
APOCRYPHA 

 1611ھتی کی کنگ جیمز بائیبل 

www.Scriptural-Truth.com 

 ھتی

 ھتی کی کتاب

 بارہویں سال نبچادانوساور کے دور میں، {1:1}

 کے دنوں میں جو نینوہ، اس بڑے شہر میں بادشاہی کی ۔

 جو اکباتنی میں عیالمی پر بادشاہی ِسؔم،،

 اور اکباتنی میں دیواروں کے بارے میں گول پتھر کی تعمیر {1:2}

 تین ہاتھ چوڑی اور چھ ہاتھ لمبی حِسین اور بنا دیا

 دیوار ستر ہاتھ اور چوڑائی اونچائی

 :پچاس ہاتھ

 اور اس کے دروازے پر اسکے ٹاورز سیٹ ایک {1:3}

 ی میںسو ہاتھ اور چوڑائ

 :بنیاد ساٹھ ہاتھ

 اور دروازے، یہاں تک کہ دروازے تھے انہوں نے {1:4}

 ستر ہاتھ کی اونچائی اور چوڑائی کو جالیا

 ان چالیس ہاتھ سے نکل کر اپنی زبردست نکلنے کے لئے تھا ۔

 :افواج، اور میں اپنے فووٹمان کی لڑی کی ترتیب کے لئے

 گ بندی کے مذاکرات میںبھی ان دنوں کنگ نبچادانوساور جن {1:5}

 عظیم میدان میں بادشاہ ِسؔم کے ساتھ، جس میں سادہ ہے



 سرحدوں کے راگاو ۔

 اور اس کے پاس آیا وہ سب اس میں جا بسا {1:6}

 پہاڑی ملک ہے، اور سب رہنے والوں سے دریائے فرات اور دجلہ اور

 ہیداسپاس اور ؔاالّسر کے سادہ الیمینس کے بادشاہ،

 اور بنی چالود، بہت بہت سی قوموں کے ہاں جمع ہوگئے

 خود کو جنگ کے لئے ۔

 پھر نبچادانوساور بادشاہ بھیجا آشوریوں کے {1:7}

 جو فارس اور تمام ہولوکوسٹ میں رہتے تھے میں رہتے تھے،

 اور ان لوگوں کو جو کلکیہ اور دمشق میں رہتے تھے اور

 البنوس اور انٹاالبنوس، اور سب پر سمندر میں رہتے تھے

 ساحل

 اور قوموں کے تھے میں ان لوگوں کو {1:8}

 کرمل، اور گاآلد، اور اعلی گلیل اور عظیم

 سادہ اسڈراالوم

 اور تمام وہ سامریہ اور شہروں میں {1:9}

 اُسکی اور یروشلم اور بیٹانی، یردن کے پار اور

 ئے مصر اور ٹاپہناس،چالوس، اور کیڈس، دریا

 اور رامیسسی اور تمام زمین گیزم ۔

 {10جب تک تم کو ٹانیس اور ممفس سے باالتر اور کے لئے آئے  :1}

 جب تک تم کی سرحدوں تک مصر کے سب باشندوں

 ایتھوپیا ہے ۔



 لیکن زمین کے سب باشندوں کا نور بنا دیا {1:11}

 آشوریوں کے نبچادانوساور بادشاہ کے حکم،

 وہ نہیں تھے ال گیا وہ اس کے ساتھ لڑائی کے لئے ۔نہ چ

 اس کا ڈر: جی ہاں، وہ انہیں ایک انسان کے طور پر، اور وہ پہلے تھا

 اپنے سفیر ان سے بے اثر، رخصت اور

 ذلت کے ساتھ ۔

 اس لئے نبچادانوساور بہت زیادہ ناراض تھا {1:12}

 تھی کہسب اس ملک اور اس تخت و سلطنت، کی طرف سے قسم کھائی 

 وہ بے شک ان تمام ساحلوں کو پر سے جو کلکیہ کا بدلہ لے لیا جائے گا،

 دمشق، شام اور اور اس کے ساتھ قتل کریں گے

 تلوار موآب کے ملک کے سب باشندوں اور

 بنی عمون، اور تمام یہودہ، اور جو تھے ۔

 مصر، تم تک کہ میں دو دریاؤں کی سرحدوں تک آئے ۔

 درت کے ساتھ جنگ لڑی میں لے جا کرتو وہ اس کی ق {1:13}

 سترھویں سال ہے اور وہ بادشاہ ِسؔم کے خالف

 اس جنگ میں غالب: اس لئے اس کی تمام قوت کا خاتمہ کر دیا

 ِسؔم، اور سواروں کے اور اس کے سب رتھوں ۔

 اور خداوند اس شہر بن گیا اور نے پاس آکر {1:14}

 اکباتنی، اور کبھی وہ لے کر سڑکوں پر لُوٹا

 اُسکی اور اُسکی خوبصورتی میں شرم کر دیا ۔

 وہ بھی ِسؔم راگاو، کے پہاڑوں میں لے لیا {1:15}



اور اس سے ٹکرائی ہے کہ اس کے ذریعے اس کے ساتھ ڈارٹس اور اسے تباہ 

 کر دیا

 بالکل اس دن ۔

 { اور16ئے تو : وہ نینوہ، دونوں نے اس کے بعد واپس آ1}

 اپنی کمپنی ایک بڑی بہ اقوام کے

 جنگ کے آدمیوں کی بھیڑ اور انہوں نے اپنے آرام لیا اور

 بانقیٹد، وہ اور اس کی فوج دونوں، ایک سو بیس

 دن ۔

 اور اٹھارہویں سال، دو اور بیسویں {2:1}

 دن کا پہال مہینہ، بات چیت کے گھر میں تھا

 ہ وہ، وہ کے طور پر کرنا چاہئےنبچادانوساور بادشاہ آشوریوں ک

 نے کہا کہ اپنے آپ کو ساری زمین پر بدلہ لے ۔

 لٰہذا انہوں نے اس سے کہا اپنی تمام افسران اور ان تمام {2:2}

 درباری، اور ان کے ساتھ ان کی راز آپس میں مشورہ، اور

 ساری زمین اس کے اپنے سے تکلیفیں پہنچاتا نتیجہ اخذ کیا

 منہ ۔

 ر بشر نے نہیں کو تباہ کرنے کا حکم جاری کیا تووہ ہ {2:3}

 اس کے منہ کے حکم کی اطاعت ہے ۔

 اور جب وہ اپنی مصلحت ختم ہو گیا تھا {2:4}

 آشوریوں کے نبچادانوساور کے بادشاہ ہالوفرناس کہا جاتا ۔

 پلٹن کے سردار نے اس سے اگال تھا، جو اس کی فوج، اور



 اس سے کہا ۔

 اسی طرح بڑے بادشاہ، پورے خداوند فرماتا ہے ۔ {2:5}

 زمین، دیکھ تُو نے میری موجودگی سے جا اور

 تیرے ساتھ آدمی اپنی طاقت میں اعتماد کی لو

 اور تعداد فوٹمن ایک سو اور بیس ہزار ۔

 ان کے سوار بارہ ہزار کے ساتھ گھوڑوں کی ۔

 اور تُو تمام مغربی ملک کے خالف ہوگا {2:6}

 ونکہ وہ میرے حکم کی نافرمانی ہے ۔کی

 اور تُو سے کہا کہ وہ میرے لئے تیار قرار دے دینا {2:7}

 زمین اور پانی: کیونکہ میں ان کے خالف اپنے غضب میں نکل جاؤں گا

 اور تمام ُروِی زمین کے قدموں کے ساتھ کا احاطہ کرے گا

 :میری فوج، اور میں ان کو ایک لُوٹ اُن کے لئے دے گا

 تاکہ اپنے مقتول ان وادیوں اور نالے کو بھر دوں گا {2:8}

 اور جب تک یہ زائد فلو دریا اپنے مردے کے ساتھ بھر دی جائے گی ۔

 اور میں ان اسیروں کے انتہائی حصوں کے لئے قیادت کریں گے {2:9}

 ساری زمین ۔

 اور پہلے لے تُو پس نکل جا ۔ {2:10}

 میرے لئے ان تمام ساحلوں: اور اگر وہ اپنے آپ کو برآمد کرے گا

 تجھ سے تو ان کے لئے مجھے تک ریزرو دینا ان

 سزا ہے ۔

 مگر جو باغی، تیری آنکھ نہ دیں ان کی بابت {2:11}



 لیکن ان کے لئے ذبح ڈال کر انہیں لوٹ انہیں معاف ۔

 جہاں کہیں تُو جا رہا ہے ۔

ی حیات کی، اور میری بادشاہی کی طاقت کی طرف کے لئے مجھے اپن {2:12}

 سے

 جو کچھ میں گزاری، کہ میں میرے ہاتھ کی طرف سے کروں گا ۔

 اور لے تُو خبردار تُو کہ کرے کوئی {2:13}

 تیرے رب کے احکام بلکہ پورا انہیں مکمل طور پر،

 ر ۔پمیں تجھ کو حکم دیا ہے اور ان پر عمل نہ کرنا کیونکہ وہ احمقوں کے طور 

 568ھتی صفحہ 

 پھر ہالوفرناس کی موجودگی سے نکل گئے {2:14}

 اپنے ُخداوند اور کہتے گورنروں اور سپاہیوں کے سرداروں کا بیمار ہونا اور

 اسسور کی فوج کے افسران ۔

 اور وہ کے طور پر چنے ہوئے آدمیوں کو جنگ موسٹیقرید {2:15}

 اس کے مالک نے، ایک سو بیس سے حکم دیا تھا

 ہزار اور بارہ ہزار تیر انداز گھوڑے کی پشت پر ۔

 اور جیسا کے لئے ایک عظیم فوج کا حکم دیا ہے کہ وہ ان تھے {2:16}

 جنگ ہے ۔

 اور اُونٹ اور گدھے کے لیے اپنے سفر کا اسباب، نے ایک {2:17}

 اور بھیڑ اور گائے بَیل اور بکرے کے بغیر بہت بڑی تعداد ۔

 :بران کی فراہمی کے لیے نم

 اور پالنٹی کی فوج کا ہر آدمی کے لئے واکال {2:18}



 اور بہت زیادہ سونے اور چاندی بادشاہ کے گھر سے باہر ہے ۔

 وہ نکال تو اور اپنی تمام طاقت سے پہلے جانے {2:19}

 بادشاہ نبچادانوساور کے سفر میں اور سب کا احاطہ کرنا

 ورزمین کے مغرب کی طرف اپنے رتھوں کے ساتھ چہرے ا

 سوار ہے اور اپنے منتخب کردہ فووٹمان ہے ۔

 ایک بڑی تعداد بھی کئی ممالک کے ساتھ آیا {2:20}

 ان جیسے ٹڈیاں اور زمین کی ریت کی طرح: کے لیے

 کثرت تعداد کے بغیر تھی ۔

 اور وہ نینوہ کے نکال تین ِدن کے سفر {2:21}

 بیکٹالیٹہ کے سادہ اور بیکٹالیٹہ سے پاٹچاد کی طرف

 کے قریب پہاڑ جو اوپری بائیں ہاتھ میں ہے

 کلکیہ ۔

 تو وہ سب اس کی فوج، اپنے فوٹمن لیا اور {2:22}

 سوار اور رتھ، اور وہاں سے پہاڑ گیا ۔

 ملک ۔

سداور کو تباہ کیا اور سب کو لُوٹا {2:23}  اور پہاد اور ارفَکؔ

 بنی راساس اور اسرائیل کی اوالد جو تھے ۔

 ملک کے جنوب میں بیابان کی طرف

 چیلینس ہے ۔

 تو وہ دریائے فرات پر جاکر کے ذریعے چال گیا {2:24}

 میسوپوٹیمیا، اور جو تمام اعلی شہروں کو تباہ کر دیا



 پر دریا آربوناا، تم تک سمندر آ ۔

 اور وہ سرحدوں سے جو کلکیہ لے کر سب ہالک ہو گئے {2:25}

 ر یاؔفت کی سرحدوں تک پہنچا جوجو اس کے خالف مزاحمت کی او

 عرب کے سامنے، جنوب کی طرف گئے ۔

 { اور26: انہوں نے مدیان کے تمام بچے بھی گھیر 2}

 ان کے ڈیروں کو نذر آتش کر دیا، اور ان شیپکوٹیس کو لُوٹا ۔

 تو وہ میں دمشق کے میدان میں اتر {2:27}

 اس وقت گندم کی فصل اور ان تمام شعبوں کو جالیا اور

 اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں، کو تباہ کر دیا کہ وہ بھی اپنے شہروں، لُوٹا

 اور بالکل ان ممالک ضائع کر دیں اور ان تمام نوجوان مارا

 مرد کی تلوار کے ساتھ ۔

 لہذا ڈر اور خوف اُس کی گر سب پر {2:28}

 سمندر ساحلوں، جو صیدا میں تھے کے باشندوں اور

 جو سر اور اوکانا، اور سب اس میں جا بسا ٹیروس، اور اُن کو

 اور وہ جو ازوٹوس میں رہتے تھے اور جمنآن میں رہتے تھے ۔

 اسکیالون اسے گذرتی ہے ۔

 تو وہ اس کے عالج کے لئے سفیر بھیجا {3:1}

 سکون، یہ کہہ کر

 دیکھ، ہم نابوچادانوساور کے غالم {3:2}

چھے ہوں گے کے طور پر ہم میں ا عظیم بادشاہ تیرے آگے جھوٹ بولنا ۔

 استعمال تیرا



 کرم کی نظر ہے ۔

 دیکھ، ہمارے گھروں اور ہمارے تمام جگہوں، اور تمام ہمارے {3:3}

 کے قطعات lodges گندم، اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور کے سب

یہ تجھ کو پلیسیٹہ کے طور پر انہیں  ہمارے خیمے میں تیرے آگے جھوٹ ۔

 استعمال کریں ۔

 دیکھ، یہاں تک کہ ہمارے شہروں اور مےر {3:4}

 آتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے حکیم کے طور پر نمٹنے تیرے خادم ہیں ۔

 تجھ سے ہے ۔

 تاکہ آدمی ہالوفرناس کے لیے آئے اور اُس کا اعالن کر دیا {3:5}

 اس کے بعد اسی طرح ہے ۔

 پھر اترا وہ سمندر کے ساحل کی طرف، دونوں نے {3:6}

 اور اپنی فوج، سیٹ چھاؤنیوں کے اعلی شہروں میں تبدیل اور لیا

 ان سے امداد کے لیے مردوں کا انتخاب کیا ہے ۔

 تاکہ وہ اور تمام ُملک کے بارے میں چاروں طرف کی موصول {3:7}

 ان کو ہاروں، رقص اور بجاتی ہیں ۔

 گئےابھی تک وہ ان سرحدوں کے نیچے پھینک دیا تھا اور کاٹ دیے  {3:8}

ان پیڑوں: کیونکہ اس کی تمام معبُودوں کو تباہ کرنے کے لئے حکم جاری کیا 

 تھا

 ملک تمام اقوام نابوچادانوساور عبادت کروں

 صرف، اور یہ کہ تمام زبانیں اور قبائل اس طور پر کال کرنا چاہیے

 خدا ہے ۔



 وہ بھی اسڈرایالون کے قریب سے سامنے آیا {3:9}

 ودہ کے سامنے ہے ۔یہودہ، عظیم آبنائے یہ

 اور وہ گیبا اور سکیطھوپوالس، کے درمیان ڈیرے ڈالے {3:10}

 اور وہ پورے مہینے میں جو وہ جمع ہو وہاں رہ کر

 ایک ساتھ مل کر فوج کے تمام سواریوں ۔

 اب بنی اسرائیل میں یہودہ میں رہتے تھے، {4:1}

 جو ہالوفرناس پلٹن کے سردار کے سنا ۔

 انوساور بادشاہ کے کیا کیا تھاآشوریوں کے نابوچاد

 اقوام، اور کس طرح سب وہ لُوٹا تھا ان

 مندروں اور کر لے ۔

 لہذا انہوں نے اس کا نہایت ڈر گئے اور {4:2}

 اور خداوند کے مقدس یروشلم کے لئے مصیبت میں گرفتار رہے

 :ان کا خدا

 اس لئے کے وہ نو کو اسیری سے واپس آئے تھے، {4:3}

 اور یہودہ کے تمام لوگ کچھ جمع ہوگئے ۔

 اور برتن اور مذبح اور گھر، پاک تھے

 پروفناشن کے بعد ۔

 لہذا وہ سامریہ کی سب سرحدوں میں بھیج دیا، {4:4}

 اور دیہات اور بیٹہورون، اور بیلمان اور یریحو،

 :اور چوبا اور ایسورا اور سالم کی وادی کے لئے

 پہلے اور اپنے آپ کو سب سے {4:5}



 بلند پہاڑوں کے سب سے اوپر، اور دیہات فورٹیفید کہ

 :ان میں تھے، اور جنگ کی فراہمی کے لئے انپا لگاتار

 ان قطعات کے لیے آنجہانی کاٹے تھے ۔

 بھی جویکام سردار کاہن، جو ان لوگوں میں تھا ۔ {4:6}

 روز یروشلم میں لکھا ان بیتھولیا میں رہنے والوں کے لئے اور

 بٹمیسٹہام جو اسڈرایالون کی طرف مقابل ہے

 ملک کے، دوٹہاام کے نزدیک کھولیں،

 ان پہاڑی کی رکھنے کے لئے چارج کر رہا {4:7}

 ملک: کے لئے ایک داخلی دروازے یہودہ، اور اس میں ان کی طرف سے تھا

 ان کہ اپ، کیونکہ کو روکنے کے لیے آسان تھا ۔

 دو آدمیوں کے لئے تھا ۔پیرا گراف میں سب سے زیادہ سیدھی 

 اور بنی اسرائیل کی جویکام کے طور پر کیا {4:8}

 کاہن نے ان کو حکم دیا، کے ساتھ سب سے دی اینشنٹس

 جوڈتھ 569صفحہ 

 لوگ اسرائیل جو یروشلیم میں رہتے تھے ۔

 تو اسرائیل کا ہر آدمی کے ساتھ عظیم خدا سے فریاد {4:9}

 وہ عاجزی کیا انجوش، اور عظیم ویہیمانسی کے ساتھ 

 :روح

 دونوں وہ ہیں اور ان کی بیویوں اور ان کے بچوں اور {4:10}

 ان کے چوپائے اور ہر پردیسی اور مزدور، اور ان

 بندوں کو ٹاٹ اپنی کمر پر رقم خرچ کی، کے ساتھ خریدا ۔



 لٰہذا ہر آدمی اور عورتیں اور بہت کم {4:11}

 بچوں اور یروشیلم کے باشندوں سے پہلے گر گئی

 مندر اور اپنے سر اور باہر پھیلنے پر کاسٹ راکھ ان

 ُخداوند کا چہرہ سامنے ٹاٹ: وہ بھی رکھ

 ٹاٹ مذبح کے بارے میں

 اور بنی اسرائیل خدا سب نے مل کر آواز سے پکارا {4:12}

 گے،بڑی آرُزو، کہ وہ اپنے بچوں کے لئے ایک شکار نہیں دیں 

 اور اُن کی بیویاں ایک لُوٹ اور اپنی میراث کے شہروں کے لئے

 تباہی اور مقدس پروفاناشن کرنے کے لئے اور

 رسوائی، اور اس پر خوشی کریں میں قوموں کے لئے ۔

 { ان13: خدا ان دعاؤں کو سنا، اور نگاہ 4}

 مصیبتوں: لوگوں کو کئی دنوں تمام یہودہ میں روزہ کے لئے اور

 کہ خداوند قادر مطلق کے سامنے ہے ۔یروشلم 

 اور جویکام َسردار کاہِن اور سب کاہنوں کہ {4:14}

 خداوند، اور وہ ہے جس سے خدمت سے پہلے کھڑا تھا

 خداوند نے ٹاٹ کے ساتھ وھی اور کی پیش کش کی کمر

 روزانہ پوری سوختنی قربانیوں، عہد و پیمان اور مفت تحفے کے ساتھ

 لوگ،

 ھ ان ماریس پر تھا اور فریاد سےاور راک {4:15}

 کہ وہ سب پر غور کریں گے سب ان کی طاقت کے ساتھ رب

 اسرائیل کے گھر نے ۔



 تو پھر یہ چیف ہالوفرناس کرنے کا اعالن کیا تھا {5:1}

 اسسور کہ بنی اسرائیل کی فوج کے کپتان

 جنگ کے لئے تیار کیا، اور پہاڑی کی عبارتوں کو بند کر دیا تھا

 ملک، اور سب کے سب سے اوپر کے اونچے پہاڑوں کی فورٹیفید تھی اور

 :رکاوٹوں کے دونوں ممالک میں رکھ دی تھی

 لکین اُس نے بہت غصے میں تھا اور تمام {5:2}

 موآب کے امرا اور عمان )شہر(، اور سب کے کپتان

 سمندر کے ساحل کے گورنر،

 اور اس نے ان سے کہا مجھے بتائیں کہ اب تم بیٹے کی {5:3}

 جو ہل میں بسا ہئوا ہے یہ لوگ، جو ساڑے،

 ملک، اور کیا وہ شہر جس میں وہ رہ رہے ہیں اور کیا

 اپنی افواج، اور جس میں ان کی طاقت ہے کی کثرت ہے

 طاقت اور کس بادشاہ ان یا جلوداروں کے سردار پر مقرر ہے

 ان کی فوج ۔

 اور کیوں ہیں ان کا تعین نہ آنا اور {5:4}

 مجھے سب سے زیادہ مغرب کے باشندوں سے ملتے ہیں ۔

 تو اکہااور، کے سب بیٹوں کے کپتان نے کہا کہ {5:5}

 عمان )شہر(، اب کے منہ سے ایک لفظ سن میرے رب دے

 تیرا بندہ اور میں تجھ سے سچ بیان کرے گا کی بابت

 قریب رہتا ہے، اور پہاڑی بس گیایہ لوگ ہیں، جو تیرے کے 

 ممالک: اور وہاں گا کوئی لیٹ آنے کے منہ سے



 بندہ ہے ۔

 :یہ لوگ کلدانیوں کے برسا رہے ہیں {5:6}

 اور وہ اینٹیں میسوپوٹیمیا میں بود {5:7}

 کیونکہ وہ ان کے باپ دادا کے معبودوں کی پیروی نہیں کریں گے،

 جو چالڈیا کے ُملک میں تھے ۔

 یونکہ وہ انکے باپ دادا کے راستہ کو چھوڑ دیا اورک {5:8}

 :آسمان، جن سے وہ واقف تھے خدا کے ُخدا کو ِسجدہ کیا

 تو وہ انہیں اپنے معبود، اور ان کے منہ سے باہر پھینک دیتے ہیں

 میسوپوٹیمیا میں بھاگ گیا اور وہاں بہت ِدنوں تک رہا ۔

 یاپھر ان کا خدا ان سے جدا کرنے کا حکم د {5:9}

 جہاں وہ بود، جگہ اور اس کے ملک میں جانے کے لئے

 ساڑے: جہاں وہ رہتا تھا، اور سونے سے بڑھا دی گئیں

 اور چاندی, اور بہت زیادہ چوپایوں کے ساتھ ۔

 مگر جب قحط سالی کا احاطہ کے تمام ملک {5:10}

 کنعان، وہ مصر میں گئے اور وہاں بود،

 جبکہ وہ موٹا تازہ تھے، اور وہاں ایک عظیم بن گیا ۔

 بھیڑ اتنی کہ ایک ان کی قوم شمار نہیں کر سکتا نہیں ہے ۔

 لہذا ان کے خالف مصر کے بادشاہ کے اٹھا {5:11}

 اور ان کو پھینکنے چھوڑ اور ان کے ساتھ کم

 برک میں کمزوروں اور انہیں غالم بنا دیا ہے ۔

 کے حضور فریاد اور اس سب کو مارا تو وہ اپنے خدا {5:12}



 لیبارٹریوں آفتوں کے ساتھ مصر کی زمین: تو مصری

 انہیں ان کی نظروں سے باہر پھینک دیا ۔

 اور خدا ان کے سامنے بحیرہ احمر خشک {5:13}

 الیا -اور انہیں کوہ سینا اور کیڈس  {5:14}

 بآرنی، اور آگے جو بیابان میں رہنے لگا ۔

 {15وہ اموریوں اور ان کے ملک میں جا بسا تاکہ  :5}

 ان تمام اسیباون اور پاسنگ کی اپنی قوت کی طرف سے تباہ

 یردن پار وہ تمام پہاڑی ُملک قبضہ میں کر لیا ۔

 اور انہوں نے ان کے سامنے چاناناٹی نے ڈاال {5:16}

 فریزیٹی، یُبوسیوں کی مانند، اور سیچیمیٹی، اور تمام

 س، اور وہ بہت دنوں تک اس ملک میں رہنے لگا ۔گرگاساٹی

 اور وہ نہ اپنے خدا کے سامنے، گناہ کی حالت میں وہ {5:17}

 بدی سے نفرت ہے خدا کے ساتھ تھا، خوشحال ہونے کی وجہ

 ان ہے ۔

 مگر جب وہ روانہ ہوئے کو اس طریقے سے جس نے {5:18}

 گئیںان مقرر کیا، وہ بہت سی جنگوں میں بہت تباہ کر دی 

 اہِل لیڈ مغویوں کو اس نہیں تھا ملک تھے اور ان کی،

 اور اپنے خدا کے مقدس کو زمین پر گرا دیا گیا اور

 ان شہروں کے دشمنوں کی طرف سے کیا گیا ۔

 لیکن اب وہ اپنے خدا کے لئے آئے ہیں، اور ہیں {5:19}

 مقامات جہاں وہ زیادہ بکھرے ہوئے تھے، سے آ جاؤ اور



 جہاں ان کے مقدس ہے اور ہیں یروشلم، قبضہ میں کر لیا ہے

 اس کے لئے ویران تھا ۔ پہاڑی ملک میں بیٹھے ۔

 اب پس اپنے رب کی اور گورنر، اگر موجود ہو {5:20}

 اس قوم کے خالف کسی بھی نقص اور وہ اپنے خدا کے خالف گناہ

 ہیں، اس پر اپنی تباہی ہو گے اور وہ ہم جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے

 اور ہم اُن پر غاِلب آئے گا ۔

 لیکن اگر کوئی ان کی قوم نے نہ ِکیا ہو بس میرے {5:21}

 اب جب خداوند کی طرف سے، اپنے رب کا دفاع نہ ان اور ان کا خدا

 ان کے لئے ہو اور ہم ساری دنیا کے سامنے رسوائی ہو جاتے ہیں ۔

 اور اکہااور نے یہ باتیں ختم کر چکا تو سب {5:22}

 گول بڑبڑاتے، خیمہ کے بارے میں کھڑے لوگوں اور

 ہالوفرناس، کے رئیسوں اور کے سب رہنے والوں کی طرف سے سمندر

 اور میں نے کہا تھا کہ وہ اسے قتل ۔

 کے لئے، کہتے ہیں، ہم کے چہرے کا ڈر نہیں ہو گا {5:23}

 بنی اسرائیل: کے لئے، دیکھو یہ نہیں ہے کہ ایک قوم ہے

 ایک زبردست جنگ کے لئے نہقوت اور طاقت 

 570ھتی صفحہ 

 اب َ ہولوفرناس خداوند، ہم وہاں جائیں گے، {5:24}

 اور وہ تیرے تمام فوج کے کھا جائے گی جائے کے لئے ایک شکار ہوں گے ۔

 جب مردوں کی چالئے کہ تھے کے بارے میں {6:1}

 کونسل نے بند کردی تھی، ہولوفرناس پلٹن کے سردار کے



 اسسور کی فوج اچااور سے پہلے تمام موآبیوں کہا اور

 سب کو کمپنی کی دیگر اقوام کے

 اور جو تُو، اچااور، اور ہریالنگس کی ہے {6:2}

 کہ تُو نے ہمارے خالف دن اختالف نبوت نے افرائیم اور

 تُو نے کہا، ہم جنگ کے لوگوں کے ساتھ نہیں قائم کرنی چاہیے کہ

 اور جو خدا کا ہے اسرائیل، کیونکہ ان کا خدا ان کا دفاع کرے گا؟

 نبچادانوساور لیکن؟

 وہ اپنی طاقت کو بھیجوں گا اور ان سے ختم ہو جائیں گی {6:3}

 :ُروِی زمین پر اور ان کا خدا ان کے حوالہ نہیں کرے گا

کے ان  لیکن ہم اپنے بندوں میں سے وہ ایک آدمی کے طور پر ختم کرے گا ۔

 لئے

 ہمارے گھوڑوں کی طاقت کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہیں ۔

 اس لئے ان کے ساتھ ہم ان پاوں کے نیچے چلنا ہوگا اور {6:4}

 ان کے خون کے ساتھ ان پہاڑوں کو نشہ ہو جائے گا اور ان

 قطعات ان الشوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو گا اور ان

 قابل نہ ہوگاان کے نقش قدم پر چلنے سے کھڑے ہونے کے 

 بالکل فنا ہو جاتے، بادشاہ نبچادانوساور، سب کا خداوند فرماتا ۔

 زمین: انہوں نے کہا کہ میری باتوں میں سے کوئی بھی بے کار ہوگا ۔

 اور تُو، اکہااور، لڑنا تیری طرف، مزدور جو {6:5}

 تیرا گناہ کے دن میں نے یہ باتیں کہہ دیا، دینا

 کہ کوئی آج سے میرے چہرے کو دیکھانتقام لیتے ہیں یہاں تک 



 اس قوم کی جو مصر سے باہر آئے ۔

 اور اس وقت میری فوج کی تلوار اور {6:6}

 کہ میری عبادت کریں، اپنے اطراف کے ذریعے منتقل کی کثرت اور

 جب میں واپس آئیں تو اپنے مقتول کے درمیان، گر دینا ۔

 اب پس میرے بندوں تجھے واپس الؤ گے {6:7}

 ی ملک، میں اور تیرے شہروں میں سے ایک میں کھڑا کرے گاپہاڑ

 :نے راستے

 اور تُو، یہاں تک کہ تُو ہالک ہو کر ہالک نہ ہو {6:8}

 ان کے ساتھ ہے ۔

 اور اگر تُو اپنے تئیں اپنے ذہن میں قائل ہوں کہ وہ {6:9}

 ہو لیا، نہ گر تیرا چہرہ دے: میں یہ باتیں کہی ہیں

 ے کوئی بھی بے کار ہو گا ۔اور میری باتوں میں س

 پھر ہالوفرناس اپنے بندوں کو حکم دیا کہ {6:10}

 اکہااور اس بیتھوالا کو لے کر کے لئے اپنے خیمے میں منتظر تھا

 اور اُسے بنی اسرائیل کے ہاتھ میں حوالہ ہے ۔

 {11تو اپنے بندوں میں اسے لے کر اس میں سے  :6}

 کیمپ کے میدان میں اور ان کے بیچ سے چلے گئے

 سادہ پہاڑی ملک نے میں آکر چشموں سے کہا کہ

 بیتھولیا کے تحت تھے ۔

 اور اس شہر کے لوگوں نے انہیں دیکھ کر وہ لے گئے {6:12}

 اپ اپنے ہتھیار اور شہر سے باہر کے اوپر چال گیا



 ہل: اور ہر شخص کو ایک چھینکا استعمال کیا ان کے آنے سے رکھا

 اپ کے خالف ان پتھروں کی معدنیات کی طرف سے ہے ۔

 اُس پہاڑ کے نیچے، مال کر نیورٹہیلیسس {6:13}

 وہ اچااور، باندھا اور اُسے نیچے گرا اور اُس پر چھوڑ دیا

 پیر کے پہاڑ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے ۔

 گر بنی اسرائیل ان کے شہر سے اترا اورم {6:14}

 اس کے پاس آئے اور کھاکر اسے چھوڑ اور اُس الیا

 :بیتھولیا، اور اس شہر کے گورنروں کو بھی پیش کیا

 جس کے بیٹے ماکہا، ان دنوں میں عزیاہ تھے {6:15}

 ؔشمعون اور چابراس گوتونیل کے بیٹے کے قبیلہ کا،

 ں ۔اور چآرماس میلچیل کے بیٹے یہ ہی

 اور وہ اکٹھے دی اینشنٹس کا مطالبہ {6:16}

 شہر اور تمام ان نوجوان مل کر دوڑے اور ان کی عورتوں کو

 اسمبلی اور وہ اچااور سب کے بیچ میں قائم اپنے

 عزیاہ سے پوچھا پھر کیا گیا تھا جس کا ۔ لوگ ہیں ۔

 اور انہوں نے جواب دیا اور اُن سے قرار دیا ۔ {6:17}

 وفرناس کونسل اور سب باتیں جوالفاظ کی ہال

 وہ اسسور، کے امرا کے بیچ میں بولی جاتی تھی اور

 جو کچھ ہالوفرناس فخر کے خالف بولتے تھے

 اسرائیل کے گھرانے ۔

 لوگوں میں گر کر خدا کو سجدہ کیا تو {6:18}



 یہ کہہ کر اور خدا سے چالیا ۔

 اے خداوند آسمان کے خدا دیکھ فخر کے ساتھ، اور افسوس کی بات {6:19}

 ہمارے ملک اور ان کے چہرے پر نظر کی پستی

 جو تجھ سے اس دن پاک ہو جاتی ہیں ۔

 تو وہ اچااور تسلی اور اس کی تعریف کی {6:20}

 بہت زیادہ ہے ۔

 اور عزیاہ اسے پکڑ کر لے اپنے اسمبلی سے باہر {6:21}

 اور ان پر زور دیا ایک ضیافت میں بزرگوں کے پاس ۔ گھر اور

 اِسرائیل کے ُخدا کی مدد کے لیے جو رات ہے ۔

 اگلے دن اس کی ساری فوج ہالوفرناس حکم دیا، {7:1}

 اور سب لوگ جو اپنا حصہ لینے کے لئے آئے تھے کہ

 وہ اپنے کیمپ بیتھولیا لینے کے لئے، کے خالف ہٹانا چاہیے

 پہاڑی ملک اور جنگ کرنے کے لئےافوریحنڈ تعالی 

 بنی اسرائیل کے خالف ہے ۔

 پھر ان مضبوط مرد ان کیمپوں میں ہٹا دیا {7:2}

 دن کے جنگی مرد لشکر تھا اور ایک سو اور

 ستر پیادے ہے اور بارہ ہزار سوار ہے،

 سامان اور دیگر مردوں کے ساتھ ساتھ اس میں پیدل تھے

 انہیں ایک بہت بڑی جماعت ہے ۔

 اور ان کے نزدیک وادی بیتھولیا، سے میں کامپاد {7:3}

 چشمہ، کی طرف سے اور وہ خود میں وسعت پر پھیال ہوا



 دوتاام بھی بالمیم اور بیتھولیا سے سے لمبائی میں

 کیناماون جو اسڈرایالون کے سامنے ہے ۔

 اب بنی جب انہوں نے دیکھا، {7:4}

 کہا کہ ان کی جماعت بہت گھبرا گیا اور ہر ایک نے

 اپنے ہمسایہ کو اب ان مردوں کے چہرے کو چاٹنا گا

 بلند پہاڑوں نہ وادیوں کے لئے اور نہ ہی زمین ۔

 ہل، ان کا وزن برداشت کرنے کے قابل ہیں ۔

 تو ہر شخص اپنے جنگی ہتھیار، اپ لے لی اور {7:5}

 وہ اپنے ٹاورز پر آگ جالئی، جب وہ

 رات رہا اور سب کچھ نگہبان ۔

 لیکن دوسرے دن ہالوفرناس نکال الیا میں تمام {7:6}

 بنی اسرائیل کے نزدیک سواروں جو

 بیتھولیا میں تھے،

 اور پیروں تک شہر دیکھا ہے اور آیا {7:7}

 ان کے پانی کے چشموں اور ان کو لے لیا اور سیٹ کریں

 ان، اور وہ اپنے آپ کو ہٹا دیا پر جنگی مرد کی چھاؤنیوں تبدیل

 م کی طرف ۔ان کی قو

 پھر آکر کہا بچوں کے تمام سرداروں کے {7:8}

 ؔعیسو اور موآب کے لوگوں کی تمام گورنروں اور

 سمندر کے ساحل کے کپتان اور کہنے لگا

 طیبہ ہمارے رب اب نہ ہو کہ ایک لفظ سن، ایک {7:9}



 جوڈتھ 571صفحہ 

 میں تیرے فوج کا تختہ الٹنے ۔

 یل کے لوگوں پر بھروسا کرتے ہیںاس کے لیے نہیں بنی اسرائ {7:10}

 ان سپیئرز میں، لیکن میں پہاڑوں کی بلندی میں

 وہ رہتے کیونکہ سگرٹوں کے لئے آنے کے لئے آسان نہیں ہے ۔

 ان پہاڑوں میں ہے ۔

 لٰہذا میرے رب کا مقابلہ اب ان کے خالف نہیں {7:11}

 جنگ لڑی اور نہیں اتنا جتنا ایک انسان کی جائے گا تیرا

 لوگ ہالک ہوتے ہیں ۔

 رہ تیری خیمہ گاہ میں اور تیرے سب مرد رکھیں {7:12}

 فوج، اور تیرے بندوں کو ان کے ہاتھ میں چشمہ حاصل کرے

 :پانی، جس نے اسسویٹہ کے پہاڑ کے نیچے

 بیتھولیا کے سب باشندوں کو اپنے پانی ہے {7:13}

 پیاسا انہیں قتل کریں گے اور وہ دے گا تاکہ ان وہاں سے ۔

 شہر، اور ہم اور ہمارے لوگ گے جا کر سگرٹوں کے لئے

 پہاڑوں کے قریب ہیں اور ان پر دیکھنے کے لئے کیمپ گا

 کہ کوئی بھی شہر سے باہر جانا ۔

 {14تاکہ وہ اور ان کی بیویوں اور ان کی اوالد ہوگی  :7}

 نے کے خالف سے پہلے فناآگ کے ساتھ، اور تلوار کے آ

 ان، وہ گا ہوں منوحہ گلیوں میں جہاں وہ

 بسے ۔



 اس طرح تو انہیں ایک برا اجر ۔ بدلہ دینا {7:15}

 کیونکہ انہوں نے بغاوت کر دی اور نہ تیرے شخص سے مالقات کی ہوسکے ۔

 اور یہ باتیں ہولوفرناس اور اپنے سب راضی {7:16}

 یا ہے ۔وہ کہہ کر بندوں، اور وہ مقرر ک

 {17بنی عمون کے لشکر روانہ ہوا تا  :7}

 اور ان پانچ ہزار آشوریوں کے، اور ان کے ساتھ

 اس وادی میں ڈیرا کیا اور پانی فوارے لے کر

 بنی اسرائیل کے پانی کا ہے ۔

 تو ؔعیسو کے بچوں کے ساتھ چال {7:18}

 بنی عمون کی طرف اور پہاڑی ملک میں پر کامپاد

 اور وہ کچھ ان کی طرف بھیجادوتاام کے خالف: 

 جنوب مشرق اکریبال، سامنے کی طرف وہ ہے

 اور کے قریب چوسا سے کہا کہ موچمور نالے پر ہے ۔

 باقی آشوریوں کے لشکر کے کامپاد کے میدان میں اور

 اور اپنے خیموں اور کیا یہ سارا ُملک کے ُمنہ پر چھا گئی ۔

 لے تھے ۔سواریوں کے لئے ایک بہت بڑی بھیڑ ڈیرے ڈا

 پھر بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد {7:19}

 ان کا خدا، کیونکہ ان کے دل، ان کے تمام دشمنوں کے لئے ناکام ہو گئی

 گھیر تھا ان چاروں طرف کر کے لئے کوئی راستہ نہیں تھا

 کہ ان میں سے فرار ۔

 کے بارے میں اسسور کی تمام کمپنی اس طرح رہا {7:20}



 ان، دونوں اپنی فوٹمن، مصالح اور سواروں پر ممتاز، چار اور

 تیس دن، تا کہ ان سب برتنوں پانی کے سب ناکام

 بیتھولیا کی انہباٹنٹس ۔

 اور کسٹرنس کو خالی تھا، اور وہ نہیں تھی {7:21}

 اس لئے انھیں دے دی ایک دن کے لئے اپنے بھریں پینے کا پانی ۔

 پیمائش کی طرف سے پیتے ہیں ۔

 لہذا ان نوجوان بچوں کی تھی دل سے نکل {7:22}

 اور ان نوجوان مرد و خواتین کے لئے پیاس بیہوش ہو گیا اور گر گیا

 نیچے شہر کی، اور کی طرف سے سڑکوں پر

 گیٹس، اور نہیں کوئی قوت ان میں ۔

 ے ۔تو سب لوگ عزیاہ کرنے، اور کرنے کے لئے جمع ہوئ {7:23}

 شہر کے سربراہ دونوں نوجوان مردوں، عورتوں اور بچوں

 اور بڑی آواز سے چالکر اور تمام بزرگوں کے سامنے کہا کہ

 خدا ہمارے اور تمہارے درمیان جج ہو: ہے {7:24}

 تم امن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بڑی چوٹ، کیا

 بنی اسسور ہیں ۔

 دا نے بیچا ہمیںاس لئے اب ہمیں کوئی مددگار ہے: لیکن خ {7:25}

 جو ہم سے پہلے گرایا جا چاہئے ان کے ہاتھ میں

 ان کو پیاس اور تباہی کے ساتھ ہیں ۔

 اب پس انہیں تم سے کال کریں، اور حوالہ {7:26}

 سارا شہر ہالوفرناس کے لوگوں کے لیے اور سب کے لئے ایک لُوٹ کے لئے



 اس کی فوج ۔

 ے لیے بہتر ہےیہ ہمیں بنے، ان سے کہا لے لُوٹ ک {7:27}

پیاس کے لئے مرنے کے لئے مقابلے: ہم اس کے نوکروں کو ہو جائے گا اس 

 لئے کہ ہمارے

 جانوں ہو رہتے ہیں، اور اپنے بچوں سے پہلے کی موت نہ دیکھو

 ہماری آنکھیں اور نہ ہی ہماری بیویوں اور نہ ہی مرنے کے لئے ہمارے بچوں ۔

 کرنے کے لئے لے اور ہم آپ کے خالف آسمان کا مشاہدہ {7:28}

 زمین اور ہمارے خدا اور خداوند ہمارے باپ دادا جو پناشیٹہ

 ہمیں ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کے گناہوں کے مطابق کہ وہ

 ہم اس دن نہیں کہا ہے ویسا ہی کرتے ہو ۔

 تھا پھر ایک کانسنٹ کے ساتھ رو عظیم {7:29}

 اور وہ ُخداوند ُخدا سے فریاد اسمبلی کے بیچ ۔

 بلند آواز کے ساتھ ۔

 پھر عزیاہ ان کو بھائی کہا، نیکی کی ہو {7:30}

 ہمت، آئیے ہم ابھی تک جس کی جگہ میں، پانچ دنوں برداشت

اس لئے  خداوند ہمارا خدا اپنی رحمت کی طرف ہماری جانب موڑ سکتے ہیں ۔

 وہ نہیں جائے گا

 ہم بالکل ترک ۔

 ان دنوں اور کوئی مدد آئے تواور  {7:31}

 ہمارے پاس آپ کے کالم کے مطابق کروں گا ۔

 اور وہ لوگوں میں سے ہر ایک کو پراگندہ ان {7:32}



 اور وہ دیواروں اور ٹاورز کے پاس چلے گئے اپنے چارج ۔

 اپنے شہر اور عورتوں اور بچوں میں بھیجے گئے اپنے

 گھروں: اور وہ شہر میں لے کر بہت کم تھے ۔

 جو تھا اُسکی جوڈتھ سنا اب اس وقت {8:1}

 مراری، بیل، یوسف کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی

 اوزال، الکیا، حننیاہ، ابن آدم کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے

 گادیون، راپحام، اکاتو، ابن آدم کے بیٹے کا بیٹا

 الیو، حیلون، نتن ایل، ابن آدم کے بیٹے کا بیٹا

 بیٹے کا بیٹا ہے ۔ سامایل، ساالسدال، اسرائیل کے

 اور منّسی اپنے شوہر، اپنے قبیلے کا تھا اور {8:2}

 کنبے والے جو فصل میں ہالک ہو گئے ۔

 کے لئے انہوں نے کھڑے ہوکر وہ پولے ضرور ان کی نگرانی کر رہا {8:3}

 میدان میں گرمی اسکے سر پر تھے، اور وہ اس پر گر پڑا

 : اور وہ اُسے دفن کیابستر اور بیتھولیا کے شہر میں مارے گئے

 دوٹہاام اور باالمو کے درمیان میدان میں اپنے باپ کے ساتھ ۔

 تو جوڈتھ بیوہ خاتون گھر میں تین سال تھی اور {8:4}

 چار ماہ ۔

 اور وہ اسے اپنے گھر کے اوپری حصے پر ایک خیمہ بنا دیا {8:5}

 اور ٹاٹ اپنی کمر پر پر ڈال دیا اور اس بیوہ کی پہنے تھے

 ملبوسات ہیں ۔

 اور وہ محفوظ رنڈاپے، کے تمام دن روزہ {8:6}



 سبتوں اور سبتوں کی اور کی

 نیا چاند، اور نئے چاند اور عیدوں اور

 .اسرائیل کے گھرانے کا پختہ دن

 وہ بھی ایک خوشنما چہرہ اور بہت تھی {8:7}

 دیکھ کے لیے خوبصورت: اور منّسی خاوند اسے چھوڑ دیا تھا

 ندی اور چاکر اور لونڈیوں، اورسونے اور چا

 572ھتی صفحہ 

 اور وہ ان پر قائم رہی ۔ چوپائے اور زمین ۔

 الرحیق وہ اور کوئی نہ کہ اسے ایک بیمار کا لفظ؛ دیا تھا {8:8}

 خدا بہت ڈرتے تھے ۔

 اب وہ لوگوں کے برے الفاظ سن کر {8:9}

 کے لئے ف ۔کہ وہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے بیہوش ہوگیا حاکم کے خال

 ھتی عزیاہ سے کہا کہہ سب باتیں سنا تھا

 ان اور وہ شہر سے فراہم کرنے کے لئے قسم کھائی تھی کہ

 آشوریوں پانچ دن کے بعد ۔

 پھر انہوں نے اس ویتنگوومان {8:10}

 حکومت سب ِچیزوں کی جو وہ، عزیاہ کال تھی اور

 کہابراس اور چارماس، دی اینشنٹس شہر کی ۔

 اور وہ اس کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا {8:11}

 مجھے اب اے سنو تم باشندوں کے حاکموں کے

 بیتھوالا: کے لئے آپ کے الفاظ جو تم سے قبل کہی ہے



 لوگ آج کے دن نہیں ہیں صحیح، اس قسم کی بابت جو تم

 خدا اور آپ کے درمیان یہ اعالن کیا، اور اور ہے

شہر میں ہمارے دشمنوں کے لئے فراہم کرنے کے لئے جب تک کہ وعدہ کے 

 اندر

 ان دنوں خداوند آن آپ کی مدد کریں ۔

 اور اب جو تم میں سے جو خدا نے اس کو آزمایا ہے {8:12}

 دن ہے اور بنی آدم کے درمیان خدا کی بجائے موقف ہے؟

 ہیں کرے گااور اب یہوا کی کوشش کریں، لیکن تم نے کبھی ن {8:13}

 کسی بھی چیز کو جانتے ہیں ۔

 اس لئے تم آدمی کے دل کی گہرائی نہیں ڈھونڈ سکتا {8:14}

 نہ تم ان چیزوں کو کہ وہ اندیشے سمجھتے ہیں: تو کس طرح

 تم ان سب چیزوں کو بنایا ہے، خدا کو تالش کر سکتے ہیں اور

 بلکہ میری اس کے ذہن کو جانتے ہیں، یا اس مقصد کو سمجھنا؟

 بھائیوں، نہ خداوند اپنے خدا کے لئے غصہ دالو ۔

 اور اگر تو ہمیں ان پانچ دنوں کے اندر اندر ہو جاۓ گا نہ وہ {8:15}

 جب وہ کریں گے، ہم اپنا دفاع کرنے کا اختیار بھی ہر دن یا کے

 ہم سے پہلے ہمارے دشمنوں کو تباہ ۔

 خداوند ہمارے خدا کی مشورت نہیں باندھ: کے لیے {8:16}

 نہ وہ ہے خدا آدمی کے طور پر نہیں ہے، انہوں نے دھمکی دی ہو سکتا ہے کہ ۔

 ابن آدم کے طور پر، کہ وہ متلون ہونا چاہیے ۔

 پس آؤ اس کی نجات کے لئے انتظار کریں، اور کال کریں {8:17}



 اسے ہم نے مدد کرنے کے لئے اور یہ کریں تو انہوں نے ہماری آواز سنیں گے

 اسے ۔

 ہاں کے لئے ہمارے زمانے میں کوئی بھی اٹھ کر، نہ ہےو {8:18}

 کسی بھی اب ان دنوں میں نہ قبیلہ، نہ خاندان، نہ لوگ،

 نہ شہر میں ہم نے جو کے ہاتھ کے بنائے دیوتا کی پرستش

 پہلے زمانوں میں ۔

 جس کی وجہ سے کے لئے ہمارے باپ دادا کو دیا گیا {8:19}

 یک عظیم زوال سے پہلے تھی ہمارےتلوار اور ایک لُوٹ کے لئے اور ا

 دشمن ہے ۔

 مگر ہم کوئی معبود نہیں جانتے ہیں، لٰہذا ہم پر بھروسہ {8:20}

 کہ وہ گا نہیں داسپاسی ہم، اور نہ ہی ہماری قوم کا ہے ۔

 اس لئے اگر ہم ایسا لے جایا جائے، تمام یہودہ فضلے، صحبت کرے اور {8:21}

 اور اس کی ضرورت ہو گی ہماری پناہ گاہوں کو لُوٹا ہو گا ۔

 ہمارے منہ پر پروفناشن ۔

 اور ہمارے بھائیوں کے ذبح اور {8:22}

 ملک اور تنہائی کی قید ہمارے

 وراثت، وہ غیر قوموں میں ہمارے سروں پر بند ہو جائے گا،

 اور ہم ہو جائیں گے ایک ہم غالمی میں جہاں کہیں ہو گا ۔

 اور اُن سب کو مالمت جو ہمیں وارث ہو ۔جرم 

 :اس لئے ہماری بندگی پر احسان کی ہدایت کی جائے گا نہیں {8:23}

 لیکن خداوند ہمارا خدا یہ ذلت کے لئے کا موقع ہوگا ۔



 پس، اے بھائیوں، دے اب ہم ایک مثال کے طور پر ظاہر {8:24}

 اورہمارے بھائیوں کے، کیونکہ ان کے دل کو ہم پر انحصار 

 مقدس، اور گھر اور مذبح پر ہمارے آرام ۔

 اس کے عالوہ ہمیں ہمارے خدا کا ُشکر، {8:25}

 جیسا اس نے ہمارے باپ دادا نے کیا جو ہم سے پرکھتا ہے ۔

 جو ُکچھ اُس نے ابؔرہام کو یاد رکھیں اور {8:26}

 کس طرح وہ اضحاق اور یعقوب میں ہوا کی کوشش کی

 بن رکھا جب شام، اسمیسوپوٹیمیا کے اُس نے اؔل 

 ماں کا بھائی ہے ۔

 اس لئے وہ ان کی طرح وہ ہمیں آگ میں کی کوشش کی ہے نہیں {8:27}

 ان کے دلوں کا امتحان کے لئے، نہ وہ لے گیا

 ہم پر انتقام: لیکن خداوند نے آنے والوں کو ماریں

 اس سے کہا، آپ تو نصیحت کرنے کے قریب ہے ۔

 کہا، تُو جو بولی جاتی ہے پھر عزیاہ اس کے لئے {8:28}

 کوئی تو ایک اچھے دل کے ساتھ بولی جاتی ہے، اور جو

 تیری باتیں گاینسی کر سکتے ہیں ۔

 اس کے پہلے ہی دن جس میں تیری حکمت ہے نہیں ہے {8:29}

 لیکن تیری عمر سب کے آغاز سے ظاہر ۔

 لوگوں کو ہو جاتا ہے تیرے کو سمجھنے, کیونکہ

 تیرے دل کی طبیعت اچھی بات ہے ۔

 لیکن لوگوں نے بہت پیاسا تھا اور ہمیں مجبور {8:30}



 جیسے ہم کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہے اور حلف لے

 اپنے آپ پر، جو ہم کو توڑ دے گی ۔

 لٰہذا اب دعا تو ہمارے لئے تو ہے کیونکہ ایک {8:31}

کو بھرنے کے لئے متقی عورت اور خداوند کو نہیں بھیجے گا ہمیں بارش 

 ہمارے

 کسٹرنس، اور ہم نہ ہمت کرے گا ۔

 پھر جوڈتھ ان سے کہا، مجھے سن اور کروں گا {8:32}

 ایک چیز جو تمام نسلوں کے لئے بھر جائیں گے

 ہماری قوم بنی ۔

 تم اس رات کے دروازے میں کھڑا ہو گا، اور میں جاؤں گا {8:33}

 میری ویتنگوومان کے ساتھ آگے: اور دنوں کے اندر اندر اس تم

 شہر خداوند ہمارے دشمنوں کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے

 اسرائیل کی طرف سے میرے ہاتھ کا دورہ کرینگے ۔

 لیکن پوچھ گچھ نہیں تم میری ایکٹ: اس لئے نہیں کروں گا {8:34}

 ے کہ میں نہیں ۔والو تم سے یہاں تک کہ کام مکمل کر لیا جائ

 میں پھر عزیاہ اور امرا اس سے کہا کہ ہو {8:35}

 تجھ سے پہلے، انتقام لینے کے لئے جائے امن اور ُخداوند ُخدا

 ہمارے دشمنوں پر ۔

 { ان36: سے لوٹ کر چلے گئے تاکہ 8}

 کرنے کو جاری رکھیں ۔

 جوڈتھ چہرہ پر گر پڑا اور اس پر خاک ڈال {9:1}



 لکین وہ تھی سر اور ٹاٹ بے نقاب

 اور وقت کے بارے میں جو کہ شام کی پہنے ۔

 یروشلم میں خداوند جوڈتھ کے گھر کی پیشکش کی تھی

 بڑی آواز سے ِچاّل کر کہا

 { اے خداوند خدا تُو9:2میرے باپ شمعون، جسے }

 تونے ان پردیسیوں کے انتقام لینے کے لئے ایک تلوار جو

 پر کمر بند اسے نجس کرنے کے لئے ایک نوکرانی کا بندھن، اور دریافت

 اس کی ران شرمندہ اور اس کے لئے اس کی کوماری ناپاک

 اور ابھی تک انہوں نے کیا تو کہ، اسے ایسا ۔ نہ ہو گا رسوائی ۔

 :تو

 جوڈتھ 573صفحہ 

 پس تو تونے ان کے سرداروں کو قتل کرنے کے لیے، تو {9:3}

 بستر فریب، خون میں خضاب اوروہ اپنے 

 سموٹیسٹ پیادوں کے ساتھ ان سرداروں اور ہوااس پر

 ان تختوں ۔

 اور ان کی بیویوں نے اپنے لیے رکھ دیا ہے اور ان {9:4}

 بیٹیاں اسیروں اور ان تمام غنیمت تقسیم کر سکیں

 جو تیری جوش کے ساتھ بولتے تھے، میں تیرے پیارے بچے ۔

 اور ان کا خون کی آلودگی سے نفرت کرتے اور پر زور دیا گیا

 تیرے لئے امداد: اے خدا، اے میرے خدا میری ُسن بھی ایک بیوہ کے پاس ۔

 اس لئے تو نہ صرف ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے لیکن {9:5}



 جس سے پہلے باہر گر گیا اور جو پیدا نہیں ہوا بھی باتیں

 صوبہ اورتو اب باتوں پر من کے بعد ۔

 جو آنے والے ہیں ۔

 ہاں، تو اس بات کا تعین کیا جو کچھ پر تیار تھے ۔ {9:6}

 ہاتھ اور دیکھو ہم یہاں ہیں نے کہا: اس لئے تیری سب راہیں ہیں

 تیار کیا ہے، اور تیرے احکام تیرے علم سابق میں ہیں ۔

 کے لئے، دیکھو آشوریوں میں بڑھ رہے ہیں ان {9:7}

 ان میں فخر اور انسان کے ساتھ بلند ہیں ۔وہ گھوڑے  طاقت ۔

 وہ ڈھال اور سپیئرز ٹرسٹ، ان فووٹمان کی طاقت ۔

 اور ُخداوند تُو نہیں جانتا کہ اور کمان اور لٹکانا ۔

 لڑائیوں کے سے جہازوں کو توڑڈالتاہے: خداوند تیرا نام ہے ۔

 اپنی قوت تیری قُدرت میں نیچے پھینک دیں، اور ال {9:8}

 نیچے تیرے غضب میں اپنی قوت: کیونکہ وہ ازلی ہے

 تیرے مقدس کو ناپاک اور مسکن کو ناپاک کرنا جہاں تیرا

 جالل کا نام ریسٹیت اور تلوار کے ساتھ سینگ ڈال کے لئے

 تیرے مذبح کی ۔

 پر ان کا تفاخر کو دیکھ اور بھیجنے پر تیرا غضب اپنے {9:9}

 بیوہ، طاقت ہوں دےسر: میں میرا ہاتھ ہے, جس میں ایک 

 میں حاملہ ہے کہ ۔

 ماُرونگا میرے ہونٹوں کی دغا کی طرف سے کے ساتھ بندہ {9:10}

 شہزادہ، اور بندہ نے شہزادہ: نیچے توڑ ان



 ایک عورت کے ہاتھ کی طرف سے تکلف ہے ۔

 اس لئے تیری قُدرت نہ بھیڑ میں کھڑا رہتا اور نہ ہی تیری {9:11}

 ہے: کیونکہ تُو ایسا ُخدا نے مصیبت زدوں کی ایک مضبوط مردوں میں ہو سکتا

 مددگار کے مظلوم، کمزور، کی ایک یوفولڈر ایک

 الچار کی محافظ، جو بغیر ہیں ان میں سے ایک منجی

 امید کرتا ہوں کہ

 میں تیری منت کرتا ہوں کہ اے خدا میرے باپ کی طرف ذرا اور {9:12}

 ا رب اورخدا کے ساتھ میراث کا اسرائیل، آسمانوں ک

 زمین، پانی، بادشاہ ہر مخلوق کے خالق سن

 :تُو میری دُعا

 اور میری تقریر اور اپنے زخم ہو کو فریب دے {9:13}

 اور لکیر جو ظالمانہ چیزوں کے خالف ازلی ہے تیرا

 عہد اور تیرے مقدس گھر اور اس کے سب سے اوپر کے خالف

 سیون اور تیری اوالد کے قبضے کے خالف ہے ۔

 اور ہر قوم اور قبیلہ تسلیم کرنے {9:14}

 کہ تُو ہر طاقت اور قدرت اور کہ اس کا خدا ہے

 اَور جو بلکہ اسرائیل کے لوگوں پروٹیکٹیت ہے ۔

 اب اس کے بعد وہ خدا سے رونا بند کردی تھی {10:1}

 اسرائیل اور برا ان سب باتوں کا انجام بنا دیا ۔

 { وہ گالب10:2جہاں وہ تھا گر گئے اور ہے }

 لَونڈی، اور جس میں گھر میں گئے وہ



 ٹھکانا سبت کے دن اور اس عید کے دنوں میں،

 اور جو اس پر، تھے ٹاٹ آف نکاال {10:3}

 رنڈاپے کا لباس کو اتار اور اس کو دھویا

 پورے جسم کے پانی کے ساتھ اور خود کے ساتھ قیمتی مسح کیا

 اور ایک ٹائر پر ڈال دیا• اس کے سر کے بال ےچب ےنپا  عطر، اور

 یہ اور اس کے کپڑوں کی خوشی پر رکھ پر جس سے وہ

 منّسی کی زندگی کے دوران اس کے شوہر پوش تھا ۔

 اور وہ اپنے پاؤں پر سینڈل لے کر ڈال کے بارے میں {10:4}

 اسے اس كنگن اور اس زنجیر اپنے حلقے اور اس

 زیورات، اور خود دلیری سجا، بالیاں، اور تمام

 اسے دیکھنا چاہئے کہ سب لوگوں کی آنکھیں رغبت کرنا ۔

 تو وہ ایک بوتل شراب، اور اپنی لَونڈی دی {10:5}

 تیل کی یاھاگی اور ایک بیگ میں پآرچاد مکئی اور سختی کے ساتھ بھرا ہوا ۔

 چنانچہ وہ ان سب چیزوں کو جوڑ دیا جاتا انجیر اور باریک روٹی ۔

 ایک ساتھ مل کر، اور انہیں اس پر رکھے ۔

 اسی طرح وہ شہر کے پھاٹک کے لئے نکلے ہیں {10:6}

 بیتھولیا، اور کھڑے پایا وہاں عزیاہ اور دی اینشنٹس کی

 شہر، چابراس اور چآرماس ۔

 جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ تھا اس {10:7}

 ، وہ اس پر تعجبتبدیل کیے، اور اپنے کپڑے تبدیل کر دیا گیا تھا

 حسن بہت کافی ہے، اور اس سے کہا ۔



 خدا، ہمارے باپ دادا کے خدا نے تیرے انعام دینا، {10:8}

 اور تیرے کاروباروں کے فرزندوں کے جالل کے لئے پورا

 پھر وہ اسرائیل اور یروشلم کی رفعت کے لئے ۔

 ُخدا کو ِسجدہ کیا ۔

 اور حکم کے دروازے انہوں نے ان سے کہا {10:9}

 کھل مجھ سے کہا کہ مجھے باہر جا سکتے ہیں پورا کرنے کے لئے شہر

 تو وہ تم میرے ساتھ طباق بولتے ہیں چیزیں ۔

 جوانوں نے اُس سے کھولنے کے لئے حکم دیا جیسا کہ وہ تھا

 بولی جاتی ہے ۔

 اور جب جوڈتھ وہ باہر چال گیا تو وہ کیا تھا {10:10}

 اور اس شہر کے لوگوں نے دیکھا کے بعد اور اس کے ساتھ لَونڈی ۔

 اس، یہاں تک کہ وہ اس پہاڑ کے نیچے چال گیا، اور یہاں تک کہ وہ تھا

 وادی میں گزرے اور اسے نہیں دیکھ سکتی ۔

 : اوراسی طرح وہ نکل براہ راست وادی میں {10:11}

 وہ آشوریوں کے پہلے پہر اس سے مالقات کی،

 اور اسے لیا اور بے کس لوگ آرٹ کی اس نے پوچھا {10:12}

 اور کہاں جاتا ہے؟ اور تُو کہاں سے آئے؟ تُو؟

 اُس نے کہا میں عبرانیوں کی ایک خاتون ہوں اور فرار ہو گیا ہوں

 :ان میں سے: وہ آپ کے فنا ہونے کے لئے دیا جائے گا

 اور میں ہالوفرناس سرداروں سے قبل آ رہا ہوں {10:13}

 اور ا کیپٹن آپ حق کی باتیں بیان میں فوج کی ۔



 ظاہر اس ایک طریقہ جس کے تحت وہ جانے اور سب ہل جیت

 ملک کے جسم یا ان میں سے کسی ایک کی زندگی ضائع ہونے کے بغیر،

 مرد ۔

 {14مرد سنکر اسے الفاظ اور دیکھ رہا تھا اب  :10}

 اس کا چہرہ وہ نہایت اس کی خوبصورتی پر تعجب اور

 اس سے کہا

 تو اُسنے ِکیا کہ تُو اپنی جان بچائی {10:15}

 ہمارے رب کی موجودگی کے لئے نیچے آنا: اب پس

 اپنے خیمے سے آتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ تجھ تک منعقد کرے گا

 وہ تجھ کو اپنے ہاتھوں سے حوالہ ہے ۔

 اور جب تو اس کے سامنے کھڑا ہوں، ڈرو مت {10:16}

 اور تیرے دل بلکہ اِنسان نے تیرے کالم کے مطابق ۔

 وہ تجھے اچھی طرح چاہنا کرے گا ۔

 تو وہ ان ایک سو آدمیوں کے لیے باہر کا انتخاب کیا {10:17}

 اور وہ اس لے کر اسے اور اس کی نوکرانی کے ساتھ گئے ۔

 خیمہ ہالوفرناس ۔

 574صفحہ  ھتی

 پھر تمام بھر میں ایک کونکوورسی ہیں ۔ {10:18}

 کیمپ: اس آنے سے خیموں اور ان کے درمیان چھاگئی تھی اس لئے

 وہ بغیر ہالوفرناس کے خیمے کھڑے ہوکر اس کے بارے میں آئے تھے،

 وہ اسے اس کی گفتگو میں کہا کہ جب تک ۔



 اور اس کی خوبصورتی پر تعجب اور پسند {10:19}

 بنی اسرائیل اس کی وجہ سے، اور ہر ایک سے کہا کہ

 اپنے ہمسایہ کون ہے یہ لوگ تحقیر کرے گا

 بے شک یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک ان میں ایسی خواتین؟

 ان کے مرد باقی نہ ہو جو جانے ہونے دیں دھوکہ ہو سکتا ہے

 پوری زمین ہے ۔

 اور وہ جو ہالوفرناس کے قریب نکلکر اور {10:20}

 نے نوکروں اور وہ اس کے ڈیرے میں لے ۔سب اپ

 { ایک21: ہالوفرناس کے تحت اپنے بستر پر آرام کیا اب 10}

 چھتری، جو ارغوانی اور سونے کے ساتھ بُنی ہوئی، اور

 ایمرالدس ہے اور قیمتی پتھر ہے ۔

 اور وہ باہر نکل آئے تو انہوں نے اس کی ۔ {10:22}

 مپ اس کے سامنے ہو رہا ہے ۔سے پہلے اپنے خیمے کے ساتھ چاندی لی

 جب جوڈتھ تھا آیا اور اس سے پہلے {10:23}

 بندوں کے وہ سب کے سب اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے ۔

 اور وہ اس کے چہرے پر گر کر کیا چہرہ ۔

 احترام نے اس سے کہا: اور اس کے اس کے نوکروں کو پکڑ ۔

 { ہالوفرناس نے اس سے کہا، جا کے11:1عورت، }

 خاطر جمع رکھ، نہ اپنے دل میں خوف: کیونکہ مجھے کبھی کوئی تکلیف

 اس نبچادانوساور، سب کا بادشاہ کی خدمت کرنے کے لئے تیار تھا ۔

 زمین ہے ۔



 اب پس اگر تیرے لوگوں میں رہتا {11:2}

 پہاڑ مجھ سے روشنی نہیں لگا، میں اٹھا لی نہیں ہو گا

 اتیں ہوتی ہیںاپ ان کے خالف میری سپیئرز: مگر وہ ب

 خود کے لئے ۔

 لیکن آج مجھے بتاتے ہیں کہ پس تُو سے فرار ہو گیا ہے {11:3}

 ان، اور آرٹ ہمارے پاس آئے: کیونکہ تجھ حفاظت کے لیے ۔

 :خوش رہو، رہتے ہیں یہ رات ہے، اور آخرت

 سوا تجھ کو تکلیف مگر تیرا، مانگنا کے طور پر {11:4}

 وہ میرے رب کے بندوں کے بادشاہ نبچادانوساور کرتے ہیں ۔

 پھر جوڈتھ نے اُس سے کہا کہ کے الفاظ حاصل کریں {11:5}

 تیرے بندے اور تیری لَونڈی میں بات کرنے کے لیے دکھ تیرا

موجودگی، اور مجھے کوئی جھوٹ اپنے رب کی طرف اس رات قرار دے دیا 

 جائے گا ۔

 تو تیرے کالم پر عمل کریں ۔ اور اگر تو چاہے {11:6}

 لَونڈی، خدا بالکل پاس کرنے کی بات آئے گی

 اور میرا رب اپنے مقاصد کی ناکام نہیں ہوگا ۔ تیرے ۔

 نبچادانوساور طور پر بادشاہ کی ساری زمین زندہ ہے، {11:7}

 اور اُس کی قُدرت کے طور پر وہ زندہ جو تیرے کے لیے بھیجا ہے،

 : کیونکہ نہ صرف مرد کی خدمت کرے گاہر جاندار کی پاسداری

 اسے تیرے، بلکہ میدان اور چوپایوں کے جانوروں کی طرف سے

 اور ہوا کے پرندوں، گا تیری قُدرت کے نیچے کی طرف سے رہتے ہیں



 نبچادانوساور اور اُسکے سارے گھر ۔

 ہم تیری حکمت اور تیری پالیسیوں سے سنا ہے، {11:8}

 دی ہے کہ تو صرف فن بہترین اور یہ سب زمین میں اطالع

 میں بادشاہت، اور طاقتور میں علم، اور

 و جنگ میں حیرت انگیز ہے ۔

 اب مسئلہ، جو اچااور کے متعلق طور پر {11:9}

 مردوں کے لیے تیری عدالت میں بات کرتے ہیں، ہم اُس کی باتیں ُسنی ہیں ۔

 کی بیتھوالا نے اسے بچا لیا، اور انھوں نے قرار دیا ان سے کہا کہ وہ

 تجھ سے بولی تھی ۔

 پس اَے ُخداوند اور حاکم کا احترام نہیں اس {11:10}

 لیکن یہ سچ ہے کیونکہ یہ اپنے دل میں رکھ: ہماری قوم کے لئے لفظ ۔

 فکے خالنہیں کی جائے گے سزا دی جاتی ہے، نہ کر سکتے ہیں تلوار غالب 

 ان کے عالوہ وہ اپنے خدا کے خالف گناہ ہے ۔

 اور اب، میرے رب کہ نہ ہو کو شکست دی اور {11:11}

 اس کا مقصد عاجز، موت بھی اب ان پر گر پڑا،

 اور اپنے گناہ جاالتِکار نے ان، جس سے وہ کریں گے

 وہ ایسا کرے گا وہانسویور غصہ اپنے خدا کو غصہ دالتے

 :ناجو ہے نہ موزوں کر

 { ہے11:12ان کا کھانا ان اور ان تمام پانی ناکام }

 اسپورٹ، وہ ہاتھ کرنے کا ارادہ کیا ہے ان

 چوپایوں اور تمام چیزیں ہیں، کہ خدا بھسم کرنے ازلی



 :ان کی طرف سے اپنے قوانین کو کھانے کے لئے حرام ہے

 اور باری کے خرچ کرنے کے لئے طے پاتے ہیں {11:13}

 میں وہ پاک تھی، تاریخیں اورمے اور تیل، جس 

 کاہنوں سے قبل یروشلم میں خدمات انجام دینے کے لیے محفوظ شدہ

 اِن باتوں میں سے کسی کے لئے حالل نہیں ہے ہمارا خدا کا چہرہ ۔

 ذرا اپنے ہاتھوں سے چھو لوگوں کو ۔

 وہ کچھ کو یروشلم، کیونکہ بھیجا ہے {11:14}

 وہ بھی جو وہاں بسے ان النے کے لئے اس طرح کیا ہے ایک

 شراکت اجازہ ۔-سینیٹ سے مماثل

 اب تو لوگ ان کو لفظ الئیں گے، وہ کریں گے {11:15}

 فورا کرتے ہیں، اور وہ تجھ کو ہونے دیا جائے گا

 اسی دن کو تباہ کر دیا ۔

 یہ سب جان کر تیری لَونڈی کیوں ہوں {11:16}

 اور خدا نے مجھے کام کرنے کے لئے بھیجا ان کی موجودگی سے فرار ہو گیا ۔

 چیزیں تیرے ساتھ طے کرناہے ساری زمین کو حیران نہیں ہو گا

 اور جو کوئی اس کو نہیں سنیں گے ۔

 تیرے خاِدم مذہبی ہے اور خدا نے کیا رہی {11:17}

 دن اور رات آسمان کی: اب پس میرے رب ہوں گے

 رہے اور اپنے بندہ کی طرف سے رات میں چلی جاۓ گی تیرے ساتھ

 وادی اور میں خدا سے دعا کرے گا اور وہ مجھے بتائیں گے ۔

 :جب وہ ان کے گناہوں کے مرتکب



 اور آؤں گا اور دکھا دے یہ تیرے: پھر تو {11:18}

 تیرے تمام فوج کے ساتھ باہر نِکل کر، اور وہاں سے کوئی بھی ہو

 ف مزاحمت کرے ۔انہیں جو تیرے خال

 اور میں تجھے یہودہ، کے بیچ لے گا {11:19}

 اور میں تیرا تخت قائم کرے گا تو آیا یہاں تک کہ یروشلم سے پہلے ۔

 اور تُو ان بھیڑوں کی مانند نکال دینا کہ بیچ میں ۔

 کوئی چرواہا ہے، اور ایک کتا ذرا اپنے کھول دے گا کہ نہیں

 طابق کہا کرتے تھےتجھ پر منہ: ان باتوں سے میرے م

 میرا علم سابق کے، اور وہ مجھے اور میں اعالن کیا گیا

 تجھ کو بتانے کے لئے بھیجا گیا ہوں ۔

 تو اس کے الفاظ کو ہالوفرناس اور ان سب راضی {11:20}

 اور وہ اس حکمت پر تعجب کیا اور کہا، نوکر ۔

 وہاں اس طرح عورت کے ایک سرے سے نہیں ہے {11:21}

 نوں کے چہرے کی خوبصورتی اور حکمت کے لئے زمیندوسرے، دو

 الفاظ ۔

 خدا نے اسی طرح ہالوفرناس نے اس سے کہا ۔ {11:22}

 اچھی طرح تجھے لوگوں کے سامنے، طاقت ہو کہ بھیجنے کے لیے کیا کیا

 ہمارے ہاتھوں اور ان پر تباہی میں یہ ہلکے ہو

 میرے رب کرتے ہیں ۔

 اور اب تو دونوں میں خوبصورت ہے تیرا {11:23}

 چہرہ، اور اپنی باتوں میں ذہین: بے شک اگر تو کے طور پر کرتے ہیں



 تو بولی تُو میرا ُخدا تیرا خدا ہوگا اور تُو

 بادشاہ نبچادانوساور کے گھر میں رہنے اور ہو گا

 جوڈتھ 575صفحہ 

 ساری زمین کے ذریعے مشہور ہے ۔

 ہاں میں النے کا حکم دیا اور پھر اپنیوہ اس ج {12:1}

 کہا کہ وہ اس کے لئے تیاری کرنی چاہئے اور پلیٹ مقرر تھا ۔

 اپنے کھانوں اور کہ وہ اس کے پینے کی ملکیت شراب ۔

 اور جوڈتھ نے کہا کہ میں گا نہ اُسے کھائے، ایسا نہ ہو کہ وہاں ہو {12:2}

 ے لیےجرم: لیکن رزق کئے جائیں گے مجھے ان چیزوں ک

 میں کہ لے کر آیا ہے ۔

 پھر ہالوفرناس اس سے اگر کہا تیرے رزق {12:3}

 کے لئے موجود ہو چاہیے ناکام ہیں، کس طرح ہم تجھے اس طرح دینا چاہئے؟

 ہمارے اپنے ملک کے ساتھ کوئی نہیں ہے ۔

 جوڈتھ نے اس سے کہا تیری روح کے طور پر کہا کہ پھر زندہ، میرے {12:4}

 لَونڈی گا نہیں خرچ چیزیں ہیں جو کہ میں خداوند، تیری

 خداوند کام میرے ہاتھ سے پہلے باتیں جو، ہے وہ

 متعین کی جاتی ہے ۔

 ہالوفرناس کے بندے اس میں الئے تو {12:5}

 خیمے اور وہ آدھی رات تک سو گیا اور وہ اٹھ کر جب یہ

 صبح گھڑی کی طرف تھا،

 میرے رب اباور ہولوفرناس کے لئے بھیجا، بچت،  {12:6}



 وہ حکم جو تیری لَونڈی نماز سے باہر جا سکتے ہیں ۔

 { پھر ہالوفرناس کو حکم دیا کہ وہ12:7اس گارڈ }

 اسے رہنا نہیں چاہئے: اس طرح وہ تین روز کیمپ میں رہا

 اور رات میں وادی بیتھولیا میں باہر نکال اور

 خود کو کیمپ کی طرف سے پانی کا چشمہ میں دھویا ۔

 اور جب وہ آیا تو وہ خداوند منت {12:8}

 خدا اپ کی پرورش کے لئے اس کے راستے کی رہنمائی کے لیے اسرائیل کی

 اپنی قوم بنی ۔

 تاکہ وہ صاف آ کر ڈیرے میں رہا ۔ {12:9}

 یہاں تک کہ وہ اس شام میں کھانا کھایا کرتے تھے ۔

 اور چوتھے دن میں ہالوفرناس کی ضیافت {12:10}

 اپنے گھر کے نوکروں کو صرف، اور کے افسران میں سے کوئی بھی کہتے

 ضیافت ۔

 پھر نے کہا کہ وہ باگواس کو تھا سرا، {12:11}

 سب پر الزام لگایا تھا کہ، اب جانے اور اس پر قائل

 عبرانی عورت جو کہ وہ ہمارے پاس آیا تجھ سے ہے

 اور کھاتے پیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ۔

 ھو یہ ہمارے شخص کے لیے شرم کی بات تو آئیں گے ہم، دیک{12:12}

 کے لئے جانے اس طرح ایک عورت دے، ان کی کمپنی؛ نہیں کہی

 ہم نہ تو ہم سے وہ ہم ہنسنے ہنسیں گے ۔

 پھر باگواس کی موجودگی سے چلے گئے {12:13}



 ہالوفرناس، اور اُسکے پاس گیا اور اُس نے کہا، نہیں یہ میلہ دے

 نے رب کی طرف آئے اور اس میں سونپی جائےلڑکی کا خوف اپ

 موجودگی اور شراب، اور ہمارے ساتھ ُخوش رہے اور کیا پینا

 اس دن آشوریوں کی بیٹیوں میں سے ایک کے طور پر بنایا،

 جو نبچادانوساور کے گھر میں کام کرے ۔

 پھر جوڈتھ سے کہنے لگے کہ جو میں ہوں اب، کہ میں {12:14}

 بیشک جو کچھ اس کے پلیسیٹہ میں ے؟میرے رب گینسی چاہی

 جلد کریں گے، اور یہ میری خوشی کا دن ہو گا میرا

 موت ہے ۔

 {15تو وہ اٹھ کر خود اپنے ملبوسات کے ساتھ سجا  :12}

 اور سب اس عورت کے لباس اور لَونڈی چلے گئے اور نرم رکھی

 ہالوفرناس، سامنے اس کے لئے زمین پر کھالیں جس

 وہ باگواس سے اب تک اپنے روز مرہ کے استعمال کی کہ وہ شاید مال تھا

 بیٹھ کر اور ان پر کھانا کھایا ۔

 اب جب جوڈتھ آ گیا اور بیٹھ {12:16}

 ہالوفرناس اس کا دل اس کے اور اس کے ذہن کے ساتھ تقریباً تھا

 اس کے لئے منتقل کیا گیا تھا اور وہ بہت ان کی کمپنی؛ مطلوبہ

سے جو انہوں نے دیکھے تھے کو دھوکہ دینے کے لئے ایک وقت کا  اُس دن

 انتظار کر رہے تھے

 اس ۔

 پھر ہالوفرناس اس سے کہا اب، پینے اور {12:17}



 ہمارے ساتھ ُخوش رہے ۔

 تو جوڈتھ نے کہا کہ میں گا پیتا اب میرے رب کیونکہ {12:18}

 ےمیری زندگی میں مجھے آج کے دن سب سے زیادہ دن بزرگی ہ

 چونکہ میں پیدا ہوا تھا ۔

 تو وہ لے لیا اور کھایا اور اس کے آگے کیا پی {12:19}

 لَونڈی تیار کیے تھے ۔

 اور ہالوفرناس لیا عظیم خوشی اُس سے ہُؤا اور {12:20}

 وہ ایک دن میں کسی بھی وقت پیا تھا کے مقابلے میں زیادہ شراب پی

 جب سے وہ پیدا ہوا تھا ۔

 اب جب شام ہوئی، اپنے بندوں میں {13:1}

 جلدی چال جا، اور باگواس بند کیے بغیر، اپنے خیمے اور

 اور وایٹرس اپنے رب کے حضور سے مسترد کر دیا ہے ۔

 وہ اپنے بستر کے لئے چلے گئے: وہ تمام تھے، کیونکہ آزردہ

 عید تک کیا گیا تھا ۔

 ڑ دیا تھا اور{ اور جوڈتھ کے ساتھ ساتھ چھو13:2خیمے میں }

 ہولوفرناس کے ساتھ ساتھ اپنے بستر پر جھوٹ: وہ جاگتا تھا

 شراب ۔

 اب جوڈتھ لَونڈی کھڑا ہونے کا حکم دیا تھا {13:3}

 آگے آ، اس تنوروں کے بغیر اور اس کے لیے انتظار کریں ۔

 وہ ہر روز کی طرح: انہوں نے کہا کہ وہ گا جا نکال اس کو اس لئے

 نماز، اور اسی کے مطابق انہوں نے نے باگواس سے



 مقصد ہے ۔

 تو سب نکال اور کوئی میں باقی نہ رہا {13:4}

 پھر جوڈتھ کھڑے، تنوروں نہ کم نہ بہت اچھا ہے ۔

اپنے دل میں تمام اقتدار، اے خداوند خدا نے کہا کہ اپنے بستر کی طرف سے 

 تالش کریں

 میرے اعمال پر اس وقت ہاتھ کے لئے

 یروشلم کی رفعت ہے ۔

 اب کے لئے تیری میراث کی مدد کرنے کا وقت ہے اور {13:5}

 تیرے کاروباروں کی تباہی کے نفاذ کے لیے

 وہ دشمن جو ہمارے خالف اُٹھے ہیں ۔

 وہ تھا بستر کا ستون کے لئے آئے تو {13:6}

 ہالوفرناس کے سر پر اور اپنی فاوچااون سے اتار

 وہاں سے،

 ے بستر پر رابطہ کیا اور پکڑ کےاور اپن {13:7}

 اَے ُخداوند ُخدا کے اپنے سر اور کہا، بالوں کو مضبوط

 اسرائیل، اس دن ۔

 اور وہ سب کے ساتھ اس کی گردن پر دو بار مارا اس {13:8}

 قوت، اور وہ اس کے سر سے لے گئے ۔

 اور اس کی الش کو بستر سے لڑھکتی اور {13:9}

 anon اور اس کے بعد ۔ چھتر ستونوں سے نیچے کھینچا

 نکال اور ہالوفرناس سر لَونڈی کو؛ دی ۔



 اور وہ اس کا گوشت اس تھیلی میں ڈال دیا: تاکہ وہ اُس کی بِیوی دونوں {13:10}

 ایک ساتھ مل کر نماز سے ان کی اپنی مرضی کے مطابق چلے گئے: اور

 جب وہ لشکر گاہ گزر وادی گھیر اور

 پہاڑ کے بیتھوالا اور پاس آکر کر کے چال گیا

 اُسکی ۔

 پھر نے کہا کہ جوڈتھ دُور دُور، پہرے میں {13:11}

 دروازہ کھوال، اب دروازہ کھول: ُخدا یعنی ہمارا ُخدا ہے کے ساتھ

 576ھتی صفحہ 

 دکھائوں تا کہ ہم اپنی قوت یروشلم، اور اس کی فوجوں میں ابھی تک

 دشمن سے، جیسا وہ آج بھی کیا گیا ہے ۔

 اب جب اس شہر کے لوگوں نے سنا اس کی آواز {13:12}

 وہ اپنے شہر کے پھاٹک کے نیچے جاتے جلدی اور

 وہ شہر کے بزرگوں کو بالیا ۔

 اور پھر وہ سب بھاگ گئے ایک ساتھ مل کر، دونوں چھوٹے اور {13:13}

 ھی عجیب تھا: توعظیم، اس لئے یہ ان سے کہا کہ وہ آئی ت

 وہ دروازہ کھوال اور انہیں مال اور ایک آگ کے لئے

 روشنی اور کھڑا کی ایک دور کی ان کے بارے میں ہے ۔

 وہ بلند آواز سے، تعریف، ان سے کہا {13:14}

 اس لئے وہ اس لے نہ خدا، میں کہتا ہوں کہ خدا کی حمد حمد

 مارےاسرائیل کے گھر سے رحمت مگر کو تباہ کر دیا ہے ہ

 دشمنوں کی طرف سے میرے ہاتھ اس کی رات ۔



 {15تو وہ سر بیگ اور دکھائے گئے  :13}

 یہ، اور ان سے کہا، ہالوفرناس، کے سربراہ دیکھو

 پلٹن کے سردار کے اسسور، فوج اور چھتری، دیکھ

 اور خداوند نے جس میں وہ اپنی مستی میں جھوٹ بولنا کیا تھا ۔

 .مارااس عورت کے ہاتھ کی طرف سے 

 کے طور پر خداوند زندہ، جو مجھے میری راہ میں رکھا ہے {13:16}

 تھے کہ میں، میرے چہرہ اس کے لیے اسے رکھ نے

 تباہی، اور ابھی تک اُس نے گناہ میرے ساتھ کرنے کے لئے ہے نہ

 ناپاک اور مجھے شرمندہ کرتے ہیں ۔

 تو سب لوگ حیرت حیران تھے ۔ {13:17}

 و سجدہ کیا اور کے ساتھ کہا کہاور اپنے آپ کو خدا ک

 ایک دل ہوکر مبارک ہو تو، اے ہمارے خدا جس نے اس دن

 تیرے لوگوں کے دشمن کر لے آئے ۔

 پھر عزیاہ نے بتایا کہ اسے اے بیٹی مبارک آرٹ سے کہا {13:18}

 تو تمام خواتین پر اوپر خدا تعاٰلے کا

 اور ُمبارک خداوند خدا، جس نے پیدا کیا ہے زمین ۔

 آسمانوں اور زمین جو تیرے کرنے کی ہدایت کی ہے

 ہمارے دشمنوں کی سربراہ کے سر سے دور کاٹنے ۔

 اس کے لیے تیرا بھروسا سے کبھی نہ نکلیگا {13:19}

 آدمیوں نے، جو ہمیشہ کے لئے خدا کی قدرت کو یاد دل ۔

 اور خدا تجھ کو ان باتوں کو ہمیشہ کے لئے بند {13:20}



 ,ھے اچھی باتوں میں مالحظہ کرنے کے لئے تعریفکیونکہ تُو نے تج

 تیری زندگی ہماری قوم کی ُمصیبت کے لئے چھوڑا، لیکن تونے

 ہمارے خدا کے حضور ایک سیدھا راستہ چلنے ہمارے کھنڈر ریوانگاد ۔

 تو ہونا یہ، تو یہ بنے ۔ اور سب لوگوں نے کہا ۔

 پھر جوڈتھ نے ان سے کہا، مجھے اب سنتے میری {14:1}

 بھائیوں، اور اس کے سر کو لے کر یہ پھانسی پر سب سے زیادہ

 آپ کی دیواروں کی جگہ ہے ۔

 اور تو فورا صبح ظاہر کیا جائے گا، اور {14:2}

 سورج زمین پر نکل، تم میں سے ہر ایک لے گا اس

 ہتھیار اور ہر والیانٹ آدمی کو شہر کے باہر نکل جائیں اور

 تم جائیں گےکیا تم ایک کپتان ان پر، گویا 

 لیکن نہ جانے آشوریوں کی گھڑی کی طرف کھیت میں ۔

 نیچے ۔

 وہ اپنے ہتھیار لے کر جائیں گے {14:3}

 اپنے کیمپ، اور اسسور کے لشکر کے سرداروں کو اضافہ،

 اور ہالوفرناس کے خیمے کو چال گا، لیکن نہیں پائیں گے

 اس: خوف کرے گر ان پر، اور وہ بھاگ جائیں گے پھر

 ے چہرے کے سامنے ۔آپ ک

 تاکہ تم کو اور جو اسرائیل کے ساحل رہنا ہوگا {14:4}

 ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور وہ جائیں جیسا کہ ان کا تختہ الٹنے ۔

 مگر تم یہ باتیں کرنے سے پہلے مجھے کال کریں اچااور {14:5}



 عمونی، وہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اور اسے نہ جانتا ہوں

 اسرائیل اور اس کے گھر اسے ہمیں تھے اس کے لئے بھیجی

 موت ہے ۔

 وہ عزیاہ؛ کے گھر سے باہر اچااور کہتے ہیں ۔ {14:6}

 اور جب وہ آیا اور میں ہالوفرناس کا سر ایک

 آدمی کا ہاتھ عوام کی اسمبلی میں، وہ پر گر کر

 اس کا چہرہ اور اس کی روح میں ناکام رہا ۔

 سے برآمد کیا تھا، اس پر گر گیامگر جب وہ ا {14:7}

 ھتی کے پاؤں، اور اس ریورانکاد اور تُو ُمبارک ہے

 تمام یُہوداہ کے خیموں میں اور سب قوموں میں جن

 تیرا نام سن حیران ہو گا ۔

 اب پس تُو سب کچھ بتائیں {14:8}

 پھر جوڈتھ اُس میں سے قرار دیا ۔ ان دنوں میں کیا جاتا ہے ۔

 سب کچھ وہ تھے، اس دن سے بھی لوگوں کے بیچ جو

 وہ نکل اس وقت تک وہ ان سے باتیں کیں ۔

 اور جب انہوں نے بولنا بند، لوگ {14:9}

 ایک آواز کے ساتھ چلالیا اور ایک پُر مسرت شور میں بنایا ان

 شہر ہے ۔

 اور جب اچااور دیکھا تھا سب کچھ خدا کی {14:10}

 دا میں بہت پر ایمان الیا اوراسرائیل نے کیا، اس نے خ

 اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ، اور پاس میں شمولیت اختیار کی تھی



 اس دن سے اسرائیل کے گھرانے ۔

 اور جیسے ہی صبح اٹھ کر انہیں پھانسی دے دی گئی {14:11}

 ہالوفرناس کے سر دیوار، اور ہر شخص پر لیا

 سے نکال اپنے ہتھیار ہے اور وہ آبنائے سے بینڈ کی طرف

 پہاڑ کی ۔

 لیکن آشوریوں انہیں دیکھ کر وہ بھیج دیا {14:12}

 اپنے لیڈروں کو، جو ان کے سرداروں اور ٹرابوناس کے لئے آئے، اور

 ان حکمرانوں کے ہر ایک کے لئے ہے ۔

 {13تو اُنہوں نے ہالوفرناس کے خیمے میں آ آ کر اس نے کہا کہ  :14}

 :جو الزام واکان اب ہمارے رب ان تمام چیزوں کی تھی

 غالموں کے لئے ہمارے خالف آنے کے جلی ہو

 .جنگ، وہ بالکل نابود کر سکتے ہیں کہ

 اس باگتس میں جاکر کے دروازہ پر نہ چلنے دی {14:14}

 کیونکہ اُس نے یہ سوچا کہ وہ جوڈتھ کے ساتھ سو گیا تھا ۔ خیمے ۔

 ب دیا کیونکہ وہ اسے کھوال اورمگر کوئی جوا {14:15}

 تنوروں میں گئے اور اُس پر پایا

 مردہ کے فرش اور اس کا سر تھا لیا اس سے ۔

 لہذا وہ فریاد بلند آواز کے ساتھ، کے ساتھ {14:16}

 رو اور آہوں اور ایک زور آور روتے اور اس کرایہ پر

 لباس ہے ۔

 :{17بعد وہ خیمہ میں گئے جہاں جوڈتھ درج کروائی کے  :14}



 اور جب وہ نہ مال تو وہ لوگوں کے لئے، اچھل اور

 روئی،

 ایک ان غالموں وفائی؛ کیا ہے {14:18}

 عبرانیوں کی عورت گھر پر شرم سے لے کر

 بادشاہ نبچادانوساور کی: دیکھو کے لئے، ہالوفرناس سوئے پر

 ایک سر کی مرضی بغیر زمین ۔

 ناجب آشوریوں کے فوج کے کپتان نے س {14:19}

 یہ باتیں وہ اپنے کوٹ کرایہ پر اور ان کے ذہنوں میں تھے

 حیرت گھبرا، اور ایک آواز اور ایک بہت عظیم تھا

 کیمپ میں شور ہے ۔

 اور جب وہ سنا خیموں میں تھے، وہ {15:1}

 کیا گیا تھا کہ بات پر حیران ہوئے ۔

 جوڈتھ 577صفحہ 

 اور خوف اور کپکپی گر اُن پر تا کہ {15:2}

 کوئی شخص تھا کہ کرنے کی جرأت رہنا اُس کی نظر میں

 پڑوسی، لیکن جلدی وہ سب مل کر آؤٹ، بھاگ میں ہر

 طریقہ میدان اور پہاڑی ملک ہے ۔

 وہ بھی جو چاروں طرف پہاڑوں میں کامپاد تھی {15:3}

 پھر بنی اسرائیل، ہر بھاگ بیتھولیا کے بارے میں ہے ۔

 ایک مجاہد تھا ۔ایک جو ان پر پہنچ گئے، ان میں 

 پھر عزیاہ بٹماسٹہم اور بیباا کے لئے بھیجا، {15:4}



 اور چوبا اور کوال اور اسرائیل کی سب سرحدوں پر جیسے

 جو باتیں کئے اور تمام چاہیے کہ بتانا چاہیے

 نے ان کو تباہ کرنے کے لئے ان کے دشمنوں پر اچانک حملہ کرنا ہے ۔

 کر وہ سب کے سباب جب بنی اسرائیل نے یہ سن {15:5}

 ان پر ایک منظوری سے گر پڑا اور ان کو قتل کیا

 چوبا: اسی طرح بھی وہ جو یروشلیم سے آئے تھے اور

 تمام پہاڑی ملک سے، کیونکہ )مردوں نے انہیں جو کچھ بتایا

 ان کے دشمنوں کے کیمپ میں کیا تھا( اور وہ جو تھے

 اقب کیاگاآلد، اور گلیل میں، ان کے ساتھ ایک عظیم کا تع

 یہاں تک کہ وہ دمشق اور سرحدوں کے گزشتہ تھے ذبح

 اُسکی ۔

 اور بیتھولیا میں رہتے تھے کیوں گر {15:6}

 لشکر کے اسسور، اور ان کو لُوٹا اور بہت تھے

 ماال مال ہے ۔

 اور یہ بنی اسرائیل واپس سے {15:7}

 اور دیہات اور ذبح جو رہا تھا ۔

 تھے، بہت سےشہروں اور سادہ، گٹ پہاڑوں میں 

 پیاس: کثرت بہت بڑا تھا ۔

 پھر جویکام سردار کاہن اور دی اینشنٹس کی {15:8}

 بنی اسرائیل جو یروشلیم میں رہتے تھے کہ کرنے کو آئے

 کہ خدا اسرائیل کی خبردی تھی اچھی چیزیں دیکھ اور



 ھتی دیکھنے کے لیے، اور اسے سالم کرنے ۔

 اور وہ اس کے پاس آئے تو وہ اپنی ماں کی اِکلوتی {15:9}

 ایک دل ہوکر اور اُس سے کہا تُو رفعت ہے

 یروشلم کی تو اسرائیل کی بڑی شان ہے، تُو ہے

 :ہمارے قوم کی عظیم فخر

 :تُو ان سب چیزوں کو اپنے ہاتھ سے کیا {15:10}

 ۔تُو نے اسرائیل کے لئے بہت اچھا کیا، اور خدا راضی ہے 

 تھورا: مبارک کو قادر مطلق خداوند کے لئے کی جا

 اور سب لوگوں نے کہا کہ ہوں گے یہ ۔ ہر وقت ۔

 اور لوگوں کو کیمپ کی جگہ لُوٹا ۔ {15:11}

 تیس دن: وہ اپنے خیمے سے ھتی ہالوفرناس دی ۔

 اور تمام پلیٹ اور بستر، برتن اور اس کا تمام اسباب: اور

اور اس گاڑی کی اِجازت، تیار  ے خچر پر رکھی ۔وہ اسے لے گئے اور اسے اپن

 کیا

 اور ان کو اس پر رکھ دی ۔

تو اسرائیل کی ساری خواتین ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنے کے لئے  {15:12}

 بھاگ گئے ۔

 :اپنی اور اپنی ماں کی اِکلوتی اور اس کے لئے ان کے درمیان ایک رقص بنا

 بھی دیااور وہ شاخیں دف ہاتھ میں ِلیا اور کو 

 وہ عورتیں جو اس کے ساتھ تھے ۔

 اور وہ ایک گلدستہ کی زیتون اور اس پر ڈال دیا {15:13}



 نوکرانی جو اس کے ساتھ تھا اور وہ سب لوگوں کے سامنے چال گیا

 اس رقص میں تمام خواتین کی قیادت: اور سب لوگ

 میں ہاروں اور کے ساتھ اپنی زرہ بکتر جس کے بعد اسرائیل

 ہ میں گیت ہے ۔ان کے من

 پھر جوڈتھ شروع کر دیا اس گانے کے لئے سب میں تشکر {16:1}

 اسرائیل اور سب لوگ اس کے بعد کی تعریف یہ گانا گایا ۔

 اور جوڈتھ نے کہا کہ میرا خدا کے ساتھ آغاز {16:2}

 بجاتی، گانے کیمبالس کے ساتھ اپنے ُخداوند سے کہا: اُس سے منسلک ایک

 نئے زبور: اس کو بلند کرنا اور اس کے نام پر کال کریں ۔

 { لڑائیوں کے زخم: کے لیے کیمپوں میں16:3خدا کے لیے }

 لوگوں کے بیچ وہ مجھ سے باہر کر دیا ہے

 ان ہاتھوں کے ان میں سے جو مجھ کو ستایا تھا ۔

 اسسور شمال سے پہاڑوں سے نکل آئے، {16:4}

 پنے فوجی، کثرت کے ساتھ آیاوہ دس ہزاروں کی تعداد میں ا

 وہریوف برسایا رک گئے، اور ان کے سوار ہیں

 .پہاڑوں کا احاطہ کرتا ہے

 { وہ ڈینگ اور16:5میری سرحدوں کو جالئے گا }

 میری جوانوں کو تلوار سے قتل اور چوسنے کی عادت کو ٹھیس

 بچوں کو میرے خالف میدان، اور میرے بچوں کے طور پر ایک

 یری کنواریاں لے لُوٹ کے طور پر ہے ۔شکار ہے اور م

 مگر عظیم رب ان کی طرف سے مایوس ہے {16:6}



 ایک عورت کا ہاتھ ہے ۔

 کے لئے ایک زبردست جوانوں کی طرف سے گر نہیں کیا، {16:7}

 کے بیٹے نے، اور نہ ہی ہائی رفائیم ایسا کیا Titans نہ

 اس پر سیٹ کریں: جوڈتھ مراری کی بیٹی کو کمزور کر دیا ہے لیکن

 اس عورت کے چہرہ کی خوبصورتی کے ساتھ ۔

 کے لئے وہ رنڈاپے کے لئے وہ لباس اتار {16:8}

 رفعت کی ہیں جن کو اسرائیل میں ظلم کیا گیا اور

 چہرہ پر ِعطر اور اس کے بالوں میں پابند ایک

 ا ایک سوتی چادر میں لے لیا ۔ٹائر، اور اس کو دھوکہ دین

 اس سینڈل اس کی آنکھیں!! لُوٹ لیا، اس کی خوبصورتی کو اپنا لیا {16:9}

 من قیدی اور فاوچااون اس کی گردن کے ذریعے منظور ۔

 فارسیوں قویکد اس کی دلیری پر اور {16:10}

 عیالمی اس شوخی پر و حوصلے کو متزلزل تھا ۔

 اور میری کمزوری کے لیے للکارتے تھے تو میرے مظلوم خوشی، {16:11}

 لیکن وہ حیران تھے: یہ اٹھا وہ بلند آواز سے پکارا ۔

 ان کی آواز، لیکن وہ جمہوریت کا آغاز ہو گیا ۔

 سہیلیاں کے بیٹوں نے ان کو چھیدا ہے {16:12}

 ذریعے، اور ان فوگیٹاواس کے بچوں کے طور پر زخمی ہو گئے: وہ

 ُخداوند کی لڑائی کی طرف سے ہالک ہُوئے ۔

 !میں خداوند کے لئے نیا گیت گاؤنگا: اَے ُخداوند {16:13}

 تُو ہے بڑا اور شاندار، طاقت، میں حیرت انگیز اور



 اجیت ۔

 تمام مخلوق تیری خدمت کرے: تو تےرے، اور {16:14}

 وہ بنائے گئے تھے، نکل تیری روح ہے اور یہ برسایا

 کیا، اور کوئی نہیں جو تیری آواز کی مزاحمت کر سکتے ہیں ۔انہیں پیدا 

 پہاڑوں سے جنبش نہ ہوگی اس لئے ان {16:15}

 پانی کے ساتھ بنیادوں، چٹانوں پر موم کے طور پر جائیں گے

تیری موجودگی: ابھی تک تو ان کے لئے جو تجھ سے ڈرتے رحم كرنے واال 

 ہے ۔

 ت انگیز خوشبو بہت چھوٹی سی ہےہر طرح کی قربانی کے لئے راح {16:16}

 تجھ سے اور ساری چربی تیرے سوختنی کے لئے کافی نہیں ہے

 پیشکش: لیکن جو ُخداوند سے ڈرتا ہے وہ ہر وقت بہت اچھا ہے ۔

 کے خالف اٹھ کھڑے ُمخالف قوموں پر افسوس میرے {16:17}

 خداوند تعالٰی ان میں انتقام لے جائے گا !قرابت داروں

 آگ اور کیڑے میں ہوتا، ان قیامت کے دن

 اور وہ انہیں محسوس کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے روتے ہو ۔ گوشت ۔

 جونہی وہ یروشلیم میں داخل ہوئے اب وہ {16:18}

 اور جیسے ہی لوگ تھے ُخداوند کو ِسجدہ کیا ۔

 پاک، وہ اپنی سوختنی قُربانیوں اور اپنی مفت کی پیش کش کی

 رضا کی قُربانیوں اور انکے تحائف ہیں ۔

 578ھتی صفحہ 

 ھتی بھی وقف ہالوفرناس، کی تمام چیزیں {16:19}



 جو لوگ اس کو دیا تھا اور چھتری دی جو

 وہ ایک نعمت سے اپنے تنوروں سے لیا تھا

 خداوند ہے ۔

 {20لوگوں کو یروشلم میں ضیافت جاری رکھے  :16}

 تین مہینے کے لیے مقدس سے پہلے اور

 ھتی ان کے ساتھ رہا ۔

 {21اس وقت ہر ایک اپنے آپ کو لوٹ کے بعد  :16}

 وراثت، جوڈتھ بیتھولیا کو چال گیا اور میں رہا ۔

 اس کی اپنی ملکیت اور میں اس وقت سب میں عزت تھی

 ملک ۔

ی اس سب { اور بہت سے لوگ اس کو چاہا، لیکن کوئی بھ22باب  16}گنتی 

 جانتے تھے

 دن اس کی زندگی کے اس منّسی کے بعد اس کا شوہر مر گیا

 اور اپنی قوم کو اکٹھی ہو رہی تھی ۔

 لیکن وہ مزید اور عزت میں مزید اضافہ ہوا اور {16:23}

 سو جا رہا اس کے شوہر کے گھر میں پرانے پاتا اور

 گئے ۔تو وہ ہالک ہو  پانچ سال پرانے اور بنایا لَونڈی مفت ۔

 بیتھولیا: اور وہ عورت اپنے شوہر کے غار میں دفن کیا گیا

 منّسی ۔

 :اور اسرائیل کے گھرانے اپنے سات شب و روز {16:24}

 اور اس سے پہلے کہ وہ ہالک ہو گئے، وہ ان سب کے لئے، اس سامان تقسیم کیا



 اس لئے منّسی کے قریب ترین تھے اس کے شوہر اور

 رابت داروں کے قریب ترین ہے ۔جو تھے ان کے لیے اپنے ق

 اور کوئی نہ بنی بنایا تھا {16:25}

 اسرائیل جوڈتھ، اور نہ ہی ایک طویل وقت کے دنوں میں مزید کوئی ڈر

 اس کی وفات کے بعد ۔
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