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 اسدراس 1

 اسدراس کی پہلی کتاب

 اور یوسیاہ عید فسح میں منعقد {1:1}

 اپنے رب سے یروشلم اور فسح کی پیش کش کی

 پہلے مہینے کی چودھویں دن ۔

 جو کاہن اپنے روزانہ کے مطابق سیٹ کر {1:2}

 کورس کے مندر میں طویل کپڑے میں ملبس ہونے،

 خداوند ہے ۔

 اور اس نے الویوں کے پاک وزراء سے {1:3}

 وہ خود کو خداوند کے لئے مقدس کرنا چاہئے کہ اسرائیل

 خداوند کے مقدس صندوق کے گھر میں اس کے بادشاہ سلیمان مقرر کیا گیا ہے ۔

 :ابن داود تعمیر کیا تھا

 اور کہا، تم کوئی زیادہ پر صندوق گے آپ {1:4}

 اوند اپنے خدا کی عبادت اورکندھوں: اب پس خد

 وزیر اپنی قوم اسرائیل کے پاس، اور آپ کے بعد تیاری آپ

 خاندانوں اور قبِیلہ،

 چنانچہ اسرائیل کے بادشاہ داؤد مشروع، {1:5}

 اور ان کے بیٹے سلیمان کی شان و شوکت کے مطابق: اور



 کئی وقار کے مطابق ہیکل میں کھڑے

 آپ کی موجودگی میں وزیر نے الویوں کے خاندان

 اپنے بھائیوں بنی اسرائیل

 پیشکش فسح کی ترتیب اور بنانے کے لیے تیار {1:6}

 آپ بھائیوں رکھ اور فسح کی قربانیاں

 ُخداوند کے ُحکم کے ُمطابق جو تھی ۔

 موسٰی سے دی جاتی ہے ۔

 اور اس بھیڑ سے جو مال وہاں یوسیاہ {1:7}

 یکسالہ برے اور بچے اور تین ہزار تھیتیس ہزار 

 بچھڑوں: ان چیزوں کے بادشاہ کا االؤنس، دی گئی

 چنانچہ اس نے لوگوں کو، جو کاہن کے لئے وعدہ کیا اور

 الوی کے لئے ۔

 اور ہیلکیاس، اور نبوت کی راہ سیالوس, حاکموں {1:8}

 ہیکل کے کاہنوں سے دو فسح کے لیے دی ۔

 اور تین سو بچھڑوں ۔ہزار اور چھ سو بھیڑیں، 

 اور جیکونیاس، اور ساماااس، اور نتن ایل اپنے {1:9}

 بھائی، اور اسسابیاس، اور اوکہیل اور جورام، سرداروں پر

 ہزاروں، دی الویوں فسح کے لئے پانچ

 ہزار بھیڑیں، اور سات سو بچھڑوں ۔

 اور باتیں ہوتی تھیں جب، کاہنوں اور {1:10}

 بہت خوبصورت کھڑا تھاالوی بے خمیری روٹی ہے، 



 اس کے حکم کے مطابق قبِیلہ

 اور اس کے کئی داگناٹیس کے مطابق {1:11}

 باپ دادا، یہ ہے کے طور پر خداوند کو پیش کرنے کے لئے لوگوں کے آگے

 موسٰی کی کتاب میں لکھا: اور اس طرح کیا وہ

 صبح ہے ۔

 اور وہ آگ کے ساتھ فسح کے طور پر بّرے کو بُھونا گیا {1:12}

 مجرم: جہاں تک قربانیاں، وہ ان میں س

 برتن اور پین کے ساتھ ایک اچھی خوشبو،

 اور ان سب لوگوں کے سامنے کھڑا: اور اس کے بعد {1:13}

 وہ اپنے آپ کو اور کاہنوں کے لیے تیار اپنے

 بھائیوں، ہارون کے بیٹے ہیں ۔

 جو کاہن چربی رات تک منڈھ: اور {1:14}

 الوی تیار اپنے آپ کو دیکھو اور کاہن کے لئے اپنے

 بھائیوں، ہارون کے بیٹے ہیں ۔

 پاک گلوکاروں کے عالوہ اساپہ، کے بیٹے تھے میں {1:15}

 عقل کرنے کے لئے ان کی ترتیب، داؤد کی تقرری کے مطابق،

 بادشاہ کی ۔ اساپہ، اور نبوت کی راہ جادوتھن، جو کے

 جلوس ۔

 یہ میں نہیں تھا موریوور قلی تھے ہر دروازے پر ۔ {1:16}

 عام اسن سے جانے سے کسی کے لیے حالل: کے لئے اپنے

 الوی بھائیوں ان کے لئے تیار ہیں ۔



 اس طرح تھے کہ تعلق رکھتے تھے {1:17}

 قربانیوں کا رب اس دن میں حاصل کر لیا کہ وہ

 فسح منعقد ہو سکتا ہے،

 اور ُخداوند کے مذبح پر قربانیاں پیش کرتے ہیں {1:18}

 بادشاہ یوسیاہ کے حکم کے مطابق ہے ۔

 {19جو موجود تھے اور بنی اسرائیل کا انعقاد کیا تا  :1}

 اس وقت اور میٹھی روٹی سات عید فسح

 دن ۔

 اور اس طرح فسح کے بعد سے اسرائیل میں رکھا گیا نہیں {1:20}

 ت ہے ۔سیموئیل نبی کا وق

 ہاں، اسرائیل کے سب بادشاہوں منعقد نہیں اس طرح ایک {1:21}

 فسح یوسیاہ، اور کاہنوں اور الویوں کے طور پر اور

 یہودیوں، مکان میں پائے گے تھے سب اسرائیلیوں کے ساتھ منعقد

 یروشلم ۔

 یوسیاہ کے دور اٹھارہویں سال میں تھا ۔ {1:22}

 یہ فسح رکھا ۔

 اور کام کرتا ہے یا یوسیاہ سے پہلے اپنے کامل تھے {1:23}

 ایک دل مکمل دینداری کے ساتھ خداوند ہے ۔

 جہاں جو نے اپنے دور میں آیا {1:24}

 وہ سابق میں لکھے گئے تھے مرتبہ ان لوگوں کے متعلق جو

 گناہ اور شرارت خداوند کے خالف سب سے بڑھ کر لوگوں کو کیا



 طرح وہ اس نہایت، اتنا بُرا اور سلطنتوں اور کس

 رب کے کلمات کے خالف اسرائیل جی اُٹھا ۔

 {25اب سب ان عبادات یوسیاہ کے بعد یُوں  :1}

 مصر کے بادشاہ فرعون جنگ پر اٹھانے آئے

 کآرچاماس فرات پر: یوسیاہ نکلے اس کے خالف ہے ۔

 لیکن مصر کے بادشاہ کے پاس، یہ کہہ کر کیا بھیجا ۔ {1:26}

 میں تیرے ساتھ یہودہ کے اے بادشاہ کو کیا کرنا ہے؟

 تیرے خالف خداوند خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں نہیں {1:27}

 فرات پر میری جنگ ہے: اور اب میرا رب میرے ساتھ ہے

 ہاں، خداوند میرے ساتھ میرے آگے ُمنتِظر ہے: سے برگشتہ ہو جائیں

 مجھے، اور خداوند کے خالف نہ ہو ۔

 مگر یوسیاہ کیا نہ کریں واپس اپنی رتھ سے {1:28}

 اُسے، لیکن کیا اس کے ساتھ لڑنے کے لئے نہیں کے بارے میں

 نبی کے منہ کی طرف سے بولی جیریمی کی باتیں

 :رب

 مگر اس کے ساتھ شامل جنگ ماگاددو کے میدان میں {1:29}

 اور امرا بادشاہ یوسیاہ کے خالف آیا ۔

 خادموں سے کہا، مجھے لے پھر بادشاہ نے اپنے {1:30}

 اور کیونکہ میں بہت کمزور ہوں ۔ دور جنگ سے باہر ۔

 فوری طور پر اس کے نوکروں نے اس جنگ سے باہر لے گئے ۔

 اور کیا جا رہا پھر گٹ اپ نے اپنے دُوسرے رتھ ۔ پر {1:31}



 واپس انتقال یروشلیم میں الئے اور اس میں دفن کیا گیا تھا

 باپ کی قبر ہے ۔

 اور وہ ماتم یوسیاہ کے لیے، جی ہاں، سب یہودیوں میں {1:32}

 694اسدراس صفحہ  1

 یرمیاہ نبی یوسیاہ اور رئیسوں کے لئے شکوہ

 :اس دن سے اس کے لئے ماتم کیا عورتوں کے ساتھ

 اور یہ رسم کیا جا کرنے کے لئے دیا تھا ۔

 مسلسل تمام قوم بنی اسرائیل میں ہے ۔

 یوں کی کتاب میں لکھی ہیںیہ باتیں کہان {1:33}

 یہوداہ کے بادشاہوں اور اعمال سے ہر ایک کی اس یوسیاہ

 کیا تھا، اور اس کے جالل اور اس کی شریعت میں سمجھنا

 خداوند، اور جو اس نے آگے کیا باتیں اور باتیں

 اب پڑھی، اسرائیل کے بادشاہ کی کتاب میں رپورٹ کئے جاتے ہیں

 اور یہودہ ۔

 گوں کو جواچاز یوسیاہ، کا بیٹا تھا اوراور لو {1:34}

 جب وہ آیا تو اسے یوسیاہ کے بجائے بادشاہ آپ کے والد نے

 بیس برس ہے ۔

 اور وہ یہودہ اور یروشلم تین میں بادشاہی کی {1:35}

 ماہ: اور پھر مصر کے بادشاہ نے اس سے معزول

 یروشلم میں چھائی ہے ۔

 اور وہ ایک سو کی سرزمین پر ایک ٹیکس سیٹ کریں {1:36}



 توڑے چاندی اور سونے کی ایک توڑا ۔

 مصر کے بادشاہ بھی بادشاہ جواکام نے اپنے {1:37}

 یہودہ اور یروشلم کے بھائی کا بادشاہ ہے ۔

 اور وہ جویکام و شرفا ضرور: زآریس لیکن {1:38}

 اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا اور اس کو مصر سے نکال الیا ہے ۔

 پانچ اور بیس سال کی عمر جویکام تھی جب اس نے {1:39}

 اور وہ بادشاہ کو یہودہ کے ملک اور یروشلیم میں بنایا گیا ۔

 خداوند کے آگے بدی کا موازنہ کرتا ہے ۔

 اس پس نبچادانوساور بادشاہ کے خالف {1:40}

 آئے اور پیتل کی ایک زنجیر سے باندھ بابل کے

 اور اسے بابل میں لے گیا ۔

 نابوچادانوساور بھی لے کے مقدس برتنوں کا {1:41}

 ُخداوند سے دور لے گئے اور انہیں اپنے آپ میں سیٹ

 بابل میں مندر ہے ۔

 وہ چیزیں کہ اور اس کا ریکارڈ ہیں لیکن {1:42}

 ں لکھے ہیںاپنے زادراہ اور الحاد، کی تواریخ می

 بادشاہ ۔

 اور اپنے بیٹے کی بادشاہی میں اس کی جگہ جواکام: وہ تھا {1:43}

 اٹھارہ سال کی عمر ہونے کی وجہ بادشاہ بنا دیا ۔

 اور تین ماہ اور دس دن میں لیکن {1:44}

 اور خداوند کے آگے بدی ہے ۔ یروشلم ۔



 {45ے چنانچہ ایک سال بعد نبچادانوساور بھیجا اور کی وجہ س :1}

 اسے مقدس برتنوں کے ساتھ بابل میں لے

 !ُخداوند

 اور زیڈچیاس نے یہودہ اور یروشلم کا بادشاہ {1:46}

 اور وہ بادشاہی جب وہ بیس اور ایک سال کی تھی ۔

 :گیارہ سال

 اور وہ خداوند کے حضور میں بھی بدی اور {1:47}

 جو اُس کی طرف سے بولتے تھے نہ الفاظ کے لئے دیکھ بھال

 داوند کے منہ سے یرمیاہ نبی ۔خ

 اور نبچادانوساور نے اس بادشاہ کے بعد {1:48}

 اسے خداوند کے نام سے قسم کھاتا ہے وہ اپنے آپ کو فورسووری کے لیے

 اور اس کی گردن، اُس کے دل کو حردانانگ وہ اور بغاوت کر دی ۔

 خداوند اسرائیل کے خدا کے قوانین تعدی ہے ۔

 لوگوں کے بھی اور کاہنوں کے حاکموں {1:49}

 قوانین کے خالف بہت سی باتیں کیا اور تمام گزرے

 تمام اقوام کی مکروہات اور ُخداوند کی ہیکل کو ناپاک

 جو یروشلم میں مقدس تھا ۔

 نیورٹہیلیسس اس کی طرف سے بھیجے گئے اپنے باپ دادا کے خدا نے {1:50}

 ں چھوڑا کیوں کہ انہیں واپس، کہتے ہیں اوررسول ہللا علیہ وسلم نے انہی

 اس کا مسکن بھی ہے ۔

 ,اور, نظر تھے ۔ ۱۷۹لیکن وہ ہنسی میں؛  {1:51}



 جب خداوند نے اُن سے کہا، وہ اس کا ایک کھیل بنا

 :انبیاء

 اب تک نکال ہے، جسے اس نے اپنی قوم سے ناراض ہونے کی وجہ {1:52}

 حکم دیاان عظیم ِدینی کے لئے بادشاہوں کا 

 اُور ان چڑھ آنا ۔

 جو کو قتل کیا ان جوانوں کو تلوار کے ساتھ ہاں، {1:53}

 قطب نما اپنے مقدس مندر کے اندر بھی اور چھوڑا

 نہ جوان نہ نوکرانی، بوڑھے آدمی نہ بچے، میں

 کیونکہ وہ سب ان کے ہاتھ میں حوالہ ہے ۔ ان ۔

 اور وہ خداوند کے سب پاک برتن لے گئے {1:54}

 نوں بڑے اور چھوٹے، خدا کے صندوق کے برتنوں کے ساتھ اوردو

 بادشاہ کے خزانے اور ان بابل میں بندھوایا ہے ۔

 ُخداوند کے گھر جہاں وہ اسے جالیا اور {1:55}

 یروشلم کی دیواروں کو توڑ کر اس پر آگ

 :برج )تعمیرات(

 اور اس شاندار چیزوں میں وہ کبھی تھم {1:56}

 اور انہیں الیا تھا مناو کو تمام: اور یہاں تک کہ وہ فنا

 لوگوں کو تلوار سے مقتول ہوئے وہ لے گئے

 :بابل

 جو ہو گیا اسے اور اس کی اوالد، بندوں تک {1:57}

 فارسی، معرفت خداوند کے کالم کی پوری پوری بادشاہی کی



 :جیریمی کے منہ کی طرف سے

 {58ملک اپنے سبتوں، پورے لطف اٹھایا تھا یہاں تک کہ  :1}

 اس تنہائی کے وقت وہ آرام کی پوری مدت تک ہوگا ۔

 ستر سال ہے ۔

 فارسیوں کے نامہ بادشاہ کے پہلے سال میں جو {2:1}

 ُخداوند کا کالم، وہ تھا ہی کیا جا سکتا ہے

 جیریمی کے منہ کی طرف سے وعدہ کیا تھا ۔

 اعظم شاہ کی روح کو اٹھایا رب کیسائرس  {2:2}

 ایرانیوں نے، اور وہ سب اس کے ذریعے اعالن بنا دیا ۔

 بادشاہت، اور بھی تحریر، کی طرف سے

 اس اے اس طرح ایرانیوں کے نامہ بادشاہ فرماتا ہے ۔ {2:3}

 خداوند اسرائیل کا سب سے زیادہ اعلی خداوند نے مجھے کا بادشاہ بنایا ہے

 ساری دنیا

 اور مجھے اس پر گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا {2:4}

 یروشلم یہودیوں میں ۔

 اگر پس تم میں سے جو اس کی ہو {2:5}

 لوگ، ُخداوند، اپنے رب کو بھی، اس کے ساتھ ہو اور وہ

 یہودہ میں ہے کہ یروشلیم کو جاتے ہیں، اور کے گھر کی تعمیر

 خداوند بنی اسرائیل: وہ خداوند کے میں رہتا ہے

 یروشلم ۔

 جو کوئی پھر رہنے کے بارے میں، دو جگہوں میں ان {2:6}



 مدد نے، جو، میں کہتے ہیں، کہ اپنے پڑوسی کو سونے سے ہیں

 اور چاندی کے ساتھ

 تحائف کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ اور چوپایوں اور دوسرے کے ساتھ {2:7}

 ےچیزیں جو باہر کے مندر کے لئے منت کی طرف سے قائم کیا گیا ہ
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 ُخداوند جو یروشلیم میں ہے ۔

 اور یہودہ کے خاندانوں کی سربراہ {2:8}

 وہ کاہن بھی، اور الوی، اور بنیمین کے قبیلہ میں سے اٹھ کھڑے ۔

 اور وہ سب لوگ جن کے ذہن خداوند اُٹھ جانے کے لئے منتقل ہو گیا تھا اور

 یروشلیم میں خداوند کے لئے ایک گھر تعمیر کرنے کے لیے،

 وہ رہتے تھے انہیں اور کی مدد کی کے بارے میں چاروں طرف {2:9}

 گھوڑے کے ساتھ سونے اور چاندی کے ساتھ ہر چیز میں ان اور

 چوپائے اور بہت سے مفت تحائف کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ

 جس من ہم ابھارا گیا ۔

 نامہ بھی نکالکر الیا پاک برتن بادشاہ {2:10}

 جن نابوچادانوساور یروشلم سے دور کیا جاتا تھا،

 اور اپنے بتوں کے مندر میں قائم تھا ۔

 اب جب فارسیوں کے نامہ بادشاہ تھا الیا {2:11}

 :ان نکال، وہ ان ماٹہرادیٹس کے لئے اس کے خزانچی ہونے واال

 سے دیئے گئے اور ساناباسسر کے لیے وہ اس کی طرف {2:12}

 یہودہ کے گورنر ہیں ۔



 ایک ہزار اور یہ ہے ان کی تعداد ۔ {2:13}

 سنہری کپ اور ایک ہزار چاندی، چاندی کے بخور دان

 پیالے انتیس، تیس سونے اور چاندی کے دو ہزار

 چار سو دس، اور دوسرے برتن میں ایک ہزار ۔

 جو تھے تو تمام برتن سونے اور چاندی کی {2:14}

 بندھوایا، گئے پانچ ہزار چار سو ستر

 اور نو ۔

 یہ واپس ساناباسسر کی طرف سے جمع کئے گئے {2:15}

 ان کے ساتھ قید بابل یروشلیم سے کی ہے ۔

 لیکن ایرانیوں کے ارٹیایرااس بادشاہ کے دور میں {2:16}

 بالیمس، اور ماٹہرادیٹس، اور تبیلیوس اور ریتھوموس ۔

 اور بیلٹیتموس اور سیمیلالوس سیکرٹری، دوسروں کے ساتھ

 کہ سامریہ میں مکان کمیشن، ان کے ساتھ تھے ۔

 اور دوسری جگہوں پر لکھا تھا اس کے پاس ان میں رہنے والوں کے خالف

 یہودہ اور یروشلم ان خطوط کو مندرجہ ذیل ہے ۔

 {17ارٹیایرااس ہمارے رب تیرے نوکروں کو بادشاہ کے لئے  :2}

 ریتھوموس سٹوریوراٹیر، اور سیمیلالوس، فقیہ اور

 باقی ان کی صدر عدالت اور ججوں کو جو کالعثیریا میں ہیں اور

 فینیکے ۔

 یہ اب خداوند کے بادشاہ کو معلوم ہو کہ یہودی {2:18}

 کہ رہے ہیں اپ آپ سے ہم نے یروشلم میں آ جا رہا کہ



 ہو اورسرکش اور شریر شہر، بازاروں، تعمیر کرتے 

 اس کی دیواروں کی مرمت اور مندر کی بنیاد رکھ ۔

 تو اس شہر اور اسکے دیواروں قضاء اب {2:19}

 پھر وہ گا خراج دینے سے نہ صرف انکار بلکہ باغی بھی

 بادشاہوں کے خالف ہے ۔

 اور پس ان چیزوں کے متعلق سے {2:20}

 از نہ کریں کہالنےمقدس ہیں ہاتھ میں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اس طرح نظراند

 ایک بات

 مگر ہمارے خداوند سے بات کرنے کو بادشاہ، الو {2:21}

 اگر وہ تیری ہی مرضی ہو تو یہ ہے کہ، میں کتابوں کی کوشش کی ہو

 :تیرے باپ دادا کے

 اور تُو کیا ہے تواریخ میں تالش کرنا {2:22}

 ان چیزوں کے بارے میں لکھا اور جو سمجھ لینا

 :ادشاہوں اور شہروں کو پریشان اور خوفزدہ تھااس شہر سرکش، ب

 اور یہ کہ یہودی سرکش اور ابھرے تھے ۔ {2:23}

 جس کی وجہ سے کے لئے بھی یہ شہر تھا ۔ ہمیشہ ان مہینوں میں جنگ ۔

 ویران بنا دیا ہے ۔

 اس واسطے اب ہم تجھ سے اے خداوند بیان {2:24}

 بادشاہ، کہ اگر اس شہر ہو تعمیر دوبارہ، اور اسکی دیواروں

 از سر نو مرتب، تیری سے آیندہ کوئی عبارت ہوگی

 کالعثیریا اور فینیکے میں ۔



 تو بادشاہ واپس پھر ریتھوموس کے لیے لکھا تھا {2:25}

 سٹوریوراٹر، بیلٹیتھموس، سیمیللیوس فقیہ اور کے لئے

 باقی جو کمیشن اور سامریہ کے رہائشیوں میں تھے

 اور شام اور اس طرح کے بعد فینیکے ۔

 :میں جو تم نے میرے پاس بھیجا ہے خط پڑھا ہے {2:26}

 پس میں محنتی تالش کرنے کے لیے حکم دیا اور اس نے

 اس شہر سے کی ابتدا مشق کریں کہ پتہ چال گیا

 بادشاہوں کے خالف ۔

 کو ان مہینوں میں بغاوت کو دی گئی تھی اور اور مردوں {2:27}

 جنگ: اور جو طاقتور سالطین اور ظلم کے سواء یروشلیم میں تھے

 جو بادشاہی اور کالعثیریا اور فینیکے کو خراج عقیدت پیش کی تھی ۔

 {28پس میں ان لوگوں کی راہ میں رکاوٹ کے لئے حکم دیا ہے اب  :2}

 ردار جو ایسے لیا جائےمردوں سے اس شہر کی تعمیر اور خب

 نہیں اس میں کیا کیا جائے ۔

 اور یہ کہ ان شریر کارکنوں کوئی مزید آگے بڑھنا {2:29}

 بادشاہوں کی ناراضگی کے لیے،

 پھر ارٹیایرااس پڑھے اس کے خط بادشاہ، {2:30}

 ریتھوموس، اور جو تھے سیمیللیوس فقیہ اور باقی

 ان کے ساتھمیں جلدی کی طرف ہٹا رہا ہے کمیشن میں 

 یروشلم سواروں کی ایک فوجیوں اور ایک بھیڑ کے ساتھ

 اور لوگوں میں جنگ لڑی، معماروں؛ کی راہ میں رکاوٹ کے لئے شروع کر دیا



 یروشلم میں نے ہیکل کی تعمیر تک دوسرا بند کردی ہے ۔

 فارسیوں کے دارا بادشاہ کی حکومت کا سال ہے ۔

 ، انہوں نے ایک عظیم ضیافتاب جب دارا بادشاہی کرتے رہے {3:1}

 تمام مضامین اور نے اپنے گھرانے اور سب

 میڈیا اور فارس کے امرا،

 اور تمام گورنروں اور کپتانوں اور {3:2}

 ساتھیوں کو جو اُس کے تحت ہندوستان سے ایتھوپیا سے تھے ۔

 ایک سو بیس اور سات صوبوں کا ہے ۔

 اور جب انہوں نے کھایا اور نشہ ہو، اور کیا جا رہا {3:3}

 گھر چلے گئے، پھر دارا بادشاہ گیا مطمئن تھے

 اپنے تنوروں اور سو گیا اور جلد ہی بعد جاگ ۔

 { پھر تین نوجوان آدمیوں نے جو3:4گارڈ سے تھے }

 بادشاہ کے جسم، ایک دوسرے کے لئے میل نے رکھا ۔

 ر ایک ایک جملہ بولتے ہیں: جس نےطیبہ ہم میں سے ہ {3:5}

 پر قابو پانے، اور جس کی سزا سے زیادہ لگ گے

 دوسروں نے اس سے کہا بادشاہ دارا عظیم تحائف دے گا اور

 :بڑے بڑے کام فتح گروہ

 طور پر، ارغوانی، پینے اور سونے کے لئے پہنایا جائے کے لئے {3:6}

 نیند سونا، اور سونے کے براڈالس کے ساتھ ایک رتھ پر اور ایک

 :باریک کتان اور اس کی گردن کے بارے میں ایک زنجیر کی ہیڈٹاری

 اور وہ اس کی وجہ سے دارا کے برابر بیٹھ گے {3:7}



 حکمت اور دارا نے اپنی چچا زاد کہا جاتا ہے ۔

 نے لکھااور پھر ہر ایک اس پر مہر لگا دی اس جملے  {3:8}

 اور یہ اپنے تکیا ۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے تحت رکھی

 اور کہا کہ جب بادشاہ جی اٹھا ہے تو کچھ کرے گا کہ، {3:9}

 اور جن کے بادشاہ تھے اور تحریروں دیدو ۔

 فارس کے تین امرا عدالت ان کی سزا ہے کہ کرے گا
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 کے طور پر دیا جائے گا ۔واسیسٹ، اس کی فتح، مقرر کیا گیا تھا 

 پہلے لکھا تھا، شراب کی سب سے طاقتور ہے ۔ {3:10}

 دوسرے لکھا تھا، بادشاہ سب سے طاقتور ہے ۔ {3:11}

 تیسرے نے لکھا، خواتین سب سے طاقتور ہیں: لیکن مندرجہ باال {3:12}

 سب کچھ حق کو فتح پر اٹھائے ۔

 اب جب بادشاہ جی اٹھا تھا، وہ لے گئے اپنے {3:13}

 :تحریروں، اور انہیں اس کے پاس کر دیا اور تو وہ پڑھ ان

 اور آگے بھیجنے کے تمام امرا نے کہا جاتا {3:14}

 فارس اور میڈیا, حاکموں اور سپاہیوں کے سرداروں اور

 ساتھیوں اور اعٰلی افسران ۔

 میں بیٹھ گیا اور اس عدالت ۔ شاہی تخت {3:15}

 اور تحریروں ان کے سامنے پڑھا گیا ۔

 اور اس نے کہا جوانوں کو کال کریں، اور اُن کو {3:16}



 وہ کہتے تھے، اور آیا تو اپنے جملے ظاہر کرتے ہیں ۔

 میں ہے ۔

 اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس آپ کے دماغ بیان {3:17}

 شروع کر دیا پھر پہلے، جو تھا تحریروں کی بابت ہے ۔

 شراب کی قوت کی بولی جاتی ہے ۔

 اور وہ پس اے نے کہا کہ تم مردوں، کس طرح نہایت مضبوط {3:18}

 :یہ جو پیتے ہیں یہ خطا کا پُتال تمام مرد پیٹ مینجا !شراب ہے

 ذہن اور بادشاہ کے دیتا ہے {3:19}

 اور غالم کا یتیم بچے سب ایک ہو ۔

 :غالمی، مسکین اور امیر کی

 {20یہ بھی ہر ایک خیال کو جولالٹی اور قہقہے سنے  :3}

 :تاکہ کوئی غم نہ قرض یاد آتی کانپتے ملے

 اور یہ ہر دل امیر، بناتا ہے تا کہ ایک آدمی {3:21}

 اور اس کے لئے بناتا ہے نہ بادشاہ نہ گورنر یاد آتی کانپتے ملے ۔

 :سب چیزیں توڑے کی طرف سے بات کرتے ہیں

 وہ اپنے کپ میں ہیں، وہ بھول جاؤ اپنے اور جب {3:22}

دونوں دوستوں اور بھائیوں، اور باہر ایک چھوٹی سی کے بعد ڈرا کرنے سے 

 محبت کرتا ہوں

 :تلواریں

 مگر جب وہ شراب سے ہیں، یہ لوگ یاد رکھیں {3:23}

 کیا وہ نہیں کیا ۔



 اے تم مرد ہے نہ شراب سب سے طاقتور، جو انفورکیٹہ {3:24}

 اور وہ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہیں ۔ اس طرح کرتے ہیں کے لئے؟

 اس کی قوت کی بولی جاتی تھی پھر دوسرا، {4:1}

 بادشاہ، کہنا شروع کر دیا،

 اے تم مرد، نہ مرد جو طاقت میں ایکسل {4:2}

 سمندر اور زمین اور ان تمام چیزوں سے زیادہ قاعدہ؟

 وہ سب کا خداوند ہےلیکن ابھی بادشاہ زیادہ قوی ہے:  {4:3}

 اور جو کچھ یہ باتیں ان پر بادشاہی کے پاس

 انہوں نے انہیں وہ حکم دیتا ہے ۔

 تو وہ انہیں ایک دوسرے کے خالف جنگ کر بولی، {4:4}

 وہ یہ ہیں: اگر وہ ان کے دشمنوں کے خالف بھیجے کہ، وہ جائیں،

 اور ٹوٹتے پہاڑوں کی دیواروں اور ٹاورز ہیں ۔

 اور مقتول ہیں اور حد سے تجاوز نہیں وہ قتل {4:5}

 بادشاہ کا حکم: وہ فتح حاصل کرتے ہیں تو، وہ سب ال

بادشاہ کے لئے اچھی طرح کے لوٹ کا مال، سب کچھ کسی اور کے طور پر 

 کے طور پر ۔

 { الکیوسی4:6جو کوئی فوجی ہیں، اور نہ ہے }

 ے لئےاستعمال کجنگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب وہ کاٹے ہیں ہوسبندری، 

 پھر جو انہوں بویا تھا، وہ اس کو بادشاہ، ال

 اور ایک دوسرے بادشاہ کے پاس خراج عقیدت پیش کرتے ۔

 اور ابھی تک وہ لیکن ایک انسان ہے: اگر وہ قتل کرنے کے لیے حکم {4:7}



 اگر وہ معاف کرنے کا حکم دیتا تو وہ معاف ۔ وہ قتل ۔

 اگر وہ حکم {، وہ مارے گا ۔8: اگر وہ طمانچہ مارو حکم 4}

 اگر انہوں نے کرنے کا حکم ویران بنانے کے لیے وہ ویران کریں ۔

 تعمیر، وہ تعمیر ۔

 اگر وہ {، وہ کاٹ دیے گئے ۔9: اگر وہ کمی کرنا حکم 4}

 پالنٹ کے لئے حکم دیتا ہوں، وہ پالنٹ ہے ۔

 :{10فواج ان کی اطاعت کرو تاکہ ان تمام لوگوں اور اُس کی ا :4}

 مزید برآں وہ لیٹ، وہ کھاتا اور پیتا ہے وہ، اور

 :میرے آرام لیتا ہے

 اور یہ گول واچ نے اس کے بارے میں نہ رکھیں {4:11}

 تاکہ کسی بھی روانہ نہ ہو اور نہ اپنے کاروبار کرتے ہیں

 کسی بھی چیز میں اس میں نافرمانی وہ ۔

 اے تم مردوں، کس طرح کرنا چاہئے نہ بادشاہ ماگونیسٹ، ہو {4:12}

 اور وہ اس کی زبان کا انعقاد کیا ۔ جب انہوں نے اطاعت ہے ایسی قسم میں؟

 جو اور خواتین کے بولی جاتی تھی پھر تیسرا، {4:13}

 حق، )یہ زربابل تھا( کہنے لگا ۔

 اے تم مرد، یہ نہیں ہے جو بڑے بادشاہ، نہ {4:14}

 یہ کون ہے مردوں کی جماعت نہ ہے یہ شراب، جو ٹھہرا ۔

 ہیں پھر جو انہیں آہستگی یا ربوبیت ان پر ہے؟

 وہ خواتین نہیں؟

 خواتین ہیں اُٹھائی بادشاہ اور سب لوگ جو {4:15}



 ریچھ قاعدہ تری اور خشکی کی طرف سے ہے ۔

 ان میں سے بھی وہ آئے: اور وہ انہیں پاال {4:16}

 ہاں سے وہ شراب آتا ہے نصب ہے ۔اپ داھ سے ک

 یہ ال یہ مردوں کے لئے؛ بھی لباس تیار {4:17}

 اور عورت کے بغیر مرد نہیں ہو سکتا ۔ جالل مردوں سے کہا ۔

 ہاں، اور اگر مرد سونا جمع ہیں اور {4:18}

 چاندی یا کسی اور نفیس چیز، کیا وہ ایک عورت نہیں محبت

 ا ہے؟جو مقبولیت اور خوبصورتی میں زیب

 اور بتانے کیلئے کرتے ہیں وہ نہ پھٹنا، جانے وہ سب چیزیں {4:19}

 اور اور بھی کھلے منہ کے ساتھ ان کی آنکھیں اس پر روزہ درست کریں ۔

 تمام مردوں کو چاندی سے اس سے زیادہ سے زیادہ خواہش ہے یا

 سونا ہے یا کوئی نفیس چیز جو کچھ ہے؟

 ایک آدمی نے اپنے والد سے کہ اسے پاال نابکار {4:20}

 اور اپنے وطن اور اس کی بیوی سے چمٹ گئے ہیں ۔

 اور وہ ان کی زندگی اس کی بیوی کے ساتھ خرچ کرنے کے لئے اَیسا ۔ {4:21}

 نہ باپ، نہ ماں، نہ ملک یاد آتی کانپتے ملے ۔

 کی طرف سے بھی تم یہ ہے کہ خواتین خوب جانتے چاہیے {4:22}

 تم پر حکومت جتاتے: تم نہ محنت و مشقت، اور دیتے اور

 ہر عورت کے لیے لے آئے؟

 ہاں، ایک آدمی تلوار کو ہمراہ لیا اور اس طریقہ سے کرتا ہے {4:23}

 لوٹنے اور چوری، سمندر اور دریاؤں ۔ کا



 کھتا ہے اوراور ایک شعر پر دی {4:24}

 اور جب انہوں نے چوری، لُوٹا اور لوٹ لیا، اس نے تاریکی ۔

 اسے اپنی محبت کے لئے التا ہے ۔

 اسدراس 1صفحہ  697

 پس ایک شخص اپنی بیوی کو باپ کی نسبت بہتر عزیز رکھتا ہے {4:25}

 یا ماں ہے ۔

 ہاں، بہت سے وہاں جا کہ ان و سے باہر چالتے ہیں {4:26}

 ے اور انکی خاطر کے لئے نوکر بن گیا ۔عورتوں کے لئ

 بہت سے لوگ بھی ہالک ہوئے ہیں، کیا جائےاور اور گناہ کیا ہے، {4:27}

 خواتین کے لئے ۔

 بادشاہ نہیں ہے اور اب تم مجھ پر یقین نہیں رکھتے؟ {4:28}

 اسے چھونے نہیں تمام عالقوں سے ڈرتے ہو؟ اُس کی قُدرت میں عظیم ہے؟

 یں نے اسے اور اپاما بادشاہ کے دیکھاابھی تک م {4:29}

 حرم میں بیٹھ کر خوب بارٹاکوس کی بیٹی

 بادشاہ کے دہنے ہاتھ،

 اور بادشاہ کے سر پر سے تاج لے اور {4:30}

 وہ بادشاہ کے ساتھ بھی دنگ رہ یہ اپنے سر پر سیٹ کررہا ہے ۔

 اس کے بائیں ہاتھ ہے ۔

 بادشاہ پسارا پر چمک اور ابھی تک یہ سب کچھ اس کے لیے وہ {4:31}

 اس کھلے منہ کے ساتھ: وہ اس پر بہت ہنسی آئی تو وہ ہنستے تھے

 بھی: لیکن اگر وہ اس پر کوئی رنجیدگی لیتی تھی، بادشاہ تھا ۔



 وہ اس سے دوبارہ مالپ ہو سکتا ہے کہ شوقین، چاپلوسی کرنا ۔

 اے تم مرد، یہ کس طرح کر سکتے ہیں کیا لیکن خواتین ہونا چاہیے {4:32}

 مضبوط، دیکھ کر وہ اس طرح کرتے ہیں؟

 تو بادشاہ اور امرا پر ایک نظر {4:33}

 دوسرا: تاکہ وہ حق کی بات کرنے لگا ۔

 بہت بڑا ہے اے تم مرد نہیں خواتین مضبوط؟ {4:34}

 ورج کے لیے تیز رو ہےزمین، اعلی آسمان ہے، اس کورس میں س

 وہ چاروں طرف آسمانوں کے بارے میں کومپاسسیٹہ اور اس فیٹکہیٹہ

 پھر ایک دن میں اپنی جگہ کے لئے یہ کورس ہے ۔

 پس نہیں بڑی باتیں کرتا ہے؟ {4:35}

 سچ بہت اچھا ہے اور تمام چیزوں سے زیادہ مضبوط ہے ۔

 تمام زمین پر حق اور آسمان بھرالتا {4:36}

ھ: تمام کاموں کو ہال اور اس پر اور اس کے ساتھ کنپکپاہٹ محسوس ہوتی یہ اُٹ

 ہے

 کوئی بدکار چیز نہیں ۔

 ہے شراب شریر، بادشاہ شریر ہے، خواتین ہیں {4:37}

 شریر، تمام بنی آدم شریر ہو ٓجاتے ہیں، اور ایسے تمام ہیں

 میں ان اور وہاں ہے کوئی سچائی نہیں بلکہ ان میں ۔ ان کے شریر اعمال ۔

 ناراستی وہ بھی ہالک ہونگے ۔

 سچ یہ کہ ابدی، اور ہمیشہ مضبوط؛ ہے {4:38}

 یہ زندہ اور ابد کونقریٹہ ۔



 اس کے ساتھ ہے کوئی افراد کے قبول کرنے یا {4:39}

 باتیں بس اور خالی وہ کرتا لیکن انعامات ۔

 اور تمام مردوں کو بھی پسند کرتے ہو تمام ظالم شریر اشیاء سے ۔

 ے اس کے کاموں کی ۔اس

 اس عدالت میں نہ کوئی ناراستی ۔ ہے ۔ {4:40}

 اور وہ قوت، طاقت اور سلطنت سب کی شان ہے

 حمد خدا حق کی ہو ۔ عمر ۔

 اور سب لوگ اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے امن منعقد کیے ۔ {4:41}

 پھر چالئی، اور کہا کہ بہت بڑا حق اور طاقتور مندرجہ باال تمام ہے

 چیزیں ۔

 تو کہا کہ بادشاہ نے اس سے کہا تو کیا تُو چاہتا پوچھیں {4:42}

 سے زیادہ ہے تحریری شکل میں مقرر کیا، اور ہم یہ دیں گے

 اور تُو اگال بیٹھ کر دینا تجھے، کیونکہ تُو واسیسٹ؛ ملی ہے

 میری اور میری کزن کہالئے گا ۔

 اس نے بادشاہ سے کہا، تیرے عہد کو یاد رکھنا، {4:43}

 تو یروشلم، دن میں تعمیر کرنے کے لئے اپنی منت جب

 تو تیری بادشاہی کے لئے لے جاؤں

 اور دور گئے تھے سب ظرُوف کو بھیجنے کے لیے {4:44}

 سائرس الگ سے قائم، یروشلم سے دور جب وہ

لئے عزم کا اظہار کیا پھر وہاں جاؤں  بابل کو تباہ کرنے، اور انہیں بھیجنے کے

 ۔



 تو بھی ہیکل کو تعمیر کرنے کے لئے اپنی منت {4:45}

 جو شؔعیر جال دیا تو یہودہ کو ویران کیا گیا

 اُور کی طرف سے ہے ۔

 اور اب اے خداوند بادشاہ، یہ ہے کہ جس میں {4:46}

ی ہ نوابکی ضرورت ہوتی ہے اور جس میں تیرے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ی

 ہے

 اپنے آپ سے آزاد خیالی پیش قدمی: پس جو چاہتا ہُوں

 تُو بنا اچھی کارکردگی عہد ِجس کے ساتھ

 تو آسمان کی بادشاہ کو اپنی منت تیرا ہی منہ ۔

 پھر بادشاہ کھڑے ہوئے اور ُچوما دارا {4:47}

 اور اس کے لئے تمام جاگیرداروں سے حکمرانوں کو خطوط لکھے اور

 سرداروں اور گورنروں، کہ وہ ساتھیوں اور

محفوظ طریقے سے ان کے راستے پر دونوں نے اسے اور ان سب کو جو جا 

 پہنچا

 اپ اس کے ساتھ یروشلیم کو تعمیر کرنے کے لئے ۔

 انہوں نے خطوط بھی ساتھیوں تھے سے لکھا ۔ {4:48}

 کالعثیریا اور فینیکے اور البنوس، میں ان سے کہا کہ

 یم سے دیودار کی لکڑی کا النا چاہیے،انہیں البنوس یروشل

 اور وہ اس کے ساتھ شہر تعمیر کرنا چاہیے ۔

 اس نے لکھا کہ نکل سب یہودیوں کے لئے موریوور {4:49}

 اپنے اپ کے دائرے میں یہودیوں، اپنی خود مختاری کی بابت جو



 کوئی افسر، کوئی حکمران، کوئی لیفٹیننٹ نہ خزانچی، چاہیے

 زبردستی اپنے دروازے میں داخل نہ ہو ۔

 اور یہ کہ تمام ملک جس کے وہ قائل ہونا چاہیے {4:50}

 اور شؔعیر دینا چاہئے کہ خراج تحسین پیش کیے بغیر مفت ۔

 :منعقد کی جو پھر وہ یہودیوں کے دیہات

 ہاں کیا کہ ساالنہ بیس دی {4:51}

 توڑے ہیکل کی تعمیر کے وقت تک کے لئے کہ یہ

 یر کیے گئے ۔تعم

 اور سوختنی برقرار رکھنے کے لئے دس توڑے ساالنہ {4:52}

 مذبح پر قربانیاں ہر روز کی طرح ایک

 :سترہ پیش کرنے کا حکم

 اور اس کہ بابل سے تعمیر کرنے کے لئے چلے گئے ہیں وہ سب {4:53}

 شہر اچھی طرح کے طور پر وہ کے طور پر مفت آزادی ہونا چاہئے ان

 نسل، اور سب کاہنوں کو جو کر کے چلے گئے ۔

 الزامات، اور وہ بھی کی بابت لکھا ہے ۔ {4:54}

 جس میں وہ خدمت کاہنوں کے ویسٹمانٹ ۔

 اور اسی طرح رہنا الویوں کے الزامات کے لئے {4:55}

 انہیں گھر کی تکمیل تھے، دن تک دی گئی اور

 یروشلم اُترا اپ ۔

 سب کو دینے کا حکم دیا اور وہ شہر رکھا تھا {4:56}

 پنشن اور اجرت ۔



 بھی تمام برتنوں بابل سے رخصت {4:57}

 اور جو نامہ میں دی گئی تھی اس نامہ الگ سے قائم تھا ۔

 حکم، ایک ہی الزام عائد کیا وہ بھی کرنا، اور

 یروشلم کے پاس بھیجا ۔

 اب جب اس نوجوان تھا چلے گئے نکال، وہ {4:58}

 اس کے چہرے آسمان کے یروشلم کی طرف اُٹھایا اور کی تعریف کی

 آسمان کے بادشاہ،
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 اور اس سے کہا، تجھ سے آتا فتح، تجھ سے {4:59}

 آتا حکمت اور تیری شان ہے اور میں تیرا بندہ ہوں ۔

 برکت تُو جو تونے مجھے حکمت دیا ہے: کے لیے {4:60}

 ب ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ۔تجھ کو میں شکر، اے ر

 اور وہ تمام حروف کو لے اور نکل کر آئے {4:61}

 کو بتایا ۔ بابل سے کہا اور اسے اپنے تمام بھائیوں

 اور وہ ان کے باپ دادا کے خدا نے کیونکہ تعریف کی ۔ {4:62}

 اس نے ان کی آزادی اور آزادی دی

 لئے تک جانے اور یروشلم اور ہیکل کی تعمیر کے {4:63}

 جو اپنے نام سے کہالتا ہے: اور وہ ساتھ فیزٹید

 کواڑے اور سات دن خوشی کے آالت ہیں ۔

 { خاندانوں کے پرنسپل لوگ تھے1: اس کے بعد 5}

 ان قبائل کے مطابق اپنی بیویوں کے ساتھ جا کر کرنے کا انتخاب کیا



 اور بیٹے اور بیٹیاں اپنے چاکر کے ساتھ اور

 لونڈیوں اور ان کے چوپایوں ۔

 اور ان کے ساتھ ایک ہزار سواروں کو بھیجا دارا {5:2}

 یہاں تک کہ وہ واپس یروشلیم کو محفوظ طریقے سے، باہر نِکال الئے اور

 موبائل فونز ]آالت[ تبریتس اور بانسرى وغیرہ ہیں ۔

 اور اپنے تمام بھائیوں کو ادا کیا اور انکو جانا {5:3}

 ھ مل کر اپ ۔ان کے سات

 اور جو چال آدمیوں کے نام یہ ہیں {5:4}

 کے بعد ان قبائل کے درمیان ان کے خاندان کے مطابق اپنے

 کئی سر ہیں ۔

 :پہانیس ہارون کے بیٹے کے بیٹے جو کاہن {5:5}

 جوسیڈک، سارایاس، اور جویکام کے بیٹے کے بیٹے عیٰسی

 زربابل، کے گھر سے سیالتی ایل کا بیٹا

 ڈیوڈ، فارص، یہوداہ کے قبیلہ کے قرابت داروں سے باہر ۔

 جنہوں نے کہا تھا کے بادشاہ دارا سے پہلے جملے دانائی {5:6}

 فارس ودن کے مہینے میں اپنے اقتدار کے دوسرے سال میں

 جو پہلے مہینہ ہے ۔

 اور یہ وہ یہودیوں کو جو سے آئے ہیں {5:7}

 ، جسےاسیری کہاں وہ رہتے تھے اجنبی سمجھا

 بابل کے بادشاہ نبچادانوساور سے دور کئے جاتے تھے

 بابل ۔



 اور وہ یروشلیم اور دوسرے کو واپس آئے {5:8}

 حصوں کے یہودیوں کے ساتھ آنے والے ہر شخص اپنے اپنے شہر کو

 زربابل، یسوع، نیہمیاس اور زکریاہ، کے ساتھ اور

 بیلسآروس، اسفآراسوس، ریسیاس، انانیوس، مآردوچیوس ۔

 ریلیوس، رواموس، اور بانا، ان کی ہدایت ۔

 ان کے قوم کی تعداد اور ان {5:9}

 گورنروں، بنی پہوراوس، دو ہزار ایک سو

 ساپحٹ، چار سو ستر کے بیٹے ستر اور دو ۔

 :اور دو

 :کے بیٹے عالقوں، ساڑھے سات سو اور چھ {5:10}

 پہاتہ موآب، دو ہزار آٹھ کے بیٹے {5:11}

 :سو اور بارہ

 جگنو جیسا انسان، ایک ہزار دو سو پچاس کے بیٹے {5:12}

 :اور چار: زاتھل، نو سو چالیس اور پانچ کے بیٹے

 کآربی، سات سو پانچ کے بیٹے: بنو، کے بیٹے

 :چھ سو چالیس اور آٹھ

 :کے بیٹے بیباا، چھ سو بیس اور تین {5:13}

 سادہس، تین ہزار دو سو بیس کے بیٹے اور

 :دو

 ادونکام، چھ سو ساٹھ کے بیٹے اور {5:14}



 :سات: باگوا، دو ہزار ساٹھ اور چھ کے بیٹے

 :ادان، چار سو پچاس اور چار بیٹے

 اٹرازیاس کے بیٹے، نوے اور دو: بنی {5:15}

 کیالن اور تہتر اور سات ازیتس: ازوران، کے بیٹے

 :چار سو تیس اور دو

 ےحننیاہ، ایک سو ایک کے بیٹے: بیٹ {5:16}

 اراوم، تیس دو کی: اور بنی باسا، تین سو

 بیس اور تین: ایک سو ازیپھراٹہ کے بیٹے اور

 :دو

 :میٹروس، تین ہزار پانچ کے بیٹے {5:17}

 :بیتھلوماون، ایک سو بیس اور تین بیٹے

 وہ نیٹوپہہ کی، پچاس اور پانچ: وہ کی {5:18}

 انیتھوت، ایک سو پچاس اور آٹھ: وہ بیتھسماوس، کی

 :س اور دوچالی

 کرایتھیاریوس کے لوگ، بیس اور پانچ: وہ کی {5:19}

 کاپہارا اور باروٹہ، سات سو چالیس اور تین: وہ کی

 :پارا، سات سو

 ان کے چادیاس اور اممادوا، چار سو {5:20}

 بیس اور دو: وہ کیراما اور گعبداس، چھ سو

 :بیس اور ایک



 :وہ کی ماکاالون، ایک سو بیس اور دو {5:21}

 ہ بٹلیوس کے، پچاس اور دو: بنی نیفاس، ایکو

 :سو پچاس اور چھ

 کے بیٹے کاالمواللوس اور بوجھ، سات سو {5:22}

 پچیس: جیریچوس، دو سو چالیس کے بیٹے اور

 :پانچ

 حنا، تین ہزار تین سو کے بیٹے {5:23}

 اور تیس ہے ۔

 کاہنوں: جاددو، یسوع کے بیٹے کے بیٹے {5:24}

 :سناساب، نو سو ستر اور دو بیٹوں کے درمیان

 :ماروٹہ، ڈیڑھ ہزار اور دو بیٹے

 :کے بیٹے فاسآراون، ایک ہزار چالیس اور سات {5:25}

 بنی کارمی، ایک ہزار سیوانٹیان ہیں ۔

 الوی: کے بیٹے جیسسی اور کاڈمیل، اور {5:26}

 بانوآس اور سدیاس، ستر اور چار ۔

 اساپہ، ایک سوپاک گلوکار: بنی  {5:27}

 بیس اور آٹھ ۔

 قلی: بنی سالم، بنی جاٹال، {5:28}

 بیٹوں کے بیٹے داکاوبا، تیٹا کے بیٹے تلماون، کے،

 سامی، میں تمام ایک سو تیس اور نو کے بیٹے ہیں ۔



 ہیکل کے غالم: ؔعیسو کے بیٹے {5:29}

 اسافا، تباؤت، کاراس، کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے

 سد، پہالیاس، البنا، کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے

 گرعبا کے بیٹے،

 کے بیٹے اکوا، بیٹوں کے بیٹے کی ات، {5:30}

 کیٹعب، بیٹوں کے بیٹے ہند الصبائی، بنی اگعبا، کی

 عنان، بنی کیتھوا، گیڈور کے بیٹے،

 ایروس، بنی دایسان، کے بیٹے کے بیٹے {5:31}

 گازارا، کی نویبا، بنی چاسیبا، بیٹوں کے بیٹے

 اسدراس 1صفحہ  699

 ازیا، فانیس، کے بیٹے ازاری، کے بیٹے کے بیٹے

 باسٹاا، کے بیٹے اسنا، بنی میانا، بنی

 ناپہاسا، بنی اکوب، بیٹوں کے بیٹے اکاپہا، کی

 اسسور، بنی پحراکام، باسالوٹہ کے بیٹے،

 کے بیٹے میدا، بیٹوں کے بیٹے کووتا، کی {5:32}

 چاریا، چآرکوس، بنی اسارار، کے بیٹے کے بیٹے

 توموا، بنی ناساٹہ، اٹافا کے بیٹے ہیں ۔

 سلیمان کے غالم کے بیٹے: بنی {5:33}

 ازاپھون، بیٹوں کے بیٹے جیلی، بنی فآرارا، کی

 لوزاون، بنی اسرائیل، ساپہیت کے بیٹے،

 ہاگیا، فآراکاریت، کے بیٹے کے بیٹے {5:34}



 س، کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹےسب، سآروتی، ماسیا

 بنی گڑھ، اددوس، کے بیٹے پرتگیزیوں، کے بیٹے کے بیٹے

 اپہیرا، بآروداس، کے بیٹے سابت، کے بیٹے کے بیٹے

 الالوم ہے ۔

 تمام وزراء کے مقدس اور بنی {5:35}

 تین سو ستر اور دو سلیمان کے غالم تھے ۔

 یہ ٹہرمیلیٹہ اور ٹہیلیرسس، سے آئے {5:36}

 ور االہر چآراتہالر ۔ان, ا

 نہ سکا وہ دکھائے ان کے خاندان، نہ ان {5:37}

 اسٹاک کیسے وہ اسرائیل کے تھے: الدن، ابن آدم کے بیٹے

 پابندی، نیکودان کے بیٹے، چھ سو پچاس اور دو ۔

 اور کاہنوں کا دفتر تحریف کی گئی {5:38}

 پجاری، اور نہیں ملے: ابدیا، بیٹوں کے بیٹے

 کے بیٹے کی کس کی شادی ایک کی میل اوگیا اککوز، اددوس،

 بآرزیلوس، کی بیٹیوں اور اپنے نام کے بعد دیا گیا ہے ۔

 اور جب ان کے قرابت داروں كا طریقہ {5:39}

 مردوں میں رجسٹر کی کوشش کی تھی اور نہیں مال، وہ

 :دفتر کی کہانت سرانجام دے رہا ہے سے ہٹا دیا گیا

 نیہمیاس اور اٹہاریاس، کہ کے لیے ان سے کہا کہ {5:40}

 انہیں وہاں تک پاک چیزوں میں شریک نہیں ہونا چاہئے

 تعلیم اور سچائی کے ساتھ پہنے ایک سردار کاہن کو اٹھی ۔



 تو بنی اسرائیل، ان کی عمر بارہ سال سے اور {5:41}

 اوپر، وہ سب بڑی تعداد میں چالیس ہزار، کے پاس تھے

 چاکر اور لَونڈیوں دو ہزار تین

 سو اور ساٹھ ۔

 ان چاکر اور لَونڈیوں سات تھے {5:42}

 ہزار تین سو چالیس اور سات: گانا بجانا مرد

 :اور گانا بجانا خواتین، دو سو چالیس اور پانچ

 چار سو تیس اور پانچ اونٹ، سات {5:43}

 ہزار تیس اور چھ گھوڑے، دو سو چالیس اور پانچ

 انداروںخچر، پانچ ہزار پانچ سو بیس اور پانچ ج

 جوئے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ۔

 اور بعض خاندانوں کے سرداروں کی جب {5:44}

 وہ ُخدا کے َمقِدس میں یروشلم عزم کا اظہار کیا ہے کہ آیا

 گھر کے مطابق اپنی جگہ میں پھر اپ سیٹ کرنے کے لیے ان

 صالحیت،

 اور اعمال کے مقدس خزانہ میں دینے کے لئے ایک {5:45}

 چاندی کے پانچ ہزار ہزار پاؤنڈ اور ایکسونے، 

 سو پریسلے ویسٹمانٹ ۔

 اور پس تو کاہن اور الوی رہتے تھے اور {5:46}

 یروشلم میں، اور ملک، گلوکاروں میں بھی عوامی سطح پر اور

 اور تمام اسرائیل ان دیہات میں ۔ قلی ۔



 مگر جب ساتویں مہینے اس کے ہاتھ میں تھا اور {5:47}

 ائیل ہر شخص اپنے ہی میں تھے ۔جب بنی اسر

 ، ان کے ساتھ مل کر ہر ایک کی منظوری کو کھلے میں آیا تھا ۔

 پہلے دروازے مشرق کی جانب ہے جس کی جگہ ہے ۔

 پھر جوسیڈک اور اس کے بیٹے یسوع کو کھڑے ہوئے {5:48}

 بھائی کاہنوں اور زربابل سیالتی ایل، اور

 سرائیل کے ُخدا کے مذبح،اپنے بھائیوں، اور بنایا تیار نے اِ 

 {49یہ ہے چنانچہ اس پر سوختنی قربانیاں پیش کرنے کے لئے  :5}

 واضح طور پر موسی کی کتاب میں خدا کا حکم دیا ۔

 اور وہاں ان کے باہر جمع ہو گئے تھے {5:50}

 اس ملک میں دیگر اقوام اور وہ مذبح پر اپنی تعمیر کروائی

 زمین کی سب قوموں پر تھے کیونکہ جگہ، مالک

 اور ان کی پیش کش کی عداوت رکھتے ہیں، ان پر ظلم کرتے رہے

 قربانی کا وقت ہے، اور سوختنی قُربانیوں کے لئے کے مطابق

 صبح و شام دونوں ُخداوند ' ' ۔

 یہ ہے کے طور پر بھی وہ جو عید خیام منانے، منعقد {5:51}

 توریت میں حکم دیا اور قربانیاں روزانہ کی پیش کش کی، طور پر تھا ۔

 :سے مالقات

 اور اس کے بعد مسلسل اوبالٹانس اور {5:52}

 سبتوں اور نئے چاندوں اور سب کی قربانی

 پاک عیدوں ۔



 اور وہ سب کو کسی بھی عہد میں خدا سے پڑا لگے {5:53}

 تخدا کے لئے ساتویں کے پہلے ہی دن سے رحل

 مہینہ، اگرچہ خداوند کے مقدس نہیں ابھی تک تعمیر کیا گیا تھا ۔

 وہ میسن اور کارپانٹرس دی ۔ {5:54}

 پیسے، گوشت اور خوشی کے ساتھ پینے ۔

 ں سے بھی اور صور وہ دی کاررز،ؤان دیوتا {5:55}

 وہ البنوس سے، دیودار کے درخت النا چاہیے کہ جو

floats یا جا چاہئے کے مطابقکے یافا، کی پناہ گاہ کو ال 

 یہ حکم دیا گیا تھا کے طور پر ان ایرانیوں کے نامہ بادشاہ کی طرف سے ۔

 اور اس کے بعد دوسرے سال اور دوسرے مہینے میں {5:56}

 ُخدا کے َمقِدس میں یروشلم کے لئے آنے والے زربابل شروع کر دیا

 سیالتی ایل، اور جوسیڈک، کے بیٹے کے بیٹے اور ان

 ور جو کاہن اور الوی، اور وہ سب لوگ جوبھائی ا

 :یروشلیم کو اسیری سے باہر آ گئے

 اور اُنہوں نے ُخدا کے گھر کی بنیاد رکھی {5:57}

 کے بعد دوسرے سال کے دوسرے مہینے کے پہلے دن میں

 وہ یہودیوں اور یروشلم کے لئے آتے تھے ۔

 اور وہ الوی بیس سال سے مقرر {5:58}

 پھر یسوع اور اس کے پاس کھڑے تھے ُخداوند کے کاموں پر پرانی ہے ۔

 بیٹے اور بھائی اور کاڈمیل ان کے بھائی، اور بنی

 جودا الیادان، ابن آدم کے بیٹوں کے ساتھ مادیابان کے ساتھ



 اپنے بیٹوں اور بھائیوں، تمام الوی، ایک دل سیٹارس کے ساتھ

 ے لیے کمزوروں کے آگےتجارت، ان کے کاموں میں پیش قدمی ک

 لہذا مینچو ہیکل کی تعمیر خدا کے گھر ہیں ۔

 خداوند ہے ۔

 اور کاہنوں آررایاد ان ویسٹمانٹ میں کھڑے تھے {5:59}

 اور الوی گانے بجانے اور نرسنگے کے ساتھ ۔

 اساپہ کے بیٹے کیمبالس تھے،

 گانا گانے کا شکرانہ اور حمد {5:60}

 ادشاہ مقرر کیا، ُخداوند ' ' ۔چنانچہ ڈیوڈ کو اسرائیل کا ب

 اور وہ بلند آوازیں گانے کی ستایش سے گائے {5:61}

 رب کی اس رحمت اور حمد وستائش ہے کیونکہ ہمیشہ کے لئے سب میں

 .اسرائیل

 700اسدراس صفحہ  1

 اور سب لوگ نرسنگے کی تھاہ لے کر بہت جلد زبان زدوعام {5:62}

 بلند آواز سے، تشکر سے کہا کے گانے گانا

 اپ ُخداوند کے گھر کی پالنے کا مالک ہے ۔

 اور کی سربراہ کاہن اور الوی کا بھی {5:63}

 ان کے خاندانوں، دی اینشنٹس جو سابق گھر دیکھا

 زار و قطار رو عظیم کے ساتھ اس کی تعمیر کے لیے آیا ۔

ت سے لوگوں کے ساتھ بلند آواز لیکن نرسنگے اور خوشی کے ساتھ بہ {5:64}

 سے للکارتے تھے



 آواز

 کہ نے نرسنگے کے لئے سنا جا سکتا ہے نہیں چھولیں {5:65}

 لوگوں کی رو: ابھی تک بھیڑ نرسنگا پھونکا

 اس دُور سنا تھا کہ دور ماروللوسلی، ۔

 جب پس یہوداہ کے قبیلہ کے دشمن {5:66}

 اور بیؔنمین یہ سنا، وہ کیا کہ شور جان گئے

 نرسنگے کی چاہییں ۔

 اور وہ معلوم کیا کہ وہ کے تھے {5:67}

 اسیری خداوند اسرائیل کے خدا سے ہیکل تعمیر کیے تھے ۔

 {5:68تاکہ وہ زربابل اور یسوع، اور کے پاس چلی گئی }

 خاندان کا سربراہ، اور ان سے کہا، ہم تعمیر کریں گے

 ساتھ مل کر ۔ آپ کے

 اس لئے ہم اسی طرح تم، کے طور پر آپ کے رب کی اطاعت، اور کیا {5:69}

 اس کے پاس ازبازآریٹہ بادشاہ کے دنوں سے قربانی کے

 جو ہمیں یہاں الئے آشوریوں، ۔

 پھر زربابل اور یسوع اور چیف کے {5:70}

 ےاسرائیل کے خاندان نے ان سے کہا یہ ہمارے اور آپ کے لئے نہیں ہ

 ایک دوسرے کے ساتھ خداوند کے گھر کی تعمیر ہمارے خدا ۔

 ہم خود ہی سے خداوند کے لئے تعمیر کریں گے {5:71}

 جیسا کہ ایرانیوں کے بادشاہ سائرس نے کے مطابق اسرائیل

 ہمیں حکم دیا ہے ۔



 لیکن قوموں پر بھاری جھوٹ بول زمین {5:72}

 و روکا انیہودہ، اور ان کے تنگ، انعقاد کے باشندوں ک

 عمارت ۔

 اور اپنے خفیہ سازشیں اور مقبول نظریات کی طرف سے {5:73}

 اور فسادوں، انہیں روکا کی تعمیر ختم کرنے

 جو بادشاہ سائرس مقیم ہر وقت: تاکہ وہ روکا گیا

 کے دور تک دو برس کے لئے عمارت سے

 دارا ۔

 اب میں دارا کے دور کا دوسرا سال {6:1}

 اگگیوس اور زکریاہ کے بیٹے اددو، نبیوں،

 یہودیوں میں یہودی اور یروشلم میں نبوت

 خداوند اسرائیل کے خدا ان پر تھا، کا نام ہے ۔

 ساالٹیل، کے بیٹے زربابل اپ کھڑے ہوئے تو اور {6:2}

 جوسیڈک، کے بیٹے عیٰسی اور کے گھر کی تعمیر کے لئے شروع کر دیا

 یروشلم، انبیاء کے ساتھ خداوند کے رب

 انہیں اور ان کی مدد کرنا ہے ۔

 اسی وقت ان ساسانن پاس آئے {6:3}

 سیتھرابوزاناس اور ان کے ساتھ فینیکے اور شام کے گورنر

 صحابہ، اور ان سے کہا

 جس کا تعین مالقات کی طرف سے تم اس مکان تعمیر کرتے ہو اور {6:4}

 اور جو ہیں چیزوں کو انجام دیں؟ اس چھت اور تمام دوسری



 مینچو ان کاموں کو انجام دیں؟

 نیورٹہیلیسس یہودیوں کے بزرگوں نے نعمت حاصل کی، {6:5}

 کیونکہ ُخداوند کی اسیری کا دورہ کیا تھا ۔

 اور وہ عمارت سے تک روکا گیا نہیں {6:6}

 اس طرح وقت پر اظہار دارا نے دی تھی کی بابت

 ان اور جواب مال ۔

 خط کی نقل جس ساسانن کے گورنر {6:7}

 شام اور فینیکے اور سیتھرابزناس، کے ساتھ ان

 صحابہ, حاکموں فینیکے اور شام میں لکھا اور بھیجا

 :مبارک باد دارا بادشاہ کی سلطنت کے لئے، دارا سے کہا ۔

 ایل سب کچھ معلوم ہو ہمارے رب بادشاہ سے کہا کہ {6:8}

 میں داخل یہودہ کے ملک میں آئے اور

 یروشلم کے شہر یروشلم کے شہر میں ہم پایا

 محاصرۂ تھے یہودیوں کے اینشنٹس

 خداوند عظیم اور نئے، کے گھر کی تعمیر {6:9}

 قربانگاہ اور قیمتی پتھر اور لکڑی پر پہلے ہی رکھی

 دیواریں ۔

 اور ان کے کام کو بڑی رفتار کے ساتھ کیا جاتا ہے اور {6:10}

 کام ُشوکت ان کے ہاتھ میں اور سب سے آگے

 جالل اور کوشش ہے بنایا ۔

 پھر سے کہا کہ ہم ان بزرگوں، جن کی طرف سے کہا، {6:11}



 حکم تم اس مکان تعمیر اور بنیادوں میں رکھ

 ان کاموں کا؟

 لہذا جو ہم کو دے سکتا ہے یا اتفاِق رائے کے لئے {6:12}

 مطالبہ کیا کہ ان کے جو تیرے علم کے لکھنے کی طرف سے، ہم

 سردار ٹھہرائے گئے اور ہم نے ان کے نام میں درکار

 ان اصولی مردوں کی تحریر ہے ۔

 تاکہ وہ ہمیں اس کا جواب دیا، ہم غالم ہیں {6:13}

 جس نے آسمان اور زمین کا رب ہے ۔

 اور اس کے گھر جہاں یہ واقع ماال بار میں کئی سال تھا ۔ {6:14}

اسرائیل کی عظیم اور طاقتور، ایک بادشاہ کی طرف سے پہلے اور ختم کیا گیا 

 تھا ۔

 مگر جب ہمارے باپ دادا سے غضب، خدا دالیا ۔ {6:15}

 اور ُخداوند جو آسمان میں ہے اسرائیل کے خالف گناہ کیا وہ

 ان کے بادشاہ نابوچادانوساور کے اقتدار میں دے دیا

 بابل، اُور کی ۔

 گھر نیچے کھینچ لیا اور اسے نذر آتش کر دیا اورجو  {6:16}

 بابل سے لوگ اسیروں بندھوایا ہے ۔

 لیکن بادشاہ نامہ پر بادشاہی کی ِجنہوں نے پہلے سال میں {6:17}

 اس کو تعمیر کرنے کے لئے بادشاہ بابل سائرس کے ملک نے لکھا

 .گھر

 اور پاک برتن سونے اور چاندی کی جو {6:18}



 پر گھر سے باہر دور کئے جاتے تھےنبچادانوساور 

 یروشلم، اور انکو اپنے مندر میں وہ سائرس تھا

 بادشاہ، پھر بابل میں ہیکل سے باہر نکالے

 اور وہ زربابل اور سانباسآروس کے لئے دیئے گئے

 حکمران،

 کہ وہ لے جائے حکم کے ساتھ {6:19}

 اور ایک ہی برتن، اور ان مقدس یروشلیم؛ میں ڈال دیا

 .کہ اپنی جگہ پر ُخداوند کی ہیکل کو تعمیر کیا جائے چاہئے

 تو اِدھر، آ جا رہا ایک ہی سانباسآروس {6:20}

 ُخداوند کے گھر کی یروشلیم کی بنیاد رکھی ۔

 اور یہ اب بھی ایک عمارت ہونے کی وجہ سے اس وقت سے ابھی تک یہ نہیں

 مکمل طور پر ختم ہو گیا ۔

 { اب پس کرے6:21ھا لگتا ہے }اگر یہ بادشاہ سے کہا، اچ

 :تالش میں بادشاہ سائرس اعظم کی ریکارڈ بنایا جائے

 اور اس کے گھر کی تعمیر پایا جا تو {6:22}

 اسدراس 1 701صفحہ 

 یروشلیم میں کہ خداوند کی مرضی سے کیا گیا

 بادشاہ نامہ اور ہمارے رب بادشاہ تو ذہن جائے تو لے

 ہمارے پاس اُس نوید دے ۔

 پھر حکم بادشاہ دارا میں تالش کرنا {6:23}

 بابل میں ریکارڈ: اور تو اکباتنی پر محل، جو ہے



 ذرائع ابالغ کے ملک میں موجود ایک رول جس میں پایا گیا

 یہ باتیں ریکارڈ کئے گئے ۔

 نامہ نامہ کی حکومت کے پہلے سال میں بادشاہ {6:24}

 حکم دیا کہ یروشلیم میں ُخداوند کے گھر چاہیے کہ

 :تعمیر کی جائے پھر، جہاں وہ قربانی کے ساتھ مسلسل آگ

 جس کا قد ساٹھ ہاتھ اور چوڑائی ہوگا {6:25}

 ساٹھ ہاتھ قربانگاہ پتھروں کی تین صفیں اور کی ایک صف کے ساتھ

 اور اُسکی بننا ٹیکسوں اس ملک کا نیا لکڑی ۔

 :بادشاہ نامہ کے گھر سے نکال دیا

 اور اس مقدس برتنوں ُخداوند کے گھر کی {6:26}

 دونوں سونے اور چاندی کی، کہ نبچادانوساور سے باہر لے گئے

 گھر یروشلم اور بابل کے لیے الیا، ہونا چاہیے

 یروشلیم میں گھر کو بحال اور جگہ میں مرتب

 جہاں وہ اس سے پہلے تھے ۔

 اور وہ جو بھی حکم دیا ساسانناس {6:27}

 م فینیکے اور سیتھرابزناس، اور انگورنر شا

 صحابہ، اور وہ لوگ جو شام میں حاکم مقرر کیے گئے

 اور فینیکے، احتیاط کے ساتھ جگہ چھیڑنا نہیں ہونا چاہیے،

 لیکن خداوند اور گورنر کے خادم زربابل کا شکار

 یہودہ اور کے گھر کی تعمیر کے لئے یہودیوں کے بزرگوں کا

 خداوند اس جگہ میں ۔



 میں بھی اس کی تعمیر مکمل کر نے کے لئے حکم دیا ہے {6:28}

 اور وہ جانفشانی والوں کی مدد کرنے کے لئے کہ نظر آتے ہیں پھر ۔

 ُخداوند کے گھر تک یہودیوں کے اسیروں کو واپس الیا جائے

 :ختم ہو گیا ہے

 اور خراج فینیکے اور ذاتی نظم و کالعثیریا سے باہر ایک {6:29}

 سے ان لوگوں کی قربانیوں کے لئے دی جائیں گیحصہ احتیاط 

 خداوند یعنی زربابل کے گورنر، بیل، کے لئے کے لئے

 اور مینڈھے اور یکسالہ برے ۔

 اور بھی مکئی، نمک، مے اور تیل اور جو {6:30}

 مسلسل ہر سال مزید سوال، بغیر کے مطابق

 وہ کاہن جو یروشلم میں رہنا نوید دے گا جیسا کہ روزانہ

 :چخر

 قربانیوں سے خدا کی سب سے بلند ہو سکتا ہے {6:31}

 بادشاہ اور اس کی اوالد اور اس کے لئے وہ دعا کر سکتے ہیں

 ان کی زندگی ہے ۔

 اور اس نے حکم دیا کہ جو کوئی چاہیے {6:32}

 حد سے تجاوز، ہاں یا کسی چیز کو پہلے بولی کی روشنی بنا یا

 لکھے، اپنے گھر سے باہر کرنا چاہیے ایک درخت گئی ہو، اور وہ

 اس پر پھانسی دی جائے، اور سب اپنا مال شاہ کی گرفت میں لے لیا ۔

 کہ خداوند لہذا، جس کا نام ہے آنے کا لکھا ۔ {6:33}

 پر، بالکل ہر بادشاہ اور بے باکی قوم کو تباہ



 اس کی راہ میں رکاوٹ کے لئے ہاتھ یا انداماج کو اس کے گھر میں ُخداوند کے

 یروشلم ۔

 میں دارا بادشاہ کی سلطنت اس کے مطابق حکم دیا ہے {6:34}

 یہ باتیں اس کوشش کے ساتھ ہو ۔

 پھر ساسانن کے گورنر کالعثیریا اور {7:1}

 فینیکے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سیتھرابوزاناس

 بادشاہ کی سلطنت، کے حکموں پر عمل دارا

 پالسی کے مقدس کام بہت احتیاط سے نگرانی کیا {7:2}

 دی اینشنٹس یہودیوں اور ہیکل کے گورنر ہیں ۔

 اور مقدس کام کرتا ہے، جب کے خوشحال ہونے کی اگگیوس اور {7:3}

 زکریاہ انبیاء نبوت کی ۔

 اور وہ ان چیزوں کی طرف سے ختم ہو گیا ۔ {7:4}

 ور اسرائیل کے ساتھ ُخداوند ُخدا کے ُحکم کےا

 فارس کے بادشاہ سائرس، دارا اور ارٹیایرااس، کی رضامندی ہے ۔

 اور اس طرح پاک گھر میں تین ختم ہو گیا تھا {7:5}

 اور چھٹے سال میں مہینہ ادہر، بیسویں دن کی

 فارسیوں کے دارا بادشاہ

 اور بنی اسرائیل، کاہنوں اور {7:6}

 اور دوسروں کو جو کہ اسیری کے تھےالویوں 

 ان سے کہا، لکھی باتوں کے مطابق کیا

 موسٰی کی کتاب ہے ۔



 اور ُخداوند کی ہیکل کے وہ {7:7}

 دو سو مینڈھے، سو بچھڑوں کی پیش کش کی چار

 سو یکسالہ برے ۔

 اور بارہ بکرے سب بنی اسرائیل کے گناہ کے مطابق {7:8}

 اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں کی تعداد کے لیے ۔

 جو کاہن بھی اور الوی کو اررایاد میں کھڑا تھا {7:9}

 ان ویسٹمانتس، ان قبِیلہ خدمت میں کے مطابق

 :موسٰی کی کتاب کے مطابق اسرائیل کا خداوند خدا کی

 اور ہر دروازہ پر قلی ۔

 اور بنی اسرائیل کے {7:10}

 دن پہلے منعقداسیری فسح چودھویں 

 اس کے بعد ماہ کاہنوں اور الویوں سے پاک تھے ۔

 {11محاصرۂ تھے انہوں نے تمام نہیں تھے  :7}

 ایک ساتھ مل کر پاک: لیکن الوی تمام مقدس تھے

 ایک دوسرے کے ساتھ ۔

 اور تاکہ وہ ان سب کے لئے فسح کی پیش کش کی {7:12}

 ور کے لئےاسیری اور کاہنوں کے اپنے بھائیوں کے لئے، ا

 اپنے آپ کو ۔

 اور بنی اسرائیل کہ سے باہر {7:13}

 اسیری کھا کیا میں بھی وہ سب لوگ جو خود کو جدا کر دیا تھا

 ُملک کے لوگوں کے مکروہات سے اور کی کوشش کی



 جو رب ہے ۔

 اور وہ عید فطیر سات رکھا {7:14}

 دن، خداوند کے حضور میری بنانا،

 جس کے لئے وہ تھا کر دیا کے بادشاہ کی مصلحت {7:15}

 اُس ان کی طرف ان کے کام میں ہاتھ کو مضبوط بنانے کے لئے

 اسرائیل کا خداوند خدا کی ہے ۔

 اور ان باتوں کے بعد جب ارٹیایرااس کے بادشاہ کی {8:1}

 فارسیوں ریاگناد آیا اسدراس ساراااس، ابن آدم کا بیٹا

 چاہ، سالم کے بیٹے کے بیٹے،ایزیریاس کی، ہیل

 سادوک، اچیٹب، ابن آدم کے بیٹے کا بیٹا {8:2}

 اماریاس، ایزیاس، میریموٹہ، ابن آدم کے بیٹے کا بیٹا

 زاراااس، سویاس، بوککیس، ابن آدم کے بیٹے کا بیٹا

 عباسم، فانیس، ابن آدم کا بیٹا الیعزر کا بیٹا

 ہارون سردار کاہن ہے ۔

 یہ اسدراس بابل سے ایک فقیہ کے طور پر چڑھ گئے، {8:3}

 موسٰی کی توریت میں بہت تیار کیا جا رہا، جو دیا گیا کی طرف سے

 اسرائیل کا خدا ہے ۔

 اور اس بادشاہ نے غیرت کے نام: وہ فضل میں پایا {8:4}

 702اسدراس صفحہ  1

 .اُسکی نظر میں اپنی تمام درخواستوں

 { وہاں نکل8:5بعض } اس کے ساتھ بھی بنی



 اسرائیل کی الویوں میں مقدس گلوکاروں کے کاہن کے،،

 قلی اور مقدس یروشلیم کے خادم،

 میں راج ارٹیایرااس، کے ساتویں سال میں {8:6}

 اس لئے وہ چال گیا پانچویں ماہ، یہ بادشاہ کے ساتویں سال تھا ۔

 پہال مہینہ اور آنے کے پہلے دن میں بابل سے

 شحال کے مطابق سفر جویروشلم، خو

 ُخداوند نے انہیں دیا ہے ۔

 کے لئے اسدراس بہت بڑی مہارت، تا کہ وہ متروک تھا ۔ {8:7}

 قانون اور وہ خداوند کے حکم سے کچھ بھی نہیں لیکن

 سب اسرائیلیوں کے احکام اور فیصلوں کی تعلیم دی ۔

 اب نقل کے کمیشن جو تھا {8:8}

 اور آئی سے تحریریاسدراس کو ارٹیایرااس بادشاہ 

 کاہن اور خداوند کی شریعت کے قاری یہ ہے کہ

 وعزت ۔

 بادشاہ ارٹیایرااس اسدراس کاہن اور قاری سے کہا {8:9}

 :ُخداوند کی َشِریعَت کے سالم بھیجا

 نے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے، میں ہے {8:10}

 حکم، دیا کہ ایسی قوم اور یہودیوں کا

 کاہن اور الوی اپنے دائرے کے اندر اندر کے طور پر جانے کے لئے تیار ہیں

 اور مشتاق کے ساتھ تجھے یروشلیم جانا چاہیئے ۔

 کے طور پر بہت سے لوگ ایک ذہن ہی ہیں جیسے کے تابع {8:11}



 یہ اچھا لگتا ہے کے طور پر انہیں تیرے ساتھ روانہ دونوں میرے

 ہے ۔ اور میرے سات دوستوں کی کثرت

 کہ وہ یہودہ کے امور سے کہا دیکھ سکتا ہے اور {8:12}

 یروشلم، جو ُخداوند کی َشِریعَت میں ہے کے انوسار ۔

 اور بنی اسرائیل خداوند کے لئے اُس نے تحفے تحائف لے {8:13}

 یروشلم، جو میں نے اور میرے دوست عزم ظاہر کیا ہے، اور اس کے تمام

 لک میں پایا جا سکتا ہے،سونے اور چاندی کہ بابل کی م

 یروشلم میں خداوند کے

 کے ساتھ بھی جو عوام کے لئے دی جاتی ہے {8:14}

 ان کا خدا یروشلیم میں ُخداوند کی ہیکل: اور اس چاندی

 اور سونے کی بچھڑوں، مینڈھے اور یکسالہ برے کے لئے جمع ہو سکتے ہیں،

 اور اپپرٹینانگ باتیں گھبرائے ۔

 ے لئے کہ وہ پیش کر سکتے ہیں اُس کی قربانیاںختم کرنے ک {8:15}

 خداوند نے خداوند اپنے خدا کے مذبح میں ہے جس پر

 یروشلم ۔

 اور جو ُکچھ تُو اور تیرے بھائی ہیں کے ساتھ {8:16}

 سونے اور چاندى، جو، تیرا خدا کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں ۔

 اور خداوند کے مقدس برتنوں جو دیے گئے ہیں {8:17}

 جھے اپنے خدا کے مقدس میں ہے جس کے استعمال کے لئےت

 یروشلم، تُو یروشلیم میں تیرے خدا کے حضور کھڑا کر دینا ۔

 اور کوئی چیز کسی اور تُو یاد رکھنا {8:18}



 تیرے ُخدا کے َمقِدس کے استعمال کے لیے، تو اس میں سے دینا

 بادشاہ کا خزانہ ہے ۔

 اور میں ارٹیایرااس بادشاہ بھی حکم دیا ہے {8:19}

 فینیکے اور شام میں خزانے کے داروغوں کہ

 جو کچھ اسدراس کاہن اور قاری کے قانون کی

 اس لئے کہ وہ اسے اپنے ساتھ دینا چاہئے، ُخدا تعالٰے بھیجے گا

 رفتار،

 کی رقم ایک سو توڑے چاندی کے لیے {8:20}

 سو کآرس کے لئے، اور ایک بھی اسی طرح کی گندم بھی

 شراب اور دیگر چیزیں وہاں کثرت کے سو ٹکڑے ۔

 سب چیزیں خدا کی شریعت کے بعد کارکردگی کا مظاہرہ کرے {8:21}

 سب سے زیادہ خدا سے کہا جانفشانی اس غضب نہیں آئے

 بادشاہ اور اس کے بیٹے کی بادشاہی پر ۔

ٹیکس کی ضرورت ہے اور نہ  { کہ تم کوئی22: میں حکم دیتا ہوں آپ بھی، 8}

 ہی

 کسی بھی دوسرے قسم کے زور زبردستی، کسی بھی کاہن، یا الویوں کے یا

 پاک گلوکاروں، قلی، یا وزراء نے مندر کی یا کسی بھی

 اس کے اعمال اس مندر میں، اور کوئی شخص ہے کہ ہے

 کوئی چیز ان پر مسلط کرنے کا اختیار ہے ۔

 اور تُو اسدراس، خدا کی حکمت کے مطابق {8:23}

 ججوں اور جسٹس کہ وہ تمام شام میں فرمانا



 اور فینیکے اور ان سب کو جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں

 وہ یہ نہیں تجھے سکھانے ہیں تجھ کو معلوم ہے ۔

 اور جو کوئی قانون کی حد سے تجاوز کرے گا تیرا {8:24}

 شاہ، جانفشانی کی سزا پائیں گے، چاہےخدا اور اس کے باد

 یہ موت یا دیگر سزا، سزا پیسے کی طرف سے کی طرف سے ہو یا

 قید کی سزا سنائی ہے ۔

 تو کہا کہ اسدراس مبارک کا فقیہ واحد ہو {8:25}

 ُخداوند جو ان باتوں میں ڈالے میرے باپ دادا کے خدا،

 :ہ کےدل نے یروشلم میں اپنے مکان کو جالل بخشنا بادشا

 اور مجھے بادشاہ کی نظر میں عزت بخشی ہے اور {8:26}

 اس کی کثرت، اور تمام اپنے دوستوں اور امرا ۔

 لہذا تھا مجھے کی مدد کی طرف سے حوصلہ افزائی کی {8:27}

 ُخداوند میرا ُخدا اور اسرائیل کے لوگوں تک جانے جمع

 میرے ساتھ ۔

 اور ان کے سربراہ ان کے خاندان کے مطابق ہیں {8:28}

 اور کئی داگناٹیس، جو میرے ساتھ بابل میں سے چال گیا

 :بادشاہ ارٹیایرااس کے دور حکومت

 بنی فانیس، گرساون: بنی {8:29}

 اتمر، گامایل: ڈیوڈ، لیٹوس ابن آدم کے بیٹوں کے کا

 :سیکہانیاس

 اور اس کے ساتھ ۔بنی فؔارص کے بیٹے، زکریاہ  {8:30}



 :ایک سو پچاس آدمیوں کو شمار کیا گیا

 پہاٹہ موآب، االاؤنیاس، ابن آدم کے بیٹوں کے {8:31}

 :زاراااس، اور اس کے دو سو کے ساتھ مرد

 زاٹہوا، سیکہانیاس ابن آدم کے بیٹوں کا {8:32}

 جیزیلوس، اور اس کے تین سو کے ساتھ مرد: بنی

 ن اور اس کے دو سو کے ساتھادان، اوبیٹہ کا بیٹا جوناتھ

 :اور صرف پچاس آدمی یہ ہیں

 جگنو جیسا انسان، یوسیاہ گوتولیاس، ابن آدم کے بیٹوں اور {8:33}

 :اسے ستر سے مرد

 ساپحٹیاس، مائیکل، کے زارایاس کے بیٹے کے بیٹے کی {8:34}

 :اور اس کے ساتھ ستر مردوں

 ں اورجوعب، ابادیاس جیزیلوس، ابن آدم کے بیٹو {8:35}

 :اسے دو سو بارہ کے ساتھ مرد

 بانید، اسسالیموت جوساپھیاس، ابن آدم کے بیٹوں کے {8:36}

 :اور اس کے ساتھ ایک َسو ساٹھ آدمیوں

 بابی، بیباا، کے زکریاہ کے بیٹے کے بیٹے کی اور {8:37}

 :اس کے ساتھ اٹھائیس مرد

 اسٹیٹہ، جوہانس اکاتن، ابن آدم کے بیٹوں اور {8:38}

 :اس کے ساتھ ایک سو دس مرد
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 آخر، اور یہ ادوناکام سے بنی ہیں {8:39}

 ان، االپہالیٹ، ہیرا اور ساماااس، اور اس کے ساتھ کے نام

 :ان میں سے ستر آدمی

 باگو، یوٹہا اسٹالکوروس، ابن آدم کے بیٹوں کے {8:40}

 اور اس کو ستر کے ساتھ مرد ۔

 یک دوسرے کے ساتھ نامی دریا کی جمع ہوئےاور ان میں ا {8:41}

 ٹہیراس، جہاں ہم ڈیرے ہمارے خیمے تین دن: اور پھر مجھے

 ان سے جائزہ لے لیا ۔

 ، لیکن جب میں نے کاہنوں میں سے کوئی بھی اور{8:42}

 الوی،

 پھر بھیجا میں الیعزر، اور ادوال اور ماسمہن سے کہا، {8:43}

 اس اور جوراباس، اوراور الناٹحن، اور ماماا {8:44}

 ناتھن، یوناتن، اور نبوت کی راہ معثولالماون، پرنسپل

 مردوں اور سیکھا ۔

 اور میں وہ سادیوس کے پاس جاوں ان لوگوں کو بالیا {8:45}

 :جو جگہ خزانہ تھا کپتان،

 اور حکم دیا کہ وہ سے بات کرنی چاہیے {8:46}

 داددیوس، اور اپنے بھائیوں اور جاگیرداروں میں

 ہمیں اس طرح کے مردوں کو بھیجنے کے لئے جگہ، کاہنوں کا نفاذ ہو سکتا ہے
' 

 دفتر میں ُخداوند کے گھر ۔



 اور زور آور ہاتھ وہ لوگ الئے اور اپنے رب کی طرف سے {8:47}

 ہمیں ہوشیار آدمی مولی کے بیٹے الوی کے بیٹوں کے پاس

 کا بیٹا جو اسرائیل، اسیبیبیا، اور اس کے بیٹے اور اس کے بھائی

 اٹھارہ تھے ۔

 اور اسیبیا اور اننوس اور عثایاس اس کے بھائی کا {8:48}

 چاننونیوس کے بیٹے اور ان کے بیٹوں کو بیس افراد تھے ۔

 اور ڈیوڈ نے ہیکل کے بندوں کی {8:49}

 راہب، اور اصولی مرد کی خدمت کے لئے

 الوی ہونے کے مندر دو سو بندے اور

 بیس، جن کے نام فہرست تیار دکھائے تھے ۔

 اور وہاں میں ایک روزہ جوانوں نے عزم ظاہر کیا {8:50}

 ہمارے خداوند کے حضور اس کی خواہش کے لئے ایک خوشحال سفر دونوں

 ہمارے اور ان کے لئے جو ہمارے ساتھ اور ہمارے بچوں کے لئے تھے

 :چوپایوں

 من، اورمیں بادشاہ کو شرمندہ تھا فوٹ {8:51}

 سوار ہے اور ہمارے مخالفین کے خالف حفاظت کے لیے ضابطہ ہے ۔

 ہم بادشاہ، کہا تھا جس کی طاقت {8:52}

 خداوند ہمارے خدا نے اس کو تالش کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہئے

 ان تمام طریقوں کی معاونت ہے ۔

 اور پھر ہم ان کی بابت ہمارے رب منت {8:53}

 چیزیں، اور ہمارے پاس اس کو سازگار ہے ۔



 تو میں بارہ سردار کاہنوں، جدا {8:54}

 اسبریاس، اور اسسنیاس، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ دس آدمیوں

 :ان

 اور میں انہیں سونے اور چاندی تھی اور {8:55}

 مقدس برتنوں ہمارے ُخداوند کے گھر کے جو بادشاہ،

 سب بنی اسرائیل کو دیا تھا ۔اور اس کی مجلس اور امرا اور 

 اور جب میں اس کسوٹی پر پرکھا تھا، میں ان کے سپرد کیا {8:56}

 چاندی, اور چاندی کے برتنوں کے کے چھ سو پچاس توڑے

 سو قِنطار اور سونے کی ایک سو توڑے،

 اور بیس سونے کے برتنوں اور بارہ کے برتنوں کے {8:57}

 یک پیتل کی ۔پیتل، سونے کی طرح جگمگاتا بھی ٹھ

 اور میں ان سے کہا تم دونوں سے پاک ہیں {8:58}

 خداوند، اور برتن پاک ہے اور سونا ہیں اور وہ چاندی ہے

 منت خداوند، ہمارے باپ دادا کا رب ہے ۔

 جاگتے رہو اور جب تک تم ان کے لیے نجات چرندوں {8:59}

 چیف کاہنوں اور الویوں اور اصولی مردوں کے لیے

 یروشلم میں اسرائیلی خاندانوں کے ایوانوں میں

 ہمارا خدا کا گھر ہے ۔

 تو جو کاہن اور الوی کو جو مال تھا {8:60}

 چاندی اور سونا اور برتن لے کر ان سے کہا

 یروشلم، ُخداوند کی ہیکل میں ہے ۔



 اور ٹہیراس دریا سے ہم بارہویں چال گیا {8:61}

 کے لئے آئے دن پہال مہینہ اور زبردست نے یروشلم

 ہمارے ساتھ ہوئی ہمارے خداوند کا ہاتھ: اور اس سے

 ہم سے ہمارے سفر خداوند کا آغاز ہونے واال ہر

 دشمن، اور تاکہ ہم یروشلیم سے آئے تھے ۔

 اور جب ہم نے وہاں تین دن، سونا {8:62}

 اور چاندی تھی تھی کے گھر میں ہونے واال تھا

 سے کہا ہمارے ربچوتھے دن مآرموت کاہن کے بیٹے 

 نشستوں کی ۔

 اور اس کے ساتھ فانیس، کا بیٹا الیعزر تھا اور {8:63}

 ان کے ساتھ جوسآباد کا بیٹا جیسو اور مویٹہ کے بیٹے تھے

 سببان، الویوں کی: سب تھا حوالہ ان کی تعداد اور

 وزن ہے ۔

 اور ان تمام وزن لکھا گیا تھا {8:64}

 اسی گھڑی ۔

 و قید سے باہر آ گئےموریوور وہ ج {8:65}

 قربانی خداوند اسرائیل کے خدا کی پیش کش کی، بارہ بھی

 بچھڑوں سب بنی اسرائیل کے لیے تراسی اور سولہ مینڈھے،

 تہتر اور بارہ بروں کو امن کے لیے {8:66}

 ان سب کو خداوند کے لئے قربانی کے لیے ۔ ، بارہ پیشکش ہے ۔

 اور وہ بادشاہ کے احکام سے نجات بخشی {8:67}



 بادشاہ کا ُمختار اور کالعثیریا کے حاکموں کے لئے

 اور وہ لوگ اور مقدس عزت بخشی اور فینیکے ۔

 خدا کی طرف ہے ۔

 یہ باتیں, حاکموں میں آئے {8:68}

 مجھ سے کہا،

 قوم بنی اسرائیل، امرا، کاہنوں اور {8:69}

 دور کے عجیب و غریب عوام الوی، نہ ڈال دیا ان سے

 زمین، اور نہ ہی آلودگی کا مطلب یہ ہے کہ غیر قوموں کی

 کنعانیوں، حتیوں، فراساٹیس، یبوسیوں، اور موآبیوں،

 مصریوں، اور شؔعیر ۔

 اس لئے دونوں وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ شادی کر لی اور {8:70}

 ان کی بیٹیاں، اور پاک نسل ہے مال کے ساتھ عجیب و غریب

 اور اس معاملہ کے آغاز سے اس ملک کے لوگ ۔

 حکمرانوں اور بڑے آدمیوں کو اس گناہ میں شریک رہے ہیں ۔

 اور جیسے ہی یہ باتیں سنا تھا، میں نے کراۓ پر میری {8:71}

 کپڑے اور پاک لباس اور بالوں سے دور ھینچا

 ا ۔دور میرے سر اور داڑھی اور مجھے اداس اور بہت بھاری نیچے بیٹھ گی

 تو وہ سب لوگ جو اس کے کالم پر بڑھائی گئیں {8:72}

 میں کے لئے ماتم کی حالت میں خداوند اسرائیل کے خدا مجھ سے جمع ہوئے

 بدکاری کی سزا دیتا: لیکن میں اب بھی بیٹھا آؤں شام تک کی پوری

 قربانی کے لیے ۔
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 ھڑے ہوئے اورپھر میرے کپڑے کے ساتھ روزہ سے اٹھ ک {8:73}

 کرایہ پر ہے، پاک کپڑا میرے گھٹنے ٹیک ٹیک اور پھیال ہوا

 نے اپنے ہاتھ خداوند کے

 میں نے کہا، اے خداوند، میں ہوں شرمندہ اور خجل {8:74}

 تیرے چہرے سے پہلے ۔

 اس لئے ہمارے گناہوں کو ہمارے سروں کے اوپر بہت ہوگئے ہیں اور {8:75}

 ہمارے اگنورانسس کو آسمان تک پہنچ گئے ہیں ۔

 {8:76چونکہ ہمیشہ کے لئے اپنے باپ دادا کے وقت ہم نے }

 گیا اور میں اس دن سے بھی بڑا گناہ ہے ۔

 اور ہمارے باپ دادا کی اور ہمارے گناہوں کے لئے ہم سے ہماری {8:77}

 بھائیوں اور ہمارے حکمرانوں اور ہمارے کاہنوں سے ترک کر دیا گیا

 زمین، تلوار، اور اسیری اور کے لئے کے بادشاہ

 ایک شکار شرم، اس دن سے آج کے ساتھ ہے ۔

 اور اب بعض کی اقدام میں رحمت زمانوں میں {8:78}

 نے ہم سے جو وہاں چھوڑ دینا چاہیے اَے ُخداوند سے

 ایک نام جگہ تیری پناہ ۔ہمیں ایک جڑ اور 

 اور ہمارے پاس ایک روشنی کے گھر میں دریافت کرنے کے لئے {8:79}

 خداوند ہمارے خدا اور ہمارے کھانے کے وقت میں دینے کے لئے ہمارے

 بندگی ہے ۔

 ہاں، ہم غالم تھے تو ہم نہ تھے {8:80}



 لیکن انہوں نے ہم سے پہلے حکیم بنا دیا ہمارے رب کی کو چھوڑا ۔

 فارس کے بادشاہ، تا کہ وہ ہمیں خوراک ۔ دی

 ہاں، اور ہمارے ُخداوند کی ہیکل کو عزت بخشی اور {8:81}

 کہ وہ ہمیں ایک یقینی دی ہے ویران سیون اپ، اٹھایا

 یہودیوں اور یروشلم میں قیام پذیر ہوں گے ۔

 اور اب اے خداوند کیا ہم یہ ہی کہیں گے کہ {8:82}

 احکام بُھوال جواس لئے ہم تیرے  باتیں؟

 تُو تیرے بندوں نبیوں کو یہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے تونے

 کہ تم طور پر قبضہ کرنے کے لیے داخل ُملک میں ایک {8:83}

 ورثہ، ناپاک کی آلودگی کے ساتھ ایک ملک ہے ۔

 اس ملک میں اجنبی اور وہ اس کے ساتھ بھری ہوئی ہے ان

 ناپاکی ۔

 لہذا اب تم اپنی بیٹیوں میں شامل ہوں گے نہیں {8:84}

 اپنے بیٹوں کو، نہ تم اپنی بیٹیوں سے کہا لے گا

 آپ کے بیٹے ہیں ۔

 موریوور تم کو امن کے ساتھ کبھی نہیں مانگیں گے {8:85}

 ان، کہ تم مضبوط ہو اور اچھی چیزوں میں سے کھاؤ

 تازمین اور تُم اُس ملک کی میراث چھوڑ کر جا سک

 آپ کے بچے کے لئے ہر وقت ۔

 اور تمام ہے جو ہمارے لئے پاس کیا ہے ہماری {8:86}

 کیونکہ اَے ُخداوند، کیا بنا ہے شریروں کے کام اور عظیم گناہ ہے ۔



 ہمارے گناہوں کی روشنی

 اور ہمارے پاس اس طرح جڑ دے کیا: لیکن ہمارے پاس {8:87}

 نا برگشتہپھر تیری شریعت حد سے تجاوز کرنا اور مال

 خود اس ملک کی قوموں کی نجاست کے ساتھ ۔

 جس چیز کا تجھے نہیں تو ہمیں تباہ کرنے کے لئے ہم پر غصہ ہو، {8:88}

 تو چھوڑ رفیق کو دے دیا جب تک ہم جڑ، بیجوں نہ نام؟

 اے خداوند اسرائیل کے، تُو سچ: ہم دوچار ہوتے ہیں اس لئے ایک {8:89}

 اس دن جڑ ۔

 دیکھ اب ہم تیرے سامنے ہمارے گناہوں میں ہیں {8:90}

 اس لئے ہم ان باتوں کے سبب سے کوئی طویل کھڑا نہیں کر سکتا

 تیرے سامنے ہے ۔

 اور اسدراس نے اقرار کیا اس نماز میں کے طور پر {8:91}

 رو، اور مربع فٹ فلیٹ ہیکل کے سامنے زمین پر جھوٹ بول رہا ہے،

 ے ایک بہت ہی عظیم جمع ہو گئےوہاں اس سے یروشلیم س

 مردوں اور عورتوں اور بچوں کی کثرت: گیا تھا

 بڑی بھیڑ میں رو رہے ہیں ۔

 پھر یکونیاہ جیالس، بیٹوں میں سے ایک کا بیٹا {8:92}

 اسرائیل کے پکارا اور کہا اے اسدراس، ہم نے خطا کی

 ُخداوند ُخدا کے خالف، ہم عجیب و غریب عورتوں سے شادی کر لی

 قوموں کو اس ملک میں اب تمام اسرائیل آسمان ہے ۔

 کہ ہم رکھیں گے خداوند کی قسم بنانے کے لیے ہماری دیں ۔ {8:93}



 دور جو ہم قوموں سے لے لیا ہے، تمام بیویوں،

 ان کے بچوں کے ساتھ

اسی طرح جیسے تو نے حکم جاری کیا ہے، اور جتنے کی اطاعت  {8:94}

 کرتے

 ۔ُخداوند کی شریعت ہے 

 اٹھ کر سر انجام دہی میں ڈال دیا: کے لیے تیرے لیے ہے یہ {8:95}

 معاملہ کرشمہ اور ہم تیرے ساتھ ہو جائے گا: بُہادری کریں ۔

 لہذا اسدراس اٹھ کر کے سربراہ کا حلف لیا {8:96}

 کاہنوں اور الویوں سب اسرائیلیوں کے اِن باتوں کے بعد کیا کرنا ۔

 چنانچہ وہ قسم کھائی تھی ۔

 پھر ہیکل کی عدالت کی طرف سے بڑھتی ہوئی اسدراس {9:1}

 الیاساب کے بیٹے جاوانان کے چیمبرز میں چلے گئے،

 اور باقی نہ رہی اور پینے یا گوشت نہیں کھایا {9:2}

 پانی، بھیڑ میں سے عظیم ادرم کے لئے ماتم ہے ۔

 اور تمام یہودیہ میں اعالن تھا اور {9:3}

 ے ان سب کے لئے کہ وہیروشلم کی اسیری کے تھ

 :یروشلیم میں جمع ہونا چاہیے

 اور جو کوئی مالقات نہیں وہاں کے اندر دو یا {9:4}

 تین دن کے طور پر بزرگوں کے مطابق جو قاعدہ مقرر کیا ہُوا،

 ان چوپایوں ہیکل کے استعمال سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور

 خود وہ اسیری کے تھے ان سے پھینک دیا ۔



 تین دن میں وہ تمام یہوداہ کے قبیلہ میں سے تھے ۔اور  {9:5}

 اور بنیمین یروشلیم میں بیسویں جمع

 نویں مہینے کا دن ہے ۔

 اور تمام بِھیڑ بیٹھا وسیع میں کپکپی {9:6}

 عدالت نے موجودہ ناپاک موسم کی وجہ سے ہیکل کی ۔

 تو اسدراس نے اٹھ کر نے ان سے کہا تمہارے پاس {9:7}

 عجیب و غریب بیویوں، اس طرح کرنے سے شادی کرنے میں قانون تعدی

 اسرائیل کے گناہوں میں اضافہ ہے ۔

 اور اب کی تمجید خداوند کا اقرار کرکے دریای {9:8}

 ہمارے باپ دادا کے خدا،

 اور اپنے گا، اور تم اپنے آپ سے الگ {9:9}

 قوموں کی زمین اور عجیب و غریب عورتوں سے ۔

 پھر ساری جماعت کو پکارا، اور کے ساتھ نے کہا کہ ایک {9:10}

 آواز، اسی طرح جیسا تُو نے کہا ہے، تو ہم کیا کریں گے ۔

 لیکن چونکہ جیسا کہ لوگ زیادہ ہیں، اور یہ ہے {9:11}

 موسم، تا کہ ہم باہر کھڑے ہیں اور نہیں کر سکتا اور یہ ہے فاوال

 وں میں اپنے گناہ کو دیکھ کر نہیں ہےایک کام کا ایک دن یا دو، ان چیز

 اب تک پھیل گئی ۔

 کے حکمران جماعت کے قیام کا تابع اور {9:12}

 کے ہمارے پہنچو کہ عجیب بیویاں آتے ہیں ان سب کو

 ُمعیّن وقت پر،
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 اور ان کے حکمرانوں اور ججوں کے ساتھ ہر {9:13}

 کا قہر کی طرف پھیر جگہیہاں تک کہ ہم سے ہمارے لئے خداوند 

 یہ معاملہ ہے ۔

 پھر جوناتھن ازایل اور ازیکہیاس کا بیٹا {9:14}

 :ٹہیوکانوس کے بیٹے اس کے مطابق یہ معاملہ ان پر لیا

 اور معثولالم اور لیواس اور سببیتھیوس ان کی مدد کی ۔

 اور ان کی اسیری کے مطابق کیا {9:15}

 ان سب چیزوں کے لئے ۔

 اہن نے اس سے کہا کا انتخاب کیا اسدراس پرنسپلاور ک {9:16}

 مردوں کے تمام نام اپن: اور اس کے پہلے دن میں

 دسویں مہینے وہ مل کر اس معاملے کی تحقیقات کے لئے بیٹھے تھے ۔

 { الئی گئی17: تو ان کے باعث جس پر عجیب و غریب منعقد بیویاں 9}

 پہلے مہینے کے پہلے دن میں ختم کرنا ہے ۔

 اور کاہنوں مل کر آتے تھے اور {9:18}

 :عجیب و غریب بیویاں تھیں، وہاں پائے گئے

 جوسیڈک، اور ان کے بیٹے کے بیٹے کی {9:19}

 ماٹہیلہس اور الیعزر، اور جورابوس اور جوادانوس ۔ بھائی ۔

 اور وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دینا ان کے ہاتھ میں دے دیا {9:20}

 غلطیوں کے لئے بنانے کے لئے ۔اور مینڈھوں مصالحت ان 



 حننیاہ ہے اور زعبدیوس ہے، اور بنی ایممار ۔ {9:21}

 اور ن، سامیوس، اور ہیریل اور ازاریاس ۔

 االوناس، ماسیاس اور بنی فایسور ۔ {9:22}

 اسرائیل، اور نتن ایل، اور اوکاڈیلوس اور ٹالساس ۔

 جوزآباد اور اقتدار چھوڑنے کامطالبہ، اور اور الویوں میں ۔ {9:23}

 کولیوس، جو کاالتس، اور پیتھیوس اور یہوداہ کہالتی تھی، اور

 جونس ۔

 الیازوروس، باکچوروس ۔ پاک گانے ۔ {9:24}

 ساللموس اور ٹولباناس ۔ کا کام ۔ {9:25}

 ہیرمہس، ان پہوراوس؛ بنی اسرائیل کے {9:26}

 س اور الیعزر، اوراور اددیاس، میلچیاس، اور مایلو

 اسابیاس اور بانیاس ۔

 ماٹحنیاس، زکریاہ، اور بنی ل ۔ {9:27}

 ہیریلوس، اور ہیریموت، اور ایدیاس ۔

 االادہس، االساموس، اور بنی زاموٹہ ۔ {9:28}

 اوتونیاس، جآریموت، اور سباٹوس اور سآردیوس ۔

 یوہانس اور حننیاہ اور بنی باباا ۔ {9:29}

 یاس ۔جوسآباد اور اماٹہ

 اوالموس، ماموچوس، جادیوس، بنی مانی ۔ {9:30}

 جاسبوس، جاسایل اور ہیریموت ۔



 ناتہوس، اور مووسیاس، ۔ بنی Addi اور {9:31}

 لیکونوس، اور نایدوس، ماٹحنیاس اور سیستال، بالنووس،

 اور ماناسیاس ۔

 االوناس اور آسیاس، اور اور بنی حنا ۔ {9:32}

 میلچیاس، اور ساببیوس اور شمعُون چوسامیوس ۔

 التنیوس، اور ماٹھیاس، اور بنی اساوم ۔ {9:33}

 اور بانایا، االفالیٹ، اور منّسی اور سیمیا ۔

 جرمیاس، مومداس، ۔ 2اور بنی معنی {9:34}

 اومایروس، جوال، معبداا، اور پالیاس اور اناوس، کآراباشن،

 الیاساس، بانوس، االاال، اور اناسابوس اور مامناتنیموس،

 سیساس، ساماس، سیلیمیاس، ناٹحنیاس: اور بنی اوزورا ۔

 ایسرال، ازاالوس، ساماٹوس، زامباس، جوزفز ۔

 مازاٹیاس، زابادیاس، اور بنی ایٹحما ۔ {9:35}

 د، جوال، بانایاس ۔

 یہ سب عجیب بیویوں سے لیا تھا، اور وہ {9:36}

 ان کو اپنے بچوں سے دور ہیں ۔

 اور کاہنوں اور الویوں اور وہ جو تھے کے {9:37}

 اسرائیل اور ملک میں سب سے پہلے یروشلیم میں رہتے تھے،

 ساتویں مہینے کا دن: تو بنی اسرائیل میں تھی ۔

 ان پہنچو ۔

 اور ساری جماعت کے ساتھ مل کر آیا {9:38}



 معاہدے میں وسیع جگہ پاک برآمدہ کی طرف

 :مشرقی

 تیں اسدراس کاہن اور ریڈر،اور وہ با {9:39}

 وہ موسٰی کی شریعت کا دیا گیا، لے گا

 خداوند اسرائیل کے خدا ۔

 {40تم اسدراس سردار کاہن اس قانون سے  :9}

 ساری جماعت مرد سے عورت، اور سب کاہنوں،

 ساتویں مہینے کے پہلے دن میں قانون سننے کے لئے ۔

 اور وہ پاک سے قبل وسیع عدالت میں پڑھیں {9:41}

 صبح سے ظہر دونوں آدمیوں کے سامنے سے پورچ اور

 اور بِھیڑ قانون متوجہ ہوا ۔ خواتین ۔

 اور کاہن اور شریعت کے ضروری ہے کہ قاری کھڑی اسدراس {9:42}

 اپ کی جو کہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا لکڑی کا منبر پر ۔

 اس کی طرف سے ماٹیتھیاس، سامموس، کھڑے اور وہاں {9:43}

 حننیاہ، ازریاس، پہلے اوریاہ، ازیکیاس، باالساموس، حق پر

 :ہاتھ

 اور پہالڈااوس، ماسایل، کھڑے اپنے بائیں ہاتھ پر {9:44}

 میلچیاس، لوتاسوبوس، اور ناباریاس ۔

 پھر لیا اسدراس سے پہلے قانون کی کتاب {9:45}

 ہلی جگہ میں بیٹھا تھابھیڑ: کیونکہ وہ بود کو پ

 ان سب کے نزدیک ہے ۔



 اور وہ قانون کو کھوال تو وہ تمام کھڑی {9:46}

 تو ُخداوند ُخدا اسدراس مبارک بلند براہ راست اپ ۔

 لشکروں کے قادِر مطلق خدا ہے ۔

 اور اپ لفٹنگ اور سب لوگ جواب، آمین ۔ {9:47}

 وہ زمین پر گر پڑا اور ُخداوند کو ِسجدہ کیا ان کے ہاتھ ہیں ۔

 بھی یسوع، مقعد، سآرابیاس، ادانوس، جاکوبوس، {9:48}

 سابایس، اوٹیاس، مایانیاس اور کاالتس، اسرااس، اور

 جوازعبدوس، اور حننیاہ، بااتس، الوی، شریعت کی تعلیم

 رب، ان نیز اس کو سمجھنے کے لئے بنا رہا ۔

 پھر نے اسدراس سردار کاہن کے پاس اٹحراٹیس ۔ {9:49}

 اور قاری، اور الوی جو بھیڑ، سکھایا

 یہاں تک کہ سب سے کہا،

 اس لئے کے وہ سب رونے لگا) اس دن خداوند کے لئے پاک ہے ۔ {9:50}

 (:جب وہ شریعت نے سنا

 پھر چربی کھاتے اور پیتے ہیں میٹھی اور {9:51}

 حصہ جو کچھ بھی نہیں ہے ان کو بھیجیں ۔

 اس دن خداوند کے لئے پاک ہے: اور نہ ہو {9:52}

 کیونکہ ُخداوند آپ کو غیرت کے نام سامنے الئے گا ۔ غمگین ۔
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 {53تو الوی لوگوں کے لئے سب چیزیں شائع  :9}

 غمگین نہ ہو ۔ یہ کہہ کر اس دن خداوند کے لئے مقدس ہے ۔



 پھر گئے وہ کھانے کے لئے ہر ایک اپنے انداز اور {9:54}

 پینے اور خوش بنائیں اور حصہ تھی ان کو دینے کے لئے

 کچھ بھی نہیں، اور عظیم چیئر ۔ بنانے کے لئے

 وہ باتیں جس میں سمجھے کیونکہ وہ {9:55}

 ہدایت کی ہے کہ تھے اور جس کے لیے وہ تھا گیا جمع ہوئے

 


