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2 Maccabees 

Maccabees کی دوسری کتاب 

 بھائیوں، یہودی یروشلیم میں اور میں ہو {1:1}

 زمین یہودہ، خواہش ہیں کہ یہودیوں نے بھائیوں سے کہا

 :مصر کی صحت اور امن پورے

 خدا تم پر مہربان ہے اور اس کی یاد {1:2}

 ہد کو جو ابرہام، اضحاق اور یعقوب کے ساتھ نے اپنےع

 دیانتدار خادم ۔

 ایک دل اُس کی خدمت کرنا اور اس کو ایسا کرنے دے اور آپ سب کو {1:3}

 ، اس میں حوصلہ اور نیت کے ساتھ کرے گا ۔

 اور اپنے دلوں کو ان کی شریعت میں کھولیں اور {1:4}

 احکام, اور آپ سالمتی بھیجتے ہیں ۔

 اور آپ نماز سن اور آپ کے ساتھ ایک میں ہو اور {1:5}

 کبھی آپ کو مصیبت کے وقت میں چھوڑ ۔

 اور اب ہم ہو یہاں نماز آپ کے لیے ۔ {1:6}

 {7دیمیتریس، میں نے سو زِریعہ سے بادشاہی کس وقت  :1}

 ساٹھ اور نویں سال، ہم یہودیوں میں آپ نے لکھا

 ی سختیجو ہم پر ان سالوں میں سے مصیبت ک



 جس وقت میں یاسون اور اپنی کمپنی سے پاک کی بغاوت

 زمین اور سلطنت،

 اور پورچ کے نذر آتش کر دیا، اور معصوم خون بہایا ۔ {1:8}

 ہم کی پیش کش کی پھر ہم نے خداوند سے دعا، اور سنا تھا ۔

 بھی قربانیاں اور جرمانہ آٹا، چراغ روشن اور سیٹ کریں

 نکال روٹیاں ۔

 ر اب دیکھیں کہ تم جو عید خیام منانے میں رکھیںاو {1:9}

 ماہ کاسلیو ۔

 میں سو تراسی اور آٹھویں سال، {1:10}

 لوگوں، جو کہ یروشلم اور یہودہ اور کونسل میں تھے

 اور یہوداہ نے بھیجا سالم اور صحت ارسٹوبولوس، بادشاہ سے کہا

 پٹلیمیوس ماسٹر، جو زمیں کے سٹاک کی تھی

 :مصر میں یہودیوں کے لیےکاہنوں، اور جو 

 یہاں تک کہ خدا ہم سے عظیم چھڑا {1:11}

 سوڈانیوں، ہم اسے انتہائی، کے خالف جنگ میں ہفت کا شکریہ

 ایک بادشاہ ہے ۔

 اس لئے وہ ان پاک کے اندر لڑ کر پھینک دیا {1:12}

 شہر ہے ۔

 جب فارس میں رہبر آیا کے لئے اور {1:13}

 ے قتل میںکہ اجے فوج اس کے ساتھ وہ تھ

 مندر کی نانیا لست نانیا کے کاہنوں کی طرف سے ہے ۔



 کے لئے انتیوکس، گویا اس نے اس سے شادی کرے گا {1:14}

 آئے وہ جگہ اور اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ لئے تھے

 کو جہیز کے نام پر رقم وصول کریں ۔

 جو کاہنوں کے ناناا باہر لگا کر {1:15}

 اور انہوں نے قطب نما میں ایک چھوٹی سی کمپنی کے ساتھ داخل کیا گیا

 ہیکل کی وہ ہیکل انتیوکس کے طور پر جلد ہی بند کر دیں

 :آیا

 اور چھت کے ایک استغراق دروازہ کھول رہا ہے، وہ پھینک دیا {1:16}

 پتھر کی طرح تونڈربولٹس ہے, اور نیچے کپتان،

 ے ٹکرائی لوحوں اور ان ڈال دیںان میں ٹکڑے ٹکڑے، ان کے سر س

 وہ لوگ جو بغیر تھے ۔

 مبارک نے ہمارے خدا کے سب باتوں میں {1:17}

 ِدین کو پہنچایا جاتا ہے ۔

 لہذا ہم رکھنے کے لئے اب ازلی ہیں جبکہ {1:18}

 پانچ اور بیسویں پر ہیکل کی طہارت

 دن مہینے کاسلیو کی, ہم یہ تصدیق کے لیے ضروری خیال

 آپ اسکے، کہ تم بھی اسے عید کے طور پر رکھ ہو سکتا ہے

 خیام، اور جو آگ میں سے ہمیں کب دیا

 نیمیاس کی پیش کش کی کہ وہ اُترا تھا اس کے بعد قربانی،

 ہیکل اور قربان گاہ ہے ۔

 کے جب ہمارے باپ دادا کو فارس میں لے جایا گیا {1:19}



 یاوہ کاہن جو پھر مخلص تھے مذبح کی آگ لے ل

 چاالکی اور اُسے ایک کھوکھلی جگہ کے بغیر پانی، گڑھا چھپایا

 تاکہ اس جگہ سب سے نامعلوم تھا جہاں وہ یہ یقین ہے کہ، رکھا

 مرد ۔

 جب یہ خدا راضی، اب کئی سال بعد {1:20}

 نیمیاس، فارس، کے بادشاہ سے بھیجا جا رہا تھا کی بھیجیں

 یہ آگ سے چھپا دیا تھا ان کاہنوں نسل: لیکن جب

 انھوں نے ہمیں بتایا وہ کوئی آگ نہیں، بلکہ موٹی پانی مل گیا ۔

 پھر حکم دیا کہ وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے {1:21}

 اور جب قربانیوں پر، نیمیاس رکھے تھے یہ لے ۔

 لکڑی اور باتیں چھڑک کے لیے کاہنوں کو حکم دیا کہ

 کے ساتھ پانی رکھ دیا ۔ بعثت

 جب یہ کیا تھا اور جو آئے {1:22}

 چمکتے، سورج جو پہلے کالؤڈ میں چھپا دیا گیا تھا ایک

 تاکہ ہر شخص تعجب کیا آتش زدگی، بھڑکے ۔

 اور کاہنوں نے ایک نماز کی حالت میں قربانی {1:23}

 ، میں کہتا ہوں کہ، کاہنوں اور باقی سب کھانے لگا تھا،

 ابتدا اور گھبرائے، کے طور پر جواب میں باقیجوناتھن 

 نیمیاس کیا ۔

 !اَے ُخداوند اور نماز کے بعد اس طرح نہیں ۔ {1:24}

 ُخداوند ُخدا، تمام چیزوں کا پیدا کرنے واال جو ڈرتے اور مضبوط، آرٹ



 اور نیك و صالح اور رحمدل اور واحد اور مہربان بادشاہ

 بس، صرف دویا تمام چیزوں کی ہی {1:25}

 قادر مطلق اور قیوم، تو جو اسرائیل سے کہینگی

 :دُکھ، اور کیا باپ دادا کا انتخاب کریں، اور انہیں مقدس

 اسرائیل اپنے تمام لوگوں کے لئے قربانی ملے، {1:26}

 اور تیرا ہی حصہ کو محفوظ کرکے اُسے پاک رکھو ۔

 ان ایک ساتھ مل کر جو بکھرے ہیں ہم سے جمع ہوئے، {1:27}

 قوموں میں خدمات انجام دینے کے لئے، ان پر تالش کریں جو

 جو بے ِعّزت اور نفرت اور کافر جانتے ہوں

 ہمارا خدا کہ تُو ۔

 ان میں سے جو ہم پر ظلم کی سزا، اور ہمارے فخر کے ساتھ کیا {1:28}

 غلط ہے ۔

 تیرے لوگ پھر تیرے پاک جگہ میں موسٰی کی طرح پالنٹ {1:29}

 معرفت کالم کیا ۔

 اور کاہنوں زبور شکرانہ کے گائے ۔ {1:30}

 اب جب قربانی تھی فنا، نیمیاس {1:31}

 اعظم پر انڈیال جانا چھوڑ دیا تھا اور وہ پانی کو حکم دیا کہ

 پتھر ہے ۔

 :کیا گیا جب وہاں ایک شعلہ بھڑک اُٹھا {1:32}

 لیکن یہ وہ روشنی جو قربان گاہ سے وتاب کی نذر ہو گئی ۔

 معاملے کے نام سے جانا جاتا تھا، جب اسے بتایا گیا تو اس {1:33}



 شاہ فارس، اس جگہ میں کاہنوں اس کہاں تھے

 لے گئے آگ چھپی تھی پانی، اور جو دکھائی
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 نیمیاس قربانیاں تھورا پاک تھے ۔

 پھر جگہ، گھیرا بادشاہ، پاک، بنایا {1:34}

 تھی ۔ اس کے بعد کہ وہ معاملے کی کوشش کی

 اور بادشاہ بہت سے تحائف لے کر عطا {1:35}

 اُسکی جن پر وہ فربہ کرے گا ۔

 اور نیمیاس نامی اس بات ناپہٹحر ہے {1:36}

 زیادہ سے زیادہ اختالف کہتے ہیں کہ، ایک صفائی: لیکن بہت سے لوگ اسے
Nephi کہتے ہیں ۔ 

 یہ بھی ریکارڈ میں اس جیریمی پایا جاتا ہے {2:1}

 وایا گیا کے لینے کے لئے حکم دیا کہنبی بندھ

 :اس طور پر، آگ میں بڑا کال پڑیگا کیا گیا ہے

 اور یہ کہ نبی ان دی جائے {2:2}

 قانون ان کے حکموں کو بھول نہیں چارج کیا،

 خداوند، اور وہ ان کے ذہنوں میں خطا کا پُتال چاہیے نہ کہ جب وہ

 ر دیکھیں ۔چاندی اور سونے کے ساتھ اپنے زیوروں کی تصاوی

 اور دوسرے کے ساتھ اس طرح تقاریر دالسا وہ ان {2:3}

 کہ قانون ان کے دلوں سے باہر نہ جاو ۔

 وہ بھی مذکور تھا ایک ہی تحریر، کہ {2:4}



 خیمہ پاکر خدا کے نبی کا حکم دیا

 اور وہ میں نکال کے طور پر اس کے ساتھ جانے کے لئے صندوق

 پہاڑ جہاں موسٰی پر چڑھ کر کے ورثے کو دیکھا،

 خدا ہے ۔

 اور یرمیاہ کو وہا ں آئے تو انہوں نے ایک کھوکھلی پایا {2:5}

 غار، جس میں انہوں نے خیمہ اور کشتی، رکھی اور

 بخور کے قربان گاہ اور تو دروازہ بند کر دیا ۔

نے کیلئے آئے اور ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے کے چند نشان زد کر {2:6}

 تھے

 جس طرح سے، لیکن وہ اسے نہیں ڈھونڈ سکا ۔

 جس میں جب یرمیاہ معلوم کرکے کہ وہ ان الزام {2:7}

 اے اس جگہ جہاں اس وقت تک نامعلوم ہو گا

 کہ خدا ان کے لوگوں کو پھر ایک دوسرے کے ساتھ اور انہیں حاصل جمع

 رحم ۔

 پھر خداوند دکھا دے گا ان کو ان چیزوں اور {2:8}

 وہ خداوند کا جالل ظاہر ہو، اور بادل بھی یہ تھا کے طور پر

 نے موسٰی کے تحت، اور جب سلیمان کہ مطلوبہ طور پر

 جگہ بود پاک کیا جا سکتا ہے ۔

 یہ تھا بھی کا اعالن کر دیا، کہ وہ عقلمند ہونے کی پیشکش کی {2:9}

 ل کے ختم کرنے کی قربانی ہے ۔لگن اور ہیک

 اور جب موسٰی نے خداوند سے آگ دعا کے طور پر {2:10}



 آسمان سے اترا اور قربانیوں کو بھسم: بھی

 پس سلیمان بھی دعا کی، اور آگ سے اترا

 آسمان اور سوختنی قُربانیوں فنا ہے ۔

 اور موسٰی نے کہا، کیونکہ قربانی نہیں تھا ۔ {2:11}

 ئی ۔کو یہ نذر ہو گ

 { ۔12: سلیمان ان آٹھ دنوں رکھا تا 2}

 اسی چیز بھی میں تحریروں کی اطالع نہیں ملی {2:13}

 اور کس طرح وہ بانی کو اور نیمیاس کی تفاسیر ۔

 الئبریری اکٹھے بادشاہوں کی کارروائیوں اور

 انبیاء، ڈیوڈ اور بادشاہوں کے خطوط

 مقدس تحفے کی بابت ہے ۔

 اسی طرح یہوداہ جمع تمام {2:14}

 وہ چیزیں کہ ہم تھے، جنگ سبب سے ضائع ہو گئے اور

 وہ ہمارے ساتھ رہیں،

 { اس واسطے کچھ کو بھیجیں2:15تم اُس کی ضرورت ہے }

 ان میں سے آپ کے پاس پہنچاؤ ۔

 ہم اس کے بارے میں خوشی منانے کے لیے ہیں جبکہ {2:16}

 تم بھی نہیں کریں گے، طہارت، ہم تم کو لکھا ہے، اور

 اگر تم ایک ہی دن رکھیں ۔

 ہم بھی، خدا ان تمام پُہنچا دی کہ امید {2:17}

 لوگوں کو اور ان تمام میراث، اور وہ بادشاہی دی اور



 پجاری ہے اور مقدس ہے،

 { جلد ہی رحم کرے گا2:18انہوں نے توریت میں اختالف و افتراق پیدا }

 حت سے جمعہمارے اور ہمارے ہر ملک کے ت

 جنت کسی پاک جگہ میں: وہ ہم میں سے نکال کر دےا

 عظیم الکھوں، اور جگہ پاک ہے ۔

 اب بطور یہوداہ ماککیبیوس، اور اس سے متعلق {2:19}

 بھائی اور عظیم ہیکل کی طہارت اور

 مذبح کی لگن،

 اور انتیوکس اپاپہاناس، کے خالف جنگیں اور {2:20}

 یوپیٹاور ان کے بیٹے،

 اور اس کے آنے سے آسمان کی کھلی نشانیاں {2:21}

 ان لوگوں سے کہا کہ اپنے آپ کو ان کے اعزاز کے لیے دلیرانہ برتاؤ کیا

 یہودیت کے لئے: لیکن چند ایک جا رہا تا کہ،، ان پر قابو پا لیا

 ملک بھر اور وحشیانہ بھیڑ کا تعاقب کیا ۔

 اور مندر کو دوبارہ برآمد معروف جملہ {2:22}

 دنیا پر، شہر کو آزاد کرایا اور ان قوانین کو برقرار رکھا جو

 نیچے، ُخداوند اُن کے ساتھ مہربان ہونے جا رہا تھا

 :تمام احسان

 ان سب باتوں کو کہتا ہوں، کی طرف سے جیسن قرار دیا جا رہا {2:23}

 کرینی پانچ کتابوں میں، ہم ایک میں تخفیف کے لیے کوئی جائے گا

 صوت ۔



 المحدود تعداد پر غور کرنے اور {2:24}

 جو وہ اس خواہش میں دیکھنے کے لئے تالش میں مشکل کا سامنا

 بیانات کی کہانی، معاملے کی اقسام کے لئے

 ہم محتاط, وہ پڑھ جائے گا تاکہ جو کیا گیا ہے {2:25}

 ہے خوشی، اور یہ کہ وہ جو کرنے کا ارتکاب کرنے کے مشتاق ہیں

 اور کہ جس میں یہ ہاتھ کر سکتیمیموری آسانی، 

 آتا ہے فائدہ ہو سکتا ہے ۔

 لہذا ہم نے ہم پر یہ کیا گیا ہے کہ {2:26}

 ابریڈگانگ کی تکلیف دہ محنت، یہ نہیں آسان ہے، لیکن ایک بات تھی

 پسینہ اور دیکھ کر ۔

 یہ کوئی آسانی نے اس سے کہا کہ میں باردار ہے جیسے کہ ایک {2:27}

 روں کے فائدہ کا طاِلب: کے لیے ابھی تکضیافت، اور دوس

 بہت سے ماڈل ہم بخوشی اس عظیم درد کریں گے ۔

 کے عین مطابق نبٹ کاری تخلیق کار کو چھوڑ کر ہر {2:28}

 خاص طور پر، اور کمزوروں کے قواعد کی پیروی کرنے کے لئے ایک

 اختصار ہے ۔

کھ پر ضروری دی کے لئے ایک نئے گھر کے ماسٹر تیار کنندہ کے طور {2:29}

 بھال

 لیکن جس کو اندرٹاکیٹہ نے اسے باہر سیٹ کریں پوری عمارت کے لئے ۔

 برائٹو پینٹس یہ پینٹ، سنگار کے لئے موزوں باتیں باہر آنا چاہیئے ۔

 اُسکی: ویسے میرے خیال میں ہمارے ساتھ ہے ۔



 {30ہر مقام پر کھڑے ہوکر چیزوں پر پر جانے کے لیے  :2}

 ز میں تجسس ہو کام کو سب سے پہلےبڑی، اور ممبر

 :کہانی کے مصنف

لیکن اختصار کا استعمال اور زیادہ سے زیادہ کی کمزوروں سے بچنے  {2:31}

 کے لیے

 کام ہے جو دے اس کو دی جائے کے لئے ایک
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 اختصار ہے ۔

 یہاں پھر ہم کہانی شروع ہو جائے گا: صرف اضافہ {2:32}

 اس طرح زیادہ سے زیادہ جو، یہ ایک احمقانہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ

 بات ایک طویل افتتاحیہ بنانے کے لئے اور مختصر کہانی میں رہنا

 خود ۔

 اب وقت ُمقدّس شہر سب کے ساتھ رہتے تھے {3:1}

 امن اور قوانین تھے رکھا بہت ٹھیک ہے، کی وجہ سے

 اونیاس سردار کاہن اور نفرت کا تقویٰ 

 رارت،ش

 یہ بھی بادشاہ خود ہی کیا تھا کہ آیا {3:2}

 جگہ کی عزت اور ان سب سے بہتر کے ساتھ ہیکل کی بڑائی

 تحائف ۔

 یہاں تک کہ سالیوکوس ایشیا اپنی آمدنی کا {3:3}

 قربانیوں کی خدمت سے تعلق رکھنے والے تمام اخراجات ہُوا ۔



 شمعون جو تھا اور بنیمین کے قبیلہ کے لیکن {3:4}

 مقدس کا گورنر بنا دیا، سردار کاہن کے ساتھ باہر گر گیا

 شہر میں فساد کے بارے میں ہے ۔

 اور جب وہ سکا نہ پر قابو اونیاس، وہ گٹ اس {3:5}

 اپولونیوس کے لئے تراسیاس کا بیٹا، جو تو گورنر تھا

 کالوسیراا اور فینیکے کی

 ھااور اسے بتایا کہ یروشلم میں خزانہ بھرا ہوا ت {3:6}

 المحدود رقوم کی رقم، تاکہ اس کی کثرت ان

 دولت جو قربانیوں کے اکاؤنٹ سے ُمتعِلّق نہیں کیا،

 بے شمار تھا، اور یہ کہ یہ سب میں النے کے لئے ممکن تھا

 بادشاہ کا ہاتھ ہے ۔

 اب جب اپوللونیوس کے بادشاہ آیا اور تھا {3:7}

 نے اسے پیسے طباق نے کو بتایا تھا، بادشاہ کی

 ہیالاداروس اس کے خزانچی، باہر کا انتخاب اور اس کے ساتھ بھیجا ایک

 اس فوریسائد پیسے النے کا حکم ۔

 کے تحت ایک تو فورا اپنا سفر ہیالاداروس لے لیا ۔ {3:8}

 رنگ فینیکے اور کالعثیریا کے شہروں کا دورہ کر کے لیکن

 بیشک بادشاہ کے مقصد کو پورا کرنا ہے ۔

 یروشلیم میں آئے تھے اور کیا گیا تھا اور جب وہ {3:9}

 شہر کے سردار کاہن کی کوورٹیووسلی مال، اس نے بتایا

 اسے کیا انٹیلی جنس تھا اس کے پیسے کا اور قرار دیا ۔



 پس وہ آکر اس سے کہا کہ اگر یہ باتیں تو تھے بیشک ۔

 پھر سردار کاہن نے بتایا تھا کہ اس طرح {3:10}

 پیسے کی امداد کی بیواؤں اور یتیموں کے لئے رکھ دیا

 :بچے

 اور اس میں سے کچھ ہارکانوس کے بیٹے کا تعلق {3:11}

 توبیاس، ایک آدمی کو بڑی عزت کی اور نہیں جتنا کہ شریر

 شمعون غلط تھا: میزان طباق میں چار تھا ۔

 :قِنطار چاندی سے اور سونے کے دو سو کے

 کل ناممکن تھا کہ اس طرحاور یہ تو بال {3:12}

 ظلم کہ اس کے لیے ایسا کیا تھا ان سے کہا کیا جائے

 مآب کی جگہ، اور عظمت اور واثق

 ُحرمت کی ہیکل پر ساری دنیا کو دیا ۔

 لیکن ہیالاداروس، بادشاہ کی وجہ سے {3:13}

 حکم نے کہا کہ کسی طرح یہ ہونا چاہیے

 بادشاہ کی ہیکل کے خزانہ میں الیا ۔

 {14و نے کیے تھے وہ دن میں وہ میں داخل ت :3}

 اس مسئلہ کا حکم: تھا پس کوئی چھوٹے گھنگرو

 سارا شہر بھر میں ۔

 کاہنوں سے پہلے وہ سجدہ کرتے ہوئے، لیکن {3:15}

 مذبح پر آسمان کی طرف بالیا ان کاہنوں کے ویسٹمانٹ میں

 اُسی کا ِجس نے کے لئے دیا والی باتوں کی بابت ایک قانون بنایا رکھا، اس



وہ محفوظ طریقے سے کے لئے اس طرح کا مرتکب ہوا جیسا کہ محفوظ بنایا 

 جانا چاہئے

 ان رکھا جا سکتا ہے ۔

 تو جو چہرے، سردار کاہن دیکھا تھا {3:16}

 یہ اس کا دل زخمی ہو گا: اس کی صورت کے لئے اور

 کا رنگ تبدیل کرنے اپنے باطنی گھنگرو قرار دیا ۔اس 

 ذہن ۔

 وہ شخص تو خوف کے ساتھ گھیر تھا اور {3:17}

 جسم کا ڈراونا, ان سے ظاہر تھا کہ اس نے دیکھا

 اس پر کس کے غم نے اب اس کے دل میں تھا ۔

 دوسروں انہماک سے اپنے گھروں سے بھاگ گئے ۔ {3:18}

 طرح آنا تھاجنرل دعا، كیونكہ وہ جگہ کی 

 توہین عدالت میں ہے ۔

 اور خواتین، وھی ٹاٹ کے تحت کے ساتھ ان {3:19}

 چھاتیاں، سڑکوں اور کنواریاں تھے میں فروغ پانے لگیں

 رکھا میں، کچھ دروازوں کی کچھ دیواروں کی طرف دَوڑا اور اور

 دوسروں کی کھڑکیوں سے دیکھا ۔

 ف انعقاد بنایا تھااور سب اپنے اپنے ہاتھ آسمان کی طر {3:20}

 دعا کرنا ۔

 تو یہ گرنے کو دیکھنے کے لئے ایک شخص پاتید ہو گا {3:21}

 ھر طرح کی کثرت اور ہائی کے خوف کے نیچے



 کاہن اس طرح سخت میں کیا جا رہا ہے ۔

 وہ پھر عظیم رکھنے کے لئے خداوند پر بالیا گیا {3:22}

 وگوں کے لئے کہا کہان چیزوں کا اعتماد محفوظ اور یقین ہے کہ ان ل

 ان کی پُر عزم تھا ۔

 جو کچھ تھا اس کے باوجود ہیالاداروس ہالک کردیا {3:23}

 حکم جاری کیا ہے ۔

 { اب اپنے آپ کو اس کے ساتھ پیش3:24جیسے وہ وہاں تھا }

 خزانہ، روحوں کا رب اور سردار کے بارے میں کی حفاظت

 ایک عظیم شکل کی وجہ سے تمام طاقت کی تاکہ سب

 اس کے ساتھ آنے کا خدشہ پر طاقت سے حیران تھے

 خدا کی اور بیہوش ہو گیا، اور بہت سے ڈر گئے ۔

 دکھائی دیا کیونکہ ان کے پاس ایک گھوڑے کو ایک {3:25}

 خوفناک رائڈر بدعات اور ایک بہت منصفانہ کے ساتھ آراستہ

 غالف اور وہ انتہائی بھاگ گیا اور ہیالاداروس کے ساتھ میں مارا

 اس فوریفیٹ، اور یہ کہ وہ گھوڑے پر سوار لگ رہا تھا ۔

 مکمل رخت سونے کا تھا ۔

 موریوور دو اور نوجوانوں کو شائع ہوا سے پہلے {3:26}

 اس میں استحکام اور شاندار خوبصورتی میں قابل ذکر اور میں زیبا

 اور کوڑے لگوائے کپڑے جو اس کی طرف سے دونوں طرف کھڑے تھے ۔

 بہت سے زخم پٹیاں بخشا ۔ مسلسل، اور

 اور ہیالاداروس زمین، اچانک گر اور {3:27}



 عظیم تاریکی کے ساتھ گھیر تھا: لیکن وہ اس کے ساتھ تھے

 اس نے اسے اٹھا لیا اور اسے ایک بلی کی گندگی میں ڈال دیا ۔

 لٰہذا اُس کی حال ہی میں ایک بہت اچھا ٹرین کے ساتھ آیا اور {3:28}

 کے ساتھ کہا ہَیکل کے خزانہ میں، وہ باہر کیا،سب اپنے گارڈز 

 خود اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مدد کرنے کے قابل نہیں: اور

 ظہور وہ ُخدا کی قوت کو تسلیم کیا ۔

 اس لئے انہوں نے خدا کے ہاتھ کی طرف سے گرا دیا گیا اور میں رکھ {3:29}

 زندگی کی تمام امید کے بغیر منہ بند ہے ۔

 معجزانہ طور پر تھا خداوند کی تعریف کی ۔مگر وہ  {3:30}

 جو پہلے ایک چھوٹا سا اپنی جگہ دیا: کے مندر ۔
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 خوف اور پریشانی، سے بھرا ہوا تھا جب قادر مطلق خداوند

 دکھائی دیا، مسرت اور شادمانی کے ساتھ بھرا ہوا تھا ۔

 پھر سٹریگہٹوایس کے ہیالاداروس کے دوست خاص {3:31}

 اونیاس وہ جو سب سے بلند کرنے پر فون کرنے گا، دعا

 اسے اپنی زندگی جو دم دینے کے لیے تیار رکھ دے ۔

 { بادشاہ چاہئے مبادا پر شبہ کرنے32: سردار کاہن تا 3}

 کچھ دغا کے لئے کیا گیا تھا کہ ماسکونسیوی

 یہودیوں کی طرف سے ہیالاداروس کی صحت کے لئے ایک قربانی پیش کی

 وہ آدمی ہے ۔

 اب کفارہ سردار کاہن کے طور پر کر رہا تھا، {3:33}



 ایک ہی جوانوں اسی لباس میں دکھائی دیا اور

 یہ کہہ کر دے اونیاس ہیالاداروس کے عالوہ سردار کاہن کھڑے تھے ۔

 خداوند جہاں دی ہےبہت شکریہ، یہاں تک اپنی خاطر 

 :تجھے زندگی

 اور یہ دیکھہ کر کہ تُو سے لگوائے گئے نے {3:34}

 اور آسمان، سب کو اپنے پاس خدا کی شان قرار دے دیا ۔

 .وہ یہ باتیں کہہ کر وہ کوئی زیادہ ظاہر ہے

 {35تو نے پیش کیا تھا اس کے بعد ہیالاداروس کے لئِے قُربانی  :3}

 محفوظ تھا بنایا عظیم عہد نے اس سے کہاخداوند ہے، اور جو اپنے 

 زندگی اور ہوکر اونیاس، سلطان کے لشکر کے ساتھ واپس آیا ۔

 پھر گواہی دی وہ سب آدمیوں کے لیے عظیم کے اعمال {3:36}

 خدا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ۔

 اور جب بادشاہ ہیالاداروس، جو ایک موزوں ہو سکتا ہے {3:37}

 بار پھر یروشلیم کو بھیجا جائے انہوں نے کہا کہ، انسان ابھی تک ایک

 { اسے وہاں بھیجنے،3:38اگر تجھے کسی دشمن یا غدار، ہے }

 اور اگر اُس کے ساتھ فرار تو اسے بھی لگوائے، وصول کرنا

 ایک مخصوص ہے ان کی زندگی: کے لیے میں اس میں کوئی شک نہیں ۔

 خدا کی قدرت ہے ۔

 وہ ہے جو آسمان میں بسا ہئوا کہ اس کی آنکھ اُس {3:39}

 اور وہ مکوں اور ان دونوں کو ہالک کردیتا کی جگہ، اور یہ؛ دیفاندیٹہ

 کہ یہ چوٹ کے لئے آتے ہیں ۔



 اور ہیالاداروس، کی بابت اور {3:40}

 .کے خزانے کو مدنظر رکھتے ہوئے، اس طرح پر باہر گر گیا

 میں سے ہم نے آشکارا ہونے،یہ شمعون اب، جن  {4:1}

 ایک غدار پیسے اور ذلیل اپنے ملک کی گئی

 اونیاس، گویا وہ ہا ہیالاداروس، گھبرا اور کارکن رہا

 ان برائیوں کا ۔

 اسی طرح وہ اسے ایک غدار تھا، کہنا جلی تھی ۔ {4:2}

 شہر کی اچھی طرح مستحق تھا، اور اپنی اپنی قوم کو ٹیندراد اور

 سرگرم تھا ۔ قوانین کی اتنی

مگر جب ان کی نفرت تاحال کے طور پر، جن میں سے ایک کی طرف  {4:3}

 سے

 شمعون کے گروہ قتل تھا،

 اونیاس اس تکرار کو اور اس خطرے کو دیکھ {4:4}

 کالوسیراا اور فینیکے کے گورنر ہونے کی وجہ کے طور پر اپوللونیوس،،

 لٰہذہ، رکھا اور شمعون کے بغض میں اضافہ

 اپنے ایک مدعی نہیں ہو کرنے کو بادشاہ، چلے گئے {4:5}

 ہم وطنوں، لیکن تمام، دونوں پبالک کی بھالئی کے حصول اور

 :ذاتی

 وہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ ناممکن تھا کہ ریاست {4:6}

 پرسکون رہنا چاہیے، اور شمعون بتائیں اُسکی حمایت تک

 بادشاہ کو ہی دیکھ رہے تھے ۔



 وکوس، کی وفات کے بعد جب انتیوکس،لیکن سالی {4:7}

 کہتے اپاپحناس، لیا وہ بادشاہی جیسن کا بھائی

 اونیاس یوندرحنڈ سردار کاہن ہونے کے لئے کھینچی،

 { پروماسانگ4:8شفاعت کی تین کی طرف سے بادشاہ کے پاس }

 سو اور ساٹھ توڑے چاندی کا اور دوسرے

 :ریونیو بیاسی صالحیتوں

 اس، اس کے عالوہ ایک سو تفویض کرنے کا وعدہ کیا اور {4:9}

اگر وہ اسے سیٹ کرنے کے لیے الئسنس ہے ہو سکتا ہے پچاس سے زیادہ، 

 ایک جگہ کے لئے اپ

 ورزش، اور اپ تربیت میں فیشن کے نوجوانوں کے لئے

 قوموں اور یروشلم کی ان کے نام سے لکھنے کے لئے

 انٹاوچانس ہے ۔

 یں جب بادشاہ بخشی تھی اور وہ تھیجس م {4:10}

 وہ فورا الیا اس قاعدہ میں اس کا ہاتھ مال اپنے

 قوم کو گریکاش فیشن ہے ۔

 اور شاہی مراعات کے خاص نعمت عطا {4:11}

 جان یوپولیمس کے والد کے ذرائع کی طرف سے یہودیوں کو،

 جو سفیر روم کو دوستی اور امداد کے لئے چال گیا، اس نے لیا

 اور نیچے حکومتیں جو تھے ۔ دور ۔

 قانون کے مطابق وہ نئے کسٹم کے خالف اپ الیا

 :قانون



 وہ خوشی کے تحت ورزش کی جگہ تعمیر کے لئے {4:12}

 خود ٹاور اور سردار جوانوں نے اس کے تحت الیا

 تابعداری, اور انہیں ایک ٹوپی پہننے بنا دیا ۔

 ر{ او13: اب اس طرح یونانی فیشن کی اونچائی 4}

 اضافے کے ذریعے نہایت آداب ہییتھاناش،

 کفرالحاد جیسن، اس خبیث ملعون اور کوئی ہائی کی

 کاہن ۔

 {14کاہنوں کو کسی بھی مزید خدمت کرنے کے لئے کوئی حوصلہ تھا کہ  :4}

 قربان گاہ، لیکن ہیکل دیسپاسانگ اور ریاضت میں

 حرام میں شریک ہو پہنچنے میں جلدی کی قربانیاں

 کھیل کے بعد ورزش جگہ بھتہچاند کے 

 انہیں بالیا ۔

 ان کے باپ دادا کے اعزازات کی طرف سے قائم کرنے نہیں بلکہ {4:15}

 یونانی مائل کے جالل سے سب سے بہترین پسند ہیں ۔

 :طباق ان پر سخت مصیبت آئی کی وجہ سے {4:16}

 ، ہونا تھا جس کاavengers وہ ان کے اپنے دشمنوں اور

 اپنی مرضی کے مطابق وہ اتنی سکوئر، اور جس سے کہا جس کے بعد وہ

 کی طرح سب باتوں میں رہنا پسند ہے ۔

 اس لئے اس کے خالف شرارت نہ کرو ہلکی بات نہیں ہے {4:17}

 خدا کے قوانین: لیکن وقت درج ذیل یہ بیان کریگی

 چیزیں ۔



 اب جب کہ تھا کھیل کرتے تھے ہر ایمان سال {4:18}

 س پر حاضر ہوکر بادشاہ سے پوِشیدہ رہاٹیرو

 اس مکروہ جیسن خصوصی پیغمبر بھیجے، {4:19}

 یروشلم سے تین لے جانے انٹاوچینس، کون تھے

 سو ڈراکحمس ہرکیولس کی قربانی کے لئے چاندی کی

 جو بھی حکام ان اُسکی سوچا نہیں عطا کرنے کے لئے موزوں

 ہونا قربانی پر کیونکہ یہ آسان، نہیں تھا لیکن

 دیگر الزامات کے لئے محفوظ ہیں ۔

 یہ رقم پھر مرسل کے سلسلے میں تھا ۔ {4:20}

 لیکن حکام ان کی وجہ سے ہرکیولس کی قربانی کے لئے مقرر کیا ۔

 اس کے گاللیس کو بنانے کے لئے اُسکی، میں مالزم تھا ۔

 اب جب اپولونیوس مینیسٹہیوس کا بیٹا تھا ۔ {4:21}

 لیمیوس کے جلوس کے لئے بھیجا ۔مصر میں بادشاہ پٹ

 فالومٹر، انتیوکس، اسے اچھی طرح نہیں ہو کرنے کو سمجھنے

 :اپنے تحفظ کے لئے فراہم کیا گیا اپنے امور کو متاثر
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 :پروانے وہ یافا کے لیے اور وہاں سے یروشلیم میں آیا ہے

 کی ملی تھی اور جہاں وہ بود جیسن {4:22}

 اور االگہٹ، اور ساتھ ساتھ مشعل الیا گیا تھاشہر کے 

 عظیم شووٹانگس: اور تو اس کے بعد سے اپنے میزبان کے ساتھ چلے گئے ۔

 فینیکے ۔



 تین سال بعد جیسن بھیجا مینیالوس، {4:23}

 بادشاہ کے پاس پیسے کی برداشت مذکورہ باال شمعون کے بھائی،،

 اور اس کے بعض ضروری امور کے ذہن میں ڈالنے کے لئے ۔

 مگر وہ بادشاہ، کی موجودگی سے پیدا کیا {4:24}

 جب وہ اُس کے جالل کی صورت کے لئے بزرگی تھا

 اس کی قدرت حاصل کہانت خود کو قربانی سے زیادہ

 چاندی کے تین سو توڑے کی طرف سے جیسن ۔

 نے ایلینوئیس{ کے ال25: پس انہوں نے شہنشاہ سے 4}

 کہانت کے غیض و غضب بلکہ ہائی کے الئق کچھ بھی نہیں ایک

 ظالمانہ ظالم ہے اور ایک وحشیانہ حیوان سے غضبناک ہو تا ہے ۔

 تو جو اپنے سگے بھائی پِس پشت ڈال دیا تھا، جیسن، {4:26}

 دوسرے کی طرف سے پِس پشت ڈال دیا جا رہا، میں فرار ہونے پر مجبور ہوگیا

 مموناٹیس کی ۔ملک ا

 {: لیکن کے طور پر27: صوبہ مینیالوس مال تا 4}

 دولت، جو اس نے بادشاہ سے کہا وعدہ کیا وہ کوئی بھالئی لے

 :اس کے لئے کا حکم انجیلی سوسٹراٹاس قلعہ کے حکمران اس کی ضرورت

 اس لئے اس کے پاس کا اجتماع سما {4:28}

 تے تھے ۔پس وہ دونوں بادشاہ کہال رسوم و رواج ہیں ۔

 {29مینیالوس اپنے کے بھائی لئشیمچوس اس میں چھوڑ دیا اب  :4}

 اور جو بائیں کراٹیس سوسٹراٹوس، تھی میں کہانت کی جگہ ۔

 کیپرانس کے گورنر ہیں ۔



 { وہ ترسس کا30: اُن چیزوں کو کر تھی جبکہ 4}

 اور انہیں کے لئے دی گئی کیونکہ فتنہ، مالالوس بنایا

 شاہ کے حرم ۔انتیوکس نامی باد

 پھر کرنے کا معامالت بادشاہ سب جلدی میں تھے، {4:31}

 اندرنیکس، اگر کسی شخص اتھارٹی، ان کے نائب کے لئے چھوڑ کر ۔

 اب سمجھ کر انہوں نے جمع کیا تھا کہ مینیالوس، ایک {4:32}

 مناسب وقت، مخصوص برتنوں میں سے سونے کی چوری

 مندر، اور ان میں سے بعض اندرنیکس اور کچھ اس لئے دیا

 .ٹیروس اور چاروں شہروں میں فروخت

 جو اونیاس کا ضامن جانتے تھے جب وہ مالمت {4:33}

، پر میں پیچھے ہٹ Daphne اس کے، اور اپنے آپ کو ایک محفوظ پناہ گاہ

 گئے کہ

 انٹاوچیا کی طرف سے صحبت ۔

 لے کر مینیالوس،کیوں الگ، اندرنیکس  {4:34}

 جو کیا جا رہا ، اس کے ہاتھ میں اونیاس حاصل کرنے کے لئے دعا کی ۔

 ہی پرسیڈد، اور اونیاس کے فریب میں آ دی

 اور اگرچہ وہ مشکوک تھے اسے اپنے دائیں ہاتھ قسموں کے ساتھ ۔

 اس کی طرف سے ابھی تک پرسیڈد وہ اس سے نکل کے

 مقدس: جسے فورا اس کا لحاظ کیے بغیر بند

 انصاف ۔

 کے لیے نہ صرف یہودیوں، لیکن بہت سے لوگ اِسی {4:35}



 بھی دیگر اقوام کے عظیم غضب لے کر بہت تھے

 اس آدمی کی ناحق قتل کے رنجیدہ ہے ۔

 اور جب بادشاہ آ گیا پھر سے {4:36}

 ہے اورکلکیہ، جو شہر میں تھے یہودیوں کے بارے میں رکھتا 

 بعض جو اس حقیقت سے بھی نفرت کرتے یونانیوں کی شکایت

 کیونکہ اونیاس بے سبب ِذبح ِکیا ہُؤا ۔

 اس لئے انتیوکس تھا جی معاف کیجئے گا، اور {4:37}

 افسوس کی بات کو منتقل ہو گیا اور متانت اور معمولی کی وجہ سے رو

 اس کی ان رویے کے جو مر گیا ہے ۔

 ضب اس پر بھڑکا رہا، فورا اس نے لیااور ساتھ غ {4:38}

 اندرنیکس اپنے ارغوانی اور اپنے کپڑے اتار کرائے اور

 اس کو پورے شہر اس جگہ سے کہا جاتا ہے،

 جہاں وہ اونیاس کے خالف کفر کیا تھا، اس کو قتل کیا

 اس طرح خداوند نے نوازا ان وہ لعنت قاتل ہے ۔

 سزا کے طور پر وہ مستحق تھا ۔

 اب جب بہت سے ساکرالیمیس تھا گیا رکھتا ہو میں {4:39}

 لئشیمچوس کی طرف سے شہر مینیالوس، کی رضامندی سے اور

 پھل بیرون ملک، بھیڑ جمع پھیال ہوا تھا

 خود کو لئشیمچوس کے خالف بہت سے برتنوں کے ساتھ مل کر

 سونے کی پہلے سے ہی دور کئے جا رہی ہے ۔

 ، اور ہونا عام لوگپروانے بڑھ رہی ہے {4:40}



 غصے سے بھرا ہوا ہے، لئشیمچوس میں سے تین ہزار مسلح

 ایک اورانوس مرد، اور سب سے پہلے تشدد؛ پیش کرنے کے لئے شروع کر دیا

 رہا

 رہنما، ایک آدمی کہیں سال میں چال، اور کوئی کم میں حماقت ہے ۔

 وہ کی کوشش کے لئشیمچوس، کچھ دیکھ کر {4:41}

 ھروں کی کچھ کلبس، دوسروں بّھٹی لےانہیں پکڑا پت

 خاک کو ہاتھ میں اگال تھا، ان سب پر ڈال دیا

 لئشیمچوس، اور ان لوگوں کو جو ان پر سیٹ کریں ۔

 اس طرح بہت سے وہ زخمی ہو گئے اور کچھ وہ {4:42}

 زمین، اور ان سب کو وہ بھاگ جانے پر مجبور: لیکن

 قتل کر دیاکھرچروبر جہاں تک اپنے آپ کو، اس کے پاس 

 خزانہ ہے ۔

 ان باتوں کا لہذا وہاں تھا دعویٰ  {4:43}

 مینیالوس کے خالف رکھی ۔

 اب جب بادشاہ ٹیروس کے لئے تین مرد آئے کہ {4:44}

 :سے بھیجے گئے تھے وہ سینیٹ کی وجہ اس کے سامنے اپنا مؤقف پیش کیا

 مگر اب کے ثابت ہو جانے، مینیالوس، کا وعدہ کیا {4:45}

 اگر اسے زیادہ سے زیادہ پیسہ دینے کا دوریماناس کا بیٹا پٹولیمی

 وہ اس کی طرف بادشاہ امن قائم کرنا گا ۔

 وہریوپاون پٹلیمی میں ایک طرف بادشاہ لینے کو {4:46}

 ہوا، تھے لینے کے لئے مخصوص گیلری، نگارخانہ, اس کے رہنا الئے



 :ایک اور عقل

 یہاں تک کہ وہ مینیالوس سے ڈسچارج {4:47}

 الزامات، جو تو سب کا سبب تھا ۔

 فساد انگیزی: اور ان غریب افراد جو، اگر ان کو بتایا تھا ان

 وجہ، جی ہاں، سکیطہینس سے پہلے دیکھا گیا ہے چاہیے

 معصوم، انہیں وہ موت کی مذمت کی ہے ۔

 رح اوروہ معاملہ شہر کے لئے اس کے بعد اس ط {4:48}

 لوگوں کے لئے، اور مقدس برتنوں کے لئے، جلد ہی شکار تھا

 ظالموں کی سزا ہے ۔

 اس واسطے بھی وہ نفرت کے ساتھ منتقل ٹیروس، کی {4:49}

 کہ شریر کام کی وجہ سے ان سے دفن بود ۔

 اور اللچ کے ذریعے ایسا کہ {4:50}

 کی طاقت مینیالوس اتھارٹی میں اب بھی یہی رہے تھے،

 میں رہی اور شہریوں کے لئے ایک عظیم دوغال کیا جا رہا ۔بغض 

 ایک ہی وقت کے بارے میں اپنی دوسری انتیوکس تیار {5:1}

 :مصر میں سفر

 اور پھر یہ کہ تمام شہر کے ذریعے کے لئے مندرجہ ذیل کی ضرورت {5:2}

 خال تقریبا چالیس دن کا دیکھا سوار تھے

 ا میں ہوا، میں چل رہا ہے،سونے اور نیزے کے ساتھ مسلح کا کپڑ

 فوجی بینڈ کی طرح،

2 Maccabees  680صفحہ 



 اور فوجیوں کی لڑی، میں سوار درپیش اور {5:3}

 ایک دوسرے کے خالف جانے سے مالتے ہوئے کے ساتھ چل اور

 پاکاس، اور تلواروں کے ڈرائنگ اور ڈال کی کثرت

 ڈارٹس اور طالئی زیورات، اور سب سے رخت کی درخشاں

 گ الگ کرتا ہے ۔ال

 پس ہر شخص جو دعا کی اس شکل {5:4}

 کے لئے اچھا کریں ہو سکتا ہے ۔

 اب تھا جب باہر نکل ایک جھوٹی افواہ قرار جارہا ۔ {5:5}

 جیسن سے کم از کم ہوئے تھے تاہم انتیوکس مر رہا تھا، ایک

 ہزار مردوں اور اچانک ایک حملہ شہر پر ۔

 اور جو پیچھے ڈال رہا دیواروں پر تھے اور

 :شہر میں لمبائی میں لیا، مینیالوس قلعہ میں فرار ہو گئے

 مگر جیسن بغَیر رحم، اپنے ہی شہریوں کو قتل کیا نہ {5:6}

 جو ان کی اپنی قوم کے دن حاصل کرنے پر غور

 لیکن وہ سوچ اس کے لئے دن میں سب سے زیادہ خوش نہیں ہو گا ۔

 اپنے دشمنوں اور نہ اپنے ہم وطنوں، کیا گیا تھا جسے وہ

 فتح کر لیا ۔

 ہووبیٹ یہ سب کچھ اس کے لئے وہ حکمرانی نہیں حاصل کی، {5:7}

 لیکن آخری موصولہ شرم اس غداری کا ثواب کے لئے

 اور امموناٹیس کے ملک میں پھر فرار ہو گیا ۔

 میں آخر لہذا وہ ایک ناخوش واپسی ۔ {5:8}



 لزام لگایا جا رہا اریتس عرب کے بادشاہ سے پہلےکا ا

 بھاگنے سے شہر، پیچھا کے سب آدمیوں سے نفرت کی طور پر، ایک

 فورسکر کے قوانین، اور نفرت کے طور پر کیا جا رہا ایک

 دشمن کے کھولے اس ملک کی اور ہم وطنوں کی وہ گرا دیا گیا

 مصر میں ۔

 بہت سے کارفرما تھااس طرح وہ جو اپنے ملک سے باہر  {5:9}

 لیکیڈمونینس کو سبکدوش ایک غیر ملک میں ہالک ہُوئے،

 :اور وہاں اپنے قرابت داروں کے سبب سے اعانت حاصل کرنے کے لئے سوچ

 اور جو انبرید بہت سے باہر پھینک دیا تھا کوئی نہ تھا {5:10}

 اسے نہ کوئی پختہ جنازے پر سوگ اور نہ ہی

 ر ہے ۔اپنے باپ دادا کے ساتھ قب

 اب جب کہ یہ کیا تھا ہوا کو بادشاہ کے {5:11}

 کار، اُس نے یہ سوچا تھا کہ یہودہ بغاوت ہے: پروانے

 مصر سے نکل کر ایک آشفتہ دماغ میں ہٹا رہا ہے، وہ شہر کی طرف سے لیا

 اسلحہ کی طاقت،

 اور اس طرح نہیں اتنا اپنے آدمیوں کی جنگ کا حکم دیا {5:12}

 جیسا کہ ان سے مالقات کی اور جیسے کہ مار ڈالنے کو گھروں پر چال گیا ۔

 اس طرح وہاں نوجوان اور بوڑھے، بنانے کا قتل تھا {5:13}

 مردوں، عورتوں اور بچوں کی کنواریاں کے قتل اور

 شیرخوار ۔

 اور وہاں تین خال کے اندر تباہ کر دی گئیں {5:14}



 زارسارا دن آٹح ہزار، جنکا چالیس ہ

 اور کوئی کم سے مقتول بیچا ۔ اس تنازعہ میں مارے گئے ۔

 ابھی تک وہ نہیں مواد اس کے ساتھ تھے بلکہ کرنے کا خدشہ {5:15}

 مینیالوس، تمام دنیا کے سب سے زیادہ مقدس ہیکل میں جاتے ہیں ۔

 اپنے ہونے کی وجہ اس کا پکڑوانے واال قوانین اور اپنے وطن کے لیے

 :ہدایت نامہ

 اور مقدس برتنوں آلودہ ہاتھوں سے لے کر {5:16}

 اور ناپاک کے ساتھ تھے جو باتیں نیچے ھیچ ہاتھ

 دوسرے بادشاہوں کی طرف سے کو بڑھاؤ اور جالل کے لیے وقف اور

 عزت کا مقام، اس نے انہیں دور دی ۔

 اور انتیوکس ذہن میں اتنا ڈھیٹ تھا کہ وہ {5:17}

 خداوند کے لئے تھوڑی دیر کے لیے غصہ تھا کہ سمجھا نہیں

 گناہ شہر اور اس کی آنکھ میں اسی میں رہتے تھے ان میں سے تھا ۔

 نہ اس جگہ پر ۔

 کے لئے وہ اس سے پہلے میں بہت سے لوگ لپیٹا گیا تھا نہیں {5:18}

 گناہ، جیسے ہی وہ آئے تھے، اس شخص کو فورا رہا تھا

 یچھے ہیالاداروس کے طور پر اپنے قیاس سےلگوائے اور ڈال پ

 تھا، جس سالیوکوس بادشاہ ہَیکل کے خزانہ کو دیکھنے کے لئے بھیجا ۔

 اس کے باوجود خدا کے لوگوں کے لئے نہیں منتخب کیا {5:19}

 لیکن جگہ جگہ کی خاطر اب تک لوگوں کی خاطر ۔

 اور اس لئے شریک تھا وہ جگہ بذات خود، {5:20}



 قوم کو ہوا کے ان کے ساتھ کیا تھا مصیبت ہے کہ

 :اس کے بعد رب کی طرف سے بھیجے گئے فوائد میں بات چیت

 اور اس کے طور پر سو نے سے قاِدرمطلق کے غضب میں چھوڑا تھا

 پھر، عظیم رب مالپ ہونا، یہ سب کے ساتھ قائم کی گئی

 جالل ۔

 انتیوکس ہیکل سے باہر لے گیا تھا اس وقت جب ایک {5:21}

 ہزار اور آٹھ سو توڑے، وہ سب جلدی میں چال گیا

 ملک بنانے کے لئے ان کے فخر میں وینانگ انٹاوچیا کہا

 خاک، اور پیدل ہی چلتا سمندر: اس طرح تھا

 اس کے ذہن کا غرور ہے ۔

 اور اس قوم کے ایذا گورنروں چھوڑ دی: میں {5:22}

 یروشلم، فلپس، اور فریجین ایک اپنے ملک کے لئے

 اں کھڑا آداب اُس سے زیادہ وحشیانہ ۔وہ وہ

 اور اس کے عالوہ اور گآریزام، اندرنیکس ۔ {5:23}

 ماناالوس، وہ ایک بھاری ہاتھ سے اور باقی سب بھی بدتر

 اس کے خالف بغض پر مبنی من شہریوں پر ہونے

 ہم وطنوں یہودی ۔

 وہ بھی اس غلیظ رنگلیڈر اپولونیوس ۔ {5:24}

 ے ساتھ، اسے آراستہ کر دیا گیادو اور بیس ہزار فوج ک

 ان سب کو اپنے بہترین دور میں تھے مار ڈالنے کو اور فروخت کے لئے

 :خواتین اور نوجوان قسم



 جو یروشلیم میں آتا اور امن، ایسے {5:25}

 تک مقدس دن سبت کے وقت خطاکار تھے

 یہودیوں کی مقدس دن کو مدنظر رکھتے ہوئے، انہوں نے اپنے آدمیوں کو حکم

 دیا کہ

 اپنے آپ کو ۔

 اور اُس نے اُن سب کو جو کرنے چلے جاتے تھے ہالک {5:26}

 کا سبت منانے، اور یہ کے ساتھ شہر کے ذریعے چال

 بہت سے لوگ ہتھیار کو قتل کیا ۔

 یہوداہ کے ماککیبیوس لیکن دوسروں کے ساتھ نو، یا {5:27}

 براق جنگلوں میں اور رہتے ہیں ۔

 پہاڑوں میں درندوں کے، اپنے انداز کے بعد

 کمپنی جو جڑی بوٹیوں پر ہر وقت چڑھایا کھالیا نہ وہ

 آلودگی میں شریک ہیں ۔

 طویل نہیں اس کے بعد ایک بوڑھے آدمی کی بادشاہ بھیجا ۔ {6:1}

 ایتھنز مجبور یہودیوں کے قوانین سے رخصت کرنے کے لئے اپنے

 :ے بعد نہ رہنے کے لئےباپ دادا، اور خدا کے قوانین ک

 اور مقدس یروشلیم اور کو بھی نجس کرنا {6:2}

 اور وہ گاریزام میں، یہ مشتری اولیمپیوس کے مندر پر کال کریں ۔

 مشتری کے محافظ کی جیسا کہ وہ اس کی خواہش کیا

 جگہ میں جا بسا ۔

 میں آنے سے اس شرارت کا زخم تھا اور {6:3}



 :لوگوں کے لئے دردناک

 { کے لئے مقدس تھا ۔6:4ے بھری اور ریویالنگ کی طرف سے }فساد س

 قومیں جو کسبیوں سے داللید اور کے ساتھ نہیں رہے

 مقدس مقامات کی اور اس کے عالوہ سرکٹ کے اندر اندر خواتین

 جو کہ حالل نہ باتوں میں الیا ۔
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 تھ جوقربان گاہ بھی تھی بھری بیہودہ باتوں کے سا {6:5}

 قانون بکتا ہے ۔

 یہ سبت کو رکھنے کے لئے ایک مرد کے لئے حالل نہ تھا {6:6}

 دن یا قدیم روزے، یا اپنے آپ کو یہودی ہو ککے لئے ۔

 اور بادشاہ کی پیدائش ہر ماہ کے دن میں وہ {6:7}

 اور کی طرف سے سخت پابندی کی قربانیاں کھانے کو الیا گیا ۔

 ھا، یہودی تھے ۔جب باکچوس کا روزہ رکھا ت

 آئیوی لے کر باکچوس کے جلوس میں جانے پر مجبور کیا ۔

 اس کے عالوہ وہاں ایک حکم جاری پڑوسی کے لیے چلے گئے {6:8}

 پٹلیمی، کی طرف سے قوموں کے شہروں کے خالف

 یہودیوں، کہ وہ ایک ہی فیشن کا مشاہدہ اور ہو

 :ان کی قربانیوں میں شریک

 اور جو کرے گا نہ کے مطابق خود کو {6:9}

 پھر ہو سکتا ہے .غیر قوموں کے آداب سے مارا جائے چاہئے

 ایک شخص کی موجودہ بدحالی دیکھا ہے ۔



 کے لئے وہاں تھے دو خواتین الیا، جو تھا {6:10}

 جسے جب انہوں نے کھلے عام قیادت ان کے بچے میرا ختنہ ہُؤا ۔

ویڈیو میں چاروں  babes اس شہر کے بارے میں ان کے سینوں میں حوالے

 طرف وہ

 انہیں اوندھے منہ گرا دیوار سے نیچے گرا دے ۔

 اور دوسروں کو، جو ایک دوسرے کے ساتھ قریب غاروں میں بھاگنا پڑا {6:11}

 کی طرف سے، سبت کے دن کی طرف سے دریافت ہونے خفیہ رکھنے کے لئے

 جل مل، کیونکہ وہ ایک فلپس، گئے سب

 اپنے آپ کو سب سے زیادہ اعزاز کے لیے مدد کرنے کے لئے ضمیر

 مقدس دن ہے ۔

 { کہ وہ12: اب میں ان لوگوں کو جو اس کتاب کا مطالعہ 6}

 مگر یہ کہ وہ فیصلہ ان آفات کے لئے حوصلہ شکن نہیں کیا

 بلکہ تباہی کے لئے نہیں ہو کرنے ان سزاؤں کو

 اسٹنانگ ۔ہماری قوم کے چ

 کیونکہ اس عظیم نیکی کی نشانی ہے جب {6:13}

 شریر پاتاہے کسی بھی طویل وقت، لیکن فورا برداشت نہیں ہیں

 سزا دی ۔

 کے لئے دیگر اقوام کے طور پر، کے ساتھ نہیں جسے خداوند {6:14}

 صبر کو سزا دینے کے لیے، یہاں تک کہ وہ آیا ہو گذرانی

 میکا وہ ہمارے ساتھ،ان کے گناہوں کی معُموری تو 

 ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی بلندی کے لئے آ رہا {6:15}



 .اس کے بعد انہوں نے ہم انتقام لینا چاہئے

 اور اس لئے وہ کبھی اپنی رحمت واتڈرویٹہ {6:16}

 ہم سے: اور اگرچہ وہ سزا دے مصیبت کے ساتھ، اس کے باوجود وہ کرتا ہے

 کبھی ان کی قوم کو چھوڑ ۔

 مگر دیں یہ کہ ہم میں بولی سے تنبیہ کی جا {6:17}

 اور اب ہم معاملہ کے اعالن کے لیے آئے گا ہمیں ۔

 چند الفاظ ہیں ۔

 الیعزر، پرنسپل فقیہوں میں سے ایک ایک سال کی عمر آدمی {6:18}

 کا ایک بھی موٹی چہرہ، کے لیے مجبور کیا تھا

 ے گوشت کا ۔اس کے منہ کو کھولیں، اور خنزیر کھانے کے لئ

 سوا اس کی بلکہ گلوریوسلی، مقابلے کے لئے مرنے کے لئے انتخاب {6:19}

 زندگی اس طرح مکروہ کے ساتھ ایک وی سی آر، یہ نکال، تھوک اور

 اس کے اپنے معاہدے کا عذاب آئے،

 یہ ان آنے اٹھیگا کے طور پر، جو ہیں کو اٹل {6:20}

 کی محبت کے لئے روا نہیں ہیں کہ اس طرح چیزوں کے خالف کھڑے ہوں

 زندگی چکھا جائے ۔

 جو کہ شریر عید کا الزام تھا لیکن {6:21}

 پرانی جان پہچان کے لیے وہ اسے لے کر اس آدمی کے ساتھ تھا

 ایک طرف، اپنے رزق کا گوشت النے کے لئے منت،

ر گویا اُس نے کھایا بنانے کے جیسے کہ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں، او

 لئے حالل تھا ۔



 سے بادشاہ کی طرف سے حکم دیا کہ قربانی کا گوشت لے لیا ۔

 ایسا کرنے وہ موت سے بَچا سکتا ہے {6:22}

 اور نعمت ان کے ساتھ پرانی دوستی کے لئے تالش کریں ۔

پر  لیکن وہ سوال کرنے کی ُجراَت پر غور کرنا شروع کر دیا اور طور {6:23}

 کی ۔

 اپنی عمر اور اپنی قدیم سال کی رونق اور

 اس کے سرمئی سر، غیرت کے نام پر پڑا تھا آئے اور اپنے سب سے زیادہ

 ایک بچے کی، یا بنایا بلکہ پاک قانون سے ایمانداری کے ساتھ تعلیم

 اور خدا کی طرف سے دی گئی: پس انہوں نے اسی طرح کا جواب دیا اور

 قبر میں بھیجنا چاہتا ہے ۔ ان سٹرایگہٹوایس اسے

کیونکہ ہماری عمر، مناسب نہیں ہے اس نے کہا کہ کسی بھی داناوں  {6:24}

 کے میں

 داسمبلی، جس میں بہت سے نوجوان افراد جو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے

 الیعزر، اّسی برس کا ہو کر دس، اور پرانے تھے اب چلے گئے

 ایک عجیب و غریب مذہب کی ۔

 اور وہ میری منافقت اور خواہش کرنے کے ذریعے {6:25}

 زندگی تھوڑا وقت اور ایک لمحہ طویل، فریب ہونا چاہئے

 مجھ سے اور میں بڑھاپے میں میرا اور اسے بنانے کے لئے ایک داغ حاصل

 مکروہ ہے ۔

 کے لئے اگرچہ موجودہ وقت میں ہونا چاہیے {6:26}

 چاہئے میں نہیںمردوں کے عذاب سے نجات بخشی: ابھی 



 غالب زندہ نہ مردہ کے ہاتھ سے فرار ۔

 کیوں اب دلیرانہ یہ زندگی تبدیل کرنے، ا {6:27}

 دکھا دے خود اس طرح ایک ایک میری عمر کے طور پر ریقواریت،

 اور نوجوان جائے کے لئے ایک قابل ذکر مثال بتائیں {6:28}

 راپنی مرضی اور بہادرانہ عزت کے لئے مرنے کے لئے او

 اور جب انہوں نے ان الفاظ کی فوری طور پر کہا تھا پاک قوانین ۔

 وہ عذاب کے لئے گئے ۔

 جو اسے اچھا وہ ننگی ہو جائے گا میں تبدیلی قیادت {6:29}

 اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میں نفرت، کیونکہ فوریسائد خطابات

 وہ، ایک مایوس دماغ سے سوچ کے طور پر، مولوی صاحب ہیں ۔

 مگر جب وہ اس کے داریوں کے ساتھ مرنے کے لئے تیار تھا وہ {6:30}

 گرواناد اور کہا یہ جاتا ہے کہ اُس نے خداوند سے ظاہر

 پاک علم، جس میں سپرد کیے گئے ہو سکتا ہے جبکہ

 موت سے اب جسم میں سخت درد ہونے کی طرف سے برداشت نے

 مارا پیٹا گیا: لیکن روح میں ان چیزوں کا شکار پر بھی راضی ہوں

 کیونکہ میں اس سے ڈرو ۔

اور اس طرح اپنی موت کے لیے چھوڑ کر ہالک ہو گئے، یہ شخص  {6:31}

 ایک

 مثال کے طور پر ایک بلند و باال ہمت اور نیکی، کی یاد گاری کے نہیں

 صرف جوانوں بلکہ اپنی قوم سے کہا ۔

 س کے عالوہ اس سات بھائیوں کے ساتھ یُوں انا {7:1}



 ماں لیا، اور کی طرف سے بادشاہ کے خالف پر مجبور

 سؤر کا گوشت اور کے ساتھ عذاب میں تھے ذائقہ کے لئے قانون

 سکوورگاس اور بید ہوا کرتے ہیں ۔

 ایک ان کے کہنے والے سب سے پہلے اس طرح، کیا کہا {7:2}

ے ہم مر جاتے، بلکہ کرنے ک فریفتہ ہو جائے تو پوچھیں یا ہم میں سے سیکھیں؟

 لئے تیار ہیں

 سے ہمارے باپ دادا کے قوانین کو توڑنا ۔

 تو پین بادشاہ، ایک غصے میں جانے کا حکم دیا {7:3}

 :اور گرم، شہوت انگیز بنے کالڈرون

 جو فورا گرم کیا جا رہا، اس نے حکم دیا {7:4}

 ہا تھا سب سے پہلے اس کی زبان باہر کاٹ اور کاٹ کرناجس نے ک

 اس کے جسم، اپنے بھائیوں اور ان کے باقی کے انتہائی حصوں

 ماں تالش کر رہے ہیں ۔

 اب جب انہوں نے اپنے تمام ارکان میں اس طرح لوال تھا، {7:5}
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 کے زندہ ہونے،انہوں نے حکم دیا کہ اسے ابھی تک آتش دوزخ الئے جا 

 اور پین میں کلچے ہو: اور بخاری پین کا تھا

 پراگندہ ایک اچھی جگہ کے لئے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دالسا

 دلیرانہ، مرنے کے لئے اس کی ماں اس طرح کہہ

 ُخداوند ُخدا ہم پر دیکھتا اور سچ میں {7:6}

 جس کو دیکھا اس گیت میں موسٰی کے طور پر ہم میں آرام



 ر اعالن کر دیا ہے، ان کے چہروں، اور وہ میں تسلی پائیں گےیہ کہہ ک

 اپنے بندوں میں ۔

 تو سب سے پہلے یہ تعداد کے بعد مر گیا تھا جب وہ {7:7}

 اسے ایک مذاق اسٹاک بنانے کے لئے دوسرا الیا: اور جب

 وہ اس کے سر کے بالوں کے ساتھ کی جلد بند نکاال تھا وہ

 ے کہ تو سزا دی جائے اس سے پوچھاکریگا تو کھانا، اس سے پہل

 تیرا بدن کا ہر رکن بھر میں؟

 مگر وہ اپنی زبان میں جواب دیا اور نے {7:8}

 پس وہ بھی نظم میں اگلے عذاب موصولہ بطور

 سابق کیا ۔

 اور آخری ہپانا پر، انہوں نے کہا کہ جب وہ آیا تو تو پسند {7:9}

 غیض وغضب ہمیں اس موجودہ زندگی بلکہ کے بادشاہ ِدینا

 دنیا ہمیں جو اپنے قوانین کے لئے سے ہالک ہو چکے ہیں، جالئے گا

 ہمیشہ کی زندگی ہے ۔

 :اس کے بعد تیسری ایک مذاق اسٹاک بنا دیا گیا {7:10}

 اور جب وہ درکار تھا، اس نے اپنی زبان، باہر ڈال دیا وہ اسی

 یرانہ اکارت حق جلد ہی ۔اس کے ہاتھوں دل

 اور مردانہ، کہا یہ میں نے آسمان کی طرف سے ۔ {7:11}

 اور اس سے مجھے امید ہے کہ اور ان قوانین کے لیے میں ان کو ناچیز جانیگا ۔

 انہیں دوبارہ حاصل کریں ۔

 یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے ساتھ تھے {7:12}



 نہوں نےاسے تعجب میں اس جوان کی ہمت، اس کے لئے ا

 کچھ درد سمجھا جاتا ہے ۔

 اب یہ بھی مر گیا تھا جب وہ اذیت سہہ {7:13}

 اور اسی طرح چوتھی مانگالد ۔

 وہ مرنے کے لئے تیار تھا تو وہ اس طرح کہنے لگے یہ ہے {7:14}

اچھا، مردوں کے لئے امید خدا کی طرف سے دیکھنے کے لئے، کی طرف سے 

 جان سے مارا جا رہا

 ف سے اٹھائے جائیں کے لئے: ُسنتی ہیں پر تُجھ تیری نہیں ہوگیپھر اس کی طر

 قیامت کی زندگی پر ۔

 وہ پانچویں بھی الئے اور مانگالد افٹروآرد {7:15}

 اسے ۔

 پھر انہوں نے بادشاہ سے کہا دیکھا اور کہا جو تیرا {7:16}

 طاقت مردوں پر تُو فانی، ہے تو بھال تو کیا

 کہ ہماری قوم کے خدا کو چھوڑا ہے ۔ لیکن لگتا نہیں چاہتا ہے ۔

 مگر تھوڑی دیر قائم رہو اور اپنی عظیم قدرت کو دیکھو، {7:17}

 کس طرح انہوں نے تجھے اور تیری نسل پر عذاب فرمانے واال ہے ۔

 اس کے بعد بھی وہ چھٹی الئی جو کیا جا رہا {7:18}

 مرنے کے لئے تیار کہا، بے سبب فریب نہیں: ہم کے لئے

 ان باتوں کے خالف گناہ کیا ہے، خود کے لئے شکار ہمارے

 خدا: چنانچہ عجیب چیزیں ہمارے پاس کیے ہیں ۔

 مگر لگتا ہے کہ نہ تو ہاتھ میں كوشش ِدینا {7:19}



 مجرم سزا سے بچ تو فرار کرنا خدا کے خالف ہے ۔

 لیکن ماں کو سب سے بڑھ کر, عجیب تھا اور {7:20}

 ہوں نے اپنے سات دیکھا کے لئےالئق عزت میموری: جب ان

 بیٹے کی جگہ ایک دن کے اندر اندر مارے، اُس عورت اس کے ساتھ ایک

 حوصلہ، کی وجہ سے توقع ہے کہ وہ ُخداوند میں تھا ۔

 ہاں، وہ ان میں اپنے میں سے ہر ایک دالسا {7:21}

 اور اس کو ہالتے زبان، باہمت روحوں کے ساتھ بھرا ہوا ۔

 مستوراتی خیاالت ایک دلیرانہ پیٹ کے ساتھ، اس سے کہا

 ان،

مجھے یہ معلوم نہیں کہ تم کس طرح میرے پیٹ میں آیا: مجھے کے  {7:22}

 لئے

 نہ آپ سانس نہ زندگی، نہ یہ تھا دی میں اس کی تشکیل

 آپ میں سے ہر ایک کے ارکان ۔

 مگر الریب دنیا کا خالق کون {7:23}

 ا اور باہر آغاز پایاانسان کی نسل کو بنای

 سب باتوں کی بھی اپنی رحمت سے آپ سانس دیں گے اور

 زندگی پھر تم اب لحاظ نہیں اپنے آپ کو اُس

 قوانین کے سبب سے ہے ۔

 { اور24: اب انتیوکس خود کی سوچ، حقیر، 7}

 یہ ایک قبیح تقریر کرنے پر شبہ کرنے کی حالت میں سب سے کم عمر



لفاظ کی طرف سے، بلکہ اس لیے بھی كہیں گے كہ ابھی تک زندہ تھا، صرف ا

 کیا نہیں

اسے قسموں کے ساتھ یقین دالیا تھا کہ وہ اسے دونوں ایک دولت سے ماال مال 

 کرے گا

 اور اگر وہ اپنے قوانین سے رجوع کریں گے ایک خوش آدمی،

 اور بھی انہوں نے اپنے دوست کے لئے لے جاتا تھا کہ اور باپ دادا ۔

 اس کے ساتھ معامالت پر اعتماد ہے ۔

 مگر جب وہ جوان ہوگا کسی حالت میں ُسنے {7:25}

 اُس سے بادشاہ اس کی ماں کہا جاتا اور لڑكى كے دالسا

 وہ نوجوان اپنی جان بچانے کی نصیحت کرے گا ۔

 اور جب وہ اس کے ساتھ بہت سے الفاظ، کا کہنا تھا {7:26}

 نے بیٹے کو نصیحت کرے گا ۔اس وعدہ کیا وہ اس کے کہ وہ اپ

 مگر وہ خود اس کی طرف سے ہنسی رکوع {7:27}

 ہنسنے کے لیے، اس پر اس ملک کی زبان میں ظالمانہ ظالم

 اے میرے بیٹے نے مجھے تیری نو والدت پر افسوس انداز ۔

 میرے پیٹ میں مہینوں اور تجھے اس طرح تین سال دی اور

 ے کہا، پرورش اورتجھ کو موٹا تازہ اور تجھے اس عمر س

 تعلیم کی مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں ۔

 { اور28: منت کرتا ہوں اَے میرے بیٹے دیکھو آسمان پر 7}

 زمین کو اور جو ان مہینوں میں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ُخدا نے بنایا

 اور تو بنی نوع انسان کو بنایا گیا ان کی باتیں نہیں تھے ۔



 اسی طرح ۔

 ڈرو نہیں اس ٹارمانٹاور، الئق جتاؤ بلکہ تیرا سے {7:29}

 بھائیوں، لے تیری موت کہ میں تجھے پھر میں حاصل کر سکتے ہیں

 تیرے بھائی کے ساتھ ہیں ۔

 تک وہ یہ باتیں ابھی تک مالقات ہوئی {7:30}

 میں اطاعت نہیں کرے گا جوان نے کہا، جن کے لئے تم انتظار؟

 بادشاہ کا حکم: لیکن مجھے کے حکم کی اطاعت کرے گا

 قانون، جو ہمارے باپ دادا سے موسٰی کی معرفت دی گئی ۔

 اور تُو نے اس تمام شرارت کا مصنف اُونچا {7:31}

 عبرانیوں کے خالف خدا کے ہاتھوں سے بچ نہ دینا ۔

 کی ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں ۔ {7:32}

 اور زندہ خداوند ہم پر غصہ ہو اگرچہ ایک {7:33}

 ذرا ہمارے چاسٹینانگ اور اصالح کے دوران، کے لئے ابھی تک وہ ہوگی

 پھر اپنے بندوں میں سے ایک پر ۔

 مگر اے کافر مرد، اور دیگر تمام بیشتر {7:34}

 بدکار، ہو بے سبب اٹھا نہ کے ساتھ دلوں

 غیر یقینی امیدوں کے بندے کے خالف اپنا ہاتھ اٹھا،

 :خدا

 اس لئے تو ابھی تک کی عدالت بچ گیا تو نہیں {7:35}

 جو سب کچھ دیکھتا خدا، ۔

 ہمارے بھائیوں کے لئے، جو اب پڑا ایک مختصر {7:36}



 درد، مردہ خدا کے عہد کے ہمیشہ کی زندگی کے تحت ہیں: لیکن

 Maccabees 2 683صفحہ 

 صرف خدا کی عدالت کے ذریعے وصول کرناتو 

 تیرے فخر کے لئے سزا ہے ۔

مگر میں نے میرے جسم اور جان کو میرے بھائی کے طور پر پیش  {7:37}

 کرتے ہیں

 کہ وہ خدا کی منت کرکے ہمارے باپ دادا کے قوانین کے لئے

 اور تُو نے جلد رحیم اپنی قوم سے کہا جا ۔

 ، وہی خدا ہے ۔عذاب اور آفتوں جیتا کا اقرار

 اور اس میں مجھے اور میرے بھائی کا قہر {7:38}

 غالب، جو منصفانہ ہماری قوم پر لے جاتا ہے کر سکتے ہیں

 باز آ ۔

 بادشاہ سے زیادہ ' ایک غصے میں ہونے کے حوالے کر دیا اس بدتر {7:39}

 سب آرام سے اور یہ گراں لے لیا اس کا مذاق اڑایا تھا ۔

 {40غ مر گیا اور اپنے پورے بھروسہ تو یہ شخص بے دا :7}

 ُخداوند میں ۔

 آخری کے سب بیٹوں کے بعد ماں ہالک ہو گئے ۔ {7:41}

 دیں یہ تو اب کی بابت کہہ رہے ہیں کے لئے کافی {7:42}

 مشرکانہ عیدوں، تھا اور سنسنی خیز ہے ۔

 پھر یہوداہ ماککیبیوس، اور اس کے ساتھ گئے {8:1}

 اُسے اُس بستیوں میں چلے گئے اور ان پکڑوائیں کہا جاتا



 ایک ساتھ مل کر، اور ان جیسے تمام میں جاری رکھا ۔

 یہودیوں کی دین، اور تقریبا چھ ہزار آدمی جمع ہوئے ۔

 اور وہ جو وہ دیکھو گے خداوند پر بالیا گیا {8:2}

 اور افسوس کی بات بھی لوگوں پر جو نیچے سب سے پُرانی تھی ۔

 ِدین آدِمیوں کی پروفاناد ہیکل ۔

 اور اس درد مندی کا شہر پر ہونا چاہئے کہ {8:3}

 نہایت، رہا ہے اور یہاں تک کہ زمین کے ساتھ بنایا جا کرنے کے لئے تیار ۔

 اور وہ خون جس نے ُخدا سے فریاد سن،

 اور شریر ذبح بے ضرر کی یاد {8:4}

 کے خالف اپنے نام کر لی ہے ۔ شیرخوار ہے اور ُکفر

 اور یہ کہ اس شریر کے خالف اپنی نفرت دکھاؤں گا ۔

 اب جب اس کمپنی نے اس کے بارے میں ماککیبیوس تھا، {8:5}

 وہ قوموں کی طرف سے مخالفت نہیں کیا جا سکتا: کے غضب کے لئے

 خداوند کی رحمت میں تبدیل کر دیا گیا ۔

 آئے اور قصبوں کو جالیا لہذا اس پر چوری سے گُھس {8:6}

 اور شہروں، اور اس کے ہاتھ میں سب سے زیادہ الئق ہو گئے

 رکھتا ہے، پر قابو پا لیا اور کوئی چھوٹی سی تعداد کو رکھ دیا

 اس کے دشمن ہیں ۔

 لیکن خاص طور پر کے لئے رات کا وہ فائدہ اٹھایا ۔ {8:7}

 ا پھلاس طرح استغراق کی کوششیں، یہاں تک کہ تقدس مآب ک

 ہر جگہ پھیل گئی ۔



اس وقت جب کہ فلپس نے دیکھا کہ اس شخص کی طرف سے بہت کم  {8:8}

 اضافہ

 اور بہت کم، اور اس کے حاالت اس کے ساتھ کہ اب بھی زیادہ اور

 مزید، اس پٹلیمیوس سے کالعثیریا کے گورنر نے لکھا

 ئے ہے ۔اور فینیکے بادشاہ کے امور کے لیے مزید امداد کی پیداوار کے ل

 پھر فورا نیکناور کے بیٹے کا انتخاب {8:9}

 پیٹروکلوس، اس کے خاص دوستوں میں سے ایک نے اس کے ساتھ نہیں بھیجا

 کے تحت اس کی بیخ کنی کے لیے تمام اقوام کے بیس ہزار سے کم

 اور اس کے ساتھ وہ یہودیوں کی پوری نسل باہر ۔

 گورجیس ایک کپتان تھا جو جنگ کے معامالت میں بھی شریک تھے

 بڑا زبردست تجربہ ہے ۔

 {10نیکناور کا اتنا پیسہ بنانے کے لئے کیا تا  :8}

 اسیر یہودیوں کو خراج دو سے بھرنا چاہئے

 بادشاہ نے رومیوں کو ادا کرنا تھا جو ہزار توڑے ۔

 بھیجا اس واسطے فوری طور پر اس نے شہروں پر {8:11}

 سمندر کے ساحل اسیر یہودیوں کی فروخت کا دعوٰی کر رہا، اور

 وعدہ کیا کہ وہ اّسی اور دس الشیں ہونا چاہئے

 ایک ٹیلنٹ کے لیے نہیں توقع انتقام جو کرنا تھا

 اس پر عظیم خدا کی طرف سے پیروی کریں ۔

 اب جب لفظ ہالك یہوداہ کے پاس {8:12}

 نیکناور آ کے، اور نے ان سے کہا کہ نہیں دی تھی



 اس کے ساتھ جو فوج کے ہاتھ میں تھا

 وہ ڈرتے تھے، اور انصاف کی ناقابل بھروسا {8:13}

 ُخدا بھاگے اور خود دور پہنچایا ۔

 دوسروں کو جو اُنہوں نے چھوڑا بیچا اور نیز {8:14}

 خداوند شریروں کی طرف سے فروخت، ان کے لئے منت

 :سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مالقات کی نیکناور اس

 اور اپنے واسطے اگر کے لئے نہیں کے لئے ابھی تک {8:15}

 وہ ان کے باپ دادا کے ساتھ اور اپنی مقدس بنا تھا عہد

 اور بڑی عظمت واال نام کی خاطر، جس کے ذریعے وہ کہالتے تھے ۔

 {16بال بھیجا تا  ماککابیوس اپنے مرد ایک دوسرے کے ساتھ :8}

 چھ ہزار کی تعداد اور ان کے نہ ہونا کا کہنا

 دہشت گردی کے خالف دشمن کی، اور نہ ہی عظیم خوف کے ساتھ زدہ

 ان کے خالف غلط آنے والے قوموں کی بھیڑ ۔

 لیکن دلیرانہ مقابلہ کرنے کے لیے،

 اور زخم اپنی آنکھوں کے سامنے سیٹ کرنے کے لیے کہ وہ {8:17}

 ناحق کو مقدس اور ظالمانہ ہینڈلنگ کے لیے کیا تھا

 جس وہ ایک مذاق بنا، شہر کے اور بھی

 :اپنے آباؤ اجداد کی حکومت کا دور چاہئیں

 ان کے لیے اس نے کہا کہ میں ان ہتھیاروں پر اعتماد اور {8:18}

 لیکن ہمارے اعتماد میں مطلق ہے جس میں ایک دلیری ۔

 ف نیچے گرا دے سکتے ہیں اوربیک دونوں ان جو ہمارے خال



 بھی ساری دنیا ہے ۔

 اس کے عالوہ انہوں نے ان سے کہا کیا میں مدد ملتی ہے سخت سنائی {8:19}

 ان کے باپ دادا کو پایا تھا اور کس طرح وہ دیئے گئے،

 جب کے تحت سینحیرب ایک سو تراسی اور پانچ

 ہزار ہالک ہُوئے ۔

 تایا کہاور وہ ان میں نے جنگ کو ب {8:20}

 گلتیوں، وہ کس طرح آئے لیکن آٹھ کے ساتھ بابل

 ہزار میں تمام کے چار ہزار کے ساتھ کاروبار

 مقدونیوں اور اس لئے کہ پریشان ہونا، مقدونیوں

 آٹھ ہزار ایک سو بیس کو تباہ کر دیا ۔

 ہزار ہوا کہ انہیں آسمان سے مدد کی وجہ سے اور

 تو ایک عظیم مال وصول کی ۔

 طرح جب وہ ان ان کے ساتھ بولڈ کیا تھا اس {8:21}

 الفاظ اور شریعت اور ملک کے لئے مرنے کے لئے تیار وہ

 اس کی فوج چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ۔

 اور اپنے آپ کو اپنے ہی بھائیوں کے رہنماؤں کے ساتھ ہوا ہے ۔ {8:22}

 ,ہر ایک کا بینڈ، شمعون، عقل اور جوزف، اور جوناتھن

 ہر ایک کی پندرہ سو آدمی دے ۔

 :وہ الیعزر مقدس کتاب پڑھنے کے لئے مقرر بھی {8:23}

 اور جب انہیں اس کے واٹچوورد کی مدد سے دیا تھا

 کو سب سے پہلے بینڈ کی قیادت، اپنے آپ خدا ۔



 اور وہ قتل کیا اوپر مطلق کی مدد سے {8:24}

 ان کے دشمنوں کے نو ہزار اور زخمی ہو گئے اور لوال

سب سے زیادہ حصہ نیکناور کے کے کی میزبانی، اور تو ڈال تمام پرواز کرنے 

 کے لئے ۔

 اور ان کی رقم ان کو خریدنے کے لئے آئے اور {8:25}

 :انہیں اب تک پیچھا کیا: لیکن وہ واپس وقت کا فقدان
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 دن سبت تھا اور اس {8:26}

 پس وہ اب کوئی ان کا پیچھا کریں گے ۔

 اس وقت جب کہ وہ اپنی زرہ بکتر جمع تھے {8:27}

 اور ان کے دشمنوں کو لُوٹا وہ خود کو اس کے بارے میں پر قبضہ

 سبت، نہایت تعریف اور شکریہ

 ُخداوند اُن تھا جو کہ آج تک محفوظ تھا

 ان پر دسٹاالنگ رحمت کی ابتداء ہے ۔

 اور جب ان کا حصہ دیا تھا اور سبت کے بعد {8:28}

 لنجوں، بیواؤں اور یتیموں، غنیمت

 تلچھٹ وہ خود کو اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے ۔

 جب یہ کیا تھا اور وہ بنایا تھا ایک {8:29}

 عام دعا، وہ رحیم خداوند کی منت

 ا ۔ہمیشہ کے لئے اپنے نوکروں کے ساتھ ہم آہنگ ہون

 موریوور جو تیمتھیس کی طرف سے کی اور {8:30}



 باکچاڈیس، جنہوں نے ان کے خالف لڑی تھیں، وہ اوپر کو قتل کیا

 بیس ہزار اور بہت آسانی سے بلند ہوا اور مضبوط رکھتا ہے ۔

 اور آپس میں تقسیم بہت زیادہ غنیمت اور بنا دیا

 برابر لنجوں، یتیموں، بیواؤں، جی ہاں، اور عمر رسیدہ بھی

 .غنیمت میں خود کے ساتھ

 اور جب وہ اپنی زرہ بکتر جمع تھے {8:31}

 ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ان تمام احتیاط سے آسان میں رکھ دیا

 مقامات، اور وہ الیا کے لئے غنیمت کے بقیہ

 یروشلم ۔

 {32وہ فالرچاس، اس شریر آدمی کو بھی قتل کیا  :8}

 جو تیمتھیس کی طرف سے تھا اور یہودیوں سے بہت سا عمل برا لگا تھا

 طریقے ہیں ۔

 وہ عید کے لئے رکھا ت وقت جیسے فورٹہرموری {8:33}

 وہ کالالسٹہاناس جو تھا جل وطن میں فتح

پاک دروازے، جو ایک چھوٹا سا گھر سے بھاگے تھے پر زیادہ سے زیادہ حد 

 آگ ۔

 رت کے لئے ایک اجر ملنے حاصل کی ۔چنانچہ انہوں نے اپنی شرا

 جو کہ سب سے زیادہ ناپسند نیکناور تعلق تھا {8:34}

 یہودیوں کو خریدنے کے لئے ایک ہزار تاجر الیا،

 وہ جھکے خداوند کی مدد کے ذریعے تھا ۔ {8:35}

 اور بند ڈال ان کی طرف سے، جن میں سے اُس نے کم از کم اکاؤنٹ بنایا ۔



 اور اپنی کمپنی، وہ آیا تھا خارج کر رہا ہے ۔ اس شاندار ملبوسات،

 جیسے مفرور غالم انطاکیہ سے مڈلینڈ کے ذریعے

 بہت بے ِعّزتی رکھنے کے لئے جو لشکر تباہ کر دیا تھا ۔

 اس طرح کہتا ہے کہ اس پر اس کو اچھا بنانے کے لئے لے گیا {8:36}

 کہ رومیوں نے یروشلم میں اسیروں کے ذریعے ان خراج کو بتایا

 بیرون ملک، تھا کہ یہودی خدا ان کے لئے لڑنے کے لئے اور

 کیونکہ وہ پس وہ نقصان، نہیں کیا جا سکا

 وہ قوانین جو اس نے انہیں دی ہے ۔

 { آیا9:1اس وقت کے بارے میں انتیوکس کو ذلت کے ساتھ }

 فارس کے ملک کا

 نامی شہر میں داخل کرنے کے لئے اور Persepolis وہ {9:2}

 کے بارے میں لوٹنے کے لیے اور شہر کے انعقاد کے لئے چلے گئے ۔مندر 

 پروانے کے ساتھ دفاع کے لئے اس بھیڑ دوڑ

 اور تو یہ واقعہ پیش آیا، جو ان ہتھیاروں کو ان کو مارا ۔

 باشندوں کی پرواز کے لئے ڈال دیا جانے انتیوکس واپس

 شرم کے ساتھ ۔

 الیا گیا تھا اب وہ اکباتنی کے لیے آئے تو خبر {9:3}

 اسے کیا نیکناور اور تیمتھیس کی طرف سے ہوا تھا ۔

 انہوں نے بدلہ لینے کے لیے سوچا پھر غصے سے سوجن ۔ {9:4}

 یہودیوں پر ذلت اس کے پاس ان لوگوں کی طرف سے جو کچھ

 چنانچہ حکم دیا کہ وہ اپنی چاراوتمان کے لئے اس بھاگ گئی ۔



 بغیر ناغہ اور سفر شروع کرنے سے ڈرائیو

 انہوں نے کہا تھا اب اس کے بعد خدا کی عدالت ۔

 کہ اس نے یروشلیم میں فخریہ انداز اس طرح، میں اور

 یہ یہودیوں کا ایک عام بوریانگ جگہ بنائیں ۔

 لیکن خداوند تعاٰلی، خدا کے وغیرہ، ٹکرائی {9:5}

 مرئی بال: یا وہ کے طور پر جلد ہیاس کے ساتھ ایک لیبارٹریوں اور غیر 

 یہ باتیں، جو تھا درد پیٹ کے کہہ

 ناچار نے باطن کی زخم سختیاں پر آکر

 حصے ۔

اور وہ سب سے زیادہ منصفانہ سلوک کیا جائے: کیونکہ انہوں نے  {9:6}

 دوسرے عذاب میں تھا

 مردوں کی سی الفت کر کے بہت سے اور عجیب و غریب عذاب کے ساتھ ۔

 ہووبیٹ وہ کچھ بھی بالکل بند کردی اس الف سے، {9:7}

 لیکن ابھی تک فخر، اپنے غیظ و غضب میں آگ باہر سانس کے ساتھ بھرا ہوا تھا

 یہودیوں اور تحکمانہ ہینکیونکہ مال کا سفر کرنے کے خالف: لیکن

 اس نے اپنی رتھ سے عمل درآمد ہو گر کہ یُوں

 ایک زخم گر کر تا کہ اس کے تمام ارکان بری طرح سے ہلی ۔

 جسم کو زیادہ سے زیادہ پایناد تھے ۔

 اور اس طرح وہ تھوڑا سا پہلے سوچا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ {9:8}

 سمندر کی لہروں کا حکم )پرود تو اُس سے آگے تھا ۔

 آدمی کی حالت( اور بلند پہاڑوں کے وزن ایک



 توازن، اب زمین پر پھینک دیا، اور میں ایک

 تمام کھلی طاقت سے نکال ہورسالٹر، بیٹھ کے

 خدا ہے ۔

 تاکہ کیڑے اس کے جسم سے باہر اٹھ {9:9}

 شریر اور تک غم اور درد، میں وہ رہتے تھے اس

 گوشت پر گر پڑا اور اس کی بو سے نجاست کو ناگوار تھا

 اپنی تمام فوج کے لیے ۔

 اور وہ کر سکے چنانچہ میں نے یہ تھوڑا سوچا {9:10}

 آسمان کے ستاروں کے جہاں پہنچ جائیں، کوئی شخص کو برداشت کر سکے

 ان کے لیے ناقابِل بدبُو آتی ہے ۔

 یہاں پس دوچار رہا، وہ جانے لگا {9:11}

 اس عظیم فخر بند، اور خود کی پہچان کے لیے

 خدا، ہر لمحہ میں اضافہ اس درد کی وبا کی طرف سے ہے ۔

 ہیں رہیں اپنے اپنےاور جب وہ خود کر سکتا ن {9:12}

 بو آ رہی، کہا، اُس کے تابِع رہنا اچّھا

 خدا اور فانی ہے کہ ایک آدمی نہیں فخر سوچنا چاہئے کہ

 اپنے آپ کو اگر وہ خدا تھے ۔

 اس شریر آدمی بھی خداوند سے عزم کا اظہار کیا {9:13}

 جو اب زیادہ نہیں پر کہنے لگے اس طرح رحم کرے گا،

 کہ مقدس شہر )جس کے لئے وہ تھا گا میں {9:14}

 جلدی یہ زمین کے ساتھ بھی لیٹ کرنے اور بنانے کے لئے ایک



 :عام قبرستان،( وہ ہو گیا تھا

 اور اس بابت یہودیوں، جسے وہ قاضی رہا تھا {9:15}

 نہ اتنا الئق دفن اختالف ہونے کے ساتھ باہر پھینک دیتے ہیں

 ھا جائے گی ہو کے لئےپرندے اور جنگلی جانور ک

 :وہ ان ایتھنز کے شہریوں کے لیے سب برابر کریں گے

 اور ُمقدس ہیکل، جو اس سے پہلے کہ وہ لُوٹا تھا، {9:16}

 وہ خوشنما تحائف کے ساتھ سجائیں اور تمام مقدس بحال کریں

 بہت زیادہ کے ساتھ، اور اپنی آمدنی سے باہر برتن کو بھرنا

 :تعلق رکھنے والے الزامات کی قربانیوں سے

 ہاں، اور بھی وہ اپنے آپ کو یہودی بن جائے گا کہ {9:17}

 اور جو بسائی گئی تمام دنیا کے ذریعے جاؤ اور کا بیان

 خدا کی قدرت ہے ۔

 مگر اس سب کے لئے اس درد سے باز نہیں آتے گا: کے لیے {9:18}

 خدا کی عدالت تھی اسکے آئے: لہذا
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 ان کی صحت کی اوربخشش، وہ یہودیوں نے خط لکھا

 اندروراٹان کے بعد ایک دعا کی شکل پر مشتمل

 :اس طرح ہے

 انتیوکس، بادشاہ اور حاکم، اچھے یہودیوں کو {9:19}

 :اپنے شہریوں واشیٹہ زیادہ سے زیادہ خوشی، صحت اور خوشحالی



 مور{ اور اپنے ا20: اگر تم اور تمہاری اوالد بھی، کرایہ 9}

 اپنے اندر قناعت پیدا کرنی ہو، خدا کا شکر بہت بہت دوں،

 میری امید آسمان میں ہے ۔

 تعلق میں کمزور تھا، ورنہ میں پڑے گا {9:21}

 براہ مہربانی آپ کی عزت اور اچھا ہو جائے گا کہ واپس لوٹنے والے یاد

 فارس اور ایک سخت بیماری سے لیا جا رہا، میں نے سوچا کہ

 :یکھ بھال کے لئے سب سے عام کی حفاظت کے لیےیہ ضروری د

 مگر عظیم کی آس میری صحت، داسٹرسٹانگ {9:22}

 اس بیماری سے بچنے کے لیے ۔

 مگر غور ہے کہ کس وقت میرے باپ بھی {9:23}

 مقرر کیا ایک انہوں نے فوج کے اعلی ممالک میں تھیں ۔

 جانشین،

 ی باہر گر گیااختتام کو کہ، اگر کسی چیز کے کونٹرآر {9:24}

 آرزو، یا اگر کوئی خوشخبری جو الیا گیا تھا

 رہو، وہ جان کر جسے ریاست کے لئے گیا تھا اور اس ملک میں

 :بائیں، شورش زدہ نہ ہو

 پھر کس طرح پر غور ہے کہ امرا کہ {9:25}

 بوردررس اور میری بادشاہی اُس کے ہمسایہ ممالک کے لیے انتظار کریں

 میں ہے کے مواقع اور توقع کیا واقعہ ہو گا ۔

 میرے بیٹے انتیوکس شاہ، جن میں سے اکثر نے مقرر کیا ۔

 اور جب میں میں گیا تھا، آپ کے بہت سے سراہا



 :جس سے میں نہ چلے وہ کے طور پر لکھا ہے اعلی صوبوں ۔

 لٰہذا میں دعا اور آپ کو یاد کرنے کی درخواست کریں {9:26}

 فوائد، کہ میں تم سے عمومی اور خصوصی میں کیا ہے

 اور ہر ایک آدمی مجھے اور میرے بیٹے کو اب بھی وفادار ہو جائے گا ۔

 میں ہوں اس لئے کہ وہ اپنے ذہن کو سمجھنے کی پرسیڈد {9:27}

 خیر مقدم اور نے اپنی خواہشات کو برآمد کرے گا ۔

 نا پڑا ہےاس طرح قاتل اور گستاخ کا سامنا کر {9:28}

 سب سے زیادہ مہنگا ہے، وہ دوسرے مردوں کو بُرا، تو ہالک ہوئے وہ ایک

 پہاڑوں میں ایک عجیب و غریب ملک میں بدنصیب موت ہے ۔

 اور جو اس کے ساتھ پرورش تھا، فلپس، لے گیا {9:29}

 دور اپنے جسم کو، جو انتیوکس کے بیٹے بھی ڈر گئے

 مصر میں پٹلیمیوس فالومٹر ۔

 اب ماککیبیوس اور اپنی کمپنی، خداوند {10:1}

 :ان سے کیا طلب کرتے، مقدس اور شہر برآمد

 اُنکے جو قوموں میں بنایا گیا تھا لیکن {10:2}

 .سڑک کھولنے اور بھی چاپالس، وہ نکاال

 اور َمقِدس پاک ہے وہ دوسرے بنا دیا {10:3}

 قربان گاہ اور خال و پتھر وہ آگ اُن سے باہر لے گئے اور

 ربانی کے لیے دو سال کے بعد کی پیش کش کی اور روانہ بخور، اورق

 روشنی، اور روٹیاں ۔



 {، وہ گر مربع فٹ فلیٹ، اور4: کہ کیا گیا تھا جب 10}

 وہ اس طرح میں نہیں آ سکتی کہ خداوند کی منت

 لیکن اگر وہ مزید کوئی اُس کے خالف گناہ کیا کہ وہ مصیبتیں ۔

 یہ کہ وہ ساتھ سدھارنا گا اپنے آپ کو ان رحمت، اور

 توہین آمیز اور وحشیانہ ڈیلیور ہو سکتا ہے نہ

 ۔ اقوام ہیں

 اب اسی دن پر جو ان پردیسیوں {10:5}

 اور اسی دن اس کو پاک صاف ہوگیا ہیکل پروفناد

 کہ پھر پانچ اور بیسویں مہینے، دن

 جو کاسلیو ہے ۔

 اور وہ آٹھ دن خوشی کے ساتھ کے طور پر میں رکھا {10:6}

 جو عید خیام منانے، یاد کرتے ہیں جو پہلے نہ آرزو

 وہ جو عید خیام منانے، وہ جب کے طور پر رکھا تھا

 .اور پہاڑوں اور غاروں کو جانوروں کی طرح میں گھومنے

 لہذا وہ ننگی شاخوں اور منصفانہ چڑھونگا، اور {10:7}

 بھی، اور زبور جو انہیں دیا تھا اُس سے گایاکھجور 

 اس کی جگہ کی صفائی میں اچھی کامیابی ہے ۔

 وہ بھی عام قرینہ کی طرف سے مقرر اور {10:8}

 فیصلہ ہر سال ان دنوں کا رکھا جائے کہ

 یہودیوں کی ساری قوم ہے ۔

 اور یہ انتیوکس کہا جاتا ہے، کا انجام کیسا ہوا {10:9}



 اپاپہاناس ہے ۔

 اب ہم انتیوکس کی کارروائیوں سے بیان {10:10}

 یوپیٹاور، جو اجتماع اس شریر آدمی کا بیٹا تھا ۔

 مختصر مصائب جنگیں ۔

 تو اس تاج کے لئے پہنچا تو اس نے ایک سیٹ {10:11}

 اپنی مملکت کے امور پر لوسیاس اور اسے مقرر کیا اس

 سربراہ کالعثیریا اور گورنر فینیکے ۔

 لئے جو مکراون کہالتا تھا، پٹلیمیوس، کا انتخابکے  {10:12}

 بلکہ انصاف غلط تھا کے لئے یہودیوں سے بات کرنا

 ان کے ساتھ امن جاری رکھنے کے لیے انڈیوووقرید سے کیا گیا

 ان ہے ۔

 پروانے کے بادشاہ کے دوست کا الزام لگایا جا رہا {10:13}

 جاتا کیونکہ وہ یوپیٹاور، پہلے اور پکڑوانے واال ہر لفظ کو کہا

 قبرص، جو فالومٹر نے اس سے کہا کیا تھا چھوڑ دیا تھا،

 اور انتیوکس اپاپحناس، اور وہ دیکھنے کے لیے روانہ

 کوئی عزت کی جگہ میں تھا، وہ تو حوصلہ شکنی تھا کہ وہ

 اپنے آپ کو زہر آلود کر دیا اور وفات پائی ۔

 مگر جب گورجیس رکھتا ہے، کا گورنر تھا وہ {10:14}

 :اسکا فوجیوں اور یہودیوں کے ساتھ مسلسل موٹا تازہ جنگ

 اور ٹہیریوتالل مال کر ادومینس {10:15}

 ان کے ہاتھ میں سب سے زیادہ الئق، یہودیوں کو رکھا ہے



 ئےوپر قبضہ کر لیا، اور وہ لوگ جو سے کر جالوطن کر دیا گیا وصول کرتے ہ

 یروشلم، وہ چلے گئے جنگ کی پرورش کرنے کے بارے میں ہے ۔

 پھر وہ جو ماککابیوس کے ساتھ کئے گئے تھے {10:16}

 دعا اور منت خدا وہ ہو گا ان

 اور تو وہ مضبوط رکھتا ہے پر تشدد سے بھاگ گئے ۔ مددگار ۔

 ادومینس کی

 اور انہیں سخت ہوگئے، وہ جیت لی {10:17}

 رکھتا ہے، اور دیوار پر جو خالف جدوجہد رکھ کر مار ڈاال

 جو ان کے ہاتھ میں گرے اور کوئی کم بیس ہالک

 ہزار ہے ۔

 اور بعض نے نو سے کم نہیں تھے {10:18}

 ہزار، تھے بھاگ کر ایک دوسرے کے ساتھ دو بہت مضبوط قلعے میں،

 ہے، ہر طرح کی چیزوں کے محاصرے کو برقرار رکھنے کے لئے آسان

 ماککابیوس چھوڑ شمعون اور یوسف اور زاکچیوس {10:19}

 اس کے عالوہ، اور ان میں سے جو اس کے ساتھ تھے جو تھے کے لئے کافی

 ان کا محاصرہ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے میل کرگیا جس رکھتا ہے

 مزید اس کی مدد کی ضرورت ہے ۔

 کڑ{ کے ساتھ پ20: وہ جو شمعون کے ساتھ تھے اب 10}

 اللچ، بعض کے ذریعے پیسے کے لئے پرسیڈد تھے
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 وہ لوگ جو قلعہ میں ہوئیں، اور ستر ہزار



 ڈراکحمس، اور ان میں سے کچھ بچ لے ۔

 مگر جب اس نے ماککیبیوس کیا تھا کیا، بتایا گیا {10:21}

 وہ لوگوں کے حاکموں مل کر اور بھی کیا ۔

 وہ اپنے بھائیوں کو پیسے کے عوض بیچ نہ وہ آدمی، اور

 ان کے دشمنوں کے خالف ان کا مقابلہ کرنے کے لئے آزاد سیٹ کریں ۔

 { اور22: انہوں نے غداروں، دریافت کیے گئے ہیں جن کو قتل کیا تو 10}

 فوری طور پر دو قلعے لیا ۔

 ہونے اور سب میں ان ہتھیاروں کے ساتھ اچھی کامیابی {10:23}

 باتیں وہ ہاتھ میں لے لیا، اس نے قتل کیا دو رکھتا ہے میں سے زیادہ

 بیس ہزار ہے ۔

 اب جن یہودیوں پر قابو پانا تھا تِیُمتِھیُس کی طرف {10:24}

 اس سے پہلے، جب اس غیر ملکی کی ایک بڑی بھیڑ جمع

 افواج اور ایشیا سے باہر نہیں کچھ، اگرچہ طور پر آکر گھوڑے کے وہ

 دیوں کو اسلحہ كى قوت سے لے جائے گا ۔یہو

 جب وہ قریب آیا تو وہ تھے لیکن کے ساتھ {10:25}

 خدا سے دعا کے لئے اپنے آپ کو ماککیبیوس کر دیا اور

 زمین ان کے سروں پر چھڑکا اور اپنی کمر کے ساتھ بنے ہوئے

 ٹاٹ،

 اور مارے گئے نیچے مذبح کی دو پاؤں پر اور {10:26}

 ان کے لئے رحم اور دشمن ہو منت

 ان کے دشمن اور اپنے مخالفین سے مزاہمت طور پر



 قانون دیکالریٹہ ۔

 { اور27: تو نماز کے بعد وہ ہتھیار، گئے 10}

 شہر دُور چال گیا: اور جب ان کے قریب کھینچ

 ان کے دشمن وہ خود کی طرف سے رکھا ۔

 شمولیت اختیار کیاب سورج نو جی جا رہا، وہ دونوں میں  {10:28}

ان کی فضیلت کے ساتھ مل کر رکھنے کا ایک حصہ  ایک دوسرے کے ساتھ ۔

 ان

 پناہ بھی خداوند کے ان کی ترقی کا ضامن ہو اور

 فتح: دوسری طرف اپنے غیظ و غضب کے لیڈر اپنی جنگ کے بنانے

 مگر جب جنگ پاتا تو دکھائی {10:29}

 پاس دشمن زیبا جنت پانچ آدمیوں پر سے

گھوڑے، سونے کی براڈالس اور ان میں سے دو کے ساتھ یہودیوں کی قیادت 

 کی،

 اور ماککیبیوس ان کے درمیان لیکر {10:30}

 اس پر ہر طرف ہتھیاروں، اور اس میں محفوظ ہے، لیکن گولی رکھا جاتا ۔

 تیر اور دشمنوں کے خالف بجلیاں: کیا جا رہا ہے تا کہ

 اتھ، اور مصیبت کی مکمل، ہوگئے ہیںوہ شر مندہ ہُوئے اندھا پن کے س

 ہالک ہو گئے ۔

 اور وہاں بیس ہزار فوٹمن کے مارے تھے {10:31}

 اور پانچ سو اور چھ سو سوار ۔

 تِیُمتِھیُس کی طرف جہاں تک خود اس میں فرار ایک بہت {10:32}



 مضبوط، گاورا، جہاں کہیریس کے گورنر تھا بالیا رکھیں ۔

 بیوس کے ساتھ تھے محاصرہ رکھیمگر وہ جو ماککی {10:33}

 قلعہ مردانہ چار روز کے خالف ہے ۔

 اور وہ جو تھے اندر کی طاقت پر یقین {10:34}

 جگہ کے نہایت پر کفر بکا اور بدکار گرج

 الفاظ ۔

 کے پانچویں دن ابتدائی بیس پر نیورٹہیلیسس {10:35}

 جوانوں کی ماککیبیوس کی کمپنی، غصے سے خطر

 مردانہ، دیوار حملہ اورُکفر کی وجہ سے 

 جاں بحق ایک شدید ہمت کے ساتھ جو وہ اِس سے مالقات کی ۔

 دوسروں نے ان کے بعد اسی طرح صعودی جب وہ {10:36}

 جو اندر تھے ان کے ساتھ بسید تھے ٹاورز، جل

 اور دوسروں اور آگ کاندالنگ لوگوں کو زندہ جالیا تھا ۔

 ردروازے کھلے توڑ دیا اور باقی میں پاک

 فوج نے شہر لے لیا،

 اور تیمتھیس کو بعض میں چھپا دیا تھا، ہالک ہوئے {10:37}

 گڑھے اور کہیریس بھائی، اپوللوپحناس کے ساتھ ۔

 یہ کیا گیا تھا جب وہ خداوند کے ساتھ کی تعریف کی {10:38}

 زبور اور تھینکس گیونگ، کس نے کیا ہے تو بڑے بڑے کام کے لئے

 اسرائیل، اور انہیں فتح عطا کیا ۔

 نہیں طویل عرصے کے بعد لوسیاس بادشاہ کے محافظ اور {11:1}



 کزن جو امور بھی کامیاب، شدید لیا ۔

 ان چیزوں کے لئے ایسا کیا جاتا تھا ۔

 جب انہوں نے جمع آٹح کے بارے میں {11:2}

 ہزار تمام سوار، یہودیوں کے خالف وہ آیا تھا کے ساتھ

 ک گھنی َغیر قَوموں کے شہرسوچ ای

 اور دغا مندر، دوسرے لوگوں کے لئے {11:3}

 قوموں اور فروخت کے لئے ہائی کہانت سیٹ کرنے کے لیے چاپالس

 :ہر سال

 بالکل نہیں پوففاد لیکن خدا کی قدرت پر غور {11:4}

 اپ اپنے دس ہزاروں کی تعداد میں فوٹمن اور اپنے ہزاروں کی تعداد میں

 ر اپنے تراسی ہاتھی ہے ۔سوار ہے او

تو انہوں نے یہودہ کے لئے آئے، اور بیتھسورا قریب افراد نے شرکت  {11:5}

 کی،

 جس کے بارے میں ایک مضبوط ٹاؤن, لیکن یروشلم سے دور دراز تھا

 پانچ فرالنگ، اور وہ اس سے سخت محاصرہ کیا گیا ۔

 اب وہ اس کے ساتھ تھے جب ماککیبیوس نے سنا ۔ {11:6}

 وں نے محاصرہ کرلیا کہ اور رکھتا ہے، وہ تمام لوگوں کے ساتھانہ

 ماتم اور آنسو وہ بھیجے گا خداوند کی منت

 اسرائیل کو فراہم کرنے کے لئے ایک اچھا فرشتہ ۔

 پھر ماککابیوس اپنے آپ کو سب سے پہلے اسلحہ لے لیا، {11:7}

 دوسرے یہ جیوپآرد اپنے آپ کو کہا تھا کہ ابواب



 وں کی مدد کرنے کے لئے اس کے ساتھ: تاکہ وہ نکلے ہیںاپنے بھائی

 ایک نیت کے ساتھ مل کر ۔

 اور وہ یروشلیم میں تھے دکھائی دیا {11:8}

 ان سے پہلے پر گھوڑے کی پیٹھ ایک اپنے مالتے ہوئے سفید لباس میں

 سونے کے سب ہتھیار ہے ۔

 سب ایک ساتھ مل کر تعریف کی، تو وہ نہایت مہربان خدا {11:9}

 اور یہاں تک کہ وہ صرف کرنے کے لئے تیار نہیں تھے دل، لیا

مردوں کے ساتھ سب سے زیادہ ظالمانہ جانداروں کے ساتھ اور پیئرس کے 

 خالف

 لوہے کی دیواروں کے ذریعے ۔

 {10اس طرح وہ اپنی زرہ بکتر میں آگے نکال  :11}

 ند مہربان تھاآسمان سے ایک مدد گار ہیں: خداو

 ان سے کہا

 اور ان کے دشمنوں کی طرح پر چارج دے {11:11}

 ببر )شیر(, وہ گیارہ پیادے اور سولہ کو قتل کیا

 سو سواروں، اور تمام دوسرے کو ڈال دیا ہے ۔

 ان میں سے کئی بھی زخمی ہونے والے بال بال بچ گئے {11:12}

 اور اپنے آپ کو بے، بھاگ لوسیاس اور ایسا ننگے ۔

 بال بال بچ گئے ۔

 جو، جیسا کہ وہ ایک صاحب فہم تھا، ڈال {11:13}

 اپنے آپ کو کیا نقصان ہوا تھا اور اس پر غور



 عبرانیوں سکا نہ ہو پر قابو پانے، کیونکہ هللا

 ان کی مدد ان کے پاس بھیجا،

 سے قائل کرتا اور ان کے لئے سب سے مناسب اتفاق {11:14}

 شرائط اور وعدہ کیا کہ وہ بادشاہ پر قائل کرے گا
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 وہ ضروریات ضرور ہے کہ ایک دوست نے ان سے کہا جائے ۔

 پھر ماککیبیوس جو لوسیاس کے لئے رضامند {11:15}

 اور جو کچھ ، کی مشترکہ فالح کے محتاط ہونا چاہتے تھے ۔

 شاہ یہودیوں کی بابت لکھاماککیبیوس لوسیاس کا باد

 یہ عطا ہے ۔

 کے لئے خطوط سے جو یہودیوں کے نزدیک تحریر تھے {11:16}

 اس کا اثر لیے لوسیاس: لوسیاس یہودیوں کے لوگوں سے کہا

 :سالم بھیجا

 جان اور ابسالوم، جو تم سے بھیجے گئے تھے، {11:17}

 مجھے اپنایا اور میں درخواست کے لیے درخواست دائر ہونے واال

 اسکی مشموالت کی کارکردگی ہے ۔

 لہذا جو کچھ جنکے کہالنے کے ہو گئے {11:18}

 بادشاہ کے لئے اطالعات کے مطابق، میں انہیں قرار دے دیا ہے، اور اُس کی

 زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کے طور پر دی ۔

 تم آپس کے وفادار رہیں گےاور اگر  {11:19}

 ریاست بھی بعد میں کرنے کا ایک ذریعہ پوری کوشش کرے گا آپ



 اچھا ہے ۔

 کے لئے میں نے دیا ہے لیکن دونوں کے لیے آرڈر {11:20}

 یہ اور دوسرے کے ساتھ بتالنا کو میری طرف سے آئے

 آپ ۔

 سو اور آٹھ اور چالیسواں تم سالمت رہو گے ۔ {11:21}

 اور چار مہینے داوسکورانتیوس کے دن ۔ سال، بیسویں

 :{22بادشاہ کا خط ان الفاظ کا حامل تھا اب  :11}

 :بادشاہ انتیوکس اپنے بھائی لوسیاس سالم بھیجا

 { ہمارے23ں سے ترجمہ کیا ہے ؤ: چونکہ ہمارے باپ ان دیوتا11}

 گا ہے وہ ہمارے جسموں میں ہیں جو خاموشی کے ساتھ، جو رہتے کہ ہر

 ایک پر اپنے امور میں شرکت کرسکتے ہیں ۔

 ہم بھی سمجھ یہودیوں کہ نہیں لیتا {11:24}

ہمارے باپ کے لئے کے لئے کی اپنی مرضی سے اختیار میں الیا جا کو 

 منظوری دیتے ہیں

 قومیں اپنے اپنے انداز کے بجائے رکھیں تھا لیکن

 رہ: باعث وہ ہمیں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم

 کے اپنے قوانین کو اٹھانا ہے ۔ ان کے بعد ان

 من پس یہ ہے کہ اس قوم میں ہو گا {11:25}

 باقی، اور ہم انہیں اپنے مندر کی بحالی کے لیے کی جاتی ہے،

 اس کے رسوم و رواج کے مطابق جیتے رہیں ان

 باپ دادا ۔



 تو اُن سے بھیجنے کے لیے اچھی طرح پس کرے گا {11:26}

 اور ان کو اطمینان عطا کرے کہ جب وہ مصدقہ ہیں کے ہمارے

 یاد، وہ خوش رہو اور ہمیشہ بسروچشم جاتے

 اپنے اپنے معامالت کے بارے میں ہے ۔

 اور بادشاہ کی قوم کا خط {11:27}

 یہودیوں کے بعد اس طرح تھی: بادشاہ انتیوکس بھیجا

 :کونسل اور باقی یہودیوں کی مبارک باد

 ہم بھی میں ہیں ۔ اچھی طرح کرایہ اگر، ہم ہماری خواہش ۔ ہےتم  {11:28}

 اچھی صحت ۔

 مینیالوس اعالن ہمارے پاس آپ کی خواہش تھی کہ {11:29}

 :گھر لوٹنے کے لئے، اور اپنا کاروبار کی پیروی کریں

 پس وہ جو روانہ ہوگی محفوظ ہوگا {11:30}

 اخالق کے ساتھ سالمتی انٹہاکوس کے چاند دن تک ۔

 اور یہودیوں کو اپنی قسم کے کھانوں کا استعمال کریں گے {11:31}

 اور ان میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح کے طریقوں اور قوانین سے ۔

 جاہالنہ باتیں کے لئے دری ہی ہو گا ۔

 میں مینیالوس کہ وہ تسلی ہو بھی بھیجا ہے {11:32}

 آپ ۔

 ویںسو میں چالیس اور آٹھ تم سالمت رہو گے ۔ {11:33}

 سال ہے اور انٹہاکوس کے مہینے کے پندرھویں دن ہے ۔



 رومیوں بھی ان کے پاس ایک خط بھیجا {11:34}

 ان الفاظ پر مشتمل: قوانٹوس میمیوس اور ِطُطس

 منلیوس، رومیوں کے سفیر سے کہا سالم بھیجیں ۔

 یہودیوں کے لوگ ہیں ۔

 جو کچھ لوسیاس بادشاہ کے چچا زاد بھائی ہے {11:35}

 دی، تھورا ہم بھی خوش ہیں ۔

 مگر ایسی باتوں کی نسبت جیسا وہ بننا {11:36}

 تُم اُسکی مشورہ دیا ہے کے بعد بادشاہ کے لئے کہا جاتا ہے کہ ایک بھیجیں

 :فورا، کہ ہم اس کے طور پر بیان کر سکتے ہیں آپ کے لئے آسان ہے

 اس لئے کہ ہم اب انطاکیہ کے لئے جا رہے ہیں ۔

 لہذا کچھ کے ساتھ تیز، ہم کر سکتے ہیں کہ بھیجیں {11:37}

 آپ کے دماغ میں کیا جانتے ہیں ۔

 یہ سو اور آٹھ اور چالیسواں وداع ہے ۔ {11:38}

 سال، مہینے اانٹہاکوس کے پندرہویں دن ۔

 { جب یہ عہد کیے تھے، چلے گئے12:1لوسیاس }

 تھے ۔ بادشاہ سے کہا اور اپنے پالنے کے بارے میں یہودی

 بلکہ کئی مقامات کی گوورنرس کا، {12:2}

 تیمتھیس اور اپولونیوس گاننیوس، کے بیٹے بھی

 ہیرونیموس اور دیموفاون، اور ان کے پاس نیکناور

 گورنر قبرص، ان کو خاموش کرنے کا شکار نہیں کریں گے اور

 امن سے رہنا چاہیے ۔



 یافا کے لوگ بھی ایک ایسا خبیث فعل تھا ۔ {12:3}

 ہ یہودیوں کے ساتھ جانے کے لئے ان کے درمیان میں رہتے تھے دعا انو

 ازواج اور اوالد انہوں کشتیوں میں،

 گویا وہ ان کو کوئی تکلیف کا مقصد تھا ۔

 جو قبول کی اس کے مطابق عام {12:4}

 امن میں رہنے کے لئے مشتاق کے طور پر شہر کے حکمنامے اور

 جب وہ تھے چلے گئے باہر میںکچھ بھی نہیں پر شبہ کرنے: لیکن 

 گہری ہے، وہ کم سے کم دو سو ان کو غرق کر دیا ۔

 یہوداہ جب اس سے کہا کیا یہ ظلم کی سنا {12:5}

 اے وہ جو اس کے ساتھ حکم دیا

 ان کے لئے تیار کریں ۔

 اور کالنگ خدا عادل منصف پر وہ {12:6}

 وہ اپنے بھائیوں کے قاتلوں کے خالف آیا اور جال دیا

رات کی طرف سے پناہ گاہ اور کشتیوں میں آگ اور بھاگ گئے ہیں جن پر سیٹ 

 کریں ۔

 وہاں اس نے قتل کیا ۔

 اور شہر بند تھا، جب وہ چال گیا {12:7}

 پسماندہ، گویا وہ ان سب کا باہر کی بیخ کنی کے لیے لوٹ کر آؤ گے

 یافا کے شہر ہے ۔

 ا خیال تھا کہمگر جب اس نے سنا جامناٹیس اَور طرح ک {12:8}



اسی طرح ان کے درمیان میں رہتے تھے جو یہودیوں کے نزدیک کرنے کے 

 لئے،

 وہ جامناٹیس پر بھی رات کی طرف سے آیا اور سیٹ کریں {12:9}

 آگ کی پناہ گاہ اور بحریہ پر تا کہ آگ کی روشنی

 یروشلیم میں دیکھا گیا تھا دو سو چالیس فرالنگ دور ۔

 چلے گئے وہاں سے نواب جب وہ تھے  {12:10}

 تِیُمتِھیُس کی طرف سے کوئی کم کی طرف اپنے سفر میں فرالنگ

 پانچ ہزار پیدل اور پانچ سو سواروں کے پر

 عرب اس پر سیٹ کریں ۔
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 مگر، لیکن تھا پروانے بہت سخت جنگ ہے ۔ {12:11}

 تا کہ یہوداہ کی طرف خدا کی مدد سے فتح حاصل ہوئی ۔

 نومیڈس سے قابو کیا جا رہا، عرب، یہوداہ کے لئے منت

 دونوں چوپایوں کو کوئی خوشی کے لئے فائدہ مند اور امن

 اسے ورنہ ۔

 تو بیشک وہ ہو گا جو سوچ یہوداہ، {12:12}

 بہت سی باتوں میں منافع بخش انہیں امن عطا: پروانے

 ہوئے ۔وہ دوسرے سے ہاتھ مالیا، اور تو اپنے خیمے کے لئے روانہ 

 وہ کے بارے میں ایک پل کے لیے خاص بنانے کے لئے بھی گیا {12:13}

 تھا، اور fenced محکم شہر، جس کے بارے میں دیواروں کے ساتھ

 اور اس کا نام طرح طرح کے ممالک کے باشندے آباد ہیں ۔



 کاسپاس تھا ۔

 مگر وہ جو اس کے اندر ایسے بھروسہ {12:14}

 طاقت کی دیواروں اور رزق کا کھانا، کہ وہ

 خود کو گستاخی کے ساتھ جو کے ساتھ تھے ان کی طرف برتاؤ کیا

 یہوداہ گالی اور گستاخی اور اس طرح الفاظ کے طور پر،

 نہ ہونے والی تھی ۔

 اسی سبب یہوداہ سے مطالبہ کر اپنی کمپنی کے ساتھ {12:15}

 بغیر دنیا کے عظیم رب جو بکرے یا انجن کے

 جنگ میں یریحو کے نیچے یشوع کے زمانے میں پھینک دیا تھا، نے ایک

 دیواروں کے خالف سخت حملہ،

 اور شہر خدا کی مرضی سے لے کر دیا {12:16}

 فردوس سالوگہٹرس، یہاں تک کہ ایک جھیل دو فرالنگ

 ملحقہ کے قریب وسیع گھبرائے, مکمل, معُمور ہوگئے اور ِغیبت دیکھا تھا

 ساتھ چل رہا ہے ۔خون کے 

 پھر روانہ ہوا وہ وہاں سے سات سو سے {12:17}

 اور پچاس فرالنگ اور یہودیوں کے نزدیک چاراکی کے لیے آئے کہ

 ٹوبینا کہا جاتا ہے ۔

 مگر تِیُمتِھیُس کی طرف جہاں تک وہ اس میں نہ پایا {12:18}

 چال گیا مقامات: کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ کسی چیز کو روانہ کیا تھا، وہ

 ایک بہت مضبوط پہرا ایک مخصوص میں چھوڑ کر وہاں سے

 دبا رکھیں ۔



 مگر دوساٹہیوس اور سوساپاٹیر کے تھے {12:19}

 ماککیبیوس کے سرداروں، نکال اور ان لوگوں کو قتل کیا جو

 تِیُمتِھیُس کی طرف دس ہزار آدمی قلعہ میں چھوڑ دیا تھا ۔

 اور ماککابیوس تھے لشکر بینڈز کی طرف سے اور {12:20}

 انھیں بینڈ پر سیٹ کیا اور تیمتھیس کے خالف چلے گئے جو

 اس کے بارے میں ایک الکھ بیس ہزار آدمی پاؤں کے موجود تھے،

 اور دو ہزار پانچ سو سوار ۔

 اب جب تیمتھیس نے یہودہ کے بارے میں علم {12:21}

 آ رہا ہے، اس نے عورتوں اور بچوں اور دوسرے بھیجا

 سامان کآرنااون نامی ایک قلعہ سے کہا: شہر تھا

 محاصرہ کرنا مشکل ہے، اور کہا، آنے کی وجہ سے پریشان

 تنگ کر مایں کے ان تمام عالقوں سے ہے ۔

 لیکن یہوداہ اس بینڈ نے پہلی نظر میں آئے جب {12:22}

 دی اور خوف کے ساتھ مارا جا رہا ہے،دشمنوں کے ذریعے دہشت گر

 بشدت، جو سب کچھ دیکھتا اس کا ظہور، بھاگ کر ایک

 :اس طرح میں، دوسرے اس طرح چل رہا ہے جو لگے

 اکثر اپنے مردوں کی تکلیف، اور کے پوائنٹس کے ساتھ زخمی ہو گئے

 ان کی اپنی تلواریں ۔

 یہوداہ بھی تھا، ان میں حائل بہت سخت {12:23}

 ، جن میں سے اُس نے تقریباً تیس ہالکwretches کو بھی قتل شریر لوگوں

 ہزار مردوں ۔



 اس کے عالوہ تِیُمتِھیُس کی طرف اپنے آپ کو ہاتھوں میں گر گیا {12:24}

 دوساتیوس اور سوساپیٹر، جسے وہ کے ساتھ بہت منت کی

 کیونکہ انہوں نے بہت سے تھا اس کی زندگی کے ساتھ رخصت کرنے کا ہنر

 ہودیوں کے والدین اور بھائیوں میں سے کچھ ان میں سے جو توی

 وہ اسے مار ڈالیں، نہ سمجھا جائے ۔

اس وقت جب کہ وہ ان کے ساتھ بہت سے الفاظ کی یقین دہانی کرائی  {12:25}

 تھی

 وہ ان کے بغیر بحال ہوجائے گا کہ تکلیف، کے مطابق

 ۔ معاہدہ، وہ اپنے بھائیوں کے بچاؤ کے لئے جانے دو

 پھر ماککیبیوس نے کآرنااون کو لوٹے اور {12:26}

 اترگاٹاس کے مندر کے لئے اور وہاں اُس نے پانچ اور بیس ہالک

 ہزاروں افراد ہیں ۔

 اور اس کے بعد وہ پرواز کے لیے ڈال دے اور تباہ کر دیا تھا {12:27}

 ان یہوداہ ِعؔفرون، محکم شہر کی طرف لشکر ہٹا دیا،

 ا ہے, اور ایک بڑی بھیڑ کے غوطہجس میں لوسیاس رہ

 اقوام اور دیواروں، رکھا مضبوط جوانوں اور

 ان کا نہایت دفاع کیا: جس میں بھی بہت اچھا رزق تھا ۔

 انجن اور ڈارٹس کی ۔

 مگر جب یہوداہ اور اس کمپنی نے بالیا پر {12:28}

 قادِر مطلق خدا، جو اُس کی قُدرت کے ساتھ کی طاقت کو توڑ ڈالتی ہے

 اپنے دشمن وہ شہر کامیابی حاصل کی، اور بیس اور پانچ قتل کر ڈاال



 ہزاروں ان کے اندر تھے،

 وہ سکیطھوپوالس کے لئے چال گیا وہاں سے جو {12:29}

 یروشلم سے سولہ سو فرالنگ سوئے،

 مگر جب یہودیوں کو وہاں رہنے والوں نے گواہی دی {12:30}

 سکیطھوپوالتانس محبت ان کے ساتھ غالباً اور

 انہیں برائے مہربانی اپنی مصیبت کے وقت میں بُرا ۔

 وہ انہیں ان بننا چاہتے، شکر {12:31}

 دوست اب بھی ان سے کہا: اور تاکہ وہ یروشلیم میں آئے

 کا مقام ہفتوں کی عید ہے ۔

 اور بھادری، کہتے پھر عید کے بعد وہ چال گیا {12:32}

 ے گورجیس کے خالف ادومیا کے گورنر،ن

 جو نکل پاؤں کے تین ہزار آدمیوں کے ساتھ {12:33}

 اور چار سو سوار ۔

 اور یہ جو کچھ ہوا ان ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں ایک {12:34}

 چند یہودیوں کا قتل کیا گیا ۔

 میں جس وقت دوساتیوس، ایک باکاناور کی {12:35}

 اور ایک مضبوط انسان پر تھا ۔ کمپنی جو گھوڑے کی پیٹھ

 اب بھی گورجیس، پر کرکے اور اس کا کرتہ کے ہونے سے

 اور جب وہ زندہ آدمی لعنت لیا کریں گے، قوت ۔

 ایک گھڑسوار اپنے آف ٹکرائی اُس پر آنے والے ٹہراکاا کی

 تاکہ گورجیس مآراس سے فرار ہو گیا، کندھے ۔



 {36نے اب وہ اس کے ساتھ تھے جب گورگیاس  :12}

 طویل، لڑے اور بیزار تھے، پر خداوند یہوداہ،

 کہ وہ خود ان کے مددگار اور رہنما بننا دکھا دے گا ۔

 جنگ ہے ۔

 اور اس کے ساتھ وہ اپنی زبان میں لگا اور {12:37}

 گائے زبور بلند آواز اور پر ناگہاں بھاگتی پھرتی کے ساتھ

 گورگیاس مرد، وہ ان کو کر دے ۔

 {38یہوداہ نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور شہر میں آ تا  :12}

 کی اودولالم، اور جب ساتویں دن آیا تو وہ پاک

 خود کو اپنی مرضی کے مطابق تھا اور سبت کا دن رکھا جاتا

 ایک ہی جگہ ہے ۔

 اور استعمال ہوئی، دن، بعد {12:39}

 یہوداہ اور اپنی کمپنی ان کی الشوں کو لینے آیا

 رے گئے، اور ان میں ان جھانکے کے ساتھ دفن کرنے انجو ما

 باپ دادا کی قبریں ہیں ۔
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 {40اب ہر ایک کی کوٹ کے تحت کہ ِذبح ِکیا ہُؤا  :12}

 وہ جامناٹیس کے بت کے لیے پاک چیزیں پایا،

 پھر ہر شخص جو یہودی قانون کے ذریعہ ممنوع ہے ۔

 پس وہ مارے گئے اس کا سبب کہ نے دیکھا تھا ۔

 تمام مرد پس خداوند، صادق کی تعریف {12:41}



 جج جو پوشیدہ تھے جو باتیں کھول دیا تھا،

 بیٹوک خود نماز سے کہا اور منت {12:42}

 جو گناہ بالکل آؤٹ آف مارا جائے ہو سکتا ہے

 سااس کے عالوہ اس بلند و باال یہوداہ لوگوں دال یاد ہے ۔

 جیسا کہ وہ پہلے دیکھا کہ اپنے آپ کو گناہ سے نجات رکھنے کے لئے

 ان کی آنکھیں ان کے گناہوں کے لئے آیا جو باتیں

 جو قتل کیا گیا ۔

 اور جب انہوں نے ایک اجتماع بھر میں بنایا تھا {12:43}

 کمپنی کو دو ہزار ڈراکحمس چاندی کا میزان

اس نے اسے ایک گناہ کی قربانی، ان مہینوں میں کر پیش کرنے کے لئے 

 یروشلیم کو بھیجا

 بہت اچھی طرح اور ایمانداری کی بات ہے، اس میں وہ تھا احساس کی

 :قیامت

 اگر وہ یہ امید نہیں تھی وہ رہنے کے باعث مارے گئے {12:44}

 ئے گئے تھےجی نہیں ہے چاہئے اور پھر اسے فضول اور بے فائدہ کے ل

 مردوں کے لئے دعاگو ہیں ۔

 اور بھی کہ میں نے معلوم کیا کہ تھا بہت {12:45}

 احسان رکھ دی وہ لوگ جو متقی مرے لئے، یہ ایک مقدس تھا اور

 جب وہ ایک مفاہمت کے لئے بنایا اچھی سوچ ہے ۔

 مردے کہ وہ گناہ سے ڈیلیور کر سکتے ہیں ۔

 ک نویں سالمیں سو چالیس اور کہا جب ت {13:1}



 یہوداہ نے جو انتیوکس یوپیٹاور کے ساتھ ایک عظیم آرہا تھا

 اقتدار یہودہ،

 اور اس لوسیاس اپنے محافظ اور اس کے حکمران کے ساتھ {13:2}

 امور ان ایک یونانی ہونے، پاور فوٹمن، کی

 ایک الکھ دس ہزار اور سواروں کے پانچ ہزار

 یناور تین سو اور ہاتھی دو اور بیس اور ت

 سو رتھوں ُکنڈے کے ساتھ مسلح ہے ۔

مینیالوس بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ، اور ساتھ میں شمولیت اختیار  {13:3}

 کی

 عظیم ظاہرداری کی حوصلہ افزائی کی انتیوکس، کے لئے نہیں

 ملک کی حفاظت لیکن چونکہ وہ سمجھا جاتا

 گورنر بنایا گیا ۔

 س ذہن منتقل ہو گیا ۔لیکن بادشاہوں کا بادشاہ انتیوک {13:4}

 اس کے خالف مردہ شریر اور بادشاہ لوسیاس آگاہ کیا

 کہ یہ آدمی سب فساد کا سبب تھا کہ بادشاہ

 بیریہ پاس الئے اور اس ڈالنے کا حکم دیا

 موت، جس طرح اس مقام پر ہے ۔

 اب ایک ٹاور پچاس ہاتھ کے اس مقام پر موجود تھا ۔ {13:5}

 اعلی، راکھ، اور اس نے ایک گول آلے جس پر

 ہر طرف نیچے ایشیز میں پھانسی دے دی گئی ۔

 اور جو کوئی ساکرالیگا کا مجرم ٹھہرایا گیا یا {13:6}



 کسی بھی دوسرے سخت جرم کا ارتکاب کرتا تھا، سب لوگ وہاں کیا

 اس موت سے نکاال ۔

 یک موت{ اس طرح ا13:7یہ مرنے کے لئے اس شریر آدمی ہوا }

 اور وہ سب سے زیادہ ذرا زمین میں دفن نہ ہو ۔

 :منصفانہ سلوک کیا جائے

 کے لئے ُجوں نے بہت سے گناہوں کا ارتکاب تھا {13:8}

 جن آگ اور راکھ پاک تھے، مذبح کے بارے میں انہوں نے حاصل کی

 اس کی موت میں راکھ ۔

 اب بادشاہ کے ساتھ ایک وحشیانہ اور ڈھیٹ آئے {13:9}

 کرنا کہیں بدتر یہودیوں کے مقابلے میں اس میں کیا گیا تھامن 

 باپ کا وقت ہے ۔

 باتوں یہوداہ جب اس نے {13:10}

 خداوند رات پر کال کا حکم اور

 دن، کبھی بھی کسی بھی وقت دیگر تو، وہ اب بھی مدد ملے گی کہ

 ان ہونے کی وجہ سے ان کی شریعت سے قابو پانے کے لئے اس مقام پر ان

 :، اور ُمقدس ہیکل سےملک

 اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کو لیجانے نہ دیا {13:11}

 اب بھی کے تابِع رہنا مگر تھوڑا سا تازہ دم، گیا

 توہین آمیز اقوام ۔

 اس وقت جب کہ وہ سب مل کر ایسا تھا اور {13:12}

 روتے اور روزہ کے ساتھ رحیم خداوند کی منت اور



 ونے فلیٹ جھوٹ بولزمین پر تین دن تک، یہوداہ، ہ

 انہیں دالسا، حکم دیا کہ وہ ایک تیاری میں ہونا چاہیے ۔

 اور ان بزرگوں کے ساتھ الگ ہونے والے یہوداہ نے {13:13}

 طے کیا، اس سے پہلے کہ بادشاہ کے میزبان یہودہ میں داخل ہونا چاہئے،

اور شہر نکال چال جاتا ہے اور معاملہ کی طرف سے جنگ کی کوشش کرنے 

 کے لئے حاصل کریں

 خداوند کی مدد سے ۔

 اس وقت جب کہ وہ سب کے خالق کے لیے ایسا کیا تھا {13:14}

 دنیا اور مقابلہ کرنے کے لیے دلیرانہ، یہاں تک کہ ان کے فوجی دالسا

 لیے، موت سے کہا، قوانین، مندر، شہر، ملک کے

 اور دولت مشترکہ، انہوں نے مودان کی طرف سے کامپاد ۔

 اور واٹچوورد جو ان کو دی ہے {13:15}

 سب سے زیادہ بہادر کے ساتھ اس کے بارے میں تھے، خدا کی فتح ہے ۔

 چال پسند نوجوانوں کی طرف سے بادشاہ کا خیمہ

 رات اور کیمپ میں تقریباً چار ہزار آدمیوں میں سالو اور

 اّول ہاتھی، جو اس پر تھے سب کے ساتھ کی ہے ۔

 اور آخر وہ کیمپ رعب اور {13:16}

 ہلڑ ہورہا ہے اور اچھی کامیابی کے ساتھ کرگیا ۔

 اس دن کے وقفے میں کیا کیونکہ تھا {13:17}

 خداوند کی حفاظت اس کی مدد کیا ۔

 اب جب بادشاہ نے لی کا ایک ذائقہ {13:18}



 کی ڈگری حاصل کر لینے کے بارے میں یہودیوں کی دلیری، چلے

 پالیسی،

 اور تھا اور بیتھسورا کی طرف لے جا کر ایک {13:19}

 یہودیوں کی مضبوط پکڑو: لیکن وہ پرواز کرنے کے لیے، ناکام، ڈال دیا تھا اور

 :اپنے مردوں کے کھو

 یہوداہ کے لئے تھا جو اس میں تھے ان کے پاس پہنچایا {13:20}

 سی چیزیں ۔ضروری تھا کہ ای

 مگر جو یہودیوں کی لشکر میں تھا، راداکوس، {13:21}

 چنانچہ اس نے ۔ دشمنوں کے راز کا انکشاف ۔

 نے کی کوشش کی اور جب انہوں نے اسے جمع کیا تھا، وہ اس میں ڈال دیا

 قید خانہ ہے ۔

 بادشاہ ان کے ساتھ بیتھسم میں عالج {13:22}

 دوسری بار، اس کے ہاتھ میں دے دیا، لیا ان کا، چال گیا، لڑی

 یہوداہ کے ساتھ پر قابو پانا تھا ۔

 ہرڈ میں امور پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ فلپس {13:23}

 انطاکیہ، اشد تھا اچھا، پکا، شفاعت

 یہودیوں نے اپنے آپ کو، اور برابر کے تمام شرائط سے کھائی تھی عرض کیا،

 و گیا، اور قربانی دیا،ان سے راضی ہ

 مندر، اور براہ مہربانی اس جگہ کے ساتھ نمٹا

 اور اچھی طرح ماککیبیوس نے بنایا، کے منظور شدہ {13:24}

 پرنسپل گورنر گررہانانس سے پٹولیمیس سے ۔



 پٹولیمیس کے لیے آئے: یہاں کے لوگ ناراض تھے ۔ {13:25}
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 اس لئے یہ کہا تھا کیونکہ وہ، پر دھاوا بول دیا عہدوں کے لئے ۔

 :اپنے عہدوں سے باِطل کرتے

 لوسیاس چڑھ کے طور پر کہا کہ اس فیصلہ سے کرسی کے لیے {13:26}

 زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کے مقصد کے دفاع میں پرسیڈد،

 پیکافید، ان کے لئے واپس لوٹے، متاثرہ انطاکیہ بھی ہے ۔

 کی آمد کو چھونے اور روانہ چلے گئے ۔ اس طرح یہ بادشاہ

 کے تین برس بعد یہوداہ باخبر ہے، جو {14:1}

 دیمیتریس کے بیٹے سالیوکوس کی طرف سے پناہ گاہ میں داخل،

 ٹراپوالس کی ایک عظیم طاقت اور بحریہ کے ساتھ،

 ملک لیا تھا، اور انتیوکس، قتل اور {14:2}

 لوسیاس اس کے محافظ ہیں ۔

 { اب ایک الکاموس, اور14:3ہن کا ہو چکا تھا، }جو سردار کا

 کے اس دور میں بے ُحرمت کیا تھا mingling اپنے آپ کو عمداً اپنے

 ہرگز ایسا نہیں بچا سکا کہ دیکھ کر غیر قوموں کے ساتھ،

 اپنے آپ کو، اور نہ ہی مقدس قربان گاہ پر کوئی زیادہ رسائی حاصل ہے

 ور ایکآکر بادشاہ دیمیتریس سو ا {14:4}

 اور اس کے پاس سونے کا ایک تاج پیش پچاسویں سال اور ایک

 کھجور، اور جو تاکیدی میں استعمال کئے بھی چڑھونگا

 ہیکل: اور تو اس دن رکھا تھا وہ ان امن ۔



 { ہووبیٹ14:5اس کو آگے بڑھانے کا موقع مال ہے }

 نادان انٹرپرای اور صالح کی طرف سے باُلیا جا رہا

 دیمیتریس، اور پوچھا کس طرح یہودیوں کا متاثرہ، کھڑے ہوئے اور

 :کیا انہوں نے ارادہ کیا، انہوں نے ہی جواب دیا

 اسزیڈینس، باُلیا یہودیوں سے ان لوگوں کو جن {14:6}

 کپتان یہوداہ ماککیبیوس ہے، جنگ و فسادی ہیں،

 اور میں امن ہو باقی نہیں دے گا ۔

 کے آباؤ اجداد سے محروم کیا جا رہالہذا میں نے کان  {14:7}

 عزت، میرا مطلب ہے ہائی کہانت، اب یہاں آیا ہوں ۔

 پہلے، میں نے کی باتیں سچ ریا کی دیکھ بھال کے لئے {14:8}

اور دوسری بات، یہاں تک کہ اس کے لئے میں ارادہ رکھتے  بادشاہ کے متعلق ۔

 ہیں

 میرے نیک ہم وطنوں کے مالک: ہماری قوم میں ہے

 ان میں سے یونادواس نمٹنے کے ذریعے کوئی چھوٹی سی بد حالی

 افوررسائد ہے ۔

 پس اے بادشاہ جانتا ہے یہ سب دیکھ کر، {14:9}

 چیزیں، ملک، اور ہماری قوم ہے جس کے لئے محتاط رہیں

 دبایا ہر طرف دلی کے مطابق کہ تُو

 کونسا سب سے آسانی سے ۔

 یہوداہ کے طور پر طویل عرصے کے لئے جیتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ {14:10}

 ریاست خاموش ہونا چاہئے ۔



 یہ کوئی جلد اسے بلکہ دوسروں کی معرفت کہا گیا تھا {14:11}

 بادشاہ کے دوست، ماالکاوسلی یہوداہ کے خالف قائم کیا جا رہا تھا

 مزید دیمیتریس جالتے ہیں ۔

 کاناور چکی تھیں بالاور فورا نا {14:12}

 ہاتھی، اور اس کو گورنر بنانے ماسٹر

 یہودہ، وہ اُس نے بھیجا،

 نے یہوداہ کو قتل کرنے کے لیے، اور پراگندہ کرنے کو حکم دے {14:13}

 ان میں سے جو اس کے ساتھ اور الکاموس اعلٰی کاہن بنانے کے لئے تھے

 کے بڑے مندر ہیں ۔

 کہ یہودہ سے باہر بھاگ گیا تھا پھر قوموں، {14:14}

 یہوداہ تھا آیا نیکناور کے لئے بھیڑ بکریوں کی طرف سے نقصان کی سوچ اور

 یہودیوں کو بھی ان کی بھالئی ہے ۔ ot مصائب

 اب جب یہودیوں نے سنا کے نیکناور کے آنے سے، {14:15}

 اور قوموں کو ان کے خالف تھے، وہ زِمین پر ِگرا

 اپنے سر اور اس نے دعا پر جو تھا

 اپنی قوم کو ہمیشہ کے لئے قائم کیا، اور جو ہمیشہ اپنی مدد کرتا

 ان کی موجودگی کے اظہار کے ساتھ حصہ ہے ۔

 تو کپتان کے حکم پر وہ {14:16}

 سٹریگہٹوایس وہاں سے ہٹا دیا، اور اُس کے قریب آئے

 ان دیسساو کے شہر میں ۔

 {17اہ کی بھائی، جنگ میں شامل ہو گئے اب شمعون اور یہود :14}



 نیکناور کے ساتھ، لیکن کے ذریعے کسی حد تک داسکومفٹید تھا ۔

 اپنے دشمنوں کے اچانک خاموشی ۔

 اس کے باوجود مردی کا سن نیکناور، {14:18}

 جو یہوداہ اور شجاعت کے ساتھ تھے ان میں سے جو

 جرأت نہ کریں اس معاملےوہ اپنے ملک کے لئے لڑنا پڑتا تھا، کرنے کی 

 تلوار سے ۔

 پس وہ پوسادونیوس، اور ٹہیودوٹوس، بھیجے گئے {14:19}

 اور ماٹیتھیاس امن قائم کرنے کے لیے ۔

 اس وقت جب کہ وہ طویل ادواسیمینٹ لیا تھا {14:20}

 بعثت، اور کپتان بھیڑ بنایا تھا

 تھورا انٹرویوکے ہوا ہے اور یہ کہ وہ سب تھے

 عہدوں کے لیے رضامند،ایک یاد، ان 

اور میں ایک ساتھ مل کر کی طرف سے پورا کرنے کے لئے ایک دن  {14:21}

 مقرر

 خود: اور جب وہ دن آیا اور پاخانہ کے لئے مقرر تھے

 یا تو ان میں سے

 لودہس رکھا مسلح افراد میں آسان تیار {14:22}

 مقامات، ایسا نہ ہو کہ کچھ خیانت کر اچانک کی طرف سے تحریف ہونا چاہیے

 دشمن: تاکہ وہ ایک وہ کانفرنس بنا دیا ۔

 { کوئی23: نیکناور یروشلم میں ہو ا تھا اور کیا اب 14}

 ، لیکن لوگ جو اس کے پاس انہماک ُرخصت چوٹ لگی ۔



 اور وہ اپنی مرضی یہوداہ اُس سے باہر نہیں ہوگا، {14:24}

 نظر: وہ محبت کے لئے وہ آدمی اپنے دل سے

 انہوں نے اسے ایک بیوی کو بھی لینے اور یکتا دعا {14:25}

 بچے: تاکہ وہ شادی کر لی، خاموش تھا اور اس کی زندگی کا حصہ تھا ۔

 مگر معلوم تھا کہ محبت الکاموس، {14:26}

 ھے ان کے درمیان اور عہدوں پر غورجو ت

 بنایا، دیمیتریس کے لئے آئے اور اس کو بتایا کہ ناکاناور تھا کہ

 اس کے لئے وہ مقرر کیا ریاست کی جانب متاثر بھی نہیں ۔

 بادشاہ کا جانشین بننا یہوداہ ایک غدار کو اپنی عملداری ہے ۔

 ساتھپھر بادشاہ ایک غصے میں جانے اور مشتعل کے  {14:27}

 سب سے زیادہ شریر آدمی کے لگے الزامات کے بعد نیکناور کے لئے لکھا تھا،

 اشارہ کہ وہ عہدوں سے خفا تھا،

 اور اس کو حکم دے کہ وہ ماککیبیوس بھیجنا چاہیے

 سب جلدی سے انطاکیہ میں قیدی ۔

 آئی نیکناور کی سماعت کی تو تھا {14:28}

 ا کہ وہمیں اپنے آپ کو پاک، اور یہ گراں لے لی

 مضامین جن پر، پر آمادہ تھے برباد کرنا چاہیے

 انسان ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔

 مگر تھا کیونکہ کوئی نمٹنے کے خالف {14:29}

بادشاہ، وہ پالیسی کی طرف سے اس بات کو پورا کرنے کی اس وقت دیکھ رہے 

 تھے ۔



 صرف یہ کہ جب ماککابیوس نے دیکھا کہ {14:30}

 نیکناور نے اس سے سخت ہونا شروع کر دیا اور وہ بُرا

 اسے زیادہ تقریبا وہ تھا کے مقابلے گا، کہ اس طرح پرغیر

 ھٹی رویے کی بھالئی کے نہیں آئے، انہوں نے جمع نہیں ایک

 اپنے مردوں کی چند اور اپنے آپ کو نیکناور سے پیچھے ہٹ گئے ۔

 گئیمگر دوسرے، وہ خاص جانتے تھے کہ  {14:31}
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 یہوداہ کی پالیسی، عظیم میں آکر اور القدس کی طرف سے روک دیا

 مندر، کاہنوں، کہ رہے تھے حکم دیا کہ ان

 اس شخص کو فراہم کرنے کے لئے ہمیشہ کی طرح قربانیاں ہیں ۔

 اور جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ نہیں بتا سکتا {14:32}

 کی تھی، جہاں مرد جسے اس نے کوشش

 وہ اپنے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھا {14:33}

 مندر، اور اس انداز میں مقرر قسم: اگر تم گا نہیں

 مجھے یہوداہ ایک قیدی کے طور پر فراہم کرنے، میں خدا کے اس مقدس؟

 یہاں تک کہ زمین سے اور میں قربان گاہ کو توڑ دے گا اور

 ایک قابل ذکر مندر کی باکچوس سے اونچا ہے ۔

 پھر کاہن وہ روانہ ہوئے ان الفاظ کے بعد ۔ {14:34}

 اپنے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اُٹھایا اور رئیسوں نے جو

 کبھی اس انداز میں کہا کہ اپنی قوم کا ایک محافظ تھا ۔

 اَے ُخداوند سب باتیں جو کی کی ضرورت ہے {14:35}



 کچھ نہیں تھا کہ راضی تیرا مسکن کے مندر

 :نا چاہیےہمارے درمیان ہو

 لہذا اب اے پاک رب تمام تقدس رکھیں {14:36}

 جس حال ہی پاک صاف ہوگیا، کبھی بے داغ، اس کے گھر اور

 ہر ایک بدکار کا منہ بند ہے ۔

 اب وہاں نیکناور سے ایک رازاس کا الزام لگایا تھا، {14:37}

 یروشلم، اپنے ہم وطنوں کا عاشق کے بزرگوں میں سے ایک

 ی اور ایک آدمی جو اپنی شفقت کے لئے تھااور بہت اچھی تھ

 یہودیوں کا باپ کہا جاتا ہے ۔

 کے لئے سابق بار جب وہ مال ہو نہ میں {14:38}

 اپنے آپ کو غیر قوموں کے ساتھ انہوں نے کا الزام لگایا گیا تھا

 یہودیت اور دلیری کے ساتھ جیوپارد اپنے جسم اور سب کے ساتھ زندگی کیا

 یہودیوں کے دین کے لئے ویہیمانسی ۔

 تو ناکاناور، نفرت کا اعالن کرنے کے لئے تیار کہ وہ {14:39}

 پانچ سو مردوں کے لئے جنگ کے اوپر بھیجا جو یہودیوں کے نزدیک ہُوا

 :لے جائیں

 اس لئے انہوں نے سوچا کہ دعا ہے یہودیوں کو لے کر {14:40}

 زیادہ سے زیادہ نقصان ہے ۔

 اب جب بھیڑ گا لیا {14:41}

ٹاور، اور بری طرح سے ہلی کے بیرونی دروازے میں ٹوٹے ہوئے اور لوگوں 

 کو بالیا



 اس آگ میں جالنے کے لئے یہ، وہ بننے کے لئے تیار کیا جا رہا الیا جا چاہئے

 ہر طرف گر گیا پر اپنی اپنی تلوار لے لی تھیں ۔

 ئے انتخاببلکہ دلیرانہ، سے آنے کے لئے مرنے کے ل {14:42}

 شریروں کے ہاتھوں میں، غلط استعمال کیا جا کرنے سے ورنہ

 :ان کی بلند و باال پیدائش بیسیماد

 مگر اپنے سٹروک جلدی سے غائب {14:43}

بھیڑ کو دروازے کے اندر بھی جلدی وہ دلیری کے ساتھ کرنے کے لئے بھاگ 

 گئے ۔

 دیوار اور اپنے آپ کو دلیرانہ میں نیچے گرا دے

 ں سے تاککیسٹ ۔ان می

 لیکن وہ جلد واپس کردیں، اور ایک جگہ ہونا {14:44}

 بنا دیا، وہ خالی جگہ کے بیچ میں گر کر ۔

 نیورٹہیلیسس تھا، لیکن سانس کے اندر {14:45}

 اور اگرچہ اس اس، غصہ، وہ اٹھ کے ساتھ جلتا رہا ۔

 خون کے سپوعثس پانی کی طرح نبیّاً، اور اس کے زخم تھے ۔

 اور دردناک، ابھی تک وہ بھیڑ کے بیچ سے فرار ہو گیا ۔

 ایک کھڑی چٹان پر کھڑے ہوئے،

 جب اپنے خون تھا، اب کے طور پر کافی ہو گئے، انہوں نے {14:46}

 اس کی آنتیں باہر باندھا، اور ان دونوں اپنے ہاتھ میں لے کر

 وہ بھیڑ پر انہیں اور کالنگ رُب پر پھینک دیا



زندگی اور اس کے وہ لوگ دوبارہ بحال کرنے کے لیے روح، وہ یوں ہالک ہو 

 گئے ۔

 مگر اس یہوداہ اور اپنی کمپنی کی سماعت نیکناور، {15:1}

 سامریہ کے بغیر حل کیا، کے بارے میں مضبوط مقامات تھے ۔

 ان پر سبت کے دن کو سیٹ کرنے کے لیے کوئی خطرہ ہے ۔

 ں میں جانے پر مجبور کیا گیانیورٹہیلیسس یہودیو {15:2}

 اُس نے کہا، اے ہالک کر نہ تو ظالمانہ اور بآربآروسلی، لیکن

 عزت وہ جو سب کچھ دیکھتا ہے، جو دن، دے

 تقدس مآب کے ساتھ سب سے بڑھ کر دیگر ایام میں ایوارڈ دیا ۔

 تو سب سے زیادہ ناپسند بیچارہ، اگر کا مطالبہ کیا {15:3}

 م دیا تھا جنت میں تھے ۔ایک جو حک Mighty ایک

 سبت دن رکھا جا سکتا ہے ۔

 اور انہوں نے کہا، وہاں ہے جب آسمان پر زندہ {15:4}

 ُخداوند اور طاقتور، جو جا کے ساتویں دن حکم دیا

 :رکھا

 پھر دوسرے نے کہا، اور میں بھی پر زور آور ہوں {15:5}

 کہ زمین پر اور میں گود لینے کے لئے بادشاہ کا کیا حکم ہے

 ابھی تک وہ اس شریر مرضی نہیں حاصل ہے ۔ کاروبار ہے ۔

 تو نہایت فخر اور غرور میں ناکاناور {15:6}

 پبالک کی یادگار پر اُس کی فتح کے قائم رکھنے کا عزم

 یہوداہ اور ان میں سے جو اس کے ساتھ تھے ۔



 مگر ماککیبیوس نے کبھی اس بات کا یقین اعتماد تھا کہ {15:7}

 :س کی مدد کرے گاخداوند ا

 پس وہ اپنے لوگوں میں خوف نہ دالسا {15:8}

 قوموں کے خالف، لیکن یاد رکھنا کے آنے والے

 جس میں سابق بار وہ آسمان کی طرف سے مال تھا میں مدد،

 اور اب توقع کی فتح اور امداد جو آنے واال تھا

 مطلق سے ان سے کہا ۔

 اور تو ان کے اس قانون سے باہر بسیرت اور {15:9}

 نبیوں اور ان لڑائیوں کے ذہن میں ڈالنے کے ساتھ جو

 چنانچہ وہ انہیں زیادہ خوش مزاج بنا دیا، وہ جیتے ۔

 اور وہ اپنے ذہنوں کو ابھارا تھا جب اس نے دیا {15:10}

 انہیں ان کے چارج، سناتا ان ٹہیریوتالل باطل

 قوموں اور قسموں کی خالف ورزی کی ہے ۔

 {11پس انہوں نے ان میں سے ہر ایک نہیں اتنا مسلح  :15}

ڈیفینس کی سب پہلوانوں کی سپریں اور سپیئرز, کے ساتھ ساتھ آرام دہ اور 

 پرسکون طور پر اور

 اچھی باتیں: اور اس کے عالوہ انھیں ایک خواب کے الئق بتایا تھا

 ، تسلیم کیا جائے تو بے شک، جو نہیں کوئیگویا یہ کیا گیا تھا

 ذرا ان کی خوشی منانا ۔

 اور یہ ان کا خواب تھا: کہ جو اونیاس، {15:12}

 سردار کاہن، ایک نیک اور ایک اچھا آدمی ہے، میں بھگت رہا



 چال چلن، صورت میں بھی، ٹھیک کہا، نرم اور

 ے استعمالفضیلت، کے تمام نکات میں کوئی بچہ اپنے اپ کے انعقاد س

 ہاتھوں یہودیوں کا سارا بدن کے لئے دعا کی ۔

 یہ طرح طرح وہاں ایک آدمی آیا تھا، میں کیا کیا {15:13}

 سرمئی بال، اور نہایت جالل کے ساتھ، کون تھا کے ایک

 حیرت انگیز اور عمدہ عظمت ہے ۔

 پھر نے جواب دیا کہ یہ ایک عاشق کی اونیاس {15:14}

 اور لوگوں کے لئے دعابھائیوں، جو بہت کچھ 

 مقدس شہر، مطلب یہ ہے جرمیاس خدا کا نبی ہے ۔

 وہریوپاون جرمیاس دہنے ہاتھ محنت اکارت {15:15}

 یہوداہ کے لئے تلوار اور سونے میں یہ باتیں اس طرح دے دی،

 لے اس مقدس تلوار، خدا سے ایک تحفے کے ساتھ {15:16}

 جو تو زخم لینا مخالفین ۔

 اسی طرح کی باتوں سے بھی تسلی ہونے کی وجہ {15:17}
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 یہوداہ نے جو بہت اچھا ہے، اور ان تک ہلچل کرنے کے قابل تھے ۔

 سورما، اور جوانوں کے دلوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ

 کیمپ پچ نہیں بلکہ مردانہ پر سیٹ کرنے کے لیے پرعزم

 ازعے کی طرف سے کوشش کریں کیونکہان اور دلیرانہ معاملہ تن

 شہر اور مقدس اور مقدس خطرے میں تھیں ۔

 کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے لے کی دیکھ بھال کے لئے اور {15:18}



 اپنے بچوں، ان بھائیوں اور دوستوں, کم از کم اکاؤنٹ میں تھا ۔

 ان کے ساتھ: لیکن کا سب سے بڑا اور اہم خدشہ تھا ۔

 ُمقدس ہیکل ۔

 بھی جو شہر میں تھے لیکر نہیں کم از کم {15:19}

 نگہداشت، اس تنازعہ کے لیے بیرون ملک مصیبت کیا جا رہا ہے ۔

 اور اب، جب سب کو دیکھا ہے کیا ہونا چاہیے {15:20}

 مقدمے کی سماعت، اور دشمنوں کے تھے پہلے ہی آ کے قریب، اور فوج

 ورلڑی اور سہولت رکھا، ان جانداروں میں قائم تھا ا

 سوار، پروں میں سیٹ کریں

 ماککابیوس، بھیڑ کے آنے کو دیکھ کر {15:21}

 اور زرہ بکتر کی طرح طرح تیاریاں کر کے جام

 جانوروں کی کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا، اور

 یہ جان کر عجیب کام، کام نے ُخداوند

 فتح آتا ہتھیاروں سے نہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس کے لئے اچھے حکیم

 :اُس نے اس طرح اثر انداز کرنے کے الئق ہیں دیتا ہے

 لہذا میں ان کی دعا کو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بعد ۔ {15:22}

 اَے ُخداوند تیرے فرشتہ حزقیا کے زمانے میں برسایا

 یہودہ، کا بادشاہ اور سینحیرب کا لشکر میں قتل کیا ایک

 :سو تراسی اور پانچ ہزار

 ُخداوند آسمان کا بھیج بھی، ایکپس اب اَے  {15:23}

 اچھا فرشتہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک ڈر اور خوف نے ان کے لئے ۔



 اور اپنے بازو کی قوت کے ذریعے وہ لوگ ہو {15:24}

 رسیدہ کی دہشت گردی کے ساتھ، جو تیرا ُمقدس لوگوں کے لئے کے خالف آ

 اور وہ اس طرح ختم ہو گیا ۔ ُکفر ہے ۔

 پھر نیکناور اور وہ جو اس کے ساتھ آئے تھے {15:25}

 .نرسنگے اور گانے کے ساتھ آگے

 لیکن یہوداہ اور اپنی کمپنی کا سامنا کرنا پڑا {15:26}

 دعا اور نماز کے ساتھ دشمن ہے ۔

 تاکہ ان کے ہاتھ کے ساتھ لڑائی اور نماز {15:27}

 کیا اوران کے دل کے ساتھ خدا سے وہ کم سے کم تیس کو قتل 

 پانچ ہزار مرد: کے لیے خدا کی ظاہری شکل کے ذریعے وہ

 بہت زیادہ شائقین تھے ۔

 جنگ کیا تھا تو اب پھر واپس {15:28}

 خوشی کے ساتھ، وہ جانتے تھے کہ نیکناور میں جوتنا اپنے مردہ رکھ ۔

 تو وہ عظیم للکار اور ایک شور {15:29}

 ان کی اپنی زبان میں مطلق حمد ہے ۔

 اور جو کبھی چیف محافظ تھا یہوداہ کے {15:30}

 شہری دونوں میں جسم اور ذہن، اور جو اس کو جاری رکھا

 کو حکم دیا کہ سب اپنی جان، اپنے ہم وطنوں کی طرف سے محبت کرتا ہوں

 نیکناور کے سربراہ اور اپنا ہاتھ اپنے کندھے سے بند ہڑتال،

 اور ان کو یروشلم لے آئے ۔

 وہاں تھا اور ان کا اس کہتےتو جب وہ  {15:31}



 ایک ساتھ مل کر، قوم اور کاہنوں مذبح کے آگے اس نے بھیجا سیٹ کریں ۔

 ان کے لئے اس کے ٹاور تھے،

 اور ظاہر ان پست حالی نیکناور کے سر، اور {15:32}

 جس پر فخر براگس کے ساتھ انہوں نے اس گستاخ کا ہاتھ

 مطلق کے ُمقدس ہیکل کے خالف بڑھا ۔

 اور جب وہ اس کی زبان باہر کاٹا تھا {15:33}

 خبیث ناکاناور، کہ وہ اس کی طرف سے عطا فرمایا

 ٹکڑے ٹکڑے پرندوں اور ہینگ اپ اس کا ثواب

 مقدس سے پہلے پاگل پن ہے ۔

 {34آسمان کی طرف ہر شخص کی تعریف کی تو  :15}

 جالل رب وہ ہے جو اپنے ہی رکھا ہے کہ، مبارک ہو

 جگہ بے داغ ہے ۔

 {35وہ بھی ناکاناور کے سر ٹاور پر پھانسی دے دی  :15}

 واضح اور صریح کی ایک نشانی کی سب خداوند کی مدد کی ۔

 اور وہ سب میں ایک مشترکہ تقدیر کے ساتھ مقرر کیا {15:36}

 اس دن ٹیکنے پر مجبور کیے بغیر، لیکن تک منتقل کرنے کے لئے کوئی کیس

 اتے ہیں جس میںچاند کے بارہویں مہینے کا دن من

 ' شامی زبان ادہر، مآردوچیوس سے پہلے دن کہا جاتا ہے

 دن ۔

 وقت سے اس طرح چال گیا اس کے ساتھ نیکناور: اور اس {15:37}

 اور یہاں گا شہر ان کی طاقت میں عبرانیوں تھا ۔



 مجھے ختم کرنا ۔

 اور اگر میں نے اچھا کیا، اور کے طور پر مناسب ہے {15:38}

 ے کہ جس میں مطلوبہ: لیکن اگر تھوڑا اور بحقارت،کہانی یہ ہ

 یہ ہے کہ جس میں سے حاصل کر سکتے ہیں ۔

 کے لئے کے طور پر یہ ہے مضر شراب پینے یا پانی ہی ہے ۔ {15:39}

 اور شراب کے ساتھ مال ہوا پانی خوشگوار ہے اور خوش

 ذائقہ: اسی طرح تقریر کی خوب فریم کے کان روشیں

 اور یہاں ختم ہو گا پڑھیں ۔والوں کی کہانی 
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