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یرمیاہ کا خط
خط [یا خط] [جیریمی] یرمیاہ کے
}{6:1جو یرمیاہ کو ان کے پاس بھیجا ایک خط کی ایک نقل
جو لیڈ مغویوں میں بابل کے بادشاہ کی طرف سے ہو رہی تھی ۔
یہ تھا کے طور پر ان کی تصدیق کے لئے ،کسدیوں نے اسے حکم دیا تھا
خدا کی طرف ہے ۔
}{6:2جس کا تم گناہوں کی وجہ سے
خدا کے سامنے تم لیڈ دور اسیروں کی بابل میں ہوگا
سلطنت بابل کے بادشاہ نبچادانوساور ۔
}{6:3تاکہ بابل سے کہا جب تم ہوں ،تم رہیں گے
وہاں بہت سے سال اور ایک طویل عرصہ تک ،یعنی سات
نسل در نسل :اور اس کے بعد میں الئے گا آپ دور ہوسکے
وہاں سے ۔
}{6:4اب تم بابل دیوتاؤں اور چاندی کے میں دیکھو گے
سونے اور لکڑی کی اُٹھائی جس کندھوں پر
اقوام سے ڈرو ۔
}{6:5اس لئے کہ تم میں کوئی عقل مند کرنا کیسا ہو خبردار
اجنبی ،نہ بنو اور جب تم ان میں سے

ان کی عبادت کثرت ان سے پہلے اور ان کے پیچھے ہے ۔
}{6:6لیکن کا کہنا ہے کہ تم اپنے دلوں میں ،اے خداوند ،ہم عبادت کریں
تیرے ۔
}{6:7اپنا فرشتہ اس کے لئے آپ اور میں خود کے لئے دیکھ بھال کے ساتھ ہے
۔
آپ جانیں ۔
}{6:8اپنی زبان کے لئے اس کی طرف سے مزدور متمدن ہے کے طور پر،
اور وہ خود چپڑی اور چاندی کے ساتھ رکھی ہیں ۔ ابھی تک
وہ مگر جھوٹے ہیں اور بول سکتے ہیں ۔
}{6:9اور لینے کے طور پر اسے سونے ،کنواری سے محبت رکھتا ہے کے
لئے تھے ۔
ہم جنس پرستوں میں جانے کے لیے وہ اپنے معبودوں کے سروں کے تاج بنا ۔
}{6:10بھی کبھی کبھی ان کے معبودوں سے کاہنوں پہنچا
سونے اور چاندی اور اسے خود پر فرمائے ۔
}{6:11ہاں ،وہ اُسکی عام کسبیوں کے لئے دے گا
اور ان آدمیوں کے ساتھ طور پر ڈیک لباس[ ،چاندی کے معبود ہونے]
اور سونے اور لکڑی کا معبود ہے ۔
}{6:12ابھی تک ان معبودوں کو زنگ سے محفوظ نہیں کر سکتا
اور کیڑا ،اگرچہ وہ ارغوانی پوشاک کے ساتھ احاطہ کرتا ہو ۔
}{6:13وہ کی خاک کی وجہ سے ان کے چہروں پر مسح
ہے جب زیادہ سے زیادہ ان پر مندر ،۔

}{6:14اور وہ جو ایک جو مارا نہیں کر سکتا اوففاندیٹہ
وہ گویا کے ایک جج نے اسے ایک عصا رہتا
ملک ۔
{6:وہ بھی اپنے دہنے ہاتھ میں خنجر اور ایک  axنے }:15
لیکن اپنے آپ کو جنگ اور چوروں سے فراہم نہیں کر سکتا ۔
}{6:16جس میں وہ معبود نہیں جانا جاتا ہے :پس
ان سے مت ڈرو ۔
}{6:17کی مانند ایک برتن کے طور پر ایک آدمی کا درست بیان کرتی کہ کچھ
بھی نہیں ہے
مالیت جب یہ ٹوٹا ہوا ہے ۔ ان کے معبودوں سے اسی طرح یہ :جب
وہ سیٹ ہو کر ہیکل میں ان کی آنکھیں ہوں مٹی کی مکمل
ان کے پاؤں کے ذریعے جس میں آئے ۔
}{6:18اور دروازے پر ہر طرف یقینی بنائے جاتے ہیں
جو کسی کام کا شکار کرنے کے طور پر بادشاہ ،اوففاندیٹہ
موت :کاہنوں بنائیں تاکہ اپنے مندروں کے ساتھ روزہ
 ،تالے اور بینڈے ،ایسا نہ ہو کہ اپنے معبودوں کے ساتھ ُلوٹا ہو دروازے ہی
دروازے
ڈاکو ہے ۔
{6:وہ انہیں موم بتیاں ،جی ہاں ،اس سے زیادہ کے لئے روشنی }19
خود کو ،جو وہ ایک نہیں دیکھ سکتے ۔
}{6:20وہ ہیکل کے بیم سے ایک کے طور پر ابھی تک ۔

ان کا کہنا ہے کہ ان کے دلوں پر آہستہ چیزوں کی طرف سے گناواد ہیں
زمین سے باہر ۔ اور جب وہ ان کے اور ان کے کپڑے کھاتے ہیں،
انہیں یہ ڈر نہیں لگتا ۔
}{6:21ان کے چہروں سے دھواں پار ہیں کہ
ہیکل سے باہر آتا ہے ۔
}{6:22ان کے جسم اور سر پر چمگادڑوں ،عمدا نگل لیا تو ،بیٹھ کر
اور پرندوں اور کیٹس بھی ۔
}{6:23کہ وہ خدا نہیں ہیں کرنے پر اس کی طرف سے تم کو معلوم ہو:
پس ان سے مت ڈرو ۔
}{6:24کے بارے میں ان کے پاس ہے سونا ازبسکہ
انہیں وہ خوبصورت ،سوائے وہ زنگ کو صاف کریں گے
بے نور :نہ تھے جب وہ پگھلے ہوئے تھے اس لئے وہ یہ محسوس کرتے ہیں ۔
}{6:25ان چیزوں میں ہے کوئی سانس خریدی ہیں
سب سے زیادہ اعلی قیمت کے لئے ۔
}{6:26وہ کوئی پاؤں رکھنے کندھوں پر کئے جاتے ہو
جس کے تحت وہ آدمیوں کو کہ وہ کوئی قابل رہیں قرار دے دیا ۔
}{6:27وہ بھی جو ان کی خدمت پر نادم ہیں :کیونکہ اگر وہ
زمین پر کسی بھی وقت گر ،وہ پھر سے اُٹھ نہیں کر سکتا
خود :نہ ،انہیں سیدھا سیٹ کریں تو وہ بڑھا سکتے ہیں
خود کی :نہ تو وہ جھکا ہو سکتے ہیں وہ
خود کو سیدھا کر :لیکن وہ تحفے کے طور پر ان سے پہلے سیٹ کریں

مردہ مردوں سے کہا ۔
}{6:28ان چیزوں کو جو ان سے کہا کہ قربانی دی ہیں جہاں تک
ان کاہنوں بیچیں اور زیادتی ہے ۔ اسی طرح اُن کی بیویاں رکھ
اُسکی نمک میں حصہ ہے ۔ لیکن غریب اور نامرد سے کہا وہ
اس سے کچھ نہیں دیتے ۔
}{6:29مانسٹروووس اور خواتین چالڈنبد میں کھانا
ان کی قربانیوں :ان باتوں کی طرف سے تم وہ جانتے ہیں کہ کر سکتے ہیں
کوئی معبود :ان سے مت ڈرو ۔
}{6:30کس طرح وہ دیوتاؤں سے دُعا کی جائے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خواتین
گوشت چاندی ،سونے اور لکڑی کے دیوتاؤں سے پہلے سیٹ کریں ۔
}{6:31اور کاہن اپنے مندروں میں بیٹھ کر اپنے
کرایہ پر ،کپڑے اور ان کے سر اور داڑھی مونڈے اور کچھ بھی نہیں
ان کے سر پر ہے ۔
}{6:32وہ دھاڑ اور فریاد ان معبودوں سے پہلے ،جیسے مردوں
عید تو ایک مردہ ہے ۔
}{6:33تو کاہن بھی اپنے لباس کو اتار لیں اور کپڑے پہننا
ان کی بیویاں اور بچے ۔
}{6:34ہو خواہ بُری ان سے کہا کہ ایک نیکی ہی کرے یا
اچھا ،وہ اسے بدلہ کے قابل نہیں ہیں :وہ نہ تو کر سکتے ہیں
ایک بادشاہ اپ سیٹ کریں اور نہ ہی اسے نیچے رکھ ۔
}{6:35اسی طرح وہ نہ دولت دے سکتے ہیں اور نہ ہی

رقم :اگرچہ کوئی شخص ان سے نذر اور اسے جاری رکھیں
نہیں ضرورت پڑے گی نہیں ۔
}{6:36وہ کوئی آدمی کو موت ،نہ نجات سے محفوظ کر سکتے ہیں
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زبردست سے کمزور ہیں ۔
{ :6وہ نہیں کر سکتے کی بحالی ایک نابینا بینا کو  }37اور نہ ہی
کوئی شخص اپنی مصیبت میں مدد کریں ۔
{6:وہ بیوہ کے لیے کوئی رحم ظاہر کر سکتے ہیں اور نہ ہی کیا }38
یتیم کے لئے اچھا ہے ۔
}{6:39ان معبودوں کی لکڑی ،اور جس سے منڈھا ہیں
سونے اور چاندی کی طرح پتھر ہیں جو باہر کا بنا ہو
پہاڑ :وہ جو ان کی عبادت کرتے جائیں گے ۔
}{6:40کس طرح كیا پھر سوچتے اور کہتے وہ ہیں کہ
جب بھی کلدانیوں خود ان کو بے ُحرمت ِکئے جائیں دیوتاؤں،؟
}{6:41جو لوگ ایک گونگے نہیں بول سکتے ،دیکھیں گے تو
نصیحت کر ۔
وہ اسے ال کر بیل تاکہ وہ ،ایسے کہ جان کر ِ
وہ سمجھنے کے قابل تھے ۔
}{6:42ابھی وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے اور
انہیں بتائیں :وہ کوئی علم نہیں ہے ۔
}{6:43ان ،بیٹھنے کی جگہ کے بارے میں رسیوں کے ساتھ بھی خواتین
راہیں ،چوکر خوشبو کے لئے نذر آتش :لیکن ان میں سے اگر کوئی ،دی

بعض کی طرف سے جو نکل نکل کر کی طرف سے ،جھوٹ ،اس کے ساتھ وہ
اس خالق کی اِہانت کرتا
ساتھی ،جس کا وہ کے طور پر سوچا نہیں تھا کے طور پر خود ،الئق اور نہ ہی
اس ہڈی ٹوٹ گئی ۔
}{6:44جو کچھ ان کے درمیان کیا ہے غلط ہے :کس طرح کر سکتے ہیں
یہ پھر سوچا یا نے کہا ہے کہ وہ معبود ہیں؟
}{6:45وہ کارپانٹرس اور گولڈسماٹہس سے بنی ہیں :وہ
مقابلے میں مینچو ان بننا پڑے گا اور کچھ نہیں ہو سکتا ۔
}{6:46اور وہ خود اس نے انہیں کبھی نہیں کر سکتے ہیں
دیر تک جاری رکھیں ۔ کس طرح پھر سے بنا رہے ہیں جو باتیں کرے
ان معبودوں ہو؟
}{6:47اس لئے کے وہ بائیں طرف جھوٹ اور طعن ان سے جو آ
کے بعد ۔
}{6:48کب وہاں آیا کسی جنگ یا بال
ان کاہنوں کو اپنے ساتھ مشورہ کریں جہاں وہ کر سکتے ہیں
ان کے ساتھ پوشیدہ ہو ۔
}{6:49کیونکر سکتا مرد سمجھتے وہ ہو جو کوئی
دیوتاؤں کو ،جو نہ تو خود کو جنگ سے اور نہ محفوظ کر سکتے ہیں
بال؟
}{6:50وہ نہیں کرتے بلکہ لکڑی اور منڈھا کے ساتھ
چاندی اور سونا ،اور یہ لوگ وہ ہیں کہ معلوم ہوں گے

جھوٹ:
}{6:51اور اس ظہور میں تمام اقوام کے لئے ظاہر ہو گا اور
بادشاہوں کی ہیں کہ وہ خدا نہیں ،لیکن مردوں کے ہاتھوں کے کاموں،
اور جو ان میں خدا کا کوئی کام نہیں ہے ۔
}{6:52جو پھر سکتے ہیں نہیں جانتے کہ وہ خدا نہیں ہیں؟
}{6:53اس لئے نہ تو وہ اس ملک میں ایک بادشاہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور
نہ ہی
مردوں سے بارش دے ۔
}{6:54نہ وہ اپنی راہ کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی
اصالح کے قابل نہیں غلط :،وہ لومڑیوں کے طور پر ہیں
آسمان اور زمین کے درمیان ہے ۔
}{6:55جب آگ کے گھر پر گرتا نہیں باندھا
دیوتاؤں کی لکڑی یا سونے یا چاندی ،ان کاہنوں کے ساتھ پر رکھی
جائے گا بھاگ ،اور فرار ۔ لیکن وہ خود ہی ہوں گے
پھٹ بیم جیسے نذر آتش کر دیا ۔
}{6:56اس کے عالوہ وہ کسی بھی بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا
دشمن :کیسے یہ پھر یا جا سکتا ہے سوچا کہ نے کہا کہ وہ ہو
دیوتا؟
}{6:57نہ تو ان معبودوں کی لکڑی کی ہیں اور کے ساتھ ڈالی
چاندی یا سونے یا تو سے چور یا ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ۔
}{6:58جس سونے اور چاندی اور لباس جس سے

وہ کمربستہ ہیں ،وہ جو مضبوط ہیں لے کر دور جانے
نیز :نہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کے قابل ہیں ۔
}{6:59اس لئے بہتر ہے لہذا اس پر ایک بادشاہ ہو اس
طاقت ،یا کہیں ایک گھر میں ایک منافع بخش برتن جس
مالک کے استعمال کی ،اس طرح جھوٹے معبودوں سے زیادہ ہوگا ۔ رہنے کے
لئے اور ایک
ایسی باتیں ان مہینوں میں ،اس طرح سے رکھنے کے لئے ایک گھر میں
دروازے
جھوٹے معبودوں ۔ یا میں لکڑی کا ایک ستون ایک ایسی جھوٹی نسبت ایک محل
دیوتا ۔
}{6:60سورج ،چاند اور ستاروں کے لئے ،روشن اور کے لیے بھیجا جا رہا
اپنے دفاتر ،اطاعت گزار ہیں ۔
}{6:61طرح بجلی جب یہ نکال زخم میں
دیکھا جا کرنے کے لئے آسان ہے ۔ اور اسی طرح ہوا کے بعد
ہر ملک میں چاھتی ہے ۔
}{6:62اور جب خدا کو حکم دیتا بادلوں جانے کے لیے
وہ بالئے ہیں جیسے ساری دنیا وہ ہے ۔
}{6:63اور آگ سے اوپر بسم پہاڑیوں کو بھیجا اور
ووڈس کرتا جیسا کہ اسے حکم دیا ہے :مگر یہ باتیں ہیں
ان کو نہ ظاہر اور نہ ہی اقتدار میں ہیں ۔
}{6:64پس یہ نہ سمجھا جائے اور نہ ہی نے کہا تھا کہ

وہ دیوتا ہیں کو دیکھ کر وہ سکتے ہیں نہ وجوہات ،فیصلہ کرنا
اور نہ آدمیوں کو اچھا کرنا ۔
}{6:65لہذا جان کر کہ وہ خدا نہیں ہیں ،ان سے ڈرو
نہیں،
}{6:66وہ کر سکتے ہیں نہ تکفیر نہ بادشاہوں کی برکت:
}{6:67نہ کر سکتے ہیں وہ ظاہر نشانیوں میں آسمانوں میں
قوموں اور نہ ہی چمک سورج نہ دے روشنی چاند کے طور پر کے طور پر ۔
}{6:68وہ جاندار ہیں ان سے زیادہ بہتر :وہ حاصل کر سکتے ہیں اس لئے
ایک تعارفی اور خود مدد کے تحت ۔
}{6:69یہ ہے تو ہرگز نہیں کو ظاہر ہم سے کہا کہ وہ
دیوتا ہیں :پس ان سے مت ڈرو ۔
}{6:70کے لئے کھیرے کے ایک باغ میں ایک سکاریکراوو کے طور پر
کچھ بھی نہیں مانتا :تو ان معبودوں کی لکڑی اور پر رکھی ہیں
چاندی اور سونے کے ساتھ ۔
{یہودا شعمون} اور اسی طرح ان معبودوں کی لکڑی اور پر رکھی
چاندی اور سونے کے ساتھ جیسے ایک سفید کانٹا ایک آرچرڈ میں ہیں،
ہر پرندہ پر بیٹھا کہ ۔ کے ساتھ ساتھ ایک الش کو ،کہ ہے
مشرق کے اندھیرے میں ۔
}{6:72اور تم کوئی معبود کی طرف سے ان کو پہچان لوگے
then1پر روٹیٹہ روشن جامنی رنگ :اور وہ خود
اس کے بعد کھائے اور امتوں کی رسوائی میں ہوں گے

ملک ۔
}{6:73بہتر پس ِجس صادق ہے
بتوں :وہ رسوائی سے دور ہو گا ۔
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