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 بیل اور ڈریگن

 [میں ڈینیل] بیل اور ڈریگن کی کتاب

 بیل اور ڈریگن کی تباہی کی تاریخ،

 دانیال علیہ السالم کے آخر سے کاٹ ڈاال ۔

 اور بادشاہ اسٹیاگاس اپنے باپ دادا کے لئے جمع کیا تھا اور {1:1}

 اس کی سلطنت فارس کے نامہ وصول کی ۔

 اور ڈینیل بادشاہ کے ساتھ بھی اور تھا ۔ {1:2}

 سب سے بڑھ کر اپنے دوستوں پر ایوارڈ دیا ۔

 اب بابیلون ایک بت بیل، کہا جاتا تھا اور وہاں {1:3}

 تھے اس پر ہر دن بارہ بڑے اقدامات کا خرچ

 ۔ میدہ، اور چالیس بھیڑوں اور شراب کی چھ کشتیاں

 اور بادشاہ اسے سجدہ کیا اور پسند کے لئے روزانہ چال گیا {1:4}

 اور بادشاہ نے کہا اس: لیکن ڈینیل نے اپنے خدا کو سجدہ کیا ۔

 اس سے کیوں تُو بیل کی عبادت کرتا ہے نہ؟

 جو جواب دیا اور کہا، کیونکہ میں عبادت نہ کرتا ہو {1:5}

 بت ہاتھ بلکہ زندہ خدا، جس نے پیدا کیا ہے بنا دیا

 آسمان اور زمین اور تمام جسم پر حکمرانی ہے ۔

 تو بادشاہ نے اس سے کہا، تو سمجھتا نہیں کہ {1:6}



 کیا تو دیکھتا ہے کہ وہ کس قدر نہیں کھاتا اور بیل ایک زندہ خدا ہے؟

 ہر روز پیتا ہے؟

 اے بادشاہ، ہو نہپھر ڈینیل مسکرایا اور کہا،  {1:7}

 رکھ: اس کے اندر مٹی اور پیتل کے بغیر، لیکن ہے اور

 کیا کبھی کھانے یا کسی بھی چیز پئیں گے ۔

 تو بادشاہ ان کاہنوں کے لیے غضبناک اور کہا جاتا تھا ۔ {1:8}

 سے کہا، تم مجھے یہ کون ہے جو ہے نہ بتائیں کہ اگر

 ان ٹیکسوں پہنچانا چاہے تم مرو گے ۔

 { لیکن ان پُہنچانا،1:9اگر تم مجھے اس بیل تصدیق کر سکتے ہیں }

دانیال علیہ السالم ایک دن مرنا تو: اس لئے اس کو مذہبی توہین کے خالف باتیں 

 کیں

 اور بادشاہ سے کہا، ڈینیل نے بتایا کہ اسے کے مطابق ہو بیل ۔

 تیرا کالم ہے ۔

 {10کاہنوں بیل کے ستر تھے اب  :1}

 اور بادشاہ کے ساتھ چلے گئے ں اور بچوں کے پاس ۔اپنی بیویو

 بیل کے مندر میں دانی ایل ۔

 تو بیل کے کاہنوں نے کہا، دیکھو ہم باہر جانا: مگر تُو اے {1:11}

 بادشاہ، سیٹ پر گوشت، اور شراب تیار کرو، اور بند

 روزہ دروازہ اور اس کے ساتھ اپنی چھاپ مہر لگا دیں ۔

 آئے تو، میں تُو اور کل جب تُو {1:12}

 :فاندیسٹ نہیں کہ بیل سب کو کھا گئی، ہم میں موت کا شکار کرے گا



 ورنہ دانی ایل، جو ہمارے خالف جھوٹی باتیں کرتا ہے ۔

 اور وہ ذرا اس پر كیا: کے لیے میز کے تحت وہ {1:13}

 جس کے تحت وہ میں داخل ایک استغراق داخلہ بنایا تھا

 ن چیزوں کو فنا ہے ۔مسلسل بدلتا رہتا ہے، اور ا

 تاکہ بادشاہ گوشت سیٹ کریں جب وہ باہر چلے گئے، {1:14}

 اب ڈینیل اپنے بندوں کو حکم دیا تھا بیل سے پہلے ۔

 راکھ اور ان میں وہ تمام بھر میں سٹریود

 مندر ہی بادشاہ کی موجودگی: پھر وہ باہر گیا

 اور دروازہ بند کر دیا اور اس بادشاہ کی چھاپ کے ساتھ، پر مہر لگا دی اور

 تو چال گیا ۔

 اب رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ پھونکتے جاتے تھے {1:15}

 اور بچے، وہ کرنے کے لئے، کرتی تھیں اور کھایا اور

 سب کو ڈرانکک ۔

 بادشاہ اٹھ کر صبح سویرے، اور دانی ایل میں {1:16}

 ے ساتھ ہے ۔اس ک

 اور کہا بادشاہ ڈینیل، ساری مہریں ہیں؟ {1:17}

 اور اُس نے کہا ہاں، اے بادشاہ، وہ پورے ہوں ۔

 اور جیسے ہی وہ تکلیف، بادشاہ کھولی {1:18}

 تختی پر نظر کی اور ایک بڑی آواز کے ساتھ, عظیم فن

 تو اے بیل، اور تجھ سے کوئی مکر کی بات ہے ۔

 تے تھے، اور بادشاہ کا انعقاد کیا کہ وہپھر ڈینیل ہنس {1:19}



 چاہیے نہ جا کر کہا، اب سنسان، دیکھو اور

 اچھی طرح جن کے نقش قدم پر چلنے کا نشان ہے یہ ہیں ۔

 اور بادشاہ نے کہا میں آدمیوں کے راستوں پر دیکھیں {1:20}

 اور پھر بادشاہ ناراض تھا، عورتوں اور بچوں کو ۔

 اور کاہنوں کو ان کی بیویوں اور بچوں کے ساتھ لیا {1:21}

 جنہوں نے اس مخصوص دروازے، جہاں وہ میں آئے اور

 تختی پر تھے کے طور پر ایسی چیزیں فنا ہے ۔

 لہذا بادشاہ ان کو قتل کیا اور بیل کو نجات بخشی {1:22}

 کو تباہ کر دیا ۔دانیال علیہ السالم کے اقتدار میں جو اُسے اور اُس کے َمقِدس 

 اور اسی ایک ہی جگہ ایک عظیم ڈریگن, تھا {1:23}

 جو وہ بابل کی پوجا کی جاتی ۔

 اور ڈینیل سے کہا، بادشاہ نے کہا کہ کہے گا تُو بھی کہ {1:24}

 دیکھو وہ جیتا ہے، وہ کھاتا اور پیتا ہے وہ ۔ کہ یہ پیتل کا ہے؟

 تو ہے کہ وہ کوئی زندہ خدا کا کہنا ہے کہ کرسکتا ہے نہ: لہذا

 اس کی عبادت ہے ۔

 تو کہا کہ ڈینیل بادشاہ سے کہا، میں عبادت کرتا ہوں گے {1:25}

 ُخداوند میرا ُخدا: وہ زندہ خدا ہے ۔

 مگر مجھے چھوڑیں، اے بادشاہ دے اور میں اس کو بھی مار ڈالنا {1:26}

 بادشاہ نے کہا، میں تجھے دوں کے بغیر ۔ ڈریگن تلوار یا عملے

 چھوڑ دیں ۔

 پھر ڈینیل پچ، اور چربی اور بال لے کر کیا {1:27}



 انہیں اسکی جمع ہوگئے اور بنایا بافتیں ابالنا: یہ وہ میں ڈال دیا

 اژدہا کے منہ میں، اور اس اژدہا پھٹ کے ٹُکڑے کر: اور

 کرتے ہیں نے کہا کہ ۔دانی ایل، دیکھو یہ جو دیوتاؤں کی تم عبادت 

 جب بابل کی انہوں نے سنا کہ وہ عظیم لیا {1:28}

 غصہ، اور باطل منصوبہ باندھا، بادشاہ، کے خالف

 بادشاہ ہے یہودی بن گیا اور اس نے بیل کو تباہ کر دیا ہے، وہ اس کے پاس

 ڈریگن قتل اور کاہنوں سے مارا ۔

 میں فراہم{ ہ1:29وہ بادشاہ کے لئے آئے اور کہا کہ، تو }

 دانی ایل، ورنہ ہم تجھ کو اور تیرے گھر کو تباہ کرے گا ۔

 اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ اسے تنگ {1:30}

 زخم، مجبور کیا جا رہا، وہ ڈینیل ان کے سپرد کیا ۔

 جو ڈاال اس میں ببر )شیر( کے ڈین: جہاں وہ تھا چھ {1:31}

 دن ۔

 ں موجود تھے ۔اور سات ببر )شیر(, اور وہ اڈے می {1:32}

 :انہیں ہر روز دو الشیں اور دو بھیڑ دیا تھا

 جس پھر ان سے ان کے لئے ارادے کو دیا گیا نہیں

 ڈینیل کو کھا جائے ۔

 {33تھا اب کہا یہودیہ میں حضرت  :1}

 ہابباکوک والے سالن بنا دیا تھا، اور روٹی ٹوٹے ہوئے تھے

 ایک کٹوری اور کو میدان میں النے کے لئے جانے کے لئے تھا ۔

 دو ۔



 لیکن خداوند کے فرشتہ سے کہا ہابباکوک نے کہا، جاؤ، {1:34}

 646بیل اور ڈریگن صفحہ 

 تُو نے رات کے کھانے سے ڈینیل بابل میں لے،

 ببر )شیر( کے اڈے میں کون ہے ۔

 ی نہیں دیکھا تھا بابل ۔اور حببیکوک نے کہا ُخداوند، میں کبھ {1:35}

 نہ مجھے جانتے ہیں جہاں اڈے ہے ۔

 پھر خداوند کے فرشتہ نے اس کی طرف سے تاج، لے گیا {1:36}

 اور اس کے بال اس کے سر اور ذریعے سے ہُوا

 ویہیمانسی اپنی روح کی بابل میں اڈے پر کھڑا ہے ۔

 اور پکارا، اے اے ڈینیل، دانی ایل، حببیکوک {1:37}

 .نے تجھ کو بھیجا ہے میں کھانا لے لوجس خدا 

 اور ڈینیل نے کہا کہ تُو نے یاد مجھے، اے {1:38}

 خدا: نہ تو یہی تیرے اور محبت کو چھوڑ دے گا

 تیرے ۔

 {: اور کا فرشتہ39: ڈینیل اٹھ کر کھایا تو 1}

 رب ہابباکوک اپنی جگہ میں پھر فوری طور پر سیٹ ہے ۔

 لیے چلے گئے پر ساتویں دن بادشاہ کے {1:40}

 دانی ایل: اور جب وہ اڈے کے لیے آیا تو وہ میں، نظر اور

 دیکھو ڈینیل بیٹھا ہوا ہے ۔

 پھر بادشاہ کے لئے بلند آواز سے پکارا، {1:41}

 عظیم فن ُخداوند ُخدا دانیال کا خواب، اور کوئی بھی دوسرے کے پاس ہے



 تیرے ۔

 اور وہ اسے نکال کر جو ڈال {1:42}

 تباہی کا باعث: اور وہ تھےاڈے میں اس 

 اس کے چہرے سے پہلے ایک لمحے میں کھا جائے گی ۔
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