھیجنا بھارتتھا۔ سے لے کر تکایتھوپیا یہ فرمان ہر صوبے کے اپنے طرزِ تحریر اور ہر قوم کی اپنی زبان میں قلم
بند یہودیتھا۔ قوم بھیکو اُس کے اپنے طرزِ تحریر اور اُس کی اپنی زبان میں فرمان مل گیا۔ مردکی10 نے یہ فرمان
بادشاہ کے نام 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،
* 8:9 تیسرے مہینے سیوان کا :دنواں23 25 جون۔
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بادشاہ”11 ہر شہر یہودیوںکے کو اپنے دفاع کے لئے جمع ہونے اجازتکی دیتے ہیں۔ مختلفاگر قوموں اور

صوبوں کے دشمن اُن پر حملہ کریں تو یہودیوں کو اُنہیں بال سمیتبچوں تباہ کرنے ہلاکاور کر نیستکے و نابود
کرنے اجازتکی ہے۔ نیز، وہ اُن ملـکیتکی پرقبضہ کر سکتے ہیں۔ ایک12 دنہی ویں12یعنی مہینے ادار کے
یہودیوں†دنویں13 کو بادشاہ کے تمام صوبوں میں یہ کچھ کرنے اجازتکی “ہے۔

ہر13 فرمانمیںصوبے تصدیققانونیکی تھیکرنی اور ہر قوم اِسکو کی تھیپہنچانیخبر تاکہ یہودیدنمقررہ
اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لئے تیار ہوں۔ 14 بادشاہ کے حکم پر تیز رَو قاصد ڈاکشاہی بہترینکے گھوڑوں پر
سوار ہو کر چل پڑے۔ فرمان کا اعلان سوسن قلعےکے میں بھی ہوا۔

قرمزیمردکی15 اور رنگسفید کا شاہی نفیسلباس، کتان اور رنگارغوانی کی چادر اور سر پر سونے کا بڑا
تاج پہنے ہوئے محل سے نکلا۔ تب سوسن نعرےباشندےکے لگا لگا کر خوشی منانے لـگے۔ یہودیوں16 کے لئے
آب و شادمانیوخوشیتاب، جلالوعزتاور کا زمانہ ہوا۔شروع ہر17 اورصوبے ہر بھیجہاںمیںشہر بادشاہ
کا نیا پہنچفرمان گیا، یہودیوںوہاں خوشینے نعرےکے لگا لگا دوسرےایککر کیضیافتکی اور منایا۔جشن
دوسریوقتاُس قوموں بہتکے یہودیلوگسے بن گئے، کیونکہ اُن پر یہودیوں خوفکا چھا گیا تھا۔

9
یہودی بدلہ لیتے ہیں

1 پھر ویں12 مہینے ادار کا واں13 *دن آ گیا جب بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنا تھا۔ دشمنوں نے اُس دن
یہودیوں غالبپر آنے کی اُمید رکھی تھی، ابلیکن اِس ُلٹکے ا یہودیہوا، خود اُن غالبپر آئے جو اُن نفرتسے
رکھتے تھے۔ سلطنت2 تمامکے میںصوبوں وہ اپنے اپنے شہروں میں جمع ہوئے تاکہ اُن پر حملہ کریں اُنہیںجو نقصان
پہنچانا ہتے چا تھے۔ کوئی اُن کا مقابلہ نہ کر سکا، کیونکہ دیگر تمام قوموں لوگکے اُن سے ڈر تھے۔گئے ساتھساتھ3
صوبوں کے شرفا، حاکموںگورنروں، اور دیگر شاہی افسروں یہودیوںنے کی مدد کی، کیونکہ مردکی خوفکا اُن
طاریپر ہو گیا تھا، اور4 دربار میں اُس عُہدےاونچےکے اور اُس کے ھتے بڑ ہوئے اثر رسوخو کی خبر تمام صوبوں
میں پھیل گئی تھی۔

اُس5 یہودیوںدن نے اپنے دشمنوں کو تلوار سے مار ڈالا ہلاکاور کر نیستکے و نابود کر دیا۔ بھیجو اُن سے
نفرت رکھتا تھا اُس کے ساتھ اُنہوں نے جو جی سلوکچاہا کیا۔ سوسن6 کے قلعے میں اُنہوں نے 500 آدمیوں
کو مار ڈالا، 7-10 نیز یہودیوں دشمنکے ہامان بیٹوں10کے کو بھی۔ اُن کے نام پرشن داتا، دَلفون، اسپاتا، پوراتا،
ادلیاہ، اریداتا، پرمشتا، اریسی، ارِدی اور وَیزاتا تھے۔ لیکن یہودیوں نے اُن کا مال نہ لُوٹا۔

اُسی11 دن بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ سوسن کے قلعے میں 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
موتکو گھاٹکے اُتار دیا ہے۔ تو پھر اُنہوں نے دیگر صوبوں میں کیا کچھ نہ کیا ہو مجھےاب!گا آپبتائیں، مزید
کیا چاہتی ہیں؟ آپوہ کو دیا جائے گا۔ اپنی پیشدرخواست کریں، کیونکہ وہ پوری کی جائے “گی۔ 13 آستر
جوابنے اگر”دیا، بادشاہ کو منظور ہو تو سوسن یہودیوںکے دیاجازتکو جائے کہ آجوہ بھیکلطرحکی
اپنے دشمنوں پر حملہ کریں۔ اور ہامان کے بیٹوں10 کی لاشیں سولی سے لٹکائی “جائیں۔
† 8:12 ویں12 مہینے ادار کے :دنویں13 7 مارچ۔ * 9:1 ویں12 مہینے ادار کا :دنواں13 7 مارچ۔
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بادشاہ14 دیاجازتنے تو میںسوسن اِس اعلانکا کیا ہامانتبگیا۔ بیٹوں10کے سولیکو سے لٹکا دیا گیا،

15 اور اگلے دن یعنی مہینے کے ویں14 †دن شہر یہودیکے دوبارہ جمع ہوئے۔ اِس بار اُنہوں نے 300 آدمیوں
قتلکو کیا۔ لیکن اُنہوں کسینے کا مال نہ لُوٹا۔

سلطنت16-17 کے صوبوں کے باقی یہودی بھی مہینے کے ویں13 ‡دن اپنے دفاع کے لئے جمع ہوئے تھے۔
اُنہوں دشمنوں75,000نے قتلکو کیا کسیلیکن مالکا نہ لُوٹا ابتھا۔ وہ دوبارہ چین سانسکا لے کر آرام سے
زندگی گزار سکتے تھے۔ اگلے دن اُنہوں دوسرےایکنے ضیافتکی کر خوشیکے کا بڑا جشن منایا۔ سوسن18
کے یہودیوں نے مہینے کے ویں13 اور ویں14 دن جمع ہو کر اپنے دشمنوں پر حملہ کیا تھا، اِس لئے اُنہوں نے
ویں15 دن خوشی کا بڑا جشن منایا۔ 19 یہی وجہ ہے دیہاتکہ اور کھلے شہروں میں ہنے ر والے یہودی آج
ویں12تک مہینے جشن§دنویں14کے مناتے دوسرےایکہوئے ضیافتکی کرتے دوسرےایکاور
کو تحفے دیتے ہیں۔

عیدِ پوریم کی ابتدا
20 جو کچھ اُس وقت ہوا تھا اُسے مردکی نے قلم بند کر دیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے فارسی سلطنت کے قریبی اور

دُوردراز کے تمام میںصوبوں آباد یہودیوں لـکھخطکو دیئے میںجن21 اُس اعلاننے کیا، اب” سے سالانہ ادار
مہینے کے ویں14 اور ویں15 دن جشن منانا ہے۔ خوشی22 مناتے دوسرےایکہوئے ضیافتکی کرنا،
دوسرےایک کو تحفے دینا اور غریبوں خیراتمیں تقسیم کرنا، کیونکہ اِن دنوں کے آپدوران کو اپنے دشمنوں
حاصلسکونسے ہوا آپہے، کا دُکھ ُسکھ میں آپاور کا ماتم شادمانی میں بدل “گیا۔

مردکی23 کی ہدایاتاِن مطابقکے اِن دو دنوں کا جشن دستور بن گیا۔
عید24-26 کا نام ‘پوریم’ پڑ گیا، یہودیوںجبکیونکہ ہاماندشمنکا بن ہمّداتا اجاجی سباُن ہلاککو کرنے

کا باندھمنصوبہ رہا تھا تو اُس یہودیوںنے کو مارنے مبارکسےسبکا دن معلوم کرنے کے لئے قرعہ بنام ‘پور’
ڈال دیا۔ اخسویرسجب کو سب کچھ معلوم ہوا تو اُس نے حکم دیا کہ ہامان کو وہ سزا دی جسجائے کی
یاں تیار اُس یہودیوںنے کے لئے کی تھیں۔ تب اُسے اُس پھانسیسمیتبیٹوںکے سے لٹکایا گیا۔
چونکہ یہودی اِس تجربے گزرےسے تھے اور مردکی ہدایتنے دی تھی اِس27 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 مذہبیہودیجو شریکمیں ہو جائیں گے۔ لازم28 ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ہر
نسل اور ہر خاندان اُسے یاد کر کے مناتا رہے، خواہ وہ کسی بھی صوبے یا شہر میں کیوں نہ ہو۔ ضروری ہے
یہودیکہ پوریم کی عید منانے کا دستور کبھی نہ بھولیں، کہ اُس کی یاد اُن کی اولاد میں سے کبھی بھی مٹ نہ
جائے۔

29 ملـکہ بنتآستر ابی خیل اور یہودیمردکی پورےنے اختیار ساتھکے پوریم کی عید بارےکے ایکمیں اَور
خط لـکھ دیا تاکہ اُس کی تصدیق ہو جائے۔ 30 یہ سلطنتفارسیخط صوبوں127کے میں آباد تمام یہودیوں کو
بھیجا گیا۔ سلامتی کی دعا اور اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کے بعد 31 ملـکہ اور مردکی نے اُنہیں دوبارہ ہدایت
کی، ہمطرحجس” نے فرمایا ہے، یہ ًعید لازما اوقاتمتعین عینکے مطابق منانی اِسےہے۔ منانے کے لئے یوں
متفق ہو آپطرحجسجائیں نے اپنے اور اپنی اولاد کے لئے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے دنکے مقرر کئے “ہیں۔
† 9:15 مہینے :دنویں14کے 8 مارچ۔ ‡ 9:16-17 مہینے :دنویں13کے 7 مارچ۔ § 9:19 ویں12 مہینے :دنویں14کے
فروری تا مارچ۔
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32 اپنے اِس فرمان سے آستر نے پوریم کی عید اور اُسے منانے کے قواعد کی تصدیق کی، اور یہ تاریخی کتاب میں
درج کیا گیا۔

10
مردکی اپنی قوم کا سہارا بنا رہتا ہے

بادشاہ1 سلطنتپورینے ممالـکتمامکے پر ٹیکستکعلاقوںساحلی لگایا۔ اُس2 کامیابیوںزبردستتمامکی
بیانکا مادیشاہاِن’ فارسو کی ‘تاریخ کتابکی میں کیا گیا وہاںہے۔ اِس بھیکا پورا ذکر اُسکہہے مردکینے
عُہدےاونچےکسکو پر فائز کیا تھا۔ مردکی3 بادشاہ کے سلطنتبعد سبکا سے اعلٰی افسر تھا۔ یہودیوں میں وہ
معزز تھا، اور وہ اُس کی بڑی قدر کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بہبودی کا طالب رہتا اور تمام یہودیوں کے
باتمیںحق کرتا تھا۔
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ایوب
ایوب کی داریدین

عُوضملـِک1 ایکمیں بےالزام آدمی رہتا جستھا کا ایوبنام تھا۔ وہ سیدھی راہ پر چلتا، الله خوفکا مانتا
اور ہر بُرائی سے دُور رہتا تھا۔ اُس2 ساتکے بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ساتھ3 ساتھ اُس بہتکے مال مویشی
:تھے 7,000 یاں، بکر 3,000بھیڑ اونٹ، بَیلوں یاں500کی جوڑ 500اور اُسگدھیاں۔ کے بےشمار نوکر نوکرانیاں
بھی مشرقغرضتھے۔ کے تمام باشندوں میں اِس آدمی سبحیثیتکی بڑیسے تھی۔

اُس4 بیٹوںکے کا دستور تھا باریکہ باری اپنے گھروں ضیافتمیں کریں۔ اِس کے لئے وہ اپنی تین بہنوں کو
بھی اپنے ساتھ کھانے اور پینے دعوتکی دیتے تھے۔ 5 ہر دفعہ ضیافتجب کے دن تکاختتام پہنچتے تو ایوب
اپنے بچوں بُلاکو صافپاکاُنہیںکر کر دیتا اُٹھسویرےصبحاور کر ایکہر کے لئے بھسم ایکایکوالیہونے
قربانی پیش کرتا۔ کیونکہ وہ کہتا تھا، ہو” سکتا میرےہے بچوں نے گناہ کر کے دل میں الله پر لعنت کی “ہو۔
ایوبچنانچہ ضیافتہر کے بعد ایسا ہی کرتا تھا۔

ایوب کے کردار پر الزام
دنایک6 *فرشتے آپاپنے ربکو پیشحضورکے ابلیسآئے۔کرنے بھی اُن درمیانکے موجود تھا۔ رب7

ابلیسنے سے پوچھا، تُو” کہاں سے آیا ابلیس“ہے؟ جوابنے دیا، مَیں” دنیا میں اِدھر اُدھر گھومتا پھرتا “رہا۔
رب8 بولا، کیا” تُو ایوببندےمیرےنے پر توجہ دی؟ دنیا میں اُس جیسا کوئی اَور نہیں۔ کیونکہ وہ بےالزام

ہے، وہ سیدھی راہ پر چلتا، الله خوفکا مانتا اور ہر بُرائی سے دُور رہتا “ہے۔
ابلیس9 لیکنبےشک،”دیا،جوابکوربنے یوںایوبکیا ہی الله خوفکا مانتا ہے؟ 10 تُو تونے اُس کے،

اُس کے گھرانے کے اور اُس کی تمام ملـکیت کے ارد گرد حفاظتی باڑ لگائی ہے۔ اور جو کچھ اُس کے ہاتھ نے
کیا اُس پر تُو برکتنے دی، نتیجے میں اُس کی یاں بکر بھیڑ اور ملـکپورےگائےبَیل میں پھیل گئے ہیں۔ لیکن11
وہ کرےکیا گا اگر تُو اپنا ہاتھ ذرا بڑھا کچھسبکر کرےتباہ جو اُسے حاصل تبہے۔ تیرےوہ منہ پر ہی تجھ پر
کرےلعنت “گا۔

رب12 ابلیسنے سے کہا، ٹھیک” ہے، جو کچھ بھی اُس کا ہے تیرےوہ ہاتھ میں لیکنہے۔ اُس کے بدن
کو ہاتھ نہ ربابلیس“لگانا۔ کے حضور سے چلا گیا۔

ایوبدنایک13 کے بیٹے بیٹیاں معمول ضیافتمطابقکے کر تھے۔رہے بڑےوہ بھائی کے میںگھر کھانا کھا
رہے اور َمے پی تھے۔رہے ایکاچانک14 ایوبقاصد پہنچپاسکے کر کہنے ہلمیںکھیتبَیل”لگا، چلا رہے
تھے اور گدھیاں ساتھ والی زمین پر چر رہی تھیں 15 کہ سبا کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر سبکے کچھ چھین لیا۔
اُنہوں نے تمام ملازموں کو تلوار سے مار صرفڈالا، مَیں آپہی کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

16 وہ باتابھی کر ہی رہا تھا ایککہ اَور پہنچاجسقاصد اطلاعنے الله”دی، آگکی آسماننے سے گر کر
آپ کی تمام یوں بکر بھیڑ اور ملازموں کو بھسم کر صرفدیا۔ مَیں آپہی کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔
* 1:6 :فرشتے لفظی :ترجمہ الله کے فرزند۔
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17 وہ باتابھی کر ہی رہا تھا کہ تیسرا قاصد پہنچا۔ وہ بولا، بابل” کسدیوںکے تیننے گروہوں میں تقسیم ہو

ہمارےکر اونٹوں پر حملہ کیا سباور کچھ چھین لیا۔ تمام ملازموں کو اُنہوں نے تلوار سے مار مَیںصرفڈالا، ہی
آپ 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
گھر میں کھانا کھا رہے اور َمے پی رہے تھے 19 اچانککہ یگستان ر کی جانب ایکسے زوردار آندھی آئی جو
گھر چاروںکے کونوں یوںسے ٹکرائی کہ وہ جوانوں پر گر پڑا۔ سب ہلاکسبکے ہو صرفگئے۔ مَیں آپہی
کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

20 سبیہ کچھ سن ایوبکر اُٹھا۔ لباساپنا پھاڑ کر اُس نے اپنے سر بالکے منڈوائے۔ پھر اُس نے زمین پر گر
کر اوندھے ربمنہ کو سجدہ کیا۔ وہ21 مَیں”بولا، میںحالتننگی ماں پیٹکے نکلاسے اور کوچمیںحالتننگی
کر جاؤں ربگا۔ نے ربدیا، نے ربلیا، کا مبارکنام “!ہو

سارےاِس22 معاملے ایوبمیں نے نہ گناہ کیا، نہ الله بارےکے میں کفر بکا۔
2

ایوب پر بیماری کا حملہ
ایک1 دن *فرشتے دوبارہ اپنے آپ ربکو کے پیشحضور کرنے ابلیسآئے۔ بھی اُن کے درمیان موجود

تھا۔ رب2 ابلیسنے سے پوچھا، تُو” کہاں سے آیا ابلیس“ہے؟ جوابنے دیا، مَیں” 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 خوفکا 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 جوابنے دیا، کھال” کا بدلہ کھال ہی ہوتا !ہے انسان اپنی جان کو بچانے کے لئے اپنا سب کچھ
دے 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۔

ابلیسنےرب6 سے ٹھیک”کہا، تیرےوہہے، ہاتھ میں لیکنہے۔ اُس جانکی “چھیڑنا۔متکو ابلیس7
رب چلاسےحضورکے گیا ایوباور کو ستانے لگا۔ چاند سے لے ایوبتکتلوےکر پورےکے جسم پر بدترین
قسم پھوڑےکے نکل آئے۔ ایوبتب8 راکھ میں بیٹھ گیا ٹھیکرےاور سے اپنی ِجلد کو کھرچنے لگا۔

9 اُس کی بیوی بولی، کیا” تُو اب تک اپنے بےالزام کردار پر قائم ہے؟ الله پر لعنت کر کے دم “!دےچھوڑ
لیکن10 اُس نے جواب دیا، تُو” احمق عورت کی سی باتیں کر رہی ہے۔ الله کی طرف سے بھلائی تو ہم قبول
کرتے ہیں، تو کیا مناسب نہیں کہ اُس کے ہاتھ 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

ایوبکہ پر یہ آفتتمام آ گئی توہے ایکہر اپنے گھر روانہسے اُنہوںہوا۔ ملنے کر فیصلہ کیا افسوساکٹھےکہ
* 2:1 :فرشتے لفظی :ترجمہ الله کے فرزند۔ † 2:5 :جسم لفظی پوستگوشت:ترجمہ اور ہڈیاں۔
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کرنے ایوباور کو تسلی دینے جائیں گے۔ اُنہوںجب12 نے دُور سے اپنی نظر اُٹھا ایوبکر کو دیکھا تو اُس کی
اِتنی حالتبُری تھی کہ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ تب وہ زار و قطار رونے لـگے۔ کپڑےاپنے پھاڑ کر اُنہوں نے اپنے
سروں خاکپر ڈالی۔ 13 پھر وہ اُس ساتھکے زمین پر بیٹھ دنساتگئے۔ راتساتاور حالتاِسیوہ میں رہے۔
پورےاِس اُنہوںمیںعرصے ایوبنے باتبھیایکسے نہ کی، اُنہوںکیونکہ نے دیکھا کہ وہ دردشدید کا ہے۔شکار

3
ایوب کی آہ و زاری

ایوبتب1 بول اُٹھا اور اپنے جنم دن لعنتپر کرنے لگا۔ اُس2 نے کہا،
3 وہ” دن مٹ جائے جب مَیں نے جنم لیا، وہ رات جس نے کہا، پیٹ’ میں لڑکا پیدا ہوا ‘!ہے 4 وہ دن

اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے، ایک کرن بھی اُسے روشن نہ کرے۔ الله بھی جو بلندیوں پر ہے اُس کا خیال 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 مَیںجبلے ماں پیٹکے میں پیدا
ہوا۔ اُسے نہ سال، نہ کسی مہینے کے دنوں میں شمار کیا جائے۔ 7 وہ رات بانجھ رہے، اُس میں خوشی کا نعرہ نہ
لگایا جائے۔ 8 دنوںجو لعنتپر بھیجتے اور یاتان لِو اژدہے تحریککو میں لانے قابلکے ہیںہوتے وہی راتاُس
پر لعنت کریں۔ اُس9 رات کے دُھندلـکے میں ٹمٹمانے ستارےوالے بجھ جائیں، فجر کا انتظار کرنا بےفائدہ ہی
رہے بلـکہ راتوہ طلوِع صبح کی بھی*پلـکیں نہ دیکھے۔ 10 کیونکہ اُس میرینے ماں کو مجھے جنم دینے سے نہ
روکا، ورنہ یہ میریمصیبتتمام آنکھوں سے چھپی رہتی۔

11 مَیں پیدائش کے وقت کیوں مر نہ گیا، ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت جان کیوں دےنہ دی؟ ماں12 کے
گھٹنوں نے خوشمجھے 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 سو ہوتا۔ مَیں14 اُن ہی کے ساتھ ہوتا جو پہلے بادشاہ اور دنیا کے مشیر
تھے، جنہوں کھنڈراتنے از سرِ نو تعمیر کئے۔ مَیں15 اُن کے ساتھ ہوتا جو پہلے حکمران تھے 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 جسگیا کبھینے روشنی نہ دیکھی؟ اُس17 جگہ بےدین اپنی بےلگام حرکتوں
سے باز آتے اور وہ آرام کرتے ہیں تگجو و دَو کرتے تھککرتے گئے تھے۔ وہاں18 قیدی اطمینان سے ہتے ر
ہیں، اُنہیں اُس ظالم کی آواز نہیں سننی پڑتی جو اُنہیں جیتے جی ہانکتا رہا۔ اُس19 جگہ چھوٹے 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 جسہیں 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 کیجسرکھتا نظروں
سے راستہ اوجھل ہو گیا اُسطرفچاروںکےجساورہے نے باڑ لگائی ہے۔ 24 مجھےجبکیونکہ روٹی کھانی
ہے تو ہائے ہائے کرتا میریہوں، آہیں پانی کی طرح منہ پھوٹسے نکلتی ہیں۔ چیزجس25 سے مَیں ڈرتا تھا وہ
مجھ پر جسآئی، سے خوفمَیں کھاتا تھا اُس سے میرا واسطہ پڑا۔ 26 نہ مجھے اطمینان ہوا، نہ سکون یا آرام بلـکہ
مجھ پر غالببےچینی “آئی۔
* 3:9 :پلـکیں پلـکوں سے مراد پہلی کرنیں ہے۔
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اِلی فز :اعتراضکا انسان الله کے راستحضور نہیں ٹھہر سکتا
1 یہ کچھ سن کر اِلی فز تیمانی جوابنے دیا،
2 کیا” تجھ باتسے کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تُو تو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن طرفدوسری کون اپنے

روکالفاظ سکتا ہے؟ 3 سوچذرا لے، تُو بہتوںخودنے تربیتکو دی، لوگوںکئی ماندےتھکےکے ہاتھوں کو
دیتقویت ہے۔ الفاظتیرے4 نے ٹھوکر کھانے والے کو دوبارہ کھڑا کیا، ڈگمگاتے ہوئے گھٹنے تُو مضبوطنے
کئے۔ مصیبتجبابلیکن5 تجھ پر آ گئی تو تُو اُسے برداشت نہیں کر جبابسکتا، خود اُس کی زد میں آ گیا تو
تیرے 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؟

سوچ7 لے، کوئیکبھیکیا ہلاکبےگناہ ہوا !نہیںہرگزہے؟ سیدھیجو راہ پر ہیںچلتے کبھیوہ زمینرُوئے
پر مٹسے نہیں گئے۔ تکجہاں8 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 ہلاکسے ہو جاتے
ہیں۔ 10 ببر شیر خاموشدہاڑیںکی ہو جوانگئیں، شیر دانتکے جھڑ گئے ہیں۔ شکار11 نہ ملنے کی وجہ سے شیر
ہلاک ہو جاتا اور شیرنی بچےکے پراگندہ ہو جاتے ہیں۔

ایک12 چوریباتایکبار پاسمیرےچھپے پہنچی، اُس میرےالفاظچندکے پہنچتککان گئے۔ رات13
ایسیکو یائیں پیشرو آئیں دیکھیوقتاُسجو نیندگہریانسانجبہیںجاتی یا سو ہوتا ہے۔ اِن مَیںسے پریشان
خیالاتکن میں مبتلا ہوا۔ مجھ14 پر دہشت تھرتھراہٹاور غالب آئی، میری تمام ہڈیاں لرز اُٹھیں۔ 15 میرےپھر
چہرے کے منے سا سے ہَوا کا جھونکا گزر گیا میرےاور تمام کھڑےرونگٹے ہو گئے۔ ایک16 میرےہستی منے سا
کھڑی ہوئی جسے مَیں پہچان نہ ایکسکا، شکل میری آنکھوں کے منے سا دکھائی دی۔ خاموشی تھی، ایکپھر
آواز نے فرمایا، 17 کیا’ انسان الله کے راستحضور باز ٹھہر سکتا ہے، کیا انسان اپنے خالق کے منے صافپاکسا
ٹھہر سکتا ‘ہے؟ 18 دیکھ، الله اپنے خادموں پر بھروسا نہیں کرتا، اپنے فرشتوں کو وہ احمق ٹھہراتا ہے۔ 19 تو پھر وہ
انسان پر کیوں بھروسا رکھے مٹیجو میںگھرکے ایسےرہتا، خاکبنیادکیجسمیںمکان پر ہے۔گئیرکھیہی
اُسے پتنگے کی طرح کچلا جاتا ہے۔ صبح20 کو وہ زندہ ہے لیکن پاشتکشام پاش ہو جاتا، ابد ہلاکتک
ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی دھیان نہیں دیتا۔ اُس21 کے خیمے کے رسّے ڈھیلے کرو تو حکمتوہ حاصل کئے بغیر
انتقال کر جاتا ہے۔

5
الله تادیبکی تسلیم کر

بےشک1 آواز دے، لیکن دےجوابکون گا؟ کوئی !نہیں مُقّدسین میں سے کستُو طرفکی رجوع کر
سکتا ہے؟ 2 کیونکہ احمق کی رنجیدگی اُسے مار ڈالتی، سادہ لوح کی سرگرمی اُسے موت گھاٹکے اُتار دیتی ہے۔
مَیں3 نے ایکخود احمق کو جڑ پکڑتے دیکھا، لیکن مَیں ًنے فورا ہی اُس کے گھر پر لعنت بھیجی۔ 4 اُس کے
نجاتفرزند سے دُور ہتے۔ ر اُنہیں شہر دروازےکے میں روندا جاتا ہے، اور بچانے والا کوئی نہیں۔ 5 بھوکے اُس
کی فصل کھا جاتے، کانٹےدار باڑوں محفوظمیں مال بھی چھین لیتے ہیں۔ پیاسے افراد ہانپتے ہوئے اُس دولتکی
کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ 6 کیونکہ خاکبُرائی سے نہیں نکلتی اور دُکھ درد مٹی سے نہیں پھوٹتا 7 بلـکہ انسان خود
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اِس باعثکا ہے، دُکھ درد اُس کی وراثت میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہ اِتنا یقینی ہے جتنا یہ آگکہ کی یاں چنگار
اوپر طرفکی اُڑتی ہیں۔

لیکن8 اگر تیریمَیں جگہ ہوتا تو الله یافتسے در کرتا، اُسے ہی اپنا پیشمعاملہ کرتا۔ وہی9 اِتنے عظیم کام کرتا
ہے کوئیکہ اُن کی تکتہہ نہیں پہنچ سکتا، معجزےاِتنے کہ اُنہیںکوئی نہیںگن سکتا۔ وہی10 رُوئے زمین کو
بارش عطا کرتا، کھلے میدان پر پانی برسا دیتا ہے۔ پست11 حالوں کو وہ سرفراز کرتا اور ماتم کرنے والوں کو اُٹھا
کر محفوظ مقام پر رکھ دیتا ہے۔ 12 وہ چالاکوں کے منصوبے توڑ دیتا ہے تاکہ اُن کے ہاتھ ناکام رہیں۔ 13 وہ
دانش مندوں کو اُن کی اپنی چالاکی پھندےکے میں پھنسا دیتا ہے تو ہوشیاروں کی اچانکسازشیں ہی ختم ہو
جاتی ہیں۔ دن14 وقتکے اُن پر اندھیرا چھا جاتا، اور دوپہر وقتکے بھی وہ ٹٹول ٹٹول کر پھرتے ہیں۔ 15 الله
ضرورت مندوں کو اُن کے منہ کی تلوار زبردستاور قبضےکے سے بچا لیتا ہے۔ پستیوں16 حالوں کو اُمید دی
جاتی اور ناانصافی کا منہ بند کیا جاتا ہے۔

مبارک17 ہے وہ انسان جس کی ملامت الله کرتا !ہے چنانچہ قادرِ مطلق کی تادیب کو حقیر نہ جان۔
18 کیونکہ وہ زخمی کرتا لیکن مرہم پٹی بھی لگا دیتا ہے، وہ ضرب لگاتا لیکن اپنے ہاتھوں سے شفا بھی بخشتا
ہے۔ 19 وہ تجھے چھ مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور اگر اِس کے بعد بھی کوئی آئے تو تجھے نقصان نہیں پہنچے
گا۔ 20 اگر پڑےکال تو وہ دےفدیہ کر تجھے موت سے بچائے جنگگا، میں تجھے تلوار کی زد میں آنے نہیں
گا۔دے 21 تُو زبان کوڑوںکے محفوظسے رہے گا، تباہیجباور آئے تو ڈرنے نہیںضرورتکی ہو گی۔ 22 تُو
تباہی اور کال کی ہنسی اُڑائے گا، زمین کے وحشی جانوروں خوفسے نہیں کھائے گا۔ 23 کیونکہ تیرا کھلے
میدان پتھروںکے ساتھکے عہد ہو گا، اِس لئے اُس جنگلیکے تیرےجانور ساتھ سلامتی زندگیسے گزاریں گے۔
24 تُو جان لے گا کہ تیرا محفوظخیمہ جبہے۔ تُو اپنے گھر کا کرےمعائنہ تو معلوم ہو گا کہ کچھ گم نہیں ہوا۔
25 تُو دیکھے گا تیریکہ اولاد بڑھتی جائے تیرےگی، فرزند زمین گھاسپر طرحکی پھیلتے جائیں گے۔ 26 تُو وقت
پر جمع شدہ پُولوں کی طرح عمر رسیدہ ہو کر قبر اُترےمیں گا۔

ہم27 تحقیقنے کر کے معلوم کیا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ باتہماریچنانچہ سن کر اُسے اپنا “!لے
6

ایوب ثابت:جوابکا کرو کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے
ایوبتب1 دےجوابنے کر کہا،
میریکاش”2 رنجیدگی کا وزن کیا جا سکے اور مصیبتمیری ترازو میں تولی جا !سکے 3 کیونکہ وہ سمندر کی

ریت سے یادہ ز بھاری ہو گئی اِسیہے۔ لئے میری باتیں لـگسیبےتُکی رہی ہیں۔ 4 کیونکہ قادرِ مطلق کے تیر
مجھ میں گڑ گئے ہیں، میری روح اُن کا زہر پی رہی ہے۔ ہاں، الله کے ناکہول میرےحملے صفخلاف آرا
ہیں۔ 5 کیا جنگلی گدھا ڈھینچوں ڈھینچوں کرتا جبہے اُسے یابدستگھاس ہو؟ یا کیا بَیل ڈکراتا جبہے
اُسے چارا حاصل ہو؟ 6 کیا پھیکا نمککھانا کے بغیر کھایا جاتا، انڈےیا *سفیدیکی میں ذائقہ ہے؟ ایسی7 چیز
کو مَیں چھوتا بھی نہیں، خوراکایسی مجھےسے گھن ہی آتی ہے۔

پوریگزارشمیریکاش8 ہو جائے، الله میری آرزو !کرےپوری کاش9 وہ مجھے کچل دینے کے لئے تیار ہو
جائے، وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہلاکمجھے کرے۔ 10 پھر مجھے کم از کم تسلی ہوتی بلـکہ مَیں مستقل درد مارےکے
پیچ تابو کھانے کے باوجود خوشی مناتا کہ مَیں قدوسنے خدا فرمانوںکے کا انکار نہیں کیا۔
* 6:6 انڈے :سفیدیکی یا خطمی کا رس۔
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میری11 اِتنی طاقت نہیں کہ مزید انتظار کروں، میرا کیا اچھا انجام ہے کہ صبر کروں؟ 12 کیا مَیں پتھروں جیسا

طاقت ور ہوں؟ کیا میرا پیتلجسم مضبوطجیسا ہے؟ 13 نہیں، مجھ سے ہر سہارا چھین لیا گیا میرےہے، ساتھ ایسا
سلوک ہوا ہے کہ کامیابی کا امکان ہی نہیں رہا۔

14 جو اپنے دوست پر مہربانی کرنے سے انکار کرے وہ الله کا ترکخوف کرتا ہے۔ میرے15 بھائیوں نے
وادی کی اُن ندیوں جیسی بےوفائی کی ہے برساتجو کے موسم میں اپنے کناروں سے باہر آ جاتی ہیں۔ 16 اُس
وقت برفوہ سے بھر کر گدلی ہو جاتی ہیں، لیکن17 تکعروج پہنچتے ہی وہ سوکھ جاتی، تپتی اوجھلمیںگرمی
ہو جاتی ہیں۔ قافلےتب18 اپنی راہوں ہٹسے جاتے ہیں تاکہ پانی مل لیکنجائے، بےفائدہ۔ وہ یگستان ر میں
پہنچ کر تباہ ہو ہیں۔جاتے 19 تیما قافلےکے اِس پانی تلاشکی میں ہتے، ر سبا کے سفر کرنے والے تاجر اُس پر اُمید
رکھتے ہیں، لیکن20 جسبےسود۔ پر اُنہوں نے اعتماد کیا وہ مایوساُنہیں کر دیتا وہاںجبہے۔ پہنچتے ہیں تو
شرمندہ ہو جاتے ہیں۔

21 تم بھی اِتنے ہی ثابتبےکار ہوئے ہو۔ تم باتناکہول دیکھ دہشتکر زدہ ہو گئے ہو۔ 22 کیا مَیں نے
کہا، مجھے’ دےتحفہ دو، اپنی دولت میں میریسے رشوتخاطر دو، مجھے23 دشمن کے ہاتھ سے چھڑاؤ، فدیہ
دے کر ظالم قبضےکے سے ؟‘بچاؤ

ہدایتصافمجھے24 دو تو مَیں مان خاموشکر ہو جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ باتکسکہ میں مجھ غلطیسے ہوئی
ہے۔ سیدھی25 راہ کی باتیں تکلیفکتنی دہ ہو سکتی !ہیں لیکن ملامتتمہاری سے قسمکسمجھے 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 رُو جھوٹ نہیں بولتا۔
اپنی29 غلطی تسلیم کرو تاکہ ناانصافی نہ ہو۔ اپنی غلطی مان لو، تکابکیونکہ مَیں حق پر ہوں۔ 30 کیا میری زبان
جھوٹ بولتی ہے؟ کیا مَیں فریب دہ باتیں پہچان نہیں سکتا؟

7
الله مجھے کیوں نہیں چھوڑتا؟

انسان1 دنیا خدمتسختمیں کرنے پر مجبور ہوتا ہے، جیتے جی وہ مزدور سیکی زندگی گزارتا ہے۔ غلام2 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۔ جب4 بستر پر لیٹ جاتا تو سوچتا ہوں کبکہ اُٹھ سکتا ہوں؟ لیکن
لگتا ہے راتکہ کبھی ختم نہیں ہو گی، اور مَیں تکفجر بےچینی سے کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ میرے5 جسم کی
ہر کیڑےجگہ اور کھرنڈ پھیل گئے ہیں، میری سکڑی ہوئی ِجلد پیپمیں پڑ گئی ہے۔ میرے6 دن جولاہے کی
*نال سے کہیں یادہ ز تیزی سے گزر گئے ہیں۔ وہ اپنے تکانجام پہنچ گئے ہیں، دھاگا ختم ہو گیا ہے۔

اے7 الله، خیال رکھ میریکہ زندگی دم بھر کی ہی !ہے میری آنکھیں آئندہ خوشکبھی حالی نہیں دیکھیں
گی۔ 8 مجھےجو دیکھےوقتاِس وہ آئندہ مجھے نہیں دیکھے گا۔ دیکھےطرفمیریتُو لیکنگا، 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۔
* 7:6 جولاہے کی :نال شٹل۔
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11 چنانچہ 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؟ مَیںجب13 کہتا ہوں، میرا’ بستر مجھے تسلی دے، سونے سے میرا غم ہلکا ہو
‘جائے 14 تو تُو ناکہولمجھے خوابوں ہمتسے ہارنے دیتا، یاؤں رو دہشتمجھےسے ہے۔کھلاتا میری15 اِتنی
حالتبُری ہو گئی ہے کہ سوچتا کاشہوں، کوئی میرا گھونٹگلا کر مجھے مار کاشڈالے، مَیں زندہ نہ رہوں
بلـکہ دم چھوڑوں۔ مَیں16 نے زندگی کو رد کر دیا ابہے، مَیں یادہ ز تکدیر زندہ نہیں رہوں گا۔ مجھے چھوڑ،
میرےکیونکہ دن دم بھر کے ہی ہیں۔

انسان17 کیا ہے کہ تُو اُس کی اِتنی قدر کرے، اُس پر اِتنا دھیان دے؟ 18 وہ اِتنا اہم تو نہیں ہے کہ تُو ہر صبح
اُس کا معائنہ کرے، ہر لمحہ اُس کی جانچ پڑتال کرے۔ 19 کیا تُو مجھے تکنے سے کبھی نہیں باز آئے گا؟ کیا تُو مجھے
اِتنا بھیسکون دےنہیں گا پلکہ بھر کے لئے تھوک نگلوں؟ انساناے20 پہرےکے دار، اگر مجھ غلطیسے ہوئی
بھی تو اِس سے مَیں نے تیرا کیا نقصان کیا؟ تُو نے مجھے غضباپنے کا نشانہ کیوں بنایا؟ تیرےمَیں لئے بوجھ کیوں
بن گیا ہوں؟ 21 تُو میرا معافجرم کیوں نہیں 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 قادرِ مطلق راستی کو آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ تیرے4 بیٹوں نے اُس کا گناہ کیا ہے،
اِس لئے اُس نے اُنہیں اُن کے جرم کے قبضے میں چھوڑ دیا۔ تیرےاب5 لئے لازم ہے کہ تُو الله طالبکا ہو اور
مطلققادرِ سے التجا کرے، کہ6 پاکتُو ہو سیدھیاور راہ پر چلے۔ پھر تیریبھیابوہ میںجوشخاطر آ تیریکر
راست بازی کی سکونت گاہ کو کرےبحال گا۔ تب7 تیرا مستقبل نہایت عظیم ہو گا، خواہ تیری ابتدائی حالت
پستکتنی کیوں نہ ہو۔

8 گزشتہ نسل سے ذرا پوچھ لے، اُس پر دھیان دے جو اُن کے باپ دادا نے تحقیقات کے بعد معلوم کیا۔
9 کیونکہ ہم ہیکلخود پیدا ہوئے اور کچھ نہیں جانتے، زمین ہمارےپر دن عارضیجیسےسائے ہیں۔ لیکن10
یہ تجھے دےتعلیم باتکر بتا سکتے ہیں، یہ تجھے اپنے دل میں جمع شدہ پیشعلم کر سکتے ہیں۔ 11 کیا آبی نرسل
وہاں اُگتا دلدلجہاںہے نہیں؟ کیا سرکنڈا وہاں پھلتا پھولتا پانیجہاںہے نہیں؟ اُس12 کی ابھیکونپلیں 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 ہی
نازک جسہے، پر اُس کا بھروسا ہے مکڑیوہ کے جالے جیسا کمزور ہے۔ جب15 وہ جالے ٹیکپر لگائے تو
کھڑا نہیں جبرہتا، اُسے پکڑ لے تو قائم نہیں رہتا۔

دھوپبےدین16 شادابمیں بیل کی مانند ہے۔ اُس کی کونپلیں طرفچاروں پھیل جاتی، اُس17 کی جڑیں
پتھر کے ڈھیر پر چھا کر اُن ٹکمیں جاتی ہیں۔ لیکن18 اگر اُسے اُکھاڑا جائے جستو پہلےجگہ اُگ رہی تھی وہ
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اُس کا انکار کر کے کہے گی، مَیں’ نے تجھے کبھی دیکھا بھی ‘نہیں۔ 19 یہ ہے اُس کی راہ کی نام نہاد !خوشی
جہاں پہلے تھا وہاں پودےدیگر زمین پھوٹسے نکلیں گے۔

20ً یقینا الله بےالزام آدمی کو مسترد نہیں ًکرتا، یقینا وہ شریر آدمی مضبوطہاتھکے نہیں کرتا۔ 21 ایکوہ بار پھر
تجھے ایسی خوشی بخشے گا کہ ہنستُو اُٹھے گا اور شادمانی نعرےکے 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 درستباتتیریکہ لیکنہے۔ الله کے راستطرحکسانسانحضور باز ٹھہر سکتا

ہے؟ 3 اگر عدالتوہ میں الله کے ساتھ لڑنا چاہے تو اُس کے سوالاتہزار ایکپر کا جواببھی دےنہیں سکے
گا۔ 4 الله کا دانشدل مند اور اُس قدرتکی عظیم ہے۔ کون کبھی اُس بحثسے مباحثہ کر کامیابکے رہا
ہے؟

5 الله پہاڑوں کو کھسکا دیتا ہے، اور اُنہیں پتا ہی نہیں چلتا۔ وہ میںغصے آ کر اُنہیں ُلٹا ا دیتا ہے۔ 6 وہ زمین کو
ہلا دیتا ہے تو وہ لرز کر اپنی جگہ ہٹسے جاتی ہے، اُس بنیادیکے کانپستون 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۔ میرےوہجب11
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 اُسکونگا؟ کہےسے گا، تُو’ کیا کر رہا ‘ہے؟ 13 الله تو نازلغضباپنا کرنے
سے باز نہیں آتا۔ اُس رُعبکے رہبتلے اژدہے کے مددگار دبکبھی گئے۔

14 تو پھر طرحکسمَیں جواباُسے طرحکسدوں، اُس باتسے کرنے الفاظمناسبکے چن لوں؟ 15 اگر
مَیں حق پر ہوتا بھی 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 پاشمجھے 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 کی بات ہے تو وہی قوی ہے،
انصافجہاں باتکی توہے پیشیاُسےکون کے لئے بُلا سکتا ہے؟ 20 مَیںگو توبھیہوںبےگناہ میرا اپنا منہ مجھے
قصوروار ٹھہرائے گا، گو بےالزام ہوں توبھی وہ مجھے مجرم دےقرار گا۔

21 جو بھیکچھ ہو، مَیں !ہوںبےالزام مَیں اپنی جان کی پروا ہی نہیں کرتا، اپنی زندگی حقیر جانتا ہوں۔ 22 خیر،
ایک باتہی اِسہے، لئے مَیں کہتا ہوں، الله’ بےالزام اور دونوںبےدین کو ہلاکہی کر دیتا ‘ہے۔ جب23
اچانککبھی آفتکوئی انسان موتکو اُتارےگھاٹکے تو الله بےگناہ کی پریشانی پر ہنستا ہے۔ 24 اگر کوئی
ملـک بےدین کے حوالے کیا جائے تو الله اُس کے قاضیوں کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ اگر یہ اُس طرفکی سے
نہیں تو طرفکیکسپھر سے ہے؟
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میرے25 دن دوڑنے والے آدمی سے کہیں یادہ ز تیزی سے بیت گئے، خوشی دیکھے بھاگبغیر نکلے ہیں۔

26 سرکنڈےوہ بحریکے جہازوں طرحکی گزر گئے ہیں، عقاباُس طرحکی جو 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 برداشتمجھے کرنی ہیں۔ کیونکہ مَیں جانتا ہوں کہ تُو مجھے بےگناہ
نہیں 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 مَیںگو صابن سے نہا لوں اور اپنے *سوڈےہاتھ سے لوںدھو تاہم31 تُو مجھے گڑھے کی کیچڑ
میں یوں دھنسنے دیتا ہے مجھےکہ اپنے کپڑوں گھنسے آتی ہے۔

32 الله تو مجھ جیسا انسان نہیں کہ جوابمَیں میں اُس سے کہوں، آؤ’ عدالتہم میں جا دوسرےایککر کا
مقابلہ ‘کریں۔ ہمارےکاش33 ثالثدرمیان ہو جو ہم دونوں پر ہاتھ رکھے، 34 میریجو پیٹھ پر سے الله کا ڈنڈا
ہٹائے تاکہ اُس دہشتمجھےخوفکا زدہ نہ کرے۔ تب35 مَیں الله خوفسے کھائے بغیر بولتا، فطریکیونکہ
طور پر مَیں ایسا نہیں ہوں۔

10
مجھے اپنی جان گھنسے آتی ہے

مجھے1 اپنی جان آتیگھنسے آزادیمَیںہے۔ سے آہ کروںزاریو کھلےگا، طور پر اپنا دلی بیانغم گا۔کروں
مَیں2 الله کہوںسے گا مجھےکہ مجرم نہ ٹھہرا بلـکہ بتا کہ تیرا مجھ پر کیا الزام ہے۔ 3 کیا تُو ظلم کر مجھےکے 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 تیرےکیا دن اور سال فانی انسان جیسے محدود ہیں؟ ہرگز !نہیں 6 تو پھر ضرورتکیا ہے
کہ میرےتُو قصور تلاشکی میرےاور گناہ کی تحقیق کرتا رہے؟ 7 تُو تو جانتا ہے کہ مَیں بےقصور ہوں اور کہ
تیرے ہاتھ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔

تیرے8 اپنے ہاتھوں نے مجھے دےتشکیل کر بنایا۔ اور اب تُو نے مُڑ کر مجھے تباہ کر دیا ہے۔ 9 ذرا اِس کا
خیال رکھ کہ تُو نے مجھے مٹی سے بنایا۔ اب تُو مجھے خاکدوبارہ میں تبدیل کر رہا ہے۔ 10 تُو نے خود مجھے
دودھ کی طرح ُنڈیل ا کر پنیر کی طرح جمنے دیا۔ 11 تُو ہی نے مجھے ِجلد اور پوستگوشت 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۔

باتایکلیکن13 تُو نے اپنے دل میں چھپائے رکھی، ہاں مجھے تیرا ارادہ معلوم ہو گیا ہے۔ 14 وہ یہ ہے کہ
ایوباگر’ کرےگناہ تو مَیں اُس کی پہرا داری کروں گا۔ مَیں اُسے اُس کے قصور بَریسے نہیں کروں ‘گا۔

15 اگر مَیں قصوروار ہوں تو مجھ !افسوسپر اور اگر مَیں بھیبےگناہ 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 طرحکی میرا شکار کرتا اور مجھ پر دوبارہ اپنی قدرتمعجزانہ کا اظہار کرتا ہے۔ 17 میرےتُو
خلاف گواہوںنئے کو کھڑا کرتا اور مجھ پر میںغضباپنے اضافہ کرتا تیرےہے، مجھصفدرصفلشکر پر حملہ
* 9:30 :سوڈے :مطلبلفظی قلیاب، لائی (lye)۔
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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 پیٹکے سے قبر میں پہنچایا جاتا۔ 20 کیا
میرے 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 وہاںکے جانا جہاںہے سے واپسکوئی نہیں آتا، ملـکاُس جسمیں
میں یکی تار اور گھنے سائے ہتے ر ہیں۔ 22 ملـکوہ اندھیرا ہی اندھیرا اور کالا ہی کالا اُسہے، 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 نہیںجوابکا دینا ہئے؟ چا کیا یہ آدمی اپنی باتوںخالی کی بنا پر راستہی ٹھہرےباز گا؟ 3 کیا

تیری بےمعنی باتیں لوگوں کے منہ یوں بند کریں گی کہ تُو آزادی سے لعن طعن کرتا جائے اور کوئی تجھے شرمندہ
نہ کر سکے؟ 4 الله سے تُو کہتا ہے، میری’ پاکتعلیم ہے، اور تیری نظر میں صافپاکمَیں ‘ہوں۔

کاش5 الله تیرےخود ساتھ ہم کلام ہو، وہ اپنے ہونٹوں کھولکو کر تجھ !کرےباتسے کاش6 تیرےوہ
لئے حکمت کے بھید کھولے، کیونکہ وہ انسان کی سمجھ معجزےنزدیککے سے ہیں۔ تب تُو جان لیتا کہ الله
تیرے گناہ کا کافی حصہ درگزر کر رہا ہے۔

7 کیا تُو الله کا راز کھول سکتا ہے؟ کیا تُو قادرِ مطلق کاملکے پہنچتکعلم سکتا ہے؟ وہ8 تو آسمان بلندسے 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 گزرسے کسیکر کو کرےگرفتار عدالتیا میں اُس کرےحسابکا تو کون اُسے روکے گا؟
11 کیونکہ وہ فریب دہ آدمیوں کو جان لیتا بھیجبہے، اُسے بُرائی نظر آئے تو وہ اُس پر خوب دھیان دیتا ہے۔
عقل12 سے خالی طرحکسآدمی سمجھ پا سکتا ہے؟ یہ اُتنا ہی ناممکن ہے جتنا یہ کہ جنگلی گدھے سے انسان
پیدا ہو۔

اے13 ایوب، اپنا پورےدل دھیان سے الله مائلطرفکی 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
سیلابگزرےصرفوہ کی طرح یاد رہے گا۔ تیری17 زندگی دوپہر کی چمکطرح دار، تیری یکی تار صبح کی
مانند روشن ہو گی۔جائے 18 اُمیدچونکہ ہو اِسگی لئے محفوظتُو ہو گا اور سلامتی لیٹسے گا۔جائے 19 تُو آرام
کرے گا، اور کوئی دہشتتجھے زدہ کرےنہیں گا بلـکہ لوگبہت تیری نظرِ عنایت حاصل کرنے کوششکی
کریں گے۔ لیکن20 آنکھیںکیبےدینوں 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،
* 11:20 اُن کی مایوساُمید کن ہو :گی یا اُن کی واحد اُمید اِس میں ہو گی کہ دم چھوڑیں۔
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لگتا”2 ہے کہ تم ہی دانشواحد مند ہو، تمہارےحکمتکہ ساتھ مرہی گی۔جائے لیکن3 مجھے سمجھ ہے،

اِس ناتے مَیںسے تم سے ادنیٰ نہیں ویسےہوں۔ بھی ایسیکون باتیں نہیں جانتا؟ مَیں4 تو اپنے دوستوں کے لئے مذاق
کا نشانہ بن گیا ہوں، جسمَیں کی دعائیں الله سنتا تھا۔ ہاں، مَیں جو بےگناہ اور بےالزام ہوں دوسروں کے لئے
مذاق کا نشانہ بن گیا !ہوں 5 جو سکون سے زندگی گزارتا ہے وہ مصیبت زدہ کو حقیر جانتا ہے۔ وہ کہتا آؤ،’ہے، ہم اُسے ٹھوکر جسماریں کے پاؤں ڈگمگانے لـگے ‘ہیں۔ غارت6 گروں کے خیموں میں آرام و سکون ہے،
اور الله طیشکو 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 باتصحیح سکھائیں پرندوںگے۔ سے پتا کر تو وہ تجھے
جوابدرست دیں گے۔ زمین8 باتسے کر تو وہ تجھے دےتعلیم گی، بلـکہ سمندر کی مچھلیاں بھی تجھے اِس کا
گی۔سنائیںمفہوم 9 اِن میں بھیایکسے نہیں نہجو جانتا ہو ہاتھکےربکہ کچھسبیہنے کیا ہے۔ اُسی10 کے
ہاتھ میں ہر جاندار کی جان، تمام انسانوں کا دم ہے۔ کان11 الفاظتو کی یوں جانچ پڑتال کرتا زبانطرحجسہے
میںکھانوں امتیاز کرتی ہے۔ حکمتاور12 اُن میں پائی جاتی جوہے عمر رسیدہ ہیں، سمجھ متعدد دن گزرنے کے
بعد ہی آتی ہے۔

حکمت13 قدرتاور الله کی ہے، مصلحتوہی اور سمجھ مالـککا 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۔

16 اُس پاسکے قوت اور دانائی ہے۔ بھٹکنے اور بھٹکانے والا دونوں ہی اُس کے ہاتھ میں ہیں۔ مشیروں17
کو ننگےوہ پاؤں اپنے ساتھ لے جاتا قاضیوںہے، ثابتاحمقکو کرتا ہے۔ وہ18 بادشاہوں کا پٹکا کھول کر اُن کی
کمروں میں رّسا باندھتا ہے۔ اماموں19 کو وہ ننگے پاؤں اپنے ساتھ لے جاتا مضبوطیہے، آدمیوںکھڑےسے کو
تباہ کرتا ہے۔ 20 قابِل اعتماد افراد سے وہ لنے بو قابلیتکی اور بزرگوں سے امتیاز کرنے لیاقتکی چھین لیتا ہے۔
21 وہ 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 کرتا اُمّتوںہے، کو منتشر بھی کرتا اور اُن قیادتکی بھی کرتا ہے۔ 24 ملـکوہ راہنماؤںکے کو
عقل سے محروم کر کے اُنہیں ایسے بیابان میں آوارہ پھرنے دیتا جہاںہے راستہ ہی نہیں۔ تب25 اندھیرےوہ میں
روشنی کے بغیر ٹٹول ٹٹول کر متے گھو ہیں۔ الله ہی اُنہیں نشے دُھتمیں شرابیوں طرحکی بھٹکنے دیتا ہے۔

13
1 یہ سب کچھ مَیں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سن کر سمجھ لیا ہے۔ 2 علم لحاظکے سے مَیں

تمہارے برابر ہوں۔ اِس ناتے سے مَیں تم سے کم نہیں ہوں۔ لیکن3 مَیں قادرِ مطلق سے باتہی کرنا چاہتا ہوں،
الله کے ساتھ ہی مباحثہ کرنے کی آرزو رکھتا ہوں۔

تکجہاں4 تعلقتمہارا فریبسبتمہے، لیپدہ لگانے اوروالے خاموشسراسرتمکاش5ہو۔ڈاکٹربےکار
ہتے !ر ایسا کرنے کہیںحکمتتمہاریسے یادہ ز ظاہر ہوتی۔ 6 مباحثے میں ذرا موقفمیرا میرےمیںعدالتسنو،
بیانات پر غور !کرو

7 کیا تم الله کی خاطر کج رَو پیشباتیں کرتے ہو، اُسیکیا کی جھوٹخاطر لتے بو ہو؟ 8 کیا تم اُس داریجانبکی
کرنا ہتے چا ہو، الله کے حق میں لڑنا ہتے چا ہو؟ سوچ9 لو، اگر وہ تمہاری کرےجانچ تو کیا تمہاری بات بنے گی؟
کیا تم اُسے یوں دےدھوکا سکتے طرحجسہو انسان کو دھوکا دیا جاتا ہے؟
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10 اگر تم خفیہ طور پر بھی جانب داری دکھاؤ تو وہ تمہیں سختضرور دےسزا گا۔ 11 کیا اُس رُعبکا تمہیں

خوف زدہ کرےنہیں گا؟ کیا تم اُس دہشتسختسے نہیں کھاؤ گے؟ 12 پھر کہاوتوںجن 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۔ مَیں14 اپنے
آپ میںخطرےکو لنے ڈا کے لئے تیار ہوں، مَیں اپنی جان پر کھیلوں گا۔ شاید15 وہ مجھے مار ڈالے۔ باتکوئی
نہیں، میریکیونکہ اُمید جاتی رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہو مَیں اُسی کے منے سا اپنی راہوں کا دفاع کروں گا۔ 16 اور
اِس میں مَیں پناہ لیتا ہوں کہ بےدین اُس کے حضور آنے جرأتکی نہیں کرتا۔

دھیان17 الفاظمیرےسے سنو، اپنے بیاناتمیرےکان پر دھرو۔ تمہیں18 پتا چلے گا کہ مَیں احتیاطنے اور
ترتیب سے اپنا معاملہ تیار کیا معلومصافمجھےہے۔ حقمَیںکہہے پر !ہوں 19 اگر مجھےکوئی ثابتمجرم سکےکر
تو چپمَیں ہو جاؤں گا، دم خاموشتکچھوڑنے رہوں گا۔

ایوب مایوسیکی میں دعا
منظوردرخواستیںدوصرفمیریالله،اے20 کر نہضرورتکیجانےچھپسےتجھمجھےتاکہ پہلے،21ہو۔

اپنا ہاتھ مجھ سے دُور کر تاکہ دہشتمجھےخوفتیرا زدہ نہ کرے۔ 22 دوسرے، اِس کے بعد مجھے بُلا تاکہ مَیں
جواب دوں، یا مجھے پہلے لنے دےبو اور تُو ہی اِس جوابکا دے۔

مجھ23 کتنےسے گناہ غلطیاںاور ہوئی مجھہیں؟ پر میرا اورجرم میرا گناہ ظاہر !کر 24 تُو اپنا مجھچہرہ چھپائےسے
کیوں رکھتا ہے؟ تُو کیوںمجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے؟ 25 کیا تُو ہَوا جھونکوںکے اُڑائےکے ہوئے پتے دہشتکو
کھلانا خشکچاہتا، بھوسے تعاقبکا کرنا چاہتا ہے؟

یہ26 تیرا ہی فیصلہ ہے مَیںکہ تلخ تجربوں سے تیریگزروں، مرضیہی ہے مَیںکہ اپنی جوانی گناہوںکے کی
سزا *پاؤں۔ 27 میرےتُو پاؤں کو کاٹھ ٹھونکمیں میریکر تمام راہوں کی پہرا داری کرتا ہے۔ میرےتُو ایکہر
نقِش قدم پر دھیان دیتا ہے، 28 گو مَیں َمے گھسیکی مشکپھٹی اور کیڑوں خرابکا کیا لباسہوا ہوں۔

14
سےعورت1 پیدا انسانہوا دنایکچند زندہ رہتا اورہے، اُس زندگیکی بھریسےبےچینی ہے۔رہتی پھول2

کی طرح وہ چند لمحوں کے لئے پھوٹ نکلتا، پھر مُرجھا جاتا ہے۔ سائے طرحکی تھوڑیوہ دیر کے بعد اوجھل ہو
جاتا اور قائم نہیں رہتا۔ 3 کیا تُو ایکواقعی ایسی مخلوق کا اِتنے غور سے معائنہ کرنا چاہتا مَیںہے؟ ہوںکون کہ تُو
مجھے پیشی کے لئے اپنے حضور لائے؟

ناپاککون4 چیز صافپاککو 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 سےجسہے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا۔
6 چنانچہ اپنی نگاہ اُس سے پھیر لے اور اُسے دےچھوڑ تاکہ وہ مزدور کی طرح تھوڑےاپنے دنوں سے کچھ مزہ
لے سکے۔

7 درختاگر کو کاٹا جائے تو بہتتھوڑیاُسے اُمید باقی رہتی ہے، عینکیونکہ ممکن ہے مُڈھکہ کونپلیںسے
پھوٹ نکلیں اور اُس کی نئی شاخیں اُگتی جائیں۔ اُسبےشک8 کی جڑیں پرانی ہو جائیں اور اُس کا مُڈھ مٹی میں
* 13:26 سزا :پاؤں لفظی :ترجمہ میراثسزا میں پاؤں۔
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ختم ہونے لـگے، لیکن9 پانی کی خوشبو سونگھتے ہی وہ کونپلیں لنے نکا لـگے گا، اور پنیری سیکی ٹہنیاں اُس سے
پھوٹنے لـگیں گی۔

لیکن10 انسان فرق ہے۔ مرتے وقت اُس کی ہر طرح طاقتکی جاتی رہتی ہے، دم وقتچھوڑتے اُس کا
نام و تکنشان نہیں رہتا۔ 11 وہ اُس جھیل کی مانند جسہے کا پانی اوجھل ہو جائے، اُس ندی کی مانند جو
سکڑ خشککر ہو جائے۔ وفات12 پانے والے کا یہی حال ہے۔ لیٹوہ جاتا اور کبھی نہیں اُٹھے تکجبگا۔
آسمان قائم ہے نہ اُٹھےجاگوہ گا، نہ اُسے جگایا جائے گا۔

کاش13 تُو مجھے پاتال میں چھپا دیتا، مجھے وہاں تکوقتاُس پوشیدہ تکجبرکھتا تیرا قہر ٹھنڈا نہ ہو !جاتا
کاش وقتایکتُو جبکرےمقرر تُو میرا دوبارہ کرےخیال گا۔ 14 کیونکہ) اگر انسان مر جائے تو
کیا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے (گا؟ پھر مَیں اپنی خدمتسخت کے تمام برداشتدن کرتا، اُس تکوقت انتظار کرتا
دوشیسبکمیریتکجب نہ ہو جاتی۔ تب15 تُو مجھے آواز دیتا اور جوابمَیں دیتا، تُو اپنے ہاتھوں کے کام کا
آرزومند ہوتا۔ وقتاُس16 بھی میرےتُو ہر قدم کا شمار کرتا، لیکن صرفنہ اِس مقصد سے میرےکہ گناہوں پر
دھیان دے۔ 17 میرےتُو جرائم تھیلے میں باندھ کر اُس پر مُہر لگا دیتا، میری ہر غلطی ڈھانککو دیتا۔

طرحجس!افسوسلیکن18 پہاڑ گر کر ُچور ُچور ہو جاتا اور جاتیکھسکچٹان ہے، طرحجس19 بہتا پانی
پتھر کو رگڑ رگڑ کر ختم کرتا سیلاباور مٹی کو بہا لے جاتا طرحاُسیہے تُو انسان کی میںخاکاُمید ملا دیتا ہے۔
20 تُو مکمل طور پر اُس غالبپر 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 پستاُنہیں 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،
2 کیا” دانش مند جوابکو میں پیشخیالاتبےہودہ کرنے چاہئیں؟ کیا اُسے اپنا پیٹ تپتی مشرقی ہَوا سے

بھرنا ہئے؟ چا 3 مناسبکیا ہے کہ وہ بحثفضول مباحثہ ایسیکرے، کرےباتیں جو بےفائدہ ہیں؟ ہرگز !نہیں
لیکن4 تیرا یہ رو اِس کہیںسے بُرا ہے۔ تُو الله خوفکا چھوڑ کر اُس کے حضور غور خوضو کرنے فرضکا

حقیر ہے۔جانتا 5 تیرا قصور تیرےہی منہ ایسیکو باتیں دےتحریککیکرنے رہا اِسیہے، لئے تُو چالاکوںنے
زبانکی اپنا لی ہے۔ تجھےمجھے6 قصوروار ٹھہرانے ہیضرورتکی نہیں، کیونکہ تیرا اپنا ہی تجھےمنہ مجرم ٹھہراتا
تیرےہے، اپنے خلافتیرےہونٹہی گواہی دیتے ہیں۔

7 کیا تُو سب سے پہلے پیدا ہوا انسان ہے؟ کیا تُو نے پہاڑوں سے پہلے ہی جنم لیا؟ جب8 الله مجلسکی منعقد ہو
جائے تو کیا تُو بھی اُن کی باتیں سنتا ہے؟ کیا صرف تجھے ہی حکمت حاصل ہے؟ 9 تُو کیا جانتا ہے جو ہم نہیں
جانتے؟ باتکستجھے کی سمجھ آئی جسہے کا علم ہم نہیں رکھتے؟ ہمارے10 درمیان بھی عمر بزرگرسیدہ
ہیں، ایسے آدمی تیرےجو والد بھیسے بوڑھے ہیں۔

اے11 ایوب، کیا تیری نظر میں الله کی تسلی دینے والی باتوں کی اہمیتکوئی نہیں؟ کیا تُو اِس کی قدر نہیں کر
سکتا کہ نرمی تجھسے باتسے کی جا رہی ہے؟ تیرے12 دل تجھےجذباتکے یوں اُڑا کر کیوں لے تیریجائیں،
آنکھیں کیوں چمکاِتنی اُٹھیں 13 کہ آخرکار تُو اپنا غصہ الله پر اُتار ایسیکر باتیں اپنے منہ اُگلسے دے؟
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بھلا14 انسان کیا ہے صافپاککہ عورتٹھہرے؟ 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 رکھے جو قابِل گھن اور بگڑا ہوا ہے، جو بُرائی کو پانی کی طرح پی لیتا ہے۔

میری17 بات سن، مَیں تجھے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ مَیں تجھے وہ کچھ بیان کروں گا جو مجھ پر ظاہر ہوا ہے،
18 وہ کچھ دانشجو مندوں پیشنے کیا اور جو اُنہیں باپاپنے دادا سے ملا تھا۔ اُن سے کچھ چھپایا نہیں گیا تھا۔
19 باپ) دادا سے مراد وہ لوگواحد ہیں جنہیں اُس ملـکوقت دیا گیا جب کوئی بھی پردیسی اُن میں نہیں
پھرتا ۔(تھا

20 وہ کہتے تھے، بےدین اپنے تمام دن ڈر مارےکے تڑپتا رہتا، اور جتنے بھی سال ظالم کے لئے محفوظ رکھے
ہیںگئے اُتنے سالہی پیچوہ تابو کھاتا رہتا ہے۔ ناکدہشت21 آوازیں اُس کانوںکے میں گونجتی رہتی ہیں،
اور امن و امان وقتکے ہی تباہی مچانے والا اُس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ 22 اندھیرےاُسے سے بچنے کی اُمید ہی نہیں،
کیونکہ اُسے تلوار کے لئے تیار رکھا گیا ہے۔

23 وہ مارا مارا پھرتا ہے، آخرکار وہ گِدھوں خوراککی بنے گا۔ اُسے خود علم ہے کہ یکی تار کا دن قریب
ہی ہے۔ تنگی24 مصیبتاور دہشتاُسے کھلاتی، حملہ آور بادشاہ طرحکی اُس غالبپر آتی ہیں۔ اور25 وجہ کیا
یہہے؟ اُسکہ نے اپنا ہاتھ الله خلافکے اُٹھایا، قادرِ مطلق کے منے سا تکبر ہے۔دکھایا اپنی26 موٹی مضبوطاور
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 ایسےگا، مکانوں میں چھوڑےکےسبجو ہیںہوئے اور جلدجو ہی پتھر کے بنڈھیر جائیں گے۔ وہ29 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 دےمُرجھانے 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۔

33 وہ انگور کی اُس بیل کی مانند ہو جسگا کا پھل کچی حالت میں ہی گر جائے، زیتون کے اُس درخت
کی جسمانند کے تمام پھول جھڑ جائیں۔ 34 کیونکہ بےدینوں کا جتھا بنجر رہے گا، رشوتآگاور خوروں کے
خیموں کرےبھسمکو گی۔ 35 اُن پاؤںکے دُکھ درد بھاریسے ہو جاتے، اور وہ بُرائی کو جنم دیتے ہیں۔ اُن کا
پیٹ دھوکا ہی پیدا کرتا “ہے۔

16
ایوب :جوابکا مَیں ہوںبےگناہ

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
2 اِس” طرح کی مَیں نے بہت سی باتیں سنی ہیں، تمہاری تسلی صرف دُکھ درد کا باعث ہے۔ 3 کیا تمہاری

لفاظی کبھی ختم نہیں ہو گی؟ تجھے کیا چیز بےچین کر رہی ہے کہ تُو جوابمجھے دینے پر مجبور ہے؟ 4 اگر مَیں
تمہاری جگہ ہوتا تو مَیں باتیںجیسیتمہاریبھی کر سکتا۔ پھر مَیں پُرالفاظخلافتمہارےبھی پیشتقریریں کر کے
توبہ توبہ کہہ سکتا۔ لیکن5 مَیں ایسا نہ کرتا۔ مَیں تمہیں اپنی باتوں سے تقویت دیتا، افسوس کے اظہار سے تمہیں
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تسکین دیتا۔ میرےلیکن6 ساتھ سلوکایسا نہیں ہو رہا۔ اگر مَیں بولوں تو مجھے نہیںسکون ملتا، رہوںچپاگر تو
میرا درد دُور نہیں ہوتا۔

لیکن7 اب الله نے مجھے تھکا دیا ہے، اُس پورےمیرےنے گھرانے کو تباہ کر دیا ہے۔ 8 اُس نے مجھے
سکڑنے دیا ہے، اور یہ خلافمیرےبات گواہ بن گئی میریہے۔ دُبلی پتلی حالت کھڑی ہو خلافمیرےکر
گواہی دیتی ہے۔ 9 الله کا غضب مجھے پھاڑ رہا ہے، وہ میرا دشمن اور میرا مخالف بن گیا ہے خلافمیرےجو
پیسپیسدانت کر مجھے اپنی آنکھوں سے چھید رہا *ہے۔ لوگ10 گلا پھاڑ کر میرا مذاق میرےاُڑاتے، گال پر
تھپڑ مار میریکر بےعزتی کرتے سبہیں۔ خلافمیرےسبکے متحد ہو گئے ہیں۔ 11 الله نے مجھے شریروں
کے حوالے کر دیا، مجھے بےدینوں کے چنگل میں پھنسا دیا ہے۔ مَیں12 سکون سے زندگی گزار رہا تھا کہ اُس
نے مجھے پاش پاش کر دیا، مجھے گلے سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ اُس نے مجھے اپنا نشانہ بنا لیا، 13 پھر اُس کے
تیراندازوں مجھےنے گھیر لیا۔ اُس بےرحمینے 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 ٹانکےنے لگا کر اپنی ِجلد ٹاٹساتھکے لباسکا جوڑ لیا اپنیہے، شان میںخاکشوکتو 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، صافپاکدعا رہی ہے۔

اے18 میرےزمین، خون متکو !ڈھانپنا میری آہ و زاری کبھی آرام کی جگہ نہ پائے بلـکہ گونجتی رہے۔
بھیاب19 میرا آسمانگواہ پر میںحقمیرےہے، گواہی دینے والا بلندیوں پر ہے۔ میری20 آہ زاریو میرا ترجمان
ہے، مَیں بےخوابی سے الله کے انتظار میں رہتا ہوں۔ میری21 آہیں الله کے منے سا فانی انسان کے حق میں بات
کریں کوئیطرحجسطرحاُسگی، دوستاپنے باتمیںحقکے کرے۔ 22 تھوڑےکیونکہ سالوںہی بعدکے
مَیں اُس راستے پر روانہ ہو جاؤں واپسسےجسگا نہیں آؤں گا۔

17
الله سے التجا

میری1 روح شکستہ ہو میرےگئی، دن بجھ گئے ہیں۔ قبرستان میرےہی انتظار میں ہے۔ میرے2 چاروں
طرف مذاق ہی مذاق سنائی دیتا، میری آنکھیں لوگوں کا ہٹ دھرم یہ رو دیکھتے تھکدیکھتے گئی ہیں۔ اے3
الله، میری میرےضمانت اپنے ہاتھوں سے قبول فرما، کیونکہ اَور کوئی نہیں جو اُسے دے۔ 4 اُن کے ذہنوں کو تُو
نے بند کر دیا، اِس لئے تُو اُن عزتسے نہیں پائے گا۔ 5 وہ اُس آدمی کی مانند ہیں جو اپنے دوستوں ضیافتکو
دعوتکی دے، حالانکہ اُس کے اپنے بچے بھوکے مر رہے ہوں۔

6 الله نے مجھے مذاق کا یوں نشانہ بنایا ہے کہ مَیں قوموں میں عبرت انگیز مثال بن گیا ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی
میرےلوگ منہ پر تھوکتے ہیں۔ میری7 آنکھیں غم کھا کھا کر دُھندلا گئی میرےہیں، اعضا تکیہاں سوکھ گئے
کہ سایہ ہی رہ گیا ہے۔ یہ8 دیکھ کر سیدھی راہ پر چلنے والوں کے کھڑےرونگٹے ہو جاتے اور بےدینوںبےگناہ
خلافکے مشتعل ہو جاتے ہیں۔ راست9 باز اپنی راہ پر قائم ہتے، ر اور جن کے پاکہاتھ ہیں وہ تقویت پاتے
ہیں۔ لیکن10 تکجہاں سبتم تعلقکا ہے، آؤ دوبارہ مجھ پر حملہ !کرو مجھے تم ایکمیں بھی دانا آدمی نہیں ملے
گا۔
* 16:9 اپنی آنکھوں سے چھید رہا :ہے لفظی :ترجمہ اپنی خلافمیرےآنکھیں تیز کرتا ہے۔
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میرے11 دن گزر گئے میرےہیں۔ وہ منصوبے اور دل کی خاکآرزوئیں میں مل گئی ہیں جن12 راتسے

دن میں بدل گئی اور اندھیرےروشنی کو دُور کر قریبکے آئی تھی۔ 13 اگر صرفمَیں اِتنی ہی اُمید رکھوں کہ
پاتال میرا گھر ہو گا تو یہ کیسی اُمید ہو گی؟ اگر مَیں اپنا بستر یکی تار میں بچھا کر 14 قبر سے کہوں، تُو’ میرا باپ
‘ہے کیڑےاور سے، میریاے’ ‘بہنمیریاےامی، 15 تو پھر اُمیدکیسییہ ہو کہےکونگی؟ گا، تیرےمجھے’
لئے اُمید نظر آتی ؟‘ہے میریتب16 میرےاُمید ساتھ پاتال اُترےمیں گی، اور ملہم دھنسمیںخاککر جائیں
“گے۔

18
:بِلدد الله بےدینوں کو سزا دیتا ہے

بِلدد1 سوخی دےجوابنے کر کہا،
2 تُو” تککب ایسی باتیں کرے گا؟ اِن سے باز آ ہوشکر میں !آ تب ہی ہم باتصحیح کر سکیں گے۔ 3 تُو

ہمیں ڈنگر احمقجیسے 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 نہیں چمکے گا۔ اُس6 کے خیمے میں روشنی
اندھیرا ہو جائے گی، اُس کے اوپر کی شمع بجھ جائے گی۔ 7 اُس کے لمبے قدم رُک رُک کر آگے بڑھیں گے، اور
اُس کا اپنا منصوبہ اُسے دےپٹخ گا۔

8 اُس کے اپنے پاؤں اُسے جال میں پھنسا دیتے ہیں، وہ دام پر ہی چلتا پھرتا ہے۔ 9 پھندا اُس کی ایڑی پکڑ لیتا،
کمند اُسے جکڑ لیتی ہے۔ اُسے10 پھنسانے کا رّسا زمین میں چھپا ہوا ہے، راستے میں پھندا بچھا ہے۔

11 ایسیوہ چیزوں سے گھرا رہتا ہے جو اُسے قدم بہ دہشتقدم کھلاتی اور اُس ناککی میں دم کرتی ہیں۔
آفت12 ہڑپاُسے کر لینا چاہتی ہے، تباہی تیار کھڑی ہے تاکہ اُسے وقتگرتے ہی پکڑ لے۔ بیماری13 اُس کی
ِجلد کو کھا موتجاتی، کا پہلوٹھا اُس کے اعضا نگلکو لیتا ہے۔ اُسے14 اُس خیمےکے حفاظتکی چھینسے
لیا جاتا گھسیٹاور کر دہشتوں کے بادشاہ کے منے سا لایا جاتا ہے۔

اُس15 آگمیںخیمےکے بستی، اُس کے گھر گندھکپر بکھر جاتی ہے۔ نیچے16 اُس کی جڑیں سوکھ جاتی،
اوپر اُس کی شاخیں مُرجھا جاتی ہیں۔ زمین17 پر سے اُس کی مٹیاد جاتی کہیںہے، بھی اُس کا نام و نشان نہیں
رہتا۔

18 اُسے روشنی سے یکی تار میں دھکیلا جاتا، دنیا سے بھگا کر خارج کیا جاتا ہے۔ 19 قوم میں اُس کی نہ اولاد
نہ نسل رہے گی، جہاں پہلے رہتا تھا وہاں کوئی نہیں بچے گا۔ اُس20 کا انجام دیکھ مغربکر کے باشندوں کے
کھڑےرونگٹے ہو جاتے اور مشرق باشندےکے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ 21 یہی ہے بےدین کے گھر کا
انجام، اُسی کے مقام کا جو الله کو نہیں “جانتا۔

19
:ایوب مَیں جانتا ہوں کہ نجاتمیرا دہندہ زندہ ہے

ایوبتب1 جوابنے میں کہا،
2 تم” تککب مجھ پر تشدد کرنا ہتے چا ہو، تککب مجھے الفاظ ٹکڑےٹکڑےسے کرنا ہتے چا ہو؟ اب3 تم

دسنے بار ملامتمجھے کی ہے، تم نے شرم کئے میرےبغیر ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ 4 اگر یہ بات صحیح بھی ہو
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کہ مَیں غلط راہ پر آ گیا ہوں تو مجھے ہی اِس کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ لیکن5 چونکہ تم مجھ پر اپنی سبقت دکھانا ہتے چا
اور میری رُسوائی مجھے ڈانٹنے کے لئے استعمال کر رہے ہو 6 تو پھر جان لو، الله نے غلطمجھےخود راہ پر لا کر اپنے
دام سے گھیر لیا ہے۔

7 گو مَیں چیخ کر کہوں، مجھ’ پر ظلم ہو رہا جوابلیکن‘ہے، کوئی نہیں ملتا۔ گو مَیں مدد کے لئے پکاروں،
انصافلیکن نہیں پاتا۔ اُس8 میرےنے راستے ایسیمیں کھڑیدیوار دیکر مَیںکہ نہیںگزر سکتا، اُس میرینے
راہوں پر اندھیرا ہی چھا جانے دیا ہے۔ اُس9 عزتمیرینے مجھ سے چھین میرےکر سر تاجسے اُتار دیا ہے۔
طرفچاروں10 سے اُس مجھےنے ڈھا دیا تو مَیں تباہ ہوا۔ اُس میرینے اُمید درختکو طرحکی جڑ سے اُکھاڑ
دیا ہے۔ 11 اُس کا بھڑکخلافمیرےقہر اُٹھا ہے، اور وہ مجھے اپنے دشمنوں میں شمار کرتا ہے۔ 12 اُس کے
ملدستے کر مجھ پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ اُنہوں فصیلمیرینے ساتھکے مٹی کا ڈھیر لگایا ہے تاکہ اُس میں رخنہ
ڈالیں۔ اُنہوں نے طرفچاروں میرےسے 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 نے ترکمجھے کر میرےدیا، دوستقریبی مجھے بھول گئے ہیں۔ میرے15 دامن گیر اور
نوکرانیاں مجھے اجنبی سمجھتے ہیں۔ اُن کی نظر میں مَیں اجنبی ہوں۔ مَیں16 اپنے نوکر کو بُلاتا ہوں تو جوابوہ نہیں
دیتا۔ گو مَیں اپنے منہ سے اُس سے التجا کروں توبھی وہ نہیں آتا۔

میری17 بیوی میری جان سے گھن کھاتی میرےہے، سگے بھائی مجھے مکروہ سمجھتے ہیں۔ تکیہاں18 کہ
بھیبچےچھوٹے مجھے حقیر جانتے ہیں۔ اگر مَیں اُٹھنے کروںکوششکی تو وہ اپنا طرفدوسریمنہ پھیر لیتے ہیں۔
میرے19 دوستدلی کراہیتمجھے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پیارےمجھےجو تھے مخالفمیرےوہ ہو گئے ہیں۔
میری20 ِجلد سکڑ میریکر ہڈیوں کے ساتھ جا لـگی موتمَیںہے۔ بالسے بال بچ گیا *ہوں۔

میرے21 مجھدوستو، ترسپر مجھکھاؤ، ترسپر کھاؤ۔ کیونکہ الله ہی ہاتھکے مجھےنے مارا ہے۔ 22 تم کیوں
الله کی میرےطرح پیچھے پڑ گئے ہو، کیوں گوشتمیرا کھا کھا کر سیر نہیں ہوتے؟

کاش23 میری باتیں قلم بند ہو !جائیں کاش وہ یادگار پر کندہ کی جائیں، 24 لوہے کی چھینی اور سیسے سے
ہمیشہ کے لئے پتھر نقشمیں کی !جائیں لیکن25 مَیں جانتا ہوں کہ میرا چھڑانے والا زندہ ہے اور میرےآخرکار
حق میں زمین پر کھڑا ہو جائے گا، 26 میریگو ِجلد یوں اُتاری بھی گئی ہو۔ لیکن میری آرزو ہے کہ جسم میں
ہوتے ہوئے الله کو دیکھوں، 27 مَیںکہ خود ہی اُسے دیکھوں، نہ کہ اجنبی بلـکہ اپنی ہی آنکھوں اُسسے پر نگاہ
کروں۔ اِس آرزو شدتکی سے میرا دل تباہ ہو رہا ہے۔

28 تم کہتے ہو، ہم’ کتنی سختی ایوبسے تعاقبکا کریں ‘گے اور مسئلے’ کی جڑ اُسیتو پنہاںمیں ‘ہے۔ لیکن29
تمہیں خود تلوار سے ڈرنا ہئے، چا کیونکہ تمہارا غصہ تلوار کی سزا لائقکے تمہیںہے، جاننا ہئے چا عدالتکہ آنے
والی “ہے۔

20
غلط:ضوفر کام کی منصفانہ دیسزا جائے گی

تب1 ضوفر نعماتی دےجوابنے کر کہا،
* 19:20 بال بال بچ گیا مطلب:ہوں مبہم سا لفظیہے۔ میرے:ترجمہ دانتوں کی ِجلد ہی بچ گئی ہے۔
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2 خیالاتمضطربمیرےیقیناً” اور احساساتوہ میرےجو اندر اُبھرسے جوابمجھےہیںرہے دینے پر مجبور

کر رہے ہیں۔ مجھے3 ایسی نصیحت سننی پڑی جو میری بےعزتی کا باعث تھی، لیکن میری سمجھ مجھے جواب
دینے دےتحریککی رہی ہے۔

4 کیا تجھے معلوم نہیں کہ قدیم زمانے انسانسےجبیعنیسے زمینکو پر رکھا گیا 5 شریر فتحکا مند عارضینعرہ
اور پلخوشیکیبےدین بھر ثابتکی ہوئی ہے؟ 6 اُسگو کا قد قامتو پہنچےتکآسمان اور اُس بادلوںسرکا کو
چھوئے تاہم7 وہ اپنے فضلے کی طرح تکابد تباہ ہو جائے گا۔ جنہوں نے اُسے پہلے دیکھا تھا وہ پوچھیں اب’گے، وہ کہاں ‘ہے؟

8 خوابوہ کی طرح اُڑ جاتا اور آئندہ کہیں نہیں پایا جائے گا، راتاُسے کی یا رو کی طرح بُھلا دیا جاتا ہے۔
آنکھجس9 نے اُسے دیکھا وہ اُسے آئندہ کبھی نہیں دیکھے گی۔ اُس کا گھر دوبارہ اُس کا مشاہدہ کرےنہیں
گا۔ 10 اُس کی اولاد کو غریبوں بھیکسے پڑےمانگنی گی، اُس کے اپنے ہاتھوں واپسدولتکو پڑےدینی
گی۔ جوانی11 طاقتجسکی سے اُس کی بھریہڈیاں ہیں وہ اُس کے ساتھ خاکہی میں مل جائے گی۔

12 بُرائی بےدین کے منہ میں میٹھی ہے۔ وہ اُسے اپنی زبان تلے چھپائے رکھتا، 13 اُسے محفوظ رکھ کر جانے
نہیں دیتا۔ لیکن14 اُس پیٹخوراککی میں آ خرابکر ہو جاتی بلـکہ سانپ کا زہر بن جاتی ہے۔ 15 دولتجو
اُس نے نگل لی اُسے وہ دےاُگل گا، الله ہی یہ چیزیں اُس پیٹکے کرےخارجسے گا۔ اُس16 سانپنے کا
چوسزہر لیا، اور سانپ ہی کی زبان اُسے مار ڈالے گی۔ 17 وہ ندیوں لطفسے اندوز نہیں ہو گا، شہد اور بالائی
کی نہروں سے مزہ نہیں لے گا۔ 18 جو کچھ اُس نے حاصل کیا اُسے وہ ہضم کرےنہیں گا بلـکہ سب واپسکچھ
کرے گا۔ دولتجو اُس نے اپنے کاروبار سے کمائی اُس سے لطفوہ 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۔
اُس20 پیٹنے میں کبھی محسوسسکون نہیں کیا بلـکہ جو کچھ بھی چاہتا تھا اُسے بچنے نہیں دیا۔ وہجب21 کھانا
کھاتا ہے تو کچھ نہیں بچتا، اِس لئے اُس خوشکی حالی قائم نہیں رہے گی۔ جوں22 ہی اُسے کثرت کی چیزیں
حاصل ہوں گی مصیبتوہ پھنسمیں 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 کلیجےکے میں نکلےسے گی۔ پیشواقعاتناکدہشتاُسے آئیں گے۔ گہری26
یکی تار اُس کے خزانوں تاککی میں بیٹھی رہے گی۔ آگایسی جو انسانوں نے نہیں لگائی اُسے کرےبھسم گی۔
اُس کے خیمے کے لوگجتنے بچ نکلے اُنہیں وہ کھا جائے گی۔ آسمان27 اُسے مجرم ٹھہرائے گا، زمین اُس کے
خلاف گواہی دینے کے لئے کھڑی ہو جائے گی۔ سیلاب28 اُس کا گھر اُڑا لے جائے گا، غضب کے دن
شدت سے بہتا ہوا پانی اُس پر گزرےسے گا۔ یہ29 ہے وہ اجر جو الله بےدینوں دےکو 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،
دھیان”2 میرےسے الفاظ !سنو یہی کرنے سے مجھے تسلی !دو تکجب3 مَیں اپنی پیشبات نہ کروں مجھے

برداشت کرو، اِس کے بعد اگر چاہو تو میرا مذاق اُڑاؤ۔ 4 کیا مَیں کسی انسان احتجاجسے کر رہا ہوں؟ ہرگز !نہیں
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تو پھر عجبکیا میریکہ روح تنگاِتنی آ گئی ہے۔ مجھ5 پر نظر ڈالو تمہارےتو کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے اور تم
حیرانی سے اپنا ہاتھ منہ پر رکھو گے۔

جب6 کبھی مجھے وہ خیال یاد آتا ہے جو پیشمَیں کرنا چاہتا 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؟ صرفنہ وہ عمر رسیدہ
ہو جاتے بلـکہ اُن طاقتکی بڑھتی رہتی ہے۔

8 اُن کے بچے اُن کے منے سا قائم ہو جاتے، اُن کی اولاد اُن کی آنکھوں کے منے سا مضبوط ہو جاتی ہے۔ 9 اُن
کے محفوظگھر ہیں۔ نہ کوئی چیز اُنہیں ڈراتی، نہ الله کی سزا اُن پر نازل ہوتی ہے۔ 10 اُن کا نسلسانڈ بڑھانے میں
کبھی ناکام نہیں ہوتا، اُن کی وقتگائے پر جنم دیتی، اور اُس بچےکے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔

11 وہ اپنے بچوں کو باہر کھیلنے کے لئے بھیجتے ہیں تو وہ یوں بھیڑبکر کے یوڑ ر کی طرح گھر سے نکلتے ہیں۔ اُن
کے لڑکے کودتے پھاندتے نظر آتے ہیں۔ 12 دفوہ اور سرود بجا گیتکر گاتے بانسریاور کی یلی سُر آواز نکال
کر اپنا دل بہلاتے ہیں۔ 13 اُن کی خوشزندگی حال رہتی ہے، وہ ہر دن سے لطفپورا اُٹھاتے اور بڑےآخرکار
سکون پاتالسے میں اُتر جاتے ہیں۔

اور14 یہ لوگوہ ہیں جو الله سے کہتے ہیں، ہم’ دُورسے ہو جا، تیریہم راہوں کو جاننا نہیں ہتے۔ چا 15 قادرِ
مطلق کون ہے کہ ہم اُس خدمتکی کریں؟ اُس سے دعا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو ‘گا؟ 16 کیا اُن خوشکی
حالی اُن کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی؟ کیا بےدینوں کے منصوبے الله سے دُور نہیں ہتے؟ ر

17 ایسا لگتا ہے 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 ہے جو اُن مناسبکا حصہ ہے؟ 18 کیا ہَوا کے جھونکے کبھی اُنہیں بھوسے کی طرح
اور آندھی کبھی اُنہیں تُوڑی کی طرح اُڑا لے جاتی ہے؟ افسوس، ایسا نہیں ہوتا۔ 19 شاید تم کہو، الله’ اُنہیں سزا
دینے کے بجائے اُن بچوںکے کو لیکن‘گا۔دےسزا مَیں ہوںکہتا 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 کے
غضب کا پیالہ پی لے۔ 21 جبکیونکہ اُس کی زندگی کے مقررہ دن تکاختتام پہنچیں تو اُسے کیا پروا ہو گی کہ
میرے 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۔ شخصایک23
وفات پاتے خوبوقت درستتن ہوتا ہے۔ جیتے جی بڑےوہ سکون اور اطمینان سے زندگی گزار سکا۔ اُس24
برتنکے دودھ بھرےسے اُسرہے، ہڈیوںکی کا ُگودا تر و تازہ رہا۔ 25 شخصدوسرا میںحالتشکستہ مر جاتا
ہے اور اُسے خوشکبھی حالی نصیبلطفکا نہیں ہوا۔ دونوںاب26 مل 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 ہو، رئیس’ کا گھر کہاں ہے؟ وہ خیمہ کدھر جسگیا میں بےدین بستے تھے؟ وہ اپنے گناہوں سببکے
سے ہی تباہ ہو گئے ‘ہیں۔ لیکن29 اُن سے پوچھ لو جو اِدھر اُدھر سفر کرتے ہتے ر ہیں۔ تمہیں اُن کی گواہی تسلیم
کرنی ہئے چا 30 آفتکہ دنکے شریر سلامتصحیحکو چھوڑا جاتا ہے، غضبکہ دنکے اُسے رِہائی ملتی ہے۔
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کون31 اُس کے برُو رُو اُس کے چال چلن کی ملامت کرتا، کون اُسے اُس کے غلط کام کا مناسب اجر دیتا

ہے؟ لوگ32 اُس جنازےکے شریکمیں ہو کر اُسے تکقبر لے جاتے ہیں۔ اُس کی قبر پر چوکیدار لگایا جاتا
ہے۔ وادی33 کی مٹی کے ڈھیلے اُسے میٹھے لـگتے جنازےہیں۔ کے پیچھے پیچھے تمام دنیا، اُس کے آگے آگے اَن
گنت ہجوم چلتا ہے۔ 34 چنانچہ تم مجھے عبث باتوں سے کیوں دےتسلی رہے تمہارےہو؟ جوابوں میں تمہاری
بےوفائی ہی نظر آتی “ہے۔

22
اِلی ایوب:فز شریر ہے

1 پھر اِلی فز تیمانی دےجوابنے کر کہا،
کیا”2 الله انسان سے فائدہ اُٹھا سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں اُس کے لئے دانش مند فائدےبھی باعثکا نہیں۔ 3 اگر تُو

راست باز ہو بھی تو کیا وہ اِس سے اپنے لئے نفع اُٹھا سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں اگر تُو بےالزام گزارےزندگی تو کیا اُسے
کچھ حاصل ہوتا ہے؟ 4 الله تجھے تیری 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 تجھنے قرضسے لیا تو تُو نے بلاوجہ وہ چیزیں اپنا لی ہوں گی اُنہوںجو ضمانتتجھےنے
کے طور پر دی تھیں، تُو نے اُنہیں اُن کپڑوںکے سے محروم کر دیا ہو گا۔ 7 تُو تھکےنے ماندوں کو پانی پلانے سے
اور بھوکے مرنے والوں کو کھانا کھلانے سے انکار کیا ہو گا۔ بےشک8 تیرا یہ رو اِس خیال پر مبنی تھا کہ پورا
ملـک طاقت وروں ملـکیتکی ہے، لوگبڑےصرفکہ اُس میں رہ سکتے ہیں۔ 9 تُو نے بیواؤں کو خالی ہاتھ
موڑ دیا ہو گا، یتیموں پاشپاشطاقتکی کی ہو گی۔ اِسی10 لئے تُو پھندوں سے گھرا رہتا اچانکہے، تجھےہی
واقعاتناکدہشت ڈراتے ہیں۔ 11 یہی وجہ ہے کہ تجھ پر ایسا اندھیرا چھا گیا ہے کہ تُو دیکھ نہیں سکتا، کہ
سیلاب تجھےنے ڈبو دیا ہے۔

12 کیا الله آسمان کی بلندیوں پر نہیں ہوتا؟ وہ تو ستاروں پر نظر ڈالتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہوں۔
توبھی13 تُو کہتا ہے، الله’ کیا جانتا ہے؟ کیا وہ کالے بادلوں میں سے دیکھ کر عدالت کر سکتا ہے؟ 14 وہ گھنے
بادلوں 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 رہے ہیں؟ وہ16 تو اپنے وقتمقررہ پہلےسے ہی سکڑ گئے، اُن بنیادیںکی
سیلاب سے ہی اُڑا لی گئیں۔ اُنہوں17 نے الله سے کہا، ہم’ سے دُور ہو ‘جا، اور قادرِ’ ہمارےمطلق لئے کیا
کچھ کر سکتا ‘ہے؟ لیکن18 الله ہی نے اُن کے گھروں کو بھرپور خوش حالی سے نوازا، گو بےدینوں بُرےکے
منصوبے اُس سے دُور ہی دُور ہتے ر ہیں۔ راست19 باز اُن کی تباہی دیکھ خوشکر ہوئے، بےقصوروں نے اُن
کی ہنسی اُڑا کر کہا، 20 لو،’ یہ دیکھو، اُن کی مٹطرحکسجائیداد گئی، اُن کی طرحکسدولت بھسم ہو
گئی ‘!ہے

اے21 ایوب، الله سے صلح کر کے سلامتی حاصل کر، تب ہی تُو خوش حالی پائے گا۔ 22 الله کے منہ کی
ہدایت اپنا لے، اُس کے فرمان اپنے دل میں محفوظ رکھ۔ 23 اگر تُو قادرِ مطلق پاسکے واپس آئے تو بحال ہو
جائے گا، تیرےاور خیمے بدیسے دُور ہی رہے گی۔ 24 سونے خاککو کے برابر، اوفیر خالصکا وادیسونا
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 گا۔ 27 تُو اُس سے کرےالتجا گا تو وہ تیری
سنے گا اور تُو اپنی مَنتیں بڑھا سکے گا۔ 28 جو کچھ بھی تُو کرنے کا ارادہ رکھے اُس میں تجھے کامیابی ہو تیریگی،
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راہوں پر روشنی چمکے گی۔ 29 کیونکہ جو شیخی بگھارتا ہے اُسے الله پست 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،
2 بےشک” آج میری شکایت سرکشی کا اظہار ہے، حالانکہ مَیں اپنی آہوں پر قابو پانے کوششکی کر ہوں۔رہا
کاش3 مَیں اُسے پانے کا علم رکھوں تاکہ اُس کی سکونت تکگاہ پہنچ سکوں۔ 4 پھر مَیں اپنا معاملہ ترتیب

وار اُس کے منے پیشسا کرتا، مَیں اپنا منہ دلائل سے بھر لیتا۔ مجھےتب5 اُس جوابوںکے کا پتا چلتا، مَیں اُس کے
بیانات پر غور کر سکتا۔ 6 کیا وہ اپنی قوتعظیم مجھ سے لڑنے پر صَرف کرتا؟ ہرگز !نہیں ًوہ یقینا مجھ پر توجہ دیتا۔
7 اگر مَیں وہاں اُس کے حضور آ سکتا دیانتتو دار آدمی طرحکی اُس ساتھکے مقدمہ لڑتا۔ تب مَیں ہمیشہ کے لئے
منصفاپنے سے بچ !نکلتا

لیکن8 افسوس، اگر مَیں مشرق جاؤںطرفکی تو وہ وہاں نہیں مغربہوتا، جانبکی بڑھوں تو وہاں بھی نہیں
ملتا۔ شمال9 میں اُسے ڈھونڈوں تو وہ دکھائی نہیں جنوبدیتا، طرفکی رُخ کروں تو وہاں بھی پوشیدہ رہتا ہے۔
10 کیونکہ میریوہ راہ کو جانتا ہے۔ اگر میریوہ پڑتالجانچ کرتا تو خالصمَیں ثابتسونا 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
فرمانکے سے باز نہیں آیا بلـکہ اپنے دل میں ہی اُس کے منہ کی باتیں محفوظ رکھی ہیں۔

13 اگر وہ کرےفیصلہ تو کون روکاُسے سکتا ہے؟ کچھجو بھی وہ کرنا چاہے اُسے عمل میں لاتا ہے۔ 14 جو
بھی منصوبہ اُس میرےنے لئے باندھا اُسے وہ ضرور کرےپورا گا۔ اور اُس کے ذہن میں مزید بہت سے ایسے
منصوبے ہیں۔ اِسی15 لئے مَیں اُس کے دہشتحضور زدہ بھیجبہوں۔ مَیں اِن باتوں پر دھیان دوں تو اُس سے
ڈرتا ہوں۔ 16 الله نے خود مجھے دلشکستہ کیا، قادرِ مطلق ہی دہشتمجھےنے کھلائی ہے۔ 17 کیونکہ نہ مَیں
یکی تار سے تباہ ہو رہا ہوں، نہ اِس لئے کہ اندھیرےگھنے چہرےمیرےنے ڈھانپکو دیا ہے۔

24
زمین پر کتنی ناانصافی پائی جاتی ہے

1 قادرِ مطلق عدالت کے اوقات کیوں نہیں مقرر کرتا؟ جو اُسے جانتے ہیں وہ ایسے دن کیوں نہیں دیکھتے؟
اپنیبےدین2 زمینوں کی حدود کو پیچھےآگے کرتے اور دوسروں یوڑکے لُوٹر کر اپنی میںچراگاہوں لے جاتے
ہیں۔ 3 وہ یتیموں کا ہانکگدھا کر لے جاتے اور اِس شرط پر بیوہ قرضکو دیتے ہیں کہ وہ اُنہیں ضمانت کے
طور پر اپنا بَیل دے۔ 4 ضرورتوہ مندوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں، ملـکچنانچہ غریبوںکے کو چھپسراسر
جانا پڑتا ہے۔

ضرورت5 مند بیابان میں جنگلی گدھوں طرحکی کام کرنے کے لئے نکلتے خوراکہیں۔ کھوجکا لگا لگا کر
وہ اِدھر اُدھر متے گھو پھرتے ہیں بلـکہ یگستان ر اُنہیںہی اُن بچوںکے کے لئے کھانا مہیا کرتا ہے۔ 6 کھیتجو اُن
کے اپنے نہیں ہیں اُن میں وہ فصل کاٹتے ہیں، اور بےدینوں کے انگور کے باغوں میں جا کر وہ دو چار انگور چن
لیتے ہیں جو فصل چننے کے بعد باقی رہ گئے تھے۔ کپڑوں7 سے محروم رہ کر وہ رات کو برہنہ حالت میں گزارتے
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ہیں۔ سردی میں اُن پاسکے تککمبل نہیں ہوتا۔ پہاڑوں8 بارشکی سے بھیگوہ جاتے اور پناہ گاہ نہ ہونے
باعثکے پتھروں کے لپٹساتھ جاتے ہیں۔

باپبےدین9 سے محروم بچے ماںکو کی گود چھینسے لیتے ہیں بلـکہ شرطاِس مصیبتپر زدہ قرضکو دیتے
ہیں کہ وہ اُنہیں ضمانت کے طور پر اپنا شیرخوار بچہ دے۔ غریب10 برہنہ حالت میں کپڑےاور پہنے بغیر پھرتے
ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہوئے پُولے اُٹھائے ہیں۔چلتے زیتون11 لگائےصفدرصفنےبےدینوںدرختجوکے
تھے اُن غریبدرمیانکے زیتون کا تیل لتے نکا حالتپیاسیہیں۔ میں وہ شریروں حوضوںکے میں انگور کو پاؤں
کچلتلے اُسکر رسکا لتے نکا ہیں۔ شہر12 والوںمرنےسے آہیںکی نکلتی ہیں لوگزخمیاور مدد لئےکے چیختے
چلّاتے ہیں۔ اِس کے باوجود الله کسی بھیکو مجرم نہیں ٹھہراتا۔

13 یہ بےدین اُن میں سے ہیں جو نور سرکشسے ہو گئے ہیں۔ نہ وہ اُس کی راہوں واقفسے ہیں، نہ اُن میں
ہتے ر ہیں۔ سویرےصبح14 قاتل اُٹھتا ہے مصیبتتاکہ زدہ ضرورتاور مند قتلکو راتکرے۔ کو چور چکر
کاٹتا ہے۔ 15 زناکار کی آنکھیں شام کے دُھندلـکے کے انتظار میں رہتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وقتاُس مَیں کسی
کو نظر نہیں آؤں گا۔ نکلتے وقت وہ اپنے منہ ڈھانپکو لیتا ہے۔ 16 اندھیرےڈاکو میں گھروں میں نقب لگاتے
جبکہ دن وقتکے چھپوہ کر اپنے پیچھے کنڈی لگا لیتے ہیں۔ نور کو وہ جانتے ہی نہیں۔ گہری17 یکی تار ہی
اُن کی صبح ہوتی ہے، کیونکہ اُن کی اندھیرےگھنے کی دہشتوں سے دوستی ہو گئی ہے۔

لیکن18 بےدین پانی کی سطح جھاگپر ملـکہیں، میں اُن کا حصہ ملعون ہے اور اُن کے انگور کے باغوں
رجوعکوئیطرفکی نہیں کرتا۔ کالطرحجس19 اور ُجھلستی برفگرمی کا پانی چھین لیتی اُسیہیں پاتالطرح
گناہ گاروں چھینکو لیتا ہے۔ ماں20 کا رِحم اُنہیں بھول جاتا، چوساُنہیںکیڑا لیتا اور اُن کی یاد جاتی رہتی ہے۔
ً یقینا لـکڑیبےدینی کی ٹوٹطرح جاتی ہے۔ بےدین21 بانجھ عورت پر ظلم اور بیواؤں سے بدسلوکی کرتے ہیں،
لیکن22 الله زبردستوں کو اپنی قدرت گھسیٹسے کر لے جاتا ہے۔ وہ مضبوطی کھڑےسے بھی ہوں توبھی
کوئی یقین نہیں کہ زندہ رہیں گے۔ 23 الله اُنہیں حفاظت سے آرام کرنے دیتا ہے، لیکن اُس کی آنکھیں اُن کی
راہوں کی پہرا داری کرتی رہتی ہیں۔ 24 لمحہ بھر کے لئے وہ سرفراز ہوتے، لیکن نیستپھر و نابود ہو جاتے ہیں۔
خاکاُنہیں میں ملا سبکر طرحکی 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،
الله”2 ناکدہشتحکومتکی ہے۔ وہی اپنی بلندیوں پر سلامتی قائم رکھتا ہے۔ 3 کیا کوئی اُس دستوںکے

کی تعداد گن سکتا اُسہے؟ کا کسنور پر نہیں چمکتا؟ 4 تو پھر انسان الله کے منے راستطرحکسسا باز ٹھہر سکتا
ہے؟ عورتجو سے پیدا ہوا ثابتصافپاکطرحکسوہ ہو سکتا ہے؟ اُس5 کی نظر میں نہ چاند پُرنور ہے، نہ
پاکستارے ہیں۔ 6 تو پھر پاکطرحکسانسان ٹھہر سکتا ہے جو کیڑا ہی ہے؟ آدم زاد تو مکوڑا ہی “ہے۔
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:ایوب تُو نے مجھے کتنے مشورےاچھے دیئے !ہیں
ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
2 واہ” جی !واہ تُو نے کیا خوب اُسے سہارا دیا جو بےبس ہے، کیا خوب اُس بازو کو مضبوط کر دیا جو

بےطاقت !ہے 3 تُو نے اُسے کتنے مشورےاچھے دیئے حکمتجو سے محروم ہے، اپنی سمجھ کی کتنی گہری
باتیں اُس پر ظاہر کی ہیں۔ 4 تُو کیکسنے مدد سے یہ پیشکچھ کیا تیرینےکسہے؟ روح میں وہ باتیں ڈالیں
تیرےجو منہ نکلسے آئی ہیں؟

کون الله عظمتکی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟
5 الله کے منے سا وہ تمام مُردہ ارواح جو پانی اور اُس میں ہنے ر والوں نیچےکے بستی ہیں ڈر تڑپمارےکے اُٹھتی

ہیں۔ 6 ہاں، اُس کے منے سا پاتال برہنہ اور اُس کی بےنقابگہرائیاں ہیں۔
7 الله ہی نے شمال کو ویران و سنسان جگہ کے اوپر تان لیا، اُسی نے زمین کو یوں لگا دیا کہ وہ کسی چیز سے

لٹکی ہوئی نہیں ہے۔ اُس8 نے اپنے بادلوں میں پانی لپیٹ لیا، لیکن وہ بوجھ تلے نہ پھٹے۔ اُس9 نے اپنا تخت نظروں
سے چھپا کر اپنا بادل اُس پر چھا جانے دیا۔ 10 اُس نے پانی کی سطح پر دائرہ بنایا جو روشنی اندھیرےاور کے
درمیان حد بن گیا۔

آسمان11 کے ستون لرز اُٹھے۔ اُس کی دھمکی پر وہ دہشت زدہ ہوئے۔ 12 اپنی قدرت سے الله نے سمندر کو
تھما دیا، رہبسےحکمتاپنی اژدہے ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا۔ اُس13 روحکے آسماننے کیا،صافکو اُس کے
ہاتھ نے فرار ہونے والے سانپ کو چھید ڈالا۔ لیکن14 ایسے کام اُس کی راہوں کنارےکے پر ہی کئے جاتے
ہیں۔ ہمکچھجو اُس بارےکے میں سنتے ہیں دھیمیدھیمیوہ آواز ہمارےسے تککان پہنچتا توہے۔ پھر کون
اُس قدرتکی کی کڑکتی آواز سمجھ سکتا “ہے؟

27
مَیں ہوںبےقصور

1 ایوبپھر نے باتاپنی جاری رکھی،
الله”2 حیاتکی نےجسقَسمکی انصافمیرا کرنے سے انکار کیا، قادرِ مطلق میرینےجسقَسمکی زندگی

تلخ دیکر ہے، میرے3 جیتے تکجبہاںجی، الله کا ناکمیریدم میں ہے نہیںجھوٹہونٹمیرے4 بولیں
گے، میری زبان دھوکا بیان کرےنہیں گی۔ 5 مَیں کبھی تسلیم نہیں کروں گا کہ تمہاری بات درست ہے۔ مَیں
ہوںبےالزام اور مرتے اِستکدم ُلٹکے ا نہیں گا۔کہوں مَیں6 اصرار ہوںکرتا راستکہ باز ہوں اور اِس سے
کبھی باز نہیں آؤں گا۔ میرا بھیکسیمیرےدل دن بارےکے میں ملامتمجھے نہیں کرتا۔

7 کرےالله میرےکہ دشمن کے ساتھ سلوکوہی کیا جائے جو بےدینوں ساتھکے کیا جائے گا، میرےکہ
مخالف کا وہ انجام ہو جو بدکاروں پیشکو آئے گا۔ 8 کیونکہ وقتاُس شریر کی کیا اُمید رہے جبگی اُسے اِس
زندگی سے منقطع کیا جائے گا، جب الله اُس کی جان اُس کرےطلبسے گا؟ 9 کیا الله اُس کی چیخیں سنے گا
جب مصیبتوہ پھنسمیں کر مدد کے لئے پکارے گا؟ 10 یا کیا وہ قادرِ مطلق لطفسے اندوز ہو گا اور وقتہر
الله پکارےکو گا؟
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اب11 مَیں تمہیں الله کی قدرت بارےکے میں تعلیم دوں گا، قادرِ مطلق کا ارادہ تم سے نہیں چھپاؤں گا۔

12 دیکھو، سبتم اِسنے کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو پھر اِس قسم کی باطل باتیں کیوں کرتے ہو؟
بےدین زندہ نہیں رہے گا

بےدین13 الله سے کیا اجر پائے گا، ظالم کو قادرِ مطلق میراثسے 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 گا، اور اُن کی بیوائیں ماتم نہیں کر پائیں گی۔ بےشک16 خاکوہ کی طرح چاندی کا
ڈھیر لگائے اور مٹی کی نفیسطرح کپڑوں کا تودہ اکٹھا کرے، لیکن17 کپڑےجو وہ کرےجمع اُنہیں راست
باز پہن لے گا، اور جو چاندی وہ کرےاکٹھی اُسے بےقصور تقسیم کرے گا۔ 18 جو گھر بےدین بنا لے وہ
گھونسلے کی مانند جھونپڑیعارضیاُسہے، کی مانند جو چوکیدار اپنے لئے بنا لیتا ہے۔ 19 وہ حالتامیر میں سو
جاتا آخریلیکنہے، اپنیجبدفعہ۔ آنکھیں کھول لیتا تو دولتتمام جاتی رہی ہے۔ اُس20 پر واقعاتناکہول
ٹوٹسیلابکا پڑتا، اُسے رات وقتکے آندھی چھین لیتی ہے۔ 21 مشرقی لُو اُسے اُڑا لے جاتی، اُسے اُٹھا کر اُس
کے مقام سے پھینکدُور دیتی ہے۔ بےرحمی22 سے وہ اُس پر یوں جھپٹا مارتی رہتی ہے کہ اُسے بار بار بھاگنا پڑتا
ہے۔ 23 وہ تالیاں بجا کر حقارتاپنی کا اظہار کرتی، اپنی جگہ آوازےسے کستی ہے۔

28
کہاںحکمت پائی جاتی ہے؟

1ً یقینا چاندی کی کانیں ہوتی ہیں اور ایسی جگہیں جہاں خالصسونا کیا جاتا ہے۔ 2 لوہا زمین سے نکالا جاتا
لوگاور پتھر پگھلا کر تانبا بنا لیتے ہیں۔ اندھیرےانسان3 کو ختم کر زمینکے کچیتکجگہوںگہریگہریکی
دھات کا کھوج لگاتا ہے، خواہ وہ اندھیرےکتنے میں کیوں نہ ہو۔ ایک4 اجنبی سرنگقوم لگاتی جبہے۔
رّسوں لٹکےسے ہوئے کام کرتے اور انسانوں سے دُور کان میں متے ہیںجھو تو زمین پر والوںگزرنے کو اُن کی یاد
ہی نہیں رہتی۔ زمین5 کی سطح خوراکپر پیدا ہوتی ہے جبکہ اُس کی گہرائیاں یوں تبدیل ہو جاتی ہیں جیسے
اُس آگمیں لـگی ہو۔ پتھروں6 سے سنِگ لاجورد نکالا جاتا جسہے میں سونے ذرےکے بھی پائے ہیں۔جاتے

یہ7 ایسے راستے ہیں شکاریبھیکوئیجو پرندہ نہیں جانتا، بھیکسیجو باز نہیںنے دیکھا۔ جنگل8 رُعبکے
دار جانوروں میں سے کوئی بھی اِن راہوں پر نہیں چلا، کسی بھی ببر شیر نے اِن پر قدم نہیں رکھا۔ انسان9 سنِگ
چقماق پر ہاتھ لگا کر پہاڑوں کو جڑ سے ُلٹا ا دیتا ہے۔ 10 وہ پتھر سرنگمیں لگا کر ہر قسم کی قیمتی چیز دیکھ لیتا
11 اور زمین دوز ندیوں کو بند کر کے پوشیدہ چیزیں روشنی میں لاتا ہے۔

حکمتلیکن12 کہاں پائی جاتی سمجھہے، کہاں سے ملتی ہے؟ انسان13 تکاُس جانے والی راہ نہیں جانتا،
کیونکہ اُسے ملـِک حیات میں پایا نہیں جاتا۔ 14 سمندر کہتا ہے، میرےحکمت’ پاس نہیں ‘ہے، اور اُس کی
گہرائیاں بیان 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، نہ
قیمتبیش عقیِق *احمر یا سنِگ †لاجورد کافی ہیں۔ 17 سونا اور شیشہ اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ وہ سونے
یوراتکے ز عوضکے مل سکتی ہے۔ اُس18 نسبتکی مونگا اور بلور کی کیا قدر حکمتہے؟ بھریسے تھیلی
* 28:16 عقیِق :احمر carnelian † 28:16 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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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 میں صرف
افواہیں سنی ‘ہیں۔

لیکن23 الله تکاُس جانے والی راہ کو جانتا ہے، اُسے معلوم ہے کہ کہاں مل سکتی ہے۔ 24 کیونکہ اُسی
نے زمین کی تکحدود دیکھا، آسمان تلے سب کچھ پر نظر ڈالی 25 تاکہ ہَوا کا وزن کرےمقرر اور پانی پیمائشکی
کر کے اُس کی حدود متعین کرے۔ اُسی26 بارشنے کے لئے فرمان جاری کیا اور بادل کی کڑکتی بجلی کے لئے
راستہ تیار کیا۔ وقتاُسی27 اُس حکمتنے دیکھکو کر اُس کی پڑتالجانچ کی۔ اُس اُسےنے قائم بھی کیا اور اُس
کی تحقیقتکتہہ بھی کی۔ انسان28 سے اُس نے کہا، سنو،’ الله خوفکا ماننا حکمتہی اور بُرائی سے دُور رہنا
ہی سمجھ “۔‘ہے

29
میریکاش زندگی پہلے کی طرح ہو

ایوب1 نے باتاپنی جاری رکھ کر کہا،
مَیںکاش”2 ماضیدوبارہ دنوہکے میریاللهجبسکوںگزار بھالدیکھ کرتا تھا، میرےشمعکیاُسجب3

سر کے اوپر چمکتی رہی اور مَیں اُس کی روشنی کی مدد اندھیرےسے میں چلتا تھا۔ میریوقتاُس4 عروججوانی
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۔

کبھیجب7 مَیں شہر دروازےکے سے نکل چوککر میں اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا 8 تو جوان آدمی مجھے دیکھ
کر ہٹپیچھے چھپکر 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 آنکھجسکہا، مجھےنے دیکھا اُس میرےنے حق
میں دی۔گواہی 12 کیونکہ میںمصیبتجو آ کر آواز دیتا اُسے مَیں بچاتا، بےسہارا یتیم کو چھٹکارا دیتا تھا۔ تباہ13
ہونے والے مجھے برکت دیتے میرےتھے۔ باعث بیواؤں کے دلوں سے خوشی نعرےکے اُبھر آتے تھے۔ مَیں14
بازیراست سے ملبّس بازیراستاور مجھ سے ملبّس رہتی انصافتھی، میرا چوغہ اور پگڑی تھا۔

اندھوں15 کے لئے مَیں آنکھیں، لنگڑوں کے لئے پاؤں بنا رہتا تھا۔ مَیں16 غریبوں باپکا تھا، اور جب کبھی
اجنبی کو مقدمہ لڑنا پڑا تو مَیں غور سے اُس کے معاملے کا معائنہ کرتا تھا تاکہ اُس کا حق مارا نہ جائے۔ مَیں17
بےدیننے کا جبڑا توڑ کر اُس دانتوںکے میں سے شکار چھڑایا۔

18 اُس وقت میرا خیال تھا، مَیں’ اپنے ہی گھر میں وفات 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۔

سنمیریلوگ21 خاموشیکر مشوروںمیرےسے انتظارکے میں ہتے ر تھے۔ باتمیرے22 کرنے پر جوابوہ
میں کچھ نہ کہتے میرےبلـکہ الفاظ ہلـکی سی بوندا باندی کی طرح اُن پر ٹپکتے ہتے۔ ر طرحجس23 انسان شدت
بارشسے کے انتظار میں رہتا طرحاُسیہے میرےوہ انتظار میں ہتے ر تھے۔ وہ منہ پسار کر بہار بارشکی طرحکی
‡ 28:19 :زبرجد peridot
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الفاظمیرے جذبکو کر لیتے تھے۔ مَیںجب24 اُن باتسے وقتکرتے مسکراتا تو اُنہیں یقین نہیں آتا میریتھا، اُن
پر مہربانی اُن نہایتنزدیککے قیمتی تھی۔ مَیں25 اُن کی راہ اُن کے لئے چن کر اُن قیادتکی کرتا، اُن درمیانکے
یوں بستا تھا جس 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

ابلیکن1 وہ مذاقمیرا اُڑاتے ہیں، حالانکہ اُن کی عمر مجھ سے کم اورہے مَیں اُن باپوںکے کو اپنی یوں بکر بھیڑ
بھالدیکھکی کرنے ُکتوںوالے ساتھکے کام پر لگانے لائقبھیکے نہیں تھا۔سمجھتا میرے2 لئے اُن ہاتھوںکے
کی مدد کا کیا فائدہ تھا؟ اُن طاقتپوریکی تو جاتی رہی تھی۔ خوراک3 کی کمی اور بھوکشدید مارےکے وہ
خشک زمین کی تھوڑی بہت پیداوار کتر کتر کر کھاتے ہیں۔ ہر وقت وہ تباہی اور ویرانی کے دامن میں ہتے ر
ہیں۔ 4 وہ یوں جھاڑ سے خطمی کا پھل توڑ کر کھاتے، یوں *جھاڑ کی آگجڑیں تاپنے کے لئے اکٹھی کرتے
ہیں۔ 5 اُنہیں آبادیوں سے خارج کیا گیا ہے، لوگاور چور’ ‘چور چلّا کر اُنہیں بھگا دیتے ہیں۔ 6 اُنہیں گھاٹیوں
کی ڈھلانوں پر بسنا پڑتا، وہ زمین کے غاروں میں اور پتھروں کے درمیان ہی ہتے ر ہیں۔ یوں7 جھاڑ کے درمیان وہ
آوازیں دیتے اور مل اونٹکر کٹاروں دبکتلے جاتے ہیں۔ 8 اِن کمینے اور بےنام لوگوں کو مار مار ملـککر سے
بھگا دیا گیا ہے۔

9 اور اب مَیں اِن ہی کا نشانہ بن گیا ہوں۔ اپنے گیتوں میں وہ میرا مذاق اُڑاتے ہیں، میری بُری حالت اُن کے
لئے مضحکہ خیز مثال بن گئی ہے۔ 10 وہ گھن کھا کر مجھ سے دُور ہتے ر میرےاور منہ پر تھوکنے سے نہیں رُکتے۔
11 چونکہ الله میرینے کمان تانتکی کھول میریکر رُسوائی کی اِسہے، لئے میریوہ موجودگی میں بےلگام ہو
گئے ہیں۔ میرے12 ہنے د ہاتھ کھڑےہجوم ہو کر مجھے ٹھوکر کھلاتے اور میری فصیل کے ساتھ مٹی کے ڈھیر
لگاتے ہیں تاکہ اُس میں ڈالرخنہ مجھےکر تباہ کریں۔ میریوہ13 قلعہ بندیاں ڈھا میںخاکمجھےکر 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۔ کھڑےخلافمیرےواقعاتناکہول15 ہو گئے ہیں، اور وہ تیز
ہَوا کی میرےطرح وقار کو اُڑا لے جا رہے میریہیں۔ سلامتی بادل کی اوجھلطرح ہو گئی ہے۔

16 اور اب میری جان نکل رہی ہے، مَیں مصیبت کے دنوں کے قابو میں آ گیا ہوں۔ رات17 کو میری ہڈیوں
کو چھیدا جاتا ہے، کترنے والا درد مجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ 18 بڑےالله زور سے میرا کپڑا پکڑ کر گریبان کی
مجھےطرح میںگرفتسختاپنی رکھتا ہے۔ اُس19 مجھےنے پھینکمیںکیچڑ دیا اورہے، دیکھنے میں خاکمَیں
اور مٹی ہی بن گیا ہوں۔ مَیں20 تجھے پکارتا، لیکن جوابتُو نہیں دیتا۔ مَیں کھڑا ہو جاتا، لیکن تُو مجھے گھورتا ہی
رہتا ہے۔ 21 میرےتُو ساتھ سلوکاپنا بدل کر مجھ پر ظلم کرنے لگا، اپنے ہاتھ پورےکے زور سے مجھے ستانے
لگا ہے۔ 22 تُو مجھے اُڑا کر ہَوا پر سوار ہونے دیتا، گرجتے طوفان میں گھلنے دیتا ہے۔ 23 ابہاں، مَیں جانتا ہوں
کہ تُو موتمجھے کے کرےحوالے گا، اُس میںگھر پہنچائے گا ایکجہاں دن تمام جاندار جمع ہو جاتے ہیں۔

24ً یقینا مَیں نے کبھی بھی اپنا ہاتھ ضرورتکسی مند خلافکے نہیں اُٹھایا جب اُس نے اپنی مصیبت میں
آواز دی۔ 25 بلـکہ کسیجب کا بُرا حال تھا تو مَیں دردیہم سے رونے لگا، غریبوں حالتکی دیکھ کر میرا دل
غم کھانے لگا۔ تاہم26 مجھ مصیبتپر آئی، اگرچہ مَیں بھلائی کی اُمید رکھ سکتا تھا۔ مجھ پر گھنا اندھیرا چھا گیا،
* 30:4 یوں :جھاڑ یعنی جھاڑی سینک،broomبنام قسم جسجھاڑیکی پھولکے زرد ہوتے ہیں۔
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حالانکہ مَیں روشنی کی توقع کر سکتا تھا۔ میرے27 اندر سب مضطربکچھ ہے اور کبھی آرام نہیں کر سکتا، میرا
تکلیفواسطہ دہ دنوں سے پڑتا ہے۔ مَیں28 لباسماتمی 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 ہڈیاںمیریگئی، تپتی گرمی ُجھلسسےسببکے ہیں۔گئی اب31 میرا صرفسرود
ماتم کرنے اور صرفبانسریمیری رونے والوں کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

31
:باتآخریمیری مَیں ہوںبےگناہ

مَیں1 اپنینے آنکھوں عہدسے باندھا ہے۔ تو پھر کنواریکسیطرحکسمَیں پر نظر ڈال سکتا ہوں؟ 2 کیونکہ
انسان آسمانکو پر ہنے ر والے سےطرفکیخدا نصیبکیا اُسےہے، بلندیوں پر بسنے والے قادرِ مطلق سے وراثتکیا
پانا ہے؟ 3 کیا ایسا نہیں ہے شخصناراستکہ کے لئے آفت اور بدکار کے لئے تباہی مقرر ہے؟ میری4 راہیں تو الله
کو نظر آتی ہیں، وہ میرا ہر قدم گن لیتا ہے۔

نہ5 مَیں کبھی دھوکے سے چلا، میرےنہ پاؤں فریبکبھینے دینے کے لئے پُھرتی کی۔ اگر اِس میں ذرا بھی
شک ہو 6 تو الله مجھے انصاف کے ترازو میں تول لے، الله میری حالتبےالزام معلوم کرے۔ 7 میرےاگر قدم
صحیح راہ ہٹسے میریگئے، میرےآنکھیں دل غلطکو راہ پر لے گئیں میرےیا 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 تعلقاتناجائزسےعورتکسیدلمیرا رکھنے پر اُکسایا گیا پڑوسیاپنےسےمقصداِسمَیںاور دروازےکے
تاکپر لگائے بیٹھا 10 تو پھر کرےالله بیویمیریکہ کسی اَور آدمی کی گندم پیسے، کہ کوئی اَور اُس جھکپر
جائے۔ 11 حرکتایسیکیونکہ ناکشرم ہوتی، ایسا جرم سزا لائقکے ہوتا ہے۔ ایسے12 گناہ آگکی تکپاتال
کچھسب بھسم کر دیتی ہے۔ اگر وہ مجھ سے سرزد ہوتا تو میری تمام فصل تکجڑوں راکھ کر دیتا۔

13 اگر میرا نوکر نوکرانیوں کے ساتھ جھگڑا تھا اور مَیں نے اُن کا حق مارا 14 تو مَیں کیا جبکروں عدالتالله میں
کھڑا ہو جبجائے؟ میریوہ پوچھ کرےگچھ تو مَیں اُسے جوابکیا دوں؟ 15 میریمجھےنےجسکیونکہ ماں
پیٹکے میں بنایا اُس نے اُنہیں بھی ایکبنایا۔ ہی اُنہیںنے بھی اور مجھے بھی رِحم میں تشکیل دیا۔

16 کیا مَیں پستنے حالوں یاتکی پوریضرور 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 باپکا بن کر اُس پرورشکی کی، پیدائشاپنی سے ہی بیوہ کی راہنمائی کی۔ کبھیجب19 مَیں
نے دیکھا کہ کپڑوںکوئی کمیکی ہلاکباعثکے ہو رہا ہے، غریبکسیکہ پاسکے تککمبل نہیں 20 تو
مَیں اُسےنے اپنی بھیڑوں دیاُونکچھکی تاکہ وہ گرم ہو لوگایسےسکے۔ مجھے دعا دیتے تھے۔ مَیں21 کبھینے
بھی یتیموں خلافکے ہاتھ نہیں اُٹھایا، اُس وقت بھی نہیں جب شہر دروازےکے میں میرےبزرگبیٹھے حق
میں 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 ہے میرےاور ہاتھ بہتنے کچھ حاصل کیا ہے؟ ہرگز !نہیں
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26 کیا سورج دمکچمککی اور چاند کی پُروقار روِش دیکھ کر دلمیرے27 چپکےکبھیکو غلطسے راہ پر لایا
گیا؟ کیا مَیں نے کبھی اُن کا احترام *کیا؟ 28 ہرگز نہیں، کیونکہ یہ بھی سزا لائقکے جرم ہے۔ اگر مَیں ایسا کرتا تو
بلندیوں پر ہنے ر والے خدا کا انکار کرتا۔

29 کیا مَیں خوشکبھی مجھجبہوا نفرتسے کرنے والا تباہ ہوا؟ کیا مَیں باغ باغ اُسجبہوا مصیبتپر آئی؟
ہرگز !نہیں مَیں30 نے اپنے منہ اجازتکو نہ دی کہ گناہ کر کے اُس کی جان پر لعنت بھیجے۔ 31 بلـکہ میرے
خیمے آدمیوںکے کو تسلیم کرنا پڑا، کوئی’ نہیں ہے ایوبجو گوشتکے سے سیر نہ ‘ہوا۔ اجنبی32 کو باہر گلی
راتمیں نہیںگزارنی پڑتی تھی بلـکہ میرا مسافروںدروازہ کے لئے کھلا رہتا تھا۔ 33 کیا مَیں آدمکبھینے طرحکی
اپنا گناہ چھپا کر اپنا قصور دل میں پوشیدہ رکھا، 34 اِس لئے کہ ہجوم سے ڈرتا اور اپنے رشتے داروں دہشتسے
کھاتا تھا؟ ہرگز !نہیں مَیں بھیکبھینے ایسا کام نہ جسکیا باعثکے مجھے ڈر چپمارےکے رہنا پڑتا اور گھر
نکلسے نہیں سکتا تھا۔

میریکوئیکاش35 !سنے باتمیرییہاںدیکھو، ابہیں،خطدستمیرےپر دے۔جوابمجھےمطلققادرِ
مخالفمیرےکاش 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 اپنے قدموں کا
دےکتابحسابپورا رئیسکر طرحکی اُس قریبکے پہنچتا۔

38 میریکیا زمین مددنے کے لئے پکار کر مجھ پر الزام لگایا ہے؟ کیا اُس یاںکی یگھار سببمیرےر ملسے کر
رو پڑی ہیں؟ 39 کیا مَیں نے اُس کی پیداوار اجر دیئے بغیر کھائی، اُس پر محنت مشقت کرنے والوں کے لئے آہیں
بھرنے باعثکا بن گیا؟ ہرگز !نہیں 40 اگر مَیں اِس میں قصوروار ٹھہروں تو گندم کے بجائے خاردار یاں جھاڑ اور
َجو کے بجائے †دھتورا ایوبیوں“اُگے۔ کی باتیں اختتام پہنچکو گئیں۔

32
چوتھے ساتھی ِلیہو ا کی تقریر

تب1 مذکورہ تینوں ایوبآدمی 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 طرفایکتھا۔ تو
ایوبوہ سے خفا تھا، کیونکہ یہ آپاپنے کو الله کے منے راستسا باز ٹھہراتا تھا۔ تینوںوہطرفدوسری3 دوستوں
سے ناراضبھی تھا، کیونکہ نہ وہ ایوب کو دےجوابصحیح سکے، نہ ثابت کر سکے کہ مجرم ہے۔ 4 اِلیہو نے
ایوبتکاب باتسے نہیں کی تھی۔ تکجب دوسروں باتنے پوری نہیں کی تھی خاموشوہ رہا، کیونکہ وہ
بزرگ تھے۔ لیکن5 اب جب اُس نے دیکھا کہ تینوں آدمی مزید جوابکوئی دےنہیں سکتے تو بھڑکوہ اُٹھا
6 جواباور میں مَیں”کہا، کم ہوںعمر عمرسبآپجبکہ رسیدہ ہیں، اِس لئے مَیں کچھ شرمیلا تھا، آپمَیں اپنیکو رائے بتانے سے
ڈرتا تھا۔ مَیں7 نے سوچا، چلو وہ بولیں جن کے یادہ ز گزرےدن ہیں، وہ تعلیم دیں جنہیں متعدد سالوں کا تجربہ
حاصل ہے۔

لیکن8 جو روح انسان میں ہے یعنی جو دم قادرِ مطلق نے اُس پھونکمیں دیا وہی انسان کو سمجھ عطا کرتا
ہے۔ 9 صرفنہ دانشلوگبوڑھے مند ہیں، صرفنہ انصافوہ سمجھتے ہیں جن بالکے سفید ہیں۔ 10 چنانچہ
گزارشمَیں کرتا ہوں کہ باتمیریذرا سنیں، مجھے بھی اپنی پیشرائے کرنے دیجئے۔
* 31:27 احترام :کیا لفظی :ترجمہ ہاتھ سے اُنہیں بوسہ دیا۔ † 31:40 ایک:دھتورا بدبودار پودا۔
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آپمَیں11 الفاظکے کے انتظار میں تلاشجوابموزوںآپجبرہا۔ کر تھےرہے تو آپمَیں دانشکی مند

باتوں پر غور کرتا رہا۔ مَیں12 آپنے پر پوری توجہ دی، لیکن آپ میں سے ایوبکوئی غلطکو ثابت نہ کر سکا،
کوئی اُس کے دلائل جوابمناسبکا دےنہ پایا۔ اب13 ایسا نہ ہو آپکہ کہیں، ہم’ ایوبنے میں حکمت
پائی ہے، انسان اُسے دےشکست کر بھگا نہیں سکتا بلـکہ صرف الله ‘ہی۔ 14 کیونکہ ایوب نے اپنے دلائل کی
ترتیب سے میرا مقابلہ نہیں کیا، جوابمَیںجباور دوں گا آپتو کی باتیں نہیں دہراؤں گا۔

آپ15 گھبرا جوابکر دینے سے باز آئے آپابہیں، نہیںکچھ کہہ سکتے۔ 16 کیا مَیں مزید انتظار کروں، گو
خاموشآپ ہو گئے آپہیں، رُک کر جوابمزید دےنہیں سکتے؟ مَیں17 جواببھی دینے میں حصہ لینا چاہتا
ہوں، مَیں بھی اپنی پیشرائے کروں گا۔ 18 میرےکیونکہ اندر چھلـکالفاظسے رہے میریہیں، 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 کر
جواب دوں۔ 21ً یقینا نہ مَیں کسی کی جانب داری، نہ کسی کی چاپلوسی کروں گا۔ 22 کیونکہ مَیں خوشامد کر
ہی نہیں سکتا، ورنہ میرا خالق مجھے جلد ہی اُڑا لے جائے گا۔

33
الله کئی یقوں طر انسانسے سے ہم کلام ہوتا ہے

اے1 ایوب، میری تقریر سنیں، میری تمام باتوں پر کان !دھریں اب2 مَیں اپنا منہ کھول دیتا ہوں، میری زبان
بولتی ہے۔ میرے3 الفاظ سیدھی راہ پر چلنے والے دل سے اُبھر آتے میرےہیں، ہونٹ دیانت داری سے وہ کچھ
بیان کرتے ہیں جو مَیں جانتا ہوں۔ 4 الله روحکے مجھےنے بنایا، قادرِ مطلق کے دم مجھےنے زندگی بخشی۔

5 آپاگر اِس قابل ہوں تو دیںجوابمجھے اور اپنی ترتیبباتیں پیشسے کر کے میرا مقابلہ کریں۔ 6 الله کی نظر
میں مَیں تو آپ کے برابر ہوں، مجھے بھی مٹی سے لے کر تشکیل دیا گیا ہے۔ 7 چنانچہ آپمجھے کے لئے دہشت کا
باعث نہیں ہونا ہئے، طرفمیریچا آپسے پر بھاری بوجھ نہیں آئے گا۔

آپ8 میرےنے سنتے ہی کہا بلـکہ آپ کے الفاظ ابھی میرےتک کانوں میں گونج رہے ہیں، 9 پاکمَیں’
ہوں، مجھ سے جرم سرزد نہیں ہوا، مَیں بےگناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ توبھی10 الله مجھ سے جھگڑنے کے
مواقع ڈھونڈتا اور مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ 11 میرےوہ پاؤں کو کاٹھ میں ڈال کر میری تمام راہوں کی پہرا
داری کرتا ‘ہے۔

آپلیکن12 کی درستباتیہ نہیں، کیونکہ الله انسان سے اعلٰی ہے۔ اُسآپ13 سے جھگڑ کیوںکر کہتے باتبھیکسیمیریوہ’ہیں، نہیںجوابکا ؟‘دیتا انسانشاید14 کو الله نظر نہ لیکنآئے، وہ اِسکبھیضرور یقے، طر
کبھی اُس یقے طر سے اُس سے ہم کلام ہوتا ہے۔

کبھی15 خوابوہ راتیا کی یا رو میں اُس باتسے کرتا لوگجبہے۔ بستر لیٹپر گہریکر نیند سو جاتے
ہیں 16 تو الله اُن کھولکانکے کر اپنی نصیحتوں دہشتاُنہیںسے زدہ کر دیتا ہے۔ یوں17 وہ انسان غلطکو کام
کرنے اور مغرور ہونے سے باز رکھ کر اُس18 کی جان گڑھے میں اُترنے اور یائے موتدر کو عبور کرنے سے
روک دیتا ہے۔

کبھی19 الله انسان کی بستر پر درد یعےکے تربیتذر کرتا تبہے۔ اُس کی ہڈیوں میں جنگلگاتار ہوتی ہے۔
اُس20 جانکی آتیگھنسےخوراککو بلـکہ اُسے لذیذترین نفرتبھیسےکھانے ہوتی ہے۔ اُس21 گوشتکا
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پوست سکڑ غائبکر ہو جاتا جبکہہے پہلےہڈیاںجو ہوئیچھپی تھیں وہ نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ اُس22 جانکی
گڑھے کے قریب، اُس کی ہلاکزندگی کرنے والوں نزدیککے پہنچتی ہے۔

لیکن23 اگر کوئی فرشتہ، میںہزاروں ثالثکوئیسے اُس پاسکے ہو انسانجو سیدھیکو راہ دکھائے اور24
اُس پر ترس کھا کر کہے، اُسے’ گڑھے میں اُترنے سے چھڑا، مجھے فدیہ مل گیا ہے، اب25 اُس کا جسم جوانی
نسبتکی یادہ ز تر و تازہ ہو جائے اور وہ دوبارہ جوانی طاقتسیکی ‘پائے 26 تو پھر شخصوہ الله سے کرےالتجا
گا، اور الله اُس پر مہربان ہو تبگا۔ وہ بڑی خوشی سے الله کا چہرہ تکتا رہے اِسیگا۔ طرح الله انسان راستکی
بازی بحال کرتا ہے۔

27 شخصایسا 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 دےفدیہنے جانمیریکر موتکو کے میںگڑھے اُترنے چھڑایا۔سے
میریاب 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۔

ایوب،اے31 دھیان باتمیریسے خاموشسنیں، ہو جائیں تاکہ باتمَیں کروں۔ 32 میںجوابآپاگر کچھ
بتانا چاہیں تو بتائیں۔ بولیں، کیونکہ آپمَیں راستکو باز ٹھہرانے کی آرزو رکھتا ہوں۔ لیکن33 آپاگر کچھ بیان
نہیں کر سکتے تو میری رہیںچپسنیں، تاکہ آپمَیں حکمتکو کی تعلیم “دوں۔

34
الله ایکہر مناسبکو اجر دیتا ہے

1 پھر اِلیہو باتنے جاری رکھ کر کہا،
دانشاے”2 الفاظمیرےمندو، اے!سنیں ِمو، عال مجھ پر کان !دھریں 3 کیونکہ کان یوں الفاظ کی جانچ پڑتال

کرتا طرحجسہے خوراکزبان کو چکھ لیتی ہے۔ 4 آئیں، ہم اپنے لئے وہ کچھ چن لیں درستجو آپسہے،
میں جان لیں کہ کیا کچھ اچھا ہے۔ ایوب5 نے کہا ہے، گو’ مَیں بےگناہ ہوں توبھی الله نے میرےمجھے حقوق
محرومسے کر ہے۔رکھا 6 جو بارےمیرےفیصلہ میں کیا گیا اُسےہے قرارجھوٹمَیں دیتا ہوں۔ مَیںگو بےقصور
توبھیہوں تیر زخمییوںمجھےنے کر دیا اُسکہ ممکنعلاجکا ‘نہیں۔ہی مجھےاب7 بتائیں، کیا ایوبکوئی جیسا بُرا
ہے؟ وہ تو کفر کی باتیں پانی طرحکی پیتے، بدکاروں8 میںصحبتکی چلتے اور بےدینوں ساتھکے وقتاپنا گزارتے
ہیں۔ 9 کیونکہ وہ دعوٰی کرتے ہیں کہ الله لطفسے اندوز ہونا انسان کے لئے بےفائدہ ہے۔

سمجھاےچنانچہ10 دار باتمیریمردو، !سنیں یہ کیسے ہو سکتا کہہے الله شریر کام کرے؟ یہ تو ممکن ہی
نہیں کہ قادرِ مطلق ناانصافی کرے۔ 11ً یقینا وہ انسان کو اُس اعمالکے مناسبکا دےاجر کر اُس پر وہ کچھ لاتا
جسہے کا تقاضا اُس کا چال چلن کرتا ہے۔ 12ً یقینا الله بےدین حرکتیں نہیں کرتا، قادرِ انصافمطلق کا خون
نہیں کرتا۔ کس13 نے زمین کو الله کے حوالے کسکیا؟ نے اُسے پوری دنیا پر اختیار دیا؟ کوئی !نہیں 14 اگر
وہ کبھی کرےارادہ کہ اپنی روح اور اپنا دم انسان واپسسے لے 15 تو لوگتمام دم چھوڑ کر خاکدوبارہ ہو
جائیں گے۔

اے16 ایوب، اگر آپ کو سمجھ ہے تو سنیں، میری باتوں پر دھیان دیں۔ 17 انصافجو کرےنفرتسے کیا
وہ حکومت کر سکتا ہے؟ کیا آپ اُسے مجرم ٹھہرانا ہتے چا ہیں جو راست باز اور قادرِ مطلق ہے، 18 جو بادشاہ
سے کہہ سکتا ہے، ‘!بدمعاشاے’ اور شرفا سے، اے’ ؟‘!بےدینو 19 وہ تو نہ رئیسوں کی جانب داری کرتا، نہ
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عُہدے داروں پستکو حالوں پر ترجیح دیتا ہے، ہیسبکیونکہ کو اُس ہاتھوںکے 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 کسی
تگ 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 وقتاُس سے آگاہ
نہیں اُسےجبکرتا الٰہی عدالتتخِت کے منے سا آنا ہے۔ تحقیقاتاُسے24 ضرورتکی نہیںہی بلـکہ وہ زورآوروں
پاشپاشکو کر کے دوسروں کو اُن کی جگہ کھڑا کر دیتا ہے۔ 25 وہ تو اُن کی حرکتوں واقفسے ہے اور اُنہیں
رات وقتکے یوں تہہ و بالا کر سکتا ہے کہ ُچور ُچور ہو جائیں۔ 26 اُن کی بےدینی جوابکے میں وہ اُنہیں سب
کی نظروں کے منے سا پٹخ دیتا ہے۔ اُس27 کی پیروی سے ہٹنے اور اُس کی راہوں کا لحاظ نہ کرنے کا یہی نتیجہ
ہے۔ 28 کیونکہ اُن کی حرکتوں باعثکے پست حالوں کی چیخیں الله کے منے سا اور مصیبت زدوں کی التجائیں
اُس کے تککان پہنچیں۔ لیکن29 اگر خاموشوہ بھی رہے تو کون اُسے مجرم دےقرار سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے
چہرے کو رکھےچھپائے تو کون اُسے دیکھ سکتا وہہے؟ تو قوم پر بلـکہ ہر فرد حکومتپر کرتا ہے 30 تاکہ شریر
حکومت نہ کریں اور پھنسقوم نہ جائے۔

31 بہتر ہے آپکہ الله سے کہیں، 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 آپکو
کو وہ اجر دینا ہئے چا آپجو کی نظر مناسبمیں ہے، آپگو نے اُسے رد کر دیا لازمہے؟ 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 جو باتمیری سنے فرمائے گا، 35 ایوب’ علم کے باتساتھ نہیں کر رہا، اُس الفاظکے فہم سے خالی
ہیں۔ ایوبکاش36 پوریکی پڑتالجانچ کی جائے، کیونکہ وہ شریروں کے پیشجوابسے کرتا، 37 وہ 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 باتیہ درست سمجھتے ہیں 3 یا یہ کہ مجھے’ کیا

فائدہ ہے، گناہ نہ کرنے مجھےسے کیا نفع ہوتا ‘ہے؟ آپمَیں4 کو اور ساتھی دوستوں کو اِس جوابکا بتاتا ہوں۔
5 اپنی نگاہ آسمان طرفکی اُٹھائیں، بلندیوں کے بادلوں پر غور کریں۔ 6 اگر آپ نے گناہ کیا تو الله کو کیا نقصان

پہنچا ہے؟ آپگو سے متعدد جرائم بھی سرزد ہوئے ہوں تاہم وہ متاثر نہیں ہو گا۔ راست7 باز زندگی گزارنے
آپسے اُسے دےکیا سکتے آپہیں؟ ہاتھوںکے سے الله کو کیا حاصل ہو سکتا کچھہے؟ بھی !نہیں آپ8 ہمکے
انسانجنس آپہی کی بےدینی سے متاثر ہوتے ہیں، اور آدم زاد آپہی بازیراستکی سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔

لوگوںجب9 پر سخت ظلم ہوتا ہے تو وہ چیختے چلّاتے اور بڑوں کی یادتی ز باعثکے مدد کے لئے آواز دیتے
لیکن10ہیں۔ نہیںکوئی کہتا، الله،’ کہاںوہہے؟کہاںخالقمیرا راتجوہے نغمےدورانکے عطا جو11کرتا،
ہمیں زمین پر چلنے والے جانوروں نسبتکی یادہ ز تعلیم دیتا، ہمیں پرندوں سے یادہ دانشز مند بناتا ‘ہے؟ 12 اُن کی
چیخوں کے باوجود جوابالله نہیں دیتا، کیونکہ گھمنڈیوہ بُرےاور ہیں۔
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13ً یقینا الله ایسی باطل یاد فر نہیں سنتا، قادرِ مطلق اُس پر دھیان ہی نہیں دیتا۔ 14 تو پھر وہ آپ پر کیوں توجہ

آپجبدے دعوٰی کرتے ہیں، مَیں’ اُسے نہیں دیکھ ‘سکتا، اور میرا’ معاملہ اُس کے منے سا ہی ہے، ابمَیں
تک اُس کا انتظار کر رہا ؟‘ہوں 15 آپوہ کی کیوں سنے آپجب کہتے ہیں، الله’ کبھیغضبکا سزا نہیں دیتا،
اُسے بُرائی کی پروا ہی ؟‘نہیں ایوبجب16 منہ کھولتا ہے تو بےمعنی باتیں نکلتی ہیں۔ جو متعدد الفاظ پیشوہ
کرتا ہے وہ علم سے خالی “ہیں۔

36
الله کتنا عظیم ہے

1 اِلیہو نے باتاپنی جاری رکھی،
تھوڑی”2 دیر کے لئے صبر کر کے مجھے اِس کی تشریح کرنے دیں، کیونکہ بہتمزید کچھ ہے جو الله کے حق

میں کہنا ہے۔ مَیں3 دُور تکدُور پھروں گا تاکہ وہ علم حاصل جسکروں میرےسے خالق کی راستی ثابت ہو
جائے۔ 4ً یقینا جو کچھ مَیں کہوں گا وہ فریب دہ نہیں ہو ایکگا۔ ایسا آپآدمی کے منے سا کھڑا جسہے نے
خلوص دلی سے اپنا علم حاصل کیا ہے۔

5 گو الله قدرتعظیم مالـککا تاہمہے دلوںخلوصوہ کو رد نہیں کرتا۔ 6 وہ بےدین کو یادہ ز تکدیر جینے
نہیں دیتا، لیکن مصیبت زدوں انصافکا کرتا ہے۔ 7 وہ اپنی آنکھوں کو راست 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 تربیتکو کے لئے کھول کر اُنہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی ناانصافی سے باز آ واپسکر آؤ۔
11 اگر وہ مان کر اُس خدمتکی لـگیںکرنے تو پھر وہ جیتے جی اپنے حالیخوشدن میں اور اپنے سکونسال سے
گزاریں گے۔ لیکن12 اگر نہ مانیں تو اُنہیں یائے موتدر کو عبور پڑےکرنا گا، وہ علم سے محروم رہ کر مر جائیں
گے۔

بےدین13 اپنی حرکتوں سے آپاپنے پر غضبالٰہی لاتے ہیں۔ الله اُنہیں باندھ بھی لیکنلے، وہ مدد کے لئے
نہیں پکارتے۔ میںجوانی14 ہی اُن نکلجانکی جاتی، اُن کی مُقّدسزندگی فرشتوں ہاتھوںکے ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن15 الله مصیبت زدہ کو اُس کی مصیبت کے یعے ذر نجات دیتا، اُس پر ہونے والے ظلم کی معرفت اُس کا
کان کھول دیتا ہے۔

16 وہ آپ کو بھی مصیبت کے منہ سے نکلنے کی ترغیب دلا ایککر ایسی کھلی جگہ پر لانا چاہتا ہے جہاں
رکاوٹ نہیں آپجہاںہے، کی میز عمدہ کھانوں بھریسے رہے گی۔ لیکن17 عدالتآپوقتاِس کا وہ پیالہ پی
کر سیر ہو گئے ہیں جو بےدینوں نصیبکے میں ہے، عدالتوقتاِس انصافاور آپنے کو اپنی گرفتسخت
میں لے لیا ہے۔ 18 خبردار کہ یہ بات آپ کو کفر بکنے پر نہ اُکسائے، ایسا نہ ہو کہ تاوان کی بڑی رقم آپ کو
غلط راہ پر جائے۔لے 19 آپکیا آپدولتکی دفاعکا کر آپکے مصیبتکو بچائےسے گی؟ یا آپکیا کی سرتوڑ
کوششیں یہ دےسرانجام سکتی ہیں؟ ہرگز !نہیں رات20 کی آرزو نہ کریں، اُس وقت جبکی قومیں جہاں بھی
نیستہوں و نابود ہو جاتی ہیں۔ 21 خبردار رہیں کہ ناانصافی طرفکی رجوع نہ کریں، آپکیونکہ اِسیکو لئے
مصیبت سے آزمایا جا رہا ہے۔
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22 الله قدرتاپنی میں سرفراز کونہے۔ اُس جیسا اُستاد ہے؟ نےکس23 مقرر کیا کہ کساُسے راہ پر چلنا

کونہے؟ کہہ سکتا ہے، تُو’ غلطنے کام ؟‘کیا کوئی !نہیں اُس24 کے کام کی تمجید کرنا نہ بھولیں، سارےاُس
کام جسکی کی لوگوں 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 سالوںکے کی تعداد معلوم نہیں کر سکتے۔ 27 کیونکہ وہ پانی کے
قطرے کھینچاوپر دُھندکر نکالبارشسے لیتا ہے، بارشوہ28 بادلجو زمین پر برسا دیتے بوچھاڑیںکیجساور
انسان پر پڑتی ہیں۔ کون29 سمجھ سکتا ہے کہ طرحکسبادل چھا جاتے، کہ الله کے مسکن سے کسبجلیاں
طرح کڑکتی ہیں؟ 30 وہ اپنے ارد گرد روشنی پھیلا کر سمندر کی سبتکجڑوں کچھ روشن کرتا ہے۔ یوں31 وہ
بادلوں سے قوموں پرورشکی کرتا، اُنہیں کثرت خوراککی مہیا کرتا ہے۔ 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
1 یہ سوچ کر میرا دل لرز کر اپنی جگہ سے اُچھل پڑتا ہے۔ سنیں2 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 تکانتہا وہ اپنی بجلی چمکنے
دیتا ہے۔ اِس4 بعدکے کڑکتی آواز سنائی دیتی، الله رُعبکی دار آواز گرج اُٹھتی اُسجباورہے۔ کی آواز سنائی
دیتی ہے تو وہ بجلیوں کو نہیں روکتا۔

5 الله انوکھے یقے طر سے اپنی آواز گرجنے دیتا ساتھہے۔ ساتھ وہ ایسے عظیم کام کرتا ہے ہماریجو سمجھ سے
باہر ہیں۔ 6 کیونکہ برفوہ کو فرماتا ہے، زمین’ پر پڑ ‘جا اور بارشموسلادھار کو، اپنا’ پورا زور ‘دکھا۔ یوں7
وہ ہر انسان کو اُس کے گھر میں ہنے ر پر مجبور کرتا ہے تاکہ سب جان لیں کہ الله کام مصروفمیں ہے۔ تب8
جنگلی جانور بھی اپنے بھٹوں چھپمیں جاتے، اپنے گھروں میں پناہ لیتے ہیں۔

طوفان9 کمرےاپنے نکلسے آتا، شمالی ملـکہَوا میں ٹھنڈ پھیلا دیتی ہے۔ 10 پھونکالله مارتا تو پانی جم جاتا،
اُس سطحکی دُور تکدُور منجمد ہو جاتی ہے۔ 11 الله بادلوں کو نمی بوجھلسے کر کے اُن یعےکے ذر تکدُور
اپنی بجلی چمکاتا ہے۔ اُس12 ہدایتکی پر وہ منڈلاتے ہوئے اُس کا ہر تکتکمیلحکم پہنچاتے ہیں۔ یوں13 وہ
اُنہیں لوگوں تربیتکی کرنے، اپنی زمین برکتکو دینے یا شفقتاپنی دکھانے کے لئے بھیج دیتا ہے۔

میریایوب،اے14 باتاِس پر دھیان دیں، رُک کر الله کے کاموںعظیم پر غور کریں۔ 15 آپکیا کو معلوم ہے
کہ الله اپنے کاموں کو ترتیبکیسے دیتا ہے، کہ وہ اپنے بادلوں سے طرحکسبجلی چمکنے دیتا ہے؟ 16 کیا آپ
بادلوں نقلکی حرکتو جانتے ہیں؟ آپکیا کو اُس انوکھےکے کاموں کی سمجھ آتی ہے کاملجو علم رکھتا ہے؟
زمینجب17 جنوبی لُو کی زد میں آ چپکر ہو جاتی آپاور کپڑےکے تپنے لـگتے ہیں 18 تو آپکیا الله کے ساتھ
مل کر آسمان ٹھونکٹھونککو کر پیتل کے آئینے کی سختمانند بنا سکتے ہیں؟ ہرگز !نہیں

بتائیںہمیں19 کہ الله سے کیا !کہیں اندھیرےافسوس، باعثکے ہم خیالاتاپنے ترتیبکو سکتے۔دےنہیں
20 اگر مَیں پیشباتاپنی کروں تو کیا اُسے کچھ معلوم ہو جائے جسگا کا پہلے علم نہ تھا؟ کیا کوئی بھی کچھ بیان
کر سکتا ہے جو اُسے پہلے معلوم نہ ہو؟ کبھی !نہیں دھوپوقتایک21 نظر نہیں آتی اور بادل زمین پر سایہ لتے ڈا
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ہیں، پھر ہَوا چلنے لـگتی اور صافموسم ہو جاتا ہے۔ شمال22 قریبچمکسنہریسے آتی اور الله رُعب دار شان و
شوکت سے گھرا ہوا آ پہنچتا ہے۔ ہم23 تو قادرِ نہیںتکمطلق پہنچ اُسسکتے۔ قدرتکی اعلٰی اور راستی زورآور
ہے، وہ انصافکبھی کا نہیںخون کرتا۔ اِس24 لئے آدم زاد اُس سے ڈرتے اور دل دانشکے مند اُس خوفکا
مانتے “ہیں۔

38
الله جوابکا

1 پھر الله ایوبخود سے ہم کلام ہوا۔ طوفان میں سے اُس نے جواباُسے دیا،
یہ”2 کون ہے جو سمجھ سے خالی باتیں کرنے میرےسے منصوبے کے مطلبصحیح پر پردہ ڈالتا ہے؟ 3 مرد

طرحکی کمربستہ ہو !جا مَیں تجھ سوالسے کرتا ہوں، اور تُو مجھے تعلیم دے۔
4 تُو کہاں مَیںجبتھا نے زمین کی بنیاد رکھی؟ اگر تجھے اِس کا علم ہو تو مجھے !بتا اُسنےکس5 کی لمبائی

اور چوڑائی مقرر کی؟ کیا تجھے معلوم کسہے؟ ناپنے کر اُس کی پیمائش کی؟ 6 اُس کے کسستون چیز پر
لگائے اُسنےکسگئے؟ کے کونے بنیادیکا پتھر رکھا، صبحجبوقتاُس7 ملستارےکے کر شادیانہ بجا
رہے، تمام فرشتے خوشی نعرےکے لگا رہے تھے؟

سمندرجب8 رِحم پھوٹسے نکلا کستو دروازےنے بند کر کے اُس پر قابو پایا؟ وقتاُس9 مَیں بادلوںنے
کو اُس لباسکا بنایا اور اُسے اندھیرےگھنے میں یوں طرحجسلپیٹا نوزاد کو پوتڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ اُس10
کی حدود مقرر کر مَیںکے اُسےنے روکنے دروازےکے لگائے۔کنڈےاور مَیں11 بولا، تکیہاںتجھے’ آنا ہے،
اِس 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 سبجائے۔ رنگکچھ لباسدار پہنے نظر آتا ہے۔ تب15 بےدینوں کی روشنی روکی جاتی، اُن کا اُٹھایا ہوا
بازو توڑا جاتا ہے۔

16 کیا تُو سمندر پہنچتکسرچشموںکے کر اُس میںگہرائیوںکی سے گزرا ہے؟ 17 موتکیا دروازےکے تجھ
پر ظاہر ہوئے، تجھے اندھیرےگھنے دروازےکے نظر آئے ہیں؟ 18 کیا تجھے زمین کے وسیع میدانوں کی پوری
سمجھ آئی مجھےہے؟ بتا اگر سبیہ کچھ جانتا !ہے

19 روشنی کے تکمنبع لے جانے والا راستہ کہاں اندھیرےہے؟ رہائشکی گاہ کہاں ہے؟ 20 کیا تُو اُنہیں
اُن کے تکمقاموں پہنچا سکتا ہے؟ کیا تُو اُن کے تکگھروں لے جانے والی راہوں واقفسے ہے؟ بےشک21
تُو اِس کا علم رکھتا ہے، کیونکہ تُو اُس وقت جنم لے چکا تھا جب یہ پیدا ہوئے۔ تُو تو قدیم زمانے سے ہی زندہ
!ہے

22 کیا تُو تکوہاں پہنچ گیا ہے برفجہاں ذخیرےکے جمع ہوتے ہیں؟ کیا تُو نے اولوں کے گوداموں کو
دیکھ لیا ہے؟ مَیں23 مصیبتاُنہیں وقتکے کے لئے محفوظ رکھتا ہوں، ایسے دنوں کے لئے لڑائیجب جنگاور
جائے۔چھڑ مجھے24 بتا، اُس طرحکستکجگہ پہنچنا روشنیجہاںہے تقسیم ہوتی ہے، یا اُس سےجہاںجگہ
مشرقی ہَوا نکل کر زمین پر بکھر جاتی ہے؟
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بارشموسلادھارنےکس25 کے لئے راستہ اور گرجتے طوفان کے لئے راہ بنائی 26 تاکہ انسان سے خالی زمین

اور غیرآباد یگستان ر پاشیآبکی ہو جائے، 27 تاکہ ویران و بیابانسنسان پیاسکی بجھ جائے اور اُس یالیسے ہر
پھوٹ نکلے؟ 28 بارشکیا باپکا کونہے؟ شبنم قطروںکے کا والد ہے؟

ماںکسبرف29 پیٹکے سے پیدا ہوئی؟ پالاجو آسمان سے آ زمینکر پر پڑتا اُسےنےکسہے دیا؟جنم جب30
پانی پتھر کی سختطرح ہو جائے گہرےبلـکہ سمندر کی سطح بھی جم جائے تو کون یہ سرانجام دیتا ہے؟ 31 کیا
تُو خوشہ پروین کو باندھ سکتا جوزےیا کی زنجـیروں کو کھول سکتا ہے؟ 32 کیا تُو کروا سکتا ہے کہ ستاروں کے
جھرمٹمختلف اُن کے اوقاتمقررہ کے مطابق نکل آئیں؟ کیا تُو دُِب اکبر کی اُس کے قیادتسمیتبچوں کرنے
قابلکے ہے؟ 33 کیا تُو آسمان کے قوانین جانتا یا اُس کی زمین حکومتپر متعین کرتا ہے؟

34 کیا جب تُو بلند آواز سے بادلوں کو دےحکم تو وہ تجھ پر بارشموسلادھار برساتے ہیں؟ 35 کیا تُو بادل کی
بجلی زمین پر بھیج سکتا ہے؟ کیا تیرےوہ پاس آ کر کہتی ہے، مَیں’ خدمت کے لئے حاضر ؟‘ہوں کس36 نے
مصر لقکے لق حکمتکو مرغدی، سمجھکو عطا کی؟ اِتنیکوکس37 دانائی حاصل ہے کہ وہ بادلوں گنکو
آسمانکونسکے؟ کے اِن گھڑوں کو ُنڈیلوقتاُس ا سکتا ہے مٹیجب38 ڈھالے ہوئے لوہے سختطرحکی ہو
جائے اور دوسرےایکڈھیلے کے چپکساتھ جائیں؟ کوئی !نہیں

39 کیا تُو ہی شیرنی کے لئے شکار کرتا یا شیروں کو سیر کرتا ہے جب40 وہ اپنی چھپنے کی جگہوں دبکمیں
جائیں یا میںجنگلگنجان تاککہیں لگائے بیٹھے ہوں؟ کوّےکون41 خوراککو مہیا کرتا اُسجبہے کے
بھوکبچے باعثکے الله کو آواز دیں مارےمارےاور پھریں؟

39
1 کیا تجھے معلوم ہے پہاڑیکہ یوں بکر کے کببچے پیدا ہوتے جبہیں؟ ہرنی اپنا بچہ جنم دیتی ہے تو کیا تُو

اِس کو ملاحظہ کرتا ہے؟ 2 کیا تُو وہ مہینے گنتا رہتا بچےجبہے ہرنیوں پیٹکے میں ہوں؟ کیا تُو جانتا ہے کہ
وقتکس بچے جنم دیتی ہیں؟ اُس3 دن دبکوہ جاتی، بچے نکل آتے اور دردِ زہ ختم ہو جاتا ہے۔ 4 اُن بچےکے
طاقت ور ہو میدانکھلےکر میں پھلتے لتے، پھو ایکپھر چلےدن ہیںجاتے اور اپنی ماں واپسپاسکے نہیں آتے۔

جنگلینےکس5 گدھے کو کھلا چھوڑ کسدیا؟ اُسنے کے رسّے کھول دیئے؟ مَیں6 ہی بیاباننے اُس
کا گھر بنا دیا، مَیں ہی نے مقرر کیا کہ بنجر زمین اُس رہائشکی گاہ ہو۔ 7 وہ شہر کا شور شرابہ دیکھ ہنسکر
اُٹھتا، اور اُسے ہانکنے والے کی آواز سننی نہیں پڑتی۔ 8 وہ چرنے کے لئے پہاڑی علاقے میں اِدھر اُدھر گھومتا اور
یالی ہر کا کھوج لگاتا رہتا ہے۔

9 کیا خدمتتیریبَیلجنگلی کرنے کے لئے تیار ہو گا؟ کیا وہ راتکبھی تیریکو چرنی گزارےپاسکے گا؟
10 کیا تُو اُسے باندھ کر ہل چلا سکتا ہے؟ کیا وادیوہ تیرےمیں پیچھے چل کر پھیرےسہاگا گا؟ 11 کیا تُو اُس کی
طاقتبڑی دیکھ کر اُس پر کرےاعتماد گا؟ کیا تُو سختاپنا 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 خوشیمرغ سے اپنے پَروں کو پھڑپھڑاتا لیکنہے۔ کیا اُس کا شاہ پَر لق لق یا باز کے شاہ پَر کی مانند ہے؟
14 وہ تو انڈےاپنے زمین پر اکیلے چھوڑتا ہے، اور وہ مٹی ہی پر پکتے ہیں۔ 15 ُشتر مرغ کو تکخیال نہیں آتا کہ
کوئی اُنہیں پاؤں تلے کچل سکتا یا کوئی جنگلی جانور اُنہیں روند سکتا ہے۔ 16 لگتا نہیں کہ اُس کے اپنے بچے ہیں،
کیونکہ اُس کا اُن سلوکساتھکے سختاِتنا ہے۔ اگر اُس محنتکی ناکام نکلے تو اُسے پروا ہی نہیں، 17 کیونکہ الله
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نے اُسے حکمت سے محروم رکھ کر اُسے سمجھ سے نہ نوازا۔ توبھی18 وہ اِتنی تیزی سے اُچھل بھاگکر جاتا ہے
گھوڑےکہ اور گھڑسوار کی دوڑ دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے۔

19 کیا تُو گھوڑے کو اُس کی دےطاقت کر اُس کی گردن کو ایال سے آراستہ کرتا ہے؟ 20 کیا تُو ہی اُسے
ٹڈی طرحکی پھلانگنے دیتا جبہے؟ وہ زور سے اپنے نتھنوں کو پُھلا کر آواز نکالتا ہے تو رُعبکتنا دار لگتا !ہے
21 وادیوہ میں سُم مار مار کر طاقتاپنی خوشیکی مناتا، بھاگپھر کر میںجنگمیداِن آ جاتا ہے۔ 22 خوفوہ
مذاقکا اُڑاتا اور کسی بھیسے 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 اور جوش خروشو سے دشمن پر حملہ کرتا ہے کہ بِگل
وقتبجتے بھی روکا نہیں جاتا۔ بھیجب25 بِگل بجے وہ زور سے ہنہناتا اور دُور ہی سے میداِن کمانڈروںجنگ، کا
شور جنگاور نعرےکے سونگھ لیتا ہے۔

26 کیا باز تیری حکمتہی یعےکے ذر ہَوا میں اُڑ کر اپنے پَروں جنوبکو جانبکی پھیلا دیتا ہے؟ 27 عقابکیا
تیرے 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 سے وہ اپنے شکار کھوجکا لگاتا اُسہے،
کی آنکھیں دُور تکدُور دیکھتی ہیں۔ اُس30 کے بچے خون کے لالچ میں ہتے، ر اور جہاں لاشبھی ہو وہاں وہ
حاضر ہوتا “ہے۔

40
ربایوب جوابکو دےنہیں سکتا

رب1 ایوبنے سے پوچھا،
ملامتکیا”2 کرنے عدالتوالا میں قادرِ مطلق سے جھگڑنا چاہتا اللهہے؟ سرزنشکی کرنے والا جواباُسے

“!دے
ایوبتب3 دےجوابنے ربکر سے کہا،
مَیں”4 تو نالائق مَیںدوں؟جوابتجھےطرحکسمَیںہوں، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گا۔رہوںخاموشکر ایک5

بار مَیں باتنے کی اور اِس کے بعد ایکمزید دفعہ، ابلیکن سے جوابمَیں میں 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 راستخود باز ٹھہرے؟ 9 کیا تیرا بازو الله کے بازو جیسا زورآور
ہے؟ کیا تیری آواز اُس کی آواز کی طرح کڑکتی ہے۔ 10 آ، اپنے آپ کو شان و شوکت سے آراستہ کر، عزت و
جلال سے ملبّس ہو !جا وقتبیک11 اپنا شدید مختلفقہر جگہوں پر نازل کر، ہر مغرور کو اپنا نشانہ بنا کر اُسے
میںخاک ملا دے۔ 12 ہر متکبر پر غور کر پستاُسےکے بھیجہاںکر۔ بےدین وہیںہو اُسے کچل دے۔ 13 اُن
سب کو مٹی میں چھپا اُنہیںدے، رّسوں میں جکڑ کسیکر خفیہ جگہ گرفتار کر۔ تب14 ہی مَیں یفتیری تعر کر
مانکے جاؤں گا کہ تیرا دہنا ہاتھ دےنجاتتجھے سکتا ہے۔

الله قدرتکی حکمتاور کی دو مثالیں
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*بہیموت15 پر غور مَیںجسےکر خلقتجھےنے وقتکرتے بنایا اور بَیلجو گھاسطرحکی ہے۔کھاتا اُس16

کی کمر میں کتنی طاقت، اُس پیٹکے کے پٹھوں میں قوتکتنی ہے۔ 17 وہ اپنی دُم کو دیودار درختکے کی
طرح لٹکنے دیتا ہے، اُس کی رانوں کی نسیں مضبوطی ایکسے دوسری سے جُڑی ہوئی ہیں۔ 18 اُس کی ہڈیاں
پیتل کے سے پائپ، لوہے کے سے سریئے ہیں۔ 19 وہ الله کاموںکے میں اّولسے اُسہے، خالقکے ہی نے اُسے
اُس کی تلوار دی۔ یاں20 پہاڑ اُسے اپنی پیشپیداوار کرتی، میدانکھلے 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 صورتکی اختیار
کرے تو وہ نہیں بھاگتا۔ گو یائے در یردن اُس کے منہ پر پڑےپھوٹ توبھی وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔
24 کیا کوئی اُس کی آنکھوں میں اُنگلیاں ڈال کر اُسے پکڑ سکتا ہے؟ اگر پھندےاُسے میں پکڑا بھی جائے تو کیا کوئی
اُس ناککی کو چھید سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں

41
1 کیا تُو یاتان *لِو اژدہے مچھلیکو کے کانٹے سے پکڑ سکتا یا اُس زبانکی 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 نرم الفاظ تیریسے کرےخوشامد گا؟ 4 کیا وہ تیرےکبھی ساتھ کرےعہد گا
کہ تُو اُسے اپنا غلام بنائے رکھے؟ ہرگز !نہیں 5 کیا پرندےتُو طرحکی اُس کھیلساتھکے سکتا یا اُسے باندھ کر اپنی
لڑکیوں دےکو سکتا ہے تاکہ وہ اُس ساتھکے کھیلیں؟ 6 کیا کبھیسوداگر 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 آئندہ حرکتایسی کبھی کرےنہیں !گا

9ً یقینا اُس پر قابو پانے کی ہر اُمید فریب دہ ثابت ہو گی، کیونکہ اُسے دیکھتے ہی انسان گر جاتا ہے۔ کوئی10
نہیںبےدھڑکاِتنا ہے اُسےکہ مشتعل کرے۔ تو پھر کون میرا سامنا کر سکتا ہے؟ مجھےنےکس11 کچھ دیا ہے
کہ مَیں اُس کا معاوضہ دوں۔ آسمان تلے ہر میریچیز ہی !ہے

12 مَیں تجھے اُس کے اعضا کے بیان سے محروم نہیں رکھوں گا، کہ وہ کتنا بڑا، طاقت ور اور صورتخوب
ہے۔ کون13 اُس 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 خوبسے جُڑی ہوئی ڈھالوں کی قطاریں ہوتی ہیں۔ 16 وہ اِتنی
مضبوطی ایکسے دوسری سے لـگی ہوتی ہیں کہ اُن کے درمیان سے ہَوا بھی نہیں گزر سکتی، 17 بلـکہ ایکیوں
دوسری سے چمٹی اور لپٹی رہتی ہیں کہ ایکاُنہیں دوسری الـگسے نہیں کیا جا سکتا۔

مارےچھینکیںجب18 تو چمکبجلی اُٹھتی اُسہے۔ کی آنکھیں طلوِع صبح کی پلـکوں کی مانند ہیں۔ اُس19
کے منہ مشعلیںسے اور یاں خارجچنگار ہوتی ہیں، اُس20 نتھنوںکے دھواںسے یوں نکلتا طرحجسہے بھڑکتی
اور آگدہکتی پر رکھی دیگگئی سے۔ مارےپھونکجب21 تو دہککوئلے اُٹھتے اور اُس کے منہ سے شعلے
نکلتے ہیں۔
* 40:15 :بہیموت سائنس دان متفق نہیں کہ یہ کون سا جانور تھا۔ * 41:1 یاتان :لِو سائنس دان متفق نہیں کہ یہ کون سا جانور تھا۔
† 41:13 :کھال لفظی :ترجمہ بیرونی لباس۔
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22 اُس کی گردن میں اِتنی طاقت ہے کہ جہاں بھی جائے وہاں اُس کے آگے آگے مایوسی پھیل جاتی ہے۔

23 اُس کے گوشت پوست کی تہیں ایک دوسری سے خوب جُڑی ہوئی ہیں، وہ ڈھالے ہوئے لوہے کی طرح
مضبوط بےلچکاور ہیں۔ اُس24 کا دل پتھر جیسا سخت، چکّی پاٹنچلےکے جیسا مستحکم ہے۔

جب25 اُٹھے تو زورآور ڈر جاتے اور دہشت کھا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہتھیاروں26 کا اُس پر کوئی اثر
نہیں ہوتا، خواہ کوئی تلوار، نیزے، برچھی یا تیر اُسسے پر حملہ کیوں نہ کرے۔ 27 وہ لوہے کو بھوسا اور پیتل کو
گلی سڑی لـکڑی سمجھتا ہے۔ 28 تیر اُسے نہیں بھگا سکتے، اور اگر فلاخن کے پتھر اُس پر چلاؤ تو اُن کا اثر بھوسے
کے برابر ہے۔ 29 ڈنڈا اُسے تنکا سا لگتا ہے، اور وہ شمشیر کا شور شرابہ سن ہنسکر اُٹھتا ہے۔ اُس30 پیٹکے
پر ٹھیکرےتیز سے لـگے ہیں، جساور طرح اناج پر ہنے گا کا آلہ چلایا جاتا اُسیہے طرح وہ کیچڑ پر چلتا ہے۔
سمندرجب31 میںگہرائیوںکی گزرےسے تو پانی دیگاُبلتی طرحکی لنے َکھو لگتا مرہموہہے۔ مختلفکے اجزا
کو ملا ملا کر تیار کرنے والے عطار طرحکی سمندر حرکتکو میں لاتا ہے۔ 32 اپنے پیچھے وہ چمکتا دمکتا راستہ
چھوڑتا تبہے۔ لگتا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں کے سفید بال ہیں۔ 33 دنیا میں اُس جیسا مخلوقکوئی نہیں، ایسا
بنایا گیا ہے کہ کبھی نہ ڈرے۔ 34 جو بھی اعلٰی ہو اُس پر حقارتوہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ تمام رُعب دار
جانوروں کا بادشاہ “ہے۔

42
ایوب باتآخریکی

ایوبتب1 جوابنے ربمیں سے کہا،
مَیں”2 جاننے لیا ہے کہ کچھسبتُو کر پاتا ہے، کہ تیرا بھیکوئی منصوبہ روکا نہیں جا سکتا۔ 3 تُو نے یہ’فرمایا، کون سمجھجوہے خالیسے باتیں کرنے میرےسے منصوبے مطلبصحیحکے پر پردہ ڈالتا ً‘ہے؟ یقینا مَیں نے

ایسی باتیں بیان کیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں، ایسی باتیں جو اِتنی انوکھی ہیں کہ مَیں اُن کا علم رکھ ہی نہیں
سکتا۔ 4 تُو نے فرمایا، باتمیریسن’ تو مَیں بولوں گا۔ مَیں تجھ سوالسے کرتا ہوں، اور تُو مجھے تعلیم ‘دے۔ پہلے5
مَیں بارےتیرےنے میں صرف سنا تھا، لیکن اب میری اپنی آنکھوں نے تجھے دیکھا ہے۔ 6 اِس لئے مَیں اپنی
باتیں مسترد کرتا، آپاپنے خاکپر 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 ایوببندےمیرےگو بارےمیرےنے درستمیں باتیں کیں مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔
بَیلجوانساتابچنانچہ8 ساتاور مینڈھے لے ایوببندےمیرےکر پاسکے جاؤ اور اپنی بھسمخاطر ہونے
والی پیشقربانی کرو۔ لازم ہے ایوبکہ شفاعتتمہاری کرے، ورنہ مَیں تمہیں حماقتتمہاری کا پورا اجر دوں
لیکنگا۔ اُس شفاعتکی پر مَیں معافتمہیں کروں گا، ایوببندےمیرےکیونکہ بارےمیرےنے میں وہ کچھ
بیان کیا صحیحجو ہے جبکہ تم نے ایسا نہیں “کیا۔

اِلی9 فز تیمانی، بِلدد سوخی اور ضوفر نعماتی نے وہ کچھ کیا ربجو اُنہیںنے کرنے کو کہا تھا ربتو ایوبنے
کی سنی۔

10 اور ایوبجب نے دوستوں شفاعتکی کی ربتو نے اُسے اِتنی برکت دی کہ آخرکار اُسے پہلے نسبتکی
دولتدُگنی حاصل ہوئی۔ تب11 اُس کے تمام بھائی بہنیں اور پرانے جاننے والے اُس پاسکے آئے اور گھر میں
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اُس کے ساتھ کھانا کھا کر اُس آفت پر افسوس کیا ایوبربجو پر لایا تھا۔ ایکہر نے اُسے دےتسلی کر اُسے
ایک ِسکہ اور سونے ایککا دیا۔دےچھلا

اب12 ربسے ایوبنے کو پہلے کی نسبت کہیں یادہ ز برکت دی۔ اُسے 14,000 یاں، بکر 6,000 اونٹ،
بَیلوں کی 1,000 یاں جوڑ اور 1,000 گدھیاں حاصل ہوئیں۔ 13 نیز، اُس کے مزید سات بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا
ہوئیں۔ اُس14 بیٹیوںنے کے یہ نام :رکھے پہلی کا نام یمیمہ، دوسری کا قصیعہ تیسریاور کا قرن ہپّوک۔ تمام15
ایوبمیںملـک پائیخواتینصورتخوبجیسیبیٹیوںکی نہیں ایوبتھیں۔جاتی اُنہیںنے ملـکیتمیںمیراثبھی
ملـکیتایسیدی، جو اُن بھائیوںکے درمیانکے ہی تھی۔

ایوب16 سال140مزید زندہ رہا، اِس لئے وہ اپنی اولاد سکا۔دیکھتکپشتچوتھیکو پھر17 وہ دراز زندگی
سے آسودہ ہو کر انتقال کر گیا۔
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زبور
پہلی :کتاب 1-41

1
دو راہیں

مبارک1 وہہے جو نہ بےدینوں مشورےکے پر چلتا، نہ گناہ گاروں کی راہ پر قدم رکھتا، اور نہ زنوںطعنہ کے
ساتھ بیٹھتا ہے

2 رببلـکہ شریعتکی لطفسے اندوز ہوتا اور اُسیراتدن پر غور خوضو کرتا رہتا ہے۔
3 وہ نہروں کنارےکے پر درختلـگے کی مانند وقتہے۔ پر پھلوہ لاتا، اور اُس کے نہیںپتے مُرجھاتے۔ جو

کچھ کرےبھی اُس میں کامیابوہ ہے۔
بےدینوں4 کا یہ حال نہیں ہوتا۔ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہَوا اُڑا لے جاتی ہے۔
اِس5 لئے عدالتبےدین میں قائم نہیں رہیں گے، اور گناہ گار راستکا بازوں مجلسکی میں مقام نہیں ہو گا۔
6 راستربکیونکہ بازوں کی راہ کی پہرا داری کرتا ہے جبکہ بےدینوں کی راہ تباہ ہو جائے گی۔

2
الله کا مسیح

اقوام1 طیشکیوں میں آ گئی ہیں؟ اُمّتیں کیوں سازشیںبےکار کر رہی ہیں؟
2 دنیا کے بادشاہ کھڑےاُٹھ ہوئے، ربحکمران اور اُس مسیحکے خلافکے جمع ہو گئے ہیں۔
3 وہ کہتے ہیں، آؤ،” ہم اُن کی زنجـیروں کو توڑ کر آزاد ہو جائیں، اُن رّسوںکے کو پھینکتکدُور “دیں۔
لیکن4 جو آسمان تختپر نشین ہے وہ ہنستا ربہے، اُن کا مذاق اُڑاتا ہے۔
5 پھر وہ غصے اُنہیںسے ڈانٹتا، اپنا غضبشدید اُن پر نازل کر اُنہیںکے ڈراتا ہے۔
6 وہ فرماتا ہے، مَیں” نے خود اپنے بادشاہ کو مُقّدساپنے پہاڑ صیون پر مقرر کیا “!ہے
7 آؤ، ربمَیں کا فرمان سناؤں۔ اُس نے مجھ سے کہا، تُو” میرا بیٹا آجہے، مَیں باپتیرا بن گیا ہوں۔
مجھ8 مانگسے تو مَیں میراثتجھے میں تمام اقوام عطا کروں گا، دنیا کی بخشکچھسبتکانتہا دوں گا۔
9 تُو اُنہیں لوہے کے شاہی عصا کرےپاشپاشسے گا، اُنہیں مٹی برتنوںکے کی طرح ِچکنا کرےُچور “گا۔
10 اےچنانچہ بادشاہو، سمجھ سے کام اے!لو دنیا کے تربیتحکمرانو، قبول !کرو
خوف11 کرتے ربہوئے خدمتکی کرو، لرزتے خوشیہوئے مناؤ۔
12 بیٹے کو بوسہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ غصے ہو جائے اور تم راستے میں ہلاکہی ہو جاؤ۔ کیونکہ ایکوہ دم

طیش میں آ جاتا مبارکہے۔ ہیں سبوہ جو اُس میں پناہ لیتے ہیں۔
3

صبح کو مدد کے لئے دعا
داؤد1 کا زبور۔ جبوقتاُس اُسے اپنے بیٹے ابی سلوم سے بھاگنا پڑا۔
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اے میرےرب، دشمن کتنے یادہ ز ہیں، خلافمیرےلوگکتنے کھڑےاُٹھ ہوئے !ہیں
بارےمیرے2 بہتیرےمیں کہہ رہے ہیں، الله” اِسے چھٹکارا دےنہیں “گا۔ *(سِلاہ)

لیکن3 اےتُو حفاظتمیریطرفچاروںرب، کرنے والی ڈھال ہے۔ تُو عزتمیری 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، جاگپھر اُٹھا، ربکیونکہ خود مجھے سنبھالے رکھتا ہے۔
6 اُن ہزاروں سے مَیں نہیں ڈرتا جو گھیرےمجھے رکھتے ہیں۔
اے7 رب، میرےاے!اُٹھ خدا، مجھے رِہا !کر کیونکہ تُو میرےنے تمام دشمنوں کے منہ پر تھپڑ مارا، تُو نے

بےدینوں دانتوںکے کو توڑ دیا ہے۔
رب8 نجاتپاسکے برکتتیریہے۔ تیری قوم پر آئے۔ (سِلاہ)

4
شام کو مدد کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔
میریاے راستی کے میریخدا، مَیںجبسن تجھے پکارتا اےہوں۔ تُو مصیبتجو میریمیں مخلصی رہا ہے

مجھ پر مہربانی کر میریکے التجا !سن
آدماے2 میںخاکتککبعزتمیریزادو، ملائی جاتی رہے گی؟ باطلتککبتم چیزوں سے لپٹے رہو

جھوٹتککبگے، تلاشکی میں رہو گے؟ (سِلاہ)
جان3 لو ربکہ ایماننے دار کو اپنے لئے الـگ کر رکھا میریربہے۔ سنے مَیںجبگا اُسے پکاروں گا۔
میںغصے4 وقتآتے کرنا۔متگناہ اپنے بستر لیٹپر معاملےکر پر سوچ بچار لیکنکرو، دل خاموشیمیں، سے۔

(سِلاہ)
5 راستی کی پیشقربانیاں کرو، رباور پر بھروسا رکھو۔
شکبہتیرے6 کر رہے ہیں، کرےٹھیکحالاتہمارےکون” اے“گا؟ رب، چہرےاپنے کا نور ہم پر

!چمکا
7 تُو میرےنے دل کو خوشی سے بھر دیا ہے، ایسی خوشی سے جو اُن پاسکے بھی نہیں ہوتی جن پاسکے

کثرت اناجکا اور انگور ہے۔
مَیں8 آرام لیٹسے کر سو جاتا ہوں، کیونکہ تُو حفاظتمجھےرباےہی سے بسنے دیتا ہے۔

5
حفاظت کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ اِسے بانسری 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۔

* 3:2 :ِسلاہ ًِسلاہ غالبا گانے بجانے بارےکے میں ہدایتکوئی مفسرینہے۔ میں اِس مطلبکے بارےکے میں اتفاِق رائے نہیں ہوتی۔
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اے3 رب، صبح کو تُو میری آواز سنتا ہے، صبح کو مَیں تجھے سب ترتیبکچھ 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 تیرےمغرور کھڑےحضور نہیں ہو سکتے، بدکار سے نفرتتُو کرتا ہے۔
جھوٹ6 لنے بو والوں کو تُو تباہ کرتا، خوں خوار اور دھوکے باز گھنربسے کھاتا ہے۔
لیکن7 مجھ پر تُو نے بڑی مہربانی کی ہے، اِس لئے تیرےمَیں گھر میں داخل ہو سکتا، مَیں تیرا خوف مان کر

مُقّدستیری سکونت گاہ کے منے سا سجدہ کرتا ہوں۔
رب،اے8 راستاپنی راہ پر میری راہنمائی کر میرےتاکہ دشمن مجھ غالبپر نہ آئیں۔ اپنی راہ میرےکو آگے

ہموار کر۔
9 کیونکہ اُن کے منہ ایکسے بھی قابِل باتاعتماد نہیں نکلتی۔ اُن کا دل تباہی سے بھرا رہتا، اُن کا گلا کھلی

قبر ہے، اور اُن کی زبان چپڑیِچکنی باتیں اُگلتی رہتی ہے۔
اے10 رب، اُنہیں اُن غلطکے کام کا اجر دے۔ اُن کی سازشیں اُن کی اپنی تباہی باعثکا بنیں۔ اُنہیں اُن کے

متعدد گناہوں باعثکے نکال کر منتشر کر دے، کیونکہ وہ تجھ سرکشسے ہو گئے ہیں۔
لیکن11 جو تجھ میں پناہ لیتے ہیں خوشسبوہ ہوں، وہ تکابد شادیانہ بجائیں، کیونکہ تُو اُنہیں محفوظ رکھتا

تیرےہے۔ نام کو پیار کرنے والے تیرا جشن منائیں۔
کیونکہ12 راسترب،اےتُو باز برکتکو دیتا ہے، تُو اپنی مہربانی حفاظتطرفچاروںکیاُسسےڈھالکی

کرتا ہے۔
6

مصیبت میں دعا توبہ) کا پہلا (زبور
داؤد1 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 اےہوں۔ رب، مجھے شفا دے، میرےکیونکہ دہشتاعضا

زدہ ہیں۔
میری3 خوفنہایتجان زدہ اےہے۔ رب، تککبتُو کرےدیر گا؟
اے4 واپسرب، آ میریکر جان کو بچا۔ شفقتاپنی کی خاطر مجھے چھٹکارا دے۔
5 کیونکہ مُردہ تجھے یاد نہیں کرتا۔ پاتال میں کرےستائشتیریکون گا؟
مَیں6 ہتے کرا ہتے تھککرا گیا ہوں۔ پوری رات رونے سے بھیگبستر گیا میرےہے، آنسوؤں پلنگسے گل

گیا ہے۔
غم7 میریمارےکے 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 میرینے التجاؤں کو سن لیا میریہے، ربدعا قبولکو ہے۔
میرے10 تمام دشمنوں کی رُسوائی ہو جائے گی، اور وہ سخت گھبرا جائیں گے۔ وہ مُڑ اچانککر ہی شرمندہ

ہو جائیں گے۔
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7

انصاف کے لئے دعا
داؤد1 کا وہ گیتماتمی جو اُس بنکوشنے یمینی کی باتوں ربپر کی تمجید میں گایا۔
میرےرباے مَیںخدا، تجھ میں پناہ لیتا مجھےہوں۔ سےسباُن بچا کر جودےچھٹکارا تعاقبمیرا کر ہیں،رہے
2 ورنہ وہ ببر شیر طرحکی مجھے پھاڑ ٹکڑےٹکڑےکر کر دیں گے، اور بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔
میرےرباے3 خدا، اگر مجھ سے یہ کچھ سرزد ہوا میرےاور ہاتھ قصوروار ہوں،
4 اگر مَیں نے اُس سے سلوکبُرا جسکیا میرےکا ساتھ جھگڑا نہیں تھا یا اپنے دشمن کو خواہ لُوٹمخواہ لیا ہو
5 تو پھر میرا میرےدشمن پیچھے پڑ کر مجھے پکڑ لے۔ میریوہ جان کو مٹی کچلمیں عزتمیریدے، خاککو

میں ملائے۔ (سِلاہ)

اے6 رب، اُٹھ اور غضباپنا میرے!دکھا دشمنوں 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۔
رب8 اقوام عدالتکی کرتا اےہے۔ بازیراستمیریرب، اور بےگناہی لحاظکا کر کے انصافمیرا کر۔
راستاے9 خدا، دلجو گہرائیوںکی کو تکتہہ جانچ لیتا بےدینوںہے، کی شرارتیں ختم کر راستاور باز

کو قائم رکھ۔
10 الله میری ڈھال ہے۔ دلجو سیدھیسے راہ پر چلتے ہیں اُنہیں وہ رِہائی دیتا ہے۔
11 الله منصفعادل ہے، ایسا خدا جو روزانہ لوگوں سرزنشکی کرتا ہے۔
12ً یقینا وقتاِس بھی دشمن اپنی تلوار کو تیز کر رہا، اپنی کمان کو تان کر نشانہ باندھ رہا ہے۔
لیکن13 مہلـکجو ہتھیار اور جلتے ہوئے تیر اُس نے تیار کر رکھے ہیں اُن کی زد میں وہ خود ہی آ جائے گا۔
14 دیکھ، بُرائی کا بیج اُس میں اُگ آیا ابہے۔ شرارتوہ سے حاملہ ہو کر پھرتا جھوٹاور بچےکے جنم دیتا

ہے۔
لیکن15 جو گڑھا اُس دوسروںنے کو پھنسانے کے لئے کھود کھود کر تیار کیا اُس میں خود گر پڑا ہے۔
16 وہ خود شرارتاپنی کی زد میں آئے گا، اُس کا ظلم اُس کے اپنے سر پر نازل ہو گا۔
کروںستائشکیربمَیں17 گا، کیونکہ راستوہ ربمَیںہے۔ تعالیٰ نامکے یفکی تعر گاؤںگیتمیں گا۔

8
مخلوقات کا تاج

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز گتّیت۔
ہمارےرباے آقا، تیرا نام پوری دنیا میں کتنا شاندار !ہے تُو نے آسمان پر ہی اپنا جلال ظاہر کر دیا ہے۔
2 اپنے مخالفوں جوابکے میں تُو نے چھوٹے بچوں اور شیرخواروں کی زبان کو تیار کیا ہے تاکہ وہ قوتتیری

دشمنسے اور کینہ پرور کو ختم کریں۔
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تیرےمَیںجب3 آسمان کا ملاحظہ کرتا ہوں جو تیری اُنگلیوں کا کام ہے، چاند اور ستاروں پر غور کرتا ہوں

جن کو تُو نے اپنی اپنی جگہ پر قائم کیا
4 تو انسان کون ہے کہ تُو اُسے 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 سبکیا، کچھ اُس پاؤںکے نیچےکے کر دیا،
7 خواہ یاں بکر بھیڑ ہوں خواہ گائےبَیل، جنگلی جانور،
8 پرندے، مچھلیاں یا سمندری راہوں پر چلنے والے باقی تمام جانور۔
ہمارےرباے9 آقا، پوری دنیا میں تیرا نام کتنا شاندار !ہے

9
الله قدرتکی انصافاور

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ علاموت:طرز لبّین۔
اے رب، پورےمَیں دل ستائشتیریسے کروں تیرےگا، معجزاتتمام کا بیان کروں گا۔
مَیں2 شادمان ہو تیریکر خوشی مناؤں اےگا۔ الله تعالیٰ، تیرےمَیں نام کی تمجید گیتمیں گاؤں گا۔
میرےجب3 دشمن ہٹپیچھے جائیں گے تو وہ ٹھوکر کھا تیرےکر حضور تباہ ہو جائیں گے۔
4 کیونکہ تُو نے انصافمیرا کیا ہے، تختتُو پر بیٹھ ثابتمنصفراستکر ہوا ہے۔
5 تُو نے اقوام ملامتکو کر بےدینوںکے ہلاککو کر دیا، اُن کا نام و نشان ہمیشہ کے لئے مٹا دیا ہے۔
دشمن6 تباہ ہو گیا، تکابد ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ تُو شہروںنے کو جڑ سے اُکھاڑ دیا ہے، اور اُن کی تکیاد

باقی نہیں رہے گی۔
ربلیکن7 تختتکہمیشہ نشین رہے گا، اور اُس نے تختاپنے عدالتکو کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے۔
8 وہ راستی سے دنیا کرےعدالتکی انصافگا، سے اُمّتوں کا کرےفیصلہ گا۔
مظلوموںرب9 کی پناہ گاہ ایکہے، میںجسقلعہ مصیبتوہ محفوظوقتکے ہتے ر ہیں۔
اے10 رب، جو تیرا نام جانتے وہ تجھ پر بھروسا رکھتے ہیں۔ کیونکہ تیرےجو طالب ہیں اُنہیں تُو نے کبھی

ترک نہیں کیا۔
کیرب11 تمجید گیتمیں گاؤ جو صیون پہاڑ تختپر نشین اُمّتوںہے، میں وہ کچھ سناؤ جو اُس نے کیا ہے۔
12 کیونکہ جو مقتولوں کا انتقام لیتا ہے مصیبتوہ زدوں کی چیخیں نظرانداز نہیں کرتا۔
اے13 رب، مجھ پر رحم !کر میری تکلیفاُس پر غور کر نفرتجو کرنے والے مجھے پہنچا رہے ہیں۔ مجھے

موت دروازوںکے میں نکالسے کر اُٹھا لے
14 تاکہ مَیں صیون بیٹی دروازوںکے ستائشتیریمیں کر کے وہ سناؤںکچھ جو تُو میرےنے لئے کیا ہے، تاکہ

مَیں نجاتتیری خوشیکی مناؤں۔
* 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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15 اقوام اُس گڑھے میں خود گر گئی ہیں جو اُنہوں نے دوسروں کو پکڑنے کے لئے کھودا تھا۔ اُن کے اپنے

پاؤں اُس جال پھنسمیں گئے ہیں جو اُنہوں نے دوسروں کو پھنسانے کے لئے بچھا دیا تھا۔
انصافنےرب16 کر کے اپنا اظہار کیا تو بےدین اپنے ہاتھ پھندےکے میں اُلجھ گیا۔ ہگایون) کا طرز۔

(ِسلاہ
پاتالبےدین17 میں اُتریں گے، جو اُمّتیں الله کو بھول گئی ہیں وہاںسبوہ جائیں گی۔
18 کیونکہ ضرورتوہ مندوں کو تکہمیشہ نہیں بھولے گا، مصیبت زدوں کی اُمید تکابد جاتی نہیں رہے

گی۔
اے19 رب، اُٹھ کھڑا ہو تاکہ غالبانسان نہ دےبخشآئے۔ تیرےکہ حضور اقوام عدالتکی کی جائے۔
اے20 رب، اُنہیں دہشت زدہ کر تاکہ اقوام جان لیں کہ انسان ہی ہیں۔ (سِلاہ)

10
انصاف کے لئے دعا

اے1 رب، تُو اِتنا دُور کیوں کھڑا مصیبتہے؟ وقتکے تُو آپاپنے کو پوشیدہ کیوں رکھتا ہے؟
بےدین2 تکبر مصیبتسے زدوں کے لـگپیچھے گئے ہیں، اور بےچارےاب اُن کے جالوں میں اُلجھنے ہیں۔لـگے
3 اپنیبےدینکیونکہ دلی آرزوؤں پر شیخی مارتا اورہے، ناجائز نفع کمانے لعنتوالا کر ربکے کو حقیر جانتا

ہے۔
بےدین4 غرور پھولسے کر کہتا ہے، الله” مجھ جوابسے طلبی کرےنہیں “گا۔ اُس کے خیالاتتمام اِس

بات پر مبنی ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔
5 اُسکرےبھیکچھجو میں کامیابوہ تیریہے۔ عدالتیں اُسے بلندیوں میں کہیں دُور لـگتی ہیں جبکہ وہ اپنے

تمام مخالفوں خلافکے پھنکارتا ہے۔
دل6 میں وہ سوچتا ہے، مَیں” کبھی نہیں ڈگمگاؤں گا، نسل در مصیبتنسل پنجوںکے سے بچا رہوں “گا۔
اُس7 کا منہ فریبلعنتوں، اور ظلم سے بھرا رہتا، اُس زبانکی نقصان آفتاور پہنچانے کے لئے تیار رہتی ہے۔
8 وہ آبادیوں تاکقریبکے میں بیٹھ کر چپکے بےگناہوںسے کو مار ڈالتا ہے، اُس کی آنکھیں بدقسمتوں کی

گھات میں رہتی ہیں۔
جنگل9 میں بیٹھے ببر شیر کی تاکطرح میں رہ کر وہ مصیبت زدہ پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈتا جبہے۔

اُسے پکڑ لے تو اُسے اپنے جال گھسیٹمیں کر لے جاتا ہے۔
اُس10 کے پاشپاششکار ہو جھککر جاتے بےچارےہیں، اُس زبردستکی طاقت کی زد میں آ کر گر

جاتے ہیں۔
تب11 وہ دل میں کہتا ہے، الله” بھول گیا ہے، اُس نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے، اُسے یہ کبھی نظر نہیں آئے

“گا۔
اے12 رب، اے!اُٹھ الله، اپنا ہاتھ اُٹھا کر ناچاروں کی مدد کر اور اُنہیں نہ بھول۔
بےدین13 الله کی تحقیر کیوں کرے، وہ دل میں کیوں کہے، الله” مجھ طلبجوابسے کرےنہیں ؟“گا
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اے14 الله، حقیقت میں تُو یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تُو ہماری تکلیف اور پریشانی پر دےدھیان کر مناسب

گا۔دےجواب ناچار اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تُو یتیموں کا مددگار ہے۔
15 شریر اور بےدین آدمی کا بازو !دےتوڑ اُس سے اُس کی شرارتوں جوابکی طلبی کر تاکہ اُس کا پورا اثر

مٹ جائے۔
تکابدرب16 بادشاہ اُسہے۔ ملـککے سے دیگر اقوام غائب ہو گئی ہیں۔
اے17 رب، تُو نے ناچاروں کی آرزو سن لی ہے۔ تُو اُن کے دلوں کرےمضبوطکو گا اور اُن پر دےدھیان

کر
یتیموں18 اور مظلوموں کرےانصافکا گا تاکہ آئندہ کوئی بھی ملـکانسان دہشتمیں نہ پھیلائے۔

11
رب پر بھروسا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مَیں ربنے میں پناہ لی ہے۔ تو پھر طرحکستم مجھ سے کہتے ہو، پرندےچل،” کی طرح پھڑپھڑا کر پہاڑوں

بھاگمیں ؟“جا
2 کیونکہ دیکھو، کمانبےدین تان کر تیر تانتکو پر لگا چکے ابہیں۔ اندھیرےوہ میں بیٹھ کر اِس انتظار میں

ہیں کہ دل سیدھیسے راہ پر چلنے والوں پر چلائیں۔
راست3 باز کیا کرے؟ اُنہوں نے تو بنیاد کو ہی تباہ کر دیا ہے۔
ربلیکن4 مُقّدساپنی سکونت گاہ میں ربہے، تختکا آسمان پر وہاںہے۔ سے وہ دیکھتا وہاںہے، سے

اُس کی آنکھیں آدم زادوں کو پرکھتی ہیں۔
راسترب5 باز کو پرکھتا تو لیکنہے، بےدین اور ظالم نفرتسے ہی کرتا ہے۔
بےدینوں6 پر وہ جلتے ہوئے کوئلے اور شعلہ گندھکزن دےبرسا گا۔ ُجھلسنے والی آندھی اُن کا حصہ ہو

گی۔
7 کیونکہ راسترب 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 کیونکہ ایمان دار ختم ہو گئے دیانتہیں۔ دار انسانوں میں مٹسے گئے ہیں۔
آپس2 میں جھوٹسب لتے بو ہیں۔ اُن کی زبان پر ِچکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں جبکہ دل میں کچھ اَور ہی ہوتا

ہے۔
رب3 تمام چپڑیِچکنی اور شیخی باز زبانوں کاٹکو !ڈالے
وہ4 کوسباُن جودےمٹا کہتے اپنیہم”ہیں، لائق زبان طاقتباعثکے ور ہمیںہونٹہمارےہیں۔ سہارا

دیتے ہیں تو کون مالـکہمارا ہو گا؟ کوئی “!نہیں
ربلیکن5 فرماتا ہے، ناچاروں” تمہارےپر ظلم کی خبر ضرورتاور مندوں کی کراہتی میرےآوازیں منے سا

آئی ابہیں۔ مَیں اُٹھ کر اُنہیں اُن سے چھٹکارا دوں گا جو اُن خلافکے پھنکارتے “ہیں۔
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رب6 پاکفرمانکے ہیں، وہ بھٹی ساتمیں صافبار کی چاندیگئی کی خالصمانند ہیں۔
اے7 رب، تُو ہی اُنہیں محفوظ رکھے گا، تُو ہی اُنہیں تکابد اِس نسل سے بچائے رکھے گا،
8 گو آزادیبےدین سے اِدھر اُدھر پھرتے ہیں، اور انسانوں درمیانکے کمینہ پن کا راج ہے۔

13
مدد کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے کبرب، تک؟ کیا تُو مجھے تکابد بھولا رہے گا؟ تککبتُو اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟
میری2 پریشانیوںتککبجان میں مبتلا رہے، میرا تککبدل روز بہ روز دُکھ اُٹھاتا رہے؟ میرا کبدشمن

تک 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 میرےاور مخالف شادیانہ بجائیں گے کہ مَیں ہل ہوں۔گیا
لیکن5 مَیں شفقتتیری پر بھروسا رکھتا ہوں، میرا نجاتتیریدل دیکھ خوشیکر منائے گا۔
ربمَیں6 کی تمجید گیتمیں گاؤں گا، کیونکہ اُس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔

14
بےدین حماقتکی

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
احمق دل میں کہتا ہے، الله” ہے ہی “!نہیں لوگایسے بدچلن ہیں، اُن کی حرکتیں قابِل گھن ایکہیں۔ بھی

نہیں ہے جو اچھا کام کرے۔
رب2 آسماننے سے انسان پر نظر ڈالی تاکہ دیکھے کہ کیا کوئی سمجھ دار ہے؟ کیا کوئی الله طالبکا ہے؟
3 صحیحسبافسوس، راہ بھٹکسے سبگئے، سبکے بگڑ گئے ہیں۔ کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ایکہو، بھی

نہیں۔
4 کیا جو بدی کر میریکے قوم کو روٹی کی طرح کھا لیتے ہیں اُن میں ایکسے کو بھی سمجھ نہیں آتی؟ وہ تو

رب کو پکارتے ہی نہیں۔
تب5 اُن دہشتسختپر چھا گئی، کیونکہ الله راست باز کی نسل کے ساتھ ہے۔
6 تم ناچار منصوبوںکے خاککو میں ملانا ہتے چا ہو، ربلیکن خود اُس کی پناہ گاہ ہے۔
کاش7 کوہِ صیون سے اسرائیل کی نجات !نکلے ربجب اپنی قوم کو کرےبحال گا تو یعقوب خوشی کے

نعرے لگائے گا، اسرائیل باغ باغ ہو گا۔
15

کون الله کے حضور قائم رہ سکتا ہے؟
داؤد1 کا زبور۔
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اے تیرےکونرب، خیمے میں ٹھہر سکتا کسہے؟ مُقّدستیرےکو پہاڑ پر ہنے ر اجازتکی ہے؟
2 جسوہ کا چال چلن بےگناہ ہے، راستجو باز زندگی گزار کر دل سے سچ بولتا ہے۔
3 شخصایسا اپنی زبان کسیسے پر تہمت نہیں لگاتا۔ نہ وہ اپنے پڑوسی پر یادتی ز کرتا، نہ اُس کی بےعزتی کرتا

ہے۔
4 وہ مردود کو حقیر جانتا لیکن ترسخدا عزتکی کرتا ہے۔ جو وعدہ اُس قَسمنے کھا کر کیا اُسے پورا کرتا

ہے، خواہ اُسے کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچے۔
5 وہ سود لئے بغیر اُدھار دیتا ہے اور اُس کی رشوت قبول نہیں کرتا جو بےگناہ کا حق مارنا چاہتا ہے۔ ایسا

شخص کبھی ڈانواں ڈول نہیں ہو گا۔
16

اعتماد کی دعا
داؤد1 ایککا سنہرا زبور۔
اے الله، محفوظمجھے رکھ، کیونکہ تجھ میں مَیں پناہ لیتا ہوں۔
مَیں2 ربنے سے کہا، تُو” میرا آقا ہے، تُو خوشمیریہی حالی کا واحد سرچشمہ “ہے۔
ملـک3 میں جو مُقّدسین ہیں میرےوہی سورمے ہیں، اُن ہی کو مَیں پسند کرتا ہوں۔
لیکن4 جو دیگر معبودوں کے پیچھے بھاگے ہتے ر ہیں اُن کی تکلیف بڑھتی جائے گی۔ نہ مَیں اُن کی خون کی

قربانیوں پیشکو کروں گا، نہ اُن ناموںکے کا تکذکر کروں گا۔
اے5 رب، تُو میراثمیری اور میرا حصہ ہے۔ تیرےنصیبمیرا ہاتھ میں ہے۔
قرعہجب6 ڈالا گیا تو خوشمجھے گوار زمین مل ًگئی۔ یقینا میراثمیری بہتمجھے پسند ہے۔
ربمَیں7 ستائشکی کروں جسگا مجھےنے مشورہ دیا راتہے۔ کو بھی میرا ہدایتمیریدل کرتا ہے۔
رب8 ہر وقت میری آنکھوں کے منے سا رہتا ہے۔ میرےوہ ہنے د ہاتھ رہتا ہے، اِس لئے مَیں نہیں ڈگمگاؤں

گا۔
اِس9 لئے میرا شادماندل میریہے، خوشیجان نعرےکے لگاتی ہاں،ہے۔ میرا بدن پُرسکون گزارےزندگی

گا۔
10 کیونکہ تُو میری جان پاتالکو میں چھوڑےنہیں گا، اور نہ مُقّدساپنے کو گلنے سڑنے تکنوبتکی پہنچنے

دے گا۔
11 تُو مجھے زندگی کی راہ سے آگاہ کرتا تیرےہے۔ حضور سے بھرپور تیرےخوشیاں، ہنے د ہاتھ سے ابدی

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۔
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 میرےکہ منہ سے بُری بات نہیں
نکلے گی۔
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4 جو کچھ دوسرےبھی کرتے ہیں مَیں نے تیرےخود منہ کے فرمان کے تابع رہ کر اپنے آپ کو ظالموں کی

راہوں سے دُور رکھا ہے۔
مَیں5 قدم بہ قدم تیری راہوں میں میرےرہا، پاؤں کبھی نہ ڈگمگائے۔
اے6 الله، مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ تُو میری سنے گا۔ کان لگا میریکر دعا کو سن۔
7 تُو جو اپنے ہنے د ہاتھ سے اُنہیں رِہائی دیتا ہے جو اپنے مخالفوں سے تجھ میں پناہ لیتے ہیں، معجزانہ طور پر اپنی

شفقت کا اظہار کر۔
آنکھ8 کی پُتلی کی حفاظتمیریطرح کر، اپنے پَروں کے سائے میں مجھے چھپا لے۔
9 اُن بےدینوں سے مجھے محفوظ رکھ جو مجھ پر تباہ کن حملے کر رہے ہیں، اُن دشمنوں سے جو مجھے گھیر کر

مار لنے ڈا کوششکی کر رہے ہیں۔
10 سرکشوہ ہو گئے ہیں، اُن کے منہ گھمنڈ کی باتیں کرتے ہیں۔
11 بھیجدھر ہم قدم اُٹھائیں وہاں وہ بھی پہنچ جاتے اُنہوںابہیں۔ ہمیںنے گھیر لیا ہے، وہ گھور گھور کر

ہمیں زمین پر پٹخنے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔
12 وہ اُس ببر شیر کی مانند ہیں جو شکار کو پھاڑنے کے لئے تڑپتا ہے، اُس 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 سے مجھے اِن سے چھٹکارا دے۔ اُنہیں تو اِس دنیا میں اپنا حصہ مل چکا ہے۔ کیونکہ

تُو نے اُن پیٹکے کو اپنے مال سے بھر دیا، بلـکہ اُن کے بیٹے بھی سیر ہو گئے ہیں اور اِتنا باقی ہے کہ وہ اپنی اولاد
کے لئے بھی کافی کچھ چھوڑ جائیں گے۔

لیکن15 مَیں راستخود باز ثابت ہو چہرےتیرےکر کا مشاہدہ کروں گا، جاگمَیں تیریکر صورت سے
سیر ہو جاؤں گا۔

18
داؤد کا فتح گیتکا

خادمکےرب1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے داؤد ربنے کے لئے گیتیہ ربجبگایا نے
اُسے تمام دشمنوں اور ساؤل سے بچایا۔ وہ بولا،
میریرباے قوت، مَیں تجھے پیار کرتا ہوں۔
میریرب2 چٹان، میرا قلعہ اور میرا نجات دہندہ ہے۔ میرا خدا میری چٹان میںجسہے مَیں پناہ لیتا ہوں۔

میریوہ نجاتمیریڈھال، کا پہاڑ، میرا بلند حصار ہے۔
ربمَیں3 کو پکارتا ہوں، اُس کی تمجید تب!ہو وہ مجھے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔
موت4 رّسوںکے مجھےنے گھیر لیا، ہلاکت سیلابکے میرےنے دل طاریدہشتپر کی۔
پاتال5 کے رّسوں مجھےنے جکڑ موتلیا، میرےنے راستے میں پھندےاپنے ڈال دیئے۔
مصیبتمَیںجب6 پھنسمیں گیا تو مَیں ربنے پکارا۔کو مَیں نے مدد کے لئے اپنے خدا یادسے فر کی تو اُس

نے اپنی سکونت گاہ میریسے آواز میریسنی، چیخیں اُس پہنچتککانکے گئیں۔
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زمینتب7 لرز اُٹھی اور تھرتھرانے لـگی، پہاڑوں رببنیادیںکی غضبکے کے منے سا کانپنے اور لنے لـگیں۔جھو
اُس8 ناککی دھواںسے نکل آیا، اُس کے منہ بھسمسے کرنے والے شعلے اور دہکتے بھڑککوئلے اُٹھے۔
آسمان9 کو جھکا کر وہ نازل جبہوا۔ اُتر آیا تو اُس پاؤںکے نیچےکے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔
10 وہ کروبی فرشتے پر سوار ہوا اور اُڑ کر ہَوا پَروںکے پر منڈلانے لگا۔
اُس11 اندھیرےنے اپنیکو کیچھپنے جگہ بارشبنایا، کالےکے اور بادلگھنے طرحکیخیمے اپنے گرداگرد

لگائے۔
اُس12 کے حضور کی تیز روشنی سے اُس بادلکے 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۔
اے15 رب، تُو نے ڈانٹا تو سمندر کی وادیاں ظاہر ہوئیں، جب تُو غصے میں گرجا تیرےتو دم کے جھونکوں

زمینسے کی بنیادیں نظر آئیں۔
بلندیوں16 پر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُس مجھےنے پکڑ لیا، گہرےمجھے پانی میں کھینچسے کر نکال لایا۔
اُس17 نے زبردستمیرےمجھے دشمن سے بچایا، اُن سے جو مجھ نفرتسے کرتے ہیں، جن پر مَیں غالب نہ آ

سکا۔
مصیبتمَیںدنجس18 پھنسمیں گیا اُس دن اُنہوں نے مجھ پر حملہ کیا، ربلیکن میرا سہارا بنا رہا۔
اُس19 تنگمجھےنے جگہ نکالسے کر چھٹکارا دیا، کیونکہ وہ مجھ خوشسے تھا۔
بازیراستمیریمجھےرب20 کا اجر دیتا میرےہے۔ صافہاتھ ہیں، اِس لئے وہ برکتمجھے دیتا ہے۔
21 کیونکہ ربمَیں کی راہوں پر چلتا رہا ہوں، مَیں بدی کرنے سے اپنے خدا سے دُور نہیں ہوا۔
اُس22 کے تمام میرےاحکام منے سا رہے ہیں، مَیں نے اُس فرمانوںکے کو رد نہیں کیا۔
اُس23 کے منے سا ہی مَیں بےالزام رہا، گناہ کرنے سے باز رہا ہوں۔
اِس24 لئے رب بازیراستمیریمجھےنے کا اجر دیا، کیونکہ اُس آنکھوںکی کے منے سا صافپاکمَیںہی

ثابت ہوا۔
الله،اے25 جو وفادار اُسہے ساتھکے وفاداریسلوکتیرا کا بےالزامجوہے، اُسہے ساتھکے سلوکتیرا

بےالزام ہے۔
26 پاکجو اُسہے ساتھکے پاکسلوکتیرا لیکنہے۔ جو کج رَو اُسہے ساتھکے بھیسلوکتیرا رَویکج

کا ہے۔
27 کیونکہ پستتُو حالوں نجاتکو دیتا اور مغرور آنکھوں پستکو کرتا ہے۔
اے28 رب، تُو ہی میرا چراغ جلاتا، میرا خدا اندھیرےمیرےہی 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۔ بھیجو اُس میں پناہ لے اُس کی وہ ڈھال ہے۔
31 ربکیونکہ کے سوا کون خدا ہمارےہے؟ خدا کے سوا کون چٹان ہے؟
32 الله قوتمجھے سے کمربستہ کرتا، میریوہ راہ کاملکو کر دیتا ہے۔
33 میرےوہ پاؤں کو ہرن سیکی پُھرتی عطا کرتا، مجھے مضبوطی میریسے بلندیوں پر کھڑا کرتا ہے۔
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34 میرےوہ ہاتھوں جنگکو کرنے تربیتکی دیتا میرےابہے۔ بازو پیتل کی کمان کو بھی تان لیتے ہیں۔
اے35 رب، تُو مجھےنے نجاتاپنی دیبخشڈھالکی تیرےہے۔ ہنے د ہاتھ مجھےنے قائم تیریرکھا، نرمی

مجھےنے بڑا بنا دیا ہے۔
36 میرےتُو قدموں کے لئے راستہ بنا دیتا اِسہے، لئے میرے ٹخنے نہیں ڈگمگاتے۔
مَیں37 نے اپنے دشمنوں تعاقبکا کر اُنہیںکے پکڑ لیا، مَیں باز نہ آیا تکجب وہ ختم نہ ہو گئے۔
مَیں38 نے اُنہیں پاشپاشیوں کر دیا کہ دوبارہ اُٹھ نہ سکے بلـکہ گر میرےکر پاؤں پڑےتلے رہے۔
39 کیونکہ تُو جنگمجھےنے کرنے کے لئے قوت سے کمربستہ کر دیا، تُو میرےنے مخالفوں میرےکو منے سا

جھکا دیا۔
40 تُو میرےنے دشمنوں میرےکو منے سا سے بھگا دیا، اور مَیں نفرتنے کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔
41 وہ مدد کے لئے چیختے چلّاتے لیکنرہے، بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ ربوہ کو پکارتے لیکنرہے، اُس

جوابنے نہ دیا۔
مَیں42 اُنہیںنے ُچور ُچور کر گردکے طرحکی ہَوا میں اُڑا دیا۔ مَیں کچرےاُنہیںنے طرحکی گلی پھینکمیں

دیا۔
43 تُو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بچا کر اقوام کا سردار بنا دیا جسہے۔ قوم سے ناواقفمَیں تھا وہ میری

خدمت کرتی ہے۔
جوں44 ہی باتمَیں کرتا ہوں میریلوگتو سنتے دبکپردیسیہیں۔ میریکر خوشامد کرتے ہیں۔
45 ہمتوہ ہار کر کانپتے ہوئے اپنے قلعوں نکلسے آتے ہیں۔
رب46 زندہ میری!ہے چٹان کی تمجید نجاتمیری!ہو کے خدا کی تعظیم !ہو
وہی47 خدا ہے جو میرا انتقام لیتا، اقوام میرےکو تابع کر دیتا
48 اور میرےمجھے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ًہے۔ یقینا تُو میرےمجھے مخالفوں پر سرفراز کرتا، مجھے ظالموں سے

بچائے رکھتا ہے۔
اے49 رب، اِس لئے مَیں اقوام میں تیری حمد و ثنا کروں تیرےگا، نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں گا۔
50 ربکیونکہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات دیتا ہے، وہ اپنے مسح کئے ہوئے بادشاہ داؤد اور اُس کی اولاد پر

تکہمیشہ مہربان رہے گا۔
19

مخلوقات میں الله کا جلال
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
آسمان الله جلالکے کا اعلان کرتے ہیں، آسمانی گنبد اُس ہاتھوںکے کا کام بیان کرتا ہے۔
ایک2 دوسرےدن کو اطلاع دوسریراتایکدیتا، کو خبر پہنچاتی ہے،
لیکن3 زبان سے نہیں۔ گو اُن کی آواز سنائی نہیں دیتی،
توبھی4 اُن کی آواز نکل پوریکر دنیا میں سنائی دیتی، اُن الفاظکے دنیا کی پہنچتکانتہا جاتے ہیں۔ وہاں الله

آفتابنے کے لئے خیمہ لگایا ہے۔
طرحجس5 دُولھا اپنی خواب گاہ سے نکلتا اُسیہے طرح سورج نکل کر پہلوان کی طرح اپنی دوڑ دوڑنے پر

خوشی مناتا ہے۔
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آسمان6 سرےایککے سے چڑھ کر اُس کا تکسرےدوسرےچکر لگتا ہے۔ اُس کی تپتی گرمی سے بھیکوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔
کاملشریعتکیرب7 اُسہے، جانمیںجانسے آ جاتی احکامکےربہے۔ قابِل اعتماد ہیں، اُن سے سادہ

دانشلوح مند ہو جاتا ہے۔
رب8 ہدایاتکی باانصاف ہیں، اُن سے دل باغ باغ ہو جاتا ربہے۔ کے پاکاحکام ہیں، اُن سے آنکھیں

چمک اُٹھتی ہیں۔
رب9 پاکخوفکا ہے اور تکابد قائم رہے ربگا۔ فرمانکے سچے سباور راستسبکے ہیں۔
10 وہ سونے خالصبلـکہ سونے کے ڈھیر سے یادہ ز مرغوب ہیں۔ وہ شہد بلـکہ چھتے کے تازہ شہد سے یادہ میٹھےز ہیں۔
11 اُن تیرےسے خادم کو آگاہ کیا جاتا ہے، اُن پر عمل کرنے سے بڑا اجر ملتا ہے۔
12 جو میںبےخبریخطائیں سرزد ہوئیں کون اُنہیں جانتا میرےہے؟ پوشیدہ گناہوں معافکو !کر
13 اپنے خادم کو گستاخوں محفوظسے رکھ تاکہ وہ مجھ پر حکومت نہ تبکریں۔ مَیں بےالزام ہو کر سنگین

گناہ پاکسے رہوں گا۔
اے14 دےبخشرب، میرےکہ منہ کی باتیں اور میرے دل کی سوچ بچار تجھے پسند آئے۔ تُو ہی میری

چٹان اور میرا چھڑانے والا ہے۔
20

فتح کے لئے دعا
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مصیبت تیریربدنکے سنے، یعقوب کے خدا کا نام محفوظتجھے رکھے۔
2 وہ مقدِس تیریسے مدد بھیجے، وہ صیون سے تیرا سہارا بنے۔
3 تیریوہ غلہ کی نذریں یاد تیریکرے، بھسم ہونے والی قربانیاں قبول فرمائے۔ (سِلاہ)
4 تیرےوہ دل کی آرزو پوری تیرےکرے، تمام منصوبوں کو کامیابی بخشے۔
تب5 نجاتتیریہم خوشیکی منائیں گے، ہم اپنے خدا کے نام میں فتح کا جھنڈا گاڑیں تیریربگے۔ تمام

پوریگزارشیں کرے۔
اب6 مَیں نے جان لیا ہے ربکہ اپنے مسح کئے ہوئے بادشاہ کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے مُقّدس آسمان سے

اُس کی سن کر اپنے ہنے د ہاتھ قدرتکی سے اُسے گا۔دےچھٹکارا
بعض7 اپنے رتھوں بعضپر، اپنے گھوڑوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن ربہم اپنے خدا کے نام پر فخر کریں گے۔
ہمارے8 جھکدشمن کر گر جائیں لیکنگے، 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
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داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے رب، بادشاہ قوتتیری دیکھ کر شادمان ہے، نجاتتیریوہ کی بڑیکتنی خوشی مناتا ہے۔
2 تُو نے اُس کی پوریخواہشدلی کی اور انکار نہ کیا جب اُس کی آرزو نے ہونٹوں 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۔
اُس4 نے تجھ سے زندگی پانے کی آرزو کی تو تُو نے اُسے عمر کی درازی بخشی، مزید اِتنے دن کہ اُن کی نہیں۔انتہا
نجاتتیری5 سے اُسے حاصلعزتبڑی ہوئی، تُو نے اُسے شان شوکتو سے آراستہ کیا۔
6 کیونکہ تُو اُسے برکتتکابد دیتا، اُسے چہرےاپنے کے حضور لا خوشنہایتکر کر دیتا ہے۔
7 کیونکہ رببادشاہ پر اعتماد کرتا ہے، الله تعالیٰ شفقتکی اُسے ڈگمگانے سے بچائے گی۔
تیرے8 تیرےدشمن قبضے میں آ جائیں گے، جو تجھ نفرتسے کرتے ہیں اُنہیں تیرا دہنا ہاتھ پکڑ لے گا۔
جب9 تُو اُن پر ظاہر ہو گا تو وہ بھڑکتی بھٹی کی مصیبتسی پھنسمیں جائیں ربگے۔ اپنے غضب میں اُنہیں

ہڑپ کر لے گا، آگاور 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۔
11 گو خلافتیرےوہ سازشیں کرتے ہیں توبھی اُن بُرےکے منصوبے ناکام رہیں گے۔
12 کیونکہ تُو اُنہیں بھگا کر اُن چہروںکے کو اپنے تیروں کا نشانہ دےبنا گا۔
اے13 رب، اُٹھ اور قدرتاپنی کا اظہار کر تاکہ قدرتتیریہم کی تمجید میں ساز بجا گیتکر گائیں۔

22
راست باز کا دُکھ

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز طلوِع صبح کی ہرنی۔
میرےاے میرےاےخدا، خدا، تُو نے مجھے ترککیوں کر دیا مَیںہے؟ چیخ رہا ہوں، لیکن نجاتمیری

نظر نہیں آتی۔
میرےاے2 خدا، دن کو مَیں چلّاتا ہوں، لیکن جوابتُو نہیں راتدیتا۔ کو پکارتا ہوں، لیکن آرام نہیں پاتا۔
لیکن3 قدوستُو ہے، تُو اسرائیلجو کی مدح سرائی تختپر نشین ہوتا ہے۔
تجھ4 باپہمارےپر دادا نے بھروسا رکھا، جباور بھروسا رکھا تو تُو نے اُنہیں رِہائی دی۔
اُنہوںجب5 نے مدد کے لئے تجھے پکارا تو بچنے کا راستہ کھل اُنہوںجبگیا۔ نے تجھ پر اعتماد کیا تو شرمندہ

نہ ہوئے۔
لیکن6 مَیں کیڑا ہوں، مجھے انسان نہیں سمجھا میریلوگجاتا۔ 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 کے سپرد کیا ربابہے۔ ہی اُسے بچائے۔ وہی اُسے چھٹکارا دے، کیونکہ وہی

اُس خوشسے “ہے۔
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9ً یقینا تُو مجھے ماں پیٹکے نکالسے لایا۔ مَیں ابھی ماں کا دودھ پیتا تھا کہ تُو میرےنے دل میں بھروسا پیدا

کیا۔
جوں10 ہی مَیں پیدا ہوا مجھے تجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ ماں پیٹکے سے ہی تُو میرا خدا رہا ہے۔
مجھ11 سے دُور نہ رہ۔ مصیبتکیونکہ نے میرا دامن پکڑ لیا ہے، اور کوئی نہیں میریجو مدد کرے۔
متعدد12 بَیلوں نے مجھے گھیر لیا، بسن طاقتکے ور سانڈ طرفچاروں جمع ہو گئے ہیں۔
اُنہوںخلافمیرے13 اپنےنے دیئےکھولمنہ اُسہیں، دہاڑتے ہوئے ببر پھاڑنےکوشکارجوطرحکیشیر

میںجوشکے آ گیا ہے۔
مجھے14 پانی کی طرح زمین پر ُنڈیلا ا گیا میریہے، تمام الـگالـگہڈیاں ہو گئی ہیں، جسم کے اندر میرا دل

موم پگھلطرحکی گیا ہے۔
ٹھیکرےطاقتمیری15 ہوخشکطرحکی میریگئی، زبان تالو ہاں،ہے۔گئیچپکسے تُو موتمجھےنے

خاککی میں لٹا دیا ہے۔
ُکتوں16 نے مجھے گھیر رکھا، شریروں کے جتھے نے میرا احاطہ کیا ہے۔ اُنہوں میرےنے ہاتھوں اور پاؤں

کو چھید ڈالا ہے۔
مَیں17 اپنی ہڈیوں گنکو سکتا لوگہوں۔ گھور گھور مصیبتمیریکر خوشسے ہوتے ہیں۔
18 آپسوہ بانٹکپڑےمیرےمیں لیتے لباسمیرےاور پر قرعہ لتے ڈا ہیں۔
لیکن19 اےتُو رب، دُور نہ میریاے!رہ میریقوت، مدد کرنے کے لئے جلدی !کر
میری20 جان کو تلوار سے میریبچا، زندگی کو ُکتے پنجےکے سے چھڑا۔
21 شیر کے منہ مخلصیمجھےسے 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 جماعتگا، تیریدرمیانکے مدح سرائی کروں گا۔
23 تم جو رب کا خوف مانتے ہو، اُس کی تمجید !کرو یعقوباے کی تمام اولاد، اُس کا احترام !کرو اے

اسرائیل کے تمام فرزندو، اُس خوفسے !کھاؤ
24 کیونکہ نہ اُس مصیبتنے زدہ کا دُکھ حقیر جانا، نہ اُس تکلیفکی کھائی۔گھنسے اُس نے اپنا منہ اُس

سے نہ چھپایا بلـکہ اُس کی جبسنی وہ مدد کے لئے چیخنے چلّانے لگا۔
اے25 بڑےخدا، اجتماع میں مَیں ستائشتیری 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 ربتکانتہا یادکو کر اُسکے غیراقوامگے۔کریںرجوعطرفکی تمامکے خاندان اُسے سجدہ

کریں گے۔
28 ربکیونکہ کو ہی بادشاہی کا اختیار حاصل وہیہے، اقوام پر حکومت کرتا ہے۔
29 دنیا کے لوگبڑےتمام اُس کے حضور کھائیں گے اور سجدہ کریں خاکگے۔ میں اُترنے سبوالے اُس

کے منے جائیںجھکسا گے، سبوہ جو اپنی زندگی کو خود قائم نہیں رکھ سکتے۔
اُس30 کے فرزند اُس خدمتکی کریں ایکگے۔ آنے والی نسل ربکو بارےکے میں سنایا جائے گا۔
31 ہاں، وہ آ کر اُس کی ایکراستی قوم سنائیںکو گے ابھیجو پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ اُس نے یہ کچھ کیا ہے۔
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اچھا چرواہا
داؤد1 کا زبور۔
رب میرا چرواہا مجھےہے، کمی نہ ہو گی۔
2 وہ شادابمجھے چراگاہوں میں چَراتا اور پُرسکون چشموں پاسکے لے جاتا ہے۔
3 میریوہ 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 نہیں ڈروں گا، کیونکہ میرےتُو ساتھ تیریہے،

لاٹھی اور تیرا عصا مجھے تسلی دیتے ہیں۔
5 میرےتُو دشمنوں کے برُو میرےرُو منے سا میز بچھا میرےکر سر تیلکو سے تر و تازہ کرتا ہے۔ میرا پیالہ تیری

برکت چھلـکسے اُٹھتا ہے۔
6ً یقینا بھلائی شفقتاور عمر میرےبھر ساتھ ساتھ رہیں گی، اور مَیں جیتے ربجی کے کروںسکونتمیںگھر

گا۔
24

بادشاہ کا استقبال
داؤد1 کا زبور۔
زمین اور جو کچھ اُس پر ربہے کا ہے، دنیا اور اُس باشندےکے اُسی کے ہیں۔ 2 کیونکہ اُس نے زمین کی

بنیاد سمندروں پر رکھی اور اُسے یاؤں در پر قائم کیا۔
ربکوکس3 کے پہاڑ پر ھنے چڑ اجازتکی کونہے؟ اُس مُقّدسکے مقام میں کھڑا ہو سکتا ہے؟
4 جسوہ پاکہاتھکے اور صافدل ہیں، جو نہ فریب کا ارادہ رکھتا، نہ قَسم کھا جھوٹکر بولتا ہے۔
5 ربوہ برکتسے پائے گا، اُسے نجاتاپنی کے خدا سے راستی ملے گی۔
6 یہ ہو گا اُن لوگوں کا حال جو الله یافتمرضیکی در کرتے، چہرےتیرےجو طالبکے ہوتے اےہیں،

یعقوب کے خدا۔ (سِلاہ)

اے7 پھاٹکو، کھل اے!جاؤ قدیم پورےدروازو، طور پر کھل جاؤ تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو جائے۔
جلال8 کا بادشاہ کون ربہے؟ قویجو اور قادر ربہے، میںجنگجو زورآور ہے۔
اے9 پھاٹکو، کھل اے!جاؤ قدیم پورےدروازو، طور پر کھل جاؤ تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو جائے۔
جلال10 کا بادشاہ کون ربہے؟ الافواج، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ (سِلاہ)

25
معافی اور راہنمائی کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں تیرا آرزومند ہوں۔
میرےاے2 خدا، تجھ پر مَیں بھروسا رکھتا ہوں۔ مجھے شرمندہ نہ دےہونے میرےکہ دشمن مجھ پر شادیانہ

بجائیں۔
3 کیونکہ جو بھی تجھ پر اُمید رکھے وہ شرمندہ نہیں ہو گا جبکہ جو بلاوجہ بےوفا ہوتے ہیں وہی شرمندہ ہو

جائیں گے۔
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اے4 رب، اپنی راہیں مجھے دکھا، مجھے اپنے راستوں کی تعلیم دے۔
5 اپنی سچائی کے مطابق میری راہنمائی کر، مجھے تعلیم دے۔ کیونکہ تُو میری نجات کا خدا ہے۔ دن بھر مَیں

تیرے انتظار میں رہتا ہوں۔
اے6 رب، اپنا وہ رحم اور مہربانی یاد کر جو تُو قدیم زمانے سے کرتا آیا ہے۔
اے7 میریرب، جوانی کے گناہوں اور میری بےوفا حرکتوں کو یاد نہ کر بلـکہ اپنی بھلائی کی خاطر اور اپنی

شفقت مطابقکے میرا خیال رکھ۔
رب8 بھلا اور عادل 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 کے مطابق زندگی گزاریں اُنہیں رب مہربانی اور وفاداری کی راہوں پر لے چلتا

ہے۔
اے11 رب، میرا قصور سنگین لیکنہے، اپنے نام کی خاطر معافاُسے کر۔
رب12 خوفکا ماننے والا کہاں ربہے؟ خود اُسے اُس راہ کی دےتعلیم گا جو اُسے چننا ہے۔
تب13 حالخوشوہ رہے گا، اور اُس کی ملـکاولاد میراثکو میں پائے گی۔
14 ربجو مانیںخوفکا اُنہیں وہ اپنے ہم راز بنا کر اپنے عہد کی تعلیم دیتا ہے۔
میری15 ربآنکھیں کو تکتی رہتی ہیں، کیونکہ میرےوہی پاؤں کو جال نکالسے لیتا ہے۔
مائلطرفمیری16 ہو جا، مجھ پر مہربانی !کر کیونکہ مَیں تنہا مصیبتاور زدہ ہوں۔
میرے17 دل کی پریشانیاں دُور کر، تکالیفمیریمجھے سے رِہائی دے۔
مصیبتمیری18 اور تنگی پر نظر ڈال میریکر خطاؤں معافکو کر۔
19 میرےدیکھ، دشمن کتنے یادہ ز ہیں، وہ کتنا ظلم کر مجھکے نفرتسے کرتے ہیں۔
میری20 جان محفوظکو رکھ، مجھے !بچا مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔
بےگناہی21 اور دیانت میریداری پہرا داری کریں، کیونکہ تیرےمَیں انتظار میں رہتا ہوں۔
اے22 الله، دےفدیہ اسرائیلکر کو اُس 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 نے رب 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 میریشفقتتیریکیونکہ آنکھوں کے منے سا رہی تیریمَیںہے، سچی راہ پر چلتا رہا ہوں۔
4 نہ مَیں دھوکے بازوں مجلسکی میں بیٹھتا، چالاکنہ لوگوں رفاقتسے رکھتا ہوں۔
مجھے5 شریروں اجتماعوںکے نفرتسے بےدینوںہے، ساتھکے مَیں بیٹھتا بھی نہیں۔
اے6 رب، مَیں اپنے ہاتھ دھو کر اپنی بےگناہی کا اظہار کرتا ہوں۔ مَیں تیری قربان گاہ کے گرد پھر کر
بلند7 آواز تیریسے حمد و ثنا تیرےکرتا، معجزاتتمام کا اعلان کرتا ہوں۔
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اے8 تیریرب، سکونت گاہ پیاریمجھے جسہے، جگہ تیرا جلال ٹھہرتا ہے وہ مجھے عزیز ہے۔
میری9 جان مجھکو چھینسے مجھےکر گناہ گاروں شاملمیں نہ میری!کر زندگی کو مٹا مجھےکر خواروںخوں

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 مجھے !دےچھٹکارا مجھ پر مہربانی !کر
میرے12 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 میریربڈروں؟ جان کی پناہ گاہ ہے، کسمَیں سے

دہشت کھاؤں؟
جب2 شریر مجھ پر حملہ کریں تاکہ ہڑپمجھے کر لیں، مخالفمیرےجب اور دشمن مجھ ٹوٹپر پڑیں تو وہ ٹھوکر

کھا کر گر جائیں گے۔
3 فوجگو مجھے گھیر لے میرا نہیںخوفدل کھائے گا، جنگخلافمیرےگو چھڑ جائے میرا بھروسا قائم

رہے گا۔
گزارشایکمیریسےرب4 ایکمَیںہے، باتہی چاہتا ہوں۔ یہ کہ جیتے ربجی کے میںگھر رہ کر اُس

شفقتکی لطفسے اندوز ہو سکوں، کہ اُس سکونتکی گاہ میں ٹھہر کر محوِ خیال رہ سکوں۔
5 مصیبتکیونکہ دنکے وہ مجھے اپنی سکونت گاہ میں دےپناہ گا، مجھے اپنے خیمے میں چھپا لے گا، مجھے

اُٹھا کر اونچی چٹان پر رکھے گا۔
مَیںاب6 اپنے دشمنوں پر سربلند ہوں گا، اگرچہ اُنہوں مجھےنے گھیر رکھا مَیںہے۔ اُس خوشیمیںخیمےکے

نعرےکے لگا کر پیشقربانیاں کروں گا، ساز بجا ربکر مدحکی سرائی کروں گا۔
اے7 میریرب، آواز مَیںجبسن تجھے پکاروں، مجھ پر مہربانی کر میریکے سن۔
8 میرا تجھےدل یاد دلاتا کہہے تُو خودنے چہرےمیرے”فرمایا، طالبکے تیرےمَیںرب،اے“!رہو ہی

چہرے طالبکا رہا ہوں۔
9 چہرےاپنے کو مجھ سے چھپائے نہ رکھ، اپنے خادم کو غصے سے اپنے حضور سے نہ نکال۔ کیونکہ تُو ہی

میرا سہارا رہا نجاتمیریاےہے۔ کے خدا، مجھے نہ چھوڑ، ترکمجھے نہ کر۔
10 میرےکیونکہ باپماں ترکمجھےنے کر دیا ربلیکنہے، 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 سے محفوظ

رہوں۔
مجھے12 مخالفوں کے لالچ میں نہ آنے دے، کیونکہ جھوٹے میرےگواہ خلاف 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 مضبوط!رہ اور دلیر ہو، رباور کے انتظار میں !رہ



زبور 28:1 706 زبور 29:10
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 مَیںجبسن چیختے تجھچلّاتے مددسے مانگتا مَیںجبہوں، اپنے سکونتتیریہاتھ گاہ کے

مُقّدس کمرےترین طرفکی اُٹھاتا ہوں۔
مجھے3 اُن بےدینوں کے ساتھ گھسیٹ کر سزا دےنہ جو غلط کام کرتے ہیں، جو اپنے پڑوسیوں سے بظاہر

دوستانہ باتیں 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 پوریکی

سزا اُنہیںدے۔ اُتنا ہی نقصان دےپہنچا جتنا اُنہوں نے دوسروں کو پہنچایا ہے۔
5 کیونکہ نہ ربوہ اعمالکے پر، نہ اُس ہاتھوںکے کامکے پر توجہ ہیں۔دیتے الله اُنہیں دےڈھا گا اور دوبارہ

کبھی تعمیر کرےنہیں گا۔
کیرب6 تمجید ہو، کیونکہ اُس میرینے التجا سن لی۔
میریرب7 قوت 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 قوتکی اور اپنے مسح کئے ہوئے خادم بخشنجاتکا قلعہ ہے۔
اے9 رب، اپنی قوم کو !دےنجات اپنی میراث کو !دےبرکت اُن کی گلہ بانی کر کے اُنہیں تکہمیشہ

اُٹھائے رکھ۔
29

رب جلالکے کی تمجید
داؤد1 کا زبور۔
اے الله کے ربفرزندو، کی تمجید رب!کرو جلالکے قدرتاور ستائشکی !کرو
رب2 کے نام کو جلال لباسمُقّدسدو۔ سے آراستہ ہو ربکر کو سجدہ کرو۔
کیرب3 آواز سمندر کے اوپر گونجتی جلالہے۔ کا خدا گرجتا گہرےربہے، پانی کے اوپر گرجتا ہے۔
کیرب4 آواز زوردار ربہے، کی آواز پُرجلال ہے۔
رب5 کی آواز دیودار کے درختوں کو توڑ ڈالتی ربہے، لبنان کے دیودار کے درختوں ٹکڑےٹکڑےکو کر

دیتا ہے۔
6 وہ لبنان بچھڑےکو اور کوہِ یون *سِر کو بَیلجنگلی بچےکے طرحکی کودنے پھاندنے دیتا ہے۔
کیرب7 آگآواز شعلےکے بھڑکا دیتی ہے۔
کیرب8 آواز یگستان ر کو ہلا دیتی ربہے، قادسدشِت کو کانپنے دیتا ہے۔
رب9 کی آواز سن کر ہرنی دردِ زہ میں مبتلا ہو جاتی اور جنگلوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن اُس کی

سکونت گاہ سبمیں پکارتے ہیں، “!جلال”
سیلابرب10 کے تختاوپر نشین ربہے، بادشاہ حیثیتکی سے تختتکابد نشین ہے۔

* 29:6 ِ کوہ یون :سِر یون سِر حرمون کا دوسرا نام ہے۔
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رب11 اپنی قوم دےتقویتکو ربگا، اپنے لوگوں کو سلامتی دےبرکتکی گا۔

30
موت چھٹکارےسے پر شکرگزاری

داؤد1 کا ربزبور۔ کے گھر مخصوصیتکی کے موقع پر گیت۔
ستائشتیریمَیںرب،اے کرتا ہوں، کیونکہ تُو میںگہرائیوںمجھےنے نکالا۔کھینچسے تُو دشمنوںمیرےنے

کو مجھ پر بغلیں بجانے کا موقع نہیں دیا۔
میرےرباے2 خدا، مَیں نے چیختے چلّاتے ہوئے تجھ سے مدد مانگی، اور تُو نے مجھے شفا دی۔
اے3 رب، تُو میری جان کو پاتال سے نکال لایا، تُو نے میری جان موتکو کے گڑھے میں اُترنے سے ہے۔بچایا
ایماناے4 دارو، ساز بجا ربکر تعریفکی گیتمیں گاؤ۔ اُس مُقّدسکے نام کی حمد و ثنا کرو۔
5 کیونکہ وہ لمحہ بھر کے لئے غصے ہوتا، لیکن زندگی بھر کے لئے مہربانی کرتا ہے۔ گو شام کو رونا پڑے، لیکن

صبح کو خوشیہم منائیں گے۔
حالاتجب6 پُرسکون تھے تو مَیں بولا، مَیں” کبھی نہیں ڈگمگاؤں “گا۔
اے7 جبرب، تُو مجھ خوشسے تھا تو تُو نے مجھے مضبوط پہاڑ پر رکھ دیا۔ لیکن جب تُو نے اپنا چہرہ مجھ

سے چھپا لیا تو سختمَیں گھبرا گیا۔
اے8 رب، مَیں تجھےنے پکارا، ہاں خداوند مَیںسے نے التجا کی،
کیا”9 فائدہ ہے اگر ہلاکمَیں ہو موتکر کے میںگڑھے اُتر جاؤں؟ کرےستائشتیریخاککیا گی؟ کیا وہ

لوگوں تیریکو وفاداری بارےکے میں بتائے گی؟
اے10 میریرب، سن، مجھ پر مہربانی اےکر۔ میریرب، مدد کرنے کے لئے “!آ
11 تُو نے میرا خوشیماتم ناچکے میں بدل دیا، تُو میرےنے کپڑےماتمی اُتار کر مجھے شادمانی ملبّسسے کیا۔
12 کیونکہ تُو چاہتا ہے میریکہ خاموشجان نہ ہو بلـکہ گیت گا تیریکر تمجید کرتی میرےرباےرہے۔

خدا، مَیں تیریتکابد حمد و ثنا کروں گا۔
31

حفاظت کے لئے دعا
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے رب، مَیں نے تجھ میں پناہ لی ہے۔ مجھے کبھی شرمندہ نہ دےہونے بلـکہ اپنی راستی کے مطابق مجھے

!بچا
2 اپنا طرفمیریکان جلدجھکا، مجھےہی چٹاندے۔چھٹکارا کا بُرجمیرا ہو، پہاڑ کا میںجسقلعہ مَیں پناہ

لے نجاتکر پا سکوں۔
3 کیونکہ تُو میری چٹان، میرا قلعہ ہے، اپنے نام کی میریخاطر راہنمائی، قیادتمیری کر۔
مجھے4 اُس جال دےنکالسے مجھےجو پکڑنے کے لئے چپکے سے بچھایا گیا ہے۔ کیونکہ تُو میریہی پناہ ہے۔گاہ
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مَیں5 اپنی تیرےروح ہاتھوں میں سونپتا اےہوں۔ اےرب، وفادار خدا، تُو نے دےفدیہ کر مجھے چھڑایا

!ہے

مَیں6 اُن نفرتسے رکھتا ہوں جو بُتوںبےکار سے لپٹے ہتے ر ہیں۔ مَیں ربتو پر بھروسا رکھتا ہوں۔
مَیں7 باغ باغ ہوں گا شفقتتیریاور مناؤںخوشیکی گا، کیونکہ تُو مصیبتمیرینے دیکھ میریکر 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۔
مجھرب،اے9 پر مہربانی کر، میںمصیبتمَیںکیونکہ غمہوں۔ میریمارےکے سوجآنکھیں گئی میریہیں،

جان اور گلجسم رہے ہیں۔
میری10 زندگی دُکھ کی چکّی میں پِس رہی میرےہے، سال آہیں بھرتے بھرتے ضائع ہو رہے میرےہیں۔

قصور کی وجہ دےجوابطاقتمیریسے میریگئی، ہڈیاں گلنے سڑنے لـگی ہیں۔
مَیں11 اپنے دشمنوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں میرےبلـکہ ہم بھیسائے لعنمجھے طعن میرےکرتے،

جاننے والے مجھ دہشتسے کھاتے ہیں۔ گلی میں جو بھی مجھے دیکھے مجھ بھاگسے جاتا ہے۔
مَیں12 مُردوں کی مانند اُن یادداشتکی مٹسے گیا ہوں، ٹھیکرےمجھے کی پھینکطرح دیا گیا ہے۔
بہتوں13 افواہیںکی پہنچتکمجھ ہیں۔رہیملخبریںناکہولسےطرفچاروںہیں،گئی ملوہ میرےکر

خلاف سازشیں کر رہے، مجھے قتل کرنے کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔
لیکن14 اےمَیں رب، تجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔ مَیں کہتا ہوں، تُو” میرا خدا “!ہے
میری15 تیرے*تقدیر میںہاتھ دشمنوںمیرےمجھےہے۔ ہاتھکے بچا،سے اُن سے پیچھےمیرےجو پڑ ہیں۔گئے
16 چہرےاپنے کا نور اپنے خادم پر چمکا، اپنی مہربانی سے نجاتمجھے دے۔
اے17 رب، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ مَیں نے تجھے پکارا میرےہے۔ بجائے بےدینوں کے منہ

کالے ہو جائیں، وہ پاتال میں اُتر چپکر ہو جائیں۔
18 اُن فریبکے ہونٹدہ بند ہو جائیں، کیونکہ وہ تکبر حقارتاور 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 انسانوںجو کے منے سا سے تجھ میں پناہ لیتے ہیں۔
20 تُو اُنہیں کیچہرےاپنے آڑ میں لوگوں حملوںکے سے چھپا لیتا، اُنہیں خیمے میں لا کر تراشالزام زبانوں سے

محفوظ رکھتا ہے۔
کیرب21 تمجید ہو، جبکیونکہ شہر کا محاصرہ ہو رہا تھا تو اُس نے معجزانہ طور پر مجھ پر مہربانی کی۔
وقتاُس22 مَیں گھبرا کر بولا، ہائے،” تیرےمَیں حضور منقطعسے ہو گیا مَیںجبلیکن“!ہوں نے چیختے

چلّاتے ہوئے تجھ سے مدد مانگی تو تُو میرینے التجا سن لی۔
رباے23 کے تمام ایمان دارو، اُس محبتسے وفاداروںرب!رکھو محفوظکو رکھتا، لیکن مغروروں کو اُن

کے رویے کا پورا دےاجر گا۔
24 مضبوطچنانچہ اور دلیر ہو، سبتم ربجو کے انتظار میں ہو۔

* 31:15 میری :تقدیر لفظی میرے:ترجمہ اوقات۔
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معافی برکتکی توبہ) کا دوسرا (زبور
داؤد1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
مبارک ہے جسوہ کے معافجرائم کئے جسگئے، کے گناہ ڈھانپے گئے ہیں۔
مبارک2 ہے جسوہ کا میںحسابربگناہ نہیں لائے گا روحکیجساور فریبمیں نہیں ہے۔
چپمَیںجب3 رہا تو دن بھر آہیں بھرنے میریسے ہڈیاں گلنے لـگیں۔
4 کیونکہ راتدن تیرےمَیں ہاتھ کے بوجھ تلے پِستا رہا، میری طاقت یا گو موسِم گرما کی تپشُجھلستی میں

جاتی رہی۔ (سِلاہ)
تب5 مَیں تیرےنے منے سا اپنا گناہ تسلیم کیا، مَیں اپنا گناہ چھپانے سے باز آیا۔ مَیں بولا، مَیں” رب کے منے سا

اپنے جرائم کا اقرار کروں تب“گا۔ تُو میرےنے گناہ معافکو کر دیا۔ (سِلاہ)

اِس6 لئے تمام ایمان دار وقتاُس تجھ سے دعا جبکریں تُو مل سکتا ًہے۔ یقینا جب سیلاببڑا آئے تو تکاُن
نہیں پہنچے گا۔

7 تُو میری چھپنے کی جگہ ہے، تُو مجھے پریشانی سے محفوظ رکھتا، مجھے نجات کے نغموں سے گھیر لیتا ہے۔
(سِلاہ)

تجھےمَیں”8 تعلیم دوں تجھےگا، وہ دکھاؤںراہ تجھےپرجسگا تجھےمَیںہے۔جانا دےمشورہ تیریکر دیکھ
بھال کروں گا۔

گھوڑےناسمجھ9 یا خچر کی مانند نہ ہو، جن پر قابو پانے کے لئے لگام اور دہانے ضرورتکی ہے، ورنہ وہ
پاستیرے نہیں آئیں “گے۔

کیبےدین10 متعدد پریشانیاں ہوتی لیکنہیں، ربجو پر بھروسا رکھے اُسے وہ شفقتاپنی گھیرےسے ہے۔رکھتا
راستاے11 رببازو، خوشیکی میں جشن تماماے!مناؤ دیانت دارو، شادمانی نعرےکے !لگاؤ

33
الله حکومتکی اور مدد تعریفکی

راستاے1 خوشیکیرببازو، !مناؤ مناسبکیونکہ سیدھیکہہے راہ پر چلنے والے اُس ستائشکی کریں۔
سرود2 بجا ربکر کی حمد و ثنا کرو۔ اُس کی تمجید تاروںدسمیں والا ساز بجاؤ۔
اُس3 کی تمجید میں گیتنیا مہارتگاؤ، سے ساز بجا خوشیکر نعرےکے لگاؤ۔
4 ربکیونکہ کا کلام سچا ہے، اور وہ ہر وفاداریکام سے کرتا ہے۔
بازیراستاُسے5 پیارےانصافاور ہیں، ربدنیا شفقتکی بھریسے ہوئی ہے۔
رب6 کے کہنے پر آسمان خلق ہوا، اُس کے منہ کے دم ستاروںسے کا پورا لشکر وجود میں آیا۔
7 وہ سمندر کے پانی کا بڑا ڈھیر جمع کرتا، پانی کی گہرائیوں کو گوداموں محفوظمیں رکھتا ہے۔
8 کُل ربدنیا خوفکا مانے، زمین کے باشندےتمام اُس دہشتسے کھائیں۔
9 کیونکہ اُس نے فرمایا ًتو فورا وجود میں آیا، اُس نے حکم دیا تو وقتاُسی قائم ہوا۔
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رب10 اقوام کا منصوبہ ناکام ہونے دیتا، وہ اُمّتوں کے ارادوں شکستکو دیتا ہے۔
ربلیکن11 کا منصوبہ کامیابتکہمیشہ رہتا، اُس دلکے پشتارادےکے پشتدر قائم ہتے ر ہیں۔
مبارک12 ہے وہ جسقوم کا ربخدا ہے، وہ قوم جسے اُس چننے کر میراثاپنی بنا لیا ہے۔
آسمانرب13 سے نظر ڈال کر تمام انسانوں کا ملاحظہ کرتا ہے۔
14 تختاپنے سے وہ زمین کے تمام باشندوں کا معائنہ کرتا ہے۔
نےجس15 سباُن دلوںکے تشکیلکو دیا وہ اُن کے تمام کاموں پر دھیان دیتا ہے۔
16 بادشاہ بڑیکی فوج اُسے نہیں چھڑاتی، اور سورمے طاقتبڑیکی اُسے نہیں بچاتی۔
17 گھوڑا بھی مدد نہیں کر سکتا۔ جو اُس پر اُمید رکھے وہ دھوکا کھائے گا۔ اُس طاقتبڑیکی چھٹکارا دیتی۔نہیں
18ً ربیقینا کی آنکھ اُن پر لـگی رہتی ہے جو اُس خوفکا مانتے اور اُس کی مہربانی کے انتظار میں ہتے ر ہیں،
19 کہ وہ اُن کی موتجان سے بچائے اور کال محفوظمیں رکھے۔
ہماری20 ربجان کے انتظار میں وہیہے۔ ہمارا ہماریسہارا، ڈھال ہے۔
21 ہمارا دل اُس خوشمیں ہے، کیونکہ ہم اُس مُقّدسکے نام پر بھروسا رکھتے ہیں۔
اے22 تیریرب، مہربانی ہم پر رہے، کیونکہ ہم تجھ پر اُمید رکھتے ہیں۔

34
الله حفاظتکی

داؤد1 کا یہ زبور وقتاُس سے متعلق اُسجبہے نے فلستی بادشاہ ـِکابی مَل کے منے سا پاگل بننے روپکا
بھر لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے اُسے بھگا دیا۔ چلے جانے کے بعد داؤد نے گیتیہ گایا۔
وقتہر ربمَیں کی تمجید کروں گا، اُس کی حمد و ثنا ہمیشہ میرےہی ہونٹوں پر رہے گی۔
میری2 ربجان پر کرےفخر مصیبتگی۔ زدہ یہ سن خوشکر ہو جائیں۔
3 میرےآؤ، ربساتھ کی تعظیم کرو۔ آؤ، ہم مل کر اُس کا نام سربلند کریں۔
مَیں4 ربنے تلاشکو کیا تو اُس میرینے سنی۔ جن چیزوں سے مَیں دہشت کھا رہا تھا اُن سب سے اُس

مجھےنے رِہائی دی۔
جن5 کی آنکھیں اُس پر لـگی رہیں وہ خوشی چمکیںسے گے، اور اُن کے منہ شرمندہ نہیں ہوں گے۔
اِس6 ناچار نے پکارا ربتو نے اُس کی سنی، اُس نے اُسے اُس کی تمام مصیبتوں نجاتسے دی۔
7 ربجو مانیںخوفکا اُن کے ارد گرد اُس کا فرشتہ خیمہ زن ہو کر اُن کو بچائے رکھتا ہے۔
کیرب8 بھلائی کا تجربہ مبارککرو۔ ہے وہ جو اُس میں پناہ لے۔
رباے9 کے مُقّدسین، اُس خوفکا مانو، کیونکہ جو اُس مانیںخوفکا اُنہیں کمی نہیں۔
جوان10 ببر شیر ضرورتکبھی مند اور بھوکے ہوتے ہیں، ربلیکن طالبوںکے بھیکسیکو اچھی چیز کی

کمی نہیں ہو گی۔
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اے11 بچو، آؤ، میری باتیں !سنو مَیں ربتمہیں خوفکے کی تعلیم دوں گا۔
مزےکون12 سے زندگی گزارنا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے؟
13 وہ اپنی زبان کو شریر باتیں کرنے سے روکے اور اپنے ہونٹوں جھوٹکو لنے بو سے۔
14 وہ بُرائی سے منہ پھیر نیککر کام صلحکرے، سلامتی طالبکا ہو کر اُس پیچھےکے لگا رہے۔
کیرب15 راستآنکھیں بازوں پر لـگی رہتی ہیں، اور اُس کانکے اُن کی التجاؤں مائلطرفکی ہیں۔
ربلیکن16 کا چہرہ اُن خلافکے غلطجوہے کام کرتے ہیں۔ اُن کا زمین پر نام و تکنشان نہیں گا۔رہے
راستجب17 باز یاد فر کریں ربتو اُن کی سنتا، وہ اُنہیں اُن کی مصیبتتمام سے چھٹکارا دیتا ہے۔
رب18 شکستہ دلوں قریبکے ہوتا ہے، وہ اُنہیں رِہائی دیتا جنہے روحکی خاککو میں کچلا گیا ہو۔
راست19 باز کی تکالیفمتعدد ہوتی ہیں، ربلیکن اُسے سباُن سے بچا لیتا ہے۔
20 وہ اُس کی تمام ہڈیوں حفاظتکی کرتا ایکہے، بھی نہیں توڑی جائے گی۔
بُرائی21 بےدین کو مار ڈالے گی، اور راستجو باز کرےنفرتسے مناسباُسے اجر ملے گا۔
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 اور برچھی کو نکال کر دےروکاُنہیں جو تعاقبمیرا کر رہے میری!ہیں جان سے فرما، تیریمَیں”

نجات “!ہوں
4 میریجو جان کے لئے ہیںکوشاں اُن کا منہ کالا ہو جائے، وہ رُسوا ہو جائیں۔ مصیبتمجھےجو میں لنے ڈا

کے منصوبے باندھ رہے ہیں وہ ہٹپیچھے کر شرمندہ ہوں۔
5 وہ ہَوا میں بھوسے کی طرح اُڑ ربجبجائیں کا فرشتہ اُنہیں بھگا دے۔
6 اُن کا تاریکراستہ اور پھسلنا ربجبہو کا فرشتہ اُن پیچھےکے پڑ جائے۔
7 کیونکہ اُنہوں بےسببنے اور چپکے میرےسے راستے میں جال بچھایا، بلاوجہ مجھے پکڑنے کا گڑھا ہے۔کھودا
اِس8 لئے اچانکتباہی ہی اُن پر آ پڑے، پہلے اُنہیں پتا ہی نہ چلے۔ اُنہوںجالجو چپکےنے سے بچھایا اُس میں

وہ خود اُلجھ جسجائیں، گڑھے کو اُنہوں نے کھودا اُس میں وہ خود گر کر تباہ ہو جائیں۔
میریتب9 ربجان خوشیکی منائے گی اور اُس نجاتکی باعثکے شادمان ہو گی۔
میرے10 تمام اعضا کہہ اُٹھیں گے، اے” رب، تیریکون مانند ہے؟ کوئی بھی !نہیں کیونکہ تُو مصیبتہی

زدہ زبردستکو آدمی سے چھٹکارا دیتا، تُو ہی ناچار اور غریب کو لُوٹنے والے کے ہاتھ سے بچا لیتا “ہے۔
11 ظالم خلافمیرےگواہ کھڑےاُٹھ ہو رہے ہیں۔ وہ ایسی باتوں بارےکے میں میری پوچھ گچھ کر رہے

ہیں جن واقفمَیںسے ہی نہیں۔
12 میریوہ نیکی عوضکے مجھے نقصان پہنچا رہے میریابہیں۔ جان تن تنہا ہے۔
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جب13 وہ بیمار ہوئے تو مَیں ٹاٹنے اوڑھ کر اور روزہ رکھ کر اپنی جان کو دُکھ میریکاشدیا۔ دعا میری

گود واپسمیں !آئے
مَیں14 نے یوں ماتم کیا جیسے میرا دوستکوئی یا بھائی ہو۔ مَیں لباسماتمی پہن کر خاکیوں جھکمیں گیا

جیسے اپنی ماں کا جنازہ ہو۔
مَیںجبلیکن15 خود ٹھوکر کھانے لگا تو خوشوہ ہو جمعخلافمیرےکر ہوئے۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے

لئے اکٹھے ہوئے، اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے پھاڑتے رہے اور باز نہ آئے۔
مسلسل16 بکبککفر کر وہ میرا مذاق دانتخلافمیرےاُڑاتے، پیستے تھے۔
اے17 رب، خاموشیتککبتُو سے دیکھتا رہے میریگا؟ جان کو اُن کی تباہ کن حرکتوں سے میریبچا،

زندگی کو جوان شیروں سے چھٹکارا دے۔
تب18 مَیں جماعتبڑی ستائشتیریمیں بڑےاور ہجوم یفتیریمیں تعر کروں گا۔
اُنہیں19 مجھ پر بغلیں بجانے دےنہ دشمنمیرےبےسببجو ہیں۔ اُنہیں مجھ ناکپر بھوں چڑھانے دےنہ جو

بلاوجہ مجھ سے کینہ رکھتے ہیں۔
20 کیونکہ وہ خیر اور سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلـکہ اُن فریبخلافکے دہ منصوبے ھتے باند ہیں جو امن

اور سکون ملـکسے میں ہتے ر ہیں۔
21 وہ منہ پھاڑ کر کہتے ہیں، لو” جی، ہم نے اپنی آنکھوں سے اُس کی حرکتیں دیکھی “!ہیں
اے22 کچھسبتجھےرب، نظر آیا خاموشہے۔ نہ اے!رہ رب، مجھ سے دُور نہ ہو۔
میرےرباے23 جاگخدا، میرے!اُٹھ دفاع میں اُٹھ کر اُن سے !لڑ
میرےرباے24 خدا، اپنی راستی مطابقکے انصافمیرا کر۔ اُنہیں مجھ پر بغلیں بجانے نہ دے۔
25 وہ دل میں نہ سوچیں، لو” جی، ہمارا ارادہ پورا ہوا “!ہے وہ نہ بولیں، ہم” نے ہڑپاُسے کر لیا “ہے۔
26 جو میرا نقصان دیکھ خوشکر ہوئے سباُن کا منہ کالا ہو جائے، وہ شرمندہ ہو جائیں۔ جو مجھے دبا کر

آپاپنے پر فخر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رُسوائی سے ملبّس ہو جائیں۔
لیکن27 انصافمیرےجو آرزومندکے ہیں ہوںخوشوہ اور شادیانہ بجائیں۔ وہ یفبڑیکیرب”کہیں، تعر

ہو، جو اپنے خادم خیریتکی چاہتا “ہے۔
میریتب28 زبان تیری راستی کرےبیان گی، وہ سارا تیریدن تمجید کرتی رہے گی۔

36
الله کی مہربانی یفکی تعر

رب1 کے خادم داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
بدکاری بےدین دلکے ہی میں اُس باتسے کرتی اُسہے۔ کی آنکھوں کے منے سا الله نہیںخوفکا ہوتا،
2 کیونکہ اُس کی نظر میں باتیہ فخر باعثکا ہے کہ اُسے قصوروار پایا گیا، کہ نفرتوہ کرتا ہے۔
اُس3 کے منہ شرارتسے اور فریب نکلتا ہے، وہ سمجھ دار ہونے نیکاور کام کرنے سے باز آیا ہے۔
4 اپنے بستر پر بھی شرارتوہ منصوبےکے باندھتا مضبوطیوہہے۔ بُریسے راہ پر کھڑا رہتا اور بُرائی کو مسترد

نہیں کرتا۔
اے5 شفقتتیریرب، آسمان تیریتک، وفاداری تکبادلوں پہنچتی ہے۔
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تیری6 راستی بلندترین پہاڑوں کی مانند، انصافتیرا سمندر گہرائیوںکی 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 ہے۔پلاتا
9 کیونکہ زندگی کا تیرےسرچشمہ پاسہی ہے، اور تیرےہم نور میں رہ کر نور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
شفقتاپنی10 اُن پر پھیلائے رکھ جو تجھے جانتے ہیں، اپنی راستی اُن پر جو دل دیانتسے دار ہیں۔
مغروروں11 کا پاؤں تکمجھ نہ پہنچے، بےدینوں کا ہاتھ مجھے بےگھر نہ بنائے۔
12 دیکھو، بدکار گر گئے !ہیں اُنہیں زمین پر پٹخ دیا گیا ہے، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں اُٹھیں گے۔

37
بےدینوں کی خوشبظاہر حالی

داؤد1 کا زبور۔
شریروں باعثکے بےچین نہ ہو جا، بدکاروں رشکپر نہ کر۔
2 کیونکہ گھاسوہ طرحکی جلد ہی مُرجھا جائیں گے، یالی 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۔
اپنی5 ربراہ کے سپرد کر۔ اُس پر بھروسا رکھ تو وہ تجھے کامیابی بخشے گا۔
تب6 طلوعطرحکیسورجبازیراستتیریوہ دےہونے گا اور انصافتیرا دوپہر کی روشنی طرحکی چمکنے

دے گا۔
رب7 کے چپحضور 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 ملـکوالے میراثکو میں پائیں گے۔
تھوڑیمزید10 دیر صبر کر تو بےدین کا نام و مٹنشان جائے گا۔ تُو اُس کھوجکا لگائے لیکنگا، نہیںکہیں

پائے گا۔
لیکن11 ملـکحلیم میراثکو میں پا بڑےکر امن اور سکون لطفسے اندوز ہوں گے۔
پیسپیسدانتبےدینبےشک12 راستکر باز خلافکے سازشیں کرتا رہے۔
ربلیکن13 اُس پر ہنستا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اُس کا انجام قریب ہی ہے۔
بےدینوں14 نے تلوار کو کھینچا اور کمان کو تان لیا ہے تاکہ ناچاروں اور ضرورت مندوں کو گرا دیں اور

سیدھی راہ پر چلنے والوں قتلکو کریں۔
لیکن15 اُن کی تلوار اُن کے اپنے دل میں گھونپی جائے گی، اُن کی ٹوٹکمان جائے گی۔
راست16 باز کو جو بہتتھوڑا حاصل ہے بہتوہ بےدینوں دولتکی سے بہتر ہے۔
17 کیونکہ بےدینوں کا ٹوٹبازو جائے گا راستربجبکہ بازوں کو سنبھالتا ہے۔
بےالزاموںرب18 دنکے جانتا ہے، اور اُن کی ملـکیتموروثی ہمیشہ کے لئے قائم رہے گی۔
مصیبت19 وقتکے وہ شرم سار نہیں ہوں کالگے، پڑےبھی تو سیر ہوں گے۔
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لیکن20 ہلاکبےدین ہو جائیں گے، اور رب کے دشمن چراگاہوں کی شان کی نیستطرح ہو جائیں گے،

دھوئیں غائبطرحکی ہو جائیں گے۔
قرضبےدین21 لیتا اور اُسے نہیں اُتارتا، راستلیکن باز مہربان ہے اور فیاضی سے دیتا ہے۔
22 کیونکہ دےبرکتربجنہیں ملـکوہ میراثکو میں پائیں گے، لیکن جن پر وہ لعنت بھیجے اُن کا نام و

تکنشان نہیں رہے گا۔
23 اگر کسی پاؤںکے جم جائیں تو ربیہ طرفکی سے شخصایسےہے۔ کی راہ کو وہ پسند کرتا ہے۔
24 اگر گر بھی جائے تو پڑا نہیں رہے گا، ربکیونکہ اُس کے ہاتھ کا سہارا بنا رہے گا۔
مَیں25 جوان تھا اباور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن مَیں کبھینے نہیں دیکھا راستکہ باز ترککو کیا گیا یا اُس

بچوںکے بھیککو مانگنی پڑی۔
26 وہ ہمیشہ مہربان قرضاور دینے کے لئے تیار اُسہے۔ کی برکتاولاد باعثکا ہو گی۔
بُرائی27 سے باز آ کر بھلائی تبکر۔ تُو ہمیشہ کے لئے ملـک میں آباد رہے گا،
28 ربکیونکہ انصافکو پیارا اورہے، وہ اپنے ایمان داروں گا۔کرےنہیںترککبھیکو وہ محفوظتکابد

رہیں گے جبکہ بےدینوں کی اولاد کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔
راست29 ملـکباز میراثکو میں پا کر اُس میں ہمیشہ بسیں گے۔
راست30 باز کا حکمتمنہ بیان کرتا اور اُس کی زبان انصافسے نکلتا ہے۔
31 الله شریعتکی اُس دلکے میں ہے، اور اُس کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائیں گے۔
راستبےدین32 باز تاککی میں بیٹھ کر اُسے مار لنے ڈا کا موقع ڈھونڈتا ہے۔
راستربلیکن33 باز اُسکو ہاتھکے میں چھوڑےنہیں گا، وہ عدالتاُسے میں مجرم نہیں گا۔دےٹھہرنے
رب34 کے انتظار میں رہ اور اُس کی راہ پر چلتا تبرہ۔ وہ تجھے سرفراز کر ملـککے وارثکا بنائے گا، اور

تُو بےدینوں ہلاکتکی دیکھے گا۔
مَیں35 ایکنے بےدین اور ظالم آدمی کو دیکھا جو پھلتے لتے پھو دیودار درختکے کی طرح آسمان سے باتیں

کرنے لگا۔
لیکن36 تھوڑی دیر کے بعد جب مَیں دوبارہ وہاں سے گزرا تو وہ تھا نہیں۔ مَیں نے اُس کا کھوج لگایا، لیکن

کہیں نہ ملا۔
بےالزام37 پر دےدھیان اور دیانت دار پر غور کر، کیونکہ آخرکار اُسے امن اور حاصلسکون ہو گا۔
لیکن38 مجرم مل کر تباہ ہو جائیں گے، اور بےدینوں کو آخرکار رُوئے زمین پر سے مٹایا جائے گا۔
راست39 بازوں ربنجاتکی طرفکی سے مصیبتہے، وقتکے وہی اُن کا قلعہ ہے۔
رب40 ہی اُن کی مدد کر اُنہیںکے 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۔
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اے رب، غضباپنے میں مجھے سزا نہ دے، قہر میں مجھے تنبیہ نہ !کر
2 تیرےکیونکہ میرےتیر جسم لـگمیں گئے ہیں، تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔
لعنتتیری3 باعثکے میرا پورا جسم بیمار میرےہے، گناہ باعثکے میری تمام ہڈیاں گلنے لـگی ہیں۔
4 کیونکہ مَیں اپنے گناہوں سیلابکے ڈوبمیں گیا ہوں، وہ ناقابِل برداشت بوجھ بن گئے ہیں۔
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۔
مَیں8 نڈھال پاشپاشاور ہو گیا ہوں۔ دل عذابکے باعثکے مَیں چیختا چلّاتا ہوں۔
اے9 میریرب، تمام تیرےآرزو منے سا میریہے، آہیں تجھ سے پوشیدہ نہیں رہتیں۔
10 میرا دل زور سے دےجوابطاقتمیریدھڑکتا، گئی بلـکہ میری آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی ہے۔
میرے11 دوست اور ساتھی میری مصیبت دیکھ کر مجھ سے گریز کرتے، میرے قریب کے رشتے دار دُور

کھڑے ہتے ر ہیں۔
میرے12 جانی پھندےدشمن بچھا رہے ہیں، جو مجھے نقصان پہنچانا 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 شخصایسا بن گیا ہوں جو نہ سنتا، جوابنہ اعتراضمیں کرتا ہے۔
15 اےکیونکہ رب، تیرےمَیں انتظار میں میرےرباےہوں۔ خدا، تُو میریہی سنے گا۔
مَیں16 بولا، ایسا” نہ ہو کہ وہ میرا نقصان دیکھ کر بغلیں بجائیں، میرےوہ پاؤں کے ڈگمگانے پر مجھے دبا کر

آپاپنے پر فخر “کریں۔
17 کیونکہ مَیں لڑکھڑانے کو اذیتمیریہوں، میرےمتواتر منے سا رہتی ہے۔
18 چنانچہ مَیں اپنا قصور تسلیم کرتا ہوں، مَیں اپنے گناہ باعثکے غمگین ہوں۔
میرے19 دشمن زندہ طاقتاور ور ہیں، اور جو بلاوجہ مجھ نفرتسے کرتے ہیں بہتوہ ہیں۔
20 وہ نیکی کے بدیبدلے 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 کا زبور۔ یدوتون کے لئے۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مَیں بولا، مَیں” اپنی راہوں پر دھیان دوں گا تاکہ اپنی زبان سے گناہ نہ تکجبکروں۔ میرےبےدین منے سا

رہے تکوقتاُس اپنے منہ کو لگام دیئے رہوں “گا۔
چاپچپمَیں2 ہو گیا اور اچھی چیزوں سے دُور رہ خاموشکر اذیتمیریتبرہا۔ بڑھ گئی۔
3 میرا دل پریشانی سے تپنے میرےلگا، ہتے کرا ہتے میرےکرا اندر بےچینی آگکی بھڑکسی اُٹھی۔ باتتب

زبان پر آ گئی،
اے”4 مجھےرب، میرا انجام اور میری عمر کی حد دکھا تاکہ مَیں جان لوں کہ کتنا فانی ہوں۔
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5 میریدیکھ، زندگی کا تیرےدورانیہ منے سا لمحہ بھر کا پوریمیریہے۔ نزدیکتیرےعمر بھیکچھ نہیں ہے۔

ہر انسان دم بھر کا ہی ہے، خواہ وہ کتنی ہی مضبوطی سے کھڑا کیوں نہ ہو۔ (سِلاہ)
وہجب6 اِدھر اُدھر پھرےگھومے تو سایہ ہی اُسہے۔ کا شور شرابہ باطل ہے، اور گو دولتوہ جمع کرنے

مصروفمیں رہے توبھی اُسے معلوم نہیں کہ بعد کسمیں قبضےکے میں آئے “گی۔
7 اےچنانچہ رب، کسمَیں کے انتظار میں رہوں؟ تُو میریہی واحد اُمید !ہے
میرے8 تمام گناہوں سے مجھے چھٹکارا احمقدے۔ میریکو رُسوائی کرنے نہ دے۔
خاموشمَیں9 ہو گیا ہوں اور کبھی اپنا منہ نہیں کھولتا، کیونکہ سبیہ تیرےکچھ ہی ہاتھ سے ہوا ہے۔
10 عذاباپنا مجھ سے دُور تیرے!کر ہاتھ کی ضربوں ہلاکمَیںسے ہو رہا ہوں۔
جب11 تُو انسان کو اُس کے قصور مناسبکی دےسزا کر اُس کو تنبیہ کرتا ہے تو اُس صورتیخوبکی 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 تیرےطرح حضور بسنے والا غیرشہری
ہوں۔

مجھ13 سے باز آ تاکہ مَیں کوچ کر نیستکے ہو جانے ایکپہلےسے بار بشاشہشاشپھر ہو جاؤں۔
40

شکر درخواستاور
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مَیں صبر ربسے کے انتظار 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 سے نکال لایا۔ اُس میرےنے پاؤں کو چٹان پر

رکھ دیا، اباور مَیں مضبوطی چلسے پھر سکتا ہوں۔
اُس3 میرےنے منہ میں نیا گیت ڈال ہمارےدیا، خدا کی حمد و ثنا گیتکا اُبھرنے دیا۔ بہت لوگسے یہ

دیکھیں گے خوفاور کھا ربکر پر بھروسا رکھیں گے۔
مبارک4 ہے وہ ربجو پر پورا بھروسا رکھتا ہے، تنگجو کرنے والوں اور فریب میں اُلجھے ہوؤں طرفکی

رُخ نہیں کرتا۔
میرےرباے5 خدا، بار بار تُو ہمیںنے معجزےاپنے دکھائے، جگہ بہ جگہ اپنے منصوبے وجود میں لا کر

ہماری مدد کی۔ تجھ جیسا کوئی نہیں تیرےہے۔ عظیم کام بےشمار ہیں، مَیں اُن کی پوری فہرست بتا بھی نہیں
سکتا۔

6 تُو قربانیاں اور نذریں نہیں چاہتا تھا، لیکن تُو میرےنے 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۔
میرےاے8 خدا، مَیں خوشی تیریسے پوریمرضی کرتا میرےشریعتتیریہوں، دل ٹکمیں گئی “ہے۔

* 40:7 :مُقّدسکلاِم لفظی کتاب:ترجمہ کے طومار میں۔
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مَیں9 بڑےنے اجتماع میں راستی خبریخوشکی سنائی اےہے۔ ًرب، یقینا تُو جانتا ہے کہ مَیں نے اپنے

ہونٹوں کو بند نہ رکھا۔
مَیں10 نے تیری راستی اپنے دل میں چھپائے نہ رکھی بلـکہ تیری وفاداری اور نجات بیان کی۔ مَیں بڑےنے

اجتماع شفقتتیریمیں صداقتاور باتایککی بھی پوشیدہ نہ رکھی۔
رب،اے11 تُو مجھے اپنے رحم محرومسے نہیں رکھے تیریگا، مہربانی میریمسلسلوفاداریاور نگہبانی کریں

گی۔
12 کیونکہ بےشمار تکلیفوں نے مجھے گھیر رکھا میرےہے، گناہوں نے آخرکار مجھے آ پکڑا ابہے۔ مَیں نظر

بھی نہیں اُٹھا سکتا۔ میرےوہ سر بالوںکے سے یادہ ز ہیں، اِس لئے ہمتمَیں ہار گیا ہوں۔
اے13 رب، مہربانی کر مجھےکے اے!بچا میریرب، مدد کرنے جلدیمیں !کر
میرے14 جانی دشمن سب شرمندہ ہو جائیں، اُن کی سخت رُسوائی ہو جائے۔ جو میری مصیبت دیکھنے سے

لطف اُٹھاتے ہیں وہ ہٹپیچھے جائیں، اُن کا منہ کالا ہو جائے۔
15 مصیبتمیریجو دیکھ کر قہقہہ لگاتے ہیں وہ شرم مارےکے تباہ ہو جائیں۔
تیرےلیکن16 طالب شادمان ہو کر تیری خوشی منائیں۔ جنہیں تیری نجات پیاری ہے وہ ہمیشہ کہیں، رب”

عظیم “!ہے
مَیں17 ناچار مندضرورتاور ربلیکنہوں، خیالمیرا ہے۔رکھتا تُو ہی میرا سہارا اور نجاتمیرا دہندہ ہے۔

میرےاے خدا، دیر نہ !کر
41

مریض کی دعا
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مبارک ہے وہ پستجو حال کا خیال رکھتا مصیبتہے۔ ربدنکے اُسے گا۔دےچھٹکارا
اُسرب2 حفاظتکی کر اُسکے کی زندگی محفوظکو رکھے گا، ملـکوہ میں دےبرکتاُسے کر اُسے اُس

دشمنوںکے کے لالچ کے حوالے کرےنہیں گا۔
بیماری3 ربوقتکے اُس کو بستر پر سنبھالے گا۔ تُو اُس پوریصحتکی طرح کرےبحال گا۔
مَیں4 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 ہیں، مرےکبوہ” گا؟ اُس کا نام و کبنشان مٹے

“گا؟
کبھیجب6 کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اُس کا جھوٹدل بولتا پِسہے۔ پردہ وہ ایسی نقصان معلوماتدہ جمع

کرتا جنہیںہے بعد میں باہر جا کر گلیوں میں پھیلا سکے۔
مجھ7 نفرتسے کرنے آپسسبوالے خلافمیرےمیں پھسپھساتے ہیں۔ بُرےخلافمیرےوہ منصوبے

باندھ کر کہتے ہیں،
لـگمرضمہلـکاُسے”8 گیا ہے۔ وہ کبھی اپنے بستر پر سے دوبارہ نہیں اُٹھے “گا۔
9 میرا دوست خلافمیرےبھی اُٹھ کھڑا ہوا جسہے۔ پر مَیں اعتماد کرتا تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا،

اُس نے مجھ لاتپر اُٹھائی ہے۔
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لیکن10 اےتُو مجھرب، پر مہربانی !کر مجھے دوبارہ اُٹھا کھڑا کر تاکہ اُنہیں اُن سلوککے کا سکوں۔دےبدلہ
اِس11 سے مَیں جانتا ہوں کہ تُو مجھ خوشسے ہے کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نعرےکے نہیں لگاتا۔
12 تُو نے دیانتمیریمجھے داری باعثکے قائم رکھا اور ہمیشہ کے لئے اپنے حضور کھڑا کیا ہے۔
کیرب13 حمد ہو اسرائیلجو کا خدا ازلہے۔ سے تکابد اُس کی تمجید ہو۔ آمین، پھر دوسریآمین۔ کتاب 42-72

42
پردیس میں الله کا آرزومند

قورح1 کی اولاد کا حکمتزبور۔ کا گیت۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے طرحجسالله، ہرنی ندیوں کے تازہ پانی کے لئے تڑپتی اُسیہے میریطرح تیرےجان لئے تڑپتی ہے۔
میری2 جان خدا، ہاں زندہ خدا پیاسیکی کبمَیںہے۔ جا کر الله کا چہرہ دیکھوں گا؟
میرےراتدن3 آنسو میری غذا رہے ہیں۔ کیونکہ پورا دن مجھ سے کہا جاتا ہے، تیرا” خدا کہاں “ہے؟
پہلے4 حالات یاد کر کے مَیں اپنے منے سا اپنے دل کی آہ و *زاری ُنڈیل ا دیتا ہوں۔ کتنا مزہ آتا تھا جب ہمارا

جلوس نکلتا مَیںجبتھا، ہجوم بیچکے خوشیمیں شکرگزاریاور نعرےکے لگاتے ہوئے الله سکونتکی گاہ کی
جانب بڑھتا جاتا تھا۔ کتنا شور مچ جاتا جشنہمجبتھا مناتے ہوئے متے گھو پھرتے تھے۔

میریاے5 جان، تُو کیوںغم رہیکھا تڑپکیوںسےبےچینیہے، رہی اللهہے؟ انتظارکے میں رہ، کیونکہ
مَیں دوبارہ اُس ستائشکی کروں گا جو میرا خدا ہے میرےاور دیکھتے دیکھتے نجاتمجھے دیتا ہے۔

میری6 جان غم مارےکے پگھل رہی اِسہے۔ لئے مَیں تجھے یردن کے ملـک، حرمون پہاڑیکے سلسلے اور
کوہِ مِصعار سے یاد کرتا ہوں۔

تیرےسےجب7 آبشاروں کی آواز بلند ہوئی دوسرےسیلابایکتو کو پکارنے لگا تیریہے۔ تمام موجیں اور
لہریں مجھ پر سے گزر گئی ہیں۔

دن8 بھیجےشفقتاپنیربوقتکے گا، راتاور وقتکے اُس میرےگیتکا ساتھ ہو گا، مَیں حیاتاپنی
کے خدا سے دعا کروں گا۔

مَیں9 الله اپنی چٹان کہوںسے گا، تُو” مجھے بھولکیوں گیا مَیںہے؟ اپنے دشمن کے ظلم باعثکے ماتمیکیوں
لباس پہنے “پھروں؟

میرے10 دشمنوں کی لعن طعن میریسے ٹوٹہڈیاں رہی ہیں، کیونکہ پورا دن وہ کہتے ہیں، تیرا” خدا کہاں
“ہے؟

اے11 میری جان، تُو غم کیوں کھا رہی ہے، بےچینی سے کیوں تڑپ رہی ہے؟ الله کے انتظار میں رہ،
کیونکہ مَیں دوبارہ اُس ستائشکی کروں گا جو میرا خدا ہے میرےاور دیکھتے دیکھتے نجاتمجھے دیتا ہے۔

43
اے1 الله، انصافمیرا میرے!کر لئے غیرایمان دار قوم سے لڑ، مجھے دھوکے باز اور شریر آدمیوں سے بچا۔

* 42:4 دل کی آہ :زاریو لفظی :ترجمہ جان
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2 کیونکہ تُو میری پناہ کا خدا ہے۔ تُو مجھےنے کیوں رد کیا مَیںہے؟ اپنے دشمن کے ظلم باعثکے ماتمیکیوں

لباس پہنے پھروں؟
3 اپنی روشنی اور سچائی کو بھیج تاکہ وہ میری راہنمائی کر کے تیرےمجھے مُقّدس پہاڑ اور تیری سکونت گاہ

پاسکے پہنچائیں۔
مَیںتب4 الله قربانکی گاہ آؤںپاسکے اُسگا، خدا پاسکے میرےاللهاےہے۔فرحتاورخوشیمیریجو

خدا، وہاں مَیں سرود بجا ستائشتیریکر کروں گا۔
میریاے5 جان، تُو کیوںغم رہیکھا تڑپکیوںسےبےچینیہے، رہی اللهہے؟ انتظارکے میں رہ، کیونکہ

مَیں دوبارہ اُس ستائشکی کروں گا جو میرا خدا ہے میرےاور دیکھتے دیکھتے نجاتمجھے دیتا ہے۔
44

کیا الله نے اپنی قوم کو رد کیا ہے؟
قورح1 کی اولاد کا حکمتزبور۔ کا گیت۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے الله، جو کچھ تُو باپہمارےنے 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 نکالکو باپہمارےکر دادا ملـککو پودےمیں طرحکی 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 سبیہ کچھ کیا۔ کیونکہ وہ تجھے پسند تھے۔
4 تُو میرا بادشاہ، میرا خدا تیرےہے۔ ہی حکم یعقوبپر 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 کیونکہ مَیں اپنی کمان پر اعتماد نہیں کرتا، اور میری 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 کریں گے۔ (سِلاہ)

ابلیکن9 تُو نے ہمیں رد کر دیا، ہمیں شرمندہ ہونے دیا ہماریجبہے۔ فوجیں لڑنے کے لئے نکلتی ہیں تو
تُو اُن کا ساتھ نہیں دیتا۔

10 تُو نے ہمیں دشمن کے منے سا پسپا ہونے دیا، اور جو ہم نفرتسے 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 سیخفیفکو رقم کے لئے بیچ ڈالا، فروختاُسے کرنے سے نفع حاصل نہ ہوا۔
طرفتیرییہ13 سے ہوا پڑوسیہمارےکہ ہمیں رُسوا کرتے، گرد نواحو لوگکے لعنہمیں طعن ہیں۔کرتے
ہم14 اقوام عبرتمیں انگیز مثال بن گئے لوگہیں۔ ہمیں دیکھ کر توبہ توبہ کہتے ہیں۔
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۔
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17 سبیہ کچھ ہم پر آ گیا ہے، حالانکہ نہ ہم تجھے بھول گئے اور تیرےنہ عہد سے بےوفا ہوئے ہیں۔
18 نہ ہمارا دل باغی ہو گیا، ہمارےنہ تیریقدم راہ بھٹکسے گئے ہیں۔
تاہم19 تُو نے ہمیں ُچور ُچور کر کے گیدڑوں درمیانکے چھوڑ دیا، تُو نے ہمیں گہری یکی تار میں ڈوبنے دیا

ہے۔
20 اگر ہم اپنے خدا کا نام بھول کر اپنے ہاتھ کسی اَور معبود طرفکی اُٹھاتے
21 تو کیا الله کو باتیہ معلوم نہ ہو جاتی؟ !ضرور وہ تو دل رازوںکے واقفسے ہوتا ہے۔
لیکن22 تیری خاطر ہمیں دن موتبھر کا سامنا کرنا پڑتا لوگہے، ہمیں ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر ہیں۔سمجھتے
اے23 جاگرب، !اُٹھ تُو کیوں یا سو ہوا ہمیںہے؟ ہمیشہ کے لئے رد نہ کر بلـکہ ہماری مدد کرنے کے لئے

کھڑا ہو جا۔
24 تُو اپنا چہرہ ہم سے پوشیدہ کیوں رکھتا مصیبتہماریہے، اور ہم پر ہونے والے ظلم کو نظرانداز کیوں

کرتا ہے؟
ہماری25 خاکجان دبمیں گئی، ہمارا بدن مٹی چمٹسے گیا ہے۔
اُٹھ26 ہماریکر مدد !کر شفقتاپنی کی خاطر دےفدیہ کر ہمیں !چھڑا

45
بادشاہ شادیکی

قورح1 کی اولاد کا حکمتزبور۔ محبتاور کا گیت۔ :طرز سوسن کے پھول۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
میرے دل صورتخوبسے چھلـکگیت رہا ہے، مَیں اُسے بادشاہ پیشکو کروں گا۔ میری زبان ماہر

کاتب کے قلم کی مانند !ہو
2 تُو آدمیوں میں سب صورتخوبسے تیرے!ہے شفقتہونٹ سے مسح کئے ہوئے ہیں، اِس لئے الله نے

برکتابدیتجھے دی ہے۔
اے3 سورمے، اپنی تلوار سے کمربستہ ہو، اپنی شان شوکتو ملبّسسے ہو !جا
4 غلبہ اور کامیابی حاصل کر۔ سچائی، انکساری اور راستی کی خاطر لڑنے کے لئے نکل آ۔ تیرا دہنا ہاتھ تجھے

حیرت انگیز کام دکھائے۔
تیرے5 تیز تیر بادشاہ دشمنوںکے دلوںکے کو چھید ڈالیں۔ تیرےقومیں پاؤں میں گر جائیں۔
اے6 الله، تیرا تخت ازل سے تکابد قائم و دائم رہے گا، انصافاور کا شاہی تیریعصا بادشاہی پر حکومت

کرے گا۔
7 تُو راستنے بازی محبتسے اور بےدینی نفرتسے کی، اِس لئے تیرےالله خدا نے تجھے خوشی کے تیل

مسحسے کر تیرےتجھےکے ساتھیوں سے کہیں یادہ ز سرفراز کر دیا۔
8 مُر، عود اور املتاس کی بیش قیمت تیرےخوشبو تمام کپڑوں سے پھیلتی ہے۔ ہاتھی دانت کے محلوں میں

تاردار موسیقی تیرا دل بہلاتی ہے۔
بادشاہوں9 یوراتتیرےبیٹیاںکی ز سجیسے پھرتی ہیں۔ ملـکہ اوفیر کا سونا پہنے تیرےہوئے ہنے د ہے۔کھڑیہاتھ
اے10 بیٹی، !باتمیریسن غور کر اور کان لگا۔ اپنی قوم اور باپاپنے کا بھولگھر جا۔
11 تیرےبادشاہ ُحسن کا آرزومند ہے، کیونکہ وہ تیرا آقا ہے۔ جھکچنانچہ کر اُس کا احترام کر۔
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12 صور کی بیٹی تحفہ لے کر آئے گی، قوم کے امیر تیری نظرِ کرم حاصل کرنے کریںکوششکی گے۔
13 بادشاہ کی بیٹی کتنی شاندار چیزوں سے آراستہ اُسہے۔ لباسکا سونے دھاگوںکے سے بُنا ہوا ہے۔
رنگنفیساُسے14 کپڑےدار پہنے بادشاہ پاسکے لایا جاتا سہیلیاںکنواریجوہے۔ اُس پیچھےکے ہیںچلتی

اُنہیں تیرےبھی منے سا لایا جاتا ہے۔
لوگ15 شادمان ہو کر اور خوشی مناتے ہوئے اُنہیں وہاں پہنچاتے ہیں، اور وہ شاہی محل میں داخل ہیں۔ہوتی
اے16 تیرےبادشاہ، تیرےبیٹے باپ دادا کی کھڑےجگہ ہو جائیں گے، اور تُو رئیساُنہیں بنا کر پوری دنیا

میں ذمہ یاں دےدار گا۔
پشت17 پشتدر تیرےمَیں نام کی تمجید کروں گا، اِس لئے قومیں ستائشتیریتکہمیشہ کریں گی۔

46
الله قوتہماری ہے

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ گیت کا :طرز یاں۔ کنوار
الله ہماری پناہ گاہ قوتاور مصیبتہے۔ وقتکے وہ مضبوطہمارا ثابتسہارا ہوا ہے۔
اِس2 لئے نہیںخوفہم 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 بیچکے میں اِسہے، لئے شہر نہیں ڈگمگائے گا۔ سویرےصبح ہی الله اُس کی کرےمدد گا۔
قومیں6 شور مچانے، سلطنتیں لڑکھڑانے لـگیں۔ الله نے آواز دی تو زمین لرز اُٹھی۔
ہمارےالافواجرب7 ساتھ یعقوبہے، کا خدا ہمارا قلعہ ہے۔ (سِلاہ)

8 ربآؤ، کے عظیم کاموں پر نظر !ڈالو اُسی نے زمین پر ناکہول تباہی نازل کی ہے۔
9 وہی دنیا کی تکانتہا روکجنگیں دیتا، وہی کمان کو توڑ نیزےدیتا، ٹکڑےٹکڑےکو کرتا اور ڈھال کو

جلا دیتا ہے۔
10 وہ فرماتا ہے، اپنی” حرکتوں سے باز !آؤ جان لو کہ مَیں خدا ہوں۔ مَیں اقوام میں سربلند اور دنیا میں سرفراز

ہوں “گا۔
ہمارےالافواجرب11 ساتھ یعقوبہے۔ کا خدا ہمارا قلعہ ہے۔ (سِلاہ)

47
الله تمام قوموں کا بادشاہ ہے

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے تمام قومو، تالی !بجاؤ خوشی نعرےکے لگا کر الله کی مدح سرائی !کرو
2 ربکیونکہ تعالیٰ پُرجلال ہے، پوریوہ دنیا کا عظیم بادشاہ ہے۔
اُس3 قوموںنے تحتہمارےکو کر دیا، اُمّتوں ہمارےکو پاؤں تلے رکھ دیا۔
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4 اُس ہمارےنے لئے ہماری میراث کو چن لیا، اُسی کو جو اُس بندےپیارےکے یعقوب کے لئے فخر کا

باعث تھا۔ (سِلاہ)

5 الله نے صعود فرمایا تو ساتھ خوشیساتھ کا نعرہ بلند بلندیربہوا، پر چڑھ گیا تو ساتھ ساتھ نرسنگا بجتا رہا۔
مدح6 سرائی کرو، الله کی مدح سرائی !کرو مدح سرائی ہمارےکرو، بادشاہ کی مدح سرائی !کرو
7 کیونکہ الله پوری دنیا کا بادشاہ حکمتہے۔ گیتکا گا کر اُس ستائشکی کرو۔
8 الله قوموں حکومتپر کرتا ہے، الله تختمُقّدساپنے پر بیٹھا ہے۔
9 دیگر قوموں کے شرفا ابراہیم کے قومکیخدا ساتھکے جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ دنیا حکمرانوںکے مالـککا

ہے۔ نہایتوہ ہی سربلند ہے۔
48

الله کا شہر یروشلم
قورحگیت۔1 کی اولاد کا زبور۔
رب عظیم اور یفبڑی تعر لائقکے اُسہے۔ مُقّدسکا ہمارےپہاڑ خدا کے شہر میں ہے۔
2 ِ کوہ صیون بلندیکی صورتخوب پوریہے، دنیا اُس خوشسے ہوتی ہے۔ کوہِ صیون دُورترین شمال کا

الٰہی پہاڑ ہی ہے، وہ عظیم بادشاہ کا شہر ہے۔
3 الله اُس محلوںکے میں ہے، وہ اُس کی پناہ ثابتگاہ ہوا ہے۔
4 کیونکہ دیکھو، بادشاہ جمع ہو کر یروشلم سے لڑنے آئے۔
لیکن5 اُسے دیکھتے ہی وہ حیران ہوئے، دہشتوہ کھا بھاگکر گئے۔
وہاں6 اُن پر طاریکپکپی ہوئی، اور وہ دردِ زہ میں عورتمبتلا پیچطرحکی تابو کھانے لـگے۔
طرحجس7 مشرقی ترسیسآندھی کے شاندار جہازوں ٹکڑےٹکڑےکو کر دیتی اُسیہے طرح تُو نے اُنہیں

تباہ کر دیا۔
8 ہمکچھجو نے سنا ہمارےوہہے دیکھتے ہمارےالافواجربدیکھتے خدا شہرکے پر صادق آیا اللهہے، اُسے

تکابد قائم رکھے گا۔ (سِلاہ)
اے9 الله، ہم تیرینے سکونت گاہ شفقتتیریمیں پر غور خوضو کیا ہے۔
الله،اے10 تیرا نام اِس لائق یفتیریکہہے تعر دنیا کی تکانتہا جائے۔کی تیرا دہنا ہاتھ راستی سے بھرا رہتا

ہے۔
11 ِ کوہ صیون شادمان ہو، یہوداہ کی تیرے*بیٹیاں منصفانہ فیصلوں باعثکے خوشی منائیں۔
صیون12 کے ارد گرد گھومو پھرو، اُس کی فصیل کے ساتھ ساتھ چل کر اُس بُرجکے گن لو۔
13 اُس کی قلعہ بندی پر خوب دھیان دو، اُس کے محلوں کا معائنہ کرو تاکہ آنے والی نسل کو سب کچھ سنا

سکو۔
14ً یقینا الله ہمارا خدا تکہمیشہ ایسا ہی ہے۔ وہ ہماریتکابد کرےراہنمائی گا۔

* 48:11 یہوداہ کی :بیٹیاں یہاں یہوداہ کی بیٹیوں سے مراد اُس کے شہر بھی ہو سکتے ہیں۔
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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 حکمتمنہ کرےبیان گا میرےاور دل کا غور سمجھخوضو کرےعطا گا۔
مَیں4 اپنا کہاوتایککان جھکاؤںطرفکی گا، سرود بجا کر اپنی پہیلی کا بتاؤںحل گا۔
کیوںخوفمَیں5 مصیبتجبکھاؤں دنکے آئیں اور مکاروں کا بُرا کام مجھے گھیر لے؟
لوگایسے6 ملـکیتاپنی پر اعتماد اور اپنی دولتبڑی پر فخر کرتے ہیں۔
کوئی7 بھی دےفدیہ 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 کی بات نہیں۔ آخرکار اُسے ہمیشہ کے لئے ایسی کوششوں سے باز آنا

پڑے گا۔
9 چنانچہ کوئی بھی ہمیشہ کے لئے زندہ نہیں رہ سکتا، آخرکار موتایکہر کے گڑھے اُترےمیں گا۔
10 کیونکہ ایکہر دیکھ سکتا ہے دانشکہ مند بھی وفات پاتے اور احمق اور ناسمجھ بھی مل ہلاککر ہو

جاتے سبہیں۔ 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۔
انسان12 اپنی شان شوکتو کے باوجود قائم نہیں رہتا، اُسے جانوروں ہلاکطرحکی ہونا ہے۔
13 یہ اُن سب کی تقدیر ہے جو آپاپنے پر اعتماد رکھتے ہیں، اور اُن سب کا انجام جو اُن کی باتیں پسند کرتے

ہیں۔ (سِلاہ)
اُنہیں14 یوں بکر بھیڑ پاتالطرحکی میں لایا جائے گا، موتاور اُنہیں چَرائے گی۔ صبحکیونکہ دیانتوقتکے

دار اُن کریںحکومتپر تبگے۔ اُن کی شکل گھسےصورتو کپڑےپھٹے سڑگلطرحکی جائے پاتالگی، ہی
اُن رہائشکی گاہ ہو گا۔

لیکن15 الله میری جان کا دےفدیہ گا، وہ مجھے پکڑ کر پاتال گرفتکی سے چھڑائے گا۔ (سِلاہ)

مت16 کوئیجبگھبرا امیر ہو اُسجبجائے، کے گھر کی شان شوکتو بڑھتی جائے۔
وقتمرتے17 تو وہ اپنے نہیںکچھساتھ اُسگا،جائےلے اُسشوکتوشانکی پاتالساتھکے اُترےنہیںمیں

گی۔
بےشک18 وہ جیتے جی اپنے آپ مبارککو کہے گا، دوسرےاور بھی کھاتے پیتے آدمی یفکی تعر کریں

گے۔
19 پھر بھی وہ آخرکار اپنے باپ دادا کی نسل پاسکے اُترے 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۔
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عبادتصحیح
آسف1 کا زبور۔
رب قادرِ مطلق خدا بول اُٹھا ہے، اُس نے طلوِع صبح سے لے کر پوریتکآفتابغروِب دنیا کو بُلایا ہے۔
2 الله کا نور صیون چمکسے اُٹھا ہے، اُس پہاڑ سے کاملجو ُحسن کا اظہار ہے۔
3 ہمارا خدا آ رہا نہیںخاموشوہہے، اُسگا۔رہے کے آگے بھسمکچھسبآگے ہو رہا اُسہے، اردکے گرد

تیز آندھی چل رہی ہے۔
4 وہ آسمان و زمین کو آواز دیتا ہے، اب” مَیں اپنی قوم عدالتکی کروں گا۔
میرے5 ایمان داروں میرےکو جمعحضور کرو، اُنہیں جنہوں پیشقربانیاںنے کر میرےکے ساتھ عہد باندھا

“ہے۔
آسمان6 اُس کی راستی کا اعلان کریں گے، کیونکہ الله انصافخود کرنے والا ہے۔ (سِلاہ)
میریاے”7 قوم، !سن باتمجھے کرنے اےدے۔ اسرائیل، خلافتیرےمَیں دوںگواہی گا۔ مَیں الله تیرا

خدا ہوں۔
تیریتجھےمَیں8 قربانیوںکیذبح نہیںملامتباعثکے بھسمتیریرہا۔کر قربانیاںوالیہونے میرےمسلسلتو

منے سا ہیں۔
9 نہ تیرےمَیں گھر بَیلسے لوں گا، تیرےنہ باڑوں سے بکرے۔
10 کیونکہ جنگل کے تمام میرےجاندار ہی ہیں، ہزاروں یوں پہاڑ پر بسنے والے میرےجانور ہی ہیں۔
مَیں11 پہاڑوں کے پرندےہر کو جانتا ہوں، اور جو بھی میدانوں حرکتمیں کرتا ہے وہ میرا ہے۔
12 اگر بھوکمجھے لـگتی تو مَیں تجھے نہ بتاتا، کیونکہ زمین اور جو کچھ اُس پر ہے میرا ہے۔
13 کیا تُو سمجھتا ہے مَیںکہ 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 دنکے مجھے پکار۔ تب مَیں نجاتتجھے دوں گا اور تُو میری کرےتمجید “گا۔
لیکن16 بےدین سے الله فرماتا ہے، میرے” احکام سنانے میرےاور عہد کا ذکر کرنے کا تیرا کیا حق ہے؟
17 تُو تو تربیت نفرتسے کرتا میرےاور کچرےفرمان طرحکی اپنے پھینکپیچھے دیتا ہے۔
کسی18 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 پاسکے بیٹھ کر اپنے بھائی خلافکے بولتا ہے، اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔
21 یہ کچھ تُو نے کیا ہے، اور مَیں خاموش رہا۔ تب تُو سمجھا کہ مَیں بالکل تجھ جیسا ہوں۔ لیکن مَیں تجھے

ملامت کروں تیرےگا، منے سا ہی ترتیبمعاملہ سناؤںسے گا۔
22 تم جو الله کو بھولے ہوئے باتہو، سمجھ لو، ورنہ مَیں تمہیں پھاڑ ڈالوں گا۔ وقتاُس کوئی نہیں ہو گا جو

تمہیں بچائے۔
23 شکرگزاریجو کی کرےپیشقربانی میریوہ تعظیم کرتا ہے۔ جو ارادےمصمم ایسیسے راہ پر چلے اُسے

مَیں الله نجاتکی دکھاؤں “گا۔
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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، شفقتاپنی مطابقکے مجھ پر مہربانی کر، بڑےاپنے رحم سرکشیمیریمطابقکے 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 میرےہمیشہ منے سا رہتا ہے۔
مَیں4 نے تیرےصرفتیرے، خلافہی گناہ کیا، مَیں نے وہ کچھ کیا تیریجو نظر میں بُرا ہے۔ کیونکہ لازم

ہے کہ تُو لتے بو ٹھہرےراستوقت عدالتاور وقتکرتے پاکیزہ ثابت ہو جائے۔
5ً یقینا مَیں گناہ حالتآلودہ میں پیدا ہوا۔ جوں ہی مَیں ماں پیٹکے میں وجود میں آیا تو گناہ گار تھا۔
6ً یقینا تُو باطن کی سچائی پسند کرتا اور پوشیدگی میں حکمتمجھے کی تعلیم دیتا ہے۔
7 زوفا لے کر مجھ سے گناہ دُور کر پاکتاکہ صاف ہو جاؤں۔ مجھے دےدھو تاکہ برف سے یادہ ز سفید ہو

جاؤں۔
مجھے8 دوبارہ خوشی اور شادمانی دےسننے تاکہ ہڈیوںجن کو تُو کچلنے دیا وہ شادیانہ بجائیں۔
9 چہرےاپنے میرےکو گناہوں سے پھیر لے، میرا تمام قصور مٹا دے۔
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 نجاتاپنی خوشیکی دلا، مجھے مستعد روح عطا کر کے سنبھالے رکھ۔
تب13 مَیں اُنہیں تیری راہوں کی تعلیم دوں گا جو تجھ سے بےوفا ہو گئے ہیں، اور گناہ تیرےگار پاس واپس

آئیں گے۔
اے14 الله، نجاتمیری کے قتلخدا، کا قصور مجھ سے دُور کر مجھےکے میریتببچا۔ زبان تیری راستی کی

حمد و کرےثنا گی۔
اے15 میرےرب، ہونٹوں کو کھول تاکہ میرا منہ ستائشتیری کرے۔
16 کیونکہ تُو ذبح کی قربانی نہیں چاہتا، ورنہ مَیں 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۔
اپنی18 مہربانی کا اظہار کر صیونکے خوشکو حالی بخش، یروشلم کی فصیل تعمیر کر۔
ہماریتجھےتب19 صحیح ہماریقربانیاں، بھسم ہونے والی اور مکمل قربانیاں پسند آئیں تیریتبگی۔ قربان گاہ

پر بَیل چڑھائے جائیں گے۔
52

ظلم کے باوجود تسلی
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داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے حکمت کا وقتاُسگیتیہ متعلقسے ئیگدوجبہے ادومی

ساؤل بادشاہ پاسکے گیا اور اُسے بتایا، داؤد” ـِکاخی مَل امام کے گھر میں گیا “ہے۔
اے سورمے، تُو اپنی بدی پر کیوں فخر کرتا ہے؟ الله شفقتکی دن بھر قائم رہتی ہے۔
اے2 دھوکے باز، تیری زبان اُسترےتیز کی طرح چلتی ہوئی تباہی کے منصوبے باندھتی ہے۔
تجھے3 بھلائی نسبتکی بُرائی یادہ ز پیاری ہے، سچ لنے بو جھوٹنسبتکی یادہ ز پسند ہے۔ (سِلاہ)
فریباے4 دہ زبان، تُو ہر تباہ باتکن سے پیار کرتی ہے۔
لیکن5 الله تجھے ہمیشہ کے لئے خاک میں ملائے گا۔ وہ تجھے مار مار تیرےکر خیمے سے دےنکال گا،

تجھے جڑ سے اُکھاڑ کر زندوں ملـککے خارجسے گا۔دےکر (سِلاہ)

راست6 باز یہ دیکھ کھائیںخوفکر گے۔ وہ اُس ہنسپر کر کہیں گے،
لو،”7 یہ وہ آدمی جسہے نے الله میں پناہ نہ لی بلـکہ اپنی دولتبڑی 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 شفقتکی پر

بھروسا رکھوں گا۔
مَیں9 اُستکابد کے لئے کروںستائشتیری گا جو تُو نے کیا تیرےمَیںہے۔ ایمان داروں کے منے سا تیرےہی

نام کے انتظار میں رہوں گا، کیونکہ وہ بھلا ہے۔
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بےدین حماقتکی
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ حکمت کا گیت۔ :طرز محلت۔
احمق دل میں کہتا ہے، الله” ہے ہی “!نہیں لوگایسے بدچلن ہیں، اُن کی حرکتیں قابِل گھن ایکہیں۔ بھی

نہیں ہے جو اچھا کام کرے۔
2 الله نے آسمان سے انسان پر نظر ڈالی تاکہ دیکھے کہ کیا کوئی سمجھ دار ہے؟ کیا کوئی الله طالبکا ہے؟
3 صحیحسبافسوس، راہ بھٹکسے سبگئے، سبکے بگڑ گئے ہیں۔ کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ایکہو، بھی

نہیں۔
4 کیا جو بدی کر میریکے قوم کو روٹی کی طرح کھا لیتے ہیں اُنہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ تو الله کو پکارتے ہی

نہیں۔
تب5 اُن پر دہشتسخت وہاں چھا گئی جہاں پہلے دہشت سببکا نہیں تھا۔ جنہوں نے تجھے گھیر رکھا تھا

الله نے اُن کی ہڈیاں بکھیر دیں۔ تُو نے اُن کو رُسوا کیا، کیونکہ الله نے اُنہیں رد کیا ہے۔
کاش6 کوہِ صیون سے اسرائیل کی نجات !نکلے ربجب اپنی قوم کو کرےبحال گا تو یعقوب خوشی کے

نعرے لگائے گا، اسرائیل باغ باغ ہو گا۔
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میںخطرے پھنسے شخصہوئے کی التجا
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1 داؤد کا زبور۔ حکمت کا یہ گیت تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔ یہ اُس وقت سے متعلق زیفجبہے

باشندوںکے ساؤلنے پاسکے جا کر کہا، پاسہمارےداؤد” چھپا ہوا “ہے۔
اے الله، اپنے نام کے یعے ذر مجھےسے !دےچھٹکارا قدرتاپنی یعےکے ذر سے انصافمیرا !کر
اے2 الله، میری التجا میرےسن، منہ الفاظکے پر دھیان دے۔
3 کیونکہ پردیسی میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ظالم جو الله 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 واپسپر لائے گا۔ چنانچہ اپنی وفاداری دکھا کر اُنہیں تباہ !دےکر
مَیں6 تجھے رضاکارانہ قربانی پیش کروں اےگا۔ رب، تیرےمَیں نام ستائشکی کروں گا، کیونکہ وہ بھلا

ہے۔
7 کیونکہ اُس نے مجھے مصیبتساری سے رِہائی دی، اور اب مَیں اپنے دشمنوں شکستکی دیکھ خوشکر

ہوں گا۔
55

جھوٹے بھائیوں پر شکایت
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ حکمت کا گیتیہ تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔
اے الله، میری دعا پر دھیان دے، آپاپنے میریکو التجا سے چھپائے نہ رکھ۔
مجھ2 پر غور میریکر، سن۔ مَیں بےچینی سے اِدھر اُدھر متے گھو ہوئے آہیں بھر رہا ہوں۔
3 کیونکہ دشمن شور مچا رہا، بےدین تنگمجھے کر رہا ہے۔ وہ مجھ پر آفت لانے پر ُلے ت ہوئے ہیں، غصے میں

مخالفتمیری کر رہے ہیں۔
4 میرا میرےدل تڑپاندر رہا موتہے، دہشتکی مجھ پر چھا گئی ہے۔
خوف5 لرزشاور مجھ پر طاری ہیبتہوئی، مجھ غالبپر آ گئی ہے۔
مَیں6 بولا، میرےکاش” کبوتر کے سے پَر ہوں تاکہ اُڑ کر آرام و سکون پا !سکوں
تب7 مَیں بھاگتکدُور کر یگستان ر میں بسیرا کرتا،
مَیں8 جلدی کہیںسے پناہ لیتا جہاں تیز آندھی اور طوفان محفوظسے “رہتا۔ (سِلاہ)

اے9 رب، اُن میں ابتری پیدا کر، اُن کی زبان میں اختلاف !ڈال کیونکہ مجھے شہر میں ہر طرف ظلم اور
جھگڑے نظر آتے ہیں۔

راتدن10 وہ فصیل پر چکر کاٹتے ہیں، اور شہر فساد اور خرابی 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 دوستقریبی اور ہم راز ہے۔
تیرےمیری14 ساتھ کتنی رفاقتاچھی ہمجبتھی ہجوم کے ساتھ الله کے گھر طرفکی چلتے !گئے
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اچانکموت15 اُنہیںہی گرفتاپنی میں لے۔لے زندہ ہی وہ پاتال میں اُتر جائیں، کیونکہ بُرائی نے اُن میں اپنا

گھر بنا لیا ہے۔
لیکن16 مَیں پکار کر الله سے مدد مانگتا ہوں، رباور دےنجاتمجھے گا۔
مَیں17 وقتہر آہ و زاری کرتا اور کراہتا رہتا ہوں، صبحخواہ ہو، خواہ دوپہر یا شام۔ اور میریوہ سنے گا۔
18 وہ دےفدیہ میریکر جان کو اُن سے چھڑائے گا خلافمیرےجو لڑ ہیں۔رہے گو اُن کی بڑیتعداد ہے

وہ مجھے آرام و گا۔دےسکون
19 الله ازلجو نشینتختسے میریہے سن گا۔دےجوابمناسباُنہیںکر (سِلاہ) کیونکہ نہ تبدیلوہ ہو

جائیں گے، نہ کبھی الله مانیںخوفکا گے۔
شخصاُس20 نے اپنا ہاتھ اپنے دوستوں خلافکے اُٹھایا، اُس نے اپنا عہد توڑ لیا ہے۔
اُس21 کی زبان پر مکھن کی سی ِچکنی چپڑی باتیں اور دل جنگمیں ہے۔ اُس کے تیل سے یادہ ز نرم الفاظ

حقیقت میں کھینچی ہوئی تلواریں ہیں۔
22 اپنا رببوجھ پر ڈال تو وہ تجھے سنبھالے گا۔ راستوہ باز کو کبھی ڈگمگانے دےنہیں گا۔
اےلیکن23 الله، تُو اُنہیں تباہی کے گڑھے میں دےاُترنے گا۔ خوں خوار اور دھوکے باز آدھی عمر بھی نہیں

پائیں گے بلـکہ جلدی مریں لیکنگے۔ مَیں تجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔
56

مصیبت میں بھروسا
1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز دُوردراز جزیروں کا کبوتر۔ یہ گیتسنہرا اُس وقت سے

متعلق فلستیوںجبہے نے جاتاُسے میں پکڑ لیا۔
اے الله، مجھ پر مہربانی !کر لوگکیونکہ تنگمجھے کر رہے ہیں، لڑنے والا دن بھر مجھے ستا رہا ہے۔
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۔
4 الله کے کلام پر میرا فخر ہے، الله پر میرا بھروسا ہے۔ مَیں ڈروں 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 سے مجھے ضرر پہنچانا ہتے ہیں۔چا
6 وہ حملہ آور ہو تاککر میں بیٹھ جاتے میرےاور ہر قدم پر غور کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ مجھے مار لنے ڈا پر ُلے ت

ہوئے ہیں۔
7 جو ایسی شریر حرکتیں کرتے ہیں، کیا اُنہیں بچنا ہئے؟ چا ہرگز !نہیں اے 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 کے کلام پر میرا فخر ربہے، کے کلام پر میرا فخر ہے۔
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11 الله پر میرا بھروسا مَیںہے۔ ڈروں گا نہیں، کیونکہ فانی انسان مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟
اے12 تیرےالله، مَیںحضور نے مَنتیں مانی ہیں، اباور مَیں شکرگزاریتجھے کی پیشقربانیاں کروں گا۔
13 کیونکہ تُو نے میری 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 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے :طرز تباہ نہ کر۔ یہ گیتسنہرا وقتاُس متعلقسے وہجبہے

ساؤل بھاگسے کر غار چھپمیں گیا۔
اے الله، مجھ پر مہربانی کر، مجھ پر مہربانی !کر کیونکہ میری جان تجھ میں پناہ لیتی آفتتکجبہے۔ مجھ پر

سے گزر نہ جائے تیرےمَیں پَروں کے سائے میں پناہ لوں گا۔
مَیں2 الله تعالیٰ کو پکارتا ہوں، الله سے جو میرا کرےٹھیکمعاملہ 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۔
مَیں4 انسان ہڑپکو کرنے والے ببروں شیر بیچکے 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 پوریجلال دنیا پر چھا !جائے
اُنہوں6 میرےنے قدموں کے آگے پھندا بچھا دیا، اور میری خاکجان دبمیں گئی ہے۔ اُنہوں میرےنے

منے سا گڑھا کھود لیا، لیکن وہ خود اُس میں گر گئے ہیں۔ (سِلاہ)

اے7 الله، میرا دل مضبوط، میرا ثابتدل قدم مَیںہے۔ ساز بجا تیریکر مدح سرائی کروں گا۔
میریاے8 جاگجان، اے!اُٹھ ستار اور جاگسرود، !اُٹھو آؤ، مَیں طلوِع صبح کو جگاؤں۔
اے9 قوموںرب، میں مَیں تیری ستائش، اُمّتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا۔
10 تیریکیونکہ شفقتعظیم آسمان جتنی بلند تیریہے، وفاداری تکبادلوں پہنچتی ہے۔
اے11 الله، آسمان پر سرفراز !ہو تیرا پوریجلال دنیا پر چھا جائے۔

58
انتقام کی دعا

داؤد1 کا سنہرا گیت۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز تباہ نہ کر۔
اے حکمرانو، کیا تم واقعی منصفانہ فیصلہ کرتے، کیا دیانت داری سے آدم زادوں عدالتکی کرتے ہو؟
2 ہرگز نہیں، تم دل بدیمیں کرتے ملـکاور میں اپنے ظالم ہاتھوں کے لئے راستہ بناتے ہو۔
پیدائشبےدین3 سے صحیحہی راہ سے دُور ہو گئے جھوٹہیں، لنے بو والے ماں پیٹکے سے بھٹکہی ہیں۔گئے
4 سانپوہ طرحکی زہر اُگلتے ہیں، ناگبہرےاُس کی طرح جو اپنے کانوں کو بند کر رکھتا ہے
5 تاکہ نہ جادوگر کی آواز سنے، نہ سپیرےماہر کے منتر۔
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اے6 الله، اُن کے منہ دانتکے توڑ اے!ڈال جوانرب، 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۔
8 دھوپوہ میں گھونگے کی مانند ہوں جو چلتا پگھلچلتا جاتا ہے۔ اُن کا انجام اُس بچے کا سا ہو ماںجو کے

پیٹ میں ضائع ہو کر سورجکبھی نہیں دیکھے گا۔
اِس9 پہلےسے تمہاریکہ دیگیں کانٹےدار ٹہنیوں محسوسآگکی کریں الله سباُن آندھیکو میں اُڑا کر لے

جائے گا۔
10 آخرکار 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 کی عدالت کرتا

“!ہے
59

دشمن درمیانکے دعا
1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز تباہ نہ کر۔ یہ سنہرا گیت اُس وقت سے متعلق جبہے

ساؤل نے اپنے آدمیوں کو داؤد کے گھر کی پہرا داری کرنے کے لئے بھیجا جبتاکہ موقع ملے اُسے قتل کریں۔
میرےاے خدا، میرےمجھے دشمنوں سے بچا۔ اُن حفاظتمیریسے کر خلافمیرےجو اُٹھے ہیں۔
مجھے2 بدکاروں سے چھٹکارا خواروںخوںدے، سے رِہا کر۔
3 دیکھ، تاکمیریوہ میں بیٹھے اےہیں۔ زبردسترب، آدمی مجھ پر حملہ آور ہیں، حالانکہ مجھ سے نہ خطا

ہوئی نہ گناہ۔
مَیں4 تاہمہوں،بےقصور وہ دوڑ دوڑ مجھکر لڑنےسے یاںکی تیار کر ہیں۔رہے میریاُٹھ،جاگچنانچہ مدد

کرنے آ، جو کچھ ہو رہا اُسہے پر نظر ڈال۔
اے5 رب، لشکروں اور اسرائیل کے خدا، دیگر تمام قوموں کو سزا دینے کے لئے جاگ !اُٹھ اُن سب پر کرم نہ

فرما جو شریر اور غدار ہیں۔ (سِلاہ)

6 ہر شام کو واپسوہ آ جاتے اور ُکتوں کی طرح بھونکتے ہوئے شہر کی گلیوں میں متے گھو پھرتے ہیں۔
7 دیکھ، اُن کے منہ ٹپکرالسے رہی ہے، اُن ہونٹوںکے تلواریںسے نکل رہی ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے کون”ہیں، سنے “گا؟
لیکن8 اےتُو رب، اُن پر ہنستا ہے، تُو تمام قوموں کا مذاق اُڑاتا ہے۔
میریاے9 میریقوت، آنکھیں تجھ پر لـگی رہیں گی، کیونکہ الله میرا قلعہ ہے۔
10 میرا اپنیخدا مہربانی مجھساتھکے سے ملنے آئے گا، دےبخشالله گا مَیںکہ دشمنوںاپنے دیکھشکستکی

ہوںخوشکر گا۔
ہماریاللهاے11 ڈھال، ہلاکاُنہیں نہ کر، میریورنہ قوم تیرا بھولکام جائے گی۔ قدرتاپنی کا اظہار یوں

کر کہ وہ اِدھر اُدھر لڑکھڑا کر گر جائیں۔
12 جو بھیکچھ اُن کے منہ سے نکلتا ہے وہ گناہ ہے، وہ لعنتیں جھوٹاور ہی سناتے ہیں۔ چنانچہ اُنہیں اُن کے

تکبر جالکے میں پھنسنے دے۔
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غصے13 میں اُنہیں تباہ !کر اُنہیں یوں تباہ کر کہ اُن کا نام و تکنشان نہ لوگتبرہے۔ دنیا کی تکانتہا جان

لیں گے کہ یعقوبالله کی اولاد پر حکومت کرتا ہے۔ (سِلاہ)

14 ہر شام کو واپسوہ آ جاتے اور ُکتوں کی طرح بھونکتے ہوئے شہر کی گلیوں میں متے گھو پھرتے ہیں۔
15 وہ اِدھر گشتاُدھر لگا کر کھانے کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ پیٹاگر بھرےنہ تو غُراتے ہتے ر ہیں۔
لیکن16 مَیں قدرتتیری کی مدح سرائی کروں گا، صبح خوشیکو نعرےکے لگا شفقتتیریکر ستائشکی

کروں گا۔ کیونکہ تُو میرا قلعہ مصیبتاور میریوقتکے پناہ گاہ ہے۔
میریاے17 قوت، مَیں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ الله میرا قلعہ اور میرا مہربان خدا ہے۔

60
مردود قوم کی دعا

1 داؤد کا زبور۔ :طرز عہد کا سوسن۔ تعلیم کے لئے یہ سنہرا گیت اُس وقت سے متعلق جبہے داؤد نے
مسوپتامیہ کے اَرامیوں اور ضوباہ کے اَرامیوں جنگسے کی۔ واپسی پر یوآب نمکنے کی وادی میں 12,000
ادومیوں کو مار ڈالا۔
اے الله، تُو نے ہمیں رد کیا، ہماری قلعہ بندی میں رخنہ ڈال دیا لیکنہے۔ اب اپنے غضب سے باز آ کر ہمیں

بحال کر۔
2 تُو نے زمین کو ایسے جھٹکے دیئے کہ اُس میں دراڑیں پڑ ابگئیں۔ اُس شگافوںکے کو شفا دے، کیونکہ

وہ تکابھی تھرتھرا رہی ہے۔
3 تُو نے اپنی قوم تلخکو تجربوں سے دوچار ہونے دیا، ہمیں ایسی تیز َمے پلا دی کہ ہم ڈگمگانے لـگے ہیں۔
لیکن4 جو خوفتیرا مانتے ہیں اُن کے لئے تُو نے جھنڈا گاڑ اردکےجسدیا گرد وہ جمع ہو تیروںکر سے پناہ

لے سکتے ہیں۔ (سِلاہ)
5 اپنے ہنے د ہاتھ سے مدد کر میریکے سن تاکہ جو پیارےتجھے ہیں نجاتوہ پائیں۔
6 الله نے اپنے مقدِس میں فرمایا مَیں”ہے، فتح مناتے ہوئے ِسکم کو تقسیم کروں گا اور ُسکاتوادٔی ناپکو

بانٹکر دوں گا۔
ِجلعاد7 میرا ہے اور منسّی میرا ہے۔ افرائیم میرا خود اور یہوداہ میرا شاہی عصا ہے۔
موآب8 میرا غسل کا برتن ہے، اور ادوم پر مَیں اپنا پھینکجوتا دوں اےگا۔ فلستی ملـک، مجھے دیکھ کر

نعرےزوردار “!لگا
مجھےکون9 قلعہ بند شہر میں لائے گا؟ میریکون راہنمائی کر مجھےکے تکادوم پہنچائے گا؟
الله،اے10 تُو ہی یہ کر سکتا ہے، گو تُو ہمیںنے رد کیا اےہے۔ الله، تُو ہماری فوجوں کا ساتھ نہیں جبدیتا

وہ لڑنے کے لئے نکلتی ہیں۔
مصیبت11 میں ہمیں سہارا دے، کیونکہ وقتاِس انسانی مدد بےکار ہے۔
12 الله کے ساتھ زبردستہم کام کریں گے، کیونکہ ہمارےوہی دشمنوں گا۔دےکچلکو
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61

دُور درخواستسے
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار ساز کے ساتھ گانا ہے۔
اے الله، میری آہ و زاری میریسن، دعا پر توجہ دے۔
مَیں2 تجھے دنیا کی انتہا سے پکار رہا ہوں، کیونکہ میرا دل نڈھال ہو گیا میریہے۔ راہنمائی کر کے مجھے اُس

چٹان پر دےپہنچا جو مجھ سے بلند ہے۔
3 کیونکہ تُو میری پناہ گاہ رہا میںجسبُرجمضبوطایکہے، مَیں دشمن محفوظسے ہوں۔
مَیں4 ہمیشہ کے لئے تیرے خیمے میں تیرےرہنا، پَروں تلے پناہ لینا چاہتا ہوں۔ (سِلاہ)

5 اےکیونکہ الله، تُو میرینے مَنتوں پر دھیان دیا، تُو مجھےنے بخشیمیراثوہ جو سباُن کو ملتی ہے جو تیرا
خوف مانتے ہیں۔

6 بادشاہ کو عمر بخشدرازیکی دے۔ پشتوہ پشتدر جیتا رہے۔
7 وہ تکہمیشہ الله کے تختحضور نشین شفقترہے۔ 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 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یدوتون کے لئے۔
میری خاموشیجان سے الله ہی کے انتظار میں اُسیہے۔ مجھےسے مدد ملتی ہے۔
میریوہی2 نجاتمیریچٹان، اور میرا قلعہ اِسہے، لئے مَیں یادہ ز نہیں ڈگمگاؤں گا۔
3 تم تککب اُس پر حملہ کرو گے جو پہلے ہی جھکی ہوئی دیوار کی مانند ہے؟ تم سب تککب 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۔ اُنہیں جھوٹ 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۔
میریوہیصرف6 جان کی نجاتمیریچٹان، اور میرا قلعہ اِسہے، لئے مَیں نہیں ڈگمگاؤں گا۔
نجاتمیری7 عزتاور الله پر مبنی ہے، محفوظمیریوہی چٹان ہے۔ الله میں مَیں پناہ لیتا ہوں۔
اے8 اُمّت، ہر وقت اُس پر بھروسا !رکھ اُس کے حضور اپنے دل کا رنج و الم پانی کی طرح ُنڈیل ا دے۔ الله

ہماریہی پناہ گاہ ہے۔ (سِلاہ)

انسان9 دم بھر کا ہی ہے، لوگبڑےاور فریب ہی ہیں۔ اگر اُنہیں ترازو میں تولا جائے تو مل کر اُن کا وزن
پھونکایک بھیسے کم ہے۔

10 ظلم پر اعتماد نہ کرو، چوری کرنے پر فضول اُمید نہ رکھو۔ اور اگر دولت بڑھ جائے تو تمہارا دل اُس سے
لپٹ نہ جائے۔
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11 الله باتایکنے فرمائی بلـکہ دو بار مَیں نے سنی ہے کہ الله ہی قادر ہے۔
اے12 ًرب، یقینا تُو مہربان ہے، کیونکہ تُو ایکہر کو اُس اعمالکے کا بدلہ دیتا ہے۔

63
الله کے لئے آرزو

داؤد1 کا زبور۔ یہ وقتاُس متعلقسے جبہے وہ یہوداہ یگستانکے ر میں تھا۔
اے الله، تُو میرا خدا ہے جسے مَیں ڈھونڈتا ہوں۔ میری جان تیری پیاسی ہے، میرا پورا تیرےجسم لئے ترستا

مَیںہے۔ خشکاُس 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 سے کہیں بہتر تیریہونٹمیرےہے، مدح سرائی کریں گے۔
4 چنانچہ مَیں جیتے ستائشتیریجی کروں گا، تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اُٹھاؤں گا۔
میری5 جان عمدہ غذا سے سیر ہو جائے گی، میرا منہ خوشی نعرےکے لگا تیریکر حمد و کرےثنا گا۔
6 بستر پر مَیں تجھے یاد راتپوریکرتا، بارےتیرےدورانکے میں سوچتا رہتا ہوں۔
7 کیونکہ تُو میری مدد کرنے آیا، اور تیرےمَیں پَروں کے سائے میں خوشی نعرےکے لگاتا ہوں۔
میری8 تیرےجان ساتھ لپٹی رہتی، اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔
لیکن9 میریجو جان لینے پر ُلے ت ہوئے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، وہ زمین کی گہرائیوں میں اُتر جائیں گے۔
اُنہیں10 تلوار کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ گیدڑوں خوراککی بن جائیں گے۔
لیکن11 بادشاہ الله خوشیکی منائے گا۔ بھیجو الله کی قَسم کھاتا ہے وہ کرےفخر گا، جھوٹکیونکہ لنے بو

والوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔
64

شریعت کے پوشیدہ حملوں حفاظتسے کی دعا
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے الله، مَیںجبسن اپنی آہ و پیشزاری کرتا میریہوں۔ زندگی دشمن دہشتکی محفوظسے رکھ۔
مجھے2 بدمعاشوں کی سازشوں سے چھپائے رکھ، اُن کی چلہل سے غلطجو کام کرتے ہیں۔
3 وہ اپنی زبان کو تلوار کی طرح تیز کرتے اور اپنے یلے الفاظزہر کو تیروں کی طرح تیار رکھتے ہیں
4 تاکتاکہ میں بیٹھ کر اُنہیں بےقصور پر چلائیں۔ اچانکوہ اور بےباکی اُنہیںسے اُس پر برسا دیتے ہیں۔
5 وہ بُرا کام دوسرےایکمیںکرنے کی حوصلہ افزائی دوسرےایککرتے، سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہم اپنے

طرحکسپھندے چھپا کر لگائیں؟ وہ کہتے ہیں، یہ” کسی بھیکو نظر نہیں آئیں “گے۔
6 وہ بڑی یکی بار بُرےسے منصوبوں کی یاں تیار کرتے، پھر کہتے ہیں، باتچلو،” بن گئی ہے، منصوبہ سوچ

بچار کے بعد تیار ہوا ً“ہے۔ یقینا انسان باطنکے اور دل کی تکتہہ پہنچنا مشکل ہی ہے۔
لیکن7 الله اُن پر تیر برسائے گا، اچانکاور ہی وہ زخمی ہو جائیں گے۔
8 وہ اپنی ہی زبان سے ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ بھیجو اُنہیں دیکھے گا وہ توبہ” کہے“توبہ گا۔



زبور 64:9 734 زبور 66:2
تب9 خوفلوگتمام کھا کر کہیں گے، الله” ہی نے یہ “!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۔
اے الله، تُو ہی اِس لائق ہے انسانکہ کوہِ صیون پر خاموشی تیرےسے انتظار میں تیریرہے، کرےتمجید اور

تیرے حضور اپنی مَنتیں پوری کرے۔
2 تُو دعاؤں کو سنتا اِسہے، لئے تمام تیرےانسان حضور آتے ہیں۔
3 گناہ مجھ غالبپر آ گئے ہیں، تُو سرکشہماریہی حرکتوں معافکو کر۔
مبارک4 ہے وہ جسے تُو چن قریبکر آنے دیتا ہے، تیریجو بارگاہوں بسمیں سکتا دےبخشہے۔ ہمکہ

تیرے مُقّدستیریگھر، سکونت گاہ کی اچھی چیزوں سے سیر ہو جائیں۔
ہماریاے5 نجات کے ناکہیبتخدا، کاموں سے اپنی راستی قائم کر ہماریکے !سن کیونکہ تُو زمین کی

تمام حدود اور دُوردراز سبتکسمندروں کی اُمید ہے۔
6 تُو قدرتاپنی پہاڑوںسے مضبوطکی بنیادیں ڈالتا قوتاور سے کمربستہ رہتا ہے۔
7 تُو متلاطم سمندروں کو تھما دیتا ہے، تُو اُن کی گرجتی لہروں اور اُمّتوں کا شور شرابہ ختم کر دیتا ہے۔
8 دنیا کی انتہا باشندےکے تیرے نشانات سے خوف کھاتے ہیں، اور تُو طلوِع صبح اور غروِب آفتاب کو

خوشی منانے دیتا ہے۔
9 تُو زمین کی دیکھ بھال کر کے اُسے پانی کثرتکی اور زرخیزی سے نوازتا ہے، چنانچہ الله کی ندی پانی سے

بھری رہتی زمینہے۔ کو یوں تیار کر کے تُو انسان اناجکو کی اچھی فصل مہیا کرتا ہے۔
10 تُو کھیت کی یوں یگھار ر کو شرابور کر کے اُس ڈھیلوںکے کو ہموار کرتا ہے۔ بارشتُو 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۔
بیابان12 کی چراگاہیں *تیل کثرتکی سے ٹپکتی ہیں، اور یاں پہاڑ بھرپور خوشی ملبّسسے ہو جاتی ہیں۔
سبزہ13 یوںزار بھیڑبکر آراستہسے اناجوادیاںہیں، ہوئیڈھکیسے خوشیسبہیں۔ نعرےکے لگا رہے ہیں،

گیتسب گا رہے !ہیں
66

الله کی معجزانہ مدد یفکی تعر
موسیقی1 کے راہنما کے لئے۔ زبور۔ گیت۔
ساریاے زمین، خوشی نعرےکے لگا کر الله کی مدح سرائی !کر
اُس2 کے نام جلالکے کی تمجید کرو، اُس ستائشکی تکعروج لے !جاؤ

* 65:12 :تیل لفظی :ترجمہ چربی جو فراوانی کا نشان تھا۔
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الله3 سے تیرے”کہو، کام پُرجلالکتنے قدرتبڑیتیریہیں۔ کے منے تیرےسا دبکدشمن تیریکر خوشامد

کرنے لـگتے ہیں۔
تمام4 دنیا تجھے !کرےسجدہ یفتیریوہ تعر گیتمیں تیرےگائے، نام ستائشکی “کرے۔ (سِلاہ)

5 آؤ، الله کے کام !دیکھو آدم زاد کی خاطر اُس نے کتنے معجزےپُرجلال کئے !ہیں
اُس6 نے سمندر زمینخشککو میں بدل دیا۔ پہلےجہاں پانی کا تیز بہاؤ تھا وہاں لوگسے پیدل ہی گزرے۔

چنانچہ آؤ، ہم اُس خوشیکی منائیں۔
قدرتاپنی7 سے وہ حکومتتکابد کرتا ہے۔ اُس کی آنکھیں قوموں پر لـگی رہتی ہیں سرکشتاکہ اُس کے

خلاف نہ اُٹھیں۔ (سِلاہ)

اے8 ہمارےاُمّتو، خدا کی حمد کرو۔ اُس ستائشکی تکدُور سنائی دے۔
9 کیونکہ ہماریوہ زندگی قائم ہمارےرکھتا، پاؤں کو ڈگمگانے نہیں دیتا۔
10 اےکیونکہ الله، تُو نے ہمیں آزمایا۔ جس طرح چاندی کو پگھلا کر صاف کیا جاتا ہے اُسی طرح تُو نے

صافپاکہمیں کر دیا ہے۔
11 تُو نے ہمیں جال میں پھنسا دیا، ہماری کمر پر ناکاذیت بوجھ ڈال دیا۔
12 تُو نے لوگوں کے رتھوں ہمارےکو سروں پر سے گزرنے دیا، اور آگہم اور پانی کی زد میں آ گئے۔ لیکن

پھر تُو نے مصیبتہمیں نکالسے کر فراوانی کی جگہ پہنچایا۔
مَیں13 بھسم ہونے والی قربانیاں لے تیرےکر گھر میں آؤں گا تیرےاور حضور اپنی مَنتیں پوری کروں گا،
14 وہ مَنتیں میرےجو منہ مصیبتنے وقتکے مانی تھیں۔
بھسم15 ہونے والی قربانی کے طور پر مَیں تجھے موٹی تازی بھیڑیں اور مینڈھوں کا پیشدھواں کروں گا، ساتھ

ساتھ بَیل بکرےاور بھی چڑھاؤں گا۔ (سِلاہ)

اے16 الله خوفکا ماننے والو، آؤ اور !سنو جو کچھ الله میرینے جان کے لئے کیا وہ تمہیں سناؤں گا۔
مَیں17 نے اپنے منہ سے اُسے پکارا، لیکن میری زبان اُس یفکی تعر کرنے کے لئے تیار تھی۔
18 اگر مَیں دل میں گناہ پرورشکی کرتا میریربتو نہ سنتا۔
ًلیکن19 ربیقینا میرینے سنی، اُس میرینے التجا پر توجہ دی۔
20 الله کی حمد جسہو، نے میرینہ دعا رد کی، نہ شفقتاپنی مجھ سے باز رکھی۔

67
تمام قومیں الله یفکی تعر کریں

زبور۔1 تاردار سازوں کے ساتھ گانا موسیقیہے۔ کے راہنما کے لئے۔
الله ہم پر کرےمہربانی اور برکتہمیں دے۔ وہ چہرےاپنے کا نور ہم پر چمکائے (سِلاہ)
2 تاکہ زمین پر تیری راہ اور تمام قوموں میں نجاتتیری معلوم ہو جائے۔
اے3 الله، قومیں ستائشتیری کریں، تمام قومیں ستائشتیری کریں۔
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اُمّتیں4 شادمان ہو کر خوشی نعرےکے لگائیں، کیونکہ انصافتُو سے قوموں کرےعدالتکی گا اور زمین پر

اُمّتوں کرےقیادتکی گا۔ (سِلاہ)

اے5 الله، قومیں ستائشتیری کریں، تمام قومیں ستائشتیری کریں۔
زمین6 اپنی فصلیں دیتی ہے۔ الله ہمارا خدا !دےبرکتہمیں
7 الله برکتہمیں دے، اور دنیا کی انتہائیں سب اُس خوفکا مانیں۔

68
الله کی فتح

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے گیت۔
الله اُٹھے تو اُس کے دشمن تتر بتر ہو جائیں گے، اُس نفرتسے کرنے والے اُس کے منے سا بھاگسے جائیں

گے۔
وہ2 دھوئیں طرحکی بکھر جائیں آگمومطرحجسگے۔ کے منے پگھلسا جاتا بےدینطرحاُسیہے الله کے

ہلاکحضور ہو جائیں گے۔
راستلیکن3 خوشباز و خرم ہوں گے، وہ الله کے جشنحضور منا کر پھولے نہ سمائیں گے۔
4 الله کی تعظیم گیتمیں گاؤ، اُس کے نام کی مدح سرائی !کرو جو رتھ پر سوار بیابان میں سے گزر رہا اُسہے

کے لئے راستہ تیار ربکرو۔ اُس کا نام ہے، اُس کے خوشیحضور !مناؤ
5 الله مُقّدساپنی سکونت گاہ میں یتیموں باپکا اور بیواؤں کا حامی ہے۔
6 الله بےگھروں کو گھروں میں بسا دیتا اور قیدیوں کو قید سے نکال خوشکر حالی عطا کرتا لیکنہے۔ جو

سرکش ہیں وہ ُجھلسے ملـکہوئے میں رہیں گے۔
اے7 الله، جب تُو اپنی قوم کے آگے آگے جبنکلا، تُو یگستان ر میں قدم بہ قدم آگے بڑھا (سِلاہ)
8 تو زمین لرز اُٹھی اور آسمان بارشسے ٹپکنے لـگی۔ ہاں، الله کے حضور جو کوہِ سینا اور اسرائیل کا خدا ہے

ایسا ہی ہوا۔
اے9 الله، تُو کثرتنے بارشکی برسنے جبدی۔ کبھی 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۔
فرمانرب11 صادر کرتا ہے خبریخوشتو 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 دو بوروں کے درمیان بیٹھے ہتے ر ہو؟ دیکھو، کبوتر کے پَروں پر چاندی اور اُس کے

شاہ پَروں پر پیلا سونا چڑھایا گیا “ہے۔
جب14 قادرِ مطلق وہاںنے بادشاہوںکے کو منتشر کر دیا تو کوہِ ضلمون برفپر پڑی۔
15 ِ کوہ بسن الٰہی پہاڑ ہے، کوہِ بسن کی متعدد چوٹیاں ہیں۔
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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۔
17 الله کے بےشمار رتھ اور گنتاَن فوجی ہیں۔ خداوند اُن درمیانکے ہے، سینا کا خدا مقدِس میں ہے۔
18 تُو بلندینے پر چڑھ قیدیوںکر کا ہجوم گرفتار کر لیا، تجھے انسانوں تحفےسے ملے، اُن بھیسے سرکشجو ہو

گئے تھے۔ یوں ربہی خدا سکونتوہاں پذیر ہوا۔
کیرب19 تمجید ہو جو روز بہ روز ہمارا بوجھ اُٹھائے چلتا ہے۔ الله نجاتہماری ہے۔ (سِلاہ)
20 ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہمیں بار بار نجات دیتا ربہے، قادرِ مطلق ہمیں بار بار موت سے بچنے کے راستے

مہیا کرتا ہے۔
21ً یقینا الله اپنے دشمنوں کے سروں کو دےکچل گا۔ جو اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا اُس کھوپڑیکی پاشوہ

کرےپاش گا۔
رب22 نے فرمایا، مَیں” اُنہیں بسن واپسسے لاؤں گا، سمندر کی گہرائیوں واپسسے پہنچاؤں گا۔
تب23 تُو اپنے پاؤں کو دشمن خونکے میں دھو لے گا، تیرےاور ُکتے چاٹاُسے لیں “گے۔
اے24 تیرےالله، جلوس نظر آ گئے میرےہیں، خدا اور بادشاہ جلوسکے مقدِس میں داخل ہوتے ہوئے

نظر آ گئے ہیں۔
25 آگے گلوکار، پھر ساز بجانے والے چل رہے ہیں۔ اُن پاسآسکے یاں دفکنوار بجاتے ہوئے پھر ہیں۔رہی
جماعتوں”26 میں الله ستائشکی !کرو جتنے بھی اسرائیل سرچشمےکے نکلےسے ہوئے ربہو کی تمجید “!کرو
سبوہاں27 سے چھوٹا بھائی بن یمین آگے چل رہا ہے، پھر یہوداہ کے بزرگوں کا پُرشور ہجوم زبولون اور نفتالی

بزرگوںکے کے ساتھ چل رہا ہے۔
اے28 الله، اپنی قدرت برُوئے کار !لا اے الله، قدرتجو تُو نے پہلے بھی ہماری خاطر دکھائی اُسے دوبارہ

!دکھا
اُسے29 یروشلم کے اوپر اپنی سکونت گاہ سے تبدکھا۔ تیرےبادشاہ تحفےحضور لائیں گے۔
سرکنڈوں30 میں چھپے درندےہوئے ملامتکو !کر سانڈوں کا جو غول بچھڑوں جیسی قوموں میں رہتا ہے

اُسے !ڈانٹ اُنہیں دےکچل چاندیجو کو پیار کرتے ہیں۔ اُن قوموں کو منتشر کر جنگجو کرنے لطفسے
اندوز ہوتی ہیں۔

مصر31 سے سفیر آئیں گے، ایتھوپیا اپنے ہاتھ الله طرفکی اُٹھائے گا۔
اے32 دنیا کی سلطنتو، الله کی تعظیم گیتمیں مدحکیرب!گاؤ سرائی کرو (سِلاہ)
33 جو اپنے رتھ پر سوار ہو کر قدیم زمانے بلندترینکے آسمانوں میں سے گزرتا سنوہے۔ اُس کی آواز جو زور سے

گرج رہا ہے۔
34 الله قدرتکی کو تسلیم !کرو اُس اسرائیلعظمتکی پر چھائی رہتی اور اُس قدرتکی آسمان پر ہے۔
اے35 الله، تُو اپنے مقدِس سے ظاہر وقتہوتے مہیبکتنا اسرائیلہے۔ کا خدا ہی قوم قوتکو طاقتاور

عطا کرتا ہے۔ الله کی تمجید !ہو
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آزمائش نجاتسے کی دعا
داؤد1 کا زبور۔ :طرز سوسن کے پھول۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے الله، مجھے !بچا کیونکہ میرےپانی پہنچتکگلے گیا ہے۔
مَیں2 گہری دلدل دھنسمیں گیا ہوں، کہیں پاؤں جمانے کی جگہ نہیں ملتی۔ مَیں پانی کی گہرائیوں میں آ گیا

سیلابہوں، مجھ غالبپر آ گیا ہے۔
3 مَیں چلّاتے تھکچلّاتے گیا ہوں۔ میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ اپنے خدا کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں

دُھندلا گئیں۔
4 جو بلاوجہ مجھ سے کینہ رکھتے ہیں میرےوہ سر کے بالوں سے یادہ ز ہیں، میرےبےسببجو دشمن ہیں

اور مجھے تباہ کرنا ہتے چا ہیں طاقتوہ ور ہیں۔ جو کچھ مَیں نے نہیں لُوٹا اُسے مجھ طلبسے 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 باعثمیرےوہ شرمندہ نہ اےہوں۔ اسرائیل

کے طالبتیرےباعثمیرےخدا، کی رُسوائی نہ ہو۔
7 تیریکیونکہ خاطر مَیں برداشتشرمندگی کر رہا تیریہوں، خاطر میرا چہرہ شرم سار ہی رہتا ہے۔
مَیں8 اپنے سگے بھائیوں نزدیککے اجنبی اور اپنی ماں بیٹوںکے نزدیککے پردیسی بن گیا ہوں۔
9 تیرےکیونکہ گھر غیرتکی مجھے کھا گئی ہے، تجھےجو گالیاں دیتے ہیں اُن کی گالیاں مجھ پر آ گئی ہیں۔
مَیںجب10 روزہ رکھ کر روتا تھا لوگتو میرا مذاق اُڑاتے تھے۔
لباسماتمیجب11 پہنے پھرتا تھا تو اُن کے لئے عبرت انگیز مثال بن گیا۔
بزرگجو12 شہر دروازےکے پر بیٹھے ہیں بارےمیرےوہ گپیںمیں ہانکتے ہیں۔ مجھےشرابی اپنے بھرےطنز

گیتوں کا نشانہ بناتے ہیں۔
اےلیکن13 رب، میری تجھ سے دعا ہے کہ مَیں تجھے دوبارہ منظور ہو اےجاؤں۔ الله، اپنی عظیم شفقت

میریمطابقکے سن، اپنی نجاتیقینی مطابقکے مجھے بچا۔
مجھے14 دلدل نکالسے تاکہ غرق نہ ہو مجھےجاؤں۔ اُن سے دےچھٹکارا مجھجو نفرتسے کرتے ہیں۔ پانی

کی گہرائیوں مجھےسے بچا۔
سیلاب15 مجھ غالبپر نہ آئے، سمندر کی ہڑپمجھےگہرائی نہ کر لے، میرےگڑھا اوپر اپنا منہ بند نہ کر لے۔
اے16 میریرب، سن، شفقتتیریکیونکہ بھلی ہے۔ اپنے عظیم رحم طرفمیریمطابقکے رجوع کر۔
17 اپنا چہرہ اپنے خادم سے چھپائے نہ رکھ، کیونکہ مصیبتمَیں میں جلدیہوں۔ میریسے !سن
قریب18 آ میریکر جان کا فدیہ میرےدے، دشمنوں سببکے سے دےعوضانہ کر مجھے چھڑا۔
19 میریتُو میریرُسوائی، شرمندگی تذلیلاور واقفسے تیریہے۔ میرےآنکھیں تمام دشمنوں پر لـگی رہتی ہیں۔
20 اُن کے طعنوں سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، مَیں بیمار پڑ گیا ہوں۔ مَیں ہم دردی کے انتظار میں رہا، لیکن

بےفائدہ۔ مَیں نے توقع کی کہ کوئی مجھے دلاسا ایکلیکندے، بھی نہ ملا۔
اُنہوں21 خوراکمیرینے میں کڑوا زہر ملایا، مجھے سرکہ جبپلایا پیاسا تھا۔
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22 اُن کی میز اُن کے لئے پھندا اور اُن کے ساتھیوں 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 رہائشکی گاہ سنسان ہو جائے اور کوئی اُن خیموںکے میں آباد نہ ہو،
26 جسےکیونکہ تُو ہی نے دیسزا اُسے وہ ستاتے ہیں، جسے تُو ہی زخمینے کیا اُس کا دوسروںدُکھ کو سنا

خوشکر ہوتے ہیں۔
27 اُن کے قصور کا سختی کتابحسابسے کر، تیرےوہ منے راستسا باز نہ ٹھہریں۔
اُنہیں28 حیاتکتاِب سے مٹایا جائے، اُن کا راستنام بازوں فہرستکی میں درج نہ ہو۔
29 ہائے، مصیبتمَیں میں پھنسا ہوا ہوں، بہتمجھے درد اےہے۔ الله، نجاتتیری محفوظمجھے رکھے۔
مَیں30 الله کے نام کی مدح سرائی کروں شکرگزاریگا، سے اُس کی تعظیم کروں گا۔
31 ربیہ بَیلکو سینگیا اور ُکھر رکھنے والے سانڈ سے کہیں یادہ ز پسند آئے گا۔
32 حلیم الله کا کام دیکھ خوشکر ہو جائیں اےگے۔ الله کے طالبو، تسلی !پاؤ
33 ربکیونکہ محتاجوں کی سنتا اور اپنے قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا۔
آسمان34 و زمین اُس کی تمجید کریں، سمندر اور جو کچھ اُس حرکتمیں کرتا اُسہے ستائشکی کرے۔
35 کیونکہ الله صیون دےنجاتکو کر یہوداہ شہروںکے کو کرےتعمیر گا، اور اُس کے خادم اُن پر قبضہ کر

کے اُن میں آباد ہو جائیں گے۔
36 اُن کی ملـکاولاد میراثکو میں پائے گی، اور اُس کے نام محبتسے رکھنے والے اُس میں بسے رہیں گے۔

70
دشمن نجاتسے کی دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یادداشت کے لئے۔
اے الله، جلدی سے آ کر مجھے اے!بچا میریرب، مدد کرنے جلدیمیں !کر
میرے2 جانی دشمن شرمندہ ہو جائیں، اُن کی سخت رُسوائی ہو جائے۔ جو میری مصیبت دیکھنے لطفسے

اُٹھاتے ہیں وہ ہٹپیچھے جائیں، اُن کا منہ کالا ہو جائے۔
3 مصیبتمیریجو دیکھ کر قہقہہ لگاتے ہیں وہ شرم پشتمارےکے دکھائیں۔
شادمانطالبتیرےلیکن4 ہو منائیں۔خوشیتیریکر پیارینجاتتیریجنہیں وہہے ہمیشہ الله”کہیں، عظیم

“!ہے
لیکن5 مَیں ناچار محتاجاور اےہوں۔ جلدیالله، پاسمیرےسے !آ تُو ہی میرا سہارا اور نجاتمیرا ہے۔دہندہ

اے رب، دیر نہ !کر
71

حفاظت کے لئے دعا
اے1 رب، مَیں نے تجھ میں پناہ لی مجھےہے۔ کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔
اپنی2 راستی مجھےسے بچا کر چھٹکارا دے۔ اپنا طرفمیریکان جھکا کر نجاتمجھے دے۔



زبور 71:3 740 زبور 71:22
میرے3 لئے چٹان پر محفوظ گھر جسہو میں مَیں وقتہر پناہ لے سکوں۔ تُو نے فرمایا ہے کہ نجاتمجھے

دے گا، کیونکہ تُو میریہی چٹان اور میرا قلعہ ہے۔
میرےاے4 خدا، مجھے بےدین ہاتھکے سے بچا، اُس قبضےکے 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 ماںہے، پیٹکے سے تُو نے مجھے 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 طاقتکر، کے ختم ہونے پر ترکمجھے نہ کر۔
10 بارےمیرےدشمنمیرےکیونکہ میں باتیں کر رہے ہیں، میریجو جان تاککی لگائے بیٹھے ہیں ایکوہ

دوسرے صلاحسے مشورہ کر رہے ہیں۔
11 وہ کہتے ہیں، الله” نے ترکاُسے کر دیا ہے۔ اُس کے پیچھے 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، مجھےجو نقصان پہنچانے کے درپَے ہیں وہ لعن طعن اور رُسوائی

دبتلے جائیں۔
لیکن14 مَیں تیرےہمیشہ انتظار میں رہوں گا، ستائشتیریہمیشہ کرتا رہوں گا۔
15 میرا منہ تیری راستی سناتا رہے گا، سارا تیرےدن بخشنجات کاموں کا ذکر کرتا رہے گا، گو مَیں اُن کی

پوری تعداد بھیگن نہیں سکتا۔
ربمَیں16 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 اورہے، تکآج معجزاتتیرےمَیں کا اعلان کرتا آیا ہوں۔
اے18 الله، خواہ مَیں بوڑھا ہو جاؤں میرےاور بال سفید ہو جائیں ترکمجھے نہ تکجبکر 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 نے مجھے متعدد تلخ تجربوں میں سے گزرنے دیا ہے، لیکن تُو مجھے دوبارہ زندہ کرےبھی گا، تُو مجھے

زمین کی گہرائیوں میں واپسسے لائے گا۔
21 میرا رُتبہ بڑھا مجھےدے، دوبارہ تسلی دے۔
میرےاے22 خدا، مَیں ستار بجا کر تیری ستائش اور تیری وفاداری کی تمجید کروں گا۔ اے اسرائیل کے

قدوس، مَیں سرود بجا یفتیریکر تعر گیتمیں گاؤں گا۔
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مَیںجب23 تیری مدح سرائی کروں گا میرےتو ہونٹ خوشی نعرےکے لگائیں گے، اور میری جان جسے تُو

نے دےفدیہ کر چھڑایا ہے شادیانہ بجائے گی۔
میری24 زبان بھی دن بھر تیری راستی کرےبیان گی، کیونکہ جو مجھے نقصان پہنچانا ہتے چا تھے وہ شرم سار

اور رُسوا ہو گئے ہیں۔
72

سلامتی کا بادشاہ
سلیمان1 کا زبور۔
اے الله، بادشاہ کو انصافاپنا عطا کر، بادشاہ کے بیٹے کو اپنی دےبخشراستی
2 تاکہ وہ راستی تیریسے قوم انصافاور مصیبتتیرےسے زدوں عدالتکی کرے۔
3 پہاڑ قوم کو سلامتی اور یاں پہاڑ راستی پہنچائیں۔
4 وہ قوم مصیبتکے زدوں کرےانصافکا اور محتاجوں کی مدد کر ظالموںکے کچلکو دے۔
پشتلوگتب5 پشتدر خوفتیرا مانیں سورجتکجبگے چمکے اور چاند روشنی دے۔
6 وہ کٹی گھاسہوئی کھیتکے پر برسنے بارشوالی کی طرح اُتر آئے، زمین کو تر کرنے والی بوچھاڑوں کی

طرح نازل ہو جائے۔
اُس7 کے حکومتدورِ راستمیں باز پھلے پھولے گا، اور تکجب نیستچاند نہ ہو جائے سلامتی کا غلبہ

ہو گا۔
8 ایکوہ سمندر دوسرےسے تکسمندر اور یائے فراتدر سے دنیا کی حکومتتکانتہا کرے۔
یگستان9 ر باشندےکے اُس کے منے جھکسا جائیں، اُس خاکدشمنکے چاٹیں۔
ترسیس10 اور ساحلی علاقوں کے بادشاہ اُسے خراج پہنچائیں، سبا اور ِسبا اُسے پیشباج کریں۔
تمام11 بادشاہ اُسے سجدہ سبکریں، اقوام اُس خدمتکی کریں۔
12 کیونکہ ضرورتجو مند مدد کے لئے پکارے اُسے وہ دےچھٹکارا گا، مصیبتجو میں ہے کیجساور

مدد کوئی نہیں کرتا اُسے وہ دےرِہائی گا۔
13 پستوہ حالوں اور غریبوں ترسپر کھائے گا، محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔
14 وہ دےعوضانہ 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 چاہیں۔برکت
ملـک16 میں اناج کثرتکی ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اُس کی فصلیں لہلہائیں۔ اُس کا پھل لبنان پھلکے

جیسا عمدہ ہو، شہروں باشندےکے یالی ہر طرحکی پھلیں پھولیں۔
17 بادشاہ کا نام تکابد قائم تکجبرہے، سورج چمکے اُس کا نام پھلے پھولے۔ تمام اقوام اُس برکتسے

پائیں، اور وہ مبارکاُسے کہیں۔
رب18 خدا کی تمجید ہو اسرائیلجو کا خدا صرفہے۔ معجزےوہی کرتا !ہے
اُس19 کے جلالی نام کی تکابد تمجید پوریہو، دنیا اُس جلالکے سے بھر جائے۔ آمین، پھر آمین۔
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یہاں20 داؤد بن یسّی کی دعائیں ختم ہوتی ہیں۔

تیسری کتاب 73-89
73

بےدینوں کی کامیابی کے باوجود تسلی
آسف1 کا زبور۔
ً یقینا 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 کے جسم تازےموٹے ہتے ر ہیں۔
عام5 لوگوں مسائلکے سے اُن کا واسطہ نہیں دردجسپڑتا۔ کربو دوسرےمیں مبتلا ہتے ر ہیں اُس سے وہ

آزاد ہوتے ہیں۔
اِس6 لئے اُن کے گلے میں تکبر کا ہار ہے، وہ ظلم لباسکا پہنے پھرتے ہیں۔
چربی7 باعثکے اُن کی آنکھیں اُبھر آئی ہیں۔ اُن دلکے وہموںبےلگام گرفتکی میں ہتے ر ہیں۔
8 وہ مذاق اُڑا بُریکر باتیں کرتے ہیں، اپنے غرور میں ظلم کی دھمکیاں دیتے ہیں۔
9 وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارےکچھ منہ سے نکلتا ہے وہ آسمان سے ہے، باتجو ہماری زبان پر آ جاتی ہے وہ

پوری زمین کے لئے اہمیت رکھتی ہے۔
10 چنانچہ عوام اُن طرفکی رجوع ہوتے ہیں، کیونکہ اُن کثرتہاںکے کا پانی پیا جاتا ہے۔
11 وہ کہتے ہیں، الله” کو کیا پتا ہے؟ الله تعالیٰ کو علم ہی “نہیں۔
12 دیکھو، یہی بےدینوںہے کا حال۔ وہ ہمیشہ سکون سے ہتے، ر ہمیشہ دولتاپنی میں اضافہ کرتے ہیں۔
13ً یقینا مَیں نے بےفائدہ اپنا پاکدل رکھا عبثاور اپنے ہاتھ غلط کام کرنے سے باز رکھے۔
14 کیونکہ دن بھر مَیں درد کربو میں مبتلا رہتا ہوں، ہر صبح مجھے دیسزا جاتی ہے۔
15 اگر مَیں کہتا، مَیں” بھی اُن کی طرح بولوں “گا، تیرےتو فرزندوں کی نسل غداریسے کرتا۔
مَیں16 سوچ بچار میں پڑ گیا باتتاکہ سمجھوں، لیکن سوچتے تھکسوچتے گیا، اذیت صرفمیں اضافہ ہوا۔
تب17 مَیں الله کے مقدِس میں داخل ہو کر سمجھ گیا کہ اُن کا انجام کیا ہو گا۔
18ً یقینا تُو اُنہیں پھسلنی جگہ پر رکھے گا، اُنہیں فریب میں پھنسا کر زمین پر دےپٹخ گا۔
اچانک19 ہی وہ تباہ ہو جائیں مصیبتناکدہشتگے، پھنسمیں کر مکمل طور پر فنا ہو جائیں گے۔
جاگخوابطرحجسرب،اے20 وقتاُٹھتے ثابتغیرحقیقی ہوتا طرحاُسیہے تُو اُنہیںوقتاُٹھتے وہم قرار

دے کر حقیر جانے گا۔
میرےجب21 دل میں تلخی پیدا ہوئی میرےاور باطن سختمیں درد تھا
22 تو مَیں احمق تھا۔ مَیں کچھ نہیں سمجھتا تھا تیرےبلـکہ منے مویشیسا کی مانند تھا۔
توبھی23 مَیں تیرےہمیشہ ساتھ لپٹا رہوں گا، کیونکہ تُو میرا دہنا ہاتھ تھامے رکھتا ہے۔
24 تُو مشورےاپنے قیادتمیریسے کر کے آخر عزتمیں ساتھکے میرا کرےخیرمقدم گا۔
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جب25 میرےتُو ساتھ ہے تو مجھے آسمان پر کیا کمی ہو جبگی؟ میرےتُو ساتھ ہے تو مَیں زمین کی کوئی بھی

چیز نہیں چاہوں گا۔
26 خواہ میرا جسم اور میرا دےجوابدل جائیں، لیکن الله میرےتکہمیشہ دل کی چٹان اور میراثمیری

ہے۔
27ً یقینا جو تجھ سے دُور ہیں ہلاکوہ ہو جائیں گے، جو تجھ سے بےوفا ہیں اُنہیں تُو تباہ دےکر گا۔
میرےلیکن28 لئے الله کی قربت سب کچھ ہے۔ مَیں ربنے قادرِ مطلق کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے، اور مَیں

لوگوں تیرےکو تمام کام سناؤں گا۔
74

رب کے گھر کی بےحرمتی افسوسپر
آسف1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
اے الله، تُو نے ہمیں ہمیشہ کے لئے کیوں رد کیا ہے؟ اپنی چراگاہ کی بھیڑوں پر تیرا قہر کیوں بھڑکتا رہتا ہے؟
2 اپنی جماعت کو یاد کر جسے تُو نے قدیم زمانے میں خریدا اور دےعوضانہ کر چھڑایا تاکہ تیری میراث کا

قبیلہ ہو۔ کوہِ صیون کو یاد جسکر پر تُو سکونت پذیر رہا ہے۔
3 اپنے قدم اِن کھنڈراتدائمی طرفکی بڑھا۔ دشمن نے مقدِس سبمیں کچھ تباہ کر دیا ہے۔
تیرے4 مخالفوں نے گرجتے تیریہوئے جلسہ گاہ میں اپنے نشان گاڑ دیئے ہیں۔
اُنہوں5 نے گنجان جنگل میں لـکڑہاروں کی طرح کلہاڑےاپنے چلائے،
6 اپنے کلہاڑوں اور کدالوں سے اُس کی تمام کاریکندہ ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا ہے۔
اُنہوں7 تیرےنے مقدِس کو بھسم کر تیرےتکفرشدیا، نام سکونتکی گاہ کی بےحرمتی کی ہے۔
8 اپنے دل میں وہ بولے، آؤ،” ہم سباُن خاککو میں “!ملائیں اُنہوں ملـکنے میں الله کی عبادتہر گاہ

آتشنذرِ دیکر ہے۔
اب9 ہم پر کوئی الٰہی نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ نہ کوئی پاسہمارےنبی رہ گیا، نہ کوئی اَور موجود ہے جو جانتا

ہو کہ تککبحالاتایسے رہیں گے۔
اے10 یفالله، لعنتککبحر کرےطعن گا، تیرےتککبدشمن 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 بخشنجاتمیں کام انجام دیتا ہے۔
13 تُو ہی نے قدرتاپنی سے سمندر کو چیر کر پانی میں اژدہاؤں سروںکے کو توڑ ڈالا۔
14 تُو ہی یاتاننے لِو کے سروں کو ُچور ُچور کر کے اُسے جنگلی جانوروں کو کھلا دیا۔
ایک15 جگہ تُو چشمےنے اور ندیاں پھوٹنے دوسریدیں، جگہ کبھی نہ سوکھنے والے یا در سوکھنے دیئے۔
دن16 بھی تیرا راتہے، بھی تیری ہی چاندہے۔ اور تیرےسورج ہی ہاتھ سے قائم ہوئے۔
17 تُو ہی زمیننے کی حدود مقرر کیں، تُو ہی گرمیوںنے اور سردیوں موسمکے بنائے۔
اے18 دشمنرب، کی لعن طعن یاد کر۔ خیال کر احمقکہ تیرےقوم نام پر کفر بکتی ہے۔
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19 اپنے کبوتر کی جان وحشیکو جانوروں کے حوالے نہ کر، تکہمیشہ مصیبتاپنے زدوں کی زندگی کو نہ

بھول۔
20 اپنے عہد لحاظکا کر، ملـککیونکہ تاریککے کونے ظلم میدانوںکے سے بھر گئے ہیں۔
21 ہونے دےنہ کہ مظلوموں کو شرمندہ ہو کر پیچھے پڑےہٹنا دےبخشبلـکہ مصیبتکہ زدہ اور غریب

تیرے نام پر فخر کر سکیں۔
اے22 الله، اُٹھ عدالتکر میں اپنے معاملے کا دفاع کر۔ یاد رہے احمقکہ دن بھر تجھے لعن طعن کرتا ہے۔
23 اپنے دشمنوں نعرےکے نہ بھول بلـکہ اپنے مخالفوں کا مسلسل بڑھتا ہوا شور شرابہ یاد کر۔

75
الله مغروروں عدالتکی کرتا ہے

آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز تباہ نہ کر۔
اے الله، تیرا شکر ہو، تیرا !شکر تیرا نام اُن قریبکے ہے معجزےتیرےجو بیان کرتے ہیں۔
2 الله فرماتا ہے، جب” وقتمیرا آئے گا تو انصافمَیں عدالتسے کروں گا۔
3 گو زمین اپنے باشندوں سمیت ڈگمگانے لـگے، لیکن مَیں ہی نے اُس کے ستونوں کو مضبوط کر دیا ہے۔

(سِلاہ)
شیخی4 بازوں سے مَیں نے کہا، متڈینگیں’ ‘مارو، اور بےدینوں سے، آپاپنے’ پر متفخر *کرو۔
5 نہ طاقتاپنی پر شیخی †مارو، نہ اکڑ کر کفر “۔‘بکو
6 سرفرازیکیونکہ نہ مشرق سے، مغربنہ سے اور نہ بیابان سے آتی ہے
7 بلـکہ الله سے منصفجو ایکوہیہے۔ پستکو کر دیتا ہے دوسرےاور کو سرفراز۔
8 ربکیونکہ کے ہاتھ جھاگمیں دار اور مسالے دار َمے کا پیالہ ہے جسے وہ لوگوں کو پلا دیتا ًہے۔ یقینا

دنیا کے تمام بےدینوں کو اِسے تکقطرےآخری پینا ہے۔
لیکن9 مَیں ہمیشہ الله کے عظیم کام سناؤں گا، یعقوبہمیشہ کے خدا مدحکی سرائی کروں گا۔
10 الله فرماتا ہے، مَیں” تمام بےدینوں کی کمر توڑ دوں گا راستجبکہ باز سرفراز ہو ‡“گا۔

76
منصفالله ہے

آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔
الله یہوداہ میں مشہور اُسہے، کا نام اسرائیل میں عظیم ہے۔
اُس2 نے اپنی ماند *سالم میں اور اپنا بھٹ کوہِ صیون پر بنا لیا ہے۔
اُسوہاں3 نے جلتے تیروںہوئے کو توڑ ڈالا اور ڈھال، تلوار ہتھیاروںکےجنگاور ُچورکو ُچور کر دیا ہے۔

(سِلاہ)
اے4 الله، تُو درخشاں ہے، تُو شکار پہاڑوںکے سے آیا ہوا عظیم الشان سورما ہے۔

* 75:4 متفخر :کرو لفظی متسینگ:ترجمہ اُٹھاؤ۔ † 75:5 شیخی :مارو :مطلبلفظی 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 سے
مراد یروشلم ہے۔
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بہادروں5 لُوٹکو لیا گیا ہے، موتوہ کی نیند سو گئے ہیں۔ فوجیوں میں ایکسے بھی ہاتھ نہیں اُٹھا سکتا۔
یعقوباے6 کے تیرےخدا، ڈانٹنے گھوڑےپر اور رتھ بےحسبان 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 عدالتالله کرنے کے لئے اُٹھا، جب وہ مصیبتتمام زدوں نجاتکو دینے کے لئے آیا۔ (سِلاہ)
10 کیونکہ انسان طیشکا بھی تیری تمجید باعثکا اُسہے۔ 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۔

12 وہ حکمرانوں کو روحشکستہ 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۔
2 اپنی مصیبت میں مَیں ربنے تلاشکو کیا۔ رات میرےوقتکے ہاتھ بلاناغہ اُس طرفکی اُٹھے رہے۔

میری جان نے تسلی پانے سے انکار کیا۔
مَیں3 الله کو یاد کرتا ہوں تو آہیں بھرنے لگتا ہوں، مَیں سوچ بچار میں پڑ جاتا ہوں تو روح نڈھال ہو جاتی ہے۔

(سِلاہ)
4 تُو میری آنکھوں کو بند ہونے نہیں دیتا۔ مَیں اِتنا ہوںبےچین بولکہ بھی نہیں سکتا۔
مَیں5 قدیم زمانے پر غور کرتا ہوں، اُن سالوں پر بڑیجو دیر ہوئے گزر گئے ہیں۔
رات6 کو مَیں اپنا گیت یاد کرتا ہوں۔ میرا دل محوِ خیال رہتا اور میری تفتیشروح کرتی رہتی ہے۔
ربکیا”7 ہمیشہ کے لئے کرےرد گا، کیا آئندہ ہمیں کبھی پسند کرےنہیں گا؟
8 کیا اُس شفقتکی ہمیشہ کے لئے جاتی رہی ہے؟ کیا اُس ابوعدےکے دےجوابسے گئے ہیں؟
9 کیا الله مہربانی کرنا بھول گیا ہے؟ کیا اُس غصےنے میں اپنا رحم باز رکھا “ہے؟ (سِلاہ)
مَیں10 بولا، اِس” مجھےسے دُکھ ہے کہ الله تعالیٰ کا دہنا ہاتھ بدل گیا “ہے۔
ربمَیں11 کے کام یاد کروں گا، ہاں قدیم زمانے معجزےتیرےکے یاد کروں گا۔
12 جو کچھ تُو نے کیا اُس کے ہر پہلو پر غور کروںخوضو تیرےگا، عظیم کاموں میں محوِ خیال رہوں گا۔
اے13 الله، تیری قدوسراہ کونہے۔ سا ہمارےمعبود خدا جیسا عظیم ہے؟
14 تُو معجزےہی کرنے والا خدا ہے۔ اقوام درمیانکے تُو نے قدرتاپنی کا اظہار کیا ہے۔
قوتبڑی15 سے تُو نے دےعوضانہ کر اپنی یعقوبقوم، یوسفاور کی اولاد کو رِہا کر دیا ہے۔ (سِلاہ)
اے16 الله، پانی نے تجھے دیکھا، پانی نے تجھے دیکھا تو تڑپنے لگا، تکگہرائیوں لرزنے لگا۔

† 76:10 طیش آخریکا نتیجہ تیرا جلال ہی :ہے لفظی :ترجمہ تُو بچے طیشہوئے سے کمربستہ ہو جاتا ہے۔
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17 بارشموسلادھار برسی، بادل گرج اُٹھے تیرےاور تیر اِدھر اُدھر چلنے لـگے۔
آندھی18 میں تیری آواز کڑکتی رہی، دنیا بجلیوں روشنسے ہوئی، زمین کانپتی کانپتی اُچھل پڑی۔
تیری19 راہ سمندر میں سے، تیرا پانیگہرےراستہ میں سے تیرےتوبھیگزرا، نقِش کسیقدم کو نظر نہ آئے۔
20 موسٰی اور ہارون کے ہاتھ سے تُو نے یوڑ ر کی طرح اپنی قوم کی راہنمائی کی۔

78
اسرائیل کی تاریخ میں الٰہی سزا اور رحم

آسف1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
میریاے قوم، ہدایتمیری پر دھیان میرےدے، منہ کی باتوں پر کان لگا۔
مَیں2 تمثیلوں باتمیں کروں گا، قدیم زمانے معمےکے بیان کروں گا۔
3 جو کچھ ہم سننے لیا اور ہمیں معلوم ہوا ہے، جو باپہمارےکچھ دادا نے ہمیں سنایا ہے
اُسے4 ہم اُن کی اولاد سے نہیں چھپائیں گے۔ ہم آنے پشتوالی ربکو کے یفقابِل تعر کام بتائیں گے، اُس

قدرتکی معجزاتاور بیان یں کر گے۔
5 کیونکہ اُس یعقوبنے کی اولاد شریعتکو دی، اسرائیل میں احکام قائم کئے۔ اُس نے فرمایا ہمارےکہ

باپ دادا یہ احکام اپنی اولاد کو سکھائیں
6 تاکہ آنے پشتوالی بھی اُنہیں اپنائے، وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پھر اُنہیں بھی اپنے بچوں کو سنانا

تھا۔
7 کیونکہ الله کی مرضی ہے کہ اِس طرح پشتہر الله پر اعتماد رکھ کر اُس کے عظیم کام نہ بھولے بلـکہ اُس

کے احکام پر عمل کرے۔
وہ8 نہیں چاہتا کہ وہ باپاپنے دادا کی مانند ہوں نسلسرکشاورضدیجو ایسیتھے، جسنسل ثابتدلکا

قدم نہیں تھا وفاداریروحکیجساور سے الله سے لپٹی نہ رہی۔
9 چنانچہ افرائیم کے مرد گو کمانوں لیسسے جنگتھے وقتکے فرار ہوئے۔
10 وہ الله کے عہد کے وفادار نہ رہے، اُس شریعتکی پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔
11 جو کچھ اُس نے کیا تھا، معجزےجو اُس نے اُنہیں 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 اُنہیںنے اُس میں سے گزرنے دیا، اور طرفدونوں پانی مضبوط دیوار طرحکی کھڑا

رہا۔
دن14 کو اُس بادلنے یعےکے ذر راتاور چمکبھر آگدار سے اُن قیادتکی کی۔
یگستان15 ر میں اُس پتھروںنے چاککو کر اُنہیںکے سمندر کثرتسیکی کا پانی پلایا۔
اُس16 نے ہونے دیا کہ چٹان پھوٹندیاںسے نکلیں اور پانی یاؤں در طرحکی بہنے لـگے۔
لیکن17 وہ اُس کا گناہ کرنے سے باز نہ آئے بلـکہ یگستان ر میں الله تعالیٰ سرکشسے رہے۔
جان18 بوجھ کر اُنہوں نے الله کو آزما کر خوراکوہ جسمانگی کا لالچ کرتے تھے۔
19 الله خلافکے بککفر کر وہ بولے، کیا” الله یگستان ر ہمارےمیں لئے میز بچھا سکتا ہے؟
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اُسجببےشک20 چٹاننے کو مارا تو پھوٹپانی نکلا اور ندیاں بہنے لـگیں۔ لیکن کیا وہ دےبھیروٹی سکتا

ہے، اپنی قوم بھیگوشتکو مہیا کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن “ہے۔
یہ21 سن میںطیشربکر آ یعقوبگیا۔ بھڑکآگخلافکے اُٹھی، اور اُس اسرائیلغضبکا پر نازل ہوا۔
22 کیوں؟ اِس لئے کہ اُنہیں الله پر یقین نہیں تھا، وہ اُس نجاتکی پر بھروسا نہیں رکھتے تھے۔
اِس23 کے باوجود الله نے اُن کے اوپر بادلوں کو دےحکم کر آسمان دروازےکے کھول دیئے۔
اُس24 نے کھانے کے لئے اُن پر مَن برسایا، اُنہیں آسمان سے روٹی کھلائی۔
25 ایکہر فرشتوںنے کی یہ روٹی کھائی بلـکہ الله نے اِتنا کھانا بھیجا کہ اُن پیٹکے بھر گئے۔
26 پھر اُس آسماننے پر مشرقی ہَوا چلائی اور قدرتاپنی سے جنوبی ہَوا پہنچائی۔
اُس27 نے گرد طرحکی اُن گوشتپر 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 ابھیگوشتاور اُن کے منہ میں تھا
31 کہ الله غضبکا اُن پر نازل ہوا۔ قوم کے کھاتے ہلاکلوگپیتے اسرائیلہوئے، ملمیںخاکجوانکے

گئے۔
32 اِن تمام باتوں کے باوجود وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے گئے اور اُس معجزاتکے پر ایمان نہ لائے۔
33 اِس لئے اُس نے اُن کے دن ناکامی میں گزرنے دیئے، اور اُن کے سال دہشت کی حالت میں اختتام پذیر

ہوئے۔
کبھیجب34 الله نے اُن میں قتل غارتو دیہونے تو وہ اُسے ڈھونڈنے لـگے، وہ مُڑ کر الله تلاشکو کرنے

لـگے۔
تب35 اُنہیں یاد آیا کہ الله ہماری چٹان، الله تعالیٰ ہمارا چھڑانے والا ہے۔
لیکن36 وہ منہ سے اُسے دھوکا دیتے، زبان سے پیشجھوٹاُسے کرتے تھے۔
37 نہ اُن ثابتدلکے قدمی سے اُس کے ساتھ لپٹے رہے، نہ وہ اُس کے عہد کے وفادار رہے۔
توبھی38 الله دلرحم 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 ایککا 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 اُسجبدن نے دےفدیہ کر اُنہیں دشمن سے چھڑایا،
43 وہ اُسجبدن مصرنے 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 درمیانکے جوؤں غولکے بھیجے جو اُنہیں کھا مینڈکگئیں، جو اُن پر تباہی لائے۔
46 اُن کی پیداوار اُس جواننے ٹڈیوں کے حوالے کی، اُن محنتکی کا پھل بالغ ٹڈیوں کے سپرد کیا۔
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47 اُن کی انگور کی بیلیں اُس اولوںنے 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 غضبزن نازل کیا۔ قہر، خفگی اور مصیبت یعنی تباہی لانے والے فرشتوں کا پورا

دستہ اُن پر حملہ آور ہوا۔
اُس50 نے غضباپنے کے لئے راستہ تیار کر موتاُنہیںکے سے نہ بچایا مہلـکبلـکہ وبا کی زد میں آنے دیا۔
مصر51 میں اُس نے تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا اور حام خیموںکے میں مردانگی کا پہلا پھل تمام کر دیا۔
52 پھر وہ اپنی قوم کو یوں بھیڑبکر کی طرح مصر سے باہر لا کر یگستان ر میں یوڑ ر کی طرح لئے پھرا۔
53 حفاظتوہ سے اُن قیادتکی کرتا رہا۔ اُنہیں کوئی ڈر نہیں تھا جبکہ اُن دشمنکے سمندر ڈوبمیں گئے۔
یوں54 الله نے تکملـکمُقّدساُنہیں پہنچایا، اُس تکپہاڑ جسے اُس کے ہنے د ہاتھ حاصلنے کیا تھا۔
55 اُن کے آگے آگے وہ دیگر قومیں نکالتا گیا۔ اُن کی زمین اُس نے تقسیم کر کے اسرائیلیوں میراثکو میں دی،

اور اُن خیموںکے میں اُس نے اسرائیلی قبیلے بسائے۔
اِس56 کے باوجود وہ الله تعالیٰ کو آزمانے سے باز نہ آئے بلـکہ اُس سرکشسے ہوئے اور اُس کے احکام کے

تابع نہ رہے۔
57 باپاپنے دادا طرحکی وہ غدار بن کر بےوفا ہوئے۔ وہ ڈھیلی کمان طرحکی ناکام ہو گئے۔
اُنہوں58 اونچینے جگہوں غلطکی 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۔
اُس60 نے َسیلا میں اپنی سکونت گاہ چھوڑ دی، وہ میںجسخیمہ وہ انسان سکونتدرمیانکے کرتا تھا۔
عہد61 قدرتکیاُسصندوقکا جلالاور نشانکا لیکنتھا، اُس دشمناُسےنے حوالےکے جلاوطنیکےکر

میں جانے دیا۔
اپنی62 قوم کو اُس نے تلوار کی زد میں آنے دیا، کیونکہ وہ اپنی ملـکیتموروثی ناراضنہایتسے تھا۔
قوم63 جوانکے آتشنذرِ ہوئے، اور اُس کی یوں کنوار کے لئے شادی گیتکے گائے نہ گئے۔
اُس64 کے امام تلوار قتلسے ہوئے، اور اُس کی بیواؤں نے ماتم نہ کیا۔
جاگربتب65 اُٹھا، اُس آدمی کی جسطرح کی نیند اُچاٹ ہو گئی ہو، اُس سورمے کی جسمانند سے

نشے کا اثر اُتر گیا ہو۔
اُس66 نے اپنے دشمنوں کو مار مار کر بھگا دیا اور اُنہیں ہمیشہ کے لئے شرمندہ کر دیا۔
وقتاُس67 اُس یوسفنے کا خیمہ رد کیا اور افرائیم کے قبیلے کو نہ چنا
68 بلـکہ یہوداہ قبیلےکے اور کوہِ صیون چنکو لیا جو اُسے پیارا تھا۔
اُس69 نے اپنا مقدِس بلندیوں کی مانند بنایا، زمین کی مانند جسے اُس نے ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے۔
اُس70 نے اپنے خادم داؤد چنکو کر یوں بھیڑبکر باڑوںکے سے بُلایا۔
71 ہاں، اُس نے اُسے *بھیڑوں کی دیکھ بھال سے بُلایا تاکہ وہ اُس کی قوم یعقوب، اُس میراثکی اسرائیل کی

گلہ بانی کرے۔
* 78:71 :بھیڑوں عبرانی متن سے مراد وہ بھیڑ ہے ابھیجو اپنے بچوں دودھکو پلاتی ہے۔
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داؤد72 خلوصنے دلی سے اُن کی گلہ بانی مہارتبڑیکی، سے اُس نے اُن کی راہنمائی کی۔

79
مصیبتکیجنگ میں قوم کی دعا

آسف1 کا زبور۔
اے الله، اجنبی تیریقومیں آئیگھسمیںزمینموروثی اُنہوںہیں۔ سکونتمُقّدستیرینے کیگاہ بےحرمتی

کر کے یروشلم کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔
اُنہوں2 تیرےنے خادموں کی لاشیں پرندوں کو تیرےاور ایمان داروں گوشتکا جنگلی جانوروں کو کھلا

دیا ہے۔
3 یروشلم اُنہوںطرفچاروںکے نے خون کی ندیاں 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 ہیں۔کرتی
اے5 کبرب، تک؟ کیا تُو تکہمیشہ غصے ہو آگتککبغیرتتیریگا؟ 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 یعقوبنے ہڑپکو کر کے اُس رہائشکی گاہ تباہ دیکر ہے۔
ہمیں8 اُن گناہوں کے قصوروار نہ ٹھہرا باپہمارےجو دادا سے سرزد ہوئے۔ ہم پر رحم کرنے میں جلدی

کر، کیونکہ پستبہتہم حال ہو گئے ہیں۔
نجاتہماریاے9 ہماریخدا،کے مدد کر تیرےتاکہ نام ملے۔جلالکو ہمیں بچا، اپنے نام کی ہمارےخاطر

گناہوں معافکو کر۔
10 دیگر اقوام کیوں کہیں، اُن” کا خدا کہاں ہمارے“ہے؟ دیکھتے دیکھتے اُنہیں دکھا کہ تُو اپنے خادموں کے

خون کا بدلہ لیتا ہے۔
قیدیوں11 کی آہیں تکتجھ پہنچیں، جو مرنے کو ہیں اُنہیں اپنی قدرتعظیم محفوظسے رکھ۔
اے12 رب، لعنجو ہمارےطعن پڑوسیوں نے تجھ پر برسائی ہے ساتاُسے گُنا اُن سروںکے واپسپر لا۔
ہمتب13 تیریجو قوم تیریاور چراگاہ بھیڑیںکی ہیں ستائشتیریتکابد کریں پشتگے، تیریپشتدر حمد

و ثنا یں کر گے۔
80

انگور کی بیل کی بحالی کے لئے دعا
آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز عہد کے سوسن۔
اسرائیلاے گلہکے بان، ہم پر !دےدھیان تُو یوسفجو کی یوڑ ر راہنمائیطرحکی کرتا ہمہے، پر توجہ !کر

تُو جو کروبی فرشتوں تختدرمیانکے نشین ہے، اپنا نور !چمکا
2 افرائیم، بن یمین اور منسّی کے منے سا قدرتاپنی حرکتکو میں لا۔ ہمیں بچانے !آ
اے3 الله، ہمیں بحال کر۔ چہرےاپنے کا نور چمکا تو نجاتہم پائیں گے۔
لشکروںرب،اے4 خدا،کے تککبغضبتیرا بھڑکتا رہے گا، تیریحالانکہ قوم تجھ سے التجا کر رہی ہے؟
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5 تُو نے اُنہیں آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور آنسوؤں کا خوبپیالہ پلایا۔
6 تُو نے ہمیں پڑوسیوں جھگڑوںکے کا نشانہ ہمارےبنایا۔ دشمن ہمارا مذاق اُڑاتے ہیں۔
لشکروںاے7 کے خدا، ہمیں بحال کر۔ چہرےاپنے کا نور چمکا تو نجاتہم پائیں گے۔
8 انگور کی جو بیل مصر میں اُگ رہی تھی اُسے تُو اُکھاڑ کر ملـِک کنعان لایا۔ تُو نے وہاں کی اقوام کو بھگا

کر یہ بیل اُن کی جگہ لگائی۔
9 تُو نے اُس کے لئے زمین تیار کی تو وہ جڑ پکڑ ملـکپورےکر میں پھیل گئی۔
اُس10 کا سایہ پہاڑوں پر چھا گیا، اور اُس کی شاخوں نے دیودار کے عظیم درختوں ڈھانککو لیا۔
اُس11 کی مغربٹہنیاں میں تکسمندر پھیل گئیں، اُس کی ڈالیاں مشرق میں یائے تکفراتدر پہنچ گئیں۔
12 تُو نے اُس چاردیواریکی کیوں گرا ابدی؟ ہر گزرنے والا اُس کے انگور توڑ لیتا ہے۔
جنگل13 کے سؤر اُسے کھا کھا کر تباہ کرتے، کھلے میدان کے جانور وہاں چرتے ہیں۔
لشکروںاے14 کے طرفہماریخدا، دوبارہ رجوع !فرما آسمان سے نظر ڈال حالاتکر پر دھیان اِسدے۔

بیل کی دیکھ بھال کر۔
اُسے15 محفوظ رکھ تیرےجسے ہنے د ہاتھ نے زمین میں لگایا، اُس بیٹے کو جسے تُو نے اپنے لئے پالا ہے۔
وقتاِس16 کٹوہ کر آتشنذرِ ہوا چہرےتیرےہے۔ ڈپٹڈانٹکی 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۔
ہمتب18 تجھ سے دُور نہیں ہو جائیں دےبخشگے۔ ہماریکہ جان میں جان آئے تو ہم تیرا نام پکاریں گے۔
اے19 لشکروںرب، 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۔ خوشیکی میں شادیانہ یعقوببجاؤ، کے خدا کی تعظیم میں خوشی نعرےکے لگاؤ۔
گیت2 گانا شروع دفکرو۔ بجاؤ، سرود اور ستار کی یلی سُر آواز نکالو۔
3 نئے چاند دنکے نرسنگا پورےپھونکو، چاند ہماریدنجسکے عید ہوتی ہے اُسے پھونکو۔
4 کیونکہ یہ اسرائیل فرضکا ہے، یعقوبیہ کے خدا کا فرمان ہے۔
یوسفجب5 مصر خلافکے نکلا تو الله نے خود یہ مقرر کیا۔
مَیں ایکنے زبان سنی، جو تکابمَیں نہیں جانتا تھا،
مَیں”6 نے اُس کے کندھے پر سے بوجھ اُتارا اور اُس کے بھاریہاتھ ٹوکری اُٹھانے سے آزاد کئے۔
مصیبت7 میں تُو نے آواز دی تو مَیں نے تجھے بچایا۔ گرجتے بادل میں سے مَیں نے تجھے جواب دیا اور تجھے

مریبہ کے پانی پر آزمایا۔ (سِلاہ)
میریاے8 قوم، سن، تو مَیں تجھے آگاہ کروں اےگا۔ کاشاسرائیل، تُو میری !سنے
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تیرے9 درمیان کوئی اَور خدا نہ کسیہو، اجنبی معبود کو سجدہ نہ کر۔
مَیں10 ربہی تیرا خدا ہوں تجھےجو ملـِک مصر نکالسے لایا۔ اپنا کھولخوبمنہ تو مَیں اُسے بھر دوں گا۔
لیکن11 میری قوم میرینے نہ سنی، اسرائیل باتمیری ماننے کے لئے تیار نہ تھا۔
12 چنانچہ مَیں نے اُنہیں اُن کے دلوں کی ضد کے حوالے کر دیا، اور وہ اپنے ذاتی مشوروں کے مطابق زندگی

گزارنے لـگے۔
میریکاش13 قوم سنے، اسرائیل میری راہوں پر !چلے
تب14 مَیں جلدی سے اُس دشمنوںکے 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،
عدالتتککبتم”2 میں غلط فیصلے کر بےدینوںکے داریجانبکی کرو گے؟ (سِلاہ)
پست3 حالوں اور یتیموں انصافکا مصیبتکرو، زدوں ضرورتاور مندوں حقوقکے قائم رکھو۔
پست4 حالوں اور غریبوں کو بچا کر بےدینوں ہاتھکے سے “چھڑاؤ۔
لیکن5 وہ کچھ نہیں جانتے، اُنہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ یکی تار میں ٹٹول ٹٹول کر متے گھو پھرتے ہیں جبکہ

زمین کی تمام بنیادیں منے جھو لـگی ہیں۔
مَیںبےشک6 نے کہا، تم” خدا سبہو، الله تعالیٰ کے فرزند ہو۔
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۔
4 وہ کہتے ہیں، آؤ،” ہم اُنہیں 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،
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7 جبال، عمون، عمالیق، فلستیہ اور صور باشندےکے شامل ہو گئے ہیں۔
8 اسور بھی اُن شریکمیں ہو لوطکر کی اولاد کو دےسہارا رہا ہے۔ (سِلاہ)

9 اُن کے ساتھ سلوکوہی کر جو تُو مِدیانیوںنے سے یعنی قیسون ندی پر سیسرا اور یابین سے کیا۔
10 کیونکہ وہ عین دور ہلاکپاسکے ہو کھیتکر میں گوبر بن گئے۔
11 اُن کے شرفا ساتھکے وہی برتاؤ کر جو تُو عوریبنے زئیباور کیا۔سے اُن کے تمام سردار زبح اور ضلمُنّع کی

مانند بن جائیں،
جنہوں12 نے کہا، آؤ،” ہم الله کی چراگاہوں پر قبضہ “کریں۔
میرےاے13 خدا، لُڑھکاُنہیں 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۔
تب18 ہی وہ جان لیں گے کہ تُو جسہی کا ربنام 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
میری2 ربجان کی بارگاہوں کے لئے تڑپتی ہوئی نڈھال ہے۔ میرا دل بلـکہ پورا جسم زندہ خدا کو زور سے

پکار رہا ہے۔
میرےاےالافواج،رباے3 بادشاہ اور تیریخدا، قربان گاہوں پرندےپاسکے بھیکو ملگھر ابابیلگیا،

کو بھی اپنے بچوں کو لنے پا کا ملگھونسلا گیا ہے۔
مبارک4 ہیں وہ تیرےجو گھر میں بستے ہیں، وہ ہمیشہ ستائشتیریہی کریں گے۔ (سِلاہ)
مبارک5 ہیں وہ جو تجھ میں طاقتاپنی پاتے، جو دل تیریسے راہوں میں چلتے ہیں۔
6 وہ بکا *وادیخشککی میں سے گزرتے ہوئے اُسے شاداب جگہ بنا لیتے ہیں، اور بارشیں اُسے برکتوں سے

ڈھانپ دیتی ہیں۔
7 وہ قدم بہ تقویتقدم پاتے ہوئے آگے ھتے، سببڑ کوہِ صیون پر الله کے منے سا حاضر ہو جاتے ہیں۔
اے8 اےرب، لشکروں کے میریخدا، دعا یعقوباے!سن کے خدا، !دےدھیان (سِلاہ)
اے9 الله، ہماری ڈھال پر کرم کی نگاہ ڈال۔ اپنے مسح کئے ہوئے خادم چہرےکے پر نظر کر۔
تیری10 بارگاہوں ایکمیں کسیدن 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۔
* 84:6 بکا :وادیخشککی یا رونے والی یعنی آنسوؤں کی وادی۔
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11 ربکیونکہ آفتابخدا اور ڈھال وہیہے، ہمیں فضل عزتاور سے نوازتا ہے۔ داریدیانتجو چلیںسے

اُنہیں وہ بھیکسی 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 رب، پہلے تُو نے ملـکاپنے کو پسند کیا، یعقوبپہلے کو بحال کیا۔
پہلے2 تُو نے اپنی قوم کا معافقصور کیا، اُس کا تمام گناہ ڈھانپ دیا۔ (سِلاہ)
3 غضبجو ہم پر نازل ہو رہا تھا اُس کا سلسلہ تُو روکنے دیا، جو بھڑکخلافہمارےقہر رہا تھا اُسے

چھوڑ دیا۔
نجاتہماریاے4 کے خدا، ہمیں دوبارہ بحال کر۔ ہم ناراضسے ہونے سے باز آ۔
5 کیا تُو تکہمیشہ ہم غصےسے رہے گا؟ کیا تُو اپنا پشتقہر پشتدر قائم رکھے گا؟
6 کیا تُو ہماریدوبارہ جان کو تازہ دم کرےنہیں گا تاکہ تیری قوم تجھ خوشسے ہو جائے؟
اے7 رب، شفقتاپنی ہم پر ظاہر کر، نجاتاپنی ہمیں عطا فرما۔
مَیں8 وہ کچھ سنوں گا جو ربخدا فرمائے گا۔ کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے ایمان داروں سے سلامتی کا وعدہ

کرے گا، البتہ لازم ہے کہ وہ حماقتدوبارہ میں اُلجھ نہ جائیں۔
9ً یقینا اُس کی نجات اُن کے قریب ہے جو اُس کا خوف مانتے ہیں تاکہ ملـکہمارےجلال میں سکونت

کرے۔
شفقت10 اور دوسرےایکوفاداری 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 قدموںکے کے لئے راستہ کرےتیار گی۔

86
مصیبت میں دعا

داؤد1 کی دعا۔
اے رب، اپنا کان جھکا میریکر سن، کیونکہ مصیبتمَیں زدہ اور محتاج ہوں۔
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 پکارتا ہوں۔
4 اپنے خادم کی جان خوشکو کر، کیونکہ مَیں تیرا آرزومند ہوں۔
5 کیونکہ رباےتُو بھلا ہے، معافتُو کرنے کے لئے تیار ہے۔ بھیجو تجھے پکارتے ہیں اُن پر تُو شفقتبڑی

کرتا ہے۔
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اے6 میریرب، دعا میریسن، التجاؤں پر توجہ کر۔
مصیبت7 دنکے مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ تُو میری سنتا ہے۔
اے8 معبودوںرب، 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۔
مجھےرب،اے11 اپنی راہ سکھا تاکہ تیری وفاداری میں دےبخشچلوں۔ پورےمَیںکہ دل سے خوفتیرا

مانوں۔
میرےرباے12 خدا، پورےمَیں دل سے تیرا شکر کروں گا، تیرےتکہمیشہ نام کی تعظیم کروں گا۔
13 تیریکیونکہ مجھ شفقتپر عظیم ہے، تُو میرینے جان پاتالکو کی گہرائیوں سے چھڑایا ہے۔
اے14 الله، خلافمیرےمغرور کھڑےاُٹھ ہوئے ہیں، ظالموں کا جتھا میری جان لینے کے درپَے ہے۔ یہ

لوگ تیرا لحاظ نہیں کرتے۔
لیکن15 اےتُو، رب، رحیم اور مہربان خدا ہے۔ تُو شفقتتحمل، اور وفا سے بھرپور ہے۔
طرفمیری16 رجوع فرما، مجھ پر مہربانی !کر اپنے خادم کو قوتاپنی عطا کر، اپنی خادمہ کے بیٹے کو بچا۔
مجھے17 اپنی مہربانی کا کوئی نشان دکھا۔ مجھ نفرتسے کرنے والے یہ دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں کہ ربتُو

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۔
صیونرب2 دروازوںکے یعقوبکو 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 بارےکے 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 رکھےقائم “گا۔
اقوامربجب6 کتابکو کرےدرجمیں گا تو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی لـکھے یہ”گا، میںصیون پیدا ہوئی “ہیں۔

(سِلاہ)
7 لوگاور ناچتے ہوئے گائیں گے، میرے” تمام چشمے تجھ میں “ہیں۔

88
ترک کئے شخصگئے کے لئے دعا

اولادکیقورح1 موسیقیزبور۔کا راہنماکے لئے۔کے اِزراحیہیمانلعنوت۔محلت:طرز حکمتکا گیت۔کا
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اے نجاتمیریاےرب، کے خدا، راتدن تیرےمَیں حضور چیختا چلّاتا ہوں۔
میری2 تیرےدعا حضور پہنچے، اپنا میریکان چیخوں طرفکی جھکا۔
3 میریکیونکہ جان دُکھ بھریسے ہے، اور میری ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں۔
مجھے4 اُن میں شمار کیا جاتا پاتالجوہے میں اُتر مَیںہیں۔رہے اُس مرد کی مانند طاقتتمامکیجسہوں جاتی

رہی ہے۔
مجھے5 مُردوں میں تنہا چھوڑا گیا ہے، قبر میں اُن مقتولوں جنطرحکی کا ابتُو خیال نہیں رکھتا اور تیرےجو

ہاتھ سہارےکے سے منقطع ہو گئے ہیں۔
6 تُو نے سبمجھے گہرےسے گڑھے تاریکمیں، ترین گہرائیوں میں ڈال دیا ہے۔
غضبتیرے7 کا پورا بوجھ مجھ پر آ پڑا ہے، تُو مجھےنے اپنی تمام موجوں نیچےکے دبا دیا ہے۔ (سِلاہ)
8 تُو میرےنے قریبی دوستوں کو مجھ سے دُور کر دیا ہے، اور اب وہ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ مَیں پھنسا

ہوا ہوں اور نکل نہیں سکتا۔
میری9 آنکھیں غم مارےکے پژمُردہ ہو گئی اےہیں۔ رب، دن بھر مَیں تجھے پکارتا، اپنے ہاتھ تیری طرف

اُٹھائے رکھتا ہوں۔
10 کیا تُو مُردوں کے لئے کرےمعجزے گا؟ کیا پاتال باشندےکے اُٹھ تیریکر تمجید یں کر گے؟ (سِلاہ)
11 لوگکیا قبر میں شفقتتیری یا پاتال میں تیری وفا بیان یں کر گے؟
12 کیا یکی تار معجزےتیرےمیں یا فراموشملـِک میں تیری راستی معلوم ہو جائے گی؟
اےلیکن13 رب، مَیں مدد کے لئے تجھے پکارتا میریہوں، دعا تیرےسویرےصبح منے سا آ جاتی ہے۔
اے14 رب، تُو میری جان کو کیوں رد کرتا، چہرےاپنے کو مجھ سے پوشیدہ کیوں رکھتا ہے؟
مصیبتمَیں15 زدہ اور جوانی موتسے قریبکے رہا ناکدہشتتیرےہوں۔ برداشتحملے کرتے کرتے

مَیں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔
16 تیرا بھڑکتا قہر مجھ پر سے گزر تیرےگیا، ناکہول کاموں مجھےنے نابود کر دیا ہے۔
دن17 بھر وہ سیلابمجھے گھیرےطرحکی رکھتے ہیں، طرفہر مجھسے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔
18 تُو میرےنے دوستوں اور پڑوسیوں کو مجھ سے دُور کر رکھا ہے۔ یکی تار ہی میری قریبی دوست بن ہے۔گئی

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 مَیںکیونکہ شفقتتیری”بولا، تکہمیشہ قائم ہے، تُو اپنینے وفا مضبوطکی بنیاد آسمان پر “ہے۔رکھیہی
3 تُو نے مَیں”فرمایا، نے اپنے چنے بندےہوئے عہدسے باندھا، اپنے خادم داؤد قَسمسے کھا کر وعدہ کیا ہے،
4 مَیں’ تیری نسل کو تکہمیشہ قائم رکھوں گا، تیرا تخت مضبوطتکہمیشہ رکھوں “۔‘گا (سِلاہ)

اے5 رب، تیرےآسمان معجزوں ستائشکی کریں گے، مُقّدسین کی جماعت میں ہی تیری وفاداری کی تمجید
کریں گے۔
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6 کیونکہ بادلوں میں ربکون کی مانند الٰہیہے؟ ہستیوں میں ربکونسے کی مانند ہے؟
7 بھیجو مُقّدسین مجلسکی ہیںشاملمیں وہ الله ہیں۔کھاتےخوفسے بھیجو اُس اردکے گرد ہیںہوتے

اُن پر اُس عظمتکی رُعباور چھایا رہتا ہے۔
اے8 اےرب، لشکروں کے خدا، تیریکون مانند اےہے؟ رب، تُو قوی اور اپنی وفا سے گھرا رہتا ہے۔
9 تُو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر حکومتپر کرتا جبہے۔ وہ موجزن ہو تو تُو اُسے تھما دیتا ہے۔
10 تُو سمندرینے رہباژدہے دیا،کچلکو اور بنمانندکیمقتولوہ گیا۔ قویاپنے بازو سے تُو دشمنوںاپنےنے

کو تتر بتر کر دیا۔
آسمان11 و تیرےزمین ہی ہیں۔ دنیا اور جو کچھ اُس میں ہے تُو نے قائم کیا۔
12 تُو شمالنے جنوبو خلقکو کیا۔ تبور اور تیرےحرمون نام خوشیکی نعرےمیں لگاتے ہیں۔
13 تیرا بازو قوی اور تیرا طاقتہاتھ ور ہے۔ تیرا دہنا ہاتھ عظیم کام کرنے کے لئے تیار ہے۔
14 راستی تختتیرےانصافاور کی بنیاد شفقتہیں۔ اور تیرےوفا آگے آگے چلتی ہیں۔
مبارک15 ہے وہ قوم جو تیری خوشی نعرےکے لگا اےسکے۔ رب، چہرےتیرےوہ کے نور میں چلیں

گے۔
16 روزانہ تیرےوہ نام خوشیکی منائیں گے اور تیری راستی سے سرفراز ہوں گے۔
17 کیونکہ تُو ہی اُن طاقتکی کی شان ہے، اور تُو اپنے کرم ہمیںسے کرےسرفراز گا۔
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۔ اُس وقت تُو نے فرمایا، مَیں” ایکنے سورمے

طاقتکو سے نوازا ہے، قوم میں ایکسے چنکو 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 اُسے دےتقویت گا۔
دشمن22 اُس غالبپر نہیں آئے گا، شریر خاکاُسے میں نہیں ملائیں گے۔
اُس23 کے آگے آگے مَیں اُس کے دشمنوں 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۔
مَیں25 اُس کے ہاتھ کو سمندر پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ کو یاؤں در حکومتپر کرنے دوں گا۔
26 وہ مجھے پکار کر کہے گا، تُو’ میرا باپ، میرا خدا اور نجاتمیری کی چٹان ‘ہے۔
مَیں27 اُسے اپنا پہلوٹھا اور دنیا سبکا سے اعلٰی بادشاہ بناؤں گا۔
مَیں28 اُسے تکہمیشہ شفقتاپنی سے نوازتا رہوں گا، میرا اُس کے ساتھ عہد کبھی تمام نہیں ہو گا۔
مَیں29 اُس کی نسل تکہمیشہ قائم رکھوں تکجبگا، آسمان قائم ہے اُس تختکا قائم رکھوں گا۔
30 اگر اُس کے بیٹے ترکشریعتمیری کر میرےکے احکام پر عمل نہ کریں،
31 اگر میرےوہ فرمانوں کی بےحرمتی کر ہدایاتمیریکے مطابقکے زندگی نہ گزاریں
32 تو مَیں لاٹھی لے کر اُن تادیبکی کروں گا مہلـکاور وباؤں سے اُن گناہوںکے کی سزا دوں گا۔
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لیکن33 مَیں اُسے شفقتاپنی سے محروم نہیں کروں گا، اپنی وفا کا انکار نہیں کروں گا۔
34 نہ مَیں اپنے عہد کی کروںبےحرمتی گا، نہ وہ کچھ تبدیل کروں گا جو مَیں نے فرمایا ہے۔
مَیں35 ایکنے بار سدا کے لئے اپنی قدوسیت کی قَسم کھا کر وعدہ کیا ہے، اور مَیں داؤد کو کبھی دھوکا

نہیں دوں گا۔
اُس36 کی نسل تکابد قائم رہے گی، اُس آفتابتختکا کی میرےطرح منے سا کھڑا رہے گا۔
چاند37 طرحکی وہ تکہمیشہ برقرار رہے گا، اور جو گواہ بادلوں میں ہے وہ وفادار “ہے۔ (سِلاہ)

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 نے اُس کی تمام فصیلیں ڈھا کر اُس قلعوںکے کو ملبے کے ڈھیر بنا دیا ہے۔
41 جو بھی وہاں گزرےسے وہ لُوٹاُسے لیتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہے۔
42 تُو نے اُس مخالفوںکے کا دہنا ہاتھ سرفراز کیا، اُس کے تمام 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 نے اُس کی جوانی دنکے مختصر کر کے اُسے رُسوائی کی چادر میں لپیٹا ہے۔ (سِلاہ)

اے46 کبرب، تک؟ کیا تُو اپنے آپ کو تکہمیشہ چھپائے رکھے گا؟ کیا تیرا قہر آگتکابد کی طرح
بھڑکتا رہے گا؟

یاد47 رہے میریکہ 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)
اے49 تیریرب، 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 مجھےنے لعن طعن اُنہوںکی، تیرےنے مسح کئے ہوئے خادم کو ہر قدم

پر لعن طعن کی !ہے

ربتکابد52 کی حمد !ہو آمین، پھر چوتھیآمین۔ کتاب 90-106
90

فانی انسان الله میں پناہ لے
1 مردِ خدا موسٰی کی دعا۔
اے پشترب، پشتدر تُو ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔
اِس2 پہلےسے کہ پہاڑ پیدا ہوئے اور تُو زمین اور دنیا کو وجود میں لایا تُو ہی اےتھا۔ الله، تُو ازل سے ہے۔تکابد
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3 تُو انسان کو خاکدوبارہ ہونے دیتا ہے۔ تُو فرماتا ہے، آدماے’ زادو، خاکدوبارہ میں مل ‘!جاؤ
4 تیریکیونکہ نظر میں ہزار سال کل گزرےکے ہوئے دن کے برابر راتیا ایککے پہر کی مانند ہیں۔
5 تُو لوگوں سیلابکو طرحکی 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 حواسسے باختہ ہو جاتے ہیں۔
8 تُو ہمارینے خطاؤں کو اپنے منے سا ہمارےرکھا، پوشیدہ گناہوں کو چہرےاپنے کے نور میں لایا ہے۔
9 ہمارےچنانچہ تمام تیرےدن قہر تحتکے گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتے ہمجبہیں۔ اپنے سالوں کے اختتام

پر پہنچتے ہیں تو زندگی سرد آہ کے برابر ہی ہوتی ہے۔
ہماری10 عمر سال70 یا اگر یادہ طاقتز ہو تو تکسال80 پہنچتی ہے، اور جو دن فخر باعثکا تھے وہ بھی

تکلیف دہ اور بےکار ہیں۔ جلد ہی وہ گزر جاتے ہیں، اور ہم پرندوں کی طرح اُڑ کر چلے جاتے ہیں۔
تیرےکون11 غضب کی پوری شدت جانتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ تیرا قہر ہماری خدا ترسی کی کمی کے

مطابق ہی ہے؟
12 چنانچہ ہمارےہمیں دنوں کا حسابصحیح کرنا سکھا ہمارےتاکہ دانشدل مند ہو جائیں۔
اے13 رب، طرفہماریدوبارہ رجوع !فرما تُو تککب دُور رہے گا؟ اپنے خادموں ترسپر !کھا
صبح14 کو ہمیں شفقتاپنی سے سیر تب!کر ہم زندگی بھر باغ باغ ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔
ہمیں15 اُتنے ہی خوشیدن دلا جتنے تُو نے پستہمیں کیا ہے، اُتنے ہی سال جتنے ہمیں دُکھ سہنا پڑا ہے۔
16 اپنے خادموں پر اپنے کام اور اُن کی اولاد پر عظمتاپنی ظاہر کر۔
رب17 ہمارا خدا ہمیں اپنی مہربانی ہمارےدکھائے۔ ہاتھوں کا مضبوطکام کر، ہمارےہاں ہاتھوں کا کام

مضبوط !کر
91

الله کی پناہ میں
1 جو الله تعالیٰ کی پناہ میں رہے وہ قادرِ مطلق کے سائے کرےسکونتمیں گا۔
مَیں2 کہوں گا، اے” رب، تُو میری 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 کی دہشتوں متخوفسے کھا، نہ اُس تیر سے جو دن وقتکے چلے۔
مرضمہلـکاُس6 متدہشتسے کھا یکیجو تار میں گھومے پھرے، نہ اُس بیماریوبائی سے جو دوپہر کے

وقت تباہی پھیلائے۔
7 تیرےگو کھڑےساتھ ہزار ہلاکافراد ہو جائیں تیرےاور ہنے د دسہاتھ ہزار مر لیکنجائیں، تُو اُس کی

زد میں نہیں آئے گا۔
8 تُو اپنی آنکھوں سے اِس کا کرےملاحظہ گا، تُو خود بےدینوں کی سزا دیکھے گا۔
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9 کیونکہ تُو نے کہا ہے، میریرب” پناہ گاہ “ہے، تُو الله تعالیٰ کے سائے چھپمیں گیا ہے۔
اِس10 لئے بلاکسیتیرا پڑےنہیںواسطہسے گا، تیرےبھیآفتکوئی خیمے قریبکے پھٹکنے نہیں پائے گی۔
11 کیونکہ وہ اپنے فرشتوں کو ہر راہ پر حفاظتتیری 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
رب14 فرماتا چونکہ”ہے، وہ مجھ سے لپٹا رہتا اِسہے لئے مَیں اُسے بچاؤں گا۔ چونکہ وہ میرا نام جانتا اِسہے

لئے مَیں اُسے محفوظ رکھوں گا۔
15 وہ پکارےمجھے گا تو مَیں اُس کی سنوں مصیبتگا۔ میں مَیں اُس ساتھکے ہوں گا۔ مَیں اُسے چھڑا کر اُس

عزتکی کروں گا۔
مَیں16 اُسے عمر درازیکی بخشوں گا اور اُس 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 شفقتتیریکو راتاور تیریکو وفا کا اعلان کرنا بھلا ہے،
خاص3 ساتھجبکر تاروںدسساتھ والا ساز، ستار اور سرود بجتے ہیں۔
4 اےکیونکہ رب، تُو مجھےنے اپنے کاموں خوشسے کیا تیرےاورہے، ہاتھوں کامکے دیکھ کر خوشیمَیں

نعرےکے لگاتا ہوں۔
اے5 تیرےرب، کام کتنے خیالاتتیرےعظیم، گہرےکتنے ہیں۔
نادان6 یہ نہیں جانتا، احمق کو اِس کی سمجھ نہیں آتی۔
پھوٹطرحکیگھاسبےدینگو7 نکلتے اور پھلتےسببدکار لتے پھو لیکنہیں، آخرکار وہ ہمیشہ لئےکے ہلاک

ہو جائیں گے۔
8 مگر اےتُو، رب، تکابد سربلند رہے گا۔
9 تیرےکیونکہ اےدشمن، تیرےرب، ًدشمن یقینا تباہ ہو جائیں گے، سببدکار تتر بتر ہو جائیں گے۔
10 تُو نے مجھے بَیلجنگلی دےطاقتسیکی کر تازہ تیل مسحسے کیا ہے۔
میری11 آنکھ اپنے دشمنوں شکستکی سے میرےاور کان اُن شریروں کے انجام لطفسے اندوز ہوئے ہیں

خلافمیرےجو کھڑےاُٹھ ہوئے ہیں۔
راست12 باز کھجور درختکے پھلےطرحکی پھولے گا، وہ لبنان کے دیودار درختکے طرحکی بڑھے گا۔
13 ربپودےجو سکونتکی گاہ میں لگائے گئے ہیں ہمارےوہ خدا کی بارگاہوں میں پھلیں پھولیں گے۔
14 وہ بُڑھاپے میں بھی پھل لائیں گے اور تر و تازہ بھرےہرےاور رہیں گے۔
وقتاُس15 بھی وہ اعلان کریں گے، راسترب” میریوہہے۔ چٹان اورہے، اُس میں ناراستی نہیں “ہوتی۔
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93

الله ابدی بادشاہ ہے
رب1 بادشاہ ہے، وہ جلال سے ملبّس ہے۔ رب 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۔
اے3 سیلابرب، گرج سیلاباُٹھے، شور مچا کر گرج سیلاباُٹھے، ٹھاٹھیں مار کر گرج اُٹھے۔
ایکلیکن4 ہے گہرےجو پانی کے شور سے یادہ ز زورآور، جو سمندر کی ٹھاٹھوں سے یادہ طاقتز ور ہے۔

رب 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 انتقاماے!خدا لینے والے خدا، اپنا نور چمکا۔
اے2 دنیا کے منصف، اُٹھ کر مغروروں کو اُن اعمالکے مناسبکی 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 کچلکو تیریرہے، ملـکیتموروثی پر ظلم کر رہے ہیں۔
بیواؤں6 اور اجنبیوں کو موتوہ گھاٹکے اُتار رہے، یتیموں قتلکو کر رہے ہیں۔
7 وہ کہتے ہیں، ربیہ” کو نظر نہیں یعقوبآتا، کا خدا دھیان ہی نہیں “دیتا۔
قوماے8 کے نادانو، دھیان اے!دو احمقو، سمجھکبتمہیں آئے گی؟
کاننےجس9 بنایا، کیا وہ نہیں جسسنتا؟ آنکھنے تشکیلکو دیا کیا وہ نہیں دیکھتا؟
10 جو اقوام کو تنبیہ کرتا اور انسان کو تعلیم دیتا ہے کیا وہ سزا نہیں دیتا؟
انسانرب11 خیالاتکے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ دم بھر کے ہی ہیں۔
اے12 مبارکرب، ہے وہ جسے تربیتتُو دیتا جسےہے، تُو شریعتاپنی کی تعلیم دیتا ہے
13 تاکہ مصیبتوہ کے دنوں سے آرام پائے اور اُس تکوقت سکون سے تکجبگزارےزندگی بےدینوں

کے لئے گڑھا تیار نہ ہو۔
14 ربکیونکہ اپنی قوم کو رد کرےنہیں گا، وہ اپنی ملـکیتموروثی ترککو کرےنہیں گا۔
فیصلے15 انصافدوبارہ پر مبنی ہوں گے، اور تمام دیانت دار دل اُس پیرویکی کریں گے۔
شریروںکون16 کے منے سا میرا کرےدفاع گا؟ میرےکون لئے بدکاروں کا کرےسامنا گا؟
17 رباگر میرا سہارا نہ ہوتا تو میری جان جلد خاموشیہی ملـککے میں جا بستی۔
اے18 مَیںجبرب، بولا، میرا” پاؤں ڈگمگانے لگا “ہے تو شفقتتیری مجھےنے سنبھالا۔
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خیالاتناکتشویشجب19 مجھے بےچین کرنے لـگے تو تیری تسلیوں میرینے جان کو تازہ دم کیا۔
اے20 الله، کیا تباہی کی تیرےحکومت ساتھ متحد ہو سکتی ہے، ایسی حکومت جو اپنے فرمانوں سے ظلم

کرتی ہے؟ ہرگز !نہیں
21 راستوہ باز کی جان لینے کے لئے آپس میں مل جاتے اور بےقصوروں قاتلکو ٹھہراتے ہیں۔
ربلیکن22 میرا قلعہ بن گیا ہے، اور میرا میریخدا پناہ کی ثابتچٹان ہوا ہے۔
وہ23 اُن کی ناانصافی اُن واپسپر دےآنے گا اور اُن کی شریر حرکتوں میںجوابکے اُنہیں ربگا۔کرےتباہ

ہمارا خدا اُنہیں کرےنیست گا۔
95

پرستش اور فرماں برداری دعوتکی
1 آؤ، ہم شادیانہ بجا مدحکیربکر سرائی خوشیکریں، نعرےکے لگا کر نجاتاپنی چٹانکی کی تمجید یں !کر
2 آؤ، شکرگزاریہم ساتھکے اُس کے حضور گیتآئیں، گا کر اُس ستائشکی کریں۔
3 ربکیونکہ عظیم خدا اور تمام معبودوں پر عظیم بادشاہ ہے۔
اُس4 کے ہاتھ میں زمین کی گہرائیاں ہیں، اور پہاڑ کی بلندیاں بھی اُسی کی ہیں۔
اُسسمندر5 کا اُسکیونکہہے، کیا۔خلقاُسےنے اُسخشکی کی اُسکیونکہہے، ہاتھوںکے تشکیلاُسےنے

دیا۔
6 آؤ ہم سجدہ کریں رباور 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
تو”8 اپنے دلوں سختکو نہ طرحجسکرو مریبہ میں طرحجسہوا، یگستان ر میں مّسہ میں ہوا۔
باپتمہارےوہاں9 دادا مجھےنے آزمایا اور جانچا، حالانکہ اُنہوں میرےنے کام دیکھ لئے تھے۔
سالچالیس10 مَیں اُس نسل گھنسے کھاتا رہا۔ مَیں بولا، اُن’ دلکے ہمیشہ صحیح راہ ہٹسے جاتے ہیں،

اور میریوہ راہیں نہیں ‘جانتے۔
11 غضباپنے میں مَیں نے قَسم کھائی، یہ’ کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے جہاں مَیں اُنہیں سکون

“۔‘دیتا
96

دنیا کا خالق منصفاور
کیرب1 تمجید میں گیتنیا پوریاےگاؤ، ربدنیا، مدحکی سرائی کرو۔
کیرب2 تمجید گیتمیں گاؤ، اُس کے نام ستائشکی کرو، روز بہ روز اُس نجاتکی خبریخوشکی سناؤ۔
قوموں3 میں اُس کا جلال اور تمام اُمّتوں میں اُس عجائبکے بیان کرو۔
4 ربکیونکہ عظیم ستائشاور بہتکے لائق ہے۔ وہ تمام معبودوں مہیبسے ہے۔
5 کیونکہ دیگر قوموں کے تمام معبود بُت ہی ہیں ربجبکہ آسماننے کو بنایا۔
اُس6 کے شانحضور و شوکت، اُس کے مقدِس قدرتمیں اور جلال ہے۔
قوموںاے7 کے ربقبیلو، کی تمجید ربکرو، جلالکے قدرتاور ستائشکی کرو۔
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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 مضبوطی سے قائم ہے اور نہیں ڈگمگائے گی۔ وہ

انصاف سے قوموں کرےعدالتکی “گا۔
خوشآسمان11 ہو، زمین جشن !منائے سمندر اور جو کچھ اُس میں خوشیہے گرجسے اُٹھے۔
میدان12 اور جو کچھ اُس میں باغہے باغ ہو۔ پھر جنگل درختکے شادیانہ بجائیں گے۔
13 ربوہ کے منے سا شادیانہ بجائیں گے، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ دنیا عدالتکی کرنے آ رہا ہے۔ انصافوہ

سے دنیا کرےعدالتکی گا اور صداقتاپنی سے اقوام کا کرےفیصلہ گا۔
97

الله سلطنتکی پر خوشی
رب1 بادشاہ !ہے زمین جشن منائے، ساحلی علاقے دُور خوشتکدُور ہوں۔
2 وہ بادلوں اندھیرےگہرےاور سے گھرا رہتا ہے، راستی انصافاور اُس تختکے کی بنیاد ہیں۔
اُسآگ3 کے آگے بھڑکآگے کر طرفچاروں اُس دشمنوںکے کو بھسم کر دیتی ہے۔
اُس4 کی کڑکتی بجلیوں نے دنیا کو روشن کر دیا تو زمین یہ دیکھ کر پیچ تابو کھانے لـگی۔
رب5 کے آگے آگے، 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۔
تمام7 بُت پرست، سبہاں بُتوںجو پر فخر کرتے ہیں شرمندہ اےہوں۔ تمام معبودو، اُسے سجدہ !کرو
8 ِ کوہ سنصیون خوشکر اےہوا۔ تیرےرب، فیصلوں باعثکے یہوداہ کی *بیٹیاں باغ باغ ہوئیں۔
9 کیونکہ اےتُو پوریرب، دنیا سبپر سے اعلٰی ہے، تُو تمام معبودوں سے سربلند ہے۔
10 تم ربجو محبتسے رکھتے ہو، بُرائی نفرتسے رب!کرو اپنے ایمان داروں کی جان محفوظکو رکھتا ہے،

وہ اُنہیں 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 رببازو، 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 نجاتاپنی کا اعلان کیا اور اپنی راستی قوموں کے برُو رُو ظاہر کی ہے۔
3 اُس نے اسرائیل کے لئے اپنی شفقت اور وفا یاد کی ہے۔ دنیا کی انتہاؤں نے ہمارےسب خدا کی نجات

دیکھی ہے۔
* 97:8 یہوداہ کی ایک:بیٹیاں اَور ممکنہ :ترجمہ یہوداہ کی آبادیاں۔
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پوریاے4 نعرےدنیا، لگا ربکر مدحکی سرائی !کرو آپے میں نہ سماؤ اور جشن منا کر حمد گیتکے !گاؤ
سرود5 بجا ربکر مدحکی سرائی کرو، سرود گیتاور سے اُس ستائشکی کرو۔
تُرم6 اور پھونکنرسنگا ربکر بادشاہ کے خوشیحضور نعرےکے !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 خوشیسا منائیں۔ کیونکہ وہ زمین عدالتکی کرنے آ رہا ہے۔ انصافوہ سے دنیا عدالتکی

کرے گا، راستی قوموںسے کا کرےفیصلہ گا۔
99

قدوس خدا
رب1 بادشاہ ہے، اقوام لرز !اُٹھیں وہ کروبی فرشتوں تختدرمیانکے نشین ہے، دنیا !ڈگمگائے
2 ِ کوہ صیون ربپر عظیم ہے، تمام اقوام پر سربلند ہے۔
3 تیرےوہ عظیم اور پُرجلال نام ستائشکی کریں، کیونکہ قدوسوہ ہے۔
4 وہ بادشاہ قدرتکی کی تمجید کریں انصافجو سے پیار کرتا اےہے۔ الله، تُو ہی عدلنے قائم کیا، تُو ہی نے

یعقوب انصافمیں اور راستی پیدا کی ہے۔
ہمارےرب5 خدا کی تعظیم کرو، اُس پاؤںکے کی چوکی کے منے سا سجدہ کرو، کیونکہ قدوسوہ ہے۔
6 موسٰی اور ہارون اُس کے اماموں میں سے تھے۔ سموایل بھی اُن میں سے تھا جو اُس کا نام پکارتے تھے۔ اُنہوں

ربنے کو پکارا، اور اُس نے اُن کی سنی۔
7 وہ بادل ستونکے میں سے اُن سے ہم کلام ہوا، اور وہ اُن احکام اور فرمانوں کے تابع رہے جو اُس اُنہیںنے

دیئے تھے۔
ہمارےرباے8 خدا، تُو نے اُن کی سنی۔ تُو جو الله معافاُنہیںہے کرتا رہا، البتہ اُنہیں اُن بُریکی حرکتوں

کی سزا بھی دیتا رہا۔
ہمارےرب9 خدا کی تعظیم کرو اور اُس مُقّدسکے پہاڑ پر سجدہ کرو، ربکیونکہ ہمارا قدوسخدا ہے۔

100
الله ستائشکی !کرو

شکرگزاری1 کی قربانی کے لئے زبور۔
پوریاے دنیا، خوشی نعرےکے لگا ربکر مدحکی سرائی !کرو
خوشی2 ربسے عبادتکی کرو، جشن مناتے ہوئے اُس کے حضور !آؤ
جان3 لو ربکہ ہی خدا اُسیہے۔ نے ہمیں خلق کیا، اور ہم اُس کے ہیں، اُس کی قوم اور اُس کی چراگاہ

کی بھیڑیں۔
4 شکر کرتے اُسہوئے داخلمیںدروازوںکے ستائشہو، کرتے اُسہوئے بارگاہوںکی میں اُسہو۔حاضر

کا شکر کرو، اُس کے نام کی تمجید !کرو
5 ربکیونکہ بھلا اُسہے۔ ابدیشفقتکی ہے، اور اُس پشتوفاداریکی پشتدر قائم ہے۔
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101

بادشاہ کیسیحکومتکی ہونی ہئے؟ چا
داؤد1 کا زبور۔
شفقتمَیں انصافاور گاؤںگیتکا اےگا۔ رب، مَیں تیری مدح سرائی کروں گا۔
مَیں2 بڑی احتیاط سے بےالزام راہ پر چلوں گا۔ لیکن تُو پاسمیرےکب آئے گا؟ خلوصمَیں دلی سے اپنے

گھر میں زندگی گزاروں گا۔
مَیں3 شرارت باتکی اپنے منے سا نہیں رکھتا اور بُری حرکتوں نفرتسے کرتا ہوں۔ ایسی میرےچیزیں ساتھ

لپٹ نہ جائیں۔
4 جھوٹا دل مجھ سے دُور رہے۔ مَیں بُرائی کو جاننا ہی نہیں چاہتا۔
5 جو چپکے سے پڑوسیاپنے تہمتپر لگائے اُسے خاموشمَیں کراؤں آنکھیںکیجسگا، مغرور اور دل متکبر

ہو برداشتاُسے نہیں کروں گا۔
میری6 ملـکآنکھیں کے وفاداروں پر لـگی رہتی ہیں تاکہ میرےوہ ساتھ رہیں۔ جو بےالزام راہ پر چلے وہی

خدمتمیری کرے۔
7 دھوکے میرےباز گھر میں نہ جھوٹٹھہرے، لنے بو والا میری موجودگی میں قائم نہ رہے۔
8 ہر صبح کو ملـکمَیں کے تمام بےدینوں خاموشکو کراؤں گا تاکہ تمام بدکاروں ربکو کے شہر میں سے

مٹایا جائے۔
102

صیون کی بحالی کے لئے دعا توبہ) کا پانچواں (زبور
مصیبت1 زدہ کی دعا، جبوقتاُس وہ نڈھال ہو ربکر کے منے سا اپنی آہ و زاری ُنڈیل ا دیتا ہے۔
اے میریرب، دعا !سن مدد کے لئے میری تیرےآہیں حضور پہنچیں۔
مصیبتمَیںجب2 میں ہوں تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے نہ رکھ بلـکہ اپنا کان طرفمیری جبجھکا۔ مَیں

پکاروں تو جلد میریہی سن۔
3 میرےکیونکہ دن دھوئیں غائبطرحکی ہو رہے میریہیں، ہڈیاں کوئلوں دہکطرحکی رہی ہیں۔
4 میرا گھاسدل ُجھلسطرحکی کر سوکھ گیا ہے، اور مَیں روٹی کھانا بھی بھول گیا ہوں۔
5 آہ و زاری کرتے کرتے میرا جسم سکڑ گیا ہے، ِجلد اور ہڈیاں ہی رہ گئی ہیں۔
مَیں6 یگستان ر میں دشتی ُلّو ا کھنڈراتاور میں چھوٹے ُلّو ا کی مانند ہوں۔
مَیں7 بستر پر جاگتا رہتا چھتہوں، پر پرندےتنہا کی مانند ہوں۔
دن8 طعنلعنمجھےدشمنمیرےبھر ہیں۔کرتے جو مذاقمیرا اُڑاتے ہیں وہ میرا نام لے لعنتکر ہیں۔کرتے
میریراکھ9 روٹی ہے، اور جو کچھ پیتا ہوں اُس میرےمیں آنسو ملے ہوتے ہیں۔
10 کیونکہ مجھ پر لعنتتیری اور تیرا نازلغضب ہوا ہے۔ تُو مجھےنے اُٹھا کر زمین پر پٹخ دیا ہے۔
میرے11 دن شام کے ڈھلنے والے سائے کی مانند ہیں۔ گھاسمَیں طرحکی سوکھ رہا ہوں۔
لیکن12 رباےتُو تختتکابد نشین ہے، تیرا نام پشت پشتدر قائم رہتا ہے۔
اب13 آ، کوہِ صیون پر رحم کر۔ کیونکہ اُس پر مہربانی کرنے وقتکا آ گیا ہے، وقتمقررہ آ گیا ہے۔
14 تیرےکیونکہ خادموں کو اُس ایکایککا پتھر پیارا ہے، اور وہ اُس کے ملبے ترسپر کھاتے ہیں۔
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تب15 ہی ربقومیں کے نام سے ڈریں گی، اور دنیا کے تمام تیرےبادشاہ جلال کھائیںخوفکا گے۔
16 ربکیونکہ صیون کو از سرِ نو کرےتعمیر گا، وہ پورےاپنے 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 ربکیونکہ نے اپنے مقدِس کی بلندیوں سے جھانکا اُسہے، آسماننے سے زمین پر نظر ڈالی ہے
20 تاکہ قیدیوں کی آہ و زاری سنے اور مرنے والوں کی زنجـیریں کھولے۔
21 کیونکہ اُس کی مرضی ہے کہ وہ کوہِ صیون پر رب کے نام کا اعلان کریں اور یروشلم میں اُس ستائشکی

کریں،
22 کہ قومیں اور سلطنتیں مل کر جمع ہو جائیں رباور عبادتکی کریں۔
23 راستے میں ہی الله طاقتمیرینے توڑ میرےکر دن مختصر کر دیئے ہیں۔
مَیں24 بولا، میرےاے” خدا، مجھے زندوں ملـککے سے دُور نہ کر، میری زندگی تو ادھوری رہ گئی ہے۔

تیرےلیکن پشتسال پشتدر قائم ہتے ر ہیں۔
25 تُو نے قدیم زمانے میں زمین کی بنیاد رکھی، تیرےاور ہی ہاتھوں آسمانوںنے کو بنایا۔
یہ26 تو تباہ ہو جائیں لیکنگے، تُو قائم گا۔رہے پھٹگھسطرحکیکپڑےسبیہ جائیں گے۔ تُو اُنہیں پرانے

لباس کی طرح دےبدل 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 ربجان، ستائشکی !کر رگمیرا و ریشہ اُس قدوسکے نام کی !کرےحمد
میریاے2 ربجان، ستائشکی کر اور جو کچھ اُس تیرےنے لئے کیا ہے اُسے بھول نہ جا۔
3 کیونکہ تیرےوہ تمام گناہوں معافکو کرتا، تجھے تمام یوں بیمار سے شفا دیتا ہے۔
وہ4 دےعوضانہ تیریکر جان موتکو کے گڑھے سے چھڑا تیرےلیتا، سر شفقتاپنیکو رحمتاور تاجکے

سے آراستہ کرتا ہے۔
5 تیریوہ 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۔
اُس7 نے اپنی راہیں موسٰی پر اور اپنے عظیم کام اسرائیلیوں پر ظاہر کئے۔
رب8 رحیم اور مہربان ہے، وہ تحمل شفقتاور سے بھرپور ہے۔
9 نہ وہ ہمیشہ ڈانٹتا رہے گا، نہ ناراضتکابد رہے گا۔
10 نہ ہماریوہ خطاؤں مطابقکے سزا دیتا، ہمارےنہ گناہوں مناسبکا اجر دیتا ہے۔
11 کیونکہ جتنا بلند آسمان ہے، اُتنی ہی عظیم اُس شفقتکی اُن پر ہے جو اُس خوفکا مانتے ہیں۔
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12 جتنی دُور مغربمشرق سے ہے اُتنا ہی اُس ہمارےنے قصور ہم سے دُور کر دیئے ہیں۔
باپطرحجس13 اپنے بچوں پر ترس کھاتا اُسیہے ربطرح اُن پر ترس کھاتا ہے جو اُس خوفکا ہیں۔مانتے
14 کیونکہ ساختہماریوہ جانتا ہے، اُسے یاد ہے کہ خاکہم ہی ہیں۔
انسان15 گھاسدنکے کی مانند ہیں، اور وہ جنگلی پھول 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 ربجو مانیںخوفکا اُن پر وہ تکہمیشہ کرےمہربانی گا، وہ اپنی راستی اُن پوتوںکے اور نواسوں پر

بھی کرےظاہر گا۔
شرط18 یہ ہے کہ وہ اُس کے عہد مطابقکے زندگی گزاریں اور دھیان سے اُس کے احکام پر عمل کریں۔
رب19 آسماننے پر اپنا تخت قائم کیا ہے، اور اُس کی سببادشاہی حکومتپر کرتی ہے۔
رباے20 کے فرشتو، اُس طاقتکے ور سورماؤ، جو اُس پورےفرمانکے کرتے ہو تاکہ اُس کا کلام مانا

ربجائے، ستائشکی !کرو
تماماے21 لشکرو، سبتم جو اُس کے خادم ہو اور اُس پوریمرضیکی کرتے ربہو، ستائشکی !کرو
22 تم سب جنہیں اُس نے بنایا، رب ستائشکی !کرو اُس کی سلطنت کی ہر جگہ پر اُس کی تمجید اےکرو۔

میری ربجان، ستائشکی !کر
104

خالق کی حمد و ثنا
میریاے1 ستائشکیربجان، میرےرباے!کر خدا، نہایتتُو ہی عظیم ہے، تُو جاہ جلالو آراستہسے

ہے۔
تیری2 چادر نور جسےہے تُو اوڑھے رہتا ہے۔ تُو آسمان کو خیمے طرحکی تان کر
3 اپنا بالاخانہ اُس کے پانی بیچکے میں تعمیر کرتا بادلہے۔ تیرا رتھ ہے، اور تُو ہَوا پَروںکے پر سوار ہوتا ہے۔
4 تُو ہَواؤں کو اپنے قاصد آگاور شعلوںکے کو اپنے خادم بنا دیتا ہے۔
5 تُو نے زمین مضبوطکو 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 ایکوہ بھاگدم گیا۔
تب8 پہاڑ اونچے ہوئے اور وادیاں اُن جگہوں پر اُتر آئیں جو تُو نے اُن کے لئے مقرر کی تھیں۔
9 تُو ایکنے حد جسباندھی سے پانی بڑھ نہیں سکتا۔ آئندہ وہ پوریکبھی زمین کو نہیں ڈھانکنے کا۔
10 تُو وادیوں میں چشمے پھوٹنے دیتا ہے، اور وہ پہاڑوں میں سے بہہ نکلتے ہیں۔
11 بہتے بہتے وہ کھلے میدان کے تمام جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ جنگلی گدھے آ کر پیاساپنی بجھاتے ہیں۔
پرندے12 اُن کے کناروں پر بسیرا کرتے، اور اُن کی آوازیںچہچہاتی بیلگھنے بوٹوں میں سے سنائی دیتی ہیں۔
13 تُو اپنے بالاخانے پہاڑوںسے کو تر کرتا ہے، اور تیرےزمین ہاتھ سے سیر ہو کر ہر طرح پھلکا لاتی ہے۔
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14 تُو جانوروں کے لئے گھاس پھوٹنے اور انسان کے لئے پودے اُگنے دیتا ہے تاکہ وہ زمین کاشتکی کاری

کر کے روٹی حاصل کرے۔
تیری15 انسانَمے کرتی،خوشدلکا تیرا تیل اُس کا روشنچہرہ کر تیریدیتا، روٹی اُس ہے۔کرتیمضبوطدلکا
رب16 درختکے یعنی لبنان میں اُس کے لگائے ہوئے دیودار سیرابدرختکے ہتے ر ہیں۔
پرندے17 اُن میں اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں، اور لق لق جونیپر درختکے میں اپنا آشیانہ۔
پہاڑوں18 کی بلندیوں پر پہاڑی بکروں کا راج چٹانوںہے، 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 ہے تو دن ڈھل جاتا ہے اور جنگلی حرکتجانور میں آ جاتے ہیں۔
جوان21 شیرببر دہاڑ کر شکار پیچھےکے پڑ جاتے اور الله سے خوراکاپنی کا مطالبہ کرتے ہیں۔
22 پھر سورج طلوع ہونے لگتا ہے، اور کھسکوہ کر اپنے بھٹوں چھپمیں جاتے ہیں۔
وقتاُس23 انسان گھر نکلسے کر اپنے کام لـگمیں جاتا اور مصروفتکشام رہتا ہے۔
اے24 تیرےرب، اَن گنت کام کتنے عظیم !ہیں تُو نے ایکہر حکمتکو سے بنایا، اور زمین مخلوقاتتیری

بھریسے پڑی ہے۔
25 سمندر کو دیکھو، وہ کتنا بڑا اور وسیع اُسہے۔ 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 ہے تو وہ اچھی چیزوں

سے سیر ہو جاتے ہیں۔
جب29 تُو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے تو اُن حواسکے گم ہو جاتے جبہیں۔ تُو اُن کا نکالدم لیتا ہے تو نیستوہ

ہو کر خاکدوبارہ میں مل جاتے ہیں۔
30 تُو اپنا دم بھیج دیتا ہے تو وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تُو ہی رُوئے زمین کو بحال کرتا ہے۔
رب31 کا جلال تکابد قائم رب!رہے اپنے کام خوشیکی !منائے
32 وہ زمین پر نظر ڈالتا ہے تو وہ لرز اُٹھتی ہے۔ وہ پہاڑوں کو چھو دیتا ہے تو وہ دھواں چھوڑتے ہیں۔
مَیں33 عمر رببھر کی تمجید گیتمیں گاؤں تکجبگا، زندہ ہوں اپنے خدا مدحکی سرائی کروں گا۔
باتمیری34 اُسے پسند !آئے ربمَیں سے !ہوںخوشکتنا
35 گناہ گار زمین مٹسے جائیں اور نیستبےدین و نابود ہو میریاےجائیں۔ ربجان، ستائشکی رب!کر

کی حمد !ہو
105

ماضی ربمیں نجاتکی کی حمد
رب1 کا شکر کرو اور اُس کا نام !پکارو اقوام میں اُس کاموںکے کا اعلان کرو۔
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2 ساز بجا کر اُس کی مدح سرائی کرو۔ اُس کے تمام عجائب بارےکے میں لوگوں کو بتاؤ۔
اُس3 مُقّدسکے نام پر فخر ربکرو۔ طالبکے دل خوشسے ہوں۔
رب4 اور اُس قدرتکی یافتکی در کرو، وقتہر اُس چہرےکے طالبکے رہو۔
5 معجزےجو اُس نے کئے اُنہیں یاد کرو۔ اُس الٰہیکے نشان اور اُس کے منہ فیصلےکے دہراتے رہو۔
6 تم جو اُس کے خادم ابراہیم کی اولاد یعقوباور کے فرزند ہو، جو اُس کے لوگبرگزیدہ ہو، تمہیں سب کچھ

یاد !رہے
ربوہی7 ہمارا خدا پوریوہیہے، دنیا عدالتکی کرتا ہے۔
8 وہ ہمیشہ اپنے عہد کا خیال رکھتا اُسہے، کلام کا جو اُس نے ہزار پُشتوں کے لئے فرمایا تھا۔
9 یہ وہ عہد ہے جو اُس نے ابراہیم سے باندھا، وہ وعدہ جو اُس قَسمنے کھا اسحاقکر سے کیا تھا۔
اُس10 نے یعقوباُسے کے لئے قائم کیا تاکہ وہ اُس مطابقکے زندگی گزارے، اُس تصدیقنے کی کہ یہ میرا

اسرائیل ابدیسے عہد ہے۔
ساتھ11 ساتھ اُس نے فرمایا، مَیں” تجھے ملـِک کنعان دوں گا۔ یہ میراثتیری کا حصہ ہو “گا۔
وقتاُس12 وہ تعداد میں کم تھوڑےاور ہی تھے ملـکبلـکہ میں اجنبی ہی تھے۔
تکاب13 مختلفوہ قوموں اور سلطنتوں میں متے گھو پھرتے تھے۔
لیکن14 الله نے اُن پر کسی کو ظلم کرنے نہ دیا، اور اُن کی خاطر اُس بادشاہوںنے کو ڈانٹا،
میرے”15 مسح کئے ہوئے خادموں متکو میرےچھیڑنا، نبیوں کو متنقصان “پہنچانا۔
16 پھر الله نے ملـِک کنعان میں کال پڑنے دیا خوراکاور کا ہر ذخیرہ ختم کیا۔
لیکن17 اُس نے اُن کے آگے ایکآگے آدمی کو مصر بھیجا یوسفیعنی کو جو غلام بن فروختکر ہوا۔
اُس18 پاؤںکے اور گردن زنجـیروں جکڑےمیں رہے
تکجب19 وہ کچھ پورا نہ پیشکیجسہوا یوسفگوئی کینے ربتکجبتھی، فرمانکے اُسنے کی

تصدیق نہ کی۔
مصریتب20 بادشاہ نے اپنے بندوں بھیجکو کر اُسے رِہائی دی، قوموں حکمرانکے نے اُسے آزاد کیا۔
اُس21 نے اُسے اپنے گھرانے پر نگران اور اپنی ملـکیتتمام پر حکمران مقرر کیا۔
یوسف22 کو فرعون کے رئیسوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے اور مصری بزرگوں کو حکمت کی تعلیم

دینے کی داریذمہ بھی دی گئی۔
23 یعقوبپھر کا خاندان مصر آیا، اور اسرائیل حام ملـککے میں اجنبی حیثیتکی سے بسنے لگا۔
وہاں24 الله نے اپنی قوم بہتکو پھلنے لنے پھو دیا، اُس نے اُسے اُس دشمنوںکے سے یادہ طاقتز ور بنا دیا۔
ساتھ25 ساتھ اُس مصریوںنے 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 بندےہوئے ہارون کو مصر میں بھیجا۔
ملـِک27 حام میں آ کر اُنہوں نے اُن درمیانکے الله الٰہیکے نشان معجزےاور دکھائے۔
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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 خون میں بدل کر اُن کی مچھلیوں کو مروا دیا۔
مصر30 ملـککے پر مینڈکوں غولکے چھا گئے جو اُن حکمرانوںکے کے اندرونی تککمروں پہنچ گئے۔
31 الله کے حکم پر مصر پورےکے علاقے میں مکھیوں اور جوؤں غولکے پھیل گئے۔
بارش32 کی بجائے اُس نے اُن ملـککے پر اولے اور دہکتے شعلے برسائے۔
اُس33 نے اُن کی انگور کی بیلیں اور انجـیر درختکے تباہ کر دیئے، اُن کے علاقے درختکے توڑ ڈالے۔
اُس34 کے حکم پر گنتاَن ٹڈیاں اپنے ملـکسمیتبچوں پر حملہ آور ہوئیں۔
35 وہ اُن ملـککے کی تمام یالی ہر اور اُن کھیتوںکے کی تمام چٹپیداوار کر گئیں۔
36 پھر الله نے مصر میں تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا، اُن کی مردانگی کا پہلا پھل تمام ہوا۔
اِس37 کے بعد وہ اسرائیل چاندیکو اور سونے سے نواز کر مصر نکالسے لایا۔ وقتاُس اُس قبیلوںکے میں

ٹھوکر کھانے ایکوالا بھی نہیں تھا۔
خوشمصر38 جبتھا وہ روانہ ہوئے، کیونکہ اُن پر اسرائیل دہشتکی چھا گئی تھی۔
دن39 کو الله نے اُن کے اوپر بادل کمبل طرحکی بچھا راتدیا، آگکو مہیا کی تاکہ روشنی ہو۔
اُنہوںجب40 خوراکنے مانگی تو اُس نے اُنہیں بٹیر پہنچا کر آسمانی روٹی سے سیر کیا۔
اُس41 چٹاننے چاککو کیا تو پھوٹپانی نکلا، اور یگستان 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 خوشیوہ اور شادمانی نعرےکے لگا نکلکر آئے۔
اُس44 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 مطابقکے زندگی ربگزاریں۔ کی حمد !ہو

106
الله کا فضل اور اسرائیل سرکشیکی

کیرب1 حمد رب!ہو کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
ربکون2 کے تمام عظیم کام سنا سکتا، کون اُس مناسبکی تمجید کر سکتا ہے؟
مبارک3 ہیں وہ انصافجو قائم رکھتے، جو راستوقتہر کام کرتے ہیں۔
اے4 رب، اپنی قوم پر مہربانی وقتکرتے میرا خیال نجاترکھ، میریوقتدیتے بھی مدد کر
5 تاکہ تیرےمَیں چنے ہوئے لوگوں کی خوش حالی دیکھ سکوں اور تیری قوم کی خوشی شریکمیں ہو کر

میراثتیری کے ستائشساتھ کر سکوں۔
ہم6 نے باپاپنے دادا طرحکی گناہ کیا ہمہے، سے ناانصافی اور بےدینی سرزد ہوئی ہے۔
باپہمارےجب7 دادا مصر میں تھے تو تیرےاُنہیں معجزوں کی سمجھ نہ آئی اور تیری متعدد مہربانیاں یاد نہ

رہیں بلـکہ وہ سمندر یعنی بحرِ ُلزم ق سرکشپر ہوئے۔
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توبھی8 اُس نے اُنہیں اپنے نام کی خاطر بچایا، کیونکہ وہ قدرتاپنی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔
اُس9 نے بحرِ ُلزم ق کو جھڑکا تو خشکوہ ہو گیا۔ اُس نے اُنہیں سمندر کی گہرائیوں میں سے یوں گزرنے دیا

طرحجس یگستان ر میں سے۔
اُس10 نے نفرتاُنہیں 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 کے کام بھول گئے۔ وہ اُس مرضیکی کا انتظار کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔
یگستان14 ر میں شدید لالچ میں آ کر اُنہوں نے وہیں بیابان میں الله کو آزمایا۔
تب15 اُس نے اُن پوریدرخواستکی کی، لیکن ساتھ مہلـکساتھ وبا بھی اُن میں پھیلا دی۔
16 خیمہ گاہ میں وہ موسٰی رباور مُقّدسکے امام ہارون سے حسد کرنے لـگے۔
تب17 زمین کھل گئی، اور اُس داتننے ہڑپکو کر لیا، ابیرام کے جتھے کو اپنے اندر دفن کر لیا۔
آگ18 اُن جتھےکے بھڑکمیں اُٹھی، اور بےدین آتشنذرِ ہوئے۔
19 وہ حوربکوہِ یعنی سینا دامنکے بچھڑےمیں کا بُت ڈھال کر اُس کے منے سا اوندھے منہ ہو گئے۔
اُنہوں20 نے الله کو جلال دینے کے گھاسبجائے کھانے والے بَیل کی پوجا کی۔
21 وہ الله کو بھول گئے، اُسیحالانکہ نے اُنہیں چھڑایا تھا، اُسی نے مصر میں عظیم کام کئے تھے۔
22 معجزےجو حام ملـککے میں ہوئے اور واقعاتجلالیجو بحرِ ُلزم ق پیشپر تھےآئے سبوہ الله ہاتھکے

سے ہوئے تھے۔
23 چنانچہ الله نے فرمایا کہ مَیں نیستاُنہیں و نابود کروں گا۔ لیکن اُس کا چنا ہوا خادم موسٰی رخنے میں کھڑا

ہو گیا تاکہ اُس غضبکے اسرائیلیوںکو کو مٹانے سے صرفروکے۔ اِس وجہ سے الله ارادےاپنے سے باز آیا۔
24 پھر اُنہوں نے کنعان 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
27 اور اُن کی اولاد کو دیگر اقوام پھینکمیں ممالـکمختلفکر میں منتشر کر دے۔
28 وہ بعل فغور دیوتا لپٹسے گئے اور مُردوں کے لئے پیش کی گئی قربانیوں گوشتکا کھانے لـگے۔
اُنہوں29 نے اپنی حرکتوں ربسے طیشکو دلایا تو اُن مہلـکمیں بیماری پھیل گئی۔
فینحاسلیکن30 نے اُٹھ کر اُن عدالتکی تبکی۔ وبا رُک گئی۔
اِسی31 بنا پر الله نے پشتاُسے پشتدر اور راستتکابد باز قرار دیا۔
32 مریبہ چشمےکے پر بھی اُنہوں ربنے کو غصہ دلایا۔ اُن ہی باعثکے موسٰی کا بُرا حال ہوا۔
33 کیونکہ اُنہوں نے اُس دلکے میں اِتنی تلخی پیدا کی کہ اُس کے منہ سے باتیںبےجا نکلیں۔
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34 جو دیگر ملـکقومیں میں تھیں اُنہیں اُنہوں نیستنے نہ کیا، ربحالانکہ اُنہیںنے یہ کرنے کو کہا تھا۔
35 صرفنہ یہ بلـکہ وہ غیرقوموں سے رشتہ باندھ کر اُن میں ملگھل گئے اور اُن کے رسم و رواج اپنا لئے۔
36 وہ اُن بُتوںکے کی پوجا کرنے لـگمیں گئے، اور یہ اُن کے لئے پھندے باعثکا بن گئے۔
37 وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بدروحوں کے قربانحضور کرنے بھیسے نہ کترائے۔
ہاں،38 اُنہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کنعانکو دیوتاؤںکے کے پیشحضور کر کے اُن کا بہایا۔خونمعصوم اِس

ملـکسے کی بےحرمتی ہوئی۔
39 وہ اپنی غلط حرکتوں ناپاکسے اور اپنے زناکارانہ کاموں سے الله سے بےوفا ہوئے۔
تب40 الله اپنی قوم ناراضسختسے ہوا، اور اُسے اپنی ملـکیتموروثی گھنسے آنے لـگی۔
اُس41 نے اُنہیں دیگر قوموں کے حوالے کیا، اور جو اُن نفرتسے 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 سرکشاپنے منصوبوں پر ُلے ت رہے اور اپنے قصور میں ڈوبتے گئے۔
لیکن44 اُس نے مدد کے لئے اُن کی آہیں سن کر اُن مصیبتکی پر دھیان دیا۔
اُس45 نے اُن کے ساتھ اپنا عہد یاد کیا، اور وہ اپنی شفقتبڑی باعثکے پچھتایا۔
اُس46 نے ہونے دیا جسکہ بھینے اُنہیں گرفتار کیا اُس نے اُن ترسپر کھایا۔
ہمارےرباے47 خدا، ہمیں !بچا ہمیں دیگر قوموں سے نکال کر جمع کر۔ تب ہی تیرےہم مُقّدس نام کی

ستائش کریں گے تیرےاور یفقابِل تعر کاموں پر فخر کریں گے۔
ازل48 سے تکابد اسرائیلرب، کے خدا کی حمد ہو۔ تمام قوم کہے، کیرب!آمین” حمد “!ہو

پانچویں کتاب 107-150
107

نجات یافتہ شکرگزاریکی
رب1 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
رب2 نجاتکے یافتہ جن کو اُس نے دےعوضانہ دشمنکر قبضےکے سے چھڑایا سبہے یہ کہیں۔
اُس3 نے اُنہیں مشرق تکمغربسے اور شمال تکجنوبسے ممالـکدیگر سے اکٹھا کیا ہے۔
بعض4 یگستان ر میں صحیح راستہ بھول کر ویران راستے مارےمارےپر پھرے، اور کہیں بھی آبادی نہ ملی۔
بھوک5 پیاساور مارےکے اُن کی جان نڈھال ہو گئی۔
تب6 اُنہوں نے مصیبتاپنی ربمیں کو پکارا، اور اُس نے اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔
اُس7 نے اُنہیں صحیح راہ پر لا ایسیکر تکآبادی پہنچایا جہاں رہ سکتے تھے۔
8 ربوہ کا شکر کریں کہ اُس نے شفقتاپنی اور معجزےاپنے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔
9 کیونکہ پیاسیوہ جان کو آسودہ کرتا اور بھوکی جان کثرتکو کی اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے۔
دوسرے10 زنجـیروں مصیبتاور جکڑےمیں اندھیرےہوئے 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۔
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اِس12 لئے الله نے اُن دلکے تکلیفکو میں مبتلا کر پستکے کر جبدیا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گر گئے اور مدد

کرنے والا کوئی نہ رہا تھا
13 تو اُنہوں نے مصیبتاپنی ربمیں کو پکارا، اور اُس نے اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔
14 وہ اندھیرےاُنہیں اور گہری یکی تار نکالسے لایا اور اُن کی زنجـیریں توڑ ڈالیں۔
15 ربوہ کا شکر کریں کہ اُس نے شفقتاپنی اور معجزےاپنے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔
16 کیونکہ اُس پیتلنے دروازےکے توڑ ڈالے، لوہے ٹکڑےٹکڑےکنڈےکے کر دیئے ہیں۔
لوگکچھ17 احمق تھے، وہ سرکشاپنے چال چلن اور گناہوں باعثکے پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔
اُنہیں18 خوراکہر گھنسے آنے لـگی، اور موتوہ دروازوںکے قریبکے پہنچے۔
تب19 اُنہوں نے مصیبتاپنی ربمیں کو پکارا، اور اُس نے اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔
اُس20 نے اپنا کلام بھیج کر اُنہیں دیشفا اور موتاُنہیں کے گڑھے سے بچایا۔
21 ربوہ کا شکر کریں کہ اُس نے شفقتاپنی معجزےاور انسان پر ظاہر کئے ہیں۔
22 شکرگزاریوہ کی پیشقربانیاں کریں اور خوشی نعرےکے لگا کر اُس کاموںکے کا چرچا کریں۔
بحریبعض23 جہاز میں بیٹھ گئے تجارتاور سلسلےکے میں سمندر پر سفر کرتے کرتے دُوردراز پہنچے۔تکعلاقوں
اُنہوں24 ربنے 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 باعثکے ملاحوں گئی۔دےجوابہمتکی
27 شرابوہ دُھتمیں آدمی کی طرح لڑکھڑاتے اور ڈگمگاتے رہے۔ اُن کی حکمتتمام ناکام ثابت ہوئی۔
تب28 اُنہوں نے مصیبتاپنی ربمیں کو پکارا، اور اُس نے اُنہیں تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔
اُس29 نے سمندر کو تھما دیا اور خاموشی پھیل گئی، ساکتلہریں ہو گئیں۔
30 مسافر حالاتپُرسکون دیکھ خوشکر ہوئے، اور الله نے اُنہیں منزِل تکمقصود پہنچایا۔
31 ربوہ کا شکر کریں کہ اُس نے شفقتاپنی اور معجزےاپنے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔
32 وہ قوم جماعتکی میں اُس کی تعظیم کریں، بزرگوں مجلسکی میں اُس کی حمد کریں۔
33 کئی جگہوں پر وہ یاؤں در کو یگستان ر میں اور چشموں پیاسیکو زمین میں بدل دیتا ہے۔
باشندوں34 کی بُرائی دیکھ کر وہ زرخیز زمین کو کلر بیابانکے میں بدل دیتا ہے۔
دوسری35 جگہوں پر وہ یگستان ر جھیلکو 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۔
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لیکن41 محتاج کو مصیبتوہ کی دلدل نکالسے کر سرفراز کرتا اور اُس خاندانوںکے کو یوں بھیڑبکر کی طرح

بڑھا دیتا ہے۔
سیدھی42 راہ پر چلنے والے یہ دیکھ ہوںخوشکر بےانصافلیکنگے، کا منہ بند کیا جائے گا۔
دانشکون43 مند ہے؟ وہ اِس پر دھیان دے، ربوہ کی مہربانیوں پر غور کرے۔

108
ربمیںجنگ پر اُمید

داؤد1 کا زبور۔ گیت۔
اے الله، میرا مضبوطدل مَیںہے۔ ساز بجا تیریکر مدح سرائی کروں میریاےگا۔ جاگجان، !اُٹھ
اے2 ستار اور جاگسرود، !اُٹھو مَیں طلوِع صبح جگاؤںکو گا۔
اے3 رب، مَیں قوموں میں تیری ستائش، اُمّتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا۔
4 شفقتتیریکیونکہ آسمان سے کہیں بلند تیریہے، وفاداری تکبادلوں پہنچتی ہے۔
اے5 الله، آسمان پر سرفراز !ہو تیرا پوریجلال دنیا پر چھا جائے۔
6 اپنے ہنے د ہاتھ سے مدد کر میریکے سن تاکہ جو پیارےتجھے نجاتہیں پائیں۔
7 الله نے اپنے مقدِس میں فرمایا مَیں”ہے، فتح مناتے ہوئے ِسکم کو تقسیم کروں گا اور ُسکاتوادٔی ناپکو

بانٹکر دوں گا۔
ِجلعاد8 میرا ہے اور منسّی میرا ہے۔ افرائیم میرا خود اور یہوداہ میرا شاہی عصا ہے۔
موآب9 میرا غسل کا برتن ہے، اور ادوم پر مَیں اپنا پھینکجوتا دوں گا۔ مَیں فلستی ملـک پر نعرےزوردار

لگاؤں “!گا
مجھےکون10 قلعہ بند شہر میں لائے گا؟ میریکون راہنمائی کر مجھےکے تکادوم پہنچائے گا؟
الله،اے11 تُو ہی یہ کر سکتا ہے، گو تُو ہمیںنے رد کیا اےہے۔ الله، تُو ہماری فوجوں کا ساتھ نہیں جبدیتا

وہ لڑنے کے لئے نکلتی ہیں۔
مصیبت12 میں ہمیں سہارا دے، کیونکہ وقتاِس انسانی مدد بےکار ہے۔
13 الله کے ساتھ زبردستہم کام کریں گے، کیونکہ ہمارےوہی دشمنوں گا۔دےکچلکو

109
مخالفبےرحم کے منے سا الله سے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے میرےالله خاموشفخر، نہ !رہ
2 کیونکہ اُنہوں نے اپنا بےدین فریباور دہ کھولخلافمیرےمنہ کر زبانجھوٹی میرےسے باتساتھ ہے۔کی
3 وہ نفرتمجھے الفاظکے سے گھیر کر بلاوجہ مجھ لڑےسے ہیں۔
محبتمیری4 جوابکے میں وہ مجھ پر اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن دعا ہی میرا سہارا ہے۔
میری5 نیکی عوضکے وہ مجھے نقصان پہنچاتے میرےاور پیار کے بدلے مجھ نفرتسے کرتے ہیں۔
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اے6 الله، کسی بےدین کو مقرر کر میرےجو دشمن خلافکے گواہی دے، مخالفکوئی اُس کے ہنے د

ہاتھ کھڑا ہو جائے جو اُس پر الزام لگائے۔
7 مقدمے میں اُسے مجرم ٹھہرایا جائے۔ اُس کی دعائیں بھی اُس گناہوںکے میں شمار کی جائیں۔
اُس8 کی زندگی مختصر ہو، کوئی اَور اُس کی داریذمہ اُٹھائے۔
اُس9 کی اولاد یتیم اور اُس بیویکی بیوہ بن جائے۔
اُس10 بچےکے آوارہ پھریں بھیکاور مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ اُنہیں اُن کے تباہ شدہ گھروں نکلسے کر اِدھر

اُدھر روٹی ڈھونڈنی پڑے۔
اُسسےجس11 قرضہنے لیا تھا وہ اُس تمامکے مال پر قبضہ کرے، اور اجنبی اُس محنتکی لُوٹپھلکا لیں۔
کوئی12 نہ ہو جو اُس پر کرےمہربانی یا اُس یتیموںکے پر رحم کرے۔
اُس13 کی اولاد کو مٹایا جائے، پشتاگلی میں اُن کا نام و تکنشان نہ رہے۔
اُسرب14 باپکے دادا کی ناانصافی لحاظکا کرے، اور وہ اُس کی ماں کی بھیخطا درگزر نہ کرے۔
15 اُن کا بُرا ربکردار کے منے سا رہے، اور وہ اُن کی یاد رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالے۔
16 اُسکیونکہ مہربانیکبھیکو کرنے خیالکا نہ آیا بلـکہ مصیبتوہ محتاجزدہ، اور دلشکستہ تعاقبکا کرتا

رہا تاکہ اُسے مار ڈالے۔
17 اُسے لعنت کرنے کا شوق تھا، لعنتچنانچہ اُسی پر !آئے اُسے برکت دینا پسند نہیں تھا، برکتچنانچہ اُس

سے دُور رہے۔
اُس18 لعنتنے چادر کی طرح اوڑھ لی، لعنتچنانچہ پانی کی طرح اُس کے جسم میں اور تیل کی طرح اُس

کی ہڈیوں سرایتمیں کر جائے۔
19 کپڑےوہ طرحکی اُس سے لپٹی رہے، پٹکے کی طرح ہمیشہ اُس سے کمربستہ رہے۔
میرےرب20 مخالفوں کو اور اُنہیں بُریخلافمیرےجو باتیں کرتے ہیں یہی سزا دے۔
لیکن21 رباےتُو قادرِ مطلق، اپنے نام کی میرےخاطر ساتھ مہربانی سلوککا کر۔ مجھے بچا، تیریکیونکہ

شفقتہی بخشتسلی ہے۔
22 کیونکہ مصیبتمَیں زدہ ضرورتاور مند ہوں۔ میرا میرےدل اندر مجروح ہے۔
شام23 کے ڈھلتے سائے طرحکی مَیں ختم ہونے والا ہوں۔ ٹڈیمجھے کی طرح جھاڑ کر دُور کر دیا گیا ہے۔
24 روزہ رکھتے میرےرکھتے گھٹنے ڈگمگانے لـگے اور میرا جسم سوکھ گیا ہے۔
مَیں25 اپنے دشمنوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ سر ہلا کر توبہ” “توبہ کہتے ہیں۔
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 لعنتوہ کریں تو مجھے !دےبرکت جب خلافمیرےوہ اُٹھیں دےبخشتو کہ شرمندہ ہو جائیں

جبکہ تیرا خوشخادم ہو۔
مخالفمیرے29 رُسوائی سے ملبّس ہو جائیں، اُنہیں شرمندگی کی چادر اوڑھنی پڑے۔
مَیں30 زور ربسے ستائشکی کروں گا، بہتوں درمیانکے اُس کی حمد کروں گا۔
31 کیونکہ وہ محتاج کے ہنے د ہاتھ کھڑا رہتا ہے تاکہ اُسے اُن سے بچائے جو اُسے مجرم ٹھہراتے ہیں۔
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ابدی بادشاہ اور امام
داؤد1 کا زبور۔
رب ربمیرےنے سے کہا، میرے” ہنے د ہاتھ تکجببیٹھ، تیرےمَیں دشمنوں تیرےکو پاؤں کی چوکی

نہ بنا “دوں۔
صیونرب2 سلطنتتیریسے کی سرحدیں بڑھا کر کہے گا، پاسآس” دشمنوںکے حکومتپر “!کر
دنجس3 تُو اپنی فوج کو کرےکھڑا تیریگا تیرےسےخوشیقوم پیچھے ہو گی۔لے شانمُقّدستُو شوکتو

سے آراستہ ہو کر طلوِع صبح باطنکے سے اپنی جوانی اوسکی پائے گا۔
قَسمنےرب4 کھائی اورہے اِس پچھتائےسے گا تُو”نہیں، تکابد امام ہے، ایسا امام ـِکجیسا “تھا۔صدقمَل
تیرےرب5 ہنے د ہاتھ پر رہے گا اور غضباپنے دنکے دیگر بادشاہوں کو ُچور کرےُچور گا۔
6 وہ قوموں عدالتمیں کر میدانکے کو لاشوں سے دےبھر گا اور تکدُور سروں کرےپاشپاشکو گا۔
7 راستے میں ندیوہ سے پانی پی لے گا، اِس لئے اپنا سر پھرےاُٹھائے گا۔

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 کا کام شاندار اور جلالی اُسہے، کی راستی تکابد قائم رہتی ہے۔
4 وہ معجزےاپنے یاد کراتا مہربانربہے۔ اور رحیم ہے۔
5 جو اُس خوفکا مانتے ہیں اُنہیں اُس خوراکنے مہیا کی وہہے۔ تکہمیشہ اپنے عہد رکھےخیالکا گا۔
اُس6 نے اپنی قوم کو زبردستاپنے کاموں کا اعلان کر کے کہا، مَیں” تمہیں غیرقوموں میراثکی عطا کروں

“گا۔
7 جو بھی کام اُس کے ہاتھ کریں وہ سچے راستاور ہیں۔ اُس کے تمام احکام قابِل اعتماد ہیں۔
8 وہ ازل سے تکابد قائم ہیں، اور اُن پر سچائی اور دیانت داری عملسے کرنا ہے۔
9 اُس نے اپنی قوم کا فدیہ بھیج کر اُسے چھڑایا ہے۔ اُس نے فرمایا، میرا” قوم کے ساتھ عہد ابد تک قائم

“رہے۔ اُس کا قدوسنام اور پُرجلال ہے۔
حکمت10 اِس سے شروع ہوتی ہے کہ ہم رب کا خوف مانیں۔ جو بھی اُس کے احکام پر کرےعمل اُسے

اچھی سمجھ حاصل ہو گی۔ اُس کی حمد تکہمیشہ قائم رہے گی۔
112

الله خوفکے تعریفکی
کیرب1 حمد مبارک!ہو ہے وہ جو الله خوفکا 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 خوشاور حالی اُس کے گھر میں رہے گی، اور اُس بازیراستکی تکابد قائم رہے گی۔



زبور 112:4 776 زبور 114:8
اندھیرے4 میں دیانتوقتچلتے داروں پر روشنی چمکتی ہے۔ راستوہ باز، مہربان اور رحیم ہے۔
مہربانی5 کرنا قرضاور بابرکتدینا ہے۔ جو اپنے معاملوں انصافکو کرےحلسے وہ کرےاچھا گا،
6 کیونکہ وہ تکابد نہیں ڈگمگائے راستگا۔ باز ہمیشہ ہی یاد رہے گا۔
7 بُریوہ خبر ملنے سے نہیں ڈرتا۔ اُس کا مضبوطدل ہے، اور ربوہ پر بھروسا رکھتا ہے۔
اُس8 دلکا وہہے۔مستحکم سہما نہیںہوا رہتا، کیونکہ وہ جانتا مَیںدنایککہہے دشمنوںاپنے شکستکی

دیکھ ہوںخوشکر گا۔
9 فیاضیوہ مندوںضرورتسے خیراتمیں بکھیر دیتا اُسہے۔ بازیراستکی ہمیشہ قائم رہے گی، اور اُسے

عزت ساتھکے سرفراز کیا جائے گا۔
یہبےدین10 دیکھ ناراضکر ہو جائے گا، پیسپیسدانتوہ نیستکر ہو گا۔جائے ہتےبےدینکچھجو چا

ہیں وہ جاتا رہے گا۔
113

الله عظمتکی اور مہربانی
کیرب1 حمد رباے!ہو کے ربخادمو، کے نام ستائشکی ربکرو، کے نام یفکی تعر کرو۔
رب2 کے نام ابکی سے تکابد تمجید ہو۔
3 طلوِع صبح سے ربتکآفتابغروِب کے نام کی حمد ہو۔
رب4 تمام اقوام سے سربلند اُسہے، کا جلال آسمان سے عظیم ہے۔
ہمارےربکون5 خدا کی مانند ہے بلندیوںجو پر تخت 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۔
3 یہ دیکھ کر بھاگسمندر گیا اور یائے در یردن ہٹپیچھے گیا۔
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؟
اے6 پہاڑو، کیا ہوا کہ تم مینڈھوں کی طرح کودنے لـگے اےہو؟ یو، پہاڑ کیا ہوا کہ تم جوان یوں بھیڑبکر کی

طرح پھاندنے لـگی ہو؟
اے7 ربزمین، کے یعقوبحضور، کے خدا کے حضور لرز اُٹھ،
اُس8 کے منے سا جستھرتھرا چٹاننے کو جوہڑ میں سختاور پتھر کو میںچشمے بدل دیا۔
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115

الله ہی کی حمد ہو
اے1 رب، ہماری عزتہی کی خاطر کام نہ کر بلـکہ اِس لئے تیرےکہ نام کو جلال ملے، اِس لئے کہ تُو

مہربان اور وفادار خدا ہے۔
2 دیگر اقوام کیوں کہیں، اُن” کا خدا کہاں “ہے؟
3 ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اور جو جی چاہے کرتا ہے۔
4 اُن کے بُت چاندیسونے کے ہیں، انسان کے ہاتھ نے اُنہیں 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 لیکنہے وہ سونگھ نہیں سکتے۔
7 اُن کے ہاتھ ہیں، لیکن وہ چھو نہیں سکتے۔ اُن کے پاؤں ہیں، لیکن وہ چل نہیں سکتے۔ اُن کے گلے سے آواز

نہیں نکلتی۔
8 جو بُت بناتے ہیں وہ اُن کی مانند ہو جائیں، جو اُن پر بھروسا رکھتے ہیں وہ اُن بےحسجیسے حرکتو ہو

جائیں۔
اے9 رباسرائیل، پر بھروسا !رکھ وہی تیرا سہارا اور تیری ڈھال ہے۔
ہاروناے10 کے ربگھرانے، پر بھروسا !رکھ وہی تیرا سہارا اور تیری ڈھال ہے۔
رباے11 خوفکا ماننے ربوالو، پر بھروسا !رکھو وہی تمہارا سہارا اور تمہاری ڈھال ہے۔
رب12 نے ہمارا خیال کیا ہے، اور وہ ہمیں دےبرکت گا۔ وہ اسرائیل کے گھرانے دےبرکتکو گا، وہ

ہارون کے گھرانے دےبرکتکو گا۔
13 ربوہ خوفکا ماننے والوں دےبرکتکو گا، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔
تمہاریرب14 تعداد میں اضافہ تمہاریکرے، بھی اور تمہاری اولاد کی بھی۔
رب15 آسمانجو و زمین کا خالق برکتتمہیںہے سے مالا مال کرے۔
آسمان16 ربتو کا لیکنہے، زمین کو اُس نے آدم زادوں بخشکو دیا ہے۔
اے17 مُردےرب، تیری ستائش نہیں کرتے، خاموشی ملـککے 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

ربمَیں1 محبتسے رکھتا ہوں، کیونکہ اُس میرینے آواز اور میری التجا سنی ہے۔
اُس2 نے اپنا طرفمیریکان جھکایا اِسہے، لئے مَیں عمر بھر اُسے پکاروں گا۔
موت3 نے مجھے اپنی زنجـیروں میں جکڑ لیا، اور پاتال کی پریشانیاں مجھ پر غالب آئیں۔ مَیں مصیبت اور دُکھ میں

پھنس گیا۔
تب4 مَیں ربنے کا نام پکارا، اے” رب، مہربانی کر مجھےکے “!بچا
مہربانرب5 راستاور ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔
رب6 سادہ لوگوں حفاظتکی کرتا پستمَیںجبہے۔ حال تھا تو اُس مجھےنے بچایا۔
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میریاے7 جان، اپنی آرام گاہ واپسپاسکے آ، ربکیونکہ تیرےنے ساتھ بھلائی کی ہے۔
8 اےکیونکہ رب، تُو میرینے جان موتکو آنکھوںمیریسے، کو آنسو بہانے پاؤںمیرےاورسے کو پھسلنے

سے بچایا ہے۔
اب9 مَیں زندوں کی زمین میں رہ ربکر کے چلوںحضور گا۔
مَیں10 ایمان لایا اور اِس لئے بولا، مَیں” مصیبتشدید پھنسمیں گیا “ہوں۔
سختمَیں11 گھبرا گیا اور بولا، تمام” انسان دروغ گو “ہیں۔
12 جو رببھلائیاں میرےنے ساتھ کی ہیں سباُن عوضکے 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۔
کیرب15 نگاہ میں اُس ایمانکے داروں موتکی گراں قدر ہے۔
اے16 ًرب، یقینا مَیں تیرا خادم، ہاں تیرا خادم اور تیری خادمہ کا بیٹا ہوں۔ تُو میرینے زنجـیروں کو توڑ ڈالا

ہے۔
مَیں17 شکرگزاریتجھے 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

تماماے1 رباقوام، کی تمجید تماماے!کرو اُمّتو، اُس کی مدح سرائی !کرو
2 کیونکہ اُس کی ہم شفقتپر عظیم ہے، رباور وفاداریکی ابدی ربہے۔ کی حمد !ہو

118
الله کی مدد پر شکرگزاری

رب1 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
اسرائیل2 کہے، اُس” ابدیشفقتکی “ہے۔
ہارون3 کا گھرانا کہے، اُس” ابدیشفقتکی “ہے۔
رب4 خوفکا ماننے والے کہیں، اُس” ابدیشفقتکی “ہے۔
مصیبت5 میں مَیں ربنے کو پکارا ربتو میرینے سن میرےکر پاؤں کو میدانکھلے میں قائم کر دیا ہے۔
میرےرب6 میںحق اِسہے، لئے مَیں نہیں ڈروں گا۔ انسان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟
میرےرب7 میںحق ہے اور میرا سہارا اِسہے، لئے مَیں اُن دیکھشکستکی ہوںخوشکر گا جو مجھ سے

نفرت کرتے ہیں۔
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۔
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اُنہوں11 نے مجھے گھیر لیا، ہاں طرفچاروں سے گھیر لیا، لیکن مَیں نے الله کا نام لے کر اُنہیں بھگا دیا۔
12 وہ شہد مکھیوںکی طرفچاروںطرحکی مجھسے پر حملہ آور لیکنہوئے، یوںکانٹےدار جھاڑ آگکی کی

طرح جلد ہی بجھ گئے۔ مَیں ربنے کا نام لے کر اُنہیں بھگا دیا۔
دشمن13 مجھےنے دےدھکا کر گرانے کوششکی کی، ربلیکن میرینے مدد کی۔
قوتمیریرب14 اور گیتمیرا ہے، نجاتمیریوہ بن گیا ہے۔
خوشی15 اور فتح راستنعرےکے بازوں کے خیموں میں گونجتے ہیں، رب” کا دہنا زبردستہاتھ کام کرتا

!ہے
رب16 کا دہنا ہاتھ سرفراز کرتا ربہے، کا دہنا زبردستہاتھ 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۔
19 راستی میرےدروازےکے لئے کھول دو تاکہ مَیں اُن میں داخل ہو ربکر کا شکر کروں۔
20 ربیہ کا دروازہ اِسیہے، راستمیں باز داخل ہوتے ہیں۔
مَیں21 تیرا شکر کرتا ہوں، کیونکہ تُو میرینے سن کر مجھے بچایا ہے۔
پتھرجس22 کو مکان بنانے والوں نے رد کیا وہ کونے بنیادیکا پتھر بن گیا۔
23 ربیہ نے کیا اور دیکھنے میں حیرتکتنا انگیز ہے۔
اِسی24 ربدن نے قدرتاپنی دکھائی ہے۔ آؤ، ہم شادیانہ بجا کر اُس خوشیکی منائیں۔
اے25 رب، مہربانی کر ہمیںکے اے!بچا رب، مہربانی کر کے کامیابی عطا !فرما
مبارک26 ہے وہ ربجو کے نام سے آتا ربہے۔ سکونتکی گاہ سے ہم برکتتمہیں دیتے ہیں۔
ہیرب27 خدا اورہے، اُس ہمیںنے بخشیروشنی آؤ،ہے۔ عید کی قربانی رّسیوں قربانسے گاہ سینگوںکے

کے ساتھ باندھو۔
28 تُو میرا خدا ہے، اور مَیں تیرا شکر کرتا میرےاےہوں۔ خدا، مَیں تیری تعظیم کرتا ہوں۔
ستائشکیرب29 کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔

119
الله کے کلام کی شان
1

مبارک1 ہیں وہ جن کا چال چلن بےالزام ہے، ربجو شریعتکی مطابقکے زندگی گزارتے ہیں۔
مبارک2 ہیں وہ جو اُس کے احکام پر عمل کرتے پورےاور دل سے اُس طالبکے ہتے ر ہیں،
3 بدیجو نہیں کرتے بلـکہ اُس کی راہوں پر چلتے ہیں۔
4 تُو نے ہمیں اپنے احکام دیئے ہیں، اور تُو چاہتا ہے کہ ہم لحاظہر سے اُن کے تابع رہیں۔
میریکاش5 راہیں اِتنی پختہ ہوں کہ ثابتمَیں قدمی تیرےسے احکام پر عمل !کروں
تب6 مَیں شرمندہ نہیں ہوں گا، میریکیونکہ تیرےآنکھیں تمام احکام پر لـگی رہیں گی۔
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7 جتنا تیرےمَیں باانصاف فیصلوں بارےکے میں سیکھوں گا اُتنا ہی دیانت دار دل سے تیری ستائش کروں

گا۔
تیرے8 احکام پر مَیں وقتہر عمل کروں گا۔ پوریمجھے ترکطرح نہ !کر
2

نوجوان9 اپنی راہ پاکطرحکسکو رکھے؟ اِس طرح تیرےکہ کلام مطابقکے زندگی گزارے۔
پورےمَیں10 دل سے طالبتیرا رہا ہوں۔ مجھے اپنے احکام سے بھٹکنے نہ دے۔
مَیں11 نے تیرا کلام اپنے دل محفوظمیں رکھا ہے تاکہ تیرا گناہ نہ کروں۔
اے12 تیریرب، حمد !ہو مجھے اپنے احکام سکھا۔
13 اپنے ہونٹوں سے مَیں دوسروں تیرےکو منہ کی ہدایاتتمام سناتا ہوں۔
تیرےمَیں14 احکام کی راہ سے لطفاُتنا اندوز ہوتا ہوں جتنا کہ ہر طرح دولتکی سے۔
مَیں15 ہدایاتتیری میں محوِ خیال رہوں گا اور تیری راہوں کو تکتا رہوں گا۔
تیرےمَیں16 فرمانوں لطفسے اندوز ہوتا ہوں اور تیرا کلام نہیں بھولتا۔
3

17 اپنے خادم سے بھلائی کر تاکہ مَیں زندہ رہوں تیرےاور کلام مطابقکے زندگی گزاروں۔
میری18 آنکھوں کو کھول تاکہ شریعتتیری عجائبکے دیکھوں۔
19 دنیا میں مَیں پردیسی ہی ہوں۔ اپنے احکام مجھ سے چھپائے نہ !رکھ
میری20 جان ہدایاتتیریوقتہر کی آرزو کرتے کرتے نڈھال ہو رہی ہے۔
21 تُو مغروروں کو ڈانٹتا ہے۔ اُن لعنتپر تیرےجو احکام بھٹکسے جاتے !ہیں
مجھے22 لوگوں کی توہین اور تحقیر سے رِہائی دے، کیونکہ تیرےمَیں احکام کے تابع رہا ہوں۔
23 خلافمیرےبزرگگو منصوبے ھنے باند کے لئے بیٹھ گئے ہیں، تیرا تیرےخادم احکام میں محوِ خیال رہتا

ہے۔
تیرے24 احکام سے ہی لطفمَیں اُٹھاتا ہوں، میرےوہی مشیر ہیں۔
4

میری25 خاکجان دبمیں گئی ہے۔ اپنے کلام میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔
مَیں26 نے اپنی راہیں بیان کیں تو تُو میرینے سنی۔ مجھے اپنے احکام سکھا۔
مجھے27 اپنے احکام کی راہ سمجھنے قابلکے بنا تیرےتاکہ 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 شریعتاپنی سے نواز۔
مَیں30 نے وفا کی راہ اختیار کر تیرےکے آئین اپنے منے سا رکھے ہیں۔
تیرےمَیں31 احکام سے لپٹا رہتا اےہوں۔ رب، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔
تیرےمَیں32 فرمانوں کی راہ پر دوڑتا ہوں، کیونکہ تُو میرےنے دل کو بخشیکشادگی ہے۔
5

اے33 مجھےرب، اپنے آئین کی راہ سکھا تو مَیں عمر بھر اُن پر عمل کروں گا۔
مجھے34 سمجھ عطا کر تاکہ شریعتتیری مطابقکے زندگی گزاروں پورےاور دل سے اُس کے تابع رہوں۔
35 اپنے احکام کی راہ پر میری راہنمائی کر، کیونکہ یہی مَیں پسند کرتا ہوں۔



زبور 119:36 781 زبور 119:65
میرے36 دل کو لالچ میں آنے دےنہ بلـکہ اُسے اپنے فرمانوں مائلطرفکی کر۔
میری37 آنکھوں باطلکو چیزوں سے پھیر لے، اور مجھے اپنی راہوں پر سنبھال میریکر جان کو تازہ دم کر۔
38 جو وعدہ تُو نے اپنے خادم سے کیا وہ پورا کر لوگتاکہ خوفتیرا مانیں۔
رُسوائیجس39 خوفمجھےسے اُسہے کا خطرہ دُور کر، تیرےکیونکہ احکام اچھے ہیں۔
مَیں40 ہدایاتتیری کا شدید آرزومند ہوں، اپنی راستی میریسے جان کو تازہ دم کر۔
6

اے41 شفقتتیریرب، اور جسنجاتوہ کا وعدہ تُو نے کیا تکمجھہے پہنچے
42 تاکہ مَیں بےعزتی کرنے والے سکوں۔دےجوابکو 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 تکابد اُس میں قائم رہوں گا۔
مَیں45 کھلے میدان میں چلتا پھروں گا، تیرےکیونکہ آئین طالبکا رہتا ہوں۔
مَیں46 شرم کئے بغیر بادشاہوں کے منے تیرےسا احکام بیان کروں گا۔
تیرےمَیں47 فرمانوں لطفسے اندوز ہوتا ہوں، وہ پیارےمجھے ہیں۔
مَیں48 اپنے تیرےہاتھ فرمانوں طرفکی اُٹھاؤں گا، کیونکہ وہ پیارےمجھے ہیں۔ مَیں تیری ہدایات میں محوِ

خیال رہوں گا۔
7

باتاُس49 کا خیال رکھ جو تُو نے اپنے خادم سے کی جساور سے تُو مجھےنے اُمید دلائی ہے۔
مصیبت50 میں یہی تسلی باعثکا رہا ہے کہ تیرا میریکلام جان کو تازہ دم کرتا ہے۔
51 مغرور میرا حد سے یادہ ز مذاق اُڑاتے ہیں، لیکن مَیں شریعتتیری سے دُور نہیں ہوتا۔
اے52 رب، تیرےمَیں قدیم فرمان یاد کرتا ہوں تو مجھے تسلی ملتی ہے۔
بےدینوں53 کو دیکھ کر آگمَیں بگولا ہو جاتا ہوں، کیونکہ اُنہوں شریعتتیرینے ترککو کیا ہے۔
گھرجس54 میں مَیں پردیسی ہوں اُس میں تیرےمَیں احکام گیتکے گاتا رہتا ہوں۔
اے55 راترب، کو مَیں تیرا نام یاد کرتا شریعتتیریہوں، پر عمل کرتا رہتا ہوں۔
56 یہ بخششتیری ہے تیرےمَیںکہ آئین پیرویکی کرتا ہوں۔
8

میراثمیریرب57 مَیںہے۔ تیرےنے فرمانوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
پورےمَیں58 دل شفقتتیریسے طالبکا رہا ہوں۔ وعدےاپنے مطابقکے مجھ پر مہربانی کر۔
مَیں59 نے اپنی راہوں پر دےدھیان تیرےکر احکام طرفکی قدم بڑھائے ہیں۔
مَیں60 نہیں جھجکتا بھاگبلـکہ تیرےکر احکام پر عمل کرنے کوششکی کرتا ہوں۔
بےدینوں61 رّسوںکے مجھےنے جکڑ لیا لیکنہے، مَیں شریعتتیری نہیں بھولتا۔
راتآدھی62 کو جاگمَیں اُٹھتا ہوں راستتیرےتاکہ فرمانوں کے لئے تیرا شکر کروں۔
مَیں63 سباُن ہوںساتھیکا جو خوفتیرا مانتے ہیں، سباُن دوستکا ہدایاتتیریجو عملپر ہیں۔کرتے
اے64 رب، شفقتتیریدنیا سے معمور مجھےہے۔ اپنے احکام !سکھا
9

اے65 رب، تُو نے اپنے کلام مطابقکے اپنے خادم سے بھلائی کی ہے۔
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مجھے66 صحیح امتیاز اور عرفان سکھا، کیونکہ تیرےمَیں احکام پر ایمان رکھتا ہوں۔
اِس67 پہلےسے کہ پستمجھے کیا گیا مَیں آوارہ پھرتا تھا، ابلیکن تیرےمَیں کلام کے تابع رہتا ہوں۔
68 تُو بھلا ہے اور بھلائی کرتا مجھےہے۔ اپنے آئین !سکھا
مغروروں69 جھوٹنے بول کر مجھ پر کیچڑ اُچھالی ہے، لیکن پورےمَیں دل سے تیری ہدایات کی فرماں

برداری کرتا ہوں۔
70 اُن دلکے اکڑ بےحسکر ہو گئے ہیں، لیکن مَیں شریعتتیری لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔
میرے71 لئے اچھا تھا کہ پستمجھے کیا گیا، کیونکہ اِس طرح مَیں تیرےنے احکام سیکھ لئے۔
72 تیرےشریعتجو منہ سے صادر ہوئی ہے وہ مجھے چاندیسونے ہزاروںکے ِسکوں سے یادہ ز پسند ہے۔
10

تیرے73 ہاتھوں نے مجھے بنا کر مضبوط بنیاد پر رکھ دیا ہے۔ مجھے سمجھ عطا فرما تیرےتاکہ احکام سیکھ
لوں۔

74 جو تیرا خوف مانتے ہیں وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں، کیونکہ تیرےمَیں کلام کے انتظار میں ہوں۔رہتا
اے75 رب، مَیں جاننے لیا ہے تیرےکہ راستفیصلے ہیں۔ یہ بھی تیری وفاداری کا اظہار ہے کہ تُو نے

پستمجھے کیا ہے۔
شفقتتیری76 مجھے تسلی طرحجسدے، تُو نے اپنے خادم سے وعدہ کیا ہے۔
مجھ77 پر اپنے رحم کا اظہار کر تاکہ میری جان میں جان آئے، کیونکہ مَیں شریعتتیری لطفسے اندوز ہوتا

ہوں۔
78 جو مغرور جھوٹمجھے پستسے کر رہے ہیں وہ شرمندہ ہو جائیں۔ لیکن تیرےمَیں فرمانوں میں محوِ خیال

رہوں گا۔
کاش79 جو خوفتیرا مانتے تیرےاور احکام جانتے ہیں واپسپاسمیرےوہ !آئیں
80 میرا تیرےدل آئین پیرویکی کرنے میں بےالزام رہے تاکہ میری رُسوائی نہ ہو جائے۔
11

میری81 نجاتتیریجان کی آرزو کرتے کرتے نڈھال ہو رہی تیرےمَیںہے، کلام کے انتظار میں ہوں۔
میری82 وعدےتیرےآنکھیں کی راہ دیکھتے دیکھتے دُھندلا رہی ہیں۔ تُو کبمجھے دےتسلی گا؟
مَیں83 دھوئیں سکڑیمیں مشکہوئی کی مانند ہوں تیرےلیکن فرمانوں کو نہیں بھولتا۔
تیرے84 خادم کو مزید کتنی دیر انتظار پڑےکرنا گا؟ تُو تعاقبمیرا کرنے والوں کرےکبعدالتکی گا؟
85 جو شریعتتیریمغرور کے تابع نہیں ہوتے اُنہوں نے مجھے پھنسانے کے لئے گڑھے کھود لئے ہیں۔
تیرے86 تمام احکام پُروفا میریہیں۔ مدد کر، کیونکہ جھوٹوہ 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 تیرےتاکہ منہ فرمانوںکے پر عمل کروں۔
12

اے89 رب، تیرا کلام تکابد آسمان پر قائم و دائم ہے۔
پشتوفاداریتیری90 پشتدر رہتی ہے۔ تُو زمیننے کی بنیاد رکھی، اور وہ وہیں کی وہیں برقرار رہتی ہے۔
آسمانتکآج91 و تیرےزمین فرمانوں کو پورا کرنے کے لئے حاضر ہتے ر ہیں، کیونکہ تمام خدمتتیریچیزیں

کرنے کے لئے بنائی گئی ہیں۔
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92 اگر میریشریعتتیری خوشی نہ ہوتی تو مَیں مصیبتاپنی ہلاکمیں ہو گیا ہوتا۔
مَیں93 ہدایاتتیری کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ اُن ہی یعےکے ذر تُو میری جان کو تازہ دم کرتا ہے۔
مَیں94 تیرا ہی ہوں، مجھے !بچا کیونکہ تیرےمَیں احکام طالبکا رہا ہوں۔
تاکمیریبےدین95 میں بیٹھ گئے ہیں تاکہ مجھے مار ڈالیں، لیکن تیرےمَیں آئین پر دھیان دیتا رہوں گا۔
مَیں96 نے دیکھا ہے کہ ہر کامل چیز کی حد ہوتی تیرےلیکنہے، فرمان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔
13

شریعتتیری97 مجھے پیاریکتنی !ہے دن بھر مَیں اُس میں محوِ خیال رہتا ہوں۔
98 تیرا فرمان میرےمجھے دشمنوں سے یادہ دانشز مند بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ تکہمیشہ میرا خزانہ ہے۔
مجھے99 اپنے تمام اُستادوں سے یادہ ز سمجھ حاصل ہے، کیونکہ تیرےمَیں آئین میں محوِ خیال رہتا ہوں۔
مجھے100 بزرگوں سے یادہ ز سمجھ حاصل ہے، کیونکہ مَیں وفاداری تیرےسے احکام پیرویکی کرتا ہوں۔
مَیں101 نے بُریہر راہ پر قدم رکھنے سے گریز کیا ہے تیرےتاکہ کلام سے لپٹا رہوں۔
تیرےمَیں102 فرمانوں سے دُور نہیں ہوا، کیونکہ تُو ہی مجھےنے تعلیم دی ہے۔
103 تیرا کلام کتنا لذیذ ہے، میرےوہ منہ میں شہد سے یادہ ز میٹھا ہے۔
تیرے104 احکام مجھےسے سمجھ حاصل ہوتی اِسہے، لئے جھوٹمَیں کی ہر راہ نفرتسے کرتا ہوں۔
14

105 تیرا میرےکلام پاؤں کے لئے چراغ ہے میریجو راہ کو روشن کرتا ہے۔
مَیں106 قَسمنے کھائی ہے راستتیرےکہ فرمانوں پیرویکی کروں گا، اور مَیں یہ وعدہ پورا بھی کروں گا۔
پستبہتمجھے107 کیا گیا اےہے۔ رب، اپنے کلام میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔
اے108 میرےرب، منہ کی رضاکارانہ قربانیوں کو پسند کر اور مجھے اپنے آئین !سکھا
میری109 جان میںخطرےہمیشہ لیکنہے، مَیں شریعتتیری نہیں بھولتا۔
بےدینوں110 میرےنے لئے پھندا تیار کر رکھا لیکنہے، تیرےمَیں فرمانوں سے نہیں بھٹکا۔
تیرے111 میراثابدیمیریاحکام 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 کرتا ہوں۔
114 تُو میری پناہ گاہ اور میری ڈھال تیرےمَیںہے، کلام کے انتظار میں رہتا ہوں۔
اے115 بدکارو، مجھ سے دُور ہو جاؤ، کیونکہ مَیں اپنے خدا کے احکام سے لپٹا رہوں گا۔
116 اپنے فرمان مطابقکے مجھے سنبھال تاکہ زندہ آسمیریرہوں۔ ٹوٹنے دےنہ تاکہ شرمندہ نہ ہو جاؤں۔
117 میرا سہارا بن تاکہ بچ کر تیرےوقتہر آئین لحاظکا رکھوں۔
118 تُو اُن سب کو رد کرتا ہے تیرےجو احکام سے بھٹکے پھرتے ہیں، کیونکہ اُن کی بازیدھوکے فریب ہی

ہے۔
119 تُو زمین کے تمام بےدینوں ناپاککو چاندی سے خارج کی ہوئی مَیل کی پھینکطرح کر نیست کر دیتا

اِسہے، لئے تیرے فرمان پیارےمجھے ہیں۔
120 میرا جسم تجھ دہشتسے کھا کر تھرتھراتا ہے، اور تیرےمَیں فیصلوں سے ڈرتا ہوں۔
16
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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 شفقتتیریسلوکتیرا مطابقکے ہو۔ مجھے اپنے احکام سکھا۔
مَیں125 تیرا ہی خادم ہوں۔ مجھے فہم عطا فرما تیرےتاکہ آئین پوریکی سمجھ آئے۔
وقتاب126 آ گیا ہے ربکہ قدم اُٹھائے، کیونکہ لوگوں شریعتتیرینے کو توڑ ڈالا ہے۔
اِس127 لئے تیرےمَیں احکام کو سونے خالصبلـکہ سونے سے یادہ ز پیار کرتا ہوں۔
اِس128 لئے احتیاطمَیں تیرےسے تمام آئین مطابقکے زندگی گزارتا ہوں۔ مَیں فریبہر دہ راہ نفرتسے ہوں۔کرتا
17

تیرے129 تعجباحکام انگیز ہیں، اِس لئے میری جان اُن پر عمل کرتی ہے۔
تیرے130 کلام انکشافکا روشنی بخشتا اور سادہ لوح کو سمجھ عطا کرتا ہے۔
تیرےمَیں131 فرمانوں کے لئے اِتنا پیاسا ہوں کہ منہ کھول ہانپکر رہا ہوں۔
طرفمیری132 رجوع فرما اور مجھ پر وہی مہربانی کر جو تُو اُن سب پر کرتا ہے تیرےجو نام سے پیار ہیں۔کرتے
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۔
135 چہرےاپنے کا نور اپنے خادم پر چمکا اور مجھے اپنے احکام سکھا۔
میری136 آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی ہیں، شریعتتیریلوگکیونکہ کے تابع نہیں ہتے۔ ر
18

اے137 رب، راستتُو ہے، تیرےاور درستفیصلے ہیں۔
138 تُو نے راستی اور بڑی وفاداری کے ساتھ اپنے فرمان جاری کئے ہیں۔
میری139 غیرتجان باعثکے تباہ ہو گئی ہے، میرےکیونکہ تیرےدشمن فرمان بھول گئے ہیں۔
140 تیرا کلام آزما ثابتصافپاککر ہوا ہے، تیرا خادم اُسے پیار کرتا ہے۔
مجھے141 ذلیل اور حقیر جانا جاتا لیکنہے، تیرےمَیں آئین نہیں بھولتا۔
تیری142 ابدیراستی ہے، اور شریعتتیری سچائی ہے۔
مصیبت143 اور پریشانی مجھ غالبپر آ گئی ہیں، لیکن تیرےمَیں احکام لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔
تیرے144 احکام راستتکابد ہیں۔ مجھے سمجھ عطا فرما تاکہ مَیں جیتا رہوں۔
19

پورےمَیں145 دل سے پکارتا ہوں، اے” میریرب، !سن تیرےمَیں آئین مطابقکے زندگی گزاروں “گا۔
مَیں146 پکارتا ہوں، مجھے” !بچا تیرےمَیں احکام پیرویکی کروں “گا۔
147 پَو پھٹنے سے پہلے پہلے مَیں اُٹھ کر مدد کے لئے پکارتا ہوں۔ تیرےمَیں کلام کے انتظار میں ہوں۔
رات148 وقتکے میریہی آنکھیں کھل جاتی ہیں تیرےتاکہ کلام پر غور خوضو کروں۔
شفقتاپنی149 میریمطابقکے آواز اے!سن رب، اپنے فرمانوں میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔
150 جو چالاکی سے میرا تعاقب کر رہے ہیں وہ قریب پہنچ گئے ہیں۔ لیکن وہ تیری شریعت سے انتہائی ہیں۔دُور
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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

مصیبتمیری153 کا خیال کر مجھےکے !بچا کیونکہ مَیں شریعتتیری نہیں بھولتا۔
میںحقمیرےمیںعدالت154 لڑ کر میرا میریتاکہدےعوضانہ جائے۔چھوٹجان وعدےاپنے مطابقکے

میری جان کو تازہ دم کر۔
نجات155 بےدینوں بہتسے دُور ہے، کیونکہ تیرےوہ 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 تعاقبمیرا کرنے والوں میرےاور دشمنوں بڑیکی تعداد لیکنہے، تیرےمَیں احکام سے دُور نہیں ہوا۔
بےوفاؤں158 کو دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے، کیونکہ تیرےوہ کلام مطابقکے زندگی نہیں گزارتے۔
159 دیکھ، تیرےمجھے احکام سے پیار اےہے۔ رب، شفقتاپنی میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔
تیرے160 کلام کا لبابلُِب سچائی تیرےہے، راستتمام فرمان تکابد قائم ہیں۔
21

161 سردار بلاوجہ میرا پیچھا کرتے ہیں، لیکن میرا تیرےدل کلام سے ہی ڈرتا ہے۔
تیرےمَیں162 کلام خوشیکی اُس طرحکی مناتا ہوں کثرتجسے کا غنیمتماِل مل گیا ہو۔
جھوٹمَیں163 نفرتسے کرتا بلـکہ گھن کھاتا ہوں، لیکن شریعتتیری پیاریمجھے ہے۔
مَیں164 دن ساتمیں بار ستائشتیری کرتا ہوں، تیرےکیونکہ راستاحکام ہیں۔
پیاریشریعتجنہیں165 اُنہیںہے بڑا حاصلسکون ہے، بھیکسیوہ چیز سے ٹھوکر کھا کر نہیں گریں گے۔
اے166 رب، نجاتتیریمَیں کے انتظار میں ہتے ر تیرےہوئے احکام پیرویکی کرتا ہوں۔
میری167 تیرےجان فرمانوں سے لپٹی رہتی ہے، وہ اُسے پیارےنہایت ہیں۔
تیرےمَیں168 آئین ہدایاتاور پیرویکی کرتا ہوں، میریکیونکہ تمام تیرےراہیں منے سا ہیں۔
22

اے169 میریرب، تیرےآہیں منے سا آئیں، مجھے اپنے کلام مطابقکے سمجھ عطا فرما۔
میری170 تیرےالتجائیں منے سا آئیں، مجھے اپنے کلام مطابقکے !چھڑا
میرے171 ہونٹوں سے حمد و پھوٹثنا نکلے، کیونکہ تُو مجھے اپنے احکام سکھاتا ہے۔
میری172 تیرےزبان کلام مدحکی سرائی کرے، تیرےکیونکہ تمام راستفرمان ہیں۔
173 تیرا ہاتھ میری مدد کرنے کے لئے تیار رہے، کیونکہ مَیں تیرےنے احکام اختیار کئے ہیں۔
اے174 رب، نجاتتیریمَیں کا آرزومند شریعتتیریہوں، لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔
میری175 جان زندہ رہے تاکہ ستائشتیری کر تیرےسکے۔ آئین میری مدد کریں۔
مَیں176 بھٹکی ہوئی بھیڑ کی طرح آوارہ پھر رہا ہوں۔ اپنے خادم تلاشکو کر، کیونکہ تیرےمَیں احکام نہیں

بھولتا۔
120

تہمت لگانے والوں سے رِہائی کے لئے دعا
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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 کرے، مزید تجھے کیا دے؟
4 وہ تجھ پر جنگجو کے تیز تیر اور دہکتے کوئلے !برسائے
مجھ5 !افسوسپر مجھے مسکملـکاجنبی میں، قیدار خیموںکے پاسکے رہنا پڑتا ہے۔
اِتنی6 دیر امنسے دشمنوںکے پاسکے ہنے ر میریسے تنگجان آ گئی ہے۔
مَیں7 تو امن چاہتا ہوں، کبھیجبلیکن بولوں تو جنگوہ کرنے پر ُلے ت ہوتے ہیں۔

121
انسان کا وفادار محافظ

یارت1 ز کا گیت۔
مَیں اپنی آنکھوں کو پہاڑوں طرفکی اُٹھاتا میریہوں۔ 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 مجھنے سے کہا، آؤ،” ربہم کے گھر “چلیں۔
اے2 ہمارےابیروشلم، تیرےپاؤں دروازوں کھڑےمیں ہیں۔
3 یروشلم شہر یوں بنایا گیا ہے کہ اُس کے تمام مضبوطیحصے دوسرےایکسے کے جُڑےساتھ ہوئے ہیں۔
وہاں4 قبیلے، ربہاں کے قبیلے حاضر ہوتے ہیں تاکہ رب کے نام ستائشکی طرحجسکریں اسرائیل کو

فرمایا گیا ہے۔
5 کیونکہ عدالتتختوہاں کرنے کے لئے لگائے گئے ہیں، وہاں داؤد کے گھرانے تختکے ہیں۔
6 یروشلم کے لئے سلامتی !مانگو 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 خوشتیری حالی طالبکا رہوں گا۔

123
الله ہم پر کرےمہربانی
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یارت1 ز کا گیت۔
مَیں اپنی آنکھوں طرفتیریکو اُٹھاتا طرفتیریہوں، جو آسمان تختپر نشین ہے۔
طرحجس2 غلام کی آنکھیں مالـکاپنے کے ہاتھ طرفکی اور لونڈی کی آنکھیں اپنی مالـکن کے ہاتھ کی

لـگیطرف رہتی ہماریطرحاُسیہیں ربآنکھیں اپنے خدا پر لـگی رہتی تکجبہیں، ہموہ پر مہربانی نہ کرے۔
اے3 رب، ہم پر مہربانی کر، ہم پر مہربانی !کر کیونکہ ہم حد سے یادہ حقارتز کا نشانہ بن گئے ہیں۔
سکون4 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 خلافہمارےلوگجبہوتا اُٹھے
3 آگاور بگولا ہو کر اپنا پورا غصہ ہم پر اُتارا، تو وہ ہمیں ہڑپزندہ کر لیتے۔
4 سیلابپھر ہم ٹوٹپر پڑتا، ندی کا تیز دھارا ہم غالبپر آ جاتا
5 اور متلاطم پانی ہم پر سے گزر “جاتا۔
کیرب6 حمد جسہو ہمیںنے اُن دانتوںکے کے حوالے نہ کیا، ورنہ وہ ہمیں پھاڑ کھاتے۔
ہماری7 جان اُس یا چڑ چھوٹطرحکی گئی چڑیجوہے مار پھندےکے نکلسے کر اُڑ گئی ہے۔ ٹوٹپھندا

گیا ہے، اور ہم بچ نکلے ہیں۔
رب8 کا نام، ہاں اُسی کا نام ہمارا سہارا ہے آسمانجو 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 سے تکابد طرفچاروں سے

محفوظ رکھتا ہے۔
بازوںراستکیبےدینوںکیونکہ3 میراثکی نہیںحکومتپر گی،رہے ایسا نہ ہو راستکہ بدکاریباز کرنے

آزمائشکی میں پڑ جائیں۔
اے4 رب، اُن سے بھلائی کر نیکجو ہیں، جو دل سیدھیسے راہ پر چلتے ہیں۔
لیکن5 بھٹکجو کر اپنی ٹیڑھی میڑھی راہوں پر چلتے ہیں رباُنہیں بدکاروں خارجساتھکے کر اسرائیلدے۔

کی سلامتی !ہو
126

رب اپنے قیدیوں کو رِہائی دیتا ہے
یارت1 ز کا گیت۔
ربجب صیوننے بحالکو کیا تو لـگایسا رہا تھا کہ خوابہم دیکھ رہے ہیں۔



زبور 126:2 788 زبور 128:6
تب2 ہمارا خوشیہنسیمنہ سے بھر گیا، ہماریاور زبان شادمانی نعرےکے لگانے رُکسے نہ تبسکی۔ دیگر

قوموں میں کہا گیا، رب” نے اُن کے لئے زبردست کام کیا “ہے۔
رب3 ہمارےواقعینے لئے زبردست کام کیا ہمہے۔ خوشکتنے تھے، !خوشکتنے
اے4 رب، ہمیں بحال طرحجسکر۔ برساتموسِم میں نجبدشِت خشککے نالے پانی سے بھر جاتے ہیں

اُسی طرح ہمیں بحال 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 پکفصلجبلیکنگے، 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 عبثمحنتکی ہے۔ رباگر شہر کی پہرا داری نہ

کرے تو پہرےانسانی داروں کی عبثنگہبانی ہے۔
2 یہ بھی عبث ہے کہ تم سویرےصبح اُٹھو پورےاور دن محنت مشقت کے ساتھ روزی کما کر رات گئے سو

جاؤ۔ کیونکہ جو الله پیارےکو ہیں اُنہیں وہ اُن یاتکی ضرور اُن کے سوتے پوریمیں کر دیتا ہے۔
نعمتایسیبچے3 ہیں جو میراثہم ربمیں سے پاتے ہیں، ایکاولاد اجر ہے جو وہی ہمیں دیتا ہے۔
جوانی4 میں پیدا ہوئے بیٹے سورمے ہاتھکے میں تیروں کی مانند ہیں۔
مبارک5 وہہے جسآدمی ترکشکا اُن سے بھرا وہجبہے۔ شہر دروازےکے پر اپنے دشمنوں جھگڑےسے

گا تو شرمندہ نہیں ہو گا۔
128

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 محنتاپنی کا پھل کھائے مبارکگا۔ ہو، کیونکہ کامیابتُو ہو گا۔
3 گھر میں تیری بیوی انگور کی پھل دار بیل کی مانند ہو گی، تیرےاور بیٹے میز کے ارد گرد بیٹھ کر زیتون کی

تازہ *شاخوں کی مانند ہوں گے۔
4 جو ربآدمی خوفکا مانے اُسے ایسی برکتہی ملے گی۔
تجھےرب5 کوہِ صیون برکتسے دے۔ کرےوہ کہ تُو جیتے جی یروشلم خوشکی حالی دیکھے،
6 کہ تُو اپنے پوتوں نواسوں کو بھی دیکھے۔ اسرائیل کی سلامتی !ہو

129
مدد کے لئے اسرائیل کی دعا

* 128:3 تازہ :شاخوں اِس سے مراد پیوندکاریہے کے لئے درخت سے کاٹی گئی ٹہنیاں۔
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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 میرینے پیٹھ پر ہل چلا کر اُس پر اپنی لمبی لمبی یاں یگھار ر بنائی ہیں۔
راسترب4 اُسہے۔ بےدینوںنے کے کاٹرسّے کر مجھے آزاد کر دیا ہے۔
5 کرےالله 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 گزرےسے وہ نہ کہے، برکتتمہیںرب” “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۔
اے2 میریرب، آواز !سن کان لگا میریکر التجاؤں پر !دےدھیان
اے3 رب، اگر ہمارےتُو گناہوں کرےحسابکا تو کون قائم رہے گا؟ کوئی بھی !نہیں
لیکن4 تجھ سے معافی حاصل ہوتی ہے تاکہ خوفتیرا مانا جائے۔
ربمَیں5 انتظارکے میں میریہوں، انتظارسےشدتجان کرتی مَیںہے۔ اُس کلامکے اُمیدسے رکھتا ہوں۔
پہرے6 شدتجسدار سے پَو پھٹنے کے انتظار میں ہتے ر میریہیں، جان اُس بھیسے یادہ شدتز کے ساتھ،

ہاں یادہ شدتز ربساتھکے کی منتظر رہتی ہے۔
اے7 رباسرائیل، کی راہ دیکھتا !رہ ربکیونکہ شفقتپاسکے 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 گھمنڈیدل میرینہہے، آنکھیں مغرور ہیں۔ باتیںجو اِتنی عظیم اور ہیںکنحیران مَیںکہ

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 میریہاںہے، جان چھوٹے *بچے کی مانند ہے۔
اے3 اباسرائیل، سے ربتکابد کے انتظار میں !رہ

132
داؤد کا گھرانا اور صیون پر مقدِس

* 131:2 چھوٹے بچےجس:بچے ماںنے کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہے۔
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یارت1 ز کا گیت۔
اے رب، داؤد کا خیال رکھ، اُس کی تمام مصیبتوں کو یاد کر۔
اُس2 قَسمنے کھا ربکر سے وعدہ کیا یعقوباور قویکے خدا کے مَنتحضور مانی،
نہ”3 مَیں اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ بستر پر لیٹوں گا،
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 کھلےکے میدان میں اُسے پا لیا۔
7 آؤ، ہم اُس سکونتکی گاہ میں داخل ہو کر اُس پاؤںکے کی چوکی کے منے سا سجدہ کریں۔
اے8 رب، اُٹھ کر اپنی آرام گاہ پاسکے آ، تُو اور عہد صندوقکا 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 بندےہوئے چہرےکے کو رد نہ کر۔
قَسمنےرب11 کھا کر داؤد سے وعدہ کیا اورہے، وہ اُس پھرےنہیںکبھیسے تیریمَیں”گا، اولاد میں سے

ایک تختتیرےکو پر بٹھاؤں گا۔
12 تیرےاگر میرےبیٹے عہد کے وفادار رہیں اور اُن احکام پیرویکی یں کر مَیںجو اُنہیں سکھاؤں گا تو اُن کے

بیٹے بھی تختتیرےتکہمیشہ پر بیٹھیں “گے۔
13 ربکیونکہ نے کوہِ صیون چنکو لیا ہے، اور وہی سکونتوہاں کرنے کا آرزومند تھا۔
14 اُس نے فرمایا، یہ” ہمیشہ تک میری آرام گاہ ہے، اور یہاں مَیں سکونت کروں گا، کیونکہ مَیں اِس کا

آرزومند ہوں۔
مَیں15 صیون خوراککی کثرتکو دےبرکتکی کر اُس غریبوںکے کو روٹی سے سیر کروں گا۔
مَیں16 اُس کے اماموں نجاتکو سے ملبّس کروں گا، اور اُس کے ایمان دار خوشی سے نعرےزوردار لگائیں

گے۔
یہاں17 مَیں داؤد طاقتکی بڑھا دوں *گا، اور یہاں مَیں نے اپنے مسح کئے ہوئے خادم کے لئے چراغ تیار کر

رکھا ہے۔
مَیں18 اُس دشمنوںکے کو شرمندگی سے ملبّس کروں گا جبکہ اُس سرکے کا تاج چمکتا رہے “گا۔

133
بھائیوں یگانگتکی برکتکی

داؤد1 کا یارتزبور۔ ز کا گیت۔
بھائیجب مل کر یگانگتاور سے ہتے ر ہیں یہ کتنا اچھا اور پیارا ہے۔
2 یہ نفیساُس تیل کی مانند ہے ہارونجو امام کے سر پر ُنڈیلا ا جاتا ہے ٹپکٹپکاور کر اُس کی داڑھی اور

لباس گریبانکے پر آ جاتا ہے۔
* 132:17 مَیں داؤد طاقتکی بڑھا دوں :گا لفظی :ترجمہ مَیں داؤد سینگکا پھوٹنے دوں گا۔
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3 یہ اُس اوس کی مانند ہے جو کوہِ حرمون سے صیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ کیونکہ رب نے فرمایا وہیں”ہے، برکتتکہمیشہ اور زندگی ملے “گی۔

134
رب کے گھر راتمیں ستائشکی

یارت1 ز کا گیت۔
ربآؤ، ستائشکی رباےکرو، کے تمام خادمو راتجو ربوقتکے کے گھر کھڑےمیں ہو۔
مقدِس2 میں اپنے ہاتھ اُٹھا ربکر کی تمجید !کرو
صیونرب3 برکتتجھےسے آسماندے، و زمین کا خالق برکتتجھے دے۔

135
الله پرستشکی

کیرب1 حمد رب!ہو کے نام ستائشکی !کرو اُس کی تمجید رباےکرو، کے تمام خادمو،
2 ربجو کے گھر ہمارےمیں، خدا کی بارگاہوں کھڑےمیں ہو۔
کیرب3 حمد کرو، ربکیونکہ بھلا اُسہے۔ کے نام کی مدح سرائی کرو، کیونکہ وہ پیارا ہے۔
4 ربکیونکہ یعقوبنے کو اپنے لئے چن لیا، اسرائیل کو ملـکیتاپنی بنا لیا ہے۔
5 ہاں، مَیں جاننے لیا ہے ربکہ عظیم ہے، کہ ربہمارا دیگر تمام معبودوں سے یادہ ز عظیم ہے۔
جیجورب6 چاہے کرتا آسمانخواہہے، پر ہو یا زمین پر، سمندروںخواہ میں ہو یا میںگہرائیوں بھیکہیں ہو۔
7 وہ زمین کی انتہا بادلسے ھنے چڑ دیتا اور بارشبجلی کے لئے پیدا کرتا ہے، وہ ہَوا اپنے گوداموں نکالسے لاتا

ہے۔
مصر8 میں اُس انساننے و حیوان کے تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا۔
اے9 مصر، اُس نے اپنے الٰہی نشان اور تیرےمعجزات درمیان ہی کئے۔ تب فرعون اور اُس کے تمام ملازم

اُن کا نشانہ بن گئے۔
اُس10 نے متعدد قوموں دےشکستکو طاقتکر 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۔
اے13 رب، تیرا نام ابدی اےہے۔ رب، پشتتجھے پشتدر یاد کیا جائے گا۔
14 ربکیونکہ اپنی قوم انصافکا کر کے اپنے خادموں ترسپر کھائے گا۔
15 دیگر قوموں کے بُت چاندیسونے کے ہیں، انسان کے ہاتھ نے اُنہیں بنایا۔
16 اُن کے منہ ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، اُن کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔
17 اُن کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، اُن کے منہ سانسمیں ہی نہیں ہوتی۔
18 جو بُت بناتے ہیں وہ اُن کی مانند ہو جائیں، جو اُن پر بھروسا رکھتے ہیں وہ اُن بےحسجیسے حرکتو ہو

جائیں۔
اسرائیلاے19 کے ربگھرانے، ستائشکی اےکر۔ ہارون کے ربگھرانے، کی تمجید کر۔
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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

رب1 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
خداؤں2 کے خدا کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
مالـکوں3 مالـککے کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
4 جو اکیلا ہی معجزےعظیم کرتا اُسہے کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
حکمتنےجس5 ساتھکے 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۔
آسماننےجس7 کی روشنیوں خلقکو کیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
سورجنےجس8 دنکو حکومتوقتکے کرنے کے لئے بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی

ہے۔
چاندنےجس9 اور ستاروں راتکو حکومتوقتکے کرنے کے لئے بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی

ابدیشفقت ہے۔
مصرنےجس10 میں پہلوٹھوں کو مار ڈالا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
11 اسرائیلجو کو مصریوں میں نکالسے لایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
طاقتبڑیوقتاُسنےجس12 قدرتاور کا اظہار کیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
نےجس13 بحرِ ُلزم ق کو دو میںحصوں تقسیم کر دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
اسرائیلنےجس14 کو اُس بیچکے میں سے گزرنے دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
فرعوننےجس15 اور اُس فوجکی کو بحرِ ُلزم ق میں بہا غرقکر کر دیا اُس کا شکر کرو، اُسکیونکہ شفقتکی

ابدی ہے۔
یگستاننےجس16 ر میں اپنی قوم قیادتکی کی اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
بڑےنےجس17 بادشاہوں دیشکستکو اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
طاقتنےجس18 ور بادشاہوں کو مار ڈالا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس19 نے یوں امور کے بادشاہ سیحون موتکو گھاٹکے اُتارا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت

ابدی ہے۔
بسننےجس20 کے بادشاہ عوج ہلاککو کر دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
نےجس21 اُن ملـککا اسرائیل میراثکو میں دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
نےجس22 اُن ملـککا اپنے خادم اسرائیل کی ملـکیتموروثی بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس شفقتکی

ابدی ہے۔
جس23 نے ہمارا خیال کیا جب خاکہم میں دب گئے تھے اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس شفقتکی ابدی

ہے۔
ہمیںنےجس24 اُن قبضےکے سے چھڑایا جو ہم پر ظلم کر رہے تھے اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس شفقتکی

ابدی ہے۔
25 جو تمام جانداروں خوراککو مہیا کرتا اُسہے کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
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آسمان26 کے خدا کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

137
بابل میں جلاوطنوں کی آہ زاریو

صیونجب1 کی یاد آئی تو ہم بابل کی نہروں کنارےکے ہی بیٹھ کر رو پڑے۔
ہم2 وہاںنے کے سفیدہ درختوںکے 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 خوشینے کا مطالبہ کیا، ہمیں” صیون کا گیتکوئی “!سناؤ
لیکن4 ہم ملـکاجنبی ربطرحکسمیں گیتکا گائیں؟
اے5 یروشلم، اگر مَیں تجھے بھول جاؤں تو میرا دہنا ہاتھ سوکھ جائے۔
6 اگر مَیں تجھے یاد نہ کروں اور یروشلم کو اپنی عظیم ترین خوشی سے یادہ ز قیمتی نہ سمجھوں تو میری زبان تالو

چپکسے جائے۔
رب،اے7 کچھوہ یاد کر ادومیوںجو اُسنے دن جبکیا یروشلم دشمن قبضےکے میں آیا۔ وقتاُس وہ بولے،

اُسے” ڈھا !دو تکبنیادوں اُسے گرا “!دو
بابلاے8 بیٹی جو تباہ کرنے پر ُلی ت ہوئی مبارکہے، وہہے تجھےجو اُس کا دےبدلہ جو تُو ہمارےنے ساتھ

کیا ہے۔
مبارک9 ہے وہ تیرےجو بچوں کو پکڑ کر پتھر پر پٹخ دے۔

138
الله کی مدد کے لئے شکرگزاری

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، پورےمَیں دل ستائشتیریسے کروں گا، معبودوں کے منے سا تیریہی تمجید کروں گا۔
مَیں2 مُقّدستیری سکونت گاہ طرفکی رُخ کر کے سجدہ کروں گا، تیری مہربانی اور وفاداری باعثکے تیرا

شکر کروں گا۔ کیونکہ تُو نے اپنے نام اور کلام کو تمام چیزوں پر سرفراز کیا ہے۔
مَیںدنجس3 تجھےنے پکارا تُو میرینے سن میریکر جان بڑیکو تقویت دی۔
اے4 رب، دنیا کے تمام تیرےحکمران منہ فرمانکے سن کر تیرا شکر کریں۔
5 ربوہ کی راہوں مدحکی سرائی کریں، ربکیونکہ کا جلال عظیم ہے۔
6 کیونکہ بلندیوںربگو پر ہے پستوہ حال کا خیال کرتا اور مغروروں کو دُور سے ہی پہچان لیتا ہے۔
مصیبتکبھیجب7 میرا دامن نہیں چھوڑتی تو تُو میری جان کو تازہ دم کرتا ہے، تُو اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر مجھے

میرے دشمنوں طیشکے سے بچاتا ہے۔
میریرب8 خاطر بدلہ اےگا۔لے ابدیشفقتتیریرب، اُنہیںہے۔ نہ جنچھوڑ تیرےکو ہاتھوں نے بنایا

!ہے

139
الله سب کچھ جانتا اور ہر جگہ موجود ہے
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داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے رب، تُو میرا معائنہ کرتا اور خوبمجھے جانتا ہے۔
2 میرا اُٹھنا بیٹھنا تجھے معلوم ہے، اور تُو دُور سے میریہی سوچ سمجھتا ہے۔
3 تُو مجھے جانچتا ہے، خواہ مَیں راستے میں ہوں یا آرام کروں۔ تُو میری تمام راہوں واقفسے ہے۔
4 بھیجبکیونکہ باتکوئی میری زبان پر آئے رباےتُو پہلے ہی اُس کا پورا علم رکھتا ہے۔
5 تُو مجھے طرفچاروں گھیرےسے رکھتا ہے، تیرا میرےہاتھ اوپر ہی رہتا ہے۔
اِس6 کا علم اِتنا حیران کن اور عظیم ہے مَیںکہ اِسے سمجھ نہیں سکتا۔
تیرےمَیں7 روح بھاگکہاںسے چہرےتیرےجاؤں، کہاںسے فرار ہو جاؤں؟
8 اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تُو وہاں موجود ہے، اگر اُتر کر اپنا بستر پاتال میں بچھاؤں تو تُو وہاں بھی ہے۔
9 گو مَیں طلوِع صبح پَروںکے پر اُڑ کر سمندر کی دُورترین حد پر جا بسوں،
وہاں10 بھی تیرا ہاتھ کرےقیادتمیری گا، وہاں بھی تیرا دہنا ہاتھ مجھے تھامے رکھے گا۔
11 اگر مَیں یکی”کہوں، تار مجھے چھپا میرےاوردے، ارد بدلمیںراتروشنیکیگرد توبھی“جائے، کوئی

فرق پڑےنہیں گا۔
تیرے12 منے سا یکی تار تاریکبھی نہیں تیرےہوتی، دنراتحضور روشنطرحکی ہوتی بلـکہہے روشنی اور

ایکاندھیرا جیسے ہوتے ہیں۔
13 کیونکہ تُو نے میرا باطن بنایا ہے، تُو مجھےنے ماں پیٹکے میں تشکیل دیا ہے۔
مَیں14 تیرا شکر کرتا ہوں کہ مجھے جلالی اور معجزانہ طور سے بنایا گیا تیرےہے۔ حیرتکام انگیز ہیں، اور

میری جان خوبیہ جانتی ہے۔
15 میرا ڈھانچا تجھ سے چھپا نہیں تھا جب مجھے پوشیدگی میں بنایا گیا، جب مجھے 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 کتابتیریسبوہ میں وقتاُس درج ایکجبتھے، بھی نہیں گزرا تھا۔
اے17 خیالاتتیرےالله، میرےسمجھنا لئے کتنا مشکل !ہے اُن کی کُل تعداد کتنی عظیم ہے۔
18 اگر مَیں اُنہیں گن سکتا تو ریتوہ سے یادہ ز ہوتے۔ جاگمَیں اُٹھتا ہوں تیرےتو ہی ساتھ ہوتا ہوں۔
اے19 کاشالله، تُو بےدین کو مار ڈالے، کہ خوں خوار مجھ 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 سے گھن نہ کھاؤں جو

خلافتیرے اُٹھے ہیں؟
22ً یقینا مَیں اُن نفرتسختسے کرتا ہوں۔ میرےوہ دشمن بن گئے ہیں۔
اے23 الله، میرا معائنہ کر میرےکے دل کا حال جان لے، مجھے جانچ میرےکر خیالاتبےچین کو جان

لے۔
مَیں24 نقصان دہ راہ پر تو نہیں چل ابدیرہا؟ راہ پر قیادتمیری !کر
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دشمن سے رِہائی کی دعا
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے رب، مجھے شریروں سے چھڑا اور ظالموں محفوظسے رکھ۔
دل2 میں بُرےوہ منصوبے ھتے، باند جنگروزانہ چھیڑتے ہیں۔
3 اُن کی زبان سانپ کی زبان جیسی تیز ہے، اور اُن ہونٹوںکے سانپمیں کا زہر ہے۔ (سِلاہ)
اے4 رب، مجھے بےدین ہاتھوںکے محفوظسے رکھ، ظالم مجھےسے بچائے رکھ، اُن سے میرےجو پاؤں کو

ٹھوکر کھلانے کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔
مغروروں5 میرےنے راستے میں پھندا اور رسّے چھپائے اُنہوںہیں، جالنے بچھا کر راستے کنارےکنارےکے

مجھے پکڑنے پھندےکے لگائے ہیں۔ (سِلاہ)

ربمَیں6 سے کہتا ہوں، تُو” ہی میرا خدا میریہے، التجاؤں کی آواز “!سن
رباے7 قادرِ اےمطلق، میری قوی !نجات جنگ کے دن تُو اپنی ڈھال میرےسے سر کی حفاظت کرتا

ہے۔
اے8 رب، بےدین کا لالچ پورا نہ کر۔ اُس کا کامیابارادہ ہونے نہ دے، ایسا نہ ہو کہ لوگیہ سرفراز ہو

جائیں۔ (سِلاہ)
اُنہوں9 نے مجھے گھیر لیا لیکنہے، آفتجو اُن ہونٹکے مجھ 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۔
مَیں12 ہوںجانتا عدالتربکہ مصیبتمیں زدہ کا گا۔کرےدفاع ضرورتوہی مند گا۔کرےانصافکا
13ً راستیقینا تیرےباز نام ستائشکی کریں گے، اور دیانت تیرےدار بسیںحضور گے۔

141
حفاظت گزارشکی

داؤد1 کا زبور۔
اے مَیںرب، تجھے پکار رہا پاسمیرےہوں، آنے جلدیمیں مَیںجب!کر تجھے آواز دیتا ہوں میریتو یاد فر

پر !دےدھیان
میری2 تیرےدعا حضور بخور کی قربانی کی طرح قبول میرےہو، طرفتیری اُٹھائے ہوئے ہاتھ شام کی غلہ

کی نذر کی طرح منظور ہوں۔
اے3 میرےرب، منہ پر پہرہ میرےبٹھا، ہونٹوں دروازےکے کی نگہبانی کر۔
میرے4 دل باتغلطکو مائلطرفکی نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو مَیںکہ بدکاروں ملساتھکے بُرےکر کام

ملوثمیں ہو جاؤں اور اُن کے لذیذ کھانوں شرکتمیں کروں۔
راست5 شفقتباز مارےمجھےسے اور مجھے تنبیہ کرے۔ میرا سر اِس سے انکار کرےنہیں گا، کیونکہ یہ اُس

کے لئے شفابخش تیل کی مانند ہو گا۔ لیکن مَیں وقتہر شریروں کی حرکتوں خلافکے دعا کرتا ہوں۔
جب6 وہ گر کر اُس چٹان کے ہاتھ میں آئیں گے جو اُن منصفکا ہے تو وہ میری باتوں پر دھیان دیں گے، اور

اُنہیں سمجھ آئے گی کہ وہ پیاریکتنی ہیں۔
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اے7 الله، ہماری ہڈیاں اُس زمین کی مانند جسہیں کسیپر نے اِتنے زور ہلسے چلایا ہے ڈھیلےکہ اُڑ کر

اِدھر اُدھر بکھر گئے ہماریہیں۔ ہڈیاں پاتال کے تکمنہ بکھر گئی ہیں۔
رباے8 قادرِ آنکھیںمیریمطلق، تجھ پر لـگی رہتی ہیں، میںتجھمَیںاور پناہ لیتا موتمجھےہوں۔ حوالےکے

نہ کر۔
مجھے9 اُس جال محفوظسے رکھ اُنہوںجو مجھےنے 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۔
مَیں2 اپنی آہ و زاری اُس کے منے سا ُنڈیل ا دیتا، اپنی مصیبتتمام اُس کے پیشحضور کرتا ہوں۔
میریجب3 میرےروح اندر نڈھال ہو جاتی ہے تو تُو ہی میری راہ جانتا جسہے۔ راستے میں مَیں چلتا ہوں

اُس میں لوگوں نے پھندا چھپایا ہے۔
مَیں4 طرفدہنی نظر ڈال کر دیکھتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا خیال کرے۔ مَیں بچ نہیں سکتا، کوئی

نہیں ہے میریجو جان کی فکر کرے۔
مَیںرب،اے5 مدد کے لئے تجھے پکارتا ہوں۔ مَیں کہتا تُو”ہوں، میری پناہ گاہ اور زندوں ملـککے میں میرا

موروثی حصہ “ہے۔
چیخوںمیری6 پر دھیان پستبہتمَیںکیونکہدے، ہو گیا مجھےہوں۔ اُن سے چھڑا جو میرا پیچھا کر رہے ہیں،

کیونکہ مَیں اُن پر قابو نہیں پا سکتا۔
میری7 جان کو قیدخانے نکالسے لا تیرےتاکہ نام ستائشکی جبکروں۔ میرےتُو ساتھ کرےبھلائی گا

راستتو میرےباز ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔
143

بچاؤ قیادتاور گزارشکی توبہ) کا ساتواں (زبور
داؤد1 کا زبور۔
اے میریرب، دعا میریسن، التجاؤں پر دھیان دے۔ اپنی وفاداری اور راستی کی میریخاطر !سن
2 اپنے خادم کو عدالتاپنی 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 ہے۔ اُس نے مجھے اُن لوگوں کی طرح

یکی تار میں بسا دیا ہے بڑےجو عرصے سے مُردہ ہیں۔
میرے4 اندر میری روح نڈھال میرےہے، اندر میرا دہشتدل بےحسمارےکے حرکتو ہو گیا ہے۔
مَیں5 قدیم زمانے کے دن یاد کرتا تیرےاور کاموں پر غور خوضو کرتا ہوں۔ جو تیرےکچھ ہاتھوں نے کیا

اُس میں مَیں محوِ خیال رہتا ہوں۔
مَیں6 اپنے طرفتیریہاتھ اُٹھاتا میریہوں، زمینخشکجان تیریطرحکی پیاسی ہے۔ (سِلاہ)
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اے7 میریرب، سننے جلدیمیں میریکر۔ جان تو ختم ہونے والی ہے۔ اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے نہ رکھ،

ورنہ مَیں گڑھے میں اُترنے والوں کی مانند ہو جاؤں گا۔
صبح8 وقتکے مجھے اپنی شفقت کی خبر سنا، کیونکہ مَیں تجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔ مجھے وہ راہ جسدکھا

پر مجھے جانا ہے، کیونکہ مَیں تیرا ہی آرزومند ہوں۔
اے9 میرےمجھےرب، دشمنوں سے چھڑا، کیونکہ مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔
10 مجھے اپنی مرضی پوری کرنا سکھا، کیونکہ تُو میرا خدا ہے۔ تیرا نیک روح ہموار زمین پر میری راہنمائی

کرے۔
اے11 رب، اپنے نام کی میریخاطر جان کو تازہ دم کر۔ اپنی راستی میریسے جان مصیبتکو سے بچا۔
12 اپنی شفقت میرےسے دشمنوں ہلاککو کر۔ جو بھی تنگمجھے کر رہے ہیں اُنہیں تباہ !کر کیونکہ مَیں

تیرا خادم ہوں۔
144

نجات خوشاور حالی کی دعا
داؤد1 کا زبور۔
رب میری چٹان کی حمد ہو، میرےجو ہاتھوں کو لڑنے اور میری اُنگلیوں جنگکو کرنے کی تربیت ہے۔دیتا
2 وہ میری شفقت، میرا قلعہ، میرا نجات دہندہ اور میری ڈھال اُسیہے۔ میں مَیں پناہ لیتا ہوں، اور وہی دیگر

اقوام میرےکو تابع کر دیتا ہے۔
اے3 انسانرب، کون ہے کہ تُو اُس کا خیال رکھے؟ آدم زاد کون ہے کہ تُو اُس لحاظکا کرے؟
انسان4 دم بھر کا ہی اُسہے، تیزیدنکے سے گزرنے والے سائے کی مانند ہیں۔
اے5 رب، اپنے آسمان کو جھکا کر اُتر !آ پہاڑوں کو چھو تاکہ وہ دھواں چھوڑیں۔
بجلی6 بھیج کر اُنہیں منتشر کر، اپنے تیر چلا کر اُنہیں درہم برہم کر۔
7 اپنا ہاتھ بلندیوں 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 گیتنیا گاؤں تاروںدسگا، کا ستار بجا تیریکر مدح سرائی کروں گا۔
10 کیونکہ تُو بادشاہوں نجاتکو دیتا اور اپنے خادم داؤد مہلـککو تلوار سے بچاتا ہے۔
مجھے11 چھڑا کر پردیسیوں کے ہاتھ سے بچا، جن کا جھوٹمنہ بولتا اور دہنا فریبہاتھ دیتا ہے۔
ہمارے12 بیٹے جوانی میں پھلنے لنے پھو والے پودوں کی مانند ہماریہوں، بیٹیاں محل کو سجانے کے لئے تراشے

ہوئے کونے ستونکے کی مانند ہوں۔
ہمارے13 گودام بھرے رہیں اور ہر قسم کی خوراک مہیا کریں۔ ہماری یاں بکر بھیڑ ہمارے میدانوں میں

ہزاروں بلـکہ بچےبےشمار جنم دیں۔
ہمارے14 گائےبَیل موٹے تازے ہوں، اور نہ کوئی ضائع ہو جائے، نہ کسی کو نقصان پہنچے۔ ہمارے

چوکوں میں آہ و زاری کی آواز سنائی نہ دے۔
مبارک15 ہے وہ جسقوم پر سبیہ صادقکچھ آتا مبارکہے، ہے وہ جسقوم کا ربخدا !ہے
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الله شفقتابدیکی
داؤد1 کا زبور۔ حمد و ثنا کا گیت۔
میرےاے خدا، مَیں تیری تعظیم کروں اےگا۔ بادشاہ، مَیں تیرےتکہمیشہ نام ستائشکی کروں گا۔
2 روزانہ مَیں تیری تمجید کروں گا، تیرےتکہمیشہ نام کی حمد کروں گا۔
رب3 عظیم اور یفبڑی تعر لائقکے اُسہے۔ عظمتکی انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔
ایک4 پشت اگلی پشت کے منے سا وہ کچھ سراہے جو تُو نے کیا ہے، وہ دوسروں تیرےکو زبردست کام

سنائیں۔
تیرےمَیں5 شاندار جلال عظمتکی تیرےاور معجزوں میں محوِ خیال رہوں گا۔
ناکہیبتتیرےلوگ6 کاموں پیشقدرتکی کریں، اور مَیں بھی عظمتتیری بیان کروں گا۔
7 جوشوہ تیریسے بڑی بھلائی کو سراہیں اور خوشی تیریسے راستی مدحکی سرائی کریں۔
مہربانرب8 اور رحیم ہے۔ وہ تحمل شفقتاور سے بھرپور ہے۔
سبرب9 ساتھکے بھلائی کرتا ہے، وہ اپنی مخلوقاتتمام پر رحم کرتا ہے۔
اے10 تیریرب، مخلوقاتتمام تیرا شکر تیرےکریں۔ ایمان تیریدار تمجید کریں۔
11 تیریوہ بادشاہی جلالکے پر فخر کریں اور قدرتتیری بیان یں کر
12 تاکہ آدم تیرےزاد قوی کاموں اور تیری بادشاہی کی جلالی شان شوکتو سے آگاہ ہو جائیں۔
تیری13 بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں، اور پشتسلطنتتیری پشتدر تکہمیشہ قائم رہے گی۔
رب14 تمام گرنے والوں کا سہارا ہے۔ دببھیجو جائے اُسے 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 پوریخواہشکی کرتا ہے۔
رب17 اپنی تمام راہوں راستمیں اور اپنے تمام کاموں میں وفادار ہے۔
رب18 سباُن قریبکے ہے جو اُسے پکارتے ہیں، دیانتجو داری سے اُسے پکارتے ہیں۔
19 جو اُس مانیںخوفکا اُن کی آرزو پوریوہ کرتا ہے۔ وہ اُن کی یادیں فر سن کر اُن کی مدد کرتا ہے۔
رب20 سباُن محفوظکو رکھتا ہے جو اُسے پیار کرتے ہیں، لیکن بےدینوں کو ہلاکوہ کرتا ہے۔
21 میرا ربمنہ تعریفکی بیان کرے، مخلوقاتتمام تکہمیشہ 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 مدحکی سرائی کروں گا۔
3 شرفا پر بھروسا نہ رکھو، نہ آدم زاد پر نجاتجو دےنہیں سکتا۔
اُسجب4 نکلروحکی جائے تو وہ ملمیںخاکدوبارہ جاتا وقتاُسیہے، اُس کے ادھورےمنصوبے رہ

جاتے ہیں۔
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مبارک5 ہے جسوہ کا یعقوبسہارا 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۔
7 وہ مظلوموں انصافکا کرتا اور بھوکوں کو روٹی کھلاتا قیدیوںربہے۔ کو آزاد کرتا ہے۔
رب8 اندھوں 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 لیکنہے۔ وہ بےدینوں کی راہ کو ٹیڑھا

بنا کامیابکر ہونے نہیں دیتا۔
کرےحکومتتکابدرب10 اےگا۔ صیون، تیرا پشتخدا پشتدر بادشاہ رہے ربگا۔ کی حمد ہو۔

147
کائنات اور تاریخ ربمیں بندوبستکا

رب1 کی حمد !ہو اپنے خدا کی مدح سرائی کرنا کتنا بھلا ہے، اُس کی تمجید کرنا کتنا پیارا اور صورتخوب
ہے۔

رب2 یروشلم کو تعمیر کرتا اور اسرائیل کے منتشر جلاوطنوں کو جمع کرتا ہے۔
3 وہ دل شکستوں کو دےشفا کر اُن زخموںکے 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 اُسہے۔ حکمتکی کی کوئی انتہا نہیں۔
مصیبترب6 زدوں کو اُٹھا کھڑا کرتا لیکن بدکاروں خاککو میں ملا دیتا ہے۔
کیرب7 تمجید میں شکر گیتکا ہمارےگاؤ، خدا خوشیکی میں سرود بجاؤ۔
8 کیونکہ وہ آسمان پر بادل چھانے دیتا، زمین بارشکو مہیا کرتا اور پہاڑوں گھاسپر پھوٹنے دیتا ہے۔
9 وہ مویشی کو چارا اور کوّے بچوںکے کو وہ کچھ کھلاتا ہے جو وہ شور مچا کر مانگتے ہیں۔
10 نہ گھوڑےوہ طاقتکی لطفسے اندوز ہوتا، نہ آدمی مضبوطکی ٹانگوں خوشسے ہوتا ہے۔
رب11 اُن ہی خوشسے ہوتا ہے جو اُس خوفکا مانتے اور اُس شفقتکی کے انتظار میں ہتے ر ہیں۔
اے12 ربیروشلم، مدحکی سرائی اے!کر صیون، اپنے خدا کی حمد !کر
13 کیونکہ اُس تیرےنے دروازوں مضبوطکنڈےکے کر تیرےکے درمیان بسنے والی اولاد برکتکو ہے۔دی
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 تیزیکلام سے پہنچتا ہے۔
16 وہ اُون برفجیسی مہیا کرتا اور پالا راکھ طرحکی طرفچاروں بکھیر دیتا ہے۔
17 وہ اپنے اولے کنکروں طرحکی زمین پھینکپر دیتا کونہے۔ اُس کی برداشتسردیشدید کر سکتا ہے؟
18 ایکوہ بار پھر اپنا فرمان بھیجتا ہے برفتو پگھل جاتی ہے۔ وہ اپنی ہَوا چلنے دیتا ہے تو پانی ٹپکنے لگتا ہے۔
اُس19 یعقوبنے کو اپنا کلام سنایا، اسرائیل پر اپنے احکام اور آئین ظاہر کئے ہیں۔
20 سلوکایسا اُس کسینے اَور قوم سے نہیں کیا۔ دیگر اقوام تیرےتو احکام نہیں ربجانتیں۔ کی حمد !ہو
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آسمان و زمین پر الله کی تمجید
کیرب1 حمد !ہو آسمان ربسے ستائشکی کرو، بلندیوں پر اُس کی تمجید !کرو
اُساے2 کے تمام فرشتو، اُس کی حمد اُساے!کرو کے تمام لشکرو، اُس یفکی تعر !کرو
سورجاے3 اور چاند، اُس کی حمد چمکتماماے!کرو دار ستارو، اُس ستائشکی !کرو
بلنداے4 ترین آسمانو اور آسمان کے اوپر کے پانی، اُس کی حمد !کرو
5 ربوہ کے نام ستائشکی کریں، کیونکہ اُس نے فرمایا تو وہ وجود میں آئے۔
اُس6 نے ناقابِل منسوخ فرمان جاری کر اُنہیںکے ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے۔
اے7 سمندر کے اژدہاؤ اور تمام گہرائیو، زمین ربسے کی تمجید !کرو
اے8 آگ، اولو، برف، دُھند اور اُس کے حکم پر چلنے والی آندھیو، اُس کی حمد !کرو
اے9 پہاڑو اور یو، پہاڑ پھل دار درختو اور تمام دیودارو، اُس یفکی تعر !کرو
جنگلیاے10 جانورو، مویشیو، رینگنے مخلوقاتوالی 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
ربسب13 کے نام ستائشکی کریں، اُسیصرفکیونکہ کا نام عظیم ہے، اُس عظمتکی آسمان و زمین سے

اعلٰی ہے۔
اُس14 اپنینے 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
کیرب1 حمد کیرب!ہو تمجید میں گیتنیا گاؤ، ایمان داروں جماعتکی میں اُس یفکی تعر کرو۔
اسرائیل2 اپنے خالق خوشسے ہو، صیون کے فرزند اپنے بادشاہ خوشیکی منائیں۔
3 وہ ناچ کر اُس کے نام ستائشکی دفکریں، اور سرود سے اُس مدحکی سرائی کریں۔
4 اپنیربکیونکہ قوم زدوںمصیبتوہہے۔خوشسے نجاتاپنیکو شانکی شوکتو آراستہسے کرتا ہے۔
ایمان5 دار اِس شان شوکتو باعثکے خوشی منائیں، وہ اپنے بستروں پر شادمانی نعرےکے لگائیں۔
6 اُن کے منہ میں الله کی حمد و ثنا اور اُن ہاتھوںکے میں دھاریدو تلوار ہو
7 تاکہ دیگر اقوام سے انتقام لیں اور اُمّتوں کو سزا دیں۔
8 وہ اُن بادشاہوںکے کو زنجـیروں میں اور اُن کے شرفا کو یوں بیڑ میں جکڑ لیں گے
9 تاکہ اُنہیں وہ سزا جسدیں کا فیصلہ قلم بند ہو چکا ہے۔ عزتیہ الله کے تمام ایمان داروں کو حاصل ہے۔

رب کی حمد !ہو
* 148:14 اپنی قوم کو سرفراز کر :کے لفظی :ترجمہ اپنی قوم سینگکا بلند کر کے۔
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کیرب حمد و ثنا
حمدکیرب1 !ہو الله مقدِسکے میں اُس ستائشکی کرو۔ اُس قدرتکی کے بنے ہوئے آسمانی میںگنبد اُس

کی تمجید کرو۔
اُس2 کے عظیم کاموں باعثکے اُس کی حمد کرو۔ اُس عظمتزبردستکی باعثکے اُس ستائشکی کرو۔
3 پھونکنرسنگا کر اُس کی حمد کرو، ستار اور سرود بجا کر اُس کی تمجید کرو۔
دف4 لوکاور 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۔
میںجس6 سانسبھی ہے ربوہ ستائشکی ربکرے۔ کی حمد !ہو
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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 تربیتاور کرےحاصل بصیرتگا، الفاظکے سمجھنے قابلکے ہو جائے گا، 3 اور دانائی

دلانے والی تربیت، انصافراستی، داریدیانتاور اپنائے گا۔ یہ4 امثال لوحسادہ ہوشیاریکو اور نوجوان کو
علم اور تمیز سکھاتی ہیں۔ 5 جو دانا ہے وہ سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے، جو سمجھ دار ہے وہ راہنمائی کرنے
کا فن سیکھ لے۔ تب6 وہ امثال اور دانشتمثیلیں، مندوں کی باتیں اور اُن کے معمے سمجھ لے گا۔

اِسحکمت7 شروعسے ہوتی ہے ربہمکہ حکمتاحمقصرفمانیں۔خوفکا تربیتاور کو حقیر ہیں۔جانتے
غلط ساتھیوں سے خبردار

میرے8 بیٹے، اپنے باپ تربیتکی کے تابع رہ، اور اپنی ماں کی ہدایت مسترد نہ کر۔ 9 کیونکہ تیرےیہ سر پر
کشدل سہرا تیرےاور گلے میں گلوبند ہیں۔ میرے10 بیٹے، جب خطاکار تجھے پُھسلانے کریںکوششکی تو
اُن کے پیچھے نہ ہو لے۔ 11 اُن باتکی نہ جبمان وہ کہیں، ہمارےآ،” ساتھ !چل تاکہم میں بیٹھ کر کسی
کو قتل کریں، بلاوجہ کسی بےقصور کی گھات لگائیں۔ 12 ہم اُنہیں پاتال کی طرح زندہ نگل لیں، اُنہیں موت
کے گڑھے میں اُترنے والوں کی ایکطرح ہڑپدم کر لیں۔ ہم13 ہر قسم کی قیمتی چیز حاصل کریں گے، اپنے
گھروں لُوٹکو کے مال سے بھر لیں گے۔ 14 آ، جرأت کر کے ہم شریکمیں ہو جا، لُوٹہم کا تمام مال برابر
تقسیم کریں “گے۔

میرے15 بیٹے، اُن متساتھکے جانا، اپنا پاؤں اُن راہوںکی پر رکھنے لینا۔روکسے 16 کیونکہ اُن غلطپاؤںکے
کام پیچھےکے خوندوڑتے، بہانے کے لئے بھاگتے ہیں۔ چڑیجب17 مار اپنا جال لگا کر اُس پر پرندوں کو پھانسنے
کے لئے روٹی ٹکڑےکے بکھیر دیتا ہے تو پرندوں کی نظر میں یہ بےمقصد ہے۔ 18 لوگیہ ایکبھی پھنسدن
جائیں تاکجبگے۔ میں بیٹھ ہیںجاتے تو آپاپنے کو تباہ کرتے دوسروںجبہیں، گھاتکی لگاتے ہیں تو
اپنی ہی جان نقصانکو پہنچاتے ہیں۔ یہی19 سباُن 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۔ جہاں21 سب سے یادہ ز شور

شرابہ ہے وہاں وہ چلّاچلّا کر بولتی، شہر کے دروازوں پر ہی اپنی تقریر کرتی ہے، 22 اے” سادہ لوح لوگو، تم
تککب اپنی سادہ لوحی محبتسے رکھو گے؟ مذاق اُڑانے والے تککب اپنے مذاق لطفسے اُٹھائیں گے،
تککباحمق علم نفرتسے کریں گے؟ سرزنشمیریآؤ،23 پر دھیان مَیںتبدو۔ اپنی روح کا چشمہ تم پر پھوٹنے
دوں گی، تمہیں اپنی باتیں سناؤں گی۔

لیکن24 جب مَیں نے آواز دی تو تم نے انکار کیا، جب مَیں نے اپنا ہاتھ طرفتمہاری بڑھایا تو کسی نے بھی
توجہ نہ دی۔ 25 تم میرےنے مشورےکسی کی پروا نہ نزدیکتمہارےملامتمیریکی، قابِل قبول نہیں تھی۔
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اِس26 لئے جب تم آفتپر آئے گی تو مَیں قہقہہ لگاؤں جبگی، مصیبتناکہولتم پھنسمیں جاؤ گے تو تمہارا
مذاق اُڑاؤں گی۔ وقتاُس27 تم پر ناکدہشت پڑےٹوٹآندھی آفتگی، طوفان کی طرح تم پر آئے گی، اور تم
مصیبت تکلیفاور سیلابکے ڈوبمیں جاؤ گے۔ تب28 مجھےوہ آواز دیں لیکنگے، 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 سرزنشہر کو حقیر جانتے تھے۔ ابچنانچہ31 وہ اپنے چلنچال پھلکا کھائیں، اپنے منصوبوں
کی فصل کھا کھا کر سیر ہو جائیں۔

32 صحیحکیونکہ راہ سے دُور ہونے عملکا لوحسادہ کو مار ڈالتا اورہے، احمقوں کی اُنہیںبےپروائی تباہ کرتی
ہے۔ لیکن33 میریجو سنے وہ سکون بسےسے گا، مصیبتناکہول اُسے پریشان کرےنہیں “گی۔

2
حکمت اہمیتکی

میرے1 بیٹے، باتمیری قبول کر میرےکے احکام اپنے دل محفوظمیں رکھ۔ 2 اپنا حکمتکان پر دھر، اپنا دل
سمجھ طرفکی مائل کر۔ بصیرت3 کے لئے آواز دے، چلّا کر سمجھ مانگ۔ 4 اُسے تلاشیوں کر یا چاندیگو
ہو، اُس یوںکا کھوج لگا یا گو پوشیدہ خزانہ ہو۔ 5 اگر تُو کرےایسا تو ربتجھے سمجھکیخوفکے آئے گی اور
الله حاصلعرفانکا ہو گا۔ 6 حکمتہیربکیونکہ عطا اُسیکرتا، منہکے عرفانسے اور سمجھ نکلتی ہے۔ وہ7
سیدھی راہ پر والوںچلنے فراہمکامیابیکو کرتا اور زندگیبےالزام والوںگزارنے ڈھالکی بنا ہے۔رہتا کیونکہ8 وہ
انصاف پسندوں کی راہوں کی پہرا داری کرتا بھیجہاںہے۔ اُس ایمانکے دار چلتے ہیں وہاں وہ اُن حفاظتکی
کرتا ہے۔

تجھےتب9 راستی، داریدیانتانصاف، اور اچھیہر راہ سمجھکی آئے گی۔ 10 تیرےکیونکہ حکمتمیںدل
داخل ہو جائے گی، اور علم و عرفان تیری جان کو پیارا ہو جائے گا۔ 11 تمیز تیری حفاظت اور سمجھ تیری
گی۔کرےچوکیداری غلطتجھےحکمت12 راہ اور کج رَو باتیں کرنے والے سے بچائے رکھے گی۔ لوگایسے13
سیدھی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں تاریکتاکہ راستوں پر چلیں، 14 بُریوہ حرکتیں کرنے خوشسے ہو جاتے ہیں،
غلط کام کی رَویکج دیکھ جشنکر مناتے ہیں۔ 15 اُن کی راہیں ٹیڑھی ہیں، اور وہ بھیجہاں چلیں آوارہ ہیں۔پھرتے

تجھےحکمت16 عورتناجائز سے چھڑاتی اُسہے، عورتاجنبی سے جو چپڑیِچکنی باتیں کرتی، 17 جو اپنے
ساتھیجیون ترککو کر کے اپنے خدا کا بھولعہد جاتی ہے۔ 18 کیونکہ اُس کے داخلمیںگھر ہونے کا انجام
موت، اُس کی راہوں کی منزِل مقصود پاتال ہے۔ 19 جو بھی اُس پاسکے جائے واپسوہ نہیں آئے گا، وہ زندگی
بخش راہوں پر دوبارہ نہیں پہنچے گا۔

لوگوںاچھےچنانچہ20 راہکی تیرےکہدےدھیانپھر،چلپر بازوںراستقدم راستےکے پر کیونکہ21رہیں۔
راہسیدھی پر ملـکبےدینلیکن22گے۔رہیںباقیمیںاُسہیبےالزامآخرکارگے،ہوںآبادمیںملـکوالےچلنے
مٹسے جائیں گے، اور بےوفاؤں کو اُکھاڑ ملـککر خارجسے کر دیا جائے گا۔
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الله خوفکے حکمتاور برکتکی
میرے1 بیٹے، میری ہدایت مت میرےبھولنا۔ تیرےاحکام دل میں محفوظ رہیں۔ 2 کیونکہ اِن ہی تیریسے

زندگی دنوںکے اور سالوں میں اضافہ ہو گا حالیخوشتیریاور بڑھے گی۔ شفقت3 اور وفا تیرا دامن نہ چھوڑیں۔
اُنہیں اپنے گلے سے باندھنا، اپنے دل کی تختی پر کندہ کرنا۔ تب4 تجھے الله اور انسان کے منے سا مہربانی قبولیتاور
حاصل ہو گی۔

پورے5 دل ربسے پر بھروسا رکھ، اور اپنی عقل پر تکیہ نہ کر۔ بھیجہاں6 تُو اُسیصرفچلے جانکو لے،
پھر وہ تیریخود راہوں کو کرےہموار گا۔ 7 آپاپنے دانشکو متمند سمجھنا رببلـکہ مانخوفکا کر بُرائی
سے دُور رہ۔ اِس8 سے تیرا بدن صحت پائے گا اور تیری ہڈیاں تر و تازہ ہو جائیں گی۔ 9 اپنی ملـکیت اور اپنی تمام
پیداوار کے پہلے پھل ربسے کا احترام کر، 10 تیرےپھر گودام اناج سے بھر جائیں گے تیرےاور برتن َمے سے
چھلـک اُٹھیں گے۔

میرے11 بیٹے، رب تربیتکی کو رد نہ جبکر، وہ تجھے ڈانٹے تو رنجیدہ نہ ہو۔ 12 کیونکہ ربجو کو پیارا
ہے اُس کی تادیبوہ کرتا باپطرحجسہے، اُس بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے جو اُسے پسند ہے۔

دولتحقیقی
مبارک13 ہے وہ جو حکمت پاتا ہے، جسے سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ 14 کیونکہ حکمت چاندی سے کہیں

یادہ ز سودمند ہے، اور اُس سے سونے سے کہیں یادہ ز قیمتی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ حکمت15 موتیوں سے
یادہ نفیسز تیرےہے، تمام خزانے اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 16 اُس کے ہنے د ہاتھ میں عمر کی درازی اور
بائیں ہاتھ دولتمیں عزتاور ہے۔ اُس17 کی خوشراہیں گوار، اُس کے تمام راستے پُرامن ہیں۔ 18 جو اُس کا
دامن پکڑ اُسلے کے لئے وہ زندگی درختکا مبارکہے۔ ہے وہ اُسجو سے لپٹا رہے۔ حکمتنےرب19 کے
وسیلے سے ہی زمین کی بنیاد رکھی، سمجھ کے یعے ذر ہی آسمان کو مضبوطی سے لگایا۔ 20 اُس کے عرفان سے
ہی گہرائیوں کا پھوٹپانی نکلا اور آسمان سے ٹپکشبنم کر زمین پر پڑتی ہے۔

میرے21 بیٹے، دانائی اور تمیز پاساپنے محفوظ رکھ اور اُنہیں اپنی نظر سے دُور نہ ہونے دے۔ 22 اُن تیریسے
جان تر و تازہ اور تیرا گلا آراستہ رہے گا۔ تب23 تُو محفوظوقتچلتے رہے گا، اور تیرا پاؤں ٹھوکر نہیں کھائے گا۔
24 تُو پاؤں پھیلا کر سکےسو گا، کوئی تجھےصدمہ نہیں پہنچے گا بلـکہ لیٹتُو گہریکر نیند سوئے گا۔ ناگہاں25
آفت متسے ڈرنا، نہ اُس تباہی سے جو بےدین پر غالب آتی ہے، 26 ربکیونکہ پر تیرا اعتماد ہے، تیرےوہی
پاؤں پھنسکو جانے محفوظسے رکھے گا۔

دوسروں کی مدد کرنے نصیحتکی
27 اگر مندضرورتکوئی ہو اور تُو اُس کی مدد سکےکر تو اُس ساتھکے بھلائی کرنے سے انکار نہ کر۔ 28 اگر

آجتُو توسکےدےکچھ پڑوسیاپنے کل”کہنا،متسے آنا تو آپمَیں “گا۔دوںدےکچھکو پڑوسیجو29 بےفکر
تیرے ساتھ رہتا اُسہے بُرےخلافکے باندھنا۔متمنصوبے نقصانتجھےنےجس30 نہیں عدالتپہنچایا میں
اُس پر بےبنیاد الزام نہ لگانا۔

31 نہ ظالم سے حسد کر، نہ اُس کی کوئی راہ اختیار کر۔ 32 بُریکیونکہ راہ پر چلنے والے ربسے گھن کھاتا
ہے جبکہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو وہ اپنے رازوں سے آگاہ کرتا ہے۔ بےدین33 کے گھر ربپر لعنتکی آتی
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راستجبکہ باز کے گھر کو برکتوہ دیتا ہے۔ مذاق34 اُڑانے والوں کا وہ مذاق اُڑاتا، لیکن فروتنوں پر مہربانی
کرتا ہے۔ دانش35 میراثمند عزتمیں پائیں گے جبکہ احمق نصیبکے میں شرمندگی ہو گی۔

4
باپ نصیحتکی

اے1 بیٹو، باپ نصیحتکی سنو، دھیان دو تاکہ تم سیکھ کر سمجھ حاصل کر سکو۔ مَیں2 تمہیں اچھی تعلیم
دیتا ہوں، اِس لئے میری ہدایت ترککو نہ کرو۔ مَیں3 ابھی اپنے باپ کے گھر نازکمیں لڑکا تھا، اپنی ماں کا
واحد بچہ، 4 باپمیرےتو مجھےنے دےتعلیم کر کہا،

پورے” دل الفاظمیرےسے اپنا لے اور میرےوقتہر احکام پر عمل کر تو تُو جیتا رہے گا۔ حاصلحکمت5
کر، سمجھ اپنا !لے یہ چیزیں مت میرےبھولنا، منہ الفاظکے سے دُور نہ ہونا۔ ترکحکمت6 نہ کر تو وہ تجھے
محفوظ رکھے گی۔ اُس محبتسے رکھ تو وہ تیری دیکھ کرےبھال گی۔ حکمت7 اِس سے شروع ہوتی ہے کہ تُو
حکمت اپنا لے۔ سمجھ حاصل کرنے کے لئے باقی تمام ملـکیت قربان کرنے کے لئے تیار ہو۔ 8 اُسے عزیز رکھ تو
وہ تجھے کرےسرفراز گی، اُسے گلے لگا تو وہ بخشےعزتتجھے گی۔ تب9 تیرےوہ سر سہرےصورتخوبکو
سے کرےآراستہ گی اور تجھے شاندار تاج نوازےسے “گی۔

میرے10 بیٹے، میری !سن میری باتیں اپنا لے تو تیری عمر دراز ہو گی۔ مَیں11 حکمتتجھے کی راہ پر چلنے کی
ہدایت دیتا، تجھے سیدھی راہوں پر پھرنے دیتا ہوں۔ جب12 تُو چلے گا تیرےتو قدموں کو کسی بھی چیز سے
روکا نہیں جائے گا، اور وقتدوڑتے 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۔ اُس15 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 جبسکتے،
تک اُنہوں نے کسی کو ٹھوکر کھلا خاککر میں ملا نہ دیا ہو وہ نیند سے محروم ہتے ر ہیں۔ 17 وہ بےدینی کی
روٹی کھاتے اور ظلم کی َمے پیتے ہیں۔ راستلیکن18 باز کی راہ طلوِع صبح کی پہلی روشنی کی مانند ہے جو دن
تکعروجکے بڑھتی رہتی ہے۔ اِس19 مقابلےکے میں بےدین کا گہریراستہ یکی تار کی مانند اُنہیںہے، پتا ہی
نہیں چلتا کسکہ چیز سے ٹھوکر کھا کر گر گئے ہیں۔

میرے20 بیٹے، میری باتوں پر دھیان میرےدے، الفاظ پر کان دھر۔ 21 اُنہیں اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے
دے بلـکہ اپنے دل میں محفوظ رکھ۔ 22 کیونکہ جو یہ باتیں 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 سے
جھوٹ اور اپنے ہونٹوں سے کج گوئی دُور کر۔ دےدھیان25 تیریکہ آنکھیں سیدھا آگے طرفکی دیکھیں، کہ
تیری نظر اُس راستے پر لـگی رہے جو سیدھا ہے۔ 26 اپنے پاؤں کا راستہ چلنے کے قابل بنا دے، دےدھیان کہ
تیری مضبوطراہیں ہیں۔ 27 نہ دائیں، نہ طرفبائیں مُڑ بلـکہ اپنے پاؤں غلطکو قدم اُٹھانے سے باز رکھ۔

5
زناکاری سے خبردار
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میرے1 بیٹے، حکمتمیری پر دھیان میریدے، سمجھ کی باتوں پر کان دھر۔ 2 پھر تُو تمیز کا دامن تھامے رہے

گا، تیرےاور ہونٹ علم و عرفان محفوظ رکھیں گے۔ 3 کیونکہ زناکار عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے، اُس
کی باتیں تیل طرحکی چپڑیِچکنی ہوتی ہیں۔ لیکن4 انجام میں وہ کڑویجیسیزہر اور دھاریدو تلوار جیسی تیز
ثابت ہوتی ہے۔ اُس5 کے موتپاؤں طرفکی 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 میرےاور منہ کی باتوں سے دُور نہ ہو جاؤ۔ 8 اپنے راستے اُس سے دُور رکھ،
اُس کے گھر دروازےکے قریبکے بھی نہ جا۔ 9 ایسا نہ ہو کہ تُو کسیطاقتاپنی اَور کے لئے کرےصَرف اور
اپنے سال ظالم کے لئے ضائع کرے۔ 10 ایسا نہ ہو پردیسیکہ تیری ملـکیت سے سیر ہو جائیں، کہ جو کچھ تُو نے
مشقتمحنت حاصلسے کیا وہ کسی اَور کے گھر میں آئے۔ تب11 آخرکار تیرا بدن گھلگوشتاور جائیں گے،
اور تُو آہیں بھر بھر کر کہے12 گا، ہائے،” مَیں نے تربیتکیوں نفرتسے میرےکی، دل نے سرزنشکیوں
کو حقیر جانا؟ ہدایت13 کرنے والوں کی مَیں نے نہ سنی، اپنے اُستادوں کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ جماعت14 کے
درمیان ہی ہتے ر ہوئے مجھ پر آفتایسی آئی کہ مَیں تباہی کے پہنچتکدہانے گیا “ہوں۔

15 اپنے حوضہی پانیکا اور اپنے کنوئیںہی سے پھوٹنے والا پانی پی لے۔ 16 مناسبکیا تیرےکہہے چشمے
گلیوں میں اور تیری ندیاں چوکوں میں بہہ نکلیں؟ 17 جو پانی تیرا اپنا ہے وہ تکتجھ محدود رہے، اجنبی اُس میں
شریک نہ ہو جائے۔ 18 تیرا مبارکچشمہ ہو۔ ہاں، اپنی بیوی خوشسے رہ۔ وہی19 تیری من موہن ہرنی اور
دل ُبا ر *غزال اُسیہے۔ کا پیار تجھے تر و تازہ اُسیکرے، محبتکی تجھے مستہمیشہ رکھے۔

میرے20 بیٹے، تُو اجنبی عورت سے کیوں مست ہو جائے، دوسرےکسی کی بیوی سے کیوں لپٹ جائے؟
خیال21 رکھ، انسان کی راہیں رب کو صاف دکھائی دیتی ہیں، جہاں بھی وہ چلے اُس پر وہ توجہ دیتا ہے۔
بےدین22 کی اپنی ہی حرکتیں اُسے پھنسا دیتی ہیں، وہ اپنے ہی گناہ کے رّسوں میں جکڑا رہتا ہے۔ 23 تربیتوہ
کی کمی سببکے ہلاکسے ہو جائے گا، اپنی حماقتبڑی باعثکے ڈگمگاتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچے گا۔

6
ضمانت دینے، کاہلی جھوٹاور سے خبردار

میرے1 بیٹے، کیا تُو اپنے پڑوسی کا ضامن بنا ہے؟ کیا تُو نے ہاتھ ملا کر وعدہ کیا ہے مَیںکہ دوسرےکسی کا
ذمہ دار ٹھہروں گا؟ 2 کیا تُو وعدےاپنے سے بندھا ہوا، اپنے منہ الفاظکے سے پھنسا ہوا ہے؟ 3 ایسا کرنے سے تُو
اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اِس لئے اپنی جان 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 تکجبدےنہ تُو
اِس ذمہ داری سے فارغ نہ ہو جائے۔ طرحجس5 غزال شکاری کے ہاتھ سے اور پرندہ چڑی مار کے ہاتھ سے
چھوٹ جاتا اُسیہے طرح کوششسرتوڑ کر تاکہ تیری چھوٹجان جائے۔

کاہل،اے6 چیونٹی پاسکے جا کر اُس راہوںکی پر غور !کر اُس کے نمونے سیکھحکمتسے لے۔ اُس7 پر
نہ سردار، نہ افسر یا حکمران مقرر ہے، توبھی8 وہ گرمیوں میں سردیوں کے لئے کھانے کا ذخیرہ کر فصلرکھتی،
دنوںکے خوراکخوبمیں اکٹھی کرتی ہے۔ اے9 کاہل، تُو تککبمزید یا سو رہے اُٹھےجاگکبگا،
* 5:19 :غزال لفظی پہاڑی:ترجمہ بکری۔
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گا؟ 10 تُو کہتا ہے، تھوڑیمجھے” دیر سونے تھوڑیدے، دیر اونگھنے تھوڑیدے، دیر ہاتھ پر دھرےہاتھ بیٹھنے
دے تاکہ آرام کر “سکوں۔ لیکن11 خبردار، جلد غربتہی راہزن کی طرح تجھ پر آئے گی، مفلسی ہتھیار سے
لیس ڈاکو طرحکی تجھ پڑےٹوٹپر گی۔

بدمعاش12 اور طرحکسکمینہ پہچانا جاتا ہے؟ وہ منہ میں جھوٹ لئے پھرتا ہے، 13 اپنی آنکھوں، پاؤں اور
اُنگلیوں سے اشارہ کر فریبتجھےکے جالکے میں پھنسانے کوششکی کرتا ہے۔ اُس14 دلکے میں کجی ہے،
اور وہ بُرےوقتہر منصوبے ھنے باند میں لگا بھیجہاںہے۔رہتا لیکن15ہیں۔جاتےچھڑجھگڑےوہاںجائے
شخصایسے اچانکپر آفتہی آئے ایکگی۔ ہی لمحے میں پاشپاشوہ ہو جائے تبگا۔ اُس علاجکا ناممکن ہو
گا۔

چیزوںچھرب16 نفرتسے ساتبلـکہ چیزوں گھنسے کھاتا ہے،
17 وہ آنکھیں جو غرور سے دیکھتی ہیں، وہ زبان جھوٹجو بولتی ہے، وہ ہاتھ جو بےگناہوں کو قتل کرتے

ہیں، دلوہ18 بُرےجو منصوبے باندھتا پاؤںوہہے، دوسروںجو نقصانکو پہنچانے کے لئے بھاگتے ہیں، وہ19
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 ہدایتکی نظرانداز نہ کر۔ اُنہیں21 یوں اپنے دل کے

ساتھ باندھے رکھ کہ کبھی دُور نہ ہو جائیں۔ اُنہیں ہار کی طرح اپنے گلے میں ڈال لے۔ 22 چلتے وقت وہ تیری
راہنمائی کریں، آرام وقتکرتے تیری پہرا داری کریں، وقتجاگتے تجھ سے ہم کلام ہوں۔ 23 باپکیونکہ کا
حکم چراغ اور ماں ہدایتکی روشنی تربیتہے، ڈانٹکی ڈپٹ بخشزندگی راہ ہے۔ یوں24 تُو عورتبدکار اور
دوسرے کی زناکار بیوی کی ِچکنی چپڑی باتوں سے محفوظ رہے گا۔ دل25 میں اُس کے ُحسن کا لالچ نہ کر،
ایسا نہ ہو کہ پلـکوہ مار مار کر تجھے پکڑ لے۔ 26 کیونکہ گو آدمیکسبی کو اُس پیسےکے سے محروم کرتی ہے،
دوسرےلیکن 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
کوئلوںدہکتے پر یوں پھر سکتا اُسکہہے ُجھلسپاؤںکے نہ جائیں؟ طرحاِسی29 دوسرےکسیجو بیویکی سے
ہم بستر ہو اُسجائے کا انجام بُرا دوسرےبھیجوہے، بیویکی اُسےچھیڑےکو ملےسزا گی۔ 30 بھوکجو کے
مارے اپنا پیٹ بھرنے کے لئے کرےچوری لوگاُسے حد سے یادہ ز حقیر نہیں جانتے، 31 حالانکہ اُسے چوری
کئے مالہوئے ساتکو واپسگُنا کرنا اورہے اُس جاتیدولتکیگھرکے گی۔رہے لیکن32 دوسرےکسیجو
بیویکی ساتھکے کرےزنا اپنیجوہے۔بےعقلوہ جان کو تباہ کرنا وہیچاہے ایسا کرتا ہے۔ اُس33 کی پٹائی
اور بےعزتی کی جائے گی، اور اُس کی شرمندگی کبھی نہیں مٹے گی۔ 34 کیونکہ غیرتشوہر کھا کر طیشاور
میں آ کر بےرحمی سے بدلہ لے گا۔ 35 نہ وہ کوئی معاوضہ کرےقبول گا، نہ رشوت لے گا، خواہ کتنی یادہ 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 طرح میری ہدایت حفاظتکی کر۔ اُنہیں3 اپنی اُنگلی کے ساتھ باندھ، اپنے
دل کی تختی پر کندہ کر۔ تُو”کہہ،سےحکمت4 میری بہن “ہے، اور سمجھ تُو”سے، میری قریبی رشتے دار “ہے۔
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یہی5 تجھے عورتزناکار محفوظسے رکھیں دوسرےگی، کی بیویاُس سے جو اپنی چپڑیِچکنی باتوں تجھےسے
پُھسلانے کوششکی کرتی ہے۔

ایک6 دن مَیں نے اپنے گھر کی *کھڑکی میں سے باہر جھانکا 7 تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ سادہ لوح
ہیں۔کھڑےنوجوان اُن میں ایکسے جوانبےعقل نظر آیا۔ 8 وہ گلی میں سے گزر کر عورتزناکار کے کونے
طرفکی ٹہلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ اُس راستے پر آ گیا عورتجو کے تکگھر لے جاتا ہے۔ 9 شام کا دُھندلکا تھا،
دن ڈھلنے راتاور کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ عورتایکتب10 کسبی لباسکا پہنے ہوئے چالاکی سے اُس سے
ملنے آئی۔ عورتیہ11 اِتنی بےلگام اور خودسر ہے اُسکہ پاؤںکے اُس کے میںگھر نہیں ٹکتے۔ کبھی12 وہ گلی
میں، کبھی چوکوں میں ہوتی ہے، ہر کونے پر تاکوہ میں بیٹھی رہتی ہے۔

اُساب13 نوجواننے کو پکڑ کر اُسے بوسہ دیا۔ بےحیا نظر اُس پر ڈال کر اُس نے کہا، مجھے”14 سلامتی کی
پیشقربانیاں کرنی تھیں، اور آج ہی مَیں نے اپنی مَنتیں پوری کیں۔ اِس15 لئے مَیں نکل کر تجھ سے ملنے آئی، مَیں
نے تیرا پتا کیا اباور تُو ملمجھے گیا ہے۔ مَیں16 نے اپنے بستر پر مصر کمبلرنگینکے بچھائے، اُس17 پر مُر، عود
اور دارچینی کی خوشبو چھڑکی ہے۔ 18 آؤ، ہم محبتتکصبح کا پیالہ تکتہہ پی لیں، ہم بازیعشق لطفسے
اندوز !ہوں 19 کیونکہ میرا خاوند میںگھر نہیں وہہے، لمبے سفر کے لئے روانہ ہوا ہے۔ 20 بٹوےوہ میں پیسے ڈال
کر چلا گیا ہے پورےاور واپستکچاند نہیں آئے “گا۔

21 ایسی باتیں کرتے کرتے عورت نے نوجوان کو ترغیب دے کر اپنی ِچکنی چپڑی باتوں سے ورغلایا۔
نوجوان22 سیدھا اُس کے پیچھے یوں ہو لیا جس طرح بَیل ذبح ہونے کے لئے جاتا یا ہرن اُچھل پھندےکر میں
پھنس 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 طرفاُسکر رُخ کرےنہ
پھرتیعورتزناکارجہاں ہے، ایسا نہ ہو کہ تُو آوارہ ہو اُسکر راہوںکی میں اُلجھ جائے۔ 26 کیونکہ اُن کی تعداد
بڑی جنہیںہے اُس نے گرا موتکر گھاٹکے اُتارا اُسہے، نے متعدد لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اُس27 کا گھر
پاتال کا راستہ ہے لوگوںجو موتکو کی یوں تککوٹھڑ پہنچاتا ہے۔

8
حکمت دعوتکی اور وعدہ

1 !سنو حکمتکیا آواز نہیں دیتی؟ ہاں، سمجھ اونچی آواز اعلانسے کرتی ہے۔ 2 وہ بلندیوں پر کھڑی اُسہے،
جگہ جہاں تمام دوسرےایکراستے سے ملتے ہیں۔ 3 شہر کے دروازوں پر لوگجہاں نکلتے اور داخل ہوتے ہیں
حکمتوہاں زوردار آواز سے پکارتی ہے،

اے”4 مردو، مَیں تم ہی کو پکارتی ہوں، تمام انسانوں کو آواز دیتی ہوں۔
اے5 سادہ لوحو، ہوشیاری سیکھ اے!لو احمقو، سمجھ اپنا !لو
6 سنو، کیونکہ شرافتمَیں کی باتیں کرتی ہوں، ہونٹمیرےاور پیشسچائی کرتے ہیں۔
7 میرا منہ سچ بولتا ہے، ہونٹمیرےکیونکہ بےدینی گھنسے کھاتے ہیں۔
8 جو میرےباتبھی منہ نکلےسے راستوہ ایکہے، بھی پیچ دار یا ٹیڑھی نہیں ہے۔
سمجھ9 دار جانتا ہے میریکہ باتیں درستسب ہیں، علم رکھنے والے کو معلوم ہے کہ وہ صحیح ہیں۔

* 7:6 گھر کی :کھڑکی لفظی :ترجمہ گھر کی کھڑکی کے جنگلے۔
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چاندی10 کی تربیتمیریجگہ خالصاور سونے کے بجائے علم و عرفان اپنا لو۔
11 موتیوںحکمتکیونکہ سے کہیں بہتر ہے، کوئی بھی خزانہ اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
مَیں12 ہوشیاریہوںحکمتجو کے ساتھ بستی ہوں، اور مَیں تمیز کا علم رکھتی ہوں۔
13 ربجو خوفکا مانتا ہے وہ بُرائی نفرتسے کرتا ہے۔ مجھے غرور، تکبر، غلط چال چلن اور ٹیڑھی نفرتسےباتوں ہے۔
پاسمیرے14 اچھا مشورہ اور کامیابی ہے۔ میرا دوسرا نام سمجھ ہے، اور قوتمجھے حاصل ہے۔
میرے15 وسیلے سے سلطنتبادشاہ اور راستحکمران فیصلے کرتے ہیں۔
میرے16 یعے رئیسذر اور شرفا بلـکہ تمام حکومتمنصفعادل 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 خالصبلـکہ سونے کہیںسے بہتر میریہے، چاندیخالصپیداوار سبقتپر رکھتی ہے۔
مَیں20 راستی کی راہ پر ہی چلتی ہوں، وہیں انصافجہاں ہے۔
21 جو مجھ محبتسے رکھتے ہیں اُنہیں میراثمَیں دولتمیں مہیا کرتی ہوں۔ اُن کے بھرےگودام ہتے ر ہیں۔
حکمت کا تخلیق میں حصہ

ربجب22 تخلیق کا سلسلہ عمل میں لایا تو پہلے اُس نے مجھے ہی بنایا۔ قدیم زمانے میں مَیں اُس کے دیگر
کاموں پہلےسے ہی وجود میں آئی۔

مجھے23 ازل سے مقرر کیا گیا، ابتدا ہی جبسے دنیا ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔
24 نہ سمندر کی گہرائیاں، کثرتنہ سے پھوٹنے والے مَیںجبتھےچشمے نے جنم لیا۔
25 نہ پہاڑ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہوئے تھے، نہ یاں پہاڑ مَیںجبتھیں پیدا ہوئی۔
وقتاُس26 الله نے نہ زمین، نہ اُس کے میدان، اور نہ دنیا پہلےکے ڈھیلے بنائے تھے۔
جب27 اُس نے آسمان کو اُس کی جگہ پر لگایا اور سمندر کی گہرائیوں پر زمین کا علاقہ مقرر کیا تو مَیں تھی۔ساتھ
اُسجب28 آسماننے پر بادلوں اور گہرائیوں میں سرچشموں کا انتظام مضبوط کیا تو مَیں ساتھ تھی۔
اُسجب29 نے سمندر کی حدیں مقرر کیں اور حکم دیا کہ پانی اُن سے تجاوز نہ اُسجبکرے، زمیننے کی

بنیادیں اپنی اپنی جگہ پر رکھیں
30 تو مَیں ماہر کاری گر حیثیتکی سے اُس کے ساتھ تھی۔ روز بہ روز لطفمَیں باعثکا تھی، وقتہر اُس

کے رنگحضور رلیاں مناتی رہی۔
مَیں31 اُس کی زمین کی سطح رنگپر رلیاں مناتی اور انسان لطفسے اندوز ہوتی رہی۔
32 میرےچنانچہ بیٹو، میری سنو، مبارککیونکہ ہیں وہ میریجو راہوں پر چلتے ہیں۔
تربیتمیری33 مان دانشکر مند بن جاؤ، اُسے متنظرانداز کرنا۔
مبارک34 ہے وہ میریجو سنے، جو روز بہ دروازےمیرےروز چوکسپر کھڑا رہے، چوکھٹمیریروزانہ

پر حاضر رہے۔
35 کیونکہ جو مجھے پائے وہ زندگی رباور منظوریکی پاتا ہے۔
لیکن36 جو مجھے پانے سے قاصر رہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جو بھی مجھ کرےنفرتسے اُسے موت

پیاری “ہے۔
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حکمت ضیافتکی
حکمت1 نے اپنا گھر تعمیر کر کے اپنے لئے سات تراشستون لئے ہیں۔
2 اپنے جانوروں کو ذبح کرنے اور اپنی َمے تیار کرنے کے بعد اُس نے اپنی میز بچھائی ہے۔ اب3 اُس نے اپنی

نوکرانیوں کو بھیجا ہے، اور خود بھی لوگوں کو شہر کی بلندیوں ضیافتسے کرنے دعوتکی دیتی ہے،
جو”4 لوحسادہ پاسمیرےوہہے، ناسمجھ“آئے۔ لوگوں سے وہ کہتی ہے، میریآؤ،”5 روٹی کھاؤ، وہ َمے

پیو جو مَیں نے تیار کر رکھی ہے۔ اپنی6 سادہ لوح راہوں سے باز آؤ تو جیتے رہو گے، سمجھ کی راہ پر چل “پڑو۔
7 جو لعن طعن کرنے والے کو دےتعلیم اُس کی اپنی رُسوائی ہو جائے گی، اور جو بےدین کو ڈانٹے اُسے

نقصان پہنچے گا۔ لعن8 طعن کرنے والے کی ملامت نہ کر ورنہ وہ تجھ سے نفرت کرے گا۔ دانش مند کی
ملامت کر تو وہ تجھ کرےمحبتسے گا۔ دانش9 مند دےہدایتکو تو اُس حکمتکی مزید بڑھے راستگی،
باز کو دےتعلیم تو وہ اپنے علم میں کرےاضافہ گا۔

رب10 خوفکا ماننے سے ہی حکمت شروع ہوتی قدوسہے، خدا کو جاننے سے ہی سمجھ حاصل ہوتی
ہے۔ مجھ11 سے تیریہی عمر کے دنوں اور سالوں میں اضافہ ہو گا۔ 12 اگر دانشتُو مند ہو تو خود اِس سے فائدہ
اُٹھائے گا، اگر لعن طعن کرنے والا ہو تو تجھے ہی اِس کا نقصان پڑےجھیلنا گا۔

حماقت بی بی ضیافتکی
حماقت13 بی بی بےلگام اور ناسمجھ ہے، وہ کچھ نہیں جانتی۔ 14 اُس کا گھر شہر کی بلندی پر واقع ہے۔

دروازے پاسکے کرسی پر بیٹھی 15 وہ گزرنے والوں کو جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں اونچی آواز دعوتسے دیتی
ہے، جو”16 سادہ لوح ہے پاسمیرےوہ “آئے۔
جو ناسمجھ ہیں اُن سے وہ کہتی ہے، 17 چوری” کا پانی میٹھا اور پوشیدگی میں کھائی گئی روٹی لذیذ ہوتی

“ہے۔
لیکن18 اُنہیں معلوم نہیں حماقتکہ بی بی کے گھر مُردوںصرفمیں کی روحیں بستی ہیں، کہ اُس مہمانکے

پاتال کی گہرائیوں میں ہتے ر ہیں۔
10

سلیمان ہدایاتبھریحکمتکی
ذیل1 میں سلیمان کی امثال قلم بند ہیں۔
بخشزندگی باتیں

دانش مند بیٹا باپاپنے خوشیکو دلاتا جبکہ احمق بیٹا اپنی ماں کو دُکھ پہنچاتا ہے۔
خزانوں2 کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ بےدین یقوں طر سے جمع ہو گئے ہوں، لیکن راست بازی موت سے بچائے

رکھتی ہے۔
راسترب3 باز کو بھوکے مرنے نہیں دیتا، لیکن بےدینوں کا روکلالچ دیتا ہے۔
ڈھیلے4 غربتہاتھ اور محنتی دولتہاتھ طرفکی لے جاتے ہیں۔
5 جو گرمیوں میں فصل جمع کرتا ہے دانشوہ مند بیٹا ہے جبکہ فصلجو کی کٹائی وقتکے یا سو رہتا ہے وہ

والدین کے لئے شرم باعثکا ہے۔
راست6 باز کا برکتسر تاجکے سے آراستہ رہتا ہے جبکہ بےدینوں کے منہ پر ظلم کا پردہ پڑا رہتا ہے۔
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راستلوگ7 باز کو یاد کر کے مبارکاُسے کہتے ہیں، لیکن بےدین کا نام سڑ مٹکر جائے گا۔
8 جو دل دانشسے مند ہے وہ احکام قبول کرتا لیکنہے، بکواسی تباہ ہو جائے گا۔
جس9 چالکا چلن بےالزام ہے وہ سکون سے زندگی گزارتا لیکنہے، جو ٹیڑھا راستہ کرےاختیار اُسے پکڑا

جائے گا۔
آنکھ10 مارنے والا دُکھ پہنچاتا ہے، اور بکواسی تباہ ہو جائے گا۔
راست11 باز کا منہ زندگی کا سرچشمہ لیکنہے، بےدین کے منہ پر ظلم کا پردہ پڑا رہتا ہے۔
جھگڑےنفرت12 چھیڑتی رہتی محبتجبکہ تمام خطاؤں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔
سمجھ13 دار ہونٹوںکے حکمتپر پائی جاتی لیکنہے، ڈنڈےصرفناسمجھ کا پیغام سمجھتا ہے۔
دانش14 مند اپنا علم محفوظ رکھتے ہیں، لیکن احمق کا منہ جلد ہی تباہی طرفکی لے جاتا ہے۔
15 امیر دولتکی قلعہ بند شہر میںجسہے محفوظوہ غریبجبکہہے 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 زندگیکو کی راہ پر لاتا ہے، نصیحتجو کرےنظرانداز وہ دوسروں کو

صحیح راہ سے دُور لے جاتا ہے۔
18 جو نفرتاپنی رکھےچھپائے جھوٹوہ بولتا ہے، دوسروںجو بارےکے غلطمیں خبریں پھیلائے وہ ہے۔احمق
بہتجہاں19 باتیں کی جاتی ہیں وہاں گناہ بھی آ موجود ہوتا ہے، اپنیجو زبان کو قابو میں رکھے دانشوہ ہے۔مند
راست20 باز کی زبان چاندیعمدہ ہے جبکہ بےدین دلکے کی کوئی قدر نہیں۔
راست21 باز کی زبان بہتوں پرورشکی کرتی لیکن*ہے، احمق اپنی بےعقلی ہلاکباعثکے ہو جاتے ہیں۔
دولتبرکتکیرب22 باعثکا ہماریہے، مشقتمحنتاپنی اِس میں اضافہ نہیں کرتی۔
احمق23 غلط کام سے اپنا دل بہلاتا، لیکن سمجھ حکمتدار لطفسے اندوز ہوتا ہے۔
چیزجس24 دہشتبےدینسے کھاتا وہیہے اُس پر آئے راستلیکنگی، باز کی پوریآرزو ہو جائے گی۔
طوفانجب25 آتے ہیں تو بےدین کا نام و مٹنشان جاتا راستجبکہ باز تکہمیشہ قائم رہتا ہے۔
دانتطرحجس26 سرکے سے اور آنکھیں دھوئیں تنگسے آ جاتی اُسیہیں طرح تنگوہ آ جاتا ہے ُسستجو

آدمی سے کام کرواتا ہے۔
27 ربجو خوفکا مانے اُس کی زندگی کے دنوں میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ بےدین کی وقتزندگی سے پہلے

ہی ختم ہو جاتی ہے۔
راست28 باز منائیںخوشیآخرکار گے، کیونکہ اُن کی اُمید بر آئے لیکنگی۔ کیبےدینوں اُمید جاتی گی۔رہے
کیرب29 راہ شخصبےالزام کے لئے پناہ گاہ، لیکن بدکار کے لئے تباہی باعثکا ہے۔
راست30 باز کبھی ڈانواں ڈول نہیں ہو گا، لیکن ملـکبےدین میں آباد نہیں رہیں گے۔
راست31 باز کا حکمتمنہ کا پھل لاتا رہتا لیکنہے، کج گو زبان کاٹکو ڈالا جائے گا۔
راست32 باز ہونٹکے جانتے ہیں کہ الله کو کیا پسند لیکنہے، بےدین کا منہ ٹیڑھی باتیں ہی جانتا ہے۔

11
غلطرب1 ترازو گھنسے کھاتا ہے، وہ صحیح ترازو ہی خوشسے ہوتا ہے۔

* 10:21 راست باز کی زبان بہتوں پرورشکی کرتی :ہے لفظی راست:ترجمہ باز ہونٹکے بہتوں کو چَراتے ہیں۔
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جہاں2 تکبر وہاںہے بدنامی قریببھی ہی رہتی لیکنہے، جو حلیم اُسہے دامنکے حکمتمیں رہتی ہے۔
سیدھی3 راہ پر چلنے والوں داریدیانتکی اُن کی راہنمائی کرتی نمککیبےوفاؤںجبکہ حرامی اُنہیں تباہ ہے۔کرتی
غضب4 دولتدنکے کا کوئی فائدہ نہیں بازیراستجبکہ لوگوں کی جان کو چھڑاتی ہے۔
بےالزام5 بازیراستکی اُس کا راستہ ہموار بنا دیتی ہے جبکہ بےدین بُریکی حرکتیں اُسے گرا دیتی ہیں۔
سیدھی6 راہ پر چلنے والوں بازیراستکی اُنہیں چھڑا دیتی جبکہ بےوفاؤں کا لالچ اُنہیں پھنسا دیتا ہے۔
دم7 وقتتوڑتے بےدین ساریکی اُمید جاتی رہتی دولتجسہے، کی توقع اُس نے کی وہ جاتی رہتی ہے۔
راست8 باز کی مصیبتجان چھوٹسے جاتی ہے، اور اُس کی جگہ پھنسبےدین جاتا ہے۔
9 کافر اپنے منہ سے اپنے پڑوسی کو تباہ کرتا راستلیکنہے، بازوں کا علم اُنہیں چھڑاتا ہے۔
راستجب10 کامیابباز ہوں تو پورا شہر جشن مناتا ہلاکبےدینجبہے، ہوں تو خوشی نعرےکے بلند

ہو جاتے ہیں۔
سیدھی11 راہ پر چلنے والوں برکتکی سے شہر ترقی کرتا لیکنہے، بےدین کے منہ سے وہ مسمار ہو جاتا ہے۔
ناسمجھ12 آدمی اپنے پڑوسی کو حقیر جانتا ہے جبکہ سمجھ دار خاموشآدمی رہتا ہے۔
تہمت13 لگانے والا دوسروں فاشرازکے کرتا لیکنہے، قابِل شخصاعتماد وہ بھید پوشیدہ رکھتا اُسجوہے

کے سپرد کیا گیا ہو۔
قیادتجہاں14 کی کمی ہے وہاں قوم کا تنزل یقینی ہے، جہاں مشیروں کی کثرت ہے وہاں قوم فتح یاب

رہے گی۔
15 جو اجنبی ضامنکا ہو جائے ًاُسے یقینا نقصان پہنچے گا، ضامنجو بننے سے کرےانکار محفوظوہ گا۔رہے
عزتعورتنیک16 سے اور ظالم دولتآدمی 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 گھنسے کھاتا ہے، وہ بےالزام راہ پر چلنے والوں ہی خوشسے ہوتا ہے۔
یقین21 کرو، بدکار سزا سے نہیں بچے گا راستجبکہ بازوں کے چھوٹفرزند جائیں گے۔
طرحجس22 سؤر کی تھوتھنی میں سونے کا چھلا کھٹکتا اُسیہے عورتصورتخوبطرح کی بےتمیزی

کھٹکتی ہے۔
23 الله راست بازوں کی آرزو اچھی چیزوں پوریسے کرتا ہے، لیکن اُس کا غضب بےدینوں کی اُمید پر نازل

ہوتا ہے۔
ایک24 آدمی کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، گو فیاضوہ دلی سے تقسیم کرتا دوسرےہے۔ کی غربت میں

اضافہ ہوتا ہے، گو وہ حد سے یادہ کنجوسز ہے۔
فیاض25 حالخوشدل رہے گا، جو دوسروں کو تر و کرےتازہ وہ خود تازہ دم رہے گا۔
لوگ26 گندم کے ذخیرہ اندوز پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جو گندم کو بازار میں آنے دیتا ہے اُس کے سر پر

برکت آتی ہے۔
27 بھلائیجو تلاشکی میں رہے وہ الله منظوریکی چاہتا لیکنہے، بُرائیجو تلاشکی میں رہے وہ بُرائیخود

پھندےکے پھنسمیں جائے گا۔
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28 جو اپنی دولت پر بھروسا رکھے وہ گر جائے گا، لیکن راست باز بھرےہرے پتوں کی طرح پھلیں پھولیں

گے۔
29 جو اپنے گھر میں بڑ گڑ کرےپیدا میراثوہ میں ہَوا ہی پائے گا۔ دانشاحمق مند کا نوکر بنے گا۔
راست30 باز کا پھل زندگی درختکا ہے، دانشاور مند آدمی جانیں جیتتا ہے۔
راست31 باز کو زمین پر ہی اجر ملتا ہے۔ تو پھر بےدین اور گناہ گار سزا کیوں نہ پائیں؟

12
جسے1 علم و عرفان پیارا ہے تربیتاُسے بھی پیاری نصیحتجسےہے، نفرتسے ہے وہ بےعقل ہے۔
اچھےرب2 آدمی خوشسے ہوتا ہے جبکہ سازشوہ کرنے والے کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔
انسان3 بےدینی کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا راستجبکہ باز کی اُکھاڑیجڑیں نہیں جا سکتیں۔
4 بیویُسگھڑ اپنے شوہر تاجکا لیکنہے، جو شوہر کی رُسوائی باعثکا ہے وہ اُس ہڈیوںکی سڑاہٹمیں کی

مانند ہے۔
راست5 باز خیالاتکے منصفانہ ہیں جبکہ بےدینوں کے فریبمنصوبے دہ ہیں۔
6 بےدینوں کے الفاظ لوگوں کو قتل کرنے تاککی 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، لیکن راست باز کا گھر قائم

رہتا ہے۔
کسی8 کی عقلجتنی و سمجھ ہے اُتنا لوگہی اُس یفکی تعر کرتے ہیں، جسلیکن ذہنکے میں فتور ہے

اُسے حقیر جانا جاتا ہے۔
نچلے9 طبقے کا جو آدمی اپنی ذمہ یاں دار ادا کرتا ہے وہ اُس آدمی سے کہیں بہتر ہے جو نخرہ بگھارتا ہے گو

اُس پاسکے روٹی بھی نہیں ہے۔
راست10 باز اپنے مویشی کا بھی خیال کرتا ہے جبکہ بےدین کا دل ظالم ہی ظالم ہے۔
11 جو اپنی زمین کی کرےباڑیکھیتی اُس کثرتپاسکے کا کھانا ہو گا، لیکن فضولجو چیزوں پیچھےکے

پڑ جائے وہ ناسمجھ ہے۔
دوسروںبےدین12 جالکو میں پھنسانے سے اپنا دل بہلاتا راستلیکنہے، باز کی جڑ پھل دار ہوتی ہے۔
13 شریر اپنی غلط باتوں جالکے میں اُلجھ جاتا راستجبکہ مصیبتباز سے بچ جاتا ہے۔
انسان14 اپنے منہ پھلکے خوبسے سیر ہو جاتا اورہے، اُسکامجو ہاتھوںکے نے کیا اُس کا اجر اُسے ضرور

ملے گا۔
احمق15 کی نظر میں اُس کی اپنی ٹھیکراہ دانشلیکنہے، مند دوسروں مشورےکے پر دھیان دیتا ہے۔
ایکاحمق16 دم اپنی ناراضی کا اظہار کرتا لیکنہے، دانا اپنی بدنامی چھپائے رکھتا ہے۔
دیانت17 دار گواہ کھلے طور پر سچائی بیان کرتا ہے جبکہ جھوٹا گواہ دھوکا ہی پیشدھوکا کرتا ہے۔
گپیں18 ہانکنے والے کی باتیں تلوار کی طرح زخمی کر دیتی ہیں دانشجبکہ مند کی زبان شفا دیتی ہے۔
ہونٹسچے19 تکہمیشہ قائم ہتے ر ہیں جبکہ جھوٹی ایکزبان ہی لمحے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔
بُرے20 منصوبے ھنے باند والے کا دل دھوکے سے بھرا رہتا جبکہ سلامتی مشورےکے دینے والے کا دل

خوشی سے چھلکتا ہے۔
کوئی21 راستآفتبھی باز پر نہیں آئے گی جبکہ تکلیفدُکھ بےدینوں کا دامن کبھی چھوڑےنہیں گی۔



امثال 12:22 814 امثال 13:18
فریبرب22 دہ ہونٹوں گھنسے کھاتا لیکنہے، وفاداریجو سے زندگی گزارتے ہیں اُن سے خوشوہ ہے۔ہوتا
سمجھ23 دار اپنا علم چھپائے رکھتا جبکہ احمق اپنے دل حماقتکی بلند آواز سبسے پیشکو کرتا ہے۔
جس24 کے ہاتھ محنتی ہیں وہ کرےحکومت گا، لیکن جس کے ہاتھ ڈھیلے ہیں اُسے بیگار میں کام کرنا

پڑے گا۔
دلکےجس25 میں پریشانی ہے وہ دبا رہتا لیکنہے، کوئی بھی باتاچھی اُسے خوشی دلاتی ہے۔
راست26 باز اپنی چراگاہ معلوم کر لیتا لیکنہے، بےدینوں کی 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 لیکنہے، غلط تکموتراہ پہنچاتی ہے۔

13
دانش1 مند بیٹا باپاپنے تربیتکی قبول کرتا لیکنہے، طعنہ زن پروا ہی نہیں کرتا اگر کوئی اُسے ڈانٹے۔
انسان2 اپنے منہ اچھےکے پھل خوبسے سیر ہو جاتا لیکنہے، 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۔
کاہل4 آدمی لالچ کرتا لیکنہے، اُسے کچھ نہیں ملتا جبکہ شخصمحنتی کی آرزو پوری ہو جاتی ہے۔
راست5 جھوٹباز نفرتسے کرتا لیکنہے، بےدین شرم اور رُسوائی باعثکا ہے۔
6 راستی بےالزام حفاظتکی کرتی جبکہ بےدینی گناہ گار کو تباہ کر دیتی ہے۔
لوگکچھ7 امیر روپکا بھر کر پھرتے ہیں گو غریب دوسرےہیں۔ غریب روپکا بھر کر پھرتے ہیں گو

امیر ترین ہیں۔
کبھی8 امیر کو اپنی جان چھڑانے کے لئے ایسا تاوان دینا پڑتا ہے کہ تمام دولت جاتی رہتی لیکنہے، غریب

کی جان اِس قسم کی دھمکی بچیسے رہتی ہے۔
راست9 باز کی روشنی چمکتی *رہتی جبکہ بےدین کا چراغ بجھ جاتا ہے۔
مغروروں10 میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے دانشجبکہ مند مشورےصلاح مطابقکے ہی چلتے ہیں۔
جلدبازی11 سے حاصل دولتشدہ جلد ہی ختم ہو جاتی ہے جبکہ جو رفتہ رفتہ اپنا مال کرےجمع وہ اُسے

بڑھاتا رہے گا۔
12 جو اُمید وقت پر پوری نہ ہو جائے وہ دل کو بیمار کر دیتی لیکنہے، جو آرزو پوری ہو جائے وہ زندگی درختکا ہے۔
13 جو ہدایتاچھی کو حقیر جانے اُسے نقصان پہنچے گا، لیکن جو حکم مانے اُسے اجر ملے گا۔
دانش14 مند ہدایتکی زندگی کا سرچشمہ ہے انسانجو مہلـککو پھندوں سے بچائے رکھتی ہے۔
اچھی15 منظوریسمجھ عطا کرتی لیکنہے، بےوفا کی ابدیراہ تباہی باعثکا ہے۔
ذہین16 ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا، لیکن احمق تمام نظروں کے منے سا ہی حماقتاپنی نمائشکی کرتا ہے۔
بےدین17 مصیبتقاصد پھنسمیں جاتا جبکہ وفادار قاصد شفا باعثکا ہے۔
18 جو تربیت کی پروا کرےنہ اُسے غربت اور شرمندگی حاصل ہو گی، لیکن دوسرےجو کی نصیحت مان

جائے اُس کا احترام کیا جائے گا۔
* 13:9 چمکتی :رہتی لفظی :ترجمہ خوشی مناتی۔



امثال 13:19 815 امثال 14:18
19 جو آرزو پوری ہو جائے وہ دل کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن احمق بُرائی سے یغ در کرنے سے گھن کھاتا

ہے۔
20 دانشجو مندوں ساتھکے چلے وہ دانشخود مند ہو جائے لیکنگا، احمقوںجو ساتھکے چلے اُسے نقصان

پہنچے گا۔
مصیبت21 گناہ گار کا پیچھا کرتی ہے راستجبکہ بازوں کا خوشاجر حالی ہے۔
نیک22 آدمی کے بیٹے اور پوتے اُس میراثکی پائیں گے، لیکن گناہ گار کی دولت راست باز کے لئے محفوظ

رکھی جائے گی۔
غریب23 کثرتکھیتکا کی فصلیں مہیا کر سکتا لیکنہے، انصافجہاں نہیں سبوہاں کچھ چھین لیا ہے۔جاتا
24 جو اپنے بیٹے کو تنبیہ نہیں کرتا وہ اُس نفرتسے کرتا اُسجوہے۔ رکھےمحبتسے وقتوہ پر اُس تربیتکی

کرتا ہے۔
راست25 باز جی بھر کر کھانا کھاتا لیکنہے، بےدین پیٹکا خالی رہتا ہے۔

14
حکمت1 بی بی اپنا گھر تعمیر کرتی حماقتلیکنہے، بی بی اپنے ہی ہاتھوں سے اُسے ڈھا دیتی ہے۔
2 جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ الله خوفکا مانتا لیکنہے، غلطجو راہ پر چلتا ہے وہ اُسے حقیر جانتا ہے۔
احمق3 کی باتوں سے وہ ڈنڈا نکلتا ہے جو اُسے اُس کے تکبر کی سزا دیتا ہے، لیکن دانش مند ہونٹکے اُسے

محفوظ رکھتے ہیں۔
بَیلجہاں4 نہیں وہاں چرنی خالی رہتی بَیلہے، طاقتکی ہی کثرتسے کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔
5 وفادار جھوٹگواہ نہیں بولتا، لیکن جھوٹے گواہ کے منہ جھوٹسے نکلتا ہے۔
6 طعنہ حکمتزن کو ڈھونڈتا لیکنہے، بےفائدہ۔ سمجھ دار کے علم میں آسانی سے اضافہ ہوتا ہے۔
احمق7 سے دُور رہ، کیونکہ تُو اُس کی باتوں میں علم نہیں پائے گا۔
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 ہیں، لیکن سیدھی راہ پر چلنے ربوالے کو منظور ہیں۔
10 ہر دل کی اپنی ہی تلخی ہوتی جسہے صرفسے واقفوہی ہے، اور اُس کی خوشی میں بھی کوئی اَور

شریک 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۔
دل13 وقتہنستے بھی رنجیدہ ہو سکتا ہے، اور خوشی کے اختتام پر دُکھ ہی باقی رہ جاتا ہے۔
جس14 کا دل بےوفا ہے وہ جی بھر کر اپنے چال چلن کا کڑوا پھل کھائے گا نیکجبکہ آدمی اپنے اعمال

میٹھےکے پھل سے سیر ہو جائے گا۔
15 سادہ لوح ایکہر باتکی مان لیتا ہے جبکہ ذہین آدمی اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اُٹھاتا ہے۔
دانش16 مند ڈرتے ڈرتے غلط کام سے یغ در کرتا ہے، لیکن احمق خود اعتماد ہے ایکاور دم مشتعل ہو

جاتا ہے۔
غصیلا17 آدمی احمقانہ حرکتیں کرتا ہے، لوگاور شخصسازشی نفرتسے کرتے ہیں۔
18 سادہ میراثلوح حماقتمیں پاتا ہے جبکہ ذہین آدمی کا سر علم تاجکے سے آراستہ رہتا ہے۔
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شریروں19 کو نیکوں کے منے سا پڑےجھکنا گا، اور بےدینوں راستکو باز دروازےکے پر اوندھے منہ ہونا

پڑے گا۔
غریب20 ہمکے 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 آوارہسبوالے پھرتے لیکنہیں۔ اچھے منصوبے ھنے باند شفقتوالے اور وفا پائیں

گے۔
مشقتمحنت23 کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، جبکہ خالی باتیں کرنے غریبلوگسے ہو جاتے ہیں۔
دانش24 مندوں کا دولتاجر کا تاج ہے جبکہ احمقوں کا حماقتاجر ہی ہے۔
25 سچا گواہ جانیں بچاتا ہے جبکہ جھوٹا فریبگواہ دہ ہے۔
26 ربجو خوفکا مانے اُس محفوظپاسکے قلعہ میںجسہے اُس کی اولاد بھی پناہ لے سکتی ہے۔
رب27 خوفکا زندگی کا سرچشمہ ہے انسانجو مہلـککو پھندوں سے بچائے رکھتا ہے۔
28 ملـکآبادیجتنی میں ہے اُتنی ہی بادشاہ کی شان شوکتو ہے۔ رعایا کی کمی حکمران تنزلکے ہے۔باعثکا
تحمل29 کرنے والا بڑی داریسمجھ مالـککا لیکنہے، غصیلا آدمی حماقتاپنی کا اظہار کرتا ہے۔
پُرسکون30 دل جسم کو زندگی دلاتا جبکہ ہڈیوںحسد کو گلنے دیتا ہے۔
31 حالپستجو پر کرےظلم وہ اُس خالقکے کی تحقیر کرتا ہے جبکہ ضرورتجو مند ترسپر کھائے وہ الله

کا احترام کرتا ہے۔
بےدین32 کی بُرائی خاکاُسے میں ملا دیتی راستلیکنہے، باز وقتمرتے بھی الله میں پناہ لیتا ہے۔
حکمت33 سمجھ دار دلکے میں آرام کرتی ہے، اور وہ احمقوں درمیانکے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔
34 راستی سے ہر قوم سرفراز ہوتی ہے جبکہ گناہ سے اُمّتیں رُسوا ہو جاتی ہیں۔
35 دانشبادشاہ مند ملازم خوشسے ہوتا لیکنہے، ناکشرم کام کرنے والا ملازم اُس غصےکے کا نشانہ

بن جاتا ہے۔
15

جوابنرم1 غصہ ٹھنڈا کرتا، طیشباتتُرشلیکن دلاتی ہے۔
دانش2 مندوں کی زبان علم و عرفان پھیلاتی ہے جبکہ احمق کا حماقتمنہ کا زور سے اُبلنے والا چشمہ ہے۔
کیرب3 آنکھیں ہر جگہ موجود ہیں، بُرےوہ اور سببھلے پر دھیان دیتی ہیں۔
نرم4 زبان زندگی درختکا ہے فریبجبکہ دہ زبان دلشکستہ کر دیتی ہے۔
احمق5 باپاپنے تربیتکی کو حقیر جانتا لیکنہے، نصیحتجو مانے دانشوہ مند ہے۔
راست6 باز کے گھر میں بڑا خزانہ ہوتا لیکنہے، جو کچھ حاصلبےدین کرتا ہے وہ تباہی باعثکا ہے۔
دانش7 مندوں ہونٹکے علم و عرفان کا بیج بکھیر دیتے ہیں، لیکن احمقوں کا دل ایسا نہیں کرتا۔
بےدینوںرب8 کی قربانی گھنسے کھاتا، لیکن سیدھی راہ پر چلنے والوں کی دعا خوشسے ہوتا ہے۔
بےدینرب9 کی راہ گھنسے کھاتا، لیکن راستی کا پیچھا کرنے والے سے پیار کرتا ہے۔
10 صحیحجو راہ اُسکرےترککو تادیبسختکی کی جائے گی، نصیحتجو کرےنفرتسے وہ مر جائے

گا۔
پاتال11 اور عالِم ربارواح صافکو نظر آتے ہیں۔ تو پھر انسانوں دلکے اُسے کیوں صافنہ دکھائی دیں؟
12 طعنہ زن کو دوسروں نصیحتکی پسند نہیں آتی، اِس لئے دانشوہ مندوں پاسکے نہیں جاتا۔
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جس13 کا خوشدل ہے اُس کا چہرہ ِکھلا رہتا ہے، جسلیکن کا دل پریشان ہے اُس کی روح شکستہ

رہتی ہے۔
سمجھ14 دار کا دل علم و عرفان تلاشکی میں رہتا، لیکن حماقتاحمق کی چراگاہ میں چرتا رہتا ہے۔
مصیبت15 زدہ کے تمام بُرےدن ہیں، جسلیکن کا خوشدل ہے وہ روزانہ جشن مناتا ہے۔
16 ربغریبجو خوفکا مانتا اُسہے کا حال اُس کروڑپتی کہیںسے بہتر ہے بڑیجو بےچینی زندگیسے

گزارتا ہے۔
محبتجہاں17 ہے وہاں سبزی کا سالن بہت ہے، نفرتجہاں ہے وہاں بچھڑےتازےموٹے کی ضیافت

بھی بےفائدہ ہے۔
غصیلا18 جھگڑےآدمی چھیڑتا رہتا تحملجبکہ کرنے والا لوگوں غصےکے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔
کاہل19 کا راستہ کانٹےدار باڑ کی مانند لیکنہے، دیانت داروں کی راہ سڑکپکی ہی ہے۔
دانش20 مند بیٹا باپاپنے کے لئے خوشی باعثکا لیکنہے، احمق اپنی ماں کو حقیر جانتا ہے۔
ناسمجھ21 حماقتآدمی لطفسے اندوز ہوتا، لیکن سمجھ دار آدمی سیدھی راہ پر چلتا ہے۔
جہاں22 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، باتمناسبپر کتنی اچھی ہوتی ہے۔
زندگی24 کی راہ چڑھتی رہتی ہے تاکہ سمجھ دار اُس پر چلتے ہوئے پاتال میں اُترنے سے بچ جائے۔
رب25 متکبر کا گھر ڈھا دیتا، لیکن بیوہ کی زمین کی محفوظحدود رکھتا ہے۔
بُرےرب26 منصوبوں گھنسے کھاتا ہے، اور مہربان الفاظ اُس پاکنزدیککے ہیں۔
27 جو ناجائز نفع کمائے وہ اپنے گھر آفتپر لاتا لیکنہے، رشوتجو نفرتسے رکھے وہ جیتا رہے گا۔
راست28 باز سمجھسوچدلکا جوابکر دیتا لیکنہے، بےدین کا منہ زور سے اُبلنے والا چشمہ سےجسہے

بُری باتیں نکلتی رہتی ہیں۔
بےدینوںرب29 سے دُور رہتا، راستلیکن باز کی دعا سنتا ہے۔
30 چمکتی آنکھیں دل خوشیکو دلاتی ہیں، اچھی پورےخبر جسم کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔
31 جو نصیحتبخشزندگی پر دےدھیان دانشوہ مندوں درمیانکے کرےسکونتہی گا۔
32 تربیتجو کی پروا کرےنہ وہ آپاپنے کو حقیر جانتا لیکنہے، نصیحتجو پر اُسدےدھیان کی سمجھ

میں اضافہ ہوتا ہے۔
رب33 تربیتوہہیخوفکا حکمتانسانسےجسہے پہلےہے۔سیکھتا فروتنی اپنا عزتیہیکیونکہلے،

پانے کا پہلا قدم ہے۔
16

انسان1 دل میں منصوبے باندھتا لیکنہے، زبان ربجوابکا طرفکی سے آتا ہے۔
انسان2 کی نظر میں اُس کی تمام صافپاکراہیں ہیں، ربلیکن ہی روحوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔
3 جو کچھ بھی تُو کرنا چاہے رباُسے کے سپرد تبکر۔ تیرےہی کامیابمنصوبے ہوں گے۔
کچھسبنےرب4 اپنے ہی پورےمقاصد کرنے کے لئے بنایا بھیدنوہہے۔ پہلے سے مقرر بےدینجبہے

آفتپر آئے گی۔
رب5 ہر مغرور دل گھنسے کھاتا ًہے۔ یقینا وہ سزا سے نہیں بچے گا۔
شفقت6 اور وفاداری گناہ کا کفارہ دیتی ربہیں۔ خوفکا ماننے انسانسے بُرائی سے دُور رہتا ہے۔
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7 انسانکسیرباگر کی راہوں خوشسے ہو تو وہ اُس دشمنوںکے کو بھی اُس صلحسے کرانے دیتا ہے۔
انصاف8 سے بہتتھوڑا کمانا ناانصافی دولتبہتسے جمع کرنے کہیںسے بہتر ہے۔
انسان9 اپنے دل میں منصوبے باندھتا رہتا ہے، لیکن رب ہی مقرر کرتا ہے کہ وہ آخرکار کس راہ پر چل

پڑے۔
10 بادشاہ ہونٹکے یا گو الٰہی پیشفیصلے کرتے ہیں، اُس کا عدالتمنہ وقتکرتے بےوفا نہیں ہوتا۔
درسترب11 ترازو مالـککا اُسیہے، نے تمام باٹوں کا انتظام قائم کیا۔
12 بادشاہ بےدینی گھنسے کھاتا ہے، کیونکہ اُس بازیراستتختکا کی بنیاد پر مضبوط رہتا ہے۔
13 راستبادشاہ باز ہونٹوں خوشسے ہوتا باتصافاور کرنے والے محبتسے رکھتا ہے۔
14 بادشاہ کا موتغصہ پیشکا خیمہ دانشلیکنہے، مند اُسے ٹھنڈا کرنے یقےکے طر جانتا ہے۔
بادشاہجب15 کا ِکھلچہرہ اُٹھے مطلبتو زندگی اُسہے۔ منظوریکی موسِم بہار کے تر و تازہ کرنے والے

بادل کی مانند ہے۔
حکمت16 کا حصول سونے کہیںسے بہتر اور سمجھ پانا چاندی کہیںسے بڑھ کر ہے۔
دیانت17 دار مضبوطکی بُرےراہ کام دُورسے رہتی اپنیجوہے، راہ کی کرےداریپہرا وہ اپنی جان بچائے

رکھتا ہے۔
تباہی18 سے پہلے غرور اور گرنے پہلےسے تکبر آتا ہے۔
19 فروتنی ضرورتسے مندوں کے درمیان بسنا گھمنڈیوں کے لُوٹے ہوئے مال شریکمیں ہونے سے بہترکہیں ہے۔
20 جو کلام پر دےدھیان حالخوشوہ ہو مبارکگا، ہے وہ ربجو پر بھروسا رکھے۔
21 جو دل دانشسے مند ہے اُسے سمجھ دار قرار دیا جاتا ہے، اور الفاظمیٹھے تعلیم میں اضافہ کرتے ہیں۔
فہم22 مالـکاپنے کے لئے زندگی کا سرچشمہ لیکنہے، 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 پورےاور جسم کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔
ایسی25 راہ بھی ہوتی ہے جو دیکھنے میں ٹھیکتو لـگتی ہے گو اُس کا موتانجام ہے۔
26 مزدور کا پیٹخالی اُسے کام کرنے پر مجبور کرتا، اُس بھوککی اُسے ہانکتی رہتی ہے۔
27 شریر ید کُر ید کُر غلطکر کام نکال لیتا، اُس ہونٹوںکے 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 غلطوہ منصوبے باندھ رہا ہے، جو اپنے ہونٹ چبائے غلطوہ کام کرنے پر تُلا ہوا ہے۔
سفید31 ایکبال شاندار تاج ہیں راستجو باز زندگی گزارنے حاصلسے ہوتے ہیں۔
تحمل32 کرنے والا سورمے سبقتسے لیتا ہے، جو آپاپنے کو قابو میں رکھے وہ شہر شکستکو دینے والے

سے برتر ہے۔
انسان33 تو قرعہ ڈالتا لیکنہے، اُس کا ہر ربفیصلہ طرفکی سے ہے۔

17
میںگھرجس1 روٹی باسیکا ٹکڑا سکون ساتھکے کھایا جائے وہ اُس گھر کہیںسے بہتر میںجسہے لڑائی

جھگڑا ہے، خواہ اُس میں کتنی ضیافتشاندار کیوں نہ ہو رہی ہو۔
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مالـکملازمدارسمجھ2 اُسکے بیٹے پر قابو پائے گا شرمجو باعثکا بھائیوںجباورہے، میں ملـکیتموروثی

تقسیم کی جائے تو اُسے بھی ملےحصہ گا۔
3 چاندیسونا کٹھالی میں پگھلا صافپاککر کی جاتی ربلیکنہے، دلہی کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔
4 بدکار شریر ہونٹوں پر دھیان اور دھوکے باز تباہ کن زبان پر توجہ دیتا ہے۔
5 غریبجو مذاقکا اُڑائے وہ اُس خالقکے کی تحقیر کرتا ہے، دوسرےجو مصیبتکی دیکھ خوشکر ہو

جائے وہ سزا سے نہیں بچے گا۔
6 پوتے بوڑھوں کا تاج اور والدین اپنے بچوں کے یور ز ہیں۔
احمق7 کے لئے بڑی بڑی باتیں کرنا موزوں نہیں، شریفلیکن ہونٹوں پر فریب کہیں یادہ غیرمناسبز ہے۔
رشوت8 دینے والے کی نظر رشوتمیں جادو کی مانند دروازےجسہے۔ پر بھی کھٹکھٹائے وہ کھل جاتا

ہے۔
9 دوسرےجو کی غلطی کو کرےدرگزر محبتوہ کو فروغ دیتا ہے، لیکن جو ماضی کی غلطیاں دہراتا رہے

وہ قریبی دوستوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔
10 اگر سمجھ دار کو ڈانٹا جائے تو خوبوہ سیکھ لیتا لیکنہے، اگر احمق کو َسو بار مارا جائے توبھی وہ اِتنا

نہیں سیکھتا۔
11 شریر سرکشی پر تُلا رہتا لیکنہے، اُس خلافکے ظالم قاصد بھیجا جائے گا۔
12 جو احمق اپنی حماقت میں اُلجھا ہوا ہو اُس سے یغ در کر، کیونکہ اُس سے ملنے سے بہتر یہ ہے کہ تیرا اُس

ریچھنی سے جسپڑےواسطہ بچےکے اُس سے چھین لئے گئے ہوں۔
13 جو بھلائی عوضکے کرےبُرائی اُس کے گھر سے بُرائی کبھی دُور نہیں ہو گی۔
لڑائی14 جھگڑا چھیڑنا بند میں رخنہ لنے ڈا کے برابر اِسہے۔ پہلےسے کہ بازیمقدمہ شروع ہو اُس سے باز آ۔
15 جو بےدین کو بےقصور راستاور باز کو مجرم ٹھہرائے اُس گھنربسے کھاتا ہے۔
احمق16 ہاتھکے میں پیسوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیا حکمتوہ خرید سکتا ہے جبکہ اُس میں عقل نہیں؟ ہرگز !نہیں
پڑوسی17 وہ ہے جو محبتوقتہر رکھتا بھائیہے، وہ ہے مصیبتجو میں سہارا دینے کے لئے پیدا ہوا ہے۔
18 جو ہاتھ ملا کر اپنے پڑوسی کا ضامن 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 داخلکو ہونے دعوتکی دیتا ہے۔
جس20 کا دل ٹیڑھا ہے خوشوہ حالی نہیں پائے گا، جساور کی چالاکزبان ہے وہ مصیبت میں اُلجھ

جائے گا۔
جس21 ہاںکے احمق بیٹا پیدا ہو جائے اُسے دُکھ پہنچتا ہے، اور عقل سے خالی بیٹا باپ کے لئے خوشی کا

باعث نہیں ہوتا۔
باشخوش22 پورےدل جسم کو شفا دیتا لیکنہے، روحشکستہ ہڈیوں خشککو کر دیتی ہے۔
چپکےبےدین23 رشوتسے لے انصافکر کی راہوں کو بگاڑ دیتا ہے۔
سمجھ24 دار اپنی نظر کے منے حکمتسا رکھتا لیکنہے، احمق کی نظریں دنیا کی تکانتہا آوارہ پھرتی ہیں۔
احمق25 باپبیٹا کے لئے رنج باعثکا اور ماں کے لئے تلخی سببکا ہے۔
26 بےقصور پر جرمانہ لگانا غلط ہے، شریفاور کو اُس دیانتکی 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۔
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28 اگر خاموشاحمق رہے تو وہ دانشبھی مند لگتا تکجبہے۔ باتوہ لوگکرےنہ اُسے سمجھ دار دیتےقرار ہیں۔

18
1 جو دوسروں الـگسے ہو جائے وہ اپنے ذاتی پورےمقاصد کرنا چاہتا اور سمجھ کی باتہر پر جھگڑنے لگتا

ہے۔
احمق2 سمجھ لطفسے اندوز نہیں ہوتا صرفبلـکہ اپنے دل کی باتیں دوسروں پر ظاہر کرنے سے۔
جہاں3 بےدین آئے حقارتوہاں بھی آ موجود ہوتی، اور جہاں رُسوائی ہو وہاں طعنہ زنی بھی ہوتی ہے۔
انسان4 الفاظکے گہرا پانی حکمتہیں، کا سرچشمہ بہتی ندیہوئی ہے۔
بےدین5 داریجانبکی 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 ہے، اُس ہونٹکے ایسا پھندا میںجسہیں اُس کی اپنی جان اُلجھ ہے۔جاتی
تہمت8 لگانے والے کی باتیں 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 محفوظکر رہتا ہے۔
11 امیر سمجھتا دولتمیریکہہے میرا قلعہ بند شہر چاردیواریاونچیمیریاور محفوظمَیںمیںجسہے ہوں۔
12 تباہ ہونے پہلےسے انسان کا دل مغرور ہو جاتا عزتہے، ملنے پہلےسے لازم ہے کہ وہ فروتن ہو جائے۔
دوسرے13 باتکی سننے جوابپہلےسے حماقتدینا ہے۔ جو کرےایسا اُس کی رُسوائی ہو جائے گی۔
14 بیمار ہوتے وقت انسان کی روح جسم پرورشکی کرتی ہے، لیکن اگر روح شکستہ ہو تو پھر کون اُس کو

دےسہارا گا؟
سمجھ15 دار کا دل علم اپناتا دانشاور مند کا کان عرفان کا کھوج لگاتا رہتا ہے۔
16 تحفہ راستہ کھول کر دینے والے کو تکبڑوں پہنچا دیتا ہے۔
پہلےمیںعدالتجو17 کرےپیشموقفاپنا بجانبحقتکوقتاُسوہ لگتا تکجبہے یقدوسرا فر منے سا

آ کر اُس کی باتہر کی تحقیق نہ کرے۔
18 قرعہ لنے ڈا جھگڑےسے ختم ہو جاتے اور بڑوں دوسرےایککا سے لڑنے کا خطرہ دُور ہو جاتا ہے۔
بھائیجس19 ایککو مایوسدفعہ کر دیا اُسےجائے جیتدوبارہ لینا قلعہ بند شہر فتحپر پانے یادہسے ز دشوار

حلجھگڑےہے۔ کرنا بُرج کنڈےکے توڑنے کی طرح مشکل ہے۔
انسان20 اپنے منہ پھلکے سے سیر ہو جائے گا، وہ اپنے ہونٹوں کی پیداوار کو جی بھر کر کھائے گا۔
زبان21 کا زندگی موتاور پر اختیار ہے، جو اُسے کرےپیار وہ اُس کا پھل بھی کھائے گا۔
بیویجسے22 ملی اُسے نعمتاچھی ملی، اور رباُسے منظوریکی حاصل ہوئی۔
منتغریب23 کرتے کرتے اپنا پیشمعاملہ کرتا لیکنہے، 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 غریبجو بےالزام گزارےزندگی 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۔
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3 گو انسان کی حماقتاپنی اُسے بھٹکا دیتی توبھیہے اُس کا ربدل ناراضسے ہوتا ہے۔
دولت4 مند دوستوںکے میں اضافہ ہوتا لیکنہے، غریب دوستایککا بھی اُس الـگسے ہو جاتا ہے۔
5 جھوٹا گواہ سزا سے نہیں بچے گا، جو جھوٹی اُسدےگواہی 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 سے کیوں دُور نہ رہیں۔ وہ باتیں

کرتے کرتے اُن کا پیچھا کرتا لیکنہے، غائبوہ ہو جاتے ہیں۔
8 حکمتجو اپنا لے وہ اپنی جان محبتسے رکھتا ہے، جو سمجھ کرےپرورشکی اُسے کامیابی ہو گی۔
9 جھوٹا گواہ سزا سے نہیں بچے گا، جھوٹی گواہی دینے والا تباہ ہو جائے گا۔
احمق10 کے لئے عیش عشرتو زندگیسے موزوںگزارنا لیکننہیں، غلام حکمرانوںکی کہیںحکومتپر یادہ ز

غیرمناسب ہے۔
انسان11 حکمتکی اُسے تحمل سکھاتی ہے، اور دوسروں کے جرائم سے درگزر کرنا اُس کا فخر ہے۔
12 بادشاہ طیشکا جوان ببر شیر کی دہاڑوں کی مانند ہے جبکہ اُس گھاسمنظوریکی پر شبنم کی طرح تر و

تازہ کرتی ہے۔
احمق13 باپبیٹا کی تباہی اور بیویجھگڑالو مسلسل ٹپکنے چھتوالی ہے۔
موروثی14 گھر باپملـکیتاور دادا طرفکی سے ملتی لیکنہے، سمجھ رببیویدار طرفکی سے ہے۔
ُسست15 ہونے انسانسے گہری نیند سو جاتا لیکنہے، شخصڈھیلا مرےبھوکے گا۔
16 وفاداریجو سے حکم پر کرےعمل وہ اپنی محفوظجان رکھتا لیکنہے، جو اپنی راہوں کی پروا کرےنہ وہ

مر جائے گا۔
17 غریبجو پر کرےمہربانی ربوہ کو اُدھار دیتا ہے، وہی اُسے دےاجر گا۔
تکجب18 اُمید کی کرن باقی ہو اپنے بیٹے تادیبکی کر، لیکن جوشاِتنے میں نہ آ کہ وہ مر جائے۔
19 جو حد سے یادہ طیشز میں آئے اُسے جرمانہ پڑےدینا گا۔ اُسے بچانے متکوششکی کر ورنہ اُس کا

طیش اَور بڑھے گا۔
20 اچھا مشورہ اپنا تربیتاور قبول کر تاکہ دانشآئندہ مند ہو۔
انسان21 دل میں متعدد منصوبے باندھتا رہتا ربلیکنہے، کا ارادہ ہمیشہ پورا ہو جاتا ہے۔
انسان22 کا لالچ اُس کی رُسوائی باعثکا ہے، اور غریب دروغ گو سے بہتر ہے۔
رب23 زندگیخوفکا کا منبع ہے۔ ترسخدا آدمی سیر ہو سکونکر سے سو جاتا مصیبتاور محفوظسے رہتا

ہے۔
کاہل24 اپنا ہاتھ کھانے برتنکے میں ڈال کر اُسے تکمنہ نہیں لا سکتا۔
25 طعنہ زن کو مار تو سادہ لوح سبق سیکھے گا، سمجھ دار ڈانٹکو تو اُس کے علم میں اضافہ ہو گا۔
26 جو باپاپنے پر کرےظلم اور اپنی ماں کو دےنکال وہ والدین کے لئے شرم اور رُسوائی باعثکا ہے۔
میرے27 تربیتبیٹے، پر دھیان دینے سے باز نہ آ، ورنہ تُو علم و عرفان کی راہ بھٹکسے جائے گا۔
28 شریر انصافگواہ کا مذاق اُڑاتا ہے، اور بےدین کا آفتمنہ کی خبریں پھیلاتا ہے۔
29 طعنہ زن کے لئے سزا اور احمق کی پیٹھ کے لئے کوڑا تیار ہے۔

20
1 َمے طعنہ زن باپکا شراباور شور شرابہ کی ماں ہے۔ جو یہ پی پی کر ڈگمگانے لـگے دانشوہ مند نہیں۔
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2 بادشاہ کا قہر جوان شیرببر کی دہاڑوں کی مانند ہے، جو طیشاُسے 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 پر ہل نہیں چلاتا، جبچنانچہ وہ فصل وقتپکتے کھیتاپنے پر کرےنگاہ تو کچھ نظر نہیں آئے

گا۔
انسان5 دلکے کا گہرےمنصوبہ پانی کی مانند لیکنہے، سمجھ دار آدمی اُسے نکال کر عمل میں لاتا ہے۔
بہت6 لوگسے اپنی وفاداری پر فخر کرتے ہیں، لیکن قابِل شخصاعتماد کہاں پایا جاتا ہے؟
7 راستجو باز بےالزام گزارےزندگی اُس کی مبارکاولاد ہے۔
جب8 بادشاہ عدالتتخِت پر بیٹھ جائے تو وہ اپنی آنکھوں سبسے کچھ چھان کر ہر طرفایکباتغلط کر

لیتا ہے۔
کون9 کہہ سکتا ہے، مَیں” نے اپنے دل صافپاککو کر رکھا مَیںہے، اپنے گناہ پاکسے ہو گیا ؟“ہوں
باٹغلط10 اور غلط پیمائش، رب دونوں گھنسے کھاتا ہے۔
11 لڑکے کا کردار اُس سلوککے سے معلوم ہوتا ہے۔ اِس سے پتا چلتا ہے کہ اُس کا چال پاکچلن اور

راست ہے یا نہیں۔
12 سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں دونوں ربہی نے بنائی ہیں۔
نیند13 کو پیار نہ کر غریبورنہ ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھ تو جی بھر کر کھانا کھائے گا۔
دکاندارگاہک14 سے کہتا ناقصکیسییہ”ہے، چیز لیکن“!ہے پھر جا دوسروںکر کے منے سا سودےاپنے

پر شیخی مارتا ہے۔
15 سونا کثرتاور کے موتی پائے جا سکتے ہیں، لیکن سمجھ ہونٹدار اُن سے کہیں یادہ ز قیمتی ہیں۔
ضمانت16 کا لباسوہ واپس نہ کر کسیجو پردیسینے 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 حاصلسے کی ہوئی روٹی آدمی کو میٹھی لـگتی لیکنہے، اُس کا انجام کنکروں سے بھرا منہ ہے۔
18 منصوبے مشورےصلاح سے مضبوط ہو جاتے ہیں، جنگاور کرنے سے پہلے دوسروں کی ہدایات 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 باپاپنے یا ماں کرےلعنتپر اُس کا چراغ اندھیرےگھنے میں بجھ جائے گا۔
21 میراثجو شروع بڑیمیں جلدی ملسے جائے وہ آخر برکتمیں باعثکا نہیں ہو گی۔
مت22 کہنا، مَیں” غلط کام کا انتقام لوں رب“گا۔ کے انتظار میں رہ تو تیریوہی کرےمدد گا۔
رب23 جھوٹے باٹوں گھنسے کھاتا ہے، اور غلط ترازو اُسے اچھا نہیں لگتا۔
رب24 ایکہر کے قدم مقرر کرتا ہے۔ تو پھر طرحکسانسان اپنی راہ سمجھ سکتا ہے؟
انسان25 اپنے لئے پھندا تیار کرتا جلدبازیوہجبہے مَنتسے مانتا اور بعد میں مَنتہی کے نتائج پر غور کرنے

لگتا ہے۔
دانش26 مند بادشاہ بےدینوں کو چھان چھان کر اُڑا لیتا ہے، ہاں وہ ہنے گا کا آلہ ہی اُن پر سے گزرنے ہے۔دیتا
آدم27 زاد کی ربروح کا چراغ ہے انسانجو باطنکے کی کچھسبتکتہہ کی تحقیق کرتا ہے۔
شفقت28 اور وفا بادشاہ محفوظکو رکھتی شفقتہیں، سے وہ تختاپنا مستحکم کر لیتا ہے۔
نوجوانوں29 کا فخر اُن طاقتکی اور بزرگوں کی شان اُن کے سفید بال ہیں۔
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زخم30 اور چوٹیں بُرائی کو دُور کر دیتی ہیں، ضربیں باطن کی صافکچھسبتکتہہ کر دیتی ہیں۔

21
1 بادشاہ کا ربدل ہاتھکے میں نہر کی مانند ہے۔ وہ جدھر چاہے اُس کا رُخ پھیر دیتا ہے۔
2 ہر آدمی کی راہ اُس کی اپنی نظر ٹھیکمیں لـگتی ربلیکنہے، ہی دلوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔
بازیراست3 انصافاور ربکرنا کو ذبح کی قربانیوں سے کہیں یادہ ز پسند ہے۔
4 مغرور آنکھیں اور متکبر دل جو بےدینوں کا چراغ ہیں گناہ ہیں۔
5 شخصمحنتی کے منصوبے نفع باعثکا ہیں، لیکن تکغربتجلدبازی پہنچا دیتی ہے۔
فریب6 دہ زبان سے جمع کیا ہوا خزانہ بکھر جانے والا دھواں مہلـکاور پھندا ہے۔
بےدینوں7 کا ظلم ہی اُنہیں گھسیٹ کر لے جاتا ہے، کیونکہ انصافوہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
8 قصوروار کی راہ پیچ دار ہے شخصپاکجبکہ سیدھی راہ پر چلتا ہے۔
9 بیویجھگڑالو کے ایکساتھ ہی گھر میں ہنے ر چھتنسبتکی کسیکے کونے میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔
غلطبےدین10 کام کرنے کے لالچ میں رہتا ہے اور اپنے بھیکسی پڑوسی ترسپر نہیں کھاتا۔
زنطعنہ11 پر جرمانہ لگا تو لوحسادہ سیکھےسبق دانشگا، مند کو دےتعلیم تو اُس کے علم میں اضافہ ہو گا۔
12 الله راستجو بےدینہے کے گھر دھیانکو میں رکھتا وہیہے، بےدین خاککو میں ملا دیتا ہے۔
13 جو کان میں اُنگلی ڈال غریبکر کی مدد کے لئے چیخیں نہیں سنتا وہ ایکبھی دن مارےچیخیں گا، اور

اُس کی بھی سنی نہیں جائے گی۔
14 پوشیدگی میں صلہ دینے دوسرےسے کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، کسی جیبکی گرم کرنے سے اُس کا سخت

طیش دُور ہو جاتا ہے۔
انصافجب15 کیا جائے راستتو خوشباز ہو جاتا، لیکن دہشتبدکار کھانے لگتا ہے۔
16 جو سمجھ کی راہ بھٹکسے جائے ایکوہ دن مُردوں جماعتکی میں کرےآرام گا۔
17 عیشجو عشرتو کی زندگی کرےپسند غریبوہ ہو جائے گا، جسے َمے اور تیل پیارا ہو وہ امیر نہیں ہو

جائے گا۔
راستجب18 باز کا فدیہ دینا توہے بےدین کو دیا جائے گا، دیانتاور دار کی جگہ بےوفا کو دیا گا۔جائے
19 جھگڑالو تنگاور کرنے والی بیوی کے ساتھ بسنے نسبتکی یگستان ر میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔
دانش20 مند کے گھر میں عمدہ خزانہ اور تیل ہوتا لیکنہے، احمق اپنا سارا ہڑپمال کر لیتا ہے۔
21 انصافجو شفقتاور تعاقبکا کرتا رہے وہ زندگی، راستی عزتاور پائے گا۔
دانش22 مند طاقتآدمی ور فوجیوں کے شہر پر حملہ کر کے وہ بندیقلعہ ڈھا دیتا پرجسہے اُن کا پورا اعتماد

تھا۔
23 جو اپنے منہ اور زبان کی پہرا کرےداری وہ اپنی جان مصیبتکو سے بچائے رکھتا ہے۔
24 مغرور اور گھمنڈی کا نام طعنہ’ ‘زن ہے، ہر کام وہ بےحد تکبر کے ساتھ کرتا ہے۔
کاہل25 کا لالچ موتاُسے گھاٹکے اُتار دیتا ہے، کیونکہ اُس کے ہاتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
لالچی26 پورا دن لالچ کرتا رہتا راستلیکنہے، فیاضباز دلی سے دیتا ہے۔
بےدینوں27 کی قربانی قابِل گھن خاصہے، جبکر بُرےاُسے مقصد پیشسے کیا جائے۔
28 جھوٹا گواہ تباہ ہو جائے گا، لیکن دوسرےجو کی دھیان سے سنے اُس باتکی تکہمیشہ قائم رہے گی۔
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اندازگستاخآدمیبےدین29 پیشسے آتا لیکنہے، سیدھی راہ پر چلنے سمجھسوچوالا کر اپنی راہ پر چلتا ہے۔
کسی30 کی بھی حکمت، سمجھ یا ربمنصوبہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔
گھوڑے31 جنگکو دنکے کے لئے تیار تو کیا جاتا لیکنہے، ربفتح ہاتھکے میں ہے۔

22
نیک1 نام دولتبڑی سے قیمتی، اور منظورِ نظر ہونا چاندیسونے سے بہتر ہے۔
2 امیر اور دوسرےایکغریب سے ملتے جلتے ربہیں، سباُن کا خالق ہے۔
ذہین3 آدمی پہلےخطرہ بھانپسے چھپکر جاتا جبکہہے، لوحسادہ بڑھآگے کر اُس لپیٹکی میں آ جاتا ہے۔
فروتنی4 رباور خوفکا ماننے کا پھل دولت، احترام اور زندگی ہے۔
کیبےدین5 راہ میں کانٹے پھندےاور ہوتے ہیں۔ اپنیجو محفوظجان رکھنا چاہے وہ اُن سے دُور رہتا ہے۔
6 چھوٹے بچے کی صحیح راہ پر چلنے تربیتکی کر تو وہ بوڑھا ہو کر بھی اُس سے نہیں ہٹے گا۔
7 امیر غریب حکومتپر کرتا، قرضاور قرضدار خواہ کا غلام ہوتا ہے۔
8 جو ناانصافی کا بیج بوئے آفتوہ کی فصل کاٹے تبگا، اُس کی یادتی ز کی ٹوٹلاٹھی جائے گی۔
فیاض9 دل برکتکو ملے گی، کیونکہ پستوہ حال کو اپنے کھانے شریکمیں کرتا ہے۔
طعنہ10 زن کو دےبھگا تو لڑائی جھگڑا گھر نکلسے جائے گا، تُو تُو مَیں مَیں دوسرےایکاور کی بےعزتی

کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔
11 جو دل کی پاکیزگی کو کرےپیار اور مہربان زبان مالـککا ہو وہ بادشاہ دوستکا بنے گا۔
کیرب12 آنکھیں علم و عرفان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن 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۔
14 عورتزناکار کا منہ گہرا گڑھا ناراضربسےجسہے۔ ہو وہ اُس میں گر جاتا ہے۔
بچے15 دلکے حماقتمیں ٹکتی تربیتلیکنہے، چھڑیکی اُسے بھگا دیتی ہے۔
پستایک16 حال پر ظلم کرتا ہے دولتتاکہ پائے، دوسرا امیر کو تحفے دیتا لیکنہے غریب ہو جاتا ہے۔
دانش مندوں کی 30 کہاوتیں

کان17 لگا کر داناؤں کی باتوں پر دھیان دلدے، میریسے تعلیم اپنا !لے 18 کیونکہ اچھا ہے کہ تُو اُنہیں اپنے
دل میں محفوظ رکھے، تیرےسبوہ ہونٹوں پر مستعد رہیں۔ آج19 مَیں تجھے، ہاں تجھے ہی دےتعلیم رہا ہوں
تاکہ تیرا بھروسا رب پر رہے۔ مَیں20 تیرےنے لئے 30 کہاوتیں قلم بند کی ہیں، ایسی باتیں جو مشوروں اور علم
بھریسے ہوئی ہیں۔ 21 کیونکہ مَیں تجھے سچائی کی قابِل اعتماد باتیں سکھانا چاہتا ہوں تاکہ تُو اُنہیں قابِل اعتماد
جنہوںسکےدےجواب تجھےنے بھیجا ہے۔

-۱-
حالپست22 اِسکو لئے لُوٹنہ کہ حالپستوہ مصیبتہے، زدہ عدالتکو کچلنا۔متمیں 23 ربکیونکہ

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-
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کبھی26 ہاتھ ملا کر وعدہ نہ کر کہ دوسرےمَیں کے قرضے کا ضامن ہوں گا۔ قرض27 دار واپسپیسےکے

نہ کرنے پر اگر تُو بھی پیسے ادا نہ کر سکے تو تیری چارپائی تیرےبھی نیچے سے چھین لی جائے گی۔
-۴-

زمین28 کی جو باپتیرےحدود دادا نے مقرر کیں اُنہیں آگے متپیچھے کرنا۔
-۵-

29 کیا تجھے ایسا آدمی نظر آتا ہے جو اپنے کام میں ماہر ہے؟ وہ نچلے طبقے کے لوگوں خدمتکی کرےنہیں
گا بلـکہ بادشاہوں کی۔

23
-۶-

1 اگر تُو کسی حکمران کے کھانے شریکمیں ہو جائے تو خوب دےدھیان کہ کستُو کے حضور ہے۔
2 اگر تُو پیٹو ہو تو اپنے گلے پر چھری رکھ۔ اُس3 کی عمدہ چیزوں کا متلالچ کر، کیونکہ یہ فریبکھانا دہ ہے۔

-۷-
اپنی4 طاقتپوری امیر بننے صَرفمیں نہ کر، اپنی ایسیحکمت کوششوں سے متضائع کر۔ ایک5 دولتنظر

پر ڈال تو وہ اوجھل ہو جاتی ہے، اور پَر لگا عقابکر طرحکی آسمان 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 کی طرح ہو گا۔
وہ تجھ کہےسے گا، کھاؤ،” لیکن“!پیو اُس کا تیرےدل ساتھ نہیں ہے۔ 8 جو لقمہ تُو نے کھا لیا اُس تجھےسے
قَے آئے گی، اور تیری اُس سے دوستانہ باتیں ضائع ہو جائیں گی۔

-۹-
احمق9 باتسے نہ کر، کیونکہ دانشتیریوہ 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 میںحقکے لڑےخلافتیرےخود گا۔

-۱۱-
12 اپنا تربیتدل کے حوالے کر اور اپنے کان علم کی باتوں پر لگا۔
-۱۲-

بچے13 تربیتکو سے محروم نہ چھڑیرکھ، سے اُسے سزا دینے سے وہ مرےنہیں گا۔ چھڑی14 سے اُسے سزا
دے تو اُس کی موتجان چھوٹسے جائے گی۔

-۱۳-
میرے15 بیٹے، اگر تیرا دانشدل مند ہو تو میرا خوشبھیدل ہو گا۔ مَیں16 اندر ہی اندر مناؤںخوشی جبگا

تیرے دیانتہونٹ دار باتیں یں کر گے۔
-۱۴-

17 تیرا دل گناہ گاروں کو دیکھ کر کُڑھتا نہ رہے بلـکہ پورے دن رب کا خوف رکھنے میں سرگرم رہے۔
18 تیریکیونکہ اُمید جاتی نہیں رہے گی بلـکہ تیرا ًمستقبل یقینا اچھا ہو گا۔

-۱۵-
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میرے19 بیٹے، سن دانشکر مند ہو جا اور صحیح راہ پر اپنے دل کی راہنمائی کر۔ شرابی20 اور پیٹو سے یغ در

کر، 21 کیونکہ شرابی اور پیٹو غریب ہو جائیں گے، اور کاہلی چیتھڑےاُنہیں پہنائے گی۔
-۱۶-

22 باپاپنے کی جسسن تجھےنے پیدا کیا، اور اپنی ماں کو حقیر نہ بوڑھیجبجان ہو جائے۔
سچائی23 خرید لے اور فروختکبھی نہ کر، اُس میں شامل تربیتحکمت، اور سمجھ اپنا لے۔
راست24 باز باپکا بڑی خوشی مناتا ہے، دانشاور مند بیٹے کا والد اُس لطفسے اندوز ہوتا ہے۔
25 چنانچہ اپنے باپماں کے لئے خوشی باعثکا ایسیہو، 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 کنواںتنگعورتزناکار ہے، 28 ڈاکو طرحکی تاکوہ لگائے بیٹھ مردوںکر میں بےوفاؤں کا اضافہ کرتی
ہے۔

-۱۸-
آہیںکون29 بھرتا کونہے؟ ہائے ہائے کرتا اور ملوثمیںجھگڑےلڑائی رہتا کوکسہے؟ بلاوجہ چوٹیں

کسلـگتی، 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 خوبکتنی صورتی سے پیالے میں کیوں نہ
چمکے، خواہ مزےبڑےاُسے کیوںسے نہ پیا جائے۔ انجام32 کار وہ سانپتجھے کی طرح کاٹے ناگگی، کی
طرح گی۔ڈسے تیری33 عجیبآنکھیں غریبو منظر دیکھیں گی اور تیرا دل باتیںبےتُکی ہکلائے گا۔ 34 تُو سمندر
کے بیچ میں لیٹنے والے کی مانند ہو گا، اُس جیسا جو مستول پر چڑھ لیٹکر گیا ہو۔ 35 تُو کہے گا، میری” پٹائی
ہوئی لیکن محسوسدرد نہ ہوا، مجھے مارا گیا لیکن معلوم نہ ہوا۔ اُٹھوںجاگکبمَیں گا تاکہ شرابدوبارہ کی
طرف رُخ کر “سکوں؟

24
-۱۹-

شریروں1 سے حسد نہ کر، نہ اُن صحبتسے 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 کرتی، سمجھ اُسے مضبوط بنیاد پر کھڑا کر دیتی، 4 اور علم و عرفان اُس کے کمروں کو

قیمتبیش اور من موہن چیزوں سے بھر دیتا ہے۔
-۲۱-

دانش5 مند طاقتکو حاصل ہوتی اور علم رکھنے والے قوتکی بڑھتی رہتی ہے، 6 جنگکیونکہ کرنے کے
لئے ہدایت اور فتح پانے کے لئے متعدد مشیروں ضرورتکی ہوتی ہے۔

-۲۲-
اِتنیحکمت7 بلند و بالا ہے احمقکہ اُسے پا نہیں بزرگجبسکتا۔ شہر میںدروازےکے فیصلہ کرنے کے لئے

جمع ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔
-۲۳-

بُرے8 منصوبے ھنے باند والا سازشی کہلاتا ہے۔ احمق9 کی چالاکیاں گناہ ہیں، لوگاور طعنہ زن سے گھن
کھاتے ہیں۔
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-۲۴-

10 اگر تُو مصیبت ہمتدنکے ہار کر ڈھیلا ہو جائے تو طاقتتیری جاتی رہے گی۔
-۲۵-

موتجنہیں11 کے حوالے کیا جا رہا اُنہیںہے چھڑا، جو قصائی طرفکی ڈگمگاتے ہوئے جا رہے ہیں اُنہیں
روک دے۔ شاید12 تُو کہے، ہمیں” تو اِس بارےکے میں علم نہیں لیکن“تھا۔ یقین جان، جو دل کی جانچ پڑتال
کرتا باتوہہے سمجھتا ہے، تیریجو جان کی دیکھ بھال کرتا اُسےہے معلوم انسانوہہے۔ کو اُس اعمالکے کا
بدلہ دیتا ہے۔

-۲۶-
میرے13 بیٹے، شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، چھتے خالصکا شہد میٹھا ہے۔ جان14 لے اِسیحکمتکہ 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 راستبےدین، باز کے گھر تاککی متلگائے بیٹھنا، اُس رہائشکی 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 خوشتو نہ ہو، اگر وہ ٹھوکر کھائے تو تیرا نہجشندل 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 باعثکےبےدینوںجا، کُڑھتا نہ رہ۔ شریروںکیونکہ20 مستقبلکوئیکا
نہیں، بےدینوں کا چراغ بجھ جائے گا۔

-۳۰-
میرے21 رببیٹے، اور بادشاہ خوفکا مان، اور شریکمیںسرکشوں نہ ہو۔ 22 اچانککیونکہ ہی اُن آفتپر

آئے کسیگی، کو پتا ہی نہیں چلے دونوںجبگا اُن پر حملہ کر اُنہیںکے تباہ کر دیں گے۔
دانش مندوں کی مزید کہاوتیں

ذیل23 دانشمیں مندوں کی مزید کہاوتیں قلم بند ہیں۔
عدالت داریجانبمیں باتبُریدکھانا ہے۔ 24 جو قصوروار سے تُو”کہے، بےقصور اُس“ہے پر لعنتقومیں

بھیجیں گی، اُس سرزنشکی اُمّتیں یں کر گی۔ لیکن25 جو قصوروار کو مجرم ٹھہرائے خوشوہ حال ہو گا، اُسے
کثرت 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، اُسطرحجس” میرےنے ساتھ اُسیکیا طرح مَیں اُس ساتھکے کروں گا، مَیں اُس کے فعلہر

جوابمناسبکا دوں “گا۔
ایک30 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 پوریپودےرَو زمین پر چھا گئے تھے۔ اُس چاردیواریکی بھی گر گئی تھی۔ 32 یہ
دیکھ کر مَیں دلنے دھیانسے دیا اور سبق سیکھ لیا،
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33 اگر تُو کہے، تھوڑیمجھے” دیر سونے تھوڑیدے، دیر اونگھنے تھوڑیدے، دیر ہاتھ پر دھرےہاتھ بیٹھنے

دے تاکہ مَیں آرام کر “سکوں 34 تو خبردار، جلد ہی غربت راہزن کی طرح تجھ پر آئے گی، مفلسی ہتھیار سے
لیس ڈاکو طرحکی تجھ پر پڑےآ گی۔

25
سلیمان کی مزید کہاوتیں

ذیل1 میں سلیمان کی مزید درجکہاوتیں ہیں جنہیں یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ لوگوںکے نے جمع کیا۔
2 الله کا جلال اِس میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاملہ پوشیدہ رکھتا ہے، بادشاہ کا جلال اِس میں کہ وہ معاملے

کی تحقیق کرتا ہے۔
3 جتنا آسمان بلند اور گہریزمین ہے اُتنا ہی بادشاہوں دلکے کھوجکا نہیں لگایا جا سکتا۔
چاندی4 سے مَیل دُور کرو تو سنار برتن بنانے کامیابمیں ہو جائے گا، بےدین5 کو بادشاہ کے حضور سے

دُور کرو تو اُس تختکا راستی کی بنیاد پر قائم رہے گا۔
6 بادشاہ کے حضور اپنے آپ پر فخر نہ کر، نہ عزت کی اُس جگہ پر کھڑا ہو جا جو بزرگوں کے لئے مخصوص

ہے۔ اِس7 سے پہلے کہ شرفا کے منے سا تیریہی بےعزتی ہو جائے بہتر ہے کہ تُو پیچھے کھڑا ہو جا اور بعد میں
کوئی تجھ سے کہے، یہاں” منے سا آ “جائیں۔
جو تیریکچھ آنکھوں نے دیکھا عدالتاُسے 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 کسیجو نے پوشیدگی 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 ہے، اِس طرح وہ اپنے

مالـک 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 تحملکو قائلسے کیا جا سکتا، اور نرم زبان ہڈیاں توڑنے قابلکے ہے۔
16 اگر شہد مل جائے ضرورتتو سے یادہ متز کھا، حد سے یادہ ز کھانے تجھےسے قَے آئے گی۔
17 اپنے پڑوسی کے گھر میں بار بار جانے سے اپنے قدموں کو روک، ورنہ تنگوہ آ کر تجھ نفرتسے کرنے

لـگے گا۔
18 جو اپنے پڑوسی خلافکے جھوٹی دےگواہی وہ ہتھوڑے، تلوار اور تیز تیر جیسا نقصان دہ ہے۔
مصیبت19 وقتکے بےوفا پر اعتبار دانتخرابکرنا یا ڈگمگاتے پاؤں کی تکلیفطرح دہ ہے۔
20 دُکھتے دل کے لئے گیت گانا اُتنا غیرموزوںہی ہے سردیوںجتنا 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۔
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طرحجس23 بادلکالے لانے والی بارشہَوا پیدا کرتی اُسیہے طرح باتونی کی چپکے کیسے باتوںگئی سے

لوگوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں۔
24 بیویجھگڑالو کے ایکساتھ ہی گھر میں ہنے ر چھتنسبتکی 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 عزتاپنی کی فکر کرنا۔
28 جو آپاپنے پر قابو نہ پا سکے وہ اُس شہر کی مانند فصیلکیجسہے دیڈھا گئی ہے۔

26
احمق1 عزتکی کرنا اُتنا ہی غیرموزوں ہے جتنا موسِم گرما برفمیں یا فصل وقتکاٹتے بارش۔
2 بلاوجہ بھیجی لعنتہوئی پھڑپھڑاتی یا چڑ یا اُڑتی ہوئی ابابیل کی اوجھلطرح ہو کر بےاثر رہ جاتی ہے۔
گھوڑے3 چھڑیکو سے، گدھے کو لگام سے اور احمق کی پیٹھ کو لاٹھی تربیتسے دے۔
احمقجب4 احمقانہ کرےباتیں تو جواباُسے نہ دے، ورنہ تُو اُسی کے برابر ہو جائے گا۔
احمقجب5 احمقانہ کرےباتیں تو جواباُسے 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 کے منہ حکمتمیں باتکی مفلوج بےحرکتکی لٹکتی 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 جو احمق یا ہر کسی گزرنے والے کو کام پر لگائے سبوہ زخمیکو کرنے والے تیرانداز کی مانند ہے۔
11 جو احمق حماقتاپنی دہرائے وہ اپنی قَے واپسپاسکے آنے والے ُکتے کی مانند ہے۔
12 کیا دکھائیکوئی دیتا جوہے آپاپنے دانشکو مند سمجھتا اُسہے؟ احمقنسبتکی کیسدھرنےکے یادہ ز

اُمید ہے۔
کاہل13 کہتا ہے، راستے” میں شیر ہاںہے، چوکوں میں شیر پھر رہا “!ہے
طرحجس14 دروازہ قبضے پر گھومتا اُسیہے کاہلطرح اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا ہے۔
کاہلجب15 اپنا ہاتھ کھانے برتنکے تودےڈالمیں وہ ُسستاِتنا اُسےکہہے واپستکمنہ نہیں لا سکتا۔
کاہل16 اپنی نظر حکمتمیں جوابسے دینے ساتوالے آدمیوں سے کہیں یادہ دانشز مند ہے۔
17 جو وقتگزرتے دوسروں جھگڑےکے میں کرےمداخلت وہ اُس آدمی کی مانند ہے جو ُکتے کو کانوں

سے پکڑ لے۔
18-19 جو پڑوسیاپنے دےفریبکو کر بعد میں کہے، مذاقصرفمَیں” کر رہا “تھا وہ اُس دیوانے کی مانند

ہے لوگوںجو پر جلتے ہوئے مہلـکاور تیر برساتا ہے۔
لـکڑی20 کے ختم ہونے آگپر بجھ جاتی تہمتہے، لگانے والے چلےکے جانے پر جھگڑا بند ہو جاتا ہے۔
انگاروں21 میں کوئلے آگاور میں لـکڑی ڈال بھڑکآگتو اُٹھے گی۔ جھگڑالو کو کہیں بھی کھڑا کر لوگتو

مشتعل ہو جائیں گے۔
* 26:6 یادتی ز کرتا :ہے لفظی :ترجمہ یادتی ز کا پیالہ پیتا ہے۔
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تہمت22 لگانے والے کی باتیں لذیذ کھانے لقموںکے جیسی ہیں، وہ دل کی تکتہہ اُتر جاتی ہیں۔
23 جلنے ہونٹوالے اور شریر دل مٹی کے اُس برتن کی مانند ہیں چمکجسے دار بنایا گیا ہو۔
نفرت24 کرنے والا اپنے ہونٹوں سے اپنا روپاصلی چھپا لیتا ہے، لیکن اُس کا دل فریب سے بھرا رہتا ہے۔

جب25 وہ مہربان کرےباتیں تو اُس پر یقین نہ کر، کیونکہ اُس دلکے ساتمیں مکروہ باتیں ہیں۔ 26 گو اُس کی
نفرت فی الحال فریب سے چھپی رہے، ایکلیکن دن اُس کا غلط پوریکردار جماعت 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۔

جھوٹی28 زبان اُن نفرتسے کرتی جنہیںہے وہ کچل دیتی ہے، خوشامد کرنے والا منہ تباہی مچا دیتا ہے۔
27

اُس1 پر شیخی نہ مار جو تُو کرےکل گا، تجھے کیا معلوم کہ کل کا دن کیا کچھ کرےفراہم گا؟
2 تیرا اپنا منہ اور اپنے یفتیریہونٹ تعر نہ یں کر بلـکہ وہ جو تجھ واقفسے بھی نہ ہو۔
3 پتھر بھاری اور ریت وزنی لیکنہے، جو احمق کرےتنگتجھے وہ یادہ ز ناقابِل برداشت ہے۔
4 غصہ ظالم ہوتا سیلابطیشاور طرحکی انسان پر آ جاتا لیکنہے، کون حسد کا مقابلہ کر سکتا ہے؟
ملامتکھلی5 چھپی محبتہوئی سے بہتر ہے۔
6 پیار کرنے والے کی ضربیں وفا ثبوتکا ہیں، نفرتلیکن کرنے والے کے متعدد بوسوں سے خبردار رہ۔
7 جو سیر ہے وہ شہد کو بھی پاؤں تلے روند دیتا لیکنہے، بھوکے کڑویکو چیزیں بھی میٹھی لـگتی ہیں۔
8 جو آدمی اپنے گھر نکلسے کر مارا پھرےمارا وہ پرندےاُس کی مانند ہے جو اپنے گھونسلے بھاگسے کر

کبھی اِدھر کبھی اُدھر پھڑپھڑاتا رہتا ہے۔
تیل9 اور بخور دل خوشکو کرتے ہیں، دوستلیکن اپنے اچھے مشوروں خوشیسے دلاتا ہے۔
10 اپنے دوستوں کو کبھی نہ چھوڑ، نہ اپنے ذاتی دوستوں کو نہ باپاپنے دوستوںکے تبکو۔ مصیبتتجھے

دنکے اپنے بھائی سے مدد نہیں پڑےمانگنی گی۔ قریبکیونکہ پڑوسیکا دُور کے بھائی سے بہتر ہے۔
میرے11 بیٹے، دانش مند بن میرےکر دل خوشکو کر تاکہ مَیں اپنے حقیر جاننے والے کو دےجواب

سکوں۔
ذہین12 آدمی خطرہ پہلے سے بھانپ کر چھپ جاتا ہے، جبکہ سادہ لوح آگے بڑھ کر اُس کی لپیٹ میں آ جاتا

ہے۔
ضمانت13 کا واپسلباسوہ نہ کر کسیجو پردیسینے کا بنضامن کر دیا ہے۔ اگر وہ عورتاجنبی ضامنکا

ہو تو اُس ضمانت پر ضرور قبضہ کر جو اُس دینے تھی۔
14 سویرےصبحجو بلند آواز سے اپنے پڑوسی دےبرکتکو اُس لعنتبرکتکی ٹھہرائی جائے گی۔
بیویجھگڑالو15 بارشموسلادھار مسلسلباعثکے ٹپکنے مانندکیچھتوالی ہے۔ اُسے16 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 کے درخت کی دیکھ بھال کرے وہ اُس کا پھل کھائے گا، جو اپنے مالـک کی وفاداری سے

کرےخدمت اُس کا احترام کیا جائے گا۔
طرحجس19 چہرےپانی منعکسکو کرتا اُسیہے طرح انسان کا دل انسان منعکسکو کرتا ہے۔
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20 موتنہ اور نہ پاتال کبھی سیر ہوتے ہیں، نہ انسان کی آنکھیں۔
21 سونا چاندیاور کٹھالی میں پگھلا صافپاککر لیکنکر، انسان کا کردار اِس سے معلوم کر لوگکہ 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 کی حالت پر دھیان دے، اپنے یوڑوں ر پر خوب توجہ دے۔ 24 کیونکہ کوئی

دولتبھی تکہمیشہ قائم نہیں رہتی، نسلتاجبھیکوئی نسلدر برقرار نہیں رہتا۔ کاٹگھاسمیںمیدانکھلے25
کر جمع کر تاکہ نئی گھاس اُگ سکے، چارا پہاڑوں سے بھی اکٹھا کر۔ تب26 تُو بھیڑوں کی اُون کپڑےسے بنا
سکے گا، بکروں فروختکی کھیتسے خرید سکے گا، اور27 یاں بکر اِتنا دودھ دیں گی کہ تیرےتیرے، خاندان
تیرےاور نوکر چاکروں کے لئے کافی ہو گا۔

28
بےدین1 فرار ہو جاتا ہے تعاقبحالانکہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، راستلیکن باز آپاپنے جوانکو ببر شیر

محفوظطرحکی 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 غریبجو غریبوں پر کرےظلم وہ اُس بارشموسلادھار کی مانند ہے سیلابجو لا کر فصلوں کو تباہ کر

دیتی ہے۔
شریعتنےجس4 ترککو کیا وہ تعریفکیبےدین کرتا لیکنہے، شریعتجو تابعکے رہتا ہے وہ اُس کی

مخالفت کرتا ہے۔
5 انصافشریر نہیں سمجھتے، ربلیکن کچھسبطالبکے سمجھتے ہیں۔
بےالزام6 زندگی گزارنے والا غریب ٹیڑھی راہوں پر چلنے والے امیر سے بہتر ہے۔
7 شریعتجو کرےپیرویکی وہ سمجھ دار بیٹا لیکنہے، عیاشوں کا ساتھی باپاپنے کی بےعزتی کرتا ہے۔
8 جو اپنی دولت ناجائز سود سے بڑھائے وہ اُسے کسی اَور کے لئے جمع کر رہا ہے، شخصایسے کے لئے جو

غریبوں پر کرےرحم گا۔
9 جو اپنے کان میں اُنگلی ڈالے شریعتتاکہ کی باتیں نہ سنے اُس کی دعائیں بھی قابِل گھن ہیں۔
10 جو سیدھی راہ پر چلنے والوں غلطکو راہ پر لائے وہ اپنے ہی گڑھے میں گر جائے گا، لیکن بےالزام اچھی

میراث 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 یابفتح ہوں ملـکتو کی شان بڑھشوکتو جاتی ہوںکھڑےاُٹھبےدینجبلیکنہے،

چھپلوگتو جاتے ہیں۔
13 جو اپنے گناہ چھپائے وہ ناکام رہے گا، لیکن جو اُنہیں تسلیم کر کرےترککے وہ رحم پائے گا۔
مبارک14 ہے وہ جو ربوقتہر خوفکا مانے، لیکن جو اپنا کرےسختدل مصیبتوہ پھنسمیں جائے

گا۔
پست15 حال قوم حکومتپر کرنے والا بےدین غُراتے ہوئے ببر شیر اور حملہ آور ریچھ کی مانند ہے۔



امثال 28:16 832 امثال 29:14
جہاں16 ناسمجھ حکمران وہاںہے ظلم ہوتا لیکنہے، غلطجسے نفع نفرتسے ہو اُس کی عمر دراز ہو گی۔
17 کسیجو کرےقتلکو 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 کرےباڑی وہ جی بھر کر روٹی کھائے گا، لیکن جو فضول چیزوں کے پیچھے پڑ

جائے غربتوہ سے سیر ہو جائے گا۔
20 قابِل اعتماد آدمی کثرتکو 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 ہے، اُسے 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 باپاپنے یا ماں لُوٹکو کر کہے، یہ” جرم نہیں “ہے مہلـکوہ قاتل کا شریِک کار ہوتا ہے۔
لالچی25 جھگڑوں کا منبع رہتا لیکنہے، ربجو پر بھروسا رکھے حالخوشوہ رہے گا۔
26 جو اپنے دل پر بھروسا رکھے بےوقوفوہ لیکنہے، حکمتجو کی راہ پر چلے محفوظوہ رہے گا۔
غریبوں27 کو دینے ضرورتوالا مند نہیں ہو گا، لیکن جو اپنی آنکھیں بند کر اُنہیںکے کرےنظرانداز اُس پر

بہت لعنتیں آئیں گی۔
جب28 بےدین کھڑےاُٹھ ہوں لوگتو چھپ جاتے ہیں، لیکن ہلاکجب ہو جائیں تو راست بازوں کی

تعداد بڑھ جاتی ہے۔
29

1 جو متعدد نصیحتوں کے ہٹباوجود دھرم رہے اچانکوہ ہی برباد ہو جائے گا، اور شفا کا امکان ہی نہیں
ہو گا۔

راستجب2 بہتباز ہیں تو خوشقوم ہوتی، کرےحکومتبےدینجبلیکن تو قوم آہیں بھرتی ہے۔
پیاریحکمتجسے3 ہو وہ باپاپنے خوشیکو دلاتا لیکنہے، کسبیوں کا ساتھی دولتاپنی اُڑا دیتا ہے۔
4 انصافبادشاہ ملـکسے کو مستحکم کرتا، لیکن حد سے یادہ ٹیکسز لینے سے اُسے تباہ کرتا ہے۔
5 جو اپنے پڑوسی کرےچاپلوسیکی وہ اُس قدموںکے کے آگے جال بچھاتا ہے۔
6 شریر جرم وقتکرتے آپاپنے کو پھنسا دیتا، راستلیکن 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 دانشجبکہ مند غصہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔
دانشجب9 مند عدالتآدمی میں احمق لڑےسے تو طیشاحمق میں آ جاتا یا قہقہہ لگاتا سکونہے، کا امکان

ہی نہیں ہوتا۔
خوں10 خوار آدمی شخصبےالزام نفرتسے 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 جھوٹحکمران پر دےدھیان اُس کے تمام ملازم ہوںبےدین گے۔
غریبجب13 اور ظالم ملاقاتکی ہوتی ہے تو دونوں کی آنکھوں کو روشن کرنے ربوالا ہی ہے۔
14 جو بادشاہ دیانت داری ضرورتسے مند کرےعدالتکی اُس تختکا تکہمیشہ قائم رہے گا۔
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چھڑی15 اور نصیحت حکمت پیدا کرتی ہیں۔ جسے بےلگام چھوڑا جائے وہ اپنی ماں کے لئے شرمندگی کا

باعث ہو گا۔
پھلیںبےدینجب16 پھولیں تو گناہ بھی پھلتا پھولتا راستلیکنہے، باز اُن شکستکی کے گواہ ہوں گے۔
17 اپنے بیٹے تربیتکی کر تو وہ تجھے سکون اور خوشی دلائے گا۔
جہاں18 یا رو نہیں وہاں قوم بےلگام ہو جاتی مبارکلیکنہے، ہے وہ شریعتجو کے تابع رہتا ہے۔
19 الفاظصرفنوکر سے نہیں 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 ہے۔اُمید
21 جو غلام جوانی سے ناز نعمتو میں پل کر بگڑ جائے اُس کا بُرا انجام ہو گا۔
غضب22 آلود جھگڑےآدمی چھیڑتا رہتا شخصغصیلےہے، سے متعدد گناہ سرزد ہوتے ہیں۔
23 تکبر مالـکاپنے پستکو دےکر گا جبکہ عزتشخصفروتن پائے گا۔
24 جو چور کا ساتھی ہو وہ اپنی جان نفرتسے رکھتا ہے۔ گو اُس حلفسے اُٹھوایا جائے کہ چوری کے

بارے میں توبھیدےگواہی کچھ نہیں بتاتا حلفبلـکہ لعنتکی کی زد میں آ جاتا ہے۔
25 انسانجو خوفسے کھائے پھندےوہ پھنسمیں جائے لیکنگا، ربجو خوفکا مانے محفوظوہ رہے

گا۔
لوگبہت26 حکمران منظوریکی طالبکے ہتے ر ہیں، ربانصافلیکن ہی طرفکی سے ملتا ہے۔
راست27 باز بدکار سے اور سیدھیبےدین راہ پر چلنے والے گھنسے کھاتا ہے۔

30
اجور کی کہاوتیں

ذیل1 میں اجور بن یاقہ کی کہاوتیں ہیں۔ وہ مّسا کا ہنے ر والا تھا۔ اُس نے فرمایا،
اے الله، تھکمَیں گیا اےہوں، الله، تھکمَیں گیا ہوں، بسمیرےیہ باتکی نہیں رہی۔ 2ً یقینا مَیں انسانوں

میں سب سے یادہ ز نادان ہوں، مجھے انسان کی سمجھ حاصل نہیں۔ 3 نہ مَیں حکمتنے سیکھی، نہ قدوس خدا
بارےکے میں علم رکھتا ہوں۔

کون4 آسمان پر چڑھ واپسکر اُتر آیا؟ کس نے ہَوا کو اپنے ہاتھوں میں جمع کیا؟ کس گہرےنے پانی کو
چادر لپیٹمیں کسلیا؟ زمیننے کی حدود کو اپنی اپنی جگہ پر قائم کیا ہے؟ اُس کا نام کیا ہے، اُس کے بیٹے کا
کیا نام ہے؟ اگر تجھے معلوم ہو تو مجھے !بتا

5 الله کی باتہر آزمودہ ہے، جو اُس میں پناہ لے اُس 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

اور جھوٹ مجھ سے دُور رکھ۔ دوسرے، نہ غربت نہ دولت دےمجھے بلـکہ اُتنی ہی روٹی جتنی میرا حق ہے،
9 ایسا نہ ہو دولتمَیںکہ باعثکے سیر ہو کر تیرا انکار کروں اور کونرب”کہوں، “ہے؟ ایسا بھی نہ ہو مَیںکہ
غربت باعثکے چوری کر کے اپنے خدا کے نام کی بےحرمتی کروں۔

مالـک10 کے منے سا ملازم تہمتپر نہ لگا، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ لعنتپر بھیجے اور تجھے اِس کا بُرا نتیجہ بھگتنا
پڑے۔
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ایسی11 نسل بھی ہے جو باپاپنے لعنتپر کرتی اور اپنی ماں برکتکو نہیں دیتی۔
ایسی12 نسل بھی ہے جو اپنی نظر صافپاکمیں ہے، گو اُس غلاظتکی دُور نہیں ہوئی۔
ایسی13 نسل بھی بڑےآنکھیںکیجسہے تکبر سے دیکھتی ہیں، جو اپنی بڑےپلـکیں گھمنڈ مارتیسے ہے۔
ایسی14 نسل بھی جسہے کے دانت تلواریں اور جبڑے یاں چھر ہیں تاکہ دنیا کے مصیبت زدوں کو کھا

معاشرےجائیں، ضرورتکے مندوں ہڑپکو کر لیں۔
جونک15 کی دو بیٹیاں ہیں، چوسنے کے دو اعضا جو چیختے ہتے ر ہیں، اَور” دو، اَور “دو۔
تین چیزیں ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتیں بلـکہ چار ہیں جو کبھی نہیں کہتیں، بساب” ابکرو، کافی “ہے،

16 پاتال، بانجھ کا رِحم، پیاسکیجسزمین کبھی نہیں بجھتی آگاور نہیںکبھیجو کہتی، بساب” ابکرو،
کافی “ہے۔

17 جو آنکھ باپ کا مذاق اُڑائے اور ماں کی ہدایت کو حقیر جانے اُسے وادی کے کوّے اپنی چونچوں سے
نکالیں گے اور گِدھ بچےکے کھا جائیں گے۔

تین18 باتیں حیرتمجھے زدہ کرتی ہیں بلـکہ چار ہیں مجھےکیجن سمجھ نہیں آتی، آسمان19 بلندیوںکی عقابپر
کی راہ، چٹان پر سانپ کی راہ، سمندر بیچکے میں جہاز کی راہ اور وہ راہ جو کنواریمرد ساتھکے چلتا ہے۔

20 زناکار عورت کی یہ راہ ہے، وہ کھا لیتی اور پھر اپنا منہ پونچھ کر کہتی ہے، مجھ” سے کوئی غلطی نہیں
“ہوئی۔

زمین21 تین چیزوں 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 جسعورت*انگیز شادیکی ہو جائے اور وہ نوکرانی جو
اپنی مالـکن ملـکیتکی پر قبضہ کرے۔

24 زمین کی چار مخلوقات نہایت ہی دانش مند ہیں حالانکہ چھوٹی ہیں۔ 25 چیونٹیاں کمزور نسل ہیں لیکن
گرمیوں موسمکے میں سردیوں کے لئے خوراک جمع کرتی ہیں، 26 ِبجُو کمزور نسل ہیں لیکن چٹانوں میں ہی اپنے
گھر بنا لیتے ہیں، ٹڈیوں27 کا بادشاہ نہیں ہوتا پرےسبتاہم باندھ کر نکلتی ہیں، چھپکلیاں28 گو ہاتھ پکڑیسے
جاتی ہیں، تاہم شاہی محلوں میں پائی جاتی ہیں۔

تین29 بلـکہ چار جاندار پُروقار انداز میں چلتے ہیں۔ 30 پہلے، ببر شیر جو جانوروں میں زورآور ہے اور کسی سے
بھی پیچھے نہیں ہٹتا، 31 دوسرے، مرغا جو اکڑ کر چلتا ہے، تیسرے، بکرا اور چوتھے اپنی فوج کے ساتھ چلنے والا
بادشاہ۔

32 اگر تُو نے مغرور ہو کر حماقت کی یا بُرے منصوبے باندھے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش ہو جا،
33 کیونکہ دودھ بلونے سے ناکمکھن، کو †مروڑنے خونسے اور کسی کو غصہ دلانے سے لڑائی جھگڑا پیدا
ہوتا ہے۔

31
لموایل کی کہاوتیں

ذیل1 میں مّسا کے بادشاہ لموایل کی کہاوتیں ہیں۔ اُس کی ماں نے اُسے یہ تعلیم دی،
میرےاے2 پیٹمیرےبیٹے، کے پھل، میریجو مَنتوں سے پیدا ہوا، مَیں تجھے کیا بتاؤں؟ 3 اپنی پوری طاقت

عورتوں پر ضائع نہ کر، اُن پر جو بادشاہوں کی تباہی باعثکا ہیں۔
* 30:23 نفرت :انگیز لفظی نفرتسےجس:ترجمہ کی جاتی ہے۔ † 30:33 :مروڑنے لفظی :ترجمہ دباؤ لنے۔ ڈا
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اے4 لموایل، بادشاہوں کے لئے َمے پینا مناسب نہیں، حکمرانوں کے لئے شراب کی آرزو رکھنا موزوں نہیں۔

5 ایسا نہ ہو کہ وہ پی پی کر قوانین بھول جائیں اور تمام مظلوموں کا حق ماریں۔ شراب6 اُنہیں پلا جو تباہ ہونے
والے ہیں، َمے اُنہیں پلا جو غم کھاتے ہیں، ایسے7 ہی پی پی کر اپنی غربت مصیبتاور بھول جائیں۔

8 اپنا منہ اُن لئےکے نہیںبولجوکھول سکتے، اُن میںحقکے 9ہیں۔مندضرورتجو اپنا کھولمنہ انصافکر
عدالتسے کر مصیبتاور زدہ اور غریبوں محفوظحقوقکے رکھ۔

بیویُسگھڑ یفکی تعر
10 بیویُسگھڑ کون پا سکتا موتیوںعورتایسیہے؟ کہیںسے یادہ قیمتبیشز ہے۔ اُس11 پر اُس کے شوہر

کو پورا اعتماد ہے، اور وہ نفع سے محروم نہیں رہے گا۔ 12 عمر بھر وہ اُسے نقصان نہیں پہنچائے گی برکتبلـکہ کا
باعث ہو گی۔

13 وہ اُون اور َسن چن کر بڑی محنت سے دھاگا بنا لیتی ہے۔ 14 تجارتی جہازوں کی طرح وہ دُوردراز علاقوں
سے اپنی روٹی لے آتی ہے۔

15 وہ پَو پھٹنے سے پہلے جاگہی اُٹھتی ہے تاکہ اپنے گھر والوں کے لئے کھانا اور اپنی نوکرانیوں کے لئے اُن کا
حصہ تیار کرے۔ سوچ16 بچار کے بعد وہ کھیت خرید لیتی، اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے انگور کا باغ لگا لیتی
ہے۔

طاقت17 سے کمربستہ ہو کر وہ اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ 18 وہ محسوس کرتی ہے، میرا” کاروبار
فائدہ مند “ہے، اِس لئے اُس کا راتچراغ بھیوقتکے نہیں بجھتا۔ اُس19 ہاتھکے وقتہر اُون اور کتان کاتنے
میں مصروف ہتے ر ہیں۔ 20 وہ اپنی مٹھی مصیبت زدوں اور غریبوں کے لئے کھول کر اُن کی مدد کرتی ہے۔
پڑےبرفجب21 تو اُسے والوںگھر بارےکے میں کوئی ڈر نہیں، گرمسبکیونکہ کپڑےگرم پہنے ہوئے ہیں۔
22 اپنے بستر کے لئے وہ اچھے کمبل بنا لیتی، اور خود باریکوہ کتان اور رنگارغوانی لباسکے پہنے پھرتی ہے۔

23 شہر دروازےکے میں ملـکبیٹھے بزرگکے اُس کے شوہر واقفخوبسے ہیں، اور جب کبھی کوئی
فیصلہ کرنا ہو تو وہ بھی شورٰی شریکمیں ہوتا ہے۔

بیوی24 کپڑوں کی سلائی کر اُنہیںکے فروخت کرتی ہے، سوداگر اُس کے کمربند خرید لیتے ہیں۔
25 طاقتوہ اور وقار ملبّسسے رہتی ہنساور کر آنے والے دنوں کا سامنا کرتی ہے۔ 26 حکمتوہ باتسے

کرتی، اور اُس زبانکی پر شفیق تعلیم رہتی ہے۔ 27 وہ ُسستی کی روٹی نہیں کھاتی بلـکہ اپنے میںگھر ہر معاملے کی
دیکھ بھال کرتی ہے۔

28 اُس کے بیٹے کھڑے ہو کر اُسے مبارک کہتے ہیں، اُس کا شوہر بھی اُس کی یف 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 دروازوںکے میں اُس کے کام اُس ستائشکی !کریں
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واعظ
دنیاویہر چیز باطل ہے

ذیل1 میں واعظ الفاظکے قلم بند ہیں، اُس کے جو داؤد کا بیٹا اور یروشلم میں بادشاہ ہے،
واعظ2 فرماتا ہے، باطل” ہی باطل، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہی باطل “!ہے سورج3 تلے جو محنت

مشقت انسان کرے اُس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ !نہیں ایک4 پشت آتی اور دوسری جاتی ہے، لیکن زمین ہمیشہ
تک قائم رہتی ہے۔ طلوعسورج5 غروباور ہو جاتا سُرعتپھرہے، اُسیسے واپسجگہ چلا جاتا سےجہاںہے
طلوعدوبارہ ہوتا ہے۔ 6 چلتی،طرفکیجنوبہَوا پھر مُڑ شمالکر طرفکی چلنے لـگتی یوںہے۔ کاٹکاٹچکر
کر وہ بار بار نقطہ آغاز واپسپر آتی ہے۔ تمام7 یا در سمندر میں جا ملتے ہیں، توبھی سمندر کی سطح وہی رہتی ہے،
کیونکہ یاؤں در کا پانی مسلسل اُن سرچشموں واپسپاسکے 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 کہے، بساب”
کرو، کافی کبھیکان“ہے۔ اِتنا نہیں سنتا کہ اَور نہ سننا چاہے۔ 9 پیشکچھجو آیا وہی پیشدوبارہ آئے گا، جو
کچھ کیا گیا وہی دوبارہ کیا جائے گا۔ سورج تلے کوئی بھی بات نئی نہیں۔ 10 کیا باتکوئی جسہے بارےکے
میں کہا جا سکے، دیکھو،” یہ نئی ؟“ہے ہرگز نہیں، یہ بھی ہم بہتسے دیر پہلے ہی موجود تھی۔ 11 پہلےجو زندہ
تھے اُنہیں کوئی یاد 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 واعظجو ہوں یروشلم میں اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ مَیں13 نے اپنی پوری طاقتذہنی اِس پر لگائی کہ جو

کچھ آسمان تلے کیا جاتا ہے اُس حکمتکی کے یعے تفتیشذر و تحقیق کروں۔ یہ کام ناگوار ہے گو الله نے خود
انسان کو اِس مشقتمحنتمیں کرنے کی دیداریذمہ ہے۔

مَیں14 نے تمام کاموں کا ملاحظہ کیا سورججو تلے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا باطلکچھسبکہ اور ہَوا کو
پکڑنے کے برابر ہے۔ 15 پیچجو دار ہے وہ سیدھا نہیں ہو کمیکیجسسکتا، 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 میرےتھے۔ دل حکمتبہتنے اور علم اپنا لیا “ہے۔ مَیں17 نے اپنی
پوری اِسطاقتذہنی پر لگائی سمجھوں،حکمتکہ نیز مجھےکہ دیوانگی حماقتاور بھیسمجھکی لیکنآئے۔ مجھے
معلوم ہوا کہ یہ بھی ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ 18 کیونکہ بہتحکمتجہاں وہاںہے رنجیدگی بہتبھی ہے۔
جو علم و عرفان میں اضافہ کرے، وہ دُکھ میں اضافہ کرتا ہے۔

2
دنیا کی باطلخوشیاں ہیں

مَیں1 نے آپاپنے سے کہا، آ،” خوشی کو آزما کر اچھی چیزوں کا تجربہ “!کر لیکن یہ بھی باطل ہی نکلا۔
مَیں2 بولا، ہنسنا” بےہودہ ہے، اور خوشی سے کیا حاصل ہوتا “ہے؟ مَیں3 نے دل میں اپنا جسم َمے سے تر و
تازہ کرنے حماقتاور اپنانے یقےکے طر ڈھونڈ نکالے۔ اِس پیچھےکے معلومحکمتمیریبھی کرنے کوششکی
تھی، کیونکہ مَیں دیکھنا چاہتا تھا تکجبکہ انسان آسمان تلے جیتا رہے اُس کے لئے کیا کچھ کرنا مفید ہے۔
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مَیں4 بڑےبڑےنے کام انجام دیئے، اپنے لئے مکان تعمیر کئے، تاکستان لگائے، متعدد5 باغ پارکاور لگا کر

اُن مختلفمیں قسم کے پھل دار درخت لگائے۔ 6 پھلنے لنے پھو والے جنگل آبکی پاشی کے لئے مَیں تالابنے
بنوائے۔ مَیں7 نے غلام اور لونڈیاں خرید لیں۔ ایسے غلام بھی بہت تھے جو گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ مجھے اُتنے
یاںاورگائےبَیل بکر ملیںبھیڑ پہلےسےمجھجتنی مَیں8تھیں۔نہحاصلکوکسیمیںیروشلم اپنےنے لئے چاندیسونا
اور بادشاہوں اور صوبوں کے خزانے جمع کئے۔ مَیں نے گلوکار مرد و خواتین حاصل کئے، ساتھ کثرتساتھ کی
ایسی چیزیں جن انسانسے اپنا دل بہلاتا ہے۔

یوں9 مَیں بہتنے ترقی کر کے اُن سب پر سبقت حاصل کی جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے۔ اور ہر کام میں
میری میرےحکمت دل میں قائم رہی۔ 10 جو کچھ بھی میری آنکھیں چاہتی تھیں وہ مَیں نے اُن کے لئے مہیا کیا،
مَیں نے اپنے دل بھیکسیسے خوشی کا انکار نہ میرےکیا۔ دل میرےنے ہر کام لطفسے اُٹھایا، اور یہ میری
مشقتمحنتتمام کا اجر رہا۔

لیکن11 جب مَیں نے اپنے ہاتھوں کے تمام کاموں کا جائزہ لیا، اُس محنت مشقت کا جو مَیں نے کی تھی تو
نتیجہ یہی نکلا باطلکچھسبکہ اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر سورجہے۔ تلے بھیکسی کام کا فائدہ نہیں ہوتا۔

سب ایککا ہی انجام ہے
12 پھر مَیں حکمت، بےہودگی اور حماقت پر غور کرنے لگا۔ مَیں نے سوچا، جو آدمی بادشاہ وفاتکی پر تخت

نشین ہو گا وہ کرےکیا گا؟ وہی کچھ جو پہلے بھی کیا جا چکا !ہے
مَیں13 نے دیکھا اندھیرےروشنیطرحجسکہ سے بہتر حماقتحکمتطرحاُسیہے سے بہتر ہے۔ دانش14

مند میںسرکے آنکھیں ہیں اندھیرےاحمقجبکہ میںہی چلتا لیکنہے۔ مَیں یہنے بھی جان لیا دونوںکہ ایککا
ہی انجام ہے۔ مَیں15 دلنے 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 دانشطرح مند کی یاد بھی تکہمیشہ نہیں رہے گی۔
آنے والے دنوں سبمیں کی مٹیاد جائے گی۔ احمق کی دانشطرح مند کو بھی مرنا ہی !ہے

یوں17 سوچتے مَیںسوچتے زندگی نفرتسے لگا۔کرنے بھیجو تلےسورجکام کیا جاتا مجھےوہہے بُرا لگا، کیونکہ
باطلکچھسب اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ تلےسورج18 مَیں نے مشقتمحنتبھیکچھجو حاصلسے کیا تھا
اُس نفرتمجھےسے ہو گئی، مجھےکیونکہ اُسکچھسبیہ کے لئے چھوڑنا میرےجوہے میریبعد جگہ آئے گا۔
19 اور کیا معلوم کہ دانشوہ مند یا احمق ہو گا؟ لیکن جو بھی ہو، وہ اُن تمام چیزوں مالـککا ہو گا جو حاصل
کرنے کے لئے مَیں سورجنے تلے اپنی طاقتپوری صَرفحکمتاور کی ہے۔ یہ بھی باطل ہے۔

تب20 میرا دل مایوس ہو کر ہمت ہارنے لگا، کیونکہ جو بھی محنت مشقت مَیں نے سورج تلے کی تھی وہ
لـگی۔سیبےکار 21 کیونکہ انسانخواہ اپنا کام حکمت، علم مہارتاور کیوںسے نہ کرے، آخرکار کچھسباُسے
کسی کے لئے چھوڑنا جسہے نے اُس کے لئے ایک اُنگلی بھی نہیں ہلائی۔ یہ بھی باطل اور بڑی مصیبت ہے۔
22 کیونکہ آخر میں انسان کے لئے کیا کچھ قائم رہتا ہے، جبکہ اُس سورجنے تلے اِتنی مشقتمحنت اور کوششوں
کے ساتھ سب کچھ حاصل کر لیا ہے؟ 23 اُس کے تمام دن دُکھ اور رنجیدگی بھرےسے ہتے ر ہیں، رات کو بھی
اُس کا دل آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔

انسان24 کے لئے باتاچھیسےسب یہ کھائےکہہے پیئے اور مشقتمحنتاپنی پھلکے لطفسے اندوز ہو۔
لیکن مَیں نے یہ بھی جان لیا کہ الله ہی سبیہ کچھ مہیا کرتا ہے۔ 25 کیونکہ اُس کے بغیر کون کھا خوشکر ہو
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سکتا ہے؟ کوئی !نہیں 26 جو انسان الله کو منظور ہو اُسے وہ حکمت، علم و عرفان اور خوشی عطا کرتا لیکنہے،
گناہ گار کو وہ جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے 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 اپنی گھڑی ہوتی، آسمان تلے ہر معاملے کا وقتاپنا ہوتا ہے،
2 جنم لینے اور مرنے کا،
پودا لگانے اور اُکھاڑنے کا،
3 مار دینے اور شفا دینے کا،
ڈھا دینے اور تعمیر کرنے کا،
4 رونے اور ہنسنے کا،
آہیں بھرنے رقصاور کرنے کا،
5 پتھر پھینکنے اور پتھر جمع کرنے کا،
گلے ملنے اور اِس سے باز ہنے ر کا،
تلاش6 کرنے اور کھو دینے کا،
محفوظ رکھنے اور پھینکنے کا،
7 پھاڑنے اور سی کر جوڑنے کا،
خاموش ہنے ر اور لنے بو کا،
8 پیار کرنے نفرتاور کرنے کا،
جنگ لڑنے اور سلامتی سے زندگی گزارنے کا،
9 چنانچہ کیا فائدہ ہے کہ کام کرنے مشقتمحنتوالا کرے؟
مَیں10 نے تکلیفوہ دہ کام کاج دیکھا جو الله نے انسان کے سپرد کیا تاکہ وہ اُس میں اُلجھا رہے۔ 11 اُس

نے ہر چیز کو یوں بنایا ہے کہ وہ اپنے وقت کے لئے صورتخوب اور مناسب ہو۔ اُس نے انسان کے دل میں
جاودانی بھی ڈالی ہے، گو وہ شروع سے لے کر تکآخر اُس کام کی تکتہہ نہیں پہنچ سکتا جو الله نے کیا ہے۔
مَیں12 جاننے لیا انسانکہ کے لئے اِس سے بہتر نہیںکچھ ہے کہ خوشوہ رہے اور جیتے زندگیجی کا مزہ لے۔
13 کیونکہ اگر کوئی کھائے پیئے اور مشقتمحنتتمام ساتھکے بھیحالخوشساتھ ہو تو یہ الله بخششکی ہے۔

مجھے14 سمجھ آئی کہ جو کچھ کرےالله وہ تکابد قائم رہے گا۔ اُس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی۔ الله
سبیہ کچھ اِس لئے کرتا ہے انسانکہ اُس خوفکا مانے۔ 15 جو حال پیشمیں آ رہا ہے ماضیوہ پیشمیں آ
چکا ہے، اور جو مستقبل پیشمیں آئے گا وہ پیشبھی آ چکا ہے۔ ہاں، جو کچھ گزر چکا ہے اُسے الله دوبارہ
واپس لاتا ہے۔

انسان فانی ہے
مَیں16 نے سورج تلے مزید دیکھا، جہاں عدالت کرنی ہے وہاں ناانصافی ہے، انصافجہاں کرنا ہے وہاں

ہے۔بےدینی لیکن17 میںدلمَیں راستالله”بولا، باز اور دونوںبےدین گا،کرےعدالتکی کیونکہ معاملےہر
اور کام کا وقتاپنا ہوتا “ہے۔
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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 مانند ہیں۔ 19 کیونکہ انسان و حیوان ایککا ہی انجام دونوںہے۔ دم دونوںچھوڑتے، ایکمیں
سا دم اِسہے، لئے انسان حیوانکو نسبتکی یادہ ز فائدہ نہیںحاصل باطلکچھسبہوتا۔ ہی ہے۔ کچھسب20
ایک ہی جگہ چلا جاتا سبہے، خاککچھ سے بنا ہے سباور کچھ خاکدوبارہ میں مل جائے گا۔ کون21
یقین سے کہہ سکتا ہے انسانکہ کی روح اوپر طرفکی جاتی اور حیوان روحکی نیچے زمین میں اُترتی “ہے؟

غرض22 مَیں نے جان لیا کہ انسان کے لئے اِس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے کاموں میں خوش رہے،
یہی اُس نصیبکے میں ہے۔ کونکیونکہ اُسے وہ دیکھنے قابلکے بنائے گا جو اُس پیشبعدکے آئے گا؟ کوئی
!نہیں

4
مُردوں کا حال بہتر ہے

مَیں1 ایکنے بار پھر نظر ڈالی تو مجھے وہ تمام ظلم نظر آیا جو سورج تلے ہوتا ہے۔ مظلوموں کے آنسو بہتے ہیں،
اور تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ظالم اُن سے یادتی ز کرتے ہیں، اور تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ 2 یہ دیکھ
کر مَیں نے مُردوں مبارککو کہا، حالانکہ وہ عرصے وفاتسے پا چکے تھے۔ مَیں نے کہا، وہ” حال کے زندہ
لوگوں سے مبارککہیں ہیں۔ لیکن3 اِن سے یادہ مبارکز وہ ہے تکابجو وجود میں نہیں جسآیا، نے وہ
تمام بُرائیاں نہیں دیکھیں سورججو تلے ہوتی “ہیں۔

غربت میں سکون بہتر ہے
مَیں4 نے یہ بھی دیکھا لوگسبکہ اِس لئے مشقتمحنت مہارتاور سے کام کرتے ہیں دوسرےایککہ

ہیں۔کرتےحسدسے یہ باطلبھی اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ طرفایک5 تو احمق ہاتھ پر دھرےہاتھ بیٹھنے
باعثکے آپاپنے کو تکتباہی پہنچاتا ہے۔ لیکن6 طرفدوسری اگر کوئی مٹھی بھر روزی کما کر سکون کے
ساتھ زندگی سکےگزار تو یہ اِس سے بہتر ہے دونوںکہ مٹھیاں محنتسرتوڑ اور ہَوا کو پکڑنے کوششوںکی ہیبعدکے بھریں۔

تنہائی نسبتکی مل کر رہنا بہتر ہے
مَیں7 نے سورج تلے مزید کچھ دیکھا جو باطل ہے۔ ایک8 آدمی اکیلا ہی تھا۔ نہ اُس کے بیٹا تھا، نہ بھائی۔

وہ مشقتمحنتبےحد کرتا رہا، لیکن اُس کی آنکھیں کبھی اپنی دولت سے مطمئن نہ تھیں۔ سوال یہ رہا، مَیں”
اِتنی کسکوششسرتوڑ کے لئے کر رہا ہوں؟ مَیں اپنی جان کو زندگی مزےکے لینے سے کیوں محروم رکھ رہا
“ہوں؟ یہ بھی باطل اور ناگوار معاملہ ہے۔

ایکدو9 سے بہتر ہیں، اُنہیںکیونکہ اپنے کاجکام کا اچھا اجر ملے گا۔ 10 ایکاگر گر جائے تو اُس ساتھیکا
اُسے دوبارہ لیکنگا۔کرےکھڑا اُس افسوسپر جو گر اورجائے ساتھیکوئی نہ ہو اُسےجو دوبارہ کرے۔کھڑا
11 سردیوںدوجبنیز، موسمکے ملمیں کر بستر لیٹپر جائیں تو وہ گرم ہتے ر ہیں۔ جو تنہا ہے گرمطرحکسوہ
ہو جائے گا؟ شخصایک12 پر قابو پایا جا سکتا ہے جبکہ دو مل کر اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تین یوں لڑ والی رسّی
جلدی نہیںسے ٹوٹتی۔

قوم قبولیتکی فضول ہے
13 جو لڑکا غریب لیکن دانش مند ہے وہ بزرگاُس لیکن احمق بادشاہ سے کہیں بہتر ہے جو تنبیہ ماننے سے

انکار کرے۔ 14 کیونکہ گو وہ بوڑھے بادشاہ کی حکومت کے دوران غربت میں پیدا ہوا تھا توبھی وہ جیل سے
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نکل کر بادشاہ بن گیا۔ لیکن15 پھر مَیں نے دیکھا کہ سورج تلے ایکلوگتمام اَور لڑکے کے پیچھے ہو لئے جسے
پہلے کی تختجگہ نشین ہونا تھا۔ 16 اُن تمام لوگوں کی انتہا نہیں تھی جن قیادتکی 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 جلدبازیمیں نہ کر، تیرا دل الله کے بیانکچھحضور کرنے جلدیمیں نہ کرے۔ الله آسمان پر ہے جبکہ
تُو زمین پر ہے۔ہی لہٰذا بہتر کہہے تُو باتیںکم کرے۔ 3 یادہسےحدطرحجسکیونکہ مشقتمحنتز خوابسے
آنے لـگتے ہیں اُسی بہتطرح باتیں کرنے سے آدمی حماقتکی ظاہر ہوتی ہے۔

4 اگر تُو الله کے مَنتحضور مانے تو اُسے پورا کرنے میں متدیر کر۔ وہ احمقوں خوشسے نہیں ہوتا، چنانچہ
پوریمَنتاپنی 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 محنتتیریکر کا کام تباہ کرے؟

خواببہتجہاں7 دیکھے جاتے ہیں وہاں فضول باتیں اور الفاظبےشمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ الله خوفکا
!مان

ظالموں کا ظلم
8 کیا تجھے میںصوبے لوگایسے نظر آتے ہیں غریبوںجو پر ظلم کرتے، اُن حقکا مارتے اور انصافاُنہیں سے

محروم رکھتے تعجبہیں؟ نہ کر، سرکاریایککیونکہ 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۔ جو

زردوست ہو وہ کبھی آسودہ نہیں ہو گا، خواہ اُس پاسکے کتنی دولتہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔
11 جتنا مال میں اضافہ ہو اُتنا ہی اُن کی تعداد بڑھتی ہے جو اُسے کھا جاتے ہیں۔ اُس مالـککے کو اُس کا کیا
فائدہ ہے سوائے اِس کے کہ وہ اُسے دیکھ دیکھ کر مزہ لے؟ کاجکام12 کرنے والے کی نیند میٹھی ہوتی ہے،
خواہ اُس نے کم یا یادہ ز کھانا کھایا ہو، لیکن امیر دولتکی اُسے سونے نہیں دیتی۔

مجھے13 سورج ایکتلے نہایت بُری بات نظر آئی۔ دولتجو کسی نے اپنے لئے محفوظ رکھی وہ اُس کے لئے
نقصان باعثکا بن گئی۔ 14 جبکیونکہ مصیبتکسیدولتیہ باعثکے تباہ ہو گئی اور آدمی ہاںکے بیٹا پیدا
ہوا تو اُس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ماں15 پیٹکے سے وقتنکلتے وہ ننگا تھا، اور اِسی طرح کوچ کر کے چلا
بھی جائے گا۔ اُس محنتکی کا پھلکوئی نہیں ہو گا جسے وہ اپنے ساتھ لے جا سکے۔
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یہ16 باتبُریبہتبھی انسانطرحجسکہہے اُسیآیا کوچطرح کر بھیچلاکے جاتا اُسےہے۔ کیا فائدہ ہوا

ہے کہ اُس نے ہَوا کے لئے مشقتمحنت کی ہو؟ 17 جیتے جی وہ ہر دن یکی تار میں کھانا کھاتے ہوئے گزارتا،
زندگی بھر بڑیوہ بیماریرنجیدگی، اور غصے میں مبتلا رہتا ہے۔

تب18 مَیں نے جان لیا کہ انسان کے لئے اچھا اور مناسب ہے کہ وہ جتنے دن الله نے اُسے دیئے ہیں کھائے
پیئے تلےسورجاور مشقتمحنتاپنی پھلکے کا مزہ لے، کیونکہ یہی اُس نصیبکے میں ہے۔ 19 اللهجبکیونکہ
شخصکسی کو مال و متاع عطا کر کے اُسے اِس قابل بنائے کہ اُس کا مزہ لے سکے، اپنا نصیب قبول کر سکے
مشقتمحنتاور کے ساتھ بھیخوشساتھ 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 غرضہے۔ اُس پاسکے سب کچھ ہے جو اُس کا دل

لیکنچاہے۔ الله اُسے اِن چیزوں لطفسے اُٹھانے نہیں دیتا بلـکہ کوئی اجنبی اُس کا مزہ لیتا باطلیہہے۔ ایکاور
مصیبتبڑی ہے۔ 3 ہو سکتا ہے کسیکہ آدمی کے َسو بچے پیدا ہوں اور وہ عمر رسیدہ بھی ہو لیکنجائے، خواہ
وہ کتنا بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، اگر اپنی خوش حالی کا مزہ نہ لے سکے اور آخرکار رسوماتصحیح کے ساتھ
دفنایا نہ جائے تو اِس کا کیا فائدہ؟ مَیں ہوںکہتا اُسکہ نسبتکی ماں پیٹکے میں ضائع ہو بچےگئے حالکا بہتر
ہے۔ ایسےبےشک4 بچے کا آنا بےمعنی اورہے، اندھیرےوہ میں کوچہی کر چلاکے جاتا بلـکہ اُس کا تکنام
اندھیرے میں چھپا رہتا ہے۔ لیکن5 گو اُس نے نہ سورجکبھی دیکھا، نہ اُسے کبھی معلوم ہوا ایسیکہ چیز ہے
تاہم اُسے مذکورہ آدمی کہیںسے یادہ ز آرام و ہے۔حاصلسکون اور6 اگر وہ دو تکسالہزار جیتا لیکنرہے،
خوشاپنی حالی لطفسے اندوز نہ ہو سکے تو کیا فائدہ سبہے؟ کو ایکتو ہی جگہ جانا ہے۔

انسان7 مشقتمحنتتمامکی یہکا مقصد پیٹکہہے بھر توبھیجائے، اُس نہیںکبھیبھوککی مٹتی۔ دانش8
مند کو کیا حاصل باعثکےجسہے وہ احمق سے برتر اِسہے؟ کا کیا فائدہ ہے غریبکہ آدمی زندوں ساتھکے
سلوکمناسب کرنے کا فن سیکھ لے؟ 9 دُوردراز چیزوں کے آرزومند ہنے ر کی نسبت 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، بھیجو انسان وجود میں آتا ہے وہ پہلے ہی معلوم

تھا۔ بھیکوئی انسان اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اُس طاقتسے ور ہے۔ 11 کیونکہ بھیجتنی باتیں کرےانسان
اُتنا ہی یادہ ز معلوم ہو گا باطلکہ ہیں۔ انسان کے لئے اِس کا کیا فائدہ؟

کس12 کو معلوم ہے کہ تھوڑےاُن اور بےکار دنوں کے دوران جو سائے کی طرح گزر جاتے ہیں انسان
کے لئے کیا کچھ فائدہ مند کونہے؟ اُسے بتا سکتا ہے کہ اُس چلےکے جانے پر سورج تلے کیا پیشکچھ آئے گا؟

7
اچھا کیا ہے؟

1 اچھا نام تیلخوشبودار سے موتاور کا پیدائشدن دنکے سے بہتر ہے۔
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ضیافت2 کرنے والوں کے گھر میں جانے نسبتکی 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
بہتریکیدلچہرہ باعثکا ہے۔ دانش4 مند دلکا ماتم والوںکرنے میںگھرکے ٹھہرتا احمقجبکہ عیشدلکا
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 کو احمق بنا رشوتدیتا، دل کو بگاڑ دیتی ہے۔
معاملےکسی8 کا انجام اُس کی ابتدا سے بہتر ہے، صبر کرنا مغرور ہونے سے بہتر ہے۔
9 غصہ کرنے جلدیمیں نہ کر، کیونکہ غصہ احمقوں کی گود میں ہی آرام کرتا ہے۔
10 یہ نہ پوچھ آجکہ نسبتکی پرانا زمانہ بہتر کیوں تھا، کیونکہ حکمتیہ باتکی نہیں۔
11 اگر حکمت کے علاوہ میراث میں ملـکیت بھی مل جائے تو یہ اچھی بات ہے، یہ اُن کے لئے سودمند ہے

سورججو دیکھتے ہیں۔ 12 حکمتکیونکہ پیسوں کی طرح پناہ دیتی لیکنہے، حکمت خاصکا فائدہ یہ ہے کہ
وہ مالـکاپنے کی جان بچائے رکھتی ہے۔

13 الله کے کام کا ملاحظہ کر۔ جو کچھ اُس پیچنے دار بنایا کون اُسے سلجھا سکتا ہے؟
خوشی14 کے خوشدن ہو، لیکن مصیبت کے دن خیال رکھ کہ الله نے یہ دن بھی بنایا اور وہ بھی اِس لئے

کہ انسان اپنے مستقبل بارےکے میں کچھ معلوم نہ کر سکے۔
انتہاپسندوں سے یغ در کر

زندگیعبثاپنی15 مَیںدورانکے باتیںدونے دیکھی راستطرفایکہیں۔ باز بازیراستاپنی باوجودکے
تباہ ہو جاتا جبکہ دوسری طرف بےدین اپنی بےدینی کے باوجود عمر رسیدہ ہو جاتا ہے۔ 16 نہ حد سے یادہ ز
راست بازی دکھا، نہ حد سے یادہ ز دانش مندی۔ اپنے آپ کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 17 نہ حد سے
یادہ ز بےدینی، نہ حد سے یادہ حماقتز دکھا۔ وقتمقررہ پہلےسے مرنے کی ضرورتکیا ہے؟ 18 اچھا ہے کہ
تُو باتیہ تھامے رکھے اور دوسری بھی نہ چھوڑے۔ جو الله خوفکا مانے وہ دونوں خطروں سے بچ نکلے گا۔

دانشحکمت19 مند کو شہر حکمرانوںدسکے سے یادہ طاقتز ور بنا دیتی ہے۔ 20 دنیا میں کوئی بھی انسان
اِتنا راست باز نہیں کہ ہمیشہ اچھا کرےکام اور کبھی گناہ نہ کرے۔

21 لوگوں کی ہر بات پر دھیان نہ دے، ایسا نہ ہو کہ تُو نوکر 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 مَیںکی۔ دانشمَیں”بولا، مند بننا چاہتا لیکن“ہوں،

حکمت 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 پورےکر دھیان سے اِس کی تحقیق تفتیشو کرنے لگا حکمتکہ مختلفاور باتوں
صحیحکے نتائج کیا ہیں۔ نیز، مَیں بےدینی حماقتکی اور بےہودگی کی دیوانگی معلوم کرنا چاہتا تھا۔

مجھے26 معلوم ہوا کہ موت 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۔
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واعظ27 فرماتا ہے، سبیہ” کچھ مجھے معلوم مَیںجبہوا مختلفنے دوسرےایکباتیں کے منسلـکساتھ

کیں تاکہ صحیح تکنتائج پہنچوں۔ لیکن28 مَیںجسے ڈھونڈتا رہا وہ نہ ملا۔ ہزار افراد میں ایکصرفمجھےسے
دیانتہی دار مرد ملا، ایکلیکن بھی دیانت عورت*دار نہیں۔

مجھے29 صرف اِتنا ہی معلوم ہوا کہ گو الله نے انسانوں کو دیانت دار بنایا، لیکن وہ کئی قسم کی چالاکیاں
ڈھونڈ لتے نکا “ہیں۔

8
دانشکون1 مند کی مانند 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 سےحضور
دُور ہونے جلدبازیمیں نہ بُرےکسیکر۔ معاملے میں مبتلا نہ ہو جا، اُسیکیونکہ مرضیکی چلتی ہے۔ 4 بادشاہ
فرمانکے پیچھےکے اُس کا اختیار اِسہے، 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 وقتمناسب انصافاور کی راہ ہوتی مصیبتلیکنہے۔ انسان کو دبائے رکھتی
ہے، 7 کیونکہ وہ نہیں جانتا مستقبلکہ کیسا ہو گا۔ کوئی اُسے یہ نہیں بتا سکتا ہے۔ بھیکوئی8 انسان ہَوا کو بند
رکھنے قابلکے اِسی*نہیں۔ کسیطرح بھیکو موتاپنی کا دن مقرر کرنے کا اختیار نہیں۔ یہ اُتنا یقینی ہے جتنا
یہ کہ فوجیوں جنگکو دورانکے فارغ نہیں کیا جاتا اور بےدینبےدینی کو نہیں بچاتی۔

مَیں9 نے کچھسبیہ پورےجبدیکھا دل سے اُن تمام باتوں پر دھیان دیا سورججو تلے ہوتی ہیں، جہاں اِس
ایکوقت دوسرےآدمی 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 راستجو باز تھے اُن کی یاد شہر مٹمیں گئی۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔
مجرموں11 کو جلدی سے سزا نہیں دی جاتی، اِس لئے لوگوں کے بُرےدل کام کرنے کے منصوبوں سے بھر

جاتے ہیں۔ 12 گناہ گار سے َسو گناہ سرزد ہوتے ہیں، توبھی عمر رسیدہ ہو جاتا ہے۔
مَیںبےشک یہ بھی ہوںجانتا کہ لوگوںترسخدا کی خیر ہو گی، اُن کی جو الله ڈرتےسےچہرےکے ہیں۔

بےدین13 کی خیر نہیں ہو گی، کیونکہ وہ الله خوفکا نہیں مانتا۔ اُس کی زندگی کے دن یادہ ز نہیں بلـکہ سائے
عارضیجیسے ہوں گے۔ ایکتوبھی14 باتاَور دنیا پیشمیں آتی ہے باطلجو 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 وقتکرتے خوشی اُتنے ہی دن اُس کے ساتھ رہے گی جتنے الله
سورجنے تلے اُس کے لئے مقرر کئے ہیں۔
* 7:28 دیانت :دار دیانت’ ‘دار اضافہ ہے تاکہ آیت کا ًجو غالبا مطلب ہے صافوہ ہو جائے۔ * 8:8 کوئی بھی انسان ہَوا کو بند رکھنے
قابلکے ایک:نہیں اَور ممکنہ :ترجمہ کوئی بھی انسان اپنی جان کو نکلنے سے روکنہیں سکتا۔
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جو کچھ الله کرتا ہے وہ ناقابِل فہم ہے

مَیں16 نے اپنی پوری ذہنی طاقت اِس پر لگائی حکمتکہ جان لوں اور زمین پر انسان کی محنتوں کا معائنہ کر
لوں، ایسی محنتیں کہ اُسے راتدن نیند نہیں آتی۔ تب17 مَیں نے الله کا سارا کام دیکھ کر جان لیا کہ انسان اُس
تمام کام کی تکتہہ نہیں پہنچ سکتا سورججو تلے ہوتا ہے۔ خواہ وہ اُس کی کتنی تحقیق کیوں کرےنہ توبھی وہ
تکتہہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے دانشکوئی مند دعوٰی کرے، مجھے” اِس کی پوری سمجھ آئی “ہے، لیکن
ایسا نہیں ہے، وہ تکتہہ نہیں پہنچ سکتا۔

9
1 اِن تمام باتوں پر مَیں نے دل سے غور کیا۔ اِن کے معائنے کے بعد مَیں نے نتیجہ نکالا راستکہ باز اور دانش

مند اور جو کچھ وہ کریں الله کے ہاتھ میں ہیں۔ محبتخواہ ہو خواہ نفرت، اِس کی بھی سمجھ انسان کو نہیں آتی،
دونوں کی جڑیں اُس سے پہلے ماضی میں ہیں۔ سب2 نصیبکے ایکمیں ہی انجام راستہے، باز اور بےدین
نیککے، اور بد پاککے، ناپاکاور کے، پیشقربانیاں کرنے والے کے اور اُس کے جو کچھ پیشنہیں کرتا۔
شخصاچھے اور گناہ گار ایککا ہی انجام حلفہے، اُٹھانے والے اور اِس سے ڈر کر گریز کرنے والے ایککی
ہی منزل ہے۔

تلےسورج3 ہر کام کی مصیبتیہی کہہے ایکہر نصیبکے ایکمیں ہی انجام انسانہے۔ کا ملاحظہ کر۔
اُس کا دل بُرائی سے بھرا رہتا بلـکہ عمر بھر اُس میںدلکے بےہودگی رہتی لیکنہے۔ آخرکار اُسے مُردوں میں ہی
جا ملنا ہے۔

4 جو تکاب زندوں شریکمیں ہے اُسے اُمید ہے۔ کیونکہ زندہ ُکتے کا حال مُردہ شیر سے بہتر ہے۔ 5 کم
از کم جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم مریں مُردےلیکنگے۔ کچھ نہیں جانتے، اُنہیں مزید کوئی اجر نہیں ملنا
ہے۔ اُن کی یادیں مٹبھی جاتی ہیں۔ 6 اُن کی نفرتمحبت، سبغیرتاور بڑیکچھ دیر سے جاتی رہی ابہے۔
وہ کبھی بھی اُن کاموں میں نہیںحصہ لیں گے سورججو تلے ہوتے ہیں۔

زندگی مزےکے !لے
چنانچہ7 جا کر اپنا خوشیکھانا ساتھکے کھا، اپنی َمے زندہ دلی سے پی، کیونکہ الله کافی دیر تیرےسے کاموں

خوشسے ہے۔ کپڑےتیرے8 ہر وقت *سفید ہوں، تیرا سر تیل سے محروم نہ رہے۔ 9 اپنے جیون ساتھی کے
ساتھ جو تجھے پیارا ہے زندگی مزےکے لیتا رہ۔ سورج تلے کی باطل زندگی کے جتنے دن الله نے بخشتجھے دیئے
ہیں اُنہیں اِسی طرح !گزار کیونکہ زندگی میں اور میںمشقتمحنتتیریتلےسورج یہی نصیبتیرےکچھ میں ہے۔
جس10 کام کو بھی ہاتھ لگائے پورےاُسے جوش خروشو سے کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تُو جا رہا ہے نہ
کوئی کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم اور نہ حکمت۔

دنیا حکمتمیں کی قدر نہیں کی جاتی
مَیں11 نے سورج تلے مزید کچھ دیکھا۔ یقینی بات نہیں کہ مقابلے میں سب سے تیز دوڑنے والا جیت جائے،

جنگکہ میں پہلوان فتح پائے، کہ دانش مند خوراککو حاصل ہو، کہ سمجھ دار کو دولت ملے یا کہ عالِم
منظوری پائے۔ سبنہیں، کچھ موقع اور اتفاق پر منحصر ہوتا ہے۔ 12 نیز، کوئی بھی انسان نہیں جانتا مصیبتکہ
* 9:8 :سفید یعنی خوشی منانے کے کپڑے۔
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اُسکبوقتکا پر آئے مچھلیاںطرحجسگا۔ ظالم جال میں اُلجھ جاتی پھندےپرندےیا پھنسمیں جاتے ہیں
اُسی طرح مصیبتانسان پھنسمیں جاتا اچانکمصیبتہے۔ ہی اُس پر آ جاتی ہے۔

سورج13 تلے مَیں حکمتنے ایککی اَور مثال دیکھی جو مجھے اہم لـگی۔
کہیں14 کوئی چھوٹا شہر تھا جس تھوڑےمیں سے افراد بستے ایکتھے۔ ایکدن طاقت ور بادشاہ اُس سے

لڑنے آیا۔ اُس نے اُس کا محاصرہ کیا اور اِس مقصد سے اُس کے ارد بڑےبڑےگرد کھڑےبُرج کئے۔ 15 شہر
ایکمیں آدمی رہتا تھا دانشجو مند البتہ غریب تھا۔ شخصاِس نے اپنی حکمت سے شہر کو بچا لیا۔ لیکن بعد
میں کسی بھینے غریب کو یاد نہ کیا۔ 16 یہ دیکھ کر مَیں بولا، طاقتحکمت” سے بہتر لیکن“ہے، غریب کی
حکمت حقیر جانی جاتی ہے۔ کوئی بھی اُس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ دانش17 مند کی جو باتیں آرام سے سنی
جائیں وہ احمقوں کے درمیان ہنے ر والے حکمران کے اعلاناتزوردار سے کہیں بہتر ہیں۔ جنگحکمت18 کے
ہتھیاروں سے بہتر ایکلیکنہے، ہی گناہ بہتگار کچھ جو اچھا ہے تباہ کرتا ہے۔

10
ہدایاتمختلف

مری1 ہوئی مکھیاں خوشبودار تیل خراب کرتی ہیں، اور حکمت اور عزت کی نسبت تھوڑی سی حماقت کا
یادہ ز اثر ہوتا ہے۔

دانش2 مند صحیحدلکا راہ چن لیتا ہے احمقجبکہ غلطدلکا راہ پر آ جاتا ہے۔ 3 راستے پر بھیوقتچلتے احمق
سمجھ سے خالی بھیسےجسہے، ملے اُسے بتاتا ہے کہ بےوقوفوہ *ہے۔

4 اگر حکمران تجھ ناراضسے ہو جائے تو اپنی متجگہ چھوڑ، کیونکہ پُرسکون یہ رو بڑی بڑی غلطیاں دُور کر
دیتا ہے۔

مجھے5 سورج ایکتلے ایسی باتبُری 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 غلاموںنے گھوڑےکو پر سوار اور حکمرانوں
کو غلاموں طرحکی پیدل چلتے دیکھا ہے۔

8 جو کھودےگڑھا وہ خود اُس میں گر سکتا ہے، جو دیوار دےگرا ہو سکتا ہے سانپکہ اُسے ڈسے۔ 9 جو
کان سے پتھر نکالے لـگچوٹاُسے سکتی ہے، لـکڑیجو چیر ڈالے وہ زخمی ہو جانے میںخطرےکے ہے۔

10 اگر کلہاڑی ُکند ہو اور کوئی اُسے تیز کرےنہ تو یادہ طاقتز درکار ہے۔ حکمتلہٰذا صحیحکو طور سے
عمل میں لا، تب ہی کامیابی حاصل ہو گی۔

11 اگر اِس سے پہلے کہ سانپسپیرا پر قابو پائے وہ اُسے ڈسے تو پھر سپیرا ہونے کا کیا فائدہ؟
دانش12 مند اپنے منہ کی باتوں سے دوسروں کی مہربانی حاصل کرتا ہے، لیکن احمق کے اپنے ہی ہونٹ اُسے

ہڑپ کر لیتے ہیں۔ 13 اُس کا بیان احمقانہ باتوں سے شروع خطرناکاور بےوقوفیوں سے ختم ہوتا ہے۔ 14 ایسا
باتیںشخص کرنے سے باز نہیں آتا، گو انسان مستقبل بارےکے میں کچھ نہیں جانتا۔ کون اُسے بتا سکتا ہے اُسکہ
کے بعد کیا کچھ ہو گا؟ احمق15 کا کام اُسے تھکا دیتا ہے، اور وہ شہر کا راستہ بھی نہیں جانتا۔

16 اُس ملـک پر افسوس جس کا بادشاہ بچہ ہے اور جس بزرگکے صبح ہی ضیافت کرنے لـگتے ہیں۔
مبارک17 ہے جسملـکوہ کا بادشاہ شریف ہے جساور بزرگکے نشے میں دُھت نہیں ہتے ر بلـکہ مناسب
وقت پر اور نظم و ضبط ساتھکے کھانا کھاتے ہیں۔
* 10:3 بےوقوفوہ :ہے عبرانی ذومعنی ہے۔ مطلبدوسرا ہوںبےوقوفمَیں ہو سکتا ہے۔
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18 ُسستجو ہے اُس کے گھر کے شہتیر جھکنے لـگتے جسہیں، کے ہاتھ ڈھیلے ہیں اُس چھتکی سے پانی

ٹپکنے لگتا ہے۔
ضیافت19 کرنے ہنسیسے خوشی اور َمے پینے سے زندہ دلی پیدا ہوتی لیکنہے، پیسہ سبہی کچھ مہیا ہے۔کرتا
خیالوں20 میں بھی بادشاہ پر لعنت نہ کر، اپنے سونے کمرےکے میں بھی امیر پر لعنت نہ بھیج، ایسا نہ ہو کہ

کوئی تیرےپرندہ الفاظ لے کر تکاُس پہنچائے۔
11

محبت کا فائدہ
اپنی1 روٹی پانی پھینکپر کر تودےجانے دنوںمتعدد بعدکے تجھےوہ ملپھر گی۔جائے ساتملـکیتاپنی2

بلـکہ مختلفآٹھ کاموں میں لگا دے، کیونکہ تجھے کیا معلوم مصیبتکسکسملـککہ سے دوچار ہو گا۔
3 اگر بادل پانی بھرےسے ہوں تو زمین پر بارش ضرور ہو جنوبدرختگی۔ 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۔
نہطرحجس5 تجھے ہَوا کے معلومچکر ہیں، نہ یہ ماںکہ پیٹکے میں تشکیلطرحکسبچہ پاتا طرحاُسیہے

تُو الله کا کام نہیں سمجھ سکتا، عملکچھسبجو میں لاتا ہے۔
صبح6 وقتکے اپنا بیج بو اور شام بھیکو کام میں لگا رہ، کیونکہ کیا معلوم کامکسکہ میں کامیابی ہو گی،

اِس میں، اُس میں یا دونوں میں۔
اپنی جوانی لطفسے اندوز ہو

7 روشنی کتنی بھلی ہے، اور سورج آنکھوں کے لئے خوشکتنا گوار ہے۔ 8 جتنے بھی سال انسان زندہ رہے
اُتنے سال باشخوشوہ رہے۔ ساتھ ساتھ اُسے یاد رہے تاریککہ دن بھی آنے والے ہیں، اور کہ اُن کی بڑی
تعداد ہو گی۔ جو کچھ آنے والا ہے وہ باطل ہی ہے۔

اے9 تکجبنوجوان، تُو جوان خوشہے رہ اور جوانی مزےکے لیتا رہ۔ جو کچھ تیرا دل چاہے اور تیری
آنکھوں کو پسند آئے وہ کر، لیکن یاد رہے کہ جو کچھ بھی کرےتُو اُس جوابکا الله تجھ کرےطلبسے گا۔
10 چنانچہ اپنے دل سے رنجیدگی اور اپنے جسم سے دُکھ درد دُور رکھ، کیونکہ جوانی اور کالے بال دم بھر کے
ہی ہیں۔

12
1 جوانی میں ہی اپنے خالق کو یاد رکھ، اِس سے پہلے کہ مصیبت کے دن آئیں، وہ سال قریب آئیں جن کے

بارے میں تُو کہے گا، یہ” مجھے پسند “نہیں۔ 2 اُسے یاد رکھ اِس سے پہلے کہ تیرےروشنی لئے ختم ہو جائے،
سورج، چاند اندھیرےستارےاور ہو جائیں بارشاور کے بعد لوٹبادل آئیں۔ 3 اُسے یاد رکھ، اِس سے پہلے کہ
گھر پہرےکے دار تھرتھرانے لـگیں، طاقت ور ُکبڑےآدمی ہو جائیں، گندم پیسنے والی نوکرانیاں کم ہونے کے
باعث کام کرنا چھوڑ دیں اور کھڑکیوں میں سے دیکھنے والی خواتین دُھندلا جائیں۔ 4 اُسے یاد رکھ، اِس سے پہلے
کہ گلی میں پہنچانے والا دروازہ بند ہو جائے اور چکّی کی آواز آہستہ ہو یاںجبجائے۔ چڑ چہچہانے لـگیں
گی تو جاگتُو اُٹھے گا، لیکن تمام گیتوں کی آواز دبی سی دےسنائی گی۔ 5 اُسے یاد رکھ، اِس سے پہلے کہ تُو
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اونچی جگہوں اور گلیوں خطروںکے سے ڈرنے لـگے۔ گو بادام کا پھول کھل ٹڈیجائے، بوجھ دبتلے جائے
اور یر کر پھوٹپھولکا نکلے، لیکن تُو کوچ کر کے ابدیاپنے میںگھر چلا جائے گا، اور ماتم کرنے والے گلیوں
میں متے گھو پھریں گے۔

6 الله کو یاد رکھ، اِس پہلےسے چاندیکہ کا ٹوٹرّسا جائے، سونے ٹکڑےٹکڑےبرتنکا ہو چشمےجائے،
پاسکے پاشپاشگھڑا ہو کنوئیںاورجائے پانیکا لنے نکا والا ٹوٹپہیہ میںاُسکر جائے۔گر خاکتیریتب7
دوبارہ ملمیںخاکاُس جائے نکلسےجسگی آئی تیریاور روح اُس خدا لوٹپاسکے جائے نےجسگی
اُسے بخشا تھا۔

واعظ8 فرماتا ہے، باطل” ہی باطلکچھسب!باطل ہی باطل “!ہے
خاتمہ

دانش9 مند ہونے کے علاوہ واعظ قوم کو علم و عرفان کی تعلیم دیتا رہا۔ اُس نے متعدد امثال کو صحیح وزن
دے کر اُن کی جانچ پڑتال کی اور اُنہیں ترتیب وار جمع کیا۔ واعظ10 کوششکی تھی مناسبکہ الفاظ استعمال
کرے اور دیانت داری سچیسے باتیں لـکھے۔

مندوںدانش11 آنکسالفاظکے کی مانند ترتیبہیں، جمعسے لـکڑیامثالشدہ میں مضبوطی ٹھونکیسے گئی
کیلوں جیسی ہیں۔ ایکیہ ہی گلہ بان دیکی ہوئی ہیں۔

میرے12 بیٹے، اِس علاوہکے کتابیںرہ۔خبردار لـکھنے کا کبھیسلسلہ نہیںختم ہو جائے گا، اور یادہسےحد ز
کتب بینی سے تھکجسم جاتا ہے۔

13 آؤ، اختتام پر ہم تمام تعلیم کے خلاصے پر دھیان ربدیں۔ مانخوفکا اور اُس کے احکام پیرویکی کر۔ یہ
ہر انسان فرضکا ہے۔ 14 کیونکہ الله ہر کام کو خواہ وہ چھپا ہی ہو، خواہ بُرا یا بھلا عدالتہو میں لائے گا۔
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غزُل الغزلات
تُو میرا بادشاہ ہے

سلیمان1 کی غزُل الغزلات۔
2 وہ مجھے اپنے منہ سے بوسے دے، محبتتیریکیونکہ َمے سے کہیں یادہ بخشراحتز ہے۔
تیری3 عطر کی خوشبو کتنی من موہن ہے، تیرا نام چھڑکا مہکگیا دار تیل ہی ہے۔ اِس 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 کر تیری خوشی منائیں۔ ہم َمے تیرےنسبتکی پیار کی یادہ یفز تعر مناسبکریں۔ ہے لوگکہ
تجھ محبتسے کریں۔

مجھے حقیر نہ جانو
اے5 یروشلم کی بیٹیو، مَیں سیاہ فام لیکن موہنمن ہوں، مَیں قیدار خیموںکے سلیمانجیسی، خیموںکے کے

پردوں صورتخوبجیسی ہوں۔ اِس6 لئے مجھے حقیر نہ جانو کہ مَیں سیاہ فام ہوں، میریکہ ِجلد دھوپ سے
ُجھلس گئی میرےہے۔ بھائیسگے مجھ ناراضسے تھے، اِس لئے اُنہوں مجھےنے انگور باغوںکے کی بھالدیکھ
کرنے کی داریذمہ دی، انگور کے اپنے ذاتی باغ کی دیکھ بھال مَیں کر نہ سکی۔

تُو کہاں ہے؟
اے7 تُو میریجو جان کا پیارا ہے، مجھے بتا کہ یاں بکر بھیڑ کہاں چَرا رہا ہے؟ تُو اُنہیں دوپہر وقتکے کہاں

آرام کرنے بٹھاتا مَیںہے؟ پوشنقابکیوں کی تیرےطرح ساتھیوں یوڑوںکے ر پاسکے ٹھہری رہوں؟
8 کیا تُو نہیں جانتی، تُو جو عورتوں میں سب صورتخوبسے ہے؟ پھر گھر سے نکل کر کھوج لگا کہ میری

یاں بکر طرفکسبھیڑ چلی گئی ہیں، اپنے میمنوں کو گلہ بانوں کے خیموں پاسکے چَرا۔
تُو صورتخوبکتنی ہے

میری9 محبوبہ، مَیں کستجھے چیز سے تشبیہ دوں؟ تُو فرعون کا شاندار رتھ کھینچنے والی گھوڑی !ہے
تیرے10 گال بالیوں سے کتنے آراستہ، تیری گردن موتی کے گلوبند سے کتنی فریبدل لـگتی ہے۔
تیرےہم11 لئے سونے کا ایسا ہار بنوا لیں چاندیمیںجسگے کے موتی لـگے ہوں گے۔
12 جتنی دیر ضیافتبادشاہ شریکمیں میرےتھا بال چھڑ کی خوشبو طرفچاروں پھیلتی رہی۔
13 محبوبمیرا یا گو مُر کی ڈبیا ہے، میریجو چھاتیوں پڑیدرمیانکے رہتی ہے۔
14 میرےمحبوبمیرا لئے مہندی پھولوںکے کا ُگچھا ہے، جو جدیعین کے انگور باغوںکے سے لایا گیا ہے۔
میری15 محبوبہ، تُو صورتخوبکتنی ہے، کتنی تیری!حسین آنکھیں کبوتر ہی ہیں۔
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میرے16 محبوب، تُو صورتخوبکتنا ہے، دلکتنا ُبا !ر سایہ دار یالی ہر ہمارا بستر اور17 دیودار درختکے

ہمارے گھر کے شہتیر ہیں۔ جونیپر درختکے تختوں کا کام دیتے ہیں۔
2

تُو لاثانی ہے
مَیں1 میداِن شارون کا پھول اور وادیوں کی سوسن ہوں۔
لڑکیوں2 میریدرمیانکے محبوبہ 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

4 وہ مجھے *کدےَمے میں لایا میرےہے، اوپر اُس کا محبتجھنڈا ہے۔
کیکشمش5 ٹکیوں مجھےسے تر و تازہ کرو، سیبوں تقویتمجھےسے دو، کیونکہ مَیں عشق مارےکے بیمار ہو

گئی ہوں۔
اُس6 کا بایاں میرےبازو سر نیچےکے ہوتا اور دہنا بازو مجھے گلے لگاتا ہے۔
اے7 یروشلم کی بیٹیو، غزالوں اور کھلے میدان کی ہرنیوں کی قَسم کھاؤ محبتتکجبکہ خود نہ چاہے تم

اُسے نہ جگاؤ گی، نہ بیدار کرو گی۔
بہار آ گئی ہے

8 سنو، محبوبمیرا آ رہا ہے۔ وہ دیکھو، وہ پہاڑوں پر پھلانگتا اور ٹیلوں پر سے اُچھلتا کودتا آ رہا ہے۔
9 محبوبمیرا غزال یا ہرنجوان کی مانند ابہے۔ ہمارےوہ گھر کی دیوار کے منے سا رُک کر میںکھڑکیوں

جھانکسے رہا، جنگلے میں تکسے رہا ہے۔
10 وہ مجھ سے کہتا ہے، صورتخوبمیریاے” محبوبہ، اُٹھ میرےکر ساتھ !چل
11 دیکھ، سردیوں کا موسم گزر گیا بارشیںہے، بھی ختم ہو گئی ہیں۔
زمین12 پھوٹپھولسے نکلے ہیں گیتاور وقتکا آ گیا کبوتروںہے، غوںکی ملـکہمارےغوں میں سنائی

دیتی ہے۔
13 انجـیر کے درختوں پر پہلی فصل کا پکپھل رہا ہے، اور انگور کی بیلوں کے پھول خوشبو پھیلا رہے ہیں۔

چنانچہ آ میری حسین محبوبہ، اُٹھ کر آ !جا
میریاے14 چٹانکبوتری، دراڑوںکی میں چھپی نہ پہاڑیرہ، پتھروں میں پوشیدہ نہ رہ بلـکہ مجھے اپنی شکل

دکھا، مجھے اپنی آواز سننے دے، تیریکیونکہ آواز تیریشیریں، صورتخوبشکل “ہے۔
ہمارے15 لئے لومڑیوں کو پکڑ لو، اُن لومڑیوںچھوٹی کو جو انگور باغوںکے کو تباہ کرتی ہیں۔ ہماریکیونکہ

بیلوں پھوٹپھولسے نکلے ہیں۔
16 محبوبمیرا میرا ہی ہے، اور مَیں اُسی کی اُسیہوں، کی جو سوسنوں میں چرتا ہے۔

* 2:4 َمےکدے:کدےَمے سے ًمراد غالبا محل کا وہ حصہ میںجسہے ضیافتبادشاہ کرتا تھا۔
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میرےاے17 محبوب، اِس پہلےسے کہ شام کی ہَوا چلے اور سائے لمبے ہو کر فرار ہو جائیں غزال یا جوان ہرن

سنگلاخطرحکی پہاڑوں کا رُخ !کر
3

رات محبوبکو کی آرزو
رات1 کو جب مَیں بستر پر لیٹی تھی تو مَیں نے اُسے ڈھونڈا جو میری جان کا پیارا ہے، مَیں نے اُسے ڈھونڈا

لیکن نہ پایا۔
مَیں2 بولی، اب” مَیں اُٹھ کر شہر میں گھومتی، اُس کی گلیوں اور چوکوں میں پھر کر تلاشاُسے کرتی ہوں جو

میری جان کا پیارا “ہے۔ مَیں ڈھونڈتی رہی لیکن وہ نہ ملا۔
3 جو چوکیدار شہر گشتمیں کرتے ہیں اُنہوں نے مجھے دیکھا۔ مَیں نے پوچھا، آپکیا” نے اُسے دیکھا ہے

میریجو جان کا پیارا “ہے؟
4 آگے نکلتے ہی مجھے وہ مل گیا میریجو جان کا پیارا مَیںہے۔ نے اُسے پکڑ ابلیا۔ مَیں اُسے نہیں چھوڑوں گی

تکجب اُسے اپنی ماں کے گھر میں نہ لے جاؤں، اُس کمرےکے میں نہ جسپہنچاؤں 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 اسرائیلجو کے پہلوانوں60 گھریسے ہوئی ہے۔
تلوارسب8 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 لـکڑیکی سے بنوائی۔
10 اُس نے اُس کے پائے چاندی سے، پشت سونے سے، اور نشست ارغوانی رنگ کپڑےکے سے بنوائی۔

یروشلم کی بیٹیوں بڑےنے پیار سے اُس کا اندرونی حصہ کاریمرّصع سے آراستہ کیا ہے۔
کیصیوناے11 بیٹیو، نکل آؤ اور سلیمان بادشاہ دیکھو۔کو اُس سرکے پر تاجوہ ہے اُسجو ماںکی اُسنے

شادیکی دنکے اُس سرکے پر پہنایا، اُس اُسجبدن کا دل باغ باغ ہوا۔
4

تُو کتنی حسین !ہے
میری1 محبوبہ، تُو خوبکتنی صورت، کتنی حسین !ہے نقاب کے پیچھے تیری آنکھوں جھلـککی کبوتروں

کی مانند تیرےہے۔ بال اُن یوں بکر کی مانند ہیں جو اُچھلتی کودتی کوہِ ِجلعاد سے اُترتی ہیں۔
تیرے2 دانت ابھی ابھی کتری اور نہلائی ہوئی بھیڑوں جیسے سفید ہیں۔ دانتہر کا جُڑواں ایکہے، بھی گم

نہیں ہوا۔
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تیرے3 رنگقرمزیہونٹ کا ڈورا ہیں، تیرا منہ کتنا پیارا نقابہے۔ تیرےپیچھےکے گالوں جھلـککی انار

کے ٹکڑوں کی مانند دکھائی دیتی ہے۔
تیری4 گردن داؤد کے بُرج جیسی دل ُبا ر جسہے۔ طرح اِس گول اور مضبوط بُرج سے پہلوانوں کی ہزار

ڈھالیں لٹکی ہیں اُس تیریطرح گردن یوراتبھی ز سے آراستہ ہے۔
تیری5 چھاتیاں سوسنوں میں چرنے والے غزال جُڑواںکے بچوں کی مانند ہیں۔
اِس6 سے پہلے کہ شام کی ہَوا چلے اور سائے لمبے ہو کر فرار ہو جائیں مَیں مُر کے پہاڑ اور بخور کی پہاڑی کے

پاس چلوں گا۔
میری7 محبوبہ، تیرا ُحسن کامل تجھہے، میں نقصکوئی نہیں ہے۔
دُلھن کا جادو

8 آ میری دُلھن، لبنان میرےسے ساتھ !آ ہم کوہِ امانہ کی چوٹی سے، سنیر اور حرمون کی چوٹیوں سے اُتریں،
شیروں کی ماندوں اور چیتوں پہاڑوںکے سے اُتریں۔

میری9 بہن، میری دُلھن، تُو نے میرا دل چُرا لیا ہے، اپنی آنکھوں ایککی ہی نظر سے، اپنے گلوبند ایککے
ہی جوہر سے تُو نے میرا دل چُرا لیا ہے۔

میری10 بہن، میری دُلھن، تیری محبت کتنی من موہن !ہے تیرا پیار َمے سے کہیں یادہ ز پسندیدہ ہے۔ بلسان
کی کوئی بھی مہکتیریخوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

میری11 طرحجسدُلھن، شہد چھتے سے ٹپکتا اُسیہے تیرےطرح ہونٹوں مٹھاسسے ٹپکتی دودھہے۔ اور
تیریشہد زبان تلے ہتے ر تیرےہیں۔ کپڑوں کی خوشبو سونگھ کر لبنان کی خوشبو یاد آتی ہے۔

نفیسدُلھن باغ ہے
میری12 میریبہن، دُلھن، ایکتُو باغ کسیچاردیواریکیجسہے اَور کو اندر آنے نہیں ایکدیتی، 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۔
بال14 چھڑ، زعفران، خوشبودار بید، دارچینی، بخور کی ہر قسم کا درخت، مُر، عود اور ہر قسم کا بلسان باغ

میں پھلتا پھولتا ہے۔
15 تُو باغ کا اُبلتا چشمہ ایکہے، ایسا جسمنبع کا تازہ پانی لبنان سے بہہ کر آتا ہے۔
شمالیاے16 جنوبیاے!اُٹھجاگہَوا، ہَوا، باغمیرے!آ میں گزرسے جا تاکہ وہاں بلسانطرفچاروںسے

کی پھیلخوشبو جائے۔ محبوبمیرا اپنے باغ میں آ کر اُس کے لذیذ 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 سمیتشہد کھا لیا، اپنی َمے اپنے سمیتدودھ پی لی ہے۔ میرےکھاؤ، دوستو، کھاؤ اور پیو، محبت سے
سرشار ہو !جاؤ

رات محبوبکو تلاشکی
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مَیں2 سو رہی تھی، لیکن میرا دل بیدار رہا۔ !سن دےدستکمحبوبمیرا رہا میریاے”ہے، بہن، میری میرےساتھی، لئے دروازہ میریاے!دےکھول میریکبوتری، کامل ساتھی، میرا

اوسسر سے تر ہو گیا میریہے، راتزُلفیں کی شبنم بھیگسے گئی “ہیں۔
3 مَیں” اپنا لباس اُتار چکی ابہوں، طرحکسمَیں اُسے دوبارہ پہن لوں؟ مَیں اپنے پاؤں دھو چکی ابہوں،

مَیں طرحکساُنہیں دوبارہ مَیلا “کروں؟
محبوبمیرے4 نے اپنا ہاتھ دیوار سوراخکے میں سے اندر ڈال تبدیا۔ میرا تڑپدل اُٹھا۔
5 مَیں اُٹھی تاکہ اپنے محبوب کے لئے دروازہ میرےکھولوں۔ ہاتھ مُر سے، میری اُنگلیاں مُر کی خوشبو سے

ٹپک رہی کنڈیمَیںجبتھیں لنے کھو آئی۔
مَیں6 نے محبوباپنے کے لئے دروازہ کھول دیا، لیکن وہ مُڑ کر چلا گیا تھا۔ سختمجھے صدمہ ہوا۔ مَیں نے

تلاشاُسے کیا لیکن 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 چوکیداروںکے میرینے چادر بھی چھین لی۔
اے8 یروشلم کی بیٹیو، قَسم کھاؤ کہ اگر میرا محبوب ملا تو اُسے اطلاع دو گی، مَیں محبت مارےکے بیمار ہو

گئی ہوں۔
9 تُو عورتوںجو حسینسےسبمیں ہمیںہے، محبوبتیرےبتا، کی خاصیتکیا دوسروںجوہے میں نہیں ہے؟

محبوبتیرا دوسروں سبقتطرحکسسے رکھتا ہے کہ تُو ہمیں ایسی قَسم کھلانا چاہتی ہے؟
محبوبمیرے10 کی ِجلد گلابی اور سفید ہزاروںہے۔ ساتھکے اُس کا مقابلہ کرو تو اُس کا اعلٰی کردار نمایاں

طور پر نظر آئے گا۔
11 اُس کا خالصسر سونے کا ہے، اُس کے بال کھجور کے پھولدار *ُگچھوں کی مانند اور کوّے کی طرح

سیاہ ہیں۔
اُس12 آنکھیںکی ندیوں کنارےکے مانندکیکبوتروںکے ہیں، میںدودھجو نہلائے کثرتاور پانیکے کے

پاس بیٹھے ہیں۔
اُس13 گالکے بلسان کیاریکی کی مانند، اُس ہونٹکے مُر سے ٹپکتے سوسن پھولوںکے جیسے ہیں۔
14 اُس کے بازو سونے کی سلاخیں ہیں جن میں جڑے†پکھراج ہوئے ہیں، اُس کا جسم ہاتھی دانت کا

شاہکار میںجسہے سنِگ ‡لاجورد کے پتھر لـگے ہیں۔
15 اُس کی رانیں مرمر کے ستون ہیں خالصجو سونے کے پائیوں پر لـگے ہیں۔ اُس کا حُلیہ لبنان اور دیودار

درختوںکے جیسا عمدہ ہے۔
اُس16 کا مٹھاسمنہ ہی غرضہے، وہ لحاظہر سے پسندیدہ ہے۔
اے یروشلم کی بیٹیو، یہ ہے میرا محبوب، میرا دوست۔

* 5:11 پھولدار :ُگچھوں عبرانی لفظ مطلبکا مبہم سا ہے۔ † 5:14 :پکھراج topas ‡ 5:14 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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اے1 تُو جو عورتوں میں سب صورتخوبسے ہے، تیرا محبوب کدھر چلا گیا ہے؟ اُس نے سمتسیکون
اختیار کی تاکہ تیرےہم ساتھ اُس کا کھوج لگائیں؟

2 میرا محبوب یہاں سے اُتر کر اپنے باغ میں چلا گیا ہے، وہ بلسان کی یوں کیار پاسکے گیا ہے تاکہ باغوں میں
چَرے اور سوسن پھولکے چنے۔

مَیں3 محبوباپنے کی ہی ہوں، اور وہ میرا ہی ہے، وہ جو سوسنوں میں چرتا ہے۔
تُو صورتخوبکتنی ہے

میری4 محبوبہ، تُو تِرضہ شہر جیسی حسین، یروشلم جیسی صورتخوب اور علم بردار دستوں جیسی رُعب دار
ہے۔

اپنی5 نظروں 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۔
تیرے6 دانت ابھی ابھی نہلائی ہوئی بھیڑوں جیسے سفید ہیں۔ دانتہر کا جُڑواں ایکہے، بھی گم نہیں ہوا۔
نقاب7 تیرےپیچھےکے گالوں جھلـککی انار کے ٹکڑوں کی مانند دکھائی دیتی ہے۔
8 گو بادشاہ 60کی یاں، داشتائیں80بیو اور یاںبےشمار کنوار ہوں میریلیکن9 میریکبوتری، کامل ساتھی

لاثانی ہے۔ وہ اپنی ماں کی واحد بیٹی اُسےنےجسہے، جنم دیا اُس پاککی لاڈلی بیٹیوںہے۔ نے اُسے دیکھ
کر مبارکاُسے کہا، رانیوں اور داشتاؤں نے اُس یفکی تعر کی،

10 یہ” کون ہے جو طلوِع صبح کی چمکطرح اُٹھی، جو چاند خوبجیسی آفتابصورت، پاکجیسی اور
علم بردار رُعبجیسیدستوں دار “ہے؟

محبوبہ کے لئے آرزو
مَیں11 اخروٹ کے باغ میں اُتر آیا تاکہ وادی میں پھوٹنے والے پودوں کا معائنہ کروں۔ مَیں یہ بھی معلوم کرنا

چاہتا تھا کہ کیا انگور کی کونپلیں نکل آئی یا انار لـگپھولکے گئے ہیں۔
لیکن12 چلتے چلتے نہ جانے کیا میریہوا، آرزو شریفمیریمجھےنے قوم رتھوںکے پاسکے پہنچایا۔
محبوبہ کی کشیدل

اے13 لوٹشولمیت، لوٹآ، !آ مُڑ لوٹکر آ تاکہ ہم تجھ پر نظر کریں۔
شولمیتتم کو کیوں دیکھنا چاہتی ہو؟ ہم لشکرگاہ لوککا ناچ دیکھنا چاہتی !ہیں

7
رئیساے1 کی بیٹی، جوتوں میں چلنے کا تیرا انداز کتنا من موہن !ہے خوشتیری وضع رانیں ماہر کاری گر

یوراتکے ز کی مانند ہیں۔
نافتیری2 پیالہ ہے جو َمے سے کبھی نہیں محروم رہتی۔ تیرا جسم گندم کا ڈھیر جسہے کا احاطہ سوسن

پھولوںکے سے کیا گیا ہے۔
تیری3 چھاتیاں غزال جُڑواںکے بچوں کی مانند ہیں۔
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تیری4 گردن دانتہاتھی کا تیریمینار، آنکھیں حسبون شہر تالابکے ہیں، وہ جو بَت ربیم دروازےکے کے

پاس ناکتیریہیں۔ مینارِ لبنان کی مانند جسہے کا منہ دمشق طرفکی ہے۔
5 تیرا سر مانندکیکرملکوہِ ارغوانبالکھلےتیرےہے، قیمتیطرحکی ہیں۔کشدلاور تیریبادشاہ زُلفوں

کی زنجـیروں میں جکڑا رہتا ہے۔
محبوبہ کے لئے آرزو

خوشیوںاے6 سے لبریز محبت، تُو کتنی حسین ہے، کتنی دل ُبا !ر
7 تیرا قد قامتو کھجور درختکے تیریسا، چھاتیاں انگور ُگچھوںکے جیسی ہیں۔
8 مَیں بولا، مَیں” کھجور درختکے پر چڑھ کر اُس کے پھولدار *ُگچھوں پر ہاتھ لگاؤں “گا۔ تیری چھاتیاں

انگور ُگچھوںکے کی مانند سانستیرےہوں، کی خوشبو سیبوں کی جیسیخوشبو ہو۔
9 تیرا منہ بہترین َمے ہو، ایسی َمے جو محبوبمیرےسیدھی کے منہ میں جا کر نرمی سے ہونٹوں اور دانتوں میں

سے گزر جائے۔
محبوب کے لئے آرزو

مَیں10 محبوباپنے کی ہی ہوں، اور وہ مجھے چاہتا ہے۔
11 میرےآ، محبوب، ہم شہر نکلسے دیہاتکر راتمیں گزاریں۔
12 آ، ہم سویرےصبح انگور کے باغوں میں جا کر معلوم کریں کہ کیا بیلوں سے کونپلیں نکل آئی ہیں اور پھول

لـگے ہیں، کہ کیا انار ِکھلدرختکے رہے ہیں۔ وہاں مَیں تجھ پر محبتاپنی 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 مجھے حقیر جانتا۔
تیریمَیں2 راہنمائی کر تجھےکے اپنی ماں کے میںگھر لے جاتی، اُس کے مجھےنےجسمیںگھر تعلیم دی۔

وہاں مَیں تجھے 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 محبوباپنے کا سہارا لے کر یگستان ر چڑھیسے آ رہی ہے؟
سیب درختکے تلے مَیں نے تجھے جگا دیا، وہاں تیریجہاں ماں نے تجھے جنم دیا، جہاں اُس نے دردِ زہ

میں مبتلا ہو کر تجھے پیدا کیا۔
* 7:8 پھولدار :ُگچھوں عبرانی لفظ مطلبکا مبہم سا ہے۔ † 7:13 مردم ایک:گیاہ جسپودا بارےکے میں سوچا جاتا تھا کہ اُسے کھا کر
عورتبانجھ بھی بچے کو گی۔دےجنم * 8:1 میرا سگا بھائی :ہوتا لفظی :ترجمہ میرا بھائی ہوتا، میریجسے ماں دودھنے پلایا ہوتا۔
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مجھے6 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۔
پانی7 کا بڑا سیلاب بھی محبت کو بجھا نہیں بڑےسکتا، یا در بھی اُسے بہا کر لے جا نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی

محبت کو پانے کے لئے اپنے گھر کی پیشدولتتمام توبھیکرےبھی جواباُسے میں حقیر ہی جانا جائے گا۔
محبوبہ باتآخریکی

ہماری8 بہنچھوٹی چھاتیاںکی نہیں ہیں۔ ہم اپنی بہن کے لئے کیا کریں اگر کوئی اُس سے رشتہ ھنے باند آئے؟
9 اگر وہ دیوار ہو تو ہم اُس پر چاندی کا قلعہ بند انتظام بنائیں گے۔ اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اُسے دیودار کے تختے

محفوظسے رکھیں گے۔
مَیں10 دیوار ہوں، مینارمضبوطچھاتیاںمیریاور مَیںابہیں۔ اُس کی ایسیمیںنظر بنخاتون جسےہوںگئی

سلامتی حاصل ہوئی ہے۔
سلیمان سے یادہ دولتز مند

بعل11 ہامون میں سلیمان کا انگور کا باغ تھا۔ اِس باغ کو اُس پہرےنے داروں کے حوالے کر دیا۔ ایکہر
کو اُس کی فصل کے لئے چاندی کے ہزار ِسکے دینے تھے۔

لیکن12 میرا اپنا انگور کا میرےباغ منے سا ہی موجود اےہے۔ سلیمان، چاندی کے ہزار تیرےِسکے لئے
ہیں، اور ِسکے200 اُن کے لئے جو اُس کی فصل کی پہرا داری کرتے ہیں۔

مجھے ہی پکار
باغاے13 میں بسنے میرےوالی، تیریساتھی آواز پر دےتوجہ رہے ہیں۔ مجھے ہی اپنی آواز سننے دے۔
میرےاے14 محبوب، غزال یا جوان ہرن طرحکی بلسان پہاڑوںکے بھاگجانبکی !جا
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یسعیاہ
ذیل1 میں وہ یائیں رو درج ہیں جو یسعیاہ آموصبن نے یہوداہ اور یروشلم بارےکے میں دیکھیں اور جو اُن

سالوں 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 بچوںجن”ہے، پرورشکی مَیں نے کی ہے اور میرےجو زیرِ نگرانی پروان چڑھے ہیں، اُنہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ
لیا ہے۔ بَیل3 مالـکاپنے کو جانتا اور گدھا اپنے آقا کی چرنی کو پہچانتا لیکنہے، اسرائیل اِتنا نہیں میریجانتا،
قوم سمجھ سے خالی “ہے۔

گناہاے4 گار قوم، تجھ سنگیناے!افسوسپر قصور پھنسیمیں ہوئی اُمّت، تجھ !افسوسپر شریر بدچلننسل،
!بچے اُنہوں ربنے ترککو کر دیا اُنہوںہاں،ہے۔ اسرائیلنے قدوسکے کو جانحقیر کر رد کیا، اپنا منہ اُس
سے پھیر لیا ہے۔ اب5 تمہیں مزید کہاں پیٹا جائے؟ تمہاری 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 صافاُنہیں کیا گیا، نہ اُن کی مرہم پٹی کی گئی ہے۔

7 تمہارا ملـک ویران و سنسان ہو گیا تمہارےہے، شہر بھسم ہو گئے ہیں۔ تمہارے دیکھتے دیکھتے پردیسی
تمہارے کھیتوں کو لُوٹ رہے ہیں، اُنہیں یوں اُجاڑ رہے ہیں جس طرح پردیسی ہی کر سکتے ہیں۔ صرف8
یروشلم ہی باقی رہ گیا صیونہے، بیٹی انگور کے باغ میں جھونپڑی طرحکی اکیلی رہ گئی ابہے۔ دشمن سے گھرا
ہوا یہ کھیرےشہر کھیتکے میں لـگے چھپر کی مانند ہے۔ 9 الافواجرباگر ہم میں سے ایکچند کو زندہ نہ
چھوڑتا تو ہم سدوم مٹطرحکی جاتے، ہمارا عمورہ ستیاناسطرحکی ہو جاتا۔

اے10 سدوم کے ربسردارو، کا فرمان سن اے!لو عمورہ کے ہمارےلوگو، خدا ہدایتکی پر دھیان !دو
رب11 فرماتا ہے، اگر” تم بےشمار قربانیاں پیش کرو تو مجھے کیا؟ مَیں تو بھسم ہونے والے مینڈھوں اور موٹے
تازے بچھڑوں کی چربی سے اُکتا گیا ہوں۔ بَیلوں، لیلوں اور بکروں کا جو خون پیشمجھے کیا جاتا ہے وہ مجھے پسند
نہیں۔ نےکس12 تم سے تقاضا کیا میرےکہ حضور میریوقتآتے بارگاہوں کو پاؤں تلے روندو؟ رُک13 !جاؤ
اپنی بےمعنی قربانیاں پیشمت !کرو تمہارے بخور سے مجھے گھن آتی ہے۔ نئے چاند کی عید اور سبت کا دن
مت مناؤ، لوگوں عبادتکو کے لئے جمع نہ !کرو تمہارےمَیں برداشتاجتماعبےدین نہیںہی کر سکتا۔ جب14
تم نئے چاند کی عید اور باقی تقریبات مناتے ہو میرےتو دل نفرتمیں پیدا ہوتی ہے۔ میرےیہ لئے بھاری بوجھ
بن گئی ہیں جن تنگمَیںسے آ گیا ہوں۔

بےشک15 اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے اُٹھاتے جاؤ، مَیں دھیان نہیں دوں گا۔ گو بہتتم یادہ ز نماز بھی پڑھو،
مَیں تمہاری نہیں سنوں گا، تمہارےکیونکہ ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ پہلے16 نہا کر 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 لو۔
انصاف طالبکے رہو، مظلوموں کا سہارا بنو، یتیموں انصافکا کرو اور بیواؤں میںحقکے “!لڑو

الله اپنی قوم عدالتکی کرتا ہے
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رب18 فرماتا ہے، آؤ” ہم عدالت میں جا دوسرےایککر سے مقدمہ لڑیں۔ تمہارےاگر گناہوں رنگکا

قرمزی ہو جائے تو کیا وہ برفدوبارہ اُجلےجیسے 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 کی بہترین پیداوار لطفسے اندوز ہو گے۔
لیکن20 اگر انکار کر سرکشکے ہو جاؤ تو تلوار کی زد میں آ کر مر جاؤ گے۔ باتاِس کا یقین کرو، ربکیونکہ
نے یہ کچھ فرمایا “ہے۔

یہ21 کیسے ہو گیا پہلےشہرجوکہہے اِتنا وفادار تھا ابوہ بنکسبی گیا پہلےہے؟ انصافیروشلم معمورسے تھا،
اور راستی اُس سکونتمیں کرتی تھی۔ ابلیکن قاتلطرفہر قاتلہی !ہیں یروشلم،اے22 چاندیخالصتیری
چاندیخام میں بدل گئی تیریہے، بہترین َمے میں پانی ملایا گیا ہے۔ ہٹبزرگتیرے23 دھرم اور چوروں کے
یار ہیں۔ رشوتیہ لوگوںسبخور پڑےپیچھےکے ہتے ر ہیں تاکہ چائے پانی مل جائے۔ نہ وہ پروا ہیںکرتے کہ
یتیموں انصافکو ملے، نہ بیواؤں کی یاد فر تکاُن پہنچتی ہے۔

اِس24 لئے قادرِ ربمطلق الافواج جو اسرائیل زبردستکا سورما ہے فرماتا ہے، آؤ،” مَیں اپنے مخالفوں اور
دشمنوں سے انتقام لے کر سکون پاؤں۔ خلافتیرےمَیں25 ہاتھ اُٹھاؤں گا اور چاندیخام طرحکی پوٹاشتجھے
کے ساتھ پگھلا کر تمام مَیل صافپاکسے کر دوں گا۔ مَیں26 تجھے دوبارہ قدیم زمانے کے قاضیسے اور ابتدا
کے سے مشیر عطا کروں گا۔ پھر یروشلم دوبارہ الانصافدار اور وفادار شہر کہلائے “گا۔

27 الله صیون عدالتکی کر کے اُس کا دےفدیہ گا، جو اُس میں توبہ یں کر گے اُن کا انصافوہ کر اُنہیںکے
گا۔چھڑائے لیکن28 باغی اور گناہ سبگار پاشپاشسبکے ہو جائیں ربگے، ترککو کرنے ہلاکوالے
ہو جائیں گے۔

بلوط29 درختوںجنکے کی پوجا سے لطفتم اندوز ہوتے ہو اُن باعثکے تم شرم سار ہو گے، اور باغوںجن
کو تم اپنینے بُت پرستی کے لئے چن لیا ہے اُن باعثکے تمہیں شرم آئے گی۔ 30 تم بلوطاُس مانندکیدرختکے
ہو کےجسگے پتے مُرجھا گئے حالتتمہاریہوں، اُس باغ سیکی ہو میںجسگی نایابپانی ہو۔ زبردست31
پھوسآدمی اور اُس کی غلط حرکتیں چنگاری جیسی ہوں گی۔ دونوں مل کر بھڑکیوں اُٹھیں گے کہ کوئی بھی
بجھا نہیں سکے گا۔

2
یروشلم ابدی امن و امان کا مرکز ہو گا

1 یسعیاہ آموصبن نے یہوداہ اور یروشلم بارےکے میں ذیل کی یا رو دیکھی،
آخری2 ایام ربمیں کے گھر کا پہاڑ مضبوطی سے قائم ہو سبگا۔ سے بڑا یہ پہاڑ دیگر تمام بلندیوں سے کہیں

یادہ ز سرفراز ہو گا۔ تب تمام قومیں جوق در جوق اُس پاسکے پہنچیں گی، 3 اور بےشمار اُمّتیں آ کر کہیں آؤ،”گی، ربہم کے پہاڑ پر چڑھ یعقوبکر کے خدا کے گھر پاسکے جائیں تاکہ وہ ہمیں اپنی مرضی کی دےتعلیم
اور ہم اُس کی راہوں پر “چلیں۔
کیونکہ صیون پہاڑ ربسے ہدایتکی نکلے گی، اور یروشلم سے اُس کا کلام صادر ہو گا۔ رب4 بین الاقوامی

جھگڑوں کو نپٹائے گا اور قوموںبےشمار کرےانصافکا تبگا۔ وہ اپنی تلواروں کوٹکو کر پھالے بنائیں گی
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اور اپنے نیزوں چھانٹکانٹکو کے اوزار میں تبدیل کریں ابگی۔ سے ایکنہ دوسریقوم پر کرےحملہ گی، نہ
جنگلوگ کرنے تربیتکی حاصل کریں گے۔

یعقوباے5 کے گھرانے، آؤ ربہم کے نور میں !چلیں
الله عدالتناکہیبتکی

الله،اے6 تُو اپنینے یعقوبقوم، کے گھرانے ترککو کر دیا اورہے۔ !عجبکیا کیونکہ وہ جادوگریمشرقی
سے بھر گئے ہیں۔ فلستیوں کی لوگہمارےطرح قسمتبھی 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۔ گھوڑےطرفہر
گھوڑےہی نظر آتے ہیں، اور اُن کے رتھ گنے نہیں جا سکتے۔ لیکن8 ساتھ ساتھ اُن ملـککا بُتوں بھیسے بھر گیا
ہے۔ جو چیزیں اُن کے ہاتھوں نے بنائیں اُن کے منے سا جھکوہ جاتے ہیں، جو کچھ اُن کی اُنگلیوں نے تشکیل
دیا اُسے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ 9 ابچنانچہ اُنہیں خود جھکایا جائے گا، پستاُنہیں کیا جائے اےگا۔ رب، اُنہیں
معاف نہ !کر

!جاؤچھپمیںخاک!جاؤگھسمیںچٹانوں10 ربکیونکہ دہشتکا انگیز اور جلالشاندار آنے ہے۔کو
تب11 انسان کی مغرور آنکھوں کو نیچا کیا جائے گا، مردوں کا خاکتکبر میں ملایا جائے گا۔ اُس صرفدن
ہیرب سرفراز ہو گا۔ 12 الافواجربکیونکہ دنخاصایکنے ٹھہرایا کچھسبمیںجسہے جو مغرور، بلند
یا سرفراز ہو زیر کیا جائے گا۔ لبنان13 میں دیودار کے تمام بلند و بالا درخت، بسن کے کُل بلوط، تمام14 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 صرفدن
رب ہی سرفراز ہو گا، 18 اور سببُت سبکے فنا ہو جائیں گے۔

ربجب19 زمین دہشتکو زدہ کرنے کے لئے اُٹھ کھڑا ہو گا لوگتو مٹی کے گڑھوں کھسکمیں جائیں
ربگے۔ مہیبکی اور شاندار تجلّی کو دیکھ کر وہ چٹانوں کے غاروں میں چھپ جائیں گے۔ 20 اُس دن انسان
سونے چاندی کے اُن بُتوں پھینککو دے گا جنہیں اُس نے سجدہ کرنے کے لئے بنا لیا تھا۔ اُنہیں چوہوں اور
چمگادڑوں کے پھینکآگے کر 21 وہ چٹانوں شگافوںکے اور دراڑوں جائیںگھسمیں گے ربتاکہ مہیبکی اور
شاندار تجلّی سے بچ جبجائیں وہ زمین دہشتکو زدہ کرنے کے لئے اُٹھ کھڑا ہو گا۔ 22 چنانچہ انسان پر اعتماد
کرنے سے باز کیجسآؤ زندگی دم بھر کی اُسہے۔ کی قدر ہی کیا ہے؟

3
یہوداہ کی تباہی

1 قادرِ الافواجربمطلق یروشلم اور یہوداہ کچھسبسے چھیننے کو لوگپرجسہے انحصار ہیں۔کرتے روٹی
کا ہر لقمہ اور پانی کا ہر قطرہ، 2 سورمے اور قاضیفوجی، اور قسمتنبی، حالکا بتانے والے اور بزرگ، فوجی3
افسر اور اثر و رسوخ والے، مشیر، جادوگر اور منتر پھونکنے سبوالے، چھینسبکے لئے جائیں گے۔ مَیں4 لڑکے
اُن پر مقرر کروں گا، اور متلوّن مزاج ظالم اُن کریںحکومتپر گے۔ دوسرےایکعوام5 پر ظلم کریں گے، اور ہر
ایک اپنے پڑوسی کو دبائے گا۔ نوجوان بزرگوں پر اور عزتکمینے، داروں پر حملہ کریں گے۔

کوئیتب6 باپاپنے کے میںگھر اپنے بھائی کو پکڑ کر اُس کہےسے تکابپاستیرے”گا، چادر اِسہے،
لئے آ، ہمارا سربراہ بن کھنڈرات!جا کے اِس ڈھیر کو لنے سنبھا کی داریذمہ اُٹھا “!لے
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لیکن7 وہ چیخ کر کرےانکار گا، نہیں،” مَیں تمہارا معالجہ کر ہی نہیں میرے!سکتا گھر میں نہ روٹی ہے، نہ

چادر۔ مجھے عوام کا متسربراہ “!بنانا
8 یروشلم ڈگمگا رہا ہے، یہوداہ دھڑام سے گر گیا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں اور حرکتوں ربسے

مخالفتکی کرتے ہیں۔ اُس کے جلالی حضور ہی میں سرکشیوہ 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، وہ اُنہیں
چھپانے کوششکی ہی نہیں کرتے۔ اُن !افسوسپر وہ تو آپاپنے مصیبتکو میں ڈال رہے ہیں۔

راست10 بازوں مبارککو باد دو، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے اچھے پھل لطفسے اندوز ہوں گے۔ لیکن11
بےدینوں !افسوسپر 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۔
میریاے تیرےقوم، راہنما تجھے گم راہ کر رہے ہیں، وہ تجھے اُلجھا کر صحیح راہ سے بھٹکا رہے ہیں۔
رب اپنی قوم عدالتکی کرتا ہے

عدالترب13 میں مقدمہ لڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہے، وہ قوموں عدالتکی کرنے کے لئے اُٹھا ہے۔ رب14
اپنی قوم کے بزرگوں اور رئیسوں کا فیصلہ کرنے کے لئے منے سا آ کر فرماتا ہے، تم” ہی انگور کے باغ میں چرتے
سبہوئے کچھ کھا گئے تمہارےہو، ضرورتگھر مندوں کے لُوٹے ہوئے مال پڑےبھرےسے ہیں۔ 15 یہ تم
نے کیسی گستاخی کر دکھائی؟ یہ میری ہی قوم ہے جسے تم کچل رہے ہو۔ تم مصیبت زدوں کے چہروں کو
چکّی پیسمیں رہے “ہو۔ قادرِ الافواجربمطلق یوں فرماتا ہے۔

یروشلم کی خواتین عدالتکی
رب16 نے فرمایا، صیون” بیٹیاںکی کتنی مغرور آنکھجبہیں۔ مار مار کر چلتی ہیں تو اپنی گردنوں کو کتنی

شوخی سے اِدھر اُدھر ہیں۔گھماتی مٹکمٹکجباور کر قدم اُٹھاتی ہیں تو پاؤں پر بندھے ہوئے گھنگھرو لتے بو
ہیں ٹن ٹن، ٹن “ٹن۔

جواب17 میں رب اُن کے سروں پھوڑےپر پیدا کر کے اُن کے ماتھوں کو گنجا دےہونے گا۔ 18 اُس دن
رب اُن کا تمام سنگار دےاُتار :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 دروازےکے آہیں بھر بھر کر ماتم کریں صیونگے، بیٹی تنہا رہ خاککر میں بیٹھ جائے گی۔

4
ساتتب1 ایکعورتیں ہی مرد لپٹسے کر کہیں گی، ہم” شادیسے ہمبےشک!کریں خود ہی روزمرہ

یاتکی پوریضرور کریں گی، خواہ کھانا ہو یا لیکنکپڑا۔ آپہم نامکے کہلائیںسے ہماریتاکہ شرمندگی دُور
ہو “جائے۔

یروشلم کی بحالی
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اُس2 دن جو ربکچھ دےپھوٹنے گا وہ شاندار اور جلالی ہو ملـکگا، کی پیداوار بچے ہوئے اسرائیلیوں کے

لئے فخر اور آب و تاب کا باعث ہو گی۔ تب3 جو بھی صیون میں باقی رہ گئے ہوں گے مُقّدسوہ کہلائیں گے۔
یروشلم کے جن باشندوں کے نام زندوں فہرستکی میں درج کئے گئے ہیں وہ بچ مُقّدسکر کہلائیں گے۔ رب4
صیون کی فضلہ پتلتسے بیٹیوں کو دھو کرےصافپاککر گا، عدالتوہ اور تباہی کی روح سے یروشلم کی
ریزیخوں کے ھبے د دُور دےکر گا۔ 5 پھر رب دےہونے گا کہ دن کو بادل صیون پورےکے پہاڑ اور اُس
پر جمع ہونے والوں پر سایہ ڈالے راتجبکہ کو دھواں اور آگدہکتی دمکچمککی اُس پر چھائی رہے۔ یوں
پورےاُس شاندار علاقے پر سائبان ہو گا 6 جو اُسے دھوپُجھلستی محفوظسے رکھے گا اور طوفان بارشاور سے
دےپناہ گا۔

5
بےپھل انگور کا باغ

1 آؤ، مَیں محبوباپنے کے لئے گیت گیتایکگاؤں، جو اُس کے انگور کے باغ بارےکے میں ہے۔
پیارےمیرے کا باغ تھا۔ انگور کا یہ باغ پہاڑیزرخیز 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 رسکا لنے نکا کے لئے پتھر تراشحوضمیں لیا۔ پھر وہ پہلی فصل کا انتظار
بڑیلگا۔کرنے اُمید تھی میٹھےاچھےکہ انگور ملیں پکفصلجب!افسوسلیکنگے۔ گئی تو چھوٹے اور کھٹے
انگور ہی نکلے تھے۔

اے”3 یروشلم اور یہوداہ کے ابباشندو، خود فیصلہ کرو مَیںکہ اُس باغ ساتھکے کیا کروں۔ 4 کیا مَیں باغنے
کے لئے ہر کوششممکن نہیں کی تھی؟ کیا مناسب نہیں تھا کہ مَیں اچھی فصل کی اُمید رکھوں؟ کیا وجہ ہے کہ
صرف 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 کر سب کچھ تباہ کریں گے، سب کچھ پاؤں تلے
روند ڈالیں !گے

مَیں6 اُس کی زمین بنجر بنا دوں گا۔ نہ اُس کی بیلوں کی کانٹ چھانٹ ہو گی، نہ گوڈی کی جائے گی۔ وہاں
کانٹےدار اور خود پودےرَو اُگیں گے۔ صرفنہ یہ بلـکہ مَیں بادلوں کو بھی اُس پر برسنے روکسے دوں “گا۔

7 سنو، اسرائیلی قوم انگور کا باغ جسہے الافواجربمالـککا ہے۔ یہوداہ لوگکے اُس کے لگائے ہوئے
پودے 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 افسوسپر یکےجو دیگرےبعد گھروں اور کھیتوں کو اپناتے جا رہے ہو۔ آخرکار دیگر تمام لوگوں کو نکلنا

پڑے گا اور ملـکتم میں اکیلے ہی رہو گے۔ رب9 الافواج نے میری موجودگی میں ہی قَسم کھائی ہے، یقیناً”
یہ متعدد مکان ویران و سنسان ہو جائیں گے، بڑےاِن اور عالی شان گھروں میں کوئی نہیں بسے گا۔ دس10 *ایکڑ
* 5:10 دس :ایکڑ :مطلبلفظی جتنی زمین پر بَیلوں یاںدسکی ایکجوڑ دن میں ہل چلا سکتی ہیں۔
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زمین انگوروںکے سے َمے 22صرفکے لٹر بنیں بیجاورگے، 160کے کلو گرام غلہسے 16صرفکے کلو گرام
پیدا ہوں “گے۔

11 تم پر افسوس جو سویرےصبح اُٹھ شرابکر کے پیچھے پڑ جاتے راتاور بھر َمے پی پی مستکر ہو جاتے
ہو۔ تمہاری12 ضیافتوں میں کتنی رونق ہوتی تمہارے!ہے مہمان َمے پی پی کر سرود، دفستار، اور بانسری کی
یلی آوازوںسُر سے دلاپنا بہلاتے لیکنہیں۔ نہیںتکخیالتمہیںافسوس، آتا ربکہ کیا کر ربکچھجوہے۔رہا
ہاتھوںکے 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 گے، اور پیاسعوام مارےکے سوکھ جائیں گے۔ پاتال14
نے اپنا منہ پھاڑ کر کھولا ہے تاکہ قوم کی تمام شان و شوکت، شور شرابہ، ہنگامہ اور شادمان افراد اُس گلےکے
میں اُتر جائیں۔ انسان15 پستکو کر میںخاککے ملایا جائے گا، اور مغرور کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی۔

لیکن16 رب الافواج عدالتکی اُس عظمتکی دکھائے گی، قدوساور خدا کی راستی کرےظاہر گی کہ
قدوسوہ ہے۔ 17 اُن دنوں میں لیلے اور تازیموٹی بھیڑیں جلاوطنوں کھنڈراتکے میں یوں چریں طرحجسگی
اپنی چراگاہوں میں۔

18 تم پر افسوس جو اپنے قصور کو دھوکے باز رّسوں کے ساتھ اپنے پیچھے کھینچتے اور اپنے گناہ کو بَیل گاڑی
کی طرح اپنے پیچھے گھسیٹتے ہو۔ 19 تم کہتے ہو، الله” جلدیجلدی اپنا کام نپٹائے تاکہ ہم اِس کا معائنہ کریں۔
جو منصوبہ اسرائیل قدوسکا رکھتا ہے جلدیوہ منے سا آئے تاکہ ہم اُسے جان “لیں۔

20 تم پر افسوس جو بُرائی کو بھلا اور بھلائی کو بُرا قرار دیتے ہو، جو کہتے ہو کہ یکی تار روشنی اور روشنی
یکی تار ہے، کڑواہٹکہ میٹھی مٹھاساور کڑوی ہے۔

21 تم افسوسپر جو اپنی نظر دانشمیں مند ہو اور آپاپنے کو ہوشیار سمجھتے ہو۔
22 تم افسوسپر جو َمے پینے میں پہلوان ہو شراباور ملانے میں اپنی بہادری دکھاتے ہو۔
23 تم رشوت کھا کر مجرموں بَریکو کرتے اور بےقصوروں حقوقکے مارتے ہو۔ اب24 تمہیں اِس کی سزا

پڑےبھگتنی طرحجسگی۔ آگبھوسا لپیٹکی میں آ کر راکھ ہو جاتا اور آگگھاسسوکھی کے شعلے میں
چُرمُر ہو جاتی اُسیہے طرح تم ختم ہو جاؤ تمہاریگے۔ 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 ہے ربکہ اُسغضبکا کی قوم پر نازل ہوا ہے، اُسکہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُن پر حملہ کیا ہے۔

پہاڑ لرز رہے اور گلیوں میں کچرےلاشیں بکھریطرحکی ہوئی ہیں۔ تاہم اُس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس
کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

26 ایکوہ 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 دشمندیکھو، بھاگتے ہوئے آ !ہیںرہے 27 اُن میں نہیںکوئیسے جو تھکاماندہ
ہو یا لڑکھڑا کر نہیںکوئیچلے۔ اونگھتا یا یا سو ہوا کسیہے۔ بھیکا پٹکا ڈھیلا کسینہیں، بھیکا 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
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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 دشمندن غُراتے اور متلاطم سمندر کا سا شور مچاتے اسرائیلہوئے ٹوٹپر پڑیں بھیجہاںگے۔ دیکھو
وہاں اندھیرا ہی اندھیرا مصیبتاور ہی مصیبت۔ بادل چھا جانے سببکے سے تاریکروشنی ہو جائے گی۔

6
یسعیاہ بُلاہٹکی

سالجس1 یّاہ عُز بادشاہ وفاتنے پائی اُس سال مَیں ربنے کو اعلٰی اور تختجلالی پر بیٹھے دیکھا۔ اُس
لباسکے کے دامن ربسے کا گھر بھر گیا۔ 2 سرافیم فرشتے اُس کے کھڑےاوپر تھے۔ ایکہر کے چھ پَر تھے۔
دو سے وہ اپنے منہ کو اور دو سے اپنے پاؤں کو ڈھانپ لیتے تھے جبکہ دو سے وہ اُڑتے تھے۔ 3 بلند آواز سے وہ
دوسرےایک کو پکار رہے تھے، قدوس،” قدوسقدوس، الافواج۔ربہے تمام دنیا اُس جلالکے سے معمور
“ہے۔

4 اُن کی آوازوں سے ہل*دہلیزیں گئیں رباور کا گھر دھوئیں سے بھر گیا۔ مَیں5 چلّا اُٹھا، مجھ” پر افسوس،
مَیں باد بر ہو گیا !ہوں کیونکہ ناپاکہونٹمیرےگو ہیں، قومجساور درمیانکے رہتا ہوں اُس ہونٹکے بھی
نجس ہیں توبھی مَیں نے اپنی 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 کیربنے آواز سنی۔ اُس نے کوکسمَیں”پوچھا، بھیجوں؟ طرفہماریکون مَیں“جائے؟سے
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 آنکھوں سے دیکھو، مگر کچھ نہ ‘!جاننا اِس10 قوم دلکے بےحسکو کر دے، اُن کے
کانوں اور آنکھوں کو بند کر۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے رجوعطرفمیریسنیں،
کریں اور شفا “پائیں۔

مَیں11 نے سوال کیا، اے” کبرب، “تک؟ اُس جوابنے دیا، تکوقتاُس” ملـککہ کے شہر ویران
و سنسان، اُس کے گھر غیرآباد اور اُس کھیتکے بنجر نہ ہوں۔ پہلے12 لازم ہے لوگوںربکہ کو دُور تکدُور
بھگا دے، کہ پورا ملـک تن تنہا اور بےکس رہ جائے۔ 13 اگر قوم کا دسواں ملـکحصہ میں باقی بھی رہے
لیکن اُسے بھی جلا دیا جائے گا۔ بلوطکسیوہ یا دیگر درختچوڑےلمبے طرحکی کٹیوں جائے گا مُڈھکہ
ہی باقی رہے گا۔ تاہم یہ مُقّدسایکمُڈھ بیج ہو سےجسگا سرےنئے سے پھوٹزندگی نکلے “گی۔

7
الله آخز کو تسلی دیتا ہے

جب1 آخز بن یوتام بن یّاہ، عُز یہوداہ کا بادشاہ تھا تو شام کا بادشاہ رضین اور اسرائیل کا بادشاہ فِقَح بن رملیاہ
یروشلم ساتھکے لڑنے کے لئے نکلے۔ لیکن وہ شہر پر قبضہ میںکرنے ناکام رہے۔ داؤدجب2 شاہیکے گھرانے
* 6:4 :دہلیزیں :مطلبلفظی دہلیزوں میں منے گھو والی دروازوں کی چولیں۔
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کو اطلاع ملی کہ شام کی فوج نے افرائیم کے علاقے میں اپنی لشکرگاہ لگائی ہے تو آخز بادشاہ اور اُس کی قوم لرز
اُٹھے۔ اُن دلکے آندھی جھونکوںکے سے ہلنے والے درختوں طرحکی تھرتھرانے لـگے۔

ربتب3 یسعیاہ سے ہم کلام ہوا، اپنے” بیٹے *یاشوبشیار کو اپنے ساتھ لے کر آخز بادشاہ سے ملنے کے لئے
نکل جا۔ وہ اُس نالے سرےکے پاسکے رُکا ہوا ہے جو پانی کو اوپر تکتالابوالے پہنچاتا ہے تالابیہ)
اُس راستے پر دھوبیوںجوہے تکگھاٹکے لے جاتا ۔(ہے اُسے4 بتا محتاطکہ رہ سکونکر چھوڑ۔متدامنکا
مت ڈر۔ تیرا دل رضین، شام اور بن رملیاہ طیشکا دیکھ ہمتکر نہ ہارے۔ بسیہ جلی لـکڑیہوئی کے دو بچے
ٹکڑےہوئے ہیں تکابجو کچھ دھواں چھوڑ رہے ہیں۔ شامبےشک5 اور اسرائیل بادشاہوںکے تیرےنے
بُرےخلاف منصوبے باندھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، 6 آؤ’ ہم یہوداہ پر حملہ کریں۔ دہشتوہاںہم پھیلا کر اُس
پر فتح پائیں اور پھر طابئیل کے بیٹے کو اُس کا بادشاہ ‘بنائیں۔ لیکن7 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن کا منصوبہ
ناکام ہو جائے باتگا۔ نہیں بنے !گی 8 کیونکہ شام کا سر دمشق اور دمشق کا محضسر رضین تکجہاںہے۔
ملـِک اسرائیل کا تعلق سال65ہے، کے اندر اندر وہ ِچکنا ُچور ہو جائے گا، اور نیستقوم و نابود ہو جائے گی۔
اسرائیل9 کا سر سامریہ اور سامریہ کا محضسر رملیاہ کا بیٹا ہے۔
اگر ایمان میں قائم نہ رہو، تو خود قائم نہیں رہو “گے۔
رب آخز کو نشان دیتا ہے

رب10 آخز بادشاہ ایکسے بار پھر ہم کلام ہوا، 11 اِس” کی تصدیق کے لئے رب اپنے خدا سے کوئی الٰہی
مانگنشان لے، خواہ آسمان پر ہو یا پاتال “میں۔

لیکن12 آخز نے انکار کیا، نہیں،” مَیں مانگنشان ربکر کو نہیں آزماؤں “گا۔
تب13 یسعیاہ نے کہا، پھر” باتمیری اےسنو، 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
تجھےرب17 تیرےبھی آبائی خاندان اور مصیبتبڑیسمیتقوم میں ڈالے گا۔ کیونکہ وہ اسور کے بادشاہ کو

تمہارے خلاف بھیجے گا۔ اُس وقت تمہیں ایسے مشکل دنوں کا سامنا پڑےکرنا گا کہ اسرائیل کے یہوداہ سے
الـگ ہو جانے سے لے تکآجکر نہیں “گزرے۔

18 اُس دن رب سیٹی بجا کر دشمن کو بُلائے گا۔ کچھ مکھیوں کے غول کی طرح یائے در نیل کی دُوردراز
شاخوں سے آئیں گے، اور کچھ شہد کی مکھیوں کی طرح اسور سے روانہ ہو ملـککر پر دھاوا بول دیں گے۔ 19 ہر
جگہ جائیںٹکوہ گھاٹیوںگہریگے، اور دراڑوںکیچٹانوں میں، تمام یوںکانٹےدار میںجھاڑ اور ہر جوہڑ کے
پاس۔ اُس20 دن قادرِ مطلق یائے فراتدر ایکطرفپرلیکے اُسترا کرائے پر لے کر تم پر چلائے گا۔ یعنی اسور
* 7:3 :یاشوبشیار یاشوبشیار سے مراد ہے ایک’ بچا کھچا واپسحصہ آئے ‘گا۔ † 7:14 :عمانوایل عمانوایل سے مراد ہے ہمارےالله’
ساتھ ‘ہے۔
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کے بادشاہ کے یعے ذر تمہارےوہ سر اور ٹانگوں کو منڈوائے گا۔ ہاں، وہ تمہاری داڑھی مونچھ کا بھی صفایا
کرے 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 گا۔کھائے

23 اُس دن جہاں جہاں حال میں انگور کے ہزار پودے چاندی کے ہزار ِسکوں کے لئے بِکتے ہیں وہاں
کانٹےدار یاں جھاڑ اور کٹارےاونٹ ہی اُگیں گے۔ 24 ملـکپورا کانٹےدار یوں جھاڑ اور اونٹ کٹاروں سببکے
سے اِتنا جنگلی ہو گا لوگکہ تیر اور کمان لے کر اُس میں شکار کھیلنے کے لئے جائیں گے۔ بلندیوںجن25 پر اِس
وقت کھیتی باڑی کی جاتی ہے لوگوہاں کانٹےدار پودوں اور اونٹ کٹاروں کی وجہ سے جا نہیں سکیں گے۔
گائےبَیل اُن پر چریں گے، اور یاں بکر سببھیڑ کچھ پاؤں تلے روندیں گی۔

8
جلد کھسوٹلُوٹہی

مجھرب1 کلامہمسے ایک”ہوا، بڑا تختہ لے اُسکر الفاظصافپر میں لـکھ دے، لُوٹہیجلد’ کھسوٹ،
سُرعت غارتسے “۔‘گری مَیں2 نے یاہ اُور امام اور یاہ زکر بن یبرکیاہ کی موجودگی میں ایسا ہی لـکھ دیا، کیونکہ
دونوں معتبر گواہ تھے۔

اُس3 جبوقت مَیں اپنی بیوی نبیہ پاسکے گیا تو وہ اُمید سے ہوئی۔ بیٹا پیدا ہوا، اور رب نے مجھے حکم دیا،
اِس” کا نام جلد’ لُوٹہی سُرعتکھسوٹ، ‘گریغارتسے رکھ۔ 4 کیونکہ اِس پہلےسے کہ لڑکا ‘ابو’ یا ‘امی’
دمشقسکےکہہ دولتکی اور سامریہ مالکا اسبابو چھین لیا گیا ہو گا، اسور کے بادشاہ لُوٹکچھسبنے لیا
ہو “گا۔

ِشلوخ کا پانی رد کرنے کا بُرا انجام
ایک5 بار مجھربپھر ہمسے کلام ہوا، لوگیہ”6 یروشلم میں آرام سے بہنے ِشلوخوالے نالے کا پانی مسترد کر

کے رضین اور فِقَح بن رملیاہ خوشسے ہیں۔ اِس7 لئے رب اُن پر یائے فراتدر سیلابزبردستکا لائے گا،
اسور کا بادشاہ اپنی تمام شان شوکتو کے ساتھ اُن پر پڑےٹوٹ گا۔ اُس کی تمام یائی در شاخیں اپنے کناروں سے
نکل کر سیلاب8 میںصورتکی یہوداہ پر گزریںسے اےگی۔ عمانوایل، پرندےپانی طرحکی اپنے پَروں کو پھیلا
ملـکپورےتیرےکر ڈھانپکو لے گا، لوگاور تکگلے اُس ڈوبمیں جائیں “گے۔

اے9 جنگبےشکقومو، نعرےکے لگاؤ۔ تم پھر بھی ِچکنا ُچور ہو جاؤ اےگی۔ ممالـکدُوردراز کے تمام
باشندو، دھیان !دو جنگبےشک کے لئے یاں تیار کرو۔ تم پھر بھی پاش پاش ہو جاؤ گے۔ جنگکیونکہ کے
لئے یاں تیار کرنے باوجودکے بھی تمہیں کچلا گا۔جائے 10 بھیجو منصوبہ تم باتباندھو، نہیں بنے آپسگی۔ میں
جو بھی فیصلہ کرو، تم ناکام ہو جاؤ گے، کیونکہ ہمارےالله ساتھ *ہے۔

رب نبی کو قوم بارےکے میں آگاہ کرتا ہے
ربوقتجس11 مجھےنے مضبوطی سے پکڑ لیا وقتاُس اُس مجھےنے اِس قوم کی راہوں پر چلنے سے خبردار

کیا۔ اُس نے فرمایا، باتہر”12 متسازشکو سمجھنا جو یہ سازشقوم سمجھتی سےجسہے۔ لوگیہ ڈرتے
* 8:10 ہمارےالله ساتھ :ہے عبرانی میں ‘عمانوایل’ لـکھا ہے، دیکھئے 7 :14 فٹکا نوٹ۔
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ہیں اُس سے نہ ڈرنا، نہ دہشت کھانا 13 بلـکہ رب الافواج سے ڈرو۔ اُسی دہشتسے کھاؤ اور اُسی قدوسکو
مانو۔ تب14 اسرائیلوہ اور یہوداہ کا مقدِس ہو ایکگا، ایسا پتھر جو ٹھوکر باعثکا بنے ایکگا، چٹان ٹھیسجو
لـگنے کا سبب ہو گی۔ یروشلم باشندےکے اُس پھندےکے اور جال میں اُلجھ جائیں گے۔ 15 اُن میں سے بہت
سارے ٹھوکر کھائیں گے۔ وہ گر پاشپاشکر ہو جائیں گے پھندےاور پھنسمیں پکڑےکر جائیں “گے۔

رب کا کلام شاگردوں کے حوالے کرنا ہے
مجھے16 مکاشفے کو لفافے میں ڈال محفوظکر رکھنا ہے، اپنے شاگردوں درمیانکے ہی الله ہدایتکی پر مُہر

لگانی ہے۔ مَیں17 ربخود کے انتظار میں رہوں نےجسگا چہرےاپنے یعقوبکو کے گھرانے سے چھپا لیا
اُسیہے۔ سے مَیں اُمید رکھوں گا۔

مَیںاب18 حاضر ہوں، مَیں اور وہ بچے جو الله مجھےنے دیئے ہیں، اسرائیلہم میں الٰہی اور معجزانہ نشان ہیں
جن الافواجربسے جو کوہِ صیون پر سکونت کرتا لوگوںہے کو آگاہ کر رہا ہے۔

لوگ19 تمہیں مشورہ دیتے ہیں، جاؤ،” مُردوں سے رابطہ کرنے والوں قسمتاور کا حال بتانے والوں سے پتا
کرو، اُن سے باریکجو آوازیں لتے نکا اور بڑبڑاتے جوابہوئے دیتے لیکن“ہیں۔ اُن سے کہو، مناسبکیا” نہیں
کہ قوم اپنے خدا سے مشورہ کرے؟ ہم زندوں کی خاطر مُردوں باتسے کیوں “کریں؟

20 الله کی ہدایت اور مکاشفہ طرفکی رجوع !کرو جو کرےانکار اُس پر صبح کی روشنی کبھی نہیں چمکے
گی۔ مایوسلوگایسے21 اور حالتکشفاقہ ملـکمیں مارےمارےمیں پھریں گے۔ اور جب بھوکے مرنے
کو ہوں گے تو جھنجھلا کر اپنے بادشاہ اور اپنے خدا لعنتپر کریں گے۔ وہ اوپر آسمان 22 اور نیچے زمین طرفکی
دیکھیں گے، لیکن جہاں بھی پڑےنظر وہاں مصیبت، اندھیرا اور ناکہول یکی تار ہی دےدکھائی گی۔ اُنہیں
یکی تار ہی یکی تار میں ڈال دیا جائے گا۔

9
آنے والے مسیح کی روشنی

مصیبتلیکن1 زدہ یکی تار میں نہیں رہیں پہلےگوگے۔ زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا پستعلاقہ ہوا لیکنہے،
آئندہ جھیل ساتھکے کا راستہ، یائے در یردن کے پار، غیریہودیوں کا گلیل سرفراز ہو گا۔

اندھیرے2 میں والیچلنے قوم ایکنے تیز روشنی موتدیکھی، میںسائےکے ملـکہوئےڈوبے باشندوںکے
پر روشنی چمکی۔ 3 تُو نے قوم کو بڑھا کر بڑیاُسے خوشی دلائی تیرےہے۔ حضور وہ خوشییوں مناتے جسہیں
طرح فصل کاٹتے اور لُوٹ کا مال بانٹتے وقت منائی جاتی ہے۔ 4 تُو نے اپنی قوم کو اُس دن کی طرح چھٹکارا دیا
جب تُو مِدیاننے تھی۔دیشکستکو اُسے دبانے والا ٹوٹجوا گیا، اور اُس پر ظلم کرنے والے ٹکڑےلاٹھیکی
ٹکڑے ہو ہے۔گئی زمین5 پر زور مارےسے فوجیگئے اورجوتے پتلتمیںخون فوجی آتشحوالہسبوردیاں
ہو کر بھسم ہو جائیں گی۔

6 ہمارےکیونکہ 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 سلطنتکی کرےحکومتپر گا،
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وہ اُسے عدل انصافو مضبوطسے کر ابکے سے تکابد قائم رکھے ربگا۔ الافواج غیرتکی ہی اِسے انجام
دے گی۔

رب نازلغضبکا ہو گا
رب8 یعقوبنے خلافکے پیغام بھیجا، اور وہ اسرائیل پر نازل ہو گیا ہے۔ اسرائیل9 اور سامریہ کے تمام

باشندے اِسے جلد ہی جان جائیں گے، حالانکہ وہ اِس وقت بڑی شیخی مار کر کہتے ہیں، ہماریبےشک”10
اینٹوں دیواریںکی گر لیکنہیں،گئی اُنہیںہم تراشے پتھروںہوئے دوبارہسے تعمیر لیںکر ہمارےبےشکگے۔
انجـیرتوت کے درخت کٹ گئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم اُن کی جگہ دیودار کے درخت لگا لیں “گے۔
اسرائیلربلیکن11 دشمنکے رضین دےتقویتکو کر اُس بھیجےخلافکے گا بلـکہ اسرائیل کے تمام دشمنوں
کو اُس پر حملہ کرنے کے لئے اُبھارے گا۔ شام12 کے فوجی مشرق سے اور مغربفلستی سے منہ پھاڑ کر اسرائیل
ہڑپکو کر لیں گے۔ ربتاہم غضبکا ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

13 کیونکہ اِس کے باوجود لوگبھی سزا دینے والے واپسپاسکے نہیں آئیں گے اور رب الافواج طالبکے
نہیں ہوں گے۔ نتیجے14 میں ایکرب ہی دن میں اسرائیل کا نہ صرف سر بلـکہ اُس کی دُم بھی کاٹے گا، نہ
صرف کھجور کی شاخشاندار بلـکہ معمولی سا سرکنڈا توڑےبھی گا۔ بزرگ15 اور اثر و رسوخ والے اسرائیل کا
سر ہیں جبکہ جھوٹی تعلیم دینے والے نبی اُس کی دُم ہیں۔ 16 کیونکہ قوم کے راہنما لوگوں غلطکو راہ پر لے گئے
ہیں، اور جن کی راہنمائی وہ کر ہیںرہے اُن دماغکے میں فتور آ گیا ہے۔ اِس17 لئے رب نہ قوم جوانوںکے سے
خوش ہو گا، نہ یتیموں اور بیواؤں پر کرےرحم گا۔ سبکیونکہ بےدینسبکے 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 آگہوئی کانٹےدار یاں جھاڑ اور کٹارےاونٹ بھسم کر دیتی ہے، بلـکہ
بھیجنگلگنجان اُس کی زد میں آ کر دھوئیں کے بادلکالے چھوڑتا ہے۔ الافواجرب19 غضبکے ملـکسے
ُجھلس جائے گا اور اُس آگباشندےکے کا لقمہ بن جائیں تکیہاںگے۔ کہ بھیکوئی اپنے بھائی ترسپر نہیں
کھائے گا۔ 20 اور گو ایکہر طرفدائیں مُڑ سبکر ہڑپکچھ کر جائے توبھی بھوکا رہے گا، گو طرفبائیں
رُخ کر نگلکچھسبکے توبھیجائے سیر نہیں ہو گا۔ ایکہر پڑوسیاپنے کو کھائے گا، 21 منسّی افرائیم کو اور
افرائیم منسّی کو۔ اور دونوں مل کر یہوداہ پر حملہ کریں ربتاہمگے۔ غضبکا ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ
مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

10
1 تم افسوسپر غلطجو قوانین صادر کرتے اور فتوےظالم دیتے ہو 2 تاکہ غریبوں ماروحقکا اور مظلوموں کے

حقوق پامال کرو۔ بیوائیں تمہارا شکار ہوتی ہیں، اور تم یتیموں لُوٹکو لیتے ہو۔ لیکن3 عدالت کے دن تم کیا کرو
جبگے، دُور دُور زبردستسے طوفان تم پر پڑےآن گا تو تم مدد کے لئے کس پاسکے بھاگو گے اور اپنا مال
دولتو محفوظکہاں رکھ چھوڑو گے؟ 4 جھکجو قیدیکر نہ بنے وہ گر ہلاککر ہو جائے گا۔ ربتاہم کا
غضب ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

اسور کی عدالتبھی ہو گی
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5 اسور افسوسپر غضبمیرےجو کا آلہ جسہے، ہاتھکے میرےمیں قہر کی لاٹھی ہے۔ مَیں6 ایکاُسے

بےدین قوم بھیجخلافکے رہا ایکہوں، قوم خلافکے جو مجھے غصہ دلاتی مَیںہے۔ نے اسور کو حکم دیا
ہے کہ لُوٹاُسے کر گلی کی کیچڑ طرحکی پامال کر۔

لیکن7 اُس کا اپنا ارادہ فرق ہے۔ ایسیوہ سوچ نہیں رکھتا کچھسببلـکہ تباہ کرنے پر تُلا ہوا بہتہے، قوموں
کو نیست و نابود کرنے پر آمادہ ہے۔ 8 وہ فخر کرتا ہے، میرے” تمام افسر تو بادشاہ ہیں۔ 9 پھر ہماری فتوحات
پر غور کرو۔ کرکِمیس، کلنو، ارفاد، حمات، دمشق اور سامریہ جیسے تمام شہر یکے میرےدیگرےبعد 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 برباد کر چکا ہوں، اباور مَیں یروشلم اور اُس کے بُتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی
کروں “!گا

لیکن12 صیونکوہِ پر اور یروشلم میں اپنے تمام پورےمقاصد کرنے رببعدکے فرمائے مَیں”گا، شاہِ اسور کو
بھی دوںسزا گا، اُسکیونکہ دلمغرورکے سے کتنا بُرا کام اُبھر آیا اورہے، اُس آنکھیںکی کتنے غرور دیکھتیسے
ہیں۔ 13 وہ شیخی مار کر کہتا ہے، مَیں’ نے اپنے ہی زورِ بازو حکمتاور کچھسبیہسے کر لیا ہے، مَیںکیونکہ
سمجھ دار مَیںہوں۔ قوموںنے کی حدود ختم کر کے اُن خزانوںکے لُوٹکو لیا زبردستاور سانڈ طرحکی اُن کے
بادشاہوں کو مار مار خاککر میں ملا دیا ہے۔ طرحجس14 کوئی اپنا ہاتھ گھونسلے میں ڈال انڈےکر نکال
لیتا ہے اُسی طرح مَیں نے قوموں کی دولت چھین لی ہے۔ عام آدمی پرندوں کو بھگا کر اُن چھوڑےکے ہوئے
انڈے اکٹھے کر لیتا ہے جبکہ مَیں نے سلوکیہی دنیا کے ممالـکتمام کے ساتھ کیا۔ جب مَیں 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 آپاپنے پر فخر
کرتی جو اُسے استعمال کرتا یہہے؟ اُتنا ناممکنہی ہے جتنا یہ لاٹھیکہ پکڑنے والے کو گھمائے یا ڈنڈا آدمی کو
اُٹھائے۔

16 چنانچہ قادرِ مطلق رب الافواج اسور کے تازےموٹے فوجیوں مرضایکمیں دےپھیلا گا جو اُن کے
جسموں کو رفتہ رفتہ کرےضائع گا۔ اسور کی شان شوکتو ایکنیچےکے بھڑکتی آگہوئی لگائی جائے گی۔
وقتاُس17 اسرائیل کا آگنور اور اسرائیل قدوسکا شعلہ بن کر اسور کی کانٹےدار یوں جھاڑ اور اونٹ کٹاروں
ایککو ہی دن میں بھسم گا۔دےکر 18 وہ اُس کے شاندار جنگلوں اور باغوں کو مکمل طور پر تباہ دےکر گا،
اور مریضوہ کی طرح گھلگھل 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
اُس20 دن اسرائیلسے کا بقیہ یعقوبیعنی کے گھرانے کا بچا کھچا حصہ اُس پر مزید انحصار کرےنہیں گا

جو اُسے مارتا رہا تھا، بلـکہ وفاداریپوریوہ اسرائیلسے کے ربقدوس، پر بھروسا رکھے گا۔ واپسبقیہ21 آئے
یعقوبگا، کا بچا کھچا قویحصہ 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 ملـکسیلابکا پر آنے والا ہے۔ 23 کیونکہ اِس کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے کہ قادرِ ربمطلق الافواج
ملـکپورے ہلاکتپر لانے کو ہے۔
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24 اِس لئے قادرِ مطلق رب الافواج فرماتا ہے، اے” صیون میں بسنے والی میری قوم، اسور متسے ڈرنا جو

لاٹھی سے تجھے مارتا ہے تیرےاور خلاف لاٹھی یوں اُٹھاتا طرحجسہے پہلے مصر کیا کرتا تھا۔ 25 میرا تجھ پر
غصہ جلد ہی ٹھنڈا ہو جائے گا اور غضبمیرا یوں اسور پر نازل ہو کر اُنہیں کرےختم “گا۔ ربطرحجس26
الافواج نے مِدیانیوں کو مارا جب جدعون عوریبنے کی چٹان پر اُنہیں اُسیدیشکست طرح وہ یوں اسور کو
کوڑےبھی مارےسے گا۔ ربطرحجساور نے اپنی لاٹھی موسٰی یعےکے ذر سمندر کے اوپر اُٹھائی اور نتیجے
میں مصر کی فوج اُس میں ڈوب گئی بالکل اُسی طرح وہ یوں اسور کے ساتھ کرےبھی گا۔ 27 اُس دن اسور کا
تیرےبوجھ کندھوں پر سے اُتر جائے گا، اور اُس کا تیریجوا گردن پر سے دُور ہو ٹوٹکر جائے گا۔

یورشلم طرفکی فاتح کی ترقی
فاتح یشیموننے طرفکی چڑھسے کر عیات28 پر حملہ کیا اُسہے۔ مجروننے میں سے گزر مِکماسکر میں اپنا

لشکری سامان چھوڑ رکھا ہے۔ درے29 کو پار کر کے وہ کہتے ہیں، آج” راتہم کو ِجبع میں گزاریں “گے۔
رامہ تھرتھرا رہا اور ساؤل کا شہر بھاگِجبعہ گیا ہے۔ اے30 جلّیم بیٹی، زور سے چیخیں اے!مار لَیسہ، دھیان
اے!دے عنتوت، !دےجواباُسے 31 مدمینہ فرار ہو گیا اور جیبیم باشندوںکے دوسرینے جگہوں میں پناہ
لی ہے۔ آج32 ہی نوبفاتح پاسکے رُک کر صیون بیٹی کے پہاڑ یعنی کوہِ یروشلم کے اوپر ہاتھ ہلائے *گا۔

33 دیکھو، قادرِ ربمطلق بڑےالافواج زور سے شاخوں کو توڑنے والا تبہے۔ اونچے اونچے کٹدرخت
کر جائیںگر اورگے، جو میںخاکاُنہیںہیںسرفراز ملایا گا۔جائے کلہاڑیوہ34 لے کر جنگلگھنے کاٹکو
ڈالے گا بلـکہ لبنان بھی زورآور ہاتھوںکے گر جائے گا۔

11
مسیح کی پُرامن سلطنت

1 *یسّی مُڈھکے میں پھوٹکونپلسے نکلے گی، اور اُس کی بچی ہوئی جڑوں نکلشاخسے پھلکر لائے گی۔
رب2 کا روح اُس ٹھہرےپر گا یعنی حکمت اور سمجھ کا مشورتروح، اور قوت کا روح، عرفان اور رب کے
خوف کا روح۔ رب3 اُسےخوفکا عزیز ہو گا۔ نہ دکھاوےوہ کی بنا پر کرےفیصلہ گا، نہ سنی باتوںسنائی کی
بنا پر دےفتوٰی گا 4 بلـکہ انصاف سے بےبسوں کرےعدالتکی گا اور غیرجانب داری ملـکسے مصیبتکے
زدوں کا گا۔کرےفیصلہ اپنے کلام لاٹھیکی سے وہ زمین مارےکو گا اور اپنے منہ پھونککی بےدینسے کو
کرےہلاک گا۔ 5 بازیراستوہ پٹکےکے اور وفاداری کے زیرجامے سے ملبّس رہے گا۔

6 یا بھیڑ وقتاُس بھیڑ بچےکے ٹھہرےپاسکے گا، اور چیتا بھیڑ بچےکے پاسکے گا۔کرےآرام جوانبچھڑا،
ببر شیر اور موٹا تازہ بَیل مل رہیںکر اورگے، چھوٹا لڑکا ہانکاُنہیں کر گا۔سنبھالے ریچھگائے7 چَرےساتھکے
گی، اور اُن دوسرےایکبچےکے ساتھکے آرام کریں گے۔ بَیلشیرببر طرحکی بھوسا گا۔کھائے شیرخوار8 بچہ
ناگ کی بانبی قریبکے کھیلے گا، اور جوان بچہ اپنا ہاتھ یلے سانپزہر کے بِل میں ڈالے گا۔

میرے9 تمام مُقّدس پہاڑ پر نہ غلط اور نہ تباہ کن کام کیا جائے گا۔ ملـککیونکہ رب کے عرفان سے یوں
معمور ہو طرحجسگا سمندر پانی سے بھرا رہتا ہے۔ 10 اُس دن †یسّی کی جڑ سے پھوٹی ہوئی کونپل اُمّتوں کے
* 10:32 آج ہی … ہاتھ ہلائے :گا ایک اَور ممکنہ :ترجمہ آج ہی فاتح نوب پاسکے رُک کر کوہِ یروشلم کے اوپر ہاتھ ہلائے گا تاکہ اُسے بڑا
بنائے۔ * 11:1 :یسّی یسّی سے مراد حضرت داؤد کی نسل ہے یّسی) حضرت داؤد باپکا ۔(تھا † 11:10 :یسّی یسّی سے مراد
حضرت داؤد کی نسل ہے حضرتیّسی) داؤد باپکا ۔(تھا
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لئے جھنڈا ہو گا۔ قومیں اُس طالبکی ہوں گی، اور اُس سکونتکی گاہ جلالی ہو گی۔

رب اپنی قوم واپسکو لائے گا
اُس11 ایکربدن بار پھر اپنا ہاتھ بڑھائے گا تاکہ اپنی قوم کا وہ بچا کھچا حصہ دوبارہ 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 کرےاکٹھا گا۔ ہاں، وہ یہوداہ بکھرےکے افراد کو دنیا کے
چاروں کونوں سے لا کر کرےجمع گا۔ اسرائیلتب13 کا حسد ختم ہو جائے گا، اور یہوداہ نیستدشمنکے و
نابود ہو جائیں گے۔ نہ اسرائیل یہوداہ سے کرےحسد گا، نہ یہوداہ اسرائیل سے دشمنی رکھے گا۔ 14 پھر دونوں
مغرب میں ملـکفلستی پر جھپٹ پڑیں گے اور مل کر مشرق کے باشندوں کو لُوٹ لیں گے۔ ادوم اور موآب اُن
کے قبضے میں آئیں گے، اور عمون اُن کے تابع ہو جائے گا۔ رب15 بحرِ ُلزم ق کرےخشککو گا اور ساتھ ساتھ
یائے فراتدر کے اوپر ہاتھ ہلا کر اُس پر زوردار ہَوا تبگا۔چلائے یا ایسیساتدر نہروں بٹمیں جائے گا جو
پیدل ہی پار کی جا سکیں گی۔ ایک16 ایسا راستہ بنے گا ربجو بچےکے ہوئے افراد کو اسور تکاسرائیلسے
پہنچائے گا، بالکل اُس راستے کی جسطرح اسرائیلیوںنے کو مصر سے وقتنکلتے تکاسرائیل پہنچایا تھا۔

12
بچے ہوؤں کی حمد و ثنا

اُس1 دن گیتتم گاؤ گے،
اے” رب، مَیں تیری ستائش کروں !گا ً یقینا تُو مجھ ناراضسے تھا، لیکن اب تیرا غضب مجھ پر سے دُور ہو

جائے اور تُو مجھے تسلی دے۔
2 الله نجاتمیری اُسہے۔ پر بھروسا رکھ کر دہشتمَیں نہیں کھاؤں گا۔ ربکیونکہ قوتمیریخدا اور میرا

گیت ہے، نجاتمیریوہ 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۔
کیرب5 تمجید گیتکا گاؤ، کیونکہ اُس زبردستنے کام کیا ہے، اور اِس کا علم پوری تکدنیا پہنچے۔
اے6 یروشلم کی ہنے ر والی، شادیانہ بجا خوشیکر نعرےکے !لگا کیونکہ اسرائیل قدوسکا عظیم ہے، اور وہ

تیرے درمیان سکونتہی کرتا “ہے۔
13

بابل خلافکے اعلان
1 درِج ذیل بابل بارےکے میں وہ اعلان ہے جو یسعیاہ آموصبن نے یا رو میں دیکھا۔
ننگے2 پہاڑ پر جھنڈا گاڑ دو۔ اُنہیں بلند آواز دو، ہاتھ ہلا کر اُنہیں شرفا کے دروازوں میں داخل ہونے کا حکم

دو۔ مَیں3 نے اپنے مُقّدسین کو کام پر لگا دیا مَیںہے، نے اپنے سورماؤں کو عظمتمیریجو خوشیکی مناتے
ہیں بُلا لیا ہے غضبمیرےتاکہ کا آلہ کار بنیں۔
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!سنو4 پہاڑوں بڑےپر ہجوم کا شور مچ رہا !سنوہے۔ ممالـکمتعدد اور جمع قوموںوالیہونے غلکا غپاڑا سنائی

دے رہا جنگالافواجربہے۔ کے لئے فوج جمع کر رہا ہے۔ اُس5 کے فوجی دُوردراز علاقوں بلـکہ آسمان کی
انتہا سے آ رہے ہیں۔ ربکیونکہ غضباپنے آلاتکے کے ساتھ آ رہا ہے تاکہ ملـکتمام کو برباد کر دے۔

6 یلا واو کرو، ربکیونکہ کا دن قریب ہی ہے، وہ جبدن قادرِ مطلق طرفکی سے تباہی مچے گی۔ تب7
تمام بےحسہاتھ حرکتو ہو جائیں گے، اور ایکہر کا ہمتدل دےہار گا۔ دہشت8 اُن پر چھا جائے گی،
اور وہ جاں کنی اور دردِ زہ گرفتسیکی میں آ کر جنم دینے عورتوالی طرحکی تڑپیں دوسرےایکگے۔ کو
ڈر مارےکے گھور گھور کر اُن آگچہرےکے طرحکی تمتما رہے ہوں گے۔

9 ربدیکھو، کا دنبےرحم آ رہا اُسجبہے کا قہر اور نازلغضبشدید ہو گا۔ ملـکوقتاُس تباہ ہو
جائے گا اور گناہ گار کو اُس میں سے مٹا دیا جائے گا۔ آسمان10 ستارےکے اور اُن جھرمٹکے نہیں چمکیں
سورجگے، طلوع تاریکوقتہوتے ہی رہے گا، اور چاند کی روشنی ختم ہو گی۔

مَیں11 دنیا کو اُس بدکاریکی کا اجر اور بےدینوں کو اُن گناہوںکے کی سزا دوں گا، مَیں شوخوں کا گھمنڈ
ختم کر دوں گا اور ظالموں کا خاکغرور میں ملا دوں گا۔ خالصلوگ12 سونے سے کہیں یادہ ز نایاب ہوں
انسانگے، اوفیر کے قیمتی سونے نسبتکی کہیں یادہ ز یابکم ہو گا۔

13 کیونکہ ربآسمان الافواج کے قہر کے منے کانپسا اُٹھے گا، اُس کے غضبشدید نازلکے ہونے پر زمین
لرز کر اپنی جگہ کھسکسے جائے گی۔ بابل14 کے باشندےتمام شکاری کے منے سا دوڑنے والے غزال اور
چرواہے سے محروم یوں بھیڑبکر کی طرح اِدھر بھاگاُدھر کر ملـکاپنے اور اپنی قوم واپسمیں آنے کوششکی
کریں گے۔ 15 بھیجو دشمن کے قابو میں آئے گا اُسے چھیدا جائے بھیجسےگا، پکڑا جائے گا اُسے تلوار سے مارا
جائے گا۔ 16 اُن کے دیکھتے دیکھتے دشمن اُن بچوںکے کو زمین پر دےپٹخ گا اور اُن گھروںکے لُوٹکو کر اُن
کی عورتوں کرےدریعصمتکی گا۔

مَیں17 مادیوں کو اُن پر لاؤںچڑھا ایسےگا، لوگوں رشوتجنہیںکو نہیںسے آزمایا جا سکتا، جو چاندیسونے
کی پروا ہی نہیں کرتے۔ 18 اُن کے تیر نوجوانوں کو مار دیں گے۔ نہ وہ شیرخواروں ترسپر کھائیں گے، نہ بچوں پر
رحم کریں گے۔

بابل جنگلی جانوروں کا گھر بن جائے گا
19 الله بابل کو جو ممالـکتمام کا تاج اور بابلیوں خاصکا فخر ہے رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالے گا۔ اُس دن وہ

سدوم اور عمورہ طرحکی تباہ ہو جائے گا۔ 20 آئندہ اُسے کبھی دوبارہ بسایا نہیں جائے نسلگا، نسلدر وہ ویران
ہی گا۔رہے نہ بَدُو اپنا تنبو وہاں لگائے گا، اور نہ بانگلہ اپنے یوڑ ر اُس میں ٹھہرائے گا۔ یگستانصرف21 ر کے
کھنڈراتجانور میں جا بسیں گے۔ شہر کے گھر اُن کی آوازوں سے گونج اُٹھیں گے، عقابی ُلّو ا وہاں ٹھہریں گے،
اور بکرانما ِجّن اُس رقصمیں کریں گے۔ 22 جنگلی ُکتے اُس کے محلوں میں روئیں گے، اور عیشگیدڑ عشرتو
قصروںکے میں اپنی بھریدرد آوازیں نکالیں بابلگے۔ کا قریبخاتمہ ہی ابہے، دیر نہیں لـگے گی۔

14
واپساسرائیلی آئیں گے
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1 یعقوبربکیونکہ ترسپر کھائے گا، وہ دوبارہ اسرائیلیوں چنکو اُنہیںکر اُن کے ملـکاپنے میں دےبسا

گا۔ پردیسی بھی اُن کے ساتھ مل جائیں گے، وہ یعقوب کے گھرانے منسلـکسے ہو جائیں گے۔ 2 دیگر قومیں
اسرائیلیوں کو لے کر اُن واپسمیںوطنکے پہنچا دیں اسرائیلتبگی۔ کا گھرانا اِن پردیسیوں کو میںورثے پائے
گا، اور یہ رب ملـککے میں اُن کے نوکر نوکرانیاں بن کر اُن خدمتکی کریں گے۔ جنہوں نے اُنہیں جلاوطن کیا
تھا اُن ہی کو وہ جلاوطن کئے رکھیں جنہوںگے، نے اُن پر ظلم کیا تھا اُن ہی پر کریںحکومتوہ گے۔ دنجس3
تجھےرب مصیبت، بےچینی اور ظالمانہ غلامی سے دےآرام گا اُس4 دن تُو بابل کے بادشاہ پر طنز گیتکا گائے
گا،

بابل پر طنز گیتکا
یہ” 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 کر قوموں مسلسلکو مارتا رہا اور غصے
سے اُن حکومتپر کرتا، بےرحمی سے اُن پیچھےکے پڑا رہا۔ پوریاب7 دنیا کو آرام و حاصلسکون ہوا ابہے،
طرفہر خوشی نعرےکے دےسنائی رہے ہیں۔ 8 جونیپر درختکے اور لبنان کے دیودار تیرےبھی انجام پر
خوش ہو کر کہتے ہیں، شکر’ سےجب!ہے تُو گرا دیا گیا کوئی یہاں چڑھ کر ہمیں کاٹنے نہیں ‘آتا۔

تیرےپاتال9 اُترنے باعثکے ہل گیا تیرےہے۔ انتظار میں وہ مُردہ روحوں میںحرکتکو لا رہا وہاںہے۔
دنیا کے رئیستمام اور اقوام کے تمام بادشاہ اپنے تختوں کھڑےسے ہو کر تیرا استقبال کریں گے۔ ملسب10 کر
تجھ سے کہیں گے، اب’ تُو بھی ہم جیسا کمزور ہو گیا ہے، تُو ہمارےبھی برابر ہو گیا ‘!ہے تیری11 تمام شان و
شوکت پاتال میں اُتر گئی تیرےہے، 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 پاشپاشخود ہو گیا ہے۔ دل13 میں تُو نے کہا، مَیں’ آسمان پر چڑھ کر اپنا تخت 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 بالکلکے برابر ہو جاؤں ‘گا۔ لیکن15 تجھے تو پاتال میں اُتارا جائے گا، اُس سبکے
گہرےسے گڑھے میں گرایا جائے گا۔

16 جو بھی تجھ پر نظر ڈالے گا وہ غور سے دیکھ کر پوچھے گا، کیا’ یہی وہ آدمی 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 عزتبڑی ساتھکے اپنے اپنے مقبروں پڑےمیں ہوئے ہیں۔ لیکن19 تجھے اپنی
قبر سے دُور کسی کونپلبےکار کی پھینکطرح دیا جائے گا۔ تجھے مقتولوں سے ڈھانکا جائے گا، اُن سے جن
کو تلوار سے چھیدا گیا ہے، یلےجو پتھر گڑھوں میں اُتر گئے ہیں۔ تُو پاؤں تلے روندی لاشہوئی جیسا ہو گا، اور20
تدفین وقتکے تُو دیگر بادشاہوں سے جا نہیں ملے گا۔ کیونکہ تُو نے ملـکاپنے کو تباہ اور اپنی قوم ہلاککو کر
دیا ہے۔ ابچنانچہ سے تکابد اِن بےدینوں کی اولاد کا تکذکر نہیں کیا جائے گا۔ اِس21 آدمی کے بیٹوں کو
پھانسی دینے کی جگہ تیار !کرو کیونکہ اُن باپکے دادا کا قصور اِتنا سنگین ہے کہ اُنہیں مرنا ہی ہے۔ ایسا نہ ہو
کہ وہ دوبارہ اُٹھ کر دنیا پر قبضہ کر لیں، کہ رُوئے زمین اُن شہروںکے سے بھر “جائے۔
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رب ہاتھوںکے بابل کا انجام

الافواجرب22 فرماتا ہے، مَیں” اُن یوںخلافکے اُٹھوں گا بابلکہ 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۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

اسوری فوج کی تباہی
الافواجرب24 نے قَسم کھا کر فرمایا ہے، یقیناً” سب میرےکچھ 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 کچل ڈالوں
تبگا۔ اُس کا میریجوا قوم پر سے دُور ہو جائے گا، اور اُس کا بوجھ اُس کے کندھوں پر سے اُتر جائے “گا۔
پوری26 دنیا بارےکے میں یہ منصوبہ اٹل ہے، اور رب اپنا ہاتھ تمام قوموں خلافکے بڑھا چکا ہے۔ رب27
الافواج 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۔
اے29 تمام فلستی ملـک، اِس پر متخوشی منا کہ ہمیں مارنے والی لاٹھی ٹوٹ گئی ہے۔ کیونکہ سانپ کی

ہوئیبچی یلاسےجڑ نکلےپھوٹسانپزہر گا، اور اُس پھلکا اُڑنفشاںشعلہ اژدہا گا۔ہو مندوںضرورتتب30
کو چراگاہ ملے گی، محفوظغریباور جگہ پر آرام کریں لیکنگے۔ تیری جڑ کو مَیں کال سے مار دوں گا، اور جو
بچ جائیں اُنہیں ہلاکبھی کر دوں گا۔

اے31 شہر کے دروازے، یلا واو !کر اے شہر، زور سے چیخیں !مار اے فلستیو، ہمت ہار کر لڑکھڑاتے
جاؤ۔ کیونکہ شمال طرفتمہاریسے دھواں بڑھ رہا ہے، اور اُس کی صفوں میں پیچھے ہنے ر والا کوئی نہیں ہے۔
32 تو پاسہمارےپھر بھیجے ہوئے قاصدوں کو ہم جوابکیا دیں؟ یہ ربکہ نے صیون کو قائم رکھا ہے، کہ
اُس کی قوم کے اُسیمظلوم میں پناہ لیں گے۔

15
موآب کے انجام کا اعلان

موآب1 بارےکے ربمیں کا :فرمان
ایک راتہی موآبمیں کا شہر عار تباہ ہو گیا ایکہے۔ راتہی موآبمیں کا شہر قیر باد بر ہو گیا ہے۔ اب2

دیبون باشندےکے ماتم کرنے کے لئے اپنے مندر اور پہاڑی قربان گاہوں طرفکی چڑھ رہے موآبہیں۔ اپنے
شہروں نبو اور میدبا پر یلا واو کر رہا ہے۔ ہر سر مُنڈا ہوا اور ہر داڑھی کٹ گئی ہے۔ گلیوں3 میں ٹاٹوہ سے
ملبّس پھر رہے ہیں، چھتوں پر اور روسبمیںچوکوں رو کر آہ و بکا کر ہیں۔رہے حسبون4 اور اِلی عالی مدد کے
لئے پکار رہے ہیں، اور اُن کی تکیہضآوازیں دےسنائی رہی ہیں۔ اِس لئے موآب مسلحکے جنگمرد کے
نعرے لگا رہے ہیں، گو وہ اندر ہی اندر کانپ رہے ہیں۔

5 میرا دل موآب کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ اُس کے بھاگمہاجرین کر ُضغر اور عجلت تکشلیشیاہ پہنچ رہے
لوگہیں۔ رو رو لوحیتکر چڑھطرفکی ہیں،رہے وہ والےجانےتکحورونائم 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،
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سبزہ زاروں کا نام و تکنشان نہیں رہا۔ اِس7 لئے لوگ اپنا سارا جمع شدہ سمیٹسامان کر وادٔی سفیدہ کو عبور
کر ہیں۔رہے موآبچیخیں8 کی تکحدود گونج رہی ہیں، ہائے ہائے آوازیںکی اِجلائم اور بیر تکایلیم سنائی
رہیدے ہیں۔ لیکن9 گو دیمون کی نہر خون سرخسے ہو گئی تاہمہے، مَیں اُس پر مصیبتمزید لاؤں گا۔ مَیں
ببر شیر بھیجوں گا جو اُن پر بھی دھاوا بولیں گے موآبجو سے بچ نکلے ہوں گے اور اُن پر بھی ملـکجو میں پیچھے رہ
گئے ہوں گے۔

16
موآب اسرائیلیوں سے مدد مانگے گا

ملـک1 کا جو حکمران یگستان ر کے پار سلع میں ہے اُس کی طرف سے صیون بیٹی کے پہاڑ پر مینڈھا بھیج
دو۔ موآب2 کی بیٹیاں گھونسلے سے بھگائے ہوئے پرندوں طرحکی یائے در ارنون پایابکے مقاموں پر اِدھر اُدھر
پھڑپھڑا رہی ہیں۔ ہمیں”3 کوئی مشورہ دے، کوئی پیشفیصلہ کر۔ ہم پر سایہ ڈال تاکہ دوپہر کی تپتی دھوپ
ہم پر پڑےنہ راتبلـکہ جیسا اندھیرا ہو۔ مفروروں کو چھپا دشمندے، کو پناہ گزینوں بارےکے میں اطلاع نہ
دے۔ موآبی4 مہاجروں کو پاساپنے ٹھہرنے دے، موآبی مفروروں کے لئے پناہ گاہ ہو تاکہ وہ ہلاکو کے ہاتھ
سے بچ “جائیں۔
لیکن ظالم کا انجام آنے والا ہے۔ تباہی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور کچلنے ملـکوالا غائبسے ہو جائے

گا۔ تب5 الله اپنے فضل سے داؤد کے گھرانے کے لئے تخت کرےقائم گا۔ اور جو اُس پر بیٹھے گا وہ وفاداری
کرےحکومتسے گا۔ انصافوہ طالبکا رہ کرےعدالتکر گا اور راستی قائم رکھنے میں ماہر ہو گا۔

موآب مناسبکی سزا افسوسپر
ہم6 موآبنے کے تکبر بارےکے میں سنا ہے، کیونکہ وہ حد سے یادہ ز متکبر، مغرور، گھمنڈی اور شوخ

چشم لیکنہے۔ اُس کی عبثڈینگیں ہیں۔
اِس7 لئے موآبی آپاپنے پر آہ زاریو کر ملسبرہے، آہیںکر بھر ہیں۔رہے قیرحراستکرسسکسسکوہ

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 تکر پھیلی ہوئی تھیں، اُن کی کونپلیں سمندر
کو بھی پار کرتی تھیں۔ لیکن اب غیرقوم 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۔ اےحسبون، اِلی عالی، تمہاری حالت دیکھ کر
میرے آنسوبےحد بہہ ہیں۔رہے جبکیونکہ تمہارا پکپھل گیا تمہاریاور فصل تیار نعرےکےجنگتبہوئی
تمہارے علاقے میں اُٹھے۔گونج باغوںشادمانیوخوشیاب10 غائبسے ہو گئی انگورہے، باغوںکے گیتمیں
اور خوشی نعرےکے بند ہو گئے ہیں۔ کوئی نہیں رہا جو میںحوضوں انگور کو روند رسکر نکالے، کیونکہ مَیں
فصلنے کی خوشیاں ختم دیکر ہیں۔

11 میرا دل سرود ماتمیکے سُر نکال موآبکر کے لئے نوحہ کر رہا میریہے، قیرحراستجان کے لئے آہیں بھر
رہی ہے۔ موآبجب12 اپنی پہاڑی قربان گاہ کے منے سا حاضر ہو کر سجدہ کرتا ہے تو محنتبےکار کرتا ہے۔
جب وہ پوجا کرنے کے لئے اپنے مندر میں داخل ہوتا ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔

رب13 ماضینے میں اِن باتوں کا اعلان کیا۔ ابلیکن14 وہ مزید فرماتا ہے، تین” سال کے اندر موآب*اندر
* 16:14 تین سال کے اندر :اندر لفظی :ترجمہ مزدور کے تینسے سال کے اندر اندر۔
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کی تمام شان شوکتو اور دھوم دھام جاتی رہے گی۔ بہتتھوڑےجو بچـیں گے، نہایتوہ ہی کم ہوں “گے۔

17
شام اور اسرائیل کی تباہی

دمشق1 شہر بارےکے میں الله کا مٹدمشق”:فرمان جائے گا، ملبے کا ڈھیر ہی رہ جائے گا۔ 2 عروعیر کے شہر بھی ویران و سنسان ہو جائیں تبگے۔
یوڑ ر ہی اُن گلیوںکی میں چریں گے اور آرام کریں نہیںکوئیگے۔ ہو گا اُنہیںجو بھگائے۔ اسرائیل3 کے قلعہ بند
شہر نیست و نابود ہو جائیں گے، اور دمشق سلطنتکی جاتی رہے گی۔ شام کے لوگجو بچ نکلیں گے اُن کا اور
اسرائیل کی شان شوکتو ایککا ہی انجام ہو “گا۔ یہ الافواجربہے کا فرمان۔

اُس”4 یعقوبدن شانکی شوکتو کم اور اُس کا موٹا تازہ جسم لاغر ہوتا جائے گا۔ فصل5 کی کٹائی سیکی
حالت ہو طرحجسگی۔ کاٹنے ایکوالا ہاتھ سے گندم ڈنٹھلکے کو پکڑ دوسرےکر سے بالوں کو کاٹتا ہے
اُسی طرح اسرائیلیوں کو کاٹا جائے گا۔ طرحجساور وادٔی رفائیم لوگغریبمیں فصل کاٹنے والوں پیچھےکے
پیچھے چل کر بچی ہوئی بالیوں کو چنتے اُسیہیں اسرائیلطرح بچےکے ہوؤں کو چنا جائے گا۔ تاہم6 کچھ نہ کچھ
بچا رہے گا، اُن دو زیتونوںچار طرحکی جو چوٹیکیدرختوقتچنتے پر رہ درختہیں۔جاتے ڈنڈےکو سے
جھاڑنے کے باوجود کہیں نہ کہیں ایکچند لـگے رہیں “گے۔ یہ ہے اسرائیلرب، کے خدا کا فرمان۔

انسانتب7 اپنی نظر اپنے خالق طرفکی اُٹھائے گا، اور اُس کی آنکھیں اسرائیل قدوسکے طرفکی دیکھیں
گی۔ 8 آئندہ نہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی قربان گاہوں کو تکے گا، نہ اپنی اُنگلیوں سے بنے یسیرتہوئے دیوی
کھمبوںکے اور بخور کی قربان گاہوں پر دےدھیان گا۔

وقتاُس9 اسرائیلی اپنے قلعہ بند شہروں یوںکو چھوڑیں کنعانیوںطرحجسگے نے اپنے جنگلوں اور پہاڑوں
چوٹیوںکی اسرائیلیوںکو کے آگے آگے چھوڑا ویرانکچھسبتھا۔ و سنسان ہو گا۔ 10 افسوس، تُو نجاتاپنی کے
خدا بھولکو گیا تجھےہے۔ وہ چٹان یاد نہ جسرہی پر تُو پناہ لے سکتا ہے۔ چنانچہ پیارےاپنے دیوتاؤں کے باغ
لگاتا جا، اور اُن میں پردیسی انگور کی قلمیں لگاتا جا۔ شاید11 ہی وہ تیزیوقتلگاتے سے اُگنے لـگیں، شاید ہی اُن
پھولکے اُسی صبح کھلنے لـگیں۔ توبھی عبثمحنتتیری ہے۔ تُو بھیکبھی اُن پھلکے لطفسے اندوز نہیں ہو گا
بیماریمحضبلـکہ اور لاعلاج درد کی فصل کاٹے گا۔

دیگر قوموں کے حملےبےکار
12 قوموںبےشمار کا شور شرابہ سنو جو طوفانی سمندر سیکی ٹھاٹھیں مار رہی ہیں۔ اُمّتوں کا غل غپاڑا سنو جو

تھپیڑے مارنے والی موجوں کی طرح گرج رہی ہیں۔ 13 کیونکہ غیرقومیں پہاڑ نما لہروں کی طرح متلاطم ہیں۔
اُنہیںربلیکن ڈانٹے گا تو وہ دُور بھاگدُور جائیں پہاڑوںطرحجسگی۔ پر بھوسا ہَوا جھونکوںکے سے اُڑ جاتا
لُڑھکاور بوٹی آندھی میں چکر کھانے لـگتی اُسیہے طرح وہ فرار ہو جائیں گی۔ شام14 سختاسرائیلکو گھبرا
جائے گا، لیکن پَو پھٹنے سے پہلے پہلے اُس کے دشمن مر گئے ہوں گے۔ یہی ہمیں لُوٹنے والوں کا نصیب، ہماری
گریغارت کرنے والوں کا انجام ہو گا۔

18
ایتھوپیا عدالتکی
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1 پھڑپھڑاتے *بادبانوں ملـککے !افسوسپر ایتھوپیا پر افسوس کوشجہاں کے یا در بہتے ہیں، 2 اور جو اپنے

قاصدوں کو آبی نرسل کی کشتیوں میں بٹھا سمندریکر سفروں پر بھیجتا اےہے۔ تیز رَو قاصدو، لمبے قد اور ِچکنی
چپڑی ِجلد والی قوم پاسکے جاؤ۔ اُس قوم پاسکے جسپہنچو سے دیگر قومیں دُوردراز تکعلاقوں ڈرتی ہیں،
جو سبزبردستی کچھ پاؤں تلے کچل دیتی ہے، جساور ملـککا یاؤں در سے بٹا ہوا ہے۔

اے3 دنیا کے تمام باشندو، زمین کے تمام بسنے پہاڑوںجب!والو پر جھنڈا گاڑا جائے تو اُس پر دھیان جب!دو
نرسنگا بجایا جائے تو اُس پر غور !کرو 4 مجھربکیونکہ کلامہمسے ہوا مَیں”ہے، سکونتاپنی گاہ خاموشیسے
سے دیکھتا رہوں گا۔ لیکن میری یہ خاموشی دوپہر کی دھوپچلچلاتی یا موسِم گرما میں دُھند بادلکے کی مانند
ہو “گی۔ 5 کیونکہ انگور فصلکی کے پکنے پہلےسے ربہی اپنا ہاتھ گا۔دےبڑھا پھولوں کے ختم ہونے جبپر
انگور پک رہے ہوں گے وہ کونپلوں کو چھری سے کاٹے گا، پھیلتی ہوئی شاخوں کو توڑ توڑ کر اُن کی کانٹ
کرےچھانٹ گا۔ 6 یہی ایتھوپیا کی حالت ہو گی۔ اُس کی لاشوں کو پہاڑوں کے شکاری پرندوں اور جنگلی
جانوروں 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۔

اُس7 وقت لمبے قد اور ِچکنی چپڑی ِجلد والی یہ ربقوم الافواج کے حضور تحفہ لائے گی۔ ہاں، جن لوگوں
سے دیگر قومیں دُوردراز تکعلاقوں ڈرتی ہیں اور جو زبردستی سب کچھ پاؤں تلے کچل دیتے ہیں وہ یاؤں در سے
بٹے ہوئے ملـکاپنے سے آ کر اپنا تحفہ صیون پہاڑ پیشپر کریں وہاںگے، الافواجربجہاں 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 ہمتکی

ٹوٹ گئی ہے۔ مَیں”2 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 مضطربروح
ہو جائے گی، اور مَیں اُن منصوبوںکے درہمکو برہم کر دوں گا۔ گو وہ بُتوں، مُردوں کی روحوں، اُن سے رابطہ
کرنے والوں قسمتاور کا حال بتانے والوں سے مشورہ کریں گے، لیکن4 مَیں ایکاُنہیں مالـکظالم کے حوالے
کر دوں گا، سختایکاور بادشاہ اُن پر کرےحکومت “گا۔ یہ ہے قادرِ الافواجربمطلق کا فرمان۔

یائے5 نیلدر کا پانی ختم ہو جائے گا، بالکلوہ سوکھ گا۔جائے نہروںکیمصر6 سے بدبو پھیلے گی بلـکہ مصر
کے نالے گھٹتے خشکگھٹتے ہو جائیں گے۔ نرسل سرکنڈےاور مُرجھا جائیں گے۔ 7 یائے در نیل کے دہانے
بھیجتنیتک یالی ہر کنارےفصلیںاور پر اُگتی ہیں پژمُردہسبوہ اورگیجائیںہو میںہَوا بکھر غائبکر جائیںہو
گی۔ مچھیرے8 آہ زاریو کریں گے، یا در میں کانٹا اور جال لنے ڈا والے گھٹتے جائیں گے۔ َسن9 ریشوںکے سے
دھاگا بنانے والوں کو شرم آئے گی، اور جولاہوں رنگکا فق پڑ جائے گا۔ 10 کپڑا بنانے والے مایوسسخت
ہوں گے، تمام مزدور دل برداشتہ ہوں گے۔
* 18:1 پھڑپھڑاتے ایک:بادبانوں اَور ممکنہ :ترجمہ پھڑپھڑاتی ٹڈیوں۔
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ُضعن11 افسرکے ناسمجھ ہی فرعونہیں، کے دانا مشیر اُسے دےمشورےاحمقانہ ہیں۔رہے مصریتم بادشاہ

کے منے طرحکسسا دعوٰی کر سکتے ہو، دانشمَیں” مندوں کے حلقے میں شامل اور قدیم بادشاہوں وارثکا
؟“ہوں اے12 فرعون، تیرےاب دانش مند کہاں ہیں؟ وہ معلوم کر کے تجھے بتائیں ربکہ الافواج مصر کے
ساتھ کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ُضعن13 کے افسر احمق بن بیٹھے ہیں، میمفِس کے بزرگوں نے دھوکا
کھایا ہے۔ اُس کے قبائلی سرداروں کے فریب سے مصر ڈگمگانے لگا ہے۔ 14 ربکیونکہ نے اُن میں ابتری کی
نشےطرحجسہے۔دیڈالروح دُھتمیں شرابی اپنی میںقَے لڑکھڑاتا رہتا مصرطرحاُسیہے اُن مشوروںکے
سے ڈانواں 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 الافواجربجبگے۔ اُنہیں مارنے کے لئے اپنا ہاتھ اُٹھائے گا
تو وہ گھبرا کانپکر اُٹھیں گے۔ ملـِک17 یہوداہ مصریوں کے لئے شرم باعثکا بنے بھیجبگا۔ اُس کا ذکر ہو
گا تو دہشتوہ کھائیں گے، کیونکہ اُنہیں وہ منصوبہ یاد آئے گا ربجو نے اُن خلافکے باندھا ہے۔

مصر، اسور اور اسرائیل مل عبادتکر کریں گے
اُس18 دن مصر کے پانچ شہر کنعان کی زبان اپنا ربکر الافواج کے نام پر قَسم کھائیں گے۔ اُن میں تباہی’ایکسے کا ‘شہر کہلائے* گا۔
اُس19 دن ملـِک مصر بیچکے ربمیں کے لئے قربان مخصوصگاہ 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۔ جبچنانچہ اُن پر ظلم کیا جائے گا تو وہ چلّا کر اُس سے یاد فر کریں گے، رباور اُن
پاسکے نجات دہندہ دےبھیج گا جو اُن کی خاطر لڑ کر اُنہیں بچائے گا۔ یوں21 رب اپنے آپ کو مصریوں پر
کرےظاہر گا۔ اُس دن ربوہ جانکو لیں گے، اور ذبح اور غلہ کی قربانیاں چڑھا کر اُس پرستشکی کریں گے۔
ربوہ کے لئے مَنتیں مان کر اُن کو پورا کریں گے۔ رب22 مصر مارےکو گا بھی اور اُسے شفا دےبھی گا۔
ربمصری طرفکی رجوع کریں گے تو وہ اُن کی التجاؤں جوابکے میں اُنہیں دےشفا گا۔

اُس23 ایکدن سڑکپکی مصر کو اسور منسلـکساتھکے اسوریگی۔دےکر آزادیمصریاور ایکسے
دوسرے ملـککے میں آئیں گے، اور دونوں مل کر الله عبادتکی کریں گے۔ اُس24 دن اسرائیل بھی مصر اور
اسور اتحادکے شریکمیں ہو کر تمام دنیا کے لئے برکت باعثکا ہو گا۔ 25 الافواجربکیونکہ دےبرکتاُنہیں
کر فرمائے گا، میری” قوم مصر پر برکت میرےہو، ہاتھوں سے ملـکبنے اسور پر برکتمیری ہو، میراثمیری
اسرائیل پر برکت “ہو۔

20
یسعیاہ کی برہنگی اور مصر اور ایتھوپیا کا انجام

اسوریدنایک1 بادشاہ سرجون نے اپنے کمانڈر اشدودکو سے لڑنے یوںجببھیجا۔ اسور اُسنے فلستی شہر
پر حملہ کیا تو وہ اُن قبضےکے میں آ گیا۔
* 19:18 تباہی کا :شہر ً غالبا اِس سے مراد سورج کا شہر Heliopolisیعنی ہے۔
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2 تین سال پہلے رب یسعیاہ آموصبن سے ہم کلام ہوا تھا، جا،” ٹاٹ کا لباسجو تُو پہنے رہا ہے اُتار۔ اپنے

جوتوں بھیکو “اُتار۔ نبی نے ایسا ہی کیا اور حالتاِسی میں پھرتا رہا تھا۔ اشدودجب3 یوں اسور قبضےکے میں آ
گیا ربتو 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 اسور مصری قیدیوں اور
ایتھوپیا کے جلاوطنوں اِسیکو حالت میں اپنے آگے آگے ہانکے گا۔ نوجوان بزرگاور سب برہنہ اور ننگے پاؤں
پھریں گے، وہ کمر سے لے کر تکپاؤں برہنہ ہوں مصرگے۔ کتنا شرمندہ ہو گا۔

یہ5 دیکھ کر دہشتفلستی کھائیں اُنہیںگے۔ شرم آئے گی، کیونکہ وہ ایتھوپیا سے اُمید رکھتے اور مصریاپنے
اتحادی پر فخر تھے۔کرتے وقتاُس6 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 ملچھٹکارا جائے۔
اگر اُن کے ساتھ ایسا ہوا تو طرحکسہم بچـیں “؟‘گے

21
بابل کی تباہی کا اعلان

دلدل1 کے *علاقے بارےکے میں الله کا :فرمان
طرحجس نجبدشِت میں طوفان کے تیز جھونکے بار بار آ پڑتے ہیں اُسی آفتطرح بیابان سے آئے گی، دشمن

ملـکناکدہشت سے آ کر تجھ پڑےٹوٹپر گا۔ ناکہولنےرب2 یا رو میں مجھ پر ظاہر کیا ہے نمککہ حرام
اور حرکتہلاکو میں آ گئے اےہیں۔ عیلام بابلچل، پر حملہ مادیاے!کر اُٹھ، شہر کا محاصرہ !کر مَیں ہونے
دوں گا بابلکہ کے مظلوموں کی آہیں بند ہو جائیں گی۔

اِس3 لئے میری شدتکمر سے لرزنے لـگی ہے۔ دردِ زہ میں عورتمبتلا کی میریگھبراہٹسی یوں انتڑ کو
مروڑ رہی ہے۔ مَیںکچھجو نے سنا اُسہے تڑپمَیںسے اُٹھا ہوں، اور مَیںکچھجو نے دیکھا اُسہے، مَیںسے
حواس باختہ ہو گیا ہوں۔ 4 میرا دھڑکدل رہا کپکپیہے، مجھ پر طاری ہو گئی پہلےہے۔ شام کا دُھندلکا مجھے
پیارا لگتا تھا، ابلیکن یا رو کو دیکھ کر میرےوہ لئے دہشت باعثکا بن گیا ہے۔

تاہم5 بابل لوگمیں میز لگا کر قالین بچھا رہے ہیں۔ بےپروائی سے وہ کھانا کھا رہے اور َمے پی رہے ہیں۔
اے افسرو، !اُٹھو اپنی ڈھالوں پر تیل لگا کر لڑنے کے لئے تیار ہو !جاؤ

رب6 نے مجھے حکم دیا، جا” پہرےکر دار کھڑا دےکر جو تجھے ہر نظر آنے والی چیز کی اطلاع دے۔
جوں7 ہی دو گھوڑوں والے رتھ یا گدھوں اور اونٹوں پر سوار آدمی دکھائی دیں تو پہرے!خبردار دار پوری توجہ
“دے۔

پہرےتب8 دار ببر شیر طرحکی پکار میرے”اُٹھا، آقا، روز بہ روز وفاداریپوریمَیں اپنیسے بُرجی پر کھڑا رہا
ہوں، اور راتوں مَیں تیار رہ کر یہاں پہرا داری کرتا آیا ہوں۔ اب9 وہ !دیکھو دو گھوڑوں والا رتھ آ رہا جسہے
پر آدمی سوار ابہے۔ 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 میری†ہوئی !قوم جو کچھ اسرائیل کے ربخدا، الافواج نے مجھے فرمایا ہے
اُسے مَیں نے تمہیں سنا دیا ہے۔
* 21:1 دلدل کے :علاقے یعنی بابل۔ † 21:10 کچلی :ہوئی لفظی :ترجمہ گاہی گئی۔
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ادوم :حالتکی صبح ہونے میں کتنی دیر ہے؟

ادوم11 بارےکے ربمیں کا :فرمان
سعیر کے پہاڑی علاقے سے کوئی مجھے آواز دیتا ہے، پہرےاے” دار، صبح ہونے میں کتنی دیر باقی ہے؟

پہرےاے صبحدار، میںہونے کتنی دیر باقی “ہے؟ پہرے12 جوابدار دیتا صبح”ہے، ہونے والی لیکنہے،
رات بھی۔ آپاگر مزید پوچھنا چاہیں تو دوبارہ آ کر پوچھ “لیں۔

عربملـِک کا انجام
13 ملـِک ‡عرب بارےکے میں رب کا :فرمان اے ددانیوں کے قافلو، ملـِک عرب کے جنگل میں رات

گزارو۔ اے14 ملـِک تیما کے باشندو، پانی لے کر پیاسوں سے ملنے !جاؤ پناہ گزینوں پاسکے جا کر اُنہیں روٹی
!کھلاؤ 15 کیونکہ وہ تلوار 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 شوکتو ختم ہو جائے گی۔
17 قیدار زبردستکے تیراندازوں میں تھوڑےسے ہی بچ پائیں “گے۔ یہ اسرائیلرب، کے خدا کا فرمان ہے۔

22
یروشلم کا انجام

1 یا رو وادیکی یروشلم بارےکے ربمیں کا :فرمان
کیا ہوا چھتوںسبہے؟ پر کیوں چڑھ گئے ہیں؟ 2 طرفہر شور شرابہ مچ رہا ہے، پورا شہر بغلیں بجا رہا ہے۔

یہ باتکیسی تیرےہے؟ مقتول نہ تلوار سے، نہ جنگمیداِن میں مرے۔ 3 تیرےکیونکہ تمام لیڈر مل کر فرار
ہوئے اور پھر تیر چلائے پکڑےبغیر گئے۔ باقی لوگجتنے 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 جبکہ
میری قوم تباہ ہو رہی “ہے۔ 5 کیونکہ قادرِ الافواجربمطلق یا رو وادیکی پر ناکہول دن لایا ہے۔ طرفہر
گھبراہٹ، کچلے لوگہوئے اور ابتری نظر آتی ہے۔ شہر چاردیواریکی ٹوٹنے لـگی پہاڑوںہے، میں چیخیں گونج
رہی ہیں۔

6 عیلام کے فوجی ترکشاپنے اُٹھا کر رتھوں، آدمیوں اور گھوڑوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ قیر کے مرد بھی اپنی
غلافڈھالیں نکالسے کر تجھ سے لڑنے کے لئے نکل آئے ہیں۔ 7 یروشلم کے گرد و نواح کی بہترین وادیاں دشمن
رتھوںکے بھرسے ہیں،گئی اور اُس شہرگھڑسوارکے دروازےکے پر حملہ لئےکےکرنے اُس منےکے کھڑےسا
ہو گئے ہیں۔ 8 جو بندوبستبھی یہوداہ نے اپنے تحفظ کے لئے کر لیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔
دناُس تم لوگوں نے کیا کِیا؟ تم جنگل’ نامی‘گھر سلاح میںخانے جا کر اسلحہ کا معائنہ لـگے۔کرنے 9-11 تم

نے اُن متعدد دراڑوں کا جائزہ لیا جو داؤد کے شہر فصیلکی میں پڑ گئی تھیں۔ مضبوطاُسے کرنے کے لئے تم نے
یروشلم کے مکانوں کو گن کر اُن میں سے کچھ گرا دیئے۔ ساتھ ساتھ تم نے تالابنچلے کا پانی جمع کیا۔ اوپر کے
تالابپرانے سے نکلنے والا پانی جمع کرنے کے لئے تم نے اندرونی اور بیرونی فصیل ایکدرمیانکے تالاباَور بنا
‡ 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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لیا۔ لیکن افسوس، تم اُس کی پروا نہیں کرتے جو یہ سارا سلسلہ عمل میں لایا۔ اُس پر تم توجہ ہی نہیں جسدیتے
بڑینے دیر پہلے اِسے تشکیل دیا تھا۔

وقتاُس12 قادرِ ربمطلق 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۔ طرفہر بَیلوں اور یوں بکر بھیڑ کو ذبح کیا
جا رہا گوشتسبہے۔ 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 تمہارےقصور مرتے معافتکدم
نہیں کیا جائے *گا۔ یہ قادرِ الافواجربمطلق کا فرمان ہے۔

رب شبناہ کی جگہ ِلیاقیم ا کو محل کا نگران کرےمقرر گا
15 قادرِ الافواجربمطلق فرماتا ہے، اُس” نگران شبناہ پاسکے چل محلجو کا انچارج ہے۔ اُسے پیغام پہنچا

دے، 16 تُو’ یہاں کیا کر رہا کسہے؟ نے تجھے یہاں اپنے لئے مقبرہ تراشنے کی اجازت دی؟ تُو کون ہے کہ
بلندی پر اپنے لئے مزار بنوائے، چٹان میں آرام گاہ کھدوائے؟ اے17 مرد، تجھےرب!خبردار زور سے دُور دُور
تک پھینکنے والا ہے۔ وہ تجھے پکڑ لے گا 18 اور مروڑ مروڑ کر گیند ایکطرحکی ملـکوسیع دےپھینکمیں
گا۔ وہیں مرےتُو گا، تیرےوہیں شاندار پڑےرتھ رہیں گے۔ کیونکہ تُو مالـکاپنے کے گھرانے کے لئے 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 دوںرکھ گا۔ جو دروازہ وہ کھولے گا اُسے کوئی بند نہیں
کر سکے گا، اور جو دروازہ وہ کرےبند گا اُسے کوئی کھول نہیں سکے گا۔ 23 وہ کھونٹی کی مانند ہو جسگا
مَیںکو زور ٹھونکسے مضبوطکر دیوار میں لگا دوں گا۔ اُس اُسسے باپکے کے گھرانے شرافتکو کا اونچا
مقام حاصل ہو گا۔

لیکن24 پھر آبائی گھرانے کا پورا بوجھ اُس لٹکساتھکے تمامگا۔جائے اولاد اور رشتے دار، تمام برتنچھوٹے
پیالوں سے لے کر تکمرتبانوں اُس کے لٹکساتھ جائیں گے۔ رب25 الافواج فرماتا ہے کہ اُس وقت مضبوط
دیوار میں لـگی یہ نکلکھونٹی گی۔جائے اُسے توڑا جائے گا تو وہ گر جائے گی، اور اُس ساتھکے لٹکا سامانسارا
ٹوٹ جائے “۔‘گا ربیہ کا فرمان ہے۔

23
صور اور صیدا کی تباہی

1 صور بارےکے میں الله کا :فرمان
ترسیساے کے عمدہ *جہازو، یلا واو !کرو کیونکہ صور تباہ ہو گیا وہاںہے، ٹکنے کی تکجگہ نہیں رہی۔

قبرصجزیرۂ واپسسے وقتآتے اُنہیں دیاطلاع گئی۔ ساحلیاے2 علاقے میں بسنے والو، آہ زاریو اے!کرو
* 22:14 یہ …قصور معاف نہیں کیا جائے :گا لفظی :ترجمہ ً یقینا اِس قصور کا تمہارےکفارہ مرتے تکدم نہیں دیا جائے گا۔ * 23:1
ترسیس کے عمدہ :جہازو، ترسیس’ کا ‘جہاز ترسیسملـِکصرفنہ جہازکے کے لئے بلـکہ ہر عمدہ قسم تجارتیکے جہاز کے لئے استعمال ہوتا تھا۔
۔14آیتدیکھئے
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صیدا کے تاجرو، ماتم تیرے!کرو قاصد سمندر کو پار کرتے تھے، 3 گہرےوہ پانی پر سفر کرتے ہوئے †مصر کا
غلہ تکتجھ پہنچاتے تھے، کیونکہ تُو ہی یائے در نیل کی فصل سے نفع کماتا تھا۔ یوں تُو تمام قوموں کا تجارتی مرکز
بنا۔

ابلیکن4 شرم سار اےہو، صیدا، کیونکہ سمندر کا قلعہ بند شہر صور کہتا ہے، کچھسبہائے،” تباہ ہو گیا
ابہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مَیں نے نہ کبھی دردِ زہ میں مبتلا ہو کر بچے جنم دیئے، نہ کبھی بیٹے بیٹیاں “پالے۔

یہجب5 خبر تکمصر پہنچے گی تو وہاں تڑپباشندےکے اُٹھیں گے۔
6 چنانچہ سمندر کو پار کر تکترسیسکے اے!پہنچو ساحلی علاقے کے باشندو، یہ گر و زاری !کرو 7 کیا یہ

واقعی تمہارا وہ شہر جسہے رنگکی رلیاں مشہور تھیں، وہ قدیم جسشہر کے پاؤں اُسے دُوردراز تکعلاقوں
لے گئے تاکہ وہاں نئی آبادیاں قائم کرے؟ صورنےکس8 خلافکے یہ منصوبہ باندھا؟ یہ شہر تو پہلے بادشاہوں
تختکو پر بٹھایا کرتا تھا، اور اُس کے رئیسسوداگر تھے، اُس کے تاجر دنیا کے شرفا میں گنے جاتے تھے۔ رب9
الافواج نے یہ منصوبہ باندھا تاکہ تمام شان شوکتو کا پستگھمنڈ اور دنیا کے عُہدےتمام دار زیر ہو جائیں۔

ترسیساے10 اببیٹی، اپنیسے زمین کی باڑیکھیتی کر، اُن کاریکاشتطرحکیکسانوں کر جو یائے در
نیل کنارےکے اپنی فصلیں لگاتے ہیں، تیریکیونکہ بندرگاہ جاتی رہی ہے۔ رب11 نے اپنے ہاتھ کو سمندر کے
اوپر اُٹھا ممالـککر کو ہلا دیا۔ اُس نے حکم دیا ‡کنعانکہہے قلعےکے باد بر ہو جائیں۔ اُس12 نے اے”فرمایا،
صیدا اببیٹی، رنگتیریسے رلیاں بند رہیں دریعصمتکیجسکنواریاےگی۔ ہوئی اُٹھہے، اور سمندر
کو پار کر قبرصکے میں پناہ لیکنلے۔ وہاں بھی تُو آرام نہیں کر پائے “گی۔

ملـِک13 بابل پر نظر ڈالو۔ یہ قوم تو نیست و نابود ہو گئی، اُس ملـککا جنگلی جانوروں کا گھر بن گیا ہے۔
یوں اسور بُرجنے بنا کر اُسے گھیر لیا اور اُس قلعوںکے کو ڈھا دیا۔ ملبے کا ڈھیر ہی رہ گیا ہے۔

ترسیساے14 کے عمدہ جہازو، ہائے ہائے کرو، کیونکہ تمہارا قلعہ تباہ ہو گیا !ہے
تب15 صور انسان کی یاد سے اُتر جائے گا۔ لیکن 70 سال ایکیعنی بادشاہ مدتکی العمر کے بعد صور اُس

طرح بحال ہو جائے گیتطرحجسگا میں کسبی بارےکے میں گایا جاتا ہے،
فراموشاے”16 !چلکسبی، اپنا سرود پکڑ کر گلیوں میں !پھر سرود خوبکو بجا، گیتایککئی گا تاکہ

لوگ تجھے یاد “کریں۔
17 کیونکہ سال70 کے رببعد صور کو کرےبحال گا۔ کسبی دوبارہ پیسے کمائے گی، دنیا کے ممالـکتمام

اُس گاہککے بنیں گے۔ لیکن18 جو پیسے وہ کمائے گی ربوہ کے لئے مخصوص ہوں گے۔ وہ ذخیرہ کرنے
کے لئے جمع نہیں ہوں گے رببلـکہ کے حضور ٹھہرنے والوں کو دیئے جائیں گے تاکہ جی بھر کر کھا سکیں اور
پہنکپڑےشاندار سکیں۔

24
رب تمام دنیا عدالتکی کرتا ہے

1 ربدیکھو، دنیا ویرانکو و سنسان دےکر گا، رُوئے زمین ُلٹکو پلٹا کر اُسکے باشندوںکے منتشرکو
گا۔دےکر کسی2 بھیکو نہیںچھوڑا جائے گا، خواہ امام ہو یا عام مالـکشخص، یا نوکر، مالـکن یا نوکرانی، بیچنے
والا یا خریدار، اُدھار لینے یا دینے قرضوالا، دار قرضیا خواہ۔ مکملزمین3 طور پر اُجڑ جائے گی، اُسے سراسر لُوٹا
† 23:3 :مصر عبرانی میں مستعمل‘سیحور’ ہے جو یائے نیلدر ایککی شاخ ہے۔ ‡ 23:11 :کنعان کنعان مرادسے لبنان یعنی قدیم زمانے
Phoeniciaکا ہے۔
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جائے ربگا۔ ہی نے کچھسبیہ 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 کے
باشندے بھسم ہو رہے ہیں اور کم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ 7 انگور کا رستازہ سوکھ کر ختم ہو رہا، انگور کی بیلیں
مُرجھا ہیں۔رہی باشخوشپہلےجو تھے وہ آہیں بھرنے لـگے ہیں۔ دفوں8 آوازیںکنخوشکی رلیاںرنگبند،
منانے والوں کا شور بند، سرودوں کے یلے سُر نغمے بند ہو گئے ہیں۔ گیتلوگاب9 گا گا کر َمے نہیں پیتے بلـکہ
شراب اُنہیں کڑوی ہی لـگتی ہے۔ ویران10 و سنسان شہر تباہ ہو گیا ہے، ہر گھر دروازےکے پر کنڈی لـگی ہے
تاکہ اندر والوںگھسنے رہے۔محفوظسے لوگمیںگلیوں11 یہ گر زاریو کر ہیںرہے کہ َمے خوشیہرہے۔ختم
دُور ہو گئی ہے، ہر شادمانی زمین غائبسے ہے۔ 12 شہر میں ملبے کے ڈھیر ہی رہ گئے ہیں، اُس دروازےکے
ٹکڑےٹکڑے ہو گئے ہیں۔

13 ملـککیونکہ درمیانکے اور اقوام بیچکے میں یہی حالصورِت ہو گی ایکچندکہ ہی پائیںبچ بالکلگے،
اُن دو چار زیتونوں کی مانند درختجو کو جھاڑنے کے باوجود اُس پر رہ جاتے ہیں، یا اُن دو چار انگوروں کی
طرح فصلجو چننے باوجودکے بیلوں پر لـگے ہتے ر ہیں۔ لیکن14 یہ ایکچند ہی پکار خوشیکر نعرےکے لگائیں
مغربگے۔ سے ربوہ عظمتکی ستائشکی کریں گے۔ 15 چنانچہ مشرق ربمیں کو جلال دو، جزیروں میں
اسرائیل کے خدا کے نام کی تعظیم کرو۔ ہمیں16 دنیا کی انتہا گیتسے دےسنائی رہے ہیں، راست” خدا کی
تعریف “!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، کھلےبےوفا طور پر اپنی بےوفائی دکھا “!ہیںرہے اے17 دنیا کے
باشندو، ناکدہشتتم گڑھوںمصیبت، اور پھندوں پھنسمیں جاؤ گے۔ تب18 ناکہولجو آوازوں بھاگسے
کر بچ جائے وہ گڑھے میں گر جائے گا، اور جو گڑھے نکلسے جائے پھندےوہ پھنسمیں جائے گا۔ کیونکہ
آسمان کھلدریچےکے رہے اور زمین بنیادیںکی ہل رہی ہیں۔ کڑکزمین19 پھٹسے رہی وہہے۔ ڈگمگا رہی،
جھوم رہی، نشے20 میں آئے شرابی کی طرح لڑکھڑا رہی اور جھونپڑیکچی کی طرح جھول رہی ہے۔ آخرکار وہ
اپنی بےوفائی بوجھکے تلے اِتنے دھڑام گرےسے گی کہ آئندہ کبھی نہیں اُٹھنے کی۔

21 اُس دن رب آسمان کے لشکر اور زمین کے بادشاہوں جوابسے کرےطلب گا۔ تب22 وہ گرفتار ہو کر
گڑھے میں جمع ہوں گے، اُنہیں قیدخانے میں ڈال کر متعدد دنوں کے بعد سزا ملے گی۔ وقتاُس23 چاند نادم ہو
گا اور سورج شرم کھائے گا، الافواجربکیونکہ کوہِ صیون تختپر نشین ہو گا۔ وہاں یروشلم میں بڑیوہ شان و
شوکت ساتھکے اپنے بزرگوں کے منے کرےحکومتسا گا۔

25
نجات کے لئے الله یفکی تعر

اے1 رب، تُو میرا خدا ہے، مَیں تیری تعظیم تیرےاور نام یفکی تعر کروں گا۔ کیونکہ تُو نے بڑی وفاداری
سے انوکھا کام کر کے قدیم زمانے میں بندھے ہوئے منصوبوں کو پورا کیا ہے۔
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2 تُو نے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا کر حملوں آبادیمحفوظسے میںکھنڈراتکو تبدیل کر دیا۔ غیرملـکیوں کا قلعہ

بند محل خاکیوں میں ملایا گیا کہ آئندہ کبھی شہر نہیں کہلائے گا، کبھی از سرِ نو تعمیر نہیں ہو گا۔
3 یہ دیکھ ایککر زورآور قوم تیری کرےتعظیم زبردستگی، اقوام کے شہر تیرا خوف مانیں گے۔ 4 کیونکہ

تُو پست حالوں کے لئے قلعہ اور مصیبت زدہ غریبوں کے لئے پناہ گاہ ثابت ہوا تیریہے۔ آڑ میں انسان طوفان اور
گرمی شدتکی محفوظسے رہتا ہے۔ گو زبردستوں کی بارشپھونکیں کی بوچھاڑ 5 یا یگستان ر تپشمیں جیسی
کیوں نہ ہوں، تاہم تُو غیرملـکیوں گرجکی روککو دیتا بادلطرحجسہے۔ کے سائے ُجھلستیسے گرمی جاتی
رہتی اُسیہے، طرح زبردستوں کی شیخی کو تُو بند کر دیتا ہے۔

یروشلم میں بین ضیافتالاقوامی
یہیں6 صیونکوہِ الافواجربپر تمام اقوام بہترینگا۔کرےضیافتزبردستکی قسم کی قدیم شفافصافاور

َمے پی جائے گی، عمدہ اور لذیذترین کھانا کھایا جائے گا۔
اِسی7 پہاڑ پر وہ تمام اُمّتوں پر اُتارےنقابکا گا اور تمام اقوام پر کا پردہ دےہٹا گا۔ موت8 الٰہی فتح کا لقمہ

ہو کر نیستتکابد و نابود رہے ربتبگی۔ قادرِ مطلق چہرےہر کے آنسو پونچھ کر تمام دنیا میں سے اپنی قوم
کی رُسوائی کرےدُور ربگا۔ ہی نے یہ سب کچھ فرمایا ہے۔ اُس9 لوگدن کہیں گے، یہی” ہمارا خدا ہے
نجاتکیجس کے انتظار میں ہم رہے۔ یہی ہمسےجسربہے اُمید رکھتے رہے۔ آؤ، ہم شادیانہ بجا کر اُس
نجاتکی خوشیکی “منائیں۔

موآبرب قلعوںکے کو دےڈھا گا
رب10 ہاتھکا اِس پہاڑ پر ٹھہرا موآبلیکنگا۔رہے کو روندےیوںوہ طرحجسگا بھوسا میںگوبر ملانے

کے لئے روندا جاتا ہے۔ اور11 موآبگو ہاتھ پھیلا کر اُس میں تیرنے ربتوبھیکرےکوششکی اُس کا غرور
گوبر میں دبائے رکھے گا، چاہے وہ کتنی مہارت سے ہاتھ پاؤں مارنے کوششکی کیوں نہ کرے۔ اے12
موآب، 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” مضبوطشہر ہے، کیونکہ ہم الله نجاتکی دینے والی چاردیواری اور پُشتوں گھرےسے ہوئے ہیں۔
2 شہر دروازوںکے کو کھولو راستتاکہ قوم داخل ہو، وہ قوم جو وفادار رہی ہے۔
اے3 جسرب، کا ارادہ مضبوط ہے اُسے تُو محفوظ رکھتا ہے۔ اُسے پوری سلامتی حاصل ہے، کیونکہ وہ

تجھ پر بھروسا رکھتا ہے۔
رب4 پر تکابد اعتماد !رکھو ربکیونکہ ابدیخدا چٹان ہے۔
5 وہ بلندیوں پر ہنے ر والوں کو زیر اور اونچے شہر کو نیچا کر میںخاککے ملا دیتا ہے۔
ضرورت6 مند پستاور حال اُسے پاؤں تلے کچل دیتے “ہیں۔
دعا

اے7 الله، راست باز کی راہ ہموار ہے، کیونکہ تُو اُس کا راستہ چلنے قابلکے بنا دیتا ہے۔
اے8 رب، تیرےہم انتظار میں ہتے ر ہیں، اُس وقت بھی جب تُو ہماری عدالت کرتا ہے۔ تیرےہم نام اور

تیری تمجید کے آرزومند ہتے ر ہیں۔
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رات9 میریوقتکے تیرےروح لئے تڑپتی، میرا دل طالبتیرا رہتا ہے۔ کیونکہ دنیا باشندےکے وقتاُس

انصاف مطلبکا سیکھتے جبہیں تُو دنیا عدالتکی کرتا ہے۔
10 افسوس، جب بےدین پر رحم کیا جاتا ہے تو انصافوہ مطلبکا 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۔ ایکلیکن 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
کرنے آگوالی اُن پر کرےنازل گا۔

اے12 رب، تُو ہمیں امن و امان مہیا کرتا ہے بلـکہ ہماری تمام تیرےکامیابیاں ہی ہاتھ حاصلسے ہوئی ہیں۔
ہمارےرباے13 خدا، تیرےگو سوا مالـکدیگر ہم حکومتپر 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 کوچروحیں
کر گئی ہیں اور آئندہ واپسکبھی نہیں آئیں گی۔ کیونکہ تُو نے اُنہیں دےسزا ہلاککر کر دیا، اُن کا نام و نشان
مٹا ڈالا ہے۔

رب،اے15 تُو نے اپنی قوم کو فروغ دیا ہے۔ تُو نے اپنی قوم کو بڑا بنا کر اپنے جلال کا اظہار کیا تیرےہے۔
ہاتھ سے اُس کی سرحدیں بڑھطرفچاروں گئی ہیں۔

اے16 رب، مصیبتوہ پھنسمیں کر تلاشتجھے 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

محسوسدرد 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۔

مُردےتیرےلیکن19 دوبارہ زندہ ہوں گے، اُن کی ایکلاشیں دن جی اُٹھیں خاکاےگی۔ میں بسنے والو،
اُٹھوجاگ خوشیاور نعرےکے !لگاؤ نوروںاوستیریکیونکہ کی شبنم اورہے، زمین روحوںمُردہ کو دےجنم
گی۔

اسرائیلرب دشمنوںکے سے بدلہ لے گا
میریاے20 قوم، جا تھوڑیاور دیر لئےکے کنڈیکرچھپمیںکمروںاپنے لگا ربتکجبلے۔ غضبکا

ٹھنڈا نہ ہو وہاں ٹھہری رہ۔ 21 کیونکہ ربدیکھ، اپنی سکونت گاہ سے نکلنے کو ہے تاکہ دنیا کے باشندوں کو
سزا تبدے۔ زمین آپاپنے پر بہایا ہوا کرےفاشخون گی اور اپنے مقتولوں کو مزید چھپائے نہیں رکھے گی۔

27
1 اُس دن رب اُس بھاگنے اور پیچ و تاب کھانے والے سانپ کو دےسزا گا جو یاتان لِو کہلاتا ہے۔ اپنی

سخت، عظیم طاقتاور 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 باغصورتخوبکتنا !ہے اُس یفکی تعر گیتمیں !گاؤ 3 ربمَیں، خود ہی اُسے سنبھالتا، اُسے

مسلسل پانی دیتا رہتا ہوں۔ راتدن مَیں اُس کی پہرا داری کرتا ہوں تاکہ کوئی اُسے نقصان نہ پہنچائے۔
اب4 میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا لیکنہے۔ اگر باغ میں کٹارےاونٹ اور خاردار یاں جھاڑ مل جائیں تو مَیں اُن سے

نپٹ لوں گا، مَیں اُن جنگسے کر دوںجلاکوسبکے گا۔ لیکن5 اگر وہ مان جائیں پاسمیرےتو آ کر پناہ لیں۔
میرےوہ ساتھ صلح کریں، میرےہاں ساتھ صلح “کریں۔

سزا کے باوجود اسرائیل پر رحم
وقتایک6 آئے گا یعقوبکہ پکڑےجڑ اسرائیلگا۔ لـگپھولکو جائیں اُسگے، کی کونپلیں نکلیں گی اور

دنیا اُس کے پھل سے بھر جائے گی۔ 7 کیا رب نے اپنی قوم کو یوں طرحجسمارا اُس نے اسرائیل کو مارنے
والوں کو مارا !نہیںہرگزہے؟ یا اسرائیلکیا قتلیوںکو کیا اُسطرحجسگیا قاتلوںکے قتلکو کیا گیا ہے؟ نہیں،8
بلـکہ تُو نے اُسے ڈرا کر اور بھگا کر اُس طلبجوابسے کیا، تُو نے اُس مشرقخلافکے سے تیز آندھی بھیج کر
اُسے اپنے حضور نکالسے دیا۔

اِس9 یعقوبطرح کے قصور کا کفارہ دیا جائے گا۔ اسرائیلجباور کا گناہ دُور ہو جائے گا تو نتیجے میں
وہ غلطتمام قربان گاہوں کو چونے پتھروںکے طرحکی ِچکنا گا۔کرےُچور دیوییسیرتنہ کے کھمبے، نہ بخور
جلانے غلطکی قربان رہیںکھڑیگاہیں گی۔ 10 کیونکہ قلعہ بند شہر تنہا رہ گیا لوگوںہے۔ نے اُسے ویران چھوڑ
کر یگستان ر ترکطرحکی کر دیا ابہے۔ سے اُس بچھڑےمیں ہی چریں گے۔ وہی اُس کی گلیوں میں آرام کر
اُسکے ٹہنیوںکی کو لیںچبا گے۔ اُستب11 جائیںسوکھشاخیںکی گی اور عورتیں اُنہیں توڑ توڑ کر جلائیں گی۔
کیونکہ یہ قوم سمجھ سے خالی ہے، لہٰذا اُس کا خالق اُس پر ترس نہیں کھائے جسگا، نے اُسے تشکیل دیا وہ
اُس پر مہربانی کرےنہیں گا۔

اُس12 دن تم اسرائیلی غلہ جیسے ہو گے، اور رب تمہاری بالیوں کو یائے فراتدر سے لے کر مصر کی شمالی
سرحد پر واقع وادٔی تکمصر کاٹے گا۔ پھر وہ تمہیں گاہ کر دانہ بہ دانہ تمام غلہ کرےاکٹھا گا۔ 13 اُس دن
نرسنگا بلند آواز بجےسے تبگا۔ اسور میں تباہ ہونے والے اور مصر میں بھگائے واپسلوگہوئے آ کر یروشلم کے
مُقّدس پہاڑ ربپر کو سجدہ کریں گے۔

28
مغرور شہر سامریہ مُرجھانے والا پھول ہے

1 سامریہ افسوسپر جو اسرائیلی شرابیوں کا شاندار تاج ہے۔ اُس شہر افسوسپر جو اسرائیل کی شان شوکتو
تھا لیکن اب مُرجھانے والا پھول ہے۔ اُس آبادی پر افسوس جو نشے میں دُھت لوگوں کی زرخیز وادی کے اوپر
تخت نشین ہے۔ 2 ایکربدیکھو، زبردست سورما بھیجے گا جو اولوں کے طوفان، تباہ کن آندھی اور سیلاب
پیدا کرنے والی بارشموسلادھار کی طرح سامریہ پر پڑےٹوٹ گا اور زور سے اُسے زمین پر دےپٹخ گا۔ تب3
اسرائیلی شرابیوں کا تاجشاندار پاؤںسامریہ تلے روندا گا۔جائے تب4 یہ مُرجھانے والا پھول جو وادیزرخیز کے
تختاوپر نشین ہے اور اُس کی شان شوکتو ختم ہو جائے گی۔ اُس فصلحالکا پہلےسے پکنے والے انجـیر جیسا
ہو گا۔ کیونکہ جوں ہی کوئی اُسے دیکھے وہ اُسے توڑ ہڑپکر کر لے گا۔
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اُس5 الافواجربدن اسرائیلخود کا تاجشاندار ہو گا، وہ اپنی قوم بچےکے ہوؤں کا جلالی سہرا ہو گا۔ 6 وہ

عدالت کرنے والے انصافکو روحکی دلائے گا اور شہر دروازےکے پر دشمن پیچھےکو دھکیلنے والوں کے لئے
طاقت باعثکا ہو گا۔

یروشلم کے متوالے نبی
لیکن7 بھیلوگیہ َمے کے اثر سے ڈگمگا رہے شراباور پی پی کر لڑکھڑا ہیں۔رہے امام اور نبی نشے میں جھوم

ہیں۔رہے َمے پینے سے اُن خللمیںدماغوںکے آ گیا پیشرابہے، پی کر وہ چکر کھا ہیں۔رہے یا رو وقتدیکھتے
وہ متے، جھو فیصلے وقتکرتے لتے جھو ہیں۔ 8 تمام میزیں اُن کی قَے گندیسے ہیں، اُن غلاظتکی طرفہر
نظر آتی ہے۔

9 وہ آپس میں کہتے ہیں، ہمارےشخصیہ” ساتھ اِس قسم کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ ہمیں تعلیم دیتے اور الٰہی
پیغام مطلبکا وقتسناتے وہ ہمیں یوں سمجھاتا ہے یا گو ہم بچےچھوٹے ہوں جن دودھکا ابھی ابھی چھڑایا گیا
ہو۔ 10 کیونکہ یہ کہتا ہے، َصو’ لاَصو َصو لاَصو، قَو لاقَو قَو لاقَو، تھوڑا سا طرفاِس تھوڑا سا “۔‘طرفاُس

ابچنانچہ11 الله ہکلاتے ہونٹوںہوئے اور غیرزبانوں معرفتکی اِس قوم گا۔کرےباتسے 12 اُسگو نے
اُن سے فرمایا یہ”تھا، آرام کی تھکےہے۔جگہ ماندوں آرامکو دو، یہیںکیونکہ پائیںسکونوہ 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 وہ چل کر ٹھوکر کھائیں، اور دھڑام
سے پشتاپنی پر گر جائیں، کہ وہ زخمی ہو جائیں پھندےاور پھنسمیں کر گرفتار ہو جائیں۔

الله کا واضح پیغام
14 ربابچنانچہ کا کلام سن مذاقاےلو، اُڑانے والو، جو یروشلم میں بسنے والی اِس قوم پر حکومت کرتے

ہو۔ 15 تم شیخی مار کر کہتے ہو، ہم” موتنے سے عہد باندھا اور پاتال سے معاہدہ کیا ہے۔ اِس لئے جب سزا
سیلابکا ہم پر گزرےسے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیونکہ ہم جھوٹنے میں پناہ لی اور دھوکے میں
چھپ گئے “ہیں۔ اِس16 جوابکے ربمیں قادرِ مطلق فرماتا ہے، دیکھو،” مَیں صیون ایکمیں پتھر رکھ دیتا
ہوں، کونے ایککا آزمودہ اور قیمتی پتھر مضبوطجو بنیاد پر لگا ہے۔ ایمانجو لائے گا وہ کبھی نہیں ہلے گا۔
انصاف17 میرا فیتہ اور میریراستی ساہول ڈوریکی ہو گی۔ اِن سے سبمَیں کچھ پرکھوں گا۔
اولے جھوٹاُس کا کریںصفایا میںجسگے تم پناہنے لی تمہاریسیلاباورہے، کیچھپنے جگہ اُڑا کر اپنے

ساتھ بہا گا۔جائےلے تب18 موتتمہارا منسوخعہدساتھکے ہو جائے گا، اور تمہارا پاتال ساتھکے معاہدہ قائم
نہیں رہے گا۔ سزا سیلابکا تم پر سے گزر تمہیںکر گا۔کرےپامال 19 صبحوہ بہ صبح اور گزرےراتدن گا،
اور جب گزرےبھی گا تو تمہیں اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ اُس لوگوقت دہشت زدہ ہو کر کلام مطلبکا
سمجھیں “گے۔ 20 چارپائی اِتنی چھوٹی ہو گی کہ تم پاؤں پھیلا کر سو نہیں سکو گے۔ بستر کی چوڑائی اِتنی کم ہو
گی کہ تم لپیٹاُسے کر آرام نہیں کر سکو گے۔

21 کیونکہ رب اُٹھ کر یوں تم پر پڑےجھپٹ جسگا طرح پراضیم پہاڑ پاسکے 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 ہٹسے کر ہو گا۔ 22 چنانچہ اپنی طعنہ زنی سے باز آؤ، ورنہ تمہاری زنجـیریں
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مزید زور دیکسسے جائیں گی۔ کیونکہ مجھے قادرِ الافواجربمطلق سے پیغام ملا ہے کہ تمام دنیا کی تباہی
متعین ہے۔

ماہر کسان تمثیلکی
23 غور سے میری بات !سنو دھیان سے اُس پر کان دھرو جو مَیں کہہ رہا !ہوں جب24 کسان کھیت کو

بیج بونے کے لئے تیار کرتا ہے تو کیا وہ پورا دن ہل چلاتا رہتا ہے؟ کیا وہ اپنا پورا وقت زمین کھودنے اور ڈھیلے
توڑنے میں صَرف کرتا ہے؟ 25 ہرگز !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 پر چارے کا بیج بوتا ہے۔
کسان26 خوبکو معلوم ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اُس کے خدا نے اُسے دےتعلیم کر صحیح یقہ طر
سکھایا۔ چنانچہ27 سیاہ زیرہ اور سفید زیرہ اناجکو طرحکی گاہا نہیں جاتا۔ دانے لنے نکا کے لئے اُن پر وزنی چیز
نہیں چلائی جاتی بلـکہ ڈنڈےاُنہیں سے مارا جاتا ہے۔ 28 اور کیا اناج کو گاہ گاہ کر پیسا جاتا ہے؟ ہر گز !نہیں
کسان اُسے حد سے یادہ ز نہیں گاہتا۔ گو اُس گھوڑےکے کوئی وزنی چیز کھینچتے ہوئے بالیوں پر سے گزرتے
ہیں تاکہ دانے نکلیں تاہم کسان دھیان دیتا ہے کہ دانے پِس نہ جائیں۔ 29 اُسے یہ علم رببھی الافواج سے ملا
ہے زبردستجو مشوروں اور حکمتکامل کا منبع ہے۔

29
یروشلم خبردار رہے

اریاے1 ایل، اری *ایل، تجھ اے!افسوسپر میںجسشہر داؤد خیمہ زن تھا، تجھ !افسوسپر چلو، سال
بہ سال اپنے تہوار مناتے رہو۔ لیکن2 مَیں اری ایل کو یوں گھیر تنگکر کروں گا کہ اُس میں آہ و زاری سنائی
دے تبگی۔ نزدیکمیرےیروشلم صحیح معنوں میں اری ایل ثابت ہو گا۔ 3 کیونکہ مَیں تجھے طرفہر سے پُشتہ
بندی سے گھیر کر بند رکھوں محاصرےتیرےگا، کا پورا بندوبست کروں گا۔ تب4 تُو اِتنا پست ہو گا خاککہ
میں سے بولے گا، تیری دبی دبی آواز گرد میں سے نکلے طرحجسگی۔ مُردہ روح زمین کے اندر سے سرگوشی
کرتی اُسیہے تیریطرح دھیمی دھیمی آواز زمین میں نکلےسے گی۔

لیکن5 اچانک تیرے متعدد باریکدشمن دُھول کی طرح اُڑ جائیں گے، ظالموں کا غول ہَوا میں بھوسے کی
طرح تتر بتر ہو جائے گا۔ کیونکہ ایکاچانک، لمحےہی میں الافواجرب6 اُن پڑےٹوٹپر 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 جیسےخوابغولکے لـگیں گے۔ جو یروشلم پر حملہ کر اُسکے
کا محاصرہ کر رہے اور تنگاُسے کر تھےرہے راتوہ میں یا رو جیسے غیرحقیقی لـگیں گے۔ تمہارے8 دشمن اُس
بھوکے آدمی کی مانند ہوں گے میںخوابجو دیکھتا ہے مَیںکہ کھانا کھا رہا ہوں، لیکن جاگپھر کر جان لیتا
ہے کہ مَیں ویسے کا ویسا بھوکا تمہارےہوں۔ مخالف اُس پیاسے آدمی کی مانند ہوں گے خوابجو 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 کا حال ہو گا جو کوہِ صیون کریںجنگسے گے۔

الله کا کلام قوم کی سمجھ سے باہر ہے
* 29:1 اری :ایل مراد ہے یروشلم۔ اری ایل ایککا مطلب الله’ کا ببر ‘شیر اور دوسرا بھسم’ ہونے والی قربانیوں کی قربان ‘گاہ ہے۔ یہان دونوں
مطلب ممکن ہیں۔
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حیرت9 زدہ ہو کر ہکا بکا رہ !جاؤ اندھے ہو کر نابینا ہو !جاؤ متوالے ہو جاؤ، لیکن َمے سے نہیں۔ لڑکھڑاتے

جاؤ، شرابلیکن سے نہیں۔ 10 ربکیونکہ تمہیںنے گہری نیند ُسلا دیا اُسہے، 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 مُہر کتاب 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” میرےقوم حضور آ کر اپنی زبان اور ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی لیکنہے، اُس کا
دل 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 حیرتسلوکساتھ انگیز ہو گا۔ ہاں، عجیبسلوکمیرا غریبو ہو تبگا۔ اُس دانشکے
مندوں دانشکی جاتی رہے گی، اور اُس کے سمجھ داروں کی غائبسمجھ ہو جائے “گی۔

15 اُن پر افسوس جو اپنا منصوبہ زمین کی گہرائیوں میں دبا ربکر سے چھپانے کوششکی کرتے ہیں، جو
یکی تار میں اپنے کام کر کے کہتے ہیں، کون” ہمیں دیکھ لے گا، کون ہمیں پہچان لے “گا؟ تمہاری16 رَویکج
!لعنتپر کیا کمہار اُسکو گارےکے کے برابر سمجھا جاتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے بارےکے میں کہتی
ہے، اُس” نے مجھے نہیں ؟“بنایا یا جسکیا تشکیلکو 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 بہرےدن کتاب تلاوتکی سنیں گے، اور اندھوں کی اندھیرےآنکھیں اور یکی تار میں سے نکل کر
دیکھ گی۔سکیں ایک19 بار پھر منائیںخوشیکیربفروتن اسرائیلمحتاجاورگے، قدوسکے 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 سبکے رُوئے زمین پر مٹسے جائیں گے۔ 21 یہی اُن کا انجام ہو گا عدالتجو میں دوسروں کو قصوروار
ٹھہراتے، شہر دروازےکے عدالتمیں کرنے قاضیوالے کو پھنسانے کوششکی کرتے اور جھوٹی گواہیوں
سے بےقصور کا حق مارتے ہیں۔

22 جسربچنانچہ پہلےنے ابراہیم کا بھی دےفدیہ کر اُسے چھڑایا یعقوبتھا کے گھرانے سے فرماتا اب”ہے، 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 میرےوہ نام مُقّدسکو مانیں گے۔ وہ یعقوب کے
قدوس مُقّدسکو جانیں گے اور اسرائیل کے خدا خوفکا مانیں گے۔ 24 اُس وقت جن کی روح آوارہ ہے وہ
سمجھ حاصل کریں گے، اور بڑبڑانے والے تعلیم قبول کریں “گے۔

30
مصر وعدےکے ہیںبےکار

رب1 فرماتا ہے، ضدیاے” بچو، تم پر !افسوس کیونکہ میرےتم بغیر منصوبے ھتے باند میرےاور روح کے
معاہدےبغیر کر لیتے ہو۔ گناہوں میں اضافہ کرتے کرتے 2 تم نے مجھ سے مشورہ لئے بغیر مصر طرفکی رجوع
کیا تاکہ فرعون کی آڑ میں پناہ لو اور مصر کے سائے میں حفاظت پاؤ۔ لیکن3 !خبردار فرعون کا تمہارےتحفظ
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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 اور خجالت کا
باعث ہی ہو “گی۔

نجبدشِت6 جانوروںکے بارےکے ربمیں کا :فرمان
یہوداہ کے تکلیفایکسفیر دہ اور پریشان ملـککن میں سے گزر میںجسہیںرہے ببر، شیر شیرنی، یلے زہر

اور اُڑن سانپ بستے ہیں۔ اُن کے گدھے اور اونٹ یہوداہ دولتکی اور خزانوں لدےسے ہوئے ہیں، اور سبوہ
کچھ مصر 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 پاسکے جا سبکر کچھ تختے پر لـکھ۔ اُسے کتاب صورتکی میں قلم بند کر میرےتاکہ الفاظ
آنے والے دنوں میں تکہمیشہ گواہی دیں۔ 9 کیونکہ یہ سرکشقوم ہے، لوگیہ دھوکے باز بچے ہیں ربجو
ہدایاتکی کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں۔ غیب10 بینوں کو وہ کہتے ہیں، یا” رو سے باز “آؤ۔ اور یا رو دیکھنے
والوں کو وہ حکم دیتے ہیں، ہمیں” سچی یا مترو بتانا بلـکہ ہماری خوشامد کرنے والی باتیں۔ فریب دہ یا رو دیکھ
ہمارےکر آگے بیان !کرو صحیح11 راستے ہٹسے جاؤ، سیدھی راہ کو چھوڑ ہمارےدو۔ منے سا اسرائیل کے
قدوس کا ذکر کرنے سے باز “!آؤ

جواب12 میں اسرائیل کا قدوس 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 میںجسگا دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ دراڑیں
پھیلتی ہیں اور دیوار بیٹھی جاتی ہے۔ ایکاچانکپھر ہی لمحے میں وہ دھڑام سے بوسزمین ہو جاتی ہے۔ 14 وہ
ٹکڑےٹکڑے ہو جاتی بالکلہے، مٹی کے اُس برتن کی طرح جو بےرحمی سے ِچکنا ُچور کیا جاتا ہے جساور کا
ایک ٹکڑا آگبھی کوئلےسے اُٹھا کر لے جانے حوضیا سے بہتتھوڑا پانی لنے نکا قابلکے نہیں رہ “جاتا۔

صبر ربساتھکے پر بھروسا رکھو
رب15 قادرِ مطلق اسرائیلجو قدوسکا ہے فرماتا ہے، واپس” آ کر سکون پاؤ، تب ہی نجاتتمہیں ملے گی۔

خاموش رہ کر مجھ پر بھروسا تبرکھو، ہی تمہیں تقویت ملے گی۔ لیکن تم اِس کے لئے تیار ہی نہیں تھے۔
16 چونکہ جوابتم میں بولے، ہرگز’ نہیں، ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگیں ‘گے اِس لئے بھاگتم جاؤ

گے۔ چونکہ تم 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 گے۔ اور دشمنجب 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 طرحکی تنہا رہ جائیں پہاڑیگے، جھنڈےپر طرحکی اکیلے ہوں “گے۔

ربلیکن18 تمہیں مہربانی دکھانے کے انتظار میں ہے، وہ تم پر رحم کرنے کے لئے اُٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ
انصافرب کا خدا مبارکہے۔ ہیں وہ جو اُس کے انتظار میں ہتے ر ہیں۔

صیوناے19 باشندوکے جو یروشلم میں ہتے ر ہو، آئندہ تم نہیں روؤ جبگے۔ تم یاد فر کرو گے تو وہ ضرور تم پر
تمہاریگا۔کرےمہربانی سنتے ہی گا۔دےجوابوہ 20 ماضیگو ربمیں تمہیںنے تنگی کی روٹی کھلائی اور
ظلم کا پانی پلایا، ابلیکن تیرا اُستاد چھپا نہیں رہے گا بلـکہ تیری اپنی ہی آنکھیں اُسے دیکھیں گی۔ 21 اگر دائیں یا
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طرفبائیں مُڑنا ہے تو تمہیں پیچھے ہدایتسے ملے گی، یہی” راستہ صحیح اِسیہے، پر تمہارے“!چلو اپنے کان یہ
سنیں گے۔ اُس22 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 وقت تیرےرب کھیتوں پر بارش بھیج کر بہترین فصلیں پکنے دے گا، غذائیت خوراکبخش
مہیا کرے گا۔ اُس دن تیری یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل وسیع چراگاہوں میں چریں گے۔ 24 کھیتی باڑی کے لئے
مستعمل بَیلوں اور گدھوں چھاجکو اور دو شاخے یعےکے کیصافذر ملےخوراکبہترینگئی گی۔ اُس25 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۔ سورجچاند26 کی مانند چمکے گا سورججبکہ کی ساتروشنی گُنا یادہ ز تیز ہو ایکگی۔ دن کی روشنی
سات عام دنوں کی روشنی کے برابر ہو گی۔ اُس اپنیربدن قوم زخموںکے پر مرہم پٹی کر اُسےکے گا۔دےشفا

یوںرب اسور عدالتکی کرتا ہے
27 وہ ربدیکھو، کا نام دُوردراز علاقے سے آ رہا غیضوہہے۔ رُعببڑےاورسےغضبو قریبساتھکے

پہنچ رہا ہے۔ اُس کے ہونٹ قہر سے ہل رہے ہیں، اُس کی زبان کے آگے آگے سب کچھ راکھ ہو رہا ہے۔
28 اُس کا دم کناروں سے باہر آنے والی ندی ہے سبجو کچھ تکگلے ڈبو دیتی ہے۔ وہ اقوام ہلاکتکو کی
چھلنی میں چھان چھان 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 کہ
تمہارے دل پھولے نہ سمائیں تمہاریگے۔ خوشی اُن زائرین کی مانند ہو گی بانسریجو بجاتے ربہوئے کے پہاڑ
پر ھتے چڑ اور اسرائیل کی چٹان کے حضور آتے ہیں۔

ربتب30 بارُعباپنی آواز سے لوگوں پر قدرتاپنی کا کرےاظہار گا۔ اُس غضبسختکا اور بھسم کرنے
آگوالی نازل ہو گی، ساتھ بارشساتھ کی تیز بوچھاڑ اور اولوں کا طوفان اُن پر پڑےٹوٹ گا۔ رب31 کی آواز
اسور پاشپاشکو دےکر گی، اُس کی لاٹھی اُسے مارتی رہے گی۔ 32 اور جوں ربجوں سزا کے لٹھ سے اسور
ضربکو لگائے گا توں دفتوں اور سرود بجـیں گے۔ اپنے زورآور بازو سے وہ اسور لڑےسے گا۔ 33 بڑیکیونکہ
دیر سے وہ گڑھا تیار ہے اسوریجہاں بادشاہ لاشکی کو جلانا ہے۔ اُسے گہرا اور چوڑا بنایا گیا ہے، اور اُس
میں لـکڑی کا بڑا ڈھیر ربہے۔ کا دم ہی گندھکاُسے طرحکی جلائے گا۔

31
مصر کی مدد بےکار ہے

1 اُن افسوسپر جو مدد کے لئے مصر جاتے ہیں۔ اُن پوریکی اُمید گھوڑوں سے اورہے، وہ اپنے متعدد رتھوں
طاقتاور ور گھڑسواروں پر اعتماد رکھتے ہیں۔ افسوس، نہ وہ اسرائیل قدوسکے طرفکی نظر اُٹھاتے، ربنہ
کی یافتمرضی در کرتے ہیں۔ لیکن2 الله بھی دانا ہے۔ وہ تم پر آفت لائے گا اور اپنا فرمان منسوخ کرےنہیں
گا بلـکہ شریروں کے گھر اور اُن کے معاونوں خلافکے اُٹھ کھڑا ہو گا۔ مصری3 تو خدا نہیں بلـکہ انسان ہیں۔
اور اُن گھوڑےکے عالِم ارواح کے نہیں بلـکہ فانی دنیا کے ہیں۔ رببھیجہاں اپنا ہاتھ بڑھائے وہاں مدد کرنے
والے مدد ملنے سمیتوالوں ٹھوکر کھا کر گر جاتے ملسبہیں، ہلاککر ہو جاتے ہیں۔
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مجھرب4 ہمسے کلام صیون”ہوا، پر وقتاُترتے مَیں اُس جوان شیرببر ہوںطرحکی 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 سے
دہشت نہیں کھاتا، نہ اُن کے شور شرابہ سے ڈر دبککر جاتا ربہے۔ الافواج اِسی طرح ہی کوہِ صیون پر اُتر
لڑےکر گا۔ رب5 الافواج پَر پھیلائے پرندےہوئے 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۔

8 اسور” تلوار کی زد میں آ کر گر جائے گا۔ لیکن یہ کسی مرد کی تلوار نہیں ہو گی۔ جو تلوار اسور کو کھا
جائے گی وہ فانی انسان کی نہیں ہو گی۔ اسور تلوار کے آگے آگے بھاگے گا، اور اُس جوانوںکے کو بیگار میں کام
پڑےکرنا گا۔ اُس9 کی چٹان ڈر مارےکے جاتی رہے گی، اُس افسرکے جھنڈےلشکری کو دیکھ دہشتکر
کھائیں “گے۔ ربیہ کا فرمان آگکیجسہے صیون میں بھڑکتی جساور کا تنور یروشلم میں تپتا ہے۔

32
راست بادشاہ کی آمد

ایک1 بادشاہ آنے والا ہے انصافجو کرےحکومتسے گا۔ اُس افسرکے صداقتبھی حکمرانیسے کریں
گے۔ 2 ایکہر آندھی اور طوفان سے دےپناہ گا، ایکہر یگستان ر میں ندیوں کی طرح تر و کرےتازہ گا، ہر
ایک دھوپتپتی بڑیمیں چٹان کا سا دےسایہ گا۔

تب3 دیکھنے والوں کی آنکھیں اندھی نہیں رہیں گی، اور سننے والوں کے کان دھیان دیں گے۔ جلدبازوں4 کے
دل سمجھ دار ہو جائیں گے، اور ہکلوں کی زبان روانی کرےباتصافسے گی۔ 5 اُس وقت نہ احمق شریف
کہلائے گا، نہ بدمعاش کو ممتاز قرار دیا جائے گا۔ 6 کیونکہ احمق حماقت بیان کرتا ہے، اور اُس کا ذہن شریر
منصوبے باندھتا ہے۔ وہ حرکتیںبےدین کر ربکے بارےکے میں کفر بکتا ہے۔ بھوکے کو وہ بھوکا چھوڑتا اور
پیاسے کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ بدمعاش7 کے یِق طر کار شریر ہیں۔ ضرورتوہ مند جھوٹکو سے تباہ کرنے
منصوبےکے باندھتا رہتا حقغریبخواہہے، پر کیوں نہ ہو۔ اُس8 مقابلےکے شریفمیں شریفآدمی منصوبے
باندھتا شریفاور کام کرنے ثابتمیں قدم رہتا ہے۔

بےپروا زندگی ختم ہونے والی ہے
اے9 بےپروا عورتو، اُٹھ کر میری بات !سنو اے بیٹیو جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی میرےہو، الفاظ پر

دھیان !دو ایک10 سال اور ایکچند دنوں کے بعد تم جو آپاپنے محفوظکو سمجھتی کانپہو اُٹھو گی۔ کیونکہ
انگور کی فصل ضائع ہو جائے گی، اور پھل کی فصل پکنے نہیں پائے گی۔ اے11 بےپروا عورتو، لرز !اُٹھو اے
بیٹیو جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہو، !تھرتھراؤ اپنے اچھے کپڑوں کو اُتار کر ٹاٹ لباسکے پہن لو۔ 12 اپنے
سینوں پیٹپیٹکو کر خوشاپنے گوار کھیتوں اور انگور پھلکے دار باغوں پر ماتم کرو۔ میری13 قوم کی زمین
پر آہ زاریو کرو، کیونکہ اُس پر یاںخاردار جھاڑ چھا گئی رنگہیں۔ رلیاں منانے والے شہر باشخوشتمامکے
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گھروں پر غم کھاؤ۔ محل14 ویران ہو گا، رونق دار شہر سنسان ہو گا۔ قلعہ اور بُرج ہمیشہ کے لئے غار بنیں گے
جہاں جنگلی گدھے اپنے دل بہلائیں گے اور یاں بکر بھیڑ چریں گی۔

الله روحکے سے بحالی
تکجب15 الله اپنا روح ہم پر نازل ایسےحالاتتکوقتاُسکرےنہ رہیںہی لیکنگے۔ پھر یگستان ر باغ

میں تبدیل ہو جائے گا، اور باغ کے پھل دار درخت جنگل جیسے گھنے ہو جائیں گے۔ انصافتب16 یگستان ر
بسےمیں گا، صداقتاور پھلتے لتے پھو باغ گی۔کرےسکونتمیں انصاف17 امنپھلکا امانو ہو گا، صداقتاور
کا اثر ابدی سکون حفاظتاور ہو گی۔

میری18 قوم پُرسکون اور محفوظ آبادیوں میں بسے گی، اُس کے گھر آرام دہ اور پُرامن ہوں گے۔ 19 گو جنگل
تباہ اور شہر بوسزمین کیوں نہ ہو، لیکن20 مبارکتم ہو جو ندیہر پاسکے بیج بو سکو آزادیاورگے سے اپنے
گائےبَیلوں اور گدھوں کو چَرا سکو گے۔

33
یا رب، !مدد

تجھ1 پر افسوس، دوسروںجو بربادکو باوجودکےکرنے باد بر نہیں تجھہوا۔ پر افسوس، بےوفاسےدوسروںجو
تھا، تیرےحالانکہ ساتھ نہیںبےوفائی ہوئی۔ تیریلیکن باری بھی آئے بربادیگی۔ کا تکتکمیلکام پہنچانے پر
تُو خود برباد ہو جائے گا۔ بےوفائی کا کام تکتکمیل پہنچانے تیرےپر ساتھ بھی بےوفائی کی جائے گی۔

ہمرب،اے2 پر مہربانی !کر ہم تجھ اُمیدسے رکھتے ہیں۔ طاقتہماریصبحہر مصیبتبن، ہماریوقتکے
رِہائی باعثکا ہو۔

تیری3 سنآوازگرجتی بھاگقومیںکر جاتی تیرےہیں، ہونےکھڑےاُٹھ پر بکھرطرفچاروںوہ ہیں۔جاتی
اے4 قومو، جو مال تم لُوٹنے لیا دوسرےوہ چھین لیں طرحجسگے۔ ٹڈیوں کے غول فصلوں پر جھپٹ کر
چٹکچھسب کر جاتے اُسیہیں تمہاریدوسرےطرح ملـکیتپوری ٹوٹپر پڑیں گے۔

رب5 سرفراز ہے اور بلندیوں پر سکونت کرتا وہیہے۔ صیون انصافکو صداقتاور کرےمالامالسے گا۔
6 اُن دنوں میں حفاظتتیریوہ ضمانتکی ہو تجھےگا۔ حکمتنجات، اور دانائی کا حاصلذخیرہ ہو گا، رباور
خوفکا تیرا خزانہ ہو گا۔

دشمن سے ربدھوکا، سے رِہائی
سنو،7 اُن کے چیخمیںگلیوںسورمے امنہیں،رہے کے تلخسفیر آہیں بھر ہیں۔رہے ویرانسڑکیں8 سنسانو

ہیں، اور مسافر اُن پر نظر نہیںہی معاہدےآتے۔ کو توڑا گیا لوگوںہے، اُسنے گواہوںکے ردکو کر انسانکے
کو حقیر جانا ہے۔ 9 زمین خشک ہو کر مُرجھا گئی ہے، لبنان کملا کر شرمندہ ہو گیا ہے۔ شارون کا میدان
بیابانبےشجر سا بن گیا بسنہے، اور کرمل اپنے پتے جھاڑ رہے ہیں۔

ربلیکن10 فرماتا ہے، مَیںاب” اُٹھ ہوںکھڑا ابگا، مَیں سرفراز ہو کر قوتاپنی کا اظہار کروں گا۔ 11 تم
اُمید سے پیٹلیکنہو، میں ہیگھاسسوکھی اورہے، جنم وقتدیتے بھوسا ہی پیدا ہو جبگا۔ پھونکتم مارو
گے تو تمہارا بنآگدم کر تم ہی راکھکو گا۔دےکر اقوام12 یوں بھسم ہو جائیں گی کہ چونا ہی رہ جائے گا،
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وہ خاردار یوں جھاڑ کی کٹطرح کر جل جائیں گی۔ اے13 دُوردراز علاقوں کے باشندو، وہ کچھ سنو جو مَیں
نے کیا قریباےہے۔ کے بسنے والو، قدرتمیری 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 آگاِس کے منے سا زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم میں سے کون تکہمیشہ بھڑکنے والی اِس
انگیٹھی قریبکے قائم رہ سکتا “ہے؟ لیکن15 شخصوہ قائم رہے گا راستجو گزارےزندگی اور سچائی بولے، جو
غیرقانونی نفع رشوتاور لینے سے انکار کرے، جو قاتلانہ سازشوں غلطاور کام سے گریز کرے۔ وہی16 بلندیوں پر
بسے گا اور پہاڑ قلعےکے محفوظمیں رہے گا۔ اُسے روٹی ملتی رہے گی، اور پانی کی کبھی کمی نہ ہو گی۔

پُرجلال بادشاہ ملـککا
تیری17 آنکھیں بادشاہ اور اُس کی پوری خوب صورتی کا مشاہدہ کریں گی، ایکوہ وسیع اور دُور تکدُور

پھیلا ملـکہوا دیکھیں گی۔ تب18 گزرےتُو ہوئے وقتناکہول پر غور خوضو کر کے پوچھے گا، دشمن”
بڑےکے افسر کدھر ٹیکسہیں؟ 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۔

ہماری20 عیدوں کے شہر صیون پر نظر !ڈال تیری آنکھیں یروشلم کو دیکھیں گی۔ وقتاُس محفوظوہ سکونت
گاہ ہو ایکگا، خیمہ جو آئندہ کبھی نہیں ہٹے جسگا، کی میخیں کبھی نہیں نکلیں گی، جساور ایککا رّسا
بھی نہیں ٹوٹے گا۔

ربوہاں21 ہی ہمارا زورآور آقا ہو گا، اور شہر یاؤں در کا مقام ہو گا، ایسی چوڑی ندیوں کا مقام جن پر نہ
چپو والی کشتی، نہ شاندار جہاز چلے گا۔ 22 ربکیونکہ ہی ہمارا ربقاضی، ہی ہمارا سردار رباور ہی ہمارا
بادشاہ ہے۔ وہی ہمیں دےچھٹکارا گا۔ دشمن23 کا بیڑا غرق ہونے والا بادبانہے۔ کے رسّے ڈھیلے ہیں، اور
نہ وہ مستول مضبوطکو رکھنے، نہ بادبان کو پھیلائے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کثرتوقتاُس کا لُوٹا ہوا مال
بٹے گا، بلـکہ اِتنا مال ہو گا لنگڑےکہ بھی لُوٹنے شرکتمیں کریں گے۔ صیون24 کا بھیکوئی فرد نہیں کہے مَیں”گا، 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 پھوٹسے نکلا ہے !دےتوجہ 2 ربکیونکہ کو تمام اُمّتوں پر غصہ آ گیا ہے، اور اُس غضبکا اُن
کے تمام لشکروں پر نازل ہو رہا ہے۔ وہ اُنہیں مکمل طور پر کرےتباہ گا، سفاکاُنہیں کے گا۔کرےحوالے 3 اُن
مقتولوںکے کو باہر پھینکا جائے گا، اور لاشوں کی بدبو پھیلےطرفچاروں گی۔ پہاڑ اُن ہوںشرابورسےخونکے
گے۔ 4 ستارےتمام گل جائیں گے، اور آسمان کو طومار کی طرح لپیٹا جائے گا۔ ستاروں کا پورا لشکر انگور کے
مُرجھائے ہوئے پتوں کی طرح جھڑ جائے گا، وہ انجـیر درختکے کی سوکھی یالی ہر طرحکی گر جائے گا۔

5 کیونکہ آسمان پر میری تلوار خون پی پی مستکر ہو گئی ہے۔ ابدیکھو، وہ ادوم پر نازل ہو رہی ہے تاکہ
اُس عدالتکی اُسکرے، قوم مکملکیجسکی تباہی کا فیصلہ مَیں کر چکا ہوں۔ کیرب6 تلوار خون آلودہ ہو
گئی ہے، اور اُس سے چربی ٹپکتی ہے۔ یوں بھیڑبکر کا خون اور مینڈھوں کے گُردوں کی چربی اُس پر لـگی ہے،
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ربکیونکہ بُصرہ شہر میں قربانی کی عید اور ملـِک ادوم میں قتِل عام کا تہوار منائے گا۔ اُس7 وقت جنگلی بَیل
اُن کے ساتھ گر جائیں گے، طاقتبچھڑےاور ور سمیتسانڈوں ختم ہو جائیں گے۔ اُن کی زمین خون مستسے
خاکاور چربی سے شرابور ہو گی۔

8 کیونکہ وہ دن آ گیا ربجبہے بدلہ لے گا، وہ سال جب وہ ادوم سے اسرائیل کا انتقام لے گا۔ 9 ادوم
کی ندیوں میں تارکول ہی بہے گا، گندھکاور زمین کو ڈھانپے ملـکگی۔ بھڑکتی ہوئی رال سے بھر جائے گا،
آگکیجس10 نہ دن اور راتنہ بجھے گی بلـکہ تکہمیشہ دھواں چھوڑتی رہے ملـکگی۔ نسل در نسل ویران
و سنسان رہے گا، تکیہاں کہ مسافر بھی تکہمیشہ اُس میں سے گزرنے سے گریز کریں گے۔ 11 دشتی ُلّو ا اور
خارپُشت اُس پر قبضہ کریں گے، چنگھاڑنے والے ُلّو ا اور کوّے اُس میں بسیرا کریں گے۔ ربکیونکہ فیتے اور
ساہول سے ادوم کا ناپناپملـکپورا کر اُجاڑ اور ویرانی کے کرےحوالے گا۔ اُس12 کے شرفا کا نام و نشان
تک نہیں رہے گا۔ کچھ نہیں رہے گا جو بادشاہی ملـککہلائے، رئیستمامکے رہیںجاتے گے۔ کانٹےدار13
پودے اُس کے محلوں پر چھا جائیں گے، خود پودےرَو اور کٹارےاونٹ اُس کے قلعہ بند شہروں میں پھیل جائیں
ملـکگے۔ گیدڑ اور عقابی ُلّو ا کا گھر گا۔بنے یگستانوہاں14 ر جانورکے ُکتوںجنگلی ملیںسے اورگے، بکرانما
دوسرےایکِجّن ملاقاتسے کریں لیلیتگے۔ بھیآسیبنامی اُس ٹھہرےمیں وہاںگا، اُسے بھی آرام ملےگاہ
گی۔ 15 سانپمادہ اُس کے سائے میں بِل بنا کر اُس میں دےانڈےاپنے گی اور اُنہیں سے کر پالے شکاریگی۔
پرندے بھی دو دو ہو کر وہاں جمع ہوں گے۔

رب16 کتابکی میں پڑھ کر اِس کی تحقیق !کرو ادوم میں یہ تمام چیزیں مل جائیں ایکملـکگی۔ سے بھی
محروم نہیں رہے گا ملسببلـکہ کر اُس میں پائی جائیں گی۔ ربکیونکہ ہی کے منہ اِسنے کا حکم دیا ہے، اور
اُسی اِنہیںروحکا گا۔کرےاکٹھا زمینساریوہی17 کرےپیمائشکی گا اور پھر قرعہ ڈال کر جانداروںمذکورہ
میں کرےتقسیم ملـکتبگا۔ تکابد اُن ملـکیتکی 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 پھولکے سوسن کی طرح
پھوٹ2 نکلیں گے، اور وہ زور سے شادیانہ بجا کر خوشی نعرےکے لگائے گا۔ اُسے لبنان کی شان، کرمل اور
شارون کا پورا ُحسن و جمال دیا جائے ربلوگگا۔ کا جلال ہمارےاور خدا کی شان شوکتو دیکھیں گے۔

نڈھال3 ہاتھوں تقویتکو دو، ڈانواں گھٹنوںڈول مضبوطکو !کرو 4 دھڑکتے دلوںہوئے سے حوصلہ”کہو،
مترکھو، ڈرو۔ دیکھو، تمہارا خدا انتقام لینے کے لئے آ رہا ہے۔ وہ ایکہر کو جزا و دےسزا کر تمہیں بچانے
کے لئے آ رہا “ہے۔

تب5 اندھوں کی آنکھوں کو اور بہروں کانوںکے کو کھولا جائے گا۔
لنگڑے6 ہرن کی سی چھلانگیں لگائیں گے، اور گونگے خوشی نعرےکے لگائیں گے۔ یگستان ر میں چشمے

پھوٹ نکلیں گے، اور بیابان میں ندیاںسے گزریں گی۔
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7 ُجھلستی ہوئی ریت کی جگہ جوہڑ بنے گا، اور پیاسی زمین کی جگہ پانی کے پھوٹسوتے نکلیں گے۔ جہاں

پہلے گیدڑ آرام کرتے تھے ہریوہاں سرکنڈےگھاس، اور آبی نرسل کی نشو و نما ہو گی۔
ملـک8 میں سے گیگزرےشاہراہ جو ‘مُقّدسشاہراہِ’ لوگناپاکگی۔کہلائے اُس پر نہیںسفر 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 اَور وحشی جانور آئے گا یا پایا جائے صرفگا۔ وہ اُس پر چلیں جنہیںگے الله

نے دےعوضانہ کر چھڑا لیا ہے۔
جتنوں10 ربکو دےفدیہنے کر رِہا کیا ہے واپسوہ آئیں گے گیتاور گاتے داخلمیںصیونہوئے ہوں

گے۔ اُن سرکے پر ابدی خوشی تاجکا 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

1 ِحزقیاہ بادشاہ کی حکومت کے ویں14 سال میں اسور کے بادشاہ سنحیرب نے یہوداہ کے تمام قلعہ بند
شہروں پر دھاوا بول کر اُن پر قبضہ کر لیا۔ 2 پھر اُس نے اپنے اعلٰی افسر ربشاقی کو بڑی فوج کے لـکیسساتھ سے
یروشلم کو بھیجا۔ یروشلم پہنچ کر ربشاقی اُس نالے پاسکے رُک گیا جو پانی کو اوپر تکتالابوالے پہنچاتا ہے
یہ) تالاب اُس راستے پر ہے جو دھوبیوں تکگھاٹکے لے جاتا ۔(ہے 3 یہ دیکھ کر محل کا انچارج اِلیاقیم بن
میرمنشیِخلقیاہ، شبناہ اور یوآخخاصمشیرِ آسفبن شہر نکلسے کر اُس سے ملنے آئے۔ ربشاقی4 نے اُن ہاتھکے
ِحزقیاہ کو پیغام بھیجا،

اسور” کے عظیم بادشاہ فرماتے ہیں، تمہارا کسبھروسا چیز پر ہے؟ 5 تم سمجھتے ہو کہ خالی باتیں کرنا فوجی
حکمِت عملی طاقتاور کے برابر باتکیسییہہے۔ ہے؟ پرکستم اعتماد کر رہے ہو مجھکہ سرکشسے ہو گئے
ہو؟ 6 کیا تم مصر پر بھروسا کرتے ہو؟ وہ تو ٹوٹا ہوا سرکنڈا ہی ہے۔ بھیجو اُس ٹیکپر لگائے اُس کا ہاتھ وہ چیر
کر زخمی دےکر گا۔ یہی کچھ سباُن کے ساتھ ہو جائے گا جو مصر کے بادشاہ فرعون پر بھروسا !کریں شاید7
تم کہو، ربہم’ اپنے خدا پر توکل کرتے لیکن‘ہیں۔ طرحکسیہ ہو سکتا ِحزقیاہہے؟ نے تو اُس کی بےحرمتی
اُسکیونکہہے۔کی اونچینے جگہوں مندروںکے اور قربان گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ اور یروشلم سے کہا کہہے
صرف یروشلم کی قربان گاہ کے منے پرستشسا کریں۔ 8 میرےآؤ، آقا اسور کے بادشاہ سے سودا کرو۔ مَیں تمہیں
گھوڑے2,000 دوں گا بشرطیکہ تم اُن کے لئے سوار مہیا کر سکو۔ لیکن پاستمہارےافسوس، اِتنے گھڑسوار
ہیں 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 کچھسبتاکہ برباد لیکنکروں۔ ایسا ہرگز نہیں رب!ہے مجھےخودنے کہا کہ ملـکاِس پر دھاوا
بول کر اِسے تباہ کر “دے۔

یہ11 سن کر اِلیاقیم، شبناہ اور یوآخ نے ربشاقی کی تقریر میں دےدخل کر کہا، براہِ” کرم اَرامی زبان میں اپنے
خادموں کے ساتھ گفتگو کیجئے، کیونکہ ہم یہ اچھی طرح بول لیتے ہیں۔ عبرانی زبان استعمال نہ کریں، ورنہ شہر
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فصیلکی آپلوگکھڑےپر باتیںکی لیںسن “گے۔ لیکن12 ربشاقی جوابنے کیا”دیا، تم سمجھتے ہو میرےکہ
مالـک نے یہ صرفپیغام تمہیں مالـکتمہارےاور کو بھیجا ہے؟ ہرگز !نہیں وہ ہتے چا ہیں کہ لوگتمام یہ باتیں
سن لیں۔ کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح اپنا فضلہ کھانے اور پیشاباپنا پینے پر مجبور ہو جائیں “گے۔

13 پھر وہ فصیل طرفکی مُڑ کر بلند آواز سے عبرانی زبان میں عوام مخاطبسے ہوا، !سنو” شہنشاہ، اسور کے
بادشاہ کے فرمان پر دھیان !دو 14 بادشاہ فرماتے ہیں کہ ِحزقیاہ تمہیں دھوکا نہ دے۔ وہ تمہیں بچا نہیں سکتا۔
وہبےشک15 تمہیں تسلی دلانے کوششکی کر کے کہتا ہے، ہمیںرب’ ضرور دےچھٹکارا گا، یہ شہر کبھی
بھی اسوری بادشاہ کے قبضے میں نہیں آئے ‘گا۔ لیکن اِس قسم کی باتوں سے تسلی پا ربکر 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 پاسمیرےکر آ جاؤ۔ پھر تم میں سے ایکہر انگور کی اپنی بیل اور انجـیر کے درختاپنے پھلکا کھائے گا
اور حوضاپنے کا پانی پیئے گا۔ 17 پھر کچھ دیر کے بعد مَیں ایکتمہیں ملـکایسے میں لے جاؤں گا تمہارےجو
ملـکاپنے کی مانند ہو گا۔ اُس میں بھی اناج اور نئی َمے، روٹی اور انگور کے باغ ہیں۔ 18 ِحزقیاہ متکی سننا۔
جب وہ کہتا ہے، ہمیںرب’ بچائے ‘گا تو وہ تمہیں دےدھوکا 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 گرفتمیریکو سے بچایا؟ 20 نہیں، کوئی بھی دیوتا ملـکاپنا مجھ سے بچا نہ
سکا۔ تو ربپھر یروشلم طرحکسکو مجھ سے بچائے “گا؟

فصیل21 پر لوگکھڑے خاموش رہے۔ اُنہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ
جواب لفظایکمیں بھی نہ کہیں۔ 22 پھر محل انچارجکا اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، میرمنشی شبناہ اور یوآخخاصمشیرِ بن
رنجشآسف مارےکے اپنے لباس پھاڑ کر ِحزقیاہ پاسکے واپس گئے۔ دربار میں پہنچ کر اُنہوں نے بادشاہ کو
کچھسب کہہ سنایا جو ربشاقی نے اُنہیں کہا تھا۔

37
رب ِحزقیاہ کو تسلی دیتا ہے

1 یہ باتیں سن کر ِحزقیاہ نے پھاڑےکپڑےاپنے ٹاٹاور کا لباسماتمی پہن ربکر کے گھر میں گیا۔ ساتھ2
ساتھ اُس محلنے انچارجکے اِلیاقیم، میرمنشی شبناہ اور اماموں بزرگوںکے آموصکو کے بیٹے یسعیاہ نبی پاسکے
بھیجا۔ ٹاٹسب کے لباسماتمی پہنے ہوئے تھے۔ نبی3 پاسکے پہنچ کر اُنہوں نے ِحزقیاہ کا پیغام سنایا، آج” ہم
مصیبتبڑی میں ہیں۔ سزا کے اِس دن یوں اسور سختہمارینے بےعزتی کی ہے۔ ہمارا حال دردِ زہ میں مبتلا
اُس عورت کا سا جسہے پیٹکے سے بچہ نکلنے کو ہے، لیکن جو اِس لئے نہیں نکل سکتا کہ ماں کی طاقت
جاتی رہی ہے۔ لیکن4 آپربشاید کے خدا نے ربشاقی کی وہ باتیں سنی ہوں جو اُس کے آقا اسور کے بادشاہ
نے زندہ خدا توہینکی میں بھیجی ہیں۔ ہو سکتا آپربہے کا اُسخدا باتیںکی سن کر اُسے سزا براہِدے۔ کرم
ہمارے لئے تکابجو بچے ہوئے ہیں دعا “کریں۔

ِحزقیاہجب5 افسروںکے نے یسعیاہ کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا 6 تو نبی جوابنے دیا، اپنے” آقا کو بتا دینا کہ
رب فرماتا ہے، اُن’ دھمکیوں متخوفسے کھا اسوریجو بادشاہ کے ملازموں میرینے اہانت کر دیکے
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ہیں۔ 7 دیکھ، مَیں اُس کا ارادہ بدل دوں گا۔ وہ افواہ سن کر اِتنا مضطرب ہو جائے گا کہ اپنے ملـکہی کو
واپس چلا جائے گا۔ وہاں مَیں اُسے تلوار سے مروا دوں “۔‘گا

سنحیرب کی دھمکیاں اور ِحزقیاہ کی دعا
ربشاقی8 یروشلم کو چھوڑ کر اسور کے بادشاہ واپسپاسکے چلا گیا جو لـکیسوقتاُس سے روانہ ہو کر لِبناہ

پر چڑھائی کر رہا تھا۔
9 سنحیربپھر کو اطلاع ملی، ایتھوپیا” کا بادشاہ آپتِرہاقہ سے لڑنے آ رہا تب“ہے۔ اُس نے اپنے قاصدوں

کو دوبارہ یروشلم بھیج دیا تاکہ ِحزقیاہ کو پیغام پہنچائیں، 10 جس” دیوتا پر تم بھروسا رکھتے ہو اُس سے فریب نہ
وہجبکھاؤ کہتا کہہے اسورییروشلم بادشاہ قبضےکے میں نہیںکبھی آئے گا۔ 11 تم تو چکےسن ہو کہ اسور
کے بادشاہوں نے جہاں بھی گئے کیا کچھ کیا ہے۔ ملـکہر کو اُنہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ تو پھر تم
طرحکس 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 باپمیرےجبسکا دادا نے اُنہیں تباہ کیا۔
دھیان13 ابدو، حمات، ارفاد، ِسفروائم شہر، ہینع اور عِوّا کے بادشاہ کہاں “ہیں؟

خط14 ملنے پر ِحزقیاہ نے اُسے پڑھ لیا اور پھر رب کے گھر کے صحن میں گیا۔ خط ربکو کے منے سا بچھا کر
اُس15 ربنے سے دعا کی،

الافواجرباے”16 اسرائیل کے خدا جو کروبی فرشتوں تختدرمیانکے نشین ہے، تُو اکیلا ہی دنیا کے تمام
ممالـک کا خدا ہے۔ تُو ہی نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے۔ اے17 رب، میری !سن اپنی آنکھیں کھول کر
سنحیرب!دیکھ کی اُن تمام باتوں پر دےدھیان جو اُس نے اِس مقصد سے تکہم پہنچائی ہیں کہ زندہ خدا کی
اہانت کرے۔ اے18 رب، باتیہ سچ ہے اسوریکہ بادشاہوں نے اِن تمام قوموں کو اُن کے سمیتملـکوں تباہ
کر دیا ہے۔ 19 وہ تو اُن بُتوںکے پھینکمیںآگکو کر بھسم کر سکتے تھے، کیونکہ وہ زندہ نہیں انسانصرفبلـکہ
ہاتھوںکے سے بنے لـکڑیہوئے اور پتھر کے بُت تھے۔ ہمارےرباے20 مَیںابخدا، تجھ التماسسے ہوںکرتا
کہ اسوریہمیں بادشاہ کے ہاتھ سے بچا تاکہ دنیا کے ممالـکتمام جان لیں کہ اےتُو رب، واحد خدا “ہے۔

اسوری کی لعن طعن پر الله جوابکا
21 پھر یسعیاہ آموصبن نے ِحزقیاہ کو پیغام بھیجا، اسرائیلرب” کا خدا فرماتا ہے کہ مَیں اسورینے بادشاہ

سنحیرب بارےکے میں تیری دعا سنی ہے۔ رباب22 کا اُس خلافکے فرمان سن،
کنواری صیون بیٹی تجھے حقیر جانتی ہاںہے، یروشلم بیٹی اپنا سر ہلا ہلا حقارتکر آمیز نظر تیرےسے پیچھے

دیکھتی ہے۔ 23 کیا تُو نہیں جانتا کسکہ کو گالیاں دیں کساور اہانتکی کی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ تُو
کسنے خلافکے آواز بلند کی طرفکیجسہے؟ تُو غرور کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ اسرائیل قدوسکا
!ہے

24 اپنے قاصدوں کے یعے ذر تُو نے رب کی اہانت کی ہے۔ تُو ڈینگیں مار کر کہتا ہے، مَیں’ اپنے بےشمار
رتھوں پہاڑوںسے چوٹیوںکی اور لبنان کی چڑھتکانتہا گیا ہوں۔ مَیں دیودار بڑےبڑےکے اور جونیپر بہترینکے
درختوں کاٹکو لبنانکر 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۔
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اسوریاے26 بادشاہ، کیا تُو نہیںنے سنا بڑیکہ دیر مَیںسے مقررکچھسبیہنے کیا؟ قدیم میںزمانے مَیںہی

نے اِس کا منصوبہ باندھ لیا، اور اب مَیں اِسے وجود میں لایا۔ میری مرضی تھی کہ تُو قلعہ بند شہروں خاککو
میں ملا کر پتھر کے ڈھیروں میں بدل دے۔ اِسی27 لئے اُن کے باشندوں طاقتکی جاتی رہی، وہ گھبرائے اور
شرمندہ ہوئے۔ کمزورطرحکیگھاسوہ چھتتھے، پر اُگنے والی اُس یالی ہر مانندکی تھوڑیجو دیر کے لئے پھلتی
پھولتی تو لیکنہے، لُو ایکوقتچلتے دم مُرجھا جاتی ہے۔ مَیں28 تو تجھ واقفخوبسے ہوں۔ مجھے معلوم ہے
کہ تُو کہاں ٹھہرا ہوا ہے، اور تیرا آنا جانا مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ مجھے پتا ہے کہ خلافمیرےتُو طیشکتنے
میں 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 جسگا پر سے تُو یہاں آ پہنچا ہے۔

اے30 ِحزقیاہ، مَیں تجھے اِس نشان سے تسلی دلاؤں گا کہ اِس سال اور آنے والے سال تم وہ کچھ کھاؤ گے
کھیتوںجو میں خود بخود اُگے گا۔ تیسرےلیکن سال تم بیج بو کر فصلیں کاٹو گے اور انگور کے باغ لگا کر اُن کا
پھل کھاؤ گے۔ 31 یہوداہ بچےکے ایکباشندےہوئے بار پھر جڑ پکڑ پھلکر لائیں گے۔ 32 کیونکہ یروشلم سے قوم
کا بقیہ نکل آئے گا، اور کوہِ صیون کا بچا کھچا حصہ ملـکدوبارہ میں پھیل جائے الافواجربگا۔ غیرتکی
یہ کچھ دےسرانجام گی۔

اسوریتکجہاں33 بادشاہ کا تعلق ربہے فرماتا ہے کہ وہ اِس شہر میں داخل نہیں ہو گا۔ ایکوہ تکتیر
اُس میں نہیں چلائے گا۔ نہ وہ ڈھال لے کر اُس پر کرےحملہ گا، نہ شہر کی فصیل کے ساتھ مٹی کا ڈھیر لگائے
گا۔ راستےجس34 بادشاہسے یہاں اُسیآیا راستے پر سے وہ واپسملـکاپنے چلا اِسگا۔جائے شہر میں وہ گھسنے
نہیں پائے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 35 کیونکہ مَیں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر اِس شہر کا دفاع کر کے
اُسے بچاؤں “گا۔

ربراتاُسی36 کا فرشتہ نکل آیا اسوریاور لشکرگاہ میں سے گزر فوجیوں1,85,000کر کو مار جبڈالا۔
لوگ سویرےصبح اُٹھے تو طرفچاروں لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔

37 یہ دیکھ سنحیربکر اپنے خیمے اُکھاڑ کر واپسملـکاپنے چلا گیا۔ نینوہ شہر پہنچ کر وہ وہاں ٹھہر گیا۔
وہجبدنایک38 اپنے نِسروکدیوتا مندرکے میں پوجا کر رہا تھا تو اُس ـِکبیٹوںکے ل ادرمَّ اور شراضر اُسےنے
تلوار قتلسے کر دیا اور فرار ہو کر ملـِک اراراط میں پناہ لی۔ پھر اُس کا بیٹا تختاسرحدون نشین ہوا۔

38
الله ِحزقیاہ کو شفا دیتا ہے

1 اُن دنوں میں ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا کہ مرنے نوبتکی آ آموصپہنچی۔ 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۔

یہ2 سن کر ِحزقیاہ نے اپنا منہ دیوار طرفکی پھیر کر دعا کی، یادرب،اے”3 کر وفاداریمَیںکہ خلوصاور
دلی تیرےسے منے سا چلتا رہا ہوں، مَیںکہ وہ کچھ کرتا آیا ہوں تجھےجو پسند “ہے۔ پھر پھوٹپھوٹوہ کر رونے
لگا۔

تب4 یسعیاہ نبی ربکو کا کلام ملا، ِحزقیاہ”5 پاسکے جا کر اُسے بتا دینا باپتیرےربکہ داؤد کا خدا
فرماتا ہے، مَیں’ تیرینے لیسندعا تیرےاور آنسو دیکھے ہیں۔ تیریمَیں زندگی سال15میں کا اضافہ کروں گا۔
ساتھ6 ساتھ مَیں تجھے اور اِس شہر کو اسور کے بادشاہ سے بچا لوں گا۔ مَیں ہی اِس شہر کا دفاع کروں “۔‘گا
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یہ7 پیغام ِحزقیاہ کو سنا کر یسعیاہ مزیدنے دےنشانایکتجھےرب”کہا، سےجسگا تُو جان لے گا کہ وہ

اپنا وعدہ کرےپورا گا۔ میرے8 کہنے پر آخز کی بنائی گھڑیدھوپہوئی کا دسسایہ درجے پیچھے جائے “گا۔
اور ایسا ہی ہوا۔ دسسایہ درجے ہٹپیچھے گیا۔

شفا پانے پر ِحزقیاہ گیتکا
9 یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ نے شفا پانے پر ذیل گیتکا قلم بند کیا،
مَیں”10 بولا، کیا مجھے زندگی عروجکے پر پاتال داخلمیںدروازوںکے ہونا باقیہے؟ ماندہ مجھسال چھینسے

لئے گئے ہیں۔
مَیں11 بولا، آئندہ ربمَیں زندوںکو ملـککے میں نہیں دیکھوں ابگا۔ مَیںسے پاتال باشندوںکے ساتھکے

رہ کر اِس دنیا لوگوںکے پر نظر نہیں ڈالوں گا۔
میرے12 گھر کو گلہ بانوں خیمےکے طرحکی اُتارا گیا ہے، میرےوہ اوپر چھینسے لیا گیا مَیںہے۔ نے اپنی

زندگی کو جولاہے طرحکی تکاختتام بُن لیا اُسابہے۔ کاٹمجھےنے تانتکر دھاگوںکے الـگسے کر دیا
ایکہے۔ دن کے اندر اندر تُو نے مجھے ختم کیا۔

مَیںتکصبح13 چیخ کر یاد فر کرتا رہا، لیکن اُس نے شیرببر میریطرحکی تمام ہڈیاں توڑ ایکدیں۔ دن کے
اندر اندر تُو نے مجھے ختم کیا۔

مَیں14 بےجان ہو کر ابابیل یا بلبل کی طرح چیں چیں کرنے لگا، غوں غوں کر کے کبوترکی سی آہیں بھرنے
لگا۔ میری آنکھیں نڈھال ہو کر آسمان طرفکی تکتی اےرہیں۔ رب، مجھ پر ظلم ہو رہا میریہے۔ مدد کے لئے
!آ

لیکن15 مَیں کیا کہوں؟ اُس نے خود مجھ سے ہم کلام ہو کر یہ کیا مَیںہے۔ تلخیوں مغلوبسے ہو کر زندگی
کے تکآخر دبی حالتہوئی میں پھروں گا۔

رب،اے16 اِن چیزوںہی سببکے انسانسے زندہ رہتا روحمیریہے، 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 نے میری جان کو قبر سے محفوظ رکھا، تُو نے
میرے تمام گناہوں کو اپنی پیٹھ پھینکپیچھےکے دیا ہے۔

18 کیونکہ پاتال تیری حمد و ثنا نہیں کرتا، اور موت تیری ستائش میں گیت نہیں گاتی، زمین کی گہرائیوں میں
اُترے تیریہوئے وفاداری کے انتظار میں نہیں ہتے۔ ر

19 نہیں، جو زندہ ہے یفتیریوہی تعر کرتا، تیریوہی تمجید کرتا طرحجسہے، مَیں آج کر رہا پشتہوں۔
باپپشتدر اپنے بچوں تیریکو وفاداری بارےکے میں بتاتے ہیں۔

مجھےرب20 بچانے کے لئے تیار تھا۔ آؤ، ہم عمر رببھر کے گھر میں تاردار ساز “بجائیں۔
علاج کا یِق طر کار

21 یسعیاہ نے ہدایت دی تھی، انجـیر” کی ٹکی لا کر بادشاہ کے ناسور پر باندھ !دو تب اُسے شفا ملے “گی۔
پہلے22 ِحزقیاہ نے پوچھا تھا، کونرب” سا دےنشان مجھےسےجسگا یقین آئے کہ مَیں ربدوبارہ کے گھر
عبادتکی شریکمیں ہوں “گا؟
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ِحزقیاہ سے سنگین غلطی ہوتی ہے
تھوڑی1 دیر کے بعد بابل کے مرودکبادشاہ 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 رکھےمحفوظمیںخانے تھےگئے یعنی تمام سونا بلسانچاندی، تیلکا اور باقی قیمتی تیل۔ اُس نے پورا اسلحہ
خانہ اور باقی سب کچھ بھی دکھایا جو اُس خزانوںکے میں پورےتھا۔ محل ملـکپورےاور میں خاصکوئی چیز
نہ رہی جو اُس نے اُنہیں نہ دکھائی۔

یسعیاہتب3 نبی ِحزقیاہ بادشاہ پاسکے آیا اور اِن”پوچھا، آدمیوں نے کیا آئےسےکہاںکہا؟ “ہیں؟ ِحزقیاہ نے
جواب دیا، ملـکدُوردراز” بابل پاسمیرےسے آئے “ہیں۔ 4 یسعیاہ بولا، اُنہوں” محلنے میں کیا کچھ “دیکھا؟
ِحزقیاہ نے کہا، اُنہوں” نے محل میں سب کچھ دیکھ لیا میرےہے۔ خزانوں میں کوئی چیز نہ رہی جو مَیں نے
اُنہیں نہیں “دکھائی۔

تب5 یسعیاہ نے کہا، الافواجرب” کا فرمان !سنیں ایک6 دن آنے والا ہے تیرےکہ محل کا تمام مال چھین
لیا جائے گا۔ جتنے بھی خزانے تُو باپتیرےاور دادا تکآجنے جمع کئے ہیں اُن سب کو دشمن بابل لے جائے
ربگا۔ فرماتا ہے ایککہ بھی چیز پیچھے نہیں رہے گی۔ تیرے7 بیٹوں میں بعضبھیسے چھین لئے جائیں گے،
ایسے تکابجو پیدا نہیں تبہوئے۔ وہ خواجہ سرا بن کر شاہِ بابل محلکے خدمتمیں کریں “گے۔

8 ِحزقیاہ بولا، رب” کا جو پیغام آپ نے مجھے دیا ہے ٹھیکوہ “ہے۔ کیونکہ اُس نے سوچا، بڑی” بات 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 باتسے کرو، بلند آواز سے اُسے
بتاؤ کہ تیری غلامی کے پورےدن ہو گئے ہیں، تیرا معافقصور ہو گیا ہے۔ کیونکہ ربتجھے کے ہاتھ سے تمام
گناہوں کی دُگنی سزا مل گئی “ہے۔

ایک3 آواز پکار رہی ہے، یگستان” ر ربمیں کی راہ تیار !کرو بیابان ہمارےمیں خدا کا راستہ سیدھا بناؤ۔
لازم4 ہے کہ وادیہر بھر دی ضروریجائے، ہے کہ ہر پہاڑ اور بلند جگہ میدان بن جائے۔ جو ٹیڑھا ہے اُسے
سیدھا کیا جائے، جو ناہموار ہے اُسے ہموار کیا جائے۔ تب5 الله کا جلال ظاہر ہو جائے گا، اور تمام انسان مل
کر اُسے دیکھیں گے۔ ربیہ کے اپنے منہ کا فرمان “ہے۔

ایک6 آواز نے کہا، زور” سے “!دےآواز مَیں نے پوچھا، مَیں” کیا “کہوں؟ یہ” کہ تمام انسان گھاس ہی
ہیں، اُن کی تمام شان پھولجنگلیشوکتو کی مانند ہے۔ ربجب7 سانسکا اُن پر گزرےسے گھاستو مُرجھا
جاتی اور پھول گر جاتا ہے، کیونکہ انسان گھاس ہی ہے۔ گھاس8 تو مُرجھا جاتی اور پھول گر جاتا ہے، لیکن
ہمارے خدا کا کلام تکابد قائم رہتا “ہے۔

خبریخوشاےصیون،اے9 کے پیغمبر، بلندیوں پر چڑھ خبریخوشاےیروشلم،اے!جا کے پیغمبر، زور
سے !دےآواز پکار کر کہہ متخوفاور کھا۔ یہوداہ شہروںکے کو بتا، وہ” دیکھو، تمہارا “!خدا
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ربدیکھو،10 قادرِ قدرتبڑیمطلق ساتھکے آ رہا طاقتبڑیوہہے، گا۔کرےحکومتساتھکے دیکھو،

اُس کا اجر اُس پاسکے ہے، اور اُس کا انعام اُس کے آگے آگے چلتا ہے۔ 11 وہ چرواہے طرحکی اپنے گلے کی
گلہ گا۔کرےبانی وہ بھیڑ بچوںکے کو اپنے بازوؤں محفوظمیں رکھ کر سینے ساتھکے پھرےلگائے گا اور اُن کی
ماؤں بڑےکو دھیان سے اپنے ساتھ چلےلے گا۔

الله کی ناقابِل عظمتبیان
کس12 نے اپنے ہاتھ سے دنیا کا پانی ناپ لیا کسہے؟ نے اپنے ہاتھ سے آسمان پیمائشکی کی کسہے؟

زمیننے کی مٹی کی مقدار معلوم کی یا ترازو پہاڑوںسے کا وزنکُل متعین کیا ہے؟ ربنےکس13 روحکے کی
تحقیق کر پائی؟ کیا اُس کا کوئی مشیر ہے جو اُسے تعلیم دے؟ 14 کیا اُسے کسی سے مشورہ لینے ضرورتکی ہے
تاکہ اُسے سمجھ آ راستکر راہ کی تعلیم مل جائے؟ ہرگز !نہیں کیا کسی نے کبھی اُسے علم و عرفان یا سمجھ دار
زندگی گزارنے کا فن سکھایا ہے؟ ہر گز !نہیں

15ً یقینا تمام اقوام رب نزدیککے بالٹی قطرےایککے یا ترازو میں گرد کی مانند ہیں۔ جزیروں کو وہ ریت
ذروںکے طرحکی اُٹھا لیتا ہے۔ 16 خواہ لبنان کے درختتمام اور ربجانور کے لئے قربان کیوں نہ ہوتے توبھی
مناسب قربانی کے لئے کافی نہ ہوتے۔ اُس17 کے منے سا تمام اقوام کچھ بھی نہیں ہیں۔ اُس کی نظر میں وہ ہیچ اور
ناچیز ہیں۔

18 الله کا کسموازنہ سے ہو سکتا اُسہے؟ کا کسمقابلہ تصویر یا مجسمے سے ہو سکتا ہے؟ 19 بُت تو یوں بنتا
دستپہلےکہہے کار اُسے ڈھال دیتا پھرہے، سنار اُس پر سونا چڑھا کر زنجـیروںکیچاندیاُسے سے سجا دیتا ہے۔
20 غربتجو باعثکے یہ نہیں کروا سکتا وہ کم از کم ایسیکوئی لـکڑی چن لیتا ہے جو گل سڑ نہیں جاتی۔ پھر وہ
کسی دستماہر کار سے بُت کو یوں بنواتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔

21 کیا تم کو معلوم نہیں؟ کیا تم باتنے نہیں سنی؟ کیا تمہیں ابتدا سے سنایا نہیں گیا؟ کیا تمہیں دنیا کے قیام سے
لے تکآجکر سمجھ نہیں آئی؟ رُوئےرب22 زمین کے اوپر بلندیوں تختپر نشین جہاںہے انسانسے ٹڈیوں جیسے
لـگتے ہیں۔ وہ آسمان پردےکو کی طرح تان کر اور طرفہر کھینچ کر ہنے ر کے قابل خیمہ بنا دیتا ہے۔ 23 وہ
سرداروں کو ناچیز اور دنیا کے قاضیوں کو ہیچ بنا دیتا ہے۔ 24 وہ نئے پودوں کی مانند ہیں جن کی پنیری ابھی
ابھی لـگی بیجہے، ابھی ابھی بوئے گئے ہیں، پودوں ابھینے 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 ہے، تم” میرا سےکسموازنہ کرنا ہتے چا ہو؟ میرےکون برابر “ہے؟ اپنی26 نظر اُٹھا کر
آسمان طرفکی کسدیکھو۔ نے سبیہ کچھ خلق کیا؟ وہ جو آسمانی لشکر پوریکی تعداد باہر لا کر ایکہر کو
نام لے کر بُلاتا اُسہے۔ قدرتکی طاقتزبردستاور اِتنی عظیم ہے ایککہ بھی دُور نہیں رہتا۔

یعقوباے27 کی قوم، تُو کیوں کہتی ہے کہ میری راہ رب 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 تکانتہا خالقکا نہیںکبھیوہہے؟
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
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جائیں، ربلیکن31 اُمیدسے رکھنے والے پائیںطاقتنئی گے عقاباور سےکے پَر پھیلا یںتکبلندیوںکر اُڑ گے۔
نہ وہ دوڑتے ہوئے تھکیں گے، نہ چلتے ہوئے نڈھال ہو جائیں گے۔

41
دشمن ربحملےکے ہی طرفکی ہیںسے

خاموشجزیرو،اے”1 رہ باتمیریکر !سنو اقوام از سرِ تقویتنو پائیں میرےاور آئیں،حضور باتپھر کریں۔
آؤ، دوسرےایکہم ملسے عدالتکر میں حاضر ہو !جائیں

کون2 اُس آدمی کو جگا کر مشرق سے لایا جسہے کے دامن میں انصاف ہے؟ کون دیگر قوموں کو اِس
شخص کے حوالے کر کے بادشاہوں 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 جاتے ہیں۔ 3 وہ اُن تعاقبکا کر سلامتصحیحکے آگے نکلتا
ہے، بھاگتے ہوئے اُس پاؤںکے راستے کو نہیں چھوتے۔ نےکس4 سبیہ کچھ کسکیا، نے یہ انجام دیا؟ اُسی
نے جو ابتدا ہی سے نسلوں کو بُلاتا آیا ہے۔ مَیں، رب اّول ہوں، اور آخر میں آنے والوں کے ساتھ بھی مَیں وہی
“ہوں۔

جزیرے5 یہ دیکھ کر ڈر گئے، دنیا کے دُوردراز اُٹھےکانپعلاقے ہیں۔ قریبوہ آتے ہوئے دوسرےایک6
کو سہارا دے کر کہتے ہیں، حوصلہ” “!رکھ دست7 کار سنار کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور جو بُت کی
یوں ناہموار ہتھوڑےکو ٹھیکسے کرتا ہے وہ اہرن پر کام کرنے والے کی ہمت بڑھاتا اور ٹانکے کا معائنہ کر
کے کہتا ہے، ٹھیکاب” “!ہے پھر مل کر بُت کو کیلوں مضبوطسے کرتے ہیں تاکہ ہلے نہ۔

مت ڈرنا، کیونکہ مَیں تیرا خدا ہوں
لیکن”8 میرےتُو خادم اسرائیل، تُو فرق یعقوباےہے۔ کی قوم، مَیں چنتجھےنے لیا، اور دوستمیرےتُو

ابراہیم کی اولاد ہے۔ مَیں9 تجھے پکڑ کر دنیا کی انتہا سے لایا، اُس کے دُوردراز کونوں سے بُلایا۔ مَیں نے فرمایا،
تُو’ میرا خادم ‘ہے۔ مَیں نے تجھے رد نہیں کیا بلـکہ تجھے چن لیا ہے۔ 10 متچنانچہ ڈر، کیونکہ تیرےمَیں ساتھ
متدہشتہوں۔ 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 طیشخلافتیرےبھی میں آ گئے ہیں سبوہ شرمندہ ہو جائیں
گے، اُن کا منہ کالا ہو جائے گا۔ تجھ سے جھگڑنے والے ہیچ ہی ثابت ہو 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 مَیں رب تیرا خدا ہوں۔ تیرےمَیں ہنے د ہاتھ کو پکڑ کر تجھے بتاتا
ہوں، مت’ ڈرنا، مَیں تیریہی مدد کرتا ‘ہوں۔

متیعقوبکیڑےاے14 اےڈر، چھوٹی قوم کھا۔متخوفاسرائیل کیونکہ مَیں تیریہی مدد کروں گا،
اور جو دےعوضانہ کر تجھے چھڑا رہا ہے وہ اسرائیل قدوسکا “ہے۔ یہ ربہے کا فرمان۔ میرے”15 ہاتھ
سے تُو ہنے گا کا نیا اور متعدد تیز نوکیں رکھنے والا آلہ بنے تبگا۔ تُو پہاڑوں کو گاہ کر ریزہ ریزہ دےکر گا، اور
یاں پہاڑ بھوسے کی مانند ہو جائیں گی۔ 16 تُو اُنہیں اُچھال اُچھال کر اُڑائے گا تو ہَوا اُنہیں لے جائے گی، آندھی
اُنہیں تکدُور دےبکھیر گی۔ لیکن ربتُو خوشیکی منائے گا اور اسرائیل قدوسکے پر کرےفخر گا۔

الله یگستان ر میں پانی مہیا کرتا ہے
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غریب17 ضرورتاور مند پانی تلاشکی میں ہیں، لیکن بےفائدہ، اُن کی پیاسزبانیں خشکمارےکے ہو

گئی ہیں۔ لیکن مَیں، رب اُن کی سنوں گا، مَیں جو اسرائیل کا خدا ہوں ترکاُنہیں 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 درختکے لـگیں گے، بیابان میں جونیپر، صنوبر اور سرو درختکے مل کر اُگیں گے۔ مَیں20 یہ اِس لئے
کروں گا لوگکہ دےدھیان کر جان لیں ربکہ ہاتھکے نے سبیہ کچھ کیا ہے، اسرائیلکہ قدوسکے نے
یہ پیدا کیا “ہے۔

دیوتا ہیںبےکار
یعقوبجورب21 کا بادشاہ ہے فرماتا عدالتآؤ،”ہے، میں اپنا پیشمعاملہ کرو، بیاندلائلاپنے کرو۔ آؤ،22

اپنے بُتوں کو لے آؤ تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا پیشکیا آنا ماضیہے۔ 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 بھیکچھ نہیں ہو، اور تمہارا کام
بھی بےکار ہے۔ تمہیںجو چن لیتا ہے وہ قابِل گھن ہے۔

اب25 مَیں نے شمال ایکسے آدمی کو جگا دیا ہے، اور وہ میرا نام لے کر مشرق سے آ رہا ہے۔ شخصیہ
حکمرانوں مٹیکو کچلطرحکی دیتا گارےاُنہیںہے، نرمکو کرنے والے روندطرحکیکمہار دیتا ہے۔ کس26
نے ابتدا سے اِس کا اعلان کیا تاکہ ہمیں علم کسہو؟ پہلےنے سے اِس پیشکی گوئی کی تاکہ ہم کہیں، اُس’
بالکلنے صحیح کہا ؟‘ہے کوئی نہیں جستھا پہلےنے سے اِس کا اعلان کر کے اِس پیشکی گوئی کی۔ کوئی
نہیں جستھا تمہارےنے منہ سے اِس بارےکے لفظایکمیں بھی سنا۔ صیوننےکس27 پہلےکو بتا دیا، وہ’
دیکھو، تیرا سہارا آنے کو ‘!ہے مَیں ہی نے یہ فرمایا، مَیں ہی نے یروشلم خبریخوشکو کا پیغمبر عطا کیا۔

مَیںجبلیکن28 اپنے ارد گرد ہوںدیکھتا تو نہیںکوئی مجھےجوہے مشورہ نہیںکوئیدے، سوالمیرےجو
جوابکا دے۔ 29 دیکھو، سبیہ دھوکا ہی دھوکا ہیں۔ اُن کے ہیچکام اور اُن کے ڈھالے مجسمےہوئے خالی
ہَوا ہی ہیں۔

42
الله کا پیغمبر اقوام کے لئے مشعِل راہ ہے

1 دیکھو، میرا خادم جسے مَیں قائم رکھتا ہوں، میرا برگزیدہ جو مجھے پسند ہے۔ مَیں اپنے روح کو اُس پر ڈالوں
گا، اور وہ اقوام انصافمیں کرےقائم گا۔ 2 وہ نہ تو چیخے گا، نہ چلّائے گا، گلیوں میں اُس کی آواز سنائی نہیں
گی۔دے نہ3 وہ کچلے سرکنڈےہوئے توڑےکو گا، نہ بجھتی ہوئی بتی کو بجھائے وفاداریگا۔ سے انصافوہ
کرےقائم گا۔ 4 تکجباور اُس نے دنیا انصافمیں قائم نہ کر لیا ہو تکتب نہ اُس کی بتی بجھے گی، نہ اُسے
کچلا جائے جزیرےگا۔ اُس ہدایتکی سے اُمید رکھیں “گے۔

رب5 خدا آسماننے کو خلق کر خیمےکے طرحکی زمین کے اوپر تان لیا۔ اُسی نے زمین کو اور جو کچھ اُس
میں پھوٹسے نکلتا تشکیلہے دیا، اُسیاور نے زمینرُوئے پر بسنے اور والوںچلنے میں پھونکدم ابڈالی۔جانکر
یہی خدا اپنے خادم سے فرماتا ہے، ربمَیں،”6 انصافنے سے تجھے بُلایا تیرےمَیںہے۔ ہاتھ کو پکڑ کر تجھے
محفوظ رکھوں گا۔ کیونکہ مَیں تجھے قوم کا عہد اور دیگر اقوام کی روشنی بنا دوں گا 7 تاکہ تُو اندھوں کی آنکھیں
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قیدیوںکھولے، کوٹھڑیکو سے کرےرِہا اور یکی تار کی قید میں بسنے والوں کو دے۔چھٹکارا ربمَیں8 ہوں،
یہی میرا نام !ہے مَیں برداشت نہیں کروں گا کہ جو جلال مجھے ملنا ہے وہ کسی اَور دےکو دیا جائے، کہ
لوگ بُتوں کی تمجید کریں جبکہ اُنہیں میری تمجید کرنی ہئے۔ چا 9 جسدیکھو، کی پیشبھی گوئی مَیں نے کی تھی
وہ وقوع میں آیا ابہے۔ مَیں نئی باتوں کا اعلان کرتا ہوں۔ اِس پہلےسے کہ وہ وجود میں آئیں مَیں اُنہیں تمہیں سنا
دیتا “ہوں۔

کیرب تمجید گیتمیں !گاؤ
رب10 کی تمجید گیتمیں گاؤ، دنیا کی تکانتہا اُس کی مدح سرائی اے!کرو سمندر کے مسافرو اور جو کچھ

اُس میں ہے، اُس ستائشکی !کرو اے جزیرو، اپنے باشندوں سمیت 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 چوٹیوںکی پر زور بجائیں۔شادیانہسے دیںجلالکوربسب12 اور اُستکجزیروں یفکی تعر پھیلائیں۔

رب13 سورمے کی طرح لڑنے کے لئے نکلے گا، فوجی کی جوشطرح میں آئے گا جنگاور نعرےکے لگا
لگا کر اپنے دشمنوں غالبپر آئے گا۔

14 وہ فرماتا ہے، مَیں” بڑی دیر خاموشسے رہا ہوں۔ چپمَیں رہا اور آپاپنے کو روکتا رہا۔ ابلیکن مَیں
دردِ زہ میں عورتمبتلا کی طرح کراہتا ہوں۔ سانسمیرا پھول جاتا اور مَیں بےتابی سے ہانپتا رہتا ہوں۔ مَیں15
پہاڑوں اور یوں پہاڑ کو تباہ کر کے اُن کی تمام یالی ہر ُجھلسا دوں گا۔ یا خشکدر زمین بن جائیں گے، اور جوہڑ
اندھوںمَیں16گے۔جائیںسوکھ راہوںایسیکو پر چلوںلے راستوںغیرمانوسگے،ہوںنہیںواقفوہسےجنگا
پر اُن کی راہنمائی کروں گا۔ اُن کے آگے اندھیرےمَیں روشنکو اور ناہموار زمین کو ہموار کروں گا۔ کچھسبیہ
مَیں سرانجام دوں باتایکگا، بھی ادھوری نہیں رہ جائے گی۔

لیکن17 بُتوںجو پر بھروسا رکھ کر اُن سے کہتے ہیں، ہمارےتم’ دیوتا ‘ہو شرمسختوہ کھا جائیںہٹپیچھےکر
گے۔

سزا سببکا اندھا پن ہے
اے18 بہرو، اے!سنو اندھو، نظر اُٹھاؤ تاکہ دیکھ !سکو میرےکون19 خادم جیسا اندھا میرےکونہے؟

پیغمبر جیسا بہرا ہے، اُس جیسا جسے مَیں بھیج رہا ہوں؟ گو مَیں نے اُس کے ساتھ عہد باندھا توبھی رب کے
خادم جیسا اندھا اور نابینا کوئی نہیں ہے۔ 20 گو تُو بہتنے کچھ دیکھا ہے تُو نے توجہ نہیں دی، تیرےگو کان
باتہر سن لیتے ہیں تُو سنتا “نہیں۔ رب21 نے اپنی راستی کی خاطر اپنی شریعت عظمتکی اور جلال کو بڑھایا
ہے، کیونکہ یہ اُس کی مرضی تھی۔ لیکن22 اب اُس کی قوم غارتکو کیا گیا، سب لُوٹکچھ لیا گیا سبہے۔
سبکے گڑھوں جکڑےمیں یا جیلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ لُوٹوہ کا مال بن گئے ہیں، اور کوئی نہیں ہے
جو اُنہیں بچائے۔ اُنہیں چھین لیا گیا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو کہے، واپساُنہیں” “!کرو

کاش23 تم میں سے کوئی دھیان دے، کوئی آئندہ کے لئے توجہ دے۔ سوچ24 !لو کس اجازتنے دی
یعقوبکہ کی اولاد غارتکو کیا کسجائے؟ اسرائیلنے کو لٹیروں کے حوالے کر دیا؟ کیا یہ رب طرفکی
نہیںسے جسہوا، خلافکے ہم نے گناہ کیا لوگہے؟ تو اُس کی راہوں پر چلنا ہی نہیں ہتے چا تھے، وہ اُس کی
شریعت تابعکے ہنے ر کے لئے تیار ہی نہ تھے۔ اِسی25 وجہ اُسسے نے اُن پر نازلغضبسختاپنا کیا، اُنہیں شدید
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جنگ کی زد میں آنے دیا۔ لیکن افسوس، آگگو نے قوم کو گھیر کر ُجھلسا دیا تاہم اُسے سمجھ نہیں آئی، گو
وہ بھسم ہوئی توبھی اُس دلنے سبقسے نہیں سیکھا۔

43
رب قوم وطنکو واپسمیں لائے گا

جسربابلیکن1 یعقوباےتجھےنے خلق کیا اور اسرائیلاےتجھے تشکیل دیا فرماتا ہے، متخوف”
کھا، کیونکہ مَیں نے دےعوضانہ کر تجھے چھڑایا ہے، مَیں نے تیرا نام لے کر تجھے بُلایا ہے، تُو میرا ہی ہے۔
پانی2 کی گہرائیوں میں سے وقتگزرتے تیرےمَیں ساتھ ہوں گا، یاؤں در کو پار وقتکرتے تُو نہیں ڈوبے گا۔
آگ میں سے وقتگزرتے نہ تُو ُجھلس جائے گا، نہ شعلوں سے بھسم ہو جائے گا۔ 3 کیونکہ مَیں رب تیرا خدا
ہوں، مَیں اسرائیل قدوسکا اور نجاتتیرا دہندہ ہوں۔ تجھے چھڑانے کے لئے مَیں عوضانہ کے طور پر مصر دیتا،
تیری جگہ ایتھوپیا اور ِسبا ادا کرتا ہوں۔ 4 میریتُو نظر میں قیمتی اور عزیز ہے، تُو مجھے پیارا اِسہے، لئے تیرےمَیں
بدلے لوگمیں اور تیری جان عوضکے قومیں ادا کرتا ہوں۔

5 متچنانچہ ڈرنا، کیونکہ تیرےمَیں ساتھ ہوں۔ مَیں تیری اولاد کو مشرق مغرباور سے جمع کر واپسکے
لاؤں گا۔ شمال6 مَیںکو دوںحکم گا، مجھے’ ‘!دو جنوباور کو، متاُنہیں’ میرے‘!روکنا بیٹے بیٹیوں کو دنیا کی
انتہا واپسسے لے آؤ، 7 سباُن کو جو میرا نام رکھتے ہیں اور جنہیں مَیں نے اپنے جلال کی خلقخاطر کیا، جنہیں
مَیں دےتشکیلنے کر بنایا “ہے۔

8 اُس قوم کو نکال لاؤ جو آنکھیں رکھنے کے باوجود دیکھ نہیں سکتی، جو کان رکھنے کے باوجود سن نہیں
سکتی۔ 9 تمام غیرقومیں جمع ہو جائیں، تمام اُمّتیں اکٹھی ہو جائیں۔ اُن میں سے کون اِس پیشکی گوئی کر سکتا،
ماضیکون کی باتیں سنا سکتا ہے؟ وہ اپنے گواہوں پیشکو کریں ثابتدرستاُنہیںجو کریں، لوگتاکہ سن کر
اُن”کہیں، باتکی بالکل “ہے۔صحیح ربلیکن10 فرماتا اسرائیلیاے”ہے، قوم، تم میرےہی گواہ ہو، تم ہی
میرے خادم ہو جسے مَیں نے چن لیا تاکہ تم جان لو، مجھ پر ایمان لاؤ اور پہچان لو کہ مَیں ہی ہوں۔ نہ مجھ سے
پہلے کوئی خدا وجود میں آیا، میرےنہ بعد کوئی آئے گا۔ 11 ربمَیںصرفمَیں، ہوں، میرےاور سوا کوئی اَور
نجات دہندہ نہیں ہے۔ مَیں12 ہی اِسنے اعلانکا کر تمہیںکے چھٹکارا دیا، مَیں تمہیںہی اپنا کلام پہنچاتا رہا۔
اور تمہارےیہ درمیان کسیکے اجنبی معبود کبھیسے نہیں ہوا صرفبلـکہ 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 مَیںجبسکے۔ کچھ عمل میں لاتا ہوں تو کون اِسے بدل سکتا “ہے؟

رب14 جو تمہارا چھڑانے والا اور اسرائیل قدوسکا ہے فرماتا ہے، تمہاری” خاطر مَیں بابل فوجخلافکے
بھیج کر کنڈےتمام تڑوا دوں بابلتبگا۔ کی شادمانی یہ گر زاریو میں بدل گی۔جائے ربمَیں15 ہوں، تمہارا
قدوس اسرائیلجو کا خالق اور تمہارا بادشاہ “ہے۔

رب16 فرماتا مَیں”ہے، ہی میںسمندرنے کیگزرنےسے راہ پانیگہرےاور میں راستہسے بنا دیا۔ میرے17
کہنے پر مصر کی فوج اپنے سورماؤں، رتھوں اور سمیتگھوڑوں لڑنے کے لئے نکل آئی۔ اب وہ مل کر سمندر کی
تہہ پڑےمیں ہوئے ہیں اور دوبارہ نہیںکبھی اُٹھیں گے۔ وہ بتی بجھطرحکی گئے۔ ماضیلیکن18 کی باتیں چھوڑ
دو، جو کچھ گزر گیا ہے اُس پر دھیان نہ دو۔ 19 کیونکہ دیکھو، ایکمَیں نیا کام وجود میں لا رہا ہوں جو ابھی
پھوٹ نکلنے ہے۔کو کیا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ مَیں یگستان ر میں راستہ اور بیابان میں نہریں بنا رہا ہوں۔ جنگلی20
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جانور، گیدڑ اور عقابی ُلّو ا میرا احترام کریں گے، مَیںکیونکہ یگستان ر میں پانی مہیا کروں بیابانگا، میں نہریں بناؤں
گا تاکہ اپنی برگزیدہ قوم کو پانی پلاؤں۔ 21 جو قوم مَیں نے اپنے لئے تشکیل دی ہے میرےوہ کام سنا کر میری
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 یافتمرضی در

کرنے کے لئے کوشاں رہا۔ 23 کیونکہ نہ تُو میرےنے لئے اپنی یاں بکر بھیڑ بھسم کیں، نہ اپنی ذبح قربانیوںکی سے
میرا احترام کیا۔ نہ مَیں نے غلہ نذروںکی تجھسے 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 مجھسے
پر بوجھ ڈالا اور اپنی بُری حرکتوں تنگمجھےسے کیا۔ تاہم25 مَیں، ہاں مَیں ہی اپنی تیرےخاطر جرائم کو مٹا دیتا
تیرےاور گناہوں کو ذہن نکالسے دیتا ہوں۔

26 جا، کچہری خلافمیرےمیں مقدمہ دائر !کر آ، ہم دونوں عدالت میں حاضر ہو !جائیں اپنا پیشمعاملہ
کر تاکہ تُو ثابتبےقصور ہو۔ شروع27 تیرےمیں خاندان کے بانی نے گناہ کیا، اور وقتاُس سے لے تکآجکر
نمائندےتیرے مجھ سے بےوفا ہوتے آئے ہیں۔ 28 اِس لئے مَیں مقدِس کے بزرگوں کو یوں رُسوا کروں گا کہ
اُن حالتمُقّدسکی جاتی رہے گی، یعقوبمَیں کی اولاد اسرائیل مکملکو تباہی اور لعن طعن کے لئے مخصوص
کروں گا۔

44
کیرب قوم کے لئے نئی زندگی

ابلیکن1 میرےیعقوباےسن، باتمیری!خادم پر توجہ اسرائیلاےدے، جسے مَیں چننے لیا ہے۔
جسرب2 نے تجھے بنایا اور ماں کے پیٹ سے ہی تشکیل دے کر تیری مدد کرتا آیا ہے وہ فرماتا ہے، اے’
میرےیعقوب متخادم، یسوروناے!ڈر مَیںجسے چننے لیا خوفہے، نہ کھا۔ 3 کیونکہ پیاسیمَیں زمین پر
پانی ڈالوں گا اور خشکی پر ندیاں بہنے دوں گا۔ مَیں اپنا تیریروح اولاد پر نازل کروں گا، تیرےبرکتاپنی بچوں کو
بخشوں گا۔ تب4 وہ پانی کے درمیان کی یالی ہر کی پھوٹطرح نکلیں گے، نہروں پر سفیدہ کے درختوں کی طرح
پھلیں پھولیں ‘گے۔

ایک5 کہے گا، مَیں’ رب کا ‘ہوں، دوسرا یعقوب کا نام لے پکارےکر گا اور تیسرا اپنے ہاتھ پر رب’ کا
‘بندہ لـکھ کر اسرائیل اعزازیکا نام رکھے “گا۔

الافواجرب6 اسرائیلجو کا بادشاہ اور چھڑانے والا ہے فرماتا اّولمَیں”ہے، اور آخر میرےہوں۔ سوا کوئی
اَور نہیںخدا ہے۔ میریکون7 مانند وہہے؟ دےآواز کر بتائے اور اپنے پیشدلائل کرے۔ ترتیبوہ سبسے
کچھ سنائے جو اُس وقتقدیم 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 نہیں دی تھی کہ یہ پیشکچھ آئے گا؟ تم
میرےخود گواہ ہو۔ میرےکیا سوا کوئی اَور خدا ہے؟ ہرگز !نہیں اَور کوئی چٹان نہیں ہے، مَیں کسی اَور کو
نہیں “جانتا۔

خودساختہ دیوتا
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9 بُت بنانے والے سب ہیچ ہی ہیں، اور جو چیزیں اُنہیں پیاری لـگتی ہیں وہ بےفائدہ ہیں۔ اُن کے گواہ نہ

دیکھ اور نہ جان سکتے ہیں، لہٰذا آخرکار شرمندہ ہو جائیں گے۔
10 طرحکسیہ لوگکے ہیں جو اپنے لئے دیوتا بناتے اور بےفائدہ بُت ڈھال لیتے ہیں؟ 11 اُن کے تمام ساتھی

شرمندہ ہو جائیں گے۔ آخر بُت بنانے والے انسان ہی تو ہیں۔ آؤ، سبوہ جمع ہو کر خدا کے کھڑےحضور ہو
جائیں۔ کیونکہ دہشتوہ کھا سختکر شرمندہ ہو جائیں گے۔

لوہار12 اوزار لے کر اُسے جلتے کوئلوںہوئے میں استعمال کرتا ہے۔ پھر وہ ہتھوڑےاپنے ٹھونکٹھونکسے
کر بُت کو تشکیل دیتا پورےہے۔ زور سے کام کرتے کرتے طاقتوہ جوابکے تکدینے بھوکا ہو جاتا، پانی
نہ پینے کی وجہ نڈھالسے ہو جاتا ہے۔ جب13 بُت لـکڑیکو سے بنانا ہے تو کاری گر فیتے ناپسے کر پنسل سے
لـکڑی پر خاکہ کھینچتا ہے۔ پرکار بھی کام آ جاتا ہے۔ پھر کاری گر لـکڑی کو چھری تراشتراشسے کر آدمی
کی شکل بناتا یوںہے۔ شاندار آدمی کا کسیمجسمہ کے گھر میں لـگنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

کاری14 گر بُت بنانے کے لئے دیودار کا درخت کاٹ لیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بلوط یا کسی اَور قسم کا
درخت چن کر اُسے جنگل کے دیگر درختوں کے بیچ میں اُگنے دیتا ہے۔ یا وہ *صنوبر کا درخت لگاتا ہے، اور
بارش اُسے پھلنے لنے پھو دیتی ہے۔ دھیان15 دو انسانکہ لـکڑی ایندھنکو کے لئے بھی استعمال کرتا، کچھ لے کر
آگ تاپتا، کچھ جلا کر روٹی پکاتا باقیہے۔ حصے سے وہ بُت بنا کر اُسے سجدہ کرتا، دیوتا کا مجسمہ تیار کر کے اُس
کے منے جھکسا جاتا ہے۔ 16 لـکڑیوہ کا آدھا حصہ جلا کر اُس پر گوشتاپنا بھونتا، پھر جی بھر کر کھانا کھاتا
ساتھہے۔ ساتھ سینکآگوہ 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 ہے، مجھے” بچا، کیونکہ تُو میرا دیوتا “ہے۔

لوگیہ18 نہیںکچھ نہیںکچھجانتے، سمجھتے۔ اُن آنکھوںکی 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” لـکڑینے کا
آدھا جھونکمیںآگحصہ کر اُس کوئلوںکے پر روٹی پکائی بھونگوشتاور لیا۔ یہ چیزیں کھانے بعدکے مَیں
لـکڑیباقی سے قابِل گھن بُت کیوں لـکڑیبناؤں، ٹکڑےکے کے منے “جاؤں؟جھککیوںسا 20 یوںجو راکھ میں
ملوث ہو اُسجائے نے دھوکا کھایا، اُس دلکے فریباُسےنے دیا وہہے۔ اپنی جان چھڑا نہیںکر مان سکتا کہ
جو بُت مَیں ہنے د ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوں جھوٹوہ ہے۔

رب اپنی قوم کو آزاد کرتا ہے
یعقوباے”21 کی اےاولاد، اسرائیل، یاد رکھ کہ تُو میرا خادم ہے۔ مَیں نے تجھے تشکیل دیا، تُو میرا ہی

خادم اےہے۔ اسرائیل، مَیں تجھے نہیںکبھی بھولوں گا۔ مَیں22 تیرےنے جرائم اور گناہوں کو مٹا ڈالا ہے، وہ
دھوپ میں دُھند یا تیز ہَوا بکھرےسے بادلوں کی اوجھلطرح ہو گئے واپسپاسمیرےابہیں۔ آ، کیونکہ مَیں
نے دےعوضانہ کر تجھے چھڑایا “ہے۔

اے23 آسمان، خوشی نعرےکے لگا، ربکیونکہ کچھسبنے کیا اےہے۔ زمین کی گہرائیو، شادیانہ !بجاؤ
پہاڑواے اور جنگلو، اپنے تمام خوشیسمیتدرختوں گیتکے گاؤ، ربکیونکہ دےعوضانہنے یعقوبکر کو
چھڑایا اسرائیلہے، میں اُس نے اپنا جلال ظاہر کیا ہے۔
* 44:14 :صنوبر شاید عبرانی لفظ سے مراد صنوبر نہیں بلـکہ laurel ایکہو، چھوٹا کافوریسدابہار درخت۔
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رب24 تیرا چھڑانے جسوالا تجھےنے ماں پیٹکے سے ہی تشکیل دیا فرماتا ہے، ربمَیں” ہوں۔ مَیں ہی

کچھسب میںوجود لایا، مَیں اکیلےنے آسمانہی زمینکو کے اوپر تان لیا اور زمین بچھایا۔کو مَیں25 قسمتہی کا
حال بتانے والوں عجیبکے و غریب نشان ناکام ہونے دیتا، فال لنے کھو والوں کو احمق ثابت کرتا اور داناؤں کو
پیچھے ہٹا کر اُن کے علم حماقتکی ظاہر کرتا ہوں۔ مَیں26 ہی اپنے خادم کا کلام پورا ہونے دیتا اور اپنے پیغمبروں
کا منصوبہ تکتکمیل پہنچاتا ہوں، مَیں ہی یروشلم بارےکے میں فرماتا ہوں، وہ’ دوبارہ آباد ہو جائے ‘گا، اور
یہوداہ کے شہروں بارےکے میں، وہ’ سرےنئے سے تعمیر ہو جائیں گے، مَیں اُن کھنڈراتکے کھڑےدوبارہ
کروں ‘گا۔ مَیں27 گہرےہی سمندر کو حکم دیتا ہوں، سوکھ’ جا، مَیں تیری گہرائیوں خشککو کرتا ‘ہوں۔
اور28 مَیں ہی خورسنے بارےکے میں فرمایا، یہ’ میرا گلہ بان !ہے پوریمرضیمیرییہی کر کہےکے گا کہ
یروشلم دوبارہ تعمیر کیا ربجائے، کے گھر کی بنیاد سرےنئے رکھیسے “!‘جائے

45
ربخورس کا آلہ کار ہے

رب1 اپنے مسح کئے ہوئے خورسخادم سے فرماتا ہے، مَیں” تیرےنے ہنے د ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، اِس لئے
بھیجہاں تُو تیرےقومیںوہاںجائے تابع جائیںہو بادشاہوںگی، جاتیطاقتکی جائیںکھلدروازےگی،رہے
گے اور شہر دروازےکے بند نہیں رہیں گے۔ مَیں2 تیرےخود آگے آگے جا کر قلعہ بندیوں کو بوسزمین کر دوں
پیتلمَیںگا۔ ٹکڑےٹکڑےدروازےکے کر کنڈےتمامکے گا۔دوںتڑوا اندھیرےتجھےمَیں3 میں چھپے خزانے
اور پوشیدہ مال دولتو عطا کروں گا تاکہ تُو جان لے ہوںربمَیںکہ جو تیرا نام لے کر تجھے بُلاتا ہے، مَیںکہ
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 مشرق تکمغربسے انسان جان لیں میرےکہ سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ مَیں ربہی ہوں، اور
میرے اَورکوئیسوا نہیں ہے۔ مَیں7 روشنیہی تشکیلکو دیتا اندھیرےاور میںوجودکو لاتا مَیںہوں، اچھےہی
حالاتبُرےاور پیدا کرتا، ربمَیں ہی سبیہ کچھ 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 دے۔ مَیں
رب ہی اُسے وجود میں لایا “ہوں۔

اپنے خالق پر الزام لگانے والے افسوسپر
9 اُس پر افسوس جو اپنے خالق سے جھگڑا کرتا ہے، گو وہ مٹی کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں کا ٹھیکرا ہی ہے۔ کیا

گارا کمہار سے پوچھتا تُو”ہے، کیا بنا رہا “ہے؟ تیریکیا بنائی ہوئی کوئی بارےتیرےچیز شکایتمیں کرتی اُس”ہے، کی طاقتکوئی ؟“نہیں اُس10 افسوسپر باپجو سوالسے کرے، تُو” باپکیوں بن رہا “ہے؟ یا عورت
سے، تُو” کیوں بچہ دےجنم رہی “ہے؟

رب11 اسرائیلجو قدوسکا اور اُسے تشکیل دینے والا ہے فرماتا ہے، میرےطرحکستم” بچوں بارےکے
میں میری پوچھ 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 میرےکیا۔ اپنے ہاتھوں نے آسمان کو خیمے کی
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طرح اُس کے اوپر تان لیا اور مَیں ہی نے اُس کے ستاروں پورےکے لشکر ترتیبکو دیا۔ مَیں13 ہی خورسنے
انصافکو سے جگا دیا، اور مَیں ہی اُس کے تمام راستے سیدھے بنا دیتا ہوں۔ میرےوہ شہر کو سرےنئے سے
کرےتعمیر گا میرےاور جلاوطنوں کو کرےآزاد گا۔ اور سبیہ مفتکچھ میں ہو گا، نہ وہ پیسے لے گا، نہ
“تحفے۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

واحدرب خدا ہے
رب14 فرماتا ہے، مصر” کی دولت، ایتھوپیا کا تجارتی مال اور ِسبا کے درازقد تیرےافراد ماتحت ہو تیریکر

ملـکیت بن جائیں گے۔ تیرےوہ پیچھے چلیں گے، زنجـیروں تیرےجکڑےمیں تابع ہو جائیں تیرےگے۔ منے سا
جھک کر التماسوہ کر کہیںکے گے، یقیناً’ تیرےالله ساتھ اُسہے۔ کے سوا کوئی اَور خدا “۔‘نہیںہے اے15
اسرائیل کے خدا اور نجات ًدہندہ، یقینا تُو اپنے آپ کو چھپائے رکھنے والا خدا ہے۔ 16 بُت بنانے والے سب
شرمندہ جائیںہو گے۔ اُن منہکے کالے جائیںہو اورگے، ملوہ کر شرم میںحالتسار جائیںچلے گے۔ لیکن17
اسرائیل کو چھٹکارا ملے ربگا، اُسے تمہاریتبگا۔دےنجاتابدی رُسوائی کبھی نہیں ہو گی، تم تکہمیشہ
شرمندہ ہونے محفوظسے رہو گے۔

18 ربکیونکہ فرماتا مَیں”ہے، ربہی ہوں، میرےاور سوا کوئی اَور نہیں !ہے جو یہ فرماتا وہہے خدا ہے،
جس آسماننے کو خلق کیا اور زمین دےتشکیلکو محفوظکر بنیاد پر رکھا۔ اور زمین سنسان بیابان نہ رہی بلـکہ
اُس نے اُسے بسنے قابلکے بنا دیا تاکہ جاندار اُس میں رہ سکیں۔ مَیں19 نے پوشیدگی میں یا دنیا تاریککسیکے
باتسےکونے نہیں مَیںکی۔ یعقوبنے کی اولاد یہسے بھی نہیں کہا، تلاشمجھےبےشک’ لیکنکرو، تم مجھے
نہیں پاؤ ‘گے۔ نہیں، ربمَیں ہی ہوں، انصافجو بیان کرتا، سچائی کا اعلان کرتا ہے۔

20 تم جو دیگر اقوام سے بچ نکلے ہو آؤ، جمع ہو ملجاؤ۔ میرےکر 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 دوسرےایکپہلےبےشک!کرو سے مشورہ بڑینےکسکرو۔
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 راستمَیںہے۔ خدا نجاتاور دہندہ میرےہوں۔ سوا کوئی اَور نہیں ہے۔

زمیناے22 کی انتہاؤ، طرفمیریسب رجوع کر نجاتکے !پاؤ کیونکہ مَیں ہی خدا میرےہوں، سوا کوئی
اَور نہیں ہے۔ مَیں23 نے اپنے نام کی قَسم کھا کر فرمایا ہے، اور میرا راستفرمان ہے، وہ منسوخکبھی نہیں ہو
فرمانگا۔ یہ میرےکہہے منے سا ہر جھکےگھٹنا گا اور میریزبانہر قَسم کھا کر کہے24 گی، راستیہیرب’
قوتاور کا منبع “!‘ہے
میںطیشپہلےجو آ مخالفتکیربکر تھےکرتے شرمندہسببھیوہ ہو اُسکر آئیںحضورکے گے۔ لیکن25

اسرائیل کی تمام رباولاد راستمیں باز ٹھہر کر اُس پر کرےفخر گی۔
46

دیوتا مدد نہیں کر سکتے
بابل1 کے بیلدیوتا اور جھکنبو کر گر گئے ہیں، اور لادُو جانور اُن بُتوںکے کو اُٹھائے پھر تمہارےہیں۔رہے

جو بُت اُٹھائے جا سکتے ہیں ہارےتھکے جانوروں کا بوجھ بن گئے ہیں۔ 2 کیونکہ دونوں جھکدیوتا کر گر گئے
ہیں۔ وہ بوجھ بننے سے بچ نہ سکے، اباور خود جلاوطنی میں جا رہے ہیں۔
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یعقوباے”3 کے گھرانے، اسرائیلاے!سنو کے گھرانے بچےکے ہوئے افراد، دھیان !دو ماں پیٹکے

ہیسے میرےتم لئے بوجھ رہے پیدائشہو، پہلےسے مَیںہی تمہیں اُٹھائے پھر رہا ہوں۔ تمہارے4 بوڑھے ہونے
مَیںتک وہی رہوں تمہارےگا، بال کے سفید ہو تمہیںتکجانے 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 چاندیاور ترازو میں لتے تو ہیں۔ پھر وہ سنار
کو بُت بنانے کا ٹھیکا دیتے ہیں۔ جب تیار ہو جائے تو جھکوہ کر منہ کے بل اُس کی پوجا کرتے ہیں۔ 7 وہ
اُسے اپنے کندھوں پر رکھ کر اِدھر اُدھر لئے پھرتے ہیں، پھر اُسے دوبارہ اُس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ وہاں وہ
کھڑا رہتا ہے اور ذرا بھی نہیں لوگہلتا۔ چلّا کر اُس سے یاد فر کرتے ہیں، لیکن نہیںجوابوہ دیتا، دعاگو کو
مصیبت نہیںسے بچاتا۔

اے8 بےوفا لوگو، اِس کا خیال !رکھو مردانگی دکھا کر سنجیدگی سے اِس پر دھیان !دو 9 جو کچھ ازل سے
پیش آیا اُسےہے یاد رکھو۔ کیونکہ مَیں ربہی ہوں، میرےاور سوا کوئی اَور نہیں۔ مَیں ربہی ہوں، میریاور
مانند کوئی نہیں۔

مَیں10 ابتدا سے انجام کا اعلان، قدیم زمانے سے آنے والی باتوں پیشکی گوئی کرتا آیا ہوں۔ اب مَیں فرماتا
ہوں کہ میرا منصوبہ اٹل ہے، مَیں اپنی مرضی ہر لحاظ 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 وہ
تکتکمیل پہنچاؤں گا، جو منصوبہ مَیں نے باندھا وہ پورا کروں گا۔

ضدیاے12 لوگو جو راستی کہیںسے دُور میریہو، !سنو مَیں13 اپنی قریبراستی ہی لایا ہوں، وہ دُور نہیں
نجاتمیریہے۔ کے آنے میں دیر نہیں ہو گی۔ مَیں صیون نجاتکو دوں گا، اسرائیل کو اپنی شان شوکتو سے
نوازوں گا۔

47
بابلرب کو دےسزا گا

بابلکنواریاے1 بیٹی، اُتر میںخاک!جا بیٹھ بابلیوںاے!جا کی بیٹی، زمین پر بیٹھ نہیںتختجہاںجا !ہے
اب لوگسے تجھ سے نہیں کہیں گے، میریاے’ میریاےنازپروَردہ، ‘!لاڈلی

اب2 چکّی لے کر !پیسآٹا نقاباپنا ہٹا، لباساپنے کا دامن اُٹھا، اپنی ٹانگوں کو یاں عُر کر ندیاںکے پار کر۔
تیری3 سببرہنگی پر ظاہر ہو تیریسبگی، شرم حالتسار دیکھیں گے۔ کیونکہ مَیں بدلہ لے کسیکر کو نہیں
چھوڑوں “گا۔

دےعوضانہنےجس4 ہمیںکر چھڑایا وہیہے یہ فرماتا جسوہہے، الافواجربنامکا اورہے اسرائیلجو
قدوسکا ہے۔

5 اے” بابلیوں کی بیٹی، چپکے سے بیٹھ !جا یکی تار میں چھپ !جا آئندہ تُو ممالـک’ کی ‘ملـکہ نہیں کہلائے
گی۔

مجھےجب6 اپنی قوم پر غصہ آیا تو مَیں نے اُسے یوں رُسوا کیا کہ اُس مُقّدسکی حالت جاتی رہی، گو وہ میرا
موروثی حصہ تھی۔ اُس وقت مَیں نے تیرےاُنہیں 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۔
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اب8 اےسن، عیاش، تُو جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر کہتی ہے، مَیں’ ہی میرےہوں، سوا کوئی اَور

نہیں مَیںہے۔ نہ کبھی بیوہ، نہ کبھی ہوںبےاولاد ‘گی۔ مَیں9 فرماتا ہوں ایککہ ہی دن ایکاور ہی لمحے میں
تُو بھیبےاولاد بنے گی اور بیوہ زبردستسارےتیرےبھی۔ جادومنتر کے باوجود پورےآفتیہ زور سے تجھ پر
آئے گی۔

10 تُو نے اپنی بدکاری پر اعتماد کر کے سوچا، کوئی’ نہیں مجھے ‘دیکھتا۔ لیکن تیری ‘حکمت’ اور ‘علم’ تجھے
غلط راہ پر لایا ہے۔ اُن کی بنا پر تُو دلنے میں کہا، مَیں’ ہی میرےہوں، سوا کوئی اَور نہیں ‘ہے۔ اب11 تجھ پر
آفتایسی آئے تیرےجسےگی جادومنتر دُور نہیںکرنے پائیں گے، پھنسمیںمصیبتایسیتُو سےجسگیجائے
نپٹ نہیں سکے اچانکگی۔ ہی تجھ پر تباہی نازل ہو گی، اور تُو اُس کے لئے تیار ہی نہیں ہو گی۔ کھڑیاب12
ہو جا، اپنے جادوٹونے کا پورا خزانہ کھول سبکر کچھ استعمال میں لا جو تُو نے جوانی بڑیسے مشقتمحنت
ساتھکے اپنا لیا ہے۔ شاید فائدہ ہو، شاید تُو لوگوں کو ڈرا کر بھگا سکے۔

لیکن13 دوسروں کے مشورےبےشمار بےکار ہیں، اُنہوں نے تجھے صرف تھکا دیا تیرےابہے۔ نجومی
کھڑے ہو جائیں، جو ستاروں کو دیکھ دیکھ کر ہر پیشمہینے گوئیاں کرتے ہیں وہ منے سا آ کر تجھے اُس سے
بچائیں جو تجھ پر آنے والا ہے۔ 14ً یقینا آگوہ میں جلنے والا بھوسا ہی ہیں جو اپنی جان کو شعلوں سے بچا نہیں
سکتے۔ اور یہ کوئلوں آگکی نہیں ہو جسگی کے منے سا انسان بیٹھ تاپآگکر سکے۔

یہی15 سباُن حالکا جنہے پر تُو محنتنے کی اورہے تیریجو جوانی تیرےسے تجارتساتھ کرتے رہے
ہیں۔ ایکہر 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 جو اسرائیل کہلاتے اور یہوداہ کے قبیلے کے ہو، دھیان !دو تم ربجو
کے نام کی قَسم کھا کر اسرائیل کے خدا کو یاد کرتے ہو، اگرچہ تمہاری بات نہ سچائی، نہ انصاف پر مبنی ہے،
غور !کرو ہاں2 توجہ دو، تم مُقّدسجو شہر لوگکے کہلاتے اور اسرائیل کے خدا پر اعتماد کرتے ہو، سنو کہ
جسالله کا الافواجربنام ہے کیا فرماتا ہے۔

3 جو پیشکچھ آیا ہے اُس کا اعلان مَیں نے بڑی دیر پہلے میرےکیا۔ ہی منہ سے اُس پیشکی گوئی صادر
ہوئی، مَیں ہی نے اُس کی اطلاع دی۔ اچانکپھر ہی مَیں اُسے عمل میں لایا اور وہ وقوع پذیر ہوا۔ مَیں4 جانتا تھا
کہ تُو تیرےہے۔ضدیکتنا گلے نسیںکی تیریاوربےلچکجیسیلوہے ہے۔سختجیسیپیتلپیشانی یہ5 جان
مَیںکر بڑینے 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۔ اب6
جب تُو نے یہ سن لیا ہے سبتو کچھ پر غور کر۔ تُو کیوں اِن باتوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں؟
اب سے مَیں تجھے نئی نئی باتیں بتاؤں گا، ایسی پوشیدہ باتیں جو تجھے تکاب معلوم نہ تھیں۔ 7 یہ کسی قدیم

میںزمانے میںوجود نہیں آئیں بلـکہ ابھی ابھی آج تیرےہی علم میں آئی ہیں۔ مَیںکیونکہ نہیں چاہتا تھا کہ تُو کہے،
مجھے’ پہلے اِسسے کا علم ‘تھا۔ چنانچہ8 نہ یہ تیرےباتیں پہنچیتککان ہیں، نہ تُو اِن کا علم رکھتا ہے، بلـکہ قدیم
زمانے سے ہی تیرا کان یہ سن نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ مَیں جانتا تھا کہ تُو سراسر بےوفا ہے، پیدائشکہ سے ہی
نمک حرام کہلاتا ہے۔ توبھی9 مَیں اپنے نام کی خاطر نازلغضباپنا کرنے سے باز رہتا، اپنی تمجید کی خاطر اپنے
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آپ کو نیستتجھے و نابود کرنے سے روکے رکھتا ہوں۔ 10 دیکھ، مَیں نے صافپاکتجھے کر دیا ہے، لیکن
چاندی صافکو کیکرنے میںکٹھالی نہیں مصیبتبلـکہ کی بھٹی اُسیمیں۔ میں مَیں تجھےنے آزمایا ہے۔ اپنی11
ہاںخاطر، اپنی ہی مَیںخاطر کچھسبیہ کرتا ہوں، ایسا نہ ہو میرےکہ نام کی بےحرمتی ہو جائے۔ مَیںکیونکہ
اجازت نہیں دوں گا کسیکہ اَور کو وہ جلال دیا جسجائے مَیںصرفکا حق دار ہوں۔

اسرائیلرب نجاتکا دہندہ ہے
یعقوباے12 کی اولاد، میری !سن میرےاے برگزیدہ اسرائیل، !دےدھیان مَیں ہی وہی ہوں۔ مَیں ہی

اّول و آخر ہوں۔ میرے13 ہی ہاتھ زمیننے کی بنیاد میرےرکھی، ہی ہنے د ہاتھ آسماننے کو خیمے طرحکی
تان لیا۔ جب مَیں آواز دیتا ہوں تو سب مل کھڑےکر ہو جاتے ہیں۔ 14 آؤ، سب جمع ہو کر !سنو بُتوں میں سے
کس نے اِس پیشکی گوئی کی؟ کسی نے آدمیجس!نہیں ربکو پیار کرتا ہے وہ بابل خلافکے اُس کی
مرضی کرےپوری گا، بابلیوں پر اُس کی قوت کا کرےاظہار گا۔ 15 مَیں، ہاں مَیں ہی نے یہ فرمایا۔ مَیں ہی
اُسے بُلا کر یہاں لایا ہوں، اِس لئے وہ کامیابضرور ہو گا۔ قریبمیرے16 آ کر !سنو شروع سے مَیں نے علانیہ
بات جبکی، سے 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، ربمَیں” تیرا خدا ہوں۔ مَیں تجھے وہ کچھ

سکھاتا ہوں جو مفید ہے اور تجھے اُن راہوں پر چلنے دیتا ہوں جن پر تجھے چلنا ہے۔ کاش18 میرےتُو احکام پر
دھیان !دیتا تیریتب سلامتی بہتے یا در جیسی اور تیری بازیراست سمندر کی موجوں جیسی ہوتی۔ تیری19 اولاد
ریت کی مانند تیرےہوتی، پیٹ کا پھل ریت کے ذروں جیسا اَن گنت ہوتا۔ اِس کا امکان ہی نہ ہوتا کہ تیرا نام
و میرےنشان منے سا مٹسے “جائے۔

بابل20 نکلسے !جاؤ بابلیوں بیچکے میں ہجرتسے !کرو خوشی نعرےکے لگا لگا کر اعلان کرو، دنیا کی انتہا
خبریخوشتک پھیلاتے جاؤ ربکہ نے دےعوضانہ کر اپنے یعقوبخادم 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 نکلا۔ جب اُس نے
چٹان 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 مجھے پیدائش سے پہلے ہی بُلایا، میری ماں کے

پیٹ سے میرےہی نام کو یاد کرتا آیا ہے۔ اُس2 میرےنے منہ کو تیز تلوار بنا کر مجھے اپنے ہاتھ کے سائے میں
چھپائے رکھا، مجھے تیز تیر بنا کر اپنے ترکش میں پوشیدہ رکھا ہے۔ 3 وہ مجھ سے ہم کلام ہوا، تُو” میرا خادم
اسرائیل یعےکےجسہے، ذر مَیں اپنا جلال ظاہر کروں “گا۔

مَیں4 تو بولا تھا، میری” محنت مشقت بےسود تھی، مَیں نے اپنی طاقت بےفائدہ اور بےمقصد ضائع کر دی
تاہمہے۔ میرا حق الله کے ہاتھ میں ہے، میرا خدا ہی مجھے دےاجر “گا۔

ربابلیکن5 مجھ ہمسے کلام ہوا ہے، وہ ماںجو پیٹکے سے مجھےہی اِس مقصد تشکیلسے دیتا آیا ہے
مَیںکہ اُس خدمتکی کر یعقوبکے کی اولاد کو اُس واپسپاسکے لاؤں اور اسرائیل کو اُس کے جمعحضور
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ربکروں۔ ہی کے حضور میرا احترام کیا جائے گا، میرا خدا قوتمیریہی ہو گا۔ وہی6 فرماتا ہے، تُو” میری
خدمت کر کے یعقوبصرفنہ قبیلےکے کرےبحال گا اور واپساُنہیں لائے گا جنہیں مَیں محفوظنے رکھا ہے
بلـکہ تُو اِس سے کہیں بڑھ کرےکر گا۔ کیونکہ مَیں تجھے دیگر اقوام کی روشنی بنا دوں گا تاکہ تُو نجاتمیری کو
دنیا کی تکانتہا “پہنچائے۔

رب7 جو اسرائیل کا چھڑانے والا اور اُس قدوسکا ہے اُس سے ہم کلام ہوا ہے لوگجسے حقیر جانتے
دیگرسےجسہیں، ہیںکھاتےگھناقوام اور حکمرانوںجو غلامکا اُسہے۔ ربسے فرماتا تجھے”ہے، دیکھتے
ہی کھڑےبادشاہ ہو جائیں گے رئیساور منہ جھکبلکے جائیں گے۔ ربیہ کی خاطر پیشہی آئے گا جو
وفادار ہے اور اسرائیل قدوسکے باعثکے ہی وقوع پذیر ہو جسگا تجھےنے چن لیا “ہے۔

فرماتارب8 قبولیت”ہے، تیریمَیںوقتکے سنوں نجاتگا، تیریدنکے محفوظتجھےمَیںتبگا۔کروںمدد
رکھ کر مقرر کروں گا کہ میرےتُو اور قوم درمیانکے عہد بنے، کہ ملـکتُو بحال کر کے تباہ شدہ موروثی زمین
کو سرےنئے سے تقسیم کرے، 9 کہ تُو قیدیوں کو کہے، نکل’ ‘آؤ اور یکی تار میں بسنے والوں کو، روشنی’ میں آ
بھیڑیںمیریتب‘!جاؤ راستوں چریںکنارےکنارےکے اورگی، تمام بنجر بلندیوں پر بھی اُن چراگاہیںہریہریکی
ہوں گی۔ 10 نہ بھوکاُنہیں ستائے گی نہ پیاس۔ نہ تپتی گرمی، نہ دھوپ اُنہیں ُجھلسائے گی۔ کیونکہ جو اُن پر
ترس کھاتا ہے وہ اُن قیادتکی کر کے اُنہیں چشموں پاسکے لے جائے گا۔ مَیں11 پہاڑوں کو ہموار راستوں
میں تبدیل کر دوں گا جبکہ میری شاہراہیں اونچی ہو جائیں گی۔ تب12 وہ دُوردراز علاقوں سے آئیں گے، کچھ
شمال سے، مغربکچھ سے، اور کچھ مصر کے جنوبی شہر اسوان سے “بھی۔

اے13 آسمان، خوشی نعرےکے اے!لگا زمین، باغ باغ ہو اے!جا پہاڑو، شادمانی گیتکے !گاؤ کیونکہ
رب نے اپنی 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” ترکمجھےنے کر دیا ہے، قادرِ مطلق مجھے بھول گیا “ہے۔
یہ”15 کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ماں اپنے شیرخوار کو بھول سکتی بچےجسہے؟ کو اُس نے جنم دیا، کیا وہ

اُس ترسپر نہیں کھائے گی؟ شاید وہ بھول لیکنجائے، مَیں تجھے کبھی نہیں بھولوں !گا 16 دیکھ، مَیں تجھےنے
اپنی دونوں ہتھیلیوں میں کندہ کر دیا تیریہے، بوسزمین دیواریں میرےہمیشہ منے سا ہیں۔

17 تجھےجو سرےنئے سے تعمیر کرنا ہتے ہیںچا وہ دوڑ واپسکر آ ہیںرہے لوگوںجنجبکہ تجھےنے ڈھا کر
تباہ کیا وہ تجھ سے نکل رہے ہیں۔ صیوناے18 بیٹی، نظر اُٹھا کر طرفچاروں !دیکھ یہ سب جمع ہو تیرےکر
پاس آ رہے ہیں۔ میری حیات کی قَسم، یہ تیرےسب یورات ز بنیں گے جن سے تُو اپنے آپ کو دُلھن کی طرح
کرےآراستہ “گی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

اُجاڑکھنڈرات،طرفچاروںمیںملـکتیرےالحالفی”19 اور تباہی آتینظر لیکنہے، آئندہ وہ باشندوںاپنے
کثرتکی باعثکے چھوٹا ہو گا۔ اور جنہوں ہڑپتجھےنے کر لیا تھا وہ دُور رہیں گے۔ پہلے20 تُو بےاولاد تھی،
تیرےابلیکن اِتنے بچے ہوں گے کہ پاستیرےوہ آ کر کہیں گے، میرے’ لئے جگہ کم مجھےہے، اَور زمین دیں
تاکہ مَیں آرام سے زندگی گزار ‘سکوں۔ تُو اپنے کانوں سے یہ سنے گی۔
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تب21 تُو حیران ہو کر دل میں سوچے گی، کس’ نے یہ میرےبچے لئے پیدا کئے؟ مَیں تو بچوں سے محروم اور

بےاولاد تھی، مجھے جلاوطن کر کے ہٹایا گیا کستھا۔ نے اِن کو پالا؟ مجھے تو تنہا ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ
کہاں سے آ گئے “؟‘ہیں

رب22 قادرِ مطلق فرماتا دیکھ،”ہے، مَیں دیگر قوموں ہاتھکو سے دےاشارہ کر اُن کے منے سا اپنا جھنڈا گاڑ
دوں تبگا۔ تیرےوہ بیٹوں کو اُٹھا کر اپنے بازوؤں واپسمیں لے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو کندھے پر بٹھا کر
پاستیرے پہنچائیں گے۔ 23 تیرےبادشاہ بچوں بھالدیکھکی کریں گے، اور رانیاں اُن دائیاںکی ہوں گی۔ وہ منہ
جھکبلکے تیرےکر پاؤں چاٹیںخاککی تبگے۔ تُو جان گیلے 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 کے قیدی اُس کے قبضے سے
چھوٹ سکتے ہیں؟ مشکل ہی سے۔ لیکن25 رب فرماتا ہے، یقیناً” سورمے کا قیدی 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 تیرےہی بچوں نجاتکو دوں گا۔ جنہوں26 نے تجھ پر ظلم کیا اُنہیں مَیں اُن کا اپنا گوشت
کھلاؤں گا، اُن کا اپنا یوںخون پلاؤں گا کہ وہ اُسے نئی َمے پیطرحکی پی مستکر جائیںہو تمامتبگے۔ انسان
جان لیں گے کہ ربمَیں نجاتتیرا دہندہ، تیرا چھڑانے والا یعقوباور زبردستکا سورما “ہوں۔

50
تم اپنے ذاتی گناہوں کی بھگتسزا رہے ہو

رب1 فرماتا ہے، آؤ،” مجھے وہ طلاق نامہ دکھاؤ جو مَیں دےنے تمہاریکر 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 ہی گناہوں سببکے تمہاریسے ماں
کو فارغ کر دیا گیا۔

مَیںجب2 آیا تو کوئی نہیں تھا۔ کیا مَیںجبوجہ؟ نے آواز دی جوابتو دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا
مَیں دےفدیہ کر تمہیں چھڑانے قابلکے نہ تھا؟ کیا میری اِتنی طاقت نہیں کہ تمہیں بچا میریسکوں؟ ایکتو ہی
دھمکی سے خشکسمندر ہو جاتا اور یا در یگستان ر بن جاتے ہیں۔ تب اُن کی مچھلیاں پانی سے محروم ہو کر گل
جاتی ہیں، اور اُن کی بدبو طرفچاروں پھیل جاتی ہے۔ مَیں3 ہی آسمان کو یکی تار کا جامہ پہناتا، مَیں ہی اُسے
ٹاٹ لباسماتمیکے لپیٹمیں دیتا “ہوں۔

رب کے پیغمبر کی رُسوائی
رب4 قادرِ مطلق مجھےنے شاگرد سیکی 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 سنطرحکی سکوں۔ رب5 قادرِ مطلق نے
میرے کان کو کھول 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۔

ربلیکن7 قادرِ میریمطلق مدد کرتا اِسہے، لئے میری رُسوائی نہیں ہو گی۔ چنانچہ مَیں نے اپنا منہ چقماق
کی سختطرح کر لیا ہے، کیونکہ مَیں جانتا ہوں کہ مَیں شرمندہ نہیں ہو جاؤں گا۔ 8 جو راستمجھے ٹھہراتا ہے
قریبوہ ہی ہے۔ تو پھر میرےکون جھگڑےساتھ گا؟ آؤ، ملہم عدالتکر کھڑےمیں ہو جائیں۔ کون مجھ پر
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الزام لگانے کرےجرأتکی گا؟ وہ آ کر میرا !کرےسامنا رب9 قادرِ مطلق میریہی مدد کرتا ہے۔ تو پھر کون
مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ یہ سبتو کپڑےپرانے گھسطرحکی کر پھٹیں کیڑےگے، اُنہیں کھا جائیں گے۔

10 تم میں ربکونسے خوفکا مانتا اور اُس خادمکے کی سنتا اُسےجبہے؟ روشنی کے اندھیرےبغیر میں
پڑےچلنا تو وہ رب کے نام پر بھروسا رکھے اور اپنے خدا پر انحصار کرے۔ لیکن11 تم لوگباقی آگجو لگا کر
اپنے آپ کو جلتے ہوئے تیروں لیسسے کرتے ہو، اپنی آگہی کے شعلوں میں چلے !جاؤ خود اُن تیروں کی زد
میں آؤ جو تم دوسروںنے کے لئے جلائے میرے!ہیں ہاتھ تمہیںسے یہی اجر ملے گا، اذیتسختتم کا شکار ہو
کر زمین پر تڑپتے رہو گے۔

51
رب اپنی قوم کو تسلی دیتا ہے

تم”1 جو راستی پیچھےکے لـگے ہتے، ر ربجو طالبکے باتمیریہو، !سنو اُس چٹان پر دھیان میںجسدو
سے تراشتمہیں کر نکالا گیا ہے، اُس کان پر غور میںجسکرو سے تمہیں کھودا گیا ہے۔ 2 یعنی باپاپنے ابراہیم
اور اپنی ماں سارہ پر توجہ نےجسدو، دردِ زہ تکلیفکی اُٹھا کر تمہیں جنم دیا۔ ابراہیم بےاولاد مَیںجبتھا نے
اُسے بُلایا، لیکن پھر مَیں نے دےبرکتاُسے بہتکر اولاد “بخشی۔

3ً یقینا رب صیون کو دےتسلی گا۔ وہ اُس کے تمام کھنڈرات کو دےتشفی کر اُس کے یگستان ر کو باِغ
عدن میں اور اُس کی بنجر زمین ربکو کے باغ میں دےبدل گا۔ تب اُس میں خوشی و شادمانی پائی جائے گی،
شکرگزاریطرفہر اور گیتوں کی آوازیں سنائی دیں گی۔

میریاے”4 قوم، مجھ پر میریاے!دےدھیان اُمّت، مجھ پر غور !کر ہدایتکیونکہ مجھ سے صادر ہو گی،
اور انصافمیرا قوموں کی روشنی گا۔بنے میری5 قریبراستی ہی نجاتمیریہے، میںراستے اورہے، میرا زورآور
بازو قوموں انصافمیں کرےقائم جزیرےگا۔ مجھ سے اُمید رکھیں گے، وہ میری قدرت دیکھنے کے انتظار میں
رہیں گے۔ اپنی6 آنکھیں آسمان طرفکی !اُٹھاؤ نیچے زمین پر نظر !ڈالو آسمان دھوئیں طرحکی بکھر جائے گا، زمین
کپڑےپرانے گھسےطرحکی پھٹے گی اور اُس باشندےکے مچھروں طرحکی مر جائیں نجاتمیریلیکنگے۔ ابد
تک قائم رہے گی، اور میری راستی کبھی ختم نہیں ہو گی۔

اے7 صحیح راہ کو جاننے اےوالو، قوم جس کے دل میں میری شریعت ہے، میری بات !سنو لوگجب
تمہاری بےعزتی کرتے ہیں تو اُن سے مت ڈرنا، جب وہ تمہیں گالیاں دیتے ہیں تو مت گھبرانا۔ 8 کیونکہ کِرم
طرحکیکپڑےاُنہیں کھا جائے گا، اُنہیںکیڑا اُون میریلیکنگا۔کرےہضمطرحکی راستی تکابد قائم رہے
پشتنجاتمیریگی، پشتدر برقرار رہے “گی۔

کیرب رِہائی
رباے9 کے بازو، جاگ!اُٹھ اُٹھ قوتاور کا جامہ پہن !لے یوں عمل میں طرحجسآ قدیم زمانے میں آیا

جبتھا، تُو متعددنے نسلوں رہبپہلے ٹکڑےٹکڑےکو کر سمندریدیا، اژدہے کو ڈالا۔چھید 10 کیونکہ تُو ہی
نے سمندر کیا،خشککو تُو ہی گہرائیوںنے کی تہہ پر راستہ بنایا تاکہ وہ جنہیں تُو نے دےعوضانہ کر چھڑایا تھا
اُس میں سے گزر سکیں۔
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ربجنہیں11 دےفدیہنے کر چھڑایا واپسوہہے آئیں گے۔ وہ شادیانہ بجا داخلمیںصیونکر ہوں گے، اور

ایکہر کا ابدیسر خوشی تاجکے سے آراستہ ہو گا۔ خوشیکیونکہ اور شادمانی اُن غالبپر 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 آسماننےجسہے، خیمےکو تانطرحکی
لیا اور زمین کی بنیاد رکھی؟ جب ظالم تجھے تباہ کرنے پر تُلا رہتا ہے تو تُو اُس طیشکے پورےسے دن کیوں
کھاتیخوف رہتی ابہے؟ اُس کہاںطیشکا رہا؟ 14 زنجـیروںجو میں جکڑا ہوا ہے وہ جلد ہی آزاد ہو جائے
گا۔ نہ وہ مر کر قبر اُترےمیں گا، نہ روٹی سے محروم رہے گا۔ 15 کیونکہ ربمَیں تیرا خدا ہوں جو سمندر یوںکو
حرکت میں لاتا ہے کہ وہ متلاطم ہو کر گرجنے لگتا الافواجربہے۔ میرا نام ہے۔ مَیں16 نے تیرےالفاظاپنے
منہ میں ڈال کر تجھے اپنے ہاتھ کے سائے میں چھپائے رکھا ہے تاکہ سرےنئے سے آسمان کو تانوں، زمین کی
بنیادیں رکھوں اور صیون کو بتاؤں، تُو’ میری قوم “۔‘ہے

اے جاگیروشلم، !اُٹھ
یروشلم،اے17 ربنےجسشہراے!اُٹھجاگ!اُٹھ ہاتھکے اُسسے غضبکا بھرا پیالہ پی لیا کھڑیہے،

ہو اب!جا تُو نے لڑکھڑا دینے والے پیالے چاٹتکقطرےآخریکو 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 ہم
دردی کا اظہار کسکیا؟ نے تجھے تسلی دی؟ تیرے20 غشبیٹے کھا کر گر گئے ہیں۔ ہر گلی میں وہ جال میں
پھنسے ہوئے *غزال کی طرح زمین پر تڑپ رہے ہیں۔ ربکیونکہ غضبکا اُن پر نازل ہوا ہے، وہ الٰہی ڈانٹ
ڈپٹ کا نشانہ بن گئے ہیں۔

21 چنانچہ باتمیری مصیبتاےسن، زدہ اےقوم، نشے میں متوالی اُمّت، گو تُو َمے کے اثر سے نہیں ڈگمگا
رہی۔ رب22 تیرا آقا جو تیرا خدا ہے اور اپنی قوم کے لئے لڑتا ہے وہ فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں تیرےنے ہاتھ سے
وہ پیالہ دُور کر دیا تیرےجو لڑکھڑانے سببکا بنا۔ آئندہ تُو غضبمیرا بھرا پیالہ نہیں پیئے گی۔ اب23 مَیں اِسے اُن
کو پکڑا دوں گا جنہوں اذیتتجھےنے پہنچائی جنہوںہے، تجھنے سے کہا، اوندھے’ جھکمنہ جا تاکہ ہم تجھ
پر سے ‘گزریں۔ تیریوقتاُس خاکپیٹھ دھنسمیں کر دوسروں کے لئے راستہ بن گئی “تھی۔

52
زنجـیروں کو !توڑ

اے1 صیون، جاگاُٹھ، !اُٹھ اپنی طاقت سے ملبّس ہو مُقّدساے!جا شہر یروشلم، اپنے کپڑےشاندار سے
آراستہ ہو !جا آئندہ بھیکبھی غیرمختون نہیںداخلمیںتجھشخصناپاکیا ہو گا۔ یروشلم،اے2 آپاپنے گردسے
جھاڑ کھڑیکر ہو جا تختاور پر بیٹھ اےجا۔ گرفتار کی ہوئی صیون بیٹی، اپنی گردن کی زنجـیروں کھولکو کر
اُن سے آزاد ہو !جا 3 ربکیونکہ فرماتا ہے، مفتتمہیں” میں بیچا گیا، اباور تمہیں پیسے دیئے بغیر چھڑایا جائے
“گا۔
* 51:20 :غزال غزاِل یقہ، ۔oryxافر
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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 رب“ہے؟ فرماتا ہے، میری” قوم تو مفت میں چھین لی گئی ہے، اور اُس پر حکومت
کرنے شیخیوالے مار کر پورا میرےدن نام پر کفر بکتے ہیں۔ میریچنانچہ6 میرےقوم نام جانکو اُسگی،لے
دن وہ پہچان لے گی کہ مَیں ہی وہی ہوں جو فرماتا ہے، مَیں’ حاضر “!‘ہوں

اُس7 قدمکے پیارےکتنے ہیں پہاڑوںجو پر چلتے خبریخوشہوئے سناتا ہے۔ کیونکہ امنوہ و خوشیامان،
کا پیغام اور نجات کا کرےاعلان گا، وہ صیون سے کہے گا، تیرا” خدا بادشاہ “!ہے !سن8 پہرےتیرے دار
آواز بلند کر رہے ہیں، وہ مل خوشیکر نعرےکے لگا رہے ہیں۔ ربجبکیونکہ کوہِ صیون واپسپر آئے گا تو
وہ اپنی آنکھوں سے اِس کا مشاہدہ کریں گے۔

اے9 یروشلم کے کھنڈرات، شادیانہ بجاؤ، خوشی گیتکے !گاؤ ربکیونکہ نے اپنی قوم کو تسلی دی ہے،
اُس نے دےعوضانہ کر یروشلم کو چھڑایا ہے۔ رب10 اپنی مُقّدس قدرت تمام اقوام پر کرےظاہر گا، دنیا کی
ہمارےسبتکانتہا خدا نجاتکی دیکھیں گے۔

11 چلےجاؤ، !جاؤ وہاں نکلسے ناپاکبھیکسی!جاؤ چیز کو نہ چھونا۔ ربجو سامانکا اُٹھائے چل رہے
ہیں وہ وہاں نکلسے صافپاککر رہیں۔ لیکن12 لازم نہیں کہ بھاگتم کر روانہ ہو جاؤ۔ اچانکتمہیں فرار
ہونے ضرورتکی نہیں ہو گی، تمہارےربکیونکہ آگے بھی چلے گا تمہارےاور پیچھے بھی۔ یوں اسرائیل کا
خدا طرفدونوں کرےحفاظتتمہاریسے گا۔

رب کا ہمارےپیغمبر گناہوں کو اُٹھائے گا
دیکھو،13 میرا کامیابخادم گا۔ہو وہ سربلند، ممتاز بہتاور سرفراز دیکھتجھے14گا۔ہو بہتوںکر رونگٹےکے

کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ اُس کی شکل اِتنی خراب تھی، اُس کی صورت کسی بھی انسان سے کہیں یادہ ز بگڑی
ہوئی تھی۔ سیبہتابلیکن15 قومیں اُسے دیکھ کر ہکا بکا ہو جائیں گی، بادشاہ دم بخود رہ جائیں گے۔ کیونکہ
جو کچھ اُنہیں نہیں بتایا گیا اُسے وہ دیکھیں گے، اور جو کچھ اُنہوں نے نہیں سنا اُس کی اُنہیں سمجھ آئے گی۔

53
لیکن1 ہمارےکون پیغام پر ایمان لایا؟ رباور کسقدرتکی پر ظاہر ہوئی؟ اُس2 کے منے سا وہ کونپل کی

پھوٹطرح نکلا، اُس تازہ اور ملائم طرحکیشگوفے زمینخشکجو میں ہوئیچھپی جڑ نکلسے کر پھلنے لنے پھو
لـگتی ہے۔ نہ صورتخوبوہ تھا، نہ شاندار۔ ہم نے اُسے دیکھا تو اُس کی شکل صورتو میں کچھ نہیں تھا جو
ہمیں پسند آتا۔ اُسے3 حقیر اور مردود سمجھا جاتا تھا۔ دُکھ اور یاں بیمار اُس ساتھیکی 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۔

لیکن4 اُس ہمارینے ہی یاں بیمار اُٹھا لیں، ہمارا ہی بھگتدُکھ لیا۔ توبھی ہم سمجھے کہ یہ اُس مناسبکی
سزا ہے، کہ الله نے خود اُسے مار میںخاککر ملا دیا ہے۔ لیکن5 ہمارےاُسے ہی جرائم سببکے سے چھیدا
ہمارےگیا، گناہوںہی کی خاطر گیا۔کچلا اُسے سزا ملی تاکہ ہمیں حاصلسلامتی ہو، اُسیاور زخموںکے ہمیںسے
شفا ملی۔ یوںسبہم6 بھیڑبکر کی طرح آوارہ پھر رہے تھے، ایکہر نے اپنی اپنی راہ اختیار کی۔ ربلیکن نے
اُسے سبہم کے قصور کا نشانہ بنایا۔
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اُس7 پر ظلم ہوا، لیکن اُس سبنے برداشتکچھ کیا اور اپنا منہ نہ کھولا، اُس بھیڑ کی طرح جسے ذبح کرنے

کے لئے لے جاتے طرحجسہیں۔ لیلا بال کترنے والوں کے منے خاموشسا رہتا اُسیہے طرح اُس نے اپنا منہ
نہ کھولا۔ اُسے8 ظلم عدالتاور ہاتھکے چھینسے لیا گیا۔ اُس کے دور دھیاننےکس—لوگکے دیا کہ اُس
کا زندوں ملـککے کٹتعلقسے گیا، کہ میریوہ قوم کے جرم سببکے سے سزا کا نشانہ بن گیا؟ 9 مقرر یہ ہوا
کہ اُس کی قبر بےدینوں پاسکے ہو، کہ وہ مرتے ایکوقت امیر پاسکے دفنایا جائے، گو نہ اُس نے تشدد
کیا، نہ اُس کے منہ فریبمیں تھا۔

ہیرب10 مرضیکی تھی کہ اُسے کچلے، اُسے دُکھ پہنچائے۔ جبلیکن وہ اپنی جان کو قصور   کی قربانی کے
طور دےپر گا تو وہ اپنے فرزندوں دیکھےکو گا، اپنے دنوں میں گا۔کرےاضافہ ہاں، مرضیکیربوہ کو پورا
کرنے کامیابمیں ہو گا۔ برداشتتکلیفاِتنی11 کرنے بعدکے اُسے پھل نظر آئے گا، اور وہ سیر ہو جائے گا۔
اپنے علم سے میرا راست خادم بہتوں انصافکا کرےقائم گا، کیونکہ وہ اُن کے گناہوں کو اپنے اوپر اُٹھا کر دُور
دےکر گا۔

اِس12 لئے مَیں اُسے بڑوں میں دوںحصہ گا، اور وہ زورآوروں کے لُوٹساتھ کا مال کرےتقسیم گا۔ کیونکہ
اُس نے اپنی جان موتکو کے حوالے کر دیا، اور اُسے مجرموں میں شمار کیا گیا۔ ہاں، اُس نے بہتوں کا گناہ اُٹھا
کر دُور کر دیا اور مجرموں شفاعتکی کی۔

54
رب نے یروشلم کو دوبارہ قبول کر لیا ہے

رب1 فرماتا ہے، خوشی” نعرےکے لگا، تُو جو بےاولاد ہے، بچےجو کو جنم ہی دےنہیں سکتی۔ بلند آواز
سے شادیانہ بجا، تُو پیدائشجسے کا درد نہ ہوا۔ ترکابکیونکہ کی عورتہوئی شادیبچےکے عورتشدہ کے
بچوں سے یادہ ز ہیں۔ 2 اپنے خیمے کو بڑا بنا، اُس پردےکے طرفہر !بچھا متبچت !کرنا خیمے کے رسّے لمبے
لمبے کر میخیںکے مضبوطی زمینسے ٹھونکمیں دے۔ 3 کیونکہ تیزیتُو دائیںسے اور پھیلطرفبائیں جائے گی،
اور تیری اولاد دیگر قوموں پر قبضہ کر کے تباہ شدہ شہروں کو از سرِ نو کرےآباد گی۔

تیریڈرنا،مت4 نہیںرُسوائی نہسارشرمگی۔ہو تیریہو، نہیںبےحرمتی ابگی۔ہو تُو اپنی شرمندگیکیجوانی
بھول جائے تیرےگی، ذہن بیوہسے ہونے ذلتکی اُتر گی۔جائے 5 کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر الافواجربہے،
اُس کا نام ہے، اور تیرا چھڑانے والا اسرائیل قدوسکا ہے، پوریجو دنیا کا خدا کہلاتا “ہے۔

6 تیرا خدا فرماتا ہے، تُو” متروکہ اور دل سے مجروح بیوی کی مانند ہے، اُس عورت کی جسمانند کے شوہر
اُسےنے رد کیا، اُسگو وقتاُسشادیکی کنواریجبہوئی تھی۔ہی ابلیکن ربمَیں، تجھےنے بُلایا ہے۔
ایک7 ہی لمحے کے لئے مَیں نے ترکتجھے کیا، لیکن بڑےاب رحم سے تجھے جمع کروں گا۔ 8 مَیں نے اپنے
غضب کا پورا زور تجھ پر نازل کر پلکے 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 سیلابآئندہ پوریکبھی زمین پر نہیں آئے گا۔
اِسی طرح اب مَیں قَسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہ مَیں کبھی تجھ ناراضسے ہوں گا، نہ تجھے ملامت
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کروں گا۔ 10 گو پہاڑ ہٹ جائیں اور یاں پہاڑ جنبش کھائیں، لیکن میری شفقت تجھ پر سے کبھی نہیں ہٹے گی،
میرا سلامتی کا عہد کبھی نہیں ہلے “گا۔ 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، تیریمَیں دیواروں کے مضبوطپتھر چونے دوںجوڑسے گا تیریاور بنیادوں سنِگکو *لاجورد رکھسے
دوں گا۔ مَیں12 تیری دیواروں کو تیرےیاقوت، دروازوں کو آِب †بحر اور تیری تمام فصیل کو قیمتی جواہر سے
تعمیر کروں گا۔ تیرے13 تمام فرزند رب سے تعلیم پائیں گے، اور تیری اولاد کی سلامتی عظیم ہو گی۔ تجھے14
انصاف مضبوطکی بنیاد پر رکھا جائے گا، چنانچہ دوسروں کے ظلم سے دُور رہ، کیونکہ ڈرنے ضرورتکی نہیں
ہو دہشتگی۔ زدہ نہ ہو، دہشتکیونکہ کھانے تیرےسببکا قریب نہیں آئے گا۔ 15 اگر کوئی تجھ پر حملہ
بھیکرے تو یہ طرفمیری نہیںسے ہو گا، اِس لئے ہر حملہ شکستآور کھائے گا۔

16 دیکھ، مَیں ہی اُس لوہار کا خالق ہوں جو دےہَوا کر کوئلوں کو دہکا دیتا ہے تاکہ کام کے لئے موزوں
ہتھیار بنا لے۔ اور مَیں ہی نے تباہ کرنے والے خلقکو کیا تاکہ بربادیوہ کا کام انجام دے۔ چنانچہ17 بھیجو
ہتھیار تجھ پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ ناکام ہو گا، اور جو بھی زبان تجھ پر الزام لگائے اُسے تُو مجرم
کرےثابت گی۔ ربیہی خادموںکے کا موروثی حصہ مَیںہے، ہی اُن بازیراستکی برقرار رکھوں رب“گا۔
خود یہ فرماتا ہے۔

55
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 جوہے؟ نہیںسیر کرتا اُس کے لئے کیوںمشقتمحنت کرتے ہو؟ سنو، !باتمیریسنو پھر تم خوراکاچھی
کھاؤ بہترینگے، کھانے لطفسے اندوز ہو گے۔ کان3 لگا پاسمیرےکر !آؤ سنو تو جیتے رہو گے۔
تمہارےمَیں 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 رئیسکا اور حکمران ہو۔ 5 دیکھ،
تُو ایسی قوم کو بُلائے گا جسے تُو نہیں جانتا، اور تجھ ناواقفسے تیرےربقوم خدا کی پاستیرےخاطر دوڑی
چلی آئے گی۔ کیونکہ اسرائیلجو قدوسکا اُسہے تجھےنے شان شوکتو عطا کی “ہے۔

میرا کلام بےتاثیر نہیں رہتا
تلاشکوربابھی6 کرو اُسےجبکہ پایا جا ابھیہے۔سکتا اُسے پکارو قریبوہجبکہ بُریاپنیبےدین7ہے۔ہی

راہ اور شریر بُرےاپنے خیالات چھوڑے۔ ربوہ واپسپاسکے آئے تو وہ اُس پر کرےرحم گا۔ ہمارےوہ
خدا واپسپاسکے آئے، کیونکہ وہ فراخ دلی معافسے کر دیتا ہے۔

8 ربکیونکہ فرماتا ہے، خیالاتمیرے” تمہارےاور خیالات میں اور میری راہوں اور تمہاری راہوں میں
بڑا فرق ہے۔ 9 جتنا آسمان زمین سے اونچا ہے اُتنی ہی میری راہیں تمہاری راہوں اور میرے تمہارےخیالات
خیالات سے بلند ہیں۔
* 54:11 سنِگ :لاجورد lapis lazuli † 54:12 آِب :بحر beryl
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بارش10 برفاور پر غور !کرو زمین پر پڑنے کے بعد یہ خالی واپسہاتھ نہیں آتی بلـکہ زمین سیرابیوںکو کرتی

ہے پودےکہ پھوٹنے اور پھلنے لنے پھو لـگتے ہیں بلـکہ پکتے پکتے بیج بونے والے کو بیج اور بھوکے کو روٹی مہیا
کرتے ہیں۔ میرے11 منہ سے نکلا ہوا بھیکلام ایسا ہی وہہے۔ خالی واپسہاتھ نہیں آئے گا بلـکہ مرضیمیری
کرےپوری گا اور اُس کامیابمیں ہو جسگا کے لئے مَیں نے اُسے بھیجا تھا۔

12 کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے، تمہیں سلامتی سے لایا جائے گا۔ پہاڑ اور یاں پہاڑ تمہارے آنے پر باغ باغ
ہو کر شادیانہ بجائیں گی، اور میدان کے تمام درخت تالیاں بجائیں گے۔ 13 کانٹےدار جھاڑی کی بجائے جونیپر کا
درخت اُگے گا، اور بچھوبوٹی کی بجائے مہندی پھلے پھولے گی۔ یوں رب کے نام کو جلال ملے گا، اور اُس کی
قدرت ابدیکا اور مٹاَن نشان قائم ہو “گا۔

56
شخصہر الله کی قوم میں شامل ہو سکتا ہے

رب1 فرماتا انصاف”ہے، کو قائم رکھو اور وہ کچھ کیا کرو راستجو ہے، قریبنجاتمیریکیونکہ ہی ہے،
اور میری راستی ظاہر ہونے کو ہے۔ مبارک2 ہے وہ جو یوں راستی سے لپٹا مبارکرہے۔ ہے وہ سبتجو کے
دن کی بےحرمتی کرےنہ بلـکہ اُسے منائے، جو بُرےہر کام سے گریز “کرے۔

3 جو پردیسی رب کا پیروکار ہو گیا ہے وہ نہ کہے رببےشککہ مجھے اپنی قوم الـگسے کر رکھے گا۔
خواجہ سرا بھی نہ سوچے کہ ہائے، مَیں سوکھا درختہوا ہی !ہوں

4 ربکیونکہ فرماتا ہے، جو” خواجہ سبتمیرےسرا دنکے 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 کی چاردیواری 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 وہ ابدی ہو
گا، وہ کبھی نہیں مٹنے کا۔

6 وہ پردیسی بھی بےفکر رہیں ربجو کے پیروکار بن کر اُس خدمتکی کرنا ہتے، چا ربجو کا نام عزیز رکھ
کر اُس عبادتکی کرتے، سبتجو کے دن کی بےحرمتی نہیں کرتے بلـکہ اُسے مناتے اور میرےجو عہد کے
ساتھ لپٹے ہتے ر ہیں۔ 7 کیونکہ مَیں اُنہیں مُقّدساپنے پہاڑ پاسکے لا کر اپنے دعا کے گھر میں خوشی دلاؤں گا۔
جب میریوہ قربان گاہ پر اپنی بھسم ہونے والی اور ذبح کی قربانیاں چڑھائیں گے تو وہ مجھے پسند آئیں گی۔ کیونکہ
میرا گھر تمام قوموں کے لئے دعا کا گھر کہلائے “گا۔

رب8 قادرِ مطلق اسرائیلجو بکھریکی ہوئی قوم جمع کر رہا ہے فرماتا ہے، اُن” میں اکٹھےجو ہو ہیںچکے
مَیں اَور بھی جمع کر دوں “گا۔

قوم کے ُسستراہنما اور لالچی ُکتے ہیں
اے9 میدان کے تمام حیوانو، !آؤ اے جنگل کے تمام جانورو، آ کر !کھاؤ اسرائیل10 پہرےکے دار اندھے

ہیں، سب 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 سیر نہیں ہوتے، حالانکہ گلہ بان کہلاتے ہیں۔ وہ سمجھ سے خالی ہیں، اور ایکہر اپنی اپنی راہ پر دھیان



یسعیاہ 56:12 920 یسعیاہ 57:18
دے کر اپنے ہی نفع تلاشکی میں رہتا ہے۔ 12 ایکہر آواز دیتا ہے، آؤ،” مَیں َمے لے آتا !ہوں آؤ، ہم جی بھر
شرابکر پی لیں۔ اور کل بھی آج کی طرح ہو بلـکہ اِس بھیسے یادہ ز رونق “!ہو

57
بےدینوںرب عدالتکی کرتا ہے

راست1 ہلاکباز ہو جاتا کسیلیکنہے، کو پروا دیانتنہیں۔ دار دنیا چھینسے لئے جاتے لیکنہیں، 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 سیدھیہے۔ راہ پر چلنے والے وقتمرتے پاؤں پھیلا کر آرام کرتے ہیں۔

اےلیکن”3 جادوگرنی کی اولاد، زناکار اور فحاشی کے بچو، اِدھر !آؤ 4 کستم مذاقکا اُڑا رہے کسہو، پر
زبان چلا کر منہ ِچڑاتے ہو؟ تم مجرموں اور دھوکے بازوں کے ہی بچے !ہو

5 تم بلوط بلـکہ ہر درختگھنے کے سائے میں مستی میں آ جاتے ہو، وادیوں اور چٹانوں شگافوںکے میں اپنے
بچوں کو ذبح کرتے ہو۔ وادیوں6 رگڑےکے ہوئے پتھر تیرا حصہ اور تیرا مقّدر بن گئے ہیں۔ کیونکہ اُن ہی کو
تُو نے َمے اور غلہ کی پیشنذریں کیں۔ اِس 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 اُسکر لیٹپر گئی۔ تُو اُسےنے اِتنا بڑا بنا دیا دوسرےکہ
بھی اُس لیٹپر سکیں۔ پھر تُو فروشیعصمتنے پیسےکے مقرر کئے۔ اُن تجھےصحبتکی پیاریکتنی تھی، اُن کی
برہنگی سے تُو لطفکتنا اُٹھاتی !تھی 9 تُو کثرت کا تیل اور خوشبودار کریم لے ـِککر مَل دیوتا پاسکے 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’ تکاب‘!ہے تقویتتجھے ملتی رہی، اِس لئے تُو نڈھال نہ ہوئی۔

کستجھے11 سے اِتنا خوف ہراسو تھا کہ تُو جھوٹنے بول کر نہ مجھے یاد کیا، نہ پروا کی؟ ایسا ہی ہے نا،
تُو اِس لئے خوفمیرا نہیں مانتی کہ خاموشمَیں اور چھپا رہا۔

لیکن12 مَیں لوگوں تیریپر نام بازیراستنہاد تیرےاور کام کروںظاہر ًگا۔ یقینا تیرےیہ لئے مفید نہیں ہوں
گے۔ 13 آ، مدد کے لئے !دےآواز دیکھتے ہیں تیرےکہ بُتوں کا مجموعہ تجھے بچا سکے گا نہیں۔کہ لیکن ایسا نہیں
ہو گا بلـکہ اُنہیں ہَوا اُٹھا لے جائے پھونکایکگی، اُنہیں دےاُڑا گی۔
لیکن جو مجھ پر بھروسا رکھے ملـکوہ میراثکو میں پائے مُقّدسگا، پہاڑ اُس کی ملـکیتموروثی بنے “گا۔
رب اپنی قوم کی کرےمدد گا

الله14 فرماتا راستہ”ہے، بناؤ، راستہ !بناؤ صافاُسے ستھرا دُوررکاوٹہرکےکر کرو قوممیریتاکہ آ “سکے۔
کیونکہ15 جو اورعظیم سربلند نشینتختتکابدجوہے، قدوسنامکاجساور وہہے فرماتا مَیں”ہے، صرفنہ
بلندیوں کے مقدِس میں بلـکہ حالشکستہ اور فروتن روح کے ساتھ بھی سکونت کرتا ہوں تاکہ فروتن کی روح اور
شکستہ حال کے دل کو نئی زندگی بخشوں۔ 16 کیونکہ مَیں ہمیشہ تک اُن کے ساتھ نہیں جھگڑوں گا، ابد تک
ناراض نہیں رہوں گا۔ ورنہ اُن میرےروحکی نڈھالحضور ہو جاتی، اُن لوگوں مَیںجنہیںجانکی خلقخودنے
کیا۔ مَیں17 اسرائیل کا ناجائز منافع دیکھ طیشکر میں آیا اور اُسے دےسزا کر اپنا منہ چھپائے رکھا۔ توبھی وہ
اپنے دل کی برگشتہ راہوں پر چلتا رہا۔ لیکن18 گو مَیں اُس کے چال چلن واقفسے ہوں مَیں اُسے پھر بھی شفا
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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 متلاطمبےدین سمندر کی مانند ہیں جو تھم نہیں سکتا لہریںکیجساور گند اور کیچڑ اُچھالتی رہتی
ہیں۔ 21 میرا خدا فرماتا ہے، دینبے” سلامتی نہیں پائیں گے۔

58
رب کو پسندیدہ روزہ

1 گلا پھاڑ کر آواز دے، رُک رُک کر بات نہ !کر نرسنگے کی سی بلند آواز کے ساتھ میری قوم کو اُس کی
سرکشی یعقوبسنا، کے گھرانے کو اُس گناہوںکے فہرستکی بیان کر۔ 2 روز بہ روز یافتمرضیمیریوہ در
کرتے ہیں۔ ہاں، میریوہ راہوں کو جاننے شوقینکے ہیں، اُس قوم کی جسمانند نے اپنے خدا کے احکام کو
نہیںترک کیا راستبلـکہ باز چنانچہہے۔ وہ مجھ سے منصفانہ مانگفیصلے ًکر ظاہرا الله قربتکی لطفسے اندوز
ہوتے ہیں۔ 3 وہ شکایت کرتے ہیں، ہمجب’ روزہ رکھتے ہیں تو تُو توجہ کیوں نہیں جبدیتا؟ ہم آپاپنے کو
خاک سار بنا انکساریکر کا اظہار کرتے ہیں تو تُو دھیان کیوں نہیں ‘دیتا؟
!سنو روزہ وقترکھتے تم اپنا معمولکاروبار مطابقکے چلا کر اپنے مزدوروں کو دبائے رکھتے ہو۔ صرفنہ4

یہ بلـکہ تم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جھگڑتے اور لڑتے بھی ہو۔ دوسرےایکتم شرارتکو کے مُکے مارنے
بھیسے نہیں چوکتے۔ باتکیسییہ ہے؟ اگر تم یوں روزہ رکھو تو اِس کی توقع نہیں کر سکتے باتتمہاریکہ آسمان
پہنچے۔تک 5 کیا مجھے اِس قسم کا روزہ پسند ہے؟ کیا یہ کافی بندہکہہے آپاپنے کچھکو دیر کے لئے خاک سار
بنا کر انکساری کا اظہار کرے؟ کہ وہ اپنے سر کو آبی نرسل کی طرح جھکا ٹاٹکر اور راکھ لیٹمیں جائے؟
کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ روزہ ہے، کہ ربوقتایسا کو پسند ہے؟

6 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 کپڑےکو
پہنائے اور اپنے رشتے دار کی مدد کرنے سے گریز !کرےنہ

8 اگر تُو کرےایسا تو تُو صبح کی پہلی کرنوں کی چمکطرح اُٹھے گا، تیرےاور زخم جلد ہی بھریں تبگے۔
تیرےبازیراستتیری آگے آگے چلے گی، رباور تیرےجلالکا پیچھے گا۔کرےحفاظتتیری تب9 تُو یاد فر
کرے گا جبگا۔دےجوابرباور 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 پھر تیری اندھیرےروشنی چمکمیں اُٹھے گی اور تیری
رات دوپہر روشنطرحکی ہو گی۔ رب11 کرےقیادتتیریہمیشہ گا، وہ ُجھلستے ہوئے علاقوں میں بھی تیری
جان یاتکی ضرور کرےپوری گا تیرےاور اعضا کو دےتقویت گا۔ تب تُو سیراب باغ کی مانند ہو گا، اُس
چشمے کی جسمانند کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لوگتیرے12 کھنڈراتقدیم کو سرےنئے سے تعمیر کریں
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نسلوںگزریبنیادیںجوگے۔ تھیںرکھینے اُنہیں تُو تبگا۔رکھےدوبارہ تُو رخنے’ بندکو کرنے ‘والا اور گلیوں’
کو دوبارہ ہنے ر قابلکے بنانے ‘والا کہلائے گا۔

سبت13 کے دن اپنے پیروں کو کام کرنے سے میرےروک۔ مُقّدس دن کے دوران کاروبار مت کرنا بلـکہ
اُسے ‘بخشراحت’ اور ‘معزز’ قرار دناُسدے۔ نہ معمول راہوںکی پر نہچل، اپنے کاروبار چلا، نہ گپیںخالی
ہانک۔ یوں سبتتُو صحیحکا کرےاحترام گا۔ راحتتیریربتب14 کا منبع ہو گا، اور مَیں تجھے رتھ میں بٹھا
ملـککر کی بلندیوں پر سے دوںگزرنے گا، یعقوبباپتیرےتجھے میراثکی میں سے سیر کروں رب“گا۔ کے
منہ نے یہ فرمایا ہے۔

59
تمہارے قصور ربتمہیںنے سے دُور کر دیا ہے

1ً ربیقینا کا بازو نہیںچھوٹا کہ وہ بچا نہ اُسسکے، کانکا بہرا نہیں سنکہ نہ سکے۔ تمہارےمیںحقیقت2
بُرے کاموں تمہیںنے اُس الـگسے کر تمہارےدیا، گناہوں نے اُس کا چہرہ تم سے چھپائے رکھا، اِس لئے وہ
تمہاری نہیں سنتا۔ 3 تمہارےکیونکہ ہاتھ خون تمہاریآلودہ، اُنگلیاں گناہ ناپاکسے جھوٹہونٹتمہارےہیں۔
لتے بو تمہاریاور زبان شریر باتیں پھسپھساتی ہے۔ عدالت4 میں کوئی منصفانہ مقدمہ نہیں چلاتا، دلائلسچےکوئی
پیش نہیں لوگکرتا۔ سچائی باتوںخالیسے پر اعتبار کر جھوٹکے لتے بو ہیں، بدکاریوہ حاملہسے ہو کر بےدینی
کو جنم دیتے ہیں۔ 5-6 وہ یلے زہر سانپوں انڈوںکے پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بچے نکلیں۔ جو اُن انڈےکے کھائے
وہ مر جاتا ہے، اور اگر اُن انڈےکے دبائے تو یلا زہر سانپ نکل آتا ہے۔ لوگیہ مکڑی کے جالے تان لیتے ہیں،
ایسا کپڑا جو پہننے کے لئے ہے۔بےکار اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کپڑےاِس سے وہ آپاپنے ڈھانپکو نہیں
سکتے۔ اُن کے بُرےاعمال ہی ہیں، اُن کے ہاتھ تشدد ہی کرتے ہیں۔ جہاں7 بھی غلط کام کرنے کا موقع ملے
وہاں اُن بھاگپاؤںکے پہنچکر جاتے ہیں۔ وہ بےقصور قتلکو کرنے کے لئے تیار ہتے ر ہیں۔ اُن خیالاتکے
شریر ہی ہیں، اپنے پیچھے وہ تباہی بربادیو چھوڑ ہیں۔جاتے نہ8 وہ کیسلامتی راہ جانتے ہیں، نہ اُن راستوںکے
انصافمیں پایا جاتا ہے۔ اُنہوںکیونکہ اُنہیںنے ٹیڑھا میڑھا بنا رکھا اورہے، بھیجو اُن پر چلے وہ سلامتی نہیںکو
جانتا۔

توبہ کی دعا
اِسی9 لئے انصاف ہم سے دُور ہے، راستی تکہم پہنچتی نہیں۔ ہم روشنی کے انتظار میں ہتے ر ہیں، لیکن

افسوس، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ہم آب و تاب کی اُمید رکھتے ہیں، لیکن افسوس، جہاں بھی چلتے ہیں
وہاں گھنی یکی تار چھائی رہتی ہے۔ ہم10 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 درمیانکے ہتے ر ہیں، لیکن خود مُردوں کی مانند ہیں۔
حالتنڈھالسبہم11 میں ریچھوں طرحکی غُراتے، کبوتروں کی مانند غوں غوں کرتے ہیں۔ انصافہم کے
انتظار میں ہتے ر ہیں، لیکن نجاتہمبےسود۔ کی اُمید رکھتے ہیں، لیکن وہ ہم سے دُور ہی رہتی ہے۔

12 ہمارےکیونکہ متعدد تیرےجرائم منے سا ہیں، اور ہمارے گناہ ہمارے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ ہمیں
متواتر اپنے جرائم احساسکا ہے، ہم اپنے گناہوں واقفخوبسے ہیں۔ ہم13 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۔
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ہمارے دلوں میں جھوٹ کا بیج ھتے بڑ ھتے بڑ منہ میں سے نکلا۔ نتیجے14 میں انصاف پیچھے ہٹ گیا، اور راستی
دُور کھڑی رہتی ہے۔ چوکسچائی میں ٹھوکر کھا کر گر گئی ہے، اور دیانت 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 انصافکہ نہیں ہے۔ 16 اُس نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے،

وہ حیران ہوا مداخلتکہ کرنے والا کوئی نہیں تبہے۔ اُس کے زورآور بازو نے اُس کی مدد کی، اور اُس کی
راستی نے اُس کو سہارا دیا۔ راستی17 کے زرہ بکتر ملبّسسے ہو کر اُس سرنے نجاتپر کا خود رکھا، انتقام کا
لباس پہن کر اُس غیرتنے کی چادر اوڑھ لی۔ 18 ایکہر کو وہ اُس مناسبکا دےمعاوضہ گا۔ وہ مخالفوں پر
کرےنازلغضباپنا گا اور دشمنوں سے بدلہ لے گا بلـکہ جزیروں بھیکو اُن کی حرکتوں کا گا۔دےاجر تب19
انسان مغرب ربمیں کے نام خوفکا مانیں گے اور مشرق میں اُسے جلال دیں گے۔ کیونکہ ربوہ پھونککی
سے چلائے ہوئے سیلابزوردار طرحکی اُن پڑےٹوٹپر گا۔

رب20 فرماتا ہے، چھڑانے” والا کوہِ صیون پر آئے گا۔ یعقوبوہ کے اُن فرزندوں پاسکے آئے گا جو اپنے
گناہوں کو چھوڑ واپسکر آئیں “گے۔

رب21 فرماتا ہے، تکجہاں” میرا تعلق ہے، اُن کے ساتھ میرا یہ عہد :ہے میرا روح جو تجھ پر ٹھہرا ہوا ہے
الفاظمیرےاور جو مَیں تیرےنے منہ میں ڈالے ہیں ابوہ تکابدسے تیرےنہ منہ سے، تیرینہ 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، رباور کا جلال تجھ پر طلوع ہوا ہے۔ 2 کیونکہ گو
زمین پر یکی تار چھائی ہوئی ہے اور اقوام اندھیرےگھنے میں رہتی ہیں، لیکن تجھ ربپر کا نور طلوع ہو رہا ہے،
اور اُس تجھجلالکا 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 تیرےکر پاس آ رہے تیرےہیں۔ بیٹے دُور دُور
سے پہنچ رہے ہیں، اور تیری بیٹیوں کو گود میں اُٹھا کر قریب لایا جا رہا ہے۔ اُس5 وقت تُو یہ دیکھ چمککر
اُٹھے گی۔ تیرا خوشیدل تیزیمارےکے سے دھڑکنے لـگے گا اور کشادہ ہو جائے گا۔ کیونکہ سمندر کے خزانے
تیرے پاس لائے جائیں گے، اقوام کی تیرےدولت پاس پہنچے گی۔ اونٹوں6 کا غول بلـکہ مِدیان اور عیفہ کے
جوان ملـکتیرےاونٹ کو ڈھانپ دیں گے۔ وہ سونے اور بخور لدےسے ہوئے اور رب کی حمد و ثنا کرتے
ہوئے ملـِک سبا سے آئیں گے۔ 7 قیدار کی تمام یاں بکر بھیڑ تیرے 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 شانکو شوکتو سے آراستہ کروں گا۔

8 یہ کون ہیں جو بادلوں کی طرح اور کابُک واپسپاسکے آنے والے کبوتروں کی مانند اُڑ کر آ رہے ہیں؟
9 یہ ترسیس زبردستکے بحری جہاز ہیں تیرےجو پاس پہنچ رہے ہیں۔ جزیرےکیونکہ مجھ سے اُمید رکھتے
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ہیں۔ یہ تیرےجہاز بیٹوں کو اُن کی سمیتچاندیسونے علاقوںدُوردراز سے لے کر آ تیرےربیوںہیں۔رہے
خدا کے نام اور اسرائیل قدوسکے کی تعظیم ہو جسگی تجھےنے شان شوکتو سے نوازا ہے۔

تیریپردیسی10 دیواریں از سرِ نو تعمیر کریں اورگے، اُن کے کریںخدمتتیریبادشاہ گے۔ کیونکہ مَیںگو نے
غضباپنے میں تجھے سزا دی، ابلیکن مَیں اپنے فضل سے تجھ پر رحم کروں گا۔ تیری11 فصیل دروازےکے
ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اُنہیں نہ دن کو بند کیا جائے گا، راتنہ کو تاکہ اقوام کا مال دولتو اور اُن کے گرفتار
کئے بادشاہوںگئے کو شہر اندرکے لایا سکے۔جا کیونکہ12 قومجو کرےانکارسےکرنےخدمتتیریسلطنتیا
وہ برباد ہو جائے گی، پورےاُسے طور پر تباہ کیا جائے گا۔

لبنان13 کی شان تیرےشوکتو منے سا حاضر ہو گی۔ جونیپر، صنوبر اور سرو درختکے مل پاستیرےکر
آئیں گے میرےتاکہ مقدِس کو آراستہ یوںکریں۔ مَیں اپنے پاؤں کی چوکی دوںجلالکو گا۔ تجھ14 پر ظلم کرنے
والوں کے جھکجھکبیٹے تیرےکر آئیںحضور تیریگے، تحقیر کرنے تیرےوالے پاؤں کے منے سا اوندھے منہ
ہو جائیں گے۔ وہ تجھے رب’ کا ‘شہر اور اسرائیل’ قدوسکے کا ‘صیون قرار دیں گے۔ پہلے15 ترکتجھے کیا گیا
لوگتھا، تجھ نفرتسے رکھتے تھے، اور تجھ میں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ لیکن اب مَیں تجھے ابدی فخر باعثکا
بنا دوں گا، اور تمام نسلیں تجھے دیکھ ہوںخوشکر گی۔

16 تُو اقوام دودھکا پیئے گی، اور بادشاہ پلائیںدودھتجھے تبگے۔ تُو جان گیلے ربمَیںکہ نجاتتیرا دہندہ
ہوں، کہ مَیں یعقوبجو زبردستکا سورما ہوں تیرا چھڑانے والا ہوں۔

تیرےمَیں17 پیتل کو سونے تیرےمیں، لوہے کو چاندی میں، تیری لـکڑی کو پیتل میں تیرےاور پتھر کو
لوہے میں بدلوں گا۔ مَیں سلامتی تیریکو محافظ اور راستی تیریکو نگران بناؤں گا۔ اب18 ملـکتیرےسے میں
نہ تشدد کا ذکر ہو گا، نہ بربادی و تباہی کا۔ اب سے تیری چاردیواری ‘نجات’ دروازےتیرےاور حمد’ و ‘ثنا
کہلائیں گے۔

19 آئندہ تجھے نہ دن وقتکے سورج، راتنہ وقتکے چاند ضرورتکی ہو گی، ربکیونکہ تیریہی ابدی
روشنی ہو گا، تیرا خدا ہی تیری آب و تاب 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۔

تب21 تیری قوم کے تمام افراد راست باز ہوں گے، ملـکاور تکہمیشہ اُن ملـکیتکی رہے گا۔ کیونکہ وہ
میرے ہاتھ سے لگائی ہوئی پنیری ہوں میرےگے، ہاتھ کا جسکام سے مَیں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ تب22
خاندانچھوٹےسےسب کی تعداد بڑھ کر ہزار افراد پر مشتمل ہو کمزورسےسبگی، طاقتکنبہ ور قوم بنے گا۔
وقتمقررہ پر ربمَیں، سبیہ تیزیکچھ 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 خوشکو خبری
سنانے کا اختیار دیا ہے۔ اُس نے مجھے شکستہ دلوں کی مرہم پٹی کرنے کے لئے اور یہ اعلان کرنے کے لئے
بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رِہائی ملے گی اور زنجـیروں جکڑےمیں ہوئے آزاد ہو جائیں گے، 2 کہ بحالی کا سال اور
ہمارے خدا کے انتقام کا دن آ گیا ہے۔ اُس نے مجھے بھیجا ہے کہ مَیں تمام ماتم کرنے والوں کو تسلی دوں 3 اور
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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’ کہلائیں‘درختکے پودےایسےگے، نےربجو اپنا جلال ظاہر کرنے لئےکے لگائے ہیں۔

وہ4 کھنڈراتقدیم ازکو سرِ نو تعمیر کر کے دیر بربادسے مقاموںہوئے وہگے۔کریںبحالکو اُن تباہ شہروںشدہ
کو دوبارہ قائم کریں گے نسلجو در نسل ویران و سنسان رہے ہیں۔ کھڑےغیرملـکی5 ہو تمہاریکر یوں بکر بھیڑ
کی بانیگلہ یں کر تمہارےپردیسیگے، کھیتوں اور باغوں میں گے۔کریںکام وقتاُس6 تم ‘امامکےرب’ کہلاؤ
لوگگے، تمہیں ہمارے’ خدا کے ‘خادم قرار دیں گے۔
تم اقوام دولتکی لطفسے اندوز ہو گے، اُن کی شان شوکتو اپنا کر اُس پر فخر کرو گے۔ تمہاری7 شرمندگی

نہیں رہے گی بلـکہ عزتتم 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۔

8 ربکیونکہ فرماتا ہے، انصافمجھے” پسند ہے۔ مَیں غارت گری اور کج رَوی نفرتسے 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 نے اُنہیں برکت دی
“ہے۔

نہایتسےربمَیں10 جانمیریہوں،شادمانہی اپنے کیونکہہے۔گاتیگیتکےخوشیمیںتعریفکیخدا
طرحجس دُولھا اپنا سر امام پگڑیسیکی سے سجاتا اور دُلھن آپاپنے کو یوراتاپنے ز سے آراستہ کرتی اُسیہے
طرح الله نجاتمجھےنے لباسکا پہنا کر راستی کی چادر میں لپیٹا ہے۔ 11 زمینطرحجسکیونکہ اپنی یالی ہر کو
نکلنے دیتی اور باغ اپنے بیجوں کو پھوٹنے دیتا اُسیہے ربطرح قادرِ مطلق اقوام کے منے سا اپنی راستی ستائشاور
دےپھوٹنے گا۔

62
یروشلم کی بحالی

صیون1 کی خاطر مَیں خاموش 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۔

2 اقوام تیری راستی دیکھیں گی، تمام بادشاہ تیری شان و شوکت کا مشاہدہ کریں گے۔ اُس وقت تجھے نیا نام
ملے گا، ایسا نام ربجو کا اپنا منہ کرےمتعین گا۔ 3 تُو رب کے ہاتھ میں شاندار تاج اور اپنے خدا کے ہاتھ میں
شاہی کُلاہ ہو گی۔ 4 لوگآئندہ تجھے نہ کبھی ‘متروکہ’ ملـکتیرےنہ کو ویران’ و ‘سنسان قرار دیں گے بلـکہ ‘لطفمیرا’تُو اور ملـکتیرا ‘بیاہی’ کہلائے گا۔ تجھربکیونکہ لطفسے اندوز ہو گا، اور شادیملـکتیرا شدہ
ہو گا۔ طرحجس5 جوان آدمی کنواری شادیسے کرتا اُسیہے تیرےطرح فرزند تجھے بیاہ لیں گے۔ جساور
طرح دُولھا دُلھن باعثکے خوشی مناتا اُسیہے طرح تیرا سببتیرےخدا خوشیسے منائے گا۔

اے6 یروشلم، مَیں نے تیری فصیل پر پہرے دار لگائے ہیں جو دن رات آواز دیں۔ اُنہیں ایک لمحے کے لئے
خاموشبھی ہنے ر اجازتکی نہیں رباےہے۔ کو یاد دلانے والو، اُس تکوقت نہ خود آرام کرو، 7 نہ رب
کو آرام کرنے تکجبدو وہ یروشلم کو از سرِ نو قائم نہ کر پوریجبلے۔ دنیا شہر یفکی کرےتعر گی تب
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ہی تم سکون سانسکا لے سکتے ہو۔ رب8 نے اپنے دائیں ہاتھ اور زورآور بازو کی قَسم کھا کر وعدہ کیا ہے،
آئندہ” نہ مَیں تیرا تیرےغلہ دشمنوں کو کھلاؤں گا، نہ بڑی محنت سے بنائی گئی تیری َمے کو اجنبیوں کو پلاؤں
گا۔ 9 کیونکہ آئندہ فصل کی کٹائی کرنے والے ربہی ستائشکی کرتے ہوئے اُسے کھائیں گے، اور انگور چننے
والے میرےہی مقدِس صحنوںکے میں آ کر اُن رسکا پئیں “گے۔

داخل10 ہو جاؤ، شہر کے دروازوں میں داخل ہو !جاؤ قوم کے لئے راستہ تیار !کرو راستہ بناؤ، راستہ !بناؤ
اُسے پتھروں صافسے !کرو تمام اقوام کے اوپر جھنڈا گاڑ !دو

11 ربکیونکہ نے دنیا کی تکانتہا اعلان کیا ہے، صیون” بیٹی کو بتاؤ کہ دیکھ، نجاتتیری آنے والی ہے۔
دیکھ، اُس کا اجر اُس پاسکے ہے، اُس کا انعام اُس کے آگے آگے چل رہا “ہے۔ تب12 وہ مُقّدس’ ‘قوم اور
وہ’ قوم ربجسے نے دےعوضانہ کر چھڑایا ‘ہے کہلائیں اےگے۔ یروشلم بیٹی، تُو ‘مرغوب’ اور غیرمتروکہ’
‘شہر کہلائے گی۔

63
الله اپنی قوم عدالتکی کرتا ہے

1 یہ کون ہے جو ادوم سے آ رہا ہے، سرخجو کپڑےسرخ پہنے بُصرہ شہر سے پہنچ رہا ہے؟ یہ کون ہے جو
رُعب سے ملبّس بڑی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے؟ مَیں” ہی ہوں، وہ انصافجو سے بولتا، جو بڑی قدرت
تجھےسے بچاتا “ہے۔

کپڑےتیرے2 کیوں اِتنے لال ہیں؟ لگتا ہے کہ میںحوضلباستیرا انگور کچلنے سرخسے ہو گیا ہے۔
مَیں”3 انگوروں کو اکیلا ہی کچلتا رہا ہوں، اقوام میں سے میرےکوئی ساتھ نہیں تھا۔ مَیں نے غصے میں آ کر

اُنہیں طیشکچلا، 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۔ مَیں5 نے اپنے ارد گرد نظر
دوڑائی، لیکن کوئی نہیں تھا میریجو مدد کرتا۔ مَیں حیران تھا کسیکہ بھینے میرا ساتھ نہ دیا۔ میرےچنانچہ
اپنے بازو نے میری مدد کی، طیشمیرےاور نے مجھے سہارا دیا۔ غصے6 میں آ کر مَیں نے اقوام کو پامال کیا،
طیش میں مدہوشاُنہیں کر کے اُن کا خون زمین پر گرا “دیا۔

کیرب تمجید
مہربانیاںکیربمَیں7 سناؤں گا، اُس کے یفقابِل تعر کاموں تمجیدکی کروں گا۔ ربکچھجو ہمارےنے لئے

کیا، جو متعدد بھلائیاں اُس نے اپنے رحم بڑےاور فضل اسرائیلسے کو دکھائی ہیں اُن ستائشکی کروں گا۔
اُس8 نے فرمایا، یقیناً” یہ میری قوم کے ہیں، ایسے فرزند جو نہیںبےوفا ہوں “گے۔ یہ کہہ کر وہ اُن نجاتکا

دہندہ بن گیا، 9 وہ اُن کی تمام مصیبت شریکمیں ہوا، اور اُس کے حضور کے فرشتے نے اُنہیں چھٹکارا دیا۔ وہ
اُنہیں پیار کرتا، اُن ترسپر کھاتا تھا، اِس لئے اُس نے دےعوضانہ اُنہیںکر چھڑایا۔ ہاں، قدیم زمانے تکآجسے
وہ اُنہیں اُٹھائے پھرتا رہا۔

لیکن10 سرکشوہ ہوئے، اُنہوں نے اُس قدوسکے روح کو دُکھ پہنچایا۔ تب وہ مُڑ کر اُن کا دشمن بن گیا۔
خود وہ اُن سے لڑنے لگا۔
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11 پھر اُس کی قوم کو وہ قدیم زمانہ یاد آیا جب موسٰی اپنی قوم کے درمیان تھا، اور وہ پکار اُٹھے، وہ” کہاں

ہے جو اپنی یوں بکر بھیڑ کو اُن کے گلہ بانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں جسہے نے اپنے روح
القدس کو اُن نازلدرمیانکے کیا، قدرتجلالیکیجس12 موسٰی دائیںکے ہاتھ حاضر رہی تاکہ اُس کو سہارا
دے؟ وہ کہاں جسہے نے پانی کو اسرائیلیوں کے منے سا تقسیم کر کے اپنے لئے ابدی شہرت پیدا کی 13 اور
اُنہیں گہرائیوں میں سے گزرنے دیا؟ وقتاُس وہ میدانکھلے میں چلنے گھوڑےوالے طرحکی آرام گزرےسے
اور بھیکہیں ٹھوکر نہ کھائی۔ گائےبَیلطرحجس14 آرام کے لئے وادی میں اُترتے اُسیہیں رباُنہیںطرح کے
روح سے آرام اور حاصلسکون “ہوا۔
اِسی طرح تُو نے اپنی قوم کی راہنمائی کی تیرےتاکہ نام کو جلال ملے۔
توبہ کی دعا

اے15 الله، آسمان ہمسے پر نظر ڈال، بلندیوں پر مُقّدساپنی اور سکونتشاندار گاہ !دیکھسے تیریوقتاِس
غیرت اور قدرت کہاں ہے؟ ہم تیری نرمی اور مہربانیوں سے محروم رہ گئے !ہیں 16 تُو تو ہمارا باپ ہے۔ کیونکہ
ابراہیم ہمیں نہیں جانتا اور اسرائیل ہمیں نہیں پہچانتا، لیکن ربتُو، باپہمارا ہے، قدیم زمانے ہیسے تیرا نام ہمارا’
چھڑانے ‘والا ہے۔ اے17 رب، تُو ہمیں اپنی راہوں کیوںسے بھٹکنے دیتا ہے؟ تُو ہمارےنے دلوں کو اِتنا سخت
کیوں کر دیا ہمکہ ماننہیںخوفتیرا ہماریسکتے؟ واپسخاطر !آ تیرےہمکیونکہ تیریخادم، ملـکیتموروثی
قبیلےکے ہیں۔ 18 تیرا تھوڑیمقدِس ہی دیر کے لئے تیری قوم ملـکیتکی ہمارےابلیکنرہا، مخالفوں اُسےنے
پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ 19 لگتا ہے حکومتتیریکبھیہمکہ تحتکے نہیں رہے، کہ ہم پر تیرےکبھی نام کا
ٹھپا نہیں لگا تھا۔

64
کاش1 تُو آسمان کو پھاڑ کر اُتر آئے، کہ تیرےپہاڑ منے سا تھرتھرائیں۔ کاش2 تُو ڈالیوں کو بھڑکا دینے آگوالی

یا پانی ایککو دم لنے اُبا آتشوالی کی طرح نازل ہو تیرےتاکہ دشمن تیرا نام جان لیں اور تیرےقومیں منے سا لرز
!اُٹھیں 3 کیونکہ قدیم زمانے جبمیں ناکخوفتُو اور غیرمتوقع کام کیا کرتا تھا تو یوں ہی نازل ہوا، اور پہاڑ یوں
تیرےہی منے سا کانپنے لـگے۔ 4 قدیم زمانے سے کسیہی تیرےنے سوا کسی اَور خدا کو نہ دیکھا نہ سنا ہے۔
صرف تُو ہی ایسا خدا ہے جو اُن کی مدد کرتا ہے تیرےجو انتظار میں ہتے ر ہیں۔

5 تُو اُن سے ملتا ہے جو خوشی سے راست کام کرتے، جو تیری راہوں پر چلتے ہوئے تجھے یاد کرتے !ہیں
افسوس، تُو ہم ناراضسے ہوا، کیونکہ ہم شروع سے تیرا گناہ کر کے تجھ سے بےوفا رہے ہیں۔ تو پھر کسہم
طرح جائیںبچ گے؟ ناپاکسبہم6 ہو گئے ہمارےہیں، تمام نام راستنہاد مانندکیچیتھڑوںگندےکام ہیں۔
پتوںسبہم طرحکی مُرجھا گئے ہیں، ہمارےاور گناہ ہمیں ہَوا جھونکوںکے طرحکی اُڑا کر لے جا رہے ہیں۔

7 کوئی نہیں جو تیرا پکارےنام یا تجھ سے لپٹنے کوششکی کرے۔ کیونکہ تُو نے اپنا چہرہ ہم سے چھپا کر
ہمارےہمیں قصوروں کے حوالے چھوڑ دیا ہے۔

تاہمرب،اے8 تُو ہی ہمارا باپ، ہمارا کمہار مٹیسبہمہے۔ ہیںہی تیرےجسے ہاتھ تشکیلنے دیا ہے۔
اے9 رب، حد سے یادہ ز ہم ناراضسے نہ ہمارے!ہو گناہ تجھے تکہمیشہ یاد نہ رہیں۔ ذرا اِس کا لحاظ کر
کہ تیریسبہم قوم ہیں۔ مُقّدستیرے10 شہر ویران ہو گئے ہیں، تکیہاں بھیصیونکہ بیابان ہی ہے، یروشلم
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ویران و سنسان ہے۔ 11 مُقّدسہمارا اور شاندار باپہمارےجہاںگھر ستائشتیریدادا کرتے تھے آتشنذرِ ہو
گیا ہے، جو کچھ بھی ہم عزیز رکھتے تھے وہ کھنڈر بن گیا ہے۔

اے12 رب، کیا تُو اِن واقعات کے باوجود بھی اپنے آپ کو ہم سے دُور رکھے گا؟ کیا تُو خاموش رہ کر ہمیں
حد سے یادہ پستز دےہونے گا؟

65
رب غضبکا قوم پر نازل ہو گا

1 بارےمیرےجو” میں یافت در نہیں کرتے تھے اُنہیں مَیں نے مجھے ڈھونڈنے کا موقع دیا۔ جو تلاشمجھے
نہیں کرتے تھے اُنہیں مَیں مجھےنے پانے کا موقع دیا۔ مَیں بولا، مَیں’ حاضر ہوں، مَیں حاضر ‘!ہوں جسحالانکہ
قوم سے مخاطبمَیں ہوا وہ میرا نام نہیں پکارتی تھی۔

دن2 بھر مَیں نے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھے سرکشایکتاکہ قوم کا استقبال کروں، حالانکہ لوگیہ غلط راہ
پر چلتے اور اپنے کج رَو خیالات کے پیچھے پڑے ہتے ر ہیں۔ 3 یہ متواتر اور میرے برُو رُو ہی ناراضمجھے کرتے
ہیں۔ کیونکہ یہ باغوں میں قربانیاں چڑھا کر اینٹوں کی قربان گاہوں پر بخور جلاتے ہیں۔ 4 یہ قبرستان میں بیٹھ کر
خفیہ غاروں میں رات گزارتے ہیں۔ یہ سؤر کا گوشت کھاتے ہیں، اُن کی دیگوں میں قابِل گھن شوربہ ہوتا
ہے۔ ساتھساتھ5 دوسرےایکیہ سے کہتے ہیں، مجھ’ دُورسے متقریبرہو، !آنا نسبتتیریمَیںکیونکہ کہیں
یادہ مُقّدسز ‘ہوں۔
اِس قسم ناکمیریلوگکے میں دھوئیں کی مانند آگایکہیں، دنجو بھر جلتی رہتی ہے۔ دیکھو،6 باتیہ

میرے منے سا ہی قلم بند ہوئی ہے کہ خاموشمَیں نہیں رہوں گا بلـکہ پورا پورا اجر دوں گا۔ مَیں اُن کی جھولی اُن
کے اجر سے بھر دوں “گا۔ رب7 فرماتا ہے، اُنہیں” نہ صرف اُن کے اپنے گناہوں کی سزا ملے گی بلـکہ باپ دادا
گناہوںکے کی بھی۔ اُنہوںچونکہ پہاڑوںنے پر بخور قربانیاںکی چڑھا میریکر تحقیر کی اِس لئے مَیں اُن کی جھولی
اُن کی حرکتوں کے معاوضے سے بھر دوں “گا۔

موت نہ چنو !حیاتبلـکہ
رب8 فرماتا ہے، تکجب” انگور میں تھوڑا رسسا باقی لوگہو کہتے ہیں، اُسے’ متضائع کرنا، ابکیونکہ

تک اُس میں کچھ نہ کچھ ہے برکتجو باعثکا ‘ہے۔ مَیں اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔ کیونکہ اپنے
خادموں کی خاطر مَیں سب نیستکو نہیں کروں گا۔ مَیں9 یعقوب اور یہوداہ کو ایسی اولاد بخش دوں گا جو
پہاڑوںمیرے میراثکو میں پائے تبگی۔ برگزیدوںمیرےپہاڑ ملـکیتکی ہوں میرےاورگے، خادم اُن پر بسیں
گے۔ 10 وادٔی شارون میں یاں بکر بھیڑ چریں گی، وادٔی عکور میں گائےبَیل آرام کریں گے۔ میریکچھسبیہ اُس
قوم یابدستکو ہو گا طالبمیریجو رہے گی۔

لیکن11 تم ترککوربجو کر مُقّدسمیرےکے پہاڑ بھولکو گئے ہو، !خبردار وقتاِسگو قسمتیخوشتم
کے دیوتا جد کے لئے میز بچھاتے اور تقدیر کے مناتدیوتا کے لئے َمے کا برتن بھر دیتے ہو، لیکن12 تمہاری تقدیر
اَور مَیںہے۔ تمہارےنے لئے تلوار کی تقدیر مقرر کی ہے۔ سبتم کو قصائی کے منے سا پڑےجھکنا گا، کیونکہ
جب مَیں نے تمہیں بُلایا تو تم جوابنے نہ جبدیا۔ 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۔
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13 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، میرے” خادم کھانا کھائیں گے، لیکن تم بھوکے رہو میرےگے۔

خادم پانی پئیں گے، لیکن تم پیاسے رہو میرےگے۔ خادم مسرور ہوں گے، لیکن تم شرم سار ہو گے۔ میرے14
خادم خوشی مارےکے شادیانہ بجائیں گے، لیکن تم رنجیدہ ہو کر رو پڑو گے، مایوستم ہو کر یلا واو کرو گے۔
15 آخرکار تمہارا نام میرےہی برگزیدوں پاسکے باقی رہے گا، اور وہ بھی لعنتصرف کے طور پر استعمال ہو
قَسمگا۔ وقتکھاتے وہ کہیں گے، رب’ قادرِ مطلق اِسیتمہیں قتلطرح میرےلیکن‘کرے۔ 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۔
گزریکیونکہ مصیبتوں کی مٹیادیں جائیں گی، میریوہ آنکھوں جائیںچھپسے گی۔

نئے زمانے کا آغاز
17 کیونکہ مَیں نیا آسمان اور نئی زمین خلق کروں تبگا۔ گزری چیزیں یاد نہیں آئیں گی، اُن کا تکخیال نہیں

آئے گا۔
18 خوشچنانچہ و خرم !ہو جو کچھ مَیں خلق کروں گا اُس کی تکہمیشہ خوشی !مناؤ کیونکہ دیکھو، مَیں

یروشلم کو شادمانی باعثکا اور اُس باشندوںکے خوشیکو بناؤںسببکا گا۔ مَیں19 بھیخود یروشلم خوشیکی
مناؤں گا اور اپنی قوم لطفسے اندوز ہوں گا۔
آئندہ اُس میں رونا اور یلا واو سنائی دےنہیں گا۔ وہاں20 کوئی پیدائشبھی تھوڑےکے دنوں فوتبعد نہیں

ہو گا، وقتبھیکوئی پہلےسے مرےنہیں گا۔ جو َسو سال کا ہو گا اُسے جوان سمجھا جائے گا، اور جو َسو سال
کی عمر پہلےسے فوتہی ہو جائے اُسے ملعون سمجھا جائے گا۔

لوگ21 گھر بنا کر اُن میں بسیں گے، وہ انگور کے باغ لگا کر اُن کا پھل کھائیں گے۔ 22 آئندہ ایسا نہیں ہو گا
کہ گھر بنانے بعدکے کوئی اَور اُس میں بسے، باغکہ لگانے بعدکے کوئی اَور اُس پھلکا کھائے۔ میریکیونکہ
قوم کی عمر درختوں جیسی دراز ہو گی، میرےاور برگزیدہ اپنے ہاتھوں کے کام لطفسے اندوز ہوں گے۔ 23 نہ
اُن مشقتمحنتکی رائیگاں جائے گی، نہ اُن کے اچانکبچے تشدد کا نشانہ بن کر مریں گے۔ کیونکہ ربوہ کی
مبارک نسل ہوں گے، وہ خود اور اُن کی اولاد بھی۔ اِس24 پہلےسے کہ وہ آواز دیں دوںجوابمَیں گا، وہ ابھی
بول رہے ہوں گے کہ مَیں اُن کی سنوں “گا۔

رب25 فرماتا ہے، یا” بھیڑ اور لیلا مل کر چریں گے، شیرببر بَیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی
خاکخوراک ہی ہو میرےگی۔ پورے مُقّدس پہاڑ پر نہ غلط کام کیا جائے گا، نہ کسی کو نقصان پہنچے
“گا۔

66
دو مالـکوں خدمتکی کرنا ناممکن ہے

رب1 فرماتا ہے، آسمان” تختمیرا ہے اور میرےزمین پاؤں کی چوکی، تو پھر وہ گھر کہاں ہے جو میرےتم
لئے بناؤ گے؟ وہ جگہ کہاں جہاںہے مَیں آرام کروں “گا؟ رب2 فرماتا ہے، میرے” ہاتھ نے سبیہ کچھ بنایا،
آیا۔میںوجودکچھسبیہہیتب اور اُسیمَیں خیالکا ہوںرکھتا مصیبتجو زدہ اور میرےجوہے،دلشکستہ
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 پیشنذر کرنے والا سؤر کا خون چڑھانے والے سے بہتر نہیں، اور بخور جلانے والا بُت پرست کی
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مانند ہے۔ اِن لوگوں نے اپنی غلط راہوں کو اختیار کیا ہے، اور اِن کی جان اپنی گھنونی چیزوں لطفسے اندوز
ہوتی ہے۔ جواب4 میں مَیں بھی اُن سے بدسلوکی کی راہ اختیار کروں گا، مَیں اُن پر وہ کچھ نازل کروں جسگا
سے دہشتوہ کھاتے ہیں۔ مَیںجبکیونکہ اُنہیںنے آواز دی تو کسی جوابنے نہ مَیںجبدیا، بولا تو اُنہوں
نے نہ سنا بلـکہ وہی کچھ کرتے رہے جو مجھے بُرا لگا، وہی کرنے پر ُلے ت رہے جو مجھے ناپسند “ہے۔

یروشلم کے خوشیساتھ مناؤ
رباے5 کے کلام کے منے سا لرزنے والو، اُس کا فرمان !سنو تمہارے” اپنے بھائی تم نفرتسے کرتے اور

میرے نام باعثکے تمہیں رد کرتے ہیں۔ وہ مذاق اُڑا کر کہتے ہیں، رب’ اپنے جلال کا کرےاظہار تاکہ ہم
تمہاری خوشی کا مشاہدہ کر لیکن‘سکیں۔ وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔

6 !سنو شہر میں شور و غوغا ہو رہا ہے۔ !سنو رب کے گھر سے ہل چل کی آواز دےسنائی رہی ہے۔ !سنو
رب اپنے دشمنوں کو اُن مناسبکی دےسزا رہا ہے۔

7 دردِ زہ میں مبتلا ہونے پہلےسے ہی یروشلم نے بچہ جنم دیا، زچگی کی ایذا پہلےسے ہی اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔
کس8 نے کبھی 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 لیکنہے؟ صیون کے ساتھ ایسا
ہی ہوا ہے۔ دردِ زہ ابھی شروع ہی ہونا تھا کہ اُس بچےکے پیدا “ہوئے۔ رب9 فرماتا ہے، کیا” مَیں بچے یہاںکو
تک 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 سبوالو، اُس خوشیساتھکے اے!مناؤ شہر پر ماتم کر نے سبوالو، اُس کے
ساتھ شادیانہ !بجاؤ 11 کیونکہ اب تم اُس کی تسلی دلانے والی چھاتی سے جی بھر کر دودھ پیو گے، تم اُس کے
دودھشاندار کثرتکی لطفسے اندوز ہو “گے۔ 12 ربکیونکہ فرماتا مَیں”ہے، یروشلم میں سلامتی کا یا در بہنے
دوں گا اور اُس پر اقوام کی شان شوکتو سیلابکا آنے دوں گا۔ تب وہ تمہیں اپنا دودھ پلا کر پھرےاُٹھائے
گی، تمہیں گود میں بٹھا کر کرےپیار گی۔ مَیں13 تمہیں ماں سیکی 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 ہاتھکا اُس خادموںکے ساتھکے اُسجبکہہے اُسدشمنکے غضبکے

نشانہکا بنیں گے۔ میںصورتکیآگرب15 آ رہا آندھیہے، رتھوںجیسے نازلساتھکے ہو رہا تاکہہے دہکتے
کوئلوں سے اپنا غصہ کرےٹھنڈا اور شعلہ آگافشاں ملامتسے کرے۔ 16 آگربکیونکہ اور اپنی تلوار کے
یعے ذر تمام انسانوں عدالتکی کر کے اپنے ہاتھ سے متعدد لوگوں کرےہلاککو گا۔

رب17 فرماتا ہے، جو” آپاپنے کو بُتوں کے باغوں کے لئے مخصوص صافپاکاور کرتے ہیں اور درمیان
کے راہنما پیرویکی 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 الـگالـگاور زبانیں لنے بو والوں کو

جمع کرنے کے لئے نازل ہو رہا تبہوں۔ وہ آ میرےکر جلال کا مشاہدہ کریں گے۔ مَیں19 اُن درمیانکے الٰہی
نشان قائم کر کے بچے ہوؤں میں سے کچھ دیگر اقوام پاسکے بھیج دوں گا۔ وہ ترسیس، لبیا، تیر چلانے کی ماہر
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قوم لُدیہ، بل، تُو یونان اور اُن دُوردراز جزیروں پاسکے جائیں گے جنہوں نے بارےمیرےنہ میں سنا، میرےنہ
جلال کا مشاہدہ کیا ہے۔ اِن اقوام میں میرےوہ جلال کا اعلان کریں گے۔

20 پھر وہ تمام اقوام میں ہنے ر تمہارےوالے بھائیوں کو گھوڑوں، رتھوں، یوں، گاڑ خچروں اور اونٹوں پر سوار کر
کے یروشلم لے آئیں گے۔ مُقّدسمیرےیہاں پہاڑ پر وہ اُنہیں غلہ کی نذر کے طور پیشپر کریں گے۔ ربکیونکہ
فرماتا ہے طرحجسکہ اسرائیلی اپنی غلہ کی پاکنذریں برتنوں میں رکھ ربکر کے گھر میں لے آتے ہیں اُسی
طرح تمہارےوہ اسرائیلی بھائیوں کو پیشیہاں 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 تکابد قائم رہے گا۔ وقتاُس23 تمام پاسمیرےانسان آ کر مجھے سجدہ کریں
گے۔ ہر نئے چاند اور ہر سبت کو وہ باقاعدگی سے آتے رہیں “گے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 24 تب” وہ شہر سے
نکل کر اُن لاشوںکی پر نظر ڈالیں مجھجوگے سرکشسے تھے۔ہوئے کیونکہ نہ اُنہیں کھانے کبھیکیڑےوالے
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۔ یمینبن) کے قبائلی علاقے کے عنتوتشہر میں
کچھ امام ہتے ر تھے، اور یرمیاہ کا والد اُن میں سے ۔(تھا رب2 فرمانکا پہلی بار یہوداہ کے بادشاہ یوسیاہ بن امون کی
حکومت سالویں13کے میں یرمیاہ پر نازل ہوا، 3 اور یرمیاہ کو پیغاماتیہ یقیم یہو بن یوسیاہ کے حکومتدورِ
سے لے کر ِصدقیاہ بن یوسیاہ حکومتکی کے سالویں11 پانچویںکے تک*مہینے ملتے رہے۔ وقتاُس یروشلم
باشندوںکے کو جلاوطن کر دیا گیا۔

یرمیاہ بُلاہٹکی
ربدنایک4 کا مجھکلام پر نازل ہوا، مَیں”5 ماںتجھے پیٹکے تشکیلمیں دینے پہلےسے ہی جانتا تیریتھا،

پیدائش سے پہلے ہی مَیں مخصوصتجھےنے مُقّدسو کر کے اقوام کے لئے نبی مقرر “کیا۔
مَیں6 اعتراضنے کیا، رباے” قادرِ !افسوسمطلق، مَیں تیرا کلام سنانے کا صحیح علم نہیں رکھتا، مَیں تو

بچہ “ہوں۔ہی ربلیکن7 مجھنے سے کہہمت”فرمایا، مَیں’ بچہ ‘ہوں۔ہی پاسکےجنکیونکہ بھی مَیں تجھے
بھیجوں گا اُن پاسکے تُو جائے گا، اور جو کچھ بھی مَیں تجھے سنانے کو کہوں گا اُسے تُو سنائے گا۔ لوگوں8
متسے ڈرنا، کیونکہ تیرےمَیں ساتھ ہوں، مَیں تجھے بچائے رکھوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

9 ربپھر نے اپنا ہاتھ بڑھا میرےکر ہونٹوں کو چھو دیا اور فرمایا، دیکھ،” مَیں نے الفاظاپنے تیرےکو منہ
میں ڈال دیا ہے۔ آج10 مَیں تجھے قوموں اور سلطنتوں پر مقرر کر دیتا ہوں۔ کہیں تجھے اُنہیں جڑ سے اُکھاڑ کر گرا
دینا، کہیں برباد کر کے ڈھا دینا اور کہیں تعمیر کر پودےکے کی طرح لگا دینا “ہے۔

بادام کی شاخ اور دیگاُبلتی کی یا رو
رب11 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اے” یرمیاہ، تجھے کیا نظر آ رہا “ہے؟ مَیں جوابنے دیا، بادام” ایککی

کیدرختاُسشاخ، جو دیکھنے’ ‘والا “ہے۔کہلاتا تُو”فرمایا،نےرب12 صحیحنے دیکھا اِسہے۔ مطلبکا
ہے مَیںکہ اپنے کلام کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، مَیں دےدھیان رہا ہوں کہ وہ پورا ہو “جائے۔

13 پھر رب کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا، تجھے” کیا نظر آ رہا “ہے؟ مَیں جوابنے دیا، شمال” دیگمیں
رہیدےدکھائی کچھجوہے۔ اُس میں اُبلوہہے رہا اورہے، اُس کا طرفہماریمنہ جھکا ہوا “ہے۔ تب14
رب مجھنے سے شمالطرحاِسی”کہا، ملـکسے تمامکے باشندوں پڑےٹوٹآفتپر “گی۔ 15 ربکیونکہ فرماتا
ہے، مَیں” ممالـکشمالی کے تمام گھرانوں کو بُلا لوں گا، اور ایکہر آ کر تختاپنا یروشلم دروازوںکے کے منے سا
ہی کرےکھڑا گا۔ ہاں، وہ اُس کی پوری فصیل کو گھیر کر اُس پر بلـکہ یہوداہ کے تمام شہروں پر چھاپہ ماریں
گے۔ یوں16 مَیں اپنی قوم پر فیصلے صادر کر کے اُن غلطکے کاموں کی سزا دوں گا۔ کیونکہ اُنہوں ترکمجھےنے
کر کے اجنبی معبودوں کے لئے بخور جلایا اور اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بُتوں کو سجدہ کیا ہے۔
* 1:3 پانچویں :مہینے جولائی تا اگست۔
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17 چنانچہ کمربستہ ہو !جا اُٹھ کر اُنہیں سب کچھ دےسنا 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 کے ستون
اور پیتل چاردیواریکی مضبوطجیسا بنا دیا ہے تاکہ ملـکپورےتُو کا سامنا کر سکے، خواہ یہوداہ کے بادشاہ،
افسر، امام یا عوام تجھ پر حملہ کیوں نہ کریں۔ تجھ19 سے لڑنے کے باوجود وہ تجھ پر غالب نہیں آئیں گے، کیونکہ
تیرےمَیں ساتھ ہوں، مَیں ہی تجھے بچائے رکھوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

2
الله کی اسرائیلجوان کے لئے فکر

رب1 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، جا،”2 زور سے یروشلم کانکے میں پکار ربکہ فرماتا ہے، تیریمجھے’ جوانی
کی وفاداری خوب یاد تیریجبہے۔ شادی قریب آئی تو تُو مجھے کتنا پیار کرتی تھی، تکیہاں کہ تُو یگستان ر
میں بھی جہاں باڑیکھیتی ناممکن میرےتھی پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ رباسرائیلوقتاُس3 کے لئے مخصوص و
مُقّدس تھا، وہ اُس کی فصل کا پہلا پھل جستھا۔ بھینے اُس میں سے کچھ کھایا وہ مجرم ٹھہرا، اور اُس پر آفت
نازل ‘ہوئی۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

اسرائیل باپکے دادا کے گناہ
اے4 یعقوب کی اولاد، رب کا کلام !سنو اے اسرائیل کے تمام گھرانو، دھیان !دو رب5 فرماتا ہے،

تمہارے” باپ دادا نے مجھ میں کون سی ناانصافی پائی کہ مجھ سے اِتنے دُور ہو گئے؟ ہیچ بُتوں کے پیچھے ہو
کر وہ خود ہیچ ہو گئے۔ اُنہوں6 نے تکپوچھا نہیں ربکہ کہاں ہے جو ہمیں مصر نکالسے 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 ملـکیتموروثی سے گھن کھانے لگا۔ 8 نہ اماموں نے پوچھا ربکہ
کہاں ہے، شریعتنہ عملکو میں لانے والے مجھے جانتے تھے۔ قوم کے گلہ بان مجھ سے بےوفا ہوئے، اور نبی
بُتوںبےفائدہ لـگپیچھےکے کر بعل دیوتا پیغاماتکے سنانے “لـگے۔

رب کا اپنی قوم خلافکے مقدمہ
رب9 فرماتا ہے، اِسی” وجہ سے مَیں آئندہ بھی عدالت تمہارےمیں ساتھ لڑوں گا۔ ہاں، نہ تمہارےصرف

ساتھ بلـکہ تمہاری آنے والی نسلوں ساتھکے بھی۔ 10 جاؤ، سمندر کو پار کر کے قبرصجزیرۂ تفتیشکی !کرو اپنے
قاصدوں ملـِککو قیدار بھیجمیں کر غور یافتسے در کرو کہ کیا یہاںکبھیوہاں کا سا کام ہوا ہے؟ 11 کسیکیا
قوم کبھینے اپنے دیوتاؤں تبدیلکو کیا، گو میںحقیقتوہ خدا نہیں ہیں؟ ہرگز !نہیں میریلیکن قوم اپنی شان و
شوکت کے خدا کو چھوڑ کر بےفائدہ بُتوں کی پوجا کرنے لـگی “ہے۔ رب12 فرماتا ہے، اے” آسمان، یہ دیکھ
کر ہیبت زدہ ہو تیرےجا، کھڑےرونگٹے ہو جائیں، ہکا بکا رہ !جا 13 کیونکہ میری قوم سے دو سنگین جرم
سرزد ہوئے ہیں۔ ایک، اُنہوں ترکمجھےنے کیا، مَیںگو زندگی پانیکے کا سرچشمہ ہوں۔ اُنہوںدوسرے، نے
اپنے حوضذاتی بنائے ہیں جو دراڑوں کی وجہ سے بھر ہی نہیں سکتے۔

اسرائیل کی بےوفائی کے نتائج
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14 کیا اسرائیل ابتدا سے ہی غلام ہے؟ کیا اُس کے والدین غلام تھے کہ تکابوہ غلام ہے؟ ہرگز !نہیں تو پھر

وہ کیوں دوسروں کا لُوٹا ہوا مال بن گیا ہے؟ جوان15 شیرببر دہاڑتے ہوئے اُس پڑےٹوٹپر 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 تیرےیہ غلط کام کا نتیجہ نہیں؟ کیونکہ تُو ربنے اپنے خدا کو اُس ترکوقت کیا
جب 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 دےسزا رہا تیریہے، بےوفا
حرکتیں ہی تیری سرزنش 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 الافواجربمطلق کا فرمان ہے۔

کیونکہ”20 شروع سے ہی تُو اپنے جوئے اور رّسوں کو توڑ کر کہتی رہی، مَیں’ خدمتتیری نہیں کروں ‘!گی
تُو بلندیہر پر اور ہر درختگھنے لیٹمیںسائےکے فروشیعصمتکر کرتی رہی۔ پہلے21 تُو انگور مخصوصکی
اور قابِل اعتماد نسل کی پنیری تھی جسے مَیں نے خود زمین میں لگایا۔ تو یہ کیا ہوا کہ تُو بگڑ کر *جنگلی بیل بن
گئی؟ تیرےاب22 قصور کا داغ اُتر نہیں سکتا، خواہ تُو کھاریکتنا سوڈا اور کیوںصابن نہ استعمال “کرے۔ یہ
رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

طرحکستُو”23 یہ کہنے جرأتکی کر سکتی مَیںکہہے نے آپاپنے کو آلودہ نہیں کیا، مَیں بعل دیوتاؤں کے
پیچھے نہیں گئی۔ وادی میں اپنی حرکتوں پر تو غور !کر جان لے کہ تجھ سے کیا کچھ سرزد ہوا ہے۔ تُو بےمقصد
اِدھر اُدھر بھاگنے والی اونٹنی ہے۔ 24 بلـکہ تُو یگستان ر میں ہنے ر کی عادی گدھی ہی ہے شہوتجو مارےکے
ہانپتی ہے۔ مستی کے اِس عالم میں کون اُس پر قابو پا سکتا ہے؟ جو بھی اُس سے ملنا چاہے اُسے یادہ ز جد و جہد
ضرورتکی نہیں، کیونکہ مستی کے موسم میں وہ ایکہر کے لئے حاضر ہے۔ اے25 اسرائیل، اِتنا نہ دوڑ کہ
تیرے گھسجوتے پھٹکر جائیں اور تیرا خشکگلا ہو لیکنجائے۔ افسوس، تُو بضد ہے، نہیں،’ مجھے چھوڑ
!دے مَیں اجنبی معبودوں کو پیار کرتی ہوں، اور لازم ہے کہ مَیں اُن پیچھےکے بھاگتی ‘جاؤں۔

26 !سنو اسرائیلی قوم کے تمام افراد اُن کے بادشاہوں، افسروں، اماموں اور نبیوں سمیت شرمندہ ہو جائیں گے۔
پکڑےوہ ہوئے چور سیکی محسوسشرم کریں گے۔ 27 لوگیہ لـکڑی کے بُت 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 کہاں ہیں جو تُو نے اپنے لئے بنائے؟ کھڑےوہی ہو کر دکھائیں کہ مصیبتتجھے سے بچا سکتے اےہیں۔
یہوداہ، آخر تیرےجتنے شہر ہیں تیرےاُتنے دیوتا بھی “ہیں۔ رب29 فرماتا ہے، تم” مجھ پر کیوں الزام لگاتے ہو؟
تم مجھسبتو سے بےوفا ہو گئے ہو۔ مَیں30 تمہارےنے بچوں کو سزا لیکندی، بےفائدہ۔ تربیتمیریوہ قبول
نہیں کرتے۔ بلـکہ تم نے پھاڑنے والے ببر شیر طرحکی اپنے نبیوں ٹوٹپر کر اُنہیں تلوار قتلسے کیا۔

اے31 موجودہ ربنسل، کلامکے پر دھیان !دو کیا مَیں اسرائیل کے لئے یگستان ر تاریکیا ترین علاقے کی
مانند میریتھا؟ قوم کیوں کہتی ہے، آزادیہماب’ سے اِدھر اُدھر پھر سکتے ہیں، آئندہ تیرےہم نہیںحضور آئیں
* 2:21 :جنگلی لفظی :ترجمہ اجنبی۔
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‘گے؟ 32 کیا کنواری کبھی اپنے یورات ز کو بھول سکتی ہے، یا دُلھن اپنا عروسی لباس؟ ہرگز !نہیں لیکن میری
قوم دنوںبےشمار مجھےسے بھول گئی ہے۔

33 تُو عشق ڈھونڈنے میں کتنی ماہر !ہے بدکار عورتیں بھی تجھ بہتسے کچھ سیکھ لیتی ہیں۔ لباستیرے34
دامنکا غریبوںبےگناہ خونکے سے آلودہ ہے، گو تُو نقباُنہیںنے زنی غلطجیسا کام وقتکرتے نہ پکڑا۔ اِس
کچھسب باوجودکے بھی 35 تُو بضد مَیںکہہے ہوں،بےقصور الله کا مجھ پر غصہ ٹھنڈا ہو گیا لیکنہے۔ تیریمَیں
عدالت کروں گا، اِس لئے کہ تُو کہتی ہے، مجھ’ سے گناہ سرزد نہیں ‘ہوا۔

36 تُو کبھی اِدھر، کبھی اُدھر جا کر اِتنی آسانی سے اپنا رُخ کیوں بدلتی ہے؟ یقین کر جسکہ طرح تُو اپنے
اتحادی اسور مایوسسے ہو کر شرمندہ ہوئی اُسیہے طرح تُو نئے اتحادی مصر سے بھی نادم ہو جائے گی۔ 37 تُو
اُس جگہ بھیسے اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھ کر نکلے گی۔ ربکیونکہ اُنہیںنے رد کیا جنہے پر تُو بھروسا رکھتی
ہے۔ اُن تجھےسے مدد حاصل نہیں ہو “گی۔

3
اسرائیل ربکی سے بےوفائی

رب1 فرماتا ہے، اگر” کوئی اپنی بیوی دےطلاقکو الـگاور ہونے کے بعد بیوی کسیکی اَور شادیسے
ہو جائے تو کیا پہلے شوہر کو اُس سے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں، بلـکہ ایسی حرکت سے
ملـکپورے کی بےحرمتی ہو جاتی ہے۔ دیکھ، حالتتیرییہی ہے۔ تُو نے متعدد عاشقوں سے زنا کیا ہے، اور
اب واپسپاسمیرےتُو آنا چاہتی ہے۔ یہ باتکیسی ہے؟

2 اپنی نظر بنجر یوں پہاڑ کی طرف اُٹھا کر !دیکھ کیا کوئی جگہ ہے جہاں زنا کرنے سے تیری بےحرمتی نہیں
ہوئی؟ یگستان ر میں تنہا بیٹھنے والے بَدُوکی طرح تُو راستوں 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 بارشاور نہیں پڑی۔ لیکن افسوس، تُو کسبی سیکی پیشانی رکھتی ہے، تُو شرم کھانے کے لئے
تیار ہی نہیں۔ وقتاِس4 بھی تُو چیختی چلّاتی آواز دیتی ہے، میرےاے’ باپ، میریجو جوانی سے دوستمیرا
ہے، 5 کیا تُو میرےتکہمیشہ ناراضساتھ رہے گا؟ کیا تیرا قہر کبھی ٹھنڈا نہیں ہو ‘گا؟ تیرےیہی اپنے الفاظ
ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تُو غلط کام کرنے کی ہر کوششممکن کرتی رہتی “ہے۔

یوسیاہ6 بادشاہ حکومتکی مجھربدورانکے کلامہمسے کیا”ہوا، تُو نے کچھوہ دیکھا جو اسرائیلبےوفا
نے کیا ہے؟ اُس نے بلندیہر پر اور ہر درختگھنے کے سائے میں زنا کیا ہے۔ مَیں7 نے سوچا کہ سبیہ کچھ
کرنے کے بعد وہ میرے پاس واپس آئے گی۔ لیکن افسوس، ایسا نہ ہوا۔ اُس کی غدار بہن یہوداہ بھی اِن تمام
واقعات کی گواہ تھی۔ 8 اسرائیلبےوفا زناکاریکی برداشتناقابِل تھی، اِس لئے مَیں نے اُسے گھر نکالسے 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 کو اِس جرم کی محسوسسنجیدگی نہ ہوئی بلـکہ اُس نے پتھر اور لـکڑی کے بُتوں کے ساتھ
زنا کر ملـککے کی کی۔بےحرمتی اِس10 کے باوجود اُس کی بہنبےوفا پورےیہوداہ دل نہیںسے صرفبلـکہ
ظاہری طور واپسپاسمیرےپر “آئی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

لوٹپاسمیرے آ
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رب11 مجھ سے ہم کلام ہوا، بے” وفا اسرائیل غدار یہوداہ نسبتکی یادہ ز راست باز ہے۔ 12 جا، شمال کی

دیکھطرف کر بلند آواز اعلانسے کر، اے’ بےوفا رباسرائیل، فرماتا ہے واپسکہ !آ آئندہ مَیں غصے تیریسے
طرف نہیں دیکھوں گا، کیونکہ مَیں مہربان ہوں۔ مَیں ناراضتکہمیشہ نہیں رہوں گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

لیکن13 لازم ہے کہ تُو اپنا قصور تسلیم کرے۔ اقرار کر کہ مَیں رب اپنے خدا سرکشسے ہوئی۔ مَیں اِدھر
اُدھر گھوم کر ہر 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 نکالسے کر صیون واپسمیں لاؤں کسیگا۔ شہر سے ایکمَیں کو نکال لاؤں گا، اور خاندانکسی سے دو
افراد کو۔

ایسےتمہیںمَیںتب15 بانوںگلہ نوازوںسے گا اورگےرکھیںسوچمیریجو تمہاریساتھکےعقلاورسمجھجو
گلہ بانی یں کر گے۔ 16 پھر تمہاری تعداد بہت بڑھے گی اور تم پھیلطرفچاروں جاؤ رب“گے۔ فرماتا ہے، اُن”
دنوں ربمیں کے عہد صندوقکے کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ نہ اُس کا خیال آئے گا، نہ اُسے یاد کیا جائے گا۔
نہ اُس کی محسوسکمی 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 دلوںضدیاور مطابقکے
زندگی نہیں گزاریں گی۔ تب18 یہوداہ کا اسرائیلگھرانا کے گھرانے پاسکے آئے گا، اور وہ مل کر ملـکشمالی
سے ملـکاُس واپسمیں آئیں گے جو مَیں باپتمہارےنے دادا میراثکو میں دیا تھا۔

مَیں19 تیرےمَیںکاشسوچا،نے بیٹوںساتھ کا سلوکسا کر سکوں،دےملـکگوارخوشایکتجھےکے
میراثایسیایک جو دیگر اقوام نسبتکی کہیں شاندار ہو۔ مَیں سمجھا کہ تم مجھے باپاپنا ٹھہرا کر اپنا منہ مجھ سے
نہیں پھیرو گے۔ اےلیکن20 اسرائیلی قوم، تُو مجھ سے بےوفا رہی بالکلہے، عورتاُس کی طرح جو اپنے شوہر
سے بےوفا ہو گئی “ہے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

!سنو”21 بنجر بلندیوں پر چیخیں اور التجائیں دےسنائی رہی ہیں۔ اسرائیلی رو رہے ہیں، اِس لئے کہ وہ غلط
راہ اختیار کر ربکے اپنے خدا کو بھول گئے ہیں۔ اے22 بےوفا واپسبچو، آؤ تاکہ تمہارےمَیں بےوفا دلوں
کو اے”“سکوں۔دےشفا رب، ہم حاضر ہیں۔ تیرےہم پاس آتے ہیں، کیونکہ تُو ہی رب ہمارا خدا ہے۔ 23 واقعی، یوں پہاڑ
اور پہاڑوں پر بُت پرستی کا تماشا فریب ہی ًہے۔ یقینا رب ہمارا خدا اسرائیل نجاتکی ہے۔ ہماری24 جوانی سے
لے کر تکآج ناکشرم باپہمارےدیوتا دادا محنتکی کا پھل کھاتے آئے ہیں، خواہ اُن کی یاں بکر بھیڑ اور
گائےبَیل تھے، خواہ اُن کے بیٹے بیٹیاں۔ 25 آؤ، ہم اپنی شرم کے بستر لیٹپر جائیں اور اپنی کیبےعزتی 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

رب1 فرماتا ہے، اے” اسرائیل، اگر تُو واپس آنا چاہے پاسمیرےتو واپس !آ اگر تُو اپنے گھنونے بُتوں کو
میرے حضور سے دُور کر کے آوارہ پھرےنہ 2 اور رب حیاتکی کی قَسم وقتکھاتے دیانت انصافداری،
صداقتاور سے اپنا وعدہ کرےپورا تو غیراقوام مجھ برکتسے پا کر مجھ پر فخر کریں “گی۔
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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 متضائع 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 تمہارےقہر غلط کاموں
باعثکے کبھی نہ بجھنے آگوالی طرحکی 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 میںصیونکر 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 سے نکل آیا، قوموں ہلاککو کرنے والا اپنے مقام سے روانہ ہو چکا
ہے ملـکتیرےتاکہ 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 تکابغضبسختکا ہم پر نازل ہو رہا “ہے۔
رب9 فرماتا ہے، اُس” دن بادشاہ اور اُس ہمتافسرکے ہاریں اماموںگے، کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے

اور خوفنبی ُسنسے ہو کر رہ جائیں “گے۔
تب10 مَیں بول اُٹھا، ہائے،” !ہائے رباے قادرِ مطلق، تُو نے اِس قوم اور یروشلم کو سختکتنا فریب دیا

جب تُو نے فرمایا، تمہیں’ امن و امان حاصل ہو ‘گا ہمارےحالانکہ گلوں پر تلوار پھرنے کو “ہے۔ وقتاُس11
اِس قوم اور یروشلم کو اطلاع دی جائے گی، یگستان” ر کے بنجر ٹیلوں سبسے کچھ ُجھلسانے والی لُو میری قوم
پاسکے آ رہی ہے۔ اور یہ گندم پھٹککو کر بھوسے الـگسے کرنے والی مفید ہَوا نہیں ہو گی 12 بلـکہ آندھی
جیسی تیز ہَوا طرفمیری سے آئے گی۔ ابکیونکہ مَیں اُن پر اپنے فیصلے صادر کروں “گا۔

13 دیکھو، دشمن طوفانی بادلوں کی طرح آگے بڑھ رہا !ہے اُس کے رتھ آندھی جیسے، اور اُس گھوڑےکے
عقاب سے تیز ہیں۔ ہائے، ہم !افسوسپر ہمارا انجام آ گیا ہے۔

یروشلم،اے14 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 بُریسے خبریں آ رہی ہیں، افرائیم پہاڑیکے علاقے آفتسے کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ 16 غیراقوام
کو اطلاع دو اور یروشلم بارےکے میں اعلان کرو، محاصرہ” کرنے والے فوجی ملـکدُوردراز سے آ رہے !ہیں
جنگوہ نعرےکے لگا لگا کر یہوداہ شہروںکے ٹوٹپر پڑیں گے۔ تب17 وہ کھیتوں چوکیداریکی والوںکرنے
طرحکی یروشلم کو لیںگھیر گے۔ کیونکہ یہ شہر مجھ سرکشسے ہو گیا “ہے۔ ربیہ فرمانکا ہے۔ تیرےیہ”18
اپنے ہی چال چلن اور حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ تیریہائے، بےدینی کا انجام کتنا تلخ اور خراشدل “!ہے

یرمیاہ کا اپنی قوم کے لئے دُکھ
19 میریہائے، تڑپتی میریجان، تڑپتی !جان مَیں درد مارےکے پیچ تابو کھا رہا ہوں۔ ہائے، میرا !دل

وہ بےقابو ہو دھڑککر رہا نہیںخاموشمَیںہے۔ رہ سکتا، نرسنگےکیونکہ کی آواز جنگاور میرےنعرےکے
پہنچتککان ہیں۔گئے یکے20 رہیملخبریںکیشکستوںدیگرےبعد ملـکطرفچاروںہیں، تباہیکی ہوئی
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اچانکہے۔ میرےہی تنبو باد بر ایکہیں، لمحےہی میرےمیں خیمے ختم ہو گئے ہیں۔ جنگتککبمجھے21
کا جھنڈا پڑےدیکھنا تککبگا، نرسنگے کی آواز پڑےسننی گی؟

میری”22 قوم احمق ہے اور مجھے نہیں جانتی۔ بےوقوفوہ اور ناسمجھ بچے ہیں۔ گو وہ غلط کام کرنے میں
بہت تیز ہیں، لیکن بھلائی کرنا اُن کی سمجھ سے باہر “ہے۔

مَیں23 ملـکنے پر نظر ڈالی تو ویران و سنسان تھا۔ جب آسمان طرفکی دیکھا تو اندھیرا تھا۔ میری24 نگاہ
پہاڑوں پڑیپر تو تھرتھرا رہے تھے، تمام یاں پہاڑ ہچکولے تھیں۔رہیکھا شخصکوئیکہیں25 نظر نہ آیا، پرندےتمام
بھی اُڑ کر جا چکے تھے۔ مَیں26 ملـکنے پر نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین یگستان ر بن گئی ہے۔
رب اور اُس کے غضبشدید کے منے سا اُس کے تمام شہر نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ 27 ربکیونکہ فرماتا ملـکپورا”ہے، برباد ہو جائے گا، اگرچہ مَیں پورےاُسے طور پر نہیںختم کروں گا۔ زمین28 گیکرےماتم اور آسمان
تاریک ہو جائے گا، مَیںکیونکہ یہ فرما چکا ہوں، اور میرا ارادہ اٹل نہہے۔ مَیں یہ کرنے پچھتاؤںسے گا، نہ اِس
سے باز آؤں “گا۔

گھڑسواروں29 اور تیر والوںچلانے کا شور سنشرابہ لوگکر تمام شہروں نکلسے جنگلوںکر اور میںچٹانوں
جائیںکھسک گے۔ تمام شہر ویران و سنسان ہوں میںکسیگے، لوگبھی نہیں بسیں گے۔

30 تو پھر تُو کیا کر رہی ہے، تُو خاکجسے میں ملا دیا گیا لباسقرمزیابہے؟ اور سونے یوراتکے 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 جانتے بلـکہ تجھے جان سے مارنے کے درپَے ہیں۔ 31 کیونکہ مجھے دردِ زہ میں
مبتلا عورت کی آواز، پہلی بار جنم دینے والی کی آہ و زاری دےسنائی رہی ہے۔ صیون بیٹی کراہ رہی ہے، وہ
اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہی ہے، ہائے،” مجھ پر !افسوس میری جان قاتلوں کے ہاتھ میں آ کر نکل رہی
“ہے۔

5
اب معافی ناممکن ہے

یروشلم”1 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 داریدیانتاور طالبکا رہے تو مَیں
شہر معافکو کر دوں گا۔ 2 ربوہ حیاتکی کی قَسم وقتکھاتے جھوٹبھی لتے بو “ہیں۔

تیریرب،اے3 داریدیانتآنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ تُو اُنہیںنے مارا، لیکن اُنہیں دُکھ نہ ہوا۔ تُو اُنہیںنے
کچل لیکنڈالا، تربیتوہ پانے کے لئے تیار نہیں۔ اُنہوں نے چہرےاپنے کو پتھر کہیںسے یادہ سختز بنا کر توبہ
کرنے سے انکار کیا ہے۔ مَیں4 نے سوچا، لوگغریبصرف” ایسے ہیں۔ یہ اِس لئے احمقانہ حرکتیں کر رہے
ہیں ربکہ کی راہ اور اپنے خدا شریعتکی واقفسے نہیں ہیں۔ 5 آؤ، مَیں بزرگوں پاسکے جا کر اُن باتسے
کرتا ہوں۔ وہ تو ربضرور کی راہ اور الله کی شریعت کو جانتے ہوں “گے۔ لیکن افسوس، سب سبکے نے
اپنے جوئے اور رسّے توڑ ڈالے ہیں۔

اِس6 لئے ببر شیر جنگل نکلسے کر اُن پر کرےحملہ گا، یا بھیڑ بیابان سے آ کر اُنہیں باد کرےبر گا، چیتا اُن کے
شہروں تاکقریبکے میں بیٹھ کر ہر نکلنے والے کو پھاڑ ڈالے گا۔ کیونکہ وہ بار سرکشبار ہوئے ہیں، متعدد
دفعہ اُنہوں نے اپنی بےوفائی کا اظہار کیا ہے۔
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مَیں”7 تجھے معافکیسے تیریکروں؟ اولاد ترکمجھےنے کر کے اُن کی قَسم کھائی ہے جو خدا نہیں ہیں۔

گو مَیں نے اُن کی پوریضرورتہر کی توبھی اُنہوں نے زنا کیا، چکلے کے منے سا اُن کی لمبی قطاریں لـگی رہیں۔
8 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 ختم مت کرنا۔ بیلوں کی
شاخوں کو دُور کرو، کیونکہ ربوہ لوگکے نہیں “ہیں۔

رب اپنی قوم کرےطلبجوابسے گا
11 ربکیونکہ فرماتا ہے، اسرائیل” اور یہوداہ باشندےکے ہر طرح سے مجھ سے بےوفا رہے ہیں۔ اُنہوں12

ربنے کا انکار کر کے کہا ہے، وہ’ کچھ کرےنہیں گا۔ ہم مصیبتپر نہیں آئے گی۔ ہمیں نہ تلوار، نہ کال سے
نقصان پہنچے گا۔ نبیوں13 کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بکواستو ہی کرتے ہیں، اور رب کا کلام اُن میں نہیں ہے۔
بلـکہ اُن ہی ساتھکے ایسا کیا جائے “۔‘گا

اِس14 لئے لشکروںرب کا خدا فرماتا یرمیاہ،اے”ہے، ایسیلوگچونکہ باتیں کر ہیںرہے اِس لئے تیرے منہ
میرےمیں آگالفاظ بن کر اِس قوم کو لـکڑی کی طرح بھسم کر دیں “گے۔ رب15 فرماتا ہے، اے” اسرائیل،
مَیں دُور کی قوم بھیجوںخلافتیرےکو ایسیگا، پختہ اور قدیم زبانکیجسقوم تُو نہیں جانتا باتیںکیجساور
تُو نہیں سمجھتا۔ 16 اُن ترکشکے کھلی قبریں ہیں، سب زبردستسبکے سورمے ہیں۔ 17 وہ سب ہڑپکچھ
کر لیں تیری:گے تیریفصلیں، تیرےخوراک، بیٹے بیٹیاں، تیری یاں، بکر تیرےبھیڑ تیریگائےبَیل، انگور کی بیلیں
تیرےاور انجـیر کے درخت۔ جن قلعہ بند شہروں پر تم بھروسا رکھتے ہو اُنہیں وہ تلوار خاکسے میں ملا دیں گے۔

18 پھر بھی مَیں اُس وقت تمہیں مکمل طور پر باد بر نہیں کروں “گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ اے”19 یرمیاہ، اگر
لوگ تجھ سے پوچھیں، ہمارےرب’ خدا نے سبیہ ہمارےکچھ ساتھ کیوں ‘کیا؟ تو اُنہیں بتا، تم’ ترکمجھے کر
کے اپنے وطن میں اجنبی معبودوں خدمتکی کرتے رہے ہو، اِس لئے تم وطن سے ملـکدُور میں اجنبیوں کی
خدمت کرو ‘گے۔

اسرائیل20 میں اعلان کرو اور یہوداہ کو اطلاع دو 21 بےوقوفاےکہ 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 کیا”ہے، تمہیں خوفمیرا نہیں ماننا ہئے، میرےچا حضور نہیں کانپنا ہئے؟ چا سوچ !لو مَیں ہی ریتنے سے سمندر کی
سرحد مقرر ایسیایککی، باڑ جسبنائی پر سے وہ کبھی نہیں گزر سکتا۔ گو وہ زور مارےلہریںسے توبھی ناکام
رہتا ہے، گو اُس کی خوبموجیں گرجیں توبھی مقررہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتیں۔

لیکن23 افسوس، اِس قوم کا ضدیدل سرکشاور ہے۔ لوگیہ صحیح راہ ہٹسے کر اپنی ہی راہوں پر چل
پڑے ہیں۔ 24 وہ میںدل نہیںکبھی کہتے، آؤ،’ ربہم اپنے خدا مانیں۔خوفکا کیونکہ وقتہمیںوہی پر خزاں
اور بہار بارشمیںموسمکے مہیا کرتا اِسوہیہے، ضمانتکی دیتا ہماریکہہے فصلیں باقاعدگی ‘جائیں۔پکسے
غلطتمہارےاب25 کاموں تمہیںنے اِن نعمتوں محرومسے کر تمہارےدیا، گناہوں تمہیںنے اِن اچھی چیزوں سے
روک رکھا ہے۔

26 کیونکہ میری قوم میں ایسے بےدین افراد پائے جاتے ہیں جو دوسروں تاککی لگائے ہتے ر جسہیں۔
پرندےشکاریطرح پکڑنے کے لئے جھک چھپکر جاتا اُسیہے، طرح وہ دوسروں گھاتکی میں بیٹھ جاتے
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ہیں۔ پھندےوہ لگا لوگوںکر کو اُن میں پھنساتے ہیں۔ شکاریطرحجساور27 پنجرےاپنے یوںکو چڑ سے بھر
دیتا اُسیہے طرح اِن شریر لوگوں کے فریبگھر بھرےسے ہتے ر ہیں۔ اپنی چالوں سے وہ امیر، طاقت ور 28 اور
تازےموٹے ہو گئے ہیں۔ اُن غلطکے کاموں کی نہیںحد رہتی۔ انصافوہ کرتے نہیں۔ہی نہ وہ یتیموں کی مدد
کرتے 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

30 جو ملـککچھ میں ہوا ہے وہ ناکہول اور قابِل گھن ہے۔ 31 کیونکہ نبی پیشجھوٹی گوئیاں سناتے اور
امام اپنی مرضیہی حکومتسے کرتے ہیں۔ میریاور قوم اُن کا یہ یہ رو عزیز رکھتی لیکنہے۔ مجھے جببتاؤ،
سبیہ کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر تم کیا کرو گے؟

6
یروشلم دشمنوں سے گھرا ہوا ہے

بناے1 یمین کی اولاد، یروشلم سے نکل کر کہیں اَور پناہ !لو تقوع میں نرسنگا بیت!پھونکو کرم میں بھاگنے کا
ایسا اشارہ کھڑا کر سبجو کو نظر !آئے کیونکہ شمال آفتسے نازل ہو رہی کچھسبہے، دھڑام سے گر جائے
گا۔

صیون2 بیٹی موہنمنکتنی نازکاور لیکنہے۔ مَیں ہلاکاُسے 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۔

گے،کہیںوہ4 آؤ،’ اُسہم لڑنےسے لئےکے تیار جائیں۔ہو آؤ، ہم دوپہر !کریںحملہوقتکے لیکن افسوس،
ڈھلدن رہا اورہے، شام سائےکے لمبے ہوتے جا باتکوئی5ہیں۔رہے راتنہیں، اُسہمہیوقتکے پر چھاپہ
ماریں وقتاُسیگے، ہم اُس بُرجوںکے کو گرا دیں “۔‘گے

رب6 الافواج فرماتا ہے، درختوں” کو کاٹو، مٹی کے ڈھیروں سے یروشلم کا گھیراؤ !کرو شہر کو سزا دینی
ہے، کیونکہ اُس میں ظلم ہی ظلم پایا جاتا ہے۔ کنوئیںطرحجس7 سے تازہ پانی نکلتا رہتا اُسیہے طرح یروشلم کی
بدی بھی تازہ تازہ اُس سے نکلتی 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، تربیتمیری قبولکو کر، ورنہ تنگمَیں آ کر تجھ سے اپنا منہ پھیر لوں گا، مَیں تجھے تباہ کر دوں
گا اور تُو غیرآباد ہو جائے “گی۔

الافواجرب9 فرماتا ہے، طرحجس” انگور چننے لوگغریببعدکے تمام بچا پھلکھچا توڑ لیتے اُسیہیں طرح
اسرائیل کا بچا کھچا حصہ بھی احتیاط سے توڑ لیا جائے گا۔ چننے والے کی طرح دوبارہ اپنے ہاتھ کو انگور کی
شاخوں پر سے گزرنے “دے۔

اے10 رب، کسمَیں باتسے کسکروں، کو آگاہ کروں؟ کون سنے گا؟ دیکھ، اُن کے کان نامختون ہیں،
اِس لئے وہ سن ہی نہیں ربسکتے۔ کا کلام اُنہیں مضحکہ خیز لگتا ہے، وہ اُنہیں ناپسند ہے۔ اِس11 لئے ربمَیں
غضبکے سے بھرا ہوا ہوں، مَیں برداشتاُسے کرتے کرتے تھکاِتنا گیا ہوں کہ اُسے مزید روکنہیں سکتا۔
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اُسے” گلیوں میں کھیلنے والے بچوں اور جمع شدہ نوجوانوں پر نازل کر، سبکیونکہ کو گرفتار کیا جائے گا،

خواہ آدمی ہو یا بزرگعورت، ہو یا عمر رسیدہ۔ 12 اُن کے گھروں کو کھیتوں اور یوں 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۔ میریوہ14 قوم زخمکے عارضیپر مرہم پٹی لگا کر کہتے ہیں، ٹھیککچھسباب’ ہو گیا ابہے، سلامتی
کا دور آ گیا ‘ہے حالانکہ سلامتی ہے ہی نہیں۔ 15 ایسا گھنونا یہ رو اُن کے لئے شرم باعثکا ہونا ہئے، چا لیکن
وہ شرم نہیں کرتے بلـکہ سراسر بےشرم ہیں۔ اِس لئے سبجب کچھ گر جائے گا تو لوگیہ بھی گر جائیں گے۔
مَیںجب اِن پر سزا نازل کروں گا تو یہ ٹھوکر کھا خاککر میں مل جائیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

صحیح راستے تلاشکی میں رہو
رب16 فرماتا ہے، راستوں” کھڑےپاسکے ہو کر اُن کا معائنہ !کرو قدیم راہوں تفتیشکی کر کے پتا کرو

کہ اُن میں سے سیکون اچھی ہے، پھر اُس پر چلو۔ تب تمہاری 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 مَیںکہ اِس قوم پر آفتکیا نازل کروں گا۔ اور یہ اُن کے اپنے منصوبوں پھلکا ہو گا، اُنہوںکیونکہ میرینے
باتوں پر توجہ نہ دی بلـکہ شریعتمیری کو رد کر دیا۔ مجھے20 سبا کے بخور یا ممالـکدُوردراز 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 ہے، مَیں” اِس قوم کے راستے ایسیمیں کھڑیرکاوٹیں کر دوں گا جن باپسے 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۔

اُس23 کے ظالم اور فوجیبےرحم کمان اور شمشیر لیسسے ہیں۔ سنو اُن کا !شور متلاطم سمندر سیکی آواز سنائی
دے رہی صیوناےہے۔ بیٹی، وہ گھوڑوں صفپر آرا ہو کر تجھ پر حملہ کرنے آ رہے “ہیں۔

24 اُن بارےکے میں اطلاع پا ہمارےکر ہمتہاتھ ہار گئے ہیں۔ ہم طاریخوفپر ہو گیا ہمیںہے، دردِ زہ
میں عورتمبتلا کا سا درد ہو رہا ہے۔ 25 شہر سے نکل کھیتکر میں سڑکیا پر مت چلنا، کیونکہ وہاں دشمن
تلوار تھامے کھڑا دہشتطرفچاروںہے، پھیلدہشتہی گئی ہے۔

میریاے26 قوم، ٹاٹ لباسکا پہن کر راکھ میں لوٹ پوٹ ہو جا۔ یوں ماتم طرحجسکر اکلوتا بیٹا مر گیا
ہو۔ زور سے یلا واو کر، اچانککیونکہ ہی ہلاکو ہم پر مارےچھاپہ گا۔

یرمیاہ قوم کو آزماتا ہے
کلامہمسےمجھرب27 مَیں”ہوا، دھاتوںتجھےنے کو میریاورہے،دیداریذمہکیجانچنے قوم دھاتوہ

جسہے کا چال چلن تجھے معلوم کر کے پرکھنا “ہے۔ اے28 رب، یہ لوگتمام بدترین قسم سرکشکے ہیں۔
تہمت لگانا اِن کی روزی بن گیا ہے۔ یہ پیتل اور لوہا ہی ہیں، سب سبکے تباہی کا باعث ہیں۔ 29 دھونکنی
خوب دےہَوا رہی ہے تاکہ آگسیسہ میں پگھل چاندیکر الـگسے ہو جائے۔ لیکن افسوس، محنتساری
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رائیگاں یعنیسیسہہے۔ الـگکوبےدینوں نہیں کیا جا باقیچاندیخالصسکتا، نہیں رہتی۔ اُنہیںچنانچہ30 ردی’
‘چاندی قرار دیا جاتا ہے، ربکیونکہ اُنہیںنے رد کر دیا ہے۔

7
رب کے گھر بارےکے میں پیغام

یرمیاہرب1 ہمسے کلام ہوا، کےرب”2 گھر صحنکے دروازےکے پر کھڑا ہو اعلانکر کر اےکہ یہوداہ
کے تمام باشندو، رب کا کلام !سنو جتنے بھی رب پرستشکی کرنے کے لئے اِن دروازوں میں داخل ہوتے ہیں
وہ سب توجہ !دیں رب3 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ اپنی زندگی اور چال درستچلن کرو تو
مَیں آئندہ بھی تمہیں اِس مقام پر بسنے دوں گا۔ 4 اُن فریبکے الفاظدہ پر اعتماد مت کرو جو کہتے ہیں، یہاں’ ہم
محفوظ ہیں کیونکہ یہ رب کا ربگھر، کا ربگھر، کا گھر ‘ہے۔ 5 سنو، شرط تو یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اور
چال درستچلن کرو دوسرےایکاور کے انصافساتھ سلوککا کرو، 6 کہ تم پردیسی، یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ
کرو، اِس جگہ بےقصور خونکا نہ بہاؤ اور اجنبی معبودوں لـگپیچھےکے کر آپاپنے نقصانکو نہ پہنچاؤ۔ 7 اگر
تم ایسا کرو تو مَیں آئندہ بھی تمہیں اِس جگہ بسنے دوں گا، ملـکاُس میں جو مَیں باپتمہارےنے دادا کو ہمیشہ
کے لئے بخش دیا تھا۔

لیکن8 افسوس، تم فریب الفاظدہ پر بھروسا رکھتے ہو جو فضول ہی ہیں۔ 9 تم چور، قاتل اور زناکار ہو۔ نیز تم
قَسمجھوٹی بعلکھاتے، دیوتا بخورحضورکے جلاتے اور اجنبی معبودوں لـگپیچھےکے جاتے ایسےہو، دیوتاؤں
کے پیچھے جن سے تم واقفپہلے نہیں تھے۔ لیکن10 ساتھ ساتھ تم میرےیہاں حضور بھی آتے مکانجسہو۔ پر
میرے ہی نام کا ٹھپا لگا اُسیہے میں کھڑےتم ہو کر کہتے ہو، محفوظہم’ ‘ہیں۔ ربتم کے گھر عبادتمیں
کرنے ساتھکے طرحکسساتھ یہ تمام گھنونی جاریحرکتیں رکھ سکتے “ہو؟

رب11 فرماتا ہے، نزدیکتمہارےکیا” یہ جسمکان میرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ہے ڈاکوؤں کا اڈّا بن گیا
!خبردارہے؟ بھیمجھےکچھسبیہ نظر آتا ہے۔ َسیلا12 شہر کا چکر لگاؤ مَیںجہاں پہلےنے اپنا نام بسایا تھا۔ معلوم
کرو کہ مَیں نے اپنی قوم اسرائیل کی بےدینی سببکے سے اُس شہر کے ساتھ کیا “کِیا۔ رب13 فرماتا ہے، تم” یہ
شریر حرکتیں کرتے رہے، اور مَیں بار بار تم سے ہم کلام ہوتا رہا، لیکن تم میرینے نہ سنی۔ مَیں 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 ساتھکے کیا تھا، گو اِس میرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا یہہے، وہ مکان پرجسہے تم اعتماد رکھتے ہو اور جسے
مَیں نے تمہیں باپتمہارےاور دادا کو عطا کیا تھا۔ مَیں15 تمہیں اپنے حضور نکالسے دوں گا، بالکل اُسی طرح
طرحجس مَیں تمہارےنے تمام بھائیوں یعنی *اسرائیل کی اولاد کو نکال دیا تھا۔

لوگوں کی نافرمانی
اے16 یرمیاہ، اِس قوم کے لئے متدعا کر۔ اِس کے لئے نہ التجا کر، نہ منت۔ اِن لوگوں کی خاطر تنگمجھے

نہ کر، کیونکہ 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۔ بچے لـکڑی چن کر ڈھیر بناتے ہیں، پھر باپ آگاُسے
* 7:15 :اسرائیل لفظی :ترجمہ افرائیم۔
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لگاتے ہیں جبکہ عورتیں آٹا گوندھ گوندھ آگکر پر آسمان کی ملـکہ نامی دیوی کے لئے ٹکیاں پکاتی ہیں۔ مجھے
تنگ کرنے کے لئے وہ اجنبی معبودوں کو َمے کی نذریں پیشبھی کرتے ہیں۔

لیکن19 حقیقت 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 و حیوان پر، کھلے میدان
درختوںکے پر اور زمین کی پیداوار پر نازل ہو سبگا۔ کچھ آتشنذرِ ہو جائے گا، اور کوئی اُسے بجھا نہیں سکے
“گا۔

الافواجرب21 جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، بھسم” ہونے والی قربانیوں کو پیشمجھے نہ کرو، بلـکہ اُن
گوشتکا دیگر سمیتقربانیوں خود لو۔کھا 22 باپتمہارےمَیںدنجسکیونکہ دادا مصرکو نکالسے لایا اُس
دن مَیں اُنہیںنے بھسم ہونے والی قربانیاں اور دیگر قربانیاں چڑھانے کا حکم نہ دیا۔ مَیں23 صرفاُنہیںنے یہ حکم
دیا میریکہ مَیںہیتب!سنو تمہارا ہوںخدا گا اور میریتم قوم ہو پورےگے۔ طور پر اُس راہ پر چلتے رہو مَیںجو
تمہیں دکھاتا ہوں۔ تب ہی تمہاری خیر ہو گی۔ لیکن24 اُنہوں میرینے نہ سنی، نہ دھیان دیا بلـکہ اپنے شریر دل
کی ضد مطابقکے زندگی گزارنے لـگے۔ اُنہوں طرفمیرینے رجوع نہ کیا بلـکہ اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا۔ جب25
تمہارےسے باپ دادا مصر سے نکل آئے تکآج مَیں روز بہ روز اور بار بار اپنے خادموں یعنی نبیوں تمہارےکو
پاس بھیجتا رہا۔ توبھی26 اُنہوں نے میرینہ سنی، نہ توجہ دی۔ وہ بضد رہے بلـکہ باپاپنے دادا نسبتکی یادہ ز
بُرے 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 ربنہ اپنے خدا کی آواز سنی، نہ اُس تربیتکی قبول کی۔
دیانت داری ختم ہو کر اُن کے منہ مٹسے گئی ‘ہے۔

وادٔی بن ہنوم میں قابِل گھن رسوم
29 اپنے بالوں 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۔
30 کیونکہ رب فرماتا ہے، جو” کچھ یہوداہ کے باشندوں نے کیا وہ مجھے بہت بُرا لگتا ہے۔ اُنہوں نے اپنے

گھنونے بُتوں میرےکو نام کے لئے مخصوص گھر میں رکھ کر اُس کی بےحرمتی کی ہے۔ ساتھ31 ساتھ اُنہوں
نے وادٔی بن ہنوم میں واقع توفت کی اونچی جگہیں تعمیر کیں تاکہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو جلا کر قربان کریں۔ مَیں
کبھینے بھی ایسی رسم ادا کرنے کا حکم نہیں دیا بلـکہ اِس کا میرےخیال ذہن میں تکآیا نہیں۔

32 ربچنانچہ کا کلام !سنو وہ دن آنے والے جبہیں یہ مقام ‘توفت’ یا وادٔی’ بن ‘ہنوم نہیں کہلائے گا
بلـکہ قتل’ غارتو کی ‘وادی۔ اُس لوگوقت توفت میں اِتنی لاشیں دفنائیں گے کہ آخرکار خالی جگہ نہیں رہے
گی۔ اِستب33 قوم پرندوںلاشیںکی اور جانوروںجنگلی بنخوراککی جائیں گی، اور نہیںکوئی ہو گا اُنہیںجو
بھگا دے۔ مَیں34 یہوداہ شہروںکے 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۔
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رب1 فرماتا قبروںدشمنوقتاُس”ہے، کھولکو کر یہوداہ بادشاہوں،کے افسروں، اماموں، نبیوں اور یروشلم
کے عام باشندوں کی ہڈیوں کو نکالے گا 2 اور زمین پر دےبکھیر گا۔ وہاں وہ اُن کے منے سا پڑی رہیں گی جو
اُنہیں پیارے تھے یعنی سورج، چاند اور ستاروں کے تمام لشکر کے منے۔ سا کیونکہ وہ اُن ہی کی خدمت کرتے،
اُن ہی کے پیچھے چلتے، اُن ہی طالبکے ہتے، ر اور اُن ہی کو سجدہ کرتے تھے۔ اُن کی ہڈیاں دوبارہ نہ اکٹھی
کی جائیں گی، نہ دفن کی جائیں گی بلـکہ کھیت میں گوبر کی طرح بکھری پڑی رہیں گی۔ 3 اور جہاں بھی مَیں
اِس شریر قوم کے بچے ہوؤں کو منتشر کروں گا وہاں وہ سب کہیں گے کاشکہ ہم بھی زندہ نہ رہیں بلـکہ مر
“جائیں۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

قوم تباہ کن راہ سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں
4 اُنہیں” بتا، رب فرماتا ہے جبکہ 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 واپسدوبارہ آ جانے کوششکی نہیں کرتا؟ بےشک۔ 5 تو
پھر یروشلم کے لوگیہ صحیح راہ سے بار بار بھٹککیوں جاتے ہیں؟ یہ فریب کے ساتھ لپٹے ہتے ر اور واپس آنے
سے انکار ہی کرتے ہیں۔ مَیں6 نے دےدھیان کر دیکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہی لتے بو ہیں۔ کوئی بھی پچھتا کر
نہیں کہتا، یہ’ غلطکیسا کام ہے جو مَیں 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
خوباوقاتمقررہ معلوم ہوتے ہیں۔ فاختہ، ابابیل اور بلبل پر بھی دھیان دو سردیوںجو موسمکے میں کہیں اَور
ہوتے ہیں، گرمیوں موسمکے میں کہیں اَور۔ وہ اوقاتمقررہ نہیںکبھیسے ہٹتے۔ لیکن میریافسوس، ربقوم
شریعتکی نہیں جانتی۔

8 طرحکستم کہہ سکتے ہو، دانشہم’ مند ہیں، ربپاسہمارےکیونکہ شریعتکی حقیقت؟‘ہے میں
کاتبوں کے فریب دہ قلم نے اِسے توڑ مروڑ کر بیان کیا ہے۔ 9 سنو، دانش مندوں کی رُسوائی ہو جائے گی، وہ
دہشت زدہ ہو پکڑےکر جائیں گے۔ ربدیکھو، کا کلام رد کرنے کے بعد اُن کی حکمتاپنی کہاں رہی؟

اِس10 لئے مَیں اُن کی یوں بیو پردیسیوںکو کے حوالے دوںکر گا اور اُن کھیتوںکے ایسےکو لوگوں کے سپرد
اُنہیںجو نکال دیں گے۔ کیونکہ چھوٹے سے لے سبتکبڑےکر سبکے ناجائز نفع پڑےپیچھےکے ہیں، نبیوں
سے لے دھوکےسبتکاماموںکر باز ہیں۔ 11 میریوہ قوم زخمکے عارضیپر مرہم پٹی لگا کر کہتے ہیں، اب’
ٹھیککچھسب ہو گیا ابہے، سلامتی کا دور آ گیا ‘ہے حالانکہ سلامتی ہیہے نہیں۔

12 گو ایسا گھنونا یہ رو اُن کے لئے شرم کا باعث ہونا ہئے، چا لیکن وہ شرم نہیں کرتے بلـکہ سراسر بےشرم
ہیں۔ اِس لئے سبجب کچھ گر جائے گا تو لوگیہ بھی گر جائیں جبگے۔ مَیں اِن پر سزا نازل کروں گا تو یہ
ٹھوکر کھا خاککر میں مل جائیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب13 فرماتا ہے، مَیں” اُن کی پوری فصل چھین لوں گا۔ انگور کی بیل ایکپر دانہ بھی نہیں رہے گا، انجـیر
کے درختتمام پھل سے محروم ہو جائیں گے بلـکہ تمام پتے بھی جھڑ جائیں گے۔ جو کچھ بھی مَیں نے اُنہیں عطا کیا
تھا وہ اُن سے چھین لیا جائے گا۔
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تب14 تم کہو گے، ہم’ یہاں بیٹھےکیوں رہیں؟ آؤ، ہم قلعہ بند شہروں میں پناہ لے کر ہلاکوہیں ہو جائیں۔

ہم ربنے اپنے خدا کا گناہ کیا اِسہماباورہے، کا بھگتنتیجہ ہیں۔رہے اُسیکیونکہ ہلاکتہمیںنے کے
حوالے کر کے ہمیں یلا زہر پانی پلا دیا ہے۔ ہم15 سلامتی کے انتظار میں رہے، ٹھیکحالاتلیکن نہ ہوئے۔
ہم شفا پانے کی اُمید رکھتے تھے، لیکن اِس کے بجائے ہم دہشتپر چھا گئی۔ 16 !سنو دشمن گھوڑےکے نتھنے
پُھلا رہے ہیں۔ دان سے اُن کا شور پہنچتکہم رہا ہے۔ اُن کے ہنہنانے سے ملـکپورا تھرتھرا رہا ہے، کیونکہ
وقتآتے ملـکپورےیہ کو اُس شہروںکے اور ہڑپسمیتباشندوں کر لیں “۔‘گے

اپنی قوم پر یرمیاہ کا نوحہ
رب17 فرماتا ہے، خلافتمہارےمَیں” افعی بھیج دوں گا، ایسے یلے سانپزہر جن خلافکے ہر جادومنتر

بےاثر گا۔رہے یہ تمہیں کاٹیں “گے۔ لاعلاج18 مجھغم حاویپر ہو گیا، میرا نڈھالدل ہو گیا ہے۔ 19 میری!سنو
قوم ملـکدُوردراز سے چیخ چیخ کر مدد کے لئے دےآواز رہی لوگہے۔ پوچھتے ہیں، کیا” رب صیون میں
نہیں ہے، کیا یروشلم کا اببادشاہ سکونتوہاںسے نہیں “کرتا؟ سنو،” اُنہوں نے اپنے مجسموں اور بےکار اجنبی
بُتوں کی پوجا کر مجھےکے طیشکیوں “دلایا؟

لوگ20 آہیں بھر بھر کر کہتے ہیں، کٹفصل” گئی پھلہے، چنا گیا ہے، لیکن تکاب نجاتہمیں حاصل
نہیں “ہوئی۔

میری21 قوم کی مکمل تباہی دیکھ کر میرا ٹوٹدل گیا ہے۔ مَیں ماتم کر رہا ہوں، کیونکہ اُس حالتکی اِتنی
بُری ہے میرےکہ کھڑےرونگٹے ہو گئے ہیں۔ 22 کیا ِجلعاد میں مرہم نہیں؟ کیا وہاں ڈاکٹر نہیں ملتا؟ مجھے بتاؤ،
میری قوم کا زخم کیوں نہیں بھرتا؟

9
کاش1 میرا سر پانی کا منبع اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوں تاکہ مَیں راتدن اپنی قوم کے مقتولوں پر

آہ و زاری کر سکوں۔
دھوکے بازوں کی قوم

کاش2 یگستان ر میں کہیں مسافروں کے لئے سرائے ہو تاکہ مَیں اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں۔
سبکیونکہ غداروںسبزناکار، کا جتھا ہیں۔

رب3 فرماتا ہے، وہ” اپنی زبان جھوٹسے کے تیر چلاتے ہیں، ملـکاور میں اُن طاقتکی دیانت داری پر
مبنی نہیں ہوتی۔ نیز، وہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے تو وہ جانتے ہی نہیں۔ 4 ایکہر اپنے پڑوسی سے خبردار
رہے، اور اپنے کسی بھی بھائی پر بھروسا مت رکھنا۔ کیونکہ ہر بھائی چالاکی کرنے میں ماہر ہے، اور ہر پڑوسی
تہمت لگانے پر تُلا رہتا ہے۔ 5 ایکہر پڑوسیاپنے کو دھوکا دیتا بھیکوئیہے، نہیںسچ بولتا۔ اُنہوں اپنینے زبان
جھوٹکو بولنا سکھایا ہے، اور اب وہ غلط کام کرتے تھککرتے گئے ہیں۔ اے6 یرمیاہ، تُو فریب سے گھرا
رہتا ہے، اور فریبلوگیہ باعثکے ہی مجھے جاننے سے انکار کرتے “ہیں۔

اِس7 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 مہلـکزبانیںکی تیر ہیں۔ اُن پڑوسیمنہکے سلامتیصلحسے
باتیںکی ہیںکرتے جبکہ اندر ہی اندر وہ اُس تاککی میں بیٹھے “ہیں۔ رب9 فرماتا کیا”ہے، مجھے اُنہیں اِس کی
سزا نہیں دینی ہئے؟ چا کیا مجھے ایسی قوم سے بدلہ نہیں لینا ہئے؟ “چا
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نوحہ !کرو

مَیں10 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 جانور
بھاگسب کر چلے گئے ہیں۔ یروشلم”11 کو مَیں ملبے کا ڈھیر بنا دوں گا، اور آئندہ گیدڑ اُس میں جا بسیں گے۔
یہوداہ شہروںکے کو مَیں ویران و سنسان کر دوں ایکگا۔ بھی اُن میں نہیں بسے “گا۔

کون12 دانشاِتنا مند ہے کہ یہ سمجھ کسسکے؟ ربکو سے اِتنی ہدایت ملی ہے کہ وہ بیان کر سکے کہ
ملـک کیوں برباد ہو گیا ہے؟ وہ کیوں یگستان ر جیسا بن گیا ہے، اِتنا ویران کہ اُس میں سے کوئی نہیں گزرتا؟

وجہ”فرمایا،نےرب13 یہ اُنہوںکہہے شریعتمیرینے ترککو کیا، ہدایتوہ مَیںجو دیاُنہیںخودنے
تھی۔ نہ اُنہوں میرینے سنی، شریعتمیرینہ پیرویکی کی۔ اِس14 کے بجائے 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 ہے، دیکھو،” مَیں اِس قوم کو کڑوا کھانا کھلا کر
یلا زہر پانی پلا دوں گا۔ مَیں16 اُنہیں ایسی قوموں میں منتشر دوںکر نہسےجنگا وہ اور نہ اُن باپکے واقفدادا
تھے۔ میری تلوار اُس تکوقت اُن کے پیچھے پڑی رہے ہلاکتکجبگی نہ ہو “جائیں۔ الافواجرب17 فرماتا
دےدھیان”ہے، کر یہ گر والیکرنے عورتوں بُلاؤ۔کو جنازوںجو پر یلا واو ہیںکرتی اُن میں ماہرسےسبسے
عورتوں کو بُلاؤ۔

18 وہ جلد آ کر ہم پر آہ زاریو کریں ہماریتاکہ آنکھوں سے آنسو بہہ ہمارینکلیں، پلـکوں خوبپانیسے ٹپکنے
لـگے۔

19 کیونکہ صیون سے یہ گر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہمارےہائے،’ ساتھ کیسی یادتی ز ہوئی ہماریہے،
کیسی رُسوائی ہوئی !ہے ہم ملـک کو چھوڑنے پر مجبور ہیں، کیونکہ دشمن ہمارےنے گھروں کو ڈھا دیا
“۔‘ہے

اے20 ربعورتو، کا پیغام سنو۔ اپنے کانوں کو اُس کی باتہر پر !دھرو اپنی بیٹیوں کو نوحہ کرنے کی تعلیم
ایکدو، دوسری کو ماتم کا گیتیہ سکھاؤ،

پھلانگموت”21 میںکھڑکیوںہماریکر آئیگھسسے قلعوںہمارےاور ابہے۔ہوئیداخلمیں بچوںوہ
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 بکھری پڑی رہیں جسگی۔ طرح کٹا ہوا
گندم فصل کاٹنے والے کے پیچھے اِدھر اُدھر پڑا رہتا اُسیہے طرح لاشیں اِدھر اُدھر پڑی رہیں گی۔ لیکن اُنہیں
اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں ہو “گا۔

رب23 فرماتا ہے، نہ” دانش مند اپنی حکمت پر فخر کرے، نہ زورآور اپنے زور پر یا امیر اپنی دولت پر۔ 24 فخر
والاکرنے کوربوہکہہے،حاصلسمجھاُسےکہکرےفخر جانتا اورہے ہوںربمَیںکہ جو میںدنیا مہربانی،
انصاف اور راستی عملکو میں لاتا ہوں۔ کیونکہ یہی چیزیں مجھے پسند “ہیں۔

رب25 فرماتا ہے، ایسا” وقت آ رہا جبہے مَیں اُن سب کو سزا دوں گا جن صرفکا جسمانی ختنہ ہوا
ہے۔ 26 اِن میں مصر، یہوداہ، ادوم، موآبعمون، اور وہ شامل ہیں جو یگستان ر کنارےکنارےکے ہتے ر ہیں۔
کیونکہ گو یہ تمام اقوام ظاہری طور پر ختنہ کی رسم ادا کرتی ہیں، لیکن اُن کا ختنہ باطنی طور پر نہیں ہوا۔ دھیان
دو اسرائیلکہ کی بھی حالتیہی “ہے۔
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بُت بےفائدہ ہیں
اسرائیلاے1 کے ربگھرانے، کا پیغام !سن رب2 فرماتا ہے، دیگر” اقوام کی بُت متپرستی اپنانا۔ لوگیہ

علمِ نجوم مستقبلسے جان لینے کوششکی کرتے کرتے پریشان 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 کٹدرخت جاتا ہے، پھر کاری گر
اُسے اپنے اوزار سے تشکیل دیتا ہے۔ لوگ4 اُسے اپنی سونا چاندی سے سجا کر کیلوں سے کہیں لگا دیتے ہیں تاکہ
ہلے نہ۔ 5 بُت اُن پُتلوں کی مانند ہیں کھیرےجو کھیتکے کھڑےمیں کئے جاتے ہیں تاکہ پرندوں کو بھگا
دیں۔ نہ وہ بول سکتے، نہ چل سکتے ہیں، اِس لئے لوگ اُنہیں اُٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اُن متسے ڈرنا،
کیونکہ نہ وہ نقصان باعثکا ہیں، نہ بھلائی “کا۔

اے6 رب، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تُو عظیم تیرےہے، نام عظمتکی زوردار یقے طر سے ظاہر ہوئی ہے۔
اقواماے7 کے بادشاہ، کون نہیںخوفتیرا مانے گا؟ کیونکہ تُو اِس لائق اقوامہے۔ دانشتمامکے مندوں اور اُن
کے ممالـکتمام میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ احمقسب8 ثابتبےوقوفاور ہوئے ہیں، کیونکہ اُن تربیتکی
لـکڑی کے بےکار بُتوں حاصلسے ہوئی ہے۔ ترسیس9 چاندیسے کی چادریں اور اوفاز سے سونا لایا جاتا ہے۔
اُن کاریسے گر اور سنار بُت بنا دیتے ہیں قرمزیجسے اور رنگارغوانی کپڑےکے پہنائے جاتے سبہیں۔
کچھ ماہر اُستادوں کے ہاتھ سے بنایا جاتا ہے۔

لیکن10 رب ہی حقیقی خدا ہے۔ وہی زندہ خدا اور ابدی بادشاہ جبہے۔ ناراضوہ ہو جاتا ہے تو زمین
لرزنے لـگتی ہے۔ اقوام اُس کا برداشتقہر نہیں کر سکتیں۔

بُت11 پرستوں کو بتاؤ دیوتاؤںکہ نے نہ آسمان کو بنایا اور نہ زمین کو، اُن کا نام و نشان تو آسمان و زمین مٹسے
گا۔جائے 12 دیکھو، الله ہی قدرتاپنینے زمینسے خلقکو اُسیکیا، حکمتاپنینے 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، کے ساتھ بجلی کڑکنے دیتا اور اپنے گوداموں سے 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 نیستوہ ہو جائیں گے۔ 16 الله جو
یعقوب کا موروثی حصہ ہے اِن کی مانند نہیں ہے۔ وہ سب کا خالق ہے، اور اسرائیلی قوم اُس کا موروثی حصہ
الافواجربہے۔ ہی اُس کا نام ہے۔

آنے والی جلاوطنی
اے17 محاصرہ شدہ شہر، اپنا سمیٹسامان ملـککر سے نکلنے کی یاں تیار کر لے۔ 18 ربکیونکہ فرماتا اِس”ہے، بار ملـکمَیں باشندوںکے کو پھینکباہر دوں گا۔ مَیں تنگاُنہیں 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

برداشتمجھےجسے ہی کرنا ہے۔ ابلیکن20 میرا خیمہ تباہ ہو گیا اُسہے، تمامکے ٹوٹرسّے گئے میرےہیں۔
پاسمیرےبیٹے سے چلے گئے ایکہیں، بھی نہیں رہا۔ کوئی نہیں ہے جو میرا خیمہ دوبارہ لگائے، جو اُس کے
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پردے 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۔ میریرب،اے24 تنبیہ مناسبلیکنکر، حد میںطیشتک۔ آ میریکر تنبیہ نہ کر، ورنہ
مَیں بھسم ہو جاؤں گا۔ 25 اپنا غضب اُن اقوام پر نازل کر جو تجھے نہیں جانتیں، اُن اُمّتوں پر جو تیرا نام لے کر تجھے
نہیں پکارتیں۔ کیونکہ اُنہوں یعقوبنے ہڑپکو کر لیا ہے۔ اُنہوں نے اُسے مکمل طور پر نگل کر اُس کی چراگاہ
کو تباہ کر دیا ہے۔

11
قوم کی عہد شکنی

رب1 یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، یروشلم”2 اور یہوداہ باشندوںکے سے کہہ کہ اُس عہد شرائطکی پر دھیان دو
جو مَیں تمہارےنے ساتھ باندھا تھا۔ رب3 جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ اُس پر لعنت جو اُس عہد کی
شرائط پوری کرےنہ 4 جو مَیں باپتمہارےنے دادا سے باندھا تھا جب اُنہیں مصر نکالسے لایا، اُس مقام سے
جو لوہا پگھلانے والی بھٹی کی مانند تھا۔ وقتاُس مَیں بولا، میری’ سنو میرےاور ہر حکم پر عمل کرو تو تم میری
قوم ہو گے اور مَیں تمہارا ہوںخدا گا۔ 5 پھر مَیں وہ وعدہ پورا کروں گا مَیںجو قَسمنے کھا باپتمہارےکر دادا
سے کیا تھا، مَیں تمہیں ملـکوہ دوں میںجسگا دودھ اور شہد کثرتکی آج‘ہے۔ تم ملـکاُسی میں رہ رہے
“ہو۔
مَیں، یرمیاہ جوابنے دیا، اے” رب، آمین، ایسا ہی “!ہو
ربتب6 مجھےنے حکم دیا کہ یہوداہ شہروںکے اور یروشلم کی گلیوں میں پھر کر یہ تمام باتیں سنا اعلاندے۔

شرائطکیعہد”کر، پر دےدھیان کر اُن پر عمل کرو۔ باپتمہارے7 دادا مصرکو سے لتے مَیںوقتنکا اُنہیںنے
آگاہ کیا میریکہ سنو۔ تکآج مَیں بار بار باتیہی دہراتا رہا، لیکن8 اُنہوں نے نہ میری سنی، نہ دھیان دیا بلـکہ
ایکہر اپنے شریر دل کی ضد مطابقکے زندگی گزارتا رہا۔ عہد 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 ہوئے ہیں جو اُن باپکے دادا نے کئے تھے۔ کیونکہ یہ بھی میری باتیں سننے کے لئے تیار نہیں
ہیں، یہ بھی اجنبی معبودوں پیچھےکے ہو لئے ہیں تاکہ اُن اسرائیلکریں۔خدمتکی اور یہوداہ ملنے کر وہ عہد
توڑا ہے جو مَیں 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 یادسے فر کریں لیکنگے، مَیں اُن نہیںکی سنوں گا۔ 12 پھر یہوداہ اور یروشلم باشندےکے اپنے شہروں
نکلسے کر چیختے چلّاتے اُن دیوتاؤں منتسے کریں جنگے کے منے سا بخور جلاتے رہے ہیں۔ جبابلیکن
مصیبتوہ 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 کھڑیگاہیں کی گئی ہیں جتنی یروشلم میں
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گلیاں ہوتی ہیں۔ یرمیاہ،اے14 اِس قوم کے لئے متدعا !کرنا اِس کے لئے منتنہ کر، نہ سماجت۔ جبکیونکہ
آفت 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 ہے؟ وہ تو اپنی سازشوںبےشمار سے باز ہی نہیں آتی۔ کیا
آنے آفتوالی قربانی پیشگوشتمُقّدسکا کرنے رُکسے جائے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو تُو خوشی منا سکتی۔

رب16 نے تیرا نام زیتون’ کا پھلتا جسدرختپھولتا پھلصورتخوبکا ‘ہے رکھا، ابلیکن زبردستوہ
آندھی کا شور مچا درختکر آگکو لگائے گا۔ تب اُس کی تمام ڈالیاں بھسم ہو جائیں گی۔ اسرائیلاے17 اور
یہوداہ، رب الافواج نے خود تمہیں زمین میں لگایا۔ لیکن اب اُس نے تم پر آفت لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیوں؟
تمہارے غلط کام کی وجہ سے، اور اِس لئے کہ تم نے بعل دیوتا کو بخور کی قربانیاں پیش کر کے طیشمجھے
دلایا “ہے۔

یرمیاہ کے لئے جان کا خطرہ
رب18 مجھےنے دیاطلاع تو مجھے معلوم ہوا۔ ہاں، وقتاُس تُو ہی مجھےنے اُن منصوبوںکے سے آگاہ کیا۔

پہلے19 مَیں اُس بھولے بھالے بھیڑ بچےکے کی مانند تھا جسے قصائی پاسکے لایا جا رہا ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ
خلافمیرے سازشیں کر رہے آپسہیں۔ میں وہ کہہ رہے تھے، آؤ،” درختہم کو پھل سمیت ختم کریں، آؤ
ہم اُسے زندوں ملـککے میں سے مٹائیں تاکہ اُس کا نام و تکنشان یاد نہ “رہے۔

رباے20 الافواج، تُو منصفعادل ہے لوگوںجو سبکے خیالاتگہرےسے اور راز جانچ لیتا ابہے۔
دےبخش مَیںکہ اپنی آنکھوں سے وہ انتقام دیکھوں جو میرےتُو مخالفوں سے گا۔لے کیونکہ مَیں نے اپنا معاملہ
تیرے 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 ہمارےتُو ہاتھوں مار دیا جائے “۔‘گا 22 چونکہ لوگیہ 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، وقتاُس عنتوتمَیں کے
آدمیوں آفتسختپر لاؤں “گا۔

12
بےدینوں کو اِتنی کامیابی حاصلکیوں ہوتی ہے؟

اے1 رب، تُو ہمیشہ حق پر ہے، لہٰذا عدالت میں تجھ سے شکایت کرنے کا کیا فائدہ؟ تاہم مَیں اپنا معاملہ
پیشتجھے کرنا چاہتا ہوں۔ بےدینوں کو اِتنی کامیابی حاصلکیوں ہوتی ہے؟ غدار اِتنے سکون زندگیسے کیوں
گزارتے ہیں؟ 2 تُو نے اُنہیں زمین میں لگا دیا، اور اب وہ جڑ پکڑ خوبکر اُگنے لـگے بلـکہ پھل بھی لا رہے ہیں۔
گو تیرا نام اُن کی زبان پر رہتا لیکنہے، اُن کا دل تجھ سے دُور ہے۔ اےلیکن3 رب، تُو مجھے جانتا ہے۔ تُو میرا
ملاحظہ کر میرےکے دل کو پرکھتا رہتا 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 پرندےاور غائب ہو گئے ہیں۔ لوگکیونکہ کہتے ہیں، الله” کو نہیں معلوم کہ
ہمارے ساتھ کیا ہو جائے “گا۔
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رب5 مجھ سے ہم کلام ہوا، پیدل” چلنے والوں سے دوڑ کا مقابلہ کرنا تجھے تھکا دیتا ہے، تو پھر طرحکستُو

گھوڑوں کا کرےمقابلہ گا؟ تُو آپاپنے محفوظوہاںصرفکو سمجھتا امنطرفچاروںجہاںہے و امان پھیلا
ہوا ہے، تو پھر تُو یائے در یردن گنجانکے جنگل طرحکسسے نپٹے گا؟ 6 تیرےکیونکہ سگے بھائی، تیرےہاں
باپ کا گھر بھی تجھ سے بےوفا ہو گیا ہے۔ یہ بھی بلند آواز تیرےسے پیچھے تجھے گالیاں دیتے ہیں۔ اُن پر اعتماد
مت کرنا، خواہ تیرےوہ ساتھ اچھی باتیں کیوں نہ کریں۔

الله ملـکاپنے پر ماتم کرتا ہے
مَیں7 نے اپنے اسرائیلگھر ترککو کر دیا ہے۔ میریجو ملـکیتموروثی تھی اُسے مَیں نے رد کیا مَیںہے۔

نے اپنے لخِت جگر کو اُس دشمنوںکے کے حوالے کر دیا ہے۔ 8 میریکیونکہ قوم میریجو ملـکیتموروثی ہے
میرے ساتھ سلوکبُرا کرتی میںجنگلہے۔ ببر شیر طرحکی خلافمیرےوہ دہاڑتی اِسہے، لئے مَیں اُس سے
نفرت کرتا ہوں۔ میریاب9 ملـکیتموروثی اُس رنگین پرندےشکاری کی مانند ہے جسے دیگر شکاری پرندوں
نے گھیر رکھا ہے۔ جاؤ، تمام درندوں کو اکٹھا کرو تاکہ وہ آ کر اُسے کھا جائیں۔ متعدد10 گلہ بانوں میرےنے
انگور کے باغ خرابکو کر دیا پیارےمیرےہے۔ کھیت کو اُنہوں نے پاؤں تلے روند کر یگستان ر میں بدل دیا
ہے۔ اب11 وہ بنجر زمین بن کر حالتاُجاڑ میرےمیں منے سا ماتم کرتا ہے۔ ملـکپورا ویران و سنسان لیکنہے،
کوئی پروا نہیں کرتا۔

12 تباہ فوجیکن بیابان کی بنجر بلندیوں پر سے اُتر قریبکر پہنچ رہے ہیں۔ کیربکیونکہ ملـکتلوار ایککے
سرے کچھسبتکسرےدوسرےسے کھا جائے گی۔ کوئی بھی نہیں بچے گا۔

اِس13 قوم گندمنے بیجکا یا، بو لیکن کانٹوں پکفصلکی مشقتمحنتخوبگئی۔ کرنے باوجودکے بھی
کچھ حاصل نہ ہوا، ربکیونکہ غضبسختکا قوم پر نازل ہو رہا ہے۔ ابچنانچہ رُسوائی کی فصل “!کاٹو

الله ممالـکپڑوسیکا کے لئے پیغام
رب14 فرماتا مَیں”ہے، اُن تمام ممالـکپڑوسیشریر کو جڑ اُکھاڑسے دوں گا میریجو قوم اسرائیل ملـکیتکی

کو کوششکیچھیننے کر رہے ہیں، ملـکیتوہ مَیںجو میراثاُنہیںخودنے تھی۔دیمیں ساتھ مَیںساتھ یہوداہ
کو بھی جڑ سے اُن کے درمیان سے نکال دوں گا۔ لیکن15 بعد میں مَیں اُن پر ترس کھا کر ایکہر کو پھر اُس
کی اپنی موروثی زمین اور ملـکاپنے میں پہنچا دوں گا۔ پہلے16 اُن دیگر قوموں میرینے قوم بعلکو دیوتا کی قَسم
کھانے کا طرز سکھایا۔ لیکن اب اگر وہ میری قوم کی راہیں اچھی طرح سیکھ میرےکر ہی نام اور میری ہی
حیات کی قَسم کھائیں تو میری قوم کے درمیان رہ کر از سرِ نو قائم ہو جائیں گی۔ لیکن17 جو قوم میری نہیں سنے
گی اُسے مَیں حتمی طور پر جڑ سے اُکھاڑ نیستکر کر دوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

13
سڑیگلی لنگوٹی

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، جا،” کتان کی لنگوٹی خرید کر اُسے باندھ لیکنلے۔ بھیگوہ نہ “جائے۔ مَیں2
نے ایسا ہی کیا۔ لنگوٹی خرید کر مَیں نے اُسے باندھ لیا۔ ربتب3 کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا، 4 اب” وہ
لنگوٹی لے جو تُو نے خرید کر باندھ لی ہے۔ یائے در فرات پاسکے جا کر اُسے کسی چٹان کی دراڑ میں چھپا
“دے۔ 5 چنانچہ مَیں روانہ ہو کر یائے در فرات کنارےکے پہنچ گیا۔ وہاں مَیں نے لنگوٹی کو کہیں چھپا دیا
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ربطرحجس نے حکم دیا تھا۔ بہت6 دن گزر گئے۔ ربپھر مجھ ایکسے بار پھر ہم کلام ہوا، اُٹھ،” یائے در
فرات پاسکے جا کر وہ لنگوٹی نکال لا جو مَیں نے تجھے وہاں چھپانے کو کہا “تھا۔ 7 چنانچہ مَیں روانہ ہو کر
یائے فراتدر پہنچپاسکے گیا۔ مَیںوہاں کھودنے لنگوٹیکر اُسکو نکالسےجگہ لیا مَیںجہاں اُسےنے چھپا
دیا تھا۔ لیکن افسوس، وہ گل سڑ گئی تھی، بالکل بےکار ہو گئی تھی۔

ربتب8 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، طرحجس”9 یہ زمینکپڑا دبمیں سڑگلکر اُسیگیا مَیںطرح یہوداہ اور
یروشلم کا بڑا میںخاکگھمنڈ ملا دوں گا۔ میریلوگخرابیہ10 باتیں سننے کے لئے تیار نہیں بلـکہ اپنے شریر دل
کی ضد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اجنبی معبودوں کے لـگپیچھے کر یہ اُن ہی خدمتکی اور پوجا کرتے
لیکنہیں۔ اِن کا انجام لنگوٹی کی مانند ہی ہو گا۔ یہ بےکار جائیںہو گے۔ 11 لنگوٹیطرحجسکیونکہ آدمی کی
کمر کے ساتھ لپٹی رہتی اُسیہے طرح مَیں پورےنے اسرائیل پورےاور یہوداہ کو اپنے ساتھ لپٹنے کا موقع فراہم
کیا تاکہ وہ میری قوم اور میری یفشہرت، تعر عزتاور باعثکا بن جائیں۔ لیکن افسوس، وہ سننے کے لئے تیار
نہیں “تھے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

َمے بھرےگھڑےکے ہوئے ہیں
اُنہیں”12 دےبتا اسرائیلربکہ کا خدا فرماتا ہے، گھڑےہر’ کو َمے سے بھرنا ‘ہے۔ میںجوابوہ کہیں

گے، ہم’ تو خود جانتے ہیں کہ گھڑےہر کو َمے سے بھرنا ‘ہے۔ تب13 اُنہیں اِس کا مطلب بتا۔ رب’ فرماتا
ہے کہ ملـکاِس کے گھڑےباشندےتمام ہیں جنہیں مَیں َمے سے بھر دوں گا۔ داؤد تختکے پر بیٹھنے والے
بادشاہ، امام، نبی اور یروشلم کے تمام ہنے ر والے سب سبکے بھر بھر کر نشے میں دُھت ہو جائیں گے۔ تب14
مَیں دوسرےایکاُنہیں ساتھکے ٹکرا دوں گا، باپاور بیٹوں ملساتھکے ٹکڑےٹکڑےکر ہو جائیں گے۔ نہ مَیں
ترس کھاؤں گا، نہ اُن پر رحم کروں گا بلـکہ دردیہم دکھائے بغیر اُنہیں تباہ کروں “۔‘گا ربیہ کا فرمان ہے۔

قید حالتناکہیبتکی
دھیان15 سے !سنو مغرور نہ ہو، ربکیونکہ نے خود فرمایا ہے۔ اِس16 سے پہلے کہ یکی تار پھیل جائے اور

تمہارے پاؤں دُھندلے پن میں پہاڑوں کے ساتھ ٹھوکر ربکھائیں، اپنے خدا کو جلال !دو کیونکہ اُس وقت گو
تم روشنی کے انتظار میں رہو گے، لیکن الله اندھیرے کو مزید بڑھائے گا، گہری یکی تار تم پر چھا جائے گی۔
لیکن17 اگر تم نہ سنو تو تمہارےمَیں تکبر دیکھکو کر پوشیدگی میں یہ گر زاریو کروں گا۔ مَیں زار زار روؤں گا،
میری آنکھوں سے آنسو زور سے ٹپکیں گے، کیونکہ ربدشمن کے یوڑ ر کو پکڑ کر جلاوطن گا۔دےکر

18 بادشاہ اور اُس کی ماں کو اطلاع دے، اپنے” تختوں سے اُتر کر زمین پر بیٹھ جاؤ، کیونکہ تمہاری شان کا
تمہارےتاج سروں سے گر گیا “ہے۔ نجبدشِت19 کے شہر بند کئے جائیں گے، اور اُنہیں لنے کھو والا کوئی نہیں
ہو پورےگا۔ یہوداہ کو جلاوطن کر دیا جائے ایکگا، بھی نہیں بچے گا۔

اے20 یروشلم، 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 گا جنہیں تُو
نے اپنے قریبی دوست بنایا تھا؟ جنم دینے والی عورت کا سا درد تجھ پر غالب آئے گا۔ 22 اور تیرےاگر دل میں
سوال اُبھر آئے میرےکہ ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے تو !سن تیرےیہ سنگین گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اِن
ہی کی وجہ اُتارےکپڑےتیرےسے گئے ہیں اور دریعصمتتیری ہوئی ہے۔
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23 کیا کالا آدمی اپنی ِجلد رنگکا یا چیتا اپنی کھال کے ھبے بدلد 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 اُسیہے طرح تیرےمَیں باشندوں کو منتشر

“گا۔دوںکر رب25 فرماتا یہی”ہے، تیرا انجام ہو مَیںگا، مقررخودنے کیا تجھےکہہے یہ اجر ملنا کیونکہہے۔
تُو نے مجھے بھول جھوٹکر پر بھروسا رکھا ہے۔ مَیں26 کپڑےتیرےخود اُتاروں گا تاکہ تیری برہنگی سب کو
نظر آئے۔ مَیں27 پہاڑینے اور میدانی علاقوں تیریمیں حرکتوںگھنونی دھیانخوبپر دیا تیریہے۔ زناکاری،
تیرا مستانہ ہنہنانا، تیری عصمتبےشرم سبفروشی، کچھ مجھے نظر آتا اےہے۔ یروشلم، تجھ !افسوسپر پاکتُو
صاف ہو جانے کے لئے تیار نہیں۔ مزید کتنی دیر لـگے “گی؟

14
کال ربدورانکے کا پیغام

کال1 ربدورانکے یرمیاہ سے ہم کلام ہوا،
یہوداہ”2 ماتم کر رہا اُسہے، دروازوںکے حالتکی قابِل فرشمیںحالتوارسوگلوگہے۔رحم پر بیٹھے

ہیں، اور یروشلم بلندتکآسمانچیخیںکی ہیں۔رہیہو 3 امیر نوکروںاپنے پانیکو بھرنے بھیجتے حوضوںلیکنہیں،
پاسکے پہنچ کر پتا چلتا ہے پانیکہ نہیں اِسہے، لئے وہ خالی واپسہاتھ آ جاتے ہیں۔ شرمندگی ندامتاور کے
مارے 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 مارےکے اپنے سروں ڈھانپکو لیتے ہیں۔ گھاس5 نہیں ہے، اِس لئے ہرنی اپنے
نومولود بچے کو چھوڑ دیتی ہے۔ جنگلی6 گدھے بنجر ٹیلوں گیدڑوںکھڑےپر طرحکی ہانپتے ہیں۔ یالی ہر نہ ملنے
کی وجہ سے وہ بےجان ہو رہے “ہیں۔

اے7 ہمارےرب، خلافہمارےگناہ دےگواہی رہے ہیں۔ توبھی اپنے نام کی خاطر ہم پر رحم کر۔ ہم
مانتے ہیں بُریکہ طرح بےوفا ہو گئے ہیں، ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ الله،اے8 تُو اسرائیل کی اُمید ہے، تُو ہی
مصیبت وقتکے اُسے چھٹکارا دیتا توہے۔ ہمارےپھر ساتھ ملـکسلوکتیرا میں اجنبی کا کیوںسا ہے؟ راتتُو
کبھیکو اِدھر کبھی اُدھر ٹھہرنے والے مسافر کیوںجیسا ہے؟ 9 تُو کیوں اُس آدمی کی مانند ہے اچانکجو دم
بخود ہو جاتا ہے، اُس سورمے کی مانند بےبسجو ہو کر بچا نہیں اےسکتا۔ رب، تُو ہمارےتو درمیان ہی رہتا
ہے، اور ہم تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ترکہمیںہے۔ نہ !کر

اِس قوم کے لئے متدعا کرنا
ربلیکن10 اِس قوم بارےکے میں فرماتا ہے، لوگیہ” آوارہ پھرنے کے شوقین ہیں، یہ اپنے پاؤں روککو

ہی نہیں سکتے۔ مَیں اُن ناخوشسے ابہوں۔ مجھے اُن غلطکے کام یاد رہیں ابگے، مَیں اُن گناہوںکے کی سزا
دوں “گا۔ رب11 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، اِس” قوم کی بہبودی کے لئے دعا مت کرنا۔ 12 گو یہ روزہ بھی
رکھیں توبھی مَیں اِن کی التجاؤں پر دھیان نہیں دوں گا۔ گو یہ بھسم ہونے والی اور غلہ کی پیشقربانیاں بھی کریں
توبھی مَیں اِن نہیںخوشسے 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 غارتو کا خطرہ
ہو گا، نہ پڑےکال گا بلـکہ مَیں تمہارےیہیں لئے امن و امان کا بندوبستپکا کر لوں “۔‘گا
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رب14 جوابنے دیا، نبی” میرا نام لے کر پیشجھوٹی 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 ربچنانچہ فرماتا ہے، یہ” نبی تلوار اور کال کی زد میں آ کر مر جائیں گے۔
کیونکہ گو مَیں نے اُنہیں نہیں بھیجا توبھی میرےیہ نام میں نبوّت کر کے کہتے ہیں ملـککہ میں نہ قتل غارتو
کا خطرہ ہو گا، نہ پڑےکال گا۔ 16 اور جن لوگوں کو وہ اپنی نبوّتیں سناتے رہے ہیں وہ تلوار اور کال کا شکار
بن جائیں گے، اُن کی لاشیں یروشلم کی گلیوں دیپھینکمیں جائیں گی۔ اُنہیں دفنانے والا کوئی نہیں ہو گا، نہ اُن
کو، نہ اُن کی یوں بیو کو اور نہ اُن کے بیٹے بیٹیوں کو۔ یوں مَیں اُن پر اُن کی اپنی بدکاری نازل کروں گا۔

اے رب، معافہمیں !کر
اے17 یرمیاہ، اُنہیں یہ کلام سنا، میرےراتدن’ آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ رُک نہیں سکتے، میریکیونکہ قوم،

کنواریمیری بیٹی لـگچوٹگہریکو گئی ہے، ایسا زخم جو بھر نہیں سکتا۔ میںدیہات18 جا مجھےکر سبوہ
نظر آتے ہیں جو تلوار قتلسے کئے گئے مَیںجبہیں۔ شہر واپسمیں آتا ہوں تو کالطرفچاروں اثراتبُرےکے
دکھائی دیتے ہیں۔ نبی اور ملـکامام مارےمارےمیں پھر رہے ہیں، اور اُنہیں معلوم نہیں کہ کیا “۔‘کریں

اے19 رب، کیا تُو نے یہوداہ کو سراسر رد کیا ہے؟ کیا تجھے صیون سے اِتنی گھن آتی ہے؟ تُو ہمیںنے اِتنی بار
کیوں مارا کہ ہمارا علاج ناممکن ہو گیا ہے؟ ہم امن و امان کے انتظار 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 ہمہیں۔کرتے نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ 21 اپنے
نام کی ہمیںخاطر حقیر نہ جان، اپنے تختجلالی کی بےحرمتی ہونے ہمارے!دےنہ 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 کچھسبیہ کرتا ہمارےرباےہے، اِسیخدا۔ لئے ہم تجھ پر اُمید
رکھتے ہیں۔ تُو ہی نے یہ سارا انتظام قائم کیا ہے۔

15
سزا ضرور آئے گی، کیونکہ دیر ہو گئی ہے

1 ربپھر مجھ سے ہم کلام ہوا، اب” سے میرا دل اِس قوم مائلطرفکی نہیں ہو گا، خواہ موسٰی اور سموایل
میرے منے سا آ کر اُن کیوںشفاعتکی نہ کریں۔ میرےاُنہیں نکالسےحضور 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، جسے بھوکے مرنا ہے وہ بھوکے مرے، جسے قید میں جانا ہے وہ قید ہو
“۔‘جائے رب3 فرماتا مَیں”ہے، اُنہیں قسمچار کی دوںسزا گا۔ ایک، تلوار اُنہیں گی۔کرےقتل دوسرے، ُکتے
اُن کی گھسیٹلاشیں کر جائیںلے تیسرےگے۔ اور پرندےچوتھے، درندےاور اُنہیں کھا کھا کر ختم کر دیں
گے۔ مَیںجب4 اپنی قوم نپٹسے لوں گا تو دنیا کے ممالـکتمام اُس حالتکی دیکھ کانپکر اُٹھیں گے۔ اُن کے
کھڑےرونگٹے ہو جائیں جبگے وہ یہوداہ کے بادشاہ منسّی بن ِحزقیاہ کی اُن شریر حرکتوں کا انجام دیکھیں گے
جو اُس نے یروشلم میں کی ہیں۔
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یروشلم،اے5 تجھکون ترسپر کھائے دردیہمکونگا، کا کرےاظہار تیرےکونگا؟ گھر آ کر تیرا حال

پوچھے “گا؟ رب6 فرماتا ہے، تُو” نے مجھے رد کیا، اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا ابہے۔ مَیں اپنا تیرےہاتھ خلاف
بڑھا کر تجھے تباہ کر دوں گا۔ کیونکہ مَیں دردیہم دکھاتے تنگدکھاتے آ گیا ہوں۔

طرحجس7 گندم کو ہَوا میں اُچھال کر بھوسے الـگسے کیا جاتا اُسیہے مَیںطرح ملـکاُنہیں دروازوںکے
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 ریتکی جیسی بےشمار ہوں گی۔ دوپہر وقتکے ہی مَیں نوجوانوں کی
ماؤں پر تباہی نازل کروں اچانکگا، ہی اُن پر پیچ تابو دہشتاور چھا جائے گی۔ بچوںسات9 کی ماں نڈھال
ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ دن وقتکے ہی اُس کا ڈوبسورج جائے گا، اُس کا فخر اور عزت جاتی
رہے گی۔ لوگجو بچ جائیں اُنہیںگے مَیں دشمن کے آگے آگے تلوار سے مار ڈالوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

ربیرمیاہ شکایتسے کرتا ہے
میریاے10 ماں، مجھ افسوس!افسوسپر کہ تُو نے مجھ شخصجیسے کو جنم جسدیا کے ساتھ ملـکپورا

اورجھگڑتا لڑتا مَیںگوہے۔ نہنے اُدھار دیا نہ لیا مجھسبتوبھی لعنتپر ہیں۔کرتے دیا،جوابنےرب11 یقیناً”
مَیں تجھے مضبوط کر کے اپنا اچھا مقصد پورا کروں ًگا۔ یقینا مَیں ہونے دوں گا مصیبتکہ وقتکے دشمن تجھ
منتسے کرے۔

12 کیونکہ کوئی اُس لوہے کو توڑ نہیں سکے گا جو شمال سے آئے گا، ہاں لوہے اور پیتل کا وہ یا سر توڑا نہیں
جائے گا۔ 13 تیرےمَیں خزانے دشمن کو مفت میں دوں گا۔ تجھے تمام گناہوں کا اجر ملے گا جب پورےوہ
ملـک میں تیری دولت لُوٹنے آئے گا۔ تب14 مَیں تجھے دشمن کے یعے ملـکایکذر میں پہنچا دوں جسگا سے
ناواقفتُو ہے۔ غضبمیرےکیونکہ کی آگبھڑکتی تجھے بھسم دےکر “گی۔

اے15 رب، سبتُو کچھ جانتا مجھےہے۔ یاد کر، میرا خیال تعاقبکر، کرنے والوں سے میرا انتقام !لے اُنہیں
برداشتتکیہاں نہ کر کہ آخرکار میرا صفایا ہو جائے۔ اِسے دھیان میں رکھ میریکہ تیریرُسوائی ہی خاطر ہو
رہی ہے۔ لشکروںرب،اے16 کے بھیجبخدا، تیرا کلام مجھ پر نازل ہوا تو مَیں نے اُسے ہضم کیا، اور میرا دل
اُس خوشسے و خرم ہوا۔ کیونکہ مجھ تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔ جب17 رنگلوگدیگر رلیوں میں اپنے
دل بہلاتے تھے تو مَیں کبھی اُن کے ساتھ نہ بیٹھا، کبھی اُن کی باتوں لطفسے اندوز نہ ہوا۔ نہیں، تیرا ہاتھ مجھ
پر تھا، اِس لئے مَیں دوسروں سے دُور ہی بیٹھا رہا۔ کیونکہ تُو میرےنے دل کو قوم پر قہر سے بھر دیا تھا۔ 18 کیا
وجہ ہے کہ میرا درد کبھی ختم نہیں ہوتا، کہ میرا زخم لاعلاج ہے اور کبھی نہیں بھرتا؟ میرےتُو لئے فریب دہ
بنچشمہ گیا ایسیہے، جسندی پانیکے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔

جوابرب19 میں فرماتا ہے، اگر” تُو پاسمیرے واپس آئے تو مَیں واپستجھے آنے دوں گا، اور تُو دوبارہ
میرے منے سا حاضر ہو سکے گا۔ اور اگر تُو فضول باتیں کرےنہ میرےبلـکہ لائق الفاظ بولے تو میرا ترجمان ہو
گا۔ لازم ہے لوگکہ تیری طرف رجوع کریں، لیکن خبردار، کبھی اُن طرفکی رجوع نہ “!کر رب20 فرماتا
پیتلتجھےمَیں”ہے، مضبوطکی دیوار بنا دوں گا تاکہ تُو اِس قوم کا سامنا یہسکے۔کر تجھ لڑیںسے لیکنگے تجھ
پر غالب نہیں آئیں گے، کیونکہ تیرےمَیں ساتھ ہوں، مَیں تیری مدد کر کے تجھے بچائے رکھوں گا۔ مَیں21 تجھے
بےدینوں ہاتھکے بچاؤںسے گا اور دےفدیہ کر ظالموں گرفتکی چھڑاؤںسے “گا۔
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یرمیاہ شادیکو کرنے اجازتکی نہیں
مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، اِس”2 مقام میں نہ تیری شادی ہو، تیرےنہ 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 پڑےطرح رہیں گے۔ نہ کوئی اُن پر کرےماتم گا، نہ اُنہیں دفنائے گا، کیونکہ وہ تلوار
اور کال ہلاکسے ہو جائیں گے، اور اُن کی لاشیں پرندوں اور درندوں خوراککی بن جائیں “گی۔

رب5 فرماتا ہے، ایسے” گھر متمیں میںجسجانا فوتکوئی ہو گیا *ہے۔ اُس میں نہ ماتم کرنے کے لئے،
افسوسنہ کرنے کے لئے داخل ہونا۔ ابکیونکہ مَیںسے اِس قوم پر اپنی سلامتی، مہربانی اور رحم کا اظہار نہیں
کروں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔ ملـکاِس”6 باشندےکے مر جائیں گے، بڑےخواہ 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 لوگتوبھی ماتم کرنے والے گھر میں 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 ربکیونکہ الافواج جو اسرائیل کا خدا
ہے فرماتا ہے، تمہارے” 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؟ اُنہیں11 جواب دے، وجہ’ یہ ہے
باپتمہارےکہ دادا ترکمجھےنے دیا۔کر شریعتمیریوہ تابعکے نہ رہے بلـکہ مجھے چھوڑ کر اجنبی معبودوں
کے لـگپیچھے گئے اور اُن ہی خدمتکی اور پوجا کرنے لـگے۔ لیکن12 تم باپاپنے دادا نسبتکی کہیں یادہ ز
غلط کام ہو۔کرتے میریدیکھو، نہیںکوئی سنتا بلـکہ ایکہر اپنے دلشریر مطابقکےضدکی زندگی گزارتا ہے۔
اِس13 لئے مَیں تمہیں ملـکاِس نکالسے ایککر ملـکایسے پھینکمیں دوں جسگا سے نہ تم اور تمہارےنہ
باپ واقفدادا تھے۔ وہاں تم راتدن اجنبی معبودوں خدمتکی کرو گے، کیونکہ وقتاُس مَیں تم پر رحم نہیں
کروں “۔‘گا

جلاوطنی واپسیسے
ربلیکن14 یہ بھی فرماتا ہے، وقتایسا” آنے والا ہے لوگکہ قَسم وقتکھاتے نہیں کہیں گے، کیرب’

حیات کی قَسم جو اسرائیلیوں کو مصر سے نکال ‘لایا۔ اِس15 کے بجائے وہ کہیں 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 ربمیں فرماتا ہے، بہتمَیں” سے ماہی گیر بھیج دوں گا جو جال ڈال کر

اُنہیں یں پکڑ گے۔ اِس کے بعد مَیں متعدد شکاری بھیج دوں گا جو اُن کا تعاقب کر کے اُنہیں ہر جگہ پکڑیں گے،
خواہ کسیوہ پہاڑ یا ٹیلے چھپپر گئے ہوں، خواہ چٹانوں کسیکی دراڑ میں۔ 17 کیونکہ اُن کی تمام حرکتیں مجھے
* 16:5 میںجس فوتکوئی ہو گیا :ہے لفظی جنازےمیںجس:ترجمہ کا کھانا کھلایا جا رہا ہے۔
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نظر آتی میرےہیں۔ منے سا نہیںچھپوہ سکتے، اور اُن کا میرےقصور منے سا پوشیدہ نہیں ہے۔ مَیںاب18 اُنہیں
اُن کے گناہوں کی دُگنی سزا دوں گا، کیونکہ اُنہوں نے اپنے بےجان بُتوں اور گھنونی چیزوں سے میری موروثی
زمین کو بھر ملـکمیرےکر 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 اقوام

پاستیرے آ کر کہیں گی، باپہمارے” دادا میراثکو جھوٹمیں ہی ملا، ایسے بےکار بُت جو اُن کی مدد نہ
کر سکے۔ طرحکسانسان20 اپنے لئے خدا بنا سکتا اُسہے؟ کے بُت تو خدا نہیں “ہیں۔

رب21 فرماتا ہے، چنانچہ” اِس بار مَیں اُنہیں صحیح پہچان عطا کروں گا۔ وہ قوتمیری اور طاقت کو پہچان
لیں گے، اور وہ جان لیں گے کہ میرا ربنام ہے۔

17
یہوداہ کا گناہ اور اُس کی سزا

اے1 یہوداہ کے لوگو، تمہارا گناہ تمہاری زندگیوں کا اَن مٹ حصہ بن گیا ہے۔ ہیرےاُسے نوککی رکھنے
والے لوہے کے آلے تمہارےسے دلوں کی تختیوں اور تمہاری قربان گاہوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے۔ 2 نہ
صرف تم تمہارےبلـکہ بھیبچے اپنی قربان گاہوں دیویاسیرتاور کھمبوںکے یادکو کرتے ہیں، خواہ وہ گھنے
درختوں کے سائے میں یا اونچی جگہوں پر کیوں نہ ہوں۔ میرےاے3 پہاڑ دیہاتجو سے گھرا ہوا تیرےہے،
ملـکپورے پر گناہ کا اثر اِسہے، لئے مَیں دوںہونے گا لُوٹکچھسبکہ لیا گا۔جائے تیرا تیرےمال، خزانے
اور تیری اونچی جگہوں کی قربان چھینسبگاہیں لی جائیں گی۔

4 اپنے قصور سببکے تجھےسے اپنی ملـکیتموروثی پڑےچھوڑنی گی، ملـکیتوہ جو طرفمیریتجھے سے
ملی تھی۔ مَیں تیرےتجھے دشمنوں کا غلام بنا دوں گا، اور ایکتُو ملـکنامعلوم میں بسے گا۔ کیونکہ تم لوگوں نے
طیشمجھے دلایا ہے، اباور تم پر کبھیغضبمیرا نہ بجھنے آگوالی طرحکی بھڑکتا رہے “گا۔

مختلف فرمان
رب5 فرماتا اُس”ہے، جسلعنتپر دُورسےربدلکا ہو انسانصرفکر اُسیاور طاقتکی پر بھروسا رکھتا

ہے۔ 6 وہ یگستان ر میں جھاڑی کی مانند ہو گا، اُسے کسی بھی اچھی چیز کا تجربہ نہیں ہو گا بلـکہ وہ بیابان کے
ایسے یلے پتھر اور کلر والے علاقوں میں بسے کوئیجہاںگا اَور نہیں رہتا۔ مبارکلیکن7 وہہے ربجو پر بھروسا
رکھتا جسہے، کا اعتماد اُسی پر ہے۔ 8 وہ پانی کنارےکے پر لـگے درختاُس کی مانند جڑیںکیجسہے نہر
تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ُجھلسانے والی گرمی بھی آئے تو اُسے ڈر نہیں، بلـکہ اُس کے بھرےہرےپتے ہتے ر ہیں۔
کال پڑےبھی تو وہ پریشان نہیں ہوتا بلـکہ وقت پر پھل لاتا رہتا ہے۔

یادہسےحددل9 فریبز دہ اورہے، اُس ناممکنعلاجکا اُسکونہے۔ صحیحکا علم رکھتا ہے؟ ربمَیں،10
دلہی تفتیشکی کرتا ہوں۔ مَیں ایکہر کی حالتباطنی جانچ کر اُسے اُس چلنچالکے اور عمل مناسبکا اجر
دیتا ہوں۔

یقےغلطنےشخصجس11 طر جمعدولتسے کی اُسوہہے تیتر کی مانند دوسرےکسیجوہے انڈوںکے پر
بیٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ زندگی عروجکے پر سباُسے کچھ پڑےچھوڑنا گا، اور آخرکار اُس سبحماقتکی پر ظاہر
ہو جائے “گی۔
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12 ہمارا مقدِس الله کا تختجلالی ہے ازلجو سے عظیم ہے۔ رب،اے13 تُو اسرائیلہی کی اُمید تجھےہے۔

ترک کرنے والے سب شرمندہ ہو جائیں گے۔ تجھ سے دُور ہونے خاکوالے میں ملائے جائیں گے، کیونکہ
اُنہوں ربنے کو چھوڑ دیا ہے جو زندگی کے پانی کا سرچشمہ ہے۔

مدد کے لئے یرمیاہ درخواستکی
اے14 رب، تُو ہی مجھے دےشفا تو مجھے شفا ملے گی۔ تُو ہی مجھے بچا تو مَیں بچوں گا۔ کیونکہ تُو ہی میرا فخر

ہے۔ مجھلوگ15 سے پوچھتے ہتے ر رب”ہیں، کا جو کلام تُو پیشنے کیا وہ کہاں اُسےہے؟ پورا “!دےہونے
الله،اے16 تُو مجھےنے اپنی قوم کا بانگلہ بنایا اورہے، مَیں یہنے نہیںکبھیداریذمہ مَیںچھوڑی۔ کبھینے
خواہش نہیں رکھی مصیبتکہ کا دن آئے۔ تُو یہ سب کچھ جانتا ہے، جو بھی میرےبات منہ سے نکلی ہے وہ
تیرے منے ہے۔سا میرےاب17 لئے دہشت باعثکا نہ مصیبت!بن مَیںدنکے میںتجھ ہی پناہ لیتا ہوں۔ 18 میرا
تعاقب کرنے والے شرمندہ ہو جائیں، لیکن میری رُسوائی نہ ہو۔ اُن پر دہشت چھا جائے، لیکن مَیں اِس سے بچا
رہوں۔ اُن پر مصیبت کا 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، طرفمیری کان !لگاؤ

رب21 فرماتا ہے کہ اپنی میںخطرےجان نہ ڈالو بلـکہ دھیان دو کہ سبتتم مالدنکے اسبابو شہر میں نہ
لاؤ اور اُسے اُٹھا کر شہر کے دروازوں میں داخل نہ ہو۔ 22 نہ سبت کے دن بوجھ اُٹھا کر اپنے گھر سے کہیں اَور
لے جاؤ، نہ کوئی اَور کام کرو، بلـکہ اُسے طرحاِس منانا مخصوصکہ مُقّدسو مَیںہو۔ باپتمہارےنے دادا کو
یہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن23 اُنہوں میرینے نہ سنی، نہ توجہ دی بلـکہ موقفاپنے اَڑےپر رہے اور نہ میری
سنی، نہ تربیتمیری قبول کی۔

رب24 فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی میری سنو اور سبت کے دن اپنا مال و اسباب اِس شہر میں نہ لاؤ بلـکہ آرام
مُقّدسومخصوصدنیہسےکرنے تو25مانو پھر بھیآئندہ نسلکیداؤد بادشاہکے اور اِسسردار 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 ملـکپورےپھر
لوگسے یہاں آئیں گے۔ یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کے گرد و نواح دیہاتکے سے، بن یمین کے قبائلی علاقے
مغربسے، کے نشیبی پہاڑی علاقے پہاڑیسے، علاقے سے اور نجبدشِت سبسے اپنی قربانیاں لا ربکر کے
گھر پیشمیں کریں گے۔ اُن کی تمام بھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح، غلہ، بخور اور سلامتی کی قربانیاں رب کے
گھر میں چڑھائی جائیں گی۔ لیکن27 اگر تم میری نہ سنو اور سبت کا مخصوصدن و مُقّدس 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 والی
آگ لگا دوں گا جو جلتی جلتی یروشلم محلوںکے کو بھسم دےکر “۔‘گی
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الله عظیم کمہار ہے
رب1 یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، 2 اُٹھ” 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 چاکوہ پر کام کر رہا تھا۔ لیکن4 مٹی کا جو برتن وہ اپنے
ہاتھوں سے دےتشکیل رہا تھا خرابوہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کمہار اُسینے مٹی سے نیا برتن بنا دیا جو اُسے یادہ ز
پسند تھا۔

مجھربتب5 ہمسے کلام ہوا، اے”6 اسرائیل، کیا تمہارےمَیں ساتھ سلوکویسا نہیں کر سکتا جیسا کمہار
اپنے برتن سے کرتا طرحجسہے؟ مٹی کمہار کے ہاتھ میں تشکیل پاتی ہے اُسی طرح میرےتم ہاتھ میں تشکیل
پاتے “ہو۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 7 کبھی” مَیں اعلان کرتا ہوں کہ کسی قوم یا سلطنت کو جڑ سے اُکھاڑ دوں
گا، اُسے گرا کر تباہ کر دوں گا۔ لیکن8 کئی بار یہ قوم اپنی غلط راہ ترککو کر دیتی ہے۔ صورتاِس میں مَیں
پچھتا کر اُس پر آفتوہ نہیں لاتا مَیںجو نے لانے کو کہا تھا۔ قومکسیمَیںکبھی9 سلطنتیا پنیریکو طرحکی
لگانے اور تعمیر کرنے کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ لیکن10 افسوس، کئی دفعہ یہ قوم میری نہیں سنتی بلـکہ ایسا کام
کرنے لـگتی ہے مجھےجو ناپسند میںصورتاِسہے۔ مَیں پچھتا کر اُس پر وہ مہربانی نہیں جسکرتا کا اعلان مَیں
نے کیا تھا۔

یہوداہاب11 اور یروشلم باشندوںکے مخاطبسے ہو کر کہہ، فرماتارب’ مَیںکہہے تم آفتپر یاںکیلانے تیار
کر رہا ہوں، مَیں خلافتمہارےنے منصوبہ باندھ لیا چنانچہہے۔ ایکہر اپنی غلط راہ ہٹسے واپسکر آئے،
ایکہر اپنا چال چلن اور اپنا یہ درسترو ‘کرے۔ لیکن12 افسوس، اعتراضیہ کریں گے، دفع’ !کرو ہم اپنے
ہی جاریمنصوبے رکھیں گے۔ ایکہر اپنے شریر دل کی ضد مطابقکے ہی گزارےزندگی “۔‘گا

ربقوم بھولکو گئی ہے
اِس13 لئے رب فرماتا دیگر”ہے، اقوام یافتسے در کرو کہ اُن میں باتایسیکبھی سننے میں آئی کنواریہے۔

اسرائیل نہایتسے گھنونا جرم ہوا !ہے 14 کیا لبنان کی یلی پتھر چوٹیوں برفکی پگھلکبھی کر ختم ہو جاتی ہے؟
کیا دُوردراز چشموں سے بہنے والا برفیلا پانی کبھی تھم جاتا ہے؟ لیکن15 میری قوم مجھے بھول گئی ہے۔ لوگیہ
باطل بُتوں کے منے سا بخور جلاتے ہیں، اُن چیزوں کے منے سا جن باعثکے وہ ٹھوکر کھا کر قدیم راہوں ہٹسے
گئے ہیں اباور کچے راستوں پر چل رہے ہیں۔ اِس16 لئے اُن ملـککا ویران ہو جائے ایسیایکگا، جگہ جسے
دوسرے اپنے مذاق کا نشانہ بنائیں گے۔ جو گزرےبھی اُس کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے، افسوسوہ 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 اُسیہے 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
یہ18 سن آپسلوگکر میں کہنے آؤ،”لـگے، ہم یرمیاہ خلافکے منصوبے باندھیں، اُسکیونکہ باتیںکی صحیح

نہیں ہیں۔ نہ شریعتامام ہدایتکی سے، دانشنہ مند اچھے مشوروں سے، اور نہ نبی الله کے کلام سے محروم ہو
جائے گا۔ آؤ، ہم زبانی اُس پر حملہ کریں اور اُس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، خواہ وہ کچھ بھی کیوں نہ “کہے۔
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اے19 رب، مجھ پر دےتوجہ اور اُس پر غور کر مخالفمیرےجو کہہ رہے ہیں۔ 20 کیا انسان نیککو کام

کے بدلے میں بُرا کام کرنا ہئے؟ چا کیونکہ اُنہوں نے مجھے پھنسانے کے لئے گڑھا کھود کر تیار کر رکھا ہے۔ یاد
کر مَیںکہ تیرےنے کھڑےحضور ہو کر اُن کے لئے شفاعت کی تاکہ غضبتیرا اُن پر نازل نہ ہو۔ اب21 ہونے
دے کہ اُن کے بچے 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 موتکو گھاٹکے اُتارا جائے، اُن کے جنگنوجوان میں لڑتے ہلاکلڑتے
ہو جائیں۔ اچانک22 اُن پر جنگی دستے لا تاکہ اُن گھروںکے چیخوںسے کی آوازیں بلند ہوں۔ کیونکہ اُنہوں نے
مجھے پکڑنے کے لئے گڑھا کھودا اُنہوںہے، میرےنے پاؤں کو پھنسانے کے لئے میرے راستے پھندےمیں چھپا
رکھے ہیں۔

رب،اے23 تُو اُن کی قتلمجھے کرنے کی تمام سازشیں جانتا ہے۔ اُن کا معافقصور نہ کر، اور اُن گناہوںکے
کو نہ مٹا بلـکہ اُنہیں ہمیشہ یاد کر۔ دےہونے کہ وہ ٹھوکر کھا تیرےکر منے سا گر جبجائیں۔ تیرا غضب نازل
ہو گا تو اُن سے نپٹبھی لے۔

19
قوم مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی مانند ہو گی

کمہار”دیا،حکمنےرب1 پاسکے جا مٹیکر برتنکا پھرلے۔خرید عوام بزرگوںکچھکے اور بزرگایکچند
اماموں کو اپنے ساتھ لے کر 2 شہر نکلسے جا۔ وادٔی بن ہنوم میں چلا جا جو شہر دروازےکے بنام ٹھیکرے’ کا
‘دروازہ کے منے سا وہاںہے۔ وہ کلام سنا جو مَیں تجھے سنانے کو کہوں گا۔ اُنہیں3 اے’بتا، یہوداہ کے بادشاہو اور یروشلم کے ربباشندو، کا کلام الافواجرب!سنو اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا
اِسمَیںکہہے مقام نازلآفتایسیپر کروں گا بھیجسےکہ اِس کی اُسگیملےخبر گے۔بجـیںکانکے کیونکہ4
اُنہوں نے ترکمجھے کر کے اِس مقام کو اجنبی معبودوں کے حوالے کر دیا ہے۔ جن بُتوں سے نہ اُن باپکے
دادا اور نہ یہوداہ کے بادشاہ واقفکبھی تھے اُن کے اُنہوںحضور پیشقربانیاںنے کیں۔ نیز، اُنہوں اِسنے جگہ
کو بےقصوروں خونکے سے بھر دیا ہے۔ اُنہوں5 نے اونچی جگہوں پر بعل دیوتا کے لئے قربان گاہیں تعمیر کیں
تاکہ اپنے بیٹوں کو اُن پر جلا کر پیشاُسے کریں۔ مَیں نے یہ کرنے کا کبھی حکم نہیں دیا تھا۔ نہ مَیں نے کبھی
اِس کا ذکر کیا، نہ میرےکبھی ذہن میں اِس کا تکخیال آیا۔

چنانچہ6 رب!خبردار فرماتا ہے کہ وقتایسا آنے والا “توفت”وادییہجبہے بن”یا نہیں“ہنوم کہلائے
گی قتلوادٔی”بلـکہ و “غارت۔ اِس7 مَیںجگہ یہوداہ اور یروشلم کے میںخاکمنصوبے ملا دوں مَیںگا۔ ہونے
دوں گا کہ اُن دشمنکے موتاُنہیں گھاٹکے اُتاریں، کہ جو اُنہیں جان سے مارنا چاہیں وہ اِس کامیابمیں ہو
تبجائیں۔ مَیں اُن کی لاشوں کو پرندوں اور درندوں کو کھلا دوں گا۔ مَیں8 اِس شہر کو ناکہول یقے طر سے
تباہ کروں دوسرےتبگا۔ اُسے مذاقاپنے کا نشانہ بنائیں گے۔ گزرےبھیجو اُس کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں
اُسگے۔ کی تباہ حالتشدہ دیکھ کر وہ توبہ” کہے“توبہ گا۔ جب9 اُن کا جانی دشمن شہر کا کرےمحاصرہ گا
تو اِتنا سخت پڑےکال گا باشندےکہ اپنے بچوں دوسرےایکاور کو کھا جائیں ‘گے۔

10 پھر ساتھ والوں کی موجودگی میں مٹی کے برتن کو زمین پر پٹخ دے۔ ساتھ11 ساتھ اُنہیں بتا، رب’ الافواج
فرماتا ہے طرحجسکہ مٹی کا برتن پاش پاش ہو گیا ہے اور اُس کی مرمت ناممکن ہے اُسی طرح مَیں اِس قوم
اور شہر پاشپاشبھیکو کر دوں گا۔ وقتاُس لاشوں توفتکو میں دفنایا جائے گا، کیونکہ کہیں اَور جگہ نہیں
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ملے گی۔ اِس12 شہر اور اِس باشندوںکے کے ساتھ مَیں سلوکیہی کروں گا۔ مَیں اِس شہر توفتکو کی مانند بنا
دوں گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 13 یروشلم کے گھر یہوداہ کے شاہی توفتسمیتمحلوں 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 پیشنذریں کی جاتی “۔‘تھیں

اِس14 کے بعد یرمیاہ توفتوادٔی واپسسے آیا ربجہاں نے اُسے نبوّت کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ پھر ربوہ
کے گھر صحنکے کھڑےمیں ہو کر تمام لوگوں مخاطبسے ہوا، الافواجرب”15 جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا
ہے کہ !سنو مَیں اِس شہر اور یہوداہ کے دیگر شہروں پر وہ تمام مصیبت لانے کو جسہوں کا اعلان مَیں نے کیا
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 گھر میں جستھا کا نام فشحور بن اِمّیر تھا۔ ربوہ کے گھر کا اعلٰی افسر تھا۔
جب یرمیاہ کی پیشیہ گوئیاں اُس پہنچتککانوںکے گئیں 2 تو اُس نے یرمیاہ نبی کی پٹائی کروا کر اُس پاؤںکے
کاٹھ ٹھونکمیں دیئے۔ یہ ربکاٹھ کے گھر ملحقسے شہر کے اوپر دروازےوالے بنام بن یمین میں تھا۔

اگلے3 دن فشحور نے اُسے آزاد کر دیا۔ تب یرمیاہ نے اُس سے کہا، رب” آپنے ایککا نیا نام رکھا ہے۔
آپسےاب نامکا نہیںفشحور بلـکہہے ‘دہشت۔ہیدہشتطرفچاروں’ 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 موتکو گھاٹکے دےاُتار گا۔ مَیں5 اِس شہر ساریکی
دشمندولت حوالےکے دوںکر گا، اور وہ اِس کی تمام پیداوار، قیمتی چیزیں اور شاہی لُوٹخزانے بابلملـِککر
لے جائے گا۔ اے6 فشحور، تُو بھی اپنے گھر سمیتوالوں ملـِک بابل میں جلاوطن ہو گا۔ وہاں تُو مر کر دفنایا
جائے گا۔ اور صرفنہ تُو تیرےبلـکہ دوستسارےوہ 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 ہوںکھولتا تو مجھے
چلّا کر ظلم’ و ‘تباہی کا نعرہ لگانا پڑتا ہے۔ چنانچہ ربمَیں کلامکے باعثکے پورا دن گالیوں اور مذاق کا نشانہ
بنا رہتا ہوں۔ لیکن9 اگر مَیں کہوں، آئندہ” مَیں ربنہ کا ذکر کروں گا، نہ اُس کا نام لے کر بولوں “گا تو پھر اُس
کا آگکلام میرےطرحکی دل میں بھڑکنے لگتا اورہے۔ میریآگیہ ہڈیوں میں بند رہتی اور نہیںکبھی نکلتی۔
مَیں اِسے برداشت کرتے تھککرتے گیا ہوں، بسمیرےیہ باتکی نہیں رہی۔ 10 متعدد لوگوں کی سرگوشیاں
میرے تککانوں پہنچتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دہشتطرفچاروں” ہی دہشت؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اُس کی
رپٹ !لـکھواؤ آؤ، اُسہم رپورٹکی میرے“کریں۔ تمام نام اِسدوستنہاد انتظار میں ہیں پھسلمَیںکہ جاؤں۔
وہ کہتے ہیں، شاید” وہ دھوکا کھا پھنسکر جائے اور ہم اُس غالبپر آ کر اُس سے انتقام لے “سکیں۔
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لیکن11 زبردسترب سورمے کی میرےطرح ساتھ ہے، اِس لئے میرا تعاقب کرنے والے مجھ پر غالب نہیں

آئیں گے بلـکہ خود ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ اُن کے منہ کالے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اُن
کی رُسوائی ہمیشہ ہی یاد رہے گی اور کبھی نہیں مٹے گی۔ رباے12 الافواج، راستتُو باز کا معائنہ کر دلکے
اور ذہن کو پرکھتا دےبخشابہے۔ کہ مَیں اپنی آنکھوں سے وہ انتقام دیکھوں جو میرےتُو مخالفوں سے لے
گا۔ مَیںکیونکہ نے اپنا تیرےمعاملہ ہی سپرد کر دیا ہے۔ مدحکیرب13 سرائی تمجیدکیرب!کرو !کرو کیونکہ
اُس ضرورتنے مند کی جان کو شریروں کے ہاتھ سے بچا لیا ہے۔

مَیں کیوں پیدا ہوا؟
اُس14 دن پر لعنت جب مَیں پیدا !ہوا وہ مبارکدن نہ ہو میریجب ماں نے مجھے جنم دیا۔ اُس15 آدمی پر

باپمیرےنےجسلعنت خوشیبڑیکو دلا دیاطلاعکر تیرےکہ بیٹا پیدا ہوا !ہے وہ16 اُن شہروں کی مانند
ہو جن ربکو نے بےرحمی خاکسے میں ملا دیا۔ الله کرے کہ صبح وقتکے اُسے چیخیں سنائی دیں اور
دوپہر جنگوقتکے نعرے۔کے 17 کیونکہ اُسے وقتاُسیمجھے مار ڈالنا ہئے چا مَیںجبتھا ابھی ماں پیٹکے
میں تھا۔ پھر میری میریماں قبر بن جاتی، اُس کا پاؤں بھاریتکہمیشہ رہتا۔ مَیں18 کیوں ماں پیٹکے میں سے
نکلا؟ صرفکیا اِس لئے مصیبتکہ اور غم دیکھوں اور زندگی کے تکاختتام رُسوائی کی زندگی گزاروں؟

21
بابل کی فوج یروشلم پر فتح پائے گی

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، بابل”2 کا بادشاہ نبوکدنضر ہم پر حملہ کر رہا ربطرحجسشایدہے۔ نے
ماضی میں کئی بار کیا اِس دفعہ بھی ہماری مدد کر کے نبوکدنضر کو معجزانہ طور پر یروشلم کو چھوڑنے پر مجبور
ربکرے۔ سے اِس بارےکے یافتمیں در “کریں۔
تب رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، 3 اور اُس نے دونوں آدمیوں سے کہا، ِصدقیاہ” کو بتاؤ کہ رب4 جو

اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، شہربےشک’ نکلسے بابلکر کی محاصرہ کرنے فوجوالی اور اُس کے بادشاہ سے
لڑو۔ لیکن مَیں تمہیں پیچھے دھکیل کر شہر میں پناہ لینے پر مجبور کروں وہاںگا۔ اُس بیچکے میں ہی تم اپنے ہتھیاروں
سمیت جمع ہو جاؤ گے۔ 5 مَیں خود اپنا ہاتھ بڑھا کر بڑی قدرت تمہارےسے ساتھ لڑوں گا، مَیں اپنے غصے اور
طیش کا پورا اظہار کروں گا، میرا غضبسخت تم پر نازل ہو گا۔ 6 شہر میرےباشندےکے ہاتھ ہلاکسے ہو
جائیں گے، خواہ انسان ہوں یا مہلـکحیوان۔ وبا اُنہیں موت گھاٹکے دےاُتار ‘گی۔ رب7 فرماتا ہے، اِس’
کے بعد مَیں یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کو اُس کے افسروں اور باقی باشندوں سمیت بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کے
حوالے دوںکر گا۔ وبا، تلوار اور کال سے بچنے سبوالے اپنے دشمنجانی کے قابو میں آ جائیں نبوکدنضرتبگے۔
بےرحمی اُنہیںسے تلوار سے دےمار گا۔ نہ اُسے اُن ترسپر آئے گا، نہ وہ دردیہم 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
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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’ اٹلنے فیصلہ کیا اِسکہہے 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 انصافکا کرو۔ لُوٹجسے لیا گیا ہو اُسے ظالم کے ہاتھ سے !بچاؤ ایسا نہ ہو کہ میرا غضب تمہاری
شریر حرکتوں کی وجہ سے تم پر نازل ہو آگکر بھڑکطرحکی اُٹھے اور کوئی نہ ہو جو اُسے بجھا سکے۔

رب13 فرماتا اےکہہے یروشلم، وادیتُو کے اوپر اونچی چٹان پر رہ کر فخر کرتی ہمکونکہہے پر کرےحملہ
ہمارےکونگا، گھسمیںگھروں سکتا ابلیکنہے؟ مَیں تجھخود نپٹسے لوں گا۔ رب14 فرماتا مَیںکہہے
تمہاری حرکتوں کا پورا اجر دوں گا۔ مَیں یروشلم کے جنگل میں آگایسی لگا دوں گا جو ارد سبگرد کچھ 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 جو داؤد تختکے پر بیٹھا ہے، اپنے ملازموں اور محل دروازوںکے میں آنے سمیتلوگوںوالے
باتمیری پر غور !کر رب3 فرماتا ہے انصافکہ اور راستی قائم رکھو۔ لُوٹجسے لیا گیا ہے اُسے ظالم کے ہاتھ
چھڑاؤ۔سے پردیسی، یتیم اور بیوہ متکو دبانا، نہ اُن یادتیسے ز کرنا، اور اِس جگہ لوگوںبےقصور ریزیخوںکی
کرنا۔مت 4 اگر احتیاطتم اِسسے پر عمل کرو تو آئندہ بھی داؤد نسلکی بادشاہکے اپنے افسروں اور رعایا ساتھکے
رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اِس محل میں داخل ہوں گے۔ لیکن5 اگر تم میری اِن باتوں کی نہ سنو میرےتو
نام کی !قَسم یہ محل ملبے کا ڈھیر بن جائے گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

6 ربکیونکہ شاہِ یہوداہ کے محل بارےکے میں فرماتا ہے کہ تُو ِجلعاد خوشجیسا گوار اور لبنان کی چوٹی
صورتخوبجیسا تھا۔ لیکن اب مَیں تجھے بیابان میں بدل دوں گا، تُو غیرآباد شہر کی مانند ہو جائے گا۔ مَیں7
آدمیوں کو تجھے تباہ کرنے کے لئے مخصوص کر کے ایکہر کو ہتھیار لیسسے کروں گا، اور وہ دیودار کے
تیرے شہتیروںعمدہ کاٹکو دیںجھونکمیںآگکر گے۔ قوموںمتعددتب8 افرادکے یہاں گزرسے پوچھیںکر
گے ربکہ اِسنے بڑےجیسے شہر ساتھکے کیوںسلوکایسا کیا؟ جواباُنہیں9 دیا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ
اِنہوں ربنے اپنے خدا کا ترکعہد کر کے اجنبی معبودوں کی پوجا خدمتاور کی “۔‘ہے

یہوآخز واپسبادشاہ نہیں آئے گا
اِس10 لئے یہ گر و زاری نہ کرو کہ یوسیاہ بادشاہ کوچ کر گیا ہے بلـکہ اُس پر ماتم کرو جسے جلاوطن کیا گیا

ہے، کیونکہ وہ واپسکبھی نہیں آئے گا، کبھی اپنا وطن دوبارہ نہیں دیکھے گا۔
* 21:9 اُس کی چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ غنیمتوہ کے طور پر اپنی جان کو بچائے گا۔
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11 ربکیونکہ یوسیاہ کے بیٹے اور جانشین سلّوم یعنی یہوآخز بارےکے میں فرماتا ہے، یہوآخز” یہاں سے چلا گیا

اورہے واپسکبھی نہیں آئے گا۔ اُسےجہاں12 گرفتار کر کے پہنچایا گیا وہیںہے وفاتوہ پائے گا۔ وہ ملـکیہ
دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گا۔

یقیم یہو پر الزام
13 یقیم یہو بادشاہ پر افسوس جو ناجائز یقے طر سے اپنا گھر تعمیر کر رہا ہے، جو ناانصافی سے اُس کی دوسری

منزل بنا رہا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے ہم وطنوں مفتکو 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 بڑےپر
کمرےبڑے ہوں گے۔ مَیں گھر میں بڑی کھڑکیاں بنوا کر دیواروں کو دیودار لـکڑیکی ڈھانپسے 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 باپتیرے!نہیں کو بھی کھانے پینے کی ہر چیز میسر تھی، لیکن اُس نے اِس کا خیال کیا
انصافکہ اور راستی قائم نتیجےرہے۔ میں برکتاُسے ملی۔ اُس16 دیتوجہنے غریبوںکہ مندوںضرورتاور
کا حق مارا نہ اِسیجائے، لئے اُسے کامیابی حاصل رب“ہوئی۔ فرماتا ہے، اِسیجو” طرح گزارےزندگی وہی
مجھے صحیح طور پر جانتا ہے۔ لیکن17 تُو فرق تیریہے۔ آنکھیں اور دل ناجائز نفع کمانے پر ُلے ت ہتے ر ہیں۔ نہ تُو
بےقصور قتلکو کرنے سے، نہ ظلم کرنے ًیا جبرا کچھ لینے سے جھجکتا “ہے۔

یہوداہربچنانچہ18 بادشاہکے یقیم بنیہو یوسیاہ میںبارےکے فرماتا اُسلوگ”ہے، پر کریںنہیںماتم کہگے
میرےہائے’ میریہاےبھائی، ‘بہن، نہ وہ رو کہیںکر گے، میرےہائے،’ !آقا ہائے، اُس شانکی جاتی رہی
‘ہے۔ اِس19 کے بجائے اُسے گدھے کی طرح دفنایا جائے لوگگا۔ اُسے گھسیٹ کر باہر یروشلم کے دروازوں
سے کہیں پھینکدُور دیں گے۔

یاکین یہو بادشاہ کو دشمن کے حوالے کیا جائے گا
اے20 یروشلم، لبنان پر چڑھ کر زار و قطار !رو بسن کی بلندیوں پر جا کر چیخیں !مار عباریم کے پہاڑوں کی

چوٹیوں پر آہ و زاری !کر تیرےکیونکہ تمام پاشپاش*عاشق ہو گئے ہیں۔ مَیں21 نے تجھے وقتاُس آگاہ کیا تھا
جب تُو سکون زندگیسے گزار رہی تھی، لیکن تُو نے کہا، مَیں’ نہیں سنوں تیری‘گی۔ جوانی ہیسے تیرا یہی یہ رو
رہا۔ اُس وقت سے لے کر تکآج 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
لیکنہے۔ جلد ہی تُو آہیں بھر بھر کر دردِ زہ میں مبتلا ہو جائے گی، تُو جنم دینے عورتوالی پیچطرحکی تابو
کھائے “گی۔

رب24 فرماتا ہے، اے” یہوداہ کے بادشاہ یاکین †یہو بن یقیم، یہو حیاتمیری کی !قَسم خواہ میرےتُو ہنے د
ہاتھ کی مہردار انگوٹھی کیوں نہ ہوتا توبھی مَیں تجھے اُتار پھینککر دیتا۔ مَیں25 تجھے اُس دشمنجانی کے حوالے
کروں جسگا سے تُو ڈرتا ہے یعنی بابل کے بادشاہ نبوکدنضر اور اُس کی قوم کے حوالے۔ مَیں26 تیریتجھے ماں
* 22:20 :عاشق عاشق سے مراد یہوداہ اتحادیکے ہیں۔ † 22:24 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا مستعملکونیاہ ہے۔
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ایکسمیت ملـکاجنبی پھینکمیں دوں گا۔ جہاں تم پیدا نہیں ہوئے وفاتوہیں پاؤ گے۔ 27 تم وطن واپسمیں
آنے کے شدید آرزومند ہو لیکنگے اُس میں کبھی نہیں لوٹو “گے۔

اعتراضلوگ28 کرتے ہیں، کیا” یہ آدمی یاکین ‡یہو واقعی ایسا حقیر اور ٹوٹا پھوٹا برتن ہے جو کسی کو بھی
پسند نہیں آتا؟ اُسے اپنے سمیتبچوں کیوں زور نکالسے کسیکر ملـکنامعلوم پھینکمیں دیا جائے “گا؟

اے29 اےملـک، !ملـکاےملـک، رب کا پیغام !سن رب30 فرماتا ہے، رجسٹر” میں درج کرو کہ یہ
آدمی بےاولاد ہے، کہ یہ عمر بھر ناکام رہے گا۔ کیونکہ اُس کے بچوں میں سے کوئی داؤد تختکے پر بیٹھ کر
یہوداہ حکومتکی کرنے کامیابمیں نہیں ہو “گا۔

23
رب قوم صحیحکے گلہ بان کرےمقرر گا

رب1 فرماتا ہے، اُن” گلہ بانوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو تباہ کر کے منتشر کر رہے “ہیں۔
2 اِس لئے رب جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، میریاے” قوم کو چَرانے والے گلہ بانو، مَیں تمہاری شریر
حرکتوں مناسبکی سزا دوں گا، کیونکہ تم میرینے بھیڑوں کی فکر نہیں کی بلـکہ اُنہیں منتشر کر کے تتر بتر کر دیا
رب“ہے۔ 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 تمام
ممالـک اُنہیںمَیںسے اُن اپنیکی لاؤںواپسمیںچراگاہ وہاںگا۔ پھلیںوہ پھولیں اورگے، اُن تعدادکی 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 وقتوہ”ہے، آنے والا مَیںکہہے داؤد کے لئے راستایک باز کونپل پھوٹنے دوں ایکگا، ایسا

بادشاہ گا،کرےحکومتسےحکمتجو انصافمیںملـکجو اور راستی قائم گا۔رکھے اُس6 کے حکومتدورِ
میں یہوداہ کو ملےچھٹکارا گا اور محفوظاسرائیل گزارےزندگی گا۔ وہ ‘بازیراستہماریرب’ کہلائے گا۔

7 چنانچہ وہ وقت آنے والا ہے لوگجب قَسم کھاتے وقت نہیں کہیں گے، رب’ کی حیات کی قَسم جو
اسرائیلیوں کو مصر سے نکال ‘لایا۔ 8 اِس کے بجائے وہ کہیں گے، رب’ حیاتکی کی قَسم جو اسرائیلیوں کو
ملـکشمالی اور دیگر اُن تمام ممالـک 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 نبیوںجھوٹے کو دیکھ کر میرا ٹوٹدل گیا میریہے، تمام ہڈیاں لرز رہی ہیں۔ مَیں نشے دُھتمیں آدمی کی

مانند ہوں۔ َمے شخصمغلوبسے طرحکی ربمَیں اور اُس الفاظمُقّدسکے سببکے سے ڈگمگا رہا ہوں۔
10 یہ ملـک زناکاروں سے بھرا ہوا ہے، اِس لئے اُس پر الله کی لعنت ہے۔ ُجھلسزمین گئی ہے، بیابان کی

چراگاہوں کی یالی ہر مُرجھا گئی ہے۔ نبی غلط راہ پر دوڑ رہے ہیں، اور جس میں وہ طاقت ور ہیں ٹھیکوہ
نہیں۔ رب11 فرماتا ہے، نبی” اور امام دونوں ہی بےدین ہیں۔ مَیں نے اپنے گھر میں بھی اُن کا بُرا کام پایا ہے۔
‡ 22:28 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا مستعملکونیاہ ہے۔
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اِس12 لئے جہاں بھی چلیں وہ پھسل جائیں گے، اندھیرےوہ میں ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ کیونکہ مَیں مقررہ
وقت پر اُن پر آفت لاؤں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

مَیں”13 نے دیکھا کہ سامریہ کے نبی بعل کے نام میں نبوّت کر میریکے قوم اسرائیل غلطکو راہ پر لائے۔
یہ قابِل گھن ہے، لیکن14 جو کچھ مجھے یروشلم کے نبیوں میں نظر آتا ہے وہ اُتنا ہی گھنونا ہے۔ وہ زنا کرتے اور
جھوٹ کے پیروکار ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ بدکاروں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور نتیجے میں کوئی بھی اپنی
بدی سے باز نہیں آتا۔ میری نظر میں سبوہ سدوم کی مانند ہیں۔ ہاں، یروشلم باشندےکے عمورہ کے برابر “ہیں۔
اِس15 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۔

الافواجرب16 فرماتا ہے، نبیوں” پیشکی گوئیوں پر متدھیان دینا۔ وہ دےفریبتمہیں ہیں۔رہے کیونکہ
ربوہ کا کلام نہیں سناتے محضبلـکہ 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 سلامتصحیححالاتکہ رہیں ‘گے۔ جو اپنے دلوں کی ضد
مطابقکے زندگی گزارتے ہیں، سباُن کو وہ دےتسلی کر کہتے ہیں، تم’ آفتپر نہیں آئے ‘گی۔ لیکن18 اُن میں
شریکمیںمجلسکیربنےکسسے ہو کر وہ کچھ دیکھا اور سنا بیانربجوہے کر رہا !نہیںنےکسیہے؟
نےکس دےتوجہ کر اُس کا کلام سنا کسیہے؟ !نہیںنے

19 ربدیکھو، ناکغضبکی آندھی چلنے لـگی اُسہے، تیزیکا 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 کیا”ہے، قریبصرفمَیں کا خدا ہوں؟ ہرگز !نہیں مَیں دُور کا بھیخدا ہوں۔ 24 کیا میریکوئی
نظر غائبسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی جگہ نہیںہے جہاں وہ مجھ چھپسے آسمانسکے۔ و زمین مجھ سے معمور
ہتے ر “ہیں۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

نبیوںاِن”25 باتیںکی پہنچتکمجھ یہہیں۔گئی میرا نام لتےجھوٹکرلے بو ہیں مَیںکہ خوابنے دیکھا ہے،
خواب دیکھا !ہے 26 یہ نبی پیشجھوٹی گوئیاں اور اپنے دلوں کے وسوسے سنانے کبسے باز آئیں گے؟ 27 جو
خواب دوسرےایکوہ کو بتاتے ہیں اُن سے وہ ہتے چا ہیں میریکہ قوم میرا نام یوں بھول طرحجسجائے اُن
باپکے دادا بعل کی پوجا کرنے سے میرا نام بھول گئے “تھے۔ رب28 فرماتا ہے، نبیجس” خوابنے دیکھا ہو
بےشکوہ بیانخواباپنا جسلیکنکرے، پر میرا نازلکلام ہوا ہو وفاداریوہ سے میرا کلام سنائے۔ بھوسے
کا گندم سے کیا واسطہ “ہے؟

رب29 فرماتا ہے، کیا” میرا آگکلام کی مانند نہیں؟ کیا ہتھوڑےوہ کی طرح چٹان ٹکڑےٹکڑےکو نہیں
“کرتا؟ ربچنانچہ30 فرماتا مَیںاب”ہے، اُن نبیوں نپٹسے لوں گا دوسرےایکجو پیغاماتکے چُرا کر دعوٰی
ہیںکرتے کہ طرفمیریوہ “ہیں۔سے رب31 فرماتا مَیں”ہے، اُن نپٹسے لوں گا جو خیالاتشخصیاپنے سنا
کر دعوٰی کرتے ہیں، ربیہ’ کا فرمان “۔‘ہے رب32 فرماتا ہے، مَیں” اُن نپٹسے لوں گا جو خوابجھوٹے
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سنا کر میری قوم کو اپنی دھوکے بازی اور شیخی کی باتوں سے غلط راہ پر لاتے ہیں، حالانکہ مَیں نے اُنہیں نہ
بھیجا، نہ کچھ کہنے کو کہا تھا۔ اُن لوگوں کا اِس قوم کے لئے کوئی بھی فائدہ “نہیں۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب کے لئے تم بوجھ باعثکا ہو
اے”33 یرمیاہ، اگر اِس قوم کے لوگعام یا امام یا نبی تجھ سے پوچھیں، ربآج’ تجھنے پر کلام کا کیا بوجھ

نازل کیا ‘ہے؟ جوابتو دے، رب’ فرماتا ہے کہ تم ہی مجھ پر بوجھ !ہو لیکن مَیں تمہیں اُتار پھینکوں ‘گا۔ اور34
اگر کوئی نبی، امام یا شخصعام دعوٰی کرے، رب’ نے مجھ 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 رب’ نے کیا ‘فرمایا؟ 36 آئندہ
رب پیغامکے کے لئے لفظ استعمال‘بوجھ’ نہ کرو، کیونکہ باتبھیجو تم کرو وہ تمہارا اپنا بوجھ ہو گی۔ کیونکہ
تم زندہ خدا الفاظکے توڑکو مروڑ بیانکر کرتے اُسہو، کلام ہمارےالافواجربجوکو نازلنےخدا کیا ہے۔
37 چنانچہ آئندہ نبی صرفسے اِتنا ہی پوچھو کہ رب’ تجھےنے جوابکیا ‘دیا؟ یا رب’ نے کیا ‘فرمایا؟ لیکن38
اگر تم رب’ ‘بوجھکا کہنے پر اصرار کرو ربتو جوابکا !سنو چونکہ تم کہتے ہو کہ مجھ’ ربپر بوجھکا نازل ہوا
‘ہے گو مَیں نے یہ منع کیا تھا، اِس39 لئے مَیں تمہیں اپنی یاد سے مٹا کر سمیتیروشلم اپنے حضور سے پھینکدُور
دوں گا، مَیںگو خودنے یہ شہر تمہیں باپتمہارےاور دادا فراہمکو کیا تھا۔ ابدیتمہاریمَیں40 رُسوائی کراؤں
گا، اور تمہاری شرمندگی تکہمیشہ یاد رہے “گی۔

24
انجـیر کی دو یاں ٹوکر

مجھےنےربدنایک1 یا بابلوقتاُسدکھائی۔رو کا نبوکدنضربادشاہ یہوداہ بادشاہکے یاکین بن*یہو یقیم یہو
کو یہوداہ کے بزرگوں، کاری گروں اور سمیتلوہاروں بابل میں جلاوطن کر چکا تھا۔
یا رو میں مَیں نے دیکھا کہ انجـیروں بھریسے دو یاں ربٹوکر کے گھر کے منے پڑیسا ہیں۔ ٹوکریایک2 میں

موسم کے شروع میں پکنے والے بہترین انجـیر تھے دوسریجبکہ خرابمیں انجـیر تھے جو کھائے بھی نہیں جا سکتے
تھے۔

رب3 نے مجھ سے سوال کیا، اے” یرمیاہ، تجھے کیا نظر آتا “ہے؟ مَیں جوابنے دیا، مجھے” انجـیر نظر آتے
ہیں۔ کچھ بہترین ہیں دوسرےجبکہ خراباِتنے ہیں کہ اُنہیں کھایا بھی نہیں جا “سکتا۔

ربتب4 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 وہ
پورے دل واپسپاسمیرےسے آئیں گے۔

لیکن8 لوگباقی خراباُن انجـیروں کی مانند ہیں جو نہیںکھائے جاتے۔ اُن ساتھکے مَیں کروںسلوکوہ گا
خرابجو انجـیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اُن میں یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ، اُس کے افسر، یروشلم اور یہوداہ میں
* 24:1 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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بچے لوگہوئے اور مصر میں پناہ لینے شاملسبوالے ہیں۔ مَیں9 ہونے دوں گا کہ وہ دنیا کے ممالـکتمام کے
لئے دہشت اور آفت علامتکی بن جائیں گے۔ جہاں بھی مَیں اُنہیں منتشر کروں گا وہاں عبرتوہ انگیز مثال بن
جائیں گے۔ ہر لوگجگہ اُن کی بےعزتی، اُنہیں لعن طعن اور اُن پر لعنت کریں گے۔ تکجب10 وہ ملـکاُس
میں مٹسے نہ جائیں جو مَیں نے اُن باپکے دادا دےکو دیا تھا اُس تکوقت مَیں اُن کے درمیان تلوار، کال
مہلـکاور یاں بیمار بھیجتا رہوں “گا۔

25
ملـِک بابل میں سال70 ہنے ر پیشکی گوئی

1 یقیم یہو بن یوسیاہ کی حکومت کے چوتھے سال میں الله کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔ اُسی سال بابل کا بادشاہ
نشینتختنبوکدنضر ہوا تھا۔ یہ کلام یہوداہ تمامکے باشندوں بارےکے میں تھا۔ چنانچہ2 یرمیاہ نبی نے یروشلم کے
تمام باشندوں اور یہوداہ پوریکی قوم مخاطبسے ہو کر کہا،

3”23 سال ربسے کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا ہے یعنی یوسیاہ بن امون حکومتکی کے تیرھویں سال سے
لے کر آج تک۔ بار بار مَیں تمہیں پیغامات سناتا رہا ہوں، لیکن تم نے دھیان نہیں دیا۔ میرے4 علاوہ رب دیگر
تمام نبیوں کو بھی بار پاستمہارےبار 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۔ 6 اجنبی معبودوں کی پیروی کر
کے اُن خدمتکی اور پوجا مت !کرنا اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بُتوں سے طیشمجھے نہ دلانا، ورنہ مَیں تمہیں
نقصان پہنچاؤں “۔‘گا

رب7 فرماتا ہے، !افسوس” تم نے میری نہ سنی بلـکہ مجھے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بُتوں سے غصہ دلا
کر آپاپنے کو نقصان “پہنچایا۔ الافواجرب8 فرماتا ہے، چونکہ” تم پیغاماتمیرےنے پر دھیان نہ دیا، اِس9
لئے مَیں شمال کی تمام قوموں اور اپنے خادم بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کو بُلا لوں گا تاکہ وہ اِس ملـک، اِس کے
باشندوں اور گرد نواحو ممالـککے پر حملہ تبکریں۔ یہ ہستیصفحہ جائیںمٹیوںسے گے لوگوںکہ کے رونگٹے
کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اُن کا مذاق اُڑائیں گے۔ یہ علاقے دائمی کھنڈرات بن جائیں گے۔ 10 مَیں اُن کے
درمیان خوشی و شادمانی اور دُولھے دُلھن کی آوازیں بند کر دوں گا۔ چّکیاں خاموش پڑ جائیں گی اور چراغ بجھ
جائیں گے۔ 11 ملـکپورا ویران و سنسان ہو جائے گا، طرفچاروں ملبے کے ڈھیر نظر آئیں تبگے۔ تم اور ارد
گرد کی قومیں تکسال70 شاہِ بابل خدمتکی کرو گے۔

لیکن12 70 سال کے بعد مَیں شاہِ بابل اور اُس کی قوم مناسبکو سزا دوں گا۔ مَیں ملـِک بابل کو یوں باد بر
کروں گا کہ وہ تکہمیشہ ویران و سنسان رہے گا۔ 13 اُس وقت مَیں ملـکاُس پر سب کچھ نازل کروں گا جو
مَیں نے اُس بارےکے میں فرمایا کچھسبہے، پورا ہو جائے گا جو کتاباِس میں درج ہے پیشکیجساور
گوئی یرمیاہ نے تمام اقوام بارےکے میں کی ہے۔ اُس14 وقت اُنہیں بھی متعدد قوموں بڑےبڑےاور بادشاہوں
خدمتکی پڑےکرنی گی۔ یوں مَیں اُنہیں اُن کی حرکتوں اور اعمال مناسبکا اجر دوں “گا۔

رب غضبکے کا پیالہ
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رب15 اسرائیلجو کا خدا مجھہے ہمسے کلام ہوا، میرےدیکھ،” ہاتھ غضبمیرےمیں سے بھرا ہوا پیالہ

ہے۔ اِسے لے کر اُن تمام قوموں کو دےپلا جن پاسکے مَیں تجھے بھیجتا ہوں۔ 16 جو بھی قوم یہ پیئے وہ میری
تلوار کے آگے ڈگمگاتی ہوئی دیوانہ ہو جائے “گی۔

مَیںچنانچہ17 ہاتھکےربنے پیالہسے لے کر اُسے اُن تمام اقوام پلاکو ربپاسکےجندیا مجھےنے بھیجا۔
پہلے18 یروشلم اور یہوداہ کے شہروں کو اُن کے بادشاہوں اور غضبسمیتبزرگوں کا پیالہ پینا پڑا۔ ملـکتب ملبے
کا ڈھیر بن گیا جسے دیکھ کر لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو تکآجگئے۔ وہ مذاق لعنتاور کا نشانہ ہے۔

19 پھر یکے دیگرےبعد متعدد قوموں غضبکو کا پیالہ پینا پڑا۔ ذیل میں اُن فہرستکی :ہے مصر کا بادشاہ
فرعون، اُس کے درباری، افسر، پوری مصری قوم 20 ملـکاور میں بسنے والے غیرملـکی، عُوضملـِک کے تمام
بادشاہ،
فلستی بادشاہ اور اُن کے شہر اسقلون، غزہ اور عقرون، نیز فلستی شہر اشدود کا بچا کھچا حصہ،
21 موآبادوم، اور عمون،
22 صور اور صیدا کے تمام بادشاہ، بحـیرۂ روم کے ساحلی علاقے،
23 ددان، تیما اور بوز کے شہر، وہ قومیں جو یگستان ر کنارےکنارےکے رہتی ہیں،
عربملـِک24 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 کا پیالہ پینا پڑا۔ آخر شیشکمیں *بادشاہکے بھیکو یہ پیالہ پینا

پڑا۔
27 پھر رب نے کہا، اُنہیں” بتا، الافواجرب’ جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے غضبکہ کا پیالہ خوب !پیو

اِتنا پیو کہ نشے میں آ کر قَے آنے لـگے۔ اُس تکوقت پیتے جاؤ تکجب تم میری تلوار کے آگے گر پڑےکر نہ
‘رہو۔ 28 اگر تیرےوہ ہاتھ سے پیالہ نہ لیں بلـکہ اُسے پینے سے انکار کریں تو اُنہیں بتا، الافواجرب’ خود فرماتا ہے
کہ !پیو 29 جسدیکھو، شہر میرےپر نام کا ٹھپا لگا ہے اُسی پر مَیں آفت لانے لگا ہوں۔ اگر مَیں نے اُسی سے
شروع کیا تو پھر بچےطرحکستم رہو ًگے؟ یقینا تمہیں سزا ملے گی، کیونکہ مَیں نے طے کر لیا ہے کہ دنیا کے تمام
باشندے تلوار کی زد میں آ “۔‘جائیں الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

تمام اقوام عدالتکی
اے”30 یرمیاہ، اُنہیں یہ پیشتمام گوئیاں سنا کر بتا بلندیوںربکہ دہاڑےسے گا۔ اُس سکونتمُقّدسکی

گاہ سے اُس کی کڑکتی آواز نکلے گی، وہ زور سے اپنی چراگاہ خلافکے گرجے طرحجسگا۔ انگور رسکا
لنے نکا والے انگور کو وقتروندتے زور نعرےسے لگاتے ہیں اُسی طرح نعرےوہ لگائے گا، جنگالبتہ کے
نعرے۔ کیونکہ وہ دنیا تمامکے باشندوں جنگخلافکے نعرےکے لگائے گا۔ اُس31 کا شور دنیا کی تکانتہا
گونجے گا، عدالتربکیونکہ میں اقوام سے لڑےمقدمہ گا، وہ تمام انسانوں انصافکا کر کے شریروں کو تلوار
کے حوالے “گا۔دےکر ربیہ فرمانکا ہے۔ الافواجرب32 فرماتا دیکھو،”ہے، یکے دیگرےبعد تمام قوموں
آفتپر نازل ہو رہی زمینہے، کی انتہا زبردستسے طوفان آ رہا ہے۔ ربوقتاُس33 مارےکے ہوئے لوگوں
* 25:26 شیشک کے :بادشاہ ً غالبا اِس سے مراد بابل کا بادشاہ ہے۔
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کی لاشیں دنیا سرےایککے پڑیتکسرےدوسرےسے رہیں گی۔ نہ کوئی اُن پر کرےماتم گا، نہ اُنہیں اُٹھا
کر کرےدفن گا۔ کھیتوہ بکھرےمیں گوبر طرحکی زمین پر پڑی رہیں گی۔

اے34 گلہ بانو، یلا واو !کرو اے یوڑ ر کے راہنماؤ، راکھ لوٹمیں پوٹ ہو !جاؤ وقتکیونکہ آ گیا ہے کہ
تمہیں ذبح کیا جائے۔ تم گر نازککر برتن پاشپاشطرحکی ہو جاؤ گے۔ گلہ35 بان بھاگبھیکہیں کر پناہ نہیں
لے سکیں گے، یوڑ ر کے راہنما بچ ہی نہیں سکیں گے۔ 36 !سنو گلہ بانوں کی چیخیں اور یوڑ ر کے راہنماؤں کی
!آہیں ربکیونکہ اُن کی چراگاہ کو تباہ کر رہا ہے۔ پُرسکون37 مرغزاروں ستیاناسکا ہو ربجبگا سختکا
نازلغضب ہو گا، جوانربجب38 شیرببر طرحکی اپنی چھپنے کی جگہ نکلسے لوگوںکر پڑےٹوٹپر تبگا۔
ظالم کی تیز تلوار رباور کا شدید قہر اُن ملـککا کرےتباہ “گا۔

26
رب کے گھر میں یرمیاہ کا پیغام

جب1 یقیم یہو بن یوسیاہ یہوداہ تختکے پر بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے رببعد کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔ رب2
ربیرمیاہ،اے”فرمایا،نے گھرکے میںصحنکے کھڑا ہو کر اُن تمام لوگوں مخاطبسے ہو ربجو میںگھرکے
سجدہ کرنے کے لئے یہوداہ کے دیگر شہروں سے آئے ہیں۔ اُنہیں میرا پورا پیغام سنا باتایکدے، بھی نہ !چھوڑ
شاید3 وہ سنیں اور ایکہر بُریاپنی 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 ہے میریکہ سنو اور میری اُس شریعت پر عمل کرو جو مَیں نے تمہیں دی ہے۔ 5 نیز،
نبیوں پیغاماتکے پر دھیان دو۔ افسوس، گو مَیں اپنے خادموں کو بار پاستمہارےبار بھیجتا رہا توبھی تم نے اُن
کی نہ سنی۔ 6 اگر تم آئندہ بھی نہ سنو تو مَیں اِس گھر یوںکو تباہ کروں طرحجسگا مَیں نے َسیلا کا مقدِس تباہ
کیا تھا۔ مَیں اِس شہر بھیکو میںخاکیوں ملا دوں گا عبرتکہ انگیز مثال بن جائے گا۔ دنیا کی تمام قوموں میں
جب کوئی اپنے دشمن لعنتپر بھیجنا چاہے تو وہ کہے گا کہ اُس کا یروشلم کا سا انجام “۔‘ہو

یرمیاہ عدالتکی
جب7 یرمیاہ ربنے کے گھر ربمیں کے یہ الفاظ سنائے تو اماموں، نبیوں اور تمام باقی لوگوں نے غور سے

سنا۔ 8 یرمیاہ نے اُنہیں سب پیشکچھ کیا ربجو 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 طرحکی تباہ ہو جائے گا، اور یروشلم ملبے کا ڈھیر بن کر غیرآباد ہو جائے ایسی“گا؟
باتیں کہہ کر تمام لوگوں ربنے کے گھر میں یرمیاہ گھیرےکو رکھا۔

یہوداہجب10 بزرگوںکے اِسکو کی ملیخبر تو وہ محلشاہی نکلسے پاسکےگھرکےربکر وہاںپہنچے۔
وہ رب کے گھر کے صحن کے دروازےنئے میں بیٹھ گئے تاکہ یرمیاہ کی عدالت کریں۔ تب11 اماموں اور نبیوں
نے بزرگوں اور تمام لوگوں کے منے سا یرمیاہ پر الزام لگایا، لازم” ہے کہ اِس آدمی کو سزائے موت دی !جائے
کیونکہ اِس نے اِس شہر یروشلم خلافکے نبوّت کی آپہے۔ نے اپنے کانوں سے باتیہ سنی “ہے۔

تب12 یرمیاہ نے بزرگوں اور باقی تمام لوگوں سے کہا، رب” نے خود مجھے یہاں بھیجا تاکہ مَیں رب کے گھر
اور یروشلم خلافکے اُن تمام باتوں پیشکی گوئی کروں آپجو نے سنی ہیں۔ 13 چنانچہ اپنی راہوں اور اعمال
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درستکو رب!کریں اپنے خدا کی سنیں تاکہ وہ پچھتا آپکر پر وہ سزا نازل جسکرےنہ اعلانکا اُس نے کیا
ہے۔ تکجہاں14 میرا تعلق ہے، مَیں تو آپ کے ہاتھ میں میرےہوں۔ ساتھ سلوکوہ کریں آپجو کو اچھا
اور مناسب لـگے۔ ایکلیکن15 بات جان لیں۔ اگر آپ مجھے موتسزائے دیں تو آپ بےقصور قاتلکے ٹھہریں
آپگے۔ اور یہ شہر اُس کے تمام باشندوں سمیت قصوروار ٹھہریں گے۔ کیونکہ رب ہی نے مجھے آپ پاسکے
بھیجا آپتاکہ کے منے سا ہی یہ باتیں “کروں۔

16 یہ سن کر بزرگوں اور عوام کے تمام لوگوں نے اماموں اور نبیوں سے کہا، یہ” آدمی موتسزائے کے لائق
نہیں !ہے کیونکہ اُس ہمارےربنے خدا کا نام لے کر ہم باتسے کی “ہے۔

17 ملـکپھر کھڑےبزرگکچھکے ہو جماعتپوریکر مخاطبسے ہوئے، ِحزقیاہجب”18 یہوداہ کا بادشاہ
تھا مورشتتو کے ہنے ر والے نبی میکاہ نبوّتنے کر یہوداہکے تمامکے باشندوں کہا،سے الافواجرب’ فرماتا ہے
صیونکہ کھیتپر ہلطرحکی چلایا جائے گا، اور یروشلم ملبے کا ڈھیر بن جائے ربگا۔ کے گھر پہاڑیکی پر
گنجان جنگل اُگے ‘گا۔ 19 کیا یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ یا یہوداہ کسیکے شخصاَور نے میکاہ کو موتسزائے
دی؟ ہرگز نہیں، بلـکہ ِحزقیاہ ربنے مانخوفکا کر اُس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کوششکی کی۔ نتیجے 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 دنوں ایکمیں اَور نبی بھی یرمیاہ کی ربطرح کا نام لے کر نبوّت کرتا تھا۔ اُس کا نام یاہ اُور بن سمعیاہ

تھا، اور وہ یَت قِر یعریم کا ہنے ر والا تھا۔ اُس نے بھی یروشلم اور یہوداہ خلافکے پیشوہی گوئیاں سنائیں جو
یرمیاہ سناتا تھا۔

جب21 یقیم یہو بادشاہ اور اُس کے تمام فوجی اور سرکاری افسروں نے اُس کی باتیں سنیں تو بادشاہ نے اُسے
مار لنے ڈا کوششکی لیکنکی۔ یاہ اُور کو اِس کی خبر ملی، اور وہ ڈر بھاگکر 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 لوگوںکے
قبرستانکے میں دفنایا گیا۔

لیکن24 یرمیاہ کی چھوٹجان گئی۔ اُسے عوام کے حوالے نہ کیا گیا، گو وہ اُسے مار ڈالنا ہتے چا تھے، کیونکہ
اخی قام بن سافن اُس میںحقکے تھا۔

27
جوئے علامتکی

ِصدقیاہجب1 بن یوسیاہ یہوداہ تختکے پر بیٹھ گیا 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 پاسکے جا جو اِس وقت یروشلم میں ِصدقیاہ بادشاہ پاسکے جمع ہیں۔ 4 اُن کے ہاتھ اُن کے
بادشاہوں کو پیغام بھیج، الافواجرب’ اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا کہہے مَیں5 نے اپنا ہاتھ بڑھا قدرتبڑیکر
سے دنیا کو انسان و حیوان سمیت خلق کیا ہے، اور مَیں ہی یہ چیزیں اُسے عطا کرتا ہوں جو میری نظر میں لائق
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ہے۔ اِس6 وقت تمہارےمَیں ممالـکتمام کو اپنے خادم شاہِ بابل نبوکدنضر کے حوالے کروں گا۔ جنگلی جانور
اُسسبتک تابعکے ہو جائیں گے۔ تمام7 اقوام اُس کی اور اُس کے بیٹے اور پوتے کریںخدمتکی گی۔ ایکپھر
وقت آئے گا کہ بابل حکومتکی ختم ہو جائے گی۔ تب 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 کرےانکار اُسے مَیں تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار سے تکوقتاُس سزا دوں تکجبگا وہ
پورے طور پر نبوکدنضر کے ہاتھ سے تباہ نہ ہو جائے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

9 چنانچہ اپنے نبیوں، فال خوابگیروں، دیکھنے والوں، قسمت کا حال بتانے والوں اور جادوگروں پر دھیان نہ
دو جب وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تم شاہِ بابل کی خدمت نہیں کرو گے۔ 10 کیونکہ وہ تمہیں پیشجھوٹی گوئیاں
پیش کر جنہیںرہے صرفکا یہ نتیجہ نکلے گا مَیںکہ تمہیں وطن نکالسے کر منتشر کروں گا اور ہلاکتم ہو
جاؤ گے۔ لیکن11 جو قوم شاہِ بابل کا جوا قبول کر کے اُس کرےخدمتکی اُسے مَیں اُس کے ملـکاپنے میں
ہنے ر دوں گا، اور وہ اُس کی باڑیکھیتی کر کے اُس میں بسے گی۔ ربیہ کا فرمان “۔‘ہے

مَیں12 نے یہی پیغام یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کو بھی سنایا۔ مَیں بولا، شاہِ” بابل کے جوئے قبولکو کر کے
اُس کی اور اُس کی قوم خدمتکی کرو تو تم زندہ رہو گے۔ 13 کیا ضرورت ہے کہ تُو اپنی قوم سمیت تلوار، کال
مہلـکاور یوں بیمار کی زد میں آ ہلاککر ہو جائے؟ ربکیونکہ نے فرمایا کہہے ہر قوم جو بابلشاہِ خدمتکی
کرنے سے کرےانکار اُس کا یہی انجام ہو گا۔ 14 اُن نبیوں پر متتوجہ دینا جو تم سے کہتے ہیں، تم’ شاہِ بابل کی
نہیںخدمت کرو ‘گے۔ اُن کی پیشیہ ہے۔ہیجھوٹگوئی رب15 فرماتا ہے، مَیں’ اُنہیںنے نہیں بھیجا بلـکہ وہ
میرا نام لے کر پیشجھوٹی گوئیاں سنا رہے ہیں۔ اگر تم اُن کی سنو تو مَیں تمہیں منتشر کر دوں گا، اور تم نبوّت
کرنے والے اُن نبیوں ہلاکسمیت ہو جاؤ “۔‘گے

16 پھر مَیں اماموں 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۔ وہ تمہیں پیشجھوٹی گوئیاں
بیان کر ہیں۔رہے 17 اُن پر متتوجہ بابلدینا۔ کے بادشاہ خدمتکی کرو تو تم زندہ رہو یہگے۔ شہر کیوں ملبے کا
ڈھیر بن جائے؟ 18 اگر لوگیہ واقعی نبی ہوں اور رباِنہیں کا کلام ملا ہو تو رباِنہیں کے گھر، محلشاہی اور
یروشلم میں تکاب بچے ہوئے سامان کے لئے دعا کرنی ہئے۔ چا ربوہ الافواج شفاعتسے کریں کہ یہ چیزیں
ملـِک بابل نہ لے جائی جائیں بلـکہ یہیں رہیں۔

پیتلتکاب19-22 کے ستون، پیتل حوضکا بنام سمندر، پانی باسنکے اُٹھانے والی ہتھ یاں گاڑ اور اِس شہر
کا باقی بچا ہوا یہیںسامان موجود نبوکدنضرہے۔ اِنہیںنے وقتاُس اپنے ساتھ نہیں لیا وہجبتھا یہوداہ کے بادشاہ
یاکین *یہو بن یقیم یہو کو یروشلم اور یہوداہ کے تمام سمیتشرفا جلاوطن کر کے ملـِک بابل لے گیا تھا۔ ربلیکن
الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے اِن چیزوں بارےکے میں فرماتا ہے کہ جتنی بھی قیمتی ربتکابچیزیں کے
گھر، شاہی محل یا یروشلم میں کہیں اَور بچ گئی ہیں وہ بھی ملـِک بابل میں پہنچائی جائیں گی۔ وہیں وہ اُس وقت
تک رہیں تکجبگی مَیں اُن پر نظر ڈال کر اُنہیں اِس واپسجگہ نہ ‘لاؤں۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔
* 27:19-22 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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حننیاہ نبی مخالفتکی
اُسی1 سال پانچویںکے میں*مہینے ِجبعون کا ہنے ر والا نبی حننیاہ بن ربعزور کے میںگھر آیا۔ وقتاُس یعنی

ِصدقیاہ حکومتکی میںسالچوتھےکے اماموںوہ اور قوم میںموجودگیکی مجھ مخاطبسے ہوا، الافواجرب”2
اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے مَیںکہ شاہِ بابل کا جوا توڑ ڈالوں گا۔ 3 دو سال کے اندر اندر ربمَیں کے گھر
کا وہ سارا سامان اِس واپسجگہ پہنچاؤں گا جو شاہِ بابل نبوکدنضر یہاں سے نکال کر بابل لے گیا تھا۔ وقتاُس4
مَیں یہوداہ کے بادشاہ یاکین †یہو بن یقیم یہو اور یہوداہ کے دیگر تمام جلاوطنوں کو بھی بابل واپسسے لاؤں گا۔
کیونکہ ًمَیں یقینا شاہِ بابل کا جوا توڑ ڈالوں گا۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

یہ5 سن کر یرمیاہ اماموںنے رباور باقیکھڑےمیںگھرکے پرستاروں کی میںموجودگی حننیاہ نبی کہا،سے
6 !آمین” رب ایسا ہی کرے، وہ تیری پیش گوئی پوری کر ربکے کے گھر کا سامان اور تمام جلاوطنوں کو
بابل سے اِس واپسجگہ لائے۔ لیکن7 اُس پر دےتوجہ جو مَیں تیری اور پوری قوم کی موجودگی میں بیان کرتا
!ہوں 8 قدیم زمانے سے لے تکآجکر جتنے نبی مجھ اورسے تجھ خدمتپہلےسے کرتے آئے اُنہوںہیں متعددنے
ملـکوں بڑیبڑیاور سلطنتوں بارےکے میں نبوّت تھیکی کہ اُن پر آفتجنگ، مہلـکاور یاں بیمار نازل ہوں گی۔
9 چنانچہ !خبردار جو نبی سلامتی پیشکی کرےگوئی اُس کی تصدیق وقتاُس ہو اُسجبگی پیشکی گوئی
پوری ہو جائے لوگوقتاُسیگی۔ جان لیں گے کہ اُسے ربواقعی طرفکی سے بھیجا گیا “ہے۔

تب10 حننیاہ لـکڑینے کے جوئے کو یرمیاہ گردنکی پر سے اُتار کر اُسے توڑ دیا۔ تمام11 لوگوں کے منے سا اُس
نے کہا، رب” فرماتا ہے کہ دو سال کے اندر اندر مَیں اِسی طرح شاہِ بابل نبوکدنضر کا جوا تمام قوموں کی گردن
پر سے اُتار کر توڑ ڈالوں تب“گا۔ یرمیاہ وہاں سے چلا گیا۔

12 اِس واقعے کے تھوڑی دیر بعد رب یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، 13 جا،” حننیاہ کو بتا، رب’ فرماتا ہے کہ تُو
لـکڑینے کا جوا تو توڑ دیا لیکنہے، اُس کی جگہ تُو نے اپنی گردن پر لوہے کا جوا رکھ لیا ‘ہے۔ 14 ربکیونکہ
الافواج اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے مَیںکہ نے لوہے کا جوا اِن تمام قوموں پر رکھ دیا ہے تاکہ وہ نبوکدنضر
خدمتکی کریں۔ اور صرفنہ یہ اُس خدمتکی 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۔ اِس16 لئے رب فرماتا ہے، مَیں’ تجھے رُوئے زمین پر سے مٹانے کو ہوں۔
اِسی سال تُو مر جائے گا، اِس لئے کہ تُو ربنے سرکشسے ہونے کا مشورہ دیا “۔‘ہے

17 اور ایسا ہی اُسیہوا۔ سال ساتویںکے ‡مہینے یعنی دو مہینے کے بعد حننیاہ نبی کوچ کر گیا۔
29

یرمیاہ جلاوطنوں خطکو بھیجتا ہے
ایک1 دن یرمیاہ نبی نے یروشلم ایکسے 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
* 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۔ * 29:2 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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بادشاہ، اُس ماںکی اور درباری، اور یہوداہ اور یروشلم کے کاریبزرگ، گر اور لوہار شامل تھے۔ خطیہ3 اِلعاسہ
بن سافن اور یاہ جمر بن ِخلقیاہ کے ہاتھ 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، تماماے’ جلاوطنو جنہیں مَیں یروشلم نکالسے 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 شادیکی کراؤ تاکہ اُن بھیکے بچے پیدا ہو جائیں۔ دھیان دو کہ ملـِک بابل تمہاریمیں تعداد کم نہ ہو
جائے بلـکہ بڑھ جائے۔ اُس7 شہر کی سلامتی طالبکے میںجسرہو مَیں تمہیں جلاوطن کر کے لے گیا ہوں۔
رب سے اُس کے لئے دعا !کرو تمہاریکیونکہ اُسیسلامتی کی سلامتی پر منحصر ‘ہے۔

الافواجرب8 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، تمہارے!خبردار’ درمیان ہنے ر والے نبی قسمتاور حالکا
بتانے والے تمہیں فریب نہ دیں۔ اُن خوابوں پر متتوجہ دینا جو یہ دیکھتے ‘ہیں۔ رب9 فرماتا ہے، یہ’ میرا نام لے
کر تمہیں پیشجھوٹی گوئیاں سناتے ہیں، گو مَیں نے اُنہیں نہیں ‘بھیجا۔ 10 ربکیونکہ فرماتا ہے، تمہیں’ بابل
میں ہتے ر ہوئے سال70کُل جائیںگزر لیکنگے۔ اِس بعدکے کروںرجوعطرفتمہاریمَیں مَیںگا، اپنا پُرفضل
وعدہ پورا کر کے تمہیں واپس لاؤں ‘گا۔ 11 ربکیونکہ فرماتا ہے، مَیں’ اُن منصوبوں واقفخوبسے ہوں جو
مَیں تمہارےنے لئے باندھے ہیں۔ یہ منصوبے تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے بلـکہ تمہاری سلامتی باعثکا ہوں
گے، تمہیں اُمید دلا ایککر اچھا مستقبل فراہم کریں گے۔ اُس12 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 ہونے دوں گا کہ تم مجھے ‘پاؤ۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ پھر’ مَیں تمہیں بحال کر کے اُن تمام قوموں اور
مقاموں جمعسے کروں گا مَیںجہاں تمہیںنے منتشر کر دیا تھا۔ اور مَیں تمہیں ملـکاُس واپسمیں لاؤں جسگا
مَیںسے نے تمہیں نکال کر جلاوطن کر دیا ‘تھا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

15 تمہارا دعوٰی ہے ربکہ نے یہاں بابل میں ہمارےبھی لئے نبی پا بر کئے ہیں۔ لیکن16-17 رب جوابکا
!سنو داؤد تختکے پر بیٹھنے والے بادشاہ اور یروشلم میں بچے ہوئے تمام باشندوں بارےکے الافواجربمیں فرماتا
ہے، تمہارے’ بھائیجتنے جلاوطنی سے بچ ہیںگئے اُن مَیںخلافکے تلوار، کال مہلـکاور یاں بیمار بھیج گا۔دوں
مَیں اُنہیں گلے ہوئے انجـیروں کی مانند بنا دوں گا، خرابجو ہونے کی وجہ سے کھائے نہیں جائیں گے۔ مَیں18
تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار سے اُن کا تعاقبیوں کروں گا کہ دنیا کے ممالـکتمام اُن حالتکی دیکھ کر گھبرا
جائیں جسگے۔ قوم میں بھی مَیں اُنہیں منتشر کروں گا وہاں لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں کسیگے۔ پر
لعنت لوگوقتبھیجتے کہیں گے اُسےکہ یہوداہ باشندوںکے کا سا نصیبانجام ہو۔ ہر جگہ مذاقوہ اور رُسوائی
کا نشانہ بن جائیں گے۔ کیوں؟19 اِس لئے کہ اُنہوں میرینے نہ سنی، مَیںگو اپنے خادموں یعنی نبیوں یعےکے ذر
بار بار پیغاماتاُنہیں بھیجتا رہا۔ لیکن تم بھینے میری نہ ‘سنی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رباب20 فرمانکا سنو، جلاوطنجوسبتم مَیںجنہیںہو،چکےہو یروشلم نکالسے بابلکر بھیج ہوں۔چکا
الافواجرب21 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، اباخی’ بن قولایاہ اور ِصدقیاہ بن معسیاہ میرا نام لے کر تمہیں
گوئیاںپیشجھوٹی ہیں۔سناتے اِس لئے مَیں اُنہیں بابلشاہِ نبوکدنضر ہاتھکے دوںمیں گا تیرےاُنہیںجو دیکھتے
دیکھتے گا۔دےموتسزائے 22 اُن کا عبرتانجام انگیز مثال بن جائے کسیگا۔ لعنتپر وقتبھیجتے یہوداہ کے
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کہیںجلاوطن تیرےرب”گے، ساتھ ِصدقیاہ اور اباخی کا جنہیںکرےسلوکسا بابلشاہِ میںآگنے بھون
“!لیا 23 کیونکہ اُنہوں نے اسرائیل میں بےدین حرکتیں کی ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کی یوں بیو کے ساتھ زنا کرنے کے
اُنہوںساتھساتھ نے میرا نام لے ایسےکر پیغامجھوٹے ہیںسنائے مَیںجو اُنہیںنے سنانے نہیںکو تھا۔کہا مجھے
اِس کا پورا علم ہے، اور مَیں اِس کا گواہ ‘ہوں۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

سمعیاہ کے لئے رب کا پیغام
رب24 نے فرمایا، بابل” کے ہنے ر والے سمعیاہ نخلامی کو اطلاع دے، الافواجرب25 جو اسرائیل کا خدا

ہے فرماتا ہے کہ تُو نے اپنی طرفہی سے امام صفنیاہ بن معسیاہ خطکو 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 ہے کہ ہر دیوانے اور نبوّت کرنے والے کو کاٹھ میں ڈال کر اُس کی گردن میں لوہے
کی زنجـیریں ڈالیں۔ 27 تو پھر آپ عنتوتنے کے ہنے ر والے یرمیاہ خلافکے قدم کیوں نہیں اُٹھایا آپجو کے
درمیان نبوّت کرتا رہتا ہے؟ 28 کیونکہ اُس نے ہمیں جو بابل میں ہیں خط بھیج کر مشورہ دیا ہے کہ دیر لـگے
گی، اِس لئے گھر بنا کر اُن میں بسنے لـگو، باغ لگا کر اُن کا پھل “۔‘کھاؤ

جب29 صفنیاہ کو سمعیاہ کا خط مل گیا تو اُس نے یرمیاہ کو سب کچھ سنایا۔ تب30 یرمیاہ پر رب کا کلام
نازل ہوا، تمام”31 جلاوطنوں بھیجخطکو کر لـکھ دے، رب’ سمعیاہ نخلامی بارےکے میں فرماتا ہے کہ گو
مَیں نے سمعیاہ کو نہیں بھیجا توبھی اُس نے تمہیں پیش گوئیاں سنا کر جھوٹ 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 جو مَیں اپنی قوم کو فراہم کروں گا۔
کیونکہ اُس ربنے سرکشسے ہونے کا مشورہ دیا “۔‘ہے

30
اسرائیل اور یہوداہ بحال ہو جائیں گے

رب1 کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، اسرائیلرب”2 کا خدا فرماتا ہے کہ جو بھی پیغام مَیں نے تجھ پر نازل کئے
کتاباُنہیں میںصورتکی قلم بند !کر 3 ربکیونکہ فرماتا ہے کہ وقتوہ آنے والا مَیںجبہے اپنی قوم اسرائیل
اور یہوداہ کو بحال کر کے ملـکاُس واپسمیں لاؤں گا جو مَیں نے اُن باپکے دادا میراثکو میں دیا “تھا۔

یہ4 اسرائیل اور یہوداہ بارےکے ربمیں فرمانکے ہیں۔ رب”5 فرماتا ہے، خوف’ زدہ چیخیں دےسنائی
رہی ہیں۔ امن کا نام و تکنشان نہیں بلـکہ دہشتطرفچاروں دہشتہی پھیلی ہوئی ہے۔ 6 کیا مرد بچے جنم
دے سکتا ہے؟ تو پھر تمام مرد کیوں اپنے ہاتھ کمر پر رکھ کر دردِ زہ میں مبتلا عورتوں کی تڑپطرح رہے ہیں؟
ایکہر رنگکا فق پڑ گیا ہے۔

!افسوس7 وہ دن کتنا ناکہول ہو !گا اُس جیسا کوئی نہیں ہو یعقوبگا۔ کی اولاد بڑیکو پیشمصیبت
آئے گی، لیکن آخرکار اُسے رِہائی ملے ‘گی۔ رب8 فرماتا ہے، اُس’ دن مَیں اُن کی گردن پر رکھے جوئے اور اُن
کی زنجـیروں کو توڑ ڈالوں گا۔ تب وہ غیرملـکیوں کے غلام نہیں رہیں گے 9 بلـکہ رب اپنے خدا اور داؤد کی نسل
کے اُس بادشاہ خدمتکی کریں مَیںجسےگے پا بر کر کے اُن پر مقرر کروں ‘گا۔
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10 ربچنانچہ فرماتا ہے، میرےیعقوباے’ متخادم، !ڈر اے اسرائیل، متدہشت !کھا دیکھ، مَیں

تجھے دُوردراز علاقوں سے تیریاور اولاد کو جلاوطنی سے چھڑا واپسکر آؤںلے واپسیعقوبگا۔ آ کر سکون
گزارےزندگیسے گا، اور اُسے پریشان کرنے والا نہیںکوئی ہو ‘گا۔ 11 ربکیونکہ فرماتا ہے، تیرےمَیں’ ساتھ
ہوں، مَیں ہی تجھے 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۔ نہیںکوئی13 ہے تیرےجو
حق باتمیں تیرےکرے، پھوڑوں کا معالجہ اور تیری شفا ممکن ہی !نہیں تیرے14 تمام *عاشق تجھے بھول گئے
ہیں اور تیری پروا ہی نہیں کرتے۔ تیرا قصور بہت سنگین ہے، تجھ سے بےشمار گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اِسی لئے
مَیں تجھےنے دشمن طرحکی مارا، ظالم طرحکی تنبیہ دی ہے۔

لـگچوٹجباب15 گئی ہے اور لاعلاج محسوسدرد ہو رہا ہے تو تُو مدد کے لئے کیوں چیختا ہے؟ یہ
مَیں ہی تیرےنے سنگین قصور اور متعدد گناہوں کی وجہ تیرےسے ساتھ کیا ہے۔

لیکن16 جو ہڑپتجھے کریں اُنہیں بھی ہڑپ کیا جائے تیرےگا۔ تمام دشمن جلاوطن ہو جائیں گے۔ جنہوں
نے لُوٹتجھے لیا اُنہیں بھی لُوٹا جائے گا، جنہوں نے غارتتجھے کیا اُنہیں بھی غارت کیا جائے ‘گا۔ 17 کیونکہ
رب فرماتا ہے، تیرےمَیں’ زخموں کو بھر کر تجھے شفا دوں گا، کیونکہ لوگوں تجھےنے مردود دےقرار کر کہا
ہے کہ صیون کو جسدیکھو 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 کھنڈراتکو پر سرےنئے سے
تعمیر کیا جائے گا، اور محل کو دوبارہ اُس کی پرانی جگہ پر کھڑا کیا جائے گا۔

شکرگزاریوہاںوقتاُس19 والوںمنانےخوشیاورگیتکے آوازیںکی بلند دوںدھیانمَیںاورگی۔جائیںہو
گا کہ اُن کی تعداد کم نہ ہو جائے بلـکہ مزید بڑھ جائے۔ اُنہیں حقیر نہیں سمجھا جائے گا بلـکہ مَیں اُن عزتکی
بہت بڑھا دوں گا۔ 20 اُن بچےکے قدیم زمانے محفوظطرحکی زندگی گزاریں گے، اور اُن جماعتکی مضبوطی سے
میرے حضور قائم رہے گی۔ لیکن جتنوں نے اُن پر ظلم کیا اُنہیںہے مَیں سزا دوں گا۔

21 اُن کا حکمران اُن کا اپنا وطنہم ہو گا، وہ دوبارہ اُن میں اُٹھسے نشینتختکر ہو جائے گا۔ مَیں خود اُسے
اپنے قریب لاؤں گا تو قریبمیرےوہ آئے ‘گا۔ ربکیونکہ فرماتا ہے، وہیصرف’ اپنی میںخطرےجان ڈال
قریبمیرےکر آنے جرأتکی کر سکتا مَیںجسےہے خود قریباپنے لایا ہوں۔ وقتاُس22 میریتم قوم ہو گے
اور مَیں تمہارا خدا ہوں “۔‘گا

23 دیکھو، رب کا زبردستغضب آندھی کی طرح نازل ہو رہا ہے۔ تیز بگولے کے جھونکے بےدینوں کے
سروں پر اُتر رہے ہیں۔ 24 اور رب کا شدید قہر اُس تکوقت ٹھنڈا نہیں ہو گا تکجب اُس نے اپنے دل کے
منصوبوں تکتکمیلکو نہیں پہنچایا۔ آنے والے دنوں میں تمہیں اِس صافکی سمجھ آئے گی۔

31
جلاوطنوں واپسیکی

* 30:14 :عاشق عاشق سے مراد اسرائیل اتحادیکے ہیں۔
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رب1 فرماتا ہے، اُس” وقت مَیں تمام اسرائیلی گھرانوں کا خدا ہوں گا، اور وہ میری قوم ہوں “گے۔ رب2

فرماتا ہے، تلوار” بچےسے ہوئے لوگوں کو یگستان ر میں ہی میرا فضل حاصل ہوا ہے، اور اسرائیل اپنی آرام گاہ
پاسکے پہنچ رہا “ہے۔

رب3 نے دُور اسرائیلسے پر ظاہر ہو کر فرمایا، مَیں” تجھےنے ہمیشہ ہی پیار کیا اِسہے، لئے مَیں بڑیتجھے
شفقت سے پاساپنے کھینچ لایا ہوں۔ کنواریاے4 اسرائیل، تیری سرےنئے سے تعمیر ہو جائے گی، کیونکہ
مَیں خود تجھے تعمیر کروں گا۔ تُو دوبارہ اپنے دفوں سے آراستہ ہو کر خوشی منانے والوں لوککے ناچ کے لئے
نکلے گی۔ 5 تُو دوبارہ سامریہ کی یوں پہاڑ پر انگور باغکے لگائے گی۔ اور جو پودوں کو لگائیں گے وہ خود اُن کے
پھل لطفسے اندوز ہوں گے۔ 6 کیونکہ وہ دن آنے والا جبہے افرائیم کے پہاڑی علاقے پہرےکے دار آواز
دے کر کہیں گے، آؤ’ ہم صیون پاسکے جائیں ربتاکہ اپنے خدا کو سجدہ “۔‘کریں

7 ربکیونکہ 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
لنگڑےاور اُن میں شامل ہوں گے، حاملہ اور جنم دینے والی عورتیں بھی ساتھ چلیں گی۔ اُن کا بڑا واپسہجوم آئے
گا۔ 9 جباور مَیں اُنہیں واپس لاؤں گا تو وہ روتے ہوئے اور التجائیں کرتے میرےہوئے پیچھے چلیں گے۔ مَیں
اُنہیں ندیوں کنارےکنارےکے اور ایسے ہموار راستوں پر واپس لے چلوں گا، جہاں ٹھوکر کھانے کا خطرہ نہیں
ہو گا۔ کیونکہ مَیں اسرائیل باپکا ہوں، اور *افرائیم میرا پہلوٹھا ہے۔

ربقومو،اے10 کا کلام !سنو دُوردراز اعلانتکجزیروں کرو، اسرائیلنےجس’ منتشرکو کر دیا ہے وہ
اُسے دوبارہ کرےجمع گا اور چرواہے سیکی فکر رکھ کر اُس کی گلہ کرےبانی ‘گا۔ 11 ربکیونکہ نے فدیہ
دے یعقوبکر کو بچایا اُسہے، دےعوضانہنے اُسےکر زورآور ہاتھکے سے ہے۔چھڑایا تب12 وہ آ صیونکر
بلندیکی پر خوشی نعرےکے لگائیں گے، اُن ربچہرےکے کی برکتوں کو دیکھ چمککر 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 طرحکی سرسبز ہو گی، اور اُن کی سنبھلحالتنڈھال جائے گی۔ 13 پھر یاں خوشیکنوار
لوکمارےکے ناچ ناچیں گی، جوان بزرگاور آدمی بھی اُس میں حصہ لیں گے۔ یوں مَیں اُن کا ماتم خوشی میں
بدل دوں گا، مَیں اُن کے دلوں سے غم نکال کر اُنہیں اپنی تسلی اور شادمانی سے بھر دوں “گا۔ رب14 فرماتا ہے،
مَیں” اماموں کی جان کو تر و تازہ کروں گا، اور میری قوم میری برکتوں سے سیر ہو جائے “گی۔

رب15 فرماتا ہے، رامہ” میں شور مچ گیا ہے، رونے پیٹنے اور شدید ماتم کی آوازیں۔ راخل اپنے بچوں کے لئے
رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کر رہی، کیونکہ ہلاکوہ ہو گئے “ہیں۔

لیکن16 رب فرماتا ہے، رونے” اور آنسو بہانے سے باز آ، کیونکہ تجھے اپنی محنت کا اجر ملے گا۔ یہ رب کا
وعدہ کہہے دشمنوہ ملـککے لوٹسے آئیں گے۔ 17 تیرا مستقبل پُراُمید ہو گا، تیرےکیونکہ بچے اپنے میںوطن
واپس آئیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
* 31:9 :افرائیم یہاں افرائیم اسرائیل کا دوسرا نام ہے۔
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†اسرائیل”18 کی یہ گر زاریو پہنچتکمجھ گئی ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے، ہائے،’ تُو تادیبسختمیرینے

کی میریہے۔ تربیتیوں ہوئی بچھڑےطرحجسہے کی ہوتی اُسجبہے کی گردن پر پہلی بار جوا رکھا جاتا
اےہے۔ واپسمجھےرب، لا تاکہ واپسمَیں آؤں، کیونکہ تُو ربہی میرا خدا ہے۔ واپسمیرے19 آنے پر مجھے
محسوسندامت ہوئی، اور سمجھ آنے پر مَیں اپنا سینہ پیٹنے لگا۔ مجھے شرمندگی اور رُسوائی کا احساسشدید ہو رہا
ہے، ابکیونکہ مَیں اپنی جوانی ناکشرمکے پھل کاٹفصلکی رہا ‘ہوں۔ ربلیکن20 فرماتا ہے اسرائیلکہ
میرا قیمتی بیٹا، میرا لاڈلا مَیںگوہے۔ بار بار اُس باتیںخلافکے کرتا توبھیہوں 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 دھیان
جسدے پر تُو نے سفر کیا کنواریاےہے۔ واپساسرائیل، آ، اپنے اِن شہروں لوٹمیں !آ اے22 بےوفا بیٹی،
تُو تککب پھرےبھٹکتی ربگی؟ ملـکنے ایکمیں نئی چیز پیدا کی ہے، یہ کہ آئندہ عورت آدمی کے گرد
رہے “گی۔

اسرائیل اور یہوداہ دوبارہ آباد ہو جائیں گے
الافواجرب23 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، مَیںجب” اسرائیلیوں بحالکو کروں گا تو ملـِک یہوداہ اور

اُس شہروںکے باشندےکے دوبارہ کہیں گے، راستیاے’ کے مُقّدساےگھر، ‘!دےبرکتتجھےربپہاڑ،
تب24 یہوداہ اور اُس کے شہر دوبارہ آباد ہوں کسانگے۔ ملـکبھی میں بسیں گے، اور وہ بھی جو اپنے یوڑوں ر
ساتھکے اِدھر اُدھر پھرتے ہیں۔ 25 کیونکہ مَیں تھکے ماندوں کو طاقتنئی دوں گا غشاور والوںکھانے کو تر
و تازہ کروں “گا۔

تب26 جاگمَیں اُٹھا اور طرفچاروں میریدیکھا۔ نیند 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 دیا۔ لیکن آئندہ مَیں اُتنے ہی دھیان سے اُنہیں تعمیر کروں گا، اُنہیں پنیری کی
طرح لگا دوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔ لوگوقتاُس”29 یہ کہنے سے باز آئیں گے کہ والدین نے کھٹے انگور
کھائے، لیکن دانت اُن کے بچوں کے کھٹے ہو گئے ہیں۔ 30 ابکیونکہ 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 ایکساتھکے

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
مَیںجب 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 عہد مَیں اُن دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے ساتھکے باندھوں گا اُس تحتکے مَیں شریعتاپنی
اُن کے اندر ڈال کر اُن کے دلوں پر کندہ کروں گا۔ تب مَیں ہی اُن کا خدا ہوں گا، اور وہ میری قوم ہوں گے۔
34 اُس وقت سے اِس ضرورتکی نہیں رہے گی کہ کوئی اپنے پڑوسی یا بھائی کو دےتعلیم کر کہے، رب’ کو
† 31:18 :اسرائیل لفظی :ترجمہ افرائیم۔
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جان ‘لو۔ کیونکہ چھوٹے سے لے سبتکبڑےکر مجھے جانیں گے۔ کیونکہ مَیں اُن کا معافقصور کروں گا
اور آئندہ اُن کے گناہوں کو یاد نہیں کروں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب35 فرماتا ہے، مَیں” ہی نے مقرر کیا ہے کہ دن وقتکے سورج چمکے اور رات وقتکے چاند ستاروں
سمیت روشنی مَیںدے۔ ہی سمندر یوںکو اُچھال دیتا ہوں کہ اُس کی موجیں گرجنے لـگتی الافواجربہیں۔ ہی
میرا نام “ہے۔ رب36 فرماتا ہے، تکجب” یہ قدرتی میرےاصول منے سا قائم رہیں گے تکوقتاُس اسرائیل
میرےقوم منے سا قائم رہے گی۔ 37 کیا انسان آسمان پیمائشکی کر سکتا ہے؟ یا کیا وہ زمین بنیادوںکی تفتیشکی کر
سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں اِسی طرح یہ ممکن ہی نہیں کہ مَیں اسرائیل کی پوری قوم کو اُس کے گناہوں سببکے سے
رد “کروں۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

یروشلم کو سرےنئے سے تعمیر کیا جائے گا
رب38 فرماتا ہے، وہ” وقت آنے والا جبہے یروشلم ربکو کے لئے سرےنئے سے تعمیر کیا جائے گا۔

تب اُس فصیلکی ایلحنن بُرجکے سے لے کر کونے تکدروازےکے تیار ہو جائے گی۔ وہاں39 سے شہر کی
سرحد سیدھی جریب تکپہاڑی پہنچے گی، پھر جوعہ مُڑےطرفکی گی۔ 40 اُس وقت جو وادی لاشوں اور
بھسم ہوئی چربی کی راکھ ناپاکسے ہوئی ہے پورےوہ طور ربپر کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو گی۔ اُس کی
ڈھلانوں پر کے تمام کھیت بھی وادٔی تکقدرون شامل ہوں گے، بلـکہ مشرق گھوڑےمیں دروازےکے کے
مُقّدسکچھسبتککونے ہو گا۔ آئندہ شہر کو نہ کبھی دوبارہ جڑ سے اُکھاڑا جائے گا، نہ تباہ کیا “گا۔جائے

32
محاصرےیرمیاہ کھیتدورانکے خریدتا ہے

1 یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ حکومتکی سالدسویںکے ربمیں یرمیاہ ہمسے کلام ہوا۔ وقتاُس نبوکدنضر
سال18جو بابلسے کا بادشاہ تھا اپنی2 فوج ساتھکے یروشلم کا محاصرہ کر رہا تھا۔ یرمیاہ اُن دنوں میں محلشاہی
محافظوںکے میںصحنکے قید تھا۔ 3 ِصدقیاہ نے یہ کہہ کر اُسے گرفتار کیا تھا، تُو” کیوں اِس قسم پیشکی گوئی
سناتا ہے؟ تُو کہتا ہے، رب’ فرماتا ہے مَیںکہ اِس شہر کو شاہِ بابل کے ہاتھ میں دینے والا جبہوں۔ 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 بابلکو لے جائے گا، اور
وہاں وہ اُس تکوقت رہے تکجبگا مَیں اُسے دوبارہ قبول نہ ربکروں۔ فرماتا ہے کہ اگر تم بابل کی فوج
سے لڑو تو ناکام رہو “۔‘گے

ربجب6 کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا تو یرمیاہ نے کہا، رب” مجھ سے ہم کلام ہوا، 7 تیرا’ چچا زاد بھائی حنم
ایل بن تیرےسلّوم پاس آ کر کہے گا عنتوتکہ میں میرا کھیت خرید لیں۔ آپ سب سے قریبی رشتے دار ہیں،
اِس لئے اُسے آپخریدنا حقکا فرضبلـکہ بھی ہے تاکہ ہمارےزمین خاندان ملـکیتکی *‘رہے۔ 8 ایسا ہی ہوا
ربطرحجس نے فرمایا تھا۔ میرا چچا زاد بھائی ایلحنم شاہی محافظوں میںصحنکے آیا اور مجھ سے کہا، بن’ یمین
قبیلےکے کے عنتوتشہر میں کھیتمیرا خرید لیں۔ کھیتیہ آپخریدنا کا موروثی حق فرضبلـکہ بھی ہے تاکہ
ہمارےزمین خاندان ملـکیتکی رہے۔ آئیں، اُسے خرید ‘!لیں
* 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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تب مَیں نے جان لیا کہ یہ وہی بات ہے جو رب نے فرمائی تھی۔ 9 چنانچہ مَیں نے اپنے چچا زاد بھائی حنم

ایل عنتوتسے کا کھیت خرید کر اُسے چاندی کے 17 دےِسکے دیئے۔ مَیں10 نے انتقال نامہ لـکھ کر اُس
پر مُہر لگائی، پھر چاندی کے ِسکے تول 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 قواعد باروکسمیت بن
یاہ نیر بن محسیاہ کے سپرد کر دیا۔ ساتھ ساتھ مَیں نے ایکاُسے نقل بھی جسدی پر مُہر نہیں لـگی تھی۔ حنم ایل،
انتقال نامے پر خطدست کرنے والے گواہ اور صحن میں حاضر باقی ہم سبوطن اِس کے گواہ تھے۔ 13 اُن کے
دیکھتے دیکھتے مَیں باروکنے ہدایتکو دی،

14 الافواجرب’ اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مُہرشدہ انتقال نامہ اور اُس کی نقل لے کر مٹی برتنکے
میں دےڈال تاکہ لمبے تکعرصے محفوظ رہیں۔ 15 ربکیونکہ الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ
وقتایک 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 سے آسمان و زمین کو تیرےبنایا، لئے کوئی بھی

کام ناممکن نہیں۔ 18 تُو ہزاروں پر شفقت کرتا اور ساتھ ساتھ بچوں کو اُن کے والدین کے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔
اے عظیم اور قادر جسخدا کا نام رب الافواج 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 الٰہینے نشان معجزےاور دکھائے، اور تیرا یہ جاریتکآجسلسلہ رہا اسرائیلہے، میں بھی
اور باقی قوموں میں بھی۔ تیرےیوں نام کو وہ عزت و جلال ملا جو تجھے تکآج حاصل ہے۔ 21 تُو الٰہی نشان
معجزےاور دکھا کر اپنی قوم اسرائیل کو مصر نکالسے لایا۔ تُو نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی قدرتعظیم مصریوں پر
ظاہر کی تو اُن پر طاریدہشتشدید ہوئی۔ تب22 تُو نے اپنی قوم کو بخشملـکیہ میںجسدیا دودھ اور شہد
کثرتکی تھی جساور کا وعدہ تُو نے قَسم کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا تھا۔

لیکن23 باپہمارےجب دادا ملـکنے میں داخل ہو کر اُس پر قبضہ کیا تو اُنہوں نے نہ تیری سنی، نہ تیری
شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ جو کچھ بھی تُو نے اُنہیں کرنے کو کہا تھا اُس پر اُنہوں نے عمل نہ کیا۔ نتیجے
میں تُو اُن پر یہ آفت لایا۔ دشمن24 مٹی کے پُشتے بنا کر فصیل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ہم تلوار، کال مہلـکاور
یوں بیمار سے اِتنے کمزور ہو گئے ہیں بابلجبکہ کی فوج شہر پر کرےحملہ گی تو وہ اُس کے قبضے میں آئے گا۔
بھیکچھجو تُو نے فرمایا تھا پیشوہ آیا ہے۔ تُو اِسخود کا ہے۔گواہ رباےلیکن25 قادرِ کمالمطلق، کہہے
گو شہر کو بابل کی فوج کے حوالے کیا جائے گا توبھی تُو مجھ سے ہم کلام ہوا ہے دےچاندیکہ کھیتکر
خرید لے اور گواہوں سے کارروائی کی تصدیق “۔‘کروا

رب جوابکا
ربتب26 کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، دیکھ،”27 ربمَیں اور تمام انسانوں کا خدا ہوں۔ تو پھر کیا کوئی کام

ہے جو مجھ سے نہیں ہو “سکتا؟ 28 چنانچہ رب فرماتا ہے، مَیں” اِس شہر کو بابل اور اُس کے بادشاہ نبوکدنضر
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کے حوالے کر دوں گا۔ وہ ضرور اُس پر کرےقبضہ گا۔ بابل29 کے جو فوجی اِس شہر پر حملہ کر رہے ہیں اِس
گھسمیں سبکر کچھ جلا دیں 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 قبیلےکے جوانی سے لے تکآجکر وہی کچھ کرتے آئے ہیں مجھےجو
ناپسند ہے۔ اپنے ہاتھوں کے کام سے وہ مجھے بار بار غصہ دلاتے رہے ہیں۔ 31 یروشلم کی بنیادیں لنے ڈا سے لے
کر تکآج اِس شہر نے مجھے حد سے یادہ ز مشتعل کر دیا ابہے۔ لازم ہے کہ مَیں اُسے نظروں سے دُور کر
دوں۔ 32 اسرائیلکیونکہ اور یہوداہ باشندوںکے نے اپنی بُری حرکتوں طیشمجھےسے دلایا ہے، خواہ بادشاہ ہو
یا ملازم، خواہ امام ہو یا نبی، خواہ یہوداہ ہو یا یروشلم۔ اُنہوں33 نے اپنا منہ مجھ سے پھیر کر میری طرف رجوع
کرنے سے انکار کیا ہے۔ گو مَیں اُنہیں بار بار تعلیم دیتا رہا توبھی وہ سننے یا میری تربیت قبول کرنے کے لئے تیار
نہیں تھے۔ یہصرفنہ34 گھرجسبلـکہ میرےپر نام کا ٹھپا لگا اُسہے میں اُنہوں نے اپنے بُتوںگھنونے رکھکو
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 رہے ہو، یہ’ شہر ضرور شاہِ بابل کے قبضے میں آ جائے گا، کیونکہ تلوار، کال مہلـکاور
یوں بیمار نے ہمیں کمزور کر دیا ابلیکن‘ہے۔ شہر بارےکے ربمیں کا فرمان سنو، اسرائیلجو کا خدا !ہے

میںطیشبڑےمَیںبےشک37 آ کر شہر باشندوںکے ممالـکمختلفکو میں منتشر دوںکر لیکنگا، مَیں اُنہیں
اُن جگہوں سے پھر جمع کر واپسکے بھی لاؤں گا تاکہ وہ دوبارہ یہاں سکون ساتھکے رہ سکیں۔ تب38 میریوہ
قوم ہوں اورگے، مَیں اُن کا ہوںخدا گا۔ مَیں39 دوںہونے گا کہ سوچوہ اور ایکمیںچلنچال ہو کر وقتہر
خوفمیرا مانیں گے۔ کیونکہ اُنہیں معلوم ہو گا کہ ایسا کرنے ہمیںسے اور ہماری اولاد برکتکو ملے گی۔

مَیں40 اُن کے ابدیساتھ عہد باندھ کر وعدہ کروں گا کہ اُن پر شفقت کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ ساتھ ساتھ
مَیں خوفاپنا اُن دوںڈالمیںدلوںکے گا تاکہ وہ مجھ دُورسے نہ ہو جائیں۔ برکتاُنہیں41 میرےدینا لئے خوشی
باعثکا ہو گا، اور مَیں وفاداری پورےاور دل و جان سے اُنہیں پنیری کی طرح ملـکاِس میں دوبارہ لگا دوں
“گا۔ 42 ربکیونکہ فرماتا مَیں”ہے، ہی آفتبڑییہنے اِس قوم پر نازل کی، اور مَیں اُنہیںہی 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 نہ انسان اور نہ حیوان رہ گیا ہے، بابلکچھسبکیونکہ کے حوالے کر دیا گیا لیکن‘ہے۔ مَیں فرماتا
ہوں ملـکپورےکہ میں خریدےکھیتدوبارہ 44 فروختاور کئے جائیں لوگگے۔ معمول مطابقکے انتقال
نامے لـکھ کر اُن پر مُہر لگائیں گے اور کارروائی کی تصدیق کے لئے گواہ بُلائیں گے۔ تمام علاقے یعنی بن یمین کے
قبائلی علاقے میں، یروشلم دیہاتکے میں، یہوداہ پہاڑیاور علاقے شہروںکے مغربمیں، پہاڑینشیبیکے علاقے
شہروںکے میں اور نجبدشِت شہروںکے میں ایسا ہی کیا جائے گا۔ مَیں خود اُن کی بدنصیبی ختم کروں “گا۔ یہ
رب کا فرمان ہے۔

33
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یروشلم میں دوبارہ خوشی ہو گی

1 تکابیرمیاہ محافظوںشاہی میںصحنکے گرفتار تھا ایکربکہ بار پھر اُس ہمسے کلام ہوا، سبجو”2
کچھ خلق کرتا، تشکیل دیتا اور قائم رکھتا ہے اُس کا نام رب ہے۔ یہی رب فرماتا ہے، مجھے3 پکار تو مَیں تجھے
جواب میں ایسی عظیم اور ناقابِل فہم باتیں بیان کروں گا جو تُو نہیں جانتا۔

4 ربکیونکہ جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ تم نے اِس شہر کے مکانوں بلـکہ ایکچند شاہی مکانوں
بھیکو ڈھا دیا ہے تاکہ اُن پتھروںکے لـکڑیاور فصیلسے مضبوطکو کرو اور شہر دشمنکو پُشتوںکے اور تلوار
سے بچائے رکھو۔ 5 گو تم بابل کی فوج سے لڑنا ہتے چا ہو، لیکن شہر کے گھر اسرائیلیوں کی لاشوں سے بھر جائیں
گے۔ کیونکہ اُن ہی پر مَیں اپنا غضب نازل کروں گا۔ یروشلم کی تمام بےدینی باعثکے مَیں نے اپنا منہ اُس سے
چھپا لیا ہے۔

لیکن6 بعد میں مَیں اُسے دےشفا کر تندرستی بخشوں گا، مَیں اُس کے باشندوں کو صحت عطا کروں گا اور
اُن پر پا دیر سلامتی اور وفاداری کا اظہار کروں گا۔ 7 کیونکہ مَیں یہوداہ اور اسرائیل کو بحال کر کے اُنہیں ویسے
تعمیر کروں پہلےجیسےگا تھے۔ مَیں8 اُنہیں اُن کی تمام بےدینی صافپاکسے کر کے اُن کی تمام سرکشی اور تمام
گناہوں معافکو کر دوں گا۔ تب9 یروشلم پوری دنیا میرےمیں لئے مسرت، یفشہرت، تعر اور جلال باعثکا
بنے گا۔ دنیا کے ممالـکتمام میری اُس پر مہربانی دیکھ کر متاثر ہو جائیں گے۔ وہ گھبرا کر کانپ اُٹھیں جبگے
اُنہیں پتا چلے گا کہ مَیں نے یروشلم کو برکتکتنی اور سکون مہیا کیا ہے۔

10 تم کہتے ہو، ہمارا’ شہر ویران و سنسان اُسہے۔ میں نہ انسان، نہ حیوان ہتے ر ربلیکن‘ہیں۔ فرماتا ہے کہ
یروشلم اور یہوداہ کے دیگر شہروں کی گلیاںجو وقتاِس ویران اور انسان و حیوان خالیسے ہیں، 11 اُن میں دوبارہ
وخوشی دُلھندُولھےشادمانی، آوازکی قربانیاںکیشکرگزاریمیںگھرکےرباور والوںپہنچانے سنائیگیتکے
وقتاُسگے۔دیں گائیںوہ گے، الافواجرب’ کا شکر کرو، بھلاربکیونکہ اورہے، اُس ابدیشفقتکی ‘ہے۔
کیونکہ مَیں ملـکاِس کو پہلے کی طرح بحال کر دوں گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

الافواجرب12 فرماتا ہے کہ فی الحال یہ مقام ویران اور انسان و حیوان سے خالی لیکنہے۔ آئندہ یہاں اور باقی
تمام شہروں میں دوبارہ ایسی چراگاہیں ہوں گی جہاں گلہ بان اپنے یوڑوں ر کو چَرائیں گے۔ ملـکپورےتب13
میں چرواہے اپنے یوڑوں ر کو گنتے اور لتے سنبھا ہوئے نظر آئیں گے، پہاڑیخواہ علاقے شہروںکے مغربیا کے
نشیبی پہاڑی علاقے میں دیکھو، خواہ دشِت نجب یا بن یمین کے قبائلی علاقے میں معلوم کرو، خواہ یروشلم کے
دیہات یا یہوداہ کے باقی شہروں یافتمیں در کرو۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

ابدی عہد کا وعدہ
رب14 فرماتا ہے کہ ایسا وقت آنے والا جبہے مَیں وہ اچھا وعدہ پورا کروں گا جو مَیں نے اسرائیل کے

گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے سے کیا ہے۔ اُس15 وقت مَیں داؤد کی نسل ایکسے راست باز کونپل پھوٹنے
دوں گا، اور انصافمیںملـکوہی اور راستی گا۔کرےقائم 16 اُن میںدنوں یہوداہ کو ملےچھٹکارا گا اور یروشلم
پُرامن گزارےزندگی تبگا۔ یروشلم ہماریرب’ ‘راستی کہلائے گا۔ 17 ربکیونکہ فرماتا ہے اسرائیلکہ کے
تخت پر بیٹھنے والا ہمیشہ ہی داؤد کی نسل کا ہو گا۔ اِسی18 ربطرح کے گھر خدمتمیں گزار امام ہمیشہ ہی
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لاوی قبیلےکے ہوںکے وہیگے۔ میرےمتواتر بھسمحضور ہونے والی قربانیاں اور غلہ اور ذبح پیشقربانیاںکی
کریں “گے۔

ایکرب19 بار پھر یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، رب”20 فرماتا ہے کہ مَیں نے دن راتاور سے عہد باندھا ہے
کہ وہ مقررہ وقت پر اور ترتیب وار گزریں۔ کوئی اِس عہد کو توڑ نہیں سکتا۔ اِسی21 طرح مَیں نے اپنے خادم
داؤد سے بھی عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ ہمیشہ اُسی کی نسل کا ہو گا۔ نیز، مَیں لاوینے کے
اماموں بھیسے باندھعہد کر وعدہ کیا ربکہ کے خدمتمیںگھر گزار امام لاویہمیشہ قبیلےکے کے ہوںہی
راتگے۔ اور دن سے بندھے ہوئے عہد کی طرح اِن عہدوں کو بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ مَیں22 اپنے خادم داؤد
کی اولاد اور خدمتاپنے گزار یوں لاو کو ستاروں اور سمندر ریتکی جیسا بےشمار بنا دوں “گا۔

رب23 یرمیاہ ایکسے بار پھر ہم کلام ہوا، کیا”24 تجھے لوگوں کی باتیں معلوم نہیں ہوئیں؟ یہ کہہ رہے ہیں،
ربگو’ اسرائیلنے اور یہوداہ کو چن کر اپنی قوم بنا لیا تھا، لیکن اب اُس نے دونوں کو رد کر دیا ‘ہے۔ یوں
وہ میری قوم کو حقیر جانتے ہیں بلـکہ اِسے اب سے قوم ہی نہیں “سمجھتے۔ لیکن25 رب فرماتا ہے، جو” عہد
مَیں نے دن اور رات سے باندھا ہے وہ مَیں نہیں توڑوں گا، نہ کبھی آسمان و زمین کے مقررہ اصول منسوخ کروں
گا۔ اِسی26 طرح یہ ممکن ہی نہیں کہ مَیں یعقوب اور اپنے خادم داؤد کی اولاد کو کبھی رد کروں۔ نہیں، مَیں
ہمیشہ ہی داؤد نسلکی میں کسیسے تختکو پر بٹھاؤں گا تاکہ وہ ابراہیم، اسحاق یعقوباور کی اولاد حکومتپر
کرے، کیونکہ مَیں اُنہیں بحال کر کے اُن ترسپر کھاؤں “گا۔

34
ِصدقیاہ بابل کی قید میں مر جائے گا

وقتاُسرب1 یرمیاہ ہمسے کلام بابلشاہِجبہوا نبوکدنضر پوریاپنی فوج لے کر یروشلم اور یہوداہ تمامکے
شہروں پر حملہ کر رہا تھا۔ اُس کے ساتھ دنیا کے اُن ممالـکتمام اور قوموں کی فوجیں تھیں جنہیں اُس نے اپنے تابع
کر لیا تھا۔

اسرائیلجورب”2 کا خدا ہے فرماتا کہہے یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ پاسکے جا کر اُسے بتا، رب’ فرماتا ہے
کہ مَیں اِس شہر یروشلم کو شاہِ بابل کے حوالے کرنے کو ہوں، اور وہ اِسے نذرِ آتش دےکر گا۔ 3 تُو بھی اُس
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 کرےباتسے گا۔ پھر تجھے بابل پڑےجانا گا۔ اےلیکن4 ِصدقیاہ
بادشاہ، رب کا یہ فرمان بھی بارےتیرےرب!سن میں فرماتا ہے کہ تُو تلوار سے نہیں 5 بلـکہ مرےموتطبعی
گا، اُسیلوگاور تیریطرح تعظیم لـکڑیمیں کا بڑا ڈھیر بنا آگکر لگائیں باپتیرےطرحجسگے دادا کے لئے
کرتے آئے ہیں۔ وہ تجھ پر بھی ماتم کریں گے اور کہیں گے، میرےہائے، ‘!آقا ربیہ کا فرمان “ہے۔

6 یرمیاہ نبی نے ِصدقیاہ بادشاہ کو یروشلم میں یہ پیغام سنایا۔ بابلوقتاُس7 فوجکی لـکیسیروشلم، اور عزیقہ
سے لڑ رہی تھی۔ یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہروں میں سے یہی تکابتین قائم رہے تھے۔

غلاموں کے ساتھ بےوفائی
رب8 کا ایککلام بار پھر یرمیاہ پر نازل ہوا۔ وقتاُس ِصدقیاہ بادشاہ نے یروشلم کے باشندوں کے ساتھ عہد

باندھا تھا کہ ہم اپنے ہم وطن غلاموں کو آزاد کر دیں گے۔ 9 ایکہر نے اپنے ہم وطن غلاموں اور لونڈیوں کو



یرمیاہ 34:10 983 یرمیاہ 35:4
آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا، متفقسبکیونکہ ہوئے تھے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کو غلامی میں نہیں رکھیں گے۔
10 بزرگتمام اور باقی لوگتمام یہ کرنے پر راضی ہوئے تھے۔ یہ عہد کرنے پر اُنہوں نے اپنے غلاموں کو واقعی
آزاد کر دیا تھا۔ لیکن11 بعد میں وہ اپنا ارادہ بدل کر اپنے آزاد کئے ہوئے غلاموں واپسکو لائے اور اُنہیں دوبارہ
اپنے غلام بنا لیا تھا۔ ربتب12 کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔

رب”13 جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، تمہارےمَیںجب’ باپ دادا کو مصر کی غلامی سے نکال لایا تو
مَیں نے اُن سے عہد باندھا۔ اُس ایککی شرط یہ تھی 14 کسیجبکہ ہم وطن نے اپنے آپ کو بیچ کر چھ
کیخدمتتیریتکسال توہے لازم سالساتویںکہہے تُو اُسے آزاد کر شرطیہدے۔ سبتم آتیصادقپر ہے۔
لیکن تمہارےافسوس، باپ دادا نے نہ میری سنی، نہ باتمیری پر دھیان دیا۔ اب15 تم نے پچھتا کر وہ کچھ کیا
جو مجھے پسند تھا۔ ایکہر اعلاننے کیا کہ ہم اپنے ہم وطن غلاموں کو آزاد کر دیں گے۔ تم اُس گھر میں آئے
جس میرےپر نام کا ٹھپا لگا ہے اور باندھعہد میرےکر وعدےاُسحضور تصدیقکی کی۔ ابلیکن16 تم نے
اپنا ارادہ بدل میرےکر نام کی اپنےہے۔کیبےحرمتی غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دینے بعدکے ایکہر اُنہیں
واپسپاساپنے لایا پہلےہے۔ تم اُنہیںنے بتایا کہ جہاں جی چاہو چلے جاؤ، اباور تم اُنہیںنے دوبارہ غلام بننے
پر مجبور کیا ‘ہے۔

17 چنانچہ سنو جو ربکچھ فرماتا !ہے تم’ میرینے نہیں سنی، کیونکہ تم نے اپنے ہم وطن غلاموں کو آزاد
نہیں اِسچھوڑا۔ لئے تمہیںرباب مہلـکتلوار، یوں بیمار اور کال کے لئے آزاد تمہیںگا۔دےچھوڑ 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 تصدیقکی کرنے کے لئے بچھڑےایکوہ
کو دو میںحصوں تقسیم کر کے اُن درمیانکے سے گزر گئے۔ توبھی اُنہوں نے عہد توڑ کر اُس پوریشرائطکی 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 دشمنوںکے کے حوالے دوںکر گا، اُن ہی کے حوالے اُنہیںجو جان سے مارنے کے درپَے
ہیں۔ اُن کی لاشیں پرندوں اور جنگلی جانوروں خوراککی بن جائیں گی۔

21 مَیں یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ اور اُس کے افسروں کو اُن کے دشمن کے حوالے کر دوں گا، اُن ہی کے
حوالے اُنہیںجو جان سے مارنے پر ُلے ت ہوئے ہیں۔ ًوہ یقینا بابلشاہِ نبوکدنضر فوجکی 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 اُسےکے آتشنذرِ کر دیں مَیںگے۔ یہوداہ شہروںکے بھیکو میںخاکیوں 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 ربتو مجھ سے ہم کلام ہوا، یکابی”2 ر خاندان پاسکے جا
کر رباُنہیں کے گھر صحنکے کمرےکسیکے میں آنے دعوتکی وہجبدے۔ 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 کے
پورے گھرانے سمیت رب4 کے گھر میں لایا۔ ہم حنان کے بیٹوں کمرےکے میں بیٹھ گئے۔ حنان مردِ خدا
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ِیجدلیاہ کا بیٹا تھا۔ یہ کمرا بزرگوں کمرےکے ملحقسے رباور کے گھر دربانکے معسیاہ بن سلّوم کمرےکے
کے اوپر تھا۔ وہاں5 مَیں نے َمے کے جام اور پیالے یکابی ر آدمیوں پیشکو کر کے اُن سے کہا، آئیں،” کچھ َمے
پی “لیں۔

لیکن6 اُنہوں نے انکار کر کے کہا، ہم” َمے نہیں پیتے، ہمارےکیونکہ باپ یوندب بن یکاب ر نے ہمیں اور
ہماری اولاد کو َمے پینے سے منع کیا ہے۔ اُس7 ہمیںنے ہدایتیہ بھی دی، نہ’ مکان تعمیر کرنا، نہ بیج بونا اور نہ
انگور کا باغ لگانا۔ یہ چیزیں کبھی بھی تمہاری ملـکیت میں شامل نہ ہوں، کیونکہ لازم ہے کہ تم ہمیشہ خیموں
میں زندگی گزارو۔ پھر تم لمبے تکعرصے ملـکاُس میں رہو جسگے میں تم مہمان ‘ہو۔ 8 چنانچہ ہم اپنے باپ
یوندب بن یکاب ر کی اِن تمام ہدایات کے تابع ہتے ر ہیں۔ نہ ہم اور نہ ہماری یاں بیو یا بچے کبھی َمے پیتے ہیں۔
ہم9 رہائشاپنی کے لئے مکان نہیں بناتے، اور نہ انگور کے باغ، کھیتنہ یا ملـکیتہماریفصلیں میں ہوتی ہیں۔
اِس10 کے بجائے تکآجہم خیموں میں ہتے ر ہیں۔ یوندبباپہمارےہدایتبھیجو دیہمیںنے اُس پر ہم
اُترےپورے ہیں۔ عارضیصرفہم11 طور پر شہر ٹھہرےمیں ہوئے ہیں۔ بابلشاہِجبکیونکہ نبوکدنضر اِس
ملـک گھسمیں آیا تو ہم بولے، آئیں،’ ہم یروشلم شہر میں جائیں تاکہ بابل اور شام کی فوجوں سے بچ ‘جائیں۔ ہم
اِسیصرف لئے یروشلم ٹھہرےمیں ہوئے “ہیں۔

ربتب12 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، الافواجرب”13 جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ یہوداہ اور یروشلم
کے باشندوں پاسکے جا کر کہہ، تم’ میری تربیت کیوں قبول نہیں کرتے؟ تم میری کیوں نہیں سنتے؟ یوندب14
یکاببن ر پر غور کرو۔ اُس نے اپنی اولاد کو َمے پینے سے منع کیا، اِس لئے اُس کا گھرانا تکآج َمے نہیں پیتا۔
لوگیہ باپاپنے ہدایاتکی تابعکے ہتے ر ہیں۔ اِس مقابلےکے میں لوگتم کیا کر رہے ہو؟ مَیںگو بار بار تم سے
ہم کلام ہوا توبھی تم میرینے نہیں سنی۔

بار15 بار مَیں اپنے نبیوں پاستمہارےکو بھیجتا رہا میرےتاکہ خادم تمہیں آگاہ کرتے رہیں کہ ایکہر اپنی
بُری ترکراہ کر واپسکے !آئے اپنا چال درستچلن کرو اور اجنبی معبودوں کی پیروی کر کے اُن خدمتکی
مت !کرو پھر تم ملـکاُس میں رہو گے جو مَیں نے تمہیں باپتمہارےاور دادا بخشکو دیا تھا۔ لیکن تم نے نہ
توجہ دی، نہ میری سنی۔ یوندب16 بن یکاب ر کی اولاد اپنے باپ ہدایاتکی پر پوری اُتری ہے، لیکن اِس قوم
میرینے نہیں ‘سنی۔

اِس17 لئے لشکروںجورب اسرائیلاورکا کا خدا فرماتاہے ہے، !سنو’ مَیں یہوداہ پر اور یروشلم باشندےہرکے
پر وہ آفتتمام نازل کروں جسگا اعلانکا مَیں نے کیا مَیںگوہے۔ اُن ہمسے کلام ہوا توبھی اُنہوں نے نہ سنی۔
مَیں نے اُنہیں بُلایا، لیکن اُنہوں جوابنے نہ “۔‘دیا

لیکن18 یکابیوں ر سے یرمیاہ نے کہا، الافواجرب” جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، تم’ اپنے باپ یوندب
کے حکم پورےپر اُتر کر اُس کی ہر ہدایت اور ہر حکم پر عمل کرتے ‘ہو۔ 19 اِس لئے رب الافواج جو اسرائیل
کا خدا ہے فرماتا ہے، یوندب’ یکاببن ر کی اولاد میں سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہو گا میرےجو خدمتحضور
کرے “۔‘گا

36
رب کے گھر میں یرمیاہ کتابکی تلاوتکی
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یہوداہ1 بادشاہکے یقیم یہو بن یوسیاہ ربمیںسالچوتھےکےحکومتکی کلامکا یرمیاہ پر نازل ہوا، طومار”2

لے کر اُس میں اسرائیل، یہوداہ اور باقی تمام قوموں بارےکے میں وہ پیغاماتتمام قلم بند کر مَیںجو نے یوسیاہ کی
حکومت سے لے کر تکآج تجھ پر نازل کئے ہیں۔ شاید3 یہوداہ کے گھرانے میں ایکہر اپنی بُری راہ سے باز آ
واپسکر آئے اگر اُس آفت کی پوری خبر تکاُن پہنچے جو مَیں اِس قوم پر نازل کرنے کو ہوں۔ پھر مَیں اُن کی
بےدینی اور گناہ معافکو کروں “گا۔

چنانچہ4 یرمیاہ باروکنے بن یاہ نیر کو بُلا کر اُس سے وہ پیغاماتتمام طومار میں لـکھوائے ربجو اُسنے پر
نازل کئے تھے۔ 5 پھر یرمیاہ باروکنے سے کہا، مجھے” نظربند کیا گیا ہے، اِس لئے ربمَیں کے گھر میں نہیں جا
سکتا۔ آپلیکن6 تو جا سکتے روزےہیں۔ دنکے یہ طومار اپنے ساتھ لے ربکر کے گھر میں جائیں۔ حاضرین
کے منے سا رب کی اُن تمام باتوں کو پڑھ کر سنائیں جو مَیں آپنے سے لـکھوائی ہیں۔ سب کو طومار کی باتیں
سنائیں، اُنہیں بھی جو یہوداہ کی دیگر آبادیوں یہاںسے پہنچے ہیں۔ شاید7 وہ التجا یں کر ربکہ اُن پر رحم کرے۔
شاید ایکہر اپنی بُری راہ سے باز آ واپسکر آئے۔ کیونکہ غضبجو اِس قوم پر نازل ہونے والا ہے جساور کا
رباعلان کر چکا ہے سختبہتوہ “ہے۔

باروک8 بن یاہ نیر نے ایسا ہی کیا۔ یرمیاہ نبی کی ہدایت کے مطابق اُس نے رب 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 باشندےکے اور یہوداہ کے دیگر شہروں
سے آئے ہوئے تمام لوگ 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 سافن کمرےکے میں بیٹھا تھا۔ یہ ربکمرا کے
گھر کے اوپر والے صحن میں تھا، اور صحن کا نیا دروازہ وہاں سے دُور نہیں تھا۔

11 طومار میں ربدرج کے پیغاماتتمام 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 باروکجو نے طومار
تلاوتکی کر پیشکے کیا تھا۔ تب14 تمام بزرگوں نے یہودی بن نتنیاہ بن سلمیاہ بن کوشی باروککو پاسکے
بھیج کر اُسے اطلاع طومارجس”دی، آپتلاوتکی لوگوںنے کے منے سا کی اُسے لے پاسہمارےکر “آئیں۔
باروکچنانچہ بن یاہ نیر ہاتھ میں طومار کو تھامے ہوئے اُن پاسکے آیا۔

افسروں15 نے کہا، ذرا” بیٹھ ہمارےکر لئے بھی طومار تلاوتکی “کریں۔ باروکچنانچہ نے اُنہیں سب
کچھ پڑھ کر سنا دیا۔ 16 یرمیاہ کی تمام پیش گوئیاں سنتے ہی وہ گھبرا گئے اور ڈر دوسرےایکمارےکے کو
دیکھنے لـگے۔ پھر اُنہوں باروکنے سے کہا، لازم” ہے کہ ہم بادشاہ کو اِن تمام باتوں سے آگاہ کریں۔ ہمیں17
ذرا آپبتائیں، نے یہ تمام طرحکسباتیں قلم بند کیں؟ کیا یرمیاہ کچھسبنے آپزبانی پیشکو “کیا؟ باروک18
جوابنے دیا، جی،” وہ مجھے یہ تمام باتیں سناتا گیا، اور سبمَیں کچھ سیاہی سے اِس طومار میں درج کرتا “گیا۔

19 یہ سن کر افسروں باروکنے سے کہا، چلےاب” آپجائیں، اور یرمیاہ !جائیںچھپدونوں کسی بھیکو
پتا نہ چلے آپکہ کہاں “ہیں۔

یقیم یہو طومار کو جلا دیتا ہے
* 36:9 نویں :مہینے نومبر تا دسمبر۔
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افسروں20 طومارنے میرمنشیشاہیکو اِلی سمع دیا،رکھمحفوظمیںدفترکے پھر داخلمیںدربار ہو کر بادشاہ

سبکو کچھ بتا دیا۔ 21 بادشاہ یہودینے کو طومار لے آنے کا حکم دیا۔ یہودی، اِلی سمع میرمنشی کے دفتر سے
طومار کو لے کر بادشاہ اور تمام افسروں کی موجودگی میں اُس تلاوتکی کرنے لگا۔

22 چونکہ نواں †مہینہ تھا اِس لئے بادشاہ محل کے اُس حصے میں بیٹھا تھا جو سردیوں کے موسم کے لئے بنایا گیا
تھا۔ اُس کے منے پڑیسا انگیٹھی آگمیں جل رہی تھی۔ بھیجب23 یہودی تین یا چار کالم ھنے پڑ سے فارغ ہوا تو
بادشاہ منشینے چھریکی لے اُنہیںکر طومار کاٹسے لیا پھینکمیںآگاور یہودیدیا۔ پڑھتا اور بادشاہ کاٹتا
گیا۔ آخرکار پورا طومار راکھ ہو گیا تھا۔

24 گو بادشاہ اور اُس کے تمام ملازموں نے یہ تمام باتیں سنیں توبھی نہ وہ گھبرائے، نہ اُنہوں نے پریشان ہو کر
کپڑےاپنے پھاڑے۔ 25 اور گو اِلناتن، دِلایاہ اور یاہ جمر نے بادشاہ سے منت کی کہ وہ طومار کو نہ جلائے
توبھی اُس نے اُن کی نہ مانی 26 بلـکہ بعد میں یرحمئیل شاہزادہ، سرایاہ ایلعزریبن اور سلمیاہ بن عبدئیل کو بھیجا
تاکہ باروکوہ منشی اور یرمیاہ نبی کو گرفتار کریں۔ ربلیکن اُنہیںنے چھپائے رکھا تھا۔

الله کا کلام دوبارہ قلم بند کیا جاتا ہے
27 بادشاہ کے طومار کو جلانے کے رببعد یرمیاہ سے دوبارہ ہم کلام ہوا،
28 نیا” طومار لے کر اُس میں وہی تمام پیغامات قلم بند کر جو اُس طومار میں درج تھے جسے شاہِ یہوداہ نے

جلا دیا تھا۔ ساتھ29 ساتھ یقیم یہو بارےکے میں اعلان کر ربکہ فرماتا ہے، تُو’ نے طومار کو جلا کر یرمیاہ سے
شکایت کی کہ تُو نے کتاباِس میں کیوں لـکھا ہے کہ بابلشاہِ 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 خاندانکے کا بھیکوئی فرد داؤد تختکے پر نہیں بیٹھے گا۔ یقیم یہو لاشکی باہر پھینکی جائے گی،

اور وہاں وہ کھلے میدان پڑیمیں رہے گی۔ کوئی بھی اُسے دن کی تپتی گرمی راتیا کی سردیشدید سے بچائے
نہیں رکھے گا۔ مَیں31 اُسے اُس بچوںکے اور سمیتملازموں اُن کی بےدینی مناسبکا اجر دوں گا۔ کیونکہ مَیں
اُن پر اور یروشلم اور یہوداہ کے باشندوں پر وہ تمام آفت نازل کروں جسگا کا اعلان مَیں کر چکا ہوں۔ افسوس،
اُنہوں میرینے نہیں “سنی۔

32 چنانچہ یرمیاہ نے نیا طومار لے کر باروکاُسے بن یاہ نیر دیا۔دےکو پھر اُس باروکنے منشی سے وہ تمام
پیغامات دوبارہ لـکھوائے اُسجو تھےدرجمیںطومار شاہِجسے یہوداہ یقیم یہو جلانے دیا تھا۔ اُن علاوہکے 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
تختکو پر بٹھا دیا۔ لیکن2 نہ ِصدقیاہ، نہ اُس کے افسروں یا عوام نے پیغاماتاُن پر دھیان دیا ربجو نے یرمیاہ
نبی معرفتکی فرمائے تھے۔
† 36:22 نواں :مہینہ ً تقریبا دسمبر۔ * 37:1 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا کونیاہ مستعمل ہے۔
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ِصدقیاہدنایک3 بادشاہ بنیہوکلنے اورسلمیاہ امام بنصفنیاہ معسیاہ یرمیاہکو پاسکے بھیجا تاکہ گزارشوہ

کریں، مہربانی” کر ہمارےربکے خدا شفاعتہماریسے “کریں۔
4 یرمیاہ تکابکو قید میں ڈالا نہیں گیا تھا، اِس لئے وہ آزادی سے لوگوں میں چل پھر سکتا تھا۔ اُس5 وقت

فرعون فوجکی مصر نکلسے اسرائیلکر بڑھطرفکی رہی جبتھی۔ یروشلم کا محاصرہ کرنے والی بابل فوجکی
کو یہ خبر ملی تو وہ وہاں ہٹپیچھےسے گئی۔ ربتب6 یرمیاہ نبی سے ہم کلام ہوا،

اسرائیلرب”7 کا خدا فرماتا ہے کہ شاہِ یہوداہ یافتمرضیمیریتمہیںنے در کرنے بھیجا جواباُسےہے۔
دو کہ فرعون کی جو فوج تمہاری مدد کرنے کے لئے نکل آئی ہے وہ واپسملـکاپنے لوٹنے کو ہے۔ 8 پھر بابل
کے واپسفوجی آ کر یروشلم پر حملہ کریں گے۔ وہ اِسے اپنے قبضے میں لے کر آتشنذرِ کر دیں گے۔ 9 ربکیونکہ
فرماتا ہے سوچیہکہ کر متدھوکا کھاؤ بابلکہ فوجکی ہمیںضرور چھوڑ کر چلی گی۔جائے ایسا نہیںکبھی ہو
!گا 10 خواہ تم حملہ آور پوری بابلی فوج شکستکو کیوں نہ دیتے صرفاور زخمی آدمی بچے ہتے ر توبھی تم ناکام
ہتے، ر توبھی ایکبعضیہ آدمی اپنے خیموں میں نکلسے کر یروشلم کو آتشنذرِ “کرتے۔

یرمیاہ کو قید میں ڈالا جاتا ہے
فرعونجب11 اسرائیلفوجکی طرفکی ھنے بڑ لـگی تو بابل فوجیکے یروشلم کو چھوڑ گئے۔ہٹپیچھےکر 12 اُن

دنوں میں یرمیاہ بن یمین کے قبائلی علاقے کے لئے روانہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ کوئی موروثی
ملـکیت تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب وہ شہر سے نکلتے ہوئے بن13 یمین تکدروازےکے پہنچ گیا پہرےتو
داروں ایککا افسر اُسے پکڑ کر کہنے لگا، بھگوڑےتم” !ہو تم بابل کی فوج پاسکے جانا ہتے چا “!ہو افسر 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 لیکن“رہا۔ یاہ اِر نہ مانا بلـکہ اُسے گرفتار کر سرکاریکے افسروں پاسکے گیا۔لے اُسے15
دیکھ کر اُنہیں یرمیاہ پر غصہ آیا، اور وہ اُس کی پٹائی کرا کر اُسے شاہی محرّر یونتن کے گھر میں لائے جسے اُنہوں
نے قیدخانہ بنایا تھا۔ وہاں16 ایکاُسے زمین کمرےدوز میں ڈال دیا گیا جو حوضپہلے تھا جساور چھتکی
محراب دار تھی۔ وہ متعدد دن اُس میں بند رہا۔

ایک17 دن ِصدقیاہ نے اُسے محل میں بُلایا۔ وہاں علیٰحدگی میں اُس سے پوچھا، ربکیا” طرفکی میرےسے
لئے کوئی پیغام “ہے؟ یرمیاہ جوابنے آپہاں۔جی”دیا، کو بابلشاہِ کے حوالے کیا “گا۔جائے تب18 یرمیاہ
نے ِصدقیاہ بادشاہ رکھجاریباتاپنیسے کر مجھ”کہا، سے کیا جرم ہوا مَیںہے؟ آپنے افسروںکے اور عوام
کا کیا قصور کیا ہے مجھےکہ جیل میں ڈلوا دیا؟ آپ19 کے وہ نبی کہاں ہیں جنہوں آپنے پیشکو گوئی سنائی
کہ شاہِ بابل آپنہ پر، نہ ملـکاِس پر کرےحملہ گا؟ مالـکمیرےاے20 اور بادشاہ، مہربانی کر باتمیریکے
پوریگزارشمیریسنیں، !کریں مجھے یونتن محرّر کے گھر واپسمیں نہ بھیجیں، ورنہ مَیں مر جاؤں “گا۔

تب21 ِصدقیاہ بادشاہ نے حکم دیا کہ یرمیاہ کو شاہی محافظوں کے صحن میں رکھا جائے۔ اُس نے یہ ہدایت
دیبھی تکجبکہ شہر میں یابدستروٹی ہو یرمیاہ نانکو بائی گلی سے ہر ایکروز روٹی ملتی رہے۔ چنانچہ
یرمیاہ محافظوں صحنکے میں ہنے ر لگا۔

38
یرمیاہ کو موتسزائے دینے کا ارادہ
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1 بنسفطیاہ متان، ِجدلیاہ بن یوکلفشحور، 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 نکلسے
کر اپنے آپ کو بابل کی فوج کے حوالے کرو۔ جو کوئی کرےیہ اُس کی چھوٹجان جائے *گی۔ 3 کیونکہ
رب فرماتا ہے کہ یروشلم کو ضرور شاہِ بابل کی فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ ًوہ یقینا اُس پر کرےقبضہ “گا۔

تب4 مذکورہ افسروں نے بادشاہ سے کہا، اِس” آدمی کو موتسزائے دینی ہئے، چا کیونکہ یہ شہر میں بچے
ہوئے فوجیوں اور باقی تمام لوگوں ایسیکو باتیں بتا رہا جنہے سے ہمتوہ ہار گئے ہیں۔ یہ آدمی قوم بہبودیکی
نہیں چاہتا بلـکہ مصیبتاُسے میں لنے ڈا پر تُلا رہتا “ہے۔

5 ِصدقیاہ بادشاہ جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، آپوہ کے ہاتھ میں آپمَیںہے۔ روککو نہیں “سکتا۔ تب6
اُنہوں نے یرمیاہ کو پکڑ کر ملکیاہ شاہزادہ حوضکے میں ڈال دیا۔ حوضیہ شاہی محافظوں کے صحن میں تھا۔
رّسوں کے یعے ذر اُنہوں نے یرمیاہ کو اُتار حوضدیا۔ میں پانی نہیں تھا بلـکہ صرف کیچڑ، اور یرمیاہ کیچڑ میں
دھنس گیا۔

لیکن7 ایتھوپیا ایککے درباری بنام ـِک عبدمَل کو پتا چلا کہ یرمیاہ کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا جبہے۔
بادشاہ شہر دروازےکے بنام بن یمین کچہریمیں لگائے بیٹھا تھا 8 ـِکتو عبدمَل محلشاہی نکلسے کر اُس پاسکے
گیا اور کہا، میرے”9 آقا اور بادشاہ، سلوکجو اِن آدمیوں نے یرمیاہ ساتھکے کیا نہایتوہہے بُرا اُنہوںہے۔ نے
پھینکمیںحوضایکاُسے دیا جہاںہے بھوکوہ مرےسے گا۔ کیونکہ شہر میں روٹی ختم ہو گئی “ہے۔

10 یہ سن کر بادشاہ ـِکنے عبدمَل کو حکم دیا، اِس” سے پہلے کہ یرمیاہ مر جائے یہاں سے 30 آدمیوں کو
لے کر نبی حوضکو نکالسے “دیں۔ ـِک11 عبدمَل آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر شاہی محل کے گودام نیچےکے
کمرےایککے میں گیا۔ وہاں سے اُس نے کچھ چیتھڑےپرانے اور گھسے چنکپڑےپھٹے کر اُنہیں رّسوں کے
یعے حوضذر میں تکیرمیاہ اُتار دیا۔ ـِک12 عبدمَل بولا، رسّے” ھنے باند سے پہلے یہ چیتھڑےپرانے اور گھسے
بغلکپڑےپھٹے میں “رکھیں۔ یرمیاہ نے ایسا ہی کیا، 13 تو وہ اُسے رّسوں کھینچسے حوضکر نکالسے لائے۔
اِس کے بعد یرمیاہ شاہی محافظوں صحنکے میں رہا۔

ِصدقیاہ آخریکو مرتبہ آگاہ کیا جاتا ہے
ایک14 دن ِصدقیاہ بادشاہ نے یرمیاہ ربکو کے گھر دروازےتیسرےکے پاسکے بُلا کر اُس سے مَیں”کہا، آپ ایکسے بات یافت در کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اِس جوابصافکا دیں، کوئی بھی بات مجھ متسے

“چھپائیں۔ 15 یرمیاہ اعتراضنے کیا، اگر” آپمَیں دوںجوابصافکو آپتو 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، رب” حیاتکی کی جسقَسم نے ہمیں جان دی ہے، نہ مَیں آپ کو مار ڈالوں گا، نہ آپ
کے جانی دشمنوں کے حوالے کروں “گا۔

تب17 یرمیاہ بولا، رب” جو لشکروں کا اور اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، آپاپنے’ کو شاہِ بابل کے افسران
کے حوالے کر۔ پھر تیری جان چھوٹ جائے گی اور یہ شہر نذرِ آتش نہیں ہو جائے گا۔ تُو اور تیرا خاندان جیتا
* 38:2 اُس کی چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ غنیمتوہ کے طور پر اپنی جان کو بچائے گا۔
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رہے گا۔ میںصورتدوسری18 اِس شہر بابلکو کے حوالے کیا جائے گا اور فوجی اِسے آتشنذرِ کریں گے۔ تُو
بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں بچے “۔‘گا

لیکن19 ِصدقیاہ بادشاہ اعتراضنے کیا، مجھے” اُن ہم وطنوں سے ڈر لگتا ہے غداریجو کر بابلکے کی فوج
بھاگپاسکے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بابل کے فوجی مجھے اُن کے حوالے کریں اور میرےوہ ساتھ بدسلوکی
“کریں۔ 20 یرمیاہ جوابنے 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 آپاور کی چھوٹجان جائے گی۔ لیکن21 آپاگر شہر سے
نکل کر ہتھیار لنے ڈا کے لئے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ پیغام سنیں ربجو نے مجھ پر ظاہر کیا !ہے شاہی22 محل میں
خواتینجتنی بچ ہیںگئی سباُن کو بابلشاہِ افسروںکے پاسکے پہنچایا تبگا۔جائے یہ آپخواتین بارےکے
میں کہیں گی، آدمیوںجنہائے،’ پر تُو پورا اعتماد رکھتا تھا دےفریبوہ کر تجھ غالبپر آ گئے تیرےہیں۔ پاؤں
دلدل دھنسمیں گئے ہیں، لیکن لوگیہ غائب ہو گئے ‘ہیں۔ 23 تیرےہاں، تمام بال بچوں کو باہر بابل کی فوج
پاسکے لایا جائے گا۔ تُو خود بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں بچے گا بلـکہ شاہِ بابل تجھے پکڑ لے گا۔ یہ شہر نذرِ آتش
ہو جائے “گا۔

24 پھر ِصدقیاہ نے یرمیاہ سے کہا، !خبردار” کسی بھیکو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں، ورنہ
آپ مر جائیں گے۔ میرےجب25 افسروں کو پتا چلے کہ میری آپ سے گفتگو ہوئی ہے تو وہ آپ پاسکے آ
کر پوچھیں گے، تم’ نے بادشاہ سے باتکیا کی، اور بادشاہ نے تم سے کیا کہا؟ جوابصافہمیں دو جھوٹاور
نہ بولو، ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں ‘گے۔ جب26 وہ اِس طرح کی باتیں یں کر گے تو اُنہیں صرف اِتنا سا بتائیں، مَیں’
بادشاہ منتسے کر رہا تھا کہ وہ مجھے یونتن کے گھر واپسمیں نہ بھیجیں، ورنہ مَیں مر جاؤں “۔‘گا

27 ایسا ہی ہوا۔ تمام سرکاری افسر یرمیاہ پاسکے آئے اور اُس سے سوال کرنے لـگے۔ لیکن اُس نے اُنہیں
صرف وہ کچھ بتایا جو بادشاہ نے اُسے کہنے کو کہا تھا۔ تب خاموشوہ ہو گئے، کیونکہ کسی نے بھی اُس کی
بادشاہ سے گفتگو نہیں سنی تھی۔

اِس28 کے بعد یرمیاہ یروشلم تکشکستکی شاہی محافظوں صحنکے قیدیمیں رہا۔
39

یروشلم شکستکی
1 یروشلم یوں دشمن ہاتھکے میں :آیا یہوداہ کے بادشاہ نویںکے سال ویں10اور میں*مہینے بابلشاہِ نبوکدنضر

اپنی تمام فوج لے کر یروشلم پہنچا اور شہر کا محاصرہ کرنے لگا۔ 2 ِصدقیاہ کے سالویں11 چوتھےکے مہینے اور
نویں †دن دشمن نے فصیل میں رخنہ ڈال دیا۔ تب3 نبوکدنضر کے تمام اعلٰی افسر شہر میں آ کر اُس کے درمیانی
دروازے میں بیٹھ گئے۔ اُن میں نیرگل سراضر ماگربجو تھا، سمگرنبو، سرسکیم ساریسربجو تھا اور بابلشاہِ
کے بزرگباقی شامل تھے۔

اُنہیں4 دیکھ کر یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ اور اُس کے تمام بھاگفوجی راتگئے۔ وقتکے وہ فصیل کے اُس
دروازے سے نکلے جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق دو دیواروں کے بیچ میں تھا۔ وہ وادٔی یردن طرفکی دوڑنے
لـگے، لیکن5 بابل کے فوجیوں نے اُن تعاقبکا کر کے ِصدقیاہ کو یریحو کے میدانی علاقے میں پکڑ لیا۔ پھر اُسے
* 39:1 ویں10 :مہینے دسمبر تا جنوری۔ † 39:2 چوتھے مہینے اور نویں :دن 18 جولائی۔
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ملـِک حمات کے شہر بلہ رِ میں شاہِ بابل نبوکدنضر پاسکے 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 موتبھیکو گھاٹکے اُتار دیا۔ 7 پھر اُس نے ِصدقیاہ آنکھیںکی نکلوا کر اُسے پیتل زنجـیروںکی میں جکڑ
لیا اور بابل کو لے جانے کے لئے محفوظ رکھا۔

بابل8 فوجیوںکے نے محلشاہی اور دیگر لوگوں گھروںکے کو جلا کر یروشلم فصیلکی کو گرا دیا۔ شاہی9
محافظوں کے افسر نبوزرادان سبنے کو جلاوطن کر دیا جو یروشلم اور یہوداہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی اُن
میں تھےشامل جنگجو غداریدورانکے کر کے بابلشاہِ لـگپیچھےکے گئے تھے۔ لیکن10 نبوزرادان سبنے
نچلےسے 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۔ اُسے نقصان نہ پہنچائیں بلـکہ جو درخواستبھی کرےوہ اُسے پورا “کریں۔

13 چنانچہ شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان کسینے کو یرمیاہ پاسکے بھیجا۔ اُس وقت نبوشزبان ربجو
ساریس تھا، نیرگل سراضر ماگربجو تھا اور شاہِ بابل کے باقی افسر نبوزرادان پاسکے تھے۔ 14 تکابیرمیاہ
شاہی محافظوں صحنکے میں 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 یوںدے۔ یرمیاہ اپنے لوگوں درمیانکے بسنے لگا۔

ـِکعبد مَل کے لئے خبریخوش
یرمیاہجب15 ابھی شاہی محافظوں صحنکے میں گرفتار تھا ربتو اُس سے ہم کلام ہوا،
16 جا” کر ایتھوپیا ـِککے عبدمَل کو بتا، الافواجرب’ جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ دیکھ، مَیں اِس

شہر ساتھکے کچھسبوہ کرنے جسہوںکو اعلانکا مَیں نے کیا تھا۔ مَیں اُس پر مہربانی نہیں کروں گا بلـکہ اُسے
نقصان پہنچاؤں گا۔ تُو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے گا۔ ربلیکن17 فرماتا ہے 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

40
یرمیاہ کو آزاد کیا جاتا ہے

آزاد1 ہونے بعدکے رببھی کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔ شاہی محافظوں افسرکے نبوزرادان نے اُسے رامہ میں
رِہا کیا تھا۔ جبکیونکہ یروشلم اور باقی یہوداہ قیدیوںکے بابلملـِککو 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 آپرب”کہا، کے خدا نے اعلان کیا تھا کہ اِس جگہ پر آفت آئے گی۔ 3 اور اب وہ یہ آفت اُسی طرح ہی جسلایا
طرح اُس نے فرمایا سبتھا۔ کچھ اِس لئے ہوا آپکہ کی ربقوم کا گناہ کرتی رہی اور اُس کی نہ سنی۔ لیکن4
آج مَیں وہ زنجـیریں کھول دیتا ہوں جن آپسے جکڑےہاتھکے ہوئے آپہیں۔ آزاد ہیں۔ اگر چاہیں میرےتو
‡ 39:18 تیری چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ تُو غنیمت کے طور پر اپنی جان کو بچائے گا۔
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ساتھ بابل جائیں۔ تب مَیں آپہی کی نگرانی کروں گا۔ باقی آپ کی مرضی۔ اگر یہیں رہنا پسند کریں گے تو یہیں
ملـکپورےرہیں۔ میں جہاں بھی جانا چاہیں جائیں۔ آپکوئی کو نہیں روکے “گا۔

5 جھجکتکابیرمیاہ رہا تھا، اِس لئے نبوزرادان نے کہا، پھر” ِجدلیاہ بن اخی قام بن سافن پاسکے چلے
!جائیں ِ شاہ بابل نے اُسے صوبہ یہوداہ کے شہروں پر مقرر کیا ہے۔ اُس کے ساتھ رہیں۔ یا پھر جہاں بھی رہنا پسند
کریں وہیں “رہیں۔
نبوزرادان نے یرمیاہ کو خوراککچھ ایکاور دےتحفہ کر اُسے رُخصت کر دیا۔ 6 ِجدلیاہ مِصفاہ میں ٹھہرا

ہوا تھا۔ یرمیاہ اُس پاسکے جا ملـککر بچےکے ہوئے لوگوں بیچکے میں بسنے لگا۔

ِجدلیاہ قتلکو کرنے کی سازشیں
دیہات7 تکابمیں یہوداہ کچھکے فوجی افسر اپنے سمیتدستوں چھپے ہتے ر اُنہیںجبتھے۔ خبر ملی کہ شاہِ

بابل نے ِجدلیاہ بن اخی قام کو یہوداہ کا گورنر بنا کر اُن غریب آدمیوں اور بال بچوں پر مقرر کیا ہے جو جلاوطن
نہیں ہوئے ہیں 8 تو وہ مِصفاہ میں ِجدلیاہ پاسکے آئے۔ افسروں کے نام اسمٰعیل بن نتنیاہ، قریح کے بیٹے یوحنان اور
یونتن، سرایاہ بن تنحومت، عیفی نطوفاتی 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 متسے !ڈرنا ملـک میں آباد ہو
کر شاہِ بابل کریںخدمتکی آپتو کی سلامتی ہو گی۔ مَیں10 خود مِصفاہ میں ٹھہر آپکر سفارشکی کروں گا
بابلجب نمائندےکے آئیں گے۔ اِتنے میں انگور، موسِم گرما کا پھل اور زیتون کی فصلیں جمع کر کے اپنے برتنوں
محفوظمیں رکھیں۔ اُن شہروں میں آباد رہیں جن آپپر نے قبضہ کر لیا “ہے۔

یہوداہ11 باشندےمتعددکے موآب، عمون، ادوم اور ممالـکپڑوسیدیگر ہجرتمیں کر اُنہیںجبابتھے۔گئے
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 سبوہ 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 دیہاتتکابجو ٹھہرےمیں ہوئے تھے ِجدلیاہ سے ملنے
آئے۔ 14 مِصفاہ میں پہنچ کر وہ ِجدلیاہ سے کہنے لـگے، کیا” آپ کو نہیں معلوم کہ عمون کے بعلیسبادشاہ نے
اسمٰعیل بن نتنیاہ آپکو قتلکو کرنے کے لئے بھیجا لیکن“ہے؟ ِجدلیاہ بن اخی قام نے اُن باتکی 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 اجازتکی دیں۔ کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا۔ کیا ضرورت ہے کہ آپوہ کو قتل کرے؟ اگر
وہ اِس کامیابمیں ہو جائے آپتو پاسکے جمع شدہ ہم سبوطن منتشرسبکے ہو جائیں گے اور یہوداہ کا
بچا ہوا ہلاکحصہ ہو جائے “گا۔ 16 ِجدلیاہ یوحناننے ڈانٹکو کر کہا، متایسا” !کرنا جو اسمٰعیلآپکچھ
بارےکے میں بتا رہے ہیں جھوٹوہ “ہے۔

41
اسمٰعیل ِجدلیاہ گورنر قتلکو کرتا ہے
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اسمٰعیل1 بن نتنیاہ بن اِلی سمع شاہی نسل کا تھا اور پہلے شاہِ یہوداہ کا اعلٰی افسر تھا۔ ساتویں *مہینے میں دسوہ

آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر مِصفاہ میں ِجدلیاہ سے ملنے آیا۔ جب وہ مل کر کھانا کھا رہے تھے 2 تو اسمٰعیل اور
اُس دسکے اچانکآدمی اُٹھے اور اپنی تلواروں کو کھینچ کر ِجدلیاہ کو مار ڈالا۔ یوں اسمٰعیل نے اُس آدمی کو
قتل کیا جسے بابل کے بادشاہ نے صوبہ یہوداہ پر مقرر کیا تھا۔ اُس3 نے مِصفاہ میں ِجدلیاہ کے ساتھ 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 80تو آدمی وہاں پہنچے جو ِسکم، َسیلا
اور سامریہ سے آ ربکر کے تباہ شدہ گھر میں اُس پرستشکی کرنے جا رہے تھے۔ اُن پاسکے غلہ اور بخور کی
قربانیاں تھیں، اور اُنہوں نے غم مارےکے اپنی داڑھیاں منڈوا کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے اور اپنی ِجلد کو زخمی کر
دیا تھا۔ اسمٰعیل6 روتے روتے مِصفاہ سے نکل کر اُن سے ملنے آیا۔ جب وہ اُن پاسکے پہنچا تو کہنے لگا، ِجدلیاہ”
بن اخی قام پاسکے آؤ اور دیکھو کہ کیا ہوا “!ہے

وہہیجوں7 داخلمیںشہر ہوئے اسمٰعیلتو اور اُس ساتھیوںکے اُنہیںنے قتل کر پھینکمیںحوضایککے
دیا۔ آدمیدسصرف8 بچ اُنہوںجبگئے اسمٰعیلنے سے کہا، قتلمتہمیں” کرنا، پاسہمارےکیونکہ گندم،
َجو اور شہد ذخیرےکے ہیں جو ہم نے کھلے میدان میں کہیں چھپا رکھے “ہیں۔ یہ سن کر اُس نے اُنہیں
دوسروں طرحکی نہ مارا بلـکہ زندہ چھوڑا۔

میںحوضجس9 اسمٰعیل نے مذکورہ آدمیوں کی پھینکلاشیں دیں بہتوہ بڑا تھا۔ یہوداہ کے بادشاہ آسا نے
اُسے وقتاُس بنوایا تھا جب اسرائیلی بادشاہ بعشا تھیجنگسے اور وہ مِصفاہ مضبوطکو بنا رہا تھا۔ اسمٰعیل نے
مقتولوںکوحوضاِسی بھرسے دیا تھا۔ مِصفاہ10 باقیکے لوگوں اُسکو قیدینے بنا لیا۔ اُن میں یہوداہ بادشاہکے
بیٹیاںکی اور باقی وہ جنتھےشامللوگتمام پر محافظوںشاہی نبوزرادانسردارکے بنِجدلیاہنے اخی قام مقررکو
کیا تھا۔ پھر اسمٰعیل سباُن کو اپنے ساتھ لے کر ملـِک عمون کے لئے روانہ ہوا۔

لیکن11 یوحنان بن قریح اور اُس ساتھیکے افسروں دیاطلاعکو گئی اسمٰعیلکہ 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 اسمٰعیلہی قیدیوںکے یوحناننے اور اُس افسروںکے کو دیکھا تو خوشوہ
ہوئے۔ سب14 نے اسمٰعیل کو چھوڑ دیا اور مُڑ کر یوحنان بھاگپاسکے آئے۔ اسمٰعیل15 آٹھ ساتھیوں سمیت
فرار ہوا اور یوحنان کے ہاتھ سے بچ کر ملـِک عمون میں چلا گیا۔

یوں16 مِصفاہ کے بچے ہوئے لوگتمام ِ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 واپسمِصفاہ نہ گئے بلـکہ آگے چلتے بیتچلتے لحم قریبکے گاؤںکے بنام سرائے کِمہام میں رُک
وہاںگئے۔ وہ مصر کے لئے روانہ ہونے یاںکی تیار کرنے لـگے، 18 کیونکہ بابلوہ انتقامکے سے ڈرتے تھے، اِس
لئے کہ ِجدلیاہ بن اخی قام قتلکو کرنے اسمٰعیلسے بن نتنیاہ اُسنے آدمی موتکو گھاٹکے اُتارا تھا جسے شاہِ
بابل نے یہوداہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔
* 41:1 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔
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یرمیاہ مصر نہ جانے کا مشورہ دیتا ہے
یوحنان1 بن قریح، یزنیاہ بن ہوسعیاہ اور دیگر فوجی افسر باقی تمام لوگوں کے ساتھ چھوٹے سے لے تکبڑےکر

2 یرمیاہ نبی پاسکے آئے اور کہنے لـگے، منتہماری” قبول کریں رباور اپنے خدا ہمارےسے لئے دعا کریں۔
آپ دیکھخود ہیںسکتے کہ پہلےہمگو لوگمتعدد تھے، تھوڑےابلیکن ہی رہ گئے ہیں۔ 3 دعا کریں ربکہ
آپ کا خدا ہمیں دکھائے کہ ہم کہاں جائیں اور کیا کچھ “کریں۔

4 یرمیاہ جوابنے دیا، ٹھیک” مَیںہے، دعا میں آپربضرور کے خدا آپکو پیشگزارشکی کروں گا۔
اور جو بھی دےربجواب وہ مَیں لفظ بہ لفظ آپ کو بتا دوں گا۔ مَیں آپ کو کسی بھی بات سے محروم نہیں
رکھوں “گا۔ اُنہوں5 نے کہا، رب” ہمارا وفادار اور قابِل اعتماد گواہ ہے۔ اگر ہم باتہر پر عمل نہ کریں جو
آپرب کا آپخدا معرفتکی ہم پر کرےنازل گا تو خلافہمارےوہی گواہی دے۔ 6 خواہ اُس ہدایتکی
ہمیں اچھی لـگے یا بُری، ہم رب اپنے خدا کی سنیں گے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں جبکہ ربہم اپنے خدا کی
تبسنیں ہماریہی سلامتی ہو اِسیگی۔ لئے آپہم کو اُس پاسکے بھیج رہے “ہیں۔

دندس7 گزرنے کے رببعد کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔ اُس8 نے یوحنان، اُس کے ساتھی افسروں اور باقی
تمام لوگوں کو چھوٹے سے لے تکبڑےکر پاساپنے بُلا کر 9 کہا، آپ” نے ربمجھے اسرائیل کے خدا کے
پاس بھیجا تاکہ آپمَیں گزارشکی اُس کے منے سا ابلاؤں۔ 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۔
مجھےکیونکہ مصیبتاُس افسوسپر میںجسہے مَیں تمہیںنے مبتلا کیا ہے۔ وقتاِس11 تم بابلشاہِ سے ڈرتے
ہو، لیکن اُس متخوفسے رب‘!کھانا فرماتا ہے، اُس’ دہشتسے نہ کھاؤ، کیونکہ تمہارےمَیں ساتھ ہوں
اور تمہاری مدد کر اُسکے ہاتھکے سے چھٹکارا دوں گا۔ مَیں12 تم پر رحم کروں گا، اِس لئے وہ بھی تم پر رحم
کر ملـکتمہارےتمہیںکے واپسمیں دےآنے گا۔

لیکن13 اگر ربتم اپنے خدا کی سننے کے لئے تیار نہ ہو بلـکہ کہو ہمکہ ملـکاِس میں نہیں رہیں گے 14 بلـکہ
مصر جائیں جہاںگے دیکھیںجنگنہ گے، نہ نرسنگےجنگی کی آواز سنیں گے اور نہ بھوکے رہیں گے 15 ربتو
جوابکا !سنو اے 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 ہوئے ہوں وہ سب تلوار، کال
مہلـکاور یوں بیمار کی زد میں آ کر مر جائیں مصیبتجسگے۔ میں مَیں اُنہیں ڈال دوں گا اُس سے نہیںکوئی بچے
‘گا۔

18 ربکیونکہ الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، پہلے’ میرا غضبسخت یروشلم کے باشندوں پر نازل
ہوا۔ اگر تم مصر جاؤ تو غضبمیرا تم پر بھی نازل ہو گا۔ تمہیں دیکھ کر لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے،
اور تم اُن کی لعن طعن اور حقارت 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۔
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اے19 یہوداہ کے بچے ہوئے لوگو، آپرباب سے ہم کلام ہوا ہے۔ اُس صافجوابکا ہے۔ مصر کو

مت !جانا خوبباتیہ جان لیں کہ آج مَیں آپنے کو آگاہ کر دیا ہے۔ آپ20 نے خود اپنی جان خطرےکو
ڈالمیں ربمجھےنےآپجبدیا اپنے بھیجپاسکےخدا کر کہا، ہمارےرب’ ہمارےسےخدا لئے کریں۔دعا
اُس کا پورا جواب ہمیں سنائیں، کیونکہ ہم اُس کی تمام باتوں پر عمل کریں ‘گے۔ آج21 مَیں نے یہ کیا ہے، لیکن
ربآپ اپنے خدا کی سننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی اُس نے آپمجھے کو سنانے کو کہا ہے اُس پر
عملآپ نہیں کرنا ہتے۔ چا ابچنانچہ22 جان لیں آپجہاںکہ جا کر پناہ لینا ہتے چا ہیں آپوہاں تلوار، کال اور
مہلـک یوں بیمار کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں “گے۔

43
یرمیاہ کی آگاہی کو نظرانداز کیا جاتا ہے

1 خاموشیرمیاہ ہوا۔ جو رببھیکچھ اُن کے خدا نے یرمیاہ کو اُنہیں سنانے کو کہا تھا اُسے اُس نے سباُن
تک پہنچایا تھا۔ 2 پھر یاہ عزر بن ہوسعیاہ، یوحنان بن اخی قام اور تمام بدتمیز آدمی بول اُٹھے، تم” جھوٹ بول رہے
ہمارےرب!ہو خدا تمہیںنے یہ سنانے نہیںکو بھیجا مصرکہ کو نہ جاؤ، نہ وہاں آباد ہو جاؤ۔ اِس3 پیچھےکے
باروک بن یاہ نیر کا ہاتھ ہے۔ وہی خلافہمارےتمہیں 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 لوگسبہوئے شامل تھے جو ممالـکمختلفپہلے میں منتشر ہوئے تھے، ابلیکن یہوداہ میں
دوبارہ آباد ہونے کے لئے واپس آئے تھے۔ وہ6 تمام مرد، عورتیں اور بچے بادشاہ بھیسمیتبیٹیوںکی اُن شاملمیں
تھے 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 میں رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، 9 اپنے” ہم وطنوں کی موجودگی میں بڑےایکچند پتھر

فرعون محلکے دروازےکے قریبکے لے جا فرشکر کی کچی اینٹوں کے نیچے دبا دے۔ 10 پھر اُنہیں بتا رب’دے، الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مَیں اپنے خادم شاہِ بابل نبوکدنضر کو بُلا کر یہاں لاؤں گا
اور اُس کا تخت اُن پتھروں کے اوپر کھڑا کروں گا 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۔
دیوتاؤںمصرینبوکدنضر12-13 مندروںکے جلاکو راکھکر دےکر گا اور اُن بُتوںکے پر قبضہ کر اُنہیںکے اپنے
ساتھ لے طرحجسگا۔جائے چرواہا کپڑےاپنے نکالجوئیںسے نکال کر صافاُسے کر لیتا طرحاُسیہے شاہِ
بابل مصر مالکو و متاع گا۔کرےصافسے مصر وقتآتے وہ سورج دیوتا کے مندر میں جا کر اُس ستونوںکے
کو دےڈھا گا اور باقی مصری دیوتاؤں کے مندر بھی نذرِ کرےآتش گا۔ پھر شاہِ بابل سلامتصحیح وہاں سے
واپس چلا جائے “۔‘گا
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تم بُت پرستی سے باز کیوں نہیں آتے؟
رب1 کا ایککلام بار پھر یرمیاہ پر نازل ہوا۔ اُس میں وہ اُن تمام ہم وطنوں سے ہم کلام ہوا جو شمالی مصر

شہروںکے مجدال، حیستحفن اور میمفِس اور جنوبی مصر پتروسبنام میں ہتے ر تھے۔
الافواجرب”2 جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، تم’ نے خود وہ بڑی آفت دیکھی جو مَیں یروشلم اور یہوداہ

کے دیگر تمام شہروں پر لایا۔ آج وہ ویران و سنسان ہیں، اور اُن میں کوئی نہیں بستا۔ یوں3 اُنہیں اُن بُریکی حرکتوں
کا اجر ملا۔ کیونکہ اجنبی معبودوں کے لئے بخور جلا کر اُن خدمتکی کرنے سے اُنہوں نے طیشمجھے دلایا۔
اور یہ ایسے دیوتا تھے جن سے پہلے نہ وہ، نہ تم اور تمہارےنہ باپ واقفدادا تھے۔ 4 بار بار مَیں نبیوں کو اُن کے
پاس بھیجتا رہا، اور بار میرےبار خادم کہتے رہے ایسیکہ گھنونی متحرکتیں کرنا، کیونکہ مجھے اِن نفرتسے
!ہے لیکن5 اُنہوں نے نہ سنی، نہ دھیان دیا۔ نہ وہ اپنی بےدینی سے باز آئے، نہ اجنبی معبودوں کو بخور جلانے
کا سلسلہ بند کیا۔

تب6 میرا غضبشدید اُن پر نازل میرےہوا۔ قہر آگزبردستکی نے یہوداہ شہروںکے اور یروشلم گلیوںکی
میں پھیلتے پھیلتے اُنہیں ویران و سنسان کر دیا۔ تکآج اُن کا یہی حال ‘ہے۔

الافواجرباب7 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، تم’ ستیاناساپنا کیوں کر رہے ہو؟ ایسے قدم اُٹھانے سے
تم یہوداہ سے آئے ہوئے مردوں اور عورتوں کو بچوں اور ہلاکتسمیتشیرخواروں طرفکی لا رہے ہو۔ اِس
صورت ایکمیں بھی نہیں بچے گا۔ مجھے8 اپنے ہاتھوں کے کام طیشسے کیوں دلاتے ہو؟ یہاں مصر میں پناہ
لے کر تم اجنبی معبودوں کے لئے بخور کیوں جلاتے ہو؟ اِس سے تم آپاپنے نیستکو و نابود کر رہے ہو، تم دنیا
کی تمام قوموں کے لئے لعنت اور مذاق کا نشانہ بنو گے۔ 9 کیا تم اپنی قوم کے سنگین گناہوں کو بھول گئے ہو؟ کیا
تمہیں وہ کچھ یاد نہیں باپتمہارےجو دادا، یہوداہ کے راجے رانیوں اور تم تمہاریسے یوں سمیتبیو ملـِک یہوداہ
اور یروشلم گلیوںکی میں سرزد ہوا ہے؟ تکآج10 تم انکسارینہنے کا اظہار کیا، نہ خوفمیرا مانا، اور میرینہ
شریعت مطابقکے زندگی گزاری۔ تم ہدایاتاُن تابعکے نہ رہے مَیںجو تمہیںنے باپتمہارےاور دادا کو عطا
کی ‘تھیں۔

11 ربچنانچہ الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، مَیں’ تم پر آفت لانے کا اٹل ارادہ رکھتا ہوں۔ تمام
یہوداہ ختم ہو جائے گا۔ مَیں12 یہوداہ کے اُس بچے ہوئے حصے کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا جو مصر میں
جا کر پناہ لینے پر تُلا ہوا مصرسبتھا۔ ہلاکمیں ہو جائیں گے، خواہ تلوار سے، کالخواہ سے۔ چھوٹے سے لے
سبتکبڑےکر سبکے تلوار یا کال کی زد میں آ کر مر جائیں گے۔ اُنہیں دیکھ کر لوگوں کے کھڑےرونگٹے
ہو جائیں گے، اور وہ دوسروں لعنکی طعن حقارتاور کا نشانہ بنیں لعنتگے۔ کرنے والا اپنے دشمنوں کے لئے
اُن ہی کا سا انجام چاہے گا۔ مَیںطرحجس13 نے یروشلم کو اُسیعیندیسزا مَیںطرح 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 وہ سب ہلاکیہیں ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بچ کر ملـِک یہوداہ میں نہیں لوٹے گا، گو تم
وہاںسب دوبارہ آباد ہونے کی شدید آرزو رکھتے صرفہو۔ ایکچند اِس کامیابمیں ہو جائیں “۔‘گے

آسمانی ملـکہ کی پوجا پر ضد
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وقتاُس15 شمالی اور جنوبی مصر میں ہنے ر والے یہوداہ کے تمام مرد اور بڑےایکعورتیں اجتماع کے لئے

جمع تھے۔ہوئے مردوں معلومخوبکو تھا یاںہماریکہ بیو معبودوںاجنبی کو بخور پیشقربانیاںکی ہیں۔کرتی
اب اُنہوں نے یرمیاہ سے کہا، آپباتجو”16 ربنے کا نام لے کر ہم سے کی ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ ہم17
اُن تمام باتوں پر ضرور عمل کریں گے جو ہم نے کہی ہیں۔ ہم آسمانی ملـکہ دیوی کے لئے بخور جلائیں گے اور
اُسے َمے پیشنذریںکی کریں کریںکچھوہیہمگے۔ گے جو باپہمارےہم، ہمارےدادا، بادشاہ ہمارےاور
بزرگ 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 کی پیشنذریں کرنے سے باز آئے ہیں وقتاُس سے لحاظہر حاجتسے مند رہے ہیں۔ اُسی وقت سے ہم
تلوار اور کال کی زد میں آ نیستکر ہو رہے “ہیں۔ عورتوں19 جاریباتنے رکھ کر کہا، آپکیا” 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 اعتراضیرمیاہ کرنے والے تمام مردوں اور عورتوں سے مخاطبدوبارہ ہوا، ربدیکھو،”21 نے اُس بخور

پر دھیان دیا جو تم تمہارےاور باپ دادا نے بادشاہوں، بزرگوں اور سمیتعوام یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کی
گلیوں میں جلایا ہے۔ باتیہ خوباُسے یاد ہے۔ 22 وقتایکآخرکار آیا تمہاریجب شریر اور گھنونی حرکتیں
برداشتقابِل نہ رہیں، رباور تمہیںکو سزا دینی پڑی۔ یہی وجہ ہے آجکہ ملـکتمہارا ویران و سنسان ہے، کہ
اُسے دیکھ کر لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو جاتے لعنتہیں۔ کرنے والا اپنے دشمن کے لئے ایسا ہی انجام چاہتا
ہے۔ اِسیآفت23 لئے تم پر آئی کہ تم بُتوںنے کے لئے بخور جلا ربکر کی نہ سنی۔ نہ تم اُسنے 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 سمیتعورتوں کہا، مصراے” میں ہنے ر والے یہوداہ کے تمام ہم ربوطنو،
کا کلام !سنو الافواجرب25 جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ تم اور تمہاری یوں بیو نے اصرار کیا ہے، ہم’
ضرور اپنی اُن مَنتوں کو پورا کریں گے ہمجو مانینے ہیں، ہم آسمانیضرور ملـکہ کو بخور 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 چا ہو۔ ٹھیکتو ہے، اپنا وعدہ اور اپنی مَنتیں پوری !کرو

اےلیکن26 مصر میں ہنے ر والے تمام ہم ربوطنو، کے کلام پر دھیان !دو رب فرماتا ہے میرےکہ عظیم
نام کی قَسم، آئندہ مصر میں تم میں سے کوئی میرا نام لے کر قَسم نہیں کھائے گا، کوئی نہیں کہے گا، رب’ قادرِ
مطلق حیاتکی کی ‘!قَسم 27 کیونکہ مَیں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، لیکن تم پر مہربانی کرنے کے لئے نہیں بلـکہ
تمہیں نقصان پہنچانے کے لئے۔ مصر میں ہنے ر والے یہوداہ کے لوگتمام تلوار اور کال کی زد میں آ جائیں گے اور
پِستے ہلاکپِستے ہو جائیں گے۔ صرف28 ایکچند دشمن کی تلوار سے بچ کر ملـِک یہوداہ واپس آئیں گے۔ تب
یہوداہ کے بچےجتنے لوگہوئے مصر میں پناہ لینے کے لئے آئے ہیں لیںجانسبوہ گے درستباتکیکسکہ
نکلی میریہے، یا اُن کی۔ رب29 فرماتا ہے کہ مَیں تمہیں نشان بھی دیتا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ مَیں
خلافتمہارے خالی باتیں نہیں کر رہا بلـکہ ًتمہیں یقینا مصر میں سزا دوں گا۔ نشان30 یہ ہو گا مَیںطرحجسکہ
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نے یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کو اُس دشمنجانیکے نبوکدنضر کے حوالے کر اُسیدیا 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

1 یہوداہ کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ حکومتکی کے چوتھے سال میں یرمیاہ نبی باروککو بن یاہ نیر کے لئے
رب کا پیغام ملا۔ وقتاُس باروکیرمیاہ سے وہ تمام باتیں لـکھوا رہا تھا اُسجو پر نازل ہوئی تھیں۔ یرمیاہ نے کہا،
اے”2 اسرائیلربباروک، کا بارےتیرےخدا میں فرماتا ہے 3 کہ تُو کہتا ہے، ہائے،’ مجھ رب!افسوسپر
میرےنے درد میں اضافہ کر دیا ابہے، مجھے رنج و الم بھی سہنا پڑتا ہے۔ مَیں ہتے کرا ہتے تھککرا گیا ہوں۔
کہیں بھی آرام و سکون نہیں ‘ملتا۔

اے4 میںجوابربباروک، فرماتا ہے کہ کچھجو مَیں نے خود تعمیر کیا اُسے مَیں گرا دوں گا، جو پودا مَیں
نے خود لگایا اُسے جڑ سے اُکھاڑ دوں ملـکپورےگا۔ کے ساتھ ایسا سلوکہی کروں گا۔ 5 تو پھر تُو اپنے لئے
کیوں بڑی کامیابی حاصل کرنے کا آرزومند ہے؟ ایسا خیال چھوڑ دے، کیونکہ مَیں تمام انسانوں پر آفت لا رہا
ہوں۔ ربیہ کا فرمان لیکنہے۔ جہاں بھی تُو جائے وہاں مَیں ہونے دوں گا تیریکہ چھوٹجان *“جائے۔

46
مصر شکستکی پیشکی گوئی

1 یرمیاہ مختلفپر قوموں بارےکے میں پیغاماتبھی نازل ہوئے۔ یہ ذیل میں درج ہیں۔
پہلا2 پیغام مصر بارےکے میں یہوداہہے۔ کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ میںسالچوتھےکے بابلشاہِ نبوکدنضر

نے یائے در فرات پر واقع کرکِمیسشہر پاسکے مصری فوج شکستکو دی تھی۔ اُن دنوں میں مصری بادشاہ
نکوہ فرعون کی فوج بارےکے ربمیں کا کلام نازل ہوا،

اپنی”3 بڑی اور چھوٹی ڈھالیں تیار کر جنگکے کے لئے !نکلو گھوڑوں4 کو رتھوں میں !جوتو دیگر گھوڑوں
پر سوار ہو !جاؤ خود پہن کھڑےکر ہو !جاؤ اپنے نیزوں کو روغن سے چمکا کر زرہ بکتر پہن !لو لیکن5 مجھے کیا
نظر آ رہا مصریہے؟ فوجیوں پر دہشت طاری ہوئی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اُن کے سورماؤں نے ہتھیار
ڈال دیئے ہیں۔ بھاگبھاگوہ کر فرار ہو رہے ہیں اور پیچھے بھی نہیں ربدیکھتے۔ فرماتا ہے طرفچاروںکہ
دہشت دہشتہی پھیل گئی ہے۔ کسی6 کو بھی بچنے نہ دو، خواہ وہ کتنی تیزی سے کیوں بھاگنہ رہا ہو یا
زبردستکتنا فوجی کیوں نہ ہو۔ شمال میں یائے فراتدر کنارےکے ہی وہ ٹھو کر کھا کر گر گئے ہیں۔

یہ7 کیا یائےجوہے نیلدر چڑھطرحکی رہا بنسیلابجوہے، غرقکچھسبکر کر یائےمصر8ہے؟رہا در
نیل چڑھطرحکی رہا بنسیلابوہیہے، غرقکچھسبکر کر رہا وہہے۔ کہتا ہے، مَیں’ چڑھ پوریکر زمین
غرقکو دوںکر گا۔ مَیں شہروں کو اُن سمیتباشندوںکے تباہ کروں ‘گا۔ دشمنگھوڑو،اے9 ٹوٹپر اے!پڑو
رتھو، دیوانوں کی طرح اے!دوڑو فوجیو، لڑنے کے لئے اے!نکلو ایتھوپیا اور لبیا کے سپاہیو، اپنی ڈھالیں پکڑ کر
اےچلو، لُدیہ کے تیر چلانے والو، اپنے کمان تان کر آگے !بڑھو
* 45:5 مَیں ہونے دوں گا تیریکہ چھوٹجان :جائے لفظی :ترجمہ مَیں تیریتجھے غنیمتجان کے طور بخشپر دوں گا۔
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لیکن10 آج قادرِ الافواجربمطلق، 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 پیاسکی بجھے گی۔ کیونکہ شمال میں
یائے فراتدر کنارےکے اُنہیں قادرِ الافواجربمطلق، کو قربان کیا جائے گا۔

کنواریاے11 مصر بیٹی، ملـِک ِجلعاد میں جا کر اپنے زخموں کے لئے بلسان خرید لیکنلے۔ کیا فائدہ؟ خواہ
تُو کتنی دوائی کیوں نہ تیریکرےاستعمال چوٹیں بھر ہی نہیں !سکتیں تیری12 شرمندگی کی خبر دیگر اقوام میں
پھیل گئی تیریہے، پوریچیخیں دنیا میں گونج رہی ہیں۔ تیرےکیونکہ دوسرےایکسورمے سے ٹھو کر کھا
کر گر گئے “ہیں۔

ِ شاہ بابل کے مصر گھسمیں آنے پیشکی گوئی
شاہِجب13 بابل نبوکدنضر مصر پر حملہ کرنے آیا ربتو اِس بارےکے میں یرمیاہ سے ہم کلام ہوا،
مصری”14 شہروں مجدال، میمفِس اور حیستحفن میں اعلان 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؟ کھڑےوہ نہیں رہ سکتے، ربکیونکہ نے

اُنہیں دبا دیا ہے۔ اُس16 نے متعدد افراد کو ٹھوکر کھانے دیا، اور دوسرےایکوہ پر گر گئے۔ اُنہوں نے آؤ،’کہا، 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 کے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ جو سنہرا موقع اُسے ملا وہ
جاتا رہا “۔‘ہے

18 دنیا کا جسبادشاہ کا الافواجربنام ہے فرماتا ہے، حیاتمیری” 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۔ مصراے19 کے باشندو، اپنا
مال اسبابو باندھ کر جلاوطن ہونے یاںکی تیار کرو۔ کیونکہ میمفِس مسمار ہو کر آتشنذرِ ہو جائے گا۔ اُس
میں کوئی نہیں رہے گا۔

20 مصر خوب صورت سی جوان گائے ہے، لیکن شمال مہلـکسے مکھی آ کر اُس پر دھاوا بول رہی ہے۔
ہاں، وہ آ رہی ہے۔ فوجمصری21 بھاڑےکے کے فوجی بچھڑےتازےموٹے ہیں، لیکن وہ بھی مُڑ کر فرار ہو
جائیں ایکگے۔ بھی قائم نہیں رہے گا۔ آفتکیونکہ کا دن اُن پر آنے والا ہے، اُنہیںجبوقتوہ پوری سزا ملے
گی۔ مصر22 سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے گا جب دشمن کے پورےفوجی زور سے اُس پر
حملہ کریں لـکڑہاروںوہجبگے، طرحکی اپنی یاں پکڑےکلہاڑ ہوئے اُس ٹوٹپر پڑیں “گے۔ رب23 فرماتا ہے،
تب” وہ مصر ڈالیںکاٹجنگلکا گے، گو وہ کتنا کیوںگھنا 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، تھیبسمَیں” شہر کے دیوتا آمون، فرعون اور تمام مصر کو
اُس کے دیوتاؤں اور بادشاہوں سمیت سزا دوں گا۔ ہاں، مَیں فرعون اور اُس پر اعتماد رکھنے والے تمام لوگوں کی
عدالت کروں “گا۔ رب26 فرماتا ہے، مَیں” اُنہیں اُن کے جانی دشمنوں کے حوالے کر دوں گا، اور وہ شاہِ بابل
نبوکدنضر اور اُس افسروںکے کے قابو میں آ جائیں لیکنگے۔ بعد میں مصر پہلے طرحکی دوبارہ آباد ہو جائے گا۔

تکجہاں27 تیرا تعلق میرےیعقوباےہے، متخوفخادم، اسرائیل،اے!کھا !ہارمتحوصلہ دیکھ،
مَیں تجھے دُوردراز ملـک سے چھٹکارا دوں گا۔ تیری اولاد کو مَیں اُس ملـک سے نجات دوں گا جہاں اُسے
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جلاوطن کیا گیا ہے۔ واپسیعقوبپھر آ کر آرام و سکون کی گزارےزندگی گا۔ کوئی نہیں ہو گا جو اُسے ہیبت
زدہ “کرے۔ رب28 فرماتا میرےیعقوباے”ہے، نہخوفخادم، کھا، تیرےمَیںکیونکہ ساتھ مَیںہوں۔ اُن
تمام قوموں نیستکو و نابود کر دوں گا جن میں مَیں نے تجھے منتشر کر دیا لیکنہے، تجھے مَیں اِس طرح صفحہ
ہستی 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

فرعون1 کے غزہ شہر پر حملہ کرنے پہلےسے یرمیاہ نبی پر فلستیوں بارےکے ربمیں کا کلام نازل ہوا،
رب”2 فرماتا ہے شمالکہ پانیسے آ رہا ہے سیلابجو بن ملـکپورےکر غرقکو گا۔دےکر ملـکپورا

شہروں اور سمیتباشندوں اُس ڈوبمیں جائے لوگگا۔ چیخ اُٹھیں گے، ملـکاور کے باشندےتمام آہ و زاری
کریں گے۔ 3 سرپٹکیونکہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں ٹاپیںکی سنائی دیں دشمنگی، رتھوںکے کا شور اور پہیوں کی
گڑگڑاہٹ اُن تککانوںکے پہنچے خوفباپگی۔ زدہ ہو کر ساکتیوں ہو جائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی مدد
کرنے کے لئے پیچھے بھی دیکھ نہیں سکیں گے۔ 4 کیونکہ وہ دن آنے والا تمامجبہے فلستیوں نیستکو و نابود
کیا جائے گا تاکہ صور اور صیدا آخریکے مدد کرنے والے بھی ختم ہو جائیں۔ ربکیونکہ فلستیوں کو صفحہ
ہستی سے مٹانے والا ہے، جزیرۂ کریتے کے اُن بچے ہوؤں کو جو یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔

5 غزہ بیٹی ماتم کے عالم میں اپنا سر منڈوائے گی، اسقلون شہر مسمار ہو جائے اےگا۔ میدانی علاقے بچےکے
ہوئے لوگو، تم تککب اپنی ِجلد کو زخمی کرتے رہو گے؟ 6 رباےہائے،’ کی تلوار، کیا تُو کبھی نہیں آرام
کرے گی؟ دوبارہ اپنے میان میں چھپ !جا خاموش ہو کر آرام ‘!کر لیکن7 کسوہ طرح آرام کر سکتی ہے
ربجب 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 الافواجربمیں اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے،
نبو” شہر پر افسوس، کیونکہ وہ تباہ ہو گیا دشمنہے۔ نے یَتائم قِر کی بےحرمتی کر کے اُس پر قبضہ کر لیا ہے۔

چٹان کے قلعے کی رُسوائی ہو گئی، پاشوہ پاش ہو گیا ہے۔ اب2 سے موآبکوئی یفکی تعر کرےنہیں گا۔
میںحسبون آدمی اُس سازشیںکیشکستکی کر کے کہہ رہے ہیں، آؤ،’ ہم موآبی قوم نیستکو و نابود ‘کریں۔
اے مدمین، تُو بھی تباہ ہو جائے گا، تیرےتلوار بھی پیچھے پڑ جائے گی۔

3 !سنو حورونائم سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ تباہی اور بڑی شکست کا شور مچ رہا ہے۔ موآب4 ُچور ُچور
ہو گیا اُسہے، بچےکے زور سے چلّا ہیں۔رہے لوگ5 روتے لوحیتروتے چڑھطرفکی ہیں۔رہے حورونائم
طرفکی اُترتے راستے پر شکست کی آہ و زاری دےسنائی رہی ہے۔ بھاگ6 کر اپنی جان !بچاؤ یگستان ر میں
جھاڑی کی مانند بن جاؤ۔

7 چونکہ تم موآبیوں نے اپنی کامیابیوں اور دولت پر بھروسا رکھا، اِس لئے تم بھی قید میں جاؤ گے۔ تمہارا دیوتا
بھیکموس اپنے یوں پجار اور جلاوطنسمیتبزرگوں ہو گا۔جائے تباہ8 کرنے والا ہر شہر پر کرےحملہ ایکگا،
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بھی نہیں بچے ربطرحجسگا۔ نے فرمایا وادیہے، بھی تباہ ہو جائے گی اور میداِن مرتفع بھی۔ موآب9 پر
نمک ڈال دو، کیونکہ وہ مسمار ہو جائے گا۔ اُس کے شہر ویران و سنسان ہو جائیں گے، اور اُن میں کوئی نہیں
بسے گا۔

10 اُس پر لعنت جو ُسستی ربسے کا !کرےکام اُس پر لعنت 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 جو کبھی نہیں
چھیڑی گئی اور ایککبھی برتن دوسرےسے میں ُنڈیلی ا نہیں گئی۔ اِس لئے اُس کا مزہ قائم اور ذائقہ بہترین رہا
“ہے۔ ربلیکن12 فرماتا ہے، وہ” دن آنے والا مَیںجبہے ایسے آدمیوں کو اُس پاسکے بھیجوں گا جو َمے
کو برتنوں سے نکال کر ضائع کر دیں گے، اور برتنوں کو خالی کرنے کے پاشپاشبعد کر دیں گے۔ موآبتب13
کو اپنے کموسدیوتا پر یوں شرم آئے اسرائیلطرحجسگی 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 الافواجربنام ہے فرماتا ہے موآبکہ تباہ ہو جائے گا، اور دشمن اُس شہروںکے گھسمیں آئے گا۔
اُس بہترینکے قتلجوان غارتو کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں گے۔

موآب ٹوٹطاقتکی گئی ہے
موآب16 کا قریبانجام ہی آفتہے، اُس پر نازل ہونے والی ہے۔ پڑوساے17 میں بسنے والو، اُس پر ماتم !کرو

جتنے اُس شہرتکی جانتے ہو آہ زاریو کرو۔ بولو، موآبہائے،’ کا زوردار عصائے ٹوٹشاہی گیا اُسہے، کی
شان شوکتو خاکعلامتکی میں ملائی گئی ‘ہے۔

دیبوناے18 بیٹی، اپنے تختشاندار پر سے اُتر پیاسیکر زمین پر بیٹھ جا۔ موآبکیونکہ تباہکو کرنے تیرےوالا
بھیخلاف چڑھ آئے گا، تیرےوہ قلعہ بند شہروں بھیکو گا۔کرےمسمار عروعیرکیاے19 ہنے ر سڑکوالی،
کنارےکے کھڑی ہو کر گزرنے والوں پر غور !کر اپنی جان بچانے والوں سے پوچھ لے کہ کیا ہوا ہے۔ تب20
جوابتجھے ملے گا، موآب’ رُسوا ہوا ہے، پاشپاشوہ ہو گیا ہے۔ بلند آواز سے یلا واو !کرو یائے در ارنون کے
کنارے اعلان کرو موآبکہ ختم ‘ہے۔

21 مرتفعمیداِن پر الله نازلعدالتکی َحولون،ہے۔ہوئی یہض، دیبون،22مِفعت، بیتنبو، یَتائم،23دِبلاتائم، قِر
بیت بیتجمول، معون، یوت24 قر اور موآبغرضبُصرہ، تمامکے شہروں عدالتکی ہوئی خواہہے، وہ دُور ہوں
یا “قریب۔

رب25 فرماتا ہے، موآب” ٹوٹطاقتکی گئی ہے، اُس کا پاشپاشبازو ہو گیا ہے۔ 26 اُسے َمے پلا پلا کر
متوالا کرو، وہ اپنی قَے پوٹلوٹمیں ہو سبکر 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 رہے جیسے اُسے چوری
وقتکرتے پکڑا گیا ہو۔ باریتمہاریابلیکن28 آ گئی ہے۔ اپنے شہروں کو چھوڑ چٹانوںکر میں جا !بسو کبوتر
بن کر چٹانوں کی دراڑوں میں اپنے گھونسلے بناؤ۔

ہم29 موآبنے کے تکبر بارےکے میں سنا کیونکہہے، وہ یادہسےحد ز متکبر، مغرور، خودپسندگھمنڈی،
اناپرستاور “ہے۔
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رب30 فرماتا ہے، مَیں” اُس کے تکبر واقفسے ہوں۔ لیکن اُس کی عبثڈینگیں ہیں، اُن پیچھےکے کچھ نہیں

ہے۔ اِس31 لئے موآبمَیں پر آہ زاریو کر رہا، موآبتمام سببکے سے چلّا رہا قیرحراستہوں۔ باشندوںکے
کا انجام دیکھ مَیںکر آہیں بھر رہا ہوں۔ ِسبماہاے32 کی انگور کی بیل، یعزیر نسبتکی 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
تیرےدشمن پکے انگوروںہوئے اور موسِم گرما پھلکے ٹوٹپر پڑا ہے۔ خوشیاب33 و موآبشادمانی باغوںکے
اور کھیتوں سے جاتی رہی مَیںہے۔ نے انگور رسکا لنے نکا کا روککام دیا خوشیکوئیہے۔ نعرےکے لگا
لگا کر انگور کو پاؤں تلے نہیں روندتا۔ شور تو مچ رہا ہے، لیکن خوشی نعرےکے بلند نہیں ہو رہے بلـکہ جنگ
کے۔

لوگمیںحسبون34 مدد کے لئے پکار رہے ہیں، اُن کی آواز اِلی عالی تکیہضاور رہیدےسنائی اِسیہے۔
طرح ُضغر کی چیخیں حورونائم اور عجلت تکشلیشیاہ پہنچ گئی ہیں۔ کیونکہ نِمریم کا پانی خشکبھی ہو جائے
“گا۔ رب35 فرماتا ہے، موآب” میں جو اونچی جگہوں پر چڑھ کر اپنے دیوتاؤں کو بخور اور باقی قربانیاں پیش
کرتے ہیں اُن کا مَیں خاتمہ کر دوں گا۔

اِس36 لئے میرا دل بانسری کے ماتمی سُر نکال موآبکر اور قیرحراست کے لئے نوحہ کر رہا ہے۔ کیونکہ اُن
حاصلکی دولتشدہ جاتی رہی ہے۔ 37 ہر سر گنجا، داڑھیہر منڈوائی گئی ہے۔ ہر ہاتھ کی ِجلد زخمیکو کر
دیا گیا ہے، ہر ٹاٹکمر ملبّسسے ہے۔ موآب38 کی تمام چھتوں پر اور اُس میںچوکوںکے آہ زاریو بلند ہو رہی
“ہے۔
ربکیونکہ فرماتا ہے، مَیں” موآبنے کو بےکار مٹی برتنکے طرحکی توڑ ڈالا ہے۔ 39 پاشموآبہائے،

پاش ہو گیا لوگ!ہے زار و قطار رو رہے ہیں، موآباور نے شرم مارےکے اپنا ڈھانپمنہ لیا ہے۔ مذاقوہ کا
نشانہ بن گیا ہے، اُسے دیکھ کر تمام پڑوسیوں کے کھڑےرونگٹے ہو گئے “ہیں۔

ربموآب خلافکے اُٹھ کھڑا ہوا ہے
رب40 فرماتا وہ”ہے، !دیکھو موآبطرحکیعقابدشمن پر جھپٹا مارتا پَروںاپنےہے۔ پھیلاکو کر پورےوہ

ملـک پر سایہ ڈالتا ہے۔ یوت41 قر قلعوں سمیت اُس کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اُس دن موآبی سورماؤں کا دل دردِ
زہ میں مبتلا عورت کی طرح پیچ و تاب کھائے گا۔ 42 کیونکہ موآبی قوم صفحہ ہستی مٹسے جائے گی، اِس
لئے کہ وہ مغرور ہو ربکر کھڑیخلافکے ہو گئی ہے۔

اے43 موآبی قوم، دہشت، گڑھا اور تیرےپھندا نصیب میں “ہیں۔ 44 ربکیونکہ فرماتا ہے، دہشتجو”
بھاگسے کر بچ جائے وہ گڑھے میں گر جائے گا، اور جو گڑھے سے نکل جائے پھندےوہ پھنسمیں جائے
گا۔ کیونکہ موآبمَیں پر اُس عدالتکی 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 کرےآتشنذرِ گا۔ اے46 موآب، تجھ کموس!افسوسپر 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۔
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عمونیوں عدالتکی
عمونیوں1 بارےکے ربمیں فرماتا کیا”ہے، اسرائیل کی کوئی اولاد نہیں، وارثکوئی نہیں جو جد کے قبائلی علاقے میں رہ ـِکسکے؟ مَل دیوتا کے

پرستاروں نے اُس پر کیوں قبضہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگیہ جد شہروںکے میں آباد ہو گئے “ہیں؟ 2 چنانچہ
رب فرماتا ہے، وقتوہ” آنے والا ہے میرےکہ حکم پر عمونی الحکومتدار ربّہ جنگخلافکے نعرےکے
لگائے جائیں تبگے۔ وہ ملبے کا ڈھیر بن جائے گا، اور گرد نواحو کی آبادیاں آتشنذرِ ہو جائیں اسرائیلتبگی۔
ملـکاُنہیں کرےبدر گا جنہوں نے ملـکاُسے بدر کیا “تھا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

اے”3 حسبون، یلا واو کر، کیونکہ عَی شہر برباد ہوا اےہے۔ 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 کے شیخی مارتی ہے ابکہ مجھ پر کوئی حملہ کرےنہیں “گا۔ 5 قادرِ ربمطلق الافواج فرماتا مَیں”ہے، تمام پڑوسیوں طرفکی تجھسے دہشتپر چھا دوںجانے گا۔ سبتم منتشرطرفچاروںکو کر دیا جائے
گا، تیرےاور پناہ گزینوں کو کوئی جمع کرےنہیں گا۔

لیکن6 بعد میں مَیں عمونیوں کو بحال کروں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
ادوم عدالتکی

الافواجرب7 ادوم بارےکے میں فرماتا ہے، کیا” تیمان حکمتمیں کا نام و نشان نہیں رہا؟ دانشکیا مند صحیح
مشورہ دےنہیں سکتے؟ کیا اُن کی دانائی بےکار ہو گئی ہے؟

اے8 ددان کے بھاگباشندو، ہجرتکر کرو، زمین کے اندر چھپ جاؤ۔ کیونکہ مَیں عیسَو کی اولاد پر آفت
نازل کرتا ہوں، میری سزا کا دن قریب آ گیا ہے۔ اے9 ادوم، اگر تُو انگور کا باغ ہوتا اور مزدور فصل چننے کے
لئے آتے تو تھوڑا بہت اُن کے پیچھے رہ جاتا۔ اگر 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
کے اُس کی تمام چھپنے کی جگہیں ڈھونڈ نکالی ہیں۔ وہ کہیں بھی چھپ نہیں سکے گا۔ اُس کی اولاد، بھائی اور
ہم ہلاکسائے ہو جائیں ایکگے، بھی باقی نہیں رہے گا۔ 11 اپنے یتیموں پیچھےکو چھوڑ دے، کیونکہ مَیں اُن
کی جان کو بچائے رکھوں تمہاریگا۔ بیوائیں بھی مجھ پر بھروسا “رکھیں۔

رب12 فرماتا ہے، میرےجنہیں” غضب 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 ہے، میرے” نام کی قَسم، بُصرہ شہر
گرد نواحو تمامکے بنکھنڈراتابدیسمیتشہروں گا۔جائے اُسے دیکھ لوگوںکر کے کھڑےرونگٹے جائیںہو
گے، اور وہ اُسے لعن طعن کریں لعنتگے۔ 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 لوگدیگر حقیر جانیں گے۔ ماضی16 دوسرےمیں
تجھ دہشتسے کھاتے تھے، لیکن اِس بات نے تیرےاور غرور نے تجھے فریب دیا بےشکہے۔ تُو چٹانوں
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کی دراڑوں میں بسیرا کرتا ہے، اور پہاڑی تیرےبلندیاں قبضے میں ہیں۔ لیکن خواہ تُو اپنا عقابگھونسلا سیکی
اونچی جگہوں پر کیوں نہ بنائے توبھی مَیں تجھے وہاں سے اُتار میںخاککر ملا دوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

ملـِک”17 ادوم یوں باد بر ہو جائے گا وہاںکہ سے گزرنے والوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں اُسگے۔ کے
زخموں کو دیکھ 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 کر دیا۔ وہاں کوئی نہیں بسے گا۔ طرحجس19 شیرببر
یردن کے جنگل سے نکل شادابکر چراگاہوں میں چرنے والی یوں بھیڑبکر پر ٹوٹ پڑتا اُسیہے طرح اچانکمَیں
ادوم پر حملہ کر اُسےکے اُس کے ملـکاپنے سے بھگا دوں تبگا۔ وہ مَیںجسے نے مقرر کیا ادومہے حکومتپر
کرے گا۔ کیونکہ میریکون مانند کونہے؟ مجھ طلبجوابسے کر سکتا کونہے؟ سا گلہ بان میرا مقابلہ کر
سکتا “ہے؟

20 چنانچہ ادوم پر رب کا فیصلہ !سنو تیمان کے باشندوں کے لئے اُس کے منصوبے پر دھیان !دو پورےدشمن
یوڑ ر سبکو ننھےسے بچوں سے لے کر گھسیٹتکبڑوں کر لے جائے گا۔ اُس کی چراگاہ ویران و سنسان ہو
جائے گی۔ ادوم21 اِتنے دھڑام سے گر جائے گا کہ زمین تھرتھرا اُٹھے گی۔ لوگوں کی چیخیں بحرِ ُلزم تکق سنائی
دیں گی۔ 22 وہ !دیکھو عقابدشمن طرحکی اُڑ کر ادوم پر جھپٹا مارتا ہے۔ وہ اپنے پَروں کو پھیلا کر بُصرہ پر سایہ
ڈالتا اُسہے۔ دن ادومی سورماؤں کا دل دردِ زہ میں عورتمبتلا پیچطرحکی تابو کھائے گا۔

دمشق عدالتکی
دمشقرب23 بارےکے میں فرماتا حمات”ہے، اور ارفاد شرمندہ ہو گئے بُریہیں۔ خبریں سن کر ہمتوہ ہار گئے ہیں۔ پریشانی نے اُنہیں اُس متلاطم

سمندر جیسا بےچین کر دیا ہے جو تھم نہیں سکتا۔ ہمتدمشق24 ہار کر بھاگنے کے لئے مُڑ گیا 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 رہ جائیں گے، اُس کے تمام
ہلاکفوجی ہو جائیں گے۔ مَیں27 دمشق فصیلکی آگکو لگا دوں گا جو پھیلتے پھیلتے بن ہدد بادشاہ کے محلوں
کو بھی لپیٹاپنی میں لے لے “گی۔

بَدُو قبیلوں عدالتکی
میںذیل28 قیدار اور حصور کے بَدُو قبیلوں بارےکے میں درجکلام بعدہے۔ میں بابلشاہِ نبوکدنضر اُنہیںنے

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 خیموںکے پردوںکے اور باقی سامان لُوٹکو لو چیخیںگے۔ سنائی دیں گی، ہائے،’
دہشتطرفچاروں “!‘دہشتہی

رب30 فرماتا میںحصوراے”ہے، بسنے والے جلدیقبیلو، بھاگسے زمینجاؤ، دراڑوںکی !جاؤچھپمیں
کیونکہ شاہِ بابل نے تم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر خلافتمہارےکے منصوبہ باندھ لیا “ہے۔ رب31 فرماتا ہے،
اے” بابل کے فوجیو، اُٹھ کر اُس قوم پر حملہ کرو جو علیٰحدگی میں پُرسکون اور محفوظ زندگی گزارتی جسہے،
کے نہ دروازے، کنڈےنہ ہیں۔ 32 اُن کے اونٹ بڑےبڑےاور یوڑ ر لُوٹ کا مال بن جائیں گے۔ کیونکہ مَیں
یگستان ر کنارےکے پر ہنے ر والے اِن قبیلوں کو طرفچاروں منتشر کر دوں گا۔ اُن پر طرفچاروں آفتسے
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آئے “گی۔ یہ رب 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 ابتدائیکےحکومتکی ربمیںدنوں یرمیاہ نبی ہوا۔کلامہمسے پیغام عیلام متعلقکے

تھا۔
الافواجرب”35 فرماتا ہے، مَیں’ عیلام کمانکی کو توڑ ڈالتا ہوں، اُس ہتھیار پرجسکو عیلام طاقتکی مبنی

ہے۔ آسمان36 کی چاروں سمتوں سے مَیں عیلامیوں خلافکے تیز ہَوائیں چلاؤں گا جو اُنہیں اُڑا کر طرفچاروں
منتشر کر دیں گی۔ کوئی ملـکایسا نہیں ہو تکجسگا عیلامی جلاوطن نہیں پہنچیں ‘گے۔ رب37 فرماتا مَیں’ہے، عیلام کو اُس دشمنوںجانیکے کے منے پاشپاشسا کر دوں گا۔ مَیں اُن آفتپر لاؤں گا، سختمیرا قہر اُن پر
نازل ہو تکجبگا۔ نیستوہ نہ ہوں مَیں تلوار کو اُن کے پیچھے چلاتا رہوں گا۔ تب38 مَیں عیلام میں اپنا تخت
کھڑا کر کے اُس کے بادشاہ اور بزرگوں کو تباہ کر دوں ‘گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

ربلیکن39 یہ بھی فرماتا ہے، آنے’ والے دنوں میں مَیں عیلام کو بحال کروں “۔‘گا
50

بابل عدالتکی
ملـِک1 بابل اور اُس کے الحکومتدار بابل بارےکے ربمیں کا کلام یرمیاہ نبی پر نازل ہوا،
اقوام”2 کے منے سا اعلان کرو، ہر جگہ اطلاع !دو جھنڈا گاڑ کر کچھ نہ چھپاؤ سببلـکہ صافکو بتاؤ، بابل’

شہر دشمن کے قبضے میں آ گیا !ہے بیل دیوتا کی بےحرمتی ہوئی مردُکہے، پاشپاشدیوتا ہو گیا بابلہے۔ کے
تمام دیوتاؤں کی بےحرمتی ہوئی ہے، تمام بُت ِچکنا ُچور ہو گئے ‘!ہیں 3 کیونکہ شمال ایکسے قوم بابل پر چڑھ آئی
ملـکپورےجوہے بربادکو انسانگی۔دےکر اور ہجرتسبحیوان جائیںکر ملـکگے، میں نہیںکوئی رہے
“گا۔

رب4 فرماتا ہے، جب” وقتیہ آئے گا تو اسرائیل اور یہوداہ لوگکے مل کر اپنے وطن واپسمیں آئیں گے۔
وہتب روتے ربہوئے اپنے خدا تلاشکو آئیںکرنے گے۔ صیونوہ5 پوچھراستہکا پوچھ کر اپنا رُخ طرفاُس
کر لیں گے اور کہیں گے، آؤ،’ ربہم کے لپٹساتھ جائیں، ہم اُس کے ساتھ ابدی عہد باندھ لیں جو کبھی نہ
بُھلایا ‘جائے۔ میری6 قوم حالتکی گم یوںشدہ بھیڑبکر کی مانند تھی۔ کیونکہ اُن کے گلہ بانوں اُنہیںنے غلط راہ
پر لا فریبکر دہ پہاڑوں پر آوارہ پھرنے دیا تھا۔ یوں پہاڑوں پر اِدھر اُدھر متے گھو متے گھو وہ اپنی آرام بھولگاہ گئے
تھے۔ 7 بھیجو اُن کو پاتے وہ اُنہیں پکڑ کر کھا تھے۔جاتے اُن مخالفکے کہتے تھے، اِس’ میں ہمارا کیا قصور ہے؟
اُنہوں نے ربتو کا گناہ کیا ہے، گو وہ اُن کی حقیقی چراگاہ ہے اور اُن باپکے دادا اُس پر اُمید رکھتے ‘تھے۔

بابل ہجرتسے !کرو
میریاے8 قوم، ملـِک بابل اور اُس کے الحکومتدار بھاگسے !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 کر اُس پر کرےقبضہ گا۔ دشمن کے تیرانداز اِتنے ماہر ہوں گے کہ ہر تیر نشانے پر
لـگ جائے “گا۔ رب10 فرماتا ہے، بابل” کو لُوٹیوں لیا جائے گا کہ تمام لُوٹنے والے سیر ہو جائیں گے۔
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میرےاے11 موروثی حصے کو لُوٹنے بےشکوالو، تم وقتاِس شادیانہ بجا کر خوشی مناتے بےشکہو۔

تم ہتے گا ہوئے بچھڑوں کی طرح اُچھلتے کودتے اور گھوڑوں کی طرح ہنہناتے ہو۔ لیکن12 آئندہ تمہاری ماں
بےحد شرمندہ ہو جائے تمہیںنےجسگی، جنم دیا وہ رُسوا ہو جائے گی۔ آئندہ سببابل ذلیلسے قوم ہو گی،
خشکوہ اور ویران یگستان ر ہی ہو گی۔ ربجب13 غضبکا اُن پر نازل ہو گا تو وہاں کوئی آباد نہیں رہے
گا ملـکبلـکہ 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۔

اے14 تیراندازو، بابل شہر کو گھیر کر اُس پر تیر !برساؤ تمام تیر استعمال ایککرو، بھی باقی نہ رہے، کیونکہ
اُس ربنے کا گناہ کیا ہے۔ طرفچاروں15 اُس جنگخلافکے نعرےکے !لگاؤ دیکھو، اُس نے ہتھیار
ڈال دیئے ہیں۔ اُس کے بُرج گر گئے، اُس کی دیواریں مسمار ہو گئی ربہیں۔ انتقام لے رہا ہے، چنانچہ بابل
خوبسے بدلہ لو۔ سلوکجو اُس نے دوسروں کے ساتھ کیا، وہی اُس کے ساتھ کرو۔ بابل16 میں جو بیج بوتے
اور فصل وقتکے درانتی چلاتے ہیں اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹا دو۔ وقتاُس شہر مہلـکپردیسیکے تلوار سے
بھاگ کر اپنے اپنے وطن واپسمیں چلے جائیں گے۔

اسرائیلی17 قوم ببروں شیر حملےکے بکھرےسے ہوئے یوڑ ر کی مانند ہے۔ کیونکہ پہلے شاہِ اسور نے آ کر اُسے
ہڑپ کر لیا، پھر شاہِ بابل نبوکدنضر نے اُس کی ہڈیوں کو چبا “لیا۔ اِس18 لئے رب الافواج جو اسرائیل کا خدا
ہے فرماتا ہے، پہلے” مَیں نے شاہِ 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 “گا۔جائے رب20 فرماتا اُن”ہے، دنوں میں
جو اسرائیل کا قصور ڈھونڈ لنے نکا کرےکوششکی اُسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہی یہوداہ کی حالت بھی ہو گی۔
اُس کے گناہ پائے نہیں جائیں گے، کیونکہ لوگوںجن کو مَیں زندہ چھوڑوں گا اُنہیں معافمَیں کر دوں “گا۔

الله اپنے گھر کا بدلہ لیتا ہے
رب21 فرماتا ہے، ملـِک” 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۔
ملـِک22 بابل جنگمیں کا شور شرابہ !سنو بابل کی شکستناکہول !دیکھو 23 جو پہلے تمام دنیا کا ہتھوڑا

تھا اُسے توڑ ٹکڑےٹکڑےکر کر دیا گیا بابلہے۔ کو دیکھ کر لوگوں سختکو دھچکا لگتا ہے۔
اے24 بابل، مَیں تیرےنے لئے پھندا لگا دیا، اور تجھے پتا نہ چلا بلـکہ تُو اُس پھنسمیں گیا۔ چونکہ تُو ربنے

کا مقابلہ اِسیکیا لئے تیرا کھوج لگایا گیا اور تجھے پکڑا “گیا۔ 25 قادرِ مطلق الافواجربجو ہے فرماتا مَیں”ہے، اپنا
اسلحہ کھولخانہ کر نازلغضباپنا کرنے ہتھیارکے نکال لایا ہوں، ملـِککیونکہ بابل میں اُن کی ضرورتاشد
ہے۔

طرفچاروں26 سے بابل پر چڑھ !آؤ اُس کے اناج کے گوداموں کو کھول سارےکر مال کا ڈھیر !لگاؤ پھر
سب نیستکچھ و نابود کرو، کچھ بچا نہ رہے۔ اُس27 کے تمام بَیلوں کو ذبح قصائیسب!کرو کی زد میں !آئیں اُن
پر افسوس، کیونکہ اُن کا مقررہ دن، اُن کی سزا وقتکا آ گیا ہے۔

28 !سنو ملـِک بابل بچےسے ہوئے پناہ گزیں میںصیون بتا ہیںرہے ہمارےربکہ خدا طرحکسنے انتقام
لیا۔ ابکیونکہ اُس نے اپنے گھر کا بدلہ لیا !ہے
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29 تمام تیراندازوں کو بُلاؤ تاکہ بابل پر حملہ !کریں اُسے گھیر لو تاکہ کوئی نہ بچے۔ اُسے اُس کی حرکتوں کا

مناسب اجر !دو جو سلوکبُرا اُس نے دوسروں کے ساتھ کیا وہی اُس کے ساتھ کرو۔ کیونکہ اُس کا یہ رو رب،
اسرائیل قدوسکے ساتھکے گستاخانہ تھا۔ اِس30 لئے اُس نوجوانکے گلیوں میں گر کر مر جائیں گے، اُس کے
تمام فوجی اُس ہلاکدن ہو جائیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

31 قادرِ ربمطلق الافواج فرماتا ہے، گستاخاے” شہر، مَیں تجھ سے نپٹنے والا ہوں۔ کیونکہ وہ دن آ گیا ہے
جب تجھے سزا ملنی ہے۔ تب32 گستاخ شہر ٹھوکر کھا کر گر جائے گا، اور کوئی اُسے دوبارہ کھڑا کرےنہیں
گا۔ مَیں اُس کے تمام شہروں آگمیں لگا دوں گا جو گرد و نواح سبمیں کچھ راکھ دےکر “گی۔

رب اپنی قوم کو رِہا کرواتا ہے
الافواجرب33 فرماتا اسرائیل”ہے، اور یہوداہ لوگوںکے پر ظلم جنہوںہے۔ہوا اُنہیںنے اسیر کر جلاوطنکے

کیا ہے وہ اُنہیں رِہا نہیں کرنا ہتے، چا اُنہیں جانے نہیں دیتے۔ لیکن34 اُن کا چھڑانے والا قوی ہے، اُس کا نام
رب الافواج ہے۔ خوبوہ لڑ کر اُن کا معاملہ کرےدرست گا ملـکتاکہ کو آرام و سکون مل جائے۔ لیکن
بابل کے باشندوں کو وہ دےتھرتھرانے “گا۔

رب35 فرماتا ہے، تلوار” بابل کی قوم پر !پڑےٹوٹ وہ بابل کے باشندوں، اُس کے بزرگوں اور دانش مندوں
پر !پڑےٹوٹ 36 تلوار اُس کے جھوٹے نبیوں پر پڑےٹوٹ تاکہ بےوقوف ثابت ہوں۔ تلوار اُس کے سورماؤں پر
پڑےٹوٹ تاکہ اُن دہشتپر چھا جائے۔ 37 تلوار بابل کے رتھوںگھوڑوں، اور پردیسی فوجیوں پڑےٹوٹپر 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 پڑےٹوٹپر تاکہ خشکوہ ہو جائیں۔ کیونکہ ملـِک بابل بُتوں سے بھرا ہوا ایسےہے، بُتوں سے جن
لوگباعثکے دیوانوں کی طرح پھرتے ہیں۔ 39 آخر میں گلیوں میں صرف یگستان ر کے جانور اور جنگلی ُکتے
پھریں وہاںگے، عقابی ُلّو ا بسیں گے۔ وہ انسانتکہمیشہ بستیوںکی محرومسے اور نسل نسلدر غیرآباد “گا۔رہے
رب40 فرماتا ہے، اُس” حالتکی سدوم اور عمورہ کی سی ہو گی جنہیں مَیں پڑوسنے کے سمیتشہروں ُلٹا ا کر
صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آئندہ وہاں کوئی نہیں بسے گا، کوئی نہیں آباد ہو “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

شمال دشمنسے آ رہا ہے
شمالدیکھو،”41 فوجسے آ رہی بڑیایکہے، قوم اور متعدد بادشاہ دنیا کی انتہا روانہسے ہیں۔ہوئے اُس42

کے ظالم اور بےرحم فوجی کمان اور شمشیر لیسسے جبہیں۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلتے ہیں تو گرجتے
سمندر کا سا شور برپا ہوتا بابلاےہے۔ بیٹی، جنگسبوہ کے لئے تیار ہو کر تجھ سے لڑنے آ رہے ہیں۔ 43 اُن
کی خبر سنتے ہی شاہِ ہمتبابل ہار گیا خوفہے۔ زدہ ہو کر وہ دردِ زہ میں عورتمبتلا طرحکی تڑپنے لگا ہے۔

طرحجس44 شیرببر یردن کے جنگلوں سے نکل شادابکر چراگاہوں میں چرنے والی بھیڑوں پر ٹوٹ پڑتا ہے
بابلمَیںطرحاُسی ایککو اُسدم ملـککے سے گا۔دوںبھگا پھر مَیں اپنے چنے آدمیہوئے بابلکو پر کروںمقرر
گا۔ میرےکونکیونکہ برابر مجھکونہے؟ طلبجوابسے کر سکتا وہہے؟ گلہ بان کہاں ہے جو میرا مقابلہ کر
“سکے؟ 45 چنانچہ بابل پر رب کا فیصلہ سنو، ملـِک بابل کے لئے اُس کے منصوبے پر دھیان !دو پورےدشمن”
یوڑ ر سبکو ننھےسے بچوں سے لے کر گھسیٹتکبڑوں کر لے جائے گا۔ اُس کی چراگاہ ویران و سنسان ہو
جائے گی۔
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ہیجوں46 نعرہ بلند ہو گا بابلکہ دشمن قبضےکے میں آ گیا ہے تو زمین لرز اُٹھے تبگی۔ مدد کے لئے بابل کی

چیخیں تکممالـکدیگر گونجـیں “گی۔
51

بابل کا زمانہ ختم ہے
رب1 فرماتا ہے، مَیں” بابل اور اُس کے باشندوں مہلـکخلافکے آندھی چلاؤں گا۔ مَیں2 ملـِک بابل میں

غیرملـکی بھیجوں گا تاکہ وہ اُسے اناج کی پھٹکطرح کر تباہ کریں۔ آفت کے دن ملـکپورےوہ گھیرےکو
رکھیں گے۔ تیرانداز3 کو تیر چلانے سے !روکو فوجی کو زرہ بکتر پہن کر لڑنے کے لئے کھڑے ہونے نہ !دو اُن
کے نوجوانوں کو متزندہ چھوڑنا بلـکہ فوج کو نیستسراسر و نابود کر !دینا

تب4 ملـِک بابل میں طرفہر لاشیں نظر آئیں گی، تلوار ِچرےکے ہوئے اُس کی گلیوں پڑےمیں رہیں گے۔
5 ربکیونکہ الافواج نے اسرائیل اور یہوداہ کو *اکیلا نہیں چھوڑا، اُن کے خدا نے ترکاُنہیں نہیں کیا۔ ملـِک
بابل کا نہایتقصور سنگین ہے، اُس اسرائیلنے قدوسکے کا گناہ کیا ہے۔ بابل6 بھاگسے !نکلو دوڑ کر اپنی
جان بچاؤ، ورنہ تمہیں بھی بابل کے قصور کا اجر ملے گا۔ ربکیونکہ کے انتقام وقتکا آ پہنچا ابہے، بابل کو
مناسب سزا ملے گی۔

رببابل7 ہاتھکے میں سونے کا پیالہ تھا اُسجسے پورینے دنیا پلاکو دیا۔ اقوام اُس کی َمے پی پی کر متوالی
ہو گئیں، اِس لئے وہ دیوانی ہو گئی ہیں۔ ابلیکن8 یہ اچانکپیالہ گر ٹوٹکر گیا ہے۔ بابلچنانچہ پر آہ زاریو
!کرو اُس کے درد تکلیفاور کو دُور کرنے کے لئے بلسان لے آؤ، شاید اُسے شفا ملے۔ لوگلیکن9 کہیں بابلہم’گے، کی مدد کرنا ہتے چا تھے، لیکن اُس کے زخم بھر نہیں سکتے۔ اِس لئے آؤ، ہم اُسے چھوڑ دیں اور ایکہر
اپنے ملـکاپنے میں جا بسے۔ کیونکہ اُس عدالتسختکی ہو رہی ہے، آسمانجتنا اور بادل بلند ہیں اُتنی سختہی
اُس کی سزا ‘ہے۔

قومکیرب10 بولے، ہماریرب’ راستی میںروشنی لایا آؤ،ہے۔ میںصیونہم سنائیںکچھوہ ہمارےربجو
خدا نے کیا ‘ہے۔

تیروں11 کو تیز !کرو ترکشاپنا اُن سے بھر !لو مادیرب 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 کے
جنگخلاف کا جھنڈا گاڑ !دو شہر کے ارد گرد داریپہرا مضبوطبندوبستکا کرو، ہاں کھڑےسنتریمزید
کرو۔ ربکیونکہ بابلنے کے باشندوں خلافکے منصوبہ باندھ کر اُس کا اعلان کیا ہے، اباور وہ اُسے پورا
کرے گا۔

بابلاے13 بیٹی، پانیگہرےتُو پاسکے بستی دولتنہایتاور مند ہو لیکنہے۔گئی !خبردار تیرا قریبانجام
ہی تیریہے، زندگی کا کٹدھاگا گیا ہے۔ الافواجرب14 نے اپنے نام کی قَسم کھا کر فرمایا ہے کہ مَیں تجھے
دشمنوں سے بھر دوں گا، اور وہ ٹڈیوں غولکے پورےطرحکی شہر ڈھانپکو لیں گے۔ ہر جگہ وہ تجھ پر فتح کے
نعرے لگائیں گے۔

15 دیکھو، الله ہی قدرتاپنینے زمینسے خلقکو اُسیکیا، حکمتاپنینے سے دنیا کی بنیاد رکھی، اُسیاور
نے اپنی سمجھ کے مطابق آسمان کو خیمے کی طرح تان لیا۔ 16 اُس کے حکم پر آسمان پر پانی ذخیرےکے گرجنے
* 51:5 :اکیلا لفظی :ترجمہ رنڈوا۔
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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 نیستوہ ہو جائیں گے۔ 19 الله جو
یعقوب کا موروثی حصہ ہے اِن کی مانند نہیں ہے۔ وہ سب کا خالق ہے، اور اسرائیلی قوم اُس کا موروثی حصہ
الافواجربہے۔ ہی اُس کا نام ہے۔

بابلرباب پر کرےحملہ گا
اے20 بابل، تُو میرا ہتھوڑا، میرا جنگی ہتھیار تھا۔ تیرے ہی یعے ذر مَیں نے قوموں کو پاش پاش کر دیا،

سلطنتوں میںخاککو ملا دیا۔ تیرے21 ہی یعے ذر مَیں گھوڑوںنے سمیتسواروںکو اور رتھوں کو رتھ بانوں
پاشپاشسمیت یعےہیتیرے22دیا۔کر مَیںذر اورمردوںنے بزرگوںعورتوں، اور نوجوانوںبچوں، یوںاور 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۔

ابلیکن24 مَیں بابل اور اُس کے تمام باشندوں کو اُن کی صیون ساتھکے بدسلوکی کا پورا اجر دوں گا۔ تم اپنی
آنکھوں سے اِس کے گواہ ہو “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب25 فرماتا ہے، اے” بابل، پہلے مہلـکتُو پہاڑ جستھا نے تمام دنیا ستیاناسکا کر دیا۔ ابلیکن مَیں تجھ
نپٹسے لیتا ہوں۔ مَیں اپنا تیرےہاتھ خلاف بڑھا کر تجھے اونچی اونچی چٹانوں سے پٹخ دوں گا۔ آخرکار ملبے کا
ُجھلسا ہوا ڈھیر ہی باقی رہے گا۔ 26 تُو اِتنا تباہ ہو جائے گا تیرےکہ پتھر نہ کسی مکان کے کونوں کے لئے، نہ
کسی بنیاد کے لئے استعمال ہو سکیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

27 ملـکآؤ،” جنگمیں کا جھنڈا گاڑ !دو اقوام میں پھونکپھونکنرسنگا 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 بھیجگھوڑےکرو۔ دو ٹڈیوںجو ناکہولکے غول طرحکی اُس ٹوٹپر پڑیں۔ اقوام28 بابلکو
سے لڑنے کے لئے مخصوص مادی!کرو بادشاہ اپنے افسروںگورنروں، اور تمام سمیتممالـکمطیع تیار ہو جائیں۔
زمین29 لرزتی اور تھرتھراتی ہے، کیونکہ رب کا منصوبہ اٹل ہے، وہ ملـِک بابل کو یوں تباہ کرنا چاہتا ہے کہ
آئندہ اُس میں کوئی نہ رہے۔

بابل30 آزمودہجنگکے فوجی لڑنے سے باز آ کر اپنے قلعوں چھپمیں ہیں۔گئے اُن طاقتکی جاتی رہی ہے،
وہ عورتوں کی مانند ہو گئے ابہیں۔ بابل کے گھروں لـگآگکو گئی فصیلہے، کے دروازوں کنڈےکے
ٹوٹ گئے ہیں۔ یکے31 دیگرےبعد قاصد دوڑ کر شاہِ بابل کو اطلاع دیتے ہیں، شہر’ طرفچاروں دشمنسے 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 ربکیونکہ الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، فصل” کی کٹائی سے پہلے پہلے ہنے گا کی جگہ کے
فرش کو دبا دبا مضبوطکر کیا جاتا بابلیہیہے۔ بیٹی حالتکی فصلہے۔ کی قریبکٹائی آ گئی تھوڑیاورہے،
دیر کے بعد بابل کو پاؤں خوبتلے دبایا جائے گا۔

بابلرب سے یروشلم کا انتقام لے گا
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صیون34 بیٹی روتی ہے، شاہِ’ بابل نبوکدنضر نے ہڑپمجھے کر لیا، چوس لیا، خالی برتن کی طرفایکطرح

رکھ دیا اُسہے۔ نے اژدہے طرحکی مجھے نگل لیا، پیٹاپنے میریکو لذیذ چیزوں سے بھر لیا ہے۔ پھر اُس نے
مجھے وطن نکالسے ‘دیا۔ ابلیکن35 صیون کی ہنے ر والی کہے، جو’ یادتی میرےز ساتھ ہوئی وہ بابل ساتھکے
کی جائے۔ قتلجو غارتو مجھ میں ہوئی وہ بابل کے باشندوں میں مچ “!‘جائے

رب36 یروشلم سے فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں تیرےخود حق میں لڑوں گا، مَیں خود تیرا بدلہ لوں تبگا۔ اُس کا
خشکسمندر ہو جائے گا، اُس کے چشمے بند ہو جائیں گے۔ بابل37 ملبے کا ڈھیر بن جائے گا۔ گیدڑ ہی اُس
میں اپنا گھر بنا لیں گے۔ اُسے دیکھ کر گزرنے والوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے، اور وہ توبہ’ ‘توبہ کہہ کر
آگے نکلیں گے۔ کوئی بھی وہاں نہیں بسے گا۔

38 اِس وقت بابل باشندےکے ببر شیر کی طرح دہاڑ رہے ہیں، وہ شیر کے بچوں کی طرح غُرا رہے ہیں۔
لیکن39 رب فرماتا ہے کہ وہ ابھی مست ہوں گے کہ مَیں اُن کے لئے ضیافت تیار کروں ایکگا، ایسی ضیافت
میںجس وہ متوالے ہو خوشیکر نعرےکے ماریں گے، پھر ابدی نیند سو جائیں گے۔ اُس نیند سے وہ کبھی نہیں
اُٹھیں گے۔ مَیں40 اُنہیں بھیڑ کے بچوں، مینڈھوں اور بکروں کی طرح قصائی پاسکے جاؤںلے گا۔

41 ہائے، بابل دشمن کے قبضے میں آ گیا !ہے تعریفکیجس پوری دنیا کرتی تھی وہ چھین لیا گیا !ہے اب
اُسے دیکھ کر قوموں کے کھڑےرونگٹے ہو جاتے ہیں۔ 42 سمندر بابل پر چڑھ آیا ہے، اُس کی گرجتی لہروں نے
اُسے ڈھانپ لیا ہے۔ اُس43 کے شہر یگستان ر بن گئے ابہیں، خشکطرفچاروں اور ویران بیابان ہی نظر آتا
ہے۔ نہ 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 تھا۔
اب سے دیگر اقوام جوق جوقدر 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 کا
غضبشدید اُس پر نازل ہونے کو ہے۔

ملـکافواہیںجب46 میں پھیل جائیں متہمتتو ہارنا، خوفنہ کھانا۔ کیونکہ ہر سال کوئی اَور افواہ پھیلے
گی، ظلم پر ظلم اور حکمران پر حکمران آتا رہے گا۔ 47 کیونکہ وہ وقت قریب ہی جبہے مَیں بابل کے بُتوں کو
سزا دوں ملـکپورےتبگا۔ کی بےحرمتی ہو جائے گی، اور اُس مقتولکے اُس بیچکے میں گر پڑےکر رہیں
گے۔ تب48 آسمان و زمین اور جو کچھ اُن میں بابلہے پر شادیانہ بجائیں گے۔ کیونکہ تباہ کن دشمن شمال سے اُس
پر حملہ کرنے آ رہا “ہے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

بابل”49 پورینے دنیا میں لوگوںبےشمار قتلکو کیا ابلیکنہے، 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 میں رب کو یاد کرو،
یروشلم کا بھی خیال !کرو بےشک51 تم کہتے ہو، ہم’ شرمندہ ہیں، ہماری سخت رُسوائی ہوئی ہے، شرم کے
مارے ہم نے اپنے منہ ڈھانپکو لیا ہے۔ ربپردیسیکیونکہ کے گھر مُقّدسکی ترین گھسمیںجگہوں آئے
‘ہیں۔

ربلیکن52 فرماتا ہے کہ وقتوہ آنے والا مَیںجبہے بابل کے بُتوں کو سزا دوں تبگا۔ اُس پورےکے
ملـک موتمیں گھاٹکے اُترنے والوں کی آہیں سنائی دیں گی۔ 53 خواہ بابل طاقتکی تکآسمان اونچی کیوں
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نہ ہو، خواہ وہ اپنے بلند قلعے کو مضبوطکتنا کیوں توبھیکرےنہ وہ گر جائے گا۔ مَیں تباہ کرنے والے فوجی
اُس پر چڑھا لاؤں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

!سنو”54 بابل میں چیخیں بلند ہو رہی ہیں، ملـِک بابل دھڑام سے گر پڑا ہے۔ 55 بابلربکیونکہ کو برباد کر
رہا، وہ اُس کا شور شرابہ بند کر رہا ہے۔ دشمن کی لہریں متلاطم سمندر کی طرح اُس پر چڑھ رہی ہیں، اُن کی
گرجتی آواز فضا میں گونج رہی ہے۔ 56 کیونکہ تباہ بابلدشمنکن پر حملہ کرنے آ رہا اُستبہے۔ سورماؤںکے
کو پکڑا جائے گا اور اُن کی ٹوٹکمانیں جائیں گی۔ ربکیونکہ انتقام کا خدا ہے، وہ ہر انسان کو اُس مناسبکا
دےاجر “گا۔

57 دنیا کا بادشاہ جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا ہے، مَیں” بابل کے بڑوں کو متوالا کروں گا، خواہ وہ
دانشبزرگ، مند، سرکاریگورنر، افسر یا فوجی کیوں نہ تبہوں۔ ابدیوہ نیند سو جائیں گے اور دوبارہ کبھی
نہیں اُٹھیں “گے۔

فرماتارب58 بابل”ہے، موٹیکی فصیلموٹی میںخاککو ملایا گا،جائے اور اُس دروازےاونچےاونچےکے
راکھ ہو جائیں تبگے۔ بابلکہاوتیہ پر صادق آئے گی، اقوام’ مشقتمحنتکی بےفائدہ رہی، جو کچھ اُنہوں
بڑینے مشکل سے بنایا وہ آتشنذرِ ہو گیا “۔‘ہے

یرمیاہ اپنا پیغام بابل بھیجتا ہے
59 یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ چوتھےکے سال میں یرمیاہ نبی نے یہ کلام سرایاہ بن یاہ نیر بن محسیاہ کے سپرد کر

دیا جو وقتاُس بادشاہ کے ساتھ بابل کے لئے روانہ ہوا۔ سفر کا بندوبستپورا سرایاہ کے ہاتھ میں تھا۔
60 یرمیاہ نے طومار میں بابل پر نازل ہونے والی آفت کی پوری تفصیل لـکھ دی تھی۔ اُس کے بابل بارےکے

میں تمام پیغامات اُس میں قلم بند تھے۔ اُس61 نے سرایاہ سے کہا، بابل” پہنچ کر دھیان سے طومار کی تمام باتوں
تلاوتکی کریں۔ تب62 دعا کریں، اے’ رب، تُو نے اعلان کیا ہے کہ مَیں بابل کو یوں 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 کے ساتھ باندھ لیں، پھر یائے فراتدر پھینکمیں کر 64 بولیں، بابل’ کا بیڑا اِس پتھر کی غرقطرح ہو
جائے گا۔ آفتجو مَیں اُس 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 سال21ِصدقیاہ کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس حکومتکی کا سال11دورانیہ تھا۔ اُس کی ماں
بنتحموطل یرمیاہ لِبناہ شہر کی ہنے ر والی تھی۔ 2 یقیم یہو طرحکی ِصدقیاہ ایسا کام کرتا رہا ربجو کو ناپسند تھا۔
رب3 یروشلم اور یہوداہ باشندوںکے سے ناراضاِتنا ہوا کہ آخر میں اُس نے اُنہیں اپنے حضور خارجسے کر دیا۔

ِصدقیاہ کا فرار اور گرفتاری
بابلِصدقیاہدنایک بادشاہکے اِس4ہوا،سرکشسے لئے بابلشاہِ نبوکدنضر فوجتمام ساتھاپنے دوبارہکرلے

یروشلم پہنچا تاکہ اُس پر حملہ کرے۔
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ِصدقیاہ کی حکومت کے نویں سال میں بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ کرنے لـگی۔ یہ کام دسویں مہینے کے

دسویں *دن شروع پورےہوا۔ شہر کے ارد گرد بادشاہ نے پُشتے بنوائے۔ 5 ِصدقیاہ کی حکومت کے ویں11
تکسال یروشلم قائم رہا۔ لیکن6 پھر کال نے شہر میں زور پکڑا، اور عوام کے لئے کھانے کی چیزیں نہ رہیں۔
چوتھے مہینے نویںکے †دن بابل7 فوجیوںکے فصیلنے میں رخنہ ڈال راتاُسیدیا۔ ِصدقیاہ اپنے تمام فوجیوں

سمیت فرار ہونے کامیابمیں ہوا، اگرچہ شہر دشمن سے گھرا ہوا تھا۔ وہ فصیل کے دروازےاُس سے نکلے جو
شاہی باغ کے ساتھ ملحق دو دیواروں بیچکے میں تھا۔ وہ وادٔی یردن طرفکی بھاگنے لـگے، لیکن8 بابل کی فوج
نے بادشاہ کا تعاقب کر کے اُسے یریحو کے میدان میں پکڑ لیا۔ اُس کے فوجی اُس الـگسے ہو کر طرفچاروں
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 موتبھی گھاٹکے اُتار دیا۔ 11 پھر اُس نے ِصدقیاہ کی
آنکھیں نکلوا کر اُسے پیتل کی زنجـیروں میں جکڑ لیا اور بابل لے گیا جہاں وہ جیتے جی رہا۔

یروشلم رباور کے گھر کی تباہی
12 ِ شاہ بابل نبوکدنضر کی حکومت کے ویں19 سال میں بادشاہ 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 پوریکی فصیل کو
بھی گرا دیا۔ 15 پھر نبوزرادان سبنے جلاوطنکو کر دیا جو یروشلم میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی اُن میں شامل
تھے جنگجو کے دوران غداری کر کے شاہِ بابل کے پیچھے لـگ گئے تھے۔ نبوزرادان باقی ماندہ کاری گر اور
میںغریبوں بھیسے بابلکچھ گیا۔لے لیکن16 اُس طبقےنچلےسےسبنے لوگوںبعضکے ملـِککو یہوداہ میں
چھوڑ دیا تاکہ وہ انگور باغوںکے اور کھیتوں کو سنبھالیں۔

بابل17 فوجیوںکے ربنے کے گھر میں جا پیتلکر دونوںکے ستونوں، پانی باسنوںکے کو اُٹھانے والی ہتھ
یوں گاڑ اور سمندر نامی پیتل حوضکے کو توڑ دیا اور سارا پیتل اُٹھا کر بابل لے گئے۔ 18 وہ رب کے گھر کی
خدمت سرانجام دینے کے لئے درکار سامان بھی لے گئے یعنی بالٹیاں، بیلچے، بتی کترنے کے اوزار، چھڑکاؤ کے
کٹورے، پیالے اور پیتل کا باقی سارا سامان۔ خالص19 سونے اور چاندی کے برتن بھی اِس میں شامل تھے یعنی
باسن، جلتے ہوئے کوئلے کے برتن، چھڑکاؤ کے کٹورے، بالٹیاں، شمع دان، پیالے اور َمے کی پیشنذریں کرنے
کے برتن۔ شاہی محافظوں کا یہ افسر سارا سامان اُٹھا کر بابل لے گیا۔ دونوںجب20 ستونوں، سمندر نامی حوض،
حوض کو اُٹھانے والے پیتل بَیلوںکے اور باسنوں کو اُٹھانے والی ہتھ یوں گاڑ پیتلکا تڑوایا گیا تو وہ اِتنا وزنی تھا
کہ اُسے تولا نہ جا سکا۔ سلیمان بادشاہ نے یہ ربچیزیں کے گھر کے لئے بنوائی تھیں۔ 21 ہر ستون کی اونچائی
فٹ27 اور گھیرا فٹ18 تھا۔ دونوں کھوکھلے تھے، اور اُن کی دیواروں کی موٹائی 3 انچ تھی۔ 22 اُن کے بالائی
حصوں کی اونچائی فٹساتساڑھے تھی، اور وہ پیتل کی جالی اور اناروں سے سجے ہوئے تھے۔ 2396 انار لـگے
ہوئے تھے۔ جالی کے ارد گرد کُل 100 انار لـگے تھے۔
* 52:4 دسویں مہینے دسویںکے :دن 15 جنوری۔ † 52:6 چوتھے مہینے نویںکے :دن 18 جولائی۔ ‡ 52:12 پانچویں مہینے ساتویںکے
:دن 17 اگست۔
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محافظوںشاہی24 افسرکے نبوزرادان ذیلنے قیدیوںکے الـگکو کر :دیا اماِم اعظم سرایاہ، اُس بعدکے آنے

والے امام ربصفنیاہ، گھرکے تینکے دربانوں، 25 شہر میںہوؤںبچےکے اُسسے افسر کو جو شہر فوجیوںکے
پر مقرر تھا، ِصدقیاہ بادشاہ ساتکے مشیروں، اُمّت کی بھرتی کرنے والے افسر اور شہر میں موجود اُس کے 60
مردوں کو۔ نبوزرادان26 سباِن الـگکو کر کے حماتصوبہ کے شہر بلہ رِ لے گیا جہاں شاہِ بابل تھا۔ وہاں27
نبوکدنضر نے اُنہیں موتسزائے دی۔
یوں یہوداہ باشندوںکے جلاوطنکو کر نبوکدنضر28گیا۔دیا میںسالویں7کےحکومتاپنینے یہوداہ کے

3,023 افراد، سالویں2918 میں یروشلم کے 832 افراد، 30 اور سالویں23 میں 745 افراد کو جلاوطن
کر دیا۔ یہ لوگآخری شاہی محافظوں افسرکے نبوزرادان کے یعے ذر بابل لائے گئے۔ کُل 4,600 افراد جلاوطن
ہوئے۔

یاکین یہو کو آزاد کیا جاتا ہے
یہوداہ31 کے بادشاہ یاکین یہو کی جلاوطنی یلمیںسالویں37کے بابلمرودکاَو کا بادشاہ اُسیبنا۔ سال

ویں12کے مہینے اُس§دنویں25کے یاکیننے یہو کو قیدخانے آزادسے کر دیا۔ اُس32 اُسنے ساتھکے
نرم باتیں کر کے اُسے عزت کی ایسی کرسی پر بٹھایا جو بابل میں جلاوطن کئے گئے باقی بادشاہوں نسبتکی یادہ ز
اہم تھی۔ یاکین33 یہو قیدیکو کپڑےکے اُتارنے اجازتکی ملی، اور اُسے زندگی بھر بادشاہ کی میز پر باقاعدگی
سے کھانا کھانے شرفکا حاصل رہا۔ 34 بادشاہ نے مقرر کیا کہ یاکین یہو کو عمر بھر اِتنا وظیفہ ملتا رہے کہ
اُس کی یاتروزمرہ پوریضرور ہوتی رہیں۔

§ 52:31 ویں12 مہینے کے :دنویں25 31 مارچ۔
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نوحہ
ویران و سنسان

!افسوسہائے،1 یروشلم بیٹی کتنی تنہا بیٹھی پہلےمیںاُسگوہے، اِتنی رونق تھی۔ پہلےجو اقوام اّولمیں درجہ
رکھتی تھی وہ بیوہ بن گئی ہے، ممالـکپہلےجو کی رانی تھی وہ غلامی میں آ گئی ہے۔

رات2 کو وہ رو رو کر گزارتی اُسہے، آنسوؤںگالکے سے تر ہتے ر ہیں۔ عاشقوں میں سے نہیںکوئی رہا جو
اُسے تسلی سبدوستدے۔ سبکے بےوفا ہو کر اُس دشمنکے بن گئے ہیں۔

پہلے3 بھی یہوداہ بیٹی بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، پہلے بھی اُسے سخت مزدوری کرنی پڑی۔ لیکن اب
وہ جلاوطن ہو کر دیگر اقوام کے بیچ میں رہتی ابہے، اُسے کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں سکون سے رہ
سکے۔ جبکیونکہ تکلیفبڑیوہ میں مبتلا تھی تو دشمن نے اُس تعاقبکا کر کے اُسے گھیر لیا۔

راہیںکیصیون4 ماتم زدہ ہیں، عیدکوئیکیونکہ منانے لئےکے نہیں آتا۔ شہر ویراندروازےتمامکے سنسانو
ہیں۔ اُس کے امام آہیں بھر رہے، اُس کی یاں کنوار غم کھا رہی ہیں اور اُسے خود شدید محسوستلخی ہو رہی
ہے۔

5 اُس مالـکمخالفکے بن گئے، اُس کے دشمن سکون سے رہ رہے ہیں۔ کیونکہ رب نے شہر کو اُس کے
متعدد گناہوں کا دےاجر کر اُسے دُکھ پہنچایا ہے۔ اُس کے فرزند دشمن کے آگے آگے چل کر جلاوطن ہو ہیں۔گئے

صیون6 بیٹی کی تمام شان و شوکت جاتی رہی ہے۔ اُس بزرگکے چراگاہ نہ پانے والے ہرن ہیں جو تھکتے
تھکتے یوں شکار کے آگے آگے بھاگتے ہیں۔

جباب7 مصیبتیروشلم زدہ اور بےوطن توہے اُسے وہ قیمتی چیزیں یاد آتی ہیں جو اُسے قدیم زمانے ہیسے
حاصل تھیں۔ جبکیونکہ اُس کی قوم دشمن کے ہاتھ میں آئی تو کوئی نہیں تھا جو اُس کی مدد کرتا بلـکہ اُس کے
مخالف تماشا دوڑےدیکھنے آئے، وہ اُس کی تباہی خوشسے ہو ہنسکر پڑے۔

8 یروشلم بیٹی سے سنگین گناہ سرزد ہوا اِسیہے، لئے وہ لعن طعن کا نشانہ بن گئی ہے۔ پہلےجو اُس عزتکی
تھےکرتے اُسےسبوہ حقیر جانتے ہیں، اُنہوںکیونکہ اُسنے کی برہنگی دیکھی ابہے۔ وہ آہیں بھر بھر کر اپنا
منہ طرفدوسری پھیر لیتی ہے۔

9 گو اُس کے دامن بہتمیں گندگی تھی، توبھی اُس نے اپنے انجام کا تکخیال نہ ابکیا۔ وہ دھڑام سے گر
گئی اورہے، نہیںکوئی ہے اُسےجو تسلی مصیبتمیریرب،اے”دے۔ لحاظکا !کر شیخیدشمنکیونکہ مار
رہا “ہے۔

10 جو کچھ بھی یروشلم کو پیارا تھا اُس پر دشمن ہاتھنے ڈالا ہے۔ حتٰی کہ اُسے دیکھنا پڑا کہ غیراقوام اُس کے
مقدِس میں داخل ہو رہے ہیں، گو تُو ایسےنے لوگوں کو جماعتاپنی شریکمیں ہونے سے منع کیا تھا۔

11 باشندےتمام آہیں بھر بھر کر روٹی تلاشکی میں ہتے ر ہیں۔ ایکہر کھانے کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا پانے
کے لئے بیشاپنی قیمت چیزیں بیچ رہا ہے۔ ذہن ایکمیں ہی خیال ہے کہ اپنی جان کو کسی نہ کسی طرح
بچائے۔ اے” رب، مجھ پر نظر ڈال کر دےدھیان میریکہ کتنی تذلیل ہوئی ہے۔
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اے12 یہاں سے گزرنے والو، کیا یہ سب نزدیکتمہارےکچھ بےمعنی ہے؟ غور سے سوچ لو، جو ایذا مجھے

برداشت کرنی پڑتی ہے کیا وہ کہیں اَور پائی جاتی ہے؟ ہرگز !نہیں ربیہ طرفکی سے اُسیہے، غضبسختکا
مجھ پر نازل ہوا ہے۔

بلندیوں13 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 مجھےنے ویران و سنسان کر کے ہمیشہ کے لئے بیمار کر دیا۔

میرے14 جرائم کا جوا بھاری ربہے۔ کے ہاتھ نے اُنہیں دوسرےایک کے ساتھ جوڑ کر میری گردن پر
رکھ طاقتمیریابدیا۔ ختم ربہے، مجھےنے 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 پاشپاشکو کرے۔ ربہاں، کنوارینے یہوداہ بیٹی کو انگور رسکا لنے نکا پھینکمیںحوضکے
کر کچل ڈالا۔

16 اِس لئے مَیں رو رہی ہوں، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہتے ر ہیں۔ کیونکہ قریب کوئی نہیں ہے جو مجھے
دےتسلی میریکر جان کو تر و تازہ میرےکرے۔ بچے تباہ ہیں، کیونکہ غالبدشمن آ گیا “ہے۔

بیٹیصیون17 اپنے ہاتھ پھیلاتی لیکنہے، نہیںکوئی اُسےجوہے تسلی کےربدے۔ حکم یعقوبپر پڑوسیکے
اُس دشمنکے بن گئے ہیں۔ یروشلم اُن کے درمیان گھنونی چیز بن گئی ہے۔

بجانبحقرب”18 ہے، کیونکہ مَیں اُس کے کلام سرکشسے اےہوئی۔ تمام اقوام، !سنو میری ایذا پر غور
میرے!کرو نوجوان اور یاں کنوار جلاوطن ہو گئے ہیں۔

مَیں19 نے اپنے عاشقوں کو بُلایا، لیکن اُنہوں نے بےوفا ہو کر ترکمجھے کر میرےابدیا۔ امام بزرگاور
اپنی جان بچانے کے لئے خوراک ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر ہلاکمیں ہو گئے ہیں۔

اے20 رب، تنگمیری دستی پر !دےدھیان باطن میں مَیں تڑپ رہی ہوں، میرا دل تیزی دھڑکسے رہا
اِسہے، لئے کہ مَیں اِتنی یادہ سرکشز رہی ہوں۔ باہر گلی میں تلوار نے مجھے بچوں سے محروم کر دیا، گھر کے
میرےموتاندر پیچھے پڑی ہے۔

آہیںمیری21 تو پہنچتیتکلوگوں لیکنہیں، تسلیمجھےکوئی دینے لئےکے نہیں آتا۔ اِس میرےبجائےکے تمام
دشمن مصیبتمیری بارےکے میں سن کر بغلیں بجا رہے ہیں۔ خوشوہ ہیں کہ تُو میرےنے ساتھ سلوکایسا
کیا اےہے۔ رب، وہ دن جسدےآنے کا اعلان تُو نے کیا ہے تاکہ وہ بھی میری طرح مصیبتکی پھنسمیں
جائیں۔

22 اُن کی تمام بُری تیرےحرکتیں منے سا آئیں۔ اُن سے نپٹیوں طرحجسلے تُو میرےنے گناہوں جوابکے
میں 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 صیونطرحکی بیٹی پر چھا گیا !ہے اسرائیل کی شانجو پہلےشوکتو آسمان
کی طرح بلند تھی اُسے الله خاکنے میں ملا دیا جبہے۔ اُس غضبکا نازل ہوا تو اُس نے اپنے گھر کا بھی
خیال نہ کیا، گو وہ اُس پاؤںکے کی چوکی ہے۔

رب2 نے بےرحمی یعقوبسے کی آبادیوں کو مٹا ڈالا، قہر میں یہوداہ بیٹی کے قلعوں کو ڈھا دیا۔ اُس نے
یہوداہ سلطنتکی اور بزرگوں خاککو میں ملا کر اُن کی بےحرمتی کی ہے۔
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ناکغضب3 ہو کر اُس نے اسرائیل کی پوری طاقت ختم کر دی۔ پھر جب دشمن قریب آیا تو اُس نے اپنے

ہنے د ہاتھ اسرائیلکو کی مدد کرنے لیا۔روکسے صرفنہ یہ بلـکہ وہ بنآگزنشعلہ یعقوبنےجسگیا میں
پھیلطرفچاروں کچھسبکر بھسم کر دیا۔

اپنی4 کمان تانکو کر وہ اپنے ہنے د ہاتھ سے تیر چلانے کے لئے اُٹھا۔ دشمن طرحکی اُس کچھسبنے منجو
موہن موتتھا گھاٹکے اُتارا۔ صیون بیٹی کا خیمہ اُس کے قہر کے بھڑکتے کوئلوں سے بھر گیا۔

اسرائیلنےرب5 دشمنکا بنسا ملـککر اُسکو محلوںکے اور سمیتقلعوں تباہ کر دیا اُسیہے۔ ہاتھوںکے
یہوداہ بیٹی کی آہ و زاری میں اضافہ ہوتا گیا۔

اُس6 نے اپنی سکونت گاہ کو باغ جھونپڑیکی طرحکی گرا دیا، اُسی مقام کو برباد کر دیا جہاں قوم اُس سے
ملنے کے لئے جمع ہوتی ربتھی۔ ہاتھوںکے یوں ہوا عیدوںکیصیونابکہ اور سبتوں کی یاد نہیںہی رہی۔ اُس
کے شدید قہر نے بادشاہ اور امام دونوں کو رد کر دیا ہے۔

اپنی7 قربان گاہ اور مقدِس کو مسترد کر ربکے نے یروشلم محلوںکے کی دیواریں دشمن کے حوالے کر دیں۔
ربتب کے گھر میں بھی عید دنکے کا سا شور مچ گیا۔

فیصلہنےرب8 کیا صیونکہ بیٹی فصیلکی کو گرا دیا اُسجائے۔ نے فیتے دیواروںسے ناپناپکو کر اپنے
ہاتھ کو نہ روکا سبتکجب کچھ تباہ نہ ہو گیا۔ تب قلعہ بندی کے پُشتے اور فصیل ماتم کرتے کرتے ضائع ہو
گئے۔

شہر9 دھنسمیںزمیندروازےکے گئے، اُن ٹوٹکنڈےکے گئے۔ہوبےکارکر یروشلم بادشاہکے اور راہنما
دیگر اقوام میں جلاوطن ہو گئے ابہیں۔ شریعتنہ رہی، نہ صیون نبیوںکے ربکو کی یا رو ملتی ہے۔

صیون10 بیٹی بزرگکے خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئے ہیں۔ ٹاٹ لباسکے اوڑھ کر اُنہوں نے اپنے سروں پر
ڈالخاک لی ہے۔ یروشلم کی یاں کنوار بھی اپنے سروں کو بیٹھیجھکائے ہیں۔

میری11 آنکھیں رو رو تھککر گئی ہیں، شدید درد میرےنے دل بےحالکو کر دیا ہے۔ میریکیونکہ قوم
نیست ہو گئی ہے۔ شہر چوکوںکے میں بچے حالتپژمُردہ میں پھر رہے ہیں، شیرخوار غشبچے کھا رہے ہیں۔
یہ دیکھ کر میرا پھٹکلیجا رہا ہے۔

اپنی12 ماں سے وہ پوچھتے ہیں، روٹی” اور َمے کہاں لیکن“ہے؟ بےفائدہ۔ موتوہ گھاٹکے اُترنے والے
زخمی آدمیوں کی طرح چوکوں میں بھوکے مر رہے ہیں، اُن کی جان ماں کی گود میں ہی نکل رہی ہے۔

اے13 یروشلم بیٹی، کسمَیں سے تیرا موازنہ کر تیریکے حوصلہ افزائی کنواریاےکروں؟ صیون بیٹی، مَیں
سےکس تیرا مقابلہ کر تجھےکے تسلی دوں؟ تجھےکیونکہ سمندر نقصانوسیعجیسا پہنچا تجھےکونہے۔ دےشفا
سکتا ہے؟

تیرے14 نبیوں تجھےنے جھوٹی اور یائیںبےکار پیشرو اُنہوںکیں۔ 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 تجھے جھوٹ اور فریب دہ پیغامات
سنائے۔

تیرےاب15 پاس 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 ‘خوشیکی کہلاتا “تھا؟
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تیرے16 تمام دشمن منہ پسار خلافتیرےکر باتیں کرتے ہیں۔ آوازےوہ کستے اور دانت پیستے ہوئے کہتے

ہم”ہیں، ہڑپاُسےنے کر لیا لو،ہے۔ وہ دن آ گیا انتظارکےجسہے میں ہم رہے۔ آخرکار پہنچوہ گیا، آخرکار
ہم نے اپنی آنکھوں سے اُسے دیکھ لیا “ہے۔

رباب17 نے اپنی مرضی پوری کی ابہے۔ اُس سبنے کچھ پورا کیا ہے جو بڑی دیر سے فرماتا آیا ہے۔
اُسسےبےرحمی میںخاکتجھےنے ملا اُسیدیا۔ نے ہونے دیا تجھدشمنکہ پر شادیانہ بجاتا، تیرےکہ مخالفوں
طاقتکی تجھ غالبپر آ گئی ہے۔

لوگوں18 ربدلکے کو پکارتے صیوناےہیں۔ 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 کی ربطرح کے حضور ُنڈیل ا
دے۔ اپنے ہاتھوں کو اُس کی طرف اُٹھا کر اپنے بچوں کی جانوں کے لئے التجا کر جو اِس وقت گلی گلی میں
بھوکے مر رہے ہیں۔

اے20 رب، دھیان سے دیکھ کہ تُو کسنے سے سلوکایسا کیا ہے۔ کیا یہ عورتیں اپنے پیٹ کا پھل، اپنے
لاڈلے بچوں کو کھائیں؟ ربکیا کے مقدِس میں ہی امام اور نبی کو مار ڈالا جائے؟

لڑکوں21 اور بزرگوں کی لاشیں مل کر گلیوں میں پڑی میرےہیں۔ جوان لڑکے لڑکیاں تلوار کی زد میں آ کر گر
گئے جبہیں۔ نازلغضبتیرا ہوا تو تُو نے اُنہیں مار ڈالا، بےرحمی موتاُنہیںسے گھاٹکے اُتار دیا۔

دہشتمَیںسےجن22 کھاتا تھا اُنہیں تُو نے بڑیطرحجسبُلایا۔ عیدوں موقعکے پر ہجوم شہر میں جمع ہوتے
اُسیہیں طرفچاروںدشمنطرح مجھسے ٹوٹپر ربجبپڑے۔ نازلغضبکا ہوا تو نہ کوئی بچا، نہ کوئی باقی
رہ گیا۔ جنہیں مَیں نے پالا اور میرےجو زیرِ نگرانی پروان چڑھے اُنہیں دشمن ہلاکنے کر دیا۔

3
مصیبت ربمیں کی مہربانی پر اُمید

1 ہائے، مجھے کتنا دُکھ اُٹھانا !پڑا اور یہ سب کچھ اِس لئے ہو رہا ہے ربکہ غضبکا مجھ پر نازل ہوا ہے،
اُسی کی لاٹھی دےتربیتمجھے رہی ہے۔

اُس2 ہانکہانکمجھےنے کر یکی تار میں چلنے دیا، کہیں بھی روشنی نظر نہیں آئی۔
3 روزانہ وہ بار بار اپنا خلافمیرےہاتھ اُٹھاتا رہتا ہے۔
اُس4 میرےنے جسم اور ِجلد کو سڑنے دیا، میری ہڈیوں کو توڑ ڈالا۔
مجھے5 گھیر کر اُس نے زہر مصیبتسختاور کی میرےدیوار ارد کھڑیگرد کر دی۔
اُس6 مجھےنے یکی تار میں اببسایا۔ مَیں اُن کی مانند ہوں بڑیجو دیر سے قبر پڑےمیں ہیں۔
اُس7 پیتلمجھےنے بھاریکی زنجـیروں میں جکڑ میرےکر ارد ایسیگرد نکلمَیںسےجنکیںکھڑیدیواریں

نہیں سکتا۔
8 خواہ مَیں مدد کے لئے کتنی چیخیں کیوں 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۔
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10 الله ریچھ گھاتمیریطرحکی میں بیٹھ گیا، ببر شیر تاکمیریطرحکی چھپلگائے گیا۔
اُس11 مجھےنے 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۔ پورےوہ دن اپنے گیتوں میں مجھے لعن طعن ہیں۔کرتے
15 الله نے کڑوےمجھے زہر سے سیر کیا، مجھے ناگوار تلخی کا پیالہ پلایا۔
اُس16 میرےنے دانتوں بجریکو چبانے دی، مجھے کچل خاککر میں ملا دیا۔
میری17 جان سکونسے چھین لیا ابگیا، خوشمَیں حالی کا مزہ بھول ہی گیا ہوں۔
18 چنانچہ مَیں بولا، میری” شان رباور پر میریسے اُمید جاتی رہی “ہے۔
تکلیفمیری19 دہ اور حالتبےوطن کا کڑوےخیال زہر کی مانند ہے۔
توبھی20 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،
کیرب22 مہربانی ہے کہ نیستہم و نابود نہیں ہوئے۔ کیونکہ اُس شفقتکی کبھی ختم نہیں ہوتی
23 بلـکہ ہر صبح از سرِ نو ہم چمکپر اُٹھتی میرےاےہے۔ آقا، تیری وفاداری عظیم ہے۔
میری24 جان کہتی ہے، رب” میرا موروثی حصہ اِسہے، لئے مَیں اُس کے انتظار میں رہوں “گی۔
25 ربکیونکہ اُن پر مہربان ہے جو اُس پر اُمید رکھ کر اُس طالبکے ہتے ر ہیں۔
26 چنانچہ اچھا ہے کہ خاموشیہم ربسے نجاتکی کے انتظار میں رہیں۔
27 اچھا ہے انسانکہ جوانی میں الله کا جوا اُٹھائے پھرے۔
جب28 جوا اُس کی گردن پر رکھا جائے تو وہ چپکے سے تنہائی میں بیٹھ جائے۔
29 خاکوہ میں اوندھے منہ ہو جائے، شاید تکابھی اُمید ہو۔
30 وہ مارنے والے کو اپنا پیشگال کرے، چپکے سے طرحہر کی برداشترُسوائی کرے۔
31 ربکیونکہ انسان کو تکہمیشہ رد نہیں کرتا۔
اُس32 شفقتکی اِتنی عظیم ہے کہ گو وہ کبھی انسان کو دُکھ پہنچائے توبھی وہ آخرکار اُس پر دوبارہ رحم

کرتا ہے۔
33 کیونکہ وہ انسان کو دبانے اور غم پہنچانے میں محسوسخوشی 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 کا حق مارا جا رہا ربلیکنہے۔ کو سبیہ کچھ نظر آتا ہے۔
کون37 کچھ کروا سکتا ہے رباگر نے اِس کا حکم نہ دیا ہو؟
آفتیں38 اور اچھی چیزیں دونوں الله تعالیٰ کے فرمان پر وجود میں آتی ہیں۔
39 تو پھر انسانوں میں کونسے 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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ہم41 اپنے دل کو سمیتہاتھوں آسمان مائلطرفکی کریں جہاں الله ہے۔
ہم42 اقرار کریں، ہم” بےوفا ہو سرکشکر ہو گئے ہیں، اور تُو نے معافہمیں نہیں کیا۔
43 تُو اپنے قہر پردےکے چھپپیچھےکے کر تعاقبہمارا کرنے لگا، بےرحمی ہمیںسے مارتا گیا۔
44 تُو بادل میں چھپیوں گیا ہے کہ کوئی بھی دعا تکتجھ نہیں پہنچ سکتی۔
45 تُو نے ہمیں اقوام درمیانکے کرکٹُکوڑا بنا دیا۔
ہمارے46 تمام دشمن ہمیں طعنے دیتے ہیں۔
دہشت47 اور نصیبہمارےگڑھے میں ہیں، ہم دھڑام سے گر کر تباہ ہو گئے “ہیں۔
48 آنسو میری آنکھوں ٹپکٹپکسے کر ندیاں بن گئے ہیں، مَیں اِس لئے رو رہا ہوں میریکہ قوم تباہ ہو گئی

ہے۔
میرے49 آنسو رُک نہیں سکتے بلـکہ جاریتکوقتاُس رہیں گے
آسمانربتکجب50 جھانکسے کر مجھ پر دھیان نہ دے۔
51 اپنے شہر کی عورتوں دشمنسے سلوککا دیکھ کر میرا دل چھلنی ہو رہا ہے۔
52 جو میرےبلاوجہ دشمن ہیں اُنہوں پرندےنے کی طرح میرا شکار کیا۔
اُنہوں53 نے مجھے جان سے مارنے کے لئے گڑھے میں ڈال کر مجھ پر پھینکپتھر دیئے۔
سیلاب54 مجھ پر آیا، اور میرا سر پانی ڈوبمیں گیا۔ مَیں بولا، میری” زندگی کا کٹدھاگا گیا “ہے۔
اے55 مَیںجبرب، گڑھے کی گہرائیوں میں تھا تو مَیں تیرےنے نام کو پکارا۔
مَیں56 نے التجا کی، اپنا” کان بند نہ رکھ بلـکہ میری آہیں اور چیخیں “!سن اور تُو میرینے سنی۔
مَیںجب57 تجھےنے پکارا تو تُو قریبنے آ کر فرمایا، خوف” نہ “کھا۔
اے58 رب، عدالتتُو میرےمیں حق میں مقدمہ لڑا، بلـکہ تُو میرینے جان کا عوضانہ بھی دیا۔
اے59 رب، جو ظلم مجھ پر ہوا وہ صافتجھے نظر آتا ابہے۔ انصافمیرا !کر
60 تُو نے اُن کی تمام پروریکینہ پر توجہ دی ہے۔ جتنی بھی سازشیں اُنہوں خلافمیرےنے کی ہیں اُن سے

واقفتُو ہے۔
اے61 رب، اُن کی لعن طعن، اُن خلافمیرےکے تمام تیرےمنصوبے پہنچتککان گئے ہیں۔
62 جو مخالفمیرےکچھ پورا خلافمیرےدن پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں اُس سے خوبتُو آشنا ہے۔
دیکھ63 کہ یہ کیا !ہیںکرتے بیٹھےخواہ کھڑےیا ہوں، وقتہر وہ اپنے مجھےمیںگیتوں مذاقاپنے کا نشانہ

بناتے ہیں۔
اے64 رب، اُنہیں اُن کی حرکتوں مناسبکا !دےاجر
65 اُن کے ذہنوں کو ُکند لعنتتیریکر، اُن پر !پڑےآ
66 اُن پر اپنا نازلغضبپورا تکجب!کر تیرےوہ آسمان نیچےکے غائبسے نہ ہو جائیں اُن تعاقبکا کرتا !رہ

4
یروشلم مصیبتکی
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1 ہائے، سونے کی آب و تاب نہ خالصرہی، سونا بھی ماند پڑ گیا ہے۔ مقدِس کے جواہر تمام گلیوں میں

پڑےبکھرے ہیں۔
پہلے2 تو صیون کے گراں قدر خالصفرزند سونے جیسے قیمتی تھے، لیکن اب وہ یا گو مٹی کے برتن سمجھے

جاتے ہیں جو عام کمہار نے بنائے ہیں۔
3 گو بھیگیدڑ اپنے بچوں دودھکو پلاتے ہیں، میریلیکن قوم یگستان ر میں ہنے ر والے عقابی ُلّو ا جیسی ظالم

ہو گئی ہے۔
شیرخوار4 بچے پیاسزبانکی مارےکے تالو چپکسے گئی بھوکبچےچھوٹےہے۔ مارےکے روٹی مانگتے

ہیں، لیکن کھلانے والا کوئی نہیں ہے۔
5 پہلےجو لذیذ کھانا تھےکھاتے میںگلیوںابوہ تباہ ہو ہیں۔رہے پہلےجو رنگارغوانی کپڑےشاندارکے

پہنتے تھے کرکٹُکوڑےابوہ پوٹلوٹمیں ہو رہے ہیں۔
میری6 قوم سے سدوم 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 !تھےشاندار جیسیبرفِجلد نکھری، جیسیدودھ تھی۔سفید مونگےرخسار طرحکی

گلابی، شکل سنِگصورتو 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 ہلاکسے ہوئے اُن کا حال اُن سے بہتر تھا جو بھوکے مر گئے۔ کیونکہ کھیتوں خوراکسے نہ ملنے

پر وہ گھلگھل کر مر گئے۔
میریجب10 قوم تباہ ہوئی تو اِتنا سخت کال پڑ گیا کہ نرم دل ماؤں بھینے اپنے بچوں کو پکا کر کھا لیا۔
نےرب11 اپنا صیونغضبپورا پر نازل کیا، اُسے اپنے شدید قہر کا نشانہ بنایا۔ اُس نے یروشلم میں زبردستاِتنی

آگ لگائی کہ وہ تکبنیادوں بھسم ہو گیا۔
اب12 دشمن یروشلم کے دروازوں میں داخل ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا کے تمام بادشاہ بلـکہ لوگسب سمجھتے

تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں۔
لیکن13 سبیہ کچھ اُس نبیوںکے اور اماموں سببکے سے ہوا جنہوں نے شہر ہی راستمیں بازوں کی خوں

ریزی کی۔
اب14 لوگیہی اندھوں کی طرح گلیوں میں ٹٹول ٹٹول کر پھرتے ہیں۔ وہ خون سے اِتنے آلودہ ہیں سبکہ

لوگ اُن کپڑوںکے سے لـگنے سے گریز کرتے ہیں۔
اُنہیں15 دیکھ لوگکر گرجتے ہیں، ہٹو،” ناپاکتم !ہو بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہمیں ہاتھ مت “!لگانا پھر

وہجب دیگر اقوام میں جا کر اِدھر اُدھر پھرنے لـگتے ہیں تو وہاں بھیلوگکے ہیںکہتے یہکہ یہاںمزید نہ ٹھہریں۔
اُنہیںخودنےرب16 منتشر کر ابدیا، سے وہ اُن کا خیال کرےنہیں ابگا۔ نہ اماموں عزتکی ہوتی ہے،

نہ بزرگوں پر مہربانی کی جاتی ہے۔
ہم17 طرفچاروں آنکھ دوڑاتے رہے، لیکن بےفائدہ، کوئی مدد نہ ملی۔ دیکھتے ہماریدیکھتے نظر دُھندلا

گئی۔ ہمکیونکہ اپنے بُرجوں ایسیایککھڑےپر قوم انتظارکے میں رہے ہماریجو مدد کر نہیںہی تھی۔سکتی
* 4:7 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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ہم18 اپنے چوکوں میں جا نہ سکے، کیونکہ وہاں تاکہماریدشمن میں بیٹھا تھا۔ ہمارا قریبخاتمہ آیا، ہمارا

وقتمقررہ اختتام پذیر ہوا، ہمارا انجام آ پہنچا۔
آسمانطرحجس19 پر منڈلانے ایکعقابوالا دم شکار جھپٹپر پڑتا اُسیہے طرح تعاقبہمارا کرنے والے

ہم ٹوٹپر پڑے، اور یادہکہیںبھیوہ تیزیز پہاڑوںوہسے۔ پیچھےہمارےپر پیچھے بھاگے یگستاناور ہماریمیںر
گھات میں رہے۔

20 ہمارا بادشاہ بھی اُن گڑھوںکے پھنسمیں گیا۔ ہماریجو 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 محفوظدرمیانکے رہیں گے۔

اے21 ادوم بےشکبیٹی، شادیانہ !بجا بےشک عُوضملـِک میں رہ کر خوشی !منا لیکن خبردار، الله کے
غضب کا پیالہ تجھے بھی پلایا جائے تبگا۔ تُو اُسے پی پی مستکر ہو جائے گی اور نشے میں کپڑےاپنے اُتار کر
پھرےبرہنہ گی۔

صیوناے22 بیٹی، تیری سزا وقتکا پورا ہو گیا ابہے۔ قیدیتجھےربسے 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 ہماریکہ کیسی رُسوائی ہوئی ہے۔
ہماری2 ملـکیتموروثی پردیسیوں کے حوالے کی ہمارےگئی، گھر اجنبیوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔
ہم3 والدوں سے محروم ہو کر یتیم ہو گئے ہماریہیں، مائیں بیواؤں کی غیرمحفوظطرح ہیں۔
خواہ4 پینے کا پانی ہو یا لـکڑی، ہر قیمتپوریکیچیز ادا کرنی پڑتی حالانکہہے، ہمارییہ اپنی تھیں۔چیزیںہی
5 تعاقبہمارا کرنے ہمارےوالے سر پر چڑھ آئے ہیں، اور تھکہم گئے ہیں۔ کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔
ہم6 نے آپاپنے کو مصر اور اسور کے حوالے کر دیا تاکہ روٹی مل جائے اور بھوکے نہ مریں۔
باپہمارے7 دادا نے گناہ کیا، لیکن وہ کوچ کر گئے ابہیں۔ ہم ہی اُن کی بھگتسزا رہے ہیں۔
غلام8 ہم حکومتپر کرتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اُن کے ہاتھ سے بچائے۔
ہم9 اپنی جان میںخطرےکو ڈال روزیکر کماتے ہیں، کیونکہ بیابان میں تلوار تاکہماری میں بیٹھی رہتی

ہے۔
بھوک10 ہماریمارےکے ِجلد تنور جیسی گرم ہو کر چُرمُر ہو گئی ہے۔
صیون11 میں عورتوں عصمتکی دری، یہوداہ شہروںکے میں یوں کنوار کی بےحرمتی ہوئی ہے۔
دشمن12 رئیسوںنے دےپھانسیکو کر بزرگوں کی بےعزتی کی ہے۔
نوجوانوں13 کو چکّی پاٹکا اُٹھائے پھرنا ہے، لڑکے لـکڑی کے بوجھ تلے ڈگمگا کر گر جاتے ہیں۔
بزرگاب14 شہر دروازےکے سے اور جوان اپنے سازوں سے باز ہتے ر ہیں۔
ہمارےخوشی15 دلوں سے جاتی رہی ہے، لوکہمارا ناچ آہ و زاری میں بدل گیا ہے۔
ہمارےتاج16 سر پر سے گر گیا ہمہے۔ پر افسوس، ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے۔
اِسی17 لئے ہمارا دل نڈھال ہو گیا، ہماری نظر دُھندلا گئی ہے۔
18 کیونکہ کوہِ صیون تباہ ہوا لومڑیاںہے، اُس کی گلیوں میں پھرتی ہیں۔
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اے19 رب، تیرا ابدیراج ہے، پشتتختتیرا پشتدر قائم رہتا ہے۔
20 تُو ہمیں تکہمیشہ کیوں بھولنا چاہتا ہے؟ تُو نے ہمیں اِتنی تکدیر ترککیوں کئے رکھا ہے؟
اے21 رب، ہمیں واپسپاساپنے لا تاکہ واپسہم آ سکیں۔ ہمیں بحال کر تاکہ ہمارا حال پہلے کی طرح ہو۔
22 یا کیا تُو نے ہمیں حتمی طور پر مسترد کر دیا ہے؟ کیا تیرا ہم پر غصہ حد سے یادہ ز بڑھ گیا ہے؟
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حزقی ایل
الله کے رتھ کی یا رو

مَیںجب3- 1 یعنی امام ایلحزقی تیسبوزیبن سال کا تھا تو مَیں یہوداہ جلاوطنوںکے ساتھکے ملـِک بابل کے
یا در کبار کنارےکے ٹھہرا ہوا تھا۔ یاکین یہو بادشاہ کو جلاوطن ہوئے پانچ سال ہو گئے تھے۔ چوتھے مہینے کے
پانچویں آسمان*دن کھل گیا اور الله مجھنے مختلفپر یائیں رو ظاہر کیں۔ مجھربوقتاُس ہمسے کلام ہوا، اور
اُس کا ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا۔

4 یا رو مَیںمیں آندھیزبردستنے شمالنےجسدیکھی سے آ کر بڑا پاسمیرےبادل بادلپہنچایا۔ میں چمکتی
آگدمکتی نظر آئی، اور وہ تیز روشنی سے گھرا ہوا آگتھا۔ کا چمکمرکز دھاتدار طرحکی تمتما رہا تھا۔

میںآگ5 چار جانداروں چلجیسے تھےرہے جن شکلکی انسانصورتو سیکی تھی۔ لیکن6 ایکہر کے
چہرےچار اور چار پَر تھے۔ 7 اُن کی ٹانگیں انسانوں جیسی سیدھی تھیں، لیکن پاؤں تلوےکے بچھڑوں کے سے
ُکھر تھے۔ پالشوہ کئے پیتلہوئے طرحکی جگمگا رہے تھے۔ چاروں8 چہرےکے اور پَر تھے، اور چاروں پَروں
نیچےکے انسانی ہاتھ دکھائی دیئے۔ جاندار9 اپنے پَروں دوسرےایکسے کو چھو تھے۔رہے وقتچلتے مُڑنے کی
ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایکہر کے طرفچاروںچہرےچار دیکھتے سمتکسیکبھیجبتھے۔ جانا ہوتا
تو اُسی سمت کا چہرہ چل پڑتا۔ چاروں10 ایکچہرےکے جیسے تھے۔ منے سا کا چہرہ انسان کا، طرفدائیں
کا چہرہ شیرببر کا، طرفبائیں کا بَیلچہرہ کا اور پیچھے کا عقابچہرہ کا تھا۔ 11 اُن کے پَر اوپر پھیلےطرفکی
تھے۔ہوئے دو پَر بائیں اور دائیں ہاتھ جانداروںکے سے لـگتے تھے، اور دو پَر اُن جسموںکے کو ڈھانپے تھے۔رکھتے
جہاں12 بھی الله کا روح جانا چاہتا تھا وہاں 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 درمیانکے مشعلیں اِدھر اُدھر
میںآگجھلملاتیہوں۔رہیچل چمکبھیبجلیسے نکلتیکر تھی۔ تیزیاِتنیخودجاندار14 اِدھرسے 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 کہ چاروں 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 خوفچکر
ناک تھے، اور کیچکروں ہر جگہ پر آنکھیں آنکھیںہی تھیں۔ چارجب19 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۔ کبھیجب21 جاندار چلتے تو
یہ بھی رُکجبچلتے، جاتے تو یہ بھی رُک جبجاتے، اُڑتے تو یہ بھی اُڑتے۔ کیونکہ جانداروں روحکی میںپہیوں تھی۔

جانداروں22 کے سروں کے اوپر گنبد سا پھیلا ہوا تھا شفافصافجو بلور لـگجیسا رہا تھا۔ اُسے دیکھ کر
انسان گھبرا جاتا تھا۔ چاروں23 جاندار اِس گنبد نیچےکے تھے، اور ایکہر اپنے پَروں کو پھیلا ایککر سے بائیں
* 1:1 -3 چوتھے مہینے پانچویںکے :دن 31 جولائی۔ † 1:16 :پکھراج topas
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طرف کے ساتھی دوسرےاور سے دائیں طرف کے ساتھی کو چھو رہا تھا۔ باقی دو پَروں سے وہ اپنے جسم کو
ڈھانپے رکھتا تھا۔ 24 چلتے وقت اُن کے پَروں کا شور تکمجھ پہنچا۔ لـگیوں رہا تھا جیسے قریب زبردستہی
آبشار بہہ رہی ہو، کہ قادرِ مطلق باتکوئی فرما رہا ہو، یا کہ کوئی حرکتلشکر میں آ گیا ہو۔ وقترُکتے وہ اپنے
پَروں کو نیچے لٹکنے دیتے تھے۔

25 پھر گنبد کے اوپر سے آواز سنائی دی، اور جانداروں رُکنے کر اپنے پَروں کو لٹکنے دیا۔ مَیں26 نے دیکھا
کہ اُن کے سروں کے اوپر کے گنبد پر سنِگ ‡لاجورد کا تخت سا نظر آ رہا جسہے پر کوئی بیٹھا جستھا کی
شکل صورتو انسان کی مانند ہے۔ لیکن27 کمر سے لے کر تکسر چمکوہ دھاتدار کی طرح تمتما رہا تھا،
جبکہ کمر سے لے کیآگتکپاؤںکر بھڑکمانند رہا تھا۔ تیز روشنی اُس اردکے گرد جھلملا رہی تھی۔ اُسے28
دیکھ کر قوِس قزح کی وہ آب و تاب 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۔ حالتاِسی میں کوئی مجھ باتسے کرنے لگا۔

2
حزقی ایل کی بُلاہٹ، طومار کی یا رو

1 وہ بولا، آدماے” زاد، کھڑا ہو !جا مَیں تجھ باتسے کرنا چاہتا “ہوں۔ ہیجوں2 وہ مجھ ہمسے کلام ہوا
تو روح نے مجھ میں آ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ پھر مَیں نے آواز کو یہ کہتے ہوئے سنا،

اے”3 آدم زاد، مَیں تجھے اسرائیلیوں پاسکے بھیج رہا ایکہوں، سرکشایسی قوم جسپاسکے نے مجھ
بغاوتسے کی ہے۔ شروع سے لے کر تکآج وہ اپنے باپ دادا سمیت مجھ سے بےوفا رہے ہیں۔ جن4 لوگوں
پاسکے مَیں بھیجتجھے رہا ہوں وہ ہیں۔ضدیاوربےشرم اُنہیں وہ کچھ دےسنا ربجو قادرِ مطلق فرماتا ہے۔
5 خواہ یہ باغی سنیں یا نہ سنیں، وہ جانضرور لیں گے ہمارےکہ درمیان نبی پا بر ہوا ہے۔ آدماے6 زاد، اُن سے
یا اُن کی باتوں متسے ڈرنا۔ گو تُو کانٹےدار یوں جھاڑ سے گھرا رہے گا اور تجھے بچھوؤں کے درمیان پڑےبسنا
گا توبھی خوف زدہ نہ ہو۔ نہ اُن کی باتوں خوفسے کھانا، نہ اُن کے رویے دہشتسے کھانا۔ کیونکہ یہ قوم
سرکش ہے۔ 7 خواہ یہ سنیں یا نہ سنیں لازم ہے کہ میرےتُو پیغامات اُنہیں سنائے۔ کیونکہ وہ باغی ہی ہیں۔
آدماے8 مَیںجبزاد، تجھ ہمسے 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 طرفمیری بڑھا ہوا نظر جسآیا میں طومار تھا۔ 10 طومار کو کھولا گیا تو مَیں نے دیکھا کہ
اُس میں آگے بھی اور پیچھے بھی ماتم اور آہ و زاری قلم بند ہوئی ہے۔

3
اُس1 نے آدماے”فرمایا، زاد، تجھےکچھجو دیا جا رہا اُسےہے کھا !لے طومار کو کھا، پھر جا کر اسرائیلی

قوم مخاطبسے ہو “جا۔ مَیں2 نے اپنا منہ کھولا تو اُس نے مجھے طومار کھلایا۔ 3 ساتھ ساتھ اُس نے آدم”فرمایا، زاد، جو طومار مَیں تجھے ہوںکھلاتا اُسے پیٹکھا، بھر کر مَیںجب“!کھا نے اُسے کھایا تو شہد طرحکی
میٹھا لگا۔
‡ 1:26 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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تب4 الله مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد، اب جا کر اسرائیلی گھرانے میرےکو پیغامات سنا دے۔

مَیں5 تجھے ایسی قوم پاسکے نہیں بھیج جسرہا کی اجنبی زبان تجھے سمجھ نہ آئے بلـکہ تجھے اسرائیلی قوم کے
پاس بھیج رہا ہوں۔ ایسیبےشک6 بہت سی قومیں ہیں جن کی اجنبی زبانیں تجھے نہیں آتیں، لیکن اُن پاسکے
مَیں تجھے نہیں بھیج رہا۔ اگر مَیں تجھے اُن ہی پاسکے بھیجتا تو وہ تیریضرور سنتیں۔ لیکن7 اسرائیلی تیریگھرانا
سننے کے لئے تیار نہیں ہو گا، کیونکہ میریوہ سننے کے لئے تیار نہیں۔ہی پوریکیونکہ قوم کا سختماتھا اور دل اَڑا
ہوا ہے۔ لیکن8 مَیں نے تیرا بھیچہرہ اُن چہرےکے سختجیسا کر دیا، تیرا ماتھا بھی اُن ماتھےکے مضبوطجیسا
کر دیا ہے۔ 9 تُو اُن کا مقابلہ کر سکے گا، کیونکہ مَیں تیرےنے ماتھے ہیرےکو جیسا 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 دےدھیان کر اُسے ذہن میں بٹھا۔ اب11 روانہ ہو کر
اپنی قوم کے اُن افراد پاسکے جا جو بابل میں جلاوطن ہوئے ہیں۔ اُنہیں وہ کچھ دےسنا ربجو قادرِ مطلق
اُنہیں بتانا چاہتا ہے، خواہ وہ سنیں یا نہ “سنیں۔

12 پھر الله روحکے مجھےنے وہاں سے اُٹھایا۔ ربجب کا جلال اپنی جگہ سے اُٹھا تو مَیں نے اپنے ایکپیچھے
گڑگڑاتی آواز سنی۔ 13 فضا جانداروںچاروں کے شور سے جباُٹھیگونج اُن کے دوسرےایکپَر سے لـگنے اور اُن
کے پہئے منے لـگے۔گھو 14 الله مجھےروحکا اُٹھا کر وہاں سے گیا،لے اور مَیں تلخ مزاجی بڑیاور سرگرمی سے روانہ
ہوا۔ ربکیونکہ کا ہاتھ زور سے مجھ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ 15 چلتے چلتے مَیں یائے در کبار آبادیکی ابیبتل میں ہنے ر
والے جلاوطنوں پاسکے پہنچ گیا۔ مَیں اُن درمیانکے بیٹھ ساتگیا۔ حالتمیریتکدن گم صم رہی۔

میری قوم کو آگاہ !کر
دنسات16 مجھرببعدکے ہمسے کلام ہوا، آدماے”17 زاد، مَیں تجھےنے اسرائیلی قوم پہرےپر دار بنایا،

اِس لئے بھیجب تجھے مجھ سے کلام ملے تو اُنہیں طرفمیری سے آگاہ !کر
تیرےمَیں18 یعے دوںاطلاعکوبےدینذر گا اُسےکہ مرنا ہی تاکہہے وہ بُریاپنی راہ ہٹسے کر جائے۔بچ

اگر تُو اُسے یہ پیغام نہ پہنچائے، نہ اُسے کرےتنبیہ اور وہ اپنے قصور باعثکے مر جائے تو مَیں تجھے ہی اُس کی
موت کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ لیکن19 اگر وہ تیری تنبیہ پر اپنی بےدینی اور بُری راہ سے نہ ہٹے تو الـگیہ بات
بےشکہے۔ مرےوہ گا، لیکن تُو ذمہ دار ٹھہرےنہیں 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 گا جب مَیں اُسے ٹھوکر کھلا کر مار ڈالوں
گا۔ اُس وقت اُس راستکے کام یاد نہیں رہیں گے بلـکہ وہ اپنے گناہ سببکے مرےسے گا۔ لیکن 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۔

ربوہیں22 کا ہاتھ دوبارہ مجھ پر آ ٹھہرا۔ اُس نے فرمایا، اُٹھ،” یہاں نکلسے وادیکر کھلےکے میدان میں
چلا !جا وہاں مَیں تجھ سے ہم کلام ہوں “گا۔

مَیں23 اُٹھا اور نکل وادیکر میدانکھلےکے میں جبگیا۔چلا پہنچا تو کیا ہوںدیکھتا ربکہ وہاںجلالکا
یوں موجود طرحجسہے پہلی یا رو میں یائے در کبار کنارےکے پر تھا۔ مَیں منہ کے بل گر گیا۔ تب24 الله کے
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روح نے آ کر مجھے دوبارہ کھڑا کیا اور فرمایا، اپنے” میںگھر جا کر اپنے پیچھے کنڈی لگا۔ آدماے25 لوگزاد،
تجھے رّسیوں میں جکڑ کر بند رکھیں گے تاکہ تُو نکل کر دوسروں میں نہ پھر سکے۔ مَیں26 ہونے دوں گا تیریکہ
زبان تالو چپکسے جائے اور تُو خاموش رہ کر اُنہیں ڈانٹ نہ سکے۔ کیونکہ یہ سرکشقوم ہے۔ لیکن27 جب
بھی مَیں تجھ ہمسے کلام ہوں گا تیرےتو منہ کھولوںکو تبگا۔ تُو میرا کلام سنا کر کہے گا، رب’ قادرِ مطلق
فرماتا تب‘!ہے جو سننے کے لئے تیار ہو وہ سنے، اور جو تیار نہ ہو وہ نہ سنے۔ کیونکہ یہ سرکشقوم ہے۔

4
یروشلم کا محاصرہ

آدماے1 ایکابزاد، اینٹکچی لے اور اُسے اپنے منے سا رکھ 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 ڈال۔ یروشلم کے باہر لشکرگاہ لگا
کر شہر کے ارد گرد قلعہ شکن مشینیں تیار رکھ۔ 3 پھر لوہے پلیٹکی لے کر اپنے اور شہر کے درمیان رکھ۔ اِس
سے مراد لوہے کی دیوار ہے۔ شہر کو گھور گھور کر ظاہر کر کہ تُو اُس کا محاصرہ کر رہا اِسہے۔ نشان 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۔ جتنے بھی سال وہ گناہ کرتے
آئے ہیں اُتنے ہی دن حالتاِسیتجھے میں لیٹے رہنا ہے۔ سال390وہ گناہ کرتے رہے ہیں، اِس لئے دن390تُو
اُن گناہوںکے کی سزا پائے گا۔ اِس6 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 40 سال گناہ کرتا رہا ہے۔ گھیرے7 ہوئے شہر یروشلم کو گھور
گھور کر اپنے ننگے بازو سے اُسے دےدھمکی اور اُس پیشخلافکے گوئی کر۔ ساتھ8 ساتھ مَیں تجھے رّسیوں
میں جکڑ لوں گا تاکہ تُو اُتنے دن کروٹیں بدل نہ سکے جتنے دن تیرا محاصرہ کیا جائے گا۔

اب9 کچھ گندم، َجو، لوبیا، مسور، باجرہ اور یہاں مستعمل گھٹیا قسم کا گندم جمع کر ایککے ہی برتن میں
ڈال۔ بائیں پہلو پر لیٹتے وقت پورےیعنی 390 دن اِن ہی سے روٹی بنا کر کھا۔ فی10-11 دن تجھے روٹی ایککا پاؤ
کھانے اور پانی کا پونا لٹر پینے اجازتکی ہے۔ یہ احتیاطچیزیں تولسے کر اوقاتمقررہ پر کھا اور پی۔ روٹی12
کو َجو کی روٹی طرحکی تیار کر ایندھنکھا۔کے کے لئے انسان کا فضلہ استعمال کر۔ دےدھیان اِسسبکہ
کے گواہ “ہوں۔ رب13 نے فرمایا، مَیںجب” اسرائیلیوں کو دیگر اقوام میں منتشر کروں گا تو ناپاکاُنہیں روٹی
پڑےکھانی “گی۔

14 یہ سن کر مَیں بول اُٹھا، ہائے،” !ہائے رباے قادرِ مطلق، مَیں کبھی ناپاکبھی نہیں ہوا۔ جوانی سے
لے کر تکآج مَیں نے کبھی ایسے جانور گوشتکا نہیں کھایا جسے ذبح نہیں کیا گیا تھا یا جسے جنگلی جانوروں
نے پھاڑا ناپاکتھا۔ میرےکبھیگوشت منہ میں نہیں “آیا۔

ربتب15 جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، روٹی کو بنانے کے لئے تُو انسان فضلےکے کے بجائے گوبر استعمال
کر سکتا مَیںہے۔ تجھے اِس اجازتکی دیتا “ہوں۔

اُس16 نے مزید فرمایا، آدماے” زاد، مَیں یروشلم میں روٹی بندوبستکا ختم ہو جانے دوں لوگتبگا۔ اپنا
کھانا بڑی احتیاط سے اور پریشانی میں تول تول کر کھائیں گے۔ وہ پانی کا قطرہ قطرہ گن کر اُسے لرزتے ہوئے
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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

آدماے1 زاد، تیز تلوار لے کر اپنے سر بالکے اور داڑھی منڈوا۔ پھر ترازو میں بالوں تولکو کر تین میںحصوں
تقسیم کر۔ اینٹکچی2 پر کندہ یروشلم کے نقشے کے یعے ذر ظاہر کر کہ شہر کا محاصرہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر بالوں
ایککی تہائی شہر نقشےکے بیچکے میں جلا ایکدے، تہائی تلوار سے مار مار کر شہر اردکے گرد زمین پر گرنے
دے، ایکاور تہائی ہَوا میں اُڑا کر منتشر کر۔ کیونکہ مَیں اِسی طرح اپنی تلوار کو میان کھینچسے کر لوگوں کے
پیچھے پڑ جاؤں گا۔ لیکن3 بالوں میں تھوڑےتھوڑےسے بچا اورلے اپنی لپیٹمیںجھولی محفوظکر رکھ۔ 4 پھر اِن
میں سے کچھ لے آگاور پھینکمیں کر بھسم کر۔ اسرائیلآگیہی پورےکے گھرانے میں پھیل جائے “گی۔

رب5 قادرِ مطلق فرماتا ہے، یہی” یروشلم حالتکی !ہے گو مَیں نے اُسے دیگر اقوام کے درمیان رکھ کر دیگر
ممالـک کا مرکز بنا دیا توبھی6 میرےوہ احکام ہدایاتاور سرکشسے ہو گیا ہے۔ گرد و نواح کی اقوام ممالـکو
نسبتکی اُس کی حرکتیں کہیں یادہ ز بُری ہیں۔ کیونکہ اُس باشندوںکے میرےنے احکام کو رد کر میریکے
ہدایات مطابقکے زندگی گزارنے سے انکار کر دیا “ہے۔ رب7 قادرِ مطلق فرماتا ہے، تمہاری” حرکتیں ارد گرد
کی قوموں نسبتکی کہیں یادہ ز بُری ہیں۔ نہ تم ہدایاتمیرینے کے مطابق زندگی گزاری، میرےنہ 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 مطلققادرِ فرماتا مَیںابیروشلم،اے”ہے، لوںنپٹسےتجھخود گا۔ دیگر اقوام دیکھتےکے دیکھتے
عدالتتیریمَیں کروں گا۔ تیری9 گھنونی بُت پرستی سببکے تیرےمَیںسے ساتھ کروںسلوکایسا گا مَیںجیسا
نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی کبھی نہیں کروں گا۔ تیرےتب10 درمیان باپ اپنے بیٹوں کو اور بیٹے
اپنے باپ کو کھائیں گے۔ مَیں تیری عدالت یوں کروں گا کہ جتنے بچـیں گے سبوہ ہَوا میں اُڑ کر طرفچاروں
منتشر ہو جائیں “گے۔

رب11 قادرِ مطلق فرماتا ہے، میری” حیات کی قَسم، تُو نے اپنے گھنونے بُتوں اور رسم و رواج میرےسے
مقدِس کی کیبےحرمتی اِسہے، لئے مَیں تجھے منڈوا کر تباہ کر دوں گا۔ نہ مَیں تجھ ترسپر کھاؤں گا، نہ رحم
کروں گا۔ تیرے12 باشندوں ایککی مہلـکتہائی یوں بیمار اور کال سے شہر ہلاکمیں ہو جائے گی۔ دوسری
تہائی تلوار کی زد میں آ کر شہر اردکے گرد مر جائے تیسریگی۔ تہائی مَیںکو ہَوا میں اُڑا کر منتشر کر دوں گا اور
پھر تلوار کو میان سے کھینچ کر اُن کا پیچھا کروں گا۔ یوں13 میرا قہر ٹھنڈا ہو جائے گا اور مَیں انتقام لے کر اپنا
غصہ اُتاروں تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ غیرتربمَیں، میں اُن سے ہم کلام ہوا ہوں۔

مَیں14 تجھے ملبے کا ڈھیر اور ارد گرد کی اقوام کی لعن طعن کا نشانہ بنا دوں گا۔ ہر گزرنے والا تیری حالت
دیکھ کر توبہ’ گا۔کہے‘توبہ تجھغضبمیراجب15 پڑےٹوٹپر گا اور عدالتسختتیریمَیں کروںسرزنشاور
گا تو وقتاُس پڑوستُو کی اقوام کے لئے مذاق ملامتلعنتاور کا نشانہ بن جائے حالتتیریگا۔ کو دیکھ کر
اُن کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے اور محتاطوہ ہنے ر کا سبق سیکھیں گے۔ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے۔
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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 بندوبستکا ختم ہو جائے گا۔ کالخلافتمہارےمَیں17 وحشیاور جانور
بھیجوں گا تاکہ تُو بےاولاد ہو مہلـکجائے۔ یاں بیمار اور قتل و تیرےغارت بیچ میں گزرےسے گی، اور مَیں
خلافتیرے تلوار چلاؤں گا۔ یہ ربمیرا، کا فرمان “ہے۔

6
بلندیوں پر مزاروں عدالتکی

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، اسرائیل کے پہاڑوں طرفکی رُخ کر کے اُن خلافکے نبوّت
کر۔ 3 اُن سے کہہ، اے’ اسرائیل کے پہاڑو، رب قادرِ مطلق کا کلام !سنو وہ پہاڑوں، یوں، پہاڑ گھاٹیوں اور
وادیوں بارےکے میں فرماتا ہے خلافتمہارےمَیںکہ تلوار چلا تمہاریکر اونچی جگہوں مندروںکے کو تباہ
کر دوں گا۔ قربانجن4 گاہوں پر تم اپنے جانور اور بخور جلاتے ہو وہ ڈھا دوں گا۔ تیرےمَیں مقتولوں تیرےکو
بُتوں کے منے سا پھینکہی چھوڑوں گا۔ مَیں5 اسرائیلیوں کی لاشوں کو اُن کے بُتوں کے منے سا ڈال کر تمہاری
ہڈیوں تمہاریکو قربان گاہوں کے ارد گرد بکھیر دوں گا۔ جہاں6 بھی تم آباد ہو تمہارےوہاں کھنڈراتشہر
بن جائیں گے اور اونچی جگہوں کے مندر مسمار ہو جائیں گے۔ کیونکہ لازم ہے کہ جن قربان گاہوں پر تم اپنے
جانور اور بخور جلاتے ہو خاکوہ میں ملائی جائیں، تمہارےکہ بُتوں پاشپاشکو کیا جائے، تمہاریکہ بُت
پرستی کی نیستچیزیں و نابود ہو جائیں۔ تمہارےمقتول7 درمیان گر پڑےکر رہیں تبگے۔ تم جان لو گے کہ
مَیں ربہی ہوں۔

لیکن8 مَیں ایکچند کو زندہ چھوڑوں گا۔ جبکیونکہ تمہیں ممالـکدیگر اور اقوام میں منتشر کیا جائے گا
تو کچھ تلوار سے بچے رہیں گے۔ جب9 لوگیہ قیدی بن ممالـکمختلفکر میں لائے جائیں گے تو اُنہیں میرا خیال
آئے گا۔ اُنہیں یاد آئے گا مجھےکہ کتنا غم کھانا جبپڑا اُن کے زناکار دل مجھ سے دُور ہوئے اور اُن کی آنکھیں
اپنے بُتوں سے زنا کرتی رہیں۔ تب وہ یہ سوچ کر کہ ہم نے کتنا بُرا کام کیا اور کتنی مکروہ حرکتیں کی ہیں اپنے
آپ کھائیںگھنسے گے۔ وقتاُس10 وہ جان لیں گے ربمَیںکہ ہوں، کہ اُن پر آفتیہ لانے کا اعلان کرتے
وقت مَیں خالی باتیں نہیں کر رہا “۔‘تھا

11 ربپھر قادرِ مطلق مجھنے سے فرمایا، تالیاں” بجا کر پاؤں زور زمینسے پر !مار ساتھ ساتھ یہ کہہ، اسرائیلی’
قوم کی حرکتوںگھنونی !افسوسپر 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 سے قتل ہو جائے گا، اور جو بچ جائے وہ بھوکے
مرے یوںگا۔ مَیں غضباپنا اُن پر نازل کروں گا۔ 13 وہ جان لیں گے جبہوںربمَیںکہ اُن مقتولکے اُن کے
بُتوں کے درمیان، اُن کی قربان گاہوں اردکے گرد، ہر پہاڑ اور پہاڑ کی چوٹی پر اور درختہرےہر بلوطاور کے
درختگھنے کے سائے میں نظر آئیں گے۔ جہاں بھی وہ اپنے بُتوں خوشکو کرنے کے لئے کوشاں رہے وہاں
اُن کی لاشیں پائی جائیں گی۔ مَیں14 اپنا ہاتھ اُن خلافکے اُٹھا ملـککر کو یہوداہ یگستانکے ر سے لے کر دِبلہ
تک تباہ دوںکر گا۔ اُن کی تمام آبادیاں ویران و سنسان ہو جائیں تبگی۔ وہ لیںجان گے مَیںکہ “۔‘ہوںربہی

7
ملـک کا بُرا انجام
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مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 ربزاد، قادرِ مطلق ملـِک اسرائیل سے فرماتا ہے کہ تیرا قریبانجام

ہی !ہے جہاں بھی دیکھو، ملـکپورا تباہ ہو جائے گا۔ اب3 ستیاناستیرا ہونے والا مَیںہے، خود اپنا غضب
تجھ پر نازل کروں گا۔ تیرےمَیں چال چلن کو پرکھ پرکھ کر تیری عدالت کروں گا، تیری مکروہ حرکتوں کا پورا
اجر دوں گا۔ نہ4 مَیں تجھ ترسپر کھاؤں گا، نہ کروںرحم گا بلـکہ تیرےتجھے چلنچال مناسبکا اجر دوں گا۔
کیونکہ تیری مکروہ حرکتوں کا تیرےبیج درمیان ہی اُگ کر پھل لائے گا۔ تب تم جان لو گے کہ مَیں ربہی
“ہوں۔

رب5 قادرِ مطلق فرماتا ہے، آفت” آفتپر ہی آ رہی ہے۔ 6 تیرا انجام، ہاں، تیرا انجام آ رہا ابہے۔ وہ اُٹھ کر
تجھ لپکپر رہا ہے۔ ملـکاے7 کے تیریباشندے، فنا پہنچ رہی ابہے۔ قریبوقتوہ ہی جبدنوہہے،
تیرے پہاڑوں پر خوشی کے نعروں کے بجائے افرا تفری کا شور مچے گا۔ اب8 مَیں جلد ہی اپنا غضب تجھ پر نازل
کروں گا، جلد ہی اپنا غصہ تجھ پر اُتاروں گا۔ تیرےمَیں چال چلن کو پرکھ پرکھ تیریکر عدالت کروں تیریگا،
حرکتوںگھنونی کا پورا اجر دوں گا۔ نہ9 مَیں تجھ ترسپر کھاؤں گا، نہ کروںرحم گا بلـکہ تیرےتجھے چلنچال
مناسبکا اجر دوں گا۔ تیریکیونکہ مکروہ حرکتوں کا تیرےبیج درمیان ہی اُگ کر پھل لائے تبگا۔ تم جان
لو گے کہ مَیں ربیعنی ضربہی لگا رہا ہوں۔

10 دیکھو، مذکورہ قریبدن ہی !ہے تیری ہلاکت پہنچ رہی ہے۔ ناانصافی کے پھول اور شوخی کی کونپلیں
پھوٹ نکلی ہیں۔ لوگوں11 کا ظلم بڑھ بڑھ کر لاٹھی بن گیا ہے اُنہیںجو اُن کی کیبےدینی گی۔دےسزا کچھ نہیں
رہے گا، نہ وہ خود، نہ اُن کی دولت، نہ اُن کا شور شرابہ، اور نہ اُن شانکی و شوکت۔ عدالت12 قریبدنکا ہی
ہے۔ اُس وقت جو خریدےکچھ خوشوہ نہ ہو، اور جو کرےفروختکچھ وہ غم نہ کھائے۔ ابکیونکہ اِن
چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، سبغضبالٰہی پر نازل ہو رہا ہے۔ 13 بیچنے والے بچ بھی جائیں تو وہ اپنا کاروبار نہیں
کر گے۔سکیں سبکیونکہ پر غضبالٰہی کا اٹلفیصلہ منسوخاورہے نہیں ہو لوگوںسکتا۔ گناہوںکے باعثکے
ایک جان بھی نہیں چھوٹے گی۔ لوگبےشک14 بِگل بجا جنگکر کی یاں تیار کریں، لیکن کیا فائدہ؟ لڑنے کے
لئے کوئی نہیں نکلے گا، سبکیونکہ میرےسبکے قہر کا نشانہ بن جائیں گے۔

15 باہر تلوار، مہلـکاندر وبا اور بھوک۔ دیہاتکیونکہ لوگمیں تلوار کی زد میں آ جائیں گے، شہر میں کال اور
مہلـک وبا ہلاکسے ہو جائیں گے۔ 16 جتنے بھی بچـیں گے وہ پہاڑوں میں پناہ لیں گے، گھاٹیوں میں فاختاؤں کی
طرح غوں غوں کر کے اپنے گناہوں پر آہ و زاری کریں گے۔ 17 ہر ہاتھ طاقتسے جاتی رہے گی، ہر گھٹنا ڈانواں
ڈول ہو جائے گا۔

18 ٹاٹوہ اوڑھکپڑےماتمیکے لیں گے، اُن پر طاریکپکپی ہو جائے گی۔ چہرےہر پر شرمندگی نظر آئے
گی، ہر سر منڈوایا گیا ہو گا۔ 19 اپنی چاندی کو وہ گلیوں پھینکمیں دیں گے، اپنے سونے غلاظتکو سمجھیں
گے۔ ربجبکیونکہ غضبکا اُن پر نازل ہو گا تو نہ اُن چاندیکی 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 باعثکا بن گئی تھیں۔
اُنہوں20 نے یوراتصورتخوباپنے ز پر فخر کر کے اُن سے اپنے گھنونے بُت اور مکروہ مجسمے بنائے، اِس لئے
مَیں ہونے دوں گا کہ وہ دولتاپنی گھنسے کھائیں گے۔

مَیں21 کچھسبیہ پردیسیوں کے حوالے کر دوں گا، اور وہ لُوٹاُسے لیں گے۔ دنیا بےدینکے اُسے چھین کر
اُس کی بےحرمتی کریں گے۔ مَیں22 اپنا منہ اسرائیلیوں سے پھیر لوں گا تو میرےاجنبی قیمتی مقام کی بےحرمتی
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کریں گے۔ ڈاکو اُس گھسمیں کر ناپاکاُسے یں کر گے۔ زنجـیریں23 تیار !کر ملـککیونکہ میں قتل و غارت
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 میںخاکتکبر ملا دوں گا۔ بھیجو مقام مُقّدساُنہیں ہو
اُس کی بےحرمتی کی جائے گی۔

دہشتجب25 اُن پر طاری ہو گی تو وہ امن و امان تلاش کریں گے، لیکن بےفائدہ۔ امن و امان کہیں بھی
پایا نہیں جائے گا۔ آفت26 پر آفت ہی اُن پر آئے گی، یکے دیگرےبعد بُری خبریں تکاُن پہنچیں گی۔ وہ نبی سے
یا رو ملنے کی اُمید یں کر لیکنگے، نہبےفائدہ۔ امام شریعتاُنہیں کی تعلیم، بزرگنہ اُنہیں گے۔سکیںدےمشورہ
27 بادشاہ کرےماتم رئیسگا، ہیبت زدہ ہو گا، اور عوام کے ہاتھ تھرتھرائیں گے۔ مَیں اُن کے چال چلن کے
مطابق اُن سے نپٹوں گا، اُن کے اپنے ہی اصولوں کے مطابق اُن عدالتکی کروں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ مَیں
ربہی “ہوں۔

8
رب کے گھر میں بُت پرستی کی یا رو

1 جلاوطنی کے چھٹے سال کے چھٹے مہینے کے پانچویں *دن مَیں اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ یہوداہ پاسبزرگکے
ہی بیٹھے تھے۔ ربتب قادرِ مطلق کا ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا۔ 2 یا رو میں مَیں نے کسی کو جسدیکھا کی شکل و
صورت انسان کی مانند تھی۔ لیکن کمر سے لے کر تکپاؤں آگوہ کی بھڑکمانند رہا تھا جبکہ کمر سے لے کر
چمکتکسر دار دھات کی طرح تمتما رہا تھا۔ 3 اُس نے کچھ آگے بڑھا دیا جو ہاتھ لـگسا رہا تھا میرےاور
بالوں کو پکڑ لیا۔ پھر روح مجھےنے اُٹھایا اور زمین اور آسمان درمیانکے چلتے چلتے تکیروشلم پہنچایا۔ تکابھی مَیں
الله کی یا رو دیکھ رہا تھا۔ مَیں رب کے گھر کے اندرونی صحن کے دروازےاُس پاسکے پہنچ جسگیا کا رُخ
شمال طرفکی دروازےہے۔ ایکقریبکے بُت پڑا تھا ربجو مشتعلکو کر غیرتکے دلاتا ہے۔

اسرائیلوہاں4 کے خدا جلالکا مجھ پر اُسی طرح ظاہر پہلےطرحجسہوا 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 قریبکے ہی وہ بُت کھڑا تھا ربجو غیرتکو دلاتا
ہے۔ 6 ربپھر بولا، آدماے” 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 دُورسے ہو لیکنجاؤں۔ تُو اِن بھیسے یادہ ز دیکھےچیزیںمکروہ
“گا۔

7 وہ مجھے رب کے گھر کے بیرونی صحن دروازےکے 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۔

داخلمیںدروازےمَیں10 ہوا تو کیا ہوںدیکھتا دیواروںکہ پر بُتطرفچاروں پرستی تصویریںکی ہوئیکندہ
ہیں۔ ہر قسم کے رینگنے والے اور دیگر مکروہ جانور بلـکہ اسرائیلی قوم کے تمام بُت اُن پر نظر آئے۔ اسرائیلی11 قوم
کے بزرگ70 پکڑےبخوردان اُن کے منے کھڑےسا تھے۔ بخوردانوں میں سے بخور کا خوشبودار دھواں اُٹھ رہا
تھا۔ یازنیاہ بن سافن بھی بزرگوں میں شامل تھا۔
* 8:1 چھٹے مہینے پانچویںکے :دن 17 ستمبر۔
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مجھرب12 ہمسے کلام آدماے”ہوا، زاد، کیا تُو نے دیکھا کہ اسرائیلی قوم اندھیرےبزرگکے میں کیا کچھ

کر رہے ہیں؟ ایکہر نے اپنے گھر میں اپنے بُتوں کے لئے مخصوصکمرا کر رکھا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں،
ربہم’ کو نظر نہیں آتے، اُس ملـکہمارےنے ترککو کر دیا ‘ہے۔ لیکن13 آ، مَیں تجھے اِس بھیسے یادہ ز
قابِل گھن حرکتیں دکھاتا “ہوں۔

14 وہ ربمجھے کے گھر کے اندرونی صحن کے دروازےشمالی پاسکے لے گیا۔ 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 بھیسے یادہ ز قابِل گھن حرکتیں دکھاتا “ہوں۔

میںصحناندرونیکےگھرکےربمجھےوہ16 دروازےکےگھرکےربگیا۔لے پر یعنی منے سا برآمدےوالے
اور قربان گاہ درمیانکے 25ہی تھے۔کھڑےآدمی اُن کا ربرُخ کے نہیںطرفکیگھر بلـکہ مشرق طرفکی
تھا، اور وہ سورج کو سجدہ کر رہے تھے۔

رب17 نے فرمایا، اے” آدم زاد، کیا تجھے یہ نظر آتا ہے؟ اور یہ مکروہ حرکتیں بھی یہوداہ کے باشندوں کے
لئے کافی نہیں ہیں بلـکہ ملـکپورےوہ کو ظلم و تشدد سے بھر کر مشتعلمجھے 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 رہے !ہیں چنانچہ18
مَیں غضباپنا اُن پر نازل کروں گا۔ نہ مَیں اُن ترسپر کھاؤں گا، نہ کروںرحم گا۔ خواہ وہ مدد کے لئے کتنے زور
کیوںسے نہ چیخیں مَیں اُن کی نہیں سنوں “گا۔

9
یروشلم تباہ ہو جائے گا

1 پھر مَیں نے الله کی بلند آواز سنی، یروشلم” قریبعدالتکی آ گئی !ہے آؤ، ایکہر اپنا تباہ کن ہتھیار پکڑ کر
کھڑا ہو “!جائے ربآدمیچھتب2 کے گھر دروازےشمالیکے 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 کا سامان
لٹکا ہوا تھا۔ یہ آدمی قریب آ کر پیتل کی قربان گاہ کھڑےپاسکے ہو گئے۔

اسرائیل3 کے خدا کا جلال تکاب کروبی فرشتوں کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا۔ اب وہ وہاں سے اُڑ کر رب کے
گھر کی دہلیز پاسکے رُک گیا۔ پھر رب کتان سے ملبّس اُس مرد سے ہم کلام جسہوا کے پٹکے سے کاتب
کا سامان لٹکا ہوا تھا۔ اُس4 نے فرمایا، جا،” یروشلم شہر میں سے گزر کر ایکہر کے ماتھے پر نشان دےلگا جو
باشندوں کی تمام مکروہ حرکتوں کو دیکھ کر آہ و زاری کرتا “ہے۔ میرے5 سنتے ربسنتے نے دیگر آدمیوں سے
پہلے”کہا، آدمی پیچھےکے پیچھے چل لوگوںکر کو مار !ڈالو کسینہ ترسپر کھاؤ، نہ رحم کرو 6 بلـکہ بزرگوں کو
کنوارے یوں کنوار اور بال موتسمیتبچوں گھاٹکے اُتارو۔ صرف اُنہیں چھوڑنا جن کے ماتھے پر نشان ہے۔
میرے مقدِس سے شروع “!کرو
آدمیوںچنانچہ نے اُن بزرگوں شروعسے کیا ربجو کے گھر کے منے تھے۔کھڑےسا 7 ربپھر اُن سے دوبارہ

ہم کلام ہوا، رب” کے گھر صحنوںکے مقتولوںکو سے بھر کر اُس کی بےحرمتی کرو، پھر وہاں نکلسے “!جاؤ
† 8:14 تموز :دیوتا تموز مسوپتامیہ ایککا دیوتا پیروکارکےجستھا تھےسمجھتے کہ وہ موسِم گرما اختتامکے پر یالی ہر ساتھکے ساتھ مر جاتا اور موسِم
بہار میں دوبارہ جی اُٹھتا ہے۔
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وہ نکل گئے اور شہر میں سے گزر لوگوںکر کو مار لنے ڈا لـگے۔ کےرب8 گھر مجھےصرفمیںصحنکے ہی زندہ
چھوڑا گیا تھا۔
مَیں اوندھے منہ گر چیخکر اُٹھا، رباے” قادرِ مطلق، کیا تُو یروشلم پر نازلغضباپنا کر اسرائیلکے کے تمام

ہوؤںبچے موتکو اُتارےگھاٹکے “گا؟ جوابنےرب9 اسرائیل”دیا، اور یہوداہ لوگوںکے کا نہایتقصور
ہی سنگین ملـکہے۔ میں قتل غارتو عام ہے، اور شہر ناانصافی سے بھر گیا ہے۔ لوگکیونکہ کہتے ہیں، رب’
ملـکنے ترککو کیا ہے، ہم اُسے نظر ہی نہیں ‘آتے۔ اِس10 لئے نہ مَیں اُن ترسپر کھاؤں گا، نہ رحم کروں
گا بلـکہ اُن کی حرکتوں مناسبکی سزا اُن سروںکے پر لاؤں “گا۔

11 پھر کتان سے ملبّس وہ آدمی لوٹ جسآیا کے پٹکے کاتبسے کا سامان لٹکا ہوا تھا۔ اُس نے اطلاع جو”دی، 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 کے نیچے لـگے پہیوں کے بیچ میں
وہاںجا۔ مٹھیدوسے بھر کوئلے لے کر شہر پر بکھیر “دے۔ میرےآدمی دیکھتے دیکھتے فرشتوں بیچکے میں چلا
گیا۔ وقتاُس3 کروبی ربفرشتے کے گھر جنوبکے کھڑےمیں تھے، اور اندرونی بادلصحن سے بھرا ہوا تھا۔

4 ربپھر جلالکا فرشتوںکروبیجو کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا وہاں اُٹھسے ربکر کے کیگھر دہلیز پر رُک گیا۔
پورا مکان بادل سے بھر گیا بلـکہ صحن بھی رب کے جلال آبکی تابو سے بھر گیا۔ کروبی5 فرشتے اپنے پَروں کو
اِتنے زور سے پھڑپھڑا تھےرہے اُسکہ کا شور بیرونی دےسنائیتکصحن رہا تھا۔ لـگیوں رہا تھا کہ قادرِ مطلق
خدا بول رہا ہے۔ ربجب6 کتاننے سے ملبّس آدمی کو حکم دیا کہ کروبی فرشتوں پہیوںکے بیچکے میں سے
جلتے کوئلےہوئے لے تو وہ اُن چلدرمیانکے ایککر پہئے پاسکے 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 کے ہاتھوں 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 کے پَروں کے نیچے کچھ ہے جو انسانی ہاتھ لـگجیسا رہا ہے۔ 9 ہر فرشتے

ایکپاسکے پہیہ تھا۔ †پکھراج سے بنے یہ چار پہئے ایک10 جیسے تھے۔ ہر پہئے کے ایکاندر اَور پہیہ یہ زاو قائمہ
میں گھوم رہا تھا، اِس11 لئے مُڑےیہ بغیر ہر رُخ اختیار کر سکتے ایکطرفجستھے۔ چل پڑتا طرفاُس باقی
مُڑےبھی بغیر چلنے لـگتے۔ فرشتوں12 جسموںکے کی ہر جگہ پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ آنکھیں صرفنہ منے سا
نظر آئیں بلـکہ اُن کی پیٹھ، ہاتھوں اور پَروں پر بھی بلـکہ چاروں پہیوں پر بھی۔ توبھی13 یہ پہئے ہی تھے، کیونکہ مَیں
نے خود سنا کہ اُن کے لئے یہی نام استعمال ہوا۔

14 ہر فرشتے کے چہرےچار تھے۔ پہلا چہرہ کروبی کا، دوسرا آدمی کا، تیسرا ببر شیر کا اور عقابچوتھا کا
تھا۔چہرہ پھر15 کروبی فرشتے اُڑ وہیگئے۔ تھےجاندار مَیںجنہیں یائے در کبار کنارےکے دیکھ تھا۔چکا جب16
میںحرکتفرشتے آ جاتے تو پہئے بھی چلنے لـگتے، جباور فرشتے پھڑپھڑا کر اُڑنے لـگتے تو پہئے بھی اُن ساتھکے اُڑنے
لـگتے۔ فرشتوں17 کے رُکنے پر پہئے رُک جاتے، اور اُن کے اُڑنے پر یہ بھی اُڑ جاتے، کیونکہ جانداروں کی روح میںاُن تھی۔
* 10:1 سنِگ :لاجورد lapis lazuli † 10:9 :پکھراج topas
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18 ربپھر جلالکا اپنے گھر کی دہلیز ہٹسے گیا اور دوبارہ فرشتوںکروبی کے اوپر آ کر ٹھہر گیا۔ میرے19

دیکھتے دیکھتے فرشتے اپنے پَروں کو پھیلا کر چل پڑے۔ چلتے چلتے ربوہ کے گھر کے دروازےمشرقی پاسکے
رُک گئے۔ اسرائیلخدائے کا جلال اُن کے اوپر ٹھہرا رہا۔

وہی20 جاندار تھے جنہیں مَیں نے یائے در کبار کنارےکے خدائے اسرائیل کے نیچے دیکھا تھا۔ مَیں نے جان
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 چہروںکے کی شکل صورتو اُن چہروں کی مانند تھی جو مَیں نے یائے در کبار کے
کنارے دیکھے تھے۔ وقتچلتے ہر جاندار سیدھا اپنے چہرےایککسی کا رُخ اختیار کرتا تھا۔

11
الله کی یروشلم بزرگوںکے کے لئے سخت سزا

مجھےروحتب1 اُٹھا دروازےمشرقیکےگھرکےربکر پاسکے گیا۔لے دروازےوہاں 25پر کھڑےمرد
تھے۔ مَیں نے دیکھا کہ قوم کے بزرگدو یازنیاہ بن عزور اور فلطیاہ بن ِنایاہ ب بھی اُن میں شامل ہیں۔ رب2 نے
فرمایا، اے” آدم زاد، یہ وہی مرد ہیں جو شریر منصوبے باندھ رہے اور یروشلم دےمشورےبُرےمیں رہے
ہیں۔ 3 یہ کہتے ہیں، آنے’ والے دنوں میں گھر تعمیر کرنے ضرورتکی نہیں۔ ہمارا شہر دیگتو ہے جبکہ ہم
میںاُس پکنے ‘ہیں۔گوشتبہترینوالا آدم4 زاد، چونکہ ایسیوہ باتیں اِسہیںکرتے لئے نبوّت !کر اُن خلافکے
نبوّت “!کر

ربتب5 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 خیالاتاُن واقفخوبسے ہوں تمہارےجو دلوں سے اُبھرتے ہتے ر
ہیں۔ 6 تم نے اِس شہر میں متعدد لوگوں قتلکو کر کے اُس کی گلیوں کو لاشوں سے بھر دیا ‘ہے۔

7 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، بےشک’ دیگشہر لیکنہے، تم اُس میں پکنے والا گوشتاچھا نہیں ہو
بلـکہگے کوجنوہی تم اُسنے قتلدرمیانکے کیا تمہیںہے۔ مَیں اِس شہر نکالسے گا۔دوں تلوارجس8 سے تم
ڈرتے اُسیہو، کو مَیں تم پر نازل کروں ‘گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ 9 مَیں’ تمہیں شہر نکالوںسے گا اور
پردیسیوں کے حوالے کر عدالتتمہاریکے کروں گا۔ 10 تم تلوار کی زد میں آ کر مر جاؤ اسرائیلگے۔ کی حدود
پر ہی مَیں تمہاری عدالت کروں گا۔ تب تم جان لو گے کہ مَیں ہی رب ہوں۔ 11 چنانچہ نہ یروشلم تمہارےشہر
لئے دیگ ہو گا، نہ تم اُس میں گوشتبہترین ہو گے بلـکہ مَیں اسرائیل کی حدود ہی پر عدالتتمہاری کروں گا۔
تب12 تم جان لو گے کہ مَیں ربہی جسہوں، کے احکام مطابقکے تم نے زندگی نہیں گزاری۔ کیونکہ تم نے
میرے اصولوں پیرویکی 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 چیخسے اُٹھا، ہائے،” رباے!ہائے قادرِ مطلق، کیا تُو اسرائیل کے بچے حصےکھچے کو سراسر
مٹانا چاہتا “ہے؟

الله اسرائیل کو کرےبحال گا
رب14 مجھ سے ہم کلام ہوا، 15 اے” آدم زاد، یروشلم تیرےباشندےکے تیرےبھائیوں، رشتے داروں اور

بابل میں جلاوطن ہوئے تمام اسرائیلیوں بارےکے میں کہہ رہے ہیں، ربلوگیہ’ کہیںسے دُور ہو گئے ہیں،
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ہمارےاسرائیلاب قبضےہی میں ‘ہے۔ 16 جو اِس قسم کی باتیں ہیںکرتے جواباُنہیں دے، رب’ قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ جی ہاں، مَیں اُنہیںنے دُور دُور بھگا دیا، اباور وہ دیگر قوموں درمیانکے ہی ہتے ر ہیں۔ مَیں نے
خود اُنہیں ممالـکمختلف میں منتشر کر دیا، ایسے علاقوں میں جہاں اُنہیں مقدِس میرےمیں حضور آنے کا موقع
تھوڑا ہی ملتا ہے۔ ربلیکن17 قادرِ مطلق یہ بھی فرماتا مَیںہے، تمہیں دیگر قوموں میں نکالسے لوں گا، تمہیں اُن
ملـکوں سے جمع کروں گا جہاں مَیں نے تمہیں منتشر کر دیا تھا۔ تب مَیں تمہیں ملـِک اسرائیل دوبارہ عطا کروں
گا۔

18 پھر وہ یہاں آ کر تمام مکروہ بُت اور گھنونی چیزیں دُور کریں گے۔ وقتاُس19 مَیں اُنہیں نیا بخشدل کر اُن
میں نئی روح ڈالوں گا۔ مَیں اُن کا سنگین دل نکال کر اُنہیں پوستگوشت کا نرم دل عطا کروں گا۔ تب20 وہ
میرے احکام مطابقکے زندگی گزاریں گے اور دھیان ہدایاتمیریسے پر عمل کریں گے۔ میریوہ قوم ہوں گے،
اور مَیں اُن کا خدا ہوں گا۔ لیکن21 جن لوگوں کے دل اُن کے گھنونے بُتوں سے لپٹے ہتے ر ہیں اُن کے سر پر مَیں
اُن غلطکے کام مناسبکا اجر لاؤں گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “۔‘ہے

رب یروشلم کو چھوڑ دیتا ہے
22 پھر کروبی فرشتوں نے اپنے پَروں کو پھیلایا، اُن کے حرکتپہئے میں آ گئے اور اسرائیلخدائے 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 روحکے
کی اِسعطاکردہ یا رو مجھےروحمیں اُٹھا بابلملـِککر جلاوطنوںکے واپسپاسکے گیا۔لے پھر یا رو ختم ہوئی،
25 اور مَیں جلاوطنوںنے کچھسبکو سنایا ربجو مجھےنے دکھایا تھا۔

12
نبی لپیٹسامان کر جلاوطنی پیشکی گوئی کرتا ہے

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، سرکشایکتُو قوم درمیانکے رہتا گوہے۔ اُن آنکھیںکی ہیں
توبھی کچھ نہیں دیکھتے، گو اُن کانکے ہیں توبھی کچھ نہیں سنتے۔ کیونکہ یہ ہٹقوم دھرم ہے۔

اے3 آدم زاد، اب اپنا سامان یوں لپیٹ جسلے طرح تجھے جلاوطن کیا جا رہا ہو۔ پھر دن وقتکے اور
اُن کے دیکھتے دیکھتے گھر سے روانہ ہو کر کسی اَور جگہ چلا جا۔ شاید اُنہیں سمجھ آئے کہ اُنہیں جلاوطن ہونا
ہے، حالانکہ یہ سرکشقوم ہے۔ دن4 وقتکے اُن کے دیکھتے دیکھتے اپنا سامان گھر نکالسے 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 میں سوراخ بنا، پھر اپنا سارا سامان اُس میں سے باہر لے اِسسبجا۔
کے گواہ ہوں۔ 6 اُن کے دیکھتے اندھیرےدیکھتے میں اپنا سامان کندھے پر رکھ کر وہاں سے نکل جا۔ لیکن اپنا
ڈھانپمنہ لے تاکہ ملـکتُو کو دیکھ نہ سکے۔ لازم ہے کہ تُو کچھسبیہ کرے، کیونکہ مَیں نے مقرر کیا ہے
کہ تُو اسرائیلی قوم کو آگاہ کرنے کا نشان بن “جائے۔

مَیں7 نے ویسا ہی کیا ربجیسا مجھےنے حکم دیا تھا۔ مَیں نے اپنا سامان لپیٹیوں لیا مجھےجیسے جلاوطن کیا
جا رہا ہو۔ دن وقتکے 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 نکلسے آیا۔ اُتنے میں اندھیرا ہو گیا تھا۔
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صبح8 ربوقتکے کا کلام مجھ پر نازل ہوا، آدماے”9 زاد، ہٹاِس دھرم قوم اسرائیل تجھنے سے پوچھا

کہ تُو کیا کر رہا ہے؟ اُنہیں10 جواب دے، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اِس پیغام کا تعلق یروشلم رئیسکے
اور شہر میں بسنے والے تمام اسرائیلیوں سے ‘ہے۔ اُنہیں11 بتا، مَیں’ تمہیں آگاہ کرنے کا نشان ہوں۔ جو کچھ مَیں
نے کیا تمہارےوہ ساتھ ہو جائے گا۔ تم قیدی بن کر جلاوطن ہو جاؤ گے۔ 12 تمہارےرئیسجو درمیان ہے
اندھیرےوہ میں اپنا سامان کندھے پر اُٹھا کر چلا جائے گا۔ دیوار میں سوراخ بنایا جائے گا تاکہ وہ نکل سکے۔
وہ اپنا منہ ڈھانپ لے گا ملـکتاکہ کو نہ دیکھ سکے۔ لیکن13 مَیں اپنا جال اُس پر ڈال دوں گا، اور میرےوہ
پھندے پھنسمیں جائے گا۔ مَیں اُسے بابل لاؤں گا جو بابلیوں ملـککے میں ہے، اگرچہ وہ اُسے اپنی آنکھوں
سے نہیں دیکھے گا۔ وہیں وفاتوہ پائے گا۔ 14 جتنے بھی ملازم اور دستے اُس کے ارد گرد ہوں گے سباُن کو
مَیں ہَوا میں اُڑا کر طرفچاروں منتشر کر دوں گا۔ اپنی تلوار کو میان 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 مہلـکاور وبا کی زد میں نہیں آنے دوں گا۔ کیونکہ لازم
ہے جنکہ اقوام میں بھی وہ جا بسیں وہاں وہ اپنی مکروہ حرکتیں بیان تبکریں۔ یہ اقوام بھی جان لیں گی کہ مَیں
“۔‘ہوںربہی

ایک اَور :نشان حزقی ایل کا کانپنا
مجھرب17 سے ہم کلام ہوا، آدماے”18 زاد، کھانا وقتکھاتے اپنی روٹی کو لرزتے ہوئے کھا اور اپنے

پانی کو پریشانی مارےکے تھرتھراتے ہوئے پی۔ ساتھ19 ساتھ اُمّت کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے ملـِککہ
اسرائیل کے شہر یروشلم باشندےکے پریشانی میں اپنا کھائیںکھانا دہشتاورگے میںحالتزدہ اپنا پانی پئیں گے،
کیونکہ اُن ملـککا 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 ملـکگے، ویران و سنسان ہو جائے تبگا۔ تم جان
لو گے کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

الله کا کلام جلد ہی پورا ہو جائے گا
رب21 مجھ سے ہم کلام ہوا، 22 اے” آدم زاد، یہ کیسی کہاوت ہے جو ملـِک اسرائیل میں عام ہو گئی

لوگہے؟ کہتے ہیں، جوں’ جوں دن گزرتے جاتے ہیں توں توں ہر یا رو غلط ثابت ہوتی جاتی ‘ہے۔ جواب23
میں اُنہیں بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے مَیںکہ کہاوتاِس کو کروںختم گا، آئندہ یہ اسرائیل میں استعمال نہیں
ہو ‘گی۔ اُنہیں یہ بھی بتا، وقتوہ’ قریب ہی جبہے ہر یا رو پوری ہو جائے گی۔ 24 کیونکہ آئندہ اسرائیلی قوم
میں نہ فریب دہ یا، رو نہ چاپلوسی پیشکی گوئیاں پائی جائیں گی۔ 25 کیونکہ مَیں رب ہوں۔ جو کچھ مَیں فرماتا
ہوں وہ وجود میں آتا سرکشاےہے۔ قوم، دیر نہیں ہو گی تمہارےبلـکہ ہی ایام میں باتمَیں بھی کروں گا اور
اُسے پورا بھی کروں ‘گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

رب26 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”27 آدم زاد، اسرائیلی بارےتیرےقوم میں کہتی ہے، جو’ یا رو یہ
آدمی دیکھتا بڑیوہہے دیر بعدکے پوریہی ہو گی، اُس پیشکی گوئیاں دُور مستقبلکے بارےکے میں ‘ہیں۔
لیکن28 اُنہیں جواب دے، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی مَیں فرماتا ہوں اُس میں مزید دیر نہیں ہو
گی بلـکہ وہ جلد ہی پورا ہو ‘گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔
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جھوٹے ہلاکنبی ہو جائیں گے
مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 اسرائیلزاد، نامکے نہاد نبیوں نبوّتخلافکے !کر نبوّتجو کرتے

وقت 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 تحریکسے

ملتی ہے اور حقیقتجو میں یا رو نہیں دیکھتے۔ اے4 تیرےاسرائیل، کھنڈراتنبی میں لومڑیوں کی طرح آوارہ
پھر ہیں۔رہے نہ5 کوئی دیوار میںرخنوںکے کھڑا ہوا، اُسنےکسینہ مرمتکی کی تاکہ اسرائیلی ربقوم کے
اُس دن قائم رہ جنگجبسکے چھڑ جائے گی۔ 6 اُن کی یائیں رو دھوکا ہی دھوکا، اُن پیشکی جھوٹگوئیاں
جھوٹہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، رب” فرماتا “ہے ربگو نے اُنہیں نہیں بھیجا۔ تعجب باتکی ہے کہ توبھی وہ
توقع کرتے ہیں کہ مَیں اُن پیشکی گوئیاں پوری ہونے !دوں حقیقت7 میں تمہاری یائیں رو دھوکا ہی دھوکا
اور پیشتمہاری جھوٹگوئیاں جھوٹہی ہیں۔ توبھی تم کہتے ہو، رب” فرماتا “ہے حالانکہ مَیں نے کچھ نہیں
فرمایا۔

8 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں تمہاری فریب دہ باتوں اور جھوٹی یاؤں رو کی وجہ سے تم نپٹسے
لوں گا۔ ربیہ 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 وہ کبھی داخل نہیں ہوں تبگے۔ تم جان لو گے کہ مَیں رب
قادرِ مطلق ہوں۔ 10 میریوہ قوم غلطکو راہ پر لا امنکر و امان کا اعلان ہیںکرتے اگرچہ امن و امان نہیں۔ہے
جب قوم اپنے لئے کچی سی دیوار بنا لیتی ہے تو یہ نبی اُس پر سفیدی پھیر دیتے ہیں۔ اےلیکن11 سفیدی کرنے
والو، !خبردار یہ دیوار گر گی۔جائے بارشموسلادھار برسے گی، اولے پڑیں گے آندھیسختاور اُس پڑےٹوٹپر
گی۔ تب12 دیوار گر جائے گی، ًلوگاور طنزا تم پوچھیںسے گے ابکہ سفیدیوہ کہاں ہے جو تم نے دیوار پر
پھیری تھی؟

رب13 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ طیشمَیں میں آ کر دیوار پر زبردست آندھی آنے دوں گا، غصے میں اُس پر
بارشموسلادھار مہلـکاور اولے برسا دوں گا۔ مَیں14 اُس دیوار کو ڈھا دوں جسگا پر تم 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 کی
زد میں آ کر تباہ ہو جاؤ تبگے۔ تم جان لو گے مَیںکہ ربہی ہوں۔ یوں15 مَیں دیوار اور اُس سفیدیکی کرنے
والوں پر اپنا اُتاروںغصہ تبگا۔ مَیں تم کہوںسے گا کہ دیوار بھی ختم اورہے اُس سفیدیکی کرنے والے بھی،
16 یعنی اسرائیل کے وہ نبی جنہوں نے یروشلم پیشایسیکو گوئیاں اور یائیں رو سنائیں جن مطابقکے امن و امان
کا قریبدور ہی ہے، حالانکہ امن و امان کا امکان ہی نہیں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ‘ہے۔

اے17 آدم ابزاد، اپنی قوم کی اُن بیٹیوں کا سامنا کر جو نبوّت وقتکرتے وہی پیشباتیں کرتی ہیں جو اُن
دلوںکے سے اُبھر آتی ہیں۔ اُن خلافکے نبوّت کر کے 18 رب’کہہ، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن عورتوں افسوسپر جو تمام لوگوں کے لئے کلائی سے ھنے باند والے تعویذ سی
لیتی ہیں، جو لوگوں کو پھنسانے کے لئے چھوٹوں اور بڑوں کے سروں کے لئے پردے بنا لیتی اےہیں۔ عورتو،
کیا تم واقعی سمجھتی ہو میریکہ قوم میں بعضسے پھانسکو سکتی بعضاور کو اپنے لئے زندہ چھوڑ سکتی ہو؟
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میری19 قوم درمیانکے ہی تم میرینے بےحرمتی کی، اور ایکچندصرفیہ مٹھی بھر َجو اور روٹی کے دو چار
ٹکڑوں لئے۔کے میریافسوس، جھوٹقوم سننا پسند کرتی اِسہے۔ سے فائدہ اُٹھا کر تم نے پیشجھوٹاُسے کر
اُنہیںکے مار ڈالا جنہیں مرنا نہیں تھا اور اُنہیں زندہ چھوڑا جنہیں زندہ نہیں رہنا تھا۔

اِس20 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تمہارےمَیں تعویذوں 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 نے پرندوں کی طرح پکڑ لیا ہے۔ تمہارےمَیں21 پردوں کو پھاڑ کر ہٹا لوں گا اور اپنی قوم کو
تمہارے ہاتھوں سے بچا لوں گا۔ آئندہ وہ تمہارا شکار نہیں رہے تبگی۔ تم جان لو گی کہ مَیں ربہی ہوں۔

22 تم نے جھوٹاپنے راستسے بازوں کو دُکھ پہنچایا، حالانکہ یہ دُکھ طرفمیری سے نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ
تم نے بےدینوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنی بُری راہوں سے باز نہ آئیں، حالانکہ وہ باز آنے سے بچ جاتے۔
اِس23 لئے آئندہ نہ تم فریب دہ یا رو دیکھو گی، نہ دوسروں قسمتکی کا حال بتاؤ گی۔ مَیں اپنی قوم تمہارےکو
ہاتھوں سے چھٹکارا دوں تبگا۔ تم جان لو گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

14
الله بُت پرستی دےجوابمناسبکا گا

اسرائیل1 بزرگکچھکے مجھ سے ملنے آئے میرےاور منے بیٹھسا گئے۔ مجھربتب2 کلامہمسے ہوا، اے”3
آدم زاد، آدمیوںاِن بُتوںاپنےدلکے لپٹےسے ہتے ہیں۔ر چیزیںجو اُن لئےکے ٹھوکر اور گناہ اُنہیںہیںباعثکا اُنہوں
نے اپنے منہ کے منے سا ہی رکھا ہے۔ تو پھر کیا مناسب ہے کہ مَیں اُنہیں جواب جبدوں وہ مجھ یافتسے در
کرنے آتے ہیں؟ اُنہیں4 بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے، لوگیہ اپنے بُتوں سے لپٹے ہتے ر اور وہ چیزیں اپنے منہ کے
منے سا رکھتے ہیں جو ٹھوکر اور گناہ باعثکا ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ نبی پاسکے بھی ہیںجاتے تاکہ مجھ معلوماتسے
حاصل کریں۔ جو بھی اسرائیلی ایسا کرے اُسے مَیں خود ربجو 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 کو مضبوطی سے
پکڑ لوں۔ کیونکہ اپنے بُتوں کی سبخاطر مجھسبکے سے دُور ہو گئے ‘ہیں۔

چنانچہ6 اسرائیلی قوم کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ توبہ !کرو اپنے بُتوں اور تمام مکروہ رسم و رواج سے
منہ موڑ واپسپاسمیرےکر آ جاؤ۔ اُس7 انجامکے پر دھیان دو جو ایسا کرےنہیں گا، خواہ وہ اسرائیلی یا اسرائیل
میں ہنے ر والا پردیسی ہو۔ اگر وہ مجھ سے دُور ہو کر اپنے بُتوں لپٹسے جائے اور وہ چیزیں اپنے منے سا رکھے جو
ٹھوکر اور گناہ باعثکا ہیں وہجبتو نبی معرفتکی مجھ حاصلمعلوماتسے کرےکوششکیکرنے گا تو مَیں،
رب جوابمناسباُسے دوں گا۔ مَیں8 شخصایسے کا سامنا کر کے اُس نپٹیوںسے لوں گا کہ وہ دوسروں کے
لئے عبرت انگیز مثال بن جائے گا۔ مَیں اُسے یوں مٹا دوں گا کہ میری قوم میں اُس کا نام و تکنشان نہیں رہے
تبگا۔ تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

9 اگر کسی نبی کو کچھ سنانے پر اُکسایا گیا جو میری طرف سے نہیں تھا تو یہ اِس لئے ہوا کہ مَیں، رب نے
خود اُسے اُکسایا۔ ایسے نبی خلافکے مَیں اپنا ہاتھ اُٹھا کر اُسے یوں تباہ کروں گا میریکہ قوم میں اُس کا نام و
تکنشان نہیں رہے گا۔ دونوں10 کو اُن کے قصور مناسبکی سزا ملے گی، نبی کو بھی اور اُسے بھی ہدایتجو
پانے کے لئے اُس پاسکے آتا ہے۔ تب11 اسرائیلی قوم نہ مجھ سے دُور ہو کر پھرےآوارہ گی، نہ آپاپنے کو اِن
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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
رب12 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”13 آدم فرضزاد، کر کہ ملـککوئی بےوفا ہو کر میرا گناہ کرے، اور

مَیں کال کے یعے ذر اُسے دےسزا کر اُس میں سے انسان و حیوان مٹا ڈالوں۔ 14 ملـکخواہ میں نوح، دانیال اور
ایوب کیوں نہ بستے ملـکتوبھی نہ بچتا۔ یہ آدمی اپنی بازیراست صرفسے اپنی ہی جانوں کو بچا سکتے۔ ربیہ
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

15 یا فرض کر کہ مَیں مذکورہ ملـک میں وحشی درندوں کو بھیج دوں جو اِدھر اُدھر پھر کر سب کو پھاڑ
ملـککھائیں۔ ویران و سنسان ہو جائے اور جنگلی درندوں کی وجہ سے کوئی اُس میں سے گزرنے جرأتکی نہ
کرے۔ حیاتمیری16 کی قَسم، خواہ مذکورہ تین راست باز ملـکآدمی میں کیوں نہ بستے توبھی اکیلے ہی بچتے۔
وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی بچا نہ سکتے بلـکہ ملـکپورا ویران و سنسان ہوتا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

17 فرضیا کر کہ مَیں ملـکمذکورہ جنگکو سے تباہ کروں، مَیں تلوار کو حکم دوں ملـککہ میں سے گزر
انسانکر و حیوان نیستکو و نابود کر دے۔ کیحیاتمیری18 قَسم، خواہ راستتینمذکورہ باز ملـکآدمی میں
کیوں نہ بستے وہ اکیلے ہی بچتے۔ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی بچا نہ سکتے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

19 فرضیا کر کہ مَیں اپنا ملـکغصہ پر اُتار کر اُس مہلـکمیں وبا یوں پھیلا دوں کہ انسان و سبحیوان کے
سب مر جائیں۔ میری20 حیات کی قَسم، خواہ نوح، دانیال اور ملـکایوب 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 گا جب مَیں اپنی چار
سزائیںسخت اُس پر نازل کروں گا۔ انسانکیونکہ و حیوان جنگ، درندوںوحشیکال، مہلـکاور وبا کی زد میں آ
ہلاککر ہو جائیں گے۔ توبھی22 ایکچند بچـیں کچھگے، بیٹے بیٹیاں جلاوطن ہو بابلکر پاستمہارےمیں آئیں
جبگے۔ تم اُن کا بُرا چلنچال اور حرکتیں دیکھو گے تو تمہیں تسلی ملے گی کہ مناسبآفتہر تھی مَیںجو 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

مجھرب1 سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، انگور کی بیل لحاظکسلـکڑیکی 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 سےجنہے
چیزیں لٹکائی جا سکیں؟ ہرگز !نہیں 4 اُسے ایندھن کے طور آگپر میں پھینکا جاتا ہے۔ اِس کے جببعد اُس کے
سرےدونوں بھسم ہوئے ہیں اور بیچ میں لـگآگبھی گئی ہے تو کیا وہ کسی کام آ جاتی ہے؟ آگ5 لـگنے سے
پہلے بھی بےکار تھی، تو اب کسوہ کام آئے جبگی اُس کے سرےدونوں بھسم ہوئے ہیں بلـکہ بیچ میں بھی
لـگآگ گئی ہے؟
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رب6 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یروشلم باشندےکے 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 جبگی۔ مَیں اُن خلافکے اُٹھ کھڑا ہوں گا
تو تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔ ملـکپورے8 کو مَیں ویران و سنسان کر دوں گا، اِس لئے کہ وہ بےوفا
ثابت ہوئے ہیں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

16
یروشلم عورتبےوفا ہے

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، یروشلم کے ذہن میں اُس کی مکروہ حرکتوں کی سنجیدگی بٹھا
کر اعلان3 کر ربکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، اے’ یروشلم بیٹی، تیری نسل ملـِک کنعان کی ہے، اور وہیں تُو پیدا
ہوئی۔ تیرا باپ اموری، تیری ماں ِحتّی تھی۔ 4 پیدا ہوتے نافوقت 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 کھلے میدان
پھینکمیں کر چھوڑ دیا گیا۔ جبکیونکہ تُو پیدا ہوئی تجھےسبتو حقیر جانتے تھے۔

تب6 مَیں وہاں سے گزرا۔ وقتاُس تُو اپنے خون تڑپمیں رہی تھی۔ تجھے حالتاِس میں دیکھ کر مَیں بولا،
جیتی” “!رہ ہاں، تُو اپنے خون تڑپمیں رہی تھی جب مَیں بولا، جیتی” !رہ کھیت7 میں یالی ہر کی طرح پھلتی
پھولتی “!جا تب تُو پھلتی پھولتی ہوئی پروان چڑھی۔ تُو نہایت صورتخوب بن گئی۔ چھاتیاں اور بال دیکھنے میں
پیارے لـگے۔ لیکن تکابھی تُو ننگی اور برہنہ تھی۔

مَیں8 پاستیرےدوبارہ سے گزرا تو دیکھا کہ تُو شادی قابلکے ہو گئی مَیںہے۔ نے لباساپنے کا دامن تجھ
پر بچھا کر تیری برہنگی کو ڈھانپ دیا۔ مَیں نے قَسم کھا تیرےکر ساتھ عہد باندھا اور یوں مالـکتیرا بن گیا۔ یہ
رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

مَیں9 نہلاتجھےنے کیا،صافسےخونکر تیرےپھر جسم تیلپر مَلا۔ مَیں10 تجھےنے لباسشاندار چمڑےاور
نفیسکے جوتے پہنائے، باریکتجھے کتان اور کپڑےقیمتی ملبّسسے 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۔ خوراکتیری 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 شہرتکی دیگر اقوام میں پھیل گئی، کیونکہ مَیں تجھےنے اپنی شان شوکتو میں شریکیوں کیا تھا کہ تیرا
ُحسن کامل تھا۔

لیکن15 تُو نے کیا کِیا؟ تُو نے اپنے ُحسن پر بھروسا رکھا۔ اپنی شہرت سے فائدہ اُٹھا کر تُو زناکار بن گئی۔ ہر
گزرنے والے کو تُو نے اپنے آپ پیشکو کیا، ہر ایک کو تیرا ُحسن حاصل ہوا۔ 16 تُو نے اپنے کچھ شاندار
کپڑے لے کر اپنے لئے رنگ دار بستر بنایا اور اُسے اونچی جگہوں پر بچھا کر زنا کرنے لـگی۔ ایسا نہ ماضی میں
کبھی ہوا، نہ آئندہ کبھی ہو گا۔ 17 تُو نے وہی نفیس یورات ز لئے جو مَیں نے تجھے دیئے تھے اور میری ہی



حزقی ایل 16:18 1039 حزقی ایل 16:39
چاندیسونے سے اپنے لئے مردوں کے بُت ڈھال کر اُن سے زنا کرنے لـگی۔ اُنہیں18 اپنے کپڑےشاندار پہنا کر
تُو نے میرا ہی تیل اور بخور پیشاُنہیں ‘کیا۔ رب19 قادرِ مطلق فرماتا ہے، خوراکجو’ یعنی بہترین میدہ، زیتون
کا تیل اور شہد مَیں تجھےنے دیا تھا اُسے تُو نے پیشاُنہیں کیا تاکہ اُس کی خوشبو اُنہیں پسند آئے۔

بیٹےجن20 بیٹیوں کو تُو ہاںمیرےنے جنم دیا تھا اُنہیں تُو قرباننے کر بُتوںکے کھلایا۔کو کیا تُو زناکاریاپنی
پر اکتفا نہ کر سکی؟ 21 کیا ضرورت تھی میرےکہ بچوں کو بھی قتل کر کے بُتوں کے لئے جلا دے؟ تعجب22
ہے بھیجبکہ تُو ایسی مکروہ حرکتیں اور زنا کرتی تھی تو ایکتجھے بار بھی جوانی کا خیال نہ آیا، یعنی وقتوہ
جب تُو ننگی اور حالتبرہنہ 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 ساتھکے زنا کرنے کی بھیجگہ بنائی۔ 25 ہر گلی کے میںکونے
تُو نے زنا کرنے کا کمرا بنایا۔ اپنے ُحسن کی بےحرمتی کر کے تُو اپنی فروشیعصمت زوروں پر لائی۔ ہر گزرنے
والے کو تُو نے اپنا پیشبدن کیا۔ پہلے26 تُو پرستشہوتاپنے پڑوسی مصر کے ساتھ زنا کرنے لـگی۔ جب تُو نے
فروشیعصمتاپنی کو زوروں پر لا کر مجھے مشتعل کیا 27 تو مَیں نے اپنا خلافتیرےہاتھ بڑھا تیرےکر علاقے
کو چھوٹا کر دیا۔ مَیں تجھےنے فلستی بیٹیوں کے لالچ کے حوالے کر دیا، اُن کے حوالے جو تجھ نفرتسے کرتی
ہیں اور جن تیرےکو زناکارانہ چال چلن پر شرم آتی ہے۔

تیریتکاب28 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 کے پیچھے پڑ گئی۔ لیکن یہ بھی
تیری شہوت کے لئے کافی نہیں ‘تھا۔ رب30 قادرِ مطلق فرماتا ہے، ایسی’ حرکتیں کر کے تُو کتنی سرگرم !ہوئی
صاف ظاہر ہوا کہ تُو زبردست کسبی ہے۔ جب31 تُو نے چوکہر میں بُتوں کی قربان گاہ بنائی اور ہر گلی کے
کونے میں زنا کرنے کا کمرا تعمیر کیا تو تُو عام کسبی مختلفسے تھی۔ کیونکہ تُو نے اپنے گاہکوں سے پیسے لینے
سے انکار کیا۔ 32 ہائے، تُو کیسی بدکار بیوی !ہے اپنے شوہر پر تُو دیگر مردوں ترجیحکو دیتی ہے۔ 33 ہر کسبی
فیسکو ملتی لیکنہے، تُو تو اپنے تمام عاشقوں کو تحفے دیتی ہے تاکہ وہ ہر جگہ سے آ تیرےکر ساتھ زنا کریں۔
اِس34 میں تُو دیگر کسبیوں فرقسے کیونکہہے۔ تیرےگاہکنہ پیچھے بھاگتے، نہ محبتتیریوہ کا معاوضہ دیتے
ہیں بلـکہ تُو خود اُن پیچھےکے بھاگتی اور اُنہیں اپنے ساتھ زنا کرنے کا معاوضہ دیتی ‘ہے۔

ربابکسبی،اے35 کا فرمان سن !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 خون قربان کیا
ہے۔ 37 اِس لئے تیرےمَیں تمام عاشقوں کو اکٹھا کروں گا، اُن سب کو جنہیں تُو پسند آئی، اُنہیں بھی جو تجھے
پیارے تھے اور اُنہیں بھی جن سے تُو نفرتنے کی۔ مَیں اُنہیں طرفچاروں جمعسے کر بھیجوںخلافتیرےکے
مَیںتبگا۔ اُن کے منے تیرےہیسا اُتاروںکپڑےتمام گا تاکہ پوریتیریوہ برہنگی دیکھیں۔ عدالتتیریمَیں38
کر تیریکے زناکاری اور قاتلانہ حرکتوں کا فیصلہ کروں گا۔ میرا غصہ اور غیرتمیری تجھے ریزیخوں کی سزا
دے گی۔

مَیں39 تیرےتجھے عاشقوں کے حوالے کروں گا، اور تیرےوہ بُتوں کی قربان گاہیں اُن سمیتکمروں ڈھا دیں
گے جہاں تُو زناکاری کرتی رہی ہے۔ کپڑےتیرےوہ اور یوراتشاندار ز اُتار کر تجھے یاں عُر اور برہنہ چھوڑ
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دیں گے۔ 40 تیرےوہ جلوسخلاف نکالیں گے اور تجھے سنگسار کر کے تلوار ٹکڑےٹکڑےسے کر دیں گے۔
تیرے41 گھروں کو جلا کر وہ متعدد عورتوں کے دیکھتے دیکھتے تجھے سزا دیں گے۔ یوں مَیں تیری زناکاری کو
روک دوں گا، اور آئندہ تُو اپنے عاشقوں کو زنا کرنے پیسےکے سکےدےنہیں گی۔

تب42 میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور غیرتمیریتُو کا نشانہ نہیں ناراضیمیریگی۔رہے ختم ہو جائے گی،
اور مجھے دوبارہ تسکین ملے ‘گی۔ رب43 قادرِ مطلق فرماتا ہے، تیرےمَیں’ سر تیریپر حرکتوں کا پورا نتیجہ لاؤں
گا، کیونکہ تجھے جوانی میں میری مدد کی یاد نہ رہی بلـکہ تُو مجھے اِن تمام باتوں طیشسے دلاتی 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 سے سخت نفرت کرتی تھی۔ تُو اپنی بہنوں کی مانند بھی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے
شوہروں اور بچوں نفرتسختسے کرتی تیریتھیں۔ ماں ِحتّی اور اموریباپتیرا تھا۔ بڑیتیری46 بہن سامریہ تھی
جو اپنی بیٹیوں کے تیرےساتھ شمال میں آباد تھی۔ اور تیری چھوٹی بہن سدوم تھی جو اپنی بیٹیوں کے تیرےساتھ
جنوب میں رہتی تھی۔ 47 تُو صرفنہ اُن غلطکے نمونے پر پڑیچل اور اُن سیکی مکروہ حرکتیں کرنے لـگی بلـکہ
اُن سے کہیں یادہ ز بُرا کام کرنے ‘لـگی۔ رب48 قادرِ مطلق فرماتا 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۔ گو خوراکاُنہیں کثرتکی اور آرام و حاصلسکون تھا
توبھی مصیبتوہ زدوں اور غریبوں کا سہارا نہیں بنتی تھیں۔ 50 وہ مغرور تھیں اور میری موجودگی میں ہی گھنونا
کام کرتی تھیں۔ اِسی وجہ 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 کی نسبت تُو نے کہیں یادہ ز گھنونی
حرکتیں کی تیرےہیں۔ مقابلے تیریمیں بہنیں فرشتے ہیں۔ ابچنانچہ52 خجالتاپنی برداشتکو 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، اباور
تیرےوہ مقابلے میں معصوم بچے لـگتی ہیں۔ شرم کھا کھا کر اپنی رُسوائی برداشتکو کر، کیونکہ تجھ سے ایسے
سنگین گناہ سرزد ہوئے ہیں تیریکہ راستبہنیں باز ہی لـگتی ہیں۔

ربتوبھی وفادار رہے گا
ایکلیکن53 دن آئے جبگا مَیں سدوم، سامریہ، تجھے اور تم سب کی بیٹیوں کو بحال کروں گا۔ تب54 تُو

اپنی برداشترُسوائی گیسکےکر اور غلطسارےاپنے کام پر شرم سدومگی۔کھائے اور سامریہ یہ دیکھ کر تسلی
پائیں گی۔ تیریہاں،55 بہنیں سدوم اور سامریہ اپنی سمیتبیٹیوں دوبارہ قائم ہو جائیں گی۔ تُو بھی اپنی سمیتبیٹیوں
دوبارہ قائم ہو جائے گی۔

پہلے56 تُو اِتنی تھیمغرور بہناپنیکہ سدوم کا نہیںتکذکر تھی۔کرتی لیکن57 تیریپھر اپنی بُرائی پر ڈالیروشنی
گئی، اور اب تیری تمام پڑوسنیں تیرا ہی مذاق اُڑاتی ہیں، خواہ ادومی ہوں، خواہ فلستی۔ سب تجھے حقیر جانتی
ہیں۔ 58 ابچنانچہ تجھے اپنی زناکاری اور مکروہ حرکتوں کا نتیجہ پڑےبھگتنا گا۔ ربیہ کا فرمان ‘ہے۔

رب59 قادرِ مطلق فرماتا ہے، مَیں’ تجھے مناسب سزا دوں گا، کیونکہ تُو نے میرا وہ عہد توڑ کر اُس قَسم کو
حقیر جانا ہے جو مَیں تیرےنے ساتھ عہد ھتے باند وقت کھائی تھی۔ توبھی60 مَیں وہ عہد یاد کروں گا جو مَیں
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تیرینے تیرےمیںجوانی ساتھ باندھا تھا۔ صرفنہ یہ بلـکہ تیرےمَیں ابدیساتھ عہد قائم کروں گا۔ تجھےتب61
غلطوہ کام یاد آئے گا پہلےجو تجھ سے سرزد ہوا تھا، اور تجھے شرم آئے تیریمَیںجبگی بڑی اور چھوٹی بہنوں
کو لے تیرےکر حوالے کروں گا تاکہ وہ تیری بیٹیاں بن جائیں۔ لیکن یہ سب کچھ اِس وجہ سے نہیں ہو گا کہ
تُو عہد مطابقکے چلتی رہی ہے۔ مَیں62 تیرےخود ساتھ اپنا عہد قائم کروں گا، اور تُو جان لے گی کہ مَیں ہی
رب ‘ہوں۔ رب63 قادرِ مطلق فرماتا ہے، تیرےمَیںجب’ تمام گناہوں معافکو کروں تبگا تجھے اُن کا خیال
آ کر محسوسشرمندگی ہو گی، اور تُو شرم مارےکے گم صم رہے “۔‘گی

17
انگور کی بیل عقاباور تمثیلکی

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، اسرائیلی قوم کو پیشپہیلی تمثیلکر، سنا دے۔ اُنہیں3 بتا، رب’
قادرِ مطلق فرماتا ہے ایککہ عقاببڑا اُڑ کر ملـِک لبنان میں آیا۔ اُس بڑےبڑےکے پَر اور لمبے لمبے پنکھ تھے، اُس
کے گھنے اور رنگین بال و چمکپَر رہے تھے۔ لبنان میں اُس ایکنے دیودار درختکے کی چوٹی پکڑ لی اور4 اُس
سبکی اونچیسے شاخ کو توڑ کر تاجروں ملـککے میں لے گیا۔ وہاں اُس نے اُسے سوداگروں کے شہر میں لگا
دیا۔ 5 پھر عقاب اسرائیل میں آیا اور وہاں سے کچھ بیج لے بڑےایککر یا در کنارےکے پر زرخیز زمین میں بو
دیا۔ تب6 انگور کی پھوٹبیل نکلی جو یادہ ز اونچی نہ ہوئی بلـکہ طرفچاروں پھیلتی گئی۔ شاخوں کا عقابرُخ
طرفکی رہا جبکہ اُس کی جڑیں زمین میں دھنستی گئیں۔ چنانچہ اچھی بیل بن گئی جو پھوٹتی پھوٹتی نئی شاخیں
نکالتی گئی۔

لیکن7 ایکپھر اَور بڑا عقاب آیا۔ اُس کے بڑےبڑےبھی پَر اور گھنے گھنے بال و پَر تھے۔ اب مَیں کیا دیکھتا
عقابدوسرےبیلہوں، طرفکی رُخ کرنے لـگتی اُسہے۔ جڑیںکی اور شاخیں میںکھیتاُس نہ جسرہیں
میں اُسے لگایا گیا تھا بلـکہ عقابدوسرےوہ پانیسے ملنے کی اُمید رکھ اُسیکر طرفکی پھیلنے لـگی۔ تعجب8 یہ تھا
کہ اُسے اچھی زمین میں لگایا گیا تھا، جہاں کثرتاُسے کا پانی حاصل تھا۔ وہاں پھیلخوبوہ کر پھل 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 !ضرورگا؟جائے کیا اُس نہیںچھینپھلکا لیا بلـکہبےشکگا؟جائے اُسآخرکار کی تازہ تازہ کونپلیں
بھی سب سبکی مُرجھا کر ختم ہو جائیں تبگی۔ اُسے جڑ سے اُکھاڑنے کے لئے نہ یادہ ز لوگوں، نہ طاقت کی
ضرورت ہو گی۔ 10 گو اُسے لگایا گیا ہے توبھی بیل کی نشو و نما جاری نہیں رہے گی۔ جوں ہی مشرقی لُو اُس پر
چلے گی وہ مکمل طور پر مُرجھا جائے کھیتجسگی۔ میں اُسے لگایا گیا وہیں وہ ختم ہو جائے “۔‘گی

رب11 مجھ 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 ملـکاپنے میں لے گیا۔ اُس13 نے یہوداہ کے شاہی خاندان میں ایکسے کو چن لیا اور اُس کے
ساتھ عہد باندھ کر تختاُسے پر بٹھا دیا۔ نئے بادشاہ بابلنے سے وفادار ہنے ر کی قَسم بابلکھائی۔ کے بادشاہ نے
یہوداہ راہنماؤںکے جلاوطنبھیکو کر دیا 14 تاکہ ملـِک یہوداہ اور اُس کا نیا بادشاہ کمزور رہ سرکشکر ہونے
قابلکے نہ بنیں بلـکہ اُس ساتھکے عہد قائم رکھ کر خود قائم رہیں۔ توبھی15 یہوداہ کا بادشاہ باغی ہو گیا اور اپنے
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قاصد مصر بھیجے تاکہ وہاں گھوڑےسے اور فوجی منگوائیں۔ کیا اُسے حاصلکامیابی ہو گی؟ جسکیا ایسینے
حرکتیں کی ہیں بچ نکلے گا؟ ہرگز !نہیں جسکیا عہدنے توڑ لیا ہے وہ بچے گا؟ ہر گز !نہیں

رب16 قادرِ مطلق فرماتا ہے حیاتمیریکہ کی قَسم، شخصاُس نے قَسم تحتکے شاہِ بابل سے عہد باندھا
ابلیکنہے، اُس یہنے قَسم جانحقیر کر عہد کو توڑ ڈالا اِسہے۔ لئے بابلوہ وفاتمیں پائے گا، اُس بادشاہ
ملـککے جسمیں نے اُسے تخت پر بٹھایا تھا۔ بابلجب17 کی فوج یروشلم کے ارد گرد پُشتے اور بُرج بنا کر اُس
کا کرےمحاصرہ گی تاکہ بہتوں کو مار ڈالے تو فرعون اپنی بڑی فوج اور متعدد فوجیوں کو لے کر اُس کی مدد
کرنے نہیں آئے گا۔ 18 کیونکہ یہوداہ کے بادشاہ نے عہد کو توڑ کر وہ قَسم حقیر جانی جسہے تحتکے یہ
باندھا گیا۔ گو اُس نے شاہِ بابل سے ہاتھ ملا کر عہد تصدیقکی کی تھی توبھی بےوفا ہو گیا، اِس لئے وہ نہیں بچے
گا۔ رب19 قادرِ مطلق فرماتا ہے حیاتمیریکہ کی قَسم، اُس میرےنے ہی عہد کو توڑ ڈالا، میری ہی قَسم
کو حقیر جانا اِسہے۔ لئے مَیں عہد توڑنے کے تمام نتائج اُس سرکے 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 مرسبفوجی جائیں گے، اور جتنے بچ جائیں گے وہ منتشرطرفچاروں ہو
جائیں تبگے۔ تم جان لو گے کہ ربمَیں، نے سبیہ کچھ فرمایا ہے۔

رب22 قادرِ مطلق فرماتا ہے ابکہ مَیں خود دیودار درختکے کی چوٹی سے نرم نازکو کونپل توڑ کر اُسے
ایک بلند و بالا پہاڑ پر لگا دوں گا۔ 23 مَیںجباور اُسے اسرائیل کی بلندیوں پر لگا دوں گا تو اُس کی پھوٹشاخیں
نکلیں گی، اور وہ پھل لا کر شاندار درخت بنے گا۔ ہر قسم پرندےکے اُس میں بسیرا کریں گے، سب اُس کی
شاخوں کے سائے میں پناہ لیں گے۔ ملـکتب24 کے تمام درخت جان لیں گے کہ ربمَیں ہوں۔ مَیں ہی اونچے
درخت خاککو میں ملا دیتا، اور مَیں ہی چھوٹے درخت کو بڑا بنا دیتا ہوں۔ مَیں ہی سایہ دار درخت کو
سوکھنے دیتا اور مَیں ہی درختسوکھے کو پھلنے لنے پھو دیتا ہوں۔ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے، اور مَیں یہ کروں گا
“۔‘بھی

18
ایکہر صرفکو اپنے ہی اعمال کی سزا ملے گی

مجھرب1 سے ہم کلام ہوا، لوگتم”2 ملـِک اسرائیل کے لئے کہاوتیہ کیوں استعمال کرتے ہو، والدین’
نے کھٹے انگور لیکنکھائے، اُن بچوںکے ہی دانتکے کھٹے ہو ‘ہیں۔گئے رب3 قادرِ مطلق فرماتا میریکہہے
حیات کی قَسم، آئندہ تم یہ کہاوت اسرائیل میں استعمال نہیں کرو !گے 4 ہر انسان کی میریجان ہی ہے، خواہ
باپ کی ہو یا بیٹے جسکی۔ نے گناہ کیا اُسیصرفہے کو موتسزائے ملے گی۔

لیکن5 اُس راست باز کا معاملہ فرق ہے جو راستی اور انصاف کی راہ پر چلتے ہوئے 6 نہ اونچی جگہوں کی
ناجائز قربانیاں کھاتا، نہ اسرائیلی قوم کے بُتوں کی پوجا کرتا ہے۔ نہ وہ اپنے پڑوسی بیویکی کی بےحرمتی کرتا، نہ
ماہواری عورتکسیدورانکے ہمسے بستر ہوتا ہے۔ کسیوہ7 پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر دےضمانتکوئی اُسکر
سے قرضہ لے تو واپسپیسے ملنے پر واپسضمانتوہ کر دیتا نہیںچوریوہہے۔ کرتا بلـکہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا
اور ننگوں کپڑےکو پہناتا ہے۔ 8 وہ کسی بھیسے سود نہیں لیتا۔ وہ غلط کام کرنے سے گریز کرتا اور جھگڑنے
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والوں کا منصفانہ فیصلہ کرتا ہے۔ 9 میرےوہ قواعد مطابقکے زندگی گزارتا وفاداریاور 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 بیویکی کی بےحرمتی کرتا، غریبوں12 اور
مندوںضرورت پر ظلم کرتا چوریاور کرتا قرضجبہے۔ دار قرضہ کرےادا تو وہ واپسضمانتاُسے نہیں دیتا۔
بُتوںوہ کی پوجا بلـکہ قسمکئی کی حرکتیںمکروہ ہے۔کرتا وہ13 بھیسود لیتا ہے۔ کیا ایسا آدمی زندہ گا؟رہے ہرگز
!نہیں اِن تمام مکروہ حرکتوں کی بنا پر اُسے موتسزائے دی جائے گی۔ وہ خود اپنے گناہوں کا ذمہ ٹھہرےدار
گا۔

لیکن14 فرض کرو کہ اِس بیٹے کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے۔ گو بیٹا سب کچھ دیکھتا ہے جو اُس کے باپ
سے سرزد ہوتا توبھیہے باپوہ غلطکے 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 قرضہسے 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 مطابقکے زندگی گزارتا میرےاور احکام پر عمل کرتا شخصایسےہے۔ کو باپاپنے کی
سزا نہیں پڑےبھگتنی گی۔ اُسے موتسزائے نہیں ملے گی، حالانکہ اُس باپکے نے مذکورہ گناہ کئے ہیں۔ نہیں،
ًوہ یقینا زندہ گا۔رہے لیکن18 اُس باپکے کو اُسضرور گناہوںکے کی سزا ملے گی، ًوہ مرےیقینا گا۔ کیونکہ
اُس لوگوںنے پر ظلم کیا، اپنے بھائی چوریسے کی اور اپنی ہی قوم درمیانکے بُرا کام کیا۔

لیکن19 اعتراضلوگتم کرتے ہو، باپبیٹا’ کے قصور میں کیوں شریکنہ ہو؟ اُسے باپبھی کی سزا بھگتنی
ہئے۔ جواب‘چا یہ ہے کہ بیٹا راستتو باز انصافاور کی راہ پر چلتا رہا ہے، احتیاطوہ میرےسے تمام احکام پر
عمل کرتا رہا اِسہے۔ لئے لازم ہے کہ وہ زندہ رہے۔ سےجس20 گناہ سرزد ہوا صرفہے اُسے ہی مرنا ہے۔
لہٰذا نہ بیٹے باپکو کی سزا پڑےبھگتنی گی، باپنہ کو بیٹے راستکی۔ باز اپنی بازیراست کا اجر پائے گا، اور
بےدین اپنی بےدینی کا۔

توبھی21 اگر بےدین آدمی اپنے گناہوں کرےترککو میرےاور تمام قواعد کے مطابق زندگی گزار راستکر
بازی اور انصاف کی راہ پر پڑےچل تو ًوہ یقینا زندہ رہے گا، مرےوہ گا نہیں۔ 22 جتنے بھی غلط کام اُس سے
سرزد ہوئے ہیں اُن حسابکا مَیں نہیں لوں گا بلـکہ اُس راستکے باز چال چلن لحاظکا کر کے اُسے زندہ ہنے ر
دوں گا۔ رب23 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ کیا مَیں بےدین ہلاکتکی دیکھ خوشکر ہوتا ہوں؟ ہرگز نہیں، بلـکہ
مَیں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بُری راہوں کو چھوڑ کر زندہ رہے۔

اِس24 برعکسکے کیا راست باز زندہ رہے گا اگر وہ اپنی راست باز کرےترکزندگی اور گناہ کر کے وہی
قابِل حرکتیںگھن لـگےکرنے بےدینجو کرتے ہیں؟ ہرگز !نہیں بھیجتنا اچھا کام اُس نے کیا اُس کا مَیں خیال
نہیں کروں گا بلـکہ اُس کی بےوفائی اور گناہوں کا۔ اُن ہی کی وجہ سے اُسے دیموتسزائے جائے گی۔

لیکن25 لوگتم دعوٰی کرتے ہو کہ جو ربکچھ کرتا ہے ٹھیکوہ اےنہیں۔ اسرائیلی قوم، !سنو یہ کیسی
بات ہے کہ میرا ٹھیکعمل نہیں؟ اپنے ہی اعمال پر غور !کرو درستوہی نہیں۔ 26 راستاگر باز اپنی راست باز
ترکزندگی کر کے کرےگناہ تو وہ اِس بنا پر مر جائے گا۔ اپنی ناراستی کی وجہ سے ہی وہ مر جائے گا۔ اِس27
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برعکسکے اگر بےدین اپنی بےدین ترکزندگی 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 ربکچھ کرتا ہے ٹھیکوہ اےنہیں۔ اسرائیلی قوم، یہ
باتکیسی ہے کہ میرا ٹھیکعمل نہیں؟ اپنے ہی اعمال پر غور !کرو درستوہی نہیں۔

اِس30 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے اسرائیلاےکہ کی قوم، عدالتتیریمَیں کروں گا، ایکہر کا اُس کے
کاموں موافقکے فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ !خبردار توبہ کر اپنیکے حرکتوںبےوفا سے منہ پھیرو، ورنہ تم گناہ میں
پھنس کر گر جاؤ گے۔ 31 اپنے تمام غلط ترککام کر کے نیا دل اور نئی روح اپنا اےلو۔ اسرائیلیو، تم کیوں مر
جاؤ؟ 32 کیونکہ مَیں کسی موتکی نہیںخوشسے ہوتا۔ چنانچہ توبہ تبکرو، ہی تم زندہ رہو گے۔ ربیہ قادرِ
مطلق کا فرمان ہے۔

19
اسرائیلی بزرگوں پر گیتماتمی

اے1 نبی، اسرائیل رئیسوںکے پر گیتماتمی گا،
2 تیری’ ماں زبردستکتنی شیرنی تھی۔ جوان ببروں شیر کے درمیان ہی اپنا گھر بنا کر اُس نے اپنے بچوں کو

پال لیا۔
ایک3 بچے کو اُس تربیتخاصنے جبدی۔ بڑا ہوا تو جانوروں کو پھاڑنا سیکھ لیا، بلـکہ انسان بھی اُس کی

خوراک بن گئے۔
اِس4 کی خبر دیگر تکاقوام پہنچی تو اُنہوں نے اُسے اپنے گڑھے میں پکڑ لیا۔ وہ اُس ناککی میں کانٹے ڈال

کر اُسے مصر گھسیٹمیں لے گئے۔
جب5 شیرنی کے اِس بچے پر سے اُمید جاتی رہی تو اُس نے دیگر بچوں میں ایکسے کو چن کر تربیتخاصاُسے دی۔
6 یہ طاقتبھی ور ہو کر دیگر شیروں میں منے گھو پھرنے لگا۔ اُس جانوروںنے کو پھاڑنا سیکھ لیا، بلـکہ انسان

بھی اُس خوراککی بن گئے۔
7 اُن قلعوںکے کو گرا اُسکر اُننے شہروںکے میںخاککو اُسدیا۔ملا دہاڑتیکی آواز باشندوںملـکسے

خوفسمیت زدہ ہو گیا۔
تب8 ارد گرد کے صوبوں میں بسنے والی اقوام اُس سے لڑنے آئیں۔ اُنہوں نے اپنا جال اُس پر ڈال دیا، اُسے اپنے

گڑھے میں پکڑ لیا۔
9 وہ اُس کی گردن میں پٹا ناکاور میں ڈالکانٹے کر اُسے بابلشاہِ گھسیٹپاسکے وہاںگئے۔لے اُسے قید

میں ڈالا گیا تاکہ آئندہ اسرائیل پہاڑوںکے پر اُس کی گرجتی آواز سنائی نہ دے۔
تیری10 ماں پانی کنارےکے لگائی گئی انگور بیلسیکی تھی۔ کثرتبیل پانیکے باعثکے پھل دار اور شاخ

دار تھی۔
اُس11 کی شاخیں اِتنی مضبوط تھیں کہ اُن سے شاہی عصا بن سکتے تھے۔ وہ باقی پودوں سے کہیں یادہ ز اونچی

تھی بلـکہ اُس کی شاخیں دُور تکدُور نظر آتی تھیں۔
لیکن12 آخرکار لوگوں طیشنے میں آ کر اُسے اُکھاڑ پھینککر دیا۔ مشرقی لُو نے اُس کا پھل مُرجھانے دیا۔

سب کچھ اُتارا گیا، لہٰذا وہ سوکھ گیا اور اُس مضبوطکا تنا آتشنذرِ ہوا۔
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بیلاب13 کو یگستان ر میں لگایا گیا وہاںہے، خشکجہاں اور پیاسی زمین ہوتی ہے۔
اُس14 کے تنے ایککی ٹہنی آگسے نکلنے کر اُس کا پھل بھسم کر ابدیا۔ مضبوطکوئی شاخ نہیں رہی

شاہیسےجس عصا بن “۔‘سکے
درِج بالا گیت ماتمی ہے اور آہ و زاری کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔

20
اسرائیل کی مسلسل بےوفائی

1 یہوداہ کے بادشاہ یاکین یہو کی جلاوطنی کے ساتویں سال میں اسرائیلی قوم کے پاسمیرےبزرگکچھ آئے
ربتاکہ یافتکچھسے در کریں۔ پانچویں مہینے کا دسواں *دن تھا۔ میرےوہ منے سا بیٹھ گئے۔ ربتب2 مجھ سے
ہم کلام ہوا، آدماے”3 زاد، اسرائیل بزرگوںکے کو رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ یافتسے در کرنے آئے ہو؟ میری حیات کی قَسم، مَیں تمہیں کوئی
جواب نہیں دوں !گا ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ‘ہے۔

اے4 آدم زاد، کیا تُو اُن عدالتکی کرنے کے لئے تیار ہے؟ پھر اُن عدالتکی !کر اُنہیں اُن باپکے دادا کی
قابِل حرکتوںگھن احساسکا دلا۔ اُنہیں5 بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اسرائیلی قوم کو وقتچنتے مَیں نے
اپنا ہاتھ اُٹھا کر اُس سے قَسم کھائی۔ ملـِک مصر میں ہی مَیں نے آپاپنے کو اُن پر ظاہر کیا اور قَسم کھا کر کہا
کہ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔ 6 یہ میرا اٹل وعدہ ہے مَیںکہ تمہیں مصر نکالسے ملـکایککر میں پہنچا دوں گا
جس کا تمہاریمَیںجائزہ خاطر لے ہوں۔چکا ملـکیہ دیگر ممالـکتمام کہیںسے یادہ صورتخوبز اورہے،
اِس میں دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔ وقتاُس7 مَیں اسرائیلیوںنے سے کہا، ایکہر” اپنے بُتوںگھنونے کو
!دےپھینک مصر دیوتاؤںکے سے لپٹے نہ رہو، کیونکہ اُن سے تم آپاپنے ناپاککو کر رہے ہو۔ ربمَیں تمہارا
خدا “ہوں۔

لیکن8 وہ مجھ سے باغی ہوئے میریاور سننے کے لئے تیار نہ تھے۔ کسی بھینے 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 وقت مَیں اپنا غصہ اُن پر اُتارنا چاہتا تھا۔ لیکن9 مَیں 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 مَیںہی نے آپاپنے اسرائیلیوںکو پر ظاہر کر کے وعدہ کیا تھا مَیںکہ تمہیں مصر نکالسے لاؤں
گا۔

10 چنانچہ مَیں اُنہیں مصر سے نکال کر یگستان ر میں لایا۔ وہاں11 مَیں نے اُنہیں اپنی ہدایات دیں، وہ احکام
جن پیرویکی کرنے سے انسان جیتا رہتا ہے۔ مَیں12 نے اُنہیں سبت کا دن بھی عطا کیا۔ مَیں چاہتا تھا کہ آرام
کا یہ میرےدن اُن کے ساتھ عہد کا نشان ہو، کہ اِس لوگسے جان لیں کہ ربمَیں ہی مُقّدساُنہیں بناتا ہوں۔

لیکن13 یگستان ر میں بھی اسرائیلی مجھ سے باغی ہوئے۔ اُنہوں ہدایاتمیرینے کے مطابق زندگی نہ گزاری
میرےبلـکہ احکام مستردکو کر دیا، انسانحالانکہ اُن پیرویکی کرنے ہیسے جیتا رہتا اُنہوںہے۔ کیسبتنے
بھی بڑی بےحرمتی کی۔ یہ 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 جنجائے
* 20:1 پانچویں مہینے کا دسواں :دن 14 اگست۔
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کے دیکھتے دیکھتے مَیں اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لایا تھا۔ 15 چنانچہ مَیں نے یہ کرنے کے بجائے اپنا ہاتھ اُٹھا
کر قَسم کھائی، مَیں” تمہیں ملـکاُس میں نہیں لے جاؤں گا جو مَیں تمہارےنے لئے مقرر کیا تھا، حالانکہ اُس
میں دودھ اور شہد کثرتکی ہے اور وہ دیگر ممالـکتمام نسبتکی کہیں یادہ صورتخوبز ہے۔ 16 کیونکہ تم
ہدایاتمیرینے کو رد کر میرےکے احکام کے مطابق زندگی نہ گزاری بلـکہ سبت کے دن کی بھی بےحرمتی
کی۔ تمہارےتکابھی دل بُتوں سے لپٹے ہتے ر “ہیں۔

ایکلیکن17 بار پھر مَیں نے اُن ترسپر کھایا۔ نہ مَیں نے اُنہیں تباہ کیا، نہ پوری قوم کو یگستان ر میں مٹا دیا۔
یگستان18 ر میں ہی مَیں نے اُن کے بیٹوں کو آگاہ کیا، اپنے” باپ دادا کے قواعد کے مطابق زندگی مت گزارنا۔
نہ اُن کے احکام پر عمل کرو، نہ اُن کے بُتوں کی پوجا سے اپنے آپ ناپاککو کرو۔ ربمَیں19 تمہارا خدا ہوں۔
ہدایاتمیری مطابقکے زندگی گزارو احتیاطاور میرےسے احکام پر عمل کرو۔ سبتمیرے20 دنکے 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 ہدایاتمیرینے مطابقکے زندگی گزاری، نہ احتیاط سے
میرے احکام پر عمل کیا، حالانکہ انسان اُن کی پیروی کرنے سے ہی جیتا رہتا ہے۔ اُنہوں میرےنے سبت کے
دنوں کی بھی بےحرمتی کی۔ یہ دیکھ کر مَیں اپنا غصہ اُن پر نازل کر کے اُنہیں وہیں یگستان ر میں تباہ کرنا چاہتا
تھا۔ ایکلیکن22 بار پھر مَیں اپنے ہاتھ روککو کر باز رہا، کیونکہ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ اُن اقوام کے منے سا
میرے نام کی بےحرمتی ہو کےجنجائے دیکھتے دیکھتے مَیں اسرائیلیوں مصرکو نکالسے لایا تھا۔ مَیںچنانچہ23
یہنے کرنے بجائےکے اپنا ہاتھ اُٹھا قَسمکر مَیں”کھائی، تمہیں دیگر اقوام ممالـکو میں کروںمنتشر گا، 24 کیونکہ
تم میرےنے احکام پیرویکی نہیں کی بلـکہ ہدایاتمیری کو رد کر دیا۔ گو مَیں سبتنے کا دن ماننے کا حکم
دیا تھا توبھی تم نے آرام اِسکے دن کی کی۔بےحرمتی اور یہ بھی کافی نہیں تھا بلـکہ تم باپاپنے دادا بُتوںکے کے
بھی پیچھے لـگے “رہے۔

تب25 مَیں اُنہیںنے ایسے احکام دیئے جو اچھے نہیں تھے، ہدایاتایسی 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 رونگٹے
کھڑے ہو جائیں اور وہ جان لیں کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

اےچنانچہ27 آدم زاد، اسرائیلی قوم کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے باپتمہارےکہ دادا اِسنے میں بھی
میری تکفیر کی کہ وہ مجھ سے بےوفا ہوئے۔ مَیں28 نے تو اُن سے ملـِک اسرائیل دینے کی قَسم کھا کر وعدہ کیا
تھا۔ لیکن جوں ہی مَیں اُنہیں اُس میں لایا تو جہاں بھی کوئی اونچی جگہ یا سایہ دار درخت نظر آیا وہاں وہ اپنے
جانوروں کو ذبح طیشکرنے، دلانے والی قربانیاں چڑھانے، خوشبودار بخور جلانے اور َمے کی نذریں پیش
کرنے لـگے۔ مَیں29 نے اُن کا سامنا کر کے کہا، طرحکسیہ” اونچیکی جگہیں ہیں جہاں تم جاتے آج“ہو؟
تک یہ قربان گاہیں اونچی جگہیں کہلاتی ‘ہیں۔

آدماے30 زاد، اسرائیلی قوم کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ کیا تم باپاپنے دادا حرکتیںکی اپنا کر اپنے
آپ ناپاککو کرنا ہتے چا ہو؟ کیا تم بھی اُن کے گھنونے بُتوں کے پیچھے لـگ کر زنا کرنا ہتے چا ہو؟ 31 کیونکہ
اپنے پیشنذرانے کرنے اور اپنے بچوں کو قربان 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 جوابتمہیں دینا ہئے جبچا تم مجھ سے
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یافتکچھ در کرنے کے لئے آتے ہو؟ ہرگز !نہیں حیاتمیری کی قَسم، مَیں تمہیں جواب 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 ممالـکدوسرےکے کی طرح لـکڑی اور پتھر کی

چیزوں عبادتکی کرنا ہتے چا “ہیں۔ گو یہ تمہارےخیال ذہنوں میں اُبھر آیا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو گا۔
رب33 مطلققادرِ فرماتا کیحیاتمیریکہہے قَسم، اورغصےبڑےمَیں یقےزوردار طر قدرتاپنیسے کا اظہار
کر کے تم پر حکومت کروں گا۔ بڑےمَیں34 غصے اور زوردار یقے طر سے اپنی قدرت کا اظہار کر کے تمہیں اُن
قوموں ممالـکاور سے نکال کر جمع کروں گا جہاں تم منتشر ہو گئے ہو۔ تب35 مَیں تمہیں اقوام کے یگستان ر میں
لا تمہارےکر برُو رُو تمہاری عدالت کروں گا۔ جس36 طرح مَیں تمہارےنے باپ دادا کی عدالت مصر کے
یگستان ر میں اُسیکی تمہاریطرح عدالتبھی کروں گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ طرحجس37 بانگلہ
یوں بکر بھیڑ کو اپنی لاٹھی نیچےکے سے گزرنے دیتا ہے تاکہ اُنہیں گن اُسیلے طرح مَیں تمہیں اپنی لاٹھی نیچےکے
سے دوںگزرنے گا اور تمہیں عہد بندھنکے کروںشریکمیں گا۔ 38 جو بےوفا ہو مجھکر باغیسے ہو ہیںگئے
اُنہیں مَیں تم سے دُور کر دوں گا تاکہ پاکتم ہو جاؤ۔ اگرچہ مَیں اُنہیں بھی اُن ممالـکدیگر نکالسے لاؤں گا جن
میں وہ رہ رہے ہیں توبھی وہ ملـِک اسرائیل میں داخل نہیں ہوں تبگے۔ تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

اسرائیلیاے39 بارےتمہارےقوم، ربمیں قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جاؤ، ایکہر اپنے بُتوں عبادتکی کرتا
!جائے ایکلیکن وقت آئے جبگا تم میریضرور سنو جبگے، تم اپنی قربانیوں اور بُتوں کی پوجا میرےسے
مُقّدس نام کی نہیںبےحرمتی کرو گے۔

40 ربکیونکہ فرماتا پوریآئندہکہہے اسرائیلی مُقّدسمیرےقوم پہاڑ یعنی اسرائیل بلندکے پہاڑ صیون میریپر
اُنہیںسےخوشیمَیںوہاںگی۔کرےخدمت قبول کروں گا، تمہاریمَیںوہاںاور تمہارےقربانیاں، پھلپہلے اور
تمہارے مُقّدستمام طلبہدیئے کروں گا۔ میرے41 تمہیں اُن اقوام ممالـکاور سے نکال کر جمع کرنے کے بعد
جن میں تم منتشر ہو گئے ہو تم اسرائیل میں مجھے پیشقربانیاں کرو گے، اور مَیں اُن کی خوشبو سونگھ کر خوشی
سے تمہیں قبول کروں گا۔ یوں تمہارےمَیں یعے ذر دیگر اقوام پر ظاہر کروں گا کہ قدوسمَیں خدا ہوں۔ تب42
مَیںجب تمہیں ملـِک اسرائیل یعنی ملـکاُس میں لاؤں جسگا کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا باپتمہارےکر دادا
سے کیا تھا تو تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔ وہاں43 تمہیں اپنا وہ چال چلن اور اپنی وہ حرکتیں یاد آئیں گی
جن سے تم نے آپاپنے ناپاککو کر دیا تھا، اور تم اپنے بُرےتمام اعمال باعثکے آپاپنے گھنسے کھاؤ گے۔
اے44 اسرائیلی قوم، تم جان لو گے کہ مَیں رب ہوں جب مَیں اپنے نام کی خاطر نرمی سے تم پیشسے آؤں گا،
حالانکہ تم سلوکبُرےاپنے اور تباہ کیحرکتوںکن وجہ سختسے سزا لائقکے تھے۔ ربیہ قادرِ مطلق فرمانکا
“۔‘ہے

جنگل آگمیں لـگنے کی تمثیل
مجھرب45 کلامہمسے ہوا، آدماے”46 طرفکیجنوبزاد، رُخ کر اُسکے نبوّتخلافکے !کر دشِت

نجب جنگلکے خلافکے نبوّت کر کے اُسے47 بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے مَیںکہ تجھ آگایسیمیں لگانے
والا ہوں تیرےجو تمام درختوں کو کرےبھسم گی، خواہ بھرےہرےوہ یا سوکھے ہوئے ہوں۔ آگاِس کے
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بھڑکتے شعلے نہیں بجھیں گے جنوببلـکہ سے لے تکشمالکر چہرےہر کو ُجھلسا دیں گے۔ 48 ایکہر کو نظر
آئے گا کہ آگیہ ربمیرے، ہاتھکے نے لگائی ہے۔ یہ بجھے گی “۔‘نہیں

49 یہ سن کر مَیں بولا، اے” قادرِ مطلق، یہ بتانے کا کیا فائدہ لوگہے؟ پہلے بارےمیرےسے میں کہتے ہیں
کہ یہ ہمیشہ ناقابِل سمجھ پیشتمثیلیں کرتا “ہے۔

21
اسرائیلرب خلافکے تلوار چلانے کو ہے

مجھرب1 سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، یروشلم طرفکی رُخ کر مُقّدسکے جگہوں اور ملـِک اسرائیل
خلافکے نبوّت !کر ملـک3 کو بتا، رب’ فرماتا ہے ابکہ مَیں تجھ نپٹسے لوں !گا اپنی تلوار میان کھینچسے
تیرےمَیںکر تمام باشندوں کو دوںمٹا گا، راستخواہ باز ہوں یا بازوںراستمَیںکیونکہ4بےدین۔ بےدینوںکو
سمیت مار ڈالوں گا، اِس لئے میری تلوار میان نکلسے جنوبکر سے لے تکشمالکر شخصہر پڑےٹوٹپر گی۔
تب5 تمام لوگوں کو پتا چلے گا کہ مَیں، رب نے اپنی تلوار کو میان سے کھینچ لیا ہے۔ تلوار مارتی رہے گی اور
میان واپسمیں نہیں آئے ‘گی۔

آدماے6 آہیںزاد، بھر بھر کر یہ پیغام !سنا لوگوں منےکے اِتنیسا تلخی آہسے زاریو کر میںکمرکہ درد ہونے
لـگے۔ جب7 وہ تجھ سے پوچھیں، آپ’ کیوں کراہ رہے ‘ہیں؟ تو اُنہیں جواب دے، ایکمجھے’ 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، آدماے”9 زاد، نبوّت کر لوگوںکے کو بتا،
تلوار’ کو رگڑ رگڑ کر تیز کر دیا گیا ہے۔ اب10 وہ قتل غارتو کے لئے تیار ہے، بجلی طرحکی چمکنے لـگی ہے۔

ہم یہ دیکھ خوشطرحکسکر ہو سکتے میرےاےہیں؟ بیٹے، تُو نے لاٹھی 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 افسوس!کر سے اپنا !پیٹسینہ تلوار میری قوم اور اسرائیل کے بزرگوں کے
خلاف چلنے لـگی اُسسباورہے، کی میںزد آ جائیں گے۔ 13 کیونکہ قادرِ مطلق فرماتا کہہے پڑتالجانچ وقتکا
آ گیا ہے، اور لازم ہے کہ وہ آئے، کیونکہ تُو لاٹھینے تربیتکی کو حقیر جانا ہے۔

آدماےچنانچہ14 ابزاد، تالی بجا کر نبوّت !کر تلوار کو دو بلـکہ تین بار اُن پر !دےٹوٹنے قتلکیونکہ غارتو
کی مہلـکیہ تلوار مقتولوںتکقبضے میں گھونپی جائے گی۔ مَیں15 نے تلوار کو اُن شہروںکے کے دروازےہر
پر کھڑا کر دیا ہے تاکہ آنے جانے والوں کو مار ڈالے، ہر دل ہارےہمت اور متعدد ہلاکافراد ہو جائیں۔
!افسوس اُسے بجلی طرحکی 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 مَیں17 بھی
تالیاں بجا کر اپنا اسرائیلغصہ پر اُتاروں گا۔ یہ ربمیرا، کا فرمان “ہے۔

دو راستوں کا نقشہ، بابل کے یعے ذر یروشلم کی تباہی
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رب18 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اے”19 آدم زاد، نقشہ بنا کر اُس پر وہ دو راستے دکھا جو شاہِ بابل کی تلوار

اختیار کر سکتی ہے۔ دونوں ایکراستے ملـکہی سے شروع ہو جائیں۔ جہاں دوسرےایکیہ الـگسے ہو
جاتے ہیں وہاں دو سائن کھڑےبورڈ کر جو مختلفدو شہروں کے راستے دکھائیں، ایک20 عمونیوں کے شہر ربّہ
کا اور دوسرا یہوداہ کے قلعہ بند شہر یروشلم کا۔
یہ وہ دو راستے ہیں جو شاہِ بابل کی تلوار اختیار کر سکتی ہے۔ 21 کیونکہ جہاں یہ دو دوسرےایکراستے

الـگسے ہو جاتے ہیں وہاں شاہِ بابل رُک کر کرےمعلوم گا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ تیروں کے
یعے ذر قرعہ ڈالے گا، اپنے بُتوں سے اشارہ ملنے کرےکوششکی گا اور کسی جانور کی کلیجی کا کرےمعائنہ
گا۔ تب22 اُسے یروشلم کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت ملے گی، چنانچہ وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ یروشلم کے
پاس پہنچ کر قتل غارتو کا تبگا۔دےحکم وہ زور جنگسے نعرےکے لگا لگا کر شہر کو پُشتے سے گھیر لیں
محاصرےگے، بُرجکے تعمیر کریں اورگے دروازوں کو توڑنے کی قلعہ کریںکھڑیمشینیںشکن گے۔ جنہوں23
نے شاہِ بابل وفاداریسے کی قَسم کھائی ہے اُنہیں پیشیہ 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 تمہارےہے۔ تمام اعمال تمہارےمیں گناہ نظر آتے ہیں۔ اِس لئے تم سے سختی سے نپٹا جائے گا۔

اسرائیلاے25 بگڑےکے ہوئے اور بےدین ابرئیس، وہ وقت آ گیا جبہے تجھے حتمی سزا دی جائے
گی۔ رب26 مطلققادرِ فرماتا پگڑیکہہے کو اُتار، تاج کو دُور ُلٹکچھسباب!کر ا ذلیلگا۔جائے سرفرازکو
اور سرفراز ذلیلکو کیا جائے گا۔

مَیں27 یروشلم کو ملبے کا ڈھیر، ملبے کا ڈھیر، ملبے کا ڈھیر بنا دوں گا۔ اور شہر اُس تکوقت سرےنئے سے
تعمیر نہیں کیا جائے تکجبگا وہ نہ آئے جو حق دار اُسیہے۔ کے حوالے مَیں یروشلم کروں ‘گا۔

عمونی بھی تلوار کی زد میں آئیں گے
آدماے28 زاد، عمونیوں اور اُن کی لعن طعن جوابکے میں نبوّت !کر اُنہیں بتا،
رب’ 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۔
تیرے29 نبیوں نے فریبتجھے دہ یائیں 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 کے بعد اپنی تلوار کو میان واپسمیں ڈال، کیونکہ مَیں تجھے بھی سزا دوں گا۔ جہاں تُو پیدا ہوا،

تیرے اپنے وطن میں مَیں تیری عدالت کروں گا۔ مَیں31 اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا، اپنے قہر تیرےآگکی
خلاف بھڑکاؤں گا۔ مَیں تجھے ایسے وحشی آدمیوں کے حوالے کروں گا جو تباہ کرنے کا خوبفن جانتے ہیں۔
32 آگتُو کا ایندھن بن جائے گا، تیرا تیرےخون ملـکاپنے میں بہہ جائے گا۔ آئندہ تجھے کوئی یاد کرےنہیں
گا۔ کیونکہ یہ ربمیرا، کا فرمان “۔‘ہے

22
یروشلم ریزیخوں کا شہر ہے
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رب1 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، آدماے”2 زاد، کیا تُو یروشلم عدالتکی کرنے کے لئے تیار ہے؟ کیا تُو اِس قاتل

شہر پر فیصلہ کرنے کے لئے مستعد ہے؟ پھر اُس پر اُس کی مکروہ حرکتیں ظاہر کر۔ اُسے3 رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا اےکہہے یروشلم بیٹی، تیرا قریبانجام ہی اورہے، یہ تیرا اپنا قصور کیونکہہے۔ تُو نے
اپنے درمیان معصوموں کا خون بہایا اور اپنے لئے بُت بنا کر آپاپنے ناپاککو کر دیا ہے۔ اپنی4 ریزیخوں سے
تُو مجرم بن گئی ہے، اپنی بُت پرستی ناپاکسے ہو گئی ہے۔ تُو خود اپنی عدالت کا قریبدن لائی اِسیہے۔ وجہ
سے تیرا انجام قریب آ گیا اِسیہے، لئے مَیں تجھے دیگر اقوام کی لعن طعن اور ممالـکتمام مذاقکے کا نشانہ بنا دوں
گا۔ تجھسب5 پر ٹھٹھا ماریں گے، خواہ قریبوہ ہوں یا تیرےدُور۔ نام پر لـگداغ گیا تجھہے، میں فساد حد سے
یادہ ز بڑھ گیا ہے۔

اسرائیل6 کا میںتجھبزرگبھیجو رہتا بہانےخونسےطاقتپوریاپنیوہہے کوششکی تیرے7ہے۔کرتا
باشندے اپنے باپماں کو حقیر جانتے ہیں۔ وہ پردیسی پر سختی کر یتیموںکے اور بیواؤں پر ظلم کرتے ہیں۔ 8 جو
مُقّدسمجھے ہے اُسے تُو پاؤں تلے کچل دیتی ہے۔ سبتمیرےتُو دنوںکے کی بھیبےحرمتی کرتی ہے۔

9 تجھ میں ایسے تہمت لگانے والے ہیں جو خوں ریزی پر ُلے ت ہوئے تیرےہیں۔ باشندے پہاڑوں کی ناجائز
قربان گاہوں پاسکے قربانیاں کھاتے تیرےاور درمیان ناکشرم حرکتیں کرتے ہیں۔ 10 بیٹا ماں سے ہم بستر
ہو باپکر کی بےحرمتی کرتا ہے، ماہواریشوہر کے دوران بیوی صحبتسے کر کے اُس سے یادتی ز کرتا ہے۔
ایک11 پڑوسیاپنے بیویکی سے زنا کرتا جبکہہے اپنیدوسرا بہو اوربےحرمتیکی تیسرا اپنی بہنسگی عصمتکی
دری کرتا ہے۔ تجھ12 میں لوگایسے ہیں رشوتجو عوضکے قتل کرتے ہیں۔ سود قابِل قبول ہے، لوگاور
دوسرےایک پر ظلم کر کے ناجائز نفع کماتے ربہیں۔ قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ یروشلم، تُو مجھے سراسر بھول
گئی !ہے

13 تیرا ناجائز نفع تیرےاور بیچ میں ریزیخوں دیکھ کر مَیں غصے میں تالی بجاتا ہوں۔ سوچ14 دنجس!لے
مَیں تجھ سے نپٹوں گا تو کیا تیرا حوصلہ قائم تیرےاور ہاتھ مضبوط رہیں گے؟ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے، اور مَیں
یہ کروں گا بھی۔ مَیں15 تجھے دیگر اقوام ممالـکو میں منتشر کر تیریکے ناپاکی دُور کروں گا۔ 16 پھر جب دیگر
قوموں کے دیکھتے تیریدیکھتے بےحرمتی ہو جائے تبگی تُو جان لے گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

اسرائیلی قوم بھٹی دھاتمیں کا مَیل ہے
رب17 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”18 آدم زاد، اسرائیلی نزدیکمیرےقوم اُس مَیل کی مانند بن گئی

چاندیجوہے خالصکو کرنے بعدکے بھٹی میں باقی رہ جاتا اُسسبکےسبہے۔ تانبے، ٹین، لوہے اور سیسے
مانندکی ہیں جو بھٹی میں رہ جاتا وہہے۔ کچرا ہیں۔ہی ربچنانچہ19 قادرِ مطلق فرماتا کہہے چونکہ تم بھٹی میں
بچا ہوا مَیل ہو اِس لئے مَیں تمہیں یروشلم میں اکٹھا کر کے بھٹی20 پھینکمیں دوں طرحجسگا۔ چاندی، تانبے،
لوہے، سیسے اور ٹین آمیزشکی کو تپتی بھٹی میں پھینکا جاتا ہے تاکہ پگھل اُسیجائے طرح مَیں تمہیں غصے میں
اکٹھا کروں گا اور بھٹی پھینکمیں کر پگھلا دوں گا۔ مَیں21 تمہیں جمع کر پھینکمیںآگکے 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
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مجھرب23 سے ہم کلام ہوا، اے”24 آدم زاد، ملـِک اسرائیل کو بتا، غضب’ دنکے تجھ پر مینہ نہیں برسے

گا بلـکہ بارشتُو سے محروم رہے ‘گا۔
ملـک25 کے بیچ سازشمیں کرنے والے راہنما ببر شیر کی مانند ہیں جو دہاڑتے دہاڑتے اپنا شکار پھاڑ لیتے

ہیں۔ لوگوںوہ ہڑپکو کر کے اُن کے خزانے اور قیمتی چھینچیزیں لیتے ملـکاور درمیانکے متعددہی عورتوں
کو بیوائیں بنا دیتے ہیں۔

ملـک26 کے امام شریعتمیری سے یادتی ز کر کے اُن چیزوں کی بےحرمتی کرتے ہیں مُقّدسمجھےجو ہیں۔
نہ مُقّدسوہ اور عام چیزوں میں امتیاز کرتے، پاکنہ ناپاکاور اشیا فرقکا سکھاتے ہیں۔ نیز، سبتمیرےوہ
دنکے اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں تاکہ اُس کی بےحرمتی نظر نہ آئے۔ یوں 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 کو
موت گھاٹکے اُتارتے ہیں تاکہ ناروا نفع کمائیں۔

ملـک28 فریبنبیکے دہ یائیں رو اور پیغاماتجھوٹے سنا لوگوںکر بُرےکے کاموں سفیدیپر پھیر ہیںدیتے
تاکہ اُن کی غلطیاں نظر نہ آئیں۔ وہ کہتے ہیں، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ‘ہے ربحالانکہ نے اُن پر کچھ نازل نہیں کیا
ہوتا۔

ملـک29 کے لوگعام بھی دوسرےایک کا استحصال کرتے ہیں۔ وہ ڈکیت بن کر غریبوں اور ضرورت
مندوں پر ظلم کرتے اور پردیسیوں سے بدسلوکی کر کے اُن کا حق مارتے ہیں۔

ایسےمَیںمیںاسرائیل30 آدمی میںتلاشکی رہا ملـکجو لئےکے چاردیواریحفاظتی تعمیر میرےجوکرے،
حضور آ کر دیوار کے رخنے میں کھڑا ہو جائے تاکہ ملـکمَیں کو تباہ نہ کروں۔ لیکن ایکمجھے بھی نہ ملا جو
اِس قابل ہو۔ چنانچہ31 مَیں غضباپنا اُن پر نازل کروں گا اور اُنہیں سختاپنے قہر بھسمسے کروں تبگا۔ اُن کے
غلط کاموں کا نتیجہ اُن کے اپنے سروں پر آئے گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

23
بہنیںبےحیا اہولہ اور اہولیبہ

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، دو عورتوں کی کہانی سن لے۔ ایکدونوں ہی ماں کی بیٹیاں
تھیں۔ 3 وہ ابھی جوان میںمصرجبتھیںہی بنکسبی وہیںگئیں۔ مرد دونوں یوں کنوار چھاتیاںکی سہلا کر اپنا
دل بہلاتے تھے۔ بڑی4 کا نام اہولہ اور چھوٹی کا نام اہولیبہ تھا۔ اہولہ سامریہ اور اہولیبہ یروشلم مَیںہے۔ دونوں
مالـککا بن گیا، اور دونوں کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔

5 مَیںگو اہولہ مالـککا تھا توبھی وہ زنا کرنے شہوتلـگی۔ سے بھر کر وہ یوںجنگجو اسور پیچھےکے پڑ گئی،
اور یہی اُس عاشقکے بن گئے۔ 6 شاندار کپڑوں ملبّسسے یہ گورنر اور فوجی افسر پیارےبڑےاُسے سبلـگے۔
صورتخوب جوان اور اچھے گھڑسوار تھے۔ 7 اسور کے چیدہ چیدہ بیٹوں سے اُس نے زنا کیا۔ جس کی بھی
شہوتاُسے تھی اُس سے اور اُس کے بُتوں سے ناپاکوہ ہوئی۔ لیکن8 اُس نے جوانی میں مصریوں کے ساتھ جو
زناکاری شروع ہوئی وہ بھی نہ چھوڑی۔ لوگوہی تھے جو اُس کے ساتھ اُس وقت ہم بستر ہوئے تھے جب وہ
ابھی کنواری تھی، جنہوں نے اُس کی چھاتیاں سہلا کر اپنی خواہشاتگندی اُس پوریسے کی تھیں۔
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یہ9 دیکھ مَیںکر اُسےنے اُس عاشقوںاسوریکے حوالےکے کر دیا، اُن ہی شہوتشدیدکیجنحوالےکے

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 کے لحاظ سے اپنی بہن سے
کہیں یادہ ز آگے بڑھی۔ شہوتبھیوہ12 یوںمارےکے اسور پیچھےکے پڑ گئی۔ اُسےسبجوانصورتخوبیہ
پیارے تھے، اسوریخواہ گورنر یا افسر، خواہ شاندار کپڑوں ملبّسسے فوجی یا اچھے گھڑسوار تھے۔ مَیں13 نے
دیکھا کہ اُس بھینے آپاپنے ناپاککو کر دیا۔ اِس میں دونوں ایکبیٹیاں جیسی تھیں۔

لیکن14 اہولیبہ کی زناکارانہ کہیںحرکتیں یادہ بُریز اُسدنایکتھیں۔ دیوارنے بابلپر کیمردوںکے تصویر
دیکھی۔ تصویر رنگلال کھینچیسے ہوئی تھی۔ مردوں15 کی کمر میں پٹکا اور سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ وہ
بابل کے اُن افسروں کی مانند لـگتے تھے رتھوںجو پر سوار لڑتے ہیں۔ مردوں16 کی تصویر دیکھتے ہی اہولیبہ دلکے
میں اُن کے لئے شدید آرزو پیدا ہوئی۔ چنانچہ اُس نے اپنے قاصدوں کو بابل بھیج کر اُنہیں آنے دعوتکی دی۔
تب17 بابل 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۔

اُسجب18 نے کھلے طور پر اُن سے زنا کر کے اپنی برہنگی سب پر ظاہر کی تو مَیں تنگنے آ کر اپنا منہ اُس
سے پھیر لیا، بالکل اُسی طرحجسطرح مَیں نے اپنا منہ اُس کی بہن سے بھی پھیر لیا تھا۔ لیکن19 یہ بھی اُس کے
لئے کافی نہ تھا بلـکہ اُس زناکاریاپنینے میں مزید اضافہ کیا۔ اُسے جوانی یاددنکے میںمصروہجبآئے کسبی
تھی۔ 20 شہوتوہ مارےکے پہلے عاشقوں کی آرزو کرنے لـگی، اُن سے جو گدھوں اور گھوڑوں کی سی جنسی
طاقت رکھتے تھے۔ 21 کیونکہ تُو اپنی جوانی زناکاریکی دہرانے کی متمنی تھی۔ ایکتُو بار پھر اُن ہمسے بستر ہونا
چاہتی تھی جو مصر تیریمیں چھاتیاں سہلا کر اپنا دل بہلاتے تھے۔

ربچنانچہ22 قادرِ مطلق فرماتا ہے، اے’ اہولیبہ، تیرےمَیں عاشقوں خلافتیرےکو کروںکھڑا جنگا۔
سے تُو تنگنے آ کر اپنا منہ پھیر لیا تھا اُنہیں مَیں چاروں طرف تیرےسے خلاف لاؤں گا۔ 23 بابل، کسدیوں،
فقود، شوع اور قوع کے فوجی مل کر تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ گھڑسوار اسوری بھی اُن میں شامل ہوں گے، ایسے
صورتخوب جوان سبجو گورنر، افسر، رتھ سوار فوجی اور اونچے طبقے کے افراد ہوں گے۔ شمال24 سے وہ
رتھوں مختلفاور قوموں کے متعدد فوجیوں سمیت تجھ پر حملہ کریں گے۔ وہ تجھے یوں گھیر لیں گے کہ طرفہر
چھوٹی اور بڑی ڈھالیں، طرفہر خود نظر آئیں گے۔ مَیں تجھے اُن کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ تجھے دےسزا
کر اپنے قوانین عدالتتیریمطابقکے کریں۔ 25 تُو غیرتمیری کا کرےتجربہ گی، کیونکہ لوگیہ میںغصے تجھ
نپٹسے لیں گے۔ ناکتیریوہ اور کانوں کاٹکو ڈالیں گے اور بچے ہوؤں کو تلوار موتسے گھاٹکے اُتاریں
تیرےگے۔ بیٹے بیٹیوں کو وہ جائیںلے اورگے، کچھجو اُن پیچھےکے رہ جائے بھسموہ ہو گا۔جائے تیرےوہ26
لباس یوراتتیرےاور 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 کہ مَیں تجھے اُن کے حوالے کرنے کو ہوں جو تجھ نفرتسے کرتے ہیں، اُن کے حوالے جن سے تُو نے
تنگ آ کر اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ 29 وہ نفرتبڑی تیرےسے پیشساتھ آئیں گے۔ جو کچھ تُو محنتنے سے کمایا اُسے
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وہ چھین کر تجھے ننگی اور برہنہ چھوڑیں تیریتبگے۔ زناکاری کا ناکشرم انجام اور تیری سبفحاشی پر ظاہر
ہو جائے گی۔ تب30 تجھے اِس کا اجر ملے گا کہ تُو قوموں کے پیچھے پڑ کر زنا کرتی رہی، کہ تُو نے اُن کے بُتوں
کی پوجا کر کے آپاپنے 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 تجھےکہ اپنی بہن کا پیالہ پڑےپینا گا جو بڑا اور گہرا اورہے۔ تُو تکوقتاُس اُسے پیتی رہے جبگی
مذاقتک 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 اُسکے کے
ٹکڑے چبا گیلے اور اپنے سینے کو پھاڑ ‘گی۔لے ربیہ قادرِ مطلق فرمانکا ہے۔ رب35 قادرِ مطلق فرماتا ہے،
تُو’ نے مجھے بھول کر اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا ابہے۔ تجھے اپنی فحاشی اور زناکاری کا نتیجہ پڑےبھگتنا “۔‘گا

رب36 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد، کیا تُو اہولہ اور اہولیبہ عدالتکی کرنے کے لئے تیار ہے؟
پھر اُن پر اُن کی مکروہ حرکتیں ظاہر کر۔ 37 اُن سے دو جرم سرزد ہوئے ہیں، زنا اور قتل۔ اُنہوں نے بُتوں سے
زنا کیا اور اپنے بچوں کو جلا کر اُنہیں کھلایا، اُن بچوں کو جو اُنہوں میرےنے ہاں جنم دیئے تھے۔ لیکن38 یہ
اُن کے لئے کافی نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے میرا ناپاکمقدِس میرےاور سبت کے دنوں کی بےحرمتی کی۔
39 کبھیجبکیونکہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بُتوں کے قربانحضور کرتی تھیں اُسی دن میرےوہ میںگھر آ کر اُس
کی بےحرمتی کرتی میرےتھیں۔ ہی گھر میں وہ ایسی حرکتیں کرتی تھیں۔

یہ40 بھی اِن دو بہنوں کے لئے کافی نہیں تھا بلـکہ آدمیوں تلاشکی میں اُنہوں نے اپنے قاصدوں کو دُور تکدُور
بھیج مردجبدیا۔ پہنچے تو تُو نے اُن کے لئے نہا کر اپنی آنکھوں میں سُرمہ لگایا اور یوراتاپنے ز پہن لئے۔ 41 پھر
تُو شاندار صوفے پر بیٹھ تیرےگئی۔ منے سا میز تھی جس پر تُو میرےنے لئے مخصوص بخور اور تیل رکھا تھا۔
یگستان42 ر سے ِسبا کے متعدد آدمی لائے گئے تو شہر میں شور مچ گیا، اور لوگوں سکوننے سانسکا لیا۔ آدمیوں
بہنوںدونوںنے بازوؤںکے کڑےمیں پہنائے اور اُن سروںکے پر تاجشاندار رکھے۔ مَیںتب43 زناکارینے سے
گھسی پھٹی عورت بارےکے میں کہا، اب’ وہ اُس کے ساتھ زنا کریں، کیونکہ وہ زناکار ہی ‘ہے۔ 44 ایسا ہی
ہوا۔ مرد اُن بہنوںبےحیا اہولہ اور اہولیبہ سے یوں ہم بستر طرحجسہوئے کسبیوں سے۔

راستلیکن45 باز آدمی اُن عدالتکی کر اُنہیںکے زنا قتلاور ٹھہرائیںمجرمکے بہنیںدونوںکیونکہگے۔ زناکار
اور قاتل ہی ہیں۔ رب46 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن جلوسخلافکے نکال کر اُنہیں دہشت لُوٹاور مار کے
حوالے کرو۔ لوگ47 اُنہیں سنگسار کر کے تلوار ٹکڑےٹکڑےسے کریں، وہ اُن کے بیٹے بیٹیوں کو مار ڈالیں اور
اُن گھروںکے کو آتشنذرِ کریں۔

یوں48 ملـکمَیں زناکاریمیں ختم کروں گا۔ اِس سے تمام عورتوں کو تنبیہ ملے گی کہ تمہارےوہ ناکشرم
نمونے پر نہ چلیں۔ تمہیں49 زناکاری اور بُت پرستی کی مناسب سزا ملے گی۔ تب تم جان لو گی کہ مَیں رب قادرِ
مطلق “ہوں۔
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یاکین1 یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے نویں سال میں رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ دسویں مہینے کا دسواں *دن

تھا۔ پیغام یہ تھا، اے”2 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 بتا،

رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے آگکہ دیگپر رکھ کر اُس میں پانی ڈال دے۔ 4 پھر اُسے گوشتبہترین سے بھر
راندے۔ اور شانے کے ٹکڑے، نیز بہترین ہڈیاں اُس میں ڈال دے۔ بہترینصرف5 بھیڑوں استعمالگوشتکا
کر۔ دےدھیان دیگکہ آگنیچےکے زور سے بھڑکتی گوشترہے۔ خوبسمیتہڈیوںکو پکنے دے۔

رب6 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یروشلم پر جسافسوس میں اِتنا خون بہایا گیا !ہے یہ دیگشہر جسہے میں
زنگ لگا ہے، زنگایسا جو اُترتا نہیں۔ گوشتاب کے ٹکڑوں کو یکے دیگدیگرےبعد سے نکال دے۔ اُنہیں
ترتیبکسی متسے نکالنا بلـکہ قرعہ ڈالے بغیر نکال دے۔

7 جو خون یروشلم نے بہایا تکابوہ 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 چھپوہ نہ جائے بلـکہ میرا غضب یروشلم پر
نازل ہو جائے اور مَیں بدلہ لوں۔

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
بھسمکو ہونے دے۔ اِس11 بعدکے دیگخالی کو کوئلوںجلتے 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 ناپاککو کر دیا ہے۔ اگرچہ مَیں خود پاکتجھے

صاف کرنا چاہتا تھا توبھی پاکتُو صاف نہ ہوئی۔ اب تُو اُس پاکتکوقت نہیں ہو تکجبگی مَیں اپنا پورا
غصہ تجھ پر اُتار نہ لوں۔ میرے14 رب کا یہ فرمان پورا ہونے والا ہے، اور مَیں دھیان سے اُسے عمل میں لاؤں
گا۔ نہ مَیں تجھ ترسپر کھاؤں گا، نہ کروںرحم تیرےمَیںگا۔ چلنچال اور اعمال عدالتتیریمطابقکے کروں
‘گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

بیوی وفاتکی پر حزقی ایل ماتم کرےنہ
رب15 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”16 آدم زاد، مَیں تجھ اچانکسے 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 پگڑیسے اُتار اور نہ پاؤں سے جوتے۔ نہ داڑھی کو ڈھانپنا، جنازےنہ کا کھانا “کھا۔

صبح18 کو مَیں نے قوم کو یہ پیغام سنایا، اور شام میریکو بیوی انتقال کر گئی۔ اگلی صبح مَیں نے وہ کچھ
کیا ربجو نے مجھے کرنے کو کہا تھا۔ 19 یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے پوچھا، آپ” کے رویے ہمارےکا
ساتھ کیا تعلق ہے؟ ذرا ہمیں “بتائیں۔

مَیں20 جوابنے دیا، رب” نے مجھے آپ21 اسرائیلیوں کو یہ پیغام سنانے کو کہا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا
کہہے میرا نزدیکتمہارےگھر پناہ گاہ پرجسہے تم فخر لیکنہو۔کرتے یہ مقدِس تمہاریجو آنکھ کا تارا اور
جان کا پیارا ہے تباہ ہونے والا ہے۔ مَیں اُس کی بےحرمتی کرنے کو ہوں۔ تمہارےاور جتنے بیٹے بیٹیاں یروشلم
* 24:1 دسویں مہینے کا دسواں :دن 15 جنوری۔
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میں پیچھے رہ گئے تھے سبوہ تلوار کی زد میں آ کر مر جائیں گے۔ تب22 تم وہ کچھ کرو گے جو ایلحزقی وقتاِس
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 گیدےسنائی بلـکہ تم اپنے گناہوں سببکے سے
ضائع ہوتے جاؤ گے۔ تم چپکے دوسرےایکسے کے ساتھ بیٹھ کر ہتے کرا رہو گے۔ حزقی24 تمہارےایل لئے
نشان ہے۔ کچھجو وہ وقتاِس کر رہا وہہے تم بھی کرو تبگے۔ تم جان لو گے ربمَیںکہ قادرِ مطلق “۔‘ہوں

مزیدرب25 مجھ ہمسے کلام آدماے”ہوا، زاد، یہ اسرائیلیوںگھر نزدیککے پناہ گاہ بارےکےجسہے
میں محسوسخوشیخاصوہ کرتے جسہیں، پر وہ فخر کرتے ہیں۔ لیکن مَیں یہ مقدِس جو اُن کی آنکھ کا تارا
اور جان کا پیارا اُنہے لوںچھینسے گا اور ساتھساتھ اُن کے بیٹے بیٹیوں پیشیہدنجسبھی۔کو آئے گا اُس26
ایکدن آدمی بچ کر تجھے اِس کی خبر پہنچائے گا۔ اُسی27 وقت تُو دوبارہ بول سکے گا۔ تُو گونگا نہیں رہے گا
بلـکہ اُس سے باتیں کرنے لـگے گا۔ یوں تُو اسرائیلیوں کے لئے نشان ہو گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ مَیں ہی “ہوں۔رب

25
عمونیوں ملـککا اُن سے چھین لیا جائے گا

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، عمونیوں ملـککے طرفکی رُخ کر کے اُن خلافکے نبوّت
کر۔ اُنہیں3 ربسنو’بتا، قادرِ مطلق کا !کلام وہ فرماتا ہے اےکہ عمون بیٹی، تُو خوشنے ہو کر قہقہہ لگایا میرےجب
مقدِس کی بےحرمتی ہوئی، ملـِک اسرائیل تباہ ہوا اور یہوداہ باشندےکے جلاوطن ہوئے۔ اِس4 لئے مَیں تجھے
مشرقی قبیلوں کے حوالے کروں گا جو ڈیرےاپنے تجھ میں لگا کر پوری بستیاں قائم کریں گے۔ وہ تیرا ہی پھل
کھائیں گے، تیرا ہی دودھ پئیں گے۔ 5 ربّہ شہر کو مَیں اونٹوں کی چراگاہ میں بدل دوں گا اور ملـِک عمون 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 کر اسرائیل کے انجام پر
اپنی دلی خوشی کا اظہار کیا۔ تیری اسرائیل کے لئے صافحقارت طور پر نظر آئی۔ اِس7 لئے مَیں اپنا تیرےہاتھ
خلاف 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 اب!حالکا بھیوہ باقی قوموں بنطرحکی گیا ‘ہے۔ اِس9 لئے موآبمَیں پہاڑیکی ڈھلانوں کو اُن کے
شہروں سے محروم کروں ملـکگا۔ سرےایککے ایکتکسرےدوسرےسے بھی آبادی نہیں رہے گی۔ گو
موآبی اپنے بیتشہروں یسیموت، بعل معون اور یَتائم قِر خاصپر فخر کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بوسزمین ہو جائیں
گے۔ عمون10 کی طرح مَیں موآب کو بھی مشرقی قبیلوں کے حوالے کروں گا۔ آخرکار اقوام میں عمونیوں کی یاد
نہیںتک رہے گی، موآباور11 بھیکو مجھ مناسبسے سزا ملے تبگی۔ لیںجانوہ گے مَیںکہ “ہوں۔ربہی
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الله ادومیوں سے انتقام لے گا

رب”12 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہوداہ سے انتقام لینے سے ادوم نے سنگین گناہ کیا ہے۔ اِس13 لئے مَیں اپنا
ہاتھ ادوم خلافکے بڑھا کر اُس کے انسان و حیوان کو مار ڈالوں گا، اور وہ تلوار مارےسے جائیں گے۔ تیمان
سے لے تکددانکر ملـکیہ ویران و سنسان ہو جائے گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ رب14 قادرِ مطلق
فرماتا ہے اپنیکہ قوم ہاتھوںکے مَیں ادوم سے بدلہ لوں گا، اور اورغضبمیرےاسرائیل قہر مطابقکے ہی ادوم
نپٹسے لے تبگا۔ وہ میرا انتقام جان لیں “گے۔

فلستیوں کا خاتمہ
رب”15 قادرِ مطلق فرماتا ہے فلستیوںکہ بڑےنے ظلم ساتھکے یہوداہ سے بدلہ لیا اُنہوںہے۔ نے اُس پر اپنی

حقارتدلی اور دائمی دشمنی کا اظہار کیا اور انتقام لے کر اُسے تباہ کرنے کی۔کوششکی اِس16 لئے رب قادرِ
مطلق فرماتا ہے مَیںکہ اپنا ہاتھ فلستیوں خلافکے بڑھانے کو مَیںہوں۔ اِن کریتیوں اور ساحلی علاقے بچےکے
ہوؤں کو مٹا دوں گا۔ مَیں17 اپنا غضب اُن پر نازل کر کے سختی سے اُن سے بدلہ لوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ
مَیں ربہی “ہوں۔

26
صور ستیاناسکا

یاکین1 یہو بادشاہ ہوا۔کلامہمسےمجھربمیںسالویں11کےجلاوطنیکی مہینے اے”2تھا۔دنپہلاکا
آدم زاد، صور بیٹی یروشلم کی تباہی دیکھ خوشکر ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے، لو،’ اقوام کا دروازہ ٹوٹ گیا !ہے

اب مَیں ہی اِس کی ذمہ یاں دار نبھاؤں جبابگی۔ یروشلم ویران ہے تو مَیں ہی فروغ پاؤں ‘گی۔
جواب3 میں رب قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ صور، مَیں تجھ نپٹسے لوں !گا مَیں متعدد قوموں تیرےکو

خلاف بھیجوں گا۔ سمندر زبردستکی موجوں طرحکی وہ تجھ ٹوٹپر پڑیں گی۔ 4 وہ صور شہر فصیلکی کو ڈھا
کر اُس کے بُرجوں خاککو میں ملا دیں گی۔ تب مَیں اُسے اِتنے زور سے جھاڑ دوں گا کہ تکمٹی نہیں رہے
گی۔ خالی چٹان ہی نظر آئے گی۔ رب5 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ وہ سمندر ایسیدرمیانکے جگہ رہے گی جہاں
مچھیرے جالوںاپنے ُسکھانےکو لئےکے دیگرگے۔دیںبچھا اقوام لُوٹاُسے لیں گی، اور6 پرخشکی اُس آبادیاںکی
تلوار کی زد میں آ جائیں تبگی۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

ربکیونکہ7 مطلققادرِ فرماتا بابلمَیںکہہے بادشاہکے نبوکدنضر بھیجوںخلافتیرےکو گا گھوڑے،جو
رتھ، گھڑسوار اور بڑی فوج لے کر شمال سے تجھ پر کرےحملہ 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 اپنے آلات 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۔
فصیلتیریبادشاہجب توڑکو توڑ تیرےکر داخلمیںدروازوں ہو گا تیریتو رتھوںاورگھوڑوںدیواریں شورکے
سے لرز اُٹھیں گی۔ اُس11 کے گھوڑوں کے ُکھر تیری تمام گلیوں کو کچل دیں گے، باشندےتیرےاور تلوار سے
مر جائیں مضبوطتیرےگے، ستون بوسزمین ہو جائیں گے۔ دولتتیریدشمن12 چھین لیں گے تجارتتیریاور
لُوٹمالکا لیں گے۔ تیریوہ دیواروں کو گرا تیریکر شاندار عمارتوں کو مسمار کریں گے، تیرےپھر لـکڑیپتھر،
اور ملبہ سمندر پھینکمیں دیں گے۔ تیرےمَیں13 گیتوں کا شور بند کروں گا۔ تیرےآئندہ سرودوں کی آواز سنائی
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گی۔دےنہیں مَیں14 تجھے ننگی تبدیلمیںچٹان کروں گا، تجھےمچھیرےاور اپنے جال بچھا کر ُسکھانے کے لئے
استعمال کریں گے۔ آئندہ تجھے کبھی دوبارہ تعمیر نہیں کیا جائے گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

رب15 قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ صور بیٹی، ساحلی علاقے کانپ اُٹھیں جبگے تُو دھڑام سے گر جائے
جبگی، زخمیطرفہر لوگوں کی کراہتی آوازیں سنائی دیں گی، ہر گلی قتلمیں غارتو کا مچےشور گا۔ تب16
ساحلی علاقوں کے تمام حکمران اپنے تختوں سے اُتر کر اپنے چوغے اور لباسشاندار اُتاریں گے۔ وہ کپڑےماتمی
پہن کر زمین پر بیٹھ جائیں گے اور بار بار لرز اُٹھیں گے، تکیہاں تیرےوہ انجام پر پریشان ہوں گے۔ تب17 وہ تجھ
پر ماتم کر گیتکے گائیں گے،

ہائے،’ تُو کتنے دھڑام سے گر کر تباہ ہوئی !ہے اے ساحلی اےشہر، صور بیٹی، پہلے تُو اپنے باشندوں سمیت
سمندر کے درمیان رہ کر کتنی مشہور اور طاقت ور تھی۔ گرد و نواح کے باشندےتمام تجھ دہشتسے کھاتے
تھے۔ اب18 ساحلی تیرےعلاقے انجام کو دیکھ کر تھرتھرا رہے ہیں۔ سمندر تیرےجزیرےکے خاتمے کی خبر
سن دہشتکر زدہ ہو گئے ‘ہیں۔

رب19 قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ صور بیٹی، مَیں تجھے ویران و سنسان کروں گا۔ تُو اُن دیگر شہروں کی مانند
بن جائے گی جو نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ مَیں تجھ پر سیلاب لاؤں گا، اور گہرا پانی تجھے دےڈھانپ گا۔
مَیں20 تجھے پاتال میں اُترنے دوں گا، اور تُو اُس قوم پاسکے پہنچے گی جو قدیم زمانے سے ہی وہاں بستی ہے۔
تجھےتب زمین میںگہرائیوںکی پڑےرہنا گا، وہاں جہاں قدیم زمانوں کھنڈراتکے ہیں۔ تُو مُردوں ملـککے
میں رہے گی اور کبھی زندگی ملـککے میں واپس نہیں آئے گی، نہ وہاں اپنا مقام دوبارہ کرےحاصل گی۔
مَیں21 دوںہونے گا کہ تیرا ناکدہشتانجام ہو گا، اور تُو سراسر تباہ ہو لوگگی۔جائے تیرا لگائیںکھوج گے
لیکن تجھے کبھی نہیں پائیں گے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

27
صور کے انجام پر گیتماتمی

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، صور بیٹی پر گیتماتمی گا، اُس3 شہر پر جو سمندر کی گزرگاہ پر
واقع ہے اور متعدد ساحلی قوموں تجارتسے کرتا اُسہے۔ سے کہہ،

فرماتارب’ بیٹی،صوراےکہہے تُو آپاپنے بہتپر فخر کہتیکےکر واہ،کہہے کمالُحسنمیرا اور4ہے۔کا
واقعی، تیرا علاقہ سمندر کے بیچ میں ہی ہے، اور جنہوں نے تجھے تعمیر کیا اُنہوں تیرےنے ُحسن کو تکتکمیل
پہنچایا، تجھے5 شاندار بحری 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، جبکہ
فرشتیرے کے لئے قبرص سے سرو لـکڑیکی 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 کے
ساحلی علاقے سے لایا گیا۔

8 صیدا اور اروَد کے تیرےمرد چپو مارتے تھے، صور کے اپنے ہی تیرےدانا ملاح تھے۔ *جبل9 بزرگکے
اور دانش مند آدمی دھیان دیتے تھے کہ تیری درزیں بند رہیں۔ تمام بحری جہاز اپنے ملاحوں تیرےسمیت پاس
* 27:9 :جبل Biblos
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آیا کرتے تھے تیرےتاکہ تجارتساتھ کریں۔ 10 فارس، لُدیہ اور لبیا کے افراد تیری فوج خدمتمیں کرتے تھے۔
تیری دیواروں لٹکیسے اُن ڈھالوںکی اور خودوں تیرینے شان مزید بڑھا دی۔ 11 اروَد †خلـکاور تیریآدمیکے
فصیل کا دفاع کرتے تھے، جماد کے تیرےفوجی بُرجوں میں پہرا داری کرتے تھے۔ تیری دیواروں سے لٹکی ہوئی
اُن کی ڈھالوں تیرےنے ُحسن تککمالکو پہنچا دیا۔

12 تُو امیر تھی، تجھ میں مال اسبابو تجارتکیکثرتکی کی جاتی تھی۔ اِس لئے ترسیس تجھے چاندی، لوہا،
ٹین اور دےسیسا کر تجھ سے سودا کرتا تھا۔ 13 یونان، بل تُو مسکاور تجھ تجارتسے کرتے، تیرا مال خرید کر
معاوضے میں غلام اور پیتل کا سامان دیتے تھے۔ بیت14 ُتجرمہ کے تیرےتاجر مال کے لئے تجھے عام گھوڑے،
اورگھوڑےفوجی خچر پہنچاتے تھے۔ ددان15 تیرےآدمیکے تجارتساتھ کرتے تھے، ہاں متعدد ساحلی علاقے
گاہکتیرے تھے۔ اُن کے سودابازیساتھ کر تجھےکے ہاتھی دانت آبنوساور لـکڑیکی ملتی تھی۔ تیریشام16
پیداوار کثرتکی کی وجہ تیرےسے تجارتساتھ کرتا تھا۔ معاوضے میں تجھے فیروزہ، ارغوانی رنگرنگ، دار
باریککپڑے، کتان، مونگا یاقوتاور ملتا تھا۔ یہوداہ17 تھے۔گاہکتیرےاسرائیلاور تیرا مال خرید کر تجھےوہ
مِنّیت کا گندم، پنّگ کی ٹکیاں، شہد، زیتون کا تیل اور بلسان دیتے تھے۔ تیریدمشق18 وافر پیداوار اور مال کی
تیرےسےوجہکیکثرت ساتھ کاروبار تھا۔کرتا اُس کیحلبونتجھےسے َمے اور اُونکیصاحر ملتی تھی۔ ودان19
اور گاہکتیرےیونان تھے۔ وہ اُوزال کا ڈھالا ہوا لوہا، دارچینی اور کلمس کا مسالا پہنچاتے تھے۔ ددان20
تجارتسے کرنے سے تجھے ین زِ پوش ملتی تھی۔ عرب21 اور قیدار کے تمام گاہکتیرےحکمران تیرےتھے۔
مال عوضکے وہ بھیڑ کے بچے، مینڈھے بکرےاور دیتے تھے۔ 22 سبا اور رعمہ کے تاجر تیرا حاصلمال کرنے کے
لئے تجھے بہترین بلسان، ہر قسم کے جواہر اور سونا دیتے تھے۔ 23 حاران، کنّہ، عدن، سبا، اسور اور کُل مادی
تیرےسب تجارتساتھ کرتے تھے۔ 24 پاستیرےوہ آ کر تجھے شاندار لباس، رنگقرمزی کی رنگچادریں،
کپڑےدار اور کمبل، نیز مضبوط پیشرسّے کرتے تھے۔ ترسیس25 کے عمدہ جہاز تیرا ممالـکمختلفمال میں
پہنچاتے تھے۔ یوں تُو جہاز کی مانند سمندر بیچکے میں رہ دولتکر اور شان سے مالا مال ہو گئی۔ تیرے26 چپو
چلانے والے تجھے دُور تکدُور پہنچاتے ہیں۔
لیکن قریبوقتوہ مشرقجبہے سے تیز آندھی آ کر تجھے سمندر درمیانکے ٹکڑےٹکڑےہی گی۔دےکر

جس27 دن تُو گر جائے گی اُس دن تیری تمام ملـکیت سمندر کے بیچ میں ہی ڈوب جائے گی۔ تیری دولت،
تیرا تیرےسودا، تیرےملاح، بحری مسافر، تیری درزیں بند رکھنے تیرےوالے، تیرےتاجر، تمام فوجی اور باقی
جتنے بھی تجھ پر سوار سبہیں غرقسبکے ہو جائیں گے۔ تیرے28 ملاحوں کی چیختی چلّاتی آوازیں سن کر
ساحلی کانپعلاقے اُٹھیں گے۔ تمام29 چپو چلانے ملاحوالے، بحریاور مسافر اپنے جہازوں سے اُتر ساحلکر
کھڑےپر ہو جائیں گے۔ 30 وہ زور سے رو پڑیں بڑیگے، تلخی سے یہ گر زاریو کریں گے۔ اپنے سروں خاکپر
ڈال کر وہ راکھ پوٹلوٹمیں ہو جائیں گے۔ تیری31 ہی وجہ سے وہ اپنے سروں کو منڈوا ٹاٹکر لباسکا اوڑھ
لیں گے، بڑیوہ بےچینی اور تلخی سے تجھ پر ماتم کریں گے۔ تب32 وہ زار و قطار رو کر ماتم گائیںگیتکا گے،

ہائے،” کون سمندر گھرےسے ہوئے صور خاموشطرحکی ہو گیا “ہے؟
تجارتجب33 مالکا سمندر طرفچاروںکی تکتجھسے پہنچتا تھا تو تُو متعدد قوموں کو سیر کرتی تھی۔ دنیا

کے بادشاہ دولتتیری اور تجارتی سامان کثرتکی سے امیر ہوئے۔
† 27:11 :خلـک ً ۔Ciliciaغالبا
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!افسوس34 اب تُو پاش پاش ہو کر سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو گئی ہے۔ تیرا مال تیرےاور تمام افراد

تیرے ڈوبساتھ گئے ہیں۔
علاقوںساحلی35 میں بسنے والے گھبرا ہیں۔گئے اُن بادشاہوںکے کے کھڑےرونگٹے ہو گئے، اُن چہرےکے

پریشان نظر آتے ہیں۔
36 دیگر اقوام کے تاجر تجھے دیکھ کر توبہ” “توبہ کہتے ہیں۔ تیرا ناکہول اچانکانجام ہی آ گیا ابہے۔ سے

تُو کبھی نہیں اُٹھے “۔‘گی
28

صور حکمرانکے کے لئے پیغام
مجھرب1 سے ہم کلام ہوا، آدماے”2 زاد، صور حکمرانکے کو بتا،
رب’ 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 دانیالکو کہیںسے یادہ دانشز مند سمجھ کر کہتا ہے کہ بھیکوئی بھید مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔
4 اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تُو نے اپنی حکمت اور سمجھ دولتبہتسے حاصل کی ہے، سونے اور چاندی سے
اپنے خزانوں کو بھر دیا ہے۔ مندیدانشبڑی5 سے تُو تجارتنے یعےکے ذر دولتاپنی بڑھائی۔ لیکن تیریجتنی
دولت بڑھتی گئی اُتنا ہی تیرا غرور بھی بڑھتا گیا۔

6 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ تُو آپاپنے کو خدا سا سمجھتا ہے اِس7 لئے مَیں سب سے ظالم
قوموں بھیجوںخلافتیرےکو گا اپنیجو تلواروں صورتیخوبتیریکو حکمتاور کھینچخلافکے تیریکر
شان کیشوکتو کریںبےحرمتی گی۔ 8 وہ پاتالتجھے میں اُتاریں گی۔ سمندر بیچکے میں تجھےہی مار ڈالا جائے
گا۔ 9 کیا تُو وقتاُس اپنے قاتلوں کہےسے گا مَیںکہ خدا ہوں؟ ہرگز !نہیں اپنے قاتلوں ہاتھکے میں وقتہوتے تُو
خدا نہیں بلـکہ انسان ثابت ہو گا۔ 10 تُو اجنبیوں ہاتھوںکے نامختون وفاتسیکی پائے گا۔ یہ ربمیرا، قادرِ مطلق
کا فرمان “۔‘ہے

مزیدرب11 مجھ سے ہم کلام ہوا، آدماے”12 زاد، صور کے بادشاہ پر گیتماتمی گا کر اُس سے کہہ،
رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے تجھکہ کاملیتپر کا ٹھپا تھا۔ حکمتتُو بھرپورسے تھا، تیرا کمالُحسن 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
سنِگ†یشب، ‡لاجورد، فیروزہ اور تجھےسبزمرد آراستہ کچھسبتھے۔کرتے سونے کامکے خوبمزیدسے
صورت بنایا گیا دنجستھا۔ تجھے 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۔

دنجس15 تجھے خلق کیا گیا تیرا چال چلن 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۔
* 28:13 :لعل ایکیا قسم کا سرخ عقیق۔ یاد رہے کہ چونکہ قدیم زمانے کے جواہراتاکثر کے متروکنام ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا اِسہے،
لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ † 28:13 :زبرجد peridot ‡ 28:13 حجر :القمر moonstone § 28:13 :پکھراج
topas * 28:13 عقیِق :احمر carnelian † 28:13 :یشب jasper ‡ 28:13 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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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 گئی، ہاں
تیری شان شوکتو تجھےنے اِتنا پُھلا دیا تیریکہ حکمت جاتی رہی۔ اِسی لئے مَیں نے تجھے زمین پر پٹخ کر دیگر
بادشاہوں کے منے سا تماشا بنا دیا۔ 18 اپنے بےشمار گناہوں اور تجارتبےانصاف سے تُو نے مُقّدساپنے مقاموں
کی بےحرمتی کی جوابہے۔ میں مَیں نے ہونے دیا تیرےآگکہ درمیان نکلسے کر تجھے بھسم کرے۔ مَیں
نے تجھے تماشا دیکھنے والے تمام لوگوں کے منے سا ہی راکھ کر دیا۔ 19 جتنی بھی قومیں تجھے جانتی تھیں اُن کے
کھڑےرونگٹے ہو گئے۔ تیرا ناکہول اچانکانجام ہی آ گیا ابہے۔ سے تُو کبھی نہیں اُٹھے “۔‘گا

صیدا کو دیسزا جائے گی
مجھرب20 ہمسے کلام ہوا، آدماے”21 زاد، صیدا طرفکی رُخ کر اُسکے خلافکے نبوّت !کر رب22

قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ صیدا، مَیں تجھ نپٹسے لوں تیرےگا۔ درمیان ہی مَیں اپنا جلال دکھاؤں تبگا۔
وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں، کیونکہ مَیں شہر عدالتکی کر کے مُقّدساپنا کردار اُن پر ظاہر کروں گا۔
مَیں23 اُس مہلـکمیں وبا پھیلا کر اُس کی گلیوں میں خون بہا دوں گا۔ اُسے طرفچاروں سے تلوار گھیر لے گی
تو اُس میں پھنسے ہلاکلوگہوئے ہو جائیں تبگے۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

اسرائیل کی بحالی
اسرائیلوقتاِس24 پڑوسیکے اُسے حقیر تکابہیں۔جانتے وہ اُسے چبھنے والے خار زخمیاور کرنے والے

کانٹے ہیں۔ لیکن آئندہ ایسا نہیں ہو گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ مَیں رب قادرِ مطلق ہوں۔ 25 ربکیونکہ قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ دیگر اقوام کے دیکھتے دیکھتے مَیں ظاہر کروں گا کہ مُقّدسمَیں ہوں۔ کیونکہ مَیں اسرائیلیوں
کو اُن اقوام میں سے نکال کر جمع کروں گا جہاں مَیں نے اُنہیں منتشر کر دیا تھا۔ تب وہ اپنے وطن میں جا بسیں
گے، ملـکاُس میں جو مَیں نے اپنے یعقوبخادم کو دیا تھا۔ 26 حفاظتوہ سے اُس میں رہ کر گھر تعمیر کریں
گے اور انگور کے باغ لگائیں لیکنگے۔ پڑوسیجو 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 دسویںکے سال ربمیں مجھ سے ہم کلام ہوا۔ دسویں مہینے کا *دنواں11
تھا۔ رب نے فرمایا، 2 اے” آدم زاد، مصر کے بادشاہ فرعون کی طرف رُخ کر کے اُس کے اور تمام مصر کے
خلاف نبوّت !کر

اُسے3 بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ شاہِ مصر فرعون، مَیں تجھ سے نپٹنے کو بےشکہوں۔ ایکتُو بڑا
اژدہا ہے جو یائے در نیل مختلفکی شاخوں بیچکے میں لیٹا ہوا کہتا ہے کہ یہ یا در میرا ہی مَیںہے، نے خود
اُسے بنایا۔

لیکن4 مَیں تیرے منہ میں کانٹے ڈال کر تجھے یا در سے نکال لاؤں گا۔ میرے کہنے پر تیری ندیوں کی تمام
تیرےمچھلیاں چھلـکوں لـگساتھکے تیرےکر پکڑیساتھ جائیں گی۔ مَیں5 تجھے اِن تمام سمیتمچھلیوں یگستان ر
* 29:1 دسویں مہینے کا :دنواں11 7 جنوری۔
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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 باشندےتمام جان لیں گے کہ مَیں ہوں۔ربہی
تُو اسرائیل کے لئے سرکنڈے کی کچی ثابتچھڑی ہوا ہے۔ اُنہوںجب7 نے تجھے پکڑنے کوششکی کی تو

تُو ٹکڑےٹکڑےنے ہو کر اُن کے کندھے زخمیکو کر اُنہوںجبدیا۔ نے اپنا پورا وزن تجھ پر ڈالا تو ٹوٹتُو گیا،
اور اُن کی کمر ڈانواں ڈول ہو گئی۔ اِس8 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے خلافتیرےمَیںکہ تلوار بھیجوں گا جو
ملـک 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 مَیںہے، نے خود اُسے “بنایا اِس10 لئے مَیں تجھ سے اور تیری

ندیوں نپٹسے لوں گا۔ مصر میں کھنڈراتطرفہر نظر آئیں شمالگے۔ میں مجدال سے لے کر جنوبی شہر اسوان
بلـکہ ایتھوپیا کی تکسرحد مَیں مصر کو ویران و سنسان کر دوں گا۔ 11 نہ انسان اور نہ حیوان کا پاؤں اُس میں
گزرےسے چالیسگا۔ تکسال اُس میں کوئی نہیں بسے گا۔ ارد12 گرد کے دیگر ممالـکتمام طرحکی مَیں مصر
بھیکو اُجاڑوں گا، ارد گرد کے دیگر تمام شہروں مَیںطرحکی 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 بعدکے مَیں مصریوں کو ممالـکاُن نکالسے کر جمع
کروں مَیںجہاںگا اُنہیںنے منتشر کر دیا تھا۔ مصرمَیں14 بحالکو کر اُنہیںکے اُن آبائیکے وطن یعنی مصرجنوبی
واپسمیں لاؤں گا۔ وہاں ایکوہ سلطنتغیراہم قائم کریں گے 15 جو ممالـکباقی نسبتکی چھوٹی ہو گی۔ آئندہ
وہ دیگر قوموں پر اپنا رُعب نہیں ڈالیں گے۔ مَیں خود دھیان دوں گا کہ وہ آئندہ اِتنے کمزور رہیں کہ دیگر قوموں پر
حکومت نہ کر سکیں۔ 16 آئندہ 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 مجھربمیںسالویں27کے پہلےہوا۔کلامہمسے مہینے کا پہلا تھا۔†دن

اُس نے فرمایا، اے”18 آدم زاد، جب شاہِ بابل نبوکدنضر نے صور کا محاصرہ کیا تو اُس کی فوج محنتسختکو
کرنی پڑی۔ ہر سر گنجا ہوا، ہر کندھے کی ِجلد چھل لیکنگئی۔ نہ اُسے اور نہ اُس فوجکی محنتکو مناسبکا
اجر ملا۔

اِس19 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں شاہِ بابل نبوکدنضر کو دوںدےمصر گا۔ اُس دولتکی 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 مشقتمحنتخوب 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 کو دوںطاقتنئی حزقیاےگا۔ ایل، مَیںوقتاُس تیرا منہ کھول
دوں گا، اور تُو دوبارہ اُن درمیانکے بولے تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔
† 29:17 پہلے مہینے کا پہلا :دن 26 یل۔ اپر
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مصر طاقتکی ختم ہو جائے گی
مجھرب1 سے ہم کلام ہوا، آدماے”2 زاد، نبوّت کر کے یہ پیغام سنا دے،
رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آہ زاریو !کرو اُس دن افسوسپر 3 جو آنے والا ربکیونکہہے۔ قریبدنکا

ہی ہے۔ اُس دن گھنے بادل چھا جائیں گے، اور مَیں اقوام کی عدالت کروں گا۔ مصر4 پر تلوار نازل ہو کر وہاں
کے باشندوں کو مار ڈالے ملـکگی۔ دولتکی چھین لی جائے گی، اور اُس کی بنیادوں کو ڈھا دیا جائے گا۔
یہ دیکھ کر ایتھوپیا لرز اُٹھے گا، 5 کیونکہ اُس لوگکے بھی تلوار کی زد میں آ جائیں گے۔ کئی قوموں کے افراد
مصریوں کے ہلاکساتھ ہو جائیں گے۔ ایتھوپیا کے، لبیا کے، لُدیہ کے، مصر میں بسنے والے تمام اجنبی قوموں
کوبکے، کے میرےاور عہد کی قوم اسرائیل ہلاکلوگکے ہو جائیں گے۔ رب6 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ
مصر کو سہارا دینے والے سب گر جائیں گے، اور طاقتجس پر وہ فخر کرتا ہے وہ جاتی رہے گی۔ شمال میں
مجدال سے لے کر جنوبی شہر اُنہیںتکاسوان تلوار مار ڈالے گی۔ ربیہ قادرِ مطلق فرمانکا ہے۔ ارد7 گرد کے
ممالـکدیگر کی طرح مصر بھی ویران و سنسان ہو گا، ارد گرد کے دیگر شہروں کی طرح اُس کے شہر بھی ملبے کے
ڈھیر ہوں گے۔ مَیںجب8 مصر میں آگیوں لگا کر اُس مددگاروںکے ڈالوںکچلکو گا لوگتو جان لیں گے کہ
مَیں ربہی ہوں۔

تکاب9 ایتھوپیا آپاپنے محفوظکو سمجھتا لیکنہے، اُس طرفمیریدن قاصدسے نکل کر ملـکاُس کے
باشندوں ایسیکو خبر پہنچائیں سےجسگے وہ تھرتھرا اُٹھیں گے۔ کیونکہ قاصد کشتیوں میں بیٹھ کر یائے در نیل
کے یعے ذر تکاُن پہنچیں گے اور اُنہیں اطلاع دیں گے کہ مصر تباہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہاں لوگکے کانپ
اُٹھیں یقینگے۔ کرو، یہ دن جلد ہی آنے والا ہے۔ رب10 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ بابلشاہِ نبوکدنضر یعےکے 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 سبسے سے ظالم لوگیہ اپنی تلواروں کو چلا ملـککر کو مقتولوں سے بھر دیں گے۔ مَیں12 یائے در
نیل کی شاخوں کروںخشککو گا اور مصر فروختکو 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 مصریمَیں بُتوں کو برباد کروں گا اور میمفِس مجسمےکے ہٹا دوں گا۔ مصر
نہیںحکمرانمیں گا،رہے ملـکمَیںاور گا۔کروںطاریخوفپر میرے14 حکم پر بربادمصرجنوبی ُضعناور نذرِ
آتش ہو گا۔ تھیبسمَیں عدالتکی 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 عورتمبتلا کی
پیچطرح تابو کھائے تھیبسگا، دشمن قبضےکے میں آئے گا اور میمفِس مصیبتمسلسل میں پھنسا رہے گا۔
دشمن17 کی ہیلیوپلستلوار بوبستساور جوانوںکے کو مار ڈالے گی بچیجبکہ ہوئی عورتیں غلام بن جلاوطنکر
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 عدالتکی کروں گا اور وہ جان لیں گے کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

یاکین20 یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے گیارھویں سال ربمیں مجھ سے ہم کلام ہوا۔ پہلے مہینے کا ساتواں *دن
* 30:20 پہلے مہینے کا ساتواں :دن 29 یل۔ اپر
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تھا۔ اُس نے فرمایا تھا، اے”21 آدم زاد، مَیں مصرینے بادشاہ فرعون کا بازو توڑ ڈالا ہے۔ شفا پانے کے لئے
لازم تھا کہ بازو پر پٹی باندھی جائے، کہ ٹوٹی ہڈیہوئی ساتھکے باندھیکھپّچی جائے تاکہ بازو مضبوط ہو کر
تلوار چلانے قابلکے ہو لیکنجائے۔ اِس قسم کا علاج ہوا نہیں۔

22 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں مصری بادشاہ فرعون نپٹسے کر اُس کے دونوں بازوؤں کو توڑ
ڈالوں گا، صحت 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 بابلشاہِ بازوؤںکے دےتقویتکو کر اُسے اپنی ہی تلوار پکڑا دوں لیکنگا۔ فرعون بازوؤںکے مَیںکو
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 بےحسبازو حرکتو ہو جائیں وقتجسگے۔ مَیں اپنی تلوار کو شاہِ
بابل کو پکڑا دوں گا اور وہ اُسے مصر خلافکے چلائے گا اُس لوگوقت جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔
26 وقتجسہاں، مَیں مصریوں کو دیگر اقوام ممالـکو میں منتشر کر دوں گا وقتاُس وہ جان لیں گے کہ مَیں
ربہی “ہوں۔

31
درختمصری دھڑام سے گر جائے گا

یاکین1 یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے گیارھویں سال ربمیں مجھ سے ہم کلام تیسرےہوا۔ مہینے کا پہلا *دن
تھا۔ اُس نے فرمایا، آدماے”2 زاد، مصری بادشاہ فرعون اور اُس کی شان شوکتو سے کہہ،

کون’ تجھ جیسا عظیم تھا؟ 3 تُو سرو کا درخت، لبنان کا دیودار کا درخت تھا، جس کی صورتخوب اور
گھنی شاخیں جنگل کو سایہ دیتی تھیں۔ وہ اِتنا بڑا تھا کہ اُس کی چوٹی بادلوں میں اوجھل تھی۔ پانی4 کثرتکی
نے اُسے اِتنی ترقی چشموںگہرےدی، نے اُسے بڑا بنا دیا۔ اُس کی ندیاں تنے طرفچاروںکے بہتی تھیں اور پھر
آگے جا کھیتکر کے باقی تمام درختوں کو سیراببھی 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 باعثکے خوبوہ پھیلتا گیا۔ پرندےتمام6
اپنے گھونسلے اُس کی شاخوں میں بناتے تھے۔ اُس کی شاخوں کی آڑ میں جنگلی جانوروں کے بچے پیدا ہوتے،
اُس کے میںسائے تمام قومیںعظیم بستی تھیں۔ 7 درختچونکہ جڑوںکی پانیکو کثرتکی ملتی تھی اِس لئے اُس
کی لمبائی اور شاخیں یفقابِل تعر صورتخوباور بن گئیں۔ 8 باِغ خدا کے دیودار درختکے اُس کے برابر نہیں
تھے۔ نہ جونیپر کی ٹہنیاں، نہ چنار کی شاخیں اُس کی شاخوں کے برابر تھیں۔ باِغ خدا میں کوئی بھی درخت اُس
خوبکی صورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مَیں9 نے خود اُسے متعدد ڈالیاں مہیا کر صورتخوبکے بنایا تھا۔
الله کے باِغ عدن کے تمام درختدیگر اُس رشکسے کھاتے تھے۔

لیکن10 رباب قادرِ مطلق فرماتا ہے درختجبکہ اِتنا بڑا ہو گیا کہ اُس کی چوٹی بادلوں میں اوجھل ہو
گئی تو وہ اپنے قد پر فخر کر کے مغرور ہو گیا۔

11 یہ دیکھ کر مَیں نے اُسے اقوام سبکے بڑےسے حکمران کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اُس کی بےدینی کے
مطابق اُس نپٹسے مَیںلے۔ نے اُسے نکال دیا، 12 تو اجنبی اقوام سےسبکے ظالم لوگوں نے ٹکڑےٹکڑےاُسے
* 31:1 تیسرے مہینے کا پہلا :دن 21 جون۔
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کر زمینکے پر چھوڑ تبدیا۔ اُس کی شاخیں پہاڑوں پر اور تمام وادیوں میں گر گئیں، اُس کی ٹوٹٹہنیاں ملـککر
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 جانور اُس کی سوکھی ہوئی شاخوں لیٹپر گئے۔ 14 یہ اِس
لئے ہوا کہ آئندہ پانی کنارےکے پر لگا درختبھیکوئی اِتنا بڑا نہ ہو اُسکہ بادلوںچوٹیکی اوجھلمیں ہو جائے
ًاور نتیجتا وہ آپاپنے کو دوسروں سے برتر سمجھے۔ سبکیونکہ کے لئے موت اور زمین کی گہرائیاں مقرر ہیں،
سب پاتالکو میں اُتر کر مُردوں درمیانکے بسنا ہے۔

رب15 قادرِ مطلق فرماتا ہے وقتجسکہ درختیہ پاتال میں اُتر گیا اُس دن مَیں گہرائیوںنے چشموںکے
کو اُس پر ماتم کرنے دیا اور اُن کی ندیوں روککو دیا تاکہ پانی اِتنی کثرت سے نہ بہے۔ اُس کی خاطر مَیں نے
لبنان کو لباسماتمی پہنائے۔ تب کھلے میدان کے درختتمام مُرجھا گئے۔ 16 وہ اِتنے دھڑام سے گر مَیںجبگیا
اُسےنے پاتال میں اُن پاسکے اُتار دیا جو میںگڑھے اُتر تھےچکے کہ دیگر اقوام کو دھچکا لگا۔ لیکن باِغ عدن کے
باقی تمام درختوں کو تسلی ملی۔ کیونکہ لبنانگو کے اِن چیدہ اور بہترین درختوں کو پانی کثرتکی ملتی رہی تھی
تاہم یہ بھی پاتال میں اُتر گئے تھے۔ 17 گو درختبڑےیہ طاقتکی رہے تھے اور اقوام درمیانکے رہ کر اُس کے
سائے میں اپنا گھر بنا لیا تھا توبھی درختبڑےیہ ساتھکے وہاں اُتر گئے مقتولجہاں اُن کے انتظار میں تھے۔

عظمتمصر،اے18 اور شان لحاظکے سے باِغ عدن کونکا درختسا تیرا مقابلہ کر سکتا لیکنہے؟ تجھے باِغ
عدن کے دیگر درختوں ساتھکے زمین کی گہرائیوں میں اُتارا جائے گا۔ وہاں تُو نامختونوں اور مقتولوں درمیانکے
پڑا رہے ربگا۔ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہی فرعون اور اُس کی شان شوکتو کا انجام ہو “۔‘گا

32
اژدہے فرعون کو مارا جائے گا

یاکین1 یہو بادشاہ کے ویں12 سال ربمیں 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 بتا،

گو’ اقوام درمیانکے تجھے جوان شیرببر سمجھا جاتا لیکنہے، حقیقتدر تُو یائے نیلدر میںشاخوںکی ہنے ر
والا اژدہا ہے جو 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
پرندےتمامگا۔چھوڑوں تجھ پر بیٹھ جائیں تمامگے، تجھےجانورجنگلی کھا کھا کر سیر 5گے۔جائیںہو گوشتتیرا
مَیں پہاڑوں پھینکپر دوں لاشتیریگا، سے وادیوں کو بھر دوں گا۔ تیرے6 بہتے خون سے مَیں زمین کو پہاڑوں
سیرابتک کروں گا، گھاٹیاں تجھ سے بھر جائیں گی۔

وقتجس7 مَیں تیری زندگی کی بتی بجھا دوں گا وقتاُس مَیں آسمان ڈھانپکو دوں تاریکستارےگا۔ ہو
جائیں سورجگے، بادلوں چھپمیں جائے گا اور چاند کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ 8 جو کچھ بھی آسمان پر چمکتا
دمکتا ہے اُسے تیرےمَیں تاریکباعث کر دوں ملـکپورےتیرےگا۔ پر یکی تار چھا جائے گی۔ یہ رب قادرِ
مطلق کا فرمان ہے۔
* 32:1 ویں12 مہینے کا پہلا :دن 3 مارچ۔
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بہت9 قوموں کے دل گھبرا جائیں جبگے تیرےمَیں انجام کی خبر دیگر تکاقوام پہنچاؤں گا، ممالـکایسے

سےجنتک ناواقفتُو ہے۔ متعدد10 قوموں کے منے سا مَیںہی تجھ پر تلوار گا۔دوںچلا یہ دیکھ کر اُن دہشتپر
طاری ہو جائے گی، اور اُن بادشاہوںکے کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں دنجسگے۔ 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 کرےحملہ گی۔ تیری12 شاندار فوج اُس کے
سورماؤں کی تلوار سے گر ہلاککر ہو جائے گی۔ دنیا سےسبکے ظالم آدمی مصر کا غرور اور اُس کی تمام شان
میںخاکشوکتو ملا دیں گے۔ مَیں13 وافر پانی کھڑےپاسکے اُس مویشیکے بھیکو باد بر کروں گا۔ آئندہ
یہ پانی نہ انسان، نہ حیوان پاؤںکے سے گدلا ہو گا۔ رب14 قادرِ مطلق فرماتا ہے وقتاُسکہ مَیں دوںہونے گا
کہ اُن کا شفافصافپانی ہو جائے اور ندیاں تیل طرحکی بہنے لـگیں۔ مَیں15 مصر ویرانکو و سنسان کر کے ہر
چیز محرومسے کروں گا، مَیں اُس تمامکے باشندوں کو مار ڈالوں تبگا۔ وہ لیںجان گے مَیںکہ “۔‘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 مجھربمیںسالویں12کے ہوا۔کلامہمسے مہینے تھا۔دنواں15کا اُس فرمایا،نے

آدماے”18 زاد، مصر شانکی شوکتو پر یلا واو کر۔ اُسے دیگر عظیم اقوام پاتالساتھکے میں اُتار اُسےدے۔ اُن
پاسکے دےپہنچا پہلےجو گڑھے میں پہنچ چکے ہیں۔ مصر19 کو بتا،

کہاںصورتیخوبتیریاب’ ابگئی؟ تُو اِس کسمیں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اُتر !جا پاتال میں نامختونوں کے
پاس ہی پڑا ‘رہ۔ 20 کیونکہ لازم ہے مصریکہ مقتولوں بیچکے میں ہی گر ہلاککر ہو جائیں۔ تلوار اُن پر حملہ
کرنے کے لئے کھینچی جا مصرابہے۔چکی اُسکو کی تمام شان شوکتو گھسیٹساتھکے پاتالکر میں لے
!جاؤ پاتالتب21 بڑےمیں سورمے مصر اور اُس مددگاروںکے کا استقبال کر کہیںکے گے، ابلو،’ یہ بھی اُتر
آئے ہیں، یہ بھی پڑےیہاں 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 سبکے گہرےسے گڑھے میں قبریں مل گئیں، اور ارد گرد اُس کی فوج دفن ہوئی پہلےہے۔
یہ زندوں ملـککے میں دہشتطرفچاروں پھیلاتے تھے، ابلیکن خود تلوار ہلاکسے ہو گئے ہیں۔

وہاں24 عیلام بھی اپنی تمام شان سمیتشوکتو پڑا ہے۔ اُس کے ارد گرد دفن ہوئے فوجی تلوار کی زد میں
آ گئے سبابتھے۔ اُتر کر نامختونوں میں شامل ہو گئے ہیں، گو زندوں ملـککے لوگمیں اُن سے دہشتشدید
کھاتے ابتھے۔ وہ بھی پاتال اُترےمیں ہوئے دیگر لوگوں کی طرح اپنی بھگترُسوائی رہے ہیں۔ 25 عیلام کا
بستر مقتولوں کے درمیان ہی بچھایا گیا ہے، اور اُس کے ارد گرد اُس کی تمام شاندار فوج کو قبریں مل گئی ہیں۔
سب مقتولسبنامختون، ہیں، زندوںگو ملـککے لوگمیں اُن دہشتسختسے کھاتے ابتھے۔ وہ بھی پاتال
اُترےمیں ہوئے دیگر لوگوں کی طرح اپنی بھگترُسوائی رہے ہیں۔ اُنہیں مقتولوں کے درمیان ہی جگہ مل گئی
ہے۔
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مسکوہاں26 تُوبل بھی اپنی تمام شان و شوکت سمیت پڑا ہے۔ اُس کے ارد گرد دفن ہوئے فوجی تلوار کی

زد میں آ گئے نامختونوںسبابتھے۔ میں شامل ہو گئے ہیں، گو زندوں ملـککے لوگمیں اُن سے دہشتشدید
کھاتے تھے۔ 27 اور اُنہیں اُن سورماؤں پاسکے جگہ نہیں ملی جو قدیم زمانے میں نامختونوں کے فوتدرمیان ہو
کر اپنے ہتھیاروں ساتھکے پاتال میں اُتر آئے تھے اور جن سروںکے نیچےکے تلوار رکھی گئی۔ اُن کا قصور اُن کی
ہڈیوں پر پڑا رہتا ہے، زندوںگو ملـککے لوگمیں اِن جنگجوؤں دہشتسے 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، لیکن اب مقتولوں میں شامل
ہیں، اُن نامختونوں میں جو پاتال میں اُتر گئے ہیں۔ 30 اِس طرح شمال کے تمام حکمران اور صیدا کے باشندےتمام
بھی وہاں آ موجود ہوں گے۔ وہ بھی مقتولوں کے ساتھ پاتال میں اُتر گئے ہیں۔ گو اُن کی زبردست طاقت لوگوں
دہشتمیں پھیلاتی تھی، ابلیکن وہ شرمندہ ہو گئے ابہیں، وہ حالتنامختون میں مقتولوں پڑےساتھکے ہیں۔
وہ بھی پاتال اُترےمیں ہوئے باقی لوگوں کے ساتھ اپنی بھگترُسوائی رہے ہیں۔

فرعونتب31 سباِن دیکھکو کر تسلی پائے گا، گو اُس کی تمام شان پاتالشوکتو میں اُتر گئی ہو ربگی۔
قادرِ مطلق فرماتا ہے فرعونکہ اور اُس پوریکی فوج تلوار کی زد میں آ جائیں گے۔

مرضیمیریپہلے32 تھی فرعونکہ زندوں ملـککے خوفمیں ہراسو پھیلائے، ابلیکن اُسے اُس کی تمام
شان شوکتو ساتھکے نامختونوں اور مقتولوں درمیانکے رکھا جائے گا۔ یہ ربمیرا قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

33
حزقی ایل اسرائیل کا پہرےدار ہے

مجھرب1 سے ہم کلام ہوا، آدماے”2 زاد، اپنے ہم وطنوں کو یہ پیغام پہنچا دے،
کبھیجب’ مَیں ملـککسی جنگمیں چھیڑتا ہوں تو ملـکاُس باشندےکے اپنے مردوں میں ایکسے کو

چن کر پہرےاپنا دار بنا لیتے ہیں۔ پہرے3 دار کی داریذمہ یہ ہے دشمنہیجوںکہ نظر آئے توں ہی نرسنگا بجا
کر لوگوں کو آگاہ کرے۔ وقتاُس4 جو نرسنگے کی آواز سن کر پروا کرےنہ وہ خود ذمہ ٹھہرےدار گا اگر
دشمن اُس پر حملہ کر کے اُسے قتل کرے۔ 5 یہ اُس کا اپنا قصور ہو گا، کیونکہ اُس نے نرسنگے کی آواز سننے کے
باوجود پروا نہ کی۔ لیکن اگر پہرےوہ دار کی خبر مان لے تو اپنی جان کو بچائے گا۔

فرضاب6 کرو پہرےکہ دار دشمن کو دیکھے لیکن نہ نرسنگا بجائے، نہ لوگوں کو آگاہ کرے۔ اگر نتیجے
میں کوئی قتل ہو جائے تو وہ اپنے گناہوں باعثکے ہی مر جائے گا۔ لیکن پہرےمَیں دار کو اُس موتکی کا
ذمہ دار ٹھہراؤں ‘گا۔

اے7 آدم زاد، مَیں نے تجھے اسرائیلی قوم کی پہرا داری کرنے کی دیداریذمہ اِسہے۔ لئے لازم ہے کہ
بھیجب مَیں کچھ فرماؤں تو تُو میری سن کر اسرائیلیوں طرفمیریکو سے آگاہ کرے۔ 8 اگر مَیں کسی بےدین
کو بتانا چاہوں، ًتُو’ مرےیقینا ‘گا تو لازم ہے کہ تُو اُسے یہ سنا کر اُس غلطکی راہ سے آگاہ کرے۔ اگر تُو ایسا نہ
کرے تو بےدینگو اپنے گناہوں باعثکے مرےہی گا تاہم مَیں تجھے ہی اُس موتکی کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔
لیکن9 اگر تُو اُسے اُس غلطکی راہ سے کرےآگاہ اور وہ نہ مانے تو وہ اپنے گناہوں مرےباعثکے گا، لیکن تُو
نے اپنی جان کو بچایا ہو گا۔

توبہ !کرو
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آدماے10 زاد، اسرائیلیوں کو بتا، تم آہیں بھر بھر کر کہتے ہو، ہائے’ ہم اپنے جرائم اور گناہوں باعثکے گل

سڑ کر تباہ ہو رہے ہیں۔ طرحکسہم جیتے ‘رہیں؟ ربلیکن11 قادرِ مطلق فرماتا ہے، حیاتمیری’ کی قَسم،
مَیں بےدین موتکی نہیںخوشسے ہوتا بلـکہ مَیں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی غلط راہ ہٹسے 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،
راستاگر’ باز غلط کرےکام تو باتیہ اُسے نہیں بچائے گی کہ راستپہلے باز تھا۔ اگر وہ کرےگناہ تو اُسے

زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اِس مقابلےکے میں اگر بےدین اپنی بےدینی سے توبہ کر واپسکے آئے تو باتیہ اُس
کی تباہی باعثکا نہیں بنے گی پہلےکہ بےدین ‘تھا۔ 13 ہو سکتا راستمَیںہے باز کو بتاؤں، تُو’ زندہ رہے ‘گا۔
اگر وہ یہ سن کر سمجھنے لـگے، بازیراستمیری’ مجھے میںصورتہر بچائے ‘گی اور نتیجے غلطمیں کرےکام
تو مَیں اُس کے تمام راست کاموں لحاظکا نہیں کروں گا بلـکہ اُس غلطکے کام باعثکے اُسے موتسزائے دوں
گا۔ فرضلیکن14 کرو مَیں کسی بےدین آدمی کو بتاؤں، ًتُو’ مرےیقینا ‘گا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سن کر اپنے گناہ
توبہسے کر انصافکے بازیراستاور لـگے۔کرنے وہ15 قرضاپنے دار کو کرےواپسکچھوہ ضمانتجو کے
طور پر ملا تھا، وہ چوری ہوئی واپسچیزیں کر دے، وہ ہدایاتبخشزندگی کے مطابق زندگی غرضگزارے،
وہ بُرےہر کام سے گریز کرے۔ صورتاِس میں مرےوہ گا نہیں بلـکہ زندہ ہی رہے گا۔ 16 جو بھی گناہ اُس
سے سرزد ہوئے تھے وہ مَیں یاد نہیں کروں گا۔ چونکہ اُس نے بعد میں وہ کچھ کیا جو منصفانہ اور راست تھا اِس
لئے ًوہ یقینا زندہ رہے گا۔

تیرے17 اعتراضوطنہم ہیںکرتے ربکہ نہیںصحیحسلوککا جبکہہے اُن کا نہیںصحیحسلوکاپنا ہے۔
18 راستاگر باز راستاپنا چلنچال چھوڑ بدیکر کرنے لـگے تو اُسے دیموتسزائے جائے گی۔ اِس19 کے
مقابلے میں اگر بےدین اپنا چلنچالبےدین چھوڑ کر وہ کچھ کرنے لـگے جو منصفانہ راستاور ہے تو وہ اِس بنا
پر زندہ رہے گا۔

اے20 اسرائیلیو، تم دعوٰی کرتے ہو کہ رب سلوککا صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں !ہے تمہاری
عدالت وقتکرتے 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 نے کہا، یروشلم” دشمن قبضےکے میں آ گیا “!ہے
ایک22 ربپہلےدن 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

مجھرب23 کلامہمسے ہوا، آدماے”24 زاد، اسرائیلملـِک میںکھنڈراتکے ہنے ر لوگوالے کہہ رہے
ہیں، گو’ ابراہیم ایکصرف آدمی تھا توبھی اُس ملـکپورےنے پر قبضہ کیا۔ اُس نسبتکی بہتہم ہیں، اِس
لئے لازم ہے کہ ہمیں ملـکیہ حاصل ‘ہو۔ اُنہیں25 بتا،
* 33:21 ویں10 مہینے کا پانچواں :دن 8 جنوری۔
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رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تم گوشت کھاتے جسہو میں خون تمہارےہے، ہاں بُت پرستی اور خوں

ریزی 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 ایکہر اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ تو طرحکسملـکپھر تمہیں حاصل
ہو سکتا ‘ہے؟

اُنہیں27 بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے حیاتمیریکہ کی قَسم، جو اسرائیل کھنڈراتکے میں ہتے ر ہیں وہ
تلوار کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں گے، جو بچ میدانکھلےکر میں جا بسے ہیں اُنہیں مَیں درندوں کو دوںکھلا
گا، اور جنہوں پہاڑینے قلعوں اور غاروں میں پناہ لی ہے مہلـکوہ یوں بیمار کا شکار ہو جائیں گے۔ ملـکمَیں28
کو ویران و سنسان کر دوں 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 باعثکے ویران و سنسان کر دوں تبگا وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

جلاوطن اسرائیلیوں کی بےپروائی
آدماے30 تیرےزاد، ہم وطن اپنے گھروں کی دیواروں اور دروازوں کھڑےپاسکے ہو کر تیرا ذکر کرتے

ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آؤ،’ ہم نبی پاسکے جا کر وہ پیغام سنیں جو رب طرفکی سے آیا ‘ہے۔ لیکن31 گو اِن
لوگوں کے ہجوم آ تیرےکر پیغامات سننے کے لئے تیرے منے سا بیٹھ جاتے ہیں توبھی وہ اُن پر عمل نہیں کرتے۔
کیونکہ اُن کی زبان پر عشق کے گیتہی ہیں۔ اُن ہی پر وہ عمل کرتے ہیں، جبکہ اُن کا دل ناروا نفع کے پیچھے
پڑا رہتا ہے۔ اصل32 میں تیریوہ باتیں یوں سنتے کسیطرحجسہیں گلوکار گیتکے مہارتجو سے ساز بجا کر
یلی سُر آواز عشقسے گائے۔گیتکے گو تیریوہ باتیں سن خوشکر ہو توبھیہیںجاتے اُن پر عمل نہیں کرتے۔
ًلیکن33 ایکیقینا دن آنے والا جبہے وہ جان لیں گے ہمارےکہ درمیان نبی رہا “ہے۔

34
اسرائیل کے بےپروا گلہ بان

مجھرب1 سے ہم کلام ہوا، آدماے”2 زاد، اسرائیل کے گلہ بانوں خلافکے نبوّت !کر اُنہیں بتا،
رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے اسرائیلکہ کے گلہ بانوں افسوسپر صرفجو اپنی ہی فکر کرتے ہیں۔ کیا گلہ بان

کو یوڑ ر کی فکر نہیں کرنی ہئے؟ چا 3 تم یوں بکر بھیڑ کا دودھ پیتے، اُن کی اُون کپڑےکے پہنتے اور بہترین جانوروں
گوشتکا کھاتے ہو۔ توبھی تم یوڑ ر کی دیکھ بھال نہیں !کرتے 4 نہ تم نے کمزوروں کو تقویت، نہ بیماروں کو
شفا دی یا زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ نہ تم آوارہ پھرنے والوں واپسکو لائے، نہ گم شدہ جانوروں تلاشکو کیا
بلـکہ سختی اور ظالمانہ یقے طر سے اُن پر حکومت کرتے رہے۔ 5 گلہ بان نہ ہونے کی وجہ سے یاں بھیڑبکر تتر بتر ہو
کر درندوں کا شکار ہو گئیں۔ میری6 یاں بکر بھیڑ تمام پہاڑوں اور بلند جگہوں پر آوارہ پھرتی رہیں۔ ساری زمین پر
وہ منتشر ہو گئیں، اور کوئی نہیں تھا جو اُنہیں ڈھونڈ واپسکر لاتا۔

7 چنانچہ اے گلہ بانو، رب کا جواب !سنو رب8 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قَسم، میری
یاں بکر بھیڑ لٹیروں کا شکار اور تمام درندوں کی غذا بن گئی ہیں۔ اُن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
میرے میرےبانگلہ یوڑ ر کو ڈھونڈ واپسکر نہیں لاتے صرفبلـکہ اپنا خیالہی ہیں۔کرتے اےچنانچہ9 گلہ
رببانو، جوابکا !سنو رب10 قادرِ مطلق فرماتا ہے مَیںکہ گلہ بانوں نپٹسے کر اُنہیں اپنی یوں بکر بھیڑ کے لئے
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ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ تب مَیں اُنہیں گلہ بانی کی ذمہ داری سے فارغ کروں گا صرفتاکہ 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 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آئندہ مَیں خود اپنی یوں بکر بھیڑ کو ڈھونڈ واپسکر لاؤں گا، خود اُن کی دیکھ

بھال کروں گا۔ طرحجس12 چرواہا طرفچاروں بکھری ہوئی اپنی یوں بکر بھیڑ کو اکٹھا کر کے اُن کی دیکھ
بھال کرتا اُسیہے طرح مَیں اپنی یوں بکر بھیڑ کی دیکھ بھال کروں گا۔ مَیں اُنہیں اُن تمام مقاموں نکالسے کر بچاؤں
گا اُنہیںجہاں بادلوںگھنے اور یکی تار منتشردنکے کر دیا گیا تھا۔ مَیں13 اُنہیں دیگر اقوام ممالـکاور میں نکالسے
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 گھاسبہترین 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 کا لگاؤںکھوج گا اور آوارہ پھرنے والوں واپسکو لاؤں گا۔ مَیں زخمیوں کی مرہم
پٹی کروں گا اور کمزوروں تقویتکو دوں گا۔ لیکن تازےموٹے اور طاقت ور جانوروں کو مَیں ختم کروں گا۔
انصافمَیں سے یوڑ ر کی گلہ بانی کروں گا۔

رب17 قادرِ مطلق فرماتا ہے میرےاےکہ یوڑ، ر جہاں بھیڑوں، مینڈھوں اور بکروں درمیانکے ناانصافی ہے
وہاں مَیں اُن کی عدالت کروں گا۔ 18 کیا یہ تمہارے لئے کافی نہیں کہ تمہیں کھانے کے لئے چراگاہ کا بہترین
حصہ اور پینے کے لئے شفافصاف پانی مل گیا ہے؟ تم باقی چراگاہ کو کیوں روندتے 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؟

رب20 قادرِ مطلق فرماتا ہے جہاںکہ موٹی اور دُبلی یوں بھیڑبکر درمیانکے ناانصافی وہاںہے مَیں خود فیصلہ
کروں گا۔ 21 کیونکہ تم موٹی بھیڑوں نے کمزوروں کو کندھوں سے دےدھکا کر اور سینگوں سے مار مار کر
گھاساچھی سے بھگا دیا ہے۔ لیکن22 مَیں اپنی یوں بکر بھیڑ کو تم سے بچا لوں گا۔ آئندہ اُنہیں لُوٹا نہیں جائے گا
بلـکہ مَیں خود اُن انصافمیں قائم رکھوں گا۔

امن و امان سلطنتکی
مَیں23 اُن ایکپر ہی گلہ بان یعنی اپنے خادم داؤد کو مقرر کروں گا جو اُنہیں چَرا کر اُن کی دیکھ کرےبھال

گا۔ وہی اُن کا صحیح چرواہا رہے گا۔ 24 مَیں، رب اُن کا خدا ہوں گا اور میرا خادم داؤد اُن کے درمیان اُن کا
حکمران ہو گا۔ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے۔

مَیں25 اسرائیلیوں کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھ کر درندوں ملـککو نکالسے دوں گا۔ پھر حفاظتوہ سے
سکیںسو یگستانخواہگے، ر میں ہوں یا میں۔جنگل مَیں26 اُنہیں اور اپنے پہاڑ اردکے گرد علاقےکے برکتکو
دوں گا۔ ملـکمَیں میں وقت بارشپر برساتا رہوں گا۔ مبارکایسی بارشیں ہوں گی 27 ملـککہ کے باغوں اور
کھیتوں زبردستمیں فصلیں پکیں لوگگی۔ ملـکاپنے محفوظمیں ہوں گے۔ مَیںجبپھر اُن کے جوئے کو توڑ
کر اُنہیں اُن سے رِہائی دوں گا جنہوں نے اُنہیں غلام بنایا تھا تب وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔ 28 آئندہ
نہ دیگر اقوام اُنہیں لُوٹیں گی، نہ وہ درندوں خوراککی بنیں گے بلـکہ حفاظتوہ سے اپنے گھروں میں بسیں گے۔
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ڈرانے والا نہیںکوئی ہو گا۔ میرے29 حکم پر ایسیزمین فصلیں شہرتکیجنگیکرےپیدا دُور پھیلےتکدُور
گی۔ آئندہ نہ وہ بھوکے مریں گے، نہ اُنہیں دیگر اقوام کی لعن طعن پڑےسننی گی۔ رب30 قادرِ مطلق خدا فرماتا
ہے کہ وقتاُس وہ جان لیں گے کہ مَیں ربجو اُن کا خدا ہوں اُن کے ساتھ ہوں، کہ اسرائیلی میری قوم ہیں۔
رب31 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تم میرا یوڑ، میریر چراگاہ کی یاں بکر بھیڑ ہو۔ میرےتم لوگ، اور مَیں تمہارا خدا
“۔‘ہوں

35
ادوم یگستان ر بنے گا

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، سعیر پہاڑیکے علاقے طرفکی رُخ کر کے اُس خلافکے
نبوّت !کر اُسے3 رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ سعیر پہاڑیکے ابعلاقے، مَیں تجھ نپٹسے لوں گا۔ مَیں اپنا تیرےہاتھ
خلاف اُٹھا کر تجھے ویران و سنسان دوںکر گا۔ تیرےمَیں4 شہروں کو ملبے کے ڈھیر بنا دوں گا، اور تُو سراسر اُجڑ
جائے تبگا۔ تُو جان لے گا کہ مَیں ربہی ہوں۔

5 تُو ہمیشہ اسرائیلیوں سختکا دشمن رہا ہے، جباور اُن پر آفت آئی اور اُن کی سزا تکعروج پہنچی 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 غارتو تیرا تعاقب کرتی رہے گی۔ چونکہ تُو نے قتل غارتو کرنے نفرتسے نہ
کی، اِس لئے قتل و تیرےغارت پیچھے پڑی رہے گی۔ مَیں7 سعیر کے پہاڑی علاقے کو ویران و سنسان کر کے
وہاں کے تمام آنے جانے والوں کو مٹا ڈالوں گا۔ تیرے8 پہاڑی علاقے کو مَیں مقتولوں سے بھر دوں گا۔ تلوار
کی زد میں آنے والے پڑےطرفہر رہیں تیریگے۔ یوں، پہاڑ وادیوں اور تمام گھاٹیوں میں لاشیں نظر آئیں گی۔
میرے9 حکم پر تُو ابد تک ویران 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۔
نہیںتکخیالتجھے آیا وہاںربکہ موجود ہے۔ اِس11 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا کیحیاتمیریکہہے قَسم،
مَیں تجھ سے سلوکوہی کروں گا جو تُو نے اُن سے کیا جب تُو نے غصے اور حسد کے عالم میں اُن پر اپنی پوری
نفرت کا اظہار کیا۔ لیکن اُن ہی پر مَیں آپاپنے کو کروںظاہر گا۔کروںعدالتتیریمَیںجبگا وقتاُس12 تُو
جان لے گا کہ ربمَیں، نے وہ تمام سنکفر لیا ہے جو تُو اسرائیلنے پہاڑوںکے خلافکے بکا ہے۔ کیونکہ تُو
نے کہا، یہ” اُجڑ گئے ابہیں، ہمارےیہ قبضے میں آ گئے ہیں اور ہم اُنہیں کھا سکتے “ہیں۔ 13 تُو شیخینے مار
مار خلافمیرےکر کفر بکا لیکنہے، !خبردار مَیں نے اِن تمام باتوں پر دیتوجہ ہے۔ رب14 قادرِ مطلق فرماتا
ہے کہ تُو خوشینے منائی کہ ملـکپورا ویران و سنسان لیکنہے، مَیں تجھے بھی اُتنا ہی ویران کر دوں گا۔ 15 تُو
خوشکتنا اسرائیلجبہوا کی موروثی زمین اُجڑ تیرےمَیںاب!گئی ساتھ بھی ایسا کروںہی اےگا۔ سعیر کے
پہاڑی علاقے، پورےتُو سمیتادوم ویران و سنسان ہو جائے تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

36
اسرائیل اپنے واپسوطن آئے گا
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آدماے1 زاد، اسرائیل پہاڑوںکے بارےکے میں نبوّت کر کے کہہ،
اے’ اسرائیل کے پہاڑو، رب کا کلام !سنو رب2 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ دشمن بغلیں بجا کر کہتا ہے کہ

کیا اسرائیلخوب، کی قدیم ہمارےبلندیاں قبضے میں آ گئی !ہیں 3 قادرِ مطلق فرماتا ہے اُنہوںکہ نے تمہیں اُجاڑ
دیا، تمہیں طرفچاروں تنگسے کیا نتیجےہے۔ میں تم دیگر اقوام قبضےکے میں آ گئی ہو لوگاور تم پر کفر بکنے
لـگے ہیں۔ 4 اسرائیلاےچنانچہ کے ربپہاڑو، قادرِ مطلق کا کلام !سنو
رب قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ پہاڑو اور یو، اےپہاڑ گھاٹیو اور کھنڈراتاےوادیو، اور انسان سے خالی

شہرو، تم گرد و نواح 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، کر

ادوم کی۔ کیونکہ وہ میری قوم کا نقصان دیکھ کر شادیانہ بجانے لـگیں اور اپنی حقارت کا اظہار کر میرےکے
ملـک پر قبضہ کیا تاکہ اُس کی چراگاہ لُوٹکو لیں۔ پہاڑواے6 اور یو، اےپہاڑ گھاٹیو اور ربوادیو، قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ چونکہ دیگر اقوام تیرینے اِتنی رُسوائی کی اِسہے لئے مَیں غیرتاپنی اور غضباپنا 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۔

اےلیکن8 اسرائیل کے پہاڑو، تم پر دوبارہ یالی ہر پھلے پھولے گی۔ تم سرےنئے میریسے قوم اسرائیل کے
لئے پھل لاؤ گے، کیونکہ وہ جلد واپسہی آنے والی ہے۔ مَیں9 طرفتمہاریدوبارہ رجوع کروں گا، دوبارہ تم
پر مہربانی کروں لوگتبگا۔ سرےنئے سے تم پر ہل چلا کر بیج بوئیں گے۔

مَیں10 تم پر آبادیکی بڑھا دوں گا۔ کیونکہ تمام اسرائیلی آ تمہاریکر ڈھلانوں پر اپنے گھر بنا لیں تمہارےگے۔
شہر دوبارہ آباد ہو جائیں کیکھنڈراتاورگے، جگہ نئے بنگھر جائیں گے۔ مَیں11 تم پر بسنے انسانوالے و حیوان
کی تعداد بڑھا دوں گا، اور وہ بڑھ کر پھلیں پھولیں مَیںگے۔ ہونے دوں گا تمہارےکہ علاقے ماضیمیں طرحکی
آبادی ہو گی، پہلے نسبتکی مَیں تم پر کہیں یادہ ز مہربانی کروں تبگا۔ تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

مَیں12 اپنی قوم اسرائیل پاستمہارےکو پہنچا دوں گا، اور وہ تمہاریدوبارہ ڈھلانوں پر متے گھو پھریں گے۔
وہ تم پر قبضہ کریں گے، اور تم اُن کی موروثی زمین ہو گے۔ آئندہ کبھی تم اُنہیں اُن کی اولاد سے محروم نہیں کرو
گے۔ رب13 قادرِ مطلق فرماتا ہے بارےتمہارےلوگبےشککہ میں کہتے ہیں کہ تم لوگوں ہڑپکو کر کے
اپنی قوم کو اُس کی اولاد سے محروم کر دیتے ہو۔ لیکن14 آئندہ ایسا نہیں ہو گا۔ آئندہ تم نہ آدمیوں ہڑپکو کرو
گے، نہ اپنی قوم کو اُس کی اولاد سے محروم کرو گے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ مَیں15 خود ہونے دوں
گا کہ آئندہ تمہیں دیگر اقوام کی لعن طعن نہیں پڑےسننی گی۔ آئندہ تمہیں اُن برداشتمذاقکا نہیں پڑےکرنا گا،
کیونکہ ایسا کبھی ہو گا نہیں کہ تم اپنی قوم کے لئے ٹھوکر باعثکا ہو۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “۔‘ہے

الله اپنی قوم کو نیا دل اور نیا روح بخشے گا
رب16 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”17 آدم زاد، جب اسرائیلی ملـکاپنے میں آباد تھے ملـکتو اُن کے چال

چلن اور حرکتوں ناپاکسے ہوا۔ وہ بُرےاپنے رویے میریباعثکے نظر ماہواریمیں میں عورتمبتلا طرحکی
ناپاک تھے۔ 18 اُن کے لوگہاتھوں قتل ہوئے، اُن کی بُت پرستی ناپاکملـکسے ہو گیا۔
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جواب میں مَیں نے اُن پر اپنا غضب نازل کیا۔ مَیں19 نے مختلفاُنہیں اقوام ممالـکو میں منتشر کر کے اُن کے

چال چلن اور غلط کاموں مناسبکی سزا دی۔ لیکن20 جہاں بھی وہ پہنچے وہاں اُن ہی سببکے میرےسے
مُقّدس نام کی بےحرمتی ہوئی۔ کیونکہ جن بھیسے اُن ملاقاتکی ہوئی اُنہوں نے کہا، گو’ ربیہ کی قوم ہیں
توبھی اِنہیں اُس ملـککے کو چھوڑنا ‘!پڑا 21 یہ دیکھ کر جسکہ قوم میں بھی اسرائیلی جا بسے وہاں اُنہوں نے
مُقّدسمیرے نام کی بےحرمتی کی مَیں اپنے نام کی فکر کرنے لگا۔ اِس22 لئے اسرائیلی قوم کو بتا،

رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جو کچھ مَیں کرنے والا ہوں وہ 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۔ 23 مَیں ظاہر کروں گا کہ
میرا عظیم نام مُقّدسکتنا ہے۔ تم نے دیگر اقوام کے درمیان رہ کر اُس کی بےحرمتی کی ہے، لیکن مَیں اُن کی
تمہاریمیںموجودگی مدد کر کے مُقّدساپنا کردار اُن پر تبگا۔کروںظاہر لیںجانوہ گی مَیںکہ ہوں۔ربہی
ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

مَیں24 تمہیں دیگر اقوام ممالـکو سے نکال دوں گا اور تمہیں جمع کر تمہارےکے ملـکاپنے واپسمیں لاؤں
گا۔ مَیں25 تم پر صاف پانی چھڑکوں گا تو صافپاکتم ہو جاؤ گے۔ ہاں، مَیں تمہیں تمام ناپاکیوں اور بُتوں سے
صافپاک کر دوں گا۔

تب26 مَیں تمہیں نیا بخشدل کر تم میں نئی روح ڈال دوں گا۔ مَیں تمہارا سنگین دل نکال کر تمہیں گوشت
پوست کا نرم دل عطا کروں گا۔ 27 کیونکہ مَیں اپنا ہی روح تم میں ڈال کر تمہیں اِس قابل بنا دوں گا کہ تم میری
ہدایات پیرویکی میرےاور احکام پر دھیان عملسے کر سکو۔ تب28 تم دوبارہ ملـکاُس سکونتمیں کرو گے
جو مَیں تمہارےنے باپ دادا کو دیا تھا۔ تم میری 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 دوںحکم گا۔ مَیں30 باغوں اور کھیتوں کی پیداوار بڑھا دوں گا تاکہ آئندہ ملـکتمہیں میں کال پڑنے کے
باعث دیگر قوموں کے طعنے سننے نہ پڑیں۔ تمہاریتب31 بُری راہیں اور غلط حرکتیں تمہیں یاد آئیں گی، اور تم اپنے
گناہوں اور بُت پرستی باعثکے آپاپنے گھنسے کھاؤ گے۔ لیکن32 یاد رہے مَیںکہ تمہاریکچھسبیہ خاطر
نہیں کر ربرہا۔ قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ اسرائیلی قوم، شرم !کرو اپنے چال چلن پر شرم سار !ہو

رب33 قادرِ مطلق فرماتا ہے مَیںدنجسکہ تمہارےتمہیں تمام گناہوں کروںصافپاکسے گا اُس مَیںدن
تمہیں تمہارےدوبارہ شہروں میں آباد کروں کھنڈراتتبگا۔ پر نئے گھر بنیں گے۔ 34 گو ملـکوقتاِس میں
سے گزرنے والے ہر مسافر کو اُس کی تباہ حالتشدہ نظر آتی لیکنہے، وقتاُس ایسا نہیں ہو گا بلـکہ زمین کی
باڑیکھیتی کی جائے گی۔ لوگ35 یہ دیکھ کر کہیں گے، سبپہلے” کچھ ویران و سنسان تھا، ملـکابلیکن
باِغ عدن بن گیا !ہے پہلے اُس کے شہر بوسزمین تھے اور اُن کی جگہ ملبے کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ ابلیکن اُن کی
سرےنئے سے قلعہ بندی ہو گئی ہے لوگاور 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 ربمیرا، 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 گا۔دوں میںماضیطرحجس38 عید دنکے یروشلم میں قربانیطرفہر یاںکی بکر بھیڑ نظر آتی طرحاُسیتھیں
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ملـک شہروںکے میں دوبارہ ہجوم کے ہجوم نظر آئیں تبگے۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

37
ہڈیوں بھریسے وادی کی یا رو

ایک1 ربدن کا ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا۔ رب نے مجھے اپنے روح سے باہر لے جا ایککر کھلی وادی کے بیچ
میں کھڑا کیا۔ وادی ہڈیوں بھریسے تھی۔ اُس2 مجھےنے اُن میں سے گزرنے دیا تو مَیں نے دیکھا وادیکہ کی
زمین پر بکھریہڈیاںبےشمار پڑی ہیں۔ یہ ہڈیاں سراسر سوکھی ہوئی تھیں۔

رب3 مجھنے سے پوچھا، آدماے” زاد، کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو سکتی مَیں“ہیں؟ جوابنے دیا، اے”
رب قادرِ مطلق، تُو ہی جانتا “ہے۔

تب4 اُس نے فرمایا، نبوّت” کر کے ہڈیوں کو بتا، اے’ سوکھی ہوئی ہڈیو، رب کا کلام !سنو رب5 قادرِ
مطلق فرماتا ہے مَیںکہ تم میں ڈالوںدم گا تو تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گی۔ مَیں6 تم پر نسیں گوشتاور چڑھا سبکر
کچھ ِجلد ڈھانپسے دوں گا۔ مَیں تم میں دم ڈال دوں گا، اور تم زندہ ہو جاؤ تبگی۔ تم جان لو گی کہ مَیں ہی
“۔‘ہوںرب

مَیں7 نے ایسا ہی کیا۔ اور مَیںہیجوں نبوّت کرنے لگا تو شور مچ گیا۔ ہڈیاں کھڑکھڑاتے دوسریایکہوئے
کے ساتھ جُڑ گئیں، اور ہوتے پورےہوتے ڈھانچے بن گئے۔ میرے8 دیکھتے دیکھتے نسیں ڈھانچوںگوشتاور پر
چڑھ گیا سباور کچھ ِجلد سے ڈھانپا گیا۔ تکابلیکن میںجسموں دم نہیں تھا۔

9 ربپھر نے فرمایا، آدماے” زاد، نبوّت کر کے دم مخاطبسے ہو جا، اے’ ربدم، قادرِ مطلق فرماتا ہے
طرفچاروںکہ سے آ کر مقتولوں پھونکپر 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 نہایتایکگئے۔ بڑی
فوج وجود میں آ گئی !تھی

ربتب11 نے فرمایا، اے” آدم زاد، یہ ہڈیاں اسرائیلی قوم کے تمام افراد ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہماری’ ہڈیاں
سوکھ گئی ہماریہیں، اُمید جاتی رہی ہمہے۔ ختم ہی ہو گئے ‘!ہیں 12 چنانچہ نبوّت کر اُنہیںکے بتا،

رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے میریاےکہ قوم، تمہاریمَیں قبروں دوںکھولکو گا اور تمہیں اُن میں نکالسے
کر ملـِک اسرائیل واپسمیں لاؤں گا۔ میریاے13 مَیںجبقوم، تمہاری قبروں کو کھول دوں گا اور تمہیں اُن
میں سے نکال لاؤں گا تب 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
رب15 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”16 آدم زاد، لـکڑی کا ٹکڑا لے کر اُس پر لـکھ دے، جنوبی’ قبیلہ یہوداہ

اور جتنے اسرائیلی قبیلے اُس کے ساتھ متحد ‘ہیں۔ پھر لـکڑی ایککا اَور ٹکڑا لے کر اُس پر لـکھ دے، شمالی’ قبیلہ
یوسف یعنی افرائیم اور جتنے اسرائیلی قبیلے اُس ساتھکے متحد ‘ہیں۔ لـکڑیاب17 دوسرےایکٹکڑےدونوںکے
کے ساتھ یوں دےجوڑ تیرےکہ ہاتھ ایکمیں ہو جائیں۔
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تیرے18 ہم وطن تجھ سے پوچھیں گے، کیا’ آپ ہمیں اِس کا مطلب نہیں بتائیں ‘گے؟ تب19 اُنہیں بتا، رب’

قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یوسفمَیں یعنی لـکڑی مالـککے افرائیم اور اُس کے ساتھ متحد اسرائیلی قبیلوں کو لے
کر یہوداہ لـکڑیکی کے ساتھ جوڑ دوں میرےگا۔ ہاتھ میں لـکڑیوہ ایککا ہی ٹکڑا بن جائیں ‘گے۔

20 اپنے ہم وطنوں کی موجودگی لـکڑیمیں کے ٹکڑےمذکورہ ہاتھ میں تھامے رکھ 21 اور ساتھ ساتھ اُنہیں بتا،
رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے مَیںکہ اسرائیلیوں کو اُن قوموں میں نکالسے لاؤں گا جہاں وہ بسےجا ہیں۔ مَیں اُنہیں
جمع کر کے اُن کے ملـکاپنے واپسمیں لاؤں گا۔ وہیں22 اسرائیل پہاڑوںکے پر مَیں اُنہیں متحد کر ایککے ہی
قوم بنا دوں گا۔ اُن ایکپر ہی کرےحکومتبادشاہ گا۔ آئندہ وہ نہ کبھی دو قوموں میں تقسیم ہو جائیں گے، نہ
دو سلطنتوں میں۔ 23 آئندہ وہ آپاپنے کو نہ اپنے بُتوں یا باقی مکروہ چیزوں ناپاکسے یں کر گے، نہ اُن گناہوں سے
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 میری ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دھیان سے
میرے احکام پر عمل کریں گے۔

25 ملـکجو مَیں نے اپنے یعقوبخادم کو دیا تھا باپتمہارےمیںجساور 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 کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں ایکگا، ایسا عہد جو تکہمیشہ قائم رہے
مَیںگا۔ اُنہیں قائم کر کے اُن کی تعداد بڑھاتا جاؤں گا، اور میرا مقدِس تکابد اُن درمیانکے گا۔رہے میریوہ27
سکونت گاہ کے سائے میں بسیں مَیںگے۔ اُن کا ہوںخدا گا، اور میریوہ 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

38
اسرائیل کا دشمن جوج

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، ملـِک ماجوج کے حکمران جوج طرفکی رُخ کر مسکجو
اور بل تُو کا رئیساعلٰی اُسہے۔ خلافکے نبوّت کر کے 3 کہہ،

رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے مسکاےکہ اور بل تُو کے رئیساعلٰی ابجوج، مَیں تجھ نپٹسے لوں گا۔ مَیں4
تیرے منہ کو پھیر دوں تیرےگا، منہ میں کانٹے ڈال کر پوریتجھے سمیتفوج نکال دوں گا۔ شاندار وردیوں سے
تیرےآراستہ تمام گھڑسوار اور فوجی اپنے نکلسمیتگھوڑوں آئیں گے، فوجبڑیتیریگو مردکے چھوٹی بڑیاور
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 مسلحسے ہو گا۔ 6 جُمر اور شمال کے دُوردراز بیتعلاقے ُتجرمہ کے تمام
دستے بھی ساتھ ہوں غرضگے۔ اُس وقت بہت سی تیرےقومیں ساتھ نکلیں گی۔ 7 چنانچہ مستعد ہو !جا جتنے
تیرےلشکر ارد گرد جمع ہو گئے ہیں اُن کے ساتھ مل یاںخوبکر تیار !کر اُن کے لئے پہرا داری کر۔
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متعدد8 دنوں کے بعد تجھے ملـِک اسرائیل پر حملہ کرنے کے لئے بُلایا جائے گا جنگابھیجسے سے چھٹکارا

ملا ہو گا جساور جلاوطنکے بہتدیگر سی قوموں میں واپسسے آ گئے ہوں گے۔ اسرائیلگو پہاڑیکا علاقہ
بڑی دیر سے برباد ہوا ہو گا، لیکن اُس وقت اُس باشندےکے جلاوطنی واپسسے آ کر امن و امان سے اُس میں
بسیں گے۔

تب9 تُو طوفان طرحکی آگے بڑھے تیرےگا، دستے بادل کی ملـکپورےطرح پر چھا جائیں تیرےگے۔ ساتھ
گی۔ہوںقومیںسیبہت رب10 مطلققادرِ فرماتا خیالاتبُرےمیںذہنتیرےوقتاُسکہہے اُبھر آئیں اورگے
تُو شریر منصوبے باندھے گا۔ 11 تُو کہے گا، ملـکیہ” کھلا ہے، اور اُس باشندےکے آرام اور سکون ساتھکے
رہ ہیں۔رہے آؤ، مَیں اُن پر حملہ کروں، کیونکہ وہ نہیںحفاظتاپنی نہسکتے۔کر اُن چاردیواریکی نہہے، دروازہ
یا کنڈا۔ مَیں12 اسرائیلیوں لُوٹکو لوں گا۔ جو شہر کھنڈراتپہلے تھے ابلیکن سرےنئے سے آباد ہوئے ہیں
اُن پر ٹوٹمَیں پڑوں گا۔ جلاوطنجو دیگر اقوام واپسسے آ گئے ہیں اُن دولتکی مَیں چھین لوں گا۔ کیونکہ اُنہیں
کافی مال مویشی حاصل ہوئے ہیں، اباور وہ دنیا کے مرکز میں آ بسے “ہیں۔ 13 سبا، ددان ترسیساور کے تاجر
بزرگاور پوچھیں گے کہ کیا تُو نے واقعی اپنے فوجیوں لُوٹکو مار کے لئے اکٹھا کر لیا ہے؟ کیا تُو واقعی سونا
چاندی، مال مویشی اور باقی بہت دولتسی چھیننا چاہتا ‘ہے؟

آدماے14 زاد، نبوّت کر جوجکے کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے وقتاُسکہ تجھے پتا چلے گا میریکہ
قوم اسرائیل سکون زندگیسے گزار رہی ہے، اور15 تُو دُوردراز شمال کے ملـکاپنے نکلےسے تیریگا۔ وسیع اور
طاقت ور فوج میں متعدد قومیں شامل ہوں گی، اور سب گھوڑوں پر سوار میری16 قوم اسرائیل پر دھاوا بول دیں
گے۔ وہ اُس پر بادل کی طرح چھا جائیں اےگے۔ جوج، اُن آخری دنوں میں مَیں خود تجھے ملـکاپنے پر حملہ
کرنے دوں گا تاکہ دیگر اقوام مجھے جان لیں۔ کیونکہ جو کچھ مَیں اُن کے دیکھتے تیرےدیکھتے ساتھ کروں گا اُس
سے مُقّدسمیرا کردار اُن پر ظاہر ہو جائے گا۔ رب17 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو وہی جسہے کا ذکر مَیں نے
ماضی میں کیا تھا۔ کیونکہ ماضی میرےمیں خادم یعنی اسرائیل کے نبی کافی سالوں پیشسے گوئی کرتے رہے
کہ مَیں تجھے اسرائیل خلافکے بھیجوں گا۔

الله جوجخود کو کرےتباہ گا
رب18 قادرِ مطلق فرماتا ہے جسکہ دن جوج ملـِک اسرائیل پر کرےحملہ گا اُس دن آگمَیں بگولا ہو

جاؤں گا۔ مَیں19 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 جانور ہوں یا انسان۔ پہاڑ اُن کی خاکسمیتگزرگاہوں 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۔ سبتب
آپس میں لڑنے لـگیں گے۔ مَیں22 اُن مہلـکمیں یاں بیمار اور قتل و غارت پھیلا کر اُن عدالتکی کروں گا۔ ساتھ
ساتھ مَیں موسلادھار بارش، آگاولے، جوجگندھکاور اور اُس کی بین الاقوامی فوج پر برسا دوں گا۔ یوں23
مَیں اپنا عظیم مُقّدساور کردار متعدد قوموں پر ظاہر کروں گا، اُن کے دیکھتے دیکھتے آپاپنے کا اظہار کروں گا۔
تب 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 رئیساعلٰی ابجوج، مَیں تجھ نپٹسے لوں گا۔ مَیں2

تیرا منہ پھیر دوں گا اور تجھے شمال کے دُوردراز علاقے گھسیٹسے کر اسرائیل کے پہاڑوں پر لاؤں گا۔ وہاں3
تیرےمَیں 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 ہلاکساتھکے ہو مَیںگا۔جائے تجھے ہر قسم پرندوںشکاریکے اور درندوں کو
دوںکھلا گا۔ 5 لاشتیریکیونکہ میدانکھلے میں گر پڑیکر رہے گی۔ یہ ربمیرا، قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

ماجوجمَیں6 پر اور آپاپنے محفوظکو سمجھنے والے علاقوںساحلی بھیجوںآگپر تبگا۔ لیںجانوہ گے کہ
مَیں ربہی ہوں۔ اپنی7 قوم اسرائیل درمیانکے ہی مَیں مُقّدساپنا نام ظاہر کروں گا۔ آئندہ مَیں مُقّدساپنے نام
کی برداشتبےحرمتی نہیں کروں تبگا۔ اقوام جان لیں گی کہ ربمَیں اور اسرائیل قدوسکا ہوں۔ رب8 قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ پیشضرور آئے !گا وہی دن جسہے کا ذکر مَیں کر ہوں۔چکا

جوج اور اُس کی فوج کی تدفین
9 پھر اسرائیلی شہروں باشندےکے میںجنگمیداِن جا دشمنکر اسلحہکے ایندھنکو کے لئے کریںجمع گے۔

اِتنی چھوٹی بڑیاور ڈھالیں، کمان، تیر، لاٹھیاں نیزےاور اکٹھے ہو جائیں گے کسیتکسالساتکہ اَور ایندھن
ضرورتکی نہیں ہو گی۔ اسرائیلیوں10 کو کھلے میدان میں لـکڑی چننے یا جنگل درختمیں کاٹنے ضرورتکی
نہیں ہو گی، کیونکہ وہ یہ ایندھنہتھیار طورکے پر استعمال کریں ابگے۔ اُنہیںوہ لُوٹیں جنہوںگے لُوٹاُنہیںنے
لیا تھا، وہ اُن سے مال مویشی چھین لیں گے جنہوں نے اُن سبسے کچھ چھین لیا تھا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان
ہے۔

اسرائیلمَیںدناُس11 لئےکےجوجمیں قبرستان گا۔کروںمقرر یہ قبرستان وادٔی میں*عباریم ہو گا جو بحـیرۂ
مُردار مشرقکے میں جوجہے۔ ساتھکے اُس کی تمام فوج بھی دفن ہو گی، اِس لئے مسافر آئندہ اُس میں نہیںسے
گزر سکیں تبگے۔ وہ جگہ وادٔی ہمون بھی†جوج کہلائے گی۔ اسرائیلیجب12 تمام لاشیں دفنا ملـککر کو
کریںصافپاک گے ساتتو مہینے لـگیں گے۔ تمام13 اُمّت اِس کام مصروفمیں 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۔

مہینوںسات14 آدمیوںکچھبعدکے الـگکو کر جائےکہاکے گا میںملـکپورےکہ گزرسے کریںمعلومکر
کہ ابھی کہاں کہاں پڑیلاشیں ہیں۔ کیونکہ لازم ہے دفنسبکہ ہو جائیں ملـکتاکہ صافپاکدوبارہ ہو
جائے۔ جہاں15 کہیں لاشکوئی نظر آئے اُس جگہ کی وہ نشان دہی کریں گے تاکہ دفنانے والے اُسے وادٔی
میںجوجہمون لے جا دفنکر کریں۔ ملـکیوں16 صافپاککو کیا گا۔جائے وقتاُس اسرائیلسے ایککے
شہر کا نام ‡ہمونہ کہلائے ‘گا۔

اے17 آدم ربزاد، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ ہر قسم پرندےکے درندےاور بُلا کر کہہ، آؤ،’ اِدھر جمع ہو
!جاؤ طرفچاروں سے آ کر اسرائیل پہاڑیکے علاقے میں جمع ہو !جاؤ کیونکہ یہاں تمہارےمَیں لئے قربانی کی
ضیافتزبردست تیار کر رہا ہوں۔ یہاں گوشتتمہیں کھانے اور خون پینے کا سنہرا موقع ملے گا۔ 18 تم سورماؤں
* 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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گوشتکا کھاؤ گے اور دنیا حکمرانوںکے خونکا پیو بسنسبگے۔ 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 کر مست 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 ظاہر کروں گا۔ مَیںجبکیونکہ جوج اور اُس فوجکی 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 ربمَیں
اُس کا خدا ہوں۔ 23 اور دیگر اقوام جان لیں گی کہ اسرائیلی اپنے گناہوں سببکے جلاوطنسے ہوئے۔ وہ جان
لیں گی کہ چونکہ اسرائیلی مجھ سے بےوفا اِسیہوئے، لئے مَیں نے اپنا منہ اُن سے چھپا اُنہیںکر اُن دشمنوںکے کے
حوالے کر دیا، اِسی لئے وہ سب تلوار کی زد میں آ ہلاککر ہوئے۔ 24 کیونکہ مَیں نے اُنہیں اُن کی ناپاکی اور
جرائم مناسبکا دےبدلہ کر اپنا چہرہ اُن سے چھپا لیا تھا۔

25 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے ابکہ 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۔ مَیں27
اُنہیں دیگر اقوام اور اُن کے دشمنوں ممالـککے میں سے جمع کر کے اُنہیں واپس لاؤں گا اور یوں اُن کے یعے ذر اپنا
مُقّدس کردار متعدد اقوام پر ظاہر کروں گا۔ تب28 وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔ کیونکہ اُنہیں اقوام میں
جلاوطن کرنے کے بعد مَیں اُنہیں اُن کے اپنے ملـکہی میں دوبارہ جمع کروں ایکگا۔ بھی پیچھے نہیں چھوڑا
جائے گا۔ رب29 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آئندہ مَیں اپنا چہرہ اُن 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 ربمیںسالویں25کے ہاتھکا مجھ پر آ ٹھہرا اور وہ مجھے یروشلم گیا۔لے مہینے دسواںکا
*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 ایککھڑےمیں 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 سے
!سن جو بھیکچھ مَیں تجھے دکھاؤں گا، اُس پر توجہ دے۔ کیونکہ اِسیتجھے لئے یہاں لایا گیا ہے مَیںکہ تجھے یہ
دکھاؤں۔ جو کچھ بھی تُو دیکھے اُسے اسرائیلی قوم کو “!دےسنا

رب کے گھر کے بیرونی صحن کا مشرقی دروازہ
* 40:1 مہینے کا دسواں :دن 28 یل۔ اپر
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مَیں5 نے دیکھا ربکہ کے گھر کا چاردیواریصحن سے گھرا ہوا ہے۔ جو میرےفیتہ راہنما کے ہاتھ میں

تھا اُس کی لمبائی تھی۔فٹ10ساڑھے اِس یعےکے ذر اُس چاردیوارینے ناپکو لیا۔ دیوار موٹائیکی اور اونچائی
دونوں فٹدسدسساڑھے تھی۔

6 پھر میرا راہنما دروازےمشرقی پاسکے پہنچانے والی سیڑھی پر چڑھ دروازےکر کی دہلیز پر رُک جبگیا۔
اُس نے اُس پیمائشکی کی تو اُس کی گہرائی ساڑھے فٹ10 نکلی۔

دروازےوہجب7 میں کھڑا ہوا تو دائیں اور پہرےطرفبائیں داروں تینکے کمرےتین نظر آئے۔ کمرےہر
لمبائیکی اور چوڑائی کمروںتھی۔فٹدسدسساڑھے کیدرمیانکے دیوار پونے موٹیفٹنو تھی۔ اِن کمروں کے
ایکبعد اَور دہلیز تھی جو گہریفٹ10ساڑھے تھی۔ اُس پر سے گزر کر دروازےہم برآمدےایکملحقسے
میں جسآئے کا ربرُخ کے گھر طرفکی تھا۔ میرے8 راہنما برآمدےنے پیمائشکی کی 9 تو پتا چلا کہ اُس
کی لمبائی فٹ14 دروازےہے۔ کے ستون نما بازو ساڑھے تین تین فٹ موٹے برآمدےتھے۔ کا ربرُخ کے گھر
طرفکی تھا۔ پہرے10 داروں کے ایکسبکمرےمذکورہ بڑےجیسے تھے، اور اُن کے درمیان والی دیواریں
ایکسب جیسی موٹی تھیں۔

اِس11 بعدکے اُس دروازےنے کی گزرگاہ ناپی۔چوڑائیکی یہ مل ملا کر تھی،فٹ23پونے کواڑجبالبتہ
تھےکھلے تو اُن درمیانکے کا فاصلہ تھا۔فٹ17ساڑھے پہرے12 داروں کے کمرےہر کے منے ایکسا چھوٹی
سی دیوار 21اونچائیکیجستھی انچ تھی جبکہ کمرےہر لمبائیکی اور اونچائی تھی۔فٹدسدسساڑھے 13 پھر
میرے راہنما نے وہ فاصلہ ناپا جو اِن کمروں میں ایکسے کی پچھلی دیوار سے لے کر اُس مقابلکے کمرےکے
کی پچھلی تکدیوار تھا۔ معلوم ہوا کہ پونے فٹ44 ہے۔

صحن14 دروازےمیں سے ملحق وہ برآمدہ تھا جس کا رُخ رب کے گھر طرفکی تھا۔ اُس کی چوڑائی 33
فٹ †تھی۔ 15 جو باہر دروازےسے میں داخل ہوتا تھا وہ ساڑھے فٹ87 کے بعد ہی صحن میں پہنچتا تھا۔

پہرے16 داروں کے تمام کمروں میں چھوٹی کھڑکیاں تھیں۔ کچھ بیرونی دیوار میں تھیں، کچھ کمروں درمیانکے
کی دیواروں دروازےمیں۔ ستونکے نما بازوؤں میں کھجور منّقشدرختکے تھے۔

رب کے گھر کا بیرونی صحن
17 پھر میرا دروازےراہنما میں سے گزر کر ربمجھے کے گھر بیرونیکے میںصحن چاردیواریلایا۔ ساتھکے

کمرے30ساتھ بنائے تھےگئے جن کے منے سا پتھر فرشکا تھا۔ چاردیواریفرشیہ18 ساتھکے ساتھ تھا۔ جہاں
دروازوں کی گزرگاہیں تھیں فرشوہاں اُن کی دیواروں سے لگتا تھا۔ جتنا لمبا اِن گزرگاہوں کا وہ حصہ تھا صحنجو
میں تھا اُتنا ہی فرشچوڑا بھی تھا۔ فرشیہ اندرونی صحن نسبتکی نیچا تھا۔

بیرونی19 اور اندرونی صحنوں درمیانکے بھی دروازہ تھا۔ یہ دروازےبیرونی مقابلکے میرےجبتھا۔ راہنما
دونوںنے دروازوں کا درمیانی فاصلہ ناپا تو معلوم ہوا کہ فٹ175 ہے۔

بیرونی صحن کا شمالی دروازہ
اِس20 کے بعد اُس چاردیوارینے کے دروازےشمالی پیمائشکی کی۔
دروازےاِس21 میں بھی دائیں اور بائیں طرف تین کمرےتین تھے جو دروازےمشرقی کے کمروں بڑےجتنے

تھے۔ اُس میں گزرسے دروازےبھیوہاںہمکر برآمدےملحقسے میں کاجسآئے طرفکیگھرکےربرُخ
تھا۔ اُس کی اور اُس ستونکے نما بازوؤں کی لمبائی اور چوڑائی اُتنی تھیہی جتنی دروازےمشرقی برآمدےکے اور
اُس کے ستون نما بازوؤں کی تھی۔ گزرگاہ پوریکی لمبائی ساڑھے فٹ87 میرےجبتھی۔ راہنما نے وہ فاصلہ
† 40:14 صحن …میں :تھیفٹ33 عبرانی متن میں اِس آیت مطلبکا غیرواضح ہے۔
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ناپا داروںپہرےجو میںکمروںکے ایکسے کی پچھلی دیوار سے لے اُسکر مقابلکے پچھلیکیکمرےکے دیوار
تک تھا تو معلوم ہوا کہ ہے۔فٹ44پونے دروازے22 ملحقسے برآمدہ، کھڑکیاں اور کندہ کئے گئے کھجور کے
درخت اُسی طرح بنائے گئے طرحجستھے دروازےمشرقی میں۔ ایکباہر تکدروازےسیڑھی پہنچاتی تھی
جس ساتکے قدمچے تھے۔ دروازےمشرقی کی طرح دروازےشمالی کے سرےاندرونی کے ایکساتھ برآمدہ
ملحق جستھا سے ہو کر انسان صحن میں پہنچتا تھا۔

دروازےمشرقی23 کی طرح دروازےاِس مقابلکے بھی اندرونی صحن میں پہنچانے والا دروازہ تھا۔ دونوں
دروازوں کا درمیانی فاصلہ فٹ175 تھا۔

بیرونی صحن کا جنوبی دروازہ
اِس24 بعدکے میرا مجھےراہنما باہر گیا۔لے چلتے چاردیواریجنوبیہمچلتے بھیوہاںپہنچے۔پاسکے دروازہ

نظر آیا۔ اُس میں سے گزر کر ہم وہاں دروازےبھی سے برآمدےملحق میں جسآئے کا ربرُخ کے گھر کی
تھا۔طرف یہ دروازےبرآمدہ ستونکے نما سمیتبازوؤں دیگر دروازوں برآمدےکے جتنا بڑا تھا۔ دروازے25 اور
برآمدے کی کھڑکیاں بھی دیگر کھڑکیوں کی مانند تھیں۔ گزرگاہ کی پوری لمبائی ساڑھے فٹ87 تھی۔ جب اُس
نے وہ فاصلہ ناپا پہرےجو داروں کمروںکے میں ایکسے کی پچھلی دیوار سے لے کر اُس مقابلکے کمرےکے
کی پچھلی تکدیوار تھا تو معلوم ہوا کہ پونے فٹ44 ہے۔ 26 ایکباہر تکدروازےسیڑھی پہنچاتی جستھی
قدمچےساتکے تھے۔ دیگر دروازوں دروازےجنوبیطرحکی سرےاندرونیکے ساتھکے برآمدہ ملحق جستھا
سے ہو کر انسان صحن میں پہنچتا برآمدےتھا۔ کے دونوں ستون نما بازوؤں پر کھجور درختکے کندہ کئے تھے۔گئے

دروازےاِس27 مقابلکے بھی اندرونی صحن میں پہنچانے والا دروازہ تھا۔ دونوں دروازوں کا درمیانی فاصلہ
فٹ175 تھا۔

اندرونی صحن کا جنوبی دروازہ
28 پھر میرا راہنما دروازےجنوبی میں سے گزر کر مجھے اندرونی صحن میں اُسجبلایا۔ وہاںنے کا دروازہ

ناپا تو معلوم ہوا کہ وہ بیرونی دروازوں کی مانند ہے۔ پہرے29-30 داروں کے کمرے، برآمدہ اور اُس ستونکے نما
پیمائشسببازو حسابکے سے دیگر دروازوں کی مانند تھے۔ دروازےاِس اور اِس ساتھکے برآمدےملحق میں
بھی کھڑکیاں تھیں۔ گزرگاہ کی پوری لمبائی ساڑھے فٹ87 تھی۔ میرےجب راہنما نے وہ فاصلہ ناپا پہرےجو
داروں کمرےکے میں ایکسے کی پچھلی دیوار سے لے کر اُس کے مقابل کمرےکے کی پچھلی تکدیوار تھا تو
معلوم ہوا کہ پونے فٹ44 ہے۔ لیکن31 اُس برآمدےکے کا رُخ بیرونی صحن طرفکی تھا۔ اُس میں پہنچنے کے
لئے ایک سیڑھی بنائی گئی تھی جس کے آٹھ قدمچے دروازےتھے۔ کے ستون نما بازوؤں پر کھجور درختکے
کندہ کئے گئے تھے۔

اندرونی صحن کا مشرقی دروازہ
32 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے دروازےمشرقی سے ہو کر اندرونی صحن میں لایا۔ جب اُس نے یہ دروازہ

ناپا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی دیگر دروازوں جتنا بڑا ہے۔ پہرے33 داروں کے دروازےکمرے، کے ستون نما بازو
اور پیمائشبرآمدہ حسابکے سے دیگر دروازوں کی مانند تھے۔ یہاں دروازےبھی برآمدےاور میں کھڑکیاں لـگی
تھیں۔ گزرگاہ کی لمبائی فٹ87ساڑھے اور چوڑائی تھی۔فٹ44پونے دروازےاِس34 برآمدےکے کا رُخ بھی
بیرونی صحن طرفکی دروازےتھا۔ ستونکے نما بازوؤں پر کھجور درختکے کندہ کئے گئے برآمدےتھے۔ میں
پہنچنے کے لئے ایک سیڑھی بنائی گئی جستھی آٹھکے قدمچے تھے۔
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اندرونی صحن کا شمالی دروازہ

پھر35 میرا مجھےراہنما دروازےشمالی پاسکے لایا۔ اُس پیمائشکی کرنے پر معلوم ہوا بھییہکہ دروازوںدیگر
جتنا بڑا ہے۔ پہرے36 داروں کے کمرے، ستون نما بازو، برآمدہ اور دیواروں میں دوسرےبھیکھڑکیاں دروازوں
کی مانند تھیں۔ گزرگاہ کی لمبائی ساڑھے فٹ87 اور چوڑائی پونے فٹ44 تھی۔ اُس37 برآمدےکے کا رُخ بھی
بیرونی دروازےتھا۔طرفکیصحن ستونکے نما بازوؤں پر درختکےکھجور کندہ کئے تھے۔گئے اُس میں پہنچنے
کے لئے ایک سیڑھی بنائی گئی جستھی آٹھکے قدمچے تھے۔

اندرونی دروازےشمالی پاسکے ذبح بندوبستکا
اندرونی38 دروازےشمالی برآمدےکے میں دروازہ میںجستھا سے گزر انسانکر کمرےاُس داخلمیں ہوتا

تھا جہاں اُن ذبح کئے ہوئے جانوروں کو یا دھو جاتا تھا جنہیں بھسم کرنا ہوتا تھا۔ برآمدے39 میں چار میزیں تھیں،
کمرے کے طرفدونوں دو دو میزیں۔ اِن میزوں پر اُن جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا جو بھسم ہونے والی قربانیوں،
گناہ قربانیوںکی اور قصور قربانیوںکی کے لئے مخصوص تھے۔ برآمدےاِس40 سے باہر مزید ایسیچار میزیں تھیں،
طرفایکدو اور دوسریدو طرف۔ مل41 ملا کر آٹھ میزیں تھیں جن پر قربانیوں کے جانور ذبح کئے جاتے تھے۔
برآمدےچار کے اندر اور چار اُس سے باہر صحنکے میں تھیں۔

برآمدے42 کی چار میزیں تراشے ہوئے پتھر سے بنائی گئی تھیں۔ ایکہر کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے 31 انچ
اور 21اونچائی انچ تھی۔ اُن پر وہ پڑےآلاتتمام تھے جو جانوروں بھسمکو ہونے والی قربانی اور باقی قربانیوں کے
لئے تیار کرنے کے لئے درکار تھے۔ جانوروں43 گوشتکا اِن میزوں پر رکھا جاتا تھا۔ ارد گرد دیواروںکی میں تین
تین انچ لمبی ہکیں لـگی تھیں۔

44 پھر ہم اندرونی میںصحن داخل ہوئے۔ وہاں دروازےشمالی ایکساتھکے کمرا ملحق تھا جو اندرونی صحن
طرفکی کھلا تھا جساور کا جنوبرُخ تھا۔طرفکی دروازےجنوبی بھیساتھکے ایسا کمرا تھا۔ اُس کا رُخ
شمال طرفکی تھا۔ میرے45 راہنما نے مجھ سے کہا، کمرےجس” کا جنوبرُخ طرفکی ہے وہ اُن اماموں
کے لئے ہے ربجو کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، 46 کمرےجسجبکہ کا رُخ شمال طرفکی 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 نے اندرونی صحن پیمائشکی کی۔ اُس کی لمبائی اور چوڑائی پونے دو دو َسو فٹ تھی۔ قربان

گاہ اِس صحن میں رب کے گھر کے منے سا ہی تھی۔ 48 پھر اُس نے مجھے رب کے گھر برآمدےکے میں لے
جا کر دروازے کے ستون نما بازوؤں کی پیمائش کی۔ معلوم ہوا کہ یہ پونے فٹ9 موٹے ہیں۔ دروازے کی
چوڑائی ساڑھے فٹ24 تھی جبکہ دائیں بائیں کی دیواروں کی لمبائی سوا پانچ پانچ فٹ تھی۔ 49 چنانچہ برآمدے
کی پوری چوڑائی 35 اور لمبائی فٹ21 تھی۔ اُس میں داخل ہونے کے لئے دس قدمچوں والی سیڑھی بنائی گئی
دروازےتھی۔ دونوںکے ستون نما بازوؤں کے ساتھ ایکایکساتھ ستون کھڑا کیا گیا تھا۔
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اِس1 بعدکے میرا کمرےپہلےکےگھرکےربمجھےراہنما یعنی مُقّدس’ میں‘کمرا گیا۔لے اُس دروازےنے
ستونکے نما بازو ناپے تو معلوم ہوا کہ فٹدسدسساڑھے موٹے ہیں۔ دروازے2 کی چوڑائی فٹ17ساڑھے
تھی، اور دائیں بائیں کی دیواریں پونے نو فٹنو لمبی کمرےتھیں۔ پوریکی فٹ70لمبائی اور تھی۔فٹ35چوڑائی

3 پھر وہ بڑھآگے کمرےاندرونیسےسبکر داخلمیں ہوا۔ اُس دروازےنے ستونکے نما بازوؤں پیمائشکی
کی تو معلوم ہوا کہ ساڑھے تین فٹتین موٹے دروازےہیں۔ کی چوڑائی ساڑھے فٹ10 تھی، اور دائیں بائیں کی
دیواریں سوا بارہ بارہ فٹ لمبی تھیں۔ کمرےاندرونی4 کی لمبائی اور فٹپینتیسپینتیسچوڑائی تھی۔ وہ بولا، یہ”
مُقّدس ترین کمرا “ہے۔

رب کے گھر کمرےملحقسے
5 پھر اُس ربنے کے گھر کی بیرونی دیوار ناپی۔ اُس کی موٹائی ساڑھے فٹ10 تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ

کمرے تعمیر کئے گئے تھے۔ کمرےہر کی چوڑائی فٹ7 تھی۔ کمروں6 کی تین منزلیں تھیں، کُل کمرے30 تھے۔
رب کے گھر کی بیرونی دیوار دوسری منزل پر پہلی منزل کی نسبت کم موٹی اور تیسری منزل پر دوسری منزل کی
نسبت کم موٹی ًتھی۔ نتیجتا ہر منزل کا وزن اُس کی بیرونی دیوار پر تھا نہیںضرورتاور تھی کہ اِس دیوار میں شہتیر
لگائیں۔ دوسریچنانچہ7 منزل پہلی چوڑینسبتکی تیسریاور دوسری چوڑینسبتکی ایکتھی۔ سیڑھی نچلی
منزل دوسریسے اور تیسری تکمنزل پہنچاتی تھی۔

8-11 اِن کمروں کی بیرونی دیوار موٹیفٹ9پونے تھی۔ ربکمرےجو کے گھر کی شمالی دیوار میں تھے اُن میں
داخل ہونے ایککا دروازہ تھا، داخلمیںکمروںجنوبیطرحاِسیاور ہونے ایککا دروازہ تھا۔ مَیں نے دیکھا
ربکہ کا چبوترےایکگھر پر تعمیر ہوا ہے۔ اِس کا جتنا حصہ اُس کے ارد گرد نظر آتا تھا وہ پونے فٹ9
چوڑا اور ساڑھے فٹ10 اونچا تھا۔ رب کے گھر کی بیرونی دیوار سے کمرےملحق اِس پر بنائے گئے تھے۔ اِس
چبوترے اور اماموں سے مستعمل مکانوں کے درمیان کھلی جگہ جستھی کا فاصلہ فٹ35 تھا۔ یہ کھلی جگہ
رب کے گھر طرفچاروںکے نظر آتی تھی۔

مغرب عمارتمیں
اِس12 کھلی جگہ مغربکے عمارتایکمیں تھی جو ایکساڑھے َسو فٹ57 لمبی اور ایکساڑھے َسو 22

چوڑیفٹ تھی۔ اُس کی دیواریں طرفچاروں پونے نو فٹنو موٹی تھیں۔
رب کے گھر کی پیمائشبیرونی

13 پھر میرے راہنما نے باہر سے رب کے گھر کی پیمائش کی۔ اُس کی لمبائی فٹ175 تھی۔ رب کے گھر
کی پچھلی دیوار سے تکعمارتمغربی کا فاصلہ بھی فٹ175 تھا۔ 14 پھر اُس ربنے کے گھر کے منے سا والی
یعنی مشرقی دیوار شمال جنوباور میں کھلی سمیتجگہ پیمائشکی کی۔ معلوم ہوا کہ اُس کا فاصلہ بھی فٹ175
ہے۔ اُس15 مغربنے میں عمارتاُس 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
دیواروںکیکمرےترینمُقّدساورکمرےمُقّدسبرآمدے،کےگھرکےرب کھڑکیوںکرلےسےفرش16پر

لـکڑیتک کے تختے لگائے گئے تھے۔ اِن کھڑکیوں کو بند کیا جا سکتا تھا۔
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رب17 کے گھر کی اندرونی دیواروں پر دروازوں کے تکاوپر تصویریں کندہ کی گئی تھیں۔ 18 کھجور کے

درختوں اور فرشتوںکروبی باریباریتصویریںکی نظر آتی تھیں۔ ہر فرشتے تھے۔چہرےدوکے انسان19 کا چہرہ
طرفایک درختکے طرفکی دیکھتا تھا جبکہ ببر شیر کا طرفدوسریچہرہ درختکے طرفکی دیکھتا
تھا۔ یہ درخت اور کروبی پوری دیوار پر باری باری منّقش کئے گئے تھے، فرش20 سے لے کر دروازوں کے اوپر
تک۔ کمرےمُقّدس21 میں داخل ہونے دروازےوالے دونوںکے بازو مربع تھے۔

لـکڑی کی قربان گاہ
مُقّدس کمرےترین دروازےکے کے منے سا لـکڑی22 کی قربان گاہ نظر آئی۔ اُس کی اونچائی سوا فٹ5 اور

چوڑائی ساڑھے فٹتین 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
کمرےمُقّدس23 میں داخل ہونے ایککا دروازہ تھا مُقّدساور کمرےترین کا ایک۔ 24 دروازےہر کے

دو کواڑ تھے، وہ میںدرمیان سے تھے۔کھلتے دیواروں25 کمرےمُقّدسطرحکی دروازےکے پر بھی کھجور کے
درخت اور کروبی فرشتے کندہ کئے گئے تھے۔ برآمدےاور کے باہر دروازےوالے کے اوپر لـکڑی کی سیچھوٹی
چھت بنائی گئی تھی۔

برآمدے26 طرفدونوںکے کھڑکیاں تھیں، اور دیواروں پر کھجور درختکے کندہ کئے گئے تھے۔
42

اماموں کے لئے کمرےمخصوص
اِس1 کے بعد ہم دوبارہ بیرونی صحن میں آئے۔ میرا راہنما ربمجھے کے گھر شمالکے میں عمارتایکواقع

پاسکے لے گیا ربجو کے گھر کے پیچھے یعنی مغرب میں واقع عمارت کے مقابل تھی۔ 2 یہ عمارت فٹ175
لمبی اور ساڑھے چوڑیفٹ87 تھی۔

اُس3 کا رُخ اندرونی صحن کی اُس کھلی جگہ طرفکی تھا چوڑیفٹ35جو تھی۔ دوسرا رُخ بیرونی صحن کے
فرشپکے طرفکی تھا۔
مکان کی تین منزلیں منزلدوسریتھیں۔ پہلی نسبتکی چوڑیکم دوسریتیسریاور نسبتکی چوڑیکم تھی۔

مکان4 شمالیکے پہلو ایکمیں تھیگزرگاہ سرےایکجو تکسرےدوسرےسے جاتیلے تھی۔ اُس کی لمبائی
فٹ175 اور چوڑائی ساڑھے فٹ17 تھی۔ کمروں دروازےکے سب شمال طرفکی کھلتے تھے۔ دوسری5-6
منزل کمرےکے پہلی منزل کی نسبت چوڑےکم تھے تاکہ اُن کے منے سا ٹیرس ہو۔ اِسی طرح تیسری منزل کے
دوسریکمرے نسبتکی چوڑےکم تھے۔ عمارتاِس میں صحن دوسریکی عمارتوں طرحکی ستون نہیں تھے۔

کمروں7 کے منے ایکسا بیرونی دیوار تھی جو اُنہیں بیرونی صحن الـگسے کرتی تھی۔ اُس کی لمبائی ساڑھے 87
فٹ تھی، 8 کیونکہ بیرونی صحن طرفکی کمروں کی مل ملا کر لمبائی ساڑھے فٹ87 تھی اگرچہ پوری دیوار کی
تھی۔فٹ175لمبائی بیرونی9 عمارتاِسسےصحن داخلمیں ہونے کے لئے مشرق سےطرفکی آنا پڑتا تھا۔ وہاں
ایک دروازہ تھا۔

رب10 کے گھر جنوبکے میں اُس ایکجیسی اَور عمارت تھی ربجو کے گھر کے پیچھے والی یعنی مغربی
عمارت مقابلکے تھی۔ اُس11 کمروںکے کے منے سا بھی مذکورہ جیسیعمارتشمالی گزرگاہ تھی۔ اُس کی لمبائی
اور چوڑائی، ڈیزائن اور کچھسبغرضدروازے، شمالی مکان کی مانند تھا۔ کمروں12 جنوبدروازےکے کی
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طرف تھے، اور اُن کے منے سا ایکبھی حفاظتی دیوار تھی۔ بیرونی صحن عمارتاِسسے میں داخل ہونے کے لئے
مشرق سے آنا پڑتا تھا۔ اُس کا دروازہ بھی گزرگاہ شروعکے میں تھا۔

اُس13 آدمی مجھنے سے یہ”کہا، دونوں مُقّدسعمارتیں ہیں۔ جو ربامام حضورکے آتے ہیں وہ اِن میںہی
مُقّدس ترین قربانیاں کھاتے ہیں۔ چونکہ مُقّدسکمرےیہ ہیں اِس لئے امام اِن مُقّدسمیں ترین قربانیاں رکھیں
گے، خواہ غلہ، گناہ یا قصور کی قربانیاں کیوں نہ ہوں۔ 14 جو امام مقدِس نکلسے کر بیرونی میںصحن جانا چاہیں
اُنہیں اِن کمروں میں لباسمُقّدسوہ اُتار کر چھوڑنا ہے اُنہوںجو ربنے خدمتکی وقتکرتے پہنے ہوئے تھے۔
لازم ہے کہ وہ پہلے کپڑےاپنے بدلیں، پھر ہی وہاں جائیں جہاں لوگباقی جمع ہوتے “ہیں۔

باہر ربسے کے گھر چاردیواریکی پیمائشکی
رب15 کے گھر کے احاطے میں سب کچھ ناپنے کے بعد میرا راہنما مجھے دروازےمشرقی سے باہر لے گیا

اور باہر چاردیواریسے پیمائشکی کرنے لگا۔ 16-20 فیتے سے پہلے مشرقی دیوار ناپی، پھر شمالی، جنوبی اور مغربی
دیوار۔ ہر دیوار کی تھی۔فٹ875لمبائی 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 ربدوبارہ کے گھر کے دروازےمشرقی پاسکے لے گیا۔ اچانک2 اسرائیل کے خدا کا
مشرقجلال سے آتا ہوا دکھائی زبردستدیا۔ آبشار کا سا شور سنائی دیا، اور زمین اُس جلالکے چمکسے رہی
تھی۔ مجھرب3 پر یوں ظاہر طرحجسہوا دیگر یاؤں رو میں، پہلے یائے در کبار کنارےکے اور پھر جبوقتاُس
وہ یروشلم کو تباہ کرنے آیا تھا۔
مَیں منہ بلکے گر گیا۔ رب4 میںدروازےمشرقیجلالکا ربسے داخلمیںگھرکے ہوا۔ 5 پھر الله روحکا

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،
7 اے” آدم زاد، میرےیہ تخت میرےاور پاؤں کے تلووں کا مقام ہے۔ یہیں مَیں تکہمیشہ اسرائیلیوں کے

کروںسکونتدرمیان گا۔ آئندہ نہ کبھی اسرائیلی اور نہ اُن کے مُقّدسمیرےبادشاہ نام کی کریںبےحرمتی گے۔
نہ وہ اپنی زناکارانہ بُت پرستی سے، نہ بادشاہوں کی لاشوں میرےسے نام کی بےحرمتی کریں گے۔ ماضی8 میں
اسرائیل کے بادشاہوں نے اپنے محلوں میرےکو گھر کے ساتھ ہی تعمیر کیا۔ اُن کی دہلیز میری دہلیز کے ساتھ
اور اُن دروازےکے کا دروازےمیرےبازو کے بازو ساتھکے لگتا ایکتھا۔ ہی دیوار اُنہیں مجھ الـگسے رکھتی
تھی۔ یوں اُنہوں نے اپنی مکروہ حرکتوں میرےسے مُقّدس نام کی بےحرمتی کی، اور جواب میں مَیں نے اپنے
غضب میں ہلاکاُنہیں کر دیا۔ ابلیکن9 وہ اپنی زناکارانہ بُت پرستی اور اپنے بادشاہوں کی لاشیں مجھ سے دُور
رکھیں تبگے۔ مَیں تکہمیشہ اُن سکونتدرمیانکے کروں گا۔

آدماے10 زاد، اسرائیلیوں کو اِس گھر بارےکے میں دےبتا 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 تفصیلاتکیگھر بھی دکھا
یعنیدے، اُس کی ترتیب، اُس کے آنے جانے کے راستے اور اُس کا پورا انتظام تمام قواعد اور احکام سبسمیت۔
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کچھ اُن کے منے سا ہی دےلـکھ تاکہ وہ اُس پورےکے انتظام کے پابند رہیں اور اُس کے تمام قواعد کی پیروی
کریں۔ رب12 کے گھر کے لئے میری ہدایت !سن اِس پہاڑ کی چوٹی گرد و نواح کے تمام علاقے مُقّدسسمیت
ترین جگہ ہے۔ یہ گھر کے لئے ہدایتمیری “ہے۔

بھسم ہونے والی قربانیوں کی قربان گاہ
قربان13 گاہ یوں بنائی تھیگئی کہ اُس کا پایہ 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۔ قربان14 گاہ کے تین حصے
سبتھے۔ سے نچلا حصہ ساڑھے فٹتین اونچا تھا۔ اِس پر بنا ہوا فٹ7حصہ اونچا تھا، لیکن اُس کی چوڑائی کچھ
کم تھی، اِس لئے نچلےطرفچاروں حصے کا اوپر والا کنارہ نظر آتا تھا۔ کنارےاِس کی 21چوڑائی انچ تھی۔ تیسرا
سباور سے اوپر والا بھیحصہ اِسی طرح بنایا گیا تھا۔ دوسرےوہ حصے نسبتکی کم چوڑا تھا، اِس لئے چاروں
دوسرےطرف حصے کا اوپر والا کنارہ نظر آتا تھا۔ کنارےاِس کی 21بھیچوڑائی انچ تھی۔ تیسرے15 حصے پر
قربانیاں جلائی جاتی تھیں، اور چاروں کونوں سینگپر لـگے تھے۔ یہ حصہ بھی فٹ7 اونچا تھا۔ قربان16 گاہ کی
اوپر والی سطح مربع شکل کی تھی۔ اُس کی چوڑائی اور فٹاکیساکیسلمبائی تھی۔ 17 دوسرا بھیحصہ مربع
شکل کا تھا۔ اُس کی چوڑائی اور لمبائی فٹچوبیسچوبیسساڑھے تھی۔ اُس کا اوپر والا کنارہ نظر آتا تھا، اور
اُس 21پر چوڑیانچ نالی تھی، یوں کنارےکہ پر سیچھوٹی دیوار کیجستھی اونچائی 10ساڑھے انچ تھی۔ قربان
گاہ پر ھنے چڑ کے لئے اُس مشرقکے میں سیڑھی تھی۔

قربان گاہ مخصوصیتکی
18 ربپھر مجھ ہمسے کلام ہوا، آدماے” ربزاد، 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 ہدایاتمیریمیں !سن

لاویصرف19 کے قبیلے کے اُن اماموں ربکو کے گھر میرےمیں خدمتحضور کرنے اجازتکی ہے
صدوقجو کی اولاد ہیں۔
رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ ایکاُنہیں جوان دےبَیل تاکہ وہ اُسے گناہ کی قربانی کے طور پیشپر کریں۔

20 اِس بَیل کا کچھ خون لے کر قربان گاہ کے چاروں سینگوں، نچلے حصے کے چاروں کونوں اور ارد گرد اُس
کنارےکے پر لگا یوںدے۔ تُو قربان گاہ کا دےکفارہ کر گا۔کرےصافپاکاُسے اِس21 بعدکے بَیلجوان
کو مقدِس سے باہر کسی مقررہ جگہ پر لے جا۔ وہاں اُسے جلا دینا ہے۔

اگلے22 ایکدن بکرےبےعیب کو قربان کر۔ یہ بھی گناہ کی قربانی ہے، اور اِس کے یعے ذر قربان گاہ کو
پہلی قربانی کی صافپاکطرح کرنا ہے۔

صافپاک23 کرنے کے اِس سلسلے کی تکمیل پر ایک بےعیب بَیل ایکاور بےعیب مینڈھے کو چن کر
رب24 پیشکو کر۔ امام اِن جانوروں چھڑکنمکپر کر اِنہیں رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر
کریں۔

25 لازم ہے کہ تُو سات تکدن ایکروزانہ ایکبکرا، جوان بَیل ایکاور مینڈھا قربان سبکرے۔ جانور
ہوں۔بےعیب دنوںسات26 کی اِس کارروائی سے تم قربان گاہ کا دےکفارہ کر صافپاکاُسے مخصوصاور
کرو گے۔ آٹھویں27 دن سے امام باقاعدہ قربانیاں شروع کر سکیں گے۔ وقتاُس سے تمہارےوہ لئے بھسم ہونے
والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں تبگے۔ تم مجھے منظور ہو گے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔
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رب کے گھر کا بیرونی مشرقی دروازہ بند کیا جاتا ہے
1 میرا مجھےراہنما دوبارہ مقدِس بیرونیکے دروازےمشرقی پاسکے ابگیا۔لے وہ بند تھا۔ اب”فرمایا،نےرب2 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 دروازےاِس میں سے ہو ربکر کے گھر میں داخل ہوا
ہے۔ اسرائیلصرف3 حکمرانکے کو دروازےاِس میں بیٹھنے میرےاور حضور قربانی کا اپنا حصہ کھانے کی
اجازت لیکنہے۔ اِس کے لئے دروازےوہ میں سے گزر نہیں سکے گا بلـکہ بیرونی صحن طرفکی سے اُس میں
داخل ہو گا۔ دروازےوہ کے ساتھ برآمدےملحق سے ہو کر وہاں پہنچے گا اور اِسی راستے سے وہاں سے نکلے
گا “بھی۔

اکثر یوں لاو خدمتکی کو محدود کیا جاتا ہے
4 پھر میرا راہنما مجھے دروازےشمالی میں سے ہو کر دوبارہ اندرونی صحن میں لے گیا۔ ربہم کے گھر کے

منے سا پہنچے۔ مَیں نے دیکھا ربکہ کا ربگھر جلالکے سے معمور ہو رہا مَیںہے۔ منہ بلکے گر گیا۔
رب5 نے فرمایا، آدماے” زاد، دھیان سے دیکھ، غور رب!سنسے کے گھر بارےکے میں اُن ہدایاتتمام

پر دےتوجہ جو مَیں تجھے بتانے والا ہوں۔ دےدھیان کہ کون کون اُس میں جا سکے گا۔ سرکشاِس6 قوم
اسرائیل کو اسرائیلیاے’بتا، ربقوم، قادرِ مطلق فرماتا ہے تمہاریکہ مکروہ بہتحرکتیں بسابہیں، !کرو 7 تم پردیسیوں
میرےکو مقدِس میں لائے ہو، ایسے لوگوں کو جو باطن اور ظاہر میں نامختون ہیں۔ اور یہ تم نے اُس وقت کیا
جب تم خوراکمیریمجھے یعنی چربی اور پیشخون کر رہے تھے۔ یوں تم میرےنے گھر کی بےحرمتی کر کے
اپنی گھنونی حرکتوں سے وہ عہد توڑ ڈالا ہے جو مَیں تمہارےنے ساتھ باندھا تھا۔ 8 تم میرےخود مقدِس میں
خدمت نہیں کرنا ہتے چا تھے بلـکہ تم نے پردیسیوں کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ تمہاری جگہ یہ خدمت دیں۔انجام

اِس9 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آئندہ بھیجو غیرملـکی اندرونی اور بیرونی طور پر نامختون میرےاُسےہے
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 لـگپیچھےکے گئے تو لاویاکثر بھی مجھ سے دُور ہوئے۔
اب اُنہیں اپنے گناہ کی سزا پڑےبھگتنی گی۔ 11 آئندہ میرےوہ مقدِس میں ہر قسم کی خدمت نہیں کریں گے۔
صرفاُنہیں دروازوں کی پہرا داری 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 بُتوںکے کے منے سا لوگوں خدمتکی کر کے اُن کے لئے گناہ
باعثکا بنے رہے اِس لئے مَیں نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی ہے اُنہیںکہ اِس کی سزا پڑےبھگتنی گی۔ ربیہ
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

اب13 سے وہ امام حیثیتکی میرےسے قریب آ کر میری خدمت نہیں کریں ابگے، سے وہ اُن چیزوں کے
قریب 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
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لیکن15 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے لاویکہ ایککا خاندان اُن میں شامل نہیں صدوقہے۔ کا خاندان آئندہ

بھی میری کرےخدمت گا۔ اُس کے امام اُس وقت بھی وفاداری میرےسے مقدِس میں میری خدمت کرتے
اسرائیلجبرہے کے لوگباقی مجھ سے دُور ہو گئے تھے۔ اِس لئے یہ آئندہ میرےبھی حضور آ کر مجھے قربانیوں
کی چربی اور پیشخون کریں گے۔ صرف16 یہی میرےامام مقدِس میں داخل ہوں گے اور میری میز پر میری
خدمت کر میرےکے فرائضتمام ادا کریں گے۔

بھیجب17 امام دروازےاندرونی میں داخل ہوتے ہیں تو لازم ہے کہ وہ کتان پہنکپڑےکے لیں۔ اندرونی
اُونوقتکرتےخدمتمیںگھرکےرباورصحن کپڑےکے پہننا کتانوہ18ہے۔منع پگڑیکی اور پاجامہ پہنیں،
کیونکہ اُنہیں پسینہ دلانے والے کپڑوں سے گریز کرنا ہے۔ بھیجب19 امام اندرونی صحن سے دوبارہ بیرونی صحن
میں جانا چاہیں تو لازم ہے کہ وہ خدمت کے لئے مستعمل کپڑوں کو اُتاریں۔ وہ اِن کپڑوں مُقّدسکو کمروں
میں آئیںچھوڑ اور پہنکپڑےعام لیں، ایسا نہ ہو کپڑےمُقّدسکہ چھونے عامسے لوگوں کی میںخطرےجان
پڑ جائے۔

20 نہ امام اپنا سر منڈوائیں، نہ اُن کے بال لمبے ہوں بلـکہ وہ اُنہیں کٹواتے رہیں۔ 21 امام کو اندرونی صحن میں
داخل ہونے پہلےسے َمے پینا منع ہے۔

امام22 طلاقکسیکو عورتشدہ یا بیوہ شادیسے کرنے اجازتکی نہیں ہے۔ صرفوہ اسرائیلی کنواری
شادیسے صرفکرے۔ وقتاُس بیوہ شادیسے کرنے اجازتکی مرحومجبہے شوہر امام تھا۔

امام23 عوام مُقّدسکو غیرمُقّدساور فرقمیںچیزوں کی تعلیم دیں۔ وہ ناپاکاُنہیں پاکاور میںچیزوں امتیاز
کرنا سکھائیں۔ 24 اگر تنازع ہو تو میرےامام احکام کے مطابق ہی اُس پر فیصلہ کریں۔ اُن فرضکا ہے کہ وہ
میری مقررہ عیدوں کو میری ہدایات اور قواعد کے مطابق ہی منائیں۔ وہ میرا سبت کا مخصوصدن و مُقّدس
رکھیں۔

امام25 آپاپنے لاشکسیکو پاسکے جانے ناپاکسے نہ اِسکرے۔ میںصورتاِسیصرفاجازتکی
ہے اُسکہ ماںکے باپ، بچوں، بھائیوں یا غیرشادی بہنوںشدہ میں انتقالکوئیسے کر جائے۔ 26 اگر کبھی ایسا
ہو تو وہ آپاپنے صافپاککو کرنے بعدکے دنساتمزید انتظار کرے، 27 پھر مقدِس اندرونیکے میںصحن
جا کر اپنے لئے گناہ کی پیشقربانی تبکرے۔ ہی وہ دوبارہ مقدِس خدمتمیں کر سکتا ربیہہے۔ قادرِ مطلق
کا فرمان ہے۔

مَیںصرف28 ہی اماموں کا موروثی حصہ ہوں۔ اُنہیں اسرائیل میں متملـکیتموروثی دینا، کیونکہ مَیں خود
اُن کی موروثی ملـکیت ہوں۔ 29 کھانے کے لئے اماموں کو غلہ، گناہ اور قصور کی قربانیاں ملیں گی، نیز اسرائیل
میں وہ سب کچھ جو رب کے لئے مخصوص کیا جاتا ہے۔ اماموں30 کو فصل کے پہلے پھل کا بہترین حصہ اور
تمہارے تمام ہدیئے ملیں گے۔ اُنہیں اپنے ُگندھے ہوئے آٹے سے بھی حصہ دینا ہے۔ تب الله کی تیرےبرکت
گھرانے ٹھہرےپر گی۔

31 جو پرندہ یا دیگر جانور فطری 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 ایکتو حصے ربکو کے لئے مخصوص کرنا ہے۔

اُس زمین کی لمبائی ساڑھے 12 کلو میٹر اور چوڑائی 10 کلو میٹر ہو پوریگی۔ مُقّدسزمین ہو گی۔
اِس2 ربپلاٹایکمیںخطے کے گھر کے لئے مخصوص ہو گا۔ اُس کی لمبائی فٹ875بھی ہو گی اور اُس

کی چوڑائی بھی۔ اُس کے ارد گرد کھلی جگہ ہو جسگی کی چوڑائی ساڑھے فٹ87 ہو گی۔ خطے3 کا آدھا
الـگحصہ کیا جائے۔ اُس کی لمبائی ساڑھے 12 کلو میٹر اور چوڑائی 5 کلو میٹر ہو گی، اور اُس میں مقدِس یعنی
ترینمُقّدس جگہ گی۔ہو یہ4 ملـکخطہ مُقّدسکا علاقہ گا۔ہو وہ اُن اماموں کے لئے مخصوص ہو گا مقدِسجو
میں اُس خدمتکی کرتے ہیں۔ اُس میں اُن کے گھر اور مقدِس پلاٹمخصوصکا ہو گا۔

خطے5 کا دوسرا حصہ اُن باقی یوں لاو کو دیا جائے گا جو رب کے گھر میں خدمت کریں گے۔ یہ اُن کی
ملـکیت ہو گی، اور اُس میں وہ اپنی آبادیاں بنا سکیں گے۔ اُس کی لمبائی اور چوڑائی پہلے حصے کے برابر ہو گی۔

مُقّدس6 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 کوئی بھی اسرائیلی رہ سکے گا۔

حکمران کے لئے زمین
حکمران7 کے لئے بھی الـگزمین کرنی یہہے۔ مُقّدسزمین کیخطے مشرقی حد سے لے ملـککر کی مشرقی

تکسرحد مُقّدساور خطے کی مغربی حد سے لے کر تکسمندر ہو گی۔ چنانچہ 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 میریآئندہ قوم پر ظلم کرےنہیں گا ملـکبلـکہ باقیکے حصے اسرائیلکو کے
قبیلوں چھوڑےپر گا۔

حکمران کے لئے ہدایات
رب9 قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ اسرائیلی بسابحکمرانو، !کرو اپنی غلط حرکتوں سے باز آؤ۔ اپنا ظلم و

تشدد چھوڑ انصافکر اور راست بازی قائم کرو۔ میری قوم کو اُس کی موروثی زمین سے بھگانے سے باز آؤ۔ یہ
رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

صحیح10 ترازو استعمال باٹتمہارےکرو، پیمائشاور غلطآلاتکے نہ ہوں۔ غلہ11 ناپنے کا برتن بنام ایفہ مائع
ناپنے کے برتن بنام بَت جتنا بڑا ہو۔ دونوں کے لئے کسوٹی خومر ایکہے۔ خومر 10 ایفہ اور 10 بَت کے برابر
ہے۔ باٹتمہارے12 یوں ہوں کہ 20 جیرہ مثقال1 کے برابر اور مثقال60 1 مانہ کے برابر ہوں۔

13 درِج تمہارےذیل باقاعدہ ہدیئے :ہیں
تمہاری:اناج فصل کا واں60 حصہ،
تمہاری:َجو فصل کا واں60 حصہ،
زیتون14 کا :تیل تمہاری فصل کا واں100 حصہ تیل) کو بَت حسابکے سے ناپنا ہے۔ 10 بَت 1

خومر اور 1 کور کے برابر ،(ہے۔
یوں15200 بھیڑبکر میں سے ایک۔
یہ چیزیں غلہ کی نذروں کے لئے، بھسم ہونے والی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے لئے مقرر ہیں۔ اُن سے

قوم کا کفارہ دیا جائے گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔
16 لازم ہے کہ تمام اسرائیلی یہ ملـکہدیئے کے حکمران کے حوالے کریں۔ حکمران17 فرضکا ہو گا کہ

وہ نئے چاند کی عیدوں، سبت کے دنوں اور دیگر عیدوں پر تمام اسرائیلی قوم کے لئے قربانیاں مہیا کرے۔ اِن میں
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بھسم ہونے والی قربانیاں، گناہ اور سلامتی قربانیاںکی اور غلہ اور َمے نذریںکی ہوںشامل یوںگی۔ اسرائیلوہ کا
گا۔دےکفارہ

بڑی عیدوں پر قربانیاں
رب18 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ پہلے *مہینے کے پہلے دن ایککو بےعیب بَیل کو قربان کر کے مقدِس کو

صافپاک کر۔ امام19 بَیل کا خون لے کر رباُسے کے گھر دروازوںکے کے بازوؤں، قربان گاہ کے درمیانی
کونوںکےحصے اور اندرونی میںصحن پہنچانے دروازوںوالے بازوؤںکے پر لگا دے۔ پہلےعملیہی20 مہینے کے
ساتویں دن بھی کر تاکہ اُن سب کا کفارہ دیا جائے جنہوں غیرارادینے طور پر یا بےخبری سے گناہ کیا ہو۔ یوں
ربتم کے گھر کا کفارہ دو گے۔

پہلے21 مہینے عیدکیفسحدنچودھویںکے مناؤ،دنساتاُسےہو۔آغازکا اُساور بےخمیریصرفدورانکے
ملـکدنپہلے22کھاؤ۔روٹی اپنےحکمرانکا اور تمام قوم لئےکے گناہ قربانیکی طورکے کرے۔پیشبَیلایکپر
23 نیز، وہ عید ساتکے دن کے دوران بےعیبساتروزانہ بَیل اور سات مینڈھے بھسم ہونے والی قربانی کے
طور پر کرےقربان اور گناہ کی قربانی کے طور ایکایکپر بکرا پیش کرے۔ 24 وہ ہر بَیل اور ہر مینڈھے کے
ساتھ ساتھ غلہ کی نذر پیشبھی کرے۔ اِس کے لئے وہ فی جانور 16 کلو گرام میدہ اور 4 لٹر تیل مہیا کرے۔

ساتویں25 †مہینے کے پندرھویں دن یوں جھونپڑ کی عید شروع ہوتی ہے۔ حکمران اِس عید پر بھی سات دن کے
دوران وہی قربانیاں پیش کرے جو فسح کی عید کے لئے درکار ہیں یعنی گناہ کی قربانیاں، بھسم ہونے والی
قربانیاں، غلہ کی نذریں اور تیل۔

46
عیدوں پر حکمران جانبکی قربانیاںسے

رب1 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ لازم ہے کہ اندرونی صحن میں پہنچانے والا مشرقی دروازہ اتوار سے لے کر
تکجمعہ بند رہے۔ سبتصرفاُسے اور نئے چاند کے دن کھولنا ہے۔ اُس2 وقت حکمران بیرونی صحن سے ہو
کر دروازےمشرقی برآمدےکے میں داخل ہو جائے اور اُس میں سے گزر دروازےکر کے بازو پاسکے کھڑا
ہو جائے۔ وہاں سے وہ اماموں کو اُس کی بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کرتے ہوئے دیکھ
سکے دروازےگا۔ کی دہلیز پر وہ کرےسجدہ گا، پھر چلا جائے گا۔ یہ دروازہ تکشام کھلا رہے۔ 3 لازم
ہے کہ باقی سبتاسرائیلی اور نئے چاند دنکے بیرونی صحن عبادتمیں کریں۔ وہ اِسی دروازےمشرقی پاسکے
آ میرےکر حضور اوندھے منہ ہو جائیں۔

سبت4 دنکے حکمران بےعیبچھ بھیڑ کے بچے بےعیبایکاور مینڈھا چن ربکر کو بھسم ہونے والی
قربانی کے طور پیشپر کرے۔ 5 وہ ہر مینڈھے کے ساتھ غلہ کی نذر کرےپیشبھی یعنی 16 کلو گرام میدہ اور
4 لٹر زیتون کا تیل۔ ہر بھیڑ کے بچے کے ساتھ وہ اُتنا ہی دےغلہ جتنا جی چاہے۔ 6 نئے چاند کے دن ایکوہ
جوان بَیل، چھ بھیڑ بچےکے ایکاور پیشمینڈھا بےعیبسبکرے۔ ہوں۔ بَیلجوان7 اور مینڈھے کے ساتھ
غلہ کی نذر پیشبھی کی جائے۔ غلہ کی یہ نذر 16 کلو میدےگرام اور 4 لٹر زیتون تیلکے پر مشتمل ہو۔ وہ ہر
بھیڑ بچےکے کے ساتھ اُتنا ہی دےغلہ جتنا جی چاہے۔

اندرونیحکمران8 ہوسےصحنبیرونیمیںدروازےمشرقی داخلکر ہو، اور اِسیوہ راستے نکلےسے جب9بھی۔
باقی عیدکسیاسرائیلی ربپر کو سجدہ آئیںکرنے تو جو دروازےشمالی بیرونیسے ہوںداخلمیںصحن عبادتوہ
* 45:18 پہلے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 45:25 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔
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کے بعد دروازےجنوبی سے نکلیں، اور جو دروازےجنوبی داخلسے ہوں وہ دروازےشمالی سے نکلیں۔ کوئی
دروازےاُس سے نہ میںجسنکلے سے وہ داخل ہوا بلـکہ مقابل دروازےکے سے۔ حکمران10 وقتاُس صحن
میں داخل باقیجبہو 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 کی جائے۔ غلہ کی یہ نذر 16 کلو
میدےگرام اور 4 لٹر زیتون کے تیل پر مشتمل ہو۔ حکمران بھیڑ کے بچوں کے ساتھ اُتنا ہی غلہ دے جتنا جی
چاہے۔

حکمرانجب12 اپنی خوشی مجھےسے پیشقربانی کرنا چاہے بھسمخواہ ہونے والی یا سلامتی کی قربانی ہو، تو
اُس کے لئے دروازےاندرونی کا مشرقی دروازہ کھولا جائے۔ وہاں وہ اپنی قربانی طرحجسکرےپیشیوں
سبت دنکے کرتا اُسہے۔ کے نکلنے پر یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔

روزانہ کی قربانی
رباسرائیل13 کو یکبےعیبایکصبحہر سالہ بھیڑ کا پیشبچہ بھسمکرے۔ ہونے والی یہ قربانی روزانہ

جائے۔چڑھائی ساتھساتھ14 غلہ اِسجائے۔کیپیشنذرکی لئےکے سوا لٹر زیتون تیلکا ڈھائی میدےگرامکلو
کے ساتھ ملایا جائے۔ غلہ کی یہ نذر ہمیشہ ہی پیشمجھے 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 ہے کہ اسرائیلاگر کا حکمران کسیاپنے بیٹے کچھکو موروثی دےزمین تو یہ زمین بیٹے کی

موروثی زمین بن کر اُس کی اولاد ملـکیتکی رہے گی۔ لیکن17 اگر حکمران کچھ موروثی زمین اپنے کسی ملازم
تودےکو یہ اگلےصرفزمین بحالی تکسالکے ملازم ہاتھکے میں گی۔رہے پھر یہ دوبارہ حکمران قبضےکے
واپسمیں آئے گی۔ کیونکہ یہ موروثی زمین مستقل طور پر اُس کی اور اُس بیٹوںکے ملـکیتکی ہے۔ حکمران18
ًکو دوسرےجبرا اسرائیلیوں کی موروثی زمین اپنانے اجازتکی نہیں۔ لازم ہے کہ جو بھی زمین وہ اپنے بیٹوں
میں کرےتقسیم وہ اُس کی اپنی ہی موروثی زمین ہو۔ میری قوم میں کسیسے کو نکال کر اُس کی موروثی زمین
سے محروم کرنا منع “۔‘ہے

رب کے گھر کا کچن
اِس19 بعدکے میرا راہنما مجھے اُن کمروں دروازےکے پاسکے لے گیا جن کا رُخ شمال طرفکی تھا اور جو

اندرونی صحن کے دروازےجنوبی قریبکے تھے۔ یہ اماموں کمرےمُقّدسکے ہیں۔ اُس نے مجھے کمروں کے
سرےمغربی ایکمیں جگہ دکھا کر 20 کہا، یہاں” امام گوشتوہ اُبالیں گے جو گناہ اور قصور کی قربانیوں میں
سے اُن کا حصہ بنتا ہے۔ یہاں وہ غلہ کی نذر لے کر روٹی بھی بنائیں گے۔ قربانیوں میں سے کوئی بھی چیز بیرونی
نہیںمیںصحن لائی جا سکتی، ایسا نہ ہو چیزیںمُقّدسکہ لوگوںعامسےچھونے میںخطرےجانکی پڑ “جائے۔

21 پھر میرا راہنما میرےدوبارہ ساتھ بیرونی صحن میں آ گیا۔ وہاں اُس مجھےنے اُس کے چار کونے دکھائے۔
ہر کونے ایکمیں صحن تھا جس22 کی لمبائی فٹ70 اور چوڑائی ساڑھے فٹ52 تھی۔ ہر صحن اِتنا ہی بڑا تھا
23 ایکاور دیوار سے گھرا ہوا تھا۔ دیوار ساتھکے ساتھ چولھے تھے۔ میرے24 راہنما مجھےنے بتایا، یہ” وہ کچن
ہیں ربمیںجن کے گھر کے خادم لوگوں پیشکی کردہ قربانیاں اُبالیں “گے۔
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رب کے گھر میں سے نکلنے والا یا در
اِس1 کے بعد میرا راہنما ایکمجھے بار ربپھر کے گھر دروازےکے پاسکے لے گیا۔ یہ مشرقدروازہ میں

تھا، ربکیونکہ کے گھر کا رُخ مشرقہی تھا۔طرفکی مَیں نے دیکھا کہ دہلیز نیچےکے پانیسے نکل رہا ہے۔
دروازے نکلسے کر وہ ربپہلے کے گھر کی جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ بہتا تھا، پھر قربان گاہ جنوبکے میں
سے گزر کر مشرق طرفکی بہہ نکلا۔ 2 میرا میرےراہنما ساتھ بیرونی صحن کے دروازےشمالی میں سے نکلا۔
باہر چاردیواری کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہم بیرونی صحن کے دروازےمشرقی پاسکے پہنچ گئے۔ مَیں نے دیکھا
کہ پانی دروازےاِس کے جنوبی میںحصے نکلسے رہا ہے۔

ہم3 پانی کنارےکنارےکے چل میرےپڑے۔ راہنما نے اپنے فیتے کے ساتھ آدھا کلو میٹر کا فاصلہ ناپا۔ پھر
اُس مجھےنے پانی میں گزرنےسے یہاںکہا۔کو پانی تکٹخنوں پہنچتا تھا۔ اُس4 مزیدنے آدھے کلو میٹر کا فاصلہ
ناپا، پھر مجھے دوبارہ پانی میں سے گزرنے کو ابکہا۔ پانی تکگھٹنوں پہنچا۔ جب اُس تیسرینے مرتبہ آدھا
کلو میٹر کا فاصلہ ناپ کر مجھے اُس میں سے گزرنے دیا تو پانی تککمر پہنچا۔ ایک5 آخری دفعہ اُس نے آدھے
کلو میٹر کا فاصلہ ناپا۔ اب مَیں پانی میں سے گزر نہ سکا۔ پانی اِتنا گہرا تھا کہ اُس میں سے گزرنے کے لئے تیرنے
ضرورتکی تھی۔

اُس6 مجھنے سے آدماے”پوچھا، زاد، کیا تُو نے غور کیا “ہے؟ پھر وہ مجھے یا در واپستککنارےکے لایا۔
واپسجب7 آیا تو مَیں نے دیکھا کہ یا در کے دونوں کناروں پر متعدد درخت لـگے ہیں۔ 8 وہ بولا، یہ” پانی

مشرق طرفکی بہہ کر وادٔی یردن میں پہنچتا اُسےہے۔ پار کر کے وہ بحـیرۂ مُردار میں آ جاتا اُسہے۔ کے اثر سے
بحـیرۂ مُردار کا نمکین پانی پینے قابلکے ہو جائے گا۔ بھیجہاں9 یا در بہے گا وہاں کے بےشمار جاندار جیتے رہیں
بہتگے۔ مچھلیاں ہوں گی، اور یا در بحـیرۂ مُردار کا نمکین پانی پینے قابلکے بنائے گا۔ جہاں گزرےبھیسے گا
وہاں سب کچھ پھلتا پھولتا رہے گا۔ عین10 جدی سے لے کر عین تکعجلیم 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 حاصلنمکوہ کرنے کے لئے استعمال ہو گا۔ 12 یا در کناروںدونوںکے 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 ملـکاُس کی سرحدیں بتاتا ہوں جو بارہ قبیلوں میں تقسیم کرنا

یوسفہے۔ کو دو حصے دینے ہیں، باقی قبیلوں ایکایککو حصہ۔ مَیں14 نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر قَسم تھیکھائی
کہ مَیں باپتمہارےملـکیہ دادا کو عطا کروں گا، اِس لئے تم میراثملـکیہ میں پاؤ ابگے۔ آپساُسے میں
برابر تقسیم کر لو۔

15 شمالی سرحد بحـیرۂ روم سے شروع ہو کر مشرق طرفکی حتلون، لبو حمات اور صداد پاسکے سے گزرتی
ہے۔ وہاں16 وہسے بیروتا اور سبریم پاسکے پہنچتی ہے حماتملـِکاوردمشقملـِکسبریم) درمیانکے
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واقع ۔(ہے پھر عینانحصرسرحد تکشہر آگے نکلتی سرحدکیحورانجوہے پر واقع ہے۔ شمالیغرض17 سرحد
بحـیرۂ روم سے لے کر تکعینانحصر پہنچتی دمشقہے۔ حماتاور کی سرحدیں اُس شمالکے میں ہیں۔

ملـک18 مشرقیکی شروعوہاںسرحد ہوتی دمشقجہاںہے کا علاقہ حوران پہاڑیکے علاقے سے ملتا ہے۔
وہاں سے سرحد یائے در یردن کے ساتھ ساتھ چلتی جنوبہوئی میں بحـیرۂ روم پاسکے تمر تکشہر پہنچتی ہے۔
یوں یائے در یردن ملـِک اسرائیل کی مشرقی سرحد اور ملـِک ِجلعاد کی مغربی سرحد ہے۔

جنوبی19 سرحد تمر سے شروع ہو مغربجنوبکر طرفکی چلتی چلتی قادسمریبہ تکچشموںکے پہنچتی
پھرہے۔ مغربشمالوہ طرفکی رُخ کر سرحدکیمصرکے یعنی وادٔی مصر ساتھساتھکے بحـیرۂ تکروم پہنچتی
ہے۔

مغربی20 سرحد بحـیرۂ روم ہے شمالجو میں حماتلبو مقابلکے ختم ہوتی ہے۔
ملـک21 کو اپنے قبیلوں میں تقسیم !کرو یہ22 تمہاری موروثی زمین ہو جبگی۔ تم قرعہ ڈال کر آپساُسے میں

تقسیم کرو تو اُن غیرملـکیوں بھیکو زمین ملنی ہے تمہارےجو درمیان ہتے ر اور جن یہاںبچےکے پیدا ہوئے ہیں۔
تمہارا اُن ساتھکے سلوکویسا ہو اسرائیلیوںجیسا ساتھ۔کے قرعہ لتے وقتڈا اُنہیں اسرائیلی قبیلوں ساتھکے زمین
ملنی ہے۔ رب23 قادرِ مطلق فرماتا قبیلےجسکہہے پردیسیبھیمیں آباد تمہیںوہاںہوں اُنہیں موروثی زمین دینی
ہے۔

48
قبیلوں ملـکمیں کی تقسیم

اسرائیل1-7 کی شمالی سرحد بحـیرۂ روم شروعسے ہو مشرقکر طرفکی حتلون، حماتلبو اور عینانحصر کے
پاس سے گزرتی ہے۔ دمشق اور حمات سرحد کے شمال میں ہیں۔ ہر قبیلے ملـککو ایککا حصہ ملے گا۔ ہر
خطے ایککا ملـکسرا کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا مغربی سرحد ہو گا۔ شمال سے لے تکجنوبکر قبائلی
علاقوں کی ترتیبیہ ہو :گی دان، آشر، نفتالی، منسّی، افرائیم، روبن اور یہوداہ۔

ملـک بیچکے مخصوصمیں علاقہ
8 یہوداہ میںجنوبکے وہ علاقہ ہو گا میرےتمہیںجو لئے الـگ کرنا قبائلیہے۔ علاقوں طرحکی اُس کا بھی

ایک ملـکسرا کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا مغربی سرحد ہو گا۔ شمال تکجنوبسے کا فاصلہ ساڑھے 12
کلو میٹر اُسہے۔ بیچکے میں مقدِس ہے۔

اِس9 علاقے کے خاصایکدرمیان خطہ ہو گا۔ مشرق تکمغربسے اُس کا فاصلہ ساڑھے 12 کلو میٹر
ہو گا جبکہ شمال تکجنوبسے فاصلہ 10 کلو میٹر ہو ربگا۔ کے لئے مخصوص اِس خطے 10 ایککا حصہ
اماموں کے لئے مخصوص ہو گا۔ اِس حصے کا فاصلہ مشرق تکمغربسے ساڑھے 12 کلو میٹر اور شمال سے
تکجنوب 5 کلو میٹر ہو گا۔ اِس کے بیچ میں ربہی کا مقدِس ہو گا۔ 11 مُقّدسیہ علاقہ لاوی کے خاندان
صدوق مخصوصکے مُقّدسو کئے گئے اماموں کو دیا جائے گا۔ جبکیونکہ اسرائیلی مجھ سے برگشتہ ہوئے تو
باقی لاوی اُن بھٹکساتھکے لیکنگئے، صدوق وفاداریخاندانکا خدمتمیریسے کرتا رہا۔ اِس12 لئے اُنہیں
میرے 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۔ تکمغربسے اُس کا فاصلہ 12ساڑھے کلو میٹر اور شمال سے
تکجنوب 5 کلو میٹر ہو گا۔
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رب14 کے لئے مخصوص یہ ملـکپورےعلاقہ کا بہترین حصہ اُسہے۔ کا کوئی پلاٹبھی دوسرےکسی

کے ہاتھ میں دینے کی اجازت نہیں۔ اُسے نہ بیچا جائے، نہ دوسرےکسی کو کسی پلاٹ عوضکے میں دیا
جائے۔ کیونکہ یہ ربعلاقہ کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔

مقدِسکےرب15 خاصاِسکے علاقے ایکمیںجنوبکے اَور خطہ ہو لمبائیکیجسگا 12ساڑھے کلو
میٹر اور چوڑائی اڑھائی کلو میٹر ہے۔ مُقّدسوہ نہیں ہے بلـکہ عام لوگوں رہائشکی کے لئے ہو گا۔ اِس بیچکے
میں شہر ہو جسگا، کے ارد گرد چراگاہیں ہوں گی۔ 16 یہ شہر مربع شکل کا ہو گا۔ لمبائی اور چوڑائی دونوں
سوا دو دو کلو میٹر ہو گی۔

17 شہر کے چاروں طرف جانوروں کو چَرانے کی کھلی جگہ ہو گی جس کی چوڑائی 133 میٹر ہو گی۔
18 چونکہ شہر اپنے خطے بیچکے میں ہو گا اِس لئے مذکورہ کھلی جگہ مشرقکے ایکمیں خطہ باقی رہ جائے
جسگا مشرقکا سے تکشہر 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 خوراککی ہو گی۔ 19 شہر میں کام کرنے والے تمام قبیلوں ہوںکے گے۔ وہی اِن کھیتوں کی
باڑیکھیتی کریں گے۔

20 میرےچنانچہ لئے الـگ کیا گیا یہ پورا علاقہ مربع شکل کا ہے۔ اُس کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے بارہ بارہ
کلو میٹر اِسہے۔ میں شہر بھی شامل ہے۔

میںخطےمُقّدسمذکورہ21-22 اماموںمقدِس، اور باقی یوں لاو زمینیںکی ہیں۔ اُس مشرقکے میںمغرباور
باقی ماندہ زمین حکمران ملـکیتکی مُقّدسہے۔ خطے مشرقکے میں حکمران کی ملـکزمین کی مشرقی سرحد
تک ہو گی اور مُقّدس خطے مغربکے میں وہ تکسمندر ہو گی۔ شمال تکجنوبسے مُقّدسوہ 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 خاصاِسکے درمیانی حصے میںجنوبکے باقی قبیلوں ایکایککو علاقہ ملے گا۔ ہر علاقے

ایککا ملـکسرا کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا بحـیرۂ روم ہو گا۔ شمال سے لے تکجنوبکر قبائلی علاقوں
کی ترتیبیہ ہو :گی بن یمین، شمعون، اِشکار، زبولون اور جد۔

28 جد کے قبیلے کی جنوبی ملـکسرحد کی سرحد بھی ہے۔ وہ تمر مغربجنوبسے میں مریبہ قادس کے
تکچشموں چلتی ہے، پھر مصر کی سرحد یعنی وادٔی مصر کے ساتھ ساتھ مغربشمال کا رُخ کر کے بحـیرۂ روم
تک پہنچتی ہے۔

رب29 قادرِ مطلق فرماتا ہے یہیکہ ملـکتمہارا ہو !گا اُسے اسرائیلی قبیلوں میں تقسیم کرو۔ بھیکچھجو اُنہیں
قرعہ ڈال کر ملے وہ اُن کی موروثی زمین ہو گی۔

یروشلم دروازےکے
30-34 یروشلم شہر کے دروازے12 ہوں گے۔ فصیل کی چاروں دیواریں سوا دو دو کلو میٹر لمبی ہوں گی۔ ہر

دیوار کے دروازےتین ہوں غرضگے، کُل دروازےبارہ ہوں گے۔ ایکہر کا نام کسی قبیلے کا نام ہو گا۔
چنانچہ شمال میں روبن کا دروازہ، یہوداہ کا دروازہ اور لاوی کا دروازہ ہو گا، مشرق یوسفمیں کا دروازہ، بن
یمین کا دروازہ اور دان کا دروازہ ہو جنوبگا، میں شمعون کا دروازہ، اِشکار کا دروازہ اور زبولون کا دروازہ ہو
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گا، مغرباور میں جد کا دروازہ، آشر کا دروازہ اور نفتالی کا دروازہ ہو گا۔ فصیل35 پوریکی 9لمبائی کلو تبہے۔میٹر شہر ربیہاں’ ‘ہے کہلائے “!گا
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دانیال
دانیال اور اُس دوستکے شاہِ بابل کے دربار میں

1 ِ شاہ یہوداہ یقیم یہو کی سلطنت تیسرےکے سال میں شاہِ بابل نبوکدنضر نے یروشلم آ کر اُس کا محاصرہ کیا۔
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
تفتیشکیخاندانوں کرو۔ اُن میں ایسےکچھسے نوجوانوں چنکو کر آؤلے جو4 حکمتصورت،خوببےعیب،
کے لحاظہر سے سمجھ دار، تعلیم یافتہ اور سمجھنے میں تیز غرضہوں۔ یہ آدمی شاہی محل خدمتمیں 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 تربیتکی کے بعد اُنہیں بادشاہ خدمتکی کے لئے حاضر ہونا
تھا۔

جب6 اِن نوجوانوں کو چنا گیا تو چار آدمی اُن میں شامل تھے جن کے نام دانیال، حننیاہ، میسائیل اور یاہ عزر
تھے۔ دربار7 کے اعلٰی افسر نے اُن کے نئے نام بیلدانیالرکھے۔ َطشَضَر بدلمیں گیا، سدرکحننیاہ میسائیلمیں،
میسک میں اور یاہ عزر عبدنجو میں۔

لیکن8 دانیال نے مصمم ارادہ کر لیا کہ مَیں اپنے آپ کو شاہی کھانا کھانے اور شاہی َمے پینے ناپاکسے
نہیں کروں گا۔ اُس نے دربار کے اعلٰی افسر سے اِن چیزوں سے پرہیز کرنے اجازتکی 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 کر اُس جوابنے مجھے”دیا، اپنے آقا بادشاہ سے ڈر ہے۔ اُن ہی متعیننے کیا تمہیںکہ کیا کیا
کھانا اور پینا ہے۔ اگر اُنہیں پتا چلے کہ دوسرےتم نوجوانوں نسبتکی دُبلے پتلے اور کمزور لـگے تو وہ میرا سر قلم
کریں “گے۔ تب11 دانیال نے اُس نگران باتسے کی جسے دربار کے اعلٰی افسر نے دانیال، حننیاہ، میسائیل اور
یاہ عزر پر مقرر کیا تھا۔ وہ بولا، 12 دسذرا” تکدن اپنے خادموں کو آزمائیں۔ اِتنے میں ہمیں کھانے کے لئے
پاتساگصرف اور پینے کے لئے پانی دیجئے۔ اِس13 کے بعد صورتہماری کا مقابلہ اُن دیگر نوجوانوں کے ساتھ
کریں شاہیجو کھانا ہیں۔کھاتے پھر ہی فیصلہ کریں کہ آئندہ اپنے خادموں ساتھکے کریںسلوککیسا “گے۔

نگران14 مان گیا۔ دس تکدن وہ اُنہیں پاتساگ کھلا کر اور پانی پلا کر آزماتا رہا۔ دس15 دن کے بعد
کیا دیکھتا ہے کہ دانیال اور اُس کے تین دوست شاہی کھانا کھانے والے دیگر نوجوانوں نسبتکی کہیں یادہ ز
صحت مند اور لـگتازےموٹے رہے ہیں۔ نگرانتب16 اُن کے لئے مقررہ شاہی کھانے اور َمے کا انتظام بند کر
پاتساگصرفاُنہیںکے کھلانے لگا۔ 17 الله نے اِن چار آدمیوں ادبکو حکمتاور 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۔ جب20 بھی کسی معاملے میں خاص حکمت اور سمجھ درکار ہوتی
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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 خوابنے خوابدیکھا۔ اِتنا ناکہول تھا کہ وہ گھبرا کر

جاگ اُٹھا۔ 2 اُس نے حکم دیا کہ تمام قسمت کا حال بتانے والے، جادوگر، افسوں گر اور میرےنجومی پاس آ
خوابکر مطلبکا جببتائیں۔ وہ حاضر ہوئے 3 تو بادشاہ بولا، مَیں” خوابایکنے دیکھا ہے بہتمجھےجو
پریشان کر رہا ابہے۔ مَیں اُس مطلبکا جاننا چاہتا “ہوں۔

نجومیوں4 نے اَرامی زبان جوابمیں دیا، بادشاہ” سلامت اپنے خادموں کے منے سا خوابیہ بیان کریں تو ہم
اُس کی تعبیر یں کر “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 جائے تمہارےاور کچرےگھر کے ڈھیر ہو جائیں۔
یہ میرا مصمم ارادہ ہے۔ لیکن6 اگر تم مجھے وہ کچھ بتا کر اُس کی تعبیر کرو جو مَیں خوابنے میں دیکھا تو مَیں
تمہیں اچھے تحفے اور انعام دوں گا، نیز عزتخاصتمہاری کروں 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 اپنا خواب بتائیں تو ہم ضرور اُس کی تعبیر
کریں “گے۔

8 بادشاہ جوابنے دیا، صافمجھے” پتا ہے کہ تم کیا کر رہے !ہو تم صرف ٹال مٹول کر رہے ہو، کیونکہ
تم سمجھ گئے ہو کہ میرا ارادہ پکا ہے۔ 9 اگر تم مجھے خواب نہ بتاؤ تو تم سب ایککو ہی سزا دی جائے گی۔
کیونکہ جھوٹسبتم اور غلط پیشباتیں کرنے پر متفق ہو گئے ہو، یہ اُمید رکھتے ہوئے حالاتکہ وقتکسی
بدل جائیں خوابمجھےگے۔ بتاؤ تو مجھے پتا چل جائے گا کہ تم مجھے اُس کی صحیح پیشتعبیر کر سکتے “ہو۔

نجومیوں10 اعتراضنے کیا، دنیا” میں کوئی بھی انسان وہ کچھ نہیں کر پاتا جو بادشاہ مانگتے ہیں۔ یہ کبھی ہوا
بھی نہیں کہ کسی بادشاہ ایسینے بات قسمتکسی کا حال بتانے والے، جادوگر یا نجومی طلبسے کی، خواہ
بادشاہ کتنا عظیم کیوں نہ تھا۔ چیزجس11 کا تقاضا بادشاہ کرتے ہیں وہ حد سے یادہ ز مشکل صرفہے۔ دیوتا
ہی باتیہ بادشاہ پر ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو انسان درمیانکے ہتے ر “نہیں۔

سنیہ12 آگبادشاہکر بگولا اُسمیںغصےبڑےگیا۔ہو نے حکم دیا بابلکہ مندوںدانشتمامکے سزائےکو
دیموت جائے۔ فرمان13 صادر ہوا دانشکہ مندوں کو مار ڈالنا ہے۔ چنانچہ دانیال اور اُس کے دوستوں کو
تلاشبھی کیا گیا تاکہ اُنہیں موتسزائے دیں۔

محافظوںشاہی14 کا افسر یوکبنام ار دانشابھی مندوں کو مار لنے ڈا کے لئے روانہ ہوا حکمتبڑیدانیالکہ
اور موقع شناسی سے اُس مخاطبسے ہوا۔ اُس15 نے افسر سے پوچھا، بادشاہ” نے اِتنا سخت فرمان جاریکیوں
اریوک“کیا؟ نے دانیال کو سارا معاملہ بیان کیا۔ ًدانیال16 فورا بادشاہ پاسکے گیا اور اُس درخواستسے ذرا”کی، مجھے مہلتکچھ دیجئے تاکہ مَیں بادشاہ خوابکے کی تعبیر کر “سکوں۔ 17 پھر وہ اپنے واپسگھر گیا اور اپنے
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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 گیا۔ تب اُس نے آسمان کے خدا
کی حمد و ثنا کی،

الله”20 کے نام کی تمجید ازل سے تکابد ہو۔ حکمتوہی قوتاور مالـککا ہے۔ اوقاتوہی21 اور زمانے
لنے بد دیتا وہیہے۔ بادشاہوں تختکو پر بٹھا دیتا اور تختاُنہیں پر سے اُتار دیتا دانشوہیہے۔ مندوں کو دانائی
اور سمجھ داروں کو سمجھ عطا کرتا ہے۔ گہریوہی22 اور پوشیدہ باتیں ظاہر کرتا ہے۔ جو اندھیرےکچھ میں
چھپا رہتا ہے اُس کا علم وہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ روشنی سے گھرا رہتا ہے۔ باپمیرےاے23 دادا کے خدا،
تیریمَیں حمد و ثنا کرتا !ہوں تُو حکمتمجھےنے طاقتاور عطا کی ہے۔ باتجو ہم تجھنے سے مانگی وہ تُو نے
ہم پر ظاہر کی، کیونکہ تُو نے ہم پر بادشاہ خوابکا ظاہر کیا “ہے۔

24 پھر یوکدانیال ار پاسکے گیا جسے بادشاہ بابلنے دانشکے مندوں کو موتسزائے دینے کی داریذمہ
دی تھی۔ اُس نے اُس درخواستسے کی، بابل” دانشکے مندوں موتکو گھاٹکے نہ اُتاریں، کیونکہ مَیں
بادشاہ خوابکے کی تعبیر کر سکتا ہوں۔ مجھے بادشاہ کے حضور پہنچا دیں تو مَیں اُنہیں سب کچھ بتا دوں “گا۔

یہ25 سن یوککر بھاگار دانیالکر کو بادشاہ کے حضور گیا۔لے وہ بولا، مجھے” یہوداہ جلاوطنوںکے میں
ایکسے ملآدمی گیا جو بادشاہ خوابکو مطلبکا بتا “ہے۔سکتا نبوکدنضرتب26 دانیالنے بیلجوسے َطشَضَر
کہلاتا تھا کیا”پوچھا، تم مجھے وہ کچھ بتا سکتے ہو مَیںجو میںخوابنے دیکھا؟ کیا تم اُس کی تعبیر کر سکتے “ہو؟

دانیال27 نے جواب دیا، جو” بھید بادشاہ جاننا ہتے چا ہیں اُسے لنے کھو کی کنجی کسی بھی دانش مند،
قسمتجادوگر، کا حال بتانے والے یا غیب دان پاسکے نہیں ہوتی۔ لیکن28 آسمان ایکپر خدا ہے جو بھیدوں
کا مطلب انسان پر ظاہر کر دیتا اُسیہے۔ 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
کے ذہن میں آنے والے دنوں بارےکے میں خیالات اُبھر آئے۔ تب بھیدوں کو لنے کھو والے خدا آپنے پر
ظاہر کیا کہ آنے والے دنوں میں کیا پیشکچھ آئے گا۔ اِس30 بھید مطلبکا مجھ پر ظاہر ہوا لیکنہے، اِس لئے
نہیں کہ مجھے دیگر تمام دانش مندوں سے یادہ ز حکمت حاصل ہے بلـکہ اِس لئے آپکہ کو بھید مطلبکا معلوم
ہو جائے آپاور سمجھ سکیں آپکہ ذہنکے میں 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 ایسیصورتو تھی کہ انسان کے کھڑےرونگٹے ہو جاتے تھے۔ خالصسر32 سونے کا تھا جبکہ سینہ اور
بازو چاندی پیٹکے، اور ران پیتل کی 33 اور پنڈلیاں لوہے کی تھیں۔ اُس کے پاؤں کا آدھا حصہ لوہا اور آدھا
حصہ پکی ہوئی مٹی تھا۔ آپ34 اِس منظر پر غور ہی کر رہے تھے اچانککہ پہاڑیکسی ڈھلان سے پتھر کا بڑا
الـگٹکڑا 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 مجسمےنے کو گرا دیا زبردستوہ پہاڑ بن کر اِتنا بڑھ گیا پوریکہ دنیا اُس
سے بھر گئی۔
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یہی36 بادشاہ ابتھا۔خوابکا ہم بادشاہ خوابکو مطلبکا بتاتے ہیں۔ آپبادشاہ،اے37 شہنشاہ ہیں۔

آسمان کے خدا آپنے کو سلطنت، طاقتقوت، عزتاور سے نوازا ہے۔ اُس38 انساننے کو جنگلی جانوروں
اور پرندوں آپسمیت ہی کے حوالے کر دیا ہے۔ جہاں بھی وہ بستے ہیں اُس آپنے کو ہی اُن پرمقرر کیا ہے۔
آپ ہی مذکورہ سونے کا سر ہیں۔ آپ39 کے ایکبعد اَور سلطنت قائم ہو جائے گی، لیکن اُس آپطاقتکی
سلطنتکی سے کم ہو گی۔ پھر پیتل ایککی تیسری سلطنت وجود میں آئے گی پوریجو دنیا پر کرےحکومت
گی۔ 40 آخر ایکمیں سلطنتچوتھی آئے گی جو لوہے طاقتجیسی ور ہو طرحجسگی۔ سبلوہا کچھ توڑ کر
پاش پاش کر دیتا اُسیہے طرح وہ دیگر سب کو توڑ پاشکر کرےپاش گی۔ آپ41 نے دیکھا کہ مجسمے کے
پاؤں اور اُنگلیوں میں کچھ لوہا اور کچھ پکی ہوئی مٹی تھی۔ اِس مطلبکا سلطنتاِسہے، الـگدوکے ہوںحصے
میںخوابطرحجسلیکنگے۔ مٹی ساتھکے لوہا ملایا گیا میںسلطنتچوتھیطرحاُسیتھا لوہے کچھکی نہ کچھ
طاقت ہو گی۔ خواب42 میں پاؤں کی اُنگلیوں میں کچھ لوہا بھی تھا اور کچھ مٹی بھی۔ اِس مطلبکا ہے، چوتھی
سلطنت ایککا طاقتحصہ ور اور نازکدوسرا ہو گا۔ 43 لوہے اور مٹی ملاوٹکی مطلبکا ہے کہ لوگگو
آپس میں شادی کرنے دوسرےایکسے کے ساتھ متحد ہونے کوششکی کریں گے توبھی دوسرےایکوہ
پیوستسے نہیں رہیں بالکلگے، اُسی طرحجسطرح لوہا مٹی کے پیوستساتھ نہیں رہ سکتا۔

یہجب44 حکومتبادشاہ کریں گے، اُن ہی دنوں میں آسمان کا ایکخدا بادشاہی کرےقائم گا جو نہ کبھی
تباہ ہو گی، نہ کسی دوسری قوم کے ہاتھ میں آئے گی۔ یہ بادشاہی اِن دیگر تمام سلطنتوں پاشکو پاش کر کے
کرےختم گی، لیکن خود تکابد قائم رہے گی۔ 45 خوابیہی میں اُس پتھر مطلبکا جسہے نے بغیر کسی
انسانی ہاتھ پہاڑیکے ڈھلان الـگسے ہو کر مجسمے کے لوہے، پیتل، مٹی، چاندی اور سونے پاشپاشکو کر
دیا۔ اِس یقے طر سے عظیم خدا نے بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ مستقبل میں کیا پیشکچھ آئے گا۔ یہ خواب قابِل
اعتماد اور اُس کی تعبیر صحیح “ہے۔

46 یہ سن کر نبوکدنضر بادشاہ نے اوندھے منہ ہو کر دانیال کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ دانیال کو غلہ اور بخور
پیشقربانیاںکی جائیں۔کی دانیال47 اُسسے یقیناً،”کہا،نے تمہارا خداؤںخدا کا خدا اور بادشاہوں مالـککا
ہے۔ وہ واقعی بھیدوں کو کھولتا ہے، ورنہ تم یہ میرےبھید لئے کھول نہ “پاتے۔ نبوکدنضر48 دانیالنے کو بڑا
عُہدہ اور بیشمتعدد قیمت تحفے دیئے۔ اُس نے پورےاُسے صوبہ بابل کا گورنر بنا دیا۔ ساتھ ساتھ دانیال بابل
کے دانشتمام مندوں پر مقرر ہوا۔ اُس49 گزارشکی پر بادشاہ نے میسکسدرک، اور عبدنجو کو بابلصوبہ کی
انتظامیہ پر مقرر کیا۔ دانیال خود شاہی دربار میں حاضر رہتا تھا۔

3
سونے کے بُت کی پوجا کرنے کا حکم

ایک1 دن نبوکدنضر نے سونے کا مجسمہ بنوایا۔ اُس کی اونچائی فٹ90 اور چوڑائی فٹ9 تھی۔ اُس نے حکم
دیا کہ بُت کو صوبہ بابل کے میدان بنام دُورا میں کھڑا کیا جائے۔ 2 پھر اُس نے تمام صوبے داروں، گورنروں،
منتظموں، مشیروں، خزانچیوں، ججوں، مجسٹریٹوں، اور صوبوں کے دیگر سرکاریبڑےبڑےتمام ملازموں کو پیغام
بھیجا مجسمےکہ مخصوصیتکی کے لئے آ کر جمع ہو جاؤ۔ سبچنانچہ3 بُت مخصوصیتکی کے لئے جمع ہو گئے۔
اُسسبجب کے منے تھےکھڑےسا 4 تو نقیبشاہی نے بلند آواز سے اعلان کیا،
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مختلفاے” 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

ہیجوںچنانچہ7 ساز بجنے لـگے مختلفتو قوموں، اُمّتوں اور زبانوں لوگتمامکے منہ بلکے ہو نبوکدنضرکر کے
کھڑے کئے گئے بُت کو سجدہ کرنے لـگے۔

وقتاُس8 کچھ نجومی بادشاہ پاسکے آ کر یہودیوں پر الزام لگانے لـگے۔ 9 وہ بولے، بادشاہ” سلامت تکابد
جیتے !رہیں اے10 بادشاہ، آپ نے فرمایا، 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 اِس سونے کے بُت کو سجدہ کریں۔
بھیجو11 سجدہ اُسےکرےنہ بھڑکتی بھٹی میں پھینکا ‘گا۔جائے لیکن12 یہودیکچھ آدمی ہیں کیآپجو پروا ہی
نہیں کرتے، آپحالانکہ اُنہیںنے بابلصوبہ کی انتظامیہ پر مقرر کیا تھا۔ یہ آدمی بنام میسکسدرک، اور عبدنجو
آپنہ دیوتاؤںکے کی پوجا کرتے، نہ سونے کے اُس بُت پرستشکی کرتے ہیں آپجو نے کھڑا کیا “ہے۔

13 یہ سن کر نبوکدنضر آپے سے باہر ہو گیا۔ اُس نے سیدھا میسکسدرک، اور عبدنجو کو بُلایا۔ پہنچےجب
14 تو بولا، اے” میسکسدرک، اور عبدنجو، کیا یہ صحیح ہے کہ نہ میرےتم دیوتاؤں کی پوجا کرتے، میرےنہ
کھڑے کئے گئے مجسمے پرستشکی کرتے ہو؟ مَیں15 ایکتمہیں آخری موقع دیتا ہوں۔ ساز دوبارہ بجـیں گے تو
تمہیں منہ کے بل ہو میرےکر بنوائے ہوئے مجسمے کو سجدہ کرنا ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہیں سیدھا بھڑکتی
بھٹی میں پھینکا جائے تبگا۔ کون سا خدا میرےتمہیں ہاتھ سے بچا سکے “گا؟

16 میسکسدرک، اور عبدنجو نے جواب دیا، اے” نبوکدنضر، اِس معاملے میں ہمیں اپنا دفاع کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ جس17 خدا کی خدمت ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بچا سکتا ہے، خواہ ہمیں بھڑکتی بھٹی میں
کیوں نہ پھینکا اےجائے۔ بادشاہ، وہ ہمیں آپضرور ہاتھکے 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 کے
مجسمے پرستشکی کریں “گے۔

19 یہ سن کر آگنبوکدنضر بگولا ہو گیا۔ میسکسدرک، اور عبدنجو کے منے سا اُس کا چہرہ بگڑ گیا اور اُس
نے حکم دیا کہ بھٹی کو معمول نسبتکی سات گُنا یادہ ز گرم کیا جائے۔ 20 پھر اُس نے کہا کہ بہترین فوجیوں
میں سے ایکچند میسکسدرک، اور عبدنجو کو باندھ کر بھڑکتی بھٹی پھینکمیں دیں۔ تینوں21 کو باندھ کر
بھڑکتی بھٹی میں پھینکا گیا۔ اُن کے چوغے، پاجامے اور ٹوپیاں اُتاری نہ گئیں۔ 22 چونکہ بادشاہ نے بھٹی کو گرم
کرنے خاصپر زور دیا تھا اِس لئے آگ اِتنی تیز ہوئی کہ جو فوجی میسکسدرک، اور عبدنجو کو لے کر بھٹی
کے چڑھتکمنہ گئے ًوہ فورا آتشنذرِ ہو گئے۔ 23 اُن قیدیکے بندھی حالتہوئی میں شعلہ میںآگزن گر گئے۔

اچانک24 نبوکدنضر اُٹھا۔چونکبادشاہ اُس اُچھلنے کر اپنے مشیروں سے ہم”پوچھا، نے تو تین آدمیوں کو
باندھ کر بھٹی میں پھینکوایا کہ “نہیں؟ اُنہوں جوابنے دیا، اےجی،” “بادشاہ۔ 25 وہ بولا، تو” پھر یہ کیا ہے؟
مجھے چار میںآگآدمی 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۔

نبوکدنضر26 جلتی ہوئی بھٹی کے منہ قریبکے گیا اور پکارا، اے” میسکسدرک، اور اےعبدنجو، الله کےتعالیٰ بندو، نکل !آؤ اِدھر تب“آؤ۔ میسکسدرک، اور آگعبدنجو نکلسے آئے۔ 27 صوبے دار، گورنر، منتظم
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اور شاہی مشیر اُن کے گرد جمع ہوئے تو دیکھا آگکہ نے اُن جسموںکے نقصانکو نہیں پہنچایا۔ بالوں میں سے
ایک ُجھلسبھی نہیں گیا تھا، نہ اُن آگلباسکے سے متاثر ہوئے آگتھے۔ اور دھوئیں کی تکبُو نہیں تھی۔

تب28 نبوکدنضر بولا، میسکسدرک،” اور عبدنجو کے خدا کی تمجید ہو جس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر
اپنے بندوں کو بچایا۔ اُنہوں اُسنے پر بھروسا رکھ کر بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اپنے خدا کے کسیسوا اَور
خدمتکی پرستشیا کرنے سے پہلے وہ اپنی جان کو دینے کے لئے تیار تھے۔ 29 چنانچہ میرا حکم !سنو سدرک،
میسک اور عبدنجو کے خدا خلافکے کفر بکنا تمام قوموں، اُمّتوں اور زبانوں کے افراد کے لئے سخت منع ہے۔
بھیجو کرےایسا ٹکڑےٹکڑےاُسے کر دیا جائے گا اور اُس کے گھر کچرےکو کا ڈھیر بنایا جائے گا۔ کیونکہ
کوئی بھی دیوتا اِس طرح نہیں بچا “سکتا۔ 30 پھر بادشاہ تینوںنے آدمیوں کو بابلصوبہ میں سرفراز کیا۔

4
نبوکدنضر خوابدوسرےکے کی تعبیر

نبوکدنضر1 دنیا کی تمام قوموں، اُمّتوں اور زبانوں کے افراد ذیلکو کا پیغام بھیجتا ہے،
سب کی سلامتی !ہو مَیں2 سبنے کو اُن الٰہی نشانات معجزاتاور سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو الله

تعالیٰ میرےنے لئے کئے ہیں۔ اُس3 نشانکے کتنے عظیم، اُس معجزاتکے زبردستکتنے !ہیں اُس کی بادشاہی
ابدی اُسہے، سلطنتکی نسل در نسل قائم رہتی ہے۔

4 مَیں، نبوکدنضر خوشی اور سکون سے اپنے محل میں رہتا تھا۔ ایکلیکن5 دن خوابایکمَیں دیکھ بہتکر
گھبرا گیا۔ پلنگمَیں پر لیٹا ہوا تھا کہ اِتنی ناکہول باتیں اور یائیں میرےرو منے سا سے گزریں کہ مَیں ڈر گیا۔
مَیںتب6 نے حکم دیا بابلکہ دانشتمامکے پاسمیرےمند آئیں میرےتاکہ لئے خواب کی تعبیر کریں۔ قسمت7
حالکا بتانے والے، جادوگر، نجومی دانغیباور پہنچے تو مَیں اُنہیںنے بیانخواباپنا 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 دانیال۔(ہے
مُقّدسمیں دیوتاؤں روحکی ہے۔ اُسے بھی مَیں نے خواباپنا سنایا۔ مَیں9 بولا، بیلاے” َطشَضَر، تم جادوگروں
کے سردار ہو، اور مَیں جانتا ہوں مُقّدسکہ دیوتاؤں کی روح تم میں ہے۔ کوئی بھی تمہارےبھید 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 بیچکے میں نہایت لمبا درختسا لگا ہے۔ 11 یہ درخت
اِتنا اونچا اور تناور ہوتا گیا کہ آخرکار اُس کی پہنچتکآسمانچوٹی گئی اور وہ دنیا کی تکانتہا نظر آیا۔ اُس12 کے
صورتخوبپتے تھے، اور وہ بہت پھل لاتا تھا۔ اُس کے سائے میں جنگلی جانور پناہ لیتے، اُس کی شاخوں میں
پرندے بسیرا کرتے تھے۔ ہر انسان و حیوان کو اُس خوراکسے ملتی تھی۔

مَیں13 ابھی درخت کو دیکھ رہا تھا مُقّدسایککہ فرشتہ آسمان سے اُتر آیا۔ اُس14 بڑےنے زور سے آواز
دی، درخت’ کاٹکو !ڈالو اُس کی شاخیں توڑ دو، اُس کے پتے جھاڑ دو، اُس کا پھل بکھیر !دو جانور اُس
کے میںسائے نکلسے بھاگکر پرندےجائیں، اُس کی شاخوں سے اُڑ جائیں۔ لیکن15 اُس مُڈھکا سمیتجڑوں
زمین میں ہنے ر دو۔ اُسے لوہے اور پیتل زنجـیروںکی میں جکڑ میدانکھلےکر میںگھاسکی وہاںدو۔چھوڑ اُسے
آسمان اوسکی تر کرے، اور جانوروں کے ساتھ زمین گھاسکی ہی اُس نصیبکو ہو۔ سات16 تکسال اُس
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کا انسانی دل جانور بدلمیںدلکے جائے۔ 17 مُقّدسکیونکہ فرشتوں نے فتوٰی دیا ہے کہ ایسا ہی ہو تاکہ انسان
جان لے کہ الله تعالیٰ کا اختیار انسانی سلطنتوں 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 اےدیکھا۔ بیل َطشَضَر، اب مجھے اِس کی تعبیر پیش کرو۔ میری
سلطنت دانشتمامکے مند اِس میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن تم یہ کر پاؤ گے، کیونکہ تم مُقّدسمیں دیوتاؤں روحکی
“ہے۔

بیلتب19 یعنی َطشَضَر دانیال کے کھڑےرونگٹے ہو گئے، اور خیالاتجو اُبھر آئے اُن اُسسے پر کافی تکدیر
طاریدہشتسخت رہی۔ آخرکار بادشاہ بولا، بیلاے” خوابَطشَضَر، اور اُس مطلبکا تجھے اِتنا دہشت زدہ
نہ “کرے۔ بیلطَشَضَر جوابنے 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 تکآسمان پہنچی اور وہ پوری
دنیا کو نظر آیا۔ اُس21 کے صورتخوبپتے تھے، اور بہتوہ 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۔

آپبادشاہ،اے22 ہی بڑےہیآپ!ہیںدرختیہ طاقتاور ور ہو ہیںگئے آپبلـکہ عظمتکی ھتے بڑ ھتے بڑ
آسمان باتیںسے کرنے آپلـگی، سلطنتکی دنیا کی پھیلتکانتہا گئی ہے۔ اے23 بادشاہ، اِس کے آپبعد نے
مُقّدسایک 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 کو نصیب ہو۔ سات
سال یوں ہی گزر ۔‘جائیں

بادشاہ،اے24 اِس مطلبکا یہ اللهہے، تعالیٰ میرےنے آقا بادشاہ بارےکے میں فیصلہ کیا ہے 25 آپکہ کو
سنگتانسانی نکالسے کر بھگایا جائے آپتبگا۔ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہ کر بَیلوں کی گھاسطرح چریں
گے اور آسمان اوسکی سے تر ہو جائیں ساتگے۔ سال یوں ہی گزریں گے۔ پھر آخرکار آپ اقرار یں کر گے کہ
الله تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو اُن پر مقرر کرتا ہے۔ لیکن26 خواب
میں یہ بھی کہا گیا درختکہ کے مُڈھ کو سمیتجڑوں زمین میں چھوڑا جائے۔ اِس مطلبکا ہے آپکہ کی
سلطنت تاہم قائم رہے اعترافآپجبگی۔ کریں گے کہ تمام اختیار آسمان کے ہاتھ میں ہے آپتو سلطنتکو
واپس ملے گی۔ اے27 اببادشاہ، مہربانی سے میرا مشورہ قبول انصاففرمائیں۔ کر کے اور مظلوموں پر کرم فرما
کر اپنے گناہوں کو دُور کریں۔ شاید ایسا کرنے آپسے خوشکی حالی قائم “رہے۔

دانیال28 کی باتہر نبوکدنضر پیشکو آئی۔ 29 بارہ مہینے کے بعد بادشاہ بابل میں اپنے شاہی محل چھتکی 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 قوتزبردستہی سے بنا لیا ہے تاکہ میری شان شوکتو مزید بڑھتی “جائے۔

31 بادشاہ یہ بات بول ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز سنائی دی، نبوکدنضراے” بادشاہ، سلطنت!سن تجھ سے
لیچھین ہے۔گئی تجھے32 سنگتانسانی نکالسے کر بھگایا جائے گا، اور تُو جانوروںجنگلی ساتھکے رہ بَیلکر
چَرےگھاسطرحکی یوںسالساتگا۔ ہی گزر جائیں گے۔ پھر آخرکار تُو کرےاقرار گا کہ الله تعالیٰ کا انسانی
سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ اپنی مرضیہی لوگوںسے کو اُن پر مقرر کرتا “ہے۔

جوں33 ہی آواز بند ہوئی تو ایسا ہی ہوا۔ نبوکدنضر کو انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا گیا، اور وہ بَیلوں کی
گھاسطرح چرنے لگا۔ اُس کا جسم آسمان اوسکی سے تر ہوتا رہا۔ ہوتے ہوتے اُس کے عقاببال کے پَروں
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جتنے لمبے اور اُس پرندےناخنکے چنگلکے کی مانند ہوئے۔ سالساتلیکن34 گزرنے بعدکے مَیں، نبوکدنضر
اپنی آنکھوں کو آسمان طرفکی اُٹھا کر ہوشدوبارہ میں آیا۔ تب مَیں نے الله تعالیٰ کی تمجید کی، مَیں نے اُس کی
حمد و ثنا کی جو تکہمیشہ زندہ ہے۔ اُس ابدیحکومتکی ہے، اُس سلطنتکی نسل در نسل قائم رہتی ہے۔
اُس35 نسبتکی دنیا کے باشندےتمام صفر کے برابر ہیں۔ وہ آسمانی فوج اور دنیا کے باشندوں کے ساتھ جو جی
چاہے کرتا ہے۔ اُسے کچھ کرنے سے کوئی روکنہیں سکتا، کوئی اُس طلبجوابسے کر کے پوچھ نہیں تُو”سکتا، نے کیا “کِیا؟

جوں36 ہی مَیں دوبارہ ہوش میں آیا تو مجھے پہلی شاہی عزت اور شان و شوکت بھی از سرِ نو حاصل ہوئی۔
میرے مشیر اور شرفا میرےدوبارہ منے سا حاضر ہوئے، اور مجھے دوبارہ تخت پر بٹھایا گیا۔ پہلے نسبتکی میری
عظمت 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 کرےوہ 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

بیلدنایک1 َشضَر بادشاہ اپنے بڑوں کے ہزار افراد کے لئے ضیافتزبردست کر کے اُن ساتھکے َمے پینے لگا۔
نشے2 میں اُس نے حکم دیا، چاندیسونے” کے جو باپمیرےپیالے نبوکدنضر نے یروشلم میں واقع الله کے گھر
سے چھین لئے تھے پاسمیرےوہ لے آؤ تاکہ مَیں اپنے بڑوں، یوں بیو اور داشتاؤں 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 محلشاہی ہالکے میں انسانی ہاتھ کی اُنگلیاں نظر آئیں جو شمع دان مقابلکے دیوار کے پلستر پر کچھ
لـکھنے جبلـگیں۔ بادشاہ ہاتھنے کو لـکھتے ہوئے دیکھا 6 تو اُس کا چہرہ ڈر فقمارےکے ہو گیا۔ اُس کی کمر
کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے، اور اُس کے دوسرےایکگھٹنے سے ٹکرانے لـگے۔

7 وہ زور سے نجومیوںجادوگروں،”چیخا، دانوںغیباور کو بابل“!بُلاؤ دانشکے مند پہنچے تو وہ جو”بولا،
بھی لـکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر مجھے اُن کا مطلب بتا سکے اُسے رنگارغوانی لباسکا پہنایا جائے گا۔ اُس کے
گلے میں سونے کی زنجـیر پہنائی جائے گی، حکومتاور 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۔ بیلتب9 َ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 وہ ضیافت کے ہال میں داخل ہوئی۔ کہنے لـگی، بادشاہ”
تکابد جیتے !رہیں گھبرانے یا ماند پڑنے کی ضرورتکیا ہے؟ آپ11 کی بادشاہی ایکمیں آدمی میںجسہے
مُقّدس دیوتاؤں روحکی آپہے۔ باپکے کے ثابتمیںحکومتدورِ ہوا کہ دیوتاؤںوہ سیکی بصیرت، فہم اور
حکمت مالـککا آپہے۔ باپکے نبوکدنضر بادشاہ نے اُسے قسمت کا حال بتانے والوں، جادوگروں، نجومیوں
غیباور دانوں پر مقرر کیا تھا، 12 کیونکہ اُس میں غیرمعمولی ذہانت، علم اور سمجھ پائی جاتی ہے۔ وہ خوابوں کی
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تعبیر کرنے اور پہیلیاں اور پیچیدہ مسئلے حل کرنے میں ثابتماہر ہوا آدمیہے۔ کا نام دانیال ہے، گو بادشاہ نے
اُس 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 باپمیرےجسے نبوکدنضر بادشاہ یہوداہ کے جلاوطنوں کے ساتھ یہوداہ سے یہاں لائے تھے؟ 14 سنا ہے کہ
روحکیدیوتاؤں میںتم تمکہہے، فہمبصیرت، مندوںدانش15ہو۔مالـککےحکمتغیرمعمولیاور نجومیوںاور
میرےکو منے سا لایا گیا ہے تاکہ دیوار پر لـکھے الفاظہوئے پڑھ کر مجھے اُن مطلبکا بتائیں، لیکن وہ ناکام رہے
ہیں۔ مجھےاب16 بتایا گیا کہ تم خوابوں کی تعبیر اور پیچیدہ مسئلوں حلکو میںکرنے ماہر ہو۔ اگر تم الفاظیہ پڑھ
کر مجھے اِن مطلبکا بتا سکو تو تمہیں رنگارغوانی لباسکا پہنایا جائے تمہارےگا۔ گلے میں سونے کی زنجـیر
پہنائی جائے گی، حکومتاور صرفمیں لوگدو تم بڑےسے ہوں “گے۔

دانیال17 جوابنے 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 عظمتسلطنت، اور شان و آپشوکت باپکے نبوکدنضر کو
حاصل تھی وہ الله تعالیٰ سے ملی تھی۔ اُسی19 نے اُنہیں عظمتوہ عطا کی جستھی باعثکے تمام قوموں، اُمّتوں
اور زبانوں کے افراد اُن سے ڈرتے اور اُن کے منے سا کانپتے تھے۔ جسے وہ مار ڈالنا ہتے چا تھے اُسے مارا گیا، جسے
وہ زندہ چھوڑنا ہتے چا تھے وہ زندہ رہا۔ جسے وہ سرفراز کرنا ہتے چا تھے وہ سرفراز ہوا اور پستجسے کرنا ہتے 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 انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا گیا، اور اُن کا دل جانور کے دل کی مانند بن
گیا۔ اُن کا رہن سہن جنگلی گدھوں کے ساتھ تھا، اور وہ بَیلوں کی گھاسطرح چرنے لـگے۔ اُن کا جسم آسمان
اوسکی سے تر رہتا تھا۔ یہ حالت اُس تکوقت تکجبرہی کہ اُنہوں نے اقرار نہ کیا کہ الله تعالیٰ کا سلطنتوںانسانی 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 رہے 23 بلـکہ
آسمان مالـککے کھڑےاُٹھخلافکے ہو آپہیں۔گئے نے حکم دیا اُسکہ کے گھر آپپیالےکے حضورکے
لائے جائیں، آپاور نے اپنے بڑوں، یوں بیو اور داشتاؤں کے ساتھ اُنہیں َمے پینے کے لئے استعمال کیا۔ ساتھ ساتھ
آپ نے اپنے دیوتاؤں کی تمجید کی گو وہ چاندی، سونے، پیتل، لـکڑیلوہے، اور پتھر کے بُت ہی ہیں۔ نہ وہ دیکھ
سکتے، نہ سن یا سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جس خدا کے ہاتھ میں آپ کی جان اور آپ کی تمام راہیں ہیں اُس کا
آپاحترام نہیںنے کیا۔

اِسی24 لئے اُس نے ہاتھ بھیج کر دیوار پر یہ الفاظ لـکھوا دیئے۔ 25 اور لـکھا یہ ہے، منے’ منے تقیل و ‘فرسین۔
26 منے’ ‘ مطلبکا گنا’ ‘ہوا آپیعنیہے۔ سلطنتکی دنکے گنے ہوئے ہیں، الله اُنہیںنے تکاختتام پہنچایا

ہے۔
27 ‘تقیل’ مطلبکا تولا’ ‘ہوا ہے۔ یعنی الله آپنے تولکو کر معلوم کیا ہے آپکہ کا وزن کم ہے۔
28 ‘فرسین’ مطلبکا تقسیم’ آپیعنیہے۔‘ہوا کی بادشاہی مادیوںکو اور فارسیوں میں تقسیم کیا “گا۔جائے
خاموشدانیال29 ہوا تو بیل َشضَر نے حکم دیا کہ اُسے رنگارغوانی لباسکا پہنایا جائے اور اُس میںگلےکے

سونے کی زنجـیر پہنائی جائے۔ ساتھ ساتھ اعلان کیا گیا ابکہ حکومتسے صرفمیں دو آدمی دانیال ہیں۔بڑےسے
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راتاُسی30 شاہِ بابل بیل َشضَر قتلکو کیا گیا، 31 اور تختمادیدارا پر بیٹھ گیا۔ اُس کی عمر سال62 تھی۔

6
دانیال ببر شیر کی ماند میں

1 دارا سلطنتنے کے تمام صوبوں 120پر صوبے دار متعین کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 اُن پر تین وزیر مقرر تھے جن
میں دانیالایکسے تھا۔ گورنر اُن کے منے تھےدہجوابسا تاکہ بادشاہ نقصانکو نہ پہنچے۔ ہیجلد3 پتا چلا کہ
دوسرےدانیال وزیروں اور صوبے داروں پر سبقت رکھتا تھا، کیونکہ وہ غیرمعمولی ذہانت مالـککا ًتھا۔ نتیجتا
بادشاہ نے اُسے سلطنتپوری پر مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب4 دیگر وزیروں اور داروںصوبے کو باتیہ معلوم
ہوئی تو وہ دانیال پر الزام لگانے کا بہانہ ڈھونڈنے لـگے۔ لیکن وہ اپنی ذمہ یوں دار کو نبھانے میں اِتنا قابِل اعتماد
تھا کہ وہ ناکام رہے۔ کیونکہ نہ رشوتوہ خور تھا، نہ کسی کام میں ُسست۔

5 آخرکار وہ آپسآدمی میں کہنے لـگے، اِس” یقے طر سے ہمیں دانیال پر الزام لگانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن
ایک بات ہے جو الزام کا باعث بن سکتی ہے یعنی اُس کے خدا کی “شریعت۔ تب6 وہ گروہ کی صورت میں
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 ہوئے ہیں کہ دن30اگلے سبدورانکے صرفکو
بادشاہ سے دعا کرنی ہئے۔ چا ایکبادشاہ فرمان صادر کریں کہ جو بھی کسی اَور معبود یا انسان سے کرےالتجا
اُسے شیروں کی ماند میں پھینکا جائے دھیانگا۔ دینا ہئے چا اِسہیسبکہ پر عمل کریں۔ گزارشبادشاہ،اے8
آپکہہے یہ فرمان ضرور کریںصادر بلـکہ لـکھ کر اُس تصدیقکی بھی کریں تاکہ اُسے تبدیل نہ کیا جا تبسکے۔
وہ مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کا بنحصہ کر منسوخ نہیں کیا جا سکے “گا۔

9 دارا بادشاہ مان گیا۔ اُس فرماننے لـکھوا کر اُس کی تصدیق کی۔
دانیالجب10 کو معلوم ہوا فرمانکہ صادر ہوا ہے تو وہ سیدھا اپنے گھر میں چلا چھتگیا۔ ایکپر کمرا تھا

جس کی کھلی کھڑکیوں کا رُخ یروشلم طرفکی تھا۔ کمرےاِس میں دانیال روزانہ تین بار اپنے ٹیکگھٹنے کر
دعا اور اپنے خدا ستائشکی کرتا بھیابتھا۔ اُس نے یہ جاریسلسلہ رکھا۔ دانیالہیجوں11 اپنے خدا سے دعا
اور التجا کر رہا تھا تو اُس دشمنوںکے نے گروہ صورتکی میں گھر گھسمیں کر اُسے یہ کرتے ہوئے پایا۔

تب12 وہ بادشاہ پاسکے گئے اور اُسے فرمانشاہی کی یاد آپکیا”دلائی، فرماننے نہیںصادر کیا تھا اگلےکہ
دن30 سبدورانکے صرفکو بادشاہ سے دعا کرنی ہے، اور کسیجو 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۔ 13 اُنہوں نے کہا، اے” بادشاہ، دانیال جو یہوداہ کے
جلاوطنوں میں سے ہے آپنہ کی پروا کرتا، نہ اُس فرمان آپکیجسکی نے لـکھ کر تصدیق کی۔ تکابھی وہ
روزانہ تین بار اپنے خدا سے دعا کرتا “ہے۔

14 یہ سن کر بادشاہ محسوسدقتبڑیکو ہوئی۔ پورا دن وہ سوچتا رہا کہ مَیں دانیال طرحکسکو بچاؤں۔
سورج تکہونےغروبکے وہ اُسے لئےکےچھڑانے رہا۔کوشاں لیکن15 آخرکار وہ آدمی میںصورتکیگروہ
دوبارہ بادشاہ کے حضور آئے اور کہنے لـگے، بادشاہ” کو یاد رہے کہ مادیوں اور فارسیوں کے قوانین مطابقکے
بھیجو فرمان بادشاہ تبدیلاُسےکرےصادر نہیں کیا جا “سکتا۔ چنانچہ16 بادشاہ نے حکم دیا دانیالکہ کو پکڑ کر
شیروں کی ماند میں پھینکا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ بولا، اے” جسدانیال، خدا عبادتکی تم بلاناغہ کرتے
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آئے ہو وہ تمہیں “بچائے۔ 17 پھر ماند کے منہ پر پتھر رکھا گیا، اور بادشاہ نے اپنی مُہر اور اپنے بڑوں کی مُہریں اُس
پر لگائیں تاکہ کوئی بھی اُسے کھول کر دانیال کی مدد نہ کرے۔

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 قریبکے پہنچ کر بادشاہ غمگیننے آواز
سے پکارا، اے” زندہ خدا بندےکے دانیال، تمہارےکیا جسخدا کی تم بلاناغہ عبادت کرتے رہے ہو تمہیں
شیروں سے بچا “سکا؟ دانیال21 جوابنے دیا، بادشاہ” تکابد جیتے !رہیں میرے22 خدا نے اپنے فرشتے کو
بھیج جسدیا نے شیروں کے منہ کو بند کئے رکھا۔ اُنہوں نے مجھے کوئی بھی نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ الله کے
منے سا مَیں بےقصور ہوں۔ سلامتبادشاہ خلافکے بھی مجھ سے جرم نہیں “ہوا۔

یہ23 سن کر بادشاہ آپے میں نہ سمایا۔ اُس دانیالنے ماندکو سے لنے نکا کا کھینچاُسےجبدیا۔حکم کر نکالا
گیا تو معلوم ہوا کہ اُسے بھیکوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یوں اُسے الله پر بھروسا رکھنے کا اجر ملا۔ لیکن24 آدمیوںجن
نے دانیال پر الزام لگایا تھا اُن کا بُرا انجام ہوا۔ بادشاہ کے حکم پر اُنہیں اُن کے بال بچوں سمیت شیروں کی ماند میں
پھینکا گیا۔ ماند فرشکے پر گرنے پہلےسے 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 کہ میری سلطنت کی ہر لوگجگہ دانیال کے خدا کے
منے سا تھرتھرائیں اور اُس کا خوف مانیں۔ کیونکہ وہ زندہ خدا اور ابد تک قائم ہے۔ نہ کبھی اُس کی بادشاہی
تباہ، نہ اُس حکومتکی ختم ہو گی۔ وہی27 بچاتا نجاتاور دیتا آسمانوہیہے، و زمین پر الٰہی نشان معجزےاور
دکھاتا اُسیہے۔ دانیالنے کو شیروں قبضےکے سے “بچایا۔

دانیالچنانچہ28 کو دارا بادشاہ فارساور کےخورسبادشاہکے ہوئی۔حاصلکامیابیبہتمیںحکومتدورِ
7

دانیال کی پہلی یا :رو چار جانور
1 ِ شاہ بابل بیل َشضَر حکومتکی پہلےکے سال میں دانیال خوابنے میں یا رو جاگدیکھی۔ اُٹھنے پر اُس نے

وہ کچھ قلم بند کر لیا خوابجو میں دیکھا تھا۔ ذیل میں اِس کا بیان ہے،
رات2 وقتکے مَیں، دانیال نے یا رو میں دیکھا کہ آسمان کی چاروں ہَوائیں زور بڑےسے سمندر کو متلاطم

کر رہی ہیں۔ 3 پھر بڑےچار جانور سمندر نکلسے آئے دوسرےایکجو مختلفسے تھے۔
4 پہلا جانور ببر شیر جیسا تھا، لیکن اُس عقابکے کے پَر میرےتھے۔ دیکھتے ہی اُس کے پَروں کو نوچ لیا گیا

اور اُسے اُٹھا کر انسان کی طرح پچھلے دو پیروں پر کھڑا کیا گیا۔ اُسے انسان کا دل بھی مل گیا۔
5 دوسرا جانور ریچھ جیسا تھا۔ اُس ایککا پہلو کھڑا کیا گیا تھا، اور وہ اپنے دانتوں میں تین پکڑےپسلیاں ہوئے

تھا۔ اُسے بتایا گیا، اُٹھ،” جی بھر گوشتکر “!کھالے
6 پھر مَیں تیسرےنے جانور کو دیکھا۔ وہ چیتے جیسا تھا، لیکن اُس کے چار سر تھے۔ حکومتاُسے کرنے کا

اختیار دیا گیا۔
7 اِس کے بعد رات کی یا رو ایکمیں چوتھا جانور نظر آیا جو ڈراؤنا، ناکہول اور نہایت ہی طاقت ور تھا۔

اپنے لوہے بڑےبڑےکے دانتوں سے سبوہ کچھ کھاتا اور ُچور ُچور کرتا تھا۔ جو کچھ بچ جاتا اُسے وہ پاؤں تلے



دانیال 7:8 1105 دانیال 7:25
روند دیتا تھا۔ یہ جانور دیگر جانوروں مختلفسے تھا۔ اُس سینگدسکے تھے۔ مَیں8 سینگوں پر غور ہی کر رہا تھا
ایککہ اَور چھوٹا سینگسا اُن کے درمیان سے نکل آیا۔ دسپہلے سینگوں میں سے تین کو نوچ لیا گیا تاکہ اُسے
ملجگہ 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 کے
اُونخالصبال کی مانند تختجستھے۔ پر وہ بیٹھا تھا بھڑکطرحکیآگوہ رہا تھا، اور اُس پر زنشعلہ پہئے لـگے
تھے۔ 10 اُس کے منے سا آگسے کی نہر بہہ کر نکل رہی تھی۔ بےشمار ہستیاں اُس کی خدمت کے لئے کھڑی
عدالتلوگتھیں۔ کے لئے بیٹھ گئے، اور کتابیں کھولی گئیں۔

مَیں11 نے غور کیا کہ بڑیسینگچھوٹا بڑی باتیں کر رہا مَیںہے۔ دیکھتا رہا تو چوتھے جانور قتلکو کیا گیا۔
اُس کا جسم تباہ ہوا اور آگبھڑکتی میں پھینکا گیا۔ 12 دیگر تین جانوروں حکومتکی اُن چھینسے لی لیکنگئی،
اُنہیں کچھ دیر کے لئے زندہ ہنے ر اجازتکی دی گئی۔

رات13 کی یا رو میں مَیں نے یہ بھی دیکھا کہ آسمان کے بادلوں کے ساتھ ساتھ کوئی آ رہا ہے جو ابِن آدم سا
لـگ رہا جبہے۔ قدیم الایام کے قریب پہنچا تو اُس کے حضور لایا گیا۔ 14 اُسے عزتسلطنت، اور بادشاہی
دی گئی، اور ہر قوم، اُمّت اور زبان کے افراد اُسنے پرستشکی کی۔ اُس ابدیحکومتکی ہے اور کبھی ختم
نہیں ہو گی۔ اُس کی بادشاہی کبھی تباہ نہیں ہو گی۔

پریشانسختدانیالمَیں،15 ہوا، کیونکہ یا مجھسےرو دہشتپر اِس16تھی۔گئیچھا لئے مَیں کھڑےوہاںنے
کسی پاسکے جا کر اُس گزارشسے کی کہ وہ مجھے اِن تمام باتوں مطلبکا بتائے۔ اُس نے مجھے اِن مطلبکا
بتایا، بڑےچار”17 جانور چار سلطنتیں ہیں زمینجو نکلسے کر قائم ہو جائیں گی۔ لیکن18 الله تعالیٰ مُقّدسینکے
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 اِتنا
مختلف اور اِتنا ناکہول تھا۔ کیونکہ اُس دانتکے لوہے اور پنجے پیتل کے تھے، اور سبوہ کچھ کھاتا اور ُچور
ُچور کرتا تھا۔ جو بچ جاتا اُسے وہ پاؤں تلے روند دیتا تھا۔ مَیں20 اُس سرکے سینگوںدسکے اور اُن میں نکلےسے
ہوئے سینگچھوٹے بارےکے میں بھی مزید جاننا چاہتا تھا۔ کیونکہ سینگچھوٹے کے نکلنے دسپر سینگوں
میں سے تین نکل کر گر گئے، اور سینگیہ بڑھ کر ساتھ والے سینگوں سے کہیں بڑا نظر آیا۔ اُس کی آنکھیں تھیں،
اور اُس کا منہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ 21 یا رو میں مَیں نے دیکھا کہ سینگچھوٹے نے مُقّدسین جنگسے کر
کے اُنہیں شکست دی۔ لیکن22 پھر قدیم الایام آ پہنچا اور الله تعالیٰ کے مُقّدسین کے لئے انصاف قائم کیا۔ پھر وہ
وقت آیا مُقّدسینجب کو بادشاہی حاصل ہوئی۔

جس23 سے مَیں نے یا رو کا مطلب پوچھا تھا اُس نے کہا، چوتھے” 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
گی۔دےکر سینگوںدس24 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
تعالیٰ خلافکے بکےکفر گا، اور مُقّدسین اُس تحتکے پِستے رہیں تکیہاںگے، کہ عیدوںوہ کے اوقاتمقررہ
شریعتاور تبدیلکو کرنے کرےکوششکی گا۔ مُقّدسین ایککو عرصے، دو عرصوں اور آدھے عرصے کے
لئے اُس کے حوالے کیا جائے گا۔
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لیکن26 لوگپھر اُس عدالتکی کے لئے بیٹھ جائیں اُسگے۔ اُسحکومتکی لیچھینسے جائے گی، اور وہ

مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ تب27 آسمان تلے کی تمام سلطنتوں کی بادشاہت، سلطنت عظمتاور الله تعالیٰ کی
مُقّدس 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

بیل1 َشضَر بادشاہ کے حکومتدورِ تیسرےکے سال میں مَیں، دانیال ایکنے اَور یا رو دیکھی۔ 2 یا رو میں
مَیں صوبہ عیلام کے قلعہ بند شہر سوسن کی نہر اُولائی کنارےکے پر کھڑا تھا۔ مَیںجب3 نے اپنی نگاہ اُٹھائی تو
کنارے میرےپر منے سا ایکہی مینڈھا کھڑا تھا۔ اُس کے سینگبڑےدو تھے جن میں ایکسے یادہ ز بڑا تھا۔
لیکن دوسرےوہ کے بعد ہی بڑا ہو گیا تھا۔ میری4 نظروں کے منے سا مینڈھا مغرب، شمال اور جنوب طرفکی
سینگ 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۔

مَیں5 اُس پر غور ہی کر رہا تھا اچانککہ مغرب سے آتے ایکہوئے بکرا دکھائی دیا۔ اُس کی آنکھوں کے
سینگزبردستدرمیان تھا، اور وہ زمین کو چھوئے بغیر چل رہا پوریتھا۔ دنیا کو عبور کر کے 6 وہ دو سینگوں
والے اُس مینڈھے پاسکے پہنچ 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 بڑےگیا۔ 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 بکرا نہایت طاقت ور ہو گیا۔ لیکن طاقت کے عروج پر ہی اُس کا ٹوٹسینگبڑا گیا، اور اُس کی جگہ مزید
نکلسینگزبردستچار آئے جن کا رُخ آسمان کی چار سمتوں طرفکی تھا۔ 9 اُن سینگایککے میں ایکسے
اَور سینگ نکل آیا جو ابتدا میں چھوٹا تھا۔ لیکن وہ جنوب، مشرق اور ملـکصورتخوب اسرائیل کی طرف
ھتے بڑ ھتے بڑ بہت طاقت ور ہو گیا۔ 10 پھر وہ آسمانی تکفوج بڑھ گیا۔ وہاں اُس نے کچھ فوجیوں اور ستاروں کو
زمین 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 پیشروزانہ کی جاتی تھیں۔ ساتھ سینگساتھ نے اُس کے مقدِس کے مقام کو تباہ کر
دیا۔ اُس12 فوجکی سے روزانہ قربانیوںکی کی بےحرمتی ہوئی، سینگاور سچائینے زمینکو پر پٹخ دیا۔ کچھجو
بھی اُس نے کیا اُس میں کامیابوہ رہا۔

مَیںپھر13 ہستیوںمُقّدسدونے باتمیںآپسکو ایکسنا۔ہوئےکرتے اِس”پوچھا،نے یا پیشمیںرو کئے
تککبحالاتگئے قائم رہیں گے، یعنی جو کچھ روزانہ کی قربانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تباہ کن بےحرمتی
اور باتیہ کہ مقدِس پامالکو کیا جا رہا “ہے؟ دوسرے14 میںجوابنے مجھے بتایا، شاموں2,300حالات”
اور تکصبحوں یوں ہی رہیں گے۔ اِس کے بعد مقدِس کو سرےنئے مخصوصسے مُقّدسو کیا جائے “گا۔
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مَیں15 دیکھے واقعاتہوئے کو سمجھنے کوششکی کر ہی رہا تھا کہ میرےکوئی منے سا کھڑا ہوا جو مرد

لـگجیسا رہا تھا۔ ساتھ16 ساتھ مَیں نے نہر اُولائی طرفکی کیشخصکسیسے آواز اے”کہا،نےجسسنی
جبرائیل، اِس آدمی کو یا رو کا مطلب بتا “دے۔ 17 میرےفرشتہ قریب آیا تو مَیں سخت گھبرا کر منہ کے بل گر
گیا۔ لیکن وہ بولا، آدماے” زاد، جان لے کہ اِس یا رو کا تعلق آخری زمانے سے “ہے۔

جب18 وہ مجھ باتسے کر رہا تھا تو حالتمدہوشمَیں میں منہ بلکے پڑا ابرہا۔ فرشتے نے مجھے چھو کر
پاؤں پر کیا۔کھڑا وہ19 تجھےمَیں”بولا، سمجھا ہوںدیتا آخریاُسکہ میںزمانے کیا پیشکچھ آئے اللهجبگا کا
نازلغضب ہو گا۔ کیونکہ یا رو آخریتعلقکا زمانے ہے۔سے سینگوںدو20 جسکے مینڈھے کو تُو نے دیکھا
وہ مادی فارساور کے بادشاہوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ 21 لمبے بالوں کا بکرا یونان کا بادشاہ ہے۔ اُس کی آنکھوں
کے درمیان لگا سینگبڑا یونانی شہنشاہی کا پہلا بادشاہ ہے۔ 22 تُو نے دیکھا کہ ٹوٹسینگیہ گیا اور اُس کی
جگہ نکلسینگچار آئے۔ اِس مطلبکا ہے پہلیکہ بادشاہی سے چار اَور نکل آئیں لیکنگی۔ چاروں طاقتکی
پہلی نسبتکی کم ہو گی۔ 23 اُن حکومتکی آخریکے ایام میں بےوفاؤں بدکرداریکی تکعروج پہنچ گئی ہو
گی۔
ایکوقتاُس گستاخ سازشاور کا ماہر تختبادشاہ پر بیٹھے گا۔ 24 طاقتبہتوہ ور ہو جائے لیکنگا، یہ

اُس نہیںطاقتاپنیکی حیرتوہگی۔ہو بربادیانگیز باعثکا بنے اورگا، کرےبھیکچھجو کامیابمیںاُسگا
ہو گا۔ وہ زورآوروں مُقّدساور قوم کو کرےتباہ گا۔ اپنی25 سمجھ اور فریب کے یعے ذر کامیابوہ رہے گا۔
تب وہ متکبر ہو جائے لوگجبگا۔ اپنے آپ محفوظکو 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 نہیں۔سے

اے26 دانیال، شاموں اور صبحوں بارےکے میں جو یا رو تجھ پر ظاہر ہوئی وہ سچی لیکنہے۔ فی الحال اُسے
پوشیدہ رکھ، کیونکہ واقعاتیہ پیشابھی نہیں آئیں گے بلـکہ بہت دنوں کے گزر جانے کے بعد “ہی۔

اِس27 بعدکے مَیں، دانیال نڈھال ہو کر تکدنوںکئی بیمار رہا۔ پھر مَیں اُٹھا اور بادشاہ میںخدمتکی دوبارہ
فرائضاپنے ادا کرنے لگا۔ مَیں یا رو سختسے پریشان تھا، اور کوئی نہیں تھا جو مجھے اُس مطلبکا بتا سکے۔

9
دانیال اپنی قوم شفاعتکی کرتا ہے

1 دارا بابلاخسویرسبن تختکے پر بیٹھ گیا تھا۔ مادیاِس بادشاہ حکومتکی2 پہلےکے میںسال مَیں، دانیال
پاکنے نوشتوں تحقیقکی مَیںکی۔ خاصنے کر اُس پر غور کیا ربجو نے یرمیاہ نبی معرفتکی فرمایا تھا۔ اُس
مطابقکے یروشلم کی تباہ تکسال70حالتشدہ قائم رہے گی۔ مَیںچنانچہ3 ربنے اپنے خدا رجوعطرفکی
کیا تاکہ اپنی دعا اور التجاؤں اُسسے یافتمرضیکی در ساتھکروں۔ مَیںساتھ نے روزہ ٹاٹرکھا، لباسکا اوڑھ
لیا اور اپنے سر پر راکھ ڈال لی۔ مَیں4 ربنے اپنے خدا سے دعا کر کے اقرار کیا،

اے” رب، تُو کتنا عظیم مہیباور خدا !ہے جو بھی تجھے پیار کرتا تیرےاور احکام کے تابع رہتا اُسہے کے
ساتھ تُو اپنا عہد قائم رکھتا اور اُس پر مہربانی کرتا ہے۔ لیکن5 ہم گناہنے بدیاور اوربےدینہمہے۔کی باغی ہو
تیرےکر احکام ہدایاتاور بھٹکسے گئے ہیں۔ ہم6 نبیوںنے کی نہیں سنی، تیرےحالانکہ خادم تیرا نام لے کر
ہمارے بادشاہوں، باپبزرگوں، دادا ملـکبلـکہ کے تمام باشندوں مخاطبسے ہوئے۔ اے7 رب، تُو بجانبحق
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ہے جبکہ اِس دن سبہم شرم سار ہیں، خواہ یہوداہ، یروشلم یا اسرائیل کے ہوں، قریبخواہ یا اُن تمام دُوردراز
ممالـک 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 اور باپ دادا سمیت بہت شرم سار ہیں، کیونکہ
ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔

ربلیکن9 ہمارا خدا رحیم ہے اور خوشی معافسے کرتا ہے، گو ہم اُس سرکشسے ہوئے ہیں۔ 10 نہ ہم
رب اپنے خدا کے تابع رہے، نہ اُس کے اُن احکام کے مطابق زندگی گزاری جو اُس نے ہمیں اپنے خادموں یعنی
نبیوں معرفتکی دیئے تھے۔ تمام11 اسرائیل تیری شریعت ورزیخلافکی کر صحیحکے راہ بھٹکسے گیا ہے،
تیریکوئی سننے کے لئے تیار نہیں تھا۔
الله کے خادم موسٰی شریعتنے میں قَسم کھا کر لعنتیں بھیجی تھیں، اباور یہ لعنتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں، اِس

لئے کہ ہم نے تیرا گناہ کیا۔ 12 جو کچھ تُو ہمارےنے ہمارےاور حکمرانوں خلافکے فرمایا تھا وہ پورا ہوا، اور
ہم پر بڑی آفت آئی۔ آسمان تلے کہیں بھی ایسی مصیبت نہیں طرحجسآئی یروشلم پیشکو آئی ہے۔ 13 موسٰی کی
شریعت میں مذکور ہر لعنتوہ ہم پر نازل ہوئی جو نافرمانوں پر بھیجی گئی توبھیہے۔ نہ ہم نے اپنے گناہوں کو
چھوڑا، نہ تیری سچائی پر دھیان دیا، حالانکہ اِس سے ربہم اپنے خدا غضبکا ٹھنڈا کر سکتے تھے۔ اِسی14 لئے
رب ہم آفتپر لانے سے نہ جھجکا۔ کیونکہ رببھیکچھجو ہمارا خدا کرتا اُسہے میں وہ بجانبحق ہوتا ہے۔
لیکن ہم نے اُس کی نہ سنی۔

ہمارےرباے15 خدا، تُو قدرتبڑی کا اظہار کر اپنیکے قوم کو مصر نکالسے لایا۔ تیرےیوں نام کو وہ
عزت و جلال ملا جو تکآج قائم رہا ہے۔ اِس کے باوجود ہم نے گناہ کیا، ہم سے بےدین حرکتیں سرزد ہوئی
ہیں۔ اے16 رب، تُو اپنے منصفانہ کاموں میں وفادار رہا بھیاب!ہے 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 باپہمارےاور دادا کی خطاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔

ہمارےاے17 ابخدا، اپنے خادم کی دعاؤں اور التجاؤں کو !سن اے رب، اپنی ہی خاطر اپنے تباہ شدہ
مقدِس پر چہرےاپنے کا مہربان نور چمکا۔ میرےاے18 خدا، کان لگا کر میری !سن اپنی آنکھیں !کھول اُس
شہر کھنڈراتکے پر نظر جسکر تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔ ہم اِس لئے تجھ سے التجائیں نہیں کر رہے کہ
ہم راست باز ہیں بلـکہ اِس لئے کہ تُو نہایت مہربان ہے۔ اے19 رب، ہماری !سن اے رب، ہمیں معاف !کر
میرےاے 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 کے

مُقّدس پہاڑ یروشلم کے لئے رب اپنے خدا کے حضور یاد فر کر رہا تھا۔
مَیں21 دعا کر ہی رہا تھا کہ جبرائیل جسے مَیں دوسرینے یا رو میں دیکھا پاسمیرےتھا آ پہنچا۔ رب کے

میںگھر پیشقربانیکیشام کرنے تھا۔وقتکا بہتمَیں تھکہی گیا تھا۔ اُس22 مجھےنے سمجھا کر اے”کہا،
ابدانیال، مَیں تجھے سمجھ بصیرتاور دینے کے لئے آیا ہوں۔ جوں23 ہی تُو دعا کرنے لگا تو الله جوابنے دیا،
کیونکہ تُو اُس کی نظر میں گراں قدر مَیںہے۔ تجھے جوابیہ سنانے آیا ابہوں۔ دھیان سے یا رو کو سمجھ !لے
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تیری24 قوم تیرےاور مُقّدس شہر کے لئے 70 ہفتے مقرر کئے گئے ہیں تاکہ اُتنے میں جرائم اور گناہوں کا سلسلہ
ختم کیا جائے، قصور کا کفارہ دیا ابدیجائے، راستی قائم کی جائے، یا رو پیشاور گوئی کی تصدیق کی جائے
مُقّدساور ترین جگہ مسحکو کر مخصوصکے مُقّدسو کیا جائے۔

اب25 جان لے اور سمجھ لے کہ یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن ساتمزید ہفتے
گزریں گے، پھر ہی الله ایک حکمران کو اِس کام کے لئے چن کر کرےمسح گا۔ تب شہر کو 62 ہفتوں کے
اندر چوکوں اور سمیتخندقوں سرےنئے سے تعمیر کیا جائے گا، گو اِس دوران وہ مصیبتکافی سے دوچار ہو
گا۔ 26 اِن 62 ہفتوں کے بعد الله کے مسح کئے بندےگئے کو قتل کیا جائے گا، اور اُس پاسکے کچھ بھی نہیں
ہو گا۔ ایکوقتاُس اَور حکمران کی قوم آ کر شہر اور مقدِس کو کرےتباہ گی۔ سیلاباختتام میںصورتکی
آئے گا، اور جاریجنگتکآخر رہے گی، ایسی تباہی ہو جسگی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک27 تکہفتے
یہ حکمران متعدد لوگوں ایککو عہد تحتکے ہنے ر پر کرےمجبور گا۔ اِس ہفتے بیچکے میں وہ ذبح اور غلہ کی
قربانیوں کا انتظام کرےبند گا اور مقدِس کچھوہطرفایککے کرےکھڑا گا اوربےحرمتیجو تباہی باعثکا
لیکنہے۔ تباہ کرنے والے کا خاتمہ بھی مقرر کیا گیا ہے، اور آخرکار وہ بھی تباہ ہو جائے “گا۔

10
دانیال آخریکی یا رو

فارس1 کے خورسبادشاہ حکومتکی تیسرےکے سال میں بیل َطشَضَر یعنی دانیال باتایکپر ظاہر ہوئی
جو یقینی ہے جساور کا ایکتعلق مصیبتبڑی سے ہے۔ اُسے یا رو میں اِس پیغام کی سمجھ حاصل ہوئی۔

2 اُن دنوں میں مَیں، دانیال تین پورے ہفتے ماتم کر رہا تھا۔ 3 نہ مَیں نے عمدہ کھانا کھایا، نہ گوشت یا َمے
میرے تکہونٹوں پہنچی۔ تین پورے ہفتے مَیں نے ہر خوشبودار تیل سے پرہیز کیا۔ پہلے4 مہینے کے ویں24
*دن بڑےمَیں یا در دِجلہ کنارےکے پر کھڑا تھا۔ مَیں5 نے نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں میرےکہ منے سا کتان
سے ملبّس آدمی کھڑا جسہے کی کمر خالصمیں سونے کا پٹکا بندھا ہوا ہے۔ 6 اُس کا جسم †پکھراج جیسا
تھا، اُس کا چہرہ آسمانی بجلی کی چمکطرح رہا تھا، اور اُس کی آنکھیں بھڑکتی مشعلوں کی مانند تھیں۔ اُس کے
بازو اور پالشپاؤں کئے پیتلہوئے دمکطرحکی رہے تھے۔ لتے وقتبو لـگیوں رہا تھا کہ بڑا ہجوم شور مچا رہا
ہے۔

صرف7 مَیں، دانیال نے یہ یا رو میرےدیکھی۔ ساتھیوں نے اُسے نہ دیکھا۔ اچانکتوبھی اُن پر اِتنی دہشت
طاری ہوئی کہ بھاگوہ چھپکر گئے۔ 8 چنانچہ مَیں اکیلا ہی رہ گیا۔ لیکن یہ عظیم یا رو دیکھ کر میری ساری
طاقت جاتی چہرےمیرےرہی۔ رنگکا ماند پڑ گیا اور بےبسمَیں ہوا۔ 9 پھر وہ لنے بو لگا۔ اُسے سنتے ہی مَیں
منہ بلکے گر حالتمدہوشکر میں زمین پر پڑا رہا۔ 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 بہتنزدیککے گراں قدر !ہے جو باتیں مَیں تجھ کروںسے گا اُن پر غور
کر۔ کھڑا ہو جا، کیونکہ اِس وقت تیرےمجھے پاسہی بھیجا گیا “ہے۔ تب مَیں تھرتھراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔
اُس12 جاریباتاپنینے متدانیال،اے”رکھی، سےجب!ڈرنا تُو حاصلسمجھنے کرنے اور اپنے خدا کے
منے سا جھکنے کا پورا ارادہ کر رکھا اُسیہے، دن تیریسے سنی گئی ہے۔ مَیں تیری دعاؤں جوابکے میں آ گیا
ہوں۔ لیکن13 فارسی بادشاہی کا سردار 21 میرےتکدن راستے میں کھڑا رہا۔ پھر میکائیل جو الله کے سردار
* 10:4 پہلے مہینے کے :دنویں24 23 یل۔ اپر † 10:6 :پکھراج topas
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فرشتوں میں ایکسے میریہے مدد کرنے آیا، اور میری فارسیجان بادشاہی کے اُس سردار کے ساتھ لڑنے سے
گئی۔چھوٹ مَیں14 تجھے وہ کچھ سنانے کو آیا ہوں آخریجو دنوں تیریمیں قوم پیشکو آئے گا۔ کیونکہ یا رو
کا تعلق آنے وقتوالے سے “ہے۔

جب15 میرےوہ ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا تو مَیں خاموشی نیچےسے 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
طاقتمیریہوں۔ جاتی رہی ہے۔ میرےاے17 آپآقا، کا آپطرحکسخادم باتسے کر سکتا میریہے؟
طاقت دےجوابتو گئی سانسہے، لینا بھی مشکل ہو گیا “ہے۔

18 جو آدمی لـگسا رہا تھا اُس نے ایکمجھے بار پھر چھو تقویتکر دی 19 اور بولا، اے” تُو جو الله کی نظر
میں گراں قدر متہے، تیری!ڈرنا سلامتی ہو۔ حوصلہ مضبوطرکھ، ہو اُسہیجوں“!جا مجھنے باتسے کی
تقویتمجھے ملی، اور مَیں بولا، میرےاب” باتآقا کریں، آپکیونکہ تقویتمجھےنے دی “ہے۔

اُس20 نے کہا، کیا” میرےتُو آنے کا مقصد جانتا ہے؟ جلد ہی مَیں فارسدوبارہ کے سردار سے لڑنے چلا
جاؤں گا۔ اور اُس سے نپٹنے کے بعد یونان کا سردار آئے گا۔ لیکن21 پہلے تیرےمَیں منے سا وہ کچھ بیان کرتا ہوں
جو میں‘کتابکیسچائی’ لـکھا ہے۔ سرداروںاِن) میریمیںلڑنےسے نہیںکوئیمدد کرتا تمہارےسوائے سردار
فرشتے میکائیل کے۔

11
مادی1 بادشاہ دارا حکومتکی پہلےکے سال سے مَیںہی میکائیل ساتھکے 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 تختبادشاہ پر بیٹھیں اِسگے۔ کے
ایکبعد چوتھا آدمی بادشاہ بنے گا جو تمام دوسروں سے کہیں یادہ دولتز مند ہو جبگا۔ دولتوہ باعثکے
طاقت ور ہو جائے گا تو وہ مملـکتیونانی سے لڑنے کے لئے سب کچھ کرےجمع گا۔

3 ایکپھر زورآور بادشاہ پا بر ہو جائے گا قوتبڑیجو کرےحکومتسے گا اور جو جی کرےچاہے گا۔
لیکن4 جوں ہی وہ برپا ہو جائے اُس ٹکڑےٹکڑےسلطنتکی ہو ایککر ایکشمالی، ایکجنوبی، مغربی اور
ایک مشرقی حصے میں تقسیم ہو جائے گی۔ نہ یہ چار حصے پہلی سلطنت طاقتجتنے ور ہوں گے، نہ بادشاہ کی
تختاولاد پر بیٹھے گی، کیونکہ اُس سلطنتکی جڑ سے اُکھاڑ کر دوسروں دیکو جائے گی۔ ملـکجنوبی5 کا
بادشاہ تقویت پائے گا، لیکن اُس ایککا افسر کہیں یادہ طاقتز ور ہو جائے گا، اُس کہیںحکومتکی یادہ ز
مضبوط ہو گی۔

چند6 سال کے بعد دونوں سلطنتیں متحد ہو جائیں گی۔ عہد مضبوطکو کرنے کے لئے جنوبی بادشاہ کی بیٹی
کی شادی شمالی بادشاہ سے کرائی جائے گی۔ لیکن نہ بیٹی کامیاب ہو گی، نہ اُس کا شوہر اور نہ اُس طاقتکی
قائم رہے گی۔ اُن دنوں میں 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 نپٹسے فتحکر پائے گا اور8 اُن کے ڈھالے بُتوںہوئے کو چاندیسونے کی قیمتی سمیتچیزوں
چھین مصرکر لے گا۔جائے وہ شمالیتکسالکچھ بادشاہ گا۔چھیڑےنہیںکو 9 پھر شمالی بادشاہ جنوبی بادشاہ
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ملـککے گھسمیں آئے گا، لیکن اُسے ملـکاپنے واپسمیں پڑےجانا گا۔ اِس10 کے بعد اُس کے جنگبیٹے
کی یاں تیار کر بڑیکے بڑی فوجیں جمع کریں گے۔ اُن میں ایکسے جنوبی بادشاہ طرفکی بڑھ سیلابکر کی
طرح ملـکجنوبی پر آئے گی اور لڑتے لڑتے اُس تکقلعےکے پہنچے گی۔

11 پھر جنوبی طیشبادشاہ میں آ کر شمالی بادشاہ سے لڑنے کے لئے نکلے گا۔ شمالی جواببادشاہ بڑیمیں فوج
کرےکھڑی گا، لیکن وہ شکست کھا کر 12 تباہ ہو جائے گی۔ تب جنوبی بادشاہ کا دل غرور سے بھر جائے
گا، اور وہ افرادبےشمار موتکو اُتارےگھاٹکے توبھیگا۔ طاقتوہ نہیںور گا۔رہے 13 شمالیکیونکہ بادشاہ
ایک اَور فوج کرےجمع گا پہلیجو نسبتکی کہیں یادہ بڑیز ہو گی۔ سالچند بعدکے وہ بڑیاِس اور ہتھیاروں
لیسسے فوج کے ساتھ جنوبی بادشاہ سے لڑنے آئے گا۔

14 اُس وقت بہت لوگسے جنوبی بادشاہ خلافکے کھڑےاُٹھ ہوں تیریگے۔ قوم کے لوگبےدین بھی
اُس کھڑےخلافکے ہو جائیں گے اور یوں یا رو کو پورا یں کر لیکنگے۔ 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 جنوبگا۔ 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 اور اُسے تباہ کرنے کا اختیار رکھے گا۔ تب17

وہ اپنی پوری سلطنت پر قابو پانے کا منصوبہ باندھے گا۔ اِس ضمن میں وہ جنوبی بادشاہ کے ساتھ عہد باندھ کر
اُس سے اپنی بیٹی شادیکی کرائے گا تاکہ ملـکجنوبی کو تباہ لیکنکرے، بےفائدہ۔ منصوبہ ناکام ہو جائے
گا۔

اِس18 کے بعد وہ ساحلی علاقوں طرفکی کرےرُخ گا۔ اُن میں سے وہ بہتوں پر قبضہ کرےبھی گا، لیکن
ایکآخرکار حکمران اُس کے گستاخانہ رویے کا کرےخاتمہ گا، اور اُسے شرمندہ ہو کر پیچھے پڑےہٹنا گا۔
19 پھر شمالی بادشاہ ملـکاپنے کے قلعوں واپسپاسکے آئے گا، لیکن اِتنے میں ٹھوکر کھا کر گر جائے تبگا۔
اُس کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

اُس20 کی ایکجگہ بادشاہ پا بر ہو جائے گا جو اپنے افسر کو ملـکشاندار اسرائیل میں بھیجے گا تاکہ وہاں
سے گزر کر لوگوں ٹیکسسے لے۔ تھوڑےلیکن دنوں کے بعد وہ تباہ ہو جائے گا۔ نہ وہ جھگڑےکسی کے
سبب ہلاکسے ہو گا، نہ جنگکسی میں۔

اسرائیلی قوم کا بڑا دشمن
اُس21 کی ایکجگہ مذمتقابِل آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ تختوہ 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 گا۔جائے وہ اور عہد رئیسایککا تباہ ہو جائیں گے۔ 23 کیونکہ اُس ساتھکے عہد
ھنے باند کے بعد وہ اُسے دےفریب گا اور تھوڑےصرف ہی افراد کے یعے ذر اقتدار حاصل کر لے گا۔ 24 وہ
غیرمتوقع طور پر دولت مند صوبوں گھسمیں کر وہ کرےکچھ گا جو نہ اُس باپکے اور نہ اُس باپکے دادا
کبھیسے سرزد ہوا ہو گا۔ لُوٹا ہوا مال ملـکیتاور وہ اپنے لوگوں میں گا۔کرےتقسیم وہ قلعہ بند شہروں پر قبضہ
کرنے کے منصوبے بھی باندھے گا، صرفلیکن محدود عرصے کے لئے۔
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25 پھر ہمتوہ باندھ کر اور پورا زور لگا کر بڑی فوج کے ساتھ جنوبی بادشاہ سے لڑنے جائے جوابگا۔ میں

جنوبی ایکبادشاہ بڑی اور نہایت طاقتہی ور فوج کو لڑنے کے لئے کرےتیار گا۔ توبھی وہ شمالی بادشاہ کا
نہیںسامنا کر پائے گا، اِس لئے اُسکہ کامیابسازشیںخلافکے جائیںہو گی۔ اُس26 کی روٹی کھانے والے
ہی اُسے تباہ یں کر گے۔ تب اُس کی فوج منتشر ہو جائے گی، اور بہت سے افراد جنگمیداِن میں کھیت آئیں
گے۔

27 دونوں بادشاہ مذاکرات کے لئے ایک ہی میز پر بیٹھ جائیں گے۔ وہاں دونوں جھوٹ لتے بو ہوئے ایک
دوسرے 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 ملـکاپنے میں واپس چلا جائے گا۔
راستے میں مُقّدسوہ عہد کی قوم اسرائیل پر دےدھیان کر اُسے نقصان پہنچائے گا، پھر اپنے واپسوطن جائے
گا۔

29 مقررہ وقت پر وہ دوبارہ ملـکجنوبی گھسمیں آئے گا، لیکن پہلے کی نسبت اِس بار نتیجہ فرق ہو گا۔
30 کیونکہ ِکتّیم بحریکے جہاز اُس مخالفتکی کریں گے، اور وہ ہارےحوصلہ گا۔
تب وہ مُڑ مُقّدسکر قومکیعہد پر اپنا پورا اُتارےغصہ گا۔ مُقّدسجو عہد کریںترککو گے اُن پر وہ مہربانی

کرے گا۔ اُس31 کے فوجی آ کر قلعہ بند مقدِس کی کریںبےحرمتی گے۔ وہ روزانہ کی قربانیوں کا انتظام بند کر
کے تباہی کا مکروہ بُت کھڑا کریں گے۔ 32 یہودیجو پہلے سے عہد ورزیخلافکی کر رہے ہوں گے اُنہیں وہ
ِچکنی چپڑی باتوں سے مرتد ہو جانے پر کرےآمادہ گا۔ لیکن لوگجو اپنے خدا کو جانتے ہیں وہ مضبوط رہ
کر اُس مخالفتکی 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۔ وقتاُس34 اُنہیں تھوڑی بہت مدد حاصل
تو ہو گی، بہتلیکن لوگایسےسے اُن کے ساتھ مل جائیں گے مخلصجو نہیں ہوں گے۔ سمجھ35 داروں میں سے
کچھ ڈانواں ڈول ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کو آزما خالصتکوقتآخریکر صافپاکاور کیا جائے۔ کیونکہ
وقتمقررہ کچھ دیر کے بعد آئے گا۔

36 بادشاہ جو جی گا۔کرےچاہے وہ سرفراز ہو کر آپاپنے کو تمام معبودوں سے عظیم خداؤںگا۔دےقرار
کے خدا خلافکے وہ ناقابِل بیان بکےکفر گا۔ اُسے کامیابی بھی حاصل ہو جبتکوقتاُسصرفلیکنگی،
غضبالٰہیتک ٹھنڈا نہ جائے۔ہو کیونکہ مقررکچھجو ہوا اُسےہے پورا ہے۔ہونا بادشاہ37 نہ باپاپنے دادا کے
دیوتاؤں کی کرےپروا گا، نہ عورتوں کے عزیز دیوتا کی، نہ کسی اَور کی۔ کیونکہ وہ آپاپنے سبکو پر سرفراز
کرے گا۔ 38 اِن دیوتاؤں کے بجائے وہ قلعوں کے دیوتا کی کرےپوجا جسگا سے اُس باپکے واقفدادا ہی
نہیں تھے۔ وہ سونے جواہراتچاندی، اور قیمتی تحفوں سے دیوتا کا کرےاحترام گا۔ 39 چنانچہ وہ اجنبی معبود
کی مدد قلعوںمضبوطسے پر گا۔کرےحملہ اُسجو مانیںحکومتکی اُن کی اُنہیںگا،کرےعزتبڑیوہ بہتوں
پر کرےمقرر گا اور اُن میں اجر کے طور پر زمین کرےتقسیم گا۔

لیکن40 پھر آخری وقت آئے گا۔ جنوبی بادشاہ جنگ میں اُس سے ٹکرائے گا، تو جواب میں شمالی بادشاہ
رتھ، گھڑسوار اور متعدد بحری جہاز لے کر اُس پر پڑےٹوٹ گا۔ تب وہ بہت سے ملـکوں گھسمیں آئے گا
اور سیلاب کی طرح سب کچھ غرق کر کے آگے بڑھے گا۔ 41 اِس دوران وہ ملـکصورتخوب اسرائیل میں
گھسبھی آئے بہتگا۔ کھائیںشکستممالـکسے لیکنگے، ادوم موآباور عمون مرکزیکے سمیتحصے بچ
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جائیں گے۔ وقتاُس42 اُس کا اقتدار بہت ممالـکسے پر چھا جائے گا، مصر بھی نہیں بچے گا۔ شمالی43 بادشاہ
مصر کی چاندیسونے اور باقی دولت پر کرےقبضہ گا، اور لبیا اور ایتھوپیا بھی اُس کے نقِش قدم پر چلیں گے۔
لیکن44 پھر مشرق اور شمال طرفکی افواہیںسے اُسے صدمہ پہنچائیں گی، اور طیشبڑےوہ میں آ کر بہتوں کو
تباہ ہلاکاور کرنے کے لئے نکلے گا۔ 45 راستے میں وہ سمندر اور مُقّدسصورتخوب پہاڑ کے درمیان اپنے
شاہی خیمے لگا لے گا۔ لیکن پھر اُس کا انجام آئے گا، اور کوئی اُس کی مدد کرےنہیں گا۔

12
مُردے جی اُٹھتے ہیں

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 تکوقتاُس نہیں ہوا ہو گا۔ لیکن ساتھ تیریساتھ قوم
نجاتکو ملے جسگی۔ کا بھی نام الله کتابکی میں درج ہے نجاتوہ پائے گا۔ خاکتب2 میں سوئے ہوئے
اُٹھیںجاگلوگمتعدد ابدیکچھگے، زندگی پانے کے لئے اور ابدیکچھ رُسوائی اور گھن کا نشانہ بننے لئے۔کے
3 سمجھجو دار ہیں آسمانوہ آبکی تابو کی مانند چمکیں اورگے، بہتوںجو راستکو راہ پر لائے ہیں وہ ہمیشہ
تک ستاروں طرحکی جگمگائیں گے۔

لیکن4 اےتُو، دانیال، اِن باتوں کو چھپائے !رکھ کتاباِس پر تکوقتآخری مُہر لوگبہت!دےلگا اِدھر
اُدھر متے گھو پھریں گے، اور علم میں اضافہ ہوتا جائے “گا۔

وقتآخری
5 پھر مَیں، دانیال نے یا در پاسکے دو آدمیوں کو ایکدیکھا۔ کنارےاِس پر کھڑا تھا جبکہ دوسرےدوسرا

کنارے پر۔ کتان6 ملبّسسے آدمی بہتے ہوئے پانی کے اوپر تھا۔ کناروں آدمیوںکھڑےپر میں ایکسے اُسنے سے
پوچھا، حیرتاِن” انگیز باتوں کی تکتکمیل مزید کتنی دیر لـگے “گی؟

کتان7 ملبّسسے آدمی دونوںنے ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھائے اور تکابد زندہ قَسمکیخدا کھا کر پہلے”بولا،
ایک عرصہ، پھر دو عرصے، پھر آدھا گزرےعرصہ مُقّدسپہلےگا۔ قوم طاقتکی پاشپاشکو کرنے کا سلسلہ
اختتام پر پہنچنا اِسہے۔ 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” ابدانیال، چلا !جا کیونکہ اِن باتوں تکوقتآخریکو چھپائے رکھنا تکوقتاُسہے۔
اِن پر مُہر لـگی رہے گی۔ بہتوں10 کو آزما صافپاککر خالصاور کیا جائے گا۔ لیکن بےدینبےدین ہی رہیں
گے۔ کوئی بھی بےدین یہ نہیں سمجھے گا، لیکن سمجھ داروں کو سمجھ آئے گی۔ وقتجس11 سے روزانہ کی
قربانی کا انتظام بند کیا جائے گا اور تباہی کے مکروہ بُت کو مقدِس میں کھڑا کیا جائے گا وقتاُس 1,290سے

دن گزریں گے۔ 12 جو صبر کر کے دنوں1,335 کے تکاختتام قائم رہے مبارکوہ !ہے
تکجہاں13 تیرا تعلق آخریہے، وقت طرفکی بڑھتا چلا !جا تُو کرےآرام گا اور پھر دنوں کے اختتام پر

جی اُٹھ کر میراثاپنی پائے “گا۔
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ہوسیع
نبی کا خاندان اسرائیل علامتکی ہے

ذیل1 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،” عورتزناکار شادیسے کر اور زناکار
بچے پیدا کر، پیرویکیربملـککیونکہ چھوڑ مسلسلکر زنا کرتا رہتا “ہے۔ ہوسیعچنانچہ3 کی بنتجُمر دِبلائم
سے شادی ہوئی۔ اُس کا پاؤں بھاری ہوا، اور بیٹا پیدا ہوا۔ ربتب4 نے ہوسیع سے کہا، اُس” کا نام یزرعیل
رکھنا۔ کیونکہ جلد ہی مَیں یاہو کے خاندان کو یزرعیل میں اُس قتل و غارت کی سزا دوں گا جو اُس سے سرزد
ہوئی۔ ساتھ ساتھ مَیں اسرائیلی بادشاہی کو بھی ختم کروں گا۔ اُس5 دن مَیں میداِن یزرعیل میں اسرائیل کی کمان
کو توڑ ڈالوں “گا۔

اِس6 بعدکے جُمر دوبارہ اُمید ہوئی۔سے 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 سے
سراسر محروم رہیں گے۔

7 لیکن یہوداہ کے باشندوں پر مَیں رحم کر کے اُنہیں چھٹکارا دوں گا۔ مَیں اُنہیں کمان، تلوار، جنگ کے
ہتھیاروں، گھوڑوں یا گھڑسواروں کی معرفت چھٹکارا نہیں دوں گا بلـکہ مَیں جو رب اُن کا خدا ہوں خود ہی
نجاتاُنہیں دوں “گا۔

8 لورُحامہ کا دودھ چھڑانے پر جُمر پھر حاملہ ہوئی۔ اِس مرتبہ بیٹا پیدا ہوا۔ ربتب9 نے فرمایا، اِس” کا نام
لوعمی یعنی میری’ قوم ‘نہیں رکھنا۔ کیونکہ میریتم قوم نہیں، اور مَیں تمہارا خدا نہیں ہوں گا۔

لیکن10 وقتوہ آئے جبگا اسرائیلی سمندر ریتکی جیسے بےشمار ہوں گے۔ نہ اُن پیمائشکی کی جا سکے
گی، نہ اُنہیں گنا جا سکے گا۔ تب جہاں اُن سے کہا گیا کہ تم’ میری قوم ‘نہیں وہاں وہ زندہ’ خدا کے ‘فرزند
کہلائیں گے۔ تب11 یہوداہ اور اسرائیل لوگکے متحد ہو جائیں گے اور مل ایککر راہنما مقرر کریں گے۔ پھر
ملـکوہ میں نکلسے آئیں گے، کیونکہ *یزرعیل کا دن عظیم ہو !گا

2
وقتاُس1 اپنے بھائیوں کا نام عمی یعنی میری’ ‘قوم اور اپنی بہنوں کا نام رُحامہ یعنی جس’ پر رحم کیا گیا ‘ہو

رکھو۔
اسرائیل بےوفا جُمر کی مانند ہے

اپنی2 اسرائیلماں پر الزام لگاؤ، اُسہاں پر الزام !لگاؤ کیونکہ نہ بیویمیریوہ مَیںنہہے، اُس کا ہوں۔شوہر وہ
اورسےچہرےاپنے اپنی چھاتیوں درمیانکے زناکاریسے نشانکے دُور کرے، ورنہ3 مَیں اُس کپڑےکے اُتار
کر اُسے اُس حالتننگی میں چھوڑوں میںجسگا وہ پیدا ہوئی۔ مَیں ہونے دوں گا کہ وہ یگستان ر اور ُجھلستی
* 1:11 :یزرعیل الله بیج بوتا ہے۔



ہوسیع 2:4 1115 ہوسیع 2:20
زمین میں تبدیل ہو جائے، کہ وہ پیاس مارےکے مر جائے۔ مَیں4 اُس کے بچوں پر بھی رحم نہیں کروں گا،
کیونکہ وہ زناکار بچے ہیں۔ 5 اُن کی ماں نے زنا کیا، اُنہیں جنم دینے والی نے ناکشرم حرکتیں کی ہیں۔ وہ بولی،
مَیں’ اپنے عاشقوں کے بھاگپیچھے جاؤں گی۔ آخر میری روٹی، پانی، اُون، کتان، تیل اور پینے کی چیزیں وہی مہیا
کرتے ‘ہیں۔

اِس6 لئے بھیجہاں وہ چلنا مَیںوہاںچاہے اُسے یوںکانٹےدار دوںروکسےجھاڑ ایسیمَیںگا، کھڑیدیوار
کروں گا کہ اُسے راستے کا پتا نہ چلے۔ 7 وہ اپنے عاشقوں کا پیچھا کرتے تھککرتے جائے گی اور کبھی تکاُن
پہنچے گی نہیں، وہ اُن کا کھوج لگاتی رہے گی لیکن اُنہیں پائے گی نہیں۔ پھر وہ بولے گی، مَیں’ اپنے پہلے شوہر
واپسپاسکے جاؤں، کیونکہ وقتاُس میرا حال آج نسبتکی کہیں بہتر ‘تھا۔ لیکن8 وہ یہ بات جاننے کے لئے
تیار نہیں کہ اُسے الله ہی طرفکی سبسے کچھ مہیا ہوا مَیںہے۔ ہی نے اُسے وہ اناج، َمے، تیل کثرتاور کی
دیدےچاندیسونا لوگوںجو بعلنے دیوتا پیشکو کی۔ اِس9 لئے مَیں اپنے اناج اور اپنے انگور فصلکو کی
کٹائی سے پہلے واپسپہلے لوں گا۔ جو اُون اور کتان مَیں اُسے دیتا رہا تاکہ اُس کی برہنگی نظر نہ آئے اُسے مَیں اُس
سے چھین لوں گا۔ اُس10 کے عاشقوں کے دیکھتے دیکھتے مَیں اُس کپڑےسارےکے اُتاروں گا، اور کوئی اُسے
میرے ہاتھ نہیںسے بچائے گا۔ مَیں11 اُس کی تمام بندخوشیاں دوںکر 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 باغوںکے کو تباہ کروں گا،
اُن چیزوں کو جن بارےکے میں اُس نے کہا، یہ’ مجھے عاشقوں خدمتکی کرنے عوضکے مل گئی ‘ہیں۔
مَیں یہ باغ جنگل بننے دوں گا، اور جنگلی جانور اُن کا پھل کھائیں گے۔

رب13 فرماتا ہے کہ مَیں اُسے اُن دنوں کی سزا دوں جبگا اُس نے بعل کے بُتوں کو بخور کی پیشقربانیاں
کیں۔ وقتاُس وہ آپاپنے کو بالیوں یوراتاور ز سے سجا کر اپنے عاشقوں کے بھاگپیچھے گئی۔ مجھے وہ بھول
گئی۔

الله وفادار رہتا ہے
مَیںابچنانچہ14 اُسے منانے کروںکوششکی گا، اُسے یگستان میںر لے جا اُسکر نرمیسے کروںباتسے

گا۔ 15 پھر مَیں اُسے وہاں سے ہو اُسکر انگورکے واپسباغکے کروں گا اور وادٔی *عکور اُمیدکو دروازےکے
میں بدل دوں گا۔ اُس وقت وہ خوشی میرےسے پیچھے ہو کر وہاں چلے گی، بالکل اُسی طرحجسطرح جوانی
میں کرتی میرےجبتھی پیچھے ہو کر مصر نکلسے “آئی۔

رب16 فرماتا اُس”ہے، دن تُو مجھے وقتپکارتے نہیں†‘بعلمیرےاے’ گیکہے بلـکہ میرےاے’ ‘خاوند۔
17 مَیں بعل دیوتاؤں کے نام تیرے منہ سے نکال دوں گا، اور تُو آئندہ اُن کے ناموں کا تکذکر کرےنہیں گی۔
اُس18 دن مَیں جنگلی جانوروں، پرندوں اور رینگنے والے جانداروں ساتھکے عہد 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۔

تیرےمَیں19 ابدیساتھ باندھوںرشتہ گا، ایسا رشتہ جو راستی، فضلانصاف، اور رحم پر مبنی ہو گا۔ ہاں،20
جو رشتہ تیرےمَیں ساتھ باندھوں گا اُس کی بنیاد وفاداری ہو تبگی۔ ربتُو کو جان لے “گی۔
* 2:15 وادٔی مصیبت:عکور کی وادی۔ † 2:16 :بعل بعل مطلبکا ‘مالـک’ ہے۔
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رب21 فرماتا ہے، اُس” دن مَیں سنوں گا۔ مَیں آسمان کی سن کر بادل پیدا کروں گا، آسمان زمین کی سن کر

بارش برسائے گا، زمین22 اناج، انگور اور زیتون سنکی گی،دےتقویتاُنہیںکر اور یہ چیزیں کی‡یزرعیلمیداِن
سن سےکثرتکر پیدا گی۔جائیںہو مَیںوقتاُس23 اپنی اسرائیلخاطر میںملـکبیجکا بو گا۔دوں §‘لورُحامہ’
پر مَیں رحم کروں گا، اور *‘لوعمی’ سے مَیں کہوں گا، تُو’ میری قوم جواب‘ہے۔ میں وہ بولے گی، تُو’ میرا خدا
“۔‘ہے

3
جُمر اسرائیلطرحکی واپسکو خریدا جائے گا

مجھرب1 سے ہم کلام ہوا، جا،” اپنی بیوی کو دوبارہ پیار کر، حالانکہ اُس کا عاشق اُسسےجسہے نے
زنا کیا اُسےہے۔ یوں پیار اسرائیلیوںربطرحجسکر کو پیار کرتا حالانکہہے، اُن کا رُخ معبودوںدیگر طرفکی
ہے اور اُنہیں اُن ہی کی انگور کی ٹکیاں پسند “ہیں۔

تب2 مَیں نے چاندی کے 15 ِسکے اور َجو کے 195 کلو دےگرام کر اُسے واپس خرید لیا۔ مَیں3 نے اُس
سے کہا، بڑےتجھےاب” میرےتکعرصے ساتھ رہنا ہے۔ اِتنے میں نہ زنا کر، نہ کسی آدمی صحبتسے رکھ۔
مَیں بھی بڑی تکدیر تجھ سے ہم بستر نہیں ہوں “گا۔

اسرائیل4 کا یہی حال ہو بڑیگا۔ تکدیر نہ اُن کا بادشاہ ہو گا، نہ راہنما، نہ قربانی کا انتظام، نہ یادگار پتھر،
نہ امام کا بالاپوش۔ اُن پاسکے تکبُت بھی نہیں ہوں گے۔ اِس5 کے بعد واپساسرائیلی آ ربکر اپنے خدا اور
داؤد اپنے بادشاہ تلاشکو کریں آخریگے۔ دنوں میں وہ لرزتے ربہوئے اور اُس کی بھلائی طرفکی رجوع
کریں گے۔

4
اماموں ربپر کا الزام

رباسرائیلیو،اے1 کا کلام !سنو ربکیونکہ ملـککا باشندوںکے مقدمہسے الزام”ہے۔ یہ ملـککہہے
میں نہ وفاداری، نہ مہربانی اور نہ الله کا عرفان ہے۔ جھوٹکوسنا،2 چوریبولنا، اور زنا کرنا عام ہو گیا روزہے۔
بہ روز قتل غارتو کی نئی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ اِسی3 لئے ملـک میں کال اورہے اُس کے باشندےتمام پژمُردہ
ہو گئے ہیں۔ جنگلی پرندےجانور، اور مچھلیاں بھی فنا ہو رہی ہیں۔

لیکن4 بلاوجہ کسی پر الزام مت لگانا، نہ خواہ مخواہ کسی کی تنبیہ !کرو اے امامو، مَیں تم ہی پر الزام لگاتا
ہوں۔ امام،اے5 دن وقتکے تُو ٹھو کر کھا گرےکر گا، راتاور وقتکے نبی گر تیرےکر ساتھ پڑا رہے گا۔
مَیں تیری ماں کو بھی تباہ کروں گا۔ 6 افسوس، میری قوم اِس لئے تباہ ہو رہی ہے کہ وہ صحیح علم نہیں رکھتی۔
اور جبعجبکیا تم اماموں نے یہ علم رد کر دیا ابہے۔ مَیں تمہیں بھی رد کرتا ہوں۔ آئندہ تم امام خدمتکی ادا
نہیں کرو گے۔ چونکہ تم اپنے خدا شریعتکی 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
دیچھوڑ 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 جائے گا۔ دونوں کو
‡ 2:22 :یزرعیل الله بیج بوتا ہے۔ § 2:23 پرجس:لورُحامہ رحم نہ ہوا ہو۔ * 2:23 میری:لوعمی قوم نہیں۔
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مَیں اُن چالکے چلن کی سزا دوں گا، دونوں کو اُن کی حرکتوں کا اجر دوں گا۔ 10 کھانا تو وہ کھائیں لیکنگے
سیر نہیں ہوں گے۔ زنا بھی کرتے رہیں گے، لیکن بےفائدہ۔ اِس سے اُن کی تعداد نہیں بڑھے گی۔ کیونکہ اُنہوں
ربنے کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے۔

11 زنا کرنے اور نئی اور پرانی َمے پینے سے لوگوں کی عقل جاتی رہتی ہے۔ میری12 قوم لـکڑی سے یافت در
کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے، اور اُس کی لاٹھی اُسے ہدایت دیتی ہے۔ زناکاریکیونکہ کی روح نے اُنہیں بھٹکا دیا
ہے، زنا کرتے کرتے وہ اپنے خدا کہیںسے دُور ہو گئے ہیں۔ 13 وہ پہاڑوں چوٹیوںکی پر اپنے جانوروں قربانکو
کرتے ہیں اور یوں پہاڑ پر چڑھ کر بلوط، سفیدہ یا کسی اَور درخت خوشکے گوار سائے میں بخور کی قربانیاں
پیش کرتے ہیں۔ اِسی لئے تمہاری بیٹیاں فروشعصمت بن گئی ہیں، اور تمہاری بہوئیں زنا کرتی ہیں۔ لیکن14
مَیں اُنہیں اُن فروشیعصمتکی زناکاریاور کی دوںکیوںسزا جبکہ تم صحبتسےکسبیوںمرد رکھتے اور دیوتاؤں
خدمتکی فروشیعصمتمیں کرنے والی عورتوں کے ساتھ قربانیاں چڑھاتے ہو؟ ایسی حرکتوں سے ناسمجھ قوم
تباہ ہو رہی ہے۔

اے15 اسرائیل، تُو فروشعصمت ہے، لیکن یہوداہ خبردار رہے کہ وہ اِس جرم میں ملوث نہ ہو جائے۔
اسرائیل کے شہروں ِجلجال بیتاور *آون کی قربان گاہوں متپاسکے ایسیجانا۔ جگہوں ربپر کا نام لے کر
اُس حیاتکی قَسمکی کھانا منع ہے۔ اسرائیل16 تو ضدی گائے طرحکی اَڑ گیا ہے۔ تو ربپھر طرحکساُنہیں
سبزہ زار میں بھیڑ بچوںکے طرحکی چَرا سکتا ہے؟

†اسرائیل17 تو بُتوں کا اتحادی ہے، اُسے !دےچھوڑ 18 لوگیہ شراب کی محفل سے فارغ ہو کر زناکاری
لـگمیں جاتے ہیں۔ وہ محبتناجائز کرتے کبھیکرتے نہیں تھکتے۔ لیکن اِس کا اجر اُن کی اپنی 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

اے1 امامو، سنو اسرائیلاے!باتمیری کے گھرانے، اے!دےتوجہ شاہی 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 فروشعصمتاباسرائیلسکتا۔ بن گیا وہہے،

ناپاک ہے۔ 4 اُن کی بُری حرکتیں اُنہیں اُن کے خدا واپسپاسکے آنے نہیں دیتیں۔ کیونکہ اُن کے اندر زناکاری
کی روح ہے، اور ربوہ کو نہیں جانتے۔ اسرائیل5 کا تکبر اُس خلافکے گواہی دیتا ہے، اور وہ اپنے قصور
باعثکے گر جائے گا۔ یہوداہ بھی اُس کے ساتھ گر جائے گا۔

تب6 وہ اپنی یوں بکر بھیڑ اور گائےبَیلوں کو لے ربکر تلاشکو کریں گے، لیکن بےفائدہ۔ وہ اُسے پا نہیں
سکیں گے، کیونکہ وہ اُنہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اُنہوں7 ربنے سے بےوفا ہو کر ناجائز اولاد پیدا کی ہے۔
اب نیا چاند اُنہیں اُن کی موروثی ہڑپسمیتزمینوں کر لے گا۔

اپنی قوم پر الله کا الزام
* 4:15 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر سے بیتمراد ایل ہے۔ † 4:17 :اسرائیل ہوسیع کے عبرانی متن میں یہاں اور متعدد آیاتدیگر
میں مستعمل‘افرائیم’ سےجسہے مراد شمالی ملـِک اسرائیل ہے۔
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8 ِجبعہ میں نرسنگا پھونکو، رامہ میں تُرم !بجاؤ بیت آون جنگمیں نعرےکے بلند اےکرو۔ بن یمین، دشمن

تیرے پیچھے پڑ گیا !ہے دنجس9 مَیں سزا دوں گا اُس دن اسرائیل ویران و سنسان ہو جائے گا۔ دھیان دو کہ
مَیں نے اسرائیلی قبیلوں بارےکے میں قابِل اعتماد باتیں بتائی ہیں۔

10 یہوداہ کے راہنما اُن بنجیسے گئے ہیں جو ناجائز طور پر اپنی زمین کی حدود بڑھا دیتے میںجوابہیں۔ مَیں
اپنا غضب بارشموسلادھار کی طرح اُن پر نازل کروں گا۔ اسرائیل11 پر اِس لئے ظلم ہو رہا ہے اور اُس کا حق
مارا جا رہا ہے کہ وہ بےمعنی بُتوں کے پیچھے 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 مددسے مانگی۔ لیکن وہ تمہیں دےنہیںشفا سکتا، تمہارےوہ
ناسور کا علاج نہیں کر سکتا۔

14 کیونکہ مَیں ببر شیر اسرائیلطرحکی ٹوٹپر پڑوں گا اور جوان شیرببر طرحکی یہوداہ پڑوںجھپٹپر گا۔ مَیں
اُنہیں پھاڑ کر اپنے گھسیٹساتھ لے جاؤں 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 مصیبتوہ پھنسمیں جائیں تبگے ہی تلاشمجھے کریں “گے۔

6
اُس1 وقت وہ کہیں گے، آؤ،” ربہم واپسپاسکے چلیں۔ کیونکہ اُسی نے ہمیں پھاڑا، اور وہی ہمیں شفا

دےبھی گا۔ اُسی ہمارینے پٹائی کی، اور وہی ہماری مرہم پٹی کرےبھی گا۔ 2 دو دن کے بعد وہ ہمیں نئے
سرے سے کرےزندہ گا تیسرےاور ہمیںدن دوبارہ اُٹھا کرےکھڑا گا تاکہ ہم اُس کے زندگیحضور گزاریں۔
3 آؤ، ہم اُسے جان لیں، پوریہم جد و جہد ربساتھکے کو جاننے کے لئے کوشاں رہیں۔ وہ ضرور ہم پر ظاہر
ہو گا۔ یہ اُتنا یقینی ہے جتنا سورج کا روزانہ طلوع ہونا یقینی جسہے۔ طرح موسِم بہار کی تیز بارش زمین کو
سیراب کرتی اُسیہے طرح الله پاسہمارےبھی آئے “گا۔

4 اے” اسرائیل، تیرےمَیں ساتھ کیا اےکروں؟ یہوداہ، تیرےمَیں ساتھ کیا کروں؟ تمہاری محبت صبح کی
عارضیجیسیدُھند دھوپہے۔ اوسمیں طرحکی وہ جلد ہی کافور ہو جاتی ہے۔ اِسی5 لئے مَیں نے اپنے نبیوں
کی معرفت تمہیں پٹخ دیا، اپنے منہ الفاظکے سے تمہیں مار ڈالا انصافمیرےہے۔ کا نور سورج کی طرح ہی
طلوع ہوتا ہے۔ 6 کیونکہ مَیں قربانی نہیں بلـکہ رحم پسند کرتا ہوں، بھسم ہونے والی قربانیوں کی نسبت مجھے یہ
پسند ہے کہ تم الله کو جان لو۔

عدالت کی پکفصل گئی ہے
7 وہ آدم شہر میں عہد توڑ کر مجھ سے بےوفا ہو گئے۔ 8 ِجلعاد شہر مجرموں سے بھر گیا ہے، طرفہر خون کے

داغ ہیں۔ اماموں9 کے جتھے ڈاکوؤں کی مانند بن گئے ہیں۔ کیونکہ وہ ِسکم کو پہنچانے والے راستے پر مسافروں
تاککی لگا کر اُنہیں قتل کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ناکشرم حرکتوں سے گریز نہیں کرتے۔ مَیں10 اسرائیلنے میں
ایسی باتیں دیکھی سےجنہیں کھڑےرونگٹے ہو ہیں۔جاتے اسرائیلکیونکہ زنا کرتا وہہے، آپاپنے ناپاککو
کرتا ہے۔ لیکن11 یہوداہ پر عدالتبھی کی فصل پکنے والی ہے۔
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کبھیجب مَیں اپنی قوم کو بحال کر کے

7
اسرائیل1 کو شفا دینا چاہتا ہوں تو اسرائیل کا قصور اور سامریہ کی بُرائی صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ

فریب دینا اُن کا پیشہ بنہی گیا نقبمیںگھروںچورہے۔ لگاتے جبکہ باہر ڈاکوؤںمیںگلی لوگوںجتھےکے کو
لُوٹ لیتے ہیں۔ لیکن2 وہ خیال نہیں کرتے کہ مجھے اُن کی تمام بُری حرکتوں کی یاد رہتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ
اب وہ اپنے غلط کاموں گھرےسے ہتے ر ہیں، کہ یہ گناہ وقتہر مجھے 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 نانکہ بائی کو اُسے مزید چھیڑنے ضرورتکی نہیں۔ اگر وہ آٹا گوندھ کر اُس
کے خمیر تکہونے انتظار کرےبھی توبھی تنور اِتنا گرم رہتا ہے کہ پکروٹی 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 قریبلوگیہ آ کر
تاک میں بیٹھ جاتے ہیں جبکہ اُن دلکے تنور طرحکی تپتے راتپوریہیں۔ کو اُن کا غصہ یا سو رہتا لیکنہے،
صبح وقتکے وہ بیدار ہو کر شعلہ آگزن کی طرح دہکنے لگتا ہے۔ سب7 تنور کی طرح 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 طرفدوسریہے، سے کچی ہی ہے۔ غیرملـکی9 اُس طاقتکی کھا کھا کر اُسے کمزور کر
رہے ہیں، لیکن تکابھی اُسے پتا نہیں چلا۔ اُس کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن تکابھی اُسے معلوم نہیں ہوا۔
اسرائیل10 کا تکبر اُس گواہیخلافکے دیتا توبھیہے۔ نہ ربوہ اپنے خدا واپسپاسکے آ جاتا، نہ تلاشاُسے
کرتا ہے۔

اسرائیل11 ناسمجھ کبوتر کی مانند ہے جسے آسانی سے ورغلایا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ مصر کو مدد کے لئے
بُلاتا، پھر اسور بھاگپاسکے جاتا ہے۔ لیکن12 جوں ہی وہ کبھی اِدھر کبھی اُدھر دوڑیں گے تو مَیں اُن پر اپنا
جال ڈالوں گا، اُنہیں اُڑتے ہوئے پرندوں کی طرح نیچے اُتاروں گا۔ مَیں اُن کی یوں تادیب کروں طرحجسگا اُن
جماعتکی کو آگاہ کیا گیا ہے۔

13 اُن پر افسوس، کیونکہ وہ مجھ بھاگسے گئے ہیں۔ اُن پر تباہی آئے، کیونکہ وہ مجھ سرکشسے ہو ہیں۔گئے
مَیں دےفدیہ کر اُنہیں چھڑانا چاہتا تھا، جوابلیکن میں 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 آپاپنے کو زخمی کرتے ہیں۔ لیکن مجھ سے وہ دُور ہتے ر ہیں۔

مَیں15 ہی تربیتاُنہیںنے دی، مَیں ہی اُنہیںنے تقویت لیکندی، بُرےخلافمیرےوہ منصوبے ھتے باند
ہیں۔ 16 وہ توبہ کر واپسکے آ جاتے پاسمیرےلیکنہیں، نہیں، لہٰذا وہ ڈھیلی کمان جیسے بےکار ہو گئے ہیں۔
چنانچہ اُن کے راہنما کفر بکنے سببکے سے تلوار کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں گے۔ باتاِس باعثکے وہ
مصر میں مذاق کا نشانہ بن جائیں گے۔

8
الله کی بےوفا قوم عدالتپر
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1 نرسنگا !بجاؤ عقابدشمن ربطرحکی 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۔ لیکن3 حقیقت میں اسرائیل نے وہ کچھ مسترد کر دیا ہے جو
اچھا ہے۔ چنانچہ دشمن اُس !کرےتعاقبکا اُنہوں4 میرینے مرضی پوچھے بغیر اپنے بادشاہ مقرر کئے، میری
منظوری کے بغیر اپنے راہنماؤں چنکو لیا ہے۔ اپنے چاندیسونے سے اپنے لئے بُت بنا کر وہ اپنی تباہی اپنے سر
پر لائے ہیں۔

اے5 سامریہ، مَیں بچھڑےتیرےنے کو رد کر دیا !ہے میرا تیرےغضب باشندوں پر نازل ہونے والا ہے،
کیونکہ پاکوہ صاف ہو جانے کے قابل ہی !نہیں یہ حالت تککب جاری رہے گی؟ اے6 اسرائیل، جس
بچھڑے کی پوجا تُو کرتا ہے اُسے دست کار ہی نے بنایا ہے۔ سامریہ کا بچھڑا خدا نہیں ہے بلـکہ پاش پاش ہو
جائے گا۔

7 وہ ہَوا کا بیج بو رہے ہیں اور آندھی کی فصل کاٹیں اناجگے۔ کی فصل تیار لیکنہے، بالیاں کہیں نظر نہیں
آتیں۔ اِس سے آٹا ملنے کا امکان ہی نہیں۔ اور اگر بہتتھوڑا گندم ملے بھی تو غیرملـکی ہڑپاُسے کر لیں گے۔

8 ہاں، تمام اسرائیل ہڑپکو کر لیا گیا ابہے۔ وہ قوموں میں ایسا برتن بن گیا ہے جو کوئی پسند نہیں کرتا۔
9 کیونکہ اُس لوگکے اسور پاسکے چلے گئے ہیں۔ جنگلی گدھا تو اکیلا رہتا لیکنہے، اسرائیل اپنے عاشق کو
دےتحفے خوشکر رکھنے 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 کے بوجھ تلے پیچ تابو کھانے لـگیں گے۔ 11 گو
اسرائیل نے گناہوں کو دُور کرنے کے لئے متعدد قربان گاہیں تعمیر کیں، لیکن وہ اُس کے لئے گناہ باعثکا بن
گئی ہیں۔ 12 خواہ مَیں اپنے احکام کو اسرائیلیوں کے لئے ہزاروں دفعہ کیوں نہ قلم بند کرتا، توبھی فرق نہ پڑتا، وہ
سمجھتے کہ یہ احکام اجنبی ہیں، یہ ہم پر لاگو نہیں ہوتے۔ 13 گو وہ مجھے قربانیاں پیش کر کے اُن کا گوشت
کھاتے ہیں، لیکن مَیں، رب اِن خوشسے نہیں ہوتا بلـکہ اُن کے گناہوں کو یاد کر کے اُنہیں سزا دوں گا۔ تب
اُنہیں دوبارہ مصر پڑےجانا گا۔ اسرائیل14 نے خالقاپنے بھولکو محلبڑےکر بنا لئے ہیں، اور یہوداہ متعددنے
شہروں کو قلعہ بند بنا لیا لیکنہے۔ مَیں اُن شہروںکے آگپر نازل کر کے اُن محلوںکے کو بھسم کر دوں “گا۔

9
اسرائیل کا انجام

خوشیاسرائیل،اے1 نہ منا، دیگر اقوام طرحکی بجا۔متشادیانہ کیونکہ تُو زنا کرتے کرتے اپنے خدا دُورسے
ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں لوگبھی گندم ہتے گا ہیں وہاں تُو جا کر اپنی عصمت فروشی کے پیسے جمع کرتا ہے،
یہی کچھ تجھے پیارا ہے۔ اِس2 لئے آئندہ گندم ہنے گا اور انگور رسکا لنے نکا کی جگہیں خوراکاُنہیں مہیا نہیں
کریں گی، اور انگور کی فصل رساُنہیں مہیا کرےنہیں گی۔

رباسرائیلی3 ملـککے میں نہیں رہیں گے بلـکہ اُنہیں واپسمصر پڑےجانا گا، اُنہیں اسور ناپاکمیں چیزیں
کھانی پڑیں گی۔ وہاں4 ربوہ کو نہ َمے کی اور نہ ذبح کی پیشقربانیاں کر سکیں گے۔ اُن کی روٹی ماتم کرنے
والوں کی روٹی جیسی ہو گی یعنی جو بھی اُسے کھائے ناپاکوہ ہو جائے گا۔ ہاں، اُن کا صرفکھانا اُن کی
بھوکاپنی مٹانے کے لئے ہو گا، اور ربوہ کے میںگھر نہیں آئے گا۔ وقتاُس5 تم عیدوں پر کیا کرو ربگے؟
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کے تہواروں کو تم کیسے مناؤ گے؟ 6 جو تباہ ملـکشدہ سے نکلیں گے اُنہیں مصر کرےاکٹھا گا، اُنہیں میمفِس
دفنائے خودگا۔ پودےرَو اُن کی چاندیقیمتی پر کریںقبضہ یاںکانٹےدارگے، جھاڑ اُن گھروںکے پر جائیںچھا
گی۔

7 سزا کے دن آ گئے کتابحسابہیں، کے دن پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیل یہ بات جان لے۔ تم کہتے ہو، یہ” نبی
احمق روحہے، کا یہ بندہ پاگل “ہے۔ کیونکہ جتنا سنگین تمہارا گناہ ہے اُتنے ہی زور سے مخالفتمیریتم ہو۔کرتے

میرےنبی8 اسرائیلسےطرفکیخدا پہرےکا دار بنایا گیا بھیجہاںلیکنہے۔ وہ اُسےوہاںجائے 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 کے گناہوں
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 درختکے پر لـگے پہلے پکنے والے پھل جیسے نظر آئے۔ لیکن بعل فغور پاسکے پہنچتے ہی اُنہوں
نے اپنے آپ کو اُس ناکشرم بُت کے لئے مخصوص کر لیا۔ تب وہ اپنے عاشق جیسے مکروہ ہو گئے۔ اب11
اسرائیل کی شان پرندےشوکتو کی طرح اُڑ کر غائب ہو جائے گی۔ آئندہ نہ کوئی اُمید سے ہو گی، نہ بچہ جنے
گی۔ 12 اگر وہ اپنے بچوں پروانکو ھنے تکچڑ پالیں بھی توبھی مَیں اُنہیں بےاولاد دوںکر ایکگا۔ بھی نہیں رہے
گا۔ اُن مَیںجبافسوسپر اُن سے دُور ہو جاؤں گا۔ مَیںجبپہلے13 اسرائیلنے پر نظر ڈالی تو وہ صور کی مانند
شاندار تھا، اُسے شاداب جگہ پر پودے کی طرح لگایا گیا تھا۔ لیکن اب اُسے اپنی اولاد کو باہر لا کر قاتل کے
حوالے پڑےکرنا “گا۔

اے14 رب، !دےاُنہیں کیا دے؟ دےہونے کہ اُن کے پیٹبچے میں ضائع ہو جائیں، کہ عورتیں دودھ نہ
پلا سکیں۔

رب15 فرماتا ہے، جب” اُن کی تمام بےدینی ِجلجال میں ظاہر ہوئی تو مَیں نے اُن نفرتسے کی۔ اُن بُریکی
حرکتوں کی وجہ سے مَیں اُنہیں اپنے گھر نکالسے 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
کی نہیں سنی۔ چنانچہ اُنہیں دیگر اقوام مارےمارےمیں پڑےپھرنا گا۔

10
بُت پرستی کے نتائج

اسرائیل1 انگور کی پھلتی پھولتی بیل تھا جو کافی پھل لاتی رہی۔ لیکن جتنا اُس کا پھل بڑھتا گیا اُتنا ہی وہ بُتوں
کے لئے قربان گاہیں بناتا گیا۔ جتنا اُس ملـککا ترقی کرتا گیا اُتنا ہی وہ دیوتاؤں ستونوںمخصوصکے کو سجاتا گیا۔
لوگ2 دو دلے ہیں، اباور اُنہیں اُن کے قصور کا اجر پڑےبھگتنا ربگا۔ اُن قربانکی گاہوں کو دےگرا گا،
اُن ستونوںکے کو گا۔کرےمسمار جلد3 ہی وہ کہیں گے، ہم” اِس لئے بادشاہ سے محروم ہیں ہمکہ ربنے
خوفکا نہ مانا۔ لیکن اگر بادشاہ ہوتا بھی تو ہمارےوہ لئے کیا کر “سکتا؟ 4 وہ بڑی باتیں کرتے، جھوٹی قَسمیں
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کھاتے اور خالی عہد ھتے باند ہیں۔ اُن انصافکا اُن یلے زہر خود رَو پودوں کی مانند ہے بیججو کے لئے تیار شدہ
زمین پھوٹسے نکلتے ہیں۔

5 سامریہ باشندےکے پریشان ہیں کہ بیت *آون میں بچھڑے کے بُت کے ساتھ کیا کِیا جائے گا۔ اُس کے
پرستار اُس پر ماتم کریں گے، اُس پجاریکے اُس کی شان شوکتو یاد کر کے یلا واو کریں گے، کیونکہ وہ اُن سے
چھن پردیسکر میں لے جایا جائے گا۔ 6 بچھڑےہاں، کو ملـِک اسور میں لے جا کر شہنشاہ خراجکو کے طور
پیشپر کیا جائے گا۔ اسرائیل کی رُسوائی ہو جائے گی، وہ اپنے منصوبے باعثکے شرمندہ ہو جائے گا۔

7 نیستسامریہ و نابود، اُس کا بادشاہ پانی پر تیرتی ہوئی ٹہنی کی بےبسطرح ہو گا۔ بیت8 †آون کی وہ اونچی
جگہیں تباہ ہو جائیں گی جہاں اسرائیل گناہ کرتا رہا ہے۔ اُن کی قربان گاہوں پر کانٹےدار یاں جھاڑ اور اونٹ
کٹارے چھا جائیں لوگتبگے۔ پہاڑوں سے کہیں گے، ہمیں” چھپا “!لو اور یوں پہاڑ کو ہم” پر گر “!پڑو

رب9 فرماتا ہے، اے” اسرائیل، ِجبعہ واقعےکے سے لے تکآجکر تُو گناہ کرتا آیا لوگہے، وہیں وہیںکے
رہ گئے ہیں۔ کیا مناسب نہیں کہ ِجبعہ جنگمیں اُن پر پڑےٹوٹ جو اِتنے شریر ہیں؟ اب10 مَیں اپنی مرضی سے
اُن تادیبکی کروں گا۔ اقوام اُن خلافکے جمع ہو جائیں اُنہیںجبگی اُن کے دُگنے قصور کے لئے زنجـیروں میں
جکڑ لیا جائے گا۔

اسرائیل11 جوان گائے تھا جسے گندم ہنے گا دیتربیتکی تھیگئی اور شوقجو سے یہ کام کرتی تبتھی۔
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 کر شفقت کی فصل جسکاٹو۔ زمین پر ہل کبھی نہیں
چلایا گیا اُس ٹھیکپر ہلطرح ربتکجب!چلاؤ تلاشکو کرنے کا موقع تلاشاُسےہے کرو، تکجباور
وہ آ کر تم انصافپر بارشکی نہ برسائے اُسے ‘ڈھونڈو۔

جوابلیکن13 میں تم ہلنے 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 14 اِس لئے تیری قوم جنگمیں
کا شور مچے تیرےگا، تمام خاکقلعے میں ملائے جائیں شلمنگے۔ بیتکے اربیل پر حملے کے حالاتسے ہوں
جسگے نے اُس شہر کو بوسزمین کر کے ماؤں کو سمیتبچوں زمین پر پٹخ دیا۔ بیتاے15 ایل کے باشندو،
تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا، تمہاریکیونکہ بدکاری حد سے یادہ ز ہے۔ پَو پھٹتے اسرائیلہی کا بادشاہ
نیست ہو جائے “گا۔

11
بےوفائی کے باوجود الله شفقتکی

رب1 فرماتا ہے، اسرائیل” ابھی لڑکا تھا جب مَیں نے اُسے پیار کیا، جب مَیں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بُلایا۔
لیکن2 بعد میں جتنا ہی مَیں اُنہیں بُلاتا رہا اُتنا ہی وہ مجھ سے دُور ہوتے گئے۔ وہ بعل دیوتاؤں کے لئے جانور
چڑھانے، بُتوں کے لئے بخور جلانے لـگے۔ مَیں3 نے اسرائیلخود کو چلنے تربیتکی دی، بار بار اُنہیں گود میں
اُٹھا کر لئے پھرا۔ لیکن وہ نہ سمجھے کہ مَیں ہی اُنہیں شفا دینے والا ہوں۔ مَیں4 اُنہیں کھینچتا رہا، لیکن ایسے
* 10:5 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر بیتمرادسے ایل ہے۔ † 10:8 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر بیتمرادسے ایل ہے۔
‡ 10:11 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔
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رّسوں سے نہیں جو انسان برداشت نہ کر سکے بلـکہ بھرےشفقت 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 پاسمیرےوہ
واپس آنے لئےکے تیار نہیں۔ تلوار6 اُن میںشہروںکے گھومگھوم دانوںغیبکر اورگیکرےہلاککو لوگوں
کو اُن مشوروںغلطکے گی۔جائےکھاتیسےسببکے میریلیکن7 ترکمجھےقوم کرنے پر ُلی ت جبہے۔ہوئی
اُسے اوپر الله طرفکی دیکھنے کو کہا جائے تو اُس میں سے کوئی بھی طرفاُس رجوع نہیں کرتا۔

اے8 اسرائیل، مَیں طرحکستجھے چھوڑ سکتا ہوں؟ مَیں دشمنطرحکستجھے کے حوالے کر کسسکتا،
طرح 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۔ 10 اُس وقت وہ رب کے پیچھے ہی چلیں گے۔ تب وہ ببر شیر کی طرح
دہاڑے گا۔ اور دہاڑےجب گا تو اُس کے فرزند مغرب سے لرزتے ہوئے واپس آئیں گے۔ 11 وہ پرندوں کی
طرح پھڑپھڑاتے ہوئے مصر سے آئیں گے، تھرتھراتے کبوتروں کی طرح اسور سے لوٹیں گے۔ پھر مَیں اُنہیں اُن کے
گھروں میں بسا دوں گا۔ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے۔

اسرائیل12 جھوٹمجھےنے سے گھیر لیا، فریب سے میرا محاصرہ کر لیا لیکنہے۔ یہوداہ بھی مضبوطی سے الله
کے ساتھ نہیں ہے بلـکہ آوارہ پھرتا ہے، قدوسحالانکہ خدا وفادار “ہے۔

12
سرکشی کی رام کہانی

اسرائیل1 ہَوا چرنے کوششکی کر رہا ہے، پورا دن وہ مشرقی 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۔

میںعدالترب2 یہوداہ لڑےبھیسے گا۔ *یعقوبوہ اُسکو کیچلنچالکے اُسسزا، اعمالکے مناسبکا
دےاجر گا۔ 3 کیونکہ ماں پیٹکے میں ہی اُس نے اپنے بھائی کی ایڑی پکڑ کر اُسے دھوکا دیا۔ جب بالغ ہوا تو
الله سے لڑا 4 بلـکہ فرشتے سے لڑتے لڑتے اُس غالبپر آیا۔ پھر اُس نے روتے روتے اُس سے التجا کی مجھکہ پر رحم
کر۔ بعد یعقوبمیں نے الله بیتکو ایل میں پایا، اور وہاں خدا اُس سے ہم کلام ہوا۔ رب5 جو لشکروں کا خدا
ہے جساور کا نام رب ہی ہے، اُس نے فرمایا، 6 اپنے” خدا پاسکے واپس آ کر رحم اور انصاف قائم !رکھ
کبھی اپنے خدا پر اُمید رکھنے سے باز نہ “آ۔

اسرائیل7 تاجر ہاتھکےجسہے غلطمیں ترازو ہے اور لوگوںجسے سے ناجائز فائدہ اُٹھانے کا بڑا شوق ہے۔
8 وہ کہتا ہے، مَیں” امیر ہو گیا ہوں، مَیں کثرتنے دولتکی پائی ثابتکوئیہے۔ نہیں کر سکے گا کہ مجھ سے
یہ ملـکیتتمام حاصل کرنے میں کوئی قصور یا گناہ سرزد ہوا “ہے۔

لیکن”9 ربمَیں، مصرجو تجھےسے لتے تکآجوقتنکا تیرا مَیںہوںخدا یہ نظرانداز نہیں تجھےمَیںگا۔کروں
دوبارہ خیموں میں بسنے دوں گا۔ یوں ہو طرحجسگا اُن پہلے دنوں میں ہوا جب اسرائیلی پرستشمیری کرنے
* 12:2 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔
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کے لئے یگستان ر میں جمع ہوتے تھے۔ مَیں10 بار بار نبیوں معرفتکی تم سے ہم کلام ہوا، مَیں نے اُنہیں متعدد
یائیں رو دکھائیں اور اُن یعےکے ذر تمہیں تمثیلیں “سنائیں۔

بُت پرستی کا اجر زوال ہے
11 کیا ِجلعاد بےدین ہے؟ اُس لوگکے ناکارہ ہی !ہیں ِجلجال میں لوگوں نے سانڈ قربان کئے ہیں، اِس لئے

اُن کی قربان گاہیں ملبے کے ڈھیر بن جائیں گی۔ وہ بیج بونے کے لئے تیار کھیتشدہ کنارےکے پر لـگے پتھر کے
جیسیڈھیر بنیں گی۔

یعقوب12 بھاگکو ملـِککر اَرام میں پناہ لینی پڑی۔ وہاں بیویوہ ملنے کے لئے بنملازم عورتگیا، باعثکے
اُس نے یوں بھیڑبکر کی گلہ بانی کی۔ لیکن13 بعد ربمیں نبی معرفتکی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا اور نبی
کے یعے 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

اسرائیلجبپہلے1 باتنے کی کانپلوگتو اُٹھے، ملـِککیونکہ اسرائیل میں وہ سرفراز تھا۔ لیکن پھر بعلوہ
کی بُت پرستی ملوثمیں ہو ہلاککر ہوا۔ اب2 وہ اپنے گناہوں بہتمیں اضافہ کر ہیں۔رہے وہ چاندیاپنی لے
مہارتکر سے بُت ڈھال لیتے ہیں۔ پھر دست کاروں کے ہاتھ سے بنے اِن بُتوں بارےکے میں کہا جاتا ہے، جو”
بچھڑے بُتوںکے کو چومنا چاہے انسانکسیوہ کو “!کرےقربان اِس3 لئے وہ سویرےصبح کی دُھند جیسے
عارضی اور دھوپ 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۔

4 لیکن” مَیں، رب تجھے مصر سے لتے نکا وقت سے لے کر تکآج تیرا خدا ہوں۔ میرےتجھے سوا کسی اَور
کو نہیںخدا جاننا میرےہے۔ سوا اَور نجاتکوئی دہندہ نہیں ہے۔ یگستان5 ر میں مَیں تیرینے دیکھ بھال کی،
وہاں جہاں تپتی گرمی تھی۔ وہاں6 اُنہیں خوراکاچھی ملی۔ جبلیکن وہ جی بھر کر کھا سکے اور سیر ہوئے
تو مغرور ہو کر مجھے بھول گئے۔ 7 یہ دیکھ کر مَیں اُن کے لئے ببر شیر بن گیا ابہوں۔ مَیں چیتے طرحکی راستے کے
کنارے اُن بیٹھوںمیںتاککی گا۔ اُس8 ریچھنی بچوںکےجسطرحکی چھینکو لیا گیا مَیںہو اُن پر مارجھپٹا کر
اُن کی یوں انتڑ کو پھاڑ نکالوں گا۔ مَیں اُنہیں ببر شیر کی ہڑپطرح کر لوں گا، اور جنگلی جانور ٹکڑےٹکڑےاُنہیں
کر دیں گے۔

اسرائیل،اے9 تُو اِس لئے تباہ ہو گیا کہہے خلافمیرےتُو اُسہے، خلافکے تیریجو مدد کر سکتا ہے۔
اب10 تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ تیرےوہ تمام شہروں میں آ کر تجھے چھٹکارا تیرےابدے؟ راہنما کدھر ہیں
سےجن تُو نے کہا تھا، مجھے’ بادشاہ اور ‘دے۔دےراہنما مَیں11 تجھےمیںغصےنے دےبادشاہ دیا اور غصے
میں اُسے تجھ سے چھین بھی لیا۔

اسرائیل12 کا قصور لپیٹ کر گودام میں رکھا گیا ہے، اُس کے گناہ کتابحساب کے لئے محفوظ رکھے گئے
ہیں۔ 13 دردِ زہ شروع ہو گیا لیکنہے، وہ ناسمجھ بچہ ہے۔ وہ ماں پیٹکے سے نکلنا نہیں چاہتا۔
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مَیں14 دےفدیہ اُنہیںکر پاتال کیوںسے رِہا مَیںکروں؟ موتاُنہیں گرفتکی اےچھڑاؤں؟کیوںسے 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 ربتوبھی طرفکی سے مشرقی لُو اُس پر چلے گی۔ اور
یگستانجب ر سے آئے گی تو اسرائیل کنوئیںکے اور خشکچشمے ہو جائیں گے۔ ہر خزانہ، ہر قیمتی لُوٹچیز
کا مال بن جائے گی۔ سامریہ16 باشندوںکے کو اُن کے قصور کی سزا پڑےبھگتنی گی، کیونکہ وہ اپنے خدا سے
سرکش ہو گئے ہیں۔ دشمن اُنہیں تلوار سے مار کر اُن کے بچوں کو زمین پر دےپٹخ گا اور اُن کی حاملہ عورتوں
پیٹکے چیر ڈالے “گا۔

14
رب واپسپاسکے !آؤ

اے1 اسرائیل، توبہ کر ربکے اپنے خدا واپسپاسکے !آ کیونکہ تیرا تیرےقصور زوال بنسببکا گیا ہے۔
2 اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ربہوئے واپسپاسکے آؤ۔ اُس سے ہمارے”کہو، تمام گناہوں معافکو کر کے
ہمیں مہربانی قبولسے فرما تاکہ ہم اپنے ہونٹوں یفتیریسے تعر کر مناسبتجھےکے قربانی ادا کر سکیں۔ اسور3
ہمیں نہ بچائے۔ آئندہ نہ ہم گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے، نہ کہیں گے ہمارےکہ ہاتھوں کی چیزیں ہمارا خدا
ہیں۔ کیونکہ تُو ہی یتیم پر رحم کرتا “ہے۔

ربتب4 فرمائے گا، مَیں” اُن کی بےوفائی اثراتکے ختم کر اُنہیںکے شفا دوں گا، ہاں مَیں اُنہیں دلکھلے
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 درختکے کی طرح پکڑےجڑ گا، اُس6 کی پھوٹکونپلیں
نکلیں گی، اور بنشاخیں کر پھیلتی جائیں اُسگی۔ زیتونشانکی مانندکیدرختکے ہو اُسگی، کی لبنانخوشبو
کے دیودار درختکے کی خوشبو پھیلطرحکی جائے گی۔

لوگ7 دوبارہ اُس کے سائے میں جا بسیں گے۔ وہاں وہ اناج کی طرح پھلیں پھولیں گے، انگور کے سے پھول
نکالیں دوسرےگے۔ اُن یفیوںکی تعر کریں لبنانطرحجسگے کی عمدہ َمے کی۔ اسرائیلتب8 کہے گا، میرا’
بُتوں سے کیا ‘واسطہ؟ مَیں تیریہی سن تیریکر دیکھ بھال کروں گا۔ مَیں جونیپر کا سایہ درختدار ہوں، اور تُو
مجھ سے پھلہی پائے “گا۔

9 کون دانش مند ہے؟ وہ سمجھ لے۔ کون صاحِب فہم ہے؟ وہ مطلب جان لے۔ کیونکہ رب کی راہیں
درست راستہیں۔ باز اُن پر چلتے رہیں سرکشلیکنگے، اُن پر وقتچلتے ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔
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یوایل
ذیل1 ربمیں کا وہ کلام ہے یوایلجو بن فتوایل پر نازل ہوا۔
اے2 بزرگو، !سنو ملـکاے کے تمام باشندو، توجہ !دو جو کچھ اِن دنوں میں پیشتمہیں آیا ہے کیا وہ پہلے

کبھی تمہیں تمہارےیا باپ دادا پیشکو آیا؟ 3 اپنے بچوں کو اِس بارےکے میں بتاؤ، جو پیشکچھ آیا ہے اُس
کی یاد نسل در نسل تازہ رہے۔

4 ٹڈیکچھجو لاروےکے چھوڑنے دیا اُسے ٹڈیبالغ کھا گئی، ٹڈیبالغجو چھوڑ گئی ٹڈیاُسے کا بچہ کھا
گیا، اور جو ٹڈی کا بچہ چھوڑ گیا اُسے جوان ٹڈی کھا گئی۔ اے5 نشے میں دُھت جاگلوگو، اُٹھو اور رو !پڑو
اے َمے پینے والو، یلا واو !کرو کیونکہ نئی تمہارےَمے منہ سے چھین لی گئی ہے۔ ٹڈیوں6 زبردستکی اور اَن
گنت ملـکمیرےقوم پڑیٹوٹپر 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 چھالنے بھیکو اُتار ابلیا، شاخیں سفید
سفید نظر آتی ہیں۔

8 آہ و زاری ٹاٹکرو، سے ملبّس اُس کنواری طرحکی یہ گر جسکرو کا منگیتر انتقال کر گیا ہو۔ رب9 کے
گھر میں غلہ اور َمے کی نذریں بند ہو گئی ہیں۔ امام جو رب کے خادم ہیں ماتم کر رہے ہیں۔ کھیت10 تباہ
ہوئے، ُجھلسزمین گئی اناجہے۔ ختم، انگور ختم، زیتون ختم۔

کاشتاے11 کارو، شرم سار ہو اے!جاؤ انگور کے باغ بانو، آہ و بکا !کرو کھیتکیونکہ فصلکی برباد ہو
گئی گندمہے، اور َجو فصلکی ختم ہے۔ہی انگور12 بیلکی سوکھ گئی، انجـیر درختکا مُرجھا گیا انار،ہے۔
سیبکھجور، بلـکہ پھل لانے والے درختتمام پژمُردہ ہو گئے ہیں۔ انسان کی تمام میںخاکخوشی ملائی گئی
ہے۔

اے13 امامو، ٹاٹ لباسکا اوڑھ کر ماتم !کرو اے قربان گاہ کے خادمو، یلا واو !کرو میرےاے خدا کے
خادمو، آؤ، رات کو ٹاٹبھی 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 اور ملـک کے تمام
باشندوں ربکو اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے بلند آواز ربسے سے التجا کرو۔

اُس15 دن !افسوسپر ربکیونکہ کا وہ قریبدن ہی جبہے قادرِ مطلق ہم پر تباہی کرےنازل گا۔ 16 کیا
ایسا نہیں ہوا ہمارےکہ دیکھتے دیکھتے ہم خوراکسے چھین لی گئی، کہ الله کے گھر میں خوشی و شادمانی
بند ہو گئی ہے؟ ڈھیلوں17 میں چھپے ُجھلسبیج گئے ہیں، اِس لئے خالی گودام خستہ حال اور اناج کو محفوظ
رکھنے کے مکان ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ اُن کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ غلہ سوکھ گیا ہے۔ 18 ہائے، مویشی
کیسی ناکدرد آواز نکال رہے !ہیں گائےبَیل پریشانی سے اِدھر اُدھر پھر رہے ہیں، کیونکہ کہیں بھی چراگاہ
نہیں ملتی۔ یوں بھیڑبکر کو تکلیفبھی ہے۔

اے19 مَیںرب، تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ میدانکھلے کی چراگاہیں آتشنذرِ ہو گئی ہیں، درختتمام بھسم
ہو ہیں۔گئے جنگلی20 بھیجانور ہانپتے تیرےہانپتے انتظار میں ہیں، ندیاںکیونکہ گئیسوکھ ہیں، اور میدانکھلے
کی چراگاہیں آتشنذرِ ہو گئی ہیں۔
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رب کا عدالتی دن
1 ِ کوہ صیون پر نرسنگا پھونکو، میرے مُقّدس پہاڑ پر جنگ کا نعرہ لگاؤ۔ ملـک کے تمام باشندے لرز اُٹھیں،

ربکیونکہ کا دن آنے والا ہے بلـکہ قریب ہی ہے۔ ظلمت2 اور یکی تار کا دن، بادلوںگھنے اندھیرےگھپاور
کا دن ہو طرحجسگا۔ پَو پھٹتے ہی روشنی پہاڑوں پر پھیل جاتی اُسیہے ایکطرح بڑی اور طاقت ور قوم آ رہی
ایسیہے، قوم جیسی نہ ماضی میں کبھی تھی، نہ مستقبل میں کبھی ہو گی۔ 3 اُس کے آگے آتشآگے سب کچھ
بھسم کرتی اُسہے، پیچھےکے پیچھے ُجھلسانے والا شعلہ بھیجہاںہے۔چلتا ویرانملـکوہاںپہنچےوہ سنسانو
ہو جاتا ہے، خواہ وہ باِغ عدن کیوں نہ ہوتا۔ اُس سے کچھ نہیں بچتا۔ 4 دیکھنے میں گھوڑےوہ جیسے لـگتے ہیں،
فوجی گھوڑوں سرپٹطرحکی دوڑتے ہیں۔ رتھوں5 کا سا شور مچاتے ہوئے اُچھلوہ اُچھل کر پہاڑ کی چوٹیوں
پر سے گزرتے ہیں۔ بھوسے کو بھسم کرنے آگوالی کی چٹختی آواز سنائی دیتی جبہے جنگوہ کے لئے تیار
بڑی بڑی فوج کی طرح آگے ھتے بڑ ہیں۔ اُنہیں6 دیکھ کر قومیں ڈر مارےکے پیچ و تاب کھانے لـگتی ہیں، ہر
چہرہ ماند پڑ جاتا ہے۔

7 وہ سورماؤں کی طرح حملہ کرتے، فوجیوں کی طرح دیواروں چھلانگپر لگاتے ہیں۔ باندھصفسب کر
آگے ھتے بڑ ایکہیں، بھی مقررہ راستے سے نہیں ہٹتا۔ 8 دوسرےایکوہ کو دھکا نہیں دیتے بلـکہ ایکہر سیدھا
اپنی راہ پر آگے بڑھتا بستہصفیوںہے۔ ہو کر میںصفوںدفاعیکیدشمنوہ گزرسے ہیںجاتے اور9 شہر پر جھپٹا
مار فصیلکر چھلانگپر لگاتے ہیں، دیواروںکیگھروں پر چڑھ کر میںکھڑکیوںطرحکیچور ہیں۔آتےگھسسے

10 اُن کے آگے آگے کانپزمین اُٹھتی، آسمان تھرتھراتا، سورج اور تاریکچاند ہو جاتے اور ستاروں چمککی
دمک جاتی رہتی 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 طاقت ور ہیں۔ ربکیونکہ کا دن عظیم اور نہایت ناکہول ہے، کون اُسے
برداشت کر سکتا ہے؟
توبہ کر واپسکے آؤ

رب12 فرماتا ہے، بھیاب” تم توبہ کر سکتے پورےہو۔ دل واپسپاسمیرےسے !آؤ روزہ رکھو، آہ زاریو
کرو، ماتم !کرو رنجش13 کا اظہار کرنے کے لئے اپنے کپڑوں متکو پھاڑو بلـکہ اپنے دل “کو۔
رب اپنے خدا واپسپاسکے آؤ، کیونکہ وہ مہربان اور رحیم ہے۔ وہ تحمل اور شفقت سے بھرپور ہے اور جلد

ہی سزا دینے سے پچھتاتا ہے۔ کون14 جانے، شاید وہ اِس بار بھی پچھتا کر اپنے پیچھے برکت چھوڑ جائے اور تم
سرےنئے ربسے اپنے خدا کو غلہ اور َمے کی پیشنذریں کر سکو۔

15 ِ صیونکوہ پر نرسنگا روزےمُقّدسپھونکو، اعلانکا لوگوںکرو، اجتماعخاصکو لئےکے !بُلاؤ لوگوں16
کو جمع کرو، پھر جماعت مخصوصکو مُقّدسو کرو۔ صرفنہ بزرگوں کو بلـکہ بچوں کو بھی سمیتشیرخواروں
اکٹھا کرو۔ دُولھا اور دُلھن بھی اپنے اپنے عروسی کمروں نکلسے کر آئیں۔ لازم17 ہے کہ امام جو الله کے خادم
ربہیں کے گھر برآمدےکے اور قربان گاہ کے کھڑےدرمیان ہو کر آہ و زاری کریں۔ وہ اقرار کریں، اے”
رب، اپنی قوم پر ترس کی نگاہ !ڈال اپنی موروثی ملـکیت کو لعن طعن کا نشانہ بننے نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ دیگر
اقوام اُس کا مذاق اُڑا کر کہیں، اُن’ کا خدا کہاں “؟‘ہے
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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۔ مَیں20 شمال سے آئے ہوئے دشمن کو تم سے دُور کر ویرانکے و ملـکسنسان میں بھگا دوں
وہاںگا۔ اُس اگلےکے دستے مشرقی سمندر میں اور اُس پچھلےکے دستے مغربی سمندر جائیںڈوبمیں تبگے۔ اُن
کی سڑیگلی نعشوں کی بدبو پھیلطرفچاروں جائے “گی۔ کیونکہ *اُس نے عظیم کام کئے ہیں۔

اے21 متملـک، ڈرنا بلـکہ شادیانہ بجا خوشیکر !منا ربکیونکہ 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 باشندو،کے تم بھی شادیانہ بجا ربکر اپنے مناؤ۔خوشیکیخدا کیونکہ وہ اپنی راستی مطابقکے

تم پر مینہ برساتا، پہلے کی طرح خزاں اور بہار کی بخشبارشیں دیتا ہے۔ اناج24 کثرتکی سے ہنے گا کی جگہیں
بھر جائیں گی، انگور اور زیتون کثرتکی چھلـکحوضسے اُٹھیں گے۔

رب25 فرماتا ہے، مَیں” تمہیں سب واپسکچھ کر دوں گا جو ٹڈیوں کی بڑی فوج نے کھا لیا ہے۔ تمہیں سب
واپسکچھ مل جائے گا جو بالغ ٹڈی، ٹڈی کے بچے، ٹڈیجوان اور ٹڈیوں کے لارووں نے کھا لیا جب مَیں نے
تمہارےاُنہیں خلاف بھیجا تھا۔ 26 تم دوبارہ جی بھر کر کھا سکو تبگے۔ تم رب اپنے خدا کے نام ستائشکی
کرو تمہارینےجسگے خاطر معجزےبڑےاِتنے کئے ہیں۔ آئندہ میری قوم کبھی شرمندہ نہ ہو گی۔ تب27 تم
جان لو گے کہ مَیں اسرائیل کے درمیان موجود ہوں، کہ ربمَیں، تمہارا خدا ہوں میرےاور سوا اَور کوئی نہیں
ہے۔ آئندہ میری قوم کبھی 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 کریں تمہارےگے،

خواببزرگ تمہارےاور نوجوان یائیں رو دیکھیں گے۔ 29 اُن دنوں میں مَیں اپنے روح کو خادموں اور خادماؤں
پر بھی ُنڈیل ا دوں گا۔ مَیں30 آسمان معجزےپر دکھاؤں گا اور زمین پر الٰہی نشان ظاہر کروں گا، آگخون، اور
دھوئیں کے بادل۔ تاریکسورج31 ہو جائے گا، چاند رنگکا خون سا ہو جائے گا، اور پھر رب کا عظیم اور
جلالی دن آئے گا۔ اُس32 وقت جو بھی رب کا نام لے نجاتگا پائے گا۔ کیونکہ کوہِ صیون پر اور یروشلم میں
نجات ملے گی، بالکل اُسی ربطرحجسطرح نے فرمایا ہے۔ جن بچے ہوؤں ربکو نے بُلایا ہے اُن ہی میں
نجات پائی جائے گی۔

3
دشمن کی سزا

1 اُن دنوں میں، ہاں اُس وقت جب مَیں یہوداہ اور یروشلم کو بحال کروں گا 2 مَیں تمام دیگر اقوام کو جمع کر
کے وادٔی *یہوسفط میں لے جاؤں گا۔ وہاں مَیں اپنی قوم اور ملـکیتموروثی کی خاطر اُن سے مقدمہ لڑوں 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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کیونکہ اُنہوں نے میری قوم کو دیگر اقوام میں منتشر کر ملـکمیرےکے آپسکو میں تقسیم کر لیا، 3 قرعہ ڈال
میریکر قوم آپسکو بانٹمیں لیا اُنہوںہے۔ نے اسرائیلی لڑکوں کو کسبیوں کے بدلے دےمیں دیا اور اسرائیلی
لڑکیوں فروختکو کیا تاکہ َمے خرید کر پی سکیں۔

اے4 صور، 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 نے
میری چاندیسونا قیمتبیشمیرےاور لُوٹخزانے کر اپنے مندروں میں رکھ لئے ہیں۔ 6 یہوداہ اور یروشلم کے
باشندوں کو تم یونانیوںنے کے ہاتھ بیچ ڈالا تاکہ وہ اپنے وطن سے دُور رہیں۔

لیکن7 مَیں اُنہیں جگا کر اُن مقاموں واپسسے لاؤں گا جہاں تم نے اُنہیں فروخت کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ مَیں
تمہارے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو تم نے اُن کے ساتھ کیا تھا۔ رب8 فرماتا ہے کہ تمہارےمَیں بیٹے بیٹیوں کو
یہوداہ باشندوںکے کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا، 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 کھڑا کرو۔ لڑنے
کے قابل تمام مرد آ کر حملہ کریں۔ 10 اپنے ہل کی پھالیوں کو کوٹکوٹ کر تلواریں بنا لو، کانٹ چھانٹ کے
اوزاروں نیزوںکو میں تبدیل کرو۔ کمزور آدمی بھی کہے، مَیں’ ‘!ہوںسورما تماماے11 اقوام، طرفچاروں سے
آ وادیکر میں جمع ہو جلدی!جاؤ “کرو۔
اے رب، اپنے سورماؤں کو وہاں !دےاُترنے
دیگر”12 اقوام حرکت میں آ کر وادٔی یہوسفط میں آ جائیں۔ کیونکہ وہاں مَیں تخت پر بیٹھ کر ارد گرد کی تمام

اقوام کا فیصلہ کروں گا۔ 13 آؤ، درانتی چلاؤ، پکفصلکیونکہ گئی ہے۔ آؤ، انگور کچلکو دو، کیونکہ اُس کا
رس لنے نکا حوضکا بھرا ہوا ہے، اور تمام رسبرتن سے چھلـکنے لـگے ہیں۔ کیونکہ اُن کی بُرائی بہت “ہے۔

14 فیصلے کی وادی میں ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے، کیونکہ فیصلے کی وادی میں رب کا دن قریب آ گیا ہے۔
سورج15 اور چاند تاریک ہو جائیں گے، ستاروں کی چمک دمک جاتی رہے گی۔ رب16 کوہِ صیون پر سے
دہاڑے گا، یروشلم سے اُس کی گرجتی آواز یوں دےسنائی گی آسمانکہ و زمین لرز اُٹھیں گے۔

اسرائیل کا جلالی مستقبل
اپنیربلیکن قوم کی پناہ گاہ اور اسرائیلیوں کا قلعہ ہو گا۔ تب”17 جانتم لو گے ربمَیں،کہ تمہارا ہوںخدا

اور اپنے مُقّدس پہاڑ صیون پر سکونت کرتا ہوں۔ یروشلم مُقّدس ہو گا، اور آئندہ پردیسی اُس میں سے نہیں گزریں
گے۔

18 اُس دن ہر کثرتچیز یابدستسے ہو گی۔ پہاڑوں سے انگور رسکا ٹپکے گا، یوں پہاڑ سے دودھ کی
ندیاں بہیں گی، اور یہوداہ کے تمام ندی نالے پانی بھرےسے رہیں گے۔ نیز، رب کے گھر میں ایکسے چشمہ
پھوٹ نکلے گا اور بہتا ہوا وادٔی ِشّطیم گا۔کرےپاشیآبکی لیکن19 مصر تباہ اور ادوم ویران و سنسان ہو جائے
گا، کیونکہ اُنہوں نے یہوداہ باشندوںکے پر ظلم و تشدد کیا، اُن کے اپنے ملـکہی میں لوگوںبےقصور قتلکو کیا
ہے۔ لیکن20 یہوداہ تکہمیشہ آباد رہے گا، یروشلم نسل نسلدر 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 بارےکے میں یا رو میں یہ کچھ دیکھا۔ اُس وقت یّاہ عُز یہوداہ کا اور ُبعام یر بن یوآس اسرائیل کا بادشاہ
تھا۔

عاموس2 بولا، رب” کوہِ صیون پر سے دہاڑتا ہے، اُس کی گرجتی آواز یروشلم سے سنائی دیتی تبہے۔ گلہ
بانوں کی چراگاہیں سوکھ جاتی ہیں اور کرمل کی چوٹی پر جنگل مُرجھا جاتا “ہے۔

رب3 فرماتا ہے، دمشق” کے باشندوں نے بار بار گناہ کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں
گا۔ کیونکہ اُنہوں نے ِجلعاد کو ہنے گا کے آہنی اوزار کوٹخوبسے کر گاہ لیا ہے۔ 4 چنانچہ مَیں حزائیل کے
گھرانے آگپر نازل کروں گا، اور بن ہدد محلکے آتشنذرِ ہو جائیں گے۔ مَیں5 دمشق کنڈےکے کو توڑ کر
بِقعت آون اور بیت عدن کے حکمرانوں موتکو گھاٹکے اُتاروں گا۔ اَرام کی قوم جلاوطن ہو کر قیر میں جا
بسے “گی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب6 فرماتا ہے، غزہ” باشندوںکے نے بار بار گناہ کیا اِسہے، لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔
کیونکہ اُنہوں پورینے آبادیوں کو جلاوطن کر کے ادوم کے حوالے کر دیا ہے۔ 7 چنانچہ مَیں غزہ کی فصیل پر
نازلآگ کروں گا، اور اُس محلکے آتشنذرِ ہو جائیں گے۔ اشدود8 اور اسقلون حکمرانوںکے مَیںکو مار ڈالوں
گا، عقرون پر بھی حملہ کروں گا۔ تب بچے کھچے فلستی ہلاکبھی ہو جائیں “گے۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان
ہے۔

رب9 فرماتا ہے، صور” کے باشندوں نے بار بار گناہ کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں
گا۔ اُنہوںکیونکہ نے برادرانہ عہد لحاظکا نہ کیا بلـکہ پوری آبادیوں جلاوطنکو کر ادومکے کے حوالے کر دیا۔
10 چنانچہ مَیں صور فصیلکی آگپر نازل کروں گا، اور اُس محلکے آتشنذرِ ہو جائیں “گے۔

رب11 فرماتا ہے، ادوم” کے باشندوں 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 ہے، عمون” کے باشندوں نے بار بار گناہ کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں
گا۔ کیونکہ اپنی سرحدوں کو بڑھانے کے لئے اُنہوں نے ِجلعاد کی حاملہ عورتوں پیٹکے چیر ڈالے۔ 14 چنانچہ
مَیں ربّہ کی فصیل آگکو لگا دوں گا، اور اُس کے محل نذرِ آتش ہو جائیں جنگگے۔ کے اُس دن ہر طرف
فوجیوں نعرےکے بلند ہو جائیں گے، طوفان کے اُس دن اُن پر سخت آندھی پڑےٹوٹ گی۔ 15 اُن کا بادشاہ اپنے
قیدیسمیتافسروں بن کر جلاوطن ہو جائے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
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رب1 فرماتا ہے، موآب” کے باشندوں 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 محلکے آتشنذرِ ہو جائیں جنگگے۔ کا شور شرابہ مچے گا، فوجیوں نعرےکے بلند
ہو جائیں گے، نرسنگا پھونکا جائے گا۔ ہلاکموآبتب ہو جائے گا۔ مَیں3 اُس کے حکمران کو اُس کے تمام
ہلاکسمیتافسروں کر دوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

یہوداہ عدالتکی
رب4 فرماتا ہے، یہوداہ” کے باشندوں نے بار بار گناہ کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں

گا۔ کیونکہ اُنہوں ربنے شریعتکی کو رد کر کے اُس کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ اُن کے جھوٹے دیوتا اُنہیں
غلط راہ پر لے گئے ہیں، وہ دیوتا پیرویکیجن اُن باپکے دادا بھی کرتے رہے۔ مَیںچنانچہ5 یہوداہ نازلآگپر
کروں گا، اور یروشلم محلکے آتشنذرِ ہو جائیں “گے۔

اسرائیل عدالتکی
رب6 فرماتا ہے، اسرائیل” باشندوںکے نے بار بار گناہ کیا اِسہے، لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں

گا۔ کیونکہ شریفوہ لوگوں پیسےکو کے لئے بیچتے مندوںضرورتاور فروختکو ہیںکرتے جوڑیایکتاکہ
جوتا مل جائے۔ 7 وہ غریبوں کے سر کو زمین پر کچل مصیبتدیتے، زدوں انصافکو ملنے سے روکتے باپہیں۔
اور بیٹا ایکدونوں ہی کسبی پاسکے جا میرےکر نام کی بےحرمتی کرتے ہیں۔ قربانکسیکبھیجب8 گاہ
پاسکے پوجا کرنے جاتے ہیں تو ایسے کپڑوں پر آرام کرتے ہیں قرضجو داروں نے ضمانت کے طور پر دیئے
تھے۔ جب کبھی اپنے دیوتا کے مندر میں جاتے تو ایسے پیسوں سے َمے خرید کر پیتے ہیں جو جرمانہ کے طور پر
ضرورت مندوں ملسے گئے تھے۔

باتکیسییہ9 مَیںہے؟ ہی یوںنے امور کو اُن آگےکے نیستآگے کر دیا تھا، حالانکہ وہ دیودار درختوںکے
جیسے لمبے اور بلوط کے درختوں طاقتجیسے ور تھے۔ مَیں ہی نے یوں امور کو جڑوں اور پھل سمیت مٹا دیا تھا۔
10 اِس سے پہلے مَیں ہی تمہیں مصر سے نکال لایا، مَیں ہی چالیسنے تکسال یگستان ر میں تمہاری راہنمائی
کرتے کرتے تمہیں یوں امور تکملـککے پہنچایا تاکہ اُس پر قبضہ کرو۔ مَیں11 ہی تمہارےنے بیٹوں میں سے
نبی پا بر کئے، اور مَیں ہی تمہارےنے نوجوانوں میں چنکچھسے لئے تاکہ خدمتاپنی کے لئے مخصوص “کروں۔
رب فرماتا ہے، اے” اسرائیلیو، کیا ایسا نہیں تھا؟ لیکن12 تم میرےنے لئے مخصوص آدمیوں کو َمے پلائی اور
نبیوں کو حکم دیا کہ متنبوّت کرو۔

اب13 مَیں 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، 15 نہ تیر چلانے والا
قائم رہے گا۔ نہیںکوئی بچے گا، پیدلخواہ دوڑنے والا ہو گھوڑےیا پر سوار۔ اُس16 سےسبدن بہادر سورما
بھی ہتھیار ڈال کر حالتننگی بھاگمیں جائے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

3
اے1 اسرائیلیو، وہ کلام سنو تمہارےربجو خلاف فرماتا ہے، اُس پوری قوم خلافکے جسے مَیں مصر

نکالسے لایا تھا۔ دنیا”2 کی تمام قوموں میں مَیںسے صرفنے تم ہی جانکو لیا، اِس لئے مَیں تم ہی تمہارےکو
تمام گناہوں کی سزا دوں “گا۔
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3 کیا دو افراد مل کر سفر کر سکتے ہیں اگر وہ متفق نہ ہوں؟ 4 کیا ببر شیر دہاڑتا ہے اگر اُسے شکار نہ ملا ہو؟ کیا
جوان شیر اپنی ماند میں گرجتا ہے اگر اُس نے کچھ پکڑا نہ ہو؟ 5 کیا پھندےپرندہ پھنسمیں جاتا ہے پھندےاگر
کو لگایا نہ گیا ہو؟ یا پھندا کچھ پھنسا سکتا ہے اگر شکار نہ ہو؟ جب6 شہر میں نرسنگا پھونکا جاتا ہے تاکہ لوگوں
خطرےکسیکو سے کرےآگاہ تو کیا وہ نہیں آفتجبگھبراتے؟ شہر پر آتی ہے تو ربکیا طرفکی سے نہیں
ہوتی؟

7ً یقینا جو بھی منصوبہ رب قادرِ مطلق باندھے اُس پر عمل کرنے سے پہلے وہ اُسے اپنے خادموں یعنی نبیوں پر
ظاہر کرتا ہے۔

8 ببر شیر دہاڑ اُٹھا توہے کون ڈرجوہے نہ ربجائے؟ قادرِ بولمطلق اُٹھا توہے کون نبوّتجوہے 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 یقوںکن طر سے اپنے محلوں میں خزانے جمع کرتے “ہیں۔

11 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، ملـکدشمن” کو گھیر کر تیری قلعہ بندیوں کو دےڈھا گا تیرےاور
محلوں لُوٹکو “گا۔لے رب12 فرماتا اگر”ہے، اپنیچرواہا بھیڑ کو ببر شیر منہکے سے لنے نکا کرےکوششکی
تو شاید دو پنڈلیاں یا کان کا ٹکڑا بچ جائے۔ سامریہ اسرائیلیکے بھی اِسی طرح ہی بچ جائیں گے، خواہ وہ وقتاِس
اپنے شاندار صوفوں گدیوںصورتخوباور پر آرام کیوں نہ “کریں۔

رب13 قادرِ مطلق جو آسمانی لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے، یعقوبسنو،” کے گھرانے خلافکے گواہی
!دو مَیںدنجس14 اسرائیل کو اُس گناہوںکے کی سزا دوں گا اُس دن بیتمَیں ایل کی قربان گاہوں کو مسمار
کروں قربانتبگا۔ گاہ کونوںکے پر ٹوٹسینگلـگے کر زمین پر گر جائیں گے۔ مَیں15 سردیوں اور گرمیوں کے
موسم کے لئے تعمیر کئے گئے گھروں کو ڈھا دوں گا۔ دانتہاتھی سے آراستہ میںخاکعمارتیں ملائی جائیں گی،
اور جہاں وقتاِس متعدد مکان نظر آتے ہیں وہاں کچھ نہیں رہے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

4
سامریہ کی ظالم عورتیں

اے1 کوہِ سامریہ کی موٹی تازی *گائیو، !باتمیریسنو تم غریبوں پر ظلم کرتی ضرورتاور مندوں کو کچل
دیتی، تم شوہروںاپنے کہتیکو جا”ہو، کر َمے آؤ،لے ہم اَور پینا “ہیں۔چاہتی قدوسیتاپنینےرب2 قَسمکی
کھا کر فرمایا ہے، وہ” دن آنے والا جبہے دشمن تمہیں کانٹوں کے یعے ذر گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے
گا۔ بچےجو گا اُسے مچھلی کے کانٹے سے پکڑا گا۔جائے 3 ایکہر فصیلکو میںرخنوںکے سے سیدھا پڑےنکلنا
گا، ایکہر کو حرمون پہاڑ طرفکی بھگا دیا جائے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

اسرائیل کو سمجھایا نہیں جا سکتا
بیتچلو،”4 ایل جا کر گناہ کرو، ِجلجال جا کر اپنے گناہوں میں اضافہ !کرو صبح وقتکے اپنی قربانیوں کو

تیسرےچڑھاؤ، دن آمدنی کا دسواں پیشحصہ کرو۔ خمیری5 روٹی جلا کر اپنی شکرگزاری کا اظہار کرو، بلند
* 4:1 تازیموٹی :گائیو لفظی :ترجمہ بسن کی گائیو۔ ایکبسن پہاڑی علاقہ جستھا مویشیکے مشہور تھے۔
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آواز سے اُن قربانیوں کا اعلان کرو جو تم اپنی خوشی سے ادا کر رہے ہو۔ کیونکہ ایسی حرکتیں تم اسرائیلیوں کو
بہت پسند “ہیں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

رب6 فرماتا ہے، مَیں” نے کال پڑنے دیا۔ ہر شہر اور آبادی میں روٹی ختم ہوئی۔ توبھی واپسپاسمیرےتم
نہیں !آئے ابھی7 فصل کے تکپکنے تین ماہ باقی تھے کہ مَیں ملـکتمہارےنے میں بارشوں روککو دیا۔ مَیں
نے ہونے دیا ایککہ شہر بارشمیں ہوئی ساتھجبکہ والا شہر اُس محرومسے بارشکھیتایکرہا، سیرابسے
ہوا جبکہ ُجھلسدوسرا گیا۔ شہرجس8 میں بہتتھوڑا پانی باقی تھا وہاں دیگر شہروںکئی باشندےکے لڑکھڑاتے
ہوئے پہنچے، لیکن اُن کے لئے کافی نہیں تھا۔ توبھی واپسپاسمیرےتم نہ “!آئے ربیہ کا فرمان ہے۔

رب9 فرماتا ہے، مَیں” تمہارینے فصلوں کو روگپَت پھپھوندیاور سے تباہ کر دیا۔ تمہارےبھیجو متعدد
انگور، انجـیر، زیتون اور باقی پھل باغوںکے میں اُگتا تھا اُسے ٹڈیاں کھا توبھیگئیں۔ واپسپاسمیرےتم نہ “!آئے

رب10 فرماتا ہے، مَیں” تمہارےنے درمیان ایسی مہلـک بیماری پھیلا دی جیسی قدیم زمانے میں مصر میں
پھیل تمہارےتھی۔گئی نوجوانوں مَیںکو تلوارنے مارسے گھوڑےتمہارےڈالا، تم چھینسے لئے تمہاریگئے۔
لشکرگاہوں میں لاشوں کا تعفن اِتنا پھیل گیا کہ تنگبہتتم ہوئے۔ توبھی واپسپاسمیرےتم نہ “آئے۔

رب11 فرماتا ہے، مَیں” تمہارےنے درمیان ایسی تباہی مچائی جیسی اُس دن ہوئی جب مَیں نے سدوم اور
عمورہ کو تباہ کیا۔
حالتتمہاری بالکل اُس لـکڑی کی مانند تھی آگجو نکالسے کر بچائی تو لیکنگئی پھر بھی ُجھلسکافی گئی

تھی۔ توبھی واپستم نہ آئے۔ اےچنانچہ12 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 کو تشکیل دیتا، ہَوا کو خلق کرتا اور خیالاتاپنے کو انسان پر ظاہر کرتا ہے۔ وہی
تڑکا اور اندھیرا پیدا کرتا اور وہی زمین کی بلندیوں پر چلتا اُسہے۔ کا نام رب،’ لشکروں کا ‘خدا ہے۔

5
لوٹپاسمیرے !آؤ

اسرائیلیاے1 قوم، باتمیری بارےتمہارےسنو، میرےمیں نوحہ پر دھیان !دو
2 کنواری” اسرائیل گر گئی ہے اور آئندہ کبھی نہیں اُٹھے گی۔ اُسے اُس کی اپنی زمین پر پٹخ دیا گیا ہے، اور

کوئی اُسے دوبارہ کھڑا کرےنہیں “گا۔
رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے، اسرائیل” شہرجسکے 1,000سے مرد لڑنے کے لئے نکلیں اُسگے صرفکے

100 واپسافراد آئیں گے۔ شہرجساور نکلیں100سے اُسگے، 10صرفکے واپسمرد آئیں “گے۔ 4 کیونکہ
رب اسرائیلی قوم سے فرماتا ہے، تلاشمجھے” کرو تو تم جیتے رہو گے۔ 5 نہ بیت ایل طالبکے ہو، نہ ِجلجال کے
پاس جاؤ، اور نہ بیرسبع کے لئے روانہ ہو !جاؤ کیونکہ ِجلجال ًباشندےکے یقینا جلاوطن ہو جائیں گے، بیتاور
نیستایل و نابود ہو جائے “گا۔

رب6 تلاشکو کرو تو تم جیتے رہو گے۔ ورنہ آگوہ کی یوسفطرح کے گھرانے میں سے گزر بیتکر ایل
کو کرےبھسم 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
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8 الله سات سہیلیوں کے جھمکے جوزےاور کا خالق اندھیرےہے۔ کو وہ صبح کی روشنی میں اور دن کو

رات میں بدل دیتا ہے۔ جو سمندر کے پانی کو بُلا کر رُوئے زمین پر ُنڈیل ا دیتا ہے اُس کا نام رب !ہے اچانک9
ہی وہ زورآوروں آفتپر لاتا ہے، اور اُس کے کہنے پر قلعہ بند شہر تباہ ہو جاتا ہے۔

10 تم اُس نفرتسے کرتے ہو 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 ٹیکسز لگاتے ہو۔ اِس لئے گو تم نے تراشے ہوئے پتھروں سے
شاندار گھر بنائے ہیں توبھی اُن میں نہیں رہو گے، گو تم نے انگور کے پھلتے لتے پھو باغ لگائے ہیں توبھی اُن کی
َمے محظوظسے نہیں ہو گے۔ مَیں12 تمہارےتو متعدد جرائم اور سنگین گناہوں واقفخوبسے ہوں۔ راستتم
بازوں پر ظلم کرتے رشوتاور لے کر غریبوں عدالتکو انصافمیں سے محروم رکھتے ہو۔ اِس13 لئے سمجھ دار
شخص خاموشوقتاِس رہتا وقتہے، اِتنا ہی بُرا ہے۔

بُرائی14 تلاشکو نہ کرو بلـکہ اچھائی تبکو، ہی جیتے رہو تبگے۔ ہی تمہارا درستدعوٰی ہو گا ربکہ
جو لشکروں کا خدا ہمارےہے ساتھ ہے۔ 15 بُرائی نفرتسے کرو اور جو کچھ اچھا ہے اُسے پیار کرو۔ عدالتوں
انصافمیں قائم رکھو، ربشاید جو لشکروں کا خدا یوسفہے بچےکے حصےکھچے پر رحم کرے۔

ربچنانچہ16 لشکروںجو کا خدا اور ہمارا آقا ہے فرماتا ہے، تمام” میںچوکوں آہ و بکا ہو گی، تمام گلیوں میں
لوگ ہائے،’ ‘ہائے کریں گے۔ کھیتی باڑی کرنے والوں کو بھی بُلایا جائے گا تاکہ پیشہ ورانہ طور سوگپر
منانے والوں کے ساتھ یہ گر زاریو کریں۔ 17 انگور کے تمام باغوں میں یلا واو مچے گا، کیونکہ مَیں تمہارےخود
درمیان گزروںسے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب کا ہولناکدن ہے
18 اُن افسوسپر جو کہتے ربکاش”ہیں، دنکا آ تمہارے“!جائے لئے رب دنکے کا کیا فائدہ ہو گا؟ وہ تو

تمہارے لئے روشنی کا نہیں بلـکہ یکی تار باعثکا ہو گا۔ تب19 تم اُس آدمی کی مانند ہو گے جو شیرببر بھاگسے
کر ریچھ سے ٹکرا جاتا جبہے۔ گھر میں پناہ لے کر ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتا ہے تو سانپ ڈساُسے لیتا ہے۔

ربہاں،20 تمہارےدنکا لئے روشنی نہیںکا بلـکہ یکی تار باعثکا ہو گا۔ ایسا اندھیرا ہو گا اُمیدکہ کرنکی
تک نظر نہیں آئے گی۔

رب21 فرماتا ہے، مجھے” تمہارے مذہبی تہواروں سے نفرت ہے، مَیں اُنہیں حقیر جانتا ہوں۔ تمہارے
اجتماعوں سے مجھے گھن آتی ہے۔ 22 جو بھسم ہونے والی اور غلہ کی قربانیاں تم پیشمجھے کرتے ہو اُنہیں مَیں
پسند نہیں کرتا، جو تازےموٹے بَیل تم مجھے سلامتی کی قربانی کے طور پر چڑھاتے ہو اُن پر مَیں نظر بھی نہیں ڈالنا
چاہتا۔ دفع23 کرو گیتوںاپنے کا !شور تمہارےمَیں موسیقیکیستاروں نہیںسننا چاہتا۔ 24 اِن کیچیزوں 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 دورانکے
مجھےکبھی ذبح اور غلہ پیشقربانیاںکی کیں؟ نہیں،26 بھیوقتاُس تم اپنے سکوتبادشاہ دیوتا اور ستارےاپنے
کیوان دیوتا کو اُٹھائے پھرتے تھے، گو تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بُت اپنے لئے بنا لئے تھے۔ اِس27 لئے جسرب
کا نام لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مَیں تمہیں جلاوطن کر دمشقکے کے پار بسا دوں “گا۔

6
راہنماؤں کی اعتمادیخود اور عیاشی
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1 ِ کوہ صیون کے بےپروا باشندوں پر !افسوس ِ کوہ سامریہ کے باشندوں پر افسوس جو اپنے آپ کو محفوظ

سمجھتے ہیں۔ ہاں، سب سے اعلٰی قوم کے اُن شرفا پر افسوس جن پاسکے اسرائیلی قوم مدد کے لئے آتی ہے۔
2 کلنہ شہر پاسکے جا کر اُس پر غور کرو، وہاں سے عظیم شہر حمات پاسکے پہنچو، پھر ملـکفلستی کے شہر
جات پاسکے اُترو۔ کیا تم ممالـکاِن سے بہتر ہو؟ کیا تمہارا علاقہ اِن نسبتکی بڑا ہے؟

3 تم آپاپنے آفتکو دنکے سے دُور سمجھ کر اپنی دوسروںحکومتظالم پر جتاتے ہو۔ 4 تم دانتہاتھی سے
آراستہ پلنگوں پر سوتے اور اپنے شاندار صوفوں پر پاؤں پھیلاتے ہو۔ کھانے کے لئے تم اپنے یوڑوں ر سے اچھے
اچھے بھیڑ کے بچے اور بچھڑےتازےموٹے چن لیتے ہو۔ 5 تم اپنے ستاروں کو بجا بجا کر داؤد کی مختلفطرح
قسم گیتکے تیار کرتے ہو۔ 6 َمے کو بڑےبڑےتم پیالوں سے پی لیتے، بہترین قسم تیلکے اپنے جسم پر ملتے ہو۔
افسوس، تم پروا ہی نہیں کرتے یوسفکہ کا گھرانا تباہ ہونے والا ہے۔

اِس7 لئے تم اُن لوگوں میں سے ہو گے قیدیپہلےجو بن کر جلاوطن ہو جائیں رنگتمہاریتبگے۔ رلیاں بند
ہو جائیں تمہاریگی، آوارہ گرد اور کاہل زندگی ختم ہو جائے گی۔

رب8 جو لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے، یعقوبمجھے” کا غرور دیکھ کر گھن آتی ہے، اُس کے محلوں سے
مَیں متنفر ہوں۔ مَیں شہر اور جو کچھ اُس میں دشمنہے کے حوالے کر دوں میرےگا۔ نام کی قَسم، یہ ربمیرا،
قادرِ مطلق فرمانکا “ہے۔ وقتاُس9 ایکاگر آدمیدسمیںگھر رہ جائیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔ 10 جبپھر
کوئی رشتے دار آئے تاکہ لاشوں کو اُٹھا کر دفنانے جائے اور دیکھے کہ گھر کسیکے کونے میں ابھی کوئی
چھپ کر بچ گیا ہے تو وہ اُس سے پوچھے گا، کیا” آپ کے علاوہ کوئی اَور بھی بچا “ہے؟ تو دےجوابوہ ایکنہیں،”گا، بھی تب“نہیں۔ رشتے دار کہے گا، رب!چپ” کے نام کا متذکر کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے بھی
موت گھاٹکے *“اُتارے۔

11 کیونکہ رب 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 فتحکی پر شادیانہ بجا بجا کر فخر کرتے ہم”ہو، اپنینے طاقتہی سے قرنَیم پر قبضہ کر “!لیا چنانچہ14
رب جو لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے، اے” اسرائیلی قوم، تیرےمَیں ایکخلاف قوم تحریککو دوں گا جو
تجھے شمال کے شہر حماتلبو سے لے جنوبکر وادیکی اذیتتکعرابہ پہنچائے “گی۔

7
ٹڈیوں کی یا رو

رب1 قادرِ مطلق مجھےنے یا رو دکھائی۔ مَیں نے دیکھا کہ الله ٹڈیوں غولکے پیدا کر رہا وقتاُسہے۔ پہلی
گھاس کی کٹائی ہو چکی تھی، گھاسوہ جو بادشاہ کے لئے مقرر گھاسابتھی۔ دوبارہ اُگنے لـگی تھی۔ تب2
ملـکٹڈیاں کی پوری یالی ہر پر ٹوٹ پڑیں اور سب کچھ کھا گئیں۔ مَیں چلّا اُٹھا، رباے” قادرِ مطلق، مہربانی
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۔
* 6:10 ایسا نہ ہو کہ :اُتارےگھاٹ…وہ ایسا’ نہ ہو کہ ‘اُتارےگھاٹ…وہ اضافہ ہے صافمطلبتاکہ ہو۔
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کیآگ یا رو

4 ربپھر قادرِ مطلق ایکمجھےنے اَور یا رو مَیںدکھائی۔ نے دیکھا ربکہ قادرِ آگمطلق بارشکی بُلا رہا
ہے ملـکتاکہ پر آگبرسے۔ سمندرنے گہرائیوںکی خشککو کر دیا، ملـکپھر میں پھیلنے لـگی۔ مَیںتب5 چلّا
اُٹھا، رباے” قادرِ مطلق، مہربانی کر کے اِس سے باز آ، طرحکسیعقوبورنہ قائم رہے گا؟ وہ پہلے سے اِتنی
چھوٹی قوم “ہے۔ ربتب6 دوبارہ پچھتایا اور فرمایا، یہ” پیشبھی نہیں آئے “گا۔

ساہول کی یا رو
اِس7 کے رببعد ایکمجھےنے تیسری یا رو دکھائی۔ مَیں نے دیکھا کہ قادرِ ایکمطلق ایسی دیوار پر کھڑا

ہے جو ساہول سے ناپ ناپ کر تعمیر کی گئی ہے۔ اُس کے ہاتھ میں ساہول تھا۔ رب8 نے مجھ سے اے”پوچھا، عاموس، تجھے کیا نظر آتا “ہے؟ مَیں جوابنے دیا، ربتب“ساہول۔” نے فرمایا، مَیں” اپنی قوم اسرائیل
کے درمیان ساہول لگانے والا ہوں۔ آئندہ مَیں اُن کے گناہوں کو نظرانداز نہیں کروں گا بلـکہ ناپناپ کر اُن کو
سزا دوں گا۔ 9 اُن بلندیوں کی قربان گاہیں تباہ ہو جائیں گی جہاں اسحاق کی اولاد اپنی پیشقربانیاں کرتی ہے۔
اسرائیل میںخاکمقدِسکے ملائے جائیں اورگے، مَیں اپنی تلوار کو پکڑ کر ُبعام یر خاندانکے ٹوٹپر پڑوں “گا۔

عاموس اسرائیلکو سے نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے
10 یہ سن کر بیت ایل کے امام اَمَصیاہ نے اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر کو اطلاع دی، عاموس” اسرائیل کے

درمیان آپہی خلافکے سازشیں کر رہا !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

12 اَمَصیاہ عاموسنے سے کہا، اے” یا رو دیکھنے والے، یہاں نکلسے !جا ملـِک یہوداہ بھاگمیں کر وہیں
روزی کما، وہیں نبوّت کر۔ 13 آئندہ بیت ایل میں نبوّت مت کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدِس اور بادشاہی کی
عبادتمرکزی گاہ “ہے۔

پیشہ”دیا،جوابنےعاموس14 نبیمَیںنہسےلحاظکے نبیکسینہہوں، بلـکہشاگردکا بانگلہ انجـیرتوتاور
باغکا بان۔ ربتوبھی15 یوںمجھےنے بھیڑبکر کی بانیگلہ سےکرنے ہٹا کر حکم دیا میریکہ اسرائیلقوم پاسکے
جا اور نبوّت کر کے اُسے میرا پیشکلام کر۔ رباب16 کا کلام !سن تُو کہتا ہے، اسرائیل’ خلافکے نبوّت
مت اسحاقکرنا، کی قوم ‘کرنا۔متباتخلافکے ربمیںجواب17 فرماتا ہے، بیویتیری’ شہر میں کسبی بنے
تیرےگی، بیٹے سببیٹیاں تلوار قتلسے ہو جائیں تیریگے، ناپزمین کر دوسروں میں تقسیم کی جائے گی، اور تُو
ملـکناپاکایکخود وفاتمیں پائے ًگا۔ یقینا اسرائیلی قوم قیدی بن کر جلاوطن ہو جائے “۔‘گی

8
پکے پھل بھریسے ٹوکری

ایک1 بار پھر رب قادرِ مطلق نے مجھے یا رو دکھائی۔ مَیں نے پکے ہوئے پھل بھریسے ہوئی ٹوکری دیکھی۔
رب2 نے پوچھا، اے” عاموس، تجھے کیا نظر آتا “ہے؟ مَیں جوابنے دیا، پکے” ہوئے پھل سے بھری ہوئی
“ٹوکری۔ تب رب نے مجھ سے فرمایا، میری” قوم کا انجام پک گیا ہے۔ اب سے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں
چھوڑوں گا۔ رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُس دن محل گیتمیں سنائی نہیں دیں گے بلـکہ آہ و زاری۔ چاروں
طرف نعشیں نظر آئیں گی، کیونکہ دشمن اُنہیں ہر جگہ پھینکے “!خاموشگا۔

عوام کا استحصال



عاموس 8:4 1137 عاموس 9:4
اے4 غریبوں کو کچلنے اےوالو، ضرورت مندوں کو تباہ کرنے والو، !سنو 5-6 تم کہتے ہو، نئے” چاند کی

عید کب گزر جائے سبتگی، کا کبدن ختم ہے تاکہ ہم اناج کے گودام کھول کر غلہ بیچ سکیں؟ تب ہم
پیمائش کے برتن چھوٹے اور ترازو باٹکے ہلـکے بنائیں گے، ساتھ سودےساتھ کا بھاؤ بڑھائیں گے۔ فروختہم
اناجوقتکرتے اُسساتھکے کا بھوسا بھی ملائیں “گے۔ اپنے ناجائز یقوں طر سے تھوڑےتم پیسوں میں ایکبلـکہ
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 زمینسے لرز اُٹھے گی اور اُس کے باشندےتمام ماتم کریں طرحجسگے۔ مصر میں
یائے در نیل برسات کے موسم میں سیلابی صورت اختیار کر لیتا ہے اُسی طرح پوری زمین اُٹھے گی۔ وہ نیل کی
میںجوشطرح آئے گی، پھر دوبارہ اُتر جائے “گی۔

رب9 قادرِ مطلق فرماتا ہے، اُس” دن مَیں ہونے دوں گا کہ سورج دوپہر وقتکے غروب ہو جائے۔ دن
عروج پر ہی ہو گا تو زمین پر اندھیرا چھا جائے گا۔ تمہارےمَیں10 تہواروں کو ماتم میں تمہارےاور گیتوں کو
آہ و بکا میں بدل دوں سبمَیںگا۔ ٹاٹکو لباسماتمیکے پہنا کر ایکہر کا منڈواؤںسر 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 ملـکمَیں میں کال بھیجوں گا۔ لوگلیکن نہ روٹی

اور نہ پانی سے بلـکہ الله کا کلام سننے رہیںمحرومسے گے۔ لوگ12 لڑکھڑاتے ایکہوئے سمندر تکدوسرےسے
اور شمال تکمشرقسے پھریں گے ربتاکہ کا کلام مل لیکنجائے، بےسود۔

اُس13 یاںصورتخوبدن کنوار اور جوان پیاسمرد بےہوشمارےکے ہو جائیں گے۔ 14 جو وقتاِس
سامریہ کے مکروہ بُت کی قَسم کھاتے اور کہتے ہیں، اے’ تیرےدان، دیوتا حیاتکی کی ‘قَسم یا اے’ بیرسبع،
تیرے دیوتا کی ‘!قَسم وہ وقتاُس گر جائیں گے اور دوبارہ کبھی نہیں اُٹھیں “گے۔

9
آخری یا :رو اسرائیل کی تباہی

مَیں1 ربنے قربانکو گاہ پاسکے کھڑا دیکھا۔ اُس نے فرمایا، مقدِس” ستونوںکے بالائیکے حصوں کو
اِتنے زور سے مار کہ دہلیزیں لرز اُٹھیں اور اُن ٹکڑےکے حاضرین کے سروں پر گر جائیں۔ اُن میں سے جتنے زندہ
رہیں اُنہیں مَیں تلوار سے مار ڈالوں ایکگا۔ بھاگبھی جانے میں کامیاب نہیں ہو ایکگا، بھی نہیں بچے گا۔
2 خواہ وہ زمین میں کھود کھود کر تکپاتال 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 وہ کرمل کی چوٹی پر
کیوں نہ چھپ جائیں توبھی مَیں اُن کا کھوج لگا کر اُنہیں چھین لوں گا۔ گو وہ سمندر کی تکتہہ اُتر کر مجھ سے
پوشیدہ ہونے کیوںکوششکی نہ کریں توبھی بےفائدہ ہو گا، کیونکہ مَیں سانپسمندری کو اُنہیں ڈسنے کا حکم
دوں گا۔ 4 اگر اُن کے دشمن اُنہیں بھگا کر جلاوطن کریں تو مَیں تلوار کو اُنہیں قتل کرنے کا حکم دوں گا۔ مَیں
دھیان سے اُن کو تکتا رہوں گا، برکتلیکن دینے کے لئے نہیں بلـکہ نقصان پہنچانے کے لئے۔ “
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5 قادرِ مطلق رب الافواج جبہے۔ وہ زمین کو چھو دیتا ہے تو وہ لرز اُٹھتی اور اُس کے باشندےتمام ماتم

کرنے لـگتے ہیں۔ جستب طرح مصر میں یائے در نیل برسات کے موسم میں سیلاب صورتکی اختیار کر لیتا
اُسیہے پوریطرح زمین اُٹھتی، پھر دوبارہ اُتر جاتی ہے۔

6 وہ آسمان پر اپنا بالاخانہ تعمیر کرتا اور زمین پر اپنے تہہ خانے کی بنیاد ڈالتا ہے۔ وہ سمندر کا پانی بُلا کر رُوئے
زمین پر ُنڈیل ا دیتا اُسیہے۔ کا ربنام !ہے

تم دوسروں سے بہتر نہیں
فرماتارب7 اسرائیلیو،اے”ہے، متیہ سمجھنا نزدیکمیرےکہ تم ایتھوپیا باشندوںکے بےشکہو۔بہترسے

اسرائیلمَیں مصرکو نکالسے لیکنلایا، فلستیوںمَیںطرحاِسیبالکل کو *کریتے اورسے اَرامیوں کو قیر نکالسے
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 ہے، یعقوبمَیں” کے گھرانے کو سراسر تباہ نہیں کروں گا۔ میرے9 حکم پر اسرائیلی قوم کو

تمام اقوام کے درمیان ہی یوں ہلایا جائے اناجطرحجسگا کو چھلنی میں ہلا ہلا صافپاککر کیا جاتا ہے۔
آخر ایکمیں بھی پتھر اناج میں باقی نہیں گا۔رہے میری10 قوم تمامکے گناہ گار تلوار کی زد میں آ کر مر جائیں گے،
گو وہ وقتاِس کہتے ہیں کہ نہ ہم آفتپر آئے گی، نہ ہم اُس کی زد میں آئیں گے۔

اسرائیل کے لئے نئی اُمید
اُس11 دن مَیں داؤد گرےکے ہوئے گھر کو سرےنئے سے کروںکھڑا گا۔ مَیں اُس رخنوںکے کو بند اور

اُس کھنڈراتکے کو بحال کروں گا۔ سبمَیں کچھ یوں تعمیر کروں طرحجسگا قدیم زمانے میں تھا۔ تب12
اسرائیلی ادوم بچےکے اورحصےکھچے اُن تمام قوموں پر قبضہ کریں جنگے میرےپر نام کا ٹھپا لگا “ہے۔ ربیہ
کا فرمان ہے، اور وہ کرےیہ گا بھی۔

رب13 فرماتا ہے، ایسے” 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 کو اگلی فصل کے لئے
تیار کرتا جائے گا۔ انگور کی فصل بھی ایسی ہی ہو گی۔ انگور کثرتکی باعثکے اُن رسسے لنے نکا کے لئے
وقتاِتنا لـگے گا کہ آخرکار بیج بونے والا ساتھ بیجساتھ بونے کا کام کثرتگا۔کرےشروع باعثکے نئی َمے
پہاڑوں سے ٹپکے گی اور تمام یوں پہاڑ سے بہے گی۔

وقتاُس14 مَیں اپنی قوم اسرائیل کو بحال کروں تبگا۔ وہ تباہ شدہ شہروں کو سرےنئے سے تعمیر کر کے
اُن میں آباد ہو جائیں گے۔ وہ انگور باغکے لگا کر اُن کی َمے پئیں گے، دیگر پھلوں باغکے لگا کر اُن کا پھل کھائیں
گے۔ مَیں15 اُنہیں پنیری کی طرح 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 وہ کچھ بیان کیا گیا ہے ربجو قادرِ مطلق نے
ادوم بارےکے میں فرمایا۔
ہم پیغامسےطرفکیربنے سنا ایکہے، قاصد کو اقوام پاسکے بھیجا گیا ہے اُنہیںجو حکم !اُٹھو”دے،

آؤ، ہم ادوم سے لڑنے کے لئے تیار ہو “جائیں۔
ادومرب2 سے فرماتا قوموںتجھےمَیں”ہے، میں چھوٹا بنا دوں گا، اور بہتتجھے حقیر جانا گا۔جائے تیرے3

دل کے غرور فریبتجھےنے دیا ہے۔ چونکہ تُو چٹانوں کی دراڑوں میں اور بلندیوں پر رہتا اِسہے لئے تُو دل میں
سوچتا ہے، کون’ مجھے یہاں سے دےاُتار “؟‘گا لیکن4 رب فرماتا ہے، خواہ” تُو اپنا عقابگھونسلا کی طرح
بلندی پر کیوں نہ بنائے بلـکہ اُسے ستاروں کے درمیان لگا لے، توبھی مَیں تجھے وہاں سے اُتار خاککر میں ملا
دوں گا۔

5 اگر راتڈاکو وقتکے لُوٹتجھے لیتے تو صرفوہ اُتنا ہی چھین لیتے جتنا اُٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ اگر تُو
انگور کا باغ ہوتا اور مزدور فصل چننے کے لئے آتے تو تھوڑا بہت اُن کے پیچھے رہ جاتا۔ لیکن تیرا انجام اِس سے
کہیں یادہ ز بُرا ہو گا۔ دشمن6 *عیسَو کے کونے کونے کھوجکا لگا لگا کر اُس کے تمام پوشیدہ لُوٹخزانے لے
گا۔ تیرے7 تمام اتحادی ملـکتجھے کی تکسرحد بھگا دیں دوستتیرےگے، دےفریبتجھے کر تجھ غالبپر
آئیں گے۔ بلـکہ تیری روٹی کھانے والے تیرےہی لئے پھندا لگائیں گے، اور تجھے پتا نہیں چلے “گا۔ رب8 فرماتا
ہے، اُس” دن مَیں ادوم دانشکے مندوں کو تباہ کر دوں گا۔ تب عیسَو کے پہاڑی علاقے میں سمجھ اور عقل
کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اے9 تیرےتیمان، دہشتسختبھیسورمے کھائیں گے، کیونکہ وقتاُس عیسَو کے
پہاڑی علاقے میں قتل غارتو عام ہو گی، کوئی نہیں بچے گا۔

10 تُو نے اپنے †یعقوببھائی پر ظلم و تشدد کیا، اِس لئے خوبتیری رُسوائی ہو جائے گی، تجھے یوں مٹایا جائے
گا کہ آئندہ تیرا نام و نہیںتکنشان گا۔رہے اجنبیجب11 فوجی یروشلم دروازوںکے گھسمیں آئے تو تُو فاصلے
پر کھڑا ہو کر اُن جیسا اُنہوںجبتھا۔ نے تمام مال دولتو چھین اُنہوںجبلیا، نے قرعہ ڈال آپسکر میں یروشلم
بانٹکو لیا تو تُو نے اُن کا ہی یہ رو اپنا لیا۔ تجھے12 اپنے بھائی کی بدقسمتی پر نہیںخوشی منانی ہئے چا مناسبتھی۔
نہیں تھا کہ تُو یہوداہ باشندوںکے کی تباہی پر شادیانہ بجاتا۔ اُن مصیبتکی دیکھ کر تجھے شیخی نہیں مارنی ہئے چا
تھی۔ 13 ٹھیکیہ نہیں تھا کہ تُو اُس دن تباہ شدہ شہر گھسمیں آیا تاکہ یروشلم مصیبتکی لطفسے اُٹھائے اور
اُن کا بچا کھچا لُوٹمال لے۔ 14 کتنی بُری بات تھی کہ تُو شہر سے نکلنے والے راستوں تاکپر میں بیٹھ گیا تاکہ
وہاں سے بھاگنے والوں کو کرےتباہ اور بچے ہوؤں دشمنکو کے حوالے کرے۔ 15 ربکیونکہ دنکا تمام اقوام
کے لئے قریب آ گیا ہے۔ سلوکجو تُو نے دوسروں کے ساتھ کیا تیرےسلوکوہی ساتھ کیا جائے گا۔ تیرا غلط
تیرےکام اپنے ہی سر پر آئے گا۔
* 1:6 :عیسَو عیسَو سے مراد ادوم ہے۔ † 1:10 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔
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الله کی نجاتقوم پائے گی

پہلے16 مُقّدسمیرےتمہیں پہاڑ غضبمیرےپر کا پیالہ پینا پڑا، لیکن اب تمام دیگر اقوام اُسے پیتی رہیں گی۔
بلـکہ وہ اُسے پی پی کر خالی کریں گی، اُنہیں اُس قطرےآخریکے بھی چاٹنے پڑیں گے۔ پھر اُن کا نام و نشان نہیں
رہے گا، ایسا لـگے گا کہ وہ کبھی تھیں نہیں۔

لیکن17 کوہِ صیون نجاتپر ہو گی، مُقّدسیروشلم ہو گا۔
یعقوبتب کا ‡گھرانا دوبارہ اپنی موروثی زمین پر کرےقبضہ گا، اور18 اسرائیلی §قوم بنآگبھڑکتی کر ادوم

کو بھوسے کی طرح کرےبھسم گی۔ ادوم شخصایککا بھی نہیں بچے گا۔ ربکیونکہ نے یہ فرمایا ہے۔
نجبتب19 یعنی جنوب باشندےکے ادوم پہاڑیکے علاقے پر قبضہ کریں گے، مغرباور کے نشیبی پہاڑی

علاقے باشندےکے فلستیوں کا علاقہ اپنا لیں گے۔ وہ افرائیم اور سامریہ کے علاقوں پر بھی قبضہ کریں گے۔
ِجلعاد کا علاقہ بن یمین قبیلےکے ملـکیتکی بنے گا۔ اسرائیل20 جلاوطنوںکے کنعانیوںکو ملـککا شمالی شہر
تکصارپت حاصل ہو گا جبکہ یروشلم کے باشندےجو جلاوطن ہو کر سفاراد میں جا بسے وہ جنوبی علاقے
نجب پر قبضہ کریں گے۔ نجات21 دینے والے صیونکوہِ پر آ کر ادوم پہاڑیکے علاقے کریںحکومتپر تبگے۔
رب ہی بادشاہ ہو “!گا

‡ 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 ہمسے کلام ہوا، بڑے”2 شہر نینوہ جا کر اُس عدالتمیریپر اعلانکا کر، کیونکہ اُن کی
میرےبُرائی 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 شہر پہنچ گیا ایکجہاں بحری ترسیسجہاز کو جانے والا تھا۔ سفر کا کرایہ ادا کر
یونسکے جہاز میں بیٹھ گیا ربتاکہ کے حضور بھاگسے نکلے۔

لیکن4 رب نے سمندر پر زبردست آندھی بھیجی۔ طوفان اِتنا شدید تھا کہ جہاز ٹکڑےکے ٹکڑے ہونے کا
خطرہ تھا۔ ملاح5 سہم گئے، اور ایکہر چیختا چلّاتا اپنے دیوتا سے التجا کرنے لگا۔ جہاز کو ہلکا کرنے کے
لئے اُنہوں نے سامان کو سمندر پھینکمیں دیا۔
یونسلیکن جہاز کے نچلے حصے لیٹمیں گیا ابتھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ 6 پھر کپتان اُس پاسکے آیا

اور کہنے لگا، طرحکسآپ” سو سکتے ہیں؟ اُٹھیں، اپنے دیوتا سے التجا یں !کر شاید وہ ہم پر دےدھیان اور ہم
ہلاک نہ “ہوں۔

آپسملاح7 میں کہنے لـگے، آؤ،” ہم قرعہ ڈال کر معلوم کریں کہ مصیبتہماریکون باعثکا اُنہوں“ہے۔
نے قرعہ ڈالا تو یونس کا نام نکلا۔ تب8 اُنہوں نے اُس سے پوچھا، ہمیں” بتائیں کہ یہ کسآفت کے قصور کے
باعث ہم پر نازل ہوئی آپہے؟ کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے ملـککسہیں، قومکساور سے “ہیں؟

یونس9 مَیں”دیا،جوابنے عبرانی ہوں، رباور پرستارکا ہوں آسمانجو کا سمندرہے۔خدا اور دونوںخشکی
اُسی نے بنائے “ہیں۔ یونس10 اُنہیںنے یہ بھی بتایا ربمَیںکہ فرارسےحضورکے ہو رہا ہوں۔ سنکچھسبیہ
کر دیگر مسافروں پر طاریدہشتشدید ہوئی۔ اُنہوں نے کہا، آپیہ” نے کیا کِیا “ہے؟ 11 اِتنے میں سمندر مزید
متلاطم ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ اُنہوں نے پوچھا، اب” آپہم کے ساتھ کیا کریں تاکہ سمندر تھم جائے اور ہمارا
پیچھا چھوڑ “دے؟ یونس12 جوابنے دیا، مجھے” اُٹھا کر سمندر پھینکمیں دیں تو وہ تھم جائے گا۔ کیونکہ مَیں
جانتا ہوں کہ یہ بڑا میریطوفان ہی وجہ آپسے ٹوٹپر پڑا “ہے۔

پہلے13 ملاحوں اُسنے کا مشورہ نہ مانا بلـکہ چپو مار مار ساحلکر پر پہنچنے کی کوششسرتوڑ کرتے رہے۔
لیکن پہلےسمندربےفائدہ، کہیںنسبتکی یادہ ز متلاطم گیا۔ہو بلندوہتب14 آواز سےربسے التجا کرنے لـگے،
اے” رب، ایسا نہ ہو کہ ہم اِس آدمی کی زندگی سببکے ہلاکسے ہو جائیں۔ اور جب ہم اُسے سمندر میں
پھینکیں گے تو ہمیں بےگناہ آدمی کی جان لینے کے ذمہ دار نہ ٹھہرا۔ کیونکہ کچھجو ہو رہا ہے تیریوہ مرضیہی
سے ہو رہا “ہے۔ یہ15 کہہ اُنہوںکر یونسنے کو اُٹھا کر سمندر پھینکمیں دیا۔ پانی میں ہیگرتے سمندر ٹھاٹھیں
مارنے بازسے آ کر تھم گیا۔ یہ16 دیکھ مسافروںکر دہشتسختپر چھا گئی، اور اُنہوں ربنے کو ذبح کی قربانی
پیش کی اور مَنتیں مانیں۔

لیکن17 رب ایکنے بڑی مچھلی یونسکو پاسکے جسبھیجا نے اُسے نگل لیا۔ یونس تین دن اور تین رات
مچھلی پیٹکے میں رہا۔
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یونس کی دعا
مچھلی1 پیٹکے یونسمیں ربنے اپنے خدا ذیلسے کی دعا کی،
مَیں”2 مصیبتبڑینے میں آ ربکر سے التجا کی، اور اُس نے جوابمجھے دیا۔ مَیں نے پاتال کی گہرائیوں

چیخسے کر یاد فر کی تو تُو میرینے سنی۔
3 تُو پانیگہرےمجھےنے بلـکہ سمندر بیچکے میں پھینکہی دیا۔ پانی کے زوردار بہاؤ مجھےنے گھیر لیا، تیری

تمام لہریں اور موجیں مجھ پر سے گزر گئیں۔
مَیںتب4 بولا، تیرےمجھے’ حضور خارجسے کر دیا گیا لیکنہے، مُقّدستیرےمَیں گھر طرفکی تکتا رہوں

‘گا۔
5 پانی میرے تکگلے پہنچ گیا، سمندر کی گہرائیوں نے مجھے چھپا لیا۔ میرے سر سے پودےسمندری لپٹ

گئے۔
پانی6 میں اُترتے اُترتے مَیں پہاڑوں کی تکبنیادوں پہنچ گیا۔ مَیں زمین دھنسمیں ایککر ملـکایسے میں آ

جسگیا دروازےکے ہمیشہ کے لئے میرے پیچھے بند ہو اےلیکنگئے۔ میرےرب، خدا، تُو میریہی جان کو
گڑھے نکالسے !لایا

میریجب7 جان نکلنے لـگی تو تُو، اے رب مجھے یاد آیا، اور میری تیرےدعا مُقّدس گھر تیرےمیں پہنچی۔حضور
8 جو بُتوں کی پوجا کرتے ہیں اُنہوں نے الله سے وفادار ہنے ر کا وعدہ توڑ دیا ہے۔
لیکن9 شکرگزاریمَیں گا۔کروںپیشقربانیتجھےہوئےگاتےگیتکے مَیںمَنتجو مانینے اُسے پورا کروں

ربگا۔ نجاتہی دیتا “ہے۔
ربتب10 نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونسوہ کو خشکی پر اُگل دے۔

3
یونس نینوہ میں

ایکرب1 بار یونسپھر سے ہم کلام ہوا، بڑے”2 شہر نینوہ جا کر اُسے وہ پیغام دےسنا جو مَیں تجھے دوں
“گا۔

3 اِس مرتبہ یونس رب کی سن کر نینوہ کے لئے روانہ ہوا۔ رب نزدیککے نینوہ اہم شہر تھا۔ اُس میں سے
گزرنے کے لئے تین دن درکار تھے۔ پہلے4 یونسدن شہر میں داخل ہوا اور چلتے چلتے لوگوں کو پیغام سنانے عین”لگا، دن40 کے بعد نینوہ تباہ ہو جائے “گا۔

یہ5 سن کر نینوہ باشندےکے الله پر ایمان لائے۔ اُنہوں روزےنے کا اعلان کیا، اور چھوٹے سے لے بڑےکر
ٹاٹسبتک اوڑھ کر ماتم کرنے لـگے۔

یونسجب6 کا پیغام نینوہ کے تکبادشاہ پہنچا تو اُس تختنے پر سے اُتر کر اپنے شاہی کپڑوں کو اُتار دیا اور
ٹاٹ اوڑھ خاککر میں بیٹھ گیا۔ 7 اُس نے شہر میں اعلان کیا، بادشاہ” اور اُس کے شرفا کا فرمان !سنو کسی
بھیکو کھانے یا پینے اجازتکی نہیں۔ گائےبَیل اور یوں سمیتبھیڑبکر تمام بھیجانور اِس شاملمیں ہیں۔ نہ اُنہیں
چرنے دو، نہ پانی پینے دو۔ 8 لازم ہے لوگسبکہ ٹاٹسمیتجانوروں اوڑھ لیں۔ پورےایکہر زور سے الله
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سے التجا کرے، ایکہر اپنی بُری راہوں اور اپنے ظلم و تشدد سے باز آئے۔ 9 کیا معلوم، شاید الله پچھتائے۔ شاید
اُس کا ٹلغضبشدید جائے اور ہلاکہم نہ “ہوں۔

جب10 الله نے اُن کا یہ یہ رو دیکھا، کہ وہ واقعی اپنی بُری راہوں سے باز آئے تو وہ پچھتایا اور اُن پر آفتوہ نہ
جسلایا کا اعلان اُس نے کیا تھا۔

4
یونس الله کی مہربانی دیکھ ناراضکر ہو جاتا ہے

1 یونسباتیہ نہایتکو بُری لـگی، اور وہ غصے ہوا۔ اُس2 ربنے سے دعا کی، اے” رب، کیا یہ باتوہی
نہیں جو مَیں وقتاُسنے ابھیجبکی اپنے وطن میں تھا؟ اِسی لئے مَیں اِتنی تیزی بھاگسے ترسیسکر کے لئے
روانہ ہوا تھا۔ مَیں جانتا تھا کہ تُو مہربان اور رحیم ہے۔خدا تُو تحمل شفقتاور بھرپورسے اورہے جلد ہی سزا دینے
سے پچھتاتا ہے۔ اے3 ابرب، مجھے جان سے !دےمار جینے سے بہتر یہی ہے مَیںکہ کوچ کر “جاؤں۔

ربلیکن4 جوابنے دیا، کیا” تُو غصے ہونے میں بجانبحق “ہے؟
یونس5 شہر نکلسے کر اُس مشرقکے میں رُک گیا۔ وہاں وہ اپنے لئے جھونپڑی بنا کر اُس کے میںسائے بیٹھ

گیا۔ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شہر کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا۔
ربتب6 خدا ایکنے بیل کو پھوٹنے دیا جو ھتے بڑ ھتے یونسبڑ کے اوپر پھیل گئی تاکہ دےسایہ کر اُس کی

ناراضی دُور کرے۔ یہ دیکھ یونسکر بہت خوش ہوا۔ لیکن7 اگلے دن جب پَو پھٹنے لـگی تو الله ایکنے کیڑا
جسبھیجا بیلنے پر حملہ کیا۔ بیل جلد ہی مُرجھا گئی۔

سورججب8 طلوع ہوا تو الله مشرقنے سے ُجھلستی لُو دھوپبھیجی۔ اِتنی شدید تھی غشیونسکہ کھانے
لگا۔ آخرکار وہ مرنا ہی چاہتا تھا۔ وہ بولا، جینے” سے بہتر یہی ہے مَیںکہ کوچ کر “جاؤں۔

تب9 الله نے اُس سے پوچھا، کیا” تُو بیل سببکے سے غصے ہونے میں بجانبحق “ہے؟ یونس جوابنے
دیا، جی” ہاں، مَیں 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 راتایکبیل میں پیدا ہوئی اور راتاگلی ختم ہوئی 11 جبکہ نینوہ بہت بڑا شہر ہے، اُس میں
1,20,000 افراد اور متعدد جانور بستے ہیں۔ اور لوگیہ اِتنے جاہل ہیں کہ اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں امتیاز
نہیں کر پاتے۔ کیا مجھے بڑےاِس شہر پر غم نہیں کھانا ہئے؟ “چا
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میکاہ
سامریہ کی تباہی

ذیل1 میں رب کا وہ کلام درج ہے جو میکاہ 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۔

اے2 تمام اقوام، اے!سنو زمین اور جو کچھ اُس پر ہے، دھیان رب!دو قادرِ خلافتمہارےمطلق گواہی
دے، قادرِ مطلق مُقّدساپنے گھر طرفکی سے گواہی دے۔ 3 کیونکہ ربدیکھو، اپنی سکونت گاہ نکلسے
رہا ہے تاکہ اُتر کر زمین کی بلندیوں پر چلے۔ اُس4 کے پاؤں تلے پہاڑ پگھل جائیں گے اور وادیاں پھٹ جائیں گی،
آگوہ کے منے سا پگھلنے والے موم یا ڈھلان پر ُنڈیلے ا گئے پانی کی مانند ہوں گے۔

5 یہ سب یعقوبکچھ کے جرم، اسرائیلی قوم کے گناہوں سببکے سے ہو رہا ہے۔ یعقوبکون کے جرم کا
ذمہ دار ہے؟ نےکس!سامریہ یہوداہ کو بلند جگہوں پر بُت پرستی کرنے تحریککی دی؟ یروشلم !نے

اِس6 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 بنیادیںکی ہی نظر آئیں گی۔ اُس7 تمامکے ٹکڑےٹکڑےبُت ہو جائیں اُسگے، فروشیعصمتکی کا پورا اجر
آتشنذرِ ہو مَیںگا۔جائے اُس دیوتاؤںکے تمامکے مجسموں کو تباہ دوںکر گا۔ کیونکہ سامریہ یہنے تمام چیزیں
فروشیعصمتاپنی حاصلسے کی ہیں، اباور اُسسبیہ 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 دروازےکے یعنی تکیروشلم پہنچ گیا ہے۔

فلستی10 میںجاتشہر باتیہ نہ بتاؤ، اُنہیں اپنے آنسو نہ بیتدکھاؤ۔ پوٹلوٹمیںخاکمیں*لعفرہ ہو جاؤ۔
اے11 †سفیر کے ہنے ر والو، برہنہ اور شرم سار ہو کر یہاں سے گزر جاؤ۔ ‡ضانان باشندےکے نکلیں گے نہیں۔
بیت §ایضل کرےماتم جبگا تم سے ہر سہارا چھین لیا جائے گا۔ *ماروت12 کے بسنے والے اپنے مال کے لئے
پیچ تابو کھا رہے ہیں، ربکیونکہ طرفکی آفتسے نازل ہو کر یروشلم پہنچتکدروازےکے گئی ہے۔

†لـکیساے13 کے باشندو، گھوڑوں کو رتھ میں جوت بھاگکر 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
* 1:10 بیت :لعفرہ بیت لعفرہ خاک= کا گھر۔ † 1:11 :سفیر سفیر خوب= صورت۔ ‡ 1:11 :ضانان ضانان = نکلنے والا۔
§ 1:11 بیت بیت:ایضل 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۔
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تمہیں دےتحفے مورشتکر ‡جات کو رُخصت پڑےکرنی گی۔ §اکزیب کے گھر اسرائیل کے بادشاہوں کے
لئے فریب ثابتدہ ہوں گے۔

اے15 *مریسہ کے لوگو، مَیں ہونے دوں گا ایککہ قبضہ کرنے والا تم پر کرےحملہ گا۔ تب اسرائیل کا
جلال تکعدُلام پہنچے گا۔ صیوناے16 بیٹی، اپنے بال کٹوا کر جیسیگِدھ گنجی ہو جا۔ اپنے لاڈلے بچوں
پر ماتم کر، کیونکہ قیدیوہ بن کر تجھ سے دُور ہو جائیں گے۔

2
قوم پر ظلم کرنے والوں افسوسپر

1 اُن افسوسپر 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 میںجسپھندا سے تم اپنی گردنوں
کو نکال نہیں سکو تبگے۔ تم سر اُٹھا کر نہیں پھرو گے، وقتکیونکہ بُرا ہی ہو گا۔ اُس4 لوگدن اپنے گیتوں
میں تمہارا مذاق اُڑائیں گے، وہ ماتم کا گیتتلخ گا کر تمہیں لعن طعن کریں سراسرہمہائے،’گے، تباہ ہو میری!ہیںگئے قوم دوسروںزمینموروثیکی میںہاتھکے آ طرحکسوہہے۔گئی
مجھ سے چھین لی گئی ہمارے!ہے کام جوابکے کھیتہمارےمیں دوسروں میں تقسیم ہو رہے “۔‘ہیں

5 چنانچہ 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، ناراضربکیا” ہے؟ کیا وہ ایسا کرےکام “گا؟
رب فرماتا ہے، باتیہ” درست ہے کہ مَیں اُس سے مہربان باتیں کرتا ہوں جو صحیح راہ پر چلے۔ لیکن8 کافی

دیر میریسے قوم دشمن بن کر اُٹھ کھڑی ہوئی لوگوںجنہے۔ جنگکا کرنے تعلقسے ہی نہیں اُن سے تم چادر
کچھسبتک چھین 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 سببکے سے یہ
ناکاذیتمقام یقے طر سے تباہ ہو جائے گا۔ حقیقت11 میں یہ قوم ایسا فریب دہ نبی چاہتی ہے جو خالی ہاتھ آ
*کر اُس سے کہے، کثرتتمہیں’ کی َمے شراباور حاصل ہو ‘!گی

الله قوم واپسکو لائے گا
یعقوباے12 کی ایکاولاد، دن مَیں تم سب ًکو یقینا جمع کروں گا۔ تب مَیں اسرائیل کا بچا ہوا حصہ یوں

اکٹھا کروں طرحجسگا یوں بھیڑبکر باڑےکو میں یا یوڑ ر کو چراگاہ ملـکمیں۔ میں طرفچاروں ہجوموں کا
‡ 1:14 :جاتمورشت ‘مورشت’ تحفے اور جہیز کے لئے مستعمل عبرانی لفظ سے ملتا جلتا ہے۔ § 1:14 :اکزیب اکزیب فریب= ہے۔
* 1:15 :مریسہ ‘مریسہ’ فاتح قابضاور کے لئے مستعمل عبرانی لفظ سے ملتا جلتا ہے۔ * 2:11 خالی ہاتھ آ :کر لفظی :ترجمہ جو ہَوا یعنی
کچھ نہیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔
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مچےشور گا۔ ایک13 راہنما اُن کے آگے آگے چلے گا جو اُن کے لئے راستہ تبگا۔کھولے وہ شہر دروازےکے
کو توڑ کر اُس میں سے نکلیں گے۔ اُن کا بادشاہ اُن کے آگے آگے چلے ربگا، خود اُن کی کرےراہنمائی “گا۔

3
راہنماؤں اور جھوٹے نبیوں پر الٰہی فیصلہ

مَیں1 بولا، یعقوباے” کے اےراہنماؤ، اسرائیل کے بزرگو، !سنو تمہیں انصاف کو جاننا ہئے۔ چا لیکن2
جو اچھا ہے اُس سے نفرتتم کرتے اور جو غلط ہے اُسے پیار کرتے ہو۔ تم میری قوم کی کھال اُتار کر اُس کا
گوشت ہڈیوں سے جدا کر لیتے ہو۔ 3 کیونکہ تم میری قوم کا گوشت کھا لیتے ہو۔ اُن کی کھال اُتار کر تم اُن کی
ہڈیوں اور گوشت ٹکڑےٹکڑےکو کر دیگکے پھینکمیں دیتے “ہو۔ تب4 وہ چلّا کر رب سے التجا یں کر
لیکنگے، 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
امنکہ و امان ہو گا۔ لیکن جو تمہیں کچھ نہ کھلائے اُس پر تم جہاد کا فتوٰی دیتے ہو۔ 6 چنانچہ تم پر راتایسی
چھا جائے جسگی میں تم یا رو نہیں دیکھو ایسیگے، یکی جستار میں تمہیں مستقبل بارےکے میں کوئی بھی
بات نہیں ملے گی۔ نبیوں پر ڈوبسورج جائے گا، اُن کے طرفچاروں اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا۔ 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 انصافاورسے طاقتاور سے بھرا ہوا ہوں یعقوبتاکہ کی اولاد کو
اُس کے جرائم اور اسرائیل کو اُس کے گناہ سنا سکوں۔

یعقوباے9 اسرائیلاےراہنماؤ،کے بزرگو،کے !سنو انصافتم گھنسے کھا کر باتسیدھیہر ٹیڑھیکو
بنا لیتے ہو۔ 10 تم صیون ریزیخوںکو اورسے یروشلم ناانصافیکو سے تعمیر کر ہو۔رہے 11 یروشلم عدالتبزرگکے
رشوتوقتکرتے لیتے ہیں۔ اُس کے امام تعلیم دیتے ہیں صرفلیکن کچھ ملنے کے لئے۔ اُس کے پیشنبی گوئی
سنا دیتے ہیں لیکن صرف پیسوں کے معاوضے میں۔ تاہم ربلوگیہ پر انحصار کر کے کہتے ہیں، ہم” پر آفت آ
ہی نہیں سکتی، ہمارےربکیونکہ درمیان “ہے۔

تمہاری12 وجہ صیونسے پر ہل چلایا جائے گا اور یروشلم ملبے کا ڈھیر بن جائے پہاڑجسگا۔ ربپر کا گھر
اُسہے پر جنگل چھا جائے گا۔

4
ایکیروشلم نئی بادشاہی کا مرکز بن جائے گا

آخری1 ایام ربمیں کے گھر کا پہاڑ مضبوطی سے قائم ہو سبگا۔ سے بڑا یہ پہاڑ دیگر تمام بلندیوں سے کہیں
یادہ ز سرفراز ہو تبگا۔ اُمّتیں جوق در جوق اُس پاسکے پہنچیں گی، 2 اور بےشمار قومیں آ کر کہیں گی، آؤ،”
ربہم پہاڑکے پر چڑھ یعقوبکر کے خدا کے گھر پاسکے جائیں تاکہ وہ ہمیں اپنی مرضی کی دےتعلیم اور ہم
اُس کی راہوں پر “چلیں۔
* 3:7 :منہ لفظی :ترجمہ مونچھیں۔
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کیونکہ صیون پہاڑ ربسے ہدایتکی نکلے گی، اور یروشلم سے اُس کا کلام صادر ہو گا۔ رب3 بین الاقوامی

جھگڑوں کو نپٹائے گا اور دُور تک کی زورآور قوموں کا انصاف کرے گا۔ تب وہ اپنی تلواروں کو کوٹ کر
پھالے بنائیں گی اور اپنے نیزوں کو کانٹ چھانٹ کے اوزار میں تبدیل کریں ابگی۔ سے ایکنہ قوم دوسری پر
کرےحملہ گی، جنگلوگنہ تربیتکیکرنے کریںحاصل گے۔ 4 ایکہر اپنی انگور بیلکی اور اپنے انجـیر کے
درخت کے سائے میں بیٹھ کر کرےآرام گا۔ کوئی نہیں رہے گا جو اچانکاُنہیں دہشت زدہ کرے۔ کیونکہ
الافواجرب نے یہ کچھ فرمایا ہے۔

5 ہر دوسری قوم اپنے دیوتا کا نام لے کر پھرتی ہے، لیکن ہم تکہمیشہ رب اپنے خدا کا نام لے کر پھریں
گے۔

رب6 فرماتا ہے، اُس” دن مَیں لنگڑوں کو جمع کروں گا اور اُنہیں اکٹھا کروں گا جنہیں مَیں نے منتشر کر کے
دُکھ پہنچایا تھا۔ مَیں7 لنگڑوں کو قوم کا بچا ہوا حصہ بنا دوں گا اور جو بھٹکتکدُور گئے تھے اُنہیں طاقت ور
اُمّت میں تبدیل کروں ربتبگا۔ اُن کا بادشاہ بن کر صیونتکابد پہاڑ پر اُن گا۔کرےحکومتپر تکجہاں8
تیرا تعلق اےہے، یوڑ ر کے اےبُرج، صیون بیٹی کے پہاڑ، تجھے پہلے کی سلطنتسی 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؟ تیرےکیا مشیر

سب ختم ہو گئے ہیں کہ تُو دردِ زہ میں عورتمبتلا پیچطرحکی تابو کھا رہی ہے؟
اے10 صیون بیٹی، جنم دینے والی عورت کی طرح تڑپتی اور چیختی !جا کیونکہ اب تجھے شہر سے نکل کر

کھلے میدان میں پڑےرہنا گا، آخر میں تُو تکبابل پہنچے گی۔ لیکن ربوہاں تجھے بچائے گا، وہاں وہ عوضانہ
دے کر تجھے دشمن کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔

11 اِس وقت تو متعدد قومیں تیرے خلاف جمع ہو گئی ہیں۔ آپس میں وہ کہہ رہی ہیں، آؤ،” یروشلم کی
بےحرمتی ہو جائے، ہم صیون کی حالت دیکھ کر لطف اندوز ہو “جائیں۔ لیکن12 وہ رب کے خیالات کو
نہیں جانتے، اُس کا منصوبہ نہیں سمجھتے۔ اُنہیں معلوم نہیں کہ وہ اُنہیں گندم پُولوںکے کی طرح اکٹھا کر رہا ہے
تاکہ اُنہیں گاہ لے۔

صیوناے”13 بیٹی، اُٹھ کر گاہ !لے کیونکہ مَیں تجھے لوہے سینگوںکے اور پیتل ُکھروںکے نوازوںسے گا
تاکہ تُو سیبہت قوموں کو ُچور ُچور کر تبسکے۔ مَیں اُن کا لُوٹا ہوا ربمال کے لئے مخصوص کروں گا، اُن کی
پوریدولت دنیا مالـککے کے حوالے کروں “گا۔

5
نجات دہندہ کی اُمید

اے1 جسشہر پر حملہ ہو رہا ابہے، آپاپنے چھریکو سے زخمی کر، کیونکہ ہمارا محاصرہ ہو رہا ہے۔
دشمن لاٹھی اسرائیلسے حکمرانکے گالکے مارےپر گا۔

لیکن2 بیتاےتُو، لحم اِفراتہ، جو یہوداہ کے دیگر خاندانوں نسبتکی چھوٹا تجھہے، 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
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جنم نہ ربتکوقتاُسدے، اپنی قوم دشمنکو کے چھوڑےحوالے لیکنگا۔ پھر اُس بھائیوںکے کا بچا ہوا
اسرائیلیوںحصہ واپسپاسکے آئے گا۔

یہ4 کھڑےحکمران ہو قوتکیربکر ساتھکے اپنے یوڑ ر کی گلہ گا۔کرےبانی رباُسے اپنے خدا نامکے
کا عظیم اختیار حاصل ہو گا۔ تب قوم سلامتی سے بسے گی، کیونکہ اُس عظمتکی دنیا کی تکانتہا پھیلے گی۔
وہی5 سلامتی کا منبع ہو جبگا۔ اسور کی ملـکہمارےفوج میں داخل ہو ہمارےکر محلوں گھسمیں آئے
تو ہم اُس ساتخلافکے چرواہے اور کریںکھڑےرئیسآٹھ گے 6 جو تلوار ملـِکسے اسور کی گلہ بانی یں کر
گے، ہاں تلوار کو میان سے کھینچ کر نمرود ملـککے پر حکومت کریں گے۔ یوں حکمران ہمیں اسور سے بچائے
جبگا ملـکہمارےیہ اور ہماری سرحد گھسمیں آئے گا۔

یعقوبتب7 کے لوگجتنے بچ کر متعدد اقوام کے بیچ میں رہیں گے وہ رب کی بھیجی ہوئی اوس 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 کے بیچ میں رہیں گے وہ جنگلی جانوروں
درمیانکے ببر شیر اور یوں بکر بھیڑ بیچکے میں جوان شیر کی مانند ہوں گے یعنی ایسے جانور کی مانند جہاںجو سے
جانوروںگزرےبھی روندکو کر پھاڑ 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 ہے، اُس” دن تیرےمَیں گھوڑوں نیستکو تیرےاور رتھوں کو نابود کروں گا۔ تیرےمَیں11

ملـک کے شہروں خاککو میں ملا تیرےکر تمام قلعوں کو گرا دوں گا۔ تیری12 جادوگری کو مَیں مٹا ڈالوں
قسمتگا، کا حال 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 چیزوں کی پوجا کرےنہیں گا۔ اسیرتتیرے14 دیوی کے
مَیںکھمبے اُکھاڑ تیرےکر شہروں کو مسمار کروں گا۔ وقتاُس15 بڑےمَیں غصے سے اُن قوموں سے انتقام لوں
گا جنہوں میرینے نہیں “سنی۔

6
الله اسرائیل پر الزام لگاتا ہے

رباسرائیل،اے1 فرمانکا سن، عدالت” کھڑےمیں ہو کر اپنا معاملہ بیان !کر پہاڑ اور یاں تیرےپہاڑ گواہ
ہوں، اُنہیں باتاپنی سنا “دے۔

اے2 ربابپہاڑو، کا اپنی قوم پر الزام اے!سنو دنیا کی 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 تھکاِتنی
ہے؟گئی بتا تو !سہی حقیقت4 تو یہ ملـِکتجھےمَیںکہہے مصر نکالسے لایا، مَیں دےفدیہنے تجھےکر غلامی
سے رِہا کر دیا۔ ساتھ ساتھ مَیں نے موسٰی، ہارون اور مریم کو بھیجا تیرےتاکہ چلآگے تیریکر راہنمائی کریں۔
میریاے5 قوم، وہ وقت یاد کر موآبجب کے بادشاہ بلق نے بلعام بن بعور کو بُلایا تاکہ تجھ پر لعنت بھیجے۔
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لعنت کی بجائے اُس نے برکتتجھے !دی وہ سفر بھی یاد جبکر تُو ِشّطیم سے روانہ ہو کر ِجلجال پہنچی۔ اگر تُو
اِن تمام باتوں پر کرےغور تو جان گیلے ربکہ وفاداریکتنینے انصافاور تیرےسے سلوکساتھ کیا “ہے۔

ربہمجب6 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 ربہے۔ تجھ سے چاہتا ہے کہ تُو انصاف قائم
رکھے، مہربانی کرنے میں لگا رہے اور فروتنی سے اپنے خدا کے حضور چلتا رہے۔

یروشلم کو بھی سامریہ سیکی سزا ملے گی
9 !سنو رب یروشلم کو دےآواز رہا ہے۔ توجہ دو، دانشکیونکہ مند اُس کے نام خوفکا مانتا اےہے۔

قبیلے، دھیان دو کسکہ نے یہ مقرر کیا ہے،
تکاب”10 ناجائز نفع دولتکی بےدین آدمی کے گھر میں جمع ہو رہی لوگتکابہے، گندم بیچتے وقت

پورا تول نہیں لتے، تو اُن پیمائشغلطکی پر !لعنت 11 کیا مَیں اُس آدمی بَریکو 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 جھوٹبھی لتے بو ہیں، اُن کی باتہر دھوکا ہی دھوکا !ہے

13 اِس لئے مَیں تجھے مار مار کر زخمی کروں گا۔ مَیں تیرےتجھے گناہوں کے بدلے میں تباہ کروں گا۔ 14 تُو
کھانا کھائے گا لیکن سیر نہیں ہو گا بلـکہ پیٹ خالی رہے گا۔ 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 گا لیکن اُسے استعمال نہیں کرے گا، انگور کا رس
نکالے لیکنگا اُسے نہیں پیئے گا۔ 16 تُو اسرائیل عُمریبادشاہوںکے اور اباخی کے نمونے پر چل پڑا تکآجہے،
اُن ہی کے منصوبوں کی پیروی کرتا آیا ہے۔ اِس لئے مَیں تجھے تباہی کے حوالے کر دوں تیرےگا، لوگوں کو
مذاق کا نشانہ بناؤں گا۔ تجھے دیگر اقوام کی لعن برداشتطعن پڑےکرنی “گی۔

7
اپنی قوم افسوسپر

1 ہائے، مجھ پر !افسوس مَیں شخصاُس کی مانند ہوں جو فصل کے جمع ہونے پر انگور کے باغ میں سے گزر
جاتا ہے تاکہ بچا ہوا تھوڑا بہت پھل مل جائے، ایکلیکن تکُگچھا باقی نہیں۔ مَیں اُس آدمی کی مانند ہوں جو
انجـیر کا پہلا پھل ملنے کی اُمید رکھتا ایکلیکنہے بھی نہیں ملتا۔ ملـک2 میں دیانتسے مٹدار گئے ایکہیں،
بھی ایمان دار نہیں تاکسبرہا۔ میں بیٹھے ہیں دوسرےایکتاکہ قتلکو کریں، ایکہر اپنا جال بچھا کر اپنے
بھائی کو پکڑنے کوششکی کرتا ہے۔ دونوں3 غلطہاتھ کام ایکمیںکرنے جیسے ماہر حکمرانہیں۔ قاضیاور
رشوت لوگبڑےکھاتے، متلوّن مزاجی سے کبھی یہ، کبھی طلبوہ کرتے سبہیں۔ مل کر سازشیں کرنے
مصروفمیں ہتے ر ہیں۔ 4 اُن میں سبسے شخصشریفسے خاردار جھاڑی کی مانند سبہے، سے ایمان دار
آدمی کانٹےدار باڑ سے اچھا نہیں۔
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لیکن دنوہ آنے والا داروںپہرےتمہارےاعلانکاجسہے نے کیا تبہے۔ الله تجھ نپٹسے سبگا،لے

ُلٹکچھ ا پلٹ ہو جائے گا۔
کسی5 پر بھی متبھروسا رکھنا، نہ اپنے پڑوسی پر، نہ دوستاپنے پر۔ اپنی بیوی باتبھیسے کرنے محتاطسے

رہو۔ 6 کیونکہ بیٹا باپاپنے حیثیتکی نہیں مانتا، بیٹی اپنی ماں کھڑیخلافکے ہو جاتی اور بہو ساساپنی کی
مخالفت کرتی تمہارےہے۔ 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، گو

اندھیرے میں بیٹھا میریربتاہمہوں ہے۔روشنی مَیں9 ربنے گناہہیکا کیا اِسہے، لئے مجھے اُس غضبکا
پڑےبھگتنا گا۔ تکجبکیونکہ میرےوہ میںحق مقدمہ لڑ کر انصافمیرا کرےنہ تکوقتاُس مَیں اُس کا
قہر برداشت کروں گا۔ تب وہ مجھے یکی تار سے نکال کر روشنی میں لائے گا، اور مَیں اپنی آنکھوں سے اُس کے
انصاف اور وفاداری کا مشاہدہ کروں گا۔

10 میرا دشمن یہ دیکھ کر سراسر شرمندہ ہو جائے گا، حالانکہ وقتاِس وہ کہہ رہا رب”ہے، تیرا کہاںخدا
“ہے؟ میری اپنی آنکھیں اُس کی شرمندگی دیکھیں گی، کیونکہ اُس وقت اُسے گلی کچرےمیں کی طرح پاؤں تلے
روندا جائے گا۔

اے11 اسرائیل، وہ دن آنے والا ہے جب تیری دیواریں سرےنئے سے تعمیر ہو جائیں گی۔ اُس دن تیری
سرحدیں وسیع ہو جائیں گی۔ طرفچاروںلوگ12 پاستیرےسے آئیں گے۔ وہ اسور مصرسے، شہروںکے سے،
یائے در فرات کے علاقے سے بلـکہ دُوردراز ساحلی اور پہاڑی علاقوں سے بھی آئیں گے۔ زمین13 اپنے باشندوں
باعثکے ویران و سنسان ہو جائے گی، آخرکار اُن کی حرکتوں کا کڑوا پھل نکل آئے گا۔

اے14 رب، اپنی لاٹھی سے اپنی قوم کی گلہ بانی !کر کیونکہ تیری میراث کا یہ یوڑ ر اِس وقت جنگل میں
تنہا رہتا ہے، حالانکہ گرد و نواح کی زمین زرخیز ہے۔ قدیم زمانے کی طرح اُنہیں بسن اور ِجلعاد کی شاداب
چراگاہوں میں !دےچرنے رب15 فرماتا ہے، مصر” سے نکلتے وقت کی طرح مَیں تجھے معجزات دکھا دوں
“گا۔ یہ16 دیکھ کر اقوام شرمندہ ہو جائیں گی اور اپنی طاقتتمام کے باوجود کچھ نہیں کر پائیں گی۔ وہ گھبرا کر
منہ پر ہاتھ رکھیں گی، اُن کے بہرےکان ہو جائیں گے۔ سانپ17 اور رینگنے والے جانوروں کی طرح خاکوہ
چاٹیں گی اور تھرتھراتے ہوئے اپنے قلعوں نکلسے آئیں گی۔ وہ ڈر ہمارےربمارےکے خدا طرفکی رجوع
کریں گی، ہاں تجھ دہشتسے کھائیں گی۔

اے18 رب، تجھ جیسا خدا کہاں ہے؟ تُو ہی گناہوں معافکو کر دیتا، تُو ہی میراثاپنی کے بچے ہوؤں کے
جرائم سے درگزر کرتا ہے۔ تُو نہیںغصےتکہمیشہ رہتا شفقتبلـکہ پسند کرتا ہے۔ 19 تُو دوبارہ ہم پر کرےرحم
گا، ہمارےدوبارہ گناہوں کو پاؤں تلے کچل کر سمندر کی گہرائیوں دےپھینکمیں گا۔ 20 تُو یعقوب اور ابراہیم
کی اولاد پر اپنی وفا شفقتاور دکھا کر وہ وعدہ کرےپورا گا جو تُو قَسمنے کھا کر قدیم زمانے باپہمارےمیں
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 انتقامہے۔ ربوقتلیتے اپنا پورا غصہ اُتارتا ربہے۔ اپنے مخالفوں سے

بدلہ لیتا اور اپنے دشمنوں ناراضسے رہتا ہے۔
تحملرب3 بھرپورسے اورہے، اُس قدرتکی قصورواروہہے۔عظیم بھیکبھیکو سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑتا۔
وہ آندھی اور طوفان سے گھرا ہوا چلتا ہے، اور بادل اُس پاؤںکے تلے کی گرد ہوتے ہیں۔
4 وہ سمندر کو ڈانٹتا تو وہ سوکھ جاتا، اُس کے حکم پر تمام یا خشکدر ہو جاتے ہیں۔ تب بسن اور کرمل 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 حضور پوری زمین اپنے باشندوں سمیت لرز

اُٹھتی ہے۔
کون6 اُس کی ناراضی اور اُس کے شدید قہر کا سامنا کر سکتا ہے؟ اُس کا آگغضب کی بھڑکطرح کر

زمین پر نازل ہوتا اُسہے، کے آنے پر پھٹپتھر ٹکڑےٹکڑےکر ہو جاتے ہیں۔
مہربانرب7 مصیبتہے۔ دنکے مضبوطوہ قلعہ ہے، اور جو اُس میں پناہ لیتے ہیں اُنہیں وہ جانتا ہے۔
لیکن8 اپنے دشمنوں پر سیلابوہ لائے گا جو اُن کے مقام کرےغرقکو گا۔ بھیجہاں بھاگدشمن جائے

وہاں اُس پر یکی تار چھا گا۔دےجانے
خلافکےرب9 منصوبہ ھنے باند کا کیا فائدہ؟ وہ تو ایکتمہیں دم تباہ دےکر دوسریگا، بار تم آفتپر لانے

ضرورتکی ہی نہیں ہو گی۔
اورگھنیدشمنگوکیونکہ10 یوںخاردار مانندکیشرابیدُھتمیںنشےاورجھاڑ لیکنہیں، خشکہیجلدوہ

بھوسے کی طرح بھسم ہو جائیں گے۔
نینوہ،اے11 تجھ نکلوہسے بُرےخلافکےربنےجسآیا منصوبے دیئے۔مشورےشیطانینےجسباندھے،
لیکن12 اپنی قوم ربسے فرماتا ہے، طاقتدشمنگو” ور اور کیوںبےشمار نہ ہوں توبھی اُنہیں مٹایا جائے گا

اور غائبوہ ہو جائیں مَیںبےشکگے۔ پستتجھےنے کر دیا، لیکن آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ مَیںاب13 وہ جوا
توڑ ڈالوں گا جو اُنہوں تیرینے گردن پر رکھ دیا تھا، مَیں تیری زنجـیروں کو پھاڑ ڈالوں “گا۔

لیکن14 نینوہ ربسے فرماتا تیریآئندہ”ہے، کوئی اولاد قائم نہیں گیرہے جو تیرا نام رکھے۔ بھیجتنے بُت اور
تیرےمجسمے مندر پڑےمیں ہیں سباُن نیستمَیںکو و نابود کر دوں گا۔ تیریمَیں قبر تیار کر رہا ہوں، کیونکہ
تُو کچھ بھی نہیں “ہے۔

نینوہ شکستکی
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15 وہ دیکھو، پہاڑوں پر اُس کے قدم چل ہیںرہے امنجو و امان خبریخوشکی سناتا اےہے۔ ابیہوداہ،

اپنی عیدیں منا، اپنی مَنتیں پوری !کر کیونکہ آئندہ شیطانی آدمی تجھ میں نہیں گھسے گا، وہ مٹسراسر گیا ہے۔
2

اے1 نینوہ، سب کچھ منتشر کرنے والا تجھ پر حملہ کرنے آ رہا ہے، چنانچہ قلعے کی پہرا داری !کر راستے پر
دھیان دے، کمربستہ ہو جا، ممکنتکجہاں دفاعہے کی یاں تیار !کر

2 یعقوبگو تباہ اور اُس انگوروںکے باغکے نابود ہو گئے ہیں، اسرائیلربابلیکن کی شان بحالشوکتو
کرے گا۔

3 وہ دیکھو، نینوہ پر حملہ کرنے والے سورماؤں کی سرخڈھالیں ہیں، رنگقرمزیفوجی وردیاںکی پہنے ہوئے
ہیں۔ دشمن نے اپنے رتھوں کو تیار کر رکھا ہے، اور وہ بھڑکتی مشعلوں کی چمکطرح رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ
سپاہی نیزےاپنے لہرا رہے ہیں۔ اب4 رتھ گلیوں میں سے اندھا دُھند گزر رہے ہیں۔ چوکوں میں وہ اِدھر اُدھر
بھاگ رہے ہیں۔ لـگیوں رہا ہے کہ بھڑکتی مشعلیں یا بادل کی بجلیاں اِدھر چمکاُدھر رہی ہیں۔

حکمران5 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 دروازےکے کھل جاتے اور شاہی
محل لڑکھڑانے لگتا ہے۔ تب7 دشمن ملـکہ کپڑےکے اُتار کر اُسے لے جاتے ہیں۔ اُس کی لونڈیاں چھاتی پیٹ
پیٹ کر کبوتروں کی طرح غوں غوں کرتی ہیں۔ 8 نینوہ بڑی دیر سے اچھے تالابخاصے کی مانند تھا، لیکن اب
لوگ اُس بھاگسے رہے ہیں۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے، رُک” جاؤ، رُکو تو “!سہی لیکن کوئی نہیں رُکتا۔ سب
سر پر پاؤں رکھ کر شہر بھاگسے رہے ہیں، اور کوئی نہیں مُڑتا۔

9 آؤ، نینوہ کی لُوٹچاندی لو، اُس کا سونا چھین !لو ذخیرےکیونکہ کی انتہا نہیں، اُس کے خزانوں دولتکی
لامحدود ہے۔ 10 لُوٹنے نہیںکچھوالے ہیجلدچھوڑتے۔ شہر خالی ویراناور سنسانو ہو حوصلہدلہرہے۔جاتا
ہار 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 گوشتکو
کھلایا جاتا، جہاں شیر اور شیرنی اپنے بچوں سمیت ٹہلتے تھے۔ کوئی اُنہیں ڈرا کر بھگا نہیں سکتا تھا۔ اُس12 وقت
شیر اپنے بچوں کے لئے بہت کچھ پھاڑ لیتا اور اپنی شیرنیوں کے لئے بھی گھونٹگلا کر مار ڈالتا تھا۔ اُس کی ماندیں
اور چھپنے کی پھاڑےجگہیں ہوئے شکار بھریسے رہتی تھیں۔

الافواجرب13 فرماتا ہے، اے” نینوہ، اب مَیں تجھ نپٹسے لیتا ہوں۔ تیرےمَیں رتھوں کو آتشنذرِ کر دوں
گا، تیرےاور جوان شیر تلوار کی زد میں آ کر مر جائیں مَیںگے۔ ہونے دوں گا کہ آئندہ تجھے زمین پر کچھ نہ ملے
جسے پھاڑ کر کھا سکے۔ تیرےآئندہ قاصدوں کی آواز کبھی سنائی دےنہیں “گی۔

3
نینوہ کی رُسوائی

اُس1 قاتل شہر افسوسپر جھوٹجو اور لُوٹے ہوئے مال سے بھرا ہوا ہے۔ لُوٹوہ مار کبھیسے باز نہیں آتا۔
آواز،کیچابک!سنو2 چلتے رتھوںہوئے کا سرپٹگھوڑے!شور دوڑ بھاگبھاگرتھرہے، اُچھلکر رہے

ہیں۔ 3 گھڑسوار آگے بڑھ رہے، شعلہ زن تلواریں اور نیزےچمکتے نظر آ رہے ہیں۔ طرفہر مقتول ہی مقتول،
لاشوںبےشمار کے پڑےڈھیر ہیں۔ اِتنی ہیں لوگکہ ٹھوکر کھا کھا کر اُن پر سے گزرتے ہیں۔ یہ4 ہو گا نینوہ کا
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انجام، اُس فریبدل کسبی اور جادوگرنی جسکا نے اپنی جادوگری اور فروشیعصمت سے اقوام اور اُمّتوں کو
غلامی میں بیچ ڈالا۔

رب5 الافواج فرماتا ہے، اے” نینوہ بیٹی، اب مَیں تجھ سے نپٹ لیتا ہوں۔ مَیں تیرا لباس تیرے 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 ُکوڑا
پھینککرکٹ تیریکر تحقیر کروں گا۔ تُو دوسروں کے لئے تماشا بن جائے گی۔ تجھےسبتب7 دیکھ بھاگکر
جائیں گے۔ وہ کہیں گے، نینوہ’ تباہ ہو گئی اب‘!ہے اُس افسوسپر کرنے والا کون ابرہا؟ مجھے کہاں سے
لوگ ملیں گے تجھےجو تسلی “دیں؟

8 کیا *تھیبستُو شہر سے بہتر جوہے، یائے نیلدر پر واقع تھا؟ وہ تو پانی سے گھرا ہوا تھا، اور پانی ہی اُسے حملوں
محفوظسے رکھتا تھا۔ 9 ایتھوپیا اور مصر فوجیکے اُس کے لئے طاقتلامحدود باعثکا فوطتھے، اور لبیا اُس کے
اتحادی 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 کے یعے ذر تقسیم ہوئے، اُس کے بزرگتمام زنجـیروں جکڑےمیں گئے۔

نینوہاے11 بیٹی، تُو بھی نشے دُھتمیں ہو گی۔جائے تُو حواسبھی باختہ ہو دشمنکر پناہسے لینے کوششکی
تیرے12گی۔کرے پھلپکےقلعےتمام لدےسے ہوئے انجـیر اُنہیںجبہیں۔درختکے ہلایا توجائے ًانجـیر فورا
کھانے والے کے منہ میں گر جاتے ہیں۔ 13 تیرےلو، تمام دستے عورتیں بن گئے ملـکتیرےہیں۔ دروازےکے
دشمن کے لئے پورے طور پر کھولے کنڈےتیرےگئے، آتشنذرِ ہو گئے ہیں۔

پانیخوب14 جمع کر محاصرےتاکہ اپنیہو۔کافیدورانکے بندیقلعہ مضبوطمزید پاؤںکوگارے!کر سے
لتاڑ لتاڑ اینٹیںکر بنا !لے کرےبھسمتجھےآگتاہم15 گی، تلوار تجھے مار ڈالے ہاںگی، ٹڈیوںتجھےوہ طرحکی
کھا جائے گی۔ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہو گا، خواہ تُو ٹڈیوں کی طرح کیوںبےشمار نہ ہو جائے۔ بےشک16
تیرے تاجر ستاروں جتنے لاتعداد ہو گئے اچانکلیکنہیں، ٹڈیوںوہ بچوںکے اپنیطرحکی کینچلی کو اُتار لیں گے
اور اُڑ غائبکر ہو جائیں گے۔ تیرے17 درباری ٹڈیوں جیسے تیرےاور افسر ٹڈی دَلوں کی مانند ہیں جو سردیوں
کے موسم میں دیواروں کے چپکساتھ جاتی لیکن دھوپ نکلتے ہی اُڑ کر اوجھل ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بھی پتا
نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں۔

اسوراے18 تیرےبادشاہ،کے نیندگہریچرواہے سو تیرےرہے، شرفا آرام کر تیریہیں۔رہے پہاڑوںقوم پر
منتشر ہو گئی اورہے، نہیںکوئی اُنہیںجو دوبارہ کرے۔جمع بھرچوٹتیری19 نہیںہی سکتی، تیرا لاعلاجزخم
ہے۔ جسے تیرےبھی انجام کی خبر ملے وہ تالی بجائے گا۔ سبکیونکہ کو تیرا مسلسل ظلم و تشدد برداشت کرنا
پڑا۔

* 3:8 :تھیبس Thebes۔ عبرانی متن میں اِس مترادفکا نو آمون مستعمل ہے۔
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حبقوق
نبی :شکایتکی طرفہر ناانصافی

ذیل1 میں وہ کلام قلم بند ہے حبقوقجو نبی کو یا رو دیکھ کر ملا۔
اے2 رب، مَیں مزید تککب مدد کے لئے پکاروں؟ تکاب تُو نے میری نہیں سنی۔ مَیں مزید تککب

چیخیں مار مار کہوںکر فسادکہ ہو رہا تکابہے؟ تُو ہمیںنے نہیںچھٹکارا دیا۔ 3 تُو کیوں ہونے دیتا ہے کہ
مجھے اِتنی ناانصافی دیکھنی پڑے؟ لوگوں کو اِتنا نقصان پہنچایا جا رہا لیکنہے، تُو خاموشی سبسے کچھ دیکھتا
رہتا جہاںہے۔ بھی مَیں نظر ڈالوں، وہاں ظلم و تشدد ہی نظر آتا ہے، مقدمہ بازی جھگڑےاور سر اُٹھاتے ہیں۔
نتیجے4 شریعتمیں بےاثر ہو گئی باانصافاورہے، نہیںجاریکبھیفیصلے بازوںراستنےبےدینوںہوتے۔
کو گھیر لیا ہے، اِس لئے عدالت میں فیصلےبےہودہ کئے جاتے ہیں۔

الله جوابکا
5 دیگر” اقوام پر نگاہ ڈالو، ہاں اُن پر دھیان دو تو ہکا بکا رہ جاؤ گے۔ کیونکہ تمہارےمَیں جیتے ایکجی ایسا

کام کروں 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 ممالـکدوسرےکے پر کرےقبضہ گی۔ لوگ7 اُس دہشتسختسے کھائیں
اُسیطرفہرگے، قوانینکے پڑےماننیعظمتاور گی۔ 8 اُن چیتوںگھوڑےکے سے تیز ہیں، اور شام وقتکے
شکار کرنے والے بھیڑیئے بھی اُن پُھرتیلےجیسے نہیں ہوتے۔ سرپٹوہ دوڑ کر دُور دُور سے آتے طرحجسہیں۔
لاشعقاب پر جھپٹا مارتا طرحاُسیہے وہ اپنے شکار پر حملہ ہیں۔کرتے اِسیسب9 مقصد سے ہیںآتے کہ ظلم و
تشدد کریں۔ بھیجہاں جائیں وہاں آگے ھتے بڑ جاتے ریتہیں۔ جیسے قیدیبےشمار اُن ہاتھکے میں جمع ہوتے
ہیں۔ 10 وہ دیگر بادشاہوں مذاقکا اُڑاتے ہیں، اور دوسروں بزرگکے اُن کے تمسخر کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ ہر
قلعے کو دیکھ کر ہنسوہ اُٹھتے ہیں۔ جلد ہی وہ اُن کی دیواروں کے ساتھ مٹی کے ڈھیر لگا کر اُن پر قبضہ کرتے
ہیں۔ 11 پھر وہ تیز ہَوا کی طرح وہاں سے گزر کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ قصوروار ٹھہریں گے، کیونکہ اُن
کی طاقتاپنی اُن کا خدا “ہے۔

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۔ چٹان، تیری مرضی ہے کہ وہ ہماری تربیت کریں۔ تیری13 آنکھیں
پاکبالکل ہیں، اِس لئے تُو بُرا برداشتکام نہیں کر سکتا، تُو خاموشی سے ظلم و تشدد پر نظر نہیں ڈال سکتا۔ تو پھر
تُو اِن بےوفاؤں کی حرکتوں برداشتطرحکسکو کرتا جبہے؟ بےدین اُسے ہڑپ کر لیتا جو اُس سے کہیں
یادہ راستز باز ہے تو خاموشتُو کیوں رہتا ہے؟ 14 تُو نے ہونے دیا ہے انسانکہ سے مچھلیوں کا سلوکسا کیا
جائے، کہ اُسے اُن سمندری جانوروں طرحکی پکڑا جنجائے، کا مالـککوئی نہیں۔ دشمن15 سباُن کو کانٹے
یعےکے ذر پانی نکالسے لیتا ہے، اپنا ڈالجال اُنہیںکر پکڑ لیتا اُنجبہے۔ کا بڑا ڈھیر جمع ہو جاتا توہے خوشوہ
ہو کر شادیانہ بجاتا ہے۔ تب16 وہ اپنے جال کے منے سا بخور جلا کر اُسے جانور قربان کرتا ہے۔ کیونکہ اُسی کے
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وسیلے سے عیشوہ عشرتو کی زندگی گزار سکتا ہے۔ 17 کیا وہ مسلسل اپنا جال ڈالتا اور قوموں سےبےرحمیکو
موت گھاٹکے اُتارتا رہے؟

2
مَیںاب1 پہرا دینے کے لئے اپنی بُرجی پر جاؤںچڑھ قلعےگا، اونچیکی جگہ پر کھڑا ہو طرفچاروںکر 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 ہے اُسے تختوں پر یوں دےلـکھ کہ ہر گزرنے
والا اُسے روانی سے پڑھ سکے۔ 3 کیونکہ ًوہ فورا پوری نہیں ہو جائے گی بلـکہ وقتمقررہ پر آخرکار ظاہر ہو گی،
وہ ثابتجھوٹی نہیں ہو گی۔ گو دیر بھی لـگے توبھی صبر کر۔ کیونکہ آنے والا پہنچے گا، وہ دیر کرےنہیں گا۔

4 مغرور آدمی پھولا ہوا ہے اور اندر سے سیدھی راہ پر نہیں چلتا۔ لیکن راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔
5ً یقینا ایکَمے ساتھیبےوفا ہے۔ شخصمغرور جیتا نہیں رہے گا، گو وہ اپنے منہ پاتالکو طرحکی کھلا رکھتا
اور اُس موتبھوککی طرحکی کبھی 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 ملـکیتاپنی میں اضافہ کرتا ہے، قرضجو داروں ضمانتکی پر قبضہ کرنے دولتسے مند ہو گیا
یہہے۔ جاریتککبکارروائی رہے ‘گی؟ 7 اچانککیونکہ لوگایسےہی اُٹھیں گے تجھےجو کاٹیں ایسےگے،
اُٹھیںجاگلوگ جنگے کے منے سا تُو تھرتھرانے لـگے تبگا۔ تُو خود اُن کا شکار بن جائے گا۔ 8 چونکہ تُو نے
دیگر متعدد اقوام لُوٹکو لیا ہے اِس لئے اب بچی ہوئی اُمّتیں تجھے لُوٹہی لیں گی۔ کیونکہ تجھ قتلسے غارتو
سرزد ہوئی ہے، تُو دیہاتنے اور شہر پر اُن کے سمیتباشندوں شدید ظلم کیا ہے۔

اُس9 افسوسپر جو ناجائز نفع کما کر اپنے گھر پر آفت لاتا ہے، حالانکہ آفتوہ سے بچنے کے لئے اپنا گھونسلا
بلندیوں پر بنا لیتا ہے۔ تیرے10 منصوبوں سے متعدد قومیں تباہ ہوئی ہیں، لیکن تیرےیہ ہی گھرانے کے لئے شرم
باعثکا بن گیا اِسہے۔ گناہ سے تُو آپاپنے موتپر کی سزا لایا ہے۔ 11ً یقینا دیواروں کے پتھر چیخ کر التجا یں کر
گے اور لـکڑی کے جوابشہتیر میں آہ و زاری کریں گے۔

اُس12 افسوسپر جو شہر قتلکو غارتو یعےکے ذر تعمیر کرتا، آبادیجو ناانصافیکو کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔
الافواجرب13 نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ قوموں بڑینے مشقتمحنت حاصلسے کیا اُسے آتشنذرِ ہونا ہے،
کچھجو پانے کے لئے تھکاُمّتیں ہیںجاتی وہ ہے۔ہیبےکار 14 طرحجسکیونکہ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے،
اُسی طرح ایکدنیا ربدن جلالکے عرفانکے سے بھر جائے گی۔

اُس15 افسوسپر جو اپنا پیالہ یلی شرابزہر سے بھر کر اُسے اپنے پڑوسیوں کو پلا دیتا ہے تاکہ اُنہیں نشے میں لا
کر اُن کی برہنگی لطفسے اندوز ہو جائے۔ لیکن16 اب تیری باری بھی آ گئی !ہے تیری شان شوکتو ختم ہو
جائے گی، اور تیرا منہ کالا ہو جائے ابگا۔ خود پی !لے نشے میں آ کر کپڑےاپنے اُتار غضبلے۔ کا جو پیالہ
رب کے ہنے د ہاتھ میں ہے پاستیرےوہ بھی پہنچے تیریتبگا۔ اِتنی رُسوائی ہو جائے گی تیریکہ شان کا نام
و تکنشان نہیں رہے گا۔
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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 غارتو سرزد ہوئی ہے، تُو دیہاتنے اور شہروں پر اُن کے
سمیتباشندوں شدید ظلم کیا ہے۔

18 بُت کا کیا فائدہ؟ آخر کسی ماہر کاری گر نے اُسے تراشا یا ڈھال لیا ہے، اور وہ جھوٹ ہی جھوٹ کی
ہدایات دیتا کاریہے۔ گر اپنے ہاتھوں کے بُت پر بھروسا رکھتا ہے، حالانکہ وہ بول بھی نہیں !سکتا

19 اُس پر افسوس جو لـکڑی سے کہتا ہے، جاگ’ ‘!اُٹھ اور خاموش پتھر سے، کھڑا’ ہو ‘!جا کیا یہ چیزیں
دےہدایت سکتی ہیں؟ ہرگز !نہیں اُن میں جان ہی نہیں، خواہ اُن پر سونا یا چاندی کیوں نہ چڑھائی گئی ہو۔
ربلیکن20 مُقّدساپنے گھر میں موجود اُسہے۔ کے پوریحضور خاموشدنیا “رہے۔

3
حبقوق کی دعا

ذیل1 میں حبقوق نبی کی دعا ہے۔ اِسے ‘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 تجھےجبکر۔ ہم پر غصہ آئے تو اپنا رحم یاد کر۔
3 الله تیمان سے آ رہا قدوسہے، فاران پہاڑیکے علاقے پہنچسے 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۔
مہلـک5 بیماری اُس کے آگے آگے پھیلتی، مرضوبائی اُس کے نقِش قدم پر چلتا ہے۔
جہاں6 بھی قدم اُٹھائے، وہاں زمین ہل جاتی، جہاں بھی نظر ڈالے وہاں اقوام لرز اُٹھتی ہیں۔ تب قدیم پہاڑ

پھٹ جاتے، پرانی یاں دبکپہاڑ جاتی ہیں۔ اُس کی راہیں ازل ایسیسے ہی رہی ہیں۔
مَیں7 ُکوشاننے خیموںکے مصیبتکو میں دیکھا، مِدیان کے تنبو کانپ رہے تھے۔
رب،اے8 کیا تُو یاؤں در اور ندیوں غصےسے تھا؟ کیا غضبتیرا سمندر پر نازل جبہوا تُو اپنے گھوڑوں اور فتح

مند رتھوں پر سوار ہو کر نکلا؟
9 تُو نے اپنی کمان کو نکال لیا، تیری لعنتیں تیروں کی طرح برسنے لـگی ہیں۔ (سِلاہ) تُو زمین کو پھاڑ کر اُن

جگہوں پر یا در بہنے دیتا ہے۔
تجھے10 دیکھ کر پہاڑ کانپ اُٹھتے، بارشموسلادھار برسنے لـگتی اور پانی کی گہرائیاں گرجتی ہوئی اپنے ہاتھ

آسمان طرفکی اُٹھاتی ہیں۔
سورج11 اور چاند اپنی بلند رہائش گاہ میں رُک جاتے تیرےہیں۔ چمکتے تیروں کے منے سا وہ ماند پڑ جاتے،

تیرے نیزوں کی جھلملاتی روشنی میں اوجھل ہو جاتے ہیں۔
12 تُو غصے میں دنیا میں سے طیشگزرتا، سے دیگر اقوام کو مار کر گاہ لیتا ہے۔

* 3:3 :ِسلاہ ًِسلاہ غالبا گانے بجانے بارےکے میں ہدایتکوئی مفسرینہے۔ میں اِس مطلبکے بارےکے میں اتفاِق رائے نہیں ہوتی۔
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13 تُو اپنی قوم کو رِہا کرنے کے لئے نکلا، اپنے مسح کئے ہوئے خادم کی مدد کرنے آیا ہے۔ تُو نے بےدین

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 طرحکی ہَوا میں
اُڑ گئے ہیں۔

15 تُو نے اپنے گھوڑوں سے سمندر کو یوں کچل دیا کہ گہرا جھاگپانی لنے نکا لگا۔
الله تقویتمجھے دیتا ہے

16 یہ سب کچھ سن کر میرا جسم لرز اُٹھا۔ اِتنا شور تھا میرےکہ دانت بجنے میری†لـگے، ہڈیاں سڑنے لـگیں،
میرے کانپگھٹنے اباُٹھے۔ مَیں اُس دن کے انتظار میں رہوں آفتجبگا اُس قوم پر آئے گی جو ہم پر حملہ کر
رہی ہے۔

کونپلیںتکابھی17 انجـیر درختکے پر نظر نہیں آتیں، انگور بیلیںکی زیتونتکابھیہیں۔بےپھل درختکے
پھل سے محروم ہیں اور کھیتوں میں فصلیں نہیں اُگتیں۔ باڑوں میں نہ یاں، بکر بھیڑ نہ مویشی ہیں۔

تاہم18 ربمَیں خوشیکی مناؤں گا، نجاتاپنے دہندہ الله باعثکے شادیانہ بجاؤں گا۔
رب19 قادرِ قوتمیریمطلق مجھےوہیہے۔ ہرنوں کے سے تیز رَو پاؤں مہیا کرتا مجھےوہیہے، بلندیوں پر سے

گزرنے دیتا ہے۔
درِج بالا گیت موسیقی کے راہنما کے لئے ہے۔ میرےاِسے طرز کے تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔

† 3:16 دانت بجنے :لـگے، لفظی ہونٹ:ترجمہ ہلنے لـگے۔
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صفنیاہ
ذیل1 ربمیں کا وہ کلام قلم بند ہے جو بنکوشیبنصفنیاہ ِجدلیاہ بن امریاہ بن ِحزقیاہ پر نازل ہوا۔ وقتاُس

یوسیاہ بن امون یہوداہ کا بادشاہ تھا۔
رب2 فرماتا ہے، مَیں” رُوئے زمین پر سے سب کچھ مٹا ڈالوں گا، 3 انسان و حیوان، پرندوں، مچھلیوں، ٹھوکر

کھلانے والی چیزوں اور بےدینوں کو۔ تب زمین پر انسان کا نام و نشان تک نہیں رہے “گا۔ یہ رب کا فرمان
ہے۔

4 یہوداہ” اور یروشلم کے تمام باشندوں پر میری سزا نازل ہو گی۔ بعل دیوتا کی جتنی بھی بُت پرستی تکاب رہ
گئی نیستاُسےہے و نابود گا۔دوںکر نہ یوںپرستبُت پجار نامکا نشانو گا،رہے نہ5 اُن کا چھتوںجو پر سورج،
چاند بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کو سجدہ کرتے ہیں، قَسمکیربجو کھانے ساتھکے ساتھ ملـکوم دیوتا بھیکی
قَسم کھاتے ہیں۔ 6 ربجو کی پیروی چھوڑ کر نہ اُسے تلاش کرتے، نہ اُس کی مرضی یافت در کرتے ہیں وہ
سب سبکے تباہ ہو جائیں گے۔

رباب7 قادرِ مطلق کے منے خاموشسا ہو جاؤ، ربکیونکہ قریبدنکا ہی ربہے۔ اِسنے کے لئے ذبح
کی قربانی تیار کر کے اپنے مہمانوں مخصوصکو مُقّدسو کر دیا “ہے۔ رب8 فرماتا ہے، مَیںدنجس” 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 ہلاکتاجر ہو
جائیں وہاںگے۔ کے جتنے بھی چاندیسوداگر لتے تو ہیں نیستوہ و نابود ہو جائیں گے۔

مَیںتب12 چراغ لے کر یروشلم کے کونے میںکونے اُن لگاؤںکھوجکا گا جو بڑےوقتاِس آرام بیٹھےسے
ہیں، حالاتخواہ بُرےکتنے کیوں نہ ہوں۔ مَیں اُن نپٹسے لوں گا جو سوچتے ہیں، رب’ کچھ کرےنہیں گا،
نہ اچھا کام اور نہ ‘بُرا۔ ایسے13 لوگوں کا لُوٹمال لیا جائے گا، اُن کے گھر مسمار ہو 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 پورا غضب نازل ہو گا، لوگاور
پریشانی اور مصیبت میں مبتلا رہیں گے۔ طرفہر تباہی و بربادی، طرفہر اندھیرا ہی اندھیرا، طرفہر گھنے
بادل رہیںچھائے گے۔ اُس16 دشمندن پھونکنرسنگا کر نعرےکےجنگاور لگا کر قلعہ بند شہروں اور بُرجوں
پڑےٹوٹپر گا۔ رب17 فرماتا ہے، چونکہ” لوگوں نے میرا گناہ کیا اِسہے لئے مَیں اُن مصیبتبڑیکو میں اُلجھا
دوں گا۔ وہ اندھوں ٹٹولطرحکی ٹٹول کر اِدھر اُدھر پھریں گے، اُن کا طرحکیخاکخون گرایا جائے گا اور اُن
کی نعشیں گوبر طرحکی زمین پر پھینکی جائیں “گی۔ ربجب18 نازلغضبکا ہو گا تو نہ اُن کا سونا، نہ چاندی
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اُنہیں بچا سکے گی۔ اُس ملـکپورےغیرتکی آگکو کی طرح بھسم دےکر گی۔ ملـکوہ کے تمام باشندوں
کرےہلاککو گا، ہاں اُن کا انجام ناکہول ہو گا۔

2
ہوش میں !آؤ

اے1 بےحیا قوم، جمع ہو حاضریکر کے لئے کھڑی ہو جا، اِس2 سے پہلے کہ مقررہ دن آ کر تجھے بھوسے
کی طرح اُڑا لے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ربتم سختکے غصے کا نشانہ بن جاؤ، ربکہ ناکغضبکا دن تم پر
نازل ہو جائے۔

ملـکاے3 کے تمام اےفروتنو، اُس کے احکام پر عمل کرنے والو، رب تلاشکو !کرو راست بازی کے
طالب ہو، حلیمی ڈھونڈو۔ شاید تم اُس ربدن غضبکے سے بچ *جاؤ۔

اسرائیل دشمنوںکے کا انجام
غزہ4 چھوڑکو دیا ویراناسقلونگا،جائے سنسانو ہو گا۔جائے دوپہر اشدودہیوقتکے باشندوںکے کو

نکالا جائے گا، عقرون کو جڑ سے اُکھاڑا جائے گا۔ 5 کریتے سے آئی ہوئی قوم افسوسپر جو ساحلی علاقے میں
رہتی ہے۔ بارےتمہارےربکیونکہ میں فرماتا ہے، فلستیوںاے” کی اےسرزمین، ملـِک کنعان، مَیں تجھے
تباہ کروں ایکگا، بھی باقی نہیں رہے “گا۔ تب6 یہ ساحلی علاقہ چَرانے کے لئے استعمال ہو گا، اور چرواہے
اُس میں اپنی یوں بکر بھیڑ کے لئے باڑے بنا لیں گے۔ ملـک7 یہوداہ کے گھرانے ہوؤںبچےکے قبضےکے میں آئے
گا، اور وہی وہاں چریں گے، وہی شام وقتکے اسقلون گھروںکے میں آرام کریں گے۔ ربکیونکہ اُن کا خدا
اُن کی دیکھ کرےبھال گا، وہی اُنہیں کرےبحال گا۔

مَیں”8 موآبیوںنے کی لعن طعن اور عمونیوں اہانتکی پر غور کیا اُنہوںہے۔ میرینے قوم کی رُسوائی اور اُس
ملـککے بڑیبڑیخلافکے باتیں کی “ہیں۔ اِس9 لئے الافواجرب اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، میری”
حیات کی قَسم، موآب اور عمون کے علاقے سدوم اور عمورہ کی مانند بن جائیں گے۔ اُن میں خود پودےرَو اور
نمک کے ہیگڑھے پائے جائیں اورگے، وہ ویرانتکابد و رہیںسنسان میریتبگے۔ قوم کا بچا ہوا اُنہیںحصہ
لُوٹ کر اُن کی زمین پر قبضہ کر لے “گا۔

10 یہی اُن کے تکبر کا اجر ہو گا۔ کیونکہ اُنہوں الافواجربنے کی قوم کو لعن طعن کر کے قوم خلافکے
بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ ملـکربجب11 کے تمام دیوتاؤں کو کرےتباہ گا تو اُن کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں
تمامگے۔ علاقوںساحلی کی اقوام اُس کے منے جائیںجھکسا گی، ایکہر اپنے اپنے مقام پر اُسے گا۔کرےسجدہ

رب12 فرماتا ہے، اے” ایتھوپیا کے باشندو، میری تلوار تمہیں بھی مار ڈالے “گی۔
13 وہ اپنا ہاتھ شمال طرفکی بھی بڑھا کر اسور کو کرےتباہ گا۔ نینوہ ویران و سنسان ہو کر یگستان ر جیسا

خشک ہو جائے گا۔ 14 شہر بیچکے میں یوڑ ر اور دیگر قسمکئی کے جانور آرام کریں گے۔ دشتی ُلّو ا خارپُشتاور
اُس کے ٹوٹے پھوٹے ستونوں میں بسیرا کریں گے، اور جانوروںجنگلی کی میںکھڑکیوںچیخیں گونجـیںسے گی۔
دہلیزیںکیگھروں ملبے ڈھیروںکے میں رہیںچھپی گی جبکہ اُن کی دیودار لـکڑیکی ہر گزرنے والے دکھائیکو
دے گی۔ 15 یہی باشخوشاُس شہر کا انجام ہو گا جو پہلے اِتنی حفاظت سے بستا تھا اور جو دل میں کہتا تھا،
* 2:3 بچ :جاؤ لفظی :ترجمہ چھپے رہ سکو۔
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مَیں” ہی میرےہوں، کوئیسوا اَور “نہیں۔ہیہے آئندہ یگستانوہ ر ہو ایسیگا، جانورجہاںجگہ آرامہی 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، تربیتنہ قبول کرتا ہے۔ نہ
ربوہ پر بھروسا رکھتا، نہ اپنے خدا قریبکے آتا ہے۔ 3 بزرگجو اُس بیچکے میں ہیں وہ دہاڑتے ہوئے ببر شیر
ہیں۔ اُس قاضیکے شام وقتکے بھوکے پھرنے والے بھیڑیئے ہیں جو طلوِع تکصبح شکار تکہڈیایککی
نہیں چھوڑتے۔ اُس4 کے نبی گستاخ اور غدار ہیں۔ اُس کے امام مقدِس کی بےحرمتی اور شریعت سے یادتی ز
کرتے ہیں۔

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

رب6 فرماتا ہے، مَیں” نے قوموں نیستکو و نابود کر دیا ہے۔ اُن کے قلعے تباہ، اُن کی گلیاں سنسان ہیں۔
اب اُن میں سے کوئی نہیں گزرتا۔ اُن کے شہر اِتنے باد بر ہیں کہ بھیکوئی اُن میں نہیں رہتا۔ مَیں7 بولا، بےشک’
یروشلم مانخوفمیرا تربیتمیریکر گا۔کرےقبول کیونکہ ضرورتکیا اُسکہہے رہائشکی مٹگاہ جائے
اور میری تمام سزائیں اُس پر نازل ہو ‘جائیں۔ لیکن اُس باشندےکے جوشمزید کے ساتھ اپنی بُری حرکتوں میں
لـگ “گئے۔ 8 ربچنانچہ فرماتا ہے، میرےاب” انتظار میں رہو، اُس دن کے انتظار جبمیں مَیں شکار کرنے
کے لئے * اُٹھوں گا۔ کیونکہ مَیں نے اقوام کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا ممالـکمَیںہے۔ کو اکٹھا کر کے اُن پر اپنا
نازلغضب کروں تبگا۔ سختمیرےوہ قہر کا نشانہ بن جائیں پوریگے، غیرتمیریدنیا آگکی بھسمسے ہو
جائے گی۔

اسرائیل کے لئے نئی اُمید
لیکن9 اِس کے بعد مَیں اقوام کے ہونٹوں پاککو صاف کروں گا تاکہ وہ آئندہ رب کا نام لے کر عبادت

کریں، کہ وہ شانہ بہ شانہ کھڑی ہو کر میری خدمت کریں۔ 10 اُس میرےوقت پرستار، میری منتشر ہوئی قوم
ایتھوپیا کے یاؤں در کے پار بھیسے آ کر مجھے کرےپیشقربانیاں گی۔

صیوناے11 بیٹی، اُس دن تجھے شرم سار نہیں پڑےہونا گا حالانکہ تُو نے مجھ سے بےوفا ہو بُرےنہایتکر
کام کئے ہیں۔ کیونکہ تیرےمَیں درمیان تیرےسے متکبر شیخی بازوں کو نکالوں گا۔ آئندہ مُقّدسمیرےتُو پہاڑ
پر مغرور نہیں ہو گی۔ مَیں12 تجھ صرفمیں قوم غریبوںکے مندوںضرورتاور چھوڑوںکو گا، سباُن کو جو
رب نامکے میں پناہ لیں گے۔ اسرائیل13 کا یہ بچا ہوا غلطنہحصہ کرےکام گا، جھوٹنہ بولے گا۔ اُن زبانکی
فریبپر نہیں ہو تبگا۔ وہ بھیڑوں طرحکی چراگاہ میں چریں گے اور آرام کریں اُنہیںگے۔ ڈرا نے والا نہیںکوئی
ہو “گا۔
* 3:8 شکار کرنے کے لئے ایک: اَور ممکنہ :ترجمہ گواہی دینے کے لئے۔
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صیوناے14 بیٹی، خوشی نعرےکے اے!لگا اسرائیل، خوشی اے!منا یروشلم بیٹی، شادمان پورےہو، دل
سے شادیانہ بجا۔ 15 ربکیونکہ تیرینے سزا مٹا تیرےکر دشمن کو بھگا دیا ربہے۔ اسرائیلجو کا بادشاہ ہے
تیرے درمیان ہی ہے۔ آئندہ نقصانکسیتجھے سے ڈرنے ضرورتکی نہیں ہو گی۔

16 اُس لوگدن یروشلم سے کہیں گے، اے” صیون، مت !ڈرنا حوصلہ نہ تیرےہار، ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں۔
رب17 تیرا تیرےخدا درمیان ہے، تیرا پہلوان گا۔دےنجاتتجھے وہ شادمان ہو تیریکر خوشی منائے گا۔ اُس
تیرےمحبتکی قصور کا ذکر ہی کرےنہیں گی بلـکہ وہ تجھ سے خوشانتہائی ہو کر شادیانہ بجائے “گا۔

رب18 فرماتا ہے، مَیں” عید ترککو کرنے والوں کو تجھ سے دُور کر دوں گا، کیونکہ وہ تیری رُسوائی کا
باعث تھے۔ مَیں19 اُن سے بھی نپٹ لوں گا جو تجھے کچل رہے ہیں۔ جو لنگڑاتا ہے اُسے مَیں بچاؤں گا، جو منتشر
ہیں اُنہیں جمع کروں ملـکجسگا۔ میں بھی اُن کی رُسوائی ہوئی وہاں مَیں اُن یفکی تعر اور احترام کراؤں گا۔
وقتاُس20 مَیں تمہیں جمع کر وطنکے واپسمیں لاؤں گا۔ تمہارےمَیں دیکھتے دیکھتے تمہیں بحال کروں گا اور
دنیا کی تمام اقوام میں یفتمہاری تعر اور احترام کراؤں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
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حجی
رب کے گھر کو دوبارہ بنانے کا حکم

فارس1 کے بادشاہ دارا حکومتکی دوسرےکے سال میں حجی نبی پر رب کا کلام نازل ہوا۔ چھٹے مہینے کا
پہلا *دن تھا۔ کلام میں الله یہوداہ کے گورنر ُبابل زر بن سیالتی ایل اور اماِم اعظم یشوع بن یہوصدق مخاطبسے
ہوا۔

الافواجرب2-3 فرماتا ہے، یہ” قوم کہتی ہے، ربابھی’ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے وقتکا نہیں ‘آیا۔
4 کیا ٹھیکیہ کہہے تم لـکڑیخود سجےسے میںگھروںہوئے ہتے ر ہو جبکہ میرا تکابگھر ملبے کا ڈھیر “ہے؟
الافواجرب5 فرماتا حالاپنے”ہے، پر کرو۔غور 6 تم بیجبہتنے یا بو لیکن ہے۔کاٹیفصلکم تم کھانا تو کھاتے
ہو لیکن بھوکے ہتے ر ہو، پانی تو پیتے ہو لیکن پیاسے ہتے ر کپڑےہو، تو پہنتے ہو لیکن سردی لـگتی ہے۔ جباور
کوئی پیسے کما کر اُنہیں بٹوےاپنے میں ڈالتا ہے تو اُس میں سوراخ “ہیں۔

رب7 الافواج فرماتا ہے، اپنے” حال پر دےدھیان کر اُس کا صحیح نتیجہ !نکالو پہاڑوں8 پر چڑھ کر لـکڑی
لے آؤ رباور کے گھر کی تعمیر شروع کرو۔ ایسا ہی یہ رو مجھے پسند ہو گا، اور اِس طرح ہی تم مجھے جلال دو
“گے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ دیکھو،”9 تم برکتبہتنے پانے کی توقع کی، لیکن کیا ہوا؟ کم ہی حاصل ہوا۔
اور جو کچھ تم اپنے واپسگھر لائے اُسے مَیں نے ہَوا میں اُڑا دیا۔ کیوں؟ مَیں، رب الافواج تمہیں اِس کی اصل
وجہ بتاتا ہوں۔ میرا تکابگھر ملبے کا ڈھیر ہے جبکہ تم میں سے ایکہر اپنا اپنا گھر مضبوط کرنے کے لئے
بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ اِسی10 لئے آسمان اوستمہیںنے سے اور زمین تمہیںنے فصلوں سے محروم کر رکھا ہے۔
اِسی11 لئے مَیں نے حکم دیا کہ کھیتوں میں اور پہاڑوں پر کال پڑے، ملـککہ کا اناج، انگور، زیتون بلـکہ زمین
کی ہر پیداوار اُس لپیٹکی میں آ انسانجائے۔ و حیوان اُس کی زد میں آ گئے ہیں، مشقتمحنتتمہاریاور 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 بھی بات رب اُن کے خدا نے حجی نبی کو سنانے کو کہا تھا اُسے اُنہوں نے مان لیا۔ رب کا
پوریخوف قوم پر طاری ہوا۔ ربتب13 نے اپنے پیغمبر حجی معرفتکی اُنہیں یہ پیغام دیا، رب” فرماتا مَیںہے،
تمہارے ساتھ “ہوں۔

ربیوں14-15 نے یہوداہ کے ُبابلگورنر زر بن سیالتی ایل، اماِم اعظم یشوع بن یہوصدق اور قوم بچےکے ہوئے
حصے ربکو کے گھر کی تعمیر کرنے تحریککی دی۔ دارا بادشاہ حکومتکی دوسرےکے سال میں وہ آ کر
الافواجرب اپنے خدا کے گھر پر کام کرنے لـگے۔ چھٹے مہینے کا †دنواں24 تھا۔

2
رب کا نیا گھر شاندار ہو گا

اُسی1 سال ساتویںکے مہینے حجی*دنویں21کے نبی ربپر کا کلام نازل ہوا، یہوداہ”2 کے ُبابلگورنر زر
بن سیالتی ایل، اماِم اعظم یشوع بن یہوصدق اور قوم بچےکے ہوئے حصے کو بتا دینا،
* 1:1 چھٹے مہینے کا پہلا :دن 29 اگست۔ † 1:14-15 چھٹے مہینے :دنواں24کا 21 ستمبر۔ * 2:1 ساتویں مہینے :دنویں21کے
17 اکتوبر۔
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3 تم’ میں کسسے کو یاد ہے ربکہ کا گھر تباہ ہونے پہلےسے کتنا شاندار تھا؟ جو وقتاِس اُس کی جگہ

تعمیر ہو رہا ہے وہ تمہیں کیسا لگتا ربہے؟ پہلےکے گھر نسبتکی یہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ ربلیکن4 فرماتا ہے
ُبابل،اےکہ زر اماِماے!رکھحوصلہ اعظم یشوع یہوصدقبن ملـکاے!رکھحوصلہ تمامکے باشندو، حوصلہ
رکھ کر اپنا جاریکام رکھو۔ الافواجربکیونکہ فرماتا ہے تمہارےمَیںکہ ساتھ ہوں۔ 5 جو عہد مَیں مصرنے
سے وقتنکلتے تم سے باندھا تھا وہ قائم رہے گا۔ میرا تمہارےروح درمیان ہی رہے گا۔ !متڈرو

الافواجرب6 فرماتا ہے تھوڑیکہ دیر بعدکے ایکمَیں بار پھر آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا۔ تب7
تمام اقوام لرز اُٹھیں گی، اُن قیمتبیشکے خزانے اِدھر لائے جائیں گے، اور مَیں اِس گھر کو اپنے جلال سے بھر
دوں گا۔ الافواجرب8 فرماتا ہے چاندیکہ میری ہے اور سونا میرا ہے۔ 9 نیا گھر پرانے گھر سے کہیں یادہ ز
شاندار ہو گا، اور مَیں اِس جگہ کو سلامتی عطا کروں ‘گا۔ الافواجربیہ کا فرمان “ہے۔

مَیں تمہیں برکتدوبارہ دوں گا
10 دارا بادشاہ حجیمیںسالدوسرےکےحکومتکی ربپر ایککا اَور نازلکلام نویںہوا۔ مہینے واں24کا

†دن تھا۔
الافواجرب”11 فرماتا ہے، اماموں’ سے سوال کر شریعتکہ ذیل کے معاملے بارےکے میں کیا فرماتی ہے،

12 اگر مخصوصشخصکوئی 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 گوشتچیز سے
مخصوص مُقّدسو ہو جاتی “؟‘ہے
حجی اماموںنے کو یہ پیشسوال کیا تو اُنہوں جوابنے دیا، “نہیں۔”
تب13 اُس نے مزید پوچھا، اگر” لاشکسیکوئی کو چھونے ناپاکسے ہو کر اِن کھانے والی چیزوں میں

سے کچھ چھوئے تو کیا کھانے والی چیز اُس ناپاکسے ہو جاتی “ہے؟
اماموں جوابنے دیا، جی” “ہاں۔
14 پھر حجی نے کہا، رب” فرماتا ہے میریکہ نظر میں اِس قوم کا یہی حال ہے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے اور

قربان کرتے ہیں ناپاکوہ ہے۔
ابلیکن15 باتاِس پر دھیان دو آجکہ حالاتسے کیسے ہوں ربگے۔ کے گھر کی سرےنئے سے بنیاد

رکھنے سے حالاتپہلے کیسے تھے؟ جہاں16 تم فصل کی 20 یوں بور کی اُمید رکھتے تھے صرفوہاں حاصل10
ہوئیں۔ جہاں تم انگوروں کو کچل رسکر کے 100 لٹر کی توقع رکھتے تھے صرفوہاں 40 لٹر “نکلے۔ رب17
فرماتا ضائعمشقتمحنتتیری”ہے، ہوئی، مَیںکیونکہ پَتنے پھپھوندیروگ، اور اولوں تمہاریسے پیداوار کو
نقصان پہنچایا۔ توبھی تم نے توبہ کر طرفمیریکے رجوع نہ کیا۔ لیکن18 اب توجہ دو کہ تمہارا حال آج یعنی
نویں مہینے دنویں24کے سے کیسا ہو گا۔ اِس ربدن کے گھر کی بنیاد رکھی گئی، اِس لئے غور کرو 19 کہ
کیا آئندہ بھی گودام میں جمع شدہ بیج ضائع ہو جائے گا، کہ کیا آئندہ بھی انگور، انجـیر، انار اور زیتون کا پھل نہ
ہونے کے برابر ہو گا۔ آجکیونکہ سے مَیں برکتتمہیں دوں “گا۔

ُبابل زر سے الله کا وعدہ
اُسی20 دن حجی پر رب ایککا اَور کلام نازل ہوا، یہوداہ”21 کے گورنر ُبابل زر کو دےبتا کہ مَیں آسمان و

زمین کو ہلا دوں گا۔ مَیں22 شاہی تختوں ُلٹکو ا کر اجنبی سلطنتوں طاقتکی تباہ کر دوں گا۔ مَیں رتھوں کو
† 2:10 نویں مہینے کا :دنواں24 18 دسمبر۔
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اُن کے رتھ بانوں ُلٹسمیت ا دوں گا، گھوڑےاور اپنے سمیتسواروں گر جائیں گے۔ ایکہر 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 تجھےنے چن لیا “ہے۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔
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یاہ زکر
توبہ !کرو

فارس1 کے بادشاہ دارا حکومتکی دوسرےکے سال اور آٹھویں *مہینے ربمیں کا کلام نبی یاہ زکر بن برکیاہ
بن عِّدو پر نازل ہوا،

2 -3 لوگوں” سے کہہ کہ تمہارےرب باپ دادا سے نہایت ناراضہی تھا۔ اب رب الافواج فرماتا ہے کہ
پاسمیرے واپس آؤ تو مَیں تمہارےبھی پاس واپس آؤں گا۔ 4 اپنے باپ دادا کی مانند نہ ہو جنہوں نے نہ میری
سنی، نہ طرفمیری توجہ دی، گو مَیں نے اُس وقت کے نبیوں کی معرفت اُنہیں آگاہ کیا تھا کہ اپنی بُری راہوں
اور شریر حرکتوں سے باز آؤ۔ باپتمہارےاب5 دادا کہاں ہیں؟ اور کیا نبی تکابد زندہ ہتے ر ہیں؟ بہتدونوں
دیر ہوئی وفات پا چکے †ہیں۔ تمہارےلیکن6 باپ دادا بارےکے میں جتنی بھی باتیں اور فیصلے مَیں نے اپنے
خادموں یعنی نبیوں معرفتکی فرمائے وہ پورےسب ہوئے۔ تب اُنہوں نے توبہ کر کے اقرار کیا، الافواجرب’
بُریہمارینے راہوں اور حرکتوں سببکے سے وہ کچھ کیا ہے جو اُس نے کرنے کو کہا “۔‘تھا

یاہ زکر یا رو دیکھتا ہے
تین7 ماہ کے بعد رب نے نبی یاہ زکر بن برکیاہ بن عِّدو ایکپر اَور کلام نازل کیا۔ سباط یعنی ویں11 مہینے کا

‡دنواں24 تھا۔
پہلی یا :رو گھڑسوار

8 اُس رات مَیں نے یا رو ایکمیں آدمی کو رنگسرخ گھوڑےکے پر سوار دیکھا۔ وہ گھاٹی کے درمیان
اُگنے مہندیوالی کی یوں جھاڑ بیچکے میں رُکا ہوا تھا۔ اُس پیچھےکے بُھورےسرخ، اور رنگسفید گھوڑےکے
کھڑے تھے۔ اُن پر بھی آدمی بیٹھے §تھے۔ 9 جو فرشتہ مجھ باتسے کر رہا تھا اُس سے مَیں نے پوچھا، میرے”
آقا، اِن گھڑسواروں سے کیا مراد “ہے؟ اُس جوابنے دیا، مَیں” تجھے اُن مطلبکا دکھاتا “ہوں۔ مہندیتب10
یوںکی میںجھاڑ رُکے ہوئے آدمی جوابنے یہ”دیا، وہ ہیں ربجنہیں پورینے دنیا کرنےگشتکی کے لئے
بھیجا “ہے۔ اب11 دیگر ربگھڑسوار کے اُس فرشتے پاسکے آئے مہندیجو کی یوں جھاڑ کے درمیان رُکا ہوا
تھا۔ اُنہوں نے اطلاع دی، ہم” نے دنیا لگائیگشتکی تو معلوم ہوا پوریکہ دنیا میں امن و امان “ہے۔ تب12
رب کا فرشتہ بولا، رباے” ابالافواج، سالوں70تُو سے یروشلم اور یہوداہ کی آبادیوں ناراضسے رہا ہے۔ تُو
تککب اُن پر رحم کرےنہ “گا؟

ربمیںجواب13 میرےنے ساتھ گفتگو کرنے والے فرشتے نرمسے اور تسلی دینے والی باتیں کیں۔ فرشتہ14
دوبارہ مجھ مخاطبسے ہوا، اعلان” کر الافواجربکہ فرماتا ہے، غیرتبڑیمَیں’ سے یروشلم اور صیونکوہِ کے
لئے لڑوں گا۔ مَیں15 اُن دیگر اقوام ناراضنہایتسے ہوں وقتاِسجو آپاپنے محفوظکو سمجھتی بےشکہیں۔
مَیں اپنی قوم سے ناراضکچھ تھا، لیکن اِن دیگر قوموں نے اُسے حد سے یادہ ز تباہ کر دیا ہے۔ یہ کبھی بھی میرا
مقصد نہیں ‘تھا۔ رب16 فرماتا ہے، مَیںاب’ دوبارہ یروشلم مائلطرفکی ہو کر اُس پر رحم کروں گا۔ میرا گھر
* 1:1 آٹھویں :مہینے اکتوبر تا نومبر۔ † 1:5 دونوں … چکے :ہیں دونوں’ … چکے ‘ہیں اضافہ ہے تاکہ مطلب صاف ہو۔ ‡ 1:7
ویں11 مہینے کا :دنواں24 15 فروری۔ § 1:8 بیٹھے…اُن :تھے بیٹھے…اُن’ ‘تھے اضافہ ہے صافمطلبتاکہ ہو۔



یاہ 1:17زکر 1166 یاہ زکر 2:13
سرےنئے سے اُس میں تعمیر ہو جائے گا بلـکہ پورے شہر کی پیمائش کی جائے گی تاکہ اُسے دوبارہ تعمیر کیا
‘جائے۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

17 مزید اعلان کر ربکہ الافواج فرماتا ہے، میرے’ شہروں میں دوبارہ کثرت کا مال پایا جائے گا۔ رب
دوبارہ کوہِ صیون کو دےتسلی گا، دوبارہ یروشلم کو چن لے “۔‘گا

دوسری یا سینگ:رو اور کاری گر
مَیں18 نے اپنی نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرےسینگچار منے سا ہیں۔ 19 جو فرشتہ مجھ باتسے کر

رہا تھا اُس مَیںسے نے پوچھا، اِن” کا مطلبکیا “ہے؟ اُس جوابنے دیا، یہ” سینگوہ ہیں جنہوں نے یہوداہ
اور اسرائیل کو سمیتیروشلم منتشر کر دیا “تھا۔

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

2
تیسری یا :رو آدمی یروشلم پیمائشکی کرتا ہے

مَیں1 نے اپنی نظر دوبارہ اُٹھائی تو ایک آدمی کو جسدیکھا کے ہاتھ میں فیتہ تھا۔ مَیں2 نے پوچھا، آپ”
کہاں جا رہے “ہیں؟ اُس جوابنے دیا، یروشلم” پیمائشکی کرنے جا رہا ہوں۔ مَیں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ
شہر کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی ہئے۔ “چا تب3 وہ فرشتہ روانہ ہوا تکابجو مجھ باتسے کر رہا تھا۔ لیکن
راستے ایکمیں اَور فرشتہ اُس سے ملنے آیا۔ دوسرےاِس4 فرشتے نے بھاگ”کہا، 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
وقتاُس آگمَیں چاردیواریکی بن کر اُس حفاظتکی کروں گا، مَیں اُس کے درمیان رہ کر اُس عزتکی و
جلال باعثکا ہوں “۔‘گا

رب6 فرماتا ہے، اُٹھو،” !اُٹھو ملـکشمالی بھاگسے آؤ۔ کیونکہ مَیں نے خود تمہیں طرفچاروں منتشر کر
دیا تھا۔ لیکن7 اب مَیں فرماتا ہوں کہ وہاں سے نکل آؤ۔ صیون کے لوگجتنے *بابل میں ہتے ر ہیں وہاں سے بچ
“!نکلیں 8 ربکیونکہ الافواج جس نے مجھے بھیجا وہ اُن قوموں بارےکے میں جنہوں نے تمہیں لُوٹ لیا فرماتا
ہے، جو” تمہیں چھیڑے وہ میری آنکھ کی پُتلی چھیڑےکو گا۔ 9 اِس لئے یقین کرو کہ مَیں اپنا ہاتھ اُن کے
خلاف اُٹھاؤں گا۔ اُن کے اپنے غلام لُوٹاُنہیں لیں “گے۔
تب تم جان لو گے الافواجربکہ مجھےنے بھیجا ہے۔ رب10 فرماتا صیوناے”ہے، خوشیبیٹی، نعرےکے

!لگا کیونکہ مَیں آ رہا ہوں، تیرےمَیں درمیان سکونت کروں گا۔ اُس11 بہتدن سی میرےاقوام پیوستساتھ
ہو میریکر قوم کا بنحصہ جائیں گی۔ مَیں تیرےخود سکونتدرمیان کروں “گا۔
تب تُو جان لے گی الافواجربکہ پاستیرےمجھےنے بھیجا ہے۔
ملـکمُقّدس12 میں ربیہوداہ کی موروثی زمین بنے گا، اور وہ یروشلم کو دوبارہ چن لے گا۔ 13 تمام انسان

رب کے منے خاموشسا ہو جائیں، کیونکہ وہ اُٹھ کر مُقّدساپنی سکونت گاہ نکلسے آیا ہے۔
* 2:7 :بابل لفظی :ترجمہ بابل بیٹی۔
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چوتھی یا :رو اماِم اعظم یشوع
اِس1 کے رببعد نے مجھے یا رو میں اماِم اعظم یشوع کو دکھایا۔ ربوہ کے فرشتے کے منے سا کھڑا تھا، اور

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

کپڑےگندےیشوع3 پہنے ہوئے فرشتے کے منے سا تھا۔کھڑا 4 افرادجو تھےکھڑےساتھ اُنہیں فرشتے نے حکم
دیا، اُس” کے کپڑےمَیلے اُتار “دو۔ پھر یشوع مخاطبسے ہوا، دیکھ،” مَیں نے تیرا قصور تجھ سے دُور کر دیا
ہے، اباور مَیں تجھے شاندار کپڑےسفید پہنا دیتا “ہوں۔ مَیں5 نے کہا، وہ” اُس کے سر پگڑیصافپاکپر
“!باندھیں چنانچہ اُنہوں نے یشوع کے سر پاکپر صاف پگڑی باندھ کر اُسے کپڑےنئے پہنائے۔ رب کا فرشتہ
ساتھ کھڑا رہا۔ یشوع6 سے اُس بڑینے سنجیدگی سے کہا،

الافواجرب”7 فرماتا ہے، میری’ راہوں پر چل میرےکر احکام پر عمل کر تو میرےتُو 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 وقتاُس طرفکی اشارہ ہیں
مَیںجب اپنے خادم کو کونپلجو کہلاتا ہے آنے دوں گا۔ 9 دیکھو وہ جوہر جو مَیں نے یشوع کے منے سا رکھا
ایکاُسہے۔ ہی پتھر ساتپر آنکھیں الافواجرب‘ہیں۔ فرماتا ہے، مَیں’ اُس پر کتبہ کندہ کر ایککے دنہی
میں ملـکاِس کا گناہ مٹا دوں گا۔ اُس10 دن دوسرےایکتم کو اپنی انگور کی بیل اور اپنے انجـیر درختکے
کے سائے میں بیٹھنے دعوتکی دو ‘گے۔ الافواجربیہ کا فرمان “ہے۔

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

جس1 فرشتے نے مجھ باتسے کی تھی وہ میرےاب پاس واپس آیا۔ اُس نے مجھے یوں جگا جسدیا طرح
نیندگہری والےسونے کو جگایا اُس2ہے۔جاتا تجھے”پوچھا،نے کیا نظر آتا مَیں“ہے؟ خالص”دیا،جوابنے
سونے کا شمع جسدان پر تیل کا پیالہ ساتاور چراغ ہیں۔ ہر چراغ ساتکے منہ ہیں۔ زیتون3 کے درختدو
بھی دکھائی دیتے درختایکہیں۔ تیل کے پیالے کے طرفدائیں اور دوسرا اُس کے بائیں طرف ہے۔ لیکن4
میرے آقا، اِن چیزوں مطلبکا کیا “ہے؟

5 فرشتہ بولا، کیا” یہ تجھے معلوم “نہیں؟ مَیں جوابنے دیا، میرےنہیں،” “آقا۔
6 فرشتے نے مجھ سے کہا، ُبابل” زر کے لئے رب کا یہ پیغام ہے،
الافواجرب’ فرماتا ہے کہ تُو نہ اپنی طاقت، نہ اپنی قوت 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 جب ُبابل زر رب کے گھر کا
آخری پتھر لگائے گا تو حاضرین پکار اُٹھیں گے، مبارک’ مبارک!ہو “!‘ہو
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رب8 کا ایککلام بار پھر مجھ پر نازل ہوا، 9 ُبابل” زر کے ہاتھوں نے اِس گھر کی بنیاد ڈالی، اور اُسی کے

ہاتھ اُسے تکتکمیل پہنچائیں تبگے۔ تُو جان لے گا الافواجربکہ نے پاستمہارےمجھے بھیجا ہے۔ 10 گو
تعمیر کے آغاز میں بہت کم نظر آتا ہے توبھی اُس پر حقارت کی نگاہ نہ ڈالو۔ لوگکیونکہ خوشی منائیں جبگے
ُبابل زر کے ہاتھ میں ساہول دیکھیں گے۔ ساتمذکورہ) ربچراغ کی آنکھیں ہیں پوریجو دنیا گشتکی
لگاتی رہتی ۔“(ہیں

مَیں11 نے مزید پوچھا، شمع” دان کے دائیں بائیں کے زیتون کے دو درختوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں12 سونے
کے پائپدو بھی نظر آتے ہیں جن زیتونسے کا سنہرا تیل بہہ نکلتا زیتونہے۔ کی جو دو ٹہنیاں اُن کے ساتھ ہیں
اُن مطلبکا کیا “ہے؟

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

5
چھٹی یا :رو اُڑنے والا طومار

مَیں1 ایکنے بار پھر اپنی نظر اُٹھائی ایکتو اُڑتا ہوا طومار دیکھا۔ 2 فرشتے نے پوچھا، تجھے” کیا نظر آتا “ہے؟
مَیں جوابنے دیا، ایک” اُڑتا ہوا طومار جو فٹ30 لمبا اور فٹ15 چوڑا “ہے۔ 3 وہ بولا، اِس” سے ایکمراد
لعنت ہے ملـکپورےجو پر بھیجی اِسگی۔جائے طومار طرفایککے لـکھا ہے کہ ہر چور کو مٹا دیا جائے
گا اور طرفدوسری یہ کہ جھوٹی قَسم کھانے والے نیستکو کیا جائے گا۔ الافواجرب4 فرماتا ہے، مَیں’ یہ
بھیجوں گا تو چور میرےاور نام کی جھوٹی قَسم کھانے والے کے گھر میں لعنت داخل ہو گی اور اُس کے بیچ
میں رہ کر اُسے لـکڑی اور سمیتپتھر تباہ دےکر “۔‘گی

ساتویں یا ٹوکری:رو عورتمیں
5 جو فرشتہ مجھ باتسے کر رہا تھا اُس نے آ کر مجھ سے کہا، اپنی” نگاہ اُٹھا کر وہ دیکھ جو نکل کر آ رہا

“ہے۔ مَیں6 نے پوچھا، یہ” کیا “ہے؟ اُس جوابنے دیا، یہ” اناج پیمائشکی کرنے کی ٹوکری ہے۔ پورےیہ
ملـک میں نظر آتی “ہے۔ ٹوکری7 پر سیسے کا ڈھکنا تھا۔ اب وہ کھل گیا، اور ٹوکری میں بیٹھی عورتایکہوئی
دکھائی دی۔ 8 فرشتہ بولا، اِس” عورت سے مراد بےدینی “ہے۔ اُس عورتنے کو دےدھکا 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 ملـِک”دیا، 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
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مَیں1 نے پھر اپنی نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار رتھ پیتل کے پہاڑوںدو بیچکے میں نکلسے رہے ہیں۔

پہلے2 رتھ گھوڑےکے دوسرےسرخ، سیاہ،کے تیسرے3 سفیدکے اور چوتھے کے ھبے د دار ورطاقتسبتھے۔ تھے۔
4 جو فرشتہ مجھ باتسے کر رہا تھا اُس سے مَیں نے سوال کیا، میرے” آقا، اِن کا کیا مطلب “ہے؟ اُس5 نے

جواب دیا، یہ” آسمان کی چار *روحیں ہیں۔ پہلے پورییہ دنیا مالـککے کے کھڑیحضور تھیں، ابلیکن وہاں
نکلسے رہی ہیں۔ گھوڑوںسیاہ6 رتھکا ملـکشمالی طرفکی جا رہا گھوڑوںسفیدہے، مغربکا کی طرف،
اور ھبے د دار گھوڑوں جنوبکا کی “طرف۔

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

اسرائیل کا آنے والا بادشاہ
رب9 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 10 آج” ہی یوسیاہ بن صفنیاہ کے گھر میں !جا وہاں تیری ملاقات بابل میں

جلاوطن کئے اسرائیلیوںہوئے خلدی، طوبیاہ اور یدعیاہ گیہوسے ہیں۔چکےپہنچوہاںوقتاِسجو جو ہدیئے
وہ اپنے ساتھ لائے ہیں اُنہیں قبول کر۔ 11 اُن کی یہ سونا چاندی لے کر تاج بنا لے، پھر تاج کو اماِم اعظم یشوع
بن یہوصدق سرکے پر رکھ کر اُسے12 بتا، الافواجرب’ فرماتا ہے ایککہ آدمی آنے والا جسہے کا نام کونپل
اُسہے۔ کے سائے بہتمیں پھوٹکونپلیں نکلیں گی، اور ربوہ کا گھر کرےتعمیر گا۔ 13 ہاں، ربوہی کا
گھر بنائے گا اور شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کرےحکومت گا۔ وہ امام حیثیتکی سے بھی تخت
پر بیٹھے گا، اور دونوں عُہدوں میں اتفاق اور سلامتی ہو ‘گی۔ تاج14 کو حیلم، طوبیاہ، یدعیاہ اور حین بن صفنیاہ
کی یاد ربمیں کے محفوظمیںگھر رکھا جائے۔ لوگ15 دُوردراز علاقوں سے آ ربکر کا گھر تعمیر کرنے میں
مدد کریں “گے۔
تب تم جان لو گے الافواجربکہ نے پاستمہارےمجھے بھیجا ہے۔ اگر تم دھیان ربسے اپنے خدا کی سنو

تو سبیہ کچھ پورا ہو جائے گا۔
7

تم میری سننے سے انکار کرتے ہو
1 دارا بادشاہ کی حکومت کے چوتھے سال میں رب یاہ زکر سے ہم کلام ہوا۔ ِکسلیو یعنی نویں مہینے کا چوتھا

*دن تھا۔ بیتوقتاُس2 ایل شہر سراضرنے اور ـِکرجم مَل کو اُس سمیتآدمیوںکے یروشلم بھیجا تھا ربتاکہ
التماسسے کریں۔ ساتھ3 ساتھ اُنہیں رب الافواج کے گھر کے اماموں کو یہ پیشسوال کرنا تھا، اب” ہم کئی
سال سے پانچویں مہینے میں روزہ رکھ کر رب کے گھر کی تباہی پر ماتم کرتے آئے ہیں۔ کیا لازم ہے کہ ہم یہ
دستور آئندہ بھی جاری “رکھیں؟

الافواجربمجھےتب4 جوابسے ملا، ملـک”5 تمامکے باشندوں اور اماموں کہہ،سے بےشک’ سال70تم
سے پانچویں اور ساتویں مہینے میں روزہ رکھ کر ماتم کرتے آئے ہو۔ لیکن کیا تم نے یہ دستور واقعی میری خاطر ادا
کیا؟ ہرگز !نہیں عیدوں6 پر بھی تم کھاتے صرفوقتپیتے اپنی ہی خوشیخاطر مناتے ہو۔ 7 یہ باتوہی ہے جو
* 6:5 :روحیں یا ہَوائیں۔ * 7:1 نویں مہینے کا چوتھا :دن 4 دسمبر۔
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مَیں ماضینے میں بھی نبیوں معرفتکی تمہیں بتائی، اُس جبوقت یروشلم میں آبادی اور سکون تھا، جب گرد و
نواح کے شہر نجبدشِت مغرباور کے نشیبی پہاڑی تکعلاقے آباد “۔‘تھے

8 اِس ناتے سے یاہ زکر پر رب ایککا اَور کلام نازل ہوا، 9 رب” الافواج فرماتا ہے، عدالت’ میں منصفانہ
فیصلے دوسرےایککرو، پر مہربانی اور رحم !کرو 10 بیواؤں، یتیموں، اجنبیوں اور غریبوں پر متظلم کرنا۔ اپنے
دل دوسرےایکمیں بُرےخلافکے منصوبے نہ ‘باندھو۔ باپتمہارےجب11 دادا نے یہ کچھ سنا تو وہ اِس
پر دھیان دینے کے لئے تیار نہیں تھے بلـکہ اکڑ گئے۔ اُنہوں نے اپنا منہ طرفدوسری پھیر کر اپنے کانوں کو بند کئے
رکھا۔ اُنہوں12 نے اپنے دلوں ہیرےکو کی سختطرح کر لیا تاکہ شریعت اور وہ باتیں اُن پر اثرانداز نہ ہو سکیں
الافواجربجو نے روحاپنے وسیلےکے نبیوںگزشتہسے کو بتانے کو الافواجربتبتھا۔کہا کا غضبشدید
اُن پر نازل ہوا۔ 13 وہ فرماتا ہے، چونکہ’ اُنہوں میرینے نہ سنی اِس لئے مَیں نے فیصلہ کیا جبکہ وہ مدد کے
لئے مجھ سے التجا یں کر تو مَیں بھی اُن کی نہیں سنوں گا۔ مَیں14 اُنہیںنے آندھی سے اُڑا کر تمام دیگر اقوام میں منتشر
کر دیا، ایسی قوموں میں جن سے ناواقفوہ تھے۔ اُن کے جانے پر وطن اِتنا ویران و سنسان ہوا کہ کوئی نہ رہا جو
اُس میں آئے یا وہاں سے جائے۔ یوں اُنہوں نے خوشاُس ملـکگوار کو تباہ کر “۔‘دیا

8
ایک نیا آغاز

ایک1 بار پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 2 رب” الافواج فرماتا ہے کہ مَیں بڑی غیرت سے صیون
کے لئے لڑ رہا بڑےہوں، میںغصے اُس کے لئے جد و جہد کر رہا ہوں۔ رب3 فرماتا ہے مَیںکہ صیون پاسکے
واپس آؤں گا، دوبارہ یروشلم بیچکے کروںسکونتمیں تبگا۔ یروشلم وفاداری’ کا ‘شہر الافواجرباور کا پہاڑ
‘مُقّدسکوہِ’ گا۔کہلائے 4 الافواجربکیونکہ فرماتا ہے، بزرگ’ مرد و خواتین دوبارہ یروشلم میںچوکوںکے
بیٹھیں گے، اور ایکہر اِتنا عمر رسیدہ ہو گا کہ چھڑیاُسے کا سہارا پڑےلینا گا۔ ساتھ5 کھیلچوکساتھ کود
مصروفمیں لڑکے لڑکیوں بھرےسے رہیں ‘گے۔

الافواجرب6 فرماتا ہے، شاید’ یہ اُس وقت بچے ہوئے اسرائیلیوں کو ناممکن لـگے۔ لیکن کیا ایسا میرےکام
لئے ربجو الافواج ہوں ناممکن ہے؟ ہرگز ‘!نہیں رب7 الافواج فرماتا ہے، مَیں’ اپنی قوم کو مشرق اور مغرب
ممالـککے سے بچا کر واپس8 لاؤں گا، اور وہ یروشلم میں بسیں وہاںگے۔ میریوہ قوم ہوں گے اور وفاداریمَیں
انصافاور کے ساتھ اُن کا خدا ہوں ‘گا۔

الافواجرب9 فرماتا ہے، رکھحوصلہ’ تعمیریکر تکتکمیلکام !پہنچاؤ بھیآج تم اُن باتوں پر اعتماد کر سکتے
ہو نبیوںجو الافواجربنے کے کیگھر بنیاد لتے وقتڈا سنائی تھیں۔ یاد10 رہے وقتاُسکہ پہلےسے نہ انسان
اور نہ حیوان محنتکو مزدوریکی ملتی تھی۔ آنے جانے والے کہیں بھی دشمن حملوںکے محفوظسے نہیں تھے،
کیونکہ مَیں نے ہر آدمی کو اُس کے ہم سائے کا دشمن بنا دیا ‘تھا۔ لیکن11 رب الافواج فرماتا ہے، اب’ سے
مَیں تم سے جو بچے ہوئے ہو سلوکایسا نہیں کروں گا۔ لوگ12 سلامتی بیجسے بوئیں گے، انگور کی وقتبیل پر
اپنا پھل لائے گی، کھیتوں میں فصلیں پکیں گی اور آسمان اوس دےپڑنے گا۔ یہ تمام چیزیں مَیں یہوداہ کے بچے
ہوؤں میراثکو میں دوں گا۔ اے13 یہوداہ اور اسرائیل، پہلے تم دیگر اقوام لعنتمیں کا نشانہ بن گئے تھے، لیکن
مَیںجباب تمہیں رِہا کروں گا تو برکتتم باعثکا ہو گے۔ !متڈرو حوصلہ ‘!رکھو
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رب14 الافواج 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 برکتکو دینا چاہتا ہوں۔ اِس میں
میرا ارادہ اُتنا ہی پکا ہے جتنا پہلے تمہیں نقصان پہنچانے میں پکا تھا۔ چنانچہ !متڈرو لیکن16 اِن باتوں پر دھیان
دوسرےایکدو، سے باتسچ عدالتکرو، میں سچائی اور سلامتی پر مبنی فیصلے کرو، 17 اپنے پڑوسی خلافکے
بُرے متمنصوبے باندھو اور جھوٹی قَسم کھانے شوقکے سے باز آؤ۔ اِن تمام چیزوں سے نفرتمَیں کرتا ‘ہوں۔
ربیہ کا فرمان “ہے۔

ایک18 بار پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا، الافواجرب”19 فرماتا ہے تکآجکہ یہوداہ لوگکے
چوتھے، پانچویں، ساتویں اور دسویں مہینے میں روزہ رکھ کر ماتم کرتے آئے ہیں۔ ابلیکن سے اوقاتیہ خوشی 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 دوسرےباشندےکے شہر میں جا کر کہیں گے، آؤ،’ ہم یروشلم جا ربکر التماسسے ربکریں،
الافواج کی مرضی یافت در کریں۔ ہم بھی جائیں ‘گے۔ 22 ہاں، متعدد اقوام اور طاقت ور اُمّتیں یروشلم آئیں گی
الافواجربتاکہ مرضیکی معلوم کریں اور اُس التماسسے کریں۔

الافواجرب23 فرماتا ہے کہ اُن دنوں مختلفمیں اقوام اور اہِل زبان دسکے ایکآدمی یہودی دامنکے کو
پکڑ کر کہیں گے، ہمیں’ اپنے ساتھ چلنے دیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپالله کے ساتھ “۔‘ہے

9
اسرائیل دشمنوںکے عدالتکی

رب1 حدراکملـِککلامکا خلافکے اورہے، دمشقوہ پر نازل ہو گا۔ انسانکیونکہ اور اسرائیل تمامکے
قبیلوں کی ربآنکھیں طرفکی دیکھتی ہیں۔ دمشق2 کی سرحد پر حماتواقع بلـکہ صور اور صیدا بھی اِس کلام
سے متاثر ہو جائیں گے، خواہ وہ دانشکتنے مند کیوں نہ ہوں۔ بےشک3 صور نے اپنے لئے مضبوط قلعہ بنا لیا
بےشکہے، اُس نے چاندیسونے کے ایسے ڈھیر لگائے ہیں جیسے عام طور پر گلیوں میں ریت کچرےیا کے
ڈھیر لگا لئے جاتے ہیں۔ ربلیکن4 اُس پر قبضہ کر اُسکے فوجکی کو سمندر تبگا۔دےپھینکمیں شہر نذرِ
آتش ہو جائے گا۔ 5 یہ دیکھ کر اسقلون گھبرا جائے گا اور تڑپغزہ اُٹھے گا۔ عقرون بھی لرز اُٹھے گا، کیونکہ
اُس کی اُمید جاتی رہے گی۔ غزہ کا ہلاکبادشاہ اور اسقلون غیرآباد ہو جائے گا۔ 6 اشدود میں دو نسلوں کے
لوگ 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 وہ گوشت کو خون کے ساتھ اور اپنی گھنونی قربانیاں نہیں کھائیں تبگے۔ جو
بچ جائیں میرےگے پرستار ہوں گے اور یہوداہ خاندانوںکے میں شامل ہو جائیں عقرونگے۔ کے فلستی یوں میری
قوم میں شامل ہو جائیں طرحجسگے 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 وقتجاتے وہاں گزرےسے اُس پر حملہ نہ کرے، کوئی بھی
میریظالم قوم تنگکو نہ ابکرے۔ مَیںسے خود اُس کی دیکھ بھال کروں گا۔

نیا بادشاہ آنے والا ہے
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اے9 صیون بیٹی، شادیانہ !بجا اے یروشلم بیٹی، شادمانی نعرےکے !لگا دیکھ، تیرا تیرےبادشاہ پاس آ رہا

ہے۔ راستوہ باز اور فتح مند ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، ہاں گدھی بچےکے پر سوار ہے۔
مَیں10 افرائیم رتھسے اور یروشلم دُورگھوڑےسے ٹوٹکمانکیجنگگا۔دوںکر گی۔جائے موعودہ بادشاہ

کے کہنے *پر تمام اقوام میں سلامتی قائم ہو اُسگی۔جائے ایکحکومتکی سمندر تکدوسرےسے اور یائے در
فرات سے دنیا کی تکانتہا مانی جائے گی۔

رب اپنی قوم کرےحفاظتکی گا
میریاے11 قوم، مَیں تیرےنے ایکساتھ عہد تصدیقکیجسباندھا قربانیوں خونکے سے ہوئی، اِس لئے

تیرےمَیں قیدیوں پانیکو محرومسے سےگڑھے گا۔کروںرِہا پُراُمیداے12 قیدیو، قلعے واپسپاسکے !آؤ کیونکہ
آج ہی مَیں اعلان کرتا ہوں تمہاریکہ تکلیفہر عوضکے مَیں تمہیں دو بخشبرکتیں دوں گا۔

13 یہوداہ میری کمان ہے اور اسرائیل میرے تیر جو مَیں دشمن خلافکے چلاؤں اےگا۔ صیون بیٹی، مَیں
تیرے بیٹوں یونانکو فوجیوںکے سے لڑنے کے لئے بھیجوں گا، مَیں تجھے سورمے کی تلوار کی مانند بنا دوں “گا۔

ربتب14 اُن پر ظاہر ہو کر بجلی طرحکی اپنا تیر چلائے ربگا۔ قادرِ مطلق پھونکنرسنگا کر آندھیوںجنوبی
میں آئے گا۔ الافواجرب15 اسرائیلیوںخود کو تبگا۔دےپناہ دشمنوہ کو کھا کھا اُسکر پھینکےکے ہوئے
پتھروں خاککو میں ملا دیں گے اور خون کو َمے کی طرح پی پی کر شور مچائیں گے۔ وہ قربانی کے خون سے
کٹورےبھرے طرحکی بھر جائیں قربانگے، گاہ کونوںکے جیسے خون آلودہ ہو جائیں گے۔

اُس16 ربدن اُن کا خدا اُنہیں جو اُس کی قوم کا یوڑ ر ہیں دےچھٹکارا تبگا۔ وہ اُس ملـککے میں تاج
کے جواہر کی چمکمانند اُٹھیں گے۔ 17 وہ کتنے کشدل صورتخوباور لـگیں !گے اناج اور َمے کثرتکی
کنوارےسے یاں کنوار پھلنے لنے پھو لـگیں گے۔

10
ہیرب مدد کر سکتا ہے

1 بہار کے موسم میں رب بارشسے مانگو۔ کیونکہ وہی گھنے بادل بناتا ہے، بارشوہی برسا کر ایکہر کو
یالیکیکھیت ہر مہیا کرتا ہے۔ تمہارے2 گھروں فریببُتکے دانغیبتمہارےدیتے، جھوٹی یا رو دیکھتے اور
فریب خوابدہ سناتے ہیں۔ اُن کی عبثتسلی اِسیہے۔ لئے قوم کو یوں بھیڑبکر کی طرح یہاں سے چلا جانا پڑا۔
گلہ بان نہیں اِسہے، لئے مصیبتوہ میں اُلجھے ہتے ر ہیں۔

رب اپنی قوم واپسکو لائے گا
رب3 فرماتا ہے، میری” قوم کے گلہ بانوں پر میرا بھڑکغضب اُٹھا ہے، اور بکرےجو اُس کی راہنمائی کر

ہیںرہے اُنہیں مَیں سزا دوں گا۔ الافواجربکیونکہ اپنے یوڑ ر یہوداہ کے کرےبھالدیکھکیگھرانے گا، اُسے
گھوڑےجنگی شاندارجیسا گا۔دےبنا یہوداہ4 کونےسے بنیادیکا پتھر، کمانکیجنگمیخ، اور تمام حکمران
نکل آئیں گے۔ سب5 سورمے کی مانند ہوں گے جو وقتلڑتے دشمن کو گلی کچرےکے میں کچل دیں ربگے۔
الافواج اُن کے ساتھ ہو گا، اِس لئے وہ لڑ غالبکر آئیں مخالفگے۔ گھڑسواروں بڑیکی رُسوائی ہو گی۔
* 9:10 موعودہ بادشاہ کے کہنے :پر لفظی :ترجمہ اُس کے کہنے پر۔
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مَیں6 یہوداہ کے گھرانے تقویتکو دوں یوسفگا، کے گھرانے کو دوںچھٹکارا ہاںگا، اُن پر رحم کر کے

اُنہیں میںوطندوبارہ بسا دوں تبگا۔ اُن حالتکی سے پتا نہیں چلے گا مَیںکہ اُنہیںکبھینے رد کیا تھا۔ کیونکہ
ربمَیں اُن کا خدا ہوں، مَیں ہی اُن کی سنوں گا۔ 7 افرائیم کے افراد سورمے بنسے جائیں گے، وہ خوشیوں ہو
جائیں طرحجسگے دل َمے پینے خوشسے ہو جاتا ہے۔ اُن کے بچے یہ دیکھ کر باغ باغ ہو جائیں گے، اُن کے
ربدل خوشیکی منائیں گے۔

مَیں8 سیٹی بجا کر اُنہیں جمع کروں گا، کیونکہ مَیں نے دےفدیہ اُنہیںکر آزاد کر دیا تبہے۔ وہ پہلے طرحکی
بےشمار ہو جائیں گے۔ مَیں9 اُنہیں بیج کی مختلفطرح قوموں میں بو کر منتشر کر دوں گا، لیکن دُوردراز علاقوں
میں وہ مجھے یاد کریں گے۔ ایکاور دن وہ اپنی اولاد سمیت بچ واپسکر آئیں گے۔ مَیں10 اُنہیں مصر واپسسے
لاؤں گا، اسور سے اکٹھا کروں گا۔ مَیں اُنہیں ِجلعاد اور لبنان میں لاؤں گا، توبھی اُن کے لئے جگہ کافی نہیں ہو
گی۔ جب11 وہ مصیبت کے سمندر میں سے گزریں گے تو رب موجوں کو مارےیوں گا کہ سب کچھ پانی کی
خشکتکگہرائیوں ہو جائے گا۔ اسور کا خاکفخر میں مل جائے گا، اور مصر کا شاہی عصا دُور ہو جائے
گا۔ مَیں12 اپنی قوم کو رب میں تقویت دوں گا، اور وہ اُس کا ہی نام لے کر زندگی گزاریں “گے۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔

11
بڑوں کو نیچا کیا جائے گا

اے1 لبنان، اپنے دروازوں کو دےکھول تیرےتاکہ دیودار درختکے آتشنذرِ ہو جائیں۔
اے2 جونیپر کے درختو، یلا واو !کرو کیونکہ دیودار درختکے گر گئے ہیں، درختزبردستیہ 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
رب4 میرا مجھخدا ہمسے کلام ذبح”ہوا، ہونے والی یوں بھیڑبکر کی گلہ بانی !کر 5 اُنہیںجو خرید لیتے وہ اُنہیں

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

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

7 چنانچہ مَیں، یاہ زکر سوداگروںنے کے لئے ذبح ہونے والی یوں بھیڑبکر کی گلہ بانی کی۔ مَیں نے اُس کام کے
لئے دو لاٹھیاں ایکلیں۔ 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 تنگسے آ گیا، اور اُنہوں
نے مجھے بھی حقیر جانا۔
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تب9 مَیں بولا، آئندہ” مَیں تمہاری گلہ بانی نہیں کروں گا۔ جسے مرنا ہے وہ مرے، جسے ضائع ہونا ہے وہ

ضائع ہو جائے۔ اور جو بچ جائیں دوسرےایکوہ گوشتکا کھائیں۔ مَیں ذمہ دار نہیں ہوں *“!گا مَیں10 نے
لاٹھی بنام ‘مہربانی’ کو توڑ کر ظاہر کیا کہ جو عہد مَیں نے تمام اقوام کے ساتھ باندھا تھا وہ منسوخ ہے۔ اُسی11
دن وہ منسوخ ہوا۔
تب یوں بھیڑبکر کے جو سوداگر مجھ پر دےدھیان رہے تھے اُنہوں نے جان لیا کہ یہ پیغام رب طرفکی سے

ہے۔ 12 پھر مَیں نے اُن سے کہا، اگر” یہ آپ مناسبکو لـگے تو مجھے مزدوری کے دےپیسے دیں، ورنہ ہنے ر
اُنہوں“دیں۔ مزدورینے کے لئے چاندیمجھے کے دےِسکے30 دیئے۔

ربتب13 نے مجھے حکم دیا، اب” یہ رقم †کمہار کے منے پھینکسا دے۔ کتنی شاندار رقم !ہے یہ میری
اِتنی ہی قدر مَیں“ہیں۔کرتے چاندینے ِسکے30کے لے ربکر میںگھرکے کمہار کے منے پھینکسا دیئے۔
اِس14 کے بعد مَیں دوسرینے لاٹھی بنام ‘یگانگت’ کو توڑ کر ظاہر کیا کہ یہوداہ اور اسرائیل اخوتکی منسوخ
ہو گئی ہے۔

15 ربپھر مجھےنے بتایا، اب” دوبارہ گلہ بان کا سامان لے لیکنلے۔ اِس بار احمق چرواہے کا سا یہ رو اپنا
لے۔ 16 کیونکہ ملـکمَیں پر ایسا گلہ بان مقرر کروں گا جو ہلاکنہ ہونے والوں کی دیکھ کرےبھال گا، نہ
چھوٹوں کرےتلاشکو گا، نہ زخمیوں کو دےشفا گا، نہ صحت مندوں خوراککو کرےمہیا گا۔ اِس کے
بجائے وہ بہترین جانوروں کا گوشت کھا لے گا بلـکہ اِتنا ظالم ہو گا کہ اُن کے ُکھروں کو پھاڑ توڑےکر گا۔
17 اُس بےکار چرواہے پر افسوس جو اپنے یوڑ ر کو چھوڑ دیتا ہے۔ تلوار 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 اسرائیلکا کے لئے کلام آسماننےجسربہے۔ خیمےکو تانطرحکی کر زمین کی بنیادیں
رکھیں اور انسان کے اندر اُس کی روح تشکیلکو دیا وہ فرماتا ہے،

مَیں”2 یروشلم کو گرد نواحو کی قوموں کے لئے شراب کا پیالہ بنا دوں گا جسے وہ پی کر لڑکھڑانے لـگیں گی۔
یہوداہ میںمصیبتبھی آئے جبگا یروشلم کا محاصرہ کیا گا۔جائے اُس3 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 ہے، اُس” دن مَیں تمام گھوڑوں میں ابتری اور اُن کے سواروں
میں دیوانگی پیدا کروں گا۔ مَیں دیگر اقوام کے تمام گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔
ساتھ ساتھ مَیں آنکھوںکھلی سے یہوداہ کے بھالدیکھکیگھرانے کروں گا۔ تب5 یہوداہ میںدلخاندانکے

کہیں گے، یروشلم’ باشندےکے اِس لئے ہمارے لئے قوت باعثکا ہیں الافواجربکہ اُن کا خدا ‘ہے۔ اُس6
دن مَیں یہوداہ کے خاندانوں کو جلتے ہوئے کوئلے بنا دوں گا جو دشمن کی سوکھی لـکڑی کو جلا دیں گے۔ وہ
بھڑکتی ہوئی مشعل ہوں گے دشمنجو کی پُولوں کو کرےبھسم گی۔ اُن دائیںکے اور طرفبائیں جتنی بھی قومیں
گرد و نواح میں رہتی ہیں سبوہ آتشنذرِ ہو جائیں گی۔ لیکن یروشلم اپنی ہی محفوظجگہ رہے گا۔
* 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۔



یاہ زکر 12:7 1175 یاہ 13:9زکر
ربپہلے7 یہوداہ کے گھروں کو بچائے گا تاکہ داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کی شان شوکتو

یہوداہ بڑیسے نہ ہو۔ ربلیکن8 یروشلم باشندوںکے بھیکو تبگا۔دےپناہ اُن میں کمزورسے آدمی داؤد جیسا
سورما ہو گا جبکہ داؤد کا گھرانا خدا کی مانند، اُن کے آگے چلنے ربوالے کے فرشتے کی مانند ہو گا۔ اُس9 دن
مَیں یروشلم پر حملہ آور تمام اقوام کو تباہ کرنے کے لئے نکلوں گا۔

یروشلم کا ماتم
مَیں10 داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر مہربانی اور التماس کا روح ُنڈیلوں ا گا۔ تب وہ مجھ پر نظر

ڈالیں اُنہوںجسےگے نے چھیدا اورہے، وہ اُس کے لئے ایسا ماتم کریں جیسےگے اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے، اُس
کے لئے ایسا شدید غم کھائیں طرحجسگے اپنے پہلوٹھے کے لئے۔ اُس11 لوگدن یروشلم میں شدت سے ماتم
کریں گے۔ ایسا ماتم ہو گا جیسا میداِن مجِّدو میں رِمّونہدد پر کیا جاتا تھا۔ پورے12-14 کا ملـکپورا یلا کرےواو
گا۔ تمام دوسرےایکخاندان الـگسے اور تمام عورتیں دوسروں الـگسے آہ و بکا کریں گی۔ داؤد کا خاندان،
ناتن کا لاویخاندان، کا خاندان، ِسمعی کا خاندان ملـکاور کے باقی تمام الـگالـگخاندان ماتم کریں گے۔

13
بُت پرستی اور جھوٹی نبوّت کا خاتمہ

اُس1 دن داؤد کے گھرانے اور یروشلم باشندوںکے کے لئے چشمہ کھولا جائے یعےکےجسگا ذر وہ اپنے
گناہوں اور ناپاکی کو دُور کر سکیں “گے۔

الافواجرب2 فرماتا اُس”ہے، مَیںدن تمام بُتوں ملـککو میں سے مٹا دوں گا۔ اُن کا نام و نہیںتکنشان رہے
گا، اور وہ کسی کو یاد نہیں رہیں گے۔
نبیوں اور ناپاکی روحکی بھیکو ملـکمَیں سے دُور کروں گا۔ اِس3 کے بعد اگر کوئی کرےنبوّت تو اُس کے

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

لوگوں کی جانچ پڑتال
الافواجرب7 فرماتا ہے، اے” جاگتلوار، میرے!اُٹھ گلہ بان پر حملہ کر، اُس پر قریبمیرےجو ہے۔ گلہ

بان کو مار ڈال تاکہ یاں بکر بھیڑ تتر بتر ہو جائیں۔ مَیں خود اپنے ہاتھ کو چھوٹوں خلافکے اُٹھاؤں “گا۔ رب8
فرماتا ہے، ملـکپورے” میں لوگوں کے تین میںحصوں سے دو حصوں کو مٹایا جائے گا۔ دو ہلاکحصے ہو
جائیں ایکصرفاورگے حصہہی بچا گا۔رہے بچےاِس9 ڈالمیںآگمَیںکوحصےہوئے چاندیکر یا سونے
کروںصافپاکطرحکی تبگا۔ 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
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رب خود یروشلم میں بادشاہ ہو گا
اے1 یروشلم، رب کا وہ دن آنے والا دشمنجبہے تیرا لُوٹمال تیرےکر درمیان ہی آپساُسے 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 دریعصمتکی کی جائے گی۔ شہر کے باشندےآدھے جلاوطن ہو
جائیں لیکنگے، باقی حصہ اُس میں زندہ چھوڑا جائے گا۔

لیکن3 پھر رب خود نکل کر اِن اقوام سے لڑےیوں تبطرحجسگا لڑتا کبھیجبہے جنگمیداِن میں آ
جاتا ہے۔ اُس4 دن اُس کے پاؤں یروشلم مشرقکے میں زیتون کے پہاڑ کھڑےپر ہوں تبگے۔ پہاڑ پھٹ جائے
گا۔ اُس ایککا شمالحصہ طرفکی اور جنوبدوسرا کھسکطرفکی بیچگا۔جائے مشرقمیں مغربسے
ایکطرفکی بڑی وادی پیدا ہو جائے گی۔ 5 میرےتم پہاڑوں کی اِس وادی بھاگمیں کر پناہ لو گے، کیونکہ
یہ تکآضل پہنچائے طرحجسگی۔ تم یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز کے ایام میں آپاپنے کو زلزلے سے بچانے کے
لئے یروشلم بھاگسے نکلے تھے اُسی طرح تم مذکورہ وادی میں دوڑ آؤ گے۔ ربتب میرا خدا آئے گا، اور تمام
مُقّدسین اُس کے ساتھ ہوں گے۔

6 اُس دن نہ تپتی گرمی ہو گی، نہ سردی یا پالا۔ 7 ایکوہ 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 کی
ایک مشرقشاخ کے بحـیرۂ مُردار طرفکی 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 دن رب واحد خدا ہو لوگگا، صرف اُسی کے نام پرستشکی کریں
گے۔ 10 ملـکپورا شمالی شہر ِجبع سے لے کر یروشلم جنوبکے میں واقع شہر تکرِمّون کھلا میدان بن جائے
صرفگا۔ یروشلم اپنی ہی اونچی جگہ پر رہے گا۔ اُس کی پرانی بھیحدود قائم رہیں گی یعنی بن یمین دروازےکے
سے لے کر دروازےپرانے اور کونے دروازےکے تک، پھر حنن ایل بُرجکے سے لے کر اُس تکجگہ جہاں
شاہی َمے بنائی جاتی ہے۔ لوگ11 اُس میں بسیں گے، اور آئندہ اُسے پوریکبھی تباہی کے لئے مخصوص نہیں کیا
جائے گا۔ یروشلم محفوظ جگہ رہے گی۔

لیکن12 جو قومیں یروشلم سے لڑنے نکلیں اُن پر ایکرب ناکہول بیماری لائے لوگگا۔ ابھی کھڑے ہو
سکیں گے کہ اُن کے جسم سڑ جائیں گے۔ آنکھیں اپنے خانوں میں اور زبان منہ میں گل جائے گی۔ 13 اُس دن
رب اُن ابتریبڑیمیں گا۔کرےپیدا ایکہر ساتھیاپنے ہاتھکا پکڑ اُسکر پر گا۔کرےحملہ بھییہوداہ14 یروشلم
لڑے*سے گا۔ تمام پڑوسی اقوام دولتکی وہاں جمع ہو جائے گی کثرتیعنی کا چاندیسونا، اور کپڑے۔ نہ15
صرف مہلـکانسان بیماری کی زد میں آئے گا بلـکہ جانور بھی۔ گھوڑے، خچر، اونٹ، گدھے اور باقی جتنے جانور
اُن لشکرگاہوں میں ہوں گے سباُن پر آفتیہی آئے گی۔

تمام اقوام یروشلم میں عید منائیں گی
* 14:14 :سے یا میں۔
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توبھی16 اُن تمام اقوام لوگکچھکے جائیںبچ جنہوںگے نے یروشلم پر حملہ کیا ابتھا۔ سالوہ سالبہ یروشلم آتے

رہیں گے ہمارےتاکہ الافواجرببادشاہ پرستشکی کریں اور یوں جھونپڑ کی عید منائیں۔ کبھیجب17 دنیا کی
تمام اقوام میں سے ہمارےکوئی الافواجرببادشاہ کو سجدہ کرنے کے لئے یروشلم نہ آئے تو اُس بارشملـککا
سے محروم رہے گا۔ 18 مصریاگر قوم یروشلم نہ آئے اور حصہ نہ لے تو بارشوہ سے محروم رہے ربیوںگی۔ اُن
قوموں کو دےسزا گا جو یوں جھونپڑ کی عید منانے کے لئے یروشلم نہیں آئیں گی۔ 19 جتنی بھی قومیں یوں جھونپڑ
کی عید منانے کے لئے یروشلم نہ آئیں اُنہیں یہی سزا ملے گی، خواہ مصر ہو یا کوئی اَور قوم۔

20 اُس دن گھوڑوں کی گھنٹیوں پر لـکھا ہو گا، رب” کے لئے مخصوص و “مُقّدس۔ اور رب کے گھر کی
دیگیں اُن مُقّدس کٹوروں کے برابر ہوں گی جو قربان گاہ کے منے سا استعمال ہوتے ہیں۔ 21 ہاں، یروشلم اور
یہوداہ میں موجود الافواجربدیگہر کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو گی۔ بھیجو پیشقربانیاں کرنے کے لئے
یروشلم آئے وہ اُنہیں اپنی قربانیاں پکانے کے لئے کرےاستعمال گا۔ اُس دن الافواجربسے کے گھر میں کوئی
بھی سوداگر پایا نہیں جائے گا۔
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ملاکی
ذیل1 میں اسرائیل کے لئے رب کا وہ کلام ہے جو اُس نے ملاکی پر نازل کیا۔
رب2 فرماتا ہے، تم” پیارےمجھے لیکن“ہو۔ تم کہتے ہو، تیریطرح؟کس” ہم محبتسے کہاں ظاہر ہوئی

“ہے؟
سنو رب کا !جواب کیا” عیسَو اور یعقوب سگے بھائی نہیں تھے؟ توبھی صرف یعقوب مجھے پیارا تھا 3 جبکہ

عیسَو سے مَیں متنفر رہا۔ اُس کے پہاڑی علاقے ادوم کو مَیں نے ویران و سنسان کر دیا، اُس کی موروثی زمین
کو یگستان ر کے گیدڑوں کے حوالے کر دیا “ہے۔ 4 ادومی کہتے ہیں، گو” ہم ِچکنا ُچور ہو گئے ہیں توبھی
کیکھنڈرات جگہ نئے گھر بنا لیں الافواجربلیکن“گے۔ فرماتا تعمیربےشک”ہے، کا کام کرتے لیکنجاؤ،
کچھسبمَیں دوبارہ ڈھا دوں گا۔ اُن ملـککا بے’ دینی ‘ملـککا اور اُن کی قوم وہ’ جسقوم ربپر ابدیکی
لعنت ‘ہے کہلائے گی۔ 5 تم اسرائیلی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھو تبگے۔ تم کہو گے، اسرائیلعظمتاپنیرب’
کی سرحدوں سے باہر بھی ظاہر کرتا “۔‘ہے

اماموں پر الزام
الافواجرب6 فرماتا امامو،اے”ہے، بیٹا باپاپنے کا اور نوکر مالـکاپنے احترامکا لیکنہے۔کرتا میرا احترام

کون کرتا ہے، مَیںگو باپتمہارا ہوں؟ کونخوفمیرا مانتا ہے، مَیںگو مالـکتمہارا حقیقتہوں؟ یہ ہے کہ
میرےتم نام کو حقیر جانتے ہو۔ لیکن اعتراضتم کرتے ہو، تیرےطرحکسہم’ نام کو حقیر جانتے ‘ہیں؟
7 اِس میں کہ تم میری قربان گاہ خوراکناپاکپر رکھ دیتے ہو۔ تم پوچھتے ہو، ہم’ نے باتکستجھے میں
ناپاک کیا ‘ہے؟ اِس میں کہ ربتم کی میز کو قابِل تحقیر قرار دیتے ہو۔ 8 کیونکہ گو اندھے جانوروں کو قربان
سختکرنا منع توبھیہے، تم باتیہ نظرانداز کر ایسےکے جانوروں قربانکو کرتے لنگڑےہو۔ یا بیمار جانور چڑھانا
بھی ممنوع توبھیہے، تم کہتے ہو، باتکوئی’ ‘نہیں اور ایسے جانوروںہی پیشکو الافواجرب“ہو۔کرتے فرماتا
ہے، اگر” واقعی اِس کی باتکوئی نہیں تو ملـکاپنے کے گورنر کو ایسے جانوروں پیشکو کرو۔ کیا وہ تم سے
خوش ہو گا؟ کیا وہ تمہیں کرےقبول گا؟ ہرگز !نہیں 9 ابچنانچہ الله التماسسے کرو کہ ہم پر مہربانی رب“کر۔
الافواج فرماتا ہے، خود” سوچ لو، ہمارےکیا ہاتھوں ایسیسے قربانیاں ملنے پر الله ہمیں کرےقبول گا؟ کاش10
تم میں سے میرےکوئی گھر دروازوںکے کو کرےبند تاکہ میری قربان گاہ پر آگبےفائدہ نہ لگا !سکو مَیں تم
خوشسے نہیں، تمہارےاور ہاتھوں قربانیاںسے مجھے بالکل پسند “نہیں۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

الافواجرب11 فرماتا پوری”ہے، دنیا مشرقمیں تکمغربسے میرا نام ہرہے۔عظیم میرےجگہ نام کو بخور
پاکاور پیشقربانیاں ہیں۔جاتیکی کیونکہ دیگر اقوام میں میرا نام عظیم ہے۔ لیکن12 تم اپنی حرکتوں میرےسے
نام کی بےحرمتی کرتے ہو۔ تم کہتے ہو، رب’ کی میز ناپاککو 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 مَنتجو مان کر کہے، ربمَیں’ کو اپنے یوڑ ر کا اچھا مینڈھا قربان کروں لیکن‘گا اِس کے
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ناقصبجائے پیشجانور “کرے۔ ربکیونکہ الافواج فرماتا ہے، مَیں” عظیم بادشاہ ہوں، اور اقوام میرےمیں
نام خوفکا مانا جاتا ہے۔

2
میرےابامامو،اے1 فیصلے پر دھیان “!دو الافواجرب2 فرماتا میری”ہے، پورےسنو، دل میرےسے نام

کا احترام کرو، ورنہ مَیں تم پر لعنت بھیجوں گا، مَیں تمہاری برکتوں کو لعنتوں میں تبدیل کر دوں گا۔ بلـکہ مَیں یہ
کر بھی چکا ہوں، کیونکہ تم پورےنے دل میرےسے نام کا احترام نہیں کیا۔ تمہارے3 چال چلن سببکے سے
مَیں تمہاری اولاد کو ڈانٹوں گا۔ مَیں تمہاری عید کی قربانیوں کا تمہارےگوبر منہ پھینکپر دوں گا، اور تمہیں
اُس سمیتکے باہر پھینکا جائے “گا۔

رب4 الافواج فرماتا ہے، تب” تم جان لو گے کہ مَیں نے تم پر یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ میرا لاوی کے قبیلے کے
ساتھ عہد قائم رہے۔ 5 کیونکہ مَیں نے عہد باندھ کر یوں لاو سے زندگی اور سلامتی کا وعدہ کیا تھا، اور مَیں نے
وعدے کو پورا بھی کیا۔ اُس وقت لاوی میرا خوف مانتے بلـکہ میرے نام سے دہشت کھاتے تھے۔ 6 وہ قابِل
اعتماد تعلیم دیتے تھے، اور اُن کی زبان پر جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ وہ سلامتی سے اور سیدھی راہ میرےپر ساتھ چلتے
تھے، بہتاور 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 الافواجربامام کا پیغمبر ہے۔ لیکن8 تم صحیح راہ ہٹسے گئے تمہاریہو۔ تعلیم بہتوں کے لئے ٹھوکر کا
باعث بن گئی “ہے۔ الافواجرب فرماتا ہے، تم” نے یوں لاو کے میرےساتھ عہد خاککو میں ملا دیا ہے۔
اِس9 لئے مَیں نے تمہیں تمام قوم کے منے سا ذلیل کر دیا تمہیںسبہے، حقیر جانتے ہیں۔ کیونکہ میریتم راہوں
پر نہیں ہتے ر بلـکہ تعلیم داریجانبوقتدیتے دکھاتے “ہو۔

ناجائز شادیاں اور طلاق ملامتپر
10 باپہیایککاسبہمکیا ہیایکنہیں؟ خلقہمیںنےخدا توہے۔کیا بےوفائیسےدوسرےایکہمپھر

کر کے باپاپنے دادا کے عہد کی کیوںبےحرمتی کر رہے ہیں؟
11 یہوداہ بےوفا ہو گیا اسرائیلہے۔ اور یروشلم میں مکروہ حرکتیں سرزد ہوئی ہیں، کیونکہ یہوداہ کے آدمیوں

ربنے کے گھر کی بےحرمتی کی ہے، اُس مقدِس کی ربجو کو پیارا طرح؟کسہے۔ اُنہوں نے دیگر اقوام
کی عورتوںپرستبُت *ہے۔کیشادیسے بھینےجسلیکن12 ایسا کیا رباُسےہے یعقوبسےجڑ خیموںکے
نکالسے پھینکے گا، خواہ الافواجربوہ کو کتنی پیشقربانیاں کیوں نہ کرے۔

13 تم ایکسے اَور بھیخطا سرزد ہوتی قربانکیرببےشکہے۔ گاہ کو آنسوؤںاپنے سے تر بےشککرو،
روتے اور ہتے کرا رہو ربکہ ہمارینہ قربانیوں پر توجہ دیتا، نہ اُنہیں خوشی ہمارےسے ہاتھ قبولسے کرتا ہے۔
لیکن یہ کرنے فرقکوئیسے پڑےنہیں گا۔ 14 تم پوچھتے “کیوں؟”ہو، اِس لئے شادیکہ خودربوقتکرتے
گواہ ہوتا ہے۔ اباور تُو اپنی بیوی سے بےوفا ہو گیا ہے، گو وہ تیری جیون ساتھی جسہے سے تُو شادینے
کا عہد باندھا تھا۔ 15 کیا رب نے شوہر اور بیوی ایککو نہیں ایکبنایا، میںجسجسم روح ہے؟ اور ایکیہ
جسم کیا چاہتا ہے؟ الله طرفکی سے اولاد۔ چنانچہ اپنی روح میں خبردار !رہو اپنی بیوی سے بےوفا نہ ہو !جا
* 2:11 اُنہوں نے دیگر شادی…اقوام کی :ہے لفظی :ترجمہ یہوداہ نے اجنبی معبودوں کی بیٹیوں شادیسے کی ہے۔
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16 الافواجربکیونکہ اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، طلاقمَیں” 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 سنسنکو تھکربکر گیا ہے۔ تم پوچھتے ہو، ہم” نے طرحکساُسے تھکا دیا “ہے؟ اِس

میں کہ تم دعوٰی کرتے ہو، بدی” کرنے ربوالا کی نظر ٹھیکمیں ہے، وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا “ہے۔ تم
یہ بھی کہتے ہو، الله” کہاں ہے؟ انصافوہ کیوں نہیں “کرتا؟

3
الافواجرب1 جواب میں فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں اپنے پیغمبر کو بھیج دیتا ہوں میرےجو آگے آگے چل کر

میرا راستہ کرےتیار ربجستبگا۔ کو تلاشتم کر رہے ہو اچانکوہ اپنے گھر میں آ موجود ہو گا۔ ہاں،
عہد کا کیجسپیغمبر شدتتم سے آرزو کرتے ہو وہ آنے والا “!ہے

لیکن2 جب وہ آئے تو کون یہ برداشت کر سکے گا؟ کون قائم رہ سکے جبگا وہ ہم پر ظاہر ہو جائے گا؟
وہ دھاتتو لنے ڈھا والے آگکی یا دھوبی کے تیز صابن کی مانند ہو گا۔ 3 وہ بیٹھ چاندیکر کو پگھلا پاککر
کرےصاف طرحجسگا۔ سونے چاندی کو پگھلا صافپاککر کیا جاتا اُسیہے طرح وہ لاوی کے قبیلے
تبگا۔کرےصافپاککو ربوہ راستکو پیشقربانیاں کریں گے۔ 4 پھر یہوداہ اور یروشلم قربانیاںکی قدیم
زمانے طرحکی ربدوبارہ قبولکو ہوں گی۔

الافواجرب5 فرماتا عدالتتمہاریمَیں”ہے، لئےکےکرنے آؤںپاستمہارے مَیںہیجلدگا۔ اُن خلافکے
گواہی دوں گا جو خوفمیرا نہیں مانتے، جو جادوگر اور زناکار ہیں، جو جھوٹی قَسم کھاتے، مزدوروں کا حق
مارتے، بیواؤں اور یتیموں پر ظلم کرتے اور اجنبیوں کا حق مارتے ہیں۔

تم الله کو دھوکا دیتے ہو
6 ربمَیں، تبدیل نہیں ہوتا، لیکن یعقوبتکابتم کی اولاد رہے ہو۔ 7 باپاپنے دادا کے زمانے سے لے

تکآجکر تم میرےنے احکام سے دُور رہ کر اُن پر دھیان نہیں الافواجربدیا۔ فرماتا ہے واپسپاسمیرےکہ
تب!آؤ مَیں واپسپاستمہارےبھی 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 یہی کچھ کر رہے ہو۔ تم پوچھتے ہو، طرحکسہم’ تجھے ٹھگتے ‘ہیں؟ اِس
میں کہ تم مجھے اپنی پیداوار کا دسواں حصہ نہیں دیتے۔ نیز، تم اماموں کو قربانیوں کا وہ حصہ نہیں دیتے جو اُن
کا حق بنتا ہے۔ پوری9 قوم مجھے ٹھگتی رہتی اِسہے، لئے مَیں نے تم لعنتپر بھیجی “ہے۔

رب10 الافواج فرماتا ہے، میرے” گھر کے گودام میں اپنی پیداوار کا پورا دسواں حصہ جمع کرو تاکہ اُس
یابدستخوراکمیں ہو۔ مجھے اِس میں آزما کر دیکھو مَیںکہ وعدےاپنے کو پورا کرتا ہوں نہیں۔کہ کیونکہ
مَیں تم سے وعدہ کرتا ہوں میںجوابکہ مَیں آسمان کھولدریچےکے کر تم پر حد سے یادہ برکتز برسا دوں “گا۔
الافواجرب11 فرماتا ہے، مَیں” کیڑوں تمہاریکو فصلوں سے دُور رکھوں گا تمہارےتاکہ کھیتوں کی پیداوار
تمہارےاور انگور خراب نہ ہو جائیں پکبلـکہ جائیں۔ تب12 ملـکتمہارا اِتنا بخشراحت ہو گا کہ تمام اقوام
مبارکتمہیں کہیں “گی۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔
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دنجس الله کرےفیصلہ گا

رب13 فرماتا بارےمیرےتم”ہے، میں کفر بکتے ہو۔ تم کہتے ہو، ہم’ کیونکر کفر بکتے ‘ہیں؟ اِس14 میں کہ
تم کہتے ہو، الله’ کی خدمت کرنا عبث ہے۔ ربکیونکہ الافواج ہدایاتکی پر دھیان دینے اور منہ لٹکا کر اُس
کے حضور پھرنے ہمیںسے کیا فائدہ ہوا ہے؟ لوگوںگستاخچنانچہ15 مبارککو ہو، بےدینکیونکہ پھلتے لتے پھو
اور الله کو آزمانے والے ہی بچے ہتے ر “۔‘ہیں

لیکن16 ربپھر خوفکا ماننے آپسوالے باتمیں کرنے لـگے، رباور نے غور سے اُن کی سنی۔ اُس کے
یادگاریحضور کتابکی لـکھی جسگئی میں اُن کے نام درج ہیں ربجو خوفکا مانتے اور اُس کے نام کا
احترام ہیں۔کرتے الافواجرب17 فرماتا میںحرکتمَیںدنجس”ہے، آؤں گا اُس دن ملـکیتخاصمیریوہ
ہوں گے۔ مَیں اُن پر یوں رحم کروں باپطرحجسگا، اپنے اُس بیٹے پر ترس کھاتا ہے جو اُس خدمتکی کرتا
ہے۔ اُس18 وقت تمہیں راست باز اور بےدین کا فرق دوبارہ نظر آئے صافگا۔ ظاہر ہو جائے گا کہ الله کی
خدمت کرنے والوں اور دوسروں میں کیا فرق “ہے۔

4
الافواجرب1 فرماتا ہے، یقیناً” آنےدنوہ والا بھڑکتیغضبمیراجبہے بھٹی نازلطرحکی ہو کر گستاخہر

اور شخصبےدین کو بھوسے کی طرح بھسم دےکر گا۔ وہ جڑ سے لے مٹتکشاخکر جائیں گے۔
لیکن2 تم پر میرےجو نام خوفکا مانتے ہو راستی طلوعسورجکا ہو گا، اور اُس پَروںکے تلے شفا ہو تبگی۔

تم باہر نکل کر چھوڑےکھلے ہوئے بچھڑوں کی خوشیطرح سے کودتے پھاندتے پھرو گے۔ دنجس3 مَیں یہ
کچھ کروں گا اُس دن تم بےدینوں یوںکو کچل ڈالو گے کہ وہ پاؤں تلے بنخاککی جائیں “گے۔ الافواجربیہ
کا فرمان ہے۔

4 میرے” خادم موسٰی شریعتکی کو یاد رکھو یعنی وہ تمام احکام اور ہدایات جو مَیں نے اُسے حورب یعنی
سینا پہاڑ پر اسرائیلی قوم کے لئے تھیں۔دی اُسکےرب5 عظیم اور ناکہول دن پہلےسے الیاسپاستمہارےمَیں
نبی کو بھیجوں گا۔ وہجب6 آئے گا باپتو کا دل بیٹے اور بیٹے کا باپدل کرےمائلطرفکی گا تاکہ مَیں آ کر
ملـک 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 باپکا تھا، اسحاق یعقوب باپکا اور یعقوب یہوداہ اور اُس کے بھائیوں کا باپ۔ 3 یہوداہ کے

دو فارصبیٹے اور زارح تھے اُن) ماںکی تمر فارص۔(تھی حصرون باپکا اور رامحصرون باپکا تھا۔ رام4 عمی
نداب کا باپ، ندابعمی نحسون باپکا اور سلموننحسون باپکا تھا۔ سلمون5 بوعز باپکا تھا ماںکیبوعز)
راحب ۔(تھی بوعز عوبید باپکا تھا عوبید) کی روتماں ۔(تھی عوبید یسّی باپکا اور 6 یسّی داؤد بادشاہ
باپکا تھا۔
داؤد سلیمان باپکا تھا سلیمان) کی ماں پہلے یاہ اُور بیویکی ۔(تھی سلیمان7 رحبعام کا باپ، رحبعام

ابیاہ کا باپ اور ابیاہ آسا کا باپ تھا۔ 8 آسا یہوسفط کا باپ، یہوسفط یورام کا باپ اور یورام یّاہ عُز باپکا تھا۔
9 یّاہ عُز یوتام کا باپ، یوتام آخز باپکا اور آخز ِحزقیاہ باپکا تھا۔ 10 ِحزقیاہ منسّی کا باپ، منسّی امون باپکا اور
امون یوسیاہ باپکا تھا۔ 11 یوسیاہ یاکین *یہو اور اُس کے بھائیوں باپکا تھا یہ) بابل کی جلاوطنی کے دوران
پیدا ۔(ہوئے

بابل12 کی جلاوطنی کے بعد یاکین †یہو سیالتی ایل باپکا اور سیالتی ایل ُبابل زر باپکا تھا۔ ُبابل13 زر ابیہود
کا باپ، ابی ہود اِلیاقیم باپکا اور اِلیاقیم عازور باپکا تھا۔ صدوقعازور14 کا صدوقباپ، اخیم باپکا اور اخیم
اِلیہود باپکا تھا۔ اِلیہود15 اِلی عزر کا باپ، اِلی متانعزر باپکا اور متان یعقوبباپکا 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 تکجلاوطنی 14 نسلیں ہیں اور جلاوطنی سے
تکمسیح 14 نسلیں ہیں۔

عیسٰی مسیح پیدائشکی
18 عیسٰی مسیح پیدائشکی یوں :ہوئی وقتاُس اُس کی ماں مریم کی یوسفمنگنی کے ساتھ ہو چکی تھی کہ

وہ القدسروح سے حاملہ پائی ابھیگئی۔ اُن شادیکی نہیں ہوئی تھی۔ اُس19 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 اِس
بات پر ابھی غور و فکر کر ہی رہا تھا ربکہ کا میںخوابفرشتہ اُس پر ظاہر ہوا اور بنیوسف”فرمایا، داؤد، مریم
شادیسے کر کے اُسے اپنے گھر لے آنے متسے 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 گناہوںکے 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) مطلبکا ہمارےخدا’ ‘ساتھ (ہے۔

* 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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جاگیوسفجب24 اُٹھا تو اُس ربنے کے فرشتے فرمانکے مطابقکے مریم شادیسے کر لی اور اُسے اپنے

گھر لے گیا۔ لیکن25 تکجب اُس کے بیٹا پیدا نہ ہوا وہ مریم سے ہم بستر نہ ہوا۔ اور یوسف نے بچے کا نام
عیسٰی رکھا۔

2
مشرق مجوسیسے عالِم

1 ہیرودیسعیسٰی بادشاہ کے زمانے میں صوبہ یہودیہ کے بیتشہر لحم میں پیدا ہوا۔ اُن دنوں میں کچھ مجوسی
مشرقعالِم سے آ کر یروشلم پہنچ گئے۔ اُنہوں2 نے یہودیوں”پوچھا، کا وہ بادشاہ کہاں حالجوہے میںہی پیدا ہوا
ہے؟ کیونکہ ہم مشرقنے میں اُس کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم اُسے سجدہ کرنے آئے “ہیں۔

3 یہ سن ہیرودیسکر پورےبادشاہ 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 یہودیہ”دیا،جوابنے میں،لحمبیتشہرکے یوںمعرفتکینبیکیونکہ لـکھا ملـِکاے’6ہے، یہودیہ
میں بیتواقع لحم، تُو یہودیہ میںحکمرانوںکے ہر سےسبگز نہیں۔چھوٹا تجھکیونکہ میں ایکسے نکلےحکمران
گا میریجو قوم اسرائیل کی گلہ کرےبانی “۔‘گا

اِس7 ہیرودیسپر 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 الفاظاِن 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 دیکھکو کر ہوئے۔خوشبہتوہ
11 وہ گھر میں داخل ہوئے اور بچے کو ماں کے ساتھ دیکھ کر اُنہوں نے اوندھے منہ گر کر اُسے سجدہ کیا۔ پھر
اپنے ڈبے کھول کر اُسے سونے، لُبان اور مُر پیشتحفےکے کئے۔

روانگیجب12 وقتکا آیا تو وہ یروشلم سے ہو کر نہ گئے ایکبلـکہ اَور راستے سے ملـکاپنے چلے گئے، کیونکہ
خواباُنہیں میں آگاہ کیا گیا تھا ہیرودیسکہ واپسپاسکے نہ جاؤ۔

مصر ہجرتجانبکی
13 اُن چلےکے جانے رببعدکے کا یوسفمیںخوابفرشتہ پر ظاہر ہوا اور کہا، اُٹھ،” بچے کو اُس کی ماں

سمیت لے کر مصر ہجرتکو کر تکجبجا۔ مَیں تجھے اطلاع نہ دوں وہیں ٹھہرا رہ، ہیرودیسکیونکہ بچے کو
کرےتلاش گا تاکہ اُسے قتل “کرے۔

یوسف14 اُٹھا اور اُسی رات بچے کو اُس کی سمیتماں لے کر مصر کے لئے روانہ ہوا۔ وہاں15 ہیرودیسوہ
تکانتقالکے رہا۔ یوں پوریباتوہ ہوئی ربجو نبینے معرفتکی فرمائی تھی، مَیں” نے اپنے فرزند مصرکو
سے “بُلایا۔

بچوں کا قتل
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ہیرودیسجب16 کو معلوم ہوا کہ مجوسی ِموں عال نے مجھے فریب دیا ہے تو اُسے بڑا طیش آیا۔ اُس نے اپنے

فوجیوں بیتکو لحم بھیج کر اُنہیں حکم دیا بیتکہ لحم اور ارد گرد کے علاقے کے اُن تمام لڑکوں کو قتل کریں
جن کی عمر دو تکسال ہو۔ کیونکہ اُس مجوسیوںنے بچےسے کی عمر بارےکے میں یہ معلوم کر لیا تھا۔

یوں17 یرمیاہ نبی پیشکی پوریگوئی ہوئی، رامہ”18 میں شور مچ گیا رونےہے، پیٹنے اور شدید ماتم آوازیں۔کی
راخل اپنے بچوں کے لئے رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کر رہی، کیونکہ ہلاکوہ ہو گئے “ہیں۔

مصر واپسیسے
انتقالہیرودیسجب19 کر گیا ربتو یوسفمیںخوابفرشتہکا پر ظاہر ہوا فرشتے20تھا۔میںہیمصرابھیجو

نے اُسے بتایا، اُٹھ،” بچے کو اُس کی سمیتماں لے کر ملـِک واپساسرائیل چلا جا، کیونکہ بچےجو جانکو سے
مارنے کے درپَے تھے وہ مر گئے “ہیں۔ 21 یوسفچنانچہ اُٹھا اور بچے اور اُس کی ماں کو لے کر ملـِک اسرائیل
لوٹمیں آیا۔

لیکن22 جب اُس نے سنا ارخلاؤسکہ اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں تخت نشین ہو گیا ہے تو وہ
وہاں جانے سے ڈر گیا۔ ہدایتمیںخوابپھر پا کر وہ گلیل کے علاقے کے لئے روانہ ہوا۔ وہاں23 ایکوہ شہر
میں جا جسبسا کا ناصرتنام تھا۔ یوں نبیوں باتکی پوری ہوئی کہ ناصریوہ’ کہلائے ‘گا۔

3
یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی

1 اُن دنوں میں یحیٰی بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے یگستان ر میں اعلان کرنے لگا، 2 توبہ” کرو، کیونکہ
آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی “ہے۔ 3 یحیٰی وہی جسہے بارےکے میں یسعیاہ نبی نے فرمایا، یگستان’ ر میں
ایک آواز پکار رہی ربہے، کی راہ تیار !کرو اُس کے راستے سیدھے ‘بناؤ۔

4 یحیٰی اونٹوں بالوںکے لباسکا پہنے اور کمر چمڑےپر کا پٹکا باندھے رہتا خوراکتھا۔ کے طور پر وہ ٹڈیاں اور
جنگلی شہد کھاتا تھا۔ لوگ5 پورےیروشلم، یہودیہ اور یائے در یردن پورےکے 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 بھیصدوقی وہاں آئے جہاں وہ دےبپتسمہ رہا تھا۔ اُنہیں دیکھ کر اُس نے کہا، اے”
یلے سانپزہر کے تمہیںنےکس!بچو آنے غضبوالے سے بچنے ہدایتکی کی؟ اپنی8 زندگی سے ظاہر کرو کہ
تم نے واقعی توبہ کی ہے۔ 9 یہ خیال مت کرو کہ ہم تو بچ جائیں گے کیونکہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ مَیں تم کو
بتاتا ہوں کہ الله اِن پتھروں سے بھی ابراہیم کے لئے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب10 عدالتتو کلہاڑیکی درختوں
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 جو مجھ سے بڑا ہے۔ مَیں اُس کے جوتوں
کو اُٹھانے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں القدسروح آگاور سے دےبپتسمہ گا۔ 12 وہ ہاتھ میں پکڑےچھاج
اناجہوئے کو بھوسے الـگسے کرنے کے لئے تیار وہہے۔کھڑا ہنے گا کی صافبالکلجگہ کر اناجکے کو اپنے
گودام میں کرےجمع گا۔ لیکن بھوسے کو آگایسیوہ میں جھونکے گا جو بجھنے کی “نہیں۔

عیسٰی کا بپتسمہ
13 پھر گلیلعیسٰی سے یائے در یردن کنارےکے آیا تاکہ یحیٰی سے بپتسمہ لے۔ لیکن14 یحیٰی اُسےنے روکنے کی

کوشش کر کے کہا، مجھے” آپتو سے بپتسمہ لینے ضرورتکی ہے، تو پاسمیرےآپپھر کیوں آئے “ہیں؟
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15 عیسٰی نے جواب دیا، اب” ہونے ہی دے، کیونکہ مناسب ہے کہ ہم یہ کرتے ہوئے الله کی راست

پوریمرضی *“کریں۔ اِس پر یحیٰی مان گیا۔
بپتسمہ16 لینے پر ًعیسٰی فورا پانی سے اُسینکلا۔ لمحے آسمان کھل گیا اور اُس نے الله روحکے کو دیکھا جو کبوتر

طرحکی اُتر کر اُس پر ٹھہر گیا۔ ساتھ17 ساتھ آسمان ایکسے آواز سنائی دی، یہ” میرا پیارا فرزند اِسہے، مَیںسے
خوش “ہوں۔

4
عیسٰی کو آزمایا جاتا ہے

1 پھر القدسروح عیسٰی کو یگستان ر میں لے گیا تاکہ ابلیساُسے سے آزمایا جائے۔ چالیس2 دن چالیساور
رات روزہ رکھنے کے بعد اُسے بھوکآخرکار لـگی۔ 3 پھر آزمانے والا اُس پاسکے آ کر کہنے لگا، اگر” تُو الله کا
فرزند ہے تو اِن پتھروں کو دےحکم کہ روٹی بن “جائیں۔

لیکن4 عیسٰی نے انکار کر کے کہا، ہرگز” نہیں، کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے انسانکہ کی صرفزندگی
روٹی پر منحصر نہیں ہوتی بلـکہ ہر باتاُس پر ربجو کے منہ سے نکلتی “ہے۔

اِس5 ابلیسپر نے مُقّدساُسے شہر یروشلم لے جا المُقّدسبیتکر سبکی اونچیسے جگہ پر کھڑا کیا اور کہا،
اگر”6 تُو الله کا فرزند توہے یہاں 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 ٹھیسسے نہ “۔‘لـگے

لیکن7 عیسٰی جوابنے دیا، مُقّدسکلاِم” یہ بھی فرماتا ہے، رب’ اپنے خدا کو نہ “۔‘آزمانا
8 پھر ابلیس نے اُسے ایک نہایت اونچے پہاڑ پر لے جا کر اُسے دنیا کے تمام ممالـک اور اُن کی شان و شوکت

دکھائی۔ 9 وہ بولا، سبیہ” کچھ مَیں دوںدےتجھے شرطگا، 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 خدمتکی کرنے لـگے۔
گلیل میں عیسٰی خدمتکی کا آغاز

جب12 عیسٰی کو خبر ملی کہ یحیٰی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا اور گلیل میں آیا۔
ناصرت13 کو چھوڑ کر جھیلوہ کنارےکے پر واقع شہر میںکفرنحوم ہنے ر لگا، یعنی زبولون اور نفتالی کے علاقے
میں۔ یوں14 یسعیاہ نبی پیشکی پوریگوئی ہوئی،

زبولون”15 کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ،
جھیل ساتھکے کا راستہ، یائے در یردن کے پار،
غیریہودیوں کا :گلیل
اندھیرے16 میں بیٹھی قوم ایکنے تیز روشنی دیکھی،
موت کے سائے میں ڈوبے ملـکہوئے باشندوںکے پر روشنی “چمکی۔
17 اُس 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

* 3:15 پوری…ہم :کریں لفظی :ترجمہ ہم بازیراستتمام پوری کریں۔
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ایک18 دن جب عیسٰی گلیل کی جھیل کنارےکنارےکے چل رہا تھا تو اُس نے دو بھائیوں کو دیکھا —

شمعون جو پطرس بھی کہلاتا تھا اور یاس اندر کو۔ وہ پانی میں جال ڈال رہے تھے، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔
اُس19 نے کہا، میرےآؤ،” پیچھے ہو لو، مَیں تم کو آدم گیر بناؤں “گا۔ 20 یہ سنتے ہی وہ اپنے جالوں کو چھوڑ
کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

21 آگے جا کر عیسٰی نے دو اَور بھائیوں کو یعقوبدیکھا، بن زبدی اور اُس کے بھائی یوحنا کو۔ وہ میںکشتی
بیٹھے باپاپنے زبدی کے ساتھ اپنے جالوں مرمتکی کر رہے تھے۔ عیسٰی نے اُنہیں بُلایا 22 تو ًوہ فورا کشتی اور
باپاپنے کو چھوڑ کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

عیسٰی تعلیم دیتا، منادی کرتا اور شفا دیتا ہے
23 اور عیسٰی گلیل پورےکے علاقے میں پھرتا رہا۔ جہاں بھی وہ جاتا عبادتیہودیوہ خانوں میں تعلیم دیتا،

بادشاہی خبریخوشکی سناتا اور ہر قسم بیماریکی اور علالت سے شفا دیتا تھا۔ اُس24 کی خبر ملـِک شام کے
کونے پہنچتککونے گئی، لوگاور اپنے تمام مریضوں کو اُس پاسکے لانے لـگے۔ قسم قسم کی یوں بیمار تلے
دبے لوگ، ایسے جو شدید درد کا شکار تھے، بدروحوں میںگرفتکی 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 بڑےسے
بڑے ہجوم اُس پیچھےکے چلتے رہے۔

5
پہاڑی وعظ

1 بھیڑ کو دیکھ کر عیسٰی پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اُس کے شاگرد اُس پاسکے آئے 2 اور وہ اُنہیں یہ تعلیم دینے
:لگا

خوشیحقیقی
مبارک”3 ہیں وہ جن ضرورتروحکی مند ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی اُن ہی کی ہے۔
مبارک4 ہیں وہ جو ماتم کرتے ہیں، کیونکہ اُنہیں تسلی دی جائے گی۔
مبارک5 ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین ورثے میں پائیں گے۔
مبارک6 ہیں وہ بازیراستجنہیں بھوککی پیاساور ہے، کیونکہ وہ سیر ہو جائیں گے۔
مبارک7 ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ اُن پر رحم کیا جائے گا۔
مبارک8 ہیں وہ خالصجو دل ہیں، کیونکہ وہ الله کو دیکھیں گے۔
مبارک9 ہیں وہ صلحجو کراتے ہیں، کیونکہ وہ الله کے فرزند کہلائیں گے۔
مبارک10 ہیں جنوہ راستکو باز ہونے سےسببکے ستایا جاتا اُنہیںکیونکہہے، آسمان کی بادشاہی ورثے

میں ملے گی۔
مبارک11 ہو میریلوگجبتم وجہ تمہیںسے لعن طعن تمہیںکرتے، 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۔ اِسیکیونکہ
طرح اُنہوں نے تم پہلےسے نبیوں کو بھی ایذا پہنچائی تھی۔

نمکتم اور روشنی ہو
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13 تم دنیا نمککا ہو۔ لیکن نمکاگر کا ذائقہ جاتا رہے تو پھر اُسے کیونکر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟ وہ

بھیکسی کام کا نہیں رہا بلـکہ باہر پھینکا جائے گا جہاں وہ لوگوں پاؤںکے تلے روندا جائے گا۔
14 تم دنیا کی روشنی ہو۔ پہاڑ پر واقع شہر کی طرح تم کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ کوئیجب15 چراغ جلاتا ہے تو

وہ اُسے برتن نیچےکے نہیں رکھتا بلـکہ شمع دان پر رکھ دیتا جہاںہے سے وہ گھر تمامکے افراد کو روشنی دیتا ہے۔
اِسی16 تمہاریطرح روشنی بھی لوگوں کے منے سا چمکے تاکہ نیکتمہارےوہ کام دیکھ تمہارےکر باپآسمانی
کو جلال دیں۔

شریعت
17 یہ نہ سمجھو کہ مَیں شریعتموسوی اور نبیوں کی باتوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلـکہ

اُن کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ مَیں18 تم کو سچ بتاتا ہوں، تکجب آسمان و زمین قائم رہیں گے تکتب شریعت
بھی قائم رہے —گی نہ اُس کا کوئی حرف، نہ اُس کا کوئی زیر یا زبر منسوخ ہو کچھسبتکجبگا پورا نہ ہو
جائے۔ 19 جو اِن سب سے چھوٹے احکام میں ایکسے کو بھی کرےمنسوخ اور لوگوں کو ایسا کرنا سکھائے
اُسے آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا قرار دیا جائے گا۔ اِس کے مقابلے میں جو اِن احکام پر عمل کر کے
اِنہیں سکھاتا ہے اُسے آسمان کی بادشاہی میں بڑا قرار دیا جائے گا۔ 20 کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر تمہاری
شریعتبازیراست کے علما اور فریسیوں بازیراستکی 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 میں جواب دینا ہو گا۔ اِسی
طرح جو اپنے بھائی کو کہے‘احمق’ یہودیاُسے عدالِت عالیہ جوابمیں دینا ہو گا۔ اور جو اُس کو ‘!وقوفبے’
کہے وہ جہنم آگکی میں پھینکے جانے کے ٹھہرےلائق گا۔ 23 لہٰذا اگر تجھے المُقّدسبیت میں پیشقربانی
وقتکرتے 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 جا۔ پہلے اُس صلحسے کر اور واپسپھر آ کر الله کو اپنی پیشقربانی کر۔

فرض25 کرو کہ کسی 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 پولیستجھے افسر کے کرےحوالے
اور نتیجے میں تجھ جیلکو میں ڈالا جائے۔ مَیں26 تجھے سچ بتاتا ہوں، وہاں سے تُو تکوقتاُس نہیں نکل پائے
تکجبگا جرمانے پوریکی پوری رقم ادا نہ کر دے۔

زناکاری
27 تم نے یہ حکم سن لیا ہے کہ زنا’ نہ ‘کرنا۔ لیکن28 مَیں تمہیں بتاتا ہوں، عورتکسیجو خواہشبُریکو

سے دیکھتا ہے وہ اپنے دل میں اُس ساتھکے زنا کر چکا ہے۔ 29 تیریاگر دائیں آنکھ تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے
تو اُسے نکال پھینککر دے۔ اِس سے پہلے پورےتیرےکہ جسم کو جہنم میں ڈالا جائے بہتر یہ ہے کہ تیرا
ایک ہی عضو جاتا رہے۔ اور30 اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو کاٹاُسے پھینککر اِسدے۔
پہلےسے کہ تیرا پورا جسم جہنم میں جائے بہتر یہ ہے کہ ایکتیرا ہی عضو جاتا رہے۔

طلاق
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یہ31 بھی فرمایا گیا ہے، بھیجو’ اپنی بیوی دےطلاقکو وہ اُسے طلاق نامہ لـکھ ‘دے۔ لیکن32 مَیں تم کو

بتاتا ہوں کہ اگر کسی بیویکی نے زنا نہ کیا ہو توبھی شوہر اُسے دےطلاق تو وہ اُس سے زنا کراتا ہے۔ اور جو
طلاق عورتشدہ کرےشادیسے 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 تختکا ہے، 35 نہ زمین’ ‘کی کیونکہ زمین اُس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ یروشلم’ کی ‘قَسم بھی نہ کھانا
کیونکہ یروشلم عظیم بادشاہ کا شہر ہے۔ تکیہاں36 کہ اپنے سر کی قَسم بھی نہ کھانا، کیونکہ تُو ایکاپنا بال بھی
کالا یا سفید نہیں کر سکتا۔ صرف37 اِتنا ہی کہنا، ‘ہاںجی’ یا ‘نہیں۔جی’ اگر اِس سے یادہ ز کہو تو ابلیسیہ کی
طرف سے ہے۔

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 متمقابلہ کرنا۔ اگر تیرےکوئی ہنے د گال پر مارےتھپڑ تو اُسے پیشبھیگالدوسرا کر دے۔
40 اگر قمیصتیریکوئی لینے کے لئے تجھ پر مقدمہ کرنا چاہے تو اُسے اپنی چادر دےبھی دینا۔ 41 اگر کوئی تجھ
کو اُس کا سامان اُٹھا ایککر کلو میٹر جانے پر کرےمجبور تو اُس ساتھکے دو کلو میٹر چلا جانا۔ 42 جو تجھ سے
کچھ مانگے دےاُسے دینا اور جو تجھ قرضسے لینا چاہے اُس سے انکار نہ کرنا۔

دشمن محبتسے
43 تم نے سنا ہے کہ فرمایا گیا ہے، اپنے’ پڑوسی محبتسے رکھنا اور اپنے دشمن نفرتسے ‘کرنا۔ لیکن44 مَیں

تم کو بتاتا ہوں، اپنے دشمنوں محبتسے رکھو اور اُن کے لئے دعا کرو جو تم کو ستاتے ہیں۔ 45 پھر تم اپنے آسمانی
باپ کے فرزند ٹھہرو گے، کیونکہ وہ اپنا سبسورج پر طلوع ہونے دیتا ہے، خواہ وہ اچھے ہوں یا بُرے۔ اور وہ
سب بارشپر برسنے دیتا ہے، خواہ راستوہ باز ہوں یا ناراست۔ 46 اگر صرفتم اُن ہی محبتسے کرو جو تم سے
کرتے ہیں تو تم کو کیا اجر ملے ٹیکسگا؟ لینے والے بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ 47 اور 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 کاملہی ہو جیسا تمہارا باپآسمانی کامل ہے۔

6
خیرات

1 !خبردار نیکاپنے کام لوگوں کے منے دکھاوےسا کے لئے نہ کرو، ورنہ تم کو اپنے آسمانی باپ سے کوئی
اجر نہیں ملے گا۔

خیراتچنانچہ2 یاکاروںوقتدیتے ر طرحکی نہ کر خانوںعبادتجو اور بِگلمیںگلیوں بجا کر اِس اعلانکا
کرتے ہیں لوگتاکہ اُن عزتکی کریں۔ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر اُنہیں ملنا تھا اُنہیں مل چکا ہے۔ اِس3
کے جببجائے دےخیراتتُو تیرےتو دائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے بایاںکہ ہاتھ کیا کر رہا ہے۔ یوںخیراتتیری4
پوشیدگی میں دی جائے تو باپتیرا جو پوشیدہ باتیں دیکھتا تجھےہے اِس کا دےمعاوضہ گا۔

دعا
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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۔ اِس6 کے بجائے
جب تُو دعا کرتا توہے اندر میںکمرےکے جا کر دروازہ بند کر اور پھر باپاپنے سے دعا کر پوشیدگیجو میں ہے۔
پھر باپتیرا جو پوشیدہ باتیں دیکھتا تجھےہے اِس کا دےمعاوضہ گا۔

7 دعا غیریہودیوںوقتکرتے یلطرحکی طو اور باتیںبےمعنی نہ دہراتے رہو۔ وہ سمجھتے ہیں بہتہماریکہ
باتوںسی سببکے ہماریسے سنی گی۔جائے 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 زمینہے 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 جبکیونکہ تم لوگوں کے معافگناہ کرو گے تو تمہارا باپآسمانی بھی تم کرےمعافکو گا۔ لیکن15 اگر

تم معافاُنہیں 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 ہیں۔سے مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر اُنہیں ملنا تھا اُنہیں مل ہے۔چکا 17 متایسا
کرنا بلـکہ روزہ وقتکے اپنے بالوں میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو۔ 18 پھر لوگوں کو معلوم نہیں ہو گا کہ تُو روزہ
سے ہے بلـکہ تیرےصرف باپ کو جو پوشیدگی میں ہے۔ اور تیرا باپ جو پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے تجھے اِس کا
دےمعاوضہ گا۔

آسمان پر خزانہ
اِس19 دنیا میں اپنے لئے خزانے جمع نہ جہاںکرو، کیڑا زنگاور اُنہیں کھا جاتے اور نقبچور لگا کر چُرا لیتے

ہیں۔ اِس20 کے بجائے اپنے خزانے آسمان پر جمع کرو جہاں کیڑا زنگاور اُنہیں تباہ نہیں کر سکتے، نہ نقبچور
لگا کر چُرا سکتے ہیں۔ 21 کیونکہ جہاں تیرا خزانہ وہیںہے تیرا دل بھی لگا رہے گا۔

جسم کی روشنی
* 6:12 ہمارے معاف…گناہوں :کیا لفظی قرضہمارے:ترجمہ معافہمیں طرحجسکر ہم نے قرضاپنے داروں معافکو کیا۔
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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 دو مالـکوں نہیںخدمتکی 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۔
اِس25 لئے مَیں تمہیں بتاتا ہوں، اپنی 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 سے اہم نہیں
ہے؟ اور کیا پوشاکجسم سے یادہ اہمیتز 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 کی نسبت یادہ ز
قدر قیمتو نہیں ہے؟ 27 کیا تم میں کوئیسے فکر کرتے اپنیکرتے زندگی ایکمیں لمحے بھیکا اضافہ کر سکتا ہے؟

اور28 تم اپنے کپڑوں کے لئے فکرمندکیوں ہوتے ہو؟ غور کرو سوسنکہ طرحکسپھولکے اُگتے ہیں۔ نہ وہ
محنت کرتے، نہ کاتتے ہیں۔ لیکن29 مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ سلیمان بادشاہ اپنی پوری شان شوکتو کے باوجود
ایسے شاندار کپڑوں سے ملبّس نہیں تھا جیسے اُن میں سے ایک۔ 30 اگر الله گھاساُس 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؟

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۔ پہلے33 الله کی بادشاہی اور اُس کی راست بازی کی
تلاش میں رہو۔ پھر یہ تمام بھیچیزیں تم جائیںملکو گی۔ اِس34 لئے کل بارےکے میں فکر کرتے پریشانکرتے
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 عدالتکی 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 اُسیہو 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 جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ 4 تُو کیونکر اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے، ٹھہرو،’ مجھے تمہاری آنکھ میں پڑا
تنکا لنے نکا ‘دو، تیریجبکہ اپنی آنکھ میں شہتیر ہے۔ 5 یاکار !ر پہلے اپنی آنکھ کے شہتیر کو نکال۔ تب ہی تجھے
بھائی کا صافتنکا نظر آئے گا اور تُو اُسے اچھی طرح سے دیکھ کر نکال 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
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7 مانگتے رہو تو تم کو دیا جائے گا۔ ڈھونڈتے رہو تو تم کو مل جائے گا۔ کھٹکھٹاتے رہو تمہارےتو لئے

کھولدروازہ دیا کیونکہ8گا۔جائے بھیجو مانگتا وہہے پاتا جوہے، ڈھونڈتا اُسےہے ملتا اورہے، جو کھٹکھٹاتا
اُسہے کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ 9 تم میں کونسے اپنے بیٹے کو دےپتھر گا اگر وہ روٹی مانگے؟ 10 یا
کون اُسے دےسانپ گا اگر وہ مچھلی مانگے؟ کوئی !نہیں جب11 بُرےتم ہونے کے باوجود اِتنے سمجھ دار ہو
کہ اپنے بچوں کو اچھی دےچیزیں سکتے ہو تو پھر کتنی یادہ ز یقینی بات ہے کہ تمہارا آسمانی باپ مانگنے والوں
کو اچھی دےچیزیں گا۔

12 ہر بات میں دوسروں کے ساتھ سلوکوہی کرو جو تم ہتے چا ہو کہ تمہارےوہ ساتھ کریں۔ کیونکہ یہی
شریعت اور نبیوں تعلیماتکی کا لبابلُِب ہے۔

تنگ دروازہ
دروازےتنگ13 داخلسے ہو، ہلاکتکیونکہ طرفکی لے جانے والا راستہ کشادہ اور اُس کا دروازہ

بہتہے۔چوڑا لوگسے اُس داخلمیں ہو ہیں۔جاتے لیکن14 زندگی طرفکی جانےلے والا تنگراستہ ہے
اور اُس کا دروازہ چھوٹا۔ کم لوگہی اُسے پاتے ہیں۔

درختہر کا اپنا پھل ہوتا ہے
15 جھوٹے نبیوں سے خبردار !رہو گو وہ بھیڑوں 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 خاردار یوں جھاڑ سے توڑےانگور
جاتے ہیں یا اونٹ کٹاروں سے انجـیر؟ ہرگز نہیں۔ اِسی17 طرح اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور درختخراب
خراب پھل۔ نہ18 پھلخرابدرختاچھا لا سکتا درختخرابنہہے، اچھا پھل۔ 19 درختبھیجو اچھا پھل
نہیں لاتا کاٹاُسے آگکر میں جھونکا جاتا ہے۔ یوں20 تم اُن کا پھل دیکھ کر اُنہیں پہچان لو گے۔

اصلصرف پیروکار داخل ہوں گے
21 مجھےجو خداوند،’ ‘خداوند ہیںکہتے اُن میں آسمانسبسے کی بادشاہی داخلمیں نہ ہوں گے صرفبلـکہ

وہ میرےجو باپآسمانی مرضیکی پر عمل ہیں۔کرتے عدالت22 بہتدنکے لوگسے مجھ کہیںسے گے، اے’
خداوند، !خداوند کیا ہم تیرےنے ہی نام میں نبوّت نہیں تیرےکی، ہی نام سے بدروحیں نہیں تیرےنکالیں، ہی
نام معجزےسے نہیں ‘کئے؟ وقتاُس23 مَیں اُن صافصافسے کہہ دوں گا، میری’ کبھی تم سے جان پہچان
نہ اےتھی۔ میرے!بدکارو منے سا چلےسے ‘جاؤ۔

دو قسم مکانکے
24 لہٰذا جو بھی میری یہ باتیں سن کر اُن پر عمل کرتا ہے وہ اُس سمجھ دار آدمی کی مانند 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 لـگی، سیلاب آیا اور آندھی مکان کو جھنجھوڑنے لـگی تو
یہ مکان دھڑام سے گر “گیا۔

عیسٰی کا اختیار
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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 پیچھےکے چلنے لـگی۔ 2 ایکپھر آدمی اُس پاسکے آیا جو کوڑھ مریضکا

تھا۔ منہ بلکے گر کر اُس نے کہا، خداوند،” آپاگر چاہیں تو صافپاکمجھے کر سکتے “ہیں۔
عیسٰی3 نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے اورچھوا مَیں”کہا، چاہتا اِس“جا۔ہوصافپاکہوں، پر ًوہ فورا بیماریاُس

صافپاکسے ہو گیا۔ 4 عیسٰی نے اُس سے کہا، !خبردار” یہ بات کسی کو نہ بتانا بلـکہ المُقّدسبیت میں امام
پاسکے جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔ اپنے ساتھ وہ قربانی لے جسجا کا تقاضا موسٰی شریعتکی اُن سے کرتی
جنہیںہے کوڑھ سے شفا ملی یوںہے۔ علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو صافپاکواقعی ہو گیا “ہے۔

رومی افسر کے غلام کی شفا
جب5 عیسٰی کفرنحوم میں داخل ہوا تو َسو فوجیوں پر ایکمقرر افسر اُس پاسکے آ کر اُس کی منت کرنے

لگا، خداوند،”6 میرا غلام حالتمفلوج میں گھر میں پڑا ہے، اور اُسے شدید درد ہو رہا “ہے۔
7 عیسٰی نے اُس سے کہا، مَیں” آ کر اُسے شفا دوں “گا۔
افسر8 جوابنے دیا، نہیں” خداوند، مَیں اِس لائق نہیں میرےآپکہ 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۔

10 یہ سن کر عیسٰی نہایت حیران ہوا۔ اُس نے مُڑ کر اپنے پیچھے آنے والوں سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں،
مَیں نے اسرائیل میں بھی اِس قسم کا ایمان نہیں پایا۔ مَیں11 تمہیں بتاتا بہتہوں، لوگسے مشرق اور مغرب سے
آ کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت شریکمیں ہوں گے۔ لیکن12 بادشاہی
کے اصل وارثوں کو نکال اندھیرےکر میں ڈال دیا جائے گا، اُس جگہ لوگجہاں روتے اور دانت پیستے رہیں
“گے۔ 13 پھر عیسٰی افسر 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 پطرسعیسٰی کے میںگھر آیا۔ وہاں اُس پطرسنے ساسکی کو بستر پڑےپر دیکھا۔ اُسے بخار تھا۔ اُس15
نے اُس کا ہاتھ چھو لیا تو بخار اُتر گیا اور وہ اُٹھ کر اُس خدمتکی کرنے لـگی۔

16 شام ہوئی تو بدروحوں گرفتکی پڑےمیں بہت سے لوگوں کو عیسٰی پاسکے لایا گیا۔ اُس نے بدروحوں
کو دےحکم نکالکر دیا اور تمام مریضوں کو شفا دی۔ یوں17 یسعیاہ نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی کہ اُس”
ہمارینے یاں کمزور لیںلے اور ہماری یاں بیمار اُٹھا “لیں۔

پیروی کی سنجیدگی
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عیسٰیجب18 نے اپنے گرد بڑا ہجوم دیکھا تو اُس شاگردوںنے پارجھیلکو کرنے کا دیا۔حکم روانہ19 ہونے

شریعتپہلےسے ایککا عالِم اُس پاسکے آ کر کہنے اُستاد،”لگا، آپبھیجہاں 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۔

کسی21 اَور شاگرد اُسنے سے کہا، خداوند،” مجھے پہلے جا کر باپاپنے دفنکو 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 لہروںکشتی میں لـگی۔ڈوبنے لیکن عیسٰی سو رہا تھا۔ اُسشاگرد25 پاسکے گئے اور اُسے جگا کر کہنے خداوند،”لـگے، ہمیں بچا، ہم تباہ ہو رہے “!ہیں

اُس26 جوابنے دیا، اے” کم !اعتقادو گھبراتے کیوں کھڑے“ہو؟ ہو کر اُس آندھینے اور موجوں کو
ڈانٹا تو لہریں بالکل ساکت ہو گئیں۔ 27 شاگرد حیران ہو کر کہنے لـگے، یہ” کس قسم شخصکا ہے؟ ہَوا اور
جھیل بھی اُس کا حکم مانتی “ہیں۔

دو بدروح گرفتہ آدمیوں کی شفا
28 وہ جھیل کے پار گدرینیوں کے علاقے میں پہنچے تو بدروح گرفتہ دو آدمی قبروں میں نکلسے کر عیسٰی کو

ملے۔ وہ تھےخطرناکاِتنے کہ وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ چیخیں29 مار مار کر اُنہوں نے کہا، الله” کے
فرزند، آپہمارا کے ساتھ کیا واسطہ؟ آپکیا ہمیں وقتمقررہ عذابپہلےسے میں لنے ڈا آئے “ہیں؟

فاصلےکچھ30 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۔

عیسٰی32 اُنہیںنے حکم نکلبدروحیں“جاؤ۔”دیا، میںسؤروںکر اِسگھسیں۔جا پورےپر کا پورا بھاگغول
بھاگ پہاڑیکر ڈھلانکی پر سے اُترا جھپٹمیںجھیلاور دیکھیہ33مرا۔ڈوبکر بھاگبانگلہکےسؤروںکر
گئے۔ میںشہر جا اُنہوںکر لوگوںنے کچھسبکو سنایا اور بھیوہ بدروحجو آدمیوںگرفتہ ساتھکے تھا۔ہوا پھر34
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 جھیلنے کو پار کیا اور اپنے شہر پہنچ گیا۔ ایکوہاں2 مفلوج آدمی کو چارپائی پر
ڈال کر اُس پاسکے 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” بککفر رہا “!ہے
4 عیسٰی نے جان 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 سے یہ کہنا یادہ ز آسان ہے کہ تیرے’ گناہ معاف کر دیئے گئے ‘ہیں یا یہ کہ اُٹھ’ اور
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چل ؟‘پھر لیکن6 مَیں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابِن آدم کو واقعی دنیا میں معافگناہ کرنے کا اختیار “ہے۔ یہ کہہ
کر وہ مفلوج مخاطبسے ہوا، اُٹھ،” اپنی چارپائی اُٹھا کر گھر چلا “جا۔

7 وہ آدمی کھڑا ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ 8 یہ دیکھ کر ہجوم پر الله طاریخوفکا ہو گیا اور وہ الله کی تمجید
کرنے لـگے کہ اُس انساننے کو اِس قسم کا اختیار دیا ہے۔

متی بُلاہٹکی
آگے9 جا کر عیسٰی ایکنے آدمی کو دیکھا ٹیکسجو لینے والوں کی چوکی پر بیٹھا تھا۔ اُس کا نام متی تھا۔ عیسٰی

نے اُس سے کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔ اور متی اُٹھ کر اُس پیچھےکے ہو لیا۔
10 بعد میں عیسٰی متی کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا۔ بہت ٹیکسسے لینے والے اور گناہ گار بھی آ کر عیسٰی

اور اُس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے شریکمیں ہوئے۔ 11 یہ دیکھ کر فریسیوں نے اُس کے شاگردوں سے
پوچھا، آپ” کا ٹیکساُستاد لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا “ہے؟

12 یہ سن کر عیسٰی نے کہا، صحت” مندوں کو ڈاکٹر ضرورتکی نہیں ہوتی بلـکہ مریضوں کو۔ پہلے13 جاؤ
اور مُقّدسکلاِم کی باتاِس مطلبکا 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؟
پھر14 یحیٰی اُسشاگردکے پاسکے آئے اور شاگردکےآپ”پوچھا، نہیںکیوںروزہ رکھتے فریسیاورہمجبکہ

روزہ رکھتے “ہیں؟
15 عیسٰی جوابنے دیا، شادی” طرحکسمہمانکے ماتم کر سکتے تکجبہیں دُولھا اُن درمیانکے ہے؟

ایکلیکن دن آئے جبگا دُولھا اُن سے لے لیا جائے گا۔ وقتاُس وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔
کوئی16 بھی کپڑےنئے کا ٹکڑا کسی لباسپرانے میں نہیں لگاتا۔ اگر وہ کرےایسا تو نیا ٹکڑا بعد میں سکڑ کر

لباسپرانے الـگسے ہو یوںگا۔جائے لباسپرانے کی پھٹی ہوئی پہلےجگہ نسبتکی یادہ خرابز ہو گی۔جائے
اِسی17 طرح انگور کا تازہ رس 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 کا تازہ رس نئی مشکوں میں ڈالا جاتا ہے لچکجو دار ہوتی ہیں۔ رسیوں اور مشکیں دونوں ہتےمحفوظہی 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 عورتایکچلتے 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

وقتاُسیکو 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 سو رہی “ہے۔ ہنسلوگ کر



متی 9:25 1195 متی 10:9
اُس کا مذاق اُڑانے لـگے۔ لیکن25 سبجب کو نکال دیا گیا تو وہ اندر گیا۔ اُس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا تو وہ اُٹھ
کھڑی ہوئی۔ معجزےاِس26 کی خبر 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۔
کسیعیسٰیجب28 کے میںگھر داخل ہوا تو وہ اُس پاسکے آئے۔ عیسٰی نے اُن سے پوچھا، کیا” تمہارا ایمان

ہے کہ مَیں یہ کر سکتا “ہوں؟
اُنہوں جوابنے دیا، جی،” “خداوند۔
29 پھر اُس نے اُن کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے” تمہارےساتھ ایمان کے مطابق ہو “جائے۔ 30 اُن کی

آنکھیں بحال ہو گئیں اور عیسٰی نے سختی اُنہیںسے کہا، کسیخبردار،” بھیکو اِس کا پتا نہ “!چلے
لیکن31 وہ نکل پورےکر علاقے میں اُس کی خبر پھیلانے لـگے۔
گونگے آدمی کی شفا

نکلوہجب32 تھےرہے ایکتو آدمیگونگا عیسٰی پاسکے لایا گیا بدروحکسیجو تھا۔میںقبضےکے جب33
بدروح کو نکالا گیا تو گونگا لنے بو لگا۔ حیرانہجوم رہ گیا۔ اُنہوں نے ایسا”کہا، اسرائیلکام میں نہیںکبھی 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 مرضکے اور علالت سے شفا دی۔
36 ہجوم کو دیکھ کر اُسے اُن پر بڑا ترس آیا، کیونکہ وہ پِسے ہوئے بےبساور تھے، ایسی بھیڑوں کی طرح جن کا
چرواہا نہ ہو۔ اُس37 بہتفصل”کہا،سےشاگردوںاپنےنے لیکنہے، کم۔مزدور اِس38 لئے فصل مالـککے
گزارشسے کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لئے مزید مزدور بھیج “دے۔

10
بارہ رسولوں کو اختیار دیا جاتا ہے

1 پھر عیسٰی نے اپنے بارہ رسولوں کو بُلا کر ناپاکاُنہیں روحیں لنے نکا اور ہر قسم مرضکے اور علالت سے
شفا دینے کا اختیار دیا۔ 2 بارہ رسولوں کے نام یہ :ہیں پہلا شمعون پطرسجو بھی کہلاتا ہے، پھر اُس کا بھائی
یاس، اندر یعقوب بن زبدی اور اُس کا بھائی یوحنا، 3 فلپّس، برتلمائی، توما، متی ٹیکسجو) لینے والا یعقوب،(تھا
بن حلفئی، تّدی، شمعون4 مجاہد اور یہوداہ یوتی جساسکر بعدنے میں اُسے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔

رسولوں کو تبلیغ کے لئے بھیجا جاتا ہے
5 اِن بارہ مردوں کو عیسٰی بھیجنے دیا۔ ساتھ ساتھ اُس اُنہیںنے ہدایت دی، غیریہودی” آبادیوں میں نہ جانا،

نہ سامریکسی شہر میں، 6 بلـکہ صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس۔ 7 اور چلتے چلتے منادی کرتے
جاؤ کہ آسمان’ کی بادشاہی قریب آ چکی ‘ہے۔ بیماروں8 کو شفا دو، مُردوں کو زندہ کرو، کوڑھیوں پاککو
صاف بدروحوںکرو، کو نکالو۔ تم میںمفتکو ملا میںمفتہے، ہی بانٹنا۔ 9 اپنے کمربند میں پیسے نہ —رکھنا
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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 شخصلائقکسی کا پتا کرو اور روانہ اُسیتکوقتہوتے
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 تمہارےسلامتی پاس لوٹ
آئے گی۔ 14 اگر کوئی گھرانا یا شہر تم کو قبول نہ کرے، نہ تمہاری سنے تو روانہ ہوتے وقت اُس جگہ کی گرد
اپنے پاؤں سے جھاڑ دینا۔ مَیں15 تمہیں سچ بتاتا عدالتہوں، دنکے اُس شہر نسبتکی سدوم اور عمورہ کے علاقے
کا حال یادہ ز برداشتقابِل ہو گا۔

آنے والی ایذا رسانیاں
دیکھو،16 مَیں تم بھیڑوں یوںکو بھیڑ بھیجمیں رہا ہوں۔ اِس لئے سانپوں طرحکی ہوشیار اور طرحکیکبوتروں

معصوم بنو۔ لوگوں17 سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو مقامی عدالتوں کے حوالے کر کے عبادتاپنے خانوں میں
کوڑے لـگوائیں گے۔ میری18 خاطر تمہیں حکمرانوں اور بادشاہوں کے منے پیشسا کیا جائے گا اور یوں تم کو
اُنہیں اور غیریہودیوں گواہیکو دینے ملےموقعکا گا۔ تمہیںوہجب19 کریںگرفتار توگے یہ سوچتے پریشانسوچتے
نہ ہو جانا کہ مَیں کیا کہوں باتطرحکسیا کروں۔ وقتاُس تم کو بتایا جائے گا کہ کیا کہنا ہے، 20 کیونکہ
تم باتخود نہیں کرو گے باپتمہارےبلـکہ کا معرفتتمہاریروح بولے گا۔

بھائی21 اپنے بھائی کو باپاور اپنے بچے موتکو کے کرےحوالے گا۔ بچے اپنے والدین کھڑےخلافکے
ہو اُنہیںکر قتل کروائیں گے۔ سب22 تم نفرتسے کریں اِسگے، لئے کہ میرےتم پیروکار لیکنہو۔ جو تکآخر
قائم رہے گا اُسے نجات ملے گی۔ جب23 ایکوہ شہر میں تمہیں ستائیں گے تو دوسرےکسی شہر ہجرتکو کر
جانا۔ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ ابِن آدم کی تکآمد تم اسرائیل کے تمام تکشہروں نہیں پہنچ پاؤ گے۔

24 شاگرد اپنے اُستاد سے بڑا نہیں ہوتا، نہ غلام اپنے مالـک سے۔ 25 شاگرد کو اِس پر اکتفا کرنا ہے کہ وہ
اپنے اُستاد کی مانند ہو، اور اِسی طرح غلام کو کہ وہ مالـکاپنے 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 متسے ڈرنا، کیونکہ جو کچھ ابھی چھپا ہوا ہے اُسے آخر میں ظاہر کیا جائے گا، اور جو کچھ بھی اِس

وقت پوشیدہ ہے اُس کا راز آخر میں کھل جائے گا۔ 27 جو کچھ مَیں اندھیرےتمہیں میں سنا رہا ہوں اُسے روزِ
روشن میں سنا دینا۔ اور جو کچھ آہستہ تمہارےآہستہ کان میں بتایا گیا ہے اُس کا چھتوں اعلانسے کرو۔ 28 اُن
متخوفسے کھانا تمہاریجو روح کو نہیں تمہارےصرفبلـکہ جسم کو قتل کر سکتے ہیں۔ الله سے ڈرو جو
روح اور دونوںجسم کو ڈالمیںجہنم ہلاککر کر ہے۔سکتا 29 کیا یوں چڑ کا جوڑا پیسوںکم میں نہیں بِکتا؟ تاہم
اُن میں ایکسے تمہارےبھی باپ اجازتکی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی۔ 30 نہ صرف یہ تمہارےبلـکہ سر
بالسبکے بھی گنے ہوئے ہیں۔ 31 متلہٰذا تمہاریڈرو۔ قدر بہتقیمتو سی یوں چڑ کہیںسے یادہ ز ہے۔

مسیح کا اقرار یا انکار کرنے کا نتیجہ
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32 جو بھی لوگوں کے منے سا میرا کرےاقرار اُس کا اقرار مَیں خود بھی اپنے باپآسمانی کے منے سا کروں گا۔

لیکن33 جو بھی لوگوں کے منے سا میرا کرےانکار اُس کا مَیں بھی اپنے باپآسمانی کے منے سا انکار کروں گا۔
عیسٰی صلح سلامتی باعثکا نہیں

34 متیہ سمجھو کہ مَیں دنیا میں صلح سلامتی قائم کرنے آیا ہوں۔ مَیں صلح سلامتی نہیں بلـکہ تلوار چلوانے آیا
ہوں۔ مَیں35 بیٹے کو اُس باپکے خلافکے کھڑا کرنے آیا ہوں، بیٹی کو اُس کی ماں خلافکے اور بہو کو
اُس ساسکی کے خلاف۔ انسان36 دشمنکے اُس کے اپنے گھر والے ہوں گے۔

37 جو باپاپنے یا ماں کو مجھ سے یادہ ز کرےپیار میرےوہ لائق نہیں۔ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے یادہ ز
کرےپیار میرےوہ لائق نہیں۔ 38 جو اپنی صلیب اُٹھا میرےکر پیچھے نہ ہو لے میرےوہ لائق نہیں۔ 39 جو بھی
اپنی جان کو بچائے وہ اُسے دےکھو گا، لیکن جو اپنی جان میریکو خاطر دےکھو وہ اُسے پائے گا۔

عیسٰی اور اُس پیروکاروںکے کو قبول کرنے کا اجر
40 تمہیںجو کرےقبول وہ مجھے قبول کرتا اورہے، مجھےجو قبول کرتا ہے وہ اُس قبولکو کرتا نےجسہے

مجھے بھیجا ہے۔ 41 جو کسی نبی کو کرےقبول اُسے نبی کا سا اجر ملے گا۔ اور جو راستکسی شخصباز کو
اُس بازیراستکی سببکے کرےقبولسے راستاُسے شخصباز کا سا اجر ملے گا۔ مَیں42 تم کو سچ بتاتا ہوں
کہ جو اِن چھوٹوں میں ایککسیسے کو میرا شاگرد ہونے ٹھنڈےباعثکے پانی گلاسکا بھی پلائے اُس کا
اجر قائم رہے “گا۔

11
یحیٰی کا عیسٰی سوالسے

1 شاگردوںاپنے ہدایاتیہکو دینے بعدکے عیسٰی اُن میںشہروںکے تعلیم دینے منادیاور کرنے لئےکے روانہ
ہوا۔

2 یحیٰی نے جو اُس وقت جیل میں تھا سنا کہ عیسٰی کیا کیا کر رہا ہے۔ اِس پر اُس نے اپنے شاگردوں کو اُس
بھیجپاسکے دیا 3 تاکہ وہ اُس آپکیا”پوچھیں،سے جسےہیںوہی آنا ہے یا اَورکسیہم انتظارکے میں “رہیں؟

عیسٰی4 یحیٰی”دیا،جوابنے واپسپاسکے جا کچھسباُسےکر بتا دینا جو تم دیکھانے اور اندھے’5ہے۔سنا
لنگڑےدیکھتے، چلتے پھرتے ہیں، کوڑھیوں صافپاککو کیا جاتا بہرےہے، سنتے ہیں، مُردوں کو زندہ کیا جاتا
ہے اور غریبوں کو الله کی خوش خبری سنائی جاتی ‘ہے۔ مبارک6 ہے وہ میرےجو سبب سے ٹھوکر کھا کر
برگشتہ نہیں “ہوتا۔

7 یحیٰی یہکے چلےشاگرد گئے تو عیسٰی ہجوم سے یحیٰی بارےکے باتمیں کرنے تم”لگا، یگستان میںر کیا دیکھنے
گئے ایکتھے؟ سرکنڈا جو ہَوا کے جھونکےہر سے ہلتا نہیں۔بےشکہے؟ 8 یا کیا وہاں جا ایسےکر آدمی کی توقع
کر تھےرہے نفیسجو اور لباسملائم پہنے ہوئے ہے؟ نہیں، جو کپڑےشاندار پہنتے ہیں وہ شاہی محلوں میں پائے
جاتے ہیں۔ 9 تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ ایک نبی کو؟ بالکل صحیح، بلـکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ نبی سے
بھی بڑا ہے۔ اُسی10 بارےکے میں مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، دیکھ،’ مَیں اپنے پیغمبر تیرےکو آگے آگے بھیج
دیتا ہوں تیرےجو منے سا راستہ کرےتیار ‘گا۔ مَیں11 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اِس دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی
شخصبھی یحیٰی سے بڑا نہیں توبھیہے۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے سبوالا سے شخصچھوٹا اُس سے بڑا
ہے۔ 12 یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی سے لے کر تکآج آسمان کی بادشاہی پر زبردستی کی جا رہی ہے،
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زبردستاور اُسے چھین رہے ہیں۔ 13 کیونکہ تمام نبی اور توریت نے یحیٰی کے تکدور اِس بارےکے پیشمیں
گوئی کی ہے۔ اور14 اگر تم یہ ماننے کے لئے تیار ہو تو مانو کہ الیاسوہ نبی جسےہے آنا تھا۔ 15 سنجو سکتا ہے
وہ سن !لے

مَیں16 اِس نسل کسکو سے تشبیہ دوں؟ وہ اُن بچوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ اُن
میں سے کچھ اونچی آواز دوسرےسے بچوں شکایتسے کر رہے ہیں، 17 ہم’ بانسرینے بجائی تو تم نہ ناچے۔ پھر
ہم نے نوحہ گیتکے گائے، لیکن تم نے پیٹچھاتی کر ماتم نہ ‘کیا۔ 18 دیکھو، یحیٰی آیا اور نہ کھایا، نہ پیا۔ یہ
دیکھ لوگکر کہتے ہیں کہ اُس میں بدروح ہے۔ 19 پھر ابِن آدم کھاتا اور پیتا ہوا آیا۔ اب کہتے ہیں، دیکھو’ یہ
کیسا پیٹو اور شرابی ہے۔ اور ٹیکسوہ لینے والوں اور گناہ گاروں دوستکا بھی ‘ہے۔ لیکن حکمت 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 معجزےز کئے تھے، کیونکہ اُنہوں نے توبہ نہیں کی

تھی۔ اے”21 خرازین، تجھ پر !افسوس بیت صیدا، تجھ پر !افسوس 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 چکے ہوتے۔
جی22 عدالتہاں، نسبتتمہاریدنکے صور اور صیدا حالکا یادہ ز برداشتقابِل ہو گا۔ اےاور23 کفرنحوم،
سرفرازتکآسمانتجھےکیا کیا گا؟جائے ہرگز نہیں، بلـکہ تُو اُترتا اُترتا پہنچےتکپاتال گا۔ اگر میںسدوم معجزےوہ
کئے گئے ہوتے جو تجھ میں ہوئے ہیں تو وہ تکآج قائم رہتا۔ 24 عدالتہاں، کے تیریدن نسبت سدوم کا حال
یادہ ز برداشتقابِل ہو “گا۔

باپ کی تمجید
وقتاُس25 عیسٰی نے کہا، اے” باپ، آسمان و زمین !مالـککے مَیں تیری تمجید کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں

داناؤں اور عقل مندوں سے چھپا کر چھوٹے بچوں پر ظاہر دیکر ہیں۔ میرےہاں26 باپ، یہی تجھے پسند آیا۔
باپمیرے27 میرےکچھسبنے سپرد کر دیا بھیکوئیہے۔ فرزند نہیںکو جانتا باپسوائے اورکے۔ کوئی

باپ کو نہیں جانتا سوائے فرزند کے اور اُن لوگوں جنکے پر باپفرزند کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔
ماندےتھکےاے28 اور بوجھ تلے دبے ہوئے پاسمیرےسبلوگو، !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 کو
بھوک لـگی اور اناجوہ بالیںکی توڑ توڑ کر یہ2لـگے۔کھانے دیکھ فریسیوںکر عیسٰینے دیکھو،”کی،شکایتسے
آپ کے شاگرد ایسا کام کر رہے ہیں سبتجو دنکے منع “ہے۔

3 عیسٰی جوابنے کیا”دیا، تم نہیںنے پڑھا کہ داؤد نے کیا اُسےجبکِیا اور اُس ساتھیوںکے بھوککو لـگی؟
4 وہ الله کے گھر میں داخل ہوا اور اپنے ربسمیتساتھیوں کے لئے مخصوص شدہ روٹیاں کھائیں، اگرچہ اُنہیں
اِس اجازتکی نہیں تھی اماموںصرفبلـکہ کو؟ 5 یا کیا تم توریتنے میں نہیں پڑھا کہ گو سبتامام بیتدنکے
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المُقّدس خدمتمیں کرتے ہوئے آرام کرنے کا حکم توڑتے ہیں توبھی وہ بےالزام ٹھہرتے ہیں؟ مَیں6 تمہیں بتاتا
ہوں کہ یہاں وہ ہے المُقّدسبیتجو سے افضل ہے۔ 7 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، مَیں’ قربانی نہیں بلـکہ رحم
پسند ‘ہوں۔کرتا اگر تم اِس مطلبکا سمجھتے مجرمکوبےقصوروںتو نہ ٹھہراتے۔ کیونکہ8 ابِن سبتآدم مالـککا
“ہے۔

سوکھے ہاتھ والے آدمی کی شفا
وہاں9 چلتےسے چلتے وہ اُن عبادتکے ہوا۔داخلمیںخانے ایکمیںاُس10 آدمی جستھا ہاتھکا سوکھا ہوا

لوگتھا۔ عیسٰی پر الزام لگانے کا کوئی تلاشبہانہ کر رہے تھے، اِس لئے اُنہوں نے اُس سے پوچھا، کیا” شریعت
سبت دنکے شفا دینے اجازتکی دیتی “ہے؟

11 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” تم میں کسیسے کی سبتبھیڑ دنکے گڑھے میں گر جائے تو کیا اُسے نہیں نکالو
گے؟ 12 اور بھیڑ کی نسبت انسان کی کتنی یادہ ز قدر و قیمت !ہے نیکشریعتغرض کام کرنے اجازتکی
دیتی “ہے۔ 13 پھر اُس نے اُس آدمی جسسے کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، اپنا” ہاتھ آگے “بڑھا۔
اُس نے ایسا کیا تو اُس کا دوسرےہاتھ ہاتھ کی تندرستمانند 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۔ لوگسے اُس پیچھےکے چل رہے تھے۔ اُس نے اُن
تمامکے 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 ایکپھر آدمی کو عیسٰی پاسکے لایا گیا جو بدروح کی گرفت میں تھا۔ وہ اندھا اور گونگا تھا۔ عیسٰی نے
اُسے دیشفا تو گونگا لنے بو اور دیکھنے لگا۔ ہجوم23 لوگتمامکے ہکا بکا رہ گئے اور پوچھنے کیا”لـگے، یہ ابِن داؤد
“نہیں؟

24 لیکن جب فریسیوں نے یہ سنا تو اُنہوں نے کہا، یہ” صرف بدروحوں کے سردار بعل زبول کی معرفت
بدروحوں کو نکالتا “ہے۔

25 اُن جانخیالاتیہکے کر عیسٰی نے اُن سے بادشاہیجس”کہا، پھوٹمیں پڑ جائے وہ تباہ ہو گی۔جائے
جساور شہر یا گھرانے حالتایسیکی ہو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اِسی26 طرح ابلیساگر آپاپنے کو نکالے
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تو پھر اُس پھوٹمیں پڑ گئی صورتاِسہے۔ میں اُس کی طرحکسبادشاہی قائم رہ سکتی ہے؟ 27 اور اگر مَیں
بدروحوں بعلکو زبول کی مدد سے نکالتا ہوں تمہارےتو بیٹے یعےکےکساُنہیں ذر لتے نکا ہیں؟ چنانچہ وہی اِس
بات منصفتمہارےمیں ہوں گے۔ لیکن28 اگر مَیں الله کے روح معرفتکی بدروحوں کو نکال دیتا ہوں تو پھر
الله کی پاستمہارےبادشاہی پہنچ چکی ہے۔

کسی29 زورآور آدمی کے گھر گھسمیں کر اُس کا مال و اسباب لُوٹنا کس طرح ممکن تکجبہے کہ
اُسے باندھا نہ جائے؟ پھر ہی اُسے لُوٹا جا سکتا ہے۔

30 میرےجو ساتھ نہیں خلافمیرےوہ اورہے میرےجو ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ مَیںغرض31
تم کو بتاتا ہوں انسانکہ کا ہر گناہ اور معافکفر کیا جا سکے گا القدسروحسوائے خلافکے کفر بکنے کے۔
معافاِسے نہیں کیا جائے گا۔ 32 جو ابِن آدم کرےباتخلافکے معافاُسے کیا جا سکے گا، لیکن جو روح
القدس 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 درختاچھے ضرورتکی ہوتی درختخرابہے۔ خرابسے پھل ملتا درختہے۔

اُس پھلکے سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ سانپاے34 کے !بچو تم بُرےجو طرحکسہو اچھی باتیں کر سکتے ہو؟
دلسےچیزجسکیونکہ لبریز ہوتا چھلـکوہہے زبانکر پر آ ہے۔جاتی 35 شخصاچھا دلاپنے اچھےکے خزانے
اچھیسے چیزیں نکالتا ہے جبکہ شخصبُرا بُرےاپنے خزانے بُریسے چیزیں۔

مَیں36 تم کو بتاتا ہوں قیامتکہ کے دن لوگوں کو بےپروائی سے کی گئی باتہر حسابکا پڑےدینا گا۔
تمہاری37 اپنی باتوں کی بنا پر تم راستکو ناراستیا ٹھہرایا جائے “گا۔

الٰہی نشان کا تقاضا
38 پھر شریعت کے کچھ علما اور فریسیوں نے عیسٰی سے بات کی، اُستاد،” ہم آپ کی طرف سے الٰہی نشان

دیکھنا ہتے چا “ہیں۔
اُس39 جوابنے دیا، صرف” شریر اور زناکار نسل الٰہی نشان کا تقاضا کرتی لیکنہے۔ اُسے کوئی بھی الٰہی

نشان پیش نہیں کیا جائے گا سوائے یونس نبی کے نشان کے۔ 40 جسکیونکہ یونسطرح تین دن اور تین رات
مچھلی پیٹکے میں رہا اُسی طرح ابِن آدم بھی تین دن اور تین رات زمین کی گود میں پڑا رہے گا۔ قیامت41 کے
دن نینوہ باشندےکے اِس نسل کے کھڑےساتھ ہو کر اِسے مجرم ٹھہرائیں گے۔ یونسکیونکہ کے اعلان پر اُنہوں
نے توبہ کی تھی جبکہ یہاں وہ ہے یونسجو سے بھی بڑا ہے۔ اُس42 دن ملـکجنوبی سبا کی ملـکہ بھی اِس نسل
کے ساتھ کھڑی ہو کر اِسے مجرم دےقرار گی۔ کیونکہ وہ ملـکدُوردراز سے سلیمان حکمتکی سننے کے لئے
آئی تھی جبکہ یہاں وہ ہے سلیمانجو بھیسے بڑا ہے۔

بدروح واپسیکی
جب43 کوئی بدروح شخصکسی سے نکلتی ہے تو 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 واپسمیں چلی جاؤں
میںجسگی نکلیسے ‘تھی۔ واپسوہ آ کر دیکھتی ہے کہ گھر خالی کسیاورہے نے دےجھاڑو کچھسبکر
سلیقے سے رکھ دیا ہے۔ 45 پھر وہ جا ساتکر اَور بدروحیں ڈھونڈ لاتی ہے جو اُس سے بدتر ہوتی ہیں، اور وہ
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گھسمیںشخصاُسسب کر ہنے ر لـگتی ہیں۔ ابچنانچہ اُس آدمی حالتکی پہلے نسبتکی یادہ بُریز ہو جاتی
اِسہے۔ شریر نسل کا بھی یہی حال ہو “گا۔

عیسٰی کی ماں اور بھائی
ابھیعیسٰی46 باتسےہجوم ہیکر رہا تھا ماںکیاُسکہ اور بھائی باتسےاُسکھڑےباہر کوششکیکرنے

کرنے لـگے۔ کسی47 نے عیسٰی سے کہا، آپ” کی ماں اور بھائی کھڑےباہر ہیں آپاور باتسے کرنا ہتے چا
“ہیں۔

48 عیسٰی نے پوچھا، کون” ہے میری ماں اور کون میرےہیں “بھائی؟ 49 پھر اپنے ہاتھ سے شاگردوں کی
طرف اشارہ کر کے اُس نے کہا، دیکھو،” یہ میری ماں میرےاور بھائی ہیں۔ 50 کیونکہ جو میرےبھی آسمانی
باپ پوریمرضیکی کرتا ہے وہ میرا بھائی، میری بہن اور میری ماں “ہے۔

13
بیج بونے والے کی تمثیل

اُسی1 دن عیسٰی نکلسےگھر جھیلکر کنارےکے بیٹھ گیا۔ 2 اِتنا بڑا ہجوم اُس جمعگردکے ہو گیا کہ آخرکار وہ
ایک میںکشتی بیٹھ گیا کنارےلوگجبکہ رہے۔کھڑےپر 3 پھر اُس سیبہتاُنہیںنے باتیں تمثیلوں میں ایک”سنائیں۔ کسان بیج بونے کے لئے نکلا۔ بیججب4 اِدھر اُدھر بکھر گیا تو کچھ دانے راستے گرےپر اور پرندوں
نے آ کر لیا۔چگاُنہیں کچھ5 یلی پتھر زمین جہاںگرےپر مٹی کمیکی تھی۔ وہ اُگجلد آئے کیونکہ گہریمٹی
نہیں تھی۔ سورججبلیکن6 نکلا ُجھلسپودےتو گئے اور چونکہ وہ جڑ نہ پکڑ سکے اِس لئے سوکھ گئے۔ کچھ7
خود رَو کانٹےدار پودوں کے درمیان بھی گرے۔ وہاں وہ اُگنے تو لـگے، لیکن خود رَو پودوں نے ساتھ ساتھ بڑھ
کر اُنہیں پھلنے لنے پھو نہ دیا۔ چنانچہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن8 ایسے دانے بھی تھے جو زرخیز زمین گرےمیں اور
ھتے بڑ ھتے تیسبڑ گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو تکگُنا یادہ ز پھل لائے۔ 9 جو سن سکتا ہے وہ سن “!لے

تمثیلوں کا مقصد
شاگرد10 اُس پاسکے آ کر پوچھنے لـگے، لوگوںآپ” سے تمثیلوں باتمیں کیوں کرتے “ہیں؟
11 اُس 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 پاسکے کثرت کی چیزیں ہوں
گی۔ جسلیکن پاسکے کچھ نہیں اُسہے سے وہ بھی چھین لیا جائے گا جو اُس پاسکے ہے۔ اِس13 لئے مَیں
تمثیلوں میں اُن باتسے کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے کچھ نہیں دیکھتے، وہ سنتے ہوئے کچھ نہیں سنتے اور کچھ
نہیں سمجھتے۔ 14 اُن میں یسعیاہ نبی کی 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،
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اپنے کانوں سے سنیں،
اپنے دل سے سمجھیں،
طرفمیری رجوع کریں
اور مَیں اُنہیں شفا ‘دوں۔
لیکن16 تمہاری مبارکآنکھیں ہیں کیونکہ وہ دیکھ سکتی ہیں تمہارےاور مبارککان ہیں کیونکہ وہ سن

سکتے ہیں۔ مَیں17 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو کچھ تم دیکھ رہے بہتہو سے نبی اور راست باز اِسے دیکھ نہ پائے
اگرچہ وہ اِس آرزومندکے تھے۔ اور جو کچھ تم سن رہے ہو اِسے وہ سننے نہ پائے، اگرچہ وہ اِس خواہشکے تھے۔مند

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 جو

بادشاہی کا کلام سنتے تو ہیں، لیکن اُسے سمجھتے نہیں۔ ابلیسپھر آ کر وہ کلام چھین لیتا ہے جو اُن دلوںکے میں
یا بو گیا ہے۔ یلی20 پتھر زمین گرےپر ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام سنتے ہی اُسے خوشی قبولسے تو کر لیتے
ہیں، لیکن21 وہ جڑ نہیں پکڑتے اور اِس لئے یادہ ز تکدیر قائم نہیں ہتے۔ ر جوں ہی وہ کلام پر ایمان لانے کے
مصیبتکسیباعث یا ایذا رسانی دوچارسے جائیںہو تو وہ برگشتہ ہو ہیں۔جاتے خود22 رَو پودوںکانٹےدار کے
گرےدرمیان ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں، لیکن پھر روزمرہ کی پریشانیاں دولتاور فریبکا
کلام کو پھلنے لنے پھو نہیں دیتا۔ نتیجے میں وہ پھل تکلانے نہیں پہنچتا۔ اِس23 کے مقابلے میں زرخیز زمین میں
گرے ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام سنکو کر اُسے سمجھ لیتے اور ھتے بڑ ھتے تیسبڑ گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو گُنا
تک پھل لاتے “ہیں۔

خود رَو پودوں کی تمثیل
24 عیسٰی نے اُنہیں ایک اَور تمثیل سنائی۔ آسمان” کی بادشاہی اُس کسان مطابقتسے رکھتی جسہے نے

اپنے کھیت میں اچھا بیج بو دیا۔ لیکن25 لوگجب سو رہے تھے تو اُس کے دشمن نے آ کر اناج کے پودوں کے
درمیان خود رَو پودوں کا بیج بو دیا۔ پھر وہ چلا گیا۔ پھوٹاناججب26 نکلا اور فصل پکنے لـگی تو خود پودےرَو
بھی نظر آئے۔ 27 مالـکنوکر پاسکے آئے اور کہنے لـگے، جناب،’ آپکیا نے میںکھیتاپنے اچھا بیج نہیں یا بو
تھا؟ تو پھر یہ خود پودےرَو کہاں سے آ گئے ‘ہیں؟

اُس28 جوابنے دیا، دشمنکسی’ نے یہ کر دیا ‘ہے۔
نوکروں نے پوچھا، کیا’ ہم جا کر اُنہیں ‘اُکھاڑیں؟
29 ‘نہیں،’ اُس نے کہا۔ ایسا’ نہ ہو کہ خود رَو پودوں کے ساتھ ساتھ تم اناج پودےکے بھی اُکھاڑ ڈالو۔

اُنہیں30 فصل ملتککٹائیکی کر ھنے بڑ دو۔ فصلمَیںوقتاُس کٹائیکی والوںکرنے کہوںسے گا پہلےکہ خود
رَو پودوں چنکو لو اور اُنہیں جلانے کے لئے باندھمیںگٹھوں لو۔ پھر اناجہی کو جمع کر میںگودامکے “۔‘لاؤ

رائی کے دانے تمثیلکی
31 عیسٰی نے ایکاُنہیں اَور تمثیل سنائی۔ آسمان” کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے کسیجو نے لے

کر کھیتاپنے میں بو دیا۔ 32 گو یہ بیجوں سبمیں سے چھوٹا دانہ لیکنہے، ھتے بڑ ھتے بڑ یہ یوں سبز سبمیں سے
بڑا ہو جاتا ہے۔ بلـکہ درختیہ سا بن جاتا ہے پرندےاور آ کر اُس کی شاخوں میں گھونسلے بنا لیتے “ہیں۔

خمیر کی تمثیل
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اُس33 ایکاُنہیںنے 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 صورتکی میں کیں۔ تمثیل کے بغیر اُس نے اُن باتسے ہی

نہیں کی۔ یوں35 نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی کہ مَیں” تمثیلوں باتمیں کروں گا، مَیں دنیا کی تخلیق سے لے
تکآجکر چھپی ہوئی باتیں بیان کروں “گا۔

خود رَو پودوں کی تمثیل مطلبکا
36 پھر عیسٰی ہجوم کو رُخصت کر کے گھر کے اندر چلا گیا۔ اُس کے شاگرد اُس پاسکے آ کر کہنے کھیت”لـگے، میں خود رَو پودوں کی تمثیل مطلبکا ہمیں “سمجھائیں۔
اُس37 جوابنے بیجاچھا”دیا، بونے والا ابِن آدم ہے۔ کھیت38 دنیا بیجاچھےجبکہہے مرادسے بادشاہی

کے فرزند ہیں۔ خود ابلیسپودےرَو کے فرزند ہیں 39 اور اُنہیں بونے والا ابلیسدشمن فصلہے۔ کی کٹائی کا
مطلب دنیا کا اختتام ہے جبکہ فصل کی کٹائی کرنے والے فرشتے ہیں۔ طرحجس40 تمثیل میں خود پودےرَو
اُکھاڑے جاتے آگاور میں جلائے جاتے ہیں اُسی طرح دنیا کے اختتام پر بھی کیا جائے گا۔ 41 ابِن آدم اپنے
فرشتوں دےبھیجکو گا، اور وہ اُس کی بادشاہی سے برگشتگی کا سببہر شریعتاور ورزیخلافکی کرنے
والے شخصہر کو لتے نکا جائیں گے۔ 42 وہ اُنہیں بھڑکتی بھٹی پھینکمیں دیں گے لوگجہاں روتے اور دانت
پیستے رہیں گے۔ 43 راستپھر باز باپاپنے کی بادشاہی میں سورج چمکیںطرحکی گے۔ سنجو سکتا ہے سنوہ
!لے

چھپے ہوئے خزانے تمثیلکی
آسمان44 کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند کسیجبہے۔ آدمی کو اُس بارےکے میں معلوم

ہوا تو اُس نے اُسے دوبارہ چھپا دیا۔ پھر وہ خوشی مارےکے چلا گیا، اپنی تمام فروختملـکیت دیکر اور اُس
کھیت کو خرید لیا۔

موتی کی تمثیل
45 نیز، آسمان کی بادشاہی ایسے سوداگر کی مانند ہے جو اچھے موتیوں تلاشکی میں تھا۔ جب46 ایکاُسے

نہایت قیمتی موتی بارےکے میں معلوم ہوا تو وہ چلا گیا، اپنی تمام فروختملـکیت دیکر اور اُس موتی کو خرید
لیا۔

جال تمثیلکی
آسمان47 بادشاہیکی بھیمانندکیجال میںجھیلاُسےہے۔ ڈالا گیا تو قسمہر پکڑیمچھلیاںکی گئیں۔ جب48

وہ بھر گیا تو مچھیروں نے کنارےاُسے پر کھینچ لیا۔ پھر اُنہوں بیٹھنے کر قابِل استعمال مچھلیاں چن یوںکر ٹوکر میں
ڈال دیں اور ناقابِل استعمال مچھلیاں پھینک دیں۔ 49 دنیا کے اختتام پر ایسا ہی ہو گا۔ فرشتے آئیں گے اور بُرے
لوگوں راستکو بازوں الـگسے کر کے اُنہیں50 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 “ہے؟
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شاگردوں“جی،” جوابنے دیا۔
اُس52 نے اُن سے کہا، اِس” لئے شریعت کا ہر عالِم جو آسمان کی بادشاہی میں شاگرد بن 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 اور
معجزے کرنے کی یہ قدرت کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ 55 کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا اُس کی ماں کا نام
مریم نہیں اورہے، کیا اُس بھائیکے یعقوب، یوسف، شمعون اور یہوداہ نہیں ہیں؟ 56 کیا اُس کی ہمارےبہنیں ساتھ
نہیں رہتیں؟ تو پھر اُسے کہاںکچھسبیہ ملسے “گیا؟ یوں57 وہ اُس سے ٹھوکر کھا کر اُسے قبول کرنے رہے۔قاصرسے
عیسٰی نے اُن سے نبی”کہا، عزتکی ہر جاتیکیجگہ اُسسوائےہے وطنیکے شہر اور اُس کے اپنے خاندان

“کے۔ 58 اور اُن ایمانکے کی کمی باعثکے اُس وہاںنے یادہ معجزےز نہ کئے۔
14

یحیٰی کا قتل
1 اُس وقت گلیل کے ہیرودیسحکمران انتپاس کو عیسٰی بارےکے میں اطلاع ملی۔ 2 اِس 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 ہیرودیسکہ نے یحیٰی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا تھا۔ یہ ہیرودیاس کی خاطر ہوا تھا جو
ہیرودیسپہلے بھائیکے فلپّس بیویکی تھی۔ 4 یحیٰی ہیرودیسنے کو بتایا تھا، ہیرودیاس” شادیتیریسے ناجائز
“ہے۔ ہیرودیس5 یحیٰی قتلکو 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۔ اُسکو کا ناچنا اِتنا پسند
آیا 7 کہ اُس قَسمنے کھا کر اُس سے وعدہ کیا، جو” بھی تُو مانگے گی مَیں تجھے دوں “گا۔

اپنی8 ماں کے سکھانے پر بیٹی نے کہا، مجھے” یحیٰی بپتسمہ دینے والے کا ٹرےسر میں منگوا “دیں۔
یہ9 سن کر بادشاہ کو دُکھ ہوا۔ لیکن اپنی قَسموں اور مہمانوں کی موجودگی کی وجہ اُسسے نے اُسے دینے کا

دیا۔دےحکم 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 گئی۔لے بعد12 میں یحیٰی شاگردکے آئے اور اُس لاشکی لے کر اُسے دفنایا۔ پھر وہ
عیسٰی پاسکے گئے اور اُسے اطلاع دی۔

عیسٰی مردوں5000 کو کھانا کھلاتا ہے
13 یہ خبر سن کر عیسٰی لوگوں الـگسے ہو کر کشتی پر سوار ہوا اور کسی ویران جگہ چلا گیا۔ لیکن ہجوم کو

اُس کی خبر لوگملی۔ پیدل چل کر شہروں سے نکل آئے اور اُس کے لـگپیچھے گئے۔ جب14 عیسٰی نے کشتی
پر سے اُتر بڑےکر ہجوم کو دیکھا تو اُسے لوگوں پر ترسبڑا آیا۔ وہیں اُس نے اُن مریضوںکے کو شفا دی۔

دنجب15 ڈھلنے لگا تو اُس کے شاگرد اُس پاسکے آئے اور کہا، یہ” جگہ ویران ہے اور دن ڈھلنے لگا ہے۔
اِن رُخصتکو کر دیں تاکہ یہ ارد گرد دیہاتوںکے میں جا کر کھانے کے لئے کچھ خرید “لیں۔
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16 عیسٰی جوابنے دیا، اِنہیں” جانے ضرورتکی نہیں، تم خود اِنہیں کھانے کو “دو۔
اُنہوں17 جوابنے دیا، صرفپاسہمارے” پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں “ہیں۔
اُس18 نے کہا، اُنہیں” پاسمیرےیہاں لے “آؤ، 19 اور لوگوں گھاسکو پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ عیسٰی نے اُن

پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لے کر آسمان طرفکی دیکھا اور شکرگزاری کی دعا کی۔ پھر اُس نے روٹیوں کو
توڑ توڑ کر شاگردوں کو دیا، اور شاگردوں نے یہ روٹیاں لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ سب20 جینے بھر کر کھایا۔
شاگردوںجب بچےنے ٹکڑےہوئے جمع کئے تو ٹوکرےبارہ بھر گئے۔ خواتین21 اور بچوں علاوہکے کھانے والے
ً تقریبا 5,000 مرد تھے۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
اِس22 کے عین بعد عیسٰی نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ کشتی پر سوار ہو کر آگے نکلیں اور جھیل کے پار

چلے جائیں۔ اِتنے میں وہ ہجوم رُخصتکو کرنا چاہتا تھا۔ اُنہیں23 باد خیر کہنے بعدکے وہ دعا کرنے کے لئے اکیلا
پہاڑ پر چڑھ گیا۔ شام وقتکے وہ وہاں اکیلا تھا 24 جبکہ کنارےکشتی سے کافی دُور ہو گئی تھی۔ لہریں کشتی
تنگبہتکو کر رہی تھیں کیونکہ ہَوا اُس چلخلافکے رہی تھی۔

25ً تقریبا تین راتبجے وقتکے عیسٰی پانی پر چلتے ہوئے اُن پاسکے آیا۔ شاگردوںجب26 نے اُسے جھیل کی
سطح پر چلتے ہوئے 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۔
اِس28 پطرسپر بول اُٹھا، خداوند،” آپاگر 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 ڈوبنے لگا۔ وہ چلّا اُٹھا، خداوند،” مجھے “!بچائیں
31 عیسٰی ًنے فورا اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے پکڑ لیا۔ اُس نے کہا، اے” کم !اعتقاد میںشکتُو کیوں پڑ گیا “تھا؟
دونوں32 کشتی پر سوار ہوئے تو ہَوا تھم گئی۔ 33 پھر میںکشتی موجود شاگردوں نے اُسے سجدہ کر کے کہا،

آپیقیناً” الله کے فرزند “!ہیں
گنیسرت میں مریضوں کی شفا

جھیل34 کو پار کر کے گنیسرتوہ شہر پاسکے پہنچ گئے۔ اُسجب35 جگہ لوگوںکے نے عیسٰی پہچانکو
لیا تو اُنہوں نے ارد گرد پورےکے علاقے میں اِس کی خبر پھیلائی۔ اُنہوں نے اپنے تمام مریضوں کو اُس پاسکے
لا کر اُس36 منتسے کی کہ صرفاُنہیںوہ لباساپنے دامنکے کو بھینےجساوردے۔چھونے اُسے چھوا
اُسے شفا ملی۔

15
باپ دادا کی تعلیم

1 پھر کچھ فریسی اور شریعت کے عالِم یروشلم سے آ کر عیسٰی سے پوچھنے لـگے، آپ”2 کے باپشاگرد دادا کی
روایت کیوں توڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہاتھ دھوئے بغیر روٹی کھاتے “ہیں۔
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3 عیسٰی جوابنے دیا، اور” تم اپنی روایات کی خاطر الله کا حکم کیوں توڑتے ہو؟ 4 کیونکہ الله نے فرمایا،

اپنے’ باپ اور اپنی ماں عزتکی ‘کرنا اور جو’ اپنے باپ یا ماں پر کرےلعنت اُسے سزائے موت دی ‘جائے۔
لیکن5 جب کوئی اپنے والدین سے کہے، مَیں’ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ مَیں مَنتنے مانی ہے کہ جو
کچھ آپمجھے کو دینا تھا وہ الله کے لئے وقف ‘ہے تو تم اِسے جائز قرار دیتے ہو۔ یوں6 تم کہتے ہو کہ اُسے اپنے
باپماں عزتکی کرنے ضرورتکی نہیں ہے۔ اور اِسی طرح تم الله کے کلام کو اپنی روایت کی خاطر منسوخ
کر لیتے ہو۔ 7 یاکارو !ر یسعیاہ نبی 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؟

پھر10 عیسٰی بُلاپاساپنےکوہجومنے باتمیریسب”کہا،کر اورسنو اِسے کوئی11کرو۔کوششکیسمجھنے
ایسی چیزہے نہیں جو انسان کے منہ میں داخل ہو کر ناپاکاُسے کر سکے، بلـکہ جو کچھ انسان کے منہ سے نکلتا
ہے وہی ناپاکاُسے کر دیتا “ہے۔

اِس12 پر شاگردوں اُسنے پاسکے آ کر آپکیا”پوچھا، معلومکو فریسیکہہے سنباتیہ ناراضکر ہوئے
“ہیں؟

اُس13 جوابنے دیا، جو” بھی میرےپودا باپآسمانی نے نہیں لگایا اُسے جڑ سے اُکھاڑا جائے گا۔ اُنہیں14
چھوڑ دو، وہ اندھے راہ دکھانے والے ہیں۔ ایکاگر دوسرےاندھا اندھے کی کرےراہنمائی تو دونوں گڑھے
میں گر جائیں “گے۔

پطرس15 بول اُٹھا، اِس” تمثیل مطلبکا ہمیں “بتائیں۔
16 عیسٰی نے کہا، کیا” تم تکابھی اِتنے ناسمجھ ہو؟ 17 کیا تم نہیں سمجھ سکتے کہ جو کچھ انسان کے منہ میں

داخل ہو جاتا ہے وہ اُس معدےکے میں جاتا ہے اور وہاں سے نکل کر ضرورتجائے میں؟ لیکن18 جو کچھ
انسان کے منہ سے نکلتا ہے دلوہ سے آتا انسانوہیہے۔ ناپاککو کرتا ہے۔ دل19 ہی بُرےسے قتلخیالات،
و غارت، زناکاری، حرام کاری، چوری، جھوٹی گواہی اور بہتان نکلتے ہیں۔ یہی20 کچھ انسان ناپاککو کر دیتا
لیکنہے، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے ناپاکوہ نہیں “ہوتا۔

عورتغیریہودی کا ایمان
21 پھر عیسٰی گلیل سے روانہ ہو شمالکر میں صور اور صیدا کے علاقے میں آیا۔ اِس22 علاقے ایککی کنعانی

خاتون اُس پاسکے آ کر چلّانے لـگی، خداوند،” ابِن داؤد، مجھ پر رحم ایککریں۔ بدروح میری بیٹی کو بہت
ستاتی “ہے۔

لیکن23 عیسٰی لفظایکمیںجوابنے بھی نہ کہا۔ اِس پر اُس کے شاگرد اُس پاسکے آ کر اُس گزارشسے
کرنے لـگے، اُسے” فارغ کر دیں، کیونکہ ہمارےوہ پیچھے پیچھے چیختی چلّاتی “ہے۔

24 عیسٰی جوابنے دیا، اسرائیلصرفمجھے” کی کھوئی ہوئی بھیڑوں پاسکے بھیجا گیا “ہے۔
عورت25 اُس پاسکے آ کر منہ جھکبلکے گئی اور کہا، میریخداوند،” مدد “!کریں
اُس26 نے اُسے بتایا، مناسبیہ” نہیں کہ بچوں سے کھانا لے کر ُکتوں کے منے پھینکسا دیا “جائے۔
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27 اُس جوابنے دیا، جی” خداوند، لیکن ُکتے بھی ٹکڑےوہ کھاتے ہیں جو اُن مالـککے کی میز پر سے

فرش پر گر جاتے “ہیں۔
28 عیسٰی نے کہا، اے” عورت، تیرا ایمان بڑا ہے۔ تیری درخواست پوری ہو “جائے۔ اُسی لمحے عورت کی

بیٹی کو شفا مل گئی۔
بہتعیسٰی مریضوںسے کو شفا دیتا ہے

29 پھر عیسٰی وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کی جھیل کنارےکے پہنچ گیا۔ وہاں وہ پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔
لوگوں30 بڑیکی تعداد اُس پاسکے آئی۔ وہ اپنے لنگڑے، اندھے، مفلوج، گونگے اور کئی اَور قسم مریضکے
بھی ساتھ لے آئے۔ اُنہوں نے اُنہیں عیسٰی کے منے سا رکھا تو اُس نے اُنہیں شفا دی۔ 31 حیرتہجوم 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 ساتھ

ٹھہرے تین دن ہیںچکےہو اور اِن پاسکے کوئیکیکھانے نہیںچیز لیکنہے۔ مَیں اِنہیں اِس میںحالتبھوکی
رُخصت نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ راستے تھکمیں کر ُچور ہو “جائیں۔

اُس33 شاگردوںکے جوابنے اِس”دیا، ویران علاقے میں کہاں سے اِتنا سکےملکھانا گا کہ لوگیہ کھا
کر سیر ہو “جائیں؟

34 عیسٰی نے پوچھا، پاستمہارے” کتنی روٹیاں “ہیں؟ اُنہوں جوابنے دیا، سات،” اور ایکچند چھوٹی
“مچھلیاں۔

35 عیسٰی ہجومنے زمینکو پر بیٹھنے کو کہا۔ 36 روٹیوںساتپھر اور مچھلیوں کو لے اُسکر 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
کھانےجبمیں بچےکے ٹکڑےہوئے جمع کئے گئے ٹوکرےبڑےساتتو 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
ایک1 دن فریسی اور صدوقی عیسٰی پاسکے آئے۔ اُسے پرکھنے کے لئے اُنہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اُنہیں آسمان

طرفکی الٰہیکوئیسے نشان دکھائے تاکہ اُس کا ثابتاختیار ہو جائے۔ لیکن2 اُس جوابنے دیا، شام” کو
تم کہتے ہو، صافموسمکل’ ہو گا کیونکہ آسمان سرخ نظر آتا ‘ہے۔ 3 اور صبح وقتکے کہتے ہو، آج’ طوفان ہو
گا آسمانکیونکہ سرخ اورہے بادل چھائے ہوئے غرض‘ہیں۔ تم آسمان حالتکی پر غور کر صحیحکے نتیجہ نکال
لیتے ہو، لیکن زمانوں کی علامتوں پر غور کر کے صحیح تکنتیجے بستمہارےپہنچنا باتکی نہیں ہے۔ صرف4
شریر اور زناکار نسل الٰہی نشان کا تقاضا کرتی لیکنہے۔ اُسے بھیکوئی الٰہی پیشنشان نہیں کیا جائے گا سوائے
یونس نبی نشانکے “کے۔
یہ کہہ کر عیسٰی اُنہیں چھوڑ کر چلا گیا۔
فریسیوں اور صدوقیوں کا خمیر
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جھیل5 کو پار کرتے وقت شاگرد اپنے ساتھ کھانا لانا بھول گئے تھے۔ 6 عیسٰی نے اُن سے کہا، خبردار،”

فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار “رہنا۔
آپسشاگرد7 بحثمیں 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 آپستم”کہا، میں بحثکیوں کر رہے ہو ہمارےکہ

پاس روٹی نہیں ہے؟ 9 کیا تم نہیںتکابھی سمجھتے؟ کیا تمہیں یاد نہیں مَیںکہ نے پانچ روٹیاں لے آدمیوں5,000کر
کو کھانا کھلا دیا اور کہ تم نے بچے ہوئے ٹکڑوں کے ٹوکرےکتنے اُٹھائے تھے؟ 10 یا کیا تم بھول گئے ہو کہ مَیں
روٹیاںساتنے لے آدمیوں4,000کر کو کھانا کھلایا اور کہ تم بچےنے ٹکڑوںہوئے کے ٹوکرےکتنے اُٹھائے
تھے؟ 11 تم کیوں نہیں سمجھتے کہ مَیں تم سے کھانے باتکی نہیں کر رہا؟ !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 کیصدوقیوں تعلیم
سے۔

پطرس کا اقرار
جب13 عیسٰی قیصریہ فلپی کے علاقے میں پہنچا تو اُس نے شاگردوں سے پوچھا، ابِن” آدم لوگوں نزدیککے

کون “ہے؟
اُنہوں14 جوابنے دیا، کچھ” کہتے ہیں یحیٰی بپتسمہ دینے والا، کچھ یہ کہ الیاسآپ نبی ہیں۔ کچھ یہ بھی

کہتے ہیں کہ یرمیاہ یا نبیوں میں سے “ایک۔
اُس15 نے پوچھا، نزدیکتمہارےلیکن” مَیں کون “ہوں؟
پطرس16 جوابنے دیا، آپ” زندہ خدا کے فرزند مسیح “ہیں۔
17 عیسٰی نے شمعون”کہا، بن یونس، مبارکتُو ہے، انسانکسیکیونکہ تجھنے پر یہ ظاہر نہیں کیا میرےبلـکہ

باپآسمانی نے۔ مَیں18 تجھے یہ بھی بتاتا ہوں کہ پطرستُو یعنی پتھر ہے، اور اِسی پتھر پر مَیں جماعتاپنی کو تعمیر
کروں گا، ایسی جسجماعت پر پاتال دروازےکے بھی غالب نہیں آئیں گے۔ مَیں19 تجھے آسمان کی بادشاہی کی
دوںدےکنجیاں گا۔ جو کچھ تُو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بھی بندھے گا۔ اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا
وہ آسمان پر بھی کھلے “گا۔

20 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، کسی” بھیکو نہ بتاؤ کہ مَیں مسیح “ہوں۔
عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

21 اُس وقت سے عیسٰی اپنے شاگردوں پر واضح کرنے لگا، لازم” 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۔

اِس22 پطرسپر طرفایکاُسے لے جا کر سمجھانے لگا۔ اے” خداوند، الله کرےنہ کہ یہ کبھی آپبھی
کے ساتھ “ہو۔

23 عیسٰی نے مُڑ پطرسکر سے کہا، میرےشیطان،” منے سا ہٹسے !جا میرےتُو لئے ٹھوکر کا باعث ہے،
کیونکہ تُو الله کی سوچ نہیں رکھتا بلـکہ انسان “کی۔

پھر24 عیسٰی نے شاگردوںاپنے پیچھےمیرےجو”کہا،سے آنا چاہے وہ آپاپنے کا اورکرےانکار صلیباپنی
اُٹھا پیچھےمیرےکر ہو لے۔ 25 کیونکہ اپنیجو جان کو بچائے رکھنا چاہے وہ اُسے لیکنگا۔دےکھو میریجو
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خاطر اپنی جان دےکھو وہی اُسے پا لے گا۔ 26 کیا فائدہ ہے اگر کسی کو پوری دنیا حاصل ہو جائے، لیکن
وہ اپنی جان سے محروم ہو جائے؟ انسان اپنی جان کے بدلے دےکیا سکتا ہے؟ 27 کیونکہ ابِن آدم باپاپنے کے
میںجلال اپنے فرشتوں ساتھکے آئے گا، اور وقتاُس وہ ایکہر اُسکو کامکے کا گا۔دےبدلہ مَیں28 تمہیں
سچ بتاتا ہوں، یہاں کچھ ہیںکھڑےلوگایسے جو مرنے پہلےسے ہی ابِن آدم کو اُس کی بادشاہی میں آتے ہوئے
دیکھیں “گے۔

17
پہاڑ پر عیسٰی بدلصورتکی جاتی ہے

چھ1 دن کے بعد صرفعیسٰی پطرس، یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں2
اُس کی شکل صورتو اُن کے منے سا بدل گئی۔ اُس کا سورجچہرہ طرحکی چمکنے لگا، اور اُس کپڑےکے نور
کی مانند سفید ہو گئے۔ الیاساچانک3 اور موسٰی ظاہر ہوئے اور عیسٰی سے باتیں کرنے لـگے۔ پطرس4 بول خداوند،”اُٹھا، باتاچھیکتنی یہاںہمکہہے ہیں۔ چاہیںآپاگر تو مَیں تین یاں بناؤںجھونپڑ آپایکگا، لئے،کے
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 یہ”دی، میرا پیارا فرزند خوشمَیںسےجسہے، ہوں۔ اِس کی “سنو۔
یہ6 سن کر دہشتشاگرد کھا کر اوندھے منہ گر گئے۔ لیکن7 عیسٰی نے آ اُنہیںکر اُسچھوا۔ اُٹھو،”کہا،نے

مت “ڈرو۔ اُنہوںجب8 نے نظر اُٹھائی تو عیسٰی کے کسیسوا کو نہ دیکھا۔
9 وہ پہاڑ سے اُترنے لـگے تو عیسٰی نے اُنہیں حکم دیا، جو” کچھ تم نے دیکھا ہے اُسے اُس کسیتکوقت کو

نہ بتانا تکجب کہ ابِن آدم مُردوں میں سے جی نہ “اُٹھے۔
شاگردوں10 نے اُس سے پوچھا، شریعت” کے علما کیوں کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد سے پہلے الیاس کا آنا

ضروری “ہے؟
11 عیسٰی جوابنے دیا، الیاس” تو کچھسبضرور بحال کرنے کے لئے آئے گا۔ لیکن12 مَیں تم کو بتاتا ہوں

الیاسکہ تو آ چکا اورہے اُنہوں نے اُسے نہیں پہچانا بلـکہ اُس ساتھکے جو چاہا کیا۔ اِسی طرح ابِن آدم بھی اُن کے
ہاتھوں 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

نیچےوہجب14 ہجوم پاسکے پہنچے ایکتو آدمی نے عیسٰی کے منے سا آ کر ٹیکےگھٹنے اور15 خداوند،”کہا،
میرے بیٹے پر رحم کریں، اُسے مرگی دورےکے پڑتے ہیں اور اُسے تکلیفشدید 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 تمہارےتککبمَیں ساتھ تککبرہوں، تمہیں
برداشت کروں؟ لڑکے پاسمیرےکو لے “آؤ۔ 18 عیسٰی بدروحنے کو ڈانٹا، تو وہ لڑکے میں نکلسے اُسیگئی۔
لمحے اُسے شفا مل گئی۔

بعد19 میں شاگردوں نے علیٰحدگی میں عیسٰی پاسکے آ کر پوچھا، بدروحہم” کو کیوں نہ نکال “سکے؟
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20 اُس جوابنے دیا، اپنے” ایمان کی کمی سببکے سے۔ مَیں تمہیں سچ بتاتا ہوں، اگر تمہارا ایمان رائی کے

دانے کے برابر بھی ہو تو پھر تم اِس پہاڑ کو کہہ سکو گے، اِدھر’ سے کھسکاُدھر ‘جا، تو کھسکوہ گا۔جائے
تمہارےاور لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہو گا۔ 21 لیکن] اِس قسم کی بدروح دعا روزےاور کے بغیر نہیں
“[نکلتی۔

عیسٰی دوسری بار موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
جب22 وہ گلیل میں جمع ہوئے تو عیسٰی نے اُنہیں بتایا، ابِن” آدم کو آدمیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔

23 وہ اُسے قتل کریں لیکنگے، تین دن کے بعد وہ جی اُٹھے “گا۔
یہ سن کر نہایتشاگرد غمگین ہوئے۔
المُقّدسبیت ٹیکسکا

24 وہ کفرنحوم پہنچے تو المُقّدسبیت ٹیکسکا جمع کرنے پطرسوالے پاسکے آ کر پوچھنے لـگے، کیا” آپ
کا المُقّدسبیتاُستاد ٹیکسکا ادا نہیں “کرتا؟

وہجی،”25 کرتا پطرس“ہے، دیا۔جوابنے وہ میںگھر آیا تو پہلےعیسٰی ہی لنے بو خیالکیا”لگا، شمعون،ہے
دنیا کے بادشاہ کن سے ڈیوٹی ٹیکساور لیتے ہیں، اپنے فرزندوں سے یا اجنبیوں “سے؟

پطرس26 جوابنے دیا، اجنبیوں” “سے۔
عیسٰی بولا تو” پھر اُن کے ٹیکسفرزند دینے بَریسے ہوئے۔ لیکن27 ہم ناراضاُنہیں نہیں کرنا ہتے۔ چا اِس

لئے جھیل پر جا کر اُس میں ڈوری ڈال دینا۔ جو مچھلی تُو پکڑےپہلے گا اُس کا منہ کھولنا تو اُس میں چاندیسے
کا ِسکہ نکلے گا۔ اُسے لے کر میرےاُنہیں اور اپنے لئے ادا کر “دے۔

18
سبکون سے بڑا ہے؟

وقتاُس1 شاگرد عیسٰی پاسکے آ کر پوچھنے لـگے، آسمان” کی بادشاہی میں سبکون سے بڑا “ہے؟
میںجواب2 عیسٰی ایکنے بچےچھوٹے کو بُلا کر اُن درمیانکے کھڑا کیا اور3 کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں

اگر تم بدل کر چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو تو تم کبھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو گے۔ اِس4 لئے جو
بھی آپاپنے کو اِس بچے کی طرح چھوٹا بنائے گا وہ آسمان میں سب سے بڑا ہو گا۔ 5 اور جو میرےبھی نام میں
اِس جیسے چھوٹے بچے کرےقبولکو 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

بڑیمیں چکّی پاٹکا باندھ کر اُسے سمندر میںگہرائیوںکی ڈبو دیا جائے۔ 7 دنیا پر اُن چیزوں کی وجہ افسوسسے
جو گناہ کرنے پر اُکساتی ہیں۔ لازم ہے کہ ایسی آزمائشیں آئیں، لیکن شخصاُس پر جسافسوس معرفتکی وہ
آئیں۔

8 اگر تیرا ہاتھ یا پاؤں تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو کاٹاُسے پھینککر دینا۔ اِس پہلےسے تجھےکہ ہاتھوںدو
یا سمیتپاؤںدو میںآگابدیکیجہنم پھینکا جائے، بہتر یہ ایککہہے ہاتھ یا پاؤں محرومسے ہو ابدیکر زندگی
ہو۔داخلمیں اور9 تیریاگر آنکھ تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے نکال پھینککر دینا۔ اِس پہلےسے تجھےکہ



متی 18:10 1211 متی 18:30
دو سمیتآنکھوں جہنم میںآگکی 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 کسیسے کو بھی حقیر نہ جاننا۔ کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ آسمان پر اِن کے

فرشتے ہر میرےوقت باپ چہرےکے کو دیکھتے ہتے ر ہیں۔ 11 کیونکہ] ابِن آدم کھوئے ہوؤں کو
ڈھونڈنے نجاتاور 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 باقی 99 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 نسبتکی کہیں یادہ ز
خوشی منائے گا جو بھٹکی نہیں۔ بالکل14 اِسی طرح آسمان پر تمہارا باپ نہیں چاہتا کہ اِن چھوٹوں میں ایکسے
ہلاکبھی ہو جائے۔

گناہ پڑےمیں بھائی سلوکسے
15 تیرےاگر بھائی نے تیرا گناہ کیا ہو تو اکیلے اُس پاسکے جا کر اُس پر اُس کا گناہ ظاہر کر۔ اگر باتتیریوہ

مانے تو تُو نے اپنے بھائی جیتکو لیا۔ لیکن16 اگر وہ نہ مانے ایکتو یا دو اَور لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ
تمہاری ہر بات کی دو یا تین گواہوں سے تصدیق ہو جائے۔ 17 اگر وہ اُن باتکی بھی نہ مانے تو جماعت کو بتا
دینا۔ اور اگر جماعتوہ 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 بھیکچھجو تم زمین پر باندھو آسمانگے پر بھی بندھے گا، اور زمینکچھجو پر کھولو

آسمانگے پر بھی کھلے گا۔
مَیں19 تم کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر تم میں سے باتکسیشخصدو کو مانگنے پر متفق ہو جائیں تو میرا آسمانی

باپ تم کو بخشے گا۔ 20 کیونکہ جہاں بھی دو یا تین میرےافراد نام میں جمع ہو جائیں وہاں مَیں اُن کے درمیان
ہوں “گا۔

معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل
21 پھر پطرس نے عیسٰی پاسکے آ کر پوچھا، خداوند،” جب میرا بھائی میرا گناہ کرے تو مَیں کتنی بار اُسے

معاف ساتکروں؟ بار “تک؟
22 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تجھے بتاتا ساتہوں، بار نہیں بلـکہ 77 بار۔ اِس23 لئے آسمان کی ایکبادشاہی

بادشاہ کی مانند ہے جو اپنے نوکروں کے قرضوں کا کتابحساب کرنا چاہتا تھا۔ کتابحساب24 شروع کرتے
ایکوقت آدمی اُس کے منے پیشسا کیا گیا اربوںجو اُسسےحسابکے قرضکا دار تھا۔ 25 وہ یہ رقم ادا نہ کر
سکا، اِس لئے اُس مالـککے نے وصولقرضیہ کرنے کے لئے حکم دیا کہ اُسے بال بچوں اور سمیتملـکیتتمام
فروخت کر دیا جائے۔ 26 یہ سن کر نوکر منہ کے بل گرا اور منت کرنے لگا، مہلتمجھے’ دیں، مَیں پوری رقم ادا
کر دوں ‘گا۔ 27 بادشاہ کو اُس ترسپر آیا۔ اُس نے اُس معافقرضکا کر کے اُسے جانے دیا۔

لیکن28 جب یہی نوکر باہر نکلا ایکتو خدمتہم ملا جو اُس کا چند ہزار روپوں قرضکا دار تھا۔ اُسے پکڑ
کر وہ اُس کا گلا دبا کر کہنے لگا، قرضاپنا’ ادا ‘!کر 29 دوسرا نوکر گر منتکر کرنے لگا، مہلتمجھے’ دیں، مَیں
آپ ساریکو رقم ادا کر دوں ‘گا۔ لیکن30 وہ اِس کے لئے تیار نہ ہوا، بلـکہ جا کر اُسے تکوقتاُس جیل میں
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تکجبڈلوایا پوریوہ رقم ادا نہ کر دے۔ باقیجب31 نوکروں نے یہ دیکھا تو اُنہیں شدید دُکھ ہوا اور اُنہوں نے
مالـکاپنے پاسکے جا کچھسبکر بتا دیا جو ہوا تھا۔ اِس32 مالـکپر اُسنے نوکر کو پاساپنے بُلا لیا اور کہا،
شریر’ !نوکر جب تُو نے میری منت کی تو مَیں نے تیرا معافقرضپورا کر دیا۔ 33 کیا لازم نہ تھا کہ تُو بھی اپنے
ساتھی نوکر پر اُتنا رحم کرتا مَیںجتنا تجھنے پر کیا ‘تھا؟ مالـکمیںغصے34 اُسےنے جیل افسروںکے کے حوالے
کر دیا تاکہ اُس پر تکوقتاُس تشدد کیا تکجبجائے قرضوہ پوریکی رقم ادا نہ کر دے۔

35 میرا باپآسمانی تم میں سے ایکہر کے ساتھ بھی ایسا کرےہی گا اگر تم نے اپنے بھائی پورےکو دل سے
معاف 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 پیچھےکے ہو
لیا اور اُس نے اُنہیں وہاں شفا دی۔

کچھ3 فریسی آئے اور اُسے پھنسانے غرضکی سے سوال کیا، کیا” جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کسی بھی
وجہ طلاقسے “دے؟

4 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم نے مُقّدسکلاِم میں نہیں پڑھا کہ ابتدا میں خالق اُنہیںنے مرد عورتاور بنایا؟
5 اور اُس نے فرمایا، اِس’ لئے مرد اپنے باپماں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے پیوستساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں
ایک ہو ‘ہیں۔جاتے یوں6 وہ مُقّدسکلاِم مطابقکے نہیںدو ہتے ر ایکبلـکہ ہو اللهجسےہیں۔جاتے نے جوڑا
ہے اُسے انسان جدا نہ “کرے۔

اُنہوں7 اعتراضنے کیا، تو” پھر موسٰی نے یہ کیوں فرمایا کہ آدمی طلاق نامہ لـکھ کر بیوی کو رُخصت کر
“دے؟

8 عیسٰی جوابنے دیا، موسٰی” سختتمہارینے دلی کی وجہ سے تم کو اپنی بیوی طلاقکو دینے اجازتکی
لیکندی۔ ابتدا میں ایسا نہ تھا۔ مَیں9 تمہیں بتاتا ہوں، بیویاپنیجو نےجسکو زنا نہ کیا کسیاوردےطلاقہو
اَور شادیسے کرے، وہ زنا کرتا “ہے۔

شاگردوں10 نے اُس سے کہا، اگر” شوہر اور بیوی آپسکا کا تعلق ایسا ہے تو شادی نہ کرنا بہتر “ہے۔
عیسٰی11 نہیںسمجھباتیہکوئیہر”دیا،جوابنے قابلاِسجسےوہصرفبلـکہسکتا بنا دیا کیونکہ12ہو۔گیا

پیدائشکچھ ہی شادیسے کرنے کے قابل نہیں بعضہوتے، کو دوسروں نے یوں 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
دنایک13 بچوںچھوٹے کو عیسٰی پاسکے لایا گیا تاکہ وہ اُن پر اپنے ہاتھ رکھ کر دعا لیکنکرے۔ شاگردوں

نے لانے والوں ملامتکو کی۔ یہ14 دیکھ کر عیسٰی نے کہا، بچوں” پاسمیرےکو 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 ایکپھر 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 رہا ایکصرفہے؟ نیکہی لیکنہے۔

اگر تُو ابدی 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 چوریکرنا، نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، 19 باپاپنے اور اپنی ماں

عزتکی کرنا اور اپنے پڑوسی محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو آپاپنے سے رکھتا “ہے۔
جوان20 آدمی جوابنے دیا، مَیں” نے اِن تمام احکام پیرویکی کی ابہے، کیا رہ گیا “ہے؟
21 عیسٰی نے اُسے بتایا، اگر” تُو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنی پوری فروختجائیداد کر پیسےکے غریبوں

میں تقسیم کر دے۔ تیرےپھر لئے آسمان پر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اِس کے بعد آ میرےکر پیچھے ہو “لے۔
22 یہ سن کر مایوسنوجوان ہو کر چلا گیا، کیونکہ دولتنہایتوہ مند تھا۔
اِس23 پر عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں دولتکہ 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۔

25 یہ سن کر حیرتنہایتشاگرد زدہ ہوئے اور پوچھنے لـگے، کسپھر” نجاتکو حاصل ہو سکتی “ہے؟
26 عیسٰی نے غور سے اُن طرفکی دیکھ جوابکر دیا، یہ” انسان کے لئے تو ناممکن ہے، لیکن الله کے لئے

سب کچھ ممکن “ہے۔
27 پطرسپھر بول اُٹھا، ہم” تو اپنا سب کچھ چھوڑ آپکر پیچھےکے ہو لئے ہیں۔ ہمیں کیا ملے “گا؟
عیسٰی28 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 میرینے پیروی کی ہے بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں عدالتکی کرو گے۔ 29 اور
جس بھینے میری 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 دِہاڑیسے کے لئے چاندی ایککا ِسکہ دینے پر متفق ہوا اور
اُنہیں اپنے انگور کے باغ میں بھیج دیا۔ 3 نو بجے وہ دوبارہ نکلا تو دیکھا کہ لوگکچھ ابھی تک منڈی میں فارغ
بیٹھے ہیں۔ اُس4 نے اُن سے کہا، تم’ بھی جا میرےکر انگور باغکے میں کام مَیںکرو۔ اُجرتمناسبتمہیں دوں
‘گا۔ 5 چنانچہ وہ کام کرنے کے لئے چلے گئے۔ بارہ بجے اور تین بجے دوپہر وقتکے بھی وہ نکلا اور اِس طرح
فارغکے مزدوروں کو کام پر لگایا۔ 6 پھر شام کے پانچ بج گئے۔ وہ نکلا تو دیکھا تکابھیکہ لوگکچھ فارغ بیٹھے
ہیں۔ اُس نے اُن سے پوچھا، تم’ کیوں پورا دن فارغ بیٹھے رہے ‘ہو؟ اُنہوں7 جوابنے دیا، اِس’ لئے کہ کسی
ہمیںنے کام پر نہیں ‘لگایا۔ اُس نے اُن سے کہا، تم’ بھی جا میرےکر انگور کے باغ میں کام ‘کرو۔

ڈھلدن8 گیا تو زمین دار نے اپنے افسر کو بتایا، مزدوروں’ کو بُلا کر اُنہیں دےمزدوری دے، آخر میں آنے
والوں سے شروع کر کے پہلے آنے والوں ‘تک۔ 9 جو مزدور پانچ بجے آئے تھے اُنہیں چاندی ایکایککا ِسکہ مل
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گیا۔ اِس10 لئے جب وہ آئے جو پہلے کام پر لگائے گئے تھے تو اُنہوں نے یادہ ز ملنے کی توقع کی۔ لیکن اُنہیں بھی
چاندی ایکایککا ِسکہ ملا۔ اِس11 پر وہ زمین دار خلافکے بڑبڑانے لـگے، 12 یہ’ آدمی جنہیں آخر میں لگایا
گیا اُنہوں ایکصرفنے گھنٹا کام کیا۔ توبھی آپ نے ہمارےاُنہیں برابر کی مزدوری دی حالانکہ ہمیں دن کا
پورا بوجھ دھوپاور برداشتشدتکی کرنی ‘پڑی۔

لیکن13 زمین دار نے اُن میں ایکسے باتسے کی، یار،’ مَیں غلطنے کام نہیں کیا۔ کیا تُو چاندی ایککے
ِسکے کے لئے مزدوری کرنے پر متفق نہ ہوا تھا؟ 14 اپنے پیسے لے کر چلا جا۔ مَیں آخر میں کام پر لـگنے والوں کو
اُتنا ہی دینا چاہتا ہوں جتنا تجھے۔ 15 کیا میرا حق نہیں کہ مَیں جیسا چاہوں اپنے پیسے خرچ کروں؟ یا کیا تُو اِس
لئے حسد کرتا ہے فیاضمَیںکہ دل ‘ہوں؟

یوں16 اّول آخر میں آئیں گے اور آخریجو ہیں وہ اّول ہو جائیں “گے۔
عیسٰی تیسری مرتبہ موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

عیسٰیجباب17 یروشلم بڑھطرفکی رہا تھا تو بارہ شاگردوں طرفایککو لے جا کر اُس نے اُن سے کہا،
18 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 موتسزائے کا دےفتوٰی کر 19 اُسے غیریہودیوں کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ اُس کا
مذاق اُڑائیں، اُس ماریںکوڑےکو اور مصلوباُسے کریں۔ تیسرےلیکن دن وہ جی اُٹھے “گا۔

یعقوب اور یوحنا کی ماں گزارشکی
20 زبدیپھر یعقوببیٹوںکے اور یوحنا کی ماں اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر عیسٰی پاسکے آئی اور سجدہ کر کے

کہا، آپ” گزارشایکسے “ہے۔
21 عیسٰی نے پوچھا، تُو” کیا چاہتی “ہے؟
اُس اپنی”دیا،جوابنے بادشاہی میرےمیں اِن بیٹوں میں ایکسے کو دائیںاپنے ہاتھ بیٹھنے دیں دوسرےاور

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؟
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 باپمیرےہاتھ۔ نے یہ مقام اُن ہی کے لئے تیار کیا جنہے کو اُس نے خود
مقرر کیا “ہے۔

شاگردوںدسباقیجب24 نے یہ سنا تو یعقوباُنہیں اور یوحنا پر غصہ آیا۔ اِس25 پر عیسٰی نے سباُن کو بُلا
کر کہا، تم” جانتے ہو قوموںکہ حکمرانکے اپنی رعایا رُعبپر لتے ڈا ہیں اور اُن بڑےکے افسر اُن پر اپنے اختیار
غلطکا استعمال کرتے ہیں۔ تمہارےلیکن26 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 خدمتکہ لے بلـکہ
اِس لئے کرےخدمتکہ اور اپنی جان فدیہ کے طور دےپر کر بہتوں کو “چھڑائے۔

دو اندھوں کی شفا
جب29 وہ یریحو شہر سے نکلنے لـگے ایکتو بڑا ہجوم اُن کے پیچھے چل رہا تھا۔ 30 دو اندھے راستے کنارےکے

بیٹھے اُنہوںجبتھے۔ نے سنا کہ عیسٰی گزر رہا توہے وہ چلّانے خداوند،”لـگے، ابِن داؤد، ہم پر رحم “کریں۔



متی 20:31 1215 متی 21:13
31 ہجوم نے اُنہیں ڈانٹ کر کہا، “!خاموش” لیکن وہ اَور بھی اونچی آواز سے پکارتے رہے، خداوند،” ابِن

داؤد، ہم پر رحم “کریں۔
32 عیسٰی رُک گیا۔ اُس نے اُنہیں پاساپنے بُلایا اور پوچھا، تم” کیا ہتے چا ہو کہ تمہارےمَیں لئے “کروں؟
اُنہوں33 جوابنے دیا، خداوند،” یہ کہ ہم دیکھ “سکیں۔
34 عیسٰی کو اُن ترسپر آیا۔ اُس نے اُن آنکھوںکی کو چھوا تو ًوہ فورا بحال ہو گئیں۔ پھر وہ اُس پیچھےکے چلنے

لـگے۔
21

یروشلم پُرجوشمیں استقبال
1 وہ یروشلم قریبکے بیت فگے پہنچے۔ یہ گاؤں زیتون کے پہاڑ پر واقع تھا۔ عیسٰی نے دو شاگردوں کو بھیجا

2 اور کہا، منے” سا والے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں تم ًکو ایکفورا گدھی نظر آئے گی جو اپنے بچے کے ساتھ بندھی
ہوئی ہو گی۔ اُنہیں کھول کر یہاں لے آؤ۔ 3 اگر کوئی یہ دیکھ کر تم سے کچھ کہے تو اُسے بتا دینا، خداوند’ کو اِن
ضرورتکی ‘ہے۔ یہ سن کر ًوہ فورا اِنہیں دےبھیج “گا۔

یوں4 نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی،
5 صیون’ بیٹی کو بتا دینا،
دیکھ، تیرا پاستیرےبادشاہ آ رہا ہے۔
وہ حلیم ہے اور گدھے پر،
ہاں گدھی بچےکے پر سوار ‘ہے۔
دونوں6 شاگرد چلے گئے۔ اُنہوں نے ویسا ہی کیا جیسا عیسٰی نے اُنہیں بتایا تھا۔ 7 وہ گدھی کو سمیتبچے لے

آئے اور کپڑےاپنے اُن پر رکھ دیئے۔ پھر عیسٰی اُن پر بیٹھ گیا۔ چلوہجب8 پڑا بہتتو یادہ ز لوگوں نے اُس کے
آگے آگے راستے میں کپڑےاپنے بچھا بعضدیئے۔ بھیشاخیںنے اُس کے آگے آگے راستے میں بچھا دیں اُنہوںجو
درختوںنے کاٹسے لی تھیں۔ لوگ9 عیسٰی کے آگے اور پیچھے چل تھےرہے 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۔
عیسٰیجب10 یروشلم میں داخل ہوا تو پورا شہر ہل سبگیا۔ نے پوچھا، یہ” کون “ہے؟
ہجوم11 جوابنے دیا، یہ” عیسٰی ہے، وہ نبی گلیلجو ناصرتکے سے “ہے۔
المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے

12 اور المُقّدسبیتعیسٰی میں جا کر سباُن کو 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
اور13 اُن سے کہا، مُقّدسکلاِم” میں لـکھا ہے، میرا’ گھر دعا کا گھر کہلائے لیکن‘گا۔ تم نے اُسے ڈاکوؤں
اڈّےکے میں بدل دیا “ہے۔
* 21:9 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ † 21:9 :ہوشعنا ہوشعنا
:عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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14 اندھے لنگڑےاور المُقّدسبیت میں اُس پاسکے آئے اور اُس نے اُنہیں شفا دی۔ لیکن15 راہنما امام اور

شریعت کے ناراضعلما جبہوئے اُنہوں نے اُس حیرتکے انگیز کام دیکھے اور یہ کہ بچے المُقّدسبیت ابِن”میں 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 کبھی نہیں پڑھا کہ تُو’ نے چھوٹے بچوں اور
شیرخواروں کی زبان کو تیار کیا ہے تاکہ تیریوہ تمجید “؟‘کریں

17 پھر وہ اُنہیں چھوڑ کر شہر سے نکلا بیتاور عنیاہ پہنچا جہاں اُس راتنے گزاری۔
انجـیر درختکے لعنتپر

اگلے18 دن سویرےصبح جب وہ یروشلم لوٹ رہا تھا تو عیسٰی بھوککو لـگی۔ 19 راستے کے قریب انجـیر کا
درختایک دیکھ کر وہ اُس پاسکے گیا۔ جبلیکن وہاںوہ پہنچا تو دیکھا پھلکہ نہیں لگا صرفبلـکہ پتے ہی
پتے ہیں۔ اِس پر اُس درختنے سے کہا، اب” کبھیسے بھی تجھ میں پھل نہ ًدرخت“!لـگے فورا سوکھ گیا۔

20 یہ دیکھ کر شاگرد حیران ہوئے اور کہا، انجـیر” درختکا اِتنی جلدی طرحکسسے سوکھ “گیا؟
21 عیسٰی جوابنے مَیں”دیا، تم کو سچ بتاتا ہوں، اگر نہشکتم کرو بلـکہ ایمان رکھو تو پھر تم صرفنہ ایسا کام

کر سکو گے بلـکہ اِس بھیسے بڑا۔ تم اِس پہاڑ سے کہو گے، اُٹھ،’ آپاپنے کو سمندر میں ‘دےگرا تو یہ ہو جائے
گا۔ 22 اگر تم ایمان رکھو تو جو کچھ بھی تم دعا میں مانگو گے وہ تم ملکو جائے “گا۔

نےکس عیسٰی کو اختیار دیا؟
23 عیسٰی بیت المُقّدس میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا۔ اِتنے میں راہنما امام اور قوم بزرگکے اُس پاسکے

آئے اور پوچھا، آپ” سبیہ کسکچھ اختیار سے کر رہے کسہیں؟ آپنے کو یہ اختیار دیا “ہے؟
24 عیسٰی جوابنے دیا، میرا” بھی تم ایکسے سوال اِسہے۔ جوابکا دو تو پھر تم کو بتا دوں گا کہ مَیں یہ

کس اختیار سے کر رہا ہوں۔ مجھے25 بتاؤ کہ یحیٰی کا بپتسمہ کہاں سے —تھا کیا وہ آسمانی تھا یا “انسانی؟
آپسوہ بحثمیں کرنے لـگے، اگر” ہم کہیں ‘آسمانی’ تو وہ پوچھے گا، تو’ پھر تم اُس پر ایمان کیوں نہ ‘لائے؟

لیکن26 ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی تھا؟ ہم تو عام لوگوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ سبوہ 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 سبیہ کسکچھ اختیار سے کر رہا ہوں۔
دو بیٹوں کی تمثیل

28 تمہارا کیا خیال ایکہے؟ آدمی کے دو بیٹے تھے۔ بڑےباپ بیٹے پاسکے گیا اور کہا، بیٹا،’ آج انگور کے
باغ میں جا کر 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 باپمیں چھوٹے بیٹے پاسکے بھی گیا اور اُسے باغ میں جانے کو کہا۔ جی’ جناب، مَیں
جاؤں ‘گا، چھوٹے بیٹے نے کہا۔ لیکن وہ نہ گیا۔ اب31 مجھے بتاؤ کسکہ بیٹے نے اپنے باپ کی مرضی پوری
پہلے”“کی؟ بیٹے اُنہوں“نے، جوابنے دیا۔
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عیسٰی نے مَیں”کہا، تم کو سچ بتاتا ہوں ٹیکسکہ لینے والے اور کسبیاں تم پہلےسے الله کی بادشاہی داخلمیں

ہو رہے ہیں۔ 32 کیونکہ یحیٰی تم بازیراستکو کی راہ دکھانے آیا اور تم اُس پر ایمان نہ لائے۔ ٹیکسلیکن لینے
والے اور کسبیاں اُس پر ایمان لائے۔ اور یہ دیکھ کر بھی تم نے اپنا خیال نہ بدلا اور اُس پر ایمان نہ لائے۔

انگور کے باغ میں مزارعوں بغاوتکی
ایک33 اَور تمثیل سنو۔ ایک زمین دار تھا جس نے انگور کا باغ لگایا۔ اُس نے اُس کی چاردیواری بنائی،

انگوروں رسکا لنے نکا کے لئے ایک گڑھے کی کھدائی کی پہرےاور داروں کے لئے بُرج تعمیر کیا۔ پھر وہ اُسے
مزارعوں سپردکے کر ملـکبیروِنکے گیا۔چلا انگورجب34 کو توڑنے قریبوقتکا آ گیا تو اُس نوکروںاپنےنے
مزارعوںکو بھیجپاسکے دیا تاکہ وہ اُن مالـکسے کا کریں۔وصولحصہ لیکن35 مزارعوں اُسنے نوکروںکے
کو پکڑ لیا۔ اُنہوں ایکنے کی پٹائی دوسرےکی، قتلکو کیا تیسرےاور کو سنگسار کیا۔ 36 مالـکپھر مزیدنے
نوکروں کو اُن پاسکے بھیج دیا جو پہلے کی نسبت یادہ ز تھے۔ لیکن مزارعوں نے اُن کے ساتھ بھی سلوکوہی
کیا۔ آخرکار37 زمین دار نے اپنے بیٹے کو اُن پاسکے بھیجا۔ اُس نے کہا، میرےآخر’ بیٹے کا لحاظتو کریں ‘گے۔
لیکن38 بیٹے کو دیکھ کر دوسرےایکمزارع 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 جبمالـککا 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 کبھینے کلام کا یہ حوالہ نہیں پتھرجس’پڑھا، کو مکان بنانے والوں نے رد کیا،
وہ کونے بنیادیکا پتھر بن گیا۔
ربیہ نے کیا
اور دیکھنے میں حیرتکتنا انگیز ؟‘ہے
اِس43 لئے مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ الله کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی ایکاور ایسی قوم کو دی جائے

گی جو اِس پھلمطابقکے لائے گی۔ 44 جو اِس پتھر گرےپر گا ٹکڑےٹکڑےوہ ہو جائے گا، جسجبکہ پر وہ
گرےخود گا اُسے پیسوہ ڈالے “گا۔

عیسٰی45 تمثیلیںکی سن کر راہنما امام فریسیاور سمجھ گئے بارےہمارےوہکہ باتمیں 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

عیسٰی1 ایکنے بار پھر تمثیلوں میں اُن باتسے کی۔ آسمان”2 کی ایکبادشاہی بادشاہ مطابقتسے رکھتی ہے
جس نے اپنے بیٹے شادیکی ضیافتکی کی یاں تیار کروائیں۔ ضیافتجب3 وقتکا آ گیا تو اُس نے اپنے نوکروں
مہمانوںکو پاسکے یہ اطلاع دینے کے لئے بھیجا کہ وہ آئیں، لیکن وہ آنا نہیں ہتے چا تھے۔ 4 پھر اُس مزیدنے کچھ
نوکروں کو بھیج کر کہا، مہمانوں’ کو بتانا کہ مَیں نے اپنا کھانا تیار کر رکھا بَیلوںہے۔ اور تازےموٹے بچھڑوں
کو ذبح کیا گیا ہے، سب5 کچھ تیار ہے۔ آئیں، ضیافت شریکمیں ہو ‘جائیں۔ لیکن مہمانوں نے پروا نہ کی بلـکہ
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مختلفاپنے لـگمیںکاموں ایکگئے۔ کھیتاپنے چلاکو گیا، دوسرا اپنے مصروفمیںکاروبار ہو گیا۔ باقیوں6
نے بادشاہ کے نوکروں کو پکڑ لیا اور اُن سے سلوکبُرا کر کے اُنہیں قتل کیا۔ 7 طیشبڑےبادشاہ میں آ گیا۔ اُس
نے اپنی فوج بھیجکو کر قاتلوں کو تباہ کر دیا اور اُن کا شہر جلا دیا۔ 8 پھر اُس نے اپنے نوکروں سے کہا، شادی’
ضیافتکی تو تیار لیکنہے، مہمانوںجن کو مَیں تھیدیدعوتنے وہ آنے لائقکے نہیں تھے۔ وہاںاب9 جاؤ
جہاں سڑکیں شہر سے نکلتی ہیں اور جس سے بھی ملاقات ہو جائے اُسے ضیافت کے لئے دےدعوت ‘دینا۔
10 چنانچہ نوکر سڑکوں پر نکلے جساور ملاقاتبھیسے ہوئی اُسے لائے، خواہ وہ اچھا تھا یا بُرا۔ یوں شادی ہال
مہمانوں سے بھر گیا۔

جبلیکن11 بادشاہ مہمانوں سے ملنے کے لئے اندر آیا تو ایکاُسے آدمی نظر جسآیا شادینے کے لئے مناسب
کپڑے نہیں پہنے تھے۔ 12 بادشاہ نے پوچھا، دوست،’ تم شادی لباسکا پہنے بغیر طرحکساندر ‘آئے؟ وہ آدمی
جوابکوئی دےنہ سکا۔ 13 پھر بادشاہ نے اپنے یوں دربار کو حکم دیا، اِس’ 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 کسکو طرح ایسی بات کرنے کے لئے اُبھاریں
اُسےسےجس پکڑا جا سکے۔ اِس16 مقصد اُنہوںتحتکے نے اپنے شاگردوں ہیرودیسکو سمیتپیروکاروںکے
عیسٰی پاسکے بھیجا۔ اُنہوں نے کہا، اُستاد،” ہم جانتے ہیں آپکہ سچے ہیں اور دیانت داری سے الله کی راہ
کی تعلیم دیتے کیکسیآپہیں۔ پروا نہیں کرتے غیرجانبآپکیونکہ دار ہیں۔ ہمیںاب17 اپنی رائے بتائیں۔ کیا
رومی شہنشاہ ٹیکسکو دینا جائز ہے یا “ناجائز؟

لیکن18 عیسٰی اُننے پہچاننیتبُریکی لی۔ اُس یاکارو،”کہا،نے ر کیوںمجھےتم پھنسانا ہتے ہو؟چا مجھے19
وہ ِسکہ دکھاؤ ٹیکسجو ادا کرنے کے لئے استعمال ہوتا “ہے۔
وہ اُس پاسکے چاندی ایککا رومی ِسکہ لے آئے 20 تو اُس نے پوچھا، کس” صورتکی اور نام اِس پر

کندہ “ہے؟
اُنہوں21 جوابنے دیا، شہنشاہ” “کا۔
اُس نے کہا، تو” جو شہنشاہ کا ہے شہنشاہ کو دو اور جو الله کا ہے الله “کو۔
اُس22 کا سنجوابیہ کر وہ ہکا بکا رہ گئے اور اُسے چھوڑ کر چلے گئے۔
کیا ہم جی اُٹھیں گے؟

23 اُس دن صدوقی عیسٰی پاسکے آئے۔ صدوقی نہیں مانتے کہ روزِ مُردےقیامت جی اُٹھیں گے۔ اُنہوں نے
عیسٰی ایکسے سوال کیا۔ اُستاد،”24 موسٰی نے ہمیں حکم دیا کہ اگر شادیکوئی شدہ آدمی بےاولاد مر جائے
اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی فرضکا کہہے وہ بیوہ شادیسے کر کے اپنے بھائی کے لئے اولاد پیدا کرے۔ اب25
کریںفرض ہمارےکہ بھائیساتدرمیان تھے۔ پہلے شادینے لیکنکی، فوتبےاولاد ہوا۔ اِس لئے دوسرے
بھائی بیوہنے کی۔شادیسے لیکن26 بھیوہ گیا۔مربےاولاد تیسرےپھر بھائی اُسنے کی۔شادیسے یہ سلسلہ
ساتویں جاریتکبھائی رہا۔ یکے دیگرےبعد ہر بھائی بیوہ شادیسے کرنے کے بعد مر گیا۔ 27 آخر میں بیوہ بھی
فوت ہو گئی۔ اب28 بتائیں قیامتکہ کے دن بیویکیکسوہ ہو گی؟ ساتکیونکہ ساتکے بھائیوں نے اُس
شادیسے کی “تھی۔
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29 عیسٰی جوابنے دیا، تم” اِس لئے غلطی پر ہو کہ نہ تم مُقّدسکلاِم واقفسے ہو، نہ الله قدرتکی سے۔

30 قیامتکیونکہ کے لوگدن نہ شادی کریں گے نہ اُن کی شادی کرائی جائے گی بلـکہ وہ آسمان پر فرشتوں کی
مانند ہوں گے۔ 31 رہی یہ بات مُردےکہ جی اُٹھیں گے، کیا تم نے باتوہ نہیں پڑھی جو الله نے تم سے کہی؟
32 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۔ اِس مطلبکا ہے کہ حقیقتیہ 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 جو شریعت کا عالِم تھا اُسے پھنسانے کے لئے سوال کیا، 36 اُستاد،” شریعت میں سب سے بڑا حکم کون سا
“ہے؟

37 عیسٰی جوابنے دیا، رب’ ” اپنے خدا سے پورےاپنے دل، اپنی پوری جان اور پورےاپنے ذہن سے پیار
‘کرنا۔ 38 یہ اّول اور سب سے بڑا حکم ہے۔ 39 اور دوسرا حکم اِس کے برابر یہ ہے، اپنے’ پڑوسی سے ویسی محبت
جیسیرکھنا تُو آپاپنے سے رکھتا ‘ہے۔ شریعتتمام40 اور نبیوں تعلیماتکی اِن دو احکام پر مبنی “ہیں۔

مسیح بارےکے میں سوال
فریسیجب41 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۔
عیسٰی43 تو”کہا،نے پھر القدسروحداؤد معرفتکی طرحکساُسے ‘رب’ کہتا کیونکہہے؟ 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؟
کوئی46 جواببھی دےنہ سکا، اور اُس دن کسیسے بھینے اُس سے مزید کچھ پوچھنے جرأتکی نہ کی۔

23
علما اور فریسیوں سے خبردار

1 پھر عیسٰی ہجوم اور اپنے شاگردوں مخاطبسے 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
کندھوںکے پر رکھ دیتے ہیں، لیکن خود اُنہیں اُٹھانے کے لئے ایک تکاُنگلی ہلانے کو تیار نہیں ہوتے۔ 5 جو
بھی کرتے دکھاوےہیں کے لئے کرتے ہیں۔ جو *تعویذ وہ اپنے بازوؤں اور پیشانیوں پر ھتے باند اور جو پُھندنے
لباساپنے سے لگاتے ہیں بڑےخاصوہ ہوتے ہیں۔ 6 اُن ایکبسکی خواہشہی ہوتی ہے کہ ضیافتوں اور
* 23:5 :تعویذ تعویذوں میں توریت کے جاتحوالہ لـکھ کر رکھے جاتے تھے۔
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عبادت خانوں عزتمیں کرسیوںکی پر بیٹھ جائیں۔ لوگجب7 بازاروں میں سلام کر کے اُن عزتکی کرتے ‘اُستاد’اور کہہ کر اُن باتسے کرتے ہیں تو پھر خوشوہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن8 تم کو اُستاد نہیں کہلانا ہئے، چا
کیونکہ تمہارا ایکصرف ہی اُستاد ہے جبکہ تم سب بھائی ہو۔ 9 اور دنیا میں کسی کو ‘باپ’ کہہ کر اُس سے
بات نہ کرو، کیونکہ ایکتمہارا باپہی 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 پستاُسے کیا جائے گا اور جو آپاپنے 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 داخلخود ہوتے ہو، نہ اُنہیں داخل ہونے دیتے ہو جو اندر جانا ہتے چا ہیں۔
14 شریعت] کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس یاکارو !ر تم بیواؤں کے گھروں پر قبضہ کر لیتے اور

دکھاوے کے لئے لمبی لمبی نماز ھتے پڑ ہو۔ اِس لئے تمہیں یادہ ز سزا ملے [گی۔
شریعت15 کے ِمو عال اور فریسیو، تم !افسوسپر یاکارو !ر ایکتم نومرید بنانے کی خاطر خشکی تریاور کے لمبے

سفر کرتے ہو۔ اور جب اِس کامیابمیں ہو جاتے ہو تو تم شخصاُس کو اپنی نسبت جہنم کا دُگنا شریر فرزند بنا
دیتے ہو۔ 16 اندھے راہنماؤ، تم !افسوسپر تم کہتے ہو، اگر’ المُقّدسبیتکوئی کی قَسم کھائے تو ضروری نہیں
کہ وہ اُسے پورا کرے۔ لیکن اگر المُقّدسبیتوہ کے سونے کی قَسم کھائے تو لازم ہے کہ اُسے پورا ‘کرے۔
17 اندھے !احمقو یادہ ز اہم کیا ہے، سونا یا المُقّدسبیت جو سونے مخصوصکو مُقّدسو بناتا ہے؟ 18 تم یہ بھی
کہتے ہو، اگر’ کوئی قربان گاہ کی قَسم کھائے تو ضروری نہیں کہ وہ اُسے پورا کرے۔ لیکن اگر وہ قربان گاہ پر
پڑے ہدیئے کی قَسم کھائے تو لازم ہے کہ وہ اُسے پورا ‘کرے۔ 19 !اندھو یادہ ز اہم کیا ہے، ہدیہ یا قربان گاہ
جو ہدیئے مخصوصکو مُقّدسو بناتی ہے؟ 20 غرض، قربانجو گاہ کی قَسم کھاتا ہے وہ اُن تمام چیزوں کی قَسم
بھی کھاتا اُسجوہے پڑیپر ہیں۔ اور21 المُقّدسبیتجو قَسمکی کھاتا وہہے اُس بھیکی قَسم کھاتا اُسجوہے
میں سکونت کرتا ہے۔ 22 اور جو آسمان کی قَسم کھاتا ہے وہ الله تختکے کی اور اُس پر بیٹھنے والے کی قَسم بھی
کھاتا ہے۔

شریعت23 کے ِمو عال اور فریسیو، تم !افسوسپر یاکارو !ر گو تم بڑی احتیاط سے پودینے، اجوائن زیرےاور کا
دسواں حصہ ہدیئے کے لئے مخصوص کرتے ہو، لیکن تم شریعتنے کی یادہ ز اہم باتوں کو نظرانداز کر دیا ہے
یعنی انصاف، رحم اور وفاداری کو۔ لازم ہے کہ تم یہ کام بھی کرو اور پہلا بھی نہ چھوڑو۔ 24 اندھے !راہنماؤ
تم مشروباپنے چھانتے ہو تاکہ غلطی سے مچھر نہ پی لیا جائے، لیکن ساتھ اونٹساتھ کو نگل لیتے ہو۔

شریعت25 کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس یاکارو !ر تم باہر سے ہر پیالے اور برتن کی صفائی کرتے ہو،
لیکن اندر سے لُوٹوہ مار عیشاور پرستی بھرےسے ہوتے ہیں۔ 26 اندھے فریسیو، پہلے اندر سے پیالے اور برتن
کی صفائی کرو، اور پھر وہ باہر سے صافپاکبھی ہو جائیں گے۔

شریعت27 کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس یاکارو !ر تم ایسی قبروں مطابقتسے 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
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بھری ہوتی ہیں۔ 28 تم بھی باہر راستسے باز دکھائی دیتے ہو جبکہ اندر سے تم یاکاری ر اور بےدینی سے معمور
ہوتے ہو۔

شریعت29 کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس یاکارو !ر تم نبیوں کے لئے قبریں تعمیر کرتے اور راست بازوں
کے مزار سجاتے ہو۔ 30 اور تم کہتے ہو، اگر’ ہم باپاپنے دادا کے زمانے میں زندہ ہوتے تو نبیوں قتلکو کرنے
شریکمیں نہ ‘ہوتے۔ لیکن31 یہ کہنے سے تم خلافاپنے گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کی اولاد ہو۔
اب32 جاؤ، وہ مکملکام کرو باپتمہارےجو دادا نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ یلےسانپو،33 سانپوںزہر کے !بچو تم
طرحکس جہنم کی سزا سے بچ پاؤ گے؟ اِس34 لئے مَیں دانشنبیوں، مندوں شریعتاور کے ِموں عال تمہارےکو
پاس بھیج دیتا ہوں۔ اُن میں بعضسے کو تم قتل اور مصلوب کرو گے بعضاور کو عبادتاپنے خانوں میں لے
جا کوڑےکر لـگواؤ گے اور شہر بہ شہر اُن تعاقبکا کرو گے۔ نتیجے35 میں تم راستتمام بازوں قتلکے کے ذمہ
دار ٹھہرو راست—گے باز ہابیل قتلکے سے لے کر یاہ زکر بن برکیاہ تکقتلکے جسے تم المُقّدسبیتنے کے
دروازے اور اُس صحنکے میں موجود قربان گاہ درمیانکے مار ڈالا۔ مَیں36 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ سبیہ کچھ
اِسی نسل پر آئے گا۔

یروشلم افسوسپر
37 ہائے یروشلم، !یروشلم تُو نبیوںجو قتلکو کرتی اور پاساپنے بھیجے پیغمبروںہوئے کو سنگسار کرتی ہے۔

مَیں نے کتنی ہی بار تیری اولاد کو جمع کرنا چاہا، بالکل اُسی طرحجسطرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پَروں تلے
جمع کر محفوظکے کر لیتی لیکنہے۔ تم نے نہ چاہا۔ تمہارےاب38 گھر کو ویران و سنسان چھوڑا جائے گا۔
39 کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں، تم مجھے تکوقتاُس دوبارہ نہیں دیکھو تکجبگے تم نہ کہو مبارککہ ہے
وہ ربجو کے نام سے آتا “ہے۔

24
المُقّدسبیت پر آنے والی تباہی

1 المُقّدسبیتعیسٰی کو چھوڑ نکلکر رہا تھا اُسکہ شاگردکے اُس پاسکے آئے المُقّدسبیتاور مختلفکی
عمارتوں طرفکی اُس کی توجہ دلانے لـگے۔ لیکن2 عیسٰی جوابنے میں کہا، کیا” تم کو یہ سب کچھ 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 کے پہاڑ پر بیٹھ گیا۔ شاگرد اکیلے اُس پاسکے آئے۔ اُنہوں نے کہا، ہمیں” ذرا بتائیں، یہ

کب ہو گا؟ کیا کیا نظر آئے سےجسگا پتا چلے گا آپکہ آنے والے ہیں اور یہ دنیا ختم ہونے والی “ہے؟
4 عیسٰی جوابنے دیا، خبردار” رہو کہ کوئی تمہیں گم راہ نہ کر دے۔ 5 بہتکیونکہ لوگسے میرا نام لے

کر آئیں گے اور کہیں گے، مَیں’ ہی مسیح ‘ہوں۔ یوں وہ بہتوں کو گم راہ کر دیں گے۔ جنگوں6 کی خبریں اور
افواہیں تکتم پہنچیں گی، لیکن محتاط رہو تاکہ تم گھبرا نہ جاؤ۔ کیونکہ لازم ہے کہ یہ سب پیشکچھ آئے۔
توبھی ابھی آخرت نہیں ہو گی۔ ایک7 قوم دوسری خلافکے اُٹھ کھڑی ہو گی، ایکاور بادشاہی دوسری کے
خلاف۔ کال پڑیں گے اور جگہ جگہ زلزلے آئیں گے۔ لیکن8 صرفیہ دردِ زہ کی ابتدا ہی ہو گی۔
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9 پھر وہ تم میںمصیبتبڑیکو ڈال دیں گے اور تم قتلکو کریں تمامگے۔ قومیں تم اِسسے لئے نفرت کریں گی

کہ میرےتم پیروکار ہو۔ بہتوقتاُس10 لوگسے ایمان سے برگشتہ ہو دوسرےایککر دشمنکو کے حوالے
کریں گے دوسرےایکاور نفرتسے کریں گے۔ بہت11 سے جھوٹے کھڑےنبی ہو بہتکر لوگوںسے کو گم
راہ کر دیں گے۔ بےدینی12 بڑھکے جانے کی وجہ سے بیشتر لوگوں محبتکی ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ لیکن13 جو
تکآخر قائم رہے گا نجاتاُسے ملے گی۔ 14 اور بادشاہی کی خبریخوشاِس 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 مُقّدستم مقام میں وہ کچھ کھڑا دیکھو جسگے کا ذکر دانیال نبی نے کیا اور جو

بےحرمتی اور تباہی باعثکا “ہے۔ قاری) اِس پر (!دےدھیان اُس”16 وقت یہودیہ کے ہنے ر بھاگوالے
کر پہاڑی علاقے میں پناہ لیں۔ 17 جو اپنے گھر چھتکی پر ہو وہ گھر میں سے کچھ ساتھ لے جانے کے لئے نہ
اُترے۔ 18 کھیتجو میں ہو وہ اپنی چادر ساتھ لے جانے کے لئے واپس نہ جائے۔ 19 اُن خواتین افسوسپر جو
اُن دنوں میں ہوںحاملہ یا اپنے بچوں دودھکو پلاتی ہوں۔ 20 دعا کرو کہ تم سردیوںکو موسمکے میں سبتیا کے
ہجرتدن نہ کرنی پڑے۔ 21 کیونکہ ایسیوقتاُس مصیبتشدید ہو گی کہ دنیا تخلیقکی تکآجسے دیکھنے میں
نہ آئی ہو گی۔ اِس قسم مصیبتکی بعد میں بھی کبھی نہیں آئے گی۔ 22 اور اگر اِس مصیبت کا دورانیہ مختصر نہ
کیا جاتا تو کوئی نہ بچتا۔ لیکن الله کے چنے ہوؤں کی خاطر اِس کا دورانیہ مختصر کر دیا جائے گا۔

وقتاُس23 کوئیاگر تم بتائے،کو یہاںمسیحدیکھو،’ ‘ہے یا وہاںوہ’ ‘ہے تو اُس باتکی نہ کیونکہ24ماننا۔
مسیحجھوٹے اور جھوٹے نبی ہوںکھڑےاُٹھ گے عجیببڑےجو غریبو نشان معجزےاور دکھائیں گے تاکہ
الله کے چنے ہوئے لوگوں کو بھی غلط راستے پرڈال دیں — اگر یہ ممکن ہوتا۔ 25 دیکھو، مَیں نے تمہیں پہلے سے
اِس سے آگاہ کر دیا ہے۔

چنانچہ26 اگر کوئی تم کو بتائے، دیکھو،’ وہ یگستان ر میں ‘ہے تو وہاں جانے کے لئے نہ نکلنا۔ اور اگر کوئی
کہے، دیکھو،’ وہ اندرونی کمروں میں ‘ہے تو اُس کا یقین نہ کرنا۔ 27 بادلطرحجسکیونکہ کی بجلی مشرق میں
کڑک 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 دنوںاُن عینکے تاریکسورجبعد ہو جائے گا اور روشنیکیچاند ختم ہو ستارےگی۔جائے
آسمان پر سے گر پڑیں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اُس30 وقت ابِن آدم کا نشان آسمان پر نظر آئے گا۔
تب دنیا کی تمام قومیں ماتم کریں گی۔ وہ ابِن آدم قدرتبڑیکو اور جلال ساتھکے آسمان بادلوںکے پر آتے ہوئے
دیکھیں گی۔ 31 اور وہ اپنے فرشتوں کو بِگل کی اونچی آواز کے ساتھ دےبھیج گا تاکہ اُس کے چنے ہوؤں کو
طرفچاروں سے جمع کریں، آسمان سرےایککے تکسرےدوسرےسے اکٹھا کریں۔

انجـیر درختکے سبقسے



متی 24:32 1223 متی 25:5
32 انجـیر کے درخت سے سبق سیکھو۔ جوں ہی اُس کی شاخیں نرم اور لچک دار ہو جاتی ہیں اور اُن سے

پھوٹکونپلیں نکلتی ہیں تو تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گرمیوں کا موسم قریب آ گیا ہے۔ اِسی33 جبطرح تم یہ
واقعات دیکھو گے تو جان لو گے کہ ابِن آدم کی قریبآمد دروازےبلـکہ پر ہے۔ مَیں34 تم کو سچ بتاتا ہوں اِسکہ
نسل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ واقع ہو گا۔ آسمان35 و زمین تو جاتے رہیں گے، لیکن میری باتیں
تکہمیشہ قائم رہیں گی۔

کسی بھیکو اُس کی آمد وقتکا معلوم نہیں
لیکن36 کسی بھیکو علم نہیں کہ دنکسیہ یا گھڑیسیکون رونما ہو گا۔ آسمان فرشتوںکے اور فرزند کو

بھی علم نہیں بلـکہ باپصرف کو۔ جب37 ابِن آدم آئے گا تو حالات نوح کے دنوں جیسے ہوں گے۔ 38 کیونکہ
سیلاب سے پہلے کے دنوں لوگمیں اُس تکوقت کھاتے پیتے اور شادیاں کرتے کراتے رہے تکجب نوح
کشتی میں داخل نہ ہو گیا۔ 39 وہ تکوقتاُس آنے مصیبتوالی بارےکے میں لا علم سیلابتکجبرہے آ
کر سباُن کو بہا نہ لے جبگیا۔ ابِن آدم آئے گا تو اِسی قسم حالاتکے ہوں گے۔ وقتاُس40 دو کھیتافراد
میں ہوں ایکگے، کو ساتھ لے لیا جائے گا دوسرےجبکہ کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ 41 دو خواتین چکّی پر
پیسگندم رہی ہوں ایکگی، کو ساتھ لے لیا جائے گا دوسریجبکہ کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔

اِس42 لئے رہو،چوکس کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا دنکسخداوند آ گا۔جائے یقین43 جانو، کسیاگر
گھر مالـککے کو معلوم ہوتا کہ کبچور آئے گا تو وہ چوکسضرور رہتا اور اُسے اپنے گھر نقبمیں لگانے
نہ دیتا۔ 44 تم بھی تیار رہو، کیونکہ ابِن آدم وقتایسے آئے جبگا تم اِس کی توقع نہیں کرو گے۔

وفادار نوکر
45 چنانچہ کون سا نوکر وفادار اور سمجھ دار فرضہے؟ کرو کہ گھر مالـککے کسینے نوکر کو باقی نوکروں

پر مقرر کیا ہو۔ اُس ایککی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اُنہیں وقت پر کھانا کھلائے۔ 46 وہ مبارکنوکر ہو گا جو
مالـک کی واپسی پر یہ سب کچھ کر رہا ہو گا۔ مَیں47 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ مالـککر اُسے اپنی پوری
جائیداد پر کرےمقرر گا۔ فرضلیکن48 کرو کہ نوکر اپنے دل میں سوچے، مالـک’ واپسیکی میں ابھی دیر ‘ہے۔
49 وہ اپنے ساتھی نوکروں کو پیٹنے اور شرابیوں ساتھکے 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 اُسے یاکاروں ر میں کرےشامل گا، وہاں لوگجہاں روتے اور دانت پیستے رہیں گے۔

25
یوںدس کنوار تمثیلکی

وقتاُس1 آسمان کی دسبادشاہی یوں کنوار مطابقتسے رکھے گی جو اپنے چراغ لے کر دُولھے کو ملنے کے
لئے نکلیں۔ 2 اُن میں سے پانچ ناسمجھ تھیں اور پانچ سمجھ دار۔ ناسمجھ3 یوں کنوار نے پاساپنے چراغوں کے لئے
فالتو تیل نہ رکھا۔ لیکن4 سمجھ دار یوں کنوار نے ُکپّی میں تیل ڈال کر اپنے ساتھ لے لیا۔ دُولھے5 کو آنے میں
بڑی دیر لـگی، اِس لئے سبوہ اونگھ اونگھ کر سو گئیں۔
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راتآدھی6 کو شور مچ گیا، دیکھو،’ دُولھا پہنچ رہا اُسےہے، ملنے کے لئے ‘!نکلو اِس7 پر تمام یاں جاگکنوار

اُٹھیں اور اپنے چراغوں درستکو کرنے لـگیں۔ ناسمجھ8 یوں کنوار سمجھنے دار یوں کنوار سے کہا، اپنے’ تیل
میں سے ہمیں بھی ہمارےدو۔دےکچھ 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۔ چنانچہ10
ناسمجھ یاں کنوار چلی گئیں۔ لیکن اِس دوران دُولھا پہنچ گیا۔ جو یاں کنوار تیار تھیں وہ اُس کے شادیساتھ ہال
میں داخل ہوئیں۔ دروازےپھر کو بند کر دیا گیا۔

کچھ11 دیر کے بعد باقی یاں کنوار آئیں اور چلّانے لـگیں، ہمارے!جناب’ لئے دروازہ کھول ‘دیں۔ لیکن12
اُس جوابنے دیا، یقین’ جانو، مَیں تم کو نہیں ‘جانتا۔

اِس13 لئے چوکس رہو، کیونکہ تم ابِن آدم کے آنے کا دن وقتیا نہیں جانتے۔
تین نوکروں کی تمثیل

وقتاُس14 آسمان کی بادشاہی یوں ہو ایک:گی آدمی کو ملـکبیروِن جانا تھا۔ اُس نے اپنے نوکروں کو بُلا کر
ملـکیتاپنی اُن کے سپرد کر دی۔ پہلے15 کو اُس نے سونے ِسکے5,000کے دوسرےدیئے، 2,000کو اور
تیسرے کو ۔1,000 ایکہر کو اُس نے اُس قابلیتکی مطابقکے پیسے دیئے۔ پھر وہ روانہ ہوا۔ جس16 نوکر
کو 5,000 ِسکے ملے تھے اُس نے سیدھا جا کر اُنہیں کسی کاروبار میں لگایا۔ اِس سے اُسے مزید 5,000 ِسکے
حاصل ہوئے۔ اِسی17 دوسرےطرح کو بھی جسے 2,000 ِسکے ملے تھے مزید 2,000 ِسکے حاصل ہوئے۔
آدمیجسلیکن18 ملےِسکے1,000کو تھے وہ چلا گیا اور زمینکہیں میں گڑھا کھود کر مالـکاپنے پیسےکے
اُس میں چھپا دیئے۔

بڑی19 دیر کے بعد اُن کا مالـک لوٹ آیا۔ جب اُس نے اُن کے ساتھ حساب کتاب کیا 20 تو پہلا نوکر جسے
ِسکے5,000 ملے تھے ِسکے5,000مزید لے کر آیا۔ اُس نے کہا، آپجناب،’ میرےِسکے5,000نے سپرد
کئے تھے۔ یہ دیکھیں، مَیں نے حاصلِسکے5,000مزید کئے ‘ہیں۔ اُس21 مالـککے جوابنے دیا، شاباش،’
میرے اچھے اور وفادار نوکر۔ تھوڑےتم میں وفادار رہے، اِس لئے مَیں تمہیں بہت کچھ پر مقرر کروں گا۔ اندر آؤ
اور مالـکاپنے خوشیکی شریکمیں ہو ‘جاؤ۔

22 پھر دوسرا نوکر آیا جسے 2,000 ِسکے ملے تھے۔ اُس نے کہا، آپجناب،’ نے 2,000 میرےِسکے سپرد
کئے تھے۔ یہ دیکھیں، مَیں نے حاصلِسکے2,000مزید کئے ‘ہیں۔ اُس23 مالـککے جوابنے دیا، شاباش،’
میرے اچھے اور وفادار نوکر۔ تھوڑےتم میں وفادار رہے، اِس لئے مَیں تمہیں بہت کچھ پر مقرر کروں گا۔ اندر آؤ
اور مالـکاپنے خوشیکی شریکمیں ہو ‘جاؤ۔

24 پھر تیسرا نوکر آیا ِسکے1,000جسے ملے تھے۔ اُس نے کہا، جناب،’ مَیں جانتا تھا سختآپکہ آدمی ہیں۔
جو بیج آپ نے نہیں یا بو اُس کی آپفصل کاٹتے ہیں اور جو آپکچھ نے نہیں لگایا اُس کی پیداوار جمع کرتے
ہیں۔ 25 اِس لئے مَیں ڈر گیا اور جا آپکر کے پیسے زمین میں چھپا آپابدیئے۔ اپنے پیسے واپس 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 نے نہیں 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 سمیتسود مل ‘جاتے۔ 28 یہ کہہ کر
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مالـک دوسروں مخاطبسے ہوا، یہ’ پیسے اِس سے لے کر اُس نوکر دےکو جسدو پاسکے 10,000 ِسکے
ہیں۔ 29 جسکیونکہ پاسکے کچھ اُسےہے اَور دیا جائے گا اور اُس کثرتپاسکے کی چیزیں ہوں لیکنگی۔
جس پاسکے کچھ نہیں اُسہے سے وہ بھی چھین لیا جائے گا جو اُس پاسکے ہے۔ اب30 اِس بےکار نوکر کو
نکال کر باہر کی یکی تار پھینکمیں دو، وہاں لوگجہاں روتے اور دانت پیستے رہیں ‘گے۔

عدالتآخری
جب31 ابِن آدم اپنے جلال کے ساتھ آئے گا اور تمام فرشتے اُس کے ساتھ ہوں گے تو وہ اپنے جلالی تخت پر

بیٹھ جائے گا۔ تب32 تمام قومیں اُس کے منے سا جمع کی جائیں گی۔ طرحجساور چرواہا بھیڑوں کو یوں بکر سے
الـگ کرتا اُسیہے 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،’ مبارککے
!لوگو جو بادشاہی دنیا کی تخلیق تمہارےسے لئے تیار ہے میراثاُسے میں لے لو۔ 35 کیونکہ مَیں بھوکا تھا اور تم
نے مجھے کھانا کھلایا، مَیں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی پلایا، مَیں اجنبی تھا اور تم نے میری مہمان نوازی کی،
مَیں36 ننگا تھا اور تم کپڑےمجھےنے پہنائے، مَیں بیمار تھا اور تم میرینے دیکھ بھال کی، مَیں میںجیل تھا اور تم
مجھ سے ملنے ‘آئے۔

37 پھر یہ راست جوابلوگباز میں کہیں گے، خداوند،’ ہم آپنے کبکو بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا،
آپ کبکو پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم38 آپنے اجنبیکبکو حیثیتکی دیکھسے آپکر نوازیمہمانکی
آپکی، کبکو ننگا دیکھ کپڑےکر پہنائے؟ آپہم39 کبکو بیمار حالت میں یا جیل میں پڑا دیکھ آپکر
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 جو
ابلیس 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 نے مجھے
کپڑے نہ پہنائے، مَیں بیمار اور جیل میں تھا اور تم مجھ سے ملنے نہ ‘آئے۔

44 پھر جوابوہ میں پوچھیں گے، خداوند،’ ہم آپنے کبکو بھوکا، پیاسا، اجنبی، ننگا، بیمار یا جیل میں پڑا
دیکھا اور آپ خدمتکی نہ ‘کی؟ 45 دےجوابوہ گا، مَیں’ تم کو سچ بتاتا ہوں جبکہ کبھی تم نے اِن سب
میںچھوٹوںسے ایکسے کی مدد کرنے سے انکار کیا تو تم خدمتمیرینے کرنے سے انکار ‘کیا۔ 46 پھر ابدییہ
سزا بھگتنے کے لئے جائیں گے راستجبکہ باز ابدی زندگی میں داخل ہوں “گے۔

26

عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں
1 یہ باتیں ختم کرنے پر عیسٰی شاگردوں مخاطبسے ہوا، تم”2 جانتے ہو کہ دو دن کے بعد فسح کی عید شروع

ہو گی۔ وقتاُس ابِن آدم کو دشمن کے حوالے کیا جائے گا تاکہ مصلوباُسے کیا “جائے۔
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3 پھر راہنما امام اور قوم بزرگکے کائفا نامی اماِم اعظم محلکے میں جمع ہوئے 4 اور عیسٰی کسیکو چالاکی

گرفتارسے کر قتلکے سازشیںکیکرنے لـگے۔کرنے اُنہوں5 لیکن”کہا،نے یہ عید نہیںدورانکے ہونا ہئے، چا
ایسا نہ ہو کہ عوام میں ہل چل مچ “جائے۔

خاتون عیسٰی پر خوشبو ُنڈیلتی ا ہے
6 اِتنے میں عیسٰی بیت عنیاہ آ ایککر آدمی کے گھر میں داخل ہوا جو وقتکسی کوڑھ مریضکا تھا۔ اُس

کا نام شمعون تھا۔ 7 عیسٰی کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گیا تو ایک عورت آئی جس پاسکے نہایت قیمتی عطر کا
عطردان تھا۔ اُس نے اُسے عیسٰی کے سر پر ُنڈیل ا دیا۔ 8 شاگرد یہ دیکھ ناراضکر ہوئے۔ اُنہوں نے کہا، اِتنا”
قیمتی عطر ضائع کرنے کی ضرورتکیا تھی؟ 9 یہ بہت مہنگی چیز ہے۔ اگر اِسے بیچا جاتا تو اِس کے پیسے غریبوں
کو دیئے جا سکتے “تھے۔

لیکن10 اُن کے خیال پہچان کر عیسٰی نے اُن سے کہا، تم” اِسے تنگکیوں کر رہے ہو؟ اِس نے میرےتو
لئے نیکایک کام کیا ہے۔ غریب11 تو پاستمہارےہمیشہ رہیں لیکنگے، مَیں پاستمہارےتکہمیشہ نہیں
رہوں گا۔ مجھ12 پر عطر ُنڈیلنے ا سے اُس میرےنے بدن کو دفن ہونے کے لئے تیار کیا ہے۔ مَیں13 تم کو سچ بتاتا
ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں بھی الله خبریخوشکی کا اعلان کیا جائے گا لوگوہاں اِس خاتون کو یاد کر کے
وہ کچھ سنائیں گے جو اِس نے کیا “ہے۔

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کرنے کا منصوبہ
14 پھر یہوداہ یوتی اسکر جو بارہ شاگردوں میں ایکسے تھا راہنما اماموں پاسکے گیا۔ اُس15 نے آپ”پوچھا،

مجھے عیسٰی کو آپ کے حوالے کرنے عوضکے کتنے پیسے دینے کے لئے تیار “ہیں؟ اُنہوں نے اُس کے لئے
چاندی ِسکے30کے متعین کئے۔ وقتاُس16 سے یہوداہ عیسٰی کو اُن کے حوالے کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔

فسح کی عید کے لئے یاں تیار
روٹیبےخمیری17 کی عید آئی۔ پہلے دن عیسٰی شاگردوںکے اُسنے پاسکے آ کر آپکہاںہم”پوچھا، کے

لئے فسح کا کھانا تیار “کریں؟
18 اُس جوابنے دیا، یروشلم” شہر میں فلاں آدمی پاسکے جاؤ اور اُسے بتاؤ، اُستاد’ نے کہا ہے کہ میرا

قریبوقتمقررہ آ گیا مَیںہے۔ اپنے شاگردوں ساتھکے فسح کی عید کا آپکھانا کے گھر میں کھاؤں “۔‘گا
شاگردوں19 نے وہ کچھ کیا جو عیسٰی نے اُنہیں بتایا تھا اور فسح کی عید کا کھانا تیار کیا۔
کون غدار ہے؟

شام20 وقتکے عیسٰی بارہ شاگردوں ساتھکے کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گیا۔ وہجب21 کھانا کھا تھےرہے
تو اُس نے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم میں ایکسے مجھے دشمن کے حوالے “گا۔دےکر

شاگرد22 یہ سن نہایتکر غمگین باریہوئے۔ باری وہ اُس سے پوچھنے لـگے، خداوند،” مَیں تو نہیں “ہوں؟
23 عیسٰی جوابنے دیا، جس” میرےنے ساتھ اپنا ہاتھ سالن کے برتن میں ڈالا ہے وہی مجھے دشمن کے

کرےحوالے گا۔ 24 ابِن آدم تو کوچ کر جائے جسگا طرح مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، لیکن شخصاُس پر
جسافسوس کے وسیلے سے اُسے دشمن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اُس کے لئے یہ بہتر ہوتا کہ وہ کبھی پیدا
ہی نہ “ہوتا۔

25 پھر یہوداہ نے جو اُسے دشمن کے حوالے کرنے کو تھا پوچھا، اُستاد،” مَیں تو نہیں “ہوں؟
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عیسٰی جوابنے دیا، جی،” تم نے خود کہا “ہے۔
فسح آخریکا کھانا

26 کھانے دورانکے عیسٰی نے روٹی لے شکرگزاریکر کی دعا کی اور ٹکڑےاُسے کر شاگردوںکے 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 اُنہیں دے کر کہا، تم” سب اِس میں سے
پیو۔ یہ28 میرا خون 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 ابکہ سے مَیں انگور کا رسیہ نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ تمہارےاِسے
ساتھ باپاپنے کی بادشاہی میں ہی پیوں “گا۔

30 ایکپھر زبور گا کر وہ نکلے اور زیتون کے پہاڑ پاسکے پہنچے۔
پطرس کے انکار پیشکی گوئی

31 عیسٰی نے اُنہیں بتایا، راتآج” تم میریسب بابت برگشتہ ہو جاؤ گے، کیونکہ مُقّدسکلاِم میں الله فرماتا
ہے، مَیں’ چرواہے کو مار ڈالوں گا اور یوڑ ر کی بھیڑیں تتر بتر ہو جائیں ‘گی۔ لیکن32 اپنے جی اُٹھنے کے بعد مَیں
تمہارے آگے آگے گلیل پہنچوں “گا۔

پطرس33 اعتراضنے کیا، آپسببےشکدوسرے” بابتکی برگشتہ ہو جائیں، لیکن مَیں کبھی نہیں ہوں
“گا۔

34 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں، اِسی رات مرغ بانگکے دینے سے پہلے پہلے تُو تین بار مجھے
جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔

پطرس35 نے کہا، ہرگز” !نہیں آپمَیں کو جاننے سے کبھی 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 ایکساتھکے باغ میں جسپہنچا کا نام گتسمنی تھا۔ اُس نے اُن سے یہاں”کہا، بیٹھ
کر میرا انتظار کرو۔ مَیں دعا کرنے کے لئے آگے جاتا “ہوں۔ اُس37 پطرسنے زبدیاور کے یعقوببیٹوںدو اور
یوحنا کو ساتھ لیا۔ وہاں وہ غمگین اور بےقرار ہونے لگا۔ اُس38 نے اُن سے کہا، مَیں” دُکھ سے اِتنا دبا ہوا ہوں
کہ مرنے کو ہوں۔ یہاں ٹھہر میرےکر ساتھ جاگتے “رہو۔

کچھ39 آگے جا کر وہ اوندھے منہ زمین پر گر کر یوں دعا کرنے لگا، میرےاے” باپ، اگر ممکن ہو تو دُکھ کا
یہ پیالہ مجھ ہٹسے لیکنجائے۔ میری نہیں بلـکہ تیری پوریمرضی “ہو۔

40 وہ اپنے شاگردوں واپسپاسکے آیا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ اُس پطرسنے سے پوچھا، کیا” لوگتم
ایک میرےبھیگھنٹا ساتھ جاگنہیں سکے؟ 41 جاگتے اور دعا کرتے رہو آزمائشتاکہ میں نہ پڑو۔ روحکیونکہ
تو تیار لیکنہے جسم “کمزور۔

ایک42 بار پھر اُس نے جا کر دعا میرے”کی، باپ، اگر یہ میرےپیالہ پیئے نہیںہٹبغیر سکتا تو مرضیتیریپھر
پوری “ہو۔ واپسوہجب43 آیا تو دوبارہ دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ نیند بدولتکی اُن کی آنکھیں تھیں۔بوجھل
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44 چنانچہ وہ اُنہیں دوبارہ چھوڑ کر چلا گیا اور تیسری بار یہی دعا کرنے لگا۔ 45 پھر عیسٰی شاگردوں پاسکے

واپس آیا اور اُن سے کہا، 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
47 وہ ابھی باتیہ کر ہی رہا تھا کہ یہوداہ پہنچ گیا، جو بارہ شاگردوں میں ایکسے تھا۔ اُس ساتھکے تلواروں

اور لاٹھیوں لیسسے آدمیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ اُنہیں راہنما اماموں اور قوم کے بزرگوں نے بھیجا تھا۔ 48 اِس غدار
یہوداہ نے ایکاُنہیں امتیازی نشان دیا تھا جسکہ مَیںکو بوسہ دوں وہی عیسٰی ہے۔ اُسے گرفتار کر لینا۔

جوں49 ہی وہ پہنچے یہوداہ عیسٰی پاسکے گیا اور اُستاد،” السلام “!علیکم کہہ کر اُسے بوسہ دیا۔
50 عیسٰی نے کہا، دوست،” کیا تُو اِسی مقصد سے آیا “ہے؟
پھر اُنہوں نے اُسے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ اِس51 پر عیسٰی ایککے ساتھی نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اماِم

اعظم کے غلام کو مار کر اُس کا کان اُڑا دیا۔ لیکن52 عیسٰی نے کہا، اپنی” تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ جو
بھی تلوار چلاتا اُسےہے تلوار سے مارا جائے گا۔ 53 یا کیا تُو نہیں سمجھتا کہ باپمیرا مجھے ہزاروں ًفرشتے فورا بھیج
دے گا اگر مَیں طلباُنہیں کروں؟ لیکن54 اگر مَیں ایسا کرتا تو پھر مُقّدسکلاِم پوریطرحکسگوئیاںپیشکی
ہوتیں جن مطابقکے یہ ایسا ہی ہونا “ہے؟

وقتاُس55 عیسٰی ہجومنے کیا”کہا،سے مَیں ہوںڈاکو کہ تلواریںتم اور لاٹھیاں لئے مجھے گرفتار نکلےکرنے
ہو؟ مَیں تو المُقّدسبیتروزانہ میں بیٹھ کر تعلیم دیتا رہا، مگر تم مجھےنے گرفتار نہیں کیا۔ لیکن56 کچھسبیہ 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 فاصلےکچھ پر عیسٰی پیچھےکے پیچھے اماِم اعظم پہنچتکصحنکے گیا۔
اُس میں داخل ہو کر وہ ملازموں کے آگساتھ پاسکے بیٹھ گیا تاکہ اِس سلسلے کا انجام دیکھ سکے۔ مکان59
کے اندر راہنما امام اور یہودی عدالِت عالیہ کے تمام افراد عیسٰی خلافکے جھوٹی گواہیاں ڈھونڈ رہے تھے تاکہ
اُسے موتسزائے دلوا سکیں۔ بہت60 سے جھوٹے گواہ منے سا آئے، لیکن ایسیکوئی گواہی نہ ملی۔ آخرکار دو
آدمیوں نے منے سا آ کر 61 یہ پیشبات 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
دےخلافتیرےلوگیہ 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 سب کو بتاتا ہوں کہ آئندہ تم ابِن آدم کو قادرِ
مطلق کے ہنے د ہاتھ بیٹھے اور آسمان بادلوںکے پر آتے ہوئے دیکھو “گے۔
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65 اماِم اعظم رنجشنے کا اظہار کر کے کپڑےاپنے پھاڑ لئے اور کہا، اِس” نے کفر بکا !ہے ہمیں مزید

گواہوں کی ضرورتکیا آپ!رہی نے سنخود لیا ہے کہ اِس نے کفر بکا ہے۔ آپ66 کا کیا فیصلہ “ہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، یہ” موتسزائے لائقکے “ہے۔
67 پھر وہ اُس پر تھوکنے اور اُس مُکےکے مارنے بعضلـگے۔ اُسنے کے تھپڑ مار مار کر مسیح،اے”کہا،68

نبوّت کر ہمیںکے 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۔

پطرسلیکن70 نے سباُن کے منے سا انکار کیا، مَیں” نہیں جانتا کہ تُو باتکیا کر رہی “ہے۔ یہ کہہ کر 71 وہ
گیا۔تکگیٹباہر ایکوہاں اَور نوکرانی اُسےنے دیکھا لوگوںکھڑےپاساور سے یہ”کہا، آدمی ناصریعیسٰی
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 پاسکے آ کر کہا، تم” ضرور اُن میں سے ہو کیونکہ

تمہاری بولی صافسے 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 پطرسپھر کو باتوہ یاد آئی جو عیسٰی کہینے تھی، مرغ” بانگکے
دینے سے پہلے 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

سویرےصبح1 تمام راہنما امام اور قوم بزرگتمامکے اِس پہنچتکفیصلے گئے کہ عیسٰی کو دیموتسزائے
جائے۔ 2 وہ اُسے باندھ کر وہاں سے لے گئے اور رومی پیلاطسگورنر کے حوالے کر دیا۔

یہوداہ کی کشیخود
جب3 یہوداہ جسنے نے اُسے دشمن کے حوالے کر دیا تھا دیکھا کہ اُس پر موتسزائے کا دےفتوٰی دیا

گیا ہے تو اُس نے پچھتا چاندیکر ِسکے30کے راہنما اماموں اور قوم بزرگوںکے واپسکو کر دیئے۔ اُس4 نے
کہا، مَیں” نے گناہ کیا ہے، ایککیونکہ بےقصور آدمی کو دیموتسزائے گئی ہے اور مَیں ہی نے آپاُسے
کے حوالے کیا “ہے۔
اُنہوں جوابنے ہمیں”دیا، !کیا یہ تیرا مسئلہ “ہے۔ چاندییہوداہ5 المُقّدسبیتِسکےکے پھینکمیں کر چلا

گیا۔ پھر اُس نے جا پھانسیکر لے لی۔
6 راہنما اماموں نے ِسکوں کو جمع کر کے کہا، شریعت” یہ پیسے بیت المُقّدس کے خزانے میں لنے ڈا کی

اجازت 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 تکآج خون کا
کھیت کہلاتا ہے۔
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یوں9 یرمیاہ نبی کی پوریگوئیپیشیہ ہوئی اُنہوں”کہ چاندینے ِسکے30کے لئے یعنی رقموہ اسرائیلیوںجو

نے اُس کے لئے لگائی تھی۔ 10 اِن سے اُنہوں نے کمہار کھیتکا خرید لیا، بالکل ربطرحجسایسا نے مجھے
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 جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔ جبلیکن12 راہنما اماموں اور قوم بزرگوںکے نے اُس پر

الزام لگائے تو خاموشعیسٰی رہا۔
پیلاطسچنانچہ13 نے دوبارہ اُس سوالسے کیا، کیا” تم یہ الزاماتتمام نہیں سن رہے جو تم پر لگائے جا رہے

“ہیں؟
لیکن14 عیسٰی ایکنے الزام کا جواببھی نہ دیا، اِس لئے نہایتگورنر حیران ہوا۔
موتسزائے کا فیصلہ

15 اُن دنوں یہ رواج تھا کہ گورنر ہر سال فسح کی عید ایکپر قیدی کو آزاد کر دیتا تھا۔ یہ قیدی ہجوم سے
منتخب کیا تھا۔جاتا ایکمیںجیلوقتاُس16 قیدیبدنام تھا۔ اُس کا نام برابا تھا۔ جمعہجومجبچنانچہ17 ہوا تو
پیلاطس نے اُس سے پوچھا، تم” کیا ہتے چا ہو؟ مَیں برابا کو آزاد 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 عدالتیوں تختکے پر بیٹھا تھا تو اُس بیویکی نے اُسے پیغام بھیجا، اِس” آدمیبےقصور کو
ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ مجھے راتپچھلی اِس خوابباعثکے میں تکلیفشدید “ہوئی۔

لیکن20 راہنما اماموں اور قوم بزرگوںکے نے ہجوم 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 کے ساتھ کیا کروں مسیحجو کہلاتا “ہے؟
وہ چیخے، مصلوباُسے” “کریں۔
پیلاطس23 نے پوچھا، کیوں؟” اُس نے کیا جرم کیا “ہے؟
لوگلیکن مزید شور مچا کر چیختے رہے، مصلوباُسے” “!کریں
پیلاطس24 نے دیکھا کہ تکنتیجےکسیوہ نہیں پہنچ رہا بلـکہ ہنگامہ پا بر ہو رہا اِسہے۔ لئے اُس پانینے

لے کر ہجوم کے منے سا اپنے ہاتھ دھوئے۔ اُس نے کہا، اگر” اِس آدمی قتلکو کیا جائے تو مَیں بےقصور ہوں،
تم ہی اُس کے لئے جواب دہ “ٹھہرو۔

تمام25 لوگوں جوابنے دیا، ہم” اور ہماری اولاد اُس خونکے 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
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27 گورنر کے فوجی عیسٰی کو محل بنام پریٹوریُم صحنکے میں لے گئے اور پوری پلٹن کو اُس کے ارد گرد اکٹھا

کیا۔ اُس28 کپڑےکے 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 میں چھڑی پکڑا کر اُنہوں نے اُس کے منے سا ٹیکگھٹنے کر اُس
مذاقکا اُڑایا، یہودیوںاے” کے “!آداببادشاہ، 30 وہ اُس پر تھوکتے چھڑیرہے، لے کر بار بار اُس سرکے کو
مارا۔ 31 پھر اُس کا مذاق اُڑانے تھکسے کر اُنہوں نے ارغوانی لباس اُتار کر اُسے دوبارہ اُس کے کپڑےاپنے
پہنائے اور مصلوباُسے کرنے کے لئے لے گئے۔

عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے
32 شہر سے وقتنکلتے 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 لے جانے پر مجبور کیا۔ یوں33 چلتے چلتے ایکوہ پہنچتکمقام جسگئے کا نام
گلگتا کھوپڑییعنی) کا (مقام تھا۔ وہاں34 اُنہوں نے اُسے پیشَمے میںجسکی کڑویکوئی چیز ملائی
گئی تھی۔ لیکن چکھ کر عیسٰی نے اُسے پینے سے انکار کر دیا۔

35 پھر فوجیوں نے مصلوباُسے کیا اور اُس آپسکپڑےکے بانٹمیں لئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کسکہ
کو کیا کیا ملے اُنہوں نے قرعہ ڈالا۔ یوں36 وہ وہاں بیٹھ کر اُس کی داریپہرا کرتے رہے۔ صلیب37 پر عیسٰی کے
سر کے ایکاوپر تختی لگا دی جسگئی پر یہ الزام لـکھا تھا، یہ” 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 وہاںجو اُنہوںگزرےسے نے بککفر اُسکر تذلیلکی کی اور سر ہلا ہلا کر حقارتاپنی کا اظہار کیا۔
اُنہوں40 نے کہا، تُو” نے تو کہا تھا کہ مَیں بیت المُقّدس کو ڈھا کر اُسے تین دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر کر
دوں ابگا۔ آپاپنے کو !بچا اگر تُو واقعی الله کا فرزند ہے صلیبتو پر سے اُتر “آ۔

41 راہنما اماموں، شریعت کے علما اور قوم کے بزرگوں نے بھی عیسٰی کا مذاق اُڑایا، 42 اِس” نے اَوروں کو
بچایا، لیکن اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ یہ اسرائیل کا بادشاہ !ہے ابھی یہ صلیب پر سے اُتر آئے تو ہم اِس پر ایمان
آئیںلے گے۔ اِس43 نے الله پر بھروسا رکھا ابہے۔ الله اِسے بچائے اگر وہ اِسے چاہتا اِسکیونکہہے، نے مَیں’کہا، الله کا فرزند “۔‘ہوں

44 اور ڈاکوؤںجن کو اُس کے مصلوبساتھ کیا گیا تھا اُنہوں بھینے اُسے لعن طعن کی۔
عیسٰی موتکی

45 دوپہر بارہ بجے اندھیرےملـکپورا میں ڈوب گیا۔ یہ یکی تار تین تکگھنٹوں رہی۔ 46 پھر تین بجے عیسٰی
اونچی آواز سے پکار اُٹھا، ایلی،” ایلی، لما جس“شبقتنی مطلبکا ہے، میرےاے” میرےاےخدا، خدا، تُو نے
مجھے ترککیوں کر دیا “ہے؟

یہ47 سن لوگکچھکھڑےپاسکر کہنے لـگے، الیاسوہ” نبی کو بُلا رہا “ہے۔ 48 اُن میں ایکسے ًنے فورا
دوڑ ایککر اسفنج کو َمے کے سرکے میں یا ڈبو اور ڈنڈےاُسے پر لگا کر عیسٰی کو ُچسانے کوششکی کی۔

دوسروں49 نے کہا، آؤ،” ہم دیکھیں، الیاسشاید آ کر اُسے “بچائے۔
لیکن50 عیسٰی نے بڑےدوبارہ زور سے چلّا کر دم چھوڑ دیا۔
المُقّدسبیتوقتاُسی51 مُقّدسکے کمرےترین کے منے سا لٹکا ہوا پردہ اوپر سے لے تکنیچےکر دو حصوں

پھٹمیں گیا۔ زلزلہ آیا، پھٹچٹانیں گئیں 52 اور قبریں کھل گئیں۔ کئی مرحوم مُقّدسین جسموںکے کو زندہ کر
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دیا گیا۔ 53 وہ عیسٰی کے جی اُٹھنے کے بعد قبروں میں سے نکل مُقّدسکر شہر میں داخل ہوئے اور بہتوں کو نظر
آئے۔

کھڑےپاسجب54 رومی *افسر اور عیسٰی کی پہرا داری کرنے والے فوجیوں نے زلزلہ اور یہ تمام واقعات
دیکھے تو دہشتنہایتوہ زدہ ہو گئے۔ اُنہوں نے کہا، یہ” واقعی الله کا فرزند “تھا۔

سیبہت55 بھیخواتین وہاں تھیں جو فاصلےکچھ پر اِس کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ وہ گلیل میں عیسٰی پیچھےکے
چل کر یہاں تک اُس کی خدمت کرتی آئی تھیں۔ 56 اُن میں مریم مگدلینی، یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور
زبدی یعقوببیٹوںکے اور یوحنا کی ماں بھی تھیں۔

عیسٰی کو دفن کیا جاتا ہے
جب57 شام ہونے کو تھی تو ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی بنام یوسف 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 کر اُسے کتان صافایککے 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۔
وقتاُس61 مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر مقابلکے بیٹھی تھیں۔

قبر کی پہرا داری
اگلے62 دن، سبتجو دنکا تھا، راہنما امام پیلاطسفریسیاور پاسکے آئے۔ اُنہوں“جناب،”63 نے ہمیں”کہا، یاد آیا جبکہ وہ دھوکے باز ابھی زندہ تھا تو اُس نے کہا تھا، تین’ دن کے بعد مَیں جی اُٹھوں ‘گا۔ اِس64

لئے حکم دیں کہ قبر تیسرےکو محفوظتکدن رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اُس کے شاگرد آ کر اُس لاشکی کو
چُرا جائیںلے اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ آخری دھوکا پہلے دھوکے
بھیسے یادہ ز بڑا ہو “گا۔

پیلاطس65 جوابنے دیا، پہرے” داروں کو لے کر قبر کو اِتنا محفوظ کر دو جتنا تم کر سکتے “ہو۔
اُنہوںچنانچہ66 نے جا کر قبر محفوظکو کر لیا۔ قبر کے منہ پڑےپر پتھر پر مُہر لگا کر اُنہوں اُسنے پہرےپر دار

مقرر کر دیئے۔
28

عیسٰی جی اُٹھتا ہے
1 اتوار کو سویرےصبح ہی مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے کے لئے نکلیں۔ سورج طلوع ہو رہا

تھا۔ 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 کی شکل صورتو بجلی کی چمکطرح رہی تھی اور
اُس برفلباسکا کی مانند سفید تھا۔ 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 مصلوبجو ہوا تھا۔
6 وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ جی اُٹھا طرحجسہے، اُس نے فرمایا تھا۔ آؤ، اُس جگہ کو دیکھخود لو جہاں وہ پڑا تھا۔
جلدیاباور7 سے جا اُسکر شاگردوںکے کو بتا دو کہ وہ جی اُٹھا تمہارےاورہے آگے پہنچگلیلآگے جائے
گا۔ وہیں تم اُسے دیکھو ابگے۔ مَیں نے تم کو اِس سے آگاہ کیا “ہے۔
* 27:54 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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قبرسےجلدیخواتیں8 تھیںخوشبڑیلیکنہوئیسہمیوہگئیں۔چلیسے اُسدوڑیدوڑیاور شاگردوںکے

کو یہ خبر سنانے گئیں۔
اچانک9 عیسٰی اُن سے ملا۔ اُس نے کہا، “سلام۔” وہ اُس پاسکے آئیں، اُس پکڑےپاؤںکے اور اُسے سجدہ

کیا۔ 10 عیسٰی نے اُن سے کہا، مت” ڈرو۔ میرےجاؤ، بھائیوں کو بتا دو کہ وہ گلیل کو چلے جائیں۔ وہاں وہ
مجھے دیکھیں “گے۔

پہرے داروں رپورٹکی
خواتین11 ابھی راستے میں تھیں پہرےکہ داروں میں سے کچھ شہر میں گئے اور راہنما اماموں سبکو کچھ بتا

دیا۔ 12 راہنما اماموں نے قوم کے بزرگوں کے میٹنگایکساتھ منعقد کی پہرےاور داروں رشوتکو بڑیکی
رقم دینے کا فیصلہ کیا۔ اُنہوں13 نے اُنہیں بتایا، تم” کو کہنا ہے، جب’ راتہم وقتکے سو رہے تھے تو اُس
شاگردکے آئے اور اُسے چُرا ‘گئے۔لے 14 اگر یہ خبر پہنچےتکگورنر تو ہم اُسے لیںسمجھا گے۔ تم کو فکر کرنے
ضرورتکی “نہیں۔

15 پہرےچنانچہ داروں رشوتنے لے کر وہ کچھ کیا جو اُنہیں سکھایا گیا تھا۔ اُن کی یہ کہانی یہودیوں کے
بہتدرمیان پھیلائی گئی اور تکآج اُن میں رائج ہے۔

عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
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 میںشککچھ پڑ گئے۔ 18 پھر عیسٰی نے اُن پاسکے آ کر کہا، آسمان” اور
زمین کا کُل اختیار دےمجھے دیا گیا ہے۔ اِس19 لئے جاؤ، تمام قوموں کو شاگرد بنا کر اُنہیں باپ، فرزند اور روح
القدس 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 تمہارےہمیشہ ساتھ “ہوں۔
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مرقس
یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی

یہ1 الله کے فرزند عیسٰی مسیح بارےکے خبریخوشمیں 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 لوگکہ توبہ کر کے بپتسمہ لیں

تاکہ اُنہیں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ 5 یہودیہ پورےکے علاقے لوگکے یروشلم کے تمام باشندوں سمیت
نکل کر اُس پاسکے آئے۔ اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر اُنہوںکے نے یائے در یردن میں یحیٰی سے بپتسمہ لیا۔

6 یحیٰی اونٹوں بالوںکے لباسکا پہنے اور کمر چمڑےپر کا پٹکا باندھے رہتا خوراکتھا۔ کے طور پر وہ ٹڈیاں اور
جنگلی شہد کھاتا تھا۔ 7 اُس نے اعلان کیا، میرے” ایکبعد آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے۔ جھکمَیں کر
اُس کے جوتوں کے تسمے لنے کھو کے بھی لائق نہیں۔ مَیں8 تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں روح
القدس سے دےبپتسمہ “گا۔

عیسٰی کا بپتسمہ آزمائشاور
9 اُن دنوں میں ناصرتعیسٰی سے آیا اور یحیٰی نے اُسے یائے در یردن میں بپتسمہ دیا۔ پانی10 سے نکلتے ہی عیسٰی

نے دیکھا پھٹآسمانکہ رہا اورہے القدسروح کبوتر مجھطرحکی 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 دورانکےجسرہا
ابلیس اُس آزمائشکی کرتا رہا۔ وہ جنگلی جانوروں درمیانکے رہتا اور فرشتے اُس خدمتکی کرتے تھے۔

عیسٰی چار مچھیروں کو بُلاتا ہے
جب14 یحیٰی میںجیلکو ڈال دیا گیا تو عیسٰی گلیل کے علاقے میں آیا اور الله خبریخوشکی اعلانکا کرنے

لگا۔ وہ15 وقتمقررہ”بولا، آ گیا اللهہے، کی قریببادشاہی 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، میرےآؤ،”
پیچھے ہو لو، مَیں تم کو آدم گیر بناؤں “گا۔ 18 یہ سنتے ہی وہ اپنے جالوں کو چھوڑ کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

19 تھوڑا سا آگے جا کر عیسٰی زبدینے یعقوببیٹوںکے اور یوحنا کو دیکھا۔ وہ کشتی میں بیٹھے اپنے جالوں
مرمتکی کر رہے تھے۔ اُس20 نے ًاُنہیں فورا بُلایا تو وہ اپنے باپ کو سمیتمزدوروں کشتی میں چھوڑ کر اُس
پیچھےکے ہو لئے۔
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آدمی کی بدروح قبضےکے سے رِہائی

21 وہ کفرنحوم شہر میں داخل ہوئے۔ اور سبت کے دن عیسٰی عبادت خانے میں جا کر لوگوں کو سکھانے
لگا۔ 22 وہ اُس کی تعلیم سن کر ہکا بکا رہ گئے کیونکہ وہ اُنہیں شریعت کے ِموں عال کی طرح نہیں بلـکہ اختیار کے
ساتھ سکھاتا تھا۔

23 اُن عبادتکے خانے ایکمیں آدمی تھا جو ناپاککسی روح کے قبضے میں تھا۔ عیسٰی کو دیکھتے ہی وہ
چیخچیخ کر لنے بو لگا، ناصرتاے”24 عیسٰی،کے آپہمارا ساتھکے کیا واسطہ ہلاکہمیںآپکیاہے؟ کرنے
آئے ہیں؟ مَیں تو جانتا ہوں آپکہ کون آپہیں، الله قدوسکے “ہیں۔

25 عیسٰی نے اُسے ڈانٹ کر کہا، !خاموش” آدمی سے نکل “!جا اِس26 پر بدروح آدمی کو جھنجھوڑ کر اور
چیخیں مار مار کر اُس میں نکلسے گئی۔

لوگتمام27 گھبرا گئے دوسرےایکاور سے کہنے لـگے، یہ” کیا ایکہے؟ نئی تعلیم جو اختیار کے دیساتھ
جا رہی ہے۔ اور وہ بدروحوں کو حکم دیتا ہے تو وہ اُس کی مانتی “ہیں۔

28 اور عیسٰی بارےکے میں جلدیچرچا گلیلسے پورےکے علاقے میں پھیل گیا۔
بہت مریضوںسے کی شفا

عبادت29 نکلنےسےخانے بعدعینکے یعقوبوہ اور یوحنا شمعونساتھکے یاساور اندر وہاں30گئے۔گھرکے
شمعون ساسکی بستر پڑیپر 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 خدمتکی کرنے لـگی۔

جب32 شام ہوئی اور سورج غروب ہوا تو لوگ تمام مریضوں اور بدروح اشخاصگرفتہ کو عیسٰی کے پاس
لائے۔ 33 پورا دروازےشہر پر جمع ہو گیا 34 اور عیسٰی بہتنے مریضوںسے مختلفکو قسم کی یوں بیمار سے شفا
اُسدی۔ بدروحیںسیبہتنے بھی نکال لیکندیں، اُس اُنہیںنے لنے بو نہ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ہے۔کونوہ

گلیل منادیمیں
اگلے35 دن سویرےصبح جب ابھی اندھیرا ہی تھا تو عیسٰی اُٹھ کر دعا کرنے کے لئے کسی ویران جگہ چلا

گیا۔ 36 بعد میں شمعون اور اُس کے ساتھی اُسے ڈھونڈنے نکلے۔ جب37 معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہے تو اُنہوں نے
اُس سے کہا، آپلوگتمام” تلاشکو کر رہے “!ہیں

لیکن38 عیسٰی جوابنے دیا، آؤ،” ہم ساتھ والی آبادیوں میں جائیں تاکہ مَیں وہاں بھی منادی کروں۔ کیونکہ
مَیں اِسی مقصد نکلسے آیا “ہوں۔

39 چنانچہ پورےوہ گلیل میں سے گزرتا عبادتہوا خانوں منادیمیں کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔
کوڑھ سے شفا

ایک40 آدمی عیسٰی پاسکے آیا جو کوڑھ مریضکا 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 کہا، مَیں” چاہتا پاکہوں، صاف ہو “جا۔
42 اِس پر بیماری ً فورا دُور ہو گئی اور پاکوہ صاف ہو گیا۔ 43 عیسٰی نے اُسے ً فورا رُخصت کر کے سختی سے
سمجھایا، !خبردار”44 یہ بات کسی کو نہ بتانا بلـکہ المُقّدسبیت میں امام پاسکے جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔
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اپنے ساتھ وہ قربانی لے جسجا کا تقاضا موسٰی شریعتکی اُن سے کرتی ہے جنہیں کوڑھ سے شفا ملی ہو۔ یوں
علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو صافپاکواقعی ہو گیا “ہے۔

45 آدمی چلا گیا، لیکن وہ ہر جگہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اُس نے یہ خبر اِتنی پھیلائی کہ عیسٰی کھلے طور پر
کسی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا بلـکہ اُسے ویران جگہوں میں رہنا پڑا۔ لیکن وہاں لوگبھی ہر جگہ سے اُس
پاسکے پہنچ گئے۔

2
مفلوج کے لئے چھت کھولی جاتی ہے

کچھ1 دنوں کے بعد عیسٰی کفرنحوم میں واپس آیا۔ جلد ہی خبر پھیل گئی کہ وہ گھر میں ہے۔ 2 اِس پر اِتنے
لوگ جمع ہو گئے کہ پورا گھر بھر گیا بلـکہ دروازے 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 تکعیسٰی نہ پہنچا سکے، اِس لئے اُنہوں کھولچھتنے دی۔ عیسٰی کے اوپر کا
حصہ اُدھیڑ کر اُنہوں نے چارپائی جسکو پر مفلوج لیٹا تھا اُتار دیا۔ عیسٰیجب5 نے اُن کا ایمان دیکھا تو اُس نے
مفلوج سے کہا، تیرےبیٹا،” معافگناہ کر دیئے گئے “ہیں۔

شریعت6 کچھکے عالِم وہاں بیٹھے تھے۔ وہ یہ سن سوچکر بچار میں پڑ گئے۔ ایسیطرحکسیہ”7 باتیں کر سکتا
ہے؟ بککفر رہا صرفہے۔ الله ہی معافگناہ کر سکتا “ہے۔

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
طرحاِس باتیںکی سوچکیوں رہے ہو؟ 9 کیا مفلوج سے یہ آسانکہنا ہے کہ تیرے’ معافگناہ کر دیئے ‘ہیںگئے
یا یہ کہ اُٹھ،’ اپنی چارپائی اُٹھا چلکر ؟‘پھر لیکن10 مَیں تم کو ہوںدکھاتا کہ ابِن آدم واقعیکو دنیا میں معافگناہ
کرنے کا اختیار “ہے۔ یہ کہہ کر مفلوجوہ مخاطبسے ہوا، مَیں”11 تجھ سے ہوںکہتا کہ اُٹھ، اپنی چارپائی اُٹھا
کر گھر چلا “جا۔

12 وہ آدمی کھڑا ہوا ًاور فورا اپنی چارپائی اُٹھا کر اُن کے دیکھتے دیکھتے چلا حیرتسختسبگیا۔ زدہ ہوئے
اور الله کی تمجید کر کے کہنے لـگے، ایسا” کام ہم کبھینے نہیں “!دیکھا

عیسٰی متی کو بُلاتا ہے
13 پھر عیسٰی نکل کر 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۔

بعد15 میں عیسٰی لاوی کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا۔ اُس کے ساتھ صرفنہ اُس کے شاگرد بلـکہ بہت سے
ٹیکس لینے والے اور گناہ گار بھی تھے، کیونکہ اُن میں بہتیرےسے اُس کے پیروکار بن چکے تھے۔ شریعت16 کے
فریسیکچھ ِموں عال نے اُسے ٹیکسیوں لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے دیکھا تو اُس کے شاگردوں سے
پوچھا، ٹیکسیہ” لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا “ہے؟

17 یہ سن کر عیسٰی جوابنے دیا، صحت” مندوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بلـکہ مریضوں کو۔ مَیں
راست بازوں کو نہیں بلـکہ گناہ گاروں کو بُلانے آیا “ہوں۔

شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟
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18 یحیٰی کے شاگرد اور فریسی روزہ رکھا کرتے ایکتھے۔ موقع پر لوگکچھ عیسٰی پاسکے آئے اور آپ”پوچھا، کے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ یحیٰی اور فریسیوں کے شاگرد روزہ رکھتے “ہیں؟
19 عیسٰی جوابنے دیا، شادی” کے طرحکسمہمان روزہ رکھ سکتے جبہیں دُولھا اُن کے درمیان ہے؟

تکجب دُولھا اُن کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن20 ایک دن آئے گا جب دُولھا اُن سے لے لیا
جائے گا۔ وقتاُس وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔

کوئی21 بھی کپڑےنئے کا ٹکڑا کسی لباسپرانے میں نہیں لگاتا۔ اگر وہ کرےایسا تو نیا ٹکڑا بعد میں سکڑ کر
پرانے لباس الـگسے ہو جائے گا۔ یوں پرانے لباس کی پھٹی ہوئی جگہ پہلے کی نسبت یادہ ز خراب ہو جائے
گی۔ طرحاِسی22 بھیکوئی انگور کا رستازہ پرانی میںمشکوںبےلچکاور نہیں ڈالتا۔ اگر وہ کرےایسا تو پرانی
مشکیں پیدا ہونے گیسوالی باعثکے پھٹ جائیں گی۔ نتیجے میں َمے اور مشکیں دونوں ضائع ہو جائیں گی۔
اِس لئے انگور کا رستازہ نئی مشکوں میں ڈالا جاتا ہے لچکجو دار ہوتی “ہیں۔

سبت بارےکے میں سوال
ایک23 دن عیسٰی اناج کے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے اُس کے شاگرد کھانے کے لئے اناج کی

بالیں توڑنے سبتلـگے۔ کا دن تھا۔ 24 یہ دیکھ کر فریسیوں نے عیسٰی سے پوچھا، دیکھو،” یہ کیوں ایسا کر رہے
سبتہیں؟ دنکے ایسا کرنا منع “ہے۔

25 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کِیا جب اُسے اور اُس کے ساتھیوں کو
بھوک لـگی اور اُن خوراکپاسکے نہیں تھی؟ وقتاُس26 ابیاتر اماِم اعظم تھا۔ داؤد الله کے میںگھر داخل ہوا
اور رب کے لئے مخصوص شدہ روٹیاں لے کر کھائیں، صرفاگرچہ اماموں کو اِنہیں کھانے اجازتکی ہے۔
اور اُس نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ روٹیاں “کھلائیں۔

27 پھر اُس نے کہا، انسان” سبتکو دنکے کے لئے نہیں بنایا گیا سبتبلـکہ کا دن انسان کے لئے۔ چنانچہ28
ابِن سبتآدم کا مالـکبھی “ہے۔

3
سوکھے ہوئے ہاتھ کی شفا

کسی1 جبوقتاَور عبادتعیسٰی خانے میں گیا تو ایکوہاں آدمی جستھا کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ سبت2
کا دن تھا بڑےلوگاور غور سے دیکھ رہے تھے کہ کیا عیسٰی اِس آدمی آجکو بھی دےشفا گا۔ کیونکہ وہ اُس
پر الزام لگانے کا کوئی تلاشبہانہ کر رہے تھے۔ 3 عیسٰی سوکھےنے ہاتھ والے آدمی سے کہا، اُٹھ،” درمیان میں
کھڑا “ہو۔ 4 پھر عیسٰی نے اُن سے پوچھا، مجھے” شریعتبتاؤ، سبتہمیں دنکے کیا کرنے اجازتکی دیتی ہے،
نیک کام کرنے کی یا غلط کام کرنے کسیکی، کی جان بچانے کی یا اُسے تباہ کرنے “کی؟
خاموشسب رہے۔ 5 وہ غصے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں طرفکی دیکھنے لگا۔ اُن کی سخت دلی اُس کے

لئے بڑے دُکھ باعثکا بن رہی تھی۔ پھر اُس نے آدمی سے کہا، اپنا” ہاتھ آگے “بڑھا۔ اُس نے ایسا کیا تو اُس کا
ہاتھ بحال ہو گیا۔ اِس6 پر فریسی باہر نکل ہیرودیسکرسیدھے کی پارٹی کے افراد کے ساتھ مل کر عیسٰی کو قتل
کرنے کی سازشیں کرنے لـگے۔

جھیل کنارےکے پر ہجوم
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لیکن7 عیسٰی وہاں ہٹسے کر اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل پاسکے ایکگیا۔ بڑا ہجوم اُس کے پیچھے ہو

لوگلیا۔ نہ صرف گلیل کے علاقے سے آئے بلـکہ بہت سی اَور جگہوں یعنی یہودیہ، 8 یروشلم، ادومیہ، یائے در
یردن کے پار اور صور اور صیدا کے علاقے سے بھی۔ وجہ یہ تھی کہ عیسٰی کے کام کی خبر اُن تکعلاقوں بھی
پہنچ چکی تھی اور نتیجے میں بہت لوگسے وہاں سے بھی آئے۔ 9 عیسٰی نے شاگردوں سے کہا، ایکاحتیاطاً”
وقتاُسکشتی کے لئے تیار کر مجھےہجومجبرکھو حد سے یادہ ز دبانے لـگے “گا۔ 10 کیونکہ اُس دن اُس نے
بہتوں کو شفا دی تھی، اِس لئے جسے بھی تکلیفکوئی تھی وہ دےدےدھکے کر اُس پاسکے آیا تاکہ اُسے
چھو سکے۔ 11 ناپاکبھیجباور 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 ڈانٹسے کر کہا کہ وہ اُسے ظاہر نہ کریں۔
عیسٰی بارہ رسولوں کو مقرر کرتا ہے

اِس13 کے بعد عیسٰی نے پہاڑ پر چڑھ کر جنہیں وہ چاہتا تھا اُنہیں پاساپنے بُلا لیا۔ اور وہ اُس پاسکے آئے۔
14 اُس نے اُن میں سے بارہ کو چن لیا۔ اُنہیں اُس نے اپنے رسول مقرر کر لیا تاکہ وہ اُس کے ساتھ چلیں اور وہ
اُنہیں منادی کرنے کے لئے بھیج سکے۔ اُس15 نے اُنہیں بدروحیں لنے نکا کا اختیار بھی دیا۔

جن16 بارہ کو اُس نے مقرر کیا اُن کے نام یہ :ہیں جسشمعون لقبکا اُس پطرسنے رکھا، زبدی17 کے
یعقوببیٹے اور یوحنا جن لقبکا عیسٰی نے بادل’ گرجکی کے ‘بیٹے رکھا، یاس،18 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 کسیعیسٰی داخلمیںگھر ہوا۔ اِس بار بھی اِتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ عیسٰی کو اپنے سمیتشاگردوں کھانا

کھانے کا موقع بھی نہ ملا۔ جب21 اُس کے خاندان کے افراد نے یہ سنا تو وہ اُسے پکڑ کر لے جانے کے لئے
آئے، کیونکہ اُنہوں نے کہا، ہوشوہ” میں نہیں “ہے۔

شریعتلیکن22 کے جو عالِم یروشلم سے آئے تھے اُنہوں نے کہا، یہ” بدروحوں کے سردار بعل زبول قبضےکے
میں اُسیہے۔ کی مدد بدروحوںسے کو نکال رہا “ہے۔

23 پھر عیسٰی نے اُنہیں پاساپنے بُلا کر تمثیلوں میں جواب دیا۔ ابلیسطرحکسابلیس” کو نکال سکتا ہے؟
بادشاہیجس24 پھوٹمیں پڑ جائے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ 25 جساور گھرانے ایسیکی حالت ہو وہ بھی قائم
نہیں رہ سکتا۔ اِسی26 طرح ابلیساگر آپاپنے کرےمخالفتکی اور یوں اُس پھوٹمیں پڑ جائے تو وہ قائم نہیں رہ
سکتا بلـکہ ختم ہو چکا ہے۔

زورآورکسی27 آدمی کے گھسمیںگھر اُسکر مالکا اسبابو لُوٹنا ممکنتکوقتاُس نہیں تکجبہے
اُس آدمی کو باندھا نہ جائے۔ پھر ہی اُسے لُوٹا جا سکتا ہے۔

مَیں28 تم سے سچ کہتا ہوں کہ لوگوں کے تمام گناہ اور کفر کی معافباتیں کی جا سکیں گی، خواہ وہ کتنا ہی
کیوںکفر نہ بکیں۔ لیکن29 القدسروحجو خلافکے بکےکفر اُسے تکابد معافی نہیں ملے گی۔ ابدیایکوہ
گناہ کا ٹھہرےقصوروار “گا۔ 30 عیسٰی نے یہ اِس لئے کہا کیونکہ عالِم کہہ رہے تھے کہ وہ کسی بدروح کی
گرفت میں ہے۔

عیسٰی کی ماں اور بھائی
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31 پھر عیسٰی کی ماں اور بھائی پہنچ گئے۔ باہر کھڑے ہو کر اُنہوں نے کسی کو اُسے بُلانے کو بھیج دیا۔

اُس32 کے ارد گرد ہجوم بیٹھا تھا۔ اُنہوں نے کہا، آپ” کی ماں اور بھائی آپباہر کو بُلا رہے “ہیں۔
33 عیسٰی نے پوچھا، میریکون” ماں اور میرےکون بھائی “ہیں؟ 34 اور اپنے گرد بیٹھے لوگوں پر نظر ڈال کر

اُس نے کہا، دیکھو،” یہ میری ماں میرےاور بھائی ہیں۔ 35 جو بھی الله پوریمرضیکی کرتا ہے وہ میرا بھائی،
میری بہن اور میری ماں “ہے۔

4
بیج بونے والے کی تمثیل

1 پھر عیسٰی دوبارہ جھیل کنارےکے تعلیم دینے لگا۔ اور اِتنی بڑی بھیڑ اُس پاسکے جمع ہوئی کہ وہ جھیل
ایککھڑیمیں کشتی میں بیٹھ گیا۔ لوگباقی جھیل کنارےکے کھڑےپر رہے۔ اُس2 نے اُنہیں بہت سی باتیں
تمثیلوں میں سکھائیں۔ اُن میں ایکسے یہ :تھی

3 !سنو” ایک کسان بیج بونے کے لئے نکلا۔ بیججب4 اِدھر اُدھر بکھر گیا تو کچھ دانے راستے گرےپر اور
پرندوں نے آ کر لیا۔چگاُنہیں کچھ5 یلی پتھر زمین جہاںگرےپر مٹی کمیکی تھی۔ وہ اُگجلد آئے کیونکہ مٹی
نہیںگہری تھی۔ سورججبلیکن6 نکلا ُجھلسپودےتو گئے اور چونکہ وہ جڑ نہ پکڑ سکے اِس لئے سوکھ گئے۔
کچھ7 دانے خود رَو پودوںکانٹےدار بھیدرمیانکے وہاںگرے۔ وہ اُگنے تو لـگے، لیکن خود پودوںرَو ساتھنے
ساتھ بڑھ کر اُنہیں پھلنے لنے پھو کی جگہ نہ دی۔ چنانچہ وہ بھی ختم ہو گئے اور پھل نہ لا سکے۔ لیکن8 ایسے دانے
بھی تھے جو زرخیز زمین میں گرے۔ وہاں پھوٹوہ نکلے اور ھتے بڑ ھتے تیسبڑ گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو تکگُنا پھل
“لائے۔

9 پھر اُس نے کہا، جو” سن سکتا ہے وہ سن “!لے
تمثیلوں کا مقصد

وہجب10 اکیلا تھا تو لوگجو اُس اردکے گرد جمع تھے اُنہوں نے بارہ سمیتشاگردوں اُس سے پوچھا کہ اِس
تمثیل کا مطلبکیا ہے؟ اُس11 جوابنے تم”دیا، کو تو الله کی بادشاہی کا بھید سمجھنے لیاقتکی دی گئی ہے۔
لیکن مَیں دائرےاِس سے باہر کے لوگوں کو باتہر سمجھانے کے لئے تمثیلیں استعمال کرتا ہوں 12 پاکتاکہ
کلام پورا ہو جائے کہ

وہ’ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مگر کچھ نہیں جانیں گے،
وہ اپنے کانوں سے سنیں گے مگر کچھ نہیں سمجھیں گے،
ایسا نہ ہو کہ طرفمیریوہ رجوع کریں
اور معافاُنہیں کر دیا “۔‘جائے
بیج بونے والے کی تمثیل مطلبکا

پھر13 عیسٰی نے اُن کیا”کہا،سے تم تمثیلیہ نہیں سمجھتے؟ تو پھر باقی تمام سمجھطرحکستمثیلیں 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 سے قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن17 وہ جڑ نہیں پکڑتے اور اِس لئے یادہ ز تکدیر
قائم نہیں ہتے۔ ر جوں ہی وہ کلام پر ایمان لانے باعثکے مصیبتکسی یا ایذا رسانی سے دوچار ہو جائیں، تو وہ
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برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ خود18 رَو کانٹےدار پودوں گرےدرمیانکے ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام سنتے تو
ہیں، لیکن19 پھر روزمرہ کی پریشانیاں، دولت فریبکا اور دیگر چیزوں کا لالچ کلام کو پھلنے لنے پھو نہیں دیتے۔
نتیجے میں وہ پھل تکلانے نہیں پہنچتا۔ اِس20 مقابلےکے میں زرخیز زمین گرےمیں ہوئے دانے لوگوہ ہیں
جو کلام سن کر اُسے قبول کرتے اور ھتے بڑ ھتے تیسبڑ گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو تکگُنا پھل لاتے “ہیں۔

کوئی چراغ کو برتن نیچےکے نہیں چھپاتا
عیسٰی21 رکھیجاریباتنے اور کیا”کہا، چراغ اِسکو لئے جلا کر لایا جاتا برتنکسیوہکہہے یا چارپائی

نیچےکے رکھا جائے؟ ہرگز !نہیں اُسے شمع دان پر رکھا جاتا ہے۔ 22 کیونکہ بھیکچھجو وقتاِس پوشیدہ اُسےہے
آخرکار ظاہر ہو جانا ہے اور تمام بھیدوں ایککو دن کھل جانا ہے۔ 23 اگر کوئی سکےسن تو سن “لے۔

اُس24 نے اُن سے یہ بھی کہا، اِس” پر دھیان دو کہ تم کیا سنتے حسابجسہو۔ سے تم دوسروں کو دیتے ہو
حساباُسی سے تم کو بھی دیا جائے گا بلـکہ تم کو اُس بڑھسے کر ملے گا۔ 25 کیونکہ جسے حاصلکچھ 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 الله”کہا،نے کی بادشاہی یوں سمجھ بیجمیںزمینکسانایک:لو بکھیر دیتا ہے۔ پھوٹبیجیہ27

کر راتدن اُگتا رہتا ہے، خواہ کسان سو رہا جاگیا 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۔ 29 اور جوں اناجہی کی پکفصل 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 کسموازنہ چیز سے کریں؟ یا ہم سیکون تمثیل سے اِسے بیان

کریں؟ وہ31 رائی دانےکے مانندکی میںزمینجوہے ڈالا گیا ہو۔ رائی بیجوں سےسبمیں چھوٹا دانہ ہے لیکن32
ھتے بڑ ھتے بڑ یوں سبز سبمیں سے بڑا ہو جاتا اُسہے۔ کی شاخیں اِتنی لمبی ہو جاتی ہیں پرندےکہ اُس کے سائے
میں اپنے گھونسلے بنا سکتے “ہیں۔

اِسیعیسٰی33 قسم تمثیلوںسیبہتکی مددکی اُنہیںسے یوںکلام سناتا تھا کہ وہ اِسے سمجھ تھے۔سکتے ہاں،34
عوام کو صرفوہ تمثیلوں کے یعے ذر سکھاتا تھا۔ لیکن جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اکیلا ہوتا تو وہ باتہر
کی تشریح کرتا تھا۔

عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے
اُس35 جبدن شام ہوئی تو عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، آؤ،” ہم جھیل کے پار “چلیں۔ 36 چنانچہ وہ

بھیڑ رُخصتکو کر کے اُسے لے کر چل بعضپڑے۔ اَور کشتیاں بھی ساتھ گئیں۔ سختاچانک37 آندھی آئی۔
لہریں کشتی سے ٹکرا کر اُسے پانی سے بھرنے لـگیں، لیکن38 عیسٰی تکابھی کشتی کے پچھلے حصے میں اپنا سر
گدی پر رکھے سو تھا۔رہا شاگردوں اُسےنے جگا کر اُستاد،”کہا، آپکیا کو پروا نہیں ہمکہ تباہ ہو “ہیں؟رہے
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39 جاگوہ اُٹھا، آندھی کو ڈانٹا اور جھیل سے کہا، !خاموش” چپ “!کر اِس پر آندھی تھم گئی اور لہریں

بالکل ساکت ہو گئیں۔ 40 پھر عیسٰی شاگردوںنے سے پوچھا، تم” کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم تکابھی ایمان نہیں
“رکھتے؟

41 اُن پر طاریخوفسخت ہو گیا اور دوسرےایکوہ سے کہنے لـگے، آخر” یہ کون ہے؟ ہَوا اور جھیل بھی
اُس کا حکم مانتی “ہیں۔

5
ایکعیسٰی گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال دیتا ہے

1 پھر وہ جھیل کے پار گراسا کے علاقے میں پہنچے۔ عیسٰیجب2 کشتی سے اُترا ایکتو آدمی ناپاکجو روح
گرفتکی میں تھا قبروں میں سے نکل کر عیسٰی کو ملا۔ 3 یہ آدمی قبروں میں رہتا اور اِس تکنوبت پہنچ گیا تھا
کہ بھیکوئی اُسے باندھ نہ سکتا تھا، چاہے اُسے زنجـیروں بھیسے باندھا جاتا۔ بہتاُسے4 دفعہ یوں بیڑ اور زنجـیروں
سے باندھا گیا تھا، بھیجبلیکن ایسا ہوا تو اُس نے زنجـیروں کو توڑ کر یوں بیڑ ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا تھا۔ کوئی
بھی اُسے کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ راتدن5 وہ چیخیں مار مار کر قبروں اور پہاڑی علاقے میں گھومتا پھرتا اور
آپاپنے کو پتھروں زخمیسے کر لیتا تھا۔

6 عیسٰی کو دُور سے دیکھ کر وہ دوڑا اور اُس کے منے سا منہ بلکے گرا۔ 7 وہ زور سے چیخا، اے” عیسٰی الله
تعالیٰ کے فرزند، میرا آپ کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ الله کے نام میں آپ کو قَسم دیتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ
“ڈالیں۔ 8 کیونکہ عیسٰی نے اُسے کہا تھا، ناپاکاے” روح، آدمی میں نکلسے “!جا

9 پھر عیسٰی نے پوچھا، تیرا” نام کیا “ہے؟
اُس نے جواب دیا، لشکر،” کیونکہ ہم بہت سے “ہیں۔ 10 اور وہ بار بار منت کرتا رہا کہ عیسٰی اُنہیں اِس

علاقے سے نہ نکالے۔
اُس11 وقت قریب کی پہاڑی پر سؤروں کا بڑا غول چر رہا تھا۔ بدروحوں12 نے عیسٰی التماسسے کی، ہمیں”

سؤروں میں بھیج دیں، ہمیں اُن میں داخل ہونے “دیں۔ 13 اُس نے اُنہیں اجازت دی تو بدروحیں اُس آدمی میں
نکلسے کر سؤروں میں جا گھسیں۔ 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 ہے اپنی جگہوں سے نکل کر عیسٰی پاسکے آئے۔ اُس15 پاسکے پہنچے تو وہ
آدمی جسملا میں پہلے بدروحوں کا لشکر تھا۔ اب کپڑےوہ پہنے وہاں بیٹھا تھا اور اُس کی ذہنی ٹھیکحالت
تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ جنہوں16 کچھسبنے دیکھا تھا اُنہوں لوگوںنے کو بتایا بدروحکہ گرفتہ آدمی اور
سؤروں ساتھکے کیا ہوا ہے۔

17 لوگپھر عیسٰی منتکی کرنے لـگے کہ وہ اُن کے علاقے سے چلا جائے۔
18 عیسٰی کشتی پر سوار ہونے لگا تو بدروحوں سے آزاد کئے گئے آدمی نے اُس التماسسے کی، مجھے” بھی اپنے

ساتھ جانے “دیں۔
لیکن19 عیسٰی نے اُسے ساتھ جانے نہ دیا بلـکہ کہا، اپنے” واپسگھر چلا جا اور اپنے عزیزوں سبکو کچھ

بتا ربجو تیرےنے لئے کیا ہے، کہ اُس نے تجھ پر کتنا رحم کیا “ہے۔
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20 چنانچہ آدمی چلا گیا اور دکپلس کے علاقے میں لوگوں کو بتانے لگا کہ عیسٰی میرےنے لئے کیا کچھ کیا

ہے۔ حیرتسباور زدہ ہوئے۔
یائیر کی بیٹی اور بیمار عورت

21 عیسٰی نے میںکشتی بیٹھے جھیل کو دوبارہ پار کنارےدوسرےجبکیا۔ 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 پاؤںکے میں گر گیا 23 منتبہتاور کرنے لگا، میری” چھوٹی بیٹی مرنے
والی ہے، براہِ کرم آ کر اُس پر اپنے ہاتھ رکھیں تاکہ وہ شفا پا کر زندہ “رہے۔

چنانچہ24 عیسٰی اُس بڑیایکپڑا۔چلساتھکے بھیڑ اُس لـگپیچھےکے گئی لوگاور اُسے گھیر کر طرفہر
سے دبانے لـگے۔

ہجوم25 تھیعورتایکمیں جو بارہ سال خونسے بہنے مرضکے رِہائیسے نہ پا سکی تھی۔ بہت26 ڈاکٹروں
سے اپنا علاج کروا کروا کر اُسے کئی طرح مصیبتکی پڑیجھیلنی تھی اور اِتنے میں اُس کے تمام پیسے بھی خرچ
ہو گئے تھے۔ توبھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا بلـکہ اُس حالتکی خرابمزید ہوتی گئی۔ 27 عیسٰی بارےکے میں سن
کر وہ بھیڑ میں شامل ہو گئی ابتھی۔ 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 محسوسمیںجسم کیا مجھےکہ حالتناکاذیتاِس رِہائیسے مل
گئی ہے۔ لیکن30 اُسی لمحے عیسٰی کو محسوسخود ہوا کہ مجھ میں سے توانائی نکلی ہے۔ اُس نے مُڑ کر میرےنےکس”پوچھا، کپڑوں کو چھوا “ہے؟

اُس31 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 یہنےکسکہ کیا ہے۔ اِس33 پر عورتوہ یہ جان کر میرےکہ
ساتھ کیا ہوا خوفہے مارےکے لرزتی ہوئی اُس پاسکے آئی۔ وہ اُس کے منے سا پڑیگر اور حقیقتپوریاُسے
کھول کر بیان کی۔ 34 عیسٰی نے اُس سے کہا، تیرےبیٹی،” ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ سلامتی سے جا اور اپنی
حالتناکاذیت بچیسے “رہ۔

35 عیسٰی نے باتیہ ابھی ختم نہیں کی تھی عبادتکہ خانے کے راہنما یائیر کے گھر طرفکی لوگکچھسے
پہنچے اور کہا، آپ” کی فوتبیٹی ہو چکی ابہے، اُستاد کو تکلیفمزید دینے کی کیا “ضرورت؟

36 اُن کی یہ بات نظرانداز کر کے عیسٰی نے یائیر سے کہا، مت” گھبراؤ، فقط ایمان “رکھو۔ 37 پھر عیسٰی نے
ہجوم روککو لیا یعقوبپطرس،صرفاور اور اُس بھائیکے یوحنا کو اپنے ساتھ اجازتکیجانے دی۔ جب38
عبادت خانے کے راہنما کے پہنچےگھر تو بڑیوہاں افرا تفری نظر خوبلوگآئی۔ یہ گر زاریو کر رہے تھے۔
39 اندر جا کر عیسٰی نے اُن سے کہا، یہ” کیسا شور شرابہ کیوںہے؟ رو رہے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلـکہ سو رہی
“ہے۔

ہنسلوگ40 کر اُس کا مذاق اُڑانے لـگے۔ لیکن اُس سبنے کو باہر نکال دیا۔ صرفپھر لڑکی کے والدین
اور اپنے تین شاگردوں کو ساتھ لے کر وہ کمرےاُس میں داخل میںجسہوا لڑکی پڑی تھی۔ اُس41 نے اُس کا
ہاتھ پکڑ کر کہا، طلتھا” “!قُوم اِس مطلبکا ہے، چھوٹی” لڑکی، مَیں تجھے حکم دیتا ہوں جاگکہ “!اُٹھ
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42 لڑکی ً فورا اُٹھ کر چلنے پھرنے لـگی۔ اُس کی عمر بارہ سال تھی۔ یہ دیکھ لوگکر گھبرا کر حیران رہ گئے۔

43 عیسٰی نے اُنہیں سنجیدگی سے سمجھایا کہ وہ کسی کو بھی اِس بارےکے میں نہ بتائیں۔ پھر اُس نے اُنہیں کہا
کہ اُسے کھانے کو کچھ دو۔

6
عیسٰی ناصرتکو میں رد کیا جاتا ہے

1 پھر عیسٰی وہاں سے چلا گیا اور اپنے وطنی شہر ناصرت میں آیا۔ اُس کے شاگرد اُس کے ساتھ تھے۔ سبت2
دنکے عبادتوہ میںخانے تعلیم دینے لگا۔ لوگبیشتر اُس کی باتیں سن حیرتکر زدہ اُنہوںہوئے۔ نے پوچھا،
اِسے” یہ کہاں سے حاصل 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 جوہے مریم کا بیٹا بھائیکےجساورہے یعقوب، یوسف، یہوداہ اور شمعون
ہیں؟ اور کیا اِس کی بہنیں یہیں نہیں یوں“رہتیں؟ اُنہوں نے اُس سے ٹھوکر کھا کر اُسے قبول نہ کیا۔

4 عیسٰی نے اُن سے کہا، نبی” کی ہر عزتجگہ ہوتی ہے سوائے اُس کے وطنی شہر، اُس کے رشتے داروں اور
اُس کے اپنے خاندان “کے۔

وہاں5 وہ کوئی معجزہ نہ کر سکا۔ اُس صرفنے ایکچند مریضوں پر ہاتھ رکھ کر اُن کو شفا دی۔ 6 اور
وہ اُن بےاعتقادیکی 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 8 یہ ہدایت کی، سفر” پر اپنے ساتھ کچھ نہ لینا ایکسوائے لاٹھی کے۔ نہ روٹی، نہ سامان کے لئے
کوئی بیگ، نہ کمربند میں کوئی پیسہ، ایکنہ9 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 وقتہوتے اپنے پاؤں سے گرد جھاڑ دو۔ یوں تم اُن خلافکے گواہی دو “گے۔

12 چنانچہ شاگرد وہاں سے نکل کر منادی کرنے لـگے لوگکہ توبہ کریں۔ اُنہوں13 بہتنے سی بدروحیں
نکال دیں بہتاور مریضوںسے پر زیتون کا تیل مَل کر اُنہیں شفا دی۔

یحیٰی بپتسمہ دینے والے کا قتل
14 انتپاسہیرودیسبادشاہ نے عیسٰی بارےکے میں سنا، کیونکہ اُس کا نام مشہور ہو گیا تھا۔ کچھ کہہ رہے

تھے، یحیٰی” بپتسمہ دینے والا مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے، اِس لئے اِس قسم کی معجزانہ طاقتیں اُس میں نظر آتی
“ہیں۔
اَوروں نے سوچا، الیاسیہ” نبی “ہے۔
15 یہ خیال پیشبھی کیا جا رہا تھا کہ وہ قدیم زمانے نبیوںکے جیسا کوئی نبی ہے۔
ہیرودیسجبلیکن16 نے اُس بارےکے میں سنا تو اُس نے کہا، جسیحیٰی” کا مَیں نے سر قلم کروایا ہے

مُردوں میں سے جی اُٹھا “ہے۔ 17 وجہ یہ تھی ہیرودیسکہ کے حکم پر ہی یحیٰی کو گرفتار کر جیلکے میں ڈالا
گیا تھا۔ یہ ہیرودیاس کی خاطر ہوا تھا جو پہلے ہیرودیس کے بھائی فلپّس کی بیوی تھی، جسلیکن سے اُس نے
اب شادیخود کر لی تھی۔ 18 یحیٰی ہیرودیسنے کو بتایا تھا، اپنے” بھائی بیویکی تیریسے شادی ناجائز “ہے۔



مرقس 6:19 1244 مرقس 6:38
19 اِس وجہ ہیرودیاسسے اُس سے کینہ رکھتی اور اُسے قتل کرانا چاہتی تھی۔ لیکن اِس میں وہ ناکام رہی

20 کیونکہ ہیرودیس یحیٰی سے ڈرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آدمی راست باز اور مُقّدس ہے، اِس لئے وہ اُس کی
حفاظت کرتا تھا۔ جب بھی اُس باتسے ہوتی تو ہیرودیس سن سن کر بڑی اُلجھن میں پڑ جاتا۔ توبھی 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 سرکاریبڑےاپنے ملٹریافسروں، کمانڈروں گلیلاور اّولکے درجے یوںکے شہر کی۔ضیافتکی ضیافت22
ہیرودیاسدورانکے کی بیٹی اندر آ کر ناچنے ہیرودیسلـگی۔ اور اُس کے مہمانوں کو بہتیہ پسند آیا اور اُس نے
لڑکی سے کہا، جو” جی چاہے مجھ مانگسے تو مَیں وہ تجھے دوں “گا۔ 23 بلـکہ اُس نے قَسم کھا کر کہا، جو”
بھی تُو مانگے گی مَیں تجھے دوں گا، 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۔
لڑکی25 پُھرتی سے اندر جا کر بادشاہ واپسپاسکے آئی اور کہا، مَیں” چاہتی ہوں آپکہ مجھے ابھی ابھی یحیٰی

بپتسمہ دینے والے کا ٹرےسر میں منگوا “دیں۔
یہ26 سن کر بادشاہ بہتکو دُکھ ہوا۔ لیکن اپنی قَسموں اور مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ انکار کرنے

کے لئے بھی تیار نہیں تھا۔ 27 چنانچہ اُس ًنے فورا جلاد کو بھیج کر حکم دیا کہ وہ یحیٰی کا سر لے آئے۔ جلاد
میںجیلنے جا کر یحیٰی کا سر قلم کر دیا۔ 28 پھر وہ ٹرےاُسے میں رکھ کر لے آیا اور لڑکی دیا۔دےکو لڑکی نے
اُسے اپنی ماں کے سپرد کیا۔ جب29 یحیٰی 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 کچھسباُسے سنانے لـگے اُنہوںجو نے کیا اور سکھایا تھا۔

31 اِس دوران لوگاِتنے آ اور جا رہے تھے کہ اُنہیں کھانا کھانے کا موقع بھی نہ ملا۔ اِس لئے عیسٰی نے بارہ
شاگردوں سے آؤ،”کہا، لوگوںہم الـگسے ہو غیرآبادکسیکر جائیںجگہ اور آرام “کریں۔ چنانچہ32 وہ کشتی
پر سوار ہو ویرانکسیکر جگہ چلے گئے۔

لیکن33 بہت سے لوگوں نے اُنہیں جاتے وقت پہچان لیا۔ وہ پیدل چل کر تمام شہروں سے نکل آئے اور دوڑ
دوڑ کر اُن سے پہلے منزِل تکمقصود پہنچ گئے۔ جب34 عیسٰی نے کشتی پر سے اُتر بڑےکر ہجوم کو دیکھا تو
اُسے لوگوں ترسپر آیا، کیونکہ وہ اُن بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ وہیں وہ اُنہیں بہت سی باتیں
سکھانے لگا۔

دنجب35 ڈھلنے لگا تو اُس کے شاگرد اُس پاسکے آئے اور کہا، یہ” جگہ ویران ہے اور 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 ِسکے کہاں سے لے کر روٹی خریدنے جائیں اور

اِنہیں “کھلائیں؟
اُس38 نے کہا، پاستمہارے” کتنی روٹیاں ہیں؟ جا کر پتا “!کرو
اُنہوں نے معلوم کیا۔ پھر دوبارہ اُس پاسکے آ کر کہنے لـگے، پاسہمارے” پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں “ہیں۔



مرقس 6:39 1245 مرقس 7:4
اِس39 پر عیسٰی نے اُنہیں ہدایت دی، تمام” لوگوں کو گروہوں میں گھاسہری پر بٹھا “دو۔ 40 لوگچنانچہ

َسو َسو پچاسپچاساور میںصورتکی بیٹھ گئے۔ 41 پھر عیسٰی نے اُن پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لے کر آسمان
طرفکی دیکھا شکرگزاریاور کی دعا کی۔ پھر اُس روٹیوںنے کو توڑ توڑ کر شاگردوں کو دیا تاکہ وہ لوگوں میں
تقسیم کریں۔ اُس نے دو مچھلیوں کو ٹکڑےٹکڑےبھی کر کے شاگردوں کے یعے ذر اُن میں تقسیم کروایا۔ 42 اور
بھرجینےسب کھایا۔کر شاگردوںجب43 روٹیوںنے اور مچھلیوں بچےکے ٹکڑےہوئے جمع کئے تو ٹوکرےبارہ
بھر گئے۔ 44 کھانے والے مردوں کی کُل تعداد 5,000 تھی۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
45 اِس کے عین بعد عیسٰی نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ کشتی پر سوار ہو کر آگے نکلیں اور جھیل

کے پار کے بیتشہر صیدا جائیں۔ اِتنے میں وہ ہجوم رُخصتکو کرنا چاہتا تھا۔ اُنہیں46 باد خیر کہنے کے بعد وہ
دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ شام47 وقتکے شاگردوں کی جھیلکشتی تکبیچکے پہنچ گئی تھی جبکہ
عیسٰی خود خشکی پر اکیلا رہ گیا تھا۔ وہاں48 سے اُس نے دیکھا کہ شاگرد کشتی کو کھینے میں بڑی جد و جہد
کر رہے ہیں، کیونکہ ہَوا اُن خلافکے چل رہی ًتھی۔ تقریبا تین راتبجے وقتکے 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” بھوتکوئی “ہے اور چیخیں مارنے لـگے۔ 50 سبکیونکہ نے اُسے دیکھ دہشتکر کھائی۔
لیکن ًعیسٰی فورا اُن مخاطبسے ہو کر حوصلہ”بولا، !رکھو مَیں ہی “گھبراؤ۔متہوں۔ 51 پھر وہ اُن پاسکے

آیا اور کشتی میں بیٹھ گیا۔ اُسی وقت ہَوا تھم گئی۔ شاگرد نہایت حیرتہی زدہ ہوئے۔ 52 جبکیونکہ روٹیوں
کا معجزہ کیا گیا تھا تو وہ اِس مطلبکا نہیں سمجھے تھے بلـکہ اُن بےحسدلکے ہو گئے تھے۔

گنیسرت میں مریضوں کی شفا
53 جھیل کو پار کر کے وہ گنیسرت شہر کے پاس پہنچ گئے اور لنگر ڈال دیا۔ 54 جوں ہی وہ کشتی سے

اُترے لوگوں نے عیسٰی کو پہچان لیا۔ 55 بھاگبھاگوہ کر پورےاُس علاقے میں گزرےسے اور مریضوں
کو چارپائیوں پر اُٹھا اُٹھا کر وہاں لے آئے جہاں کہیں اُنہیں خبر ملی کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ جہاں56 بھی وہ گیا
چاہے گاؤں، شہر یا بستی میں، وہاں لوگوں نے بیماروں کو چوکوں میں رکھ کر اُس منتسے کی کہ وہ کم از کم
اُنہیں لباساپنے دامنکے کو چھونے دے۔ جساور بھینے اُسے چھوا اُسے شفا ملی۔

7
باپ دادا کی تعلیم

ایک1 دن فریسی اور شریعت کے کچھ عالِم یروشلم سے عیسٰی سے ملنے آئے۔ جب2 وہ وہاں تھے تو اُنہوں نے
دیکھا کہ اُس کے کچھ شاگرد اپنے صافپاکہاتھ کئے بغیر یعنی دھوئے بغیر کھانا کھا رہے ہیں۔

3 یہودیکیونکہ) خاصاور فریسیکر فرقے لوگکے اِس معاملے میں باپاپنے دادا روایتکی کو
مانتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ اِسی4 طرح جب وہ کبھی بازار سے آتے
ہیں تو وہ غسل کر کے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ بہتوہ سی اَور روایتوں پر بھی عمل کرتے ًہیں، مثلا جگکپ،
اور کیتلی کو دھو صافپاککر کرنے کی رسم (پر۔
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فریسیوںچنانچہ5 شریعتاور ِموںکے عال عیسٰینے باپشاگردکےآپ”پوچھا،سے روایتوںکیدادا مطابقکے

زندگی کیوں نہیں گزارتے بلـکہ روٹی بھی صافپاکہاتھ کئے بغیر کھاتے “ہیں؟
6 عیسٰی جوابنے دیا، یسعیاہ” نبی نے تم یاکاروں ر بارےکے ٹھیکمیں اُسجبکہا نے یہ نبوّت یہ’کی، قوم اپنے ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی ہے
لیکن اُس کا دل مجھ سے دُور ہے۔
7 پرستشمیریوہ کرتے تو ہیں، لیکن بےفائدہ۔
کیونکہ انسانصرفوہ ہی کے احکام سکھاتے ‘ہیں۔
8 تم الله کے احکام کو چھوڑ کر روایاتانسانی پیرویکی کرتے “ہو۔
9 عیسٰی نے باتاپنی جاری رکھی، تم” کتنے سلیقے سے الله کا منسوخحکم کرتے ہو تاکہ روایاتاپنی کو قائم

سکو۔رکھ مثلا10ً موسٰی فرمایا،نے باپاپنے’ اور اپنی ماں عزتکی ‘کرنا اور جو’ باپاپنے یا ماں کرےلعنتپر
اُسے ‘جائے۔دیموتسزائے کوئیجبلیکن11 اپنے والدین سے کہے، آپمَیں’ کی نہیںمدد کر سکتا، کیونکہ
مَیں مَنتنے مانی ہے کہ آپمجھےجو کو دینا تھا وہ الله کے لئے قربانی ‘ہے تو تم اِسے جائز قرار دیتے ہو۔ یوں12
تم اُسے اپنے باپماں کی مدد کرنے روکسے لیتے ہو۔ 13 اور اِسی طرح تم الله کے کلام کو اپنی اُس روایت سے
منسوخ کر لیتے ہو جو تم نسلنے در نسل منتقل کی ہے۔ تم اِس قسم سیبہتکی حرکتیں کرتے “ہو۔

کیا کچھ انسان ناپاککو کر دیتا ہے؟
14 پھر عیسٰی نے دوبارہ ہجوم کو اپنے پاس بُلایا اور کہا، میریسب” بات سنو اور اِسے سمجھنے کوششکی

کرو۔ ایسیکوئی15 چیز نہیںہے انسانجو داخلمیں ہو کر ناپاکاُسے کر سکے، بلـکہ انسانکچھجو کے اندر سے
نکلتا ہے وہی 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 کے شاگردوں نے پوچھا، اِس” تمثیل کا کیا
مطلب “ہے؟

اُس18 نے کہا، کیا” تم بھی اِتنے ناسمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ جو کچھ باہر سے انسان میں داخل ہوتا ہے
وہ ناپاکاُسے نہیں کر سکتا؟ 19 وہ تو اُس کے دل میں نہیں جاتا بلـکہ اُس معدےکے میں اور وہاں سے نکل کر
ضرورتجائے “میں۔ یہ) کہہ کر عیسٰی نے ہر قسم کا صافپاککھانا قرار (دیا۔

اُس20 نے یہ بھی انسانکچھجو”کہا، کے اندر سے نکلتا وہیہے ناپاکاُسے کرتا ہے۔ 21 لوگوںکیونکہ کے
اندر سے، اُن کے دلوں ہی بُرےسے خیالات، حرام کاری، چوری، قتل و غارت، 22 زناکاری، لالچ، بدکاری،
شہوتدھوکا، پرستی، حسد، بہتان، غرور اور حماقت نکلتے ہیں۔ 23 یہ تمام بُرائیاں اندر ہی سے نکل کر انسان کو
ناپاک 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 کوکسیکہ پتا لیکنچلے، وہ پوشیدہ نہ سکا۔رہ 25ً اُسعورتایکفورا پاسکے اُسنےجسآئی
بارےکے میں سن رکھا تھا۔ وہ اُس کے پاؤں میں گر گئی۔ اُس کی چھوٹی بیٹی ناپاککسی روح قبضےکے میں
تھی، اور26 اُس نے عیسٰی گزارشسے بدروح”کی، میریکو بیٹی میں نکالسے لیکن“دیں۔ عورتوہ یونانی تھی
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اور سورفینیکے کے علاقے میں پیدا ہوئی تھی، اِس27 لئے عیسٰی نے اُسے بتایا، پہلے” بچوں کو جی بھر کر کھانے
دے، کیونکہ مناسبیہ نہیں کہ بچوں سے کھانا لے کر ُکتوں کے منے پھینکسا 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 جواباچھا دیا، اِس لئے جا، بدروح تیری بیٹی میں نکلسے گئی “ہے۔
عورت30 اپنے واپسگھر چلی گئی تو دیکھا کہ لڑکی بستر پر پڑی ہے اور بدروح اُس میں نکلسے چکی ہے۔
بہرےگونگے کی شفا

عیسٰیجب31 صور سے روانہ ہوا تو وہ پہلے شمال میں واقع شہر صیدا کو چلا گیا۔ پھر وہاں بھیسے فارغ ہو کر
وہ دوبارہ گلیل جھیلکی کنارےکے دکپلسواقع کے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں32 اُس ایکپاسکے بہرا آدمی
لایا گیا جو مشکل ہی سے بول سکتا تھا۔ اُنہوں منتنے کی کہ وہ اپنا ہاتھ اُس پر رکھے۔ 33 عیسٰی اُسے ہجوم سے
دُور گیا۔لے اُس نے اپنی اُنگلیاں اُس کانوںکے میں ڈالیں تھوکاور کر آدمی کی زبان کو چھوا۔ 34 پھر آسمان کی
طرف نظر اُٹھا کر اُس نے آہ بھری اور اُس سے کہا، “!اِفتح” اِس) مطلبکا ہے کھل” (“!جا

35ً فورا آدمی کھلکانکے گئے، زبان کا ٹوٹبندھن 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 لوگہی اِس کی خبر پھیلاتے تھے۔
37 وہ نہایت ہی حیران ہوئے اور کہنے لـگے، اِس” سبنے کچھ اچھا کیا ہے، یہ بہروں کو سننے طاقتکی دیتا
ہے اور گونگوں کو لنے بو “کی۔

8
عیسٰی 4000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے

1 اُن دنوں ایکمیں اَور مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت لوگسے جمع ہوئے جن پاسکے کھانے کا بندوبست نہیں
تھا۔ چنانچہ عیسٰی نے اپنے شاگردوں کو بُلا کر اُن سے کہا، مجھے”2 اِن لوگوں ترسپر آتا میرےاِنہیںہے۔ ساتھ
ٹھہرے تین دن ہو چکے ہیں اور اِن پاسکے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن3 اگر مَیں اِنہیں رُخصت کر
دوں اور وہ اِس میںحالتبھوکی اپنے اپنے جائیںچلےگھر تو وہ راستے تھکمیں کر ُچور ہو جائیں اورگے۔ اِن میں
سے کئی دُوردراز سے آئے “ہیں۔

اُس4 شاگردوںکے جوابنے اِس”دیا، ویران علاقے میں کہاں سے اِتنا سکےملکھانا گا کہ یہ کھا کر سیر
ہو “جائیں؟

5 عیسٰی نے پوچھا، پاستمہارے” کتنی روٹیاں “ہیں؟
اُنہوں جوابنے دیا، “سات۔”
عیسٰی6 ہجومنے زمینکو پر بیٹھنے کہا۔کو روٹیوںساتپھر کو لے اُسکر شکرگزارینے کی دعا کی اور اُنہیں

توڑ توڑ کر اپنے شاگردوں کو تقسیم کرنے کے لئے دیا۔دے 7 اُن پاسکے دو چار مچھلیاںچھوٹی بھی تھیں۔ عیسٰی
نے اُن پر بھی شکرگزاری کی دعا کی اور شاگردوں کو اُنہیں بانٹنے کو کہا۔ لوگوں8 نے جی بھر کر کھایا۔ بعد میں
جب کھانے بچےکے ٹکڑےہوئے جمع کئے گئے ٹوکرےبڑےساتتو بھر گئے۔ 9ً 4,000تقریبا 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۔
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فریسی الٰہی طلبنشان کرتے ہیں

11 اِس 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 اختیار ثابت ہو جائے۔ لیکن12
اُس ٹھنڈینے آہ بھر کر کہا، یہ” نسل الٰہیکیوں 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۔ کشتی میں اُن پاسکے ایکصرف روٹی تھی۔ 15 عیسٰی
نے اُنہیں ہدایت کی، خبردار،” 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 آپستم”کہا،نے بحثکیوںمیں کر ہورہے ہمارےکہ

پاس روٹی نہیں ہے؟ کیا تکابتم نہ جانتے، نہ سمجھتے ہو؟ تمہارےکیا دل ہوبےحساِتنے گئے ہیں؟ تمہاری18
آنکھیں تو ہیں، کیا تم دیکھ نہیں تمہارےسکتے؟ کان تو ہیں، کیا تم سن نہیں سکتے؟ اور کیا تمہیں یاد نہیں جب19
مَیں نے آدمیوں5,000 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 لوگتو عیسٰی ایکپاسکے اندھے آدمی کو لائے۔ اُنہوں التماسنے کی کہ وہ اُسے
چھوئے۔ 23 عیسٰی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اُسے گاؤں سے باہر لے گیا۔ وہاں اُس نے اُس کی آنکھوں تھوکپر کر
اپنے ہاتھ اُس پر رکھ دیئے اور پوچھا، کیا” تُو کچھ دیکھ سکتا “ہے؟

آدمی24 نے نظر اُٹھا کر ہاں،”کہا، مَیں لوگوں دیکھکو سکتا ہوں۔ وہ پھرتے درختوںہوئے مانندکی دکھائی
دے رہے “ہیں۔

25 عیسٰی نے دوبارہ اپنے ہاتھ اُس کی آنکھوں پر رکھے۔ اِس پر آدمی کی پورےآنکھیں طور پر کھل گئیں، اُس
کی نظر بحال ہو گئی اور سبوہ صافصافکچھ دیکھ سکتا تھا۔ 26 عیسٰی نے رُخصتاُسے کر کے کہا، اِس”
گاؤں واپسمیں نہ جانا بلـکہ سیدھا اپنے گھر چلا “جا۔

پطرس کا اقرار
27 پھر عیسٰی وہاں سے نکل کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قیصریہ فلپی قریبکے کے دیہاتوں میں گیا۔ چلتے چلتے

اُس نے اُن سے پوچھا، مَیں” لوگوں نزدیککے کون “ہوں؟
اُنہوں28 جوابنے دیا، کچھ” کہتے ہیں یحیٰی بپتسمہ دینے والا، کچھ یہ کہ الیاسآپ نبی ہیں۔ کچھ یہ بھی

کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے “ایک۔
اُس29 نے پوچھا، لیکن” تم کیا کہتے نزدیکتمہارےہو؟ مَیں کون “ہوں؟
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پطرس جوابنے دیا، مسیحآپ” “ہیں۔
30 یہ سن کر عیسٰی نے اُنہیں کسی بھیکو باتیہ بتانے سے منع کیا۔
عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

31 پھر عیسٰی اُنہیں تعلیم دینے لگا، لازم” ہے کہ ابِن آدم بہت دُکھ اُٹھا کر بزرگوں، راہنما اماموں اور شریعت
کے علما ردسے کیا قتلاُسےجائے۔ بھی کیا جائے لیکنگا، تیسرےوہ دن اُٹھےجی “گا۔ اُس32 اُنہیںنے باتیہ
صافصاف بتائی۔ اِس پر پطرس طرفایکاُسے لے جا کر سمجھانے لگا۔ 33 عیسٰی مُڑ کر شاگردوں طرفکی
دیکھنے لگا۔ اُس پطرسنے کو ڈانٹا، میرےشیطان،” منے سا ہٹسے !جا تُو الله کی سوچ نہیں رکھتا بلـکہ انسان
“کی۔

34 پھر اُس شاگردوںنے کے علاوہ ہجوم بھیکو پاساپنے بُلایا۔ اُس نے کہا، میرےجو” پیچھے آنا چاہے وہ
آپاپنے اورکرےانکارکا صلیباپنی اُٹھا پیچھےمیرےکر لے۔ہو کیونکہ35 اپنیجو جان بچائےکو رکھنا چاہے
وہ اُسے لیکنگا۔دےکھو میریجو اور الله خبریخوشکی کی خاطر اپنی جان وہیدےکھو اُسے بچائے گا۔
36 کیا فائدہ ہے اگر کسی پوریکو 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
سبب شرمائےسے اُس سے ابِن آدم بھی وقتاُس شرمائے وہجبگا باپاپنے مُقّدسمیںجلالکے فرشتوں کے
ساتھ آئے “گا۔

9
1 عیسٰی اُنہیںنے یہ بھی بتایا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، یہاں کچھ ہیںکھڑےلوگایسے جو مرنے پہلےسے ہی

الله کی بادشاہی قدرتکو کے ساتھ آتے ہوئے دیکھیں “گے۔
پہاڑ پر عیسٰی بدلصورتکی جاتی ہے

دنچھ2 بعدکے صرفعیسٰی یعقوبپطرس، اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے اونچےکر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اُس
شکلکی صورتو اُن کے منے سا بدل گئی۔ اُس3 کپڑےکے چمکنے لـگے نہایتاور سفید ہو گئے۔ دنیا میں کوئی
بھی کپڑےدھوبی اِتنے سفید نہیں کر سکتا۔ 4 پھر الیاس اور موسٰی ظاہر ہوئے اور عیسٰی باتسے کرنے لـگے۔
پطرس5 بول اُٹھا، اُستاد،” کتنی اچھی بات ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ آئیں، ہم تین یاں جھونپڑ بنائیں، ایک آپ 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۔

اِس7 ایکپر بادل آ کر اُن پر چھا گیا اور بادل میں ایکسے آواز سنائی دی، یہ” میرا پیارا فرزند ہے۔ اِس کی
“سنو۔ اچانک8 موسٰی الیاساور غائب ہو گئے۔ شاگردوں طرفچاروںنے دیکھا، صرفلیکن عیسٰی نظر آیا۔

9 وہ پہاڑ سے اُترنے لـگے تو عیسٰی نے اُنہیں حکم دیا، جو” کچھ تم نے دیکھا ہے اُسے اُس کسیتکوقت کو
نہ بتانا تکجب کہ ابِن آدم مُردوں میں سے جی نہ “اُٹھے۔

اُنہوںچنانچہ10 نے باتیہ تکاپنے محدود لیکنرکھی۔ وہ کئی آپسبار بحثمیں لـگےکرنے مُردوںکہ میں
سے جی اُٹھنے سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ 11 پھر اُنہوں نے اُس سے پوچھا، شریعت” کے علما کیوں کہتے ہیں کہ
مسیح کی آمد الیاسپہلےسے کا آنا ضروری “ہے؟
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12 عیسٰی جوابنے دیا، الیاس” تو ضرور سبپہلے کچھ بحال کرنے کے لئے آئے گا۔ لیکن مُقّدسکلاِم میں

ابِن آدم بارےکے میں یہ کیوں لـکھا ہے کہ بہتاُسے دُکھ اُٹھانا اور حقیر سمجھا جانا ہے؟ لیکن13 مَیں تم کو بتاتا
الیاسہوں، تو آ چکا ہے اور اُنہوں نے اُس کے ساتھ جو چاہا کیا۔ یہ بھی مُقّدسکلاِم مطابقکے ہی ہوا “ہے۔

عیسٰی لڑکے میں بدروحسے نکالتا ہے
جب14 وہ باقی شاگردوں واپسپاسکے پہنچے تو اُنہوں نے دیکھا کہ اُن کے ایکگرد بڑا ہجوم جمع ہے اور

شریعت کے کچھ علما اُن کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ 15 عیسٰی کو دیکھتے ہی لوگوں بڑینے بےچینی سے اُس
طرفکی دوڑ کر اُسے سلام کیا۔ اُس16 شاگردوںنے سوالسے کیا، تم” اُن کے کسساتھ بارےکے بحثمیں
کر رہے “ہو؟

ہجوم17 میں ایکسے آدمی جوابنے دیا، اُستاد،” مَیں اپنے بیٹے آپکو پاسکے لایا تھا۔ ایسیوہ بدروح کے
میںقبضے اُسےجوہے لنے بو نہیں دیتی۔ بھیجباور18 وہ اُس غالبپر آتی وہہے اُسے زمین پٹکپر دیتی بیٹےہے۔
منہکے جھاگسے نکلنے لگتا اور دانتوہ پیسنے لگتا پھرہے۔ اُس جسمکا اکڑ جاتا مَیںہے۔ آپنے شاگردوںکے
سے کہا تو تھا کہ وہ بدروح کو نکال دیں، لیکن وہ نہ نکال “سکے۔

19 عیسٰی نے اُن سے کہا، ایمان” سے خالی !نسل تمہارےتککبمَیں ساتھ تککبرہوں، برداشتتمہیں
کروں؟ لڑکے پاسمیرےکو لے “آؤ۔ 20 وہ اُسے عیسٰی پاسکے لے آئے۔
عیسٰی کو دیکھتے بدروحہی لڑکے کو جھنجھوڑنے لـگی۔ وہ زمین پر گر گیا اور اِدھر اُدھر لُڑھکتے ہوئے منہ سے

جھاگ 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 ہلاکاِسے کرنے کی آگخاطر یا پانی میں گرایا ہے۔

آپاگر کچھ کر سکتے ہیں ترستو کھا ہماریکر مدد “کریں۔
23 عیسٰی نے پوچھا، کیا” مطلب، آپاگر’ کچھ کر ؟‘ہیںسکتے ایمانجو رکھتا اُسہے کے لئے ممکنکچھسب

“ہے۔
24 لڑکے ًباپکا فورا چلّا اُٹھا، مَیں” ایمان رکھتا بےاعتقادیمیریہوں۔ علاجکا “کریں۔
25 عیسٰی نے دیکھا بہتکہ لوگسے دوڑ دوڑ کر دیکھنے آ رہے ہیں، اِس لئے اُس ناپاکنے روح کو گونگیاے”ڈانٹا، بہریاور بدروح، مَیں تجھے حکم دیتا ہوں اِسکہ میں نکلسے بھیکبھیجا۔ اِس میں داخلدوبارہ

نہ “!ہونا
اِس26 پر بدروح اُٹھیچیخ اور لڑکے شدتکو سے جھنجھوڑ نکلکر گئی۔ لاشلڑکا طرحکی زمین پر پڑا رہا،

اِس لئے سب نے کہا، وہ” مر گیا “ہے۔ لیکن27 عیسٰی نے اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُٹھنے میں اُس کی مدد کی اور وہ
کھڑا ہو گیا۔

بعد28 جبمیں کسیعیسٰی میںگھر جا کر اپنے شاگردوں ساتھکے اکیلا تھا تو اُنہوں اُسنے سے پوچھا، ہم”
بدروح کو کیوں نہ نکال “سکے؟

اُس29 جوابنے دیا، اِس” قسم کی صرفبدروح دعا سے نکالی جا سکتی “ہے۔
عیسٰی دوسری دفعہ موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

وہاں30 سے نکل کر وہ گلیل میں سے گزرے۔ عیسٰی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتا چلے کہ وہ کہاں ہے،
31 کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو دےتعلیم رہا تھا۔ اُس نے اُن سے کہا، ابِن” آدم کو آدمیوں کے حوالے کر دیا
جائے گا۔ وہ اُسے قتل کریں لیکنگے، تین دن کے بعد وہ جی اُٹھے “گا۔
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لیکن32 شاگرد اِس مطلبکا نہ سمجھے اور وہ عیسٰی سے اِس بارےکے میں پوچھنے سے ڈرتے بھی تھے۔
سبکون سے بڑا ہے؟

33 چلتے چلتے وہ کفرنحوم جبپہنچے۔ کسیوہ میںگھر تھے تو عیسٰی شاگردوںنے سوالسے کیا، راستے” میں
باتکستم بحثپر کر رہے “تھے؟

لیکن34 خاموشوہ رہے، کیونکہ وہ راستے میں اِس بحثپر کر تھےرہے میںہمکہ سے بڑا کون ہے؟ 35 عیسٰی
بیٹھ گیا اور بارہ شاگردوں کو بُلا کر کہا، جو” اّول ہونا چاہتا ہے وہ سب سے آخر میں آئے اور سب کا خادم
“ہو۔ 36 پھر اُس ایکنے بچےچھوٹے کو لے کر اُن درمیانکے کھڑا کیا۔ اُسے گلے لگا کر اُس نے اُن سے کہا،
میرےجو”37 نام میں اِن بچوں میں کسیسے قبولکو کرتا مجھےوہہے قبولہی کرتا اورہے۔ قبولمجھےجو کرتا
ہے وہ مجھے نہیں بلـکہ اُسے قبول کرتا مجھےنےجسہے بھیجا “ہے۔

خلافہمارےجو نہیں ہمارےوہ حق میں ہے
38 یوحنا بول اُٹھا، اُستاد،” ہم شخصایکنے کو دیکھا آپجو کا نام لے کر بدروحیں نکال رہا تھا۔ ہم نے

اُسے منع کیا، کیونکہ پیرویہماریوہ نہیں “کرتا۔
لیکن39 عیسٰی نے کہا، اُسے” منع نہ کرنا۔ جو میرےبھی نام میں کرےمعجزہ وہ اگلے بارےمیرےلمحے

میں بُری باتیں نہیں کہہ سکے گا۔ 40 کیونکہ خلافہمارےجو نہیں ہمارےوہ حق 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 کسیسے کو گناہ کرنے پر اُکسائے اُس کے لئے بہتر

ہے کہ اُس کے گلے میں بڑی چکّی پاٹکا باندھ کر اُسے سمندر پھینکمیں دیا جائے۔ 43-44 اگر تیرا ہاتھ تجھے
گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے کاٹ ڈالنا۔ اِس سے پہلے کہ تُو دو سمیتہاتھوں جہنم کی کبھی نہ بجھنے آگوالی
میں چلا جائے یعنی] وہاں جہاں لوگوں کو کھانے کیڑےوالے کبھی نہیں مرتے آگاور کبھی نہیں
[بجھتی بہتر یہ ہے کہ ایکتُو ہاتھ سے محروم ہو ابدیکر زندگی میں داخل ہو۔ 45-46 اگر تیرا پاؤں تجھے گناہ کرنے
پر اُکسائے تو اُسے کاٹ ڈالنا۔ اِس سے پہلے کہ تجھے دو پاؤں سمیت جہنم میں پھینکا جائے جہاں] لوگوں کو
کھانے کیڑےوالے کبھی نہیں مرتے آگاور کبھی نہیں [بجھتی بہتر یہ ہے کہ ایکتُو پاؤں سے محروم ہو کر
ابدی زندگی میں داخل ہو۔ 47-48 اور اگر تیری آنکھ تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے نکال دینا۔ اِس سے پہلے
کہ تجھے دو آنکھوں سمیت جہنم میں پھینکا جائے جہاں لوگوں کو کھانے کیڑےوالے کبھی نہیں مرتے اور
آگ کبھی نہیں بجھتی بہتر یہ ہے کہ ایکتُو آنکھ سے محروم ہو کر الله کی بادشاہی میں داخل ہو۔

49 کیونکہ ایکہر آگکو نمکینسے کیا جائے گا اور] ایکہر 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 کے ساتھ زندگی “گزارو۔
10

طلاق بارےکے میں تعلیم
1 پھر عیسٰی اُس جگہ کو چھوڑ کر یہودیہ کے علاقے میں اور یائے در یردن کے پار چلا گیا۔ وہاں بھی ہجوم جمع

ہو گیا۔ اُس نے اُنہیں معمول مطابقکے تعلیم دی۔
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فریسیکچھ2 آئے اور اُسے پھنسانے کیا”کیا،سوالسےغرضکی جائز بیویاپنیمردکہہے “دے؟طلاقکو
3 عیسٰی نے اُن سے پوچھا، موسٰی” شریعتنے میں تم کو کیا ہدایت کی “ہے؟
اُنہوں4 نے کہا، اُس” دیاجازتنے ہے کہ آدمی طلاق نامہ لـکھ بیویکر رُخصتکو کر “دے۔
5 عیسٰی جوابنے دیا، موسٰی” تمہارینے سخت دلی کی وجہ تمہارےسے لئے یہ حکم لـکھا تھا۔ لیکن6 ابتدا

میں ایسا نہیں تھا۔ دنیا تخلیقکی وقتکے الله اُنہیںنے مرد بنایا۔عورتاور 7 اِس’ لئے مرد اپنے باپماں کو چھوڑ
کر اپنی بیوی کے پیوستساتھ ہو جاتا ہے۔ 8 وہ 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۔

میںگھرکسی10 آ شاگردوںکر باتیہنے دوبارہ چھیڑ کر عیسٰی یافتمزیدسے در کیا۔ اُس11 اُنہیںنے جو”بتایا، اپنی بیوی کو دےطلاق کر کسی اَور سے کرےشادی وہ اُس کے ساتھ 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 چھوٹے بچوں کو عیسٰی پاسکے لائے تاکہ وہ اُنہیں چھوئے۔ لیکن شاگردوں نے اُن

ملامتکو کی۔ 14 یہ دیکھ کر ناراضعیسٰی ہوا۔ اُس نے اُن سے کہا، بچوں” پاسمیرےکو آنے دو اور اُنہیں
نہ روکو، کیونکہ الله کی بادشاہی اِن جیسے لوگوں حاصلکو ہے۔ مَیں15 تم کو سچ بتاتا ہوں، جو الله کی بادشاہی
بچےکو قبولطرحکی کرےنہ وہ اُس داخلمیں نہیں ہو “گا۔ یہ16 کہہ اُسکر اُنہیںنے گلے لگایا اور اپنے ہاتھ
اُن پر رکھ کر اُنہیں برکت دی۔

امیر مشکل سے بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں
جب17 عیسٰی روانہ ہونے لگا ایکتو آدمی دوڑ کر اُس پاسکے آیا اور اُس کے منے سا ٹیکگھٹنے کر نیک”پوچھا، اُستاد، مَیں کیا کروں تاکہ ابدی میراثزندگی میں “پاؤں؟
18 عیسٰی نے پوچھا، تُو” نیکمجھے کیوں کہتا ہے؟ نیککوئی نہیں ایکسوائے کے اور وہ ہے الله۔ 19 تُو

شریعت احکامکے سے واقفتو قتلہے۔ نہ کرنا، زنا نہ چوریکرنا، نہ کرنا، گواہیجھوٹی نہ دینا، دھوکا نہ دینا،
باپاپنے اور اپنی ماں عزتکی “کرنا۔

آدمی20 جوابنے دیا، اُستاد،” مَیں نے جوانی تکآجسے 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 جائیداد فروخت کر کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ تیرےپھر لئے آسمان پر خزانہ
جمع ہو جائے گا۔ اِس کے بعد آ میرےکر پیچھے ہو “لے۔ 22 یہ سن کر آدمی کا لٹکمنہ گیا اور مایوسوہ ہو کر
چلا گیا، کیونکہ دولتنہایتوہ مند تھا۔

عیسٰی23 نے اپنے ارد دیکھگرد شاگردوںکر مندوںدولت”کہا،سے کے لئے الله کی بادشاہی داخلمیں ہونا
کتنا مشکل “!ہے

24 شاگرد 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 نسبتکی یادہ ز آسان یہ ہے اونٹکہ
سوئی کے ناکے میں سے گزر “جائے۔

26 اِس پر شاگرد مزید حیرت زدہ ہوئے دوسرےایکاور سے کہنے لـگے، پھر” کس نجاتکو مل سکتی
“ہے؟
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27 عیسٰی نے غور سے اُن طرفکی دیکھ جوابکر دیا، یہ” انسان کے لئے تو ناممکن ہے، لیکن الله کے لئے

نہیں۔ اُس کے لئے سب کچھ ممکن “ہے۔
28 پطرسپھر بول اُٹھا، ہم” تو اپنا سب کچھ چھوڑ آپکر پیچھےکے ہو لئے “ہیں۔
29 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا جسہوں، بھینے 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، مائیں، بچے کھیتاور مل جائیں گے۔ اور آنے والے زمانے میں اُسے ابدی
زندگی ملے گی۔ لیکن31 بہت لوگسے ابجو اّول ہیں اُس وقت آخر ہوں گے اور ابجو آخر ہیں وہ اّول ہوں
“گے۔

عیسٰی تیسری دفعہ موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
اب32 وہ یروشلم بڑھطرفکی رہے تھے اور عیسٰی اُن کے آگے آگے چل رہا تھا۔ حیرتشاگرد زدہ تھے جبکہ

اُن پیچھےکے چلنے سہمےلوگوالے ایکتھے۔ہوئے اَور دفعہ بارہ شاگردوں طرفایککو 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 شریعتاور کے علما کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ اُس پر موتسزائے کا دےفتوٰی
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 زبدیپھر کے یعقوببیٹے اور یوحنا اُس پاسکے آئے۔ وہ کہنے آپاُستاد،”لـگے، گزارشایکسے “ہے۔
اُس36 نے پوچھا، تم” کیا ہتے چا ہو کہ تمہارےمَیں لئے “کروں؟
اُنہوں37 جوابنے دیا، آپجب” اپنے تختجلالی پر بیٹھیں گے تو ہم میں ایکسے کو اپنے دائیں ہاتھ بیٹھنے

دیں دوسرےاور کو بائیں “ہاتھ۔
38 عیسٰی نے کہا، تم” کو نہیں معلوم کہ مانگکیا رہے ہو۔ کیا تم وہ پیالہ پی سکتے ہو جو مَیں پینے کو ہوں یا

وہ بپتسمہ لے سکتے ہو جو مَیں لینے کو “ہوں؟
اُنہوں39 جوابنے دیا، جی،” ہم کر سکتے “ہیں۔ پھر عیسٰی نے اُن سے کہا، تم” ضرور وہ پیالہ پیو گے جو

مَیں پینے کو ہوں اور وہ بپتسمہ لو گے جو مَیں لینے کو ہوں۔ لیکن40 یہ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں کہ 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 نے یہ سنا تو یعقوباُنہیں اور یوحنا پر غصہ آیا۔ اِس42 پر عیسٰی نے سباُن کو بُلا
کر تم”کہا، جانتے ہو قوموںکہ حکمرانکے اپنی رعایا رُعبپر لتے ڈا ہیں، اور اُن بڑےکے افسر اُن پر اپنے اختیار
غلطکا استعمال کرتے ہیں۔ تمہارےلیکن43 درمیان ایسا نہیں ہے۔ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے
اور44 جو تم میں اّول ہونا چاہے سبوہ کا غلام بنے۔ 45 کیونکہ ابِن آدم بھی اِس لئے نہیں آیا خدمتکہ لے بلـکہ
اِس لئے کرےخدمتکہ اور اپنی جان فدیہ کے طور دےپر کر بہتوں کو “چھڑائے۔

اندھے برتمائی کی شفا
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46 وہ یریحو پہنچ گئے۔ اُس میں سے گزر کر عیسٰی شاگردوں بڑےایکاور ہجوم کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔ وہاں

ایک بھیکاندھا مانگنے والا راستے کنارےکے بیٹھا تھا۔ اُس کا نام برتمائی تمائی) کا (بیٹا تھا۔ اُسجب47
نے سنا کہ ناصریعیسٰی قریب ہی ہے تو وہ چلّانے لگا، عیسٰی” ابِن داؤد، مجھ پر رحم “!کریں

بہت48 سے لوگوں نے اُسے ڈانٹ کر کہا، “!خاموش” لیکن وہ مزید اونچی آواز سے پکارتا رہا، ابِن” داؤد،
مجھ پر رحم “!کریں

49 عیسٰی رُک کر بولا، اُسے” “بُلاؤ۔
چنانچہ اُنہوں نے اُسے بُلا کر کہا، حوصلہ” رکھ۔ اُٹھ، وہ تجھے بُلا رہا “ہے۔
برتمائی50 نے اپنی چادر زمین پھینکپر دی اور اُچھل کر عیسٰی پاسکے آیا۔
51 عیسٰی نے پوچھا، تُو” کیا چاہتا ہے تیرےمَیںکہ لئے “کروں؟
اُس جوابنے دیا، اُستاد،” یہ کہ مَیں دیکھ “سکوں۔
52 عیسٰی نے کہا، تیرےجا،” ایمان نے تجھے بچا لیا “ہے۔
جوں ہی عیسٰی نے یہ کہا اندھے کی آنکھیں بحال ہو گئیں اور وہ عیسٰی پیچھےکے چلنے لگا۔

11
یروشلم میں عیسٰی پُرجوشکا استقبال

1 وہ یروشلم بیتقریبکے فگے بیتاور عنیاہ پہنچنے لـگے۔ یہ گاؤں زیتون کے پہاڑ پر واقع تھے۔ عیسٰی نے اپنے
شاگردوں میں سے دو کو بھیجا 2 اور کہا، منے” سا والے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں ایکتم جوان گدھا دیکھو گے۔
وہ بندھا ہوا ہو گا تکاباور بھیکوئی اُس پر سوار نہیں ہوا اُسےہے۔ کھول یہاںکر آؤ۔لے 3 اگر پوچھےکوئی
کہ یہ کیا کر رہے ہو تو اُسے بتا دینا، خداوند’ کو اِس ضرورتکی ہے۔ وہ جلد ہی واپساِسے بھیج دیں “۔‘گے

دونوں4 شاگرد وہاں گئے ایکتو جوان گدھا دیکھا جو باہر گلی میں دروازےکسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔
جب وہ اُس کی رسّی لنے کھو لـگے 5 تو کچھکھڑےوہاں 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
چلوہ پڑا بہتتو لوگوںسے نے اُس کے آگے آگے راستے میں کپڑےاپنے بچھا بعضدیئے۔ ہرینے شاخیں بھی
اُس کے آگے بچھا دیں جو اُنہوں کھیتوںنے درختوںکے کاٹسے لی تھیں۔ لوگ9 عیسٰی کے آگے اور پیچھے چل
رہے تھے اور چلّا چلّا نعرےکر لگا رہے *!ہوشعنا”تھے،
مبارک ہے وہ ربجو کے نام سے آتا ہے۔ مبارک10 باپہمارےہے داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے۔
آسمان کی بلندیوں پر †“ہوشعنا۔
یوں11 عیسٰی یروشلم میں داخل ہوا۔ المُقّدسبیتوہ میں گیا اور اپنے ارد گرد نظر دوڑا کچھسبکر دیکھنے کے

بعد چلا گیا۔ چونکہ شام کا وقتپچھلا تھا اِس لئے وہ بارہ سمیتشاگردوں شہر نکلسے بیتکر واپسعنیاہ گیا۔
انجـیر درختکے لعنتپر

* 11:9 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا بھیعنصرکا 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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اگلے12 جبدن بیتوہ عنیاہ سے نکل رہے تھے تو عیسٰی بھوککو لـگی۔ اُس13 نے کچھ فاصلے پر انجـیر کا

ایک درخت جسدیکھا پر پتے تھے۔ اِس لئے وہ یہ دیکھنے کے لئے اُس پاسکے 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 پھلسے کھایا نہ جا “!سکے اُس شاگردوںکے اُسنے کی
باتیہ سن لی۔

المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے
15 وہ یروشلم پہنچ گئے۔ اور عیسٰی بیت المُقّدس میں جا کر اُنہیں لنے نکا لگا جو وہاں قربانیوں کے لئے درکار

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 روکاُنہیں لیا۔
17 دےتعلیم کر اُس نے کہا، کیا” مُقّدسکلاِم میں نہیں لـکھا ہے، میرا’ گھر تمام قوموں کے لئے دعا کا گھر
کہلائے ؟‘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۔

شامجب19 ہوئی تو عیسٰی اور اُس کے شاگرد شہر نکلسے گئے۔

انجـیر درختکے سبقسے
اگلے20 دن وہ سویرےصبح انجـیر کے درختاُس پاسکے جسگزرےسے پر عیسٰی لعنتنے بھیجی تھی۔

جب اُنہوں نے اُس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تکجڑوں سوکھ گیا ہے۔ پطرستب21 کو باتوہ یاد آئی جو
عیسٰی نے کل انجـیر درختکے سے کی تھی۔ اُس نے کہا، اُستاد،” یہ !دیکھیں انجـیر درختجسکے پر آپ
لعنتنے بھیجی تھی وہ سوکھ گیا “ہے۔

22 عیسٰی جوابنے دیا، الله” پر ایمان رکھو۔ مَیں23 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اِس پہاڑ سے کہے، اُٹھ،’
اپنے آپ کو سمندر میں ‘دےگرا تو یہ ہو جائے گا۔ صرفشرط یہ ہے کہ شکوہ کرےنہ بلـکہ ایمان رکھے
کہ اُسکچھجو نے کہا وہہے اُس کے لئے ہو گا۔جائے اِس24 لئے مَیں تم کو بتاتا بھیجبہوں، تم دعا کر کے
کچھ مانگتے ہو تو ایمان رکھو کہ تم ملکو گیا ہے۔ پھر وہ تمہیں ملضرور جائے گا۔ 25 جباور کھڑےتم ہو کر
دعا کرتے ہو تو اگر شکایتسےکسیتمہیں ہو تو پہلے معافاُسے کرو تاکہ آسمان پر باپتمہارا تمہارےبھی گناہوں
معافکو کرے۔ 26 اور] اگر معافتم نہ کرو تو تمہارا تمہارےباپآسمانی گناہ معافبھی کرےنہیں “[گا۔

نےکس عیسٰی کو اختیار دیا؟
27 ایکوہ اَور دفعہ یروشلم پہنچ گئے۔ اور جب المُقّدسبیتعیسٰی میں پھر رہا تھا تو راہنما امام، شریعت کے

علما بزرگاور اُس پاسکے آئے۔ اُنہوں28 نے اختیارکسکچھسبیہآپ”پوچھا، سے کر رہے نےکسہیں؟
آپ کو یہ کرنے کا اختیار دیا “ہے؟

29 عیسٰی جوابنے دیا، میرا” بھی تم ایکسے سوال اِسہے۔ جوابکا دو تو پھر تم کو بتا دوں گا کہ مَیں یہ
کس اختیار سے کر رہا ہوں۔ مجھے30 بتاؤ، کیا یحیٰی کا بپتسمہ آسمانی تھا یا “انسانی؟
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بحثمیںآپسوہ31 کہیںہماگر”لـگے،کرنے ‘آسمانی’ تو پوچھےوہ گا، تو’ پھر تم اُس پر ایمان نہکیوں ‘لائے؟

لیکن32 ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی “تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ عام 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

پھر1 میںتمثیلوںوہ اُن باتسے آدمیکسی”لگا۔کرنے انگورنے باغایککا اُسلگایا۔ چاردیواریکیاُسنے
بنائی، انگوروں رسکا لنے نکا کے لئے ایک گڑھے کی کھدائی کی پہرےاور داروں کے لئے بُرج تعمیر کیا۔ پھر
وہ اُسے مزارعوں کے سپرد کر کے ملـکبیروِن چلا گیا۔ جب2 پکانگور گئے تو اُس نے اپنے نوکر کو مزارعوں
پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ اُن مالـکسے کا حصہ وصول کرے۔ لیکن3 مزارعوں نے اُسے پکڑ کر اُس کی پٹائی
کی اور اُسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ 4 مالـکپھر ایکنے اَور نوکر کو بھیج دیا۔ لیکن اُنہوں نے اُس کی بھی بےعزتی
کر اُسکے کا سر پھوڑ دیا۔ مالـکجب5 تیسرےنے نوکر کو بھیجا تو اُنہوں نے اُسے مار ڈالا۔ یوں اُس نے کئی
ایک 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، میرےآخر’ بیٹے کا لحاظتو کریں ‘گے۔ لیکن7 دوسرےایکمزارع
سے کہنے لـگے، یہ’ زمین وارثکا آؤہے۔ ہم اِسے مار ڈالیں تو پھر اِس ہماریمیراثکی ہی ہو ‘گی۔ اُنہوں8 نے
اُسے پکڑ کر قتل کیا اور باغ سے پھینکباہر دیا۔

اب9 بتاؤ، باغ مالـککا کرےکیا گا؟ وہ جا کر مزارعوں کرےہلاککو گا اور باغ کو دوسروں کے سپرد
دےکر گا۔ 10 کیا تم نے مُقّدسکلاِم کا یہ حوالہ نہیں پتھرجس’پڑھا، کو مکان بنانے والوں نے رد کیا
وہ کونے بنیادیکا پتھر بن گیا۔
11 ربیہ نے کیا
اور دیکھنے میں حیرتکتنا انگیز “۔‘ہے
اِس12 پر دینی راہنماؤں نے عیسٰی کو گرفتار کرنے کوششکی کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تمثیل میں

بیان شدہ مزارع ہم ہی ہیں۔ لیکن وہ ہجوم سے ڈرتے تھے، اِس لئے وہ اُسے چھوڑ کر چلے گئے۔
ٹیکسکیا دینا جائز ہے؟

13 بعد میں اُنہوں نے کچھ فریسیوں اور ہیرودیس کے پیروکاروں کو اُس پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ اُسے کوئی
ایسی بات کرنے پر جساُبھاریں سے اُسے پکڑا جا سکے۔ 14 وہ اُس پاسکے آ کر کہنے لـگے، اُستاد،” ہم جانتے
ہیں ہیںسچےآپکہ کیکسیاور پروا نہیں جانبآپکرتے۔ دار نہیں ہوتے داریدیانتبلـکہ سے الله کی راہ کی
تعلیم دیتے ابہیں۔ ہمیں بتائیں کہ کیا رومی شہنشاہ ٹیکسکو دینا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا ہم ادا کریں یا نہ “کریں؟

لیکن15 عیسٰی نے اُن یاکاریکی ر جان کر اُن سے کہا، مجھے” کیوں پھنسانا ہتے چا چاندیہو؟ ایککا رومی
پاسمیرےِسکہ لے “آؤ۔

16 ایکوہ ِسکہ اُس پاسکے لے آئے تو اُس نے پوچھا، صورتکیکس” اور نام اِس پر کندہ “ہے؟ اُنہوں
جوابنے دیا، شہنشاہ” “کا۔
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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؟

18 پھر کچھ صدوقی عیسٰی پاسکے آئے۔ صدوقی نہیں مانتے کہ روزِ مُردےقیامت جی اُٹھیں گے۔ اُنہوں نے
عیسٰی ایکسے سوال کیا، اُستاد،”19 موسٰی نے ہمیں حکم دیا کہ اگر شادیکوئی شدہ آدمی بےاولاد مر جائے
اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی فرضکا کہہے وہ بیوہ شادیسے کر کے اپنے بھائی کے لئے اولاد پیدا کرے۔ اب20
فرض کریں ساتکہ بھائی تھے۔ پہلے شادینے کی، لیکن فوتبےاولاد ہوا۔ اِس21 دوسرےپر نے اُس سے
شادی لیکنکی، وہ بھی مربےاولاد گیا۔ تیسرےپھر بھائی اُسنے شادیسے کی۔ یہ22 ساتویںسلسلہ تکبھائی
یکےرہا۔جاری دیگرےبعد ہر بھائی بیوہ شادیسے کرنے بعدکے مر گیا۔ آخر میں بیوہ فوتبھی ہو گئی۔ اب23
بتائیں قیامتکہ دنکے بیویکیکسوہ ہو گی؟ ساتکیونکہ ساتکے بھائیوں نے اُس شادیسے کی “تھی۔

24 عیسٰی جوابنے دیا، تم” اِس لئے غلطی پر ہو کہ نہ تم مُقّدسکلاِم واقفسے ہو، نہ الله قدرتکی سے۔
25 مُردےجبکیونکہ 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 جھاڑیہوئی میں طرحکسسے موسٰی ہمسے کلام ہوا؟ اُس نے فرمایا، مَیں’ ابراہیم کا اسحاقخدا، کا
خدا یعقوباور کا خدا ‘ہوں، حالانکہ اُس وقت تینوں کافی عرصے سے مر چکے تھے۔ اِس27 مطلبکا ہے کہ
حقیقتیہ میں 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 بحثاُنہیںنے کرتے ہوئے سنا تھا اور جان لیا کہ عیسٰی

نے جواباچھا دیا، اِس لئے اُس نے پوچھا، تمام” احکام میں کونسے سا سبحکم اہمسے “ہے؟
29 عیسٰی جوابنے دیا، اّول” حکم یہ :ہے رب!اسرائیلاےسن’ ہمارا ایکخدا ہے۔ربہی رب30 اپنے

خدا سے پورےاپنے دل، اپنی پوری جان، پورےاپنے ذہن اور اپنی طاقتپوری سے پیار ‘کرنا۔ 31 دوسرا حکم یہ
:ہے اپنے’ پڑوسی محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو آپاپنے سے رکھتا ‘ہے۔ دیگر کوئی بھی حکم اِن دو احکام سے
اہم نہیں “ہے۔

اُس32 عالِم نے کہا، شاباش،” آپ!اُستاد نے سچ کہا ہے کہ ایکصرفالله ہی ہے اور اُس کے سوا کوئی
اَور نہیں ہے۔ ہمیں33 اُسے پورےاپنے دل، پورےاپنے ذہن اور اپنی پوری طاقت سے پیار کرنا ہئے چا اور ساتھ
ساتھ اپنے پڑوسی محبتویسیسے رکھنی ہئے جیسیچا آپاپنے سے رکھتے ہیں۔ یہ دو احکام بھسم ہونے والی تمام
قربانیوں اور دیگر نذروں سے یادہ اہمیتز رکھتے “ہیں۔

عیسٰیجب34 نے اُس کا جوابیہ 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

المُقّدسبیتعیسٰیجب35 میں دےتعلیم رہا تھا تو اُس نے پوچھا، شریعت” کے علما کیوں دعوٰی کرتے ہیں
مسیحکہ داؤد کا فرزند ہے؟ 36 کیونکہ داؤد نے تو القدسروحخود معرفتکی یہ فرمایا،
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رب’ ربمیرےنے سے کہا،
میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تکجب تیرےمَیں دشمنوں تیرےکو 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 وقتدیتے اُس نے کہا، علما” سے خبردار
!رہو کیونکہ وہ شاندار پہنچوغے کر اِدھر اُدھر پھرنا پسند بازاروںلوگجبہیں۔کرتے میں سلام کر کے اُن کی
عزت کرتے ہیں تو پھر خوشوہ ہو جاتے ہیں۔ 39 اُن ایکبسکی خواہشہی ہوتی ہے عبادتکہ خانوں اور
عزتمیںضیافتوں کرسیوںکی پر بیٹھ جائیں۔ لوگیہ40 بیواؤں کے ہڑپگھر کر جاتے اور ساتھ دکھاوےساتھ
کے لئے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں سختنہایتکو سزا ملے “گی۔

بیوہ کا چندہ
41 عیسٰی المُقّدسبیت چندےکے بکسکے مقابلکے بیٹھ گیا اور ہجوم کو ہدیئے لتے ڈا ہوئے دیکھنے لگا۔

کئی امیر بڑی بڑی رقمیں ڈال رہے تھے۔ 42 ایکپھر غریب بیوہ بھی وہاں جسگزریسے نے اُس میں تانبے کے
دو معمولی ڈالِسکےسے دیئے۔ 43 عیسٰی شاگردوںنے کو پاساپنے بُلا کر مَیں”کہا، تم کو سچ بتاتا ہوں اِسکہ
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 نکلسے رہا تھا تو اُس شاگردوںکے 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 سبگا۔ کچھ ڈھا دیا
جائے “گا۔

مصیبتوں اور ایذا رسانی پیشکی گوئی
بعد3 میں عیسٰی زیتون پہاڑکے المُقّدسبیتپر مقابلکے بیٹھ گیا۔ پطرس، یعقوب، یوحنا یاساور اندر اکیلے اُس

پاسکے آئے۔ اُنہوں نے کہا، ہمیں”4 ذرا بتائیں، یہ کب ہو گا؟ کیا کیا نظر آئے جسگا سے معلوم ہو گا کہ یہ
اب پورا ہونے کو “ہے؟

عیسٰی5 خبردار”دیا،جوابنے رہو تمہیںکوئیکہ گم راہ نہ دے۔کر بہت6 لوگسے میرا نام لے آئیںکر گے
اور کہیں گے، مَیں’ مسیحہی یوں‘ہوں۔ وہ بہتوں کو گم راہ دیںکر گے۔ خبریںکیجنگوںجب7 اور افواہیں تم
پہنچیںتک گی گھبرانا۔متتو کیونکہ لازم پیشکچھسبیہکہہے توبھیآئے۔ آخرتابھی نہیں ہو گی۔ ایک8
دوسریقوم کھڑیاُٹھخلافکے ہو گی ایکاور دوسریبادشاہی خلاف۔کے جگہ جگہ زلزلے آئیں کالگے،
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 لوگاور یہودی عبادت خانوں میں
لـگوائیںکوڑےتمہیں میریگے۔ خاطر تمہیں حکمرانوں اور بادشاہوں کے منے پیشسا کیا جائے گا۔ یوں تم اُنہیں
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میری گواہی دو گے۔ 10 لازم ہے آخرتکہ سے پہلے الله خبریخوشکی تمام اقوام کو سنائی جائے۔ لیکن11
لوگجب تم کو گرفتار کر عدالتکے پیشمیں کریں گے تو یہ سوچتے پریشانسوچتے نہ ہو جانا مَیںکہ کیا کہوں۔
بس وہی کچھ کہنا جو الله تمہیں وقتاُس بتائے گا۔ کیونکہ وقتاُس تم نہیں بلـکہ القدسروح لنے بو والا ہو گا۔
بھائی12 اپنے بھائی کو باپاور اپنے بچے موتکو کے حوالے دےکر گا۔ بچے اپنے والدین کھڑےخلافکے
ہو اُنہیںکر قتل کروائیں گے۔ سب13 تم نفرتسے کریں اِسگے، لئے کہ میرےتم پیروکار لیکنہو۔ جو تکآخر
قائم رہے گا نجاتاُسے 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 بھاگوالے پہاڑیکر علاقے میں پناہ
لیں۔ 15 جو اپنے گھر کی چھت پر ہو وہ نہ اُترے، نہ کچھ ساتھ لے جانے کے لئے گھر میں داخل ہو جائے۔
16 کھیتجو میں ہو وہ اپنی چادر ساتھ لے جانے کے لئے واپس نہ جائے۔ 17 اُن خواتین افسوسپر جو اُن دنوں
میں حاملہ ہوں یا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں۔ 18 دعا کرو کہ یہ واقعہ سردیوں کے موسم پیشمیں نہ آئے۔
19 کیونکہ اُن دنوں میں ایسی مصیبت ہو گی کہ دنیا کی تخلیق سے تکآج دیکھنے میں نہ آئی ہو گی۔ اِس قسم کی
مصیبت بعد میں بھی نہیںکبھی آئے گی۔ اور20 اگر خداوند مصیبتاِس کا دورانیہ مختصر نہ کرتا تو کوئی نہ بچتا۔
لیکن اُس نے اپنے چنے ہوؤں کی خاطر اُس کا دورانیہ مختصر کر دیا ہے۔

21 اُس وقت اگر کوئی تم کو بتائے، دیکھو،’ مسیح یہاں ‘ہے، یا وہ’ وہاں ‘ہے تو اُس کی بات نہ ماننا۔
22 کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اُٹھ کھڑے ہوں گے جو عجیب و غریب نشان اور معجزے دکھائیں
گے تاکہ الله کے چنے ہوئے لوگوں غلطکو راستے پر ڈال —دیں اگر یہ ممکن ہوتا۔ اِس23 لئے !خبردار مَیں نے تم
کو پہلے ہی باتوںسباِن سے آگاہ کر دیا ہے۔

ابِن آدم کی آمد
مصیبت24 کے اُن دنوں بعدکے تاریکسورج ہو جائے گا اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ستارے25

آسمان پر سے گر پڑیں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ لوگوقتاُس26 ابِن آدم قدرتبڑیکو اور جلال
ساتھکے بادلوں میں آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور27 وہ اپنے فرشتوں دےبھیجکو گا تاکہ اُس کے ہوؤںچنے کو
طرفچاروں سے جمع کریں، دنیا کے کونے کونے آسمانسے کی تکانتہا اکٹھا کریں۔

انجـیر درختکے سبقسے
28 انجـیر کے درخت سے سبق سیکھو۔ جوں ہی اُس کی شاخیں نرم اور لچک دار ہو جاتی ہیں اور اُن سے

پھوٹکونپلیں نکلتی ہیں تو تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گرمیوں کا موسم قریب آ گیا ہے۔ اِسی29 جبطرح تم یہ
واقعات دیکھو گے تو جان لو گے کہ ابِن آدم کی آمد قریب دروازےبلـکہ پر ہے۔ مَیں30 تم کو سچ بتاتا ہوں، اِس
نسل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ واقع ہو گا۔ آسمان31 و زمین تو جاتے رہیں گے، لیکن میری باتیں
تکہمیشہ قائم رہیں گی۔

کسی بھیکو اُس کی آمد وقتکا معلوم نہیں
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لیکن32 کسی بھیکو علم نہیں کہ دنکسیہ یا گھڑیسیکون رونما ہو گا۔ آسمان فرشتوںکے اور فرزند کو

بھی علم نہیں بلـکہ باپصرف کو۔ 33 چنانچہ خبردار اور چوکنے !رہو کیونکہ تم کو نہیں معلوم کہ یہ وقت کب
آئے گا۔ 34 ابِن آدم کی آمد اُس آدمی مطابقتسے رکھتی کسیجسےہے سفر پر جانا تھا۔ گھر اُسوقتچھوڑتے
نے اپنے نوکروں کو انتظام چلانے کا دےاختیار کر ایکہر کو اُس کی اپنی ذمہ داری سونپ دی۔ دربان کو
اُس نے حکم دیا کہ رہے۔چوکسوہ 35 تم بھی اِسی چوکسطرح رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر مالـککا
واپسکب 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 باتیہ مَیں صرفنہ تم کو بلـکہ سب کو بتاتا چوکسہوں، “!رہو

14
عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں

فسح1 اور بےخمیری روٹی کی عید قریب آ گئی صرفتھی۔ دو دن رہ گئے تھے۔ راہنما امام اور شریعت کے
علما عیسٰی چالاکیکسیکو سے گرفتار کر قتلکے کرنے تلاشکی میں تھے۔ اُنہوں2 نے کہا، لیکن” یہ عید کے
دوران نہیں ہونا ہئے، چا ایسا نہ ہو کہ عوام میں چلہل مچ “جائے۔

خاتون عیسٰی پر خوشبو ُنڈیلتی ا ہے
3 اِتنے میں عیسٰی بیت عنیاہ آ ایککر آدمی کے گھر میں داخل ہوا جو وقتکسی کوڑھ مریضکا تھا۔ اُس

کا نام شمعون تھا۔ عیسٰی کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گیا تو ایک عورت آئی۔ اُس پاسکے خالص جٹاماسی کے
نہایت 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 ضرورتکیا تھی؟ اِس5 قیمتکی کم از چاندیکم 300کے
ِ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 نے کہا، اِسے” چھوڑ دو، تم اِسے تنگکیوں کر رہے ہو؟ اِس نے میرےتو لئے نیکایک کام
کیا ہے۔ غریب7 تو پاستمہارےہمیشہ رہیں اورگے، بھیجبتم چاہو اُن کی مدد کر لیکنگے۔سکو مَیں ہمیشہ
تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 8 کچھجو وہ کر تھیسکتی اُس نے کیا مجھہے۔ پر عطر ُنڈیلنے ا سے وہ وقتمقررہ سے
میرےپہلے بدن کو دفنانے کے لئے تیار کر چکی ہے۔ مَیں9 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تمام دنیا میں بھیجہاں الله کی
خبریخوش اعلانکا کیا جائے لوگوہاںگا اِس خاتون کو یاد کر کے وہ کچھ سنائیں گے اِسجو نے کیا “ہے۔

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کرنے کا منصوبہ
10 پھر یہوداہ یوتی اسکر جو بارہ شاگردوں میں ایکسے تھا راہنما اماموں پاسکے گیا تاکہ عیسٰی کو اُن کے

حوالے کرنے باتکی کرے۔ اُس11 کے آنے کا مقصد سن کر خوشوہ ہوئے اور اُسے پیسے دینے کا وعدہ
کیا۔ چنانچہ وہ عیسٰی کو اُن کے حوالے کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔

فسح کی عید کے لئے یاں تیار
روٹیبےخمیری12 کی عید فسحلوگجبآئی لیلےکے قربانکو تھے۔کرتے عیسٰی شاگردوںکے اُسنے سے

پوچھا، ہم” آپکہاں کے لئے فسح کا کھانا تیار “کریں؟
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13 چنانچہ عیسٰی نے اُن میں سے دو کو یہ دےہدایت کر یروشلم بھیج دیا کہ جب” تم شہر میں داخل ہو گے

تو تمہاری ایکملاقات آدمی سے ہو گی جو پانی کا گھڑا اُٹھائے چل رہا ہو گا۔ اُس کے پیچھے ہو لینا۔ جس14
میںگھر وہ داخل ہو اُس مالـککے سے کہنا، آپاُستاد’ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کمرا کہاں جہاںہے 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 نے
فسح کا کھانا تیار کیا۔

غدار کون ہے؟
شام17 وقتکے عیسٰی بارہ سمیتشاگردوں وہاں پہنچ گیا۔ جب18 وہ میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو اُس

نے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، تم میں ایکسے میرےجو ساتھ کھانا کھا رہا مجھےہے دشمن کے حوالے کر
“گا۔دے

شاگرد19 یہ سن کر غمگین باریہوئے۔ باری اُنہوں نے اُس سے پوچھا، مَیں” تو نہیں “ہوں؟
عیسٰی20 جوابنے تم”دیا، بارہ میں ایکسے میرےوہہے۔ ساتھ اپنی سالنروٹی برتنکے میں ڈال رہا ہے۔

21 ابِن آدم تو کوچ کر جائے جسگا طرح کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، لیکن اُس شخص پر افسوس جس کے
وسیلے 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 دورانکے عیسٰی نے روٹی لے شکرگزاریکر کی دعا کی اور ٹکڑےاُسے کر شاگردوںکے دےکو

دیا۔ اُس نے کہا، یہ” لو، یہ میرا بدن “ہے۔
23 پھر اُس نے َمے کا پیالہ لے شکرگزاریکر 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 بہتوںجو کے لئے بہایا جاتا ہے۔ مَیں25 تم کو سچ
بتاتا ہوں ابکہ سے مَیں انگور رسکا نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ اِسے سرےنئے سے الله کی بادشاہی میں
ہی پیوں “گا۔

26 پھر ایکوہ زبور گا کر نکلے اور زیتون کے پہاڑ پاسکے پہنچے۔
پطرس کے انکار پیشکی گوئی

عیسٰی27 اُنہیںنے برگشتہسبتم”بتایا، ہو جاؤ گے، کیونکہ مُقّدسکلاِم میں الله فرماتا ہے، مَیں’ چرواہے کو
مار ڈالوں گا اور بھیڑیں تتر بتر ہو جائیں ‘گی۔ لیکن28 اپنے جی اُٹھنے کے بعد تمہارےمَیں آگے آگے گلیل پہنچوں
“گا۔

پطرس29 اعتراضنے کیا، سببےشکدوسرے” برگشتہ ہو جائیں، لیکن مَیں کبھی نہیں ہوں “گا۔
30 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا راتاِسیہوں، مرغ دوسریکے بانگدفعہ دینے پہلےسے پہلے تُو

تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔
پطرس31 نے اصرار کیا، ہرگز” !نہیں آپمَیں کو جاننے سے کبھی انکار نہیں کروں گا، چاہے آپمجھے کے

ساتھ مرنا بھی “پڑے۔
دوسروں بھینے یہی کچھ کہا۔
گتسمنی باغ میں عیسٰی کی دعا
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ایکوہ32 باغ جسپہنچےمیں نامکا تھا۔گتسمنی عیسٰی نے شاگردوںاپنے یہاں”کہا،سے بیٹھ کر میرا انتظار

کرو۔ مَیں دعا کرنے کے لئے آگے جاتا “ہوں۔ اُس33 نے یعقوبپطرس، 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 گھڑ تکلیفکی
سے گزرنا نہ پڑے۔ اُس36 نے کہا، تیرے!باپاےابّا،اے” لئے ممکنکچھسب دُکھہے۔ کا یہ پیالہ مجھ سے
ہٹا لیکنلے۔ میری نہیں بلـکہ تیری پوریمرضی “ہو۔

37 وہ اپنے شاگردوں پاسکے واپس آیا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ اُس پطرسنے سے کہا، شمعون،” کیا
تُو سو رہا ہے؟ کیا تُو ایک گھنٹا بھی جاگنہیں سکا؟ 38 جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔
روحکیونکہ تو تیار لیکنہے، جسم “کمزور۔

ایک39 بار پھر اُس نے جا کر وہی دعا کی جو پہلے کی تھی۔ واپسجب40 آیا تو دوبارہ دیکھا کہ وہ سو رہے
ہیں، کیونکہ نیند بدولتکی اُن کی آنکھیں بوجھل تھیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جوابکیا دیں۔

تیسریعیسٰیجب41 واپسبار آیا تو اُس نے اُن سے تم”کہا، تکابھی سو اور آرام کر رہے بسہو؟ کافی ہے۔
وقت آ گیا ہے۔ دیکھو، ابِن آدم کو گناہ گاروں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اُٹھو۔42 آؤ، چلیں۔ دیکھو، مجھے دشمن
کے حوالے کرنے والا قریب آ چکا “ہے۔

عیسٰی گرفتاریکی
43 وہ ابھی باتیہ کر ہی رہا تھا کہ یہوداہ پہنچ گیا، جو بارہ شاگردوں میں ایکسے تھا۔ اُس ساتھکے 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 کو مَیں 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۔ لیکن47 عیسٰی شخصایککھڑےپاسکے نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اماِم اعظم کے
غلام کو مار کر اُس کا کان اُڑا دیا۔ 48 عیسٰی نے اُن سے پوچھا، کیا” مَیں ڈاکو ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لئے
مجھے گرفتار نکلےکرنے ہو؟ مَیں49 تو المُقّدسبیتروزانہ پاستمہارےمیں تھا اور تعلیم دیتا رہا، مگر تم مجھےنے
گرفتار نہیں کیا۔ لیکن یہ اِس لئے ہو رہا ہے تاکہ مُقّدسکلاِم کی باتیں پوری ہو “جائیں۔

50 سبپھر سبکے اُسے چھوڑ بھاگکر گئے۔
ایکلیکن51 نوجوان عیسٰی پیچھےکے پیچھے چلتا رہا صرفجو 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، اور شریعت کے علما بھی جمع تھے۔
54 اِتنے پطرسمیں کچھ فاصلے پر عیسٰی کے پیچھے پیچھے اماِم اعظم کے تکصحن پہنچ گیا۔ وہاں وہ ملازموں کے
ساتھ بیٹھ آگکر تاپنے لگا۔ مکان55 کے اندر راہنما امام اور یہودی عدالِت عالیہ کے تمام افراد عیسٰی خلافکے
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گواہیاں ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اُسے موتسزائے دلوا سکیں۔ لیکن کوئی گواہی نہ ملی۔ کافی56 لوگوں نے اُس
خلافکے جھوٹی گواہی تو دی، لیکن اُن کے دوسرےایکبیان کے متضاد تھے۔

57 بعضآخرکار کھڑےنے ہو کر یہ جھوٹی گواہی دی، ہم”58 نے اِسے یہ کہتے سنا ہے مَیںکہ انسان کے
ہاتھوں کے بنے المُقّدسبیتاِس کو ڈھا کر تین دن کے اندر اندر نیا مقدِس تعمیر کر دوں ایکگا، ایسا مقدِس جو
انسان کے ہاتھ نہیں بنائیں “گے۔ لیکن59 اُن کی گواہیاں ایکبھی دوسری سے متضاد تھیں۔

60 پھر اماِم اعظم نے حاضرین کے منے کھڑےسا ہو کر عیسٰی سے پوچھا، کیا” تُو جوابکوئی دےنہیں گا؟
یہ کیا گواہیاں ہیں جو دےخلافتیرےلوگیہ رہے “ہیں؟

لیکن61 خاموشعیسٰی رہا۔ اُس نے جوابکوئی نہ دیا۔ اماِم اعظم نے اُس ایکسے اَور سوال کیا، کیا” تُو
الحمید کا فرزند مسیح “ہے؟

عیسٰی62 مَیںجی،”کہا،نے 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 کپڑےاپنے پھاڑ لئے اور کہا، ہمیں” مزید گواہوں کی ضرورتکیا
!رہی آپ64 نے سنخود لیا ہے کہ اِس نے کفر بکا آپہے۔ کا کیا فیصلہ “ہے؟
سب نے اُسے موتسزائے لائقکے قرار دیا۔
65 پھر کچھ اُس پر تھوکنے لـگے۔ اُنہوں نے اُس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اُسے مُکے مار مار کر کہنے نبوّت”لـگے، ملازموں“!کر بھینے اُسے تھپڑ مارے۔
پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے

اِس66 پطرسدوران نیچے صحن میں تھا۔ اماِم اعظم ایککی نوکرانی وہاں گزریسے 67 اور دیکھا پطرسکہ
تاپآگوہاں رہا ہے۔ اُس نے غور سے اُس پر نظر کی اور کہا، تم” ناصرتبھی کے اُس آدمی عیسٰی کے ساتھ
“تھے۔

لیکن68 اُس انکارنے مَیں”کیا، نہیں جانتا یا سمجھتا کہ تُو باتکیا کر “ہے۔رہی یہ کہہ کر گیٹوہ قریبکے
چلا گیا۔ لمحےاُسی] مرغ بانگنے [دی۔

نوکرانیجب69 وہاںاُسےنے دیکھا تو اُس لوگوںکھڑےپاسدوبارہنے یہ”کہا،سے بندہ اُن میں “ہے۔سے
70 پطرسدوبارہ نے انکار کیا۔
تھوڑی دیر کے پطرسبعد کے کھڑےساتھ لوگوں نے بھی اُس سے کہا، تم” ضرور اُن میں سے ہو کیونکہ تم

گلیل کے ہنے ر والے “ہو۔
اِس71 پطرسپر قَسمنے کھا کر کہا، مجھ” لعنتپر اگر بولجھوٹمَیں رہا ہوں۔ مَیں اُس آدمی کو نہیں جانتا

جس کا ذکر تم کر رہے “ہو۔
72ً فورا مرغ دوسریبانگکی مرتبہ سنائی دی۔ پطرسپھر کو باتوہ یاد آئی جو عیسٰی اُسنے کہیسے مرغ”تھی، دوسریکے بانگدفعہ دینے پہلےسے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے انکارسے کر چکا ہو اِس“گا۔ پر وہ رو پڑا۔

15
پیلاطس کے منے سا
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سویرےصبح1 ہی راہنما امام شریعتبزرگوں، کے علما اور پوری یہودی عدالِت عالیہ کے ساتھ مل کر فیصلے

تک پہنچ گئے۔ وہ عیسٰی باندھکو کر وہاں سے لے گئے اور رومی پیلاطسگورنر کے حوالے کر دیا۔ پیلاطس2
نے اُس سے پوچھا، کیا” تم یہودیوں کے بادشاہ “ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔
3 راہنما اماموں نے اُس پر بہت الزام لگائے۔ 4 پیلاطسچنانچہ نے دوبارہ اُس سے سوال کیا، کیا” تم کوئی

جواب 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 رواجیہ تھا کہ عیدکیفسحسالہر قیدیایکپر کو رِہا کر دیا تھا۔جاتا قیدییہ عوام منتخبسے کیا
جاتا تھا۔ تھےمیںجیلآدمیکچھوقتاُس7 حکومتجو یکانقلابیکسیخلافکے شریکمیںتحر تھےہوئے
اور جنہوں بغاوتنے کے موقع پر قتل غارتو کی تھی۔ اُن میں ایکسے کا نام برابا تھا۔ اب8 ہجوم پیلاطسنے
پاسکے آ کر اُس گزارشسے کی کہ وہ معمول ایکمطابقکے 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 کو
صرف حسد کی بنا پر اُس کے حوالے کیا ہے۔

لیکن11 راہنما اماموں ہجومنے کو اُکسایا کہ وہ عیسٰی کے بجائے برابا کو مانگیں۔ پیلاطس12 سوالنے پھر”کیا، مَیں اِس کے ساتھ کیا جسکروں کا نام تم یہودیوںنے کا بادشاہ رکھا “ہے؟
13 وہ چیخے، مصلوباُسے” “کریں۔
پیلاطس14 نے پوچھا، کیوں؟” اُس نے کیا جرم کیا “ہے؟
لوگلیکن مزید شور مچا کر چیختے رہے، مصلوباُسے” “!کریں
پیلاطسچنانچہ15 ہجومنے مطمئنکو کیکرنے خاطر برابا کو آزاد کر دیا۔ اُس نے عیسٰی لگانےکوڑےکو

کو کہا، پھر مصلوباُسے کرنے کے لئے فوجیوں کے حوالے کر دیا۔
فوجی عیسٰی کا مذاق اُڑاتے ہیں

فوجی16 عیسٰی کو گورنر محلکے بنام پریٹوریُم میںصحنکے لے گئے اور پوری پلٹن کو اکٹھا کیا۔ اُنہوں17 نے
اُسے رنگارغوانی لباسکا پہنایا اور کانٹےدار ٹہنیوں ایککا تاج بنا کر اُس کے سر پر رکھ دیا۔ 18 پھر وہ اُسے
سلام کرنے لـگے، اے” یہودیوں کے بادشاہ، “!آداب لاٹھی19 سے اُس کے سر پر مار مار کر وہ اُس پر تھوکتے
رہے۔ ٹیکگھٹنے کر اُنہوں نے اُسے سجدہ کیا۔ 20 پھر اُس کا مذاق 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 شمعون دیہات سے شہر کو آ رہا تھا۔ وہ سکندر

روفساور باپکا تھا۔ جب وہ عیسٰی اور فوجیوں پاسکے سے گزرنے لگا تو فوجیوں نے اُسے صلیب اُٹھانے پر
مجبور کیا۔ یوں22 چلتے چلتے وہ عیسٰی ایککو مقام پر لے جسگئے کا نام گلگتا کھوپڑییعنی) کا (مقام تھا۔
وہاں23 اُنہوں نے اُسے پیشَمے جسکی میں مُر ملایا گیا تھا، لیکن اُس نے پینے سے انکار کیا۔ 24 پھر فوجیوں
نے مصلوباُسے کیا اور اُس آپسکپڑےکے میں بانٹ لئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کسکہ کو کیا کیا ملے گا



مرقس 15:25 1265 مرقس 15:47
اُنہوں نے قرعہ ڈالا۔ 25 نو بجے صبح وقتکا تھا جب اُنہوں نے مصلوباُسے کیا۔ ایک26 صلیبتختی پر لگا دی
جسگئی پر یہ الزام لـکھا تھا، یہودیوں” کا “بادشاہ۔ دو27 ڈاکوؤں بھیکو عیسٰی مصلوبساتھکے کیا ایکگیا،
کو اُس کے ہنے د ہاتھ دوسرےاور کو اُس کے بائیں ہاتھ۔ 28 یوں] مُقّدس کلام کا وہ حوالہ پورا جسہوا
میں لـکھا ہے، اُسے’ مجرموں میں شمار کیا [‘گیا۔

29 وہاںجو اُنہوںگزرےسے نے بککفر اُسکر تذلیلکی کی اور سر ہلا ہلا کر حقارتاپنی کا اظہار کیا۔
اُنہوں نے کہا، تُو” نے تو کہا تھا کہ المُقّدسبیتمَیں کو ڈھا کر اُسے تین دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر کر دوں
گا۔ صلیباب30 پر سے اُتر کر آپاپنے کو “!بچا

31 راہنما اماموں شریعتاور کے علما بھینے عیسٰی مذاقکا اُڑا کر کہا، اِس” اَوروںنے کو بچایا، لیکن اپنے
آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل32 کا یہ بادشاہ صلیبابمسیح پر سے اُتر آئے تاکہ ہم یہ دیکھ کر ایمان “لائیں۔
اور آدمیوںجن کو اُس کے مصلوبساتھ کیا گیا تھا اُنہوں بھینے اُسے لعن طعن کی۔

عیسٰی موتکی
33 دوپہر بارہ بجے اندھیرےملـکپورا میں ڈوب گیا۔ یہ یکی تار تین تکگھنٹوں رہی۔ 34 پھر تین بجے عیسٰی

اونچی آواز سے پکار ایلی،”اُٹھا، ایلی، لما مطلبکاجس“شبقتنی؟ میرےاے”ہے، میرےاےخدا، خدا، تُو نے
مجھے ترککیوں کر دیا “ہے؟

35 یہ سن کھڑےپاسکر لوگکچھ کہنے لـگے، الیاسوہ” نبی کو بُلا رہا “ہے۔ کسی36 نے دوڑ کر َمے
کے سرکے ایکمیں اسفنج یا ڈبو اور ڈنڈےاُسے پر لگا کر عیسٰی کو ُچسانے کوششکی کی۔ وہ بولا، آؤ” ہم
دیکھیں، الیاسشاید آ کر صلیباُسے 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 تکنیچےکر دو حصوں

پھٹمیں گیا۔ عیسٰیجب39 کھڑےمقابلکے رومی *افسر نے دیکھا کہ طرحکسوہ مرا تو اُس نے کہا، یہ”
آدمی واقعی الله کا فرزند “!تھا

کچھ40 خواتین بھی وہاں تھیں جو کچھ فاصلے پر اِس کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ اُن میں مریم مگدلینی، چھوٹے
یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی بھی تھیں۔ گلیل41 میں یہ عورتیں عیسٰی کے پیچھے چل کر اُس کی
خدمت کرتی رہی تھیں۔ کئی اَور خواتین بھی وہاں تھیں جو اُس کے ساتھ یروشلم آ گئی تھیں۔

عیسٰی کو دفن کیا جاتا ہے
42 یہ سب کچھ جمعہ کو ہوا جو اگلے دن سبتکے کے لئے تیاری کا دن تھا۔ جب شام ہونے کو تھی 43 تو

ارمتیہ ایککا آدمی ہمتیوسفبنام کر پیلاطسکے پاسکے گیا اور اُس سے عیسٰی لاشکی مانگی۔ یوسف)
یہودی عدالِت عالیہ کا نامور ممبر تھا اور الله کی بادشاہی کے آنے کے انتظار میں (تھا۔ پیلاطس44 یہ سن حیرانکر
ہوا کہ عیسٰی مر چکا اُسہے۔ نے رومی افسر کو بُلا کر اُس سے پوچھا کہ کیا عیسٰی واقعی مر چکا ہے؟ جب45
افسر نے اِس کی تصدیق کی پیلاطستو یوسفنے دےلاشکو دی۔ یوسف46 نے کفن خرید لیا، پھر عیسٰی
لاشکی اُتار کر اُسے کتان میںکفنکے لپیٹا ایکاور قبر میں رکھ دیا جو چٹان تراشیمیں گئی تھی۔ آخر میں اُس
ایکنے بڑا پتھر لُڑھکا کر قبر کا منہ بند کر دیا۔ 47 مریم مگدلینی یوسیساور کی ماں مریم نے دیکھ لیا کہ عیسٰی
لاشکی کہاں رکھی گئی ہے۔
* 15:39 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔



مرقس 16:1 1266 مرقس 16:20
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 راستے میں دوسرےایکوہ سے پوچھنے لـگیں، کون”
ہمارے لئے قبر کے منہ سے پتھر کو لُڑھکائے “گا؟ وہاںجبلیکن4 پہنچیں اور نظر اُٹھا کر قبر پر غور کیا تو دیکھا
کہ پتھر طرفایککو لُڑھکایا جا چکا ہے۔ یہ بہتپتھر بڑا تھا۔ 5 وہ قبر میں داخل ہوئیں۔ ایکوہاں جوان آدمی
نظر آیا جو لباسسفید پہنے ہوئے طرفدائیں بیٹھا تھا۔ وہ گھبرا گئیں۔

اُس6 نے کہا، گھبراؤ۔مت” تم ناصریعیسٰی کو ڈھونڈ رہی ہو مصلوبجو ہوا تھا۔ وہ جی اُٹھا ہے، یہاںوہ
نہیں ہے۔ اُس جگہ کو خود دیکھ لو جہاں اُسے رکھا گیا تھا۔ اب7 جاؤ، اُس کے شاگردوں پطرساور کو بتا دو
کہ تمہارےوہ آگے آگے گلیل پہنچ جائے گا۔ وہیں تم اُسے دیکھو طرحجسگے، اُس نے تم کو بتایا “تھا۔

خواتین8 لرزتی اور اُلجھی ہوئی حالت میں قبر سے نکل بھاگکر گئیں۔ اُنہوں نے کسی کو بھی کچھ نہ بتایا،
کیونکہ نہایتوہ سہمی ہوئی تھیں۔

عیسٰی مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے
عیسٰیجب9 اتوار سویرےصبحکو جی اُٹھا تو جسشخصپہلا پر وہ ظاہر ہوا مریم مگدلینی جستھی اُسسے

ساتنے بدروحیں نکالی تھیں۔ 10 مریم عیسٰی کے ساتھیوں پاسکے گئی جو ماتم کر رہے اور رو رہے تھے۔ اُس
اُنہیںنے جو کچھ ہوا تھا بتایا۔ لیکن11 اُنہوںگو نے سنا کہ عیسٰی زندہ اورہے کہ مریم اُسےنے دیکھا توبھیہے
اُنہیں یقین نہ آیا۔

عیسٰی مزید دو شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
اِس12 کے بعد میںصورتدوسریعیسٰی اُن میں سے دو پر ظاہر جبہوا وہ یروشلم دیہاتسے پیدلطرفکی

چل رہے تھے۔ دونوں13 واپسنے جا کر باتیہ باقی لوگوں کو بتائی۔ لیکن اُنہیں اِن کا بھی یقین نہ آیا۔
عیسٰی گیارہ رسولوں پر ظاہر ہوتا ہے

14 آخر میں عیسٰی گیارہ شاگردوں پر بھی ظاہر ہوا۔ وقتاُس وہ میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اُس اُنہیںنے
اُن کی بےاعتقادی اور سخت دلی سببکے سے ڈانٹا، کہ اُنہوں نے اُن کا یقین نہ کیا جنہوں نے اُسے زندہ دیکھا
تھا۔ 15 پھر اُس نے اُن پوری”کہا،سے دنیا میں جا کر مخلوقاتتمام کو الله سناؤ۔خبریخوشکی 16 بھیجو ایمان
لا کر بپتسمہ لے اُسے نجات ملے گی۔ لیکن جو ایمان نہ لائے اُسے مجرم قرار دیا جائے گا۔ 17 اور جہاں جہاں
لوگ ایمان رکھیں گے وہاں یہ الٰہی نشان ظاہر ہوں :گے میرےوہ نام سے بدروحیں نکال دیں گے، نئی نئی زبانیں
بولیں گے 18 اور سانپوں کو اُٹھا کر محفوظ رہیں مہلـکگے۔ زہر پینے سے اُنہیں نقصان نہیں پہنچے گا اور جب وہ
اپنے ہاتھ مریضوں پر رکھیں گے تو شفا پائیں “گے۔

عیسٰی کو آسمان پر اُٹھایا جاتا ہے
19 اُن باتسے کرنے کے بعد خداوند عیسٰی کو آسمان 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

محـترم1 بہتتھیُفِلُس، لوگسے لـکھکچھسبوہ ہیںچکے واقعدرمیانہمارےجو ہوا ہے۔ 2 اُن کوششکی
یہ تھی کہ وہی کچھ بیان کیا جسجائے کی گواہی وہ دیتے ہیں جو شروع ہی سے ساتھ تھے اور تکآج الله کا
کلام سنانے دےسرانجامخدمتکی ہیں۔رہے مَیں3 بھینے کیکوششممکنہر شروعکچھسبکہہے سے
اور حقیقتعین مطابقکے معلوم ابکروں۔ مَیں یہ باتیں ترتیب آپسے کے لئے لـکھنا چاہتا ہوں۔ آپ4 یہ پڑھ
کر جان لیں گے کہ جو آپباتیں کو سکھائی گئی ہیں وہ سچ درستاور ہیں۔

یحیٰی بارےکے پیشمیں گوئی
یہودیہ5 کے ہیرودیسبادشاہ کے زمانے ایکمیں امام جستھا کا نام یاہ زکر المُقّدسبیتتھا۔ میں اماموں کے

مختلف خدمتگروہ سرانجام دیتے تھے، اور یاہ زکر کا تعلق ابیاہ کے گروہ سے تھا۔ اُس بیویکی اماِم اعظم ہارون
کی نسل سے تھی اور اُس کا نام الیشبع تھا۔ میاں6 بیوی الله راستنزدیککے باز تھے رباور کے تمام احکام اور
ہدایات مطابقکے بےالزام زندگی گزارتے تھے۔ لیکن7 وہ بےاولاد تھے۔ الیشبع بچےکے 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 اپنی خدمت دےسرانجام
رہا تھا۔ 9 دستور کے مطابق اُنہوں نے قرعہ ڈالا تاکہ معلوم کریں ربکہ کے مقدِس میں جا کر بخور کی قربانی
کون جلائے۔ یاہ زکر کو چنا گیا۔ جب10 وہ مقررہ وقت پر بخور جلانے کے لئے المُقّدسبیت میں داخل ہوا تو
جمع ہونے والے تمام پرستار صحن میں دعا کر رہے تھے۔

رباچانک11 ایککا فرشتہ ظاہر ہوا جو بخور قربانکیجلانے گاہ طرفدہنیکے تھا۔کھڑا اُسے12 دیکھ
کر یاہ زکر بہتاورگھبرایا گیا۔ڈر لیکن13 فرشتے اُسنے یاہ،”کہا،سے !ڈرمتزکر الله تیرینے لیسندعا ہے۔
تیری بیوی الیشبع کے بیٹا ہو گا۔ اُس کا نام یحیٰی رکھنا۔ 14 وہ تیرےصرفنہ لئے خوشی مسرتاور باعثکا ہو
گا، بہتبلـکہ لوگسے اُس پیدائشکی پر منائیںخوشی گے۔ 15 کیونکہ ربوہ نزدیککے عظیم ہو گا۔ لازم ہے
کہ وہ َمے اور شراب سے پرہیز کرے۔ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی القدسروح سے معمور ہو گا 16 اور اسرائیلی
قوم میں سے بہتوں ربکو اُن کے خدا واپسپاسکے لائے گا۔ 17 الیاسوہ کی روح قوتاور سے خداوند کے
آگے آگے چلے گا۔ اُس خدمتکی سے والدوں کے دل اپنے بچوں طرفکی مائل ہو جائیں گے اور لوگنافرمان
راست بازوں کی دانائی طرفکی رجوع کریں یوںگے۔ وہ اِس قوم ربکو کے لئے کرےتیار “گا۔

18 یاہ زکر نے فرشتے سے پوچھا، جانوںطرحکسمَیں” کہ باتیہ سچ مَیںہے؟ خود بوڑھا ہوں اور بیویمیری
بھی عمر رسیدہ “ہے۔

19 فرشتے جوابنے مَیں”دیا، ہوںجبرائیل جو الله کے حضور کھڑا رہتا اِسیمجھےہوں۔ مقصد کے لئے بھیجا
گیا ہے تجھےکہ خبریخوشیہ سناؤں۔ لیکن20 چونکہ تُو باتمیرینے کا یقین نہیں کیا اِس لئے خاموشتُو رہے
گا اور تکوقتاُس بول نہیں سکے تیرےتکجبگا بیٹا پیدا نہ میریہو۔ یہ باتیں وقتمقررہ پر پوریہی ہوں
“گی۔
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اِس21 دوران باہر لوگکے یاہ زکر کے انتظار میں تھے۔ وہ حیران ہوتے جا رہے تھے کہ واپساُسے آنے میں

کیوں اِتنی دیر ہو رہی ہے۔ 22 آخرکار وہ باہر آیا، لیکن وہ اُن باتسے نہ کر تبسکا۔ اُنہوں نے جان لیا کہ اُس
المُقّدسبیتنے میں یا رو دیکھی اُسہے۔ ہاتھوںنے اشارےسے تو کئے، خاموشلیکن رہا۔

23 یاہ زکر المُقّدسبیتتکوقتمقررہ میں انجامخدمتاپنی دیتا رہا، پھر اپنے واپسگھر چلا گیا۔ تھوڑے24
دنوں بعدکے اُس بیویکی الیشبع حاملہ ہو اورگئی وہ پانچ تکماہ میںگھر رہی۔چھپی اُس25 خداوند”کہا،نے
میرےنے لئے کتنا بڑا کام کیا ہے، ابکیونکہ اُس میرینے فکر کی اور لوگوں کے منے سا میریسے رُسوائی دُور
کر “دی۔

عیسٰی پیدائشکی پیشکی گوئی
الیشبع27- 26 چھ ماہ اُمیدسے اللهجبتھیسے جبرائیلنے فرشتے کنواریایککو پاسکے بھیجا ناصرتجو

میں رہتی ناصرتتھی۔ گلیل ایککا شہر ہے اور کنواری کا نام مریم تھا۔ اُس کی ایکمنگنی مرد کے ساتھ ہو
تھیچکی جو داؤد بادشاہ کی نسل سے تھا جساور کا یوسفنام تھا۔ 28 فرشتے نے اُس پاسکے آ کر کہا، اے”
جسخاتون ربپر فضلخاصکا ہوا ہے، تیرےرب!سلام ساتھ “ہے۔

29 مریم یہ سن کر گھبرا گئی اور سوچا، کسیہ” طرح کا سلام “ہے؟ لیکن30 فرشتے نے اپنی بات جاری
اوررکھی تجھکیونکہڈر،متمریم،اے”کہا، پر الله فضلکا 31ہے۔ہوا تُو اُمید ہوسے ایککر بیٹے کو دےجنم
گی۔ تجھے 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 تختکے پر بٹھائے گا 33 اور وہ تکہمیشہ اسرائیل پر کرےحکومت
گا۔ اُس سلطنتکی کبھی ختم نہ ہو “گی۔

34 مریم نے فرشتے سے کہا، یہ” کیونکر ہو سکتا ابھیہے؟ تو مَیں کنواری “ہوں۔
35 فرشتے جوابنے دیا، القدسروح” تجھ پر نازل ہو گا، الله تعالیٰ قدرتکی کا سایہ تجھ پر چھا جائے گا۔

اِس لئے یہ قدوسبچہ ہو گا اور الله کا فرزند کہلائے گا۔ 36 اور دیکھ، تیری رشتے دار الیشبع کے بھی بیٹا ہو گا
حالانکہ وہ عمر رسیدہ ہے۔ گو اُسے بانجھ قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ چھ ماہ سے اُمید سے ہے۔ 37 کیونکہ الله کے
نزدیک کوئی کام ناممکن نہیں “ہے۔

38 مریم جوابنے خدمتکیربمَیں”دیا، کے لئے حاضر میرےہوں۔ ساتھ ویسا ہی ہو آپجیسا نے کہا
“ہے۔ اِس پر فرشتہ چلا گیا۔

مریم الیشبع سے ملتی ہے
39 اُن دنوں میں مریم یہودیہ پہاڑیکے علاقے ایککے شہر کے لئے روانہ ہوئی۔ اُس جلدینے جلدی سفر

کیا۔ پہنچوہاں40 کر وہ یاہ زکر داخلمیںگھرکے ہوئی اور الیشبع کیا۔سلامکو 41 مریم کا یہ سنسلام الیشبعکر
کا بچہ اُس پیٹکے میں اُچھل پڑا اور الیشبع خود القدسروح سے بھر گئی۔ 42 اُس نے بلند آواز سے کہا، تُو”
تمام عورتوں مبارکمیں مبارکاورہے ہے تیرا !بچہ مَیں43 ہوںکون میرےکہ خداوند پاسمیرےماںکی !آئی
جوں44 ہی مَیں نے تیرا سلام سنا میرےبچہ پیٹ میں خوشی سے اُچھل پڑا۔ 45 تُو مبارککتنی ہے، کیونکہ تُو
ایمان لائی کہ جو ربکچھ نے فرمایا ہے وہ تکتکمیل پہنچے “گا۔

مریم گیتکا
اِس46 پر مریم نے کہا،
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میری” ربجان کی تعظیم کرتی ہے
47 اور میری روح نجاتاپنے دہندہ الله خوشنہایتسے ہے۔
48 کیونکہ اُس نے اپنی خادمہ کی پستی پر نظر کی ہے۔
ابہاں، سے تمام نسلیں مبارکمجھے کہیں گی،
49 کیونکہ قادرِ مطلق میرےنے لئے بڑےبڑے کام کئے ہیں۔
اُس کا قدوسنام ہے۔
50 جو اُس خوفکا مانتے ہیں
اُن پر پشتوہ پشتدر رحمتاپنی کرےظاہر گا۔
اُس51 قدرتکی نے عظیم کام کر دکھائے ہیں،
اور دل سے لوگمغرور تتر بتر ہو گئے ہیں۔
اُس52 حکمرانوںنے کو اُن تختکے سے ہٹا کر
پست حال لوگوں کو سرفراز کر دیا ہے۔
بھوکوں53 کو اُس اچھینے چیزوں سے مالا مال کر کے
امیروں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے۔
54 وہ اپنے خادم اسرائیل کی مدد کے لئے آ گیا ہے۔
ہاں، اُس نے رحمتاپنی کو یاد کیا ہے،
55 یعنی وہ دائمی وعدہ جو اُس ہمارےنے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا،
ابراہیم اور اُس کی اولاد کے “ساتھ۔
56 ًمریم تقریبا تین ماہ الیشبع کے ٹھہریہاں رہی، پھر اپنے لوٹگھر گئی۔
یحیٰی بپتسمہ دینے والے پیدائشکی

پھر57 الیشبع بچےکا کو جنم دینے دنکا آ پہنچا اور اُس کے بیٹا ہوا۔ اُسجب58 سایوںہمکے اور داروںرشتے
کو اطلاع ملی ربکہ کی اُس پر رحمتبڑیکتنی ہوئی ہے تو اُنہوں نے اُس کے خوشیساتھ منائی۔

بچہجب59 آٹھ دن کا تھا تو وہ اُس کا ختنہ کروانے کی رسم کے لئے آئے۔ وہ بچے کا نام اُس باپکے کے نام
پر یاہ زکر رکھنا ہتے چا تھے، لیکن60 اُس کی ماں اعتراضنے کیا۔ اُس نے کہا، نہیں،” اُس کا نام یحیٰی “ہو۔

اُنہوں61 نے کہا، آپ” کے رشتے داروں میں تو ایسا نام بھیکہیں نہیں پایا “جاتا۔ اُنہوںتب62 اشاروںنے سے
بچے 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 سبکر حیران ہوئے۔
اُسی64 لمحے یاہ زکر دوبارہ لنے بو قابلکے ہو گیا، اور وہ الله کی تمجید کرنے لگا۔ تمام65 ہم سایوں خوفپر چھا گیا
اور باتاِس کا چرچا یہودیہ پورےکے علاقے میں پھیل گیا۔ بھینےجس66 سنا اُس نے سنجیدگی سے اِس پر
غور کیا اور سوچا، اِس” بچے کا کیا بنے “گا؟ ربکیونکہ قدرتکی اُس کے ساتھ تھی۔

یاہ زکر کی نبوّت
اُس67 باپکا یاہ زکر القدسروح سے معمور ہو گیا اور نبوّت کر کے کہا،
اسرائیلرب”68 کے الله کی تمجید !ہو
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کیونکہ وہ اپنی قوم کی مدد کے لئے آیا ہے،
اُس نے دےفدیہ کر اُسے چھڑایا ہے۔
اُس69 نے اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں
ہمارے لئے ایک نجاتعظیم دہندہ کھڑا کیا ہے۔
70 ایسا ہی طرحجسہوا اُس نے قدیم زمانوں میں
مُقّدساپنے نبیوں معرفتکی فرمایا تھا،
71 کہ وہ ہمارےہمیں دشمنوں نجاتسے دلائے گا،
سباُن ہاتھکے سے
جو ہم نفرتسے رکھتے ہیں۔
72 کیونکہ اُس نے فرمایا تھا کہ باپہمارےوہ دادا پر کرےرحم گا
73 اور مُقّدساپنے عہد کو یاد رکھے گا،
وعدےاُس کو جو اُس قَسمنے کھا کر
ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔
اب74 اُس کا یہ وعدہ پورا ہو جائے :گا
ہم اپنے دشمنوں مخلصیسے پا کر
خوف کے بغیر الله خدمتکی کر سکیں گے،
75 جیتے جی اُس کے مُقّدسحضور راستاور زندگی گزار سکیں گے۔
76 اور میرےتُو، بچے، الله تعالیٰ کا نبی کہلائے گا۔
کیونکہ تُو خداوند کے آگے آگے
اُس کے راستے کرےتیار گا۔
77 تُو اُس کی قوم نجاتکو کا راستہ دکھائے گا،
کہ طرحکسوہ اپنے گناہوں کی معافی پائے گی۔
ہمارے78 الله رحمتبڑیکی کی وجہ سے
ہم پر الٰہی نور چمکے گا۔
اُس79 کی روشنی اُن پر پھیل جائے گی
اندھیرےجو موتاور کے سائے میں بیٹھے ہیں،
ہاں ہمارےوہ قدموں کو سلامتی کی راہ پر پہنچائے “گی۔
80 یحیٰی پروان چڑھا اور اُس کی روح تقویتنے پائی۔ اُس نے تکوقتاُس یگستان ر میں جبگزاریزندگی

تک اُسے اسرائیل خدمتکی کرنے کے لئے بُلایا نہ گیا۔
2

عیسٰی پیدائشکی
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1 اُن ایام میں روم کے شہنشاہ اَوگوستُس نے فرمان جاری کیا کہ پوری سلطنت کی مردم شماری کی جائے۔

2 یہ پہلی شماریمردم وقتاُس کورِنیئسجبہوئی شام کا گورنر تھا۔ 3 کسیہر کو اپنے وطنی شہر میں جانا پڑا
تاکہ وہاں رجسٹر میں اپنا نام درج کروائے۔

4 چنانچہ یوسف گلیل کے شہر ناصرت 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 درجمیں
کروانے لئےکے گیا۔وہاں اُس کی منگیتر بھیمریم تھی۔ساتھ وقتاُس وہ اُمید تھی۔سے ٹھہرےوہاںوہجب6
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
راتاُس8 کچھ چرواہے قریب کے کھلے میدان میں اپنے یوڑوں ر کی پہرا داری کر رہے تھے۔ رباچانک9

ایککا فرشتہ اُن پر ظاہر ہوا، اور اُن کے ارد گرد رب کا جلال چمکا۔ یہ دیکھ کر وہ سخت ڈر گئے۔ لیکن10
فرشتے نے اُن سے کہا، !متڈرو” دیکھو مَیں تم بڑیکو خوشی کی خبر دیتا ہوں جو تمام لوگوں کے لئے ہو گی۔
آج11 ہی داؤد کے شہر تمہارےمیں لئے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند۔ 12 اور تم اُسے اِس نشان
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 رہےکہہ تھے،
آسمان”14 کی بلندیوں پر الله عزتکی و جلال، زمین پر اُن لوگوں کی سلامتی جو اُسے منظور “ہیں۔
15 فرشتے اُنہیں چھوڑ آسمانکر واپسپر چلے گئے تو آپسچرواہے میں کہنے آؤ،”لـگے، بیتہم لحم جا کر باتیہ

دیکھیں جو ہوئی ہے اور ربجو ہمنے پر ظاہر کی “ہے۔
16 بھاگوہ بیتکر لحم پہنچے۔ وہاں اُنہیں مریم یوسفاور ملے اور ساتھ ہی چھوٹا بچہ جو چرنی میں پڑا ہوا

تھا۔ 17 یہ دیکھ کر اُنہوں 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 رہے جو اُنہوں نے
سنی اور دیکھی 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 کے طہارتمطابق کے پورےدن ہوئے تب وہ بچے کو یروشلم لے گئے تاکہ اُسے
رب کے پیشحضور کیا جائے، ربجیسے23 شریعتکی میں لـکھا ہے، ہر” پہلوٹھے ربکو کے لئے مخصوص
و مُقّدس کرنا “ہے۔ 24 ساتھ ہی اُنہوں نے مریم کی طہارت کی رسم کے لئے وہ قربانی پیش کی جو رب کی
شریعت بیان کرتی ہے، یعنی دو” یاں قمر یا دو جوان “کبوتر۔
* 2:7 :کپڑوں لفظی :ترجمہ پوتڑوں
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25 اُس وقت یروشلم ایکمیں آدمی بنام شمعون رہتا تھا۔ وہ راست باز اور ترسخدا تھا اور اِس انتظار میں تھا

کہ مسیح آ کر اسرائیل کو سکون بخشے۔ القدسروح اُس پر تھا، 26 اور اُس نے اُس پر یہ بات ظاہر کی تھی کہ
وہ جیتے ربجی مسیحکے کو دیکھے گا۔ اُس27 دن القدسروح نے یکاُسے دیتحر کہ المُقّدسبیتوہ میں
جائے۔ جبچنانچہ مریم یوسفاور بچے ربکو شریعتکی کے پیشمطابق کرنے کے لئے المُقّدسبیت میں
آئے 28 تو شمعون موجود تھا۔ اُس بچےنے کو اپنے بازوؤں میں لے کر الله کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہا،

اے”29 ابآقا، تُو بندےاپنے اجازتکو دیتا ہے
کہ وہ سلامتی رِحلتسے کر طرحجسجائے، تُو نے فرمایا ہے۔
30 کیونکہ مَیں نے اپنی آنکھوں تیریسے نجاتاُس کا مشاہدہ کر لیا ہے
31 جو تُو نے تمام قوموں کی موجودگی میں تیار کی ہے۔
32 ایکیہ ایسی روشنی غیریہودیوںسےجسہے کی آنکھیں کھل جائیں گی
اور تیری قوم اسرائیل کو حاصلجلال ہو “گا۔
بچے33 باپماںکے اپنے بیٹے بارےکے میں اِن الفاظ پر حیران ہوئے۔ شمعون34 دیبرکتاُنہیںنے اور مریم

سے کہا، یہ” بچہ مقرر ہوا ہے اسرائیلکہ بہتکے لوگسے اِس سے ٹھوکر کھا کر گر جائیں، بہتلیکن اِسسے
سے اپنے پاؤں پر کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ گو یہ الله کی طرف ایکسے اشارہ ہے توبھی اِس کی مخالفت کی
جائے گی۔ یوں35 بہتوں کے خیالاتدلی ظاہر ہو جائیں گے۔ اِس سلسلے میں تلوار تیری جان میں سے بھی گزر
جائے “گی۔

وہاں36 بیت المُقّدس ایکمیں عمر رسیدہ نبیہ بھی تھی جس کا نام حناہ تھا۔ وہ فنوایل کی بیٹی اور آشر کے
قبیلے سے تھی۔ شادی ساتکے سال بعد اُس کا شوہر مر گیا تھا۔ اب37 وہ بیوہ حیثیتکی سے 84 سال کی ہو
چکی تھی۔ وہ کبھی بیت المُقّدس کو نہیں چھوڑتی تھی، بلـکہ دن رات 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
عیسٰیجب39 والدینکے شریعتکیربنے درجمیں فرائضتمام ادا کر لئے تو وہ گلیل میں اپنے ناصرتشہر

لوٹکو گئے۔ وہاں40 بچہ پروان چڑھا اور تقویت پاتا گیا۔ حکمتوہ و دانائی سے معمور تھا، اور الله کا فضل اُس
پر تھا۔

بارہ سال کی عمر المُقّدسبیتمیں میں
عیسٰی41 والدینکے فسحسالہر عیدکی کے لئے یروشلم جایا تھے۔کرتے بھیسالاُس42 معمولوہ مطابقکے

عید کے لئے گئے جب عیسٰی بارہ سال کا تھا۔ 43 عید کے اختتام پر وہ ناصرت واپس جانے لـگے، لیکن عیسٰی
یروشلم میں رہ گیا۔ پہلے اُس کے والدین کو معلوم نہ تھا، 44 کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ قافلے میں کہیں موجود
لیکنہے۔ چلتے چلتے پہلا دن گزر گیا اور تکابوہ نظر نہ آیا تھا۔ اِس پر والدین اُسے اپنے رشتے داروں اور عزیزوں
میں ڈھونڈنے لـگے۔ وہاںوہجب45 نہ ملا تو مریم یوسفاور واپسیروشلم گئے اور وہاں ڈھونڈنے لـگے۔ تین46
دن بعدکے وہ المُقّدسبیتآخرکار میں پہنچے۔ وہاں عیسٰی دینی اُستادوں درمیانکے بیٹھا اُن کی باتیں سن رہا اور
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اُن سوالاتسے پوچھ رہا تھا۔ بھینےجس47 اُس کی باتیں سنیں وہ اُس کی سمجھ اور جوابوں دنگسے رہ گیا۔
48 اُسے دیکھ کر اُس کے والدین گھبرا گئے۔ اُس کی ماں نے کہا، بیٹا،” تُو ہمارےنے ساتھ یہ کیوں کیا؟ تیرا
باپ اور مَیں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفتشدید کا شکار “ہوئے۔

49 عیسٰی جوابنے دیا، آپ” کو تلاشمجھے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ مجھے
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 اور حکمت بڑھتی گئی، اور اُسے الله اور انسان کی
مقبولیت حاصل تھی۔

3
یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی

1 پھر روم کے شہنشاہ تبریُس کی حکومت کا پندرھواں سال آ گیا۔ اُس وقت پیلاطسپنطیُس صوبہ یہودیہ کا
گورنر تھا، ہیرودیس انتپاس گلیل کا حاکم تھا، اُس کا بھائی فلپّس یہ اتور اور ترخونیتس کے علاقے کا، جبکہ
لسانیاس ابلینے کا۔ 2 حنّا اور کائفا دونوں اماِم اعظم تھے۔ اُن دنوں میں الله یحیٰی بن یاہ زکر سے ہم کلام جبہوا وہ
یگستان ر میں تھا۔ 3 پھر وہ یائے در یردن پورےکے علاقے میں سے گزرا۔ ہر جگہ اُس نے اعلان کیا کہ توبہ کر
کے بپتسمہ لو تاکہ تمہیں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ یوں4 یسعیاہ نبی پورےالفاظکے ہوئے 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، یلےاے” سانپزہر

کے نےکس!بچو تم کو آنے غضبوالے سے بچنے ہدایتکی کی؟ 8 اپنی زندگی سے ظاہر کرو کہ تم نے واقعی
توبہ کی ہے۔ یہ متخیال کرو کہ ہم تو بچ جائیں گے کیونکہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ الله
اِن پتھروں بھیسے ابراہیم کے لئے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب9 عدالتتو کلہاڑیکی درختوں کی جڑوں پر رکھی
ہوئی ہے۔ درختہر جو اچھا پھل نہ لائے کاٹا آگاور میں جھونکا جائے “گا۔

لوگوں10 نے اُس سے پوچھا، پھر” ہم کیا “کریں؟
اُس11 جوابنے دیا، پاسکےجس” دو کُرتے ہیں ایکوہ اُس جسدےدےکو پاسکے 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 دیا، صرف” ٹیکساُتنے لینا حکومتجتنے نے مقرر کئے “ہیں۔
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کچھ14 فوجیوں نے پوچھا، ہمیں” کیا کرنا ہئے؟ “چا
اُس جوابنے دیا، کسی” ًسے جبرا یا غلط الزام لگا کر پیسے نہ لینا بلـکہ اپنی جائز آمدنی پر اکتفا “کرنا۔
لوگوں15 بہتتوقعاتکی بڑھ گئیں۔ وہ اپنے دلوں میں سوچنے لـگے کہ کیا یہ مسیح تو نہیں ہے؟ اِس16 پر یحیٰی

سباُن مخاطبسے ہو کر کہنے لگا، مَیں” تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، ایکلیکن آنے والا ہے جو مجھ سے
بڑا مَیںہے۔ اُس جوتوںکے تسمےکے لنے کھو بھیکے لائق نہیں۔ وہ تمہیں القدسروح آگاور دےبپتسمہسے
گا۔ وہ17 ہاتھ پکڑےچھاجمیں اناجہوئے کو بھوسے الـگسے کرنے کے لئے تیار وہہے۔کھڑا ہنے گا کی جگہ
صافبالکلکو کر اناجکے کو اپنے میںگودام لیکنگا۔کرےجمع بھوسے کو میںآگایسیوہ جھونکے گا جو
بجھنے کی “نہیں۔

قسماِس18 سیبہتکی اَور باتوں اُسسے قومنے اورکینصیحتکو اُسے الله سنائی۔خبریخوشکی لیکن19
ایک دن یوں ہوا کہ یحیٰی گلیلنے کے انتپاسہیرودیسحاکم کو ڈانٹا۔ وجہ یہ تھی ہیرودیسکہ نے اپنے بھائی
ہیرودیاسبیویکی شادیسے کر لی تھی اور اِس کے علاوہ بہتاَور غلطسے کام کئے تھے۔ 20 ملامتیہ سن کر
ہیرودیس نے اپنے غلط کاموں میں اَور اضافہ یہ کیا کہ یحیٰی جیلکو میں ڈال دیا۔

عیسٰی کا بپتسمہ
ایک21 بہتجبدن سے لوگوں کو بپتسمہ دیا جا رہا تھا تو عیسٰی نے بھی بپتسمہ لیا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا

تو آسمان کھل گیا 22 اور القدسروح میںصورتجسمانی کبوتر طرحکی اُس پر اُتر آیا۔ ساتھ 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 خدمتنے شروع کی۔ اُسے یوسف کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اُس کا

نسب نامہ یہ یوسف:ہے بن عیلی متاتبن24 لاویبن بن ملـکی بن ینّا یوسفبن بن25 متِتیاہ عاموسبن بن ناحوم بن
اسلیاہ بن نوگہ ماعتبن26 بن متِتیاہ بن یوسیخبنشمعی بن یوداہ بن27 یوحناہ بن ریسا ُبابلبن زر بن ایلسیالتی نیریبن
بن28 ملـکی بن ادّی بن قوسام بن اِلمودام بن عیر بن29 یشوع بن اِلی عزر بن یوریم بن متات بن لاوی بن30 شمعون بن
یہوداہ یوسفبن بن یونام بن اِلیاقیم بن31 ملیاہ بن مِنّاہ بن متّتاہ بن ناتن بن داؤد بن32 یسّی بن عوبید بن بوعز بن سلمون
بن نحسون بن33 ندابعمی بن ادمین بن ارنی بن حصرون فارصبن بن یہوداہ 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

1 عیسٰی یائے در یردن واپسسے آیا۔ وہ القدسروح سے معمور جستھا نے اُسے یگستان ر میں لا کر اُس کی
راہنمائی کی۔ وہاں2 چالیساُسے ابلیستکدن سے آزمایا گیا۔ پورےاِس 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 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے انسانکہ کی صرفزندگی

روٹی پر منحصر نہیں “ہوتی۔
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5 اِس پر ابلیس نے اُسے کسی بلند جگہ پر لے جا ایککر لمحے میں دنیا کے تمام ممالـک دکھائے۔ 6 وہ مَیں”بولا، تجھے اِن ممالـک کی شان و شوکت اور اِن پر تمام اختیار دوں گا۔ کیونکہ یہ میرے سپرد کئے گئے ہیں اور

دےچاہوںجسے سکتا ہوں۔ 7 لہٰذا سبیہ کچھ تیرا ہی ہو شرطگا۔ یہ ہے کہ تُو مجھے سجدہ “کرے۔
لیکن8 عیسٰی جوابنے دیا، ہرگز” نہیں، کیونکہ مُقّدسکلاِم میں یوں لـکھا ہے، رب’ اپنے الله کو سجدہ کر

اُسیصرفاور عبادتکی “۔‘کر
9 پھر ابلیس نے اُسے یروشلم لے جا بیتکر 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 کو تیری
حفاظت کرنے کا دےحکم گا، 11 اور 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 گلیلواپسعیسٰی میں آیا۔ اُس القدسروحمیں قوتکی تھی، اور اُس شہرتکی پورےاُس علاقے میں
پھیل گئی۔ وہاں15 وہ اُن عبادتکے خانوں میں تعلیم دینے لگا، سباور اُسنے یفکی تعر کی۔

عیسٰی ناصرتکو میں رد کیا جاتا ہے
ایک16 دن وہ ناصرت پہنچا جہاں وہ پروان چڑھا تھا۔ وہاں بھی وہ معمول کے مطابق سبت کے دن مقامی

عبادت خانے میں جا کر مُقّدسکلاِم میں سے ھنے پڑ کے لئے کھڑا ہو گیا۔ 17 اُسے یسعیاہ نبی کتابکی دی گئی
تو اُس نے طومار کھولکو کر یہ حوالہ ڈھونڈ نکالا،

رب”18 روحکا مجھ پر ہے،
کیونکہ اُس مجھےنے تیل مسحسے کر کے
غریبوں خبریخوشکو سنانے کا اختیار دیا ہے۔
اُس مجھےنے یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا ہے
قیدیوںکہ کو رِہائی ملے گی
اور اندھے دیکھیں گے۔
اُس مجھےنے بھیجا ہے
کہ مَیں کچلے ہوؤں کو آزاد کراؤں
19 رباور طرفکی سے بحالی سالکے کا اعلان “کروں۔
یہ20 کہہ عیسٰیکر طومارنے لپیٹکو عبادتکر ملازمکےخانے واپسکو کر دیا اور بیٹھ جماعتساریگیا۔

کی آنکھیں اُس پر لـگی تھیں۔ 21 پھر وہ بول اُٹھا، آج” الله کا یہ تمہارےفرمان سنتے ہی پورا ہو گیا “ہے۔
سب22 عیسٰی میںحقکے باتیں کرنے لـگے۔ وہ اُن پُرفضل باتوں حیرتپر زدہ تھے جو اُس کے منہ سے نکلیں،

اور وہ کہنے لـگے، کیا” یوسفیہ کا بیٹا نہیں “ہے؟
23 اُس نے اُن سے کہا، بےشک” تم مجھے یہ کہاوت بتاؤ گے، اے’ ڈاکٹر، پہلے اپنے آپ کا علاج ‘کر۔

یعنی سننے میں آیا ہے آپکہ نے کفرنحوم معجزےمیں کئے ابہیں۔ معجزےایسے یہاں اپنے وطنی شہر میں بھی
دکھائیں۔ لیکن24 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی نبی اپنے وطنی شہر میں مقبول نہیں ہوتا۔
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حقیقتیہ25 الیاسکہہے نبی کے زمانے اسرائیلمیں ضرورتسیبہتمیں مند بیوائیں تھیں، جبوقتاُس

ساڑھے تین بارشتکسال نہ ہوئی ملـکپورےاور سختمیں کال پڑا۔ اِس26 کے الیاسباوجود کو اُن میں سے
کسی پاسکے نہیں بھیجا گیا ایکبلـکہ غیریہودی بیوہ پاسکے جو صیدا کے شہر صارپت میں رہتی تھی۔ اِسی27
طرح الیشع نبی کے زمانے میں اسرائیل میں کوڑھ بہتکے مریضسے تھے۔ لیکن اُن میں سے کسی کو شفا نہ
ملی نعمانصرفبلـکہ کو جو ملـِک شام شہریکا “تھا۔

عبادتجب28 خانے میں جمع لوگوں نے یہ باتیں سنیں تو طیشبڑےوہ 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 وہ گلیل کے شہر کفرنحوم کو گیا سبتاور عبادتدنکے میںخانے لوگوں کو لگا۔سکھانے

32 وہ اُس کی تعلیم سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ وہ اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا تھا۔ عبادت33 خانے ایکمیں
آدمی تھا ناپاککسیجو روح کے قبضے میں تھا۔ اب وہ چیخ چیخ کر لنے بو لگا، ناصرتارے”34 کے عیسٰی،
آپہمارا کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ آپکیا ہلاکہمیں کرنے آئے ہیں؟ مَیں تو جانتا ہوں آپکہ کون آپہیں،
الله قدوسکے “ہیں۔

35 عیسٰی نے اُسے ڈانٹ کر کہا، !خاموش” آدمی میں سے نکل “!جا اِس پر بدروح آدمی جماعتکو کے بیچ
فرشمیں پٹکپر کر اُس میں نکلسے لیکنگئی۔ وہ آدمی زخمی نہ ہوا۔

36 لوگتمام گھبرا گئے دوسرےایکاور سے کہنے لـگے، اِس” آدمی الفاظکے میں کیا اختیار اور قوت ہے
بدروحیںکہ اُس کا حکم مانتی اور اُس کے کہنے پر نکل جاتی “ہیں؟ اور37 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 وقتاُسیساسکی اُٹھ کر اُن خدمتکی کرنے لـگی۔

ڈھلدنجب40 گیا سبتو لوگمقامی اپنے مریضوں کو عیسٰی پاسکے لائے۔ خواہ اُن کی یاں بیمار کچھ بھی
کیوں نہ تھیں، اُس نے ایکہر پر اپنے ہاتھ رکھ کر اُسے شفا دی۔ بہتوں41 میں بدروحیں بھی تھیں جنہوں نے
وقتنکلتے چلّا کر تُو”کہا، الله کا فرزند لیکن“ہے۔ چونکہ وہ جانتی تھیں کہ مسیحوہ اِسہے لئے اُس اُنہیںنے
ڈانٹ کر لنے بو نہ دیا۔

خبریخوش ایکہر کے لئے ہے
اگلاجب42 دن چڑھا تو عیسٰی شہر نکلسے ویرانکسیکر جگہ چلا گیا۔ لیکن ہجوم اُسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے

آخرکار اُس پاسکے لوگپہنچا۔ اُسے پاساپنے سے جانے نہیں دینا ہتے چا تھے۔ لیکن43 اُس نے اُن سے کہا،
لازم” ہے کہ دوسرےمَیں شہروں میں بھی جا کر الله کی بادشاہی خوشکی خبری سناؤں، کیونکہ مجھے اِسی
مقصد کے لئے بھیجا گیا “ہے۔

44 چنانچہ وہ یہودیہ عبادتکے خانوں منادیمیں کرتا رہا۔
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پہلے شاگردوں بُلاہٹکی
ایک1 دن عیسٰی گلیل کی گنیسرتجھیل 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 لے چلے۔ پھر وہ
کشتی میں بیٹھا اور ہجوم کو تعلیم دینے لگا۔

4 تعلیم دینے کے اختتام پر اُس نے شمعون سے کہا، اب” کشتی کو وہاں لے جا جہاں پانی گہرا ہے اور اپنے
جالوں کو مچھلیاں پکڑنے کے لئے ڈال “دو۔

لیکن5 شمعون اعتراضنے کیا، اُستاد،” ہم نے تو کوششبڑیراتپوری کی، ایکلیکن بھی نہ پکڑی۔ تاہم
آپ کے کہنے پر مَیں جالوں کو دوبارہ ڈالوں “گا۔ 6 یہ کہہ کر اُنہوں گہرےنے پانی میں جا کر اپنے جال ڈال
دیئے۔ اور واقعی، مچھلیوں کا اِتنا بڑا غول جالوں میں پھنس گیا کہ وہ پھٹنے لـگے۔ 7 یہ دیکھ کر اُنہوں نے اپنے
ساتھیوں کو اشارہ کر کے بُلایا تاکہ وہ دوسری کشتی میں آ کر اُن کی مدد کریں۔ وہ آئے اور سب نے مل کر
دونوں کشتیوں کو اِتنی مچھلیوں سے بھر دیا کہ آخرکار دونوں ڈوبنے خطرےکے میں تھیں۔ پطرسشمعونجب8
نے کچھسبیہ دیکھا تو اُس نے عیسٰی کے منے سا منہ بلکے گر کر مجھخداوند،”کہا، سے دُور چلے جائیں۔ مَیں
تو گناہ گار “ہوں۔ 9 کیونکہ وہ اور اُس ساتھیکے اِتنی مچھلیاں پکڑنے کی وجہ حیرانسختسے تھے۔ 10 زبدیاور
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

ایک12 دن کسیعیسٰی شہر میں سے گزر رہا تھا مریضایکوہاںکہ جسملا کا پورا کوڑھجسم سے متاثر
اُسجبتھا۔ عیسٰینے کو دیکھا تو وہ منہ بلکے گر پڑا اور التجا خداوند،اے”کی، چاہیںآپاگر تو پاکمجھے
صاف کر سکتے “ہیں۔

13 عیسٰی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے چھوا اور مَیں”کہا، چاہتا صافپاکہوں، ہو “جا۔ اِس ًبیماریپر فورا دُور
عیسٰی14گئی۔ہو نہکوکسیوہکہکیہدایتاُسےنے بتائے کہ کیا اُسہے۔ہوا المُقّدسبیتسیدھا”کہا،نے
میں امام پاسکے جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔ اپنے ساتھ وہ قربانی لے کاجسجا تقاضا موسٰی شریعتکی اُن سے
کرتی جنہیںہے کوڑھ سے شفا ملتی یوںہے۔ علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو صافپاکواقعی ہو گیا “ہے۔

تاہم15 عیسٰی بارےکے میں خبر اَور یادہ تیزیز پھیلتیسے لوگوںگئی۔ بڑےکے اُسگروہ 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
ایک17 دن وہ لوگوں کو دےتعلیم رہا تھا۔ فریسی شریعتاور کے عالِم بھی گلیل اور یہودیہ کے ہر گاؤں اور

یروشلم سے آ اُسکر بیٹھےپاسکے تھے۔ قدرتکیرباور اُسے شفا دینے لئےکے یک تھی۔رہیدےتحر 18 اِتنے
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میں کچھ مفلوجایکآدمی چارپائیکو پر ڈال وہاںکر پہنچے۔ اُنہوں نے اُسے گھر اندرکے عیسٰی کے منے سا رکھنے
کوششکی کی، لیکن19 بےفائدہ۔ گھر میں لوگاِتنے تھے کہ اندر جانا ناممکن تھا۔ اِس لئے وہ چھتآخرکار پر
چڑھ گئے اور کچھ ٹائلیں اُدھیڑ چھتکر ایککا کھولحصہ دیا۔ پھر اُنہوں نے چارپائی سمیتمفلوجکو ہجوم کے
درمیان عیسٰی کے منے سا اُتارا۔ عیسٰیجب20 نے اُن ایمانکا دیکھا تو اُس مفلوجنے سے تیرےآدمی،اے”کہا،
معافگناہ کر دیئے گئے “ہیں۔

21 یہ سن شریعتکر کے عالِم اور فریسی سوچ بچار میں پڑ گئے، طرحکسیہ” کا بندہ ہے جو اِس قسم کا کفر
بکتا صرفہے؟ الله ہی معافگناہ کر سکتا “ہے۔

لیکن22 عیسٰی 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’ معافگناہ کر دیئے گئے ‘ہیں یا یہ اُٹھ’کہ کر چل ؟‘پھر لیکن24 مَیں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابِن آدم کو واقعی دنیا میں معافگناہ کرنے کا اختیار “ہے۔
یہ کہہ کر وہ مفلوج مخاطبسے ہوا، اُٹھ،” اپنی چارپائی اُٹھا کر اپنے گھر چلا “جا۔

لوگوں25 کے دیکھتے دیکھتے وہ آدمی کھڑا ہوا اور اپنی چارپائی اُٹھا کر الله کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنے گھر
چلا گیا۔ یہ26 دیکھ حیرتسختسبکر زدہ ہوئے اور الله کی تمجید کرنے لـگے۔ اُن خوفپر چھا گیا اور وہ کہہ
اُٹھے، آج” ہم نے ناقابِل یقین باتیں دیکھی “ہیں۔

عیسٰی متی کو بُلاتا ہے
27 اِس 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 سباور 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 سے تعلق رکھنے والے شریعت کے ِموں عال نے عیسٰی کے
شاگردوں شکایتسے اُنہوںکی۔ نے کہا، ٹیکستم” لینے والوں اور گناہ گاروں ساتھکے کیوں کھاتے پیتے “ہو؟

31 عیسٰی جوابنے دیا، صحت” مندوں کو ڈاکٹر کی ضرورت 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؟
کچھ33 لوگوں 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 کیا”دیا، شادیتم مہمانوںکے کو روزہ رکھنے کو کہہ سکتے جبہو دُولھا اُن درمیانکے
ہے؟ ہرگز !نہیں ایکلیکن35 دن آئے جبگا دُولھا اُن سے لے لیا جائے گا۔ اُس 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؟ بھیکوئی !نہیں اگر وہ کرےایسا تو صرفنہ خرابلباسنیا ہو گا بلـکہ اُس سے لیا گیا ٹکڑا لباسپرانے
کو خراببھی دےکر گا۔ اِسی37 طرح کوئی بھی انگور کا رستازہ پرانی بےلچکاور مشکوں میں نہیں ڈالے
گا۔ اگر وہ کرےایسا تو پرانی مشکیں پیدا ہونے گیسوالی پھٹباعثکے جائیں گی۔ نتیجے میں َمے اور مشکیں
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دونوں ضائع ہو جائیں گی۔ اِس38 لئے انگور کا تازہ رس نئی مشکوں میں ڈالا جاتا ہے لچکجو دار ہوتی ہیں۔
لیکن39 جو بھی پرانی َمے پینا کرےپسند وہ انگور کا نیا اور تازہ رس پسند کرےنہیں گا۔ وہ کہے گا کہ پرانی
ہی بہتر “ہے۔

6
سبت بارےکے میں سوال

ایک1 دن عیسٰی اناج کھیتوںکے میں سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے اُس کے اناجشاگرد کی بالیں توڑنے اور اپنے
ہاتھوں سے مَل کر کھانے سبتلـگے۔ کا دن تھا۔ یہ2 دیکھ کر فریسیوںکچھ نے کہا، تم” یہ کیوں کر رہے ہو؟
سبت دنکے ایسا کرنا منع “ہے۔

عیسٰی3 جوابنے کیا”دیا، تم نہیںکبھینے پڑھا کہ داؤد نے کیا اُسےجبکِیا اور اُس ساتھیوںکے بھوککو
لـگی تھی؟ 4 وہ الله کے گھر میں داخل ہوا اور رب کے لئے مخصوص شدہ روٹیاں لے کر کھائیں، صرفاگرچہ
اماموں کو اِنہیں کھانے اجازتکی ہے۔ اور اُس نے اپنے ساتھیوں بھیکو یہ روٹیاں “کھلائیں۔ 5 پھر عیسٰی نے
اُن سے کہا، ابِن” سبتآدم مالـککا “ہے۔

سوکھے ہاتھ کی شفا
سبت6 ایککے اَور دن عبادتعیسٰی خانے میں جا کر سکھانے لگا۔ ایکوہاں آدمی جستھا کا دہنا ہاتھ

سوکھا ہوا تھا۔ شریعت7 کے عالِم اور بڑےفریسی غور سے دیکھ رہے تھے کہ کیا عیسٰی اِس آدمی کو آج بھی شفا
دے گا؟ کیونکہ وہ اُس پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن8 عیسٰی نے اُن کی سوچ کو جان لیا
اور اُس سوکھے ہاتھ والے آدمی سے کہا، اُٹھ،” درمیان میں کھڑا “ہو۔ چنانچہ وہ آدمی کھڑا ہوا۔ 9 پھر عیسٰی
نے اُن سے پوچھا، مجھے” شریعتبتاؤ، سبتہمیں دنکے کیا کرنے اجازتکی دیتی نیکہے، کام کرنے کی یا
غلط کام کرنے کسیکی، 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 آپے میں نہ رہے دوسرےایکاور باتسے 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 پاساپنے بُلا کر اُن میں سے بارہ لیا،چنکو جنہیں اُس نے اپنے رسول مقرر کیا۔
اُن کے نام یہ :ہیں جسشمعون14 لقبکا اُس پطرسنے رکھا، اُس کا بھائی یاس، اندر یعقوب، یوحنا، فلپّس،
برتلمائی، 15 متی، یعقوبتوما، بن حلفئی، شمعون مجاہد، 16 یہوداہ یعقوببن 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 ایککر کھلے اور ہموار میدان میں کھڑا ہوا۔ وہاں شاگردوں بڑیکی تعداد

اُسےنے لیا۔گھیر ساتھ بہتہی لوگسے یہودیہ، یروشلم اور صور اور صیدا ساحلیکے علاقے سے اُس18 کی تعلیم
سننے اور یوں بیمار سے شفا پانے کے لئے آئے تھے۔ اور تنگبدروحیںجنہیں کر تھیںرہی اُنہیں بھی شفا ملی۔ تمام19
لوگ اُسے چھونے کوششکی کر رہے تھے، کیونکہ اُس میں قوتسے نکل سبکر کو دےشفا رہی تھی۔
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مبارککون ہے؟

20 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں طرفکی دیکھ کر مبارک”کہا، ہو تم ضرورتجو مند ہو،
کیونکہ الله کی بادشاہی تم کو حاصلہی ہے۔
مبارک21 ہو تم جو وقتاِس بھوکے ہو،
کیونکہ سیر ہو جاؤ گے۔
مبارک ہو تم جو وقتاِس روتے ہو،
خوشیکیونکہ سے ہنسو گے۔
مبارک22 ہو تم لوگجب اِس لئے تم نفرتسے کرتے اور تمہارا حقہ پانی بند کرتے ہیں کہ تم ابِن آدم کے

پیروکار بن گئے ہو۔ مبارکہاں، ہو جبتم اِسیوہ وجہ تمہیںسے لعن طعن کرتے تمہاریاور 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 سنجو رہے ہو مَیں یہ بتاتا ہوں، اپنے دشمنوں محبتسے رکھو، اور اُن سے بھلائی کرو جو تم سے
نفرت 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 ایکتمہارےکوئی گال پر مارےتھپڑ تو اُسے دوسرا گال پیشبھی کر اِسیدو۔ طرح اگر کوئی
تمہاری چھینچادر تولے قمیصاُسے لینے بھیسے نہ روکو۔ 30 بھیجو تم کچھسے مانگتا اُسےہے دو۔ نےجساور
تم سے کچھ لیا ہے اُس سے واپساُسے دینے کا تقاضا نہ کرو۔ لوگوں31 کے ساتھ سلوکویسا کرو جیسا تم ہتے چا
ہو کہ تمہارےوہ ساتھ کریں۔

32 اگر صرفتم اُن ہی محبتسے کرو جو تم سے کرتے ہیں تو اِس میں تمہاری خاصکیا مہربانی ہو گی؟ گناہ
گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ 33 اور اگر صرفتم اُن ہی سے بھلائی کرو جو تم سے بھلائی کرتے ہیں تو اِس میں
تمہاری خاصکیا مہربانی ہو گی؟ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اِسی34 طرح اگر صرفتم اُن ہی کو اُدھار دو
جن بارےکے میں تمہیں اندازہ ہے کہ واپسوہ کر دیں گے تو اِس تمہاریمیں خاصکیا مہربانی ہو گی؟ گناہ گار
بھی گناہ گاروں کو اُدھار دیتے ہیں جب اُنہیں سب واپسکچھ ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ 35 نہیں، اپنے دشمنوں سے
محبت کرو اور اُن ہی سے بھلائی کرو۔ اُنہیں اُدھار دو جن بارےکے میں واپستمہیں ملنے کی اُمید نہیں ہے۔ پھر تم
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کو بڑا اجر ملے گا اور تم الله تعالیٰ کے فرزند ثابت ہو گے، کیونکہ وہ بھی ناشکروں بُرےاور لوگوں پر نیکی کا اظہار
کرتا ہے۔ لازم36 ہے کہ تم رحم دل ہو کیونکہ باپتمہارا بھی رحم دل ہے۔

منصف نہ بننا
دوسروں37 عدالتکی نہ کرنا تو تمہاری عدالتبھی 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۔ حسابجسہاں، 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۔ جسکیونکہ پیمانے سے تم ناپتے ہو اُسی تمہارےسے لئے ناپا
جائے “گا۔

39 پھر عیسٰی پیشمثالیہنے ایککیا”کی۔ دوسرےاندھا اندھے راہنمائیکی کر سکتا !نہیںہرگزہے؟ اگر وہ
کرےایسا تو دونوں گڑھے میں گر جائیں گے۔ شاگرد40 اپنے اُستاد سے بڑا نہیں ہوتا جببلـکہ ٹریننگپوریاُسے
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 تجھےجبکہ وہ شہتیر نظر نہیں آتا تیریجو
اپنی آنکھ میں ہے؟ 42 تُو کیونکر اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے، بھائی،’ ٹھہرو، تمہاریمجھے آنکھ میں پڑا تنکا لنے نکا
‘دو جبکہ تجھے اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا؟ یاکار !ر پہلے اپنی آنکھ کے شہتیر کو نکال۔ تب ہی تجھے بھائی کا
صافتنکا نظر آئے گا اور تُو اُسے اچھی طرح سے دیکھ کر نکال سکے گا۔

درخت اُس پھلکے سے پہچانا جاتا ہے
43 نہ اچھا خرابدرخت پھل لاتا ہے، نہ خراب درخت اچھا پھل۔ 44 ہر قسم کا درخت اُس کے پھل سے

پہچانا جاتا ہے۔ خاردار یوں جھاڑ سے انجـیر یا انگور توڑےنہیں جاتے۔ شخصنیک45 کا اچھا پھل اُس کے دل
اچھےکے خزانے سے نکلتا ہے شخصبُرےجبکہ پھلخرابکا اُس دلکے کی بُرائی سے نکلتا ہے۔ جسکیونکہ
چیز دلسے بھرا ہوتا ہے چھلـکوہی کر منہ سے نکلتی ہے۔

دو قسم مکانکے
46 تم کیوں مجھے خداوند،’ ‘خداوند کہہ کر پکارتے ہو؟ باتمیری پر تو تم عمل نہیں کرتے۔ لیکن47 مَیں تم

کو بتاتا ہوں کہ کسشخصوہ کی مانند ہے میرےجو پاس آ کر میری بات سن لیتا اور اُس پر عمل کرتا ہے۔
48 وہ اُس آدمی کی مانند جسہے نے اپنا مکان بنانے کے لئے گہری بنیاد کی کھدائی کروائی۔ کھود کھود کر
وہ تکچٹان پہنچ گیا۔ اُسی پر اُس نے مکان کی بنیاد رکھی۔ مکان مکمل ہوا ایکتو سیلابدن آیا۔ زور سے بہتا
ہوا پانی مکان سے ٹکرایا، لیکن وہ اُسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوطی سے بنایا گیا تھا۔ لیکن49 باتمیریجو 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

لوگوںکچھسبیہ1 کو سنانے بعدکے عیسٰی کفرنحوم چلا گیا۔ وہاں2 َسو فوجیوں پر ایکمقرر افسر رہتا تھا۔
اُن دنوں میں اُس ایککا غلام جو اُسے بہت عزیز تھا بیمار پڑ گیا۔ اب وہ مرنے کو تھا۔ 3 چونکہ افسر نے عیسٰی
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بارےکے میں سنا تھا اِس لئے اُس نے یہودیوں کے بزرگکچھ یہ درخواست کرنے کے لئے اُس پاسکے بھیج
دیئے کہ وہ آ کر غلام کو شفا دے۔ 4 وہ عیسٰی پاسکے پہنچ بڑےکر زور سے التجا کرنے لـگے، یہ” آدمی اِس
لائق ہے آپکہ اُس پوریدرخواستکی کریں، 5 کیونکہ ہماریوہ قوم سے پیار کرتا تکیہاںہے، کہ اُس نے
ہمارے لئے عبادت خانہ بھی تعمیر کروایا “ہے۔

چنانچہ6 عیسٰی اُن پڑا۔چلساتھکے جبلیکن وہ گھر قریبکے پہنچ گیا تو افسر نے اپنے دوستکچھ یہ کہہ
کر اُس پاسکے بھیج دیئے کہ میرےخداوند،” گھر میں آنے تکلیفکی نہ کریں، کیونکہ مَیں اِس لائق نہیں
ہوں۔ اِس7 لئے مَیں نے خود آپکو پاسکے آنے کے لائق بھی نہ بسسمجھا۔ وہیں سے کہہ دیں تو میرا غلام
شفا پا جائے گا۔ 8 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 یہ’ہوں، ‘!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 اسرائیلنے 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 کے بعد عیسٰی اپنے شاگردوں کے ساتھ نائن شہر کے لئے روانہ ایکہوا۔ بڑا ہجوم بھی ساتھ چل رہا
تھا۔ جب12 وہ شہر دروازےکے قریبکے پہنچا ایکتو جنازہ نکلا۔ جو نوجوان فوت ہوا تھا اُس کی ماں بیوہ
تھی اور وہ اُس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں ساتھکے شہر بہتکے چللوگسے تھے۔رہے اُسے13 دیکھ کر خداوند کو
اُس پر ترسبڑا آیا۔ اُس نے اُس سے کہا، “رو۔مت” 14 پھر جنازےوہ پاسکے گیا اور اُسے چھوا۔ اُسے اُٹھانے
والے رُک گئے تو عیسٰی نے کہا، اے” نوجوان، مَیں تجھے کہتا ہوں کہ “!اُٹھ 15 مُردہ اُٹھ بیٹھا اور لنے بو لگا۔
عیسٰی نے اُسے اُس کی ماں کے سپرد کر دیا۔

16 یہ دیکھ کر تمام لوگوں طاریخوفپر ہو گیا اور وہ الله کی تمجید کر کے کہنے لـگے، ہمارے” ایکدرمیان
بڑا نبی پا بر ہوا ہے۔ الله نے اپنی قوم پر نظر کی “ہے۔

17 اور عیسٰی بارےکے میں یہ پورےخبر یہودیہ اور ارد گرد کے علاقے میں پھیل گئی۔
یحیٰی کا عیسٰی سوالسے

18 یحیٰی بھیکو اپنے شاگردوں معرفتکی اِن واقعاتتمام بارےکے میں پتا چلا۔ اِس پر اُس نے دو شاگردوں
کو بُلا کر اُنہیں19 یہ پوچھنے کے لئے خداوند پاسکے بھیجا، کیا” آپ وہی ہیں جسے آنا ہے یا ہم کسی اَور کے
انتظار میں “رہیں؟

20 چنانچہ یہ شاگرد عیسٰی پاسکے پہنچ کر کہنے لـگے، یحیٰی” بپتسمہ دینے والے نے ہمیں یہ پوچھنے کے لئے
بھیجا ہے کہ آپکیا وہی ہیں جسے آنا ہے یا کسیہم اَور کا انتظار “کریں؟

21 عیسٰی بہتوقتاُسینے لوگوںسے کو تھیدیشفا مختلفجو قسم کی یوں، بیمار مصیبتوں اور بدروحوں کی
گرفت میں تھے۔ اندھوں کی آنکھیں بھی بحال ہو گئی تھیں۔ اِس22 لئے اُس جوابنے میں یحیٰی قاصدوںکے سے
یحیٰی”کہا، واپسپاسکے جا کر کچھسباُسے بتا دینا جو تم نے دیکھا اور سنا ہے۔ اندھے’ لنگڑےدیکھتے، چلتے
پھرتے ہیں، کوڑھیوں صافپاککو کیا جاتا بہرےہے، سنتے ہیں، مُردوں کو زندہ کیا جاتا ہے اور غریبوں کو
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الله خبریخوشکی سنائی جاتی ‘ہے۔ 23 یحیٰی کو بتاؤ، مبارک’ ہے وہ سببمیرےجو سے ٹھوکر کھا کر برگشتہ
نہیں “۔‘ہوتا

24 یحیٰی یہکے چلےقاصد گئے تو عیسٰی ہجوم سے یحیٰی بارےکے باتمیں کرنے تم”لگا، یگستان میںر کیا دیکھنے
گئے ایکتھے؟ سرکنڈا جو ہَوا کے ہر جھونکے سے ہلتا بےشکہے؟ نہیں۔ 25 یا کیا وہاں جا کر ایسے آدمی کی
توقع کر رہے تھے نفیسجو اور لباسملائم پہنے ہوئے ہے؟ نہیں، جو کپڑےشاندار پہنتے عیشاور عشرتو میں
زندگی گزارتے ہیں وہ شاہی محلوں میں پائے جاتے ہیں۔ 26 تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ ایک نبی کو؟ بالکل
صحیح، بلـکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ نبی سے بھی بڑا ہے۔ اُسی27 بارےکے میں مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،
دیکھ’ مَیں اپنے پیغمبر تیرےکو 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 میں داخل
ہونے سبوالا سے شخصچھوٹا اُس سے بڑا “ہے۔

بات29 یہ تھی کہ تمام قوم ٹیکسبشمول لینے والوں نے یحیٰی کا پیغام سن کر الله انصافکا مان لیا اور یحیٰی سے
بپتسمہ لیا تھا۔ فریسیصرف30 شریعتاور کے علما بارےاپنےنے میں الله مرضیکی ردکو کر کے یحیٰی کا بپتسمہ
لینے سے انکار کیا تھا۔

31 عیسٰی نے بات جاری رکھی، چنانچہ” مَیں اِس نسل کے لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ کس سے
مطابقت رکھتے ہیں؟ 32 وہ اُن بچوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ اُن میں سے کچھ اونچی آواز
دوسرےسے بچوں سے شکایت کر رہے ہیں، ہم’ نے بانسری بجائی تو تم نہ ناچے۔ پھر ہم نے نوحہ کے گیت
لیکنگائے، تم نہ ‘روئے۔ 33 دیکھو، یحیٰی بپتسمہ دینے والا آیا اور نہ روٹی کھائی، نہ َمے پی۔ یہ دیکھ کر تم کہتے
ہو کہ اُس میں بدروح ہے۔ 34 پھر ابِن آدم کھاتا اور پیتا ہوا 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 ہی صحیح
ثابت 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 شہر ایکمیں عورتبدچلن رہتی اُسےجبتھی۔ پتا چلا کہ عیسٰی فریسیاُس کے میںگھر کھانا
کھا رہا ہے تو وہ عطردان قیمتبیشمیں 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
پونچھسے کر اُنہیں چوما اور اُن پر عطر ڈالا۔ عیسٰیجب39 فریسیکے میزبان نے یہ دیکھا تو اُس میںدلنے اگر”کہا، یہ آدمی نبی ہوتا تو اُسے معلوم ہوتا کہ کسیہ قسم کی عورت ہے جو اُسے چھو رہی ہے، کہ یہ گناہ گار
“ہے۔

40 عیسٰی نے خیالاتاِن جوابکے میں اُس سے کہا، شمعون،” مَیں تجھے کچھ بتانا چاہتا “ہوں۔
اُس نے کہا، جی” اُستاد، “بتائیں۔
41 عیسٰی نے ایک”کہا، ساہو کار کے قرضدو دار ایکتھے۔ کو اُس چاندینے ِسکے500کے تھےدیئے

دوسرےاور 50کو ِسکے۔ لیکن42 دونوں قرضاپنا ادا نہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر اُس دونوںنے معافقرضکا
کر ابدیا۔ مجھے بتا، قرضدونوں داروں میں کونسے اُسے یادہ ز عزیز رکھے “گا؟

شمعون43 جوابنے دیا، میرے” خیال میں وہ جسے یادہ معافز کیا “گیا۔
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عیسٰی نے تُو”کہا، ٹھیکنے اندازہ لگایا “ہے۔ عورتاور44 طرفکی مُڑ کر اُس شمعوننے جاریباتسے

رکھی، کیا” تُو عورتاِس کو دیکھتا ہے؟ مَیںجب45 اِس میںگھر آیا تو تُو مجھےنے پاؤں دھونے کے لئے پانی نہ
دیا۔ لیکن اِس میرےنے پاؤں کو اپنے آنسوؤں سے تر کر کے اپنے بالوں سے پونچھ خشککر کر دیا ہے۔ تُو نے
مجھے بوسہ نہ دیا، لیکن میرےیہ اندر آنے سے لے میرےتکابکر پاؤں کو منے چو بازسے 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
گناہوںکے کو گو بہتوہ معافہیں کر دیا گیا ہے، کیونکہ اِس محبتبہتنے کا اظہار کیا لیکنہے۔ جسے کم
معاف کیا گیا ہو وہ محبتکم رکھتا “ہے۔

48 پھر عیسٰی عورتنے سے کہا، تیرے” گناہوں معافکو کر دیا گیا “ہے۔
49 یہ سن کر جو ساتھ بیٹھے تھے آپس میں کہنے لـگے، کسیہ” قسم شخصکا ہے جو گناہوں کو بھی معاف

کرتا “ہے؟
لیکن50 عیسٰی خاتوننے سے کہا، تیرے” ایمان نے تجھے 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 بارےکے خبریخوشمیں سنائی۔ اُس کے بارہ شاگرد اُس کے ساتھ تھے، 2 نیز کچھ خواتیں بھی جنہیں
اُس نے بدروحوں سے رِہائی اور یوں بیمار سے شفا دی تھی۔ اِن میں ایکسے مریم تھی جو مگدلینی کہلاتی تھی
میںجس بدروحیںساتسے نکالی گئی تھیں۔ 3 پھر یُوأنّہ جو خوزہ بیویکی تھی ہیرودیسخوزہ) بادشاہ ایککا
افسر ۔(تھا سوسناہ اور دیگر کئی خواتین بھی تھیں جو اپنے مالی وسائل سے اُن خدمتکی کرتی تھیں۔

بیج بونے والے کی تمثیل
ایک4 دن عیسٰی بڑےایکنے ہجوم ایککو تمثیل مختلفلوگسنائی۔ شہروں سے اُسے سننے کے لئے جمع ہو

گئے تھے۔
ایک”5 بیجکسان بونے کے لئے بیججبنکلا۔ اِدھر اُدھر بکھر گیا تو کچھ دانے راستے پر گرے۔ وہاں اُنہیں

پاؤں تلے کچلا گیا اور پرندوں نے اُنہیں چگ لیا۔ 6 کچھ یلی پتھر زمین پر گرے۔ وہاں وہ اُگنے تو لـگے، لیکن نمی
کی کمی تھی، اِس لئے پودے کچھ دیر کے بعد سوکھ گئے۔ کچھ7 دانے خود رَو کانٹےدار پودوں کے درمیان بھی
وہاںگرے۔ وہ اُگنے تو لـگے، لیکن خود پودوںرَو بڑھساتھساتھنے اُنہیںکر پھلنے لنے پھو کی نہجگہ چنانچہدی۔
وہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن8 ایسے دانے بھی تھے جو زرخیز زمین پر وہاںگرے۔ وہ اُگ سکے پکفصلجباور
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

اُس9 شاگردوںکے اُسنے سے پوچھا کہ اِس تمثیل کا مطلبکیا ہے؟ میںجواب10 اُس نے کہا، تم” کو تو
الله کی بادشاہی بھیدکے سمجھنے دیلیاقتکی لیکنہے۔گئی مَیں دوسروں کو سمجھانے لئےکے تمثیلیں استعمال
ہوںکرتا پاکتاکہ کلام پورا ہو جائے کہ وہ’ اپنی آنکھوں دیکھیںسے جانیںنہیںکچھمگرگے وہگے، کانوںاپنے
سے سنیں گے مگر کچھ نہیں سمجھیں ‘گے۔
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بیج بونے والے کی تمثیل مطلبکا

تمثیل11 مطلبکا یہ :ہے بیج سے مراد الله کا کلام ہے۔ 12 راہ گرےپر ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام
سنتے تو ہیں، لیکن پھر ابلیس آ کر اُسے اُن کے دلوں سے چھین لیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لا کر نجات پائیں۔
یلی13 پتھر زمین گرےپر ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام سن کر اُسے خوشی قبولسے تو کر لیتے ہیں، لیکن جڑ
نہیں پکڑتے۔ نتیجے میں اگرچہ وہ کچھ دیر کے لئے ایمان رکھتے ہیں آزمائشکسیجبتوبھی کا سامنا کرنا پڑتا ہے
تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ خود14 رَو کانٹےدار پودوں کے گرےدرمیان ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو سنتے تو
ہیں، جبلیکن وہ چلے جاتے ہیں تو روزمرہ کی دولتپریشانیاں، اور زندگی عیشکی عشرتو اُنہیں پھلنے لنے پھو
نہیں دیتی۔ نتیجے میں وہ پھل تکلانے نہیں پہنچتے۔ اِس15 کے مقابلے میں زرخیز زمین گرےمیں ہوئے دانے
لوگوہ ہیں جن دیانتدلکا دار اور اچھا وہجبہے۔ کلام سنتے ہیں تو وہ اُسے اپناتے ثابتاور قدمی سے ترقی
کرتے پھلکرتے لاتے ہیں۔

کوئی چراغ کو برتن نیچےکے نہیں چھپاتا
جب16 کوئی 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۔
17 جو کچھ بھی وقتاِس پوشیدہ ہے وہ آخر میں ظاہر ہو جائے گا، اور جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ معلوم ہو

جائے گا اور روشنی میں لایا جائے گا۔
18 چنانچہ اِس پر دھیان دو کہ طرحکستم سنتے ہو۔ جسکیونکہ پاسکے کچھ ہے اُسے اَور دیا جائے گا،

جسجبکہ پاسکے کچھ نہیں ہے اُس سے وہ بھی چھین لیا جائے جسگا بارےکے میں وہ خیال کرتا ہے کہ
اُس کا “ہے۔

عیسٰی کی ماں اور بھائی
ایک19 دن عیسٰی کی ماں اور بھائی اُس پاسکے آئے، لیکن وہ ہجوم کی وجہ سے تکاُس نہ پہنچ سکے۔

20 چنانچہ عیسٰی کو اطلاع دی گئی، آپ” کی ماں اور بھائی کھڑےباہر ہیں آپاور سے ملنا ہتے چا “ہیں۔
اُس21 جوابنے دیا، میری” ماں اور بھائی ہیںسبوہ جو الله کا کلام سن کر اُس پر عمل کرتے “ہیں۔
عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے

ایک22 دن عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، آؤ،” ہم جھیل کو پار “کریں۔ چنانچہ وہ کشتی پر سوار ہو کر
روانہ ہوئے۔ کشتیجب23 چلی جا رہی تھی تو عیسٰی سو اچانکگیا۔ جھیل پر آندھی آئی۔ کشتی پانی سے بھرنے
لـگی اور ڈوبنے کا تھا۔خطرہ 24 پھر اُنہوں نے عیسٰی پاسکے جا کر اُسے جگا دیا اور کہا، اُستاد،” اُستاد، ہم تباہ
ہو رہے “ہیں۔
جاگوہ اُٹھا اور آندھی اور موجوں کو ڈانٹا۔ آندھی تھم گئی اور لہریں ساکتبالکل ہو گئیں۔ 25 پھر اُس نے

شاگردوں سے پوچھا، تمہارا” ایمان کہاں “ہے؟
اُن پر طاریخوف ہو گیا اور سختوہ حیران ہو آپسکر میں کہنے لـگے، آخر” یہ کون ہے؟ وہ ہَوا اور پانی کو

بھی حکم دیتا ہے، اور وہ اُس کی مانتے “ہیں۔
ایکعیسٰی گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال دیتا ہے

26 پھر وہ سفر جاری رکھتے ہوئے گراسا کے علاقے کنارےکے پر پہنچے جو جھیل کے پار گلیل کے مقابل
ہے۔ عیسٰیجب27 کشتی سے اُترا تو شہر ایککا آدمی عیسٰی کو ملا بدروحوںجو گرفتکی میں تھا۔ وہ کافی دیر
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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 اُسسے نے عیسٰی”کہا، الله تعالیٰ کے فرزند، آپمیرا ساتھکے کیا واسطہ ہے؟
منتمَیں کرتا ہوں، عذابمجھے میں نہ “ڈالیں۔ 29 کیونکہ عیسٰی ناپاکنے روح کو حکم دیا تھا، آدمی” میں سے
نکل “!جا اِس بدروح بڑینے دیر سے اُس پر قبضہ کیا ہوا تھا، اِس لئے لوگوں نے اُس کے ہاتھ پاؤں زنجـیروں سے
باندھ کر اُس کی پہرا داری کرنے کوششکی کی تھی، لیکن بےفائدہ۔ 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 جوابنے دیا، “لشکر۔” اِس نام کی وجہ یہ تھی کہ اُس
منتیہاب31تھیں۔ہوئیگھسیبدروحیںسیبہتمیں ہمیں”لـگیں،کرنے اتھاہ میںگڑھے “کہیں۔نہکوجانے

اُس32 وقت قریب کی پہاڑی پر سؤروں کا بڑا غول چر رہا تھا۔ بدروحوں نے عیسٰی التماسسے کی، ہمیں” اُن
سؤروں میں داخل ہونے “دیں۔ اُس دےاجازتنے دی۔ 33 چنانچہ وہ اُس آدمی میں سے نکل کر سؤروں میں
جا گھسیں۔ اِس پورےپر غول کے بھاگبھاگسؤر پہاڑیکر کی ڈھلان پر اُترےسے اور جھیل جھپٹمیں کر
ڈوب مرے۔

یہ34 دیکھ سؤروںکر بھاگبانگلہکے اُنہوںگئے۔ نے شہر دیہاتاور میں باتاِس کا چرچا کیا 35 لوگتو یہ
معلوم کرنے کے لئے کہ کیا ہوا اپنیہے جگہوں نکلسے کر عیسٰی پاسکے آئے۔ اُس پاسکے پہنچے تو وہ آدمی
جسملا سے بدروحیں نکل گئی تھیں۔ اب کپڑےوہ پہنے عیسٰی کے پاؤں میں بیٹھا تھا اور اُس کی ذہنی حالت
ٹھیک تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ جنہوں36 سبنے کچھ دیکھا تھا اُنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اِس بدروح
گرفتہ آدمی طرحکسکو رِہائی ملی ہے۔ 37 پھر اُس علاقے کے تمام لوگوں نے عیسٰی درخواستسے کی کہ وہ
اُنہیں چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ اُن پر بڑا خوف چھا گیا تھا۔ چنانچہ عیسٰی کشتی پر سوار ہو واپسکر چلا گیا۔
آدمیجس38 سے بدروحیں نکل گئی تھیں اُس نے اُس التماسسے کی، مجھے” بھی اپنے ساتھ جانے “دیں۔
لیکن عیسٰی نے اجازتاُسے دینہ بلـکہ کہا، اپنے”39 واپسگھر چلا جا اور دوسروں کو کچھسبوہ بتا جو

الله تیرےنے لئے کیا “ہے۔
چنانچہ واپسوہ چلا گیا پورےاور شہر میں لوگوں کو بتانے لگا کہ عیسٰی میرےنے لئے کیا کچھ کیا ہے۔
یائیر کی بیٹی اور بیمار خاتون

جب40 عیسٰی جھیل کنارےدوسرےکے واپسپر پہنچا تو لوگوں نے اُس کا استقبال کیا، کیونکہ وہ اُس کے
انتظار میں تھے۔ 41 اِتنے ایکمیں آدمی عیسٰی پاسکے جسآیا کا نام یائیر تھا۔ وہ عبادتمقامی خانے کا راہنما
تھا۔ وہ عیسٰی کے پاؤں میں گر منتکر 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 ایکمیں خاتون تھی جو

بارہ سال خونسے بہنے مرضکے رِہائیسے نہ پا سکی تھی۔ کوئی اُسے شفا دےنہ سکا تھا۔ اُساب44 پیچھےنے
سے آ کر عیسٰی لباسکے کنارےکے کو چھوا۔ خون ًبہنا فورا بند ہو گیا۔ لیکن45 عیسٰی نے پوچھا، کس” نے
مجھے چھوا “ہے؟
سب نے انکار کیا پطرساور نے کہا، اُستاد،” یہ لوگتمام آپتو کو گھیر کر دبا رہے “ہیں۔
لیکن46 عیسٰی نے اصرار کسی”کیا، مجھےضرورنے چھوا ہے، محسوسمجھےکیونکہ ہوا ہے مجھکہ میں سے

توانائی نکلی “ہے۔ خاتوناُسجب47 نے دیکھا کھلبھیدکہ گیا تو وہ لرزتی ہوئی آئی اور اُس کے منے سا گئی۔گر



لوقا 8:48 1287 لوقا 9:12
پورے 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، تیرےبیٹی،” ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ سلامتی سے چلی “جا۔

49 عیسٰی نے باتیہ ابھی ختم نہیں کی تھی عبادتکہ خانے کے راہنما یائیر کے گھر شخصکوئیسے آ پہنچا۔
اُس نے کہا، آپ” کی فوتبیٹی ہو چکی ابہے، اُستاد کو تکلیفمزید نہ “دیں۔

لیکن50 عیسٰی نے یہ سن کر کہا، فقطگھبرا۔مت” ایمان رکھ تو وہ بچ جائے “گی۔
51 وہ پہنچگھر گئے تو عیسٰی کسینے بھیکو سوائے پطرس، یعقوبیوحنا، اور بیٹی والدینکے کے اندر آنے

اجازتکی 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 کا مذاق 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 55 لڑکی کی واپسجان آ گئی اور ًوہ فورا اُٹھ کھڑی
ہوئی۔ پھر عیسٰی نے حکم دیا کہ اُسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ 56 سبیہ کچھ دیکھ کر اُس کے حیرتوالدین
زدہ ہوئے۔ لیکن اُس نے اُنہیں کہا کہ اِس بارےکے 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 کی منادی کرنے اور شفا دینے کے لئے بھیج
دیا۔ 3 اُس نے کہا، سفر” پر کچھ ساتھ نہ لینا۔ نہ لاٹھی، نہ سامان کے لئے بیگ، نہ روٹی، نہ پیسے اور نہ ایک
سے یادہ ز سوٹ۔ میںگھرجس4 بھی تم جاتے ہو اُس میں اُس مقام چلےسے تکجانے ٹھہرو۔ اور5 اگر مقامی
لوگ تم کو 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 خبریخوشکی سنانے اور مریضوں کو شفا دینے لـگے۔
انتپاسہیرودیس پریشان ہو جاتا ہے

گلیلجب7 انتپاسہیرودیسحکمرانکے کچھسبنے سنا جو عیسٰی کر رہا تھا تو اُلجھنوہ میں پڑ بعضگیا۔ تو
کہہ تھےرہے کہ یحیٰی بپتسمہ دینے والا جی اُٹھا ہے۔ اَوروں8 خیالکا تھا الیاسکہ نبی عیسٰی میں ظاہر ہوا ہے یا
کہ قدیم زمانے کا کوئی اَور نبی جی اُٹھا ہے۔ ہیرودیسلیکن9 نے مَیں”کہا، خودنے یحیٰی کا سر قلم کروایا تھا۔
تو پھر یہ کون جسہے بارےکے میں مَیں اِس قسم کی باتیں سنتا “ہوں؟ اور وہ اُس سے ملنے کوششکی کرنے
لگا۔

عیسٰی 5000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے
واپسرسول10 آئے تو اُنہوں نے عیسٰی سبکو کچھ سنایا جو اُنہوں نے کیا تھا۔ پھر وہ الـگاُنہیں لے جا کر

بیت صیدا نامی شہر میں آیا۔ لیکن11 جب لوگوں کو پتا چلا تو وہ اُن کے پیچھے وہاں پہنچ گئے۔ عیسٰی نے اُنہیں
آنے دیا اور الله کی بادشاہی بارےکے میں تعلیم دی۔ ساتھ ساتھ اُس مریضوںنے کو شفا بھی دی۔ دنجب12
ڈھلنے لگا تو بارہ شاگردوں پاسنے آ کر اُس سے کہا، لوگوں” رُخصتکو کر دیں تاکہ وہ ارد گرد کے دیہاتوں
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اور بستیوں میں جا راتکر ٹھہرنے اور کھانے بندوبستکا 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۔
شاگردوں15 نے ایسا ہی کیا سباور کو بٹھا دیا۔ اِس16 پر عیسٰی نے اُن پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لے کر

آسمان طرفکی نظر اُٹھائی اور اُن کے لئے شکرگزاری کی دعا کی۔ پھر اُس اُنہیںنے توڑ توڑ شاگردوںکر کو دیا تاکہ
وہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ 17 سباور نے جی بھر کر کھایا۔ اِس کے بچےجببعد ٹکڑےہوئے جمع کئے گئے تو
ٹوکرےبارہ بھر گئے۔

پطرس کا اقرار
ایک18 دن عیسٰی اکیلا دعا کر رہا تھا۔ صرف شاگرد اُس کے ساتھ تھے۔ اُس نے اُن سے پوچھا، مَیں” عام

لوگوں نزدیککے کون “ہوں؟
اُنہوں19 جوابنے دیا، کچھ” کہتے ہیں یحیٰی بپتسمہ دینے والا، کچھ یہ کہ الیاسآپ نبی ہیں۔ کچھ یہ بھی

کہتے ہیں کہ قدیم زمانے کا کوئی نبی جی اُٹھا “ہے۔
اُس20 نے پوچھا، لیکن” 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۔ اُس22 نے کہا، لازم” ہے کہ ابِن آدم
بہت دُکھ اُٹھا کر بزرگوں، راہنما اماموں شریعتاور کے علما سے رد کیا جائے۔ اُسے قتل بھی کیا جائے گا، لیکن
تیسرے دن وہ جی اُٹھے “گا۔

23 پھر اُس پیچھےمیرےجو”کہا،سےسبنے آنا چاہے وہ آپاپنے کا کرےانکار اور ہر روز صلیباپنی اُٹھا
میرےکر پیچھے ہو لے۔ 24 کیونکہ جو اپنی جان کو بچائے رکھنا چاہے وہ اُسے دےکھو گا۔ لیکن جو میری
خاطر اپنی جان دےکھو وہی اُسے بچائے گا۔ 25 کیا فائدہ ہے اگر کسی پوریکو دنیا حاصل ہو جائے مگر وہ
اپنی جان سے محروم ہو جائے یا اُسے اِس کا نقصان اُٹھانا پڑے؟ 26 جو میرےبھی اور میری باتوں سببکے سے
شرمائے اُس سے ابِن آدم بھی وقتاُس شرمائے جبگا وہ اپنے اور باپاپنے کے مُقّدساور فرشتوں جلالکے
میں آئے گا۔ 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 کپڑےکے سفید ہو کر بجلی کی
طرح چمکنے لـگے۔ اچانک30 دو مرد ظاہر ہو کر اُس مخاطبسے ایکہوئے۔ موسٰی اور الیاسدوسرا تھا۔ 31 اُن
شکلکی پُرجلالصورتو تھی۔ وہ عیسٰی اِسسے بارےکے باتمیں لـگےکرنے کہ طرحکسوہ الله کا مقصد
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پورا کر کے یروشلم میں اِس دنیا کوچسے کر جائے گا۔ پطرس32 اور اُس ساتھیوںکے گہریکو نیند آ گئی تھی،
جبلیکن اُٹھےجاگوہ تو عیسٰی کا جلال دیکھا اور یہ کہ دو آدمی اُس کے کھڑےساتھ ہیں۔ وہجب33 مرد
عیسٰی کو چھوڑ کر روانہ ہونے لـگے پطرستو نے کہا، اُستاد،” کتنی باتاچھی ہے ہمکہ یہاں ہیں۔ آئیں، ہم
تین یاں جھونپڑ آپایکبنائیں، کے لئے، ایک موسٰی کے لئے الیاسایکاور کے لئے۔ لیکن“ وہ نہیں جانتا تھا کہ
کیا کہہ رہا ہے۔

34 یہ کہتے ایکہی بادل آ کر اُن پر چھا جبگیا۔ وہ اُس میں داخل ہوئے دہشتتو 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 خاموشبلـکہ رہے۔

عیسٰی لڑکے میں بدروحسے نکالتا ہے
دناگلے37 وہ پہاڑ سے اُتر آئے ایکتو بڑا ہجوم عیسٰی سے ملنے آیا۔ میںہجوم38 ایکسے آدمی اونچینے آواز سے

اُستاد،”کہا، مہربانی کر میرےکے بیٹے پر نظر کریں۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ بدروحایک39 اُسے بار بار گرفتاپنی
میں لے لیتی ہے۔ پھر اچانکوہ چیخیں مارنے لگتا بدروحہے۔ اُسے جھنجھوڑ کر تنگاِتنا کرتی ہے اُسکہ کے
منہ جھاگسے نکلنے لگتا ہے۔ وہ اُسے کچل کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ مَیں40 آپنے کے شاگردوں سے
درخواست کی تھی کہ وہ اُسے نکالیں، لیکن وہ ناکام “رہے۔

عیسٰی41 ایمان”کہا،نے خالیسے !نسلٹیڑھیاور پاستمہارےتککبمَیں برداشتتمہیںتککبرہوں،
“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 کر بچے کو شفا دی۔ پھر اُس نے باپواپساُسے کے سپرد کر دیا۔ لوگتمام43 الله کی قدرتعظیم کو
دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔

عیسٰی موتکی کا دوسرا اعلان
ابھی سب اُن تمام کاموں پر تعجب کر رہے تھے جو عیسٰی حالنے 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۔ لیکن45
شاگرد اِس مطلبکا نہ سمجھے۔ باتیہ اُن سے پوشیدہ رہی اور وہ اِسے سمجھ نہ سکے۔ نیز، وہ عیسٰی اِسسے کے
بارے میں پوچھنے سے ڈرتے بھی تھے۔

سبکون سے بڑا ہے؟
46 پھر بحثشاگرد کرنے لـگے کہ ہم میں سے سبکون سے بڑا ہے۔ لیکن47 عیسٰی جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ

رہے ہیں۔ اُس ایکنے چھوٹے بچے کو لے کر پاساپنے کھڑا کیا 48 اور اُن سے کہا، میرےجو” نام میں اِس
بچے قبولکو کرتا مجھےوہہے قبولہی کرتا اورہے۔ قبولمجھےجو کرتا وہہے اُسے قبول کرتا مجھےنےجسہے
بھیجا ہے۔ چنانچہ تم میں سے سبجو سے چھوٹا وہیہے بڑا “ہے۔

خلافتمہارےجو نہیں تمہارےوہ حق میں ہے
49 یوحنا بول اُٹھا، اُستاد،” ہم کسینے کو دیکھا آپجو کا نام لے کر بدروحیں نکال رہا تھا۔ ہم نے اُسے

منع کیا، کیونکہ ہمارےوہ ساتھ مل آپکر پیرویکی نہیں “کرتا۔
لیکن50 عیسٰی نے کہا، اُسے” منع نہ کرنا، کیونکہ خلافتمہارےجو نہیں تمہارےوہ حق میں “ہے۔
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سامریایک گاؤں عیسٰی کو ٹھہرنے نہیں دیتا

جب51 وقتوہ قریب آیا کہ عیسٰی کو آسمان پر اُٹھا لیا جائے تو بڑےوہ عزم کے ساتھ یروشلم طرفکی سفر
کرنے لگا۔ اِس52 مقصد تحتکے اُس نے اپنے آگے قاصد بھیج دیئے۔ چلتے چلتے وہ سامریوں ایککے گاؤں میں
پہنچے جہاں وہ اُس کے لئے ٹھہرنے کی جگہ تیار کرنا ہتے چا تھے۔ لیکن53 گاؤں لوگوںکے نے عیسٰی کو ٹکنے نہ
دیا، کیونکہ اُس کی منزِل مقصود یروشلم تھی۔ یہ54 دیکھ کر اُس یعقوبشاگردکے اور یوحنا نے خداوند،”کہا،
کیا الیاس] [طرحکی ہم کہیں کہ آسمان پر نازلآگسے ہو کر اِن کو بھسم کر “دے؟

لیکن55 عیسٰی نے مُڑ کر اُنہیں ڈانٹا اور] کہا، تم” نہیں جانتے کہ قسمکستم کی روح کے ہو۔ ابِن آدم اِس
لئے نہیں آیا کہ لوگوں کرےہلاککو بلـکہ اِس لئے کہ اُنہیں [“بچائے۔ 56 چنانچہ وہ کسی اَور گاؤں میں چلے
گئے۔

پیروی کی سنجیدگی
57 سفر کرتے کسیکرتے نے راستے میں عیسٰی سے کہا، آپبھیجہاں” 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 کہا، خداوند،” مجھے پہلے جا کر باپاپنے کو دفن کرنے اجازتکی “دیں۔
لیکن60 عیسٰی جوابنے دیا، مُردوں” کو مُردےاپنے دفنانے دے۔ تُو جا کر الله کی بادشاہی کی منادی

“کر۔
ایک61 اَور آدمی نے معذرتیہ چاہی، خداوند،” مَیں آپضرور کے پیچھے ہو لوں گا۔ لیکن پہلے مجھے اپنے

گھر والوں کو خیرباد کہنے “دیں۔
لیکن62 عیسٰی جوابنے ہلبھیجو”دیا، چلاتے پیچھےہوئے دیکھےطرفکی وہ الله کی بادشاہی لائقکے

نہیں “ہے۔
10

عیسٰی شاگردوں72 منادیکو کے لئے بھیجتا ہے
اِس1 بعدکے خداوند شاگردوں72مزیدنے کو مقرر کیا اور اُنہیں دو دو کر کے اپنے آگے ہر اُس شہر اور جگہ

بھیج دیا جہاں وہ ابھی جانے کو تھا۔ 2 اُس نے اُن سے کہا، بہتفصل” ہے، لیکن مزدور تھوڑے۔ اِس لئے
فصل مالـککے درخواستسے کرو کہ وہ فصل کاٹنے کے لئے مزید مزدور بھیج دے۔ اب3 روانہ ہو جاؤ،
لیکن ذہن میں باتیہ رکھو کہ تم بھیڑ بچوںکے کی مانند ہو جنہیں مَیں یوں بھیڑ درمیانکے بھیج رہا ہوں۔ 4 اپنے
ساتھ نہ بٹوا لے جانا، نہ سامان کے لئے بیگ، نہ جوتے۔ اور راستے میں کسی کو بھی سلام نہ کرنا۔ بھیجب5
تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے یہ کہنا، اِس’ گھر کی سلامتی ‘ہو۔ 6 اگر اُس میں سلامتی کا کوئی بندہ
ہو گا تو تمہاری برکت اُس ٹھہرےپر گی، ورنہ وہ تم پر لوٹ آئے گی۔ 7 سلامتی کے ایسے گھر میں ٹھہرو اور وہ
کچھ کھاؤ پیو جو تم کو دیا جائے، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حق دار مختلفہے۔ گھروں میں متے گھو نہ
پھرو ایکبلـکہ ہی میںگھر رہو۔ بھیجب8 کسیتم شہر میں داخل ہو لوگاور تم قبولکو کریں تو جو کچھ وہ تم
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کو کھانے کو دیں اُسے کھاؤ۔ وہاں9 کے مریضوں کو دےشفا کر بتاؤ کہ الله کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔
لیکن10 اگر کسیتم شہر میں جاؤ لوگاور تم قبولکو نہ یں کر تو پھر شہر سڑکوںکی کھڑےپر ہو کر کہو، 11 ہم’
اپنے جوتوں تمہارےسے شہر کی گرد بھی جھاڑ دیتے ہیں۔ یوں تمہارےہم خلاف گواہی دیتے ہیں۔ لیکن یہ
جان لو کہ الله کی بادشاہی قریب آ گئی ‘ہے۔ مَیں12 تم کو بتاتا ہوں کہ اُس دن اُس شہر نسبتکی سدوم حالکا
یادہ ز برداشتقابِل ہو گا۔

توبہ نہ کرنے والے شہروں افسوسپر
خرازین،اے13 تجھ بیت!افسوسپر تجھصیدا، !افسوسپر اگر صور اور میںصیدا معجزےوہ کئے گئے ہوتے

جو تم میں ہوئے تو وہاں لوگکے کب ٹاٹکے اوڑھ کر اور سر پر راکھ ڈال کر توبہ کر چکے ہوتے۔ 14 جی
عدالتہاں، نسبتتمہاریدنکے صور اور صیدا کا حال یادہ ز برداشتقابِل ہو گا۔ 15 اور اےتُو 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۔ تھےخوشبہتوہ اور کہنے لـگے، آپہمجبخداوند،” کا نام لیتے ہیں تو بدروحیں

ہمارےبھی تابع ہو جاتی “ہیں۔
18 عیسٰی جوابنے دیا، ابلیس” مجھے نظر آیا اور وہ بجلی کی طرح آسمان سے گر رہا تھا۔ 19 دیکھو، مَیں نے

تم کو سانپوں اور بچھوؤں پر چلنے کا اختیار دیا ہے۔ تم دشمنکو طاقتپوریکی پر اختیار حاصل کچھہے۔ بھی تم
نقصانکو نہیں پہنچا گا۔سکے لیکن20 اِس وجہ خوشیسے نہ مناؤ تمہارےبدروحیںکہ تابع ہیں، بلـکہ اِس وجہ
سے تمہارےکہ نام آسمان پر درج کئے گئے “ہیں۔

باپ کی تمجید
اُسی21 وقت عیسٰی القدسروح میں خوشی منانے لگا۔ اُس نے کہا، اے” باپ، آسمان و زمین !مالـککے

مَیں تیری تمجید کرتا ہوں کہ تُو نے باتیہ داناؤں اور عقل مندوں سے چھپا کر چھوٹے بچوں پر ظاہر دیکر ہے۔
میرےہاں باپ، کیونکہ یہی تجھے پسند آیا۔

باپمیرے22 سبنے میرےکچھ سپرد کر دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ فرزند کون ہے باپسوائے کے۔
اور کوئی نہیں جانتا باپکہ کون ہے سوائے فرزند کے اور اُن لوگوں جنکے پر فرزند یہ ظاہر کرنا چاہتا “ہے۔

23 پھر عیسٰی شاگردوں کی طرف 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 سے نبی اور بادشاہ یہ دیکھنا ہتے چا تھے جو تم
دیکھتے ہو، لیکن اُنہوں نے نہ دیکھا۔ اور وہ یہ سننے کے آرزومند تھے جو تم سنتے ہو، لیکن اُنہوں نے نہ “سنا۔

سامرینیک تمثیلکی
ایک25 موقع پر شریعت ایککا عالِم عیسٰی کو پھنسانے کی خاطر کھڑا ہوا۔ اُس نے پوچھا، اُستاد،” مَیں کیا

کیا کرنے میراثسے ابدیمیں زندگی پا سکتا “ہوں؟
26 عیسٰی نے اُس سے کہا، شریعت” میں کیا لـکھا ہے؟ تُو اُس میں کیا پڑھتا “ہے؟
27 آدمی نے جواب دیا، رب’ ” اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنے

پورے ذہن سے پیار ‘کرنا۔ اور اپنے’ پڑوسی محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو آپاپنے سے رکھتا “۔‘ہے
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28 عیسٰی نے کہا، تُو” جوابٹھیکنے دیا۔ ایسا ہی کر تو زندہ رہے “گا۔
لیکن29 عالِم نے آپاپنے ثابتدرستکو کرنے غرضکی سے پوچھا، تو” میرا پڑوسی کون “ہے؟
عیسٰی30 میںجوابنے ایک”کہا، آدمی یروشلم سے یریحو طرفکی جا رہا تھا کہ ڈاکوؤںوہ ہاتھوںکے میں

پڑ گیا۔ اُنہوں نے اُس کپڑےکے اُتار کر اُسے خوب مارا اور اَدھ مُوا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاق31 ایکسے امام
بھی اُسی راستے پر یریحو چلطرفکی رہا تھا۔ جبلیکن اُس 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 گزرا۔ جب اُس نے زخمی آدمی کو دیکھا تو اُسے اُس پر ترس
آیا۔ 34 وہ اُس پاسکے گیا اور اُس زخموںکے پر تیل اور َمے لگا کر اُن پر پٹیاں باندھ دیں۔ پھر اُس کو اپنے گدھے
پر بٹھا کر تکسرائے لے گیا۔ وہاں اُس نے اُس کی مزید دیکھ بھال کی۔ اگلے35 دن اُس چاندینے کے دو
ِسکے نکال کر سرائے مالـککے کو دیئے اور کہا، اِس’ کی دیکھ بھال کرنا۔ اگر خرچہ اِس سے بڑھ کر ہوا تو
مَیں واپسی پر ادا کر دوں “۔‘گا

36 پھر عیسٰی نے پوچھا، اب” تیرا کیا خیال ڈاکوؤںہے، کی زد میں آنے والے آدمی پڑوسیکا کون تھا؟ امام،
لاوی یا “سامری؟

37 عالِم جوابنے دیا، جسوہ” اُسنے پر رحم “کیا۔
عیسٰی نے کہا، بالکل” ابٹھیک۔ تُو بھی جا کر ایسا ہی “کر۔
عیسٰی مریم اور مرتھا کے گھر جاتا ہے

38 پھر عیسٰی شاگردوں ساتھکے آگے نکلا۔ چلتے چلتے ایکوہ گاؤں میں پہنچا۔ وہاں عورتایککی بنام مرتھا
نے اُسے اپنے گھر خوشمیں آمدید کہا۔ 39 مرتھا ایککی بہن جستھی کا نام مریم تھا۔ وہ خداوند کے پاؤں
میں بیٹھ کر اُس کی باتیں سننے لـگی 40 جبکہ مرتھا مہمانوں خدمتکی کرتے تھککرتے گئی۔ آخرکار وہ عیسٰی
پاسکے آ کر کہنے لـگی، خداوند،” آپکیا کو پروا نہیں میریکہ بہن مہمانوںنے خدمتکی کا پورا انتظام مجھ پر
چھوڑ دیا اُسہے؟ سے کہیں کہ میریوہ مدد “کرے۔

لیکن41 خداوند عیسٰی جوابنے میں کہا، مرتھا،” مرتھا، تُو بہت سی فکروں اور پریشانیوں میں پڑ گئی ہے۔
باتایکلیکن42 ضروری ہے۔ مریم نے بہتر چنحصہ لیا ہے اور یہ اُس سے چھینا نہیں جائے “گا۔

11
طرحکسدعا کرنی ہے

ایک1 دن عیسٰی کہیں دعا کر رہا جبتھا۔ وہ فارغ ہوا تو اُس کسیکے شاگرد نے کہا، خداوند،” ہمیں دعا
کرنا طرحجسسکھائیں، یحیٰی بھینے 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
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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 بھائی،’کہے، مجھے تین روٹیاں دے، بعد میں مَیں یہ واپس کر دوں گا۔ 6 کیونکہ میرا دوست سفر کر میرےکے پاس
آیا ہے اور مَیں اُسے کھانے کے لئے کچھ دےنہیں ‘سکتا۔ فرضاب7 کرو کہ دوستیہ اندر جوابسے مہربانی’دے، کر کے تنگمجھے نہ دروازےکر۔ پر تالا لگا ہے میرےاور میرےبچے ساتھ بستر پر ہیں، اِس لئے مَیں
تجھے دینے کے لئے اُٹھ نہیں ‘سکتا۔ لیکن8 مَیں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ دوستی کی خاطر نہ بھی اُٹھے، توبھی وہ
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 کو مل جائے گا۔ کھٹکھٹاتے رہو تمہارےتو
لئے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ 10 کیونکہ جو بھی مانگتا ہے وہ پاتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے اُسے ملتا ہے اور جو
کھٹکھٹاتا ہے اُس کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ 11 تم باپوں میں سے کون اپنے بیٹے دےسانپکو گا اگر
وہ مچھلی مانگے؟ 12 یا کون اُسے دےبچھو گا اگر وہ انڈا مانگے؟ کوئی !نہیں جب13 بُرےتم ہونے کے باوجود
اِتنے سمجھ دار ہو کہ اپنے بچوں کو اچھی دےچیزیں سکتے ہو تو پھر کتنی یادہ ز یقینی بات ہے کہ آسمانی باپ
اپنے مانگنے والوں دےالقدسروحکو “گا۔

عیسٰی اور بدروحوں کا سردار
ایک14 دن عیسٰی ایکنے ایسی بدروح نکال دی جو گونگی تھی۔ جب وہ گونگے آدمی میں سے نکلی تو وہ

لنے بو لگا۔ وہاں پر لوگجمع ہکا بکا رہ گئے۔ بعضلیکن15 نے کہا، یہ” تو بدروحوں کے سردار بعل زبول کی
مدد بدروحوںسے کو نکالتا “ہے۔

اَوروں16 نے اُسے آزمانے کے لئے الٰہیکسی نشان کا مطالبہ کیا۔ لیکن17 عیسٰی نے اُن خیالاتکے جان کر
کہا، بادشاہیجس” میں پھوٹبھی پڑ جائے وہ تباہ ہو جائے گی، جساور گھرانے حالتایسیکی ہو وہ بھی
خاک میں مل جائے گا۔ 18 تم کہتے ہو کہ مَیں بعل زبول کی مدد بدروحوںسے کو نکالتا ہوں۔ لیکن ابلیساگر
پھوٹمیں پڑ گئی ہے تو پھر اُس کی طرحکسبادشاہی قائم رہ سکتی ہے؟ 19 دوسرا سوال یہ ہے، اگر مَیں بعل
زبول کی مدد بدروحوںسے کو نکالتا ہوں تمہارےتو بیٹے یعےکےکساُنہیں ذر لتے نکا ہیں؟ باتاِسوہیچنانچہ
منصفتمہارےمیں ہوں گے۔ لیکن20 اگر مَیں الله قدرتکی بدروحوںسے کو نکالتا ہوں تو پھر الله کی بادشاہی
پاستمہارے پہنچ چکی ہے۔

تکجب21 کوئی زورآور آدمی ہتھیاروں لیسسے ڈیرےاپنے کی پہرا کرےداری اُس تکوقت اُس کی
ملـکیت محفوظ رہتی ہے۔ لیکن22 اگر کوئی یادہ ز طاقت شخصور حملہ کر کے اُس پر غالب آئے تو وہ اُس کے
اسلحہ پر کرےقبضہ جسگا پر اُس کا بھروسا تھا، اور لُوٹا ہوا مال اپنے لوگوں میں تقسیم دےکر گا۔

23 میرےجو ساتھ نہیں خلافمیرےوہ ہے اور میرےجو ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔
بدروح واپسیکی

میںشخصکسیبدروحکوئیجب24 نکلتیسے توہے میںعلاقوںویرانوہ ہوئیگزرتیسے آرام کی تلاشجگہ
کرتی جبلیکنہے۔ اُسے کوئی ایسا مقام نہیں ملتا تو وہ کہتی ہے، مَیں’ اپنے اُس گھر واپسمیں چلی جاؤں گی
* 11:4 جو ہمارا گناہ کرتا :ہے لفظی :ترجمہ جو قرضہمارا دار ہے۔
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میںجس نکلیسے ‘تھی۔ 25 واپسوہ آ کر دیکھتی ہے کسیکہ دےجھاڑونے سلیقےکچھسبکر رکھسے دیا
ہے۔ 26 پھر وہ جا ساتکر اَور بدروحیں ڈھونڈ لاتی ہے جو اُس سے بدتر ہوتی ہیں، اور وہ سب شخصاُس میں
گھس کر ہنے ر لـگتی ہیں۔ ابچنانچہ اُس آدمی حالتکی پہلے نسبتکی یادہ ز بُری ہو جاتی “ہے۔

مبارککون ہے؟
27 عیسٰی ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا عورتایککہ نے اونچی آواز سے کہا، آپ” کی مبارکماں جسہے

آپنے کو جنم دیا آپاور دودھکو “پلایا۔
لیکن28 عیسٰی جوابنے دیا، بات” یہ نہیں حقیقتہے۔ میں مبارکوہ ہیں جو الله کا کلام سن کر اُس پر

عمل کرتے “ہیں۔
الٰہی نشان کا تقاضا

29 سننے والوں کی بہتتعداد بڑھ گئی تو وہ کہنے لگا، یہ” نسل شریر ہے، کیونکہ یہ مجھ الٰہیسے نشان کا تقاضا
کرتی لیکنہے۔ اِسے کوئی بھی الٰہی پیشنشان نہیں کیا جائے گا یونسسوائے کے نشان کے۔ 30 جسکیونکہ
یونسطرح نینوہ شہر باشندوںکے کے لئے نشان تھا طرحاُسیبالکل ابِن آدم نسلاِس کے لئے نشان ہو گا۔ قیامت31
دنکے ملـکجنوبی سبا کی ملـکہ اِس نسل لوگوںکے کھڑیساتھکے ہو اُنہیںکر مجرم گی۔دےقرار کیونکہ وہ
ملـکدُوردراز سلیمانسے حکمتکی سننے کے لئے آئی تھی یہاںجبکہ وہ ہے سلیمانجو بھیسے بڑا ہے۔ اُس32
دن نینوہ باشندےکے بھی اِس نسل لوگوںکے کھڑےساتھکے ہو کر اُنہیں مجرم ٹھہرائیں گے۔ یونسکیونکہ کے
اعلان پر اُنہوں نے توبہ کی تھی جبکہ یہاں وہ ہے یونسجو بھیسے بڑا ہے۔

بدن کی روشنی
شخصکوئیجب33 چراغ جلاتا ہے تو نہ وہ اُسے چھپاتا، نہ برتن کے نیچے رکھتا بلـکہ اُسے شمع دان پر رکھ دیتا

تاکہہے اُس کی روشنی اندر آنے والوں کو نظر آئے۔ تیری34 تیرےآنکھ بدن کا چراغ ہے۔ تیریاگر ٹھیکآنکھ
ہو تو تیرا پورا روشنجسم ہو لیکنگا۔ اگر خرابآنکھ ہو تو پورا جسم اندھیرا ہی اندھیرا ہو گا۔ !خبردار35 ایسا نہ
ہو کہ جو تیرےروشنی اندر ہے حقیقتوہ 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
روشنسے کر دیتا “ہے۔

فریسیوں افسوسپر
37 عیسٰی ابھی بات کر رہا تھا کہ فریسیکسی نے اُسے 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۔ لیکن39 خداوند نے اُس سے کہا، دیکھو،” تم فریسی باہر سے ہر پیالے اور برتن کی صفائی
کرتے ہو، لیکن اندر سے تم لُوٹ مار اور شرارت بھرےسے ہوتے ہو۔ 40 !نادانو الله نے باہر والے حصے کو
خلق کیا، تو کیا اُس نے اندر والے حصے نہیںکو بنایا؟ چنانچہ41 جو کچھ برتن کے اندر ہے اُسے غریبوں دےکو
دو۔ تمہارےپھر لئے سب صافپاککچھ ہو گا۔

42 فریسیو، تم !افسوسپر طرفایککیونکہ تم سدابپودینہ، اور باغ کی ہر قسم ترکاریکی کا دسواں حصہ
الله کے لئے مخصوص کرتے طرفدوسریلیکنہو، انصافتم اور الله محبتکی کو نظرانداز ہو۔کرتے لازم ہے
کہ تم یہ کام بھی کرو اور پہلا بھی نہ چھوڑو۔
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فریسیو،43 تم !افسوسپر کیونکہ خانوںعبادتتم کرسیوںکیعزتکی پر بیٹھنے کے لئے بےچین ہتے ر اور بازار

میں لوگوں کا سلام سننے کے لئے تڑپتے ہو۔ 44 ہاں، تم !افسوسپر کیونکہ تم پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر سے
لوگ نادانستہ طور پر گزرتے “ہیں۔

شریعت45 ایککے عالِم اعتراضنے کیا، آپاُستاد،” یہ کہہ ہماریکر بھی بےعزتی کرتے “ہیں۔
46 عیسٰی جوابنے دیا، تم” شریعت کے ِموں عال پر !افسوسبھی کیونکہ تم لوگوں پر بھاری بوجھ ڈال دیتے ہو

جو مشکل سے اُٹھایا جا سکتا ہے۔ صرفنہ یہ بلـکہ تم خود اِس بوجھ کو ایکاپنی اُنگلی بھی نہیں لگاتے۔ 47 تم
پر !افسوس کیونکہ تم نبیوں کے مزار بنا دیتے ہو، اُن کے تمہارےجنہیں باپ دادا نے مار ڈالا۔ 48 اِس سے تم
گواہی دیتے ہو کہ تم وہ کچھ پسند کرتے ہو تمہارےجو باپ دادا نے کیا۔ اُنہوں نے نبیوں کو قتل کیا جبکہ تم
اُن کے مزار تعمیر کرتے ہو۔ اِس49 لئے الله حکمتکی نے کہا، مَیں’ اُن میں نبی اور رسول بھیج دوں گی۔ اُن
میں بعضسے کو قتلوہ کریں گے بعضاور کو ستائیں ‘گے۔ نتیجے50 میں یہ نسل تمام نبیوں قتلکے کی ذمہ دار
ٹھہرے گی — دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک، 51 یعنی ہابیل کے قتل سے لے کر یاہ زکر کے قتل تک، جسے
المُقّدسبیت کے صحن میں موجود قربان گاہ اور المُقّدسبیت دروازےکے کے درمیان قتل کیا گیا۔ ہاں، مَیں تم
کو بتاتا ہوں کہ یہ نسل ضرور اُن کی ذمہ ٹھہرےدار گی۔

شریعت52 ِمو،کے عال تم !افسوسپر کیونکہ تم نے علم کنجیکی چھینکو لیا یہصرفنہہے۔ کہ تم داخلخود
نہیں ہوئے، بلـکہ تم داخلنے ہونے والوں کو روکبھی “لیا۔

عیسٰیجب53 وہاں نکلاسے تو عالِم فریسیاور اُس مخالفسختکے ہو گئے بڑےاور غور اُسسے کی پوچھ گچھ
کرنے لـگے۔ 54 وہ تاکاِس میں رہے کہ اُسے منہ سے نکلی باتکسی کی وجہ سے پکڑیں۔

12
یاکاری ر سے خبردار !رہو

1 اِتنے میں کئی لوگہزار جمع ہو گئے تھے۔ بڑی تعداد کی وجہ سے دوسرےایکوہ گرےپر پڑتے تھے۔ پھر
عیسٰی اپنے شاگردوں سے یہ بات کرنے لگا، فریسیوں” کے خمیر یعنی یاکاری ر سے !خبردار 2 جو کچھ بھی ابھی
چھپا ہوا اُسےہے آخر میں ظاہر کیا جائے گا اور بھیکچھجو وقتاِس پوشیدہ اُسہے کا راز آخر کھلمیں 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 دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ کان میں بیان کیا ہے اُس کا چھتوں اعلانسے کیا جائے گا۔

سےکس ڈرنا ہئے؟ چا
میرے4 عزیزو، اُن متسے ڈرنا صرفجو جسم کو قتل کرتے ہیں اور مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مَیں5

تم کو بتاتا ہوں کسکہ سے ڈرنا ہے۔ الله سے ڈرو، جو ہلاکتمہیں کرنے کے بعد جہنم میں پھینکنے کا اختیار
بھی رکھتا جیہے۔ اُسیہاں، خوفسے کھاؤ۔

6 کیا پانچ یاں چڑ دو پیسوں میں نہیں بِکتیں؟ توبھی الله ایکہر کی فکر کر ایککے کو بھی نہیں بھولتا۔ 7 ہاں،
تمہارےبلـکہ سر بالسبکے بھی گنے ہوئے ہیں۔ متلہٰذا تمہاریڈرو۔ قدر یوںسیبہتقیمتو چڑ کہیںسے
یادہ ز ہے۔

مسیح کا اقرار یا انکار کرنے نتیجےکے
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مَیں8 تم کو بتاتا ہوں، جو بھی لوگوں کے منے سا میرا کرےاقرار اُس کا اقرار ابِن آدم بھی فرشتوں کے منے سا

کرے گا۔ لیکن9 جو لوگوں کے منے سا میرا کرےانکار اُس کا بھی الله کے فرشتوں کے منے سا انکار کیا جائے
گا۔

10 اور جو بھی ابِن آدم کرےباتخلافکے معافاُسے کیا جا سکتا لیکنہے۔ جو القدسروح خلافکے
کفر بکے معافاُسے نہیں کیا جائے گا۔

لوگجب11 تم عبادتکو خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے منے گھسیٹسا کر جائیںلے گے تو یہ
سوچتے سوچتے پریشان نہ ہو جانا کہ طرحکسمَیں اپنا دفاع کروں یا کیا کہوں، 12 القدسروحکیونکہ تم اُسیکو
وقت دےسکھا گا کہ تم کو کیا کہنا “ہے۔

نادان امیر کی تمثیل
کسی13 نے بھیڑ میں سے کہا، میرےاُستاد،” بھائی سے کہیں میراثکہ کا میرا مجھےحصہ “دے۔
14 عیسٰی جوابنے دیا، کسبھئی،” مجھےنے تم پر جج یا تقسیم کرنے والا مقرر کیا “ہے؟ 15 پھر اُس نے اُن

سے مزید 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۔ چنانچہ17 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 بڑےسے تعمیر کروں گا۔ اُن میں اپنا تمام اناج اور باقی
پیداوار جمع کر لوں گا۔ 19 پھر مَیں آپاپنے کہوںسے گا کہ لو، اِن اچھی چیزوں یاتتیریسے بہتضرور سالوں
پوریتک ہوتی رہیں ابگی۔ آرام کر۔ پیکھا، ‘منا۔خوشیاور لیکن20 الله اُسنے سے کہا، راتاِسی!احمق’
تُو مر جائے گا۔ تو پھر جو چیزیں تُو نے جمع کی ہیں کیکسوہ ہوں ‘گی؟

21 یہی شخصاُس کا انجام ہے صرفجو اپنے لئے چیزیں جمع کرتا ہے جبکہ وہ الله کے منے غریبسا “ہے۔
الله پر بھروسا

22 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، اِس” 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۔ زندگی23 تو کھانے سے
یادہ ز اہم ہے اور پوشاکجسم سے یادہ۔ ز کوّوں24 پر غور کرو۔ نہ وہ بیج بوتے، نہ فصلیں کاٹتے ہیں۔ اُن کے
پاس نہ سٹور ہوتا ہے، نہ گودام۔ توبھی الله خود اُنہیں کھانا کھلاتا ہے۔ اور تمہاری قدر و قیمت تو پرندوں سے
کہیں یادہ ز ہے۔ 25 کیا تم میں سے کوئی فکر کرتے کرتے اپنی زندگی ایکمیں لمحے کا بھی اضافہ کر سکتا ہے؟
26 اگر تم فکر کرنے اِتنیسے سیچھوٹی تبدیلی بھی نہیں لا سکتے تو پھر تم باقی باتوں بارےکے میں کیوں فکرمند ہو؟
غور27 کرو سوسنکہ طرحکسپھولکے اُگتے ہیں۔ نہ محنتوہ کرتے، نہ کاتتے ہیں۔ لیکن مَیں تمہیں بتاتا ہوں
کہ سلیمان بادشاہ اپنی پوری شان شوکتو کے باوجود ایسے شاندار کپڑوں سے ملبّس نہیں تھا جیسے اُن میں سے
ایک۔ 28 اگر الله گھاساُس کو آججو میدان میں ہے اور میںآگکل جھونکی جائے گی ایسا لباسشاندار پہناتا
ہے اےتو کم اعتقادو، وہ تم کو پہنانے کے لئے کیا کچھ کرےنہیں گا؟
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اِس29 تلاشکی میں نہ رہنا کہ کیا کھاؤ گے یا کیا پیو ایسیگے۔ باتوں کی وجہ بےچینسے نہ رہو۔ 30 کیونکہ

دنیا میں ایمانجو نہیں رکھتے وہی اِن تمام چیزوں پیچھےکے بھاگتے ہتے ر ہیں، باپتمہارےجبکہ پہلےکو سے معلوم
ہے کہ تم کو اِن ضرورتکی ہے۔ 31 چنانچہ اُسی کی بادشاہی تلاشکی میں رہو۔ پھر یہ تمام چیزیں بھی تم کو
مل جائیں گی۔

آسمان دولتپر جمع کرنا
چھوٹےاے32 متگلے، ڈرنا، باپتمہارےکیونکہ نے تم کو بادشاہی دینا پسند کیا۔ ملـکیتاپنی33 بیچ کر

غریبوں دینا۔دےکو اپنے لئے بٹوےایسے بنواؤ جو نہیں گھستے۔ اپنے لئے آسمان پر ایسا خزانہ جمع کرو جو کبھی
نہیںختم ہو گا اور جہاں نہ کوئی چور آئے گا، نہ کوئی کیڑا گا۔کرےخراباُسے 34 جہاںکیونکہ تمہارا خزانہ
وہیںہے تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔

وقتہر تیار نوکر
خدمت35 کے لئے کھڑےتیار رہو اور اِس پر دھیان دو تمہارےکہ چراغ جلتے رہیں۔ یعنی36 ایسے نوکروں کی

مانند جن مالـککا شادیکسی واپسسے آنے والا ہے اور وہ اُس کے لئے کھڑےتیار ہیں۔ جوں ہی وہ آ کر
دروازےوہدےدستک دیںکھولکو گے۔ 37 وہ مبارکنوکر ہیں مالـکجنہیں آ کر جاگتے ہوئے چوکساور
پائے مَیںگا۔ تم کو سچ بتاتا ہوں یہکہ دیکھ مالـککر بدلکپڑےاپنے اُنہیںکر بٹھائے گا اور میز پر اُن خدمتکی
گا۔کرے 38 ہو سکتا مالـکہے راتآدھی یا اِس کے بعد آئے۔ اگر وہ میںصورتاِس بھی اُنہیں مستعد پائے تو
مبارکوہ ہیں۔ یقین39 جانو، اگر کسی گھر مالـککے کو پتا ہوتا کہ کبچور آئے گا تو وہ ضرور اُسے گھر
نقبمیں لگانے نہ دیتا۔ 40 تم بھی تیار رہو، کیونکہ ابِن آدم وقتایسے آئے جبگا تم اِس توقعکی نہیں کرو “گے۔

وفادار نوکر
پطرس41 نے پوچھا، خداوند،” کیا یہ ہمارےصرفتمثیل لئے ہے سبیا کے لئے؟ “
خداوند42 جوابنے دیا، کون” سا نوکر وفادار اور سمجھ دار فرضہے؟ کرو کہ گھر مالـککے کسینے

نوکر کو باقی نوکروں پر مقرر کیا ہو۔ اُس ایککی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اُنہیں وقت پر مناسب کھانا کھلائے۔
43 وہ مبارکنوکر ہو گا مالـکجو کی واپسی پر یہ سب کچھ 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 ایسا
کرے مالـکتو ایسے دن وقتاور آئے کیجسگا توقع نوکر کو نہیں ہو گی۔ حالاتاِن کو دیکھ کر وہ نوکر کو
ٹکڑےٹکڑے کر ڈالے گا اور اُسے غیرایمان داروں میں کرےشامل گا۔

47 جو نوکر مالـکاپنے کی مرضی کو جانتا ہے، لیکن اُس کے لئے یاں تیار نہیں کرتا، نہ اُسے پوری کرنے کی
کوشش کرتا ہے، اُس کی خوب پٹائی کی جائے گی۔ 48 اِس کے مقابلے میں وہ مالـکجو کی مرضی کو نہیں
جانتا اور اِس بنا پر کوئی قابِل سزا کرےکام اُس کی کم پٹائی کی جائے گی۔ کیونکہ بہتجسے دیا گیا ہو اُس سے
طلببہت کیا جائے گا۔ جساور کے بہتسپرد کچھ کیا گیا ہو اُس سے کہیں یادہ ز مانگا جائے گا۔

عیسٰی کی وجہ اختلافسے پیدا ہو گا
مَیں49 زمین آگپر لگانے آیا ہوں، اور کاش وہ پہلے بھڑکہی رہی !ہوتی لیکن50 میرےتکاب منے سا

ایک بپتسمہ ہے جسے لینا ضروری ہے۔ اور مجھ پر کتنا دباؤ تکجبہے اُس کی تکمیل نہ ہو جائے۔ 51 کیا
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تم سمجھتے ہو کہ مَیں دنیا میں صلح سلامتی قائم کرنے آیا ہوں؟ نہیں، مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اِس کی بجائے مَیں
اختلاف پیدا کروں گا۔ 52 ابکیونکہ ایکسے گھرانے کے پانچ افراد اختلافمیں ہو گا۔ تین دو خلافکے
اور دو تین خلافکے ہوں گے۔ باپ53 بیٹے خلافکے ہو گا اور باپبیٹا کے خلاف، ماں بیٹی خلافکے اور
بیٹی ماں کے ساسخلاف، بہو خلافکے اور ساسبہو کے “خلاف۔

حالاتموجودہ کا صحیح نتیجہ نکالنا ہئے چا
54 عیسٰی نے ہجوم سے یہ بھی کہا، جوں” ہی کوئی بادل مغربی اُفق سے چڑھتا ہوا نظر آئے تو تم کہتے ہو کہ

بارش ہو گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ 55 جباور جنوبی لُو چلتی ہے تو تم کہتے ہو سختکہ گرمی ہو گی۔ اور ایسا
ہی ہوتا ہے۔ یاکارواے56 !ر تم آسمان زمینو حالاتکے پر غور کر نتیجہصحیحکے 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 نہیںکیوں کر سکتے؟ فرض58 کرو کسیکہ تجھنے پر مقدمہ چلایا ہے۔ اگر ایسا ہو تو

کوششپوری کر کچہریکہ میں پہنچنے پہلےسے پہلے معاملہ حل کر مخالفکے فارغسے ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ
وہ تجھ کو جج کے منے گھسیٹسا کر لے جائے، جج پولیستجھے افسر کے کرےحوالے پولیساور افسر تجھے
جیل میں ڈال دے۔ مَیں59 تجھے بتاتا ہوں، وہاں سے تُو اُس تکوقت نہیں نکل پائے تکجبگا 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 جنہیں
پیلاطس قتلوقتاُسنے کروایا المُقّدسبیتوہجبتھا پیشقربانیاںمیں کر یوںتھے۔رہے اُن قربانیوںخونکا
خونکے ساتھکے ملایا گیا تھا۔ 2 عیسٰی یہنے سن کر تمہارےکیا”پوچھا، میںخیال گلیللوگیہ باقیکے لوگوں
سے یادہ ز گناہ گار تھے کہ اِنہیں اِتنا دُکھ اُٹھانا پڑا؟ 3 ہرگز !نہیں بلـکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو تم
بھی اِسی طرح تباہ ہو جاؤ گے۔ 4 یا اُن 18 افراد بارےکے میں تمہارا کیا خیال ہے جو مر ِشلوخجبگئے کا بُرج
اُن پر گرا؟ کیا وہ یروشلم کے باقی باشندوں نسبتکی یادہ ز گناہ گار تھے؟ 5 ہرگز !نہیں مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر تم
توبہ نہ کرو تو تم بھی تباہ ہو جاؤ “گے۔

بےپھل انجـیر درختکا
6 پھر عیسٰی اُنہیںنے یہ تمثیل سنائی، کسی” نے اپنے باغ میں انجـیر درختکا جبلگایا۔ وہ اُس پھلکا 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۔ اِسے کاٹ ڈال۔ یہ زمین کی طاقت کیوں ختم ‘کرے؟ لیکن8 مالی نے
کہا، جناب،’ ایکاِسے سال اَور ہنے ر دیں۔ مَیں اِس کے ارد گرد گوڈی کر کے کھاد ڈالوں گا۔ 9 پھر اگر یہ
اگلے سال پھل لایا تو ٹھیک، ورنہ اِسے کٹوا “۔‘ڈالنا

سبت عورتکبڑیدنکے کی شفا
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سبت10 دنکے عیسٰی عبادتکسی خانے میں دےتعلیم رہا تھا۔ عورتایکوہاں11 تھی سال18جو سے

بدروح باعثکے بیمار تھی۔ کبڑیوہ ہو تھیگئی اور کھڑیسیدھی ہونے بالکلکے قابل نہ تھی۔ عیسٰیجب12
نے اُسے دیکھا تو پکار کر کہا، اے” عورت، تُو اپنی بیماری چھوٹسے گئی “!ہے اُس13 نے اپنے ہاتھ اُس پر
رکھے تو ًوہ فورا کھڑیسیدھی ہو کر الله کی تمجید کرنے لـگی۔

عبادتلیکن14 خانے کا ناراضراہنما ہوا کیونکہ عیسٰی سبتنے دنکے دیشفا تھی۔ اُس لوگوںنے سے
کہا، ہفتے” دنچھکے کام کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اِس لئے اتوار سے لے کر تکجمعہ شفا پانے کے لئے آؤ،
نہ سبتکہ کے “دن۔

15 خداوند جوابنے میں اُس سے کہا، تم” کتنے یاکار ر !ہو کیا تم میں سے ہر سبتکوئی کے دن اپنے بَیل
یا گدھے کو کھول کر اُسے تھان سے باہر نہیں لے جاتا تاکہ اُسے پانی پلائے؟ اب16 اِس عورت کو دیکھو جو
ابراہیم کی بیٹی ہے اور جو 18 سال ابلیسسے کے بندھن میں تھی۔ جب سبتتم کے دن اپنے جانوروں کی مدد
کرتے ہو تو کیا یہ ٹھیک 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 لیکنگئے۔ 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 کسموازنہ سے کروں؟ 19 وہ رائی

ایککے دانے کی مانند ہے کسیجو نے اپنے باغ میں بو دیا۔ ھتے بڑ ھتے بڑ درختوہ بنسا گیا اور پرندوں اُسنے
کی شاخوں میں اپنے گھونسلے 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 لے ًکر 27تقریبا کلو گرام آٹے میں ملا دیا۔ گو وہ اُس چھپمیں گیا توبھی ہوتے پورےہوتے
ُگندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر “گیا۔

تنگ دروازہ
22 عیسٰی تعلیم دیتے مختلفدیتے شہروں اور دیہاتوں میں سے گزرا۔ اب اُس کا رُخ یروشلم ہی طرفکی تھا۔

23 اِتنے میں کسی اُسنے سے پوچھا، خداوند،” کیا کم لوگوں نجاتکو ملے “گی؟
اُس جوابنے دیا، دروازےتنگ”24 میں داخلسے ہونے کی کوششسرتوڑ کرو۔ کیونکہ مَیں تم کو بتاتا

ہوں بہتکہ لوگسے اندر کریںکوششکیجانے لیکنگے، بےفائدہ۔ وقتایک25 آئے گا گھرکہ مالـککا
اُٹھ کر دروازہ بند گا۔دےکر پھر تم کھڑےباہر رہو اورگے کھٹکھٹاتے التماسکھٹکھٹاتے کرو گے، خداوند،’
ہمارے لئے دروازہ کھول لیکن‘دیں۔ دےجوابوہ گا، نہ’ مَیں تم کو جانتا ہوں، نہ یہ کہ تم کہاں کے ‘ہو۔
26 پھر تم کہو گے، ہم’ نے تو آپ کے منے سا ہی کھایا اور پیا اور آپ ہی ہماری سڑکوں پر تعلیم دیتے ‘رہے۔
لیکن27 دےجوابوہ گا، نہ’ مَیں تم کو جانتا ہوں، نہ یہ کہ تم کہاں اےہو۔کے تمام بدکارو، مجھ سے دُور ہو
‘!جاؤ وہاں28 تم روتے اور دانت پیستے رہو گے۔ کیونکہ تم دیکھو گے کہ ابراہیم، یعقوباسحاق، اور تمام نبی الله
کی بادشاہی میں ہیں جبکہ تم کو نکال دیا گیا ہے۔ 29 لوگاور مشرق، مغرب، شمال جنوباور سے آ کر الله کی
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بادشاہی ضیافتکی شریکمیں ہوں گے۔ وقتاُس30 کچھ ایسے ہوں گے جو پہلے آخر تھے، ابلیکن اّول ہوں
گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے پہلےجو اّول تھے، ابلیکن آخر ہوں “گے۔

یروشلم افسوسپر
وقتاُس31 فریسیکچھ عیسٰی پاسکے آ کر اُس سے کہنے اِس”لـگے، مقام کو چھوڑ کہیںکر اَور چلے جائیں،

آپہیرودیسکیونکہ قتلکو کرنے کا ارادہ رکھتا “ہے۔
عیسٰی32 جوابنے جاؤ،”دیا، لومڑیاُس کو بتا دو، آج’ اور مَیںکل بدروحیں نکالتا اور مریضوں کو شفا دیتا

رہوں گا۔ تیسرےپھر دن مَیں پایہ تکمیل کو پہنچوں ‘گا۔ اِس33 لئے لازم ہے کہ مَیں آج، کل اور پرسوں آگے
چلتا رہوں۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی نبی یروشلم سے ہلاکباہر ہو۔

34 ہائے یروشلم، !یروشلم تُو نبیوںجو قتلکو کرتی اور پاساپنے بھیجے پیغمبروںہوئے کو سنگسار کرتی ہے۔
مَیں نے کتنی ہی بار تیری اولاد کو جمع کرنا چاہا، بالکل اُسی طرحجسطرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پَروں تلے
جمع کر محفوظکے کر لیتی لیکنہے۔ تُو نے نہ چاہا۔ تیرےاب35 گھر ویرانکو و سنسان چھوڑا جائے گا۔ اور
مَیں تم کو بتاتا ہوں، تم مجھے تکوقتاُس دوبارہ نہیں دیکھو تکجبگے تم نہ کہو مبارککہ ہے وہ ربجو
کے نام سے آتا “ہے۔

14
سبت مریضدنکے کی شفا

سبت1 ایککے دن عیسٰی کھانے کے لئے فریسیوں کسیکے راہنما کے گھر لوگآیا۔ اُسے پکڑنے کے لئے
اُس کی حرکتہر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایکوہاں2 آدمی عیسٰی کے منے سا بازوکےجستھا اور ٹانگیں پھولے
ہوئے تھے۔ یہ3 دیکھ کر وہ فریسیوں شریعتاور ِموںکے عال سے پوچھنے لگا، سبتشریعتکیا” دنکے شفا دینے
اجازتکی دیتی “ہے؟

لیکن4 خاموشوہ رہے۔ پھر اُس نے اُس آدمی پر ہاتھ رکھا اور اُسے دےشفا رُخصتکر کر دیا۔ حاضرین5
سے وہ کہنے اگر”لگا، تم میں کسیسے کا بیٹا یا سبتبَیل میںکنوئیںدنکے گر جائے تو کیا تم ًاُسے فورا نہیں نکالو
“گے؟

اِس6 پر وہ جوابکوئی دےنہ سکے۔
عزت اور اجر حاصل کرنے کا یقہ طر

عیسٰیجب7 نے دیکھا مہمانکہ میز چنکرسیاںکیعزتپر ہیںرہے تو اُس اُنہیںنے تمثیلیہ سنائی، جب”8
شادیکسیتجھے شریکمیںضیافتکی ہونے دیدعوتکی جائے تو وہاں جا کرسیکیعزتکر پر نہ بیٹھنا۔
ایسا نہ ہو کہ کسی اَور کو بھی دعوت دی گئی ہو جو تجھ سے یادہ ز عزت دار ہے۔ 9 کیونکہ جب وہ پہنچے
گا تو بان پاستیرےمیز آ کر کہے گا، ذرا’ اِس آدمی کو یہاں بیٹھنے ‘دے۔ یوں تیری بےعزتی ہو جائے گی اور
تجھے وہاں سے اُٹھ آخریکر کرسی پر پڑےبیٹھنا گا۔ اِس10 لئے متایسا کرنا بلـکہ دیدعوتتجھےجب جائے
تو جا کر آخری کرسی پر بیٹھ جا۔ پھر جب میزبان تجھے وہاں بیٹھا ہوا دیکھے گا تو وہ کہے گا، دوست،’ منے سا
والی کرسی پر ‘بیٹھ۔ اِس طرح تمام مہمانوں کے منے سا تیری عزت ہو جائے گی۔ 11 کیونکہ جو بھی آپاپنے کو
کرےسرفراز پستاُسے کیا جائے گا اور جو آپاپنے کرےپستکو اُسے سرفراز کیا جائے “گا۔
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12 پھر عیسٰی نے میزبان باتسے کی، جب” تُو لوگوں کو دوپہر یا شام کا کھانا کھانے دعوتکی دینا چاہتا

ہے تو اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتے داروں یا امیر ہم سایوں کو نہ بُلا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اِس 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 کے
عوض کچھ سکیںدےنہیں گے، بلـکہ تجھے اِس کا معاوضہ وقتاُس ملے راستجبگا باز جی اُٹھیں “گے۔

ضیافتبڑی تمثیلکی
یہ15 سن مہمانوںکر میں ایکسے اُسنے سے مبارک”کہا، وہہے جو الله کی بادشاہی میں “کھائے۔کھانا
16 عیسٰی جوابنے میں کہا، کسی” آدمی ایکنے بڑی ضیافت کا انتظام کیا۔ اِس کے لئے اُس نے بہت

سے لوگوں دعوتکو 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 کے معذرتسب ہنے چا لـگے۔ پہلے نے کہا، مَیں’ نے
کھیت خریدا ہے اباور ضروری ہے کہ نکل کر اُس کا معائنہ کروں۔ معذرتمَیں چاہتا ‘ہوں۔ دوسرے19
نے کہا، مَیں’ نے بَیلوں کے خریدےجوڑےپانچ ابہیں۔ مَیں اُنہیں آزمانے جا رہا ہوں۔ مَیں معذرت چاہتا
‘ہوں۔ تیسرے20 نے کہا، مَیں’ شادینے کی اِسہے، لئے نہیں آ ‘سکتا۔

21 نوکر واپسنے آ مالـککر کچھسبکو بتایا۔ وہ غصے ہو کر نوکر سے کہنے لگا، جا،’ سیدھے شہر سڑکوںکی
اور میںگلیوں جا وہاںکر غریبوں،کے لنگڑوں، اندھوں اور مفلوجوں کو ‘آ۔لے نوکر نے ایسا کیا۔ہی واپسپھر22
آ کر اُس مالـکنے اطلاعکو دی، جناب،’ آپکچھجو نے کہا تھا پورا ہو چکا ابلیکنہے۔ بھی مزید لوگوں
کے لئے ‘ہے۔گنجائش مالـک23 اُسنے سے کہا، پھر’ شہر نکلسے دیہاتکر سڑکوںکی پر اور باڑوں پاسکے
جا۔ بھیجو مل جائے اُسے ہماری خوشی شریکمیں ہونے پر مجبور کر تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ 24 کیونکہ مَیں
تم کو بتاتا ہوں جنکہ دیدعوتپہلےکو تھیگئی اُن میں سے بھیکوئی ضیافتمیری شریکمیں نہ ہو “۔‘گا

شاگرد ہونے قیمتکی
ایک25 بڑا ہجوم عیسٰی ساتھکے 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 شاگرد نہیں ہو سکتا۔
27 اور جو صلیباپنی اُٹھا میرےکر پیچھے نہ ہو لے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔

28 اگر تم میں سے کوئی بُرج تعمیر کرنا چاہے تو کیا وہ پہلے بیٹھ پورےکر اخراجات کا اندازہ نہیں لگائے گا
تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اُسے تکتکمیل پہنچا سکے گا یا نہیں؟ 29 ورنہ خطرہ ہے کہ اُس کی بنیاد لنے ڈا کے
بعد پیسے ختم ہو جائیں اور وہ آگے کچھ نہ بنا سکے۔ پھر جو 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 کے لئے نکلے تو کیا وہ پہلے بیٹھ کر اندازہ نہیں
لگائے گا کہ وہ فوجیوںہزاردساپنے سے بیساُن فوجیوںہزار غالبپر آ سکتا اُسجوہے سے لڑنے آ رہے ہیں؟
32 اگر وہ اِس نتیجے پر پہنچے غالبکہ نہیں آ سکتا تو وہ صلح کرنے کے لئے نمائندےاپنے دشمن پاسکے بھیجے
ابھیوہجبگا دُور ہو۔ہی طرحاِسی33 تم میں سے بھیجو کچھسباپنا چھوڑےنہ وہ میرا نہیںشاگرد ہو سکتا۔

نمکبےکار
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اچھینمک34 چیز لیکنہے۔ اگر اُس کا ذائقہ جاتا رہے تو پھر اُسے کیونکر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟ نہ35

وہ زمین کے لئے مفید ہے، نہ کھاد کے لئے بلـکہ اُسے نکال کر باہر پھینکا جائے گا۔ جو سن 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 اور شریعت کے عالِم بڑبڑانے لـگے، یہ” آدمی گناہ گاروں خوشکو آمدید کہہ کر اُن کے ساتھ
کھانا کھاتا “ہے۔ اِس3 پر عیسٰی نے اُنہیں یہ تمثیل سنائی،

فرض”4 کرو کہ تم میں کسیسے کی َسو بھیڑیں ہیں۔ ایکلیکن گم ہو جاتی مالـکابہے۔ کرےکیا گا؟
کیا وہ باقی 99 بھیڑیں کھلے میدان میں چھوڑ کر گم شدہ بھیڑ کو ڈھونڈنے نہیں جائے گا؟ ضرور جائے گا، بلـکہ
تکجب اُسے وہ بھیڑ مل نہ جائے وہ اُس تلاشکی میں رہے گا۔ 5 پھر خوشوہ ہو کر اُسے اپنے کندھوں پر اُٹھا
لے گا۔ یوں6 چلتے چلتے وہ اپنے گھر پہنچ جائے گا اور وہاں اپنے دوستوں اور ہم سایوں کو بُلا کر اُن سے کہے
گا، میرے’ خوشیساتھ !مناؤ کیونکہ مجھے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ‘ہے۔ مَیں7 تم کو بتاتا ہوں آسمانکہ پر
بالکل اِسی خوشیطرح منائی جائے ایکجبگی ہی گناہ گار کرےتوبہ گا۔ اور یہ خوشی اُس خوشی نسبتکی
یادہ ز ہو گی جو اُن 99 افراد باعثکے منائی جائے گی جنہیں توبہ کرنے ضرورتکی ہی نہیں تھی۔

گم شدہ ِسکہ
8 فرضیا کرو عورتکسیکہ دسپاسکے ِسکے ہوں ایکلیکن ِسکہ گم ہو عورتابجائے۔ کرےکیا

گی؟ کیا وہ چراغ جلا کر اور میںگھر احتیاطبڑیکردےدےجھاڑو ِسکےسے تلاشکو گی؟کرےنہیں ضرور
کرے گی، بلـکہ وہ تکوقتاُس ڈھونڈتی تکجبگیرہے اُسے ملِسکہ نہ جائے۔ اُسےجب9 ملِسکہ جائے
گا تو وہ اپنی سہیلیوں اور ہم سایوں کو بُلا کر اُن کہےسے گی، میرے’ خوشیساتھ !مناؤ مجھےکیونکہ اپنا گم شدہ
ِسکہ مل گیا ‘ہے۔ مَیں10 تم کو بتاتا ہوں کہ بالکل اِسی طرح الله کے فرشتوں کے منے سا خوشی منائی جاتی ہے
ایکجب بھی گناہ گار توبہ کرتا “ہے۔

گم شدہ بیٹا
11 عیسٰی نے باتاپنی جاری رکھی۔ کسی” آدمی کے دو بیٹے تھے۔ 12 اِن میں سے چھوٹے باپنے سے اے’کہا، باپ، میراث کا میرا دےحصہ ‘دیں۔ اِس پر باپ نے دونوں میں اپنی ملـکیت تقسیم کر دی۔ تھوڑے13

دنوں بعدکے چھوٹا بیٹا اپنا سمیٹسامانسارا کر اپنے ملـکدُوردرازکسیساتھ میں گیا۔لے وہاں اُس عیاشینے
میں اپنا پورا مال و متاع اُڑا دیا۔ ضائعکچھسب14 ہو گیا تو ملـکاُس ابپڑا۔کالسختمیں مندضرورتوہ ہونے
لگا۔ نتیجے15 میں وہ ملـکاُس باشندےکسیکے ہاںکے جا اُسےنےجسپڑا سؤروں کو چَرانے کے لئے اپنے
بھیجمیںکھیتوں 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 کو
کثرت سے کھانا ملتا ہے جبکہ مَیں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ مَیں18 اُٹھ کر باپاپنے واپسپاسکے چلا جاؤں گا
اور اُس کہوںسے باپ،اے”گا، مَیں آسماننے کا آپاور کا گناہ کیا ہے۔ مَیںاب19 اِس لائق نہیں رہا آپکہ
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کا بیٹا کہلاؤں۔ مہربانی کر کے مجھے اپنے مزدوروں میں رکھ ‘۔“لیں 20 پھر وہ اُٹھ کر اپنے باپ پاسکے واپس
چلا گیا۔
لیکن وہ گھر سے ابھی دُور ہی تھا کہ اُس باپکے نے اُسے دیکھ لیا۔ ترساُسے آیا اور بھاگوہ کر بیٹے کے

پاس 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 کہ آپ کا بیٹا ‘کہلاؤں۔ لیکن22 باپ نے اپنے نوکروں کو بُلایا اور کہا، جلدی’ کرو،
بہترین سوٹ لا کر اِسے پہناؤ۔ اِس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتے پہنا دو۔ 23 پھر موٹا تازہ بچھڑا لا کر
اُسے ذبح کرو تاکہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، 24 کیونکہ یہ میرا بیٹا مُردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، گم ہو گیا تھا
اب مل گیا ‘ہے۔ اِس پر وہ خوشی منانے لـگے۔

اِس25 باپدوران کا بڑا میںکھیتبیٹا ابتھا۔ وہ گھر جبلوٹا۔ وہ گھر قریبکے پہنچا تو اندر سے موسیقی
اور ناچنے آوازیںکی سنائی دیں۔ اُس26 کسینے نوکر کو بُلا کر پوچھا، یہ’ کیا ہو رہا ‘ہے؟ 27 نوکر جوابنے دیا،
آپ’ کا بھائی آ گیا ہے آپاور باپکے نے موٹا تازہ بچھڑا ذبح کروایا ہے، کیونکہ اُسے اپنا بیٹا واپسسلامتصحیح
مل گیا ‘ہے۔

28 یہ سن کر بڑا بیٹا غصے ہوا اور اندر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر باپ گھر سے نکل کر اُسے سمجھانے لگا۔
اُسلیکن29 میںجوابنے باپاپنے کہا،سے مَیںدیکھیں،’ مشقتمحنتسختمیںخدمتکیآپسالاِتنےنے
کی ہے ایکاور دفعہ آپبھی مرضیکی ورزیخلافکی نہیں کی۔ آپتوبھی مجھےنے پورےاِس 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 جسآیا آپنے دولتکی کسبیوں میں اُڑا آپدی، نے اُس کے لئے موٹا تازہ بچھڑا ذبح ‘کروایا۔ باپ31
جوابنے دیا، آپبیٹا،’ 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 کی دولت ضائع کر رہا ہے۔ مالـک2 نے
اُسے بُلا کر کہا، یہ’ کیا ہے جو بارےتیرےمَیں میں سنتا ہوں؟ اپنی تمام ذمہ یوں دار کا حساب دے، کیونکہ
مَیں برخاستتجھے کر دوں ‘گا۔ ملازم3 دلنے میں کہا، اب’ مَیں کیا کروں جبکہ مالـکمیرا یہ داریذمہ مجھ
سے چھین لے گا؟ کھدائی سختجیسا کام مجھ سے نہیں ہوتا بھیکاور مانگنے سے شرم آتی ہے۔ 4 ہاں، مَیں جانتا
ہوں کہ کیا کروں لوگتاکہ برخاستمجھے کئے جانے کے بعد اپنے گھروں خوشمیں آمدید ‘کہیں۔

5 یہ کہہ کر اُس نے مالـکاپنے کے قرضتمام داروں کو بُلایا۔ پہلے سے اُس نے پوچھا، تمہارا’ قرضہ کتنا
‘ہے؟ اُس6 جوابنے دیا، مالـکمجھے’ کو زیتون تیلکے کے َسو واپسکنستر کرنے ‘ہیں۔ ملازم نے اپنا’کہا، بِل لے لو اور بیٹھ کر جلدی سے َسو پچاسکنستر میں بدل ‘لو۔ دوسرے7 سے اُس نے پوچھا، تمہارا’ کتنا
قرضہ ‘ہے؟ اُس جوابنے دیا، مجھے’ گندم کی ہزار یاں بور واپس کرنی ‘ہیں۔ ملازم نے کہا، اپنا’ بِل لے لو
اور ہزار کے بدلے آٹھ َسو لـکھ ‘لو۔
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یہ8 دیکھ مالـککر بےایماننے ملازم یفکی تعر کی کہ اُس عقلنے سے کام لیا ہے۔ کیونکہ اِس دنیا کے

فرزند اپنی نسل لوگوںکے سے نپٹنے میں نور فرزندوںکے سے یادہ ز ہوشیار ہوتے ہیں۔
مَیں9 تم کو بتاتا ہوں کہ دنیا ناراستکی دولت سے اپنے لئے دوست بنا لو تاکہ جب یہ ختم ہو جائے لوگتو

تم کو ابدی رہائش گاہوں میں خوش آمدید کہیں۔ 10 تھوڑےجو میں وفادار ہے وہ یادہ ز میں بھی وفادار ہو
گا۔ اور تھوڑےجو میں بےایمان ہے وہ یادہ ز میں بھی کرےبےایمانی گا۔ 11 اگر تم دنیا ناراستکی دولت کو
لنے سنبھا میں وفادار نہ رہے تو پھر کون حقیقی تمہارےدولت کرےسپرد گا؟ 12 اور اگر تم نے دوسروں کی
دولت لنے سنبھا میں بےایمانی دکھائی ہے تو پھر کون تم تمہارےکو ذاتی استعمال کے لئے دےکچھ گا؟

13 کوئی بھی غلام دو مالـکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یا تو ایکوہ نفرتسے کر دوسرےکے محبتسے
رکھے گا، ایکیا لپٹسے دوسرےکر کو حقیر جانے گا۔ ایکتم وقتہی میں الله اور دولت خدمتکی نہیں
کر “سکتے۔

عیسٰی کی چند کہاوتیں
فریسیوں14 کچھسبیہنے سنا تو وہ اُس مذاقکا اُڑانے لـگے، کیونکہ لالچیوہ تھے۔ اُس15 نے اُن سے تم”کہا، ہی وہ ہو جو آپاپنے کو لوگوں کے منے راستسا باز قرار دیتے ہو، لیکن تمہارےالله دلوں واقفسے ہے۔

جسلوگکیونکہ چیز بہتکی قدر کرتے ہیں وہ الله نزدیککے مکروہ ہے۔
16 یحیٰی کے تمہارےتکآنے راہنما موسٰی شریعتکی اور نبیوں پیغاماتکے تھے۔ ابلیکن الله کی بادشاہی

خبریخوشکی کا اعلان کیا جا رہا ہے اور لوگتمام زبردستی اِس میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن17 اِس کا یہ
نہیںمطلب منسوخشریعتکہ ہو گئی بلـکہہے آسمان و زمین رہیںجاتے شریعتلیکنگے، کی زیر کوئیتکزبر
باتبھی نہیں بدلے گی۔

18 چنانچہ جو آدمی اپنی بیوی کو دےطلاق کر کسی اَور سے کرےشادی وہ زنا کرتا ہے۔ اِسی طرح جو
طلاقکسی عورتشدہ کرےشادیسے وہ بھی زنا کرتا ہے۔

امیر آدمی اور لعزر
ایک19 امیر آدمی کا ذکر ہے جو رنگارغوانی کپڑےکے نفیساور کتان پہنتا اور ہر عیشروز عشرتو میں

گزارتا تھا۔ 20 امیر گیٹکے ایکپر غریب آدمی پڑا تھا جس پورےکے جسم پر ناسور تھے۔ اُس کا نام لعزر تھا
21 اور اُس ایکبسکی 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 غریبکہ آدمی مر گیا۔ فرشتوں نے اُسے اُٹھا کر ابراہیم کی میںگود بٹھا دیا۔ امیر آدمی فوتبھی
ہوا اور دفنایا گیا۔ 23 وہ جہنم میں پہنچا۔ عذاب حالتکی میں اُس نے اپنی نظر اُٹھائی تو دُور سے ابراہیم اور اُس
کی گود میں لعزر کو دیکھا۔ 24 وہ پکار اُٹھا، باپمیرےاے’ ابراہیم، مجھ پر رحم کریں۔ مہربانی کر کے لعزر کو
پاسمیرے بھیج دیں تاکہ وہ اپنی اُنگلی کو پانی میں ڈبو میریکر زبان کو ٹھنڈا کرے، کیونکہ مَیں آگاِس میں
تڑپتا ‘ہوں۔

لیکن25 ابراہیم جوابنے دیا، بیٹا،’ یاد رکھ تجھےکہ اپنی زندگی میں بہترین ملچیزیں ہیںچکی جبکہ لعزر کو
بدترین چیزیں۔ لیکن اب اُسے آرام اور تسلی مل گئی ہے جبکہ تجھے اذیت۔ 26 ہمارےنیز، تمہارےاور درمیان
ایک وسیع خلیج قائم ہے۔ اگر کوئی چاہے بھی تو اُسے پار کر کے یہاں تمہارےسے پاس نہیں جا سکتا، نہ وہاں
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سے کوئی یہاں آ سکتا ‘ہے۔ 27 امیر آدمی نے کہا، میرے’ باپ، پھر ایکمیری گزارشاَور 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 کی توریت اور نبیوں کے صحیفے تو ہیں۔ وہ اُن کی ‘سنیں۔
30 امیر عرضنے کی، میرےنہیں،’ باپ ابراہیم، اگر کوئی مُردوں میں سے اُن پاسکے جائے تو پھر وہ ضرور
توبہ یں کر ‘گے۔ 31 ابراہیم نے کہا، اگر’ وہ موسٰی اور نبیوں کی نہیں سنتے تو وہ اُس وقت بھی قائل نہیں ہوں گے
کوئیجب مُردوں میں سے جی اُٹھ کر اُن پاسکے جائے “۔‘گا

17
گناہ

1 عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، آزمائشوں” کو تو آنا ہی آنا لیکنہے، اُس جسافسوسپر معرفتکی وہ
آئیں۔ 2 اگر وہ اِن چھوٹوں میں کسیسے کو گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُس کے لئے بہتر ہے 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 کرےتوبہ تو معافاُسے کر دو۔ فرضاب4 کرو کہ

ایکوہ دن ساتاندرکے بار تمہارا گناہ لیکنکرے، ہر واپسدفعہ آ کر توبہ کا اظہار توبھیکرے، اُسے ہر دفعہ
معاف کر “دو۔

ایمان
رسولوں5 نے خداوند سے کہا، ہمارے” ایمان کو بڑھا “دیں۔
خداوند6 جوابنے دیا، اگر” تمہارا ایمان رائی کے دانے جیسا بھیچھوٹا ہو تو شہتوتتم کے درختاِس کو

کہہ سکتے ہو، اُکھڑ’ کر سمندر میں ‘لـگجا تو باتتمہاریوہ پر کرےعمل گا۔
غلام فرضکا

فرض7 کرو کہ تم میں کسیسے ہلنے 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 کھا پی نہ لوں۔ اِس
کے بعد تم بھی کھا اور پی سکو ‘گے۔ 9 اور کیا وہ اپنے غلام کی اِس خدمت کا یہ شکر کرےادا گا جو اُس نے
اُسے کرنے کو کہا تھا؟ ہرگز !نہیں اِسی10 جبطرح کچھسبتم جو تمہیں کرنے کو کہا گیا ہے کر تبچکو تم
کو یہ کہنا ہئے، چا ہم’ نالائق نوکر ہیں۔ ہم صرفنے فرضاپنا ادا کیا “۔‘ہے

کوڑھ مریضوںدسکے کی شفا
11 ایسا ہوا کہ یروشلم طرفکی سفر کرتے کرتے عیسٰی سامریہ اور گلیل میں سے گزرا۔ ایک12 دن کسیوہ

گاؤں داخلمیں ہو رہا تھا کوڑھکہ مریضدسکے اُس کو ملنے آئے۔ وہ فاصلےکچھ کھڑےپر ہو کر اونچی13
آواز سے کہنے لـگے، اے” عیسٰی، اُستاد، ہم پر رحم “کریں۔

اُس14 نے اُنہیں دیکھا تو کہا، جاؤ،” آپاپنے کو اماموں کو دکھاؤ تاکہ وہ تمہارا معائنہ “کریں۔
اور ایسا ہوا کہ وہ چلتے چلتے اپنی بیماری صافپاکسے ہو گئے۔ 15 اُن میں ایکسے جبنے دیکھا کہ شفا

مل گئی ہے تو وہ مُڑ کر اونچی آواز سے الله کی تمجید کرنے لگا، 16 اور عیسٰی کے منے سا منہ کے بل گر کر یہ شکر
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ادا کیا۔ یہ آدمی سامریہ کا باشندہ تھا۔ 17 عیسٰی نے پوچھا، کیا” دس دسکے آدمی اپنی بیماری صافپاکسے
نہیں ہوئے؟ باقی نو کہاں ہیں؟ 18 کیا اِس غیرملـکی کے علاوہ کوئی واپساَور آ کر الله کی تمجید کرنے کے لئے تیار
نہیں “تھا؟ 19 پھر اُس نے اُس سے کہا، اُٹھ” کر چلا تیرےجا۔ ایمان نے تجھے بچا لیا “ہے۔

الله کی کببادشاہی آئے گی
فریسیوںکچھ20 نے عیسٰی سے الله”پوچھا، کی آئےکببادشاہی اُس“گی؟ جوابنے الله”دیا، کی بادشاہی

یوں نہیں آ رہی کہ نشانوںظاہریاُسے سے پہچانا جائے۔ لوگ21 یہ بھی نہیں سکیںکہہ گے، وہ’ یہاں ‘ہے یا وہ’
وہاں ‘ہے کیونکہ الله کی تمہارےبادشاہی درمیان “ہے۔

22 پھر اُس نے اپنے شاگردوں سے کہا، ایسے” دن آئیں گے کہ تم ابِن آدم کا کم از ایککم دن دیکھنے کی تمنا
کرو لیکنگے، نہیں دیکھو گے۔ لوگ23 تم کو بتائیں گے، وہ’ وہاں ‘ہے یا وہ’ یہاں متلیکن‘ہے۔ جانا اور اُن
کے پیچھے نہ لگنا۔ 24 جبکیونکہ ابِن آدم کا دن آئے گا تو وہ بجلی کی مانند ہو چمککیجسگا آسمان ایککو
سرے سے لے تکسرےدوسرےکر روشن کر دیتی ہے۔ لیکن25 پہلے لازم ہے کہ بہتوہ دُکھ 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 نوحتکجبرہے کشتی میں داخل نہ ہو
گیا۔ سیلابپھر نے آ کر سباُن کو تباہ کر دیا۔ بالکل28 یہی لوطکچھ کے ایام میں لوگہوا۔ کھانے پینے، خرید
و فروخت، کاشت کاری اور تعمیر کے کام میں لـگے رہے۔ لیکن29 لوطجب سدوم کو چھوڑ کر نکلا آگتو
گندھکاور آسماننے برسسے کر سباُن کو تباہ کر دیا۔ 30 ابِن آدم کے ظہور وقتکے ایسے حالاتہی ہوں
گے۔

پرچھتدناُسشخصجو31 ہو وہ گھر ساتھسامانکا لئےکےجانےلے نیچے نہ طرحاِسیاُترے۔ کھیتجو
میں ہو وہ اپنے پیچھے پڑی چیزوں ساتھکو لے جانے کے لئے گھر نہ لوٹے۔ لوط32 بیویکی کو یاد رکھو۔ 33 جو
اپنی جان کرےکوششکیبچانے گا وہ اُسے گا،دےکھو اور اپنیجو جان دےکھو اُسےوہیگا رکھےبچائے
گا۔ مَیں34 تم کو بتاتا ہوں کہ راتاُس دو ایکافراد بستر میں سوئے ہوں ایکگے، کو ساتھ لے لیا جائے گا
دوسرےجبکہ کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ 35 دو خواتین چکّی پر پیسگندم رہی ہوں ایکگی، کو ساتھ لے
لیا جائے گا دوسریجبکہ پیچھےکو 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، پڑیلاشجہاں” ہو وہاں گِدھ جمع ہو جائیں “گے۔

18
بیوہ اور جج تمثیلکی

1 پھر عیسٰی نے ایکاُنہیں تمثیل سنائی جو مسلسل دعا کرنے اور ہمت نہ ہارنے ضرورتکی کو ظاہر کرتی
ہے۔ اُس2 نے کہا، کسی” شہر ایکمیں جج رہتا تھا جو نہ خدا خوفکا مانتا، نہ انسانکسی 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
انصافمیرا ‘کریں۔ کچھ4 دیر لئےکے جج انکارنے لیکنکیا۔ پھر میںدلوہ کہنے لگا، مَیںبےشک’ خدا خوفکا
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نہیں مانتا، نہ لوگوں کی پروا کرتا ہوں، لیکن5 یہ بیوہ مجھے بار تنگبار کر رہی ہے۔ اِس لئے مَیں اُس انصافکا
کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ آخرکار وہ آ میرےکر منہ پر “۔‘مارےتھپڑ

خداوند6 جاریباتنے رکھی۔ اِس” پر دھیان دو بےانصافجو جج کہا۔نے 7 اگر اُس نے انصافآخرکار
کیا تو کیا الله اپنے چنے لوگوںہوئے انصافکا کرےنہیں گا راتدنجو اُسے مدد کے لئے پکارتے ہیں؟ کیا وہ اُن
باتکی ملتوی کرتا رہے گا؟ 8 ہرگز !نہیں مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ جلدیوہ سے اُن کرےانصافکا گا۔ لیکن کیا
ابِن جبآدم 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، دو”10 المُقّدسبیتآدمی میں دعا کرنے ایکآئے۔ فریسی تھا اور ٹیکسدوسرا لینے والا۔
فریسی11 کھڑا ہو کر یہ دعا کرنے لگا، مَیںخدا،اے’ تیرا شکر ہوںکرتا مَیںکہ باقی لوگوں نہیںطرحکی ہوں۔

نہ مَیں ڈاکو ہوں، نہ بےانصاف، نہ زناکار۔ مَیں ٹیکساِس لینے والے کی مانند بھی نہیں ہوں۔ مَیں12 ہفتے میں دو
مرتبہ روزہ رکھتا ہوں اور تمام آمدنی کا دسواں تیرےحصہ لئے مخصوص کرتا ‘ہوں۔

ٹیکسلیکن13 لینے والا دُور ہی کھڑا رہا۔ اُس نے اپنی آنکھیں آسمان طرفکی تکاُٹھانے جرأتکی نہ کی
بلـکہ اپنی پیٹپیٹچھاتی کر کہنے لگا، مجھخدا،اے’ گناہ گار پر رحم ‘!کر مَیں14 تم کو بتاتا ہوں دونوںجبکہ
اپنے اپنے لوٹےگھر فریسیتو نہیں بلـکہ یہ آدمی الله راستنزدیککے باز ٹھہرا۔ کیونکہ بھیجو آپاپنے سرفرازکو
کرے پستاُسے کیا جائے گا اور جو آپاپنے کرےپستکو اُسے سرفراز کیا جائے “گا۔

عیسٰی چھوٹے بچوں کو پیار کرتا ہے
لوگدنایک15 اپنے بچوںچھوٹے بھیکو عیسٰی پاسکے لائے تاکہ اُنہیںوہ یہچھوئے۔ دیکھ شاگردوںکر

نے اُن ملامتکو کی۔ لیکن16 عیسٰی نے اُنہیں پاساپنے بُلا کر کہا، بچوں” پاسمیرےکو آنے دو اور اُنہیں
نہ روکو، کیونکہ الله کی بادشاہی اِن جیسے لوگوں حاصلکو ہے۔ مَیں17 تم کو سچ بتاتا ہوں، جو الله کی بادشاہی
کو بچے طرحکی قبول کرےنہ وہ اُس میں داخل نہیں ہو “گا۔

امیر مشکل سے الله کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں
کسی18 راہنما نے اُس سے پوچھا، نیک” اُستاد، مَیں کیا کروں میراثتاکہ ابدیمیں زندگی “پاؤں؟
19 عیسٰی جوابنے دیا، تُو” نیکمجھے کیوں کہتا ہے؟ نیککوئی نہیں ایکسوائے کے اور وہ ہے الله۔

20 تُو شریعت کے احکام سے واقفتو ہے کہ زنا نہ کرنا، قتل نہ چوریکرنا، نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے
باپ اور اپنی ماں عزتکی “کرنا۔

آدمی21 جوابنے دیا، مَیں” نے جوانی تکآجسے اِن تمام احکام پیرویکی کی “ہے۔
یہ22 سن کر عیسٰی نے کہا، ایک” تکابکام رہ گیا اپنیہے۔ پوری فروختجائیداد کر پیسےکے غریبوں

میں تقسیم کر دے۔ تیرےپھر 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۔

یہ24 دیکھ کر عیسٰی نے مندوںدولت”کہا، کے لئے الله کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکلکتنا !ہے 25 امیر
کے الله کی بادشاہی داخلمیں ہونے نسبتکی یہ یادہ ز آسان ہے اونٹکہ سوئی کے ناکے میں سے گزر “جائے۔

26 باتیہ سن کر سننے والوں نے پوچھا، کسپھر” نجاتکو مل سکتی “ہے؟
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27 عیسٰی جوابنے دیا، جو” انسان کے لئے ناممکن ہے وہ الله کے لئے ممکن “ہے۔
پطرس28 نے اُس سے کہا، ہم” تو اپنا سب کچھ چھوڑ آپکر پیچھےکے ہو لئے “ہیں۔
29 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں بھینےجسکہ 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 میں ابدی
زندگی ملے “گی۔

عیسٰی موتکی پیشتیسریکی گوئی
31 عیسٰی شاگردوں ایککو طرف لے جا کر اُن سے کہنے لگا، سنو،” ہم یروشلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

کچھسبوہاں پورا ہو جائے گا نبیوںجو معرفتکی 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 کو
ماریںکوڑے گے اور اُسے قتل کریں تیسرےلیکنگے۔ دن وہ جی اُٹھے “گا۔

لیکن34 شاگردوں میںسمجھکی کچھ نہ آیا۔ باتاِس مطلبکا اُن سے چھپا رہا اور وہ نہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ
رہا ہے۔

اندھے کی شفا
عیسٰی35 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 تیرےمَیںکہ لئے “کروں؟
اُس جوابنے دیا، خداوند،” یہ کہ مَیں دیکھ “سکوں۔
42 عیسٰی نے اُس سے کہا، تو” پھر تیرے!دیکھ ایمان نے تجھے بچا لیا “ہے۔
جوں43 ہی اُس نے یہ کہا اندھے کی آنکھیں بحال ہو گئیں اور وہ الله کی تمجید کرتے ہوئے اُس پیچھےکے ہو

لیا۔ یہ دیکھ پورےکر ہجوم نے الله کو جلال دیا۔
19

عیسٰی اور زکائی
1 پھر عیسٰی یریحو داخلمیں ہوا اور اُس میں لگا۔گزرنےسے اُس2 شہر ایکمیں امیر آدمی بنام زکائی رہتا تھا جو

ٹیکس لینے والوں کا افسر تھا۔ 3 وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ عیسٰی کون لیکنہے، کوششپوری کرنے کے باوجود
اُسے دیکھ نہ سکا، کیونکہ عیسٰی اردکے 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۔ عیسٰیجب5 وہاں پہنچا تو اُس نے
نظر اُٹھا کر کہا، جلدیزکائی،” سے اُتر آ، آجکیونکہ تیرےمجھے گھر میں ٹھہرنا “ہے۔
* 19:4 ایک:توتانجـیر سایہ میںجسدرختدار انجـیر طرحکی کا پھلخوردنی لگتا اِسہے۔ پھولکے زرد آرائشیاور ہوتے مصریہیں۔ توت۔
ficusجمیز۔ sycomorus۔
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ًزکائی6 فورا اُتر آیا خوشیاور اُسسے نوازیمہمانکی کی۔ یہ7 دیکھ کر باقی لوگتمام بڑبڑانے اِس”لـگے، کے

گھر میں جا کر ایکوہ گناہ گار مہمانکے بن گئے “ہیں۔
لیکن8 زکائی نے خداوند کے منے کھڑےسا ہو کر کہا، خداوند،” مَیں اپنے مال کا آدھا حصہ غریبوں کو

دے دیتا ہوں۔ جساور مَیںسے نے ناجائز طور سے کچھ لیا ہے اُسے چار واپسگُنا کرتا “ہوں۔
9 عیسٰی نے اُس سے کہا، آج” اِس گھرانے نجاتکو مل گئی ہے، اِس لئے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔

10 کیونکہ ابِن آدم گم شدہ کو ڈھونڈنے نجاتاور دینے کے لئے آیا “ہے۔
پیسوں میں اضافہ

اب11 عیسٰی یروشلم قریبکے آ چکا تھا، اِس لئے لوگ اندازہ لگانے لـگے کہ الله کی بادشاہی ظاہر ہونے والی
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 بُلاکو کر اُنہیں سونے ایکایککا ِسکہ دیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے کہا، یہ’ پیسے
لے کر تکوقتاُس کاروبار میں تکجبلگاؤ واپسمَیں نہ ‘آؤں۔ لیکن14 اُس کی رعایا اُس نفرتسے رکھتی
تھی، اِس لئے اُس نے اُس پیچھےکے وفد بھیج کر اطلاع دی، ہم’ نہیں ہتے چا کہ یہ آدمی ہمارا بادشاہ ‘بنے۔

توبھی15 اُسے بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اِس واپسجببعدکے 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 کیا ہے۔ پہلا16 نوکر آیا۔ اُس نے
کہا، آپجناب،’ ایککے ِسکے دسسے ہو گئے ‘ہیں۔ مالـک17 نے کہا، شاباش،’ اچھے نوکر۔ تھوڑےتُو
میں وفادار رہا، اِس لئے اب دستجھے شہروں پر اختیار ملے ‘گا۔ 18 پھر دوسرا نوکر آیا۔ اُس نے کہا، جناب،’
آپ ایککے ِسکے سے پانچ ہو گئے ‘ہیں۔ مالـک19 نے اُس سے کہا، تجھے’ پانچ شہروں پر اختیار ملے ‘گا۔

20 ایکپھر اَور نوکر آ کر کہنے لگا، جناب،’ آپیہ کا ِسکہ مَیںہے۔ لپیٹمیںکپڑےاِسےنے محفوظکر رکھا،
21 کیونکہ آپمَیں سے ڈرتا تھا، اِس لئے سختآپکہ آدمی ہیں۔ جو آپپیسے نے نہیں لگائے اُنہیں لے لیتے ہیں
اور آپبیججو نہیںنے یا بو اُس فصلکی کاٹتے ‘ہیں۔ مالـک22 نے کہا، شریر’ !نوکر تیرےمَیں الفاظاپنے کے
مطابق تیری عدالت کروں گا۔ جب تُو جانتا تھا کہ مَیں سخت آدمی ہوں، کہ وہ پیسے لے لیتا ہوں جو خود نہیں
لگائے اور وہ فصل کاٹتا جسہوں بیجکا نہیں یا، بو 23 تو پھر تُو میرےنے بینکپیسے میں کیوں نہ جمع کرائے؟
اگر تُو ایسا کرتا تو واپسی پر مجھے کم از کم وہ پیسے سمیتسود مل ‘جاتے۔

24 یہ کہہ کر وہ حاضرین مخاطبسے ہوا، یہ’ ِسکہ اِس سے لے کر اُس نوکر دےکو جسدو دسپاسکے
ِسکے ‘ہیں۔ اُنہوں25 اعتراضنے کیا، اُسجناب،’ پاسکے تو پہلے ِسکےدسہی ‘ہیں۔ اُس26 جوابنے مَیں’دیا، تمہیں بتاتا ہوں کہ پاسکےجسشخصہر کچھ اُسےہے اَور دیا جائے پاسکےجسلیکنگا، نہیںکچھ ہے
اُس سے وہ بھی چھین لیا جائے گا جو اُس پاسکے ہے۔ اب27 اُن دشمنوں کو لے آؤ جو نہیں ہتے چا تھے کہ مَیں
اُن کا بادشاہ بنوں۔ میرےاُنہیں منے 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 آگے بھیج کر 30 کہا، منے” سا
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والے گاؤں میں وہاںجاؤ۔ ایکتم جوان گدھا دیکھو گے۔ وہ بندھا ہوا ہو گا تکاباور بھیکوئی 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 اُنہیںنے بتایا تھا۔ جوانوہجب33 گدھے
کو لنے کھو لـگے تو اُس مالـکوںکے نے پوچھا، تم” گدھے کیوںکو کھول رہے “ہو؟

اُنہوں34 جوابنے دیا، خداوند” کو اِس ضرورتکی “ہے۔ 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 قریبکے پہنچا جہاں راستہ زیتون کے پہاڑ پر سے اُترنے لگتا اِسہے۔ پر شاگردوں کا
پورا خوشیہجوم مارےکے اونچی 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 تھے۔ اُنہوں نے عیسٰی سے کہا، اُستاد،” اپنے شاگردوں کو “سمجھائیں۔
اُس40 جوابنے دیا، مَیں” تمہیں بتاتا ہوں، اگر چپیہ ہو جائیں تو پتھر پکار اُٹھیں “گے۔
عیسٰی شہر کو دیکھ کر رو پڑتا ہے

جب41 وہ یروشلم کے قریب پہنچا تو شہر کو دیکھ کر رو پڑا 42 اور کہا، کاش” تُو بھی اِس دن جان لیتی کہ
تیری میںکسسلامتی ابلیکنہے۔ باتیہ تیری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ 43 کیونکہ تجھ پر وقتایسا آئے
گا تیرےکہ تیرےدشمن ارد گرد بند باندھ کر تیرا محاصرہ کریں اورگے یوں سےطرفچاروںتجھے گھیر تنگکر
کریں گے۔ 44 وہ تیرےتجھے سمیتبچوں زمین پر پٹکیں گے تیرےاور ایکاندر بھی دوسرےپتھر پر نہیں چھوڑیں
گے۔ اور وجہ یہی ہو گی کہ تُو نے وقتوہ نہیں جبپہچانا الله نجاتتیرینے کے لئے تجھ پر نظر “کی۔

المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے
45 پھر المُقّدسبیتعیسٰی میں جا اُنہیںکر لنے نکا لگا وہاںجو قربانیوں کے لئے بیچچیزیںدرکار تھے۔رہے اُس

نے کہا، مُقّدسکلاِم”46 میں لـکھا ہے، میرا’ گھر دعا کا گھر ہو ‘گا جبکہ تم نے اُسے ڈاکوؤں اڈّےکے میں
بدل دیا “ہے۔

اور47 وہ المُقّدسبیتروزانہ میں تعلیم دیتا رہا۔ المُقّدسبیتلیکن کے راہنما شریعتامام، کے عالِم اور عوامی
راہنما اُسے قتل کرنے کے لئے کوشاں رہے، 48 البتہ اُنہیں کوئی موقع نہ ملا، کیونکہ لوگتمام عیسٰی کی باتہر
سنسن کر اُس سے لپٹے ہتے ر تھے۔

20
عیسٰی کا اختیار

المُقّدسبیتوہجبدنایک1 میں لوگوں کو دےتعلیم رہا اور الله خبریخوشکی سنا رہا تھا تو راہنما امام،
شریعت کے علما بزرگاور اُس پاسکے آئے۔ اُنہوں2 نے کہا، ہمیں” بتائیں، آپ یہ کس اختیار سے کر رہے
کسہیں؟ آپنے کو یہ اختیار دیا “ہے؟
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3 عیسٰی نے جواب دیا، میرا” بھی تم ایکسے سوال ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ 4 کیا یحیٰی کا بپتسمہ آسمانی تھا یا

“انسانی؟
آپسوہ5 بحثمیں کرنے اگر”لـگے، کہیںہم ‘آسمانی’ تو وہ پوچھے گا، تو’ پھر تم اُس پر ایمان کیوں نہ ‘لائے؟

لیکن6 اگر ہم کہیں ‘انسانی’ تو لوگتمام ہمیں سنگسار کریں گے، کیونکہ وہ تو یقین رکھتے ہیں کہ یحیٰی نبی “تھا۔
اِس7 لئے اُنہوں جوابنے دیا، ہم” نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے “تھا۔

8 عیسٰی نے کہا، تو” پھر مَیں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ مَیں سبیہ کسکچھ اختیار سے کر رہا “ہوں۔
انگور کے باغ مزارعوںکے بغاوتکی

9 پھر عیسٰی لوگوں کو یہ تمثیل سنانے لگا، کسی” آدمی نے انگور ایککا باغ لگایا۔ پھر وہ اُسے مزارعوں کے
سپرد کر بہتکے دیر کے لئے ملـکبیروِن چلا گیا۔ جب10 پکانگور گئے تو اُس نے اپنے نوکر کو اُن پاسکے
بھیج دیا تاکہ مالـکوہ کا وصولحصہ 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 کو بھیج دیا۔ اُسے بھی اُنہوں نے مار کر زخمی کر دیا
اور نکال دیا۔ باغ13 مالـککے نے کہا، اب’ مَیں کیا کروں؟ مَیں پیارےاپنے بیٹے کو بھیجوں گا، شاید وہ اُس
لحاظکا ‘کریں۔ مالـکلیکن14 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 پوچھا، اب” بتاؤ، باغ مالـککا کرےکیا گا؟ 16 وہ 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 پوچھا، تو” 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 گرےپر گا ٹکڑےٹکڑےوہ ہو جائے گا، جسجبکہ پر وہ گرےخود گا پیساُسے ڈالے

“گا۔
ٹیکسکیا دینا جائز ہے؟

شریعت19 کے علما اور راہنما اماموں وقتاُسینے اُسے پکڑنے کوششکی کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ
تمثیل میں بیان مزارعشدہ ہم ہی لیکنہیں۔ وہ عوام سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ20 وہ اُسے پکڑنے کا موقع ڈھونڈتے
رہے۔ اِس مقصد تحتکے اُنہوں نے اُس بھیججاسوسپاسکے دیئے۔ لوگیہ آپاپنے 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 آپکہ وہی کچھ بیان کرتے اور سکھاتے ہیں جو صحیح آپہے۔
جانب 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 کی چالاکی بھانپ لی اور کہا، 24 مجھے” چاندی ایککا رومی ِسکہ کسدکھاؤ۔ کی
صورت اور نام اِس پر کندہ “ہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، شہنشاہ” “کا۔



لوقا 20:25 1312 لوقا 20:47
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 جوابکا سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے

اور مزید باتکوئی نہ کر سکے۔
کیا ہم جی اُٹھیں گے؟

پھر27 اُسصدوقیکچھ پاسکے نہیںصدوقیآئے۔ مانتے کہ مُردےقیامتروزِ اُٹھیںجی اُنہوںگے۔ عیسٰینے
ایکسے سوال کیا، اُستاد،”28 موسٰی ہمیںنے حکم دیا کہ اگر شادیکوئی شدہ آدمی مربےاولاد جائے اور اُس
کا بھائی ہو تو بھائی فرضکا ہے کہ وہ بیوہ شادیسے کر کے اپنے بھائی کے لئے اولاد پیدا کرے۔ فرضاب29
کریں ساتکہ بھائی تھے۔ پہلے شادینے کی، لیکن فوتبےاولاد ہوا۔ اِس30 دوسرےپر نے اُس شادیسے
لیکنکی، وہ بھی مربےاولاد گیا۔ 31 تیسرےپھر اُسنے شادیسے کی۔ یہ ساتویںسلسلہ جاریتکبھائی رہا۔
یکے دیگرےبعد ہر بھائی بیوہ سے شادی کرنے کے بعد مر گیا۔ 32 آخر میں بیوہ بھی فوت ہو گئی۔ اب33 بتائیں
قیامتکہ دنکے بیویکیکسوہ ہو گی؟ ساتکیونکہ ساتکے بھائیوں نے اُس شادیسے کی “تھی۔

34 عیسٰی جوابنے دیا، اِس” زمانے لوگمیں بیاہ شادی کرتے اور کراتے ہیں۔ لیکن35 جنہیں الله آنے
والے زمانے شریکمیں ہونے اور مُردوں میں سے جی اُٹھنے کے لائق سمجھتا ہے وہ وقتاُس شادی نہیں کریں
گے، نہ اُن کسیشادیکی سے کرائی جائے گی۔ 36 وہ مر بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں
گے قیامتاور کے فرزند ہونے باعثکے الله کے فرزند ہوں گے۔ 37 اور باتیہ مُردےکہ جی اُٹھیں گے موسٰی
سے بھی ظاہر کی گئی ہے۔ جبکیونکہ وہ کانٹےدار جھاڑی پاسکے آیا تو اُس ربنے 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 میںحقیقتیہ زندہ ہیں۔ 38 کیونکہ الله مُردوں کا نہیں بلـکہ زندوں کا خدا اُسہے۔ نزدیککے سبیہ زندہ
“ہیں۔

یہ39 سن شریعتکر کچھکے علما نے شاباش”کہا، آپاُستاد، نے اچھا “ہے۔کہا اِس40 بعدکے اُنہوں نے
اُس سے کوئی بھی سوال کرنے جرأتکی نہ کی۔

مسیح بارےکے میں سوال
41 پھر عیسٰی نے اُن سے مسیح”پوچھا، 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،
تکجب43 تیرےمَیں دشمنوں تیرےکو پاؤں کی چوکی نہ بنا ‘دوں۔
داؤد44 تو مسیحخود ربکو کہتا ہے۔ تو پھر طرحکسوہ داؤد کا فرزند ہو سکتا “ہے؟
شریعت کے علما سے خبردار

لوگجب45 سن تھےرہے تو اُس نے اپنے شاگردوں سے کہا، شریعت”46 کے علما سے خبردار !رہو کیونکہ
وہ شاندار پہنچوغے کر اِدھر اُدھر پھرنا پسند بازاروںلوگجبہیں۔کرتے میں سلام کر کے اُن عزتکی کرتے
ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اُن کی ایکبس خواہشہی ہوتی ہے عبادتکہ خانوں اور ضیافتوں میں
عزت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ 47 لوگیہ بیواؤں کے ہڑپگھر کر جاتے اور ساتھ دکھاوےساتھ کے لئے لمبی
لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں سختنہایتکو سزا ملے “گی۔
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بیوہ کا چندہ
عیسٰی1 نے نظر اُٹھا کر دیکھا کہ لوگامیر اپنے المُقّدسبیتہدیئے چندےکے ڈالمیںبکسکے ہیں۔رہے

غریبایک2 بیوہ بھی وہاں جسگزریسے اُسنے میں تانبے کے دو معمولی ِسکےسے ڈال دیئے۔ 3 عیسٰی نے
مَیں”کہا، تم کو سچ بتاتا ہوں غریباِسکہ بیوہ تمامنے لوگوں نسبتکی یادہ ز ڈالا ہے۔ 4 کیونکہ سباِن نے تو
اپنی دولت کثرتکی سے کچھ ڈالا جبکہ اِس ضرورتنے مند ہونے کے باوجود بھی گزارےاپنے سارےکے
دےپیسے دیئے “ہیں۔

المُقّدسبیت پر آنے والی تباہی
اُس5 وقت لوگکچھ المُقّدسبیت یفکی تعر میں کہنے لـگے کہ وہ صورتخوبکتنے پتھروں اور مَنت کے

تحفوں سجیسے ہوئی یہہے۔ سن کر عیسٰی نے کہا، جو”6 کچھ تم یہاںکو 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،” کبیہ ہو گا؟ کیا کیا نظر آئے سےجسگا معلوم ہو کہ ابیہ ہونے کو “ہے؟
8 عیسٰی جوابنے دیا، خبردار” رہو کہ کوئی تمہیں گم راہ نہ کر دے۔ بہتکیونکہ لوگسے میرا نام لے کر

آئیں گے اور کہیں گے، مَیں’ ہی مسیح ‘ہوں اور کہ وقت’ قریب آ چکا ‘ہے۔ لیکن اُن کے پیچھے نہ لگنا۔ 9 اور
جب جنگوں اور فتنوں کی خبریں تکتم پہنچیں گی تو مت گھبرانا۔ کیونکہ لازم ہے کہ یہ سب کچھ پیشپہلے
آئے۔ توبھی آخرتابھی نہ ہو “گی۔

اُس10 دوسریقومایک”رکھی،جاریباتاپنینے دوسریبادشاہیایکاورگی،ہوکھڑیاُٹھخلافکے
کے خلاف۔ 11 شدید زلزلے آئیں گے، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور وبائی یاں بیمار پھیل جائیں گی۔ ناکہیبت
واقعات اور آسمان بڑےپر نشان دیکھنے میں آئیں گے۔ لیکن12 اِن تمام واقعات سے لوگپہلے تم کو پکڑ کر ستائیں
گے۔ وہ تم عبادتیہودیکو خانوں کے کریںحوالے قیدخانوںگے، میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حکمرانوں
کے منے پیشسا کریں گے۔ اور یہ اِس لئے ہو گا کہ میرےتم پیروکار ہو۔ نتیجے13 میں تمہیں میری گواہی دینے
کا موقع ملے گا۔ لیکن14 ٹھان لو کہ تم پہلے سے اپنا دفاع کرنے تیاریکی نہ کرو، 15 مَیںکیونکہ تم الفاظایسےکو
حکمتاور عطا کروں گا تمہارےکہ مخالفتمام 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 گے، اِس لئے کہ میرےتم پیروکار ہو۔ توبھی18 ایکتمہارا بال بھی بیکا
نہیں ہو گا۔ ثابت19 قدم ہنے ر سے ہی تم اپنی جان بچا لو گے۔

یروشلم کی تباہی
جب20 تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لو کہ اُس کی تباہی قریب آ چکی ہے۔ اُس21 وقت

یہودیہ بھاگباشندےکے پہاڑیکر علاقے میں پناہ لیں۔ شہر کے ہنے ر والے اُس نکلسے جائیں دیہاتاور میں
لوگآباد شہر داخلمیں نہ ہوں۔ 22 کیونکہ یہ غضبالٰہی ہوںدنکے میںجنگے کچھسبوہ پورا ہو جائے گا
جو مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے۔ 23 اُن خواتین افسوسپر جو اُن دنوں میں حاملہ ہوں یا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی
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ہوں، ملـککیونکہ مصیبتبہتمیں ہو گی اور اِس قوم پر الله نازلغضبکا ہو گا۔ لوگ24 اُنہیں تلوار قتلسے
کریں گے اور قید کر کے تمام ممالـکغیریہودی میں لے جائیں غیریہودیگے۔ یروشلم کو پاؤں تلے کچل ڈالیں گے۔
یہ سلسلہ جاریتکوقتاُس رہے تکجبگا غیریہودیوں کا دور پورا نہ ہو جائے۔

ابِن آدم کی آمد
25 سورج، چاند اور ستاروں عجیبمیں و غریب نشان ظاہر ہوں گے۔ قومیں سمندر کے شور اور ٹھاٹھیں مارنے

سے حیران و پریشان ہوں گی۔ لوگ26 اِس اندیشے سے کہ کیا کیا مصیبت دنیا پر آئے گی اِس قدر خوف کھائیں
گے کہ اُن کی جان میں جان نہ رہے گی، کیونکہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ 27 اور پھر وہ ابِن آدم بڑیکو
قدرت اور جلال کے ساتھ بادل میں آتے ہوئے دیکھیں گے۔ 28 جبچنانچہ یہ پیشکچھ آنے لـگے تو سیدھے
کھڑے ہو کر اپنی نظر اُٹھاؤ، نزدیکنجاتتمہاریکیونکہ ہو “گی۔

انجـیر درختکے تمثیلکی
اِس29 سلسلے میں عیسٰی ایکاُنہیںنے تمثیل سنائی۔ انجـیر” درختکے اور باقی درختوں پر غور کرو۔ جوں30

کونپلیںہی نکلنے لـگتی ہیں تم جان لیتے ہو گرمیوںکہ نزدیکموسمکا ہے۔ اِسی31 جبطرح تم واقعاتیہ 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
جاتے رہیں لیکنگے، میری باتیں تکہمیشہ قائم رہیں گی۔

خبردار رہنا
34 خبردار رہو تمہارےتاکہ دل عیاشی، نشہ بازی اور روزانہ کی فکروں دبتلے نہ جائیں۔ ورنہ یہ اچانکدن

تم پر پڑےآن گا، 35 پھندےاور کی طرح تمہیں جکڑ لے گا۔ کیونکہ وہ دنیا کے تمام باشندوں پر آئے گا۔ 36 ہر
چوکسوقت رہو اور دعا کرتے رہو کہ تم کو آنے والی اِن سب باتوں سے بچ نکلنے کی توفیق مل جائے اور تم ابِن
آدم کے منے کھڑےسا ہو “سکو۔

37 ہر روز عیسٰی بیت المُقّدس میں تعلیم دیتا رہا اور ہر شام وہ نکل کر اُس پہاڑ پر رات گزارتا تھا جس کا نام
زیتون کا پہاڑ ہے۔ 38 اور لوگتمام اُس کی باتیں سننے کے لئے المُقّدسبیتسویرےصبح میں اُس پاسکے آتے
تھے۔

22
عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں

بےخمیری1 روٹی کی عید یعنی فسح کی قریبعید آ گئی تھی۔ 2 راہنما امام شریعتاور 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
3 اُس ابلیسوقت یہوداہ یوتی اسکر میں سما گیا جو بارہ رسولوں میں سے تھا۔ اب4 وہ راہنما اماموں اور بیت

المُقّدس پہرےکے داروں کے افسروں سے ملا اور اُن سے بات کرنے لگا کہ وہ عیسٰی کسکو طرح اُن کے
حوالے گا۔سکےکر 5 خوشوہ ہوئے اور اُسے پیسے دینے پر متفق ہوئے۔ 6 یہوداہ رضامند ابہوا۔ سے وہ اِس
تلاش میں رہا کہ عیسٰی کو ایسے موقع پر اُن کے ہجومجبکرےحوالے اُس پاسکے نہ ہو۔
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فسح کی عید کے لئے یاں تیار

بےخمیری7 روٹی کی عید فسحجبآئی لیلےکے کو قربان کرنا تھا۔ 8 عیسٰی پطرسنے اور یوحنا کو آگے بھیج
ہدایتکر کی، ہمارےجاؤ،” لئے فسح کا کھانا تیار کرو تاکہ ہم جا کر اُسے کھا “سکیں۔

اُنہوں9 نے پوچھا، ہم” اُسے کہاں تیار “کریں؟
اُس10 جوابنے تمجب”دیا، داخلمیںشہر ہو ایکملاقاتتمہاریتوگے آدمی سے گیہو پانیجو کا گھڑا

اُٹھائے چل رہا ہو گا۔ اُس کے پیچھے چل کر اُس گھر میں داخل ہو جسجاؤ میں وہ جائے گا۔ وہاں11 کے
مالـک سے کہنا، اُستاد’ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کمرا کہاں ہے جہاں مَیں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کا
کھانا ‘کھاؤں؟ 12 وہ تم دوسریکو منزل ایکپر بڑا اور سجا ہوا کمرا دکھائے فسحگا۔ کا کھانا وہیں تیار “کرنا۔

دونوں13 چلے گئے سبتو کچھ ویسا ہی پایا جیسا عیسٰی نے اُنہیں بتایا تھا۔ پھر اُنہوں فسحنے کا کھانا تیار کیا۔
فسح آخریکا کھانا

وقتمقررہ14 پر عیسٰی اپنے شاگردوں ساتھکے کھانے لئےکے بیٹھ گیا۔ اُس15 نے اُن میری”کہا،سے شدید
آرزو تھی کہ دُکھ اُٹھانے سے تمہارےپہلے ساتھ مل کر فسح کا یہ کھانا کھاؤں۔ 16 کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں
کہ تکوقتاُس 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 شکرگزاریکر کی دعا کی اور کہا، اِس” کو لے آپسکر بانٹمیں لو۔ مَیں18 تم
کو بتاتا ہوں ابکہ سے مَیں انگور رسکا نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ اِسے الله کی بادشاہی کے آنے پر پیوں
“گا۔

19 پھر اُس نے روٹی لے کر شکرگزاری کی دعا کی اور ٹکڑےاُسے کر کے اُنہیں دے دیا۔ اُس نے کہا، یہ”
میرا بدن ہے، تمہارےجو لئے دیا جاتا مجھےہے۔ یاد کرنے کے لئے یہی کیا “کرو۔ اِسی20 طرح اُس نے کھانے
کے بعد پیالہ لے کر کہا، َمے” کا یہ پیالہ وہ نیا عہد ہے میرےجو خون یعےکے ذر قائم کیا جاتا ہے، وہ خون جو
تمہارے لئے بہایا جاتا ہے۔

شخصجسلیکن21 کا میرےہاتھ ساتھ کھانا کھانے شریکمیں ہے وہ مجھے دشمن کے حوالے دےکر
گا۔ 22 ابِن آدم تو الله کی مرضی کے مطابق کوچ کر جائے گا، لیکن شخصاُس پر جسافسوس کے وسیلے سے
اُسے دشمن کے حوالے کر دیا جائے “گا۔

23 یہ سن کر دوسرےایکشاگرد بحثسے کرنے لـگے کہ ہم میں سے یہ کون ہو سکتا ہے جو اِس قسم کی
کرےحرکت گا۔

کون بڑا ہے؟
24 ایکپھر باتاَور بھی چھڑ گئی۔ دوسرےایکوہ بحثسے کرنے لـگے کہ ہم میں سے سبکون سے بڑا

سمجھا جائے۔ لیکن25 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 کی خدمت
کے لئے حاضر ہوتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانے کے لئے بیٹھا ہے؟ لیکنبےشک۔ خدمتمَیں کرنے والے کی
حیثیت سے تمہارےہی درمیان ہوں۔
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28 دیکھو، تم وہی ہو میریجو تمام آزمائشوں کے میرےدوران ساتھ رہے ہو۔ 29 چنانچہ مَیں تم کو بادشاہی

عطا کرتا باپطرحجسہوں نے مجھے بھی بادشاہی عطا کی ہے۔ 30 تم میری بادشاہی میں میری میز پر بیٹھ کر
میرے ساتھ کھاؤ اور پیو گے، اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں انصافکا کرو گے۔

پطرس کے انکار پیشکی گوئی
ابلیس!شمعونشمعون،31 نے لوگوںتم طرحکیگندمکو پھٹکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن32 مَیں تیرےنے لئے

دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ جباور تُو مُڑ واپسکر آئے تو وقتاُس اپنے بھائیوں مضبوطکو “کرنا۔
پطرس33 جوابنے دیا، خداوند،” مَیں آپتو کے ساتھ جیل میں بھی جانے بلـکہ مرنے کو تیار “ہوں۔
34 عیسٰی نے کہا، پطرس،” مَیں تجھے بتاتا ہوں صبحکلکہ 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، مَیںجب” نے تم کو بٹوے، سامان کے لئے بیگ اور جوتوں کے بغیر بھیج دیا تو
کیا تم بھیکسی چیز سے محروم “رہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، کسی” سے “نہیں۔
اُس36 نے کہا، لیکن” جساب پاسکے بٹوا بیگیا ہو وہ اُسے ساتھ لے جائے، جسبلـکہ پاسکے تلوار

نہ ہو وہ اپنی بیچچادر کر تلوار خرید لے۔ 37 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، اُسے’ مجرموں میں شمار کیا ‘گیا اور مَیں تم
کو بتاتا ہوں، لازم ہے کہ باتیہ مجھ میں پوری ہو جائے۔ کیونکہ جو بارےمیرےکچھ میں لـکھا ہے اُسے پورا
ہی ہونا “ہے۔

اُنہوں38 نے کہا، خداوند،” یہاں دو تلواریں “ہیں۔ اُس نے کہا، !بس” کافی “!ہے
زیتون کے پہاڑ پر عیسٰی کی دعا

39 پھر وہ شہر سے نکل کر معمول کے مطابق زیتون کے پہاڑ طرفکی چل دیا۔ اُس کے شاگرد اُس کے پیچھے
ہو لئے۔ وہاں40 پہنچ کر اُس نے اُن سے کہا، دعا” کرو آزمائشتاکہ میں نہ “پڑو۔

41 پھر وہ اُنہیں چھوڑ کر کچھ آگے ًنکلا، تقریبا اِتنے فاصلے پر جتنی تکدُور پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ وہاں وہ
جھک کر دعا کرنے لگا، باپ،اے”42 اگر تُو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا میریلیکنلے۔ نہیں مرضیتیریبلـکہ
پوری “ہو۔ اُس43 ایکوقت فرشتے نے آسمان پر سے اُس پر ظاہر ہو کر اُس تقویتکو دی۔ 44 وہ سخت پریشان
ہو کر یادہ ز سوزیدل سے دعا کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ اُس کا پسینہ خون کی بوندوں کی طرح زمین پر ٹپکنے لگا۔

وہجب45 دعا فارغسے ہو کر کھڑا ہوا اور شاگردوں واپسپاسکے 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 آزمائشتاکہ میں نہ “پڑو۔

عیسٰی گرفتاریکی
47 وہ ابھی باتیہ کر ہی رہا تھا ایککہ ہجوم آ آگےکےجسپہنچا 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 دشمنکر کے حوالے
کر رہا “ہے؟

جب49 اُس کے ساتھیوں نے بھانپ لیا کہ اب کیا ہونے والا ہے تو اُنہوں نے کہا، خداوند،” کیا ہم تلوار
“چلائیں؟ 50 اور اُن میں ایکسے نے اپنی تلوار سے اماِم اعظم کے غلام کا دہنا کان اُڑا دیا۔
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لیکن51 عیسٰی نے کہا، بس” “!کر اُس نے غلام کا کان چھو کر اُسے شفا دی۔ 52 پھر وہ اُن راہنما اماموں،

المُقّدسبیت پہرےکے داروں افسروںکے اور بزرگوں مخاطبسے ہوا جو اُس پاسکے آئے تھے، کیا” مَیں ڈاکو
ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لئے خلافمیرے نکلے ہو؟ مَیں53 تو روزانہ بیت المُقّدس تمہارےمیں پاس تھا،
مگر تم وہاںنے مجھے 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 پطرسگئے۔ کچھ فاصلے پر اُن کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ

گیا۔ آگمیںصحنلوگ55 جلا اُسکر اردکے بیٹھگرد پطرسگئے۔ بھی اُن درمیانکے بیٹھ گیا۔ نوکرانیکسی56
نے اُسے آگوہاں پاسکے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اُس نے اُسے گھور کر کہا، یہ” بھی اُس کے ساتھ “تھا۔

لیکن57 اُس نے انکار کیا، خاتون،” مَیں اُسے نہیں “جانتا۔
تھوڑی58 دیر کے بعد کسی آدمی نے اُسے دیکھا اور کہا، تم” بھی اُن میں سے “ہو۔
پطرسلیکن جوابنے دیا، نہیں” !بھئی مَیں نہیں “ہوں۔
59ً ایکتقریبا گھنٹا گزر گیا تو کسی اَور نے اصرار کر کے کہا، یہ” ًآدمی یقینا اُس ساتھکے تھا، کیونکہ یہ بھی

گلیل کا ہنے ر والا “ہے۔
پطرسلیکن60 جوابنے دیا، یار،” مَیں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہے “!ہو
وہ باتابھی کر ہی رہا تھا اچانککہ مرغ بانگکی سنائی دی۔ خداوند61 نے مُڑ پطرسکر پر نظر ڈالی۔ پھر

پطرس کو خداوند کی باتوہ یاد آئی جو اُس نے اُس کہیسے تھی کہ صبحکل” مرغ بانگکے دینے پہلےسے
پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔ پطرس62 وہاں نکلسے کر ٹوٹے دل خوبسے یا۔ رو

لعن طعن اور پٹائی
پہرے63 دار عیسٰی مذاقکا اُڑانے اور اُس کی پٹائی کرنے لـگے۔ اُنہوں64 نے اُس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر

پوچھا، نبوّت” کر کسکہ نے تجھے “مارا؟ اِس65 طرح کی اَور بہت سی باتوں سے وہ اُس کی بےعزتی کرتے
رہے۔

یہودی عدالِت عالیہ کے منے پیشیسا
جب66 دن چڑھا تو راہنما اماموں اور شریعت کے علما پر مشتمل قوم کی مجلس نے جمع ہو کر اُسے یہودی

عدالِت عالیہ پیشمیں کیا۔ اُنہوں67 نے کہا، اگر” تُو مسیح ہے تو ہمیں “!بتا
عیسٰی جوابنے اگر”دیا، مَیں تم بتاؤںکو تو باتمیریتم نہیں مانو گے، اور68 اگر تم پوچھوںسے تو جوابتم

نہیں 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؟
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 یہ بات اُس کے

اپنے منہ سنسے لی “ہے۔
23

پیلاطس کے منے سا
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1 پھر مجلسپوری اُٹھی اور پیلاطساُسے پاسکے لے آئی۔ وہاں2 وہ اُس پر الزام لگا کر کہنے لـگے، ہم” نے

معلوم کیا ہے کہ یہ ہماریآدمی قوم کو گم راہ کر رہا یہہے۔ شہنشاہ ٹیکسکو دینے منعسے کرتا اور دعوٰی کرتا
ہے مَیںکہ مسیح اور بادشاہ “ہوں۔

پیلاطس3 نے اُس سے پوچھا، اچھا،” تم یہودیوں کے بادشاہ “ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔
4 پھر پیلاطس نے راہنما اماموں اور ہجوم سے کہا، مجھے” اِس آدمی پر الزام لگانے کی کوئی وجہ نظر نہیں

“آتی۔
لیکن5 اَڑےوہ رہے۔ اُنہوں نے کہا، پورےوہ” یہودیہ میں تعلیم دیتے ہوئے قوم کو اُکساتا ہے۔ وہ گلیل

سے شروع کر تکیہاںکے آ پہنچا “ہے۔
ہیرودیس کے منے سا

6 یہ سن پیلاطسکر نے پوچھا، کیا” شخصیہ گلیل کا “ہے؟ جب7 اُسے معلوم ہوا کہ عیسٰی گلیل یعنی اُس
علاقے سے جسہے انتپاسہیرودیسپر 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 نے اُس بارےکے
بہتمیں کچھ سنا تھا اور اِس لئے کافی دیر سے اُس سے ملنا چاہتا ابتھا۔ اُس خواہشبڑیکی تھی کہ عیسٰی کو
کوئی معجزہ کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ اُس9 نے اُس سارےبہتسے سوال کئے، لیکن عیسٰی ایکنے کا بھی
جواب نہ دیا۔ 10 راہنما امام اور شریعت کے علما جوشبڑےکھڑےساتھ سے اُس پر الزام لگاتے رہے۔ 11 پھر
ہیرودیس اور اُس کے فوجیوں نے اُس کی تحقیر کرتے ہوئے اُس کا مذاق اُڑایا اور چمکاُسے لباسدار پہنا کر
پیلاطس واپسپاسکے بھیج دیا۔ اُسی12 ہیرودیسدن دوستپیلاطساور بن گئے، کیونکہ اِس پہلےسے اُن کی
دشمنی چل رہی تھی۔

موتسزائے کا فیصلہ
13 پیلاطسپھر نے راہنما اماموں، سرداروں اور عوام کو جمع کر کے 14 اُن سے کہا، تم” نے شخصاِس کو

پاسمیرے لا کر اِس پر الزام لگایا ہے کہ یہ قوم کو اُکسا رہا ہے۔ مَیں تمہارینے موجودگی میں اِس کا جائزہ
لے کر ایسا کچھ نہیں پایا تمہارےجو الزامات کی تصدیق کرے۔ ہیرودیس15 بھی کچھ نہیں معلوم کر سکا، اِس
لئے اُس نے بھیجواپسپاسہمارےاِسے دیا اِسہے۔ آدمی بھیکوئیسے ایسا قصور نہیں ہوا کہ یہ موتسزائے
لائقکے ہے۔ اِس16 لئے مَیں اِسے کوڑوں کی دےسزا کر رِہا کر دیتا “ہوں۔

17 اصل] میں یہ اُس فرضکا تھا کہ وہ عید کے موقع پر اُن کی ایکخاطر قیدی کو رِہا کر [دے۔
لیکن18 سب مل کر شور مچا کر کہنے لـگے، اِسے” لے !جائیں اِسے نہیں بلـکہ برابا کو رِہا کر کے ہمیں “دیں۔

19 برابا) کو اِس لئے جیل میں ڈالا گیا تھا کہ وہ قاتل تھا اور اُس نے شہر حکومتمیں بغاوتخلافکے
کی (تھی۔

پیلاطس20 عیسٰی کو رِہا کرنا چاہتا تھا، اِس لئے وہ دوبارہ اُن مخاطبسے ہوا۔ لیکن21 وہ چلّاتے مصلوباِسے”رہے، کریں، مصلوباِسے “کریں۔
22 پیلاطسپھر تیسرینے دفعہ اُن سے کہا، کیوں؟” اِس نے کیا جرم کیا مجھےہے؟ اِسے موتسزائے دینے

کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اِس لئے مَیں کوڑےاِسے لـگوا کر رِہا کر دیتا “ہوں۔
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لیکن23 وہ بڑا شور مچا کر اُسے مصلوب کرنے کا تقاضا کرتے رہے، اور آخرکار اُن کی آوازیں غالب آ گئیں۔

24 پیلاطسپھر نے فیصلہ کیا کہ اُن کا مطالبہ پورا کیا جائے۔ اُس25 نے اُس آدمی کو رِہا کر دیا جو اپنی باغیانہ
حرکتوں اور قتل کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا تھا جبکہ عیسٰی کو اُس نے اُن کی مرضی کے مطابق اُن کے
حوالے کر دیا۔

عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے
فوجیجب26 عیسٰی لےکو جا تھےرہے تو اُنہوں ایکنے آدمی کو پکڑ لیا جو لبیا کرینشہرکے کا ہنے ر والا تھا۔

اُس کا نام شمعون تھا۔ وقتاُس دیہاتوہ سے شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ اُنہوں صلیبنے کو اُس کندھوںکے پر
رکھ کر اُسے عیسٰی پیچھےکے چلنے کا حکم دیا۔

ایک27 بڑا ہجوم اُس کے پیچھے ہو جسلیا میں کچھ ایسی عورتیں بھی شامل تھیں جو پیٹپیٹسینہ کر اُس کا
ماتم کر رہی تھیں۔ 28 عیسٰی نے مُڑ کر اُن سے کہا، یروشلم” کی !بیٹیو میرے واسطے نہ روؤ بلـکہ اپنے اور اپنے
بچوں کے واسطے روؤ۔ 29 کیونکہ ایسے دن آئیں لوگجبگے کہیں گے، مبارک’ ہیں وہ جو بانجھ ہیں، جنہوں
نے نہ تو بچوں کو جنم دیا، نہ دودھ ‘پلایا۔ 30 لوگپھر پہاڑوں سے کہنے لـگیں گے، ہم’ پر گر ‘پڑو، اور یوں پہاڑ
سے کہ ہمیں’ ‘لو۔چھپا 31 کیونکہ لـکڑیہریاگر سے سلوکایسا کیا جاتا توہے پھر لـکڑیسوکھی کا کیا بنے “گا؟

32 دو اَور مردوں کو بھی پھانسی دینے کے لئے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ دونوں مجرم تھے۔ 33 چلتے چلتے وہ اُس
جگہ جسپہنچے کا نام کھوپڑی تھا۔ وہاں اُنہوں نے عیسٰی کو دونوں مصلوبسمیتمجرموں ایککیا۔ مجرم کو
اُس کے دائیں ہاتھ دوسرےاور کو اُس کے بائیں ہاتھ لٹکا دیا گیا۔ 34 عیسٰی نے کہا، اے” باپ، اِنہیں معاف
کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے “ہیں۔
اُنہوں نے قرعہ ڈال کر اُس آپسکپڑےکے بانٹمیں لئے۔ ہجوم35 وہاں کھڑا تماشا دیکھتا رہا جبکہ قوم کے

سرداروں نے اُس کا مذاق بھی اُڑایا۔ اُنہوں نے کہا، اُس” نے اَوروں کو بچایا ہے۔ اگر یہ الله کا چنا ہوا اور
مسیح ہے تو آپاپنے کو “بچائے۔

فوجیوں36 نے بھی اُسے لعن طعن کی۔ اُس پاسکے آ کر اُنہوں نے اُسے َمے کا پیشسرکہ کیا 37 اور اگر”کہا، تُو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو آپاپنے کو بچا “لے۔
اُس38 سرکے کے ایکاوپر تختی لگائی گئی جستھی پر لـکھا تھا، یہ” یہودیوں کا بادشاہ “ہے۔
مجرمجو39 اُس مصلوبساتھکے تھےہوئے اُن میں ایکسے کفرنے بکتے ہوئے کیا”کہا، تُو نہیںمسیح ہے؟

تو پھر آپاپنے کو اور ہمیں بھی بچا “لے۔
دوسرےلیکن40 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

بارہ44 بجے سے دوپہر تین تکبجے اندھیرےملـکپورا گیا۔ڈوبمیں تاریکسورج45 ہو گیا المُقّدسبیتاور
مُقّدسکے کمرےترین کے منے سا لٹکا ہوا پردہ دو پھٹمیںحصوں گیا۔ 46 عیسٰی اونچی آواز سے پکار اُٹھا، اے”
باپ، مَیں اپنی تیرےروح ہاتھوں میں سونپتا “ہوں۔ یہ کہہ کر اُس نے دم چھوڑ دیا۔
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47 یہ دیکھ کر کھڑےوہاں فوجی *افسر نے الله کی تمجید کر کے کہا، یہ” آدمی راستواقعی باز “تھا۔
48 اور ہجوم کے لوگتمام جو یہ تماشا دیکھنے کے لئے جمع ہوئے تھے کچھسبیہ دیکھ کر چھاتی پیٹنے لـگے اور

شہر واپسمیں چلے گئے۔ لیکن49 عیسٰی کے جاننے والے کچھ فاصلے کھڑےپر دیکھتے رہے۔ اُن میں وہ خواتین
بھی شامل تھیں گلیلجو میں اُس پیچھےکے چل کر تکیہاں اُس کے ساتھ آئی تھیں۔

عیسٰی کو دفن کیا جاتا ہے
نیکایکوہاں50 راستاور باز آدمی یوسفبنام تھا۔ یہودیوہ عدالِت عالیہ رُکنکا تھا لیکن51 دوسروں کے

فیصلے اور حرکتوں پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ یہ آدمی یہودیہ کے شہر ارمتیہ کا ہنے ر والا تھا اور اِس انتظار میں تھا کہ
الله کی بادشاہی آئے۔ اب52 اُس پیلاطسنے پاسکے جا کر اُس سے عیسٰی لاشکی لے جانے اجازتکی
مانگی۔ 53 لاشپھر کو اُتار کر اُس نے اُسے کتان کے کفن لپیٹمیں کر چٹان میں تراشی ایکہوئی قبر میں رکھ
کسیتکابمیںجسدیا کو دفنایا نہیں گیا تھا۔ تیارییہ54 دنکا یعنی جمعہ تھا، سبتلیکن شروعدنکا 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 اُسطرحکسلاشکی رکھیمیں ہے۔گئی 56 پھر وہ شہر واپسمیں گئیںچلی اور اُس لاشکی
کے لئے خوشبودار مسالے تیار لـگیں۔کرنے لیکن بیچ سبتمیں شروعدنکا ہوا، اِس لئے اُنہوں شریعتنے کے
مطابق آرام کیا۔

24
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

1 اتوار کے دن یہ عورتیں اپنے تیار شدہ مسالے لے کر سویرےصبح قبر پر گئیں۔ وہاں2 پہنچ کر اُنہوں نے
دیکھا کہ قبر پر کا طرفایکپتھر لُڑھکا ہوا ہے۔ جبلیکن3 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
چمکطرحکی تھے۔رہے دہشتعورتیں5 کھا کر منہ جھکبلکے لیکنگئیں، اُن مردوں نے تم”کہا، کیوں
زندہ مُردوںکو میں ڈھونڈ رہی ہو؟ 6 وہ یہاں نہیں ہے، وہ تو جی اُٹھا ہے۔ باتوہ یاد کرو جو اُس نے تم اُسسے
وقت جبکہی وہ گلیل میں تھا۔ 7 لازم’ ہے کہ ابِن آدم کو گناہ گاروں کے حوالے کر دیا مصلوبجائے، کیا
جائے اور کہ تیسرےوہ دن جی “۔‘اُٹھے

8 پھر اُنہیں باتیہ یاد آئی۔ اور9 قبر واپسسے آ اُنہوںکر نے کچھسبیہ 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۔ پطرستوبھی12
اُٹھا بھاگاور کر قبر پاسکے جبآیا۔ پہنچا جھکتو کر اندر *کفنصرفلیکنجھانکا، ہی نظر 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 طرف چل رہے تھے۔ یہ گاؤں یروشلم ًسے تقریبا

دس کلو میٹر دُور تھا۔ 14 چلتے چلتے آپسوہ میں واقعاتاُن کا ذکر کر رہے تھے جو ہوئے تھے۔ 15 اور ایسا ہوا کہ
جب وہ باتیں دوسرےایکاور بحثساتھکے مباحثہ کر تھےرہے تو عیسٰی قریبخود آ کر اُن ساتھکے چلنے لگا۔
* 23:47 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔ † 23:54 شروع ہونے کو :تھا یہودی دن سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے۔
* 24:12 :کفن لفظی :ترجمہ کتان کی پٹیاں جو کفن کے لئے استعمال ہوتی تھیں۔
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لیکن16 اُن آنکھوںکی پر پردہ ڈالا گیا تھا، اِس لئے وہ اُسے پہچان نہ سکے۔ 17 عیسٰی نے باتیںکیسییہ”کہا، 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؟
اُنہوں جوابنے دیا، وہ” جو عیسٰی ناصری کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ نبی تھا جسے کلام اور کام میں الله اور تمام

قوم کے منے زبردستسا قوت حاصل تھی۔ ہمارےلیکن20 راہنما اماموں اور سرداروں نے اُسے حکمرانوں کے
حوالے کر دیا تاکہ اُسے موتسزائے دی جائے، اور اُنہوں نے اُسے مصلوب کیا۔ لیکن21 ہمیں تو اُمید تھی کہ
وہی اسرائیل دےنجاتکو گا۔ اِن واقعات کو تین دن ہو گئے ہیں۔ لیکن22 ہم میں سے کچھ خواتین نے بھی
ہمیں حیران کر دیا ہے۔ وہ آج سویرےصبح قبر پر گئیں 23 تو دیکھا لاشکہ وہاں نہیں ہے۔ اُنہوں 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 تمہیںکہ اُن تمام باتوں پر یقین نہیں آیا جو نبیوں
نے فرمائی ہیں۔ 26 کیا لازم نہیں تھا کہ مسیح یہ سب کچھ جھیل کر اپنے جلال میں داخل ہو “جائے؟ 27 پھر
موسٰی اور تمام نبیوں سے شروع کر کے عیسٰی نے مُقّدسکلاِم کی باتہر کی تشریح کی جہاں جہاں اُس کا ذکر
ہے۔

28 چلتے چلتے وہ اُس گاؤں قریبکے پہنچے جہاں اُنہیں جانا تھا۔ عیسٰی نے ایسا کیا یا گو کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا
ہے، لیکن29 اُنہوں نے اُسے مجبور کر کے پاسہمارے”کہا، ٹھہریں، کیونکہ شام ہونے کو اورہے ڈھلدن گیا
“ہے۔ چنانچہ وہ اُن کے ساتھ ٹھہرنے کے لئے اندر گیا۔ 30 اور ایسا ہوا جبکہ وہ کھانے کے لئے بیٹھ گئے تو
اُس نے روٹی لے کر اُس کے لئے شکرگزاری کی دعا کی۔ پھر اُس نے ٹکڑےاُسے کر اُنہیںکے دیا۔ اچانک31 اُن
کی آنکھیں گئیںکھل اور اُنہوں نے اُسے پہچان لیا۔ لیکن اُسی لمحے وہ اوجھل ہو گیا۔ 32 پھر دوسرےایکوہ سے
کہنے لـگے، ہمارےکیا” جوشدل سے نہ بھر گئے جبتھے وہ راستے میں ہم سے باتیں کرتے کرتے ہمیں صحیفوں
مطلبکا سمجھا رہا “تھا؟

33 اور وقتاُسیوہ اُٹھ کر واپسیروشلم چلے جبگئے۔ 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 طرفکی جاتے ہوئے کیا ہوا تھا اور کہ عیسٰی کے
روٹی 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 درمیانکے آ کھڑا ہوا اور کہا، تمہاری” سلامتی “ہو۔
37 وہ گھبرا بہتکر ڈر گئے، کیونکہ اُن کا خیال تھا کہ پریتبھوتکوئی دیکھ رہے ہیں۔ اُس38 نے اُن سے

تم”کہا، پریشانکیوں ہو گئے ہو؟ کیا وجہ ہے تمہارےکہ دلوں شکمیں اُبھر آیا ہے؟ ہاتھوںمیرے39 اور پاؤں
کو دیکھو کہ مَیں ہی ہوں۔ مجھے ٹٹول کر دیکھو، بھوتکیونکہ گوشتکے اور ہڈیاں نہیں ہوتیں جبکہ تم دیکھ
رہے ہو کہ میرا جسم “ہے۔



لوقا 24:40 1322 لوقا 24:53
یہ40 کہہ کر اُس اُنہیںنے اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ اُنہیںجب41 خوشی مارےکے یقین نہیں آ رہا تھا اور

تعجب کر رہے تھے تو عیسٰی نے پوچھا، کیا” تمہارےیہاں 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 وقتاُس بتایا تھا تمہارےجب ساتھ تھا کہ جو کچھ
بھی موسٰی کی شریعت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور کتابکی بارےمیرےمیں میں لـکھا ہے اُسے پورا ہونا “ہے۔

45 پھر اُس نے اُن کے ذہن کو کھول دیا تاکہ وہ الله کا کلام سمجھ سکیں۔ اُس46 نے اُن سے کہا، کلاِم”
مُقّدس میں یوں لـکھا مسیحہے، دُکھ اُٹھا تیسرےکر مُردوںدن میں اُٹھےجیسے گا۔ 47 پھر یروشلم شروعسے کر
اُسکے 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 باپمیرےوعدہ نے کیا ہے۔ پھر تم کو آسمان
قوتکی سے ملبّس کیا جائے گا۔ تکوقتاُس شہر سے باہر نہ “نکلنا۔

عیسٰی کو آسمان پر اُٹھایا جاتا ہے
50 پھر وہ شہر نکلسے کر بیتاُنہیں تکعنیاہ گیا۔لے وہاں اُس نے اپنے ہاتھ اُٹھا کر برکتاُنہیں دی۔ اور51

ایسا ہوا کہ برکت دیتے ہوئے وہ اُن سے جدا ہو کر آسمان پر اُٹھا لیا گیا۔ اُنہوں52 نے اُسے سجدہ کیا اور پھر بڑی
خوشی سے واپسیروشلم چلے گئے۔ وہاں53 وہ اپنا المُقّدسبیتوقتپورا میں گزار کر الله کی تمجید کرتے رہے۔
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یوحنا
زندگی کا کلام

1 ابتدا میں کلام تھا۔ کلام الله ساتھکے تھا اور کلام الله تھا۔ یہی2 ابتدا میں الله ساتھکے تھا۔ کچھسب3 کلام
وسیلےکے سے پیدا مخلوقاتہوا۔ ایککی بھی چیز اُس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اُس4 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 لوگکہ اُس کی گواہی کی بنا پر ایمان لائیں۔ 8 وہ خود تو نور نہ تھا بلـکہ اُسے صرف نور کی گواہی
دینی تھی۔ حقیقی9 نور جو شخصہر روشنکو کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔

10 گو کلام دنیا میں تھا اور دنیا اُس وسیلےکے سے پیدا ہوئی توبھی دنیا اُسےنے نہ پہچانا۔ 11 وہ اُس میں آیا جو
اُس کا اپنا تھا، لیکن اُس اپنوںکے اُسےنے قبول نہ کیا۔ توبھی12 کچھ اُسے قبول کر اُسکے نامکے پر ایمان لائے۔
اُنہیں اُس نے الله کے فرزند بننے کا بخشحق دیا، ایسے13 فرزند جو نہ فطری طور پر، نہ کسی انسان کے منصوبے
تحتکے پیدا ہوئے بلـکہ الله سے۔

14 کلام انسان بن ہمارےکر رہائشدرمیان پذیر ہوا اور ہم نے اُس کے جلال 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 اُٹھا، یہ” وہی جسہے بارےکے میں مَیں نے کہا، ایک’
میرے بعد آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے، کیونکہ وہ مجھ پہلےسے “۔‘تھا

اُس16 کثرتکی سبہمسے فضلنے پر فضل پایا۔ 17 شریعتکیونکہ موسٰی دیمعرفتکی لیکنگئی، الله
کا فضل اور سچائی عیسٰی مسیح وسیلےکے سے قائم ہوئی۔ کسی18 کبھینے 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 کے یہودیوں نے اماموں اور یوں لاو کو اُس پاسکے بھیج کر کونآپ”پوچھا، “ہیں؟
اُس20 نے انکار نہ کیا صافبلـکہ تسلیم کیا، مَیں” مسیح نہیں “ہوں۔
اُنہوں21 نے پوچھا، تو” آپپھر کون ہیں؟ الیاسآپکیا “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 نے ہمیں بھیجا ہے اُنہیں ہمیں کوئی نہ جوابکوئی دینا ہے۔

آپ خود بارےاپنے میں کیا کہتے “ہیں؟
23 یحیٰی نے یسعیاہ نبی کا دےحوالہ جوابکر مَیں”دیا، یگستان ر میں وہ آواز ہوں جو پکار رہی ربہے، کا

راستہ سیدھا “بناؤ۔
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بھیجے24 لوگگئے فریسی فرقے تعلقسے رکھتے تھے۔ اُنہوں25 نے پوچھا، آپاگر” نہ مسیح ہیں، الیاسنہ یا

آنے والا نبی تو آپپھر بپتسمہ دےکیوں رہے “ہیں؟
26 یحیٰی جوابنے دیا، مَیں” تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارےلیکن درمیان ایکہی کھڑا جسہے کو

تم نہیں جانتے۔ میرےوہی27 بعد آنے والا ہے اور مَیں اُس جوتوںکے تسمےکے بھی لنے کھو لائقکے “نہیں۔
28 یہ یردن کے بیتپار عنیاہ میں ہوا جہاں یحیٰی دےبپتسمہ رہا تھا۔
الله کا لیلا

اگلے29 دن یحیٰی نے عیسٰی کو پاساپنے آتے دیکھا۔ اُس نے کہا، دیکھو،” 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 ہے جو مجھ سے
بڑا ہے، کیونکہ وہ مجھ پہلےسے ‘تھا۔ مَیں31 تو اُسے نہیں جانتا تھا، لیکن مَیں اِس لئے آ کر پانی سے بپتسمہ دینے لگا
تاکہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو “جائے۔

32 اور یحیٰی نے یہ گواہی دی، مَیں” نے دیکھا القدسروحکہ کبوتر طرحکی آسمان پر سے اُتر کر اُس پر ٹھہر
گیا۔ 33 مَیں تو اُسے نہیں جانتا تھا، لیکن جب الله نے مجھے بپتسمہ دینے کے لئے بھیجا تو اُس نے مجھے بتایا، تُو’
دیکھے گا کہ القدسروح اُتر کر کسی پر ٹھہر جائے گا۔ یہ وہی ہو گا جو القدسروح سے دےبپتسمہ ‘گا۔
اب34 مَیں نے دیکھا ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ الله کا فرزند “ہے۔

عیسٰی پہلےکے شاگرد
اگلے35 دن یحیٰی دوبارہ وہیں کھڑا تھا۔ اُس کے دو شاگرد ساتھ تھے۔ اُس36 نے عیسٰی کو وہاں سے گزرتے

ہوئے دیکھا تو کہا، دیکھو،” یہ الله کا لیلا “!ہے
اُس37 کی باتیہ سن کر اُس کے دو شاگرد عیسٰی 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؟
اُس39 جوابنے دیا، آؤ،” خود دیکھ “لو۔ چنانچہ وہ اُس ساتھکے اُنہوںگئے۔ نے وہ دیکھیجگہ جہاں وہ

ٹھہرا ہوا تھا اور دن کے وقتباقی اُس پاسکے رہے۔ شام ًکے تقریبا چار بج گئے تھے۔
پطرسشمعون40 کا یاسبھائی اندر اُن دو شاگردوں میں ایکسے تھا جو یحیٰی باتکی سن کر عیسٰی کے پیچھے

ہو لئے تھے۔ اُساب41 کی ملاقاتپہلی اُس کے اپنے بھائی شمعون سے ہوئی۔ اُس نے اُسے بتایا، ہمیں” ملمسیح
گیا “ہے۔ مسیح) مطلبکا مسح’ کیا ‘شخصہوا (ہے۔ 42 پھر وہ اُسے عیسٰی پاسکے لے گیا۔
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
43 اگلے دن عیسٰی نے گلیل جانے کا ارادہ کیا۔ فلپّس سے ملا تو اُس سے کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔

یاس44 اندر پطرساور فلپّسطرحکی کا وطنی بیتشہر صیدا تھا۔ فلپّس45 نتن ایل سے ملا، اور اُس اُسنے سے
کہا، ہمیں” شخصوہی مل جسگیا کا ذکر موسٰی توریتنے اور نبیوں نے اپنے صحیفوں میں کیا ہے۔ اُس کا نام
عیسٰی یوسفبن ہے اور ناصرتوہ کا ہنے ر والا “ہے۔

نتن46 ایل نے کہا، ناصرت؟” ناصرتکیا سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی “ہے؟
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فلپّس جوابنے دیا، آ” اور خود دیکھ “لے۔
عیسٰیجب47 نتننے ایل کو آتے دیکھا تو اُس نے کہا، لو،” 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 نے تجھے دیکھا۔ تُو انجـیر درختکے کے

سائے میں “تھا۔
نتن49 ایل نے کہا، آپاُستاد،” الله کے فرزند آپہیں، اسرائیل کے بادشاہ “ہیں۔
50 عیسٰی نے اُس سے پوچھا، اچھا،” میری یہ بات سن کر کہ مَیں نے تجھے انجـیر درختکے کے سائے میں

دیکھا تُو ایمان لایا ہے؟ تُو اِس سے بڑیکہیں باتیں دیکھے “گا۔ اُس51 جاریباتنے رکھی، مَیں” تم کو سچ بتاتا
ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور الله کے فرشتوں کو اوپر ھتے چڑ اور ابِن آدم پر اُترتے دیکھو “گے۔

2
قانا میں شادی

تیسرے1 دن گلیل کے گاؤں قانا میں ایک شادی ہوئی۔ عیسٰی کی ماں وہاں تھی 2 اور عیسٰی اور اُس کے
شاگردوں کو دیدعوتبھی گئی تھی۔ 3 َمے ختم ہو گئی تو عیسٰی کی ماں نے اُس سے کہا، اُن” پاسکے َمے
نہیں “رہی۔

4 عیسٰی جوابنے دیا، اے” خاتون، آپمیرا سے کیا واسطہ؟ وقتمیرا ابھی نہیں “آیا۔
لیکن5 اُس کی ماں نے نوکروں کو بتایا، جو” کچھ وہ تم کو بتائے وہ “کرو۔ وہاں6 پتھر کے چھ پڑےمٹکے

تھے یہودیجنہیں دینی غسل کے لئے استعمال کرتے تھے۔ ایکہر ًمیں 100تقریبا لٹر گنجائشکی تھی۔ 7 عیسٰی
نوکروںنے سے مٹکوں”کہا، پانیکو سے بھر “دو۔ اُنہوںچنانچہ لبالباُنہیںنے بھر دیا۔ 8 پھر اُس نے اب”کہا،
کچھ نکال کر ضیافت کا انتظام چلانے والے پاسکے لے “جاؤ۔ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ جوں9 ضیافتہی کا
انتظام چلانے والے نے وہ پانی چکھا جو َمے میں بدل گیا تھا تو اُس دُولھےنے بُلایا۔کو اُسے) معلوم نہ تھا کہ
یہ کہاں سے آئی ہے، اگرچہ 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 آپلیکنہے۔ اچھینے تکابَمے 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۔

اِس12 کے بعد وہ اپنی ماں، اپنے بھائیوں اور اپنے شاگردوں کے ساتھ کفرنحوم کو چلا گیا۔ وہاں تھوڑےوہ
دن رہے۔

المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے
یہودیجب13 عیدِ فسح قریب 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
کے ِسکوں میں بدل رہے ہیں۔ 15 پھر عیسٰی نے رّسیوں کا کوڑا بنا کر سب المُقّدسبیتکو سے نکال دیا۔ اُس
بھیڑوںنے اور گائےبَیلوں کو ہانکباہر دیا، پیسے لنے بد والوں ِسکےکے بکھیر دیئے اور اُن کی ُلٹمیزیں ا دیں۔
16 کبوتر بیچنے والوں کو اُس نے کہا، اِسے” باپمیرےجاؤ۔لے کے گھر منڈیکو متمیں “بدلو۔ یہ17 دیکھ
کر عیسٰی شاگردوںکے کو مُقّدسکلاِم کا یہ حوالہ یاد آیا کہ تیرے” گھر غیرتکی مجھے کھا جائے “گی۔
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یہودیوں18 جوابنے میں پوچھا، آپ” ہمیں کیا الٰہی نشان دکھا سکتے ہیں تاکہ ہمیں یقین آئے آپکہ کو یہ

کرنے کا اختیار “ہے؟
19 عیسٰی جوابنے دیا، اِس” مقدِس کو ڈھا دو تو مَیں اِسے تین دن کے اندر دوبارہ تعمیر کر دوں “گا۔
یہودیوں20 نے کہا، المُقّدسبیت” کو تعمیر کرنے میں 46 لـگسال گئے تھے آپاور اِسے تین دن میں تعمیر

کرنا ہتے چا “ہیں؟
عیسٰیجبلیکن21 اِس”نے “مقدِس الفاظکے استعمال کئے تو اِس مطلبکا اُس کا اپنا بدن تھا۔ اُس22 کے

مُردوں میں سے جی اُٹھنے کے بعد اُس شاگردوںکے کو اُس کی باتیہ یاد آئی۔ پھر وہ مُقّدسکلاِم اور اُن باتوں پر
ایمان لائے جو عیسٰی نے کی تھیں۔

عیسٰی فطرتانسانی واقفسے ہے
جب23 عیسٰی فسح کی عید کے لئے یروشلم میں تھا تو بہت لوگسے اُس پیشکے کردہ الٰہی نشانوں کو دیکھ

کر اُس نامکے پر ایمان لانے لـگے۔ لیکن24 اُس کو اُن پر اعتماد نہیں تھا، کیونکہ سبوہ کو جانتا تھا۔ اور25 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 بنام نیکدیمس تھا جو یہودی عدالِت عالیہ کا رُکن تھا۔ 2 وہ رات وقتکے عیسٰی
پاسکے آیا اور کہا، اُستاد،” ہم جانتے ہیں آپکہ ایسے اُستاد ہیں جو الله طرفکی سے آئے ہیں، کیونکہ جو
الٰہی آپنشان دکھاتے ہیں صرفوہ شخصایسا ہی دکھا سکتا ساتھکےجسہے الله “ہو۔

3 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا صرفہوں، شخصوہ الله کی بادشاہی کو دیکھ سکتا ہے جو نئے
سرے سے پیدا ہوا “ہو۔

نیکدیمس4 اعتراضنے کیا، کیا” مطلب؟ بوڑھا طرحکسآدمی سرےنئے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ
اپنی ماں پیٹکے میں جا کر پیدا ہو سکتا “ہے؟

5 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا صرفہوں، شخصوہ الله کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے جو
پانی اور روح سے پیدا ہوا ہو۔ 6 جو کچھ جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسمانی لیکنہے، 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 کہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔
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 بیانکچھ ہیںکرتے ہمجو ہیںجانتے اور اُس کی گواہی ہیںدیتے ہمجو خودنے دیکھا
ہے۔ توبھی لوگتم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ مَیں12 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 کوئی نہیں چڑھا
سوائے ابِن آدم کے، آسمانجو سے اُترا ہے۔
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موسٰیطرحجساور14 یگستاننے سانپمیںر لـکڑیکو پر لٹکا کر اونچا کر ضرورطرحاُسیدیا ابِنکہہے آدم

کو بھی اونچے پر چڑھایا جائے، 15 تاکہ ایکہر کو جو اُس پر ایمان لائے گا ابدی زندگی مل جائے۔ 16 کیونکہ
الله نے دنیا سے اِتنی محبت رکھی کہ اُس نے اپنے اکلوتے فرزند بخشکو دیا، تاکہ جو بھی اُس پر ایمان لائے
ہلاک نہ ہو بلـکہ ابدی زندگی پائے۔ 17 کیونکہ الله نے اپنے فرزند کو اِس لئے دنیا میں نہیں بھیجا کہ وہ دنیا کو
مجرم ٹھہرائے بلـکہ اِس لئے کہ وہ نجاتاُسے دے۔

18 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 ہے کہ وہ الله کے اکلوتے فرزند کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ 19 اور لوگوں کو مجرم ٹھہرانے کا
سبب یہ ہے کہ گو الله کا نور اِس دنیا میں آیا، لیکن لوگوں نے نور اندھیرےنسبتکی کو یادہ ز پیار کیا، کیونکہ
اُن بُرےکامکے 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
اِس22 بعدکے عیسٰی اپنے شاگردوں ساتھکے یہودیہ کے علاقے میں گیا۔ وہاں وہ کچھ دیر کے لئے اُن ساتھکے

ٹھہرا اور لوگوں کو بپتسمہ دینے لگا۔ وقتاُس23 یحیٰی بھی شالیم قریبکے واقع مقام عینون میں دےبپتسمہ رہا
تھا، کیونکہ وہاں بہتپانی تھا۔ اُس جگہ لوگپر بپتسمہ لینے کے لئے آتے رہے۔ 24 یحییٰ) جیلتکابکو
میں نہیں ڈالا گیا (تھا۔

ایک25 دن یحیٰی کے شاگردوں کا کسی یہودی کے ساتھ مباحثہ چھڑ گیا۔ زیرِ غور مضمون دینی غسل تھا۔
26 وہ یحیٰی پاسکے آئے اور کہنے لـگے، جساُستاد،” آدمی آپسے کی یائے در یردن کے پار ملاقات ہوئی اور
جس بارےکے میں آپ نے گواہی دی کہ وہ مسیح ہے، وہ بھی لوگوں کو بپتسمہ دے رہا ابہے۔ سب
اُسیلوگ پاسکے جا رہے “ہیں۔

27 یحیٰی جوابنے دیا، ایکہر” صرفکو وہ کچھ ملتا ہے جو اُسے آسمان سے دیا جاتا ہے۔ 28 تم خود اِس
کے گواہ ہو مَیںکہ نے کہا، مسیحمَیں’ نہیں ہوں بلـکہ مجھے اُس کے آگے آگے بھیجا گیا ‘ہے۔ 29 دُولھا دُلھنہی
شادیسے کرتا ہے، اور دُلھن اُسی کی ہے۔ اُس صرفدوستکا ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور دُولھے کی آواز سن
سن دوستکر کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ مَیں بھی ایسا دوستہی جسہوں کی خوشی پوری ہو گئی ہے۔
لازم30 ہے کہ وہ بڑھتا جائے جبکہ مَیں گھٹتا جاؤں۔

آسمان سے آنے والا
آسمانجو31 پر سے آیا اُسہے کا سباختیار پر جوہے۔ دنیا سے اُسہے تعلقکا دنیا ہیسے اورہے دنیاویوہ

باتیں کرتا لیکنہے۔ آسمانجو پر سے آیا اُسہے کا سباختیار پر ہے۔ 32 جو کچھ اُس نے خود دیکھا اور سنا ہے
اُسی کی گواہی دیتا ہے۔ توبھی کوئی اُس کی گواہی کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن33 جس نے اُسے قبول کیا اُس
نے اِس کی تصدیق کی ہے کہ الله سچا ہے۔ جسے34 الله نے بھیجا ہے وہ الله کی باتیں سناتا ہے، کیونکہ الله اپنا
ناپروح تول کر نہیں دیتا۔ باپ35 اپنے فرزند کو پیار کرتا ہے، اور اُس سبنے کچھ اُس کے سپرد کر دیا ہے۔
36 چنانچہ جو الله کے فرزند پر ایمان لاتا ابدیہے زندگی اُس کی لیکنہے۔ جو فرزند کو کرےرد وہ اِس زندگی
کو نہیں دیکھے گا بلـکہ الله غضبکا اُس پر ٹھہرا رہے “گا۔
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عیسٰی اور عورتسامری
1 فریسیوں کو اطلاع ملی کہ عیسٰی یحیٰی کی نسبت 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 گلیلکر واپسکو چلا گیا۔ وہاں4 پہنچنے کے لئے اُسے سامریہ میں سے گزرنا تھا۔

5 چلتے چلتے ایکوہ شہر پہنچپاسکے جسگیا کا نام تھا۔سوخار یہ اُس زمین قریبکے تھا یعقوبجو نے اپنے
یوسفبیٹے دیکو تھی۔ یعقوبوہاں6 کا کنواں تھا۔ عیسٰی سفر تھکسے گیا تھا، اِس لئے وہ کنوئیں پر بیٹھ گیا۔
دوپہر ًکے تقریبا بارہ بج گئے تھے۔

عورتسامریایک7 پانی بھرنے آئی۔ عیسٰی نے اُس سے کہا، مجھے” ذرا پانی “پلا۔ 8 اُس) کے شاگرد کھانا
خریدنے کے لئے شہر گئے ہوئے (تھے۔

عورتسامری9 تعجبنے کیا، یہودیکیونکہ سامریوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کرتے ہیں۔ اُس نے
کہا، آپ” تو یہودی ہیں، اور مَیں سامری عورت ہوں۔ کسآپ طرح مجھ سے پانی پلانے کی درخواست 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 مانگپانی رہا ہے تو تُو اُس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی “دیتا۔

خاتون11 نے کہا، آپخداوند،” پاسکے تو بالٹی نہیں ہے اور یہ کنواں گہرا آپہے۔ کو زندگی کا یہ پانی
کہاں سے ملا؟ 12 کیا ہمارےآپ باپ یعقوب بڑےسے جسہیں نے ہمیں یہ کنواں دیا اور جو خود بھی اپنے
بیٹوں اور یوڑوں سمیتر اُس کے پانی لطفسے اندوز “ہوا؟

13 عیسٰی جوابنے بھیجو”دیا، اِس پانی میں سے پیئے اُسے پیاسدوبارہ لـگے گی۔ لیکن14 مَیںجسے پانی پلا
دوں اُسے بعد میں پیاسبھیکبھی نہیں لـگے گی۔ بلـکہ جو پانی مَیں اُسے دوں گا وہ اُس ایکمیں بنچشمہ جائے
پھوٹپانیسےجسگا ابدیکر 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” صحیحنے کہا کہ میرا خاوند نہیں ہے، 18 شادیتیریکیونکہ پانچ مردوں سے ہو چکی ہے

آدمیجساور کے ساتھ ابتُو رہ رہی ہے وہ تیرا شوہر نہیں باتتیریہے۔ بالکل درست “ہے۔
عورت19 نے کہا، خداوند،” مَیں دیکھتی ہوں آپکہ نبی ہیں۔ ہمارے20 باپ دادا تو اِسی پہاڑ پر عبادت

کرتے تھے لوگیہودیآپجبکہ اصرار کرتے ہیں کہ یروشلم وہ مرکز جہاںہے عبادتہمیں کرنی “ہے۔
21 عیسٰی جوابنے دیا، اے” خاتون، یقین جان کہ وقتوہ آئے جبگا تم نہ تو اِس پہاڑ پر باپ عبادتکی

کرو گے، نہ یروشلم میں۔ 22 تم سامری اُس پرستشکی کرتے ہو جسے نہیں جانتے۔ اِس کے مقابلے میں ہم اُس
پرستشکی جسےہیںکرتے جانتے ہیں، یہودیوںنجاتکیونکہ میں ہے۔سے لیکن23 وقتوہ آ رہا بلـکہہے پہنچ
چکا روحپرستارحقیقیجبہے اور سچائی باپسے پرستشکی کریں باپکیونکہگے، ایسے ہی پرستار ہے۔چاہتا
24 الله روح اِسہے، لئے لازم ہے کہ اُس کے پرستار روح اور سچائی سے اُس پرستشکی “کریں۔
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عورت25 نے اُس سے کہا، مجھے” معلوم ہے مسیحکہ یعنی مسح کیا شخصہوا آ رہا جبہے۔ وہ آئے گا تو

سبہمیں کچھ دےبتا “گا۔
اِس26 پر عیسٰی نے اُسے بتایا، مَیں” مسیحہی ہوں تیرےجو باتساتھ کر رہا “ہوں۔
اُسی27 لمحے شاگرد پہنچ گئے۔ اُنہوں جبنے دیکھا کہ عورتایکعیسٰی باتسے کر رہا ہے تعجبتو کیا۔

لیکن کسی نے پوچھنے کی جرأت نہ کی کہ آپ” کیا ہتے چا “ہیں؟ یا آپ” اِس عورت سے کیوں باتیں کر رہے
“ہیں؟

عورت28 اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور وہاں لوگوں سے کہنے لـگی، ایکآؤ،”29 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 سے نکل کر
عیسٰی پاسکے آئے۔

31 اِتنے میں شاگرد دےزور کر عیسٰی سے کہنے لـگے، اُستاد،” کچھ کھانا کھا “لیں۔
لیکن32 اُس جوابنے دیا، پاسمیرے” کھانے ایسیکی چیز سےجسہے واقفتم نہیں “ہو۔
آپسشاگرد33 میں کہنے لـگے، کیا” کوئی اُس پاسکے کھانا لے کر “آیا؟
لیکن34 عیسٰی نے اُن سے کہا، میرا” کھانا یہ ہے اُسکہ پوریمرضیکی مجھےنےجسکروں بھیجا ہے اور

اُس کا کام تکتکمیل پہنچاؤں۔ 35 تم تو خود کہتے ہو، مزید’ چار تکمہینے پکفصل جائے لیکن‘گی۔ مَیں تم
کو بتاتا ہوں، اپنی نظر اُٹھا کھیتوںکر پر غور پکفصلکرو۔ گئی اورہے کٹائی کے لئے تیار ہے۔ کٹائیکیفصل36
شروع ہو چکی کٹائیہے۔ کرنے والے ملمزدوریکو رہی اورہے وہ فصل ابدیکو زندگی کے لئے جمع کر رہا
ہے تاکہ بیج بونے والا اور کٹائی کرنے والا دونوں مل کر خوشی منا سکیں۔ یوں37 یہ درستکہاوت ثابت ہو
جاتی ہے کہ ایک’ 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۔

39 اُس شہر بہتکے سامریسے عیسٰی پر ایمان لائے۔ وجہ یہ تھی کہ اُس عورت نے اُس بارےکے میں یہ
دیگواہی تھی، اُس” کچھسبمجھےنے بتا دیا جو مَیں نے کیا “ہے۔ وہجب40 اُس پاسکے آئے تو اُنہوں نے
منت کی، پاسہمارے” “ٹھہریں۔ چنانچہ وہ دو دن وہاں رہا۔

اور41 اُس کی باتیں سن کر بہتمزید لوگسے ایمان لائے۔ اُنہوں42 عورتنے سے تیریہماب”کہا، باتوں
کی بنا پر ایمان نہیں رکھتے بلـکہ اِس لئے کہ ہم نے خود سن اور جان لیا ہے کہ واقعی دنیا کا نجات دہندہ یہی
“ہے۔

افسر کے بیٹے کی شفا
وہاں43 دو دن گزارنے کے بعد عیسٰی گلیل کو چلا گیا۔ اُس44 نے خود دےگواہی کر کہا تھا کہ نبی کی

اُس کے اپنے وطن عزتمیں نہیں ہوتی۔ جباب45 وہ گلیل پہنچا تو مقامی لوگوں نے خوشاُسے آمدید کہا،
کیونکہ وہ فسح کی عید منانے کے لئے یروشلم آئے تھے اور اُنہوں کچھسبنے دیکھا جو عیسٰی وہاںنے کیا تھا۔

46 پھر وہ دوبارہ قانا میں آیا جہاں اُس نے پانی کو َمے میں بدل دیا تھا۔ اُس علاقے ایکمیں شاہی افسر تھا
جس کا بیٹا میںکفرنحوم بیمار پڑا تھا۔ اُسےجب47 اطلاع ملی کہ عیسٰی یہودیہ پہنچگلیلسے گیا ہے تو وہ اُس کے
پاس گیا گزارشاور کی، قانا” 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۔
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شاہی49 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 باتکی پر ایمان لایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ 51 وہ ابھی راستے میں تھا کہ اُس کے نوکر اُس سے ملے۔

اُنہوں نے اُسے اطلاع دی کہ بیٹا زندہ ہے۔
اُس52 نے اُن پوچھسے گچھ کی اُسکہ وقتکسطبیعتکی سے بہتر ہونے لـگی تھی۔ اُنہوں جوابنے بخار”دیا، کل ایکدوپہر بجے اُتر “گیا۔ 53 باپپھر نے جان لیا وقتاُسیکہ عیسٰی نے اُسے بتایا تھا، تمہارا” بیٹا زندہ

رہے “گا۔ اور وہ پورےاپنے سمیتگھرانے اُس پر ایمان لایا۔
یوں54 عیسٰی نے اپنا دوسرا الٰہی نشان وقتاُس جبدکھایا وہ یہودیہ گلیلسے میں آیا تھا۔

5
المُقّدسبیت حوضکے پر شفا

کچھ1 دیر کے بعد عیسٰی یہودیکسی عید کے موقع پر یروشلم گیا۔ 2 شہر حوضایکمیں جستھا کا نام اَرامی
زبان بیتمیں حسدا تھا۔ اُس کے برآمدےبڑےپانچ تھے اور وہ شہر کے دروازےاُس قریبکے جستھا کا بھیڑوں’نام کا ‘دروازہ ہے۔ 3 اِن برآمدوں میں بےشمار پڑےلوگمعذور ہتے ر تھے۔ یہ لنگڑےاندھے، اور مفلوج پانی
کے ہلنے انتظارکے میں ہتے ر تھے۔ 4 کیونکہ] گاہے رببگاہے 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 کی بیماری کوئی بھی کیوں نہ [ہوتی۔
مریضوں5 میں ایکسے آدمی 38 سال سے معذور تھا۔ جب6 عیسٰی نے اُسے وہاں پڑا دیکھا اور اُسے معلوم ہوا
کہ یہ اِتنی دیر سے حالتاِس میں ہے تو اُس نے پوچھا، کیا” تُو تندرست ہونا چاہتا “ہے؟

اُس7 جوابنے دیا، خداوند،” یہ مشکل ہے۔ میرا ساتھیکوئی 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 سے پہلے پانی میں
اُتر جاتا “ہے۔

8 عیسٰی نے کہا، اُٹھ،” اپنا بستر اُٹھا کر چل “!پھر 9 وہ ًآدمی فورا بحال ہو گیا۔ اُس نے اپنا بستر اُٹھایا اور چلنے
پھرنے لگا۔
یہ سبتواقعہ دنکے ہوا۔ اِس10 لئے یہودیوں شفایابنے آدمی کو بتایا، سبتآج” دنکا آجہے۔ بستر اُٹھانا

منع “ہے۔
لیکن11 اُس جوابنے دیا، آدمیجس” مجھےنے دیشفا اُس مجھےنے بتایا، اپنا’ بستر اُٹھا کر چل “۔‘پھر
اُنہوں12 نے سوال کیا، وہ” کون جسہے نے تجھے یہ کچھ “بتایا؟ لیکن13 شفایاب آدمی کو معلوم نہ تھا،

کیونکہ عیسٰی ہجوم سببکے چپکےسے وہاںسے سے چلا گیا تھا۔
بعد14 میں عیسٰی المُقّدسبیتاُسے میں ملا۔ اُس نے کہا، اب” تُو بحال ہو گیا ہے۔ پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو

کہ تیرا حال پہلے بھیسے بدتر ہو “جائے۔
اُس15 آدمی نے اُسے چھوڑ کر یہودیوں کو اطلاع دی، عیسٰی” مجھےنے شفا “دی۔ اِس16 پر یہودی اُس کو

ستانے لـگے، کیونکہ اُس نے اُس آدمی سبتکو دنکے بحال کیا تھا۔ لیکن17 عیسٰی نے اُنہیں جواب دیا، میرا”
باپ تکآج کام کرتا آیا ہے، اور مَیں بھی ایسا کرتا “ہوں۔

یہ18 سن یہودیکر اُسے قتل کرنے کی کوششمزید کرنے لـگے، کیونکہ اُس نے سبتصرفنہ دنکے کو
منسوخ قرار دیا تھا بلـکہ الله کو باپاپنا کہہ کر آپاپنے کو الله کے برابر ٹھہرایا تھا۔
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فرزند کا اختیار

19 عیسٰی نے اُنہیں جواب دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ فرزند اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ صرفوہ
وہ کچھ کرتا ہے جو باپوہ کو کرتے دیکھتا ہے۔ باپکچھجو کرتا وہیہے فرزند بھی کرتا ہے، 20 باپکیونکہ
فرزند کو پیار کرتا اور اُسے سب کچھ دکھاتا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ ہاں، وہ فرزند کو اِن سے بھی عظیم کام
دکھائے گا۔ پھر تم اَور بھی یادہ ز حیرت زدہ ہو گے۔ 21 باپطرحجسکیونکہ مُردوں کو زندہ کرتا اُسیہے
طرح فرزند بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے۔ باپاور22 کسی عدالتبھیکی نہیں کرتا بلـکہ اُس عدالتنے
کا پورا انتظام فرزند سپردکے کر دیا ہے 23 فرزندطرحاُسیسبتاکہ طرحجسکریںعزتکی باپوہ عزتکی
کرتے ہیں۔ جو فرزند عزتکی نہیں کرتا باپوہ کی عزتبھی نہیں جسکرتا نے اُسے بھیجا ہے۔

مَیں24 تم کو سچ بتاتا ہوں، جو بھی باتمیری سن کر اُس پر ایمان لاتا مجھےنےجسہے بھیجا ابدیہے زندگی
اُس کی ہے۔ اُسے مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا بلـکہ وہ موت گرفتکی سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔
مَیں25 تم کو سچ بتاتا ہوں ایککہ وقت آنے والا ہے بلـکہ آ چکا مُردےجبہے الله کے فرزند کی آواز سنیں
گے۔ اور جتنے سنیں گے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ 26 باپطرحجسکیونکہ زندگی کا منبع اُسیہے طرح اُس نے
اپنے فرزند کو زندگی کا منبع بنا دیا ہے۔ ساتھ27 ساتھ اُس نے اُسے عدالت کرنے کا اختیار دےبھی دیا ہے،
کیونکہ وہ ابِن آدم ہے۔ یہ28 سن تعجبکر نہ کرو وقتایککیونکہ آ رہا مُردےتمامجبہے اُس کی آواز سن
کر قبروں29 میں نکلسے آئیں جنہوںگے۔ نیکنے کام کیا وہ جی اُٹھ کر زندگی پائیں گے جبکہ جنہوں نے بُرا کام
کیا وہ جی تو اُٹھیں لیکنگے اُن عدالتکی کی جائے گی۔

عیسٰی کے گواہ
مَیں30 اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا بلـکہ جو باپکچھ سے سنتا ہوں اُس عدالتمطابقکے کرتا ہوں۔ اور

میری عدالت راست ہے کیونکہ مَیں اپنی مرضی کرنے کوششکی نہیں کرتا بلـکہ اُسی جسکی نے مجھے ہے۔بھیجا
31 اگر مَیں خود بارےاپنے میں گواہی دیتا تو میری گواہی معتبر نہ ہوتی۔ ایکلیکن32 اَور ہے میرےجو

بارے میں دےگواہی رہا ہے اور مَیں جانتا ہوں میرےکہ بارے میں اُس کی گواہی سچی اور معتبر ہے۔
33 تم نے پتا کرنے کے لئے اپنے لوگوں کو یحیٰی پاسکے بھیجا ہے اور اُس نے حقیقت کی تصدیق کی ہے۔
کسیمجھےبےشک34 انسانی گواہ ضرورتکی نہیں لیکنہے، مَیں یہ اِس لئے بتا رہا ہوں تاکہ تم نجاتکو مل
جائے۔ 35 ایکیحیٰی جلتا ہوا چراغ تھا جو روشنی دیتا تھا، اور کچھ دیر کے لئے تم نے اُس کی روشنی میں خوشی
منانا پسند کیا۔ ایکپاسمیرےلیکن36 اَور گواہ ہے جو یحیٰی نسبتکی یادہ ز اہم ہے یعنی وہ کام باپجو نے
مجھے مکمل کرنے کے لئے دے دیا۔ یہی کام جو مَیں کر رہا بارےمیرےہوں میں گواہی دیتا ہے باپکہ نے
مجھے بھیجا ہے۔ 37 اِس کے علاوہ باپ نے جسخود نے مجھے بھیجا بارےمیرےہے میں گواہی دی 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 پر ایمان نہیں رکھتے جسے اُس نے بھیجا ہے۔ 39 تم اپنے صحیفوں میں ڈھونڈتے ہتے ر
ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اُن سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہے۔ لیکن بارےمیرےیہی میں گواہی دیتے !ہیں
توبھی40 تم زندگی پانے کے لئے پاسمیرے آنا نہیں ہتے۔ چا
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مَیں41 انسانوں نہیںعزتسے چاہتا، لیکن42 مَیں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں الله محبتکی نہیں۔ اگرچہ43 مَیں

اپنے باپ کے نام میں آیا ہوں توبھی تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اِس کے مقابلے میں اگر کوئی اپنے نام میں آئے گا
تو تم اُسے قبول کرو گے۔ عجبکوئی44 نہیں کہ تم ایمان نہیں لا سکتے۔ کیونکہ دوسرےایکتم 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 یعنیہے سےجسموسٰی، 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 کے بعد عیسٰی گلیلنے کی جھیل کو پار کیا۔ جھیل) کا دوسرا یاسنام تبر (تھا۔ ایک2 بڑا ہجوم اُس
لـگپیچھےکے گیا تھا، کیونکہ اُس الٰہینے نشان دکھا مریضوںکر کو تھیدیشفا اور لوگوں اِسنے کا مشاہدہ
کیا تھا۔ 3 پھر عیسٰی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ 4 یہودی) عیدِ فسح قریب آ گئی (تھی۔
وہاں5 بیٹھے عیسٰی نے اپنی نظر اُٹھائی تو دیکھا ایککہ بڑا ہجوم پہنچ رہا ہے۔ اُس نے فلپّس سے پوچھا، ہم”
کہاں سے خریدیںکھانا تاکہ اُنہیں “کھلائیں؟ 6 یہ) اُس فلپّسنے کو آزمانے کے لئے کہا۔ خود تو وہ جانتا تھا
کہ کرےکیا (گا۔

7 فلپّس نے جواب دیا، اگر” ایکہر کو صرف تھوڑا سا ملے توبھی چاندی کے 200 ِسکے کافی نہیں ہوں
“گے۔

8 پھر پطرسشمعون کا یاسبھائی اندر بول اُٹھا، ایکیہاں”9 لڑکا جسہے پاسکے َجو کی پانچ روٹیاں اور دو
مچھلیاں ہیں۔ مگر اِتنے لوگوں میں یہ کیا “!ہیں

10 عیسٰی نے کہا، لوگوں” کو بٹھا “دو۔ اُس تھی۔گھاسبہتجگہ 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۔ سبجب12 سیر ہو
گئے تو عیسٰی شاگردوںنے کو بتایا، بچےاب” ٹکڑےہوئے جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو “جائے۔ اُنہوںجب13
نے بچا ہوا کھانا اکٹھا کیا تو َجو کی پانچ روٹیوں ٹکڑوںکے سے ٹوکرےبارہ بھر گئے۔

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 سے
الـگ ہو کر اکیلا کسیہی پہاڑ پر چڑھ گیا۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
16 شام کو شاگرد جھیل پاسکے گئے 17 اور کشتی پر سوار ہو کر جھیل کے پار شہر کفرنحوم کے لئے روانہ

ہوئے۔ اندھیرا ہو چکا تھا اور تکابعیسٰی اُن واپسپاسکے نہیں آیا تھا۔ 18 تیز ہَوا باعثکے جھیل میں لہریں
اُٹھنے لـگیں۔ 19 کشتی کو کھیتے کھیتے شاگرد چار یا پانچ کلو میٹر کا سفر طے کر چکے تھے اچانککہ عیسٰی نظر
آیا۔ وہ پانی پر چلتا ہوا کشتی طرفکی بڑھ رہا تھا۔ شاگرد دہشت زدہ ہو گئے۔ لیکن20 اُس نے اُن سے کہا،
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مَیں” ہی خوفہوں۔ نہ “کرو۔ 21 وہ اُسے کشتی میں بٹھانے پر آمادہ ہوئے۔ اور اُسیکشتی لمحے اُس جگہ پہنچ
گئی جہاں وہ جانا ہتے چا تھے۔

لوگ عیسٰی کو ڈھونڈتے ہیں
22 ہجوم تو جھیل کے پار رہ گیا تھا۔ اگلے دن لوگوں کو پتا چلا کہ ایکشاگرد ہی کشتی لے کر چلے گئے

ہیں اور کہ وقتاُس عیسٰی میںکشتی نہیں تھا۔ 23 پھر کچھ یاسکشتیاں تبر سے اُس مقام قریبکے پہنچیں جہاں
خداوند عیسٰی نے روٹی کے لئے شکرگزاری کی دعا کر کے اُسے لوگوں کو کھلایا تھا۔ جب24 لوگوں نے دیکھا
کہ نہ عیسٰی اور نہ اُس کے شاگرد وہاں ہیں تو وہ کشتیوں پر سوار ہو کر عیسٰی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے۔کفرنحوم

عیسٰی زندگی کی روٹی ہے
اُنہوںجب25 نے اُسے جھیل کے پار پایا تو پوچھا، طرحکسآپاُستاد،” 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 سڑگلجو جاتی
ہے، بلـکہ ایسی کے لئے جو ابدی تکزندگی قائم رہتی ہے اور جو ابِن آدم تم دےکو گا، کیونکہ باپخدا نے
اُس پر اپنی تصدیق کی مُہر لگائی “ہے۔

اِس28 پر اُنہوں نے پوچھا، ہمیں” کیا کرنا ہئے چا تاکہ الله کا مطلوبہ کام “کریں؟
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؟ ہمارے31 باپ دادا نے تو یگستان ر میں مَن کھایا۔ چنانچہ کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے کہ
موسٰی اُنہیںنے آسمان سے روٹی “کھلائی۔

32 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ خود موسٰی نے تم کو آسمان سے روٹی نہیں کھلائی بلـکہ
میرے باپ نے۔ وہی تم کو آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔ 33 کیونکہ الله کی روٹی شخصوہ ہے جو آسمان پر
سے اُتر کر دنیا کو زندگی بخشتا “ہے۔

اُنہوں34 نے کہا، خداوند،” ہمیں یہ روٹی وقتہر دیا “کریں۔
جواب35 میں عیسٰی نے کہا، مَیں” ہی زندگی کی روٹی ہوں۔ پاسمیرےجو آئے اُسے پھر بھوککبھی نہیں

لـگے گی۔ اور مجھجو پر ایمان لائے اُسے پھر پیاسکبھی نہیں لـگے گی۔ مَیںطرحجسلیکن36 تم کو بتا چکا ہوں،
تم نے مجھے دیکھا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ 37 جتنے باپبھی نے مجھے دیئے ہیں پاسمیرےوہ آئیں گے اور
جو پاسمیرےبھی آئے گا اُسے مَیں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ 38 کیونکہ مَیں اپنی پوریمرضی کرنے کے لئے آسمان
سے نہیں اُترا بلـکہ اُس جسکی نے مجھے بھیجا ہے۔ 39 جساور نے مجھے بھیجا اُس کی مرضی یہ ہے کہ جتنے
بھی اُس مجھےنے ہیںدیئے اُن میں ایکمَیںسے بھیکو کھو نہ دوں سببلـکہ قیامتکو مُردوںدنکے میں سے
پھر زندہ کروں۔ 40 باپمیرےکیونکہ کی مرضی یہی ہے کہ جو بھی فرزند کو دیکھ کر اُس پر ایمان لائے اُسے
ابدی زندگی حاصل ہو۔ شخصایسے کو قیامتمَیں دنکے مُردوں میں سے پھر زندہ کروں “گا۔
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41 یہ سن کر یہودی اِس لئے بڑبڑانے لـگے کہ اُس نے کہا تھا، مَیں” ہی وہ روٹی ہوں جو آسمان پر سے اُتر

آئی “ہے۔ اُنہوں42 اعتراضنے 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، بڑ پاسمیرےشخصوہصرف44 آ سکتا جسباپجسےہے
مجھےنے بھیجا پاسمیرےہے کھینچ لایا شخصایسےہے۔ قیامتمَیںکو مُردوںدنکے 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 طرفکی سے ہے۔ مَیں47 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو ایمان رکھتا ہے اُسے ابدی
زندگی حاصل ہے۔ زندگی48 کی روٹی مَیں ہوں۔ باپتمہارے49 دادا یگستان ر میں مَن کھاتے رہے، توبھی وہ
مر گئے۔ لیکن50 یہاں آسمان سے اُترنے ایسیوالی روٹی جسےہے کھا انسانکر نہیں مرتا۔ مَیں51 ہی زندگی کی وہ
روٹی ہوں جو آسمان سے اُتر آئی ہے۔ جو اِس روٹی سے کھائے وہ تکابد زندہ رہے گا۔ اور یہ روٹی گوشتمیرا
ہے مَیںجو دنیا کو زندگی مہیا کرنے کی پیشخاطر کروں “گا۔

یہودی52 بڑی سرگرمی دوسرےایکسے بحثسے کرنے لـگے، یہ” آدمی طرحکسہمیں اپنا گوشت کھلا
سکتا “ہے؟

53 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں صرفکہ ابِن آدم گوشتکا کھانے اور اُس کا خون پینے
ہی سے تم میں زندگی ہو گی۔ 54 جو میرا گوشت کھائے اور میرا خون پیئے ابدی زندگی اُس کی ہے اور مَیں اُسے
قیامت کے دن مُردوں میں سے پھر زندہ کروں گا۔ 55 کیونکہ میرا گوشت خوراکحقیقی اور میرا خون حقیقی
پینے کی چیز ہے۔ 56 جو گوشتمیرا کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور مَیں اُس میں۔ مَیں57
اُس زندہ باپ کی وجہ سے زندہ جسہوں نے مجھے 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 وقتاُس جبکیں وہ کفرنحوم عبادتیہودیمیں خانے میں دےتعلیم رہا تھا۔
ابدی زندگی کی باتیں

60 یہ سن کر اُس بہتکے شاگردوںسے نے کہا، یہ” باتیں ناگوار ہیں۔ کون اِنہیں سن سکتا “!ہے
61 عیسٰی کو معلوم تھا میرےکہ بارےمیرےشاگرد میں بڑا بڑ رہے ہیں، اِس لئے اُس نے کہا، کیا” تم کو

اِن باتوں 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
روحوہ اور زندگی ہیں۔ لیکن64 تم میں کچھسے ہیں ایمانجو نہیں “رکھتے۔ عیسیٰ) تو شروع ہیسے جانتا تھا
کہ کون کون ایمان نہیں رکھتے اور کون مجھے دشمن کے کرےحوالے (گا۔ 65 پھر اُس نے کہا، اِس” لئے مَیں
نے تم کو بتایا صرفکہ پاسمیرےشخصوہ آ سکتا باپجسےہے طرفکی سے یہ توفیق “ملے۔

وقتاُس66 سے اُس بہتکے سے شاگرد لٹے ُ ا پاؤں پھر گئے اور آئندہ کو اُس کے ساتھ نہ چلے۔ تب67 عیسٰی
نے بارہ شاگردوں سے پوچھا، کیا” تم بھی چلے جانا ہتے چا “ہو؟

پطرسشمعون68 جوابنے دیا، خداوند،” پاسکےکسہم ابدیجائیں؟ زندگی کی باتیں آپتو ہی پاسکے
ہیں۔ 69 اور ہم ایماننے لا کر جان لیا ہے آپکہ الله قدوسکے “ہیں۔
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جواب70 میں عیسٰی نے کہا، کیا” مَیں نے تم بارہ کو نہیں چنا؟ توبھی تم میں شخصایکسے شیطان “ہے۔

71 شمعونوہ) یوتی اسکر کے بیٹے یہوداہ طرفکی اشارہ کر رہا تھا جو بارہ شاگردوں میں ایکسے تھا نےجساور
بعد میں اُسے دشمن کے حوالے کر (دیا۔

7
عیسٰی اور اُس کے بھائی

اِس1 بعدکے عیسٰی گلیلنے میںعلاقےکے اِدھر اُدھر کیا۔سفر وہ یہودیہ میں پھرنا نہیں چاہتا تھا وہاںکیونکہ
یہودیکے اُسے قتل کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن2 یہودیجب عید بنام یوں جھونپڑ کی عید قریب آئی
3 تو اُس بھائیوںکے نے اُس سے کہا، یہ” جگہ چھوڑ کر یہودیہ چلا جا تیرےتاکہ پیروکار بھی معجزےوہ دیکھ
لیں جو تُو کرتا ہے۔ 4 شخصجو چاہتا ہے کہ عوام اُسے جانے وہ پوشیدگی میں کام نہیں کرتا۔ اگر تُو اِس قسم کا
معجزانہ کام کرتا ہے تو آپاپنے کو دنیا پر ظاہر “کر۔ 5 اصل) میں عیسٰی کے بھائی بھی اُس پر ایمان نہیں رکھتے
(تھے۔

6 عیسٰی اُنہیںنے بتایا، ابھی” وقتوہ نہیں آیا میرےجو لئے موزوں لیکنہے۔ تم جا سکتے تمہارےہو، لئے ہر
وقت موزوں ہے۔ 7 دنیا تم سے دشمنی نہیں رکھ سکتی۔ لیکن مجھ سے وہ دشمنی رکھتی ہے، کیونکہ مَیں اُس کے
بارے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اُس کے بُرےکام ہیں۔ 8 تم خود عید پر جاؤ۔ مَیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ابھی
وقتوہ نہیں آیا میرےجو لئے موزوں “ہے۔ 9 یہ کہہ کر وہ گلیل میں ٹھہرا رہا۔

عیسٰی یوں جھونپڑ کی عید پر
لیکن10 بعد میں، جب اُس کے بھائی عید پر جا چکے تھے تو وہ بھی گیا، اگرچہ علانیہ نہیں بلـکہ خفیہ طور پر۔

یہودی11 عید کے موقع پر تلاشاُسے کر رہے تھے۔ وہ پوچھتے رہے، وہ” آدمی کہاں “ہے؟
12 ہجوم میں سے لوگکئی عیسٰی بارےکے میں بڑا بڑ رہے بعضتھے۔ نے کہا، وہ” اچھا بندہ “ہے۔ لیکن

دوسروں اعتراضنے کیا، نہیں،” وہ عوام کو بہکاتا “ہے۔ لیکن13 کسی نے بھی اُس بارےکے میں کھل کر
بات نہ کی، کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتے تھے۔

14 عید کا آدھا حصہ گزر چکا تھا جب عیسٰی بیت المُقّدس میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ 15 اُسے سن کر یہودی
حیرت زدہ ہوئے اور یہ”کہا، طرحکسآدمی اِتنا علم رکھتا حالانکہہے اِس کہیںنے بھیسے تعلیم نہیںحاصل
“!کی

16 عیسٰی جوابنے دیا، جو” تعلیم مَیں دیتا ہوں وہ میری اپنی نہیں بلـکہ اُس کی جسہے نے مجھے بھیجا۔
17 اُسجو پوریمرضیکی کرنے کے لئے تیار جانوہہے لے گا میریکہ تعلیم الله سےطرفکی ہے یا میریکہ
سے۔طرفاپنی 18 جو طرفاپنی سے بولتا ہے وہ اپنی عزتہی چاہتا لیکنہے۔ جو اپنے بھیجنے والے عزتکی
جلالو 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؟

ہجوم20 جوابنے دیا، تم” بدروحکسی گرفتکی میں ہو۔ تمہیںکون قتل کرنے کوششکی کر رہا “ہے؟
21 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” سبتنے ایکدنکے ہی معجزہ کیا اور حیرتسبتم زدہ ہوئے۔ لیکن22

تم بھی سبت کے دن کام کرتے ہو۔ تم اُس دن اپنے بچوں کا ختنہ کرواتے ہو۔ اور یہ رسم موسٰی کی شریعت
کے مطابق ہی ہے، اگرچہ یہ موسٰی سے نہیں بلـکہ ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے شروع ہوئی۔
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23 شریعتکیونکہ 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 شریعتتاکہ ورزیخلافکی نہ ہو جائے۔ تو پھر تم مجھ ناراضکیوںسے ہو
کہ مَیں سبتنے ایکدنکے آدمی پورےکے جسم کو شفا دی؟ صورتظاہری24 کی بنا پر فیصلہ نہ کرو بلـکہ
حالتباطنی پہچان کر منصفانہ فیصلہ “کرو۔

کیا عیسٰی ہی مسیح ہے؟
وقتاُس25 یروشلم کچھکے ہنے ر والے کہنے کیا”لـگے، یہ وہ آدمی نہیں قتللوگجسےہے کوششکیکرنے

کر رہے ہیں؟ 26 تاہم وہ یہاں کھل باتکر کر رہا ہے اور کوئی بھی اُسے روکنے کوششکی نہیں کر رہا۔ کیا
ہمارے راہنماؤں حقیقتنے میں جان لیا ہے کہ یہ مسیح ہے؟ لیکن27 جب مسیح آئے گا تو کسی کو بھی
معلوم نہیں ہو گا کہ وہ کہاں سے ہے۔ یہ آدمی فرق ہمہے۔ 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 اپنی طرف سے نہیں جسآیا۔ نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے اور اُسے تم نہیں جانتے۔
لیکن29 مَیں اُسے جانتا ہوں، کیونکہ مَیں اُس طرفکی ہوںسے اور اُس مجھےنے بھیجا “ہے۔

اُنہوںتب30 نے اُسے گرفتار کرنے لیکنکی۔کوششکی بھیکوئی اُس ہاتھکو نہ لگا سکا، ابھیکیونکہ 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؟

پہرے دار اُسے گرفتار کرنے آتے ہیں
فریسیوں32 نے دیکھا ہجومکہ میں اِس قسم باتیںکی دھیمیدھیمی آواز پھیلساتھکے رہی ہیں۔ اُنہوںچنانچہ

نے راہنما اماموں کے ساتھ مل المُقّدسبیتکر پہرےکے دار عیسٰی کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجے۔ لیکن33
عیسٰی نے کہا، مَیں” صرف تھوڑی دیر اَور تمہارے ساتھ رہوں گا، پھر مَیں اُس پاسکے واپس چلا جاؤں گا
مجھےنےجس بھیجا ہے۔ وقتاُس34 تم مجھے ڈھونڈو گے، مگر نہیں پاؤ گے، مَیںجہاںکیونکہ وہاںہوں تم نہیں
آ “سکتے۔

آپسیہودی35 میں کہنے لـگے، یہ” کہاں جانا چاہتا جہاںہے ہم اُسے نہیں پا سکیں گے؟ کیا وہ ملـکبیروِن
جانا چاہتا ہے، وہاں لوگہمارےجہاں یونانیوں میں بکھری حالت میں ہتے ر ہیں؟ کیا وہ یونانیوں کو تعلیم دینا
چاہتا ہے؟ مطلب36 کیا جبہے وہ کہتا ہے، تم’ مجھے ڈھونڈو گے مگر نہیں پاؤ ‘گے اور جہاں’ مَیں ہوں وہاں
تم نہیں آ “۔‘سکتے

زندگی کے پانی کی نہریں
عید37 آخریکے دن اہمسےسبجو عیسٰیہے کھڑا ہوا اور اونچی آواز سے پکار جو”اُٹھا، پیاسا ہو میرےوہ

پاس آئے، اور38 مجھجو پر ایمان لائے وہ پیئے۔ مُقّدسکلاِم مطابقکے اُس’ اندرکے زندگیسے پانیکے نہریںکی
بہہ نکلیں “۔‘گی 39 زندگی’) کے ‘پانی سے وہ القدسروح طرفکی اشارہ کر رہا تھا جو اُن کو حاصل ہوتا ہے
جو عیسٰی پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن وہ اُس تکوقت نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ عیسٰی تکاب اپنے جلال کو نہ
پہنچا (تھا۔

سننے والوں میں نااتفاقی
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40 عیسٰی کی یہ باتیں سن کر ہجوم کے کچھ لوگوں نے کہا، یہ” آدمی واقعی وہ نبی جسہے کے انتظار میں ہم

“ہیں۔
دوسروں41 نے کہا، یہ” مسیح “ہے۔
بعضلیکن اعتراضنے کیا، گلیلمسیح” طرحکسسے آ سکتا !ہے پاک42 کلام تو بیان کرتا ہے مسیحکہ

داؤد خاندانکے بیتاور لحم سے آئے گا، اُس گاؤں جہاںسے داؤد بادشاہ پیدا “ہوا۔ یوں43 عیسٰی کی وجہ سے
لوگوں پھوٹمیں پڑ گئی۔ کچھ44 تو اُسے گرفتار کرنا ہتے چا تھے، لیکن کوئی بھی اُس کو ہاتھ نہ لگا سکا۔

یہودی راہنما عیسٰی پر ایمان نہیں رکھتے
45 اِتنے المُقّدسبیتمیں پہرےکے دار راہنما اماموں اور فریسیوں واپسپاسکے آئے۔ وہ عیسٰی کو لے کر

نہیں آئے تھے، اِس لئے راہنماؤں نے پوچھا، تم” اُسے کیوں نہیں “لائے؟
پہرے46 داروں جوابنے دیا، کسی” کبھینے اِس آدمی کی باتطرح نہیں “کی۔
فریسیوں47 ًنے طنزا کہا، کیا” تم کو بھی بہکا دیا گیا ہے؟ 48 کیا راہنماؤں یا فریسیوں میں کوئی ہے جو اُس پر

ایمان لایا ہو؟ کوئی بھی !نہیں شریعتلیکن49 ناواقفسے یہ ہجوم لعنتی “!ہے
50 اِن راہنماؤں نیکدیمسمیں بھی شامل تھا جو کچھ دیر پہلے عیسٰی پاسکے گیا تھا۔ اب وہ بول اُٹھا، 51 کیا”

ہماری شریعت کسی پر یوں فیصلہ دینے اجازتکی دیتی ہے؟ نہیں، لازم ہے کہ اُسے پہلے عدالت پیشمیں کیا
جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اُس سے کیا کچھ سرزد ہوا “ہے۔

دوسروں52 اعتراضنے کیا، کیا” تم بھی گلیل کے ہنے ر والے ہو؟ مُقّدسکلاِم تفتیشمیں کر دیکھخودکے
لو گلیلکہ 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 کے گرد جمع ہوئے اور وہ بیٹھ کر اُنہیں تعلیم دینے لگا۔ اِس3 شریعتدوران کے علما اور عورتایکفریسی
کو لے کر آئے جسے زنا وقتکرتے پکڑا گیا تھا۔ اُسے بیچ میں کھڑا کر کے اُنہوں4 نے عیسٰی سے کہا، اُستاد،”
عورتاِس کو زنا وقتکرتے پکڑا گیا ہے۔ 5 موسٰی شریعتنے میں ہمیں حکم دیا ہے ایسےکہ لوگوں کو سنگسار
کرنا آپہے۔ کیا کہتے “ہیں؟ اِس6 سوال سے وہ اُسے پھنسانا ہتے چا تھے تاکہ اُس پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ اُن
کے ہاتھ آ جائے۔ لیکن 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 جسسے نے
کبھی گناہ نہیں کیا، وہ پہلا پتھر “مارے۔ 8 پھر وہ جھکدوبارہ کر زمین پر لـکھنے لگا۔ 9 یہ جواب سن کر الزام
لگانے والے یکے دیگرےبعد وہاں کھسکسے گئے، پہلے بزرگ، پھر باقی سب۔ آخرکار عیسٰی اور درمیان میں
کھڑی عورتوہ اکیلے رہ گئے۔ 10 پھر اُس کھڑےنے ہو کر کہا، اے” عورت، سبوہ کہاں گئے؟ کیا کسی
تجھنے پر فتوٰی نہیں “لگایا؟

عورت11 جوابنے دیا، نہیں” “خداوند۔
عیسٰی نے کہا، مَیں” بھی تجھ پر فتوٰی نہیں لگاتا۔ جا، آئندہ گناہ نہ “کرنا۔
عیسٰی دنیا کا نور ہے
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12 پھر عیسٰی دوبارہ لوگوں مخاطبسے ہوا، دنیا” کا نور مَیں ہوں۔ میریجو کرےپیروی وہ یکی تار میں نہیں

چلے گا، کیونکہ اُسے زندگی کا نور حاصل ہو “گا۔
فریسیوں13 اعتراضنے کیا، آپ” تو بارےاپنے میں دےگواہی رہے ایسیہیں۔ گواہی معتبر نہیں “ہوتی۔
14 عیسٰی جوابنے دیا، اگرچہ” مَیں بارےاپنے میں ہی دےگواہی رہا ہوں توبھی وہ معتبر ہے۔ کیونکہ

مَیں جانتا ہوں مَیںکہ 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، کسیمَیں بھیکا فیصلہ
نہیں کرتا۔ 16 اور اگر فیصلہ کروں بھی تو میرا درستفیصلہ ہے، کیونکہ مَیں اکیلا نہیں جسباپہوں۔ مجھےنے
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 مجھےنے “بھیجا۔

اُنہوں19 نے پوچھا، آپ” باپکا کہاں “ہے؟ عیسٰی جوابنے دیا، تم” نہ مجھے جانتے ہو، میرےنہ باپ
کو۔ اگر تم مجھے جانتے تو باپمیرےپھر کو بھی “جانتے۔

20 عیسٰی نے یہ باتیں اُس وقت جبکیں وہ اُس جگہ قریبکے دےتعلیم رہا تھا لوگجہاں اپنا ہدیہ لتے ڈا
تھے۔ لیکن کسی نے 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 رہا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے گناہوں میں مر جاؤ

جہاںگے۔ مَیں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں پہنچ “سکتے۔
یہودیوں22 نے 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
23 عیسٰی نے جاریباتاپنی رکھی، تم” نیچے سے ہو جبکہ مَیں اوپر سے ہوں۔ تم اِس دنیا کے ہو جبکہ مَیں اِس

دنیا کا نہیں ہوں۔ مَیں24 تم کو بتا چکا ہوں کہ تم اپنے گناہوں میں مر جاؤ گے۔ کیونکہ اگر تم ایمان نہیں لاتے کہ
مَیں وہی ہوں تو ًتم یقینا اپنے گناہوں میں مر جاؤ “گے۔

اُنہوں25 سوالنے کیا، کونآپ” “ہیں؟
عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” وہی ہوں جو مَیں شروع سے ہی بتاتا آیا ہوں۔ بارےتمہارےمَیں26 بہتمیں کچھ

کہہ سکتا بہتہوں۔ سی ایسی باتیں ہیں جن کی بنا پر مَیں تم کو مجرم ٹھہرا سکتا ہوں۔ جسلیکن مجھےنے بھیجا
ہے وہی سچا اور معتبر ہے اور مَیں دنیا صرفکو وہ کچھ سناتا ہوں جو مَیں نے اُس سے سنا “ہے۔

27 سننے والے نہ سمجھے کہ باپعیسٰی کا ذکر کر رہا ہے۔ چنانچہ28 اُس نے کہا، جب” تم ابِن آدم اونچےکو
پر چڑھاؤ تبگے ہی تم جان لو گے کہ مَیں وہی ہوں، کہ مَیں طرفاپنی سے کچھ نہیں کرتا صرفبلـکہ وہی سناتا
ہوں باپجو مجھےنے سکھایا ہے۔ مجھےنےجساور29 بھیجا ہے میرےوہ ساتھ اُسہے۔ مجھےنے اکیلا نہیں
چھوڑا، کیونکہ مَیں وقتہر وہی کچھ کرتا ہوں جو اُسے پسند آتا “ہے۔

30 یہ باتیں سن بہتکر لوگسے اُس پر ایمان لائے۔
سچائی تم کو کرےآزاد گی

31 یہودیجو اُس کا یقین کرتے تھے ابعیسٰی اُن سے ہم کلام ہوا، اگر” تم میری تعلیم کے تابع رہو تبگے
ہی میرےتم سچے شاگرد ہو گے۔ 32 پھر تم سچائی کو جان لو گے اور سچائی تم کو آزاد دےکر “گی۔
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اُنہوں33 اعتراضنے ہم”کیا، تو ابراہیم کی اولاد ہیں، کسیبھیکبھیہم غلامکے نہیں رہے۔ کسآپپھر

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۔ 35 غلام تو

عارضی طور پر گھر میں رہتا ہے، مالـکلیکن کا بیٹا ہمیشہ تک۔ 36 اِس لئے اگر فرزند تم کو کرےآزاد تو تم
ً حقیقتا آزاد ہو گے۔ مجھے37 معلوم کہہے تم ابراہیم کی اولاد لیکنہو۔ تم قتلمجھے کرنے کے درپَے ہو، کیونکہ
تمہارے میرےاندر پیغام کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ مَیں38 تم کو وہی کچھ بتاتا ہوں جو مَیں باپنے کے ہاں
دیکھا ہے، جبکہ تم وہی کچھ سناتے ہو جو تم نے باپاپنے سے سنا “ہے۔

اُنہوں39 نے باپہمارا”کہا، ابراہیم “ہے۔ عیسٰی جوابنے اگر”دیا، تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو تم اُس کے
نمونے پر چلتے۔ اِس40 بجائےکے تم قتلمجھے تلاشکیکرنے میں ہو، اِس لئے مَیںکہ نے تم سچائیوہیکو سنائی
ہے جو مَیں نے الله کے حضور سنی ہے۔ ابراہیم نے کبھی بھی اِس قسم کا کام نہ کیا۔ 41 نہیں، تم اپنے باپ کا
کام کر رہے “ہو۔
اُنہوں اعتراضنے کیا، ہم” زادےحرام نہیں ہیں۔ الله ہی ہمارا باپواحد “ہے۔
42 عیسٰی نے اُن سے کہا، اگر” الله تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ محبتسے رکھتے، کیونکہ مَیں الله میں سے نکل آیا

ہوں۔ مَیں طرفاپنی سے نہیں آیا بلـکہ اُسی نے مجھے بھیجا ہے۔ 43 تم میری زبان کیوں نہیں سمجھتے؟ اِس لئے کہ
تم باتمیری سن نہیں سکتے۔ 44 تم ابلیسباپاپنے سے ہو اور باپاپنے کی خواہشوں پر عمل کرنے خواہاںکے
ہتے ر ہو۔ وہ شروع ہی قاتلسے ہے اور سچائی پر قائم نہ رہا، کیونکہ اُس میں سچائی جبنہیں۔ہے جھوٹوہ بولتا
ہے تو یہ باتفطری ہے، کیونکہ جھوٹوہ لنے بو والا جھوٹاور باپکا ہے۔ لیکن45 مَیں سچی باتیں سناتا ہوں
اور یہی وجہ ہے کہ تم کو مجھ پر یقین نہیں آتا۔ 46 کیا تم میں سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ
سرزد ہوا 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 کیا”دیا، ہم ٹھیکنے نہیں کہا کہ سامریتم ہو بدروحکسیاور قبضےکے میں “ہو؟
49 عیسٰی نے کہا، مَیں” بدروح کے قبضے میں نہیں ہوں بلـکہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں جبکہ تم میری

بےعزتی کرتے ہو۔ مَیں50 خود اپنی عزت کا خواہاں نہیں ہوں۔ ایکلیکن ہے عزتمیریجو اور جلال کا
خیال رکھتا انصافاور کرتا ہے۔ مَیں51 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ میرےبھیجو کلام پر عمل کرتا رہے موتوہ کو
کبھی نہیں دیکھے “گا۔

52 یہ سن کر لوگوں نے کہا، اب” ہمیں پتا چل گیا ہے کہ تم کسی بدروح کے قبضے میں ہو۔ ابراہیم اور نبی
سب انتقال کر گئے جبکہ تم دعوٰی کرتے ہو، جو’ میرےبھی کلام پر عمل کرتا رہے موتوہ کا مزہ کبھی نہیں
چکھے ‘گا۔ 53 کیا باپہمارےتم ابراہیم بڑےسے ہو؟ وہ مر گیا، اور نبی بھی مر گئے۔ تم آپاپنے کو کیا سمجھتے
“ہو؟

54 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” مَیں عزتاپنی اور جلال بڑھاتا تو میرا باطلجلال ہوتا۔ لیکن باپمیرا میریہی
عزت و جلال بڑھاتا بارےکےجسوہیہے، 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 مَیںکہ اُسے نہیں جانتا تو تمہاریمَیں طرح جھوٹا
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ہوتا۔ لیکن مَیں اُسے جانتا اور اُس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ باپتمہارے56 ابراہیم خوشینے جبمنائی اُسے
معلوم ہوا کہ میریوہ آمد کا دن دیکھے گا، اور وہ اُسے دیکھ کر مسرور “ہوا۔

یہودیوں57 اعتراضنے کیا، تمہاری” عمر تو پچاسابھی سال بھی نہیں، تو پھر طرحکستم کہہ سکتے ہو کہ تم
نے ابراہیم کو دیکھا “ہے؟

58 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، ابراہیم پیدائشکی سے پیشتر مَیں’ “۔‘ہوں
اِس59 لوگپر اُسے سنگسار کرنے کے لئے پتھر اُٹھانے لـگے۔ لیکن عیسٰی غائب ہو المُقّدسبیتکر سے نکل

گیا۔
9

اندھے کی شفا
1 چلتے چلتے عیسٰی ایکنے آدمی کو دیکھا پیدائشجو کا اندھا تھا۔ اُس2 کے شاگردوں نے اُس سے اُستاد،”پوچھا، یہ آدمی اندھا کیوں پیدا ہوا؟ کیا اِس کا کوئی گناہ ہے یا اِس والدینکے “کا؟
3 عیسٰی 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 ہے اُس کا کام کرتے رہیں
جس نے مجھے بھیجا ہے۔ راتکیونکہ آنے والی ہے، اُس وقت کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ لیکن5 جتنی دیر
تک مَیں دنیا میں ہوں اُتنی تکدیر مَیں دنیا کا نور “ہوں۔

6 یہ کہہ کر اُس نے زمین تھوکپر کر مٹی سانی اور اُس کی آنکھوں پر لگا دی۔ اُس7 نے اُس سے کہا، جا،”
ِشلوخ میںحوضکے نہا “لے۔ شِلوخ) مطلبکا بھیجا’ ‘ہوا (ہے۔ اندھے نے جا کر نہا واپسجبلیا۔ آیا تو
وہ دیکھ سکتا تھا۔

اُس8 ہمکے سائے اور وہ جنہوں پہلےنے بھیکاُسے مانگتے دیکھا تھا پوچھنے لـگے، کیا” یہ وہی نہیں جو بیٹھا
بھیک 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 نے اُس سوالسے کیا، تیری” بحالطرحکسآنکھیں “ہوئیں؟
اُس11 جوابنے دیا، وہ” آدمی جو عیسٰی کہلاتا ہے اُس نے مٹی سان کر میری آنکھوں پر لگا دی۔ پھر اُس

مجھےنے کہا، ِشلوخ’ حوضکے پر جا اور نہا ‘لے۔ مَیں وہاں گیا اور نہاتے میریہی آنکھیں بحال ہو “گئیں۔
اُنہوں12 نے پوچھا، وہ” کہاں “ہے؟
اُس جوابنے دیا، مجھے” نہیں “معلوم۔
فریسی شفا تفتیشکی کرتے ہیں

تب13 شفایابوہ اندھے کو فریسیوں پاسکے لے گئے۔ دنجس14 عیسٰی نے مٹی سان کر اُس کی آنکھوں
بحالکو کیا تھا سبتوہ تھا۔دنکا اِس15 لئے فریسیوں بھینے اُس پوچھسے کیگچھ بصارتطرحکساُسےکہ
آدمیگئی۔مل جوابنے اُس”دیا، آنکھوںمیرینے پر مٹی لگا دی، پھر مَیں نے نہا لیا دیکھاباور “ہوں۔سکتا

میںفریسیوں16 بعضسے اللهشخصیہ”کہا،نے نہیںسےطرفکی کامدنکےسبتکیونکہہے، “ہے۔کرتا
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دوسروں اعتراضنے کیا، گناہ” گار اِس قسم کے الٰہی طرحکسنشان دکھا سکتا “ہے؟ یوں اُن پھوٹمیں پڑ

گئی۔
17 پھر وہ دوبارہ اُس آدمی مخاطبسے ہوئے پہلےجو اندھا تھا، تُو” خود اِس بارےکے میں کیا کہتا اُسہے؟

نے تو تیری ہی آنکھوں کو بحال کیا “ہے۔
اُس جوابنے دیا، وہ” نبی “ہے۔
یہودیوں18 یقینکو نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اندھا تھا اور پھر بحال ہو گیا اِسہے۔ لئے اُنہوں اُسنے والدینکے

کو بُلایا۔ اُنہوں19 نے اُن سے پوچھا، کیا” یہ تمہارا بیٹا بارےکےجسوہیہے، میں تم کہتے ہو کہ وہ اندھا پیدا
ہوا ابتھا؟ طرحکسیہ دیکھ سکتا “ہے؟

20 اُس کے والدین جوابنے دیا، ہم” جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور کہ یہ پیدا ہوتے وقت اندھا تھا۔
لیکن21 ہمیں معلوم نہیں ابکہ طرحکسیہ دیکھ سکتا ہے یا کسکہ نے اِس کی آنکھوں کو بحال کیا ہے۔
اِس سے خود پتا کریں، یہ بالغ ہے۔ یہ خود بارےاپنے میں بتا سکتا “ہے۔ اُس22 کے والدین نے یہ اِس لئے کہا
کہ وہ یہودیوں سے ڈرتے تھے۔ کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جو بھی عیسٰی کو مسیح دےقرار اُسے یہودی
جماعت سے نکال دیا جائے۔ 23 یہی وجہ تھی کہ اُس کے والدین نے کہا تھا، یہ” بالغ ہے، اِس سے خود پوچھ
“لیں۔

ایک24 بار پھر اُنہوں شفایابنے اندھے کو بُلایا، الله” کو جلال ہمدے، تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار
“ہے۔

آدمی25 جوابنے دیا، مجھے” کیا پتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں، باتایکلیکن مَیں جانتا ہوں، پہلے مَیں
اندھا تھا، اباور مَیں دیکھ سکتا “!ہوں

26 پھر اُنہوں نے اُس سوالسے کیا، اُس” تیرےنے ساتھ کیا کِیا؟ اُس تیریطرحکسنے آنکھوں بحالکو کر
“دیا؟

اُس27 جوابنے مَیں”دیا، پہلے آپبھی کو بتا ہوںچکا آپاور نے سنا نہیں۔ آپکیا بھی اُس شاگردکے بننا
ہتے چا “ہیں؟

اِس28 پر اُنہوں نے اُسے بُرا بھلا کہا، تُو” ہی اُس کا شاگرد ہمہے، تو موسٰی کے شاگرد ہیں۔ ہم29 تو جانتے
ہیں کہ الله نے موسٰی باتسے کی لیکنہے، اِس بارےکے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کہاںوہ سے آیا “ہے۔

آدمی30 جوابنے دیا، باتعجیب” ہے، اُس میرینے آنکھوں کو شفا دی ہے اور پھر بھی آپ نہیں جانتے
کہ وہ کہاں ہے۔سے ہم31 ہیںجانتے کہ الله گناہ گاروں نہیںکی سنتا۔ وہ تو اُس کی سنتا ہے اُسجو خوفکا
مانتا اور اُس مرضیکی مطابقکے چلتا ہے۔ 32 ابتدا ہی سے باتیہ سننے میں نہیں آئی کسیکہ پیدائشینے اندھے
کی آنکھوں کو بحال کر دیا ہو۔ 33 اگر یہ آدمی الله طرفکی سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر “سکتا۔

میںجواب34 اُنہوں نے اُسے بتایا، تُو” جو گناہ حالتآلودہ میں پیدا ہوا ہے کیا تُو ہمارا اُستاد بننا چاہتا “ہے؟ یہ
کہہ کر اُنہوں نے جماعتاُسے میں نکالسے دیا۔

روحانی اندھا پن
جب35 عیسٰی کو پتا چلا کہ اُسے نکال دیا گیا ہے تو وہ اُس کو ملا اور پوچھا، کیا” تُو ابِن آدم پر ایمان رکھتا

“ہے؟
اُس36 نے کہا، خداوند،” وہ کون مجھےہے؟ بتائیں تاکہ مَیں اُس پر ایمان “لاؤں۔
37 عیسٰی جوابنے دیا، تُو” نے اُسے دیکھ لیا ہے بلـکہ وہ تجھ باتسے کر رہا “ہے۔
اُس38 نے کہا، خداوند،” مَیں ایمان رکھتا “ہوں اور اُسے سجدہ کیا۔
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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۔
فریسیکچھ40 جو تھےکھڑےساتھ 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۔ ابلیکن چونکہ تم دعوٰی کرتے ہو

کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اِس لئے تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔
10

چرواہے تمثیلکی
مَیں1 تم کو سچ بتاتا ہوں دروازےجوکہ بھیڑوںسے باڑےکے نہیںداخلمیں ہوتا پھلانگبلـکہ کر گھساندر

آتا ہے وہ چور اور 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 جاتا ہے۔ 4 پورےاپنے گلے کو باہر لنے نکا کے بعد وہ اُن کے آگے آگے چلنے لگتا ہے اور بھیڑیں اُس کے
پیچھے پیچھے پڑتیچل ہیں، کیونکہ وہ اُس کی آواز پہچانتی ہیں۔ لیکن5 کسیوہ اجنبی 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

7 اِس لئے عیسٰی دوبارہ اِس پر بات کرنے لگا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ بھیڑوں کے لئے دروازہ مَیں ہوں۔
8 جتنے بھی مجھ سے پہلے آئے وہ چور اور ڈاکو ہیں۔ لیکن بھیڑوں نے اُن کی نہ سنی۔ 9 مَیں ہی دروازہ ہوں۔
جو میرےبھی یعے ذر اندر آئے نجاتاُسے ملے گی۔ وہ آتا جاتا اور ہری چراگاہیں پاتا رہے گا۔ 10 چور صرفتو
چوری کرنے، ذبح کرنے اور تباہ کرنے آتا ہے۔ لیکن مَیں اِس لئے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، بلـکہ کثرت کی
زندگی پائیں۔

11 اچھا چرواہا مَیں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور12 چرواہے کا کردار 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 اورہے 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 ہے اور مَیں باپ کو جانتا ہوں۔ اور مَیں
بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہوں۔ میری16 اَور بھی بھیڑیں ہیں جو باڑےاِس میں نہیں ہیں۔ لازم ہے کہ اُنہیں
بھی لے آؤں۔ وہ بھی میری آواز سنیں گی۔ ایکپھر ہی گلہ ایکاور ہی گلہ بان ہو گا۔

17 باپمیرا مجھے اِس لئے پیار کرتا ہے کہ مَیں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اُسے پھر لے لوں۔ میریکوئی18 جان
مجھ نہیںچھینسے سکتا بلـکہ مَیں اُسے مرضیاپنی دےسے دیتا مجھےہوں۔ اُسے دینے کا اختیار اورہے واپساُسے
لینے کا بھی۔ یہ حکم مجھے باپاپنے طرفکی سے ملا “ہے۔

19 اِن باتوں پر یہودیوں میں دوبارہ پھوٹ پڑ گئی۔ بہتوں20 نے کہا، یہ” بدروح کی گرفت میں ہے، یہ دیوانہ
اِسہے۔ کی کیوں “!سنیں

لیکن21 اَوروں نے کہا، یہ” ایسی باتیں نہیں ہیں جو بدروح شخصگرفتہ کر سکے۔ کیا بدروحیں اندھوں کی
آنکھیں بحال کر سکتی “ہیں؟
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عیسٰی کو رد کیا جاتا ہے

سردیوں22 کا موسم تھا اور عیسٰی بیت المُقّدس کی مخصوصیت کی عید بنام حنوکا کے دوران یروشلم میں تھا۔
23 وہ بیت المُقّدس کے برآمدےاُس میں پھر رہا تھا جس کا نام سلیمان کا برآمدہ تھا۔ یہودی24 اُسے گھیر کر
کہنے لـگے، آپ” اُلجھنتککبہمیں میں رکھیں گے؟ آپاگر مسیح ہیں تو صافصافہمیں بتا “دیں۔

25 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو بتا چکا ہوں، لیکن تم کو یقین نہیں آیا۔ جو کام مَیں باپاپنے کے نام سے
کرتا ہوں میرےوہ گواہ ہیں۔ لیکن26 تم ایمان نہیں رکھتے کیونکہ تم میری بھیڑیں نہیں ہو۔ میری27 بھیڑیں میری
آواز سنتی ہیں۔ مَیں اُنہیں جانتا ہوں اور میرےوہ پیچھے چلتی ہیں۔ مَیں28 اُنہیں ابدی زندگی دیتا ہوں، اِس 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 نہیںچھینسے سکتا۔ مَیں30 ایکباپاور “ہیں۔

یہ31 سن یہودیکر دوبارہ پتھر اُٹھانے لـگے تاکہ عیسٰی کو سنگسار کریں۔ اُس32 نے اُن سے کہا، مَیں” نے
تمہیں باپ طرفکی سے کئی الٰہی نشان دکھائے ہیں۔ تم مجھے اِن میں کسسے نشان کی وجہ سے سنگسار کر
رہے “ہو؟

یہودیوں33 جوابنے دیا، ہم” تم کسیکو 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 منسوخکو نہیں کیا جا سکتا۔ 36 تو
پھر تم کفر بکنے باتکی کیوں کرتے ہو جب مَیں کہتا ہوں کہ مَیں الله کا فرزند ہوں؟ آخر باپ نے خود مجھے
مخصوص کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ 37 اگر مَیں باپاپنے کے کام نہ کروں تو باتمیری نہ مانو۔ لیکن38 اگر اُس
کے کام کروں میریبےشکتو بات 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 رہے۔ اُنہوں نے کہا، یحیٰی” نے کبھی کوئی الٰہی نشان نہ
لیکندکھایا، اُسکچھجو اِسنے بارےکے بیانمیں کیا، بالکلوہ “نکلا۔صحیح اور42 بہتوہاں لوگسے عیسٰی
پر ایمان لائے۔

11
لعزر موتکی

1 اُن دنوں ایکمیں آدمی بیمار پڑ جسگیا کا نام لعزر تھا۔ وہ اپنی بہنوں مریم اور مرتھا کے بیتساتھ عنیاہ میں
رہتا تھا۔ 2 یہ وہی مریم جستھی بعدنے میں خداوند پر ُنڈیلخوشبو ا کر اُس پاؤںکے اپنے بالوں خشکسے کئے
تھے۔ اُسی کا بھائی لعزر بیمار تھا۔ 3 چنانچہ بہنوں نے عیسٰی کو اطلاع دی، خداوند،” آپجسے پیار کرتے ہیں وہ
بیمار “ہے۔

جب4 عیسٰی کو یہ خبر ملی تو اُس نے کہا، اِس” بیماری کا انجام موت نہیں ہے، بلـکہ یہ الله کے جلال کے
واسطے ہوا ہے، تاکہ اِس سے الله کے فرزند کو جلال “ملے۔
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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۔
شاگردوں8 اعتراضنے کیا، اُستاد،” ابھی ابھی وہاں آپیہودیکے کو سنگسار کرنے کوششکی کر رہے

تھے، پھر واپسآپبھی جانا ہتے چا “ہیں؟
9 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” دن میں روشنی کے بارہ گھنٹے نہیں ہوتے؟ شخصجو دن وقتکے چلتا پھرتا ہے

بھیکسیوہ چیز نہیںسے ٹکرائے گا، کیونکہ وہ اِس دنیا کی روشنی یعےکے ذر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن10 راتجو
وقتکے چلتا چیزوںوہہے سے ٹکرا جاتا اُسکیونکہہے، پاسکے نہیںروشنی “ہے۔ 11 پھر اُس ہمارا”کہا،نے
دوست لعزر سو گیا لیکنہے۔ 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 فطریکی نیند کا ذکر کر رہا ہے میںحقیقتجبکہ وہ اُس موتکی طرفکی

اشارہ کر رہا تھا۔ اِس14 لئے اُس نے صافاُنہیں بتا دیا، وفاتلعزر” پا گیا ہے۔ 15 اور تمہاری خاطر خوشمَیں
ہوں کہ مَیں 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 دنچار ہو ہیں۔گئے بیت18 عنیاہ کا یروشلم سے

فاصلہ تین کلو میٹر سے کم تھا، بہتاور19 یہودیسے مرتھا اور مریم کو اُن بھائیکے بارےکے میں تسلی دینے کے
لئے آئے ہوئے تھے۔

20 یہ سن کر کہ عیسٰی آ رہا ہے مرتھا اُسے ملنے گئی۔ لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ 21 مرتھا نے خداوند،”کہا، آپاگر یہاں ہوتے تو میرا بھائی نہ مرتا۔ لیکن22 مَیں جانتی ہوں بھیابکہ 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۔
25 عیسٰی اُسےنے قیامت”بتایا، اور زندگی تو مَیں ہوں۔ مجھجو پر ایمان رکھے وہ زندہ رہے گا، چاہے وہ بھیمر

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 واپسمرتھا چلی گئی اور چپکے سے مریم کو بُلایا، اُستاد” آ گئے ہیں، وہ تجھے بُلا رہے “ہیں۔

یہ29 سنتے ہی مریم اُٹھ کر عیسٰی پاسکے گئی۔ ابھیوہ30 گاؤں اُسیباہرکے جگہ ٹھہرا تھا اُسجہاں ملاقاتکی
مرتھا سے ہوئی تھی۔ 31 یہودیجو گھر میں مریم کے ساتھ بیٹھے اُسے دےتسلی رہے اُنہوںجبتھے، 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۔
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32 مریم عیسٰی پاسکے پہنچ گئی۔ اُسے دیکھتے ہی وہ اُس پاؤںکے میں گر گئی اور کہنے لـگی، خداوند،” اگر

آپ یہاں ہوتے تو میرا بھائی نہ “مرتا۔
جب33 عیسٰی نے مریم اور اُس کے ساتھیوں کو روتے دیکھا تو اُسے رنجشبڑی حالتمضطربہوئی۔ میں

اُس34 نے پوچھا، تم” نے اُسے کہاں رکھا “ہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، آئیں” خداوند، اور دیکھ “لیں۔
35 عیسٰی رو پڑا۔ یہودیوں36 نے کہا، دیکھو،” وہ اُسے کتنا عزیز “تھا۔
لیکن37 اُن میں بعضسے نے کہا، اِس” آدمی نے اندھے کو شفا دی۔ کیا یہ لعزر کو مرنے نہیںسے بچا سکتا

“تھا؟
لعزر کو زندہ کر دیا جاتا ہے

38 پھر عیسٰی دوبارہ نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ ایکقبر غار جستھی کے منہ پر پتھر رکھا گیا تھا۔ 39 عیسٰی
نے کہا، پتھر” کو ہٹا “دو۔
لیکن مرحوم کی بہن مرتھا اعتراضنے کیا، خداوند،” بدبو آئے گی، کیونکہ اُسے پڑےیہاں چار دن ہو گئے

“ہیں۔
40 عیسٰی نے اُس سے کہا، کیا” مَیں نے تجھے نہیں بتایا کہ اگر تُو ایمان رکھے تو الله کا جلال دیکھے “گی؟

41 چنانچہ اُنہوں نے پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر عیسٰی نے اپنی نظر اُٹھا کر کہا، اے” باپ، مَیں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو
میرینے سن لی ہے۔ مَیں42 تو جانتا ہوں کہ تُو میریہمیشہ سنتا لیکنہے۔ مَیں نے لوگوںکھڑےپاسباتیہ
کی خاطر کی، تاکہ ایمانوہ لائیں کہ تُو مجھےنے بھیجا “ہے۔ پھر43 عیسٰی زور پکارسے لعزر،”اُٹھا، نکل “!آ اور44
مُردہ نکل آیا۔ تکابھی اُس ہاتھکے اور پاؤں پٹیوں سے بندھے ہوئے تھے جبکہ اُس کا میںکپڑےچہرہ 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 پوچھا، ہم” 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 المُقّدسبیتہمارےکر ملـکہمارےاور 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 کہ اِس سے پہلے پوریکہ ہلاکقوم ہو جائے بہتر یہ ہے ایککہ آدمی اُمّت کے لئے مر
“جائے۔ اُس51 نے باتیہ طرفاپنی نہیںسے کی تھی۔ اُس سال کے اماِم اعظم حیثیتکی سے ہی اُس نے یہ
پیش گوئی کی کہ یہودیعیسٰی قوم کے لئے مرے گا۔ اور52 اِسصرفنہ 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۔ 54 اِس لئے اُس ابنے سے علانیہ یہودیوں
کے درمیان وقت نہ گزارا، بلـکہ اُس جگہ کو چھوڑ کر یگستان ر کے ایکقریب علاقے میں گیا۔ وہاں وہ اپنے
ایکسمیتشاگردوں گاؤں بنام افرائیم میں ہنے ر لگا۔
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پھر55 یہودیوں کی قریبفسحعیدِ آ دیہاتگئی۔ بہتسے لوگسے آپاپنے پاککو کروانے لئےکے عید سے

پہلے پہلے یروشلم پہنچے۔ وہاں56 وہ عیسٰی کا پتا کرتے اور المُقّدسبیت آپسکھڑےمیں باتمیں کرتے کیا”رہے، 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 بیتعیسٰی عنیاہ پہنچا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اُس لعزر کا گھر تھا
جسے عیسٰی نے مُردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ وہاں2 اُس کے لئے خاصایک کھانا بنایا گیا۔ مرتھا کھانے والوں
خدمتکی کر رہی تھی جبکہ لعزر عیسٰی اور باقی مہمانوں ساتھکے شریکمیںکھانے تھا۔ 3 پھر مریم نے آدھا لٹر
خالص جٹاماسی کا نہایت قیمتی عطر لے کر عیسٰی کے پاؤں پر ُنڈیل ا دیا اور اُنہیں اپنے بالوں سے پونچھ 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؟ اُس6 نے باتیہ اِس لئے نہیں کی کہ اُسے
غریبوں کی فکر تھی۔ اصل میں وہ چور تھا۔ وہ شاگردوں کا خزانچی تھا اور جمع شدہ پیسوں میں سے بددیانتی کرتا
رہتا تھا۔

لیکن7 عیسٰی نے اُسے”کہا، !دےچھوڑ اُس میرینے تدفین تیاریکی کے لئے یہ کیا ہے۔ غریب8 تو ہمیشہ
پاستمہارے رہیں لیکنگے، مَیں پاستمہارےہمیشہ نہیں رہوں “گا۔

لعزر خلافکے بندیمنصوبہ
9 اِتنے میں یہودیوں کی بڑی تعداد کو معلوم ہوا کہ عیسٰی وہاں ہے۔ وہ صرفنہ عیسٰی سے ملنے کے لئے آئے

بلـکہ لعزر اُسجسےبھیسے مُردوںنے میں زندہسے کیا تھا۔ اِس10 لئے اماموںراہنما لعزرنے قتلبھیکو کرنے
کا منصوبہ بنایا۔ 11 کیونکہ اُس کی وجہ بہتسے یہودیسے اُن میں چلےسے گئے اور عیسٰی پر ایمان لے آئے تھے۔

یروشلم میں عیسٰی پُرجوشکا استقبال
اگلے12 دن عید کے لئے آئے ہوئے لوگوں کو پتا چلا کہ عیسٰی یروشلم آ رہا ایکہے۔ بڑا ہجوم 13 کھجور کی

پکڑےڈالیاں شہر نکلسے 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 ملگدھا گیا اور وہ اُس پر بیٹھ طرحجسگیا، مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،
صیوناے”15 متبیٹی، !ڈر
دیکھ، تیرا بادشاہ گدھے بچےکے پر سوار آ رہا “ہے۔
وقتاُس16 اُس شاگردوںکے کو باتاِس کی سمجھ نہ آئی۔ لیکن بعد جبمیں عیسٰی اپنے جلال کو پہنچا تو

اُنہیں یاد آیا کہ لوگوں نے اُس کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ مُقّدسکلاِم میں اِس کا ذکر بھی ہے۔
* 12:13 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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17 جو ہجوم وقتاُس عیسٰی ساتھکے اُسجبتھا لعزرنے مُردوںکو میں سے زندہ کیا تھا، وہ دوسروں اِسکو

بارےکے میں بتاتا رہا تھا۔ اِسی18 وجہ سے لوگاِتنے عیسٰی سے ملنے کے لئے آئے تھے، اُنہوں نے اُس کے اِس
الٰہی نشان بارےکے میں سنا تھا۔ 19 یہ دیکھ کر آپسفریسی میں کہنے لـگے، آپ” دیکھ رہے ہیں باتکہ نہیں
بن رہی۔ دیکھو، تمام دنیا اُس پیچھےکے ہو لی “ہے۔

کچھ یونانی عیسٰی تلاشکو کرتے ہیں
کچھ20 یونانی بھی اُن میں تھے جو فسح کی عید کے موقع پرستشپر کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ اب21 وہ

فلپّس سے ملنے آئے گلیلجو 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 وقتاب”دیا، آ گیا ہے کہ ابِن آدم ملے۔جلالکو مَیں24 تم کو سچ بتاتا ہوں گندمتکجبکہ
کا دانہ میںزمین گر مرکر نہ جائے وہ اکیلا ہی رہتا مروہجبلیکنہے۔ جاتا بہتتوہے پھلسا لاتا ہے۔ جو25
اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اُسے دےکھو گا، اور جو اِس دنیا میں اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے وہ اُسے ابد
تک محفوظ رکھے گا۔ 26 اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میرےوہ پیچھے ہو لے، کیونکہ جہاں مَیں ہوں
وہاں میرا خادم بھی ہو گا۔ اور کرےخدمتمیریجو باپمیرا اُس کرےعزتکی گا۔

عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
اب27 میرا دل مضطرب ہے۔ مَیں کیا کہوں؟ کیا مَیں کہوں، اے’ باپ، مجھے اِس وقت سے بچائے ؟‘رکھ

نہیں، مَیں تو اِسی لئے آیا ہوں۔ اے28 باپ، اپنے نام کو جلال “دے۔
تب آسمان ایکسے آواز سنائی دی، مَیں” اُسے دےجلال چکا ہوں اور دوبارہ بھی جلال دوں “گا۔
29 ہجوم کے لوگجو کھڑےوہاں تھے اُنہوں نے یہ سن کر کہا، بادل” گرج رہے “ہیں۔ اَوروں نے خیال

پیش کیا، کوئی” فرشتہ اُس سے ہم کلام ہوا “ہے۔
30 عیسٰی نے اُنہیں بتایا، یہ” میرےآواز واسطے نہیں تمہارےبلـکہ واسطے تھی۔ اب31 دنیا عدالتکی کرنے

وقتکا آ گیا ابہے، دنیا حکمرانکے نکالکو دیا جائے گا۔ 32 اور مَیں خود زمین اونچےسے پر چڑھائے جانے
کے بعد سب کو پاساپنے کھینچ لوں “گا۔ 33 اِن الفاظ سے اُس نے طرفاِس اشارہ کیا کہ طرحکسوہ کی
مرےموت گا۔

34 ہجوم بول اُٹھا، مُقّدسکلاِم” سے ہم نے سنا ہے کہ مسیح تکابد قائم رہے گا۔ تو پھر آپ کی یہ کیسی
بات ہے کہ ابِن آدم کو اونچے پر چڑھایا جانا ہے؟ آخر ابِن آدم ہے “کون؟

35 عیسٰی جوابنے دیا، نور” تھوڑی دیر پاستمہارےاَور رہے گا۔ جتنی دیر وہ موجود ہے اِس نور میں چلتے
رہو تاکہ یکی تار تم پر چھا نہ جائے۔ اندھیرےجو میں چلتا ہے اُسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ 36 نور
پاستمہارےکے 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 ہو گیا۔ اگرچہ37 عیسٰی یہنے 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؟
39 چنانچہ وہ ایمان نہ لا طرحجسسکے، یسعیاہ نبی نے کہیں اَور فرمایا ہے،
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الله”40 نے اُن کی آنکھوں کو اندھا
اور اُن دلکے بےحسکو کر دیا ہے،
ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں،
اپنے دل سے سمجھیں،
طرفمیری رجوع کریں
اور مَیں اُنہیں شفا “دوں۔
41 یسعیاہ نے یہ اِس لئے فرمایا کیونکہ اُس نے عیسٰی کا جلال دیکھ کر اُس بارےکے باتمیں کی۔
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 تھےڈرتے فریسیکہ جماعتیہودیہمیں خارجسے دیںکر گے۔ اصل43 میں وہ
الله عزتکی نسبتکی انسان عزتکی کو یادہ ز عزیز رکھتے تھے۔

عیسٰی کا کلام لوگوں کرےعدالتکی گا
44 پھر عیسٰی پکار اُٹھا، جو” مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مجھصرفنہ پر بلـکہ اُس پر ایمان رکھتا مجھےنےجسہے

بھیجا ہے۔ 45 اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ اُسے دیکھتا جسہے نے مجھے بھیجا ہے۔ مَیں46 نور حیثیتکی سے
اِس 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، مَیںکیونکہ دنیا عدالتکی کرنے کے لئے نہیں آیا بلـکہ نجاتاُسے دینے کے
لئے۔ ایکتوبھی48 ہے جو اُس عدالتکی کرتا ہے۔ جو مجھے رد کر میریکے باتیں قبول نہیں کرتا پیشمیرا کیا
گیا کلام قیامتہی دنکے اُس کرےعدالتکی گا۔ 49 کیونکہ جو کچھ مَیں بیاننے کیا ہے طرفمیریوہ سے
نہیں میرےہے۔ بھیجنے باپوالے ہی نے مجھے حکم دیا کہ کیا کہنا اور کیا سنانا ہے۔ 50 اور مَیں جانتا ہوں کہ
اُس کا ابدیحکم تکزندگی پہنچاتا چنانچہہے۔ مَیںکچھجو ہوںسناتا کچھوہی باپجوہے مجھےنے بتایا “ہے۔

13
عیسٰی اپنے شاگردوں پاؤںکے دھوتا ہے

فسح1 کی ابعید شروع ہونے والی تھی۔ عیسٰی جانتا تھا کہ وقتوہ آ گیا ہے کہ مجھے اِس دنیا کو چھوڑ کر
باپ پاسکے جانا ہے۔ اُسگو نے ہمیشہ دنیا میں اپنے لوگوں محبتسے رکھی تھی، ابلیکن اُس آخرینے حد
تک اُن پر محبتاپنی کا اظہار کیا۔

2 پھر شام کا کھانا تیار ہوا۔ اُس ابلیسوقت شمعون یوتی اسکر کے بیٹے یہوداہ کے دل میں عیسٰی کو دشمن کے
حوالے کرنے کا ارادہ ڈال چکا تھا۔ 3 عیسٰی جانتا تھا باپکہ سبنے میرےکچھ سپرد کر دیا ہے اور کہ مَیں
الله میں نکلسے آیا اباور اُس واپسپاسکے جا رہا ہوں۔ چنانچہ4 اُس دسترخواننے اُٹھسے کر لباساپنا اُتار
دیا اور کمر پر تولیہ باندھ لیا۔ 5 پھر وہ باسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور بندھے ہوئے تولیہ سے
پونچھ خشککر کرنے لگا۔ پطرسجب6 باریکی آئی تو اُس نے کہا، میرےآپخداوند،” 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 کیا، مَیں” کبھی آپبھی میرےکو پاؤں دھونے نہیں دوں “!گا
عیسٰی جوابنے دیا، اگر” مَیں تجھے نہ دھوؤں میرےتو ساتھ تیرا کوئی نہیںحصہ ہو “گا۔
یہ9 سن پطرسکر تو”کہا،نے پھر خداوند، پاؤںمیرےصرفنہ ہاتھوںمیرےبلـکہ اور سر بھیکو “!دھوئیں
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10 عیسٰی جوابنے شخصجس”دیا، نے نہا لیا صرفاُسےہے اپنے پاؤں کو دھونے ضرورتکی ہوتی ہے،

کیونکہ پورےوہ طور “نہیں۔سبکےسبلیکنہو،صافپاکتمہے۔صافپاکپر 11 عیسیٰ) معلومکو
تھا کہ کون اُسے دشمن کے کرےحوالے گا۔ اِس لئے اُس نے کہا سبکہ صافپاکسبکے نہیں (ہیں۔

12 اُن سب پاؤںکے دھونے کے بعد عیسٰی دوبارہ لباساپنا پہن کر بیٹھ گیا۔ اُس نے سوال کیا، کیا” تم سمجھتے
ہو کہ مَیں تمہارےنے لئے کیا کِیا ہے؟ 13 تم مجھے ‘اُستاد’ اور ‘خداوند’ کہہ مخاطبکر کرتے ہو اور یہ صحیح
مَیںکیونکہہے، یہی ہوں۔کچھ تمہارےمَیں،14 خداوند اور اُستاد تمہارےنے پاؤں اِسدھوئے۔ لئے اب تمہارا
فرض بھی ہے دوسرےایککہ 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 مبارکتم ہو گے۔

مَیں18 باتکیسبتم نہیں کر رہا۔ مَیںجنہیں چننے لیا اُنہیںہے مَیں جانتا لیکنہوں۔ مُقّدسکلاِم کی اِس
بات کا پورا ہونا ضرور ہے، میریجو’ روٹی کھاتا اُسہے مجھنے لاتپر اُٹھائی ‘ہے۔ مَیں19 تم کو اِس پہلےسے
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 مَیںجسےہے 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 الفاظاِن بعدکے مضطربنہایتعیسٰی ہوا اور مَیں”کہا، تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم میں ایکسے دشمنمجھے

کے حوالے “گا۔دےکر
22 شاگرد اُلجھن دوسرےایکمیں کو دیکھ کر سوچنے لـگے کہ کسعیسٰی باتکی کر رہا ہے۔ ایک23

شاگرد جسے عیسٰی پیار کرتا تھا اُس قریبکے ترین بیٹھا تھا۔ پطرس24 نے اُسے اشارہ کیا کہ وہ اُس یافتسے در
کرے کہ باتکیکسوہ کر رہا ہے۔

اُس25 شاگرد نے عیسٰی طرفکی سر جھکا کر پوچھا، خداوند،” یہ کون “ہے؟
26 عیسٰی جوابنے 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 لیا ابلیس 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 خیالکا 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

31 یہوداہ کے چلے جانے کے بعد عیسٰی نے کہا، اب” ابِن آدم نے جلال پایا اور الله نے اُس میں جلال پایا
ہے۔ 32 ہاں، چونکہ الله کو اُس میں جلال مل گیا ہے اِس لئے الله اپنے میں فرزند کو دےجلال گا۔ اور وہ یہ
ًجلال گا۔دےفورا میرے33 بچو، تھوڑیمَیں دیر پاستمہارےاَور ٹھہروں گا۔ تم تلاشمجھے کرو گے، اور جو
کچھ مَیں یہودیوں کو بتا چکا ہوں ابوہ تم کو بھی بتاتا ہوں، جہاں مَیں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں آ سکتے۔ مَیں34
تم ایککو نیا حکم دیتا ہوں، یہ دوسرےایککہ محبتسے طرحجسرکھو۔ مَیں نے تم محبتسے رکھی اُسی
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طرح تم دوسرےایکبھی محبتسے کرو۔ 35 اگر دوسرےایکتم محبتسے رکھو گے سبتو جان 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 سوالنے کیا، خداوند،” آپمَیں پیچھےکے ابھی کیوں نہیں جا سکتا؟ آپمَیں کے لئے اپنی تکجان

دینے کو تیار “ہوں۔
لیکن38 عیسٰی جوابنے میرےتُو”دیا، لئے اپنی جان دینا چاہتا تجھےمَیںہے؟ سچ بتاتا ہوں مرغکہ بانگکے

دینے پہلےسے پہلے تُو تین مرتبہ مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو گا۔
14

باپعیسٰی پاسکے جانے کی راہ ہے
1 تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تم الله پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ باپمیرے2 کے گھر میں بےشمار

مکان ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا مَیں تم کو بتاتا کہ تمہارےمَیں لئے جگہ تیار کرنے کے لئے وہاں جا رہا ہوں؟
3 اور اگر مَیں جا تمہارےکر لئے جگہ تیار کروں واپستو آ کر تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں مَیں ہوں
وہاں تم بھی ہو۔ 4 اور جہاں مَیں جا رہا ہوں اُس کی راہ تم جانتے “ہو۔

5 توما بول ہمیںخداوند،”اُٹھا، نہیںمعلوم کہاںآپکہ جا ہیں۔رہے تو پھر اُسہم کی “جانیں؟طرحکسراہ
6 عیسٰی جوابنے 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۔
9 عیسٰی جوابنے دیا، فلپّس،” مَیں اِتنی دیر تمہارےسے ساتھ ہوں، کیا اِس کے باوجود تُو مجھے نہیں جانتا؟

جس نے مجھے دیکھا اُس باپنے کو دیکھا ہے۔ تو پھر تُو کیونکر کہتا ہے، باپ’ کو ہمیں ؟‘دکھائیں 10 کیا تُو
ایمان نہیں رکھتا باپمَیںکہ میں ہوں باپاور مجھ میں باتیںجوہے؟ مَیں تم کو بتاتا ہوں میریوہ نہیں بلـکہ مجھ میں
ہنے ر باپوالے طرفکی ہیں۔سے وہی اپنا کام کر رہا ہے۔ باتمیری11 کا یقین کرو باپمَیںکہ 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 جو مَیں 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 باپتاکہ 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 گزارو گے۔ 16 اور باپمَیں گزارشسے کروں

گا تو وہ تم ایککو اَور دےمددگار گا تمہارےتکابدجو ساتھ رہے گا یعنی17 سچائی کا روح، جسے دنیا پا نہیں



یوحنا 14:18 1351 یوحنا 15:6
سکتی، کیونکہ وہ نہ تو اُسے دیکھتی نہ جانتی لیکنہے۔ تم اُسے جانتے ہو، کیونکہ تمہارےوہ ساتھ رہتا ہے اور
تمہارےآئندہ اندر رہے گا۔

مَیں18 تم کو یتیم چھوڑ کر نہیں جاؤں گا واپسپاستمہارےبلـکہ آؤں گا۔ تھوڑی19 دیر کے بعد دنیا مجھے نہیں
دیکھے لیکنگی، تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ مَیںچونکہ زندہ ہوں اِس لئے تم بھی زندہ رہو گے۔ دنوہجب20 آئے
گا تو تم جان لو گے کہ مَیں باپاپنے میں ہوں، تم مجھ میں ہو اور مَیں تم میں۔

میرےپاسکےجس21 احکام ہیں اور جو اُن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی مجھے پیار کرتا ہے۔ اور جو
مجھے پیار کرتا اُسےہے باپمیرا بھیمَیںگا۔کرےپیار اُسے پیار کروں گا اور آپاپنے اُسکو پر “گا۔کروںظاہر

22 یہوداہ یہوداہ) یوتی اسکر (نہیں نے پوچھا، خداوند،” کیا وجہ ہے آپکہ آپاپنے صرفکو ہم پر ظاہر
کریں گے اور دنیا پر “نہیں؟

عیسٰی23 جوابنے اگر”دیا، مجھےکوئی کرےپیار تو میرےوہ کلام مطابقکے گزارےزندگی گا۔ باپمیرا
شخصایسے کو کرےپیار گا اور ہم اُس پاسکے آ کر اُس کریںسکونتساتھکے گے۔ 24 مجھجو محبتسے نہیں
کرتا وہ میری باتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ اور جو کلام تم مجھ سے سنتے ہو وہ میرا اپنا کلام نہیں ہے بلـکہ
باپ کا مجھےنےجسہے بھیجا ہے۔

25 یہ سب کچھ مَیں تمہارےنے ساتھ ہتے ر ہوئے تم کو بتایا ہے۔ لیکن26 بعد میں روح القدس، باپجسے
میرے نام سے بھیجے گا تم سبکو کچھ سکھائے گا۔ یہ مددگار تم کو باتہر کی یاد دلائے گا جو مَیں نے تم
کو بتائی ہے۔

پاستمہارےمَیں27 چھوڑےسلامتی جاتا ہوں، اپنی ہی سلامتی تم دےکو دیتا ہوں۔ اور مَیں اِسے یوں نہیں
طرحجسدیتا دنیا دیتی ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ 28 تم نے مجھ سنسے لیا ہے کہ مَیں’ جا رہا
ہوں واپسپاستمہارےاور آؤں ‘گا۔ اگر تم مجھ محبتسے رکھتے تو تم باتاِس خوشپر ہوتے کہ باپمَیں کے
پاس جا رہا ہوں، باپکیونکہ مجھ سے بڑا ہے۔ مَیں29 نے تم کو پہلے سے بتا دیا ہے، اِس سے پیشتر کہ یہ ہو،
پیشجبتاکہ آئے تو تم ایمان لاؤ۔ اب30 مَیںسے 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 باپمَیں کو پیار کرتا ہوں اور وہی کچھ کرتا
جسہوں کا حکم وہ مجھے دیتا ہے۔
اب اُٹھو، ہم یہاں سے چلیں۔

15
عیسٰی انگور کی بیلحقیقی ہے

مَیں1 انگور بیلحقیقیکی ہوں اور باپمیرا مالی ہے۔ میریوہ2 شاخہر کو پھلجو نہیں کاٹلاتی پھینککر
دیتا لیکنہے۔ جو شاخ پھل لاتی ہے اُس کی وہ کانٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ یادہ ز پھل لائے۔ اُس3 کلام کے
یعے 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 سکتی۔ بالکل اِسی طرح تم بھی اگر تم مجھ میں قائم نہیں ہتے ر
پھل نہیں لا سکتے۔

مَیں5 ہی انگور کی بیل ہوں، اور تم اُس کی شاخیں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور مَیں اُس میں بہتوہ سا
پھل لاتا مجھکیونکہہے، الـگسے ہو کر تم نہیںکچھ کر سکتے۔ 6 میںمجھجو قائم نہیں رہتا اور نہ مَیں اُس میں اُسے
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بےفائدہ شاخ کی طرح پھینکباہر دیا جاتا ایسیہے۔ شاخیں سوکھ جاتی ہیں لوگاور اُن کا ڈھیر لگا کر اُنہیں
آگ جھونکمیں دیتے ہیں جہاں وہ جل جاتی ہیں۔ 7 اگر تم مجھ میں قائم رہو اور مَیں تم میں تو جو جی چاہے
مانگو، وہ تم کو دیا گا۔جائے جب8 بہتتم پھلسا لاتے اور میرےیوں ثابتشاگرد ہوتے ہو تو اِس میرےسے
باپ جلالکو ملتا ہے۔ باپطرحجس9 مجھنے محبتسے رکھی اُسیہے مَیںطرح نے تم محبتبھیسے رکھی
میںمحبتمیریابہے۔ قائم رہو۔ میرےتمجب10 احکام مطابقکے زندگی گزارتے ہو تو میںمحبتمیریتم قائم
ہتے ر ہو۔ مَیں بھی اِسی طرح باپاپنے کے احکام مطابقکے چلتا ہوں اور یوں اُس محبتکی میں قائم رہتا ہوں۔

مَیں11 نے تم یہکو اِس لئے بتایا خوشیمیریتاکہہے میںتم ہو بلـکہ تمہارا بھرسےخوشیدل اُٹھے۔چھلـککر
12 میرا حکم یہ ہے دوسرےایککہ کو ویسے پیار کرو جیسے مَیں نے تم کو پیار کیا ہے۔ اِس13 محبتبڑیسے
نہیںہے کہ کوئی اپنے دوستوں کے لئے اپنی دےجان دے۔ 14 دوستمیرےتم ہو اگر تم وہ کچھ کرو جو مَیں
تم کو بتاتا ہوں۔ اب15 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 دوستتم ہو، کیونکہ مَیں نے تم کچھسبکو بتایا ہے جو مَیں نے باپاپنے
سے سنا ہے۔ 16 تم نے مجھے نہیں چنا بلـکہ مَیں نے تم کو چن لیا مَیںہے۔ نے تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ،
ایسا پھل جو قائم رہے۔ پھر باپ تم کو وہ دےکچھ گا جو میرےتم نام میں مانگو گے۔ 17 میرا حکم یہی ہے کہ
دوسرےایک 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 سے
الـگ 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 مالـکاپنے سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر اُنہوں مجھےنے ستایا ہے تو تمہیں بھی ستائیں گے۔ اور اگر اُنہوں میرےنے
کلام مطابقکے گزاریزندگی تو تمہاریوہ باتوں پر بھی عمل کریں گے۔ تمہارےلیکن21 ساتھ جو کچھ بھی کریں
میرےگے، نام کی وجہ کریںسے گے، کیونکہ وہ اُسے نہیں مجھےنےجسجانتے 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 سے بھی دشمنی رکھتا ہے۔ 24 اگر مَیں نے اُن کے درمیان ایسا کام نہ کیا
ہوتا کسیجو اَور نے نہیں کیا تو وہ قصوروار نہ ٹھہرتے۔ ابلیکن اُنہوں کچھسبنے دیکھا ہے اور پھر بھی مجھ
سے باپمیرےاور سے دشمنی رکھی ہے۔ 25 اور ایسا ہونا بھی تھا تاکہ مُقّدسکلاِم کی پیشیہ گوئی پوری ہو
جائے کہ اُنہوں’ نے بلاوجہ مجھ سے کینہ رکھا ‘ہے۔

جب26 وہ مددگار آئے گا جسے مَیں باپ کی طرف تمہارےسے پاس بھیجوں گا تو وہ میرے بارے میں
دےگواہی گا۔ وہ سچائی کا روح ہے باپجو میں سے نکلتا ہے۔ 27 تم کو بارےمیرےبھی میں گواہی دینا
ہے، کیونکہ تم ابتدا میرےسے ساتھ رہے ہو۔

16
مَیں1 نے تم کو یہ اِس لئے بتایا ہے تاکہ تم گم راہ نہ ہو جاؤ۔ 2 وہ تم کو یہودی جماعتوں سے نکال دیں گے،

بلـکہ وقتوہ بھی آنے والا ہے کہ جو بھی تم کو مار ڈالے گا وہ سمجھے گا، مَیں’ نے الله خدمتکی کی ‘ہے۔



یوحنا 16:3 1353 یوحنا 16:22
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 تھا۔ لیکن5 اب مَیں اُس پاسکے جا رہا ہوں

جس نے مجھے بھیجا ہے۔ توبھی تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا، آپ’ کہاں جا رہے ‘ہیں؟ 6 اِس کے
تمہارےبجائے دل غم زدہ ہیں مَیںکہ نے تم ایسیکو باتیں بتائی ہیں۔ لیکن7 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں تمہارےکہ
لئے فائدہ مند ہے مَیںکہ جا رہا ہوں۔ اگر مَیں نہ جاؤں تو پاستمہارےمددگار نہیں آئے لیکنگا۔ اگر مَیں جاؤں
تو مَیں پاستمہارےاُسے بھیج دوں گا۔ 8 جباور وہ آئے گا تو بازیراستگناہ، عدالتاور بارےکے میں دنیا
غلطیکی بےنقابکو یہکےکر کرےظاہر :گا گناہ9 میںبارےکے یہ مجھلوگکہ پر ایمان نہیں رکھتے، راست10
بازی بارےکے میں یہ کہ باپمَیں پاسکے جا رہا ہوں اور تم ابمجھے سے نہیں دیکھو گے، 11 عدالتاور کے
بارے میں یہ کہ اِس دنیا حکمرانکے عدالتکی ہو چکی ہے۔

مجھے12 تم کو بہتمزید کچھ بتانا ہے، لیکن اِس وقت تم اُسے برداشت نہیں کر سکتے۔ جب13 سچائی کا روح
آئے گا تو پوریوہ سچائی تمہاریطرفکی کرےراہنمائی گا۔ وہ اپنی مرضی باتسے کرےنہیں گا صرفبلـکہ
وہی کچھ کہے گا جو وہ خود سنے گا۔ وہی تم کو مستقبل بارےکے میں بھی بتائے گا۔ 14 اور وہ اِس میں مجھے
دےجلال گا کہ وہ تم کو وہی کچھ سنائے گا جو اُسے مجھ سے ملا ہو گا۔ 15 جو کچھ باپبھی کا ہے وہ میرا
اِسہے۔ 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 لـگے، عیسٰی” کے یہ کہنے سے کیا مراد ہے کہ تھوڑی’ دیر بعدکے

تم مجھے نہیں دیکھو گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوبارہ دیکھ لو ؟‘گے اور اِس کا کیا مطلب ہے، مَیں’ باپ
پاسکے جا رہا “؟‘ہوں اور18 وہ سوچتے قسمکسیہ”رہے، کی تھوڑی’ ‘دیر جسہے کا ذکر وہ کر رہے ہیں؟
ہم اُن باتکی نہیں “سمجھتے۔

19 عیسٰی نے جان لیا کہ وہ مجھ سے اِس بارےکے میں سوال کرنا ہتے چا ہیں۔ اِس لئے اُس نے کہا، کیا” تم
دوسرےایک سے پوچھ رہے ہو میریکہ باتاِس کا مطلبکیا ہے کہ تھوڑی’ دیر کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو
گے، تھوڑیپھر دیر بعدکے 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 غم خوشی میں بدل جائے گا۔ عورتکسیجب21 کے بچہ پیدا
ہونے والا ہوتا ہے تو اُسے غم تکلیفاور ہوتی ہے کیونکہ اُس وقتکا آ گیا لیکنہے۔ جوں ہی بچہ پیدا ہو جاتا
ہے تو ماں خوشی مارےکے ایککہ انسان دنیا میں آ گیا ہے اپنی تمام مصیبت بھول جاتی ہے۔ 22 یہی تمہاری
حالت ابکیونکہہے۔ تم غمزدہ لیکنہو، مَیں تم سے دوبارہ ملوں گا۔ وقتاُس تم خوشیکو ہو خوشیایسیگی،
جو تم سے کوئی چھین نہ لے گا۔
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اُس23 دن تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھو مَیںگے۔ تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو کچھ میرےتم نام باپمیں سے مانگو

گے وہ تم گا۔دےکو تکاب24 تم میرےنے نام میں نہیںکچھ مانگا۔ مانگو تو تم ملےکو گا۔ خوشیتمہاریپھر
پوری ہو جائے گی۔

دنیا پر فتح
مَیں25 نے تم کو یہ تمثیلوں میں بتایا ہے۔ ایکلیکن دن آئے گا جب مَیں ایسا نہیں کروں گا۔ اُس وقت مَیں

تمثیلوں باتمیں نہیں کروں گا بلـکہ تم باپکو بارےکے صافصافمیں بتا دوں گا۔ اُس26 دن تم میرا نام لے
کر مانگو میرےگے۔ کہنے مطلبکا یہ نہیں کہ مَیں تمہاریہی باپخاطر درخواستسے کروں گا۔ 27 کیونکہ
باپ خود تم کو پیار کرتا ہے، اِس لئے کہ تم نے مجھے پیار کیا ہے اور ایمان لائے ہو کہ مَیں الله میں سے نکل آیا
ہوں۔ باپمَیں28 میں نکلسے کر دنیا میں آیا ہوں۔ اباور مَیں دنیا کو چھوڑ باپکر واپسپاسکے جا تا “ہوں۔

اِس29 پر اُس کے شاگردوں نے کہا، آپاب” تمثیلوں میں نہیں بلـکہ باتصافصاف کر رہے ہیں۔ اب30
ہمیں سمجھ آئی ہے کچھسبآپکہ ہیںجانتے اور کہ اِس نہیںضرورتکی کہ آپکوئی پوچھکی گچھ کرے۔
اِس لئے ہم ایمان رکھتے ہیں آپکہ الله میں نکلسے کر آئے “ہیں۔

31 عیسٰی جوابنے دیا، اب” تم ایمان رکھتے ہو؟ 32 دیکھو، وقتوہ آ رہا ہے بلـکہ آ چکا جبہے تم تتر بتر ہو
جاؤ مجھےگے۔ اکیلا چھوڑ کر ایکہر اپنے گھر چلا جائے گا۔ توبھی مَیں اکیلا نہیں ہوں گا میرےباپکیونکہ
ساتھ ہے۔ مَیں33 نے تم کو اِس لئے باتیہ بتائی تاکہ تم مجھ میں سلامتی پاؤ۔ دنیا میں مصیبتتم 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” باپ، وقت آ گیا ہے۔ اپنے فرزند کو
دےجلال تاکہ فرزند تجھے جلال دے۔ 2 کیونکہ تُو نے اُسے تمام انسانوں پر اختیار دیا ہے تاکہ وہ اُن سب کو
ابدی جودےزندگی تُو اُسےنے ہیں۔دیئے ابدیاور3 زندگی یہ لیںجانتجھےوہکہہے واحدجو اور سچا خدا ہے
اور عیسٰی مسیح کو بھی جان لیں جسے تُو نے بھیجا ہے۔ مَیں4 نے تجھے زمین پر جلال دیا اور اُس کام کی تکمیل
کیجسکی داریذمہ تُو دیمجھےنے تھی۔ 5 اباور مجھے اپنے جلالحضور اےدے، باپ، وہی جلال جو
مَیں دنیا کی تخلیق سے تیرےپیشتر حضور رکھتا تھا۔

مَیں6 نے تیرا نام اُن لوگوں پر ظاہر کیا جنہیں تُو نے دنیا الـگسے کر کے مجھے دیا ہے۔ تیرےوہ ہی تھے۔ تُو
نے اُنہیں مجھے دیا اور اُنہوں تیرےنے کلام کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اب7 اُنہوں نے جان لیا ہے کہ جو
کچھ بھی تُو نے مجھے دیا ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ 8 کیونکہ جو باتیں تُو نے مجھے دیں مَیں نے اُنہیں دی ہیں۔
نتیجے میں اُنہوں نے یہ باتیں قبول کر کے حقیقی طور پر جان لیا کہ مَیں تجھ میں نکلسے کر آیا ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ
ایمان بھی لائے کہ تُو مجھےنے بھیجا ہے۔

مَیں9 اُن کے لئے دعا کرتا ہوں، دنیا کے لئے نہیں بلـکہ اُن کے لئے جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تیرےوہ
ہی ہیں۔ 10 جو بھی میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ چنانچہ مجھے اُن میں جلال ملا ہے۔ اب11
مَیںسے دنیا میں نہیں ہوں لیکنگا۔ یہ دنیا میں رہ گئے ہیں جبکہ پاستیرےمَیں آ رہا قدوسہوں۔ باپ، اپنے نام
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میں اُنہیں محفوظ رکھ، اُس نام میں جو تُو نے مجھے دیا ہے، تاکہ ایکوہ ہوں جیسے ایکہم ہیں۔ 12 جتنی دیر
مَیں اُن ساتھکے رہا مَیں تیرےاُنہیںنے نام محفوظمیں اُسیرکھا، نام میں جو تُو مجھےنے دیا تھا۔ مَیں یوںنے اُن
کی نگہبانی کی کہ اُن میں ایکسے ہلاکبھی نہیں ہوا ہلاکتسوائے فرزندکے یوںکے۔ کلام پیشکی گوئی
پوری ہوئی۔ اب13 تو پاستیرےمَیں آ رہا ہوں۔ لیکن مَیں دنیا میں ہوتے ہوئے یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اُن کے
دل میری خوشی سے بھر چھلـککر اُٹھیں۔ مَیں14 نے اُنہیں تیرا کلام دیا ہے اور دنیا نے اُن سے دشمنی رکھی،
کیونکہ یہ دنیا کے نہیں طرحجسہیں، مَیں بھی دنیا کا نہیں ہوں۔ میری15 دعا یہ نہیں ہے کہ تُو اُنہیں دنیا سے
اُٹھا لے بلـکہ یہ کہ ابلیساُنہیں محفوظسے رکھے۔ 16 وہ دنیا کے نہیں طرحجسہیں مَیں بھی دنیا کا نہیں ہوں۔
اُنہیں17 سچائی وسیلےکے 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 صرفنہ اِن ہی کے لئے ہے، بلـکہ اُن سب کے لئے بھی جو اِن کا پیغام سن کر مجھ پر ایمان لائیں
گے 21 ایکسبتاکہ طرحجسہوں۔ اےتُو باپ، مجھ میں ہے اور مَیں تجھ میں اُسیہوں طرح وہ بھی ہم میں
ہوں تاکہ دنیا کرےیقین کہ تُو مجھےنے بھیجا ہے۔ مَیں22 اُنہیںنے وہ جلال دیا جوہے تُو مجھےنے دیا تاکہہے
ایکوہ ایکہمطرحجسہوں ہیں، مَیں23 اُن میں اور تُو مجھ میں۔ کاملوہ طور ایکپر ہوں تاکہ دنیا جان لے
کہ تُو مجھےنے بھیجا اور کہ تُو نے اُن محبتسے رکھی طرحجسہے مجھ رکھیسے ہے۔

باپ،اے24 مَیں چاہتا ہوں کہ جو تُو مجھےنے دیئے ہیں وہ میرےبھی ساتھ ہوں، وہاں مَیںجہاں ہوں، کہ
جلالمیرےوہ کو دیکھیں، وہ جلال جو تُو اِسنے لئے مجھے دیا ہے کہ تُو مجھےنے دنیا تخلیقکی سے پیشتر پیار
کیا ہے۔ راستاے25 باپ، دنیا تجھے نہیں لیکنجانتی، مَیں تجھے جانتا ہوں۔ اور یہ شاگرد جانتے ہیں کہ تُو نے
مجھے بھیجا ہے۔ مَیں26 نے تیرا نام اُن پر ظاہر کیا اور اِسے ظاہر کرتا رہوں گا تاکہ تیری مجھ محبتسے اُن میں ہو
اور مَیں اُن میں “ہوں۔

18
عیسٰی گرفتاریکی

یہ1 کہہ عیسٰیکر نکلاساتھکےشاگردوںاپنے اور قدرونوادٔی پارکو یہوداہ2ہوا۔داخلمیںباغایککےکر
جو اُسے دشمن کے حوالے کرنے والا تھا وہ بھی اِس جگہ واقفسے تھا، کیونکہ عیسٰی وہاں اپنے شاگردوں کے
ساتھ جایا کرتا تھا۔ 3 راہنما اماموں اور فریسیوں نے یہوداہ کو رومی فوجیوں کا دستہ اور بیت المُقّدس کے کچھ
پہرے دار دیئے ابتھے۔ یہ مشعلیں، لالٹین اور ہتھیار لئے باغ میں پہنچے۔ 4 عیسٰی کو معلوم تھا کہ اُسے پیشکیا
آئے گا۔ چنانچہ اُس نکلنے کر اُن سے پوچھا، کستم” کو ڈھونڈ رہے “ہو؟

اُنہوں5 جوابنے دیا، عیسٰی” ناصری “کو۔
عیسٰی نے اُنہیں بتایا، مَیں” ہی “ہوں۔
یہوداہ جو اُسے دشمن کے حوالے کرنا چاہتا تھا، وہ بھی اُن کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب6 عیسٰی نے اعلان مَیں”کیا، ہی “ہوں، تو سب پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ ایک7 اَور بار عیسٰی نے اُن سے سوال کیا، کستم” کو

ڈھونڈ رہے “ہو؟
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اُنہوں جوابنے دیا، عیسٰی” ناصری “کو۔
اُس8 نے کہا، مَیں” تم کو بتا چکا ہوں کہ مَیں ہی ہوں۔ اگر تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو تو اِن کو جانے “دو۔

یوں9 اُس کی باتیہ پوری ہوئی، مَیں” نے اُن میں سے جو تُو مجھےنے دیئے ایکہیں کو بھی نہیں یا۔ “کھو
پطرسشمعون10 پاسکے تلوار ابتھی۔ اُس نے اُسے میان سے نکال کر اماِم اعظم کے غلام کا دہنا کان اُڑا

دیا غلام) کا ملُخسنام ۔(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 المُقّدسبیت پہرےیہودیکے داروں نے عیسٰی کو گرفتار کر کے باندھ

لیا۔ پہلے13 وہ اُسے حنّا پاسکے گئے۔لے سالاُسحنّا کے اماِم اعظم کائفا ُسسرکا تھا۔ 14 کائفا ہی یہودیوںنے
کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بہتر یہ ہے ایککہ ہی آدمی اُمّت کے لئے مر جائے۔

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
اَورکسیپطرسشمعون15 شاگرد ساتھکے عیسٰی پیچھےکے ہو لیا تھا۔ یہ دوسرا شاگرد اماِم اعظم کا جاننے والا

تھا، اِس لئے وہ عیسٰی ساتھکے اماِم اعظم میںصحنکے داخل ہوا۔ پطرس16 دروازےباہر پر کھڑا رہا۔ پھر اماِم
اعظم کا جاننے والا شاگرد نکلدوبارہ آیا۔ اُس نگرانیکیگیٹنے کرنے عورتوالی باتسے کی تو پطرساُسے
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۔
ٹھنڈ18 تھی، اِس لئے غلاموں پہرےاور داروں لـکڑینے کے کوئلوں آگسے ابجلائی۔ وہ اُس پاسکے

تاپکھڑے رہے پطرستھے۔ بھی اُن کے ساتھ تاپکھڑا رہا تھا۔
اماِم اعظم عیسٰی کی پوچھ گچھ کرتا ہے

19 اِتنے میں اماِم اعظم عیسٰی کی پوچھ گچھ کر کے اُس کے شاگردوں اور تعلیم بارےکے تفتیشمیں کرنے
لگا۔ 20 عیسٰی میںجوابنے کہا، مَیں” نے دنیا میں کھل باتکر کی مَیںہے۔ عبادتیہودیہمیشہ خانوں اور
المُقّدسبیت میں تعلیم دیتا یہودیتمامجہاںوہاںرہا، جمع ہوا ہیں۔کرتے پوشیدگی میں تو مَیں نہیںکچھنے کہا۔
مجھآپ21 پوچھکیوںسے رہے ہیں؟ اُن یافتسے در کریں جنہوں میرینے باتیں سنی ہیں۔ اُن کو معلوم ہے کہ
مَیں نے کیا کچھ کہا “ہے۔

اِس22 پر المُقّدسبیتکھڑےساتھ پہرےکے داروں میں ایکسے نے عیسٰی کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، کیا”
یہ اماِم اعظم باتسے کرنے کا یقہ طر جبہے وہ تم سے کچھ “پوچھے؟

23 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” مَیں نے بُری بات کی ہے تو ثابت کر۔ لیکن اگر سچ کہا، تو تُو نے مجھے کیوں
“مارا؟

24 پھر حنّا نے عیسٰی کو بندھی حالتہوئی میں اماِم اعظم کائفا پاسکے بھیج دیا۔
پطرس دوبارہ عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے

آگتکابپطرسشمعون25 پاسکے تاپکھڑا رہا تھا۔ اِتنے دوسرےمیں اُس سے پوچھنے لـگے، تم” بھی
اُس کے شاگرد ہو کہ “نہیں؟
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پطرسلیکن نے انکار کیا، نہیں،” مَیں نہیں “ہوں۔
26 پھر اماِم اعظم ایککا غلام بول اُٹھا جو اُس آدمی کا رشتے دار جستھا کا پطرسکان نے اُڑا دیا تھا، کیا”

مَیں نے تم کو باغ میں اُس کے ساتھ نہیں دیکھا “تھا؟
پطرس27 ایکنے بار پھر انکار کیا، اور انکار کرتے ہی مرغ بانگکی سنائی دی۔
عیسٰی پیلاطسکو کے منے پیشسا کیا جاتا ہے

28 پھر یہودی عیسٰی کو کائفا سے لے کر رومی گورنر کے محل بنام پریٹوریُم پاسکے پہنچ گئے۔ اب صبح ہو
چکی تھی اور چونکہ یہودی فسح کی عید کے کھانے شریکمیں ہونا ہتے چا تھے، اِس لئے وہ محل میں داخل نہ
ہوئے، ورنہ ناپاکوہ ہو جاتے۔ 29 پیلاطسچنانچہ نکل کر اُن پاسکے آیا اور پوچھا، تم” اِس آدمی پر کیا الزام
لگا رہے “ہو؟

اُنہوں30 جوابنے دیا، اگر” یہ مجرم نہ ہوتا تو ہم آپاِسے کے حوالے نہ “کرتے۔
پیلاطس31 نے کہا، پھر” اِسے لے جاؤ اور اپنی شرعی عدالتوں پیشمیں “کرو۔
لیکن یہودیوں اعتراضنے کسیہمیں”کیا، کو موتسزائے دینے اجازتکی “نہیں۔ 32 عیسٰی طرفاِسنے

اشارہ کیا تھا کہ مرےطرحکسوہ گا اباور اُس کی باتیہ پوری ہوئی۔
پیلاطستب33 پھر اپنے محل 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 نے جواب دیا، کیا” مَیں یہودی ہوں؟ تمہاری اپنی قوم اور راہنما اماموں ہی نے تمہیں میرے

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

کرتےجہد تاکہ یہودیوںمجھے نہحوالےکے کیا لیکنجاتا۔ ایسا نہیں میریابہے۔ بادشاہی یہاں نہیںکی “ہے۔
پیلاطس37 نے کہا، تو” پھر تم واقعی بادشاہ “ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، آپ” صحیح کہتے ہیں، مَیں بادشاہ ہوں۔ مَیں اِسی مقصد کے لئے پیدا ہو کر دنیا میں آیا

کہ سچائی کی گواہی دوں۔ جو بھی سچائی طرفکی سے ہے میریوہ سنتا “ہے۔
پیلاطس38 نے پوچھا، سچائی” کیا “ہے؟
عیسٰی کو موتسزائے سنائی جاتی ہے

پھر وہ دوبارہ نکل کر یہودیوں پاسکے گیا۔ اُس نے اعلان کیا، مجھے” اُسے مجرم ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں
ملی۔ لیکن39 ایکتمہاری رسم جسہے مطابقکے 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؟

جوابلیکن40 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 یہودیوںاے”کہتے، کے
“!آداببادشاہ، اور اُسے تھپڑ مارتے تھے۔
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ایک4 بار پیلاطسپھر نکل آیا اور یہودیوں باتسے کرنے دیکھو،”لگا، مَیں پاستمہارےاِسے باہر لا رہا ہوں

تاکہ تم جان لو کہ مجھے اِسے مجرم ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں “ملی۔ 5 پھر عیسٰی کانٹےدار تاج اور رنگارغوانی
لباسکا پہنے باہر پیلاطسآیا۔ نے اُن سے کہا، لو” یہ ہے وہ “آدمی۔

اُسے6 دیکھتے ہی راہنما امام اور اُن کے ملازم چیخنے لـگے، مصلوباِسے” 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، شریعتپاسہمارے” ہے اور شریعتاِس کے مطابق لازم ہے کہ وہ مارا جائے۔

کیونکہ اِس نے آپاپنے کو الله کا فرزند قرار دیا “ہے۔
8 یہ سن پیلاطسکر مزید ڈر گیا۔ 9 دوبارہ محل میں جا کر عیسٰی سے پوچھا، تم” کہاں سے آئے “ہو؟
لیکن عیسٰی خاموش رہا۔ پیلاطس10 نے اُس سے کہا، اچھا،” تم میرے ساتھ بات نہیں کرتے؟ کیا تمہیں

معلوم نہیں کہ مجھے تمہیں رِہا کرنے مصلوباور کرنے کا اختیار “ہے؟
11 عیسٰی جوابنے دیا، آپ” مجھکو پر اختیار نہ ہوتا اگر آپوہ کو اوپر سے نہ دیا گیا ہوتا۔ اِس وجہ اُسسے

شخص سے یادہ ز سنگین گناہ ہوا مجھےنےجسہے دشمن کے حوالے کر دیا “ہے۔
اِس12 پیلاطسبعدکے اُسےنے آزاد چیخچیخیہودیلیکنکی۔کوششکیکرنے کر کہنے آپاگر”لـگے،

اِسے رِہا کریں آپتو رومی شہنشاہ قیصر ثابتدوستکے نہیں ہوں گے۔ بھیجو 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
“کاریپچی” تھا۔ زباناَرامی) میں وہ گبتا کہلاتی (تھی۔ اب14 دوپہر ًکے تقریبا بارہ بج گئے تھے۔ اُس دن عید
کے لئے یاں تیار کی جاتی تھیں، کیونکہ اگلے دن عید کا آغاز پیلاطستھا۔ بول اُٹھا، لو،” تمہارا “!بادشاہ

لیکن15 وہ چلّاتے رہے، لے” جائیں اِسے، لے !جائیں مصلوباِسے “!کریں
پیلاطس سوالنے کیا، کیا” تمہارےمَیں بادشاہ صلیبکو پر “چڑھاؤں؟
راہنما اماموں جوابنے دیا، سوائے” شہنشاہ کے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں “ہے۔
16 پیلاطسپھر نے عیسٰی کو اُن کے حوالے کر دیا تاکہ مصلوباُسے کیا جائے۔
عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے

چنانچہ وہ عیسٰی کو لے کر چلے گئے۔ 17 وہ اپنی صلیب اُٹھائے شہر سے نکلا اور اُس جگہ جسپہنچا 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 صلیبکی پر لـگوا
دیا۔ تختی پر لـکھا تھا، عیسٰی’ ناصری، یہودیوں کا ‘بادشاہ۔ بہت20 یہودیوںسے یہنے پڑھ لیا، مصلوبیتکیونکہ کا
مقام شہر قریبکے تھا اور یہ جملہ اَرامی، لاطینی اور یونانی زبانوں میں لـکھا تھا۔ یہ21 دیکھ کر یہودیوں کے راہنما
اماموں اعتراضنے کیا، یہودیوں’ ” کا ‘بادشاہ نہ لـکھیں بلـکہ یہ کہ اِس’ آدمی نے یہودیوں کا بادشاہ ہونے کا
دعوٰی “۔‘کیا

پیلاطس22 جوابنے دیا، جو” کچھ مَیں نے لـکھ دیاسو لـکھ “دیا۔
عیسٰی23 صلیبکو پر چڑھانے بعدکے فوجیوں اُسنے کپڑےکے لے کر بانٹمیںحصوںچار لئے، ہر فوجی

کے لئے ایک لیکنحصہ۔ چوغہ بےجوڑ تھا۔ وہ اوپر سے لے کر تکنیچے بُنا ایکہوا ٹکڑےہی کا تھا۔ اِس24
لئے فوجیوں آؤ،”کہا،نے اِسے پھاڑ کر تقسیم نہ کریں بلـکہ اِس پر قرعہ یوں“ڈالیں۔ مُقّدسکلاِم کی پیشیہ گوئی
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پوری ہوئی، اُنہوں” آپسنے کپڑےمیرےمیں بانٹ لئے لباسمیرےاور پر قرعہ “ڈالا۔ فوجیوں نے یہی کچھ
کیا۔

کچھ25 بھیخواتین عیسٰی صلیبکی :تھیںکھڑیقریبکے اُس کی ماں، اُس کی کلوپاسخالہ، بیویکی مریم
اور مریم مگدلینی۔ عیسٰیجب26 نے اپنی ماں کو اُس شاگرد کھڑےساتھکے 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 پہنچتکتکمیلمشنمیرا چکا توہے اُس نے پیاسمجھے”کہا، لـگی

“ہے۔ اِس) بھیسے مُقّدسکلاِم پیشایککی پوریگوئی (ہوئی۔
قریب29 َمے کے سرکے سے بھرا برتن پڑا تھا۔ اُنہوں ایکنے اسپنج سرکے میں ڈبو کر اُسے زوفے کی شاخ پر

لگا دیا اور اُٹھا کر عیسٰی کے تکمنہ پہنچایا۔ 30 یہ سرکہ پینے کے بعد عیسٰی بول اُٹھا، کام” 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 دنکا تھا اور اگلے دن عید کا آغاز تھا۔سبتخاصایکاور اِس لئے یہودی نہیں ہتے تھےچا

مصلوبکہ ہوئی لاشیں اگلے تکدن صلیبوں پر لٹکی رہیں۔ چنانچہ اُنہوں پیلاطسنے گزارشسے کی کہ وہ
اُن کی ٹانگیں تڑوا کر اُنہیں صلیبوں سے اُتارنے دے۔ تب32 فوجیوں نے آ کر عیسٰی کے مصلوبساتھ کئے جانے
والے آدمیوں کی ٹانگیں توڑ دیں، پہلے ایک کی پھر دوسرے کی۔ جب33 وہ عیسٰی پاسکے آئے تو اُنہوں نے
دیکھا کہ فوتوہ ہو چکا اِسہے، لئے اُنہوں اُسنے ٹانگیںکی نہ توڑیں۔ اِس34 کے ایکبجائے نیزےنے سے
عیسٰی کا پہلو دیا۔چھید زخم ًسے فورا خون اور پانی بہہ نکلا۔ 35 جس) یہنے دیکھا اُسہے دیگواہینے ہے
اور اُس کی گواہی سچی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حقیقتوہ بیان کر رہا ہے اور اُس کی گواہی کا مقصد یہ ہے کہ
بھیآپ ایمان (لائیں۔ یہ36 یوں ہوا تاکہ مُقّدسکلاِم کی پیشیہ پوریگوئی ہو جائے، اُس” بھیہڈیایککی
توڑی نہیں جائے “گی۔ 37 مُقّدسکلاِم میں یہ بھی لـکھا ہے، وہ” اُس پر نظر ڈالیں گے جسے اُنہوں نے چھیدا
“ہے۔

عیسٰی کو دفنایا جاتا ہے
38 بعد میں ارمتیہ کے ہنے ر والے یوسف نے پیلاطس سے عیسٰی کی لاش اُتارنے کی اجازت مانگی۔

یوسف) عیسٰی کا خفیہ شاگرد تھا، کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتا (تھا۔ اِس کی اجازت ملنے پر وہ آیا اور لاش
کو اُتار لیا۔ نیکدیمس39 بھی ساتھ تھا، وہ آدمی دنوںگزرےجو راتمیں وقتکے عیسٰی سے ملنے آیا نیکدیمستھا۔
اپنے ساتھ مُر اور عود ًکی تقریبا 34 کلو گرام خوشبو لے کر آیا تھا۔ جنازےیہودی40 رسوماتکی کے مطابق
اُنہوں لاشنے پر خوشبو لگا کر اُسے پٹیوں لپیٹسے دیا۔ صلیبوں41 ایکقریبکے باغ تھا اور باغ ایکمیں نئی
قبر تھی تکابجو استعمال نہیں کی گئی تھی۔ اُس42 قریبکے ہونے سببکے سے اُنہوں نے عیسٰی کو اُس
میں رکھ دیا، کیونکہ فسح تیاریکی کا دن تھا اور اگلے دن عید کا آغاز تھا۔

20
خالی قبر
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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 منہکے پر کا طرفایکپتھر ہٹایا گیا ہے۔ 2 مریم دوڑ پطرسشمعونکر اور عیسٰی پیارےکو
شاگرد پاسکے آئی۔ اُس اطلاعنے دی، وہ” خداوند کو قبر سے لے گئے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں اُنہوںکہ نے
اُسے کہاں رکھ دیا “ہے۔

دوسرےپطرستب3 سمیتشاگرد قبر پڑا۔چلطرفکی دونوں4 دوڑ رہے تھے، لیکن دوسرا شاگرد یادہ ز تیز
رفتار تھا۔ پہلےوہ قبر پہنچپر گیا۔ اُس5 اندرکرجھکنے جھانکا پڑیوہاںپٹیاںکیکفنتو نظر لیکنآئیں۔ وہ اندر
نہ گیا۔ 6 پھر پطرسشمعون اُس کے پیچھے پہنچ کر قبر میں داخل ہوا۔ اُس نے بھی دیکھا کہ کفن کی پٹیاں وہاں
پڑی ہیں اور7 ساتھ وہ میںجسبھیکپڑا عیسٰی کا سر لپٹا ہوا تھا۔ یہ کپڑا تہہ کیا گیا تھا اور پٹیوں الـگسے پڑا تھا۔
8 پھر دوسرا شاگرد پہلےجو پہنچ گیا تھا، وہ بھی داخل اُسجبہوا۔ نے یہ دیکھا تو وہ ایمان لایا۔ 9 لیکن)
اب بھی وہ مُقّدسکلاِم کی پیشیہ گوئی نہیں سمجھتے تھے کہ اُسے مُردوں میں سے جی اُٹھنا (ہے۔ 10 پھر دونوں
شاگرد واپسگھر چلے گئے۔

عیسٰی مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے
لیکن11 مریم رو رو کر قبر کے منے سا کھڑی 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 پہلےجہاں اُس پاؤںکے تھے۔ اُنہوں13 نے مریم سے پوچھا، اے” خاتون، تُو کیوں
رو رہی “ہے؟
اُس نے کہا، میرےوہ” خداوند کو لے گئے ہیں، اور معلوم نہیں کہ اُنہوں نے اُسے کہاں رکھ دیا “ہے۔
14 پھر اُس نے پیچھے مُڑ کر عیسٰی کو کھڑےوہاں دیکھا، لیکن اُس نے اُسے نہ پہچانا۔ 15 عیسٰی نے اے”پوچھا، خاتون، تُو کیوں رو رہی کسہے، کو ڈھونڈ رہی “ہے؟
یہ سوچ کر کہ وہ مالی اُسہے نے جناب،”کہا، آپاگر اُسے لے ہیںگئے تو مجھے بتا دیں کہ اُسے رکھکہاں

دیا ہے تاکہ اُسے لے “جاؤں۔
16 عیسٰی نے اُس سے کہا، “!مریم”
وہ اُس مُڑیطرفکی اور بول اُٹھی، “!ربونی” 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 کے

پاس جا اور اُنہیں بتا، مَیں’ باپاپنے باپتمہارےاور واپسپاسکے جا رہا ہوں، اپنے خدا تمہارےاور خدا کے
“۔‘پاس

چنانچہ18 مریم مگدلینی شاگردوں پاسکے گئی اور اُنہیں اطلاع دی، مَیں” خداوندنے کو دیکھا ہے اور اُس
نے مجھ سے یہ باتیں “کہیں۔

عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
اُس19 اتوار کی شام تھے۔جمعشاگردکو اُنہوں دروازوںنے پر تالے لگا تھےدیئے کیونکہ یہودیوںوہ ڈرتےسے

اچانکتھے۔ عیسٰی اُن درمیانکے آ کھڑا ہوا اور تمہاری”کہا، سلامتی “ہو، اور20 اُنہیں اپنے ہاتھوں اور پہلو کو
دکھایا۔ خداوند دیکھکو کر ہوئے۔خوشنہایتوہ 21 عیسٰی نے دوبارہ کہا، تمہاری” سلامتی طرحجس!ہو
باپ مجھےنے بھیجا اُسی مَیںطرح تم بھیجکو رہا “ہوں۔ 22 پھر اُن پھونکپر کر اُس نے فرمایا، القدسروح” کو
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پا لو۔ 23 اگر تم کسی کے گناہوں معافکو کرو تو معافوہ کئے جائیں گے۔ اور اگر تم اُنہیں معاف نہ کرو تو وہ
معاف نہیں کئے جائیں “گے۔

شکتوما کرتا ہے
24 بارہ شاگردوں میں سے توما جس کا لقب جُڑواں تھا عیسٰی کے آنے پر موجود نہ تھا۔ 25 دوسرےچنانچہ

شاگردوں اُسےنے بتایا، ہم” خداوندنے کو دیکھا لیکن“!ہے توما نے کہا، مجھے” یقین نہیں آتا۔ پہلے مجھے اُس
کے ہاتھوں میں کیلوں کے نشان نظر آئیں اور مَیں اُن میں اپنی اُنگلی ڈالوں، پہلے مَیں اپنے ہاتھ کو اُس کے پہلو کے
زخم میں ڈالوں۔ پھر ہی مجھے یقین آئے “گا۔

ایک26 ہفتہ 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 اپنی”ہوا، اُنگلی ہاتھوںمیرےکو اور اپنے ہاتھ میرےکو پہلو ڈالمیںزخمکے اور نہبےاعتقاد ہو بلـکہ
ایمان “رکھ۔

28 توما جوابنے میں اُس سے کہا، میرےاے” میرےاے!خداوند “!خدا
29 پھر عیسٰی نے اُسے بتایا، کیا” تُو اِس لئے ایمان لایا ہے کہ تُو نے مجھے دیکھا مبارکہے؟ ہیں وہ جو مجھے

دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لاتے “ہیں۔
کتاباِس کا مقصد

30 عیسٰی نے اپنے شاگردوں کی موجودگی میں بہتمزید سے ایسے الٰہی نشان دکھائے جو کتاباِس میں درج
نہیں ہیں۔ لیکن31 درججتنے ہیں اُن کا مقصد یہ ہے آپکہ ایمان لائیں کہ عیسٰی مسیحہی یعنی الله کا فرزند ہے
آپاور کو اِس ایمان کے وسیلے سے اُس کے نام سے زندگی حاصل ہو۔

21
عیسٰی جھیل پر شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے

اِس1 کے بعد ایکعیسٰی بار پھر اپنے شاگردوں پر ظاہر جبہوا یاسوہ تبر یعنی گلیل جھیلکی پر تھے۔ یہ یوں
ہوا۔ کچھ2 شاگرد پطرسشمعون 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 نے کہا، ہم” بھی ساتھ جائیں “گے۔ چنانچہ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے۔ لیکن اُس راتپوری

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 کچھ مل “گیا؟
اُنہوں جوابنے دیا، “نہیں۔”
اُس6 نے کہا، اپنا” جال کشتی کے دائیں ہاتھ ڈالو، پھر تم کو کچھ ملے “گا۔ اُنہوں نے ایسا کیا تو مچھلیوں کی

اِتنی بڑی تعداد تھی کہ وہ جال تککشتی نہ لا سکے۔
اِس7 پر خداوند پیارےکے شاگرد پطرسنے یہ”کہا،سے تو “ہے۔خداوند یہ سنتے ہی خداوندکہ شمعونہے

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
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وہ مچھلیوں بھرےسے جال پانیکو میں کھینچکھینچ کر لائے۔تکخشکی وہجب9 کشتی اُترےسے تو دیکھا
لـکڑیکہ کوئلوںکے آگکی پر مچھلیاں بُھنی جا رہی ہیں اور ساتھ روٹی بھی ہے۔ 10 عیسٰی نے اُن سے کہا، اُن”
مچھلیوں میں سے کچھ لے آؤ جو تم ابھینے پکڑی “ہیں۔

پطرسشمعون11 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 آؤ،”کہا، ناشتہ کر بھیکسی“لو۔ شاگرد سوالنے 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 سے یادہ ز
محبت کرتا “ہے؟
اُس جوابنے دیا، جی” آپخداوند، تو جانتے ہیں کہ آپمَیں کو پیار کرتا “ہوں۔
عیسٰی بولا، میرےپھر” لیلوں کو “چَرا۔ تب16 عیسٰی ایکنے اَور مرتبہ پوچھا، شمعون” یوحنا کے بیٹے، کیا تُو

مجھ محبتسے کرتا “ہے؟
اُس جوابنے دیا، جی” آپخداوند، تو جانتے ہیں کہ آپمَیں کو پیار کرتا “ہوں۔
عیسٰی میریپھر”بولا، بھیڑوں کی گلہ بانی “کر۔ تیسری17 بار عیسٰی اُسنے سے شمعون”پوچھا، 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 ہے۔

آپ تو جانتے ہیں کہ آپمَیں کو پیار کرتا “ہوں۔
عیسٰی نے اُس سے کہا، میری” بھیڑوں کو چَرا۔
مَیں18 تجھے سچ بتاتا ہوں کہ جب تُو جوان تھا تو تُو خود اپنی کمر باندھ کر جہاں جی 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 “گا۔کرےنہیں 19 عیسیٰ) کی باتیہ طرفاِس اشارہ تھا قسمکسپطرسکہ موتکی سے
الله کو (گا۔دےجلال پھر اُس نے اُسے بتایا، میرے” پیچھے “چل۔

عیسٰی اور دوسرا شاگرد
پطرس20 نے مُڑ کر دیکھا کہ جو شاگرد عیسٰی کو پیارا تھا وہ اُن کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ وہی شاگرد تھا

جس نے شام کے کھانے دورانکے عیسٰی طرفکی سر جھکا کر پوچھا تھا، خداوند،” آپکون کو دشمن کے
کرےحوالے “گا؟ اب21 اُسے دیکھ پطرسکر سوالنے کیا، خداوند،” اِس کے ساتھ کیا ہو “گا؟

22 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” مَیں چاہوں کہ واپسمیرےیہ تکآنے زندہ رہے تو تجھے کیا؟ بس میرےتُو
پیچھے چلتا “رہ۔

نتیجے23 میں بھائیوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ یہ شاگرد مرےنہیں گا۔ لیکن عیسٰی نے باتیہ نہیں کی تھی۔
اُس صرفنے یہ کہا تھا، اگر” مَیں چاہوں کہ واپسمیرےیہ تکآنے زندہ رہے تو تجھے “کیا؟

24 یہ وہ شاگرد جسہے نے اِن باتوں کی دےگواہی کر اِنہیں قلم بند کر دیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اُس
کی گواہی سچی ہے۔
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خلاصہ

25 عیسٰی نے اِس کے علاوہ بہتبھی کچھ کیا۔ اگر اُس کا ہر کام قلم بند کیا جاتا میرےتو خیال میں پوری دنیا
میں یہ کتابیں رکھنے گنجائشکی نہ ہوتی۔
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اعمال
1 معزز تھیُفِلُس، کتابپہلی میں مَیں کچھسبنے بیان کیا جو عیسٰی شروعنے سے لے کر اُس2 تکدن کیا اور

جبسکھایا، اُسے آسمان پر اُٹھایا گیا۔ جانے پہلےسے اُس نے اپنے چنے ہوئے رسولوں القدسروحکو معرفتکی
مزید ہدایات دیں۔ 3 اپنے دُکھ اُٹھانے اور موت سہنے کے بعد اُس نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے اُنہیں بہت سی
دلیلوں قائلسے کیا کہ وہ واقعی زندہ ہے۔ چالیسوہ دن دورانکے اُن پر ظاہر ہوتا اور اُنہیں الله کی بادشاہی کے
بارے میں بتاتا رہا۔ جب4 وہ ابھی اُن کے ساتھ تھا اُس نے اُنہیں حکم دیا، یروشلم” کو نہ چھوڑنا بلـکہ اِس انتظار
میں یہیں ٹھہرو باپکہ کا وعدہ پورا ہو جائے، وہ بارےکےجسوعدہ میں مَیں نے تم کو آگاہ کیا ہے۔ 5 کیونکہ
یحیٰی نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن تم تھوڑےکو دنوں کے بعد القدسروح سے بپتسمہ دیا جائے “گا۔

عیسٰی کو اُٹھایا جاتا ہے
6 جو وہاں جمع تھے اُنہوں نے اُس سے پوچھا، خداوند،” کیا آپ اِسی وقت اسرائیل کے لئے اُس کی بادشاہی

دوبارہ قائم کریں “گے؟
عیسٰی7 یہ”دیا،جوابنے جاننا تمہارا نہیںکام باپصرفبلـکہہے کا اوقاتایسےجو اور تاریخـیں مقرر کرنے

کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن8 تمہیں القدسروح قوتکی ملے گی جو تم پر نازل ہو گا۔ پھر تم پورےیروشلم، یہودیہ
اور سامریہ بلـکہ دنیا کی میرےتکانتہا گواہ ہو “گے۔ یہ9 کہہ کر وہ اُن کے دیکھتے دیکھتے اُٹھا لیا گیا۔ ایکاور
بادل نے اُسے اُن کی نظروں اوجھلسے کر دیا۔

10 وہ ابھی آسمان طرفکی دیکھ ہی تھےرہے اچانککہ دو آدمی اُن پاسکے کھڑےآ ہوئے۔ دونوں سفید
لباس پہنے ہوئے تھے۔ اُنہوں11 نے کہا، گلیل” کے آپمردو، کھڑےکیوں آسمان طرفکی دیکھ رہے ہیں؟
یہی عیسٰی آپجسے پاسکے آسمانسے پر اُٹھایا گیا واپسطرحاُسیہے آئے آپطرحجسگا اُسےنے اوپر جاتے
ہوئے دیکھا “ہے۔

یہوداہ کا جانشین
12 پھر وہ زیتون کے پہاڑ سے یروشلم شہر واپس چلے گئے۔ یہ) پہاڑ شہر ًسے تقریبا ایک کلو میٹر دُور (ہے۔

وہاں13 پہنچ کر وہ اُس بالاخانے میں داخل میںجسہوئے ٹھہرےوہ ہوئے تھے، یعنی پطرس، یعقوبیوحنا،
اور یاس، اندر فلپّس اور توما، برتلمائی اور یعقوبمتی، بن شمعونحلفئی، مجاہد اور یہوداہ بن یعقوب۔ یکسبیہ14
دل ہو کر دعا میں لـگے رہے۔ کچھ عورتیں، عیسٰی کی ماں مریم اور اُس کے بھائی بھی ساتھ تھے۔

15 اُن دنوں پطرسمیں بھائیوں میں کھڑا ہوا۔ اُس ًوقت تقریبا لوگ120 جمع تھے۔ اُس نے کہا، بھائیو،”16
لازم تھا کہ مُقّدسکلاِم کی پیشوہ پوریگوئی ہو جو القدسروح 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 اِسی
خدمت ہمارےمیں شریکساتھ “تھا۔

18 پیسےجو) یہوداہ کو اُس غلطکے کام کے لئے مل تھےگئے اُن اُسسے کھیتایکنے خرید لیا تھا۔ وہاں
وہ سر کے بل گر گیا، اُس پھٹپیٹکا گیا اور اُس کی تمام یاں انتڑ باہر نکل پڑیں۔ اِس19 کا چرچا یروشلم کے تمام
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باشندوں میں پھیل گیا، اِس لئے یہ کھیت اُن مادریکی زبان میں ہقل دَما کے نام سے مشہور جسہوا مطلبکا
خونہے کا (کھیت۔

پطرس20 نے اپنی بات جاری رکھی، باتیہی” زبور کتابکی میں لـکھی ہے، اُس’ رہائشکی 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 جگہ کسی اَور کو چن لیں۔ شخصیہ اُن مردوں میں ایکسے ہو جو پورےاُس
وقت کے ہمارےدوران ساتھ سفر کرتے رہے جب خداوند ہمارےعیسٰی ساتھ تھا، 22 یعنی اُس کے یحیٰی کے
ہاتھ سے بپتسمہ لینے سے لے کر پاسہمارےاُسےجبتکوقتاُس سے اُٹھایا گیا۔ لازم ہے کہ اُن میں ایکسے
ہمارے ساتھ عیسٰی کے جی اُٹھنے کا گواہ “ہو۔

23 چنانچہ اُنہوں نے دو پیشآدمی یوسفکئے، 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 کسسے کو چنا ہے 25 تاکہ وہ اُس خدمت کی ذمہ داری اُٹھائے جو یہوداہ چھوڑ کر وہاں چلا گیا جہاں
اُسے جانا ہی “تھا۔ 26 یہ کہہ کر اُنہوں دونوںنے کا نام لے کر قرعہ ڈالا تو متیاہ کا نام نکلا۔ لہٰذا اُسے بھی گیارہ
رسولوں میں شامل کر لیا گیا۔

2
القدسروح کی آمد

1 پھر پنتکُستعیدِ کا دن ایکسبآیا۔ جگہ جمع تھے 2 اچانککہ آسمان ایسیسے آواز آئی جیسے آندھیشدید
چل رہی ہو۔ پورا میںجسمکان 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۔

وقتاُس5 یروشلم ایسےمیں ٹھہرےیہودیترسخدا تھےہوئے تلےآسمانجو کی ہر میںقوم تھے۔سے یہجب6
آواز دیسنائی ایکتو بڑا ہجوم جمع سبہوا۔ گھبرا گئے کیونکہ ایکہر ایماننے داروں کو اپنی مادری زبان میں
لتے بو سنا۔ حیرتسخت7 زدہ ہو کر وہ کہنے لـگے، کیا” یہ سب گلیل کے ہنے ر والے نہیں ہیں؟ 8 تو پھر کسیہ
طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایکہر اُنہیں اپنی مادری زبان میں باتیں کرتے سن رہا ہے 9 ہمارےجبکہ
ممالـک یہ :ہیں پارتھیا، مادیا، عیلام، مسوپتامیہ، یہودیہ، کپدکیہ، پنطس، آسیہ، 10 فروگیہ، پمفیلیہ، مصر اور لبیا
کا وہ علاقہ جو کرین کے ارد گرد ہے۔ روم سے لوگبھی موجود ہیں۔ یہاں11 یہودی بھی ہیں اور غیریہودی
نومرید بھی، کریتے لوگکے اور عرب باشندےکے بھی۔ اور اب ہم سب سبکے اِن کو اپنی اپنی زبان میں
الله کے عظیم کاموں کا ذکر کرتے سن رہے “ہیں۔ دنگسب12 رہ گئے۔ اُلجھن میں پڑ کر دوسرےایکوہ سے
پوچھنے لـگے، اِس” 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 پطرسپھر باقی گیارہ سمیترسولوں کھڑا ہو کر اونچی آواز سے اُن مخاطبسے ہوا، یہودیسنیں،” بھائیو اور
یروشلم کے تمام ہنے ر !والو جان لیں اور غور باتمیریسے سن !لیں آپ15 خیالکا ہے کہ لوگیہ نشے میں ہیں۔
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لیکن ایسا نہیں دیکھیں،ہے۔ ابھی توصبح کے نو بجے وقتکا ہے۔ اب16 وہ کچھ ہو رہا پیشکیجسہے گوئی
یوایل 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 کے مردو، باتمیری !سنیں الله آپنے کے منے سا ہی عیسٰی ناصری کی تصدیق کی، کیونکہ اُس

نے اُس کے وسیلے آپسے کے درمیان معجزےعجوبے، اور الٰہی نشان آپدکھائے۔ خود باتاِس 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 سے آزاد کر کے زندہ کر دیا، کیونکہ ممکن ہی نہیں تھا موتکہ
اُسے اپنے قبضے میں رکھے۔ 25 چنانچہ داؤد نے اُس بارےکے میں کہا،

رب’ 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 مُقّدساپنے کو گلنے سڑنے تکنوبتکی دےپہنچنے گا۔
28 تُو نے مجھے زندگی کی راہوں سے آگاہ کر دیا ہے،
اور تُو اپنے خوشیمجھےحضور سے کرےسرشار ‘گا۔
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میرے29 بھائیو، اگر اجازت ہو تو مَیں آپ کو دلیری سے بزرگاپنے 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 تختمیرےکو پر بٹھائے گا۔ 31 مذکورہ
آیات میں داؤد مستقبل میں دیکھ مسیحکر جیکے اُٹھنے کا ذکر کر رہا یعنیہے، کہ نہ اُسے پاتال میں چھوڑا گیا، نہ
اُس کا بدن گلنے سڑنے تکنوبتکی پہنچا۔ 32 الله اِسینے عیسٰی کو زندہ کر دیا ہے اور سبہم اِس 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 نے ہم پر ُنڈیل ا آپطرحجسدیا، دیکھ اور سن رہے ہیں۔ 34 داؤد خود تو آسمان پر نہیں
چڑھا، توبھی اُس نے رب’فرمایا، ربمیرےنے سے کہا،
میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ
تکجب35 تیرےمَیں دشمنوں کو
تیرے پاؤں کی چوکی نہ بنا ‘دوں۔
36 چنانچہ پورا اسرائیل یقین جانے جسکہ عیسٰی آپکو مصلوبنے 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 سے پوچھا، بھائیو،”

پھر ہم کیا “کریں؟
پطرس38 میںآپ”دیا،جوابنے ایکہرسے توبہ کر عیسٰیکے نامکے پر بپتسمہ لے آپتاکہ معافگناہکے

کر جائیں۔دیئے آپپھر القدسروحکو ملنعمتکی گی۔جائے 39 کیونکہ یہ دینے کا آپوعدہ آپاورسے کے
بچوں سے کیا گیا ہے، بلـکہ اُن سے بھی جو دُور کے ہیں، سباُن ربجنہیںسے ہمارا خدا پاساپنے بُلائے “گا۔

پطرس40 نے مزید بہت سی باتوں سے اُنہیں نصیحت کی اور سمجھایا کہ اِس” ٹیڑھی نسل سے نکل کر نجات
“پائیں۔ جنہوں41 پطرسنے باتکی قبول کی اُن کا بپتسمہ ہوا۔ یوں اُس جماعتدن ًمیں تقریبا 3,000 افراد کا
اضافہ ہوا۔ 42 یہ ایمان دار رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے اور رفاقتی کھانوں اور دعاؤں شریکمیں ہوتے
رہے۔

ایمانداروں حیرتکی انگیز زندگی
سب43 خوفپر چھا گیا اور رسولوں طرفکی بہتسے معجزےسے اور الٰہی نشان دکھائے گئے۔ 44 جو بھی

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 المُقّدسبیتسے میں جمع
ہوتے رہے۔ ساتھ ساتھ وہ مسیح کی یاد میں اپنے گھروں میں روٹی توڑتے، بڑی خوشی اور سادگی سے رفاقتی
کھانا کھاتے اور47 الله کی تمجید کرتے وقتاُسرہے۔ وہ تمام لوگوں کے منظورِ نظر تھے۔ اور خداوند روز بہ روز
جماعت نجاتمیں یافتہ لوگوں کا اضافہ کرتا رہا۔

3
لنگڑے آدمی کی شفا

ایک1 پطرسدوپہر اور یوحنا دعا کرنے لئےکے المُقّدسبیت تینپڑے۔چلطرفکی بج تھے۔گئے وقتاُس2
لنگڑےپیدائشیایکلوگ کو اُٹھا کر وہاں لا رہے تھے۔ روزانہ اُسے صحن دروازےاُسکے پاسکے لایا جاتا تھا
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جو صورتخوب’ ‘دروازہ کہلاتا تھا تاکہ المُقّدسبیتوہ کے صحنوں میں داخل ہونے والوں مانگبھیکسے
سکے۔ پطرس3 اور یوحنا المُقّدسبیت میں داخل ہونے والے تھے تو لنگڑا اُن بھیکسے مانگنے لگا۔ پطرس4 اور
یوحنا غور اُسسے طرفکی دیکھنے لـگے۔ پطرسپھر نے “دیکھیں۔طرفہماری”کہا، اِس5 توقع سے کہ اُسے
کچھ ملے گا لنگڑا اُن طرفکی متوجہ ہوا۔ پطرسلیکن6 نے کہا، پاسمیرے” نہ تو چاندی ہے، نہ سونا، لیکن
کچھجو آپوہہے دےکو دیتا ناصرتہوں۔ کے مسیحعیسٰی نامکے اُٹھیںسے اور چلیں “!پھریں اُس7 اُسنے
کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اُسے کھڑا کیا۔ اُسی لنگڑےوقت کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ 8 وہ اُچھل کر کھڑا ہوا
اور چلنے پھرنے لگا۔ پھر وہ چلتے، کودتے اور الله کی تمجید کرتے ہوئے اُن کے المُقّدسبیتساتھ میں داخل ہوا۔
9 اور تمام لوگوں نے اُسے چلتے پھرتے اور الله کی تمجید کرتے ہوئے دیکھا۔ اُنہوںجب10 نے جان لیا کہ یہ وہی
آدمی ہے صورتخوبجو دروازےنامی پر بھیکبیٹھا مانگا کرتا تھا تو وہ اُس کی تبدیلی دیکھ دنگکر رہ گئے۔

المُقّدسبیت پطرسمیں کا پیغام
11 سبوہ دوڑ کر سلیمان برآمدےکے میں آئے بھیکجہاں مانگنے پطرستکابوالا اور یوحنا سے لپٹا ہوا

تھا۔ 12 یہ دیکھ پطرسکر اُن مخاطبسے ہوا، اسرائیل” کے آپحضرات، یہ دیکھ کر کیوں حیران ہیں؟ آپ
کیوں گھور گھور طرفہماریکر دیکھ ہیںرہے یا گو ہم اپنینے طاقتذاتی یا داریدین باعثکے یہ کیا ہے
کہ یہ آدمی چل پھر سکے؟ 13 باپہمارےیہ دادا کے خدا، ابراہیم، اسحاق یعقوباور کے خدا طرفکی سے ہے
بندےاپنےنےجس عیسٰی جلالکو دیا یہہے۔ وہی عیسٰی آپجسےہے دشمننے حوالےکے کر پیلاطسکے
کے منے سا رد کیا، اگرچہ وہ اُسے رِہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آپ14 نے قدوساُس اور راست باز کو رد
کر کے تقاضا کیا پیلاطسکہ اُس ایکعوضکے قاتل کو رِہا کر آپکے دے۔دےکو آپ15 زندگینے کے
سردار قتلکو کیا، لیکن الله نے اُسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا۔ ہم باتاِس کے گواہ ہیں۔ آپ16 تو اِس آدمی
واقفسے ہیں جسے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ عیسٰی کے نام پر ایمان لانے سے بحال 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 کیا جس پیشکی گوئی اُس نے تمام نبیوں کی معرفت کی تھی، یعنی یہ کہ اُس کا
دُکھمسیح اُٹھائے گا۔ توبہاب19 کریں اور الله لائیںرجوعطرفکی آپتاکہ گناہوںکے کو مٹایا جائے۔ 20 پھر
آپ ربکو کے حضور سے تازگی کے دن میسر آئیں گے اور وہ دوبارہ عیسٰی یعنی مسیح کو دےبھیج گا جسے
آپ کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ 21 لازم ہے کہ وہ اُس تکوقت آسمان پر تکجبرہے الله سب کچھ بحال نہ کر
وہطرحجسدے، ابتدا سے نبیوںمُقّدساپنے زبانیکی فرماتا آیا ہے۔ کیونکہ22 موسٰی کہا،نے رب’ تمہارا خدا
تمہارے تمہارےواسطے بھائیوں میں سے مجھ جیسے نبی کو کرےبرپا گا۔ جو بھی بات وہ کہے اُس کی سننا۔
23 جو نہیں سنے گا اُسے مٹا کر قوم نکالسے دیا جائے ‘گا۔ اور24 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۔ اللهجب26 نے اپنے
بندے عیسٰی کو برپا کیا تو پہلے آپاُسے پاسکے بھیج دیا تاکہ آپوہ میں سے ایکہر کو اُس بُریکی راہوں سے
پھیر برکتکر “دے۔
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پطرس اور یوحنا یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا
پطرس1 اور لوگوںیوحنا باتسے ہیکر تھےرہے المُقّدسبیتامام،کہ داروںپہرےکے اورکپتانکا صدوقی

اُن پاسکے پہنچے۔ 2 ناراضوہ تھے کہ رسول عیسٰی کے جی اُٹھنے کی منادی کر کے لوگوں کو مُردوں میں سے
جی اُٹھنے کی دےتعلیم رہے ہیں۔ اُنہوں3 اُنہیںنے گرفتار کر اگلےکے جیلتکدن میں 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۔

اگلے5 دن یروشلم میں یہودی عدالِت عالیہ کے سرداروں، بزرگوں اور شریعت کے علما اجلاسکا منعقد ہوا۔
6 اماِم اعظم حنّا کائفا،طرحاِسیاور یوحنا، اورسکندر اماِم اعظم خاندانکے دیگرکے تھے۔شاملبھیمرد اُنہوں7
نے دونوں کو اپنے درمیان کھڑا کر کے پوچھا، تم” نے یہ قوتکسکام اور نام سے “کیا؟

پطرس8 نے القدسروح سے معمور ہو کر اُن سے کہا، قوم” کے راہنماؤ اور بزرگو، آج9 ہماری پوچھ گچھ
کی جا رہی ہے ہمکہ نے معذور آدمی پر رحم کا وسیلےکےکساظہار سے کیا کہ اُسے ملشفا گئی ہے۔ 10 تو
پھر آپ سب اور پوری قوم اسرائیل جان لے کہ یہ ناصرت کے عیسٰی مسیح کے نام سے ہوا ہے، آپجسے نے
مصلوب کیا اور جسے الله نے مُردوں میں سے زندہ کر دیا۔ یہ آدمی اُسی کے وسیلے صحتسے پا کر یہاں آپ کے
منے سا کھڑا ہے۔ 11 عیسٰی وہ پتھر جسہے بارےکے میں کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، جس’ پتھر کو مکان
بنانے والوں نے رد 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 جسگیا کے
وسیلے 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 باتکوئی نہ کر سکے۔ 15 چنانچہ اُنہوں نے اُن دونوں اجلاسکو میں سے باہر
جانے کو کہا اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لـگے، 16 ہم” اِن لوگوں کے ساتھ سلوککیا باتکریں؟ واضح
ہے کہ اُن کے یعے ایکذر الٰہی نشان دکھایا گیا اِسہے۔ کا یروشلم کے تمام باشندوں کو علم ہوا ہمہے۔ اِس کا
انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن17 لازم ہے کہ اُنہیں دےدھمکی کر حکم دیں کہ وہ کسی شخصبھی سے یہ نام لے
باتکر نہ کریں، ورنہ یہ معاملہ قوم میں مزید پھیل جائے “گا۔

18 چنانچہ اُنہوں نے دونوں کو بُلا کر حکم دیا کہ وہ آئندہ عیسٰی کے نام سے نہ کبھی بولیں اور نہ تعلیم دیں۔
لیکن19 پطرس اور یوحنا جوابنے میں کہا، آپ” خود فیصلہ کر لیں، کیا یہ الله ٹھیکنزدیککے ہے کہ

ہم اُس آپنسبتکی باتکی مانیں؟ ممکن20 ہی نہیں کہ جو کچھ ہم دیکھنے 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 پطرسلوگتمام اور یوحنا اِسکے 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۔
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دلیری کے لئے دعا

23 اُن کی رِہائی کے پطرسبعد اور یوحنا اپنے ساتھیوں واپسپاسکے گئے کچھسباور سنایا جو راہنما اماموں
اور بزرگوں نے اُنہیں بتایا تھا۔ 24 یہ سن کر تمام ایمان داروں نے مل 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 باپہمارےخادم داؤد کے
منہ القدسروحسے معرفتکی اقوام’کہا، طیشکیوں میں آ گئی ہیں؟
اُمّتیں کیوں سازشیںبےکار کر رہی ہیں؟
26 دنیا کے بادشاہ کھڑےاُٹھ ہوئے،
ربحکمران اور اُس مسیحکے خلافکے جمع ہو گئے ‘ہیں۔
27 اور واقعی یہی کچھ اِس شہر میں ہیرودیسہوا۔ انتپاس، پنطیُس پیلاطس، غیریہودی تیرےسبیہودیاور

مُقّدس خادم عیسٰی خلافکے جمع ہوئے جسے تُو مسحنے کیا تھا۔ لیکن28 جو کچھ اُنہوں نے کیا وہ تُو نے اپنی
قدرت اور مرضی سے پہلے ہی سے مقرر کیا تھا۔ اے29 ابرب، اُن کی دھمکیوں پر غور کر۔ اپنے خادموں کو
اپنا کلام سنانے بڑیکی دلیری عطا فرما۔ اپنی30 قدرت کا اظہار کر تاکہ مُقّدستیرےہم خادم عیسٰی کے نام
سے شفا، الٰہی نشان معجزےاور دکھا “سکیں۔

31 دعا کے اختتام پر وہ جگہ ہل گئی جہاں وہ جمع تھے۔ سب القدسروح سے معمور ہو گئے اور دلیری سے
الله کا کلام سنانے لـگے۔

ایمانداروں کی ملـکیتمشترکہ
ایمان32 داروں کی پوری یکجماعت دل تھی۔ کسی نے بھی اپنی ملـکیت کی کسی چیز بارےکے میں نہیں

کہا کہ یہ میری ہے بلـکہ اُن کی ہر چیز مشترکہ تھی۔ 33 اور بڑےرسول اختیار کے ساتھ خداوند عیسٰی کے جی
اُٹھنے کی گواہی دیتے رہے۔ الله کی بڑی مہربانی اُن سب پر تھی۔ 34 اُن میں سے کوئی بھی ضرورت مند نہیں تھا،
جسکیونکہ پاسکے بھی زمینیں یا مکان تھے اُس نے اُنہیں فروخت کر کے رقم رسولوں35 کے پاؤں میں رکھ
دی۔ یوں جمع شدہ پیسوں میں سے ایکہر کو اُتنے دیئے جاتے جتنوں کی ضرورتاُسے ہوتی تھی۔

یوسفمثلا36ً ایکنامی آدمی جستھا نامکا رسولوں برنباسنے افزائیحوصلہ) کا (بیٹا تھا۔رکھا لاویوہ
قبیلے سے اور قبرصجزیرۂ کا ہنے ر والا تھا۔ اُس37 نے ایکاپنا فروختکھیت کر کے پیسے رسولوں کے پاؤں
میں رکھ دیئے۔

5
حننیاہ اور سفیرہ

ایک1 اَور آدمی جستھا نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنی کوئی زمین بیچ دی۔ اُن کے نام حننیاہ اور سفیرہ
تھے۔ لیکن2 پوریحننیاہ رقم رسولوں پاسکے نہ لایا بلـکہ اُس میں کچھسے اپنے لئے رکھ چھوڑا اور باقی رسولوں
کے پاؤں میں رکھ دیا۔ اُس کی بیوی بھی اِس بات واقفسے تھی۔ پطرسلیکن3 نے کہا، ابلیسحننیاہ،” نے
آپ دلکے یوںکو کیوں بھر دیا ہے آپکہ القدسروحنے جھوٹسے بولا ہے؟ آپکیونکہ زمیننے کی رقم
پیسےکچھکے پاساپنے رکھ لئے ہیں۔ 4 کیا یہ فروختزمین کرنے آپپہلےسے کی نہیں تھی؟ اور اُسے بیچ کر کیا
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پیسےآپ 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 حننیاہ فرش پر گر کر مر گیا۔ اور تمام سننے والوں پر بڑی دہشت طاری ہو گئی۔ جماعت6 کے
نوجوانوں نے اُٹھ لاشکر 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۔
پطرس8 نے اُس سے پوچھا، مجھے” بتائیں، آپکیا کو اپنی زمین کے لئے اِتنی ہی رقم ملی “تھی؟
سفیرہ جوابنے دیا، جی،” اِتنی ہی رقم “تھی۔
پطرس9 نے کہا، کیوں” آپ دونوں رب کے روح کو آزمانے پر متفق ہوئے؟ دیکھو، جنہوں آپنے کے

خاوند کو دفنایا ہے دروازےوہ کھڑےپر ہیں آپاور کو بھی اُٹھا کر باہر لے جائیں “گے۔ اُسی10 لمحے سفیرہ
پطرس پاؤںکے میں گر کر مر نوجوانگئی۔ اندر آئے تو اُس لاشکی دیکھ کر اُسے بھی باہر لے گئے اور اُس کے
شوہر پاسکے دفن کر دیا۔ جماعتپوری11 بلـکہ ہر سننے والے پر طاریخوفبڑا ہو گیا۔

معجزے
رسولوں12 کی معرفت عوام میں بہت سے الٰہی نشان معجزےاور ظاہر ہوئے۔ اُس وقت تمام ایمان یکدار

دلی المُقّدسبیتسے میں سلیمان برآمدےکے میں جمع ہوا کرتے تھے۔ لوگباقی13 اُن سے قریبی تعلق رکھنے کی
جرأت نہیں کرتے تھے، اگرچہ عوام اُن کی بہت عزت کرتے تھے۔ توبھی14 خداوند پر ایمان رکھنے والے مرد و
خواتین کی تعداد بڑھتی گئی۔ لوگ15 اپنے مریضوں چارپائیوںکو اور چٹائیوں پر رکھ سڑکوںکر پر لاتے تھے تاکہ
پطرسجب وہاں گزرےسے تو کم از کم اُس کا کسیسایہ کسینہ پر پڑ جائے۔ بہت16 لوگسے یروشلم کے ارد
گرد کی آبادیوں سے بھی اپنے مریضوں اور بدروح گرفتہ عزیزوں کو لاتے، سباور شفا پاتے تھے۔

رسولوں کی ایذا رسانی
پھر17 اماِم فرقےصدوقیاعظم ساتھیوںتمامکے آیا۔میںحرکتساتھکے اُنہوں18کرجلسےحسد رسولوںنے

گرفتارکو کر دیا۔ڈالمیںجیلعوامیکے راتلیکن19 ربکو ایککا فرشتہ قیدخانے دروازوںکے کھولکو
کر اُنہیں باہر لایا۔ اُس نے کہا، 20 المُقّدسبیتجاؤ،” کھڑےمیں ہو کر لوگوں کو اِس نئی زندگی سے متعلق
باتیںسب “سناؤ۔ 21 فرشتے کی سن کر رسول المُقّدسبیتسویرےصبح میں جا کر تعلیم دینے لـگے۔
اب ایسا ہوا کہ اماِم اعظم اپنے ساتھیوں سمیت پہنچا اور یہودی عدالِت عالیہ کا اجلاس منعقد کیا۔ اِس میں

اسرائیل کے شریکبزرگتمام ہوئے۔ پھر اُنہوں نے اپنے ملازموں کو قیدخانے میں بھیج دیا تاکہ رسولوں کو
لا کر اُن کے منے پیشسا کیا جائے۔ لیکن22 جب وہ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ رسول جیل میں نہیں ہیں۔ وہ
واپس آئے اور کہنے لـگے، پہنچےہمجب”23 تو احتیاطبڑیجیل بندسے تھی اور دروازوں پہرےپر کھڑےدار
تھے۔ دروازوںہمجبلیکن کھولکو کر اندر گئے تو وہاں نہیںکوئی “!تھا یہ24 سن المُقّدسبیتکر پہرےکے
داروں کا کپتان اور راہنما امام بڑی اُلجھن میں پڑ گئے اور سوچنے لـگے ابکہ کیا ہو گا؟ 25 اِتنے میں کوئی آ کر
کہنے بات”لگا، آدمیوںجنسنیں، آپکو میںجیلنے ڈالا تھا المُقّدسبیتوہ لوگوںکھڑےمیں کو دےتعلیم
“ہیں۔رہے المُقّدسبیتتب26 پہرےکے داروں کپتانکا اپنے ملازموں رسولوںساتھکے پاسکے گیا اور اُنہیں
لایا، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ جمع لوگشدہ اُنہیں سنگسار نہ کر دیں۔
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اُنہوںچنانچہ27 رسولوںنے کو لا اجلاسکر کے منے سا کیا۔کھڑا اماِم اعظم اُن مخاطبسے ہوا، ہم”28 نے

تو تم کو سختی سے منع کیا تھا کہ اِس آدمی کا نام لے کر تعلیم نہ دو۔ اِس برعکسکے تم نے نہ صرف اپنی تعلیم
یروشلم کی ہر تکجگہ پہنچا دی ہے بلـکہ ہمیں اِس آدمی موتکی کے ذمہ دار بھی ٹھہرانا ہتے چا “ہو۔

پطرس29 اور باقی رسولوں جوابنے دیا، لازم” ہے ہمکہ پہلے الله کی سنیں، پھر انسان کی۔ باپہمارے30
دادا کے خدا نے عیسٰی کو زندہ کر دیا، شخصاُسی کو آپجسے صلیبنے پر چڑھوا کر مار ڈالا تھا۔ 31 الله نے
اُسی حکمرانکو نجاتاور دہندہ حیثیتکی سے سرفراز کر کے اپنے ہنے د ہاتھ بٹھا لیا تاکہ اسرائیلوہ کو توبہ اور
گناہوں کی معافی کا موقع فراہم کرے۔ ہم32 خود اِن باتوں کے گواہ ہیں اور القدسروح بھی، جسے الله نے
اپنے فرماں برداروں دےکو دیا “ہے۔

33 یہ سن عدالتکر طیشلوگکے میں آ کر اُنہیں قتل کرنا ہتے چا تھے۔ ایکلیکن34 فریسی اجلاسعالِم میں
کھڑا جسہوا کا نام ایلجملی پوریتھا۔ قوم میں عزتوہ دار تھا۔ اُس نے حکم دیا رسولوںکہ تھوڑیکو دیر کے
لئے اجلاس نکالسے دیا جائے۔ 35 پھر اُس نے کہا، میرے” اسرائیلی بھائیو، غور سوچیںسے آپکہ اِن آدمیوں
کے ساتھ کیا کریں گے۔ 36 کیونکہ کچھ دیر تھیوداسہوئی اُٹھ کر کہنے لگا کہ مَیں شخصخاصکوئی ًہوں۔ تقریبا
400 آدمی اُس لـگپیچھےکے لیکنگئے۔ اُسے قتل کیا گیا اور اُس کے پیروکار بکھر گئے۔ اُن سرگرمیوںکی کچھسے
نہ ہوا۔ اِس37 کے بعد مردم شماری کے دنوں میں یہوداہ گلیلی اُٹھا۔ اُس نے بھی کافی لوگوں کو اپنے پیروکار بنا
بغاوتکر کرنے پر اُکسایا۔ لیکن اُسے بھی مار دیا گیا اور اُس کے پیروکار منتشر ہوئے۔ 38 یہ پیِش نظر رکھ کر
میرا مشورہ یہ ہے کہ اِن لوگوں کو چھوڑ دیں، اِنہیں جانے دیں۔ اگر اِن کا ارادہ یا سرگرمیاں انسانی ہیں تو سب
کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن39 اگر یہ الله طرفکی سے آپتوہے اِنہیں ختم نہیں کر سکیں گے۔ ایسا نہ
ہو کہ آپآخرکار الله ہی خلافکے لڑ رہے “ہوں۔
حاضرین اُسنے باتکی مان لی۔ اُنہوں40 رسولوںنے کو بُلا کر اُن لـگوائے۔کوڑےکو پھر اُنہوں اُنہیںنے

عیسٰی کا نام لے کر لنے بو منعسے کیا اور پھر دیا۔جانے یہودیرسول41 عدالِت عالیہ نکلسے گئے۔چلےکر باتیہ
اُن کے لئے بڑی خوشی باعثکا تھی کہ الله ہمیںنے اِس لائق سمجھا ہے کہ عیسٰی کے نام کی بےعزتخاطر ہو
جائیں۔ اِس42 بعدکے بھی وہ المُقّدسبیتروزانہ مختلفاور میںگھروں جا جا کر سکھاتے اور خبریخوشاِس
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 کے کہا، یہ”
ٹھیک نہیں ہمکہ الله کا کلام خدمتکیسکھانے کو چھوڑ کر کھانا تقسیم مصروفمیںکرنے رہیں۔ 3 بھائیو،
باتیہ پیِش نظر رکھ کر اپنے میں ساتسے آدمی چن لیں، جن نیککے کردار آپکی تصدیق کر سکتے ہیں اور
جو القدسروح اور حکمت سے معمور ہیں۔ پھر ہم اُنہیں کھانا تقسیم کرنے کی یہ ذمہ دےداری کر 4 اپنا پورا
وقت دعا اور کلام خدمتکی صَرفمیں کر سکیں “گے۔
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باتیہ5 جماعتپوری کو پسند آئی اور اُنہوں ساتنے آدمی چن لئے ستفنس: ایمانجو) اور القدسروح سے

معمور ،(تھا فلپّس، پرخرس، نیکانور، تیمون، پرمناس اور انطاکیہ کا نیکلاؤس۔ نیکلاؤس) غیریہودی تھا
جس نے عیسٰی پر ایمان لانے سے پہلے یہودی مذہب کو اپنا لیا (تھا۔ 6 اِن سات آدمیوں کو رسولوں کے منے سا
پیش کیا گیا تو اُنہوں نے اِن پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔

یوں7 الله کا پیغام پھیلتا گیا۔ یروشلم میں ایمان داروں کی تعداد نہایت بڑھتی گئی اور بیت المُقّدس بہتکے سے
امام بھی ایمان لے آئے۔

ستفنس گرفتاریکی
ستفنس8 الله فضلکے قوتاور معمورسے تھا اور لوگوں معجزےبڑےبڑےدرمیانکے اور الٰہی نشان دکھاتا

تھا۔ ستفنسیہودیکچھدنایک9 بحثسے لـگے۔کرنے وہ) کرین، یہ، اسکندر کلـِکیہ اور صوبہ آسیہ کے ہنے ر
والے تھے اور اُن عبادتکے خانے کا نام لِبرطینیوں یعنی آزاد کئے گئے غلاموں عبادتکا خانہ (تھا۔ لیکن10 وہ
نہ اُس حکمتکی کا سامنا کر سکے، نہ اُس روح کا جو کلام وقتکرتے اُس کی مدد کرتا تھا۔ اِس11 لئے اُنہوں
بعضنے آدمیوں کو یہ کہنے کو اُکسایا اِس”کہ نے موسٰی اور الله بارےکے میں کفر بکا ہمہے۔ اِسخود کے
“ہیں۔گواہ یوں12 عام لوگوں، بزرگوں شریعتاور کے علما چلہلمیں مچ گئی۔ ستفنسوہ پر چڑھ آئے اور اُسے
گھسیٹ یہودیکر عدالِت عالیہ پاسکے لائے۔ وہاں13 اُنہوں نے جھوٹے کھڑےگواہ کئے جنہوں نے کہا،
یہ” آدمی بیت المُقّدس اور شریعت خلافکے باتیں کرنے سے باز نہیں آتا۔ 14 ہم نے اِس کے منہ سے سنا ہے
کہ عیسٰی ناصری یہ مقام کرےتباہ گا اور وہ رسم و رواج دےبدل گا جو موسٰی ہمارےنے سپرد کئے “ہیں۔
اجلاسجب15 میں بیٹھے لوگتمام گھور گھور ستفنسکر طرفکی دیکھنے لـگے تو اُس کا چہرہ فرشتے کا سا
نظر آیا۔

7
ستفنس کی تقریر

1 اماِم اعظم نے پوچھا، کیا” یہ سچ “ہے؟
ستفنس2 جوابنے دیا، بھائیو” اور بزرگو، میری بات سنیں۔ جلال کا ہمارےخدا باپ ابراہیم پر ظاہر ہوا

جب وہ ابھی مسوپتامیہ میں آباد تھا۔ اُس وقت وہ حاران میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ 3 الله نے اُس سے کہا، اپنے’
وطن اور اپنی قوم کو چھوڑ کر ملـکاُس میں چلا جا مَیںجو تجھے دکھاؤں ‘گا۔ چنانچہ4 وہ کسدیوں ملـککے
کو چھوڑ کر حاران میں ہنے ر لگا۔ وہاں اُس فوتباپکا ہوا تو الله نے اُسے ملـکاِس میں منتقل جسکیا میں
آپ تکآج آباد ہیں۔ وقتاُس5 الله نے اُسے ملـکاِس میں کوئی بھی موروثی زمین نہ دی ایکتھی، فٹمربع
تک بھی نہیں۔ لیکن اُس نے اُس سے وعدہ کیا، مَیں’ ملـکاِس تیرےکو اور تیری اولاد کے قبضے میں کر دوں
‘گا، اگرچہ وقتاُس ابراہیم ہاںکے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ الله6 اُسےنے یہ بھی بتایا، تیری’ اولاد ملـکایسے
میں رہے گی جو اُس کا نہیں ہو گا۔ وہاں وہ اجنبی اور غلام ہو گی، اور اُس بہتتکسال400پر ظلم کیا جائے
گا۔ لیکن7 مَیں اُس قوم عدالتکی کروں جسگا نے اُسے غلام بنایا ہو گا۔ اِس کے بعد وہ ملـکاُس میں سے
نکل کر اِس مقام پر عبادتمیری کریں ‘گے۔ 8 پھر الله نے ابراہیم کو ختنہ کا عہد دیا۔ جبچنانچہ ابراہیم کا بیٹا
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اسحاق پیدا ہوا تو باپ نے آٹھویں دن اُس کا ختنہ کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اسحاقجب کا بیٹا یعقوب پیدا ہوا اور
یعقوب کے بارہ ہمارےبیٹے، بارہ قبیلوں کے سردار۔

9 یہ سردار اپنے بھائی یوسف سے حسد کرنے لـگے اور اِس لئے اُسے بیچ دیا۔ یوں وہ غلام بن کر مصر پہنچا۔
لیکن الله اُس کے ساتھ رہا 10 اور اُسے اُس کی تمام مصیبتوں سے رِہائی دی۔ اُس نے اُسے دانائی عطا کر کے
اِس قابل بنا دیا کہ وہ مصر کے بادشاہ فرعون کا منظورِ نظر ہو جائے۔ یوں فرعون نے اُسے مصر اور پورےاپنے
گھرانے پر حکمران مقرر کیا۔ 11 پھر تمام مصر اور کنعان میں کال لوگپڑا۔ بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہمارےاور
باپ دادا پاسکے خوراکبھی ختم ہو گئی۔ یعقوب12 کو پتا چلا کہ مصر اناجتکابمیں اِسہے، لئے اُس
نے اپنے بیٹوں اناجکو خریدنے وہاںکو بھیج دیا۔ اُنہیںجب13 دوسری بار وہاں جانا پڑا یوسفتو نے آپاپنے
کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اور فرعون یوسفکو کے خاندان بارےکے میں آگاہ کیا گیا۔ اِس14 کے یوسفبعد
نے یعقوبباپاپنے اور تمام رشتے داروں کو بُلا لیا۔ کُل 75 افراد آئے۔ یعقوبیوں15 مصر پہنچا۔ وہاں وہ اور
ہمارے باپ دادا مر گئے۔ اُنہیں16 ِسکم میں لا کر اُس قبر میں دفنایا گیا جو ابراہیم نے ہمور کی اولاد سے پیسے
دے خریدیکر تھی۔

17 پھر قریبوقتوہ آ جسگیا کا وعدہ الله نے ابراہیم سے کیا تھا۔ مصر ہماریمیں قوم کی بہتتعداد بڑھ چکی
تھی۔ لیکن18 ہوتے ایکہوتے نیا بادشاہ تخت نشین ہوا یوسفجو ناواقفسے تھا۔ 19 اُس ہمارینے قوم کا
استحصال کر کے اُن بدسلوکیسے کی اور اُنہیں اپنے بچوںشیرخوار ضائعکو کرنے پر مجبور کیا۔ وقتاُس20 موسٰی
پیدا ہوا۔ وہ الله صورتخوبنزدیککے بچہ تھا اور تین تکماہ باپاپنے کے گھر میں پالا گیا۔ اِس21 کے بعد
والدین کو اُسے چھوڑنا پڑا، لیکن فرعون کی بیٹی نے اُسے پالـکلے بنا کر اپنے بیٹے کے طور پر پالا۔ 22 اور موسٰی
کو مصریوں حکمتکی کے ہر شعبے تربیتمیں ملی۔ اُسے لنے بو اور عمل کرنے قابلیتزبردستکی حاصل تھی۔

سالچالیسوہجب23 کا تھا تو اُسے اپنی قوم اسرائیل لوگوںکے سے ملنے خیالکا آیا۔ اُسجب24 نے اُن کے
پاس جا کر دیکھا اسرائیلیکسیمصریایککہ پر تشدد کر رہا توہے اُس اسرائیلینے حمایتکی کر مظلومکے کا
بدلہ لیا مصریاور کو مار ڈالا۔ اُس25 خیالکا تو یہ تھا میرےکہ بھائیوں سمجھکو 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 نے صلح کرانے کوششکی میں کہا، مردو،’ آپ تو بھائی ہیں۔ آپ دوسرےایککیوں سے غلط
سلوک کر رہے ‘ہیں؟ لیکن27 جو دوسرےآدمی سے بدسلوکی کر رہا تھا اُس نے موسٰی طرفایککو دھکیل
کر کہا، آپنےکس’ کو ہم پر حکمران اور قاضی مقرر کیا ہے؟ 28 آپکیا مجھے بھی قتل کرنا ہتے چا جسہیں
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۔

چالیس30 سال کے بعد ایک فرشتہ جلتی ہوئی کانٹےدار جھاڑی کے شعلے میں اُس پر ظاہر ہوا۔ اُس وقت
موسٰی سینا پہاڑ قریبکے یگستان ر میں تھا۔ 31 یہ منظر دیکھ کر موسٰی حیران جبہوا۔ وہ اُس کا معائنہ کرنے
کے لئے قریب پہنچا ربتو کی آواز سنائی دی، 32 باپتیرےمَیں’ دادا کا خدا، ابراہیم، اسحاق یعقوباور کا خدا
‘ہوں۔ موسٰی تھرتھرانے لگا اور اُس طرف دیکھنے جرأتکی نہ کی۔ 33 پھر رب نے اُس سے کہا، اپنی’ جوتیاں
اُتار، کیونکہ مُقّدستُو زمین پر کھڑا ہے۔ مَیں34 مصرنے میں اپنی قوم حالتبُریکی دیکھی اور اُن کی آہیں سنی
ہیں، اِس لئے اُنہیں بچانے کے لئے اُتر آیا ابہوں۔ جا، مَیں تجھے مصر بھیجتا ‘ہوں۔
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یوں35 الله نے شخصاُس کو اُن پاسکے بھیج دیا جسے وہ یہ کہہ کر رد کر تھےچکے کہ آپنےکس’ 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 معجزےوہ اور الٰہی نشان
دکھا کر اُنہیں مصر نکالسے لایا، پھر بحرِ ُلزم ق سے گزر کر سال40 دورانکے یگستان ر میں اُن کی راہنمائی کی۔
37 موسٰی نے اسرائیلیوںخود کو بتایا، تمہارےالله’ تمہارےواسطے بھائیوں میں مجھسے جیسے نبی کو کرےبرپا
‘گا۔ 38 موسٰی یگستان ر میں قوم جماعتکی شریکمیں طرفایکتھا۔ وہ اُس فرشتے ساتھکے تھا جو سینا پہاڑ پر
اُس سے باتیں کرتا تھا، باپہمارےطرفدوسری دادا کے ساتھ۔ فرشتے سے اُسے بخشزندگی باتیں مل گئیں جو
ہمارےاُسے سپرد کرنی تھیں۔

باپہمارےلیکن39 دادا اُسنے کی سننے سے انکار کر کے اُسے رد کر دیا۔ دل میںدلہی وہ مصر طرفکی
رجوع تھے۔چکےکر ہارونوہ40 سے کہنے لـگے، ہمارےآئیں،’ لئے دیوتا بنا دیں ہمارےجو آگے آگے چلتے ہوئے
ہماری راہنمائی کریں۔ کیونکہ کیا معلوم بندےاُسکہ موسٰی کو کیا ہوا ہمیںجوہے مصر نکالسے ‘لایا۔ اُسی41
وقت اُنہوں بچھڑےنے کا بُت بنا کر اُسے پیشقربانیاں کیں اور اپنے ہاتھوں کے کام خوشیکی منائی۔ اِس42 پر
الله نے اپنا منہ پھیر لیا اور اُنہیں ستاروں کی پوجا کی گرفت میں چھوڑ دیا، بالکل اُسی طرحجسطرح نبیوں کے
صحیفے میں لـکھا اسرائیلاے’ہے، کے گھرانے،
جب تم یگستان ر میں متے گھو پھرتے تھے
تو کیا تم نے اُن سالوں40 دورانکے
کبھی مجھے ذبح اور غلہ کی پیشقربانیاں کیں؟
43 نہیں، وقتاُس بھی ـِکتم مَل دیوتا تابوتکا
اور رفان دیوتا کا ستارہ اُٹھائے پھرتے تھے،
گو تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بُت
پوجا کرنے کے لئے بنا لئے تھے۔
اِس لئے مَیں تمہیں جلاوطن کر کے
بابل کے پار بسا دوں ‘گا۔
یگستان44 ر باپہمارےمیں دادا ملاقاتپاسکے کا خیمہ تھا۔ اُسے اُس نمونے مطابقکے بنایا گیا تھا جو الله

نے موسٰی کو دکھایا تھا۔ 45 موسٰی موتکی کے باپہمارےبعد دادا نے اُسے ورثے میں پا کر اپنے ساتھ لے لیا
جب اُنہوں نے یشوع کی راہنمائی میں ملـکاِس میں داخل ہو کر اُس پر قبضہ کر لیا۔ اُس وقت الله اُس میں آباد
قوموں کو اُن کے آگے آگے نکالتا گیا۔ ملاقاتیوں کا خیمہ داؤد بادشاہ کے ملـکتکزمانے میں رہا۔ داؤد46
الله کا منظورِ نظر تھا۔ اُس یعقوبنے کے خدا گاہسکونتایککو مہیا اجازتکیکرنے مانگی۔ لیکن47 سلیمان
کو اُس کے لئے مکان بنانے کا اعزاز حاصل ہوا۔

میںحقیقت48 الله تعالیٰ انسان ہاتھکے کے بنائے ہوئے مکانوں میں نہیں رہتا۔ ربنبی فرمانکا یوں بیان ہے،کرتا
49 آسمان’ تختمیرا ہے
اور میرےزمین پاؤں کی چوکی،
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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 کا

آپ دلوںکے اور کانوں پر کچھ بھی اثر نہیں آپہوا۔ باپاپنے دادا طرحکی 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 نے
راست باز مسیح پیشکی گوئی کی، شخصاُس کی آپجسے نے دشمنوں کے حوالے کر کے مار ڈالا۔ آپ53
ہی کو فرشتوں کے ہاتھ سے الله شریعتکی حاصل ہوئی مگر اُس پر عمل نہیں “کیا۔

ستفنس کو سنگسار کیا جاتا ہے
یہکیستفنس54 باتیں سن اجلاسکر میںطیشلوگکے آ دانتکر پیسنے لـگے۔ القدسروحستفنسلیکن55

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 کہا، دیکھو،” 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 خلافکے دیگواہی تھی اُنہوں
نے اپنی چادریں اُتار ایککر جوان آدمی کے پاؤں میں رکھ دیں۔ اُس آدمی کا نام ساؤل تھا۔ جب59 ستفنسوہ
کو سنگسار کر تھےرہے تو اُس نے دعا کر کے خداونداے”کہا، روحمیریعیسٰی، قبولکو “کر۔ 60 پھر گھٹنے
ٹیک کر اُس نے اونچی آواز سے کہا، اے” خداوند، اُنہیں اِس گناہ کے ذمہ دار نہ “ٹھہرا۔ یہ کہہ کر وہ انتقال
کر گیا۔

8
1 اور ساؤل کو ستفنسبھی کا قتل منظور تھا۔
جماعتساؤل کو ستاتا ہے

اُس دن یروشلم میں سختجماعتموجود ایذا رسانی کی زد میں آ اِسگئی۔ لئے رسولوںسوائے تمامکے ایمان دار
یہودیہ اور سامریہ کے علاقوں میں تتر بتر ہو گئے۔ کچھ2 ترسخدا آدمیوں ستفنسنے کو دفن کر کے رو رو کر
اُس کا ماتم کیا۔

لیکن3 ساؤل عیسٰی جماعتکی کو تباہ کرنے پر تُلا ہوا تھا۔ اُس نے گھر گھر جا ایمانکر دار مرد و خواتین کو
نکال دیا اور اُنہیں گھسیٹ کر قیدخانے میں ڈلوا دیا۔

خبریخوش سامریہ میں پھیل جاتی ہے
4 ایمانجو دار بکھر گئے تھے وہ جگہ جگہ جا کر الله خبریخوشکی سناتے پھرے۔ اِس5 طرح فلپّس سامریہ

کے کسی شہر کو گیا اور وہاں کے لوگوں کو مسیح بارےکے میں بتایا۔ 6 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 سے
بدروحیں زوردار چیخیں مار مار کر نکل گئیں، بہتاور مفلوجوںسے اور لنگڑوں کو ملشفا گئی۔ یوں8 اُس شہر
بڑیمیں شادمانی پھیل گئی۔
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وہاں9 کافی عرصے ایکسے آدمی رہتا جستھا کا نام شمعون تھا۔ وہ جادوگر تھا اور اُس حیرتکے انگیز کام

سامریہسے بہتلوگکے متاثر تھے۔ اُس کا اپنا دعوٰی تھا مَیںکہ ہوں۔شخصخاصکوئی اِس10 لئے لوگسب
چھوٹے سے لے تکبڑےکر اُس خاصپر توجہ دیتے تھے۔ اُن کا کہنا تھا، یہ’ آدمی وہ قوتالٰہی ہے جو عظیم
کہلاتی ‘ہے۔ 11 وہ اِس لئے اُس کے لـگپیچھے گئے تھے کہ اُس نے اُنہیں بڑی دیر سے حیرتاپنے انگیز کاموں
سے متاثر کر رکھا تھا۔ لوگابلیکن12 فلپّس کی الله کی بادشاہی اور عیسٰی کے نام بارےکے خبریخوشمیں
پر ایمان لے آئے، اور مرد و خواتین بپتسمہنے لیا۔ شمعونخود13 بھینے ایمان لا کر بپتسمہ لیا اور فلپّس ساتھکے
رہا۔ جب اُس نے بڑےوہ الٰہی نشان معجزےاور دیکھے جو فلپّس کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے تو وہ ہکا بکا رہ
گیا۔

یروشلمجب14 میں رسولوں نے سنا سامریہکہ اللهنے کا قبولکلام کر لیا توہے اُنہوں پطرسنے اور یوحنا کو
اُن پاسکے بھیج دیا۔ وہاں15 پہنچ کر اُنہوں نے اُن کے لئے دعا کی کہ اُنہیں القدسروح مل جائے، 16 کیونکہ
ابھی القدسروح اُن پر نازل نہیں ہوا تھا بلـکہ صرفاُنہیں خداوند عیسٰی کے نام میں بپتسمہ دیا گیا تھا۔ جباب17
پطرس اور یوحنا نے اپنے ہاتھ اُن پر رکھے تو اُنہیں القدسروح مل گیا۔

شمعون18 نے دیکھا رسولجبکہ لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اُن کو القدسروح ملتا ہے۔ اِس لئے اُس نے
اُنہیں پیشپیسے کر کے 19 کہا، مجھے” بھی یہ دیںدےاختیار جسکہ پر مَیں ہاتھ رکھوں اُسے القدسروح مل
“جائے۔

لیکن20 پطرس جوابنے دیا، آپ” کے پیسے آپ کے غارتساتھ ہو جائیں، آپکیونکہ نے سوچا کہ الله
نعمتکی پیسوں خریدیسے جا سکتی ہے۔ خدمتاِس21 آپمیں کا کوئی نہیںحصہ ہے، آپکیونکہ کا دل
الله کے منے خالصسا نہیں ہے۔ اپنی22 شرارتاِس سے توبہ کر کے خداوند سے دعا کریں۔ شاید آپوہ کو اِس
ارادے کی دےمعافی آپجو نے دل میں رکھا ہے۔ 23 کیونکہ مَیں دیکھتا ہوں کڑویآپکہ پِت بھرےسے
اور ناراستی بندھنکے جکڑےمیں ہوئے “ہیں۔

شمعون24 نے کہا، پھر” خداوند میرےسے لئے دعا کریں آپکہ کی مذکورہ مصیبتوں میں مجھسے پر کوئی نہ
“آئے۔

خداوند25 کے کلام کی گواہی دینے اور اُس منادیکی کرنے کے پطرسبعد اور واپسیوحنا یروشلم کے لئے
روانہ ہوئے۔ راستے میں اُنہوں نے سامریہ بہتکے دیہاتوںسے میں الله خبریخوشکی سنائی۔

فلپّس اور ایتھوپیا کا افسر
ایک26 ربدن کے فرشتے نے فلپّس سے کہا، اُٹھ” 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 ہوئی۔سے ملـکہ پورےکے خزانے پر مقرر عبادتدربارییہ کرنے کے لئے یروشلم
گیا تھا 28 اباور ملـکاپنے واپسمیں جا رہا تھا۔ اُس وقت وہ رتھ میں سوار یسعیاہ نبی کتابکی تلاوتکی کر
رہا تھا۔ القدسروح29 نے فلپّس سے کہا، اُس” پاسکے جا کر رتھ کے ساتھ ہو “لے۔ فلپّس30 دوڑ کر رتھ
پاسکے پہنچا تو سنا کہ وہ یسعیاہ نبی کتابکی تلاوتکی کر رہا اُسہے۔ نے پوچھا، آپکیا” کو سباُس کی
سمجھ آتی ہے آپجو پڑھ رہے “ہیں؟

درباری31 مَیں”دیا،جوابنے میریکوئیتکجبسمجھوںکیونکر راہنمائی نہ “کرے؟ اور اُس فلپّسنے
کو رتھ میں سوار ہونے دعوتکی دی۔ 32 مُقّدسکلاِم کا جو حوالہ وہ پڑھ رہا تھا یہ تھا،
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اُسے’ بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کے لئے لے گئے۔
طرحجس لیلا بال کترنے والے کے منے 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 یہاں کس کا ذکر کر رہا ہے، اپنا یا

کسی اَور “کا؟ جواب35 میں فلپّس نے مُقّدسکلاِم اِسیکے حوالے سے شروع کر کے اُسے عیسٰی بارےکے
خبریخوشمیں سنائی۔ سڑک36 پر سفر کرتے کرتے ایکوہ جگہ گزرےسے جہاں پانی تھا۔ خواجہ سرا نے
کہا، دیکھیں،” یہاں پانی ابہے۔ مجھے بپتسمہ لینے سے سیکون روکچیز سکتی “ہے؟ 37 فلّپس] نے
کہا، پورےآپاگر” دل ایمانسے لائیں تو لے سکتے “ہیں۔ اُس جوابنے دیا، مَیں” ایمان رکھتا ہوں کہ عیسٰی
مسیح الله کا فرزند [“ہے۔

اُس38 رتھنے کو روکنے کا دونوںدیا۔حکم پانی میں اُتر گئے اور فلپّس اُسےنے بپتسمہ دیا۔ پانیوہجب39 سے
نکل آئے تو خداوند روحکا فلپّس کو اُٹھا لے گیا۔ اِس کے بعد خواجہ سرا نے اُسے پھر کبھی نہ دیکھا، لیکن اُس
خوشینے مناتے ہوئے اپنا جاریسفر رکھا۔ 40 اِتنے میں فلپّس کو اشدود شہر میں پایا گیا۔ وہ وہاں اور قیصریہ
تک کے تمام شہروں میں سے گزر کر الله خبریخوشکی سناتا گیا۔

9
پولس کی تبدیلی

تکاب1 ساؤل خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کے درپَے تھا۔ اُس نے اماِم اعظم کے
پاس جا کر اُس2 گزارشسے کی کہ مجھے” دمشق میں عبادتیہودی خانوں کے لئے خطسفارشی لـکھ کر دیں
تاکہ تعاونساتھمیرےوہ کریں۔ کیمسیحوہاںمَیںکیونکہ راہ پر والوںچلنے کو خواہ وہ ہوںمرد یا ڈھونڈخواتین
کر اور باندھ کر یروشلم لانا چاہتا “ہوں۔

3 وہ اِس مقصد سے سفر کر دمشقکے قریبکے پہنچا ہی تھا اچانککہ آسمان طرفکی ایکسے تیز روشنی
اُس کے گرد چمکی۔ 4 وہ زمین پر گر پڑا ایکتو آواز سنائی دی، ساؤل،” ساؤل، تُو مجھے کیوں ستاتا “ہے؟

اُس5 نے پوچھا، آپخداوند،” کون “ہیں؟
آواز جوابنے مَیں”دیا، عیسٰی جسےہوں تُو ستاتا ہے۔ اُٹھاب6 کر شہر میں وہاںجا۔ تجھے بتایا جائے گا کہ

تجھے کیا کرنا “ہے۔
ساؤل7 ہمکھڑےپاسکے سفر دم بخود رہ گئے۔ آواز تو سنوہ رہے تھے، لیکن اُنہیں کوئی نظر نہ آیا۔ ساؤل8

زمین پر سے اُٹھا، اُسجبلیکن نے اپنی آنکھیں کھولیں تو معلوم ہوا کہ وہ اندھا ہے۔ چنانچہ اُس ساتھیکے اُس
کا ہاتھ پکڑ کر اُسے دمشق گئے۔لے وہاں9 تین دن دورانکے وہ اندھا رہا۔ اِتنے میں اُس نہنے کچھ کھایا، نہ پیا۔

دمشقوقتاُس10 میں عیسٰی ایککا شاگرد رہتا جستھا کا نام حننیاہ ابتھا۔ خداوند یا رو میں اُس ہمسے
کلام ہوا، “!حننیاہ”
اُس جوابنے دیا، جی” خداوند، مَیں حاضر “ہوں۔
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خداوند11 نے فرمایا، اُٹھ،” اُس گلی میں جا جو ‘سیدھی’ کہلاتی وہاںہے۔ یہوداہ کے ترسسمیںگھر کے

ایک آدمی کا پتا جسکرنا کا نام ساؤل ہے۔ کیونکہ دیکھ، وہ دعا کر رہا ہے۔ 12 اور یا رو میں اُس نے دیکھ
لیا ہے ایککہ آدمی بنام پاسمیرےحننیاہ آ کر اپنے ہاتھ مجھ پر رکھے گا۔ اِس میریسے آنکھیں بحال ہو جائیں
“گی۔

13 حننیاہ اعتراضنے کیا، مَیںخداوند،اے” بہتنے لوگوںسے شخصاُسسے کی شریر حرکتوں بارےکے
میں سنا ہے۔ یروشلم میں اُس تیرےنے مُقّدسوں کے ساتھ بہت یادتی ز کی ہے۔ اب14 اُسے راہنما اماموں سے
اختیار مل گیا ہے یہاںکہ بھی ایکہر کو کرےگرفتار عبادتتیریجو کرتا “ہے۔

لیکن15 خداوند جا،”کہا،نے یہ آدمی میرا چنا ہوا وسیلہ جوہے میرا نام غیریہودیوں، بادشاہوں اور اسرائیلیوں
تک پہنچائے گا۔ 16 اور مَیں اُسے دکھا دوں گا کہ میرےاُسے نام کی خاطر کتنا دُکھ پڑےاُٹھانا “گا۔

چنانچہ17 حننیاہ مذکورہ گھر پاسکے گیا، اُس داخلمیں ہوا اور اپنے ساؤلہاتھ پر اُسدیئے۔رکھ نے کہا،
ساؤل” بھائی، خداوند عیسٰی آپجو پر ظاہر یہاںآپجبہوا آ اُسیتھےرہے مجھےنے بھیجا ہے آپتاکہ دوبارہ
دیکھ پائیں اور روح القدس سے معمور ہو “جائیں۔ 18 یہ کہتے ہی چھلـکوں جیسی 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 یہودی عبادت 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

والوںکرنے ہلاککو کر رہا تھا؟ اور کیا وہ اِس مقصد یہاںسے نہیں آیا ایسےکہ لوگوں باندھکو کر اماموںراہنما
پاسکے لے “جائے؟

لیکن22 ساؤل روز بہ روز زور پکڑتا گیا، اور چونکہ اُس ثابتنے کیا کہ عیسٰی وعدہ کیا ہوا مسیح ہے اِس لئے
دمشق میں آباد یہودی اُلجھن میں پڑ گئے۔

23 چنانچہ کافی دنوں کے بعد اُنہوں ملنے کر اُسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن24 ساؤل کو پتا چل گیا۔
یہودی راتدن شہر کے دروازوں کی پہرا داری کرتے رہے تاکہ اُسے قتل کریں، اِس25 لئے اُس کے شاگردوں
نے راتاُسے ٹوکرےوقتکے میں بٹھا کر شہر چاردیواریکی ایککے سوراخ میں سے اُتار دیا۔

ساؤل یروشلم میں
ساؤل26 واپسیروشلم چلا گیا۔ وہاں اُس شاگردوںنے سے رابطہ کرنے کوششکی سبلیکنکی، اُس سے

ڈرتے تھے، کیونکہ اُنہیں یقین نہیں آیا تھا کہ وہ واقعی عیسٰی کا شاگرد بن گیا ہے۔ 27 برنباسپھر اُسے رسولوں کے
پاس لے آیا۔ اُس نے اُنہیں ساؤل بارےکے میں سب کچھ بتایا، کہ اُس نے دمشق طرفکی سفر کرتے وقت
راستے میں خداوند کو دیکھا، خداوندکہ اُس ہمسے کلام ہوا تھا اور اُس دلیریمیںدمشقنے سے عیسٰی نامکے
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۔ 29 اُس نے یونانی زبان لنے بو والے یہودیوں سے بھی مخاطب ہو بحثکر کی، لیکن
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جواب میں وہ اُسے قتل کرنے کوششکی کرنے لـگے۔ بھائیوںجب30 کو معلوم ہوا تو اُنہوں نے اُسے قیصریہ
پہنچا دیا اور جہاز میں بٹھا ترسسکر کے لئے روانہ کر دیا۔

اِس31 پر یہودیہ، گلیل اور سامریہ پورےکے علاقے میں پھیلی جماعتہوئی کو امن و امان حاصل ہوا۔ روح
القدس 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
ایک32 پطرسجبدن جگہ جگہ سفر کر رہا تھا تو وہ لُدہ میں آباد مُقّدسوں پاسکے بھی آیا۔ وہاں33 اُس کی

ایکملاقات آدمی اینیاسبنام مفلوجاینیاسہوئی۔سے تھا۔ وہ آٹھ سال سے بستر اُٹھسے نہ تھا۔سکا پطرس34 نے
اُس سے کہا، اینیاس،” عیسٰی آپمسیح 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 ایکمیں عورت تھی جو شاگرد تھی نیکاور کام کرنے اور خیرات دینے میں بہت آگے تھی۔ اُس کا
نام تبیتا (غزالہ) تھا۔ 37 اُن ہی دنوں میں وہ بیمار ہو فوتکر ہو گئی۔ لوگوں نے اُسے دےغسل کر بالاخانے
میں رکھ دیا۔ 38 لُدہ یافا قریبکے ہے، اِس لئے جب شاگردوں نے سنا پطرسکہ لُدہ میں ہے تو اُنہوں نے اُس
پاسکے دو آدمیوں بھیجکو التماسکر کی، پاسہمارےسیدھے” 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
ساریوہ قمیصیں اور لباسباقی دکھانے لـگیں جو تبیتا نے اُن کے لئے بنائے جبتھے وہ ابھی زندہ تھی۔ لیکن40
پطرس نے اُن سب کمرےکو سے نکال دیا اور ٹیکگھٹنے کر دعا کی۔ لاشپھر طرفکی مُڑ کر اُس نے تبیتا،”کہا، عورت“!اُٹھیں نے اپنی آنکھیں کھول پطرسدیں۔ کو دیکھ کر وہ بیٹھ گئی۔ پطرس41 نے اُس کا ہاتھ
پکڑ لیا اور اُٹھنے میں اُس کی مدد کی۔ پھر اُس مُقّدسوںنے اور بیواؤں کو بُلا کر تبیتا کو زندہ اُن سپردکے کیا۔ یہ42
پورےواقعہ یافا میں مشہور ہوا، بہتاور لوگسے خداوند عیسٰی پر ایمان لائے۔ پطرس43 کافی تکدنوں یافا میں
رہا۔ وہاں 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 تھی۔ کُرنیلیُس2 پورےاپنے سمیتگھرانے دین دار اور ترسخدا تھا۔ فیاضیوہ خیراتسے دیتا
اور متواتر دعا میں لگا رہتا تھا۔ ایک3 دن اُس نے تین بجے دوپہر وقتکے یا رو دیکھی۔ اُس میں اُس صافنے
طور پر الله ایککا فرشتہ دیکھا جو اُس پاسکے آیا اور کہا، “!کُرنیلیُس”

4 وہ گھبرا گیا اور اُسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے” آقا، “فرمائیں۔
فرشتے نے کہا، تمہاری” دعاؤں خیراتاور کی قربانی الله کے پہنچحضور گئی ہے اور منظور ہے۔ کچھاب5

آدمی یافا بھیج دو۔ ایکوہاں آدمی بنام شمعون ہے پطرسجو کہلاتا ہے۔ اُسے بُلا کر لے آؤ۔ ایکپطرس6 چمڑا
رنگنے والے کا مہمان جسہے کا نام شمعون اُسہے۔ کا گھر سمندر قریبکے واقع “ہے۔
* 10:1 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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جوں7 ہی فرشتہ چلا گیا کُرنیلیُس نے دو نوکروں اور اپنے خدمت گار فوجیوں میں ایکسے ترسخدا آدمی

کو بُلایا۔ کچھسب8 سنا کر اُس نے اُنہیں یافا بھیج دیا۔
اگلے9 پطرسدن ًدوپہر تقریبا بارہ بجے دعا کرنے کے لئے چھت پر چڑھ گیا۔ اُس وقت کُرنیلیُس کے بھیجے

ہوئے آدمی یافا شہر قریبکے پہنچ گئے تھے۔ پطرس10 بھوککو لـگی اور وہ کچھ کھانا چاہتا جبتھا۔ اُس کے
لئے کھانا تیار کیا جا رہا تھا تو وہ وجد حالتکی میں آ گیا۔ اُس11 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 ایکپھر آواز اُس مخاطبسے ہوئی،
اُٹھ،” پطرس۔ کچھ ذبح کر کے “!کھا

پطرس14 اعتراضنے کیا، ہرگز” نہیں خداوند، مَیں 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۔
اُلجھنبڑیپطرس17 میں پڑ گیا۔ سوچابھیوہ رہا تھا اِسکہ یا رو کا مطلبکیا توہے کُرنیلیُس بھیجےکے ہوئے

آدمی شمعون کے گھر کا پتا کر کے اُس گیٹکے پر پہنچ گئے۔ 18 دےآواز کر اُنہوں نے پوچھا، کیا” شمعون جو
پطرس کہلاتا آپہے مہمانکے “ہیں؟

پطرس19 ابھی یا رو پر غور کر ہی رہا تھا القدسروحکہ اُس سے ہم کلام ہوا، شمعون،” تین تلاشتیریمرد
میں ہیں۔ اُٹھ20 اور چھت سے اُتر کر اُن کے ساتھ چلا جا۔ مت جھجکنا، کیونکہ مَیں ہی نے تیرےاُنہیں پاس
بھیجا “ہے۔ پطرسچنانچہ21 اُن آدمیوں پاسکے گیا اور اُن سے مَیں”کہا، آپجسےہوںوہی ڈھونڈ ہیں۔رہے
آپ پاسمیرےکیوں آئے “ہیں؟

اُنہوں22 جوابنے دیا، ہم” َسو فوجیوں پر مقرر افسر کُرنیلیُس کے گھر سے آئے ہیں۔ وہ انصاف پرور اور
ترسخدا آدمی ہیں۔ پوری یہودی قوم اِس کی تصدیق کر سکتی ایکہے۔ مُقّدس فرشتے نے اُنہیں ہدایت دی
کہ آپوہ کو اپنے گھر بُلا آپکر کا پیغام “سنیں۔ 23 یہ 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 میںگھر داخل ہوا تو کُرنیلیُس اُسنے کے منے سا گر کر اُسے سجدہ کیا۔ پطرسلیکن26
نے اُسے اُٹھا کر کہا، اُٹھیں۔” مَیں بھی انسان ہی “ہوں۔ 27 اور اُس سے باتیں کرتے کرتے وہ اندر گیا اور دیکھا
کہ بہت لوگسے جمع ہو گئے ہیں۔ 28 اُس نے اُن سے کہا، آپ” جانتے ہیں کہ کسی یہودی کے لئے کسی
غیریہودی رفاقتسے رکھنا یا اُس کے میںگھر جانا منع لیکنہے۔ الله مجھےنے دکھایا ہے کسیمَیںکہ بھیکو
حرام ناپاکیا قرار نہ دوں۔ اِس29 وجہ مجھےجبسے بُلایا گیا تو اعتراضمَیں کئے بغیر چلا ابآیا۔ مجھے بتا دیجئے
آپکہ مجھےنے کیوں بُلایا “ہے؟

کُرنیلیُس30 باتکیدنچار”دیا،جوابنے وقتاِسیمَیںکہہے تیندوپہر بجے دعا کر ایکاچانکتھا۔رہا
میرےآدمی منے سا آ ہوا۔کھڑا اُس چمککپڑےکے تھے۔رہے اُس31 نے کہا، کُرنیلیُس،’ الله تمہارینے دعا
سن لی اور خیراتتمہاری کا خیال کیا ہے۔ کسیاب32 کو یافا بھیج کر شمعون کو بُلا لو پطرسجو کہلاتا ہے۔
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وہ چمڑا رنگنے والے شمعون کا مہمان شمعونہے۔ کا گھر سمندر قریبکے واقع ‘ہے۔ 33 یہ سنتے ہی مَیں نے اپنے
لوگوں آپکو کو بُلانے کے لئے بھیج دیا۔ اچھا ہوا آپکہ آ گئے ابہیں۔ سبہم 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 خوفکا مانتا اور راست کام کرتا ہے۔ آپ36 الله کی خبریخوشاُس واقفسے ہیں جو اُس نے
اسرائیلیوں بھیجی،کو مسیحعیسٰیکہخبریخوشیہ آئیسلامتیسےوسیلےکے سبمسیحعیسٰیہے۔ خداوندکا
ہے۔ آپ37 کو وہ کچھ معلوم ہے جو گلیل سے شروع ہو کر یہودیہ پورےکے علاقے میں ہوا یعنی اُس بپتسمے
کے جسبعد منادیکی یحیٰی نے کی۔ 38 آپاور جانتے ہیں کہ الله نے عیسٰی ناصری کو القدسروح قوتاور
سے مسح 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 کے ساتھ تھا۔ 39 جو کچھ بھی اُس نے ملـِک یہود اور یروشلم میں کیا، اُس کے گواہ ہم خود
ہیں۔ لوگوںگو نے لـکڑیاُسے پر لٹکا قتلکر کر دیا لیکن40 الله تیسرےنے دن اُسے مُردوں میں سے زندہ کیا اور
اُسے لوگوں پر ظاہر کیا۔ 41 وہ پوری قوم پر تو ظاہر نہیں ہوا بلـکہ ہم پر جن کو الله نے پہلے چنسے لیا تھا تاکہ ہم
اُس کے گواہ ہوں۔ ہم نے اُس کے جی اُٹھنے کے بعد اُس کے ساتھ کھانے پینے کی رفاقت بھی رکھی۔ 42 اُس
اُسوقت ہمیںنے حکم دیا منادیکہ کر قومکے دوگواہیکو عیسٰیکہ وہی اللهجسےہے زندوںنے اور مُردوں
پر منصف مقرر کیا ہے۔ 43 تمام نبی اُس کی گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی اُس پر ایمان لائے اُسے اُس کے نام کے
وسیلے گناہوںسے کی معافی مل جائے “گی۔

القدسروح غیریہودیوں پر نازل ہوتا ہے
پطرس44 ابھی باتیہ کر ہی رہا تھا کہ تمام سننے والوں پر القدسروح نازل ہوا۔ 45 یہودیجو ایمان پطرسدار

ساتھکے آئے تھے وہ ہکا بکا رہ گئے القدسروحکہ نعمتکی غیریہودیوں پر بھی ُنڈیلی ا گئی ہے، 46 اُنہوںکیونکہ
نے دیکھا کہ وہ غیرزبانیں بول رہے اور الله کی تمجید کر رہے ہیں۔ تب پطرس نے کہا، 47 اب” کون اِن کو
بپتسمہ لینے روکسے سکتا ہے؟ اِنہیں تو ہماری طرح القدسروح حاصل ہوا “ہے۔ 48 اور اُس نے حکم دیا کہ
اُنہیں مسیحعیسٰی نامکے سے بپتسمہ دیا اِسجائے۔ بعدکے اُنہوں پطرسنے گزارشسے کی ہمارےدنکچھکہ
پاس 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 پطرسجبچنانچہ واپسیروشلم آیا تو یہودی ایمان دار اُس اعتراضپر کرنے لـگے، آپ”3 غیریہودیوں کے گھر
میں گئے اور اُن ساتھکے بھیکھانا “کھایا۔ 4 پطرسپھر نے اُن کے منے ترتیبسا بیانکچھسبسے 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 اُتاریسے 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
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اور پرندے۔ 7 ایکپھر آواز مجھ مخاطبسے ہوئی، پطرس،’ !اُٹھ کچھ ذبح کر کے ‘!کھا مَیں8 اعتراضنے ہرگز’کیا، نہیں، خداوند، مَیں کبھینے بھی حرام ناپاکیا کھانا نہیں ‘کھایا۔ لیکن9 یہ آواز دوبارہ مجھ سے ہم کلام
ہوئی، جو’ کچھ الله پاکنے کر دیا ہے ناپاکاُسے قرار نہ ‘دے۔ تین10 مرتبہ ایسا ہوا، پھر چادر کو جانوروں
واپسسمیت آسمان پر اُٹھا لیا گیا۔ وقتاُسی11 تین آدمی اُس گھر کے منے سا رُک گئے مَیںجہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ اُنہیں
یہ قیصر پاسمیرےسے بھیجا گیا تھا۔ القدسروح12 مجھےنے بتایا کہ مَیں بغیر جھجکے اُن ساتھکے چلا جاؤں۔
میرےیہ بھائیچھ میرےبھی ساتھ ہمگئے۔ روانہ ہو کر اُس آدمی کے داخلمیںگھر مجھےنےجسہوئے بُلایا
تھا۔ اُس13 نے ہمیں بتایا ایککہ فرشتہ گھر میں 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 یعےکےجسہے ذر تم پورےاپنے گھرانے
نجاتسمیت پاؤ ‘گے۔ مَیںجب15 وہاں لنے بو لگا تو القدسروح اُن پر نازل ہوا، بالکل اُسی طرحجسطرح وہ
شروع میں ہم پر ہوا تھا۔ 16 پھر مجھے باتوہ یاد آئی جو خداوند کہینے تھی، یحیٰی’ نے تم پانیکو سے بپتسمہ دیا،
لیکن تمہیں القدسروح سے بپتسمہ دیا جائے ‘گا۔ 17 الله اُنہیںنے دینعمتوہی اُسجو 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 ایمانکے اعتراضدار بازسےکرنے آئے اور الله کی تمجید لـگے۔کرنے اُنہوں
نے تو”کہا، اِس مطلبکا اللهکہہے غیریہودیوںنے بھیکو توبہ کرنے ابدیاور زندگی پانے کا موقع دیا “ہے۔

انطاکیہ جماعتمیں
19 جو ایمان ستفنسدار موتکی کے بعد کی ایذا رسانی سے بکھر گئے تھے وہ قبرصفینیکے، اور تکانطاکیہ

پہنچ گئے۔ جہاں بھی وہ جاتے وہاں الله کا پیغام سناتے البتہ صرف یہودیوں کو۔ لیکن20 اُن میں سے کرین اور
قبرص کچھکے آدمی انطاکیہ شہر جا کر یونانیوں کو بھی خداوند عیسٰی بارےکے خبریخوشمیں سنانے لـگے۔
قدرتکیخداوند21 اُن ساتھکے تھی، بہتاور لوگوںسے ایماننے لا کیا۔رجوعطرفکیخداوندکر اِس22 کی
خبر یروشلم تکجماعتکی پہنچ گئی تو اُنہوں برنباسنے کو انطاکیہ بھیج دیا۔ جب23 وہ وہاں پہنچا اور دیکھا
کہ الله فضلکے سے کیا کچھ ہوا توہے ہوا۔خوشوہ اُس نے کیسباُن افزائیحوصلہ کی کہ پوریوہ لـگن سے
خداوند کے ساتھ لپٹے رہیں۔ نیکبرنباس24 آدمی تھا جو القدسروح اور ایمان سے معمور تھا۔ چنانچہ اُس وقت
بہت لوگسے خداوند جماعتکی میں شامل ہوئے۔

اِس25 کے بعد وہ ساؤل تلاشکی ترسسمیں چلا گیا۔ جب26 اُسے ملا تو وہ اُسے انطاکیہ لے آیا۔ وہاں وہ
پورےایکدونوں جماعتتکسال میں شامل ہوتے بہتاور سے لوگوں کو سکھاتے رہے۔ انطاکیہ پہلا مقام
تھا جہاں ایمان دار مسیحی کہلانے لـگے۔

27 اُن دنوں کچھ نبی یروشلم سے آ کر انطاکیہ پہنچ گئے۔ ایک28 کا اگبسنام تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور القدسروح
پیشمعرفتکی کیگوئی رومکہ مملـکتپوریکی پڑےکالسختمیں گا۔ باتیہ) پوریوقتاُس جبہوئی
شہنشاہ کلودیُس حکومتکی (تھی۔ اگبس29 باتکی 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 کے وہاں کے بزرگوں کو بھیج
دیا۔
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مزید ایذا رسانی
1 اُن میںدنوں ہیرودیسبادشاہ پا جماعتاگر ایمانکچھکے داروں گرفتارکو کر کے اُن بدسلوکیسے لگا۔کرنے

اِس2 سلسلے میں اُس یعقوبنے رسول یوحنا) (بھائیکے کو تلوار قتلسے کروایا۔ اُسجب3 نے دیکھا کہ
یہودیوںحرکتیہ پسندکو آئی توہے اُس پطرسنے بھیکو گرفتار لیا۔کر روٹیبےخمیریوقتاُس کی عید منائی
جا رہی تھی۔ 4 اُس نے اُسے جیل میں ڈال کر چار دستوں کے حوالے کر دیا کہ اُس کی پہرا داری کریں ہر)
دستے میں چار فوجی ۔(تھے خیال تھا کہ عید کے بعد پطرسہی کو عوام کے منے سا کھڑا کر کے اُس عدالتکی
کی جائے۔ پطرسیوں5 قیدخانے میں رہا۔ لیکن ایمان داروں جماعتکی لگاتار اُس کے لئے دعا کرتی رہی۔

پطرس کی رِہائی
6 عدالتپھر قریبدنکا آ راتپطرسگیا۔ وقتکے سو رہا تھا۔ اگلے ہیرودیسدن پیشاُسے کرنا چاہتا تھا۔

پطرس فوجیوںدو درمیانکے لیٹا ہوا تھا زنجـیروںدوجو اُسسے ساتھکے بندھے تھے۔ہوئے دیگر دروازےفوجی
کے منے سا دےپہرہ رہے تھے۔ ایکاچانک7 تیز کوٹھڑیروشنی چمکمیں اُٹھی رباور ایککا پطرسفرشتہ
کے منے سا آ کھڑا ہوا۔ اُس نے اُس کے پہلو کو دےجھٹکا کر اُسے جگا دیا اور کہا، جلدی” !کرو “!اُٹھو تب
پطرس کی کلائیوں پر کی زنجـیریں گر گئیں۔ 8 پھر فرشتے نے اُسے بتایا، کپڑےاپنے” اور جوتے پہن پطرس“لو۔
نے ایسا ہی کیا۔ فرشتے نے کہا، اب” اپنی اوڑھچادر میرےکر پیچھے ہو “لو۔ کوٹھڑیپطرسچنانچہ9 نکلسے
کر فرشتے پیچھےکے ہو لیا اگرچہ نہیںسمجھتکاباُسے آئی تھی کہ کچھجو ہو رہا اُسہے۔حقیقیہے خیالکا
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 پھر پطرس ہوش میں آ گیا۔ اُس نے کہا، واقعی،” خداوند نے اپنے فرشتے میرےکو پاس بھیج کر مجھے
ہیرودیس کے ہاتھ سے بچایا یہودیابہے۔ قوم کی توقع پوری نہیں ہو “گی۔

باتیہجب12 اُسے سمجھ آئی تو وہ مرقسیوحنا ماںکی مریم کے گیا۔چلاگھر بہتوہاں افرادسے جمع ہو کر
دعا کر تھے۔رہے پطرس13 گیٹنے کھٹکھٹایا ایکتو نوکرانی دیکھنے کے لئے آئی۔ اُس کا رُدینام تھا۔ جب14
اُس پطرسنے کی آواز پہچان لی تو وہ خوشی گیٹمارےکے کو لنے کھو کے بجائے دوڑ کر اندر چلی گئی اور
بتایا، گیٹپطرس” کھڑےپر “!ہیں حاضرین15 نے کہا، ہوش” میں لیکن“!آؤ 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۔ لیکن17 اُس نے اپنے ہاتھ خاموشسے ہنے ر کا اشارہ کیا اور اُنہیں سارا واقعہ سنایا کہ خداوند
طرحکسمجھے جیل سے نکال لایا ہے۔ یعقوب” اور باقی بھائیوں کو بھی یہ “بتانا، یہ کہہ کر وہ کہیں اَور چلا
گیا۔

اگلی18 جیلصبح فوجیوںکے بڑیمیں چلہل مچ گئی پطرسکہ کا کیا ہوا ہے۔ ہیرودیسجب19 نے اُسے
ڈھونڈا اور نہ پایا تو اُس پہرےنے داروں کا بیان لے کر اُنہیں دےموتسزائے دی۔
اِس کے بعد وہ یہودیہ سے چلا گیا اور قیصریہ میں ہنے ر لگا۔
ہیرودیس پا اگر موتکی
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وقتاُس20 وہ صور اور صیدا باشندوںکے ناراضنہایتسے تھا۔ اِس لئے دونوں شہروں نمائندےکے مل کر

صلح درخواستکی کرنے کے لئے اُس پاسکے آئے۔ وجہ یہ تھی کہ اُن ہیرودیسخوراککی ملـککے سے
ہوتیحاصل تھی۔ اُنہوں نے بادشاہ محلکے بلستسانچارجکے اِسکو پر آمادہ کیا کہ وہ اُن کی کرےمدد اور21
بادشاہ سے ملنے کا دن مقرر جبکیا۔ وہ دن آیا ہیرودیستو اپنا لباسشاہی پہن تختکر پر بیٹھ گیا ایکاور علانیہ
تقریر کی۔ عوام22 نعرےنے لگا لگا کر پکارا، یہ” الله کی آواز انسانہے، کی “نہیں۔ 23 وہ ابھی یہ کہہ تھےرہے
ربکہ کے فرشتے ہیرودیسنے کو مارا، کیونکہ اُس نے لوگوں پرستشکی قبول کر کے الله کو جلال نہیں دیا
تھا۔ وہ بیمار ہوا اور کیڑوں نے اُس جسمکے کو کھا کھا کر ختم کر دیا۔ حالتاِسی میں وہ مر گیا۔

لیکن24 الله کا کلام بڑھتا اور پھیلتا گیا۔
25 اِتنے برنباسمیں اور ساؤل انطاکیہ کا ہدیہ لے کر یروشلم پہنچ تھے۔چکے اُنہوں پیسےنے وہاں بزرگوںکے

کے سپرد کر دیئے اور پھر مرقسیوحنا کو ساتھ لے واپسکر چلے گئے۔
13

برنباس اور ساؤل کو خدمتتبلیغی کے لئے چنا جاتا ہے
1 انطاکیہ کی جماعت میں کئی نبی اور اُستاد :تھے برنباس، شمعون جو کالا کہلاتا تھا، لوکیُس کرینی، مناہیم

جس نے انتپاسہیرودیسبادشاہ کے پرورشساتھ پائی تھی اور ساؤل۔ ایک2 جبدن وہ روزہ رکھ کر خداوند
پرستشکی کر تھےرہے تو القدسروح اُن ہمسے کلام برنباس”ہوا، اور ساؤل کامخاصاُسکو کے لئے الـگ
جسکرو کے لئے مَیں نے اُنہیں بُلایا “ہے۔

اِس3 پر اُنہوں نے روزےمزید رکھے اور دعا کی، پھر اُن پر اپنے ہاتھ رکھ کر اُنہیں رُخصت کر دیا۔
قبرص میں

برنباسیوں4 اور ساؤل القدسروحکو طرفکی 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۔

جزیرےپورے6 میں سے سفر کرتے کرتے پافسوہ تکشہر پہنچ گئے۔ وہاں اُن کی ایکملاقات یہودی
جادوگر جسہوئیسے کا نام برعیسٰی تھا۔ وہ جھوٹا نبی تھا جزیرےاور7 کے پولسسرگیُسگورنر خدمتکی کے
لئے حاضر رہتا تھا۔ ایکسرگیُس سمجھ دار آدمی تھا۔ اُس برنباسنے اور ساؤل کو پاساپنے بُلا لیا کیونکہ وہ
الله کا کلام سننے مندخواہشکا تھا۔ لیکن8 الیماسجادوگر برعیسیٰ) کا دوسرا (نام نے اُن مخالفتکی کر
کے گورنر کو ایمان سے باز رکھنے کوششکی کی۔ 9 پھر ساؤل پولسجو بھی کہلاتا القدسروحہے سے معمور
ہوا اور غور سے اُس طرفکی دیکھنے لگا۔ اُس10 نے کہا، ابلیس” کے !فرزند تُو ہر قسم کے دھوکے اور بدی
سے بھرا ہوا ہے اور انصافہر کا دشمن ہے۔ کیا تُو خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے کوششکی سے باز نہ
آئے گا؟ اب11 خداوند تجھے دےسزا گا۔ تُو اندھا ہو کر کچھ دیر کے لئے سورج کی روشنی نہیں دیکھے “گا۔
لمحےاُسی دُھند اور یکی تار جادوگر پر اورگئیچھا ٹٹولٹٹولوہ تلاشکوکسیکر کرنے لگا اُسجو راہنمائیکی

کرے۔ 12 یہ ماجرا دیکھ کر گورنر ایمان لایا، کیونکہ خداوند کی تعلیم نے حیرتاُسے زدہ کر دیا تھا۔
پسدیہ کے شہر انطاکیہ میں منادی
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13 پولسپھر اور اُس ساتھیکے جہاز پر سوار ہوئے پافساور سے روانہ ہو کر پرگہ شہر پہنچ گئے جو پمفیلیہ میں

ہے۔ وہاں مرقسیوحنا اُنہیں چھوڑ کر یروشلم واپس چلا گیا۔ پولسلیکن14 اور برنباس آگے نکل کر پسدیہ میں
واقع شہر انطاکیہ پہنچے جہاں سبتوہ عبادتیہودیدنکے میںخانے جا بیٹھکر گئے۔ توریت15 اور نبیوں کے
صحیفوں تلاوتکی کے بعد عبادت خانے کے راہنماؤں نے اُنہیں کہلا بھیجا، بھائیو،” اگر آپ پاسکے 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 غیریہودیو، باتمیری !سنیں اِس17 قوم اسرائیل کے خدا باپہمارےنے
دادا کو چن کر اُنہیں مصر میں طاقتہی 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 سے
تنگ آ اُنہوںکر نے بادشاہ مانگا، اِس لئے اُس اُنہیںنے دےقیسبنساؤل دیا بنجو یمین قبیلےکے کا تھا۔ ساؤل
چالیس تکسال اُن کا بادشاہ رہا، 22 پھر الله نے اُسے ہٹا کر داؤد تختکو پر بٹھا دیا۔ داؤد وہی آدمی جسہے
بارےکے میں الله نے گواہی دی، مَیں’ نے داؤد بن یسّی ایکمیں ایسا آدمی پایا ہے میریجو سوچ رکھتا ہے۔
کچھجو بھی مَیں چاہتا ہوں اُسے کرےوہ ‘گا۔ اِسی23 بادشاہ کی اولاد میں سے عیسٰی جسنکلا کا وعدہ الله کر
چکا تھا اور جسے اُس اسرائیلنے نجاتکو دینے کے لئے بھیج دیا۔ اُس24 کے آنے سے پیشتر یحیٰی بپتسمہ دینے
والے نے اعلان کیا کہ اسرائیل کی پوری قوم کو توبہ کر کے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ 25 اپنی خدمت کے
اختتام پر اُس نے کہا، نزدیکتمہارے’ مَیں کون ہوں؟ مَیں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ میرےلیکن بعد وہ آ
رہا جوتوںکےجسہے تسمےکے مَیں لنے کھو لائقکے بھی نہیں ‘ہوں۔

26 بھائیو، ابراہیم کے فرزندو اور خدا خوفکا 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 پوریگوئیاں ہوئیں تلاوتکیجن سبتہر کو کی جاتی ہے۔ اور28 اگرچہ اُنہیں موتسزائے
دینے کی وجہ نہ ملی توبھی اُنہوں پیلاطسنے گزارشسے کی کہ وہ اُسے سزائے موت دے۔ جب29 اُن کی
معرفت عیسٰی بارےکے میں پیشتمام گوئیاں پوری ہوئیں تو اُنہوں نے اُسے صلیب سے اُتار کر قبر میں رکھ دیا۔
لیکن30 الله نے اُسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا 31 اور بہتوہ تکدنوں اپنے اُن پیروکاروں پر ظاہر ہوتا رہا جو
اُس گلیلساتھکے سے یروشلم آئے تھے۔ ہماریابیہ قوم کے منے سا اُس کے ہیں۔گواہ اباور32 آپہم کو یہ
خبریخوش سنانے آئے ہیں کہ جو وعدہ الله باپہمارےنے دادا ساتھکے کیا، اُسے33 اُس نے عیسٰی کو زندہ
کر ہمارےکے لئے جو اُن کی اولاد ہیں پورا کر دیا دوسرےیوںہے۔ زبور میں لـکھا ہے، تُو’ میرا فرزند آجہے،
مَیں باپتیرا بن گیا ‘ہوں۔ حقیقتاِس34 کا بھیذکر مُقّدسکلاِم 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 سے نوازوں گا جن کا وعدہ
داؤد سے کیا ‘تھا۔ ایکباتیہ35 اَور پیشمیںحوالے کی گئی ہے، تُو’ مُقّدساپنے کو گلنے تکنوبتکیسڑنے
پہنچنے ‘گا۔دےنہیں اِس36 حوالے تعلقکا داؤد نہیںساتھکے کیونکہہے، داؤد اپنے میںزمانے الله مرضیکی



اعمال 13:37 1387 اعمال 14:3
خدمتکی کرنے کے بعد فوت ہو کر باپاپنے دادا سے جا ملا۔ اُس لاشکی گل کر ختم ہو گئی۔ 37 بلـکہ یہ
اَورکسیحوالہ کا ذکر کرتا اُسہے، جسےکا الله نے زندہ کر دیا جساور جسمکا گلنے سڑنے دوچارسے نہ ہوا۔
38 بھائیو، اب میری یہ بات جان لیں، ہم اِس کی منادی کرنے آئے ہیں آپکہ کو شخصاِس عیسٰی کے وسیلے
سے اپنے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ موسٰی کی شریعت آپ کو کسی طرح بھی راست باز قرار دےنہیں سکتی
تھی، ابلیکن39 جو بھی عیسٰی پر ایمان لائے اُسے لحاظہر راستسے باز قرار دیا جاتا ہے۔ اِس40 لئے !خبردار
ایسا نہ ہو کہ آپباتوہ پر اُترےپوری جو نبیوں کے صحیفوں میں لـکھی ہے،

41 غور’ مذاقکرو، اُڑانے !والو
حیرت زدہ ہو ہلاککر ہو جاؤ۔
کیونکہ تمہارےمَیں جیتے ایکجی ایسا کام کروں گا
جبکیجس خبر سنو گے
تو تمہیں یقین نہیں آئے “۔‘گا
پولسجب42 عبادتبرنباساور خانے سے نکلنے لـگے تو لوگوں نے اُن گزارشسے کی، سبتاگلے” ہمیں اِن

باتوں بارےکے میں مزید کچھ “بتائیں۔ عبادت43 کے بہتبعد یہودیسے اور یہودی ایمان کے پولسنومرید اور
برنباس پیچھےکے ہو لئے، اور دونوں نے اُن باتسے کر کے اُن کی افزائیحوصلہ کی کہ الله فضلکے پر قائم رہیں۔

اگلے44 سبت کے ًدن 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۔ اِس46 پولسپر برنباساور نے
اُن صافصافسے کہہ دیا، لازم” تھا کہ الله کا کلام پہلے آپ کو سنایا جائے۔ لیکن آپچونکہ اُسے مسترد
کر کے اپنے آپ کو ابدی زندگی کے لائق نہیں سمجھتے اِس لئے ہم اب غیریہودیوں کی طرف رُخ کرتے ہیں۔
47 کیونکہ خداوند ہمیںنے یہی حکم اُسجبدیا نے فرمایا، 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 کرنے لـگے۔ اور ابدیجتنے زندگی کے لئے
مقرر کئے گئے تھے وہ ایمان لائے۔

یوں49 خداوند کا پورےکلام علاقے میں پھیل گیا۔ 50 پھر یہودیوں نے شہر لیڈروںکے اور یہودی ایمان رکھنے
والی بارسوخکچھ غیریہودی خواتین کو اُکسا کر لوگوں پولسکو برنباساور کو ستانے پر اُبھارا۔ آخرکار اُنہیں شہر
کی سرحدوں سے نکال دیا گیا۔ اِس51 پر وہ اُن خلافکے گواہی کے طور پر اپنے جوتوں سے گرد جھاڑ کر آگے
بڑھے اور اکنیُم شہر پہنچ گئے۔ 52 اور انطاکیہ کے خوشیشاگرد اور القدسروح بھرےسے رہے۔

14
اکنیُم میں

1 اکنیُم پولسمیں برنباساور عبادتیہودی میںخانے جا کر اِتنے اختیار سے بولے یہودیوںکہ اور غیریہودیوں
کی بڑی تعداد ایمان لے آئی۔ لیکن2 جن یہودیوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اُنہوں نے غیریہودیوں کو اُکسا کر
بھائیوں بارےکے میں اُن خیالاتکے خراب 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 کے
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ہاتھوں الٰہی نشان معجزےاور رونما ہونے دیئے۔ لیکن4 شہر میں لوگآباد بٹمیںگروہوںدو یہودیوںکچھگئے۔
میںحقکے تھے اور کچھ رسولوں حقکے میں۔

5 پھر کچھ غیریہودیوں اور یہودیوں میں جوش آ گیا۔ اُنہوں نے اپنے لیڈروں سمیت فیصلہ کیا کہ پولسہم اور
برنباس کی تذلیل کر اُنہیںکے سنگسار کریں گے۔ رسولوںجبلیکن6 کو پتا چلا تو ہجرتوہ کر کے لکاؤنیہ کے
شہروں لسترہ، دربے اور ارد گرد کے علاقے میں 7 الله خبریخوشکی سناتے رہے۔

لسترہ اور دربے
8 لسترہ پولسمیں برنباساور ایکملاقاتکی آدمی سے جسہوئی پاؤںکے طاقتمیں نہیں تھی۔ پیدائشوہ

ہی سے لنگڑا تھا اور کبھی بھی چل پھر نہ سکا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا 9 اُن کی باتیں سن رہا تھا پولسکہ نے غور سے
اُس دیکھا۔طرفکی اُس جاننے لیا کہ اُس آدمی میں رِہائی پانے لائقکے ایمان ہے۔ اِس10 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 اُٹھا، اِن” آدمیوں کی شکل میں پاسہمارےدیوتا اُتر آئے “ہیں۔ اُنہوں12 نے
برنباس یونانیکو یوسدیوتا ز قرار دیا پولساور کو دیوتا ہرمیس، کلامکیونکہ یادہخدمتکیسنانے ز تر وہ انجام
دیتا تھا۔ اِس13 پر شہر سے باہر یوسواقع ز کے مندر پجاریکا شہر دروازےکے پر بَیل اور پھولوں کے ہار لے آیا
اور ہجوم کے ساتھ قربانیاں چڑھانے کی یاں تیار کرنے لگا۔

یہ14 سن برنباسکر اور رسولساؤل اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر ہجوم میں گھسےجا اور چلّانے لـگے، مردو،”15
آپیہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپبھی جیسے انسان ہیں۔ ہم آپتو کو الله کی خبریخوشیہ سنانے آئے ہیں کہ
آپ اِن چیزوںبےکار کو چھوڑ کر زندہ خدا طرفکی رجوع جسفرمائیں آسماننے 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 ہیںدیر اُسجو کی گواہی دیتی ہیں۔ اُس کی مہربانی اِس
سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپوہ بارشکو بھیج کر ہر موسم کی فصلیں مہیا کرتا ہے آپاور سیر ہو خوشیکر سے بھر
جاتے “ہیں۔ 18 اِن الفاظ کے پولسباوجود برنباساور بڑینے مشکل سے ہجوم کو اُنہیں قربانیاں چڑھانے سے
روکا۔

19 پھر یہودیکچھ پسدیہ انطاکیہکے اور اکنیُم وہاںسے آئے اور ہجوم مائلطرفاپنیکو کیا۔ اُنہوں پولسنے
کو سنگسار کیا اور شہر سے گھسیٹباہر کر گئے۔لے اُن کا خیال تھا کہ وہ مر گیا ہے، شاگردجبلیکن20 اُس
کے گرد جمع ہوئے تو وہ اُٹھ کر شہر واپسطرفکی چل پڑا۔ اگلے دن برنباسوہ سمیت دربے چلا گیا۔

شام کے انطاکیہ میں واپسی
اُنہوںمیںدربے21 نے الله خبریخوشکی سنا بہتکر بنائے۔شاگردسے پھر وہ مُڑ کر لسترہ، اکنیُم اور پسدیہ

کے واپسانطاکیہ آئے۔ 22 ہر جگہ اُنہوں نے شاگردوں کے مضبوطدل کر کے اُن کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ
ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ اُنہوں نے کہا، لازم” ہے کہ بہتہم 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 کے سپرد جسکیا پر وہ ایمان لائے تھے۔

یوں24 پسدیہ کے علاقے میں سے سفر کرتے کرتے وہ پمفیلیہ پہنچے۔ اُنہوں25 نے پرگہ میں 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
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کے لئے ایمانجہاں داروں اُنہیںنے اِس تبلیغی سفر کے لئے الله فضلکے سپردکے کیا تھا۔ یوں اُنہوں اپنینے اِس
خدمت کو پورا کیا۔

انطاکیہ27 پہنچ اُنہوںکر ایماننے داروں جمعکو کر کے اُن تمام کاموں بیانکا کیا جو الله نے اُن وسیلےکے سے
کئے تھے۔ 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

وقتاُس1 کچھ آدمی یہودیہ سے آ کر شام کے انطاکیہ میں بھائیوں کو یہ تعلیم دینے لـگے، لازم” ہے آپکہ کا
موسٰی شریعتکی مطابقکے ختنہ کیا جائے، نجاتآپورنہ نہیں پا سکیں “گے۔ اِس2 سے اُن کے برنباساور اور
پولس درمیانکے نااتفاقی پیدا ہو گئی اور دونوں اُن بحثخوبساتھکے مباحثہ کرنے لـگے۔ جماعتآخرکار نے
پولس برنباساور کو مقرر کیا کہ وہ ایکچند اَور مقامی ایمان داروں کے ساتھ یروشلم جائیں اور وہاں رسولوںکے
اور بزرگوں کو یہ پیشمعاملہ کریں۔

جماعتچنانچہ3 اُنہیںنے روانہ کیا اور وہ فینیکے اور میںسامریہ گزرے۔سے راستے میں اُنہوں مقامینے ایمان
داروں کو تفصیل سے بتایا کہ کسغیریہودی طرح خداوند طرفکی رجوع لا رہے ہیں۔ یہ سن کر تمام بھائی
خوشنہایت ہوئے۔ جب4 وہ یروشلم پہنچ گئے تو جماعت نے اپنے رسولوں اور بزرگوں سمیت اُن کا استقبال کیا۔
پولسپھر برنباساور کچھسبنے بیان کیا جو اُن معرفتکی ہوا تھا۔ 5 یہ سن کر کچھ ایمان کھڑےدار ہوئے جو
فریسی فرقے میں سے تھے۔ اُنہوں نے کہا، لازم” ہے کہ غیریہودیوں کا ختنہ کیا جائے اور اُنہیں حکم دیا جائے
کہ وہ موسٰی شریعتکی مطابقکے زندگی “گزاریں۔

رسول6 بزرگاور اِس معاملے پر غور کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ بحثبہت7 مباحثہ کے پطرسبعد کھڑا ہوا
اور کہا، بھائیو،” آپ جانتے ہیں کہ الله بہتنے دیر ہوئی آپ میں سے مجھے چن لیا کہ غیریہودیوں کو الله کی
خبریخوش سناؤں تاکہ وہ ایمان لائیں۔ 8 اور الله نے دلوںجو کو جانتا باتاِسہے کی تصدیق کی ہے، کیونکہ
اُس اُنہیںنے القدسروحوہی بخشا اُسجوہے ہمیںنے بھی دیا تھا۔ اُس9 میںہمنے اور اُن میں فرقبھیکوئی
نہ رکھا بلـکہ ایمان سے اُن کے دلوں کو پاکبھی کر دیا۔ 10 آپچنانچہ الله کو اِس میں کیوں آزما رہے ہیں کہ
غیریہودیآپ شاگردوں کی گردن ایکپر ایسا جوا رکھنا ہتے چا ہیں جو نہ ہم اور باپہمارےنہ دادا اُٹھا سکتے
تھے؟ 11 دیکھیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ ایکسبہم ہی یقے طر یعنی خداوند عیسٰی کے فضل ہی نجاتسے
پاتے “ہیں۔

12 لوگتمام چپ رہے تو پولس اور برنباس اُنہیں اُن الٰہی نشانوں اور معجزوں بارےکے میں بتانے لـگے جو
الله نے اُن معرفتکی غیریہودیوں درمیانکے کئے تھے۔ اُنجب13 باتکی ختم ہوئی یعقوبتو نے کہا، بھائیو،”
باتمیری !سنیں شمعون14 بیاننے 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۔ 15 اور یہ بات نبیوں پیشکی گوئیوں کے بھی مطابق ہے۔
چنانچہ لـکھا ہے،

16 اِس’ کے بعد واپسمَیں آ کر
داؤد کے تباہ شدہ گھر کو سرےنئے سے تعمیر کروں گا،
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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

تکلیفغیرضروری نہ اِس20دیں۔ بجائےکے بہتر یہ اُنہیںہمکہہے لـکھ دیںہدایتکر وہکہ پرہیزسےچیزوںاِن
یں :کر ایسے کھانوں سے جو بُتوں پیشکو کئے جانے ناپاکسے ہیں، زناکاری سے، ایسے جانوروں کا گوشت
کھانے سے جنہیں گلا گھونٹ 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 ہر سبت کے دن شریعت کی
تلاوت کی جاتی “ہے۔

غیریہودی ایمان داروں کے نام خط
22 پھر رسولوں اور بزرگوں نے پوری جماعت سمیت فیصلہ کیا کہ ہم اپنے میں سے کچھ آدمی چن کر پولس

اور برنباس کے ہمراہ شام کے شہر انطاکیہ بھیج دیں۔ دو کو چنا گیا جو بھائیوں میں راہنما تھے، یہوداہ برسبا اور
سیلاس۔ 23 اُن کے ہاتھ اُنہوں نے یہ خط یروشلم”بھیجا، رسولوںکے اور بزرگوں طرفکی سے آپجو کے بھائی ہیں۔
غیریہودیعزیز بھائیو جو انطاکیہ، شام اور کلـِکیہ میں ہتے ر ہیں، السلام !علیکم
24 سنا میںہمکہہے لوگوںکچھسے آپنے پاسکے آ آپکر پریشانکو کر بےچینکے کر دیا ہے، حالانکہ

ہم اُنہیںنے نہیں بھیجا تھا۔ اِس25 لئے اِسسبہم پر متفق ہوئے آدمیوںکچھکہ چنکو کر پیارےاپنے بھائیوں
برنباس پولساور کے آپہمراہ پاسکے بھیجیں۔ برنباس26 پولساور لوگایسے ہیں جنہوں ہمارےنے خداوند
عیسٰی مسیح کی خاطر اپنی خطرےجان میں ڈال دی ہے۔ 27 اُن کے ساتھی یہوداہ سیلاساور ہیں جن کو ہم
نے اِس لئے بھیجا کہ وہ زبانی بھی اُن باتوں کی تصدیق کریں جو ہم لـکھینے ہیں۔

28 ہم اور روح القدس اِس پر متفق ہوئے ہیں آپکہ پر سوائے اِن ضروری باتوں کے کوئی بوجھ نہ :ڈالیں
بُتوں29 پیشکو کیا گیا متکھانا متخونکھانا، ایسےکھانا، جانوروں متگوشتکا کھانا جو گھونٹگلا کر
مار دیئے اِسہوں۔گئے زناکاریعلاوہکے نہ کریں۔ اِن چیزوں بازسے رہیں توگے اچھا کریں گے۔ “حافظ۔خدا

برنباسپولس،30 اور اُن رُخصتساتھیکے ہو انطاکیہکر پہنچوہاںگئے۔چلے اُنہوںکر اکٹھیجماعتنے کر
کے دیا۔دےخطاُسے اُسے31 پڑھ کر ایمان دار اُس کے حوصلہ افزا پیغام خوشپر 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 اُنہیںنے سلامتی الوداعسے کہا تاکہ وہ بھیجنے والوں واپسپاسکے جا سکیں۔
34 سیلاسلیکن] کو وہاں ٹھہرنا اچھا [لگا۔

پولس35 اور برنباس خود کچھ اَور دیر انطاکیہ میں رہے۔ وہاں وہ بہت سے اَور لوگوں کے ساتھ خداوند کے
کلام کی تعلیم دیتے اور اُس منادیکی کرتے رہے۔

پولس برنباساور جدا ہو جاتے ہیں
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دنوںکچھ36 پولسبعدکے برنباسنے سے آؤ،”کہا، ہم مُڑ کر اُن تمام شہروں میں ہمجہاںجائیں خداوندنے

کے کلام منادیکی کی ہے اور وہاں کے بھائیوں ملاقاتسے کر کے اُن کا حال معلوم “کریں۔ برنباس37 متفق
ہو کر مرقسیوحنا کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، پولسلیکن38 نے اصرار کیا کہ وہ ساتھ نہ جائے، کیونکہ یوحنا
مرقس دورےپہلے کے دوران ہی پمفیلیہ میں اُنہیں چھوڑ کر اُن کے ساتھ خدمت کرنے سے باز آیا تھا۔ 39 اِس
سے اُن میں اِتنا اختلافسخت پیدا ہوا کہ دوسرےایکوہ سے جدا ہو برنباسگئے۔ مرقسیوحنا کو ساتھ لے
کر جہاز میں بیٹھ گیا قبرصاور چلا گیا، 40 پولسجبکہ سیلاسنے خدمتکو کے لئے چن لیا۔ مقامی بھائیوں
اُنہیںنے خداوند فضلکے سپردکے کیا اور وہ روانہ ہوئے۔ پولسیوں41 جماعتوں مضبوطکو کرتے کرتے شام
اور کلـِکیہ میں سے گزرا۔

16
تیمُتھیُس کا چناؤ

1 چلتے چلتے وہ دربے پہنچا، پھر لسترہ۔ ایکوہاں شاگرد بنام تیمُتھیُس رہتا تھا۔ اُس کی یہودی ماں ایمان لائی
تھی باپجبکہ یونانی تھا۔ 2 لسترہ اور اکنیُم کے بھائیوں نے اُس کی رپورٹاچھی دی، اِس3 لئے پولس اُسے سفر
پر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اُس علاقے یہودیوںکے لحاظکا کر اُسکے تیمُتھیُسنے کا ختنہ کروایا، کیونکہ
لوگسب اِس واقفسے تھے کہ اُس کا باپ یونانی ہے۔ 4 پھر شہر بہ شہر جا کر اُنہوں نے مقامی جماعتوں کو
یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں کے وہ فیصلے پہنچائے جن مطابقکے زندگی گزارنی تھی۔ یوں5 جماعتیں ایمان میں
مضبوط ہوئیں اور تعداد میں روز بہ روز بڑھتی گئیں۔

تروآس پولسمیں کی یا رو
القدسروح6 نے اُنہیں صوبہ آسیہ میں مُقّدسکلاِم کی منادی کرنے روکسے لیا، اِس لئے وہ فروگیہ اور

گلتیہ کے علاقے میں گزرے۔سے موسیہ7 قریبکے آ اُنہوںکر شمالنے طرفکی صوبہ ِتُھنیہ ب میں داخل ہونے
کوششکی کی۔ لیکن عیسٰی کے روح نے اُنہیں وہاں بھی جانے نہ دیا، 8 اِس لئے وہ موسیہ میں سے گزر کر
تروآسبندرگاہ پہنچے۔ پولسوہاں9 راتنے وقتکے یا رو میںجسدیکھی شمالی یونان میں واقع صوبہ مکدُنیہ
ایککا آدمی کھڑا اُس التماسسے کر رہا تھا، سمندر” کو پار کر کے مکدُنیہ آئیں اور ہماری مدد “!کریں جوں10
ہی اُس نے یہ یا رو دیکھی ہم مکدُنیہ جانے کی یاں تیار کرنے لـگے۔ کیونکہ ہم نے یا رو سے یہ نتیجہ نکالا کہ
الله نے ہمیں اُس علاقے لوگوںکے خبریخوشکو سنانے کے لئے بُلایا ہے۔

فلپی میں لُدیہ کی تبدیلی
تروآسہم11 میں جہاز پر سوار ہو کر سیدھے جزیرۂ سمتراکے کے لئے روانہ ہوئے۔ پھر اگلے دن آگے نکل کر

نیاپلس پہنچے۔ وہاں12 جہاز سے اُتر کر ہم فلپی چلے گئے، جو صوبہ مکدُنیہ کے اُس ضلع کا صدر شہر تھا اور
نوآبادیرومی تھا۔ اِس شہر میں ہم کچھ دن ٹھہرے۔ سبت13 دنکے ہم شہر نکلسے کر یا در کنارےکے گئے،
ہماریجہاں توقع تھی یہودیکہ دعا کے لئے بیٹھہموہاںگے۔ہوںجمع خواتینکچھکر باتسے لـگےکرنے جو
اکٹھی ہوئی تھیں۔ 14 اُن میں سے تھواتیرہ شہر جستھیعورتایککی کا نام لُدیہ تھا۔ اُس کا پیشہ قیمتی ارغوانی
رنگ کپڑےکے تجارتکی تھا اور وہ الله پرستشکی کرنے والی غیریہودی تھی۔ خداوند نے اُس کے دل کو
کھول دیا، اور اُس پولسنے کی باتوں پر توجہ دی۔ 15 اُس کے اور اُس کے گھر والوں کے بپتسمہ لینے کے بعد
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اُس ہمیںنے اپنے گھر میں ٹھہرنے دعوتکی دی۔ اُس نے کہا، آپاگر” سمجھتے ہیں کہ مَیں واقعی خداوند پر
ایمان لائی ہوں میرےتو گھر آ کر یوں“ٹھہریں۔ اُس نے ہمیں مجبور کیا۔

فلپی کی جیل میں
ایک16 دن ہم دعا کی جگہ طرفکی جا رہے تھے ایکملاقاتہماریکہ لونڈی سے ہوئی ایکجو بدروح

یعےکے ذر لوگوں قسمتکی حالکا بتاتی تھی۔ اِس سے وہ اپنے مالـکوں کے لئے بہت پیسےسے کماتی تھی۔ 17 وہ
پولس ہمارےاور پیچھے پڑ کر چیخچیخ کر کہنے لـگی، یہ” آدمی الله تعالیٰ کے خادم ہیں آپجو نجاتکو کی راہ
بتانے آئے “ہیں۔ یہ18 سلسلہ روز بہ جاریروز رہا۔ تنگپولسآخرکار آ کر مُڑا اور بدروح سے مَیں”کہا، تجھے
عیسٰی مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ لڑکی میں نکلسے اُسی“!جا لمحے وہ نکل گئی۔

اُس19 مالـکوںکے کو معلوم ہوا کہ پیسے کمانے کی اُمید جاتی رہی تو پولسوہ سیلاساور کو پکڑ چوککر
میں بیٹھے اقتدار رکھنے والوں کے منے گھسیٹسا گئے۔لے اُنہیں20 مجسٹریٹوں کے منے پیشسا کر کے وہ چلّانے
لـگے، یہ” ہمارےآدمی 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۔ 22 ہجوم بھی آ ملا پولساور اور سیلاس
خلافکے باتیں کرنے لگا۔
اِس پر مجسٹریٹوں نے حکم دیا کہ اُن اُتارےکپڑےکے اور اُنہیں لاٹھی سے مارا جائے۔ اُنہوں23 نے اُن کی

خوب پٹائی کروا کر اُنہیں قیدخانے میں ڈال دیا اور داروغے سے کہا کہ احتیاط سے اُن کی پہرا داری کرو۔
24 چنانچہ اُس نے اُنہیں جیل سبکے سے اندرونی میںحصے لے جا کر اُن پاؤںکے کاٹھ میں ڈال دیئے۔

اب25 ایسا ہوا پولسکہ سیلاساور راتآدھی قریبکے دعا کر رہے اور الله کی تمجید گیتکے گا تھےرہے
اور باقی قیدی سن تھے۔رہے اچانک26 بڑا زلزلہ آیا اور قیدخانے عمارتپوریکی ہلتکبنیادوں ًگئی۔ فورا تمام
کھلدروازے گئے اور تمام قیدیوں کی زنجـیریں کھل گئیں۔ جاگداروغہ27 اُسجباُٹھا۔ نے دیکھا جیلکہ
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 پوچھا، صاحبو،” نجاتمجھے پانے کے لئے کیا کرنا “ہے؟

اُنہوں31 جوابنے دیا، خداوند” عیسٰی پر ایمان لائیں تو آپ آپاور کے گھرانے نجاتکو ملے “گی۔ 32 پھر
اُنہوں نے اُسے اور اُس کے تمام گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ 33 اور رات کی اُسی گھڑی داروغے نے
اُنہیں لے جا کر اُن زخموںکے یا۔کو دھو اِس بعدکے اُس کا اور اُس سارےکے والوںگھر کا بپتسمہ ہوا۔ 34 پھر
اُس نے اُنہیں اپنے گھر میں لا کر کھانا کھلایا۔ الله پر ایمان لانے باعثکے اُس نے اور اُس کے تمام گھر والوں
بڑینے خوشی منائی۔

دنجب35 چڑھا تو مجسٹریٹوں نے اپنے افسروں کو داروغے پاسکے بھجوا دیا کہ پولسوہ اور سیلاس کو
رِہا کرے۔

چنانچہ36 داروغے پولسنے کو اُن کا پیغام پہنچا مجسٹریٹوں”دیا، نے حکم دیا ہے آپکہ سیلاساور کو رِہا
کر دیا ابجائے۔ نکل کر سلامتی چلےسے “جائیں۔
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پولسلیکن37 اعتراضنے کیا۔ اُس نے اُن اُنہوں”کہا،سے ہمیںنے عوام کے منے سا ہی پیشمیںعدالتاور

کئے بغیر مار کر جیل میں ڈال دیا ہے حالانکہ ہم شہریرومی ہیں۔ اباور وہ ہمیں چپکے سے نکالنا ہتے چا ہیں؟
ہرگز اب!نہیں وہ خود آئیں اور ہمیں باہر لے “جائیں۔

افسروں38 مجسٹریٹوںنے کو یہ خبر اُنہیںجبپہنچائی۔ معلوم ہوا پولسکہ سیلاساور شہریرومی ہیں تو وہ
گھبرا گئے۔ 39 وہ خود اُنہیں سمجھانے کے لئے آئے اور جیل سے باہر لا گزارشکر کی کہ شہر کو چھوڑ دیں۔
40 پولسچنانچہ سیلاساور جیل نکلسے آئے۔ لیکن پہلے وہ لُدیہ کے گھر گئے جہاں وہ بھائیوں ملےسے اور اُن
کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر وہ چلے گئے۔

17
تھسلُنیکے میں

امفپلس1 اور اپلونیہ سے ہو پولسکر سیلاساور تھسلُنیکے شہر پہنچ گئے عبادتیہودیجہاں خانہ تھا۔ اپنی2
عادت پولسمطابقکے اُس میں گیا اور لگاتار تین سبتوں دورانکے مُقّدسکلاِم دےدےدلائلسے یہودیوںکر
کو قائل کرنے کوششکی کرتا رہا۔ 3 اُس نے مُقّدسکلاِم کی تشریح کر ثابتکے کیا کہ مسیح کا دُکھ اُٹھانا
اور مُردوں میں سے جی اُٹھنا لازم تھا۔ اُس نے کہا، عیسٰیجس” کی مَیں دےخبر رہا ہوں، وہی مسیح “ہے۔
یہودیوں4 میں سے قائلکچھ ہو پولسکر سیلاساور سے وابستہ ہو گئے، میںجن 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 اُنہوںکے پولسنے سیلاساور کو
ڈھونڈا تاکہ اُنہیں عوامی اجلاس کے منے پیشسا کریں۔ لیکن6 وہ وہاں نہیں تھے، اِس لئے وہ یاسون اور چند
ایک اَور ایمان دار بھائیوں کو شہر کے مجسٹریٹوں کے منے سا لائے۔ اُنہوں نے چیخ کر کہا، لوگیہ” پوری دنیا
میں بڑ گڑ پیدا کر ہیںرہے یہاںاباور بھی آ گئے ہیں۔ یاسون7 اُنہیںنے اپنے میںگھر ٹھہرایا سبیہہے۔ شہنشاہ
کے احکام خلافکی ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی 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 نے یاسون اور
دوسروں ضمانتسے لی اور پھر اُنہیں چھوڑ دیا۔

یہ بیر میں
بھائیوںراتاُسی10 پولسنے سیلاساور کو یہ بیر بھیج دیا۔ پہنچوہاں کر عبادتیہودیوہ میںخانے گئے۔

11 لوگیہ تھسلُنیکے کے یہودیوں نسبتکی یادہ ز کھلے ذہن کے تھے۔ بڑےیہ شوق پولسسے اور سیلاس کی
باتیں سنتے اور روز بہ روز مُقّدسکلاِم تفتیشکی کرتے رہے کہ کیا واقعی ایسا ہے جیسا ہمیں بتایا جا رہا ہے؟
نتیجے12 میں اِن میں بہتسے یہودیسے ایمان لائے اور ساتھ بہتساتھ سی بارسوخ یونانی خواتین اور مرد بھی۔
لیکن13 پھر تھسلُنیکے یہودیوںکے کو یہ خبر ملی پولسکہ یہ بیر میں الله کا کلام سنا رہا وہاںوہہے۔ بھی پہنچے
اور لوگوں کو اُکسا کر چلہل مچا دی۔ اِس14 پر بھائیوں پولسنے ًکو 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 پولسہاتھکے سیلاسنے اور تیمُتھیُس کو خبر بھیجی کہ جتنی
جلدی ہو سکے یہ بیر کو چھوڑ پاسمیرےکر آ جائیں۔
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اتھینے میں

16 اتھینے شہر سیلاسمیں اور تیمُتھیُس کا انتظار کرتے میںجوشبڑےپولسکرتے آ گیا، اُسکیونکہ نے دیکھا
کہ پورا شہر بُتوں سے بھرا ہوا ہے۔ 17 وہ یہودی عبادت خانے میں جا کر یہودیوں اور ترسخدا غیریہودیوں سے
بحث لگا۔کرنے ساتھساتھ وہ بھیمیںچوکروزانہ جا وہاںکر پر لوگوںموجود سے گفتگو رہا۔کرتا اپکوری18
اور ستوئیکی *فلسفی بھی اُس بحثسے کرنے لـگے۔ پولسجب نے اُنہیں عیسٰی اور اُس کے جی اُٹھنے خوشکی
خبری سنائی بعضتو نے پوچھا، یہ” بکواسی اِن باتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے جو اِس نے اِدھر اُدھر سے چن کر
دیجوڑ “ہیں؟
دوسروں نے کہا، لگتا” ہے کہ وہ اجنبی دیوتاؤں کی دےخبر رہا “ہے۔ 19 وہ اُسے ساتھ لے کر شہر کی

مجلِس شورٰی میں گئے جو یو پگسار نامی پہاڑی پر منعقد ہوتی تھی۔ اُنہوں درخواستنے کی، کیا” ہمیں معلوم ہو
سکتا نئیسیکونآپکہہے پیشتعلیم کر ہیں؟رہے توآپ20 عجیبہمیں باتیںغریبو سنا ہمابہیں۔رہے اُن
کا مطلبصحیح جاننا ہتے چا “ہیں۔ 21 بات) یہ تھی کہ اتھینے کے باشندےتمام شہر میں ہنے ر والے پردیسیوں
سمیت اپنا وقتپورا اِس صَرفمیں کرتے تھے کہ تازہ خیالاتتازہ سنیں یا (سنائیں۔

مجلسپولس22 میں کھڑا ہوا اور کہا، اتھینے” کے مَیںحضرات، دیکھتا ہوں آپکہ لحاظہر بہتسے مذہبی
لوگ ہیں۔ 23 مَیںجبکیونکہ شہر میں سے گزر رہا تھا تو اُن چیزوں پر غور کیا جن کی آپپوجا کرتے ہیں۔ چلتے
چلتے مَیں ایسیایکنے قربان گاہ بھی جسدیکھی پر لـکھا تھا، نامعلوم’ خدا قربانکی آپمَیںاب‘گاہ۔ کو اُس
خدا کی خبر دیتا جسہوں کی پوجا آپ کرتے تو ہیں آپمگر اُسے جانتے نہیں۔ 24 یہ وہ خدا جسہے نے دنیا
اور اُس میں موجود ہر چیز کی تخلیق کی۔ وہ آسمان و زمین مالـککا ہے، اِس لئے وہ انسانی ہاتھوں کے بنائے
ہوئے مندروں میں سکونت نہیں کرتا۔ 25 اور انسانی ہاتھ اُس کی خدمت نہیں کر سکتے، کیونکہ اُسے کوئی بھی
چیز درکار نہیں ہوتی۔ اِس کے بجائے سبوہی کو زندگی سانساور مہیا کر کے اُن کی تمام یات پوریضرور کرتا
ہے۔ اُسی26 شخصایکنے خلقکو کیا تاکہ دنیا کی تمام قومیں اُس نکلسے پوریکر دنیا میں پھیل جائیں۔ اُس
نے ہر قوم اوقاتکے اور سرحدیں بھی مقرر کیں۔ 27 مقصد یہ تھا کہ وہ خدا تلاشکو کریں۔ اُمید یہ تھی کہ
وہ ٹٹول ٹٹول کر اُسے پائیں، اگرچہ وہ ہم میں کسیسے سے دُور نہیں ہوتا۔ 28 کیونکہ اُس میں ہم حرکتجیتے،
کرتے اور وجود رکھتے آپہیں۔ کے اپنے کچھ شاعروں بھینے فرمایا ہے، بھیہم’ اُس کے فرزند ‘ہیں۔ اب29
چونکہ ہم الله کے فرزند ہیں اِس لئے ہمارا اُس بارےکے میں تصور یہ نہیں ہونا ہئے چا کہ وہ سونے، چاندی یا
پتھر کا کوئی مجسمہ ہو انسانجو مہارتکی اور ڈیزائن سے بنایا گیا ہو۔ ماضی30 میں خدا اِسنے قسم جہالتکی
کو نظرانداز کیا، لیکن اب وہ ہر جگہ کے لوگوں کو توبہ کا حکم دیتا ہے۔ 31 کیونکہ اُس ایکنے دن مقرر کیا
جبہے انصافوہ سے دنیا کرےعدالتکی گا۔ اور وہ یہ شخصایکعدالت کرےمعرفتکی جسگا کو
وہ متعین کر چکا ہے جساور کی تصدیق اُس نے اِس سے کی ہے کہ اُس نے اُسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا
“ہے۔

مُردوں32 قیامتکی کا ذکر سن بعضکر پولسنے کا مذاق اُڑایا۔ بعضلیکن نے کہا، کسیہم” وقتاَور
اِس بارےکے میں آپ سے مزید سننا ہتے چا “ہیں۔ 33 مجلسپولسپھر سے نکل کر چلا گیا۔ لوگکچھ34 اُس
سے وابستہ ہو کر ایمان لے آئے۔ اُن میں مجلِسسے شورٰی کا ممبر دیونیسیُس تھا عورتایکاور بنام دمرس۔ کچھ
اَور بھی تھے۔
* 17:18 ستوئیکی رواقیت:فلسفی کے فلسفی۔
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کُرِنتھس میں
اِس1 کے پولسبعد اتھینے کو چھوڑ کُرِنتھسکر شہر آیا۔ وہاں2 اُس ایکملاقاتکی یہودی سے جسہوئی

کا نام اکوِلہ تھا۔ پنطسوہ کا ہنے ر والا تھا اور تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی سمیتپرسکلہ اٹلی سے آیا تھا۔ وجہ یہ تھی
کہ شہنشاہ کلودیُس نے حکم صادر کیا تھا کہ تمام یہودی روم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اُن لوگوں پولسپاسکے
گیا اور3 چونکہ اُن کا پیشہ بھی سلائیخیمے کرنا تھا اِس لئے وہ اُن کے گھر ٹھہر روزیکر کمانے لگا۔ ساتھساتھ4
اُس نے سبتہر عبادتیہودیکو میںخانے دےتعلیم یہودیوںکر اور یونانیوں قائلکو کرنے کی۔کوششکی

سیلاسجب5 اور تیمُتھیُس مکدُنیہ سے آئے پولستو اپنا وقتپورا کلام سنانے صرفمیں کرنے لگا۔ اُس نے
یہودیوں کو دیگواہی کہ عیسٰی مُقّدسکلاِم میں بیان کیا گیا مسیح ہے۔ جبلیکن6 وہ اُس مخالفتکی کر کے
اُس تذلیلکی لـگےکرنے تو اُس احتجاجنے میں اپنے کپڑوں گردسے جھاڑ کر خودآپ”کہا، ہلاکتاپنی کے
ذمہ دار ہیں، مَیں بےقصور ابہوں۔ سے مَیں غیریہودیوں پاسکے جایا کروں “گا۔ 7 پھر وہ وہاں سے نکل کر
عبادت خانے ساتھکے والے میںگھر گیا۔ وہاں یُوستسطِطُس رہتا تھا یہودیجو نہیں تھا، لیکن خدا خوفکا
مانتا تھا۔ 8 اور کرسپُس عبادتجو خانے کا راہنما تھا اپنے گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا۔ کُرِنتھس کے
سارےبہت اَور لوگوں پولسجببھینے کی باتیں سنیں تو ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔

راتایک9 خداوند یا رو پولسمیں سے ہم کلام ہوا، مت” !ڈر کلام کرتا جا خاموشاور نہ ہو، 10 کیونکہ
تیرےمَیں ساتھ ہوں۔ کوئی حملہ کر تجھےکے 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 جبمیں گلیو صوبہ اخیہ کا گورنر تھا تو یہودی متحد ہو پولسکر خلافکے جمع ہوئے اور اُسے
عدالت میں گلیو کے منے سا لائے۔ اُنہوں13 نے کہا، یہ” آدمی لوگوں کو ایسے یقے طر سے الله عبادتکی کرنے
پر اُکسا رہا ہے شریعتہماریجو خلافکے “ہے۔

جوابپولس14 میں کچھ کہنے کو تھا کہ گلیو یہودیوںخود مخاطبسے ہوا، یہودیسنیں،” !مردو آپاگر کا
الزام ناانصافیکوئی یا سنگین جرم ہوتا آپتو باتکی برداشتقابِل ہوتی۔ آپلیکن15 کا جھگڑا مذہبی تعلیم، ناموں
اور آپ کی یہودی شریعت سے تعلق رکھتا ہے، اِس لئے اُسے خود حل کریں۔ مَیں اِس معاملے میں فیصلہ کرنے
کے لئے تیار نہیں “ہوں۔ یہ16 کہہ اُسکر عدالتاُنہیںنے 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
اِس18 کے بعد بہتپولسبھی کُرِنتھسدن میں رہا۔ پھر بھائیوں کو خیرباد کہہ کر قریبوہ کے شہر یہ کنخر

گیا جہاں اُس مَنتکسینے پورےکے ہونے پر اپنے سر کے بال منڈوا دیئے۔ اِس کے بعد وہ پرسکلہ اور اکوِلہ
کے ساتھ جہاز پر سوار ہو کر ملـِک شام کے لئے روانہ ہوا۔ پہلے19 اِفسسوہ پہنچے پولسجہاں نے پرسکلہ اور
اکوِلہ کو چھوڑ دیا۔ وہاں بھی اُس عبادتیہودینے خانے میں جا کر یہودیوں بحثسے کی۔ اُنہوں20 نے اُس
درخواستسے کی کہ وقتمزید اُن کے ساتھ گزارے، لیکن اُس نے انکار کیا 21 اور اُنہیں باد خیر کہہ کر اگر”کہا، الله مرضیکی ہو تو آپمَیں واپسپاسکے آؤں “گا۔ پھر وہ جہاز پر سوار ہو اِفسسکر سے روانہ ہوا۔
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22 سفر کرتے کرتے وہ قیصریہ پہنچ گیا، جہاں سے وہ یروشلم جا کر مقامی جماعت سے ملا۔ اِس کے بعد وہ

واپسانطاکیہ چلا گیا جہاں23 کچھوہ دیر ٹھہرا۔ پھر نکلآگے کر وہ گلتیہ اور فروگیہ میںعلاقےکے گزرتےسے
ہوئے وہاں کے تمام ایمان داروں مضبوطکو کرتا گیا۔

اِفسساپلّوس کُرِنتھساور میں
24 اِتنے ایکمیں فصیح یہودی جسے مُقّدسکلاِم کا زبردست علم تھا اِفسس پہنچ گیا تھا۔ اُس کا نام اپلّوس

تھا۔ وہ مصر کے شہر یہ اسکندر کا ہنے ر والا تھا۔ اُسے25 خداوند کی راہ بارےکے میں تعلیم دی گئی تھی اور وہ
بڑی سرگرمی لوگوںسے کو عیسٰی بارےکے میں سکھاتا رہا۔ اُس کی یہ تعلیم تھیصحیح اگرچہ وہ صرفتکابھی
یحیٰی کا بپتسمہ جانتا تھا۔ اِفسس26 عبادتیہودیکے خانے میں وہ بڑی دلیری سے کلام کرنے لگا۔ یہ سن کر
پرسکلہ اور اکوِلہ طرفایکاُسےنے لے جا اُسکر کے منے سا الله کی راہ تفصیلمزیدکو بیانسے کیا۔ اپلّوس27
صوبہ اخیہ جانے کا خیال رکھتا تھا تو اِفسس کے بھائیوں نے اُس کی حوصلہ افزائی کی۔ اُنہوں نے وہاں کے
شاگردوں خطکو لـکھا کہ وہ اُس کا استقبال جبکریں۔ وہ وہاں پہنچا تو اُن کے لئے بڑی مدد باعثکا 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

اپلّوسجب1 کُرِنتھس میں ٹھہرا ہوا تھا تو پولس ایشیائے کوچک کے اندرونی علاقے میں سے سفر کرتے
کرتے ساحلی اِفسسشہر میں آیا۔ وہاں اُسے کچھ شاگرد ملے جن2 سے اُس نے پوچھا، کیا” آپ کو ایمان لاتے
وقت القدسروح “ملا؟
اُنہوں جوابنے دیا، نہیں،” ہم نے تو القدسروح 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 کی۔ لیکن اُس نے خود اُنہیں بتایا، میرے’ بعد

آنے والے پر ایمان لاؤ، یعنی عیسٰی “۔‘پر
یہ5 سن اُنہوںکر خداوندنے عیسٰی نامکے پر بپتسمہ لیا۔ پولسجباور6 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۔
عبادتیہودیپولس8 میںخانے گیا اور تین مہینے یہودیوںدورانکے دلیریسے باتسے کرتا رہا۔ اُن ساتھکے

بحث کر کے اُس نے اُنہیں الله کی بادشاہی بارےکے میں قائل کرنے کوششکی کی۔ لیکن9 کچھ اَڑ گئے۔ وہ
الله کے تابع نہ ہوئے بلـکہ عوام کے منے سا ہی الله کی راہ کو بُرا بھلا کہنے لـگے۔ اِس پولسپر اُنہیںنے چھوڑ دیا۔
شاگردوں کو الـگبھی کر کے وہ اُن کے ترنسساتھ کے لیکچر ہال میں جمع ہوا کرتا تھا جہاں وہ روزانہ اُنہیں
تعلیم دیتا رہا۔ 10 یہ سلسلہ دو تکسال جاری رہا۔ یوں صوبہ آسیہ کے تمام لوگوں کو خداوند کا کلام سننے کا
موقع ملا، خواہ یہودیوہ تھے یا یونانی۔

راہنما امام سِکوا ساتکے بیٹے
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11 الله پولسنے کی معرفت معجزےغیرمعمولی کئے، تکیہاں12 جبکہ رومال یا ایپرن اُس کے بدن سے

لگانے کے بعد مریضوں پر رکھے جاتے تو اُن کی یاں بیمار جاتی رہتیں اور بدروحیں نکل جاتیں۔ وہاں13 کچھ ایسے
یہودی بھی تھے جو جگہ جگہ جا کر بدروحیں لتے نکا ابتھے۔ وہ بدروحوں بندھنکے 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
پولسمنادیکیجسہوں کرتا “ہے۔ یہودیایک14 راہنما امام بنام سِکوا ساتکے بیٹے ایسا کرتے تھے۔

ایکلیکن15 جبدفعہ کوششیہی کر رہے تھے تو بدروح جوابنے دیا، عیسٰی” کو تو مَیں جانتی ہوں اور
پولس کو بھی، لیکن تم کون “ہو؟

16 پھر وہ جسآدمی میں بدروح تھی اُن پر جھپٹ سبکر پر غالب آ گیا۔ اُس کا اُن پر اِتنا سخت حملہ ہوا کہ وہ
ننگے اور زخمی حالت بھاگمیں کر اُس گھر سے نکل گئے۔ 17 اِس واقعے کی اِفسسخبر 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 بہتیروںسے نے آ کر علانیہ اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ جادوگری19 والوںکرنے بڑیکی تعداد نے
اپنی جادومنتر کی کتابیں اکٹھی کر کے عوام کے منے سا جلا دیں۔ پوری کتابوں حسابکا کیا گیا تو اُن کی کُل رقم
چاندی پچاسکے ہزار ِسکے تھی۔ یوں20 خداوند کا زبردستکلام یقے طر سے بڑھتا اور زور پکڑتا گیا۔

اِفسس میں ہنگامہ
21 اِن واقعات کے 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 اور اراستس 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۔ یہ24 یوں اِفسسہوا، چاندیایکمیں کی
اشیا بنانے والا رہتا جستھا کا نام دیمیتریُس تھا۔ چاندیوہ دیویارتمسسے کے مندر بنواتا تھا، اور اُس کے کام
کاروںدستسے کا خوبکاروبار چلتا تھا۔ اُساب25 اِسنے کام تعلقسے رکھنے والے کاروںدستدیگر کو
جمع کر کے اُن سے کہا، آپحضرات،” کو معلوم ہے دولتہماریکہ اِس کاروبار پر منحصر ہے۔ آپ26 نے
یہ بھی دیکھ اور سن لیا ہے کہ اِس پولسآدمی نے اِفسسصرفنہ ًبلـکہ پورےتقریبا صوبہ آسیہ میں بہت سے
لوگوں کو بھٹکا کر قائل کر لیا ہے کہ ہاتھوں کے بنے دیوتا حقیقت میں دیوتا نہیں ہوتے۔ 27 نہ صرف یہ خطرہ
ہمارےکہہے کاروبار کی بدنامی ہو بلـکہ یہ بھی کہ ارتمسدیویعظیم کے مندر کا اثر رسوخو جاتا رہے گا، کہ
ارتمس کیجسخود پوجا صوبہ آسیہ اور پوری دنیا میں کی جاتی ہے عظمتاپنی کھو “بیٹھے۔

یہ28 سن کر میںطیشوہ آ کر چیخنے چلّانے لـگے، اِفِسیوں” ارتمسکی دیوی عظیم “!ہے پورے29 شہر میں
ہل چل مچ گئی۔ لوگوں پولسنے کے مکدُنی ہم سفر گیُس اور ارسترخس کو پکڑ لیا اور مل کر تماشاگاہ میں
دوڑے آئے۔ 30 یہ دیکھ پولسکر بھی عوام کے اجلاساِس میں جانا چاہتا تھا، لیکن شاگردوں نے روکاُسے
لیا۔ اِسی31 طرح اُس کے کچھ دوستوں نے بھی جو صوبہ آسیہ کے افسر تھے اُسے خبر بھیج منتکر کی کہ وہ نہ
جائے۔ اجلاس32 میں بڑی افرا تفری تھی۔ کچھ یہ چیخ رہے تھے، کچھ وہ۔ یادہ ز لوگتر جمع ہونے کی وجہ
بھیجانتے نہ تھے۔ یہودیوں33 سکندرنے آگےکو ساتھساتھدیا۔کر ہجوم لوگکچھکے ہدایاتاُسے رہے۔دیتے
اُس ہاتھنے خاموشسے ہو جانے کا اشارہ کیا تاکہ اجلاسوہ کے منے سا اپنا دفاع کرے۔ اُنہوںجبلیکن34
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جاننے لیا کہ یہودیوہ توہے ًوہ تقریبا تکگھنٹوںدو چلّا کر نعرہ لگاتے اِفسس”رہے، دیویارتمسکی عظیم
“!ہے

35 آخرکار بلدیہ کا چیف سیکرٹری اُنہیں خاموش کرانے میں کامیاب ہوا۔ پھر اُس نے کہا، اِفسس” کے
معلومکوکسحضرات، نہیں اِفسسکہ دیویارتمسعظیم کے مندر محافظکا پوری!ہے دنیا جانتی ہے ہمکہ
اُس کے اُس مجسمے کے نگران ہیں جو آسمان سے گر پاسہمارےکر پہنچ گیا۔ 36 یہ حقیقت تو ناقابِل انکار ہے۔
چنانچہ لازم ہے چاپچپآپکہ رہیں اور جلدبازی نہ کریں۔ آپ37 یہ آدمی یہاں لائے ہیں حالانکہ نہ تو وہ
مندروں کو لُوٹنے والے ہیں، نہ اُنہوں دیوینے 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 پیشمعاملہ کرنا ہتے چا ہیں تو اُسے حل کرنے کے لئے مجلسقانونی ہوتی
ہے۔ اب40 ہم خطرےاِس میں ہیں کہ آج واقعاتکے باعثکے ہم پر فساد کا الزام لگایا جائے گا۔ کیونکہ
جب 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 تو پولس نے شاگردوں کو بُلا کر اُن کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر وہ اُنہیں
باد خیر کہہ کر مکدُنیہ کے لئے روانہ ہوا۔ وہاں2 پہنچ کر اُس نے جگہ بہ جگہ جا کر بہت سی باتوں سے ایمان
داروں کی حوصلہ افزائی کی۔ یوں چلتے چلتے وہ یونان پہنچ گیا جہاں3 وہ تین تکماہ ٹھہرا۔ وہ ملـِک شام کے لئے
جہاز پر سوار ہونے والا تھا کہ پتا چلا کہ یہودیوں نے اُس سازشخلافکے 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 سے
ارسترخس اور سکندس، دربے سے گیُس، تیمُتھیُس اور صوبہ آسیہ سے ُتخِکُس اور ترفمس۔ 5 یہ آدمی آگے نکل
تروآسکر چلے گئے اُنہوںجہاں نے ہمارا انتظار کیا۔ بےخمیری6 روٹی کی عید کے بعد ہم فلپی قریبکے جہاز پر
سوار ہوئے اور پانچ دن کے بعد اُن تروآسپاسکے پہنچ گئے۔ وہاں ساتہم دن رہے۔

تروآس پولسمیں کی میٹنگالوداعی
اتوار7 ہمکو عشائے ربانی منانے کے لئے جمع پولسہوئے۔ لوگوں باتسے کرنے لگا اور چونکہ وہ اگلے دن

روانہ ہونے والا تھا اِس لئے وہ تکراتآدھی بولتا رہا۔ 8 اوپر کی منزل کمرےجسمیں میں ہم جمع تھے وہاں
بہت سے چراغ جل رہے تھے۔ ایک9 جوان کھڑکی کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اُس کا یوتخسنام تھا۔ جوں پولسجوں
کی باتیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں اُس پر غالبنیند آتی جا رہی تھی۔ آخرکار گہریوہ نیند تیسریمیں منزل زمینسے
پر گر لوگوںجبگیا۔ نیچےنے پہنچ کر اُسے زمین پر سے اُٹھایا تو وہ بحقجاں ہو چکا تھا۔ پولسلیکن10 اُتر کر اُس
جھکپر گیا اور اُسے اپنے بازوؤں میں لیا۔لے اُس نے کہا، مت” گھبرائیں، وہ زندہ “ہے۔ 11 پھر واپسوہ اوپر آ
گیا، عشائے ربانی منائی اور کھانا کھایا۔ اُس نے اپنی باتیں پَو جاریتکپھٹنے رکھیں، پھر روانہ ہوا۔ 12 اور اُنہوں
نے جوان کو حالتزندہ میں وہاں سے لے بہتکر تسلی پائی۔

تروآس تکمیلیتسسے
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13 ہم آگے نکل سکر اّسُ کے لئے جہاز پر سوار ہوئے۔ پولسخود نے انتظام کروایا تھا کہ وہ پیدل جا کر

س اّسُ ہمارےمیں جہاز پر آئے گا۔ وہاں14 وہ ہم سے ملا اور ہم اُسے جہاز پر لا کر متلینے پہنچے۔ اگلے15 دن
ہم خیُس جزیرےکے سے گزرے۔ اُس اگلےسے دن سامسہم جزیرےکے قریبکے آئے۔ اِس کے بعد کے
دن میلیتسہم پہنچ گئے۔ پولس16 پہلے سے فیصلہ کر چکا تھا کہ اِفسسمَیں میں نہیں ٹھہروں گا بلـکہ آگے نکلوں
گا، کیونکہ جلدیوہ میں تھا۔ وہ ممکنتکجہاں پنتکُستتھا کی عید پہلےسے پہلے یروشلم پہنچنا چاہتا تھا۔

اِفسس بزرگوںکے کے لئے پولس کی الوداعی تقریر
میلیتس17 پولسسے اِفسسنے جماعتکی بزرگوںکے کو بُلا لیا۔ وہجب18 پہنچے تو اُس نے اُن سے ہیںجانتےآپ”کہا، مَیںکہ میںآسیہصوبہ پہلا قدم اُٹھانے کرلےسے آپوقتپورا رہا۔طرحکسساتھکے مَیں19

بڑینے انکساری سے خداوند خدمتکی کی بہتمجھےہے۔ آنسو پڑےبہانے اور یہودیوں کی سازشوں سے مجھ
بہتپر آزمائشیں آئیں۔ مَیں20 آپنے فائدےکے کی آپباتبھیکوئی سے چھپائے نہ رکھی آپبلـکہ کو علانیہ
اور گھر گھر جا کر تعلیم دیتا رہا۔ مَیں21 نے یہودیوں کو یونانیوں سمیت دیگواہی کہ اُنہیں توبہ کر کے الله کی
طرف رجوع کرنے ہمارےاور خداوند عیسٰی پر ایمان لانے ضرورتکی ہے۔ 22 اور اب مَیں القدسروح سے
بندھا ہوا یروشلم جا رہا ہوں۔ مَیں نہیں جانتا میرےکہ ساتھ کیا کچھ ہو گا، لیکن23 اِتنا مجھے معلوم ہے روحکہ
القدس مجھے شہر بہ شہر باتاِس سے آگاہ کر رہا ہے کہ مجھے قید اور مصیبتوں کا سامنا پڑےکرنا گا۔ 24 خیر،
مَیں اپنی زندگی کو کسی طرح بھی اہم نہیں سمجھتا۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ مَیں اپنا وہ مشن اور ذمہ داری
پوری کروں جو خداوند عیسٰی میرےنے سپرد کی ہے۔ اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ مَیں لوگوں کو دےگواہی
کر خبریخوشیہ سناؤں کہ الله نے اپنے فضل سے اُن کے لئے کیا کچھ کیا ہے۔

25 اور اب مَیں جانتا ہوں آپکہ سب جنہیں مَیں نے الله کی بادشاہی کا پیغام سنا دیا ہے مجھے اِس کے بعد
کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اِس26 لئے مَیں آج آپہی کو بتاتا ہوں کہ آپاگر میں سے کوئی ہلاکبھی ہو جائے
تو مَیں بےقصور ہوں، 27 کیونکہ آپمَیں کو الله کی پوری مرضی بتانے سے نہ جھجکا۔ 28 چنانچہ خبردار رہ کر
اپنا اور پورےاُس گلے کا خیال جسرکھنا پر القدسروح آپنے کو مقرر کیا ہے۔ نگرانوں اور چرواہوں کی
حیثیت سے الله جماعتکی خدمتکی کریں، جماعتاُس کی جسے اُس نے اپنے ہی فرزند کے خون حاصلسے
کیا ہے۔ مجھے29 معلوم ہے میرےکہ جانے کے بعد وحشی بھیڑیئے آپ گھسمیں آئیں گے جو گلے کو نہیں
گے۔چھوڑیں آپ30 درمیانکے بھیسے آدمی اُٹھ کر سچائی کو توڑ مروڑ بیانکر کریں گے تاکہ شاگردوں کو اپنے
پیچھے لگا لیں۔ اِس31 لئے جاگتے !رہیں باتیہ ذہن میں رکھیں کہ مَیں تین سال دورانکے راتدن ایکہر کو
سمجھانے سے باز نہ میرےآیا۔ آنسوؤں کو یاد رکھیں جو مَیں آپنے کے لئے بہائے ہیں۔

32 اور اب مَیں آپ کو الله اور اُس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں۔ یہی کلام آپ کی تعمیر کر کے
آپ کو میراثوہ مہیا کرنے قابلکے ہے جو الله تمام مُقّدس کئے گئے لوگوں کو دیتا ہے۔ مَیں33 کسینے کے
بھی چاندیسونے، یا کپڑوں کا لالچ نہ کیا۔ آپ34 خود جانتے ہیں مَیںکہ نے اپنے اِن ہاتھوں سے کام کر کے نہ
صرف اپنی بلـکہ اپنے ساتھیوں یاتکی ضرور بھی پوری کیں۔ 35 اپنے ہر کام میں آپمَیں کو دکھاتا رہا کہ لازم
ہے کہ ہم اِس قسم محنتکی کر کے کمزوروں کی مدد کریں۔ ہمارےکیونکہ منے سا خداوند عیسٰی کے یہ الفاظ
ہونے چاہئیں کہ دینا لینے مبارکسے “ہے۔



اعمال 20:36 1400 اعمال 21:20
36 سبیہ کچھ کہہ پولسکر نے ٹیکگھٹنے کر سباُن ساتھکے دعا کی۔ خوبسب37 روئے اور اُس کو

گلے لگا لگا کر بوسے دیئے۔ 38 اُنہیں خاص پولسکر کی اِس بات تکلیفسے ہوئی کہ آپ’ اِس کے بعد مجھے
کبھی نہیں دیکھیں ‘گے۔ پھر وہ اُس کے ساتھ تکجہاز گئے۔

21
پولس یروشلم جاتا ہے

مشکل1 اِفسسسے بزرگوںکے الـگسے ہو کر ہم روانہ ہوئے اور سیدھے پہنچکوسجزیرۂ گئے۔ اگلے دن
رُدسہم آئے اور وہاں سے پترہ پہنچے۔ 2 پترہ میں فینیکے کے لئے جہاز مل گیا تو ہم اُس پر سوار ہو کر روانہ
ہوئے۔ قبرصجب3 دُور سے نظر آیا تو ہم اُس جنوبکے میں سے گزر کر شام کے شہر صور پہنچ گئے جہاں
جہاز کو اپنا سامان اُتارنا تھا۔ 4 جہاز سے اُتر کر ہم نے مقامی شاگردوں تلاشکو کیا ساتاور دن اُن کے ساتھ
ٹھہرے۔ اُن ایمان داروں نے القدسروح کی ہدایت پولسسے کو سمجھانے کوششکی کی کہ وہ یروشلم نہ
جائے۔ ایکہمجب5 ہفتے بعدکے جہاز واپسپر چلے گئے بالجماعتپوریتو ہمارےسمیتبچوں ساتھ شہر سے
نکل کر تکساحل آئی۔ وہیں ہم نے ٹیکگھٹنے کر دعا کی 6 دوسرےایکاور کو الوداع کہا۔ پھر ہم دوبارہ
جہاز پر سوار ہوئے جبکہ وہ اپنے گھروں لوٹکو گئے۔

7 صور سے اپنا سفر جاری رکھ کر ہم پتُلَمَیِس پہنچے جہاں ہم نے مقامی ایمان داروں کو سلام کیا ایکاور
دن اُن کے ساتھ گزارا۔ اگلے8 دن ہم روانہ ہو کر قیصریہ پہنچ گئے۔ وہاں ہم فلپّس کے گھر ٹھہرے۔ یہ وہی
فلپّس تھا جو الله خبریخوشکی کا مناد تھا اور جسے ابتدائی دنوں میں یروشلم میں کھانا تقسیم کرنے کے لئے چھ
اَور آدمیوں کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا۔ 9 اُس کی چار غیرشادی شدہ بیٹیاں تھیں جو نبوّت کی نعمت رکھتی تھیں۔
10 کئی دن گزر گئے تو یہودیہ ایکسے نبی جسآیا کا اگبسنام تھا۔ وہجب11 ہم سے ملنے آیا تو اُس پولسنے
کی پیٹی لے کر اپنے پاؤں اور ہاتھوں باندھکو لیا اور کہا، القدسروح” فرماتا ہے کہ یروشلم یہودیمیں اِس پیٹی
مالـککے کو یوں باندھ کر غیریہودیوں کے حوالے کریں “گے۔

پولسسمیتداروںایمانمقامینےہمکرسنیہ12 وہکہکیکوششخوبکیسمجھانےکو 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 تکجان دینے کو تیار “ہوں۔

ہم14 اُسے قائل نہ کر سکے، اِس لئے ہم یہ کہتے خاموشہوئے ہو گئے کہ خداوند” پوریمرضیکی “ہو۔
اِس15 کے بعد ہم یاں تیار کر کے یروشلم چلے گئے۔ 16 قیصریہ 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
جب17 ہم یروشلم پہنچے تو مقامی بھائیوں نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ اگلے18 ہمارےپولسدن

یعقوبساتھ سے ملنے گیا۔ تمام بزرگمقامی بھی حاضر ہوئے۔ اُنہیں19 سلام کر پولسکے تفصیلنے بیانسے کیا
کہ الله اُسنے غیریہودیوںمعرفتکیخدمتکی میں کیا کِیا تھا۔ یہ20 سن اُنہوںکر نے الله کی تمجید کی۔ پھر اُنہوں
نے کہا، آپبھائی،” کو معلوم ہے یہودیہزاروںکہ ایمان لائے ہیں۔ بڑیسباور سرگرمی شریعتسے پر عمل
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کرتے ہیں۔ آپاُنہیں21 بارےکے میں دیخبر گئی ہے آپکہ غیریہودیوں درمیانکے ہنے ر والے یہودیوں کو
تعلیم دیتے ہیں کہ وہ موسٰی شریعتکی کو چھوڑ کر نہ اپنے بچوں کا ختنہ کروائیں اور ہمارےنہ رسم و رواج کے
مطابق زندگی گزاریں۔ اب22 ہم کیا کریں؟ وہ تو ضرور سنیں گے آپکہ یہاں آ گئے ہیں۔ اِس23 لئے ہم ہتے چا
ہیں آپکہ یہ پاسہمارے:کریں چار مرد ہیں جنہوں مَنتنے مان کر اُسے پورا کر لیا ہے۔ اب24 اُنہیں ساتھ
لے کر اُن طہارتکی رسوماتکی شریکمیں ہو جائیں۔ اُن اخراجاتکے برداشتآپبھی کریں تاکہ وہ اپنے
سروں کو منڈوا سکیں۔ جانسبپھر لیں گے کہ جو آپکچھ بارےکے میں کہا جاتا ہے جھوٹوہ ہے اور کہ
آپ شریعتبھی مطابقکے زندگی گزار رہے ہیں۔ غیریہودیتکجہاں25 ایمان داروں باتکی ہمہے اُنہیں اپنا
فیصلہ خط کے یعے ذر بھیج چکے ہیں کہ وہ اِن چیزوں سے پرہیز یں :کر بُتوں پیشکو کیا گیا کھانا، خون، ایسے
جانوروں گوشتکا جنہیں گھونٹگلا کر مار دیا گیا ہو اور “زناکاری۔

چنانچہ26 اگلے پولسدن اُن آدمیوں کو ساتھ لے کر اُن طہارتکی رسوماتکی شریکمیں ہوا۔ پھر بیتوہ
المُقّدس میں اُس دن کا اعلان کرنے گیا طہارتجب کے پورےدن ہو جائیں گے اور اُن سب کے لئے قربانی
پیش کی جائے گی۔

المُقّدسبیت پولسمیں گرفتاریکی
27 اِس رسم کے لئے مقررہ سات دن ختم ہونے کو تھے کہ صوبہ آسیہ کے کچھ یہودیوں پولسنے کو بیت

المُقّدس میں دیکھا۔ اُنہوں نے پورے ہجوم میں ہل چل مچا کر اُسے پکڑ لیا 28 اور چیخنے لـگے، اسرائیل” کے
حضرات، ہماری مدد !کریں یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ تمام لوگوں کو ہماری قوم، ہماری شریعت اور اِس
مقام خلافکے تعلیم دیتا ہے۔ صرفنہ یہ بلـکہ اِس المُقّدسبیتنے میں غیریہودیوں کو لا کر مُقّدساِس جگہ
کی بےحرمتی بھی کی “ہے۔ 29 یہ) آخری بات اُنہوں نے اِس لئے کی کیونکہ اُنہوں نے شہر میں اِفسس کے
ترفمسغیریہودی پولسکو کے ساتھ دیکھا اور خیال کیا تھا کہ وہ المُقّدسبیتاُسے میں لایا (ہے۔

پورے30 شہر میں ہنگامہ برپا ہوا لوگاور دوڑسےطرفچاروں کر پولسآئے۔ کو پکڑ اُنہوںکر بیتاُسےنے
المُقّدس سے باہر گھسیٹ لیا۔ جوں ہی وہ نکل المُقّدسبیتگئے کے صحن کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ 31 وہ
اُسے مار لنے ڈا کوششکی کر تھےرہے کہ رومی پلٹن کے کمانڈر کو ملخبر گئی، پورے” یروشلم میں چلہل مچ
گئی “ہے۔ 32 یہ سنتے ہی اُس نے اپنے فوجیوں اور افسروں کو اکٹھا کیا اور دوڑ کر اُن کے ساتھ ہجوم پاسکے
اُتر ہجومجبگیا۔ کمانڈرنے اور اُس فوجیوںکے کو دیکھا تو پولسوہ کی پٹائی کرنے رُکسے گیا۔ کمانڈر33 نے
نزدیک آ کر اُسے گرفتار کیا اور دو زنجـیروں سے ھنے باند کا حکم دیا۔ پھر اُس نے پوچھا، یہ” کون ہے؟ اِس نے
کیا کِیا “ہے؟ ہجوم34 میں بعضسے کچھ چلّائے بعضاور کچھ۔ کمانڈر کوئی باتیقینی معلوم نہ کر سکا، کیونکہ
افرا تفری اور شور شرابہ بہت 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 پیچھےکے پیچھے چلتے اور چیختے چلّاتے رہے، اُسے” 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، کیا” آپ ایکسے بات کرنے کی

اجازت “ہے؟
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کمانڈر نے کہا، اچھا،” آپ یونانی بول لیتے ہیں؟ 38 تو کیا آپ وہی مصری نہیں ہیں جو کچھ دیر پہلے حکومت

خلافکے اُٹھ کر چار دہشتہزار گردوں کو یگستان ر میں لایا “تھا؟
پولس39 جوابنے دیا، مَیں” یہودی اور کلـِکیہ مرکزیکے ترسسشہر کا شہری ہوں۔ مہربانی کر کے مجھے

لوگوں باتسے کرنے “دیں۔
40 کمانڈر مان گیا پولساور سیڑھینے کھڑےپر ہو کر ہاتھ سے اشارہ خاموشسبجبکیا۔ ہو گئے پولستو

اَرامی زبان میں اُن مخاطبسے ہوا،
22

بھائیو”1 اور باتمیریبزرگو، سنیں مَیںکہ اپنے دفاع میں کچھ “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 شہر ترسس میں پیدا ہوا۔ لیکن مَیں نے اِسی شہر یروشلم میں پرورش پائی
اور جملی ایل کے زیرِ نگرانی تعلیم حاصل کی۔ اُنہوں نے مجھے تفصیل اور احتیاط باپہمارےسے دادا شریعتکی
سکھائی۔ اُس وقت مَیں بھی آپ کی طرح الله کے لئے سرگرم تھا۔ 4 اِس لئے مَیں نے اِس نئی راہ کے پیروکاروں
کا پیچھا کیا اور مردوں اور خواتیں کو گرفتار کر جیلکے میں ڈلوا دیا تکیہاں کہ مروا بھی دیا۔ 5 اماِم اعظم اور
یہودی عدالِت عالیہ کے ممبران اِس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اُن ہی سے مجھے دمشق میں ہنے ر والے یہودی
بھائیوں کے لئے سفارشی ملخط گئے تاکہ مَیں وہاں بھی جا کر اِس نئے فرقے کے لوگوں کو گرفتار کر کے سزا
دینے کے لئے یروشلم لاؤں۔

پولس کی تبدیلی کا بیان
مَیں6 اِس مقصد کے لئے دمشق قریبکے پہنچ گیا تھا اچانککہ آسمان طرفکی ایکسے تیز میرےروشنی

گرد چمکی۔ مَیں7 زمین پر گر پڑا ایکتو آواز سنائی دی، ساؤل،’ ساؤل، تُو مجھے کیوں ستاتا ‘ہے؟ مَیں8 نے آپخداوند،’پوچھا، کون ‘ہیں؟ آواز جوابنے دیا، مَیں’ عیسٰی ناصری ہوں جسے تُو ستاتا ‘ہے۔ میرے9 ہم سفروں
نے روشنی کو تو دیکھا، لیکن مجھ مخاطبسے ہونے والے کی آواز نہ سنی۔ مَیں10 نے پوچھا، خداوند،’ مَیں کیا
‘کروں؟ خداوند جوابنے دیا، اُٹھ’ کر دمشق میں جا۔ وہاں تجھے وہ سارا کام بتایا جائے گا جو تیرےالله ذمے
لگانے کا ارادہ رکھتا ‘ہے۔ 11 روشنی تیزیکی نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اِس لئے میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر
مجھے دمشق لے گئے۔

ایکوہاں12 آدمی رہتا تھا جس کا نام حننیاہ تھا۔ وہ شریعت کا کٹر پیروکار تھا اور وہاں کے ہنے ر والے
یہودیوں نیکمیں نام۔ 13 وہ آیا کھڑےپاسمیرےاور ہو کر کہا، ساؤل’ بھائی، دوبارہ بینا ہو اُسی‘!جائیں لمحے
مَیں اُسے دیکھ سکا۔ 14 پھر اُس نے کہا، باپہمارے’ 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 آپکچھ نے دیکھ اور سن لیا ہے اُس کی آپگواہی تمام لوگوں کو دیں گے۔ 16 آپچنانچہ کیوں دیر کر
رہے ہیں؟ اُٹھیں 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 حالتکی

میں آ گیا 18 اور خداوند کو دیکھا۔ اُس نے فرمایا، جلدی’ !کر یروشلم ًکو فورا دےچھوڑ میرےلوگکیونکہ
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بارے تیریمیں گواہی قبولکو نہیں کریں ‘گے۔ مَیں19 اعتراضنے کیا، خداوند،اے’ وہ تو ہیںجانتے 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 پاسکے بھیج دوں “۔‘گا

تکیہاں22 پولسہجوم کی باتیں سنتا رہا۔ ابلیکن وہ چلّا اُٹھے، اِسے” ہٹا !دو اِسے جان سے مار !دو یہ زندہ
ہنے ر لائقکے “!نہیں 23 وہ چیخیں مار مار کر اپنی چادریں اُتارنے اور ہَوا میں گرد اُڑانے لـگے۔ اِس24 پر کمانڈر
نے حکم دیا پولسکہ کو قلعے میں لے جایا جائے کوڑےاور لگا کر اُس کی پوچھ گچھ کی جائے۔ کیونکہ وہ
معلوم کرنا چاہتا تھا وجہکسلوگکہ پولسسے یوںخلافکے چیخیں مار ہیں۔رہے وہجب25 کوڑےاُسے
لگانے کے لئے لے کر جا تھےرہے پولستو *افسرکھڑےساتھنے سے آپکیا”کہا، کے لئے جائز ایککہہے
شہریرومی کوڑےکے لـگوائیں اور وہ عدالتبھی پیشمیں کئے “بغیر؟

افسر26 جبنے یہ سنا تو کمانڈر پاسکے جا کر اُسے اطلاع دی، آپ” کیا کرنے کو ہیں؟ یہ آدمی تو رومی
شہری “!ہے

27 پولسکمانڈر پاسکے آیا اور پوچھا، مجھے” صحیح بتائیں، آپکیا شہریرومی “ہیں؟
پولس جوابنے دیا، جی” “ہاں۔
28 کمانڈر نے کہا، مَیں” تو بڑی دےرقم شہریکر بنا “ہوں۔
پولس 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 شہریرومی کو زنجـیروں میں جکڑ رکھا ہے۔
پولس یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا

اگلے30 دن صافکمانڈر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پولسیہودی پر کیوں الزام لگا رہے ہیں۔ اِس لئے اُس نے
راہنما اماموں اور یہودی عدالِت عالیہ کے تمام ممبران اجلاسکا منعقد کرنے کا حکم دیا۔ پھر پولس کو آزاد کر
قلعےکے سے نیچے لایا اور اُن کے منے سا کھڑا کیا۔

23
پولس1 نے غور سے عدالِت عالیہ کے ممبران طرفکی دیکھ کر کہا، بھائیو،” تکآج مَیں صافنے ضمیر کے

ساتھ الله کے منے سا زندگی گزاری “ہے۔ اِس2 پر اماِم اعظم حننیاہ پولسنے کھڑےقریبکے لوگوں سے کہا
کہ اُسوہ منہکے پر تھپڑ ماریں۔ پولس3 اُسنے *!مکار”کہا،سے الله تم مارےہیکو گا، کیونکہ یہاںتم بیٹھے
شریعت کے مطابق میرا فیصلہ کرنا ہتے چا ہو جبکہ مجھے مارنے کا دےحکم کر شریعتخود خلافکی ورزی
کر رہے “!ہو

پولس4 آدمیوںکھڑےقریبکے نے کہا، تم” الله کے اماِم اعظم کو بُرا کہنے جرأتکی کیونکر کرتے “ہو؟
پولس5 جوابنے دیا، بھائیو،” مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اماِم اعظم ہیں، ورنہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرتا۔

کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے کہ اپنی قوم حاکموںکے کو بُرا متبھلا “کہنا۔
* 22:25 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔ * 23:3 :مکار لفظی سفیدی:ترجمہ کی ہوئی دیوار۔
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پولس6 کو علم تھا کہ عدالِت عالیہ کے لوگکچھ صدوقی ہیں جبکہ دیگر فریسی ہیں۔ اِس لئے اجلاسوہ میں

پکار بھائیو،”اُٹھا، فریسیمَیں فریسیبلـکہ کا بیٹا بھی مجھےہوں۔ اِس لئے پیشمیںعدالت کیا گیا مُردوںمَیںکہہے
میں سے جی اُٹھنے کی اُمید رکھتا “ہوں۔

باتاِس7 فریسیسے اور دوسرےایکصدوقی سے جھگڑنے لـگے اجلاساور کے افراد دو گروہوں بٹمیں
گئے۔ 8 وجہ یہ تھی کہ صدوقی نہیں مانتے کہ ہم جی اُٹھیں گے۔ وہ فرشتوں اور روحوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔
اِس مقابلےکے فریسیمیں کچھسبیہ مانتے ہیں۔ ہوتے9 ہوتے بڑا شور مچ فریسیگیا۔ فرقے کچھکے کھڑےعالِم
ہو جوشکر بحثسے کرنے لـگے، ہمیں” اِس آدمی میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی، شاید کوئی روح یا فرشتہ اِس
سے ہم کلام ہوا “ہو۔

جھگڑے10 نے اِتنا زور پکڑا کہ کمانڈر ڈر گیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ پولسوہ ٹکڑےکے کر ڈالیں۔ اِس لئے اُس
نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ اُتریں پولساور کو یہودیوں بیچکے میں سے چھین کر قلعے واپسمیں لائیں۔

راتاُسی11 پولسخداوند پاسکے آ کھڑا ہوا اور کہا، حوصلہ” رکھ، طرحجسکیونکہ تُو نے یروشلم میں
بارےمیرے میں دیگواہی لازمہے ہے اِسیکہ طرح روم شہر میں بھی گواہی “دے۔

پولس سازشخلافکے
اگلے12 یہودیوںکچھدن سازشنے کر قَسمکے ہم”کھائی، نہ تو کھائیںکچھ نہگے، پئیں پولستکجبگے

کو قتل نہ کر “لیں۔ چالیس13 سے یادہ ز مردوں نے سازشاِس میں حصہ لیا۔ 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 پیشیہ کریں آپکہ مزید تفصیل سے اُس کے معاملے کا جائزہ لینا ہتے چا جبہیں۔ اُسے 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 قلعےنے میں جا پولسکر کو اطلاع دی۔ اِس17 پر
پولس نے رومی †افسروں میں ایکسے کو بُلا کر کہا، اِس” جوان کو کمانڈر پاسکے لے جائیں۔ اِس پاسکے
اُن کے لئے خبر “ہے۔ افسر18 بھانجے کو کمانڈر پاسکے لے گیا اور کہا، پولسقیدی” مجھےنے بُلا کر مجھ سے
گزارش کی کہ اِس نوجوان آپکو پاسکے لے آؤں۔ اُس آپپاسکے کے لئے خبر “ہے۔

19 کمانڈر نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر دوسروں الـگسے ہو گیا۔ پھر اُس نے پوچھا، کیا” خبر ہے آپجو مجھے بتانا
ہتے چا “ہیں؟

اُس20 جوابنے دیا، یہودی” آپ درخواستسے کرنے پر متفق ہو گئے ہیں آپکہ پولسکل کو دوبارہ
یہودی عدالِت عالیہ منےکے لائیں۔سا بہانہ یہ ہو گا اَوروہکہ یادہ تفصیلز اُسسے حاصلمعلوماتمیںبارےکے
کرنا ہتے چا ہیں۔ لیکن21 اُن باتکی نہ مانیں، کیونکہ اُن میں چالیسسے سے یادہ ز آدمی اُس تاککی میں بیٹھے
ہیں۔ اُنہوں نے قَسم کھائی ہے کہ ہم نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں تکجبگے اُسے قتل نہ کر لیں۔ وہ ابھی تیار
بیٹھے ہیں صرفاور اِس انتظار میں ہیں آپکہ اُن باتکی “مانیں۔

کمانڈر22 نوجواننے رُخصتکو آپکچھجو”کہا،کےکر مجھےنے بتا دیا اُسہے نہذکرسےکسیکا “کرنا۔
پولس کو فیلـکسگورنر پاسکے بھیجا جاتا ہے

† 23:17 :افسروں سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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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 اُنہیںکریں۔ راتآج کو نو بجے قیصریہ جانا ہے۔ پولس24 کے لئے بھی
گھوڑے تیار رکھنا تاکہ وہ سلامتصحیح گورنر پاسکے “پہنچے۔ 25 پھر اُس نے یہ خط لـکھا،

:از”26 لوسیاسکلودیُس
معزز فیلـکسگورنر کو سلام۔ یہودی27 اِس آدمی کو پکڑ کر قتل کرنے کو تھے۔ مجھے پتا چلا کہ یہ رومی

شہری ہے، اِس لئے مَیں نے اپنے دستوں کے ساتھ آ کر اِسے نکال کر بچا لیا۔ مَیں28 معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ
کیوں اِس پر الزام لگا رہے ہیں، اِس لئے مَیں اُتر کر اِسے اُن کی عدالِت عالیہ کے منے سا لایا۔ مجھے29 معلوم ہوا کہ
اُن کا الزام اُن شریعتکی تعلقسے رکھتا لیکنہے۔ اِس نے ایسا کچھ نہیں جسکیا کی بنا پر یہ جیل میں لنے ڈا یا
موتسزائے لائقکے ہو۔ 30 پھر مجھے دیاطلاع گئی کہ اِس آدمی قتلکو کرنے سازشکی کی گئی اِسہے،
لئے مَیں نے ًاِسے آپفورا پاسکے بھیج دیا۔ مَیں نے الزام لگانے والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اِس پر اپنا آپالزام
کو پیشہی “کریں۔

فوجیوں31 راتاُسینے کمانڈر کا حکم پورا پولسکیا۔ کو ساتھ لے کر وہ تکپترسانتی پہنچ گئے۔ اگلے32
قلعےپیادےدن چلےواپسکو پولسنےگھڑسواروںجبکہ کرلےکو رکھا۔جاریسفر پہنچقیصریہ33 اُنہوںکر
پولسنے کو سمیتخط فیلـکسگورنر کے منے پیشسا کیا۔ 34 اُس نے خط پڑھ لیا اور پھر پولس سے صوبےکسآپ”پوچھا، پولس“ہیں؟کے نے کلـِکیہ”کہا، “کا۔ اِس35 پر گورنر نے آپمَیں”کہا، سماعتکی اُس
وقت کروں آپجبگا پر الزام لگانے والے پہنچیں “گے۔ اور اُس نے حکم دیا ہیرودیسکہ محلکے پولسمیں
کی پہرا داری کی جائے۔

24
پولس پر مقدمہ

1 پانچ دن کے بعد اماِم اعظم حننیاہ، بزرگیہودیکچھ 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” کے زیرِ حکومت ہمیں بڑا امن و امان حاصل ہے، اور آپ کی دُور اندیشی سے ملـکاِس میں بہت ترقی
ہوئی ہے۔ 3 معزز فیلـکس، اِن تمام باتوں کے لئے ہم آپ خاصکے ممنون ہیں۔ لیکن4 مَیں نہیں چاہتا آپکہ
میری باتوں سے حد سے یادہ تھکز صرفعرضجائیں۔ یہ ہے آپکہ ہم پر مہربانی کا اظہار کر ایککے لمحے
کے لئے ہمارے معاملے پر توجہ دیں۔ 5 ہم نے اِس آدمی کو عوام دشمن پایا ہے جو پوری دنیا کے یہودیوں میں
فساد پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ ناصری فرقے ایککا سرغنہ ہے 6 المُقّدسبیتہمارےاور کی بےحرمتی کرنے کی
کوشش کر رہا ہمجبتھا اِسےنے پکڑا تاکہ] شریعتاپنی مطابقکے 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
پوچھکی گچھ کر آپکے الزاماتہمارےخود تصدیقکی کرا “ہیں۔سکتے 9 پھر باقی یہودیوں اُسنے ہاںکی میں
ہاں ملا کر کہا کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے۔

پولس کا دفاع
10 گورنر نے اشارہ کیا پولسکہ پیشباتاپنی کرے۔ اُس جوابنے میں کہا،
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مَیں” جانتا ہوں آپکہ کئی سالوں سے اِس قوم کے جج مقرر ہیں، اِس لئے خوشی آپسے کو اپنا پیشدفاع

ہوں۔کرتا معلومخودآپ11 کر ہیںسکتے مجھےکہ یروشلم بارہصرفگئے دن ہیں۔ہوئے جانے عبادتمقصدکا
شریکمیں ہونا تھا۔ وہاں12 نہ مَیں بیتنے المُقّدس میں کسی بحثسے مباحثہ کیا، نہ شہر کے عبادتکسی
خانے میں یا کسی اَور جگہ ہل چل مچائی۔ اِن لوگوں نے بھی میری ایسیکوئی حرکت نہیں دیکھی۔ 13 جو الزام
یہ مجھ پر لگا ہیںرہے اُس کا پیشثبوتبھیکوئی نہیں کر سکتے۔ مَیںبےشک14 تسلیم کرتا ہوں اُسیمَیںکہ راہ
پر چلتا ہوں جسے یہ بدعت قرار دیتے ہیں۔ لیکن مَیں باپاپنے دادا کے خدا پرستشکی کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی
شریعت اور نبیوں کے صحیفوں میں لـکھا ہے اُسے مَیں مانتا ہوں۔ 15 اور مَیں الله پر وہی اُمید رکھتا ہوں جو یہ بھی
رکھتے ہیں، قیامتکہ ایککا دن ہو جبگا راستوہ بازوں اور ناراستوں مُردوںکو میں سے زندہ گا۔دےکر
اِس16 لئے میری کوششپوری یہی ہوتی ہے کہ وقتہر میرا ضمیر الله اور انسان کے منے صافسا ہو۔

17 کئی سالوں کے بعد مَیں یروشلم واپس آیا۔ میرے پاس قوم کے غریبوں کے لئے خیرات تھی اور مَیں بیت
المُقّدس میں قربانیاں پیشبھی کرنا چاہتا تھا۔ مجھ18 پر الزام لگانے والوں نے المُقّدسبیتمجھے میں جبدیکھا
طہارتمَیں رسوماتکی ادا کر رہا تھا۔ وقتاُس نہ کوئی ہجوم تھا، نہ فساد۔ لیکن19 صوبہ آسیہ یہودیکچھکے
وہاں تھے۔ اگر شکایتکوئیخلافمیرےاُنہیں توہے اُنہیں یہاںہی حاضر ہو مجھکر پر الزام لگانا ہئے۔ چا 20 یا یہ
لوگ بتائیںخود یہودیمَیںجبکہ عدالِت عالیہ کے منے سا کھڑا تھا تو اُنہوں نے میرا کیا جرم معلوم کیا۔ صرف21
ایکیہ جرم ہو سکتا مَیںکہہے وقتاُسنے اُن کے پکارحضور کر باتیہ بیان کی، آج’ مجھ پر اِس لئے الزام لگایا
جا رہا ہے مَیںکہ ایمان رکھتا ہوں مُردےکہ جی اُٹھیں “۔‘گے

فیلـکس22 عیسٰیجونے کی راہ واقفخوبسے تھا ملتویمقدمہ دیا۔کر اُس لوسیاسکمانڈرجب”کہا،نے
آئیں گے پھر مَیں فیصلہ دوں “گا۔ اُس23 پولسنے پر مقرر *افسر کو حکم دیا کہ وہ اُس کی پہرا داری کرےتو
لیکن اُسے سہولیاتکچھ دےبھی اور اُس عزیزوںکے کو اُس سے ملنے اور اُس خدمتکی کرنے سے نہ روکے۔

فیلـکسپولس اور دروسلہ کے منے سا
دنوںکچھ24 فیلـکسبعدکے اپنی اہلیہ دروسلہ واپسہمراہکے آیا۔ یہودیدروسلہ پولستھی۔ کو بُلا اُنہوںکر

نے عیسٰی پر ایمان بارےکے میں اُس کی باتیں سنیں۔ راستجبلیکن25 بازی، نفسضبِط اور آنے عدالتوالی
کے مضامین چھڑ گئے تو فیلـکس نے گھبرا کر اُس کی بات کاٹی، فی” الحال کافی اجازتابہے۔ جبہے،
وقتپاسمیرے ہو گا آپمَیں کو بُلا لوں “گا۔ ساتھ26 ساتھ وہ یہ اُمید بھی رکھتا تھا دےرشوتپولسکہ گا،
اِس لئے وہ کئی بار اُسے بُلا کر اُس باتسے کرتا رہا۔

27 دو سال گزر گئے فیلـکستو کی جگہ فیستسپُرکیُس 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 دن فیستسبعد یروشلم چلا گیا۔ وہاں2 راہنما اماموں اور یہودیباقی راہنماؤں اُسنے
کے منے پولسسا پر پیشالزاماتاپنے کئے۔ اُنہوں بڑےنے زور سے منت3 کی کہ وہ اُن رعایتکی کر پولسکے
* 24:23 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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کو یروشلم منتقل کرے۔ وجہ یہ تھی کہ گھاتوہ میں بیٹھ کر راستے پولسمیں کو قتل کرنا ہتے چا تھے۔ لیکن4
فیستس جوابنے دیا، پولس” کو قیصریہ میں رکھا گیا ہے اور مَیں خود وہاں جانے کو ہوں۔ 5 اگر اُس سے
کوئی جرم سرزد ہوا ہے آپتو کے کچھ میرےراہنما ساتھ وہاں جا کر اُس پر الزام “لگائیں۔

فیستس6 نے مزید دندسآٹھ اُن ساتھکے گزارے، پھر قیصریہ چلا گیا۔ اگلے دن عدالتوہ کرنے کے لئے
بیٹھا پولساور کو لانے کا حکم دیا۔ پولسجب7 پہنچا تو یروشلم سے آئے یہودیہوئے اُس کے ارد کھڑےگرد
ہوئے اور اُس پر کئی الزاماتسنجیدہ لگائے، لیکن وہ کوئی باتبھی ثابت نہ کر سکے۔ پولس8 نے اپنا دفاع کر
کے کہا، مجھ” سے نہ یہودی شریعت، المُقّدسبیتنہ اور نہ شہنشاہ خلافکے جرم سرزد ہوا “ہے۔

فیستسلیکن9 یہودیوں رعایتساتھکے برتنا چاہتا تھا، اِس لئے اُس نے آپکیا”پوچھا، یروشلم جا وہاںکر کی
عدالت میرےمیں 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
آپجائے۔ بھی اِس واقفخوبسے ہیں کہ مَیں یہودیوںنے سے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ 11 اگر مجھ سے کوئی
ایسا کام سرزد ہوا ہو جو موتسزائے لائقکے ہو تو مَیں مرنے سے انکار نہیں کروں لیکنگا۔ اگر بے ہوںقصور
تو کسی بھیکو مجھے اِن آدمیوں کے حوالے کرنے کا نہیںحق مَیںہے۔ شہنشاہ اپیلسے کرتا “!ہوں

یہ12 سن فیستسکر نے اپنی کونسل سے مشورہ کر کے کہا، آپ” نے شہنشاہ اپیلسے کی اِسہے، لئے آپ
شہنشاہ ہی پاسکے جائیں “گے۔

پولس پا اگر اور برنیکے کے منے سا
کچھ13 دن گزر گئے تو پا اگر بادشاہ اپنی بہن برنیکے کے فیستسساتھ سے ملنے آیا۔ 14 وہ کئی دن ٹھہرےوہاں

رہے۔ اِتنے فیستسمیں پولسنے کے معاملے پر بادشاہ کے باتساتھ کی۔ اُس نے کہا، ایکیہاں” قیدی ہے
فیلـکسجسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ مَیںجب15 یروشلم گیا تو راہنما اماموں یہودیاور بزرگوں اُسنے الزاماتپر
لگا کر اُسے مجرم قرار دینے کا تقاضا کیا۔ مَیں16 نے جواباُنہیں دیا، رومی’ قانون کسی عدالتکو پیشمیں کئے
بغیر مجرم قرار نہیں دیتا۔ لازم ہے کہ اُسے پہلے الزام لگانے والوں کا سامنا کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ اپنا دفاع
‘سکے۔کر اُسجب17 پر الزام لگانے یہاںوالے پہنچے تو مَیں نے تاخیر نہ مَیںکی۔ اگلےنے عدالتدنہی 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 ساتھکے کوئی اَور جھگڑا تھا جو اُن کے مذہباپنے
ایکاور مُردہ آدمی بنام عیسٰی سے تعلق رکھتا ہے۔ اِس عیسٰی بارےکے پولسمیں دعوٰی کرتا ہے کہ وہ زندہ
ہے۔ مَیں20 اُلجھن میں پڑ گیا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا طرحکسکہ اِس معاملے کا صحیح جائزہ لوں۔ چنانچہ
مَیں نے پوچھا، آپکیا’ یروشلم جا عدالتوہاںکر پیشمیں کئے جانے کے لئے تیار ‘ہیں؟ پولسلیکن21 اپیلنے
کی، شہنشاہ’ ہی میرا فیصلہ ‘کرے۔ پھر مَیں نے حکم دیا کہ اُسے اُس تکوقت قید میں رکھا تکجبجائے
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۔
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اگلے23 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 پر پولس کو اندر لایا گیا۔ فیستس24 نے کہا، پا” اگر
بادشاہ اور تمام خواتین !حضراتو آپ ایکیہاں آدمی کو دیکھتے جسہیں بارےکے 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 لائقکے ہو۔ لیکن اِس نے شہنشاہ اپیلسے کی اِسہے، لئے
مَیں نے اِسے روم بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن26 مَیں شہنشاہ کو کیا لـکھ دوں؟ کیونکہ اِس پر صافکوئی الزام
نہیں لگایا گیا۔ اِس لئے مَیں سبآپاِسے کے منے سا لایا خاصہوں، کر پا اگر آپبادشاہ کے منے، سا آپتاکہ اِس
تفتیشکی کریں اور مَیں کچھ لـکھ سکوں۔ 27 کیونکہ مجھے لـگباتسیبےتُکی رہی ہے قیدیایکہمکہ کو
روم جسبھیجیں الزاماتصافتکابپر 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 اجازتکی پولس“ہے۔ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے
اپنے دفاع میں لنے بو کا آغاز کیا،

2 پا” اگر بادشاہ، مَیں اپنے آپ نصیبخوشکو سمجھتا ہوں کہ آج آپ ہی میرا یہ دفاعی بیان سن رہے ہیں
جو مجھے یہودیوں کے الزاماتتمام جوابکے میں دینا پڑ رہا ہے۔ خاص3 کر اِس لئے آپکہ یہودیوں رسمکے و
رواج اور تنازعوں واقفسے عرضمیریہیں۔ ہے آپکہ صبر باتمیریسے سنیں۔

4 تمام یہودی جانتے ہیں کہ مَیں نے جوانی سے لے کر تکاب اپنی قوم بلـکہ یروشلم میں کس طرح زندگی
گزاری۔ 5 وہ بڑیمجھے دیر سے جانتے ہیں اور اگر چاہیں تو اِس کی دےبھیگواہی ہیںسکتے فریسیمَیںکہ کی
زندگی گزارتا مذہبہمارےتھا، اُسیکے فرقے کی سےسبجو ہے۔کٹر اور6 عدالتمیریآج اِس وجہ کیسے
جا رہی ہے کہ مَیں وعدےاُس پر اُمید رکھتا ہوں جو الله باپہمارےنے دادا سے کیا۔ حقیقت7 میں یہ وہی
اُمید وجہکیجسہے ہمارےسے بارہ قبیلے راتدن بڑیاور 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 رہے ہیں۔ لیکن8
سبآپ کو یہ خیال کیوں ناقابِل یقین لگتا ہے کہ الله مُردوں کو زندہ کر دیتا ہے؟

پہلے9 مَیں بھی سمجھتا تھا کہ ہر ممکن یقے طر سے عیسٰی ناصری مخالفتکی کرنا فرضمیرا ہے۔ 10 اور یہ مَیں
نے یروشلم میں کیا بھی۔ راہنما اماموں سے اختیار لے کر مَیں نے وہاں بہتکے سے مُقّدسوں کو جیل میں ڈلوا
دیا۔ اور کبھیجب اُنہیں موتسزائے دینے کا فیصلہ کرنا تھا تو مَیں نے بھی اِس حق ووٹمیں دیا۔ مَیں11 تمام
عبادت خانوں میں گیا اور بہت 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 اور اجازت نامہ لے کر دمشق جا رہا تھا۔ 13 ًدوپہر تقریبا بارہ بجے

سڑکمَیں پر چل رہا تھا ایککہ روشنی دیکھی سورججو سے یادہ ز تیز تھی۔ وہ آسمان سے آ میرےکر میرےاور
ہم سفروں کے گردا گرد چمکی۔ سبہم14 زمین پر گر گئے اور مَیں نے اَرامی زبان ایکمیں آواز سنی، ساؤل،’
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ساؤل، تُو مجھے کیوں ستاتا آنکسمیرےیوںہے؟ خلافکے پاؤں تیرےمارنا لئے دشواریہی باعثکا ‘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۔
کچھجو تُو نے دیکھا اُسہے تجھےکی دینیگواہی اورہے اُس بھیکی مَیںجو آئندہ تجھ پر گا۔کروںظاہر مَیں17
تیریتجھے اپنی قوم سے بچائے رکھوں گا اور اُن غیریہودی قوموں بھیسے جن پاسکے تجھے بھیجوں گا۔ 18 تُو اُن
کی آنکھوں کو دےکھول گا تاکہ وہ یکی تار ابلیساور کے اختیار سے نور اور الله طرفکی رجوع کریں۔ پھر اُن
گناہوںکے معافکو کر دیا جائے گا اور وہ اُن ساتھکے میراثآسمانی شریکمیں ہوں گے مجھجو پر ایمان لانے
مُقّدسسے کئے گئے ‘ہیں۔

پولس خدمتاپنی کا بیان کرتا ہے
اے19 اگرپا بادشاہ، جب مَیں نے یہ سنا تو مَیں نے اِس آسمانی یا رو کی نافرمانی نہ کی 20 بلـکہ اِس بات کی

منادی کی لوگکہ توبہ کر کے الله طرفکی رجوع کریں اور اپنے عمل سے اپنی تبدیلی کا اظہار بھی کریں۔ مَیں
نے اِس کی تبلیغ پہلے دمشق میں کی، پھر یروشلم پورےاور یہودیہ میں اور اِس کے بعد غیریہودی قوموں میں بھی۔
اِسی21 وجہ سے یہودیوں نے المُقّدسبیتمجھے میں پکڑ کر قتل کرنے کوششکی کی۔ لیکن22 الله تکآجنے
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 مسیحکہ دُکھ اُٹھا کر شخصپہلا ہو گا مُردوںجو
میں سے اُٹھےجی گا اور کہ وہ یوں اپنی قوم اور غیریہودیوں کے منے سا الله کے نور کا کرےپرچار “گا۔

پولسفیستساچانک24 کاٹباتکی کر چلّا اُٹھا، ہوشپولس،” میں !آؤ علم کی یادتی ز نے تمہیں دیوانہ کر
دیا “ہے۔

پولس25 جوابنے معزز”دیا، فیستس، مَیں دیوانہ نہیں میریہوں۔ یہ باتیں حقیقی اور معقول ہیں۔ 26 بادشاہ
سلامت اِن واقفسے ہیں، اِس لئے مَیں اُن سے کھل باتکر کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ اُن
سے چھپا نہیں رہا، کیونکہ یہ پوشیدگی میں یا کسی میںکونے نہیں ہوا۔ اے27 اگرپا بادشاہ، آپکیا نبیوں پر ایمان
رکھتے ہیں؟ بلـکہ مَیں جانتا ہوں آپکہ اُن پر ایمان رکھتے “ہیں۔

28 پا اگر نے کہا، آپ” تو بڑی جلدی مجھےسے قائل کر مسیحیکے بنانا ہتے چا “ہیں۔
پولس29 جوابنے دیا، جلد” یا بدیر مَیں الله سے دعا کرتا ہوں کہ آپصرفنہ بلـکہ تمام میریحاضرین مانند

بن جائیں، میریسوائے زنجـیروں “کے۔
30 پھر بادشاہ، گورنر، برنیکے اور باقی سب اُٹھ کر چلے گئے۔ وہاں31 سے نکل کر دوسرےایکوہ باتسے

کرنے لـگے۔ سب اِس پر متفق تھے کہ اِس” آدمی نے کچھ نہیں کیا جو موتسزائے یا قید کے لائق “ہو۔ 32 اور
پا اگر فیستسنے سے کہا، اگر” اِس نے شہنشاہ اپیلسے نہ کی ہوتی تو اِسے رِہا کیا جا سکتا “تھا۔

27
پولس کا روم طرفکی سفر

ہماراجب1 اٹلی کے لئے متعینسفر کیا گیا پولستو ایکچندکو اَور ایکسمیتقیدیوں *افسررومی حوالےکے
کیا جسگیا کا نام یولیُس تھا جو شاہی پلٹن پر مقرر تھا۔ ارسترخس2 ہمارےبھی ساتھ تھا۔ وہ تھسلُنیکے شہر کا
مکدُنی آدمی تھا۔ ہم اَدرمتیُم شہر ایککے جہاز پر سوار ہوئے جسے صوبہ آسیہ کی چند بندر گاہوں کو جانا تھا۔
* 27:1 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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اگلے3 دن ہم صیدا پہنچے تو یولیُس نے مہربانی کر پولسکے کو شہر میں اُس کے دوستوں پاسکے جانے کی
دیاجازت تاکہ وہ اُس یاتکی پوریضرور کر سکیں۔ وہاںہمجب4 روانہسے ہوئے ہَواؤںمخالفتو کی وجہ
سے قبرصجزیرۂ اور صوبہ آسیہ درمیانکے سے گزرے۔ 5 پھر کھلے سمندر پر چلتے چلتے ہم کلـِکیہ اور پمفیلیہ کے
سمندر سے گزر کر صوبہ لوکیہ کے شہر مورہ پہنچے۔ وہاں6 قیدیوں پر مقرر افسر کو پتا چلا کہ یہ اسکندر ایککا
مصری جہاز اٹلی جا رہا اُسہے۔ پر اُس نے ہمیں سوار کیا۔

ہمدنکئی7 آہستہ آہستہ چلے بڑیاور مشکل کنِدُسسے قریبکے پہنچے۔ مخالفلیکن ہَوا کی وجہ ہمسے
نے جزیرۂ کریتے طرفکی رُخ کیا اور سلمونے شہر قریبکے سے گزر کر کریتے کی آڑ میں سفر کیا۔ لیکن8 وہاں
ساحلہم ساتھکے ساتھ چلتے بڑیہوئے مشکل ایکسے جسپہنچےجگہ کا نام حسین’ ‘بندر تھا۔ شہر لسیہ اُس
قریبکے واقع تھا۔

وقتبہت9 ضائع ہو گیا تھا بحریاباور بھیخطرناکسفر ہو چکا تھا، کیونکہ کفارہ دنکا تقریباً)
نومبر کے شروع (میں گزر چکا تھا۔ اِس لئے پولس نے اُنہیں آگاہ کیا، حضرات،”10 مجھے پتا ہے کہ آگے جا کر
ہم پر بڑی مصیبت آئے گی۔ ہمیں جہاز، مال و اسباب اور جانوں کا نقصان اُٹھانا پڑے “گا۔ لیکن11 قیدیوں پر
مقرر افسررومی اُسنے باتکی نظرانداز کر جہازکے کے ناخدا مالـکاور باتکی مانی۔ 12 چونکہ ‘بندرحسین’
میں جہاز کو سردیوں کے موسم کے لئے رکھنا مشکل تھا اِس لئے لوگاکثر تکفینکسآگے پہنچ کر سردیوں
کا موسم گزارنا ہتے چا تھے۔ فینکسکیونکہ یرۂ جز کریتے اچھیکی بندرگاہ تھی مغربجنوبصرفجو اور شمال
مغرب طرفکی کھلی تھی۔

سمندر پر طوفان
13 ایکچنانچہ جنوبجبدن سمتکی سے ہلـکی سی ہَوا چلنے لـگی تو ملاحوں نے سوچا کہ ہمارا ارادہ پورا

ہو گیا 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 ٹوٹہَوا پڑی جو بادِ شمال مشرقی کہلاتی ہے۔ 15 جہاز ہَوا کے
قابو میں آ گیا اور ہَوا طرفکی رُخ نہ کر سکا، اِس لئے ہم نے ہار مان کر جہاز کو ہَوا کے ساتھ ساتھ چلنے دیا۔
ایکہمجب16 چھوٹے جزیرہ بنام کوَدہ کی آڑ میں سے گزرنے لـگے تو ہم بڑینے مشکل سے بچاؤ کشتی کو
جہاز پر اُٹھا محفوظکر رکھا۔ تکاب) وہ رسّے سے جہاز ساتھکے کھینچی جا رہی (تھی۔ 17 پھر ملاحوں نے
جہاز کے ڈھانچے کو یادہ ز مضبوط بنانے کی خاطر اُس کے ارد گرد رسّے خوفباندھے۔ یہ تھا کہ جہاز شمالی
یقہ افر پڑےقریبکے دھنسمیںچوربالو جائے۔ ریتوںاِن) کا اِس(تھا۔سورتسنام سے بچنے کے لئے اُنہوں نے
ڈال†لنگر دیا تاکہ کچھجہاز آہستہ یوںچلے۔ جہاز ہَوا ساتھکے چلتے چلتے آگے بڑھا۔ اگلے18 بھیدن طوفان جہاز
کو شدتاِتنی سے جھنجھوڑ رہا تھا ملاحکہ مال اسبابو کو سمندر میں پھینکنے لـگے۔ تیسرے19 اُنہوںدن نے
اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز چلانے کا کچھ سامان سمندر پھینکمیں دیا۔ طوفان20 بہتشدتکی دنوں کے بعد
بھی ختم نہ ہوئی۔ نہ سورج اور ستارےنہ نظر آئے تکیہاں کہ ہمارےآخرکار بچنے کی ہر اُمید جاتی رہی۔

کافی21 دیر دلسے نہیں چاہتا تھا کہ کھانا کھایا جائے۔ پولسآخرکار نے لوگوں بیچکے کھڑےمیں ہو کر
حضرات،”کہا، بہتر ہوتا باتمیریآپکہ مان کر کریتے روانہسے نہ ہوتے۔ آپپھر مصیبتاِس خسارےاور
† 27:17 :لنگر لنگر یعنی چھوٹا کیجسلنگر مدد سے جہاز کا ایکرُخ سمتہی میں رکھا جاتا ہے۔
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سے بچ جاتے۔ ابلیکن22 آپمَیں نصیحتکو کرتا ہوں کہ حوصلہ آپرکھیں۔ میں ایکسے بھی مرےنہیں
صرفگا۔ جہاز تباہ ہو جائے گا۔ 23 کیونکہ ایکراتپچھلی پاسمیرےفرشتہ آ کھڑا ہوا، اُسی خدا کا فرشتہ
جس کا مَیں بندہ ہوں عبادتکیجساور 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 طرحجسگا اُس نے فرمایا
ہے۔ لیکن26 جہاز جزیرےکسیکو ساحلکے پر چڑھ جانا “ہے۔

طوفان27 کی چودھویں رات جہاز بحـیرۂ یہ ادر پر بہے چلا جا رہا تھا ًکہ تقریبا آدھی رات کو ملاحوں نے
محسوس کیا کہ نزدیکساحل آ رہا ہے۔ 28 پانی کی گہرائی پیمائشکی کر کے اُنہیں معلوم ہوا کہ وہ فٹ120
تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اُس کی گہرائی فٹ90 ہو چکی تھی۔ 29 وہ ڈر گئے، کیونکہ اُنہوں نے اندازہ لگایا کہ
خطرہ ساحلہمکہہے پڑیپر چٹانوں سے ٹکرا جائیں۔ اِس لئے اُنہوں نے جہاز پچھلےکے چارسےحصے لنگر ڈال
کر دعا کی جلدیدنکہ جائے۔چڑھسے ملاحوںوقتاُس30 جہازنے فرارسے ہونے اُنہوںکی۔کوششکی
نے یہ بہانہ بنا کر کہ ہم جہاز کے منے سا سے بھی لنگر ڈالنا ہتے چا ہیں بچاؤ کشتی پانی میں اُترنے دی۔ 31 اِس
پولسپر نے قیدیوں پر مقرر افسر اور فوجیوں سے کہا، اگر” یہ آدمی جہاز پر نہ رہیں سبآپتو 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
میںحالتکیاضطراب رہ نہیںکچھکر کھایا۔ مہربانیاب34 کر کچھکے لیں۔کھا آپیہ بچاؤکے لئےکے ضروری
ہے، آپکیونکہ نہ صرف بچ جائیں گے بلـکہ آپ ایککا بال بھی بیکا نہیں ہو “گا۔ 35 یہ کہہ کر اُس نے کچھ
روٹی لی اور اُن سب کے منے سا الله شکرگزاریسے کی دعا کی۔ پھر اُسے توڑ کر کھانے لگا۔ اِس36 سے دوسروں
کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اُنہوں نے بھی کچھ کھانا کھایا۔ 37 جہاز پر ہم 276 افراد تھے۔ سبجب38 سیر ہو
گئے تو گندم بھیکو سمندر میں پھینکا گیا تاکہ جہاز اَور ہلکا ہو جائے۔

ٹکڑےٹکڑےجہاز ہو جاتا ہے
چڑھدنجب39 گیا تو ملاحوں نے ساحلی علاقے کو نہ پہچانا۔ ایکلیکن خلیج نظر جسآئی ساحلکا اچھا

تھا۔ اُنہیں خیال آیا کہ شاید ہم جہاز وہاںکو خشکی پر چڑھا سکیں۔ 40 چنانچہ اُنہوں لنگروںنے کے کاٹرسّے
کر اُنہیں سمندر میں چھوڑ دیا۔ پھر اُنہوں نے وہ رسّے کھول دیئے جن سے پتوار بندھے ہوتے تھے اور منے سا والے
بادبان کو چڑھا کر ہَوا زورکے طرفکیساحلسے رُخ کیا۔ لیکن41 چلتے چلتے ایکجہاز چوربالو سے ٹکرا کر اُس
پر چڑھ گیا۔ جہاز کا دھنسماتھا گیا تکیہاں کہ وہ ہل بھی نہ سکا جبکہ اُس کا پچھلا حصہ موجوں کی ٹکروں
ٹکڑےٹکڑےسے ہونے لگا۔

42 فوجی قیدیوں کو قتل کرنا ہتے چا تھے تاکہ وہ جہاز سے تیر کر فرار نہ ہو سکیں۔ لیکن43 اُن پر مقرر افسر
پولس کو بچانا چاہتا تھا، اِس لئے اُس نے اُنہیں ایسا کرنے نہ دیا۔ اُس نے حکم دیا کہ پہلے وہ سب جو تیر سکتے
ہیں پانی چھلانگمیں لگا تککنارےکر پہنچیں۔ باقیوں44 کو تختوں یا جہاز ٹکڑےکسیکے کو پکڑ کر پہنچنا
تھا۔ سلامتصحیحسبیوں تکساحل پہنچے۔

28
جزیرۂ ملِتے میں
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1 طوفان سے بچنے پر ہمیں معلوم ہوا جزیرےکہ کا نام ملِتے ہے۔ 2 مقامی لوگوں نے ہمیں غیرمعمولی مہربانی

اُنہوںدکھائی۔ آگنے جلا کر ہمارا استقبال کیا، بارشکیونکہ شروع ہو تھیچکی اور ٹھنڈ تھی۔ پولس3 بھینے
لـکڑی کا ڈھیر لیکنکیا۔جمع اُسہیجوں میںآگاُسےنے ایکپھینکا یلا تپشکیآگسانپزہر بھاگسے کر
نکل آیا پولساور ہاتھکے چمٹسے کر لیا۔ڈساُسے مقامی4 لوگوں سانپنے پولسکو ہاتھکے لـگےسے دیکھا
دوسرےایکتو سے کہنے لـگے، یہ” آدمی قاتلضرور ہو گا۔ گو یہ سمندر سے بچ گیا، انصافلیکن دیویکی 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 وہ سوج جائے اچانکیا گر پڑے، لیکن کافی دیر کے بعد بھی کچھ نہ ہوا۔
اِس پر اُنہوں نے اپنا خیال بدل کر اُسے دیوتا قرار دیا۔

قریب7 جزیرےہی سبکے بڑےسے آدمی کی زمینیں تھیں۔ اُس کا نام پُبلیُس تھا۔ اُس نے اپنے گھر میں
ہمارا استقبال کیا اور تین تکدن خوبہماری مہمان نوازی کی۔ اُس8 باپکا بیمار پڑا تھا، وہ بخار پیچشاور کے
مرض میں مبتلا پولستھا۔ اُس کمرےکے میں گیا، اُس کے لئے دعا کی اور اپنے ہاتھ اُس پر رکھ دیئے۔ اِس پر
مریض کو شفا ملی۔ جب9 یہ ہوا جزیرےتو کے باقی تمام مریضوں پولسنے پاسکے آ کر شفا پائی۔ نتیجے10
میں اُنہوں نے کئی طرح عزتہماریسے کی۔ جباور روانہ ہونے وقتکا آ گیا تو اُنہوں نے ہمیں سبوہ کچھ
مہیا کیا جو سفر کے لئے درکار تھا۔

جزیرۂ ملِتے سے تکروم
جزیرے11 پر تین ماہ گزر گئے۔ پھر ایکہم جہاز پر سوار ہوئے جو سردیوں کے موسم کے لئے وہاں ٹھہر گیا

تھا۔ یہ جہاز یہ اسکندر کا تھا اور اُس کے ماتھے پر جُڑواں دیوتاؤں ‘کاسٹر’ اور ‘پولـکس’ نصبمورتکی تھی۔
ہم وہاں رُخصتسے ہو کر 12 سرکوسہ شہر پہنچے۔ تین دن کے بعد ہم13 وہاں سے یگیُم ر شہر گئے جہاں ہم
ایکصرف دن ٹھہرے۔ پھر جنوب سے ہَوا اُٹھی، اِس لئے ہم اگلے دن پُتیولی پہنچے۔ 14 اِس شہر میں ہماری
ملاقات کچھ بھائیوں سے ہوئی۔ اُنہوں نے ہمیں ایکپاساپنے ہفتہ ہنے ر دعوتکی یوںدی۔ ہم روم پہنچ گئے۔
15 روم کے بھائیوں بارےہمارےنے میں سن رکھا تھا، اور کچھ ہمارا استقبال کرنے کے لئے قصبہ بنام اپیُس
تکچوککے آئے جبکہ 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 مکانکے میں ہنے ر اجازتکی ملی، ایکگو فوجی اُس کی

پہرا داری کرنے کے لئے اُس کے ساتھ رہا۔
تین17 دن گزر گئے پولستو یہودینے راہنماؤں کو جببُلایا۔ 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 و
رواج نہیںکچھخلافکے کیا تھا۔ رومی18 میرا جائزہ لے مجھےکر رِہا کرنا ہتے چا تھے، کیونکہ اُنہیں مجھے سزائے
موت دینے کا سببکوئی نہ ملا تھا۔ لیکن19 یہودیوں اعتراضنے کیا اور یوں مجھے شہنشاہ اپیلسے کرنے پر مجبور
کر دیا گیا، گو میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ مَیں 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۔
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یہودیوں21 نے جواباُسے دیا، ہمیں” یہودیہ آپسے بارےکے میں کوئی بھی خط نہیں ملا۔ اور جتنے بھائی

وہاں سے آئے ہیں اُن میں ایکسے نے بھی آپ بارےکے میں نہ تو کوئی منفی رپورٹ دی نہ کوئی بُری بات
بتائی۔ لیکن22 آپہم سے سننا ہتے چا ہیں آپکہ خیالاتکے کیا ہیں، کیونکہ ہم اِتنا جانتے ہیں کہ ہر جگہ
لوگ اِس فرقے خلافکے باتیں کر رہے “ہیں۔

23 چنانچہ اُنہوں نے ملنے ایککا دن مقرر کیا۔ جب یہودی دوبارہ اُس جگہ آئے پولسجہاں رہتا تھا تو اُن
کی تعداد بہت یادہ ز تھی۔ صبح سے لے کر تکشام اُس نے الله کی بادشاہی بیان کی اور اُس کی گواہی دی۔
اُس نے اُنہیں موسٰی شریعتکی اور نبیوں کے پیشجاتحوالہ کر کر کے عیسٰی بارےکے میں قائل کرنے کی
کی۔کوشش کچھ24 تو قائل ہو لیکنگئے، باقی ایمان نہ لائے۔ 25 اُن میں نااتفاقی پیدا ہوئی تو وہ چلے وہجبگئے۔
جانے لـگے پولستو نے اُن سے کہا، القدسروح” 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 باتاپنی اِن الفاظ سے ختم کی، جاناب” لیں کہ الله طرفکی سے نجاتیہ غیریہودیوں کو بھی

پیش کی گئی ہے اور وہ سنیں “!بھیگے
29 جب] اُس نے یہ کہا تو آپسیہودی بحثمیں مباحثہ کرتے ہوئے چلے [گئے۔
پورےپولس30 دو سال اپنے کرائے کے گھر میں رہا۔ جو بھی اُس پاسکے آیا اُس کا اُس نے استقبال کر

کے دلیری31 سے الله کی بادشاہی منادیکی کی اور خداوند عیسٰی مسیح کی تعلیم دی۔ اور کسی مداخلتنے نہ
کی۔
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رومیوں
سلام

1 یہ خط مسیح عیسٰی کے پولسغلام کی طرف سے ہے جسے رسول ہونے کے لئے بُلایا اور الله کی خوش
خبری منادیکی کرنے کے لئے الـگ کیا گیا ہے۔

پاک2 نوشتوں میں درج خبریخوشاِس کا وعدہ الله نے پہلے ہی اپنے نبیوں سے کر رکھا تھا۔ 3 اور یہ پیغام
اُس کے فرزند عیسٰی بارےکے میں ہے۔ انسانی لحاظ سے وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، 4 القدسروحجبکہ کے
لحاظ سے قدرتوہ کے ساتھ الله کا فرزند ٹھہرا جب وہ مُردوں میں سے جی اُٹھا۔ یہ ہمارےہے خداوند عیسٰی
مسیح بارےکے میں الله خوشکی خبری۔ مسیح5 ہمیںسے رسولی اختیار کا یہ فضل حاصل ہوا ہے ہمکہ تمام
غیریہودیوں منادیمیں کریں تاکہ وہ ایمان لا کر اُس کے تابع ہو جائیں اور یوں مسیح کے نام کو جلال ملے۔ آپ6
بھی اُن غیریہودیوں میں سے ہیں، جو عیسٰی مسیح کے بُلائے ہوئے ہیں۔

سبآپمَیں7 لـکھکو رہا ہوں جو روم میں الله پیارےکے ہیں مخصوصاور مُقّدسو ہونے کے لئے بُلائے
گئے ہیں۔
خدا باپہمارا اور خداوند عیسٰی آپمسیح فضلکو اور سلامتی عطا کریں۔
روم جانے کی آرزو

8 اّول، سبآپمَیں کے لئے عیسٰی مسیح وسیلےکے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں، پوریکیونکہ دنیا آپمیں
کے ایمان کا چرچا ہو رہا ہے۔ 9 خدا ہی میرا گواہ جسہے خدمتکی مَیں اپنی روح میں کرتا ہوں جب مَیں
اُس کے فرزند بارےکے خبریخوشمیں پھیلاتا ہوں، مَیں لگاتار آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں 10 اور ہر وقت اپنی
دعاؤں منتمیں کرتا ہوں کہ الله مجھے آپآخرکار پاسکے آنے کی کامیابی عطا کرے۔ 11 کیونکہ آپمَیں سے
ملنے کا آرزومند ہوں۔ مَیں چاہتا ہوں میرےکہ یعے آپذر کو کچھ برکتروحانی مل جائے اور مضبوطآپیوں
ہو جائیں۔ 12 یعنی آنے کا مقصد یہ ہے میرےکہ ایمان آپسے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اِسی آپطرح
ایمانکے سے میرا حوصلہ بھی بڑھ جائے۔

13 بھائیو، آپ کے علم میں ہو کہ مَیں بہتنے دفعہ آپ پاسکے آنے کا ارادہ کیا۔ جسکیونکہ طرح دیگر
غیریہودی اقوام میں میری خدمت سے پھل پیدا ہوا اُسیہے آپطرح میں بھی پھل دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن آج
مجھےتک روکا گیا ہے۔ بات14 یہ سرانجامخدمتیہکہہے دینا فرضمیرا یونانیوںخواہہے، میں ہو یا یونانیوں غیر
میں، خواہ داناؤں میں ہو یا نادانوں میں۔ یہی15 وجہ ہے آپمَیںکہ بھیکو جو روم میں ہتے ر ہیں الله خوشکی
خبری سنانے مشتاقکا ہوں۔

الله خبریخوشکی قدرتکی
مَیں16 خبریخوشتو سببکے سے شرماتا نہیں، کیونکہ یہ الله قدرتکی جوہے ایکہر کو ایمانجو لاتا ہے

نجات دیتی ہے، پہلے یہودیوں کو، پھر غیریہودیوں کو۔ 17 کیونکہ خبریخوشاِس میں الله کی راستہی بازی
ظاہر ہوتی بازیراستوہہے، شروعجو سے ایمانتکآخر پر مبنی باتیہیہے۔ مُقّدسکلاِم درجمیں جبہے
لـکھا ہے، راست” باز ایمان ہی سے جیتا رہے “گا۔

انسان پر الله غضبکا
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لیکن18 الله آسمانغضبکا پر سے اُن تمام بےدین ناراستاور لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو سچائی کو اپنی ناراستی

سے دبائے رکھتے ہیں۔ 19 جو کچھ الله بارےکے میں معلوم ہو سکتا ہے وہ تو اُن پر ظاہر ہے، ہاں الله نے خود
یہ اُن پر ظاہر کیا ہے۔ 20 کیونکہ دنیا کی تخلیق سے لے کر تکآج انسان الله کی اَن دیکھی فطرت یعنی اُس کی
ازلی قدرت اور الوہیت مخلوقات کا مشاہدہ کرنے سے پہچان سکتا ہے۔ اِس لئے اُن پاسکے کوئی عذر نہیں۔
21 الله کو جاننے باوجودکے اُنہوں نے اُسے وہ جلال نہ دیا اُسجو حقکا نہہے، اُس کا شکر ادا کیا بلـکہ باطلوہ
میںخیالات پڑ گئے اور اُن دلوںبےسمجھکے پر یکی تار گئی۔چھا وہ22 دعوٰی تو تھےکرتے ہمکہ دانا لیکنہیں،
احمق ثابت ہوئے۔ یوں23 اُنہوں نے غیرفانی خدا جلالکو دینے کے بجائے ایسے بُتوں کی پوجا کی جو فانی انسان،
پرندوں، چوپایوں اور رینگنے والے جانوروں صورتکی میں بنائے گئے تھے۔

اِس24 لئے الله نے اُنہیں نجساُن کاموں میں چھوڑ دیا جو اُن دلکے کرنا ہتے چا تھے۔ نتیجے میں اُن جسمکے
دوسرےایک بےحرمتسے ہوتے رہے۔ 25 ہاں، اُنہوں نے الله بارےکے میں سچائی کو رد کر جھوٹکے کو
اپنا لیا مخلوقاتاور پرستشکی خدمتاور کی، نہ کہ خالق تعریفکیجسکی، تکابد ہوتی رہے، آمین۔

وجہیہی26 اللهکہہے اُنہیںنے اُن میںشہوتوںناکشرمکی دیا۔چھوڑ اُن تعلقاتجنسیفطرتینےخواتینکی
کے بجائے تعلقاتغیرفطرتی رکھے۔ طرحاِسی27 مرد خواتین ساتھکے تعلقاتفطرتی چھوڑ دوسرےایککر کی
شہوت مستمیں ہو گئے۔ مردوں نے مردوں کے ساتھ بےحیا حرکتیں کر کے اپنے بدنوں میں اپنی اِس گم راہی
مناسبکا بدلہ پایا۔

28 اور چونکہ اُنہوں نے الله کو جاننے سے انکار کر دیا اِس لئے اُس اُنہیںنے اُن کی مکروہ سوچ میں چھوڑ دیا۔
اور اِس لئے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہتے ر ہیں جو کبھی نہیں کرنی چاہئیں۔ 29 وہ ہر طرح کی ناراستی، شر، لالچ
اور بُرائی بھرےسے ہوئے ہیں۔ وہ حسد، خوں ریزی، جھگڑے، فریب اور کینہ وری سے لبریز ہیں۔ وہ چغلی
کھانے والے، تہمت30 لگانے والے، الله نفرتسے کرنے والے، سرکش، مغرور، شیخی باز، بدی کو ایجاد
کرنے باپماںوالے، کے نافرمان، دلسنگبےوفا،بےسمجھ،31 اور ہیں۔بےرحم اگرچہ32 وہ الله فرمانکا
جانتے ہیں کہ ایسا کرنے والے موتسزائے مستحقکے ہیں توبھی وہ ایسا کرتے 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 خود بھی
وہی کچھ کرتا جسہے میں تُو دوسروں کو مجرم ٹھہراتا ہے اور یوں اپنے آپ کو بھی مجرم قرار دیتا ہے۔ اب2
ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں پر الله کا فیصلہ منصفانہ ہے۔ تاہم3 تُو وہی کچھ کرتا جسہے میں تُو
دوسروں کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ کیا تُو سمجھتا ہے کہ خود الله عدالتکی سے بچ جائے گا؟ 4 یا کیا تُو اُس کی وسیع
مہربانی، تحمل اور صبر کو حقیر جانتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ الله کی مہربانی تجھے توبہ تک لے جانا چاہتی
ہے؟ لیکن5 تُو ہٹ دھرم ہے، تُو توبہ کرنے کے لئے تیار نہیں اور یوں اپنی سزا میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، وہ سزا
جو اُس دیدن جائے جبگی الله نازلغضبکا ہو اُسجبگا، عدالتراستکی ظاہر ہو گی۔ 6 الله ایکہر
کو اُس کے کاموں کا بدلہ دے گا۔ 7 لوگکچھ ثابت قدمی نیکسے کام کرتے اور جلال، عزت اور بقا کے
طالب ہتے ر ہیں۔ اُنہیں الله ابدی زندگی کرےعطا گا۔ لیکن8 لوگکچھ غرضخود ہیں اور سچائی کی نہیں بلـکہ
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ناراستی کی پیروی کرتے ہیں۔ اُن پر الله غضبکا اور قہر نازل ہو گا۔ مصیبت9 اور پریشانی ہر اُس انسان پر آئے
گی جو بُرائی کرتا پہلےہے، یہودی پر، پھر یونانی پر۔ لیکن10 عزتجلال، اور سلامتی ہر اُس انسان کو حاصل ہو
گی جو نیکی کرتا پہلےہے، یہودی کو، پھر یونانی کو۔ 11 کیونکہ الله کسی کا طرفبھی دار نہیں۔

غیریہودیوں12 شریعتموسویپاسکے نہیں اِسہے، لئے شریعتوہ کے بغیر ہی گناہ کر ہلاککے ہو جاتے
ہیں۔ یہودیوں پاسکے شریعت ہے، لیکن وہ بھی نہیں بچـیں گے۔ جبکیونکہ وہ گناہ کرتے ہیں تو شریعت ہی
اُنہیں مجرم ٹھہراتی ہے۔ 13 کیونکہ الله نزدیککے یہ کافی نہیں کہ ہم شریعت کی باتیں سنیں بلـکہ وہ ہمیں اُس
وقت راستہی باز قرار دیتا شریعتجبہے پر بھیعمل ہیں۔کرتے اور14 غیریہودیوںگو شریعتپاسکے نہیں
ہوتی بھیجبلیکن وہ فطرتی طور پر وہ کچھ ہیںکرتے شریعتجو فرماتی ہے تو ظاہر ہیںکرتے کہ ہمارےگو
پاس شریعت نہیں توبھی ہم آپاپنے کے لئے شریعتخود ہیں۔ اِس15 میں وہ ثابت کرتے ہیں شریعتکہ کے
تقاضے اُن کے دل پر لـکھے ہوئے ہیں۔ اُن کا ضمیر بھی اِس کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ اُن خیالاتکے کبھی
دوسرےایک مذمتکی اور دوسرےایککبھی کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ 16 خبریخوشمیریغرض، کے
مطابق ایکہر کو اُس دن اپنا اجر ملے گا جب الله عیسٰی مسیح کی معرفت انسانوں کی پوشیدہ باتوں کی عدالت
کرے گا۔

یہودی شریعتاور
17 اچھا، تُو آپاپنے یہودیکو کہتا ہے۔ شریعتتُو پر انحصار کرتا اور الله ساتھکے اپنے تعلق پر فخر کرتا ہے۔

18 تُو اُس مرضیکی کو جانتا شریعتاورہے کی تعلیم پانے باعثکے صحیح راہ پہچانکی رکھتا ہے۔ تجھے19 پورا
یقین ہے، مَیں’ اندھوں کا قائد، یکی تار میں بسنے والوں کی روشنی، بےسمجھوں20 کا معلم اور بچوں کا اُستاد ‘ہوں۔
لحاظایک سے بھیدرستیہ ہے، شریعتکیونکہ پاستیرےمیںصورتکی علم و عرفان اور سچائی موجود ہے۔
بتا،اب21 تُو اَوروںجو کو سکھاتا آپاپنےہے نہیںکیوںکو سکھاتا؟ تُو نہچوریجو منادیکیکرنے کرتا ہے،
چوریخود کیوں کرتا ہے؟ 22 تُو جو اَوروں کو زنا کرنے سے منع کرتا ہے، خود زنا کیوں کرتا ہے؟ تُو جو بُتوں
سے گھن کھاتا ہے، خود مندروں کو کیوں لُوٹتا ہے؟ 23 تُو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، کیوں اِس خلافکی
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 وقتاُس ہوتا جبہے شریعتتُو پر عمل کرتا لیکنہے۔ اگر تُو اُس کی حکم عدولی کرتا ہے
تو تُو نامختون جیسا ہے۔ اِس26 برعکسکے اگر نامختون غیریہودی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو کیا الله
اُسے مختون یہودی کے برابر نہیں ٹھہرائے گا؟ 27 چنانچہ جو نامختون غیریہودی شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ آپ
یہودیوں کو مجرم ٹھہرائیں جنگے کا ختنہ ہوا ہے اور جن شریعتپاسکے ہے، شریعتآپکیونکہ پر عمل نہیں
کرتے۔ اِسآپ28 بنا پر یہودیحقیقی نہیں ہیں آپکہ یہودیوالدینکے تھے آپیا بدنکے کا ظاہریختنہ طور
پر ہوا ہے۔ 29 بلـکہ یہودیحقیقی وہ ہے باطنجو میں یہودی ہے۔ اور حقیقی ختنہ وقتاُس ہوتا دلجبہے
کا ختنہ ہوا ہے۔ ایسا شریعتختنہ سے نہیں بلـکہ القدسروح کے وسیلے سے کیا جاتا ہے۔ اور ایسے یہودی کو
انسان طرفکی نہیںسے بلـکہ الله طرفکی تعریفسے ملتی ہے۔

3
1 تو کیا یہودی ہونے کا یا ختنہ کا کوئی فائدہ ہے؟ جی2 ہاں، ہر طرح !کا اّول تو یہ کہ الله کا کلام اُن کے
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سپرد کیا گیا ہے۔ 3 اگر اُن میں بعضسے نکلےبےوفا تو کیا ہوا؟ کیا اِس سے الله وفاداریکی بھی ختم ہو جائے گی؟
کبھی4 !نہیں لازم ہے کہ الله ٹھہرےسچا گو ہر انسان جھوٹا ہے۔ یوں مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، لازم” ہے
کہ تُو لتے بو ٹھہرےراستوقت عدالتاور غالبوقتکرتے “آئے۔

کوئی5 کہہ سکتا ہے، ہماری” ناراستی ایککا اچھا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اِس سے لوگوں پر الله کی راستی
ظاہر ہوتی ہے۔ تو کیا نہیںبےانصافالله ہو گا اگر وہ غضباپنا ہم پر نازل “کرے؟ مَیں) انسانی پیشخیال
کر رہا ۔(ہوں 6 ہرگز !نہیں اگر الله راست نہ ہوتا تو پھر وہ دنیا طرحکسعدالتکی کر سکتا؟

شاید7 کوئی اعتراضاَور کرے، اگر” جھوٹمیرا الله کی سچائی کثرتکو سے نمایاں کرتا ہے اور یوں اُس کا
جلال بڑھتا ہے تو وہ مجھے کیوں کر گناہ گار دےقرار سکتا “ہے؟ لوگکچھ8 ہم پر یہ کفر بھی بکتے ہیں کہ ہم
کہتے ہیں، آؤ،” ہم بُرائی یں کر تاکہ بھلائی انصاف“نکلے۔ کا تقاضا ہے ایسےکہ لوگوں کو مجرم ٹھہرایا جائے۔

راستکوئی باز نہیں
اب9 ہم کیا کہیں؟ کیا ہم یہودی دوسروں سے برتر ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم تو پہلے ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ

یہودی اور یونانی سب ہی گناہ 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۔
ہماب19 جانتے ہیں شریعتکہ کچھجو فرماتی اُنہیںہے فرماتی جنہے سپردکے وہ کی گئی مقصدہے۔ یہ

ہے کہ انسانہر کے بہانے ختم جائیںکئے اور تمام دنیا الله کے منے سا مجرم ٹھہرے۔ 20 شریعتکیونکہ تقاضےکے
پورے کرنے بھیکوئیسے اُس کے منے راستسا باز نہیں ٹھہر سکتا، شریعتبلـکہ کا کام یہ ہے ہمارےکہ اندر
گناہ گار ہونے احساسکا پیدا کرے۔

راست باز ہونے کے لئے ایمان ضروری ہے
ابلیکن21 الله ہمنے ایکپر راہ انکشافکا کیا شریعتہمسےجسہے کے بغیر اُسہی کے منے راستسا

باز ٹھہر سکتے توریتہیں۔ اور نبیوں کے صحیفے بھی اِس کی تصدیق کرتے ہیں۔ 22 راہ یہ ہے ہمجبکہ عیسٰی
مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو الله ہمیں راست باز قرار دیتا ہے۔ اور یہ راہ سب کے لئے ہے۔ کیونکہ کوئی بھی فرق
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نہیں، سب23 نے گناہ کیا، سب الله کے اُس جلال سے محروم جسہیں کا وہ تقاضا کرتا ہے، 24 اور مفتسب
میں الله کے فضل ہی سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اُس فدئیے کے وسیلے سے جو مسیح عیسٰی نے دیا۔
25 کیونکہ الله نے عیسٰی کو اُس کے خون باعثکے کفارہ کا وسیلہ بنا پیشکر کیا، ایسا جسکفارہ سے ایمان
لانے والوں کو گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ یوں الله نے اپنی راستی ظاہر کی، پہلے ماضی میں جب وہ اپنے صبر و
تحمل میں گناہوں کی سزا دینے سے باز رہا 26 اور اب موجودہ زمانے میں بھی۔ اِس سے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ
راست ہے اور ایکہر راستکو باز ٹھہراتا ہے جو عیسٰی پر ایمان لایا ہے۔

اب27 ہمارا فخر کہاں رہا؟ اُسے تو ختم کر دیا گیا شریعتکسہے۔ سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں،
بلـکہ ایمان شریعتکی سے۔ 28 کیونکہ ہم ہیںکہتے انسانکہ ایمانکو راستسے باز ٹھہرایا جاتا نہہے، اعمالکہ
سے۔ 29 کیا یہودیوںصرفالله کا خدا غیریہودیوںہے؟ کا نہیں؟ ہاں، غیریہودیوں بھیکا ہے۔ 30 کیونکہ ایکالله
ہی ہے جو مختون اور نامختون دونوں کو ایمان ہی راستسے باز ٹھہرائے گا۔ 31 پھر کیا شریعتہم کو ایمان سے
منسوخ 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 سلسلےکے میں اُس کا کیا تجربہ تھا؟ ہم2 کہہ
سکتے ہیں کہ اگر وہ شریعت پر عمل کرنے راستسے باز ٹھہرتا تو وہ اپنے آپ پر فخر کر سکتا تھا۔ لیکن الله کے
نزدیک اُس پاسکے اپنے آپ پر فخر کرنے کا سببکوئی نہ تھا۔ 3 کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، ابراہیم”
نے الله پر بھروسا رکھا۔ اِس بنا پر الله نے راستاُسے باز قرار “دیا۔ لوگجب4 کام کرتے ہیں تو اُن مزدوریکی
خاصکوئی مہربانی قرار نہیں دی جاتی، بلـکہ یہ تو اُن کا حق بنتا ہے۔ لوگجبلیکن5 کام نہیں کرتے بلـکہ الله
پر ایمان رکھتے ہیں جو بےدینوں راستکو باز قرار دیتا ہے تو اُن کا کوئی حق نہیں بنتا۔ وہ اُن کے ایمان ہی کی بنا
پر راست باز قرار دیئے جاتے ہیں۔ 6 داؤد باتیہی بیان کرتا جبہے وہ شخصاُس مبارککو کہتا ہے جسے
الله بغیر اعمال راستکے باز ٹھہراتا ہے،

مبارک”7 ہیں وہ جن کے معافجرائم کئے گئے،
جن کے گناہ ڈھانپے گئے ہیں۔
مبارک8 ہے جسوہ کا میںحسابربگناہ نہیں لائے “گا۔
9 کیا مبارکیہ بادی صرف مختونوں کے لئے ہے یا نامختونوں کے لئے بھی؟ ہم تو بیان کر چکے ہیں کہ ابراہیم

ایمان کی بنا پر راست باز ٹھہرا۔ 10 حالتکساُسے میں راست باز ٹھہرایا گیا؟ ختنہ کرانے کے بعد یا پہلے؟ ختنے
کے بعد نہیں بلـکہ پہلے۔ 11 اور ختنہ کا جو نشان اُسے ملا وہ اُس راستکی بازی کی مُہر تھی، راستوہ بازی جو
اُسے ختنہ کرانے سے پیشتر ملی، اُس وقت جب وہ ایمان لایا۔ یوں وہ اُن سب باپکا ہے جو بغیر ختنہ کرائے
ایمان لائے ہیں اور اِس بنا راستپر باز ٹھہرتے ہیں۔ ساتھ12 ہی وہ ختنہ کرانے والوں باپکا بھی لیکنہے، اُن
کا جن کا صرفنہ ختنہ ہوا ہے بلـکہ باپہمارےجو ابراہیم کے اُس ایمان کے نقِش قدم پر چلتے ہیں جو وہ ختنہ
کرانے سے پیشتر رکھتا تھا۔

الله کا وعدہ ایمان حاصلسے ہوتا ہے
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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 شریعتنے پیرویکی کی بلـکہ اِس لئے کہ وہ ایمان لایا اور راستیوں باز ٹھہرایا گیا۔ 14 کیونکہ اگر وہ
وارث ہیں شریعتجو کے پیروکار 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۔

چنانچہ16 ایمانمیراثیہ ملتیسے تاکہہے اِس کی بنیاد الله فضلکا ہو اور اِس کا وعدہ ابراہیم کی تمام نسل کے
لئے ہو، شریعتصرفنہ کے پیروکاروں کے لئے بلـکہ اُن کے لئے بھی جو ابراہیم کا سا ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ہم
سب باپکا ہے۔ یوں17 الله مُقّدسکلاِم میں اُس سے وعدہ کرتا ہے، مَیں” نے بہتتجھے قوموں باپکا بنا دیا
“ہے۔ الله ہی نزدیککے ابراہیم سبہم باپکا اُسکیونکہہے۔ ایمانکا اُس خدا پر تھا مُردوںجو کو زندہ کرتا
جساور کے حکم پر وہ کچھ پیدا ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ اُمید18 کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی
ابراہیم اُمید ایمانساتھکے رکھتا رہا مَیںکہ قوموںبہتضرور باپکا بنوں گا۔ اور آخرکار ایسا ہی ہوا، جیسا کلاِم
مُقّدس میں 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 ابہیں، بچے 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 کرنے کی
قدرت رکھتا ہے۔ اُس22 اِسکے ایمان کی وجہ سے الله نے راستاُسے باز قرار دیا۔ 23 مُقّدسکلاِم میں باتیہ
کہ الله نے راستاُسے باز قرار دیا صرفنہ اُس کی خاطر لـکھی گئی 24 بلـکہ ہماری خاطر بھی۔ کیونکہ الله ہمیں
بھی راست باز دےقرار گا اگر ہم اُس پر ایمان جسرکھیں ہمارےنے خداوند عیسٰی کو مُردوں میں سے زندہ
کیا۔ ہماری25 ہی خطاؤں کی وجہ سے اُسے موت کے حوالے کیا گیا، اور ہمیں راستہی باز قرار دینے کے لئے
اُسے زندہ کیا گیا۔

5
بازیراست کا انجام

اب1 ہمیںچونکہ ایمان راستسے باز قرار دیا گیا اِسہے لئے الله صلحاِسہے۔صلحہماریساتھکے کا وسیلہ
ہمارا خداوند عیسٰی مسیح ہے۔ ہمارے2 ایمان لانے پر اُس ہمیںنے فضل اُسکے تکمقام پہنچایا جہاں آجہم
قائم ہیں۔ اور یوں ہم اِس اُمید پر فخر کرتے ہیں کہ ہم الله کے جلال شریکمیں ہوں گے۔ 3 نہ صرف یہ بلـکہ
ہم وقتاُس بھی فخر کرتے مصیبتوںہمجبہیں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں مصیبتکہ سے
ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، ثابت4 قدمی سے پختگی اور پختگی سے اُمید۔ 5 اور اُمید ہمیں شرمندہ ہونے نہیں دیتی،
کیونکہ الله نے ہمیں دےالقدسروح کر اُس وسیلےکے ہمارےسے دلوں میں محبتاپنی ُنڈیلی ا ہے۔

6 کیونکہ ہم ابھی کمزور ہی تھے تو مسیح نے ہم بےدینوں کی خاطر اپنی دےجان دی۔ مشکل7 سے ہی
کوئی راستکسی باز کی خاطر اپنی دےجان گا۔ ہاں، ممکن ہے کہ کوئی کسی نیکو کار کے لئے اپنی جان
دینے جرأتکی کرے۔ لیکن8 الله نے ہم سے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا کہ مسیح نے ہماریوقتاُس خاطر
اپنی ہمجبدیجان گناہ گار تھے۔ہی مسیحہمیں9 راستسےخونکے باز ٹھہرایا گیا توہے۔ باتیہ کتنی یقینی
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ہے اُسہمکہ وسیلےکے سے الله بچـیںسےغضبکے گے۔ ابھیہم10 الله دشمنکے اُسجبتھےہی فرزندکے
موتکی کے وسیلے ہماریسے اُس کے ساتھ صلح ہو گئی۔ تو پھر یہ بات کتنی یقینی ہے کہ ہم اُس کی زندگی
وسیلےکے نجاتسے بھی پائیں گے۔ 11 صرفنہ یہ اببلـکہ ہم الله پر فخر کرتے ہیں اور ہمارےیہ خداوند عیسٰی
مسیح وسیلےکے سے ہمارینےجسہے، صلح کرائی ہے۔

آدم اور مسیح
آدمجب12 نے گناہ کیا تو ایکاُس شخصہی سے گناہ دنیا میں آیا۔ اِس گناہ ساتھکے موتساتھ بھی آ سبکر

آدمیوں میں پھیل گئی، سبکیونکہ گناہنے کیا۔ شریعت13 انکشافکے پہلےسے گناہ تو دنیا میں تھا، لیکن جہاں
شریعت نہیں ہوتی وہاں گناہ نہیںحسابکا کیا جاتا۔ تاہم14 آدم سے لے کر موتتکموسٰی جاریحکومتکی
رہی، اُن پر بھی جنہوں نے آدم سیکی حکم عدولی نہ کی۔
اب آدم آنے والے عیسٰی مسیح طرفکی اشارہ تھا۔ لیکن15 اِن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نعمتجو الله مفت

میں دیتا ہے وہ آدم کے گناہ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ کیونکہ شخصایکاِس آدم کی خلاف ورزی بہتسے
موتلوگسے کی زد میں آ گئے، لیکن الله کا فضل کہیں یادہ ز موثر ہے، نعمتمفتوہ جو بہتوں کو ایکاُس
شخص عیسٰی مسیح میں ملی ہے۔ 16 ہاں، الله کی نعمتاِس اور آدم کے گناہ بہتمیں فرق ہے۔ شخصایکاُس
آدم کے گناہ نتیجےکے میں ہمیں تو مجرم قرار دیا گیا، لیکن الله نعمتمفتکی کا اثر یہ ہے راستہمیںکہ باز قرار
دیا جاتا ہے، ہمگو سے بےشمار گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ شخصایکاِس17 آدم کے گناہ نتیجےکے سبموتمیں
حکومتپر کرنے لـگی۔ لیکن شخصایکاِس عیسٰی مسیح کا کام کتنا یادہ ز موثر تھا۔ جتنے بھی الله کا وافر فضل
بازیراستاور نعمتکی پاتے ہیں وہ مسیح وسیلےکے ابدیسے زندگی حکومتمیں کریں گے۔

ایکطرحجسچنانچہ18 شخصہی کے گناہ لوگسبباعثکے اُسیٹھہرےمجرم ایکطرح شخصہی کے
عملراست سے وہ کھلدروازہ داخلمیںجسگیا ہو راستلوگسبکر باز ٹھہر سکتے اور زندگی پا سکتے ہیں۔
ایکطرحجس19 شخصہی کی نافرمانی بہتسے لوگسے گناہ گار بن اُسیگئے، ایکطرح شخصہی فرماںکی
برداری 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 طرحجسچنانچہ موتگناہ صورتکی حکومتمیں کرتا تھا اُسی ابطرح
الله کا فضل راستہمیں باز ٹھہرا حکومتکر کرتا یوںہے۔ ہمیں اپنے خداوند عیسٰی مسیح ابدیبدولتکی زندگی
حاصل ہوتی ہے۔

6
مسیح میں نئی زندگی

1 کیا اِس مطلبکا یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ الله کے فضل میں اضافہ ہو؟ 2 ہرگز !نہیں ہم تو مر کر
گناہ لاتعلقسے ہو گئے ہیں۔ تو پھر طرحکسہم گناہ کو آپاپنے حکومتپر دےکرنے سکتے ہیں؟ 3 یا آپکیا
معلومکو نہیں جنہیںسبہمکہ بپتسمہ دیا گیا اِسہے مسیحسے عیسٰی شاملمیںموتکی ہو گئے ہیں؟ 4 کیونکہ
بپتسمے ہمیںسے دفنایا گیا اور اُس موتکی شاملمیں کیا گیا تاکہ مسیحہم طرحکی نئی زندگی باپجسےگزاریں،
کی قدرتجلالی مُردوںنے میں سے زندہ کیا۔
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5 ہمطرحاِسچونکہ اُس میںموتکی اُس پیوستساتھکے ہو ہیںگئے اِس لئے ہم اُس جیکے اُٹھنے میں بھی

اُس کے پیوستساتھ ہوں گے۔ 6 کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پرانا انسان مسیح کے مصلوبساتھ ہو گیا تاکہ
گناہ قبضےکے میں یہ نیستجسم ہو جائے اور یوں ہم گناہ کے غلام نہ رہیں۔ 7 کیونکہ جو مر گیا وہ گناہ سے آزاد
ہو گیا ہے۔ اور8 ہمارا ایمان ہے کہ مسیحہمچونکہ ساتھکے مر ہیںگئے اِس لئے ہم اُس ساتھکے زندہ بھی ہوں
گے، 9 کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے اور اب کبھی مرےنہیں موتابگا۔ کا
اُس پر کوئی اختیار نہیں۔ 10 وقتمرتے وہ ہمیشہ کے لئے گناہ حکومتکی نکلسے گیا، جباباور وہ دوبارہ
زندہ ہے تو اُس کی زندگی الله کے لئے مخصوص ہے۔ بھیآپ11 آپاپنے کو ایسا بھیآپسمجھیں۔ مر کر گناہ کی
حکومت نکلسے گئے ہیں آپاباور کی مسیح میں زندگی الله کے لئے مخصوص ہے۔

12 چنانچہ آپگناہ کے فانی بدن حکومتمیں نہ دھیانکرے۔ دیں آپکہ اُس خواہشاتبُریکی کے تابع نہ
ہو جائیں۔ 13 اپنے بدن کسیکے بھی عضو کو گناہ خدمتکی کے لئے پیش نہ کریں، نہ اُسے ناراستی کا ہتھیار
بننے دیں۔ اِس کے بجائے آپاپنے کو الله خدمتکی کے لئے پیش کریں۔ کیونکہ آپپہلے مُردہ تھے، لیکن اب
آپ زندہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اپنے تمام اعضا کو الله خدمتکی کے لئے پیش کریں اور اُنہیں راستی کے ہتھیار بننے
دیں۔ 14 آئندہ آپگناہ پر حکومت کرےنہیں گا، آپکیونکہ اپنی شریعتزندگی تحتکے نہیں گزارتے بلـکہ الله
فضلکے کے تحت۔

بازیراست کے غلام
اب15 سوال یہ ہے، چونکہ شریعتہم تحتکے نہیں بلـکہ فضل تحتکے ہیں تو کیا اِس مطلبکا یہ ہے کہ

ہمیں گناہ کرنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہرگز !نہیں 16 کیا آپ کو معلوم نہیں آپجبکہ اپنے آپ کو
کسی تابعکے کر اُسکے غلامکے بن ہیںجاتے آپتو مالـکاُس غلامکے آپتابعکےجسہیں ہیں؟ یا تو گناہ
آپ مالـککا بن آپکر تکموتکو لے جائے گا، یا فرماں برداری آپ کی مالـکن بن آپکر راستکو بازی
تک لے جائے گی۔ 17 آپحقیقتدر پہلے گناہ کے غلام تھے، لیکن خدا کا شکر ہے پورےآپابکہ دل سے
اُسی تعلیم کے تابع ہو گئے ہیں آپجو کے سپرد کی گئی ہے۔ آپاب18 کو گناہ سے آزاد کر دیا گیا راستہے،
بازی آپہی کی مالـکن بن گئی ہے۔ 19 آپ) کی فطرتی کمزوری کی وجہ سے مَیں غلامی کی یہ دےمثال رہا
ہوں آپتاکہ باتمیری سمجھ (پائیں۔ آپپہلے نے اپنے اعضا نجاستکو اور بےدینی کی غلامی دےمیں رکھا
نتیجےکےجستھا آپمیں کی بےدینی بڑھتی آپابلیکنگئی۔ اپنے اعضا بازیراستکو کی غلامی دےمیں
دیں مُقّدسآپتاکہ بن جائیں۔

جب20 گناہ آپ مالـککا تھا تو آپ راست بازی سے آزاد تھے۔ 21 اور اِس کا نتیجہ کیا تھا؟ جو آپکچھ نے
وقتاُس کیا اُس آپسے آجکو شرم آتی ہے اور اُس کا موتانجام ہے۔ آپابلیکن22 گناہ کی غلامی سے آزاد
ہو کر الله غلامکے بن گئے نتیجےکےجسہیں، مخصوصآپمیں مُقّدسو بن ہیںجاتے جساور کا ابدیانجام
زندگی ہے۔ 23 کیونکہ گناہ کا موتاجر جبکہہے ہمارےالله مسیحخداوند عیسٰی وسیلےکے ابدیہمیںسے زندگی
نعمتمفتکی عطا کرتا ہے۔

7
شادی کی مثال



رومیوں 7:1 1422 رومیوں 7:20
1 آپبھائیو، شریعتتو واقفسے ہیں۔ تو آپکیا نہیں جانتے شریعتکہ تکوقتاُس انسان پر اختیار رکھتی

تکجبہے وہ زندہ ہے؟ شادی2 مثالکی عورتکسیجبلیں۔ شادیکی ہوتی ہے شریعتتو اُس کا شوہر
کے ساتھ بندھن تکوقتاُس قائم رکھتی تکجبہے شوہر زندہ ہے۔ اگر شوہر مر جائے تو پھر وہ اِس بندھن
سے آزاد ہو گئی۔ چنانچہ3 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 ابہوئی۔ دوسرےکسیوہ مرد بیویکی بنے
تو زناکار نہیں ٹھہرتی۔ میرے4 بھائیو، آپباتیہ پر بھی صادق آتی مسیحآپجبہے۔ بدنکے کا بنحصہ گئے
آپتو مر شریعتکر کے اختیار سے آزاد ہو آپابگئے۔ اُس پیوستساتھکے ہو گئے ہیں مُردوںجسے میں سے
زندہ کیا گیا تاکہ ہم الله کی خدمت میں پھل لائیں۔ 5 جبکیونکہ ہم اپنی پرانی فطرت تحتکے زندگی گزارتے
تھے تو شریعت ہماری گناہ آلودہ رغبتوں کو اُکساتی تھی۔ پھر یہی ہمارےرغبتیں اعضا پر اثرانداز ہوتی تھیں اور
نتیجے میں ہم ایسا پھل لاتے جستھے کا موتانجام ہے۔ ابلیکن6 ہم مر شریعتکر کے بندھن سے آزاد ہو
گئے ابہیں۔ شریعتہم کی پرانی زندگی خدمتتحتکے نہیں کرتے بلـکہ القدسروح کی نئی زندگی کے تحت۔

شریعت اور گناہ
7 کیا اِس کا مطلب یہ ہے شریعتکہ خود گناہ ہے؟ ہرگز !نہیں بات تو یہ ہے کہ اگر شریعت مجھ میرےپر

گناہ ظاہر نہ کرتی تو مجھے اِن کا کچھ پتا نہ ًچلتا۔ مثلا شریعتاگر نہ بتاتی، لالچ” نہ “کرنا تو مجھے حقیقتدر معلوم
نہ ہوتا کہ لالچ کیا ہے۔ لیکن8 گناہ نے اِس حکم سے فائدہ اُٹھا کر مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا۔ اِس کے
برعکس شریعتجہاں نہیں ہوتی وہاں گناہ مُردہ ہے اور ایسا کام نہیں کر پاتا۔ وقتایک9 تھا جب شریعتمَیں
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 موتمیری باعثکا بن گیا۔ 11 کیونکہ گناہ
نے حکم سے فائدہ اُٹھا کر مجھے بہکایا اور حکم سے ہی مجھے مار ڈالا۔

شریعتلیکن12 مُقّدسخود اورہے اِس احکامکے راستمُقّدس، ہیں۔اچھےاور 13 کیا اِس مطلبکا یہ ہے
کہ جو اچھا میرےوہیہے لئے موت باعثکا بن گیا؟ ہرگز !نہیں گناہ ہی نے یہ کیا۔ اِس اچھی چیز استعمالکو
کر کے اُس میرےنے لئے موت پیدا دیکر تاکہ گناہ ظاہر ہو جائے۔ یوں حکم یعےکے ذر گناہ کی سنجیدگی حد
سے یادہ ز بڑھ جاتی ہے۔

ہمارے اندر کشمکشکی
ہم14 ہیںجانتے شریعتکہ روحانی فطرتمیریلیکنہے۔ انسانی مجھےہے، گناہ کی غلامی میں بیچا گیا ہے۔

مَیںحقیقتدر15 نہیں سمجھتا کہ کیا کرتا ہوں۔ مَیںکیونکہ وہ نہیںکام کرتا جو کرنا ہوںچاہتا بلـکہ سےجسوہ
نفرتمجھے ہے۔ لیکن16 اگر مَیں وہ ہوںکرتا نہیںجو کرنا چاہتا تو ظاہر متفقمَیںکہہے ہوں اچھیشریعتکہ
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 کوئی اچھی چیز نہیں بستی۔ اگرچہ مجھ نیکمیں کام کرنے
کا ارادہ تو موجود لیکنہے مَیں اُسے عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ 19 نیکجو کام مَیں کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا
بلـکہ وہ بُرا کام کرتا ہوں جو کرنا نہیں چاہتا۔ اب20 اگر مَیں وہ کام کرتا ہوں جو مَیں نہیں کرنا چاہتا تو اِس کا
مطلب ہے مَیںکہ خود نہیں کر رہا بلـکہ وہ گناہ میرےجو اندر بستا ہے۔
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21 چنانچہ ایکمجھے اَور طرح شریعتکی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے جبکہ نیکمَیں کام

کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو بُرائی آ موجود ہوتی ہے۔ 22 ہاں، اپنے باطن میں تو مَیں خوشی سے الله کی شریعت
کو مانتا ہوں۔ لیکن23 مجھے اپنے اعضا ایکمیں اَور طرح شریعتکی دکھائی دیتی ایسیہے، شریعت میریجو
سمجھ شریعتکی خلافکے لڑ کر مجھے گناہ شریعتکی کا قیدی بنا دیتی ہے، شریعتاُس کا میرےجو اعضا
میں موجود ہے۔ 24 حالتمیریہائے، بُریکتنی !ہے مجھے اِس بدن جسسے کا موتانجام کونہے چھڑائے
گا؟ 25 خدا کا شکر ہے ہمارےجو خداوند عیسٰی مسیح وسیلےکے سے یہ کام کرتا ہے۔
حالتمیرییہیغرض مسیحہے، کے بغیر مَیں الله شریعتکی اپنیصرفخدمتکی سمجھ سے کر ہوںسکتا

میریجبکہ فطرتپرانی گناہ شریعتکی کی غلام رہ اُسیکر خدمتکی کرتی ہے۔
8

روح میں زندگی
اب1 جو مسیح عیسٰی میں ہیں اُنہیں مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا۔ 2 کیونکہ روح شریعتکی نے جو ہمیں مسیح میں

زندگی عطا کرتی تجھےہے گناہ موتاور شریعتکی آزادسے کر دیا ہے۔ ہماریشریعتموسوی3 فطرتپرانی کی
حالتکمزور کی وجہ سے ہمیں نہ بچا سکی۔ اِس لئے الله نے وہ کچھ کیا شریعتجو بسکے میں نہ تھا۔ اُس نے
اپنا فرزند بھیج دیا تاکہ وہ گناہ گار کا سا جسم اختیار کر ہمارےکے گناہوں کا کفارہ دے۔ اِس طرح الله نے
پرانی فطرت میں موجود گناہ کو مجرم ٹھہرایا 4 تاکہ ہم میں شریعت کا تقاضا پورا ہو جائے، ہم جو پرانی فطرت
نہیںمطابقکے بلـکہ روح مطابقکے چلتے ہیں۔ 5 فطرتپرانیجو اختیارکے میں ہیں وہ پرانی سوچ ہیںرکھتے جبکہ
روحجو کے اختیار میں ہیں وہ سوچروحانی رکھتے ہیں۔ فطرتپرانی6 سوچکی کا موتانجام ہے روحجبکہ کی
سوچ زندگی اور سلامتی پیدا کرتی ہے۔ پرانی7 فطرت کی سوچ الله سے دشمنی رکھتی ہے۔ یہ آپاپنے کو الله کی
شریعت تابعکے نہیں رکھتی، نہ ہی ایسا کر ہے۔سکتی اِس8 لئے لوگوہ الله کو پسند نہیں آ سکتے فطرتپرانیجو
کے اختیار میں ہیں۔

لیکن9 آپ پرانی فطرت کے اختیار میں نہیں بلـکہ روح کے اختیار میں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ القدسروح آپ
میں بسا ہوا ہو۔ مسیحمیںکسیاگر نہیںروحکا تو مسیحوہ کا نہیں۔ لیکن10 اگر میںآپمسیح توہے آپپھر کا
بدن گناہ کی وجہ سے مُردہ ہے جبکہ آپالقدسروح راستکو باز ٹھہرانے کی وجہ آپسے کے لئے زندگی کا
باعث ہے۔ اُس11 آپروحکا میں بستا نےجسہے عیسٰی مُردوںکو میں سے زندہ کیا۔ اور القدسروحچونکہ
آپ میں بستا ہے اِس 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 کہ ہمیں اپنے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور
کرے۔ 13 کیونکہ آپاگر اپنی پرانی فطرت کے مطابق زندگی گزاریں تو ہلاکآپ ہو جائیں گے۔ لیکن آپاگر
روح القدس کی قوت سے اپنی پرانی فطرت کے غلط کاموں کو نیست و نابود یں کر تو پھر آپ زندہ رہیں گے۔
کیجس14 بھی راہنمائی القدسروح کرتا ہے وہ الله کا فرزند ہے۔ 15 کیونکہ الله نے جو آپروح کو دیا ہے
اُس آپنے کو غلام بنا خوفکر زدہ حالت میں نہیں رکھا بلـکہ آپ کو الله کے فرزند بنا دیا ہے، اور اُسی کے
یعے ذر ہم پکار کر الله کو “ابّا” یعنی “باپاے” کہہ سکتے ہیں۔ القدسروح16 ہماریخود روح ساتھکے مل
کر گواہی دیتا ہے کہ ہم الله کے فرزند ہیں۔ 17 اور چونکہ ہم اُس کے فرزند ہیں اِس لئے ہم وارث ہیں، الله
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وارثکے اور مسیح کے ہم میراث۔ کیونکہ اگر ہم مسیح کے دُکھ شریکمیں ہوں تو اُس کے جلال میں بھی
شریک ہوں گے۔

آئندہ کا جلال
میرے18 خیال میں ہمارا موجودہ دُکھ اُس آنے والے جلال نسبتکی کچھ بھی نہیں جو ہم پر ظاہر ہو گا۔

ہاں،19 کائناتتمام یہ دیکھنے کے لئے تڑپتی کہہے الله فرزندکے ظاہر ہو جائیں، 20 کائناتکیونکہ الله لعنتکی
تحتکے آ کر فانی ہو یہہے۔گئی اُس کی اپنی نہیں بلـکہ الله اُسنےجستھیمرضیکی پر لعنتیہ بھیجی۔ توبھی
یہ اُمید دلائی گئی 21 ایککہ کائناتدن کو خود اُس کی حالتفانی کی غلامی سے چھڑایا جائے گا۔ وقتاُس
وہ الله فرزندوںکے کی آزادیجلالی شریکمیں ہو گی۔جائے 22 ہمکیونکہ ہیںجانتے تکآجکہ کائناتتمام
کراہتی اور دردِ زہ میں تڑپتی رہتی ہے۔ کائناتصرفنہ23 بلـکہ ہم بھیخود اندر ہی اندر ہتے کرا ہیں، ہمیںگو
آنے والے جلال کا پہلا پھل القدسروح صورتکی میں مل چکا ہمہے۔ ہتے کرا ہتے شدتکرا سے اِس انتظار
میں ہیں کہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ ہم الله کے فرزند ہیں ہمارےاور بدنوں نجاتکو ملے۔ 24 نجاتکیونکہ
وقتپاتے ہمیں یہ اُمید دلائی لیکنگئی۔ اگر وہ کچھ نظر آ چکا کیجسہوتا اُمید ہم رکھتے تو یہ حقیقتدر 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 کہ ہم صبر سے اُس کا انتظار کریں۔

اِسی26 طرح القدسروح بھی ہماری حالتکمزور میں ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کسکہ
مناسبطرح دعا مانگیں۔ لیکن القدسروح خود ناقابِل بیان آہیں بھرتے شفاعتہماریہوئے کرتا ہے۔ 27 اور
باپخدا جو تمام دلوں کی تحقیق کرتا ہے القدسروح کی سوچ کو جانتا ہے، پاککیونکہ روح الله کی مرضی
مطابقکے مُقّدسین شفاعتکی کرتا ہے۔

28 اور ہم جانتے ہیں کہ جو الله محبتسے رکھتے ہیں اُن کے لئے سب ملکچھ کر بھلائی باعثکا بنتا ہے، اُن
کے لئے جو اُس ارادےکے مطابقکے بُلائے گئے ہیں۔ 29 کیونکہ الله نے پہلے سے اپنے لوگوں کو چن لیا، اُس
پہلےنے اُنہیںسے اِس کے لئے مقرر کیا کہ وہ اُس فرزندکے بنشکلہمکے جائیں اور یوں بہتمسیح بھائیوںسے
میں پہلوٹھا ہو۔ لیکن30 جنہیں اُس پہلےنے سے مقرر کیا اُنہیں اُس نے بُلایا بھی، جنہیں اُس نے بُلایا اُنہیں اُس نے
راست باز بھی ٹھہرایا اور جنہیں اُس راستنے باز ٹھہرایا اُنہیں اُس جلالنے بھی بخشا۔

الله کی مسیح محبتمیں
31 اِن تمام باتوں میںجوابکے ہم کیا کہیں؟ اگر میںحقہمارےالله توہے خلافہمارےکون ہو سکتا ہے؟

اُس32 نے اپنے فرزند بھیکو یغ در نہ کیا بلـکہ اُسے لئےکےسبہم دشمن حوالےکے ہمیںنےجسدیا۔کر اپنے
فرزند دےکو دیا کیا وہ ہمیں اُس مفتکچھسبساتھکے دےنہیں گا؟ کوناب33 الله کے چنے لوگوںہوئے پر
الزام لگائے جبگا الله خود اُنہیں راست باز قرار دیتا ہے؟ کون34 ہمیں مجرم ٹھہرائے مسیحجبگا عیسٰی نے
ہمارے لئے اپنی جان دی؟ بلـکہ ہماری خاطر اِس سے بھی یادہ ز ہوا۔ اُسے زندہ کیا گیا اور وہ الله کے ہنے د ہاتھ
بیٹھ گیا، جہاں وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ غرض35 کون ہمیں مسیح کی محبت سے کرےجدا گا؟ کیا کوئی
مصیبت، تنگی، ایذا رسانی، کال، ننگاپن، خطرہ یا تلوار؟ جیسے36 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، تیری” خاطر ہمیں
دن بھر موت کا سامنا کرنا پڑتا لوگہے، ہمیں ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر سمجھتے “ہیں۔ باتکوئی37 نہیں،



رومیوں 8:38 1425 رومیوں 9:18
کیونکہ ہمارےمسیح ساتھ ہے اور ہم محبتسے رکھتا ہے۔ اُس کے وسیلے سے ہم اِن سب خطروں کے برُو رُو
زبردست فتح پاتے ہیں۔ 38 کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں اُس کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر :سکتی نہ
موت اور نہ زندگی، نہ فرشتے اور نہ حکمران، نہ حال اور نہ مستقبل، نہ طاقتیں، نشیبنہ39 اور نہ فراز، نہ کوئی اَور
مخلوق ہمیں الله کی محبتاُس سے جدا کر سکے گی جو ہمارےہمیں مسیحخداوند عیسٰی میں حاصل ہے۔

9
الله اور اُس کی قوم

مَیں1 مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا ضمیر بھی القدسروح میں اِس کی گواہی دیتا ہے
2 کہ مَیں دل میں اپنے یہودی ہم وطنوں کے لئے شدید غم اور مسلسل درد محسوس کرتا ہوں۔ میرےکاش3
بھائی اور خونی رشتے نجاتدار !پائیں اِس کے لئے مَیں ملعونخود اور مسیح سے جدا ہونے کے لئے بھی تیار ہوں۔
4 الله نے اُن ہی کو جو اسرائیلی ہیں اپنے فرزند بننے کے لئے مقرر کیا تھا۔ اُن ہی پر اُس نے اپنا جلال ظاہر کیا، اُن
ہی کے ساتھ اپنے عہد باندھے اور اُن ہی شریعتکو عطا کی۔ وہی عبادتحقیقی اور الله کے وعدوں کے حق
دار ہیں، 5 وہی ابراہیم اور یعقوب کی اولاد ہیں اور اُن ہی میں سے لحاظجسمانی سے مسیح آیا۔ الله کی تمجید و
یف تعر تکابد ہو سبجو حکومتپر کرتا !ہے آمین۔

6 کہنے مطلبکا یہ نہیں کہ الله اپنا وعدہ پورا نہ باتسکا۔کر یہ نہیں بلـکہہے یہ کہ اسرائیلیحقیقیسبوہ نہیں
ہیں جو اسرائیلی قوم سے ہیں۔ 7 اور سب ابراہیم کی حقیقی اولاد نہیں ہیں جو اُس کی نسل سے ہیں۔ کیونکہ الله
نے مُقّدسکلاِم 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 صرف وہی ابراہیم کی حقیقی اولاد سمجھے جاتے ہیں جو الله کے
وعدے مطابقکے اُس کے فرزند بن گئے ہیں۔ اور9 وعدہ یہ تھا، وقتمقررہ” پر واپسمَیں آؤں گا تو سارہ کے بیٹا
ہو “گا۔

لیکن10 صرفنہ سارہ کے ساتھ ایسا ہوا بلـکہ اسحاق کی بیوی بقہ رِ کے ساتھ ایکبھی۔ ہی مرد ہمارےیعنی
باپ اسحاق سے اُس کے جُڑواں بچے پیدا ہوئے۔ لیکن11 بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے نہ اُنہوں نے نیککوئی یا
بُرا کام کیا تھا کہ ماں کو الله ایکسے پیغام ملا۔ اِس پیغام سے ظاہر ہوتا ہے کہ الله لوگوں کو ارادےاپنے کے
چنمطابق لیتا ہے۔ اور12 اُس کا یہ چناؤ اُن اعمالنیککے پر مبنی نہیں ہوتا بلـکہ اُس بُلاوےکے پر۔ پیغام یہ تھا،
بڑا” چھوٹے کرےخدمتکی “گا۔ 13 یہ بھی مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، یعقوب” مجھے پیارا تھا، جبکہ عیسَو
سے مَیں متنفر “رہا۔

14 کیا اِس مطلبکا یہ کہہے !نہیںہرگزہے؟بےانصافالله 15 اُسکیونکہ موسٰینے پرجسمَیں”کہا،سے
مہربان اُسچاہوںہونا پر مہربان ہوںہوتا پرجساور رحم اُسچاہوںکرنا پر رحم “ہوں۔کرتا کچھسبچنانچہ16
الله کے رحم پر ہی مبنی اِسہے۔ میں انسان مرضیکی کوششیا کا دخلکوئی نہیں۔ یوں17 الله اپنے کلام میں
مصر کے بادشاہ فرعون مخاطبسے ہو کر فرماتا ہے، مَیں” نے تجھے اِس لئے پا بر کیا ہے کہ تجھ میں اپنی قدرت
کا اظہار کروں اور یوں تمام دنیا میرےمیں نام کا پرچار کیا “جائے۔ 18 غرض، یہ الله ہی کی مرضی ہے کہ وہ
کس پر کرےرحم کساور سختکو کر دے۔

الله غضبکا اور رحم
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شاید19 کوئی کہے، اگر” یہ بات ہے تو پھر طرحکسالله ہم پر الزام لگا سکتا جبہے ہم سے غلطیاں ہوتی

ہیں؟ ہم تو اُس مرضیکی کا مقابلہ نہیں کر “سکتے۔ یہ20 نہ آپکہیں۔ انسان ہوتے ہوئے ہیںکون کہ الله کے
ساتھ بحث مباحثہ کریں؟ کیا جس کو تشکیل دیا گیا ہے وہ تشکیل دینے والے سے کہتا ہے، تُو” نے مجھے اِس
کیوںطرح بنا “دیا؟ 21 کیا کمہار نہیںحقکا گارےکہہے ایککے لوندےہی مختلفسے قسم برتنکے بنائے،
باعزتکچھ استعمال کے لئے اور ذلتکچھ آمیز استعمال کے لئے؟ 22 باتیہ الله پر بھی صادق آتی ہے۔ گو وہ اپنا
نازلغضب کرنا اور قدرتاپنی ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن اُس بڑےنے صبر تحملو سے وہ برداشتبرتن کئے جن
پر اُس غضبکا آنا اورہے ہلاکتجو کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ اُس23 نے یہ اِس لئے کیا تاکہ اپنا کثرتجلال
سے اُن برتنوں پر جنکرےظاہر پر اُس فضلکا اورہے پہلےجو جلالسے پانے کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ اور24
ہم اُن میں سے ہیں جن کو اُس چننے لیا ہے، یہودیوںصرفنہ 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 بارےکے 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 کرےپورا “گا۔ 29 یسعیاہ نے یہ ایکبات اَور پیش گوئی میں بھی کی، اگر” رب الافواج ہماری کچھ
اولاد زندہ نہ چھوڑتا تو ہم سدوم مٹطرحکی جاتے، ہمارا عمورہ ستیاناسجیسا ہو “جاتا۔

اسرائیل کے لئے پولس کی دعا
اِس30 سے ہم کیا کہنا ہتے چا ہیں؟ یہ کہ غیریہودیگو راست بازی تلاشکی میں نہ تھے توبھی اُنہیں راست

حاصلبازی بازیراستایسیہوئی، ایمانجو سے پیدا ہوئی۔ اِس31 برعکسکے اسرائیلیوں کو نہحاصلیہ ہوئی،
حالانکہ شریعتایسیوہ تلاشکی میں رہے جو اُنہیں راست باز ٹھہرائے۔ اِس32 کی کیا وجہ تھی؟ یہ کہ وہ اپنی
تمام کوششوں میں ایمان پر انحصار نہیں کرتے تھے بلـکہ نیکاپنے اعمال پر۔ اُنہوں نے راہ پڑےمیں پتھر سے ٹھوکر
کھائی۔ 33 باتیہ مُقّدسکلاِم میں لـکھی بھی دیکھو”ہے، مَیں صیون ایکمیں پتھر رکھ دیتا ہوں
جو ٹھوکر باعثکا بنے گا،
ایک چٹان ٹھیسجو لـگنے سببکا ہو گی۔
لیکن جو اُس پر ایمان لائے گا
اُسے شرمندہ نہیں کیا جائے “گا۔

10
میریبھائیو،1 دلی آرزو میریاور الله سے دعا یہ ہے اسرائیلیوںکہ نجاتکو ملے۔ مَیں2 اِس تصدیقکی کر سکتا

ہوں کہ وہ الله غیرتکی رکھتے ہیں۔ لیکن اِس غیرت کے پیچھے روحانی سمجھ نہیں ہوتی۔ 3 وہ اُس راست بازی
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ناواقفسے رہے ہیں جو الله طرفکی سے اِسہے۔ کی بجائے وہ اپنی بازیراستذاتی قائم کرنے کوششکی
کرتے رہے ہیں۔ یوں اُنہوں نے آپاپنے کو الله بازیراستکی تابعکے نہیں کیا۔ 4 مسیحکیونکہ شریعتمیں کا
مقصد پورا ہو گیا، ہاں وہ تکانجام پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ جو بھی مسیح پر ایمان رکھتا ہے راستوہی باز ٹھہرتا
ہے۔

سب کے لئے بازیراست
5 موسٰی نے اُس راست بازی بارےکے میں لـکھا جو شریعت سے حاصل ہوتی ہے، شخصجو” کرےیوں

گا وہ جیتا رہے “گا۔ لیکن6 جو راست بازی ایمان سے حاصل ہوتی ہے وہ کہتی ہے، اپنے” دل میں نہ کہنا
کہ کون’ آسمان پر چڑھے ‘گا؟ مسیحتاکہ) کو نیچے لے ۔(آئے 7 یہ بھی نہ کہنا کہ کون’ پاتال اُترےمیں
‘گا؟ مسیحتاکہ) مُردوںکو میں واپسسے ۔“(آئےلے تو8 پھر کیا کرنا ہئے؟ ایمانچا بازیراستکی فرماتی
ہے، یہ” تیرےکلام قریب تیرےبلـکہ منہ اور دل میں موجود “ہے۔ کلام سے مراد ایمان کا وہ پیغام ہے ہمجو
سناتے ہیں۔ یعنی9 یہ کہ اگر تُو اپنے منہ سے کرےاقرار کہ عیسٰی خداوند اورہے دل ایمانسے لائے کہ الله نے
اُسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا تو تجھے نجات ملے گی۔ 10 جبکیونکہ ہم دل سے ایمان لاتے ہیں تو الله ہمیں
راست باز قرار دیتا ہے، اور جب ہم اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں تو ہمیں نجات ملتی ہے۔ یوں11 مُقّدسکلاِم
فرماتا ہے، جو” بھی اُس پر ایمان لائے اُسے شرمندہ نہیں کیا جائے “گا۔ اِس12 میں فرقکوئی نہیں کہ یہودیوہ
ہو یا غیریہودی۔ سبکیونکہ ایککا ہی خداوند ہے، فیاضیجو سے ایکہر کو دیتا ہے جو اُسے پکارتا ہے۔
13 کیونکہ جو” بھی خداوند کا نام لے نجاتگا پائے “گا۔

لیکن14 طرحکسوہ اُسے پکار سکیں گے اگر وہ اُس پر ایمانکبھی نہیں لائے؟ اور اُسطرحکسوہ پر ایمان
لا ہیںسکتے اگر اُنہوں اُسکبھینے بارےکے میں سنا نہیں؟ اور اُسطرحکسوہ بارےکے سنمیں ہیںسکتے
کسیاگر اُنہیںنے یہ پیغام سنایا نہیں؟ اور15 سنانے دوسروںطرحکسوالے پاسکے جائیں گے اگر اُنہیں بھیجا
نہ گیا؟ اِس لئے مُقّدسکلاِم فرماتا ہے، اُن” کے قدم پیارےکتنے ہیں خبریخوشجو سناتے “ہیں۔ لیکن16
سب نے الله کی خبریخوشیہ قبول نہیں کی۔ یوں یسعیاہ نبی فرماتا ہے، اے” رب، ہمارےکون پیغام پر ایمان
“لایا؟ 17 ایمانغرض، پیغام سننے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی مسیح کا کلام سننے سے۔

18 تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیلیوں نے یہ پیغام نہیں سنا؟ اُنہوں نے اِسے ضرور سنا۔ مُقّدسکلاِم میں لـکھا
اُن”ہے، کی آواز نکل پوریکر دنیا میں سنائی دی،
اُن الفاظکے دنیا کی تکانتہا پہنچ “گئے۔
19 تو کیا اسرائیل کو باتاِس کی سمجھ نہ آئی؟ نہیں، اُسے ضرور سمجھ آئی۔ پہلے موسٰی اِس 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
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اُن پر مَیں ظاہر “ہوا۔
لیکن21 اسرائیل بارےکے میں وہ فرماتا دن”ہے، بھر مَیں نے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھے
ایکتاکہ نافرمان سرکشاور قوم کا استقبال “کروں۔

11
اسرائیل پر الله کا رحم

1 تو کیا اِس کا یہ مطلب ہے کہ الله نے اپنی قوم کو رد کیا ہے؟ ہرگز !نہیں مَیں تو خود اسرائیلی ہوں۔ ابراہیم
میرا بھی باپ ہے، اور مَیں بن یمین کے قبیلے کا ہوں۔ 2 الله نے اپنی قوم کو پہلے سے چن لیا تھا۔ کسوہ طرح
اُسے کرےرد !گا آپکیا کو معلوم نہیں کہ مُقّدسکلاِم الیاسمیں نبی بارےکے میں کیا لـکھا الیاسہے؟ نے
الله کے منے سا اسرائیلی قوم شکایتکی کر کے کہا، اُنہوںرب،اے”3 تیرےنے نبیوں قتلکو کیا تیریاور قربان
گاہوں کو گرا دیا مَیںہے۔ اکیلا ہی بچا ہوں، اور وہ مجھے بھی مار لنے ڈا کے درپَے “ہیں۔ اِس4 پر الله نے اُسے
کیا جواب دیا؟ مَیں” نے اپنے لئے 7,000 مردوں کو بچا لیا ہے جنہوں نے اپنے گھٹنے بعل دیوتا کے منے سا نہیں
“ٹیکے۔ 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 فضلکے سے ہوا اِسہے لئے یہ اُن کی اپنی کوششوں نہیںسے ہوا۔ ورنہ فضلفضل ہی
نہ رہتا۔

7 جسغرض، چیز تلاشکی میں اسرائیل رہا وہ پوری قوم کو حاصل نہیں ہوئی بلـکہ صرف اُس ایککے
چنے سبباقیکو۔حصےہوئے فضلکو بارےکے بےحسمیں کر دیا گیا، طرحجس8 مُقّدسکلاِم میں لـکھا
تکآج”ہے، الله نے اُنہیں حالتایسی میں رکھا ہے
کہ اُن کی مدہوشروح ہے،
اُن کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں
اور اُن کانکے سن نہیں “سکتے۔
9 اور داؤد فرماتا اُن”ہے، کی میز اُن کے لئے پھندا اور جال بن جائے،
اِس سے وہ ٹھوکر کھا کر اپنے غلط کاموں کا معاوضہ پائیں۔
10 اُن کی تاریکآنکھیں ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں،
اُن کی کمر ہمیشہ جھکی “رہے۔
11 تو کیا الله کی قوم ٹھوکر کھا کر یوں گر گئی کہ کبھی بحال نہیں ہو گی؟ ہرگز !نہیں اُس کی خطاؤں کی وجہ

سے الله نے غیریہودیوں نجاتکو پانے کا موقع دیا تاکہ اسرائیلی غیرت کھائیں۔ یوں12 یہودیوں کی خطائیں دنیا
کے لئے برکتبھرپور باعثکا بن گئیں، اور اُن کا نقصان غیریہودیوں کے لئے برکتبھرپور باعثکا بن گیا۔ تو پھر
برکتیہ کتنی اَور یادہ ز ہو یہودیوںجبگی پوریکی تعداد اِس میں شامل ہو جائے !گی

غیریہودیوں نجاتکی
آپ13 کو غیریہودیجو ہیں مَیں یہ بتاتا ہوں، الله نے مجھے غیریہودیوں کے لئے رسول بنایا ہے، اِس لئے مَیں

اپنی خدمتاِس پر زور دیتا ہوں۔ 14 کیونکہ مَیں چاہتا ہوں میریکہ قوم لوگکے یہ دیکھ غیرتکر کھائیں اور
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اُن میں سے کچھ بچ جائیں۔ اُنہیںجب15 رد کیا گیا تو باقی دنیا کی الله کے ساتھ صلح ہو گئی۔ تو پھر کیا ہو جبگا
اُنہیں دوبارہ قبول کیا جائے گا؟ یہ مُردوں میں سے جی اُٹھنے کے برابر ہو !گا

آپجب16 فصل کے پہلے آٹے سے روٹی بنا کر الله کے لئے مخصوص مُقّدسو کرتے ہیں تو باقی سارا آٹا بھی
مخصوص مُقّدسو ہے۔ درختجباور کی مُقّدسجڑیں ہیں تو اُس کی شاخیں مُقّدسبھی ہیں۔ زیتون17 کے
درخت کی کچھ شاخیں توڑ دی گئی ہیں اور اُن کی جگہ جنگلی زیتون درختکے ایککی شاخ پیوند کی گئی
آپہے۔ غیریہودی اِس جنگلی شاخ مطابقتسے رکھتے جسہیں۔ طرح دوسرےیہ درخت کی جڑ رسسے
اور تقویت پاتی اُسیہے آپطرح بھی یہودی 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۔

19 شاید آپ اِس پر اعتراض کریں، ہاں،” لیکن دوسری شاخیں توڑی گئیں تاکہ مَیں پیوند کیا “جاؤں۔
20 لیکنبےشک، یاد دوسریرکھیں، شاخیں اِس لئے توڑی گئیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتی تھیں آپاور اِس لئے
اُن کی لـگےجگہ ہیں ایمانآپکہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپاپنے پر فخر نہ کریں رکھیں۔خوفبلـکہ 21 الله نے اصلی
شاخیں بچنے نہ دیں۔ آپاگر کریںحرکتیںکیطرحاِس تو کیا آپوہ کو گا؟دےچھوڑ یہاں22 ہمیں الله کی مہربانی
اور سختی نظر آتی —ہے جو گر ہیںگئے اُن میںسلسلےکے اُس کی آپلیکنسختی، میںسلسلےکے اُس کی مہربانی۔
اور یہ مہربانی رہے آپتکجبگی اُس کی مہربانی سے لپٹے رہیں گے۔ آپورنہ کو بھی درخت کاٹسے ڈالا
جائے گا۔ 23 اور اگر یہودی اپنے کفر سے باز آئیں تو اُن کی پیوندکاری دوبارہ درخت کے ساتھ کی جائے گی،
کیونکہ الله ایسا کرنے پر قادر ہے۔ 24 آپآخر خود قدرتی طور پر زیتون کے درختجنگلی شاخکی تھے جسے الله
نے توڑ کر قدرتی قوانین خلافکے زیتون کے درختاصل پر لگایا۔ تو پھر وہ کتنی یادہ ز آسانی سے یہودیوں کی
توڑی گئی شاخیں دوبارہ اُن کے درختاپنے میں دےلگا !گا

الله کا سبرحم پر
25 بھائیو، مَیں ہوںچاہتا ایکآپکہ بھید واقفسے ہو جائیں، کیونکہ آپیہ کو آپاپنے کو دانا سمجھنے سے

باز رکھے گا۔ بھید یہ ہے اسرائیلکہ ایککا حصہ الله فضلکے بارےکے بےحسمیں ہو گیا ہے، اور اُس کی
یہ حالت اُس تکوقت رہے تکجبگی غیریہودیوں کی پوری تعداد الله کی بادشاہی میں داخل نہ ہو جائے۔
26 پھر پورا نجاتاسرائیل پائے گا۔ یہ مُقّدسکلاِم میں بھی لـکھا ہے،

چھڑانے” والا صیون سے آئے گا۔
وہ بےدینی یعقوبکو سے دےہٹا گا۔
27 اور یہ میرا اُن کے ساتھ عہد ہو گا
مَیںجب اُن گناہوںکے کو اُن سے دُور کروں “گا۔
28 یہودیچونکہ الله خبریخوشکی قبول نہیں کرتے اِس لئے وہ الله کے دشمن 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 کو چن لیا تھا۔ 29 بھیجبکیونکہ الله کسی کو اپنی نعمتوں سے نواز کر بُلاتا ہے تو اُس کی یہ نعمتیں
بُلاوےاور نہیںکبھی مٹنے کی۔ ماضی30 غیریہودیمیں الله تابعکے نہیں تھے، ابلیکن الله آپنے پر یہودیوں کی
نافرمانی کی وجہ سے رحم کیا ہے۔ اب31 ُلٹاِس کےا ہے یہودیکہ آپخود پر کئے گئے رحم کی وجہ سے الله
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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
!واہ33 الله کی حکمتدولت، اور علم کیا ہی گہرا اُسکونہے۔ فیصلوںکے کی پہنچتکتہہ 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 اُسیکچھسبکیونکہ نے پیدا کیا اُسیکچھسبہے، یعےکے ذر اور اُسی 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 ہے آپکہ اپنے بدنوں کو الله کے لئے مخصوص کریں،

کہ ایکوہ ایسی زندہ مُقّدساور قربانی بن جائیں جو اُسے پسند آئے۔ ایسا کرنے آپسے اُس کی عبادتمعقول
گے۔کریں اِس2 دنیا میںسانچےکے جائیںڈھلنہ بلـکہ الله تجدیدکیسوچکیآپکو دیںکرنے آپتاکہ شکلوہ
صورتو اپنا سکیں جو اُسے پسند ہے۔ آپپھر الله مرضیکی پہچانکو سکیں گے، وہ کچھ جو اچھا، پسندیدہ اور
کامل ہے۔

اُس3 رحم کی بنا پر جو الله نے مجھ پر کیا آپمَیں میں سے ایکہر ہدایتکو دیتا ہوں کہ اپنی حیثیتحقیقی
کو جان کر اپنے آپ کو اِس سے یادہ ز نہ سمجھیں۔ جسکیونکہ پیمانے سے الله نے ایکہر کو ایمان بخشا ہے
اُسی مطابقکے وہ داریسمجھ سے اپنی حیثیتحقیقی جانکو لے۔ ایکہمارے4 بہتمیںجسمہی سے اعضا
ہیں، اور ایکہر عضو کا فرق فرق کام ہوتا ہے۔ اِسی5 طرح گو ہم بہت ہیں، لیکن مسیح ایکمیں ہی بدن
میںجسہیں، ہر عضو دوسروں کے ساتھ جُڑا ہوا ہے۔ 6 الله نے اپنے فضل سے ایکہر مختلفکو نعمتوں سے
نوازا ہے۔ آپاگر نعمتکی نبوّت کرنا ہے تو اپنے ایمان مطابقکے نبوّت کریں۔ 7 آپاگر خدمتنعمتکی کرنا
ہے تو خدمت کریں۔ اگر آپ نعمتکی تعلیم دینا ہے تو تعلیم دیں۔ 8 اگر آپ نعمتکی حوصلہ افزائی کرنا ہے تو
حوصلہ افزائی کریں۔ آپاگر نعمتکی دوسروں یاتکی پوریضرور کرنا ہے خلوصتو دلی سے یہی کریں۔ اگر
آپ نعمتکی راہنمائی کرنا توہے سرگرمی راہنمائیسے کریں۔ آپاگر نعمتکی رحم کرنا رحمسےخوشیتوہے
کریں۔

آپ9 دکھاوےمحضمحبتکی کی نہ ہو۔ جو کچھ بُرا ہے اُس نفرتسے کریں اور جو کچھ اچھا ہے اُس کے
ساتھ لپٹے رہیں۔ آپ10 دوسرےایککی کے لئے برادرانہ محبت سرگرم دوسرےایکہو۔ عزتکی کرنے میں
آپ خود پہلا قدم اُٹھائیں۔ آپ11 جوشکا ڈھیلا نہ پڑ جائے بلـکہ روحانی سرگرمی سے خداوند خدمتکی کریں۔
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12 اُمید میں مصیبتخوش، میں ثابت قدم اور دعا میں لـگے رہیں۔ جب13 مُقّدسین ضرورت مند ہیں تو اُن کی
مدد کرنے شریکمیں ہوں۔ مہمان نوازی میں لـگے رہیں۔

14 آپجو کو ایذا پہنچائیں اُن برکتکو دیں۔ اُن متلعنتپر کریں برکتبلـکہ چاہیں۔ خوشی15 منانے والوں
منائیںخوشیساتھکے اور رونے والوں ساتھکے روئیں۔ دوسرےایک16 ساتھکے تعلقاتاچھے رکھیں۔ اونچی
سوچ نہ رکھیں بلـکہ دبے ہوؤں رفاقتسے رکھیں۔ آپاپنے کو متدانا سمجھیں۔

17 اگر آپکوئی سے کرےسلوکبُرا تو بدلے میں اُس سے سلوکبُرا نہ کرنا۔ دھیان رکھیں کہ جو سبکچھ
کی نظر میں اچھا ہے وہی عمل میں لائیں۔ 18 اپنی طرف سے کوششپوری کریں کہ تکجہاں ممکن ہو سب
ملاپمیلساتھکے رکھیں۔ 19 عزیزو، متانتقام لیں بلـکہ الله غضبکے کو بدلہ لینے کا موقع دیں۔ کیونکہ کلاِم
مُقّدس میں لـکھا رب”ہے، فرماتا انتقامہے، لینا میرا ہی کام مَیںہے، ہی بدلہ لوں “گا۔ اِس20 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 غالبکو نہ آنے دیں بلـکہ بھلائی آپسے بُرائی پر غالب آئیں۔

13
رعایا فرائضکے

1 شخصہر اختیار رکھنے والے حکمرانوں کے تابع رہے، کیونکہ تمام اختیار الله طرفکی سے ہے۔ جو اختیار
رکھتے ہیں اُنہیں الله طرفکی سے مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ2 حکمرانجو مخالفتکی کرتا ہے وہ الله فرمانکے کی
مخالفت کرتا اور یوں آپاپنے پر الله عدالتکی لاتا ہے۔ 3 کیونکہ حکمران اُن کے لئے خوف باعثکا نہیں ہوتے
صحیحجو کام کرتے ہیں 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 دےشاباشکو گا۔ 4 کیونکہ وہ الله کا خادم ہے
آپجو بہتریکی کے لئے خدمت کرتا لیکنہے۔ آپاگر غلط کام کریں تو ڈریں، کیونکہ وہ اپنی تلوار کو خواہ
مخواہ تھامے نہیں رکھتا۔ وہ الله کا خادم ہے اور اُس غلطغضبکا کام کرنے والے پر نازل ہوتا ہے۔ اِس5 لئے
لازم ہے حکومتآپکہ تابعکے رہیں، صرفنہ سزا سے بچنے کے لئے بلـکہ اِس لئے بھی آپکہ کے ضمیر پر داغ
نہ لـگے۔

6 یہی وجہ ہے ٹیکسآپکہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ سرکاری ملازم الله کے خادم ہیں جو اِس خدمت کو
سرانجام دینے میں لـگے ہتے ر ہیں۔ 7 چنانچہ ایکہر کو وہ کچھ دیں جو اُس کا حق ٹیکسہے، لینے والے کو
ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی لینے والے کو کسٹم جسڈیوٹی۔ خوفکا آپرکھنا فرضپر اُسہے مانیںخوفکا اور
جس کا احترام آپکرنا فرضپر اُسہے کا احترام کریں۔

دوسرےایک کے لئے فرائض
کسی8 کے قرضبھی دار نہ قرضایکصرفرہیں۔ ہے آپجو کبھی نہیں اُتار دوسرےایکسکتے، سے

محبت رکھنے کا قرض۔ یہ کرتے رہیں کیونکہ جو دوسروں محبتسے رکھتا ہے اُس شریعتنے کے تمام تقاضے
پورے کئے ہیں۔ 9ً مثلا شریعت میں لـکھا ہے، قتل” نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، لالچ نہ “کرنا۔ اور دیگر
جتنے احکام ہیں ایکاِس ہی میںحکم سمائے ہیںہوئے پڑوسیاپنے”کہ محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو آپاپنے
سے رکھتا “ہے۔ 10 کسیجو محبتسے رکھتا ہے وہ اُس سلوکغلطسے نہیں کرتا۔ شریعتمحبتیوں کے تمام
پورےتقاضے کرتی ہے۔
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11 ایسا کرنا لازم ہے، آپکیونکہ خود وقتاِس اہمیتکی کو جانتے ہیں کہ نیند جاگسے اُٹھنے گھڑیکی

آ چکی ہے۔ ایمانہمجبکیونکہ 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 ہم شریف زندگی گزاریں، ایسے لوگوں کی طرح جو دن کی روشنی میں چلتے ہیں۔ اِس لئے لازم
ہے کہ ہم اِن چیزوں سے باز :رہیں بدمستوں رنگکی رلیوں شراباور نوشی زناکاریسے، اور عیاشی سے، اور
جھگڑے اور سے۔حسد اِس14 کے بجائے خداوند عیسٰی مسیح پہنکو لیں اور اپنی فطرتپرانی پرورشکی یوں نہ
یں کر کہ گناہ خواہشاتآلودہ بیدار ہو جائیں۔

14
دوسرےایک کو متمجرم ٹھہرانا

جس1 کا ایمان کمزور ہے اُسے قبول کریں، اور اُس کے بحثساتھ مباحثہ نہ کریں۔ ایک2 کا ایمان تو اُسے ہر
چیز کھانے اجازتکی دیتا ہے جبکہ کمزور ایمان رکھنے صرفوالا یاں سبز کھاتا ہے۔ 3 کچھسبجو کھاتا ہے
وہ اُسے حقیر نہ جانے جو یہ نہیں کر سکتا۔ اور جو یہ نہیں کر سکتا وہ اُسے مجرم نہ ٹھہرائے جو سب کچھ کھاتا
ہے، کیونکہ الله نے اُسے قبول کیا ہے۔ ہیںکونآپ4 کسیکہ اَور کے غلام کا فیصلہ کریں؟ اُس کا مالـکاپنا
کرےفیصلہ گا کہ وہ کھڑا رہے یا گر جائے۔ اور وہ ضرور کھڑا رہے گا، کیونکہ خداوند اُسے قائم رکھنے پر قادر
ہے۔

ایکلوگکچھ5 دن دنوںدوسرےکو نسبتکی یادہ ز اہم قرار دیتے ہیں دوسرےجبکہ تمام دنوں اہمیتکی
برابر سمجھتے آپہیں۔ جو بھی خیال رکھیں، ایکہر پورےاُسے یقین کے ساتھ رکھے۔ 6 ایکجو دن خاصکو
قرار دیتا اِسوہہے کیخداوندسے تعظیم کرنا طرحاِسیہے۔چاہتا کچھسبجو کھاتا اِسوہہے خداوندسے کو
جلال دینا چاہتا ہے۔ یہ اِس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اِس کے لئے خدا کا شکر کرتا لیکنہے۔ جو کچھ کھانوں
سے پرہیز کرتا ہے وہ بھی خدا کا شکر کر کے اِس سے اُس کی تعظیم کرنا چاہتا ہے۔ بات7 یہ ہے کہ ہم 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 جلالکو دیں، اور اگر ہم مریں تو اِس لئے کہ ہم خداوند جلالکو غرضدیں۔ ہم
ہیخداوند ہیں،کے خواہ زندہ ہوں یا مُردہ۔ 9 اِسیمسیحکیونکہ مقصد کے لئے مُوا اور جی اُٹھا کہ مُردوںوہ اور
زندوں دونوں مالـککا ہو۔ 10 تو پھر آپ سبزیصرفجو کھاتے ہیں اپنے بھائی کو مجرم کیوں ٹھہراتے ہیں؟
آپاور سبجو کچھ کھاتے ہیں اپنے بھائی کو حقیر کیوں جانتے ہیں؟ یاد رکھیں ایککہ دن سبہم الله کے
عدالتتخت کے منے ہوںکھڑےسا گے۔ 11 مُقّدسکلاِم میں یہی لـکھا ہے،
رب فرماتا ہے، حیاتمیری” کی قَسم،
ہر میرےگھٹنا منے سا جھکے گا
اور ہر زبان الله کی کرےتمجید “گی۔
12 ہاں، ہم میں سے ایکہر کو الله کے منے سا اپنی زندگی جوابکا پڑےدینا گا۔
دوسروں کے لئے گرنے باعثکا نہ بننا

چنانچہ13 آئیں، دوسرےایکہم کو مجرم نہ پورےٹھہرائیں۔ عزم ساتھکے اِس رکھیںخیالکا آپکہ اپنے
بھائی کے لئے ٹھوکر کھانے یا گناہ میں گرنے کا باعث نہ بنیں۔ مجھے14 خداوند مسیح میں علم اور یقین ہے کہ
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کوئی بھی کھانا بذاِت ناپاکخود نہیں لیکنہے۔ کسیجو کھانے ناپاککو سمجھتا اُسہے کے لئے وہ کھانا
ناپاک ہی ہے۔ 15 آپاگر اپنے بھائی کو اپنے کسی کھانے باعثکے پریشان کر رہے ہیں محبتآپتو روحکی
میں زندگی نہیں گزار رہے۔ اپنے بھائی کو اپنے کھانے ہلاکسے نہ کریں۔ یاد رکھیں مسیحکہ اُسنے کے لئے
اپنی دیجان ہے۔ 16 ایسا نہ ہو لوگکہ اُس اچھی چیز پر کفر بکیں آپجو ملکو گئی ہے۔ 17 کیونکہ الله کی
بادشاہی کھانے پینے کی چیزوں پر قائم نہیں ہے بلـکہ راست بازی، صلح سلامتی اور القدسروح 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 کی کوشش کریں جو صلح سلامتی اور ایک
دوسرے کی روحانی تعمیر و ترقی کا باعث ہے۔ 20 الله کا کام کسی کھانے کی خاطر برباد نہ کریں۔ ہر کھانا
پاک لیکنہے، آپاگر کچھ کھاتے جسہیں دوسرےسے ٹھیسکو لـگے تو یہ غلط ہے۔ 21 بہتر یہ ہے کہ نہ
گوشتآپ کھائیں، نہ َمے پئیں اور نہ کوئی اَور قدم آپسےجساُٹھائیں کا بھائی ٹھوکر کھائے۔ 22 بھیجو ایمان
آپ اِس ناتے سے رکھتے ہیں آپوہ اور تکالله محدود مبارکرہے۔ ہے وہ کسیجو چیز کو جائز دےقرار کر
آپاپنے کو مجرم نہیں ٹھہراتا۔ لیکن23 شکجو 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

وروںطاقتہم1 فرضکا یاںکیکمزوروںکہہے برداشتکمزور آپاپنےصرفہمکریں۔ کرنےخوشکو
کی خاطر زندگی نہ گزاریں 2 بلـکہ ایکہر اپنے پڑوسی کو اُس کی بہتری اور روحانی تعمیر و ترقی کے لئے خوش
کرے۔ 3 کیونکہ مسیح نے بھی خود خوشکو رکھنے کے لئے زندگی نہیں گزاری۔ کلاِم مُقّدس میں اُس کے
بارے میں یہی لـکھا ہے، تجھےجو” گالیاں دیتے ہیں اُن کی گالیاں مجھ پر آ گئی “ہیں۔ کچھسبیہ4 ہماریہمیں
نصیحت کے لئے لـکھا گیا تاکہ ہم ثابت قدمی اور کلاِم مُقّدس کی حوصلہ افزا باتوں سے اُمید پائیں۔ اب5 ثابت
قدمی اور حوصلہ دینے والا آپخدا دےتوفیقکو مسیحآپکہ عیسٰی کا نمونہ اپنا یگانگتکر روحکی ایکمیں
دوسرے ساتھکے زندگی گزاریں۔ تب6 ملآپہی ایککر ہی آواز ساتھکے ہمارےخدا، خداوند عیسٰی مسیح
باپکے کو سکیںدےجلال گے۔

غیریہودیوں کے لئے خبریخوش
7 طرحجسچنانچہ مسیح آپنے کو قبول کیا اُسیہے دوسرےایکطرح کو بھی قبول کریں تاکہ الله کو

جلال ملے۔ یاد8 رکھیں مسیحکہ الله صداقتکی کا اظہار کر یہودیوںکے کا خادم بنا تاکہ اُن وعدوں تصدیقکی
کرے جو ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے کئے گئے تھے۔ 9 وہ 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 اِس”ہے، لئے مَیں اقوام میں تیری حمد و ثنا کروں گا،
تیرے نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں “گا۔
10 یہ بھی لـکھا اے”ہے، دیگر قومو، اُس کی اُمّت کے خوشیساتھ “!مناؤ
11 پھر لـکھا ہے،
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تماماے” رباقوام، کی تمجید !کرو
تماماے اُمّتو، اُس ستائشکی “!کرو
12 اور یسعیاہ نبی یہ فرماتا یسّی”ہے، کی جڑ ایکسے پھوٹکونپل نکلے گی،
ایک ایسا آدمی اُٹھے گا
جو قوموں کرےحکومتپر گا۔
غیریہودی اُس آسپر رکھیں “گے۔
13 اُمید کا خدا آپ کو ایمان رکھنے باعثکے ہر خوشی اور سلامتی سے کرےمعمور تاکہ روح القدس کی

قدرت آپسے کی اُمید بڑھ کر دل چھلـکسے جائے۔
دلیری سے لـکھنے کی وجہ

میرے14 بھائیو، مجھے پورا یقین ہے آپکہ خود بھلائی سے معمور ہیں، آپکہ طرحہر کا علم و عرفان رکھتے
ہیں دوسرےایکاور 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 خبریخوشکی پھیلانے المُقّدسبیتمیں کے امام کی خدمتسی سرانجام دیتا ہوں آپتاکہ
ایسیایک قربانی بن جائیں جو الله کو پسند آئے اور القدسروحجسے اُسنے کے لئے مخصوص مُقّدسو کیا ہو۔
چنانچہ17 مَیں مسیح عیسٰی میں الله کے منے سا خدمتاپنی پر فخر کر سکتا ہوں۔ 18 کیونکہ اُسصرفمَیں کام کے
بارے میں بات کرنے جرأتکی کروں گا جو مسیح نے میری معرفت کیا ہے اور جس سے غیریہودی الله کے
تابع ہو گئے ہیں۔ ہاں، مسیح ہی نے یہ کام کلام اور عمل سے، الٰہی19 نشانوں اور معجزوں قوتکی سے اور الله
روحکے قدرتکی سے سرانجام دیا یوںہے۔ مَیں نے یروشلم سے لے کر صوبہ ُّرکُم تکاِل سفر کرتے کرتے الله کی
خبریخوش پھیلانے پوریخدمتکی ہے۔کی اور20 مَیں اِسے عزتاپنی باعثکا سمجھا وہاںخبریخوشکہ
سناؤں مسیحجہاں بارےکے میں خبر نہیں پہنچی۔ کیونکہ ایسیمَیں 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

22 یہی وجہ ہے کہ مجھے اِتنی دفعہ آپ پاسکے آنے سے روکا گیا ہے۔ لیکن23 اب میری اِن علاقوں میں
پوریخدمت ہو چکی ہے۔ اور چونکہ مَیں اِتنے سالوں آپسے پاسکے آنے کا آرزومند رہا ہوں اِس24 لئے اب
پوریخواہشیہ کرنے کی اُمید رکھتا ہوں۔ کیونکہ مَیں سپیننے جانے کا منصوبہ بنایا اُمیدہے۔ ہے کہ راستے
آپمیں سے ملوں گا آپاور آگے کے سفر کے لئے میری مدد کر سکیں لیکنگے۔ پہلے مَیں کچھ دیر کے لئے آپ
رفاقتکی لطفسے اندوز ہونا ہوں۔چاہتا مَیںوقتاِس25 یروشلم جا ہوںرہا تاکہ وہاں مُقّدسینکے خدمتکی
کروں۔ 26 کیونکہ مکدُنیہ اور اخیہ کی جماعتوں نے یروشلم کے اُن مُقّدسین کے لئے ہدیہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا
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ہے غریبجو ہیں۔ اُنہوں27 نے یہ خوشی سے کیا اور در اصل یہ اُن فرضکا بھی غیریہودیہے۔ تو یہودیوں کی
روحانی برکتوں شریکمیں ہوئے ہیں، اِس لئے غیریہودیوں فرضکا ہے کہ وہ یہودیوں کو بھی اپنی مالی برکتوں
شریکمیں کر کے اُن خدمتکی کریں۔ چنانچہ28 اپنا فرضیہ ادا کرنے اور مقامی بھائیوں کا یہ پھلسارا یروشلم
ایمانکے تکداروں پہنچانے بعدکے آپمَیں پاسکے سے ہوتا ہوا گا۔جاؤںسپین اور29 مَیں ہوںجانتا جبکہ
آپمَیں پاسکے آؤں گا تو مسیح برکتپوریکی لے کر آؤں گا۔

30 بھائیو، ہمارےمَیں خداوند عیسٰی مسیح اور القدسروح محبتکی کو یاد دلا آپکر منتسے کرتا ہوں کہ
میرےآپ لئے الله سے دعا کریں اور یوں میری جنگروحانی شریکمیں ہو جائیں۔ 31 اِس کے لئے دعا کریں
کہ مَیں صوبہ یہودیہ غیرایمانکے داروں سے بچا رہوں اور میریکہ یروشلم وہاںخدمتمیں مُقّدسینکے کو پسند
آئے۔ 32 کیونکہ مَیں چاہتا ہوں مَیںجبکہ الله مرضیکی 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 فیبے آپ پاسکے آ رہی ہے۔ وہ یہ کنخر شہر جماعتکی میں خادمہ ہے۔ مَیں اُس سفارشکی
ہوںکرتا 2 بلـکہ عرضمیںخداوند اُسآپکہہے ویسےکا استقبالہی جیسےکریں مُقّدسینکہ کو ہئے۔کرنا چا
معاملےجس میں بھی آپاُسے کی مدد ضرورتکی ہو اُس میں اُس کا ساتھ دیں، کیونکہ اُس بہتنے لوگوں کی
بلـکہ میری بھی مدد کی ہے۔

3 پرسکلہ اور اکوِلہ کو میرا سلام دینا جو مسیح عیسٰی میرےمیں ہم خدمت 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 جماعتوالی کو بھی میرا سلام دینا۔
میرے عزیز اپنیتسدوست کو میرا سلام دینا۔ وہ صوبہ آسیہ میں مسیح کا پہلا پیروکار یعنی اُس علاقے کی

فصل کا پھلپہلا تھا۔ 6 مریم کو میرا آپنےجسسلام لئےکے ہے۔کیمشقتمحنتبڑی اندرنیکس7 اور یونیہ
کو میرا سلام۔ میرےوہ ہم وطن ہیں اور جیل میرےمیں ساتھ وقت گزارا ہے۔ رسولوں میں وہ نمایاں حیثیت
رکھتے ہیں، اور وہ مجھ پہلےسے مسیح پیچھےکے ہو لئے تھے۔

امپلیاطس8 کو سلام۔ وہ خداوند میں مجھے عزیز ہے۔ مسیح9 ہمارےمیں بانسخدمتہم اُر کو سلام اور
اِسی میرےطرح استُخسدوستعزیز کو بھی۔ اپیلس10 کو مسیحکیجسسلام وفاداریساتھکے کو آزمایا
گیا ارستبولسہے۔ کے گھر والوں کو سلام۔ میرے11 ہم وطن ہیرودیون کو سلام اور اِسی نرکسسطرح کے
اُن گھر والوں کو بھی مسیحجو پیچھےکے ہو لئے ہیں۔

تروفینہ12 اور تروفوسہ سلامکو میریہیں۔کرتیمشقتمحنتمیںخدمتکیخداوندجو پرسسبہنعزیز کو
ہے۔کیمشقتمحنتبڑیمیںخدمتکیخداوندنےجسسلام ہمارے13 خداوند چنےکے روفسبھائیہوئے
کو سلام اور اِسی طرح اُس کی ماں کو بھی جو میری ماں بھی ہے۔ 14 اسنکرتس، فلـگون، ہرمیس، پتروباس،
ہرماس اور اُن ساتھیکے بھائیوں کو میرا سلام دینا۔ فللگس15 اور یوسیولیہ، نیر اور اُس کی المپاسبہن، اور اُن
کے ساتھ تمام مُقّدسین کو سلام۔

دوسرےایک16 مُقّدسکو دےبوسہ کر سلام کریں۔ مسیح کی تمام جماعتوں طرفکی آپسے کو سلام۔
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ہدایاتآخری

17 بھائیو، آپمَیں کو تاکید کرتا ہوں آپکہ اُن سے خبردار رہیں جو پارٹی بازی اور ٹھوکر باعثکا بنتے ہیں۔
یہ اُس تعلیم خلافکے ہے آپجو کو دی گئی ہے۔ اُن سے کنارہ کریں 18 کیونکہ ہمارےلوگایسے خداوند
مسیح خدمتکی نہیں کر رہے بلـکہ پیٹاپنے کی۔ وہ اپنی میٹھی اور چپڑیِچکنی باتوں سے سادہ لوح لوگوں کے
دلوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ آپ19 کی فرماں برداری کی خبر تکسب پہنچ گئی ہے۔ یہ دیکھ کر مَیں آپ کے
بارے خوشمیں ہوں۔ لیکن مَیں چاہتا ہوں آپکہ اچھا کام کرنے لحاظکے دانشسے مند اور بُرا کام کرنے
لحاظکے سے بےقصور ہوں۔ 20 سلامتی کا خدا جلد ابلیسہی آپکو پاؤںکے تلے کچلوا ڈالے گا۔
ہمارے خداوند عیسٰی کا آپفضل ساتھکے ہو۔
21 میرا ہم خدمت تیمُتھیُس آپ کو سلام دیتا ہے، اور اِسی طرح میرے ہم وطن لوکیُس، یاسون اور

سوسپطرس۔
22 مَیں، ترتیُس اِس خط کاتبکا طرفمیریہوں۔ بھیسے خداوند آپمیں کو سلام۔
مَیںسلام۔کوآپسےطرفکیگیُس23 اُسجماعتپوریاور مہمانکے ہیں۔رہے شہر اراستسخزانچیکے

ہمارےاور بھائی کوارتُس آپبھی کو سلام کہتے ہیں۔ 24 ہمارے] خداوند عیسٰی کا سبآپفضل کے ساتھ
ہوتا [رہے۔

آخری دعا
الله25 کی تمجید ہو، آپجو مضبوطکو کرنے پر قادر کیونکہہے، مسیحعیسٰی بارےکے میں خبریخوشاُس

سے مَیںجو سناتا ہوں اور اُس بھید انکشافکے سے ازلجو سے پوشیدہ رہا آپوہ کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اب26
اِس بھید کی حقیقت 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۔

27 الله کی تمجید ہو دانشواحدجو مند اُسیہے۔ کا مسیحعیسٰی وسیلےکے جلالتکابدسے ہوتا !رہے آمین۔
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کُرِنتِھیوں-۱
سلام

1 یہ پولسخط طرفکی سے ہے، جو الله ارادےکے سے مسیح عیسٰی کا بُلایا ہوا رسول ہے، ہمارےاور
سوستھنیسبھائی طرفکی سے۔

کُرِنتھسمَیں2 میں موجود الله جماعتکی لـکھکو رہا آپہوں، مسیحجنہیںکو عیسٰی مُقّدسمیں کیا گیا ہے،
جنہیں مُقّدس ہونے کے لئے بُلایا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ خط اُن تمام لوگوں کے نام بھی ہے جو ہر ہمارےجگہ
خداوند عیسٰی مسیح کا نام لیتے ہیں جو اُن کا اور ہمارا خداوند ہے۔

3 ہمارا باپخدا اور خداوند عیسٰی آپمسیح فضلکو اور سلامتی عطا کریں۔
شکر

مَیں4 آپہمیشہ لئےکے خدا کا شکر ہوںکرتا اُسکہ آپنے مسیحکو میںعیسٰی فضلاِتنا کوآپ5ہے۔بخشا
اُس میں لحاظہر دولتسے مند کیا گیا ہے، ہر قسم کی تقریر اور علم و عرفان میں۔ 6 کیونکہ مسیح کی گواہی نے
آپ کے درمیان زور پکڑ لیا ہے، اِس7 لئے آپ ہمارےکو خداوند عیسٰی مسیح کے ظہور کا انتظار کرتے کرتے
کسی بھی برکت میں کمی نہیں۔ 8 وہی آپ کو تکآخر مضبوط بنائے رکھے گا، اِس لئے ہمارےآپ خداوند
عیسٰی مسیح دوسریکی آمد دنکے ٹھہریںبےالزام گے۔ 9 الله پر پورا اعتماد کیا جا سکتا آپنےجسہے کو بُلا
کر اپنے ہمارےفرزند خداوند عیسٰی مسیح رفاقتکی شریکمیں کیا ہے۔

کُرِنتھیوں کی پارٹی بازی
10 بھائیو، مَیں اپنے خداوند عیسٰی مسیح کے نام آپمیں کو تاکید کرتا ہوں ایکسبآپکہ باتہی کہیں۔

آپ درمیانکے پارٹی بازی نہیں ایکبلـکہ سوچہی ایکاور ہی رائے ہونی ہئے۔ چا 11 میرےکیونکہ آپبھائیو،
بارےکے میں مجھے خلوئے کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے آپکہ جھگڑوں میں اُلجھ گئے ہیں۔ مطلب12 یہ
ہے آپکہ میں سے کوئی کہتا ہے، پولسمَیں” کی پارٹی کا “ہوں، کوئی اپلّوسمَیں” کی پارٹی کا “ہوں، مَیں”کوئی کیفا کی پارٹی کا “ہوں اور کوئی کہ مَیں” مسیح کی پارٹی کا “ہوں۔ 13 کیا بٹمسیح گیا؟ آپکیا کی خاطر
پولس صلیبکو پر چڑھایا گیا؟ یا آپکیا پولسکو کے نام سے بپتسمہ دیا گیا؟

14 خدا کا شکر ہے مَیںکہ آپنے میں کسیسے کو بپتسمہ نہیں دیا سوائے کرسپُس اور گیُس کے۔ اِس15
لئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مَیں پولسنے کے نام سے بپتسمہ پایا ہے۔ ہاں16 مَیں ستفناسنے کے گھرانے کو
بھی بپتسمہ دیا۔ لیکن تکجہاں 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 خبریخوشکی سناؤں۔ اور یہ کام دنیاویمجھے
حکمت سے آراستہ تقریر سے نہیں کرنا ہے تاکہ مسیح صلیبکی طاقتکی بےاثر نہ ہو جائے۔

صلیب کا پیغام
18 صلیبکیونکہ کا پیغام اُن کے لئے جن کا انجام ہلاکت ہے بےوقوفی ہے ہمارےجبکہ لئے جن کا انجام

نجات ہے یہ الله قدرتکی ہے۔ 19 پاکچنانچہ نوشتوں میں لـکھا ہے،
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دانشمَیں” مندوں دانشکی کو تباہ کروں گا
اور سمجھ داروں کی سمجھ کو رد کروں “گا۔
دانشاب20 کہاںشخصمند ہے؟ عالِم کہاں اِسہے؟ جہان مناظرےکا کا ماہر کہاں ہے؟ کیا الله نے دنیا

حکمتکی و دانائی کو ثابتبےوقوفی نہیں کیا؟
21 کیونکہ اگرچہ دنیا الله کی دانائی گھریسے ہوئی توبھیہے دنیا نے اپنی دانائی بدولتکی الله کو نہ پہچانا۔

اِس لئے الله کو پسند آیا کہ وہ صلیب کے پیغام کی بےوقوفی کے یعے ذر ہی ایمان رکھنے والوں کو نجات دے۔
یہودی22 تقاضا کرتے ہیں کہ الٰہی باتوں کی تصدیق الٰہی نشانوں سے کی جائے جبکہ یونانی دانائی وسیلےکے سے
اِن کی تصدیق کے خواہاں ہیں۔ 23 اِس کے مقابلے میں ہم مسیِح مصلوب کی منادی کرتے ہیں۔ یہودی اِس
سے ٹھوکر کھا ناراضکر ہو جاتے ہیں غیریہودیجبکہ اِسے بےوقوفی قرار دیتے ہیں۔ لیکن24 جو الله کے بُلائے
ہوئے ہیں، ہوںیہودیوہخواہ یونانی،خواہ اُن لئےکے مسیح الله قدرتکی اور الله دانائیکی کیونکہ25ہے۔ہوتا
الله کی باتجو بےوقوفی لـگتی ہے وہ انسان کی دانائی سے یادہ دانشز مند ہے۔ اور الله کی باتجو کمزور لـگتی
ہے وہ انسان طاقتکی سے یادہ طاقتز ور ہے۔

26 بھائیو، اِس پر غور کریں آپکہ کا کیا حال تھا جب خدا آپنے کو بُلایا۔ آپ میں سے کم ہیں جو دنیا کے
معیار مطابقکے دانا ہیں، ہیںکم طاقتجو ور ہیں، ہیںکم عالیجو خاندان ہیں۔سے 27 بلـکہ جو دنیا کی نگاہ میں
بےوقوف اُسےہے الله چننے لیا تاکہ داناؤں کو شرمندہ کرے۔ اور جو دنیا میں کمزور اُسےہے الله چننے لیا
تاکہ طاقت وروں کو شرمندہ کرے۔ اِسی28 طرح جو دنیا نزدیککے ذلیل اور حقیر ہے اُسے الله نے چن لیا۔
ہاں، جو کچھ بھی نہیں ہے اُسے اُس نے چن لیا تاکہ اُسے کرےنیست جو بظاہر کچھ ہے۔ 29 چنانچہ کوئی بھی
الله کے منے سا اپنے پر فخر نہیں کر سکتا۔ 30 یہ الله طرفکی سے ہے آپکہ مسیح عیسٰی میں ہیں۔ الله بخششکی
سے عیسٰی ہماریخود دانائی، راستہماری بازی، تقدیسہماری اور ہماری مخلصی بن گیا ہے۔ اِس31 لئے جس
طرح مُقّدسکلاِم فرماتا ہے، فخر” کرنے والا خداوند ہی پر فخر “کرے۔

2
پولس کی منادیسادہ

1 بھائیو، مجھ پر بھی غور آپمَیںجبکریں۔ پاسکے آیا تو مَیں آپنے کو الله کا بھید موٹے الفاظموٹے میں
یا فلسفیانہ حکمت کا اظہار کرتے ہوئے نہ سنایا۔ 2 وجہ کیا تھی؟ یہ کہ مَیں نے ارادہ کر رکھا تھا آپکہ کے
درمیان ہوتے ہوئے مَیں عیسٰی مسیح کے سوا اَور کچھ نہ خاصجانوں، کر یہ کہ مصلوباُسے کیا گیا۔ ہاں3 مَیں
کمزور خوفحال، کھاتے بہتاور تھرتھراتے آپہوئے پاسکے آیا۔ اور4 گفتگو منادیاور کرتے ہوئے مَیں
حکمتدنیاوینے بڑےکے زوردار الفاظ آپمعرفتکی کو قائل کرنے کوششکی نہ کی، بلـکہ القدسروح
اور الله قدرتکی میرینے باتوں تصدیقکی کی، 5 آپتاکہ ایمانکا حکمتانسانی پر مبنی نہ ہو بلـکہ الله پر۔قدرتکی

غلط اور صحیح دانائی
دانائی6 کی باتیں ہم وقتاُس کرتے کاملجبہیں ایمان رکھنے والوں درمیانکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دانائی

موجودہ جہان کی نہیں اور نہ اِس جہان حاکموںکے ہی کی ہے جو مٹنے والے ہیں۔ 7 بلـکہ ہم خدا ہی کی دانائی
باتیںکی ہیںکرتے بھیدجو میںصورتکی اللهہے۔رہیچھپی تمامنے زمانوں سے پیشتر مقرر کیا یہکہہے دانائی
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ہمارے جلال باعثکا بنے۔ اِس8 جہان کسیکے 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۔ انسان11 باطنکے واقفکونسے ہے سوائے انسان روحکی کے اُسجو
کے اندر اِسیہے؟ طرح الله سے تعلق رکھنے والی باتوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے الله کے روح کے۔ 12 اور ہمیں
دنیا کی روح نہیں ملی بلـکہ وہ روح جو الله طرفکی سے ہے تاکہ ہم اُس کی عطا کردہ باتوں کو جان سکیں۔

13 یہی کچھ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ میں نہیں جو انسانی حکمت سے ہمیں سکھایا گیا بلـکہ روح
القدس یوںسے۔ ہم کیحقیقتوںروحانی تشریح لوگوںروحانی کے لئے ہیں۔کرتے 14 روحانیشخصجو نہیں ہے
وہ الله کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اُس نزدیککے بےوقوفی ہیں۔ وہ اُنہیں پہچان نہیں سکتا
کیونکہ اُن کی پرکھ صرف 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۔ تکابآپکیونکہ
مسیح میں بچےچھوٹے ہیں۔ مَیں2 آپنے دودھکو ٹھوسپلایا، غذا نہ کھلائی، آپکیونکہ وقتاُس اِس قابل
نہیں تھے بلـکہ تکاب نہیں ہیں۔ آپتکابھی3 جسمانی ہیں، آپکیونکہ میں حسد اور جھگڑا پایا جاتا ہے۔ کیا
اِس سے ثابتیہ نہیں ہوتا آپکہ ہیںجسمانی اور روح کے بغیر چلتے ہیں؟ کوئیجب4 کہتا ہے، پولسمَیں” کی
پارٹی کا “ہوں اور اپلّوسمَیں”دوسرا، کی پارٹی کا “ہوں تو کیا اِس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا آپکہ روحانی نہیں بلـکہ
انسانی سوچ رکھتے ہیں؟

پولس اپلّوساور حیثیتکی
اپلّوس5 کی کیا حیثیت ہے پولساور کی کیا؟ دونوں نوکر ہیں جن کے وسیلے آپسے ایمان لائے۔ اور ہم میں

سے ایکہر نے خدمتوہی انجام دی جو خداوند نے اُس کے سپرد کی۔ مَیں6 پودےنے اپلّوسلگائے، 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
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ایکہر کو اُس محنتکی کے مطابق مزدوری ملے گی۔ 9 کیونکہ ہم الله کے معاون ہیں آپجبکہ الله کھیتکا
اور اُس عمارتکی ہیں۔

10 الله فضلاُسکے مطابقکے مجھےجو بخشا گیا مَیں دانشایکنے مند ٹھیکے دار طرحکی بنیاد رکھی۔ اِس
کے بعد کوئی اَور اُس عمارتپر تعمیر کر رہا لیکنہے۔ ایکہر دھیان رکھے کہ وہ بنیاد طرحکسعمارتپر بنا
رہا ہے۔ 11 کیونکہ بنیاد رکھی جا چکی ہے اور وہ ہے عیسٰی مسیح۔ اِس کے علاوہ کوئی بھی مزید کوئی بنیاد
نہیں رکھ سکتا۔ 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 سبآگبلـکہ کچھ ظاہر دےکر گی۔ ثابتوہ دےکر گی کہ کسیہر نے کیسا کام
کیا ہے۔ 14 اگر اُس تعمیریکا کام نہ جلا جو اُس نے اِس 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 سکونتروح کرتا ہے؟ 17 اگر کوئی الله
کے گھر کو کرےتباہ تو الله اُسے کرےتباہ گا، کیونکہ الله کا مخصوصگھر مُقّدسو ہے اور یہ آپگھر ہیں۔ہی

بارےاپنے میں شیخی نہ مارنا
کوئی18 آپاپنے فریبکو نہ دے۔ میںآپاگر سمجھےکوئیسے کہ وہ اِس دنیا کی نظر دانشمیں مند توہے

پھر ضروری ہے کہ بےوقوفوہ بنے تاکہ دانشواقعی مند ہو جائے۔ 19 کیونکہ اِس دنیا حکمتکی الله کی نظر
میںنوشتوںمُقّدسچنانچہہے۔بےوقوفیمیں لـکھا مندوںدانشوہ”ہے، کو اُن اپنیکی چالاکی میںپھندےکے
پھنسا دیتا “ہے۔ یہ20 بھی لـکھا مندوںدانشرب”ہے، خیالاتکے کو جانتا باطلوہکہہے “ہیں۔ غرض21
انسانکسیکوئی بارےکے میں شیخی نہ کچھسبمارے۔ آپتو کا ہے۔ پولس،22 اپلّوس، کیفا، دنیا، زندگی،
موت، موجودہ جہان کے اور مستقبل کے امور سب آپکچھ کا ہے۔ لیکن23 آپ مسیح کے ہیں اور مسیح الله
کا ہے۔

4
خداوند کے خادم اور اُن کا کام

لوگغرض1 ہمیں مسیح کے خادم سمجھیں، ایسے نگران جنہیں الله بھیدوںکے کو لنے کھو کی دیداریذمہ
گئی ہے۔ اب2 نگرانوں فرضکا یہ ہے کہ اُن پر پورا اعتماد کیا جا سکے۔ مجھے3 باتاِس کی یادہ ز فکر نہیں کہ
آپ یا کوئی دنیاوی عدالت میرا احتساب کرے، بلـکہ مَیں خود بھی اپنا احتساب نہیں کرتا۔ مجھے4 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 باتکسیپہلےسے کا فیصلہ نہ کریں۔ تکوقتاُس انتظار یں خداوندتکجبکر نہ آئے۔
کیونکہ وہی یکی تار میں چھپی ہوئی چیزوں کو روشنی میں لائے گا اور دلوں کی منصوبہ بندیوں کو ظاہر دےکر
گا۔ وقتاُس الله خود ہر فرد یفمناسبکی کرےتعر گا۔

کُرِنتھیوں کی بازیشیخی
بھائیو،6 مَیں باتوںاِننے اطلاقکا اپنے اپلّوساور پر کیا ہمآپتاکہ پر غور اللهہوئےکرتے حدودکیکلامکے

جان لیں جن سے تجاوز مناسبکرنا نہیں۔ آپپھر پھول شخصایککر حمایتکی کر دوسرےکے مخالفتکی نہیں



کُرِنتِھیوں-۱ 4:7 1441 کُرِنتِھیوں-۱ 5:4

کریں گے۔ 7 آپکونکیونکہ دوسرےکسیکو افضلسے قرار دیتا آپکچھجوہے؟ پاسکے ہے کیا آپوہ کو
مفت نہیں ملا؟ اور اگر مفت ملا تو اِس پر شیخی کیوں مارتے ہیں یا گو آپکہ نے اُسے اپنی محنت سے حاصل
کیا ہو؟

8 واہ جی آپ!واہ سیر ہو چکے آپہیں۔ امیر بن چکے ہمارےآپہیں۔ 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 نے
ہمارے لئے جو اُس کے رسول ہیں رومی تماشاگاہ میں سب سے نچلا درجہ مقرر کیا ہے، جو اُن لوگوں کے لئے
مخصوص ہوتا جنہیںہے موتسزائے کا فیصلہ سنایا گیا ہو۔ ہاں، ہم دنیا، فرشتوں اور انسانوں کے منے سا تماشا بن
گئے ہیں۔ ہم10 تو مسیح کی بےوقوفخاطر بن گئے ہیں آپجبکہ مسیح میں سمجھ دار خیال کئے جاتے ہیں۔
ہم کمزور ہیں طاقتآپجبکہ آپور۔ عزتکی کی جاتی ہے ہماریجبکہ بےعزتی۔ تکاب11 بھوکہمیں
پیاساور ستاتی ملبوسمیںچیتھڑوںہمہے۔ یا ننگےگو پھرتے ہیں۔ ہمیں مارےمُکے ہماریہیں۔جاتے کوئی
رہائشمستقل گاہ نہیں۔ 12 اور بڑی مشقت سے ہم اپنے ہاتھوں سے روزی کماتے ہیں۔ لعن طعن کرنے والوں
کو برکتہم دیتے ہیں، ایذا دینے والوں برداشتکو کرتے ہیں۔ 13 جو ہمیں بُرا بھلا کہتے ہیں اُنہیں ہم دعا دیتے
تکابہیں۔ 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۔ مسیحبےشک15 عیسٰی آپمیں کے اُستاد تو بےشمار ہیں، باپلیکن کم ہیں۔ مسیحکیونکہ عیسٰی میں مَیں
آپہی کو الله خبریخوشکی سنا آپکر باپکا بنا۔ مَیںاب16 تاکید کرتا ہوں میرےآپکہ نمونے پر چلیں۔
17 اِس لئے مَیں نے تیمُتھیُس کو آپ پاسکے بھیج دیا جو خداوند میں میرا پیارا اور وفادار بیٹا ہے۔ وہ آپ کو
مسیح عیسٰی میریمیں 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 آپابمَیں پاسکے کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن19 اگر خداوند
کی مرضی ہوئی تو جلد آ کر معلوم کروں گا کہ کیا یہ پھولے لوگہوئے صرف باتیں کر رہے ہیں یا کہ الله کی
قدرت اُن میں کام کر رہی ہے۔ 20 کیونکہ الله کی بادشاہی خالی باتوں سے ظاہر نہیں ہوتی بلـکہ الله کی قدرت
سے۔ 21 آپکیا ہتے چا ہیں کہ مَیں چھڑی لے آپکر پاسکے آؤں یا پیار اور حلیمی روحکی میں؟

5
زناکاری

1 یہ ہمارےبات تککانوں پہنچی ہے آپکہ کے درمیان زناکاری ہو رہی ہے، بلـکہ ایسی زناکاری جسے
غیریہودی بھی روا نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں آپکہ میں کسیسے نے اپنی سوتیلی *ماں شادیسے کر رکھی ہے۔
کمال2 ہے آپکہ اِس فعل پر نادم نہیں بلـکہ پھولے پھر رہے !ہیں مناسبکیا نہ ہوتا آپکہ محسوسدُکھ کر کے
بدیاِس مرتکبکے کو اپنے درمیان خارجسے کر دیتے؟ 3 گو مَیں جسم لحاظکے آپسے پاسکے نہیں، لیکن
روح لحاظکے ہوں۔ضرورسے اور مَیں شخصاُس پر فتوٰی دےطرحاِس جیسےہوںچکا آپمَیںکہ درمیانکے
موجود ہوں۔ ہمارےآپجب4 خداوند عیسٰی کے نام میں جمع ہوں گے تو مَیں روح میں آپ کے ساتھ ہوں گا
* 5:1 سوتیلی :ماں لفظی :ترجمہ باپ’ کی ًلیکن‘بیوی، غالبا اِس سے مراد سوتیلی ماں ہے۔
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ہمارےاور خداوند عیسٰی قدرتکی بھی۔ شخصایسےوقتاُس5 ابلیسکو کے کریںحوالے اُسصرفتاکہ کا
ہلاکجسم ہو جائے، لیکن اُس کی روح خداوند دنکے رِہائی پائے۔

آپ6 کا فخر کرنا اچھا نہیں۔ آپکیا نہیںمعلومکو ہمجبکہ تھوڑا سا خمیر تازہ ُگندھے ہوئے میںآٹے ملاتے
ہیں تو سارےوہ آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ 7 آپاپنے کو خمیر صافپاکسے کر تازہکے ُگندھا ہوا آٹا بن جائیں۔
آپحقیقتدر ہیں بھی پاک، کیونکہ ہمارا عیدِ فسح کا لیلا ہمارےمسیح لئے ذبح ہو چکا ہے۔ اِس8 لئے آئیے
ہم پرانے خمیری آٹے یعنی بُرائی بدیاور کو دُور کر کے تازہ ُگندھے ہوئے آٹے خلوصیعنی اور سچائی روٹیاںکی
بنا کر فسح کی عید منائیں۔

مَیں9 نے خط میں لـکھا تھا آپکہ 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۔ اگر آپ ایسا کرتے تو
لازم ہوتا آپکہ دنیا ہی سے کوچ کر جاتے۔ 11 نہیں، میرا مطلب یہ تھا آپکہ شخصایسے سے تعلق نہ رکھیں
مسیحجو میں تو بھائی کہلاتا ہے مگر ہے وہ زناکار یا لالچی یا پرستبُت یا گالی گلوچ کرنے والا یا شرابی یا لٹیرا۔
شخصایسے ساتھکے تککھانا بھی نہ کھائیں۔

مَیں12 اُن لوگوں عدالتکی کیوں کرتا پھروں ایمانجو داروں جماعتکی سے باہر ہیں؟ آپکیا صرفبھیخود
اُن عدالتکی نہیں کرتے جماعتجو کے اندر ہیں؟ 13 باہر والوں عدالتکی تو خدا کرےہی گا۔ مُقّدسکلاِم
میں یوں لـکھا ہے، شریر’ کو اپنے درمیان نکالسے ‘دو۔

6
بازیمقدمہ

آپ1 میں یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ جب کسی کا دوسرےکسی ایمان دار کے ساتھ تنازع ہو تو وہ اپنا
جھگڑا بےدینوں کے منے سا لے جاتا ہے نہ کہ مُقّدسوں کے منے؟ سا 2 کیا آپ 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 آپکیا 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 جماعتجو کی نگاہ میں حیثیتکوئی نہیں رکھتے؟ 5 یہ بات مَیں آپ کو شرم دلانے کے لئے کہتا ہوں۔ کیا
آپ ایکمیں بھی شخصسیانا نہیں جو اپنے بھائیوں کے مابین فیصلہ کرنے کے قابل ہو؟ لیکن6 نہیں۔ بھائی اپنے
ہی بھائی پر مقدمہ چلاتا ہے اور وہ بھی غیرایمان داروں کے منے۔ سا

اّول7 آپتو سے یہ غلطی ہوئی دوسرےایکآپکہ سے بازیمقدمہ کرتے ہیں۔ اگر آپکوئی سے ناانصافی
کر رہا ہو تو کیا بہتر نہیں آپکہ اُسے ایسا کرنے دیں؟ اور اگر آپکوئی ٹھگکو رہا ہو تو کیا یہ بہتر نہیں آپکہ
اُسے ٹھگنے دیں؟ اِس8 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 ناانصافکہ الله کی بادشاہی میراث میں نہیں پائیں فریبگے؟ نہ !کھائیں
حرام کار، بُت پرست، زناکار، جنسہم لونڈےپرست، باز، 10 چور، لالچی، شرابی، بدزبان، لٹیرے، سبیہ الله
کی میراثبادشاہی میں نہیں پائیں گے۔ میںآپ11 ایسےکچھسے تھے بھی۔ آپلیکن کو یا دھو آپگیا، مُقّدسکو
کیا آپگیا، کو خداوند عیسٰی مسیح کے نام ہمارےاور خدا روحکے راستسے باز بنایا گیا ہے۔
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جسم الله کا گھر ہے
میرے12 لئے کچھسب جائز کچھسبلیکنہے، مفید میرےنہیں۔ لئے کچھسب جائز تو لیکنہے، کسیمَیں

بھی چیز اجازتکو نہیں دوں گا مجھکہ کرے۔حکومتپر پیٹخوراکبےشک13 کے لئے خوراکپیٹاور
کے لئے ہے، مگر الله دونوں نیستکو دےکر گا۔ لیکن ہم اِس سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ زناکاریجسم
کے لئے ہے۔ ہرگز !نہیں جسم خداوند کے لئے ہے اور خداوند جسم لئے۔کے 14 الله نے قدرتاپنی سے خداوند
عیسٰی کو زندہ کیا اور اِسی طرح وہ ہمیں بھی کرےزندہ گا۔

15 آپکیا نہیں جانتے آپکہ مسیحجسمکے کے اعضا ہیں؟ تو کیا مَیں مسیح کے اعضا کو لے کر فاحشہ کے
اعضا بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ 16 آپکیا کو معلوم نہیں کہ جو فاحشہ لپٹسے جاتا ہے وہ اُس ایکساتھکے تن ہو جاتا
ہے؟ پاکجیسے نوشتوں میں لـکھا ہے، وہ” ایکدونوں ہو جاتے “ہیں۔ اِس17 برعکسکے جو خداوند سے
لپٹ 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 القدسروح کا گھر ہے آپجو
کے اندر سکونت کرتا ہے اور آپجو کو الله طرفکی سے ملا آپہے؟ مالـکاپنے نہیں ہیں 20 آپکیونکہ کو
قیمت ادا کر کے خریدا گیا ابہے۔ اپنے بدن سے الله کو جلال دیں۔

7
ازدواجی زندگی

آپمَیںاب1 سوالاتکے جوابکا دیتا بےشکہوں۔ اچھا ہے کہ شادیمرد نہ کرے۔ زناکاریلیکن2
سے بچنے کی خاطر ہر مرد کی اپنی بیوی اور ہر عورت کا اپنا شوہر ہو۔ 3 شوہر اپنی بیوی کا حق کرےادا اور
اِسی بیویطرح اپنے شوہر کا۔ بیوی4 اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتی بلـکہ اُس کا اِسیشوہر۔ طرح بھیشوہر اپنے
جسم پر اختیار نہیں رکھتا بلـکہ اُس کی بیوی۔ 5 دوسرےایکچنانچہ سے جدا نہ ہوں سوائے اِس کے آپکہ
دونوں باہمی رضامندی ایکسے وقت مقرر کر لیں تاکہ دعا کے لئے یادہ ز فرصت مل سکے۔ لیکن اِس کے بعد
آپ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں آپابلیستاکہ نفسبےضبطکے سے فائدہ اُٹھا آپکر آزمائشکو میں نہ ڈالے۔

یہ6 مَیں حکم کے طور پر نہیں آپبلـکہ حالاتکے پیِشکے ًنظر رعایتا کہہ رہا ہوں۔ مَیں7 چاہتا ہوں کہ تمام
لوگ مجھ جیسے ہی ہوں۔ لیکن ایکہر کو الله طرفکی نعمتالـگسے ملی ایکہے، کو یہ دوسرےنعمت،
کو وہ۔

طلاق اور غیرایمان دار شادیسے
مَیں8 غیرشادی شدہ افراد اور بیواؤں سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا ہو اگر آپ میری طرح غیرشادی شدہ رہیں۔

لیکن9 آپاگر آپاپنے پر قابو نہ رکھ سکیں تو شادی کر لیں۔ کیونکہ اِس سے پیشتر آپکہ کے جذباتشہوانی
بےلگام ہونے لـگیں بہتر یہ ہے شادیآپکہ کر لیں۔

شادی10 شدہ جوڑوں کو مَیں نہیں بلـکہ خداوند حکم دیتا ہے بیویکہ اپنے شوہر سے تعلق منقطع نہ کرے۔
11 اگر وہ ایسا کر چکی ہو شادیدوسریتو کرےنہ یا اپنے شوہر صلحسے کر اِسیلے۔ طرح بھیشوہر بیویاپنی
طلاقکو نہ دے۔
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12 دیگر لوگوں نہیںخداوندکو بلـکہ نصیحتمَیں ہوںکرتا کہ ایمانکسیاگر دار بھائی بیویکی ایمان نہیں لائی،
لیکن وہ شوہر کے ساتھ ہنے ر پر راضی ہو تو پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق 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 دار بیوی مُقّدسمعرفتکی ٹھہرایا گیا ہے اور بیویجو ایمان
نہیں لائی اُسے اُس کے ایمان دار شوہر مُقّدسمعرفتکی قرار دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کے ناپاکبچے
ہوتے، ابمگر مُقّدسوہ ہیں۔ لیکن15 اگر غیرایمان دار شوہر یا بیوی اپنا تعلق منقطع کر لے تو اُسے جانے دیں۔
ایسی صورت میں ایمان دار بھائی یا بہن اِس بندھن سے آزاد ہو گئے۔ مگر الله آپنے کو صلح سلامتی کی زندگی
گزارنے کے لئے بُلایا ہے۔ 16 بہن، ممکن آپہے اپنے خاوند نجاتکی باعثکا بن جائیں۔ یا بھائی، ممکن آپہے
اپنی بیوی نجاتکی باعثکا بن جائیں۔

الله طرفکی سے مقررہ راہ پر رہیں
17 شخصہر اُسی راہ پر چلے جو خداوند نے اُس کے لئے مقرر کی اور اُس حالت جسمیں میں الله نے اُسے

بُلایا ایمانہے۔ داروں کی تمام جماعتوں کے لئے میری ہدایتیہی ہے۔ 18 اگر کسی کو حالتمختون میں بُلایا گیا
تو وہ نامختون ہونے کوششکی نہ کرے۔ کسیاگر کو نامختونی حالتکی میں بُلایا گیا تو وہ اپنا ختنہ نہ کروائے۔
نہ19 کچھختنہ چیز اورہے نہ ختنے کا نہ ہونا، بلـکہ الله احکامکے مطابقکے زندگی گزارنا ہے۔کچھسبہی 20 ہر
شخص اُسی حیثیت میں جسرہے میں اُسے بُلایا گیا تھا۔ 21 کیا آپ غلام تھے جب خداوند آپنے کو بُلایا؟ یہ
آپبات کو پریشان نہ کرے۔ البتہ آپاگر کو آزاد ہونے کا موقع ملے تو اِس سے ضرور فائدہ اُٹھائیں۔ 22 کیونکہ
جو وقتاُس غلام تھا جب خداوند نے اُسے بُلایا ابوہ خداوند کا آزاد کیا ہوا اِسیہے۔ طرح جو آزاد تھا جب
اُسے بُلایا گیا مسیحابوہ 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 طرفکی سے خاصکوئی حکم نہیں ملا۔ توبھی مَیں جسے الله نے

رحمتاپنی سے قابِل اعتماد بنایا آپہے پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔
دانستمیری26 میں مصیبتموجودہ کے پیِش نظر انسان کے لئے اچھا ہے غیرشادیکہ شدہ رہے۔ 27 اگر

خاتونکسیآپ شادیساتھکے بندھنکے میں بندھ ہیںچکے تو پھر اِس بندھن کو توڑنے نہکوششکی کریں۔
لیکن آپاگر شادی کے بندھن میں نہیں بندھے تو پھر اِس کے لئے کوشش نہ کریں۔ تاہم28 آپاگر شادینے
کر ہی لی ہے تو آپ نے گناہ نہیں کیا۔ اِسی طرح اگر کنواری شادی کر چکی ہے تو یہ گناہ نہیں۔ مگر لوگایسے
جسمانی طور مصیبتپر میں پڑ جائیں گے جبکہ آپمَیں کو اِس سے بچانا چاہتا ہوں۔

29 بھائیو، مَیں تو یہ کہتا ہوں وقتکہ تھوڑا ہے۔ آئندہ شادی شدہ ایسے زندگی بسر کریں جیسے غیرشادیکہ
شدہ ہیں۔ 30 رونے والے ایسے ہوں جیسے نہیں رو رہے۔ خوشی منانے والے ایسے ہوں جیسے خوشی نہیں منا
رہے۔ خریدنے والے ایسے جیسےہوں اُن پاسکے بھیکچھ نہیں۔ 31 دنیا سے فائدہ اُٹھانے والے ایسے جیسےہوں
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 معاملوںکے کی فکر میں رہتا
ہے طرحکسکہ خوشاُسے کرے۔ اِس33 برعکسکے شادی دنیاویشخصشدہ فکر میں رہتا ہے کسکہ
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طرح بیویاپنی کرے۔خوشکو یوں34 میںمکشکشبڑیوہ مبتلا رہتا اِسیہے۔ غیرشادیطرح خاتونشدہ
اور کنواری خداوند کی فکر میں رہتی ہے کہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر اُس کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو۔
اِس مقابلےکے شادیمیں شدہ دنیاویخاتون فکر میں رہتی ہے کہ اپنے خاوند خوشطرحکسکو کرے۔

مَیں35 یہ آپ ہی فائدےکے کے لئے کہتا ہوں۔ مقصد یہ نہیں آپکہ پر پابندیاں لگائی جائیں بلـکہ یہ آپکہ
ثابتشرافت، قدمی یکاور سوئی ساتھکے خداوند میںحضوریکی چلیں۔

36 اگر کوئی سمجھتا ہے، مَیں’ اپنی کنواری منگیتر شادیسے نہ کرنے سے اُس کا حق مار رہا ‘ہوں یا یہ اُسمیری’کہ لئےکے یادہسےحدخواہش ز اِسہے، لئے ہونیشادی ہئے ‘چا تو پھر وہ ارادےاپنے کو پورا کرے،
یہ گناہ نہیں۔ وہ شادی کر لے۔ لیکن37 اِس برعکسکے اگر اُس شادینے نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا ہے اور
وہ مجبور نہیں بلـکہ ارادےاپنے پر اختیار رکھتا اورہے اُس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا ہے کنواریاپنیکہ لڑکی
کو ایسے ہی ہنے دےر تو اُس نے اچھا کیا۔ جسغرض38 نے اپنی کنواری منگیتر شادیسے کر لی ہے اُس
نے اچھا کیا جسلیکنہے، نہیںنے کی اُس نے اَور بھی اچھا کیا ہے۔

تکجب39 خاوند زندہ بیویہے کو اُس سے رشتہ توڑنے اجازتکی نہیں۔ خاوند وفاتکی کے بعد وہ آزاد
ہے سےجسکہ شادیچاہے کر لے، صرفمگر خداوند میں۔ لیکن40 دانستمیری میں اگر وہ ایسے ہی رہے
تو یادہ مبارکز ہو گی۔ اور مَیں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں بھی الله کا روح ہے۔

8
بُتوں کی قربانیاں

مَیںاب1 بُتوں کی قربانی بارےکے باتمیں 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 طرحجسجانا اُس کو جاننا ہئے۔ چا لیکن3 جو الله محبتسے رکھتا اُسےہے الله
نے جان لیا ہے۔

بُتوں4 کی قربانی کھانے میںضمنکے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بُت کوئی چیز نہیں اور ربکہ کے سوا کوئی
اَور خدا نہیں ہے۔ بےشک5 آسمان و زمین پر کئی نام نہاد دیوتا ہوتے ہیں، ہاں در بہتیرےاصل دیوتاؤں اور
خداوندوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ توبھی6 ہم جانتے ہیں کہ ایکفقط ہی خدا ہے، ہمارا جسباپ سبنے
کچھ پیدا کیا ہے جساور کے لئے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ایکاور ہی خداوند ہے یعنی عیسٰی جسمسیح کے
وسیلے کچھسبسے وجود میں آیا ہے جساور ہمیںسے زندگی حاصل ہے۔

لیکن7 کسیہر اِسکو کا علم بعضنہیں۔ ایمان دار تکابتو یہ سوچنے عادیکے ہیں کہ بُت کا وجود ہے۔
اِس لئے جب کسیوہ 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 باتاِس پر مبنی نہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے۔ نہ پرہیز کرنے ہمیںسے کوئی نقصان
پہنچتا ہے اور نہ کھا لینے سے کوئی فائدہ۔

لیکن9 خبردار رہیں آپکہ کی یہ آزادی کمزوروں کے لئے ٹھوکر باعثکا نہ بنے۔ 10 کیونکہ اگر کوئی کمزور
آپشخصضمیر کو بُت میںخانے کھانا کھاتے دیکھےہوئے تو کیا اُسے اُس کے ضمیر بُتوںخلافکے قربانیاںکی
کھانے پر اُبھارا نہیں جائے گا؟ 11 اِس طرح آپ کا کمزور بھائی جس کی خاطر مسیح قربان ہوا آپ کے علم و
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عرفان کی وجہ ہلاکسے ہو جائے گا۔ آپجب12 اِس طرح اپنے بھائیوں کا گناہ کرتے اور اُن کے کمزور ضمیر
مجروحکو ہیںکرتے مسیحآپتو کا ہی گناہ ہیں۔کرتے اِس13 لئے اگر ایسا میرےکھانا بھائی صحیحکو راہ سے
بھٹکانے 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 رسولکا نہیں؟ کیا مَیں نے عیسٰی نہیںکو دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ آپکیا
خداوند میں محنتمیری کا پھل نہیں ہیں؟ 2 اگرچہ مَیں دوسروں نزدیککے مسیح کا رسول نہیں، لیکن آپ کے
نزدیک تو ضرور ہوں۔ خداوند آپمیں رسالتمیریہی پر مُہر ہیں۔

3 میریجو پُرسباز کرنا ہتے چا ہیں اُنہیں مَیں اپنے دفاع میں کہتا ہوں، 4 کیا ہمیں کھانے پینے حقکا نہیں؟ 5 کیا
ہمیں حق نہیں شادیکہ کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لئے دوسرےپھریں؟ رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفا تو
ایسا ہی ہیں۔کرتے 6 کیا مجھے برنباساور ہی خدمتاپنیکو کے اجر میں کچھ پانے نہیں؟حقکا کون7 سا فوجی
اپنے خرچ جنگپر لڑتا کونہے؟ انگور کا باغ لگا کر اُس پھلکے سے اپنا نہیںحصہ پاتا؟ یا کون یوڑ ر کی گلہ بانی
کر کے اُس دودھکے سے اپنا نہیںحصہ پاتا؟

8 کیا مَیں یہ فقط انسانی سوچ تحتکے کہہ رہا ہوں؟ شریعتکیا بھی یہی نہیں کہتی؟ توریت9 میں لـکھا ہے،
جب” تُو فصل ہنے گا کے لئے اُس پر بَیل چلنے دیتا ہے تو اُس کا منہ باندھ کر نہ “رکھنا۔ کیا الله صرف بَیلوں کی
فکر کرتا ہے 10 یا ہماریوہ خاطر یہ فرماتا ہاں،ہے؟ 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 کے لئے روحانی بیج یا بو ہے۔ تو کیا یہ نامناسب ہے اگر آپہم سے جسمانی فصل کاٹیں؟ 12 اگر
دوسروں آپکو سے اپنا حصہ لینے کا حق ہے تو کیا ہمارا اُن سے یادہ ز حق نہیں بنتا؟
لیکن ہم نے اِس حق سے فائدہ نہیں اُٹھایا۔ سبہم برداشتکچھ کرتے ہیں تاکہ مسیح خبریخوشکی کے

لئے بھیکسی طرح رکاوٹسے باعثکا نہ بنیں۔ 13 آپکیا نہیں جانتے المُقّدسبیتکہ خدمتمیں والوںکرنے
کی یات ضرور بیت المُقّدس ہی سے پوری کی جاتی ہیں؟ جو قربانیاں چڑھانے کے کام میں مصروف ہتے ر ہیں
اُنہیں قربانیوں سے ہی حصہ ملتا ہے۔ اِسی14 طرح خداوند نے مقرر کیا ہے انجیلکہ خبریخوشکی منادیکی
کرنے والوں یاتکی ضرور اُن پوریسے کی جائیں جو خدمتاِس سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔

لیکن15 مَیں بھیطرحکسینے اِس سے فائدہ نہیں اُٹھایا، اور نہ اِس لئے لـکھا ہے میرےکہ ساتھ سلوکایسا
کیا جائے۔ نہیں، اِس سے پہلے کہ فخر کرنے کا میرا یہ حق مجھ سے چھین لیا جائے بہتر یہ ہے کہ مَیں مر جاؤں۔
لیکن16 الله خبریخوشکی کی منادی میرےکرنا لئے فخر باعثکا نہیں۔ مَیں تو یہ کرنے پر مجبور ہوں۔ مجھ پر
افسوس اگر خبریخوشاِس منادیکی نہ کروں۔ 17 اگر مَیں یہ اپنی مرضی سے کرتا تو پھر اجر کا میرا حق بنتا۔
لیکن ایسا نہیں ہے بلـکہ خدا ہی نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے۔ 18 تو پھر میرا اجر کیا ہے؟ یہ کہ مَیں انجیل کی
مفتخبریخوش سناؤں اور اپنے اُس حق سے فائدہ نہ اُٹھاؤں جو مجھے اُس منادیکی کرنے حاصلسے ہے۔

19 اگرچہ سبمَیں لوگوں سے آزاد ہوں پھر بھی مَیں نے آپاپنے سبکو کا غلام بنا لیا تاکہ یادہ ز سے یادہ ز
لوگوں لوں۔جیتکو مَیں20 یہودیوں یہودیدرمیانکے کی مانند بنا تاکہ یہودیوں شریعتموسویلوں۔جیتکو
تحتکے زندگی گزارنے والوں کے درمیان مَیں اُن کی مانند بنا تاکہ اُنہیں جیت لوں، گو مَیں شریعت ماتحتکے
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نہیں۔ شریعتموسوی21 کے بغیر زندگی گزارنے والوں کے درمیان مَیں اُن ہی کی مانند بنا تاکہ اُنہیں جیت لوں۔
اِس مطلبکا یہ نہیں مَیںکہ الله شریعتکی تابعکے نہیں شریعتکیمسیحمَیںمیںحقیقتہوں۔ زندگیتحتکے
گزارتا ہوں۔ مَیں22 کمزوروں کے لئے کمزور بنا تاکہ جیتاُنہیں سبلوں۔ کے لئے کچھسبمَیں بنا تاکہ ہر ممکن
یقے طر بعضسے کو بچا سکوں۔ 23 جو بھیکچھ کرتا ہوں الله خبریخوشکی واسطےکے کرتا ہوں تاکہ اِس کی
برکات شریکمیں ہو جاؤں۔

24 کیا آپ نہیں جانتے کہ سٹیڈیم میں دوڑتے تو سب ہی ہیں، لیکن انعام ایک شخصہی حاصل کرتا ہے؟
ایسےچنانچہ دوڑیں آپکہ جیتیں۔ہی شریکمیںکھیلوں25 ہونے والا شخصہر آپاپنے نظمسختکو ضبطو
کا پابند رکھتا ہے۔ وہ فانی تاج پانے کے لئے ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم غیرفانی تاج پانے کے لئے۔ 26 چنانچہ مَیں
وقتہر منزِل مقصود کو پیِش نظر رکھتے ہوئے دوڑتا ہوں۔ اور مَیں اِسی باکسنگطرح بھی کرتا ہوں، مَیں ہَوا
میں مُکے نہیں مارتا بلـکہ نشانے کو۔ 27 مَیں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اِسے اپنا غلام بناتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ
دوسروں منادیمیں کر کے نامقبولخود ٹھہروں۔

10
اسرائیل ناکعبرتکا تجربہ

1 بھائیو، مَیں نہیں چاہتا آپکہ اِس بات ناواقفسے رہیں ہمارےکہ باپ دادا سب بادل کے نیچے تھے۔ وہ
سب سمندر میں سے گزرے۔ 2 اُن سب بادلنے اور سمندر میں موسٰی کا بپتسمہ لیا۔ سب3 ایکنے ہی روحانی
خوراک کھائی 4 سباور ایکنے ہی روحانی پانی پیا۔ مسیحکیونکہ روحانی چٹان میںصورتکی اُن ساتھکے
ساتھ چلتا رہا اور وہی اُن سب کو پانی پلاتا رہا۔ 5 اِس کے باوجود اُن میں سے لوگبیشتر الله کو پسند نہ آئے،
اِس لئے وہ یگستان ر ہلاکمیں ہو گئے۔

6 یہ سب کچھ عبرتہماری کے لئے واقع ہوا تاکہ ہم اُن لوگوں کی بُریطرح چیزوں کی ہَوَس نہ کریں۔ 7 اُن
میں بعضسے کی طرح بُت پرست نہ بنیں، مُقّدسجیسے نوشتوں میں لـکھا ہے، لوگ” کھانے پینے کے لئے بیٹھ
گئے اور پھر اُٹھ رنگکر 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۔ 9 ہم خداوند آزمائشکی بھی نہ جسکریں طرح
اُن میں بعضسے نے کی اور نتیجے میں سانپوں ہلاکسے ہوئے۔ 10 اور نہ بڑائیں طرحجسبڑ اُن میں بعضسے
بڑبڑانے لـگے اور نتیجے ہلاکمیں کرنے والے فرشتے مارےہاتھوںکے گئے۔

عبرتماجرےیہ11 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 پڑےمیں ہیں جو انسان کے لئے عام ہوتی ہیں۔ اور الله وفادار ہے۔ آپوہ آپکو طاقتکی سے یادہ ز
آزمائش میں نہیں آزمائشآپجبگا۔دےپڑنے میں پڑ جائیں گے تو وہ اُس میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا دےکر
گا آپتاکہ برداشتاُسے کر سکیں۔

عشائے ربانی اور بُت پرستی میں تضاد
میرےغرض14 پیارو، بُت پرستی سے بھاگیں۔ آپمَیں15 کو سمجھ دار جان باتکر کر رہا آپہوں۔ خود

میری اِس بات کا فیصلہ کریں۔ جب16 ہم عشائے ربانی کے موقع پر برکت کے پیالے کو دےبرکت کر اُس
میں سے پیتے ہیں تو کیا ہم یوں مسیح شریکمیںخونکے نہیں ہوتے؟ ہمجباور روٹی توڑ کر کھاتے ہیں تو کیا
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مسیح بدنکے شریکمیں نہیں ہوتے؟ روٹی17 ایکتو ہی اِسہے، لئے ہم بہتجو ایکہیںسے بدنہی ہیں،
کیونکہ ایکسبہم ہی روٹی شریکمیں ہوتے ہیں۔

بنی18 اسرائیل پر غور کریں۔ المُقّدسبیتکیا میں قربانیاں کھانے والے قربان گاہ رفاقتکی شریکمیں نہیں
ہوتے؟ 19 کیا مَیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بُتوں چڑھاوےکے کی کوئی حیثیت ہے؟ یا کہ بُت کی کوئی حیثیت
ہے؟ ہرگز نہیں۔ مَیں20 یہ کہتا ہوں کہ جو قربانیاں وہ گزرانتے ہیں الله کو نہیں بلـکہ شیاطین کو گزرانتے ہیں۔
اور مَیں نہیں چاہتا آپکہ شیاطین رفاقتکی شریکمیں ہوں۔ آپ21 خداوند کے پیالے اور ساتھ ہی شیاطین
کے پیالے نہیںسے پی آپسکتے۔ خداوند کے رفاقتی کھانے اور ساتھ ہی شیاطین کے رفاقتی کھانے شریکمیں
نہیں ہو سکتے۔ 22 یا کیا ہم الله غیرتکی کو اُکسانا ہتے چا ہیں؟ کیا ہم اُس طاقتسے ور ہیں؟

دوسروں کے ضمیر لحاظکا کرنا
کچھسب23 روا تو کچھسبلیکنہے، مفید کچھسبنہیں۔ جائز تو ہماریکچھسبلیکنہے، تعمیر و ترقی کا

باعث نہیں ہوتا۔ 24 ہر کوئی اپنے فائدےہی تلاشکی میں نہ رہے دوسرےبلـکہ کے۔
بازار25 میں کچھجو بِکتا اورکھائیںاُسےہے اپنے ضمیر مطمئنکو نہگچھپوچھخاطرکیکرنے کیونکہ26کریں،

زمین” اور جو کچھ اُس پر ربہے کا “ہے۔
27 اگر غیرایمانکوئی دعوتاُسآپاورکرےدعوتکیآپدار قبولکو لیںکر آپتو منےکے سا بھیکچھجو

رکھا جائے اُسے کھائیں۔ اپنے ضمیر اطمینانکے کے لئے تفتیش نہ کریں۔ لیکن28 اگر آپکوئی کو بتا یہ”دے،
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 ہے کہ
دوسرےکسی کا ضمیر میری آزادی بارےکے میں فیصلہ کرے؟ 30 اگر مَیں خدا کا شکر کر کسیکے کھانے
شریکمیں ہوتا ہوں تو پھر مجھے کیوں بُرا کہا جائے؟ مَیں 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 لئے۔کے اِسی33 مَیںطرح بھی
سب پسندکو آنے کی کوششممکنہر کرتا ہوں۔ مَیں اپنے فائدےہی میںخیالکے نہیں رہتا بلـکہ دوسروں کے
نجاتبہتیرےتاکہ پائیں۔

11
میرے1 نمونے پر طرحجسچلیں مَیں مسیح کے نمونے پر چلتا ہوں۔
عبادت میں خواتین کا کردار

شاباش2 آپکہ ہر طرح سے مجھے یاد رکھتے آپہیں۔ روایاتنے کو یوں محفوظ رکھا طرحجسہے مَیں
نے اُنہیں آپ کے سپرد کیا تھا۔ لیکن3 مَیں آپ ایککو اَور بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر مرد کا سر مسیح
ہے عورتجبکہ کا سر مرد اور مسیح کا سر الله ہے۔ 4 اگر کوئی مرد ڈھانکسر کر دعا یا کرےنبوّت تو وہ اپنے
سر کی بےعزتی کرتا ہے۔ اور5 اگر ننگےخاتونکوئی سر دعا یا کرےنبوّت تو وہ اپنے سر کی کرتیبےعزتی ہے،
یا گو وہ سر مُنڈی ہے۔ 6 عورتجو اپنے سر پر دوپٹا نہیں لیتی وہ ِنڈ ٹ کروائے۔ لیکن اگر ِنڈ ٹ کروانا یا سر منڈوانا
اُس کے لئے بےعزتی باعثکا ہے تو پھر وہ اپنے سر کو ڈھانکے۔ضرور لیکن7 مرد کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے
سر کو نہ ڈھانکے کیونکہ وہ الله صورتکی اور جلال منعکسکو کرتا عورتلیکنہے۔ مرد کا منعکسجلال
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کرتی ہے، 8 کیونکہ پہلا عورتمرد نہیںسے نکلا عورتبلـکہ مرد سے نکلی ہے۔ مرد9 عورتکو کے لئے خلق
نہیں کیا گیا بلـکہ عورت کو مرد کے لئے۔ اِس10 وجہ عورتسے فرشتوں کو پیِش نظر رکھ کر اپنے سر پر دوپٹا
لے جو اُس پر اختیار کا نشان ہے۔ لیکن11 یاد رہے کہ خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر کچھ ہے اور نہ مرد
عورت بغیر۔کے 12 کیونکہ اگرچہ ابتدا عورتمیں مرد سے نکلی، ابلیکن عورتمرد ہی سے پیدا ہوتا اورہے۔
ہر شے الله سے نکلتی ہے۔

آپ13 خود فیصلہ کریں۔ کیا مناسب ہے کہ عورتکوئی الله کے منے سا ننگے سر دعا کرے؟ 14 کیا فطرت
بھی یہ نہیں سکھاتی کہ لمبے بال مرد کی بےعزتی باعثکا ہیں 15 عورتجبکہ کے لمبے بال اُس عزتکی موجبکا
ہیں؟ کیونکہ بال اُسے ڈھانپنے کے لئے دیئے گئے ہیں۔ لیکن16 اِس سلسلے میں اگر کوئی جھگڑنے کا شوق رکھے
تو جان لے کہ نہ ہمارا یہ دستور ہے، نہ الله کی جماعتوں کا۔

عشائے ربانی
مَیں17 آپ ایککو اَور ہدایت دیتا ہوں۔ لیکن اِس سلسلے پاسمیرےمیں آپ کے لئے یفی تعر الفاظ نہیں،

آپکیونکہ جمعکا بہتریکیآپہونا باعثکا نہیں ہوتا بلـکہ نقصان باعث۔کا اّول18 تو مَیں ہوںسنتا آپجبکہ
جماعت میںصورتکی اکٹھے ہوتے ہیں آپتو درمیانکے پارٹی بازی نظر آتی ہے۔ اور کسی تکحد مجھے اِس
کا یقین بھی ہے۔ 19 لازم ہے آپکہ کے مختلفدرمیان پارٹیاں نظر آئیں تاکہ آپ میں سے وہ ظاہر ہو جائیں جو
آزمانے بعدکے بھی سچے نکلیں۔ جمعآپجب20 ہیںہوتے تو جو آپکھانا ہیںکھاتے اُس کا ربانیعشائے 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
آپکیا الله جماعتکی کو جانحقیر کر اُن کو جو خالی ہاتھ آئے ہیں شرمندہ کرنا ہتے چا ہیں؟ مَیں کیا کہوں؟ کیا
آپ شاباشکو دوں؟ اِس میں آپمَیں شاباشکو دےنہیں سکتا۔

23 کیونکہ جو کچھ مَیں آپنے کے سپرد کیا ہے وہ مجھے خداوند ہی سے ملا راتجسہے۔ خداوند عیسٰی
کو دشمن کے حوالے کر دیا گیا اُس نے روٹی لے کر شکرگزاری24 کی دعا کی اور ٹکڑےاُسے کر کے کہا، یہ”
میرا بدن ہے تمہارےجو لئے دیا جاتا مجھےہے۔ یاد کرنے کے لئے یہی کیا “کرو۔ اِسی25 طرح اُس نے کھانے
بعدکے پیالہ لے کر کہا، َمے” کا یہ پیالہ وہ نیا عہد ہے میرےجو خون یعےکے ذر قائم کیا جاتا کبھیجبہے۔
اِسے پیو تو مجھے یاد کرنے کے لئے “پیو۔ 26 آپبھیجبکیونکہ یہ روٹی کھاتے اور یہ پیالہ پیتے ہیں تو خداوند کی
موت کا اعلان کرتے تکجبہیں، واپسوہ نہ آئے۔

27 چنانچہ جو نالائق طور پر خداوند کی روٹی کھائے اور اُس کا پیالہ پیئے وہ خداوند کے بدن اور خون کا گناہ
کرتا ہے اور ٹھہرےقصوروار 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 آپاپنے پر الله عدالتکی
لاتا ہے۔ اِسی30 لئے آپ بہتیرےدرمیانکے کمزور اور بیمار ہیں بہتبلـکہ نیندکیموتسے ہیں۔چکےسو 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 بھائیو، آپجب کھانے کے لئے جمع ہوتے ہیں دوسرےایکتو کا انتظار کریں۔ 34 اگر
کسی بھوککو لـگی ہو تو وہ اپنے گھر میں ہی کھانا کھا لے تاکہ آپ کا جمع ہونا آپ کی عدالت کا باعث نہ
ٹھہرے۔ ہدایاتدیگر آپمَیں کو وقتاُس دوں آپجبگا پاسکے آؤں گا۔
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12
ایک روح مختلفاور نعمتیں

1 بھائیو، مَیں نہیں چاہتا آپکہ روحانی نعمتوں بارےکے ناواقفمیں رہیں۔ آپ2 جانتے ہیں کہ ایمان لانے
سے پیشتر آپ کو بار بار بہکایا اور گونگے بُتوں طرفکی کھینچا جاتا تھا۔ اِسی3 کے پیِش نظر مَیں آپ کو آگاہ
کرتا ہوں کہ الله کے روح ہدایتکی سے لنے بو والا کبھی نہیں کہے گا، عیسٰی” پر “لعنت۔ اور القدسروح کی
ہدایت سے لنے بو والے کے سوا کوئی نہیں کہے گا، عیسٰی” خداوند “ہے۔

4 گو طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن روح ایک ہی ہے۔ طرح5 طرح کی خدمتیں ہوتی ہیں، لیکن
ایکخداوند ہی ہے۔ 6 الله قدرتاپنی کا مختلفاظہار انداز سے کرتا لیکنہے، ایکخدا ہی ہے میںسبجو
ہر طرح کا کام کرتا ہے۔ ہم7 میں سے ایکہر میں القدسروح کا اظہار نعمتکسی سے ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں
اِس لئے دی جاتی ہیں تاکہ دوسرےایکہم کی مدد کریں۔ ایک8 کو القدسروح حکمت کا کلام عطا کرتا
دوسرےہے، روحوہیکو علم و عرفان کا کلام۔ تیسرے9 کو روحوہی پختہ ایمان دیتا اورہے چوتھے وہیکو
روحایک شفا دینے نعمتیں۔کی ایکوہ10 معجزےکو طاقتکیکرنے دیتا دوسرےہے، نبوّتکو کرنے کی
صلاحیت تیسرےاور مختلفکو روحوں میں امتیاز کرنے کی ایکنعمت۔ اُسکو غیرزبانیںسے لنے بو نعمتکی
ملتی دوسرےاورہے کو اِن کا ترجمہ کرنے کی۔ ایکوہی11 روح یہ تمام نعمتیں تقسیم کرتا اورہے۔ وہی فیصلہ
کرتا ہے کسکہ کو نعمتکیا ملنی ہے۔

ایک جسم مختلفاور اعضا
انسانی12 جسم بہتکے سے اعضا ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام ایکاعضا ہی بدن تشکیلکو دیتے ہیں۔ مسیح کا

بدن بھی ایسا ہے۔ 13 خواہ ہم یہودی تھے یا یونانی، غلام تھے یا آزاد، بپتسمے سے سبہم ایککو ہی روح کی
ایکمعرفت ہی بدن میں شامل کیا گیا سبہمہے، ایککو روحہی پلایا گیا ہے۔

بدن14 بہتکے سے حصے ہوتے ہیں، نہ صرف ایک۔ فرض15 کریں کہ پاؤں کہے، مَیں” ہاتھ نہیں ہوں
اِس لئے بدن کا حصہ “نہیں۔ کیا یہ کہنے پر اُس کا بدن سے تعلق ختم ہو جائے گا؟ 16 یا فرض کریں کہ کان
کہے، مَیں” آنکھ نہیں ہوں اِس لئے بدن کا حصہ “نہیں۔ کیا یہ کہنے پر اُس کا بدن سے ٹوٹناتا جائے گا؟ 17 اگر
پورا جسم آنکھ ہی ہوتا تو پھر سننے صلاحیتکی کہاں ہوتی؟ اگر سارا بدن کان ہی ہوتا تو پھر سونگھنے کا کیا بنتا؟
لیکن18 الله جسمنے مختلفکے اعضا بنا کر ایکہر وہاںکو لگایا جہاں وہ چاہتا تھا۔ 19 ایکاگر ہی عضو پورا
جسم ہوتا تو پھر قسمکسیہ کا جسم ہوتا؟ 20 بہتنہیں، سے اعضا ہوتے ہیں، لیکن ایکجسم ہی ہے۔

آنکھ21 ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی، ضرورتتیریمجھے” “نہیں، نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے، تمہاریمجھے”
ضرورت “نہیں۔ 22 بلـکہ اگر دیکھا جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے جو اعضا یادہ ز کمزور لـگتے ہیں اُن
کی یادہ ضرورتز ہوتی ہے۔ 23 وہ اعضا جنہیں ہم عزتکم لائقکے سمجھتے ہیں اُنہیں ہم یادہ عزتز ساتھکے
ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ اعضا جنہیں ہم شرم سے چھپا کر رکھتے ہیں اُن ہی کا ہم یادہ ز احترام کرتے ہیں۔ اِس24
عزتہمارےبرعکسکے دار اعضا کو اِس ضرورتکی ہی نہیں ہوتی کہ ہم اُن خاصکا احترام کریں۔ لیکن
الله جسمنے ترتیبطرحاِسکو دیا اُسکہ نے کم قدر اعضا کو یادہ عزتز دار ٹھہرایا، 25 تاکہ جسم کے اعضا
میں تفرقہ نہ ہو بلـکہ دوسرےایکوہ کی فکر کریں۔ 26 ایکاگر عضو دُکھ میں ہو تو اُس ساتھکے دیگر تمام اعضا
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بھی محسوسدُکھ کرتے ہیں۔ ایکاگر عضو سرفراز ہو جائے تو اُس کے ساتھ باقی تمام اعضا بھی مسرور ہیں۔ہوتے
ملسبآپ27 مسیحکر کا بدن ہیں انفرادیاور طور پر اُس مختلفکے اعضا۔ اور28 الله نے جماعتاپنی میں

پہلے دوسرےرسول، نبی تیسرےاور اُستاد مقرر کئے ہیں۔ پھر اُس لوگایسےنے بھی مقرر ہیںکئے معجزےجو
کرتے، شفا دیتے، دوسروں کی مدد کرتے، انتظام چلاتے اور مختلف قسم کی غیرزبانیں لتے بو ہیں۔ 29 کیا سب
ہیں؟رسول نبیسبکیا ہیں؟ اُستادسبکیا ہیں؟ معجزےسبکیا ہیں؟کرتے 30 کوسبکیا شفا نعمتیںکیدینے
حاصل ہیں؟ غیرزبانیںسبکیا لتے بو ہیں؟ سبکیا 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 انسانوںمَیںاگر فرشتوںاور زبانیںکی محبتلیکنبولوں، رکھوںنہ تو پھر بسمَیں گونجتا یالہوا گھڑ یا ٹھنٹھناتی
ہوئی جھانجھ ہی ہوں۔ 2 اگر میری نبوّت نعمتکی ہو اور مجھے تمام بھیدوں اور ہر علم واقفیتسے ہو، ساتھ ہی
میرا ایسا ایمان ہو کہ پہاڑوں کو کھسکا سکوں، لیکن میرا 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 کامسے لیتی محبتہے، مہربان نہہے۔ یہ کرتیحسد نہہے ڈینگیں مارتی یہہے۔ پھولتی بھی نہیں۔
محبت5 بدتمیزی نہیں کرتی نہ اپنے فائدےہی تلاشکی میں رہتی ہے۔ یہ جلدی سے غصے میں نہیں آ جاتی اور
دوسروں کی غلطیوں کا یکارڈ ر نہیں رکھتی۔ 6 یہ ناانصافی دیکھ خوشکر نہیں ہوتی بلـکہ سچائی غالبکے آنے پر
ہی خوشی مناتی ہے۔ 7 یہ ہمیشہ دوسروں کی یاں کمزور برداشت کرتی ہے، ہمیشہ اعتماد کرتی ہے، ہمیشہ اُمید
رکھتی ہے، ثابتہمیشہ قدم رہتی ہے۔

محبت8 کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اِس کے مقابلے میں نبوّتیں ختم ہو جائیں گی، غیرزبانیں جاتی رہیں گی، علم مٹ
جائے گا۔ 9 کیونکہ اِس وقت ہمارا علم نامکمل ہے اور ہماری نبوّت سب کچھ ظاہر نہیں کرتی۔ لیکن10 جب وہ
کچھ آئے گا کاملجو ہے تو یہ ادھوری چیزیں جاتی رہیں گی۔

مَیںجب11 بچہ تھا تو بچے کی طرح بولتا، بچے سیکی سوچ رکھتا اور بچے سیکی سمجھ سے کام لیتا تھا۔ لیکن
اب مَیں بالغ ہوں، اِس لئے مَیں نے بچے کا سا انداز چھوڑ دیا ہے۔ اِس12 وقت ہمیں آئینے میں دُھندلا سا دکھائی
دیتا لیکنہے، وقتاُس ہم برُو رُو دیکھیں ابگے۔ مَیں جزوی طور پر جانتا ہوں، لیکن وقتاُس کامل طور سے
جان لوں گا، ایسے ہی جیسے الله نے مجھے پہلے جانسے لیا ہے۔

غرض13 ایمان، اُمید محبتاور تینوں قائم ہتے ر ہیں، لیکن اِن میں محبتافضل ہے۔
14

نبوّت اور غیرزبانیں
محبت1 کا دامن تھامے رکھیں۔ لیکن ساتھ ہی روحانی نعمتوں کو سرگرمی سے استعمال میں ًلائیں، خصوصا

نبوّت کی نعمت کو۔ 2 غیرزبان لنے بو والا لوگوں سے نہیں بلـکہ الله سے بات کرتا ہے۔ کوئی اُس کی بات نہیں
سمجھتا کیونکہ وہ روح میں بھید کی باتیں کرتا ہے۔ اِس3 برعکسکے نبوّت کرنے والا لوگوں ایسیسے باتیں کرتا
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ہے جو اُن کی تعمیر و ترقی، حوصلہ افزائی اور تسلی باعثکا بنتی ہیں۔ غیرزبان4 لنے بو والا اپنی تعمیر و ترقی کرتا
ہے جبکہ نبوّت کرنے جماعتوالا کی۔

مَیں5 چاہتا ہوں غیرزبانیںسبآپکہ بولیں، لیکن اِس سے یادہ ز خواہشیہ رکھتا ہوں آپکہ نبوّت کریں۔
نبوّت کرنے والا غیرزبانیں لنے بو والے سے اہم ہے۔ ہاں، غیرزبانیں لنے بو والا بھی اہم ہے بشرطیکہ اپنی زبان کا
ترجمہ کرے، کیونکہ اِس سے خدا جماعتکی کی تعمیر و ترقی ہوتی ہے۔

6 بھائیو، اگر آپمَیں پاسکے آ کر غیرزبانیں بولوں، لیکن مکاشفے، علم، نبوّت اور تعلیم کی باتکوئی نہ کروں
تو آپ کو کیا فائدہ ہو گا؟ بےجان7 سازوں پر غور کرنے سے بھی یہی بات منے سا آتی ہے۔ اگر بانسری یا سرود
کو خاصکسی سُر کے مطابق نہ بجایا جائے تو پھر سننے طرحکسوالے پہچان سکیں گے کہ اِن پر کیا 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 ایسیبھیحالتکی ہی ہو گی۔ آپپھر کی
بات کون سمجھے گا؟ آپکیونکہ لوگوں سے نہیں بلـکہ ہَوا سے باتیں یں کر گے۔ اِس10 دنیا بہتمیں یادہ ز زبانیں
بولی جاتی ہیں اور اِن میں سے کوئی بھی نہیں جو بےمعنی ہو۔ 11 اگر مَیں کسی زبان واقفسے نہیں تو مَیں اُس
زبان میں لنے بو والے نزدیککے اجنبی ٹھہروں گا اور میرےوہ نزدیک۔ 12 یہ آپاصول پر بھی لاگو ہوتا ہے۔
آپچونکہ روحانی نعمتوں کے لئے تڑپتے ہیں تو خاصپھر کر اُن نعمتوں میں ماہر بننے کوششکی کریں جو خدا
جماعتکی کو تعمیر کرتی ہیں۔

13 چنانچہ غیرزبان لنے بو والا کرےدعا کہ اِس کا ترجمہ بھی کر سکے۔ 14 کیونکہ اگر مَیں غیرزبان میں دعا
کروں میریتو روح تو دعا کرتی ہے میریمگر بےعملعقل رہتی ہے۔ 15 تو پھر کیا کروں؟ مَیں روح میں دعا کروں
لیکنگا، عقل بھیکو استعمال کروں گا۔ مَیں روح میں حمد و ثنا کروں لیکنگا، عقل بھیکو استعمال میں لاؤں
گا۔ 16 روحصرفآپاگر میں حمد و ثنا کریں تو حاضرین میں سے آپجو باتکی نہیں سمجھتا آپطرحکسوہ
شکرگزاریکی پر “آمین” کہہ سکے گا؟ اُسے آپتو کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ آپبےشک17 اچھی طرح
خدا کا شکر کر رہے ہوں لیکنگے، اِس شخصدوسرےسے کی تعمیر و ترقی نہیں ہو گی۔

مَیں18 خدا کا شکر کرتا ہوں نسبتکیسبآپکہ یادہ ز غیرزبانوں باتمیں کرتا ہوں۔ 19 پھر بھی مَیں خدا کی
جماعت میں ایسی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں دوسرےجو سمجھ سکیں اور جن سے تربیتوہ حاصل کر سکیں۔
کیونکہ غیرزبانوں میں بولی گئی باتوںبےشمار نسبتکی تربیتپانچ دینے الفاظوالے کہیں بہتر ہیں۔

20 بھائیو، بچوں جیسی سوچ سے باز آئیں۔ بُرائی کے لحاظ سے تو ضرور بچے بنے رہیں، لیکن سمجھ میں بالغ بن
جائیں۔ شریعت21 میں لـکھا ہے، رب” فرماتا ہے کہ مَیں غیرزبانوں اور اجنبیوں کے ہونٹوں معرفتکی اِس قوم
باتسے لیکنگا۔کروں وہ پھر میریبھی نہیں سنیں “گے۔ اِس22 سے ظاہر ہوتا غیرزبانیںکہہے ایمان داروں کے
لئے امتیازی نشان نہیں ہوتیں بلـکہ غیرایمان داروں لئے۔کے 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 آ شامل ہوتے آپہیں۔ میںحالتاِسکو دیکھ کر کیا آپوہ کو دیوانہ
قرار نہیں دیں گے؟ اِس24 مقابلےکے میں اگر لوگتمام نبوّت کر ہوںرہے اور غیرایمانکوئی دار اندر آئے تو کیا ہو
گا؟ سبوہ اُسے قائل کر لیں گے کہ گناہ گار ہے سباور اُسے پرکھ لیں گے۔ یوں25 اُس دلکے کی پوشیدہ باتیں
ظاہر ہو جائیں گی، وہ گر کر الله کو کرےسجدہ گا اور کرےتسلیم گا کہ الحقیقتفی آپالله درمیانکے موجود
ہے۔
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جماعت ترتیبمیں ضرورتکی
بھائیو،26 پھر کیا ہونا ہئے؟ جمعآپجبچا ہیںہوتے تو ایکہر گیتکوئیپاسکے یا تعلیم یا مکاشفہ غیرزبانیا

یا اِس کا ترجمہ ہو۔ اِن سب کا مقصد خدا جماعتکی کی تعمیر و ترقی ہو۔ غیرزبان27 میں لتے بو صرفوقت دو
یا یادہ ز سے یادہ ز اشخاصتین بولیں اور وہ بھی باری باری۔ ساتھ ہی کوئی اُن کا ترجمہ بھی کرے۔ 28 اگر کوئی
ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو غیرزبان لنے بو والا جماعت میں خاموش رہے، البتہ اُسے اپنے آپ سے اور الله باتسے
آزادیکیکرنے ہے۔ نبیوں29 میں دوسے یا تین نبوّت یں کر دوسرےاور اُن باتوںکی پرکھیں۔کوصحتکی 30 اگر
اِس دوران کسی بیٹھے شخصہوئے کو کوئی مکاشفہ ملے تو خاموششخصپہلا ہو جائے۔ 31 سبآپکیونکہ
باری باری نبوّت کر سکتے ہیں تاکہ لوگتمام سیکھیں اور اُن کی حوصلہ افزائی ہو۔ نبیوں32 کی روحیں نبیوں کے
تابع رہتی ہیں، 33 کیونکہ الله بےترتیبی کا نہیں بلـکہ سلامتی کا خدا ہے۔
جیسا مُقّدسین کی تمام جماعتوں کا دستور ہے 34 خواتین جماعت میں خاموش رہیں۔ اُنہیں لنے بو کی اجازت

نہیں، بلـکہ وہ فرماں بردار رہیں۔ شریعت بھی یہی فرماتی ہے۔ 35 اگر وہ کچھ سیکھنا چاہیں تو اپنے گھر پر اپنے
شوہر سے پوچھ لیں، عورتکیونکہ کا خدا جماعتکی میں بولنا شرم باتکی ہے۔

36 کیا الله کا آپکلام میں سے نکلا ہے، یا کیا آپصرفوہ تکہی پہنچا ہے؟ 37 اگر کوئی کرےخیال کہ
مَیں نبی ہوں خاصیا حیثیتروحانی رکھتا ہوں تو وہ جان لے کہ جو کچھ آپمَیں کو لـکھ رہا ہوں وہ خداوند
کا حکم ہے۔ 38 جو یہ نظرانداز کرتا ہے اُسے خود بھی نظرانداز کیا جائے گا۔

غرض39 بھائیو، نبوّت کرنے کے لئے تڑپتے رہیں، البتہ کسی غیرزبانیںکو لنے بو سے نہ روکیں۔ سبلیکن40
کچھ شائستگی ترتیباور عملسے میں آئے۔

15
مسیح کا جی اُٹھنا

1 بھائیو، آپمَیں کی توجہ خبریخوشاُس طرفکی دلاتا ہوں جو مَیں آپنے کو سنائی، خبریخوشوہی
آپجسے قبولنے کیا جساور آپپر قائم بھی ہیں۔ اِسی2 پیغام وسیلےکے آپسے نجاتکو ملتی شرطہے۔ یہ
ہے آپکہ وہ باتیں جوں کی توں تھامے طرحجسرکھیں مَیں تکآپنے پہنچائی بےشکہیں۔ باتیہ اِس پر
منحصر ہے آپکہ کا ایمان لانا نہیںبےمقصد تھا۔

مَیںکیونکہ3 اِسنے زورخاصپر دیا آپکچھوہیکہ کروںسپردکے بھیمجھےجو ملا یہہے۔ مسیحکہ نے
پاک نوشتوں کے ہمارےمطابق گناہوں کی خاطر اپنی جان دی، 4 پھر وہ دفن ہوا تیسرےاور پاکدن نوشتوں
مطابقکے اُٹھا۔جی پطرسوہ5 دکھائیکو دیا، پھر بارہ شاگردوں کو۔ اِس6 بعدکے ایکوہ وقتہی پانچ َسو سے
یادہ ز بھائیوں پر ظاہر ہوا۔ اُن میں سے تکاببیشتر زندہ ہیں اگرچہ ایکچند انتقال کر ہیں۔چکے 7 یعقوبپھر
نے اُسے دیکھا، پھر تمام رسولوں نے۔

بعدکےسباور8 وہ مجھ پر بھی ظاہر ہوا، مجھ پر جو یا قبلگو وقتاز پیدا ہوا۔ 9 میںرسولوںکیونکہ میرا درجہ
سب سے چھوٹا ہے، بلـکہ مَیں تو رسول کہلانے کے بھی لائق نہیں، اِس لئے کہ مَیں نے الله جماعتکی کو ایذا
پہنچائی۔ لیکن10 مَیں جو کچھ ہوں 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 ہے۔ البتہ یہ کام مَیں نے خود نہیں بلـکہ الله کے فضل
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نے کیا ہے میرےجو ساتھ تھا۔ 11 خیر، یہ کام مَیں نے کیا یا اُنہوں نے، اُسیسبہم پیغام منادیکی کرتے ہیں
جس آپپر ایمان لائے ہیں۔

جی اُٹھنے اعتراضپر
اب12 مجھے یہ بتائیں، ہم تو منادی کرتے ہیں کہ مسیح مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔ تو پھر آپ میں سے کچھ

لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں مُردےکہ جی نہیں اُٹھتے؟ 13 اگر مُردے جی نہیں اُٹھتے تو مطلب یہ ہوا کہ مسیح
بھی نہیں جی اُٹھا۔ 14 اور اگر مسیح جی نہیں اُٹھا تو پھر ہماری عبثمنادی ہوتی آپاور کا ایمان لانا بھی بےفائدہ
ہوتا۔ 15 نیز ہم الله بارےکے میں جھوٹے ثابتگواہ ہوتے۔ کیونکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ الله مسیحنے کو
زندہ کیا جبکہ اگر مُردےواقعی نہیں جی اُٹھتے تو وہ بھی زندہ نہیں ہوا۔ غرض16 مُردےاگر جی نہیں اُٹھتے تو پھر
مسیح بھی نہیں جی اُٹھا۔ 17 اور اگر مسیح نہیں جی اُٹھا تو آپ کا ایمان بےفائدہ ہے اور تکابآپ اپنے گناہوں
میں گرفتار ہیں۔ 18 ہاں، اِس مطابقکے جنہوں مسیحنے میں ہوتے ہوئے انتقال کیا ہے ہلاکسبوہ ہو گئے
ہیں۔ 19 چنانچہ اگر مسیح پر ہماری اِسیصرفاُمید تکزندگی محدود ہے تو ہم انسانوں سبمیں سے یادہ ز رحمقابِل 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 وسیلےکے موتسے آئی، اِس لئے انسان ہی وسیلےکے مُردوںسے جیکے اُٹھنے بھیکی راہ کھلی۔ جس22
سبطرح اِس لئے مرتے ہیں کہ وہ آدم کے فرزند ہیں اُسی سبطرح زندہ کئے جائیں گے جو مسیح کے ہیں۔
لیکن23 جی اُٹھنے ترتیبایککی مسیحہے۔ تو فصل پہلےکے پھل حیثیتکی سے اُٹھجی چکا ہے جبکہ اُس کے
لوگ اُس وقت جی اُٹھیں جبگے واپسوہ آئے گا۔ 24 اِس کے بعد خاتمہ ہو گا۔ تب ہر حکومت، اختیار اور
قوت نیستکو کر کے وہ بادشاہی کو باپخدا کے حوالے گا۔دےکر 25 کیونکہ لازم ہے مسیحکہ وقتاُس
تکجبکرےحکومتتک الله تمام دشمنوں کو اُس پاؤںکے نیچےکے نہ کر دے۔ آخری26 دشمن نیستجسے
کیا جائے گا موت ہو گی۔ 27 کیونکہ الله بارےکے میں کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، اُس” نے سب کچھ اُس
(مسیحیعنی) پاؤںکے نیچےکے کر جب“دیا۔ کہا گیا ہے مسیحکچھسبکہ ماتحتکے کر دیا گیا ہے، تو
ظاہر ہے کہ اِس میں الله شامل جسنہیں سبنے کچھ مسیح ماتحتکے کیا ہے۔ کچھسبجب28 مسیح کے
ماتحت کر دیا گیا تب فرزند بھیخود اُسی ماتحتکے ہو جائے کچھسبنےجسگا اُس ماتحتکے کیا۔ یوں الله
سب کچھسبمیں ہو گا۔

جی اُٹھنے کے پیِش نظر زندگی گزارنا
29 مُردےاگر واقعی نہیںجی اُٹھتے تو پھر لوگوہ کیا کریں گے مُردوںجو کی خاطر بپتسمہ لیتے ہیں؟ مُردےاگر

نہیںجی اُٹھیں گے تو پھر وہ اُن کی کیوںخاطر بپتسمہ لیتے ہیں؟ اور30 بھیہم وقتہر اپنی کیوںمیںخطرےجان
ڈالے ہوئے ہیں؟ بھائیو،31 مَیں روزانہ مرتا ہوں۔ باتیہ اُتنی ہی یقینی جتنیہے یہ ہمارےآپکہ مسیحخداوند
عیسٰی میں میرا فخر ہیں۔ 32 اگر اِسیصرفمَیں 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۔
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فریب33 نہ کھائیں، بُری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ پورے34 طور پر ہوش میں آئیں اور گناہ نہ
آپکریں۔ میں بعضسے ایسے ہیں جو الله بارےکے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ بات آپمَیں کو شرم دلانے کے
لئے کہتا ہوں۔

طرحکسمُردے جی اُٹھیں گے
شاید35 سوالکوئی جیطرحکسمُردے”اُٹھائے، اُٹھتے ہیں؟ اور جی اُٹھنے بعدکے اُن جسمکا کیسا ہو “گا؟

بھئی،36 عقل کامسے لیں۔ آپبیججو بوتے ہیں وہ نہیںتکوقتاُس تکجباُگتا مرکہ نہ جائے۔ 37 آپجو
بوتے ہیں وہ وہی پودا نہیں ہے جو بعد میں اُگے گا ایکمحضبلـکہ ننگا سا دانہ ہے، خواہ گندم کا ہو یا کسی
اَور چیز کا۔ لیکن38 الله اُسے ایسا جسم دیتا ہے جیسا مناسبوہ سمجھتا قسمہرہے۔ بیجکے کو وہ اُس خاصکا
جسم عطا کرتا ہے۔

39 تمام جانداروں ایککو جیسا جسم نہیں ملا بلـکہ انسانوں کو اَور قسم کا، مویشیوں کو اَور قسم کا، پرندوں
کو اَور قسم کا، اور مچھلیوں کو اَور قسم کا۔

اِس40 کے علاوہ آسمانی بھیجسم ہیں اور زمینی جسم بھی۔ آسمانی شانکیجسموں اَور ہے اور زمینی جسموں
کی شان اَور۔ سورج41 کی شان اَور ہے، چاند کی شان اَور، اور ستاروں کی شان اَور، ایکبلـکہ ستارہ شان میں
ستارےدوسرے فرقسے ہے۔

مُردوں42 کا جی اُٹھنا بھی ایسا ہی جسمہے۔ حالتفانی میں یا بو جاتا ہے اور حالتلافانی میں جی اُٹھتا ہے۔
43 وہ حالتذلیل میں یا بو جاتا ہے اور حالتجلالی میں جی اُٹھتا ہے۔ وہ حالتکمزور میں یا بو جاتا ہے اور قوی
حالت میں جی اُٹھتا ہے۔ فطرتی44 جسم یا بو جاتا اورہے روحانی جسم جی اُٹھتا جہاںہے۔ فطرتی جسم وہاںہے
روحانی جسم بھی ہوتا ہے۔ پاک45 نوشتوں میں بھی لـکھا ہے کہ پہلے انسان آدم میں جان آ گئی۔ لیکن آخری
آدم زندہ کرنے والی روح بنا۔ روحانی46 پہلےجسم نہیں تھا بلـکہ فطرتی جسم، پھر روحانی جسم ہوا۔ پہلا47 انسان
زمین کی مٹی سے 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 وقتاِس خاکی انسان
کی شکل صورتو رکھتے ہیں جبکہ ہم وقتاُس آسمانی انسان کی شکل صورتو رکھیں گے۔

موت پر فتح
50 بھائیو، مَیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانخاکی کا موجودہ جسم الله کی بادشاہی میراثکو 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 مُردےپر لافانی حالت میں جی
اُٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ 53 کیونکہ لازم ہے کہ یہ فانی جسم بقا لباسکا پہن لے اور مرنے والا جسم
ابدی زندگی کا۔ جب54 اِس فانی اور مرنے والے جسم نے بقا اور ابدی زندگی لباسکا پہن لیا ہو گا تو پھر وہ
کلام پورا ہو گا پاکجو نوشتوں میں لـکھا ہے کہ

موت” الٰہی فتح کا لقمہ ہو گئی ہے۔
اے55 تیریموت، فتح کہاں رہی؟
اے موت، ڈنکتیرا کہاں “رہا؟
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موت56 ڈنککا گناہ ہے اور گناہ شریعت سے تقویت پاتا ہے۔ لیکن57 خدا کا شکر ہے جو ہمیں ہمارے
خداوند عیسٰی مسیح وسیلےکے فتحسے بخشتا ہے۔

58 پیارےمیرےغرض، مضبوطبھائیو، بنے رہیں۔ کوئی آپچیز ڈانواںکو ڈول نہ کر ہمیشہدے۔ خداوند
خدمتکی جاں فشانی سے کریں، یہ جانتے ہوئے کہ خداوند کے لئے آپ محنتکی مشقت رائیگاں نہیں جائے
گی۔

16
یروشلم جماعتکی کے لئے چندہ

چندےرہی1 باتکی جو یروشلم کے مُقّدسین کے لئے جمع کیا جا رہا ہے تو اُسی ہدایت پر عمل کریں جو مَیں
گلتیہ کی جماعتوں دےکو چکا ہوں۔ 2 ہر اتوار آپکو میں سے ہر کوئی اپنے کمائے ہوئے پیسوں میں سے کچھ
اِس چندے کے لئے مخصوص کر کے اپنے پاس رکھ چھوڑے۔ پھر میرے آنے پر ہدیہ جات جمع کرنے کی
ضرورت پڑےنہیں گی۔ مَیںجب3 آؤں گا تو ایسے افراد کو آپجو نزدیککے قابِل اعتماد دےخطوطہیں کر
یروشلم بھیجوں گا تاکہ آپوہ کا ہدیہ تکوہاں پہنچا دیں۔ 4 مناسباگر ہو کہ مَیں بھی جاؤں تو میرےوہ ساتھ
جائیں گے۔

مَیں5 مکدُنیہ سے ہو آپکر پاسکے آؤں گا کیونکہ مکدُنیہ میں سے سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپشاید6
تھوڑےپاسکے عرصے کے لئے ٹھہروں، لیکن یہ بھی ممکن سردیوںکہہے آپموسمکا ہی کاٹوںساتھکے تاکہ
میرے بعد کے سفر کے لئے آپ میری مدد کر سکیں۔ مَیں7 نہیں چاہتا کہ اِس دفعہ ملاقاتمختصر کے بعد چلتا
بنوں، بلـکہ خواہشمیری ہے کہ آپوقتکچھ کے ساتھ شرطگزاروں۔ یہ ہے کہ خداوند اجازتمجھے دے۔

لیکن8 تکپنتکُستعیدِ اِفسسمَیں میں ہی ٹھہروں گا، 9 کیونکہ میرےیہاں 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 آپبلاخوفوہ پاسکے رہ میریسکے۔ طرح وہ بھی خداوند
کھیتکے میں کاٹفصل رہا ہے۔ اِس11 لئے کوئی اُسے حقیر نہ جانے۔ اُسے سلامتی سے سفر پر روانہ کریں
تاکہ وہ تکمجھ پہنچے، کیونکہ مَیں اور دیگر بھائی اُس کے منتظر ہیں۔

اپلّوسبھائی12 کی مَیں بڑینے حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ دیگر بھائیوں آپساتھکے پاسکے آئے، لیکن الله
ًکو قطعا منظور نہ تھا۔ تاہم موقع ملنے پر وہ ضرور آئے گا۔

نصیحتیں اور سلام
13 جاگتے ایمانرہیں، ثابتمیں قدم رہیں، مردانگی مضبوطدکھائیں، بنے رہیں۔ محبتکچھسب14 کریں۔سے
15 بھائیو، باتایکمَیں آپمیں نصیحتکو کرنا چاہتا آپہوں۔ جانتے ہیں ستفناسکہ کا گھرانا اخیہ کا

پہلا پھل ہے اور کہ اُنہوں نے آپاپنے کو مُقّدسین خدمتکی کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ آپ16 ایسے لوگوں
کے تابع رہیں اور ساتھ ہی ہر شخصاُس کے جو اُن کے خدمتساتھ کے کام میں جاں فشانی کرتا ہے۔

17 ستفناس، فرتُوناتُس اور اخیکُس کے پہنچنے پر مَیں خوشبہت ہوا، کیونکہ اُنہوں نے وہ کمی پوری کر دی
آپجو غیرحاضریکی سے پیدا ہوئی تھی۔ اُنہوں18 میرینے روح کو اور ساتھ آپہی کی روح کو بھی تازہ کیا
ایسےہے۔ لوگوں کی قدر کریں۔
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19 آسیہ کی جماعتیں آپ کو سلام کہتی ہیں۔ 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۔ 20 تمام بھائی آپ کو سلام کہتے ایکہیں۔
دوسرے 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 خداوند23 عیسٰی کا آپفضل ساتھکے رہے۔
مسیح24 عیسٰی سبآپمیں کو میرا پیار۔
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کُرِنتِھیوں-۲
پولسخطیہ1 طرفکی سے ہے، جو الله مرضیکی مسیحسے عیسٰی کا رسول ساتھہے۔ ہی یہ بھائی تیمُتھیُس

طرفکی بھیسے ہے۔
کُرِنتھسمَیں میں الله جماعتکی اور صوبہ اخیہ میں موجود تمام مُقّدسین کو یہ لـکھ رہا ہوں۔
2 خدا باپہمارا اور خداوند عیسٰی آپمسیح فضلکو اور سلامتی عطا کریں۔
الله کی حمد و ثنا

ہمارے3 خداوند عیسٰی مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید ہو، جو رحم باپکا اور تمام طرح کی تسلی کا خدا
ہے۔ جب4 بھی ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو وہ ہمیں تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اَوروں کو بھی تسلی دے
سکیں۔ پھر جب وہ مصیبتکسی سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم بھی اُن کو اُسی طرح دےتسلی سکتے جسہیں
طرح الله نے ہمیں تسلی دی ہے۔ 5 کیونکہ کثرتجتنی سے مسیح کی سی مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں اُتنی کثرت
سے الله مسیح یعےکے ذر ہمیں تسلی دیتا ہے۔ مصیبتوںہمجب6 سے دوچار ہوتے ہیں تو آپباتیہ کی تسلی اور
نجات کا باعث بنتی ہماریجبہے۔ تسلی ہوتی ہے تو یہ آپ کی بھی تسلی کا باعث بنتی ہے۔ یوں آپ بھی صبر
سے وہ برداشتکچھ کرنے قابلکے بن جاتے ہیں جو برداشتہم کر رہے ہیں۔ 7 آپہماریچنانچہ بارےکے
میں اُمید پختہ رہتی ہے۔ کیونکہ ہم ہیںجانتے ہماریآپطرحجسکہ مصیبتوں شریکمیں اُسیہیں آپطرح
اُس تسلی میں شریکبھی ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہے۔

8 بھائیو، آپہم کو مصیبتاُس سے آگاہ کرنا ہتے چا میںجسہیں ہم صوبہ آسیہ پھنسمیں گئے۔ ہم پر دباؤ
اِتنا شدید تھا کہ برداشتاُسے ناممکنکرنا سا ہو گیا اور ہم جان ہاتھسے دھو بیٹھے۔ ہم9 محسوسنے کیا ہمیںکہ
لیکنہے۔گئیدیموتسزائے یہ اِس لئے ہوا تاکہ ہم آپاپنے پر بھروسا نہ کریں بلـکہ الله پر مُردوںجو کو زندہ
کر دیتا ہے۔ اُسی10 نے ہمیں موتناکہیبتایسی 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 کتنی
باتصورتخوب 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 ہمارےباتیہ لئے فخر باعثکا ہے کہ ہمارا صافضمیر ہے۔ کیونکہ ہم نے الله کے منے سا سادہ دلی اور

خلوص سے گزاریزندگی ہے، اور ہم نے اپنی حکمتانسانی پر انحصار نہیں کیا بلـکہ الله فضلکے پر۔ دنیا میں اور
خاص آپکر کے ساتھ ہمارا یہ رو ایسا ہی رہا ہے۔ ہم13 تو آپ کو ایسی باتکوئی نہیں لـکھتے آپجو پڑھ یا
سمجھ نہیں سکتے۔ اور مجھے اُمید ہے آپکہ پورےکو طور پر سمجھ آئے گی، 14 اگرچہ آپ فی الحال سب کچھ
نہیں سمجھتے۔ آپجبکیونکہ سبکو کچھ سمجھ آئے گا آپتب خداوند عیسٰی کے دن ہم پر اُتنا فخر کر سکیں
گے جتنا آپہم پر۔
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15 چونکہ مجھے اِس کا پورا یقین تھا اِس لئے مَیں پہلے آپ پاسکے آنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو دُگنی برکت مل
جائے۔ خیال16 یہ تھا کہ مَیں آپ کے ہاں سے ہو کر مکدُنیہ جاؤں اور وہاں آپسے 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 مَیں دنیاوی لوگوں کی طرح منصوبے بنا لیتا ہوں ایکجو ہی
لمحے میں جی” “ہاں اور جی” “نہیں کہتے ہیں؟ لیکن18 الله وفادار ہے اور وہ میرا گواہ ہے کہ آپہم کے ساتھ
بات وقتکرتے “نہیں” کو “ہاں” کے ساتھ نہیں ملاتے۔ 19 کیونکہ الله کا فرزند عیسٰی جسمسیح منادیکی
سیلاسمَیں، اور تیمُتھیُس نے کی وہ بھی ایسا نہیں اُسہے۔ بھیکبھینے “ہاں” کو “نہیں” ساتھکے 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۔ 21 اور الله خود ہمیں اور آپ
مسیحکو مضبوطمیں کر دیتا اُسیہے۔ ہمیںنے مسح کر مخصوصکے کیا ہے۔ اُسی22 نے ہم پر اپنی مُہر لگا کر
ظاہر کیا ہے ہمکہ اُس ملـکیتکی ہیں اور اُسی ہمیںنے دےالقدسروح کر اپنے وعدوں کا بیعانہ ادا کیا ہے۔

23 اگر بولوںجھوٹمَیں تو باتدے۔گواہیخلافمیرےالله یہ آپمَیںکہہے بچانےکو لئےکے کُرِنتھس
واپس نہ آیا۔ مطلب24 یہ نہیں ایمانہمکہ معاملےکے آپمیں حکومتپر کرنا ہتے چا ہیں۔ نہیں، آپہم ساتھکے
مل خدمتکر کرتے ہیں خوشیآپتاکہ سے بھر جائیں، آپکیونکہ تو ایمان معرفتکی قائم ہیں۔

2
1 چنانچہ مَیں نے فیصلہ کیا کہ مَیں دوبارہ آپ پاسکے نہیں آؤں گا، ورنہ آپ کو بہت غم پڑےکھانا گا۔

2 کیونکہ اگر مَیں آپ کو دُکھ پہنچاؤں تو کون کرےخوشمجھے گا؟ یہ شخصوہ کرےنہیں گا جسے مَیں نے
دُکھ پہنچایا ہے۔ 3 یہی وجہ ہے کہ مَیں آپنے کو یہ لـکھ دیا۔ مَیں نہیں چاہتا تھا آپکہ پاسکے آ کر اُن ہی
لوگوں سے غم کھاؤں جنہیں مجھے خوش کرنا ہئے۔ چا کیونکہ مجھے آپ سب بارےکے میں یقین ہے کہ میری
آپخوشی سب کی خوشی ہے۔ مَیں4 آپنے کو نہایت رنجیدہ اور پریشان حالت میں آنسو بہا بہا کر لـکھ دیا۔
مقصد یہ نہیں تھا آپکہ غمگین ہو جائیں بلـکہ مَیں چاہتا تھا آپکہ جان لیں کہ مَیں آپ سے کتنی محبتگہری
رکھتا ہوں۔

مجرم معافکو کر دیا جائے
5 کسیاگر دُکھنے پہنچایا ہے تو مجھے نہیں بلـکہ سبآپتکحدکسی کو مَیں) یادہ ز سختی باتسے نہیں

کرنا ۔(چاہتا لیکن6 شخصمذکورہ کے لئے یہ کافی ہے کہ جماعتاُسے کے اکثر لوگوں نے دیسزا ہے۔ اب7
ضروری ہے آپکہ معافاُسے کر کے تسلی دیں، ورنہ وہ غم کھا کھا کر تباہ ہو جائے گا۔ 8 چنانچہ مَیں اِس پر
زور دینا ہوںچاہتا آپکہ اُسے محبتاپنی احساسکا دلائیں۔ مَیں9 یہنے 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 معافکچھ کرنے ضرورتکی تھی، وہ مَیں نے
آپ 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
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مَیںجب12 مسیح خبریخوشکی سنانے کے لئے تروآس گیا تو خداوند میرےنے لئے آگے خدمت کرنے
ایککا دروازہ کھول دیا۔ مجھےجبلیکن13 اپنا بھائی طِطُس وہاں نہ ملا تو مَیں بےچین ہو گیا اور اُنہیں باد خیر
کہہ کر صوبہ مکدُنیہ چلا گیا۔

مسیح میں فتح
لیکن14 خدا کا شکر !ہے ہمارےوہی آگے آگے چلتا ہے اور ہم مسیح قیدیکے بن کر اُس کی فتح مناتے

ہوئے اُس پیچھےکے پیچھے چلتے ہیں۔ یوں ہمارےالله وسیلے سے ہر مسیحجگہ بارےکے میں علم خوشبو طرحکی
پھیلاتا ہے۔ 15 کیونکہ مسیحہم کی خوشبو ہیں جو تکالله پہنچتی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی پھیلتی ہے،
نجات پانے والوں میں بھی ہلاکاور ہونے والوں میں بھی۔ بعض16 لوگوں کے لئے موتہم مہلـککی بُو ہیں
بعضجبکہ کے لئے ہم بخشزندگی خوشبو ہیں۔ تو کون یہ داریذمہ نبھانے لائقکے ہے؟ 17 کیونکہ ہم اکثر
لوگوں کی طرح الله کے کلام تجارتکی نہیں کرتے، بلـکہ یہ جان کر کہ ہم الله کے حضور میں ہیں اور اُس کے
بھیجے ہوئے ہیں خلوصہم دلی لوگوںسے باتسے کرتے ہیں۔

3
نئے عہد کے خادم

1 کیا ہم دوبارہ اپنی خوبیوں کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں؟ یا کیا بعضہم لوگوں کی مانند ہیں جنہیں آپ کو
سفارشی خط دینے یا آپ سے ایسے خط لـکھوانے ضرورتکی ہوتی ہے؟ 2 آپنہیں، تو خود ہمارا خط ہیں جو
ہمارے دلوں پر لـکھا ہوا اِسےسبہے۔ پہچان اور پڑھ سکتے ہیں۔ صافیہ3 ظاہر ہے مسیحآپکہ ہیںخطکا
جو اُس خدمتہمارینے یعےکے ذر لـکھ دیا اورہے۔ یہ سیاہیخط نہیںسے بلـکہ زندہ خدا روحکے سے لـکھا
گیا، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلـکہ انسانی دلوں پر۔

ہم4 یہ اِس لئے یقین سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم مسیح کے وسیلے سے الله پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ہمارے5
اندر تو کچھ نہیں کیجسہے بنا پر ہم دعوٰی کر سکتے کہ ہم یہ کام کرنے لائقکے ہیں۔ نہیں، لیاقتہماری الله
ہے۔سےطرفکی اُسی6 ہمیںنے نئے عہد خادمکے ہونے لائقکے بنا دیا اورہے۔ یہ لـکھیعہد شریعتہوئی
پر مبنی نہیں ہے بلـکہ روح پر، کیونکہ لـکھی ہوئی شریعت کے اثر سے ہم مر جاتے ہیں جبکہ روح ہمیں زندہ کر
دیتا ہے۔

شریعت7 حروفکے پتھر کی تختیوں پر کندہ کئے گئے جباور اُسے دیا گیا تو الله کا جلال ظاہر ہوا۔ یہ جلال
اِتنا تیز تھا کہ اسرائیلی موسٰی چہرےکے کو لگاتار دیکھ نہ سکے۔ اگر اُس چیز کا جلال اِتنا تیز تھا منسوخابجو
ہے 8 تو کیا روح کے نظام کا جلال اِس کہیںسے یادہ ز نہیں ہو گا؟ 9 اگر پرانا نظام جو ہمیں مجرم ٹھہراتا تھا جلالی
تھا تو پھر نیا نظام جو راستہمیں باز قرار دیتا کہیںہے یادہ ز جلالی ہو گا۔ 10 ہاں، پہلے نظام کا جلال نئے نظام
زبردستکے جلال نسبتکی کچھ بھی نہیں ہے۔ 11 اور اگر اُس پرانے نظام کا بہتجلال تھا منسوخابجو 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 بڑی دلیری خدمتسے کرتے ہیں۔ ہم13 موسٰی کی مانند نہیں
جسہیں شریعتنے سنانے کے اختتام پر چہرےاپنے پر نقاب ڈال لیا تاکہ اسرائیلی اُسے تکتے نہ رہیں ابجو
منسوخ ہے۔ توبھی14 وہ ذہنی طور پر اَڑ گئے، پرانےجبتکآجکیونکہ عہدنامے تلاوتکی کی جاتی توہے یہی
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نقاب قائم نقابتکآجہے۔ کو ہٹایا نہیں گیا کیونکہ یہ مسیحصرفعہد میں منسوخ ہوتا ہے۔ 15 ہاں، تکآج
جب موسٰی شریعتکی پڑھی جاتی ہے تو نقابیہ اُن دلوںکے پر پڑا رہتا ہے۔ بھیجبلیکن16 کوئی خداوند کی
طرف رجوع کرتا ہے تو یہ نقاب ہٹایا جاتا ہے، 17 کیونکہ خداوند روح ہے اور جہاں خداوند کا روح وہاںہے
آزادی ہے۔ 18 چنانچہ جنسبہم چہروںکے نقابسے ہٹایا گیا ہے خداوند کا منعکسجلال کرتے اور قدم
بہ قدم جلال پاتے ہوئے مسیح صورتکی میں لتے بد جاتے ہیں۔ یہ خداوند ہی کا کام ہے روحجو ہے۔

4
مٹی برتنوںکے میں روحانی خزانہ

پس1 چونکہ ہمیں الله کے رحم سے یہ خدمت سونپی گئی ہے اِس لئے ہم بےدل نہیں ہو جاتے۔ ہم2 نے
چھپی ہوئی ناکشرم باتیں مسترد دیکر 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 نیکہماری نامی خود بخود ایکہر کے ضمیر پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ 3 اور اگر ہماری خوش خبری
نقاب تلے چھپی ہوئی بھی ہو تو صرفوہ اُن کے لئے چھپی ہوئی ہے ہلاکجو ہو رہے ہیں۔ 4 اِس جہان کے
شریر خدا نے اُن کے ذہنوں کو اندھا کر دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اِس لئے وہ الله خبریخوشکی کی جلالی
روشنی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ یہ پیغام نہیں سمجھ سکتے مسیحجو جلالکے بارےکے میں اُسہے، بارےکے میں
جو الله صورتکی ہے۔ 5 کیونکہ ہم اپنا پرچار نہیں کرتے بلـکہ عیسٰی مسیح کا پیغام سناتے ہیں کہ وہ خداوند
ہے۔ آپاپنے کو ہم عیسٰی کی آپخاطر کے خادم قرار دیتے ہیں۔ 6 جسکیونکہ خدا نے فرمایا، اندھیرے”
میں سے روشنی “چمکے، اُس ہمارےنے دلوں میں اپنی روشنی چمکنے دی تاکہ ہم الله کا وہ جلال جان لیں جو
عیسٰی مسیح چہرےکے سے چمکتا ہے۔

لیکن7 جنہم اندرکے یہ خزانہ عامہے مٹی برتنوںکے کی مانند ہیں تاکہ ظاہر ہو کہ ہماریقوتزبردستیہ
طرف سے نہیں بلـکہ الله طرفکی سے ہے۔ لوگ8 ہمیں طرفچاروں سے دباتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں کچل کر
ختم نہیں کر سکتا۔ ہم اُلجھن میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اُمید کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لوگ9 ہمیں ایذا
دیتے ہیں، لیکن ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ لوگوں کے دھکوں سے ہم زمین پر گر جاتے ہیں، لیکن ہم تباہ نہیں
ہوتے۔ 10 ہر وقت ہم اپنے بدن میں عیسٰی موتکی لئے پھرتے ہیں تاکہ عیسٰی کی زندگی ہمارےبھی بدن میں
ظاہر ہو جائے۔ 11 کیونکہ وقتہر ہمیں زندہ حالت میں عیسٰی کی موتخاطر 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 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، مَیں” ایمان لایا اور اِس لئے “بولا۔ ہمیں ایمان کا یہی روح حاصل اِسہے لئے
ہم بھی ایمان لانے کی وجہ سے لتے بو ہیں۔ 14 کیونکہ ہم جانتے ہیں جسکہ خداوندنے عیسٰی کو مُردوں میں
سے زندہ کر دیا ہے وہ عیسٰی کے ساتھ ہمیں بھی زندہ کر آپکے سمیتلوگوں اپنے حضور کرےکھڑا گا۔ 15 یہ
سب آپکچھ فائدےکے کے لئے یوںہے۔ الله کا فضل آگے ھتے بڑ ھتے بڑ بہتمزید سے تکلوگوں پہنچ رہا ہے
اور نتیجے میں وہ الله کو دےجلال شکرگزاریکر کی دعاؤں بہتمیں اضافہ کر رہے ہیں۔

ایمان کی زندگی
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اِسی16 وجہ سے ہم بےدل نہیں ہو ظاہریبےشکجاتے۔ طور پر ہم ختم ہو رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر
روز بہ روز ہماری تجدید ہوتی جا رہی ہے۔ 17 کیونکہ ہماری موجودہ مصیبت ہلـکی اور پل بھر کی ہے، اور وہ
ہمارے لئے ایک ابدیایسا جلال پیدا کر رہی نسبتکیجسہے بھیکچھمصیبتموجودہ نہیں۔ اِس18 لئے ہم
دیکھی ہوئی چیزوں پر غور نہیں کرتے بلـکہ اَن دیکھی چیزوں پر۔ دیکھیکیونکہ ہوئی عارضیچیزیں ہیں، جبکہ اَن
دیکھی ابدیچیزیں ہیں۔

5
ہم1 تو جانتے ہیں میںجسجھونپڑیدنیاویہماریجبکہ ہم ہتے ر ہیں گرائی جائے گی تو الله ہمیں آسمان

ایکپر دےمکان ایکگا، ایسا ابدی گھر جسے انسانی ہاتھوں نے نہیں بنایا ہو گا۔ اِس2 لئے ہم اِس جھونپڑی
میں ہتے کرا ہیں اور آسمانی گھر پہن لینے کی شدید آرزو رکھتے ہیں، 3 جبکیونکہ ہم اُسے پہن لیں گے تو ہم ننگے
نہیں پائے جائیں گے۔ اِس4 جھونپڑی میں ہتے ر ہوئے ہم بوجھ تلے ہتے کرا ہیں۔ کیونکہ ہم اپنا فانی لباس اُتارنا
نہیں ہتے چا بلـکہ اُس پر آسمانی گھر لباسکا پہن لینا ہتے چا ہیں تاکہ زندگی وہ کچھ نگل جائے جو فانی ہے۔ 5 الله
نے خود ہمیں اِس مقصد کے لئے تیار کیا ہے اور اُسی نے ہمیں القدسروح کو آنے والے جلال کے بیعانے کے
طور دےپر دیا ہے۔

6 چنانچہ ہم ہمیشہ حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تکجبکہ اپنے بدن میں رہائش پذیر ہیں اُس وقت
تک خداوند کے گھر سے دُور ہیں۔ ظاہریہم7 چیزوں 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، میںکوششاِسیہم ہتے ر ہیں کہ خداوند کو پسند آئیں۔ 10 کیونکہ لازم
ہے کہ مسیحسبہم کے عدالتتخِت کے منے سا حاضر ہو جائیں۔ وہاں ایکہر کو اُس کام کا اجر ملے گا جو
اُس نے اپنے بدن میں ہتے ر ہوئے کیا ہے، خواہ وہ اچھا تھا یا بُرا۔

مسیح وسیلےکے ہماریسے الله کے ساتھ دوستی
اب11 ہم خداوند خوفکے کو جان کر لوگوں کو سمجھانے کوششکی کرتے ہیں۔ ہم تو الله کے منے سا

پورے طور پر ظاہر ہیں۔ اور مَیں اُمید رکھتا ہوں کہ آپہم کے ضمیر کے منے سا بھی ظاہر ہیں۔ 12 کیا ہم باتیہ
کر کے دوبارہ سفارشاپنی کر رہے ہیں؟ آپنہیں، کو ہم پر فخر کرنے کا دےموقع رہے ہیں آپتاکہ اُن کے
میںجواب کچھ سکیںکہہ باتوںظاہریجو پر شیخی مارتے اور دلی باتیں نظرانداز کرتے ہیں۔ 13 کیونکہ اگر ہم
بےخود ہوئے تو الله کی خاطر، اور ہوشاگر میں ہیں تو آپ کی خاطر۔ بات14 یہ ہے کہ مسیح محبتکی ہمیں
مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ ہم اِس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں سبایککہ کے لئے مُوا۔ اِس مطلبکا ہے سبکہ
ہی مر گئے ہیں۔ 15 اور سبوہ کے لئے اِس لئے مُوا تاکہ جو زندہ ہیں وہ اپنے لئے نہ جئیں بلـکہ اُس کے لئے جو
اُن کی خاطر مُوا اور پھر جی اُٹھا۔

اِس16 وجہ سے ابہم کسیسے بھیکو دنیاوی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ پہلے تو ہم مسیح کو بھی اِس زاویے
سے دیکھتے تھے، لیکن وقتیہ گزر گیا ہے۔ 17 چنانچہ مسیحجو میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی زندگی جاتی رہی
اور نئی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ کچھسبیہ18 الله طرفکی سے مسیحنےجسہے وسیلےکے سے اپنے ساتھ
ہمارا میل ملاپ کر لیا ہے۔ اور اُسی نے ہمیں میل ملاپ کرانے کی خدمت کی ذمہ داری دی ہے۔ 19 اِس
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خدمت ہمتحتکے یہ پیغام سناتے ہیں کہ الله مسیحنے وسیلےکے سے اپنے ساتھ دنیا صلحکی کرائی اور لوگوں
گناہوںکے کو اُن کے ذمے نہ لگایا۔ صلح کرانے کا یہ پیغام اُس ہمارےنے سپرد کر دیا۔

پس20 ہم مسیح ایلچیکے ہیں اور ہمارےالله وسیلے سے لوگوں کو سمجھاتا ہمہے۔ مسیح کے آپواسطے
منتسے کرتے ہیں کہ الله کی صلح کشپیشکی کو قبول کریں تاکہ اُس آپکی کے ساتھ صلح ہو جائے۔
مسیح21 بےگناہ تھا، لیکن الله نے اُسے ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا تاکہ ہمیں اُس راستمیں باز قرار دیا جائے۔

6
الله1 ہوتےخدمتہمکے آپہمہوئے منتسے ہیںکرتے کہ آپفضلجو ملاکو ضائعوہہے نہ جائے۔

2 کیونکہ الله فرماتا ہے، قبولیت” وقتکے مَیں تیرینے نجاتسنی، کے تیریدن مدد “کی۔ قبولیتاب!سنیں
وقتکا آ گیا نجاتابہے، کا دن ہے۔

کسیہم3 کے لئے بھی ٹھوکر باعثکا نہیں بنتے نقصمیںخدمتہماریلوگتاکہ نہ نکال سکیں۔ ہاں،4 ہمیں
سفارش ضرورتکی ہی نہیں، کیونکہ الله کے خادم ہوتے ہوئے ہم ہر حالت میں نیکاپنی نامی ظاہر کرتے
:ہیں جب ہم صبر سے مشکلاتمصیبتیں، اور آفتیں برداشت کرتے ہیں، لوگجب5 ہمیں مارتے اور قید میں
لتے ڈا ہمجبہیں، ہجوموںبےقابو کا سامنا کرتے مشقتمحنتہمجبہیں، راتکرتے، وقتکے جاگتے اور
بھوکے ہتے ر ہیں، ہمجب6 اپنی پاکیزگی، علم، صبر اور سلوکمہربان کا اظہار کرتے القدسروحہمجبہیں،
محبتحقیقیسےوسیلےکے باتیںسچی7رکھتے، اورکرتے الله لوگوںسےقدرتکی اپنیہمہیں۔کرتےخدمتکی
نیک نامی اِس میں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دونوں ہاتھوں بازیراستسے کے ہتھیار تھامے رکھتے ہیں۔ ہم8
جاریخدمتاپنی رکھتے ہیں، کریںعزتہماریلوگچاہے چاہے بےعزتی، چاہے رپورٹبُریہماریوہ دیں
چاہے اچھی۔ اگرچہ خدمتہماری سچی لوگلیکنہے، ہمیں دغاباز قرار دیتے ہیں۔ 9 لوگاگرچہ ہمیں جانتے
توبھیہیں ہمیں نظرانداز کیا جاتا ہمہے۔ مرتے مرتے زندہ ہتے ر ہیں لوگاور ہمیں مار مار قتلکر نہیں کر سکتے۔
ہم10 غم کھا کھا کر خوشوقتہر ہتے ر ہیں، حالتغریبہم میں بہتوں دولتکو مند بنا دیتے ہمارےہیں۔
پاس کچھ نہیں توبھیہے، سبہمیں حاصلکچھ ہے۔

کُرِنتھس11 ہمعزیزو،کے کھلنے آپکر باتسے کی ہے، آپدلہمارا کے لئے کشادہ ہو گیا ہے۔ 12 جو
جگہ ہم نے دل آپمیں کو دی ہے تکابوہ کم نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کے دلوں ہمارےمیں لئے کوئی جگہ
نہیں رہی۔ اب13 مَیں آپ سے میرےجو بچے ہیں درخواست کرتا ہوں جوابکہ میں ہمیں بھی اپنے دلوں میں
جگہ دیں۔

اثراتغیرمسیحی سے خبردار
غیرایمان14 داروں کے ساتھ مل ایککر جوئے تلے زندگی نہ گزاریں، کیونکہ راستی کا ناراستی سے کیا واسطہ

ہے؟ یا روشنی یکی تار کے ساتھ کیا تعلق رکھ سکتی ہے؟ مسیح15 اور ابلیس کے درمیان کیا مطابقت ہو سکتی
ایمانہے؟ دار کا غیرایمان دار 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 مَیں”ہے، اُن سکونتدرمیانکے کروں گا
اور اُن میں پھروں گا۔
مَیں اُن کا خدا ہوں گا،
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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 کئےسےہموعدےتمام اِسہیں۔گئے لئے آئیں، ہم آپاپنے کو اُسہر چیز صافپاکسے

کریں جسمجو روحاور کو آلودہ کر دیتی اورہے۔ ہم خدا مکملمیںخوفکے طور مُقّدسپر بننے کے لئے کوشاں
رہیں۔

پولس خوشیکی
ہمیں2 اپنے دل میں جگہ دیں۔ نہ ہم کسینے سے ناانصافی کی، نہ کسی کو بگاڑا یا اُس غلطسے فائدہ اُٹھایا۔

مَیں3 یہ بات آپ کو مجرم ٹھہرانے کے لئے نہیں کہہ رہا۔ مَیں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپکہ ہمیں اِتنے عزیز
ہیں کہ آپہم ساتھکے مرنے اور جینے کے لئے تیار ہیں۔ اِس4 لئے آپمَیں کھلسے باتکر کرتا ہوں اور مَیں
آپ پر بڑا فخر بھی کرتا ہوں۔ اِس ناتے سے پوریمجھے تسلی ہے، اور ہماری تمام مصیبتوں کے باوجود میری خوشی
کی انتہا نہیں۔

5 جبکیونکہ ہم مکدُنیہ پہنچے تو ہم جسم لحاظکے سے آرام نہ کر سکے۔ مصیبتوں نے ہمیں طرفہر سے
گھیر لیا۔ دوسروں طرفکی جھگڑوںسے سے اور دل طرحطرحمیں کے ڈر سے نپٹنا پڑا۔ لیکن6 الله نے جو دبے
ہوؤں کو تسلی بخشتا طِطُسہے کے آنے ہماریسے افزائیحوصلہ کی۔ 7 ہمارا حوصلہ اُسصرفنہ کے آنے سے
بڑھ گیا بلـکہ اُن حوصلہ افزا باتوں بھیسے جن آپسے نے اُسے تسلی دی۔ اُس آپہمیںنے کی آپآرزو، کی آہ و
زاری میرےاور لئے آپ کی سرگرمی بارےکے رپورٹمیں دی۔ یہ سن میریکر خوشی مزید بڑھ گئی۔

8 کیونکہ اگرچہ مَیں آپنے کو اپنے خط سے دُکھ پہنچایا توبھی مَیں پچھتاتا نہیں۔ پہلے تو مَیں خط لـکھنے سے
پچھتایا، ابلیکن مَیں دیکھتا ہوں کہ جو دُکھ اُس آپنے کو پہنچایا عارضیصرفوہ تھا 9 اور اُس آپنے کو
تکتوبہ پہنچایا۔ یہ سن کر خوشیابمَیں مناتا ہوں، اِس لئے نہیں آپکہ کو دُکھ اُٹھانا پڑا ہے بلـکہ اِس لئے کہ
اِس دُکھ آپنے کو توبہ تک پہنچایا۔ الله نے یہ دُکھ اپنی مرضی پوری کرانے کے لئے استعمال کیا، اِس لئے
آپ طرفہماریکو نقصانکوئیسے نہ پہنچا۔ 10 کیونکہ دُکھجو الله اپنی پوریمرضی کرانے کے لئے استعمال
کرتا ہے اُس سے توبہ پیدا ہوتی ہے اور اُس کا انجام نجات ہے۔ اِس میں پچھتانے کی گنجائش ہی نہیں۔ اِس
برعکسکے دنیاوی دُکھ کا انجام موت ہے۔ آپ11 خود دیکھیں کہ الله کے اِس دُکھ آپنے میں کیا پیدا کیا
:ہے کتنی سنجیدگی، اپنا دفاع کرنے کا کتنا غلطجوش، حرکتوں پر کتنا غصہ، کتنا خوف، کتنی چاہت، کتنی
آپسرگرمی۔ سزا دینے کے لئے کتنے تیار آپ!تھے نے لحاظہر ثابتسے کیا ہے آپکہ اِس معاملے میں ہیں۔بےقصور
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12 غرض، اگرچہ مَیں آپنے کو لـکھا، لیکن مقصد یہ نہیں تھا غلطکہ حرکتیں کرنے والے بارےکے میں
لـکھوں یا اُس بارےکے جسمیں غلطساتھکے کام کیا گیا۔ نہیں، مقصد یہ تھا کہ الله کے آپحضور پر ظاہر ہو
جائے ہمارےآپکہ لئے کتنے سرگرم ہیں۔ 13 یہی وجہ ہے کہ ہمارا بڑھحوصلہ گیا ہے۔
لیکن ہماریصرفنہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے بلـکہ ہم یہ دیکھ کر خوشبےانتہا ہوئے طِطُسکہ خوشکتنا

تھا۔ وہ خوشکیوں تھا؟ اِس لئے کہ اُس کی سبآپروح سے تر و تازہ ہوئی۔ اُس14 کے منے سا مَیں آپنے پر
فخر کیا تھا، اور مَیں شرمندہ نہیں ہوا کیونکہ ثابتدرستباتیہ ہوئی طرحجسہے۔ ہم آپنے کو ہمیشہ سچی
باتیں بتائی ہیں اُسی طرح طِطُس کے منے آپسا پر ہمارا فخر درستبھی نکلا۔ آپ15 اُسے نہایت عزیز ہیں کیونکہ
وہ آپ سب کی فرماں برداری یاد کرتا ہے، آپکہ نے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اُسے خوش آمدید کہا۔ مَیں16
ہوںخوش کہ مَیں لحاظہر آپسے پر اعتماد کر سکتا ہوں۔

8
یہودیہ غریبوںکے کے لئے ہدیہ

1 بھائیو، ہم آپ کی توجہ اُس فضل کی طرف دلانا ہتے چا ہیں جو الله نے صوبہ مکدُنیہ کی جماعتوں پر کیا۔
میںمصیبتجس2 پھنسےوہ ہیںہوئے اُس سے اُن آزمائشسختکی توبھیہوئی۔ اُن کی خوشیبےانتہا اور شدید
غربت 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 طرفہی سے اُنہوں4 بڑےنے زور سے ہم منتسے کی کہ
ہمیں بھی یہودیہ مُقّدسینکے خدمتکی کرنے کا موقع دیں، بھیہم دینے شریکمیںفضلکے ہونا ہتے چا ہیں۔
اور5 اُنہوں ہمارینے اُمید کہیںسے یادہ ز !کیا الله مرضیکی سے اُن کا پہلا قدم یہ تھا اُنہوںکہ نے آپاپنے کو
خداوند کے لئے مخصوص کیا۔ اُن کا دوسرا قدم یہ تھا کہ اُنہوں نے آپاپنے ہمارےکو لئے مخصوص کیا۔ اِس6
پر ہم نے طِطُس کی حوصلہ افزائی کی کہ آپوہ پاسکے بھی ہدیہ جمع کرنے کا وہ سلسلہ تکانجام پہنچائے
جو اُس شروعنے کیا تھا۔ آپ7 کثرتکچھسبپاسکے سے پایا جاتا ہے، ایمانخواہ ہو، خواہ کلام، علم، مکمل
سرگرمی یا ہم محبتسے ابہو۔ باتاِس کا خیال رکھیں آپکہ یہ ہدیہ دینے میں بھی اپنی دولتکثیر کا اظہار
کریں۔

طرفمیری8 سے یہ کوئی حکم نہیں لیکنہے۔ دوسروں کی سرگرمی پیِشکے 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 وہ دولت مند تھا توبھی آپوہ کی خاطر غریب بن گیا تاکہ آپ اُس کی غربت دولتسے مند بن
جائیں۔

اِس10 معاملے میں میرا مشورہ سنیں، کیونکہ آپوہ کے لئے ثابتمفید ہو گا۔ پچھلے آپسال جماعتپہلی تھے
جو صرفنہ ہدیہ دینے لـگی بلـکہ اِسے دینا بھی چاہتی تھی۔ اب11 اُسے تکتکمیل پہنچائیں آپجو شروعنے کر
رکھا ہے۔ دینے کا آپشوقجو رکھتے ہیں وہ عمل میں لایا جائے۔ اُتنا دیں سکیں۔دےآپجتنا 12 کیونکہ اگر
آپ 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 مطلبکا یہ نہیں دوسروںکہ کو آرام دلانے آپباعثکے مصیبتخود میں پڑ صرفباتجائیں۔ یہ
ہے لوگوںکہ حالاتکے کچھ برابر ہونے چاہئیں۔ وقتاِس14 آپتو بہتپاسکے آپاورہے اُن ضرورتکی
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پوری کر سکتے ہیں۔ بعد میں جبوقتکسی اُن بہتپاسکے ہو گا تو آپوہ ضرورتکی بھی پوری کر سکیں
گے۔ یوں آپ حالاتکے کچھ برابر رہیں گے، طرحجس15 مُقّدسکلاِم میں بھی لـکھا ہے، جس” نے یادہ 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 وہی جوش پیدا کیا ہے جو مَیں آپ کے لئے رکھتا ہوں۔

ہمجب17 نے اُس کی حوصلہ افزائی کی کہ آپوہ پاسکے جائے تو وہ صرفنہ اِس کے لئے تیار ہوا بلـکہ بڑا
سرگرم ہو کر خود بخود آپ پاسکے جانے کے لئے روانہ ہوا۔ 18 ہم نے اُس کے ساتھ اُس بھائی کو بھیج دیا
خدمتکیجس تعریفکی تمام جماعتیں کرتی ہیں، کیونکہ اُسے الله خبریخوشکی سنانے نعمتکی ملی ہے۔
19 اُسے نہ آپصرف پاسکے جانا ہے بلـکہ جماعتوں نے اُسے مقرر کیا ہے جبکہ ہم ہدیئے کو یروشلم لے
جائیں گے تو ہمارےوہ ساتھ یوںجائے۔ ہم خدمتیہ ادا وقتکرتے خداوند دیںجلالکو اورگے اپنی سرگرمی
کا اظہار کریں گے۔

20 کیونکہ بڑےاُس ہدیئے کے پیِش نظر جو ہم لے جائیں گے ہم اِس سے بچنا ہتے چا ہیں کسیکہ کو ہم
شکپر کرنے کا موقع ملے۔ کوششپوریہماری21 یہ ہے کہ وہی کچھ کریں جو صرفنہ خداوند کی نظر میں
درست ہے بلـکہ انسان کی نظر میں بھی۔

22 اُن کے ساتھ ہم ایکنے اَور بھائی کو بھی بھیج جسدیا کی سرگرمی ہم نے کئی موقعوں پر پرکھی ہے۔
اب وہ مزید سرگرم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ آپ پر بڑا اعتماد کرتا ہے۔ تکجہاں23 طِطُس کا تعلق ہے، وہ میرا
ساتھی اور خدمتہم ہے۔ اور جو بھائی اُس کے ساتھ ہیں اُنہیں جماعتوں نے بھیجا ہے۔ وہ مسیح کے لئے عزت
باعثکا ہیں۔ 24 اُن پر اپنی محبت کا اظہار کر کے یہ ظاہر کریں کہ آپہم پر کیوں فخر کرتے ہیں۔ پھر یہ بات
خدا کی دیگر جماعتوں کو بھی نظر آئے گی۔

9
مُقّدسین کی مدد

اصل1 میں اِس ضرورتکی نہیں کہ آپمَیں کو اُس کام بارےکے میں لـکھوں جو ہمیں یہودیہ کے مُقّدسین
خدمتکی میں کرنا ہے۔ 2 کیونکہ آپمَیں کی جوشیگرم جانتا ہوں، اور مَیں مکدُنیہ ایمانکے داروں کے منے سا
آپ پر فخر کرتا ہوںرہا اخیہ”کہ سالپچھلےلوگکے سے دینے کے لئے تیار آپیوں“تھے۔ کی سرگرمی یادہنے ز
تر لوگوں کو خود دینے کے لئے اُبھارا۔ اب3 مَیں نے اِن بھائیوں کو بھیج دیا ہے تاکہ آپہمارا پر فخر بےبنیاد نہ
نکلے مَیںطرحجسبلـکہ نے کہا آپتھا تیار رہیں۔ 4 ایسا نہ ہو مَیںجبکہ مکدُنیہ بھائیوںکچھکے ساتھکو لے
آپکر پاسکے پہنچوں گا تو آپ تیار نہ ہوں۔ اُس وقت مَیں، بلـکہ آپ بھی شرمندہ ہوں گے کہ مَیں آپنے پر
اِتنا اعتماد کیا ہے۔ اِس5 لئے مَیں نے باتاِس پر زور ضروریدینا سمجھا کہ بھائی پہلے آپہی پاسکے آ کر اُس
ہدیئے کا انتظام یں جسکر کا آپوعدہ 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۔

6 یاد رہے کہ شخصجو بیج کو بچا بچا کر بوتا ہے اُس کی فصل بھی اُتنی کم ہو گی۔ لیکن جو بہت بیج بوتا
ہے اُس کی فصل بھی بہت یادہ ز ہو گی۔ 7 ایکہر دےاُتنا جتنا دینے کے لئے اُس نے پہلے اپنے دل میں ٹھہرا
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لیا ہے۔ وہ اِس تکلیفمیں یا محسوسمجبوری نہ کرے، کیونکہ الله اُس محبتسے رکھتا ہے خوشیجو سے دیتا
ہے۔ 8 اور الله اِس قابل ہے آپکہ آپکو یاتکی ضرور سے کہیں یادہ ز دے۔ آپپھر پاسکے وقتہر اور
ہر لحاظ سے کافی ہو گا بلـکہ اِتنا یادہ ز آپکہ ہر قسم نیککا کام کر سکیں گے۔ 9 چنانچہ مُقّدسکلاِم میں یہ
بھی لـکھا ہے، اُس” فیاضینے ضرورتسے مندوں خیراتمیں بکھیر دی، اُس بازیراستکی تکہمیشہ قائم
رہے “گی۔ 10 خدا ہی بیج بونے والے کو بیج مہیا کرتا اور اُسے کھانے کے لئے روٹی دیتا ہے۔ اور وہ آپ کو
بھی دےبیج کر اُس میں کرےاضافہ گا اور آپ کی راست بازی کی فصل دےاُگنے گا۔ 11 ہاں، وہ آپ کو
ہر لحاظ دولتسے مند دےبنا گا اور آپ ہر موقع پر فیاضی دےسے سکیں گے۔ جبچنانچہ آپہم کا ہدیہ
اُن پاسکے لے جائیں گے ضرورتجو مند ہیں تو وہ خدا کا شکر کریں گے۔ یوں12 آپ نہ صرف مُقّدسین کی
یات ضرور پوری کریں گے بلـکہ وہ آپ کی اِس خدمت سے اِتنے متاثر ہو جائیں گے کہ جوشبڑےوہ سے خدا
کا بھی یہ شکر ادا کریں گے۔ آپ13 خدمتکی نتیجےکے میں وہ الله جلالکو دیں گے۔ آپکیونکہ کی اُن پر اور
تمام ایمان داروں سخاوتپر کا اظہار کرےثابت گا آپکہ مسیح خبریخوشکی صرفنہ تسلیم کرتے ہیں بلـکہ
اُس کے تابع بھی ہتے ر ہیں۔ 14 جباور 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 اپیلسے کرتا بارےکےجسپولسمَیںہوں، میں کہا جاتا آپمَیںکہہے 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 پڑےنہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا چال چلن دنیاوی
ہے۔ کیونکہ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ اِس ضرورتکی 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 طرفکی قلعےسے ڈھا دینے قوتکی حاصل ہے۔ اِن سے خیالاتغلطہم کے ڈھانچے 5 اور ہر اونچی
چیز ڈھا دیتے ہیں جو الله کے علم و عرفان کھڑیخلافکے ہو جاتی ہے۔ اور ہم ہر خیال کو قید کر مسیحکے
تابعکے کر دیتے ہیں۔ 6 آپہاں، 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 وہ مسیح کا ہے تو وہ
اِس کا بھی کرےخیال کہ ہم بھی اُسی کی طرح مسیح کے ہیں۔ 8 کیونکہ اگر مَیں اُس اختیار پرمزید فخر بھی
کروں جو خداوند نے ہمیں دیا توبھیہے مَیں شرمندہ نہیں ہوں گا۔ غور کریں کہ اُس نے آپہمیں کو ڈھا دینے
کا نہیں آپبلـکہ کی روحانی تعمیر کرنے کا اختیار دیا ہے۔ مَیں9 نہیں چاہتا کہ ایسا لـگے جیسے آپمَیں کو اپنے
خطوں سے ڈرانے کوششکی کر رہا ہوں۔ 10 بعضکیونکہ کہتے ہیں، پولس” کے خط زوردار اور زبردست
ہیں، لیکن جب وہ خود حاضر ہوتا ہے تو وہ کمزور اور اُس کے لنے بو کا حقارتطرز آمیز “ہے۔ لوگایسے11
باتاِس کا کریںخیال کہ باتیںجو آپہم سے دُور ہوتے ہوئے اپنے پیشمیںخطوں ہیںکرتے اُن ہی باتوں پر
ہم عمل کریں آپجبگے پاسکے آئیں گے۔
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ہم12 تو آپاپنے کو اُن میں شمار نہیں کرتے جو یفاپنی تعر کر کے سفارشاپنی کرتے ہتے ر ہیں، نہ اپنا اُن
ساتھکے موازنہ ہیں۔کرتے وہ وہجبہیںبےسمجھکتنے آپاپنے کو معیار بنا اُسیکر پر آپاپنے کو ہیںجانچتے
اور اپنا موازنہ آپاپنے سے کرتے ہیں۔ لیکن13 مناسبہم حد سے یادہ ز فخر نہیں کریں گے صرفبلـکہ اُس حد
تک جو الله ہمارےنے لئے مقرر کیا ہے۔ آپاور بھی اِس حد کے اندر آ جاتے ہیں۔ اِس14 میں مناسبہم حد
سے یادہ ز فخر نہیں کر رہے، کیونکہ ہم تو مسیح خبریخوشکی لے پہنچتکآپکر گئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو
پھر باتاَور ہوتی۔ ہم15 ایسے کام پر فخر نہیں کرتے جو دوسروں محنتکی سے سرانجام دیا گیا ہے۔ اِس میں بھی
ہم مناسب حدوں کے اندر ہتے ر ہیں، بلـکہ ہم یہ اُمید رکھتے ہیں آپکہ کا ایمان بڑھ جائے اور یوں ہماری قدر
قیمتو بھی الله کی مقررہ تکحد بڑھ جائے۔ کرےخدا آپکہ میں ہمارا یہ کام اِتنا بڑھ جائے 16 کہ ہم الله
آپخبریخوشکی سے آگے جا بھیکر سنا سکیں۔ کیونکہ ہم اُس کام پر فخر نہیں کرنا ہتے دوسرےجسےچا کر
چکے ہیں۔

17 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، فخر” کرنے والا خداوند ہی پر فخر “کرے۔ لوگجب18 یفاپنی تعر کر کے
سفارشاپنی کرتے ہیں تو اِس میں کیا !ہے اِس سے وہ ثابتصحیح نہیں ہوتے، بلـکہ اہم بات یہ ہے کہ خداوند
ہی اِس کی تصدیق کرے۔

11
پولس اور رسولجھوٹے

1 کرےخدا جبکہ مَیں اپنی حماقت کا کچھ اظہار کرتا ہوں تو آپ مجھے برداشت کریں۔ ہاں، ضرور مجھے
برداشت کریں، 2 کیونکہ مَیں آپ کے لئے الله کی غیرتسی رکھتا ہوں۔ مَیں آپنے کا ایکرشتہ ہی مرد کے
ساتھ باندھا، اور آپمَیں پاککو دامن کنواری حیثیتکی سے اُس مرد مسیح کے پیشحضور کرنا چاہتا تھا۔
لیکن3 افسوس، مجھے ڈر ہے آپکہ حوا طرحکی گناہ میں گر جائیں گے، سانپطرحجسکہ نے اپنی چالاکی
سے حوا کو دھوکا دیا اُسی آپطرح کی سوچ بھی بگڑ جائے گی اور خلوصوہ دلی پاکاور لـگن ختم ہو جائے
گی آپجو مسیح کے لئے محسوس کرتے ہیں۔ 4 خوشیآپکیونکہ سے ایکہر برداشتکو کرتے ہیں آپجو
پاسکے آ فرقایککر قسم کا پیشعیسٰی کرتا ایکہے، ایسا عیسٰی ہمجو آپنے پیشکو نہیں کیا تھا۔ آپاور
ایک ایسی روح اور ایسی “خبریخوش” قبول کرتے ہیں جو اُس روح خبریخوشاور سے بالکل فرق ہے جو
آپ کو ہم سے ملی تھی۔

5 میرا نہیں خیال کہ مَیں اِن نام نہاد ‘خاص’ رسولوں 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 صافصافکو اور ہر لحاظ سے
دکھایا ہے۔

مَیں7 نے الله خبریخوشکی سنانے کے لئے آپ سے کوئی بھی معاوضہ نہ لیا۔ یوں مَیں نے آپاپنے کو نیچا
کر دیا آپتاکہ کو سرفراز کر دیا جائے۔ کیا اِس میں مجھ غلطیسے ہوئی؟ آپمَیںجب8 خدمتکی کر رہا تھا تو
مجھے خدا کی دیگر جماعتوں پیسےسے مل رہے تھے، آپیعنی کی مدد کرنے کے لئے مَیں لُوٹاُنہیں رہا تھا۔ 9 اور
جب آپمَیں پاسکے تھا ضرورتاور مند تھا تو مَیں کسی 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 میرےجو اندر ہے، اخیہ پورےکے صوبے میں کوئی مجھے اِس پر فخر کرنے سے نہیں روکے گا۔
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مَیں11 یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اِس لئے آپمَیںکہ محبتسے نہیں رکھتا؟ ہیخدا جانتا آپمَیںکہہے 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۔ ایسے13
لوگ 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 روپکا دھار کر گھومتا پھرتا ہے۔ 15 تو پھر یہ باتبڑی نہیں کہ اُس کے
راستچیلے بازی کے خادم روپکا دھار کر متے گھو پھرتے ہیں۔ اُن کا انجام اُن کے اعمال کے مطابق ہی ہو
گا۔

رسول ہونے کی وجہ پولسسے کی ایذا رسانی
مَیں16 دوبارہ ہوںکہتا کہ مجھےکوئی احمق نہ لیکنسمجھے۔ آپاگر یہ بھیسوچیں تو کم از کم مجھے احمق کی

حیثیت سے قبول کریں تاکہ مَیں بھی تھوڑا بہت اپنے آپ پر فخر کروں۔ اصل17 میں جو کچھ مَیں اب بیان کر رہا
ہوں وہ خداوند کو پسند نہیں ہے، بلـکہ مَیں احمق کی باتطرح کر رہا ہوں۔ لیکن18 چونکہ لوگاِتنے جسمانی
طور پر فخر کر رہے ہیں اِس لئے مَیں بھی فخر کروں گا۔ آپبےشک19 خود دانشاِتنے مند ہیں آپکہ احمقوں
خوشیکو برداشتسے کرتے ہیں۔ 20 ہاں، آپبلـکہ یہ برداشتبھی کرتے آپلوگجبہیں کو غلام بناتے،
آپ کو آپلُوٹتے، غلطسے فائدہ نخرےاُٹھاتے، کرتے آپاور 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 باتکسیکوئی پر فخر کرےجرأتکیکرنے احمقمَیں) باتسیکی کر (ہوںرہا تو مَیں بھی اُتنی

گا۔کروںجرأتہی 22 کیا وہ عبرانی مَیںہیں؟ بھی ہوں۔ کیا وہ اسرائیلی مَیںہیں؟ 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 کہ اِس طرح کی باتیں
کر رہا (!ہوں مَیں اُن سے یادہ ز مسیح خدمتکی کرتا ہوں۔ مَیں نے اُن کہیںسے یادہ مشقتمحنتز کی، یادہ ز
دفعہ جیل میں میرےرہا، یادہ ز سختی کوڑےسے لگائے گئے اور مَیں بار بار مرنے کے خطروں میں رہا ہوں۔
مجھے24 یہودیوں سے پانچ دفعہ 39 کوڑوں کی سزا ملی ہے۔ تین25 دفعہ رومیوں نے مجھے لاٹھی سے ایکمارا۔
بار مجھے سنگسار کیا مَیںجبگیا۔ سمندر میں سفر کر رہا تھا تو تین مرتبہ میرا جہاز تباہ ہوا۔ ایکہاں، دفعہ مجھے
جہاز کے تباہ ہونے ایکپر پوری رات اور دن سمندر میں گزارنا پڑا۔ میرے26 بےشمار سفروں کے دوران مجھے
طرحکئی خطروںکے کا سامنا کرنا پڑا، یاؤں در اور ڈاکوؤں کا خطرہ، اپنے ہم وطنوں اور غیریہودیوں حملوںکے
کا بھیجہاںخطرہ۔ مَیں گیا ہوں وہاں موجودخطرےیہ رہے، مَیںخواہ شہر میں تھا، خواہ غیرآباد علاقے میں یا
سمندر میں۔ بھائیوںجھوٹے طرفکی خطرےبھیسے رہے ہیں۔ مَیں27 جاںنے فشانی مشقتمحنتسختسے
کی ہے اور راتکئی جاگتا رہا ہوں، مَیں بھوکا اور پیاسا رہا ہوں، مَیں روزےبہتنے رکھے ہیں۔ سردیمجھے
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 مجھےجو دباتی رہتی ہیں۔ کوئیجب29 کمزور توہے مَیں آپاپنے بھیکو محسوسکمزور کرتا ہوں۔
کسیجب غلطکو راہ پر لایا جاتا ہے تو مَیں اُس کے لئے محسوسرنجششدید کرتا ہوں۔

30 اگر مجھے فخر پڑےکرنا تو مَیں اُن چیزوں پر فخر کروں گا میریجو حالتکمزور ظاہر کرتی ہیں۔ 31 ہمارا خدا
اور خداوند عیسٰی باپکا حمدکیاُس) و ثنا تکابد (ہو جانتا بولنہیںجھوٹمَیںکہہے رہا۔ دمشقمَیںجب32
شہر میں تھا تو ارتاسبادشاہ کے گورنر نے شہر کے تمام دروازوں پر پہرےاپنے دار مقرر کئے تاکہ وہ مجھے گرفتار
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کریں۔ لیکن33 شہر فصیلکی ایکمیں دریچہ تھا، اور ٹوکرےایکمجھے میں رکھ کر وہاں سے اُتارا گیا۔ یوں مَیں
اُس ہاتھوںکے سے بچ نکلا۔

12
پولس پر کئی باتوں انکشافکا

لازم1 ہے مَیںکہ کچھ اَور فخر کروں۔ اگرچہ اِس کا کوئی فائدہ نہیں، ابلیکن مَیں اُن یاؤں رو انکشافاتاور
کا کروںذکر گا خداوندجو مجھنے پر ظاہر کئے۔ ایکمیںمسیحمَیں2 آدمی کو سالچودہجسےہوںجانتا ہوئے
چھین تیسرےکر تکآسمان پہنچایا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اُسے یہ تجربہ جسم میں یا اِس کے باہر ہوا۔ خدا جانتا
ہے۔ 3 ہاں، خدا ہی جانتا ہے کہ وہ میںجسم تھا یا نہیں۔ لیکن یہ مَیں جانتا ہوں 4 کہ اُسے چھین فردوسکر میں
لایا گیا اُسجہاں نے ناقابِل بیان باتیں ایسیسنیں، باتیں جن کا ذکر انسانکرنا کے لئے روا نہیں۔ اِس5 قسم آدمیکے
پر مَیں فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر نہیں۔ مَیں صرف اُن باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزور حالت کو ظاہر
کرتی ہیں۔ 6 اگر مَیں فخر کرنا چاہتا تو اِس میں احمق نہ ہوتا، کیونکہ بیانحقیقتمَیں لیکنکرتا۔ 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 جسم میں
دھنسی رہتی ہے تاکہ مَیں پھول نہ ابلیسجاؤں۔ کا یہ پیغمبر میرے مُکے مارتا رہتا ہے تاکہ مَیں مغرور نہ ہو
جاؤں۔ تین8 بار مَیں نے خداوند سے التجا کی کہ وہ اِسے مجھ سے دُور کرے۔ لیکن9 اُس نے مجھے جوابیہی
تیرےفضلمیرا”دیا، لئے کافی قدرتمیریکیونکہہے، کا پورا تیریاظہار حالتکمزور میںہی ہوتا اِس“ہے۔
لئے مَیں اپنیسےخوشیمزید یوں کمزور پر کروںفخر گا تاکہ مسیح قدرتکی مجھ ٹھہریپر رہے۔ یہی10 وجہ ہے
کہ مَیں مسیح کی خاطر یوں، کمزور گالیوں، یوں، مجبور ایذا رسانیوں اور پریشانیوں میں خوش ہوں، کیونکہ جب
مَیں کمزور ہوتا تبہوں ہی طاقتمَیں 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 سا

میرے حق باتمیں کرتے۔ مَیںبےشککیونکہ کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اِن نام خاصنہاد رسولوں مقابلےکے
میں مَیں کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہوں۔ 12 جو متعدد الٰہی نشان، معجزے اور زبردست میرےکام وسیلے
سے ہوئے ثابتوہ کرتے ہیں کہ مَیں رسول ہوں۔ ہاں، وہ بڑی ثابت قدمی آپسے درمیانکے کئے گئے۔ 13 جو
خدمت مَیں آپنے کے درمیان کی، کیا وہ خدا کی دیگر جماعتوں میں خدمتمیری نسبتکی کم تھی؟ ہرگز !نہیں
اِس صرففرقمیں یہ تھا کہ آپمَیں کے لئے مالی بوجھ نہ بنا۔ معافمجھے کریں اگر مجھ اِسسے میں غلطی ہے۔ہوئی

تیسریمَیںاب14 آپبار پاسکے آنے کے لئے تیار ہوں۔ اِس مرتبہ بھی آپمَیں کے لئے بوجھ باعثکا نہیں
بنوں گا، کیونکہ آپمَیں مالکا نہیں آپبلـکہ ہی کو چاہتا ہوں۔ آخر بچوں باپماںکو کی مدد کے لئے مال جمع
نہیں کرنا ہئے چا بلـکہ باپماں کو بچوں کے لئے۔ مَیں15 تو بڑی خوشی آپسے کے لئے ہر خرچہ اُٹھا لوں گا بلـکہ
آپاپنے کو بھی خرچ کر دوں گا۔ آپکیا مجھے کم پیار یں کر گے اگر آپمَیں سے یادہ محبتز رکھوں؟

ٹھیک16 آپمَیںہے، کے لئے بوجھ نہ بنا۔ بعضلیکن سوچتے ہیں کہ چالاکمَیں ہوں آپاور کو دھوکے
سے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ کس17 طرح؟ جن لوگوں کو مَیں آپنے پاسکے بھیجا کیا مَیں نے اُن میں سے
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کسی یعےکے آپذر غلطسے فائدہ اُٹھایا؟ مَیں18 طِطُسنے کی حوصلہ افزائی کی کہ آپوہ پاسکے جائے اور
دوسرے بھائی کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ کیا طِطُس آپنے غلطسے فائدہ اُٹھایا؟ ہرگز !نہیں کیونکہ ہم ایکدونوں
روحہی ایکمیں ہی راہ پر چلتے ہیں۔

آپ19 کافی دیر سوچسے رہے ہوں گے کہ آپہم کے منے سا اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلـکہ
مسیحہم میں ہوتے ہوئے الله کے ہیحضور یہ بیانکچھ کر ہیں۔رہے میرےاور عزیزو، بھیکچھجو ہم کرتے
ہیں آپہم کی تعمیر کرنے کے لئے کرتے ہیں۔ مجھے20 ڈر ہے جبکہ مَیں آؤں گا تو نہ آپ حالتکی مجھے
پسند آئے گی، نہ آپحالتمیری 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 کہ اگلی دفعہ جب آؤں گا تو الله آپمجھے کے
منے سا نیچا دکھائے گا، اور مَیں اُن بہتوں کے لئے غم کھاؤں گا جنہوں نے ماضی میں گناہ کر تکابکے اپنی
ناپاکی، زناکاری اور عیاشی سے توبہ نہیں کی۔

13
آخری تنبیہ اور سلام

اب1 مَیں تیسری آپدفعہ پاسکے آ رہا ہوں۔ مُقّدسکلاِم کے مطابق لازم ہے کہ ہر الزام کی تصدیق دو
یا تین گواہوں سے کی جائے۔ جب2 مَیں دوسری دفعہ آپ پاسکے آیا تھا تو مَیں نے پہلے آپسے کو آگاہ کیا
تھا۔ اب مَیں آپ سے دُور یہ بات دوبارہ کہتا ہوں جبکہ مَیں واپس آؤں گا تو نہ وہ بچـیں گے جنہوں نے پہلے
گناہ کیا تھا نہ دیگر لوگ۔ 3 مانگآپثبوتبھیجو ہیںرہے میرےمسیحکہ یعے ذر بولتا ہے وہ آپمَیں دوںکو
آپگا۔ کے سلوکساتھ میں مسیح کمزور نہیں ہے۔ نہیں، آپوہ کے درمیان ہی اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے۔
4 کیونکہ اگرچہ اُسے کمزور حالت میں مصلوب کیا گیا، لیکن اب وہ الله قدرتکی سے زندہ اِسیہے۔ طرح ہم
بھی اُس میں کمزور ہیں، لیکن الله قدرتکی سے آپہم خدمتکی وقتکرتے اُس کے ساتھ زندہ ہیں۔

5 آپاپنے کو جانچ کر معلوم کریں کہ آپکیا کا ایمان قائم ہے؟ خود آپاپنے کو پرکھیں۔ آپکیا نہیں جانتے
کہ عیسٰی آپمسیح میں ہے؟ اگر نہیں تو اِس مطلبکا ہوتا آپکہ کا ایمان نامقبول ثابت ہوتا۔ لیکن6 مجھے اُمید
ہے آپکہ اِتنا پہچان لیں گے کہ تکجہاں ہمارا تعلق ہے ہم نامقبول ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ ہم7 الله سے دعا
کرتے ہیں آپکہ سے غلطیکوئی نہ ہو باتجائے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے منے سا صحیحہم نکلیں بلـکہ یہ آپکہ
کامصحیح کریں، لوگچاہے ہمیں ناکامخود کیوں نہ قرار دیں۔ 8 حقیقتہمکیونکہ نہیںکھڑےخلافکے ہو
سکتے صرفبلـکہ اُس حقکے میں۔ طاقتآپجبہیںخوشہم9 ور ہیں 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۔ جبپھر مَیں آؤں گا
تو مجھے اپنا اختیار استعمال کر آپکے پر سختی نہیں پڑےکرنی گی۔ کیونکہ خداوند مجھےنے یہ آپاختیار کو ڈھا
دینے کے لئے نہیں آپبلـکہ کو تعمیر کرنے کے لئے دیا ہے۔

11 بھائیو، آخر میں آپمَیں کو سلام کہتا ہوں۔ سدھر دوسرےایکجائیں، کی حوصلہ افزائی ایککریں، ہی
سوچ رکھیں اور صلح سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ محبتپھر اور سلامتی کا آپخدا ساتھکے ہو گا۔

دوسرےایک12 مُقّدسکو بوسہ دینا۔ تمام آپمُقّدسین کو سلام کہتے ہیں۔
خداوند13 عیسٰی مسیح کا فضل، الله محبتکی اور القدسروح سبآپرفاقتکی ساتھکے ہوتی رہے۔
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گلتیوں
پولسخطیہ1 رسول طرفکی مجھےہے۔سے کسینہ گروہ مقررنے کیا شخصکسینہ نے بلـکہ عیسٰی مسیح

اور باپخدا میںمُردوںاُسےنےجسنے زندہسے تمام2دیا۔کر بھیبھائی ہیںساتھمیرےجو جماعتوںکیگلتیہ
کو سلام کہتے ہیں۔

3 خدا باپہمارا اور خداوند عیسٰی آپمسیح فضلکو اور سلامتی عطا کریں۔
مسیح4 وہی جسہے نے آپاپنے ہمارےکو گناہوں کی خاطر قربان کر دیا اور یوں ہمیں اِس موجودہ شریر

جہان سے بچا لیا ہے، کیونکہ یہ باپہمارےالله مرضیکی تھی۔ اُسی5 کا جلال تکابد ہوتا !رہے آمین۔
ایک خبریخوشہی

مَیں6 حیران !ہوں آپ اِتنی جلدی سے ترکاُسے کر رہے جسہیں نے مسیح کے فضل آپسے کو بُلایا۔
اور ایکآپاب فرق قسم کی “خبریخوش” کے لـگپیچھے گئے ہیں۔ اصل7 میں یہ الله خبریخوشکی ہے
آپلوگکچھبسنہیں۔ اُلجھنکو ڈالمیں مسیحکر میںخبریخوشکی تبدیلی لانا ہتے چا ہیں۔ ہم8 تونے اصلی
سنائیخبریخوش اور اِسجو فرقسے پیغام سناتا اُسہے پر لعنت، ہمخواہ خود ایسا کریں آسمانخواہ کوئیسے
فرشتہ اُتر کر یہ غلط پیغام سنائے۔ ہم9 یہ پہلے بیان کر چکے ہیں اباور مَیں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر آپکوئی
ایسیکو “خبریخوش” سنائے جو اُس فرقسے آپجسےہے قبولنے 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 کوششمیری یہ ہے مَیںکہ لوگوں کو پسند آؤں؟ اگر تکابمَیں ایسا کرتا تو مسیح کا خادم نہ
ہوتا۔

رسولطرحکسپولس بن گیا
11 بھائیو، مَیں ہوںچاہتا لیںجانآپکہ کہ مَیںخبریخوشجو سنائینے وہ انسان طرفکی نہیںسے ہے۔

12 نہ مجھے یہ پیغام انسانکسی سے ملا، نہ یہ کسیمجھے نے سکھایا ہے بلـکہ عیسٰی مسیح نے خود مجھ پر یہ پیغام
ظاہر کیا۔

آپ13 نے تو سنخود لیا ہے مَیںکہ طرحکسوقتاُس زندگی گزارتا مذہبیہودیجبتھا کا پیروکار تھا۔
اُس وقت مَیں نے جوشکتنے اور شدت سے الله کی جماعت کو ایذا پہنچائی۔ میری کوششپوری یہ تھی کہ یہ
جماعت ختم ہو جائے۔ مذہبیہودی14 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 سے مجھے پیدا ہونے سے پیشتر ہی چن کر اپنی خدمت کرنے کے لئے بُلایا۔ اور
اُسجب نے اپنی مرضی سے 16 اپنے فرزند کو مجھ پر ظاہر کیا تاکہ مَیں اُس بارےکے میں غیریہودیوں خوشکو
سناؤںخبری تو مَیں شخصبھیکسینے سے مشورہ نہ لیا۔ وقتاُس17 مَیں یروشلم بھی نہ گیا تاکہ اُن ملوںسے جو
مجھ سے پہلے رسول تھے بلـکہ مَیں عربسیدھا چلا گیا اور بعد میں واپسدمشق آیا۔ 18 اِس کے تین سال بعد ہی
پطرسمَیں سے شناسا ہونے کے لئے یروشلم گیا۔ وہاں مَیں پندرہ دن اُس ساتھکے رہا۔ اِس19 کے علاوہ مَیں نے
صرف خداوند کے یعقوببھائی کو دیکھا، کسی اَور رسول کو نہیں۔
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20 جو کچھ مَیں لـکھ رہا ہوں الله گواہ ہے کہ وہ صحیح جھوٹمَیںہے۔ نہیں بول رہا۔
بعد21 میں مَیں ملـِک شام اور کلـِکیہ گیا۔چلا وقتاُس22 صوبہ یہودیہ مسیحمیں مجھےجماعتیںکی نہیں جانتی

تھیں۔ 23 صرفتکاُن یہ خبر پہنچی تھی کہ جو آدمی پہلے ہمیں ایذا پہنچا رہا تھا ابوہ خود اُس ایمان خوشکی
خبری 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 ساتھ تھا۔ مَیں طِطُس کو بھی ساتھ لے کر گیا۔
ایکمَیں2 مکاشفے کی وجہ سے گیا جو الله نے مجھ پر ظاہر کیا تھا۔ میری علیٰحدگی میں اُن کے میٹنگساتھ ہوئی
جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اِس میں مَیں نے اُنہیں وہ خوش پیشخبری کی جو مَیں غیریہودیوں کو سناتا ہوں۔
مَیں نہیں چاہتا تھا کہ جو دوڑ مَیں دوڑ رہا ہوں یا ماضی میں دوڑا تھا وہ آخرکار بےفائدہ نکلے۔ 3 اُس وقت وہ
میرےتکیہاں میںحق تھے اُنہوںکہ طِطُسنے بھیکو اپنا ختنہ کروانے پر مجبور نہیں کیا، اگرچہ غیریہودیوہ
ہے۔ 4 اور چند یہی ہتے چا تھے۔ لیکن یہ جھوٹے بھائی تھے جو چپکے سے گھساندر آئے تھے جاسوستاکہ بن
ہماریکر آزادیاُس بارےکے معلوماتمیں حاصل کر لیں جو ہمیں مسیح میں ملی ہے۔ یہ ہمیں غلام بنانا ہتے چا
تھے، لیکن5 ہم لمحہنے بھر اُن باتکی نہ مانی اور نہ اُن تابعکے ہوئے تاکہ الله خبریخوشکی کی آپسچائی کے
درمیان قائم رہے۔

اور6 جو سمجھےراہنما اُنہوںتھےجاتے اضافہکوئیمیںباتمیرینے نہ کیا۔ کوئیمجھےمیںاصل) پروا نہیں
کہ اُن کا اثر و رسوخ تھا کہ نہیں۔ الله تو انسان کی حالتظاہری لحاظکا نہیں (کرتا۔ 7 بہر حال اُنہوں نے دیکھا
کہ الله نے مجھے غیریہودیوں کو مسیح کی خوش خبری سنانے کی ذمہ داری دی تھی، بالکل اُسی جسطرح
طرح اُس پطرسنے کو یہودیوں کو یہ پیغام سنانے کی ذمہ داری دی تھی۔ 8 کیونکہ جو کام الله یہودیوں کے
پطرسرسول خدمتکی وسیلےکے سے کر رہا تھا وہی کام میرےوہ وسیلے سے بھی کر رہا تھا، جو غیریہودیوں
کا رسول ہوں۔ 9 پطرسیعقوب، اور یوحنا جماعتکو ستونکے مانا جاتا اُنہوںجبتھا۔ نے جان لیا کہ الله نے
اِس ناتے فضلخاصمجھےسے 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 برنباسکہ اور مَیں غیریہودیوں میں خدمت کریں گے اور وہ یہودیوں
میں۔ اُنہوں10 باتایکصرفنے پر زور دیا کہ ضرورتہم مندوں کو یاد رکھیں، باتوہی جسے مَیں ہمیشہ
کرنے کے لئے کوشاں رہا ہوں۔

انطاکیہ پطرسپولسمیں ملامتکو کرتا ہے
پطرسجبلیکن11 انطاکیہ شہر آیا تو مَیں نے برُو رُو اُس مخالفتکی کی، کیونکہ وہ اپنے رویے سببکے سے

مجرم ٹھہرا۔ جب12 وہ آیا تو پہلے وہ غیریہودی ایمان داروں کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ لیکن پھر یعقوب کے کچھ
عزیز پطرسوقتاُسیآئے۔ ہٹپیچھے کر غیریہودیوں الـگسے ہوا، کیونکہ وہ اُن سے ڈرتا تھا جو غیریہودیوں کا
ختنہ کروانے میںحقکے تھے۔ باقی13 یہودی بھی اِس یاکاری ر میں شامل ہوئے، تکیہاں برنباسکہ کو بھی
اُن یاکاریکی ر سے بہکایا گیا۔ مَیںجب14 نے دیکھا سیدھیاُسوہکہ راہ پر چلنہیں ہیںرہے جو الله خوشکی
خبری کی سچائی پر مبنی ہے تو مَیں سبنے کے منے پطرسسا سے کہا، یہودیآپ” ہیں۔ غیریہودیآپلیکن کی
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طرح زندگی گزار رہے یہودیہیں، طرحکی نہیں۔ تو پھر یہ باتکیسی ہے آپکہ غیریہودیوں 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 جانتے ہیں کہ انسان کو

شریعت پیرویکی کرنے راستسے باز نہیں ٹھہرایا جاتا بلـکہ عیسٰی مسیح پر ایمان لانے سے۔ ہم بھی مسیح عیسٰی
پر ایمان لائے ہیں تاکہ راستہمیں باز قرار دیا شریعتجائے، پیرویکی کرنے نہیںسے بلـکہ مسیح پر ایمان لانے
سے۔ شریعتکیونکہ پیرویکی کرنے کسیسے راستبھیکو باز قرار نہیں دیا گا۔جائے لیکن17 اگر میںمسیح
راست باز ٹھہرنے کوششکی کرتے کرتے ہم خود گناہ ثابتگار ہو جائیں تو کیا اِس مطلبکا یہ ہے مسیحکہ
گناہ کا خادم ہے؟ ہرگز !نہیں 18 اگر مَیں شریعت کے اُس نظام کو دوبارہ تعمیر کروں جو مَیں نے ڈھا دیا تو پھر
مَیں ظاہر کرتا ہوں کہ مَیں مجرم ہوں۔ 19 کیونکہ شریعتتکجہاں کا تعلق ہے مَیں مُردہ ہوں۔ شریعتمجھے
ہی سے مارا گیا ہے تاکہ الله کے لئے جی مجھےسکوں۔ مسیح مصلوبساتھکے 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 نے مجھ محبتسے رکھ میرےکر لئے اپنی جان دی۔ مَیں21 الله کا فضل رد کرنے سے انکار
کرتا ہوں۔ کیونکہ کسیاگر شریعتکو پیرویکی کرنے راستسے باز ٹھہرایا جا سکتا تو اِس مطلبکا یہ ہوتا کہ
مسیح کا عبثمرنا تھا۔

3
شریعت یا ایمان

ناسمجھ1 !گلتیو کس آپنے پر جادو کر دیا؟ آپ کی آنکھوں کے منے سا ہی عیسٰی مسیح اور اُس کی صلیبی
موت پیشصافصافکو کیا گیا۔ باتایکمجھے2 بتائیں، آپکیا شریعتکو پیرویکی کرنے القدسروحسے
ملا؟ ہرگز !نہیں آپوہ کو وقتاُس مسیحآپجبملا بارےکے میں پیغام سن کر اُس پر ایمان لائے۔ 3 آپکیا
اِتنے بےسمجھ آپہیں؟ کی روحانی زندگی القدسروح کے وسیلے سے شروع ہوئی۔ آپابتو یہ کام اپنی انسانی
کوششوں تکتکمیلطرحکسسے پہنچانا ہتے چا ہیں؟ آپ4 کو طرحکئی کے حاصلتجربے ہوئے ہیں۔ کیا یہ
سب بےفائدہ ًتھے؟ یقینا یہ نہیںبےفائدہ تھے۔ 5 کیا الله اِس لئے آپ کو اپنا روح دیتا آپاور معجزےدرمیانکے
کرتا ہے شریعتآپکہ پیرویکی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلـکہ اِس لئے مسیحآپکہ بارےکے میں پیغام سن کر
ایمان لائے ہیں۔

6 ابراہیم کی مثال لیں۔ اُس نے الله پر بھروسا کیا اور اِس بنا پر الله نے اُسے راست باز قرار دیا۔ 7 تو پھر آپ کو
جان لینا ہئے چا کہ ابراہیم کی اولادحقیقی لوگوہ ہیں ایمانجو رکھتے ہیں۔ 8 مُقّدسکلاِم باتاِسنے پیشکی
گوئی کی کہ الله غیریہودیوں کو ایمان کے یعے راستذر باز دےقرار گا۔ یوں اُس نے ابراہیم کو خبریخوشیہ
تمام”سنائی، قومیں تجھ برکتسے پائیں “گی۔ 9 ابراہیم ایمان لایا، اِس لئے برکتاُسے اِسیملی۔ سبطرح ایمانکو
لانے پر ابراہیم برکتسیکی ملتی ہے۔

لیکن10 جو بھی اِس پر تکیہ کرتے ہیں کہ شریعتہمیں پیرویکی کرنے راستسے باز قرار دیا جائے گا اُن
پر الله کی لعنت ہے۔ کیونکہ کلاِم مُقّدس فرماتا ہے، ایکہر” پر لعنت جو شریعت کی کتاب کی تمام باتیں قائم
نہ رکھے، نہ اِن پر عمل “کرے۔ 11 یہ بات تو صاف ہے کہ الله کسی کو بھی شریعت کی پیروی کرنے کی بنا پر
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راست باز نہیں ٹھہراتا، کیونکہ مُقّدسکلاِم کے راستمطابق باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ ایمان12 کی یہ راہ
شریعت کی راہ بالکلسے فرق ہے جو کہتی ہے، جو” کرےیوں 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 لعنتخود بنا۔ کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا درختبھیجسے”ہے، سے لٹکایا گیا اُسہے پر الله
لعنتکی “ہے۔ اِس14 کا مقصد یہ تھا کہ برکتجو ابراہیم کو حاصل ہوئی وہ مسیح وسیلےکے غیریہودیوںسے
کو بھی ملے اور یوں ہم ایمان لا کر وعدہ کیا ہوا روح پائیں۔

شریعت اور وعدہ
15 بھائیو، انسانی زندگی ایککی مثال لیں۔ جب دو پارٹیاں کسی معاملے میں متفق ہو کر معاہدہ کرتی ہیں تو

کوئی معاہدےاِس کو منسوخ یا اِس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اب16 غور کریں کہ الله نے وعدےاپنے ابراہیم
اور اُس کی اولاد سے ہی کئے۔ لیکن جو لفظ عبرانی میں اولاد کے لئے استعمال ہوا ہے اِس سے مراد بہت سے
افراد نہیں ایکبلـکہ فرد ہے اور وہ مسیح۔ہے 17 کہنے سے مراد یہ ہے کہ الله نے ابراہیم سے باندھعہد کر اُسے
قائم رکھنے کا وعدہ شریعتکیا۔ جو سال430 کے بعد دی گئی اِس عہد کو رد کر کے الله کا وعدہ منسوخ نہیں
کر سکتی۔ 18 کیونکہ اگر ابراہیم شریعتمیراثکی پیرویکی کرنے سے ملتی تو پھر وہ الله وعدےکے پر منحصر
نہ ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ الله نے اِسے وعدےاپنے کی بنا پر ابراہیم دیا۔دےکو

19 تو پھر شریعت کا کیا مقصد تھا؟ اُسے اِس لئے وعدے کے علاوہ دیا گیا تاکہ لوگوں کے گناہوں کو ظاہر
کرے۔ اور اُسے تکوقتاُس قائم رہنا تھا تکجب ابراہیم کی وہ اولاد نہ آ جسجاتی سے وعدہ کیا گیا تھا۔ الله
نے اپنی شریعت فرشتوں کے وسیلے سے موسٰی دیدےکو جو الله اور لوگوں کے بیچ میں درمیانی رہا۔ اب20
درمیانی ضروریوقتاُس ہوتا ایکجبہے سے یادہ ز پارٹیوں اتفاقمیں کرانے لیکنہے۔ضرورتکی الله جو
ایک ہی اُسہے نے درمیانی استعمال نہ جبکیا اُس نے ابراہیم سے وعدہ کیا۔

شریعت کا مقصد
تو21 کیا اِس مطلبکا یہ شریعتکہہے الله وعدوںکے !نہیںہرگزہے؟خلافکے انساناگر شریعتایسیکو

ملی ہوتی زندگیجو دلا سکتی تو اُسسبپھر پیرویکی کرنے راستسے باز ٹھہرتے۔ لیکن22 مُقّدسکلاِم فرماتا
ہے پوریکہ دنیا گناہ کے قبضے میں ہے۔ چنانچہ ہمیں الله کا صرفوعدہ عیسٰی مسیح پر ایمان لانے حاصلسے
ہوتا ہے۔

اِس23 پہلےسے کہ ایمان کی یہ یابدستراہ شریعتہوئی ہمیںنے قید کر محفوظکے رکھا تھا۔ اِس قید میں
ہم اُس تکوقت تکجبرہے ایمان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ یوں24 شریعت ہماریکو تربیت کرنے کی
دیداریذمہ گئی۔ اُسے ہمیں تکمسیح پہنچانا تھا تاکہ ہمیں ایمان راستسے باز قرار دیا جائے۔ اب25 چونکہ
ایمان کی راہ آ گئی اِسہے لئے شریعتہم تربیتکی تحتکے نہیں رہے۔

26 کیونکہ مسیح عیسٰی پر ایمان لانے سبآپسے الله کے فرزند بن گئے ہیں۔ آپ27 میں جتنوںسے مسیحکو
میں بپتسمہ دیا گیا اُنہوں نے مسیح کو پہن لیا۔ اب28 نہ یہودی رہا نہ غیریہودی، نہ غلام رہا نہ آزاد، نہ مرد رہا
نہ مسیحعورت۔ عیسٰی سبآپمیں ایکسبکے ہیں۔ شرط29 یہ ہے مسیحآپکہ آپتبہوں۔کے ابراہیم
کی اولاد اور اُن چیزوں وارثکے ہیں جن کا وعدہ الله نے کیا ہے۔
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1 دیکھیں، جو بیٹا باپاپنے ملـکیتکی وارثکا ہے وہ تکوقتاُس غلاموں فرقسے تکجبنہیں وہ بالغ
نہ ہو، حالانکہ وہ پوری ملـکیت مالـککا ہے۔ باپ2 طرفکی سے مقرر کی ہوئی دوسرےتکعمر اُس کی
دیکھ بھال کرتے اور اُس کی ملـکیت لتے سنبھا ہیں۔ اِسی3 طرح ہم بھی جب بچے تھے دنیا 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 چونکہ آپ اُس کے فرزند ہیں اِس لئے الله نے اپنے فرزند کے روح ہمارےکو دلوں میں بھیج دیا، وہ
روح “ابّا”جو “باپاے”یعنی کہہ کر پکارتا رہتا ہے۔ آپابغرض7 غلام نہ رہے بلـکہ بیٹے حیثیتکی رکھتے
ہیں۔ اور بیٹا ہونے کا مطلبیہ ہے کہ الله آپنے وارثکو بھی بنا دیا ہے۔

پولس کی گلتیوں کے لئے فکر
ماضی8 میں آپجب الله کو نہیں جانتے تھے تو آپ اُن کے غلام تھے حقیقتجو میں خدا نہیں ہیں۔ لیکن9

اب آپ الله کو جانتے ہیں، بلـکہ اب الله آپنے کو جان لیا ہے۔ تو پھر آپ مُڑ کر اِن کمزور اور گھٹیا اصولوں
واپسکیوںطرفکی جانے لـگے ہیں؟ آپکیا دوبارہ اِن کی غلامی میں آنا ہتے چا ہیں؟ فکرمندیبڑیآپ10 سے
خاص دن، ماہ، موسم اور سال مناتے ہیں۔ آپمجھے11 بارےکے میں ڈر آپمیریکہیںہے، مشقتمحنتپر
ضائع نہ جائے۔

12 بھائیو، آپمَیں سے التجا کرتا ہوں میریکہ مانند بن جائیں، کیونکہ مَیں آپتو کی مانند بن گیا آپہوں۔ نے
میرے ساتھ کوئی سلوکغلط نہیں کیا۔ آپ13 کو معلوم ہے جبکہ مَیں نے پہلی دفعہ آپ کو الله خوشکی
سنائیخبری تو اِس کی کیجسممیرےوجہ تھی۔حالتکمزور لیکن14 میریاگرچہ آپحالتیہ کے لئے آزمائش
باعثکا تھی آپتوبھی مجھےنے حقیر نہ جانا، نہ مجھے نیچ سمجھا، آپبلـکہ مجھےنے خوشیوں آمدید کہا جیسا
مَیںکہ الله کا کوئی فرشتہ یا مسیح عیسٰی خود ہوں۔ آپوقتاُس15 اب!تھےخوشاِتنے کیا ہوا مَیںہے؟ گواہ
وقتاُسہوں، آپاگر موقعکو ملتا آپتو اپنی آنکھیں نکال دیتے۔دےمجھےکر تو16 آپمَیںابکیا حقیقتکو
بتانے کی وجہ آپسے کا دشمن بن گیا ہوں؟

آپلوگدوسرےوہ17 کی دوستی پانے پوریکی جد و جہد کر رہے لیکنہیں، اُن نہیںصافنیتکی ہے۔
بس آپوہ کو مجھ سے جدا کرنا ہتے چا ہیں آپتاکہ اُن ہی حقکے میں جد و جہد کرتے رہیں۔ لوگجب18
آپ کی دوستی پانے کی جد و جہد کرتے ہیں تو یہ ہے تو ٹھیک، لیکن اِس کا مقصد اچھا ہونا ہئے۔ چا ہاں،
صحیح جد و جہد وقتہر اچھی ہوتی ہے، صرفنہ آپمَیںجبوقتاُس درمیانکے ہوں۔ پیارےمیرے19
اب!بچو مَیں آپدوبارہ کو جنم دینے کا سا محسوسدرد کر رہا ہوں اور اُس تکوقت کرتا رہوں تکجبگا
مسیح آپ میں صورت نہ پکڑے۔ کاش20 مَیں اِس وقت آپ پاسکے ہوتا تاکہ فرق انداز میں آپ باتسے کر
سکتا، کیونکہ آپمَیں سببکے بڑیسے اُلجھن میں !ہوں

ہاجرہ اور سارہ کی مثال
آپ21 شریعتجو کے تابع رہنا ہتے چا ہیں باتایکمجھے بتائیں، کیا آپ باتوہ نہیں سنتے شریعتجو کہتی

ہے؟ وہ22 کہتی کہہے ابراہیم دوکے بیٹے لونڈیایکتھے۔ کا بیٹا ایکتھا، کا۔عورتآزاد لونڈی23 کے بیٹے کی
پیدائش معمولحسِب تھی، لیکن عورتآزاد کے بیٹے پیدائشکی غیرمعمولی تھی، کیونکہ اُس میں الله کا وعدہ پورا
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ہوا۔ ًیہجب24 کنایتہ سمجھا جائے تو یہ خواتیندو الله نمائندگیکیعہدوںدوکے خاتونپہلیہیں۔کرتی 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۔
ہاجرہ25 میںعربجو واقع پہاڑ سینا علامتکی موجودہہے شہر یروشلم مطابقتسے رکھتی وہہے۔ اور اُس کے
تمام بچے غلامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن26 آسمانی یروشلم آزاد ہے اور ہماریوہی ماں ہے۔ 27 کیونکہ کلاِم
مُقّدس میں لـکھا خوش”ہے، ہو جا، تُو جو بےاولاد ہے،
بچےجو کو جنم ہی دےنہیں سکتی۔
بلند آواز سے شادیانہ بجا،
تُو پیدائشجسے کا درد نہ ہوا۔
ترکابکیونکہ کی عورتہوئی بچےکے
شادی عورتشدہ بچوںکے سے یادہ ز “ہیں۔
28 بھائیو، آپ اسحاق کی طرح الله وعدےکے کے فرزند ہیں۔ وقتاُس29 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 کے بیٹے ساتھکے ورثہ
نہیں پائے “گا۔ غرض31 بھائیو، لونڈیہم کے فرزند نہیں ہیں بلـکہ عورتآزاد کے۔

5
اپنی آزادی محفوظ رکھیں

مسیح1 نے ہمیں آزاد ہنے ر کے لئے ہی آزاد کیا ہے۔ ابتو قائم رہیں اور دوبارہ اپنے گلے میں غلامی کا جوا
لنے ڈا نہ دیں۔

!سنیں2 پولسمَیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ختنہ کروائیں تو آپ کو مسیح کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔
ایکمَیں3 بار پھر باتاِس کی تصدیق کرتا ہوں جسکہ بھینے اپنا ختنہ کروایا اُس فرضکا ہے کہ وہ پوری
شریعت پیرویکی کرے۔ آپ4 شریعتجو پیرویکی کرنے راستسے باز بننا ہتے آپہیںچا مسیحکا ساتھکے
کوئی واسطہ نہ رہا۔ آپہاں، الله کے فضل سے دُور ہو گئے ہیں۔ لیکن5 ایکہمیں فرق اُمید دلائی گئی ہے۔
اُمید یہ ہے کہ خدا ہی راستہمیں باز قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ہم القدسروح باعثکے ایمان رکھ راستاِسیکر
بازی کے لئے تڑپتے ہتے ر ہیں۔ 6 جبکیونکہ ہم مسیح عیسٰی میں ہوتے ہیں تو ختنہ کروانے یا نہ کروانے سے
فرقکوئی نہیں پڑتا۔ صرففرق اُس ایمان سے پڑتا ہے محبتجو کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔

ایمانآپ7 کی دوڑ میں اچھی ترقی کر رہے !تھے تو کسپھر آپنے کو سچائی پیرویکی کرنے روکسے لیا؟
کس8 آپنے کو اُبھارا؟ الله تو نہیں تھا آپجو کو بُلاتا ہے۔ 9 دیکھیں، تھوڑا سا خمیر تمام ُگندھے ہوئے آٹے
کو خمیر کر دیتا ہے۔ مجھے10 خداوند آپمیں پر اِتنا اعتماد ہے آپکہ سوچیہی رکھتے ہیں۔ آپبھیجو میں افرا
تفری پیدا کر رہا ہے اُسے سزا ملے گی۔

بھائیو،11 تکجہاں تعلقمیرا مَیںاگرہے، یہ پیغام دیتا ختنہتکابکہ ضرورتکیکروانے میریتوہے ایذا
کیوںرسانی ہو رہی ہوتی؟ اگر ایسا ہوتا مسیحلوگتو مصلوبکے ہونے بارےکے میں سن کر ٹھوکر نہ کھاتے۔
12 بہتر ہے آپکہ کو پریشان کرنے والے صرفنہ اپنا ختنہ کروائیں بلـکہ بنخوجے جائیں۔
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13 بھائیو، آپ کو آزاد ہونے کے لئے بُلایا گیا ہے۔ لیکن خبردار رہیں کہ اِس آزادی آپسے کی گناہ آلودہ

فطرت کو عمل میں آنے کا موقع نہ ملے۔ اِس کے بجائے محبت کی روح دوسرےایکمیں کی خدمت کریں۔
14 ایکشریعتپوریکیونکہ ہی حکم میں سمائی ہوئی ہے، اپنے” پڑوسی محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو آپاپنے
سے رکھتا “ہے۔ 15 دوسرےایکآپاگر کو کاٹتے اور پھاڑتے ہیں تو !خبردار ایسا نہ ہو دوسرےایکآپکہ
کو ختم کر سبکے سبکے تباہ ہو جائیں۔

القدسروح اور فطرتانسانی
مَیں16 تو یہ کہتا ہوں کہ القدسروح میں زندگی گزاریں۔ پھر آپ اپنی پرانی فطرت خواہشاتکی پوری نہیں

کریں گے۔ 17 کیونکہ جو ہماریکچھ پرانی فطرت چاہتی ہے وہ اُس خلافکے ہے روحجو چاہتا ہے، اور جو
روحکچھ چاہتا وہہے اُس خلافکے ہماریجوہے فطرتپرانی چاہتی یہہے۔ دوسرےایکدونوں دشمنکے
ہیں، اِس لئے آپ وہ کچھ نہیں کر پاتے 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 آپبھی کو آگاہ کر چکا ہوں، ایکابلیکن بار پھر کہتا ہوں کہ جو اِس طرح کی زندگی گزارتے ہیں
وہ الله کی میراثبادشاہی میں نہیں پائیں گے۔

القدسروح22 کا پھل فرق ہے۔ وہ محبت، خوشی، صلح سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، وفاداری، نرمی23 اور
نفسضبِط پیدا کرتا شریعتہے۔ ایسی چیزوں خلافکے نہیں ہوتی۔ 24 اور جو مسیح عیسٰی کے ہیں اُنہوں نے
اپنی پرانی فطرت کو اُس کی رغبتوں اور بُری مصلوبسمیتخواہشوں کر دیا ہے۔ 25 چونکہ ہم روح میں زندگی
گزارتے ہیں اِس لئے آئیں، ہم قدم بہ قدم اُس مطابقکے چلتے بھی رہیں۔ 26 نہ ہم مغرور ہوں، دوسرےایکنہ
مشتعلکو کریں دوسرےایکیا سے حسد کریں۔

6
دوسرےایک کے بوجھ اُٹھانا

بھائیو،1 اگر گناہکسیکوئی پھنسمیں جائے آپتو ہیںروحانیجو اُسے نرم دلی بحالسے لیکنکریں۔ اپنا بھی
خیال رکھیں، ایسا نہ ہو آپکہ آزمائشبھی پھنسمیں جائیں۔ بوجھ2 اُٹھانے دوسرےایکمیں کی مدد کریں،
کیونکہ اِس آپطرح مسیح کی شریعت پوری کریں گے۔ 3 جو سمجھتا ہے کہ مَیں کچھ ہوں اگرچہ وہ حقیقت
میں بھیکچھ نہیں ہے تو وہ آپاپنے دےفریبکو رہا ہے۔ 4 ایکہر اپنا ذاتی عمل پرکھے۔ پھر ہی اُسے آپاپنے
پر فخر کا موقع ہو گا اور اُسے دوسرےکسی سے اپنا موازنہ کرنے ضرورتکی نہ ہو گی۔ 5 کیونکہ ایکہر کو
اپنا ذاتی بوجھ اُٹھانا ہوتا ہے۔

جسے6 مُقّدسکلاِم کی تعلیم دی جاتی اُسہے فرضکا ہے کہ وہ اپنے اُستاد کو اپنی تمام اچھی چیزوں میں
شریک کرے۔

متفریب7 کھانا، الله انسان کو اپنا مذاق اُڑانے نہیں دیتا۔ جو کچھ بھی انسان بوتا اُسیہے کی فصل وہ کاٹے
گا۔ 8 جو اپنی پرانی فطرت کے کھیت میں بیج بوئے وہ ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ اور جو روح القدس کے
کھیت میں بیج بوئے وہ ابدی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ 9 چنانچہ نیکہم کام کرنے میں بےدل نہ ہو جائیں،
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کیونکہ ہم وقتمقررہ پر فصلضرور کی کٹائی کریں صرفشرطگے۔ یہ ہے ہمکہ ہتھیار نہ ڈالیں۔ اِس10 لئے
آئیں، وقتجتنا رہ گیا سبہے کے ساتھ نیکی خاصکریں، کر اُن کے ساتھ جو ایمان ہمارےمیں بھائی اور ہیں۔بہنیں

آخری آگاہی اور سلام
11 دیکھیں، مَیں بڑے بڑے حروف کے ساتھ اپنے ہاتھ سے آپ کو لـکھ رہا ہوں۔ 12 یہ لوگ جو دنیا کے

منے حاصلعزتسا کرنا ہتے چا آپہیں کو ختنہ کروانے پر مجبور کرنا ہتے چا ہیں۔ مقصد اُن ایکصرفکا ہی
ہے، کہ وہ اُس ایذا رسانی بچےسے رہیں تبجو پیدا ہوتی مسیحہمجبہے کی موتصلیبی کی تعلیم دیتے ہیں۔
بات13 یہ ہے کہ جو اپنا ختنہ کراتے ہیں وہ شریعتخود پیرویکی نہیں توبھیکرتے۔ یہ ہتے چا ہیں آپکہ اپنا
کروائیںختنہ آپتاکہ حالتکیجسمکے پر وہ فخر کر سکیں۔ لیکن14 کرےخدا ہمارےصرفمَیںکہ خداوند
عیسٰی مسیح صلیبکی ہی پر فخر کروں۔ کیونکہ اُس صلیبکی سے میرےدنیا لئے مصلوب ہوئی ہے اور مَیں دنیا
لئے۔کے ختنہ15 کروانے یا نہ کروانے فرقکوئیسے نہیں پڑتا بلـکہ فرق وقتاُس پڑتا جبہے الله کسی کو نئے
سرے خلقسے کرتا ہے۔ 16 بھیجو اِس اصول پر عمل کرتے ہیں اُنہیں سلامتی اور حاصلرحم ہوتا رہے، اُنہیں
بھی اور الله کی قوم اسرائیل کو بھی۔

17 آئندہ کوئی تکلیفمجھے نہ دے، میرےکیونکہ جسم پر زخموں نشانکے ظاہر کرتے ہیں کہ مَیں عیسٰی کا
غلام ہوں۔

18 ہمارےبھائیو، خداوند عیسٰی مسیح کا آپفضل روحکی کے ساتھ ہوتا رہے۔ آمین۔
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اِفِسیوں
1 یہ پولسخط طرفکی سے ہے، جو الله مرضیکی مسیحسے عیسٰی کا رسول ہے۔
اِفسسمَیں شہر کے مُقّدسین کو لـکھ رہا ہوں، اُنہیں جو مسیح عیسٰی میں ایمان دار ہیں۔
2 خدا باپہمارا اور خداوند عیسٰی آپمسیح فضلکو اور سلامتی بخشیں۔
مسیح میں روحانی برکتیں

3 ہمارےخدا خداوند مسیحعیسٰی باپکے حمدکی و ثنا !ہو میںمسیحکیونکہ اُس آسمانہمیںنے پر ہر روحانی
برکت سے نوازا ہے۔ 4 دنیا کی تخلیق سے پیشتر ہی اُس نے مسیح میں ہمیں چن لیا تاکہ مُقّدسہم اور بےعیب
حالت میں اُس کے منے سا زندگی گزاریں۔
یہ کتنی محبتعظیم !تھی پہلے5 ہی سے اُس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہمیں مسیح میں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لے گا۔

یہی اُس کی مرضی اور خوشی تھی 6 تاکہ ہم اُس کے جلالی فضل کی تمجید کریں، اُس مفت نعمت کے لئے جو
اُس نے ہمیں پیارےاپنے فرزند دےمیں دی۔ 7 کیونکہ اُس نے مسیح کے خون سے ہمارا دےفدیہ کر ہمیں
آزاد ہمارےاور گناہوں معافکو کر دیا ہے۔ الله کا یہ فضل کتنا وسیع ہے 8 جو اُس کثرتنے سے ہمیں عطا
کیا ہے۔
اپنی حکمتپوری اور دانائی کا اظہار کر کے 9 الله نے ہم پر اپنی پوشیدہ مرضی ظاہر کر دی، یعنی وہ منصوبہ

جو اُسے پسند تھا اور جو اُس مسیحنے میں پہلے سے بنا رکھا تھا۔ منصوبہ10 یہ ہے وقتمقررہجبکہ آئے گا تو
الله مسیح میں کائناتتمام کو جمع گا۔دےکر ملکچھسبوقتاُس مسیحکر تحتکے ہو جائے گا، خواہ وہ
آسمان پر ہو یا زمین پر۔

آسمانیہممیںمسیح11 بادشاہی بنبھیوارثکے ہیں۔گئے الله پہلےنے اِسہمیںسے لئےکے مقرر کیا، کیونکہ
سبوہ کچھ یوں سرانجام دیتا ہے کہ اُس مرضیکی کا ارادہ پورا ہو جائے۔ 12 اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اُس کے
جلال ستائشکی باعثکا بنیں، ہم جنہوں پہلےنے مسیحسے پر اُمید رکھی۔

بھیآپ13 مسیح میں ہیں، آپکیونکہ سچائی کا کلام اور نجاتاپنی خبریخوشکی سن کر ایمان لائے۔ اور
الله آپنے پر بھی القدسروح کی مُہر لگا جسدی کا وعدہ اُس نے کیا تھا۔ القدسروح14 ہماری میراث کا
بیعانہ ہے۔ وہ ہمیں یہ ضمانت دیتا ہے کہ الله ہمارا جو اُس ملـکیتکی ہیں دےفدیہ کر ہمیں پوری تکمخلصی
پہنچائے گا۔ ہماریکیونکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اُس جلالکے ستائشکی کی جائے۔

پولس کی دعا
15 بھائیو، مَیں خداوند عیسٰی پر آپ کے ایمان اور آپ 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
ہمارےکہہے خداوند مسیحعیسٰی کا خدا اور آپباپجلالی دانائیکو اور مکاشفہ آپتاکہدےروحکی اُسے
بہتر طور پر سکیں۔جان کرےوہ18 آپکہ دلوںکے آنکھیںکی روشن ہو جائیں۔ کیونکہ پھر لیںجانآپہی گے
کہ یہ کیسی اُمید کےجسہے لئے اُس آپنے کو بُلایا ہے، کہ یہ دولتکیسیمیراثجلالی ہے مُقّدسینجو
کو حاصل ہے، 19 اور کہ ہم ایمان رکھنے والوں پر اُس کی قدرت کا اظہار کتنا زبردست ہے۔ یہ وہی بےحد
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قدرت ہے جس20 سے اُس نے مسیح کو مُردوں میں سے زندہ کر کے آسمان پر اپنے ہنے د ہاتھ بٹھایا۔ وہاں21
مسیح ہر حکمران، اختیار، قوت، حکومت، ہاں ہر نام سے کہیں سرفراز ہے، خواہ اِس دنیا میں ہو یا آنے والی
دنیا میں۔ 22 الله سبنے کچھ اُس کے پاؤں کے نیچے کر کے اُسے سب کا سر بنا دیا۔ یہ اُس نے اپنی جماعت کی
خاطر کیا 23 جو مسیح کا بدن ہے اور مسیحجسے پوریسے معموری حاصل ہوتی ہے یعنی اُس سے جو ہر طرح
کچھسبسے معمور کر دیتا ہے۔

2
موت سے تکزندگی

بھیآپ1 اپنی اورخطاؤں گناہوں کی وجہ روحانیسے طور پر مُردہ تھے۔ 2 آپپہلےکیونکہ اِن پھنسےمیں ہوئے
اِس دنیا کے یقوںطور طر مطابقکے زندگی گزارتے آپتھے۔ ہَوا کی قوتوں کے سردار تابعکے تھے، اُس روح کے
جو اِس وقت اُن میں سرگرِم عمل ہے جو الله کے نافرمان ہیں۔ پہلے3 تو ہم بھی سب اُن میں زندگی گزارتے تھے۔
بھیہم اپنی فطرتپرانی کی مرضیشہوتیں، پوریسوچاور کوششکیکرنے دوسروںرہے۔کرتے ہمطرحکی
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 ہمیںنے مسیح ساتھکے زندہ کر دیا۔ آپہاں، کو الله فضلکے ہی نجاتسے ملی ہے۔
مسیحہمجب6 عیسٰی پر ایمان لائے تو اُس مسیحہمیںنے ساتھکے زندہ کر آسمانکے پر بٹھا دیا۔ میںمسیحعیسٰی7
ہم پر مہربانی کرنے سے الله آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی دولتلامحدود دکھانا چاہتا تھا۔ 8 کیونکہ یہ اُس
کا فضل ہی ہے آپکہ ایمانکو لانے نجاتپر ملی ہے۔ آپیہ طرفکی نہیںسے ہے بلـکہ الله بخششکی ہے۔
9 اور یہ نجات ہمیں اپنے کسی کام کے نتیجے میں نہیں ملی، اِس لئے کوئی آپاپنے پر فخر نہیں کر سکتا۔ 10 ہاں،
ہم اُسی کی مخلوق ہیں جنہیں اُس نے مسیح نیکمیں کام کرنے کے لئے خلق کیا ہے۔ اور یہ کام اُس نے پہلے
ہمارےسے لئے تیار کر رکھے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اُنہیں سرانجام دیتے ہوئے زندگی گزاریں۔

مسیح ایکمیں
11 یہ بات ذہن میں رکھیں ماضیکہ آپمیں کیا تھے۔ صرفیہودی اپنے لئے لفظ مختون استعمال کرتے تھے

اگرچہ وہ اپنا صرفختنہ انسانی ہاتھوں سے کرواتے آپہیں۔ کو غیریہودیجو ہیں وہ نامختون قرار دیتے تھے۔
12 اُس وقت آپ مسیح کے بغیر ہی چلتے تھے۔ آپ اسرائیل قوم کے شہری نہ بن سکے اور وعدےجو الله نے
عہدوں کے یعے ذر اپنی قوم سے کئے تھے آپوہ کے لئے نہیں تھے۔ اِس دنیا آپمیں کی کوئی اُمید نہیں آپتھی،
الله کے بغیر ہی زندگی گزارتے تھے۔ آپابلیکن13 مسیح میں ہیں۔ آپپہلے دُور تھے، آپابلیکن مسیحکو
خونکے وسیلےکے قریبسے لایا گیا ہے۔ 14 ہماریمسیحکیونکہ صلح اُسیاورہے یہودیوںنے اور غیریہودیوں
کو ملا ایککر قوم بنا دیا ہے۔ اپنے جسم کو قربان کر کے اُس نے وہ دیوار گرا جسدی نے اُنہیں الـگ کر
دوسرےایککے دشمنکے بنا رکھا تھا۔ اُس15 شریعتنے کو اُس کے احکام اور سمیتضوابط 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۔ اپنی16 موتصلیبی اُسسے گروہوںدونوںنے بدنایککو میں ملا کر اُن کی الله ساتھکے
صلح کرائی۔ ہاں، اُس نے آپاپنے میں یہ دشمنی ختم کر دی۔ اُس17 نے آ کر دونوں گروہوں کو صلح سلامتی
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خبریخوشکی آپسنائی، غیریہودیوں کو جو الله سے دُور تھے آپاور یہودیوں کو بھی جو اُس قریبکے تھے۔
اب18 ہم دونوں مسیح یعےکے ایکذر روحہی باپمیں کے حضور آ سکتے ہیں۔

نتیجے19 میں آپاب پردیسی اور اجنبی نہیں رہے بلـکہ مُقّدسین کے ہم وطن اور الله کے گھرانے کے ہیں۔
آپ20 کو رسولوں اور نبیوں کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا جسہے کے کونے کا بنیادی پتھر مسیح عیسٰی خود ہے۔
اُس21 میں پوری عمارت جُڑ جاتی اور بڑھتی بڑھتی خداوند میں الله مُقّدسکا گھر بن جاتی ہے۔ دوسروں22 کے
ساتھ ساتھ اُس آپمیں کی بھی تعمیر ہو رہی ہے آپتاکہ روح میں الله سکونتکی گاہ بن جائیں۔

3
پولس کی غیریہودیوں خدمتمیں

اِس1 وجہ پولسمَیںسے آپجو غیریہودیوں کی مسیحخاطر عیسٰی قیدیکا ہوں الله سے دعا کرتا ہوں۔ آپ2
نے تو سن لیا ہے کہ آپمجھے میں الله فضلکے کا انتظام *چلانے خاصکی دیداریذمہ گئی ہے۔ جس3
مَیںطرح پہلےنے ہی مختصر طور پر لـکھا ہے، الله نے خود مجھ پر یہ راز ظاہر کر دیا۔ آپجب4 وہ پڑھیں گے جو
مَیں نے لـکھا لیںجانآپتو گے مسیحمجھےکہ رازکے بارےکے میں کیا کیا سمجھ آئی ہے۔ زمانوںگزرے5 میں
الله باتیہنے نہیںظاہر اُسابلیکنکی، القدسروحاِسےنے یعےکے ذر رسولوںمُقّدساپنے اور نبیوں پر ظاہر
کر دیا۔ 6 اور الله کا راز یہ ہے کہ اُس خبریخوشکی کے یعے ذر غیریہودی اسرائیل کے ساتھ آسمانی بادشاہی
کے ایکوارث، ہی بدن کے اعضا اور وعدےاُسی شریکمیں ہیں جو الله مسیحنے عیسٰی میں کیا ہے۔

مَیں7 الله فضلمفتکے اور اُس قدرتکی کے اظہار خبریخوشسے کا خادم بن گیا۔ 8 اگرچہ مَیں الله کے
تمام مُقّدسین سے کمتر ہوں توبھی اُس مجھےنے یہ فضل بخشا مَیںکہ غیریہودیوں کو اُس دولتلامحدود خوشکی
سناؤںخبری مسیحجو یابدستمیں ہے۔ میرییہی9 داریذمہ بن گئی سبمَیںکہ پر اُس راز کا انتظام ظاہر
کروں گزرےجو زمانوں میں سب چیزوں کے خالق خدا میں پوشیدہ رہا۔ 10 کیونکہ الله چاہتا تھا ابکہ مسیح
کی جماعت ہی آسمانی حکمرانوں اور قوتوں کو الله کی وسیع حکمت بارےکے میں علم پہنچائے۔ 11 یہی اُس کا
ازلی منصوبہ تھا جو اُس ہمارےنے مسیحخداوند عیسٰی وسیلےکے تکتکمیلسے پہنچایا۔ اُس12 میں اور اُس پر
ایمان رکھ کر پوریہم آزادی اور اعتماد کے ساتھ الله کے حضور آ سکتے ہیں۔ اِس13 لئے آپمیری گزارشسے
ہے میریآپکہ مصیبتیں دیکھ کر بےدل نہ ہو جائیں۔ یہ آپمَیں کی برداشتخاطر کر رہا ہوں، اور آپیہ کی
عزت باعثکا ہیں۔

مسیح محبتکی
اِس14 وجہ سے باپمَیں کے حضور اپنے گھٹنے ٹیکتا ہوں، باپاُس15 کے منے جسسا آسمانسے و زمین کا

ہر خاندان نامزد ہے۔ میری16 دعا ہے کہ وہ اپنے جلال دولتکی موافقکے یہ بخشے آپکہ اُس روحکے کے
وسیلے سے باطنی طور پر زبردست تقویت پائیں، 17 کہ مسیح ایمان کے یعے آپذر کے دلوں میں سکونت کرے۔
ہاں، میری دعا ہے محبتآپکہ میں جڑ پکڑیں اور اِس بنیاد پر زندگی یوں گزاریں 18 آپکہ باقی تمام مُقّدسین کے
ساتھ یہ سمجھنے قابلکے بن جائیں مسیحکہ محبتکی کتنی چوڑی، کتنی لمبی، کتنی اونچی اور گہریکتنی ہے۔
* 3:2 فضل کا انتظام :چلانے خبریخوشیعنی سنانے۔
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19 کرےخدا آپکہ مسیح کی یہ محبت جان لیں جو ہر علم سے کہیں افضل ہے اور یوں الله کی پوری معموری
سے بھر جائیں۔

20 الله کی تمجید ہو جو اپنی اُس قدرت کے موافق جو ہم میں کام کر رہی ہے ایسا زبردست کام کر سکتا ہے
ہماریجو سوچہر اور دعا کہیںسے باہر ہے۔ 21 ہاں، مسیح عیسٰی اور اُس جماعتکی میں الله کی پشتتمجید در
پشت اور ازل سے تکابد ہوتی رہے۔ آمین۔

4
بدن یگانگتکی

1 چنانچہ مَیں جو خداوند میں قیدی آپہوں کو تاکید کرتا ہوں کہ اُس زندگی مطابقکے جسچلیں کے لئے
خدا آپنے کو بُلایا ہے۔ 2 وقتہر حلیم اور نرم دل رہیں، صبر سے کام لیں دوسرےایکاور محبتسے رکھ
کر برداشتاُسے کریں۔ سلامتیصلح3 بندھنکے میں رہ روحکر یگانگتکی قائم رکھنے کریں۔کوششپوریکی
ایک4 بدنہی ایکاور آپیوںہے۔روحہی ایکبھیکو اُمیدہی کے لئے بُلایا گیا۔ ایک5 ایکخداوند، ایمان،
ایک بپتسمہ ہے۔ ایک6 خدا ہے، سبجو کا باپواحد ہے۔ سبوہ مالـککا سبہے، یعےکے ذر کام کرتا
ہے میںسباور موجود ہے۔

کوسبہماب7 الله فضلکا بخشا گیا۔ لیکن مسیح ایکہر مختلفکو پیمانے سے فضلیہ عطا کرتا ہے۔ اِس8
لئے مُقّدسکلاِم فرماتا ہے، اُس” بلندینے پر چڑھ کر قیدیوں کا ہجوم گرفتار کر لیا اور آدمیوں تحفےکو “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
جماعتاپنی طرحطرحکو خادموںکے سے بعضنوازا۔ بعضرسول، بعضنبی، بعضمبشر، چرواہے بعضاور
اُستاد ہیں۔ 12 اِن کا مقصد یہ ہے کہ مُقّدسین خدمتکو کرنے کے لئے تیار کیا جائے اور یوں مسیح کے بدن
کی تعمیر و ترقی ہو جائے۔ 13 اِس یقے طر سے سبہم ایمان اور الله کے فرزند کی پہچان ایکمیں ہو کر بالغ ہو
جائیں اورگے، ملہم مسیحکر معموریکی بلوغتاور منعکسکو کریں گے۔ 14 پھر بچےہم نہیں رہیں اورگے،
تعلیم کے ایکہر سےجھونکے اُچھلتے پھرتے نہیں رہیں لوگجبگے اپنی چالاکی اور بازیدھوکے ہمیںسے اپنے
جالوں میں پھنسانے کوششکی کریں گے۔ اِس15 کے بجائے محبتہم کی روح میں باتسچی کر کے ہر لحاظ
سے مسیح طرفکی ھتے بڑ جائیں گے جو ہمارا سر ہے۔ 16 وہی نسوں کے یعے پورےذر بدن مختلفکے حصوں
دوسرےایککو ساتھکے جوڑ کر متحد کر دیتا ہے۔ ہر حصہ طاقتاپنی موافقکے کام کرتا ہے، اور یوں پورا
محبتبدن روحکی میں بڑھتا اور اپنی تعمیر کرتا رہتا ہے۔

مسیح میں نئی زندگی
مَیںپس17 خداوند نامکے آپمیں کو آگاہ کرتا ہوں ابکہ غیرایمانسے داروں طرحکی زندگی نہ جنگزاریں

کی سوچ بےکار ہے 18 اور جن کی اندھیرےسمجھ گرفتکی میں ہے۔ اُن کا اُس زندگی میں کوئی حصہ نہیں
جو الله دیتا ہے، کیونکہ ہیںجاہلوہ اور اُن سختدلکے ہو گئے ہیں۔ ہوبےحس19 اُنہوںکر نے آپاپنے کو
عیاشی کے حوالے کر دیا۔ یوں وہ نہ بجھنے پیاسوالی کے ساتھ ہر قسم ناپاککی حرکتیں کرتے ہیں۔
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آپلیکن20 مسیحنے یوںکو نہیں جانا۔ آپ21 نے تو اُس بارےکے میں سن لیا ہے، اور اُس میں ہو آپکر

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 کی سوچ کی تجدید کرنے دیں 24 اور
نئے انسان کو پہن لیں جو یوں بنایا گیا ہے کہ وہ بازیراستحقیقی قدوسیتاور میں الله کے مشابہ ہے۔

اِس25 لئے بازسےجھوٹشخصہر رہ دوسروںکر سے باتسچ کرے، ایکسبہمکیونکہ بدنہی کے اعضا
ہیں۔ غصے26 میں وقتآتے گناہ مت آپکرنا۔ کا غصہ سورج غروبکے تکہونے ٹھنڈا ہو جائے، 27 ورنہ
ابلیسآپ کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں گے۔ 28 ابچور سے چوری کرےنہ بلـکہ محنتخوب
مشقت کر کے اپنے ہاتھوں سے اچھا کام کرے۔ ہاں، وہ اِتنا کمائے مندوںضرورتکہ بھیکو سکے۔دےکچھ
29 کوئی بھی بُری بات آپ کے منہ سے نہ نکلے بلـکہ صرف ایسی باتیں جو دوسروں یاتکی 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 دیدےضمانت 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۔ دوسرےایک32 پر
مہربان اور رحم دل ہوں دوسرےایکاور کو معافیوں 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 اپنے آپ ہمارےکو لئے الله کے حضور قربان
کر دیا اور یوں ایسی قربانی بن کیجسگیا خوشبو الله کو پسند آئی۔

آپ3 کے درمیان زناکاری، ہر طرح کی ناپاکی یا لالچ کا تکذکر نہ ہو، کیونکہ یہ الله کے مُقّدسین کے لئے
مناسب نہیں ہے۔ اِسی4 طرح شرم ناک، احمقانہ یا گندی باتیں بھی ٹھیک نہیں۔ اِن کی جگہ شکرگزاری ہونی
ہئے۔ چا 5 کیونکہ یقین جانیں کہ زناکار، ناپاک یا لالچی مسیح اور الله کی بادشاہی میں میراث نہیں پائیں گے
لالچ) ایکتو قسم کی بُت پرستی ۔(ہے

آپکوئی6 کو الفاظبےمعنی سے دھوکا نہ ایسیدے۔ ہی باتوں کی وجہ سے الله غضبکا اُن پر جو نافرمان
ہیں نازل ہوتا ہے۔ 7 چنانچہ اُن شریکمیں 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 لوگیہ پوشیدگی میں کرتے ہیں
اُس کا ذکر بھیکرنا شرم باتکی ہے۔ بےنقابکچھسبلیکن13 ہو جاتا اُسےجبہے روشنی میں لایا جاتا ہے۔
14 کیونکہ جو روشنی میں لایا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا اِسہے۔ لئے کہا جاتا اے”ہے، سونے جاگوالے، !اُٹھ
مُردوں میں سے جی اُٹھ،
تو مسیح تجھ پر چمکے “گا۔
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15 بڑیچنانچہ احتیاط سے اِس پر دھیان دیں آپکہ طرحکسزندگی گزارتے —ہیں بےسمجھ یا سمجھ دار

لوگوں کی طرح۔ 16 ہر موقع سے پورا فائدہ اُٹھائیں، بُرےدنکیونکہ ہیں۔ اِس17 لئے احمق نہ بنیں بلـکہ خداوند کی
مرضی کو سمجھیں۔

شراب18 میں متوالے نہ ہو جائیں، کیونکہ اِس کا انجام عیاشی ہے۔ اِس کے بجائے القدسروح 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، ہمارےوقتہر خداوند عیسٰی مسیح کے نام میں ہر
چیز کے لئے باپخدا کا شکر کریں۔

میاں بیوی کا تعلق
مسیح21 دوسرےایکمیںخوفکے تابعکے رہیں۔ 22 یو، آپطرحجسبیو خداوند تابعکے اُسیہیں طرح

اپنے شوہر تابعکے بھی رہیں۔ 23 کیونکہ شوہر ویسے ہی اپنی بیوی کا سر مسیحجیسےہے جماعتاپنی کا۔ ہاں،
جماعت مسیح کا بدن جسےہے اُس دینجاتنے ہے۔ جماعتطرحجساب24 مسیح کے تابع اُسیہے طرح
یاں بیو بھی اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔

25 شوہرو، اپنی یوں بیو محبتسے بالکلرکھیں، اُسی مسیحطرحجسطرح جماعتاپنینے محبتسے رکھ کر
آپاپنے کو اُس کے لئے قربان کیا 26 تاکہ اُسے الله کے لئے مخصوص مُقّدسو کرے۔ اُس نے اُسے پاککلاِم
سے دھو صافپاککر کر دیا 27 تاکہ آپاپنے کرےپیشجماعتایسیایککو جو مُقّدسجلالی، اور بےالزام
میںجسہو، نہ کوئی داغ ہو، نہ کوئی جھری، نہ کسی اَور قسم کا نقص۔ شوہروں28 فرضکا ہے کہ وہ اپنی
یوں بیو سے ایسی محبتہی رکھیں۔ ہاں، وہ اُن سے ویسی محبت رکھیں جیسی اپنے جسم سے رکھتے ہیں۔ کیونکہ
جو اپنی بیوی محبتسے رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبتہی رکھتا ہے۔ 29 آخر کوئی بھی اپنے جسم نفرتسے
نہیں کرتا بلـکہ خوراکاُسے مہیا کرتا اور پالتا مسیحہے۔ بھی اپنی جماعت کے لئے یہی کچھ کرتا ہے۔ 30 کیونکہ
ہم اُس کے بدن کے اعضا ہیں۔ 31 مُقّدسکلاِم میں بھی لـکھا ہے، اِس” لئے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر
اپنی بیوی کے پیوستساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ ایکدونوں ہو جاتے “ہیں۔ 32 یہ بہتراز گہرا مَیںہے۔ تو اِس کا
اطلاق مسیح اور اُس جماعتکی پر کرتا ہوں۔ لیکن33 اِس آپاطلاقکا پر بھی ہے۔ ہر شوہر اپنی بیوی سے اِس
محبتطرح طرحجسرکھے وہ آپاپنے سے رکھتا ہے۔ اور بیویہر 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 کلاِم مُقّدس میں
لـکھا ہے، اپنے” باپ اور اپنی ماں عزتکی “کرنا۔ یہ پہلا حکم جسہے کے ایکساتھ وعدہ بھی کیا گیا ہے،
پھر”3 حالخوشتُو اور زمین پر تکدیر جیتا رہے “گا۔

والدو،اے4 بچوںاپنے سے کریںمتسلوکایسا کہ غصےوہ جائیںہو بلـکہ اُنہیں تربیتسےطرفکیخداوند
اور دےہدایت کر پالیں۔

غلام مالـکاور
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5 غلامو، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنے انسانی مالـکوں کے تابع خلوصرہیں۔ دلی سے اُن خدمتکی یوں کریں

کی۔مسیحجیسے صرفنہ6 اُن منےکے اورہیسا رکھنےخوشاُنہیں لئےکے کریںخدمت بلـکہ مسیح غلاموںکے
کی حیثیت سے جو پوری لـگن سے الله کی مرضی پوری کرنا ہتے چا ہیں۔ خوشی7 خدمتسے کریں، اِس طرح
جیسا آپکہ نہ صرف انسانوں کی بلـکہ خداوند خدمتکی کر رہے ہوں۔ آپ8 تو جانتے ہیں کہ جو بھی اچھا
کام ہم نے کیا اُس کا اجر دےخداوند گا، خواہ ہم غلام ہوں یا آزاد۔

9 اور آپمالـکو، بھی اپنے غلاموں سے ایسا سلوکہی کریں۔ اُنہیں دھمکیاں نہ آپدیں۔ کو تو معلوم ہے کہ
آسمان آپپر کا مالـکبھی 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 جنگہماری انسان کے ساتھ نہیں ہے بلـکہ حکمرانوں
اور اختیار والوں کے ساتھ، تاریکاِس دنیا حاکموںکے ساتھکے اور آسمانی دنیا کی شیطانی قوتوں کے ساتھ ہے۔
چنانچہ13 الله کا پورا زرہ بکتر پہن لیں مصیبتآپتاکہ ابلیسدنکے حملوںکے کا سامنا کر سکیں کچھسببلـکہ
سرانجام دینے کے بعد قائم رہ سکیں۔

کھڑےیوںاب14 جائیںہو آپکہ کی میںکمر سچائی کا پٹکا بندھا ہوا آپہو، کے سینے بازیراستپر کا سینہ
بند لگا ہو 15 آپاور پاؤںکے میں ایسے ہوںجوتے صلحجو سلامتی خبریخوشکی سنانے کے لئے تیار رہیں۔
اِس16 ایمانعلاوہکے بھیڈھالکی اُٹھائے رکھیں، اِسکیونکہ ابلیسآپسے کے جلتے ہوئے تیر بجھا ہیں۔سکتے
17 اپنے سر پر نجات کا خود پہن کر ہاتھ میں روح کی تلوار جو الله کا کلام ہے تھامے رکھیں۔ 18 اور ہر موقع پر
روح میں ہرطرح کی دعا منتاور کرتے رہیں۔ جاگتے اور ثابت قدمی سے تمام مُقّدسین کے لئے دعا کرتے رہیں۔
میرے19 لئے بھی دعا کریں کہ جب بھی مَیں اپنا منہ کھولوں الله مجھے ایسے الفاظ کرےعطا کہ پوری دلیری
سے اُس خبریخوشکی کا راز سنا سکوں۔ 20 کیونکہ اِسیمَیں پیغام کی خاطر قیدی، ہاں زنجـیروں میں جکڑا ہوا
مسیح کا ایلچی ہوں۔ دعا کریں کہ مَیں مسیح میں اُتنی دلیری سے یہ پیغام سناؤں جتنا مجھے کرنا ہئے۔ چا

آخری سلام
میرےآپ21 حال اور کام بارےکے میں بھی جاننا چاہیں خداوندگے۔ میں ہمارا عزیز بھائی اور وفادار خادم

آپُتخِکُس کو سبیہ کچھ دےبتا گا۔ مَیں22 نے اُسے اِسی لئے آپ پاسکے بھیج دیا آپکہ ہمارےکو حال
کا پتا چلے آپاور کو تسلی ملے۔

23 باپخدا اور خداوند بھائیوںآپمسیحعیسٰی کو سلامتی اور ایمان محبتساتھکے کریں۔عطا الله24 فضلکا
سباُن ساتھکے ہو جو محبتمٹاَن کے ہمارےساتھ خداوند عیسٰی مسیح کو پیار کرتے ہیں۔
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فِلپّیوں
سلام

1 یہ مسیحخط عیسٰی پولسغلاموںکے اور تیمُتھیُس طرفکی سے ہے۔
مَیں فلپی میں موجود اُن تمام لوگوں کو لـکھ رہا ہوں جنہیں الله نے مسیح عیسٰی کے یعے مخصوصذر مُقّدسو

کیا مَیںہے۔ اُن بزرگوںکے اور خادموں کو بھی لـکھ رہا ہوں۔
2 خدا باپہمارا اور خداوند عیسٰی آپمسیح فضلکو 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 تکآجکر الله خبریخوشکی پھیلانے میرےمیں
شریک رہے ہیں۔ 6 اور مجھے یقین ہے کہ الله جس آپنے میں یہ اچھا کام شروع کیا ہے اِسے اُس دن تکمیل
تک پہنچائے گا جب مسیح عیسٰی واپس آئے گا۔ 7 اور مناسب ہے سبآپکہ بارےکے میں میرا یہی خیال
ہو، کیونکہ آپ مجھے عزیز رکھتے ہیں۔ ہاں، جب مجھے جیل میں ڈالا گیا یا مَیں الله خوشکی خبری کا دفاع یا
اُس تصدیقکی کر رہا تھا آپتو میرےبھی شریکمیںفضلخاصاِس ہوئے۔ 8 الله میرا گواہ ہے مَیںکہ کتنی
شدت سبآپسے کا آرزومند ہوں۔ ہاں، مَیں مسیح سیکی شفقتدلی آپساتھکے خواہشکا مند ہوں۔

9 اور میری دعا ہے آپکہ محبتکی میں علم و عرفان اور ہر طرح کی بصیرتروحانی کا تکیہاں اضافہ ہو
جائے کہ وہ بڑھتی بڑھتی دل چھلـکسے اُٹھے۔ 10 کیونکہ ضرورییہ ہے آپتاکہ وہ باتیں قبول کریں بنیادیجو
اہمیت کی حامل ہیں اور آپ مسیح کی بےلوثتکآمد اور بےالزام زندگی گزاریں۔ 11 اور یوں آپ اُس راست
بازی کے پھل بھرےسے رہیں گے آپجو کو عیسٰی مسیح کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپپھر اپنی زندگی
سے الله کو جلال دیں گے اور اُس کی تمجید کریں گے۔

ایکہر کو معلوم ہو جائے مسیحکہ کون ہے
12 بھائیو، مَیں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے علم میں ہو کہ جو کچھ بھی مجھ پر گزرا ہے وہ حقیقت میں الله

خبریخوشکی کے پھیلاؤ باعثکا بن گیا ہے۔ 13 کیونکہ *پریٹوریُم کے تمام افراد اور باقی سب کو معلوم ہو گیا
ہے مَیںکہ مسیح کی قیدیخاطر ہوں۔ میرےاور14 قید میں ہونے کی وجہ خداوندسے میں یادہ ز تر بھائیوں کا
اعتماد اِتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ دلیریمزید کے بلاخوفساتھ الله کا کلام سناتے ہیں۔

بعضبےشک15 تو حسد اور مخالفت باعثکے مسیح کی منادی کر رہے ہیں، لیکن باقیوں کی نیت اچھی
ہے، 16 کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مَیں الله خبریخوشکی دفاعکے کی وجہ یہاںسے پڑا ہوں۔ اِس لئے محبتوہ
کی روح میں تبلیغ کرتے ہیں۔ اِس17 کے مقابلے خلوصدوسرےمیں دلی سے مسیح بارےکے میں پیغام نہیں
سناتے بلـکہ خود غرضی سے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اِس پولسطرح کی گرفتاری کو مزید تکلیف دہ بنا ہیں۔سکتے
* 1:13 :پریٹوریُم گورنر سرکاریکا محل پریٹوریُم کہلاتا تھا۔ یہاں اِس مطلبکا شاہنشاہ پہرےکے داروں کے کوارٹر بھی ہو سکتا ہے۔



فِلپّیوں 1:18 1488 فِلپّیوں 2:7
لیکن18 اِس سے کیا فرق پڑتا !ہے باتاہم تو یہ ہے کہ مسیح منادیکی ہر طرح سے کی جا رہی ہے، خواہ

مناد پُرخلوصنیتکی ہو یا نہ۔ اور اِس وجہ سے خوشمَیں ہوں۔ خوشاور رہوں گا بھی، 19 کیونکہ مَیں جانتا
ہوں کہ میرےیہ لئے رِہائی کا باعث بنے گا، اِس لئے میرےآپکہ لئے دعا کر رہے ہیں اور عیسٰی مسیح کا
حمایتمیریروح کر رہا ہے۔ 20 ہاں، پوریمیرییہ توقع اور اُمید مَیںہے۔ یہ بھی جانتا ہوں بھیکسیمجھےکہ
بات میں شرمندہ نہیں کیا جائے گا بلـکہ جیسا ماضی میں ہمیشہ ابہوا بھی مجھے بڑی دلیری سے مسیح کو جلال
دینے کا فضل ملے گا، خواہ مَیں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ 21 میرےکیونکہ لئے مسیح زندگی ہے موتاور نفع کا
باعث۔ 22 اگر مَیں زندہ رہوں تو اِس کا فائدہ یہ ہو گا کہ مَیں محنت کر کے مزید پھل لا سکوں گا۔ چنانچہ مَیں
نہیں کہہ سکتا کہ کیا بہتر ہے۔ مَیں23 مکشکشبڑی میں رہتا طرفایکہوں۔ مَیں کوچ کر کے مسیح کے
پاس ہونے کی آرزو رکھتا ہوں، کیونکہ میرےیہ لئے سب سے بہتر ہوتا۔ لیکن24 طرفدوسری یادہ ز ضروری
یہ ہے آپمَیںکہ کی خاطر زندہ رہوں۔ اور25 مجھےچونکہ ضرورتاِس کا یقین اِسہے، لئے مَیں جانتا ہوں کہ
مَیں زندہ رہ کر سبآپدوبارہ ساتھکے رہوں گا آپتاکہ ترقی کریں اور ایمان خوشمیں رہیں۔ 26 میرےہاں،
آپ واپسپاسکے آنے سببمیرےآپسے مسیحسے عیسٰی پر حد سے یادہ ز فخر کریں گے۔

لیکن27 آپ ہر صورت میں مسیح خبریخوشکی اور آسمان کے یوں شہر کے لائق زندگی گزاریں۔ پھر خواہ
مَیں آ آپکر 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 خبریخوشکی سے پیدا
ہوا ہے، 28 آپاور صورتکسی میں اپنے مخالفوں دہشتسے نہیں کھاتے۔ یہ اُن کے لئے ایک نشان ہو گا کہ
ہلاکوہ ہو جائیں گے آپجبکہ حاصلنجاتکو ہو گی، اور وہ بھی الله سے۔ 29 آپکیونکہ کو مسیحصرفنہ
پر ایمان لانے کا فضل حاصل ہوا ہے بلـکہ اُس کی خاطر دُکھ اُٹھانے کا بھی۔ آپ30 بھی اُس مقابلے میں جاں
فشانی کر رہے جسہیں آپمیں نے مجھے دیکھا ہے جساور بارےکے میں آپ ابنے سن لیا ہے کہ مَیں
تکاب اُس مصروفمیں ہوں۔

2
یگانگت ضرورتکی

1 آپکیا درمیانکے مسیح میں حوصلہ محبتافزائی، کی تسلی، القدسروح کی رفاقت، نرم دلی رحمتاور پائی
جاتی ہے؟ 2 اگر ایسا پوریمیںاِسخوشیمیریتوہے کریں رکھیںسوچجیسیایکآپکہ محبتجیسیایکاور
ایکرکھیں، جان ایکاور ذہن ہو جائیں۔ 3 غرضخود نہ ہوں، نہ باطل عزت کے پیچھے پڑیں بلـکہ فروتنی سے
دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ 4 ایکہر صرفنہ اپنا فائدہ سوچے بلـکہ دوسروں کا بھی۔

مسیح کی صلیبراہِ
وہی5 سوچ رکھیں مسیحجو عیسٰی کی بھی تھی۔
6 وہ جو الله صورتکی پر تھا
نہیں سمجھتا تھا کہ میرا الله کے برابر ہونا
ایسیکوئی چیز ہے
ساتھکےجس زبردستی چمٹے ہنے ر ضرورتکی ہے۔
7 نہیں، اُس نے آپاپنے کو اِس سے محروم کر کے
غلام صورتکی اپنائی
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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 ہمیشہ فرماں بردار مَیںجبابرہے۔ غیرحاضر ہوں تو اِس
کی کہیں یادہ ز ضرورت ہے۔ چنانچہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے جاں فشانی کرتے رہیں تاکہ آپ نجاتکی تکمیل
تک پہنچے۔ 13 کیونکہ خدا آپہی میں وہ کچھ کرنے خواہشکی پیدا کرتا ہے جو اُسے پسند ہے، اور آپوہی
کو یہ پورا کرنے طاقتکی دیتا ہے۔

کچھسب14 بڑبڑائے بحثاور مباحثہ کئے بغیر کریں 15 آپتاکہ بےالزام پاکاور ہو کر الله کے بےداغ فرزند
ثابت ہو جائیں، لوگایسے ایکجو ٹیڑھی اور ُلٹی ا نسل کے درمیان ہی آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے
16 اور زندگی کا کلام تھامے رکھتے ہیں۔ پھر مَیں مسیح کی آمد کے دن فخر کر سکوں گا کہ نہ مَیں رائیگاں دوڑا،
نہ بےفائدہ جد و جہد کی۔

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 المُقّدسبیتجو میں قربانی پر ُنڈیلی ا جاتی
ہے۔ اگر میری نذر واقعی آپ کی قربانی یوں کرےمکمل تو مَیں خوش ہوں اور آپ کے ساتھ خوشی مناتا ہوں۔
بھیآپ18 اِسی وجہ ہوںخوشسے میرےاور خوشیساتھ منائیں۔

تیمُتھیُس اِپَفرُدِتساور کو فلپّیوں پاسکے بھیجا جائے گا
مجھے19 اُمید ہے کہ اگر خداوند عیسٰی نے چاہا تو مَیں جلد تیمُتھیُسہی آپکو بھیجپاسکے دوں گا آپتاکہ

بارےکے میں خبر پا کر میرا حوصلہ بھی بڑھ جائے۔ 20 پاسمیرےکیونکہ کوئی اَور جسنہیں کی سوچ بالکل
میری جیسی ہے اور جو خلوصاِتنی دلی آپسے کی فکر کرے۔ سبدوسرے21 اپنے مفاد تلاشکی میں ہتے ر
ہیں اور وہ کچھ نظرانداز کرتے ہیں جو عیسٰی مسیح کا کام بڑھاتا ہے۔ آپلیکن22 کو تو معلوم ہے کہ تیمُتھیُس
قابِل اعتماد ثابت ہوا، کہ اُس نے میرا بیٹا بن میرےکر ساتھ الله خوشکی خبری پھیلانے کی خدمت سرانجام
دی۔ چنانچہ23 اُمید ہے جوںکہ مجھےہی پتا چلے کہ میرا کیا بنے گا مَیں آپاُسے پاسکے بھیج دوں گا۔ اور24
میرا خداوند میں ایمان ہے کہ مَیں بھی جلد آپہی پاسکے آؤں گا۔

لیکن25 مَیں ضرورینے سمجھا کہ اِتنے اِپَفرُدِتسمیں آپکو واپسپاسکے بھیج دوں آپجسے نے قاصد
کے طور یاتمیریپر پوریضرور کرنے کے لئے پاسمیرے بھیج دیا تھا۔ وہ میرا سچا بھائی، خدمتہم اور ساتھی
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ثابتسپاہی ہوا۔ مَیں26 اُسے اِس لئے بھیج ہوںرہا کیونکہ سبآپوہ نہایتکا آرزومند اورہے اِس لئے بےچین
ہے آپکہ کو اُس کے بیمار ہونے کی خبر مل گئی تھی۔ 27 اور وہ تھا بھی بیمار بلـکہ مرنے کو تھا۔ لیکن الله نے
اُس پر رحم کیا، اور نہ صرف اُس پر بلـکہ مجھ پر بھی تاکہ میرے دُکھ میں اضافہ نہ ہو جائے۔ 28 اِس لئے مَیں
اُسے اَور جلدی آپسے پاسکے بھیجوں گا آپتاکہ اُسے دیکھ خوشکر ہو جائیں اور میری پریشانی بھی دُور ہو
اُسسےخوشیبڑیمیںخداوندچنانچہ29جائے۔ استقبالکا لوگوںجیسےاُسکریں۔ کیونکہ30کریں،عزتکی
وہ مسیح کے کام باعثکے مرنے تکنوبتکی 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، رہیں۔خوشمیںخداوند آپمَیں کو باتیہ بتاتے ہنے ر کبھیسے تھکتا نہیں،
کیونکہ ایسا کرنے محفوظآپسے ہتے ر ہیں۔

یہودیوں سے خبردار
ُکتوں2 سے !خبردار اُن شریر مزدوروں سے ہوشیار رہنا جو جسم کی کانٹ چھانٹ یعنی ختنہ کرواتے ہیں۔

3 کیونکہ ہم ہی حقیقی ختنہ کے پیروکار ہیں، ہم ہیںہی جو الله روحکے پرستشمیں مسیحکرتے، عیسٰی پر فخر
کرتے اور انسانی خوبیوں پر بھروسا نہیں کرتے۔

پولس شخصیکی گواہی
بات4 یہ نہیں کہ میرا اپنی انسانی خوبیوں پر بھروسا کرنے کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ دوسرےجب اپنی انسانی

خوبیوں پر فخر کرتے ہیں تو مَیں اُن نسبتکی یادہ ز کر سکتا ہوں۔ 5 میرا ختنہ مَیںجبہوا ابھی آٹھ دن کا بچہ تھا۔
مَیں اسرائیل قوم قبیلےکے بن یمین کا ہوں، ایسا جسعبرانی والدینکے بھی عبرانی تھے۔ مَیں فریسیوں کا ممبر تھا جو
شریعتیہودی کے کٹر پیروکار ہیں۔ مَیں6 اِتنا سرگرم تھا مسیحکہ جماعتوںکی کو ایذا پہنچائی۔ ہاں، شریعتمَیں
پر عمل کرنے راستمیں باز اور بےالزام تھا۔

حقیقی فائدہ
وقتاُس7 نزدیکمیرےکچھسبیہ نفع باعثکا تھا، ابلیکن مَیں اِسے مسیح میں ہونے باعثکے نقصان

ہی سمجھتا ہوں۔ 8 ہاں، بلـکہ مَیں سب کچھ اِس عظیم ترین بات سببکے سے نقصان سمجھتا ہوں کہ مَیں اپنے
مسیحخداوند عیسٰی کو اُسیہوں۔جانتا کی مجھےخاطر تمام چیزوں نقصانکا پہنچا مَیںہے۔ اُنہیں ُکوڑا ہی سمجھتا
ہوں مسیحتاکہ میںاُساور9کروںحاصلکو پایا اپنیتکنوبتاِسمَیںلیکنجاؤں۔ بازیراستاُس یعےکے ذر
پہنچنہیں سکتا شریعتجو تابعکے ہنے ر ہوتیحاصلسے اِسہے۔ کے لئے ضروریبازیراستوہ مسیحجوہے
پر ایمان لانے سے ملتی ہے، جو الله طرفکی سے ہے اور جو ایمان پر مبنی ہوتی ہے۔ 10 ہاں، سبمَیں کچھ ُکوڑا
ہی سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو، اُس کے جی اُٹھنے قدرتکی اور اُس دُکھوںکے شریکمیں ہونے فضلکا جان
لوں۔ یوں مَیں اُس موتکی کا ہم شکل بنتا جا رہا ہوں، اِس11 اُمید میں کہ مَیں کسی نہ مُردوںطرحکسی میں
سے جی اُٹھنے تکنوبتکی پہنچوں گا۔

انعام حاصل کرنے کے لئے دوڑیں
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مطلب12 یہ نہیں کہ مَیں یہ سب کچھ حاصل کر چکا یا کامل ہو چکا ہوں۔ لیکن مَیں منزِل مقصود طرفکی

دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ وہ کچھ پکڑ جسلوں کے لئے مسیح عیسٰی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ 13 بھائیو، مَیں بارےاپنے
میں یہ خیال نہیں کرتا کہ مَیں اِسے حاصل کر چکا ہوں۔ لیکن مَیں ایکاِس باتہی پر دھیان دیتا ہوں، جو کچھ
پیچھےمیرے بھولمَیںوہہے تگسختکر و دَو ساتھکے طرفاُس بڑھتا ہوں جو آگے پڑا ہے۔ مَیں14 سیدھا منزِل
مقصود طرفکی دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ وہ انعام کےجسکروںحاصل لئے الله مجھےنے مسیح عیسٰی میں آسمان
پر بُلایا ہے۔

مسیح میں پختہ ہونا
15 چنانچہ ہم میں سے جتنے کامل ہیں آئیں، ایسیہم سوچ رکھیں۔ اور باتکسیآپاگر میں فرق سوچتے ہیں

تو الله آپ پر یہ بھی کرےظاہر گا۔ 16 جو بھی جسہو، تکمرحلے ہم پہنچ گئے ہیں آئیں، ہم اُس کے مطابق
زندگی گزاریں۔

بھائیو،17 مل نقِشمیرےکر قدم پر چلیں۔ اور اُن دیںدھیانخوبپر ہمارےجو نمونے پر چلتے ہیں۔ 18 کیونکہ
مَیںطرحجس آپنے کو کئی بار بتایا ہے اباور رو رو کر بتا رہا بہتہوں، لوگسے اپنے چلنچال 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 بنخدا گیا *ہے۔ ہاں، سوچدنیاویصرفوہ رکھتے ہیں۔ لیکن20 آسمانہم شہریکے ہیں،
اور شدتہم اِسسے انتظار میں ہیں کہ نجاتہمارا دہندہ اور خداوند عیسٰی مسیح وہیں سے آئے۔ وقتاُس21
پستہمارےوہ حال بدنوں کو بدل کر اپنے جلالی بدن کے ہم شکل دےبنا گا۔ اور یہ وہ قوتاُس یعےکے ذر
کرے سےجسگا وہ تمام چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے۔

4
ہدایات

پیارےمیرےچنانچہ1 بھائیو، جن آرزومندکا مَیں ہوں اور مسرتمیریجو باعثکا اور تاجمیرا ہیں، خداوند
ثابتمیں رہیں۔قدم مَیں2عزیزو، یوؤدیہ اپیلسےسنتخےاور ہوںکرتا رکھیں۔سوچجیسیایکمیںخداوندوہکہ
گزارشسےآپمیریبھائی،خدمتہممیرےہاں3 آپکہہے اُن کریں۔مددکی وہکیونکہ الله خبریخوشکی
پھیلانے کی جد و جہد میرےمیں خدمتساتھ کرتی رہی ہیں، اُس مقابلے جسمیں کلیمینسمیں میرےاور
وہ باقی مددگار شریکبھی تھے جن کے نام حیاتکتاِب میں درج ہیں۔

4 وقتہر خداوند میں خوشی ایکمنائیں۔ بار پھر کہتا خوشیہوں، منائیں۔
آپ5 کی نرم دلی تمام لوگوں پر ظاہر ہو۔ یاد رکھیں کہ خداوند آنے کو ہے۔ اپنی6 کسی بھی فکر میں اُلجھ کر

پریشان نہ جائیںہو بلـکہ میںحالتہر دعا اور التجا کر اپنیکے درخواستیں الله کے منے رکھیںدھیانکریں۔پیشسا
آپکہ یہ شکرگزاری کی روح میں کریں۔ 7 پھر الله کی سلامتی جو سمجھ سے باہر آپہے کے دلوں اور خیالات
مسیحکو عیسٰی محفوظمیں رکھے گی۔

8 بھائیو، ایک آخری بات، جو کچھ سچا ہے، جو شریفکچھ ہے، جو کچھ راست ہے، جو مُقّدسکچھ ہے،
کچھجو پسندیدہ ہے، کچھجو عمدہ ہے، غرض، اگر کوئی اخلاقی یا یفقابِل باتتعر ہو تو اُس کا خیال رکھیں۔
* 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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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 خداوند میں نہایت خوشہی ہوا ابکہ آپآخرکار میرےکی لئے فکرمندی جاگدوبارہ اُٹھی ہے۔

ہاں، مجھے پتا ہے آپکہ پہلے بھی فکرمند تھے، آپلیکن کو اِس کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ مَیں11 یہ
اپنی ضرورتکسی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ مَیں نے حالتہر خوشمیں ہنے ر کا راز سیکھ لیا ہے۔
مجھے12 دبائے جانے کا تجربہ ہوا اورہے ہر میسرسےکثرتچیز ہونے مجھےبھی۔کا واقفخوبسےحالتہر
کیا گیا ہے، سیر ہونے اورسے بھوکا ہنے ر سے بھی، ہر کثرتچیز میسرسے ہونے سے مندضرورتاور ہونے سے
بھی۔ مسیح13 میں سبمَیں کچھ کرنے قابلکے ہوں، کیونکہ وہی تقویتمجھے دیتا رہتا ہے۔

توبھی14 اچھا تھا آپکہ میری مصیبت شریکمیں ہوئے۔ آپ15 جو فلپی کے ہنے ر والے ہیں خود جانتے
ہیں مسیحجبوقتاُسکہ منادیکی کا آپکام کے علاقے میں شروع ہوا تھا اور مَیں صوبہ مکدُنیہ نکلسے آیا
تھا آپصرفتو کتابحسابپورےجماعتکی دےپیسےساتھکے شریکمیںخدمتمیریکر ہوئی۔ اُس16
وقت بھی جب مَیں تھسلُنیکے شہر میں تھا آپ نے کئی بار میری یات ضرور پوری کرنے کے لئے کچھ بھیج دیا۔
17 کہنے مطلبکا یہ نہیں کہ آپمَیں سے کچھ پانا چاہتا ہوں، بلـکہ میری خواہششدید یہ ہے آپکہ کے دینے
آپسے ہی کو الله کثرتسے کا سود مل جائے۔ 18 یہی میری رسید ہے۔ مَیں نے پوری رقم وصول پائی ہے
بلـکہ پاسمیرےاب ضرورت سے یادہ ز جبہے۔ سے اِپَفرُدِتسمجھے کے ہاتھ آپ کا ہدیہ مل گیا میرےہے
بہتپاس کچھ یہہے۔ خوشبودار اور قابِل قبول قربانی الله کو پسندیدہ ہے۔ میںجواب19 میرا خدا اپنی اُس جلالی
دولت موافقکے مسیحجو عیسٰی میں آپہے کی یاتتمام پوریضرور کرے۔ 20 باپہمارےالله کا جلال ازل
سے تکابد ہو۔ آمین۔

سلام برکتاور
تمام21 مُقّدسینمقامی مسیحکو میںعیسٰی میرا دینا۔سلام ہیںساتھمیرےبھائیجو آپوہ سلامکو ہیں۔کہتے

یہاں22 کے تمام آپمُقّدسین کو سلام کہتے خاصہیں، کر شہنشاہ کے گھرانے کے بھائی اور بہنیں۔ خداوند23
عیسٰی مسیح کا آپفضل روحکی کے ساتھ رہے۔ آمین۔
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کُلِسیوں
1 یہ پولسخط طرفکی سے ہے جو الله مرضیکی مسیحسے عیسٰی کا رسول ساتھہے۔ ہی یہ بھائی تیمُتھیُس

طرفکی بھیسے ہے۔
مَیں2 کُلُّسے شہر مُقّدسکے بھائیوں کو لـکھ رہا ہوں مسیحجو پر ایمان لائے :ہیں
خدا آپباپہمارا فضلکو اور سلامتی بخشے۔
شکرگزاری کی دعا

آپہمجب3 کے لئے دعا کرتے ہیں تو ہر وقت خدا اپنے خداوند عیسٰی مسیح باپکے کا شکر کرتے ہیں،
4 کیونکہ ہم آپنے مسیحکے عیسٰی پر ایمان آپاور کی تمام مُقّدسین محبتسے بارےکے 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 ہے۔ آپاور نے یہ اُمید وقتاُس رکھیسے آپسےجبہے نے پہلی مرتبہ سچائی کا کلام یعنی الله کی
خبریخوش سنی۔ 6 یہ پیغام آپجو پاسکے پہنچ گیا پوری دنیا میں پھل لا رہا اور بڑھ رہا بالکلہے، اُسی طرح
طرحجس آپیہ میں بھی اُس دن سے کام کر رہا آپجبہے نے پہلی بار اِسے سن کر الله کے فضل پوریکی
حقیقت سمجھ لی۔ آپ7 ہمارےنے عزیز اِپَفراسخدمتہم سے خبریخوشاِس کی تعلیم پا لی تھی۔ مسیح کا
یہ وفادار ہماریخادم آپجگہ خدمتکی کر رہا ہے۔ اُسی8 نے آپہمیں کی محبتاُس بارےکے میں بتایا جو
القدسروح آپنے دلوںکے میں دیڈال ہے۔

اِس9 وجہ سے آپہم کے لئے دعا کرنے سے باز نہیں آئے بلـکہ یہ مانگتے ہتے ر ہیں کہ الله آپ کو ہر روحانی
حکمت اور سمجھ سے نواز کر اپنی مرضی کے علم سے بھر دے۔ 10 کیونکہ پھر آپہی اپنی زندگی خداوند لائقکے
گزار سکیں گے اور ہر طرح سے اُسے پسند آئیں گے۔ آپہاں، ہر قسم کا اچھا کام کر پھلکے لائیں گے اور الله
کے علم و عرفان میں ترقی کریں گے۔ 11 آپاور اُس کی قدرتجلالی سے ملنے والی ہر قسم قوتکی تقویتسے پا
کر ہر وقت ثابت قدمی اور صبر سے چل سکیں آپگے۔ خوشی سے باپ12 کا شکر کریں جسگے آپنے کو
میراثاُس میں حصہ لینے کے لائق بنا دیا جو اُس کے روشنی میں ہنے ر والے مُقّدسین کو حاصل ہے۔ 13 کیونکہ
وہی ہمیں یکی تار کے اختیار سے دےرِہائی کر پیارےاپنے فرزند کی بادشاہی میں لایا، اُس14 شخصواحد کے
اختیار جسمیں نے ہمارا دےفدیہ ہمارےکر 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 سبہوں۔ کچھ مسیح کے یعے ذر اور اُسی کے لئے خلق ہوا۔ وہی17
چیزوںسب پہلےسے اُسیاورہے کچھسبمیں قائم رہتا ہے۔ اور18 بدنوہ یعنی جماعتاپنی بھیسرکا وہیہے۔
ابتدا ہے، اور چونکہ پہلے وہی مُردوں میں سے جی اُٹھا اِس لئے وہی اُن میں سے پہلوٹھا بھی ہے تاکہ باتوںسبوہ
میں اّول ہو۔ 19 کیونکہ الله کو پسند آیا کہ مسیح میں اُس پوریکی معموری کرےسکونت 20 اور وہ مسیح کے



کُلِسیوں 1:21 1494 کُلِسیوں 2:7
یعے سبذر باتوں کی اپنے ساتھ صلح کرا لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ کیونکہ اُس مسیحنے کے
صلیب 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۔ لیکن22 اب
اُس نے مسیح کے انسانی بدن کی موت آپسے کے ساتھ صلح کر لی ہے تاکہ وہ آپ کو مُقّدس، بےداغ اور
حالتبےالزام میں اپنے حضور کھڑا کرے۔ ضروریاببےشک23 ہے آپکہ ایمان میں قائم رہیں، آپکہ
ٹھوس بنیاد پر مضبوطی رہیںکھڑےسے اور خبریخوشاُس کی اُمید ہٹسے نہ جائیں آپجو لیسننے ہے۔
یہ وہی پیغام جسہے منادیکی دنیا میں ہر مخلوق کے منے سا کر دی گئی ہے جساور کا خادم پولسمَیں بن
گیا ہوں۔

جماعت کے خادم حیثیتکی پولسسے خدمتکی
مَیںاب24 اُن دُکھوں خوشیباعثکے مناتا ہوں آپمَیںجو کی خاطر اُٹھا رہا ہوں۔ مَیںکیونکہ اپنے میںجسم

مسیح کے بدن یعنی اُس جماعتکی کی خاطر مسیح کی مصیبتوں کی وہ کمیاں پوری کر رہا ہوں تکابجو رہ
گئی ہیں۔ 25 ہاں، الله مجھےنے جماعتاپنی کا خادم بنا کر یہ دیداریذمہ آپمَیںکہ کو الله کا پورا کلام سنا
دوں، 26 وہ راز ازلجو سے تمام گزری نسلوں سے پوشیدہ رہا تھا ابلیکن مُقّدسین پر ظاہر کیا گیا ہے۔ 27 کیونکہ
الله چاہتا تھا کہ وہ جان لیں کہ غیریہودیوں میں یہ راز قیمتبیشکتنا اور جلالی ہے۔ اور یہ راز ہے کیا؟ یہ کہ
آپمسیح میں ہے۔ آپوہی میں جسہے باعثکے ہم الله کے جلال شریکمیں 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 حالتکامل میں الله کے پیشحضور کریں۔ 29 یہی مقصد پورا کرنے کے لئے مَیں سخت
محنت کرتا ہوں۔ ہاں، پوریمَیں جد و جہد کر مسیحکے کی قوتاُس کا سہارا لیتا ہوں بڑےجو زور میرےسے
اندر کام کر رہی ہے۔

2
مَیں1 ہوںچاہتا لیںجانآپکہ آپمَیںکہ لئےکے فشانیجاںقدرکس کر لئے،کےآپ—ہوںرہا لودیکیہ

والوں کے لئے اور اُن تمام ایمان داروں کے لئے بھی میرےکیجن ملاقاتساتھ نہیں ہوئی۔ کوششمیری2 یہ ہے
کہ اُن دلیکی افزائیحوصلہ کی اورجائے ایکمیںمحبتوہ ہو جائیں، اُنہیںکہ ٹھوسوہ حاصلاعتماد ہو جائے
سےسمجھپوریجو پیدا مَیںکیونکہہے۔ہوتا ہوںچاہتا وہکہ الله کا لیں۔جانراز راز کیا اُسی3خود۔مسیحہے؟
حکمتمیں اور علم و عرفان کے تمام خزانے پوشیدہ ہیں۔

غرض4 خبردار رہیں کہ آپکوئی کو بظاہر صحیح اور میٹھے میٹھے الفاظ سے دھوکا نہ دے۔ 5 کیونکہ گو
مَیں جسم لحاظکے سے حاضر نہیں ہوں، لیکن روح میں آپمَیں کے ساتھ ہوں۔ اور مَیں یہ دیکھ خوشکر ہوں
آپکہ 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 ابہے۔ اُس میں زندگی گزاریں۔ اُس7 میں جڑ پکڑیں،

اُس پر اپنی زندگی تعمیر کریں، اُس ایمان میں مضبوط جسرہیں آپکی کو تعلیم دی گئی ہے اور شکرگزاری سے
لبریز ہو جائیں۔
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محتاط8 رہیں کہ آپکوئی کو فلسفیانہ فریبمحضاور دینے والی باتوں سے اپنے جال میں نہ پھنسا ایسیلے۔

باتوں کا مسیحسرچشمہ نہیں بلـکہ انسانی روایتیں اور اِس دنیا قوتیںکی ہیں۔ 9 مسیحکیونکہ الوہیتمیں ساریکی
معموری مجسم ہو سکونتکر کرتی ہے۔ 10 آپاور کو مسیحجو میں ہیں اُس معموریکی شریکمیں کر دیا گیا
ہے۔ وہی ہر حکمران اور اختیار والے کا سر ہے۔

اُس11 میں آتے آپوقت کا ختنہ بھی کروایا گیا۔ لیکن یہ ختنہ انسانی ہاتھوں سے نہیں کیا گیا بلـکہ مسیح کے
وسیلے سے۔ آپوقتاُس کی پرانی فطرت اُتار دی گئی، آپ12 کو دےبپتسمہ کر مسیح کے ساتھ دفنایا گیا اور
آپ کو ایمان سے زندہ کر دیا گیا۔ آپکیونکہ الله قدرتکی پر ایمان لائے تھے، قدرتاُسی جسپر مسیحنے کو
مُردوں میں سے زندہ کر دیا تھا۔ آپپہلے13 اپنے گناہوں اور نامختون حالتجسمانی سببکے سے مُردہ تھے، لیکن
اب الله آپنے مسیحکو ساتھکے زندہ کر دیا اُسہے۔ ہمارےنے تمام گناہوں معافکو کر دیا ہے۔ ہمارے14
قرض کی جو رسید اپنی شرائط کی بنا خلافہمارےپر تھی اُسے اُس نے منسوخ کر دیا۔ ہاں، اُس نے ہم سے
دُور کر اُسےکے کیلوں صلیبسے پر جڑ دیا۔ اُس15 حکمرانوںنے اور اختیار والوں سے اُن کا اسلحہ چھین سبکر
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 عیدیںسیکونکون مناتے
ہیں۔ اِسی طرح آپکوئی عدالتکی کرےنہ اگر آپ ہلال کی عید یا سبت کا دن نہیں مناتے۔ 17 یہ چیزیں تو
صرف آنے والی حقیقت کا سایہ ہی ہیں جبکہ یہ حقیقت خود مسیح میں پائی جاتی ہے۔ آپلوگایسے18 کو
مجرم نہ ٹھہرائیں جو ظاہری فروتنی اور فرشتوں کی پوجا پر اصرار کرتے ہیں۔ بڑی تفصیل سے اپنی یاؤں رو میں
دیکھی ہوئی باتیں بیان کرتے کرتے اُن کے غیرروحانی ذہن خواہ مخواہ پھول جاتے ہیں۔ یوں19 اُنہوں نے مسیح
کے ساتھ لـگے رہنا چھوڑ دیا اگرچہ وہ بدن کا سر ہے۔ وہی جوڑوں اور پٹھوں کے یعے پورےذر بدن کو سہارا
دے کر اُس مختلفکے حصوں کو جوڑ دیتا یوںہے۔ پورا بدن الله کی مدد سے ترقی کرتا جاتا ہے۔

مسیح کے ساتھ مرنا اور زندگی گزارنا
مسیحتوآپ20 مرساتھکے کر قوتوںکیدنیا آزادسے ہو ہیں۔گئے اگر ایسا گزارتےکیوںایسےزندگیآپتوہے

جیسےہیں تکابھیآپکہ اِس دنیا ملـکیتکی اِسکیوںآپہیں؟ احکامکے تابعکے ہتے ر ہیں؟ اِسے”مثلا21ً
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۔
صرفیہ انسانی احکام تعلیماتاور ہیں۔ بےشک23 یہ احکام گھڑےجو ہوئے مذہبی فرائض، نام نہاد فروتنی
اور جسم سختکے دباؤ کا تقاضا کرتے حکمتہیں پر مبنی تو لـگتے ہیں، لیکن یہ بےکار ہیں صرفاور جسم ہی
پوریخواہشاتکی کرتے ہیں۔

3
آپ1 مسیحکو ساتھکے زندہ کر دیا گیا اِسہے، لئے وہ تلاشکچھ کریں آسمانجو پر مسیحجہاںہے الله کے

ہنے د ہاتھ بیٹھا ہے۔ دنیاوی2 چیزوں کو اپنے خیالوں کا مرکز نہ بنائیں بلـکہ آسمانی چیزوں کو۔ 3 آپکیونکہ مر گئے
ہیں آپاباور کی زندگی مسیح کے ساتھ الله میں پوشیدہ ہے۔ مسیح4 آپہی کی زندگی جبہے۔ وہ ظاہر ہو
جائے گا آپتو بھی اُس کے ساتھ ظاہر ہو کر اُس جلالکے شریکمیں ہو جائیں گے۔
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پرانی اور نئی زندگی

5 چنانچہ اُن دنیاوی چیزوں کو مار ڈالیں آپجو کے اندر کام کر رہی :ہیں زناکاری، ناپاکی، شہوت پرستی،
بُری خواہشات اور لالچ لالچ) تو ایک قسم کی بُت پرستی ۔(ہے 6 الله کا غضب ایسی ہی باتوں کی وجہ سے
نازل ہو گا۔ وقتایک7 تھا آپجب بھی اِن کے مطابق زندگی گزارتے تھے، آپجب کی زندگی اِن کے قابو تھی۔میں

لیکن8 وقتاب آ گیا ہے آپکہ یہ سب کچھ یعنی غصہ، طیش، بدسلوکی، بہتان اور گندی زبان خستہ حال
طرحکیکپڑے اُتار پھینککر دیں۔ دوسرےایک9 باتسے متجھوٹوقتکرتے بولنا، آپکیونکہ اپنینے
پرانی فطرت اُس کی سمیتحرکتوں اُتار دی ہے۔ ساتھ10 آپساتھ نے نئی فطرت پہن لی ہے، جسفطرتوہ
کی تجدید ہمارا خالق صورتاپنی پر کرتا جا رہا ہے آپتاکہ اُسے اَور بہتر طور پر جان لیں۔ جہاں11 یہ کام ہو رہا
ہے وہاں لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ کوئی غیریہودی ہو یا یہودی، مختون ہو یا نامختون، یونانی غیر ہو یا
*سکوتی، غلام ہو یا آزاد۔ فرقکوئی نہیں مسیحصرفپڑتا، کچھسبہی میںسباور ہے۔

12 الله آپنے کو چن کر اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کر لیا ہے۔ آپوہ محبتسے رکھتا ہے۔ اِس لئے اب
ترس، نیکی، فروتنی، نرم دلی اور صبر پہنکو لیں۔ دوسرےایک13 برداشتکو کریں، اور آپاگر کسیکی سے
شکایت ہو تو معافاُسے کر دیں۔ ہاں، معافیوں طرحجسکریں خداوند آپنے معافکو کر دیا ہے۔ 14 اِن
کے علاوہ محبت بھی پہن لیں جو سب کچھ باندھ کر کاملیت طرفکی لے جاتی ہے۔ مسیح15 کی آپسلامتی
کے دلوں میں حکومت کرے۔ کیونکہ الله آپنے کو اِسی سلامتی کی زندگی گزارنے کے لئے بُلا ایککر بدن
میں شامل کر دیا ہے۔ شکرگزار بھی رہیں۔ آپ16 کی زندگی میں مسیح کے کلام دولتپوریکی گھر کر جائے۔
دوسرےایک کو ہر طرح حکمتکی سے تعلیم دیتے اور سمجھاتے رہیں۔ ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں الله کے لئے
شکرگزاری کے ساتھ زبور، حمد و ثنا اور گیتروحانی گاتے رہیں۔ 17 اور جو کچھ آپبھی کریں خواہ زبانی ہو یا
عملی وہ خداوند عیسٰی کا نام لے کر کریں۔ ہر کام میں اُسی وسیلےکے سے باپخدا کا شکر کریں۔

نئی زندگی تعلقاتمیں کیسے ہوں
18 یو، بیو اپنے شوہر کے تابع رہیں، کیونکہ جو خداوند میں اُسہے کے لئے مناسبیہی ہے۔
19 شوہرو، اپنی یوں بیو محبتسے رکھیں۔ اُن تلخسے مزاجی پیشسے نہ آئیں۔
20 بچو، باتہر میں اپنے باپماں کے تابع رہیں، کیونکہ یہی خداوند کو پسند ہے۔
21 والدو، اپنے بچوں مشتعلکو نہ کریں، ورنہ وہ بےدل ہو جائیں گے۔
22 غلامو، باتہر میں اپنے دنیاوی مالـکوں کے تابع رہیں۔ صرفنہ 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 آپکہ نہ صرف انسانوں کی بلـکہ خداوند کی خدمت کر رہے
ہوں۔ آپ24 تو جانتے ہیں کہ آپخداوند کو اِس کے معاوضے میں دےمیراثوہ جسگا کا وعدہ اُس نے کیا
حقیقتہے۔ آپمیں مسیحخداوند کی خدمتہی کر رہے ہیں۔ لیکن25 غلطجو کرےکام اُسے اپنی غلطیوں
کا معاوضہ بھی ملے گا۔ الله تو کسی کی بھی داریجانب نہیں کرتا۔
* 3:11 ایک:سکوتی قبیلہ ذلیلجو سمجھا جاتا تھا۔
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مالـکو،1 غلاموںاپنے ساتھکے منصفانہ اور آپکریں۔سلوکجائز تو ہیںجانتے آسمانکہ آپپر مالـکبھیکا
ہے۔

ہدایات
2 دعا میں لـگے رہیں۔ اور دعا شکرگزاریوقتکرتے ساتھکے جاگتے رہیں۔ ساتھ3 ہمارےساتھ لئے بھی دعا

کریں تاکہ ہمارےالله لئے کلام سنانے کا دروازہ کھولے اور مسیحہم کا پیشراز کر سکیں۔ آخر اِسیمَیں راز
کی وجہ سے قید میں ہوں۔ 4 دعا کریں مَیںکہ اِسے پیشیوں طرحجسکروں کرنا ہئے، چا کہ صافاِسے سمجھا
جا سکے۔

5 تکابجو ایمان نہ لائے ہوں اُن کے دانشساتھ سلوکمندانہ کریں۔ اِس سلسلے میں ہر موقع سے فائدہ
اُٹھائیں۔ آپ6 کی گفتگو وقتہر مہربان ایسیہو، کہ مزہ آئے آپاور ایکہر سکیں۔دےجوابمناسبکو

آخری سلام و دعا
تکجہاں7 میرا تعلق ہے ہمارا عزیز بھائی ُتخِکُس آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ ایکوہ وفادار خادم اور

خداوند میں خدمتہم رہا ہے۔ مَیں8 نے خاصاُسے کر اِس لئے آپ پاسکے بھیج دیا آپتاکہ کو ہمارا حال
معلوم ہو جائے اور آپوہ کی افزائیحوصلہ کرے۔ ہمارےوہ9 وفادار اور عزیز ُنیسمسبھائی ا آپساتھکے کے
پاس آ رہا ہے، وہی آپجو جماعتکی سے آپدونوںہے۔ کو کچھسبوہ سنا دیں گے یہاںجو ہو رہا ہے۔

ارسترخس10 میرےجو ساتھ قید میں آپہے کو سلام کہتا اِسیاورہے برنباسطرح کا مرقس*کزن بھی۔
آپ) کو اُس بارےکے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو اُسے خوش آمدید (کہنا۔
11 عیسٰی یُوستسجو کہلاتا ہے بھی آپ کو سلام کہتا ہے۔ اُن میں سے میرےجو ساتھ الله کی بادشاہی میں
خدمت کر رہے صرفہیں یہ تین یہودیمرد ہیں۔ اور میرےیہ لئے تسلی باعثکا رہے ہیں۔

مسیح12 عیسٰی کا اِپَفراسخادم بھی آپجو جماعتکی سے ہے سلام کہتا ہے۔ وہ بڑیوقتہر جد و جہد
کے آپساتھ کے لئے دعا کرتا ہے۔ اُس خاصکی دعا یہ ہے آپکہ مضبوطی کے کھڑےساتھ رہیں، آپکہ
بالغ مسیحی بن کر باتہر میں الله کی مرضی کے مطابق چلیں۔ مَیں13 خود اِس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ اُس
آپنے کے لئے محنتسخت کی ہے بلـکہ لودیکیہ ہیراپلساور کی جماعتوں کے لئے بھی۔ ہمارے14 عزیز ڈاکٹر
لوقا آپدیماساور 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 کی جماعت میں بھی یہ خط پڑھا جائے اور آپ لودیکیہ کا
خط بھی پڑھیں۔ ارخپس17 کو بتا دینا، خبردار آپکہ وہ خدمت تکمیل تک پہنچائیں جو آپ کو خداوند میں
سونپی گئی ہے۔

مَیں18 اپنے ہاتھ سے الفاظیہ لـکھ رہا میریہوں۔ پولسیعنی طرفکی سے میریسلام۔ متزنجـیریں !بھولنا
الله کا آپفضل کے ساتھ ہوتا رہے۔

* 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 جماعتکی کو لـکھ رہے ہیں، اُنہیں جو باپخدا اور خداوند عیسٰی مسیح پر ایمان لائے ہیں۔
آپالله فضلکو اور سلامتی بخشے۔
تِھّسلُنیکیوں کی زندگی اور ایمان

ہم2 سبآپوقتہر کے لئے خدا کا شکر کرتے اور اپنی دعاؤں آپمیں کو یاد کرتے ہتے ر ہیں۔ ہمیں3 اپنے
باپخدا خاصحضورکے آپکر کا مشقتمحنتعمل، ثابتاور قدمی یاد آتی آپہے۔رہتی اپنا ایمان اچھیکتنی
میںعملطرح آپلائے، محبتنے میںروحکی کیمشقتمحنتکتنی آپاور ثابتکتنینے قدمی ایسیدکھائی،
ثابت قدمی ہمارےصرفجو خداوند مسیحعیسٰی پر اُمید ہی دلا ہے۔سکتی بھائیو،4 آپالله محبتسے رکھتا ہے،
اور ہمیں پورا علم ہے کہ اُس آپنے کو واقعی چن لیا ہے۔ 5 جبکیونکہ ہم نے الله تکآپخبریخوشکی
پہنچائی تو نہ صرف باتیں کر کے بلـکہ قوت کے ساتھ، القدسروح میں پورےاور اعتماد کے ساتھ۔ آپ جانتے
ہیں جبکہ آپہم پاسکے تھے تو ہم طرحکسنے کی زندگی گزاری۔ جو کچھ ہم نے کیا آپوہ کی خاطر
کیا۔ ہمارےآپوقتاُس6 اور خداوند کے نمونے پر چلنے لـگے۔ میںمصیبتبڑیآپاگرچہ پڑ آپتوبھیگئے نے
ہمارے پیغام کو خوشیاُس ساتھکے قبول کیا دےالقدسروحصرفجو سکتا ہے۔ آپیوں7 صوبہ مکدُنیہ اور
صوبہ اخیہ کے تمام ایمان داروں کے لئے نمونہ بن گئے۔ خداوند8 کے پیغام کی آواز آپ میں سے نکل کر صرفنہ
مکدُنیہ اور اخیہ میں سنائی دی، بلـکہ یہ خبر آپکہ الله پر ایمان رکھتے ہیں ہر تکجگہ پہنچ گئی نتیجےہے۔ میں
کچھہمیں نہیںضرورتکیکہنے رہی، لوگکیونکہ9 ہر باتجگہ کر ہیںرہے آپکہ خوشطرحکسہمیںنے
آمدید کہا ہے، آپکہ طرحکسنے بُتوں سے منہ پھیر کر الله طرفکی رجوع کیا تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی
کریں۔خدمت لوگ10 یہ بھی کہہ ہیںرہے آپابکہ اِس انتظار میں ہیں کہ الله کا فرزند آسمان پر سے آئے یعنی
عیسٰی جسے الله نے مُردوں میں سے زندہ کر دیا اور جو ہمیں آنے غضبوالے سے بچائے گا۔

2
تھسلُنیکے پولسمیں کا کام

1 آپبھائیو، جانتے ہیں کہ آپہمارا پاسکے آنا بےفائدہ نہ ہوا۔ آپ2 اُس دُکھ واقفبھیسے ہیں جو ہمیں
آپ پاسکے آنے پہلےسے سہنا پڑا، کہ فلپی شہر ہمارےمیں ساتھ بدسلوکیکتنی ہوئی تھی۔ توبھی ہم نے اپنے خدا
کی مدد آپسے کو اُس خبریخوشکی سنانے جرأتکی کی مخالفتبہتحالانکہ کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 کیونکہ
جب آپہم کو اُبھارتے ہیں تو اِس کے پیچھے نہ تو کوئی نیتغلط ہوتی ہے، نہ ناپاککوئی مقصد یا چالاکی۔
4 نہیں، الله نے خود ہمیں جانچ کر اِس لائق سمجھا کہ ہم اُس خبریخوشکی سنانے کی ذمہ داری سنبھالیں۔
اِسی بنا پر ہم لتے بو ہیں، انسانوں خوشکو رکھنے کے لئے نہیں بلـکہ الله کو ہمارےجو دلوں کو پرکھتا ہے۔ آپ5
کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے نہ خوشامد سے کام لیا، نہ ہم پِس پردہ لالچی —تھے الله ہمارا گواہ !ہے ہم6 اِس
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مقصد سے کام نہیں کر رہے تھے لوگکہ عزتہماری کریں، آپخواہ ہوں یا دیگر لوگ۔ مسیح7 کے رسولوں
حیثیتکی آپہمسے کے لئے مالی بوجھ بن سکتے لیکنتھے، آپہم درمیانکے ہوتے ہوئے نرم دل ایسیرہے،
ماں طرحکی جو اپنے بچوںچھوٹے پرورشکی کرتی ہے۔ آپہماری8 کے لئے چاہت اِتنی تھیشدید کہ آپہم
کو صرفنہ الله خبریخوشکی برکتکی شریکمیں کرنے کو تیار تھے بلـکہ اپنی زندگیوں میں بھی۔ آپہاں،
ہمیں اِتنے عزیز !تھے 9 آپبےشکبھائیو، کو یاد ہے ہمکہ نے مشقتمحنتسختکتنی کی۔ راتدن ہم کام
کرتے رہے تاکہ الله خبریخوشکی کسیوقتسناتے پر بوجھ نہ بنیں۔

آپ10 اور الله ہمارے گواہ ہیں کہ آپ ایمان لانے والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کتنا مُقّدس، راست اور
بےالزام تھا۔ 11 آپکیونکہ جانتے ہیں کہ ہم آپنے میں سے ایکہر سے سلوکایسا کیا باپجیسا اپنے بچوں
ساتھکے کرتا ہے۔ آپہم12 کی حوصلہ افزائی آپکرتے، کو تسلی دیتے آپاور کو سمجھاتے رہے آپکہ الله
لائقکے زندگی گزاریں، کیونکہ آپوہ کو اپنی بادشاہی اور جلال میں حصہ لینے کے لئے بُلاتا ہے۔

ایک13 اَور وجہ ہے کہ ہم وقتہر خدا کا شکر کرتے ہمجبہیں۔ تکآپنے الله کا پیغام پہنچایا آپتو
نے اُسے سن کر یوں قبول کیا جیسا حقیقتیہ میں ہے یعنی الله کا کلام انسانوںجو طرفکی نہیںسے ہے اور جو
آپ ایمان داروں میں کام کر رہا ہے۔ 14 بھائیو، صرفنہ یہ بلـکہ آپ یہودیہ میں الله کی اُن جماعتوں کے نمونے پر
پڑےچل جو مسیح عیسٰی میں ہیں۔ آپکیونکہ کو اپنے ہم وطنوں کے ہاتھوں وہ کچھ سہنا پڑا جو اُنہیں پہلے ہی
اپنے وطنہم یہودیوں سے سہنا پڑا تھا۔ 15 ہاں، یہودیوں نے صرفنہ خداوند عیسٰی اور نبیوں قتلکو کیا بلـکہ ہمیں
بھی اپنے بیچ میں سے نکال دیا۔ لوگیہ الله کو پسند نہیں آتے اور تمام لوگوں خلافکے ہو کر ہمیں16 اِس سے
روکنے کوششکی ہیںکرتے غیریہودیوںکہ کو الله خبریخوشکی سنائیں، ایسا نہ ہو کہ نجاتوہ 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 آپسے سے ملنے کوششپوریکی کی۔ 18 کیونکہ آپہم پاسکے آنا ہتے چا تھے۔ ہاں، پولسمَیں
نے بار بار آنے کوششکی کی، ابلیسلیکن نے روکہمیں لیا۔ 19 آپآخر ہماریہی اُمید اور خوشی باعثکا
آپہیں۔ ہی ہمارا انعام اور ہمارا تاج جسہیں پر ہم اپنے خداوند عیسٰی کے حضور فخر کریں جبگے وہ آئے
گا۔ 20 آپہاں، ہمارا جلال اور خوشی ہیں۔

3
1 آخرکار ہم حالتیہ برداشتمزید نہ کر سکے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اکیلے ہی اتھینے میں رہ کر تیمُتھیُس2 کو

بھیج دیں جوگے ہمارا بھائی خبریخوشکیمسیحاور پھیلانے ساتھہمارےمیں الله خدمتکی نےہمہے۔کرتا
اُسے بھیج دیا تاکہ آپوہ کرےمضبوطکو اور ایمان آپمیں کی حوصلہ کرےافزائی 3 تاکہ کوئی اِن مصیبتوں
نہبےچینسے ہو جائے۔ آپکیونکہ خود ہیںجانتے کہ اِن کا سامنا ہمارےکرنا لئے الله مرضیکی ہے۔ 4 بلـکہ
آپہمجب پاسکے تھے تو ہم اِسنے پیشکی گوئی کی برداشتمصیبتہمیںکہ پڑےکرنی گی۔ اور ایسا ہی
ہوا جیسا خوبآپکہ جانتے ہیں۔ 5 یہی وجہ تھی کہ مَیں نے تیمُتھیُس کو بھیج دیا۔ مَیں برداشتحالاتیہ نہ
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کر سکا، اِس لئے مَیں نے آپاُسے کے ایمان کو معلوم کرنے کے لئے بھیج دیا۔ ایسا نہ ہو کہ آزمانے والے نے
آپ کو آزمائشیوں میں ڈال دیا ہو آپہماریکہ محنتپر ضائع جائے۔

لوٹتیمُتھیُسابلیکن6 آیا اورہے، آپوہ ایمانکے محبتاور اچھیمیںبارےکے کرلےخبر آیا اُسہے۔ نے
ہمیں بتایا آپکہ بہتہمیں یاد کرتے ہیں اور ہم سے اُتنا ہی ملنے کے آرزومند ہیں جتنا کہ آپہم سے۔ 7 بھائیو،
آپ اور آپ کے ایمان بارےکے میں یہ سن کر ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، حالانکہ ہم خود طرح طرح کے دباؤ
اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماریاب8 جان میں جان آ گئی ہے، آپکیونکہ مضبوطی سے خداوند میں
قائم ہیں۔ آپہم9 کی وجہ سے الله کے کتنے شکرگزار !ہیں یہ خوشی ناقابِل بیان ہے جو آپہم کی وجہ سے الله
کے محسوسحضور کرتے ہیں۔ راتدن10 ہم بڑی سنجیدگی سے دعا کرتے ہتے ر ہیں آپکہ سے دوبارہ مل
کر وہ پوریکمیاں کریں آپجو ایمانکے تکابمیں رہ گئی ہیں۔

اب11 ہمارا خدا باپاور خود اور ہمارا خداوند عیسٰی راستہ کھولے تاکہ پہنچتکآپہم سکیں۔ خداوند12
کرے آپکہ دوسرےایککی اور دیگر تمام لوگوں محبتسے اِتنی بڑھ جائے کہ وہ یوں دل چھلـکسے اُٹھے
آپطرحجس کے لئے ہماری محبت چھلـکبھی رہی ہے۔ 13 کیونکہ اِس طرح الله آپ کے دلوں کو مضبوط
کرے گا آپاور ہمارےوقتاُس خدا باپاور کے بےالزامحضور ثابتمُقّدساور ہوں جبگے ہمارا خداوند
عیسٰی اپنے تمام مُقّدسین کے ساتھ آئے گا۔ آمین۔

4
الله کو پسندیدہ زندگی

آخریایکبھائیو،1 آپبات، ہمنے سیکھسے لیا تھا ہماریکہ ہونیطرحکسزندگی ہئے چا تاکہ وہ الله کو
پسند آئے۔ آپاور اِس مطابقکے زندگی بھیگزارتے ابہیں۔ ہم خداوند عیسٰی آپمیں درخواستسے آپاور
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 دیسے تھیں۔ 3 کیونکہ الله کی مرضی ہے آپکہ اُس کے لئے مخصوص و
مُقّدس ہوں، زناکاریآپکہ سے باز رہیں۔ 4 ایکہر اپنے بدن پر یوں قابو پانا سیکھ لے کہ مُقّدسوہ شریفاور
زندگی گزار سکے۔ وہ5 غیرایمان داروں طرحکی جو الله ناواقفسے شہوتہیں پرستی کا شکار نہ ہو۔ اِس6 معاملے
میں کوئی اپنے بھائی کا گناہ نہ کرے، نہ اُس غلطسے فائدہ اُٹھائے۔ خداوند ایسے گناہوں کی سزا دیتا ہمہے۔ یہ
سب کچھ بتا چکے آپاور 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 ہدایاتیہ رد کرتا ہے وہ انسان کو نہیں بلـکہ الله
کو رد کرتا ہے آپجو کو مُقّدساپنا دےروح دیتا ہے۔

یہ9 لـکھنے نہیںضرورتکی اللهرکھیں۔محبتسےداروںایماندوسرےآپکہ دوسرےایککوآپخودنے
محبتسے رکھنا ہے۔سکھایا ًاور10 مکدُنیہآپحقیقتا تمامکے بھائیوں ایسیسے محبتہی توبھیہیں۔رکھتے بھائیو،
آپہم کی حوصلہ افزائی کرنا ہتے چا ہیں آپکہ اِس میں مزید ترقی کرتے جائیں۔ 11 اپنی عزت اِس میں برقرار
رکھیں سکونآپکہ زندگیسے گزاریں، فرائضاپنے ادا کریں اور اپنے ہاتھوں کامسے ہمطرحجسکریں، نے
آپ 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۔
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خداوند کی آمد
بھائیو،13 ہم ہتے ہیںچا آپکہ اُن بارےکے لیںجانحقیقتمیں جو سو ہیںگئے دوسروںآپتاکہ طرحکی

جن کی کوئی اُمید نہیں ماتم نہ کریں۔ 14 ہمارا ایمان ہے کہ عیسٰی مر گیا اور دوبارہ جی اُٹھا، اِس لئے ہمارا یہ بھی
ایمان ہے واپسعیسٰیجبکہ آئے گا تو الله اُس ساتھکے اُن ایمان داروں واپسبھیکو لائے گا موتجو کی نیند
سو گئے ہیں۔

15 جو کچھ آپابہم کو بتا ہیںرہے وہ خداوند کی تعلیم خداوندہے۔ کی آمد پر ہم جو زندہ ہوں گے سوئے
ہوئے لوگوں پہلےسے خداوند نہیںسے ملیں گے۔ وقتاُس16 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 گا۔ تب 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
سے ملیں۔ پھر ہم ہمیشہ خداوند ساتھکے رہیں گے۔ 18 چنانچہ اِن الفاظ دوسرےایکسے کو تسلی دیا کریں۔

5
خداوند کی آمد کے لئے تیار رہنا

1 بھائیو، اِس ضرورتکی نہیں کہ آپہم کو لـکھیں کہ یہ سب کبکچھ کساور موقع پر ہو گا۔ 2 کیونکہ
آپ خوبخود ہیںجانتے کہ خداوند یوںدنکا آئے طرحجسگا راتچور وقتکے گھسمیںگھر آتا ہے۔
لوگجب3 کہیں گے، اب” امن و امان “ہے، تو اچانکہلاکت ہی اُن پر پڑےآن گی۔ وہ اِس مصیبتطرح
میں پڑ جائیں طرحجسگے جسعورتوہ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ ہرگز نہیں بچ سکیں گے۔ آپلیکن4 بھائیو
یکی تار میںگرفتکی نہیں ہیں، اِس لئے یہ دن آپطرحکیچور غالبپر نہیں آنا ہئے۔ چا 5 روشنیسبآپکیونکہ
اور دن کے فرزند ہیں۔ ہمارا رات یا یکی تار سے کوئی واسطہ نہیں۔ غرض6 آئیں، ہم دوسروں کی مانند نہ ہوں
جو سوئے ہوئے ہیں بلـکہ جاگتے ہوشرہیں، مند رہیں۔ 7 راتکیونکہ وقتکے لوگہی سو جاتے راتہیں،
وقتکے لوگہی نشے دُھتمیں ہو جاتے ہیں۔ لیکن8 دنہمچونکہ ہیںکے اِس لئے آئیں میںہوشہم رہیں۔
لازم ہے کہ ہم ایمان اور محبت کو زرہ بکتر کے طور پر نجاتاور کی اُمید کو خود کے طور پر پہن لیں۔ 9 کیونکہ
الله نے ہمیں اِس لئے نہیں چنا کہ ہم پر اپنا غضب کرےنازل بلـکہ اِس لئے کہ ہم اپنے خداوند عیسٰی مسیح کے
وسیلے نجاتسے پائیں۔ اُس10 ہمارینے خاطر اپنی دیدےجان تاکہ ہم اُس کے ساتھ جئیں، خواہ ہم اُس
کی آمد کے دن مُردہ ہوں یا زندہ۔ اِس11 لئے دوسرےایک کی حوصلہ افزائی اور تعمیر کرتے رہیں، جیسا کہ
آپ کر بھی رہے ہیں۔

ہدایاتآخری اور سلام
12 بھائیو، ہماری درخواست ہے آپکہ اُن کی قدر کریں آپجو کے محنتسختدرمیان کر کے خداوند میں

آپ کی راہنمائی اور ہدایت کرتے ہیں۔ 13 اُن کی خدمت کو منے سا رکھ کر پیار سے اُن کی بڑی عزت کریں۔
دوسرےایکاور کے ساتھ ملاپمیل سے زندگی گزاریں۔

14 بھائیو، ہم اِس پر زور دینا ہتے چا ہیں اُنہیںکہ سمجھائیں جو زندگیبےقاعدہ گزارتے ہیں، اُنہیں تسلی دیں جو
جلدی مایوسسے ہو جاتے ہیں، کمزوروں کا خیال رکھیں سباور کو صبر برداشتسے کریں۔ اِس15 پر دھیان
دیں کہ کوئی کسی سے بُرائی کے بدلے بُرائی کرےنہ بلـکہ آپ دوسرےایکوقتہر اور تمام لوگوں کے ساتھ
نیک کام کرنے میں لـگے رہیں۔
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16 خوشوقتہر رہیں، 17 بلاناغہ دعا کریں، 18 اور حالتہر میں خدا کا شکر کریں۔ مسیحآپجبکیونکہ
میں ہیں تو الله یہی آپکچھ سے چاہتا ہے۔

القدسروح19 متکو بجھائیں۔ نبوّتوں20 کی تحقیر نہ کریں۔ کچھسب21 پرکھ کر وہ تھامے رکھیں جو اچھا
ہے، 22 اور ہر قسم کی بُرائی سے باز رہیں۔

23 الله خود جو سلامتی کا خدا آپہے پورےکو طور مخصوصپر مُقّدسو کرے۔ کرےوہ پورےآپکہ
طور پر جانروح، اور سمیتبدن محفوظتکوقتاُس اور تکجبرہیںبےالزام ہمارا خداوند واپسمسیحعیسٰی
نہیں آ جاتا۔ 24 آپجو کو بُلاتا ہے وہ وفادار ہے اور وہ کرےایسا گا بھی۔

25 ہمارےبھائیو، لئے دعا کریں۔
تمام26 بھائیوں طرفہماریکو سے بوسہ دینا۔
27 خداوندکے آپمَیںحضور کو تاکید کرتا ہوں کہ یہ خط تمام بھائیوں کے منے سا پڑھا جائے۔
ہمارے28 خداوند عیسٰی مسیح کا آپفضل ساتھکے ہوتا رہے۔
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تِھّسلُنیکیوں-۲
1 یہ خط سلوانسپولس، اور تیمُتھیُس طرفکی سے ہے۔
تِھّسلُنیکیوںہم جماعتکی کو لـکھ رہے ہیں، اُنہیں جو باپہمارےالله اور خداوند عیسٰی مسیح پر ایمان ہیں۔لائے
2 خدا باپہمارا اور خداوند عیسٰی آپمسیح فضلکو 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 ایمان
حیرت انگیز ترقی کر رہا ہے سبآپاور دوسرےایککی محبتسے بڑھ رہی ہے۔ 4 یہی وجہ ہے کہ ہم الله
کی دیگر جماعتوں آپمیں پر فخر کرتے ہیں۔ ہاں، ہم فخر ہیںکرتے آپکہ اِن دنوں میں ثابتکتنی قدمی اور ایمان
دکھا رہے ہیں بہتآپحالانکہ ایذا رسانیاں اور برداشتمصیبتیں کر رہے ہیں۔

ثابتکچھسبیہ5 کرتا ہے کہ الله راستعدالتکی اورہے، نتیجے آپمیں اُس کی بادشاہی لائقکے ٹھہریں
جسگے، کے لئے ابآپ دُکھ اُٹھا رہے ہیں۔ 6 الله وہی کرےکچھ گا راستجو ہے۔ وہ اُنہیں مصیبتوں میں
دےڈال گا آپجو مصیبتکو میں ڈال رہے ہیں، 7 آپاور کو مصیبتجو میں سمیتہمارےہیں دےآرام
گا۔ وہ یہ اُس کرےوقت جبگا خداوند عیسٰی اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ آسمان پر سے آ کر ظاہر ہو گا 8 اور
بھڑکتی آگہوئی میں اُنہیں دےسزا گا جو نہ الله کو جانتے ہیں، ہمارےنہ خداوند عیسٰی خبریخوشکی کے
تابع ہیں۔ ایسے9 لوگ ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے، وہ ہمیشہ تک خداوند کی حضوری اور اُس کی جلالی
قدرت سے دُور ہو جائیں گے۔ لیکن10 اُس دن خداوند اِس لئے بھی آئے گا کہ اپنے مُقّدسین میں جلال پائے اور
تمام ایمان داروں حیرتمیں باعثکا آپہو۔ بھی اُن میں شامل ہوں گے، آپکیونکہ اُس پر ایمان کیجسلائے
گواہی ہم آپنے کو دی۔

یہ11 پیِش نظر رکھ ہمکر آپلگاتار کے لئے دعا ہیں۔کرتے ہمارا آپخدا بُلاوےاُسکو لائقکے ٹھہرائے
کےجس لئے آپ کو بُلایا گیا اورہے۔ وہ قدرتاپنی آپسے کی نیکی کرنے کی خواہشہر آپاور ایمانکے کا
ہر تکتکمیلکام پہنچائے۔ 12 کیونکہ اِس طرح ہمارےہی خداوند عیسٰی کا آپنام میں جلال پائے گا آپاور
بھی اُس میں جلال پائیں گے، اُس فضل مطابقکے ہمارےجو خدا اور خداوند عیسٰی مسیح آپنے کو دیا ہے۔

2
بےدینی کا آدمی

1 بھائیو، یہ سوال اُٹھا ہے ہمارےکہ خداوند عیسٰی مسیح کی آمد کیسی ہو گی؟ طرحکسہم اُس کے ساتھ
جمع ہو جائیں گے؟ اِس ناتے سے ہماری آپ درخواستسے ہے 2 لوگجبکہ کہتے ہیں کہ خداوند کا دن آ
چکا ہے جلدیآپتو بےچینسے یا پریشان نہ ہو جائیں۔ اُن باتکی نہ مانیں، چاہے وہ یہ دعوٰی بھی کریں کہ اُن
طرفہماریپاسکے سے کوئی نبوّت، پیغام یا خط ہے۔ آپبھیکوئی3 بھیکسیکو چال فریبسے نہ دے،
کیونکہ یہ دن تکوقتاُس نہیں آئے پیشبغاوتآخریتکجبگا نہ آئے اور بےدینی” کا “آدمی ظاہر نہ ہو
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جائے، جسوہ ہلاکتانجامکا ہو گا۔ وہ4 ایکہر کرےمخالفتکی گا جو خدا اور معبود کہلاتا اورہے اپنے
آپ کو سباُن سے بڑا ٹھہرائے گا۔ ہاں، وہ الله کے گھر میں بیٹھ کر کرےاعلان گا، مَیں” الله “ہوں۔

5 آپکیا کو یاد نہیں آپمَیںکہ کو یہ بتاتا آپابھیجبرہا پاسکے تھا؟ آپاباور6 ہیںجانتے کہ کیا کچھ
روکاُسے رہا ہے تاکہ وہ اپنے وقتمقررہ پر ظاہر ہو جائے۔ 7 کیونکہ یہ پُراسرار اببےدینی بھی اثر کر رہی
لیکنہے۔ یہ تکوقتاُس ظاہر نہیں ہو تکجبگی ہٹشخصوہ نہ جائے تکابجو روکاُسے رہا ہے۔
8 پھر ہی بےدینی” کا “آدمی ظاہر ہو خداوندجبلیکنگا۔ عیسٰی آئے گا تو وہ اُسے اپنے منہ پھونککی سے مار
ڈالے گا، ظاہر ہونے پر ہی وہ ہلاکاُسے گا۔دےکر بےدینی”9 “آدمیکے ابلیسمیں کرےکام جبگا۔
وہ آئے گا تو قسمہر طاقتکی کا گا۔کرےاظہار وہ نشانجھوٹے گا۔کرےپیشمعجزےاور یوں10 وہ اُنہیں
ہر طرح کے شریر فریب میں پھنسائے گا ہلاکجو ہونے والے لوگہیں۔ اِس لئے ہلاک ہو جائیں گے کہ
اُنہوں نے سچائی محبتسے کرنے سے انکار کیا، ورنہ وہ بچ جاتے۔ اِس11 وجہ سے الله اُنہیں بُری طرح فریبسے
میں پھنسنے دیتا ہے تاکہ وہ اِس جھوٹ پر ایمان 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، ہمکہہے آپوقتہر کے لئے خدا کا جنہیںکریںشکر خداوند پیار کرتا کیونکہہے۔

الله آپنے کو شروع ہی نجاتسے پانے کے لئے چن لیا، نجاتایسی کے لئے جو القدسروح سے پاکیزگی پا کر
سچائی پر ایمان لانے حاصلسے ہوتی ہے۔ 14 الله آپنے کو وقتاُس نجاتیہ پانے کے لئے بُلا لیا جب ہم نے
آپ کو اُس کی خوش خبری سنائی۔ اور اب ہمارےآپ خداوند عیسٰی مسیح کے جلال شریکمیں ہو سکتے
ہیں۔ 15 بھائیو، اِس لئے ثابت قدم رہیں اور اُن روایات کو تھامے رکھیں جو ہم آپنے کو سکھائی ہیں، خواہ
زبانی یا خط کے یعے۔ ذر

16 ہمارا خداوند عیسٰی مسیح خود اور خدا ہمارا باپ جس نے ہم محبتسے رکھی اور اپنے فضل سے ہمیں
ابدی تسلی ٹھوساور اُمید بخشی کیآپ17 حوصلہ کرےافزائی اور کرےمضبوطیوں آپکہ ہمیشہ وہ کچھ بولیں
اور کریں جو اچھا ہے۔

3
ہمارے لئے دعا کرنا

1 ایکبھائیو، آخری ہمارےبات، لئے دعا کریں کہ خداوند کا پیغام جلدی پھیلسے جائے عزتاور پائے،
بالکل اُسی آپطرحجسطرح درمیانکے ہوا۔ اِس2 کے لئے بھی دعا کریں کہ الله غلطہمیں اور شریر لوگوں سے
بچائے رکھے، سبکیونکہ تو ایمان نہیں رکھتے۔

لیکن3 خداوند وفادار اورہے، آپوہی مضبوطکو کر ابلیسکے محفوظسے رکھے گا۔ ہم4 آپمیںخداوند
پر اعتماد رکھتے ہیں آپکہ وہ کچھ کر رہے ہیں بلـکہ کرتے رہیں گے جو ہم آپنے کو کرنے کو کہا تھا۔

آپخداوند5 دلوںکے کو الله محبتکی اور مسیح ثابتکی قدمی مائلطرفکی کرتا رہے۔
کام کرنے فرضکا
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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 آپکہ کو
ہمارےطرحکس نمونے پر چلنا ہئے۔ آپہمجبچا پاسکے تھے تو ہماری زندگی میں بےترتیبی نہیں پائی جاتی
تھی۔ ہم8 نے کسی کا کھانا بھی پیسے دیئے بغیر نہ کھایا، بلـکہ دن رات محنتسخت مشقت 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 آپہم کے لئے اچھا نمونہ بنیں آپاور اِس نمونے پر چلیں۔ ہمجب10 آپابھی پاسکے تھے تو
ہم آپنے کو حکم دیا، جو” کام نہیں کرنا چاہتا وہ کھانا بھی نہ “کھائے۔

یہہمیںاب11 ملیخبر زندگیبےقاعدہبعضسےمیںآپکہہے نہیںکاموہہیں۔گزارتے دوسروںبلـکہکرتے
کاموںکے میں خواہ مخواہ دخل دیتے ہیں۔ خداوند12 عیسٰی مسیح کے نام میں ہم ایسے لوگوں کو حکم دیتے اور
سمجھاتے ہیں کہ آرام سے کام کر کے اپنی روزی کمائیں۔

13 بھائیو، آپ بھلائی کرنے سے ہمتکبھی نہ ہاریں۔ 14 اگر کوئی اِس خط میں درج ہماری ہدایت پر عمل
کرےنہ تو اُس سے تعلق نہ رکھنا تاکہ اُسے شرم آئے۔ لیکن15 اُسے دشمن مت سمجھنا بلـکہ اُسے بھائی جان کر
سمجھانا۔

الفاظآخری
خداوند16 خود سلامتیجو کا سرچشمہ آپہے کو وقتہر اور طرحہر سلامتیسے 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

خطدست کرتا اور اِسی طرح لـکھتا ہوں۔
ہمارے18 خداوند عیسٰی مسیح کا سبآپفضل ساتھکے رہے۔
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تیمُتھیُس-۱
1 یہ پولسخط طرفکی سے ہے نجاتہمارےجو دہندہ الله اور ہماری اُمید مسیح عیسٰی کے حکم پر مسیح

عیسٰی کا رسول ہے۔
مَیں2 تیمُتھیُس کو لـکھ رہا ہوں جو ایمان میں میرا سچا بیٹا ہے۔
باپخدا اور ہمارا مسیحخداوند آپعیسٰی کو فضل، رحم اور سلامتی عطا کریں۔
غلط تعلیم سے خبردار

مَیں3 آپنے کو مکدُنیہ نصیحتوقتجاتے کی تھی اِفسسکہ میں رہیں آپتاکہ وہاں کے کچھ لوگوں کو
غلط تعلیم دینے سے روکیں۔ اُنہیں4 فرضی کہانیوں اور ختم نہ ہونے نسبوالے ناموں کے پیچھے نہ لـگنے دیں۔ اِن
بحثمحضسے مباحثہ پیدا ہوتا ہے اور الله بخشنجاتکا منصوبہ پورا نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ صرفمنصوبہ ایمان
سے تکتکمیل پہنچتا ہے۔ میری5 اِس ہدایت کا مقصد یہ ہے محبتکہ اُبھر آئے، ایسی محبت خالصجو دل،
صاف ضمیر اور یا بےر ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ لوگکچھ6 اِن چیزوں بھٹکسے کر بےمعنی باتوں میں گم ہو گئے
ہیں۔ 7 شریعتیہ کے اُستاد بننا ہتے چا ہیں، لیکن اُنہیں اُن باتوں کی سمجھ نہیں آتی جو وہ کر رہے ہیں اور جن پر
وہ اِتنے اعتماد سے اصرار کر رہے ہیں۔

لیکن8 ہم تو ہیںجانتے اچھیشریعتکہ بشرطیکہہے طورصحیحاِسے استعمالپر کیا جائے۔ اور9 یاد رہے کہ
راستیہ بازوں کے لئے نہیں دی گئی۔ کیونکہ یہ اُن کے لئے ہے جو شریعتبغیر کے سرکشاور زندگی گزارتے
ہیں، جو بےدین اور گناہ گار ہیں، مُقّدسجو اور روحانی باتوں سے خالی ہیں، جو اپنے ماں باپ کے قاتل ہیں،
جو خونی، 10 زناکار، پرستجنسہم اور غلاموں کے تاجر ہیں، جھوٹجو لتے، بو جھوٹی قَسم کھاتے اور مزید
بہت کچھ ہیںکرتے بخشصحتجو تعلیم ہے۔خلافکے بخشصحتاور11 تعلیم کیا ہے؟ وہ مبارکجو خدا کی
اُس خبریخوشجلالی میں پائی جاتی ہے میرےجو سپرد کی گئی ہے۔

الله کے رحم کے لئے گزاریشکر
مَیں12 اپنے خداوند مسیح عیسٰی کا شکر کرتا جسہوں میرینے تقویت کی ہے۔ مَیں اُس کا شکر کرتا ہوں

کہ اُس نے مجھے وفادار سمجھ خدمتکر کے لئے مقرر کیا۔ 13 گو مَیں پہلے کفر بکنے والا اور گستاخ آدمی تھا،
جو لوگوں کو ایذا دیتا تھا، لیکن الله نے مجھ پر رحم کیا۔ کیونکہ وقتاُس مَیں ایمان نہیں لایا تھا اور اِس لئے نہیں
جانتا تھا کہ کیا کر رہا ہوں۔ 14 ہمارےہاں، خداوند نے مجھ پر اپنا کثرتفضل ُنڈیلسے ا دیا اور مجھے وہ ایمان
اور محبت عطا کی جو ہمیں مسیح عیسٰی میں ہوتے ہوئے ملتی ہے۔ ہم15 اِس قابِل باتقبول پر پورا بھروسا رکھ
سکتے ہیں کہ مسیح عیسٰی گناہ گاروں نجاتکو دینے کے لئے اِس دنیا میں آیا۔ اُن میں سے مَیں سب سے بڑا گناہ
گار ہوں، لیکن16 یہی وجہ ہے کہ الله نے مجھ پر رحم کیا۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا مسیحکہ 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۔
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میرےتیمُتھیُس18 بیٹے، آپمَیں کو ہدایتیہ پیشاُن گوئیوں مطابقکے دیتا ہوں آپپہلےجو بارےکے میں
کی تھیں۔گئی مَیںکیونکہ ہوںچاہتا آپکہ اِن پیرویکی کر طرحاچھیکے لڑ سکیں اور19 ایمان صافاور ضمیر
کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ بعضکیونکہ نے یہ باتیں رد کر دی ہیں اور نتیجے میں اُن کے ایمان کا بیڑا غرق ہو
گیا۔ ہمنیُس20 اور سکندر بھی اِن میں شامل ابہیں۔ مَیں نے اِنہیں ابلیس کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ کفر
بکنے سے باز آنا سیکھیں۔

2
جماعت پرستشکی

پہلے1 مَیں اِس پر زور دینا چاہتا ہوں سبآپکہ کے لئے درخواستیں، دعائیں، سفارشیں اور یاں پیششکرگزار
کریں، بادشاہوں2 اور اختیار والوں کے لئے بھی تاکہ ہم آرام اور سکون سے ترسخدا اور شریف زندگی گزار
سکیں۔ 3 یہ 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 نےجس6 آپاپنے کو فدیہ کے طور سبپر کے لئے دے دیا تاکہ مخلصیوہ پائیں۔ یوں اُس نے
وقتمقررہ پر دیگواہی 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۔

اب8 مَیں چاہتا ہوں کہ ہر مقامی جماعت کے مرد مُقّدس ہاتھ اُٹھا کر دعا کریں۔ وہ غصے یا بحث مباحثہ
کی حالت میں ایسا نہ کریں۔ اِسی9 طرح مَیں چاہتا ہوں کہ خواتین کپڑےمناسب پہن کر شرافت اور شائستگی
سے آپاپنے کو آراستہ کریں۔ وہ ُگندھے ہوئے بال، سونا، موتی یا حد سے یادہ ز مہنگے کپڑوں سے آپاپنے کو
آراستہ نہ یں کر 10 بلـکہ نیک کاموں سے۔ کیونکہ یہی ایسی خواتین کے لئے مناسب ہے جو ترسخدا ہونے کا
دعوٰی کرتی ہیں۔ خاموشیخاتون11 سے اور پوری فرماں برداری کے ساتھ سیکھے۔ مَیں12 خواتین کو تعلیم دینے
یا آدمیوں حکومتپر کرنے اجازتکی نہیں دیتا۔ خاموشوہ رہیں۔ 13 پہلےکیونکہ آدم تشکیلکو دیا گیا، پھر حوا
کو۔ اور14 آدم ابلیسنے سے دھوکا نہ کھایا بلـکہ حوا جسنے، کا نتیجہ گناہ تھا۔ لیکن15 بچےخواتین جنم دینے
نجاتسے پائیں شرطگی۔ یہ ہے کہ وہ سمجھ کے ساتھ محبتایمان، حالتمُقّدساور میں زندگی گزارتی رہیں۔

3
خدا جماعتکی نگرانکے

1 باتیہ یقینی ہے کہ جماعتجو کا نگران بننا چاہتا ہے ایکوہ اچھی داریذمہ کی آرزو رکھتا ہے۔ لازم2
نگرانکہہے اُسہو۔بےالزام ایککی بیویہی ہو۔ ہوشوہ مند، سمجھ *دار، مہمانشریف، نواز اور تعلیم دینے
کے قابل ہو۔ 3 وہ شرابی نہ ہو، نہ لڑاکا بلـکہ نرم دل اور امن پسند۔ وہ پیسوں کا لالچ کرنے والا نہ ہو۔ 4 لازم
ہے کہ وہ اپنے خاندان کو اچھی طرح سنبھال سکے اور کہ اُس کے بچے شرافت کے ساتھ اُس باتکی مانیں۔
کیونکہ5 اگر وہ اپنا خاندان توسکےسنبھالنہ اللهطرحکسوہ بھالدیکھکیجماعتکی گا؟سکےکر وہ6 نومرید
نہ ہو ورنہ خطرہ پھولوہکہہے ابلیسکر میںجالکے اُلجھ جائے اور یوں اُس عدالتکی جائے۔کی لازم7 ہے
جماعتکہ سے باہر لوگکے اُس کی اچھی دےگواہی سکیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بدنام ہو ابلیسکر پھندےکے
پھنسمیں جائے۔
* 3:2 سمجھ :دار یونانی لفظ میں نفسضبِط کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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جماعت کے مددگار
اِسی8 جماعتطرح کے مددگار شریفبھی ہوں۔ وہ یاکار ر نہ ہوں، نہ حد سے یادہ ز َمے پئیں۔ وہ لالچی بھی

نہ ہوں۔ لازم9 ہے کہ صافوہ ضمیر رکھ کر ایمان کی پُراسرار محفوظسچائیاں رکھیں۔ 10 یہ بھی ضروری ہے کہ
اُنہیں پہلے پرکھا جائے۔ اگر وہ اِس کے بعد بےالزام نکلیں تو پھر وہ خدمت کریں۔ 11 اُن کی یاں بیو بھی شریف
ہوں۔ وہ بہتان لگانے والی نہ ہوں ہوشبلـکہ مند اور باتہر 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
14 اگرچہ مَیں آپجلد پاسکے آنے کی اُمید رکھتا ہوں آپتوبھی 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 ہونا ہئے۔ چا الله کا گھرانا کیا
ہے؟ زندہ خدا کی جماعت، جو سچائی کا ستون اور بنیاد ہے۔ 16ً ہمارےیقینا ایمان کا بھید عظیم ہے۔
وہ جسم میں ظاہر ہوا،
روح راستمیں باز ٹھہرا
اور فرشتوں کو دکھائی دیا۔
اُس کی غیریہودیوں میں منادی کی گئی،
اُس پر دنیا میں ایمان لایا گیا
اور اُسے آسمان جلالکے میں اُٹھا لیا گیا۔

4
جھوٹے اُستاد

صافالقدسروح1 فرماتا ہے آخریکہ دنوں میں ایمانکچھ ہٹسے فریبکر دہ روحوں 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۔ 3 یہ شادی کرنے اجازتکی نہیں دیتے اور لوگوں کو
کہتے ہیں کہ مختلفوہ کھانے کی چیزوں سے پرہیز کریں۔ لیکن الله نے یہ چیزیں اِس لئے بنائی ہیں کہ جو ایمان
رکھتے ہیں اور سچائی واقفسے ہیں اِنہیں شکرگزاری کے ساتھ کھائیں۔ 4 جو کچھ بھی الله خلقنے کیا ہے وہ اچھا
ہے، اور ہمیں اُسے رد نہیں کرنا ہئے چا بلـکہ خدا کا شکر کر کے اُسے کھا لینا ہئے۔ چا 5 کیونکہ اُسے الله کے کلام
اور دعا مخصوصسے مُقّدسو کیا گیا ہے۔

مسیح عیسٰی کا اچھا خادم
6 آپاگر بھائیوں کو یہ تعلیم دیں آپتو مسیح عیسٰی اچھےکے خادم ہوں گے۔ پھر یہ ثابت ہو جائے گا آپکہ

کو ایمان اور اُس اچھی تعلیم کی سچائیوں میں تربیت دی گئی جسہے کی پیروی آپ کرتے رہے ہیں۔ لیکن7
دادی اماں کی اِن فرضیبےمعنی کہانیوں بازسے رہیں۔ اِن کی تربیتایسیبجائے آپسےجسکریںحاصل کی
روحانی مضبوطزندگی ہو جائے۔ 8 کیونکہ جسم تربیتکی کا تھوڑا ہی فائدہ لیکنہے، تربیتروحانی لحاظہر
سے مفید اِسہے، لئے کہ اگر ہم اِس قسم تربیتکی کریںحاصل تو ہم حالسے اور مستقبل میں زندگی پانے کا
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وعدہ کیا گیا ہے۔ باتیہ9 قابِل اعتماد ہے اور پورےاِسے طور پر قبول کرنا ہئے۔ چا یہی10 وجہ ہے محنتہمکہ
مشقت اور جاں فشانی کرتے ہتے ر ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی اُمید زندہ خدا پر رکھی ہے جو تمام انسانوں نجاتکا
دہندہ خاصہے، کر ایمان رکھنے والوں کا۔

لوگوں11 کو یہ ہدایات دیں اور سکھائیں۔ 12 کوئی بھی آپ کو اِس لئے حقیر نہ جانے آپکہ 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 دھیانخاصپر دیں جماعتکہ میں باقاعدگی سے کلام تلاوتکی کی
جائے، لوگوں نصیحتکو کی جائے اور اُنہیں تعلیم دی جائے۔ 14 اپنی اُس نعمت کو نظرانداز نہ یں کر آپجو
کو اُس پیشوقت گوئی کے یعے ذر ملی جب بزرگوں آپنے پر اپنے ہاتھ رکھے۔ 15 اِن باتوں کو فروغ دیں اور
اِن کے پیچھے لـگے رہیں آپتاکہ کی سبترقی کو نظر آئے۔ 16 اپنا اور تعلیم خیالخاصکا رکھیں۔ اِن میں ثابت
قدم رہیں، کیونکہ ایسا کرنے آپسے آپاپنے کو اور اپنے سننے والوں کو بچا لیں گے۔

5
ایمان داروں سلوکسے

بزرگ1 بھائیوں کو سختی سے نہ ڈانٹنا بلـکہ اُنہیں یوں جسسمجھانا طرح کہ وہ آپ باپکے ہوں۔ اِسی طرح
جوان آدمیوں کو یوں سمجھانا جیسے آپوہ کے بھائی ہوں، بزرگ2 بہنوں کو یوں جیسے آپوہ کی مائیں ہوں اور
جوان خواتین کو تمام پاکیزگی کے ساتھ یوں جیسے آپوہ کی بہنیں ہوں۔

3 اُن بیواؤں کی مدد کر کے اُن عزتکی کریں جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ 4 اگر کسی بیوہ کے بچے یا پوتے
نواسے ہوں تو اُس کی مدد کرنا اُن ہی فرضکا ہے۔ ہاں، وہ سیکھیں کہ ترسخدا ہونے کا فرضپہلا یہ ہے
ہمکہ اپنے والوںگھر کی فکر کریں اور یوں اپنے ماں باپ، دادیدادا اور نانا نانی کو وہ واپسکچھ کریں جو ہمیں
اُن ملاسے کیونکہہے، ایسا عمل الله کو پسند ہے۔ 5 عورتجو مندضرورتواقعی بیوہ اور تنہا رہ گئی وہہے اپنی
اُمید الله پر رکھ کر راتدن اپنی التجاؤں اور دعاؤں میں لـگی رہتی ہے۔ لیکن6 جو عیشبیوہ عشرتو میں زندگی
گزارتی ہے وہ زندہ حالت میں ہی مُردہ ہے۔ 7 یہ ہدایات تکلوگوں پہنچائیں تاکہ اُن پر الزام نہ لگایا جا سکے۔
8 کیونکہ اگر کوئی اپنوں خاصاور کر اپنے گھر والوں کی فکر کرےنہ تو اُس نے اپنے ایمان کا انکار کر دیا۔ ایسا
شخص غیرایمان داروں سے بدتر ہے۔

جس9 بیوہ کی عمر 60 سال سے کم ہے اُسے بیواؤں فہرستکی میں درج نہ کیا جائے۔ شرط یہ بھی ہے کہ
جب اُس کا شوہر زندہ تھا تو وہ اُس کی وفادار رہی ہو 10 اور لوگکہ اُس نیککے کاموں کی اچھی گواہی
دے ًسکیں، مثلا کیا اُس نے اپنے بچوں کو اچھی طرح پالا ہے؟ کیا اُس نے مہمان نوازی کی اور مُقّدسین کے
پاؤں دھو کر اُن خدمتکی کی ہے؟ کیا مصیبتوہ میں پھنسے ہوؤں کی مدد کرتی رہی ہے؟ کیا وہ نیکہر کام
کے لئے کوشاں رہی ہے؟

لیکن11 جوان بیوائیں فہرستاِس میں متشامل کرنا، جبکیونکہ اُن کی خواہشاتجسمانی اُن غالبپر آتی
ہیں تو وہ مسیح سے دُور ہو شادیکر کرنا چاہتی ہیں۔ یوں12 وہ اپنا پہلا ایمان چھوڑ کر مجرم ٹھہرتی ہیں۔ اِس13
علاوہکے ُسستوہ ہونے اور اِدھر اُدھر میںگھروں پھرنے بنعادیکی ہیں۔جاتی یہصرفنہ بلـکہ وہ باتونی بھی
بن ہیںجاتی اور دوسروں نامناسبکردےدخلمیںمعاملاتکے باتیں ہیں۔کرتی اِس14 لئے مَیں ہوںچاہتا کہ
بیوائیںجوان شادیدوبارہ کر بچوںکے کو دیںجنم اور اپنے گھروں سنبھالیں۔کو پھر وہ دشمن کو بدگوئی کرنے
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کا موقع نہیں دیں گی۔ 15 بعضکیونکہ تو صحیح راہ ہٹسے ابلیسکر کے لـگپیچھے چکی ہیں۔ جسلیکن16
ایمان دار عورت کے خاندان میں بیوائیں ہیں اُس فرضکا ہے کہ وہ اُن کی کرےمدد تاکہ وہ خدا جماعتکی
کے لئے بوجھ نہ بنیں۔ جماعتورنہ اُن بیواؤں کی صحیح مدد نہیں کر سکے گی جو ضرورتواقعی مند ہیں۔

جماعتبزرگجو17 طرحاچھیکو لتے اُنہیںہیںسنبھا لائقکےعزتدُگنی خاصمَیں*جائے۔سمجھا کر اُن
باتکی کر رہا ہوں پاکجو کلام سنانے اور تعلیم دینے مشقتمحنتمیں کرتے ہیں۔ 18 کیونکہ مُقّدسکلاِم
فرماتا فصلتُوجب”ہے، ہنے گا لئےکے اُس بَیلپر چلنے دیتا اُستوہے باندھمنہکا نہکر بھییہ“رکھنا۔ لـکھا مزدور”ہے، مزدوریاپنی دارحقکا “ہے۔ بزرگکسیجب19 پر الزام لگایا جائے تو میںصورتاِسصرفباتیہ
مانیں کہ دو یا اِس سے یادہ ز گواہ اِس کی تصدیق کریں۔ لیکن20 جنہوں نے واقعی گناہ کیا ہو اُنہیں جماعتپوری
کے منے سا سمجھائیں ایسیدوسرےتاکہ 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 ہدایاتاِن
کی یوں پیروی یں کر معاملےکسیآپکہ صحیحسے طور واقفپر ہونے سے پیشتر فیصلہ نہ کریں، نہ داریجانب
کا شکار ہو جائیں۔ جلدی22 کسیسے پر ہاتھ رکھ کر خدمتکسیاُسے کے لئے متمخصوص کرنا، نہ دوسروں
گناہوںکے شریکمیں ہونا۔ آپاپنے پاککو رکھیں۔

23 آپچونکہ اکثر بیمار ہتے ر ہیں اِس لئے معدےاپنے کا لحاظ کر کے نہ صرف پانی ہی پیا یں کر بلـکہ ساتھ
ساتھ کچھ َمے بھی استعمال کریں۔

کچھ24 لوگوں کے صافصافگناہ نظر آتے ہیں، اور وہ اُن سے پہلے عدالتہی تختکے کے منے سا آ پہنچتے
ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے گناہ یا گو اُن پیچھےکے چل کر بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اِسی25 طرح کچھ
لوگوں اچھےکے صافکام نظر آتے ہیں بعضجبکہ اچھےکے کام ابھی نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ بھی پوشیدہ نہیں
رہیں گے بلـکہ وقتکسی ظاہر ہو جائیں گے۔

6
بھیجو1 غلامی ہیںمیںجوئےکے وہ مالـکوںاپنے عزتپوریکو لائقکے سمجھیں لوگتاکہ الله نامکے 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 خدمتز کریں، ابکیونکہ جو اُن کی خدمتاچھی 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 سے

فرق دےتعلیم ہمارےکر خداوند عیسٰی مسیح الفاظبخشصحتکے اور اِس ترسخدا زندگی کی تعلیم سے وابستہ
نہیں رہتا 4 وہ خود پسندی سے پھولا ہوا ہے اور کچھ نہیں سمجھتا۔ بحثشخصایسا مباحثہ کرنے اور خالی باتوں
پر جھگڑنے غیرصحتمیں 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 ذہنکے بگڑ گئے ہیں اور سچائی اُن سے چھین لی
گئی ہے۔ ہاں، یہ سمجھتے ہیں کہ ترسخدا زندگی گزارنے سے مالی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔
* 5:17 اُنہیں عزتدُگنی لائقکے سمجھا :جائے مطلبیہاں ہے کہ اُن خاصعزتکی کر لحاظمالی سے کی جائے۔
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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 وقتنکلتے کیا کچھ ساتھ لے جا سکیں
گے؟ کچھ بھی !نہیں 8 چنانچہ ہمارےاگر خوراکپاس اور لباس ہو تو یہ ہمارے لئے کافی ہونا ہئے۔ چا 9 جو
امیر بننے کے خواہاں ہتے ر ہیں وہ طرحکئی کی آزمائشوں اور پھندوں پھنسمیں جاتے بہتہیں۔ سی ناسمجھ اور
نقصان ہلاکتاُنہیںخواہشاتدہ اور تباہی غرقمیں ہو جانے دیتی ہیں۔ 10 پیسوںکیونکہ کا لالچ غلطہر کام
کا سرچشمہ ہے۔ کئی لوگوں اِسینے لالچ باعثکے ایمان بھٹکسے کر آپاپنے اذیتبہتکو پہنچائی ہے۔

ہدایاتشخصی
آپلیکن11 جو الله بندےکے ہیں اِن چیزوں سے بھاگتے رہیں۔ اِن کی راستبجائے بازی، خدا ترسی، ایمان،

محبت، ثابت قدمی اور نرم دلی کے پیچھے 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 باتاِس کا اقرار بھی کیا۔ میرے13 دو گواہ ہیں، الله سبجو کچھ زندہ رکھتا ہے اور مسیح جسعیسٰی
نے پنطیُس پیلاطس کے منے سا اپنے ایمان کی اچھی گواہی دی۔ اِن ہی کے منے سا مَیں آپ کو کہتا ہوں کہ
14 یہ حکم یوں پورا یں کر آپکہ پر نہ داغ لـگے، نہ الزام۔ اور اِس حکم پر اُس تکدن عمل کرتے تکجبرہیں
ہمارا خداوند عیسٰی مسیح ظاہر نہیں ہو جاتا۔ 15 کیونکہ الله مسیح کو مقررہ وقت پر کرےظاہر گا۔ ہاں، جو
مبارک اور واحد حکمران، بادشاہوں کا بادشاہ اور مالـکوں مالـککا ہے وہ اُسے وقتمقررہ پر کرےظاہر گا۔
صرف16 وہی لافانی ہے، وہی ایسی روشنی میں رہتا جسہے قریبکے کوئی نہیں آ سکتا۔ نہ کسی انسان نے
اُسے کبھی دیکھا، نہ وہ اُسے دیکھ سکتا اُسہے۔ عزتکی قدرتاور تکابد رہے۔ آمین۔

17 جو موجودہ دنیا میں امیر ہیں اُنہیں سمجھائیں کہ وہ مغرور نہ ہوں، نہ دولت جیسی یقینی غیر چیز پر اُمید
رکھیں۔ اِس کی بجائے وہ الله پر اُمید رکھیں جو ہمیں فیاضی سے سب کچھ مہیا کرتا ہے تاکہ ہم اُس لطفسے
اندوز ہو جائیں۔ 18 یہ پیِش نظر رکھ کر نیکامیر کام کریں اور بھلائی کرنے میں ہی امیر ہوں۔ وہ خوشی سے
دوسروں کو دینے اور اپنی دولت شریکمیں کرنے کے لئے تیار ہوں۔ یوں19 وہ اپنے لئے ایک اچھا خزانہ جمع
کریں گے یعنی آنے والے جہان کے لئے ٹھوسایک جسبنیاد کھڑےپر ہو کر وہ حقیقی زندگی پا سکیں گے۔

تیمُتھیُس20 بیٹے، جو آپکچھ کے حوالے کیا گیا محفوظاُسےہے بکواسدنیاویرکھیں۔ اور اُن خیالاتمتضاد
سے کتراتے رہیں جنہیں غلطی سے علم کا نام دیا گیا ہے۔ کچھ21 تو اِس علم کے ماہر ہونے کا دعوٰی کر ایمانکے
کی صحیح راہ ہٹسے گئے ہیں۔
الله کا سبآپفضل ساتھکے رہے۔
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تیمُتھیُس-۲
1 یہ پولسخط طرفکی سے ہے جو الله کی مرضی سے مسیح عیسٰی کا رسول ہے تاکہ اُس وعدہ کی ہوئی

زندگی کا پیغام سنائے جو ہمیں مسیح عیسٰی میں حاصل ہوتی ہے۔
مَیں2 پیارےاپنے بیٹے تیمُتھیُس کو لـکھ رہا ہوں۔
باپخدا اور ہمارا مسیحخداوند آپعیسٰی کو فضل، رحم اور سلامتی عطا کریں۔

شکرگزاری اور حوصلہ افزائی
آپمَیں3 لئےکے خدا کا شکر مَیںخدمتکیجسہوںکرتا باپاپنے دادا صافطرحکی ضمیر سے ہوں۔کرتا

راتدن مَیں آپلگاتار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ آپمجھے4 کے آنسو یاد آتے ہیں، اور آپمَیں سے ملنے
کا آرزومند ہوں خوشیتاکہ سے بھر جاؤں۔ خاصمجھے5 آپکر ایمانمخلصکا یاد ہے آپپہلےجو کی لوئسنانی
اور ماں یوُنیکے رکھتی تھیں۔ اور مجھے یقین ہے آپکہ بھی یہی ایمان رکھتے ہیں۔ 6 یہی وجہ ہے کہ آپمَیں کو
باتایک یاد دلاتا ہوں۔ الله آپنے کو نعمتایکوقتاُس سے مَیںجبنوازا آپنے پر ہاتھ آپرکھے۔ کو
نعمتاِس آگکی کو سرےنئے سے بھڑکانے ضرورتکی ہے۔ 7 روحجسکیونکہ سے الله ہمیںنے نوازا ہے
وہ ہمیں بزدل نہیں بناتا بلـکہ ہمیں محبتقوت، اور نظم و ضبط دلاتا ہے۔

اِس8 لئے ہمارے خداوند بارےکے میں گواہی دینے سے نہ شرمائیں، نہ مجھ سے جو مسیح کی خاطر قیدی
ہوں۔ اِس کے بجائے میرے ساتھ الله کی قوت سے مدد لے کر اُس کی خوش خبری کی خاطر دُکھ اُٹھائیں۔
9 کیونکہ اُس نے ہمیں نجات دے کر مُقّدس 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 پہلےسے ہمیں مسیح میں دیا گیا ابلیکن10
نجاتہمارے مسیحدہندہ عیسٰی آمدکی سے ہیمسیحہوا۔ظاہر موتنے نیستکو اُسیدیا۔کر خوشاپنینے
خبری یعےکے ذر لافانی زندگی روشنی میں لا کر ہم پر ظاہر دیکر ہے۔

11 الله نے مجھے 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 جسہوں پر مَیں ایمان لایا ہوں، اور مجھے پورا
یقین ہے کہ مَیںکچھجو اُسنے کے حوالے کر دیا اُسےہے وہ اپنی آمد محفوظتکدنکے رکھنے قابلکے ہے۔
13 اُن بخشصحت باتوں کے مطابق چلتے رہیں آپجو نے مجھ سے سن لی ہیں، اور یوں ایمان اور محبت کے ساتھ
مسیح عیسٰی میں زندگی گزاریں۔ 14 قیمتبیشجو آپچیز کے حوالے دیکر گئی القدسروحاُسےہے کی مدد
سے جو ہم سکونتمیں کرتا محفوظہے رکھیں۔

آپ15 کو معلوم ہے کہ صوبہ آسیہ میں تمام لوگوں نے ترکمجھے کر دیا ہے۔ اِن فوگلسمیں ہرمگنیساور
بھی شامل ہیں۔ ُنیسفرسخداوند16 ا کے گھرانے پر رحم کرے، کیونکہ اُس نے کئی دفعہ مجھے تر و تازہ کیا۔
ہاں، وہ اِس سے کبھی نہ شرمایا کہ مَیں قیدی ہوں۔ 17 بلـکہ جب وہ روم شہر پہنچا تو بڑی کوششوں سے میرا
کھوج لگا کر مجھے ملا۔ کرےخداوند18 کہ قیامتوہ دنکے خداوند رحمسے آپپائے۔ خود بہتر جانتے ہیں
کہ اُس اِفسسنے میں خدمتکتنی کی۔
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2
مسیح عیسٰی کا وفادار سپاہی

لیکن1 میرےآپ، بیٹے، اُس فضل تقویتسے پائیں آپجو مسیحکو عیسٰی میں مل گیا ہے۔ 2 جو آپکچھ نے
موجودگیکیگواہوںبہت میں مجھ سے سنا اُسےہے معتبر لوگوں سپردکے کریں۔ یہ لوگایسے ہوں اَوروںجو کو
سکھانے قابلکے ہوں۔

مسیح3 عیسٰی اچھےکے سپاہی ہمارےطرحکی ساتھ دُکھ اُٹھاتے رہیں۔ سپاہیجس4 کی ڈیوٹی ہے وہ عام
رعایا معاملاتکے میں پھنسنے سے باز رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے افسر کو پسند آنا چاہتا ہے۔ اِسی5 کھیلطرح کے
مقابلے میں حصہ لینے والے میںصورتاِسصرفکو انعام مل سکتا کہہے وہ قواعد مطابقکے ہی مقابلہ کرے۔
6 اور لازم ہے فصلکہ کی کٹائی وقتکے پہلے اُس کو فصل کا جسملےحصہ کھیتنے محنتمیں کی ہے۔
اُس7 پر دھیان دینا جو آپمَیں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپخداوند کو اِن تمام باتوں کی سمجھ کرےعطا گا۔

مسیح8 عیسٰی کو یاد رکھیں، جو داؤد کی اولاد میں سے ہے اور جسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا گیا۔ یہی
خبریخوشمیری ہے کیجس9 مَیںخاطر دُکھ اُٹھا رہا تکیہاںہوں، مجھےکہ عام مجرم زنجـیروںطرحکی سے
باندھا گیا ہے۔ لیکن الله کا کلام زنجـیروں سے باندھا نہیں جا سکتا۔ اِس10 لئے مَیں سب کچھ الله کے چنے ہوئے
لوگوں کی برداشتخاطر کرتا ہوں تاکہ وہ نجاتبھی —پائیں نجاتوہ مسیحجو عیسٰی سے ملتی ہے اور ابدیجو
جلال باعثکا بنتی ہے۔ 11 یہ قول قابِل اعتماد ہے،
اگر ہم اُس کے ساتھ مر گئے
تو ہم اُس کے ساتھ جئیں گے بھی۔
12 اگر برداشتہم کرتے رہیں
تو ہم اُس کے بھیحکومتساتھ کریں گے۔
اگر ہم اُسے جاننے سے انکار کریں
تو وہ بھی ہمیں جاننے سے کرےانکار گا۔
13 اگر ہم بےوفا نکلیں
توبھی وہ وفادار رہے گا۔
کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔
قابِل خدمتقبول گزار

لوگوں14 کو اِن باتوں کی یاد دلاتے رہیں اور اُنہیں سنجیدگی سے الله کے سمجھائیںحضور کہ وہ بال کھالکی
اُتار دوسرےایککر سے نہ جھگڑیں۔ یہ بےفائدہ ہے بلـکہ سننے والوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ 15 آپاپنے کو الله کے
منے سا پیشیوں کرنے کریںکوششپوریکی ثابتمقبولآپکہ ہوں، آپکہ ایسا مزدور نکلیں جسے اپنے کام
سے شرمانے کی ضرورت نہ ہو بلـکہ جو صحیح طور پر الله کا سچا پیشکلام کرے۔ دنیاوی16 بکواس سے باز
رہیں۔ کیونکہ جتنا لوگیہ اِس پھنسمیں جائیں گے اُتنا ہی بےدینی کا اثر بڑھے گا 17 اور اُن کی تعلیم کینسر کی
طرح پھیل جائے گی۔ اِن لوگوں میں ہمنیُس فلیتساور بھی شامل ہیں 18 جو سچائی 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
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ٹھوسکی بنیاد قائم رہتی اورہے اُس پر اِن دو باتوں کی مُہر لـگی خداوند”ہے، نے اپنے لوگوں جانکو لیا “ہے جو”اور بھی سمجھے کہ مَیں خداوند کا پیروکار ہوں وہ ناراستی سے باز “رہے۔
بڑے20 گھروں میں نہ صرف سونے اور چاندی کے برتن ہوتے ہیں بلـکہ لـکڑی اور مٹی کے بھی۔ یعنی کچھ

شریف کاموں کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ کم قدر کاموں کے لئے۔ 21 اگر کوئی اپنے آپ کو اِن بُری
چیزوں توکرےصافپاکسے کاموںشریفوہ کے لئے استعمال ہونے والا برتن ہو گا۔ مخصوصوہ و مُقّدس،
مالـک کے لئے مفید اور نیکہر کام لئےکے تیار ہو گا۔ بھاگسےخواہشاتبُریکیجوانی22 راستکر بازی،
محبتایمان، سلامتیصلحاور پیچھےکے لـگے رہیں۔ اور یہ اُن ملساتھکے کریںکر دلیخلوصجو کیخداوندسے
پرستش ہیں۔کرتے حماقت23 بحثوںکیجہالتاور کنارہسے آپکریں۔ تو ہیںجانتے کہ اِن جھگڑےصرفسے
پیدا ہوتے ہیں۔ لازم24 ہے خداوندکہ کا خادم جھگڑےنہ بلـکہ ایکہر سے مہربانی سلوککا کرے۔ وہ تعلیم
دینے قابلکے ہو اور صبر برداشتسلوکغلطسے کرے۔ 25 مخالفتجو کرتے ہیں اُنہیں وہ نرم دلی تربیتسے
دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ الله اُنہیں توبہ کرنے کی دےتوفیق اور وہ سچائی کو جان لیں، ہوش26 میں آئیں اور
ابلیس پھندےکے سے بچ نکلیں۔ ابلیسکیونکہ نے اُنہیں قید کر لیا ہے تاکہ وہ اُس پوریمرضیکی کریں۔

3
آخری دن

لیکن1 یہ بات جان لیں کہ آخری دنوں میں ناکہول لمحے آئیں گے۔ لوگ2 خود پسند اور پیسوں کے لالچی
ہوں گے۔ وہ شیخی باز، مغرور، کفر بکنے والے، ماں باپ کے نافرمان، ناشکرے، بےدین 3 اور محبت سے خالی
ہوں گے۔ وہ صلح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے، دوسروں پر تہمت لگائیں عیاشگے، اور وحشی ہوں گے
اور بھلائی نفرتسے رکھیں گے۔ 4 نمکوہ غیرمحتاطحرام، اور غرور سے پھولے ہوئے ہوں گے۔ الله محبتسے
رکھنے کے بجائے عیشاُنہیں عشرتو پیاری ہو گی۔ 5 وہ بظاہر ترسخدا زندگی گزاریں گے، لیکن حقیقی خدا
ترس زندگی قوتکی 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 کئی
طرح کی شہوتیں چلاتی ہیں۔ 7 گو یہ وقتہر تعلیم حاصل کرتی رہتی ہیں توبھی سچائی کو تکجاننے کبھی نہیں
پہنچ سکتیں۔ ینیسطرحجس8 یمبریساور موسٰی مخالفتکی کرتے تھے اُسی طرح لوگیہ بھی سچائی مخالفتکی
کرتے ہیں۔ اِن کا ذہن بگڑا ہوا ہے اور اِن کا ایمان نامقبول نکلا۔ لیکن9 یہ یادہ ز ترقی نہیں کریں گے کیونکہ اِن
سبحماقتکی پر ظاہر ہو جائے گی، بالکل اُسی ینیسطرحجسطرح یمبریساور کے ساتھ بھی ہوا۔

ہدایاتآخری
لیکن10 آپ ہر لحاظ میرےسے شاگرد رہے ہیں، چال چلن ارادےمیں، میں، ایمان میں، صبر میں، محبت

میں، ثابت قدمی میں، 11 ایذا رسانیوں میں اور دُکھوں میں۔ انطاکیہ، اکنیُم اور لسترہ میرےمیں ساتھ کیا کچھ نہ
!ہوا وہاں مجھے سختکتنی ایذا رسانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن خداوند مجھےنے سباِن رِہائیسے دی۔ بات12
یہ مسیحجوسبکہہے عیسٰی میں ترسخدا زندگی گزارنا ہتے اُنہیںہیںچا ستایا گا۔جائے ساتھساتھ13 شریر اور
دھوکے لوگباز اپنے غلط کاموں میں ترقی کرتے جائیں گے۔ وہ دوسروں غلطکو راہ پر لے جائیں گے اور اُنہیں
غلطبھیخود راہ پر لایا گا۔جائے آپلیکن14 اُسخود پر قائم رہیں آپجو سیکھنے لیا آپپرجساور یقینکو
آیا ہے۔ آپکیونکہ اپنے اُستادوں کو جانتے ہیں 15 اور آپ بچـپن مُقّدسسے صحیفوں واقفسے ہیں۔ الله کا یہ



تیمُتھیُس-۲ 3:16 1515 تیمُتھیُس-۲ 4:18

آپکلام کو حکمتوہ عطا کر سکتا ہے مسیحجو عیسٰی پر ایمان لانے تکنجاتسے پہنچاتی ہے۔ 16 کیونکہ ہر
پاک نوشتہ الله روحکے سے وجود میں آیا ہے اور تعلیم ملامتدینے، اصلاحکرنے، کرنے راستاور باز زندگی
گزارنے تربیتکی دینے کے لئے مفید ہے۔ 17 مُقّدسکلاِم کا مقصد یہی ہے کہ الله کا بندہ ہر لحاظ قابلسے
اور نیکہر کام کے لئے تیار ہو۔

4
مَیں1 الله اور مسیح عیسٰی کے منے سا جو زندوں اور مُردوں کرےعدالتکی گا اور اُس کی آمد اور بادشاہی

کی یاد دلا کر سنجیدگی سے اِس کی تاکید کرتا ہوں، 2 بےوقتوقتکہ مُقّدسکلاِم منادیکی کرنے کے لئے
تیار بڑےرہیں۔ صبر سے ایمان داروں کو تعلیم دے کر اُنہیں سمجھائیں، ملامت کریں اور اُن کی حوصلہ افزائی
بھی کریں۔ 3 ایککیونکہ وقت آئے گا لوگجب بخشصحت تعلیم برداشت نہیں کریں گے بلـکہ اپنے پاس اپنی
خواہشاتبُری مطابقتسے رکھنے والے اُستادوں کا ڈھیر لگا لیں گے۔ یہ اُستاد دلصرفاُنہیں بہلانے والی باتیں
سنائیں کچھوہصرفگے، جو وہ سننا ہتے ہیں۔چا وہ4 سچائی کو سننے بازسے آ کہانیوںفرضیکر پیچھےکے پڑ جائیں
گے۔ آپلیکن5 خود حالتہر ہوشمیں میں رہیں۔ دُکھ برداشتکو کریں، الله خبریخوشکی سناتے رہیں
اور خدمتاپنی کے فرائضتمام ادا کریں۔

تکجہاں6 میرا تعلق ہے، وقتوہ آ چکا ہے مجھےکہ َمے کی نذر قربانطرحکی گاہ پر ُنڈیلا ا میرےجائے۔
کوچ وقتکا آ گیا ہے۔ مَیں7 اچھینے لڑیُکشتی مَیںہے، دوڑ کے پہنچتکاختتام گیا ہوں، مَیں ایماننے کو
محفوظ رکھا ہے۔ 8 اور ایکاب انعام تیار پڑا راستہے، بازی کا وہ تاج جو خداوند ہمارا منصفراست مجھے
اپنی آمد گا۔دےدنکے اور مجھےصرفنہ بلـکہ اُن سب کو جو اُس کی آمد کے آرزومند رہے ہیں۔

شخصیکچھ باتیں
پاسمیرے9 آنے میں جلدی کریں۔ 10 دیماسکیونکہ نے اِس دنیا کو پیار کر کے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ

تھسلُنیکے چلا کریسکینسگیا۔ گلتیہ اور طِطُس دلمتیہ چلے گئے ہیں۔ صرف11 پاسمیرےلوقا مرقسہے۔ کو
ساتھاپنے آنا،لے کیونکہ لئےکےخدمتوہ ثابتمفید گا۔ہو ُتخِکُس12 مَیںکو بھیجاِفسسنے دیا ہے۔ آتے13
وقت میرا کوٹوہ اپنے ساتھ آئیںلے جو تروآسمَیں کرپسمیں پاسکے چھوڑ آیا تھا۔ میری کتابیں بھی لے آئیں،
خاص کر چرمی کاغذ والی۔

لوہارسکندر14 نقصانبہتمجھےنے پہنچایا اُسےخداوندہے۔ اُس کامکے گا۔دےبدلہکا اُس15 محتاطسے
رہیں کیونکہ اُس شدتبڑینے ہماریسے باتوں مخالفتکی کی۔

مجھےجب16 پہلی دفعہ اپنے دفاع کے لئے عدالت پیشمیں کیا گیا تو سب نے ترکمجھے کر دیا۔ الله اُن سے
اِس بات حسابکا نہ لے بلـکہ اِسے نظرانداز کر دے۔ لیکن17 میرےخداوند ساتھ تھا۔ اُسی نے مجھے تقویت
دی، کیونکہ اُس مرضیکی تھی میرےکہ وسیلے اُسسے کا پورا پیغام سنایا جائے اور تمام غیریہودی اُسے سنیں۔
یوں الله مجھےنے ببر شیر کے منہ نکالسے 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
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19 پرسکلہ، اکوِلہ اور ُنیسفرس ا کے گھرانے کو ہمارا سلام کہنا۔ اراستس20 کُرِنتھس میں رہا، اور مجھے
ترفمس میںمیلیتسکو پڑا،چھوڑنا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ کریںجلدی21 سردیوںتاکہ موسمکے یہاںپہلےسے پہنچیں۔
یوبولس، پُودینس، لینس، کلودیہ اور تمام آپبھائی کو سلام کہتے ہیں۔
آپخداوند22 روحکی کے ساتھ ہو۔ الله کا آپفضل ساتھکے ہوتا رہے۔
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طِطُس
1 یہ پولسخط طرفکی سے ہے جو الله کا خادم اور عیسٰی مسیح کا رسول ہے۔
مجھے چن کر بھیجا گیا تاکہ مَیں ایمان لانے اور ترسخدا زندگی کی سچائی جان لینے میں الله کے چنے ہوئے لوگوں

کی مدد کروں۔ 2 اِسکیونکہ ابدیاُنہیںسے زندگی کی اُمید دلائی جاتی ایسیہے، زندگی جسکی 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 ہے اور مَیں ہمارےاِسے نجات دہندہ الله کے حکم کے
مطابق سناتا ہوں۔

مَیں4 طِطُس کو لـکھ رہا ہوں ہمارےجو مشترکہ ایمان مطابقکے میرا حقیقی بیٹا ہے۔
باپخدا اور نجاتہمارا دہندہ مسیح آپعیسٰی فضلکو اور سلامتی عطا کریں۔
کریتے میں طِطُس خدمتکی

مَیں5 آپنے کو کریتے میں اِس لئے چھوڑا تھا آپکہ وہ کمیاں درست کریں تکابجو رہ گئی تھیں۔ یہ
ایکبھی مقصد تھا آپکہ ہر شہر جماعتکی بزرگمیں مقرر مَیںطرحجسکریں، آپنے کو تھا۔کہا بزرگ6
بےالزام ہو۔ اُس ایکصرفکی بیوی ہو۔ اُس کے بچے ایمان دار ہوں لوگاور اُن پر عیاش سرکشیا 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 آپاپنے پر قابو رکھ سکے۔ 9 وہ اُس
کلام ساتھکے لپٹا رہے جو قابِل اعتماد اور ہماری تعلیم مطابقکے ہے۔ کیونکہ اِس طرح ہی بخشصحتوہ تعلیم
دے کر دوسروں کی حوصلہ افزائی کر سکے گا مخالفتاور کرنے والوں کو سمجھا بھی سکے گا۔

بات10 یہ ہے بہتکہ سے لوگایسے ہیں سرکشجو ہیں، جو فضول باتیں کر کے دوسروں کو دھوکا دیتے
ہیں۔ خاصباتیہ کر اُن پر صادق آتی ہے جو یہودیوں میں سے ہیں۔ 11 لازم ہے کہ اُنہیں چپ کرا دیا جائے،
کیونکہ یہ لالچ میں آ کر کئی لوگوں پورےکے گھر اپنی غلط تعلیم خرابسے کر رہے ہیں۔ 12 اُن کے ایکاپنے
نبی نے کہا ہے، کریتے” باشندےکے ہمیشہ جھوٹ لنے بو والے، وحشی جانور اور ُسست پیٹو ہوتے “ہیں۔
اُس13 کی یہ درستگواہی ہے۔ اِس وجہ سے لازم ہے آپکہ اُنہیں سختی سے سمجھائیں تاکہ اُن کا ایمان صحت
مند رہے 14 اور وہ یہودی فرضی کہانیوں یا اُن انسانوں کے احکام پر دھیان نہ دیں جو سچائی ہٹسے گئے ہیں۔
15 صافپاکلوگجو ہیں اُن کے لئے سب پاککچھ لیکنہے۔ ناپاکجو اور ایمان سے خالی ہیں اُن کے لئے
کچھ پاکبھی نہیں ہوتا بلـکہ اُن کا ذہن اور اُن کا ضمیر ناپاکدونوں ہو گئے ہیں۔ 16 یہ الله کو جاننے کا دعوٰی تو
کرتے ہیں، لیکن اُن کی حرکتیں باتاِس کا انکار کرتی ہیں۔ یہ نافرمانگھنونے، اور کوئی بھی اچھا کام کرنے
قابلکے نہیں ہیں۔

2
بخشصحت تعلیم
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آپلیکن1 وہ کچھ سنائیں بخشصحتجو تعلیم مطابقتسے رکھتا ہے۔ بزرگ2 مردوں کو بتا دینا کہ ہوشوہ

شریفمند، اور سمجھ دار ہوں۔ اُن کا محبتایمان، اور ثابت صحتقدمی مند ہوں۔
بزرگطرحاِسی3 خواتین ہدایتکو دینا کہ وہ مُقّدسین سیکی زندگی گزاریں۔ نہ تہمتوہ لگائیں شرابنہ کی

غلام ہوں۔ اِس کے بجائے اچھیوہ تعلیم دینے لائقکے ہوں 4 تاکہ وہ عورتوںجوان سمجھکو دار زندگی گزارنے
دےتربیتکی سکیں، کہ وہ اپنے شوہروں اور بچوں محبتسے رکھیں، 5 کہ وہ سمجھ *دار مُقّدساور ہوں، کہ
وہ گھر فرائضکے ادا کرنے میں لـگی رہیں، کہ نیکوہ ہوں، کہ وہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔ اگر وہ ایسی
زندگی گزاریں تو وہ دوسروں کو الله کے کلام پر کفر بکنے کا موقع فراہم نہیں کریں گی۔

آدمیوںجوانطرحاِسی6 کی افزائیحوصلہ یں کر کہ وہ لحاظہر سمجھسے دار زندگی گزاریں۔ نیکخودآپ7
کام کرنے میں اُن کے لئے نمونہ بنیں۔ تعلیم آپوقتدیتے خلوصکی شرافتدلی، 8 اور الفاظ کی صحتبےالزام
صاف نظر آئے۔ آپپھر مخالفکے شرمندہ ہو جائیں گے، کیونکہ بارےہمارےوہ میں باتبُریکوئی نہیں کہہ
سکیں گے۔

غلاموں9 کو کہہ دینا کہ وہ لحاظہر سے اپنے مالـکوں تابعکے رہیں۔ وہ اُنہیں پسند بحثآئیں، مباحثہ کئے بغیر
اُن باتکی مانیں 10 اور اُن کی چوریچیزیں نہ کریں بلـکہ ثابت یں کر کہ اُن پر ہر طرح کا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔
کیونکہ اِس یقے طر سے نجاتہمارےوہ دہندہ الله بارےکے میں تعلیم کو ہر طرح کشدلسے بنا دیں گے۔

11 کیونکہ الله بخشنجاتکا فضل تمام انسانوں پر ظاہر ہوا ہے۔ 12 اور یہ فضل دےتربیتہمیں کر اِس قابل
بنا دیتا ہے ہمکہ بےدینی خواہشاتدنیاویاور کا انکار کر اِسکے دنیا میں سمجھ راستدار، باز اور ترسخدا
زندگی سکیں۔گزار ساتھساتھ13 تربیتیہ دنمبارکاُس کا انتظار ہماریمیںکرنے کرتیمدد اُمیدکیجسہے
ہم رکھتے ہیں اور ہمارےجب عظیم خدا اور نجات دہندہ عیسٰی مسیح کا جلال ظاہر ہو جائے گا۔ 14 کیونکہ
مسیح ہمارےنے لئے اپنی دیدےجان تاکہ دےفدیہ ہمیںکر سےبےدینیکیطرحہر چھڑا کر اپنے لئے ایک
پاک مخصوصاور قوم بنائے نیکجو کام کرنے میں سرگرم ہو۔

15 اِن ہی باتوں کی دےتعلیم پورےکر اختیار کے ساتھ لوگوں 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 نیکہر کام کرنے کے
لئے تیار رہیں، کسی2 تہمتپر نہ لگائیں، امن پسند اور نرم دل ہوں اور تمام لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی پیشسے
آئیں۔ 3 وقتایککیونکہ بھیہمجبتھا ناسمجھ، نافرمان اور صحیح راہ بھٹکےسے ہوئے تھے۔ وقتاُس ہم کئی
شہوتوںکیطرح غلطاور غلامیکیخواہشوں میں تھے۔ بُرےہم کاموں اور حسد میںکرنے زندگی گزارتے تھے۔
دوسرے ہم نفرتسے تھےکرتے اور بھیہم اُن نفرتسے تھے۔کرتے نجاتہمارےجبلیکن4 دہندہ الله کی
مہربانی محبتاور ظاہر ہوئی 5 تو اُس نے ہمیں بچایا۔ یہ نہیں کہ ہم راستنے کام کرنے نجاتباعثکے حاصل
کی بلـکہ اُس ہیرحمکے القدسروحہمیںنے وسیلےکے سے ہمیںنےجسبچایا دھو کر سرےنئے سے جنم دیا
* 2:5 سمجھ :دار یونانی لفظ میں نفسضبِط کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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اور نئی زندگی عطا کی۔ 6 الله نے اپنے اِس روح بڑیکو فیاضی نجاتہمارےسے دہندہ عیسٰی مسیح کے وسیلے
سے ہم پر ُنڈیل ا دیا 7 تاکہ ہمیں اُس فضلکے راستسے باز قرار دیا جائے اور ہم اُس ابدی زندگی وارثکے بن
کیجسجائیں 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 باتیں سب کے لئے اچھی اور مفید ہیں۔ لیکن9 بےہودہ بحثوں، نسب ناموں، جھگڑوں اور
شریعت بارےکے میں تنازعوں سے باز رہیں، کیونکہ ایسا کرنا بےفائدہ اور فضول ہے۔ 10 پارٹیشخصجو باز ہے
اُسے دو بار سمجھائیں۔ اگر وہ اِس بعدکے بھی نہ مانے تو رفاقتاُسے خارجسے کریں۔ 11 آپکیونکہ کو پتا ہو گا
کہ غلطشخصایسا راہ پر ہے اور گناہ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اُس نے اپنی حرکتوں سے آپاپنے کو مجرم ٹھہرایا
ہے۔

ہدایاتآخری
ارتماسمَیںجب12 یا ُتخِکُس آپکو پاسکے بھیج دوں گا پاسمیرےتو آنے جلدیمیں کریں۔ نیکپلسمَیں

شہر میں ہوں، کیونکہ مَیں نے فیصلہ کر لیا ہے سردیوںکہ کا موسم یہاں گزاروں۔ زیناسجب13 وکیل اپلّوساور
سفر کی یاں تیار کر رہے ہیں تو اُن کی مدد کریں۔ خیال رکھیں کہ اُن کی پوریضرورتہر کی جائے۔ لازم14
ہے نیکلوگہمارےکہ کام کرنے میں لـگے رہنا خاصسیکھیں، کر ضرورتبہتجہاں ہے، ایسا نہ ہو کہ
آخرکار وہ بےپھل نکلیں۔ سب15 میرےجو ساتھ آپہیں کو سلام کہتے ہیں۔ اُنہیں میرا سلام دینا جو ایمان میں
ہم محبتسے رکھتے ہیں۔
الله کا سبآپفضل ساتھکے ہوتا رہے۔
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فلیمون
1 یہ مسیحخط عیسٰی پولسقیدیکے اور تیمُتھیُس طرفکی سے ہے۔
مَیں اپنے عزیز دوست اور ہم خدمت فلیمون کو لـکھ رہا ہوں 2 اور ساتھ ساتھ اپنی بہن افیہ، اپنے ہم سپاہ

ارخپس اور جماعتاُس کو آپجو کے گھر میں جمع ہوتی ہے۔
3 خدا باپہمارا اور خداوند عیسٰی آپمسیح فضلکو 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 مجھےکیونکہ خداوند عیسٰی کے
بارے آپمیں ایمانکے آپاور کی تمام مُقّدسین محبتسے کی خبر ملتی رہتی ہے۔ میری6 دعا ہے آپکہ کی جو
رفاقت ایمان سے پیدا ہوئی ہے آپوہ میں یوں پکڑےزور آپکہ کو بہتر طور پر ہر اُس اچھی چیز کی سمجھ آئے
جو ہمیں مسیح میں حاصل ہے۔ 7 آپبھائی، محبتکی دیکھ کر مجھے بڑی خوشی اور تسلی ہوئی ہے، آپکیونکہ
مُقّدسیننے دلوںکے کو تر و تازہ کر دیا ہے۔

اُنیسمس سفارشکی
8 اِس وجہ سے مَیں مسیح میں اِتنی دلیری محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو وہ کچھ کرنے کا حکم دوں جو اب

مناسب ہے۔ توبھی9 مَیں ایسا نہیں کرنا چاہتا بلـکہ محبت کی بنا آپپر اپیلسے ہی کرتا ہوں۔ گو پولسمَیں مسیح
عیسٰی کا ایلچی بلـکہ اب اُس کا قیدی بھی ہوں توبھی10 منت کر کے اپنے بیٹے ُنیسمس ا سفارشکی کرتا ہوں۔
میرےکیونکہ قید میں ہوتے ہوئے وہ میرا بیٹا بن گیا۔ پہلے11 تو آپوہ کے کام نہیں آ سکتا تھا، ابلیکن آپوہ
کے لئے میرےاور لئے کافی ثابتمفید ہوا *ہے۔

مَیںاب12 اِس کو یا گو اپنی جان آپکو بھیجواپسپاسکے رہا ہوں۔ میںاصل13 مَیں اُسے پاساپنے رکھنا
چاہتا تھا تاکہ تکجب خبریخوشمَیں کی خاطر قید میں ہوں آپوہ کی میریجگہ خدمت کرے۔ لیکن14
آپمَیں اجازتکی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ مَیں چاہتا ہوں کہ جو بھی مہربانی آپ کریں گے وہ
آپ مجبور ہو کر نہ کریں بلـکہ خوشی سے۔

15 ہو سکتا ہے ُنیسمسکہ ا اِس لئے کچھ دیر کے لئے آپ سے جدا ہو گیا کہ آپوہ کو ہمیشہ کے لئے دوبارہ
مل جائے۔ 16 ابکیونکہ وہ غلامصرفنہ ہے بلـکہ غلام یادہ۔کہیںسے ابز ایکوہ عزیز بھائی ہے مجھےجو
خاص عزیز ہے۔ لیکن وہ آپ کو کہیں یادہ ز عزیز ہو گا، غلام کی حیثیت سے بھی اور خداوند میں بھائی کی
حیثیت سے بھی۔

17 غرض، اگر آپ مجھے اپنا ساتھی سمجھیں تو اُسے یوں خوش آمدید کہیں جیسے مَیں خود آ کر حاضر ہوتا۔
18 اگر اُس آپنے کو کوئی نقصان پہنچایا آپیا قرضکا دار ہوا تو مَیں اِس کا معاوضہ دینے کے لئے تیار ہوں۔
یہاں19 پولسمَیں اپنے ہی ہاتھ سے باتاِس کی تصدیق کرتا :ہوں مَیں اِس کا معاوضہ دوں گا اگرچہ آپمجھے
کو یاد دلانے نہیںضرورتکی آپکہ قرضمیرےخود دار ہیں۔ کیونکہ قرضمیرا آپجو پر ہے آپوہ خود
ہیں۔ میرےچنانچہ20 بھائی، مجھ پر یہ مہربانی کریں مجھےکہ آپمیںخداوند کچھسے فائدہ ملے۔ مسیح میریمیں
جان کو تازہ کریں۔
* 1:11 کافی ثابتمفید ہوا ُنیسمس:ہے ا مطلبکا کارآمد،’ فائدہ ‘مند ہے۔
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آپمَیں21 کی برداریفرماں پر اعتبار کر آپکے کو یہ لـکھ رہا ہوں۔ کیونکہ مَیں جانتا ہوں آپکہ صرفنہ

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 ہے آپکہ کی دعاؤں جوابکے میں آپمجھے واپسکو دیا جائے گا۔

آخری سلام
اِپَفراس23 جو مسیح عیسٰی میں میرے ساتھ قیدی ہے آپ کو سلام کہتا ہے۔ 24 اِسی طرح مرقس،

دیماسارسترخس، اور لوقا آپبھی کو سلام کہتے ہیں۔
خداوند25 عیسٰی کا سبآپفضل ساتھکے ہوتا رہے۔



عبرانیوں 1:1 1522 عبرانیوں 1:10

عبرانیوں
الله کا اپنے فرزند یعےکے ذر کلام

ماضی1 میں مختلفالله موقعوں پر اور کئی یقوں طر باپہمارےسے دادا سے ہم کلام ہوا۔ وقتاُس اُس نے
یہ نبیوں وسیلےکے سے کیا لیکن2 اِن آخری دنوں میں وہ اپنے فرزند وسیلےکے سے ہم ہمسے کلام اُسیہوا، کے
وسیلے اُسجسےسے چیزوںسبنے وارثکا بنا دیا جساور وسیلےکے اُسسے کائناتنے بھیکو خلق کیا۔
فرزند3 الله کا شاندار منعکسجلال کرتا اور اُس ذاتکی کی عین *شبیہ ہے۔ وہ اپنے قوی کلام سبسے کچھ
سنبھالے رکھتا جبہے۔ وہ دنیا میں تھا تو اُس ہمارےنے لئے گناہوں صافپاکسے ہو جانے کا انتظام قائم
کیا۔ اِس کے بعد وہ آسمان پر قادرِ مطلق کے ہنے د ہاتھ جا بیٹھا۔

الله کے فرزند عظمتکی
فرشتوںفرزند4 کہیںسے عظیم اِتناہے، اُسجتنا میںمیراثکا پایا ہوا نام اُن ناموںکے سے ہے۔عظیم کیونکہ5

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 ہے،
الله” 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 کا شاہی تیریعصا بادشاہی پر کرےحکومت گا۔
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۔

* 1:3 :شبیہ یا نقش۔
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11 یہ تو تباہ ہو جائیں گے،
لیکن تُو قائم رہے گا۔
لباسسبیہ کی پھٹگھسطرح جائیں گے
12 اور تُو اِنہیں چادر طرحکی لپیٹے گا،
کپڑےپرانے طرحکی یہ بدلے جائیں گے۔
لیکن تُو وہی کا وہی رہتا ہے،
اور تیری زندگی کبھی ختم نہیں “ہوتی۔
13 الله کبھینے بھی اپنے کسی فرشتے سے باتیہ نہ میرے”کہی، ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تکجب تیرےمَیں دشمنوں کو
تیرے پاؤں کی چوکی نہ بنا “دوں۔
14 پھر فرشتے کیا ہیں؟ وہ خدمتسبتو گزار روحیں ہیں جنہیں الله اُن خدمتکی کرنے کے لئے بھیج دیتا ہے

میراثجنہیں نجاتمیں پانی ہے۔
2

نجات عظمتکی
اِس1 لئے لازم ہے ہمکہ اَور یادہ ز دھیان سے مُقّدسکلاِم کی اُن باتوں پر غور کریں جو ہم سننے لی ہیں۔

ایسا نہ ہو کہ ہم سمندر پر بےقابو کشتی کی طرح بےمقصد اِدھر اُدھر پھریں۔ 2 جو کلام فرشتوں نے تکانسان
پہنچایا وہ تو اَن مٹ رہا، جساور سے بھی کوئی خطا یا نافرمانی ہوئی اُسے اُس مناسبکی سزا ملی۔ 3 تو پھر ہم
طرحکس الله سےغضبکے سکیںبچ گے اگر مسیحہم کی اِتنی نجاتعظیم کو نظرانداز پہلےکریں؟ خداوند نے
خود اِس نجات کا اعلان کیا، اور پھر ایسے لوگوں ہمارےنے پاس آ کر اِس کی تصدیق کی جنہوں نے اُسے سن
لیا تھا۔ ساتھ4 ساتھ الله نے باتاِس کی اِس طرح تصدیق بھی کی کہ اُس نے اپنی مرضی کے مطابق الٰہی نشان،
معجزے مختلفاور 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 فرشتوںکو تابعکے نہیں کیا۔ 6 کیونکہ مُقّدسکلاِم کسیمیں

کہیںنے یہ دیگواہی انسان”ہے، کون ہے کہ تُو اُسے کرےیاد
یا آدم زاد کہ تُو اُس کا خیال رکھے؟
7 تُو نے اُسے تھوڑی دیر کے لئے فرشتوں سے کم کر دیا،
تُو نے اُسے جلال عزتاور تاجکا پہنا کر
کچھسب8 اُس پاؤںکے نیچےکے کر “دیا۔
جب لـکھا ہے کچھسبکہ اُس پاؤںکے تلے کر دیا گیا تو اِس مطلبکا ہے کہ کوئی چیز نہ رہی جو اُس کے

تابع نہیں بےشکہے۔ ہمیں حال میں یہ بات نظر نہیں آتی سبکہ کچھ اُس کے تابع ہے، لیکن9 ہم اُسے ضرور
دیکھتے ہیں جو تھوڑی” دیر کے لئے فرشتوں سے “کم تھا یعنی عیسٰی کو اُسجسے تکموتکی دُکھکے کی وجہ
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سے جلال” عزتاور کا “تاج پہنایا گیا ہے۔ ہاں، الله کے فضل سے اُس سبنے کی برداشتموتخاطر کی۔
10 کیونکہ مناسبیہی تھا کہ کےجسالله لئے وسیلےکےجساور کچھسبسے بہتیوںہے بیٹوںسے کو اپنے
جلال کرےشریکمیں کہ وہ اُن نجاتکی کے بانی عیسٰی کو دُکھ اُٹھانے تککاملیتسے پہنچائے۔

11 عیسٰی اور وہ جنہیں مخصوصوہ مُقّدسو کر دیتا دونوںہے ایککا باپہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسٰی
یہ کہنے نہیںسے شرماتا کہ میرےمُقّدسین بھائی ہیں۔ مثلا12ً وہ الله سے کہتا مَیں”ہے، اپنے بھائیوں کے منے تیرےسا نام کا اعلان کروں گا،
جماعت درمیانکے تیریہی مدح سرائی کروں “گا۔
13 وہ یہ بھی کہتا ہے، مَیں” اُس پر بھروسا رکھوں “گا۔ اور پھر مَیں” حاضر ہوں، مَیں اور وہ بچے جو الله نے

مجھے دیئے “ہیں۔
اب14 چونکہ یہ پوستگوشتبچے اور خون کے انسان ہیں اِس لئے عیسٰی خود اُن کی مانند بن گیا اور اُن کی

انسانی فطرت شریکمیں ہوا۔ کیونکہ اِس طرح ہی وہ اپنی موت موتسے ابلیسمالـککے کو تباہ کر سکا،
15 اور اِس طرح ہی وہ اُنہیں چھڑا سکا موتجو سے ڈرنے کی وجہ سے زندگی بھر غلامی میں تھے۔ 16 ظاہر ہے
کیجنکہ مدد وہ کرتا ہے وہ فرشتے نہیں ہیں بلـکہ ابراہیم کی اولاد۔ اِس17 لئے لازم تھا کہ وہ لحاظہر سے اپنے
بھائیوں مانندکی بن اِسصرفجائے۔ اُسسے کا یہ مقصد پورا ہو سکا وہکہ الله ایکحضورکے رحیم اور وفادار
اماِم اعظم بن کر لوگوں کے گناہوں کا دےکفارہ سکے۔ 18 اباور 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، میرےجو 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 جب اُس نے اُسے یہ کام کرنے
کے لئے مقرر کیا، بالکل اُسی جسطرح طرح موسٰی بھی وفادار رہا جب الله کا پورا گھر اُس کے سپرد کیا گیا۔
اب3 کسیجو گھر کو تعمیر کرتا ہے اُسے گھر نسبتکی یادہ عزتز حاصل ہوتی اِسیہے۔ 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 سبنے
کچھ بنایا ہے۔ 5 موسٰی تو الله پورےکے خدمتمیںگھر وقتکرتے وفادار رہا، لیکن ملازم حیثیتکی سے تاکہ
مُقّدسکلاِم کی آنے والی باتوں کی گواہی دیتا رہے۔ مسیح6 فرق ہے۔ اُسے فرزند حیثیتکی سے الله کے گھر
پر اختیار اِسیاورہے میں وہ وفادار ہمہے۔ اُس کا ہیںگھر بشرطیکہ ہم دلیریاپنی اور وہ اُمید قائم جسرکھیں
پر ہم فخر کرتے ہیں۔

الله کی قوم کے لئے سکون
7 القدسروحطرحجسچنانچہ فرماتا اگر”ہے، 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،
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حالانکہ اُنہوں چالیسنے سال میرےدورانکے کام دیکھ لئے تھے۔
اِس10 لئے مجھے اُس نسل پر غصہ آیا اور مَیں اُن’بولا، دلکے ہمیشہ صحیح راہ ہٹسے جاتے ہیں
اور میریوہ راہیں نہیں ‘جانتے۔
11 غضباپنے میں مَیں قَسمنے کھائی،
یہ’ کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون “۔‘دیتا
12 بھائیو، خبردار رہیں تاکہ آپ میں سے کسی کا دل بُرائی اور کفر سے بھر کر زندہ خدا سے برگشتہ نہ ہو

جائے۔ اِس13 کے تکجببجائے الله کا یہ فرمان قائم ہے دوسرےایکروزانہ کی حوصلہ افزائی یں کر تاکہ
آپ میں بھیکوئیسے گناہ فریبکے میں آ دلسختکر نہ ہو۔ بات14 یہ ہے مسیحہمکہ شریِککے بنکار گئے
ہیں۔ لیکن اِس شرط پر کہ ہم تکآخر وہ اعتماد مضبوطی سے قائم رکھیں جو ہم آغاز میں رکھتے تھے۔

15 مذکورہ کلام میں لـکھا اگر”ہے، تم آج الله کی آواز سنو،
تو اپنے دلوں سختکو نہ بغاوتطرحجسکرو دنکے “ہوا۔
16 یہ کون تھے جو الله کی آواز سن کر باغی ہو گئے؟ جنہیںسبوہ موسٰی مصر نکالسے کر باہر لایا۔ 17 اور یہ

تھےکون جن سے سالچالیسالله ناراضدورانکے رہا؟ یہ وہی تھے جنہوں نے گناہ کیا اور یگستانجو ر میں مر
کر پڑےوہیں رہے۔ 18 الله نے کن بابتکی قَسم کھائی کہ یہ” کبھی بھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون ؟“دیتا ظاہر ہے اُن بابتکی جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ 19 چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
ایمان نہ رکھنے کی وجہ ملـکسے میں داخل نہ ہو سکے۔

4
1 تکابدیکھیں، الله کا یہ وعدہ قائم ہے، اور تکاب ہم سکون ملـککے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اِس

لئے آئیں، ہم خبردار رہیں۔ ایسا نہ ہو آپکہ میں سے کوئی پیچھے رہ کر اُس میں داخل نہ ہونے پائے۔ 2 کیونکہ
ہمیں بھی اُن کی خبریخوشایکطرح سنائی گئی۔ لیکن یہ پیغام اُن کے لئے بےفائدہ تھا، کیونکہ وہ اُسے سن
کر ایمان نہ لائے۔ 3 اُن نسبتکی ہم جو ایمان لائے ہیں سکون کے ملـکاِس میں داخل ہو سکتے ہیں۔
غرض، یہ ایسا ہی طرحجسہے الله نے غضباپنے”فرمایا، میں مَیں قَسمنے کھائی،
یہ’ کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون “۔‘دیتا
اب غور کریں کہ اُس نے یہ کہا اگرچہ اُس کا کام دنیا کی تخلیق پر تکاختتام پہنچ گیا تھا۔ 4 کیونکہ کلاِم

مُقّدس میں ساتویں دن بارےکے میں لـکھا ہے، ساتویں” دن الله کا سارا کام تکتکمیل پہنچ گیا۔ اِس سے فارغ
ہو کر اُس نے آرام “کیا۔ اب5 اِس کا مقابلہ آیتمذکورہ سے کریں،

یہ” کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون “دیتا۔
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جنہوں6 پہلےنے الله خبریخوشکی سنی اُنہیں نافرمان ہونے کی وجہ سے یہ سکون نہ ملا۔ توبھی باتیہ قائم

رہی کہ کچھ تو سکون ملـکاِسکے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ7 مدِ نظر رکھ کر الله ایکنے اَور دن مقرر کیا،
مذکورہ “آج” کا دن۔ سالوںکئی کے بعد ہی اُس نے داؤد معرفتکی باتوہ جسکی پر ہم غور کر رہے ہیں،

اگر” تم آج الله کی آواز سنو
تو اپنے دلوں سختکو نہ “کرو۔
یشوعجب8 اُنہیں ملـِک کنعان میں لایا تب اُس نے اسرائیلیوں کو یہ سکون نہ دیا، ورنہ الله اِس کے بعد کے

کسی اَور دن کا ذکر نہ کرتا۔ 9 چنانچہ الله کی قوم کے لئے خاصایک سکون باقی رہ گیا ہے، ایسا سکون جو الله
ساتویںکے دن آرام کرنے مطابقتسے رکھتا ہے۔ 10 کیونکہ بھیجو وہ سکون پاتا جسہے کا وعدہ الله نے کیا
وہ الله کی طرح اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کرےآرام گا۔ اِس11 لئے آئیں، ہم اِس سکون میں داخل ہونے کی
کریںکوششپوری تاکہ ہم میں سے کوئی باپبھی دادا نافرمانکے نمونے پر چل کر گناہ میں نہ گر جائے۔

12 کیونکہ الله کا کلام زندہ، موثر اور ہر دو دھاری تلوار سے یادہ ز تیز ہے۔ وہ انسان میں سے گزر کر اُس کی
روحجان سے اور اُس جوڑوںکے ُگودےکو الـگسے کر لیتا دلوہیہے۔ خیالاتکے اور سوچ کو جانچ کر
اُن پر فیصلہ کرنے قابلکے ہے۔ بھیمخلوقکوئی13 الله کی نظر اُسسکتی۔چھپنہیںسے آنکھوںکی کے منے سا
جس جوابکے دہ ہم ہوتے کچھسبہیں عیاں بےنقاباور ہے۔

عیسٰی ہمارا اماِم اعظم ہے
آئیں،غرض14 ہم اُس ایمان سے لپٹے جسرہیں کا اقرار ہم کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا ایسا عظیم اماِم اعظم ہے

جو آسمانوں میں سے گزر گیا یعنی عیسٰی الله کا فرزند۔ 15 اور وہ ایسا اماِم اعظم نہیں ہے جو ہماری یوں کمزور کو
دیکھ دردیہمکر نہ دکھائے بلـکہ اگرچہ وہ بےگناہ طرحہماریتوبھیرہا اُسے قسمہر آزمائشکی کا سامنا کرنا
پڑا۔ اب16 آئیں، پورےہم اعتماد کے ساتھ الله تختکے کے منے سا حاضر ہو جائیں جہاں فضل پایا جاتا ہے۔
کیونکہ وہیں ہم وہ رحم اور فضل پائیں گے ضرورتجو ہماریوقتکے مدد کر سکتا ہے۔

5
اب1 انسانوں میں سے چنے گئے اماِم اعظم کو اِس لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اُن کی خاطر الله کی خدمت

کرے، تاکہ وہ گناہوں کے لئے نذرانے اور پیشقربانیاں کرے۔ جاہلوہ2 اور آوارہ لوگوں ساتھکے سلوکنرم
رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود یوںکیطرحکئی کمزور میںگرفتکی ہوتا ہے۔ یہی3 وجہ اُسےکہہے صرفنہ
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 طرح مسیح نے بھی 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،
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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 تککاملیتوہ پہنچ گیا تو وہ اُن سب
نجاتابدیکی 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
11 اِس بارےکے میں ہم مزید بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم مشکل سے اِس کی تشریح کر سکتے ہیں،

آپکیونکہ ہیں۔ُسستمیںسننے میںاصل12 وقتاِتنا گزر گیا آپابکہہے اُستادخودکو ہونا ہئے۔ افسوسچا
کہ ایسا نہیں ہے بلـکہ آپ کو اِس ضرورتکی ہے کہ آپکوئی پاسکے آ آپکر کو الله کے کلام بنیادیکی
سچائیاں دوبارہ ٹھوستکابآپسکھائے۔ کھانا نہیں کھا سکتے بلـکہ آپ کو دودھ ضرورتکی ہے۔ 13 جو
دودھ ہی پی سکتا ہے وہ ابھی چھوٹا بچہ ہی ہے اور بازیراستوہ کی تعلیم ناواقفسے ہے۔ اِس14 کے مقابلے
ٹھوسمیں بالغوںکھانا کے لئے جنہوںہے بلوغتاپنینے باعثکے اپنی بصارتروحانی کو دیتربیتاِتنی ہے
کہ وہ بھلائی اور بُرائی میں امتیاز کر سکتے ہیں۔

6
اِس1 لئے آئیں، ہم مسیح بارےکے میں بنیادی تعلیم کو چھوڑ بلوغتکر طرفکی آگے بڑھیں۔ کیونکہ ایسی

باتیں دہرانے نہیںضرورتکی ہونی ہئے ایمانسےجنچا کی بنیاد رکھی جاتی ًہے، تکموتمثلا 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 مرضیکی ہوئی تو ہم یہ چھوڑ کر آگے بڑھیں گے۔

ناممکن4 ہے کہ اُنہیں بحال کر کے دوبارہ تکتوبہ پہنچایا جائے جنہوں نے اپنا ترکایمان کر دیا ہو۔ اُنہیں تو
ایک بار الله کے نور میں لایا گیا تھا، اُنہوں نے آسمان نعمتکی چکھ لی تھی، وہ القدسروح 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 ایمان
ترک کر !دیا ایسے لوگوں کو بحال کر کے دوبارہ تکتوبہ 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 بارشوالی جذبکو کر ایسیکے فصل پیدا کرتی ہے
باڑیکھیتیجو کرنے والے کے لئے مفید ہو۔ لیکن8 اگر پودےخاردارصرفوہ کٹارےاونٹاور کرےپیدا تو
وہ بےکار اورہے میںخطرےاِس ہے اُسکہ لعنتپر بھیجی جائے۔ انجاِم کار اُس پر کچھسبکا جلایا جائے
گا۔

9 عزیزو، گو ہم اِس طرح کی باتیں کر رہے ہیں توبھی ہمارا اعتماد یہ ہے آپکہ کو وہ بہترین برکتیں حاصل
ہیں نجاتجو سے ملتی ہیں۔ 10 کیونکہ الله بےانصاف نہیں ہے۔ آپوہ کا کام اور وہ محبت نہیں بھولے گا جو
آپ نے اُس کا نام لے کر ظاہر کی آپجب نے مُقّدسین کی خدمت کی بلـکہ تکآج کر رہے ہیں۔ لیکن11
ہماری خواہشبڑی یہ ہے آپکہ میں سے ایکہر اِسی سرگرمی کا اظہار تکآخر کرتا رہے تاکہ جن باتوں کی
* 5:7 پیشالتجائیں :کیں یعنی امام حیثیتکی سے اُس نے یہ دعائیں اور التجائیں قربانی کے طور پیشپر کیں۔
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اُمید آپ رکھتے ہیں وہ واقعی پوری ہو جائیں۔ ہم12 نہیں ہتے چا آپکہ ُسست ہو جائیں بلـکہ یہ آپکہ اُن کے
نمونے پر چلیں جو ایمان اور صبر سے وہ میراثکچھ میں پا رہے جسہیں کا وعدہ الله نے کیا ہے۔

الله کا یقینی وعدہ
جب13 الله نے قَسم کھا کر ابراہیم سے وعدہ کیا تو اُس نے اپنی ہی قَسم کھا کر یہ وعدہ کیا۔ کیونکہ کوئی اَور

نہیں تھا جو اُس سے بڑا جستھا کی قَسم وہ کھا سکتا۔ اُس14 وقت اُس نے کہا، مَیں” ضرور تجھے بہت برکت
دوں گا، اور ًمَیں یقینا اولادکیکثرتتجھے دوں “گا۔ اِس15 پر ابراہیم نے انتظارسےصبر کر کچھوہکے جسپایا
کا وعدہ کیا گیا تھا۔ قَسم16 لوگوقتکھاتے اُس کی قَسم ہیںکھاتے جو اُن سے بڑا ہوتا طرحاِسہے۔ قَسمسے
میں بیان باتکردہ بحثتصدیقکی مباحثہ کی گنجائشہر کو ختم کر دیتی ہے۔ 17 الله بھینے قَسم کھا کر اپنے
وعدے کی تصدیق کی۔ کیونکہ وہ وعدےاپنے کے وارثوں پر صاف 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 کے
بارے بولجھوٹمیں سکتا یوںہے۔ ہم جنہوں اُسنے پاسکے پناہ لی بڑیہے تسلی پا کر اُس اُمید مضبوطیکو
سے تھامے رکھ سکتے ہیں جو پیشہمیں کی گئی ہے۔ 19 کیونکہ یہ اُمید ہماری جان کے لئے مضبوط لنگر ہے۔
اور یہ المُقّدسبیتآسمانی مُقّدسکے کمرےترین پردےکے میں سے گزر کر اُس میں داخل ہوتی ہے۔ وہیں20
ہمارےعیسٰی آگے آگے جا ہماریکر داخلخاطر ہوا یوںہے۔ ـِکوہ مانندکیصدقمَل ہمیشہ کے لئے اماِم اعظم
بن گیا ہے۔

7
ـِک مَل صدق

1 یہ ـِک مَل صدق، سالم کا بادشاہ اور الله تعالیٰ کا امام تھا۔ جب ابراہیم چار بادشاہوں کو شکست دینے کے
واپسبعد آ رہا تھا ـِکتو مَل صدق اُس سے ملا اور اُسے برکت دی۔ اِس2 پر ابراہیم نے اُسے تمام لُوٹ کے مال کا
دسواں دےحصہ دیا۔ ـِکاب مَل صدق مطلبکا راست” بازی کا “بادشاہ ہے۔ دوسرے، سالم” کا “بادشاہ
مطلبکا سلامتی” کا “بادشاہ ہے۔ 3 نہ اُس باپکا یا ماں ہے، نہ نسبکوئی نامہ۔ اُس کی زندگی کا نہ تو آغاز
ہے، نہ اختتام۔ الله کے فرزند کی طرح وہ تکابد امام رہتا ہے۔

4 غور کریں کہ وہ کتنا عظیم تھا۔ ہمارے باپ دادا ابراہیم نے اُسے لُوٹے ہوئے مال کا دسواں دےحصہ
دیا۔ شریعتاب5 طلب کرتی ہے لاویکہ کی وہ اولاد جو امام بن جاتی ہے قوم یعنی اپنے بھائیوں سے پیداوار
کا دسواں حصہ لے، حالانکہ اُن کے بھائی ابراہیم کی اولاد ہیں۔ لیکن6 ـِک مَل صدق لاوی کی اولاد میں سے
نہیں تھا۔ توبھی اُس نے ابراہیم دسواںسے حصہ لے کر سےجسدیبرکتاُسے الله نے وعدہ کیا تھا۔ اِس7 میں
نہیںشککوئی کہ شخصحیثیتکم کو اُس برکتسے ملتی ہے جو یادہ حیثیتز کا ہو۔ لاویجہاں8 اماموں
کا تعلق ہے فانی انسان دسواں حصہ لیتے ہیں۔ ـِکلیکن مَل صدق کے معاملے میں یہ حصہ اُس کو جسملا کے
بارے میں دیگواہی گئی کہہے وہ زندہ رہتا ہے۔ یہ9 بھی کہا جا سکتا جبکہہے ابراہیم مالنے دسواںکا
دےحصہ دیا تو لاوی نے اُس کے یعے ذر بھی یہ حصہ دیا، حالانکہ وہ خود دسواں حصہ لیتا ہے۔ 10 کیونکہ
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لاویگو وقتاُس پیدا نہیں ہوا تھا توبھی ایکوہ طرح سے ابراہیم میںجسمکے موجود ـِکجبتھا مَل اُسصدق
سے ملا۔

11 اگر لاوی کہانتکی جس) شریعتپر مبنی کاملیت(تھی پیدا کر سکتی تو ایکپھر اَور قسم کے امام کی کیا
ضرورت ہوتی، اُس کی ہارونجو جیسا نہ ہو ـِکبلـکہ مَل صدق جیسا؟ 12 بدلکہانتبھیجبکیونکہ جاتی ہے
تو لازم ہے شریعتکہ میں بھی تبدیلی آئے۔ 13 اور ہمارا جسخداوند بارےکے میں یہ بیان کیا گیا ہے ایکوہ
فرق قبیلے کا فرد تھا۔ اُس کے قبیلے کسیکے بھی فرد نے امام خدمتکی ادا نہیں کی۔ 14 صافکیونکہ معلوم
ہے کہ مسیحخداوند یہوداہ قبیلے کا فرد تھا، اور موسٰی نے اِس قبیلے کو اماموں خدمتکی میں شامل نہ کیا۔

ـِک مَل صدق ایکجیسا اَور امام
15 معاملہ صافمزید ہو جاتا ایکہے۔ فرق امام ظاہر ہوا ہے ـِکجو مَل صدق جیسا ہے۔ 16 وہ لاوی کے

قبیلے کا فرد ہونے سے امام نہ شریعتطرحجسبنا تقاضا کرتی تھی، بلـکہ وہ لافانی زندگی قوتکی ہی سے امام
بن گیا۔ 17 کیونکہ مُقّدسکلاِم فرماتا ہے،

تُو” تکابد امام ہے،
ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق “تھا۔
یوں18 پرانے حکم منسوخکو کر دیا جاتا کیونکہہے، وہ کمزور اور بےکار تھا 19 شریعتکیموسیٰ) کسیتو

چیز کاملکو نہیں بنا (تھیسکتی ایکاباور بہتر اُمید مہیا کی گئی ہمسےجسہے الله قریبکے آ جاتے ہیں۔
20 اور یہ نیا نظام الله کی قَسم سے قائم ہوا۔ ایسی کوئی قَسم نہ کھائی گئی دوسرےجب امام بنے۔ لیکن21

ایکعیسٰی قَسم یعےکے ذر امام بن جبگیا الله نے فرمایا،
رب” قَسمنے کھائی ہے
اور اِس سے پچھتائے گا تُو’نہیں، تکابد امام “۔‘ہے
اِس22 قَسم کی وجہ سے ایکعیسٰی بہتر عہد ضمانتکی دیتا ہے۔
ایک23 اَور فرق، پرانے نظام بہتمیں سے امام تھے، موتکیونکہ نے ایکہر خدمتکی محدود کئے رکھی۔

لیکن24 چونکہ عیسٰی تکابد زندہ ہے اِس لئے اُس کہانتکی کبھی بھی ختم نہیں ہو گی۔ یوں25 وہ اُنہیں ابدی
دےنجات سکتا اُسجوہے وسیلےکے سے الله پاسکے آتے ہیں، کیونکہ وہ تکابد زندہ اورہے اُن شفاعتکی
کرتا رہتا ہے۔

ہمیں26 ایسے ہی اماِم اعظم ضرورتکی تھی۔ ہاں، ایسا امام جو مُقّدس، بےقصور، بےداغ، گناہ گاروں سے
الـگ اور آسمانوں سے بلند ہوا ہے۔ 27 دوسرےاُسے اماموں کی طرح اِس ضرورتکی نہیں کہ ہر روز قربانیاں
پیش کرے، پہلے اپنے لئے پھر قوم کے لئے۔ بلـکہ اُس نے اپنے آپ پیشکو کر کے اپنی اِس قربانی سے اُن کے
گناہوں ایککو بار سدا کے لئے مٹا دیا۔ شریعتموسوی28 ایسے لوگوں کو اماِم اعظم مقرر کرتی ہے جو کمزور
ہیں۔ شریعتلیکن کے بعد الله کی قَسم فرزند کو اماِم اعظم مقرر کرتی ہے، اور یہ فرزند تکابد کامل ہے۔

8
عیسٰی ہمارا اماِم اعظم
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1 جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اُس باتمرکزیکی یہ ہے، ایکہمارا ایسا اماِم اعظم ہے جو آسمان پر جلالی خدا

تختکے کے ہنے د ہاتھ بیٹھا ہے۔ وہاں2 وہ مقدِس میں خدمت کرتا ہے، اُس ملاقاتحقیقی کے خیمے میں
جسے انسانی ہاتھوں نے کھڑا نہیں کیا رببلـکہ نے۔

3 ہر اماِم اعظم کو نذرانے اور پیشقربانیاں کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے۔ اِس لئے لازم ہے ہمارےکہ
اماِم اعظم پاسکے بھی کچھ ہو جو پیشوہ کر سکے۔ 4 اگر یہ دنیا میں ہوتا تو اماِم اعظم نہ ہوتا، کیونکہ یہاں امام
تو ہیں شریعتجو کے مطلوبہ پیشنذرانے کرتے ہیں۔ مقدِسجس5 میں خدمتوہ ہیںکرتے وہ اُس مقدِس
صرفکی صورتنقلی اور سایہ ہے آسمانجو پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الله نے موسٰی ملاقاتکو کا خیمہ بنانے
سے پہلے آگاہ کر کے یہ کہا، غور” کر سبکہ کچھ عین اُس نمونے کے مطابق بنایا جائے جو مَیں تجھے یہاں پہاڑ
پر دکھاتا “ہوں۔ لیکن6 خدمتجو عیسٰی ملکو گئی ہے وہ دنیا اماموںکے خدمتکی کہیںسے بہتر ہے، اُتنی
بہتر جتنا وہ جسعہد کا درمیانی عیسٰی ہے پرانے عہد سے بہتر ہے۔ کیونکہ یہ عہد بہتر وعدوں کی بنیاد پر باندھا
گیا۔

7 اگر پہلا عہد بےالزام ہوتا تو پھر نئے عہد ضرورتکی نہ ہوتی۔ لیکن8 الله کو اپنی قوم پر الزام لگانا پڑا۔ اُس
نے رب”کہا، کا فرمان ایسےہے، دن آ رہے ہیں
مَیںجب اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے ایکسے نیا عہد باندھوں گا۔
9 یہ اُس عہد کی مانند نہیں ہو گا
جو مَیں نے اُن باپکے دادا کے ساتھ
اُس دن باندھا مَیںجبتھا اُن کا ہاتھ پکڑ کر
اُنہیں مصر نکالسے لایا۔
کیونکہ وہ اُس عہد کے وفادار نہ رہے
جو مَیں نے اُن سے باندھا تھا۔
نتیجے میں میری اُن کے لئے فکر نہ رہی۔
خداوند10 فرماتا ہے کہ
جو نیا عہد مَیں اُن دنوں کے بعد اُن سے باندھوں گا
اُس تحتکے مَیں شریعتاپنی
اُن ذہنوںکے میں ڈال کر
اُن دلوںکے پر کندہ کروں گا۔
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۔
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13 الفاظاِن میں ایکالله نئے عہد کا ذکر کرتا اورہے یوں پرانے عہد متروککو قرار دیتا اورہے۔ متروکجو

اور پرانا ہے اُس کا انجام قریب ہی ہے۔
9

دنیاوی اور عبادتآسمانی
پہلاجب1 عہد باندھا گیا عبادتتو کرنے کے لئے زمینگئیں۔دیہدایات ایکپر بھیمقدِس بنایا گیا، ایک2

جسخیمہ کمرےپہلےکے میں شمع دان، میز اور اُس پر مخصوصپڑی کی گئی روٹیاں تھیں۔ اُس کا نام مُقّدس”
“کمرا تھا۔ اُس3 کے ایکپیچھے اَور کمرا جستھا کا نام مُقّدس” ترین “کمرا تھا۔ پہلے کمرےدوسرےاور کے
درمیان دروازےواقع پر پردہ لگا تھا۔ اِس4 کمرےپچھلے میں بخور جلانے کے لئے سونے کی قربان گاہ اور عہد
صندوقکا تھا۔ عہد صندوقکے پر سونا منڈھا ہوا تھا اور اُس میں تین چیزیں :تھیں سونے کا میںجسمرتبان مَن
بھرا تھا، ہارون کا وہ پھوٹکونپلیںسےجسعصا نکلی تھیں اور پتھر کی وہ جنتختیاںدو پر عہد لـکھےاحکامکے
تھے۔ صندوق5 پر الٰہی جلال کے دو کروبی فرشتے لـگے تھے صندوقجو کے ڈھکنے کو سایہ جستھےدیتے کا کفارہ”نام کا “ڈھکنا تھا۔ لیکن اِس جگہ پر کچھسبہم مزید تفصیل بیانسے نہیں کرنا ہتے۔ چا

6 یہ چیزیں اِسی ترتیب سے رکھی جاتی جبہیں۔ امام اپنی خدمت فرائضکے ادا کرتے ہیں تو باقاعدگی سے
کمرےپہلے میں جاتے ہیں۔ صرفلیکن7 اماِم اعظم کمرےدوسرےہی میں داخل ہوتا ہے، اور وہ بھی سال
میں ایکصرف دفعہ۔ جب بھی وہ جاتا ہے وہ اپنے ساتھ خون لے کر جاتا ہے جسے 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 ہے مُقّدسکہ تککمرےترین رسائی تکوقتاُس ظاہر نہیں کی گئی تکجبتھی پہلا کمرا استعمال
میں تھا۔ ًیہ9 مجازا موجودہ زمانے طرفکی اشارہ اِسہے۔ مطلبکا یہ ہے کہ جو نذرانے اور پیشقربانیاں کی
جا ہیںرہی وہ پرستار کے ضمیر صافپاککو کر نہیںکاملکے بنا سکتیں۔ 10 کیونکہ اِن صرفتعلقکا کھانے
پینے والی چیزوں اور غسل مختلفکی رسموں سے ہوتا ایسیہے، ہدایاتظاہری صرفجو نئے نظام کے تکآنے
لاگو ہیں۔

لیکن11 اب مسیح آ چکا ہے، اُن اچھی چیزوں کا اماِم اعظم ابجو حاصل ہوئی جسہیں۔ خیمے میں وہ
خدمت کرتا ہے وہ کہیں یادہ ز عظیم اور کامل ہے۔ یہ خیمہ انسانی ہاتھوں سے نہیں بنایا گیا یعنی یہ اِس کائنات
کا حصہ نہیں ہے۔ ایکمسیحجب12 بار سدا کے لئے خیمے مُقّدسکے کمرےترین میں داخل ہوا تو اُس نے
پیشقربانیاں کرنے کے لئے بکروں اور بچھڑوں استعمالخونکا نہ کیا۔ اِس کے بجائے اُس نے اپنا پیشخونہی
کیا اور ہمارےیوں لئے ابدی نجات حاصل کی۔ 13 پرانے نظام میں بَیل بکروں کا خون اور جوان گائے کی راکھ
ناپاک لوگوں پر چھڑکے جاتے تھے تاکہ اُن کے صافپاکجسم 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 پر
پیش کیا۔ یوں اُس کا ہمارےخون ضمیر تکموتکو پہنچانے والے کاموں صافپاکسے کرتا ہے تاکہ ہم
زندہ خدا خدمتکی کر سکیں۔

15 یہی وجہ ہے کہ ایکمسیح نئے عہد کا درمیانی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جتنے لوگوں کو الله نے بُلایا ہے
اُنہیں الله کی موعودہ اور میراثابدی ملے۔ اور صرفیہ اِس لئے ممکن ہوا ہے مسیحکہ نے مر کر فدیہ دیا تاکہ
لوگ اُن گناہوں سے چھٹکارا پائیں جو اُن سے وقتاُس سرزد جبہوئے وہ پہلے عہد تحتکے تھے۔
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وصیتجہاں16 ہے وہاں ضروری ہے وصیتکہ کرنے والے موتکی کی تصدیق کی جائے۔ 17 کیونکہ

وصیتتکجب کرنے والا زندہ وصیتہو بےاثر ہوتی ہے۔ اِس کا اثر وصیت کرنے والے موتکی ہی سے
شروع ہوتا ہے۔ 18 یہی وجہ ہے کہ پہلا عہد ھتے باند وقت بھی خون استعمال ہوا۔ 19 کیونکہ پوری قوم کو
شریعت کا ہر حکم سنانے کے بعد موسٰی نے بچھڑوں کا خون پانی سے ملا کر اُسے زوفے کے ُگچھے اور قرمزی
رنگ کے دھاگے کے یعے شریعتذر کتابکی اور پوری قوم پر چھڑکا۔ اُس20 نے کہا، یہ” خون اُس عہد کی
تصدیق کرتا جسہے پیرویکی کرنے کا حکم الله نے تمہیں دیا “ہے۔ اِسی21 طرح موسٰی نے یہ ملاقاتخون
خیمےکے عبادتاور کے تمام سامان پر چھڑکا۔ 22 صرفنہ یہ بلـکہ شریعت تقاضا کرتی ہے ًکہ تقریبا ہر چیز کو
خون 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 صافپاکہیں کی جائیں۔ لیکن

آسمانی چیزیں خود ایسی قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہیں جو اِن سے کہیں بہتر ہوں۔ 24 کیونکہ مسیح صرف انسانی
ہاتھوں سے بنے مقدِس میں داخل نہیں ہوا جو اصلی مقدِس کی صرف نقلی صورت تھی بلـکہ وہ آسمان میں ہی
داخل ہوا ابتاکہ ہماریسے خاطر الله کے منے ہو۔حاضرسا 25 دنیا کا اماِم اعظم تو اَورکسیسالانہ یعنی)
(جانور کا خون لے مُقّدسکر کمرےترین میں داخل ہوتا لیکنہے۔ مسیح اِس لئے آسمان میں داخل نہ ہوا کہ
وہ آپاپنے کو بار بار قربانی کے طور پیشپر کرے۔ 26 اگر ایسا ہوتا تو اُسے دنیا تخلیقکی سے لے بہتتکآجکر
دفعہ دُکھ سہنا پڑتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلـکہ اب وہ زمانوں کے اختتام ایکپر ہی بار سدا کے لئے ظاہر ہوا تاکہ
آپاپنے قربانکو کرنے سے گناہ کو دُور کرے۔ ایک27 بار مرنا اور الله عدالتکی میں حاضر ہونا ہر انسان کے
لئے مقرر ہے۔ اِسی28 طرح مسیح کو ایکبھی ہی بار بہتوں 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 اُنہیں نجات دینے کے
لئے شدتجو سے اُس کا انتظار کر رہے ہیں۔

10
شریعتموسوی1 آنے والی اچھی اور اصلی چیزوں صورتنقلیصرفکی اور سایہ یہہے۔ اُن چیزوں کی اصلی

نہیںشکل اِسہے۔ لئے یہ اُنہیں بھیکبھی نہیںکامل کر سکتی سالجو بہ سال اور بار بار الله کے حضور آ کر وہی
پیشقربانیاں کرتے ہتے ر ہیں۔ 2 اگر کاملوہ کر سکتی تو پیشقربانیاں ضرورتکیکرنے نہ رہتی۔ کیونکہ اِس
صورت میں ایکپرستار بار سدا کے لئے صافپاک ہو جاتے اور اُنہیں گناہ گار ہونے کا شعور نہ رہتا۔ لیکن3
اِس کے بجائے یہ قربانیاں سال بہ لوگوںسال کو اُن گناہوںکے 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
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تاکہ تیری پوریمرضی کروں،
بارےمیرےطرحجس میں مُقّدسکلاِم *میں لـکھا “۔‘ہے
پہلے8 مسیح کہتا ہے، نہ” تُو قربانیاں، نذریں، بھسم ہونے والی قربانیاں یا گناہ کی قربانیاں چاہتا تھا، نہ اُنہیں

پسند کرتا “تھا شریعتگو پیشاِنہیں کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ 9 پھر وہ فرماتا ہے، مَیں” حاضر ہوں تاکہ تیری
مرضی پوری “کروں۔ یوں وہ پہلا نظام ختم کر کے اُس کی جگہ دوسرا نظام قائم کرتا ہے۔ 10 اور اُس کی مرضی
پوری ہو جانے ہمیںسے عیسٰی مسیح بدنکے وسیلےکے مخصوصسے مُقّدسو کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایکاُسے ہی
بار سدا کے لئے ہمارے لئے قربان کیا گیا۔

11 ہر امام روز بہ روز مقدِس میں کھڑا خدمتاپنی فرائضکے ادا کرتا ہے۔ روزانہ اور بار بار وہ وہی قربانیاں
پیش کرتا رہتا ہے جو کبھی بھی گناہوں کو دُور نہیں کر سکتیں۔ لیکن12 مسیح نے گناہوں کو دُور کرنے کے
لئے ایک ہی پیشقربانی ایککی، ایسی جسقربانی کا اثر سدا کے لئے رہے گا۔ پھر وہ الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھ
گیا۔ وہیں13 ابوہ انتظار کرتا 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 مُقّدسجنہیںہے کیا جا رہا ہے۔

القدسروح15 بھی ہمیں اِس بارےکے میں گواہی دیتا پہلےہے۔ وہ کہتا ہے،
رب”16 فرماتا ہے کہ
جو نیا عہد مَیں اُن دنوں کے بعد اُن سے باندھوں گا
اُس تحتکے مَیں شریعتاپنی
اُن دلوںکے میں ڈال کر
اُن ذہنوںکے پر کندہ کروں “گا۔
17 پھر وہ کہتا ہے، اُس” وقت سے مَیں اُن کے گناہوں اور بُرائیوں کو یاد نہیں کروں “گا۔ 18 اور جہاں اِن

گناہوں کی معافی ہوئی وہاںہے گناہوں کو دُور کرنے کی قربانیوں ضرورتکی ہی نہیں رہی۔
آئیں، ہم الله کے آئیںحضور

چنانچہ19 اببھائیو، ہم عیسٰی خونکے وسیلےکے پورےسے اعتماد مُقّدسساتھکے داخلمیںکمرےترین
ہو سکتے ہیں۔ 20 اپنے بدن کی قربانی سے عیسٰی نے کمرےاُس پردےکے میں سے گزرنے ایککا نیا اور زندگی
بخش راستہ کھول دیا۔ 21 ہمارا ایک عظیم اماِم اعظم ہے جو الله کے گھر پر مقرر ہے۔ 22 اِس لئے آئیں، ہم
خلوص دلی اور ایمان پورےکے اعتماد کے ساتھ الله کے حضور آئیں۔ ہمارےکیونکہ دلوں پر مسیح کا خون
چھڑکا گیا ہے ہمارےتاکہ مجرم صافضمیر ہو جائیں۔ ہمارےنیز، بدنوں صافپاککو پانی سے یا دھو گیا ہے۔
23 آئیں، ہم مضبوطی سے اُس اُمید کو تھامے جسرکھیں کا اقرار ہم کرتے ہیں۔ ہم ڈانواں ڈول نہ ہو جائیں،
اِسنےجسکیونکہ اُمید کا وعدہ کیا ہے وہ وفادار ہے۔ اور24 آئیں، ہم اِس پر دھیان دیں دوسرےایکہمکہ
محبتطرحکسکو دکھانے نیکاور کام کرنے پر اُبھار سکیں۔ ہم25 باہم جمع ہونے سے باز نہ آئیں، جس
بعضطرح عادتکی بن گئی ہے۔ اِس کے بجائے دوسرےایکہم کی حوصلہ افزائی خاصکریں، کر باتیہ
مدِ نظر رکھ کر کہ خداوند کا قریبدن آ رہا ہے۔
* 10:7 مُقّدسکلاِم :میں لفظی کتاب:ترجمہ کے طومار میں۔
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26 !خبردار اگر ہم سچائی جان لینے کے بعد بھی جان بوجھ کر گناہ کرتے رہیں تو مسیح کی قربانی اِن گناہوں کو

دُور نہیں کر سکے گی۔ 27 پھر صرف الله عدالتکی کی ناکہول توقع باقی رہے گی، اُس بھڑکتی آگہوئی کی
جو الله کے مخالفوں کو بھسم کر ڈالے گی۔ 28 جو موسٰی شریعتکی رد کرتا اُسہے پر رحم نہیں کیا جا سکتا بلـکہ
اگر دو یا اِس سے لوگزائد اِس جرم کی گواہی دیں تو اُسے دیموتسزائے جائے۔ 29 تو پھر کیا خیال ہے، وہ
سختکتنی سزا کے لائق ہو جسگا نے الله کے فرزند کو پاؤں تلے جسروندا؟ نے عہد کا وہ خون حقیر جانا
جس سے مخصوصاُسے مُقّدسو کیا گیا تھا؟ جساور فضلنے کے روح کی بےعزتی کی؟ 30 کیونکہ ہم اُسے
جانتے جسہیں نے فرمایا، انتقام” لینا میرا ہی کام ہے، مَیں ہی بدلہ لوں “گا۔ اُس نے یہ بھی کہا، رب” اپنی
قوم کرےانصافکا “گا۔ 31 ایکیہ باتناکہول ہے اگر زندہ خدا ہمیں سزا دینے کے لئے پکڑے۔

ایمان32 کے پہلے دن یاد کریں جب الله آپنے کو روشن کر دیا تھا۔ اُس وقت سختکے مقابلے میں آپ کو
طرحکئی دُکھکا سہنا پڑا، ثابتآپلیکن قدم رہے۔ آپکبھیکبھی33 اوربےعزتیکی عوام کے منے سا ہی ایذا
رسانی ہوتی تھی، کبھی آپکبھی اُن کے ساتھی تھے جن سے سلوکایسا ہو رہا تھا۔ جنہیں34 جیل میں ڈالا گیا
آپ اُن کے دُکھ شریکمیں ہوئے آپجباور کا مال و متاع لُوٹا گیا آپتو نے باتیہ خوشی برداشتسے کی۔
آپکیونکہ تھےجانتے کہ مالوہ ہم نہیںسے چھین لیا گیا پہلےجو نسبتکی کہیں بہتر اورہے میںصورتہر قائم
رہے گا۔ 35 چنانچہ اپنے اِس اعتماد کو ہاتھ سے جانے نہ دیں کیونکہ اِس کا بڑا اجر ملے گا۔ لیکن36 اِس کے
لئے آپ ثابتکو قدمی ضرورتکی ہے آپتاکہ الله پوریمرضیکی کر سکیں اور آپیوں کو وہ ملکچھ جائے
جس کا وعدہ اُس نے کیا ہے۔ 37 کیونکہ مُقّدسکلاِم یہ فرماتا تھوڑی”ہے، ہی دیر باقی ہے
تو آنے والا پہنچے گا، وہ دیر کرےنہیں گا۔
لیکن38 راستمیرا باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا،
اور اگر وہ ہٹپیچھے جائے
تو مَیں اُس نہیںخوشسے ہوں “گا۔
لیکن39 ہم اُن میں سے نہیں ہیں جو پیچھے ہٹ کر تباہ ہو جائیں گے بلـکہ ہم اُن میں سے ہیں جو ایمان رکھ کر

نجات پاتے ہیں۔
11

ایمان
ایمان1 کیا ہے؟ یہ کہ ہم اُس میں قائم جسرہیں پر ہم اُمید رکھتے ہیں اور کہ ہم اُس کا یقین رکھیں جو ہم

نہیں دیکھ سکتے۔ ایمان2 ہی سے پرانے زمانوں لوگوںکے کو الله قبولیتکی حاصل ہوئی۔
ایمان3 کے یعے ذر ہم جان لیتے ہیں کائناتکہ کو الله کے کلام سے خلق کیا گیا، کہ جو کچھ ہم دیکھ سکتے

ہیں نظر آنے والی چیزوں نہیںسے بنا۔
یہ4 ایمان کا کام تھا ہابیلکہ نے الله ایسیایککو پیشقربانی کی قابیلجو کی قربانی سے بہتر تھی۔ اِس ایمان

کی بنا پر الله نے اُسے راست باز ٹھہرا کر اُس کی اچھی گواہی جبدی، اُس نے اُس کی قربانیوں کو قبول کیا۔
اور ایمان کے یعے ذر تکابوہ بولتا رہتا ہے حالانکہ وہ مُردہ ہے۔ 5 یہ ایمان کا کام تھا حنوککہ نہ مرا بلـکہ
حالتزندہ 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
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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۔

7 یہ ایمان کا کام تھا کہ نوح نے الله کی جبسنی اُس نے اُسے آنے والی باتوں بارےکے میں آگاہ کیا، ایسی
باتوں بارےکے میں جو ابھی دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ نوح نے خدا خوفکا مان ایککر کشتی بنائی تاکہ اُس
کا خاندان بچ جائے۔ یوں اُس نے اپنے ایمان کے یعے ذر دنیا کو مجرم قرار دیا اور بازیراستاُس وارثکا بن گیا
جو ایمان حاصلسے ہوتی ہے۔

یہ8 ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم نے الله کی اُسجبسنی اُسےنے بُلا کر کہا کہ ایکوہ ملـکایسے میں جائے
جو اُسے بعد میراثمیں میں ملے گا۔ ہاں، وہ ملـکاپنے کو چھوڑ کر روانہ ہوا، حالانکہ اُسے معلوم نہ تھا کہ وہ
کہاں جا رہا ہے۔ ایمان9 کے یعے ذر وہ وعدہ کئے ملـکہوئے میں اجنبی حیثیتکی سے ہنے ر لگا۔ وہ خیموں
میں رہتا تھا اور اِسی طرح اسحاق یعقوباور بھی جو اُس کے ساتھ وعدےاُسی وارثکے تھے۔ 10 کیونکہ ابراہیم
اُس شہر کے انتظار میں مضبوطکیجستھا بنیاد ہے جساور نقشکا بنانے اور تعمیر کرنے والا خود الله ہے۔

یہ11 ایمان کا کام تھا کہ باپابراہیم بننے قابلکے 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 اولادبےشمار نکلی، تعداد میں آسمان پر ستاروںکے
اور ساحل پر ریتکی ذروںکے کے برابر۔

13 یہ لوگتمام ایمان رکھتے رکھتے مر گئے۔ اُنہیں وہ کچھ نہ جسملا کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اُنہوں نے صرفاُسے
دُور ہی سے دیکھ خوشکر آمدید *کہا۔ اور اُنہوں نے تسلیم کیا کہ ہم زمین صرف†پر 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 کی
تلاش میں ہیں۔ 15 اگر اُن کے ذہن میں ملـکوہ جسہوتا سے وہ نکل آئے تھے تو وہ اب بھی واپس جا سکتے
تھے۔ اِس16 کے بجائے ایکوہ ملـکبہتر ایکیعنی ملـکآسمانی کی آرزو کر رہے تھے۔ اِس لئے الله اُن کا خدا
کہلانے نہیںسے شرماتا، کیونکہ اُس نے اُن کے لئے ایک شہر تیار کیا ہے۔

17 یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم نے اُس وقت اسحاق کو قربانی کے طور پیشپر کیا جب الله نے اُسے آزمایا۔
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 سوچا، الله” مُردوں کو بھی زندہ کر سکتا “ہے، ًاور مجازا اُسے
واقعی اسحاق مُردوں میں واپسسے مل گیا۔

20 یہ ایمان کا کام تھا اسحاقکہ نے آنے والی چیزوں لحاظکے یعقوبسے اور عیسَو برکتکو دی۔
21 یہ ایمان کا کام تھا کہ یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں کو برکت دی اور اپنی لاٹھی کے

سرے ٹیکپر لگا کر الله کو سجدہ کیا۔
22 یہ ایمان کا کام تھا یوسفکہ نے وقتمرتے پیشیہ گوئی کی کہ اسرائیلی مصر سے نکلیں گے بلـکہ یہ بھی

کہا کہ میریوقتنکلتے ہڈیاں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔
* 11:13 آمدیدخوش :کہا لفظی :ترجمہ دےسلامدی۔سلامی عزتکر کا اظہار سلیوٹکیا۔ کیا۔ † 11:13 زمین :پر ملـکیا یعنی)
(کنعان میں۔
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یہ23 ایمان کا کام تھا کہ موسٰی باپماںکے نے پیدائشاُسے کے بعد تین تکماہ چھپائے رکھا، اُنہوںکیونکہ

نے دیکھا کہ صورتخوبوہ ہے۔ وہ بادشاہ کے حکم ورزیخلافکی کرنے سے نہ ڈرے۔
24 یہ ایمان کا کام تھا کہ موسٰی نے پروان چڑھ کر انکار کیا کہ اُسے فرعون کی بیٹی کا بیٹا ٹھہرایا جائے۔

عارضی25 طور پر گناہ لطفسے اندوز ہونے کے بجائے اُس نے الله کی قوم کے ساتھ بدسلوکی کا نشانہ بننے کو
ترجیح دی۔ 26 وہ سمجھا مسیحمیریجبکہ کی خاطر رُسوائی کی جاتی توہے یہ مصر تمامکے خزانوں سے یادہ ز
قیمتی ہے، کیونکہ اُس کی آنکھیں آنے والے اجر پر لـگی رہیں۔

27 یہ ایمان کا کام تھا کہ موسٰی نے بادشاہ کے غصے ڈرےسے بغیر مصر کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ یا گو اَن
دیکھے خدا کو مسلسل اپنی آنکھوں کے منے سا رکھتا رہا۔ 28 یہ ایمان کا کام تھا کہ اُس فسحنے کی عید منا کر
حکم دیا کہ خون چوکھٹوںکو پر لگایا جائے ہلاکتاکہ کرنے والا فرشتہ اُن پہلوٹھےکے بیٹوں کو نہ چھوئے۔

یہ29 ایمان کا کام تھا کہ اسرائیلی بحرِ ُلزم ق میں یوںسے جیسےسکےگزر کہ زمینخشکیہ مصریوںجبتھی۔
نے یہ کرنے کوششکی کی تو ڈوبوہ گئے۔

30 یہ ایمان کا کام تھا ساتکہ تکدن یریحو شہر کی فصیل کے گرد چکر لگانے کے بعد پوری دیوار گر گئی۔
31 یہ بھی ایمان کا کام تھا راحبکہ فاحشہ اپنے شہر کے باقی نافرمان باشندوں کے ہلاکساتھ نہ ہوئی، کیونکہ
اُس نے اسرائیلی جاسوسوں کو سلامتی کے خوشساتھ آمدید کہا تھا۔

مَیں32 مزید کیا کچھ پاسمیرےکہوں؟ وقتاِتنا نہیں کہ مَیں جدعون، برق، سمسون، اِفتاح، داؤد، سموایل اور
نبیوں بارےکے میں سناتا رہوں۔ ایمانسبیہ33 سببکے کامیابہیسے رہے۔ وہ بادشاہیوں غالبپر آئے اور
انصاف کرتے رہے۔ اُنہیں الله وعدےکے حاصل ہوئے۔ اُنہوں نے شیرببروں 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۔ جب
جنگ چھڑ گئی تو وہ اِتنے طاقت ثابتور ہوئے کہ اُنہوں نے غیرملـکی لشکروں شکستکو دی۔ 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 جانے سے انکار کیا تاکہ ایکاُنہیں بہتر

چیز یعنی جی اُٹھنے کا حاصلتجربہ ہو جائے۔ بعض36 لعنکو طعن اور کوڑوں بلـکہ زنجـیروں اور قید کا بھی سامنا
کرنا پڑا۔ اُنہیں37 سنگسار کیا گیا، اُنہیں آرے سے چیرا گیا، اُنہیں تلوار سے مار ڈالا بعضگیا۔ کو یوں بھیڑبکر کی
کھالوں میں گھومنا پھرنا ضرورتپڑا۔ حالتمند میں اُنہیں دبایا اور اُن پر ظلم کیا جاتا رہا۔ 38 دنیا اُن لائقکے نہیں
!تھی وہ ویران جگہوں میں، پہاڑوں پر، غاروں اور گڑھوں میں آوارہ پھرتے رہے۔

39 سباِن ایمانکو کی وجہ اچھیسے گواہی ملی۔ توبھی اِنہیں وہ حاصلکچھ نہ جسہوا کا وعدہ الله نے کیا
تھا۔ 40 کیونکہ اُس ہمارےنے لئے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا جو کہیں بہتر ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہمارےلوگیہ
تککاملیتبغیر نہ پہنچیں۔

12
الله باپہمارا

بڑےاِتنےکےگواہوںہمغرض،1 لشکر ہتےگھیرےسے !ہیںر اِس لئے آئیں، اُتاریںکچھسبہم ہمارےجو
لئے رکاوٹ باعثکا بن گیا ہے، ہر گناہ کو ہمیںجو آسانی سے اُلجھا لیتا ہے۔ آئیں، ثابتہم قدمی اُسسے دوڑ میں
دوڑتے رہیں ہمارےجو لئے مقرر کی گئی ہے۔ 2 اور دوڑتے ہوئے ہم عیسٰی کو تکتے رہیں، اُسے جو ایمان کا
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بانی بھی ہے اور اُسے تکتکمیل پہنچانے والا بھی۔ یاد رہے کہ گو وہ خوشی حاصل کر سکتا تھا توبھی اُس نے
موتصلیبی کی ناکشرم بےعزتی کی پروا نہ کی بلـکہ اِسے برداشت کیا۔ اور اب وہ الله تختکے کے ہنے د ہاتھ
جا بیٹھا !ہے

اُس3 پر گناہنےجسدیںدھیان گاروں کی برداشتمخالفتاِتنی کی۔ آپپھر تھکتے تھکتے نہیںبےدل ہو جائیں
گے۔ 4 آپدیکھیں، گناہ لڑےسے تو ہیں، لیکن آپتکابھی جانکو تکدینے اِس مخالفتکی نہیں کرنی پڑی۔
5 آپکیا مُقّدسکلاِم کی یہ حوصلہ باتافزا بھول گئے ہیں آپجو کو الله کے فرزند ٹھہرا کر بیان کرتی میرے”ہے، رببیٹے، تربیتکی کو متحقیر جان،
جب وہ تجھے ڈانٹے تو نہ بےدل ہو۔
6 کیونکہ ربجو کو پیارا ہے اُس کی تادیبوہ کرتا ہے،
وہ ایکہر کو سزا دیتا ہے
جسے اُس نے بیٹے کے طور پر قبول کیا “ہے۔
اپنی7 مصیبتوں کو الٰہی تربیت سمجھ برداشتکر کریں۔ اِس میں آپالله بیٹوںسے کا سلوکسا کر رہا ہے۔

کیا کبھی کوئی بیٹا جستھا کی اُس باپکے تربیتنے نہ کی؟ 8 آپاگر سبتربیتکی طرحکی نہ کی جاتی تو
اِس مطلبکا یہ ہوتا آپکہ الله حقیقیکے فرزند نہ ہوتے بلـکہ ناجائز اولاد۔ 9 ہمارےجبدیکھیں، باپانسانی
تربیتہمارینے کی تو ہم اُسنے کی۔عزتکی اگر ایسا توہے کتنا یادہ ضروریز ہمکہہے اپنے باپروحانی
تابعکے ہو کر زندگی پائیں۔ ہمارے10 انسانی باپوں ہمیںنے اپنی سمجھ تھوڑیمطابقکے 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۔ ہماریجب11 تربیت کی جاتی ہے تو اُس وقت ہم محسوسخوشی نہیں کرتے
بلـکہ غم۔ لیکن جن تربیتکی اِس طرح ہوتی ہے وہ بعد بازیراستمیں اور سلامتی فصلکی کاٹتے ہیں۔

ہدایات
12 چنانچہ اپنے ہارےتھکے بازوؤں اور کمزور گھٹنوں مضبوطکو 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 فضلکے سے محروم نہ رہے۔ ایسا نہ
ہو کہ کڑویکوئی پھوٹجڑ نکلے اور بڑھ تکلیفکر باعثکا بن جائے اور بہتوں ناپاککو کر دے۔ دھیان16
دیں کہ کوئی بھی زناکار یا عیسَو شخصدنیاویجیسا نہ جسہو ایکنے ہی کھانے عوضکے اپنے وہ موروثی
حقوق بیچ ڈالے جو بڑےاُسے بیٹے حیثیتکی حاصلسے تھے۔ آپ17 کو بھی معلوم ہے کہ بعد جبمیں وہ یہ
برکت وراثت میں پانا چاہتا تھا تو اُسے رد کیا گیا۔ وقتاُس اُسے توبہ کا موقع نہ ملا حالانکہ اُس نے آنسو بہا بہا کر
برکتیہ حاصل کرنے کوششکی کی۔

اللهطرحاُسآپ18 نہیںحضورکے وہجباسرائیلیطرحجسآئے سینا پہاڑ پر پہنچے، اُس پہاڑ جسےپاسکے
چھوا جا سکتا تھا۔ بھڑکآگوہاں رہی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور آندھی چل رہی تھی۔ جب19 نرسنگے
کی آواز دیسنائی اور الله اُن سے ہم کلام ہوا تو سننے والوں نے اُس سے التجا کی کہ ہمیں مزید باتکوئی نہ بتا۔
* 12:13 جو …عضو اُتر نہ ایک:جائے اَور ممکنہ :ترجمہ جو لنگڑا ہے بھٹکوہ نہ جائے۔



عبرانیوں 12:20 1538 عبرانیوں 13:9
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، خوفمَیں” کانپمارےکے رہا “ہوں۔

صیونآپنہیں،22 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 جماعتکی پاسکے جن کے نام آسمان پر درج
کئے گئے آپہیں۔ تمام انسانوں منصفکے الله پاسکے آ گئے ہیں اور کامل کئے راستگئے بازوں کی روحوں کے
پاس۔ 24 نیز آپ نئے عہد کے درمیانی عیسٰی پاسکے آ گئے ہیں اور اُس چھڑکائے گئے خون پاسکے جو ہابیل
خونکے طرحکی بدلہ لینے باتکی نہیں کرتا ایکبلـکہ ایسی معافی دیتا ہے جو کہیں یادہ ز موثر ہے۔

25 چنانچہ خبردار رہیں آپکہ اُس کی سننے سے انکار نہ یں کر جو اِس وقت آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔
کیونکہ اگر اسرائیلی نہ اُنہوںجببچے دنیاوینے پیغمبر موسٰی کی سننے سے انکار کیا تو پھر 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 ہے، ایک” بار پھر مَیں صرفنہ 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۔

آئیں،چنانچہ28 ہم ہوں۔شکرگزار ایسیایکہمیںکیونکہ رہیہوحاصلبادشاہی نہیںہلایاجسےہے سکتا۔جا
ہاں، ہم شکرگزاری کی اِس روح میں احترام اور خوف کے ساتھ الله کی پرستشپسندیدہ کریں، 29 کیونکہ ہمارا
ًخدا حقیقتا بھسم کر دینے آگوالی ہے۔

13
ہم الله طرحکسکو پسند آئیں

دوسرےایک1 بھائیوںسے محبتسیکی رکھتے رہیں۔ متنوازیمہمان2 بھولنا، کیونکہ ایسا کرنے بعضسے
نادانستہنے طور پر فرشتوں نوازیمہمانکی کی ہے۔ 3 جو قید میں ہیں، اُنہیں یوں یاد آپجیسےرکھنا خود اُن کے
ساتھ قید میں ہوں۔ اور جن کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی اُنہیںہے یوں یاد رکھنا آپجیسے سے یہ بدسلوکی ہو ہو۔رہی

لازم4 ہے سبکہ ازدواجیسبکے زندگی کا احترام کریں۔ شوہر دوسرےایکبیویاور کے وفادار رہیں،
کیونکہ الله زناکاروں اور شادی کا بندھن توڑنے والوں کرےعدالتکی گا۔

آپ5 کی زندگی پیسوں کے لالچ سے آزاد ہو۔ اُسی پر اکتفا کریں آپجو پاسکے ہے، کیونکہ الله نے فرمایا
ہے، مَیں” تجھے کبھی 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 جنہوںرکھیں آپنے کو الله کا کلام سنایا۔ اِس پر غور کریں کہ اُن چلنچالکے سے

کتنی بھلائی پیدا ہوئی ہے، اور اُن کے ایمان کے نمونے پر چلیں۔ 8 عیسٰی مسیح ماضی میں، آج اور تکابد یکساں
ہے۔ طرحطرح9 کی اور آپتعلیماتبیگانہ کو اِدھر اُدھر نہ آپبھٹکائیں۔ تو الله فضلکے تقویتسے پاتے ہیں
اور اِس سے نہیں مختلفآپکہ کھانوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اِس میں خاصکوئی فائدہ نہیں ہے۔
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ایکپاسہمارے10 ایسی قربان گاہ جسہے کی قربانی ملاقاتکھانا کے خیمے میں خدمت کرنے والوں

کے لئے منع ہے۔ 11 کیونکہ گو اماِم اعظم جانوروں کا خون گناہ کی قربانی کے طور پر مُقّدس کمرےترین میں
لے جاتا لیکنہے، اُن کی لاشوں کو خیمہ گاہ کے باہر جلایا جاتا ہے۔ اِس12 وجہ سے عیسٰی کو بھی شہر کے
باہر موتصلیبی سہنی پڑی تاکہ قوم کو اپنے خون مخصوصسے مُقّدسو کرے۔ اِس13 لئے آئیں، ہم خیمہ گاہ
نکلسے کر اُس پاسکے جائیں اور اُس کی بےعزتی شریکمیں ہو جائیں۔ 14 کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم ہنے ر
والا شہر نہیں ہے بلـکہ ہم آنے والے شہر کی شدید آرزو رکھتے ہیں۔ 15 چنانچہ آئیں، ہم عیسٰی کے وسیلے سے الله
کو حمد و ثنا کی پیشقربانی کریں، ہمارےیعنی ہونٹوں سے اُس کے نام یفکی تعر کرنے والا پھل نکلے۔ 16 نیز،
بھلائی کرنا اور دوسروں کو برکاتاپنی شریکمیں متکرنا بھولنا، ایسیکیونکہ قربانیاں الله کو پسند ہیں۔

17 اپنے راہنماؤں کی سنیں اور اُن باتکی مانیں۔ کیونکہ آپوہ کی دیکھ بھال کرتے کرتے جاگتے ہتے ر ہیں،
اور اِس میں وہ الله کے منے جوابسا دہ ہیں۔ اُن باتکی مانیں تاکہ خوشیوہ خدمتاپنیسے سرانجام دیں۔ ورنہ
وہ ہتے کرا ہتے کرا اپنی داریذمہ نبھائیں گے، اور آپیہ کے لئے مفید نہیں ہو گا۔

ہمارے18 لئے دعا کریں، ہمیںگو یقین ہے کہ ہمارا صافضمیر اورہے ہم لحاظہر اچھیسے زندگی گزارنے
خواہشکے مند ہیں۔

خاصمَیں19 کر اِس پر زور دینا چاہتا ہوں آپکہ دعا کریں کہ الله مجھے آپ پاسکے جلد واپس آنے توفیقکی بخشے۔
آخری دعا

اب20 سلامتی کا خدا جو ابدی عہد کے خون ہمارےسے خداوند اور بھیڑوں کے عظیم چرواہے عیسٰی کو
مُردوں میں واپسسے لایا 21 آپوہ کو اچھیہر چیز نوازےسے آپتاکہ اُس پوریمرضیکی کر سکیں۔ اور وہ
عیسٰی مسیح کے یعے ذر ہم میں وہ کچھ کرےپیدا جو اُسے پسند آئے۔ اُس کا جلال ازل سے تکابد ہوتا !رہے
آمین۔

الفاظآخری
22 بھائیو، مہربانی کر نصیحتکے کی اِن باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں، کیونکہ مَیں آپنے صرفکو چند

الفاظ لـکھے ہیں۔ 23 آپباتیہ کے علم میں ہونی ہئے چا ہمارےکہ بھائی تیمُتھیُس کو رِہا کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ
جلدی پہنچے تو اُسے ساتھ لے آپکر سے ملنے آؤں گا۔

24 اپنے تمام راہنماؤں اور تمام مُقّدسین کو میرا سلام کہنا۔ اٹلی کے ایمان آپدار کو سلام کہتے ہیں۔
25 الله کا سبآپفضل ساتھکے رہے۔
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یعقوب
1 یہ خط الله اور خداوند عیسٰی مسیح کے یعقوبخادم طرفکی سے ہے۔
غیریہودی قوموں بکھرےمیں ہوئے بارہ اسرائیلی قبیلوں کو سلام۔
ایمان حکمتاور

میرے2 آپجببھائیو، آزمائشوںکیطرحطرحکو کا سامنا پڑےکرنا تو آپاپنے قسمتخوشکو سمجھیں،
3 آپکیونکہ جانتے ہیں آپکہ کے ایمان کے آزمائے جانے ثابتسے قدمی پیدا ہوتی ہے۔ 4 چنانچہ ثابت قدمی
کو ھنے بڑ دیں، پہنچےتکتکمیلوہجبکیونکہ گی آپتو بالغ اور بنکامل جائیں آپاورگے، میں بھیکوئی کمی
نہیں پائی جائے گی۔ لیکن5 اگر آپ میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو الله سے مانگے سبجو کو فیاضی
سے اور بغیر جھڑکی دیئے دیتا ہے۔ وہ آپضرور دےحکمتکو گا۔ لیکن6 اپنی گزارش ایمان کے پیشساتھ
کریں شکاور نہ کریں، شککیونکہ کرنے والا سمندر کی موج کی مانند ہوتا ہے جو ہَوا سے اِدھر اُدھر اُچھلتی
بہتی جاتی ہے۔ 7 شخصایسا نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، 8 کیونکہ وہ دو دلا اور اپنے ہر کام میں
غیرمستقل مزاج ہے۔

غربت دولتاور
پست9 حال بھائی مسیح میں اپنے اونچے مرتبے پر کرےفخر 10 دولتجبکہ شخصمند اپنے ادنیٰ مرتبے پر فخر

کرے، کیونکہ وہ جنگلی پھول کی طرح جلد ہی جاتا رہے گا۔ سورججب11 طلوع ہوتا ہے تو اُس کی ُجھلسا
دینے دھوپوالی میں پودا مُرجھا جاتا، اُس کا پھول گر جاتا اور اُس کی خوبتمام صورتی ختم ہو جاتی اِسہے۔
دولتطرح شخصمند بھی کام کرتے کرتے مُرجھا جائے گا۔

آزمائش
مبارک12 ہے وہ آزمائشجو وقتکے ثابت قدم رہتا ہے، کیونکہ قائم ہنے ر پر اُسے زندگی کا وہ تاج ملے گا

جس کا وعدہ الله نے اُن سے کیا ہے جو اُس محبتسے رکھتے ہیں۔ آزمائش13 وقتکے کوئی نہ کہے کہ الله
مجھے آزمائش 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 یہ
خواہشات حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہیں 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 میںجسسے، نہ کبھی تبدیلی آتی ہے، نہ لتے بد ہوئے سایوں حالتسیکی پائی جاتی ہے۔ اُسی18 نے
اپنی مرضی سے ہمیں سچائی کے کلام کے وسیلے 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 ہو، لیکن لنے بو اور غصہ کرنے میں دھیما۔

20 کیونکہ انسان کا غصہ بازیراستوہ پیدا نہیں کرتا جو الله چاہتا ہے۔ 21 چنانچہ اپنی زندگی گندیکی عادتیں
اور شریر چلنچال دُور کر حلیمیکے سے مُقّدسکلاِم کا وہ بیج قبول کریں آپجو کے اندر یا بو گیا ہے، کیونکہ
آپیہی دےنجاتکو سکتا ہے۔
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22 مُقّدسکلاِم کو نہ صرف سنیں بلـکہ اُس پر عمل بھی کریں، ورنہ آپ اپنے آپ کو فریب دیں گے۔ 23 جو

کلام سنکو کر اُس پر عمل نہیں کرتا وہ اُس آدمی کی مانند ہے جو آئینے میں چہرےاپنے پر نظر ڈالتا ہے۔ 24 اپنے
آپ کو دیکھ کر وہ چلا جاتا ہے ًاور فورا بھول جاتا ہے کہ مَیں نے کیا کچھ دیکھا۔ اِس25 نسبتکی 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 کو دین دار سمجھتے ہیں؟ آپاگر اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتے آپتو آپاپنے فریبکو
دیتے ہیں۔ پھر آپ کی دین داری کا اظہار بےکار ہے۔ 27 باپخدا کی نظر میں دین داری پاککا اور بےداغ
اظہار یہ یتیموںہے، اور بیواؤں کی دیکھ بھال جبکرنا مصیبتوہ میں ہوں اور آپاپنے کو دنیا کی آلودگی سے
بچائے رکھنا۔

2
تعصب سے خبردار

میرے1 بھائیو، لازم ہے کہ آپ ہمارےجو جلالی خداوند عیسٰی مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جانب داری نہ
دکھائیں۔ فرض2 کریں ایککہ آدمی سونے کی انگوٹھی اور شاندار کپڑے پہنے ہوئے آپ کی جماعت میں آ
جائے اور ساتھ غریبایکساتھ آدمی بھی مَیلے کپڑےکچیلے پہنے ہوئے اندر آئے۔ 3 آپاور کپڑےشاندار پہنے
ہوئے آدمی پر خاص دےدھیان کر اُس سے کہیں، یہاں” اِس اچھی کرسی پر تشریف “رکھیں، لیکن غریب
آدمی کو وہاں”کہیں، کھڑا ہو “جا پاؤںمیرےآ،”یا فرشپاسکے پر بیٹھ “جا۔ 4 آپکیا ایسا کرنے مجرمانہسے
خیالات 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 میں غریب ہیں تاکہ وہ ایمان میں دولت
مند ہو جائیں؟ لوگیہی وہ میراثبادشاہی میں پائیں جسگے کا وعدہ الله نے اُن سے کیا ہے جو اُسے پیار کرتے
ہیں۔ لیکن6 آپ ضرورتنے مندوں کی بےعزتی کی ہے۔ ذرا سوچ لیں، وہ کون ہیں آپجو کو دباتے اور
عدالت گھسیٹمیں کر لے جاتے ہیں؟ کیا دولتیہ مند ہی نہیں ہیں؟ وہی7 تو عیسٰی پر کفر بکتے ہیں، اُس عظیم
نام جسپر کے آپپیروکار بن گئے ہیں۔

الله8 چاہتا آپکہہے مُقّدسکلاِم میں مذکور پوریشریعتشاہی پڑوسیاپنے”کریں، محبتویسیسے رکھنا
جیسی تُو اپنے آپ سے رکھتا “ہے۔ 9 چنانچہ آپجب جانب داری دکھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں اور شریعت
آپ کو مجرم ٹھہراتی ہے۔ مت10 بھولنا جسکہ شریعتنے ایکصرفکا حکم توڑا ہے وہ پوری شریعت کا
قصوروار ٹھہرتا ہے۔ زنا”فرمایا،نےجسکیونکہ11 نہ اُس“کرنا بھییہنے قتل”کہا، نہ “کرنا۔ ہو سکتا کہہے
آپ نے زنا تو نہ کیا کسیلیکنہو، قتلکو کیا آپتوبھیہو۔ ایکاِس جرم کی وجہ شریعتپوریسے توڑنے کے
مجرم بن گئے ہیں۔ 12 چنانچہ جو کچھ آپبھی کہتے اور کرتے ہیں یاد رکھیں کہ آزاد کرنے آپشریعتوالی کی
گی۔کرےعدالت 13 کیونکہ عدالتالله وقتکرتے اُس پر رحم کرےنہیں نہیںرحمخودنےجسگا دکھایا۔
لیکن عدالترحم غالبپر آ جاتا آپجبہے۔ رحم کریں گے تو آپالله پر کرےرحم گا۔

نیکایمان کاموں کے بغیر مُردہ ہے
میرے14 بھائیو، اگر کوئی ایمان رکھنے کا دعوٰی کرے، لیکن اُس کے مطابق زندگی گزارےنہ تو اِس کا کیا

فائدہ ہے؟ کیا ایسا ایمان نجاتاُسے دلا سکتا ہے؟ کریںفرض15 کہ کوئی بھائی یا بہن کپڑوں اور روزمرہ روٹی کی
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ضرورت مند ہو۔ 16 یہ دیکھ آپکر میں سے کوئی اُس سے کہے، اچھا” جی، خدا حافظ۔ کپڑےگرم پہنو اور
جی بھر کر کھانا لیکن“کھاؤ۔ وہ خود یاتیہ پوریضرور کرنے میں مدد نہ کرے۔ کیا اِس کا کوئی فائدہ ہے؟
17 محضغرض، ایمان کافی نہیں۔ اگر نیکوہ کاموں عملسے میں نہ لایا جائے تو وہ مُردہ ہے۔

18 ہو سکتا اعتراضکوئیہے کرے، شخصایک” پاسکے تو ایمان ہوتا دوسرےہے، نیکپاسکے “کام۔
آئیں، مجھے دکھائیں کہ نیکآپ کاموں کے بغیر کس طرح ایمان رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ناممکن ہے۔ لیکن مَیں
آپضرور کو نیکاپنے کاموں سے دکھا سکتا ہوں کہ مَیں ایمان رکھتا ہوں۔ 19 آپاچھا، کہتے ہیں، ہم” ایمان
رکھتے ہیں ایککہ ہی خدا “ہے۔ شاباش، یہ بالکل صحیح ہے۔ شیاطین بھی یہ ایمان رکھتے ہیں، گو وہ یہ جان
خوفکر مارےکے تھرتھراتے ہیں۔ میںہوش20 !آئیں آپکیا نہیں سمجھتے نیککہ اعمال کے بغیر ایمان بےکار
ہے؟ باپہمارے21 ابراہیم پر غور کریں۔ وہ تو اِسی وجہ راستسے باز ٹھہرایا گیا کہ اُس نے اپنے بیٹے اسحاق کو
قربان گاہ پیشپر کیا۔ آپ22 خود دیکھ 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 اور23 اِس طرح ہی مُقّدسکلاِم کی پوریباتیہ ہوئی، ابراہیم”
نے الله پر بھروسا رکھا۔ اِس بنا پر الله نے اُسے راست باز قرار “دیا۔ اِسی وجہ سے وہ الله” کا “دوست کہلایا۔
آپیوں24 خود دیکھ سکتے ہیں انسانکہ نیکاپنے اعمال کی بنا راستپر باز قرار دیا جاتا ہے، نہ ایمانصرفکہ
رکھنے کی وجہ سے۔

راحب25 فاحشہ کی مثال بھی لیں۔ اُسے بھی اپنے کاموں کی بنا پر راست باز قرار دیا گیا جب اُس نے اسرائیلی
جاسوسوں کی مہمان 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۔ کو معلوم ہے کہ ہم اُستادوں کی یادہ ز سختی عدالتسے

کی جائے گی۔ سبہم2 سے تو کئی طرح کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ شخصجسلیکن سے لنے بو میں کبھی
غلطی نہیں ہوتی کاملوہ اورہے پورےاپنے بدن کو قابو میں رکھنے قابلکے ہے۔ گھوڑےہم3 منہکے 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 مثالکیجہاز لیں۔ بھیجتنا بڑا وہ ہو اور بھیجتنی تیز ہَوا چلتی ہو ایکناخدا سیچھوٹی پتوار کے
یعے ذر اُس کا ٹھیکرُخ رکھتا ہے۔ یوں ہی وہ اُسے اپنی مرضی سے چلا لیتا ہے۔ اِسی5 طرح ایکزبان چھوٹا
سا عضو لیکنہے، بڑیوہ بڑی باتیں کرتی ہے۔
جنگلبڑےایکدیکھیں، بھسمکو کرنے لئےکے ایک ہے۔ہوتیکافیچنگاریہی مانندکیآگبھیزبان6

بدنہے۔ کے دیگر اعضا کے درمیان رہ کر اُس میں ناراستی پوریکی دنیا پائی جاتی ہے۔ پورےوہ بدن کو آلودہ
کر دیتی ہے، ہاں انسان کی پوری زندگی آگکو لگا دیتی ہے، کیونکہ وہ خود جہنم آگکی سے ُسلگائی گئی
ہے۔ 7 دیکھیں، انسان ہر قسم کے جانوروں پر قابو پا لیتا ہے اور اُس نے ایسا کیا بھی ہے، خواہ جنگلی جانور ہوں
یا پرندے، رینگنے والے ہوں یا سمندری جانور۔ لیکن8 زبان پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، بےتاباِس اور شریر چیز پر
مہلـکجو زہر لبالبسے بھری ہے۔ زبان9 سے ہم اپنے خداوند باپاور ستائشکی بھی کرتے ہیں اور دوسروں
پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، جنہیں الله کی صورت پر بنایا گیا ہے۔ ایک10 ہی منہ ستائشسے اور لعنت نکلتی ہے۔
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میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا ہئے۔ چا 11 یہ کیسے ہو سکتا ہے ایککہ ہی چشمے سے میٹھا اور کڑوا پانی پھوٹ
نکلے۔ میرے12 بھائیو، کیا انجـیر درختکے پر لـگزیتون سکتے ہیں یا انگور بیلکی پر انجـیر؟ ہرگز !نہیں اِسی طرح
نمکین چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔

آسمان حکمتسے
13 آپکیا میں سے کوئی دانا اور سمجھ دار ہے؟ وہ باتیہ اپنے اچھے چال چلن سے ظاہر حکمتکرے، سے

پیدا ہونے والی حلیمی کاموںنیککے سے۔ لیکن14 !خبردار میںدلآپاگر کڑواہٹکیحسد اور غرضیخود
پال رہے ہیں تو اِس پر متشیخی مارنا، نہ سچائی جھوٹخلافکے 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 فرقحکمتکی اّولہے۔ تو پاکوہ مُقّدساور ہے۔ نیز وہ امن پسند، نرم دل،
فرماں بردار، رحم اور اچھے پھل بھریسے غیرجانبہوئی، دار خلوصاور دل ہے۔ 18 اور جو صلح کراتے ہیں
اُن کے لئے بازیراست کا پھل سلامتی سے یا بو جاتا ہے۔

4
دنیا سے دوستی

لڑائیاںیہ1 آپجوجھگڑےاور آتےسےکہاںہیںدرمیانکے ہیں؟ کیا اِن کا سرچشمہ نہیںخواہشاتبُریوہ
آپجو کے اعضا میں لڑتی رہتی ہیں؟ کسیآپ2 چیز خواہشکی رکھتے ہیں، لیکن اُسے حاصل نہیں کر سکتے۔
آپ قتل اور حسد کرتے ہیں، لیکن جو آپکچھ ہتے چا ہیں وہ پا نہیں آپسکتے۔ جھگڑتے اور لڑتے ہیں۔ توبھی
آپ 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 خواہشاتغرضخود پوری کرنا ہتے چا ہیں۔
4 بےوفا !لوگو آپکیا کو نہیں معلوم کہ دنیا دوستکا 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 یہ بات سیبےتُکی ہے کہ الله غیرت سے
اُس روح کا آرزومند جسہے کو اُس ہمارےنے اندر سکونت کرنے دیا؟ لیکن6 وہ ہمیں اِس سے کہیں یادہ ز
فضل بخشتا ہے۔ مُقّدسکلاِم یوں فرماتا ہے، الله” مغروروں کا مقابلہ کرتا لیکن فروتنوں پر مہربانی کرتا “ہے۔

7 غرض، الله کے تابع ہو ابلیسجائیں۔ کا مقابلہ کریں تو بھاگوہ جائے گا۔ 8 الله کے قریب آ جائیں تو وہ
آپ قریبکے آئے گا۔ گناہ گارو، اپنے ہاتھوں صافپاککو کریں۔ دو دلو، اپنے دلوں مخصوصکو مُقّدسو
کریں۔ افسوس9 کریں، ماتم کریں، خوب روئیں۔ آپ کی ہنسی ماتم میں بدل جائے اور آپ کی خوشی مایوسی
میں۔ 10 آپاپنے کو خداوند کے منے 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 شریعتوہ پر

تہمت لگاتا ہے شریعتاور کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ شریعتآپجباور تہمتپر لگاتے ہیں آپتو اُس کے پیروکار
نہیں ہتے ر بلـکہ اُس منصفکے بن گئے ہیں۔ شریعت12 دینے والا ایکصرفمنصفاور ہی ہے اور وہ ہے الله
نجاتجو دینے ہلاکاور کرنے قابلکے ہے۔ تو آپپھر ہیںکون جو آپاپنے منصفکو سمجھ کر پڑوسیاپنے
کو مجرم ٹھہرا رہے !ہیں

متشیخی مارنا
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13 اور اب باتمیری آپسنیں، 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 کہ کل کیا ہو گا۔ آپ کی
زندگی چیز ہی کیا بھاپآپ!ہے ہی ہیں تھوڑیجو دیر کے لئے نظر آتی، پھر غائب ہو جاتی ہے۔ 15 بلـکہ آپ کو
یہ کہنا ہئے، چا اگر” خداوند مرضیکی ہوئی تو ہم جئیں گے اور یہ یا وہ کریں “گے۔ لیکن16 فی آپالحال شیخی
مار کر اپنے غرور کا اظہار کرتے ہیں۔ اِس قسم کی تمام بازیشیخی بُری ہے۔

17 چنانچہ جو جانتا ہے کہ اُسے کیا نیککیا کام کرنا لیکنہے، پھر بھی کچھ نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔
5

دولت مندو، !خبردار
دولت1 باتمیریابمندو، روئیںخوب!سنیں اور یہ گر زاریو کریں، آپکیونکہ مصیبتپر آنے والی ہے۔

آپ2 دولتکی سڑ گئی ہے آپکیڑےاور کے کپڑےشاندار کھا گئے ہیں۔ آپ3 کے سونے اور چاندی کو
لـگزنگ گیا ہے۔ اور اُن زنگکی آلودہ آپحالت خلافکے دےگواہی گی اور آپ کے جسموں آگکو
کی طرح کھا جائے گی۔ آپکیونکہ نے اِن آخری دنوں میں اپنے لئے خزانے جمع کر لئے ہیں۔ 4 دیکھیں، جو
مزدوری آپ نے فصل کی کٹائی کرنے والوں سے باز رکھی ہے وہ آپ خلافکے چلّا رہی ہے۔ اور آپ کی
فصل جمع والوںکرنے آسمانیچیخیںکی لشکروں ربکے پہنچتککانوںکے ہیں۔گئی آپ5 نے دنیا عیاشیمیں
عیشاور عشرتو کی گزاریزندگی ہے۔ ذبح آپدنکے نے آپاپنے کو موٹا تازہ کر دیا ہے۔ آپ6 راستنے
باز کو مجرم ٹھہرا کر قتل کیا ہے، اور اُس آپنے کا مقابلہ نہیں کیا۔

صبر اور دعا
7 اببھائیو، صبر سے خداوند کی آمد کے انتظار میں رہیں۔ کسان پر غور کریں جو اِس انتظار میں رہتا ہے کہ

زمین اپنی قیمتی فصل پیدا کرے۔ وہ کتنے صبر یفسے خر اور بہار کی بارشوں کا انتظار کرتا !ہے آپ8 بھی صبر
کریں اور اپنے دلوں مضبوطکو رکھیں، کیونکہ خداوند کی آمد قریب آ گئی ہے۔

9 بھائیو، دوسرےایک پر مت بڑانا، بڑ ورنہ آپ کی عدالت کی جائے منصفگی۔ دروازےتو پر کھڑا ہے۔
بھائیو،10 نبیوںاُن نمونےکے پر پیشکلاممیںنامکےربنےجنہوںچلیں دیکھیں،11اُٹھایا۔دُکھسےصبرکےکر
ہم مبارکاُنہیں کہتے ہیں جو صبر برداشتدُکھسے کرتے آپتھے۔ ایوبنے ثابتکی قدمی بارےکے میں سنا
ہے اور یہ بھی دیکھ لیا ربکہ نے آخر میں کیا کچھ کیا، بہتربکیونکہ مہربان اور رحیم ہے۔

میرے12 بڑھسےسببھائیو، کر یہ قَسمآپکہ نہ کھائیں، نہ آسمان کی قَسم، نہ زمین کی، اَورکسینہ چیز کی۔
آپجب “ہاں” کہنا ہتے چا ہیں بستو “ہاں” ہی کافی ہے۔ اور اگر انکار کرنا چاہیں بستو “نہیں” کہنا کافی
ہے، آپورنہ مجرم ٹھہریں گے۔

13 آپکیا میں سے مصیبتکوئی میں پھنسا ہوا ہے؟ وہ دعا کرے۔ کیا خوشکوئی ہے؟ ستائشوہ گیتکے
گائے۔ 14 کیا آپ میں سے کوئی بیمار ہے؟ جماعتوہ 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۔ دوسرےایکچنانچہ16 کے منے سا اپنے
گناہوں کا اقرار کریں دوسرےایکاور کے لئے دعا کریں آپتاکہ شفا شخصراستپائیں۔ کی موثر دعا بہتسے
کچھ ہو سکتا ہے۔ الیاس17 ہم جیسا انسان تھا۔ جبلیکن اُس نے زور سے دعا کی بارشکہ نہ ہو تو ساڑھے تین
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بارشتکسال نہ ہوئی۔ 18 پھر اُس نے دوبارہ دعا کی تو آسمان بارشنے عطا کی اور زمین نے اپنی فصلیں پیدا
کیں۔

میرے19 بھائیو، اگر آپ میں سے کوئی سچائی بھٹکسے جائے اور کوئی اُسے صحیح راہ پر واپس لائے 20 تو
یقین جانیں، کسیجو گناہ گار کو اُس غلطکی راہ واپسسے لاتا ہے وہ اُس کی جان موتکو سے بچائے گا اور
گناہوں بڑیکی تعداد کو گا۔دےچھپا
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پطرس-۱
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 بکھرےمیں ہوئے ہیں۔ 2 باپخدا آپنے بہتکو دیر پہلے جان کر چن لیا اور اُس کے روح نے
آپ مخصوصکو مُقّدسو کر دیا۔ نتیجے آپمیں عیسٰی مسیح کے تابع اور اُس کے چھڑکائے گئے خون پاکسے
صاف ہو گئے ہیں۔
آپالله کو بھرپور فضل اور سلامتی بخشے۔
زندہ اُمید

3 ہمارےخدا خداوند عیسٰی مسیح باپکے یفکی تعر !ہو اپنے عظیم رحم سے اُس نے عیسٰی مسیح کو زندہ
کرنے وسیلےکے ہمیںسے سرےنئے سے پیدا کیا اِسہے۔ ایکہمیںسے زندہ اُمید ملی ہے، میراثایسیایک4
جو کبھی سڑےنہیں گی، کبھی ناپاکنہیں ہو جائے گی اور کبھی نہیں مُرجھائے گی۔ کیونکہ یہ آسمان پر آپ
کے لئے محفوظ رکھی ہے۔گئی اور5 آپالله ایمانکے یعےکے ذر قدرتاپنی آپسے حفاظتتکوقتاُسکی
کرتا رہے آپتکجبگا نجاتکو نہ مل جائے، نجاتوہ آخرتجو کے سبدن پر ظاہر ہونے کے لئے ہے۔تیار

خوشیآپوقتاُس6 منائیں گے، گو فی آپالحال تھوڑیکو دیر کے لئے طرحطرح کی آزمائشوں کا سامنا کر
غمکے کھانا پڑتا ہے آپتاکہ7 ایمانکا ثابتاصلی ہو جائے۔ سونےآگطرحجسکیونکہ کو آزما خالصکر بنا
دیتی اُسیہے آپطرح کا ایمان بھی آزمایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ فانی سونے کہیںسے یادہ ز قیمتی ہے۔ کیونکہ
الله چاہتا ہے آپکہ کو اُس دن یف، تعر جلال اور عزت مل جبجائے عیسٰی مسیح ظاہر ہو گا۔ اُسی8 کو
آپ پیار کرتے ہیں اگرچہ آپ نے اُسے دیکھا نہیں، اور اُسی پر آپ ایمان رکھتے ہیں گو آپوہ کو اِس وقت نظر
نہیں آتا۔ آپہاں، دل میں ناقابِل بیان اور خوشیجلالی منائیں گے، آپجب9 وہ کچھ پائیں گے جو ایمان کی منزِل
مقصود ہے یعنی اپنی جانوں کی نجات۔

نبی10 نجاتاِسی تلاشکی تفتیشاور میں لـگے رہے، اور اُنہوں نے اُس فضل پیشکی گوئی کی جو آپالله
کو دینے والا تھا۔ اُنہوں11 نے معلوم کرنے کوششکی کی کہ مسیح کا روح جو اُن میں وقتکستھا یا کن
حالات بارےکے باتمیں کر رہا اُسجبتھا مسیحنے دُکھکے اور بعد جلالکے پیشکی گوئی کی۔ 12 اُن
پر اِتنا ظاہر کیا گیا کہ اُن کی پیشیہ گوئیاں اُن کے اپنے لئے نہیں تھیں، آپبلـکہ لئے۔کے اباور آپکچھسبیہ
کو اُن ہی وسیلےکے پیشسے کیا گیا جنہوںہے آسماننے بھیجےسے القدسروحگئے یعےکے آپذر کو الله کی
خبریخوش سنائی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر فرشتے بھی نظر لنے ڈا کے آرزومند ہیں۔

مُقّدس زندگی گزارنا
چنانچہ13 ذہنی طور پر کمربستہ ہو مندیہوشجائیں۔ پوریاپنیسے اُمید اُس فضل پر رکھیں آپجو کو عیسٰی

مسیح کے ظہور پر بخشا جائے گا۔ آپ14 الله تابعکے فرمان فرزند ہیں، اِس لئے اُن خواہشاتبُری کو اپنی زندگی
میں جگہ نہ دیں آپجو جاہل وقتہوتے رکھتے تھے۔ ورنہ آپوہ کی زندگی کو اپنے سانچے میں ڈھال لیں گی۔
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اِس15 کے بجائے الله کی مانند جسبنیں آپنے کو بُلایا طرحجسہے۔ قدوسوہ اُسیہے آپطرح بھی ہر
مُقّدسوقت زندگی گزاریں۔ کیونکہ16 میںمُقّدسکلاِم لـکھا آپاپنے”ہے، مخصوصکو مُقّدسو رکھو کیونکہ
مُقّدسمَیں “ہوں۔

اور17 یاد رکھیں آپسےجسباپآسمانیکہ دعا نہیںداریجانبہیںکرتے کرتا آپبلـکہ مطابقکےعملکے
آپ کا کرےفیصلہ گا۔ آپتکجبچنانچہ اِس دنیا کے مہمان رہیں گے خدا خوفکے میں زندگی گزاریں۔
18 آپکیونکہ خود جانتے ہیں آپکہ باپکو دادا کی بےمعنی زندگی سے چھڑانے کے لئے کیا فدیہ دیا گیا۔ یہ
سونے یا چاندی جیسی فانی چیز نہیں تھی 19 بلـکہ مسیح کا قیمتی خون تھا۔ اُسی بےنقصکو اور بےداغ لیلے کی
حیثیت ہمارےسے لئے قربان کیا گیا۔ 20 اُسے دنیا کی تخلیق سے پیشتر چنا گیا، لیکن اِن آخری دنوں میں آپ کی
خاطر ظاہر کیا گیا۔ 21 اور اُس 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۔

22 سچائی کے تابع ہو جانے سے آپ مخصوصکو و مُقّدس کر دیا گیا اور آپ کے دلوں میں بھائیوں کے لئے
یا محبتبےر ڈالی گئی دوسرےایکابچنانچہہے۔ خلوصکو دلی اور لـگن سے پیار کرتے رہیں۔ 23 کیونکہ
آپ 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 سے آپہی ھتے بڑ ھتے بڑ
نجات کی نوبت تک پہنچیں گے۔ جنہوں3 نے خداوند کی بھلائی کا تجربہ کیا ہے اُن کے لئے ایسا کرنا ہے۔ضروری

خداوند4 پاسکے آئیں، اُس زندہ پتھر پاسکے جسے انسانوں نے رد کیا لیکنہے، جو الله نزدیککے چنیدہ
اور قیمتی ہے۔ 5 آپاور بھی زندہ پتھر ہیں جن کو الله اپنے روحانی مقدِس کو تعمیر کرنے کے لئے استعمال کر
رہا صرفنہہے۔ یہ آپبلـکہ اُس مخصوصکے مُقّدسو امام ہیں۔ عیسٰی مسیح وسیلےکے ایسیآپسے روحانی
پیشقربانیاں کر رہے ہیں جو الله کو پسند ہیں۔ 6 کیونکہ مُقّدسکلاِم فرماتا دیکھو،”ہے، مَیں صیون ایکمیں پتھر رکھ دیتا ہوں،
کونے ایککا چنیدہ اور قیمتی پتھر۔
جو اُس پر ایمان لائے گا
اُسے شرمندہ نہیں کیا جائے “گا۔
یہ7 آپپتھر نزدیککے جو ایمان رکھتے قیمتبیشہیں لیکنہے۔ جو ایمان نہیں لائے اُنہوں نے اُسے رد کیا۔
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پتھرجس” 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 نسلہوئی 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 آپوہ کو یکی تار سے اپنی حیرت
انگیز روشنی میں لایا ہے۔ وقتایک10 تھا آپجب اُس کی قوم نہیں تھے، لیکن آپاب الله کی قوم ہیں۔ پہلے
آپ پر رحم نہیں ہوا تھا، ابلیکن الله آپنے پر اپنے رحم کا اظہار کیا ہے۔

الله کے خادم
11 عزیزو، آپ اِس دنیا میں اجنبی اور مہمان ہیں۔ اِس لئے مَیں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ جسمانی

خواہشات کا انکار کریں۔ کیونکہ یہ آپ کی جان سے لڑتی ہیں۔ غیرایمان12 داروں کے درمیان ہتے ر ہوئے اِتنی
اچھی زندگی گزاریں کہ گو آپوہ پر غلط کام کرنے تہمتکی بھی لگائیں توبھی اُنہیں آپ نیککے کام نظر آئیں
اور اُنہیں الله کی آمد دنکے اُس کی تمجید کرنی پڑے۔

خداوند13 کی خاطر ہر انسانی اختیار کے تابع رہیں، خواہ بادشاہ ہو سبجو سے اعلٰی اختیار رکھنے والا ہے،
اُسخواہ14 کے وزیر اُسجنہیں اِسنے لئے مقرر کیا غلطوہکہہے کام والوںکرنے کو سزا اور اچھا کام کرنے
والوں شاباشکو دیں۔ 15 کیونکہ الله کی مرضی ہے آپکہ اچھا کام کرنے سے ناسمجھ لوگوں کی جاہل باتوں
کو بند کریں۔ آپ16 آزاد ہیں، اِس لئے آزادانہ زندگی گزاریں۔ لیکن اپنی آزادی کو غلط کام چھپانے کے لئے
استعمال نہ کریں، آپکیونکہ الله 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
اے18 غلامو، ہر لحاظ سے اپنے مالـکوں کا احترام کر کے اُن کے تابع رہیں۔ اور سلوکیہ صرفنہ اُن کے

ساتھ ہو نیکجو اور نرم دل ہیں بلـکہ اُن کے ساتھ بھی جو ظالم ہیں۔ 19 کیونکہ اگر کوئی الله مرضیکی کا خیال
کر تکلیفبےانصافکے غمکا کرےبرداشتسےصبر تو یہ الله ہے۔فضلکا میںاِسبےشک20 فخر کوئیکی
بات نہیں اگر آپ صبر سے پٹائی کی وہ سزا برداشت یں کر آپجو غلطکو کام کرنے کی وجہ سے ملی ہو۔ لیکن
اگر آپ کو اچھا کام کرنے کی وجہ سے دُکھ پڑےسہنا اور آپ یہ سزا صبر برداشتسے یں کر تو یہ الله کا فضل
ہے۔ آپ21 اِسیکو کے لئے بُلایا گیا ہے۔ کیونکہ مسیح آپنے کی خاطر دُکھ سہنے آپمیں کے لئے ایک نمونہ
اورہے۔چھوڑا وہ چاہتا اُسآپکہہے نقِشکے قدم پر چلیں۔ اُس22 نے تو کوئی گناہ نہ کیا، اور نہ فریبکوئی
باتکی اُس منہکے نکلی۔سے لوگوںجب23 اُسےنے گالیاں دیں تو اُس میںجوابنے گالیاں نہ اُسےجبدیں۔
دُکھ سہنا پڑا تو اُس کسینے کو دھمکی نہ دی بلـکہ اُس نے آپاپنے کو الله کے حوالے کر دیا انصافجو سے
عدالت کرتا ہے۔ مسیح24 خود اپنے بدن ہمارےپر گناہوں صلیبکو پر لے گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر
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جائیں اور یوں ہمارا گناہ تعلقسے ختم ہو ابجائے۔ وہ چاہتا ہے بازیراستہمکہ کی زندگی گزاریں۔ کیونکہ
آپ اُسیکو کے زخموں کے وسیلے سے شفا ملی ہے۔ آپپہلے25 آوارہ بھیڑوں کی طرح آوارہ پھر رہے تھے، لیکن
آپاب اپنی جانوں کے چرواہے اور نگران لوٹپاسکے آئے ہیں۔

3
بیوی اور شوہر

اِسی1 آپطرح یوں بیو کو بھی اپنے اپنے شوہر تابعکے رہنا ہے۔ کیونکہ اِس طرح وہ ایمانجو نہیں رکھتے اپنی
بیوی چلنچالکے سے جیتے جا سکتے ہیں۔ کچھ کہنے ضرورتکی نہیں رہے گی 2 کیونکہ وہ دیکھیں گے آپکہ
کتنی پاکیزگی سے خدا خوفکے میں زندگی گزارتی ہیں۔ 3 اِس کی فکر مت کرنا آپکہ ظاہری طور پر آراستہ
ًہوں، خاصمثلا طور یقوں طر سے ُگندھے ہوئے بالوں سے یا سونے کے یور ز اور لباسشاندار پہننے سے۔ اِس4
کے بجائے اِس کی فکر کریں آپکہ کی باطنی شخصیت آراستہ ہو۔ کیونکہ روحجو نرم دلی اور سکون کے لافانی
یوروں ز سجیسے ہوئی وہیہے الله قیمتبیشنزدیککے ہے۔ ماضی5 میں الله پر اُمید رکھنے مُقّدسوالی خواتین
بھی اِسی طرح اپنا سنگار کیا کرتی تھیں۔ یوں وہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں، 6 سارہ طرحکی جو اپنے شوہر ابراہیم
کو آقا کہہ کر اُس کی مانتی تھی۔ آپ تو سارہ کی بیٹیاں بن گئی ہیں۔ نیکچنانچہ کام کریں اور کسی بھی چیز
سے نہ ڈریں، خواہ وہ کتنی ہی ڈراؤنی کیوں نہ ہو۔

اِس7 طرح لازم ہے آپکہ جو شوہر ہیں سمجھ کے ساتھ اپنی یوں بیو کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ جان کر کہ
آپیہ نسبتکی کمزور ہیں۔ اُن عزتکی کریں، کیونکہ یہ آپبھی ساتھکے زندگی 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، ایکسبآپ ہی سوچ رکھیں دوسرےایکاور تعلقاتسے میں ہم دردی، پیار،

رحم اور حلیمی کا اظہار کریں۔ کسی9 غلطکے کام غلطمیںجوابکے متکام کرنا، نہ کسی گالیوںکی کے
جواب میں گالی دینا۔ اِس کے جواببجائے میں شخصایسے برکتکو دیں، کیونکہ الله آپنے بھیکو اِس لئے
بُلایا ہے آپکہ اُس برکتکی وراثت 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۔
ربلیکن کا چہرہ اُن خلافکے ہے غلطجو کام کرتے “ہیں۔
13 اگر نیکآپ کام کرنے میں سرگرم ہوں تو آپکون کو نقصان پہنچائے گا؟ لیکن14 اگر آپ راستکو

کام کرنے کی وجہ سے دُکھ بھی پڑےاُٹھانا تو مبارکآپ ہیں۔ اُن کی دھمکیوں متسے ڈرنا اور مت گھبرانا
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15 بلـکہ اپنے دلوں میں خداوند مسیح مخصوصکو مُقّدسو جانیں۔ اور جو آپبھی آپسے کی مسیح پر اُمید کے
بارے میں پوچھے ہر وقت اُسے جواب دینے کے لئے تیار رہیں۔ لیکن نرم دلی سے اور خدا خوفکے کے ساتھ
جواب دیں۔ ساتھ16 آپساتھ کا صافضمیر ہو۔ پھر آپلوگجو مسیحکے میں اچھے چلنچال بارےکے میں
غلط باتیں کر ہیںرہے اُنہیں تہمتاپنی پر شرم آئے گی۔ یاد17 رہے غلطکہ کام کرنے کی وجہ دُکھسے سہنے کی
نسبت بہتر یہ ہے کہ نیکہم کام کرنے کی وجہ تکلیفسے اُٹھائیں، بشرطیکہ یہ الله کی مرضی ہو۔ 18 کیونکہ
مسیح ہمارےنے گناہوں کو مٹانے کی ایکخاطر بار سدا کے لئے موت سہی۔ ہاں، راستجو باز اُسہے نے
یہ ناراستوں کے لئے کیا آپتاکہ کو الله پاسکے پہنچائے۔ اُسے بدن کے اعتبار سے دیموتسزائے لیکنگئی،
روح کے اعتبار سے اُسے زندہ کر دیا گیا۔ اِس19 روح یعےکے ذر اُس نے جا قیدیکر روحوں کو پیغام دیا۔ یہ20
اُن کی روحیں تھیں جو اُن دنوں میں نافرمان نوحجبتھے اپنی کشتی بنا رہا تھا۔ وقتاُس الله صبر سے انتظار کرتا
رہا، لیکن آخرکار صرف لوگایکچند یعنی آٹھ افراد پانی میں سے گزر کر بچ نکلے۔ 21 یہ پانی اُس بپتسمے کی
طرف اشارہ ہے جو اِس آپوقت نجاتکو دلاتا ہے۔ اِس سے جسم کی گندگی دُور نہیں کی جاتی بلـکہ بپتسمہ
لیتے وقت ہم الله عرضسے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا صافپاکضمیر کر دے۔ پھر آپیہ کو عیسٰی مسیح کے جی
اُٹھنے نجاتسے دلاتا ہے۔ اب22 مسیح آسمان پر جا کر الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھ گیا ہے جہاں فرشتے، اختیار والے
اور قوتیں اُس کے تابع ہیں۔

4
تبدیل شدہ زندگیاں

اب1 چونکہ مسیح نے جسمانی طور پر دُکھ اُٹھایا اِس لئے آپ بھی اپنے آپ کو اُس کی سی سوچ لیسسے
کریں۔ جسکیونکہ مسیحنے کی خاطر جسمانی طور پر دُکھ سہہ لیا ہے اُس نے گناہ نپٹسے لیا ہے۔ نتیجے2
میں وہ زمین پر اپنی باقی زندگی انسان پوریخواہشاتبُریکی کرنے میں گزارےنہیں گا بلـکہ الله پوریمرضیکی
کرنے میں۔ ماضی3 آپمیں وقتکافینے وہ کچھ کرنے میں گزارا غیرایمانجو دار پسند کرتے ہیں یعنی عیاشی،
شہوت پرستی، نشہ بازی، شراب رنگنوشی، رلیوں، رنگناچ اور گھنونی بُت پرستی میں۔ آپاب4 کے غیرایمان
تعجبدوستدار کرتے ہیں آپکہ اُن کے ساتھ مل عیاشیکر کے اِس دھارےتیز چھلانگمیں نہیں لگاتے۔
اِس لئے آپوہ پر کفر بکتے ہیں۔ لیکن5 اُنہیں الله جوابکو پڑےدینا گا زندوںجو اور مُردوں عدالتکی کرنے
کے لئے تیار کھڑا ہے۔ یہی6 وجہ ہے کہ الله خبریخوشکی اُنہیں بھی سنائی گئی ابجو مُردہ ہیں۔ مقصد یہ
تھا کہ وہ الله کے منے روحسا میں زندگی گزار سکیں اگرچہ لحاظانسانی 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 اور ہوش مند رہیں۔ سب8 سے

ضروری بات یہ ہے دوسرےایکآپکہ سے لگاتار محبت رکھیں، کیونکہ محبت گناہوں کی بڑی تعداد پر پردہ
ڈال دیتی ہے۔ 9 بڑبڑائے دوسرےایکبغیر کی مہمان نوازی کریں۔ 10 الله اپنا مختلففضل نعمتوں سے ظاہر کرتا
فضلہے۔ کا یہ انتظام وفاداری سے چلاتے دوسرےایکہوئے خدمتکی کریں، ایکہر نعمتاُس سے جو
اُسے ملی ہے۔ 11 اگر کوئی بولے تو الله کے الفاظسے کے ساتھ بولے۔ اگر کرےخدمتکوئی تو طاقتاُس کے
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یعے ذر جو الله اُسے مہیا کرتا ہے، کیونکہ اِس طرح ہی الله کو عیسٰی مسیح کے وسیلے سے جلال دیا جائے گا۔
ازل سے تکابد جلال اُسیقدرتاور کی !ہو آمین۔

آپ مصیبتکی غیرمعمولی نہیں ہے
12 عزیزو، ایذا رسانی کی آگاُس پر تعجب نہ یں کر آپجو کو آزمانے کے لئے آپ پر آن پڑی ہے۔ یہ مت

سوچنا میرےکہ ساتھ کیسی غیرمعمولی بات ہو رہی ہے۔ 13 بلـکہ خوشی منائیں آپکہ مسیح کے دُکھوں میں
شریک ہو رہے ہیں۔ کیونکہ پھر آپ اُس وقت بھی خوشی منائیں مسیحجبگے کا جلال ظاہر ہو گا۔ 14 اگر
لوگ اِس لئے آپ ہیںکرتےبےعزتیکی مسیحآپکہ پیروکارکے ہیں مبارکآپتو ہیں۔ اِسکیونکہ مطلبکا
ہے کہ الله کا جلالی آپروح پر ٹھہرا ہوا ہے۔ 15 اگر آپ میں کسیسے کو دُکھ پڑےاُٹھانا تو یہ اِس لئے نہیں
ہونا ہئے چا آپکہ قاتل، چور، مجرم یا فسادی ہیں۔ لیکن16 اگر آپ کو مسیح کے پیروکار ہونے کی وجہ سے
دُکھ پڑےاُٹھانا تو نہ شرمائیں بلـکہ مسیح کے نام میں الله کی حمد و ثنا کریں۔

17 ابکیونکہ 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 خبریخوشکی تابعکے نہیں ہیں؟ 18 اور
راستاگر 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 حوالے کریں جو اُن کا وفادار خالق
ہے۔

5
الله کا گلہ

اب1 مَیں آپ کو جو جماعتوں بزرگکے ہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ مَیں خود بزرگبھی ہوں بلـکہ مسیح
کے دُکھوں کا گواہ بھی ہوں، اور مَیں آپ کے ساتھ اُس آنے والے جلال شریکمیں ہو جاؤں گا جو ظاہر ہو
جائے گا۔ اِس حیثیت سے مَیں آپ سے اپیل کرتا ہوں، 2 گلہ بان ہوتے ہوئے الله کے اُس گلے کی دیکھ بھال
کریں آپجو کے سپرد کیا گیا ہے۔ ًخدمتیہ مجبورا نہ کریں بلـکہ خوشی سے، کیونکہ یہ الله کی مرضی ہے۔ لالچ
کے پوریبغیر لـگن سے خدمتیہ سرانجام دیں۔ آپجنہیں3 سپردکے کیا گیا ہے اُن متحکومتپر کرنا بلـکہ گلے
کے لئے اچھا نمونہ بنیں۔ 4 جبپھر ہمارا سردار گلہ بان ظاہر ہو گا آپتو کو جلال کا غیرفانی تاج ملے گا۔

لازمطرحاِسی5 بزرگوںہیںجوانجوآپکہہے تابعکے انکساریسبرہیں۔ پہنلباسکا دوسرےایککر
خدمتکی کریں، کیونکہ الله مغروروں کا مقابلہ کرتا لیکن فروتنوں پر مہربانی کرتا ہے۔ چنانچہ6 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 آپرہیں۔ کا ابلیسدشمن گرجتے ہوئے ببر شیر کی طرح گھومتا پھرتا اور کسی کو
ہڑپ کر لینے تلاشکی میں رہتا ہے۔ ایمان9 مضبوطمیں رہ کر اُس کا مقابلہ آپکریں۔ کو تو معلوم ہے پوریکہ
دنیا میں آپ 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 شریکمیں ہونے کے لئے
بُلایا ہے وہ آپخود تککاملیتکو پہنچائے مضبوطگا، بنائے دےتقویتگا، گا ٹھوسایکاور بنیاد پر کھڑا
کرے گا۔ اُسیقدرتتکابد11 حاصلکو رہے۔ آمین۔
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آخری سلام
آپمَیں12 کو یہ مختصر سلوانسخط کی مدد سے لـکھ رہا ہوں جسے مَیں وفادار بھائی سمجھتا ہوں۔ مَیں اِس

آپسے کی حوصلہ افزائی اور اِس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہی الله کا فضلحقیقی اِسہے۔ پر قائم رہیں۔
بابل13 میں جماعتجو الله آپنے طرحکی چنی آپوہہے کو سلام کہتی اِسیاورہے، طرح میرا مرقسبیٹا

بھی۔ دوسرےایک14 محبتکو کا بوسہ دینا۔
سبآپ کی مسیحجو میں ہیں سلامتی ہو۔
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پطرس-۲
1 یہ خط عیسٰی مسیح کے خادم اور رسول پطرسشمعون طرفکی سے ہے۔
مَیں سباُن لـکھکو رہا ہوں ہمارےجنہیں خدا نجاتاور دہندہ عیسٰی مسیح بازیراستکی وسیلےکے سے

قیمتبیشوہی ایمان بخشا گیا ہے جو ہمیں بھی ملا۔
2 کرےخدا آپکہ اُسے اور ہمارے خداوند عیسٰی کو جاننے میں ترقی کرتے کرتے کثرت سے فضل 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 سے حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ اُس نے ہمیں اپنے ذاتی جلال اور قدرت کے یعے ذر
بُلایا ہے۔ اِس4 جلال قدرتاور اُسسے ہمیںنے وہ عظیم قیمتبیشاور ہیںدیچیزیں 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۔ 5 سبیہ کچھ پیِش نظر رکھ پوریکر لـگن کریںکوششسے آپکہ ایمانکے
اخلاقسے پیدا ہو اخلاقجائے، سے علم، 6 علم سے ضبِط نفس، نفسضبِط ثابتسے ثابتقدمی، قدمی سے خدا
ترس زندگی، 7 ترسخدا زندگی سے شفقتبرادرانہ اور شفقتبرادرانہ کےسبسے لئے محبت۔ 8 کیونکہ جتنا ہی
آپ اِن خوبیوں میں ھتے بڑ جائیں گے اُتنا ہی یہ آپ کو اِس سے محفوظ رکھیں گی ہمارےآپکہ خداوند عیسٰی
مسیح کو جاننے میں ُسست اور بےپھل رہیں۔ جسلیکن9 میں 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 بُلاوےاپنے اور چناؤ کی تصدیق کرنے میں کوشاں رہیں۔ کیونکہ یہ کرنے
آپسے گر جانے سے بچـیں گے 11 اور الله بڑی خوشی آپسے ہمارےکو خداوند نجاتاور 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 اِس
جھونپڑی میں رہتا آپہوں کو اِن باتوں کی یاد دلانے سے اُبھارتا رہوں۔ 14 کیونکہ مجھے معلوم ہے میریابکہ
یہ جھونپڑی جلد ہی دیڈھا جائے ہمارےگی۔ خداوند عیسٰی مسیح بھینے مجھ پر یہ ظاہر کیا تھا۔ لیکن15 مَیں
کروںکوششپوری گا میرےکہ کوچ کر جانے کے بعد آپبھی وقتہر اِن باتوں کو یاد رکھ سکیں۔

مسیح جلالکے کے گواہ
16 کیونکہ جب ہم آپنے کو اپنے اور آپ کے خداوند مسیح کی قدرت اور آمد بارےکے میں بتایا تو ہم

کہانیوںقصےگھڑےسےچالاکی پر انحصار نہیں کر تھےرہے بلـکہ ہم بتایا۔سےحیثیتکیگواہوںیہنے کیونکہ
ہم اپنینے آنکھوںہی اُسسے دیکھیعظمتکی تھی۔ ہم17 اُسےجبتھےموجود باپخدا عزتسے جلالو
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ملا، ایکجب آواز نے الله کی پُرجلال شان سے آ کر کہا، یہ” میرا پیارا فرزند جسہے سے خوشمَیں “ہوں۔
ہمجب18 اُس کے مُقّدسساتھ پہاڑ پر تھے تو ہم نے خود یہ آواز آسمان سے آتی سنی۔

اِس19 تجربے کی بنا پر ہمارا نبیوں کے پیغام پر اعتماد یادہ ز مضبوط آپہے۔ اچھا کریں گے اگر اِس خوبپر
دھیان دیں۔ کیونکہ یہ تاریککسی جگہ میں روشنی کی مانند ہے جو تکوقتاُس چمکتی رہے تکجبگی پَو
پھٹ کر صبح کا آپستارہ کے دلوں میں طلوع نہ ہو جائے۔ سب20 بڑھسے آپکر کو یہ سمجھنے ضرورتکی
کہہے مُقّدسکلاِم پیشبھیکوئیکی نبیگوئی اپنیکی ہی تفسیر سے پیدا نہیں ہوتی۔ پیشبھیکوئیکیونکہ21
گوئی کبھی بھی انسان تحریککی سے وجود میں نہیں آئی پیشبلـکہ گوئی وقتکرتے انسانوں نے القدسروح
تحریکسے پا کر الله طرفکی باتسے کی۔

2
جھوٹے اُستاد

ماضیطرحجسلیکن1 میں اسرائیل قوم میں جھوٹے نبی بھی تھے، اُسی آپطرح میں بھیسے جھوٹے اُستاد
کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ خدا کی جماعتوں تعلیماتمہلـکمیں پھیلائیں گے بلـکہ مالـکاپنے کو جاننے سے انکار
بھی کریں اُنہیںنےجسگے خرید لیا تھا۔ ایسی حرکتوں سے یہ جلد ہی آپاپنے ہلاکتپر لائیں گے۔ بہت2 سے
لوگ اُن عیاشکی حرکتوں پیرویکی یں کر گے، اور اِس وجہ دوسرےسے سچائی کی راہ پر بکیںکفر گے۔ 3 لالچ
سببکے سے یہ آپاُستاد فرضیکو کہانیاں سنا آپکر کھسوٹلُوٹکی کریں لیکنگے۔ الله بڑینے دیر سے
اُنہیں مجرم ٹھہرایا، اور اُس کا فیصلہ ُسست رفتار نہیں ہے۔ ہاں، اُن منصفکا اونگھ نہیں رہا بلـکہ ہلاکاُنہیں
کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے۔

4 دیکھیں، الله نے اُن فرشتوں کو بچنے نہ دیا جنہوں نے گناہ کیا بلـکہ اُنہیں یکی تار زنجـیروںکی میں باندھ کر جہنم
میں ڈال دیا جہاں عدالتوہ محفوظتکدنکے رہیں گے۔ اِسی5 طرح اُس نے قدیم دنیا کو بچنے نہ دیا بلـکہ اُس
باشندوںبےدینکے سیلابپر کو آنے دیا۔ اُس بازیراستصرفنے کے نوحپیغمبر ساتکو اَور سمیتجانوں
بچایا۔ 6 اور اُس نے سدوم اور عمورہ کے شہروں کو مجرم دےقرار کر راکھ کر دیا۔ یوں الله نے اُنہیں عبرت بنا
کر دکھایا کہ بےدینوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا۔ ساتھ7 ساتھ اُس نے لوط کو بچایا راستجو باز تھا اور
بےاصول لوگوں گندےکے چال چلن دیکھ دیکھ کر پِستا رہا۔ 8 کیونکہ یہ راست باز آدمی اُن کے درمیان بستا
تھا، اور اُس راستکی باز جان روز بہ روز اُن کی دیکھحرکتیںشریر سناور پھنسیمیںعذابسختکر رہی۔ یوں9
ظاہر ہے ربکہ دین دار لوگوں آزمائشکو سے بچانا اور بےدینوں عدالتکو کے تکدن سزا تحتکے رکھنا
جانتا ہے، خاص10 کر اُنہیں جو اپنے جسم خواہشاتگندیکی پیچھےکے لـگے ہتے ر اور خداوند کے اختیار کو
حقیر جانتے ہیں۔
لوگیہ گستاخ اور مغرور ہیں اور جلالی ہستیوں پر کفر بکنے سے نہیں ڈرتے۔ 11 اِس کے مقابلے میں فرشتے

بھی جو کہیں یادہ ز طاقت ور اور قوی ہیں رب کے حضور ایسی ہستیوں پر بہتان اور الزامات لگانے کی جرأت
نہیں کرتے۔ لیکن12 یہ جھوٹے اُستاد جانوروںبےعقل 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
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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 ہر وقت کسی بدکار
عورت سے زنا کرنے تلاشکی میں رہتی ہیں اور گناہ کرنے کبھیسے نہیں رکتیں۔ وہ کمزور لوگوں غلطکو 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 نقِشکے قدم پر چل رہے ہیں، کیونکہ بلعام پیسوںنے کے لالچ غلطمیں کام کیا۔ لیکن16
گدھی اُسےنے 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۔

17 لوگیہ سوکھے ہوئے چشمے اور آندھی سے دھکیلے ہوئے بادل ہیں۔ اِن کی تقدیر اندھیرے تاریککا
ترین ہے۔حصہ یہ18 مغرور باتیں کرتے ہیں جن پیچھےکے کچھ نہیں ہے اور غیراخلاقی شہوتوںجسمانی ایسےسے
لوگوں کو اُکساتے ہیں جو حال ہی میں دھوکے کی زندگی گزارنے والوں میں سے بچ نکلے ہیں۔ 19 یہ اُنہیں آزاد
کرنے کا وعدہ کرتے ہیں جبکہ بدکاریخود کے غلام ہیں۔ کیونکہ انسان اُسی کا غلام ہے جو اُس غالبپر آ گیا
ہے۔ اور20 ہمارےجو خداوند نجاتاور دہندہ مسیحعیسٰی جانکو لینے اِسسے دنیا کی آلودگی سے بچ نکلتے ہیں،
لیکن بعد ایکمیں بار پھر اِس پھنسمیں مغلوبکر ہو ہیںجاتے اُن کا انجام پہلے نسبتکی 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
کہ کُتا” اپنی قَے واپسپاسکے آ جاتا “ہے۔ اور یہ بھی کہ سؤرنی” نہانے کے بعد دوبارہ کیچڑ میں لوٹنے لـگتی
“ہے۔

3
خداوند کی آمد کا وعدہ

1 عزیزو، ابیہ خطدوسرا ہے مَیںجو آپنے کو لـکھ دیا دونوںہے۔ میںخطوں مَیں نے باتوںکئی کی یاد
دلا آپکر ذہنوںکے پاکمیں سوچ اُبھارنے کوششکی کی۔ مَیں2 چاہتا ہوں آپکہ وہ کچھ یاد جسرکھیں
پیشکی مُقّدسگوئی نبیوں نے کی تھی اور ساتھ ہمارےساتھ خداوند اور نجات دہندہ کا وہ حکم بھی آپجو
کو اپنے رسولوں معرفتکی ملا۔ آپاّول3 کو باتیہ سمجھنے ضرورتکی ہے کہ آخریاِن دنوں میں لوگایسے
آئیں گے مذاقجو اُڑا کر اپنی شہوتوں قبضےکے میں رہیں گے۔ 4 وہ پوچھیں گے، عیسٰی” نے آنے کا وعدہ تو کیا،
لیکن وہ کہاں باپہمارےہے؟ دادا تو مر چکے ہیں، اور دنیا کی تخلیق سے لے کر سبتکآج کچھ ویسے کا
ویسا ہی “ہے۔ لیکن5 لوگیہ نظرانداز کرتے ہیں کہ قدیم زمانے میں الله کے حکم پر آسمانوں کی تخلیق ہوئی اور
زمین پانی میں سے اور پانی کے یعے ذر 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 ہے، اُس
دن کے لئے لوگوںبےدینجب عدالتکی کی جائے گی اور ہلاکوہ ہو جائیں گے۔

میرےلیکن8 آپباتایکعزیزو، سے پوشیدہ نہ رہے۔ خداوند ایکنزدیککے دن ہزار سال کے برابر ہے
اور ہزار ایکسال دن برابر۔کے خداوند9 اپنا وعدہ پورا کرنے میں دیر نہیں طرحجسکرتا لوگکچھ سمجھتے ہیں
بلـکہ وہ آپتو کی خاطر صبر کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہلاککوئیکہ ہو جائے بلـکہ یہ توبہسبکہ کی
تکنوبت پہنچیں۔
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لیکن10 خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا۔ بڑےآسمان شور کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اجراِم آگفلـکی
میں پگھل جائیں گے اور زمین اُس سمیتکاموںکے ظاہر ہو عدالتکر پیشمیں کی جائے گی۔ اب11 سوچیں،
اگر سب کچھ اِس طرح ختم ہو جائے گا تو پھر کسآپ قسم لوگکے ہونے آپچاہئیں؟ مُقّدسکو اور خدا
ترس زندگی گزارتے ہوئے 12 الله دنکے کی راہ دیکھنی ہئے۔ چا آپہاں، کو کرنیکوششیہ ہئے چا کہ وہ دن
جلدی آسمانجبآئے جل جائیں گے اور اجراِم آگفلـکی میں پگھل جائیں گے۔ لیکن13 ہم اُن نئے آسمانوں اور
نئی زمین کے انتظار میں ہیں جن کا وعدہ الله نے کیا ہے۔ اور وہاں کرےسکونتراستی گی۔

14 چنانچہ عزیزو، آپچونکہ اِس انتظار میں ہیں اِس لئے پوری لـگن کے ساتھ کوشاں رہیں آپکہ الله کے
نزدیک بےداغ اور بےالزام ٹھہریں آپاور کی اُس کے ساتھ صلح ہو۔ یاد15 رکھیں ہمارےکہ خداوند کا صبر
لوگوں نجاتکو پانے کا موقع دیتا ہمارےہے۔ عزیز پولسبھائی بھینے حکمتاُس مطابقکے 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
ذکر کرتا اُسہے۔ خطوںکے میں ایسیکچھ باتیں ہیں جو سمجھنے میں مشکل ہیں اور جنہیں جاہل اور لوگکمزور
توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں، بالکل اُسی طرحجسطرح وہ باقی صحیفوں ساتھکے بھی کرتے ہیں۔ لیکن اِس سے
وہ آپاپنے کو ہلاکہی کر رہے ہیں۔

میرے17 آپمَیںعزیزو، پہلےسےوقتکو باتوںاِن آگاہسے کر اِسہوں۔رہا لئے رہیںخبردار بےاصولتاکہ
لوگوں غلطکی آپسوچ کو بہکا آپکر محفوظکو مقام سے ہٹا نہ دے۔ اِس18 کے ہمارےبجائے خداوند اور
نجات دہندہ عیسٰی مسیح کے فضل اور علم میں ترقی کرتے رہیں۔ اُسے اب اور تکابد جلال حاصل ہوتا !رہے
آمین۔
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یوحنا-۱
زندگی کا کلام

آپہم1 کو اُس کی منادی کرتے ہیں جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے
جسدیکھا، کا مشاہدہ ہم نے کیا اور جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ وہی زندگی کا کلام ہے۔ 2 وہ جو
خود زندگی تھا ظاہر ہوا، ہم نے اُسے دیکھا۔ اور اب ہم دےگواہی کر آپ کو اُس ابدی زندگی 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 تاکہ آپ بھی ہماری رفاقت شریکمیں ہو جائیں۔ اور ہماری رفاقت باپخدا اور اُس کے
فرزند عیسٰی مسیح کے ساتھ ہے۔ ہم4 یہ اِس لئے لـکھ رہے ہیں تاکہ ہماری پوریخوشی ہو جائے۔

الله نور ہے
5 پیغامجو ہم اُسنے سے سنا آپاور کو سنا ہیںرہے وہ یہ اللهہے، نور اورہے اُس میں یکی تار نہیں۔ہیہے

یکیہمجب6 تار میں چلتے ہوئے الله رفاقتساتھکے رکھنے کا دعوٰی ہیںکرتے تو بولجھوٹہم رہے اور سچائی
مطابقکے زندگی نہیں گزار رہے۔ ہمجبلیکن7 نور میں چلتے ہیں، بالکل اُسی طرحجسطرح الله نور میں ہے،
تو پھر دوسرےایکہم کے رفاقتساتھ رکھتے ہیں اور اُس کے فرزند عیسٰی کا خون ہمیں تمام گناہوں پاکسے
صاف کر دیتا ہے۔

8 اگر ہم گناہ پاکسے ہونے کا دعوٰی کریں تو ہم آپاپنے فریبکو دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے۔
لیکن9 اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار یں کر تو وہ وفادار ثابتراستاور ہو گا۔ ہمارےوہ گناہوں معافکو کر کے
ہمیں تمام ناراستی کرےصافپاکسے گا۔ 10 اگر ہم دعوٰی کریں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم اُسے جھوٹا قرار
دیتے ہیں اور اُس کا ہمارےکلام اندر نہیں ہے۔

2
شفاعتہماریمسیح کرتا ہے

میرے1 بچو، آپمَیں کو یہ اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ گناہ نہ لیکنکریں۔ اگر کوئی کرےگناہ ایکتو ہے
جو باپخدا کے منے سا ہماری شفاعت کرتا ہے، عیسٰی مسیح راستجو ہے۔ 2 ہمارےوہی گناہوں کا کفارہ
دینے والی قربانی ہے، اور ہمارےصرفنہ گناہوں کا بلـکہ پوری دنیا گناہوںکے کا بھی۔

اِس3 ہمیںسے پتا چلتا ہے ہمکہ اُسےنے جان لیا اُسہمجبہے، احکامکے پر عمل ہیں۔کرتے 4 جو کہتا
مَیں”ہے، اُسے لیکن“ہوںجانتا اُس احکامکے پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا اورہے سچائی اُس میں نہیں ہے۔ لیکن5
جو اُس کلامکے پیرویکی کرتا اُسہے میں الله ًمحبتکی پہنچتکتکمیلحقیقتا گئی اِسہے۔ ہمیںسے پتا چلتا
ہے ہمکہ اُس میں ہیں۔ 6 جو کہتا ہے کہ وہ اُس میں قائم اُسہے کے لئے لازم ہے کہ وہ یوں طرحجسچلے
عیسٰی چلتا تھا۔

ایک نیا حکم
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آپمَیںعزیزو،7 کوئیکو نیا نہیںحکم لـکھ رہا، بلـکہ وہی پرانا حکم آپجو شروعکو ملاسے یہہے۔ پرانا حکم
وہی پیغام ہے آپجو سننے لیا ہے۔ لیکن8 طرفدوسری سے یہ حکم نیا بھی ہے، اور اِس کی سچائی مسیح اور
آپ 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 ہے تکابوہ یکی تار میں ہے۔ 10 جو اپنے
بھائی محبتسے رکھتا وہہے نور میں رہتا اورہے اُس میں بھیکوئی نہیںچیز پائی جاتی جو ٹھوکر باعثکا بن سکے۔
لیکن11 جو اپنے بھائی نفرتسے کرتا ہے وہ یکی تار ہی میں ہے اندھیرےاور میں چلتا پھرتا اُسہے۔ کو یہ نہیں
معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ یکی تار نے اُسے 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 ہے۔ جوان
مردو، مَیں آپ کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں ابلیسآپکہ پر غالب آ گئے ہیں۔ بچو، مَیں آپ کو اِس لئے لـکھ رہا
ہوں آپکہ باپنے کو جان لیا ہے۔ 14 والدو، آپمَیں 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 مضبوطآپکہ ہیں۔ الله کا آپکلام میں
بستا ہے ابلیسآپاور پر غالب آ گئے ہیں۔

15 دنیا کو متپیار کرنا، نہ کسی چیز کو جو دنیا میں ہے۔ اگر کوئی دنیا کو کرےپیار تو باپخدا محبتکی
اُس میں نہیں ہے۔ 16 کیونکہ جو بھی چیز دنیا میں ہے وہ باپ طرفکی سے نہیں بلـکہ دنیا طرفکی سے ہے،
خواہ وہ جسم بُریکی آنکھوںخواہشات، کا لالچ یا ملـکیتاپنی پر فخر ہو۔ 17 دنیا اور اُس کی وہ چیزیں انسانجو
چاہتا ہے ختم ہو رہی ہیں، لیکن جو الله پوریمرضیکی کرتا ہے وہ تکابد جیتا رہے گا۔

مسیح کا دشمن
18 اببچو، آخری گھڑی آ پہنچی آپہے۔ نے خود سن لیا ہے کہ مخالِف مسیح آ رہا ہے، ًاور بہتحقیقتا

ایسےسے مخالِف مسیح آ ہیں۔چکے اِس ہمیںسے پتا چلتا ہے گھڑیآخریکہ آ گئی ہے۔ لوگیہ19 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 ہمسبکہ میں سے نہیں ہیں۔

فرقآپلیکن20 آپہیں۔ اُسکو سے قدوسجو روحہے ملمسحکا گیا پوریآپاورہے، 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 جھوٹا ہے؟ وہ جو عیسٰی مسیحکے ہونے کا انکار کرتا مخالِفہے۔ مسیح شخصایسا ہے۔ باپوہ اور
فرزند کا انکار کرتا ہے۔ 23 جو فرزند کا انکار کرتا اُسہے باپپاسکے بھی نہیں ہے، اور جو فرزند کا اقرار کرتا
اُسہے باپپاسکے بھی ہے۔

24 چنانچہ لازم ہے کہ جو آپکچھ نے ابتدا سے سنا آپوہ میں رہے۔ اگر آپوہ میں رہے آپتو بھی فرزند
باپاور میں رہیں گے۔ 25 اور جو وعدہ اُس نے ہم سے کیا ہے وہ ابدیہے زندگی۔

آپمَیں26 کو یہ اُن بارےکے میں لـکھ رہا ہوں آپجو صحیحکو راہ سے ہٹانے کوششکی کر رہے ہیں۔
لیکن27 آپ 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 آپروح سبکو باتوں بارےکے میں تعلیم دیتا ہے اور
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جو کچھ بھی وہ سکھاتا ہے وہ سچ جھوٹہے، نہیں۔ طرحجسچنانچہ اُس آپنے کو تعلیم دی اُسیہے، طرح
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 کہ راستمسیح باز ہے
آپتو یہ بھی جانتے ہیں کہ راستبھیجو کام کرتا ہے وہ الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے۔

3
الله کے فرزند

دھیان1 دیں باپکہ نے ہم سے محبتکتنی کی ہے، تکیہاں کہ ہم الله کے فرزند کہلاتے ہیں۔ اور ہم
واقعی ہیں بھی۔ اِس لئے دنیا ہمیں نہیں جانتی۔ وہ تو اُسے بھی نہیں جانتی۔ 2 ابعزیزو، ہم الله کے فرزند ہیں، اور
جو کچھ ہوںہم گے وہ تکابھی ظاہر نہیں ہوا لیکنہے۔ اِتنا ہم جانتے ہیں وہجبکہ ظاہر ہو جائے گا تو ہم
اُس کی مانند ہوں گے۔ کیونکہ ہم اُس کا مشاہدہ ویسے ہی کریں گے جیسا وہ ہے۔ 3 جو بھی مسیح میں یہ اُمید
رکھتا ہے وہ آپاپنے صافپاککو رکھتا ویسےہے، ہی جیسا مسیح خود ہے۔

4 جو گناہ کرتا شریعتوہہے ورزیخلافکی کرتا ہاں،ہے۔ شریعتگناہ ورزیخلافکی ہے۔ہی 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 ہے وہ 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 راستجودے۔ کام کرتا راستوہہے
باز، ہاں مسیح راستجیسا باز ہے۔ 8 جو گناہ کرتا ہے ابلیسوہ سے ہے، ابلیسکیونکہ شروع ہی سے گناہ کرتا
آیا ہے۔ الله کا فرزند اِسی لئے ظاہر ہوا ابلیسکہ کا کام تباہ کرے۔

9 بھیجو 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 ہے کہ الله
کے فرزند ہیںکون 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 آپجوہے شروعنے سنسے رکھا دوسرےایکہمیںکہہے، محبتسے ہے۔رکھنا

قابیل12 کی طرح نہ ہوں، ابلیسجو کا تھا جساور 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 ہو جائیں۔ ہم14 تو جانتے ہیں موتہمکہ سے
نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم یہ اِس لئے جانتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں محبتسے رکھتے ہیں۔ جو
محبت نہیں رکھتا وہ موتتکاب حالتکی میں ہے۔ 15 جو بھی اپنے بھائی نفرتسے رکھتا ہے وہ قاتل ہے۔
آپاور جانتے ہیں کہ قاتلجو اُسہے ابدیمیں زندگی نہیں رہتی۔ اِس16 سے ہی ہم محبتنے کو جانا ہے کہ
مسیح ہمارینے خاطر اپنی دی۔دےجان اور ہمارا فرضبھی یہی ہے کہ اپنے بھائیوں کی خاطر اپنی جان دیں۔
17 اگر کسی کے ٹھیکحالاتمالی ہوں اور وہ اپنے بھائی ضرورتکی حالتمند کو دیکھ کر رحم کرےنہ تو
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اُس میں الله طرحکسمحبتکی قائم رہ سکتی ہے؟ پیارے18 بچو، آئیں الفاظہم اور باتوں محبتسے کا اظہار نہ
کریں بلـکہ محبتہماری عملی اور حقیقی ہو۔

الله کے حضور پورا اعتماد
غرض19 اِس سے ہم جان لیتے ہیں کہ ہم سچائی طرفکی سے ہیں، اور یوں ہی ہم اپنے دل کو دےتسلی

سکتے ہیں جب20 وہ ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے۔ کیونکہ ہمارےالله دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ 21 اور
جبعزیزو، ہمارا ہمیںدل مجرم نہیں ٹھہراتا تو پورےہم اعتماد ساتھکے الله کے حضور آ ہیںسکتے اور22 وہ کچھ
پاتے ہیں جو اُس سے مانگتے ہیں۔ کیونکہ ہم اُس کے احکام پر چلتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو اُسے پسند
ہے۔ 23 اور اُس کا یہ حکم ہے کہ ہم اُس کے فرزند عیسٰی مسیح کے نام پر ایمان لا دوسرےایککر محبتسے
مسیحطرحجسرکھیں، ہمیںنے حکم دیا تھا۔ 24 جو الله کے احکام کے تابع رہتا ہے وہ الله میں بستا ہے اور الله
اُس میں۔ جانطرحکسہم لیتے ہیں کہ وہ ہم میں بستا روحاُسہے؟ وسیلےکے سے اُسجو ہمیںنے دیا ہے۔

4
حقیقی اور روحجھوٹی

عزیزو،1 روحایکہر متیقینکا کرنا بلـکہ روحوں پرکھکو کر معلوم کریں کہ وہ الله ہیںسے یا نہیں، کیونکہ
متعدد جھوٹے نبی دنیا میں نکلے ہیں۔ اِس2 آپسے الله روحکے پہچانکو لیتے :ہیں بھیجو روح اِس اعترافکا
کرتی ہے کہ عیسٰی مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ الله سے ہے۔ لیکن3 جو بھی روح عیسٰی بارےکے میں یہ تسلیم نہ
کرے وہ الله نہیںسے یہہے۔ مخالِف مسیح روحکی بارےکےجسہے آپمیں کو خبر ملی کہ وہ آنے والا ہے
بلـکہ وقتاِس دنیا میں آ چکا ہے۔

لیکن4 پیارےآپ بچو، الله سے ہیں اور اُن پر غالب آ گئے ہیں۔ کیونکہ آپجو میں ہے وہ اُس سے بڑا ہے جو
دنیا میں ہے۔ لوگیہ5 دنیا ہیںسے 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 ہماریوہ سنتا لیکنہے۔ جو الله سے نہیں ہے ہماریوہ نہیں سنتا۔ یوں ہم سچائی کی
روح اور فریب دینے والی روح میں امتیاز کر سکتے ہیں۔

الله محبت ہے
7 عزیزو، آئیں دوسرےایکہم محبتسے رکھیں۔ محبتکیونکہ الله طرفکی سے ہے، اور محبتجو رکھتا

وہہے الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا اورہے الله کو جانتا ہے۔ 8 محبتجو نہیں رکھتا وہ الله نہیںکو جانتا،
کیونکہ الله محبت ہے۔ اِس9 میں الله ہمارےمحبتکی درمیان ظاہر ہوئی کہ اُس نے اپنے اکلوتے فرزند کو دنیا
میں بھیج دیا تاکہ ہم اُس کے یعے ذر جئیں۔ 10 یہی محبت ہے، یہ نہیں کہ ہم نے الله محبتسے کی بلـکہ یہ کہ
اُس نے ہم محبتسے کر کے اپنے فرزند بھیجکو دیا تاکہ ہمارےوہ گناہوں کو مٹانے کے لئے کفارہ دے۔

11 عزیزو، چونکہ الله ہمیںنے اِتنا پیار کیا اِس لئے لازم ہے دوسرےایکبھیہمکہ کو پیار کریں۔ کسی12
بھینے الله کو نہیں دیکھا۔ جبلیکن دوسرےایکہم کو پیار کرتے ہیں تو ہمارےالله اندر بستا ہے اور 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 روح
بخش دیا ہے۔ 14 اور ہم نے باتیہ دیکھ لی اور اِس کی گواہی دیتے ہیں کہ باپخدا نے اپنے فرزند کو دنیا
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نجاتکا دہندہ بننے کے لئے بھیج دیا ہے۔ 15 اگر کوئی کرےاقرار کہ عیسٰی الله کا فرزند ہے تو الله اُس میں رہتا
اورہے وہ الله میں۔ اور16 ہمخود نے محبتوہ جان لی اورہے 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 تکتکمیلدرمیان پہنچتی اورہے، یوں عدالتہم پورےدنکے اعتماد کھڑےساتھکے سکیںہو گے،
کیونکہ جیسے وہ ہے ویسے ہی ہم بھی اِس دنیا میں ہیں۔ محبت18 خوفمیں نہیں ہوتا بلـکہ خوفمحبتکامل
کو بھگا دیتی ہے، خوفکیونکہ پیچھےکے سزا کا ڈر ہے۔ جو ڈرتا اُسہے محبتکی تکتکمیل نہیں پہنچی۔

ہم19 اِس لئے محبت رکھتے ہیں کہ الله نے پہلے ہم محبتسے رکھی۔ 20 اگر کوئی کہے، مَیں” الله محبتسے
رکھتا “ہوں لیکن اپنے بھائی کرےنفرتسے تو وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اُس نے دیکھا
محبتہے نہیں رکھتا طرحکسوہ الله محبتسے رکھ سکتا جسےہے اُس نے نہیں دیکھا؟ 21 جو مسیححکم نے
ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے، جو الله محبتسے رکھتا ہے وہ اپنے بھائی محبتبھیسے رکھے۔

5
دنیا پر ہماری فتح

1 بھیجو ایمان رکھتا عیسٰیکہہے مسیحہی وہہے الله سے پیدا ہو اُسکر کا فرزند بن گیا اورہے۔ باپجو سے
محبت رکھتا ہے وہ اُس کے فرزند سے بھی محبت 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 سے
محبت سے مراد یہ ہے کہ ہم اُس کے احکام پر عمل کریں۔ اور اُس کے ہمارےاحکام لئے بوجھ کا باعث نہیں
ہیں، 4 کیونکہ بھیجو الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا وہہے دنیا غالبپر آ جاتا اورہے۔ ہم یہ فتح اپنے ایمان
کے یعے ذر پاتے ہیں۔ کون5 دنیا غالبپر آ سکتا صرفہے؟ وہ جو ایمان رکھتا ہے کہ عیسٰی الله کا فرزند ہے۔

عیسٰی مسیح بارےکے میں گواہی
6 عیسٰی مسیح وہ ہے جو اپنے بپتسمے کے پانی اور موتاپنی خونکے یعےکے ذر ظاہر ہوا، صرفنہ پانی کے

یعے ذر بلـکہ پانی اور دونوںخون ہی یعے۔کے ذر اور القدسروح جو سچائی اِسہے کی گواہی دیتا ہے۔ 7 کیونکہ
اِس تینکے گواہ ہیں، روح8 القدس، پانی اور اورخون۔ ایکتینوں باتہی تصدیقکی ہیں۔کرتے ہم9 تو انسان
کی قبولگواہی کرتے لیکنہیں، الله کی اِسگواہی افضلکہیںسے اورہے۔ الله کی گواہی یہ ہے اُسکہ نے
اپنے فرزند کی تصدیق کی ہے۔ 10 جو الله کے فرزند پر ایمان رکھتا اُسہے دلکے میں یہ گواہی ہے۔ اور 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 کے
بارے میں دی۔ اور11 گواہی یہ اللهہے، ابدیہمیںنے زندگی عطا کی اورہے، یہ زندگی اُس فرزندکے میں ہے۔
پاسکےجس12 فرزند اُسہے پاسکے زندگی پاسکےجساورہے، الله کا فرزند نہیں اُسہے پاسکے بھیزندگی نہیں ہے۔

ابدی زندگی
آپمَیں13 کو جو الله کے فرزند کے نام پر ایمان رکھتے ہیں اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ جان لیں آپکہ کو

ابدی زندگی حاصل ہے۔ 14 ہمارا الله پر یہ اعتماد ہے بھیجبکہ ہم اُس مرضیکی مطابقکے کچھ مانگتے ہیں تو
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وہ ہماری سنتا ہے۔ 15 اور چونکہ ہم 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 جسدیکھےکرتے کا موتانجام نہ ہو تو وہ دعا کرے، اور الله اُسے زندگی
کرےعطا گا۔ مَیں اُن گناہوں باتکی کر رہا ہوں جن کا موتانجام نہیں۔ ایکلیکن ایسا گناہ بھی جسہے کا
موتانجام مَیںہے۔ نہیں کہہ رہا کہ شخصایسے کے لئے دعا کی جسجائے سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہو۔ 17 ہر
حرکتناراست گناہ لیکنہے، ہر گناہ کا موتانجام نہیں ہوتا۔

ہم18 جانتے ہیں کہ جو الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے وہ گناہ کرتا نہیں رہتا، کیونکہ الله کا فرزند
شخصایسے محفوظکو رکھتا ہے ابلیساور اُسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

ہم19 جانتے ہیں کہ ہم الله کے فرزند ہیں اور کہ تمام ابلیسدنیا کے قبضے میں ہے۔
ہم20 جانتے ہیں کہ الله کا فرزند آ گیا ہے اور ہمیں سمجھ عطا کی ہے تاکہ ہم اُسے جان لیں جو حقیقی ہے۔

اور ہم اُس میں ہیں جو حقیقی ہے یعنی اُس کے فرزند 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 خاتونچنیدہ اور اُس بچوںکے لـکھکو رہا ہوں جنہیں مَیں سچائی سے پیار کرتا ہوں، اور مَیںصرفنہ بلـکہ

سب جو سچائی کو جانتے ہیں۔ 2 کیونکہ سچائی ہم میں رہتی ہے اور ہمارےتکابد ساتھ رہے گی۔
3 باپخدا باپاور کا فرزند ہمیںمسیحعیسٰی رحمفضل، اور سلامتی اورکرے۔عطا یہ سچائیچیزیں محبتاور

روحکی میں ہمیں حاصل ہوں۔
سچائی محبتاور

نہایتمَیں4 خوشہی ہوا مَیںکہ آپنے بچوںکے میں بعضسے ایسے پائے اُسیجو طرح سچائی میں چلتے ہیں
طرحجس باپخدا نے ہمیں حکم دیا تھا۔ 5 اباور عزیز خاتون، آپمَیں درخواستسے کرتا ہوں کہ آئیں، ہم
دوسرےایکسب محبتسے رکھیں۔ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے جو آپمَیں کو لـکھ رہا ہوں بلـکہ وہی جو ہمیں
شروع ہی سے ملا ہے۔ محبت6 مطلبکا یہ ہے ہمکہ اُس کے احکام مطابقکے زندگی آپطرحجسگزاریں۔
شروعنے ہی سے سنا اُسہے، کا حکم یہ ہے محبتآپکہ روحکی میں چلیں۔

7 بہتکیونکہ لوگایسےسے دنیا ہیںہوئےکھڑےنکلمیں آپجو صحیحکو راہ ہٹانےسے میںکوششکی
لـگے ہتے ر ہیں۔ لوگیہ نہیں مانتے کہ عیسٰی مسیح مجسم ہو کر آیا ہے۔ ہر فریبشخصایسا دینے والا اور مخالِف
مسیح ہے۔ 8 چنانچہ خبردار رہیں۔ ایسا نہ ہو آپکہ نے جو محنتکچھ کر حاصلکے کیا ہے وہ جاتا رہے بلـکہ
کرےخدا آپکہ کو اِس کا پورا اجر مل جائے۔

9 جو بھی مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا بلـکہ اِس سے آگے نکل جاتا ہے اُس پاسکے الله نہیں۔ جو مسیح کی
تعلیم پر قائم رہتا اُسہے باپپاسکے بھی ہے اور فرزند بھی۔ 10 چنانچہ اگر آپکوئی پاسکے آ کر یہ پیشتعلیم
نہیں کرتا تو نہ اُسے اپنے گھروں میں آنے دیں، نہ اُس کو سلام کریں۔ 11 کیونکہ جو اُس کے لئے سلامتی کی دعا
کرتا ہے وہ اُس کے شریر کاموں شریکمیں ہو جاتا ہے۔

آخری باتیں
آپمَیں12 بہتکو کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن کاغذ اور سیاہی کے یعے ذر نہیں۔ اِس کے بجائے آپمَیں سے

ملنے آپاور 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 عزیز گیُس کو لـکھ رہا ہوں مَیںجسے سچائی سے پیار کرتا ہوں۔
میرے2 میریعزیز، دعا ہے آپکہ کا حال ہر طرح ٹھیکسے ہو آپاور جسمانی طور پر اُتنے تندرستہی

ہوں جتنے آپ روحانی لحاظ سے ہیں۔ 3 کیونکہ مَیں نہایت خوش ہوا جب بھائیوں نے آ کر گواہی دی آپکہ
طرحکس سچائی مطابقکے زندگی گزارتے ہیں۔ ًاور آپیقینا ہمیشہ سچائی مطابقکے زندگی گزارتے ہیں۔ جب4
مَیں ہوںسنتا بچےمیرےکہ سچائی مطابقکے زندگی گزار ہیںرہے تو میرےیہ لئے یادہسےسب خوشیز باعثکا
ہوتا ہے۔

گیُس تعریفکی
میرے5 عزیز، بھائیوںآپکچھجو کے لئے کر ہیںرہے اُس وفاداریآپمیں دکھا رہے ہیں، حالانکہ آپوہ

کے جاننے والے نہیں ہیں۔ اُنہوں6 نے خدا جماعتکی کے منے سا آپہی محبتکی کی دیگواہی مہربانیہے۔
کر کے اُن کی سفر کے لئے یوں مدد کریں کہ ہو۔خوشالله 7 کیونکہ مسیحوہ نامکے کی خاطر سفر کے لئے نکلے
ہیں اور غیرایمان داروں سے مدد نہیں لیتے۔ 8 چنانچہ یہ فرضہمارا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مہمان نوازی کریں،
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 خواہشکی رکھتا ہے ہمیں

قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ10 آؤںجبمَیں گا تو اُسے اُن بُری حرکتوں کی یاد دلاؤں گا جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ
خلافہمارے بُری بکباتیں رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلـکہ وہ بھائیوں خوشکو آمدید کہنے سے بھی انکار کرتا
دوسرےجبہے۔ یہ کرنا ہتے چا ہیں تو وہ روکاُنہیں جماعتکر نکالسے دیتا ہے۔

میرے11 عزیز، جو بُرا ہے اُس کی متنقل کرنا بلـکہ اُس کی کرنا جو اچھا ہے۔ جو اچھا کام کرتا ہے وہ الله
سے لیکنہے۔ جو بُرا کام کرتا اُسہے نے الله کو نہیں دیکھا۔

لوگسب12 دیمیتریُس کی اچھی گواہی دیتے ہیں بلـکہ سچائی خود بھی اُس کی اچھی گواہی دیتی ہے۔ ہم
بھی اِس کے گواہ ہیں، آپاور جانتے ہیں ہماریکہ گواہی سچی ہے۔

آخری سلام
مجھے13 آپ بہتکو کچھ لـکھنا تھا، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو مَیں قلم اور سیاہی کے یعے ذر آپ کو نہیں بتا

سکتا۔ مَیں14 جلد آپہی سے ملنے کی اُمید رکھتا ہوں۔ پھر ہم برُو باترُو کریں گے۔
15 آپسلامتی کے ساتھ ہوتی رہے۔
یہاں آپدوستکے کو سلام کہتے ہیں۔ وہاں کے دوستہر شخصیکو طور پر ہمارا سلام دیں۔
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یہوداہ
1 یہ خط عیسٰی مسیح کے خادم یعقوباور کے بھائی یہوداہ طرفکی سے ہے۔
مَیں اُنہیں لـکھ رہا ہوں جنہیں بُلایا گیا ہے، جو باپخدا پیارےمیں 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 رکھتا جسہوں میں ہم شریکسب
ہیں، لیکن اب آپمَیں ایککو اَور بات بارےکے میں لـکھنا چاہتا ہوں۔ مَیں اِس آپمیں نصیحتکو کرنے
محسوسضرورتکی کرتا ہوں آپکہ اُس ایمان کی خاطر جد و جہد کریں ایکجو ہی بار سدا کے لئے مُقّدسین
کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ 4 کیونکہ آپلوگکچھ کے گھسدرمیان آئے ہیں بہتجنہیں عرصہ پہلے مجرم ٹھہرایا
جا چکا ہے۔ اُن بارےکے میں یہ لـکھا گیا ہے کہ وہ بےدین ہیں ہمارےجو خدا کے فضل کو توڑ مروڑ کر
عیاشی باعثکا بنا دیتے ہیں ہمارےاور واحد آقا اور خداوند عیسٰی مسیح کا انکار کرتے ہیں۔

5 آپگو سبیہ کچھ جانتے ہیں، پھر بھی آپمَیں کو اِس کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ خداوند نے اپنی
قوم مصرکو نکالسے کر بچا لیا تھا توبھی اُس بعدنے میں ہلاکاُنہیں کر دیا ایمانجو نہیں تھے۔رکھتے 6 اُن فرشتوں
کو یاد کریں جو اُس دائرۂ اختیار کے اندر نہ رہے جو الله نے اُن کے لئے مقرر کیا تھا بلـکہ جنہوں نے رہائشاپنی
گاہ ترککو کر دیا۔ اُنہیں اُس نے یکی تار 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 کے شہروں کو بھی مت بھولنا، جن
باشندےکے اِن فرشتوں کی زناکاریطرح اور صحبتغیرفطری پڑےپیچھےکے رہے۔ لوگیہ آگابدی کی سزا
بھگتتے سبہوئے کے لئے ناکعبرتایک مثال ہیں۔

توبھی8 اِن لوگوں نے اُن کا سا یہ رو اپنا لیا ہے۔ اپنے خوابوں کی بنا پر وہ اپنے بدنوں کو آلودہ کر لیتے، خداوند کا
اختیار رد کرتے اور جلالی ہستیوں پر کفر بکتے ہیں۔ 9 اِن کے مقابلے میں سردار فرشتے میکائیل کے رویے پر غور
ابلیسوہجبکریں۔ سے وقتجھگڑتے موسٰی لاشکی بارےکے بحثمیں مباحثہ کر رہا تھا تو اُس ابلیسنے پر
کفر بکنے کا فیصلہ نہجرأتکیکرنے کی صرفبلـکہ اِتنا ہی آپرب”کہا، کو “!ڈانٹے لیکن10 لوگیہ ایسیہر
بات بارےکے میں کفر بکتے ہیں جو اُن کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جو کچھ وہ فطری طور پر بےسمجھ جانوروں
کی طرح سمجھتے ہیں وہی اُنہیں تباہ کر دیتا ہے۔ 11 اُن !افسوسپر اُنہوں قابیلنے کی راہ اختیار کی پیسوںہے۔
کے لالچ میں اُنہوں نے اپنے آپ پورےکو طور پر اُس غلطی کے حوالے کر دیا ہے جو بلعام نے کی۔ وہ قورح
طرحکی باغی ہو ہلاککر ہوئے ہیں۔ لوگیہجب12 خداوند محبتکی کو یاد کرنے والے رفاقتی میںکھانوں
شریک ہوتے ہیں رفاقتتو کے لئے ھبے د بن جاتے ہیں۔ ڈرےیہ بغیر کھانا کھا کھا کر اُس محظوظسے ہوتے
ہیں۔ یہ ایسے چرواہے ہیں صرفجو اپنی گلہ بانی کرتے ہیں۔ یہ ایسے بادل ہیں جو ہَواؤں کے زور سے چلتے تو
ہیں لیکن برستے نہیں۔ یہ سردیوں کے موسم میں ایسے درختوں کی مانند ہیں جو دو لحاظ سے مُردہ ہیں۔ وہ پھل
نہیں لاتے اور جڑ اُکھڑےسے ہوئے ہیں۔ یہ13 سمندر کی لہروںبےقابو کی مانند ہیں اپنیجو ناکشرم حرکتوں
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جھاگکی اُچھالتی ہیں۔ یہ ستارےآوارہ ہیں جن کے لئے الله سبنے گہریسے یکی تار ایکمیں دائمی جگہ
مخصوص کی ہے۔

14 آدم کے بعد ساتویں حنوکآدمی نے اِن لوگوں بارےکے میں یہ پیش گوئی کی، دیکھو،” خداوند اپنے
مُقّدسبےشمار 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۔

16 لوگیہ بڑبڑاتے اور شکایت کرتے ہتے ر ہیں۔ یہ صرف اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لئے زندگی
گزارتے ہیں۔ یہ بارےاپنے میں شیخی مارتے اور فائدےاپنے کے لئے دوسروں کی خوشامد کرتے ہیں۔

آگاہی ہدایاتاور
میرےآپلیکن17 عزیزو، مسیحعیسٰیخداوندہمارےگوئیپیشکیجسرکھیںیادکچھوہ رسولوںکے نے

کی تھی۔ اُنہوں18 آپنے سے کہا تھا، آخری” دنوں میں مذاق اُڑانے والے ہوں گے جو اپنی خواہشاتبےدین
پوری کرنے کے لئے ہی زندگی گزاریں “گے۔ یہ19 وہ ہیں جو پارٹی بازی کرتے، دنیاویجو سوچ رکھتے ہیں اور
جن پاسکے القدسروح نہیں ہے۔ لیکن20 میرےآپ عزیزو، اپنے آپ کو مُقّدساپنے ترین ایمان کی بنیاد پر
تعمیر یں کر اور القدسروح 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 میںآگکو چھینسے بچائیںکر بعضاور پر رحم کریں،
لیکن خوف کے ساتھ۔ بلـکہ شخصاُس لباسکے سے بھی نفرت کریں جو اپنی حرکتوں سے گناہ سے آلودہ ہو ہے۔گیا

ستائش کی دعا
اُس24 تمجیدکی ہو آپجو کو ٹھوکر رکھمحفوظسےکھانے سکتا آپاورہے کو جلالاپنے منےکے بےداغسا

اور بڑی خوشی سے معمور کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ اُس25 واحد خدا نجاتہمارےیعنی دہندہ کا جلال ہو۔
ہمارےہاں، خداوند عیسٰی مسیح وسیلےکے سے اُسے 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 پیشہی آنا ہے۔ اُس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر یہ مکاشفہ اپنے خادم تکیوحنا پہنچا دیا۔ 2 اور جو
کچھ بھی یوحنا نے دیکھا ہے اُس کی گواہی اُس دینے ہے، خواہ الله کا کلام ہو یا عیسٰی مسیح کی گواہی۔
مبارک3 ہے وہ جو اِس نبوّت تلاوتکی کرتا ہے۔ مبارکہاں، ہیں وہ سنجو کر اپنے دلوں میں کتاباِس میں
درج باتیں محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جلد پوریہی ہو جائیں گی۔

جماعتوںسات کو سلام
4 یہ خط یوحنا طرفکی سے صوبہ آسیہ ساتکی جماعتوں کے لئے ہے۔
آپ کو الله طرفکی فضلسے اور سلامتی حاصل رہے، اُس طرفکی سے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا

ہے، ساتاُن روحوں طرفکی سے جو اُس تختکے کے منے سا ہوتی ہیں، 5 اور عیسٰی مسیح طرفکی سے یعنی
اُس سے جو اِن باتوں کا وفادار گواہ، مُردوں میں سے پہلا جی اُٹھنے والا اور دنیا بادشاہوںکے کا سردار ہے۔
اُس کی تمجید ہو جو ہمیں پیار کرتا جسہے، نے اپنے خون سے ہمارےہمیں گناہوں سے خلاصی بخشی ہے

6 جساور ہمیںنے شاہی دےاختیار کر اپنے خدا باپاور کے امام بنا دیا ہے۔ اُسے ازل سے تکابد جلال اور
قدرت حاصل !رہے آمین۔

7 دیکھیں، وہ بادلوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایکہر اُسے دیکھے گا، وہ بھی جنہوں نے اُسے چھیدا تھا۔ اور دنیا
کی تمام قومیں اُسے دیکھ کر آہ و زاری کریں گی۔ ہاں، ایسا ہی !ہو آمین۔

رب8 خدا فرماتا مَیں”ہے، اّول اور آخر ہوں، وہ جو جوہے، تھا اور جو آنے والا یعنیہے، قادرِ مطلق “خدا۔
مسیح کی یا رو

مَیں9 آپیوحنا بھائیکا اور مجھہوں۔حالشریِک پر طرحکیآپبھی ظلم کیا جا آپمَیںہے۔رہا ساتھکے 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 جزیرےاِسسے میں پتمسجو کہلاتا چھوڑہے دیا گیا۔ دنکےرب10 یعنی
اتوار کو مَیں القدسروح گرفتکی میں آ گیا اور مَیں نے اپنے پیچھے تُرم ایکسیکی اونچی آواز سنی۔ اُس11 نے
کہا، جو” کچھ تُو دیکھ رہا ہے ایکاُسے کتاب میں لـکھ کر اُن سات جماعتوں کو بھیج 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 ساتکے شمع دان دیکھے۔ 13 اِن شمع
دانوں کے درمیان 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۔ اُس14 کا سر اور بال اُون یا برف جیسے سفید تھے اور اُس کی آگآنکھیں کے
شعلے کی مانند تھیں۔ اُس15 پاؤںکے بھٹے میں پیتلدمکتے کی مانند تھے اور اُس کی آواز آبشار کے جیسیشور تھی۔
16 اپنے ہنے د ہاتھ میں اُس ستارےساتنے تھام تھےرکھے اور اُس کے منہ ایکسے تیز اور دھاریدو تلوار نکل
رہی تھی۔ اُس کا پورےچہرہ زور سے چمکنے والے سورج کی چمکطرح 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 کہا، مت” ڈر۔ مَیں اّول اور آخر
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ہوں۔ مَیں18 وہ ہوں جو زندہ ہے۔ مَیں تو مر گیا تھا لیکن اب دیکھ، مَیں تکابد زندہ ہوں۔ اور موت اور پاتال
کی میرےکنجیاں ہاتھ میں ہیں۔ چنانچہ19 جو کچھ تُو نے دیکھا ہے، ابھیجو ہے اور جو آئندہ ہو گا اُسے لـکھ
دے۔ میرے20 ہنے د ہاتھ ستاروںساتمیں ساتاور دانوںشمع کا مطلبپوشیدہ یہ :ہے ستارےساتیہ آسیہ
ساتکی 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 ستارےسات تھامے رکھتا اور سونے ساتکے شمع دانوں کے

درمیان چلتا پھرتا ہے۔ تیرےمَیں2 کاموں کو جانتا محنتسختتیریہوں، ثابتتیریاور قدمی مَیںکو۔ جانتا ہوں
کہ بُرےتُو لوگوں برداشتکو نہیں کر سکتا، کہ تُو نے اُن پڑتالکی کی رسولجوہے ہونے کا دعوٰی کرتے ہیں،
حالانکہ وہ رسول نہیں ہیں۔ تجھے تو پتا چل گیا ہے کہ وہ جھوٹے تھے۔ 3 میرےتُو نام کی ثابتخاطر قدم رہا اور
برداشت کرتے کرتے تھکا نہیں۔ لیکن4 مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، تُو مجھے اُس طرح پیار نہیں طرحجسکرتا
پہلے کرتا تھا۔ خیالاب5 کر کہ تُو کہاں سے گر گیا ہے۔ توبہ کر کے وہ کچھ کر جو تُو پہلے کرتا تھا، ورنہ مَیں آ کر
تیرے شمع دان کو اُس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ لیکن6 یہ تیرےبات حق میں ہے، تُو میری طرح نیکلیوں کے
کاموں نفرتسے کرتا ہے۔

7 جو سن سکتا ہے وہ سن لے القدسروحکہ جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔
جو غالب آئے گا اُسے مَیں زندگی کے درخت کا پھل کھانے کو دوں گا، اُس درخت 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۔ مَیں9 تیری مصیبت اور غربت کو جانتا ہوں۔ لیکن حقیقت میں تُو دولت مند ہے۔ مَیں اُن
لوگوں بہتانکے واقفسے ہوں جو کہتے ہیں کہ یہودیوہ ہیں حالانکہ ہیں نہیں۔ اصل میں ابلیسوہ جماعتکی
ہیں۔ 10 تجھےکچھجو پڑےجھیلنا گا اُس ڈرنا۔متسے ابلیسدیکھ، تجھے آزمانے کے لئے تم میں بعضسے کو
جیل میں دےڈال گا، دساور تکدن تجھے ایذا پہنچائی جائے تکموتگی۔ وفادار رہ تو مَیں تجھے زندگی کا
تاج دوں گا۔

11 جو سن سکتا ہے وہ سن لے القدسروحکہ جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔
غالبجو آئے گا اُسے موتدوسری نقصانسے 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

ابلیسجہاں تختکا تاہمہے۔ میرےتُو نام کا وفادار رہا ہے۔ تُو نے اُن دنوں میں بھی مجھ پر ایمان رکھنے کا انکار
نہ کیا جب میرا وفادار تمہارےانتپاسگواہ پاس شہید ہوا، وہاں ابلیسجہاں بستا ہے۔ لیکن14 مجھے تجھ سے
کئی باتوں کی شکایت پاستیرےہے۔ لوگایسے ہیں جو بلعام کی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں۔ کیونکہ بلعام نے
بلق کو سکھایا کہ طرحکسوہ اسرائیلیوں کو گناہ کرنے پر اُکسا سکتا ہے یعنی بُتوں پیشکو کی گئی قربانیاں
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کھانے اور زنا کرنے سے۔ اِسی15 تیرےطرح پاس بھی لوگایسے ہیں، جو نیکلیوں کی تعلیم کی پیروی کرتے
ہیں۔ اب16 توبہ !کر ورنہ مَیں جلد پاستیرےہی آ کر اپنے منہ کی تلوار سے اُن کے ساتھ لڑوں گا۔

17 جو سن سکتا ہے وہ سن لے القدسروحکہ جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔
غالبجو آئے گا اُسے مَیں پوشیدہ مَن میں سے دوں گا۔ مَیں ایکاُسے سفید پتھر بھی دوں 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 پاؤںاور پیتلدمکتے مانندکی ہیں۔ تیرےمَیں19

کاموں کو جانتا ہوں یعنی محبتتیری اور ایمان، خدمتتیری اور ثابت قدمی، اور یہ کہ وقتاِس تُو پہلے نسبتکی
کہیں یادہ ز کر رہا ہے۔ لیکن20 مجھے تجھ سے شکایتیہ ہے، تُو ایزبلعورتاُس کو جو آپاپنے کو نبیہ کہتی
ہے کام کرنے دیتا ہے، حالانکہ یہ اپنی تعلیم میرےسے خادموں کو صحیح راہ سے دُور کر کے اُنہیں زنا کرنے
اور بُتوں پیشکو کی گئی قربانیاں کھانے پر اُکساتی ہے۔ مَیں21 نے اُسے کافی دیر سے توبہ کرنے کا موقع دیا
لیکنہے، وہ اِس کے لئے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ22 مَیں اُسے یوں ماروں گا کہ وہ بستر پر پڑی رہے گی۔ اور اگر وہ
جو اُس کے ساتھ زنا کر رہے ہیں اپنی غلط حرکتوں سے توبہ نہ کریں تو مَیں اُنہیں مصیبتشدید میں پھنساؤں گا۔
ہاں،23 مَیں اُس فرزندوںکے کو مار ڈالوں گا۔ پھر تمام لیںجانجماعتیں گی مَیںکہ ذہنوںہی اور دلوں کو پرکھتا
ہوں، اور مَیں ہی تم میں سے ایکہر کو اُس کاموںکے کا بدلہ دوں گا۔

لیکن24 تھواتیرہ جماعتکی لوگایسےکے 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 ہے۔ تمہیں مَیں بتاتا ہوں کہ مَیں تم پر کوئی اَور
بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ لیکن25 اِتنا ضرور کرو کہ جو تمہارےکچھ پاس ہے میرےاُسے تکآنے مضبوطی سے
تھامے رکھنا۔ 26 غالبجو آئے گا اور میرےتکآخر کاموں پر قائم رہے گا اُسے مَیں قوموں پر اختیار دوں گا۔
ہاں،27 وہ لوہے شاہیکے اُنسےعصا اُنہیںگا،کرےحکومتپر مٹی برتنوںکے پھوڑطرحکی گا۔ڈالے یعنی28
اُسے وہی اختیار ملے گا جو مجھے بھی باپاپنے سے ملا شخصایسےہے۔ کو مَیں صبح کا ستارہ بھی دوں گا۔

29 جو سن سکتا ہے وہ سن لے القدسروحکہ جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔
3

سردیس کے لئے پیغام
سردیس1 میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس کا فرمان ہے جو الله روحوںساتکی ستاروںساتاور کو اپنے ہاتھ میں تھامے رکھتا تیرےمَیںہے۔

کاموں کو جانتا ہوں۔ تُو زندہ تو کہلاتا لیکنہے ہے مُردہ۔ جاگ2 !اُٹھ جو باقی رہ گیا ہے اور مرنے والا ہے
اُسے مضبوط کر۔ کیونکہ مَیں تیرےنے کام اپنے خدا کی نظر میں مکمل نہیں پائے۔ 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 کبمَیں تجھ پر آن پڑوں گا۔ سردیسلیکن4 تیرےمیں کچھ لوگایسے ہیں
جنہوں نے لباساپنے آلودہ نہیں کئے۔ وہ کپڑےسفید پہنے میرےہوئے ساتھ چلیں پھریں گے، کیونکہ وہ اِس کے
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لائق ہیں۔ 5 غالبجو آئے گا وہ بھی اُن طرحکی کپڑےسفید پہنے پھرےہوئے گا۔ مَیں اُس کا نام حیاتکتاِب
نہیںسے مٹاؤں گا بلـکہ باپاپنے اور اُس فرشتوںکے کے منے سا اقرار کروں گا کہ یہ میرا ہے۔

6 جو سن سکتا ہے وہ سن 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 کا فرمان ہے قدوسجو اور سچا ہاتھکےجسہے، میں داؤد کی چابی کچھجوہے۔ وہ کھولتا اُسےہے

کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو کچھ وہ بند کر دیتا ہے اُسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ تیرےمَیں8 کاموں کو جانتا
ہوں۔ مَیںدیکھ، تیرےنے منے ایکسا ایسا کھولدروازہ رکھا بندکوئیجسےہے نہیں مجھےسکتا۔کر معلوم ہے
تیریکہ طاقت کم لیکنہے۔ تُو میرےنے کلام محفوظکو رکھا ہے میرےاور نام کا انکار نہیں کیا۔ 9 دیکھ،
تکجہاں اُن کا تعلق ہے ابلیسجو جماعتکی سے ہیں، وہ یہودیجو ہونے کا دعوٰی کرتے ہیں حالانکہ وہ
جھوٹ لتے بو ہیں، مَیں پاستیرےاُنہیں دوںآنے تیرےاُنہیںگا، 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 آزمائشتجھے کی اُس
گھڑی سے بچائے رکھوں گا پوریجو دنیا پر آ کر اُس میں بسنے والوں کو آزمائے گی۔

11 مَیں جلد آ رہا ہوں۔ جو تیرےکچھ پاس ہے اُسے مضبوطی سے تھامے رکھنا تاکہ کوئی تجھ سے تیرا تاج
چھین نہ لے۔ 12 غالبجو آئے گا اُسے مَیں اپنے خدا کے گھر میں ستون بناؤں گا، ایسا ستون جو اُسے کبھی نہیں
مَیںگا۔چھوڑے اُس پر اپنے خدا نامکا اور اپنے خدا شہرکے نامکا لـکھ دوں اُسگا، 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 القدسروحکہ جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔
لودیکیہ کے لئے پیغام

14 لودیکیہ میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس کا فرمان ہے جو آمین ہے، وہ جو وفادار اور سچا گواہ اور الله کی کائنات کا منبع ہے۔ تیرےمَیں15

کاموں کو جانتا ہوں۔ تُو نہ تو سرد ہے، نہ کاشگرم۔ تُو اِن میں ایکسے !ہوتا لیکن16 چونکہ تُو نیم گرم ہے،
نہ گرم، نہ سرد، اِس لئے مَیں تجھے قَے کر کے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا۔ 17 تُو کہتا ہے، مَیں’ امیر ہوں،
مَیں دولتبہتنے حاصل کر لی ہے اور بھیکسیمجھے چیز ضرورتکی ‘نہیں۔ اور تُو نہیں جانتا کہ تُو اصل میں
بدبخت، قابِل رحم، غریب، اندھا اور ننگا ہے۔ مَیں18 تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ آگسے خالصمیں کیا گیا
سونا خرید تبلے۔ ہی تُو دولت مند بنے گا۔ اور مجھ سے لباسسفید جسخریدلے کو پہننے تیرےسے ننگے پن
کی شرم نہیںظاہر ہو اِسگی۔ علاوہکے مجھ آنکھوںسے میں لگانے کے لئے مرہم خرید لے تاکہ تُو دیکھ سکے۔
جن19 کو مَیں پیار کرتا ہوں اُن کی مَیں دےسزا تربیتکر کرتا ابہوں۔ سنجیدہ ہو جا اور توبہ کر۔ 20 دیکھ،
دروازےمَیں پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو مَیں اندر آ کر اُس کے
ساتھ کھاؤںکھانا گا اور میرےوہ ساتھ۔ 21 غالبجو آئے اُسے مَیں اپنے ساتھ تختاپنے پر بیٹھنے دوںحقکا گا،
بالکل اُسی طرحجسطرح مَیں خود غالببھی آ کر باپاپنے کے ساتھ اُس تختکے پر بیٹھ گیا۔

22 جو سن سکتا ہے وہ سن لے القدسروحکہ جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا “ہے۔
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4

آسمان پر الله پرستشکی
اِس1 کے بعد مَیں نے دیکھا آسمانکہ ایکمیں دروازہ کھلا ہوا ہے اور تُرم سیکی آواز نے مَیںجو پہلےنے

سنی تھی کہا، اِدھر” اوپر آ۔ پھر مَیں تجھے وہ کچھ دکھاؤں گا اِسجسے کے پیشبعد آنا “ہے۔ القدسروحتب2
نے ًمجھے فورا اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہاں آسمان تختایکپر جستھا پر کوئی بیٹھا تھا۔ 3 اور بیٹھنے والا دیکھنے
یشبمیں اور عقیق مطابقتسے رکھتا تھا۔ تخت کے ارد گرد قوِس قزح تھی جو دیکھنے میں زمرد کی مانند تھی۔
4 تختوں24تختیہ سے گھرا ہوا تھا جن بزرگ24پر بیٹھے تھے۔ بزرگوں لباسکے سفید تھے اور ایکہر سرکے
پر سونے تاجکا تھا۔ تختدرمیانی5 بجلیسے کی چمکیں، آوازیں اور بادل کی نکلگرجیں رہی تھیں۔ تختاور کے
منے ساتسا جلمشعلیں 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۔ پہلا7 جاندار ببر شیر جیسا تھا، بَیلدوسرا تیسرےجیسا، انسانکا جیسا
چہرہ تھا اور چوتھا اُڑتے عقابہوئے 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۔
یوں9 یہ جاندار اُس کی عزتتمجید، اور شکر ہیںکرتے تختجو 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 ساتھہے۔ ساتھ وہ اپنے سونے تختتاجکے کے منے سا رکھ کر کہتے ہیں،

ہمارےرباے”11 خدا،
تُو عزتجلال، قدرتاور لائقکے ہے۔
کیونکہ تُو کچھسبنے خلق کیا۔
تمام تیریچیزیں مرضیہی سے تھیں اور پیدا “ہوئیں۔

5
مُہروںسات والا طومار

1 پھر مَیں تختنے پر بیٹھنے والے کے ہنے د ہاتھ ایکمیں طومار جسدیکھا پر طرفدونوں لـکھا ہوا تھا اور
جس پر سات مُہریں لـگی تھیں۔ 2 اور مَیں ایکنے طاقت ور فرشتہ دیکھا جس نے اونچی آواز سے اعلان کون”کیا، مُہروں کو توڑ کر طومار کو لنے کھو کے لائق “ہے؟ لیکن3 نہ آسمان پر، نہ زمین پر اور نہ زمین کے نیچے
کوئی تھا جو طومار کو کھول کر اُس میں نظر ڈال سکتا۔ خوبمَیں4 رو پڑا، کیونکہ کوئی اِس لائق نہ پایا گیا کہ
وہ طومار کو کھول کر اُس میں نظر ڈال سکتا۔ لیکن5 بزرگوں میں ایکسے نے مجھ سے کہا، مت” رو۔ دیکھ،
یہوداہ قبیلے کے شیرببر اور داؤد کی جڑ فتحنے پائی ہے، اور وہی طومار ساتکی مُہروں کو کھول سکتا “ہے۔

6 پھر مَیں ایکنے لیلا دیکھا جو تخت 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 ساتوہ
روحیں ہیں جنہیں دنیا کی ہر جگہ بھیجا گیا ہے۔ لیلے7 نے آ تختکر پر بیٹھنے والے کے ہنے د ہاتھ سے طومار کو
لیا۔لے اور8 وقتلیتے چار جاندار بزرگ24اور لیلے کے منے سا منہ بلکے گر گئے۔ ایکہر ایکپاسکے سرود
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اور بخور بھرےسے سونے کے پیالے تھے۔ اِن سے مراد مُقّدسین کی دعائیں ہیں۔ ساتھ9 ساتھ ایکوہ نیا گیت
گانے تُو”لـگے، طومار کو لے کر
اُس کی مُہروں کو لنے کھو لائقکے ہے۔
کیونکہ تجھے ذبح کیا گیا، اور اپنے خون سے
تُو لوگوںنے کو ہر قبیلے، ہر اہِل زبان، ملتہر اور ہر قوم سے
الله کے لئے خرید لیا ہے۔
10 تُو نے اُنہیں شاہی دےاختیار کر
ہمارے خدا کے امام بنا دیا ہے۔
اور وہ دنیا حکومتمیں کریں “گے۔
11 مَیں نے دوبارہ دیکھا تو بےشمار فرشتوں کی آواز سنی۔ وہ تخت، چار جانداروں اور بزرگوں کے ارد گرد

کھڑے اونچی12 آواز سے کہہ رہے لائق”تھے، ہے وہ لیلا جو ذبح کیا گیا ہے۔
وہ قدرت، حکمتدولت، اور طاقت،
جلالعزت، ستائشاور پانے لائقکے “ہے۔
13 پھر مَیں آسماننے پر، زمین پر، زمین نیچےکے اور سمندر کی مخلوقہر کی آوازیں سنیں۔ کائناتہاں، سبکی

مخلوقات یہ گا رہے تخت”تھے، پر بیٹھنے والے اور لیلے ستائشکی اور عزت،
جلال قدرتاور ازل سے تکابد “رہے۔
14 چار جانداروں جوابنے میں “آمین” کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔

6
مُہریں توڑی جاتی ہیں

1 پھر مَیں نے دیکھا، لیلے ساتنے مُہروں میں سے پہلی مُہر کو کھولا۔ اِس پر مَیں نے چار جانداروں میں سے
ایک جسکو کی آواز کڑکتے بادلوں کی مانند تھی یہ کہتے ہوئے سنا، “!آ” میرے2 دیکھتے ایکدیکھتے سفید
گھوڑا نظر آیا۔ اُس کے سوار ہاتھکے میں کمان تھی، اور ایکاُسے تاج دیا گیا۔ یوں وہ فاتح حیثیتکی سے اور فتح
پانے کے لئے وہاں سے نکلا۔

لیلے3 دوسرینے مُہر کھولی تو مَیں دوسرےنے جاندار کو کہتے ہوئے سنا کہ “!آ” اِس4 ایکپر اَور گھوڑا
نکلا آگجو جیسا سرخ تھا۔ اُس کے سوار کو دنیا سے صلح سلامتی چھیننے کا اختیار دیا گیا تاکہ لوگ ایک
دوسرے قتلکو کریں۔ ایکاُسے بڑی تلوار پکڑائی گئی۔

لیلے5 تیسرینے مُہر کھولی تو مَیں تیسرےنے جاندار کو کہتے ہوئے سنا میرے“!آ”کہ دیکھتے ایکدیکھتے
کالا گھوڑا نظر آیا۔ اُس کے سوار ہاتھکے میں ترازو تھا۔ 6 اور مَیں چاروںنے جانداروں میں سے یا ایکگو آواز
نےجسسنی کہا، ایک” دن مزدوریکی کے لئے ایک کلو گرام گندم، ایکاور دن مزدوریکی کے لئے تین
کلو گرام َجو۔ لیکن تیل اور َمے کو متنقصان “پہنچانا۔

لیلے7 چوتھینے مُہر کھولی تو مَیں چوتھےنے جاندار کو کہتے سنا “!آ”کہ میرے8 دیکھتے ایکدیکھتے گھوڑا
نظر جسآیا رنگکا ہلکا پیلا سا تھا۔ اُس کے سوار کا موتنام تھا، اور پاتال اُس پیچھےکے پیچھے چل رہی تھی۔
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اُنہیں زمین کا چوتھا قتلحصہ کرنے کا اختیار دیا گیا، خواہ تلوار، مہلـککال، وبا یا وحشی جانوروں یعےکے سےذر ہو۔

9 لیلے نے پانچویں مُہر کھولی تو مَیں نے قربان گاہ کے نیچے اُن کی روحیں دیکھیں جو الله کے کلام اور اپنی
گواہی قائم رکھنے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ اُنہوں10 نے اونچی آواز سے چلّا کر کہا، اے” قادرِ مطلق،
قدوس اور سچے کتنیرب، دیر اَور لـگے گی؟ زمینتککبتُو باشندوںکے عدالتکی کر ہمارےکے شہید ہونے
کا انتقام نہ “گا؟لے تب11 اُن میں سے ایکہر ایککو 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 مَیںتوکھولی زلزلہشدیدایکنے بکریسورجدیکھا۔ بالوںکے سے ٹاٹبنے مانندکی کالا
ہو گیا، پورا خونچاند جیسا نظر آنے لگا اور13 آسمان ستارےکے زمین پر یوں گر طرحجسگئے انجـیر درختکے
پر لـگے آخری انجـیر تیز ہَوا کے جھونکوں سے گر جاتے ہیں۔ آسمان14 طومار کی جبطرح اُسے لپیٹ کر بند کیا
جاتا پیچھےہے ہٹ گیا۔ اور ہر پہاڑ اور یرہ جز اپنی اپنی جگہ کھسکسے گیا۔ 15 پھر زمین کے بادشاہ، شہزادے،
جرنیل، امیر، اثر رسوخو والے، غلام اور سبآزاد غاروںسبکے میں پہاڑیاور چٹانوں گئے۔چھپدرمیانکے
اُنہوں16 نے چلّا پہاڑوںکر 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 فرشتوںچار کو زمین کے کونوںچار دیکھا۔کھڑےپر وہ زمین کی چار ہَواؤں کو چلنے
روکسے تھےرہے تاکہ نہ زمین پر، نہ سمندر درختکسییا پر کوئی ہَوا چلے۔ پھر2 مَیں ایکنے اَور مشرقفرشتہ
سے ھتے چڑ ہوئے پاسکےجسدیکھا زندہ خدا کی مُہر تھی۔ اُس اونچینے آواز سے اُن چار فرشتوں باتسے کی
جنہیں زمین اور سمندر کو نقصان پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اُس نے کہا، زمین،”3 سمندر یا درختوں کو اُس
تکوقت متنقصان پہنچانا تکجب ہم اپنے خدا کے خادموں کے ماتھوں پر مُہر نہ لگا “لیں۔ 4 اور مَیں نے سنا
جنکہ پر مُہر لگائی تھیگئی 1,44,000وہ افراد تھے اور اسرائیلوہ کے قبیلےایکہر :تھےسے 512,000 یہوداہ
سے، 12,000 روبن سے، 12,000 جد سے، 612,000 آشر سے، 12,000 نفتالی سے، 12,000 منسّی سے،
شمعون712,000 لاوی12,000سے، 12,000سے، اِشکار سے، زبولون812,000 یوسف12,000سے، اورسے بن12,000 یمین سے۔

الله کے ایکحضور بڑا ہجوم
اِس9 بعدکے مَیں ایکنے ہجوم دیکھا جو اِتنا بڑا تھا کہ اُسے گنا نہیں جا تھا۔سکتا اُس میں ہر ملت، ہر قبیلے، ہر

قوم اور ہر زبان کے افراد لباسسفید پہنے تختہوئے اور لیلے کے منے تھے۔کھڑےسا اُن ہاتھوںکے میں کھجور
ڈالیاںکی تھیں۔ اور10 وہ اونچی آواز سے چلّا چلّا کر کہہ رہے تختنجات”تھے، پر بیٹھے ہمارےہوئے خدا اور
لیلے “ہے۔سےطرفکی تمام11 فرشتے بزرگوںتخت، اور جانداروںچار اردکے تھے۔کھڑےگرد اُنہوں تختنے
کے منے سا گر کر الله کو سجدہ کیا 12 اور کہا، ہمارے!آمین” خدا کی ازل سے تکابد ستائش، جلال، حکمت،
شکرگزاری، قدرتعزت، طاقتاور حاصل رہے۔ “!آمین
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13 بزرگوں میں ایکسے نے مجھ سے پوچھا، سفید” لباس پہنے ہوئے یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے

“ہیں؟
مَیں14 جوابنے دیا، میرے” آپآقا، ہی جانتے “ہیں۔
اُس نے کہا، یہ” وہی ہیں بڑیجو ایذا رسانی سے نکل کر آئے ہیں۔ اُنہوں نے لباساپنے لیلے کے خون میں

دھو کر سفید کر لئے ہیں۔ اِس15 لئے وہ الله تختکے کے منے ہیںکھڑےسا اور راتدن اُس کے میںگھر اُس
خدمتکی کرتے ہیں۔ تختاور پر بیٹھا ہوا اُن کو دےپناہ گا۔ اِس16 کے بعد نہ بھوککبھی اُنہیں ستائے گی
نہ پیاس۔ نہ دھوپ، نہ کسی اَور قسم کی تپتی گرمی اُنہیں ُجھلسائے گی۔ 17 کیونکہ جو تختلیلا درمیانکے بیٹھا
ہے وہ اُن کی گلہ کرےبانی گا اور اُنہیں زندگی کے چشموں پاسکے لے جائے گا۔ اور الله اُن کی آنکھوں سے
تمام آنسو پونچھ ڈالے “گا۔

8
ساتویں مُہر

لیلےجب1 ساتویںنے مُہر کھولی تو آسمان پر خاموشی چھا گئی۔ یہ ًخاموشی تقریبا آدھے تکگھنٹے رہی۔ 2 پھر
مَیں نے الله کے منے ساتکھڑےسا فرشتوں کو دیکھا۔ ساتاُنہیں تُرم دیئے گئے۔

ایک3 اَور جسفرشتہ پاسکے سونے کا بخوردان تھا آ کر قربان گاہ پاسکے کھڑا ہو گیا۔ بہتاُسے سا بخور
دیا گیا تاکہ وہ اُسے مُقّدسین کی دعاؤں کے تختساتھ کے منے سا کی سونے کی قربان گاہ پیشپر کرے۔ 4 بخور
کا دھواں مُقّدسین دعاؤںکی ساتھکے فرشتے ہاتھکے سے اُٹھتے اُٹھتے الله کے منے سا پہنچا۔ 5 پھر فرشتے بخورداننے
کو لیا اور اُسے قربان گاہ آگکی سے بھر کر زمین پھینکپر دیا۔ تب کڑکتی اور گرجتی آوازیں سنائی دیں، بجلی
چمکنے لـگی اور زلزلہ آ گیا۔

تُرموں کا اثر
6 پھر ساتجن فرشتوں ساتپاسکے تُرم تھے وہ اُنہیں بجانے کے لئے تیار ہوئے۔
پہلے7 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 حصہ اور تمام گھاسہری بھسم ہو گئی۔
8 پھر دوسرے فرشتے نے اپنے تُرم میں پھونک ماری۔ اِس پر جلتی ایکہوئی بڑی پہاڑ نما چیز کو سمندر میں

پھینکا گیا۔ سمندر کا تیسرا حصہ خون میں بدل گیا، 9 سمندر میں موجود زندہ مخلوقات کا تیسرا ہلاکحصہ اور
بحری جہازوں کا تیسرا حصہ تباہ ہو گیا۔

10 تیسرےپھر فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس پر مشعل طرحکی بھڑکتا ایکہوا بڑا ستارہ آسمان سے
یاؤں در تیسرےکے حصے اور پانی کے چشموں پر گر گیا۔ ستارےاِس11 کا نام افسنطین تھا اور اِس سے پانی 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 عقابایکنے کو سرمیرےنےجسسنا کے اوپر بلندیوںہی پر اُڑتے اونچیہوئے
آواز سے پکارا، !افسوس!افسوس” زمین کے باشندوں پر !افسوس کیونکہ تین فرشتوں کے تُرموں کی آوازیں ابھی
باقی “ہیں۔
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1 پھر پانچویں فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس پر مَیں ایکنے ستارہ دیکھا جو آسمان سے زمین پر گر
گیا تھا۔ ستارےاِس کو اتھاہ گڑھے کے راستے کی چابی دی گئی۔ 2 اُس نے اتھاہ گڑھے کا راستہ کھول دیا تو
اُس سے دھواں نکل کر اوپر آیا، یوں جیسے دھواں بڑےکسی بھٹے سے نکلتا سورجہے۔ اور چاند اتھاہ گڑھے کے
اِس دھوئیں تاریکسے ہو گئے۔ 3 اور دھوئیں میں ٹڈیاںسے نکل کر زمین پر اُتر آئیں۔ اُنہیں زمین بچھوؤںکے جیسا
اختیار دیا گیا۔ اُنہیں4 بتایا گیا، نہ” زمین کی گھاس، نہ پودےکسی یا درخت کو نقصان پہنچاؤ بلـکہ صرف اُن
لوگوں جنکو 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 تکمہینوں اُن اذیتکو دیں۔ اور یہ اذیت تکلیفاُس کی مانند ہے تبجو پیدا ہوتی ہے
جب بچھو کسی ڈنککو مارتا ہے۔ 6 اُن پانچ مہینوں کے لوگدوران موت تلاشکی میں رہیں گے، لیکن اُسے
پائیں گے نہیں۔ وہ مر جانے کی شدید آرزو کریں موتلیکنگے، اُن بھاگسے کر دُور رہے گی۔

ٹڈیوں7 لئےکےجنگصورتوشکلکی تیار مانندکیگھوڑوں تھی۔ اُن سروںکے پر سونے جیسیتاجوںکے
چیزیں تھیں اور اُن چہرےکے انسانوں کے چہروں کی مانند تھے۔ 8 اُن کے بال خواتین کے بالوں کی مانند اور اُن
دانتکے ببر شیر دانتوںکے جیسے تھے۔ یوں9 لگا جیسے اُن سینوںکے پر لوہے کے سے زرہ بکتر لـگے ہوئے تھے،
اور اُن کے پَروں کی آواز بےشمار رتھوں اور گھوڑوں کے شور جیسی تھی جب وہ مخالف پر جھپٹ رہے ہوتے
ہوں۔ 10 اُن کی دُم پر بچھو کا ڈنکسا لگا تھا اور اُنہیں اِن ہی دُموں لوگوںسے کو پانچ تکمہینوں نقصان پہنچانے
کا اختیار تھا۔ 11 اُن کا بادشاہ اتھاہ گڑھے کا فرشتہ جسہے عبرانیکا نام ابدون اور یونانی نام اپلیون (ہلاکو)
ہے۔

یوں12 افسوسپہلا گزر گیا، لیکن اِس کے بعد دو افسوسمزید ہونے والے ہیں۔
13 چھٹے فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس پر مَیں ایکنے آواز سنی جو الله کے منے سا واقع سونے کی

قربان گاہ کے چار کونوں پر لـگے سینگوں سے آئی۔ اِس14 آواز نے چھٹا پکڑےتُرم ہوئے فرشتے سے کہا، اُن”
چار فرشتوں کو کھلا چھوڑ دینا بڑےجو یا در بنام فرات پاسکے بندھے ہوئے “ہیں۔ 15 اِن چار فرشتوں کو
اِسی مہینے اِسیکے دن اِسیکے گھنٹے کے لئے تیار کیا گیا ابتھا۔ اِنہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ انسانوں کا تیسرا
حصہ مار ڈالیں۔ مجھے16 بتایا گیا کہ گھوڑوں پر سوار بیسفوجی کروڑ تھے۔ 17 یا رو گھوڑےمیں اور سوار یوں
نظر :آئے سینوں پر لـگے زرہ آگبکتر جیسے سرخ، نیلے گندھکاور جیسے پیلے تھے۔ گھوڑوں کے سر ببر شیر
کے سروں مطابقتسے رکھتے تھے اور اُن کے منہ سے آگ، دھواں گندھکاور نکلتی تھی۔ 18 آگ، دھوئیں اور
گندھک کی اِن تین بلاؤں سے انسانوں کا تیسرا ہلاکحصہ ہوا۔ 19 گھوڑےہر طاقتکی اُس کے منہ اور دُم
میں تھی، کیونکہ اُن کی سانپدُمیں کی مانند تھیں جن سرکے نقصان پہنچاتے تھے۔

20 جو اِن بلاؤں نہیںہلاکسے تھےہوئے بلـکہ ابھی باقی تھے اُنہوں نے پھر بھی اپنے ہاتھوں کاموںکے توبہسے
نہ کی۔ بدروحوںوہ اور سونے، چاندی، پیتل، پتھر لـکڑیاور بُتوںکے کی پوجا سے باز نہ آئے ایسیحالانکہ چیزیں
نہ تو دیکھ سکتی ہیں، نہ سننے یا چلنے قابلکے ہوتی ہیں۔ 21 قتلوہ و غارت، زناکاریجادوگری، اور یوں چور سے
بھی توبہ کر کے باز نہ آئے۔

10
فرشتہ اور چھوٹا طومار
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1 پھر مَیں ایکنے طاقتاَور ور فرشتہ دیکھا۔ وہ بادل اوڑھے ہوئے آسمان سے اُتر رہا تھا اور اُس کے سر کے

اوپر قوِس قزح تھی۔ اُس کا چہرہ سورج جیسا تھا اور اُس کے آگپاؤں کے ستون جیسے۔ 2 اُس کے ہاتھ میں
ایک چھوٹا طومار تھا جو کھلا تھا۔ ایکاپنے پاؤں کو اُس نے سمندر پر رکھ دیا دوسرےاور کو زمین پر۔ 3 پھر
وہ اونچی آواز سے پکار اُٹھا۔ ایسے لگا جیسے شیرببر گرج رہا اِسہے۔ کڑکپر ساتکی آوازیں لنے بو لـگیں۔ 4 اُن
کے لنے بو پر مَیں اُن کی باتیں لـکھنے کو تھا ایککہ آواز نے کہا، کڑک” ساتکی آوازوں کی باتوں پر مُہر لگا اور
اُنہیں مت “لـکھنا۔

5 پھر اُس فرشتے مَیںجسےنے سمندرنے اور زمین پر کھڑا دیکھا اپنے ہنے د ہاتھ آسمانکو طرفکی اُٹھا کر الله6
کے نام کی قَسم کھائی، اُس کے نام کی جو ازل سے تکابد زندہ ہے جساور نے آسمانوں، زمین اور سمندر کو
اُن تمام سمیتچیزوں خلق کیا جو اُن میں ہیں۔ فرشتے نے کہا، اب” دیر نہیں ہو گی۔ ساتواںجب7 فرشتہ اپنے تُرم
پھونکمیں مارنے کو ہو گا تب الله کا بھید جو اُس نے اپنے نبوّت کرنے والے خادموں کو بتایا تھا تکتکمیل
پہنچے “گا۔

8 پھر جو آواز آسمان سے تھیدیسنائی اُس ایکنے بار پھر مجھ باتسے کی، جا،” وہ طومار لے لینا جو سمندر
اور زمین کھڑےپر فرشتے کے ہاتھ میں کھلا پڑا “ہے۔

9 چنانچہ مَیں نے فرشتے پاسکے جا کر اُس گزارشسے کی کہ وہ مجھے چھوٹا طومار دے۔ اُس نے مجھ سے
اِسے”کہا، لے اور کھا تیرےیہلے۔ منہ میں شہد طرحکی میٹھا لـگے معدےتیرےلیکنگا، کڑواہٹمیں پیدا
کرے “گا۔

مَیں10 نے چھوٹے طومار کو فرشتے ہاتھکے سے لے کر اُسے کھا میرےلیا۔ منہ میں تو وہ شہد طرحکی میٹھا
لـگ رہا تھا، معدےلیکن میں جا کر اُس کڑواہٹنے پیدا کر دی۔ 11 پھر مجھے بتایا گیا، لازم” ہے کہ تُو بہت
اُمّتوں، قوموں، زبانوں اور بادشاہوں بارےکے میں مزید نبوّت “کرے۔

11
دو گواہ

1 مجھے گز کی طرح کا سرکنڈا دیا گیا اور بتایا گیا، جا،” الله کے گھر اور قربان گاہ کی پیمائش کر۔ اُس میں
پرستاروں کی تعداد بھی گن۔ لیکن2 بیرونی صحن کو چھوڑ دے۔ متاُسے ناپ، کیونکہ اُسے غیرایمان داروں کو
دیا گیا ہے مُقّدسجو شہر کو 42 تکمہینوں کچلتے رہیں گے۔ 3 اور مَیں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا، اور
ٹاٹوہ اوڑھ کر دنوں1,260 دورانکے نبوّت یں کر “گے۔

4 یہ دو گواہ زیتون کے وہ دو درخت 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 نکلآگسے کر اُن دشمنوںکے کو بھسم کر دیتی ہے۔ بھیجو
اُنہیں نقصان پہنچانا اُسےچاہے طرحاِس مرنا پڑتا ہے۔ 6 اِن گواہوں آسمانکو بندکو رکھنے کا اختیار تاکہہے جتنا
وقت وہ نبوّت بارشکریں نہ ہو۔ اُنہیں پانی کو خون میں لنے بد اور زمین کو ہر قسم اذیتکی پہنچانے کا اختیار
بھی ہے۔ اور وہ جتنی دفعہ جی چاہے یہ کر سکتے ہیں۔

7 اُن کی گواہی کا مقررہ وقت پورا ہونے پر اتھاہ گڑھے میں سے نکلنے والا حیوان اُن جنگسے کرنا شروع
کرے گا اور اُن غالبپر آ کر اُنہیں مار ڈالے گا۔ 8 اُن کی لاشیں بڑےاُس شہر سڑککی پر پڑی رہیں جسگی کا
علامتی نام سدوم اور مصر ہے۔ وہاں اُن کا آقا بھی مصلوب ہوا تھا۔ 9 اور ساڑھے تین دنوں کے دوران ہر اُمّت،
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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 دوسرےایککر کو تحفے بھیجیں گے، کیونکہ اِن دو
نبیوں زمیننے پر ہنے ر والوں کو کافی ایذا پہنچائی تھی۔ لیکن11 اِن ساڑھے تین دنوں کے بعد الله نے اُن میں زندگی
کا پھونکدم دیا، اور وہ اپنے پاؤں ہوئے۔کھڑےپر اُنہیںجو دیکھ تھےرہے دہشتسختوہ زدہ ہوئے۔ 12 پھر
اُنہوں نے آسمان ایکسے اونچی آواز جسسنی نے اُن سے کہا، یہاں” اوپر “!آؤ اور اُن کے دشمنوں کے دیکھتے
دیکھتے ایکدونوں بادل میں آسمان پر چلے گئے۔ اُسی13 ایکوقت شدید زلزلہ آیا اور شہر کا دسواں حصہ گر کر
تباہ ہو گیا۔ 7,000 افراد اُس کی زد میں آ کر مر گئے۔ بچے ہوئے لوگوں میں دہشت پھیل گئی اور وہ آسمان کے
خدا جلالکو دینے لـگے۔

14 افسوسدوسرا گزر گیا، ابلیکن افسوستیسرا جلد ہونے والا ہے۔
ساتواں تُرم

ساتویں15 فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس پر آسمان پر اونچیسے آوازیں دیںسنائی جو رہیکہہ تھیں،
زمین” کی ہمارےبادشاہی آقا اور اُس کے مسیح کی ہو گئی ہے۔ وہی ازل سے کرےحکومتتکابد “گا۔
16 اور الله تختکے کے منے سا بیٹھے 24 بزرگوں نے گر کر الله کو سجدہ کیا 17 اور کہا، رباے” قادرِ مطلق
خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تُو جو اورہے جو تھا۔ کیونکہ تُو اپنی قدرتعظیم کو کام میں لا حکومتکر کرنے
لگا ہے۔ قومیں18 غصے میں آئیں تو تیرا غضب نازل ابہوا۔ مُردوں عدالتکی کرنے اور اپنے خادموں کو اجر
دینے وقتکا آ گیا ہے۔ تیرےہاں، نبیوں، مُقّدسین اور تیرا خوف ماننے والوں کو اجر ملے گا، خواہ وہ چھوٹے
ہوں یا اببڑے۔ وقتوہ بھی آ گیا ہے کہ زمین کو تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا “جائے۔

آسمان19 پر الله کے گھر کو کھولا گیا اور اُس میں اُس کے عہد کا صندوق نظر آیا۔ بجلی چمکنے لـگی، شور مچ
گیا، بادل گرجنے بڑےبڑےاور اولے پڑنے لـگے۔

12
خاتون اور اژدہا

1 پھر آسمان ایکپر عظیم نشان ظاہر ایکہوا، جسخاتون لباسکا سورج تھا۔ اُس کے پاؤں تلے چاند اور سر
پر بارہ ستاروں کا تاج تھا۔ اُس2 کا پاؤں بھاری تھا، اور جنم دینے کے شدید درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ
چلّا رہی تھی۔

3 پھر آسمان ایکپر اَور نشان نظر ایکآیا، بڑا آگاور سرخجیسا اژدہا۔ اُس سرساتکے سینگدساور تھے،
اور ہر سر ایکپر تاج تھا۔ اُس4 کی دُم ستاروںنے تیسرےکے حصے آسمانکو پر سے اُتار کر زمین پھینکپر دیا۔
پھر اژدہا جنم دینے والی خاتون کے منے سا کھڑا ہوا تاکہ اُس بچے کو جنم لیتے ہڑپہی کر لے۔ خاتون5 کے بیٹا
پیدا ہوا، وہ بچہ جو لوہے کے شاہی عصا سے قوموں پر کرےحکومت گا۔ اور خاتون کے اِس بچے کو چھین کر
الله اور اُس تختکے کے منے سا لایا گیا۔ خاتون6 خود یگستان ر ہجرتمیں کر ایککے ایسی جگہ پہنچ گئی جو
الله نے اُس کے لئے تیار کر رکھی تھی، تاکہ وہاں تکدن1,260 اُس پرورشکی کی جائے۔

7 پھر آسمان جنگپر چھڑ میکائیلگئی۔ اور اُس کے فرشتے اژدہے سے لڑے۔ اژدہا اور اُس کے فرشتے اُن سے
لڑتے رہے، لیکن8 غالبوہ نہ آ سکے بلـکہ آسمان پر اپنے مقام سے محروم ہو گئے۔ بڑے9 اژدہے کو نکال دیا گیا،



مکاشفہ 12:10 1578 مکاشفہ 13:10
اُس قدیم اژدہے کو ابلیسجو یا شیطان کہلاتا اورہے پوریجو دنیا کو گم راہ کر دیتا اُسےہے۔ اُس فرشتوںکے
سمیت 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 ہمارےکیونکہہے۔ بھائیوں اور بہنوں پر الزام لگانے والا راتدنجو الله کے حضور
اُن پر الزام لگاتا رہتا تھا اُسے زمین پر پھینکا گیا ہے۔ ایمان11 دار لیلے کے خون اور اپنی گواہی سنانے کے یعے ذر
ہی اُس غالبپر آئے ہیں۔ اُنہوں نے اپنی جان عزیز نہ رکھی بلـکہ اُسے تکدینے تیار تھے۔ خوشیچنانچہ12 مناؤ،
اے !آسمانو خوشی مناؤ، اُن میں بسنے !والو لیکن زمین اور سمندر !افسوسپر 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 بچےنےجسگیا کو جنم
دیا تھا۔ لیکن14 خاتون بڑےکو عقاب کے سے دو پَر دیئے گئے تاکہ وہ اُڑ کر یگستان ر میں اُس جگہ پہنچے جو
اُس کے لئے تیار کی گئی تھی اور جہاں وہ ساڑھے تین تکسال اژدہے کی پہنچ محفوظسے رہ پرورشکر پائے
گی۔ اِس15 پر اژدہے نے اپنے منہ سے پانی نکال کر یا در صورتکی میں خاتون کے پیچھے پیچھے بہا دیا تاکہ اُسے
بہا لے جائے۔ لیکن16 زمین خاتوننے کی مدد کر کے اپنا منہ کھول دیا اور اُس یا در نگلکو لیا جو اژدہے نے
اپنے منہ نکالسے دیا تھا۔ 17 پھر اژدہے خاتونکو پر غصہ آیا، اور وہ اُس کی باقی اولاد جنگسے کرنے کے لئے
چلا گیا۔ خاتون) کی اولاد وہ ہیں جو الله کے پورےاحکام کر کے عیسٰی کی گواہی کو قائم رکھتے ۔(ہیں
18 اور اژدہا سمندر ساحلکے پر کھڑا ہو گیا۔

13
دو حیوان

1 پھر مَیں نے دیکھا کہ سمندر میں ایکسے حیوان نکل رہا ہے۔ اُس سینگدسکے اور سات سر تھے۔ ہر
سینگ ایکپر تاج اور ہر سر پر کفر ایککا نام تھا۔ 2 یہ حیوان چیتے کی مانند تھا۔ لیکن اُس کے ریچھ کے سے
پاؤں اور ببر شیر کا سا منہ تھا۔ اژدہے نے اِس حیوان کو اپنی قوت، اپنا تخت اور بڑا دےاختیار دیا۔ 3 لگتا تھا کہ
حیوان سروںکے میں ایکسے پر لاعلاج زخم لگا لیکنہے۔ اِس زخم کو دیشفا پوریگئی۔ دنیا یہ دیکھ کر
حیرت زدہ ہوئی اور حیوان کے پیچھے لـگ گئی۔ لوگوں4 نے اژدہے کو سجدہ کیا، کیونکہ اُسی نے حیوان کو
اختیار دیا تھا۔ اور اُنہوں نے یہ کہہ کر حیوان بھیکو سجدہ کیا، کون” اِس حیوان کی مانند کونہے؟ اِس سے لڑ
سکتا “ہے؟

5 اِس حیوان کو بڑی بڑی باتیں اور کفر بکنے کا اختیار دیا گیا۔ اور اُسے یہ کرنے کا اختیار 42 مہینے کے لئے
مل گیا۔ یوں6 وہ اپنا منہ کھول کر الله، اُس کے نام، اُس سکونتکی گاہ اور آسمان کے باشندوں پر کفر بکنے لگا۔
اُسے7 مُقّدسین جنگسے کر کے اُن پر فتح پانے کا اختیار بھی دیا گیا۔ اور اُسے ہر قبیلے، ہر اُمّت، ہر زبان اور ہر
قوم پر اختیار دیا گیا۔ زمین8 کے باشندےتمام اِس حیوان کو سجدہ کریں گے یعنی جنسبوہ نامکے دنیا کی ابتدا
سے لیلے کی حیاتکتاِب میں درج نہیں ہیں، اُس لیلے کتابکی میں جو ذبح کیا گیا ہے۔

9 سنجو سکتا سنوہہے !لے 10 کسیاگر قیدیکو بننا توہے قیدیوہ ہی گا۔بنے کسیاگر تلوارکو کی زد
میں آ کر مرنا ہے تو وہ ایسے مرےہی ابگا۔ مُقّدسین ثابتکو قدمی اور وفادار ایمان ضرورتخاصکی ہے۔
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11 پھر مَیں ایکنے اَور حیوان کو دیکھا۔ وہ زمین میں نکلسے رہا تھا۔ اُس لیلےکے کے سے سینگدو تھے،

لیکن اُس کے لنے بو کا انداز اژدہے کا سا تھا۔ اُس12 پہلےنے حیوان کا پورا اختیار اُس کی استعمالخاطر کر کے
زمین اور اُس کے باشندوں کو پہلے حیوان کو سجدہ کرنے پر اُکسایا، یعنی اُس حیوان جسکو کا لاعلاج زخم
بھر گیا تھا۔ اور13 اُس بڑےنے معجزانہ نشان تکیہاںدکھائے، اُسکہ لوگوںنے کے دیکھتے دیکھتے آسمان سے
زمین نازلآگپر دی۔ہونے یوں14 اُسے پہلے کیحیوان خاطر نشانمعجزانہ دکھانے کا اختیار دیا گیا، اور اِن کے
یعے ذر اُس زمیننے باشندوںکے صحیحکو راہ بہکایا۔سے اُس اُنہیںنے کہا کہ اُسوہ کیحیوان تعظیم ایکمیں
مجسمہ بنا دیں جو تلوار سے زخمی ہونے کے باوجود دوبارہ زندہ ہوا تھا۔ 15 پھر اُسے پہلے حیوان کے مجسمے میں
جان لنے ڈا کا اختیار دیا گیا تاکہ مجسمہ بول سکے اور اُنہیں قتل کروا سکے جو اُسے سجدہ کرنے سے انکار کرتے
تھے۔ اُس16 نے یہ بھی کروایا کہ ایکہر کے ہنے د ہاتھ یا ماتھے 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۔

حکمتیہاں18 ضرورتکی ہے۔ جو سمجھ دار ہے وہ حیوان کے نمبر حسابکا کرے، کیونکہ ایکیہ مرد
کا نمبر اُسہے۔ کا نمبر 666 ہے۔

14
لیلا اور اُس کی قوم

1 پھر مَیں نے دیکھا کہ لیلا میرے 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 نے آسمان ایکسے ایسی آواز
سنی جو بڑےکسی آبشار اور گرجتے بادلوں کی اونچی کڑک کی مانند تھی۔ یہ اُس آواز کی مانند تھی جو سرود
بجانے والے اپنے سازوں سے لتے نکا ہیں۔ 3 یہ 1,44,000 افراد تخت، چار جانداروں اور بزرگوں کے منے سا
ایککھڑے گیتنیا گا رہے ایکتھے، گیتایسا وہیصرفجو لیلےجنہیںسکےسیکھ زمیننے خریدسے لیا
تھا۔ یہ4 وہ مرد ہیں جنہوں نے آپاپنے خواتینکو ساتھکے آلودہ نہیں کیا، کیونکہ کنوارےوہ ہیں۔ بھیجہاں
لیلا جاتا ہے وہاں وہ بھی جاتے ہیں۔ اُنہیں باقی انسانوں میں سے فصل کے پہلے پھل کی حیثیت سے الله اور لیلے
کے لئے خریدا گیا ہے۔ 5 اُن کے منہ جھوٹکبھیسے نہیں نکلا بلـکہ وہ بےالزام ہیں۔

تین فرشتے
6 پھر مَیں ایکنے اَور فرشتہ دیکھا۔ میرےوہ سر کے اوپر ہی ہَوا میں اُڑ رہا تھا۔ اُس پاسکے الله کی ابدی

خبریخوش تھی تاکہ وہ اُسے زمین کے باشندوں یعنی ہر قوم، قبیلے، اہِل زبان اور اُمّت کو سنائے۔ 7 اُس نے
اونچی آواز سے کہا، خدا” خوفکا مان کر اُسے جلال دو، کیونکہ اُس عدالتکی وقتکا آ گیا ہے۔ اُسے سجدہ
جسکرو نے آسمانوں، زمین، سمندر اور پانی کے چشموں خلقکو کیا “ہے۔

دوسرےایک8 فرشتے نے پہلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہا، وہ” گر گیا !ہے ہاں، عظیم بابل گر گیا ہے،
تمامنےجس قوموں کو اپنی کاریحرام اور مستی کی َمے پلائی “ہے۔

9 اِن دو فرشتوں ایکپیچھےکے تیسرا فرشتہ چل رہا تھا۔ اُس اونچینے آواز سے کہا، بھیجو” حیوان اور اُس
مجسمےکے کو کرےسجدہ اور بھیجسے اُس کا نشان اپنے ماتھے یا ہاتھ پر مل جائے 10 وہ الله کیغضبکے َمے
سے پیئے ایسیگا، َمے ملاوٹجو کے بغیر ہی الله پیالےکےغضبکے میں ڈالی مُقّدسہے۔گئی فرشتوں اور لیلے
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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 کے مجسمے کو سجدہ کرتے ہیں یا جنہوں نے اُس
کے نام کا نشان لیا ہے وہ نہ دن، راتنہ کو آرام پائیں “گے۔

مُقّدسینیہاں12 ثابتکو قدم ہنے اُنہیںہے،ضرورتکیر جو الله پورےاحکامکے اورکرتے عیسٰی ہتےوفادارکے ر ہیں۔
13 پھر مَیں آسماننے ایکسے آواز یہ کہتی ہوئی سنی، مبارکلـکھ،” ہیں مُردےوہ ابجو خداوندسے میں

وفات پاتے جی”“ہیں۔ روح“ہاں، فرماتا ہے، وہ” اپنی مشقتمحنت سے آرام پائیں گے، کیونکہ اُن نیککے کام اُن کے پیچھے
ہو کر اُن کے ساتھ چلیں “گے۔

زمین پر فصل کی کٹائی
14 پھر مَیں ایکنے سفید بادل دیکھا، اور اُس پر کوئی بیٹھا تھا جو ابِن آدم کی مانند تھا۔ اُس کے سر پر سونے

کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی تھی۔ ایک15 اَور فرشتہ الله کے گھر سے نکل کر اونچی آواز سے پکار کر اُس سے
مخاطب ہوا جو بادل پر بیٹھا تھا، اپنی” درانتی لے 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 کے ایکبعد اَور فرشتہ الله کے اُس گھر سے نکل آیا جو آسمان پر ہے، اور اُس پاسکے بھی تیز تھی۔درانتی
18 ایکپھر تیسرا فرشتہ آیا۔ آگاُسے پر اختیار تھا۔ وہ قربان گاہ سے آیا اور اونچی آواز 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 غضبکے پھینکمیںحوضبڑےاُسکے میںجسدیا انگور رسکا نکالا جاتا ہے۔ 20 حوضیہ شہر سے
باہر واقع تھا۔ اُس پڑےمیں انگوروں کو اِتنا روندا گیا میںحوضکہ خونسے بہہ نکلا۔ خون کا 300سیلابیہ
کلو میٹر تکدُور پہنچ گیا اور وہ اِتنا یادہ ز تھا کہ گھوڑوں کی تکلگاموں پہنچ گیا۔

15
آخری بلاؤں کے فرشتے

1 پھر مَیں آسماننے ایکپر اَور الٰہی نشان دیکھا، جو عظیم حیرتاور انگیز ساتتھا۔ آخریساتفرشتے بلائیں
پاساپنے رکھ کھڑےکر تھے۔ اِن سے الله تکتکمیلغضبکا پہنچ گیا۔

مَیں2 نے شیشے کا ایکسا سمندر بھی آگمیںجسدیکھا ملائی گئی تھی۔ اِس سمندر پاسکے کھڑےوہ
تھے جو حیوان، اُس کے مجسمے اور اُس کے نام کے نمبر پر غالب آ گئے تھے۔ وہ الله کے دیئے ہوئے پکڑےسرود
3 الله کے خادم موسٰی اور لیلے گیتکا گا رہے رباے”تھے، قادرِ مطلق خدا،
تیرے کام کتنے عظیم حیرتاور انگیز ہیں۔
اے زمانوں کے بادشاہ،
تیری راہیں راستکتنی اور سچی ہیں۔
اے4 کونرب، خوفتیرا نہیں مانے گا؟
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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 بعدکے مَیں نے دیکھا کہ الله کے گھر یعنی آسمان پر شریعتکے خیمےکے کھول*کو دیا گیا۔ 6 الله کے

گھر سے وہ سات فرشتے نکل آئے جن پاسکے سات بلائیں تھیں۔ اُن کے کتان ستھرےصافکپڑےکے اور
چمک رہے تھے۔ کپڑےیہ سینوں پر سونے کے کمربند سے بندھے ہوئے تھے۔ 7 پھر چار جانداروں میں ایکسے
نے اِن سات فرشتوں کو سونے ساتکے پیالے دیئے۔ یہ پیالے اُس خدا غضبکے بھرےسے ہوئے تھے جو
ازل سے تکابد زندہ ہے۔ وقتاُس8 الله کا گھر اُس جلالکے قدرتاور سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے بھر
گیا۔ اور ساتتکجب فرشتوں ساتکی بلائیں تکتکمیل نہ پہنچیں اُس تکوقت کوئی بھی الله کے گھر میں
داخل نہ ہو سکا۔

16
الله غضبکے کے پیالے

پھر1 مَیں اونچیایکنے آواز اللهنےجسسنی کے میںگھر فرشتوںساتسے جاؤ،”کہا،سے الله غضبکے
ساتبھرےسے پیالوں کو زمین پر ُنڈیل ا “دو۔

پہلے2 فرشتے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر اُن لوگوں جسموںکے بھدےپر تکلیفاور پھوڑےدہ
نکل آئے جن پر حیوان کا نشان تھا اور جو اُس مجسمےکے کو سجدہ کرتے تھے۔

دوسرے3 فرشتے نے اپنا پیالہ سمندر پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر سمندر کا لاشپانی کے خونسے میں بدل گیا، اور اُس
میں ہر زندہ مخلوق مر گئی۔

تیسرے4 فرشتے نے اپنا پیالہ یاؤں در اور پانی کے چشموں پر ُنڈیل ا دیا تو اُن کا پانی خون بن گیا۔ 5 پھر مَیں نے
پانیوں پر مقرر فرشتے کو یہ کہتے سنا، تُو” یہ فیصلہ کرنے راستمیں ہے، تُو جو اورہے جو تھا، تُو قدوسجو ہے۔
6 اُنہوںچونکہ تیرےنے مُقّدسین اور نبیوں ریزیخوںکی کی اِسہے، لئے تُو اُنہیںنے وہ دےکچھ کےجسدیا
لائق وہ ہیں۔ تُو نے اُنہیں خون پلا “دیا۔ 7 پھر مَیں نے قربان گاہ کو یہ جواب 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 تپششدید ُ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 لوگگیا۔
اذیت مارےکے اپنی زبانیں کاٹتے رہے۔ اُنہوں11 نے اپنی 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 بادشاہوںکے
کے لئے راستہ تیار ہو جائے۔ 13 پھر مَیں نے تین بدروحیں دیکھیں جو مینڈکوں کی مانند تھیں۔ وہ اژدہے کے
منہ، حیوان کے منہ اور جھوٹے نبی کے منہ میں نکلسے آئیں۔ مینڈکیہ14 شیاطین کی روحیں ہیں معجزےجو
* 15:5 خیمے :کو ملاقاتیعنی خیمےکے کو۔
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ہیںدکھاتی اور نکل پوریکر دنیا بادشاہوںکے پاسکے ہیںجاتی تاکہ اُنہیں الله قادرِ مطلق کے دنعظیم جنگپر
کے لئے اکٹھا کریں۔

دیکھو،”15 مَیں چور آؤںطرحکی مبارکگا۔ ہے وہ جو جاگتا رہتا اور کپڑےاپنے پہنے ہوئے رہتا ہے تاکہ
اُسے حالتننگی میں چلنا پڑےنہ لوگاور اُس کی شرم گاہ نہ “دیکھیں۔

16 پھر اُنہوں نے بادشاہوں کو اُس جگہ پر اکٹھا جسکیا کا نام عبرانی زبان میں ہرمجدون ہے۔
ساتویں17 فرشتے نے اپنا پیالہ ہَوا میں ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر الله کے گھر میں تخت طرفکی ایکسے اونچی آواز

سنائی جسدی نے کہا، اب” کام تکمیل تک پہنچ گیا “!ہے بجلیاں18 چمکنے لـگیں، شور مچ گیا، بادل گرجنے
لـگے ایکاور 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 بٹمیںحصوں گیا اور قوموں کے شہر تباہ ہو گئے۔ الله نے عظیم بابل کو یاد کر کے اُسے اپنے
کیغضبسخت َمے سے بھرا پیالہ پلا دیا۔ غائبجزیرےتمام20 ہو گئے اور پہاڑ کہیں نظر نہ آئے۔ لوگوں21 پر آسمان
سے من من بھر بڑےبڑےکے اولے گر گئے۔ اور لوگوں نے اولوں کی بلا کی وجہ سے الله پر کفر بکا، کیونکہ یہ
بلا سختنہایت تھی۔

17
مشہور کسبی

1 ساتپھر پیالے پاساپنے رکھنے والے ساتاِن فرشتوں میں پاسمیرےایکسے آیا۔ اُس نے کہا، آ،” مَیں
تجھے اُس بڑی کسبی کی سزا دکھا دوں گہرےجو پانی پاسکے بیٹھی ہے۔ زمین2 کے بادشاہوں نے اُس کے
ساتھ زنا کیا۔ ہاں، اُس زناکاریکی کی َمے سے زمین مستباشندےکے ہو “گئے۔

3 پھر فرشتہ مجھے روح ایکمیں یگستان ر میں لے گیا۔ وہاں مَیں عورتایکنے کو دیکھا۔ ایکوہ قرمزی
رنگ کے حیوان پر سوار تھی جس پورےکے جسم پر کفر کے نام لـکھے تھے اور جس ساتکے سر اور دس
سینگ تھے۔ 4 عورتیہ ارغوانی اور رنگقرمزی کپڑےکے پہنے اور قیمتبیشسونے، جواہر اور موتیوں سے
سجی ہوئی تھی۔ اُس کے ہاتھ میں سونے ایککا پیالہ تھا جو گھنونی چیزوں اور اُس کی زناکاری کی گندگی سے
بھرا تھا۔ہوا اُس5 ماتھےکے پر یہ نام لـکھا تھا، ایکجو بھید عظیم”ہے، بابل، زمیناورکسبیوں چیزوںگھنونیکی
کی “ماں۔ 6 اور مَیں نے دیکھا کہ یہ عورت اُن مُقّدسین کے خون مستسے ہو گئی تھی جنہوں نے عیسٰی کی
دیگواہی تھی۔
اُسے دیکھ کر مَیں نہایت حیران ہوا۔ 7 فرشتے نے مجھ سے پوچھا، تُو” کیوں حیران ہے؟ مَیں تجھ پر عورت اور

اُس حیوان کا بھید کھول دوں جسگا عورتپر سوار ہے جساور ساتکے سر سینگدساور ہیں۔ جس8
حیوان کو تُو نے دیکھا وہ پہلے تھا، اِس وقت نہیں ہے اور دوبارہ اتھاہ گڑھے میں سے نکل ہلاکتکر طرفکی
بڑھے گا۔ زمین باشندوںجنکے کے نام دنیا تخلیقکی ہیسے درجمیںحیاتکتاِب نہیں ہیں وہ حیوان دیکھکو
حیرتکر زدہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ پہلے تھا، وقتاِس نہیں لیکنہے دوبارہ آئے گا۔

یہاں9 سمجھ دار ذہن ضرورتکی ساتہے۔ سروں سے ساتمراد پہاڑ ہیں جن پر یہ عورت بیٹھی ہے۔ یہ
بادشاہوںسات کی نمائندگی بھی ہیں۔کرتے 10 اِن میں سے پانچ گر گئے ہیں، چھٹا موجود اورہے ابھیساتواں آنے
والا جبلیکنہے۔ وہ آئے گا تو اُسے تھوڑی دیر کے لئے رہنا ہے۔ 11 جو حیوان پہلے تھا اور وقتاِس نہیں ہے
وہ آٹھواں بادشاہ ہے، گو ساتوہ بادشاہوں میں ایکبھیسے ہے۔ ہلاکتوہ بڑھطرفکی رہا ہے۔
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12 سینگدسجو تُو دیکھےنے دسوہ بادشاہ ہیں جنہیں ابھی کوئی بادشاہی نہیں ملی۔ لیکن اُنہیں گھنٹے بھر

کے لئے حیوان کے ساتھ بادشاہ کا اختیار ملے گا۔ 13 ایکیہ ہی سوچ رکھ کر اپنی طاقت اور اختیار حیوان کو
دے دیں گے اور 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 پاسکے تُو نے کسبی کو بیٹھی دیکھا وہ اُمّتیں، ہجوم، قومیں اور
زبانیں ہے۔ 16 حیوانجو سینگدساور تُو دیکھےنے وہ کسبی نفرتسے کریں گے۔ وہ اُسے ویران کر کے ننگا
دیںچھوڑ گے اور اُس گوشتکا کھا کر اُسے بھسم کریں گے۔ 17 کیونکہ الله نے اُن دلوںکے میں یہ ڈال دیا ہے
کہ وہ اُس کا مقصد پورا کریں اور حکومتتکوقتاُس کرنے کا اپنا اختیار حیوان کے سپرد کر تکجبدیں
الله کے فرمان تکتکمیل نہ پہنچ جائیں۔

عورتجس18 کو تُو نے دیکھا وہ وہی بڑا شہر ہے جو زمین بادشاہوںکے پر حکومت کرتا “ہے۔
18

بابل شہر شکستکی
اِس1 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 کسبی
بابل گر گئی !ہے اب وہ شیاطین کا گھر اور ہر بدروح کا بسیرا بن گئی ہے، ناپاکہر اور پرندےگھنونے کا
بسیرا۔ 3 کیونکہ تمام قوموں نے اُس حرامکاریکی اور مستی کی َمے پی لی ہے۔ زمین کے بادشاہوں نے اُس کے
ساتھ زنا کیا اور زمین کے سوداگر اُس کی عیاشیبےلگام سے امیر ہو گئے “ہیں۔ 4 پھر مَیں ایکنے اَور آواز سنی۔
اُس آسماننے طرفکی سے میریاے”کہا، قوم، اُس میں نکلسے آ،
تاکہ تم اُس گناہوںکے شریکمیں نہ ہو جاؤ
اور اُس کی بلائیں تم پر نہ آئیں۔
5 کیونکہ اُس کے گناہ تکآسمان پہنچ گئے ہیں،
اور الله اُن کی بدیوں کو یاد کرتا ہے۔
اُس6 کے ساتھ سلوکوہی کرو
جو اُس تمہارےنے ساتھ کیا ہے۔
جو کچھ اُس نے کیا ہے
اُس کا دُگنا بدلہ اُسے دینا۔
شرابجو اُس دوسروںنے کو پلانے کے لئے تیار کی ہے
اُس کا دُگنا بدلہ دےاُسے دینا۔
اُسے7 اُتنی اذیتہی اور غم پہنچا دو
جتنا اُس نے آپاپنے کو شاندار بنایا اور عیاشی کی۔
کیونکہ اپنے دل میں وہ کہتی مَیں’ہے، یہاں تختاپنے پر رانی ہوں۔
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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 کے جن بادشاہوں نے اُس کے ساتھ زنا اور عیاشی کی وہ اُس کے جلنے کا دھواں دیکھ کر رو پڑیں

اورگے آہ گے۔کریںزاریو وہ10 اُس اذیتکی دیکھکو کھائیںخوفکر اورگے دُور ہوکھڑےدُور کہیںکر
گے، !افسوس” تجھ پر اےافسوس، عظیم طاقتاور ور شہر ایک!بابل ہی گھنٹے کے اندر اندر الله عدالتکی تجھ
پر آ گئی “ہے۔

زمین11 کے سوداگر بھی اُسے دیکھ کر رو پڑیں گے اور آہ و زاری کریں گے، کیونکہ کوئی نہیں رہا ہو گا جو
اُن کا :خریدےمال 12 اُن کا سونا، قیمتبیشچاندی، جواہر، باریکموتی، کتان، ارغوانی اور رنگقرمزی کا
کپڑا، ریشم، ہر قسم کی خوشبودار لـکڑی، ہاتھی دانت کی ہر چیز اور قیمتی لـکڑی، پیتل، لوہے اور سنِگ مرمر
کی ہر چیز، 13 دارچینی، مسالا، اگربتی، مُر، بخور، َمے، زیتون کا تیل، بہترین میدہ، گندم، گائےبَیل، بھیڑیں،
گھوڑے، رتھ اور غلام یعنی انسان۔ 14 سوداگر اُس کہیںسے گے، پھلجو” تُو چاہتی تھی وہ تجھ سے دُور ہو گیا
تیریہے۔ تمام دولت اور شان غائبشوکتو 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 خوفکر مارےکے
دُور کھڑےدُور ہو جائیں گے۔ وہ رو رو کر ماتم کریں گے 16 اور کہیں گے، !ہائے” تجھ پر اےافسوس، عظیم
اےشہر، خاتون جو باریکپہلے کتان، ارغوانی اور رنگقرمزی 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
بحریہر جہاز کا کپتان، سمندریہر مسافر، ہر ملاح اور وہ لوگتمام جو سمندر پر سفر کرنے سے اپنی روزی

کماتے ہیں سبوہ دُور کھڑےدُور ہو جائیں گے۔ اُس18 کے جلنے کا دھواں دیکھ کر وہ کہیں گے، کیا” کبھی
کوئی اِتنا عظیم شہر “تھا؟ 19 وہ اپنے سروں خاکپر ڈال لیں گے اور چلّا چلّا کر روئیں گے اور آہ و زاری کریں
گے۔ وہ کہیں گے، !ہائے” تجھ پر اےافسوس، عظیم جسشہر، دولتکی سے تمام بحری جہازوں مالـککے
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 طاقتایکپھر ور فرشتے بڑینے چکّی پاٹکے کی بڑےایکمانند پتھر کو اُٹھا کر سمندر پھینکمیں دیا۔

اُس نے عظیم”کہا، بابلشہر کو اِتنی ہی زبردستی پٹکسے دیا جائے گا۔ بعد میں اُسے نہیںکہیں پایا جائے گا۔
اب22 سے نہ موسیقاروں کی آوازیں تجھ میں کبھی سنائی دیں گی، نہ سرود، بانسری یا تُرم بجانے والوں ابکی۔
کسیسے بھی کام کاریکا گر تجھ میں پایا نہیں جائے گا۔ ہاں، چکّی کی آواز ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گی۔
اب23 سے چراغ تجھے روشن کرےنہیں گا، دُلھن دُولھے کی آواز تجھ میں سنائی دےنہیں گی۔ تیرےہائے،
سوداگر دنیا بڑےبڑےکے افسر تھے، اور تیری جادوگری سے تمام قوموں کو بہکایا “گیا۔
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24 ہاں، بابل میں نبیوں، مُقّدسین اور اُن تمام لوگوں کا خون پایا گیا ہے جو زمین پر شہید ہو گئے ہیں۔

19
اِس1 بعدکے مَیں آسماننے بڑےایکپر ہجوم سیکی آواز الله”کہا،نےجسسنی کی تمجید !ہو جلالنجات،

اور ہمارےقدرت خدا کو حاصل ہے۔ 2 کیونکہ اُس کی عدالتیں سچی اور راست ہیں۔ اُس نے اُس بڑی کسبی
کو مجرم ٹھہرایا زمیننےجسہے کو زناکاریاپنی سے بگاڑ دیا۔ اُس اُسنے سے اپنے خادموں قتلکی غارتو
کا بدلہ لے لیا “ہے۔ 3 اور وہ دوبارہ بول اُٹھے، الله” کی تمجید !ہو اِس شہر کا دھواں تکابد چڑھتا رہتا “ہے۔
بزرگوںچوبیس4 اور چار جانداروں نے گر تختکر پر بیٹھے الله کو سجدہ کیا۔ اُنہوں نے کہا، آمین،” الله کی تمجید
“ہو۔

لیلے ضیافتکی
5 تختپھر طرفکی ایکسے آواز سنائی دی۔ اُس نے کہا، اُساے” کے تمام ہمارےخادمو، خدا کی تمجید

اُساےکرو۔ خوفکا ماننے والو، بڑےخواہ ہو یا اُسچھوٹے ستائشکی “کرو۔ 6 پھر مَیں بڑےایکنے ہجوم
کی سی آواز سنی، بڑیجو آبشار کے شور اور گرجتے بادلوں کڑککی کی مانند تھی۔ اِن لوگوں نے کہا، الله” کی
تمجید !ہو کیونکہ ہمارا رب قادرِ مطلق خدا تخت نشین ہو گیا ہے۔ 7 آؤ، ہم مسرور ہوں، خوشی منائیں اور اُسے
جلال دیں، کیونکہ لیلے کی شادی کا وقت آ گیا ہے۔ اُس کی دُلھن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، 8 اور اُسے
پہننے کے لئے باریک کتان کا چمکتا دےلباسصافپاکاور دیا “گیا۔ کتانباریک) سے مراد مُقّدسین کے
راست کام (ہیں۔

9 پھر فرشتے مجھنے سے کہا، مبارکلـکھ،” ہیں وہ لیلےجنہیں شادیکی ضیافتکی کے لئے ملدعوت گئی
“ہے۔ اُس نے مزید کہا، یہ” الله کے الفاظسچے “ہیں۔

اِس10 پر مَیں اُسے سجدہ کرنے کے لئے اُس کے پاؤں میں گر گیا۔ لیکن اُس نے مجھ سے کہا، ایسا” مت !کر
مَیں بھی تیرا تیرےاور اُن بھائیوں کا خدمتہم 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 جسآیا کے سوار کا نام وفادار” اور “سچا ہے،

کیونکہ انصافوہ عدالتسے جنگاور کرتا ہے۔ اُس12 کی آنکھیں بھڑکتے شعلے کی مانند ہیں اور اُس کے سر
بہتپر تاجسے ہیں۔ اُس ایکپر نام لـکھا صرفجسےہے وہی جانتا ہے، کوئی اَور اُسے نہیں جانتا۔ 13 ایکوہ
لباس سے ملبّس تھا جسے خون میں یا ڈبو گیا تھا۔ اُس کا نام الله” کا “کلام ہے۔ آسمان14 کی فوجیں اُس کے
پیچھے پیچھے رہیچل گھوڑوںسفیدسبتھیں۔ پر تھےسوار باریکاور کتان کے چمکتے کپڑےصافپاکاور پہنے
ہوئے تھے۔ اُس15 کے منہ ایکسے تیز تلوار نکلتی سےجسہے وہ قوموں کو دےمار گا۔ وہ لوہے کے شاہی
عصا سے اُن پر کرےحکومت گا۔ ہاں، وہ انگور رسکا لنے نکا حوضکے میں اُنہیں کچل ڈالے گا۔ حوضیہ
کیا ہے؟ الله قادرِ مطلق کا سخت غضب۔ 16 اُس لباسکے اور ران پر یہ نام لـکھا ہے، بادشاہوں” کا بادشاہ اور
ربوں کا “رب۔

17 پھر مَیں ایکنے فرشتہ سورج پر کھڑا دیکھا۔ اُس اونچینے آواز سے پکار کر اُن تمام پرندوں سے میرےجو
سر پر منڈلا تھےرہے آؤ،”کہا، الله ضیافتبڑیکی لئےکے جمع ہو جاؤ۔ 18 پھر تم بادشاہوں، بڑےبڑےجرنیلوں،
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افسروں، گھوڑوں اور اُن کے سواروں گوشتکا کھاؤ گے، ہاں تمام لوگوں کا گوشت، خواہ آزاد ہوں یا غلام،
چھوٹے ہوں یا “بڑے۔

19 پھر مَیں نے حیوان اور بادشاہوں کو اُن کی سمیتفوجوں دیکھا۔ گھوڑےوہ پر الله” کا “کلام نامی سوار
اور اُس کی فوج جنگسے کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے۔ لیکن20 حیوان کو گرفتار کیا گیا۔ اُس کے ساتھ اُس
جھوٹے نبی کو بھی گرفتار کیا جسگیا حیواننے کی خاطر معجزانہ نشان دکھائے تھے۔ اِن معجزوں کے وسیلے
سے اُس نے اُن کو فریب دیا تھا جنہیں حیوان کا نشان مل گیا تھا اور جو اُس کے مجسمے کو سجدہ کرتے تھے۔
دونوں کو جلتی گندھکہوئی کی شعلہ خیز جھیل میں پھینکا گیا۔ باقی21 لوگوں کو اُس تلوار سے مار ڈالا گیا جو
گھوڑے پر سوار کے منہ سے نکلتی تھی۔ اور پرندےتمام لاشوں گوشتکا کھا کر سیر ہو گئے۔

20
ہزار سال کا دور

پھر1 مَیں ایکنے فرشتہ دیکھا آسمانجو سے اُتر رہا تھا۔ اُس میںہاتھکے اتھاہ چابیکیگڑھے بھاریایکاور
زنجـیر تھی۔ اُس2 نے اژدہے یعنی قدیم سانپ کو جو شیطان ابلیسیا کہلاتا ہے پکڑ کر ہزار سال کے لئے باندھ
لیا۔ اُس3 نے اُسے اتھاہ پھینکمیںگڑھے کر تالا لگا دیا اور اُس پر مُہر دیلگا تاکہ وہ ہزار قوموںتکسال کو گم
راہ نہ کر سکے۔ اُس کے بعد ضروری ہے کہ اُسے تھوڑی دیر کے لئے آزاد کر دیا جائے۔

4 پھر مَیں تختنے دیکھے جن پر وہ بیٹھے تھے جنہیں عدالت کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اور مَیں نے اُن کی
روحیں دیکھیں جنہیں عیسٰی بارےکے میں گواہی دینے اور جن کا الله کا پیشکلام 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 مسیحتکسال حکومتساتھکے کرتے رہے۔ 5 مُردےباقی) ہزار
سال اختتامکے پر ہی زندہ ۔(ہوئے یہ قیامتپہلی ہے۔ مبارک6 ہیںمُقّدساور وہ اِسجو قیامتپہلی شریکمیں
ہیں۔ اِن موتدوسریپر کا کوئی اختیار نہیں بلـکہہے یہ الله اور مسیح امامکے ہو کر اُستکسالہزار ساتھکے
حکومت کریں گے۔

ابلیس شکستکی
7 ہزار سال گزر جانے کے بعد ابلیس کو اُس کی قید سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تب8 وہ نکل کر زمین کے

چاروں کونوں میں موجود قوموں بنام جوج اور ماجوج کو بہکائے گا اور جنگاُنہیں کرنے کے لئے کرےجمع
گا۔ لڑنے والوں کی تعداد ساحل پر ریتکی جیسیذروںکے بےشمار ہو گی۔ اُنہوں9 زمیننے پر پھیل کر مُقّدسین
کی لشکرگاہ کو گھیر لیا، یعنی اُس شہر جسےکو الله پیار کرتا آگلیکنہے۔ آسماننے نازلسے ہو کر ہڑپاُنہیں
کر لیا۔ 10 ابلیساور جسکو نے اُن فریبکو دیا تھا جلتی گندھکہوئی کی جھیل میں پھینکا گیا، وہاں جہاں
حیوان اور جھوٹے نبی کو پہلے پھینکا گیا تھا۔ اُس جگہ پر اُنہیں راتدن بلـکہ عذابتکابد پڑےسہنا گا۔

عدالتآخری
11 پھر مَیں ایکنے بڑا تختسفید دیکھا اور اُسے جو اُس پر بیٹھا آسمانہے۔ و زمین اُس کے حضور بھاگسے

کر غائب ہو گئے۔ 12 اور مَیں نے تمام مُردوں تختکو کے منے کھڑےسا دیکھا، خواہ وہ چھوٹے تھے یا بڑے۔
کتابیں گئیں۔کھولی ایکپھر کتاباَور کھولکو دیا گیا جو تھی۔حیاتکتاِب مُردوں کا اُس مطابقکے فیصلہ کیا
گیا جو کچھ اُنہوں نے کیا تھا اور جو کتابوں میں درج تھا۔ 13 سمندر نے اُن تمام مُردوں پیشکو کر دیا جو اُس میں
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تھے، اور موت اور پاتال نے بھی اُن مُردوں پیشکو کر دیا جو اُن میں تھے۔ چنانچہ شخصہر کا اُس کے مطابق
فیصلہ کیا گیا جو اُس نے کیا تھا۔ 14 موتپھر اور پاتال کو جلتی ہوئی جھیل میں پھینکا گیا۔ یہ موتدوسریجھیل
ہے۔ کسیجس15 کا نام حیاتکتاِب میں درج نہیں تھا اُسے جلتی ہوئی جھیل میں پھینکا گیا۔

21
نیا آسمان اور نئی زمین

1 پھر مَیں ایکنے نیا آسمان اور ایک نئی زمین دیکھی۔ کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین ختم ہو گئے تھے اور
سمندر بھی نیست تھا۔ مَیں2 نے نئے یروشلم کو بھی دیکھا۔ مُقّدسیہ شہر دُلھن صورتکی میں الله پاسکے سے
آسمان پر سے اُتر رہا تھا۔ اور یہ دُلھن اپنے دُولھے کے لئے تیار اور سجی ہوئی تھی۔ مَیں3 ایکنے آواز نےجسسنی
تخت پر سے کہا، اب” الله سکونتکی گاہ انسانوں درمیانکے ہے۔ وہ اُن کرےسکونتساتھکے گا اور وہ اُس
کی قوم ہوں گے۔ الله خود اُن کا خدا ہو گا۔ 4 وہ اُن کی آنکھوں سے تمام آنسو پونچھ ڈالے ابگا۔ سے موتنہ 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، کچھسبمَیں” سرےنئے سے بنا رہا “ہوں۔ اُس نے یہ بھی کہا، یہ” لـکھ
دے، کیونکہ یہ الفاظ قابِل اعتماد اور سچے “ہیں۔ 6 پھر اُس نے کہا، کام” مکمل ہو گیا !ہے الفمَیں اور ے،
اّول اور آخر ہوں۔ جو پیاسا ہے اُسے مَیں زندگی کے چشمے مفتسے پانی پلاؤں گا۔ 7 جو غالب آئے گا وہ یہ
سب وراثتکچھ میں پائے گا۔ مَیں اُس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا فرزند ہو گا۔ لیکن8 بزدلوں، غیرایمان داروں،
گھنونوں، قاتلوں، زناکاروں، جادوگروں، بُت پرستوں اور تمام لوگوںجھوٹے کا انجام جلتی گندھکہوئی کی شعلہ
خیز جھیل ہے۔ موتدوسرییہ “ہے۔

نیا یروشلم
ساتجن9 فرشتوں پاسکے سات آخری بلاؤں بھرےسے پیالے تھے اُن میں ایکسے پاسمیرےنے آ کر

کہا، آ،” مَیں تجھے دُلھن یعنی لیلے کی بیوی “دکھاؤں۔ 10 وہ مجھے روح میں اُٹھا بڑےایککر اور اونچے پہاڑ پر
لے گیا۔ وہاں سے اُس نے مُقّدسمجھے شہر یروشلم دکھایا جو الله طرفکی سے آسمان پر سے اُتر رہا تھا۔ 11 اُسے
الله کا جلال حاصل تھا اور وہ اَن مول جوہر بلـکہ بلور یشبشفافصافجیسے کی چمکطرح رہا تھا۔ اُس12
بڑیکی اور اونچی فصیل میں دروازےبارہ تھے، اور دروازےہر ایکپر فرشتہ کھڑا تھا۔ دروازوں پر اسرائیل کے
بارہ قبیلوں کے نام لـکھے تھے۔ دروازےتین13 مشرق طرفکی تھے، تین شمال کی طرف، تین جنوب طرفکی
اور تین مغرب کی طرف۔ 14 شہر کی فصیل کی بارہ بنیادیں تھیں جن پر لیلے کے بارہ رسولوں کے نام لـکھے تھے۔
جس15 فرشتے نے مجھ باتسے کی تھی اُس پاسکے سونے کا گز تھا تاکہ شہر، اُس کے دروازوں اور اُس کی
فصیل پیمائشکی کرے۔ 16 شہر چوکور تھا۔ اُس کی لمبائی اُتنی ہی تھی جتنی اُس کی چوڑائی۔ فرشتے نے گز سے
شہر پیمائشکی کی تو پتا چلا کہ اُس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی 2,400 کلو میٹر ہے۔ اُسجب17 نے فصیل
پیمائشکی کی تو چوڑائی 60 میٹر تھی یعنی اُس پیمانے حسابکے سے جو وہ استعمال کر رہا تھا۔ یشبفصیل18
کی تھی جبکہ خالصشہر سونے کا تھا، یعنی شفافصاف شیشے جیسے سونے کا۔ 19 شہر کی بنیادیں ہر قسم
کے قیمتی جواہر سے سجی ہوئی :تھیں پہلی *یشب سے، دوسری سنِگ †لاجورد سے، تیسری سنِگ ‡یمانی سے،
* 21:19 :یشب jasper † 21:19 سنِگ :لاجورد lapis lazuli ‡ 21:19 سنِگ :یمانی chalcedony
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چوتھی زمرد سے، پانچویں20 سنِگ §سلیمانی سے، چھٹی عقیِق *احمر سے، ساتویں †زبرجد سے، آٹھویں آِب ‡بحر
نویںسے، §پکھراج دسویںسے، عقیِق *سبز گیارھویںسے، رنگنیلے †زرقونکے سے اور بارھویں یاقوِت ‡ارغوانی
سے۔ 21 دروازےبارہ بارہ موتی تھے اور ہر ایکدروازہ موتی کا تھا۔ شہر خالصسڑکبڑیکی سونے کی تھی،
شفافصافیعنی شیشے جیسے سونے کی۔

مَیں22 نے شہر میں الله کا گھر نہ دیکھا، ربکیونکہ قادرِ مطلق خدا اور لیلا ہی اُس کا مقدِس ہیں۔ 23 شہر
کو سورج یا چاند ضرورتکی نہیں جو اُسے روشن کرے، کیونکہ الله کا جلال اُسے روشن کر دیتا ہے اور لیلا
اُس کا چراغ ہے۔ قومیں24 اُس کی روشنی میں چلیں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان شوکتو اُس میں لائیں
گے۔ اُس25 دروازےکے کسی بھی دن بند نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں کبھی بھی رات وقتکا نہیں آئے گا۔
قوموں26 کی شان و شوکت اُس میں لائی جائے گی۔ 27 ناپاککوئی 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 کتاِب حیات میں ہیں۔درج

22
مکاشفہ

1 پھر فرشتے نے مجھے زندگی کے پانی کا یا در دکھایا۔ وہ بلور شفافصافجیسا تھا اور الله اور لیلے تختکے
سے نکل کر 2 شہر کی سڑکبڑی کے بیچ میں سے بہہ رہا تھا۔ یا در کے دونوں کناروں پر زندگی درختکا تھا۔ یہ
سالدرخت میں بارہ پھلدفعہ لاتا تھا، ہر مہینے ایکمیں بار۔ درختاور کے قوموںپتے کی شفا کے لئے استعمال
ہوتے تھے۔ وہاں3 کوئی بھی ملعون چیز نہیں ہو گی۔
الله اور لیلے تختکا شہر میں ہوں گے اور اُس کے خادم اُس خدمتکی کریں گے۔ 4 وہ اُس کا چہرہ دیکھیں

گے، اور اُس کا نام اُن کے ماتھوں پر ہو گا۔ راتوہاں5 نہیں ہو گی اور اُنہیں کسی چراغ یا سورج کی روشنی کی
ضرورت نہیں ہو گی، ربکیونکہ خدا اُنہیں دےروشنی گا۔ وہاں وہ حکومتتکابد کریں گے۔

عیسٰی کی آمد
6 فرشتے نے مجھ سے کہا، یہ” باتیں قابِل اعتماد اور سچی ربہیں۔ نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے

فرشتے بھیجکو دیا تاکہ اپنے خادموں کو وہ کچھ دکھائے جو جلد ہونے والا “ہے۔
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 مجھےنے یہ دکھایا تھا اور اُسے سجدہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن9 اُس نے مجھ سے کہا، متایسا” !کر مَیں
بھی اُسی کا خادم جسہوں کا تیرےتُو، بھائی نبی کتاباور پیرویکی کرنے والے ہیں۔ خدا ہی کو سجدہ “!کر
10 پھر اُس نے مجھے بتایا، کتاباِس” پیشکی گوئیوں پر مُہر مت لگانا، قریبوقتکیونکہ آ گیا ہے۔ 11 غلطجو
کام کر رہا ہے وہ غلط کام کرتا رہے۔ جو گھنونا ہے وہ گھنونا ہوتا جائے۔ راستجو باز ہے راستوہ بازی
کرتا رہے۔ مُقّدسجو ہے مُقّدسوہ ہوتا “جائے۔
§ 21:20 سنِگ :سلیمانی sardonyx۔ یعنی سنِگ سلیمانی ایککی میںجسقسم نارنجی اور عقیقسفید پرتکے یکے دیگرےبعد ہوتے ہیں۔
* 21:20 عقیِق :احمر carnelian † 21:20 :زبرجد peridot ‡ 21:20 آِب :بحر beryl § 21:20 :پکھراج topaz
* 21:20 عقیِق :سبز chrysoprase † 21:20 رنگنیلے :زرقونکے یونانی لفظ کچھ مبہم سا ہے۔ ‡ 21:20 یاقوِت :ارغوانی

amethyst
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عیسٰی12 فرماتا مَیںدیکھو،”ہے، جلد آنے مَیںہوں۔کو اجر لے آؤںکر گا اور مَیں ایکہر اُسکو کاموںکے

موافقکے اجر دوں گا۔ الفمَیں13 اور اّولے، اور آخر، ابتدا اور انتہا “ہوں۔
مبارک14 ہیں وہ جو اپنے لباس کو دھوتے ہیں۔ کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پھل سے کھانے اور

دروازوں کے یعے ذر شہر میں داخل ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن15 باقی سب شہر کے باہر رہیں گے۔ ُکتے،
زناکار، قاتل، بُت پرست اور تمام لوگوہ جھوٹجو کو پیار کرتے اور اُس پر عمل کرتے سبہیں سبکے باہر
رہیں گے۔

مَیں”16 عیسٰی نے اپنے فرشتے پاستمہارےکو بھیجا ہے تاکہ وہ جماعتوں کے لئے تمہیں اِن باتوں کی گواہی
مَیںدے۔ داؤد کی جڑ اور اولاد ہوں، مَیں ہی چمکتا ہوا صبح کا ستارہ “ہوں۔

روح17 اور دُلھن کہتی ہیں، “!آ”
ہر سننے والا بھی یہی کہے، “!آ”
جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو چاہے وہ زندگی کا مفتپانی لے لے۔
خلاصہ

18 مَیں، یوحنا ایکہر کو جو اِس کتاب پیشکی گوئیاں سنتا ہے آگاہ کرتا ہوں، اگر کوئی اِس کتاب میں
کسی بھی بات کا کرےاضافہ تو الله اُس کی زندگی میں اُن بلاؤں کا کرےاضافہ گا جو اِس کتاب میں بیان کی
ہیں۔گئی اور19 اگر کوئی نبوّت کی کتاباِس باتیںسے نکالے تو الله اُس کتابسے میں مذکور زندگی درختکے
پھلکے سے کھانے مُقّدساور شہر میں ہنے ر کا چھینحق لے گا۔

20 جو اِن باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ فرماتا ہے، !ہاںجی” مَیں جلد ہی آنے کو “ہوں۔ خداونداے!آمین”
عیسٰی “!آ

خداوند21 عیسٰی کا سبفضل ساتھکے رہے۔
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