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1 Maccabees 

Maccabees کی پہلی کتاب 

 اور یہ، کہ سکندر اعظم کے بیٹے فلپس کی کے بعد ہوئی ۔ {1:1}

 مقدونی چیٹاام کی زمین سے باہر آئے، تھا

 سیندھ دارا بادشاہ عیالمی اور ایرانیوں کی کہ وہ

 اُس کی جگہ، سب سے پہلے یونان پر بادشاہی کرتے رہے،

 اور بہت سی جنگوں اور جیت بہت مضبوط رکھتا ہے، {1:2}

 اور زمین کے بادشاہوں کو قتل کیا،

  ییا اور ییااور زمین کے کناروں کے ذریعے چال {1:3}

 یہاں تک کہ زمین پر سکون تھا بہت سی قوموں کی غنیمت

 نہیں باندھا وہ بلند تھی اور اس کا دل تھا ۔ اس سے پہلے ۔

 انچے پر چڑھایا ۔

 اور وہ ایک طاقتور مضبوط یشکر جمع کیا اور حکومت کی ۔ {1:4}

 ممایک اور اقوام اور بادشاہوں پر، جو بن ییا

 نہروں نے اس سے کہا ۔

 اور ان باتوں کے بعد وہ بیمار اور تصوراتی یر {1:5}

 کہ وہ مر جائے ۔

 پس اس نے اپنے نوکروں کو بال، جیسے کہ تھے {1:6}



 عزت، اور اس کے ساتھ اس سے پرورش کیا ییا تھا

 نوجوانوں، اور وہ تھا جبکہ اس کی سلطنت ان، کے درمیان علیحدیی

 ابھی تک زندہ ہے ۔

 تو اییگزینڈر ٹویلواس بادشاہی سال، موت واقع ہو یئی ۔ {1:7}

 اور اپنے بندوں پر ننگی میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر حکومت ہے ۔ {1:8}

 اور وہ سب اس کی موت کے بعد تاج پر {1:9}

 تو اپنے بیٹوں نے ان کے بعد کئی سال کیا: اور اپنے آپ کو ۔

 ے ۔برائیوں کو زمین میں بڑھ یئے تھ

 اور آکر ان سے باہر ایک شریر جڑ {1:10}

 انتیوکس اپاپہاناس، انتیوکس بادشاہ کے بیٹے ہیں،

 ایک یرغمایی کے روم میں ییا تھا، اور وہ میں بادشاہی کی

 سو اور تیس اور ساتویں سال کی بادشاہی کی

 یونانیوں ۔

 ان دنوں میں بھی اسرائیل شریر آدمیوں سے باہر چال ییا {1:11}

 پرسیڈد بہت سے یہ کہہ کر آئیے ہم اور منزییں ایکجو 

 ہمارے بارے میں یول ہیں جو قوموں کے ساتھ عہد: چونکہ کے یئے

 ہم ان سے نکل ییا ہم زیادہ سے زیادہ غم تھا ۔

 { ۔12: تو اس آیہ انہیں بہت پسند 1}

 پھر بعض یویوں کے ساتھ ساتھ، تو آیے تھے {1:13}

 کہ وہ انہیں ایسا کرنے کا الئسنس دیا بادشاہ کے یئے چلے یئے

 :قوموں کے احکام کے بعد



 وہ ورزش پر کی جگہ تعمیر کے نہیں باندھا {1:14}

 :یروشلم قوموں کی رسوم و رواج کے مطابق

 اور اپنے آپ کو نامختُون بنا کر چھوڑ دیا {1:15}

 پاک عہد، اور خود کو قوموں کے یئے میں شموییت اختیار کی

 اور شرارت فروخت کئے یئے ۔

 اب بادشاہی تھی قائم ہونے سے پہلے {1:16}

 انتیوکس، انہوں نے کہ وہ شاید مصر پر حکومت کرنے کے یئے سوچا

 دو جہانوں کی بادشاہت ہے ۔

 پس وہ ایک عظیم کے ساتھ مصر میں داخل {1:17}

 ایح اور ہاتھی، اور سواروں پر ممتاز، اور ایکبھیڑ، مص

 عظیم بحریہ،

 :اور مصر کے بادشاہ پٹوییمی سے جنگ {1:18}

 اور بہت سے یوگ تھے ۔ ییکن پٹلیمی اس سے ڈر کر بھاگ یئے ۔

 مار کر زخمی ہو یئے ۔

 وہ مضبوط شہروں کو ملک مصر میں اس طرح مل ییا {1:19}

 اور اُس نے اُسکی غنیمت بٹھایا ۔

 اور اس کے بعد اس انتیوکس مصر، مارا تھا وہ {1:20}

 سو میں دوبارہ واپس چاییس اور تیسرے سال، اور چال ییا

 اسرائیل اور ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ یروشلم کی خالف

 اور فخر پاک مکان میں داخل ہوئے اور ییا {1:21}

 دور اس سنہری قربان یاہ اور شمعدان روشنی، اور سب کے



 کے ظروف،

 بہا کی میز اور روٹیاں اور {1:22}

 اور بخور دان سونے کا پردہ، برتن اور پیایے ۔

 اور تاج اور طالئی زیورات میں سے جو اس سے پہلے تھے

 ہیکل سب جو وہ بند نکاال ۔

 وہ بھی چاندی اور سونا ییا اور {1:23}

 قیمتی برتن: بھی انہوں نے چھپا ییا جس نے جنگ

 پایا ۔

 اور جب انہوں نے بنا ییا تھا سب نے اس میں چلی یئی {1:24}

 اپنی زمین، کر ایک عظیم قتل عام کیا اور بہت سے بویی

 فخر ہے ۔

 اس یئے اسرائیل میں ایک عظیم سوگ میں تھا {1:25}

 ہر جگہ جہاں وہ تھے ۔

 کے سردار اور بزریوں نے ماتم تاکہ, کنواریاں {1:26}

 اور نوجوان مرد کمزور، بنائے یئے اور خواتین کی خوبصورتی

 تبدیل کر دیا ییا ۔

 ہر دیہا میں ماتم اور اس کو یے ییا ۔ {1:27}

 فکرمندی شادی کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے،

 اس ملک کے باشندوں کے یئے بھی منتقل کردیا ییا {1:28}

 تا تھااُسکی اور یعقوب کے یھر کے سب کے ساتھ احاطہ کر

 بے یقینی ہے ۔



 اور دو سال مکمل طور پر ختم کرنے کے بعد بادشاہ نے اپنے بھیجا {1:29}

 آنے وایے سردار کلیکٹر یُہوداہ اور شہروں سے خراج عقیدت پیش کی

 ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ یروشیلم کے نزدیک

 اور نے وہ باتیں انہیں، ییکن سب سے تھا ۔ {1:30}

 وں نے کریڈنسی دی تھی، اس یئےفریب: وہ یر ییا جب انہ

 شہر پر اچانک اور اسے بہت ہی سخت اور

 بہت سے یوگ اسرائیل کو تباہ کر دیا ۔

 اور اس شہر کے غنیمت یے یی جب وہ {1:31}

 اس پر آگ اور یھروں اور اسکی دیواروں کے نیچے ھینچا سیٹ

 ہر طرف ہے ۔

 مگر عورتیں اور بچے ییکر وہ اسیر، اور {1:32}

 ں قبضہ میں کر ییا ۔چوپایو

 پھر اُترا وہ داؤد کے شہر ایک عظیم کے ساتھ {1:33}

 اور مضبوط دیوار، اور زبردست ٹاورز، اور یہ ایک

 ان کے یئے مضبوط پکڑ ۔

 وہ شریر یوگ بٹھا ایک ینہگار قوم دیا {1:34}

 اور خود کو ان مہینوں میں فورٹیفید ۔

 { اور35: وہ ذخیرہ شدہ یہ بھی زرہ بکتر اور انپا، کے ساتھ 1}

 جب وہ یروشلم کی غنیمت جمع تھا،

 :وہ ان کو وہاں رکھ کر تو وہ زخم پھندا بن ییا
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 اس کے خالف یھات کی جگہ تھا {1:36}

 محفوظ پناہ یاہ ہے اور اسرائیل کے ییے ایک بری مدعی ہے ۔

 رح وہ ہر طرف سے بے یناہ خون بہانےاس ط {1:37}

 :مقدس، اور یہ ناپاک

 یہاں تک کہ یروشیلم کے باشندے بھاگ یئے {1:38}

 ان کی وجہ سے: پروانے شہر بنایا ییا ایک

 اجنبی، کا مسکن بنو اور ان یویوں کے یئے عجیب و غریب بن ییا کہ

 اور اس نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ۔ اس میں پیدا ہوئے ۔

 اس مقدس فضلہ ایک بیابان کی طرح رکھی یئی اس {1:39}

 عیدوں میں سوگ، اپنے سبتوں میں کر دئیے یئے

 اس کی عزت توہین عدایت میں طعن ۔

 { تو اس ذیت تھی1:40اس جالل ہوئی }

 میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی رونق ماتم میں تبدیل کر دیا ییا ۔

 تمام پر یکھا تھااس کے عالوہ بادشاہ انتیوکس اس  {1:41}

 بادشاہت، کہ سب یویوں کو ایک ہونا چاہئے،

 اور ہر ایک اپنے قوانین کو چھوڑ دینا چاہیئے: تو سب {1:42}

 بادشاہ کے حکم کے مطابق قوموں نے اتفاق کیا ۔

 ہاں، بنی اسرائیل کے بھی بہت سے اس کے ییے رضامند {1:43}

 مذہب اور بُتوں اور سبت کا دن پروفاناد ۔

 بادشاہ خطوط سے رسویوں کی طرف سے بھیجا تھا {1:44}

 یروشیلم اور یُہوداہ جو ان پر عمل کرنا چاہئے کے شہروں



 عجیب و غریب قوانین کے

 اور منع پوری سوختنی قربانیوں اور قربانی، اور {1:45}

 اور کہ وہ ناپاک کرنا چاہیے چڑھاوے، ہیکل میں پیتے ہیں ۔

 :سبتوں اور تہوار کے دن

 :اور مقدس اور پاک یویوں کو ناپاک {1:46}

 سیٹ اپ اُنکے، اور پیڑوں اور بتوں، چاپایس اور {1:47}

 :سؤر کا یوشت اور ناپاک جانوروں کی قربانی

 کہ وہ بھی اپنے بچوں کو چھوڑ چاہیے {1:48}

 نا مختون اور ان سب کے ساتھ بنایینا

 :ناپاکی اور پروفناشن کا طریقہ

 قوانین کو بھول سکتا ہے اور تبدیل کریںاختتام وہ  {1:49}

 تمام احکام ۔

 اور جو کوئی کرے یا نہ کے مطابق {1:50}

 بادشاہ کے حکم، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مرنا ہے ۔

 اُسی انداز میں یکھا وہ ان تمام پر {1:51}

 بادشاہت، اور سب یویوں پر مقررہ تہیں،

 ں کو آراستہ کر دیا ییا ۔ماعت، شہر کی طرف سے قربانی کرنے کے شہرو

 تو بہت سے یوگ ان کے پاس جمع تھے {1:52}

 چنانچہ وہ ہر ایک جو شریعت کو چھوڑ عقل کرنے کے یئے ۔

 پابند برائیوں کو زمین میں ۔



 اور اسرائیلی خفیہ مقامات میں بھی نکاال ۔ {1:53}

 وہ اعانت کے یئے جہاں کہیں بھاگ کر سکتا ہے ۔

 کے پندرہویں دن، میں اب ماہ کاسلیو {1:54}

 سو چاییس اور پانچویں سال ہے، وہ اُجاڑنے اپ سیٹ کریں

 پر مذبح اور بھر میں واقع ماال بار میں بت اُنکے تنہائی

 یُہوداہ کے شہروں پر ہر طرف ۔

 اور جل بخور اپنے یھروں کے دروازے پر اور {1:55}

 یلیوں میں ہے ۔

 اور جب انہوں نے کرایہ پر ٹکڑوں میں کی کتابیں {1:56}

 وہ قانون جو انہیں ملی وہ انہیں آگ میں جالیا ۔

 اور جو کوئی کسی کے ساتھ کی کتاب پایا ییا {1:57}

 عہد، یا ایر کوئی قانون کو، بادشاہ کے ارتکاب

 حکم یہ تھا کہ وہ اسے جان سے مارا جائے کہ ۔

 نے اختیار سے بنی اسرائیل کی طرف سےاس طرح کیا وہ اپ {1:58}

 جتنے تھے شہروں میں مال کے ہر مہینے، ۔

 اب پانچ اور بیسویں مہینے کے دن وہ {1:59}

 بت مذبح، جو کا مذبح پر قربان کیا

 خدا ہے ۔

 اس حکم کے مطابق جس وقت {1:60}

 وہ جان سے مارا بعض عورتیں اس وجہ سے تھا، ان

 بچوں کے ختنہ کراؤ یے ۔



 اور وہ بچوں کے بارے میں کہ اس کی یردن میں پھانسی دے دی اور {1:61}

 اپنے یھروں رافالد، اور جو ختنہ ہوا تھا ان کو قتل کیا

 ان ہے ۔

 اسرائیل میں بہت سے یوگ تھے مکمل طور پر حل ہووبیٹ اور {1:62}

 آپس میں کوئی ناپاک چیز کھانا نہ کرنا اس بات کی تصدیق ہے ۔

 ے بلکہ مرنے کے یئے، کہ وہ نہیں ہو سکتااس واسط {1:63}

 ناپاک یوشت کے ساتھ اور وہ پاک ناپاک ہو سکتا ہے نہ کہ

 عہد: غرض وہ ہالک ہو یئے ۔

 اور اسرائیل پر بہت بڑا غضب تھا ۔ {1:64}

 ان دنوں میں یوحنا کا بیٹا ماٹیتھیاس اٹھی ۔ {2:1}

 شمعون، جوآراب، کے بیٹوں کے ایک کاہن کے بیٹے سے

 وشلم، اور میں رہنے مودان ۔یر

 :اور وہ کاداس نامی پانچ بیٹے، جواننان، تھے {2:2}

 :نام ٹہاسسا شمعون ۔ {2:3}

 :{ یہوداہ نے2:4جو ماککیبیوس کہالتا تھا }

 اییعزر، اوآران کہا: اور جوناتھن، جن {2:5}

 یقب اپفوس تھا ۔

 جب انہوں نے دیکھا کہ ُکفر {2:6}

 یہوداہ اور یروشیلم میں کر یی،

پس میں دیکھنے کے ییے پیدا ہوا  !انہوں نے کہا کہ مجھ پر افسوس ہے {2:7}

 تھا



 میری قوم کا، اور مقدس شہر کی اور رہنے کو اس بد حایی

 وہاں، جب اس کو دشمن کے ہاتھ میں کر دیا تھا اور

 مقدس غیروں کے ہاتھ میں؟

 اس مندر کو جالل کے بغیر ایک انسان کے طور پر ہو ییا ہے ۔ {2:8}

 اس شاندار برتنوں میں اسیری کو بندھوایا ہیں {2:9}

 سڑکوں پر اپنے جوانوں کے ساتھ اس کے شیرخوار مناؤ

 دشمن کی تلوار ۔

 کون سی قوم اس مملکت میں ایک حصہ کیا نہ ہو {2:10}

 اور اپنی غنیمت کا مال؟

 ایک مفت کی اپنے تمام زیورات یے جایا جاتا ہے۔  {2:11}

 عورت وہ ہے ایک بوندسالوی ہو جاتے ہیں ۔

 اور دیکھو ہمارے مقدس نے بھی اپنی خوبصورتی اور {2:12}

 ہمارے جالل فضلے میں رکھی ہے، اور قومیں اس کی توعین کرتے ۔

 کیا ختم کرنے کے یئے پس ہم اب رہے یا؟ {2:13}
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 پھر ماٹیتھیاس اور اسکے بیٹوں کو ان کے کپڑے، کرایہ پر {2:14}

 اور ٹاٹ پر رکھ کر نہایت ماتم ہے ۔

 بادشاہ کے افسران، جبکہ اوسط میں جیسے {2:15}

 یویوں کو بغاوت پر مجبور کیا، شہر مودان، میں کرنے کے یئے آ

 ان کی قربانی کریں ۔

 وگ ان سے کہااور جب بنی اسرائیل کے بہت سے ی {2:16}



 ماٹیتھیاس بھی اپنے بیٹوں کو جمع ہوئے ۔

 پھر بادشاہ کے افسران نے جواب دیا، اور کہا جاتا ہے کہ {2:17}

 اس پر ماٹیتھیاس دانا، حاکم، اور ایک محترم تُو

 اور انسان اس شہر میں، اور بڑے بیٹے کے ساتھ مضبوط اور

 :بھائی

 اب پس تو سب سے پہلے آ کر پورا {2:18}

 بادشاہ کے حکم پر تمام قوموں کی طرح ہے کیا،

 ہاں، اور یہوداہ کے یویوں کے عالوہ اور اس طرح کے طور پر باقی رہ یئے

 یروشلم: تو تو اور تیرا یھرانا کی تعداد میں ہو یا

 بادشاہ کا دوست، اور تُو اور تیری اوالد ہویا

 چاندی اور سونا اور بہت سے انعامات کے ساتھ ایوارڈ دیا ۔

 نے ایک بلند آواز سے کہا تھا اور پھر جواب دیا ماٹیتھیاس {2:19}

 کا اظہار، ایرچہ سب قوموں کی جو بادشاہ کے تحت کے ہیں

 ان کی اطاعت کرو اور ہر ایک سے دور یر

 مذہب ان کے باپ دادا، اور اپنے دینے کی منظوری

 :احکام

 { ابھی تک جائے یا اور میرے بھائیوں میں چلنا2:20مجھے اور میرے بیٹوں }

 ہمارے باپ دادا کے عہد ۔

 { اور21: جو ہریز ہمیں چاہیے ترک قانون 2}

 احکام ۔

 ہم جانے کے یئے بادشاہ کے ایفاظ کو نہیں ُسنتا {2:22}



 .ہمارا مذہب یا تو پر دائیں طرف یا بائیں طرف سے،

 {23ہوں نے یہ بات چھوڑ دی، وہاں ایفاظ اب جب ان :2}

 سب کی نظر میں یہودیوں پر قربان کر کے نہیں آیا

 قربان یاہ ہے جو مودان میں بادشاہ کے مطابق کی تھی ۔

 حکم ہے ۔

 جس چیز ماٹیتھیاس کو دیکھ کر وہ تھا ۔ {2:24}

 جوش کے ساتھ پیدا کر دیا اور اپنے ُیردے، نہ وہ کر سکے کانپ ییا

 کے مطابق اپنے غصے سے بچنا: پسعدایت 

 وہ بھاگ ییا، اور مذبح پر قتل کر دیا ۔

 االرادہ بھی بادشاہ کے کمشنر، {2:25}

 مردوں کو قربانی کرنے کے ییے، وہ ہالک ہو یئے اس وقت اور مذبح پر وہ

 .نکاال

 اس طرح نمٹا وہ نیتی کے طور پر کی طرح خدا کی شریعت کے یئے {2:26}

 فانیس ساالوم کے بیٹے زامبرا سے کہا تھا ۔

 اور ماٹیتھیاس فریاد سے شہر بھر میں ایک {2:27}

 جو کوئی شریعت کے بارے میں سریرم ہے یہ آواز، اور

 عہد، مینتانیت وہ میرے پیچھے ہویے ۔

 {28وہ اور اس کے بیٹوں کا پہاڑ، اور بائیں میں بھاگ یئے تاکہ  :2}

 ۔سب کام وہ شہر میں تھا 

 پھر بہت سے یویوں کو چاہا عدل و انصاف کے بعد {2:29}

 :وہاں رہنے سے بیابان میں جا کر



 اور دونوں وہ ہیں اور ان کے بچوں، اور اُن کی بیویاں ۔ {2:30}

 کیونکہ مصیبتوں نہایت ان پر اضافہ ہوا ہے ۔ ان چوپایوں ۔

 اب جب کہا بادشاہ کے نوکر، اور {2:31}

 شہر میں یروشلیم میں تھا کہ مختلف وہ میزبان جو داؤد کے

 جو بادشاہ کے حکم کو توڑ تھا، چلے یئے

 نیچے جو بیابان میں خفیہ مقامات میں

 { اور32: وہ پیچھا کیا ان کے بعد ایک بڑی تعداد 2}

 ان جاالتِکار ہے، وہ ان کے خالف کامپاد اور

 سبت کے دن ان کے خالف جنگ بنا دیا ہے ۔

 اور وہ ان سے کہا کہ جو تمہیں دیں {2:33}

 آیے آئے اور مطابق کریں اب تک اکتفا ۔

 بادشاہ کے حکم اور جیتے رہو یے ۔

 ییکن انہوں نے کہا ہم نہیں آئے یا نکال، نہ جائے یا {2:34}

 ہم تو بادشاہ کے ُحکم کو سبت کے دن کو ناپاک کرنے کی کرتے ہیں ۔

 تار کے ساتھ جنگ عطا کی ۔تو پھر وہ ان سب کی رف {2:35}

 مگر وہ تو انہیں جواب نہیں دیا، وہ نہ ڈال {2:36}

 ایک پتھر پر انہیں نہ رکی ہوئی جگہوں پر جہاں وہ پڑا تھا چھپا دیا ۔

 مگر نے کہا کہ ہم سب اپنی سادیی میں مر: آسمان {2:37}

 اور زمین یا یواہی دے ہمارے واسطے کہ تم ہمیں مار ڈاال

 ناحق ۔

 {38تاکہ وہ ان کے خالف جنگ میں پر یالب  :2}



 سبت، اور وہ ان کو ان کی بیویوں اور بچوں کے ساتھ قتل کر ڈاال

 اور اپنے چوپایوں کو ایک ہزار افراد کی تعداد ۔

 اب جب ماٹیتھیاس اور ان کے دوستوں کی سمجھ میں {2:39}

 ُیذرانے، یوگ ان کے یئے حق زخم ماتم کرتے رہے ۔

ر ان میں سے ایک نے دوسرے سے ایر ہم سب کے طور پر کرتے او {2:40}

 ہیں

 ہمارے بھائیوں نے کیا ہے اور نہ یڑنے ہماری زندییوں اور قوانین کے ییے

 قوموں کے خالف، وہ اب تیزی سے ہم باہر کی بیخ کنی کرے یی

 زمین ہے ۔

 اس وقت پس وہ، یہ کہہ کر حکم جاری کیا {2:41}

 سبت پر کرنے کے یئے آئے یا جو کوئی ہمارے ساتھ جنگ

 نہ ہم سب کے طور پر مر جائیں یے ہمارے دن، ہم یا جنگ نے اس کے خالف ۔

 خفیہ مقامات پر قتل کر دیا ۔ im وہ بھائیوں

 پھر وہاں اس کے پاس ایک کمپنی کے آئی {2:42}

 اسزیڈینس زبردست ُسورما اسرائیل، بلکہ ساری جیسے تھے

 وقف کیا ییا ہے ۔ شریعت میں رضاکارانہ طور پر

 بھی وہ سب یوگ اس میں شامل ہو یئے ظلم و ستم کے یئے بھاگ یئے {2:43}

 خود کو ان سے اور ان سے قیام تھے ۔

 {44وہ اپنی افواج میں شموییت اختیار کی، اور ینہگاروں کو مارا تو  :2}

 میں اپنے غصے اور اپنے غضب میں شریر یوگ: ییکن باقی

 ے یئے بھاگ یئے ۔اعانت کے یئے قوموں ک



 پھر ماٹیتھیاس اور اس کے دوستوں راؤنڈ کے بارے میں، چلے یئے {2:45}

 :اور اُنکے نیچے ھینچا

 اور کیا بچے جنکے پایا کے اندر {2:46}

 ساحل بنی اسرائیل کے وہ یوگ وہ ختنہ

 بہادری ہے ۔

 وہ بھی فخر مرد کے بعد پیچھا کیا اور {2:47}

 کام اپنے ہاتھ میں ترقی کی ۔

 {48وہ قانون کے ہاتھ سے باہر برآمد کر تا  :2}

 غیر قوموں اور بادشاہوں کے ہاتھ سے، نہ کا سامنا کرنا پڑا وہ

 یناہگار جیت ییے ۔

 اب جب وقت آیا کہ ماٹیتھیاس کے قریب {2:49}

 چاہیے مر جائے، وہ اس کے بیٹوں سے کہا کہ اب نے غرور اور

 تباہی کے وقت کچھ مالمت اورطاقت اور 

 :قہر غضب کے

1 Maccabees  650صفحہ 

 یٰہذا میرے بیٹوں کو اب تم شریعت کے بارے میں سریرم {2:50}

 اور اپنے باپ دادا کے عہد کے یئے اپنی زندیی دے ۔

 کو یاد کیا اعمال ہمارے باپ دادا کیا میں کال کریں {2:51}

 ات ملے یا اور ایکپس تم کو بڑے اعزاز کی ب ان کے وقت ۔

 ابدی کا نام ہے ۔



 ابرہام آزمایش میں سچا پایا ییا {2:52}

 اور یہ اس کے یئے راستبازی ینا ییا؟

 یوسف اس مصیبت کے وقت میں رکھا {2:53}

 حکم اور مصر کا رب بنا دیا ییا ۔

 پہانیس سریرم اور شوقین ہونے میں ہمارے باپ {2:54}

 ہے ۔ایک ابدی کہانت کے عہد کو حاصل 

 یسوع کے کالم کو پورا کرنے کے یئے کوئی بھی جج بنا دیا تھا {2:55}

 .اسرائیل

 کایب جماعت سے پہلے یواہ کے یئے {2:56}

 زمین کی میراث ملی ۔

 مہربان ہونے کے یئے ڈیوڈ کے تخت تھی {2:57}

 ایک ابدی بادشاہی ہے ۔

 ایلیاہ قانون کے یئے سریرم اور شوقین ہونے کے یئے تھا ۔ {2:58}

 جنت میں اپنایا ۔

 حننیاہ، ازریاس اور ماسایل کی طرف سے مومن تھے، {2:59}

 آگ کے شعلوں سے محفوظ نہیں ۔

 ڈینیل اس پاکی کے یئے سے نجات بخشی تھی {2:60}

 ببر )شیر( کی زبان سے ۔

 تم تمام عمر بھر کہاور اس طرح سمجھتے ہیں  {2:61}

 کوئی نہیں جو اس کے توکل پر قابو پایا جا یی ۔



 نہیں تو ایک ینہگار آدمی کی باتوں کا خوف: اس کے یئے {2:62}

 جالل یوبر اور کیڑے ہو یی ۔

 آج وہ انچے پر چڑھایا جائے یا اور وہ کل ہویا {2:63}

 کیونکہ وہ اپنے مٹی، اور ان میں واپس کر دیا ہے، نہیں مل

 فکر کے یئے کچھ بھی نہیں آیا ہے ۔

 تم میرے بیٹے ہو پس بہادر اور دکھا دے {2:64}

 کے یئے اس کی طرف سے یے تم تم مردوں میں قانون کی طرف سے ۔

 شان حاصل ہے ۔

 جانتا ہوں کہ اپنے بھائی شمعون ہے ایک اور دیکھو میں {2:65}

 انسان کی نصیحت پر کان اُس سے ہمیشہ: وہ ایک

 ں ۔باپ ہُو

 جہاں تک یہوداہ کے ماککیبیوس، وہ زبردست زمانوں اور {2:66}

 مضبوط، اپ ان نوجوانوں سے بھی: یے جائے اپنے کپتان اور

 .یویوں کی یڑائی یڑنے کے

 یو تم سے بھی ان سب کو جو شریعت، مشاہدہ {2:67}

 اور تم اپنے یویوں کی غلط بدیہ یینے ۔

 خبردار کرنے یگ قوموں کو مکمل طور پر جزا اور {2:68}

 احکام شریعت کی ۔

 {2:69وہ انہیں برکت دی اور اپنے یئے جمع کیا تھا سو }

 باپ دادا ۔

 اور وہ سو میں انتقال کر یئے چاییس اور چھٹے سال، {2:70}



 اور اس کے بیٹے نے اس پر اپنے باپ دادا کی قبریں میں دفن

 مودان، اور سب اسرائیلی اس کے یئے بڑا ماتم کیا ۔

 تو ماککیبیوس، اس کے بیٹے یہوداہ میں اٹھ {3:1}

 اس کی جگہ ہے ۔

 اور اُسکے سب بھائیوں نے اس کی مدد کی اور ویسا ہی وہ تمام {3:2}

 جو اپنے باپ کے ساتھ رکھا ہے اور وہ خوشی کے ساتھ یڑے

 اسرائیل کی جنگ ہے ۔

 { تو وہ یٹ ایک3:3ان کے یویوں کو بڑے اعزاز کی بات اور پہن }

 ینہ بند ایک بڑا کے طور پر اور اپنے متصادم رخت کے بارے میں وھیس

 اسے، اور وہ تلوار کے ساتھ یشکر یاہ کی حفاظت یڑائیاں، بنا دیا ۔

 وہ شیرببر کی طرح، اور حق کی طرح تھا کرامات میں {3:4}

 اپنے شکار کے یئے چنگھاڑنے ۔

 کوشش کیاس یئے وہ شریر پیچھا کیا، اور انہیں نکال کی  {3:5}

 اور ان یویوں کو جو ان یویوں کو دکھ پاتے جالیا ۔

 پس شریر شحض اس، چھوٹا پڑ ییا اور {3:6}

 بدی کے تمام کارکنان یوگ یھبرا یئے کیونکہ نجات

 اس کے ہاتھ میں ترقی کی ۔

 وہ بھی بہت سے بادشاہوں کے غم، اور یعقوب ُخوش وُخرم {3:7}

 اپنے اعمال کے ساتھ اور اپنی یادیار تک محُمود ہے ۔

 موریوور وہ یہوداہ کے شہروں کے ذریعے چال ییا، {3:8}

 بے دینوں سے ان کو تباہ کیا، اور غضب کو پھیر کر



 :اسرائیل سے

 تاکہ وہ معروف کے انتہائی حصہ سے کہا تھا ۔ {3:9}

 ۔زمین اور وہ اُس کو فنا کرنے کے یئے تیار تھے ملی 

 پھر اپویونیوس اکٹھے غیر قوموں، {3:10}

 اور اسرائیل کے خالف یڑنے کے یئے ایک عظیم یشکر سامریہ سے باہر ہے ۔

 یہوداہ جب یہ بات وہ نکال {3:11}

 اُس سے ِملنے کو تو انہوں نے اسے مارا اور قتل کر دیا: بہت سے یوگ بھی

 مقتول یر، مگر باقی فرار ہو ییا ۔

 ان غنیمت ہے، اور اپویونیوس کے سبب یہوداہ یے ییا {3:12}

 تلوار بھی، اور اسکے تمام طویل زندیی یڑی ۔

 اب جب ساراون، شام کی فوج کا ایک شہزادہ {3:13}

 کہتے ہیں کہ یہوداہ تھا اُس کے پاس جمع ایک بھیڑ نے سنا اور

 کمپنی کو اس کے ساتھ جنگ کے یئے جانے کا ۔

 ے کہا کہ، میں مجھے ایک نام حاصل کرے یا اور میں عزتانہوں ن {3:14}

 میں جاؤں یا کہ یہوداہ اور ان کے ساتھ یڑنے کے یئے ہیں سلطنت ۔

 اس کے ساتھ جو کہ تو بادشاہ کے ُحکم حقارت ۔

 {15وہ اس تک جانے کے ییے تیار کیا اور وہاں چلے یئے تاکہ  :3}

 مدد کرنے، اور کرنے کےاس کے ساتھ ایک زبردست میزبان ِدین اُس کی 

 بنی اسرائیل کا بدیہ یے ییا جائے ۔

 اور جب وہ آیا نکلنے اپ کے نزدیک {3:16}

 بیتھہوراون، یہوداہ اُس کے ساتھ ایک چھوٹے سے ملنے کو نکال



 :کمپنی

 جو، جب وہ پورا کرنے کے یئے آنے وایے یشکر نے دیکھا {3:17}

 اتنے کم ہونے کی وجہان، یہوداہ سے کہا، کہ کس طرح ہم سکے یی، 

 ایسی بڑی بھیڑ کے خالف اور اتنی مضبوط، دیکھ ہم سے یڑنے کے ییے

 کے ساتھ بیہوش کرنے کے یئے تیار روزے سب آج کے دن ہیں؟

 جسے یہوداہ نے جواب دیا سے کہا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے {3:18}

 اتھر اس کے ساو اکثر یویوں کے یئے چند یویوں کے ہاتھوں میں بند کے یئے ۔

آسمان کے ُخدا کی یہ سب ایک ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ فراہم کرنے کے یئے، 

 ہے،

 :یا ایک چھوٹی سی کمپنی

 اس یئے جنگ کی فتح میں نہیں کھڑا رہتا {3:19}

 ییکن آسمان سے قوت سے آتا ہے ۔ یشکر کی کثرت ۔
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 وہ ہمارے خالف سے غرور اور بدی میں آئے {3:20}

 :ہمیں اور ہماری بیویوں اور بچوں کو تباہ کرنے اور ہم یوٹ کے یئے

 مگر ہم سے ہماری زندیی اور ہمارے قوانین کے یئے یڑنے ۔ {3:21}

 پس خداوند نے خود ان کا تختہ ایٹنے یا {3:22}

 ہمارے آیے: اور تم آتے ہو تم ان سے ڈرو نہیں ۔

 اب جیسے ہی وہ دیتے تھے، وہ ییاپٹ {3:23}

 ان پر اچانک اور ساراون اور اُسکے یشکر تھا ۔

 اس سے پہلے ہو ۔



 اور وہ انہیں نکلنے نیچے کی سے پیچھا کیا {3:24}

 سادہ، کہاں سے بیتھہوراون تھی قتل ِکئے یئے آٹھ کے بارے میں

 یا ۔اور کیوں کے ُملک میں فرار ہو ی ان میں سے سو آدمی ۔

 فلستیوں ۔

 پھر یہوداہ اور اس کے بھائی کے خوف سے شروع ہوا اور {3:25}

 یول اقوام پر یر کے یئے ایک نہایت عظیم خوف،

 :ان کے بارے میں

 اس کی شہرت بادشاہ سب سے آیا اور یہاں تک کے طور پر {3:26}

 اقوام یہوداہ کی یڑائیوں کی بات کرتے تھے ۔

 س نے یہ سنکر، وہاب جب بادشاہ انتیوک {3:27}

 غصہ سے بھرا ہوا تھا: پس انہوں نے بھیجا اور جمع

ایک ساتھ مل کر تمام طاقتوں کو اپنے دائرے میں، یہاں تک کہ ایک بہت 

 مضبوط فوج ہے ۔

 { خزانہ اور اپنے فوجیوں کو دے دیا28: وہ بھی اپنے سے کھویی 3}

 آراستہ کر دیا ییا ایک سال کے یئے ادا کرتے ہیں ان ہریاہ تیار ہو کے یئے

 وہ ان کی ضرورت کرنی چاہیے ۔

 اس کے باوجود جب انہوں نے جو دیکھا اس کے پیسے {3:29}

 خزانے میں ناکام رہا ہے اور یہ ملک میں خراج عقیدت پیش تھے

 چھوٹے، تکرار اور طاعون کی وجہ سے، جو اس نے

 میں نے قوانین کو چھینتے وقت زمین پر الیا

 ۔ پرانے وقت کی یئی



 کو برداشت کرنے کے قابل ہو چاہیے نہ کہ وہ خدشہ ہے وہ {3:30}

 اب، ییتا اور نہ ایسا دینے کے یئے اس طرح کے تحفے ہیں

 وہ پہلے کی طرح کتھے: کیونکہ اس کے اوپر زیادہ کر دیا تھا

 وہ بادشاہ جو اس سے پہلے تھے ۔

 پس بہت زیادہ اس کے ذہن میں پریشان ہونے کی وجہ اس نے {3:31}

فارس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے یینے کے یئے وہاں جانے کے ییے 

 پرعزم

 ممایک، اور زیادہ سے زیادہ رقم جمع کرنے کے یئے ۔

 {32یوسیاس، ایک نوبلیمان اور ایک دیا، تو  :3}

 دریا سے بادشاہ کے امور کی نگرانی کے ییے خون شاہی،

 :فرات مصر کی سرحدوں سے کہا

 اور وہ آیا یہاں تک کہ اس کا بیٹا انتیوکس، اپ النے کے یئے {3:33}

 پھر ۔

 اس کے عالوہ انہوں نے اس سے کہا اپنی آدھی نجات بخشی {3:34}

 فوج اور ہاتھیوں اور نے تمام چیزوں کا چارج دے دیا

 وہ بھی ان کے رہنے وایوں کی نِسبت ِکیا کریں یے کہ

 :یہوداہ اور یروشیلم میں

 {35عقل، چاہیے کہ وہ ان کے خالف فوج بھیج کرنے کے یئے  :3}

 کو تباہ اور اسرائیل کی قوت باہر کی بیخ کنی کے یئے اور

 باقی یروشلم اور ان یاد یاری سے یے جانے کے یئے

 اس جگہ ۔



 ں نے سب میں جگہ چاہئے اور انکہ وہ اجنبیو {3:36}

 حلقوں کی طرف، اور بہت سے اپنی زمین کو تقسیم ۔

 {37بادشاہ جو نصف افواج کے ییا  :3}

 رہے اور انطاکیہ سے اپنے شاہی شہر چال ییا

 اور دریا یزر کر سو چاییس اور ساتویں سال ۔

 فرات، اعلی ملکوں کو چلے یئے ۔

 ٹلیمی کا بیٹاپھر یوسیاس کا انتخاب کیا پ {3:38}

 دوریماناس، نیکناور اور یورجیس، قوی مردوں کی

 :بادشاہ کے دوست

 اور ان کے ساتھ وہ چاییس پیادے، بھیجے یئے {3:39}

 اور یُہوداہ کے ُملک میں جانے کے ییے سات ہزار سوار،،

 اور بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کو تباہ کرنا ہے ۔

 {40وہ اپنی تمام طاقت سے نکال اور آیا تو  :3}

 اور ڈیرے سادہ ملک میں ایمماوس کی طرف سے ہے ۔

 اور ملک کے سودایر سماعت {3:41}

 شہرت کی چاندی اور سونا بہت زیادہ، کے ساتھ ییکر

 بندوں اور کیمپ میں آکر بنی خریدنے کے یئے

 کا اقتدارغالموں کے یئے اسرائیل: ایک شام کا بھی اور زمین 

 فلستیوں خود ان سے کہا میں شموییت اختیار کی ۔

 اب جب یہوداہ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ {3:42}

 زار تھے، اور ان کو جو افواج اترنا تھا



 آپس میں اپنی سرحدیں: وہ جانتا تھا کہ کس طرح بادشاہ تھا

 یویوں کو تباہ کرنے کا حکم دیا اور بایکل

 انہیں ختم ۔

 { آئیے ہم بحال کریں43: انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے سے 3}

 بوسیدہ ہمارے عوام کی قسمت اور ہمیں یڑنے کے یئے ہمارے

 یویوں اور مقدس ہے ۔

 پھر جماعت جو جمع تھا ۔ {3:44}

 وہ جنگ کے یئے تیار ہو سکتا ہے اور وہ دعا ہو سکتا ہے، اور

 رحم اور درد مندی سے پوچھیں ۔

 وشلم کے طور پر ایک بیابان باطل رکھ، موجود تھا ۔اب یر {3:45}

 جو اندر یا باہر جا کر اپنے بچوں میں سے کوئی بھی: مقدس بھی

 اس ییا نیچے اور غیر ملکی باالدستی؛ رکھا

 اور خوشی یے جایا ییا قوموں میں اس جگہ اپنے خاص مقام تھا ۔

 یعقوب اور بند ویتا کے ساتھ پائپ سے ۔

 سرائیل اپنے آپ کو جمع ہوئے ۔پس بنی ا {3:46}

 کے یئے ایک ساتھ مل کر، ماسفا، یروشلم ۔ سامنے آیا

 ماسفا میں وہ جگہ ہے جہاں وہ پہلے میں دعا تھا

 .اسرائیل

 تو وہ اس دن کا روزہ اور ٹاٹ پر ڈال دیا {3:47}

 اور ان کے سروں پر راکھ پھینک دیا اور اپنے اپنے کپڑے پھا ۔

 اور رکھ دی جس میں شریعت کی کتاب کھوییں {3:48}



 کافر ان تصاویر کی شبیہ پینٹ کرنے کی کوشش کی تھی ۔

 وہ کاہنوں کے یباس کو بھی یے آئے اور {3:49}

 باری سے اور دہ یکی: اور وہ ابھارا، نازآراٹیس

 جو ان کے دن پورے تھے ۔

 اس روئی وہ آسمان کی طرف بلند آواز کے ساتھ، {3:50}

 یہ کہہ کر ہم ان کے ساتھ کیا کرے یا اور ہم کہاں ہونگے

 انہیں اس سے دور یے جاتے ہیں؟

 تیرے مقدس ہے اور نیچے پُرانی پروفناد، {3:51}

 اور تیرے کاہن آؤں میں ہیں اور کم الئے ۔

 اور دیکھو قوموں کے خالف جمع ہیں {3:52}

 ُکچھ تُو ہمیں تباہ کرنے کے یئے ہمیں: وہ ہمارے خالف تصور جو

 جانتا ہے ۔

 کس طرح ہم ان کے خالف سوائے کھڑا دے سکے یی {3:53}

 اَے ُخدا، ہماری مدد ہو؟
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 پھر وہ نرسنگے نرسنگا پھونکا اور فریاد کے ساتھ ایک {3:54}

 آواز ۔

 اور اس کے بعد اس یہوداہ پر کپتان مقرر {3:55}

 یوگ ہزاروں، اور سینکڑوں سے زائد پر بھی سرداروں،

 اور پچاس پچاس اور دسیوں ۔

 مگر ایسے یھروں کی تعمیر تھے یا تھا کے طور پر جہاں تک {3:56}



 بیویوں، منسوب تاکستانوں میں پودے یگانے تھے، یا ییا

 خوفزدہ، ان نے حکم دیا کہ وہ واپس چاہیے کہ، ہر

 مرد اپنے یھر ہی کا قانون کے مطابق کی ہے ۔

 {57تاکہ کیمپ کوچ کر کے ڈیرے پر جنوب  :3}

 ایمماوس کی طرف ۔

 اور یہوداہ نے کہا، تم بازو اور واییانٹ ہو {3:58}

 مرد اور دیکھتے ہیں کہ تم صبح کے خالف تیاری میں ہو،

 کہ تم جو جمع ہیں ان اقوام کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں

ساتھ مل کر ہمارے خالف ہمارے اور ہماری پناہ یاہوں کو تباہ کرنے کے  ایک

 :یئے

 یہ جنگ دیکھ، میں مرنے کے یئے ہمارے یئے بہتر ہے {3:59}

 مصائب کی ہمارے یویوں اور ہمارے مقدس ہے ۔

 نیورٹہیلیسس، خدا کی مرضی کے طور پر آسمان پر تو ہے ۔ {3:60}

 وہ کیا جائے ۔

 پانچ ہزار فوٹمن، یے یئے اور ایکپھر یورجیس  {4:1}

 ہزار کے سب سے بہترین سوار اور باہر سے ہٹا دیا

 رات کی طرف سے کیمپ ۔

 وہ ہو سکتا ہے اچانک حملہ کرنا میں کے کیمپ پر اختتام {4:2}

 اور اس کے قلعہ یہودیوں اور اچانک اسرائیل ۔

 اپنے رہنما تھے ۔

 پ کو ہٹا دیا،اب یہوداہ جب سنا تو اُس نے اپنے آ {4:3}



 اور اُس کے بہادُروں ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ کی مار

 فوج جو ایمماوس پر تھا ۔

 ابھی تک قوتوں سے منتشر ہویئے تھے جبکہ {4:4}

 کیمپ ہے ۔

 مطلب کے موسم میں یورییاس میں رات کی طرف سے آئے {4:5}

 یہوداہ کے کیمپ: اور جب وہ وہاں کوئی نہ مال تو اس نے کوشش کی

 ان پہاڑوں میں: کے ییے اس نے کہا کہ ان کے ساتھیوں سے فرار

 ہمیں

 ییکن جتنی یہ تھا کے دن یہوداہ نے اپنے آپ کو میں {4:6}

 تین ہزار مرد، جو تھی اس کے باوجود کے ساتھ میدان

 زرہ بکتر اور نہ ان کے ذہنوں کو تلواروں ۔

 اور وہ قوموں، کہ اس کے یشکر نے دیکھا {4:7}

 اور یھیر چاروں طرف سے harnessed مضبوط اور اچھی طرح

 اور یہ جنگ کے ماہر تھے ۔ سوار ۔

 پھر یہوداہ مرد اُس کے خوف سے کہا کہ {4:8}

 تم اپنی کثرت نہ نہ بنو ڈر ہے ان پر حملہ ہوا ۔

 یاد جنم کس طرح ہمارے باپ دادا تھے میں {4:9}

 جب فرعون نے ان کو فوج کے ساتھ پیچھا کیا بحیرہ احمر، ۔

 اب پس آؤ ہم آسمان سے کہا، ایر رونا {4:10}

 شاید خداوند، ہم پر رحم کرے یا اور

 ہمارے باپ دادا کے عہد کو یاد ہے، اور اس کے یشکر کو تباہ



 :ہمارے سامنے اس دن

 تو سب قوموں مروی ہے کہ معلوم ہو کہ {4:11}

ئے  اور اسرائیل ییا کو بچا ییتا ہے ۔ جو چالا

 پردیسیوں اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور پھر ان {4:12}

 انہیں ان کے سامنے آ رہا ہے ۔

 مگر، ییکن پس وہ یڑائی کے یئے؛ کیمپ سے باہر چلے یئے {4:13}

 یہوداہ کے ساتھ تھے انہوں نے ان نرسنگے نرسنگا پھونکا ۔

 { اور قوموں کیا جا رہا14کی تو  : وہ جنگ میں شموییت اختیار4}

 دھار ترائی میں فرار ہو ییا ۔

 تمام مقابل ان تھی قتل ہووبیٹ {4:15}

 تلوار: اس یئے وہ ان یازارا اور سے پیچھا

 میدانی عالقوں ادومیا، اور ازوٹوس اور چاروں، اتنا کہ وہاں

 ان کے ایک پر تین ہزار آدمیوں پر قتل کیا ییا ۔

 پھر سے یشکر کے ساتھ واپس کیا یہ یہوداہ {4:16}

 تھکے ماندے ہو،

 یویوں نے کہا کے مال کو یُوٹ الیچی نہ ہو {4:17}

 جنگ ہمارے سامنے ہے، ایر وہاں پر ایک

 اور یورجیس اور اُسکے یشکر یہاں ہمیں میں سے ہیں {4:18}

 پہاڑ: ییکن کھڑے ہو تم اب ہمارے دشمنوں کے خالف اور

 ان پر قابو پانے اور اس کے بعد تم دییری سے اموال غنیمت ہوں یے ۔

 ابھی تک یہ بات کرتے ہوئے، وہاں ایفاظ یہوداہ کے طور پر تھا ۔ {4:19}



 :ان میں سے ایک حصہ ظاہر سے پہاڑ کی تالش

 جو جب وہ معلوم کیا تھا کہ یہودی رکھا ہے {4:20}

 کے یئے دھواں یئےپرواز کے ییے اپنے میزبان اور ڈیروں؛ جل 

 :جو نے اعالن کیا تھا دیکھا ییا

 یہذا وہ یہ باتیں معلوم کیا تو وہ {4:21}

 تھے ڈر اہِل اور بھی میں یہوداہ کے یشکر کو دیکھ کر

 سادہ سے یڑنے کے ییے تیار،

 { ۔22: وہ ہر اس ملک میں ایک اجنبی کے بھاگ یئے 4}

 پھر یہوداہ واپس کرنے کے خواہشمند خیمے، جہاں وہ {4:23}

 زیادہ سے زیادہ سونے اور چاندی اور نیال کتانی اور ارغوانی کے مال

 سمندر ہے اور بڑی دویت ہے ۔

 اس کے بعد وہ یھر چلے یئے، اور کا ایک ییت یاتی {4:24}

 تشکر، اور آسمان میں خداوند کی تعریف: کیونکہ یہ ہے

 ونکہ ہمیشہ کے یئے اپنی رحمت کہ ابدی ہے ۔اچھا، کی

 اسی طرح اسرائیل تھا اس دن ایک بڑی رہائی ۔ {4:25}

 { اور26: سب پردیسیوں میں سے جو بچ نکال تھا آکر 4}

 :یوسیاس کو بتایا کہ کیا ہوا تھا

 جو اُسکی سنکر ہؤا شر مندہ ہُوئے اور {4:27}

 ے طور پر، کی حوصلہ شکنیکیونکہ نہ تو ایسی باتیں وہ آپ چاہتا تھا ک

 کیا اسرائیل کو نہ ایسی باتیں بادشاہ کے حکم کے مطابق



 اس میں آئے ہؤا ہے ۔

 یٰہذا یوسیاس کے بعد ایلے سال جمع {4:28}

 ایک ساتھ مل کر ساٹھ فٹ اور پانچ ہزار چارہ مرد

 ہزار سواروں، کہ انہوں نے انہیں محکوم ہو سکتا ہے ۔

 {29اُنہوں نے ادومیا میں آ کر اپنے خیمے تا  :4}

 بیتھسورا، میں اور یہوداہ سے مالقات اُن دس ہزار آدمیوں کے ساتھ ۔

 اور وہ اس کی زبردست فوج کو دیکھ کر انہوں نے دعا اور {4:30}

 تو، اے منجی کے جو کو ٹھنڈا کیا اسرائیل، ُمبارک ہے

 دمی کا تشدداپنے بندہ کے ہاتھ کی طرف سے زبردست آ

 ڈیوڈ اور تونے اجنبی ہاتھوں کا یشکر کا

 جوناتھن ساؤل اور اپنے سالح کا بیٹا ۔

 یہ فوج اسرائیل کے ہاتھ میں بند {4:31}

 :اور ان کی طاقت اور سواروں میں شرمندہ
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 کی کوئی حوصلہ دیا جائے اور کی وجہ سے نکال دے {4:32}

 یہ کے یئے اپنی قوت کی دییریدور یر اور ان پر زیز

 :ان کی اپنی تباہی

 ان نے محبت کی تلوار کے ساتھ نیچے یرا دے {4:33}

 اور ان سب کو جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ سے تعریف ہوں تجھے

 تشکر ۔

 اور وہاں کے مارے یئے { ۔34: تاکہ وہ جنگ میں شموییت اختیار کی 4}



 یشکر یوسیاس کا پانچ ہزار مرد کے قریب ان سے پہلے بھی

 وہ قتل کیا ییا ۔

 { پرواز، اور35: اب یوسیاس دیکھ کر اپنی فوج ڈال کے یئے 4}

 مردی یہوداہ کی فوجی، اور کس طرح وہ تیار تھے

 یا تو رہتے ہیں یا مر بہادری کے ییے انٹاوچاا میں چلے یئے اور

 یا جمعایک کمپنی کے پردیسی، اور ک

 اپنی فوج یہ تھا کے مقابلے میں زیادہ، وہ آنا ازیی میں دوبارہ

 یہودہ ۔

 { تو کہا کہ ہمارے4:36یہوداہ اور اس کے بھائیوں کو دیکھو }

 دشمن داسکومفٹید ہیں: پاک کرنے جاتے ہیں آؤ اور

 مقدس منسوب کرتے ہیں ۔

 اس پر اپنے تمام یشکر جمع ہوئے {4:37}

 ایک ساتھ مل کر، اور میں صیون کے پہاڑ پر چڑھ یئے ۔

 اور جب وہ مقدس نے دیکھا ویران، اور {4:38}

 پروفناد، قربان یاہ اور دروازے جال دیا اور بڑھتی ہوئی جھاڑی کے نِیچے ڈایدیا

 ایک جنگل کی طرح عدایتوں میں یا پہاڑوں میں سے ایک میں ہاں

 اور کاہنوں کے چیمبرز نکاال ۔

 وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر عظیم بنا دیا {4:39}

 ماتم اور کاسٹ راکھ ان کے سروں پر،

 اور زمین ان کے چہروں پر کے یئے مربع فٹ فلیٹ یر {4:40}

 بیگن نے نرسنگے کے ساتھ ایک خطرے کی یھنٹی اور فریاد کی جانب



 آسمان ۔

 پھر یہوداہ کے خالف یڑنے کے یئے بعض یوگ مقرر کیا {4:41}

 کہ وہ پاک صاف تھا جو قلعہ میںیہاں تک 

 محفوظ پناہ یاہ ہے ۔

 {42تاکہ وہ بے اِیزام یفتگو کے کاہنوں کا انتخاب کیا  :4}

 :جیسے خوشی میں قانون تھا

 جو پاک مقدس اور ننگی آؤٹ {4:43}

 ناپاک پتھر کسی ناپاک جگہ میں ۔

 اور جب ان کے ساتھ کیا کرنا زیِر مطایعہ کے طور پر {4:44}

 ح کے سوختنی قُربانیوں کا جو پروفناد تھا ۔ان مذب

 ایسا نہ ہو اسے چاہئے کہ وہ یہ اسے یرانے کے یئے بہترین خیال {4:45}

 :ان کو مالمت نہیں ہو کیونکہ قوموں یہ بے ُحرمت کیا تھا

 پس وہ اسے نکاال،

 اور پتھروں کے پہاڑ کی یگاتار {4:46}

 یکمندر بھی چاہئے کہ جب تک ایک آسان جگہ پر ا

 نبی دکھائے ان کے ساتھ کیا کیا جائے ۔

 تو وہ اس قانون کے مطابق تمام پتھر اٹھائے {4:47}

 اور سابق؛ کے مطابق ایک نیا مذبح بنایا

 اور مقدس اور ان چیزوں کو بنایا کہ {4:48}

 مندر کے اندر تھے اور عدایتوں کو مقدس ہے ۔



 وہ بھی نئے مقدس برتنوں سے بنا بنایا اور میں {4:49}

 وہ شمعدان میں مندر الئے اور کے مذبح پر جالیا

 قربانی اور بخور اور میز ۔

 اور مذبح پر وہ بخور جالیا اور {4:50}

 کہ وہ روشن، شمعدان پر چراغ کہ وہ

 ہیکل میں روشنی دے سکتا ہے ۔

 سیٹ کریں اوراس کے عالوہ وہ روٹیاں میز پر  {4:51}

 حجاب باہر پھیال ہوا، اور سب کاموں کی تکمیل جو وہ

 بنانے کے یئے شروع کر دیا تھا ۔

 اب پر پانچ اور بیسویں دن نویں کی {4:52}

 ماہ کاسلیو، ماہ سو میں کہا جاتا ہے ۔

 چاییس اور آٹھویں سال، وہ صبح سویرے سویرے اُٹھے

 اور قربانی پر قانون کے مطابق {4:53}

 مذبح کی پوری سوختنی قربانیوں، جو انہوں نے بنا ییا تھا ۔ نئے

 دیکھو، کس وقت اور کس دن میں قوموں تھا {4:54}

 یہ بھی کہ میں پروفاناد اس یانے کے ساتھ وقف تھا اور

 کاٹہرنس، اور بربط، اور کیمبایس ۔

 تو سب یوگ ان کے چہروں پر یر ییا ۔ {4:55}

 تھی کی تعریف عبادت اور آسمان کا ُخدا جو دی

 ان اچھی کامیابی ہے ۔

 اور تاکہ وہ مذبح آٹھ کے رکھا {4:56}



 دن اور خوشی کے ساتھ پڑھی پوری سوختنی قربانیوں اور

 رہائی اور تعریف کی قربانی کے ییے قربانی دی ہے ۔

 وہ بھی سب سے آیے کے ساتھ ہیکل کے سجا {4:57}

 ر اُس کے دروازے اوراو تاج سونے اور پہلوانوں کی سپریں کے ساتھ ۔

 چیمبر کی تجدید اور دروازے اُن پر پھانسی دے دی یئی ۔

 اس طرح تھا وہاں کے درمیان بہت بڑی خوشی {4:58}

 یویوں کے یئے جو قوموں کے ِیئے چھوڑے تھے ۔

 اس کے عالوہ یہوداہ اور اس کے بھائی کے ساتھ پورے {4:59}

 اسرائیل کی جماعت راہب، اس کے ایام

 مذبح کی یگن سے ان کے موسم میں رکھا جائے

 میں ہر سال پانچ سے آٹھ دن کی جگہ کی طرف سے اور

 بیسویں دن مہینے کاسلیو، خوشی اور شادمانی کے ساتھ کی ہے ۔

 اس وقت بھی وہ اُترا صیون کے پہاڑ پر اپ {4:60}

اونچی دیواریں اور مضبوط ٹاورز کے ساتھ چاروں طرف کے بارے میں، ایسا 

 نہ ہو کہ

 غیر قوموں آئے اور جیسا کہ وہ کیا تھا اسے نیچے چلنا چاہیے

 سے پہلے ۔

 اور وہ وہاں اسے رکھنے کے یئے ایک چوکی قائم اور {4:61}

 ہو سکتا ہے کہ یوگ کیا ہے اسے محفوظ کرنے کے ییے چھہ بیتھسورا ۔

 ایک دفاعی ادومیا کے خالف ہے ۔

 قوموں کو جب چاروں طرف ہیں یہ سناتو ہے اب {5:1}



 قربان یاہ کی تعمیر اور مقدس سے پہلے، اس طور پر تجدید

 انہیں بہت ناخوش ۔

 پس ان کی نسل کو تباہ کرنے کے یئے سوچا {5:2}

 ان کے درمیان معا تھا اور یؔعقوب نے وہ کرنے یگے

 ذبح کر اور یویوں کو تباہ ۔

 ؔعیسو کے بچوں کے خالف یڑے ۔ پھر یہوداہ میں {5:3}

 ادومیا میں آراباٹانا، کیونکہ وہ یایل کا محاصرہ کرییا: اور وہ

 انہیں ایک عظیم تختہ دی اور ان کی ہمت کم اور

 ان غنیمت یے ییا ۔

 بھی اس زخم کی یاد {5:4}

 پھلی جو ایک پھندا اور جرم کا یویوں سے کہا ییا تھا،

 ں سے انتظار میں ہے ۔کہ وہ رکھ میں ان کے یئے طریقو

 وہ انہیں پس ٹاورز میں، بند اور {5:5}

 ان کے خالف ساتر اور انہیں بایکل، کو تباہ کر دیا اور

 آگ کے ساتھ اس جگہ کے ٹاورز کو جال ڈاال اور سب کچھ تھے
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 ان مہینوں میں ۔

 افٹروآرد اُس کے بچوں کے یئے پار {5:6}

 عمون،، جہاں وہ ایک بڑی قدرت اور بہت سے یوگ پایا

 تیمتھیس کے ساتھ ان کے کپتان ہیں ۔

 تاکہ وہ ان کے ساتھ بہت سے یڑائیاں یڑی، آخر تک ۔ {5:7}



 اور وہ ان کو مارا ۔ وہ اس کے سامنے داسکومفٹید تھے ۔

 اور جب انہوں نے یی جازر، قصبوں کے ساتھ {5:8}

 وہ یہودہ میں واپس آئے ۔ہم سے تعلق رکھنے وایے، 

 پھر قوموں میں یاآلد کے ہاں جمع ہویئے تھے {5:9}

 خود میں تھے بنی اسرائیل کے خالف ایک ساتھ مل کر ان

 ییکن ان کے قلعہ کے یئے فرار ان کو تباہ کرنے کوارٹرز، ۔

 داٹہیم ہے ۔

 اور یہوداہ اور اس کے بھائی کے پاس خط بھیجے {5:10}

 ہمارے چاروں طرف ہیں جمع ہیںقوموں کے بارے میں 

 :ہمیں ہم کو ہالک کرنے کے خالف

 اور وہ آ کر یینے کے ییے تیاری میں مصروف ہیں {5:11}

 ہم، جلوداروں کے سردار ہونے تِیُمتِھیُس کی طرف بھاگ یئے ہیں قلعہ اسی

 ان کے میزبان ہیں ۔

 سواب اور ہم سے ُچھڑا ان {5:12}

 :ہم میں سے بہت سے یوگ قتل کر رہے ہیں، ہاتھ

 ہاں، وہ کی جگہوں میں سب ہمارے بھائیوں {5:13}

 ٹاوبی مار ڈال رہے ہیں: ان کی بیویوں اور ان کی اوالد بھی

 وہ مغویوں کو بندھوایا ہے اور اپنے سامان کو دور کئے جاتے ۔

 ۔ اور وہ وہاں کے بارے میں ایک ہزار آدمیوں کو تباہ کیا ہے

 {14ان خطوط تھے ابھی پڑھ رہا ہے، وہاں دیکھو  :5}

 اور ایسے رسول کرایہ پر اپنے کپڑے کے ساتھ یلیل سے آئے،



 جو اس طرح کے مطابق،

 اور اس سے کہنے یگا وہ پٹوییمیس اور ٹیروس، اور {5:15}

 صیدا، اور تمام یلیل قوموں کے ہاں جمع ہویئے ہیں

 ایک ساتھ مل کر ہمارے خالف ہم بسم ۔

 اب جب یہوداہ اور یویوں نے سنا ان {5:16}

 وہاں جمع ہوئے ایفاظ، ایک بڑے مجمع اکٹھا کرنا

 ان میں وہ اپنے بھائیوں کے یئے کیا کرنا چاہیے سے رجوع کریں

 دُکھ دے اور ان کی ۔

 پھر یہوداہ شمعون بھائی، انتخاب سے کہا ۔ {5:17}

 باہر اور جا کر اس میں موجود اپنے بھائیوں کے حوایہ تیرے مردوں،

 میں اور میرا بھائی جائیں یے میں جوناتھن یلیل

 ملک یاآلد کی ۔

 { اور18: زکریاہ، کے بیٹے جوزف دیا، تو 5}

 ازریاس، یشکر کا بقیہ یویوں کے کپتان

 اسے رکھنے کے یئے یہودہ میں ۔

 جسے وہ حکم، کہہ دی پاس، یے {5:19}

 یوگ، اور دیکھتے ہیں کہ تم کو چارج نہیں جنگ تم یہ

 جس وقت میں ہم دوبارہ آنے تک قوموں کے خالف ہے ۔

 اب شمعون سے تین ہزار مرد دی یئى {5:20}

 یلیل اور یہوداہ آٹھ ہزار آدمیوں کے یئے جانے کے یئے

 ملک یاآلد کی ۔



 پھر شمعون جہاں سے یڑا اور یلیل کے یئے {5:21}

 ئی یڑائیوں تاکہ قوموں تھےقوموں کے ساتھ ک

 اس کی طرف سے بھگا دیا ۔

 اور وہ ان پٹلیمیس؛ کے پھاٹک تک پیچھا کیا {5:22}

 اور وہاں قوموں میں سے تین ہزار کے مارے یئے

 مرد، وہ یے ییا جس کا غنیمت ہے ۔

 اور یلیل اور آرباٹاس، وہ جو تھے {5:23}

 اپنی بیویوں اور ان کی اوالد اور تھی، وہ سب کے ساتھ،

 وہ اس سے دور یے کر انہیں یہودہ کے ساتھ میں الیا

 بڑی خوشی ہے ۔

 یہوداہ ماککیبیوس بھی اور ان کے بھائی جوناتھن {5:24}

 یردن پار چلے یئے اور تین دن کی راہ میں سفر کیا

 بیابان

 جہاں وہ آنے وایے نابیتھاٹیس کے ساتھ مالقات ہوئی {5:25}

 ان کو وہ انداز میں اور ہر چیز اس نے

 :جو یاآلد کے ُملک میں اپنے بھائیوں کے ییے ہوا تھا

 اور کس طرح کہ بہت سارے ان میں بند کر یئے یئے {5:26}

 بوسورا، اور بعور اور اییم، کاسفاور، ماکاد، اور

 :م شہروں میں زبردست اور عظیم ہیںان تما کارناام ۔

 اور یہ کہ وہ باقی شہروں میں بند تھے {5:27}

 کل یاآلد کو اور اس کے خالف ملک کی وہ



 ان میزبان قلعوں کے خالف اور کو النے کے یئے مقرر کیا تھا

 ان کو یے یو اور ان کو ایک ہی دن میں سب کو تباہ کرنا ۔

 سپاہ کی طرف سے اچانک دیا ہریوپاون یہوداہ اور اُس کی {5:28}

 اور جب وہ بوسورا بیابان کی راہ ۔

 شہر فتح، اُس نے سب مردوں کی دھار سے ہالک

 تلوار، اور ان تمام غنیمت یے کر آگ کے ساتھ شہر جال دیا

 سے کہاں میں نے رات کو ہٹا دیا، اور تک چال ییا {5:29}

 وہ قلعہ کے ییے آیا ہے ۔

 صبح اور، اور وہ نگاہ، سویرے {5:30}

 دیکھو ایک بے شمار یوگ الدارس عامر تھا ۔

 جنگی قلعہ یینے کے یئے سیدھا: ان کے یئے

 ان حملہ ۔

 جب یہوداہ دیکھا پس جنگ تھی کہ {5:31}

 شروع کر دیا ہے، اور یہ کہ شہر کا آسمان کے ساتھ چال

 نرسنگے ہے اور ایک عظیم آواز ہے،

 اس دن کے یئے کا مقابلہ انہوں اپنے میزبان سے کہا کہ آپ {5:32}

 !بھائیو

 {33تاکہ وہ ان کے پیچھے تین کمپنیوں میں نکال  :5}

 جو اپنے نرسنگے کی تھاہ یے کر نماز کے ساتھ چال ۔

 یہ جانتے تھے کہ یئی تِیُمتِھیُس کی طرف پھر یشکر {5:34}

 ہوں نے ان کے ساتھ مارا ایکماککیبیوس، اس سے فرار ہو ییا: پس ان



 تاکہ وہاں ان کی اس دن ہالک ہو یئے عظیم ذبح ۔

 تقریباً آٹھ ہزار مرد ۔

 کے بعد یہ کیا، یہوداہ کترا کے یئے ماسپہا ۔ {5:35}

 یہ وہ یے یئے اور وہاں تمام مردوں کو قتل ِکیا وہ حملہ تھا،

 اور اُسکی غنیمت مال اور اور وہ آگ میں جالیا ۔

 وہاں سے اس نے جاکر کاسفاون، مایاد، {5:36}

 بعور ہے اور یاآلد کا ملک کے دوسرے شہروں کی ہے ۔

 { دوسرے37: تِیُمتِھیُس کی طرف ان چیزوں کو جمع کرنے کے بعد 5}

 میزبان اور راپہاون کے خالف نایے سے آیے رہنے یگا ۔

 {38یہوداہ مردوں کا میزبان کون الیا، مخبر کو بھیجا تا  :5}

اس کے یفظ یہ کہہ کر سب قوموں میں سے جو ہمارے بارے میں یول ہو رہے 

 ہیں

 ان کے پاس جمع کیا، ایک بہت بڑا یشکر بھی ۔

 { اور39: انہوں نے بھی خدمات حاصل کی ان کی مدد کرنے کے یئے عرب 5}

 وہ اپنے سے آیے کا نام کرنے کے یئے تیار خیمے ہے

 ہوداہ پر پورا کرنے کے یئے چلے یئےاس ی آتے ہیں اور تیرے خالف یڑیں ۔
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 ان ہے ۔

 پھر تیمتھیس نے کہا کہ یشکر کے سرداروں سے کہا {5:40}

 وہ پاس کرجاتے ہیں تو جب یہوداہ اور اُس کی سپاہ کے قریب نایے، آ

 یئے کے سب سے پہلے پر ہم سے کہا، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ ہویا ۔



 :اس نے ہمارے خالف نہایت جیتیں یے

 مگر اس نے ڈر کر کیمپ دریا سے باہر ہو تو ہم {5:41}

 وہ اس کے پاس چلیں اور غایب ۔

 جب یہوداہ نایے کے قریب آیا تو اس کی وجہ سے اب {5:42}

 نایے کی طرف سے باقی یویوں کے فقیہ: جس کے پاس

 کارنے حکم، یہ کہہ کر میں رہنے میں کوئی انسان کا ش

 کیمپ، ایل سب یڑائی کے یئے آیا ۔

 {43ان، اور سب یویوں سے پہلے پر چلے یئے تو  :5}

 اس کے بعد: سے پہلے بھگا دیا جا رہا پھر تمام قوموں،

 نے اس ہتھیار پھینک کر ہیکل سے بھاگ یئے کہ

 کآرنیم پر تھا ۔

 ییکن وہ شہر کو یے کر مقدس کے ساتھ جال دیا {5:44}

 اس طرح کآرنیم، نہ مغلوب تھا ں تھے ۔جو ان مہینوں می

 وہ یہوداہ سے پہلے کسی بھی دیر تک کھڑا کر سکتا ہے ۔

 پھر یہوداہ اکٹھے سب اسرائیلی جو {5:45}

 یاآلد، کی ملک سے کم از کم میں تھے کہا

 سب سے بڑا، بھی اپنی بیویوں اور اپنے بچوں اور اپنے سامان کو،

 ں پہنچ سکتا ہےایک بہت عظیم میزبان سے وہ ملک می

 یہودہ کے ۔

 اب جب وہ آتے تو ِعؔفرون سے کہا )یہ تھا ایک {5:46}



بڑے شہر میں جس طرح سے وہ جانا چاہیئے کے طور پر، بہت اچھی طرح 

 (چھہ

 وہ اسے یا تو دائیں جانب سے بدل نہیں سکتے یا

 بائیں، ییکن ضروری کی ضرورت ہے اس کے بیچ سے یزرنا ہے ۔

 تو وہ شہر کے باہر اور رکی ہوئی بند {5:47}

 اپ دروازے پتھروں کے ساتھ ۔

 وہریوپاون یہوداہ بھیجے یئے ان میں سے وہ {5:48}

 انداز، یہ کہہ کر آئیے ہم تمہارے ملک میں جانے کے راستے سے ہماری

 ہم صرف کرے یا اپنے ملک اور کوئی نہیں آپ کسی بھی نقصان کروں یا ۔

 پیدل یزر: مگر انہوں نے اس سے کہا کھویے یی نہیں ۔

 اسی سبب یہوداہ ایک اعالن کرنے کا حکم دیا {5:49}

 بنایا میزبان بھر میں، کہ ہر ایک آدمی اپنے پچ چاہیے

 خیمے میں وہ جگہ جہاں وہ تھا ۔

 {50فوجی ڈیرا کیا اور تمام شہر حملہ  :5}

 تھا ۔یمبائی میں اس دن اور سب رات تک کا شہر 

 :اس کے ہاتھ میں حوایہ

 جو پھر قتل کیا سب مردوں کی دھار سے {5:51}

 تلوار، اور شہر راساد اور اُسکی غنیمت ییا اور

 شہر سے ان مقتویوں کے اوپر یزر چکا ہے ۔

 {52اس کے بعد وہ یردن پار میں عظیم  :5}

 میدان کے سامنے بیتھسان ۔



 اور یہوداہ اکٹھے ان یویوں سے جو {5:53}

 ، تک ۔through اس کے پیچھے، اور تمام یویوں کو ِدالسا

 وہ یہودہ کے ملک میں آئے ۔

 { اور54: تاکہ وہ کوِہ سیون کے ییے خوشی سے چڑھ 5}

 جہاں وہ کی پیش کش کی سوختنی قُربانیوں کیونکہ خوشی نہیں

 ان میں سے ایک تھی قتل ِکئے یئے یہاں تک کہ وہ امن میں واپس آئے تھے ۔

 اب کس وقت یہوداہ اور جوناتھن کے طور پر میں تھے {5:55}

 زمین کی یاآلد اور یلیل میں اپنے بھائی شمعون سے پہلے

 پٹوییمیس،

 یوسف کا بیٹا اور نبوت کی راہ، ازاریاس، سرداروں کے {5:56}

 چھاؤنیوں تبدیل کی واییانٹ کارروائیوں اور متصادم اعمال کے سنا ۔

 جو انہوں نے کیا تھا ۔

 { ہم بھی ہم ایک نام حاصل،5:57وہ کہنے یگے، }پس 

اور جاؤ یڑنے کے بارے میں ہمارے چاروں طرف ہیں جو قوموں کے خالف 

 ہے ۔

 اس وقت جب وہ چوکی سے چارج دیا تھا {5:58}

 جو ان کے ساتھ تھا، وہ چاروں طرف چلے یئے ۔

 پھر یورجیس اور اپنے آدمیوں کے ییے شہر سے باہر آئے {5:59}

 .ان کے خالف یڑنے کے

 اور یہ تھا تو، یوسف اور ازاراس رکھے یئے تھے کہ {5:60}

 پرواز، اور یہودہ کے سرحدوں سے پیچھا کیا: اور وہاں



 اس دن اسرائیل کے یویوں کے بارے میں دو کے مارے یئے

 ہزار مردوں ۔

 اسی طرح ایک عظیم معزویی کے درمیان ہیں ۔ {5:61}

 بنی اسرائیل سے کہا فرمانبردار نہیں کیونکہ وہ

 یہوداہ اور اس کے بھائی مگر سوچا کہ کچھ واییانٹ کرتے ۔

 موریوور ان مردوں کی نہ ان یویوں کی نسل سے آئے، {5:62}

 جس کے ہاتھ سے رہائی اسرائیل کو دیا ییا تھا ۔

 ہووبیٹ آدمی یہوداہ اور اس کے بھائی تھے ۔ {5:63}

 یوں کے اور سب کی آنکھوں کے سامنے میں بہت معروفسب اسرائیل

 ان کا نام سنا تھا قوموں، جہاں کہیں ۔

 یہاں تک کے یوگ ان کے پاس جمع ہوئے {5:64}

 خرم اککالماٹانس کے ساتھ ۔

 کے بعد نکل یہوداہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور {5:65}

 ؔعیسو کی جانب ملک میں بچوں کے خالف یڑی

 برون اور اُسکی قصبوں، جنوبی اورجہاں وہ مارا ہی

 اس قلعہ کے نیچے زندیی بسر کی اور اُسکی ٹاورز کو نذر آتش کر دیا

 چاروں طرف ہے ۔

 وہ ہٹا کے ملک میں جانے کے یئے وہاں سے {5:66}

 فلستیوں اور سامریہ سے یزرے ۔

 پر جو خاص کاہنوں سے مشتاق وقت ان {5:67}

 ے نکل اس یئے یڑنے کے یئےسورما، جنگ میں مارے یئے اس کے یئ



 اندواسیڈیی ہے ۔

 تو یہوداہ کے ُملک میں ازوٹوس کو تبدیل کر دیا {5:68}

 فلستیوں، اور جب وہ اُنکے نیچے، نکاال تھا اور

 اپنے نقش نقوش آگ سے جال دیا اور یُوٹا ان

 شہروں، وہ یہودہ کے ملک میں واپس آئے ۔

 اس وقت کے بارے میں بادشاہ کے ذریعے سفر انتیوکس {6:1}

 اعلی ممایک سنا کہتے ہیں، اس کے اییمیس کے ملک میں

 فارس تھا ایک شہر کی دویت کے ییے، چاندی، بہت مشہور اور

 سونا ۔

 اور اس سے نقل کیا ہے اس میں ایک بہت امیر مندر، جس میں {6:2}

 یں، سائبانوں تھے جوسونے اور پروں اور پہلوانوں کی سپر

 اییگزینڈر، فلپس، سرب بادشاہ، جو بادشاہی کے بیٹے

 سب سے پہلے میں یونانی مائل، وہاں چھوڑ چکا تھا ۔

 پس وہ آئے اور شہر کو پکڑنے کی کوشش کی اور {6:3}

 ییکن وہ قابل، نہیں تھا کیونکہ وہ شہر کے اسے کرنے کے خواہشمند ۔

 اُسکی خبردار کہی،

 اپ نے اس کے خالف جنگ میں: پس وہ فرار ہو ییا، اوریالب  {6:4}

 کے ساتھ عظیم آؤں وہاں سے روانہ ہوا اور واپس یوٹ آیا

 بابل ۔

 موریوور وہاں جو اسے خوشخبری یے کر آئے {6:5}
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 فارس، میں اس کی سرزمین کے خالف یئے کی فوجیں،

 یہودہ، پرواز کے ییے رکھے یئے تھے ۔

 اور اس یوسیاس کو، جو ایک عظیم کے ساتھ پہلی سے باہر چال ییا {6:6}

 اور وہ تھا کہ طاقت کے دور کی یہودی کارفرما تھا ۔

زرہ بکتر، اور طاقت اور غنیمت کا ذخیرہ کھوینے کی طرف سے مضبوط بنا دیا 

 ہے،

 جو وہ جسے کہ وہ فوجوں کے خالف تھی جنہوں نے

 :کو تباہ کر دیا

 کہ وہ نفرت کے نیچے رکھا جائے نکاال تھابھی  {6:7}

 جس نے یروشلم میں قربان یاہ، اور جو پر قائم تھا ۔

 وہ اونچی دیواروں کے ساتھ مقدس طور پر یھیر تھا

 اس سے پہلے، اور اپنے شہر بیتھسورا ۔

 اب تو بادشاہ کو یہ ایفاظ سنا تھا {6:8}

 حیران اور نہایت بڑھا دیا: نہیں وہ اسے رکھی باندھا

 اس پر بیڈ، اور یہ نہیں تھا کیونکہ بیمار غم کے یئے یر ییا

 انہوں نے دیکھا کے یئے اسے ہوجائے ۔

 اور وہ وہاں چند روز رہے: اُسکا غم تھا {6:9}

 کبھی زیادہ، اور وہ اسے چاہیے کہ اکاؤنٹ بنایا

 موت ہے ۔

 ے سب دوستوں کے یئے بال کر کہا کہپس وہ اپن {6:10}

 ان سے کہا کہ نیند میری آنکھوں اور میرے دل سے نکلی ہے



 بہت دیکھ بھال کے یئے اُڑ جاتی ہے ۔

 اور میں اپنے آپ کے ساتھ کیا مصیبت میں نے سوچا کہ {6:11}

 میں ہوں میں آئے، اور کتنی بڑی بد حایی کا ایک سیالب، جس میں ہے

 ے کہ میں فیاض اور محبوب میرے اختیار میں تھی ۔اس یئ !اب میں ہوں

 مگر اب مجھے برائیوں میں میں نے یاد {6:12}

 یروشلم، اور میں سونے اور چاندی کے سب ظرُوف ییا

 کہ ان مہینوں میں تھے اور کے باشندوں کو تباہ کرنے کے یئے بھیجا

 یہودہ کے سبب کے بغیر ۔

 {13مجھے اس یئے کہ اس کے یئے یہ وجہ معلوم ہوتا  :6}

 مصیبتیں مجھ پر آئے ہیں، اور دیکھو، مجھے کے ذریعے ہالک

 ایک عجیب و غریب ملک میں عظیم غم ہے ۔

 تو کہتے انہوں نے فلپس کے ییے، اس کے دوستوں میں سے ایک جو {6:14}

 وہ سب اپنے جسموں پر حکمران بنا دیا،

 ، اور اپنے یباس اور اپنے بخشااور تاج {6:15}

 پتھر پر کندہ سے وہ انتیوکس، اپنے بیٹے کو یے جائے اور

 اس کے یئے بادشاہی پرورش ۔

 { چاییس16: بادشاہ انتیوکس وہاں سو میں وفات 6}

 اور جب تک نویں سال ہے ۔

 اب جب یوسیاس جانتے تھے کہ بادشاہ مر ییا وہ {6:17}

 جسے وہ الیا تھا ہونے کی وجہ سے اس کے بیٹے، انتیوکس اپ سیٹ کریں



نوجوان، بادشاہی کے یئے اس کی جگہ اور اس کے نام میں وہ یوپیٹاور کہا جاتا 

 ہے ۔

 اس کے بارے میں وقت کے آنے تک ٹاور میں تھے {6:18}

 بنی اسرائیل جو مقدس کے بارے میں چاروں طرف اور ہمیشہ کی کوشش کی

 نقصان اور کی قوموں کو مضبوط بنانا ہے ۔ اپنے

 پس پرپعثانگ ان کو تباہ کرنے وایے یہوداہ نے {6:19}

 سب یوگ مل کر انہیں محاصرہ کرنا کہا جاتا ہے ۔

 {20وہ جمع ہوئے اور میں ان کا محاصرہ کرییا تو  :6}

 mounts سو اور پچاسواں سال، اور انہوں نے شاٹ کے یئے

 خالف ہے ۔ان اور دیگر انجن کے 

 جو محاصرہ تھے ان میں سے بعض کو مال ہووبیٹ {6:21}

 شموییت اختیار کی نکال، جن سے بنی اسرائیل کے کچھ ِدین آدِمیوں میں

 :اپنے آپ کو

 اور وہ بادشاہ چلے یئے اور کہا، کب {6:22}

 یہ ہو جائے یا تو عدایت اور انصاف کے باوجودان ہمارے

 بھائی؟

خدمت کے یئے، اور ایسا کرنے کے یئے تیار کیا ییا  ہم تیرے باپ کی {6:23}

 ہے

 جیسے انہوں نے ہم سے ہویا اور اس کے احکام ۔

 اسی یئے وہ ہماری قوم کا محاصرہ {6:24}

ٹاور اور ہم سے نامطلوب ہیں: اس کے عالوہ کے طور پر ہم میں سے بہت سے 

 یوگ بطور



 ُوٹا ۔وہ روشنی سکا پر وہ نگا ہ کی اور ہماری میراث کو ی

 نہ وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھا ہے {6:25}

 ہم صرف، بلکہ ان سرحدوں کے بھی خالف ہے ۔

 اور دیکھو آج کے دن ہیں وہ برج بیسیگانگ {6:26}

 اسے یینے کے یئے یروشلم: مقدس بھی اور بیتھسورا

 وہ قلعہ ہے ۔

 پس ایر تو انہیں فوری طور پر، کی روک تھام نہیں {6:27}

 وہ ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے نہ تُو نہ پائیں یے

 ان پر حکومت کرنے کے قابل ہو ۔

 اب بادشاہ نے یہ سنا تو غصہ تھا اور {6:28}

 اپنے تمام دوستوں اور ان کے کپتان سے جمع

 فوج، اور وہ یوگ جو یھوڑے کا ایزام تھا ۔

 وہاں بھی اس کے پاس دوسرے ممایک سے آئی، {6:29}

 اور سمندر، اسکا فوجی بینڈز کے جزائر سے ۔

 تاکہ اپنی فوج کی تعداد ایک سو تھی ۔ {6:30}

 ہزار فوٹمن، اور بیس ہزار سوار اور دو

 اور تیس ہاتھیوں کی یڑائی میں استعمال ۔

 ان ادومیا کے ذریعے چال ییا اور خالف ڈیرے ڈایے {6:31}

 یتھسورا،انجن بنانا جو ان پر بہت دنوں تک حملے کیے، ب

 ییکن بیتھسورا کے یوگ باہر نکل آئے اور انہیں نذر آتش کر دیا جنگ کی ۔

 آگ کے ساتھ اور بہادری سے یڑی ۔



 ٹاور سے ہٹا دیا اس یہوداہ پر اور {6:32}

 بیتھزچآریاس میں بادشاہ کے کیمپ کے سامنے ڈیرا کیا ۔

 تو انتہائی بادشاہ بہت سویرے اٹھنا نہیں یوٹے {6:33}

 یزبان کے ساتھ جہاں اُس کی افواج نے بیتھزاچاریاس کی طرفاپنے م

 انہیں یڑائی کے یئے تیار اور نرسنگے نرسنگا پھونکا ۔

 اور آخر تک وہ ہاتھیوں کو غصہ دالتے ہو {6:34}

 مقابلہ کرنے کے ییے انہوں نے ان انگور کا خون اور

 ملبیریس ہے ۔

 تقسیم کیا ییااس کے عالوہ وہ ان جانداروں کے درمیان  {6:35}

 افواج، اور ہر ہاتھی کے ییے وہ ایک ہزار مقرر کیا

 مردوں، مسلح زرہ اور پیتل کے ہیلمیٹ پر

 اور اس کے عالوہ, ہر حیوان کے یئے مقرر تھے ان کے سر ۔

 پانچ سو سواروں کے بہترین ہے ۔

 یہ ہر موقع پر تیار تھے: وہیریسویور {6:36}

 وہ حیوان تھے، اور جہاں جہاں حیوان چلے یئے، وہ چال ییا

 اس کے عالوہ نہ چال ییا وہ اس سے ۔

 اور ان جانداروں پر مضبوط ٹاورز کے تھے {6:37}

 یکڑی اور جو ان میں سے ہر ایک احاطہ کرتا ہے اور روزہ وھی تھے

 ان آالت کے ساتھ: ہوا میں بھی ہر ایک پر دو

 و ان پر کے پاس یڑےاور تیس مضبوط آدمی، ج

 ہندوستانی اس پر حکومت کی ۔



 کے سوار باقی رہا، وہ ان سیٹ {6:38}

 اس طرف اور اس طرف دے یشکر کے دو حصوں میں پر

 ہونے کے یئے harnessed ان کی عالمات کیا کرتے ہیں، اور ہر جگہ میں

 کی صفوں میں ہے ۔
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 اب جب سورج چمکا سونے کے جانے پر {6:39}

 اور پیتل، پہاڑوں تھورا یالسٹقرید کی طرح روشن رہتا تھا

 آگ کے چراغ ہیں ۔

 تو پر پھیالیا جا رہا بادشاہ کی فوج کا حصہ {6:40}

 اونچے پہاڑوں اور وادیوں کے نیچے، وہ حصہ

 پر محفوظ طریقے سے ترتیب میں یے جا کر ۔

 نا، پس انجو کا شور س {6:41}

 بھیڑ، اور کمپنی کی حرکت دے رہا ہے اور

 تھے منتقل ہو ییا: فوج بہت تھا rattling رخت کے

 بڑی بڑی اور یہری ہے ۔

 پھر یہوداہ اور اُس کی سپاہ نزدیک جا کر داخل ہوا {6:42}

 جنگ میں اور بادشاہ کی فوج کے چھ وہاں مارے یئے

 سو آدمی ہے ۔

 ، جو معلوم ہیںاییعزر بھی، ساوآران {6:43}

 شاہی رخت کے ساتھ مسلح جانداروں میں سے ایک سے زیادہ سے زیادہ تھا ۔

 تمام باقی اٹھا اور بادشاہ نے اس پر تھا کہ



 خود کو خطرے میں، وہ شاید ختم کرنے کے یئے ڈال {6:44}

 :اپنی قوم کی فراہمی اور اسے ایک دائمی نام حاصل کریں

 پس وہ اس ذریعے سے مردانہ پر بھاگ یئے ۔ {6:45}

 جنگ، دائیں جانب اور پر قتل کے بیچ

 چھوڑ دیا، تاکہ وہ اس سے دونوں اطراف پر تقسیم کیا ییا ہے ۔

 اور crept جو کیا، وہ ہاتھی کے تحت {6:46}

 اس کے تحت نکاال اور قتل کر دیا: ہاتھی یر پروانے

 ۔اسکے نیچے اور وہ وہاں مر یےا 

 ہووبیٹ باقی یہودیوں کی قوت کو دیکھ کر {6:47}

 بادشاہ اپنی فوج کے تشدد سے دور ہو ییا ۔

 ان ہے ۔

 پھر بادشاہ کی فوج یروشلیم کو ییا تھا {6:48}

 ان سے مالقات کی اور اپنے خیمے یہودہ، کے خالف بادشاہ اور

 صیون کے پہاڑ پر کے خالف ہے ۔

 ان کے ساتھ وہ کیاییکن جو بیتھسورا میں تھے  {6:49}

 امن: اس یئے وہ نہیں تھی کہ وہ شہر سے باہر آئے

 وہاں محاصرہ کے آرام کا ایک سال ہونے کو برداشت کرنے کی خوردنی

 زمین ہے ۔

 {50بادشاہ بیٹہسورا کو یے کر وہاں ایک چوکی قائم  :6}

 اسے رکھنے کے یئے ۔

 :رییاجہاں مقدس، انہوں نے یہ کئی دنوں کا محاصرہ ک {6:51}



 اور سیٹ کریں وہاں کے آرٹلری کے انجن اور ڈال کے یئے آالت کے ساتھ

 آگ اور پتھر اور ٹکڑے ٹکڑے ڈارٹس اور سلنگس یرا دیں ۔

 وہ بھی انجن کے خالف بنایا تو منگیگی تجھے ان {6:52}

 انجن اور انہیں طویل موسم ایک جنگ کا انعقاد کیا ۔

 مگر آخر میں، ان كے برتن کے بغیر کھانا، کیا جا رہا {6:53}

 اس کے یئے اس نے ساتویں سال ہے اور وہ تھے یہودہ میں تھا)

 غیر قوموں سے نجات بخشی، اپ کیوں کھایا تھا

 (سٹور؛

 وہاں تھے مگر چند ایک جو مقدس چھوڑ {6:54}

 کال تو ان کے خالف شوقین تھے ڈوب یئے

 خود کو منتشر کرنے کے یئے، ہر آدمی کو اپنی جگہ ۔

 یوسیاس نے سنا اس وقت کہتے ہیں، کہ فلپس نے جن {6:55}

 انتیوکس بادشاہ، جب وہ رہتے تھے، النے کے یئے مقرر کیا تھا

 اپنے بیٹے کو انتیوکس کہ وہ بادشاہ ہو سکتا ہے،

 فارس اور میڈیا سے واپس ییا اور {6:56}

 ن بھی جو اس کے ساتھ یئے تھے، اور وہ کرنے کی کوشش کیبادشاہ کے میزبا

 اس کے پاس امور كا حكم یے ۔

 پس وہ اندر ییا سب ہینکیونکہ، اور کہا جاتا ہے کہ {6:57}

 بادشاہ اور میزبان اور کمپنی کے کپتان ہم

 روزانہ یلنے سڑنے اور ہمارے انپا مگر چھوٹے اور جگہ ہم ہیں

 کے امورمحاصرہ سے مضبوط کر مملکت 



 :ہم پر

 اب پس ہم ان یویوں سے دوستی کی اجازت دیجیے، {6:58}

 اور ان سے اور ان کی قوم کے ساتھ صلح ۔

 اور عہد کے ساتھ کہ ان کے بعد زندہ رہے یا {6:59}

 ان کے قوانین، وہ پہلے کی طرح: وہ اس یئے ہیں

 خفا، اور ان سب باتوں کو کیا ہے کیونکہ ہم

 ر دیا ۔ان قوانین کا خاتمہ ک

 :{6:60تو بادشاہ اور امرا مواد تھے }

 اور وہ پس وہ ان کے پاس امن قائم کرنے کے ییے بھیجا ۔

 اُسکی قبول کر ییا ۔

 بھی بادشاہ اور امرا حلف سے بنایا {6:61}

 ان: نہیں باندھا وہ مضبوط یرفت سے باہر چلے یئے ۔

 کن جبیی پھر بادشاہ میں صیون کے پہاڑ پر داخل ہوئے ۔ {6:62}

 اس نے جگہ کی قوت کو دیکھ کر وہ اپنی قسم کو توڑ دیا کہ وہ

 بنایا تھا اور نیچے دیوار کرنے کا حکم دیا

 چاروں طرف ہے ۔

 افٹروآرد وہ سب جلدی میں چلے یئے اور واپس آئے {6:63}

 سے انٹاوچیا، جہاں انہوں نے فلپس کا ماسٹر ہو پایا جاتا

 شہر: تاکہ وہ اس کے خالف سے یڑے اور فوج کی طرف سے شہر یے ییا ۔

 میں سو اور ایک اور پچاسواں سال دیمیتریس {7:1}

 ساییوکوس کا بیٹا روم سے روانہ ہوکر مرتب کیں



 ایک شہر سمندر کے ساحل کے پاس چند مردوں اور ہو ُمسلط تھے ۔

 اور اس نے اپنے باپ دادا کے محل میں داخل ہوا {7:2}

 تو اسے اپنی فوج یوسیاس، اور انتیوکس کے یئے ییا تھا کہ

 وہ اس کے پاس یے آو ۔

 { پس مجھے اجازت نہیں7:3جب وہ اسے جانتے تھے انہوں نے کہا کہ }

 ان کے چہروں کو دیکھیں ۔

 اب جب دیمیتریس تھا تاکہ یشکر مار ڈاال ۔ {7:4}

 اس کی سلطنت کے تخت پر سیٹ کریں،

 وہاں اس کے پاس ہے سب شریر اور ِدین میں آئی {7:5}

 بنی اسرائیل کے مردوں ایکاموس جو اعلی ہو کا مشتاق تھا ہونے

 :کاہن کو اپنے کپتان کے ییے

 اور وہ یویوں کو یہ کہہ کر بادشاہ، ایزام یگایا ہے ۔ {7:6}

 تمام دوستوں کو قتل اور کارفرمایہوداہ اور اس کے بھائیوں نے اپنے 

 ہم ہمارے اپنے ملک سے باہر ہیں ۔

 اب پس جسے تُو ٹروسٹیسٹ کچھ آدمی بھیجیں، {7:7}

 اور وہ جا کر تو میں ٹھہرا اور جو ویرانی دیکھ رہے

 ہم نے بادشاہ کی زمین اور ان سب کے ساتھ سزا یے

 انہیں جو ان کی امداد ۔

 دشاہ کے ایک دوست کا انتخاب کیا،پھر بادشاہ باکچاڈیس، با {7:8}

 جو حکومت کی اس سیالب سے آیے، اور میں ایک عظیم انسان تھا ۔

 بادشاہی اور بادشاہ کے وفادار،



 اور اس نے اس شریر ایکاموس کے ساتھ بھیجا جسے {7:9}

 وہ سردار کاہن بنا دیا اور حکم دیا کہ وہ یے

 بنی اسرائیل کا انتقام یینا ہے ۔

 {10پس وہ روانہ ہوکر ایک عظیم قوت کے ساتھ  :7}
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 زمین جہاں وہ یہوداہ کے ییے پیغمبر بھیجے یہودہ میں،

 اور اُسکے بھائیوں کے ساتھ وہ ایفاظ مکر ہے ۔

 وہ دیکھ کر ییکن وہ کوئی خبردار ان ایفاظ کے یئے ۔ {7:11}

 وہ ایک عظیم قوت کے ساتھ آئے تھے کہ ۔

 پھر ایکاموس سے وہاں جمع کیا اور {7:12}

 انصاف طلب کرے کہ فقیہوں سے ایک کمپنی باکچاڈیس ۔

 {13اسزیڈینس کے درمیان تھے اب  :7}

 :بنی اسرائیل جو ان میں سے امن کی کوشش کی

 کے یئے کہا کہ وہ ایک ایک کاہن کی نسل ہے {7:14}

 ہارون اس کی فوج کے ساتھ آیا ہے اور وہ ہمیں کوئی غلط کروں یا ۔

 تو اس نے ان سے کہا ہوسکے، اور قسم کھائی {7:15}

 ان کو یہ کہہ کر ہم نقصان النا یے نہ تم اور نہ ہی

 آپ کے دوست ہیں ۔

 نہیں باندھا وہ اس ایمان الئے: مگر انہوں نے کی ۔ {7:16}

 میں مار ڈاال کے مطابقان ساٹھ آدمیوں اور ایک دن 

 باتوں پر جو اس نے یکھا،



 یوشت تیرے مقدسوں کے ساتھ کے وہ باہر ڈال رہے ہیں اور ان {7:17}

 خون وہ یول یروشلم کے بارے میں بہایا تھا اور تھا

 انہیں دفن کرنے کوئی نہیں ہے ۔

 پس کے ڈر اور خوف ان سب پر یر یئی {7:18}

 ر نہ ہییویوں نے کہا کہ نہ تو حق ہے او

 کیونکہ وہ عہد ٹوٹ یئی ہے ان میں صداقت ۔

 اور انہوں نے حلف اٹھایا ۔

 اس کے بعد یروشلم سے باکچاڈیس ہٹا دیا {7:19}

 اور جہاں اُس نے بھیجا اور ییا بیزیٹہ میں اپنے خیمے

 بہت سے آدمیوں نے اس کو چھوڑا تھا، اور بعض

 یویوں کو بھی، اور جب اُس نے انہیں قتل کیا، وہ ان میں پھینک دیا

 عظیم یڑھے ہیں ۔

 پھر عزم نے ملک ایکاموس کے ییے اور {7:20}

اس کے ساتھ اس کی مدد کے یئے ایک طاقت چھوڑ دیا: تاکہ باکچاڈیس چلے 

 یئے

 بادشاہ ۔

 مگر ایکاموس کا ماننا تھا کہ ہائی کہانت ۔ {7:21}

 اس کے پاس سب جیسے پریشان کرتا تھا اور {7:22}

 یوگ، جو، وہ یُہوداہ کے ُملک میں جمع کیا تھا اس کے بعد ان

 طاقت، زیادہ میں اسرائیل کو نقصان پہنچا تھا ۔

 اب جب یہوداہ نے دیکھا تمام شر اس ایکاموس {7:23}



 اور اپنی کمپنی میں اسرائیلی، اوپر بھی کیا تھا

 قوموں،

 یردا یرد کی سب سرحدوں میں چلے یئے وہ یہودہ کے {7:24}

 کے بارے میں ہے، اور جو سے بغاوت تھی ان میں سے انتقام ییا

 اس، ایسا کہ وہ کرنے کی جرأت نہیں چل نکال نے اس ملک میں ۔

 ایکاموس دیکھ کر دوسری جانب، کہ یہوداہ {7:25}

 اور اپنی کمپنی معاہدۀ جمع کیا تھا ییکر معلوم تھا کہ اس

ے فوج کی پاسداری کرنے کے قابل نہیں تھا، دوبارہ کرنے کے یئے انہوں ن

 چلے یئے

 بادشاہ اور کہا کہ وہ ان تمام بدترین ہے ۔

 پھر بادشاہ نیکناور، اپنی عزت میں سے ایک {7:26}

 امرا، ایک آدمی ہے جو جان ییوا ننگی نفرت اسرائیل، کے ساتھ

 یویوں کو تباہ کرنے کا حکم ۔

 {27نیکناور یروشلم کے یئے ایک عظیم قوت کے ساتھ؛ پس  :7}

 اور یہوداہ اور اس کے بھائیوں کے ساتھ مکر سے بھیجے یئے

 ,دوستانہ ایفاظ, کہہ

میں  یہ ہے میرے اور تمہارے درمیان کوئی جنگ بھی ہو جائے ۔ {7:28}

 ضرور

 میں آپ امن میں دیکھ سکتے ہیں کہ چند آدمیوں کے ساتھ آیا ۔

 وہ پس یہوداہ کے ییے آیا اور وہ ایک سالم {7:29}

 مگر دشمنوں کے یئے تیار تھے ایک اور ہوسکے ۔



 یہوداہ کی طرف سے تشدد یے ۔

 یہ مطلب یہ ہے یہوداہ کو معلوم تھا کے بعد یہ بات {7:30}

 کہ وہ اس کے پاس یست، وہ زخم تھا ڈر کے آئی

 اس، اور اس کا چہرہ نہ دیکھو یے ۔

 کناور بھی، جب انہوں نے دیکھا اس صالح تھی کہنی {7:31}

 دریافت کیا، یہوداہ کے پاس کے خالف یڑنے کے یئے نکال

 :کاپحرساالما

 جہاں وہاں کی ناکاناور کی طرف کے بارے میں مارے یئے {7:32}

 پانچ ہزار مردوں اور باقی داؤد کے شہر میں فرار ہو ییا ۔

 { اور33: یہ کوِہ سیون تک نیکناور کے بعد 7}

 مقدس سے کاہنوں کے یقین آیا اور

 بعض یویوں نے اسے ہوسکے سالم کرنے کے بزریوں کا

 اور دکھائوں تا کہ اسے سوختنی قربانی کے یئے پیش کیا تھا

 بادشاہ ۔

 مگر وہ ان ٹھٹھوں میں اڑاتے اور ان پر ہنستے تھے اور {7:34}

 بے، ان کے ساتھ زیادتی اور نے فخریہ انداز،

 ور یہ کہہ کر جب تک یہوداہ اپنے غضب میں قسم کھائی تھی اورا {7:35}

 کبھی آؤں ایر اپنے میزبان اب میرے ہاتھ میں سپرد کیے جائیں

 پھر تحفظ میں، میں اس کے یھر کو جال دے یی: اور اُس کے ساتھ

 ایک بڑے غصے میں بجھ ییا ۔

 پھر کاہنوں میں داخل ہوئے اور سے پہلے کھڑا تھا {7:36}



 یاہ اور مقدس، روتے اور کہتے، قربان

 {37اے اے خداوند کہالنے سے اس کے یھر کا انتخاب کیا  :7}

تیرے نام کی طرف سے اور ایک یھر کی نماز اور کے یئے قانونی درخواست 

 ہو تیرا

 :یوگ

 اس شخص اور اُس کی سپاہ کا بدیہ یے ییا جائے اور ان {7:38}

 تلوار: ان سے ُکفر کو یاد رکھیں اور شکار

 انہیں اب جاری نہیں رکھنا ۔

 {39نیکناور یروشلیم سے باہر چلے یئے اور اپنے ڈیرے ڈایے تو  :7}

 خیموں میں بیٹہہورون، جہاں ایک یشکر شام سے اس کی مالقات ہوئی ۔

 ییکن یہوداہ کے ساتھ تین ہزار اداسا میں ڈیرے {7:40}

 مرد، اور وہاں انہوں نے دعا کی

 اے رب، جب وہ اس کے بادشاہ سے بھیجا {7:41}

 آشوریوں کفر بکا، تیرے فرشتہ نے باہر جاکر مارا

 ایک سو اسی اور ان میں سے پانچ ہزار ہے ۔

 اسی طرح تباہ تو آج کے دن سے پہلے اس کی میزبانی، {7:42}

 کیں باقی جس کو معلوم ہو کہ اس بالسفیموسلی باتیں

 تیرے مقدس کے خالف اور فیصلہ تو اسے اس کے مطابق

 شرارت ہے ۔

 تو تیرہویں دن مہینے ادہر کے میزبان {7:43}

 جنگ میں شامل ہو یئے: ییکن نیکناور کے یشکر داسکومفٹید، تھا اور وہ



 اپنے آپ کو سب سے پہلے میں جنگ ِذبح ِکیا ہُؤا ۔

 ہ ِذبح ِکیا ہُؤا کہ،اب جب نیکناور کے یشکر نے دیکھا و {7:44}

 وہ اپنے ہتھیار پھینک کر بھاگ یئے ۔

 پھر ان کے بعد ایک دن کا سفر، پیچھا {7:45}

 اس کے بعد ان کے ساتھ سانس باندھ کر زور سے اداسا یازارا سے کہا، یگ

 ان نرسنگے ۔

 Maccabees 1 659صفحہ 

 وہ کے تمام شہروں سے باہر نکلے تو منگیگی تجھے {7:46}

 تاکہ وہ پھیرنا ے بارے میں چاروں طرف، اور ان میں بند کر دیا ۔یہودہ ک

 واپس وایوں پر ان کا پیچھا کیا، سب کے ساتھ قتل کیا ییا

 تلوار، اور نہ ان میں سے ایک چھوڑ دیا تھا ۔

 پھر وہ غنیمت اور شکار کر ییا اور {7:47}

 نیکنآرس سر کو اور اسکے دہنے ہاتھ، جو اس کو مارا

 پس فخر بڑھا اور انہیں دور، الیا اور

 ان کی طرف یروشلم کو پھانسی دی ۔

 اس وجہ سے یوگ بہت خوش ہوئے اور ان کے یئے {7:48}

 اس دن ایک عظیم خوشی کا دن رکھا ۔

 وہ ہر سال اس دن رکھنے کے یئے حکم دیا موریوور {7:49}

 ادہر کے کیا جا رہا ہے ۔

 یں ایک تھوڑی ہی دیر باقی تھی ۔ ۔اس طرح یُہوداہ کے ُملک م {7:50}

 اب یہوداہ نے یہ ُسن کر کے، کہ وہ {8:1}



 زبردست اور واییانٹ تھے، اور جیسے کہ محبت کرے یا

 سب اپنے آپ کو ان سے صُحبت قبول ہے اور بنا کسی

 ییگ ان کے پاس آئے سب کے ساتھ دوستی کی ۔

 اسے بتایا تھا اور وہ زبردست سورما مرد تھے ۔ {8:2}

 اسے بھی ان کے جنگوں اور بلند و باال اعمال جو اُنہوں نے ِکیا

 یلتیوں اور اس سے کس طرح وہ ان کو فتح کر ییا تھا،

 اور انہیں خراج تحسین پیش کے تحت ۔

 وہ تھے کیا کیا ملک میں اسپین، کے ییے {8:3}

 بارودی سرنگوں ہے جو سونے اور چاندی کی فتوحات

 وہاں ۔

 ییسی اور صبر کی طرف سے تھا کہ اناور ان کی پا {8:4}

 یو بہت اُن سے دُور سب جگہ کو فتح کیا ۔

 اور بادشاہ بھی اس سے ان کے خالف آیا

 غایت کا حصہ زمین، یہاں تک کہ وہ ان کو بھگا دیا تھا

 اور باقی دے کیا تا کہ ان دی ایک عظیم، تختہ ایٹنے

 :انہیں خراج عقیدت پیش ہر سال

 ہ جنگ میں بھگا دیا تھا کہ کس طرحاس کے عالوہ و {8:5}

 دوسروں کے ساتھ کاٹیمس کے بادشاہ فلپ اور پرسیوس، کہ

 :خود کو ان کے خالف اُٹھا کر اُن پر غاِیب آئے تھے

 کا طریقہ بھی انتیوکس ایشیا کے عظیم بادشاہ جو {8:6}

 ان کے خالف جنگ میں ایک سو بیس کر آئے



 ہاتھی، سوار، اور رتھوں اور ایک بہت ہی عظیم کے ساتھ

 فوج تھی بھگا دیا ان کی طرف سے ۔

 اور کس طرح وہ زندہ یے جو اقرار کیا {8:7}

وہ اور اس طرح اس کے بعد زِریعہ سے بادشاہی زبردست خراج ادا کرنا 

 چاہیے،

 اور یرغمال بنائے جانے، اور جس پر اتفاق کیا ییا کہ دے،

 ر ہندوستان، اور ذرائع ابالغ اور یدیہ ملک اوراو {8:8}

 جو وہ اس سے یے کر دیا یووڈییسٹ کے ممایک،

 :بادشاہ یوماناس کے یئے

 { موریوور8:9کس طرح یونانی مائل کرنے کرییے تھے }

 آتے ہیں اور ان کو تباہ ۔

 اور کہ وہ اُسکی بھیجا علم ہونے {8:10}

 ساتھ یڑائی کو قتل کیا ان کے خالف ایک مخصوص کپتان اور ان کے

 ان آیا اور دور اسیروں کے بہت سے اپنی بیویوں اور

 اپنے بچوں اور ان کو یُوٹا اور قبضہ کر ییا ۔

 اپنی زمین اور اپنی مضبوط رکھتا ہے نیچے نکاال اور الیا

 :ان کی اس دن اپنے بندوں کی

 ا اورکس طرح ان کے عالوہ, تباہ کرنے پر اس نے اس کو بتایا یی {8:11}

 دیگر تمام مملکتیں اور ٹاپو اپنی سلطنت کے تحت الیا

 جو کسی بھی وقت انہیں مزاحمت ۔

 ییکن ان دوستوں اور اس طرح ان پر انحصار نہیں کیا جیسا کے ساتھ {8:12}



 وہ دوستی رکھا: اور وہ سلطنتوں کو فتح کر ییا تھا کہ

 دور اور نزدیک، یہاں تک کہ ان کا نام سنا کے طور پر

 :ن سے ڈرتے تھےا

 بھی اس، جسے وہ ایک بادشاہی کرنے میں مدد ملے یی، {8:13}

 :اور جسے پھر وہ چاہتے تھے، وہ بے یھر وہ یوگ سہیں ۔

 :آخر میں, وہ بہت زیادہ تھے کہ فضیلت

 ابھی تک سب اس میں سے کوئی بھی ان کے یئے ایک تاج پہنا یا تھا ۔ {8:14}

 اس طرح معاملہ ہو کے یئے ارغوانی میں پہنایا ۔

 موریوور کس طرح انہوں نے اپنے یئے ایک {8:15}

 سینیٹ کے یھر، جس میں تین سو بیس آدمی بیٹھا تھا میں

 یویوں کو ختم کرنے کے یئے ہمیشہ مشاورتی کونسل روزانہ،

 :وہ اچھی طرح کا حکم دیا جا سکتا ہے

 ک عزماور وہ ان کی حکومت ای {8:16}

 انسان ہر سال، جو اپنے ملک اور اس پر حکومت کی ۔

 سب وہاں نہ تھا کہ ایک اور اس کے فرمانبردار تھے

 حسد نہ ایممالشن ان کے درمیان ہے ۔

 یہ باتیں ذہن میں یہوداہ کا انتخاب کیا ۔ {8:17}

 یوپوییمس کا بیٹا جان، اککاوس، کے بیٹے اور جیسن

 یگ کے بنانے کے یئے روم کو بھجوا دیابیٹا اییعزر، اور انھیں ایک ی

 دوستی اور ان کے ساتھ ایکا،

 اور ان ان ُجوئے ییں یے کہ شفاعت کے ییے {8:18}



 وہ جو دیکھ کر یونانی مائل کی بادشاہی ان سے ۔

 اسرائیل بندیی کے ساتھ ظلم کیا تھا ۔

 وہ پس جو رومہ میں جاکر ایک بہت {8:19}

 ہاں انہوں نےعظیم سفر اور سینیٹ میں آئے ج

 اور کہا کہ ۔

 اس کے بھائی، اور یویوں کے ساتھ یہوداہ کے ماککیبیوس {8:20}

 یہودیوں کی ہم تمہارے پاس، ایک ایکا بنانے کے یئے بھیجا ہے

 اور آپ کے ساتھ امن اور ہم رجسٹرڈ ہو سکتا ہے کہ آپ

 کونفیڈریٹس اور دوست ہے ۔

 { ۔21: تاکہ وہ بات رومیوں راضی 8}

 اور اس خط کی نقل ہے جو سینیٹ {8:22}

 واپس پھر پیتل اور مرسلہ کی میزیں میں یروشلیم میں یکھا تھا،

 جو وہاں سے وہ ان کی طرف سے امن کی یاد یاری ہے ہو سکتا ہے اور

 :ایکا

 رومیوں کو، اور یویوں کو اچھی کامیابی ہو {8:23}

 یہودی، سمندر اور زمین ہمیشہ کے یئے کی طرف سے: تلوار بھی اور

 دشمن اُن سے دُور ہو،

 { یا24: آئے تو سب سے پہلے کسی جنگ رومیوں پر 8}

 ان تمام سلطنت بھر میں ان کونفیڈریٹس سے کوئی

 یہودیوں میں سے عوام ان، وقت کے طور پر کی مدد کرے یا {8:25}

 :رر کیا جائے یا، اپنے سارے دل کے ساتھ مق



 نہ وہ کوئی چیز ان سے جو دے یا {8:26}

 ان پر جنگ کریں یا انہیں کھانا، ہتھیاروں کے ساتھ امداد،

 رقم، یا اس کے طور پر، جہاز نے یگ رہا تھا رومیوں سے اچھا ۔

 ییکن وہ کسی بھی چیز کو یینے کے بغیر اپنے معاہدوں رکھیں یے

 پس ۔

 اسی طرح میں بھی، ایر جنگ پر پہلے آئے {8:27}

 یہودیوں کے ملک کے، رومیوں ان سب کے ساتھ مدد کریگا

 :ان کے دل کے وقت کے مطابق ان مقرر کیا جائے یا

 نہ کھانا کہ یے ان کو دیا جائے یا {8:28}

 ان کے خالف حصہ یا ہتھیاروں، یا رقم یا اس کے طور پر، جہاز نے
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 ییکن ان کو ماننا ان رومیوں کو اچھا یگ رہا تھا ۔

 عہد اور اس کے بغیر فریب ۔

 ان مضامین کے مطابق رومیوں بنا ہوا ایک {8:29}

 یہودیوں کے یویوں کے ساتھ عہد ۔

 ہووبیٹ یوگ ایر ایک جماعت یا کوئی اور {8:30}

وچیں س ا ضافہ کریں یا کسی چیز کو کم کرنے کے یئے پورا کرنے کے یئے

 یے وہ کر سکتے ہیں

 یہ کام اپنے یطف، اور جو کچھ وہ ا ضافہ کریں یے یا

 یو دور سے توثیق ہو یا ۔

 اور برائیوں کی بابت دیمیتریس ایسا کرنے کے یئے {8:31}



 یہودیوں نے اس سے کہا پس تُو ہم یکھے ہیں

 تیرے جوڑی ہمارے دوستوں اور کونفیڈریٹس پر بھاری بنا دیا

 یہودی؟

 {32تو یہذا وہ مزید کوئی تیرے خالف شکایت  :8}

 ہم انہیں انصاف کروں یا اور تیرے ساتھ سمندر اور کی طرف سے مقابلہ

 زمین ہے ۔

 فرٹہرموری دیمیتریس نیکناور سن کر، {9:1}

 اور اُسکے یشکر جنگ میں مارے یئے، اس نے باکچاڈیس بھیجا اور

 تھ ایکاموساس ملک میں اور یہودہ نے دوسری بار کے سا

 :انہیں اپنے میزبان کے چیف طاقت

 جو ویسے جو نکال یایگاال سے نکل کر {9:2}

 اور ان کے خیمے میں آرباال ہے، ماسایوت سے پہلے

 اور اس کے بعد کہ وہ اسے فتح کر ییا، وہ زیادہ سے زیادہ یویوں کو قتل کیا ۔

 بھی پہلے مہینے کی سو پچاس اور دوسری {9:3}

 :شلم ساتر سالان سے قبل یرو

 سے کہاں سے کوچ کر کے بیریہ کرنے چال ییا، {9:4}

 بیس پیادے اور دو ہزار سواروں کے ساتھ ۔

 اب یہوداہ اپنے اییاس اور تین خیمے تھے {9:5}

 :ہزار چنے ہوئے آدمیوں نے اس کے ساتھ

 جو تو انہوں نے کہا کہ دیگر فوج کی کثرت دیکھ کر {9:6}

 بہت سے یوگ پہنچایا پروانے عظیم بہت سے ڈر یئے ۔



 اپنے آپ کو باہر کی میزبان، ٹھکانا اُن کے طور پر یہاں تک نہیں

 زیادہ مگر آٹھ سو مرد ۔

 جب یہوداہ پس اس نے دیکھا کہ اس کی میزبان کی سالپٹ دور، {9:7}

 اور میں یھبرا جنگ اس پر نے زور دیا کہ

 ئے کوئی وقت خستہ حالمن، اور بہت کچھ، کے یئے تھا کہ وہ جمع کرنے کے ی

 ان جمع ہویئے ۔

 { نیورٹہیلیسس نے ان سے کہا انہوں نے کہا9:8جو رہ یئے }

 ہم اٹھ کر تو شاید ہمارے دشمنوں کے خالف اٹھ جائیں ہم

 ان کے ساتھ جنگ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے ۔

 مگر وہ دحورٹید کہنے یگے کہ ہم کبھی نہیں ہویا {9:9}

 قابل: آئیے اب بلکہ ہماری زندییاں بچانے اور بعد ہم کریں یے

 ہمارے بھائیوں کے ساتھ واپس آئیں اور ان کے خالف جنگ: ہم ہیں

 ییکن چند ۔

 پھر یہوداہ نے کہا، خدا منع کرنا کہ میں یہ کروں {9:10}

 بات، اور ان سے دور بھاگ جائیں: ہمارے وقت آ جائے ایر ہوتو

 مارے بھائیوں کے یئے اور ہمیں نہیں داغ دیں ہماریمر جائے دییرانہ ہ

 غیرت کے نام ۔

 جس کے ساتھ باکچاڈیس کے یشکر میں سے ہٹا دیا {9:11}

 اُنکے خیموں اور ان کے سامنے ان کے سوار کھڑے

 دو فوجیوں اور ان سلنگرس اور تیر انداز میں منقسم

 میزبان اور وہ جو فوریوآرد میں یے جا کر پہلے ہی



 زبردست ُسورما تھے ۔تمام 

 جہاں باکچاڈیس، وہ دائیں بازو میں تھا: تو {9:12}

 میزبان نے دونوں حصاوں پر نزدیک جا کر اپنے نرسنگے نرسنگا پھونکا ۔

 کی وہ نرِسنگا پُھونکا بھی یہوداہ کی طرف، یہاں تک کہ وہ اپنے {9:13}

 تاکہ زمین کے شور میں ہال دیا بھی، نرسنگے

 ے صبح سے رات تک جاری رہا ۔افواج اور جنگ س

 اب جب یہوداہ معلوم کیا کہ باکچاڈیس اور {9:14}

 اپنی فوج کے جاں نثاروں کی دائیں جانب، اُس کے ساتھ سنبھاال ۔

 اس تمام دالور آدمی

 جو دائیں بازو کو بھگا دیا اور ان کا پیچھا {9:15}

 کوہ ازوٹوس سے کہا ۔

 ہ وہ کیمگر جب بائیں بازو کے دیکھا ک {9:16}

 دائیں بازو کو بھگا دیا تھا، وہ یہوداہ پر کیے اور

 :وہ یوگ جو اس کے ہیلس پر مشکل کے ساتھ پیچھے سے تھے

 تھا پروانے ایک سخت جنگ کے طور پر یہاں تک {9:17}

 بہت سے یوگ دونوں حصوں پر قتل کیا ییا ۔

 یہوداہ بھی ہالک ہو ییا، اور باقی فرار ہو ییا ۔ {9:18}

 پھر جوناتھن اور شمعون یہوداہ نے اپنے {9:19}

 بھائی، اور اس میں اپنے باپ دادا کی قبر میں دفن کر دیا

 مودان ہے ۔

 اس کے عالوہ انہوں نے پِیٹ رہے تھے، اور تمام اسرائیل نے ۔ {9:20}



 اس کے یئے بڑا ماتم اور یہ کہہ کر بہت دنوں کا ماتم

 !یئے، جو اسرائیل کو رہائی دیکس طرح ہے واییانٹ آدمی یر  {9:21}

 یہوداہ اور اس سے متعلق دیگر چیزوں کے تعلق {9:22}

 جنگیں، اور بلند و باال اعمال جو انہوں نے کیا، اور عظمت،

 وہ نہیں یکھا: وہ بہت سے تھے ۔

 {:23یہوداہ کی موت کے بعد شریر یگا اب  9}

 اسرائیل کی سب سرحدوں میں نے اپنا سر ڈال کر اور وہاں

 سب اُنہوں بدکاری جیسے کر اٹھی ۔

 ان دنوں میں بھی ایک بہت سخت کال پڑا تھا {9:24}

 جنکا ملک بغاوت اور اُن کے ساتھ بےوفائی کی وجہ سے ۔

 پھر باکچاڈیس ان شریر آدمیوں کا انتخاب کیا اور بنایا {9:25}

 ان سرداروں نے ملک کے ۔

 ااور انکوائری اور یہودہ کے یئے سرچ کی {9:26}

 دوستوں، اور ان سے کہا ان باکچاڈیس کے جو ییا ہے،

 ان میں سے انتقام اور ان بَرَکت استعمال کیا جاتا ہے ۔

 تو تھی وہاں ایک بڑی مصیبت اسرائیل میں اس طرح {9:27}

 وہریوف نبی نہیں دیکھا تھا اس وقت سے اب تک نہیں تھا ۔

 ان کے درمیان ہے ۔

 ام دوست مل کر آیا اوریہ ایک سبب یہوداہ کی تم {9:28}

 جوناتھن نے کہا کہ،

 یہوداہ ہالک ہوئے اپنے بھائی سے ہم کوئی آدمی کی طرح ہے {9:29}



 اس نے ہمارے دشمن اور باکچاڈیس، کے خالف جانے کے یئے اور

 ان ہماری قوم کے خالف جو ہمارے مخایفین ہیں ۔

 {30پس ہم تجھے اس دن کرنے کا انتخاب کیا ہے اب  :9}

 ہمارے شہزادہ اور اُس کی جگہ، کپتان تاکہ تُو جیتا جنگ

 ہمارے یڑائیاں ۔

 اس پر اُس پر حکمرانی جوناتھن ییا {9:31}

 اور اس کے بھائی یہوداہ کی بجائے اٹھ ۔ اس وقت

 مگر جب اُسکی یٹ علم باکچاڈیس وہ {9:32}

 کے ییے اسے قتل کرنے کی کوشش کی
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 پھر جوناتھن، اور اپنے بھائی شمعون اور جو {9:33}

 اس کے ساتھ یہ کہ فِقیہوں کے بِیابان کو بھاگ یئی تھیں

 ٹہیکوا، اور ان کے خیمے کی طرف سے تاالب کا پانی

 اسپحر ہے ۔

 جو باکچاڈیس سمجھا، جب وہ قریب آیا {9:34}

 اردن کے یئے سبت کے دن تمام یشکر کے ساتھ ۔

 {35بھائی جان، ایک کپتان بھیجا تھا اب  جوناتھن نے :9}

 اپنے دوستوں نبیتھاٹیس نماز کے ییے یویوں کا کہ وہ

 ان کے ساتھ اپنی یاڑی زیادہ تھا جو چھوڑ سکتا ہے ۔

 ییکن بنی جامبرا میدآبا سے باہر آئے {9:36}

 اور جان یے ییا، اور سب کچھ کیا تھا اور ان کے ساتھ چال ییا ۔



 یہ ہے ۔

 {37یفظ جوناتھن اور شمعون کے آنے کے بعد  یہ اس :9}

 بھائی، بنی جامبرا ایک عظیم شادی بنا دیا،

 اور دیہن سے نادآبیتھا ایک عظیم کے ساتھ یے کر آرہے تھے

 ٹرین کے عظیم امرا میں سے ایک کی بیٹی ہونے کے طور پر،

 ساڑے ۔

 اس یئے وہ ان کے بھائی یوحنا کو یاد کیا اور {9:38}

 چڑھ یئے اور کی منکوحہ کے نیچے چھپ

 :پہاڑ

 جہاں وہ اپنی آنکھ اُٹھا کر نگاہ اور، {9:39}

 اور بڑی یاڑی کترا ییا: اور ado زیادہ سے زیادہ

 دیہا نکال، اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ییے

 ان ڈرم، اور کواڑے، کے آالت سے ملنے اور

 .بہت سے ہتھیار ہے

 جو اس کے ساتھ تھے سویرے اُٹھ کرپھر جوناتھن اور  {9:40}

 ان سے وہ جگہ جہاں وہ یھات میں پڑا تھا اور

 ان میں سے ایک ذبح میں اس طرح کی قسم، جتنے ِیر نیچے بنا دیا

 جاں بحق، اور بقیہ پہاڑوں میں بھاگ یئے اور وہ ساتھ یے ییا

 ان تمام غنیمت ہے ۔

 وراس طرح شادی، ماتم میں تبدیل کر دیا تھا ا {9:41}

 شور کے ماتم میں ان یایا ۔



 اس وقت جب کہ وہ مکمل طور پر خون کا بدیہ یے ییا تھا ان {9:42}

 بھائی، وہ پھر یردن کے دیدل سے تبدیل کر دیا ہے ۔

 ُیذرانے باکچاڈیس سنا تو اُس آکر {9:43}

 سبت کے دن ایک عظیم قوت کے ساتھ اردن کے بینکوں سے کہا ۔

 وناتھن نے کہا کہ آئیے ہم جاتے ہیںاس کمپنی کو پھر ج {9:44}

اب اور یڑائی کے یئے اپنی جانوں کو، اس کے ییے کھڑا رہتا کے یئے ہمارے 

 ساتھ نہیں

 :دن، وقت ماضی جیسا کہ

 دیکھو کے یئے، جنگ ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے ہے ۔ {9:45}

 اور یردن کے پانی کو اس طرف اور اس طرف، دیدل

 اسی طرح اور یکڑی، نہ وہاں ہمارے یئے کترا کے یئے جگہ ہے ۔

 اس واسطے فریاد تم اب تم ہو سکتا ہے آسمان سے، {9:46}

 اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے نجات بخشی ۔

 جس کے ساتھ وہ میں شموییت اختیار کی جنگ اور جوناتھن {9:47}

 باکچاڈیس مار کے یئے ہاتھ بڑھا، ییکن انہوں نے کر دیا

 اس سے ۔

 پھر جوناتھن اور جو اس کے ساتھ ییاپٹ تھے {9:48}

 اردن میں اور کشتی پر دیگر بینک سے کہا: مگر

 دوسرے ان سے یردن کے پار نہیں یزر چکا ہے ۔

 تو وہاں باکچاڈیس کی طرف سے اس دن مارے یئے {9:49}

 ایک ہزار آدمیوں کے بارے میں ہے ۔



 کے یئے یروشلم اور اس کے بعد واپس آئے باکچاڈیس {9:50}

 یریحو میں قلعہ اور مرمت مضبوط شہر میں یہودہ ۔

 امماوس، اور بیتھہوراون، اور ؔبیت ایل اور ٹہامناٹہا ۔

 فآریتھونا اور ٹاپہاون، یہ اس کے ساتھ اعلی کو مضبوط کیا

 دیواریں، دروازے اور سالخوں کے ساتھ ۔

 سیٹ کریں اور ان میں انہوں نے کہ وہ شاید ایک چوکی {9:51}

 اسرائیل پر حسد کرتے ہیں ۔

 {52وہ بھی شہر بیٹہسورا اور یازارا، فورٹیفید  :9}

 اور ٹاور اور ان اور کی فراہمی میں ڈال فورسز

 انپا ۔

 اس کے عالوہ، مردوں کے سردار نے {9:53}

 یرغماییوں، کے یئے ملک اور ان پر ٹاور میں ڈال دیا

 یروشلم رکھا جا سکتا ہے ۔

 وریوور میں سو پچاس اور تیسرے سال میںم {9:54}

 دوسرے مہینے ایکاموس جو حکم کی دیوار

 وہ مقدس کی اندرونی کورٹ کھینچنے چاہیے ۔

 بھی نبیوں کے کاموں کو نکاال

 اور وہ، یہاں تک کہ اس وقت کو یرانے کے ییے شروع کیا {9:55}

 تھا ایکاموس سے دوچار اور ان کاروباروں کو روکا: اس کے یئے

 ُمنہ بند تھا اور وہ ایک، مفلوج تھا تاکہ

 سکی نہ کسی چیز کو بویتے ہیں نہ وہ حکم جاری کر دے



 اپنے یھر کی بابت ہے ۔

 { ۔56: ایکاموس بہت اذیت کے ساتھ اس وقت وفات 9}

 اب جب باکچاڈیس نے دیکھا کہ ایکاموس مر ییا {9:57}

 وہ بادشاہ کے یئے واپس آئے: پروانے یہودہ کے ُملک میں تھا ۔

 باقی دو سال ہے ۔

 تو سب ِدین آدِمیوں کو یہ کہہ کر ایک کونسل منعقد {9:58}

 دیکھو، جوناتھن اور اپنی کمپنی آرام میں ہیں، اور سکونت

 کی دیکھ بھال کے بغیر: اب پس ہم باکچاڈیس یہاں، الو یے

 جو یا یے ان سب ایک ہی رات میں ۔

 { ۔59: وہ چال ییا اور اس کے ساتھ مشورہ کیا تو 9}

 پھر اسے ہٹا دیا اور ایک عظیم یشکر کے ساتھ آیا اور {9:60}

 خط اُس یہودہ، میں اپنے پیروکاروں کے ییے انہیں چاہیے کہ بھیجے

 جوناتھن اور اس سے ان یویوں کو جو اس کے ساتھ تھے: مگر وہ

 یونکہ ان کی مصلحت نے ان سے کہا جاتا تھا نہ کرسکا، ۔ک

 پس وہ ملک کے مردوں کے یے یئے {9:61}

 جو تھے پچاس افراد کے بارے میں اس فتنہ کے مصنفین اور

 ان کو قتل کیا ۔

 کے بعد جوناتھن اور شمعون اور وہ جو {9:62}

 اس کے ساتھ تھے انہیں دور جس میں ہے بیتھباسا کے یئے مل ییا

 بیابان اور وہ اُسکی تنزل کی مرمت اور بنا دیا

 یہ مضبوط ہے ۔



 جس چیز باکچاڈیس جانتے تھے، انہوں نے جمع کیا تو {9:63}

 ایک ساتھ مل کر سب اس کی میزبانی اور بھیجا ان کے پاس جو یفظ کے تھے

 یہودہ ۔

 اور پھر وہ اور بیتھباسا کے خالف اہمیت نہینہیں ۔ {9:64}

 ایک طویل موسم یڑنے اور انجن کا بنایاوہ اس کے خالف 

 جنگ ہے ۔

 ییکن جوناتھن نے شہر میں اپنے بھائی شمعون چھوڑ اور {9:65}

 اپنے ملک میں اور خاص کے ساتھ نکال

 نمبر نکل وہ ۔

 اور وہ اودونارکاس اور اس کے بھائی کو مارا اور {9:66}

 پحساراون میں ایک بچے کے اپنے خیمے میں ہیں ۔
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 اور جب وہ اسرائیل سے شروع ہوا، اور {9:67}

 اس کی فوجوں کے ساتھ شمعون اور اپنی کمپنی سے باہر چال ییا

 شہر، اور جنگ کے انجن کو نذر آتش کر دیا

 اور جو باکچاڈیس کے خالف یڑی {9:68}

 کی طرف سے ان کو بھگا دیا اور وہ اسے زخم مبتال: اس کے یئے

 اور محنت تھا بے کار ہے ۔ مشورت

 پس وہ شریر آدمیوں پر بہت غضبناک ہوا {9:69}

 جو اس قدر کے طور پر ملک میں آنے کا مشورہ دیا



ان میں سے بہت سے یویوں کو قتل کیا اور اپنے آپ میں واپس جانے کے ییے 

 ازیی

 ملک ۔

 جس جوناتھن نے پہچان کر وہ بھیجے یئے {9:70}

 سفارتکاروں نے اس سے آخر تک وہ امن قائم کرنے چاہیے

 اس کے ساتھ اور انہیں قیدی چھڑا یے ۔

 }اسالم{ جس چیز کو قبول کر ییا اور اس کے مطابق کیا

 مطایبات اور وہ کبھی اسے کریں یے جو قسم کھائی تھی اُس سے

 اپنی زندیی کے تمام دنوں کو نقصان پہنچا ۔

 {9:72کی یئی ہے جب  پس انہوں نے اس سے بحال}

 وہ قیدی جو انہوں نے پہلے کی سرزمین سے نکال ییا تھا

 یہودہ، وہ واپس آئے اور اپنے ہی ملک میں چال ییا،

 نہ آئے وہ مزید کوئی اپنی سرحدوں میں ۔

 اسی طرح تلوار اسرائیل سے باز آئے: جوناتھن ییکن {9:73}

 اور وہ ماچمہس میں رہتے تھے اور یگا کہ ان ۔

 اسرائیل سے ِدین آدِمیوں کو تباہ کر دیا ۔

 میں سو اور ساٹھواں سال اییگزینڈر، کے بیٹے {10:1}

 انتیوکس کے اپاپحناس ہیں، کے پاس یئے اور یی

 پٹلیمیس: کے یئے یویوں نے اس کا مطلب ہے کی طرف سے مال تھا

 طباق وہ ہو ُمسلط تھے،

 اب بادشاہ دیمیتریس اُسکی سن کر وہ {10:2}



 نہایت عظیم یشکر جمع ہوکر نکال ایک

 اس کا مقابلہ کرنے کے خالف ہے ۔

 اس کے عالوہ جوناتھن سے خط بھیجے دیمیتریس {10:3}

 ایفاظ، محبت کرنے وایے کے ساتھ کیا وہ اُس کا ُشکر کرونگا ۔

 کے یئے اس نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے اس کے ساتھ صلح، {10:4}

 :عظم کے ساتھ ہمارے خالفاس سے پہلے وہ اپنائیں سکندر ا

 { کہ ہم تمام برائیوں یاد رکھیں یے10:5ایلسی }

 اس کے خالف اور اپنے بھائیوں اور اپنے یویوں کے خالف کیا جاتا ہے ۔

 پس انہوں نے اسے جمع کرنے کا اختیار دیا {10:6}

ایک ساتھ مل کر ایک میزبان اور ہتھیار جو وہ امداد ہو سکتا ہے فراہم کرنے 

 ےکے یئ

 اس جنگ میں: وہ بھی کہ یرغماییوں کو حکم دیا کہ

 تھا برج میں اسے فراہم کی جانی چاہئے ۔

 پھر جوناتھن یروشلیم میں آئے اور پڑھیں {10:7}

 سامعین تمام یویوں اور ان میں جو حروف

 :ٹاور میں تھے

 جو بہت سے ڈر یئے، وہ یہ سنکر {10:8}

 ر دیا تھا ۔بادشاہ نے اس یشکر کو جمع کرنے کا اختیا

 پروانے کے ٹاور مچھلیاں ان {10:9}

 یرغماییوں جوناتھن، سے کہا اور وہ ان کے سپرد کیا ان

 وایدین ۔



 یہ کیا، جوناتھن یروشلم میں اپنے آپ کو آباد {10:10}

 اور تعمیر اور شہر کی مرمت کرنے کے یئے شروع کر دیا ۔

 اور وہ مینچو کو تعمیر کرنے کا حکم دیا {10:11}

 دیواروں اور صیون کے پہاڑ پر اور تقریباً کے مربع پتھر کے ساتھ

 اور ایسا نہ تھا ۔ کلبندی ۔

 قلعے میں تھے پھر ان پردیسیوں سے جو، {10:12}

 جس باکچاڈیس، بھاگ تعمیر کیا تھا ۔

 یہاں تک کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر چلے یئے {10:13}

 وہ اپنے وطن میں ہے ۔

 ن کی بعض بیتھسورا میں صرفتھے ا {10:14}

 ستائے شریعت اور احکام ابھی تک رہا: کے ییے

 یہ اپنی پناہ کی جگہ ملتی تھی ۔

 اب جب راجہ سکندر نے یہ ُسن کر کیا {10:15}

 دیمیتریس جوناتھن کے پاس بھیجا تھا وعدہ کیا: جب بھی یہ

 اسے جاری کشمکش کا بتایا تھا اور نبیل اعمال جو انہوں نے اور ان

 بھائیوں کا کیا تھا، اور وہ درد جو وہ برداشت کیا تھا،

 اب انہوں نے کہا کہ یے ہم پاتے ہیں اس طرح ایک اور آدمی؟ {10:16}

 پس ہم نے ہمارے دوست اور ساتھی کرائیں یے ۔

 اس پر انہوں نے ایک خط یکھا اور اس سے بھیجا {10:17}

 کہا کہ ان کے ایفاظ کے مطابق،،

 ییگزینڈر ان کے بھائی جوناتھن کو بھیجابادشاہ ا {10:18}



 :مبارک باد

 ہم تیرے کی، کہ تو ایک شخص نے سنا ہے {10:19}

 عظیم طاقت، اور ُمقداس ہمارا دوست ہو ۔

 کیوں اب ہم منصب پر فائز ہو تجھے یہ دن {10:20}

 سردار کاہن تیری قوم کی اور بادشاہ کے دوست کو بالیا جائے ۔

 نے اسے ارغوانی پوشاک اور کا تاج بھیجا اور ٹہیریواتال انہوں)

 سونا:( اور تجھے ہمارا حصہ یینے کی ضرورت ہوتی ہے اور دوستی رکھیں

 ہمارے ساتھ ہے ۔

 تو سو کے ساتویں مہینے میں اور {10:21}

 ساٹھواں سال عید خیام میں جوناتھن ڈال

 پاک یباس اور فوج جمع ہے اور فراہم

 زیادہ سے زیادہ بچاتے ہیں ۔

 دیمیتریس سنا تو طباق بہت تھا {10:22}

 معاف کیجئے یا، اور کہا کہ،

 کیا ہم نے کیا کیا، اییگزینڈر نے کہ {10:23}

 ہماری دوستی کو مضبوط بنانے کے ییے یہودیوں کے ساتھ بنانے میں روک دیا

 اپنے آپ کو؟

 میں ان ایفاظ سے بھی یکھوں یا {10:24}

 حوصلہ افزائی اور وعدہ ان دایناٹیس اور تحائف، کہ میں

 ان کی مدد ہو سکتی ہے ۔

 اس نے ان سے کہا پس اس کے اثر سے بھیجا: بادشاہ {10:25}



 :دیمیتریس یہودیوں کے یویوں سے کہا سالم بھیجا

 جبکہ تم عہد، ہمارے ساتھ رکھا ہے اور {10:26}

 ستی میں جاری ہمارےاسلئے اپنے آپ میں شموییت نہیں ہماری دو

 دشمنوں کو ہم ُیذرانے سنا کر خوش ہیں ۔

 اب کیوں تم دیانتدار ہونے کے یئے اب بھی جاری {10:27}

 ہمیں، ہم بھی آپ کی جزا یی تم

 میں اپنی طرف سے کرتے ہیں،

 اور آپ کئی اممناٹیس عطا فرما، اور دے یا {10:28}

 آپ انعامات ۔

 اور آپ کی خاطر ہوںاور اب میں آپ، مفت ہیں  {10:29}

 سب یہودی اور ان رسموں کا خراج عقیدت پیش کرنے سے رہائی

 نمک، اور تاج ٹیکس سے،
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 اور اس میں سے جو مجھ کو مجرم سے {10:30}

 تہائی یا نسل اور پھل کی نصف کے یئے وصول کریں

 تاکہ اُن کے درخت، یہ آج کے دن سے نکال، چھوڑ دوں

 یہودہ کے زمین نہ تین کی یے جایا نہ جائے

 حکومتیں جو ملک سے باہر ہی شامل ہیں

 سامریہ اور یلیل سے اس نے آج کے دن ہر وقت کی ۔

 یروشلم دے بھی ہو پاک اور آزاد {10:31}

 بارڈر اُسکی دونوں تاریخیں اور خراج عقیدت پیش کرنے سے ۔



 میںاور بُرج ہے جو یروشلم میں ہے جہاں  {10:32}

 اپ اختیار اس کے اوپر پیداوار اور سردار کاہن کو دینا کہ وہ

اس میں ایسے مردوں کو مقرر کر سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اسے برقرار 

 رکھنے کا انتخاب کریں یے ۔

 اس کے عالوہ میں آزادانہ طور پر آزادی پر ہر ایک کو سیٹ کریں {10:33}

 اہر یے یئے تھےیہودی اسیروں یہودہ کے ُملک میں سے ب

 میری بادشاہی کا کوئی حصہ اور کروں یا کہ میرے تمام افسران یوٹانا

 خراج عقیدت پیش کرنے ان چوپایوں کے بھی ۔

 اس کے عالوہ جو تمام عیدوں ا اور {10:34}

 سبتوں، اور نئے چاند اور پختہ دن اور تین

 روز عید سے پہلے اور عید کے بعد تین دن ہونگے

 ر آزادی کے تمام اپنے دائرے میں تمام یہودیوں کے یئے ہو ۔قوت مدافعت او

 بھی کوئی آدمی رکھ کرنے کا اختیار ہو یا {10:35}

 یا ان کے کسی بھی معاملے میں کسی کو ستانا کرو ۔

 میں یا مزید، جو وہاں جا میں اندراج {10:36}

 سے تقریباً تیس ہزار مرد یہودیوں کے بادشاہ کی افواج

 ، سب کو کام کے طور پر دیا جائے یا بادشاہ کی افواج ۔جن کی تنخواہ

 اور ان کے بعض کے بادشاہ کا رکھا جائے یا {10:37}

 جن میں سے بھی بعض امور پر سیٹ ہو یا مضبوط رکھتا ہے،

 مملکت تھی جس کا اعتماد ہیں: اور جو ا ان

 تہیں اور یورنروں کے اپنے آپ کو اور جو وہ رہتے



 ان کے اپنے قوانین کے بعد بھی بادشاہ کے طور پر میں حکم دیا ہے

 زمین کی یہودہ ۔

 اور تین حکومتوں میں سے ہیں جو بارہ {10:38}

 یہودہ کو سامریہ کے ملک سے مزید کہا کہ انہیں چھوڑ

 یہودہ کے ساتھ شامل ہوئے کہ وہ بدستور سمھجی جائے کر سکتے ہیں

ایک ہے نہ جانے وایی دیگر اتھارٹی سردار کاہن کے مقابلے کی اطاعت کے 

 یئے ہے ۔

 جہاں تک پٹلیمیس اور ملک میں ہم، متعلق {10:39}

 یہ ایک مفت تحفہ کے طور پر کرنے کے یئے یروشلم میں مقدس دوں

 ضروری ٹیکسوں کے مقدس ہے ۔

 اس کے عالوہ میں ہر سال پندرہ ہزار دے {10:40}

 چاندی جگہوں سے بادشاہ کے اکاؤنٹس سے باہرمثقال 

 اپپرٹینانگ ہے ۔

 اور تمام فاضل، جو ہم افسران {10:41}

 میں سابق وقت کی طرح سے آیندہ کو دیا جائے یا نہیں

 مندر کے کاموں کی طرف ۔

 اور اس کی پانچ ہزار مثقال کے ساتھ ساتھ {10:42}

 جو وہ ہیکل سے باہر کے استعمال سے یے یئے

 نٹس سال بھی ان چیزوں پر ہویااکاؤ

 جاری کیا، کیونکہ وہ جو خدمت کاہنوں سے تعلق رکھنا ۔

 اور جو کوئی وہ ہو جو بھاگ سے ہیکل {10:43}



 یروشلم میں یا آزادیوں کے اندر ُیذرانے، ہستی ہے

 مقروض بادشاہ کے پاس، یا کسی بھی دیگر معامالت، بس انہیں ہو

 .ے میں ہیںآزادی، اور جو ان کے اپنے دائر

 جو بلڈنگ کے یئے بھی اور مرمت کے کام {10:44}

 کے مقدس ٹیکسوں کے بادشاہ کے دیا جائے یا

 اکاؤنٹس ہیں ۔

 ہاں، اور کی دیواروں کی تعمیر کے یئے {10:45}

 یروشلم، اور اُسکی چاروں طرف ٹیکسوں کے بارے میں، یاہ

 بادشاہ کے اکاؤنٹس سے طور پر بھی کے یئے دی جائے یی

 ہودہ میں دیواروں کی عمارت ہے ۔ی

 اب جب جوناتھن اور یویوں نے سنا ان {10:46}

 ایفاظ، وہ ان سے کوئی کریڈٹ دیا اور نہ ہی انہیں مال،

 کیونکہ وہ بڑی برائی ہے جو جو ِکیا تھا میں یاد کیا

 اس یئے کہ انہوں نے بہت زخم جتنا اُنکو ستایا تھا ۔ اسرائیل ۔

 ییکن سکندر کے ساتھ وہ بھی خوش تھے {10:47}

 کیونکہ وہ سب سے پہلے جو حقیقی امن کے ساتھ بُرا تھا

 ان ساتھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہی تھے ۔

 پھر جمع راجہ سکندر کی عظیم فوج، اور {10:48}

 دیمیتریس کے سامنے کامپاد ۔

 اور اس کے بعد ان دونوں بادشاہوں کو جنگ میں شامل ہو یئے {10:49}

 دیمیتریس کے میزبان بھاگ کر: ییکن سکندر اعظم نے اس کے بعد کے بعد اور



 ان کے خالف رہی ہے ۔

 اور وہ بہت زخم تک یڑائی جاری رہی {10:50}

 ُسورج ڈُوبا: اور اس دن دیمیتریس قتل تھا ۔

 ر سفیروں کو بھیجااس کے بعد سکند {10:51}

 :پٹلیمی مصر کے بادشاہ کے ساتھ اس کا اثر ایک پیغام

 باندھی کہ میں آیا ہوں میرے دائرے کو دوبارہ اور {10:52}

 میرے انھیں کے تخت پر قائم ہوں، اور ِمال

 اِقتدار اور خطائیں دیمیتریس اور برآمد ہمارے

 ملک ۔

نوں اس میں شامل ہو یئے اس یئے بعد میں جنگ نے اس کے ساتھ دو {10:53}

 اور

 تاکہ ہم نے تخت پر بیٹھ کر اپنے میزبان ہم نے بھگا دیا تھا

 :اس کی سلطنت کے

 اب پس ہم دوستی کی ایک ییگ بنائیں {10:54}

 ایک ساتھ مل کر، اور مجھے اب تیری بیٹی بیاہ دونگا: اور کروں یا

 ور پر دے یاقانون میں تیرا بیٹا ہوں، اور دونوں تیرے اور عورت کے ط

 تیرا وقار کے مطابق ہے ۔

 پھر بادشاہ نے جواب، یہ کہہ کر پٹلیمی {10:55}

 تُو کے ُملک میں پہنچا جس میں واپس کیا اس دن خوش ہونا

 تیرے باپ دادا اور ان کی سلطنت کے تخت پر ساٹیسٹ ۔

 :اور تُو نے یکھا ہے کہ اب میں تجھ سے کروں یا {10:56}



 ملنے مجھے پس پٹلیمیس پر کہ ہم ایک دیکھ سکتے ہیں

اس یئے میں تجھ کو مطابق کرنے کے یئے میری بیٹی سے شادی کرو  دوسرے ۔

 یے

 تیری خواہش ہے ۔

 {57پٹلیمی اپنی بیٹی کے ساتھ مصر سے باہر چلے یئے تو  :10}

 نیسلے، اور وہ پٹلیمیس سے کہا میں نے سو آیا-اناناس

 :الساٹھ اور دوسری س

 جہاں بادشاہ اییگزینڈر، ان سے مالقات نے ۔ {10:58}

 نیسلے، اور اسے منایا ییا-اُس نے اپنی بیٹی اناناس

 شادی پٹوییمیس میں بڑی شان کے ساتھ جس طرح

 بادشاہ ہے ۔

 {59بادشاہ اییگزینڈر جوناتھن نے یکھا تھا اب  :10}

 کہ وہ آئے اور اس کو پورا کرنا چاہیے ۔

 چال بود پٹلیمیس کے یئے جو معا {10:60}

جہاں انہوں نے ان دونوں بادشاہوں سے مالقات کی اور انہیں اور ان کے 

 دوستوں نے

 چاندی اور سونا اور بہت سے پیش کرتا ہے اور حق میں پایا

 ان کے نزدیک ہے ۔

 جس میں بنی اسرائیل کے کچھ مضر فیلوز وقت {10:61}

 ایک شریر زندیی کے جمع ہوئے خود نے اس کے خالف کرنا
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 نے ایزام عائد کیا: ییکن بادشاہ ان سے سنتے نہیں کرے یا ۔

 ہاں بھی بڑھ، بادشاہ یینے کا حکم دیا {10:62}

 بند اس کے کپڑے اور اسے ارغوانی میں کپڑے پہننا: اور ایسا نہ تھا ۔

طرف سے اپنے آپ کو بیٹھ کر بنا کر اس میں نے کہا  اور وہ اس کی {10:63}

 کہ

 امرا، اس کے ساتھ شہر کے بیچ میں جا کر دے

 کوئی آدمی نے کسی کے خالف شکایت کی کہ اعالن

 مادہ، اور کوئی آدمی اس کے یئے کسی بھی طرح کی کہ تکلیف

 کی وجہ سے ۔

 اب جب مدعیوں نے دیکھا کہ وہ اعزاز تھا {10:64}

 کا اعالن ہے، اور میں کمربستہ ارغوانی کے مطابق وہ

 سب دور بھاگ یئے ۔

 {10:65تو بادشاہ نے اسے دیا اور اس میں یکھا }

 اس کے سربراہ دوستوں، اور اسے ایک ڈیوک اور اس کا شریک بنا دیا

 بادشاہی ہے ۔

 کے بعد جوناتھن کے ساتھ یروشلیم کو واپس {10:66}

 امن اور شادمانی ہے ۔

 سو تہتر اور پانچویں فرٹہرموری میں ۔ {10:67}

 سال دیمیتریس ابن آدم دیمیتریس کریتے میں سے نکل آیا ۔

 :اپنے باپ دادا کے ملک

 جس بتائیں کہ راجہ سکندر نے سنا تو تھا {10:68}



 حق معاف کیجئے یا، اور انطاکیہ میں واپس یوٹے ۔

 پھر دیمیتریس اپویلونیوس یورنر بنایا {10:69}

 عثیریا کے اس جنرل، جو مل کر ایک عظیم یشکر جمع کیا،،کای

 اور میں چاروں کامپاد اور جوناتھن نے ہائی بھیجا

 کاہن کو،

 تو صرف اپنے آپ کو ہمارے خالف اُٹھاتا ہے، اور میں ہوں {10:70}

 تیری خاطر ہنسنے ہنستے تھے، اور مالمت: اور کیوں کرتا ہے

 میں ڈینگ؟تو تیری قُدرت ہمارے خالف پہاڑوں 

 اب پس ایر تو تیری میں ٹروسٹیسٹ کے مایک {10:71}

 ہمیں سادہ میدان میں اتر آ، اور وہاں دو طاقت،

 ہمیں تمہیں مل کر کوشش کریں: کے ییے طاقت کا میرے ساتھ ہے

 شہر ہے ۔

 سے مانگ جو میں ہوں اور باقی جو ہمارے {10:72}

 حصہ ہے اور وہ تیرے پاوں کرنے کے قابل نہیں ہے بتاؤں

 ان کے اپنے ملک میں پرواز ۔

 اب کیوں نہ بنو رہنا قابل {10:73}

 سوار ایک سادہ، جہاں میں بڑی طاقت ہے اور نہ

 پتھر نہ چقماق نہ بھاگ کے یئے جگہ ہے ۔

 تو جوناتھن کی یہ باتیں سن کر {10:74}

 اپویونیوس، وہ اپنے ذہن اور کا انتخاب کرنا دس میں منتقل کردیا ییا

 ہزار مردوں نے یروشلیم سے باہر چال ییا جہاں شمعون اس



 بھائی اس کے یئے اس کی مدد کے یئے مالقات کی ۔

 وہ اور وہ اپنے خیمے یافا کے خالف: ییکن ۔ {10:75}

 ند ایکاپویلونیوس تھا کیونکہ یافا کے شہر سے نکل کر ب

 وہاں کھڑے ہیں ۔

 پھر اُسے اہمیت نہینہیں جوناتھن: نہیں باندھا وہ {10:76}

 شہر کے خوف کے یئے یے: اور جوناتھن یافا جیت سکیں ۔

 جب اپویونیوس سنا تو جو انہوں نے تین ییا {10:77}

 فوٹمن، ایک عظیم یشکر کے ساتھ ہزار سواروں اور چال ییا

 ے تھے اور اس ٹہیریواتالازوٹوس کو ایک سے کہ کوچ کرت

 کیونکہ اس کی ایک بڑی تعداد تھی باہر میدان میں ۔

 سوار، جس میں انہوں نے اس پر بھروسہ ہے ۔

 پھر جوناتھن کے بعد ازوٹوس کے یئے ان کے پیچھے، {10:78}

 جہاں افواج جنگ میں شامل ہو یئے ۔

 اب اپویلونیوس کو ایک ہزار سواروں میں چھوڑ دیا تھا {10:79}

 یھات ۔

 اور جوناتھن جانتے تھے کہ ایک {10:80}

 وہ اس میں یھیر تھا اس کے پیچھے امبوشمانٹ ۔

 میزبان اور کاسٹ ڈارٹس کے عوام سے صبح شام تک ۔

 ییکن جوناتھن تھا جیسا کہ یوگ، کھڑے {10:81}

 انہیں حکم دیا: اور تاکہ دشمن کے یھوڑوں کو تھک یئے تھے ۔ ۔

 یشکر یے کر ان کے کیاپھر شمعون نے  {10:82}



 فوٹمن کے خالف )سوار خرچ کیے یئے اس یئے( جو

 ہوئے اس کی طرف سے بھگا دیا اور فرار ہو ییا ۔

 سوار بھی، جا بکھرے میں کھیت، {10:83}

 ازوٹوس سے فرار ہو ییا، اور بیٹہدایاون میں، اپنے بت کے چال ییا

 مندر، تحفظ کے یئے ۔

 ییکن جوناتھن ازوٹوس، اور شہروں پر آگ {10:84}

 اور ہیکل کی چاروں طرف، اور اپنی غنیمت ۔ یی

 دجون، اس میں فرار ہو یئے ہیں ان کے ساتھ وہ آگ میں جالیا ۔

 تھے اسی طرح جال دیا اور تلوار سے قتل {10:85}

 آٹھ ہزار سے بھی نزدیک مرد ۔

 اور جوناتھن نے ہٹا دیا وہاں سے اور {10:86}

 اس شہر کے یویوں کو جہاں آئے اسکیالون کے خالف کامپاد

 نکال، اور اس کی بڑی شان کے ساتھ مالقات ہوئی ہے ۔

 {10:87یہ جوناتھن اور اس کے یشکر سے یوٹ آئی }

 یروشلم، کسی بھی غنیمت ہے ۔

 اب جب راجہ سکندر نے یہ سنکر، {10:88}

 وں نے جوناتھن ابھی مزید ایوارڈ دیا ۔انہ

کے طور پر استعمال کیا جا کرنے کے یئے ہے اس نے سونے کی  {10:89}

 ایک بکسوا بھیجا

 جیسے کہ دیا بادشاہ کا خون کے ہیں: انہوں نے اسے بھی دیا

 اکآراون کے قبضے میں اسکی سرحدوں کے ساتھ ۔



 اور مصر کا بادشاہ ایک عظیم جمع {11:1}

 ، ساحل، اور بہت سے یویوں پر جو ریت کی طرحمیزبان

بحری جہاز اور سکندر کے حاصل کرنے کے فریب کے ذریعے چال ییا کے 

 بارے میں

 بادشاہت، اور اپنے آپ کو اپنائیں ۔

 جب انہوں نے اپنا سفر میں سپین میں ییا {11:2}

 وہ انداز، تو انہوں نے اس سے کھوال شہروں کے طور پر

 ت ہوئی: بادشاہ کے ییے اییگزینڈر تو حکم دیا تھااور اس کی مالقا

 کیونکہ وہ شریعت میں اس کا بھائی تھا، کرنا ۔

 اب شہروں میں پٹلیمی داخل ہوئے، وہ سیٹ کریں جیسا کہ {11:3}

 ان میں سے ہر ایک اسے رکھنے کے یئے فوج کی ایک حفاظتی ہے ۔

 اور جب وہ ازوٹوس قریب آیا تو انہوں نے {11:4}

 اسے دجون کے مندر جو جل ییا، اور ازوٹوس اور

 اس تباہ ہوئے مضافات اُسکی اور الشیں کہ

 بیرون ملک کاسٹ اور اُن کو جو اس نے جنگ میں جالیا تھا تھے ۔

 وہ ان میں سے ڈھیروں ویسے جہاں بنایا ہوا تھا وہ

 ایسا کرنا چاہیے ۔

 بھی وہ بادشاہ جو جوناتھن کہا جاتا تھا {11:5}

 شاید ایزام اس ارادے سے کیا کیا: ییکن اس بادشاہ کا انعقاد کیا، وہ 

 امن ۔

 پھر جوناتھن میں بڑی شان کے ساتھ بادشاہ سے مالقات {11:6}



 جہاں وہ ایک دوسرے کو سالم اور سوئے یافا، ۔
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 اس کے بعد اس کے ساتھ چلے یئے تھے جب جوناتھن، {11:7}

 اییوتروس، پھر سے واپس بالیا دریا بادشاہ

 یروشلم ۔

 بادشاہ پٹلیمی پس کر مال {11:8}

 جھیل کے کنارے ساییوکیا پر سمندر کی طرف سے شہروں کی ڈومینن

 ساحل، شریر پھرائے اییگزینڈر کے خالف میں یھومتا ہے ۔

 اس نے بادشاہ سے کہا امباسدور بھیجا نہیں باندھا {11:9}

 کی اجازت دیجیے، نہ آئے، ہمیں ہمارے بیچ ایک ییگ بنانےدیمیتریس اے 

 اور میں نے تجھے میری بیٹی ہے جسے سکندر اعظم نے، دے یا اور

 تُو اپنے باپ کی بادشاہی میں سلطنت کریگا ۔

 میں میں نے اس سے کہا میری بیٹی کے ییے دی کہ توبہ کے یئے {11:10}

 وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ۔

 یونکہ وہ مشتاق تھا اس طرح انہوں نے اس کو بدنام کیاک {11:11}

 اس کی بادشاہی ہے ۔

 پس انہوں نے اس سے اپنی بیٹی کو ییا اور {11:12}

 اس یئے دیمیتریس دی اور اییگزینڈر، چھوڑ دیا تاکہ ان

 نفرت کو کھلے عام کہا جاتا تھا ۔

 پھر پٹلیمی انطاکیہ میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے {11:13}

 دو سیٹ اپنے سر پر تاج اور ایشیا کا تاج



 .مصر

 میں اوسط موسم میں راجہ سکندر تھا ۔ {11:14}

 کلکیہ کے مشہور ہیں جن کو ان کے حصے میں جا بسا بغاوت تھی کیونکہ

 اس سے ۔

 ییکن سکندر کی یہ سنکر وہ آئے {11:15}

 اس کے خالف جنگ: بادشاہ پٹوییمی نکایے پروانے

ر اس کے ساتھ ایک بڑی قدرت سے مالقات کی اور اس ڈال اس کی میزبانی، او

 دیا

 پرواز ہے ۔

 {16اییگزینڈر رہنا عرب میں وہاں بھاگ کر تا  :11}

 بلکہ بادشاہ پٹوییمی بلند تھا ۔ کا دفاع کیا ۔

 کے یئے زعبدیل عرب ییا اییگزینڈر دور {11:17}

 سر اور پٹلیمی کے پاس بھیجا ۔

 بادشاہ پٹلیمی بھی انتقال کے بعد، تیسرے دن اور {11:18}

 وہ جو تھے مضبوط رکھتا ہے میں مقتول ایک دوسرے تھے ۔

کی طرف سے اس کا مطلب ہے اس میں سو دیمیتریس بادشاہی کرتے  {11:19}

 رہے ۔

 ساٹھ اور ساتویں سال ہے ۔

 جوناتھن اکٹھے ایک ہی وقت میں {11:20}

 ر یینے یہودہ میں تھےان میں سے جو کہ ٹاو

 یروشلم: اور انہوں نے اس کے خالف جنگ کے بہت سے انجن بنایا ۔



 پھر ِدین افراد، جو ان کی اپنی نفرت کرتے آئے {11:21}

 یوگ، بادشاہ جاکر اسے کہ جوناتھن کی خبر

 برج کا محاصرہ کرییا،

 جب انہوں نے سنا تو طباق وہ غصہ تھا اور {11:22}

 ہوئے، انہوں نے پٹلیمیس کے یئے آئے، اور یکھا فوری طور پر ہٹاتے

 جوناتھن سے کہا کہ وہ محاصرہ ٹاور کو پھینک دیں نہیں ییکن

 آتے ہیں اور اس کے ساتھ پٹلیمیس پر بہت جلدی میں بات کرتے ہیں ۔

 اس کے باوجود، یہ سنکر جوناتھن، {11:23}

 یہ ابھی بھی محاصرہ کرنے کا حکم دیا: اور وہ بعض کا انتخاب کیا

 بزریوں کی اسرائیل کاہنوں، اور اپنے آپ کو خطرہ میں میل رکھیں ۔

 اور چاندی اور سونا، کپڑے اور غوطہ ییا {11:24}

 اس کے عالوہ پیش کرتا ہے، اور پٹلیمیس کے بادشاہ سے کہا، چلے یئے

 یں پایا ۔جہاں وہ نعمت اُسکی نظر م

 اور ایرچہ بعض ِدین آدِمیوں کے یویوں کے {11:25}

 اس کے خالف شکایات بنا دیا تھا،

 ییکن بادشاہ نے اپنے پیشروؤں طور پر بُرا {11:26}

 تھا سے پہلے کیا اس سب کی نظر میں قرار دیا اور اپنے

 دوستوں،

 اور اس ہائی کہانت اور میں اس بات کی تصدیق {11:27}

 تھا اور اسے دی کہ تمام اعزازات سے پہلے کیا

 مبدا میں اپنے دوستوں میں جدائی ڈایتا ہے ۔



 پھر جوناتھن مطلوبہ بادشاہ، کہ وہ آپ چاہتا تھا {11:28}

 یہودہ سے خراج تحسین پیش, مفت بھی تین حکومتوں کے طور پر کرتے ہیں،

 اور اُس نے اُسے تین وعدہ سامریہ کے ملک کے ساتھ ۔

 سو توڑے ۔

 {29بادشاہ نے منظور کر اُس کو خطوط یکھے اور  :11}

 :ان سب باتوں کے بعد اس طرح جوناتھن

 اپنے بھائی جوناتھن، بادشاہ دیمیتریس اور {11:30}

 :یہودیوں کے ملک کے پاس، سالم بھیجا

 ہم نے آپ یہاں اس خط کی ایک نقل بھیجیں جو ہم {11:31}

 کہ تم ہمارے کزن سے الستینس، آپ کی بابت یکھا تھا

 .یہ دیکھ سکتے ہیں

 بادشاہ دیمیتریس اپنے باپ الستینس {11:32}

 :سالم بھیجا

 ہم بھالئی کے یویوں کے یئے پرعزم ہیں {11:33}

 یوگ ہمارے دوست ہیں، اور عہد ہمارے ساتھ یہودیوں،،

 ان اچھا ہو جائے یا کی وجہ سے ہم ۔

 پس ہم نے ان سے کہا کے بارڈر توثیق ہے {11:34}

 اپہیریم کی تین حکومتوں کے ساتھ یہودہ کے اور

 یدہ اور راماٹہام سے سے یہودہ شامل ہیں

 سامریہ اور تمام چیزیں ان سے اپپرٹینانگ کا ملک،



 جیسا کہ سب کے یئے قربانی میں یروشلم، کی بجائے

 جس بادشاہ کی ادائیگی ان کی ساالنہ پہلے

 زمین کی اور درختوں کے پھل سے باہر ہے ۔

اور دوسری چیزوں کو جو ہمارے پاس سے تعلق رکھتے ہیں جہاں  {11:35}

 تک

 دہ یکی اور ہمارے پاس بھی االفوج طور پر متعلق رسوم و رواج،

 اور تاج ٹیکس، جس نے ہم سے کی وجہ سے ہیں، ہم

 ان کے ان سبھی ان کی امداد کے یئے ۔

 اور کچھ ُیذرانے اس سے منسوخ کر دیے جائیں یے {11:36}

 ہمیشہ کے یئے نکال ۔وقت 

 اب اِسلئے کہ تُو ان کی نقل بنا دیکھیں {11:37}

 باتیں کر دے یہ جوناتھن سے نجات بخشی، اور پر سیٹ کریں

 مقدس پہاڑ پر ایک جید جگہ میں ۔

 اس کے بعد جب کہ بادشاہ دیمیتریس دیکھا زمین {11:38}

 اس کے سامنے خاموش اور کوئی مزاحمت بنایا ییا تھا ۔

 برخالف رخصت اپنی تمام فوج، اس میں سے ہر ایک اس کے

 بعض بینڈز کے جسے انہوں نے سوائے اپنی جگہ

 قوموں کے جزائر سے جمع کیا: اس واسطے تمام

 فورسز نے اپنے باپ دادا کی اس سے نفرت ہے ۔

 اس کے عالوہ ایک ٹریپہاون دیا تھا ۔ {11:39}

 رسکندر کے حصہ کا پہلے، جو کہ دیکھ کر سارے یشک



 دیمیتریس کے خالف شکایت، عرب کے یئے سامایکی چلے یئے

 کہ سکندر اعظم کے نوجوان بیٹے انتیوکس کو الیا،

اور اس نوجوان نے اسے فراہم کرنے کے یئے اس پر نہایت تنگ کیا  {11:40}

 تھا

 انتیوکس کہ وہ اپنے باپ کی جگہ میں بادشاہی ہو سکتا ہے: اس نے کہا

 اس پس جو دیمیتریس کیا تھا، اور کس طرح اس مرد

 جنگ میں اس کے ساتھ دشمنی تھی اور وہ نہ رہی ایک

1 Maccabees  666صفحہ 

 طویل موسم ۔

 جوناتھن بھیجا بادشاہ وقت میں {11:41}

 دیمیتریس، کہ وہ ان یویوں کے ٹاور سے باہر ہوں یے

 ہ یڑےیروشلم، اور ان یویوں کو بھی قلعے میں: کیونکہ و

 اسرائیل کے خالف ہے ۔

 دیمیتریس جوناتھن کے پاس بھیجا کہ میں یا {11:42}

 نہ صرف یہ تجھ سے اور تیرے یویوں کے یئے کرتے ہیں، بلکہ میں بہت

 ایر موقع کی خدمت تیرے اور تیرے قوم کی عزت کرنا ۔

 {43اب تو تُو میرے پس تو اچھا، کرے یا  :11}

 مجھ سے میری تمام افواج کے یئے چلے یئے ہیں ۔ مرد میری مدد کرو ۔

 اس پر جوناتھن نے تین ہزار بھیجا {11:44}

 انطاکیہ کے مضبوط آدمیوں: اور جب وہ بادشاہ کے پاس آئے

 بادشاہ ان کے آنے سے بہت خوش تھا ۔



 ہووبیٹ کے شہر کو جمع تھے {11:45}

 خود نمبر، شہر کے بیچ میں سے مل کر

 افراد اور ہو یی ہےایک الکھ بیس ہزار 

 بادشاہ کو مارے ۔

 پس بادشاہ عدایت بلکہ وہ فرار ہو ییا ۔ {11:46}

 شہر کے شہر کی رکھ کر یڑنے کے یئے شروع کر دیا ۔

 بادشاہ اس کی مدد کے یئے، یہودیوں کو کہتے ہیں ۔ ۔ جو {11:47}

 سب ایک ہی بار میں نے خود کو شکست سے آکر

 شہر سے قتل کیا اس دن شہر کی تعداد میں ایک

 الکھ ہے ۔

 بھی وہ آگ کو شہر، اور یٹ پر بہت سی غنیمت مقرر {11:48}

 اس روز بادشاہ کو دے دیا ۔

 اس وقت جب وہ شہر کے یہودی تھا کہ دیکھا {11:49}

 :وہ کرے یا جیسا شہر کردیا تھا، ان کی ہمت دھندالنے تھا

 اور چال، پس وہ دعا کو بادشاہ بنا

 یہ کہہ کر

 ہم امن اور یہودیوں سے باز آ طیبہ عطا {11:50}

 ہم میں اور شہر ہویئے ۔

 جس کے ساتھ انہوں نے ڈاال دور ہتھیار، اور {11:51}

 اور یہودیوں کی نظر میں اعزاز دیا ییا امن بنا دیا ۔

 اور وہ بادشاہ اور نزدیک سب اپنے دائرے میں تھے ۔



 م کو یوٹ آئے ۔عظیم غنیمت کر یروشلی

 تو دیمیتریس اپنے تخت پر بیٹھا تھا بادشاہ ۔ {11:52}

 بادشاہی اور زمین اس کے سامنے خاموش تھا ۔

 وہ ہوکر ریاکاری میں وہ سب کام نیورٹہیلیسس {11:53}

 نے کہا تھا، اور اپنے آپ کو جوناتھن سے نہ اسٹرانگاد

 وہ بدیہ اس نے فوائد کے مطابق

 ہی سخت پریشان ہیں ۔ اس کے، ییکن اسے بہت

 { اور اس کے ساتھ54: یہ ٹریپہاون، واپس کے بعد 11}

 نوجوان بچے انتیوکس، جو بادشاہی اور پہنایا تھا ۔

 پھر اس نے اس سے کہا سب جنگی مرد اکٹھے ہو یئے {11:55}

 جسے دیمیتریس چھوڑے تھے، اور ان کے خالف یڑی

 دیمیتریس جو پیٹھ پھیری اور فرار ہو ییا ۔

 اس کے عالوہ ٹریفاون ہاتھی یے کر جیت یی {11:56}

 انطاکیہ ۔

 نوجوان انتیوکس نے یکھا کے پاس اس وقت {11:57}

 جوناتھن، کہا کہ میں تصدیق تجھ میں ہائی کہانت،، اور

 تیرے چاروں حکومتوں پر، اور ایک حاکم مقرر

 بادشاہ کے دوست کی ہے ۔

 اس پر وہ اس خدمت یے سنہری برتن بھیجا {11:58}

میں، اور اس کو سونے میں پینے کے یئے اور میں پہنایا جائے کے یئے اجازت 

 دی



 جامنی رنگ, اور ایک یویڈن بکسوا پہننے کے یئے ۔

 اپنے بھائی شمعون سے کپتان بھی نے {11:59}

 مصر کی سرحدوں سے ٹیروس کی سیڑھی جگہ کہا جاتا ہے ۔

 پھر جوناتھن نکال اور سے یزر {11:60}

 پانی اور شام کی فوج سے باہر شہروں کی جمع

 اس کے یئے اپنے آپ کو اس کی مدد کے یئے: اور جب وہ آئے

 اسکیالون، وہ شہر کے ان بود سے ملے ۔

 سے کہاں سے غزہ، ییکن وہ غزہ کے یئے چلے یئے {11:61}

 کر نذر آتش کر دیا پس وہ اس سے محاصرہ رکھ اس کو بند کر دیں ۔

 مضافات کے ساتھ آگ اور ان کو یُوٹا ۔

 اس کے بعد جب وہ غزہ کی دعا بنا دیا {11:62}

 جوناتھن، سے کہا وہ ان کے ساتھ امن کیں اور فرزند تھا ۔

 یرغماییوں، ان چیف آدمیوں کی اور انہیں یروشلم کے یئے بھیجا

 اور دمشق اُس ملک کے ذریعے منظور ۔

 ب جوناتھن نے سنا کہ دیمیتریساب ج {11:63}

 شہزادے تھے آ کیڈس کو جس کے ساتھ یلیل میں ہے ایک

 عظیم پورپوسانگ نے اس ملک کو ہٹانے کے ییے طاقت،،

 وہ ان سے ملنے یئے اور اپنے بھائی شمعون چھوڑ دیا {11:64}

 اس ملک میں ۔

 پھر شمعون ساتر بیتھسورا کے خالف اور {11:65}

 :ل موسم کا مقابلہ کیا اور اس کے آنے تکاس کے خالف ایک طوی



 ییکن انہوں نے اس کے ساتھ سکون حاصل کرنا چاہتے تھے جو {11:66}

 اس نے انہیں عطا اور پھر انہیں وہاں سے نکال کر باہر رکھا اور

 شہر یے ییا ہے، اور اس میں ایک چوکی قائم ہے ۔

 جہاں تک جوناتھن اور اُسکے یشکر، وہ میں ڈیرے {11:67}

 یاننیسر، کا پانی سے کہاں سے سویرے سویرے

 وہ یٹ انہیں ناسور کی سادہ کو ۔

 اور دیکھو اجنبیوں کے یشکر میں ان سے مالقات کی {11:68}

 سادہ، جو مردوں کے یئے اس میں یھات میں رکھی ہے

 پہاڑوں، آئے اپنے آپ کو اس کے سامنے ہے ۔

 میں سے وہ جو یھات میں یالب اس وقت جب ان {11:69}

 مقامات اور شموییت اختیار جنگ، جوناتھن کی طرف کے بھاگ یئے تھے ۔

 ُچھوییں وہاں کے طور پر انہیں چھوڑ دیا نہیں تھا، {11:70}

 سوائے ماٹیتھیاس ابساالوم اور یہوداہ کے بیٹے کے بیٹے کی

 کایپہا، یشکر کے کپتان ہیں ۔

 پھر جوناتھن اپنے کپڑے پھاڑ کر زمین پر پھینک دیا {11:71}

 .اپنے سر اور نماز ادا كرنا

 بعد ازاں دوبارہ جنگ کی طرف، وہ انہیں ڈال کے یئے {11:72}

 پرواز، اور وہ بھاگ سکیں ۔

 اب جب کہ بھاگ یئے اپنے نے دیکھا، {11:73}

 وہ پھر اس پر ایمان اور اس کے ساتھ ان سے پیچھا کیا

 یہاں تک کہ ان کے اپنے خیموں سے کہا اور وہ بھی کامپاد ۔کیڈس، 



 { قوموں کے اس دن کے بارے میں قتل11:74}تو تھے 

 تین ہزار مرد: ییکن جوناتھن یروشلیم کو یوٹ آئے ہیں ۔

 اب جوناتھن نے اس کی خدمت میں اس وقت دیکھا جب وہ {12:1}

 ق کے یئے رخصت کےبعض افراد کا انتخاب کیا اور بحیرہ روم کے کی تصدی

 یئے

 اور وہ ان کے ساتھ تھی دوستی کی تجدید کروانی ہے ۔

 وہ خطوط بھی ییکیڈمونینس کے یئے بھیجا {12:2}

 دوسری جگہوں پر، اسی مقصد کے یئے ہے ۔
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 وہ روم کے پاس چال ییا اور میں داخل ہوئے تو {12:3}

 سینیٹ، اور کہا کہ، جوناتھن سردار کاہن اور قوم

 یہودیوں نے ہمیں تُمہارے پاس بھیجا، تم کی تجدید کروانی چاہیے آخر تک

 وہ دوستی جو تم ان کے ساتھ تھا اور ییگ، طور پر میں،

 .سابق وقت

 اس پر رومیوں نے ان خطوط سے دی {12:4}

 وہ ان میں الو ہر جگہ کے یورنر

 ے ۔زمین یہودہ ہوسک

 اور اس خط کی نقل جس جوناتھن ہے ۔ {12:5}

 :الکیڈمونینس کو یکھا تھا

 جوناتھن سردار کاہن اور بزرگ کی {12:6}

 قوم اور کاہنوں اور یہودیوں کے دوسرے سے کہا



 :الکیڈمونینس اپنے بھائیوں کو سالم بھیجیں

 وہاں یئے وقتوں میں بھیجے یئے خطوط ماضی اونیاس سے کہا {12:7}

 م میں سے بادشاہی کاہن دارا سےپھر ت

 کہ تم نے یہاں نقل کریں بطور ہمارے بھائی ہیں ہے نوید دے

 انڈروراٹان کا اختصاص کریں ۔

 اونیاس بُرا سفیر جس وقت کہ {12:8}

 بود بھیجا ییا تھا اور جس میں تمام حروف کو مال

 اعالن ییگ اور دوستی کا بنایا ییا ہے ۔

 یہذا ہم بھی، ان میں سے کوئی بھی ہمیں ہی سہی {12:9}

 مقدس کتابوں کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم باتیں

 ہمیں آرام کرنے کے ییے،

 اس کے باوجود آپ کے پاس بھیجنے کے ییے یگائی یئی {12:10}

 ایسا نہ ہو کہ ہم چاہئے، دوستی اور بھائی چارے کی تجدید

 کہ ایک طویلبایکل اجنبی تم ہو: کیون

 تم ہمارے پاس بھیجنے کے بعد سے وقت یزر چکا ہے ۔

 ہم اس یئے ہر وقت بغیر ناغہ، دونوں میں {12:11}

 آپ میں یاد رکھنا ہماری عیدوں اور دیگر آسان دن

 قربانیاں جو ہم پیش کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں طور پر وجہ

 :ہے، اور اس کے طور پر ہمیں ہمارے بھائیوں پر سوچنے کے یئے مناسب

 اور ہم آپ کی عزت کا حق خوش ہیں ۔ {12:12}

 خود جہاں تک ہم بہت مصیبتیں ہواہے اور {12:13}



 ہر طرف، نجات کے یردا یرد کے بادشاہوں کے طور پر جنگیں

 ہمارے بارے میں ہمارے خالف یڑی ہے ۔

 ے ایسا نہیں ہو یامگر ہم تم س {12:14}

اور نہ ہی دوسروں کے ہمارے کونفیڈریٹس اور ان جنگوں میں دوستوں کے 

 :یئے

 کیونکہ ہمارا مدد جو ہم سے سکووریت آسمان سے {12:15}

 کیا ہم اپنے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے نجات بخشی ہیں

 پاوں کے نیچے پیش کئے جاتے ہیں ۔

 ا کا انتخاب کیااسی یئے ہم نومانیوس کا بیٹ {12:16}

 انتیوکس اور انٹاپاٹیر جیسن، کا وہ بیٹا بھیج ۔

 کہ ہم ان کے ساتھ دوستی کی تجدید کے یئے رومیوں سے کہا،،

 اور سابق مسلم ییگ ۔

 ہم بھی آپ کے پاس جا کے ییے حکم دیا {12:17}

 سالم اور آپ ہمارے متعلق خطوط فراہم کرنے کے یئے

 رہا ہے ۔ہمارے بھائی چارے کی تجدید کر 

 پس اب تم بھی ہمیں دینے کے یئے کیا کریں یے ایک {12:18}

 ہم جواب دیں ۔

 اور اس خط کی نقل جس اونیاقریس ہے ۔ {12:19}

 بھیجا ہے ۔

 اریوس کے بادشاہ اونیاس کے یئے الکیڈمونینس کی {12:20}

 :مبارک باد پروہت



 وریہ تحریری شکل میں پایا جاتا ہے کہ ییکیڈمونینس ا {12:21}

 :یہودی بھائی اور ہے کہ وہ ابراہیم کی اسٹاک کی ہیں

 اب پس چونکہ یہ آیا ہے ہمارے {12:22}

 علم، کرو کے ہمارے پاس بھی یکھنے کے ییے آپ

 خوشحایی ہے ۔

 ہم واپس پھر آپ کو یہ یکھ کر کہ اپنے مویشی {12:23}

 اور سامان ہیں ہمارے کی، اور ہمارے کی ہیں آپ کے ہم حکم دیں

 پس اس پر تمہیں رپورٹ بنانے کے یئے ہمارے سفیر

 دانا ہے ۔

 اب جب جوناتھن نے سنا کہ دیمیبوس کی {12:24}

سردار نے اس کے خالف ایک عظیم یشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے ییے آئے 

 تھے

 سے پہلے،

 وہ یروشلیم سے ہٹا دیا، اور میں ان سے مالقات کی {12:25}

زمین کا امیتھاس: اس یئے اس نے انہیں اپنے داخل کرنے کے ییے کوئی مہلت 

 دی

 ملک ۔

 وہ آنے وایے جاسوس بھی ان کے خیمے کے پاس بھیج دیا {12:26}

 پھر، اور اس کو بتایا کہ وہ پر آنے کے یئے مقرر ہوئے تھے

 ان میں رات کے وقت ۔

 پس تو فورا نیچے سورج تھا، {12:27}



 مردوں کو دیکھنے کے یئے، اور میں اسلحہ ہونے کا حکم دیا،جوناتھن اپنے 

 جو رات بھر ان کا مقابلہ کرنے کے یئے تیار ہو سکتا ہے: وہ بھی

 کانٹانیلس یشکر کے بارے میں چاروں طرف نے بھیجا ہے ۔

 مگر جب اس کے مخایفین سنا جوناتھن اور {12:28}

 ، اور میں کانپ ییااس مرد کے یئے تیار تھے جنگ کے ییے وہ ڈرتے تھے

 ان کے دیوں میں، اور وہ اپنے کیمپ میں آگ بھڑک ۔

 مگر جوناتھن اور اس کمپنی نے یہ معلوم نہیں {12:29}

 صبح تک: وہ جلتی روشنی دیکھ کر ۔

 پھر جوناتھن کے بعد ان کا پیچھا کیا، ییکن پھیل یئی {12:30}

 ۔ انہیں نہیں: اس یئے وہ اییوتروس دریا پر چلے یئے تھے

 اس واسطے جوناتھن عرب کو بنا دیا جنہوں {12:31}

 زابادینس، کہالتے تھے اور ان کو مارا اور ییا ان

 غنیمت ہے ۔

 اور وہاں سے ہٹا رہا ہے، اس نے دمشق کے ییے آئے اور {12:32}

 تب کے ذریعے تمام ملک میں کر دیا،

 شمعون بھی نکال اور سے یزر {12:33}

 ملک اسکاالون سے کہا، اور رکھتا ہے وہاں ملحقہ، سے

 کہاں سے وہ کترا یافا میں، اور یہ جیتا ۔

 اس یئے انہوں نے یہ سنا تھا کہ وہ ہویڈ فراہم کرے یا {12:34}

 پس وہ سیٹ ایک ان سے کہا کہ دیمیتریس کے حصہ ییا ۔

 وہاں اسے رکھنے کے یئے اٹھ کھڑے ہیں ۔



 { اور بال35بارہ آنے کے بعد : یہ جوناتھن یھر دو12}

 ان بزریوں نے قوم کے وہ ان کے ساتھ مشورہ

 یہودہ میں مضبوط عمارت کے بارے میں رکھتا ہے،

 اور اعلی، یروشلم کی دیواروں کو بنانے اور {12:36}

 برج اور شہر کے درمیان ایک عظیم پہاڑ کے یئے کرنے کی پرورش

 اسے تو یہ ہی ہو کہ شہر سے ایگ کہ مرد

 و سکتا ہے نہ فروخت نہ اس میں خریدیں ۔ہ

 یہ وہ جمع ہوئے شہر کو تعمیر کرنے پر {12:37}

 پس دیوار نایے مشرق کی طرف کے حصے کے طور پر

 طرف یر یئے تھے، اور وہ تھا جو مرمت کر دی یئی

 کہتے کاپہانیتھا ۔

1 Maccabees  668صفحہ 

 شمعون بھی ادادا سیپہاال میں قائم کیا، اور اسے بنا دیا {12:38}

 دروازے اور سالخوں کے ساتھ مضبوط ہے ۔

{ کی بادشاہی حاصل کرنے کے یئے کے بارے 39: اب ٹریپہاون جا کر 12}

 میں

 ایشیا، اور انتیوکس بادشاہ، کہ وہ قائم ہو سکتا ہے کو قتل کرنا

 .اس کے اپنے سر پر تاج

 وہ جوناتھن کریں یے نہ کہ ڈر تھا ہووبیٹ {12:40}

 اس واسطے دکھ اس اور کہ انہوں نے اس کے خالف یڑیں یے ۔

 انہوں نے ایک طریقہ جوناتھن، کہ اسے مار ڈاییں یینے کی کوشش کی



 چنانچہ انہوں نے ہٹا دیا، اور بیٹہسان کے ییے آئے ۔ اسے ۔

 پھر جوناتھن نکلے اسے چاییس کے ساتھ پورا کرنے کے یئے {12:41}

 ہزار مردوں کے یئے جنگ کا انتخاب کیا اور بیتھسان کے ییے آئے ۔

 { تو42: اب ٹریفاون دیکھ کر جوناتھن کے ساتھ آئی 12}

عظیم ایک قوت، وہ کرنے کی جرات نے اس کے خالف اپنا ہاتھ تیری طرف 

 نہیں بڑھاؤں ۔

 مگر بود نے اسے قبول کیا اور سراہا {12:43}

 اس کے پاس اپنے تمام دوستوں اور تحائف، بخشا اور

 اس سے کہا کے تابع رہیں اپنے جنگی مرد کو حکم دیا کے طور پر

 خود کے یئے ۔

 جوناتھن سے بھی انہوں نے کہا، کیوں تیرے {12:44}

 یہ سب یوگ اتنی عظیم مصیبت کے ییے ہے دیکھ کر الیا نہیں

 ارے بیچ جنگ؟ہم

 یہذا بھیجیں، انہیں اب یھر دوبارہ، اور {12:45}

 تجھ پر یگیں ہیں، اور آئے تو مجھ سے چند مردوں کا انتخاب کریں

 کو پٹلیمیس، کیونکہ میں اسے تیرے اور مضبوط باقی دوں یا

 ڈیری حاصل کی اور فوج، اور جو کسی ایزام کے قید ہیں: مجھے، جہاں میں

 ا: یہ میرے آنے کا سبب ہے ۔واپس چال جا اور ی

 {46جیسا کہ انہوں نے اسے دونوں کو بالیا جوناتھن نے مومن ہی اتنی  :12}

 اور یہودہ کے ملک میں جا کر اپنے میزبان کو رخصت کیا ۔

 اور خود کے ساتھ انہوں نے مگر تین ہزار برقرار رکھی {12:47}



 ،مردوں کی جسے اس نے یلیل میں دو ہزار اور ایک بھیجا

 ہزار اس کے ساتھ چال ییا ۔

 اب جونہی جوناتھن پٹلیمیس میں داخل ہوئے ۔ {12:48}

 وہ پٹوییمیس کے دروازے بند کر اور اسے ان سب کو یے کر

 اس نے وہ تلوار سے قتل کیا اس کے ساتھ چلی آئی ۔

 پھر بھیج دیا ٹریفاون فوٹمن کے ایک میزبان اور {12:49}

 کو تباہ کرنا سواروں اور عظیم میدان، یلیل میں

 تمام جوناتھن کی کمپنی ہے ۔

 مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ جوناتھن اور وہ جو {12:50}

 اس کے ساتھ ییا اور مارے یئے تھے، وہ ایک حوصلہ افزائی کی

 اور قریب کے طور پر، مقابلہ کرنے کے ییے تیار کی یئی ہے ۔ دوسرے ۔

 اس یئے کہ ان پر جس کے بعد وہ {12:51}

 معلوم ہے کہ وہ اپنی زندییوں کے یئے یڑنے کے یئے تیار تھے،

 واپس یئے ۔

 پروانے یہ یہودہ کے ملک میں آ یئے {12:52}

 ہوسکے، اور وہاں جوناتھن اور ان بجھی ہوئی کہ

 پس تمام اس کے ساتھ تھے، اور وہ نہایت ڈر یئے ۔

 کیا ۔ اسرائیل میں بڑا ماتم

 تو سب قوموں کی جو اس کے بارے میں چاروں طرف {12:53}

 ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی: برائے نے کہا، وہ کوئی کپتان ہیں

 اور نہ ہی ان کی مدد کے یئے: اب اسی یئے ہم پر جنگ کرنا



 ان انسانوں میں ان کی یادیار کو یے ۔

 اب سائمن ٹریفاون کہ سنا ہے کہ جب {13:1}

 ملک پر حملہ کے ییے ایک عظیم یشکر جمع، یہودہ کے

 اور اسے تباہ کر دیتا،

 اور یوگ بہت تھرتھرانے کی حایت میں دیکھا کہ {13:2}

 اور ڈرتے رہو، وہ یروشلیم کو ییا اور یویوں کو جمع کیا

 ایک ساتھ مل کر،

 اور یہ کہہ کر نصیحت، تم نے اُن {13:3}

 ھا ئی اور میرے باپ کےجانتے ہیں جو بہت کچھ میں نے اور میرے ب

 یھر، قوانین اور مقدس، یڑائیوں کے کے یئے کیا ییا ہے

 بھی اور مصائب کو جو ہم نے دیکھا ہے ۔

 عقل طباق میری سب بھائیوں کے ییے قتل کئے جائیں {13:4}

 اِسرائیل کی خاطر، اور میں اکیلہ باقی ہوں ۔

 چاہیے ہو اب پس میرے تو دور کی بات، کہ مجھے ایسا کرنا {13:5}

 معاف میری اپنی زندیی کسی بھی مصیبت کے وقت میں: مجھے کوئی

 میرے بھائی کے مقابلے میں بہتر ہے ۔

 دووبٹلیسس میں میری قوم انصاف کرے یا اور {13:6}

 مقدس، اور ہماری بیویوں اور ہماری اوالد: سب کے یئے

 قوموں کو ہم میں سے بہت بغض کو تباہ کرنے کے یئے جمع ہوئے ہیں ۔

 اب جیسے ہی یہ باتیں سنی ان {13:7}

 روح کو بحال ۔



 اور وہ یہ کہہ کر بڑی آواز کے ساتھ جواب دیا {13:8}

 تو یہوداہ اور جوناتھن کی بجائے ہمارے ییڈر ہویا تیرا

 بھائی ۔

 کا مقابلہ تو ہمارے کی یڑائیاں، اور جو کچھ، تُو {13:9}

 ہم نے دیا ہے کہ ہم کیا کریں یے ۔

 تو پھر وہ جنگ کے سب یوگ جمع {13:10}

 اور یروشلم، اور اس کی دیواروں کو ختم کرنے کے یئے بنایا جلدی

 یہ چاروں فورٹیفید ۔

 بھی اس کے بیٹے ابسایوم، جوناتھن بھیجا اور {13:11}

 یافا کے ایک عظیم قوت کے ساتھ: جو ان کو جو ڈالاس 

 ان مہینوں میں اس میں باقی نہ رہی تھی ۔

 { ایک12: ٹریفاون کے ساتھ پٹوییماوس سے ہٹا دیا تا 13}

 عظیم یہودہ کے ملک پر حملہ کرنے کی طاقت اور جوناتھن تھا ۔

 وارڈ میں اُس کے ساتھ ہے ۔

 موں میں ادادا، پرمگر شمعون ڈیرے ڈایے اپنے خی {13:13}

 میدان کے خالف ہے ۔

 اب جب ٹریفاون جانتے تھے کہ شمعون جی اُٹھا تھا {13:14}

 کو اس کے بھائی جوناتھن کی بجائے کر جنگ میں شامل ہونے کا مقصد

 اس کے ساتھ انہوں نے اس سے کہا کہ پیغمبر بھیجے،،

 جبکہ ہم جوناتھن تیرا بھائی ہے رکھیں، یہ {13:15}

 دشاہ کے خزانہ سے واجب االدا ہے پیسے کے یئے ہے،کہ وہ با



 بارہ ہوئے کاروبار کی کہ اس کے پاس رکھا تھا ۔

 کیوں اب چاندی کے َسو توڑے بھیجیں، {13:16}

 اور دو بیٹے یرغماییوں، کے یئے کہ جب وہ آزادی ہے پر

 وہ ہم سے بغاوت نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم نے اُسے چھوڑ دیا جائے یا ۔

 ہریوپاون سائمن، ایبتہ انہوں نے معلوم کیا کہ وہ {13:17}

 ُخدا نے اُس سے مکر ابھی تک بھیجا وہ پیسے اور

 بچوں، ایسا نہ ہو کہ شاید وہ خود کے یئے النا چاہئے

 :یویوں کی بڑی نفرت

 جو ہو سکتا ہے نے کہا ہے کہ کیونکہ میں نے اسے نہیں بھیجا {13:18}

 اتھن مردہ ہے ۔رقم اور بچوں، یٰہذا جون

 {19انہوں نے اور ان کے بچوں نے سو بھیجا تا  :13}

 توڑے: مگر ٹریفاون ہوکر ریاکاری نہ وہ دے یا

 جوناتھن کو جاتے ہیں ۔
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 اور یہ اس ملک پر حملہ کرنے ٹریپہاون آنے کے بعد {13:20}

 اور یہ، چاروں طرف راہ جو نکل کر کے بارے میں تباہ

را سے کہا: ییکن میں نے اس کے خالف شمعون اور اُسکے یشکر کرتے ادو

 ہوئے

 وہ ہر جگہ جہاں کہیں ۔

 {21اب جو میں ٹاور تھے پیغمبر بھیجے،  :13}

 ٹریپہاون سے ختم کرنے کے یئے کہ وہ اس کے آنے میں جلدی کرنی چاہیے



 بیابان کی طرف سے ان سے اور ان کو کھانا ۔

 { سواروں کے تیار13:22پس ٹریفاون بنایا }

 اس رات آنا: ییکن وہاں ایک بہت ہی عظیم برف، کی طرف سے

 پس وہ روانہ ہوکر میں وجہ جو وہ آیا نہیں ۔

 ملک یاآلد کی ۔

 اور جب وہ اُس نے ہالک باسکام قریب آیا تو {13:23}

 جوناتھن جو وہاں دفن کیا ییا ۔

 یں واپس آئے اور اس میں جاکراس کے بعد ٹریفاون م {13:24}

 اپنی زمین ۔

 پھر شمعون بھیجا اور جوناتھن کی ہڈیاں یے ییا {13:25}

 اس کے بھائی اور ان کے اپنے آبائی شہر مودان میں دفن کیا ییا ۔

 اور سب اسرائیلیوں نے اس کے یئے بڑا ماتم کیا ۔ {13:26}

 اسے کئی روز پِیٹ رہے تھے ۔

 شمعون کو قبر پر ایک یادیار بھی بنائے ۔ {13:27}

 اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور آسمان اس نظارہ کو اٹھا ییا تھا

 پیچھے اور سامنے پتھروں سے بنا ۔

 وہ سات اہرام، کے خالف ایک اپ سیٹ موریوور {13:28}

 دوسرے، آپ کے واید اور اس کی ماں اور اس کے چار بھائیوں کے یئے ۔

 اور یہ میں وہ شاطر آالت کے بارے میں ہیں ۔ {13:29}

 جو اس عظیم ستون قائم اور ستونوں پر وہ سب بنایا

 اپنے ایک دائمی میموری کے یئے اور زرہ زرہ



 بحری جہاز کھدی ہوئی، وہ جو سیل کے پر دیکھا جا سکتا ہے کہ

 سمندر ۔

 یہ قبر جو اُس نے مودان میں بنائی ہے {13:30}

 جود آج تک قائم ہے ۔اور اس کے باو

 {31اب ٹریفاون مکر نوجوانوں کے ساتھ نمٹا  :13}

 انتیوکس بادشاہ اور قتل کر دیا ۔

 اور ؔساؤل اُسکا اور اپنے آپ کو مزہ چکھے {13:32}

 ایشیا کے بادشاہ اور ایک عظیم مصیبت اس سرزمین پر الیا ۔

 پھر شمعون کی تعمیر کو مضبوط رکھتا ہے یہودہ، میں {13:33}

 بلند ٹاورز کے ساتھ ان کے بارے میں، اور بڑی دیواریں، fenced اور

 اور بستیوں پر پابندی اور ان مہینوں میں اپ انپا رکھی ۔

 اس کے عالوہ شمعون مرد کا انتخاب کیا اور بھیجا بادشاہ {13:34}

 دیمیتریس، آخر تک وہ ملک ایک استثنی، دو دینا چاہئے

 اب کرنے کے خواہشمند تھے ۔کیونکہ کہ سب ٹریفاون کیا خر

 جس بادشاہ دیمیتریس نے جواب دیا اور یکھا {13:35}

 :اس طرح کے بعد

 بادشاہ دیمیتریس شمعون سردار کاہن کے پاس اور {13:36}

 بادشاہ، بزرگ اور قوم کے پاس کے ساتھ ساتھ کے دوست

 :یہودیوں نے سالم بھیجا

 سونے کا تاج اور قرمزی چوغہ، جو تم {13:37}



 ہمارے پاس بھیجا ہے، ہمیں حاصل ہے: اور ہم بنانے کے یئے تیار ہیں ایک

 بھروسے امن، آپ کے ہاں، اور ہمارے افسران کے پاس یکھنے کے یئے

 اممناٹیس ہم نے عطا کی تصدیق کرنے کے ییے ۔

 اور جو کچھ عہد ہم نے کیے کے ساتھ {13:38}

 ہے، اور جو تمہیں مضبوط رکھتا کیا آپ آیے کھڑے ہوں ۔

 اُترا، آپ کی اپنی ہویی ۔

 {39کسی بھی نگرانی یا غلطی کے ییے اُس کا مرتکب جیسا کہ  :13}

 :دن، ہم معاف کریں اور تاج ٹیکس بھی، جو تم نے ہمارے یۓ

 اور یروشلیم میں ادا کیا کسی بھی دیگر خراج تھے تو یہ کرے یا

 نہ ادا کی جائے یی ۔

 یں اپنے آپ میں رہنا ہے ہمارےاور تالش کریں جو کہالنے م {13:40}

 پھر عدایت مندرج ہو اور وہاں امن ہمارے درمیان ہو جائے ۔

 اس طرح قوموں کے جوئے یے ییا تھا {13:41}

 اسرائیل میں سو اور سترہواں سے سال ہے ۔

 اسرائیل کے یویوں یکھنا شروع کر دیا اور پھر اپنی {13:42}

 یںآالت اور معاہدوں، شمعون کے پہلے سال م

 سردار کاہن، یورنر اور یہودیوں کے رہنما ہیں ۔

 سائمن کامپاد غزہ کے خالف ان دنوں میں اور {13:43}

 وہ بھی جنگ کے ایک انجن بنایا اور یہ چاروں کا محاصرہ کرییا ۔

اس شہر کی طرف سے مقرر اور ایک مخصوص ٹاور کے مارے، اور اسے 

 یے ییا ۔



 تھےاور وہ انجن میں کود میں  {13:44}

 :تھا تو منگیگی تجھے ایک عظیم فساد شہر میں شہر ۔

 یہاں تک کہ اس شہر کے یویوں کو کرایہ پر ان {13:45}

 کپڑے اور اپنی بیویوں کے ساتھ دیواروں پر چڑھنے کا تجربہ اور

 بچوں، اور عاجزى شمعون کو ایک بڑی آواز سے چالیا،

 ان امن دے دے ۔

 اور وہ کہنے یگے کہ ہمارے مطابق ساتھ نہیں نمٹنے ہمارے {13:46}

 شرارت، ییکن تیری رحمت کے مطابق ہے ۔

 {47شمعون ہوئی ان کی جانب شرُق، اور یڑے تو  :13}

 نہ ان کے خالف بلکہ نے ان کو شہر سے باہر، اور

 جس میں بت تھے، اور تو داخل ہوئے یھروں کو پاک

 اس میں ۔ یانے اور تشکر کے ساتھ

 ہاں، ان تمام نجاست اس سے باہر رکھ کر رکھا {13:48}

 اس طرح مرد وہاں قانون کے طور پر نبھائیں یے، اور اسے مضبوط بنایا

 اس سے پہلے تھا، اور ان مہینوں میں ایک وقت کے یئے تعمیر کیا

 اپنے آپ کو ۔

 وہ یروشلم میں ٹاور کا بھی ایسا رکھا ییا تھا {13:49}

 آبنائے جو کہ سکا نہ نکل نہ جائیں

 ملک، نہ خرید نہ بیچیں: پس وہ عظیم میں تھے

 انپا، اور ان کی ایک بڑی تعداد کی قلت کے مصیبت

 قحط کے ذریعے ہالک ہُوئے ۔



 پھر انہوں نے چالکر ہونا اس کی منت کرکے شمعون کو {13:50}

 اور جب ان کے ساتھ ایک: جس چیز نے دی ۔

 ں سے باہر رکھو تاکہ تھا، وہ برج پاک صافاس نے انہیں وہا

 :آیودیی سے

 اور اس میں داخل ہوئے تین اور بیسویں دن کی {13:51}

 دوسرے مہینے میں سو ستر اور پہلے سال کے ساتھ

 تشکر اور شاخیں کھجور کے درخت اور بربط کے ساتھ،

، اور یانے کے ساتھ: کیونکہ  اور کیمبایس، اور وااویس، اور علیا

 اسرائیل سے باہر ایک بڑے دشمن کو تباہ کر دیا ۔تھی 

 وہ بھی اس دن رکھا جائے کہ ابھي {13:52}

 اس کے عالوہ ہیکل کے پہاڑ ہر سال خوشی کے ساتھ ۔

 ٹاور کی طرف سے وہ یہ تھا کے مقابلے میں مضبوط بنایا ییا کہ اور

 وہ اپنے آپ کو وہاں رہنے یگا اس کمپنی کے ساتھ ۔

 جب شمعون نے دیکھا تھا کہ جان اس کے بیٹے کو {13:53}

 اور وہ واالانٹ آدمی، اُس نے اُسے تمام یشکروں کا کپتان بنایا ۔

 یازارا میں رہتے تھے ۔
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 اب میں سو ساٹھ اور بارہویں سال {14:1}

 بادشاہ دیمیتریس اپنی فوج جمع اور ہو ییا

 ے کے یئے مدد حاصل کرنے کے یئے میڈیا ۔اس ٹریفونی کے خالف یڑن

 مگر جب ارسیس، فارس اور میڈیا کا بادشاہ {14:2}



 دیمیتریس اپنی سرحدوں کے اندر اس نے بھیجا تھا کہ داخل سنا

 :اسے زندہ پکڑنے کے ییے اپنے سرداروں میں سے ایک

 جو چلے یئے اور یشکر دیمیتریس، کا مارا اور {14:3}

 س کے یئے جن کی طرف سے وہ ڈال دیا تھااسے یے کر اس ارساکا

 وارڈ میں ہے ۔

 زمین جو تمام ایام خاموش یہودہ، جہاں تک {14:4}

 اس یئے کہ وہ ایسی حکمت میں اپنی قوم کی بھالئی کی کوشش کی، شمعون کی ۔

 کہ کے طور پر ہر وقت اپنے اختیار اور عزت ان بہت پسند ہے ۔

 اور وہ اپنے تمام اعمال میں عزت ہی تھا کہ اس میں تو {14:5}

 کہ وہ یافا کے یئے ایک پناہ یاہ یے کر ایک دروازے پر کئے

 جزائر سمندر کے

 اور اپنے ملک کی حدود سے ُکشادہ ِدل ہو جاؤ اور {14:6}

 ملک برآمد کیا،

 اور مغویوں کو کی ایک بڑی تعداد جمع {14:7}

 ہسورا، کی ڈومینن تھا اوراور یازارا اور بیٹ

 ٹاور، جن میں سے انہوں نے تمام زادراہ ییا نہ تھا

 وہاں کسی بھی جو اس کے خالف مزاحمت کی ۔

 پھر کیا وہ اپنی زمین میں امن، تک اور {14:8}

 زمین برساؤنگا اور میدان کے درخت اپنے پھل دے دیا ۔

 ان قدیم آدمیوں سب سڑکوں پر شایردبن بیٹھا {14:9}

 ایک دوسرے کے ساتھ اچھی چیزیں، اور جوانوں شاندار ڈال کے



 اور متصادم ملبوسات ہیں ۔

 وہ انپا شہروں کے یئے فراہم کی جاتی ہے، اور قائم {14:10}

 انہیں ہر طرح کی یویہ بارود، تاکہ اس عزت کے نام

 دنیا کے آخر تک مشہور تھا ۔

 ہوئےوہ زمین میں امن بنایا اور اسرائیل خوش  {14:11}

 :بڑی خوشی کے ساتھ

اس انگور کا درخت اور اس انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہر  {14:12}

 شخص کے یئے

 اور سینگوں کو کچھ بھی نہ تھا ۔

 نہ تھا کسی بائیں زمین سے یڑنے کے یئے {14:13}

 ان کے خالف: جی ہاں، بادشاہ خود کو میں جمہوریت کا آغاز ہو ییا

 ان دنوں ۔

 ے عالوہ وہ تمام یویوں میں سے اس کو مضبوطاس ک {14:14}

 اور ہر جو الیا ییا کم: شریعت نے ڈھونڈ نکاال ۔

 کونٹیمنر قانون اور شریر شخص سے وہ یے یئے ۔

 وہ مقدس بیاوٹیفید اور مال بکثرت ہو {14:15}

 مندر کے برتن ہیں ۔

 اب جب یہ سنا روم میں، اور جہاں تک {14:16}

 یا، وہ بہت غمگین تھے ۔سپارٹا کہ جوناتھن مر ی

 مگر جیسے ہی انہوں نے اس کو سنا اپنے بھائی شمعون {14:17}

 سردار کاہن نے اس کی جگہ میں بنایا ییا، اور اس ملک پر حکمرانی اور



 :شہر ان مہینوں میں

 وہ اس کے پاس پیتل کی تجدید کرنے کی میزیں میں یکھا تھا {14:18}

 اتھ بنائی تھیدوستی اور ییگ جو وہ یہوداہ کے س

 :اور جوناتھن بھائی

 جس کی تحریروں سے قبل پڑھا ییا {14:19}

 یروشلیم میں اجتماع ۔

 اور یہ خطوط کی نقل ہے جو {14:20}

 الکیڈمونینس کے سرداروں کے ساتھ ییکیڈمونینس بھیجا ۔

 شہر، سائمن سردار کاہن اور بزرگ، اور

 کاہنوں اور یہودیوں نے اپنے بھائیوں کے یویوں کی تلچھٹ،

 :سالم بھیجیں

 سفارت کاروں کو جو ہمارے یویوں سے بھیجے یئے تھے {14:21}

ت کا تصدیق شدہ: پس ہم تھے ہمیں اپنے  جالل اور ِعزا

 ان کے آنے کی خوشی ہے،

 اور ان چیزوں کو رجسٹر کیا کہ وہ میں نے {14:22}

 نومانیوس کا بیٹا کی کونسل ۔ اس طرح میں یویوں

 ' انتیوکس، اور انٹاپیٹر کے بیٹے جیسن، یہودیوں کے

 ہم سے کہا کہ وہ دوستی کی تجدید کے ییے سفیروں، آیا

 ہمارے ساتھ ہے ۔

 اور یہ یویوں کو تفریح کے یئے یویوں کو راضی {14:23}

 بود، اور میں ان امباساج کی نقل رکھنا



 کے یئے پبالک کے ریکارڈ آخر ییکیڈمونینس کے یویوں

 یاد یاری اُسکا ہے ہو سکتا ہے: اس کے عالوہ ہمارے پاس ہے

 شمعون سے کہا اُسکی نقل سردار کاہن یکھا ۔

 { ایک24: اس سائمن نومانیوس کے ساتھ روم کے یئے بھیجے کے بعد 14}

 عظیم شیلڈ سونے کا ایک ہزار پونڈ وزن کی توثیق کے ییے

 ییگ ان کے ساتھ ہے ۔

 طباق جب یویوں نے سنا، انہوں نے کہا، کیا {14:25}

 شکریہ ہم شمعون اور اُسکے بیٹوں کو دے دیں یے؟

 وہ اور اس کے بھائی اور اس کے یھر کے یئے {14:26}

 باپ نے اسرائیل قائم کیا، اور دور میں یڑائی کا تعاقب کیا ان

 ان سے دشمنوں اور اپنی آزادی کی تصدیق کی ہے ۔

 ھر وہ اس میں پیتل کی میزیں یکھا جستو پ {14:27}

 ان ستونوں پر میں صیون کے پہاڑ پر مرتب: اور یہ نقل کی ہے

 ماہ ایالل کے اٹھارہویں دن، میں تحریر ۔

 سو ساٹھ اور بارہویں سال، تیسرے سال کا ہونے کی وجہ

 شمعون سردار کاہن

 پر سآرامال کے عظیم اجتماع میں {14:28}

 حکمرانوں اور عمائدین کی کاہن اور قوم اور قوم کے

 ملک تھے یہ باتیں ہم سے مطلع کیا ۔

 بار چکے ہیں چونکہ جیسا کہ جنگوں میں {14:29}

 ملک، جس میں ان مقدس کی بحایی کے یئے



 اور شریعت، ماٹیتھیاس، یوحنا کا بیٹا شمعون کی نسل

 ال دیاجآراب، اس کے بھائی کے ساتھ مل کر خود کو میں ڈ

 اندیشہ، اور اپنی قوم کے دشمنوں کی مزاحمت نے ان

 :قوم عظیم شرف

 کہ جوناتھن کے بعد اس جمع ہونے کے یئے) {14:30}

 قوم کے ساتھ مل کر، اور ان کے سردار کاہن اس کے یئے شامل کر دی یئی

 یوگ،

 ان کے دشمنوں کو اپنے ملک پر حملہ کرنے کے ییے تیار {14:31}

 :اس کو تباہ اور مقدس پر ہاتھ رکھیں کہوہ ہو سکتا ہے 

 جس وقت شمعون اٹھ کر اس کے ییے یڑی {14:32}

 قوم، اور اپنے مال کا زیادہ حصہ خرچ کیا اور مسلح

 اپنی قوم کی سپریں ان تنخواہوں، دی ۔

 اور یہودہ، کے شہروں سے ٹوییتھر فورٹیفید {14:33}

 اس یہودہ کی سرحدوں پر دبکا، بیٹہسورا جہاں

 ییکن وہ ایک چوکی سیٹ کریں منوں کے سب ہتھیار سے قبل کیا ییا تھا ۔دش

 :یہودیوں کی وہاں

 اس کے عالوہ وہ جس پر دبکا یافا چھہ {14:34}

 سمندر، اور اس پر ازوٹوس بورڈریٹہ، یازارا جہاں

 دشمنوں سے پہلے رہنے یگا تھا: ییکن اس نے یہودیوں کو وہاں رکھا اور
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 ان تمام چیزوں کی اصالح کے یئے آسان کے ساتھ سجایا ییا



 (.اُسکی

 یویوں پس شمعون کی کارروائیوں کا یایا اور {14:35}

 کس جالل کے ِیئے اُس نے اپنی قوم کو النے کے یئے سوچا

 ان کے حاکم اور سردار کاہن، کیونکہ وہ سب کیا تھا

 فیہ باتیں اور ایمان جو اس کے یئے رکھا اور انصا

 اپنی قوم کو اور اس کے یئے وہ کوشش کی تمام ذرائع کی طرف سے اس کے

 یوگ ہیں ۔

 کے یئے میں اس وقت اپنے ہاتھ میں اتنی ترقی کی باتیں {14:36}

 کہ قوموں اپنے ملک، اور وہ باہر نکایے یئے

 بھی اس نے داؤد میں یروشلم کے شہر میں تھے

 خود کو جس سے وہ جاری، ایک برج بنا دیا اور

 مقدس کے بارے میں تمام ناپاک اور زیادہ سے زیادہ نقصان ہوا

 :پاک مقام

اور اس کے یئے  مگر اس نے یہودیوں کو ان مہینوں میں رکھا ۔ {14:37}

 فورٹیفید

 ملک اور شہر کی حفاظت اور پرورش کی دیواروں کو

 یروشلم ۔

 ریس بھی اس بات کی تصدیق اس ہائی میںبادشاہ دیمیت {14:38}

 ان چیزوں کے مطابق کہانت،

 اور اسے اس کے دوستوں میں سے ایک بنا اور عزت بخشی {14:39}

 اس اعزاز کے ساتھ ۔



 اس یئے انہیں سنا ہی کہتے ہیں، کہ رومیوں کہا جاتا تھا {14:40}

 اور یہودی ان کے دوستوں اور کونفیڈریٹس اور بھائی ۔

 کے سفیر تفریح تھی وہ شمعون

 بود ۔

 بھی کہ یہودیوں اور کاہنوں خوش تھے {14:41}

 کہ شمعون اپنے حاکم اور سردار کاہن کے یئے ہونا چاہئے

 کبھی، اٹھ جائے یہاں تک کہ ایک سچا نبی ہے ۔

 کہ وہ اس کے عالوہ ان کا کپتان ہونا چاہئے اور {14:42}

 ان پر سیٹ کرنے کے ییے مقدس، یینا چاہئے ان

 کام کرتا ہے، اور ملک پر پر زرہ بکتر اور پر

 قلعے میں کہتے ہیں کہ،، اس کا معاوضہ یینا چاہئے

 محفوظ پناہ یاہ ۔

یہ سمجھ کر کہ وہ کی جاۓ تواس کی اطاعت کرنا چاہئے کے عالوہ  {14:43}

 ہر

 آدمی ہے اور ملک میں تمام تحریروں بنایا جانا چاہئے کہ

 ہ ارغوانی میں پہنایا جا چاہئے اوراس کا نام، اور یہ کہ میں و

 :سونا پہننا

 بھی اس میں سے کوئی بھی کے یئے حالل ہو {14:44}

 یوگ یا کاہن ان چیزوں میں سے کسی کو توڑنے کے یئے، یا یاینسی کے ییے

 ان کے ایفاظ، یا اس کے بغیر ملک میں قومی اسمبلی کو جمع کرنے کے یئے

 یک بکسوا سونا ۔ کو پہننے کے یئےاسے ارغوانی میں پہنایا جائے یا ا



 اور جو کوئی اس کے برخالف عمل کرے یا توڑ {14:45}

 کوئی بھی یہ باتیں وہ سزا دی جانی چاہیے ۔

 اسی طرح یہ سب یوگ شمعون کے ساتھ نمٹنے کے یئے پسند کیا {14:46}

 اور کہا ییا تھا کہ کیا کرنا ہے ۔

 پھر شمعون ُیذرانے قبول اور ٹھیک تھا {14:47}

 سردار کاہن اور کپتان اور یورنر بننا خوش

 یہودیوں اور کاہنوں، اور ان سب کا دفاع کرنا ہے ۔

 {48وہ حکم دیا تھا کہ یہ تحریر ہونا چاہئے تا  :14}

 میں کچھ میزیں پیتل کے، اور ان کے اندر قائم کی جانی چاہئے کہ

 د جگہ جو مقدس کی ۔قطب نما ایک جی

 بھی اُسکی کاپیوں میں رکھای ہُوئی ہو چاہیے کہ {14:49}

 بیت ایمال سے جو کہ شمعون اور اُسکے بیٹوں کو ہو سکتا ہے

 ان ہے ۔

 اس کے عالوہ انتیوکس بیٹا دیمیتریس بادشاہ کے {15:1}

 شمعون کاہن کے پاس سمندر کے ٹاپو سے خط بھیجے

 اور شہزادہ یہودیوں کی، اور سب یویوں کے یئے ہے ۔

 مشموالت طباق یہ تھے: بادشاہ انتیوکس {15:2}

 شمعون سردار کاہن اور شہزادہ، اور کرنے کے اپنی قوم کے یئے

 :یویوں سے یہودیوں کو مبارک باد،

 باندھی جیسا کچھ مضر مرد تحریف کی یئی ہے {15:3}

 کی بادشاہی ہے چیلنج ہمارے باپ دادا، اور میرا مقصد



 پھر یہ، کہ میں اسے پرانا اسٹیٹ اور جو بحال کر سکتے ہیں

 آخر ہیں اکٹھے غیر ملکی فوجیوں کی ایک جماعت،

 اور تیار جہاز جنگ کی ۔

 میرے مطلب کے ذریعے ملک میں جانے کے یئے بھی کیا جا رہا {15:4}

 ا ہے اورکہ میں اس کو تباہ کر دیا ہے ان کا بدیہ یے ییا ہو سکت

 :بہت سے شہروں میں بادشاہی ویران بنا دیا

 اب پس میں تجھ سے تمام اوبالٹانس کی تصدیق کریں {15:5}

 مجھ سے پہلے بادشاہوں سے تیرے اور جو کچھ عطا کی

 انہیں دی عالوہ ھدیہ اورھبہ ۔

 میں تجھے چھوڑ کے ییے رقم بھی دے دوں تیری {15:6}

 ملک تیرا ہی سٹیمپ کے ساتھ ۔

 اور یروشلیم اور مقدس، بارہ کے طور پر {15:7}

 اور تُو بنایا، سب ہتھیار اور آزاد ہو جائیں ۔

 کہ تو تعمیر تُو اور تیرے ہاتھ میں کیپیسٹ قلعے دے

 انہیں تجھ سے رہتے ہیں ۔

 اور ایر کچھ بھی ہو، یا، بادشاہ کے باعث رہے یا {15:8}

 و جائیں کرے ۔تجھے نکال کے یئے ہر وقت اس وقت سے وہ معاف ہ

 { فرٹہرموری، ہماری15:9جب ہم نے پایا ہے }

 بادشاہت، ہم یا عزت تجھے اور تیرے قوم اور تیری

 مندر، اعزاز کے ساتھ تاکہ اپنے عزت حاصل ہو یی

 دنیا بھر میں مشہور ہے ۔



 میں سو ساٹھ اور چودھویں برس {15:10}

 انتیوکس اپنے باپ دادا کے ُملک میں چلے یئے: جس وقت

 تھوڑے رہ یئے تھے، تاکہ تمام افواج ایک دوسرے کے ساتھ اس کے پاس آئے

 ٹریفاون کے ساتھ ۔

 کی طرف سے پیچھا کیا جا رہا ہے پس بادشاہ انتیوکس، وہ {15:11}

 ڈورا جو سمندر کے کنارے سے فرار ہو ییا ۔

 اس یئے وہ مشکالت میں سب اُس پر دیکھا کہ {15:12}

 نے اس کو چھوڑا تھا کہ ۔ ایک بار، اور اس کی فوجوں

 پھر ڈورا، ہونے کے خالف انتیوکس کامپاد ۔ {15:13}

 اس کے ساتھ ایک الکھ بیس ہزار مرد جنگی اور

 آٹھ ہزار سوار ۔

 اور جب وہ شہر کے چاروں طرف یھیر تھا {15:14}

 شہر سمندر پر قریب جہازوں کے بارے میں، اور ہوا ہے ۔ انہوں نے

زمین اور سمندر کی طرف سے نہ کا سامنا کرنا پڑا بے قرار ہونگے شہر سے 

 اُس میں سے کسی

 باہر یا میں جاتے ہیں ۔

 میں اوسط نومانیوس اور اپنے موسم آئے {15:15}

 حکمرانوں کو خطوط ہی کمپنی سے روم، اور

 میں یہ باتیں پہلے ِیکھی یئِیں ۔ ممایک ۔

 یُوکیُس بادشاہ سے رومیوں کے قونصل {15:16}

 :مبارکبادپٹلیمی، 



 یہودیوں کی سفیر، اپنے دوستوں اور {15:17}

 کونفیڈراٹیس، پرانی دوستی کی تجدید کے ییے ہمارے پاس آئے اور

 ییگ اور شمعون سردار کاہن سے بھیجا جا رہا ہے،

 :یہودیوں میں سے عوام
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 اور وہ سونے کی ایک ہزار ایک شیلڈ الیا {15:18}

 پونڈ ہے ۔

 یٰہذا سے یکھنے کے یئے منُظور ِکیا {15:19}

 بادشاہوں اور ممایک، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچایا، ایسا کرنا چاہئے اور نہ ہی

 انہیں، ان شہروں یا ممایک کے خالف جنگ، اور نہ ہی ابھی تک امداد ان

 دشمن ان کے خالف ہے ۔

 یہ بھی ہمارے یئے ڈھال کے وصول کرنے کے ییے پسند آیا {15:20}

 ان ہے ۔

 یٰہذا ایر کوئی وبائی فیلوز ہو کہ {15:21}

 تمہیں اپنے ملک سے فرار ہو ییا ہے، ان کے حوایہ نہیں

 شمعون سردار کاہن، کہ وہ ان کے مطابق سزا دے سکتا ہے

 اپنے ہی قانون ہے ۔

 یہی کچھ یکھا تھا وہ اسی طرح سے {15:22}

 دیمیتریس بادشاہ ہے اور اٹایوس، اریاریتھاس، اور ارسیس ہے،

 اور تمام ممایک اور سامپساماس، اور {15:23}

 ییکیڈمونینس اور دیلوس، اور منڈوس اور ساکیاون،



 اور کآریا، ساماوس، اور پمفیلیہ اور مورہ، اور

 رادوس اور ک، اور کی طرف،ہاالکارناسوس، اور رہودوس، آ

 اور آرادوس، یورٹنا، اور چلکر اور قبرص، اور

 کرینی ہے ۔

 اور نقل ُیذرانے وہ شمعون کو یکھا تھا {15:24}

 سردار کاہن ہے ۔

 {25ڈورا کے خالف انتیوکس بادشاہ کامپاد تا  :15}

 مسلسل ہویئے انجنوں کی نگرانی کر رہا اور دوسرے دن،،

 سے وہ بند ٹریپہاون اپ وہ نہ کر سکا کہجس کے معنی کی طرف 

 باہر نہ میں جاتے ہیں ۔

 اس وقت شمعون نے اسے دو ہزار کا انتخاب کیا بھیجے {15:26}

اس کے عالوہ چاندی اور سونے اور زیادہ سے زیادہ  اس کی مدد کے یئے مرد ۔

 ہتھیار ۔

 اس کے باوجود ان کرو یے نہیں ییکن {15:27}

 ے اُس کے ساتھ بنائی تھی توڑ پہلے،تمام عہد کو جو اُس ن

 اور اس سے عجیب و غریب بن ییا ۔

 اس کے عالوہ اس کے پاس سے ایک اتانوبیوس بھیجا {15:28}

 تم اپنے دوستوں، اور کہتے ہیں کہ، اس سے بتالنا سے کون سا بارور

 یروشلم میں ہے کہ ٹاور کے ساتھ یافا اور یازارا ۔

 جو میرے دائرے کے شہر ہیں ۔

 سرحدوں اُسکی تم ضائع کر دیں، اور ہو {15:29}



 عظیم ملک میں تکلیف، اور بہت سی جگہوں کی ڈومینن تھا

 میری بادشاہی کے اندر اندر ہے ۔

 اب پس تم شہروں کی فراہمی {15:30}

 میں یے یئے، اور خراج عقیدت پیش کرنے کے مقامات، جنکا تم مال ہے

 :یہودہ کی سرحدوں کے بغیر بادشاہی

 یا کسی اور کے یئے ان کے پانچ سو توڑے دے دو {15:31}

 اور تم کیا ضرر و نقصان ہویا، اور خراج عقیدت پیش کرنے کے یئے ُسن ۔

 پانچ سو توڑے شہروں کے: ایر ہم نہیں آئیں یے

 اور آپ کے خالف جنگ

 {32اتانوبیوس بادشاہ کے دوست آئے تا  :15}

 ھا اوریروشلم: اور جب وہ شمعون کے جالل نے دیک

 سونے اور چاندی کی پلیٹ اور اس عظیم حاضری کی ایماری،

 وہ حیران تھا اور اس کے بادشاہ کا پیغام دیا ۔

 پھر شمعون نے جواب دیا، اور اُس سے کہا کہ ہم {15:33}

 نہ اوروں کے زمین نہ ِسپر جو نہ ییا ہے جو

 دوسروں کے ییے اپنے باپ دادا کی وراثت ییکن مجرم،

 جو ہمارے دشمن کو ناحق کے قبضے میں تھا ایک مخصوص

 وقت ہے ۔

 پس ہم موقع بھی، منعقد {15:34}

 ہمارے باپ دادا کی میراث ہے ۔

 اور جبکہ تُو یافا اور یازارا، دیمندیسٹ {15:35}



 انہوں نے ہی سہی ہمارے ملک میں عوام سے بڑا نقصان نہ پہنچے

 نُمونہ ے دیں یے ۔ابھی تک ہم تجھے ان کے یئے ایک سو توڑ

 کوئی بات نہیں اتانوبیوس اس نے جواب دیا ۔

 مگر ایک غصے میں بادشاہ کو یوٹ کر {15:36}

 اُس نے ان کی خطابات اور جالل کی رپورٹ

 شمعون کے اور سب کو تو نے دیکھا: پروانے بادشاہ تھا ۔

 نہایت غضبناک ہے ۔

 مطلب وقت میں ٹریفاون جہاز سے فرار {15:37}

 ارٹہوسیاس ہے ۔

 تو بادشاہ کاندیبیوس ایبحر کپتان بنا دیا {15:38}

 ساحل، اور ایک میزبان کے فوٹمن اور سواروں پر ممتاز، بخشا

 اور اسے اپنے میزبان کی طرف سے ہٹانے کے ییے حکم دیا تھا {15:39}

 وہ اسے اوپر قدرون، اور تعمیر کرنے کے یئے بھی حکم دیا یہودہ ۔

ر ییکن کے طو س حقانیت اور؛ یویوں کے خالف جنگ کے یئےپھاٹکوں کے پا

 پر

 بادشاہ نے خود، اس ٹریفاون پیچھا کیا ۔

 {40کاندیبیوس چاروں کے ییے آیا اور یگا تا  :15}

 یو گ اور یہودہ پر حملہ کرنے اور یینے کے یئے

 قیدیوں کے یویوں اور ان کو قتل کر ۔

 ا جب وہ سیٹ کریںاور وہ کیڈراوو کو بنایا ییا تھ {15:41}

 ایسے سواروں اور ایک یشکر فوٹمن، کا اختتام جو



 وہ باہر جاری اٹروادس کی راہوں پر بنا سکتا ہے

 یہودہ، کے طور پر بادشاہ نے حکم دیا تھا ۔

 پھر جان اپ یازارا سے آیا اور شمعون کو بتایا کہ {16:1}

 اپنے باپ کاندیبیوس کیا تھا ۔

 بڑے بیٹے یہوداہ جو کہالتا ہے ۔پس شمعون دو سب سے  {16:2}

 اور یوحنا ان، مجھے اور میرے بھائی سے کہا اور میرے

 باپ کے یھر، کبھی آج تک میری جوانی سے ہے

 اور باتیں ہیں اسرائیل کے دشمن کے خالف یڑی ۔

 اتنی اچھی طرح کہ ہم حوایہ ہمارے ہاتھ میں ترقی کی ۔

 اسرائیل بار ۔

 { مگر کے ہیں16:3اب میں بوڑھا ہوں اور تم، خدا کی رحمت کی طرف سے }

 ایک کافی عمر: اور تم مجھے اور میرے بھائی کی بجائے جا،

 اور اپنے ملک کے ییے یڑنے اور آسمان سے مدد کے ساتھ ہو

 آپ ۔

 تاکہ وہ ملک سے باہر بیس ہزار کا انتخاب کیا ۔ {16:4}

 ے ساتھ جنگ کےمردوں کے خالف نکل سواروں، ک

 کاندیبیوس، اور اس رات مودان میں آرام کیا ۔

 اور وہ جب صبح، یالب کے طور پر چال ییا {16:5}

 میدان میں دیکھو، ایک زبردست عظیم کی دونوں فوٹمن کی میزبانی

 اور ان کے خالف سواروں کے آیا: مگر تھا ایک

 ان کے بیچ پانی بروک ۔



 :{6ے سامنے ڈیرا کیا تاکہ وہ اور ان کی قوم ان ک :16}

 اور جب انہوں نے دیکھا کہ یویوں جانے سے یھبراتے تھے

 پانی بروک، اپنے آپ کو اور اس پر پھر سب سے پہلے چلے یئے

 اس کے بعد اس میں سے یذرے دیکھ کر ۔

 کیا، اپنے آدمیوں کو تقسیم کیا، کہ وہ اور سیٹ کریں {16:7}

 فووٹمان بیچ میں سوار: دشمنوں کے یئے

 واروں کے بہت سارے تھے ۔س

 :پھر نرسنگا وہ مقدس نرسنگے {16:8}

 کاندیبیوس اور اُسکے یشکر پرواز کے ییے ایسا رکھے یئے تھے پروانے

 کہ ان میں سے کئی مارے یئے، اور بقیہ یٹ انہیں کو

 Maccabees 1 673صفحہ 

 مضبوط یرفت ہے ۔

 اس وقت یہوداہ یوحنا کے بھائی زخمی ہو ییا ۔ {16:9}

 ییکن وہ قدرون کے ییے آیا تھا یہاں تک کہ جان اب بھی ان کے بعد کے بعد،

 جس کاندیبیوس نہیں بنایا تھا ۔

 {10وہ ٹاورز کے شعبوں میں سے بھی بھاگ یئے تاکہ  :16}

 پس وہ اس آگ سے جال دیا: تاکہ وہاں تھے ازوٹوس ۔

 اس کے بعد وہ ان کے بارے میں دو ہزار آدمیوں کا قتل ہے ۔

 یہودہ کے ُملک میں امن میں واپس آئے ۔

 موریوور یریحو کے میدان میں پٹلیمیوس تھا ۔ {16:11}

 اببوس کے بیٹے کو کپتان بنایا اور انھیں کی کثرت



 :چاندی اور سونا

 وہ سردار کاہن کے بیٹے کو قانون میں تھا ۔ {16:12}

 پس انچے پر چڑھایا جا رہا، اس کے دل، وہ کرنے کے یئے سوچا {16:13}

 ملک کے ییے اپنے آپ کو حاصل اور معا بھی ہوئ

 مکر شمعون اور اُسکے بیٹوں کے خالف ان کو تباہ کرنا ہے ۔

 {14شمعون شہروں کا دورہ تھا اب میں تھے  :16}

 ملک اور اچھی ان کی ترتیب کے یئے سنبھایی ۔

 ہ اپنے آپ کو نیچے یریحو میں اس کے ساتھ آیاجس وقت و

 بیٹے، ماٹیتھیاس اور یہوداہ میں سو ساٹھ اور

 :سترھویں برس کے ییارھویں مہینے سابت کہتے

 جہاں ان کو ملنے اببوس کے بیٹے {16:15}

 مکر میں ایک چھوٹا سا ہویڈ، دوکوس نے کہا

 د کھودی تھیں ۔تعمیر کیا، انہیں ایک عظیم ضیافت بنا دیا: ییکن وہ مر

 وہاں ۔

 اس وقت جب کہ شمعون اور اسکے زیادہ تر، پیا تھا {16:16}

 پٹلیمی اور اُس آدمی اٹھ کر اپنے ہتھیار یے ییا اور

 بانقویٹانگ میں سائمن پر رکھنے اور قتل کر دیا

 اور اپنے دو بیٹوں اور اپنے بندوں میں سے بعض ۔

 یی جس کام میں وہ ایک عظیم خیانت کر {16:17}

 اور سامنے تھی بدیہ برائی کو اچھائی ہے ۔

 پھر پٹلیمی ان باتوں کو یکھ کر بھیجے {16:18}



 بادشاہ نے اس یشکر کی مدد کے یئے ہؤا کہ وہ بھیج چاہیے،

 اس شہر اور ملک فراہم کرے یا ۔

انہوں نے اس کے عالوہ بھی جان کو قتل کرنے کے یازارا کے یئے  {16:19}

 بھیجے: اور

 ٹرابناس سے کہا وہ خطوط اس کے پاس بھیجا کہ وہ

 انہیں چاندی اور سونا اور انعامات دے سکتا ہے ۔

 اور دوسروں نے یروشلم کو یینے کے یئے بھیجا تھا اور {16:20}

 مقدس کا پہاڑ ہے ۔

 { کہ جان کو یازارا21: اب ایک آشکارا بھاینا پڑا 16}

 ابوال کہتا ہے کہاپنے باپ اور بھائی مارے یئے کہ، اور کہ

 پٹلیمی تجھ کو بھی مار ڈاینے کو بھیجا ہے ۔

 { جب انہوں نے سنا تو ُیذرانے وہ نہایت حیران تھا: تو22باب  16}ینتی 

 انہوں نے اس کو تباہ کرنے آ یئے ان پر ہاتھ رکھے اور

اس یئے کہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اسے دور کرنے کی  ان کو قتل کیا ۔

 کوشش کی ۔

 باقی جان، اور ان کی کارروائیوں کے متعلق طور پر {16:23}

 جنگیں اور الئق کے مطابق عمل کیا، اور کی تعمیر

 دیواروں کو جو اُس نے بنائی اور اس کے اعمال

 یہ ہیں یکھا دیکھ اس کی تواریخ میں {16:24}

 کہانت سے اُسے سردار کاہن نے اس کے بعد کیا ییا

 باپ ۔

 


