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 بارک

 بارک کی کتاب

 اور یہ کتاب، جس بارک کی باتیں ہیں {1:1}

 نیریاس، مآسیاس، سیڈکیاس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے،

 اسدیاس، چالکیاس، ابن آدم کا بیٹا بابل میں لکھا تھا،

 اور ساتویں دن کے پانچویں سال میں {1:2}

 مہینہ، یروشلم، کلدانیوں لیا جیسا کہ کس وقت اور

 وہ آگ میں جالیا ۔

 اور بارک میں اس کتاب کے الفاظ پڑھتے تھے {1:3}

 جواشم ماعت کا اور میں بادشاہ کا بیٹا یکونیاہ کی سماعت

 تمام لوگ جو اس کتاب کو سن کر کے کان،

 اور امرا اور بادشاہ کی سماعت میں {1:4}

 بیٹوں اور بزرگوں کی اور سب لوگوں کی سماعت میں

تک کہ ان سب کا رہنے والوں سے سب سے کم میں سے سب سے زیادہ، یہاں 

 کہا

 بابل میں سد دریا کی طرف سے ہے ۔

 وہ رونے لگا، روزہ اور نماز سے پہلے پروانے {1:5}

 خداوند ہے ۔



 وہ بھی پیسے مطابق کے مجموعہ سے بنا {1:6}

 :ہر شخص کی طاقت

 اور وہ اس کو یروشلیم جواشم ہائی بھیجا {1:7}

 کاہن، چالکیاس، ساالوم، اور کاہنوں کے بیٹے کے بیٹے،

 اور سب لوگوں کو جو اُس پر کے ساتھ ملتے تھے

 یروشلم،

 جب انہوں نے برتنوں کے مال اسی وقت {1:8}

 ہیکل سے باہر جانے کے لئے خداوند کے گھر

 ان کی ماعت میں مہینے کے دسویں دن واپس

 یعنی چاندی ۔ساوان، ابن آدم کے برتنوں، جس سیڈکیاس 

 جادہ کے یوسیاہ بادشاہ بنا دیا تھا،

 بعد بابل کا نبچادانوساور بادشاہ تھا {1:9}

 دور یکونیاہ، اور امرا اور اسیروں کئے جاتے،

 اور زورآور اور اس ملک کے لوگوں سے

 یروشلم، اور ان سے کہا بابل الیا ۔

 اور وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم تم پیسے کے لئے بھیجا {1:10}

 آپ سوختنی قُربانیوں اور ُگناہ کی قُربانیوں اور بخور، خریدنے اور

 َمن تیار کرو اور خداوند کے مزبح پر پیش کرتے ہیں ہمارے

 خدا ۔

 اور نبچادانوساور کے بادشاہ کی زندگی کے لئے دعاگو {1:11}

 بابل، اور بالٹحسر ان کے بیٹے کی زندگی کے لئے جو ان دنوں



 :ے طور پر ہو سکتا ہےزمین پر جنت کے دن ک

 اور خداوند گے ہمیں قوت دے، اور روشنی اپنی {1:12}

 آنکھوں میں، اور ہم کے سائے زندہ رہے گا

 نبچادانوساور بادشاہ بابل اور سائے

 اس کے بیٹے، اور ہم خدمت ان کئی دن، بالٹحسر اور

 نعمت ان کی نظروں میں تالش کریں ۔

 خدا کے لئے ہم سے دعاہمارے لئے بھی خداوند اپنے  {1:13}

 اور اس دن سے خداوند ہمارے خدا کے خالف گناہ کیا ہے ۔

 ُخداوند اور اُس کے غضب کا غصہ ہم سے نہیں دیا ہے ۔

 اور تم یہ کتاب جو ہم نے پڑھا کرے {1:14}

 تُم سے ُخداوند کے گھر میں اقرار پر بنانے کے لئے

 عیدوں اور پختہ دن ۔

 ند اپنے خدا کے کاماور کہو گے کہ خداو {1:15}

 صداقت، لیکن ہمارے پاس اس کے چہرے کی بے یقینی ہے

 اس روز وہ ماعت کا اور کرنے سے

 یروشیلم کے باشندے،

 اور ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے سردار، اور ہمارے {1:16}

 :کاہنوں، اور ہمارے پیغمبروں اور ہمارے باپ دادا کے لئے

 ا ہوئی ہےہم خداوند کے حضور سے خط {1:17}

 اور اس کی نافرمانی اور سے بات ُسنی نہیں ہے {1:18}

 خداوند ہمارے خدا میں چلنے کی آواز



 :وہ احکام جو انہوں نے ہمیں کھل کر دیا

 کہ خداوند ہمارے باپ دادا الیا جس دن سے {1:19}

 ملک مصر سے، موجود آج تک ہم نے

 نافرمان خداوند ہمارے خدا اور ہم کیا گیا ہے کے لئے کیا گیا

 اس کی آواز نہ سننے میں غفلت ہے ۔

 پس ہمیں، اور لعنت سے برائیوں کلییود {1:20}

 جو خداوند نے موسٰی کی طرف سے اپنے بندے کے وقت مقرر کر دیا

 کہ وہ ہمارے باپ دادا کے ملک مصر سے نکال دینے کے لئے الیا

 یے دودھ اور شہد کی طرح اس کے طور پر بہتا ہےہمارے ل

 اس دن کو دیکھیں ۔

 ہم نے نہ ُسنی سے نیورٹہیلیسس {1:21}

 خداوند ہمارے خدا کی سب باتیں ِلئے مطابق کی آواز

 :اس نے ہمارے پاس بھیجا نبی،

 مگر ہر شخص اس کے بعد آتا ہے {1:22}

 اور بدی کرنا اپنے بدخواہ ِدل، بیگانہ دیوتاؤں کی خدمت کے لئے،

 خداوند ہمارے خدا کے نزدیک ہیں ۔

 لہذا خداوند نے کیا اچھا اس لفظ، جس {2:1}

 وہ ہمارے خالف اور ہمارے ججوں کے خالف اعالن کیا کہ

اسرائیل کا قاضی رہا اور ہمارے حکمرانوں کے خالف اور ہمارے سردار کے 

 خالف

 اور اسرائیل اور یُہوداہ اور افراد کے خالف



 ہم پر بڑی آفتوں، جیسے کہ کبھی النے کے لئے {2:2}

 جیسا کہ میں یُوں سارے آسمان کے نیچے ہوا

 یروشلم میں لکھی گئی باتوں کے مطابق

 موسی کی شریعت ۔

 کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کا گوشت کھانا چاہئے اور {2:3}

 ان کی اپنی بیٹی کا گوشت ۔

 ہےموریوور وہ ان کی تابعداری میں کر دیا  {2:4}

 جو ہمیں قرار پانے کے بارے میں چاروں طرف ہیں سب مملکتوں کو ایک

 رسوائی اور سنسان سب لوگوں کے بارے میں چاروں طرف،

 جہاں خداوند ان کو پراگندہ کیا ۔

 اسی طرح ہم نیچے گرا دے گئے اور، کیونکہ بلند نہیں {2:5}

 ہم خداوند اپنے خدا کے خالف گناہ کیا اور نہیں کیا گیا

 اس کی آواز سے کہا میں فرمانبردار ہیں ۔

 :ہمارے ُخدا کی راستبازی مجرم ُخداوند کے لئے {2:6}

لیکن ہمارے اور ہمارے باپ دادا شرم، یہ دکھائی دے کر کہا کے طور پر 

 کھولیں

 دن ۔

 اس لئے ہم پر یہ سب آفتیں آئیں گی ہیں جو {2:7}

 خداوند ہمارے خالف تلفظ ہے

 داوند کے حضور دعا ہے نہ کہ ہمابھی تک ہم خ {2:8}

 ہر ایک تخیل کو جال بخشی اس شریر سے بدل سکتا ہے



 دل ہے ۔

 پس خداوند نے ہم پر برائی کے لئے دیکھا اور {2:9}

 خداوند ہم پر یہ الیا ہے: کیونکہ خداوند میں صادق ہے

 جو اُس نے ہمیں فرماتا ہے ۔

 مگر ہم چلنے کے لئے اس کی آواز سے نہیں ُسنی {2:10}

 رب کی احکام کی جو انہوں نے ہمیں درپیش ہے، میں ۔

 636بارک صفحہ 

 اور اب اے خداوند اسرائیل کے خدا جو الیا، {2:11}

 تیرے لوگوں کے قوی ہاتھ کے ساتھ ملک مصر سے نکال اور

 ساتھ اور عظیم کے ساتھبلند بازو، اور اپنی نشانوں اور عجیب کاموں کے 

 :پاور، اور اپنے آپ کو ایک نام جیسا آج کے دن مال نے

 اے خداوند ہمارا خدا، ہم گنہگار ہیں، ہم نے کیا ہے {2:12}

 بے دینوں، ہم ایسے فریب تیری تمام رسموں پر کیا ہے ۔

 دے ہم سے آن تیرے غضب: ہم مگر چند ایک ہیں {2:13}

 وں میں چھوڑ دیا ۔جہاں تُو ہم پراگندہ ِکیا قوم

 سن ہماری نماز، اے خداوند، اور ہمارے مانگا اور {2:14}

 ہمیں اپنی خاطر خالصی بخشے اور ہماری نظر میں نعمت دے

 :ان کا جو ہم کو دور کیا ہے

 تمام زمین ہے کہ تو خداوند کو معلوم ہو کہ {2:15}

 ہمارا خدا، کیونکہ اسرائیل اور اپنی نسل کہا جاتا ہے کی طرف سے تیری

 نام ہے ۔



 اے خداوند تیرے پاک گھر سے نیچے نظر اور {2:16}

 ہم سمجھتے ہیں: تیرے کان رب ہمیں سن کر اے جھکا ۔

 مردوں کے لئے ہیں تیری آنکھیں کھول کر دیکھو ۔ {2:17}

 جاتا ہے، قبروں میں جائے گاجن کی روحیں ان کے جسموں سے لے جایا 

 :ُخداوند کرو نہ تعریف نہ صداقت

 لیکن جو کرتا ہے وہ بہت تنگ ہے، ڈاال جائے گا {2:18}

 لڑائى اور کمزور ہے، اور آنکھیں جو ناکام اور بھوکوں

 جان تجھے دے گا حمد اور راستبازی، اے خداوند ۔

 لہذا ہم ہمارے خشوع نہ کرو {2:19}

 ے خداوند اپنے خدا کے لیےدعا تجھ سے پہلے، ا

 صداقت کی ہمارے باپ دادا اور ہمارے حکمرانوں کی ۔

 تو تیرے غضب اور غصہ باہر تونے بھیجا اس لئے {2:20}

 ہمارے جیسا تُو نے کہا تونے تیرے بندوں نبیوں، کی طرف سے

 یہ کہہ کر

 کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آپ کے کندھوں کو جھکا {2:21}

 ہ کی خدمت: تو تم زمین میں رہیں گےبابل کے بادشا

 تمہارے باپ دادا سے کہا کہ میں نے دی ہے ۔

 لیکن اگر تم خداوند کی آواز کو سنیں گے نہیں {2:22}

 بابل کے بادشاہ کی خدمت،

 میں سے باہر نہ کرنے کا سبب بنتی ہو اور یہوداہ کا شہر اور {2:23}

 سے یروشلم، قہقہے کی آواز اور آواز کے بغیر



 :خوشی، صدائے دلہا اور دلہن کی آواز

 اور یہ سارا ُملک کے باشندوں کو ویران ہوں گے ۔

 لیکن ہم خدمت کرنے کے لئے تیری آواز سے کہا نہ مانا {2:24}

 بابل کے بادشاہ: پس تُو نیک بنا دیا تونے

 کہ تُو تےرے تیرے بندوں نبیوں کی باتیں،

 یعنی جو ہمارے حکمرانوں کی ہڈیوں اور ہڈیوں کے ہمارے

 باپ دادا، ہو گئی ہو اپنی جگہ سے نکلے ۔

 اور دیکھو وہ دن کی گرمی سے باہر پھینک دیتے ہیں {2:25}

 اور رات کے پاال اور وہ عظیم زار میں وفات پائی ۔

 قحط، تلوار اور وبا کی طرف سے ہے ۔

 ام سے کہالتا ہے تُواور اس گھر کو جو تیرے ن {2:26}

 اس کے لئے اس دن دیکھے جانے کی ہے جیسا کہ تُو فضلے، رکھی

 اسرائیل کے گھرانے اور یُہوداہ کے گھرانے کی شرارت ہے ۔

 اے خداوند ہمارا خدا، تُو تو نمٹا ہمارے ساتھ سب کے بعد {2:27}

 تیرے احسان اور تیرے، جو بڑی رحمت کے مطابق

 ھے کی طرف سے اپنے کے بندہ موسٰی نے دن میںتو کے طور پر پیچ {2:28}

 جب تُو کیا یہ حکم اس قانون کی نظر میں لکھنے کے لئے

 کہہ کہ بنی اسرائیل،،

 {29اگر تم میری آواز، بے شک یہ بہت بڑی نہ سنو  :2}

 بھیڑ گے جا کر دیا کے درمیان ایک چھوٹی سی تعداد میں

 اقوام، جہاں میں پراگندہ کرے گا ۔



 یں وہ مجھ سے نہیں سنتے نہیں کہ کیونکہ جانتا تھا کہ یہم {2:30}

 ایک گردن کش قوم ہے: لیکن ان کاپٹاواٹیس کے ملک میں

 وہ خود تمھیں یاد کروں گا ۔

 اور جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں: میں کے لئے {2:31}

 :انہیں ایک دل اور ُسننے کے کان دے گا

 میں حمد گا اناور وہ مجھے کے ملک  {2:32}

 اسیری ہے اور میرے نام پر خیال ہے،

 اور اپنی گردن سے واپس اپنے {2:33}

 شریر اعمال: ان کی راہ کو یاد کرے گا ان

 باپ جو خداوند کے حضور میں گناہ کیا ہے ۔

 اور میں ان کو اس ملک میں واپس النے کریں گے جو میں {2:34}

 اُنکے باپ دادا ابراہام، اضحاق سے حلف کے ساتھ وعدہ کیا تھا،

 اور یعقوب، اور وہ اس کے ہو گی: اور میں اضافہ ہو جائے گا

 ان اور وہ کچھ بھی گھٹایا جائے گا نہیں ۔

 اور ابدی عہد کے ساتھ کروں گا {2:35}

 انہیں اُن کا ُخدا ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے: اور میں

 ی اسرائیل کے ملک سے باہر کوئی مزید ڈرائیو کریں گے کہ میںمیری قوم بن

 ان کو دیا ہے ۔

 اے یہوا تعالی، اسرائیل کا خدا روح دکھ میں {3:1}

 شورش زدہ روح تجھ سے بھرالتا ۔

 الرحیق تجھے رحم كرنے واال ہے ۔ سنو، اے خداوند، اور رحم ۔ {3:2}



 اور ہم نے تجھ سے پہلے گناہ کیا کیونکہ ہم، پر افسوس کی بات ہے ۔

 تو ہمیشہ کے لئے اندوریسٹ ہے اور ہم بالکل فنا ہو جاتے ہیں ۔ {3:3}

 اے یہوا تعالی، تُو بنی اسرائیل خدا، اب ُسن {3:4}

 نماز مردہ بنی اسرائیل کی اور ان کے بچوں کی جس

 واز ُسنی نہیںہے تجھ سے پہلے گناہ کیا اور اُس آ

 تیری ان کا خدا: باعث ان آفتوں جدا

 ہمارے پاس ہے ۔

 یاد بدکاریاں ہمارے باپ دادا کے نہیں: لیکن {3:5}

 تیری قُدرت اور تیرے نام پر اب اس وقت لگتا ہے ۔

 خداوند ہمارے خدا اور اَے ُخداوند تُو، {3:6}

 ہم تعریف کرے گا ۔

 ہمارےاور اسی لئے تو تیرا خوف کر دی  {3:7}

 دل کے ارادے جو ہم تیرے نام پر کال کرنا چاہیے اور

 تیری ہماری تحویل میں تعریف: ہم سب یاد کہا گیا ہے ۔

 ہمارے باپ دادا کی بدکرداری، جو تجھ سے پہلے گناہ کیا ۔

 دیکھ، ہم ہیں لیکن اس دن ہمارے اسیری میں جہاں {3:8}

 راگندہ تونےتو ہم نے رسوائی اور ایک لعنت، اور ہو کے لیے پ

 ادائیگی کے تمام گناہوں کے مطابق مشروط ہمارا

 باپ جس سے خداوند اپنے خدا کے چال گیا ۔

 سنو، اسرائیل، زندگی کے احکام: کان دے {3:9}

 حکمت کو سمجھنا ہے ۔



 کیسے ہاپپانیٹہ یہ تو میں تیرا ہے اسرائیل {3:10}

 ہے کہ تو ایک عجیب و غریب ملک میں مومی پرانے دشمنوں کے ملک،،

 تو مردہ کے سبب سے ناپاک ہے کہ،

 { میں اتر جانا11: تو ان کے ساتھ اس شمار ہوتا ہے کہ 3}

 قبر؟

 بارک 637صفحہ 

 { ۔12: تُو حکمت کے چشمہ کو چھوڑ دے گا 3}

 دیا تواور اگر تُو ُخدا کی راہ چلتا رہا رفیق کو دے  {3:13}

 ُسنائے ہے بدوؤں امن میں رہے گا ۔

 جانیں جہاں حکمت ہے جہاں قوت، ہے کہاں {3:14}

 کہ تو معلوم ہو جائے کہ بھی کہاں ہے فہم ہے ۔

 دن، اور زندگی کی لمبائی جہاں آنکھوں کا نور ہے، اور

 امن ۔

 یا کون آتا ہے جو اس جگہ پایا ہے؟ {3:15}

 اس خزانے میں؟

 ہو جاتے ہیں، قوموں کے امرا ہیں جہاں اور {3:16}

 جیسے کہ وہ جاندار زمین پر حکومت کی ۔

 جو ہوا کے پرندوں کے ساتھ اپنے مشغلہ تھا {3:17}

 ہوا، اور وہ جو چاندی اور سونے کو جس میں بخل کرنے لگے مرد

 بھروسہ کریں اور اپنے حاصل کرنے کا کوئی اختتام نہیں بنایا؟

 لئے کے وہ جو چاندی میں کام کیا اور ایسا ہوتااس  {3:18}



 ہوشیار، اور جن کے اعمال ہیں بے قیاس،

 وہ غائب ہیں اور قبر میں چلے گئے {3:19}

 .اور دوسروں میں ان سٹیڈس آئے ہیں

 جوانوں نے نور دیکھا اور رہتے تھے {3:20}

 زمین: مگر جس طرح کا علم انہیں معلوم نہیں ہے،

 اور نہ اُسکی راہوں کو سمجھ نہ پکڑ کے {3:21}

 اس: اپنے بچوں کو اس طرح سے دور تھے ۔

 یہ کا کنعان میں سنا گیا ہے نہیں، نہ اس کے پاس {3:22}

 یہ گئی ٹہیمان میں دیکھا ۔

 اگآرینس زمین پر حکمت کے طالب {3:23}

 سوداگر ہے اور ٹہیمان، کہانیوں کے مصنفین،

 ان میں سے کوئی بھی ہے اہر ہے ۔اور سرچرس سمجھ سے ب

 حکمت کی راہ کا یا اس کے راستے کو یاد ہے ۔

 اور کس طرح !ُخدا کے گھر کتنا عظیم ہے اے اسرائیل {3:24}

 !وہ جگہ اس کے قبضے سے بڑی ہے

 اعلی، اور ان ِگنت ہے ۔ عظیم، اور کوئی بھی ختم ۔ {3:25}

 وہاں رفائیم شروع ہی سے مشہور تھے، {3:26}

 اتنا بڑا قد کے تھے اور جنگ میں اتنا ماہر ہے ۔جو 

 جو نہ خداوند کا انتخاب کیا تھا، نہ دی اس نے {3:27}

 :ان کے پاس علم کا طریقہ



 لیکن وہ نہیں تھی کیونکہ وہ، تباہ کر دی گئیں {3:28}

 حکمت، اور اپنی حماقت کے ذریعے ہالک ہُوئے ۔

 ورجو جنت میں چلے اور اُس کو لے لیا ا {3:29}

 اسے بادل سے اتارا؟

 جو سمندر پار چلے گئے اور اُس پایا اور {3:30}

 اس کے لئے خالص سونے دے گا؟

 کوئی آدمی اس کا طریقہ جانتا ہے، اور نہ ہی اس راہ کے اندیشے ۔ {3:31}

 مگر وہ جو سب چیزوں کو جانتا ہے، جانتا ہے اور {3:32}

 اس کے باہر اپنے فہم کے ساتھ مل جاتی ہے: جو تیار

 :زمین کے لئے ہر وقت یہ مکوڑے کے ساتھ بھری ہوئی ہے

 جو روشنی، اور اسے بھیجا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے {3:33}

 پھر، اور یہ اس خوف کے ساتھ اوبییٹہ ۔

 :ستارے ان گھڑیوں میں جلوہ گر ہؤا اور خوش ہوئے {3:34}

 اور اس کے ساتھ جب وہ ان کہتا ہے وہ کہتے ہیں، یہاں ہم ہیں ۔

 بشاشی وہ اُس سے روشنی دکھائے جو انہیں بنا دیا ۔

 یہ ہمارے خدا ہے اور وہاں کوئی بھی نہ ہو گا {3:35}

 کے اس کے مقابلے میں شامل تھیں ۔

 وہ سارے راستے کے بارے میں علم، مل جائے اور {3:36}

 خادم سے کہا، اور اسرائیل کو دیا ہے اس یہ یؔعقوب نے اپنے

 محبوب ہے ۔



 اس کے بعد ہی وہ دکھائے خود زمین پر اور {3:37}

 مردوں کے ساتھ بھی ۔

 یہ خدا کے حکموں کی کتاب ہے اور {4:1}

 اُسی کا ِجس نے شریعت: تمام وہ جو اسے جاری رکھیں گے

 لیکن چھوڑیں جیسے یہ مر جائیں گے ۔ زندگی کے لئے آئے ۔

 { باری: میں چلنا4:2تجھے، اے یعقوب اور لے پکڑا اس کے }

 اس کا چراغ، کی موجودگی تاکہ تُو بِینا ہو جائے

 روشن ہے ۔

 دوسرے تیری عزت نہ چیزیں جو دیں {4:3}

 تجھ سے ایک عجیب و غریب قوم کے لیے سودمند ہیں ۔

 اے اسرائیل، خوش ہیں ہم: کہ فرحت بخش ہیں {4:4}

 کیا ہے ۔خدا ہم پر ظاہر 

 رکھو، میری قوم، اسرائیل کی یادگار کی جائے ۔ {4:5}

 تم نے قوموں کو نہیں برائے فروخت کئے گئے ]آپ[ {4:6}

 تباہی: بلکہ تم خدا کے غضب منتقل ہو گیا، کیونکہ تم تھے

 دشمن سے نجات بخشی ۔

 اس لئے تم نے جو آپ کی طرف سے قربان نے دالیا {4:7}

 نہیں ۔شیاطین اور خدا کے لئے 

 تم ہمیشہ خدا کی، جس میں الیا بھول چکے ہیں {4:8}

 اور تم کو کہ آپ مجھے دودھ یروشلیم بُرا ہے ۔ آپ کو ۔

 جب انہوں نے ان پر آنے والے ُخدا کے قہر دیکھا کے لئے {4:9}



 آپ، وہ، اے ُسنو سیون کے بارے میں رہنے والو: خدا

 مجھ پر عظیم عیباں سوگ ۔

 میں دیکھ کر میرے بیٹے اور بیٹیاں، کی اسیری {4:10}

 جو دائمی اُن پر لوٹا الیا ۔

 لیکن انہیں رخصت خوشی کے ساتھ ان میں پرورش کیا {4:11}

 روتے اور سوگ کے ساتھ ۔

 دے کوئی شخص مجھ پر ایک بیوہ اور {4:12}

 بہت سے، جو اپنے بچوں کے گناہوں کے لئے چھوڑ رہا ہوں کو چھوڑا

 کیونکہ وہ خدا کے قانون سے روانہ ہوئے ۔ ان ۔ویر

 وہ آئین نہیں جانتا تھا اور نہ ہی انداز میں چلتا رہا {4:13}

 کے احکام، اور نہ ہی میں نظم و ضبط کی راہوں میں ٹر

 اُس کی صداقت ہے ۔

 بس انہیں صیون نہ آئے کے بارے میں کہ رہنے اور {4:14}

 یاد رکھو جس تم اسیری سے میرے بیٹے اور بیٹیاں،

 ان پر دائمی لے آیا ۔

 اس لئے انہوں نے ایک قوم ان پر اب تک سے نکال لے گیا تاکہ ایک {4:15}

 بیشرم قوم، اور ایک عجیب و غریب زبان ہے جو نہ تو

 ریورانسید بوڑھے، اور نہ ہی پاتید بچے ۔

 ان پیارے پیارے بچوں بندھوایا ہے {4:16}

 بغیر ویران تھیبیوہ اور بائیں طرف عورت تنہا 

 بیٹیاں ۔



 638بارک صفحہ 

 لیکن کیا میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ {4:17}

 جو اِن آفتوں تم پر الئے گا {4:18}

 تم اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی ۔

 اپنا راستہ، اے میرے بچے جائیں، اپنا راستہ: مجھے کے لئے {4:19}

 تمہارے ہی لئے چھوڑا ہوں ۔

 میں امن کا لباس اتار ڈال کر ڈال {4:20}

 مجھے میری دُعا کے ٹاٹ: سے اٹھیں گے

 میرے ِدن میں دائمی ہے ۔

 سے فریاد ہو رکھو، اے میرے بچے {4:21}

 رب ہے، اور اس نے آپ کو طاقت اور کے ہاتھ سے فراہم کرے گا

 دشمن ہے ۔

 کہ وہ بچا ازل میں میری امید ہے {4:22}

 اور خوشی مجھ سے پاک ایک سے، کیونکہ آیا ہے آپ ۔

 عنقریب تم سے آنے واال رحمت کا

 قیوم ہمارے ُمنّجی ہے ۔

 آپ سوگ اور رونے کے لئے بھیجا گیا: لیکن {4:23}

 خدا آپ مجھے دوبارہ مسرت اور شادمانی کے ساتھ دے گا

 کبھی ۔

 { آپ24: پڑوسی صیون کے طور پر اب دیکھا ہے کی طرح 4}

 تو وہ جلد ہی آپ نجات سے دیکھیں گے ہمارےاسیری: 



 وہ خدا جو تم پر بڑے جالل کے ساتھ آئے گا اور

 ازل کی چمک ۔

 میری اوالد غضب ہے کہ صبر برداشت {4:25}

 تم پر خدا کی طرف سے آئے: کیونکہ تیرا دشمن کو ظلم و ستم نے

 لیکن جلد ہی میں تو اپنی تباہی دیکھ لے گا، اور دینا تیرے ۔

 ی گردن پر چلنا ۔اس ک

 میری نازک خراب طریقے پر چلے گئے ہیں، اور تھے {4:26}

 گلہ کے دشمن پکڑا کے طور پر لے لیا ۔

 خوش، اے میرے بچے رہو، اور فریاد سے {4:27}

 خدا: اس لئے تم ان کو لے کر اس کی یاد رہے گا

 چیزیں تم پر ۔

ماغ کے طور کے لئے خدا کی طرف سے گمراہ ہو کے لئے آپ کے د {4:28}

 پر یہ تھا: تو،

 واپس کیا جا رہا، اسے دس بار مزید کوشش کی ۔

 کیونکہ جو اِن آفتوں تم پر لے آیا {4:29}

 آپ اپنی نجات کے ساتھ ابدی خوشی الئیں گے ۔

 لے ایک نیک دل، اے یروشلم: جس نے دیا کے لئے {4:30}

 تیرے اس نام تجھے تسلی دیا کرو گے ۔

 دکھی ہیں جو تجھ میں مبتال اور خوش ہوئے {4:31}

 تیرا زوال پر ۔

 :دکھی ہیں شہروں تیری اوالد خدمات سر انجام دیں {4:32}



 وہ جو تیرے بیٹے ملی بدنصیب ہے ۔

کے لئے جیسا کہ وہ اپنے کھنڈرات میں ُخوش ہو کر کے خوش ہو گیا  {4:33}

 تیرا

 وگی ۔گر: تاکہ وہ اپنی تنہائی کے لیے ناراض ہ

 اس لئے میں اس عظیم کا فخر ہے وہ لے گا {4:34}

 جماعت اور اس کے غرور میں ماتم متوجہ ہونگے ۔

 کی آگ اس پر ازل سے آئے گا {4:35}

اور وہ شیاطین کے لئے کے آباد  طویل عرصے سے برداشت کرنے کے لئے ۔

 ہو گا ایک

 اچھا وقت ہے ۔

 ق کی طرف اوراے یروشلم کے بارے میں تجھے نظر مشر {4:36}

 خوشی جو آتا تیرے پاس خدا کی طرف سے دیکھے ۔
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