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 اسدراس 2

 اسدراس کی دوسری کتاب

 آنحضرت اسدراس، کے بیٹے کی دوسری کتاب {1:1}

 سارایاس، ازریاس، ہیلچیاس، ابن آدم کے بیٹے کا بیٹا

 سدامیاس، ادھی ہوا، اچیٹب کا بیٹا کا،

 اکہیاس، پہانیس، ابن آدم کے بیٹے کا بیٹا {1:2}

 عیلی، اماریاس، ازیا، ابن آدم کے بیٹے کا بیٹا

 ماریموت کا بیٹا اور وہ چپ بوراٹہ، کی

 اباسیا، فانیس، کے بیٹے الیعزر کے بیٹے کے بیٹے،

 جو تھا ہارون الوی کے قبیلہ کا بیٹا ۔ {1:3}

 ارٹیایرااس کے دور میں، عیالمی کی سرزمین میں اسیر

 ایرانیوں کے بادشاہ ہیں ۔

 اور خداوند کا کالم مجھ سے یہ کہہ کر آیا ۔ {1:4}

 { میرے لوگوں کو ان کے گناہ آلود اعمال1:5جانے تیری راہ اور دکھا دے }

 اور ان کے بچے جو انہوں نے ان کی شرارت

 :بچے بتا سکتے ہیں کہوہ اپنے بچوں کے  میرے خالف ۔

 کیونکہ ان کے باپ دادا کے گناہوں میں اضافہ کیا گیا ہے {1:6}

 ان: مجھے بھول چکے ہیں اور وہ اُس کی پیش کش کی ہے



 بیگانہ دیوتاؤں کو ۔

 نہیں میں بھی وہ ہوں جو انہیں ملک سے باہر الئی {1:7}

 لیکن وہ ہے مصر کی غالمی کے گھر سے؟

 دیا ہے، اور میری مشورت حقیر جانا ۔میرے غضب سے مشتعل کر

 ھینچو آف تو پھر تیرے سر کے بال اور پھینکے {1:8}

 شر ان پر وہ پاس فرمانبردار نہیں گیا ہے میرا

 قانون، لیکن یہ ایک سرکش قوم ہے ۔

 کب گا میں بچنا ان، جن میں میں ہے {1:9}

 بہت اچھا کیا ہے؟

 بہت سے بادشاہوں نے میں ان کی خاطر؛ کو تباہ کر دیا {1:10}

 فرعون نے اس کے نوکروں اور اُس کی قُدرت کے ساتھ میں نے مارا

 نیچے ۔

 تمام اقوام ہیں میں ان سے پہلے تباہ کیا اور {1:11}

 مشرق میں میں دونوں صوبوں کے عوام میں پھیال ہوا ہے،

 تمام دشمنوں کو قتل کر دیا ہے ۔ ٹیروس اور صیدا کے بھی، اور ان کے

 تو اس لیے ان سے کہا کہ یوں فرماتا ہے کہ بات {1:12}

 خداوند،

 {13میں آپ سمندر کے ذریعے اور آغاز میں قیادت  :1}

 میں آپ کے لئے موسٰی نے ایک آپ ایک بڑی اور محفوظ راستہ دیا ۔

 لیڈر ہے اور ہاُرون کاہن کے لئے ہے ۔

 میں نے آپ کو آگ کا ایک ستون میں روشنی اور عظیم دی {1:14}



 ابھی تم مجھ کو بھول گئے، عجیب کام میں تم میں کام کیا ہو ۔

 ُخداوند فرماتا ہے ۔

 قادر مطلق خداوند یوں فرماتا ہے کہ، بٹیریں تھیں {1:15}

 :میں آپ خیمے اپنی حفاظت کے لئے دی آپ کو ایک ٹوکن ۔

 وہاں بڑبڑاتے،اس کے باوجود تم 

 اور صلہ نہیں تباہی کے لیے میرے نام میں {1:16}

 اپنے دشمنوں کی، لیکن اس دن کے لئے کبھی تم ابھی تک کرتےہو کرتے ہیں ۔

 کہاں کہ میں آپ کے لئے کیا فوائد ہیں؟ {1:17}

 جب تُم بھوکے رہتے تھے اور پیاسا بیابان میں کیا

 مجھ سے فریاد نہیں،

 الیا ہم اس میں، کہ کیوں تُو {1:18}

 یہ ہمارے لئے کیا بہتر ہوتا گیا تھا بیابان ہم کو مار دے؟

 مصریوں سے اس بیابان میں مرنے کے لئے خدمات انجام دیں ۔

 پھر تھا مجھے افسوس اپنے موورنانگس پر، اور {1:19}

 پس تم فرشتوں کی روٹی نہ کھاتے تھے ۔ کھانے کے لئے آپ من ۔

 میں چٹان سے لپٹے نہیںتم پیاسا تھے تو  {1:20}

 گرمی میں احاطہ کرتا کے لئے اور آپ کی بھر کے لیے باہر پانی بہنے لگا؟

 آپ درختوں کی پتیوں کے ساتھ ۔

میں تمہارے درمیان ایک نتیجہ خیز زمین تقسیم کر دیا، میں باہر پھینک  {1:21}

 دیتے ہیں

 :کنعانیوں، فریزیٹیس، اور آپ سے پہلے فلستیوں



 ُخداوند فرماتا ہے ۔ زیادہ کروں گا آپ کے لئے؟ کیا ابھی تک

 { یوں قادر مطلق خداوند فرماتا ہے کہ1:22جب تم میں تھے }

 بیابان میں کی جا رہی پکارہ اموریوں کے دریا میں،

 اور میرے نام کے خالف ُکفر بولنا،

 { ایک23: میں آپ اپنے ُکفر کے لئے آگ نہیں دی مگر ڈال 1}

 درخت کے پانی میں، اور دریا میٹھا ہے ۔

 تُو، یہوداہ، میں تجھ سے اے یعقوب کیا کرے گا؟ {1:24}

فریفتہ ہو جائے میری اطاعت نہیں: میں مجھ کو دیگر اقوام کے لئے بند ہو جائے 

 گا اور

 ان لوگوں سے کہا کہ وہ میرا نام دوں گا میری

 آئین ۔

 میں تم کو چھوڑ جائے گادیکھ تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے،  {1:25}

 جب تم مجھے تم سے مہربان ہونا چاہیں تو ہوں گے بھی ۔

 کوئی تم پر رحم کر ۔

 ہرگاہ تم مجھ پر، میں نہیں سنیں گے کہیں گے {1:26}

 آپ: اس لئے تم تمہارے ہاتھ خون سے آلودہ ہے اور آپ

 پاؤں خطاء کا ارتکاب کے لئے تیز رو ہیں ۔

 جھے اپنا آپ مگر چھوڑانہیں گویا تم نے م {1:27}

 نہیں ُخداوند فرماتا ہے ۔

نے اس طرح قادر مطلق خداوند، میں نے نماز نہیں پڑھی میں فرماتا ہے  {1:28}

 ۔



ایک باپ کے طور پر آپ اپنے بیٹوں، ایک ماں کے طور پر ان کی بیٹیاں اور 

 ایک

 ویڈیو دیکھ ریکھ، babes اس نوجوان

 یں تاکید کرتا ہوں کہ آپتم میرے لوگ ہوں گے اور م {1:29}

 کہ تم میرے بچے ہو جائے گا، اور میں ہوں آپ خدا ۔

 باپ؟

 { اسے جمع کرتا ۔30: میں آپ کو مرگی کے طور پر جمع 1}

 اپنے پروں کے تحت مرغیوں: لیکن اب میں پاس کیا کرے گا

 میں آپ میرے چہرے سے نکالتا ہے ۔ آپ؟

 جب تُم مجھ سے پیش کرتے ہیں،میں سے اپنا منہ بند ہو جائے گا،  {1:31}

 آپ: آپ پختہ فیاسٹدایس، آپ نئے چاند کے لئے اور آپ

 کارکمکاسانس، مجھے چھوڑ دیا ہے ۔

 میرے بندوں نبیوں کو بھیجا جنہیں تم {1:32}

 ہے لیا اور مقتول اور ان کے جسم میں پھٹا ہوا جس کا

 خون میں اپنے ہاتھ کی ضرورت ہو گی ُخداوند فرماتا ہے ۔

 اس طرح قادر مطلق رب فرماتا ہے، آپ کا گھر ہے {1:33}

 ویران، میں آپ کے طور پر ہوا نکالتا گا بھوسے کرتا ہے ۔

 ان کے لئے اور آپ کے بچے ثمر آور ۔ نہ ہو گا {1:34}

 ہے میرا حکم حقیر جانا اور بات ہے کیا

 ایک برائی مجھ سے پہلے ۔

 اپنے گھروں میں گے لوگوں کو دوں گا {1:35}



 کرنا جس کا مجھے ابھی تک ُسن کر نہ مجھ پر ایمان الئے گا ۔ آئے ۔

 جن میں کوئی عالمات، لیکن وہ ہے کہ میرے پاس وہ کیا کریں گے نے

 ان کو حکم دیا ہے ۔

 708اسدراس صفحہ  2

 {36وہ کوئی نبیوں کو دیکھا ہے، لیکن وہ پکار کر کہیں گے  :1}

 ات کا اعتراف ہے ۔ان کے گناہوں کو یاد، اور انہیں اس ب

 میں آنے والے لوگوں کے فضل کی گواہی کو لے {1:37}

 جن چھوٹوں میں خوشی خوشی منانا: اور اگرچہ وہ ہے

 روح میں وہ ایمان الئے ابھی تک میرے جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھا

 وہ چیز جو میں کہتا ہوں ۔

 اور دیکھو اور اب بھائی، کیا شان ہے ۔ {1:38}

 :شرق کی جانب سے آئےوہ لوگ جو م

 سے جسے میں ابرہام کے رہنماؤں کے لئے دے گا {1:39}

 اسحاق، اور یعقوب، اوسیاس، ایموس اور ماکہیس، یول، ابدیاس،

 اور یوحنا،

 ناہام، اور اباکوک، سوپہونیاس، اگگیوس، زچاری، {1:40}

 اور ماالچی، جو بھی خداوند کے ایک فرشتہ کو کہا جاتا ہے ۔

 رح رب فرماتا ہے، میں اس کے لوگوں سے باہر الیااسی ط {2:1}

 غالمی، اور میں ان کو میرے احکام کی طرف سے دی

 جسے وہ سن نہیں کرے گا، لیکن چاکر انبیاء ۔

 میری مشورت کوشش تصورکی گئى ۔



 جو ان ننگی ماں نے ان سے کہا، جاؤ اپنے {2:2}

 کیونکہ میں ایک بیوہ ہوں اور ستائے ۔ .طریقہ، بیٹو

 لیکن غم کے ساتھ اور میں خوشی کے ساتھ لے کر ۔ {2:3}

 آؤں ہیں میں آپ کو کھو دیا: تم سے پہلے سے خطا ہوئی ہے

 ُخداوند اپنے خدا اور اس کے سامنے بری بات ہے اور اس کی کیا ہے ۔

 میں ایک بیوہ ہوں لیکن کیا میں نے آپ سے کہا اب کیا کریں؟ {2:4}

 اور ستائے: اپنا راستہ، اے میرے بچے جاتے اور رحمت سے پوچھیں

 مالک ہے ۔

 میرے لئے، اے باپ، میں تجھ پر ایک گواہ پر زور دیتے ہوئے {2:5}

 ان بچوں کی ماں پر، جو گے نہ رکھیں میرے

 عہد

 تو لے کہ ان ذہنی انتشار اور ان کی والدہ کے لئے {2:6}

 وجود ہو سکتے ہیں ۔لے لُوٹ، کہ ان کے کوئی اوالد م

 ان ہو قوموں میں پراگندہ، دیں {2:7}

 زمین سے ان کا نام ڈال دیا ہو: اس لئے وہ بے عزتی

 میرا عہد ۔

 پر افسوس ہو تجھ سے، اسسور، تُو جو ہادیسٹ {2:8}

 اے لوگوں شریر، کیا یاد !تجھ میں بدکار ہے

 عموراہ کے پاس کیا ۔ میں سدوم اور

 اور ڈھیروں کے مرُغوب سوئے جن کے ملک میں پچ {2:9}

 راکھ: میں ان سے کہا کہ مجھے سنائی نہیں، ویسے بھی کروں گا



 عظیم رب فرماتا ہے ۔

 اسدراس، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو بتاؤ {2:10}

 میں انہیں سلطنت یروشلم کے جو میں دوں گا کہ

 اسرائیل کے پاس مل سکتی ہے ۔

 میں مجھ سے لے لو، اور ان کو دے اپنے جالل بھی گا {2:11}

 جس میں ان کے لئے تیار تھا ہمیشہ خیام، ۔

 وہ زندگی کے درخت کے ایک عطر کے لیے ہوگا {2:12}

 وہ گا محنت نہ ہاریں ہو ۔ خوشبو ۔

 جاؤ، اور تم ملے گی: سے چند دنوں کے لئے دعا {2:13}

 آپ ان مختصر کیا جاسکتا ہے کہ: پہلے ہی بادشاہی ہے

 .آپ کے لئے تیار: واچ

 میرے لئے ہے آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ۔ {2:14}

 شر میں ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹے ہوئے اور نیک بنایا: اس لئے کہ میں رہتے ہیں،

 ُخداوند فرماتا ہے ۔

 ماں، تیرے بچوں کو اپنانے اور ان سے لے کر {2:15}

خوشی کے ساتھ ان کے پاؤں کو روزہ کے طور پر ایک ستون کی طرح بنائیں: 

 میرے لئے ہے

 اَے ُخداوند فرماتا ہے کا انتخاب کیا ہے ۔

 اور جو مر جائے گی میں پھر سے کھڑا کر {2:16}

 ان مقامات پر اور قبروں سے باہر لے: میرے لئے ہے

 میرا نام اسرائیل میں نام سے جانا جاتا ہے ۔



 سے ڈرتے نہیں، تو ماں بنی: میرے لئے ہے {2:17}

 اَے ُخداوند فرماتا ہے کا انتخاب کیا ہے ۔

 تیری مدد کے لئے میں میرے بندوں ؔعیسو کو بھیجوں گا اور {2:18}

 جیریمی جن کے مشورہ کے بعد میں نے تیار کی مقدس اور ہے،

 تیرے بارہ کے لئے درختوں کے ساتھ طرح طرح کے پھل، اسامہ

 اور بہت سے چشموں کے ساتھ دودھ کی نہریں اور {2:19}

 شہد اور سات زبردست پہاڑوں، پروانے بھی بڑھ

گالب کے پھول اور جس کے تحت میں نے خوشی کے ساتھ تیری اوالد بھر دوں 

 گا، ۔

 حق کی بیوہ، یتیم کے لئے فیصلہ، {2:20}

 غریبوں کو دے، یتیم کا دفاع، ننگے پڑے پہنانا،

 ور کمزوروں کو شفا، ایک لنگڑا نہیں ہنستےٹوٹے ا {2:21}

 ہنسنے، لنگڑوں کا دفاع کرنے اور نابینا آدمی کو آدمی

 میری صفائی کی نظر میں آئے ۔

 بوڑھے اور نوجوان تیری دیواروں کے اندر اندر رکھیں ۔ {2:22}

 جہاں کہیں تُو مرنے فاندیسٹ، لے اور {2:23}

 جگہ دوں گا میرے انہیں دفن ہے، اور میں تیرے سب سے پہلے

 قیامت ہے ۔

 اے میری قوم کے باوجود قائم رہو اور تیری، آرام کے لئے تیرا {2:24}

 خاموشی کو اب بھی آتے ہیں ۔

 چشمہ پرورش تیری اوالد اے تو اچھا نرس ۔ {2:25}



 ان کے پاؤں ۔

 جہاں بندے میں نے تجھ کو وہاں دے رکھی ہے {2:26}

 میں نے ان سے طلب کرے گا نہیں ان میں سے ایک ہالک ہو جاو گے ۔

 تیرا نمبر کے درمیان ہے ۔

 ماند نہیں پاتے: کب مصیبت کے ِدن اور {2:27}

 آؤں آتا، دوسرے وہ رونے اور غمگین، لیکن

 تُو کھو اور کثرت ہے ۔

 قوموں نے تجھے رشک آتا ہوگا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے {2:28}

 نہیں تجھ کو رب فرماتا ہے ۔

 کو پردہ تا کہ تیری اوالد میرے ہاتھ نے تجھ {2:29}

 دوزخ نہ دیکھو گے ۔

 میں کے لئے ُمشغول ہو پر ُمصیبت، اے تو ماں، تیرے بچوں کے ساتھ ۔ {2:30}

 اَے ُخداوند فرماتا ہے فراہم کرے گا ۔

 اد{ تیرے بچوں کو جو نیند سے ی2:31میں لے جائے اس لئے کہ }

 ان کی زمین اور رحم سے دونوں سے باہر

 ان: نہایت مہربان ہوں کہ خداوند قادر مطلق فرماتا ہے ۔

 تیرے میں آیا یہاں تک کہ بچے اور رحم گلے {2:32}

 ان سے کہا: میری ویلز چالنے ہے اور میرا فضل نہ کرے

 ناکام ہو جائیں ۔

 میں اسدراس ملنے پر خداوند کا چارج {2:33}

 لیکن جب میں آیا تو ب، جس میں اسرائیل سے کہا جانا چاہیے ۔پہاڑ عوری



 ان سے کہا وہ مجھے پوجتی اور حقیر جانا

 خداوند کے حکم ہیں ۔

 اسدراس 2صفحہ  709

 اور اس لئے میں تم سے کہتا، اے تم کافر، جو {2:34}

 سن اور، دیکھو اپنے چرواہے کے لئے وہ دے گا سمجھ

 وہ ہے نزدیک نزدیک کے طور پر، جو آے گا آپ ہمیشہ باقی ۔

 دنیا کے آخر میں ۔

 وہ بادشاہی کا ثواب کے لئے تیار ہو کے لئے {2:35}

 ابدی روشنی تم پر ابد نور ہو جائیگا ۔

 اس دنیا کا سایہ بھاگ، وصول کریں {2:36}

 خوشی آپ کے جالل کا: میں میرے ُمنّجی اعالنیہ گواہی دیتے ہیں ۔

 کو تحفہ حاصل کریں اور خوشی کی بات ہے، ہو اے جو آپ {2:37}

 شکر کہ آپ کے لئے آسمانی قیادت نے

 مملکت ہے ۔

 اُٹھتے اور کھڑے ہیں، ان لوگوں کی تعداد دیکھ {2:38}

 جو ُخداوند کی عید میں بند ہو جائے ۔

 جو دنیا کے سایہ سے چلے ہیں {2:39}

 اور خداوند کا جالل واال لباس کو حاصل ہے ۔

 تیرے نمبر، اے صیون، لے اور ان کے اوپر بند {2:40}

 جو َشِریعَت پر پُورا عمل ہے تیرا کہ سفید میں پہنے ہیں

 مالک ہے ۔



 تیرے بچوں کی تعداد جسے تُو لونگادسٹ {2:41}

 اس لئے کہ وہ پورا ہے،: خداوند کی طاقت سے التماس کرتا ہوں کہ تیرے

 ہو سکتا ہے لوگ ہیں، جو شروع ہی سے کہا جاتا ہے،

 مقدس ہے ۔

 {42میں اسدراس صیون کے پہاڑ پر پر ایک عظیم لوگوں نے  :2}

 جن میں نہیں شمار نہیں کر سکتا ہے اور وہ سب خداوند کی تعریف کی ۔

 گانے کے ساتھ ۔

 اور ان کے بیچ میں ایک جوان تھا {2:43}

 ایک بلند قامت کی، اور باقی سب سے زیادہ اور ہر ایک پر طویل

 جو میں کے سر تاج سیٹ اور زیادہ بلند تھا ۔ان 

 میں نے بہت تعجب کیا ۔

 {؟44: تو میں فرشتہ سے پوچھا اور کہا کہ جناب یہ کیا ہیں، 2}

 نے جواب دے کر ُمجھ سے کہا یہ کیا وہ جو {2:45}

 مارٹل لباس اتار ڈال کر امر پر ڈال دیا،

 اور خدا کے نام کا اعتراف کیا ہے: اب وہ ہیں

 مزہ چکھے، اور کھجوروں کو حاصل ہے ۔

 تو کہا کہ میں نے فرشتہ سے یہ کس نوجوان شخص ہے {2:46}

 کہ ان کی کروونیت اور ان کھجوروں کو ان کے ہاتھ میں دیتا ہے؟

 تو انہوں نے جواب دیا اور مجھ سے کہا، اس کا بیٹا ہے {2:47}

 ا مجھےکی پھر شروع خدا جسے وہ دنیا بھر میں اعتراف کیا ہے ۔

 جو تو سٹیففلی نام کے پاس کھڑے تھے نہایت نیک نامی جتانا



 مالک ہے ۔

 فِرشتہ نے ُمجھ سے کہا کہ چال جا پھر بتائیں {2:48}

 میرے لوگوں کو کس طرح اور کس طرح بڑے عجیب کام

 خداوند تیرے خدا کی، تو دیکھا ہے ۔

 میں شہر کی تباہی کے بعد چاند سال میں میں تھا {3:1}

 ، عام میرا بستر، اور میرے خیاالت پر پریشان ہے اوربابل

 :میرے دل پر آئی

 میں رخنہ صیوں کی کی دولت دیکھ کر {3:2}

 ان میں بابل میں رہتے تھے ۔

 اور مجھے لگا میری روح منتقل ہو گیا، زخم تھا ۔ {3:3}

 سب سے زیادہ اعلی اور کہا کہ خوف کی مکمل الفاظ بولتے ہیں،

 اے رب، جو قاعدہ، تیرے بچہ ہوتا تو میں تےرے {3:4}

 جب تُو زمین ہے اور وہ اپنے تئیں پالنٹ کیا شروع

 ہی، اور لوگوں کو کومندادسٹ

 اور تونے آدم علیہ السالم سے ایک جسم روح کے بغیر جو {3:5}

 تیری ہاتھ کی کاریگری تھا, اور میں سانس لینے کیا

 ھا تیرے آگے آگے رہنے والے ۔اسے زندگی کا دم ہے، وہ گیا ت

 اور تُو اُسے جنت میں لییڈسٹ جو تیرے حق {3:6}

 ہاتھ تھا لگائے، اس سے پہلے کبھی زمین سے آگے آئے ۔

 اور اُس سے کہا تُو محبت کو تونے حکم {3:7}

 تیری راہ: جو وہ تعدی اور فوری طور پر تو



 اپپوانٹیدسٹ موت اس میں اور اپنی نسلوں کو، جن میں

 اقوام، قبائل، لوگوں اور قبِیلہ نمبر سے باہر آئے ۔

 اور ہر لوگ اپنی مرضی کے بعد چلے گئے اور {3:8}

 تجھ سے پہلے بہت اچھا کام کیا تھا اور نہ تیری

 احکام ۔

 میں وقت تو ہمکو process اور پھر کے {3:9}

 وہ لوگ جو دنیا اور داسٹرویادسٹ میں رہتے تھے پر سیالب

 ان ہے ۔

 اور اس میں آیا ان میں سے ہر کہ موت کے طور پر {3:10}

 تھا آدم کو تو ان کے طوفان ہو گیا ۔

 نیورٹہیلیسس ان میں سے ایک تو لیفٹیسٹ، یعنی {3:11}

 نوح علیہ السالم کے گھرانے جن کے ساتھ تمام نیک مرد آیا ۔

 اور یہ ہوا کہ جب وہ رہنے والوں پر {3:12}

 ع کر دیا اور ان بہت سے مال تھازمین کی تعداد میں اضافہ شرو

 بچوں اور ایک عظیم لوگ تھے، وہ دوبارہ ہونے لگے

 سب سے پہلے سے زیادہ ِدین ہے ۔

 اب جب وہ رہتے تھے ایسی شرارت تجھ سے پہلے {3:13}

 تُو تیرے ان، انہی میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا جس کا

 کا نام ابراہیم تھا ۔

 ے صرف تُواسے تو بنای، اور اُس {3:14}

 :شیودسٹ تیری مرضی



 اور دستکاری ایک دائمی عہد نے اس کے ساتھ {3:15}

 اس کا وعدہ کاشکہ تُو کبھی ترک اُس کی نسل ہے ۔

 اور اس سے کہا تو تونے اِؔضحاق اور اضحاق {3:16}

 جہاں تک یعقوب سے تو کیا تُو بھی تونے یؔعقوب اور ؔعیسو ۔

اسے تیرے پاس انتخاب کریں، اور ؔعیسو کی طرف سے ڈال دیا: اور یعقوب بن 

 گۓ ایک

 بڑی بھیڑ ہے ۔

 اور یہ کہ جب تُو اُس لییڈسٹ کیں {3:17}

 مصر، اوالد تُو ہمکو پہاڑ تک ان

 سینا ۔

 اور آسمانوں کو جھکانا، تو روزہ {3:18}

 زمین، اُبھارا پوری دنیا اور دستکاری کی گہرائیوں

 کنپکپاہٹ محسوس ہوتی ہے، اور ٹرووبالدسٹ اس عمر کے لوگ ہیں ۔

 اور تیرے جالل کی آگ، چار دروازے کے ذریعے چال گیا اور {3:19}

 کہ تُو جس چیز کا تجھے زلزلے، اور ہوا، اور سرد ۔

 یؔعقوب کی نسل سے شریعت اور کوشش سے دے

 اسرائیل کی نسل ہے ۔

 ن سے دور نہیں ایکاور ابھی تک ٹووکیسٹ تو ا {3:20}

 شریر دل، تیری شریعت میں ان کا پھل ہو سکتا ہے کہ ۔

 ایک شریر دل لئے ہوئے سب سے پہلے آدم علیہ السالم کے لئے {3:21}

 اور یوں وہ سب جو ہیں ہو تعدی اور قابو تھا ۔



 اُس سے پَیدا ہُؤا ۔

 710اسدراس صفحہ  2

 ریعتاور ش اسی طرح کمزوری مستقل؛ بنایا تھا {3:22}

 )بھی( لوگوں کے دل کی سختی کے ساتھ میں

 تاکہ بھالئی دور چال گیا ہے اور شر اب بھی ٹھہر گیا ۔ جڑ ۔

 میں تو گزر اوقات اور سال تھیں ۔ {3:23}

 کو ختم: پھر تو تیری ایک نوکر کو برپا کیا

 :نام ڈیوڈ

 جسے تُو اُس شہر کی تعمیر کے لئے کومماندادسٹ تیری {3:24}

 ن مہینوں میں بخور اور تجھ سے اوبالٹانس پیش کرنے کے لئے ۔نام، اور ا

 جب یہ تھا کیا کئی برس، پھر وہ جو {3:25}

 آباد شہر چھوڑ، تجھے

 اور سب باتوں میں بھی آدم علیہ السالم اور تمام اپنے طور پر کیا {3:26}

 :نسل در نسل کیا تھا: وہ بھی بدخواہ ِدل تھا

 اور یہی تو تونے پر تیرے شہر کے ہاتھوں میں {3:27}

 تیرے دُشمنوں کو ۔

 ان کے اعمال ہیں تو اس سے بہتر بسانا {3:28}

 بابل، جو وہ پس بادشاہت پر ہونا چاہئے

 سیون؟

 جب وہا ں آئے اور امپیٹیس کو دیکھا کے لئے {3:29}



 بغیر نمبر، پھر میری جان کو اس میں بہت سے مجرم نے دیکھا

 چاند سال، تاکہ میرے دل نے میرے ناکام ہو گیا ۔

 میں نے دیکھا ان پر کس طرح ُمجھے تو گنہگار، {3:30}

 اور شریر پاتاہے چھوڑا ہے: اور تباہ کرتا ہے تیرے

 لوگ، اور تیرے دشمنوں سے محفوظ ہے اور نہ تونے

 اس میں بڑا کال پڑیگا ۔

 بھی جاسکتا ہے: ہیںمجھے نہیں یاد کہ کس طرح اس طرح چھوڑا  {3:31}

 وہ پھر بابل صیوں کی ان سے زیادہ بہتر کے؟

 یا کسی بھی دوسرے لوگ جو تجھے جانتا ہے {3:32}

 یا کس نسل تو یِقین ِکیا ہے تیرا اسرائیل کے پاس؟

 یعقوب کو عہد؟

 اور اس کے باوجود ان کا اجر دکھائی دے کر کہا نہیں، اور ان {3:33}

 ادھر ادھر چلے گئے ہیں through میںلیبر نے کوئی پھل: کیونکہ 

 قوموں اور میں کہ وہ مال و دولت میں روانی اور میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں

 تیرے احکام پر ۔

 وزن تو پس ہمارے شرارت اب میں {3:34}

 اور وہ توازن، اور اس کی بھی جو دنیا؛ رہنے والوں کے

 ۔ کوئی کہاں جائے تیرے نام پایا لیکن اسرائیل میں ہے

 یا جب یہ تھا کہ وہ جس پر بسے {3:35}

 یا جو کچھ لوگ ایسا ہے ۔ زمین ہے گناہ نہیں تیرے کرم کی نظر میں؟

 تیرے احکام رکھا؟



 تالش کریں کہ اسرائیل نے نام رکھا ہے تیری {3:36}

 قوموں کے نہیں بلکہ ۔ مشاہدین ۔

 اور وہ فرشتہ جو مجھ سے، جس کا نام بھیجا گیا تھا {4:1}

 یوریل تھا، میرے سوال کا جواب دیا،

 اور نے کہا، تیرے دل کے لیے اب تک اس دنیا میں چلی گئی ہے {4:2}

 اور تو سب سے اعلی کی راہ سے سمجھتا؟

اور اُس نے مجھے جواب  نے کہا کہ پھر میں، جی ہاں، میرا رب ہے ۔ {4:3}

 دیا،

 ےسیٹ کرنے کے لی اور کہا کہ سے تجھے تین طریقے، بھیجا گیا ہوں اور باہر

 :تجھ سے پہلے تین ساماالٹیس

 تو تُو مجھے ایک بیان کرسکتا ہے، ِجس میں بتاتا ہوں {4:4}

 تجھے بھی جس طرح کہ دیکھ تُو باطِن اور مجھے دکھائے گا

 تجھ سے کہاں وہ شریر دل آتا ہے ۔

 اس نے مجھ سے کہا، اور میں نے کہا، میرے رب کو بتائیں ۔ {4:5}

 چال جا، مجھے آگ کا وزن وزن یا مجھ سے اس کی پیمائش

 دھماکہ ہوا، کے یا مجھے ماضی ہے دن پھر کال کریں ۔

 نے جواب میں کہا، تو کیا انسان پر قادر ہے {4:6}

 اس کے، کہ تُو ُسنائے ایسی باتیں مجھ سے پوچھیں؟

 ااور میں تجھے کیسے عظیم پوچھنا چاہیے تو انہوں نے مجھ سے کہ {4:7}

 سمندر کے بیچ میں سکونت ہے، یا کتنے سپرنگز

 گہرے یا ہیں کس طرح بہت سے چشموں کے شروع میں ہیں



 :اوپر فلک، یا جو جنت کے خرچے ہیں

 تو بھی شاید مجھ سے کہا میں کبھی بھی کہتے ہیں ۔ {4:8}

 گہرے میں اتر، اور نہ ہی ابھی تک جہنم میں نہ تھا مجھے

 .کبھی آسمان پر چڑھ

 نیورٹہیلیسس اب میں تجھ سے لیکن صرف نے پوچھا ہے {4:9}

 آگ اور ہوا، اور دن کے وہریتھروگہ جو تیرا

 منظور کردہ، اور چیزیں جن میں سے تو نہیں ہو سکتا ہے

 الگ کیا، اور ابھی تک تُو مجھے ان میں سے کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے ۔

 وہ مجھ سے اپنی چیزیں اس کے عالوہ کہا اور {4:10}

 جیسے کہ تیرے ساتھ تو نہ جان سکتا ہے بڑے ہو جاتے ہیں ۔

 کس طرح کرنا چاہئے اپنے برتن پھر بزبان کرنے کے قابل ہو {4:11}

 تعاٰلے اور دنیا اب ظاہر ہونے کی راہ

 اس خرابی میں ظاہر ہوتا ہے کو سمجھنے کے لئے خراب میری

 نظر؟

 ہ ہم تھےتو کہا کہ میں نے اس سے کہا، یہ بہتر ہے ک {4:12}

 بالکل نہیں، اس سے ہم اب بھی میں شرارت اور تک رہنا چاہیے

 دکھ، اور کیوں نہ جاننا ۔

 اُس نے مجھے جواب دیا اور کہا کہ میں میں ایک جنگل میں چال گیا {4:13}

 ایک سادہ اور درختوں نے مشورہ کیا کہ،

 اور نے کہا آ، آؤ ہم جانے کے خالف جنگ کرے {4:14}

 س نے ہم سے پہلے دور رخصت ہو اور ہم کر سکتے ہیںسمندر ہے کہ ا



 ہمیں مزید جنگل بنا ہے ۔

 سمندر کا سیالب بھی اسی طرح لیا {4:15}

 نصیحت اور نے کہا آ، آؤ ہم جا کر کر جنگل

 کے کہ وہاں بھی ہم ہم کسی دوسرے ملک بنا سکتے ہیں ۔

 لکڑی کی سوچ بے فائدہ کے لئے آگ تھی ۔ {4:16}

 نا ہے ۔آئے اور اسے ف

 اسی طرح سمندر کے سیالب کا خیال آئے {4:17}

 سے نووگہٹ، ریت میں کھڑے اور انہیں روک دیا ۔

 { جن18: اگر تو اب ان دونوں کے بیچ جج جب 4}

 یا جس نذر فریفتہ ہو جائے تو جواز پیش کرنا شروع کردیا ۔

 مذمت کرتے؟

 میں جواب دیا اور کہا کہ، بے شک یہ ایک احمقانہ سوچ ہے {4:19}

 زمین سے دی جاتی ہے اس لئے وہ دونوں، وضع کیا ہے کہ

 لکڑی اور سمندر بھی اس سیالب کو برداشت کرنے کے لئے اپنی جگہ ہے ۔

 تو نے جواب دیا کہ انہوں نے مجھے اور نے کہا کہ تونے دیا ہے ایک {4:20}

 دائیں عدالت، لیکن کیوں نِہیں ِسکھاتا بھی توکون؟

 کے لئے زمین کی لکڑی سے کہا جاتا ہے کے طور پر پسند اور {4:21}

 سمندر اپنے سیالب: اسی طرح وہ زمین پر رہنے والوں

 :زمین پر جو کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں

 اور وہ جو اوپر آسمان میں بسا ہئوا صرف کر سکتے ہیں

 وپر باتیں سمجھکی بلندی ا



 آسمان ۔

 پھر میں جواب دیا اور کہا اَے ُخداوند منت کرتا ہوں، {4:22}

 اسدراس 2 711صفحہ 

 مجھے فہم حاصل کرے ۔

 اس کے بڑے شوقین ہو میرے ذہن نہیں تھا {4:23}

 چیزیں، لیکن کا جیسے پاس ہماری طرف سے ہر روز یعنی پس

 کیا کے لیے ترک کر دیا ہےاسرائیل کے طور پر مالمت قوموں کے لئے اور 

 جسے تُو نے محبت کی وجہ سے دی جاتی ہے

 ِدین اقوام، اور ہمارے باپ دادا کی شریعت ہے کیوں

 کر لے آئے، اور تحریری عہدوں کے لئے کوئی نہیں آیا

 اثر

 اور ہم عہد کے طور پر دنیا میں سے گزر {4:24}

 ٹڈیوں اور ہماری زندگی ہے حیرت اور خوف اور ہم

 کے الئق نہیں ہیں ۔رحم 

 تو پھر اس کے نام سے جس کے تحت کیا کرے گا ہم {4:25}

 یہ باتیں میں نے پوچھا ہے ۔ کہا جاتا ہے؟

 نے جواب دیا کہ وہ مجھے تب نے کہا کہ زیادہ تُو {4:26}

 ہاں دنیا کے لئے ڈھونڈتا، زیادہ تو حیران کرنا ۔

 روزہ ٹلیں،

 اور باتیں سمجھ نہیں سکتے {4:27}

 صادقوں کے لئے آنے کے لئے وقت میں وعدہ کیا تھا: یہ دنیا ہے



 ناراستی اور کمزوری کی مکمل ہے ۔

 بلکہ وہ باتیں جو تُو پوچھتا ہے {4:28}

 بدی کے، لیکن تباہی بویا ہے مجھے، میں تجھے بتاتا ہوں ۔

 اُسے ابھی تک نہیں آیا ۔

 {29پس جو بویا ہے نہ گیا ہو تو  :4}

 بلیو فالکن کے، اور وہ جگہ جہاں شر بویا ہے تو

 دور نہیں، پھر اس کے ساتھ اچھا بویا ہے آیا نہیں کر سکتے ۔

 کے بد نسل کا غلہ میں بویا گیا ہے {4:30}

 ابتدا سے ہی آدم کے دل اور کس قدر

 اور کس طرح ِدینی یہ اس وقت پاس کر الیا ہے؟

 قت تک جنیگیزیادہ سے زیادہ یہ ابھی تک تریشانگ کے و

 آئے؟

 اب کی طرف سے اپنے پڑوسی کا کس طرح عظیم پھل تدبر {4:31}

 بدی برائی نسل کا غلہ نکال نکال لے گیا تاکہ ۔

 جب کان گا ہو کو کاٹ کر، جو ہیں {4:32}

 بغیر نمبر، وہ کس طرح عظیم ایک منزل بھریں گے؟

 پھر میں نے جواب دیا اور کہا، کیسے، اور جب گا {4:33}

 پس ہمارے سال بہت کم ہیں اور اتوں کو آیا؟ان ب

 برائی؟

 اور اس نے مجھ سے کہا، کیا جواب نہیں تو میں جلدی {4:34}

 اوپر سب سے زیادہ تعاٰلے: تیری جلدی بیکار میں اوپر کیا جا کرنا ہے



 اسے تو حد سے تجاوز کر نے کے لئے ۔

 روحیں نیک سے پوچھ سوال کا بھی نہیں تھا ۔ {4:35}

 کر ان باتوں کی اپنے چیمبر میں کتنی دیر تک گا میں یہ کہہ

 جب آتا پھل کی منزل کا اس فیشن پر امید ہیں؟

 ہمارے اجر ہے؟

 اور یہ باتیں موئے دی یوریل {4:36}

 ان کا جواب دینا اور کہا کہ، یہاں تک کہ جب بیج کی تعداد ہے

 آپ میں بھرا ہوا: وہ دنیا میں توازن تھا اُس کے لئے ۔

اور کی طرف  کی طرف سے اُس کے اوقات؛ اور تُمہارے ِلئے ناپا نے {4:37}

 سے

 اور وہ نہ بڑھائیں نمبر اس نے دی ٹائمز؛ گنا ہے

 .اور نہ ہی ان کو کہا کہ ناپ پورا تک ہلچل

 تب جواب دیا میں نے کہا، اے ُخداوند تیرے بچہ ہوتا {4:38}

 ۔ قاعدہ، یہاں تک کہ ہم سب کو کفر کی مکمل ہیں

 اور ہمارے واسطے شاید یہ ہے کہ فرش {4:39}

 صادق کے، ان کے گناہوں کی وجہ سے بھرے ہوتے ہیں نہ

 جو زمین پر رہتے ہیں ۔

 { ایک40: وہ مجھے جواب دیا اور کہا کے لئے چال جا تا 4}

 عورت سے بچے، اور جب وہ پوری کیں تو اس کے پوچھ لیں

 ماہ اسے تو اپنی کوکھ پیدائش اب ماننے کے نو

 اس کے اندر ہے ۔



 اور وہ تب میں نے کہا نہیں، کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں ۔ {4:41}

 روحوں کے ہیں جیسے قبر میں مجھ سے کہا

 :حاملہ عورت کی

 کے لئے کی طرح ہے ایک عورت کے طور پر کرتا ہے جلدی سے {4:42}

 بچ محنت کی ضرورت: ان جگہوں پر بھی ایسا

 یں پُر عزم ہیں کی فراہمی کے لئے جلدی ہے ۔ان چیزوں کو جو ان سے کہا م

 جو ابتدا سے دیکھو، کیا تُو کو باطنِ  {4:43}

 دیکھو یہ دکھایا جائے گا تجھے ۔

 پھر میں جواب دیا اور کہا کہ اگر میں انعام مل گیا ہے {4:44}

 میں تیرے کرم کی نظر، اور اگر یہ ممکن ہو اور اگر میں اس کے لئے، ہو

 مجھے پھر چاہے وہاں سے آنا مزید ملدکھا دے  {4:45}

 ماضی، یا آنے کی نسبت زیادہ ماضی ہے ۔

 کیا ماضی میں جانتا ہے، لیکن کیا کے لئے آنا میں ہے {4:46}

 نہیں جانتے ۔

 اور اس نے مجھ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، دائیں طرف پر {4:47}

 اور میں تیرے آگے پہنچائیں گے ۔

 {48پس میں کھڑا ہوا، اور دیکھا کہ دیکھو ایک گرم، شہوت انگیز جالنے،  :4}

 تندور ُگزرا میرے سامنے: اور یہ جو کچھ ہوا جب

 شعلے میں نظر کی اور دیکھو دھواں چال گیا کی طرف سے

 ابھی تک رہا ۔

 {49یہ وہاں میرے سامنے ایک گیال کے بعد  :4}



 اور جب سے زیادہ بارش نازل بادل اور ایک طوفان؛ کے ساتھ زیادہ

 طوفانی بارش گزر گیا، اب بھی قطرے رہی ۔ ۔

 کے طور پر تو کہا کہ وہ مجھ سے اپنے تئیں کے ساتھ غور کریں ۔ {4:50}

 بارش کے قطروں سے بھی بڑھ کر ہے اور آگ کے طور پر زیادہ ہے ۔

 لیکن قطرے اور دھواں پیچھے رہیں: لہذا دھواں ۔

 ماضی ہے جو مقدار زیادہ حد سے تجاوز کیا ہے ۔

 تو میں دعا کی اور کہا کہ کر سکتے ہیں میں زندہ، تو سمجھتا، {4:51}

 یا کیا ان دنوں میں ہو گا؟ اس وقت تک؟

 اُنہوں نے مجھے جواب دیا اور کہا جہاں ٹوکن {4:52}

 کنجنکا تُو مجھ میں ہے کہتا ہوں کہ تجھے ان کی جزوی پوچھتا ہے: لی

نہیں  میں ایسا تیری زندگی کے طور پر چھونے، سے تجھے بھیجا گیا ہوں نہیں ۔

 کرتے

 یہ جانتے ہیں ۔

 { نیورٹہیلیسس آنے کے طور پر دیکھو وہ دن5:1ٹوکن }

 آے گا، وہ جو زمین پر کیا جائے گا کہ

 ایک عظیم میں نمبر، اور حق کی راہ گا جا چھپا، اور

 زمین بنجر ایمان کا ہوگا ۔

 لیکن گناہ ہو گا کہ مندرجہ باال جس میں اضافہ {5:2}

 اب تُو کیا دیکھتا ہے یا کہ تو طویل عرصے پہلے سنی ۔

 اور ُملک جو تُو جڑ، اب کیا دیکھتا ہے تُو {5:3}

 تُو دیکھ ضائع شدہ اچانک ۔



 لیکن اگر تجھ کو سب سے زیادہ بلند عطا، تُو {5:4}

 دیکھنے کے بعد تیسری صور جو اچانک سورج چمکے گا

 :پھر رات اور دن میں تین بار میرا چاند میں

 712اسدراس صفحہ  2

 اور لکڑی اور پتھر سے خون چھوڑیں گے {5:5}

 :اس کی آواز دے گا اور لوگوں کو شورش زدہ ہو گا

 اور وہ بھی حکومت کرے گا، جسے وہ نظر نہیں اس کے لئے {5:6}

 ر رہنے والوں اور ان کی پرواز پرندوں لےزمین پ

 :دور ایک دوسرے کے ساتھ

 اور ساداماٹاش سمندر میں مچھلی کے باہر ڈال دیں گے اور {5:7}

 بہت سے لوگ نہیں معلوم وہ رات میں دے: لیکن

 وہ سب کی آواز سنیں گے ۔

 وہاں بھی بہت سی جگہوں پر، میں ایک الجھن ہو گا اور {5:8}

 ر بھیجا جائے گا، اور جنگلی دِرندے گاآگ بار بار پھ

 ان جگہوں کو تبدیل کریں، اور مانسٹروووس خواتین الئیں گے

 :نکال دانو

 اور نمک ملے پانی گا ہو پایا میٹھی اور سب میں {5:9}

 پھر عقل خود چھپائیں گے، ایک دوسرے دوست کو برباد کرے گی ۔

 اور افہام و تفہیم میں اپنی خفیہ چیمبر خود دستبردار،

 اور بہت سے مانگی جائے گا اور ابھی تک نہیں ہو {5:10}



 پایا: پھر ناراستی اور بدکاری ہو گا

 زمین پر زیادہ ہوتا ۔

 ایک زمین بھی وہ دوسرے کو پوچھیں اور کا کہنا ہے کہ ہے {5:11}

 ا نیک بنا دیتا ہےصداقت ہے کہ ایک آدمی کے ذریعے چال گی

 اور یہ تو کہہ گا تجھے؟

 بیک وقت مرد، سوا امید گا {5:12}

 حاصل: وہ محنت کرے گا لیکن ان طریقوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا ۔

 اور اگر تُو سے تجھ میں ہے اس طرح ٹوکن چھوڑ دیں ۔ {5:13}

 نماز پھر کہے گا کہ اب روتے اور بھی دن، روزہ تو

 ابھی تک زیادہ سے زیادہ باتیں سن لے گا ۔

 میں جاگ کر ایک شدید بزدلی گیا {5:14}

 سب میرے جسم اور میرے دماغ تھا گھبرا، کے ذریعے تا کہ یہ

 بیہوش ہو گیا ۔

 {15پس وہ فرشتہ جو مجھ سے بات کرنے کے لئے آیا منعقد  :5}

 مجھے، مجھے تسلی اور مجھے میرے پاؤں پر قائم ہے ۔

 اور دوسری رات میں، کہ یُوں {5:16}

 لوگوں کے کپتان نے میرے پاس کہال آئے سیالتی ایل

 اور کیوں اپنا چہرہ تو ہے تُو کہاں رہا ہے؟

 بھاری؟

 تو نہیں کہ اسرائیل سے مصروف عمل ہے کنوویسٹ {5:17}

 اپنی اسیری کے ملک میں تجھے؟



 نہیں، پھر اپ اور روٹی کھاتے اور ہم کو چھوڑ کے طور پر {5:18}

 چرواہا اپنے ریوڑ ظالمانہ بھیڑیوں کے ہاتھوں میں چال گیا ۔

 تو کہا کہ میں نے اس سے کہا، جاؤ میری طرف سے تیری راہوں اور {5:19}

 اور وہ جو میں نے کہا، اور چلے گئے سن میرے نزدیک نہیں آنا ہے ۔

 مجھے ہے ۔

 لٰہذا میں سات دن روزہ سوگ اور {5:20}

 حکم کے مطابق رو، پسند ہے ۔یوریل فرشتہ میرے 

 اور سات تو اسے اس دن کے بعد کے خیاالت {5:21}

 میرا ِدل تھے میرے پاس بہت دردناک دوبارہ،

 اور فہم کی روح میری جان برآمد {5:22}

 اور میں سب سے زیادہ اعلی کے ساتھ دوبارہ بات کرنا شروع کر دیا،

 کی حکمرانی تیرے بچہ ہوتااور نے کہا، اے کہ خداوند کرے ہر لکڑی  {5:23}

 زمین کا، اور اسکے تمام درختوں کی، تو رہ

 :تجھے ایک صرف انگور کا درخت

 اور تیری ساری دنیا کی تمام زمینوں کی {5:24}

 :تجھے ایک گڑھے کا انتخاب کیا: اور تمام پھول اُسکی ایک سوسن کی

 اور تُو نے بھرا ہوا سمندر کی تمام گہرائیوں کا {5:25}

 تجھے ایک دریا: اور سب اُترا شہروں کا تو مقدس تونے

 :سیون اپنے آپ سے کہا

 اور بنائے گئے سب پرندوں کے جو تیرا {5:26}



 تجھے ایک کبوتر کا نام: اور ُکل چوپایوں کو جو بنائے جاتے ہیں

 :تو تجھ کو ایک ہی بکری مہیا تونے

 اور تُو لوگوں کے تمام لوگوں کے درمیان {5:27}

 ایک قوم مال: اور اس کے لوگوں سے کہا جسے تُوتجھے 

 بنای، تو تونے ایک قانون کی منظوری دے دی ہے ۔

 اور اب اے کیوں تُو بخشی اس رب، {5:28}

 اور ایک روٹ پر تیرے بہت سے لوگوں پر؟

 دوسروں کو تیار کیا اور تیری صرف ایک کیوں سے پراگندہ ِکیا تُو

 میں بہت سے لوگ ہیں؟

 وہ جو تیرے وعدوں گینسی کیا اوراور  {5:29}

 نہ تیرے عہد پر ایمان الئے، ان نیچے چلے ہیں ۔

 { ابھی تک تیرے لوگ نفرت30: اگر تُو اتنا کیا 5}

 ُسنائے تو سزا ان کے ساتھ تیرے ہی ہاتھ ہے ۔

 اب جب تھا بوال یہ الفاظ، فرشتہ {5:31}

 کہ میرے پاس میرے پاس بھیجا گیا تھا چنانچہ رات آئی،

 اور مجھ سے کہا، میری ُسنو اور میں ہدایت کرے گا {5:32}

 میں کہتا ہوں، اور میں تجھ سے کہے گا کہ بات ُسنے تیرے ۔

 زیادہ ہے ۔

 پھر اس سے کہا کہ اور میں نے کہا، میرے رب بولتے ہیں ۔ {5:33}

 مجھے، تو زخم ہے ذہن میں اسرائیل کی خاطر پریشان: دلگیر

 ے بہتر؟تو نے انہیں وہ قوم اس س



 اور میں نے کہا نہیں ُخداوند: لیکن کا بہت غم ہے {5:34}

بولی: کے لئے محنت کرتا ہوں جبکہ میرے ُگردے میرے ہر گھڑی درد کے 

 لیے

 بزبان کے سب سے اعلی اور باہر حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا طریقہ

 اس عدالت کا ہے ۔

 اور میں نے کہا، اور اُس نے ُمجھ سے کہا تُو نہیں کرسکتا ہے ۔ {5:35}

 یا کیوں تھا اسی میں تو پیدا ہوا؟ پَس اَے ُخداوند؟

 نہیں میری ماں کے پیٹ ہی تو میری قبر میں نہیں ہے ہو سکتا ہے

 یعقوب کی محنت اور حصص پر سخت مشقت دیکھا

 اسرائیل کی؟

 اور اس نے مجھ سے کہا مجھے ان چیزوں گن اور جو {5:36}

 اس کے باوجود، مجھے کہ ہیں میل جمع نہیں آئے

 پراگندہ، مجھے پھول سبز پھر کہ ہیں بنائیں

 سوکھ،

 مجھے ایسی جگہ ہے جو بند ہیں اور مجھے کھولیں {5:37}

 آگے ہواؤں کو دکھا کر، بند ہیں جو کچھ ان میں مجھے تصویر

 : اور پھر میں تیرے پاس وہ چیز رہونگا کہ تُوایک آواز

 البووریسٹ معلوم کرنا ۔

 اور میں نے کہا، اے کہ خداوند کرے وہ قاعدہ جو مئی، تیرے بچہ ہوتا {5:38}

 یہ باتیں، لیکن جس کے ساتھ اپنی سکونت نہیں ہیں وہ جانتے ہیں

 مرد؟



 بات کیتعلق میں نادان ہوں: کس طرح کر سکتے ہیں میں پھر  {5:39}

 یہ باتیں جنکا تُو مجھے پوچھتا ہے؟

 تو کہا کہ مجھ سے اس طرح تو کوئی نہیں کرسکتا {5:40}

 کہ میں کی باتیں کہی ہیں ان باتوں کے بھی تو کرسکتا ہے تو نہیں

 میری عدالت کے باہر یا آخر میں ہے کہ محبت میں تالش کریں

 میرے لوگوں سے وعدہ کیا تھا ۔
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 اور میں نے کہا، دیکھو، اے خداوند، ابھی تک فن نزدیک پہنچے تو پاس {5:41}

 انہیں جو آخر تک محفوظ ہو: اور وہ کیا کرے گا

 کہ یا رہے ہیں مجھے، ہم اب، یا وہ اس سے پہلے کہ

 ہمارے بعد آئے گا؟

 اور اس نے مجھ سے کہا میں میری رائے مالنا ہوگا {5:42}

 آکر ایک حلقہ: ہے جیسا کہ کوئی غفلت کی آخری، ویسے ہی جیسے

 سب سے پہلے کی کوئی جلدی ہے ۔

 {43تو میں نے جواب دیا اور کہا کہ جاگ تُو نہیں بنا سکا  :5}

 وہ جو بنایا گیا ہے اور اب جا کہ اور ان کے لئے کے لئے

 را فیصلہکہ تُو جس چیز کا تجھے دکھاؤں تی ایک ہی بار میں سامنے آئے ۔

 جلد؟

 تو نے جواب دیا کہ انہوں نے مجھے اور نے کہا کہ مخلوقات ہیں {5:44}

 دنیا انہیں نہ پکڑ کر سکتے ہیں جلدی بنانے واال اوپر نہیں ۔

 ایک ہی بار میں جو لوگ تخلیق کئے جائیں گے ۔



 اور تُو اپنے نوکر سے کہا کہ کے طور پر میں نے کہا، کہ {5:45}

 تُو نے جو زندگی کے تمام گاویسٹ نے زندگی کو ایک ہی بار میں دی

 وہ مخلوق جو تو پیدا کیں اور مخلوقات ہُوا یہ: بھی

 چنانچہ یہ اب بھی جو اب بیک وقت موجود ہوں برداشت کرنا بجا ہے ۔

 اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھیں حاملہ ایک خاتون کی {5:46}

 ر تو نے بچوں، کیوں گھسیٹتا ہے دوستاور اس سے کہتے ہیں کہ اگ

 اس کی دعا تو یہ نہیں ہوتے، بلکہ یکے بعد دیگرے؟

 پس باہر دس بچوں کو ایک ساتھ النے کے لئے ۔

اور میں نے کہا، وہ نہیں کر سکتے: ضرور کرتے ہیں لیکن یہ فاصلے  {5:47}

 سے

 .وقت کے

 تو کہا کہ وہ مجھ سے ویسے ہی میں نے دیا ہے {5:48}

 الک ہونے والے کے لئے زمین کی کوکھ میں ان اوقات میں بویا ہے ۔جو ہ

کے لئے جیسے ایک بچے کے طور پر کر سکتے ہیں نہیں ہے باہر لے  {5:49}

 آتا

 وہ چیزیں جس سے عمر تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح ہے مجھے مائل

 وہ دنیا جس میں پیدا کیا ۔

 اب دی تاکہاور میں نے پوچھا اور کہا کہ دیکھ تُو  {5:50}

مجھے راہ، میں تیرے سامنے بات کرنے کے لیے جاری رہے گی: کے لیے 

 ہمارے

 ماں،، جن میں سے تو مجھے وہ نوجوان بتایا ہے کہ تونے

 اب نزدیک عمر سے بہتیرے ۔



 {51اُس نے مجھے جواب دیا اور نے کہا کہ ایک عورت کہیں  :5}

 بچوں کو اٹھائے اور وہ تجھ سے کہے گا ۔

 نے اُس سے کہا کہ تم کیوں ہیں وہ پاس جسے تُو {5:52}

 اب جو پہلے, لیکن کم کی طرح نکالے تونے

 قد کا؟

 اور وہ تجھ کو کہ وہ جواب دیں گے میں پیدا ہوئے {5:53}

 نوجوانوں کی طاقت ہیں ایک فیشن اور وہ جو

 ہیں جب پیٹ ہی اُڑ جاتی، عمر کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں

 بصورت دیگر ۔

 پر غور کریں تو اس لیے بھی کیسے کہ تم کم ہیں {5:54}

 کا قد ان لوگوں سے جو تم سے پہلے تھے ۔

 اور اس لیے وہ جو تم سے کم آپ کے بعد آئے ہیں {5:55}

 مخلوق کے طور پر جو عمر دیا جائے اور گزر چکے ہیں اب شروع

 نوجوانوں کی طاقت پر ۔

 ل گیا ہے تو میں تیری منت کرتا ہوںتب میں نے کہا اے خداوند، میں م {5:56}

 تیرے کرم کی نظر ہوئی، جن کی طرف سے تو پر اپنے بندہ پر احسان

 تیری مخلوق ہے ۔

 اور انہوں نے مجھ سے کہا میں نے شروع میں کہا کہ جب {6:1}

 زمین کیا گیا اس سے پہلے کہ دنیا کی سرحدوں میں کھڑے تھے، یا

 کبھی ہواؤں بیگن،

 اور ُمنور، اس سے پہلے یا کبھییہ گرجا  {6:2}



 جنت کی بنیاد ڈالی تھی،

 اس سے پہلے کہ منصفانہ پھول دیکھے تھے، یا کبھی {6:3}

 منقولہ طاقتوں کے سامنے بے شمار قائم ہوئے،

 فرشتوں کی جماعت تھے اکٹھے،

 یا کبھی بلندیوں پر ہوا کے پہلے چڑھایا تھا {6:4}

 فلک کے اقدامات کا نام دیا گیا، یا کبھی

 چامنییس سیون میں گرم، شہوت انگیز تھے،

 اور باوجودان نے موجودہ سال باہر حاصل کی گئیں اور یا {6:5}

 اب گناہ تھے کہ پھر گئے، اس سے پہلے کبھی ایجادات ان

 :وہ جو ایمان کے لئے ایک خزانہ جمع کیا ہے پر مہر کی گئی

 میں ان باتوں پر غور کیا اور یہ سب تھے پھر {6:6}

 مجھے تنہا، اور کے ذریعے اَور بنا دیا: میری طرف سے بھی

 وہ ختم ہو، اور کوئی دوسرے کی طرف سے ہو گی ۔

 پھر میں جواب دیا اور کہا کہ کیا نے ہوگا {6:7}

 یا جب پہلی کے اختتام تک رہے گا، پھٹ دی ٹائمز کی؟

 پیرو؟اور اس کا آغاز 

 اور وہ مجھ سے ابراہام سے اضحاق نے کہا کہ {6:8}

 جب ؔعیسو اور یعؔقوب نے اُس کی یؔعقوب کے ہاتھ پیدا ہوئے تھے کا انعقاد کیا

 پہلی ؔعیسو کی ایڑی ۔

 ؔعیسو کے لئے دنیا کے اختتام ہے اور یؔعقوب ہے {6:9}

 اس کا ان آغاز کے پیرو ہے ۔



 :ڑا شخص کا ہاتھ ہےٹخنہ اور ہاتھ بیچ میں کھ {6:10}

 دیگر اسدراس، سوال تو نہیں ہے ۔

 میں پھر جواب دیا اور نے کہا، اے ُخداوند جو قاعدہ، تیرے بچہ ہوتا {6:11}

 اگر میں تیرے کرم کی نظر میں انعام مل گیا ہے،

 { کی تیری12: منت کرتا ہوں تجھے دکھاؤں بندہ آخر 6}

 دسٹ ۔، جنکا ٹوکن تُو مجھ کو گزشتہ رات حصہ شیو

 {13تو نے جواب دے کر میرے پاس کھڑے اپ پر کہا کہ  :6}

 تیرے پاؤں اور زبردست ٹھنٹھناتا آواز سنیں ۔

 لیکن اور یہ ایک عظیم حرکت ۔ تھے ہو گا {6:14}

 جس جگہ تو کھڑا ُجنبش نہ ہو گی ۔

 ہے اور جب یہ باتیں کرتا ہے نہیں ڈر: کے لیے {6:15}

 بُنیاد ہے لفظ کا اختتام ہے اور زمین کی

 سمجھا ہے ۔

 کیونکہ ان باتوں کی تقریر اور کیوں؟ {6:16}

 کانپتا اور بڑھا دی ہے: جو جانتا ہے اس لئے ان کا انجام

 حاالت تبدیل کی جانی چاہیے ۔

 اور یہ ہوا، جب میں نے یہ سنا تھا میں کھڑے تھے کہ {6:17}

 میرے پاؤں پر اپ اور ُسنی، اور دیکھو تھا ایک

 کہنے والے کی آواز، اور اس کی آواز کی آواز کی طرح تھا ۔

 بہت سے پانی ۔

 اور یہ کہا کہ وہ دن دیکھ آئیں، جو ہوں گے {6:18}



 نزدیک آئے پر رہنے والوں کو مالحظہ کرنے کے لئے شروع کرو

 زمین

 اور ان کی تحقیقات کرنا شروع کر دیں گے کیا {6:19}

 ق ان کے ہاں بے اِنصافی،وہ ہو جو کو ضرر پہنچا ُچکے ناح

 اور جب سیون کی مصیبت کو وہ پورا ہو گا ۔

 اور جب دنیا جو غائب دینا شروع کریگا {6:20}

 :دور مکمل کر لیا جائے گا، پھر مجھے دکھائے گا ان کے ٹوکن

 کتابوں کو فضا کے سامنے کھوال جائے گا، اور اُن کو
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 :سب مل کر دیکھیں

 ر ایک سال کی عمر کے بچوں کے ساتھ کہےاو {6:21}

 ان کی آواز، عورتوں کے ساتھ بچے جنیگی

 تین چار ماہ سے گر بنی اور وہ گا

 رہتے ہیں، اور اٹھائے جائیں ۔

 اور اچانک سوون جگہوں پر ظاہر ہو گا {6:22}

 :یونسوو، مکمل انبار اچانک خالی پائے جائیں

 میں جبصور ایک آواز دے گا جس  tha اور {6:23}

 ہر انسان، وہ اچانک ڈر جائیں سنتا ہے ۔

 اس وقت دوست ایک دوسرے کے خالف لڑیں گے {6:24}

 جیسے دشمن، اور زمین میں خوف ان لوگوں کے ساتھ جو قائم رہینگے

 جالندھری، فوارے کی اب بھی قائم رہے گی،



 اور تین گھنٹے میں وہ نہیں چالئیں گے ۔

 جو کوئی سب سے باقی یہ ہے کہ میں {6:25}

 تجھ کو بتایا کہ گا فرار، اور میری نجات کا انجام دیکھ

 آپ کی دنیا ہے ۔

 اور جو حاصل ہیں، یہ دیکھیں گے کون {6:26}

 ان کی پیدائش سے موت نہیں چکھا ہے: اور دل کا

 گا ہو تبدیل کر دیا گیا، اور دوسرے میں تبدیل کر دیا

 ے ۔جس کا مطلب ہ

 برائی گے جا کر باہر رکھا اور فریب ہوگا {6:27}

 قوانچاد ہے ۔

 جہاں ایمان، اسے پھلنے پھولنے گے، فساد ہوگا {6:28}

 میں پر قابو پانے، اور حقیقت، جو اتنی دیر تک بغیر زمانوں

 پھل، قرار دے دیا جائے گا ۔

 اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا تو دیکھو، میں نے دیکھا {6:29}

 تھوڑا اور اُس ِجسکے حضور میں کھڑا ہوا پر بہت کم ہے ۔

 میں آیا ہوں اور ان الفاظ نے اس نے مجھ سے کہا ۔ {6:30}

 دکھا دے تیرے آنے کے لئے رات کا وقت ہے ۔

 {31نماز ابھی مزید اور روزہ سات دن تک تُو تو  :6}

 پھر، میں تجھ سے میرے پاس زیادہ چیزیں دن کی طرف سے کہے گا

 ہے ۔ سنا

 تیری آواز سب سے زیادہ اعلی سے پہلے سنا ہے: کے لیے {6:32}



Mighty تیرے نیک معاملہ دیکھا دیکھا 

 .جس کا تو نے کبھی اپنی جوانی سے اب تک تھا تُو بھی تیری عفت و عصمت،

 اور اس لئے وہ مجھے سے تیرے تمام بھیجا ہے {6:33}

 رکہنا کی خاطر جمع ہو او یہ باتیں، اور تجھ سے

 ڈرتے نہیں

 اور ماضی کے لئے ہیں جو نہیں دی ٹائمز کے ساتھ جلدی {6:34}

 بے فائدہ باتوں، لگتا ہے کہ تاکہ تُو جیتا نہ جلدی سے مؤخر الذکر

 بار ۔

 اور اس کے بعد میں پھر رویا ہوگا کہ یُوں {6:35}

 اور سات دن اسی طرح پورا میں پورا ہو سکتا ہے کہ روزہ

 تین ہفتے جو اس نے مجھے بتایا ۔

 اور میں آٹھویں رات میرے دل کے اندر بے قرار ہونگے ۔ {6:36}

 مجھے دوبارہ اور میں سب سے زیادہ سے پہلے ہائی کالم کرنے لگا ۔

 میری روح بہت آگ، اور میری جان پر قائم تھا {6:37}

 تکلیف میں تھا ۔

 سےاور میں نے کہا اے خداوند تو پیچھے  {6:38}

 تخلیق کی ابتدا بھی پہلے دن، اور کہ اس طرح ۔

 اور تیرا کالم ایک کامل تھا ۔ وہ آسمان اور زمین کو بنایا جائے ۔

 کام کرتے ہیں ۔

 اور پھر روح، اور تاریکی اور خاموشی تھی {6:39}

 آدمی کی آواز کی آواز ابھی تک نہیں تھا ہر جانب تھے ۔



 تشکیل دیا ۔

 تو نکل کے لئے ایک منصفانہ روشنیپھر کومندادسٹ  {6:40}

 کہ تیرا کام ظاہر ہو جائے تیرے خزانے کی، ۔

 دوسرے دن پر تُو دستکاری روح کے {6:41}

 فلک، اور کومماندادسٹ یہ حصہ پھٹ کرنا اور

 جس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے پانی کے درمیان تقسیم کریں

 جاتے ہیں جبکہ دوسرے کے نیچے رہتے ہیں ۔

 پر تیسرے دن کہ تو حکم کیا {6:42}

 :پانی زمین کے ساتویں حصے میں جمع ہونا چاہیے

 چھ پ تُو تُو ُسوکھا، اور ان کو برقرار رکھیں ۔

 ان میں سے بعض خدا کی طرف سے لگائے گئے اور ٹالالد خدمات انجام دینے

 تیرے ۔

 کے لیے جیسے ہی تیرا کالم کام نکال تھا {6:43}

 بنا دیا ہے ۔

 فوری طور پر تھا اس لئے عظیم اور بے شمار {6:44}

 پھل اور ذائقہ، کئی اور طرح طرح کی لذتوں اور

 غیر تغیر پذیر رنگ اور بربط کی شاندار پھول

 بو: اور تیسرے دن کیا گیا ۔

 چوتھے دن پر تُو کومندادسٹ کہ {6:45}

 سورج چمک کرنا چاہئے، اور چاند اور ستارے اپنی روشنی دے ۔

 :ب میں ہونا چاہیےترتی



 اور تونے انہیں چارج آدمی کی مانند خدمت کرنا {6:46}

 بنا ہو تھا ۔

 کے پانچویں دن پر تُو ساتویں کہا تھا کہ {6:47}

 حصہ جہاں پانی کہ اسے النے چاہیے جمع تھے،

 مخلوق، پرندوں اور مچھلیوں کی کمی باہر رہنے والے: اور تو آئے

 پاس ہے ۔

 کے لئے اور زندگی نکالے بغیرگونگا پانی  {6:48}

 زندہ اجسام میں خدا کا حکم ہے، کہ سب لوگ

 تیرے عجائب پر غور کاموں کی تعریف ہو سکتا ہے ۔

 پھر تُو دو جاندار مخلوقات، منصب پر فائز کیا {6:49}

 ۔ Leviathan ایک تو چال ؔحنوک اور دیگر

 اور ایک دوسرے سے جدا کیا: کے لیے {6:50}

 تھا ساتویں حصہ، یعنی جہاں پانی جمع

 .مل کر ان دونوں کو پکڑ سکتا ہے نہیں

 حنوک سے کہا تُو جو خشک تھا تونے ایک حصہ، {6:51}

 تیسرے دن اپ، کہ اس کے ایک ہی حصے میں رہنے چاہیے،

 :جس میں ایک ہزار ہل رہے ہیں

 تو تونے کا ساتواں حصہ، Leviathan مگر {6:52}

 گی ہو پر عمل کیا ہےاور اس سے کھا جائے  یعنی نم ۔

 جسے تو چاہتا ہے، اور جب ۔



 چھٹی کے دن تو تونے حکم {6:53}

 زمین سے کہا کہ تجھ سے پہلے یہ سب جانداروں، پیدا

 :چوپایوں اور کیڑے

 اور یہ، آدم علیہ السالم کے بعد بھی، جسے تُو دستکاری {6:54}

 خداوند تیرے سب مخلوق کی: ہم سب، اور لوگ اس سے آئے

 بھی جسے تُو نے چنا ہے ۔

 یہ سب کچھ میں نے تجھ سے پہلے، اے خداوند، بولی {6:55}

 کیونکہ تُو دستکاری ہمارے واسطے دنیا

 اسدراس 2 715صفحہ 

 جو بھی آدم آئے، دوسرے لوگ، جہاں تک {6:56}

 :تو نے وہ کچھ بھی نہیں، لیکن کی طرح تھوک سے کہا جائے کہ فرمایا

 طرہ سے تشبیہ دی ہے کہاور ان کی کثرت ایک ق

 ایک برتن سے گرتا ہے ۔

 اور اب اے خداوند دیکھ، ان قوموں، جس {6:57}

 کبھی کچھ کے طور پر مشہور کیا گیا ہے، رب بننا شروع کر دیا ہے

 ہم پر اور ہمارے کو نگل جائے ۔

 ہم تیرے لوگ جنکو تُو نے کہا جاتا ہے، مگر تیرا {6:58}

 ر تیری شوقین عاشق دیے گئے ہیںپہلوٹھا، تیرے صرف پیدا، او

 ان کے ہاتھ میں ہے ۔

 تو دنیا اب ہمارے واسطے بنایا جائے کیوں کرتے ہیں {6:59}

 کتنی دیر ہم دنیا کے ساتھ میراث نہیں بنتا ۔



 یہ برداشت کرے گا وہ؟

 اور جب میں نے یہ ُسنا ُچکا {7:1}

 الفاظ، میرے پاس رہا تھا میں نے وہاں بھیجا گیا تھا

 :پاس بھیجا راتوں چنانچہ میرے

 اور اس نے مجھ سے کہا، اپ، اسدراس، اور سن {7:2}

 الفاظ میں تجھ کو بتانے کے لئے آیا ہوں ۔

 پھر اس سے کہا کہ اور میں نے کہا، میرے خدا بولتے ہیں ۔ {7:3}

 مجھے، سمندر ہے سیٹ ایک وسیع جگہ میں ہو سکتا ہے کہ یہ گہری ہو اور

 .بہت اچھا ہے

 لیکن دروازے تنگ تھے، اور جیسے کیس ڈال دیا ۔ {7:4}

 ایک دریا ہے ۔

 جو پھر جا سکتی تھی اس پر نظر ڈالنی سمندر میں اور {7:5}

اگر وہ تنگ کے ذریعے نہیں گیا، کس طرح کر  اس کی حکمرانی کے لئے؟

 سکتا وہ

 بروڈ میں آئے؟

 ایک شہر، ہیں اور وہاں ایک اور چیز بھی ہے ۔ {7:6}

 :سیٹ پر ایک وسیع قطعہ اور تمام اچھی چیزوں سے بھرا ہوا ہے

 دروازے تنگ ہے اور سیٹ ہے ایک {7:7}

 وہاں پر گویا آگ، اسی طرح گر کرنے کے لئے خطرناک جگہ

 :دائیں ہاتھ اور بائیں طرف ایک گہرا پانی پر

 اور ایک واحد راستہ ان دونوں کے درمیان بھی {7:8}



 چھوٹے تو وہاں کر پائے لیکنآگ اور پانی کے درمیان 

 ایک شخص جائیں وہاں ایک ہی بار میں ۔

 یہ شہر اب ایک آدمی کے لئے دی گئی اگر ایک {7:9}

 اگر وہ اس سے پہلے سیٹ میں خطرہ کبھی ٹلے گا وراثت،،

 وہ اس وراثت کو کس طرح ملے گا؟

 اس نے مجھ سے کہا، اور میں نے کہا، یہ تو خداوند ہے ۔ {7:10}

 ھی اسرائیل کا حصہ ہے ۔ویسے ب

 کیونکہ دنیا میں ان کی خاطر بنایا: اور {7:11}

 جب آدم علیہ السالم میرے آئین تعدی تو تھا جو حکم جاری کیا

 اب کیا جاتا ہے ۔

 پھر بنائی اس دنیا کے دروازوں تھے ۔ {7:12}

 تنگ، پُر غم اور محنت: وہ ہیں کچھ اور برا، لیکن

 ت تکلیف دہ ہے ۔سوڈانیوں، کے مکمل: اور بہ

 دروازوں بڑے دنیا کے وسیع تھے اور {7:13}

 اثبات کریں کہ چھوڑ اور الزوال پھل ۔

 تو پھر وہ جو ان تنگ نہیں داخل کرنے کے لیے محنت رہتے ہیں {7:14}

 اور لغو باتوں، وہ کبھی بھی ہیں جن کو رکھی ہیں اپ وصول کر سکتے ہیں

 ان کے لئے ہے ۔

 اب پس کیوں داسقویٹیسٹ تُو اپنے پڑوسی کو دیکھ کر {7:15}

 اور تُو کیوں منتقل کردیا ہے، لیکن ایک فانی انسان تو ہے؟

 جبکہ تُو لیکن فانی ہے؟



 کیوں تُو تُو نہیں سمجھا تیری ذہن میں یہ {7:16}

 جو موجود ہے اس کی بجائے کے لئے بات ہے؟

 داوند تیرے بچہ ہوتاتب جواب دیا میں نے کہا، اے خُ  {7:17}

 قاعدہ، تُو نے صادق چاہیے کہ تیری شریعت میں مقرر کیا

 اِن ِچیزوں کا واِرث ہوگا مگر یہ کہ ِدین کھالئے ۔

 اس کے باوجود صادق آبنائے جائیں گے {7:18}

 باتیں اور محیط کے لئے امید: وہ کہ شرارت کے لئے

 سیع نہ دیکھو گے ۔آبنائے چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ابھی تک و

 کوئی جج مندرجہ باال ہے ۔ اور اس نے مجھ سے کہا ۔ {7:19}

 خدا، اور کوئی بھی بُرو تعاٰلے کے اوپر ۔

 کے لئے وہاں بہت سے لوگ جو اس زندگی میں فنا ہو کیونکہ {7:20}

 وہ جو ان کے سامنے کھڑا ہے خدا کی شریعت کی حقارت ۔

 کے لئے خدا نے دی آبنائے حکم جیسے {7:21}

 آیا وہ بھی آئے تو وہ رہنے کے لئے کیا کرنا چاہیے، اور

 .کیا وہ سزا سے بچنے کے لئے ركھے

 مگر، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے پاس فرمانبردار نہیں تھے {7:22}

 اس سے اور بے فائدہ باتوں میں گھومتا تھا ۔

 ے شریر اعمال کی طرف سے؛ گمراہ کیا تھااور اپنے آپ کو ان ک {7:23}

 اور ان کو نہیں جانتے تھے اور سب سے اعلی کے نے کہا کہ وہ نہیں ہے ۔

 :طریقے



 مگر اپنے قانون ہیں وہ حقیر جانا، اور اس کی تردید {7:24}

 اس آئین میں وہ وفادار، نہ ہو اور عہد ۔

 اپنے کام انجام نہیں دیا ہے ۔

 اور پس اسدراس، کے لئے خالی ہاتھ ہیں خالی {7:25}

 چیزیں، اور مکمل کام کے لئے مکمل ہیں ۔

 دیکھو وقت آے گا، کہ یہ ٹوکن {7:26}

 جو میں نے تجھے بتایا ہے پاس اور دلہن کے لئے آئے گا

 ظاہر کیا جائے گا، اور وہ نکل کر ہوگا دیکھا، کہ اب ہے

 زمین سے واپس لے لیا ۔

 ر جو کوئی فوریسائد برائیوں سے حوالہ ہےاو {7:27}

 میرے عجائبات دیکھے گا ۔

 میرے بیٹے کے لئے یسوع ان کے ساتھ ظاہِر ہونے کہ {7:28}

 اس کے ساتھ ہو اور وہ باقی چار کے اندر ُخوش

 سو سال ہے ۔

 {29ان سالوں میں میرے بیٹے مسیح کی موت، اور سب گا کے بعد  :7}

 وہ آدمی جو زندگی ہے ۔

 اور دنیا میں پرانے خاموشی کر ہوں گے {7:30}

 سات دن، جیسا کہ سابقہ فیصلوں کی طرح: تا کہ کوئی آدمی

 رہیں گے ۔

 اور سات دن کے بعد جو ابھی تک اواکیٹہ دنیا {7:31}

 ، نہیں اٹھائے جائیں گے، اور جو مریں گے کہ خراب ہے



 اور زمین ہیں جن کو میں سوتے ہیں بحال کریں گے {7:32}

 اس، اور تو خاک ہیں جن کو خاموشی میں سکونت کرے گا اور

 خفیہ مقامات پر کاربند تھے روحوں چھڑائے گا

 ان سے کہا ۔

 اور سب سے زیادہ اعلی کی کرسی پر ظاہر ہو گا {7:33}

 عدالت اور بد حالی گا ٹل، اور جب تک

 :دکھ کا خاتمہ نہیں ہو گا
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 لیکن عدالت صرف گا رہیں، حق کا کھڑا کرے گا، {7:34}

 :اور ایمان مضبوط کیگا

 اور کام پر عمل کریں گے اور ثواب ہوگا {7:35}

 دکھایا، اور نیک عمل کی قوت اور بدکار ہو گا

 کوئی قاعدہ اعمال نہیں اُٹھائے گا ۔

 تو کہا کہ میں ابرہام پہلی بار کے لئے دعا {7:36}

 سادامیس اور باپ دادا جو میں گناہ کے لئے موسیٰ 

 :بیابان

 :یسوع اور اس کے بعد عکن کے دور میں اسرائیل کے لئے {7:37}

 اور سموئیل اور تباہی کے لئے ڈیوڈ: اور {7:38}

 :ان کے لئے ان سلیمان کے کہ مقدس سے آنے واال ہے

 اور اس کے لئے اور ہیلیاس جو وصول کی بارش ۔ {7:39}



 :وہ مر گیا، زندہ ہو سکتا ہےکہ 

 اور ازیچیاس کے دور میں لوگوں کے لئے {7:40}

 سینحیرب: اور بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی ۔

 اسی طرح اب، کرپشن کو دیکھ کر اپ، ہو چکا ہے اور {7:41}

 شرارت میں اضافہ ہوا اور صادق نے دعا کے لیے

 ِدین: پس یہ تو اب بھی نہ ہوگا؟

 جھے جواب دیا اور کہا کہ اس موجودہ زندگی نہیںاُس نے م {7:42}

 پس ان کی ہے آخر جہاں زیادہ سے زیادہ جالل رہیں ۔

 کمزور کے لئے دعا کی ۔

 لیکن قیامت کے دن اس وقت کے اختتام تک ہوگا {7:43}

 اور بقا کے لئے شروع, جس میں آنا

 کرپشن ماضی ہے،

 ,انٹیمپرانکا خاتمہ پر ہے، کفر ہے کاٹ {7:44}

 داقت بڑھتا ہے، اور حق حفاظت ہے ۔ص

 پھر کوئی آدمی ہے اس کو بچانے کے لئے کے قابل ہو گا {7:45}

 کو تباہ کر دیا ہے، نہ کہ فتح کے زور سے نصیب ہوئی ہے اس پر ۔

 میں پھر جواب دیا اور کہا یہ میرا پہال اور آخری {7:46}

 یہ کہہ کر کہ یہ زمین نہیں دی ہے سے بہتر رہا تھا

 آدم علیہ السالم سے کہا: یا دوسرے، جب اس نے اس کو دیا گیا

 اس سے مشکل روکا کریں ۔

 کے لئے مردوں کے لئے اب اس حال میں ہے {7:47}



 میں آؤں اور تالش کرنے کے لئے موت کے بعد زندہ کرنے کا وقت

 سزا؟

 کے لئے اگرچہ یہ اے آدم علیہ السالم، تو کیا؟ {7:48}

 تو اس نے گناہ تھا تو فن ہی نہیں گئے، لیکن ہم تمام

 جو تجھ سے آتے ہیں ۔

 کے لئے ہمارے پاس تو ہے وہاں ہو کا وعدہ کیا {7:49}

 ہمیں ایک الزوال وقت جبکہ ہم نے جو کام کیا ہے

 موت سے ہو؟

 اور یہ کہ وہاں ہمیں ایک ابدی امید کا وعدہ کیا ۔ {7:50}

 ہیں دیا جبکہ بے فائِدہ؟خود کی سب سے زیادہ بدکار 

 اور جو موجود ہیں سوچ کر ہمارے لئے کے مقامات {7:51}

 ہیلتھ اینڈ سیفٹی، جبکہ ہم شرارت رہ رہے ہیں؟

 اور جو سب سے اعلی کے جالل کے لئے رکھا ہوا ہے {7:52}

 جبکہ ہم نے ان میں سے جو یہ ہوشیار زندگی گزار کا دفاع

 ں چلے؟سب کے سب سے زیادہ شریر طریقوں می

 اور یہ ہونا چاہیے نے ایک جنت جس کا {7:53}

 پھل کہ ابدی ہے کبھی بھی، جس میں سیکورٹی اور دوا کے لئے ہے،

 چونکہ ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوگے؟

 لئے ۔ )ہم ناخوشگوار مقامات پر چلے گئے ہیں( {7:54}

 اور اس چہرے ان میں سے جس کو استعمال کیا ہے {7:55}

 ک ستارے کے اوپر، جبکہ ہمارے چہرےاجتناب کرے چم



 تاریکی سے بلیکر ہوگی؟

 کے لئے ہم رہتے تھے اور ارتکاب گناہ، جبکہ ہم {7:56}

سمجھا نہیں کہ ہم اس کے بعد کے لئے کا شکار کرنے کے لئے شروع کرنا 

 چاہئے

 موت ہے ۔

 تو نے جواب دیا کہ انہوں نے مجھے اور نے کہا کہ یہ ہے {7:57}

 جنگ، جو کہ انسان کی حالت پر پیدا ہوا ہے

 زمین کا مقابلہ کرے گا ۔

 اگر وہ پر قابو پایا جائے، وہ تو کے طور پر اٹھائے گا کہ، {7:58}

 کہا کہ: لیکن وہ فتح حاصل کریں تو وہ ایک ہی چیز پائے گا

 میں کہتا ہوں کہ ۔

 اس لئے اس زندگی کو یہی موسٰی نے ہے {7:59}

 ھے، لوگوں نے تجھے زندگی، انتخاب کہ تُوجبکہ وہ رہتے ت

 رکھے اور جیتا رہے ۔

 نیورٹہیلیسس ان پر ایمان لے آئے نہیں، اور نہ ہی ابھی تک {7:60}

 اس کے بعد پیغمبروں، کوئی نہ مجھے جو ان سے کہتے ہیں

 نہیں ہونا چاہئے کہ ایسے فکرمندی ان {7:61}

 رسویڈد ہیںہو خوشی کرے گا جیسا کہ ان پر جو تباہی کے پ

 نجات ہے ۔

 میں پھر جواب دیا اور کہا کہ، میں، رب، یہ معلوم {7:62}

 جس پر وہ رحم میں سب سے زیادہ اعلی رحیم، کہا جاتا ہے ۔



 انہیں جو ابھی دنیا میں آیا ہے،

 اور وہ لوگ بھی جو ان کی شریعت سے ۔ {7:63}

 اور وہ مریض اور طویل ہے کہ وہ لوگ رکھتا ہےاور پھسلنے دیتا کہ {7:64}

 ، اس مخلوق کے طور پر گناہ کیا ہے ۔

 اور وہ اُس کے لئے نعمِت، دینے کے لیے تیار ہے {7:65}

 جہاں اِسکی ۔

 اور یہ کہ وہ شفقت ہے کیونکہ وہ کو بڑھاتا ہے {7:66}

 حمتوں انجو موجود ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ ر

 ماضی اور بھی ان کے لئے جو آنا ہو ۔

 اور اگر وہ اپنی رحمتوں، دنیا بڑھاؤں گا نہیں {7:67}

 ان کے ساتھ جو ان مہینوں میں وارث جاری نہیں چاہتے تھے ۔

 اور اگر اس نے نہیں کیا تو اس کے اور وہ پآردونیت ۔ {7:68}

 نیکی وہ ہے جو گناہوں کے مرتکب ہو سکتا ہے،

 آسان ہوئی ہو، ان کے مردوں کی دس ہزارواں حصہ نہیں چاہئے

 زندہ رہیں ۔

 اور وہ انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے اگر جج، کیا جا رہا ۔ {7:69}

 کہ اس لفظ کے ساتھ عالج ہیں اور کی کثرت باہر ڈال دیا

 جھگڑوں،

 وہاں جائے بہت کم چھوڑ دیا شاید میں ایک {7:70}

 بے شمار بھیڑ ہے ۔

 اور اس نے مجھ سے کہا، جو سب سے بلند اُس نے جواب دیا {8:1}



اس دنیا کے بہت سے لوگوں کے لئے، مگر چند کے لئے آنے کے لئے دنیا 

 بنائی ہے ۔

 جب کے طور پر تو میں تیرے آگے، اسدراس بتا دیں گے ۔ {8:2}

 زمین، پوچھتا ہے یہ تجھ سے یہ زیادہ دیتا ہے کہ کہے گا

 برتنوں کا بنا رہے ہیں، لیکن بہت کم جو خاکسنگھوئی جس مٹی کے 

 سونے سے آتا کی: اسی طرح موجودہ دنیا کی روش ہے ۔
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 وہاں بہت سے پیدا ہو، لیکن تھوڑے ہی بچیں گے ۔ {8:3}

 تو میں جواب دیا اور کہا کہ، نگل پھر نیچے، اے میرے {8:4}

 روح، سمجھنے، اور حکمت کو کھا جائے ۔

 تو کان، اور آرٹ کے لیے تیار کرنے پر اتفاق کیا ہے {8:5}

 کی جگہ اب تیرا اس لئے ۔ live نبوت: سے صرف

 اے تو تُو جو ہم کر سکتے ہیں نہ تیرا بندہ، خداوند، {8:6}

 تجھ سے پہلے دعا اور تُو ہمیں دے بیج اپنے دل سے اور

 ثقافت بھی آ سکتا ہے کہ اس کا پھل ہماری سمجھ کے لیے ۔

 کس طرح ہر شخص ِزندہ ہے خراب کرتا جو اٹھائے

 ایک شخص کی جگہ؟

 تو اکیال ہے اور ہم سب ایک کاریگری کے {8:7}

 تیرے ہاتھوں کی طرح جیسا کہ تو نے فرمایا ۔

 کے لئے جب جسم اب ماں میں کی شکل ہے {8:8}

 پیٹ اور تو گاویسٹ اس کے ارکان، تیری مخلوق کو محفوظ رکھاجاتا ہے



 آگ اور پانی اور نو ماہ میں تیری کاریگری ہے ۔

 برداشت تیری مخلوق کو جو اس میں بنایا گیا ہے ۔

 مگر یہ کہ دونوں ہو گا جس کی نگہبانی کرتا ہے اور رکھا ہوا ہے {8:9}

 محفوظ: اور جب وہ وقت آتا ہے، پیٹ سے محفوظ

 زن والی اشیاء میں بڑھی ہے ۔

 تونےتو کے حصوں سے حکم دیا  {8:10}

 جسم، کہ، چھاتیوں سے دودھ دینے کا کہنا ہے کہ ہے،

 چھاتیوں کا پھل ہے،

 کہ وہ شکل ہے کام ہو سکتا ہے {8:11}

یہاں تک کہ تُو نے یہ تیری رحمت سے داسپوسیسٹ ایک عرصے تک موٹا تازہ 

 ۔

 تو ہمکو اپ یہ تیری صداقت کے ساتھ اور {8:12}

رمادسٹ میں یہ تیرا انصاف کے ساتھ نورٹوریڈسٹ یہ تیرے قانون ہے، اور ریفو

 ۔

 اور تُو یہ تیری مخلوق کو نیست ونابود دینا اور {8:13}

 یہ تیرے کام کے طور پر بڑھانا ۔

 { جس کے ساتھ تو14: پس تُو اُسے ہالک کرنا تو 8}

 بڑی محنت شکل تھی، یہ مقرر کیا جائے کے لئے ایک آسان بات ہے

 رف سےجو بات تھی جو شاید تیری حکم کی ط

 محفوظ ہو ۔

 کی نسبت نہ میں اب پس، خداوند، میں بولوں گا ۔ {8:15}



 لیکن اس کے لیے اپنے لوگوں کو چھو جنرل، تو خوب جانتا ہے ۔

 جس کے سبب مجھے معاف کر دو ۔

 اور تیری میراث کے لئے جن کے سبب سے میں {8:16}

 کے لئےاور یعقوب  اور جس کے لئے ہوں بھاری؛ اسرائیل کے لئے سوگ ۔

 جس کے سبب میں شورش زدہ ہوں ۔

 پس میں تیرے لئے سے قبل نماز ادا كرنا شروع ہو جائے گا {8:17}

 خود اور ان کے لئے: میں دیکھ رہا ہوں ہم آبشار میں رہنے والوں کے لئے

 زمین ہے ۔

 مگر میں جج کی رفتاری سنا ہے جس {8:18}

 آنا ہے ۔

 لٰہذا میری آواز سن اور سمجھ میری {8:19}

 یہ آغاز ہے الفاظ اور میں تجھ سے پہلے کہے ۔

 اوپر اٹھالیا گیا اور اس سے پہلے اسدراس کے کالم کی: اور میں نے کہا،

 اَے ُخداوند تُو جو دُختر اورالسٹنگنیسس میں {8:20}

 جو آسمان میں اور میں چیزیں اوپر کو دیکھتا

 ہوا ۔

 جس کا جالل نہیں سکتا س کا تخت ہے انمول ہے ۔ج {8:21}

 جن سے پہلے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہیں کومپریہانڈید ہو ۔

 کپکپی سے،

 جن خدمت ہوا اور آگ؛ میں واقف ہے ۔ {8:22}

 جس کا جس کی بات سچ اور اقوال مستقل ہے



 حکم میں مضبوط ہے اور آرڈیننس ڈرتے ۔

 کوجن نظر یا گہرائیوں اور غضب  {8:23}

 جو حق پہاڑوں پر پگھل کرنے دیتا ہے ۔

 :وٹنسسیٹہ

 اے اپنے بندہ کی دعا سن اور کان کے لئے دے دیں {8:24}

 یہ درخواست تیری مخلوق کا ۔

 میں رہتے ہیں جبکہ میں بات کرے گا اور جب تک کہ میں ہے {8:25}

 سمجھنے میں جواب دے گا ۔

 کن پرلی اے نظر تیری لوگ؛ کے گناہوں پر نہیں {8:26}

 ان کو جو تیرے حق میں خدمات انجام دینے ہیں ۔

 نہیں قوموں کے شریر ایجادات گنر، {8:27}

 لیکن ان کی تمنا تیرے گواہیوں رکھو کہ

 مصیبتوں ۔

 جو چلے تھے فیاگنیڈلی پر نہیں سمجھتے {8:28}

 رکھنا جس کے مطابق تیرا تجھ سے پہلے: مگر ان کو یاد

 تیرے خوف جانا ہو گا ۔

 جس نے ان کو تباہ کرنے کے لئے تیری مرضی نہ کرے {8:29}

 مگر ان پر جو واضح طور پر دیکھنے کے لئے جانوروں کی طرح رہتے تھے ۔

 تیری شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے ۔

 جو ہیں ان پر کوئی غصہ تو لے {8:30}



لیکن ان میں سے جو ہمیشہ سیاق و سباق سے  جانوروں سے بھی بدتر سمجھا ۔

 محبت

 ان کے اعتماد میں تیری صداقت اور جالل ۔

 اس لئے ہم اور ہمارے باپ دادا کی طرح مرنا {8:31}

 امراض: لیکن ہم تو تُو کہالئے گنہگاروں کی وجہ سے

 نہایت مہربان ہے ۔

 اور اگر تُو ہم پر رحم کرنے کی خواہش نے {8:32}

 ہے کہ ہم کو رحمدل، کہالئے گا تُو یعنی نہیں

 .راستبازی کے کام کرتا ہے

 راستبازوں کے لئے، جو بہت سے نیک کاموں پر رکّھی ہُوئی ہے {8:33}

 تیرے ساتھ، ان کے اپنے اعمال سے اجر پائے گا ۔

 کے لیے انسان کیا ہے کہ تُو اُسے لے {8:34}

 جویا کیا ایک فانی نسل ہے  ناپسندیدگی کے باوجود اس پر؟

 تو اُسے اس کی طرف اتنی تلخ ہو؟

 ان کے حق میں ہیں کیونکہ ان میں کوئی نہ ہو {8:35}

 اور امیرالمومنین کے درمیان پیدا ہوئے، لیکن وہ شرارت ۔ اَیسا ِکیا

 کوئی نہیں جو کمی نہیں ہے ۔

 کے لئے میں اس، اے خداوند، تیری صداقت اور تیری {8:36}

 واال ہے تو قرار دیا جائے گانیکی، اگر تو ان سے رحم كرنے 

 جو نیک کاموں کا اعتماد نہیں ہے ۔

 پھر نے جواب دیا کہ انہوں نے مجھے اور نے کہا، کچھ چیزیں تونے {8:37}



 تُو کماحقہ معرفت، اور تیری باتیں ِلئے جس کے مطابق ہو گی ۔

 بیشک مجھے کی طبیعت پر لگتا ہے کہ جائے گا نہیں کیونکہ {8:38}

 انہیں جو قیامت سے پہلے، موت سے قبل نے گناہ کیا،

 :تباہی سے پہلے

 مگر کی طبیعت پر خوشی گی {8:39}

 صادق ہوں گے یاد رکھنا اور بھی ان کی زیارت اور

 نجات اور اجر جو ان کا ہو گا ۔
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 میں اب کہہ رہے ہیں کے طور پر، اسی طرح تو یہ لونگا ۔ {8:40}

 لئے کے طور پر آمد بوتا ہے پر بہت سا بیج کے {8:41}

 زمین، اور بہت سے درخت لگانے اور ابھی تک بات یہ ہے

 اچھا آتا، نہ سب کچھ کرتا ہے نہیں کے اس موسم میں بویا

 لے جڑ نصب ہے: اس میں بوئے والوں کے بھی تو ہے

 وہ تمام نہیں بچیں گے ۔ دنیا ۔

 { میں پھر جواب دیا کہا ہو8:42میں فضل پایا ہے }

 مجھے بولتے ہیں ۔

 فانی آمد کے بیج کے طور پر، اگر پسند یہ {8:43}

 یا اگر نہ چڑھے اور نہ تیری بارش میں مقررہ وصول آتے موسم ۔

 :بہت زیادہ بارش، اور اسے خراب آئے

 اسی طرح انسان بھی، جس کے ساتھ قائم ہے فانی {8:44}

 ہاتھ، اور چونکہ تُو ہے کہ تیرا ہی نقش کہا جاتا ہے ۔ تیرا



 اس سے جس کے سبب تو سب باتیں پردرخت کی طرح اور

 اس آمد کی نسل کی مانند ہے ۔

 ہم سے ناراض نہیں لیکن اپنے لوگوں پر معاف اور {8:45}

 اپنی وراثت پر رحم: تُو

 تیری مخلوق سے نہایت مہربان ہے ۔

 کہ انہوں نے مجھے اور نے کہا کہ چیزیں موجود ہیںتو نے جواب دیا  {8:46}

 حال اور طور پر آنا ہو جاتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کے لئے ۔

 تو اب تک آئے اس لئے مختصر کہ تو ُسنائے ہو {8:47}

 سے زیادہ ترس آول: لیکن میں نے اپنی مخلوق سے محبت کرنے کے قابل

 نزدیک تجھ سے اور اس سے کہا لیکن اس نے کبھی پر متوجہ

 بدکار ہے ۔

 اس میں بھی تو عجیب سے قبل سب سے زیادہ ہے {8:48}

 :اعلی

 { وہ کے طور پر جاتا8:49تُو اپنے پڑوسی عاجز ہے کہ }

 تجھ کو اور اپنے آپ کو بہت کچھ کرنے کے الئق نہیں فیصلہ کیا

 جالل میں صادق ۔

 بہت سے عظیم زار ان سے جو ہو جائے گیاس لئے  {8:50}

 کیونکہ وہ آخری وقت میں دنیا میں بسینگے

 بڑے فخر کے ساتھ چلتا رہا ۔

 مگر سمجھتا ہوں تو اپنے لئے اور کی تالش {8:51}

 جالل کے لیے جیسے کہ تیرے جیسا ہو ۔



 کے لئے تمہارے واسطے ہے جنت کھوال، زندگی کے درخت ہے {8:52}

 کے لئے تیار ہے، افراط بنایا گیا ہےلگائے، وقت آنے 

 تیار، ایک شہر ہیں اور باقی کی اجازت ہے، ہاں کامل

 نیکی اور حکمت ہے ۔

 برائی کی جڑ کو آپ سے کمزوری پر مہر لگا دی ہے {8:53}

 کیڑا آپ سے چھپا دیا ہے اور کرپشن میں فرار ہو گیا ہے

 :جہنم سے واقف ہونا

 غم گزر چکے ہیں، اور آخر میں دکھایا ہے ۔ {8:54}

 بقا کا خزانہ ہے ۔

 اور اس لئے کہیں تو کوئی مزید سواالت {8:55}

 ہالک ہونے والوں کی کثرت کی بابت ہے ۔

 اس لئے وہ آزادی کیا تھا تو ان کو بہت مایوسی {8:56}

یقے کو سب سے زیادہ اعلی، استہزا اس قانون کے بارے میں سوچا اور اس طر

 چھوڑ دیا ۔

 موریوور وہ اپنے صادق نیچے پُرانی ہیں {8:57}

 جی ہاں، اور اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ۔ {8:58}

 اور جو وہ مرنے واال جاننے واال ہے ۔

 کے لئے مذکورہ باال باتوں کے طور پر دینا وصول کریں، آپ تو {8:59}

 پیاس اور درد ہیں تیار کیا ان کے لئے: یہ اس کی مرضی نہ تھی

 :مرد ہونے چاہیئے کہ

 مگر وہ جو پیدا ہے نام ناپاک {8:60}



 اس کا جو ان کو بنایا اور اس کے پاس ناشکرا تھے

 جو زندگی ان کے لئے تیار ہے ۔

 اور اس لئے میری رائے اب نزدیک ہے ۔ {8:61}

 ے سب آدمیوں میں ہیں لیکنیہ باتیں نہیں دکھائ {8:62}

 پھر میں جواب دیا اور کہا کہ، تجھے اور تیرے جیسے چند سے کہا ۔

 دیکھ، اے رب، اب تیرے دکھائے مجھے {8:63}

 جو تُو عجیب کام کی کثرت میں کیا کرنا شروع کردیا تھا

 آخری بار: لیکن کس وقت نہ دکھائے مجھے تیری ۔

 ا کہ ناپ تووہ مجھے پھر جواب دیا، اور کہ {9:1}

 خود میں جانفشانی وقت: اور جب تُو کیا دیکھتا ہے کا حصہ

 میں نے تجھ سے پہلے بتایا ہے جو عالمتیں ماضی،

 پھر تُو تُو سمجھ, یہ ہے کہ اسی {9:2}

 وقت جس میں تعاٰلے دنیا دیکھنا شروع ہو جائے گا،

 جو اُس نے بنائی ہے ۔

 لہذا ہونگے جب دیکھا زلزلے اور {9:3}

 :میں لوگوں کی یوپروآرس دنیا

 پھر دینا تو اچھی طرح سمجھ، جو سب سے زیادہ بلند {9:4}

 جو تجھ سے پہلے دن سے ان چیزوں کی بابت باتیں،

 یہاں تک کہ شروع ہی سے ہے ۔

 کے لئے جیسے سب کچھ دنیا میں بنایا گیا ہے کے طور پر میں نے ایک {9:5}

 :شروع اور ختم اور آخر ظاہر ہے



 طرح دی ٹائمز تعاٰلے کا بھی سادہ ہے ۔ اسی {9:6}

 میں تعجب اور طاقتور کام اور میں ختم

 اثرات اور نشانیاں ہیں ۔

 اور ہر ایک جو نجات پائے گا اور سکو گے {9:7}

 اپنے اعمال اور ایمان تم جس کے تحت ہے، کی طرف سے بچنے کے لئے

 خیال کیا جاتا ہے،

 سے کہا سوڈانیوں محفوظ ہو گا اور کرے گا {9:8}

 میری نجات میری زمین میں، اور اپنی سرحدوں کے اندر مالحظہ کریں: میں

 انہیں میرے لئے شروع سے پاک ہو جاتی ہے ۔

 پھر وہ رحیم کے کیس میں، جو اب ہو گا {9:9}

 میری راہوں کے ساتھ زیادتی: اور وہ جو ان پر ڈال رہے ہیں

 ذاب میں بسینگے ۔بَرَکت ع

 کیونکہ اس طرح ان کی زندگی کی طرح فوائد، موصول ہوئے ہیں اور {9:10}

 مجھے معلوم نہیں ہے ۔

 اور وہ جو میری شریعت لویتھاد ہے جبکہ وہ تھا {9:11}

 ابھی تک آزادی، اور ابھی تک توبہ کا مقام تھا جب کھال

 ان سے تو سمجھ نہیں، بلکہ اسے حقیر جانا ۔

 سی یہ درد کی موت کے بعد جاننا الزمی ہے ۔ا {9:12}

 اور آپ تو تجسس نہ کس طرح {9:13}

 ِدین کی سزا پائیں گے، اور جب: لیکن پوچھ گچھ کریں کس طرح

 صادق گا بچا لیا جائے، جس کا دنیا ہے، اور جن کے لئے



 دنیا بنائی ہے ۔

 پھر میں جواب دیا اور کہا کہ، {9:14}

 ے اب بات کرتے ہیں اور کرے گامیں سے پہلے کہا ہ {9:15}

 اس کے بعد بھی، جو بھی ان میں سے بہت سے مزید بات کرتے ہیں
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 :جو ہالک ہونے سے بچیں گے ان میں سے

 پسند ہے جیسا کہ ایک لہر ایک قطرہ سے زیادہ ہے ۔ {9:16}

 اور اس نے مجھ سے کہا، جواب دیا جیسا کہ میدان ہے، جیسے {9:17}

 پھول ہو کے طور پر، اس طرح کے رنگ ہیں بھی اس کا بیج ہے ۔ تو

 اور طور پر جیسے کہ مزدور ہے، اس طرح بھی کام ہے ۔ بھی ۔

 خود تو اپنے پالنے بھی ہے: اس کے لئے ls آمد

 دنیا کا وقت تھا ۔

 اور اب جب میں تیار کیا گیا جو دنیا {9:18}

ابھی نہیں بنا دیا، یہاں تک کہ ان کے لئے جو میں اب رہنے والوں کے لیے، 

 نہیں رہتے

 آدمی نے میرے خالف کہا تھا ۔

 تو ہر ایک اطاعت: لیکن اب کے آداب {9:19}

 بنایا گیا ہے اس دنیا میں بنائے جاتے ہیں ان میں سے ہیں

 ایک دائمی نسل، اور ایک قانون ہے جس کی طرف سے خراب

 بے قیاس خود کو مسائل سے نجات دالئی ۔

 تو میں دنیا کو سمجھا، اور دیکھو، موجود تھا ۔ {9:20}



 وہ آالت جو اس میں آئے تھے کی وجہ سے خطرہ ہے ۔

 اور میں نے دیکھا ہے، اور یہ بہت چھوڑا اور مجھے رکھ دیا ہے {9:21}

 ایک انگور کے جھرمٹ اور ایک عظیم لوگوں کا پھول ۔

 س میں پیدا ہوا تھا پھر فنا بھیڑ دے ۔ج {9:22}

کے لئے عظیم کے  اور میری انگور رکھا جائے، اور میرا پالنٹ ۔ عبث ہے ۔

 ساتھ

 محنت میں یہ کامل بنا دیا ہے ۔

 تُو تو نیورٹہیلیسس ابھی جنگ بندی تک سات دن تک {9:23}

 مزید، )لیکن تُو اُن میں روزہ نہ رکھنا

 ں ایک قطعہ کے پھول، میں جائیں ۔مگر کوئی گھر ہے جہا {9:24}

 کوئی بشر کا مزہ چکھو، اُترا، اور کھانا صرف پھول کی ۔

 (کوئی شراب پیتے، لیکن صرف پھولوں کو کھانے؛

 اور تعاٰلے سے مسلسل دعا تو ہوں گے {9:25}

 آتے ہیں اور تیرے ساتھ بات کرتے ہیں ۔

 {26جو کہالتا ہے میدان میں میری طرح چال گیا تاکہ  :9}

اور اس میں کے درمیان جگہ  ارڈیٹہ، وہ مجھے؛ کے حکم کے مطابق پسند

 بیٹھتے تھے

 پھول، اور کھیت کی جڑی بوٹیوں کی کھاتے تھے اور

 گوشت کی وہی مجھے مطمئن ہے ۔

 {27سات دن میں گھاس، میرے دل پر بیٹھتے تھے اور اس کے بعد  :9}

 :میرے اندر طرح پہلے کی طرح تنگ تھا



اور میں نے اپنا منہ کھوال اور سے پہلے بات کرنے کے لئے شروع کر  {9:28}

 دیا

 سب سے زیادہ اعلی اور کہا،

 اے خداوند، تُو کہ کونسا نشان دکھاتا ہے ہمارے، اپنے تئیں تو {9:29}

 ایک جگہ میں، بیابان میں ہمارے باپ دادا سے ظاہر تھا

 میں دائیں میں چلتے ہوئے جب وہ آیا تو جہاں کوئی شخص، ایک بنجر جگہ

 مصر سے نکلے ۔

 اور !اور تُو یہ کہہ کر پیچھے ہوگا بلکہ میری ُسن، اے اسرائیل {9:30}

 میرے الفاظ تو یعقوب کی اوالد کو نشان زد کریں ۔

 اور دیکھ، میں اپنے قانون میں آپ بونے اور یہ گا {9:31}

 آپ میں پھل الئے، اور تم اس میں ہمیشہ کے لئے دیا جائے گا ۔

 مگر جس کو شریعت ملی تھی، ہمارے باپ دادا، اسے {9:32}

 نہیں، اور نہ تیرے احکام کا مشاہدہ: اور اگرچہ پھل

 تیری شریعت کے ہالک نہیں کیا، کیونکہ یہ تیرا؛ تھے نہ، بن سکے

 کہ وہابھی تک اس نے ہالک ہُوئے، کیون {9:33}

 نہ وہ چیز جو بویا گیا تھا ان میں رکھا ۔

 ls اور، دیکھو یہ زمین نے جب اپنی مرضی کے مطابق، ایک {9:34}

 موصولہ نسل، یا بحری جہاز یا کسی برتن گوشت یا پینے،

 اس کے، کہ ہالک ہُوئے رہا جس میں بویا یا گیا، میں پھینک دیا

 یاوہ بات بھی تھی بویا ہے یا اُس ڈال  {9:35}

 مال، فنا اور ہمارے ساتھ نہیں باقی: لیکن ہمارے ساتھ



 یہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے ۔

 اس لئے ہم جو َشِریعَت ِملی ہے گناہ کے سبب سے ہالک {9:36}

 اور ہمارا دل بھی جو اسے حاصل کیا

 تو قانون فانی نہیں، لیکن {9:37}

 اس فورس میں باقی ہے ۔

 نے دل میںاور جب میں نے یہ باتیں اپ {9:38}

 پیچھے میرے ساتھ آنکھوں دیکھا اور دائیں جانب پر میں نے دیکھا ایک

 عورت، اور دیکھو وہ ماتم اور ایک اونچی آواز کے ساتھ رونے لگا

 کی آواز اور بہت دل آزردہ نہ ہوتی تھی اور اس کے کپڑے تھے

 کرایہ پر دستیاب ہے اور وہ اس کے سر پر راکھ تھا ۔

 پھر دے مجھے میری سوچوں کہ میں میں تھا، اور کر دیا جانا {9:39}

 مجھے اُس کے ساتھ

 کیوں اور اس سے کہا، کیوں روتی ہے؟ {9:40}

 تو اپنے ذہن میں تو رنجیدہ ہے؟

اور میں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ہی کرنے  {9:41}

 دیں

ت بے قرار ہونگے ہوں اس لئے میرا خود اپنے لئے افسوس کرنا پڑے اور نہای

 غم سے ا ضافہ کریں

 میرے ذہن میں بہت کم الئے ۔

 .مجھے بتاؤ اور میں اس سے سوتم کیا کہا؟ {9:42}

 وہ مجھ سے کہا میں تیرے خاِدم رہا بانجھ، ہے {9:43}



 اور اگرچہ میں نے تیس سال ایک شوہر تھا کے کوئی اوالد تھے،

 ں کیا کچھ نہیں ورنہ دن اوراور ان تیس سالوں می {9:44}

 رات اور ہر گھڑی، لیکن بنا میری، نماز تعاٰلے کے لئے ۔

 ،{45تیس برس ُخدا تیری لَونڈی ُسن کے بعد  :9}

 میری بدحالی پر میرا دُکھ کر دیں

 مجھے ایک بیٹا: اور میں نے اس سے بہت خوش تھا تو میرے شوہر تھا

 اس کے عالوہ، اور اپنے ہمسایوں: ہم بہت عزت دی ۔

 مطلق ہے ۔

 اور میں نے بڑی محنت کے ساتھ موٹا تازہ ہے ۔ {9:46}

 تو بڑا ہو کر اور کے لئے کہ وہ آئے {9:47}

 کیا ایک بیوی، میں ضیافت ۔

 اور یہ تو ایسا ہؤا، کہ جب میرا بیٹا تھا ۔ {10:1}

 وہ گر کر ہالک ہو گئے ۔ اپنی شادی کے چیمبر میں داخل ہوئے،

 ہم سب روشنی اور سب کا خاتمہ کر دیا اور پھر میری {10:2}

 ہمسایوں سویرے اُٹھ کر مجھے تسلی دینے: تو مجھے میری آرام سے گئے

 دوسرے دن رات کے وقت ۔

 اور یُوں ہؤا کہ جب وہ سب کو چھوڑ دیا تھا {10:3}

 پھر اٹھ میں کی طرف سے مجھے آرام، آخر تک میں خاموش ہو سکتا ہے ۔

 رات اور فرار ہو گیا اور تُو کیا دیکھتا ہے کہ یہاں اس میدان میں آئے ۔

 اور میں اب اس شہر میں واپس نہ مقاصد {10:4}

 لیکن یہاں رہنے کے لئے اور نہ کھایا نہ پیا، بلکہ مسلسل کو



 سوگ اور میں مر جاتے یہاں تک کہ روزہ رکھنا ہے ۔

 میں جس میں میں تھا، مراقبوں اور چھوڑ دیا تو {10:5}

 غصہ، کہا کہ میں نے اس سے،

 تو بیوقوف عورت سب سے بڑھ کر دیگر، کیا تو دیکھتا ہے {10:6}

 نہ ہمارے غم اور کیا ہمارے پاس ہاپپانیٹہ؟

 720اسدراس صفحہ  2

 کتنا کہ سیون ہماری ماں سب کی اُداس ہے، {10:7}

 جز؟اور زیادہ سے زیادہ کا سوگ نہایت عا

 اور اب ہم سب پر افسردہ اور ہم ویسے ہی دکھ بھرے ہیں دیکھ کر {10:8}

 تمام آؤں، تو ایک بیٹے کے لئے رنجیدہ آرٹ میں ہیں؟

 کے لئے زمین ہو اور وہ تیرے، یہ ہے کہ بتاؤں {10:9}

 وہ جنہیں بہت سے اس کا زوال کے لیے سوگ بڑھ

 اس پر ۔

 ں اور اس سے نکل آیا ہوںاس سے باہر تمام سب سے پہلے می {10:10}

 گا باقی سب آئے، دیکھتا ہے کہ وہ تقریباً سب میں چلنا

 تباہی اور ان کی کثرت ہے بالکل کی جڑیں ۔

 جو پھر چاہیے بنانے سے وہ مزید ماتم {10:11}

 اور نہیں تو، جس فن کہ ایسی بڑی بھیڑ کو کھو دیا ہے ۔

 ایک کے لئے معاف کرنا لیکن؟

 لیکن اگر تو مجھ سے کہتا ہے، میرا ماتم نہیں ہے {10:12}

 جیسے زمین کی، کہ میرے پیٹ کا پَھل کھو چکا ہوں



 جس میں درد کے نکالے، اور غم کے ساتھ ہُوا ۔

 مگر زمین اتنی نہیں: میں موجود لوگوں کے لیے {10:13}

 :اس کی آمد کے ساتھ ہی یہ زمین کے کورس کے مطابق چلے گئے، ہے

 تو میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو الیا ہی پسند {10:14}

 اسی طرح زمین بھی اس پھل دیا ہے، محنت کے ساتھ نکال ۔

 یعنی، انسان، آغاز کے بعد سے کہ کیا کبھی اُس سے

 اس ۔

 اب پس رکھیں تیرے غم کو اپنے آپ کو، اور {10:15}

 جو تجھ سے آپڑی ہے کہ حوصلہ کے ساتھ برداشت ۔

 تُو کا عزم اس بات کا اعتراف کرنا اگر {10:16}

 صرف خدا کی طرف، تو دونوں تیرا بیٹا وقت میں ملے گا،

 اور عورتوں کے درمیان سراہا جائے گا ۔

 تیری راہ پھر شہر میں تیرا خاوند كے پاس جا ۔ {10:17}

 اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نہیں کروں گا: ا {10:18}

 گی میں مر جاتے ہیں ۔ شہر میں نہ جائیں، لیکن یہاں

 {19میں اُس کے ساتھ مزید، اور کہا کہ بات کرنے کے لیے نکال تاکہ  :10}

 میرے: کس طرح کے لئے کرتے ہیں تو نہیں، لیکن ساتھی ہو ۔ {10:20}

 کے سلسلے میں تسلی بہت سے لوگ صیوں کی ُمصیبتوں سے واقف ہیں؟

 یروشلم کا غم ہے ۔

 ہ ہماری مقدس فضلے، رکھی ہے اس لئےتُو کیا دیکھتا ہے ک {10:21}

 ہمارے قربان گاہ ٹوٹ، ہمارے مندر کو تباہ کر دیا ۔



 ہمارے بط زمین پر رکھ دیا ہے، ہمارے گیت رکھا جاتا ہے {10:22}

 خاموشی، فخر ایک اختتام کی روشنی ہے ہماری

 اگلے میں چراغدان ڈال دیا ہے، ہمارے عہد کے صندوق کو لُوٹا ہے، ہماری

 چیزوں کو ناپاک ہیں، اور نام یہ ہے ہم پر بالیامقدس 

 تقریباً پروفناد ہے: ہمارے بچوں کو شرمندہ کرنے کے لئے کر رہے ہیں ہمارے

 کاہنوں جل رہے ہیں، ہمارے الویوں کو قید میں چلے گئے ہیں ہمارے

 ہمارے صادق کنواریوں سے آلودہ ہیں، اور ہماری بیویوں کو تقریباً ۔

 ر دیا، ہمارے چھوٹوں ہمارے نوجوانوں کو دور، کئے جاتےمردوں کو تباہ ک

 غالمی میں پیش کئے جاتے ہیں اور ہمارے مضبوط مرد بن گئے

 کمزور ۔

 اور صیون کے سب کا سب سے بڑا ہے {10:23}

 وہ ہاتھ میں سپرد ہے اب اس عزت کھو دیا ہے ۔

 ان کا جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ۔

 اور تیرے عظیم آؤں آف پس ہال اور {10:24}

 جائے غم کی کثرت Mighty چھوڑے

 پھر تجھ سے رحم اور تعاٰلے تیرے دے گا

 باقی اور تیری اُس محنت سے آسانی ہے ۔

 اور یُوں جبکہ میں اس کے ساتھ بات کر رہا تھا {10:25}

 دیکھو ایک اچانک نہایت روشن رہتا تھا، اور اس پر اپنا چہرہ

 میں اس کے ڈر اور بابت سوچتے تھا چہرہ، گالسٹیراد تاکہ

 کیا یہ ہو سکتا ہے ۔



 اور دیکھو اچانک وہ ایک بڑا شور بہت بنایا {10:26}

 خائف: تاکہ عورت کے شور میں زمین کو ہال دیا ۔

 اور میں نے دیکھا، دیکھتا ہے کہ اس عورت کو دکھائی دیا {10:27}

 شہر اُترا اور ایک بڑی میرے پاس کوئی زیادہ تھا لیکن ایک

 خود بنیادوں سے میل نے جگہ: پھر میں خوفزدہ تھی

 اور بڑی آواز سے پکار کر کہا اے

 جہاں یوریل فرشتہ، جو مجھ پر آیا ہے ۔ {10:28}

کیونکہ وہ مجھے بہت سے بیخودی میں گرنے کی وجہ سے  سب سے پہلے؟

 ہے،

 دیا گیا ہےاور میں کرپشن اور میری نماز کے لئے میرا ختم کر 

 مالمت کرے ۔

 اور میں یہ باتیں ُسنا ُچکا تھا کے طور پر دیکھو، وہ {10:29}

 میرے پاس آیا اور مجھ پر نظر ڈالی ۔

 اور، دیکھو میں ایک کے طور پر جو مر گیا تھا اور {10:30}

 میری سمجھ گیا لیا مجھ سے: اور انہوں نے مجھ سے لیا

 میرے پاؤں پر سیٹ کریںدائیں ہاتھ اور مجھے تسلی اور مجھے 

 اور مجھ سے کہا،

 اور اس کی رونق ہے؟ سوتم کیا؟ {10:31}

 اور تیرے تفہیم شورش زدہ اور افکار کیوں ہے

 اپنے دل کی؟

 اور تُو مجھ کو چھوڑ دے گا کیونکہ میں نے کہا، اور {10:32}



 ابھی میں اپنے الفاظ کے مطابق کیا اور میں کھیت میں چلی،

اور دیکھو میں نے دیکھا ہے، اور ابھی تک دیکھ کر، جو میں کرنے کے قابل 

 نہیں ہوں

 ایکسپریس ۔

 اور اس نے مجھ سے کہا دلیرانہ، کھڑے ہو جاؤ اور میں {10:33}

 کیا تجھے مشورہ دے گا ۔

 صرف تو کہا کہ پر، میرے رب، مجھ میں بولتا ہوں ۔ {10:34}

 مجھے نہ چھوڑے، میں مر جائے تا نہ ہو کہ میری امید سے عاجز ہے ۔

اس لئے میں نے دیکھا ہے کہ میں جانتا نہیں تھا اور مجھے معلوم ہے  {10:35}

 کہ سن

 نہیں جانتے ۔

 یا میرے احساس فریب یا خواب میں میری جان ہے؟ {10:36}

 {37پس میں تیرے تُو جو اب  :10}

 کی ہے ۔اپنے خادم کا یہ تصور 

 {38وہ مجھے پھر جواب دیا اور کہا، سنا کرو، اور میں  :10}

 وہ تجھ کو مطلع اور تیرے واسطے بتاؤ تو ڈر ہے: کے لیے

 .تعاٰلے تجھ سے بہت سی پوشیدہ باتیں ظاہر کرے گا

 { درست ہے: اس کے لئے تُو39: انہوں نے دیکھا کہ تیری راہ 10}

 ھتا ہے اور بہت اچھاتیرے لوگوں کے لئے مسلسل سورروسٹ لک

 ماتم سیون کے لیے ہے ۔

 لٰہذا اس تصور کا مطلب ہے جو {10:40}



 :تو کچھ دن ہوئے دیکھے

 {41ماتم ایک عورت ہو اور تیری تو دیکھے  :10}

 :اس کی تسلی کے لیے بیگاننیسٹ

 مگر اب کیا دیکھتا ہے تو اس عورت کی شبیہ نہیں {10:42}

 یک شہر بنایا ۔مزید، لیکن دکھائی دیا تجھ سے ا

 اور جبکہ وہ تجھے اس کی موت کو بتایا کہ {10:43}

 اسدراس 2 721صفحہ 

 :بیٹا اس کا حل یہ ہے

 اس عورت کو جسے تُو سیون ہے: اور {10:44}

 جبکہ وہ تجھ سے کہا، یہاں تک جسے تُو کے طور پر دیکھتا ہے وہ ایک

 شہر اُترا

 حاالنکہ، کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے کہ انہوں نے {10:45}

 تیس سال بنجر رہا: جس میں تیس سال ہیں

 میں نے بنا کوئی قربانی تھی ۔

 لیکن تیس سال واقع ماال بار میں سلیمان کے بعد شہر {10:46}

 اور قُربانیاں چڑھاتا: اور پھر اُسکا بیٹا ہُوا ۔

 تجھ کو بتایا کہ وہ کرکے پاال اور جبکہ وہ {10:47}

 محنت کے ساتھ: جو یروشلیم میں تھا ۔

 !لیکن جبکہ وہ تجھ سے کہا کہ اَے میرے بیٹے {10:48}

 اپنی شادی کی ایوان میں آمد کو ایک ناکام ہوا،



 انتقال: یہ تباہی کا جو یروشلیم میں آیا تھا ۔

 اور دیکھو تو اس شبیہ دیکھے اور {10:49}

 کے بیٹے کے لیے ماتم تو آرام سے بیگننیسٹ کیونکہ وہ اس

 عورت: اور جو چانسد ہے ان باتوں سے یہ ہونا ہیں

 تجھ سے کھوال ۔

 اس لئے اب سب سے زیادہ اعلی دیکھتا کہ تو رنجیدہ ہے {10:50}

 انفیاگنیڈلی، اور اپنے پورے ِدل سے اُس کے ِلئے تو ُمجھے

 وہ تجھے اپنے جالل کی چمک کردیا اور

 :اس کی خوبصورتی کی خوبصورتی

 اور اس لئے میں تجھے میدان میں رہتے ہیں لوگوں کو بالیا {10:51}

 جہاں کوئی گھر بنایا تھا ۔

 تعاٰلے دکھائے اس سے کہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ {10:52}

 تیرے ۔

 لہذا میں حکم دیا کہ تجھ کو میدان میں جانے کے لئے {10:53}

 جہاں کوئی کسی عمارت کی بنیاد تھا ۔

 کے لئے جس میں تعاٰلے کی بیگاننیٹہ کے لئے جگہ {10:54}

دکھا دے اپنے شہر، وہاں کر سکتے ہیں کسی کی عمارت کھڑے ہونے کے قابل 

 ہو ۔

 اور اس لیے نہیں خوف، نہ تیرا دل {10:55}

 مرے، لیکن تیری راہ میں جانا ہے، اور خوبصورتی دیکھ اور

 ت کی عمارت کی طرح نظر کرنے کے قابل ہوناعظم



 :دیکھیں

 اور پھر تو زیادہ سے زیادہ تیرے کان سن لے گا {10:56}

 سمجھ سکتے ہیں ۔

 تو بہت زیادہ دیگر مبارک فن اور آرٹ {10:57}

 اور تو ہیں لیکن بہت کم ہے ۔ تعاٰلے کے ساتھ کہا جاتا ہے ۔

 ۔ مگر کل رات تُو تُو رہتے ہیں یہاں {10:58}

 تو تیرے خواب سب سے زیادہ ظاہر کرے کا {10:59}

 اعلی باتوں میں جو سب سے اعلی اُن سے وہی کرے گا جو

 پس میں اس رات سویا زمین پر آخری دنوں میں رہتے ہیں ۔

 اور دوسری، جیسا انہوں نے مجھے حکم دیا کہ پسند ہے ۔

 پھر میں نے ایک خواب دیکھا اور دیکھو وہاں آئے {11:1}

 ب ایک سمندر سے، جو بارہ پردار تھا،عقا

 اور تین سر ۔

 اور میں نے دیکھا، دیکھتا ہے کہ وہ اپنے پروں پر پھیال ہوا {11:2}

 تمام زمین اور سب کی ہوا ہوا بیگن اس پر اور

 جمع ہوئے ۔

 اور میں دیکھ رہا تھا اور پَر خاِلص وہاں سے باہر اضافہ ہوا {11:3}

 ہ چھوٹی سی پنکھوں بن گئے اوراور و دیگر مخالف پنکھوں ۔

 چھوٹی سی ۔

 مگر اپنے سروں پر باقی تھے: بیچ میں سر {11:4}

 ابھی تک اس کے ساتھ بھی نہ آرام کیا دوسرے سے زیادہ تھی ۔



 موریوور میں دیکھ رہا تھا، اور، دیکھو عقاب كے ساتھ اڑ {11:5}

 پنکھوں، اور زمین پر اور ان کے رہنے والوں پر بادشاہی کرتے رہے

 ان مہینوں میں ۔

 اور میں نے دیکھا کہ آسمان کے تحت سب کچھ تھے {11:6}

 موضوع سے کہا، اور کوئی شخص نے اس کے خالف، نہیں، نہیں

 مخلوق زمین پر ۔

 میں دیکھ رہا تھا اور، دیکھو عقاب اس پر گالب {11:7}

 درانتى، اور پَر خاِلص نے کہا تھا،

 واچ نہیں تمام اسباق: ہر ایک اپنے ہی میں سو {11:8}

 :جگہ ہے اور گھڑی کورس کی طرف سے ہے

 لیکن آخری کے لئے محفوظ ہو سر دے ۔ {11:9}

 میں دیکھ رہا تھا، اور، دیکھو آواز نہیں سے باہر چلے جاتے تھے {11:10}

 جسم ۔اس کے سر، لیکن اس کے بیچ سے 

 میں اپنے مخالف پنکھوں گنا اور، {11:11}

 دیکھو، ان میں سے آٹھ تھے ۔

 اور مجھے دیکھا، اور دائیں جانب موجود دیکھے {11:12}

 ایک پنکھ اٹھ کر ساری زمین پر بادشاہی کرتے رہے ۔

 اور یہ تھا، کہ جب یہ بادشاہی کرتے رہے، اس کا انجام {11:13}

 ی دیا: تو اگالآیا اور اُسکی جگہ نہ دکھائ

 اور بادشاہی کی اور ایک اچھا وقت تھا ۔ اپ کھڑا درج ذیل ہے ۔



 اور یہ واقعہ پیش آیا، کہ جب یہ بادشاہی کرتے رہے، کے اختتام {11:14}

 اس کے عالوہ آیا جیسے پہلے کے طور پر، اتنا زیادہ نہیں کہ یہ دکھائی دیا ہے ۔

 کہ،پھر وہاں سے یہ آواز آئی اور کہا  {11:15}

 تو جو تُو حکمرانی پر زمین تو سن {11:16}

 طویل: یہ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے تو ظاہر کرنے بیگاننیسٹ سے پہلے کوئی

 مزید،

 وہاں کوئی بھی تیرے بعد تیرے وقت سے حاصل ہوگا {11:17}

 نصف سے کہا نہ اُسکی ۔

 پھر تیسرا اٹھا اور دوسرے طور پر بادشاہی کرتے رہے {11:18}

 اس سے پہلے، اور بھی زیادہ نہیں دکھائی دیا ۔

 تو یہ سب کیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے چال گیا، {11:19}

 جیسا کہ ہر ایک بادشاہی کرتے رہے، اور پھر نہ دکھائی دیں ۔

 تو میں دیکھ رہا تھا، اور، دیکھو وقت حالت میں ہو {11:20}

 پنکھوں کے بعد کھڑے دائیں جانب پر، کہ وہ

اور کچھ ان پر حکومت کی، مگر تھوڑی دیر کے  مرانی ہو سکتا ہے ۔بھی حک

 اندر

 وہ زیادہ نہیں دکھائی دیا ۔

 { لیکن حکومت کی نہیں ۔11:21ان میں سے بعض کو تشکیل دیا تھا اس لئے }

 اس کے بعد میں نے دیکھا، اور، دیکھو، بارہ {11:22}

 :ںپنکھوں نہیں دکھائی دیا، اور نہ ہی دو چھوٹی پنکھو

 اور عقاب کے جسم پر، کوئی اور تھا {11:23}



 لیکن تین سربراہان آرام کیا اور چھ سا پروں ۔

 پھر میں بھی اس دو چھوٹی پنکھوں کی تقسیم کو دیکھا {11:24}

 چھ سے اپنے آپ کو اور سر کے نیچے رہا کہ

 پر دائیں جانب تھا: میں اپنے مقام کو جاری رکھا جو چار کے لئے ۔
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 اور میں دیکھ رہا تھا، دیکھو پنکھوں جو تھے اور {11:25}

 خود کو سیٹ کرنے کے لیے اور کیا سوچا ونگ کے تحت

 قاعدہ ہے ۔

 اور میں دیکھ رہا تھا، اور، دیکھو ایک سیٹ اپ کی بات ہے، لیکن {11:26}

 جلد ہی یہ نہیں دکھائی دیا ۔

 ور تھا ۔اور دوسری جلد اول سے د {11:27}

 میں دیکھ رہا تھا اور، دیکھو دونوں رہی {11:28}

 میں خود کو بادشاہی کرنا بھی تھا ۔

 اور وہ اس بارے میں سوچا تو دیکھو وہاں جاگ {11:29}

 کہ راحت، یعنی یہ کہ سروں میں سے ایک میں تھا ۔

 اس کے لئے دو دیگر سروں سے زیادہ تھی ۔ بیچ ۔

 اور پھر میں نے دیکھا کہ دو دیگر سر تھے {11:30}

 اس کے ساتھ شمولیت اختیار کی ۔

 اور دیکھو سر جو ان کے ساتھ دیا تھا {11:31}

 اس کے ساتھ تھے اور اپ ونگ کے تحت دو پنکھوں کھایا

 کہ بادشاہی کرے گا ۔



 مگر اس سر زمین خوف، اور ننگی رکھ کر {11:32}

 سے زیادہ کے ساتھ زمین پر رہنے والوں میں قاعدےتمام ان لوگوں پر زیادہ 

 اور اسے مزید دنیا کے اسلوِب حکمرانی تھی ظلم ۔

 تمام پروں سے کہ رہا تھا ۔

 اور اس کے بعد مجھے دیکھ رہا تھا، اور، دیکھو سر جو تھی {11:33}

 بیچ میں اچانک پروں کے طور پر کوئی زیادہ، جیسے دکھائی دیا ۔

 ہی دونوں کے سربراہ، جس میں بھیتو کوئی ر {11:34}

 طرح کی طرح زمین پر اور ان لوگوں میں رہتے تھے پر حکومت کی ۔

 ان مہینوں میں ۔

 اور میں دیکھ رہا تھا، اور دیکھو سر حق پر {11:35}

 طرف جو بائیں طرف پر تھا اس کو کھا جائے گی ۔

 تو میں ایک آواز جو ُمجھ سے کہا دیکھو، سر {11:36}

 ہلے اور تُو کیا دیکھتا ہے ایک ہی چیز سمجھتے ہیں ۔تجھ سے پ

 اور میں دیکھ رہا تھا، اور دیکھو گویا گرجنے والے شیر ببر {11:37}

 باہر لکڑی کا تعاقب کیا: اور میں نے دیکھا کہ وہ آدمی باہر کا بھیجا

 صوتی عقاب سے کہا، اور کہا کہ،

 سن تو، میں تیرے اور تعاٰلے کے ساتھ بات کروں گا {11:38}

 تجھ سے کہے گا کہ

 فن نہیں تو یہ کہ ان چاروں جانداروں کے ریمینیسٹ {11:39}

 جس میں میری دنیا میں سلطنت بنا دیا جو کے اختتام تک ان

 کے ذریعے ان کا زمانہ آ سکتا ہے؟



 بو پا لیااور چوتھا آیا اور سب جانداروں پر قا {11:40}

 جو گذر گئے، اور اقتدار پر عظیم کے ساتھ دنیا تھی

 بزدلی، اور پورے قطب نما کے ساتھ زمین پر

 کافی دیر وقت پر جا بسا اور اُس بہت شریر ظلم ۔

 زمین فریب کے ساتھ ۔

 کے لئے زمین تو حق کے ساتھ فیصلہ کیا نہیں ۔ {11:41}

 تو حلیم پرتاؤ ِکیُونکہ تُو تکلیف تونے {11:42}

 وہ، تو جھوٹے سے محبت کرتا ہے اور تباہ کر دیا

 ان کے مقامات جو پھل نکالے اور ڈال دی تونے

 جیسا کی دیواروں کے نیچے تجھ کو نقصان نہیں پہنچایا تھا ۔

 لٰہذا تیرے ناحق نمٹنے آ جاؤ کہا ہے {11:43}

 سے کہا ۔ Mighty تعاٰلے، اور تیری فخر

 سب سے زیادہ بھی ہے نگاہ پر فخر ہے {11:44}

 بار، دیکھو، وہ ختم ہو گیا ہے اور اُس کی مکروہات ہیں

 پوری ۔

 اور اس لیے کوئی زیادہ ظاہر ہو، تو ایگل، اور نہ ہی {11:45}

 تیرے خوفناک پروں اور نہ تیرے شریر پنکھوں نہ تیرا

 :نہ تیری بے جسمبغض پر مبنی سر نہ تیری پھنستے پنجی 

 کہ ساری زمین تازہ دم ہو سکتی ہے، اور کر سکتے ہیں {11:46}

 تیرے تشدد سے چھوٹ کر واپس اور وہ کر سکتے ہیں

 عدالت اور اس کی رحمت جو اس کی امید ہے ۔



 اور یہ آیا، یہ نے شیر ببر سے کہا جب {12:1}

 عقاب کی باتیں، میں نے دیکھا،

 اور چاراور دیکھ رہی جو سر  {12:2}

 پنکھ نہیں دکھائی اور دونوں اس کے پاس چلے گئے اور سیٹ

 دور حکومت اور اپنی بادشاہت تک اپنے آپ کو چھوٹا سا، تھی اور

 فساد کی بھریں ۔

 اور میں نے دیکھا، دیکھتا ہے کہ وہ زیادہ نہیں ظاہر {12:3}

 اور عقاب کے پورے جسم کو جالیا گیا تھا تا کہ زمین

 ا: جاگ تو میں مصیبت سے نکال اوربڑا خوف چھا گی

 ٹرانس میرے ذہن اور عظیم خوف سے، اور اُس نے کہا کہ میرے

 روح،

 دیکھو یہ تُو کیا کیا مجھ سے کہا کہ میں تو {12:4}

 تعاٰلے کی راہیں باہر ڈھونڈتا ہے ۔

دیکھو ابھی تک رہا ہوں میں میرے ذہن میں مینآگئے، اور میں بہت  {12:5}

 کمزور

 اور چھوٹی قوت مجھ میں عظیم خوف کے لئے ہے میری روح ہے ۔

 لکین میں یہ رات زدہ تھا ۔

 لہذا اب تعاٰلے، منت کرتا ہوں گے کہ وہ {12:6}

 مجھے آخر تک آرام کرے گا ۔

 اور میں نے کہا، کہ خداوند قاعدہ، تیرے بچہ ہوتا تو میں نے پایا ہے {12:7}

 اگر تیرے سامنے سے راستباز ہوں فضل تیرے کرم کی نظر، سے پہلے اور



 بہت سے دیگر اگر میری دُعا بیشک سامنے آ جائے اور تیرا

 چہرہ ۔

 تسلی اور دکھا دے مجھے پھر مجھے اپنے بندہ {12:8}

 تشریح اور سادہ فرق اس خوفزدہ بصارت کا اس

 تُو جیتا بالکل تسلّی میری جان ۔

 را فیصلہ کیا مجھےکیونکہ تُو میرے الئق دکھائوں تا کہ می {12:9}

 آخری بار ہے ۔

 اور اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی تعبیر ہے {12:10}

 :ہمارا تصور

 عقاب، جسے تُو آنے سے {12:11}

 سمندر، بادشاہی جو رویا میں دیکھا گیا ہے تیرا

 دانیال بھائی ۔

 مگر یہ اُس سے کہا پس بتائی تھی نہیں {12:12}

 ں ۔اب میں اسے تیرے پاس ظاہر کرتے ہی

 دیکھو وہ دن آئے گا، کہ کوئی اُٹھ کھڑے ہوں گے {12:13}

 زمین پر اور اس پر ایک مملکت کو خوف ہوا جائے گا سب سے بڑھ کر

 سلطنتیں جو اس سے پہلے تھے ۔

 میں ایک ہی گے بارہ بادشاہوں بادشاہی، ایک کے بعد {12:14}

 :دوسرا

 طباق دوسری سلطنت، شروع کریں گے اور {12:15}

 ان بارہ میں سے کسی سے زیادہ وقت نہیں ہوگا ۔



 اور یہ کام ان بارہ پروں کو مطلع، جو تُو {12:16}

 دیکھے ۔

 اسدراس 2 723صفحہ 

 جہاں آواز جو کاٹ گیا بولتے ہیں، اور {12:17}

 کہ تو سے نہیں بلکہ سروں سے باہر نہیں جانے دیکھے

 :مادسٹ اُسکی جسم کی یہ تعبیر ہے

 س سلطنت کے زمانے کے بعد کرے گاوہاں ا {12:18}

 :بڑے جھگڑوں اٹھ کر اسے ناکامی کا خطرہ میں کھڑا ہو گا

 تاہم میں یہ نہیں پھر گریں گے، بلکہ دوبارہ بحال ہو گا

 اس آغاز پر ہے ۔

 اور جبکہ تو کے تحت آٹھ چھوٹے دیکھے {12:19}

 :اپنے پروں کو گڑھے پنکھوں کی تفسیر یہ ہے

 اس میں موجود گی پیدا ہو کہ آٹھ سالطین، جس کا {12:20}

 مگر چھوٹے اور ان سال سوئفٹ بار ہوگا ۔

 اور ان میں سے دو، درمیانی وقت ہالک ہونگے {12:21}

 کا مقام: ان ختم کرنا شروع کردیا یہاں تک کہ چار رکھا جائے گا

 نقطہ نظر: لیکن دو آخر تک رکھا جائے گا ۔

 تو آرام، یہ تین سروں کو دیکھے اور جبکہ {12:22}

 :آیات کی تفسیر ہے

 میں اپنی زندگی کا آخری دن تین کو سب سے زیادہ بلند ہوگا ۔ {12:23}



 سلطنتیں، اور بہت سی باتیں اُس کی تجدید، اور اُن کو

 زمین کی بادشاہت ہے،

 اور ان لوگوں کو جو اُس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہنے کی {12:24}

 ے بڑھ کر وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے: لہذاظلم، سب س

 وہ عقاب کے سروں کو کہا جاتا ہے ۔

 اس لئے وہ ان کو پورا کرے گا {12:25}

 شرارت ہے اور وہ اپنے آخری انجام ختم کرے گا ۔

 اور تو نے جو دیکھے جبکہ عظیم سر {12:26}

 کوئی اور تھا، یہ کہ ان میں سے ایک مر جائے گا ساگنییت

 اپنے بستر پر اور درد کے ساتھ ابھی تک ہے ۔

 اس لئے باقی دونوں کے ساتھ قتل کیا جائے گا {12:27}

 تلوار ہے ۔

 :اس لئے تلوار سے ایک دوسرے کو کھا لے گی {12:28}

 لیکن آخرکار خود تلوار کے ذریعے گر پڑیگا ۔

 اور جبکہ تو دو پنکھوں کے نیچے دیکھے {12:29}

 ہے جو سر پر گزر ۔پروں پر دائیں جانب 

 یہ ساگنافیت ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں تعاٰلے {12:30}

 ان کے آخر تک رکھا جاتا ہے: اس پر چھوٹی سی مملکت اور مکمل کیا گیا ہے ۔

 مصیبت، کے طور پر تو دیکھے ۔

 اور شیر، جسے تُو دیکھے سے باہر اٹھ کھڑے ہوئے {12:31}

 تے ہوئے اورلکڑی اور چنگھاڑنے، اور عقاب سے خطاب کر



 اس کے تمام الفاظ کے ساتھ اس ناراستی ُخدا

 جو تو نے سنی ۔

 یہ زمیں ہے، جو تعاٰلے رکھا کیا ہے {12:32}

 اور ان کی شرارت کو آخر تک ان کے لئے: وہ گا

 ان کی ہر، اور ان کو ان کے ظلم کے ساتھ مالمت کرے ۔

 کرے گااس لئے اس نے انہیں اس کے سامنے میں زندہ کھڑا  {12:33}

 عدالت کرے گا ان کو مالمت اور ان کی اصالح کریں ۔

 میرے لوگوں کے آرام کے لئے اس سے چھڑائے گا {12:34}

 رحمت، وہ لوگ جو میری سرحدوں پر زور دیا گیا ہے اور

 وہ ان شادمانی کا دن کے آنے تک کردے گا

 عدالت، طباق میں گزاری تجھ سے

 آغاز ۔

 یہ کہ تو دیکھے ہیں، اور یہ ہیں خواب ہے {12:35}

 تشریح ہے ۔

 {36تُو کہالنے کا اس راز کو جانتے ہیں کے صرف رہا ہے  :12}

 تعاٰلے ۔

 لہذا ان سب چیزوں کو جو تیرا کہ لکھیں {12:37}

 :ایک کتاب میں دیکھا اور انھیں چھپائیں

 اور ان لوگوں کا دانا کو سکھائے جن {12:38}

 ے دل جھیلنے اور ان رکھنے کر سکتے ہیںکیا تجھ

 راز ہے ۔



 مگر انتظار تو یہاں اپنے تئیں ابھی تک سات دن تک مزید، {12:39}

 کہ یہ ظاہر ہو سکتا ہے تجھ کو، جو کچھ یہ پلیاسیٹہ

 اور اس کے ساتھ وہ چال گیا ۔ سب سے زیادہ تجھ سے بیان کی ۔

 اور سب لوگ اس کو دیکھ کر، یُوں {12:40}

 دن گذر گئے، اور میں دوبارہ نہیں آتے، شہر میں داخلسات 

 وہ ان سب سے کم سے کم جمع سے کہا

 سب سے بڑا، اور میرے پاس آیا اور کہا،

 اور کیا برائی ہے کیا ہے ہم گناہ کیا تجھے؟ {12:41}

 ہم تیرا کہ تُو ہمیں فورساکیسٹ اور یہاں بیٹھے کیا

 اس جگہ میں ۔

ئے کرام کے واقعات تو آرٹ ہمیں، کے طور پر کے لئے تمام انبیا {12:42}

 چھوڑ صرف ایک

جھرمٹ کی خوشہ چینی کی اور چراغ ایک تاریک جگہ اور کے طور پر کے 

 طور پر

 ایک پناہ گاہ یا جہاز طوفان سے محفوظ ہے ۔

 جو ہمارے پاس کافی آئے ہیں نہیں ہیں؟ {12:43}

 { کتنا بہتر یہ تھا12:44اگر تُو ہم کو چھوڑ دینا }

 ہمارے لئے کیا گیا، اگر ہم صیون کے بیچ میں زندہ جال دیا گیا تھا؟

 ہم وہاں مارے گئے وہ زیادہ بہتر نہیں ہیں ۔ {12:45}

 اس نے جواب میں ان اور وہ بڑی آواز کے ساتھ رونے لگا ۔

 اور کہا کہ،



 اور بھاری نہ ہو، !ُخوش، اے اسرائیل {12:46}

 :تو یعقوب کے گھر

 کے لئے سب سے زیادہ ہے آپ یاد، اور {12:47}

Mighty آپ آزمایش میں بھول گیا ہے نہیں ۔ 

 تعلق میں، نہ ہوں کو چھوڑا ہے نہیں {12:48}

 آپ کی جانب روانہ ہوئے: لیکن اس مکان کو دعا کے لئے آیا ہوں

 سیون کا رخنہ اور ہو سکتا ہے کہ میں رحم کے خواہاں ہیں

 اپنی محفوظ پناہ گاہ کی کم اسٹیٹ ۔

 اور اب جاؤ اپنا راستہ ہوم ہر ایک کے بعد {12:49}

 ان دنوں میں تمہارے پاس آؤں گا ۔

 { کے طور پر پسند12:50تو لوگوں کو پھر شہر کو چلے گئے }

 :میں انہیں حکم دیا کہ

 مگر میں پھر بھی میدان میں سات دن کے طور پر رہا {12:51}

 اور صرف ان دنوں میں نے کھانا کھایا ھے حکم دیا ۔فرشتہ نے مج

 کھیت کے پھول اور جڑی بوٹیوں کے میرے گوشت تھا

 اور سات دن کے بعد ایسا ہوا، میں نے دیکھا ایک {13:1}

 :رات کو خواب

 اور دیکھو وہاں ایک ہوا سمندر سے، کہ وہ {13:2}

 تمام لہروں اُسکی منتقل ہو گیا ۔

 تھا، دیکھو وہ آدمی کثیرالتعداد اور کے ساتھ مضبوطمیں دیکھ رہا  {13:3}



 آسمان سے ہزاروں: اور جب وہ اپنے

 چہرہ دیکھنا، تمام چیزیں کانپ گیا کہ دیکھا گیا

 اس کے تحت ۔

 724اسدراس صفحہ  2

 اور وہانسویور کی آواز اس کے منہ سے نکل گئے ۔ {13:4}

 زمین اُڑ جاتی سب ان کو جال دیا کہ جیسے اس کی آواز کو سنا جیسے

 جب یہ آگ فیلیٹہ ۔

 اور اس کے بعد اس میں دیکھ رہا تھا، اور دیکھو وہاں جمع ہو گئے تھے {13:5}

 ایک ساتھ مل کر نمبر چار سے باہر آدمیوں کی ایک جماعت

 آسمان سے باہر آئے وہ آدمی کو محکوم بنانے کی ہوائیں

 سمندر

لیکن میں دیکھ رہا تھا، اور دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو ایک عظیم  {13:6}

 گریود تھے

 پہاڑ، اور اپ اس پر اڑ نے لگا ۔

 میں بلکہ خطے نے دیکھا ہوگا کہ یا کی جگہ {13:7}

 وہیریووت ہل کھدا تھا اور میں نہیں کر سکتا ۔

 لوگ جواور اس میں دیکھ رہا تھا، کے بعد اور دیکھو وہ سب  {13:8}

 ہم اس کے لئے بہت سے ڈر گئے، جمع تھے اور

 ابھی تک کرنے کی جرات کی جنگ ہے ۔

 اور دیکھو وہ بھیڑ کے تشدد نے یہ دیکھا کہ {13:9}

 اس نے پاس آکر اس نے اپنا ہاتھ اُٹھا نہ تلوار کا انعقاد کیا اور نہ ہی



 :کسی بھی آلہ کی جنگ

 مگر صرف میں نے دیکھا کہ اس نے اس کے منہ کے طور پر بھیجا {13:10}

 ایک دھماکے کی آگ اور لبوں سے باہر ایک شعلوں سانس ہو چکا تھا،

 اور اس کی زبان سے وہ چنگاریاں اور ٹیمپیسٹ کے باہر پھینک دیا ۔

 دھماکہ کے اور وہ سب مل کر؛ مال دی گئیں {13:11}

 اور گر کے ساتھ طوفان آیا ۔ آگ، شعلوں سانس اور بڑا

 تشدد پر بھیڑ جو لڑنے کے لئے تیار کیا گیا تھا

 اور ان میں سے ہر ایک کو، تو جال دیا جو ایک اچانک کے پر ایک

 بے شمار بھیڑ سمجھا جا کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں تھا لیکن

 صرف دھول اور دھوئیں کی خوشبو: مجھے یہ دیکھ کر میں ڈر گیا ۔

 بعد میں وہی شخص اترتے دیکھا {13:12}

 پہاڑ، اور اس کے پاس دوسرے وہ کال کریں

 بھیڑ ہے ۔

 اور آکر بہت سے لوگ اُس سے جس {13:13}

 کچھ خوش ہوئے کچھ معاف کرنا اور ان میں سے بعض تھیں

 :جانے والی، اور دیگر کچھ ان کی جو الئی جاتی تھیں

 پھر میں بیمار کے ذریعے بڑا خوف چھا گیا تھا، اور میں جاگ کر کہا،

 { ان عجائبات14: تیرا نے اپنے بندہ 13}

 ابتدا سے ہی اور مجھے جو الئق شمار نے تُو

 :تھوڑی میری دُعا

 دکھا دے مجھے ابھی ابھی اس خواب کی تعبیر ہے ۔ {13:15}



 افسوس کو سمجھنے کے لئے میں میں حاملہ کے طور پر کان، {13:16}

 ان سے کہا کہ ان دنوں اور بہت زیادہ میں چھوڑ دیا جائے گا

 !ان میں سے جو باقی کے پیچھے نہیں پر افسوس

 وہ نہیں بچ جانے آؤں میں تھے ۔ {13:17}

 اب سمجھتا ہوں کہ میں رکّھی ہُوئی ہیں {13:18}

 آخری ایام، جو ان سے اور ان لوگوں کو ہو گا

 رہے ہیں ۔ جو پیچھے چھوڑ کر

 لہذا ہیں وہ عظیم سوڈانیوں میں آئے اور {13:19}

 بہت سی ضروریات، یہ خواب بیان کے طور پر پسند ہیں ۔

 ابھی تک یہ آنا خطرے میں ہے کہ اس کے لئے آسان ہے ۔ {13:20}

 ان باتوں سے باہر بادل کے طور پر گزارنی کے دور کے مقابلے میں

 ور دیکھنے کے لیے ۔دنیا اور اس کے آخری دنوں میں ام

 اور وہ مجھ سے جواب دیا، اور کہا ۔

 کے وژن کی ترجمانی ُچنے گا بتائیں میں تجھ کو {13:21}

 اور میں تجھ سے تو ضروری ہے کہ بات کھل جائے گا ۔

 تو جو باقی ہیں ان کی بولی جاتی ہے جبکہ {13:22}

 :اس کے پیچھے، یہ تفسیر ہے

 جو خطرہ برداشت کرے گا وہ وقت ہے کہ {13:23}

 اپنے آپ کو رکھا: وہ جو خطرے میں گر گئے جیسے ہیں

 کام کرتا ہے اور قاِدرمطلق کی طرف ایمان رکھتے تھے ۔



 معلوم ہونا یہ چاہئے، کہ وہ جس کو چھوڑ دیا جائے {13:24}

 پیچھے جو مر جائے وہ نسبت زیادہ بابرکت ہیں ۔

 اس تصور کا مطلب ہے: جبکہ تُو {13:25}

 :ایک شخص سمندر کے بیچ سے آ دیکھے

 وہی ہے جسے خدا تعاٰلے نے رکھا ۔ {13:26}

 جس نے اپنے نفس کی طرف سے اس کو چھڑائے گا، ایک عظیم موسم

 مخلوق: اور وہ جو پیچھے رہ رہے ہیں ان کو ترتیب کرے ۔

 ہ سے باہراور تو دیکھے جبکہ، جو اس کے من {13:27}

 ایک دھماکہ ہوا اور آگ اور طوفان کے طور پر آئے ۔

 اور وہ تلوار نہ کسی بھی منعقد {13:28}

 جنگ کا ہتھیار، لیکن میں اس کے کرنے کی جلدی کو تباہ کر دیا کہ

 یہ ہے ساری جماعت؛ جو اس کو محکوم بنانے آیا

 :تشریح

 یں گے تودیکھو وہ دن آئیں، سب سے زیادہ ہائی ہو جائ {13:29}

 جو زمین پر ہیں ان کو فراہم کرنے کے لئے شروع کرتے ہیں ۔

 اور وہ ان کی حیرت کے لئے آئے گا {13:30}

 جو زمین پر رہتے ہیں ۔

 اور ایک دوسرے کے خالف لڑنے کے لئے جگہیں گا {13:31}

 دوسرے، ایک جگہ، ایک کے خالف ایک شہر

 دوسرے لوگوں اور دوسرے کے خالف ایک دائرے ۔



 اور یہ باتیں کرے تو اس وقت ہو گا {13:32}

 اَیسا اور نشانیاں گے جس میں ظاہر ہو

 تجھ سے پہلے، اور پھر وہ میرے بیٹے نے اعالن کیا تھا، جسے تُو

 صعودی ایک آدمی کے طور پر دیکھے ۔

 اور سب لوگ اس کی آواز سنتے ہیں تو ہر {13:33}

 ں گےآدمی ہے وہ ایک جنگ میں اپنے ہی ملک چھوڑ دی

 دوسرے کے خالف ہے ۔

 اور ایک بے شمار بھیڑ جمع کئے جائیں گے {13:34}

 ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان کو آنے کے لئے تیار دیکھے کے طور پر کے

 اس پر قابو پانے کی طرف سے لڑائی ہے ۔

 مگر وہ صیون کے پہاڑ پر کی چوٹی پر کھڑا ہو گا ۔ {13:35}

 اور سیون آئے گا اور سب کو دکھایا جائے گا {13:36}

 تو پہاڑ دیکھے کے طور پر تیار اور اُترا، جیسے ہونے کے واسطے آدِمیوں

 ہاتھوں کے بغیر کھدا ۔

 اور یہ میرے بیٹے شریر مالمت کرے گا {13:37}

 ایجادات ہیں جو ان شریروں کی زندگی کے لئے ان قوموں کی

 طوفان میں گر گئے ۔

 اور ان کے سامنے ان کے برے خیاالت کو قربان کر دیں اور {13:38}

 سختیاں لکین وہ عذاب میں رہیں، شروع کرو گے

 جو ہیں جیسے ایک شعلہ سے کہا: اور وہ اُنکو برباد کریگی

 قانون کی طرف سے محنت کے بغیر جس طرح مجھ سے ہے ۔



 تو جو دیکھے جبکہ وہ جمع {13:39}

 اس سے کہا ۔ایک اور وہ بھیڑ نے 

 ان دس قبیلوں، جو بندھوایا گیا ہیں {13:40}

 قیدی اوسیا بادشاہ کے دور میں ان کے اپنے ملک سے،

 جس سالماناسر بادشاہ کے دور اسیر، قیادت اور

 اسدراس 2 725صفحہ 

 وہ پانیوں پر لے گئے اور آئے تو وہ میں

 دوسرے عالقے ۔

 لیکن انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ آپس {13:41}

 کہ وہ قوموں کی کثرت کو چھوڑ دیں گے اور جائیں

 جہاں کبھی بنی نوع انسان رہتی تھی نے ایک مزید ملک میں،

 کہ وہ وہاں اپنے آئین رکھ سکتا ہے جو {13:42}

 وہ ان کے اپنے ملک میں کبھی نہیں رکھا ۔

 اور وہ تنگ کی طرف سے دریائے فرات میں داخل ہوئے {13:43}

 ۔ دریا کے مقامات ہیں

 ان کے لیے سب سے زیادہ ہائی پھر ظاہر نشانیوں کے لئے {13:44}

 اور جب تک وہ منظور کئے گئے اب بھی طوفان، منعقد کیا ۔

 کے ذریعے اس ملک تھا اس لئے ایک عظیم طریقہ کے لئے {13:45}

 جاؤ، ایک ڈیڑھ سال کے یعنی: اور اسی عالقہ ہے

 کہتے آرسریٹہ ۔

 اور پھر رہتا تھا وہاں وہ آخری وقت تک ۔ {13:46}



 اب جب وہ آنا شروع کریں گے،

 سب سے زیادہ گا رہنے دی سپرنگز اسٹریم کی {13:47}

 پھر جو وہ کے ذریعے جا سکتے ہیں: پس تو دیکھے

 امن کے ساتھ بھیڑ ہے ۔

 مگر جو ہالک ہونے والے اپنے لوگوں کے پیچھے بائیں ہیں {13:48}

 سرحدوں کے اندر پائے جاتے ہیں ۔وہ اپنی 

 اب جب وہ دونوں کو ہالک کردیتا کی کثرت {13:49}

 اقوام جو جمع ہیں اپنے لوگوں کا دفاع کرے گا

 جو باقی رہ گئے ۔

 اور پھر وہ دکھائے گا ان بڑے عجیب کام ۔ {13:50}

 میں نے کہ اے خداوند قاعدہ، دکھا دے مجھے تیرے بچہ ہوتا {13:51}

 اس: پس میں اس آدمی کو اوپر آنے سے دیکھا ہے

 سمندر کے بیچ؟

 اور اس نے مجھ سے کہا تُو نہ کرسکتا ہے جیسا کہ جیسے {13:52}

 تالش نہ سمندر کے گہرے میں باتیں جانتے ہیں ۔

اسی طرح کوئی شخص زمین پر میرے بیٹے، یا جو ہالک ہونے والے دیکھ 

 سکتے ہیں

 ت میں ۔اس کے ساتھ، لیکن دن کے وق

 اس خواب کی تعبیر ہے جو تُو {13:53}

 دیکھے، اور جس کے تحت تو آرٹ سے صرف یہاں سیر ۔

 اس لئے تو تیرا ہی راستہ چھوڑ دے گا اور {13:54}



 میرے قانون پاس کی کوِشش لگائی گئی اور یہ کوشش کی ہے ۔

 تیری زندگی تو حکمت میں حکم دیا ہے اور تونے {13:55}

 ھ جاتا ہے ۔تیری ماں کو سمج

 اور اس لئے مجھے دکھائے ہیں تیرے کے خزانے {13:56}

 تعاٰلے: کے بعد دیگر تین دنوں میں دوسری چیزوں کے بولوں گا

 قرار دے دیا wondrous تجھ سے اور تیرے پاس طاقتور اور

 چیزیں ۔

 پھر نکل میں تعریف دے میدان میں، اور {13:57}

 بہت سے ان عجیب کاموں کی وجہ سے سب سے زیادہ اعلی شکریہ

 جو اس زمانے میں کیا تھا ۔

 اور کیونکہ وہ ایک ہی، اور اس طرح گوورنیت {13:58}

 موسم خزاں کے طور پر چیزیں ان موسموں میں: میں تین روز بیٹھا ہے ۔

 اور تیسرے دن پر یُوں، میں نیچے بیٹھ گیا {14:1}

 ر دیکھو وہاں سے ایک آواز آئی کوئی بششاہ بلوط، ایک او

 میرے خالف اور کہا اسدراس، اسدراس ۔

 اور میں، یہاں، خداوند نے کہا میں ہوں اور مجھے پر کھڑے {14:2}

 میرے پاؤں ۔

 نے کہا کہ پھر اُس نے ُمجھ سے کہا، میں ظہور کیا جھاڑی میں {14:3}

 یریخود موسٰی سے ظاہر ہے، اور اس سے باتیں کرتا تو م

 :لوگوں کو مصر میں خدمات سر انجام دیں



اور میں نے اسے بھیجا اور میرے لوگوں کو مصر سے باہر کی قیادت  {14:4}

 کی

 اور اس جہاں میں نے اسے میری طرف سے منعقد کی پہاڑ تک الئے

 ایک طویل موسم

 اور بہت سے نراال چیزوں اور ظاہر بھی کردیا بتایا {14:5}

 اور حکم دیا کہ ور آخر ۔اس اسرار دی ٹائمز ا

 کہنے لگے،

 یہ الفاظ تو قرار دینا، اور یہ دینا {14:6}

 تُو چھپائیں ۔

 اور اب میں تجھ سے کہتا ہوں {14:7}

 تو تیرے دل میں نشانیاں جو رکھ کہ میں ہے {14:8}

 دکھایا اور خواب جو تُو نے دیکِھیں اور

 تشریح: جو تو نے سنی

 ِکیُونکہ تُو لے اور سب سے لیا جائے گا {14:9}

 اب تو میرے بیٹے کے ساتھ، اور کے ساتھ جیسے باقی رہ گئے دینا

 تجھ جیسے یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے ۔

 دنیا اپنے نوجوانوں اور بار کھو دیا ہے اس لئے {14:10}

 .پرانے موم کرنے کے لئے شروع

 میں تقسیم کیا جاتا ہے اوراس لئے دنیا کو بارہ حصوں  {14:11}

 :اس کے دس حصے کو پہلے ہی چلے گئے ہیں، اور نصف کا دسواں حصہ

 اور باقی نہیں رہی کہ جس کے بعد آدھی ہے {14:12}



 دسویں حصہ ہے ۔

 اب اس لیے مقرر تیرے گھر کی ترتیب میں، اور {14:13}

 تیرے لوگوں کو مشکل میں پڑ سکون ان کے اس طرح ہر،

 ن ترک،اور اب کرپش

 میں تجھ سے فانی خیاالت جانا، پھینک دیں ۔ {14:14}

 آدمی کے بوجھوں کے نیچے رکھ آف اب کمزور نوعیت کا ہو،

 اور تصورات کی، جو سب سے زیادہ بھاری ہیں مختص {14:15}

 .تجھ سے اور جلدی سے ان اوقات فرار ہونے

 ابھی تک زیادہ سے زیادہ برائیوں سے تُو نے {14:16}

 و لوگ ایسا ہی کیا جائے گا ۔دیکھا ہ

 برائے نظر کس قدر دنیا کمزور ہو گا {14:17}

 عمر کے ذریعے اتنا زیادہ پر برائیوں میں اضافہ ہوگا ۔

 اُن کو اُس کے باشندے ہیں ۔

 مشکل ہے کیونکہ اس وقت دور اور ہوتو لیزنگ فرار ہو گیا ہے {14:18}

 از طرف: اب کے لئے تُو نے آنے والے رویا ہاں

 دیکھا ہے ۔

 پھر نے جواب دیا کہ میں تجھ سے پہلے، اور کہا کہ، {14:19}

 دیکھو، ُخداوند، میں جائیں گے، جیسا کہ تُو {14:20}

 میرے اور ہر جو موجود ہیں: لیکن وہ جو

 اس طرح پیدا ہوگی اس کے بعد جو گا نصیحت ان؟

 دنیا میں تاریکی مقرر کیا گیا ہے، اور وہ اُس کے باشندے ہیں



 روشنی کے بغیر ۔

 اس لئے کہ تیری شریعت جل جاتی ہے، پس کوئی شخص جانتا ہے {14:21}

 تجھے، شروع گا اس کام کا کیا جاتا ہے یا جو باتیں ۔
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 لیکن اگر تجھ سے پہلے کرم ہے بھیجنے {14:22}

 القدس مجھ میں اور میں سب کچھ ِکیا گیا لکھتا ہوں گے

 آغاز کے بعد سے دنیا میں جو لکھی گئیں تیرے

 جو گا کہ مرد تالش کر سکتے ہیں تیری راہ، اور یہ کہ وہ قوانین

 آخری دنوں میں رہتے رہتے ہیں ۔

 اور اس نے مجھ سے کہا، جاؤ تیری راہ نے جواب دیا کہ جمع {14:23}

 کہا سے لوگوں کے ساتھ مل کر اور وہ تجھے پوچھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان

 چالیس دن کے لئے نہیں ۔

 مگر دیکھو تو تُو خانہ کے بہت سے درخت کی لیے تیار کرنا اور {14:24}

 تیرے ساتھ ساریا، دابریا، سیلیمیا، ایکانوس اور اساال لو ۔

 ان پانچ جس تیزی سے لکھنے کے لیے تیار ہیں ۔

 اور اِدھر آ اور مجھے کے چراغ گا {14:25}

 اپنے دل میں کو سمجھنے تک جو دیا جائیگا نہیں،

 ان چیزوں کا انجام نہیں دیا ہو جو تو لکھنا شروع کرنا ۔

 اور جب تُو کیا کیا، کچھ چیزیں تُو {14:26}

 شائع کریں، اور کچھ چیزیں دینا تو ظاہر کرنے کے لئے خفیہ طور

 دانا: کل میں اس گھڑی تو لکھنے کے لئے شروع کریگا ۔



 ں نے حکم دیا کے طور پر، اورپھر نکل ہوں، انہو {14:27}

 تمام لوگ جمع ہوگئے اور کہا کہ اکٹھے ہو گئے

 یہ الفاظ، اے اسرائیل سن ۔ {14:28}

 ہمارے باپ دادا کے شروع میں میں مسافر تھے ۔ {14:29}

 :وہ کہاں سے دیئے گئے سے مصر

 اور جو وہ نہ رکھا، زندگی کا قانون موصول {14:30}

 جو تم بھی ان کے بعد بُھوال ۔

 پھر جدا زمین، یہاں تک کہ زمین کے سیون تھا ۔ {14:31}

 تم میں سے بہت سے: بلکہ تمہارے باپ دادا، اور تم آپ, ہے

 ناراستی، کیا اور راہوں پر قائم نہ رہے جو

 سب سے زیادہ آپ کو حکم دیا ہے ۔

 اور وہ ایک عادل منصف ہے وہ {14:32}

 ے کہ وہ آپ کو نہیں دی تھی میں وقت لگا ۔آپ سے بات یہ ہ

 اور اب تم یہاں، اور اپنے بھائیوں کے درمیان ہیں ۔ {14:33}

 آپ ۔

 لہذا اگر ایسا ہے تو تم اپنا محکوم گا کہ ہو {14:34}

 تفہیم، اور اپنے دلوں کی اصالح، تم ایک دوسرے سے رکھا جائے گا

 موت کے بعد زندہ اور تم رحم کیا جائے گا ۔

 گا موت کے بعد عدالت آنا کیونکہ جب {14:35}

 ہم دوبارہ جیتا رہے گا: اور اس وقت کے نام

 فیڈرل بی ایریا، ظاہر، نیک ہو جائے اور مجھے بچالے اعمال ہوں گے



 اعالن کیا ہے ۔

 لٰہذا میرے پاس اب آنے میں کوئی نہ دیں اور نہ ہی {14:36}

 ان چالیس دنوں کے بعد مجھے تالش ہے ۔

 {37تو وہ میرے حکم کے مطابق میں پانچ مردوں کو لیکر  :14}

 اور ہم کھیت میں چلی اور باقی نہ رہی ۔

 اور اگلے دن دیکھ، آواز نامی ُمجھے {14:38}

 کہا کہ، اسدراس، اپنا منہ کھول اور پینے میں تجھ کو دیتا ہوں کہ

 .پیتے ہیں

 پھر میں اپنا منہ کھول دیا، اور دیکھو وہ {14:39}

 میرے جو تھے پانی سے بھرا ہوا تھا ایک کپ، تک پہنچ گیا،

 لیکن اس کی آگ کی طرح تھا ۔

 اور میں اسے لے کر پیتے: اور جب میں نے پیا کی {14:40}

 یہ، میرا دل تفہیم ادا كیے ہیں، اور حکمت پروان میں میرے

 :میری روح کے لئے سینہ میرے میموری مضبوطی

 اور اپنا منہ کھوال گیا اور نہ بند کر دیں ۔ {14:41}

 سب سے زیادہ دی افہام و تفہیم سے پانچ {14:42}

 مرد، اور وہ رات کے حیرت انگیز خواب جو لکھا تھا

 نہیں جانتا تھا: اور وہ چالیس دن تک بیٹھ گیا اور کو بتایا گیا کہ، جو وہ

 کھایا ۔وہ دن میں لکھا تھا اور رات کے وقت وہ روٹی 

میں نے کہا تھا کے دن، اور میں منعقد  مجھے جہاں تک تعلق ہے ۔ {14:43}

 نہیں میرے



 رات کی زبان ہے ۔

 چالیس دنوں میں دو سو چار لکھی {14:44}

 کتابیں ۔

 اور جب چالیس دن تھے، یُوں {14:45}

 بھرا ہوا، کہ کہنے لگے کہ تو سب سے پہلے سب سے زیادہ،

 اتھ شائع الئق اور ناقابل مئیلکھی جو کھلے ذہن کے س

 :یہ پڑھیں

 مگر رکھیں ستر آخری، تاکہ تُو جیتا {14:46}

 :ان ہی جیسے لوگوں میں دانا جتا کر پہنچائیں از

 کے لئے عقل کے موسم بہار میں ہے {14:47}

 حکمت اور علم کی نہر کا چشمہ ہے ۔

 اور میں نے ایسا کیا ہے ۔ {14:48}

 ے لوگوں کے کانوں میںدیکھو بول تُو میر {15:1}

 الفاظ کی پیشن گوئی، جو میں نے اپنے منہ میں ڈال دیں گے، فرماتا ہے کہ

 :رب

 اور ان کے اخبار میں لکھا جائے: وہ ہیں {15:2}

 سچ اور برحق ہیں ۔

 خوف نہیں تجھ سے نہ معنائی {15:3}

 ان میں سے انکریداالٹی کو تکلیف دے تجھ سے تیرے خالف باتیں کرتے ۔

 کے لئے تمام بیوفا مریں گے تو میں ان {15:4}



 بے وفائی ہے ۔

 دیکھو، ُخداوند فرماتا ہے میں آفتوں پر الئے گی {15:5}

 تلوار، قحط، موت اور تباہی ہے ۔ دنیا ۔

 شرارت نہایت ناپاک ہے اس لئے {15:6}

 پوری زمین پر اور ان کے مضر اعمال پورے ہو ۔

 لہذا رب فرماتا ہے، {15:7}

 میں کوئی زیادہ چھونے طور پر اپنی زبان کو قابو گا ان {15:8}

 وہ برتھاکھونا کرنے، بدکاری نہ جائے گا میں

 انہیں ان چیزوں میں جس میں وہ شرارت ورزش کا شکار

 خود: دیکھو بے گناہ اور راستباز کے خون بھرالتا

 مجھ سے اور راستبازوں کی روحوں کو مسلسل شکایت ہے ۔

 پس ُخداوند فرماتا ہے میں ضرور انصاف کرے گااور  {15:9}

 ان کو اور مجھ سے سب معصوم خون سے وصول کریں

 ان کے درمیان ہے ۔

 دیکھو میری قوم ایک ریوڑ میں سے بکری کے طور پر قیادت ہے {15:10}

 ذبح: میں اب ان کے ملک میں رہنے کے لئے کرنا پڑے گا نہیں

 :مصر

 ر آور ہاتھ دے گا اور ایکمگر میں ان کے ساتھ زو {15:11}

 بازو باہر بڑھا کر مصر آفتوں سے پہلے کی طرح مار

 اور اُسکے سب زمین ختم ہو جائیں گے ۔

 مصر ماتم کرے گا، اور اس کی بنیاد گا {15:12}



 طاعون اور خدا کیونکہ وہ سزا کے ساتھ دالئے
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 اس پر لے آئے ۔

 لئے اپنےجو کروبیون دُکھی: کے  {15:13}

 بیج مٹ سموم اور اولوں کے ذریعے اور کے ساتھ ایک

 خوفزدہ مجمع النجوم ۔

 !دنیا اور ان کے لئے اُس کے باشندے افسوس {15:14}

 ڈھال تلوار اور ان کی اپنی تباہی کے نزدیک، {15:15}

 اور ایک قوم کھڑے ہو جاؤ گے اور دوسرے کے خالف لڑنے اور

 تلواریں ان کے ہاتھ میں ہے ۔

 ہوگا اس لئے مردوں کے درمیان فتنہ اور {15:16}

 وہ اُنے بادشاہوں کا لحاظ نہ کرے اور نہ ہی ایک دوسرے پر حملہ ۔

 شہزادے، اور اپنے اعمال کے کورس گے کھڑے ان

 طاقت ہے ۔

 ایک شخص ایک شہر میں جانے کی آرزو ہو گی اور گا نہیں {15:17}

 کے قابل ہو ۔

 پر ان کا تفاخر کی وجہ سے شہر ہو گا {15:18}

 شورش زدہ، مکانات تباہ ہو گا، اور آدمی

 ڈر ہے ۔

 ایک آدمی اپنے ہمسایہ پر کوئی افسوس ہوگا لیکن {15:19}

 وہ تلوار کے ساتھ اپنے گھروں کو تباہ کر لوٹ ان



 سامان، روٹی اور بڑی مصیبت کی کمی کی وجہ سے ہے ۔

 ماتا ہے کہ میں گا کہتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ تمامدیکھو خدا فر {15:20}

 جس سے بڑھتی ہوئی ہیں مجھے، تو لحاظ کریں کے لئے زمین کے بادشاہ

 کرنا سورج کی، جنوب، مشرق اور البنوس سے ۔

 خود کو ایک دوسرے کے خالف کریں، اور ان چیزوں کی ادائی

 وہ ان کے لئے کام کیا ہو ۔

 تک میرے منتخب کیا، آج تووہ طرح طرح ابھی  {15:21}

 یوں فرماتا ہے کہ میں بھی ہوتے ہیں،، اور ان کی گود میں جزا ہے ۔

 ُخداوند ُخدا ۔

 میری دہنی طرف مجرموں، معاف نہیں کرے گا اور میرے {15:22}

 تلوار ان پر جو بے گناہ خون بہانے آئیں نہیں

 زمین پر ۔

 س نےآگ اپنے غضب سے باہر چلی گئی ہے اور اُ  {15:23}

 زمین اور گنہگاروں کی بنیادوں کی طرح فنا

 بُھس جس پر بھڑکا ہے ۔

 پر افسوس کہ گناہ نہ رکھنے والوں کے لیے میری {15:24}

 ُخداوند فرماتا ہے ۔ !احکام

 میں انہیں معاف نہیں کرے گا: اپنا راستہ، بیٹو جاؤ {15:25}

 طاقت سے نہیں میرے مقدس کو ناپاک کرتی ہیں ۔

 کے لئے ُخداوند جانتا ہے ان سب کو اس گناہ کے خالف {15:26}

 اُس نے پس زن موت ان اور



 تباہی ہے ۔

 اب آفتوں پر پورے آئے ہیں {15:27}

 زمین اور تم گے باقی رہ گئے ان میں: کیونکہ خدا نہ چھڑائے گا

 تم، کیونکہ تم اُس کے خالف گناہ کیا ہے ۔

 ایک خوفناک بصری اور ظاہری شکل دیکھ {15:28}

 :اُسکی مشرق کی جانب سے

 جہاں عرب کی ڈریگن کی قومیں گا {15:29}

 بہت سی رتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ باہر آئے

 زمین پر ہوا کے طور پر کیا جائے گا کہ وہ سب لوگ جو

 ان کے سن سے ڈرتے کانپتے اور کر سکتے ہیں ۔

 انینس غضب میں آشفتہ جائیں گےبھی کآرم {15:30}

 جنگلی بوآرس لکڑی اور عظیم طاقت کے ساتھ کے طور پر نکال

 آئیں میں شامل ہوں اور وہ ان کے ساتھ جنگ اور ضائع کرے ایک

 آشوریوں کے ملک کا حصہ ہیں ۔

 اور پھر باالئی کے ہاتھ میں، ڈریگن ہے {15:31}

 ں گے،اور اگر وہ خود کری اپنی فطرت یاد کرتے ہیں ۔

 ایک ساتھ مل کر ان پر ظلم و ستم عظیم طاقت میں کرنے کی سازشیں،

 یہ خون بہاۓ شورش زدہ ہو کر رکھیں {15:32}

 ان کی طاقت کے ذریعے خاموش ہوکر بھاگ جائیں گے ۔

 اور آشوریوں کے ُملک سے پائے گا {15:33}

 دشمن نے ان کا محاصرہ اور بعض ان میں سے، اور میں بسم



 ڈر اور خوف اور فساد کے درمیان ہو گا انان میزبان 

 بادشاہ ۔

 دیکھ بادل شمال سے اور مشرق سے {15:34}

 جنوب سے کہا اور وہ ہیں پر دیکھنا بہت خوفناک, مکمل

 غضب اور طوفان کی ۔

 وہ ایک دوسرے پر تباہ کریں گے، اور اُن کو {15:35}

 ایک بڑی بھیڑ کے ستارے اور زمین پر نیچے بھی مار

 اور خون سے کہا تلوار سے ہو گا ان کے اپنے ستارہ ۔

 پیٹ،

 اور اونٹ کے آدمیوں کے گوبر کی ہووگہ ۔ {15:36}

 اور عظیم بزدلی ہوگی اور {15:37}

 زمین پر کپکپی: اور وہ قہر کو دیکھتے ہوں گے

 ڈر اور چین نصیب ان پر آئے گا ۔

 اور پھر وہاں سے عظیم طوفان {15:38}

 اور مغرب کی طرف سے ایک اور حصہ ہے ۔ جنوبی، اور شمال

 اور تیز ہواؤں نے مشرق سے پیدا ہو گا اور {15:39}

 اور بادل جو وہ غضب میں اُٹھا اور اسے کھول دے گا ۔

 ستارہ مشرقی اور مغربی ہوا کی طرف خوف کی وجہ سے ابھارا،

 کر دیا جائے گا ۔

 بڑی بڑی اور گہری بادلوں دلوں ہو گا {15:40}

 غصہ سے بھرا اور ستارہ، کہ وہ ساری زمین میں پیش کر سکتے ہیں



 وہ ڈالوں گا ڈر کر انہیں اس جالندھری ۔

 ہر بلند اور ممتاز مقام پر ایک خوفناک اسٹار،

 آگ، اور اولے، پرواز تلواریں اور بہت سے لوگ {15:41}

 پانی، تمام قطعات مکمل اور تمام دریاؤں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ

 تاکہ پانی کی فراوانی ہے ۔ عظیم

 اور وہ شہر شہر اور دیواروں، نیچے توڑ گے {15:42}

 پہاڑوں اور پہاڑوں، درختوں کی لکڑی اور گھاس کا

 مرغزاروں، اور ان کے اناج ۔

 اور وہ غور بابل کے پاس جائیں گے اور {15:43}

 اسے خوف زدہ ہیں ۔

 وہ اُس کو اور اُس ستارہ محاصرہ {15:44}

 اور تمام قہر ہوگا وہ اس پر ڈالوں گا: تو دے

 دھول اور دھوئیں آسمان، اور وہ سب جو ہو جاتے ہیں

 اس کے بارے میں اس لئے افسوس کرنا پڑے گا ۔

 اور اس کے تحت باقی لوگ کیا کریں گے سروس {15:45}

 ان سے کہا کہ اس خوف میں ڈال دیا ۔

 کے شریک اور تُو، ایشیا، کی امید میں اس فن {15:46}

 :بابل، اور آرٹ اس شخص کی شان

 پر افسوس ہو تجھ سے، تو لعین، کیونکہ جو تیرا {15:47}

 اور اپنی بیٹیوں میں سجا دیا اس سے کہا جیسے اپنے تئیں ٹھہرا ۔

 چھناال کریں اور میں تیری محبت کرنے والوں پر فخر ہو سکتا ہے،
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 اہا ہے ۔جو ہمیشہ تیرے ساتھ ڈلونگا چ

 { اس48: تو نے جس کے بعد اسے کہ میں سب سے نفرت ہے 15}

 کام اور ایجادات: پس خدا فرماتا ہے کہ

 بیوگی، میں تجھ ۔ آفتوں کو بھیج دوں گا {15:49}

 غربت، قحط، تلوار اور وبا تیرے گھروں کو ضائع کرنے

 ہالکت اور موت کے ساتھ ۔

 پر خشک ہو گا ایکاور تیری قُدرت کے جالل کے طور  {15:50}

 پھول، تجھ پر بھیجی جانے والی گرمی پیدا کرے گا ۔

 تو ایک غریب عورت کے ساتھ کے طور پر کمزور ہو جائے گا {15:51}

 پٹیاں، اور ایک کے طور پر اس کے زخموں کے ساتھ کہتےہوئے تاکہ

 زور آور اور عاشق نہ ہو تجھے حاصل کر سکیں ۔

 میں حسد کے ساتھ اس کے خالف نکال ہے گا {15:52}

 اَے ُخداوند فرماتا ہے،

 {53تو تو ہمیشہ میرے منتخب کیا، مقتول مرتا نہیں  :15}

 سٹروک تیرے ہاتھوں کی الٹانگ اور پر کہہ ان

 مردہ، جب تُو ایک شرابی تھا،

 نے اپنا چہرہ کی خوبصورتی سیٹ؟ {15:54}

 میں تیرے چھناال کا اجر ہو گا تیرا {15:55}

 سینہ، تُو دستر پس وصول کرنا ۔

 جیسا تُو نے میرے منتخب کیا سے کیا پسند، فرماتا ہے کہ {15:56}



 ُخداوند، ویسے ہی تجھ سے خدا کرو گے اور تجھ کو بچائے گا

 میں فساد انگیزی

 تیرے بچوں کی بھوک مر جائے گا اور تُو {15:57}

 ے ذریعے گر: تیرے شہروں نیچے ٹوٹ جائے گا اورتلوار ک

 سب تیرے میدان میں تلوار سے ہالک کئے جائیں گے ۔

 لوگ پہاڑوں میں بھوک کے مر جائے گا {15:58}

 اور ان ہی کا گوشت کھا اور اپنے خون کے لئے بہت پیتے ہیں

 بھوک روٹی اور پانی کی پیاس ہے ۔

 کے ذریعے آئے گا اورتو عدم مسرت کے طور پر سمندر  {15:59}

 پھر لوگو ۔

 اور وہ بڑھتے پر غیر مصروف ہو گا یہ عبارت میں {15:60}

 شہر، اور تیری زمین کے کچھ حصہ کو برباد کرے گی اور

 تیرے جالل کا حصہ بسم اور بابل کے لئے واپس آئیں گے جو

 تباہ ہو گیا ۔

 اور تو ان کی طرف سے بھوسے کے طور پر ڈال جائے گا {15:61}

 اور وہ تجھ سے آگ کے طور پر ہونگے ۔

 اور تجھے اور تیرے شہروں پر تیری زمین ہونگے {15:62}

 تیری سب جنگل اور تیری درختو گا اور تیرے پہاڑوں ۔

 وہ آگ سے جال ۔

 تیرے بچے گا وہ دور قیدی لے جانے کے قابل، اور، {15:63}

 mar دیکھو، کیا تیرا، وہ اسے لوٹ اور خوبصورتی



 ہرے کے ۔تیرے چ

 پر افسوس سے کہا جا ۔ !پر افسوس تجھے، بابل اور ایشیا سے کہا ہو {16:1}

 !تجھ کو مصر اور شام

 چلے بوری اور بالوں کے کپڑوں کے ساتھ کمر، {16:2}

 میں تمہاری ہالکت ہے آپ کے بچے کو افسوس کرنا اور معاف کرنا ہو ۔

 ہاتھ ۔

 ایک تلوار تم پر بھیج دیا جاتا ہے، اور جو یہ بند کر سکتے ہیں {16:3}

 واپس؟

ایک آگ نے تم میں بھیجا جاتا ہے، اور جو اسے بجھانے کر سکتے  {16:4}

 ہیں؟

 آفتوں تُمہارے پاس بھیجا ہے اور کیا وہ جو ہے {16:5}

 اُن کو اُڑا؟

 ے ہیںاگر کوئی دور ایک بھوکا شیر ڈرائیونگ کر سکت {16:6}

 یا کسی ایک ھونٹی، میں آگ بجھانے کر سکتے ہیں جب یہ لکڑی؟

 جالنے کے لئے شروع کیا ہے؟

 مئی ایک پھر رجوع تیر جس کی مار ہے ایک {16:7}

 مضبوط آرچر؟

 اے بھیجا بالوں اور کون ہے {16:8}

 وہ جو اُن کو اُڑا کر سکتے ہیں؟

 ےایک آگ اپنے غضب سے نکل جائے گا اور کون ہ {16:9}

 جو اسے بجھانے کر سکتے ہیں؟



 { اور گا نہیں ڈرتے؟10: وہ بجلیاں، ڈالے گا 16}

 وہ کڑک ہوگا، اور جو ڈر نہ ہو گا؟

 گے کہ خداوند کی دھمکی، اور جو نہیں ہوگا {16:11}

 بالکل اس کی موجودگی میں پاؤڈر کو مارا پیٹا گیا؟

 زمین قواکیٹہ، اور بنیادوں ۔ {16:12}

 لہروں اور لہروں کے ساتھ چند روزہ سمندر کو گہرے سے

 اس سے لوگ گھبرا رہے ہیں اور اُسکی مچھلیوں سے قبل بھی،

 :ُخداوند اور اُس کی قُدرت کے جالل سے پہلے

 ,{ کمان باندیٹہ16:13اپنے دائیں ہاتھ مضبوط ہے اس لئے کہ }

 اپنے تیر جو وہ بودیا تیز ہیں اور مس نہیں کرے گا،

 .جب وہ دنیا کے ختم ہونے میں گولی مار کر قتل کیا جا کرنے کے لئے شروع

 ، دیکھو بالوں بھیجے جاتے ہیں اور واپس نہیں کرے گا{16:14}

 پھر، جب تک کہ وہ زمین پر آتے ہیں ۔

 آگ پر بھڑکا ہے، اور باہر، اس تک مارا جائے نہیں {16:15}

 .زمین کی بُنیاد بسم

ایک زبردست آرچر کے گولی مار دی ہے کے طور  ایک تیر ہے جو {16:16}

 پر پسند

 پسماندہ نہیں ُموابل: اسی طرح آفتوں ہوگا

 پر بھیجا زمین گا واپس نہیں پھر ۔

 میں مجھے کون چھڑائے گا !افسوس مجھے ہے !مجھ پر افسوس ہے {16:17}

 ان دنوں؟



 کا آغاز غم اور عظیم مرننگس ۔ {16:18}

 کا آغاز قحط اور عظیم موت کا آغاز ۔

 کا آغاز جنگیں اور قوتوں کا خوف میں کھڑا ہو گا ۔

 جب ان برائیوں کو آئے گا تو کیا کروں؟ !برائیوں

 دیکھ، قحط اور وبا، مصیبت اور {16:19}

 دکھ، سکوورگاس طور پر ترمیم کے لئے بھیجے جاتے ہیں ۔

 زوں کے لئےمگر وہ گا نہیں کریں سے ان سب چی {16:20}

 ان کی شرارت اور نہ ہی ہمیشہ کی سکوورگاس سے باخبر رہیں ۔

 دیکھو انپا ہو پر سستے بہت اچھا ہے {16:21}

 زمین جو وہ اچھی صورت میں خود کو خیال کرے گا،

 اور پھر بھی برائیوں بڑھ جائیں گے زمین، تلوار، قحط پر،

 اور بڑی الجھن ۔

 لوں کے بہت سے کیونکر{ زمین پر رہنے وا22باب  16}گنتی 

 اور دوسرے، جو بھوک سے بچ، گے قحط سے ہالک ہو جاو ۔

 تلوار کو تباہ ۔

 اور مردوں میں گوبر کے طور پر باہر ڈالے جائیں گے اور وہاں {16:23}

 ان کی تسلی کے لیے کوئی بھی نہیں ہو گا: زمین ہو گا

 ضائع کر دیں، اور شہروں ڈال جائے گا ۔
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 وہاں سے زمین تک کے لئے چھوڑا اور کوئی نہیں ہو گا {16:24}

 یہ بونے



 درختوں کو پھل دے دیں گے اور جو جمع کریں گے {16:25}

 ان؟

 انگور پختہ ہوں گے، اور جو تلوا ان؟ {16:26}

 :تمام مقامات کے لئے مردوں کے ویران ہو گا

 { اور27ہ : کہ ایک آدمی دوسرے کو دیکھنے کی آرزو کرے گا تاک16}

 اس کی آواز سننے کے لئے ۔

 کا شہر اس کے لئے دس بائیں طرف سے، اور دو {16:28}

 جو خود کو گھنے پیڑوں اور میں چھپائیں گے

 کلیفتس چٹانوں کے ۔

 وہاں ہر درخت پر زیتون کے باغ کی طرح {16:29}

 تین یا چار زیتون چھوڑ رہے ہیں ۔

 یا جب تاکستان نے جمع کیا ہے کے طور پر چھوڑ رہے ہیں {16:30}

 کچھ گچھے جانفشانی کے ذریعے حاصل کرنے والوں کے

 :داھ کی باری

 اسی طرح ان دنوں میں ہونگے تین یا چار {16:31}

 بائیں کی طرف سے انہیں جو اپنے گھروں میں تلوار سے تالش کریں ۔

 ائے گا اور قطعاتاور زمین فضلے، رکھ دیا ج {16:32}

 اسکی عمر، اور اس طریقے کو اور اُسکی راہیں گے کیگا

 کوئی شخص سفر کرے کیونکہ پوری، جھاڑیوں کی بڑھ

 تاریتھروگہ ہے ۔



 کنواریاں، کوئی برادیگرومس؛ ہونے دُکھی {16:33}

 ان خواتین، کوئی شوہر ہونے دُکھی ۔

 بیٹیاں، کوئی مددگار نہ ہونے کا ماتم کریں گے ۔

 کی جنگوں میں ان کی برادیگرومس کر دیا جائے گا، {16:34}

 اور ان کے شوہر قحط کی جائیگی ۔

 اب یہ باتیں سنیں اور ان کو سمجھ ہو {16:35}

 خداوند کے بندے ہیں ۔

 یہ دیکھو خداوند کا کالم وصول کریں: ایمان {16:36}

 ں سے جن خداوند نے ۔ؤاور دیوتا

 دیکھو بالوں کے نزدیک اور ڈھیلے نہیں ہیں ۔ {16:37}

 طور پر ایک عورت جب نویں مہینے میں بچے کے ساتھ {16:38}

 اس کے بیٹے، اس کی پیدائش کی دو یا دو سے تین گھنٹے کے ساتھ جنتی

 بڑی تکالیف گھیر اپنے پیٹ جو درد جب بچہ

 :آتا نکال، وہ وقت نہیں تواُس

 وں بھلنا آنا ہوگاایسا نہیں بال {16:39}

 اور زمین پر اور دنیا دُکھی اور غم ہوگا

 اس پر ہر طرف آتے ہیں ۔

 اے میری قوم میرے لفظ سن: آپ کے لیے تیار کر {16:40}

 تیرے جنگ اور ان برائیوں میں بھی وہاں آنے والے زائرین پر ہوں

 زمین ہے ۔

 :جو، کرے وہ وہ نہیں جو دور بھاگ جاتا ہو {16:41}



 جو، جو کھو دیں گے ایک طور پر لگاتی ۔اور وہ 

 جو سوداگری نہیں ہے کے طور پر اوککوپیٹہ {16:42}

 کی طرف سے یہ فائدہ: اور جو، وہ نہیں جو نہ بسینگے ِعمارت اُٹھاتا

 :ان مہینوں میں ہے

 کہ گویا وہ کاٹتے نہیں کرنا چاہئے، بونے واال: تو بھی {16:43}

 جو تاکستان کے مانند جو جمع کرے گا

 :انگور

 جو، جو وہ کے طور پر شادی نہیں {16:44}

 اور اس سے شادی نہیں، وادووارس کے طور پر ۔ بچے ۔

 :اور اس لیے وہ جو محنت بیکار میں محنت {16:45}

 پردیسی اپنے پھل کاٹنے اور لوٹ لئے {16:46}

 مال و اسباب کو اپنے گھروں کا تختہ الٹنے اور ان کے بچوں کو لے

 مغویوں کو اسیری اور قحط میں وہ بچے حاصل کرے گا ۔

 اور وہ جو اپنی سوداگری کے ساتھ پر قبضہ {16:47}

 ڈکیتی، زیادہ وہ ڈیک ان شہروں، گھروں، ان

 :مال و امالک اور ان کے اپنے افراد

 اہ کے لئے ان سے ناراض ہو جائے گازیادہ میں اپنے گن {16:48}

 ُخداوند فرماتا ہے ۔

ایک پیشہ ور طوائف کے ہاں ایک حق ایماندار حسد کرتی تھے اُسی  {16:49}

 طرح اور

 :نیک عورت



 تو راستبازی بدکاری سے عداوت رکھیں گے، جب وہ {16:50}

 خود دیکیٹہ اور اس کے چہرے کے الزام گا جب وہ

 کو پرکھنے واال باہر کا دفاع کرے گا آتا ہے جو اسے جانفشانی

 ہر گناہ زمین پر ۔

 اور پس تم ہی کی طرح نہیں اور نہ ہی کے لیے ہو {16:51}

 اُسکے کام کرتا ہے ۔

کے لئے بھی تھوڑا کے طور پر، اور بدکاری کرے گا ہو کو ساتھ لے  {16:52}

 کر

 زمین اور راستبازی سے باہر آپ کے درمیان سلطنت کر یگا ۔

 دے نہیں گناہگار نہ خطا ہوئی ہے کہ کہتے ہیں: کے لیے {16:53}

 خدا جو کہتا ہے کہ اپنے سر پر آگ کے انگاروں کو جال دے

 ُخداوند ُخدا اُس کے جالل سے پہلے، میں گناہ نہیں ۔

 دیکھو خداوند آدمیوں کے سب کام جانتا ہے {16:54}

 :اپنے تخیل کو جال بخشی، ان کے خیاالت اور ان کے دل

 جس نے کہا تھا لیکن لفظ، دو زمین بنایا جائے ۔ {16:55}

 اور اسے پیدا کیا گیا تھا ۔ اور یہ بنایا گیا: دیں آسمان بنایا جائے ۔

 اپنے کالم میں ستارے بنائے گئے تھے اور وہ جانتا ہے {16:56}

 ان کی تعداد ۔

 { ۔57: وہ گہرے اور اُسکے خزانوں کو پرکھنے واال 16}

 .کیا یہ کونتانیٹہ ناپا جاتا ہے وہ سمندر، اور

 ،{58وہ سمندر کے پانی کے درمیان بند کر چکا ہو  :16}



 اور اُس کا کالم کے ساتھ وہ زمین پانی پر پھانسی دے دی گئی ہے ۔

 پر وہ آسمان کی طرح ایک والٹ ۔ باہر تان {16:59}

 پانی نے اس کی بنیاد رکھی ہے ۔

 صحرا میں وہ پانی کے چشمے ٹھہرایا اور {16:60}

 سگرٹوں کے سیالب ہو سکتا ہے وہ پہاڑوں پر پول

 نیچے زمین کو سیراب کرنے اونچی چٹانوں سے ڈالیں ۔

 وہ انسان بنایا اور اس کے دل میں اس مادسٹ کے رکھ {16:61}

 جسم، اور اسے سانس، زندگی اور عقل دی ہے ۔

 جو الہ ہاں اور روح کی {16:62}

 سب کچھ اور سب پوشیدہ باتیں راز میں تہ

 زمین کے،

 بیشک وہ جانتا ہے اپنا ایجادات اور کیا تم {16:63}

 لگتا ہے کہ تمہارے دلوں میں، یہاں تک کہ ان کو جو گناہ اور چھپائیں گے

 ان کے گناہ ہے ۔

 لہذا خداوند بالکل سب کو باہر کی تالش ہے {16:64}

 ر وہ آپ سب کو ُرسوا کیا کرے گا ۔اپنے کام کرتا ہے، او
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 اور اپنے گناہوں نکالے ہیں جب تم ٹھہرو گے {16:65}

 شرمندہ ہے کہ مردوں اور اپنے گناہ ہو گا اس سے پہلے آپ

 اس دن میں مدعی ہیں ۔

 یا تم اپنے گناہوں میں کس طرح چھپا ہوگا کہ تم کیا کرے گا؟ {16:66}



 توں کے سامنے؟خدا اور اس کے فرش

 دیکھو، یہ خود خدا منصف ہے، اس سے ڈرو: چھوڑ دیں {16:67}

 دور سے اپنے گناہوں اور دخل دینا کو اپنے گناہوں کو بھول نہیں

 ہمیشہ کے لئے ان کے ساتھ مزید: پس خدا آپ باہر لے جائے گا اور

 آپ سب مصیبت سے نجات ۔

 کے لئے، دیکھو ایک عظیم کے جالنے غضب {16:68}

 بھیڑ میں تُم پر بھڑکے ہے، اور وہ ڈالے گا

 میں سے بعض نے آپ اور آپ بیکار چیزوں کے ساتھ ہونے کی پیش کش کی فیڈ

 بتوں سے کہا ۔

 اور وہ جو اُن سے رضامندی ہو گا نے {16:69}

 ندامت اور مالمت اور مفلوک کے تحت پاؤں میں ۔

 کے لئے ہر جگہ ہے، اور میں اگلے گی {16:70}

 ، ایک عظیم بغاوت اور سرکشی پر ہیں جن کو خداوند کا خوف ۔شہر شہر

 وہ م اسی طرح کوئی بھی، چھوڑ آدمی ہونگے، لیکن {16:71}

 اب بھی ُظلم اور ہیں جن کو خداوند کا خوف کو تباہ کرنا ہے ۔

 وہ ضائع اور مال و اسباب کو لے گا {16:72}

 اور انہیں ان کے گھروں سے باہر پھینک دیا ۔

 پھر وہ، جو میرے منتخب کیا؛ ہیں معلوم ہوں گے {16:73}

 اور وہ سونے کو آگ میں کے طور پر کی کوشش کی جائے گی ۔

 اے سنو تم میرے محبوب خداوند فرماتا ہے کہ: دیکھو {16:74}

 مصیبت کے ِدن نزدیک ہیں، لیکن میں تم سے کرا



 .یکسان

 ُخدا ہے اپنے تم نہیں ڈرتے نہ شک ۔ ہو {16:75}

 گائیڈ،

 اور اصحاب جو رکھ کے میرے {16:76}

 احکام و عمل خداوند خدا کہتا ہے کہ: نہ

 اپنے گناہ آپ وزن اور نہ اُٹھا اپنے گناہوں کو

 اپنے آپ کو ۔

 پر افسوس جو اپنے گناہوں کے ساتھ پابند ہیں ان سے کہا جائے، {16:77}

قطعہ کا احاطہ اور احاطہ کرتا جیسے اپنے گناہوں کے ساتھ کے طور پر ایک 

 کرتا ہے

 اوور جھاڑیوں اور اُسکی راہ کانٹوں کے ساتھ احاطہ کرتا ہے،

 !کہ کوئی آدمی کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں

 اسے چھوڑا ہے مالزمت اور جا کے لیے آگ میں ڈاال ہے {16:78}

 تھورا فنا ہے ۔
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