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 ُسوسنّاہ

 [میں ڈینیل] ُسوسنّاہ کی تاریخ

 یہ میں نہیں ہے کیونکہ دانی ایل، کے آغاز کے عالوہ سیٹ کریں

 عبرانی، بیل کا بیان اور وہ اژدہا کے طور پر ۔

 وہاں بابل جواکام کہا جاتا ہے، میں ایک آدمی رہتا تھا ۔ {1:1}

 اور وہ ایک عورت جس کا نام ُسوسنّاہ تھا،، {1:2}

 بیٹی کہیلکیاس، بہت خوبصورت عورت اور ایک ڈرتا تھا

 جو رب ہے ۔

 کھایا اناس کے ماں باپ بھی تھے نیك و صالح اور س {1:3}

 بیٹی موسی کی شریعت کے مطابق ہے ۔

 اب جویکام ایک بہت دولتمند آدمی تھا اور ایک میلے تھے {1:4}

 باغ اپنے گھر میں شمولیت: اور اس یہودی؛ جایا کرتا تھا

 کیونکہ وہ سب دوسروں کی بہ نسبت زیادہ باعزت تھا ۔

 اسی سال دو آف دی اینشنٹس مقرر کیے گئے {1:5}

 ججوں، خداوند نے کی، جیسے لوگوں کی جو

 شرارت سے قدیم ججوں، بابل سے آئی جو

 کہ ان کے لئے لگ رہا تھا ۔

 یہ رکھا جویکام کے گھر پر زیادہ سے زیادہ: اور جو تھا {1:6}



 کوئی سوٹ قانون میں ان کے پاس آیا ۔

 اب جب لوگ دوپہر دور چال گیا {1:7}

 ُسوسنّاہ چلنے کے لئے اس کے شوہر کے باغ میں گیا ۔

 اور دو بزرگ اس میں ہر دن کو دیکھا اور {1:8}

 تاکہ ان کی ہوس اس کے لئے پیدا کر دیا تھا ۔ چل رہی ہے ۔

 اور وہ اپنے ذہن سے منحرف ہو گیا اور کر دیا {1:9}

 دور اپنی آنکھوں کو، وہ آسمان سے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی

 رف احکام کو یاد رکھو ۔ص

 اور وہ دونوں محبت کے ساتھ، زخمی ہوئے ہی سہی {1:10}

 ابھی تک کرنے کی جرات نہیں ایک ظاہر ایک اور اُسکا غم ۔

 وہ اپنی ہوس کا اعالن کرنے پر شرمندہ تھے کہ {1:11}

 وہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کرنا چاہتے تھے ۔

 نی سے روز دیکھاابھی وہ دیکھنے کے لیے جانفشا {1:12}

 اس ۔

 اور دیگر، ایل ای ٹی کے لیے آؤ كہا {1:13}

 ہوم: کیونکہ یہ رات کے کھانے کا وقت ہے ۔

 تو وہ چال گیا تو وہ ایک جدا {1:14}

 دوسرے، اور گردش کرتے ہوئے چرخہ پیچھے سے پھر وہ آئے

 اور اس کے بعد وہ مانگی تھی ایک دوسرے ایک ہی جگہ ۔

 م کیا اپنی ہوس: پھر وہ مقرر ایکوجہ، انہوں نے تسلی

 دونوں ایک دوسرے کے ساتھ, وقت جب وہ اسے اکیلے تالش کر سکتے ہیں ۔



 اور وہ ایک موزوں وقت دیکھا کہ وہ باہر، گرا، وہ چال گیا {1:15}

 میں پہلے کی طرح، صرف دو نوکرانیوں کے ساتھ اور اس کے لیے مشتاق تھی

 انگیز تھا ۔ اپنے باغ میں دھونا: اس گرم، شہوت

 اور کوئی جسم موجود دو بزرگوں، محفوظ تھا ۔ {1:16}

 جو خود کو چھپا دیا تھا اور اسے دیکھا ۔

 پھر ان لونڈیوں کے لئے ان کے بقول میرے تیل لے آؤ اور {1:17}

 گیندوں کو دھونے اور باغ کے دروازے کی کہ میں دھو سکتے ہیں بند

 مجھے ہے ۔

 بالیا اور بند کے طور پر انہوں نے کیا اور وہ ان لوگوں کو {1:18}

 باغ کے دروازے اور خود باہر خطروں کے دروازے پر چلے گئے

 وہ باتیں جو غلہ وہ انہیں حکم دے: لیکن انہوں نے دیکھا

 نہ بزرگوں، کیونکہ وہ چھپا دیا گیا ہے ۔

 اب جب لَونڈیوں باہر چلے گئے تھے، دونوں {1:19}

 بزرگ اُٹھا اور اُس سے کہا دوڑ،

 دیکھ، باغ کے دروازے بند کر رہے ہیں، کہ کوئی شخص کر سکتے ہیں {1:20}

 پس اُس کی رضامندی ہم سے رابطہ کریں اور ہم تیرے ساتھ محبت رکھتے ہیں ۔

 ہم اور ہمارے ساتھ جھوٹ ہے ۔

 تُو نہیں تو ہم تیرے خالف گواہی دیں گے {1:21}

 جوان تھا: اور پس تُو کیا جو تیرے ساتھ ایک

 تیرے نوکرانیوں تجھ سے ُرخصت کر ۔

 پھر ُسوسنّاہ ایک آہ بھری اور کہا، پر تنگی ہوں {1:22}



 ہر طرف: میں یہ بات کروں تو یہ میرے لئے موت ہے: اور اگر میں

 نہیں نہیں میں بچ نہیں سکتے آپ کے ہاتھوں ۔

 تر ہے اور نہیہ آپ کے ہاتھوں میں پڑنا میرے لئے بہ {1:23}

 یہ کام کریں، جو خداوند کی نظر میں گناہ کرنے سے ۔

 جس کے ساتھ ُسوسنّاہ بلند آواز سے پکارا: اور {1:24}

 دو بزرگ اس کے خالف چالیا ۔

 تو ایک بھاگ گیا اور باغ کا دروازہ کھول دیا ۔ {1:25}

 اس وقت جب گھر کے غالم میں فریاد سنی {1:26}

 ھا دیکھ کر استغراق دروازہ پر، وہاں پہنچ گئےباغ، وہ میں کیا گیا ت

 اس سے کیا جاتا ہے ۔

 مگر جب بزرگ اپنے معاملے قرار دیا تھا {1:27}

 بندوں میں بہت شرمندہ تھے: گیا کیونکہ وہاں کو کبھی اس طرح ایک

 رپورٹ کے ُسوسنّاہ بنا دیا ہے ۔

 اور یہ اگلے دن آیا جب لوگ {1:28}

 ے شوہر سے جمع کیا گیا تھاجواکام، دو بزرگ آئے اپن

 ُسوسنّاہ ڈالنے کے خالف فتنہ انگیز تخیل کی بھی مکمل

 اس موت کے لئے ۔

 اور لوگوں کے سامنے نے کہا کہ ُسوسنّاہ کے لئے روانہ {1:29}

 اور وہ اسی طرح بھیجا ۔ کہیلکیاس، جواکام کی بیوی کی بیٹی ہے ۔

 { اس30: پس وہ اس کے والد اور والدہ کے ساتھ 1}

 بچوں، اور اپنے تمام خاندان ۔



 { اور31: اب ُسوسنّاہ ایک بہت ہی نازک عورت 1}

 دیکھ کے جوڑے اگاتی ہے ۔

 اور یہ شریر مرد عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا {1:32}

 کا سامنا )وہ احاطہ کرتا تھا اس لئے( کہ وہ اس کے ساتھ بھرا ہو سکتا ہے،

 خوبصورتی ۔

 لہذا اس کے دوستوں اور سب کچھ اُسے دیکھ رونے لگا ۔ {1:33}

 پھر ان دو بزرگوں میں اس مادسٹ کے کھڑے {1:34}

 لوگوں اور ان کے ہاتھ اس کے سر پر رکھے ۔

 اور وہ آسمان کی طرف کر کے لووکد رو: کے لیے {1:35}

 اپنے ِدل میں ُخداوند قابل بھروسہ ۔

 اور جیسا کہ ہم اس باغ میں واک ان بزرگوں نے کہا کہ {1:36}

 تنہا، یہ عورت دو نوکرانیوں کے ساتھ آیا اور بند

 باغ کے دروازے اور لَونڈیوں دور بھیجا ۔

 وہاں چھپا تھا، ایک نوجوان شخص, پہنچی {1:37}

 اس، اور اس کے ساتھ ہے ۔

 644ُسوسنّاہ صفحہ 

 کونے میں کھڑے تھے پھر ہم جو باغ کے ایک {1:38}

 اس شرارت کو دیکھ کر ان کے پاس دوڑا ۔

 اور ہم نے انہیں مل کر دیکھا تو آدمی ہم {1:39}

 نہیں رک سکتا ہے: وہ ہم سے زیادہ مضبوط اور کھلنے تھا

 دروازہ اور اچھل ۔



 مگر اس عورت کو کیا جاتا ہے، ہم جو سے کہا کہ {1:40}

 : یہ باتیں کرتے ہیںنوجوان تھا، لیکن وہ ہم سے نہ کہتا

 ہم گواہی دیتے ہیں ۔

 مجلس ان کے طور پر وہ لوگ جو ایمان الئے اور پھر {1:41}

 بزرگ اور ججوں کے لوگوں کے تھے: تاکہ وہ

 اس کے لئے موت کی مذمت کی ہے ۔

 پھر ُسوسنّاہ بڑی آواز کے ساتھ چال اور {1:42}

 ، اے ہمیشہ خدا نے کہا کہ اس کے راز جانتا ہے اور

 :ہو سب باتوں سے پہلے وہ جانتا ہے

 تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی اُٹھائی ہے {1:43}

 جبکہ میں نے نہیں کیا میرے خالف اور دیکھو مجھے مرنا ہے ۔

 ان مردوں کے طور پر ایسی چیزیں ماالکاوسلی کے خالف ایجاد کیا ہے

 مجھے ہے ۔

 اور ُخداوند اپنی آواز ُسن لی ہے ۔ {1:44}

 جب وہ جان سے مارا جائے لے گیا لہذا {1:45}

 رب جس کا نام روح القدس کو ایک نوجوان نوجوانوں کی پرورش

 دانی ایل تھا ۔

 جو بلند آواز سے پکارا، میں سے صاف ہوں {1:46}

 اس عورت کا خون ہے ۔

 تو سب لوگ ان اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور {1:47}

 ؟کہا، کیا کہ تُو نے یہ الفاظ کا مطلب



 { ہیں48: پس وہ ان کے بیچ میں کھڑے ہوئے میں نے کہا، 1}

 اس طرح احمقوں، اسرائیل کے بیٹوں، اس کے بغیر امتحان یا

 حق کا علم تم کی ایک بیٹی کی مذمت کی ہے

 ?اسرائیل

 واپس پھر عدالت کی جگہ کے لئے: اس لئے کے وہ {1:49}

 اس کے خالف جھوٹی گواہی نہیں اُٹھائی ہے ۔

 سب لوگوں کے دوبارہ جلدی میں مڑ اور {1:50}

 بزرگ نے کہا کہ آئیں، ہم لوگوں میں بیٹھ اور

 دکھا دے یہ ہمیں، خدا کو دیکھ کر تجھے کی عزت بخشی ہے ایک

 بڑے ۔

 پھر دانیال علیہ السالم نے ان سے کہا، یہ دو ڈال دیا ایک طرف {1:51}

 ایک دوسرے سے دور ہوں ان کا جائزہ لینا ہوگا ۔

 اس وقت جب کہ وہ ایک دوسرے سے رکھے گئے تھے {1:52}

 انھوں نے ان میں سے ایک، اور نے اس سے کہا، اے تو کہ آرٹ

 مومی پرانی شرارت، میں اب تیرے گناہ جو تُو نے

 عزم پہلے روشنی کے لیے آتے ہیں ۔

 اس لئے تو غلط فیصلہ لیا ہے اور {1:53}

 جو بے گناہ کی مذمت کی اور مجرم مفت ۔ جانے دے نے

 ُخداوند فرماتا ہے ہی سہی، بے گناہ اور راستباز تو

 ذبح نہ کرے ۔

 { اب تو، مجھے، کے تحت بتا دے1:54اگر تو اُس کو دیکھا ہے }



 جو کیا درخت دیکھے تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کومپنیانگ؟

 یچے نے جواب دیا ۔، ایک ماسٹاک کے درخت کے ن

 تو کے خالف بوال اور دانی ایل نے کہا بہت اچھا ۔ {1:55}

 اس لئے اب بھی خدا کا ایک فرشتہ ہے تیرے ہی سر ۔

 تجھ میں دو کم کرنے کے لئے خدا کی سزا سنائی گئی ۔

 {56پس انہوں نے اسے ایک طرف رکھ کر النے کا حکم دیا  :1}

 اوالد اور نہیں دوسرے، اور کہا کہ، اے تو کنعان کی

یُہوداہ اور خوبصورتی تجھ سے غداری ہے، کی اور ہوس سے منحرف ہو گیا 

 ہے

 دل ہے ۔

 لٰہذا تم اسرائیل کی بیٹیوں کے ساتھ برتی ہے {1:57}

 اور وہ آپ کے ساتھ کومپنید خوف کے لئے: لیکن کی بیٹی

 یہوداہ اپنے شرارت نہ رہیں گے ۔

 و کیا بتائیںاب پس، کیا درخت کے نیچے تُ  {1:58}

جنہوں نے جواب دیا کہ کم عمر کے  انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کومپنیانگ؟

 ایک

 ہولم درخت ہے ۔

 تیرا بھی پھر ڈینیل نے بھی کہا کہ ۔ {1:59}

 تیرے ہی سر کے خالف جھوٹ بوال: خدا کے فرشتہ کی آس لیے

 تجھ میں دو کم کرنے کے لئے تلوار کے ساتھ، کہ وہ آپ کو تباہ کر سکتے ہیں ۔

 جس کے ساتھ تمام اسمبلی چال ایک اونچی آواز کے ساتھ {1:60}



 آواز اور جو کہ گیا ان کو بچا لیتا خدا کی حمد، توکل ہے ۔

 اور وہ دو بزرگوں، دانی ایل کے خالف اٹھ {1:61}

 :ہ کی طرف سے سزا دی تھیان سے جھوٹی گواہی اپنے من

 اور موسٰی کی توریت انہوں نے اُس کے مطابق {1:62}

 انہیں اس طرح قسم میں وہ ماالکاوسلی کرنے سے کیا مقصد ان

 اس طرح جو بے گناہ پڑوسی: اور وہ انہیں مار ڈاال ۔

 خون اسی دن محفوظ کر لی گئی ۔

 ریف کی ۔لہذا چالکیاس اور اس کی بیوی کے لئے خدا کی تع {1:63}

 ان کی بیٹی ُسوسنّاہ جواکام کے ساتھ اس کے شوہر اور تمام

 قرابت داروں، کیونکہ کوئی بے ایمانی اُس میں پایا ۔

 اس دن سے دانی ایل میں عظیم تھا تھا {1:64}

 لوگوں کی نظر میں ساکھ
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