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؟ےہ یئگ یتد لدب لبیئاب ہ  یک  
 

(  ایگ اتیک هوعد اراود ںاناملسم ہک ںیوج
ےہ )  
 

Punjabi  
(Western Shamukhi) 

 
Has the Bible Been Changed? 

  
  
  

ری ئ او ِو لایناد ک   
  

سٹرآ لربل ےا ےا  
لبیئاب رلچیب ےد یجولؤیھت  

لبیئاب ےئمیا  
نایگو اشاھب ےئمیا  

 
سیرپ وکینا  

ڈٹیروپر وکنا ، گنشلبپ   کاو ھپیئال
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ےلاوح ےلاوح چو لبیئ  با

ایل ّکت نہ ےہر رک : 

لبیئاب سنیرفیر ڈلیھپوکس ںیون  

نژرو زمیج گنک تراکھدا  

سیرپ یٹسروینوی ڈروفسکآ  

1967   ،ےئسیئوی

 

ےلاوح ےتد ےلاوح ںوت نآرق  

نہ ےہر ےل رٹیم  : 

داوونا یزیرگنا لان ےد نآرق رتوپ  

ٹایرین یمل  

یکرت ،لبماتسا  

1992 

1-348-62245-1-978 ئی :نن نیئیبسی ئآ  
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 یئوک لماش ّچو باتک سا ،نراک ےد یترکرپ لیش یتگ ید ٹینرٹنا

 وہ ےتا نہ ےئگ لدب دعب ںوت نوہ تشاکرپ کنل ںاج ّسیرڈیا بیو یو
 وکا اتیک ٹگرپ چو مک سا ںون راچو .ےووہ ہن زئاج نہ ہک ےہ ادکس

نہ  ےد کشاکرپ یرورض ہہیا ےتا ےد کھکیل ہن ٹگرپ ںون راچو   
هوعد یراو ہمذ یو یئوک یئل سا شودرن کشاکرپ ےتا ، ےدرک . 

 
 

 ےکرک کرپمس اراود ںاواتیرکو ےد ںاباتک ںاباتک ںاید سیرپ وکینا
نہ ںایدکس اج ںایگنم : 

 

کنا ،نشیکیلبپ اجس ھپیئال / سیرپ وکینا . 
652  یئآویلبڈ ،ڈروھپسٹبیا 203 اب .وا.یپ ٹیرٹس چرب .یا سک

54405 
 

3013-223-715   :نوف
7839-489-855 وٹ ل :یرف  

0204-316-715   :سکیھپ
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 ےراب کھکیل

 
 ڈلیھپسرکیب ےتا یس ایوہ ادیپ چو اینروفیلیک چو 1951 رئاوکو نیڈ
 ںوت لوکس یئاہ ٹسیو چو 1969 ےنسا .یس ایوہ اڈو چو رہش
 .یتیک نشیئوجیرگ

 

 یمرآ ۔ یس ایوہ یترھب ّچو جوف سیئوی راکچو ےد 1973-1970 هوا
 ںوجو ٹیریب نیرگ کا ےتا ،رپوٹاریپ ،لکیڈیم ںون سا ںایدنہ چو
 یٹ ِڈ ںوجو یئاود ید یئاڑل کا چو مانتئیو ےتا یئگ یتد یئالھکس
 .یئگ یئل روٹ ید
 
 لربل چو 1974 ےتا یتیک یئاھڑپ لاس 2 چو جلاک ڈلیھپسرکیب ےنسا
 .ایوہ ٹیئوجیرگ لان یرگڈ ٹیئیسوسیا چو سٹرآ
 
 ےتا یناربع ،لبیئاب چو لبیئاب د فآ لوکس ہہانوتلم کت لاس 3 ےنسا
 لان سرلچیب چو یجولؤیھت چو 1977 ےتا یتیک یئاھڑپ ید نانوی
  .ایوہ ٹیئوجیرگ
 
 اس ایبملوک زنشم ڈنیا لبیئاب فآ لوکس ٹیئوجیرگ ےد ایبملوک ےن سا
 چو لبیئاب چو 1983 ےتا یتیک یئاھڑپ ید لبیئاب ےھکو انلوریک ھت
 ۔یتیک لصاح یرگڈ رٹسام
 
 یمرگ رمث ےد 1976 ،یٹسروینوی نٹگنشاو ےھکو لٹیئیس ےن سا
 نیٔھدا اد نایگو اشاھب اراود ) لیئیئاسیا ( کٹسیئگنیل فآ ٹ ِچیٹسنا ےد
 ، نمران ;1978-1977 ،یٹسروینوی سسکیٹ ےھکو نٹگنلرآ ؛ اتیک

 کھپیسیپ ّچو 1987 ےنسا . یٹسروینوی اموہالکوا چو 1979-1980
 ّچو نایگو اشاھب ّچو اینروفیلیک ،سلجنیا سال ، یٹسروینوی نرٹسیو
 ۔ یتیک تپارپ یرگڈ رٹسام

 
 کمیا لیئآ ،یھترایدو ٹسیگ گنٹیڈآ چو 1996-1995 ےنسا
 لاس کا چو سکمالسا چو یٹسروینوی اراکنا چو گاھبو یجولؤیھت
  .یتیک یئاھڑپ ید کرٹکاڈ ید

 
 کیریڈ :ےہ اتپ اد ںارتپ 3 هوا ےتا ےہ ایوہ لان یروید هایو اد ّنیڈ
 سج ےہ یرتنم تراھدرن کا هوا .نیق رٹیپ ےتا ردان ِرڈنیا ےا ،اٹکیی
 ںوت 30 ےنسج ےہ یتیک اویس ںوجو یرنشم ےلاو نؤال چرچ ےن
 هوا ںیمس سا .ےہ اتیک مک لان ںاناملسم چو بروپ ھدم ںوت ںالاس ھدو
  .ےہ سیا یڈ یسیر چو سرپیئاس نردرون فآ کلبپیر یکرت

 
 
 
 
 



f	

5 
 ےراب کھکیل

 :ےہ ادکس اج اتیک ڈول نؤاڈ ےھتا ںون ںاباتک ںاید نیڈ
danwickwire.com 

 

 نن 2 ,2001 .ڈیا ںیو 1 ،ےنپ 144 ،)چو یکرت( ،نآرق ےتا لبیئاب کا نشرپ 100 *
 .2004. نن 2 ,2003 .ڈیا ںیو 1 )چو یزیرگنا( :2003 .
 

 نئینابلا :نہ ھدبلپا یو ہہیا .2014 ،ےنپ 120 ، نآرق ےتا لبیئاب ٹ  آ نشرپ 00 2 *
 ،نئیروک ،کازاک ،نمرج ،چنیرف ،یسراف ،شلگنا ، ّچڈ ، ینیچ ، یریزا ، یبرع ،
 .یکرت ےتا شنیپس ،یسور ،یئاینامور ،یلاگتروپ ،شلوپ ،یئیوران
 

 216 ،)چو کرت( ، رتنا راکچو ےد لبیئاب ےتا نآرق نشیلشو کمتانلت ےتا  کا *
 .2007 ،ےفص 224 ،)ّچو یزیرگنا( :2007 ،ےفص

 

 .2015 ،ےنپ 144 ، اھکیر پور کا ید داہج چو ساہتا یمالسا *
 

 ،)چو یکرت( ;1985 ،ےنپ 240 ،)چو یزیرگنا( ، باتک تورس لکیجولویھت کا *
 .1987 ،ےنپ 240

 

 نیا 2 ;1987 ،ےنپ 48 , .ڈیا ںیو 1 ) چو یکرت ( , ؟ےہ یئگ یتد لدب لبیئاب یک *
 ،ےنپ 96 ،)چو شلگنا( :1420 .ڈیا ںاو 4 :2007 .ڈیا یڈرآ 3 :1994 .ڈیا یڈ

 ،.یڈیا ںاو 4 ;2011 .ڈیا  3 ;2007 :ڈیا یڈنیا 2 ,2011 :ڈیا رڈنیٹس 1 1987
 .2014 ،ےنپ 108

 

 فرص ( ، تورس یمالسا کا نئیچشرک ،راسونا یدوہی اتگوییسورھب ید لبیئاب *
 .1999 ،ےنپ 420 ،) ّچو یکرت

 

 ہن ےد وشو ےد جا ےتا اکموھب ید نھکر ترو ےتا نرک انھترارپ چو گنڈیئاب *
 ےھکو ایبملوک ، نچاوگ لان ھبردنس شیشو ےد ایسمس ید نچنہپ کت ںاکول ےچنہپ
 .1983 ،ےنپ 78 ، سسیھت تشاکرپنا

 

 اراود "اد نرک رایپ" = " ایرک :مٹسس برو نشیلشو کنرکایو اد کا ید یکرت :اشو *
 یڈ نیا 2 ; 1987 ،ےفص 170 ،)کرت ےتا ّچو یزیرگنا( اشو تشاکرپ ، ایاسرد
 .2012 ،ےنپ 1000 .ڈیا

 

 .2010 ،ےنپ 1000 ، مئڈنیپمک رئاوٹکو اد مالسا *
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 یچوس – اشو

 
 ہنپ ھکیلرس  ۔ 1
 جیپ یراکناج  ۔2- 3
 ےراب کھکیل  ۔4- 5
 ینراس ید یرگمس  ۔6- 7
 ینراس ید یرگمس  ۔8- 9

 ھکیلرس ےتد ںون لبیئاب  ۔10- 11
 "لیئیکزہ ،" ےد لبیئاب  ۔12- 13
 نس لکینونیک ںاباتک ایترو یئل نرک ہتپ اڑہک ڈندپام  ۔14- 15
 ےڑکنا ےت' ںاباتک رتوپ  ۔16- 17
 انریرپ ید لبیئاب  ۔18- 19
 ےہ ںیہن گوی نلدب ےتا یویدس نچب اد رشیمرپ  ۔20- 21
 وج اتیک راکیوس ںون لبیئاب سا یڈ دمحم ، راسونا ےد نآرق  ۔22- 23

 یس دوجوم چو سا
 ںامس ےت روط ےد نچب ےد ّبر

 میل مورپ اد ”متخ “ ۔24- 25
 ( ھٹاپ ےد لبیئاب ےد راچاٹشرھب ےہ یہن رکذ یو ےسک نآرق  ۔26- 27

 ڑاگو ینابز ید ھترا ےد سا ےہ ادلوب ہہیا رپ ) ظفل لب ھپیرہٹ
 )نام لب ھپیرہٹ (

 ادکس  اج ایلدب ںیہن نچب اد رشیمرپ  "لبیئاب " یئل نرک راسونا  ۔28- 29
 ادکس اج ایلدب ںیہن نچب اد رشیمرپ راسونا ےد ” نآرق “  ۔30- 31
           نرک دیھب یئوک راکچو نہ ںیہن ناملسم ، راسونا ےد نآرق  ۔32- 33

 کب رتوپ ےہ ایگآ ید
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 یچوس – اشو

 
 یو یئوک اد ّکب رتوپ نہ ےدرکّ در ےڑہج راسونا ےد نآرق  ۔34- 35

 یساوشوا " ، وہ
  !یگ ےواج یتد ازس ںون سک چو کرن )رلھپ ےک("

 سا ،مئاٹ اد دمحم ےہ ایکس اج ہن ،ےہ ایگ ایلدب "ےگا" لبیئاب  ۔36- 37
 ںون پآ ےنپا ےن دمحم ےکرک
 کیھٹ نچب اد رشیمرپ لبیئاب راکیوس

 ،ںامس اد دمحم ”دعب“ ےہ ایکس اج ہن ،ےہ ایگ رثا اد لبیئاب  ۔38- 39
 انھکآ لبیئاب یمالسا-یرپ ہکنویک
 دعب ںوت دمحم ںیوج ںازیچ هوا وکا یا 

 ںایدوہی ےتا زنئیا حیسم "ےہ ادرک یٹشپ" وج نآرق  ےلاوح  ۔40- 41
 لوک ںانہوا ہک ایاھکد ےن
 ںامس اد دمحم ایگ ایلدب ںیہن ڈیا چیا ادسج یس لبیئاب 

 ےہ ہن یحیسم ےتا یدوہی ےد نہ "کزان" وج ںاتئآ ںاید نآرق  ۔42- 43
 لبیئاب یس اتد رک ٹشرھب ںون ھٹاپ ےد ۔ےن ںانہوا ہک ہک

 ؟ ّکب رتوپ ےد سا ںون "ےد رشیمرپ ّچو ھدنبس ےد  ےہ" یک  ۔44- 45
 ؟ ںاباتک رتوپ ںاید سا ےہ یک ”یتکش“ ید ّبر چو ھدنبنس  ۔46- 47
 لان نچب ےد ّبر نہ ناملسم وج ںایطلغ ںایل لا ُم ںاید کرت  ۔48- 49

 ؤانب ھدنبنس
 نچب اد رشیمرپ مزیجولس لکیزال حیحص کا چو ھدنبنس لان  ۔50- 51
 اتیک ےن ّبر“ ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب  ۔52- 53

  !ںایگناج ںایلدب ںاباتک رتوپ  ںاید سا ” وناج ںیہن
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 یچوس - اشو

 
 اتیک ےن ّبر“ ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب  ۔54- 55

 سا ےج” ںیہن هاورپ
 !ناج ںایتد لدب ںاباتک رتوپ ںاید 

 یو ھجک ّبر “ نہ ےدنؤاسرد ںون سا ےوعاد ےد راچاٹشرھب  ۔5-56 7
  " ایکس رک ںیہن
 !نہ ںایہر اج ںایلدب ںاباتک ےراب رتوپ ےدسا

 ہن یس ّبر “ ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب  ۔58- 59
   ںون یدیڑول " رادافو
  !ںاباتک ںایہر اج ںایلدب رتوپ

 یس ّبر“ ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب  ۔06- 61
 ید رتوپ" ںیہن یمرھد
 ھکنم اگیرک انرن اد ھبس هوا اراود سج ڈرڈنیٹس ےہ یفاک یئل نرک ایھکر 
  !ند ےد ںاین یتاج

 ںون یدیڑول "نابرہم یہن   ےن رشیمرپ " ہک ےہ بلطم  ۔62- 63
 ّکب رتوپ وھکر تاھکرس
  !یتکم ید یتاج ھکنم یراس یئل لئچویم 

 ہک ورک اچا ںون ناتش ےتا ّبر ٹیلیب ےوعاد ےد راچاٹشرھب  ۔64- 65
 ید لبیئاب یتج ےن ناتش
 !نام یتکش ورس ھدو -'یئاڑل 

 ےہ ایگ اتد لدب لبیئاب ہک ےہ ءاھبس یڈنھکپ ید ںایوعاد  ۔66- 67
 مین انارپ لاھبھکید ترتسو یئگ یئل ّچو نرک لقن ید  ۔68- 69
 توبث ےد ےڑرھک- ھٹاپ یئل لبیئاب  ۔70- 71
 ٹسکیٹ مالسا خیرات-َوروپ ےڑہک ”داوونا “ کھبمرا اد لبیئاب  ۔72- 73

 اتراسکا ےتا ےہ ادنؤاھکد ہتوھجمس
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 یچوس – اشو

 
 چو ںاتھکل-ھتہ نیچارپ ےتا یرگڈ ید ےتوھجمس ٹسکیٹ ۔74- 75

 لبیئاب ےد اتراسکا
 (چرچ یلرا( "لبیئاب "۔76- 77
 ملع لنیڈراک ےد حیسم ۔78- 79
 ؟ایوہ یک چو ںالسنوک چرچ یلرا ۔80- 81
 ؟نہ یک ںاباتک لھپیرکوپیا ۔82- 83
 ؟ ےہ یک لیجنا ید سابنرب ۔84- 85
 ںون یرادافو ید ّبر یدسا یئافو ےب ید ںایدوہی ّچو ویلبڈ ۔86- 87

 ؟ںاباتک رتوپورک تواھبرپ
 ؟ےوعاد ےد راچاٹشرھب نہ یک نراک لصا یئل ناملسم ۔88- 89
 ورک راچو نشرپ لکشم ھجک یئل ںاناملسم ۔90- 91
 وھکر ساوشو چو نآرق یحیسم نہ ںیہن ںویک نراک ھجک ۔92- 93
 انجوی ِدانا ید امتامرپ ید یتکم ۔101-94
 "پارس" ںاج "ںاسیسا" : ےہ یڈاہت نوچ ۔103-102
 رتپ یچوس اد ںایلاوح یھدنبنس لبیئاب ےئگ ےترو ۔109-104
 رتپ-یچوس اد ںایلاوح کنارک ےئگ ےترو ۔114-110
 یچوس ید ںادبش یشیدو ےئگ ےترو ۔117-115
 ہچباتک ۔119-118
 ٹون ۔120
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 ھکیلرس ےتد ںون لبیئاب

 چو لبیئاب
 

 22:29 یتم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ٹپرکس
 2 :1 ںایمور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سرپیپ ٹپرکس یلوہ
 3:14 ںایھتنرک 2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مین انارپ
 6 :3 ںایھتنرک 2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مین ںاون
 5:47 انہوی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تھکل

 4:12 ںایناربا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نچب اد ّبر
 23-21 :1 بوقعی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دبش
 2:16 ںایپلف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نچب اد نویج
 3 :8 هایمہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ باتک ید اھتسوب ید هوا
 2 :1 روبز۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وھبرپ هوا ید اھتسوب ید 
 4:17 اکول۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یبن یا ّکب ےد یربرھپ

 
 نھچپ ںون ّبر یمدآ یئوک ںودج ،چو لیئارسا ںالہپ ۔۔۔۔۔ 9 :9 لیئومس 1
 نہ ہک وج ،ےن سا یئل ؛ےئیھکیو نشرد ںوناس ،ؤآ ،ایلوب هوا ںات ،ایگ
 ۔ یس ایگ ایالب ںون ربمغیپ ہقباس 1 ےہ ایگ اہیک ںون یبن کا
 ایسد ھجک ھبس هوا ںونیم ےنسج ،وھکیو ںون یمدآ کا ؤآ ۔۔۔۔۔ 4:29 انہوی

 ؟ےہ ںیہن حیسم ہہیا یک ۔ یس اتیک ںیم وج
 ۔ ےہ امتآ ید ینابھکوھب یہاوگ ید وسی ۔۔۔۔۔ 19:10 یھتوپ ید شاکرپ

-------- 
 ۔  ےہ یئگ یتد ںوجو ”کشرد“ اشاھبیرپ ید )یبین( ”یبن“ چو لبیئاب 1

 لبیئاب ۔ےہ ادکس ھکیو اراود کاو ّمگا ےد رشیمرپ ّچو ھکوھب وج هوا ۔یا
 گھبگل ےد لبیئاب ہک ےہ ھترا ادسج ےہ یناب ینابھکوھب 8,362 چو

 ۔یس یئگ یھکل چو ءاھبس ںیمس ینابھکوھب 26%
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 ھکیلرس ےتد ںون لبیئاب

 چو نآرق
 

 3 :3 نارم-  İلا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رتساش
 3:23 نارمع-لا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ باتک ید هللا
 2:75 اراکب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نچب اد هللا
 113 :3 نارم-  لا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےصالخ ےد هللا
 19:58 میرم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ّبر نابرہم ےصالخ ےد
 2:48 اراک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔طلغ ےتا حیحص ینابھکوھب چو( یٹوسک
 21:48 ایبنیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الاو نؤاود دای ےتا نناچ کا

 7 :21 ایبما۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رڈنیئامیر
 46 & 5:44 ٹشپس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نناچ کا ےتا نشردگرام کا

 
 ہہیا ،ےہ ینابھکوھب چو تردق تئآ یئاھتوچ کا چو لبیئاب ہک ںیواھب

 ینابھکوھب کا وج ےہ ںیہن کت یو یئوک یہیجا چو نآرق ہک ےہ ٹشپس
 ںون دمحم ہک ےہ ادنم ںون ّھتت سا دوخ نآرق ۔ےہ یئگ یھکل چو یلیش
 ۔یس ایگ اتد ںیہن کاو ّمگا یو ھجک وج
 
 )ہک( ادنہک ںیہن ںوناہت ںیم“ :وہک ںون ںارفاک ،)دمحم وا(۔۔۔۔۔ 6:50 مانیا
 ۔۔۔ ےہ نایگ اد ٹشردا ںونیم یہ ہن ےتا ،نہ ےنازخ ےد هللا لوک ےریم
 ۔ےہ تریرپ ّچو ےریم وج ںاہ ادرک انلاپ ید سا فرص ںیم
 
 تہب لوک ےریم ںات ،ادنہ نایگ ٹشردا ںونیم ےج ۔۔۔۔۔ 7:188 ھپارا

 ںایدکس ںیہن هوھچ ںونیم ںاتبیصم ےتا ،یس یدیہاچ ینوہ تلود یراس
 ےدرک ساوشو وج ںاہ الاو نید یربھکشھک ںون ںاکول ںانہوا ںیم ۔نس
 ۔نہ

 
 ںیہن زیچ ںیون یئوک چو ںاتود ںیم“ :وہک ںون ںانہوا ۔۔۔۔۔ 9 :46 ھپاکہا
 یک لان ےریم ںاج اگیرپاو یک لان ےڈاہت ّلک ہک ہتپ ںیہن ںونیم ۔ںاہ
 ۔اگیرپاو
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 "ننیک" ےد یھتوپ

 )ھکانت( 1 مین انارپ ںاباتک 39 ںاید
 

  ') :21  (یبن 5  (تاروت( : تیروت
 

 ۔یس۔یب 1451۔۔۔۔۔ اوشوہی یسیب 1446۔۔۔۔۔ تپتا
 ۔یس۔یب 1425۔۔۔۔۔ ّجج ۔یس۔یب 1406۔۔۔۔۔ ۔ چوک
 ۔یس۔یب 1171۔۔۔۔۔ لیئومس 1 ۔یس۔یب 1490۔۔۔۔۔یویل
 یسیب 1056 ۔۔۔۔۔۔۔ لیئومس 2 یسیب 1490۔۔۔۔۔ربمن
 ۔یس۔یب 1015۔۔۔۔۔ ریمشک 1 ۔یس۔یب 1451۔۔۔۔۔راس اھتسوب

 ۔یس۔یب 896۔۔۔۔۔ جار 2
 ۔یس۔یب 760۔۔۔۔۔ هایاسی 13  (لیئیکزہ( : اتیوک
 ۔یس۔یب 629۔۔۔۔۔ هایمری
 ۔یس۔یب 595۔۔۔۔۔ لیئیکزہ ۔یس۔یب 1000۔۔۔۔۔روبز
 ۔یس۔یب 785۔۔۔۔۔ ایشوہ یس یب 971۔۔۔۔۔ اہک
 ۔یس۔یب 800۔۔۔۔۔ لیئوج ۔یس۔یب 1520۔۔۔۔۔ بویا

 ۔یس۔یب 787۔۔۔۔۔ سوما یسیب 1014۔۔۔۔۔ تیگ اد نامیلس
 ۔یس۔یب 587۔۔۔۔۔ ایڈابوا ۔یس۔یب 1322۔۔۔۔۔ ھتور
 ۔یس۔یب 862۔۔۔۔۔ هانوی یس یب 588۔۔۔۔۔لیئیکزہ مال
 ۔یس۔یب 750۔۔۔۔۔ اکیم یس یب 977۔۔۔۔۔ کشیدپا
 ۔یس۔یب 713۔۔۔۔۔موہن یس یب 521۔۔۔۔۔ رتسا
 ۔یس۔یب 626۔۔۔۔۔ کوکبہ یس یب 607۔۔۔۔۔ لئینیڈ
 ۔یس۔یب 630۔۔۔۔۔ هاینھپس یس یب 536۔۔۔۔۔ ارذع
 یس یب 520۔۔۔۔۔ ےگہ یس یب 446۔۔۔۔۔ هایمہن

 ۔یس۔یب 520۔۔۔۔۔ هایرکز ۔یس۔یب 1004۔ےڈئیئاوہ لکینورک 1
 ۔یس۔یب 425۔۔۔۔۔ یکالم یسیب 1015۔۔۔۔۔ ساہتا 2
 

------------- 
 ےتیک رایت ںوت کلس ےتا نسنبار ،کیڈ ےڑکنا گنٹیڈ 1 یئل مین ےنارپ
 ۔ نہ ےئگ
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 "ننیک" ےد یھتوپ

 ںاباتک 27 ےد
 1 مین ںاون

 
  8  :رتپ نراھدس ) :İ 4  (لیجنا
 یا 69۔۔۔۔۔یناربع ۔یا 60۔۔۔۔۔ یتم
 یا 69۔۔۔۔۔زمیج ۔یا 58 ۔۔۔۔۔سکرم
 یا 63۔۔۔۔۔سرتپ 1 ۔یا 61۔۔۔۔۔ اکول
 یا 64۔۔۔۔۔سرتپ 2 یا 90۔۔۔۔۔انہوی

 یا 90۔۔۔۔۔ انہوی 1
 یا 90۔۔۔۔۔نوج  :  2 1کساہتا

 یا 90۔۔۔۔۔ انہوی 3
 یا 90۔۔۔۔۔ هادوہی ۔یا 63۔۔۔۔۔ ّبترک
  1  :لیک یجولوٹاشیا 13 سکیا : زلٹیپیا نلوپ
 یا 95۔۔۔۔۔یھتوپ ید شاکرپ ۔یا 57۔۔۔۔۔یمور

 یا 54۔۔۔۔۔ سھتنرک 1
 یا 56۔۔۔۔۔ سھتنرک 2
 یا 48۔۔۔۔۔ سیا نیا ایتلگ
 یا 60۔۔۔۔۔سسفا
 یا 54۔۔۔۔۔ یسنجیا ہحفص ھٹوہ ئاھپ
 یا 60۔۔۔۔۔ ںایسلک

 یا 50۔۔۔۔۔ ںایکینلسھت 1
 یا 50۔۔۔۔۔ زنئینولیا لسھت 2
 یا 63۔۔۔۔۔سویھتومت 1
 یا 63۔۔۔۔۔سویھتومت 2

 یا 63۔۔۔۔۔ستیت
 یا 60۔۔۔۔۔ نومیلھپ

 
------------- 

 ےتیک رایت ںوت کلس ےتا نسنبار ،کیڈ ےڑکنا گنٹیڈ 1 یئل مین ںیون
 ۔ نہ ےئگ
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 ںیسا ںاباتک ںایڑہک ہک ےہ ادناج ایترو یئل نرک تراھدرن ڈندپام ہہیا

 ںاہ لکینونیک
 

 تناھدس جنپ ّٹھگ وٹھگ ںیسا ںوت ںاتھکل ںاید ساہتا ےد چرچ ےتا لبیئاب
 ہہیرگنس ےتا اتنام ید ںاباتک تریرپ مہرب یچس وج ںاہ ےدکس ھجمس
 هوا وج ےہ ادند پیھکنس کا 1 سکن ےتا رلسگ ۔نس ےدند ھدیس ںون
 اج اتد ںاھٹیہ راس ادسج یس ایگ ایترو یئل اتھدب مین ِن وج ےہ ادسد ڈندپام
 :ےہ ادکس

 
 وسی لوسر ،یبن ںون اتنام ےت یس ایگ ایھکل ےن کا ںون سا :لیئیکزہ (1

 اراود ےرالب ےد ّبر ہہیا ےج ؟نہ ےلیچ یھتاس یکیدزن ج الیچ کا اد
 ۔یس دبش اد ّبر ہہیا ںات ،یس ایگ ایھکل

 
 یک ؟نہ راسونا ےد ںاگاھب ےرسود ےد یھتوپ ںاتھکل یک :اتراسکا (2

 ےج ؟یسد یئاچس ےراب ّبر ےن ںانہوا یک ؟نہ حیحص ےتا ےچس هوا
 ،ںیہن اراود ّبر ہہیا ںات ،یس ںیہن چس وج ایگ ایاپ چو تھکل یہیجا ےسک
 ےہ اہیک چو 22-20 :18 راس اھتسوب دوخ ےن ّبر ۔اگیواج اتد رک جراخ
 ےن سا وج ےتا ،ےہ ادرک هوعد اد نلوب ںولو ےریم یبن یئوک ےج ہک
 ےنپا امتامرپ ۔یتیک ںیہن ّلگ ںوت ےریم ےن سا ںات ،ےہ ںیہن چس هوا اہیک
 هوا یہ ہن ےتا ,)18-17 :1 ںایھتنرک 2( ادکس رک ںیہن ہلمح ےتا پآ

 ،ےکرک ںانراک ےگرو ںانہیا(। 6:18 ںایناربا( ےہ ادکس لوب ھٹوھج
 رہاب ںون سا ،ےہ ّکش ںونیم" ،یھکر یئانب یتین ےن زرھتیا ےد چرچ
 "۔وید ّٹس

 
 ںاچرچ ےتا یس یئگ یتد اتنام یپایو برس ںون ںاھکیل یک :اتنام (3

 ؟یس ایگ ایراکیوس اراود ںاکول ےد ّبر ہہیا یک ؟یس ایگ ایراکیوس اراود
 ،یئگ یتیک یھٹکا ،یئوہ تپارپ باتک کا ںودج )2:13 ںایکینلسھت 2(
 یترو ںوجو نچب ےد رشیمرپ اراود ںاکول ےد رشیمرپ ےتا یئگ یھڑپ
 ںاتھکل ںاید سلوپ ےن لوسر سرتپ ۔ایگ اینم کنامرپ ںون سا ںات ،یئگ
 سرتپ 2( اینم ںوجو رتساش ّچو انلت ید رتساش ےد مین ےنارپ ںون

3:16) 
---------- 

 ۔231-223 ہحفص ، ناھچپ ناج َماع کا اد لبیئاب ،سکن ڈنیا رلجیج 1
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 ںیسا ںاباتک ںایڑہک ہک ےہ ادناج ایترو یئل نرک تراھدرن ڈندپام ہہیا

 ںاہ لکینونیک
 

 تریرپ اد ّبر ہہیا ہک نہ توبث ےد ّلگ سا چو باتک یک : انریرپ (4
 ہک یس ساوشو اد ںاواتپ ؟ےہ ادنؤآ لان یتکش ید ّبر ہہیا یک ؟ےہ نچب
 ےجیتن ےتا )4:12 ںایناربا( ےہ 'لیشایرک ےتا ادنؤیج' نچب اد امتامرپ
 یربھکشھک ےتا )3:17 سویھتومت 2( یتکش ید نترورپ ںون سا ںوجو
 ۔(1:23 سرتپ 1( ےہ ادیہاچ یئل

 
 ؟یس یئگ یتیک یٹشپ اراود ںامک ےد ّبر ید کھکیل یک :راکتمچ (5

 ۔اتد رک ھکو ںوت ںاکول ےھٹوھج ںون ںایبن ےچس ےن ںاراکتمچ رثکا
 ۔ےوالب ںون ّبر هوا ِکنات نس ںایئگ ںایتد ںایتکش یراکتمچ ںون ٰیسوم
 ےتا ںایبن ےھٹوھج ےد لاب اراود مک ککولا ےن هاییلیا ۔)9-1 :4 چوک(
 ںاراکتمچ اراود امتامرپ' ںون وسی ۔)9-1 :4 ںایجار 1( یتیک تپارپ تج
 سا ےن رشیمرپ وج یس ایگ اتیک تنامرپ لان ںاتامارک ےتا ںایھبمچا ےتا

 ۔(2:22 ۔وسر( '۔یس اتیک ںیہار
 

 ناھچپ ید مین ںیون اراود
 1 چرچ یلرا

 
 وج نس یتکیو ےلہپ ےتنوتپ اد ایرڈنیزگیلا )۔یا 373-329( : سئیٹنیھتیا
 چو 327 یوسیع جا وج نہ ےدرک ناھچپ ید ںاباتک 27 ںاید مین ںیون
 ادناج ایناج ںوجو اتپ اد ننیک هوا ۔ نہ ںایدناج ںایترو چو رتپ رٹسیا کا
 ۔ےہ

 
 ید ںاباتک لکینونیک ینپا ےن سئیسانیھتا )420-347 ۔یس( :موریج
 ایگ وہ تمہس لان سا موریج ، دعب رید یھڑوھت ںوت نرک یراج یچوس
 ۔یتد اشاھبیرپ ید رتپ-مین  ِن ید ںاباتک 27 ےتا

 
 ےراب ںاباتک 27 ںاید مین ںیون هوا 4-- ( 30 44 ( : نیٹسگ لیئیکزہ
 ۔ایوہ تمہس لان موریج ےتا سئیٹینیھتا

 
 یوسیع   327ےن پشب ےد مور ))384--384-5( :ےلہپ سسامد پوپ
 یتیک ںوترو ید یچوس یہوا ید ںاباتک 27 گناو سئیٹینھتیا ّچو

----------- 
 ۔24-23 ےفص ، توبث  ِن ِد ،لواڈکیم 1
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 ےڑکنا ےت' ںاباتک رتوپ

 
 ںاباتک 39 = مین انارپ
 رٹیل زڈرو زسرو سرٹپیچ ںاباتک

10039 929 23,138 602,582 2,728, 
 ںاباتک 27 = مین ںاون
 رٹیل زڈرو زسرو سرٹپیچ ںاباتک

7,957 180,552 838,38027 260  
 لبیئاب ںوجو ںاباتک 66 = 1 یروپ
 رٹیل زڈرو زسرو سرٹپیچ ںاباتک

1, 1,189 31,101 783,137 3,566,480 
 ںارس 114 = 2 نار راوک
 رٹیل زڈرو زسرو سرٹپیچ ںاباتک

1 114 6,236 77,934 326,048 
 
 ےتا نہ ےدنہ ےلباقم ےد لبیئاب یتنگ ید "یھٹچ" ےتا "دبش" کا یڑکک 
 نرک ساوشو چو ناملسم وج ،ےہ ید ّکب رتوپ ،نآرق ےت روط ےچمس
 ںاباتک رتوپ ںانہوا لبیئاب , 3 ) نآرق ےتا     ,  ,تاھترا( ےہ ڑول ید
 انرک ساوشو ںون ںاناملسم چو ںاہنج ےہ یدنب ھدو ںوت %90 ںوچو
 ۔ےہ ادیہاچ
 
 تہب ےدناج ےترو چو ںاباتک رتوپ ںایراس ہک چو شاکرپ ےد ّھتت سا

 ںاوود نآرق ےتا لبیئاب یتنگ حیحص کا یئل ںارھکا ےتا ںادبش ےراس
 ید ںاباتک رتوپ ںانہوا ہک ےہ ٹشپس ہہیا ،ےہ ھدبلپا لان یناسآ یئل

 ہک ےہ یہاوگ ید ّھتت سا ہہیا ےتا ےہ تراھدرن ںاحرط یگنچ یرگمس
 ۔ادکس اج ایلدب ںیہن ںون ںاباتک رتوپ

------- 
 ۔1981 ، سٹسل ٹسلبیئاب فآ ّکبڈنیہ سرکیب ،ّلہ 1
 ۔1981 ، لبیئاب سنیرفیر ڈٹیٹونیا اد کیڈ ،کیڈ
 نہ ےڑکنا ےسد رپا یئل لبیئاب :ٹون
 ۔ ایگ ایل ںوت نژرو زمیج گنک

 ۔125-124 ہنپ ، میرک-ı نآرق نیربتا نیڈنالوزن ،ولوکسیک 2
 نہ ںایدنیڑول ںون ںاناملسم ںایڑہج یئل ںاباتک 3

 ۔ ورک ساوشو ےت وھکید 35-32 ےتا 23-22 جیپ
 
 
 



f	

17 
 ھکیلرس ےتد ںون لبیئاب

 
 چو نآرق

 
 3 :3 نارم-  İلا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رتساش
 3:23 نارمع-لا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ باتک ید هللا
 2:75 اراکب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نچب اد هللا
 113 :3 نارم-  لا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےصالخ ےد هللا
 19:58 میرم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ّبر نابرہم ےصالخ ےد
 2:48 اراکاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )طلغ ےتا حیحص ینابھکوھب چو( ۔یٹوسک
 21:48 ایبنیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الاو نؤاود دای ےتا نناچ کا

 7 :21 ایبما۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رڈنیئامیر
 46 & 5:44 ٹشپس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نناچ کا ےتا نشردگرام کا

 
 ہہیا ،ےہ ینابھکوھب چو تردق تئآ یئاھتوچ کا چو لبیئاب ہک ںیواھب

 ینابھکوھب کا وج ےہ ںیہن کت یو یئوک یہیجا چو نآرق ہک ےہ ٹشپس
 ںون دمحم ہک ےہ ادنم ںون ّھتت سا دوخ نآرق ۔ےہ یئگ یھکل چو یلیش
 ۔یس ایگ اتد ںیہن کاو ّمگا یو ھجک وج

 
 )ہک( ادنہک ںیہن ںوناہت ںیم“ :وہک ںون ںارفاک ،)دمحم وا(۔۔۔۔۔ 50::6 مانیا
 ۔۔۔ ےہ نایگ اد ٹشردا ںونیم یہ ہن ےتا ،نہ ےنازخ ےد هللا لوک ےریم
 ۔ےہ تریرپ ّچو ےریم وج ںاہ ادرک انلاپ ید سا فرص ںیم

 
 تہب لوک ےریم ںات ،ادنہ نایگ ٹشردا ںونیم ےج ۔۔۔۔۔ 7:188 ھپارا

 ںایدکس ںیہن هوھچ ںونیم ںاتبیصم ےتا ،یس یدیہاچ ینوہ تلود یراس
 ےدرک ساوشو وج ںاہ الاو نید یربھکشھک ںون ںاکول ںانہوا ںیم ۔نس
 ۔نہ

 
 ںیہن زیچ ںیون یئوک چو ںاتود ںیم“ :وہک ںون ںانہوا ۔۔۔۔۔ 9 :46 ھپاکہا
 یک لان ےریم ںاج اگیرپاو یک لان ےڈاہت ّلک ہک ہتپ ںیہن ںونیم ۔ںاہ
 ۔اگیرپاو
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 انریرپ ید لبیئاب

 
 کا ںون پآ ےنپا یتکیو یئوک ےج ۔37 ۔۔۔۔۔ 38-37 :41 ںایھتنرک 1

 ںایڑہج ہک ےہ ادیہاچ انرک راکیوس ںونسا ،ےہ ادھجمس کمتآ ںاج یبن
 یئوک ےج رپ 38 ۔ نہ مکح ےد وھبرپ هوا ںاہ اہر ھکل ںوناہت ںیم ںالگ
 ۔ےہ ادیہاچ انوہ ھجمس ےب ںونسا ،ےہ ناجنا یتکیو

 
 ادسد ںوناہت ںیم ونیھب ےتا ووارھب رپ 11 ۔۔۔۔۔۔ 12-11 :1 سیا نیا ایتالگ
 ھکنم هوا یس یئگ یتیک راچرپ اراود ےریم یربھکشھک یڑہج ہک ںاہ
 ہن ،ےہ اتیک تپارپ اراود ھکنم ہہیا ںیم وج ںویک ۔12 ۔ےہ ںیہن رگم ےد
 ۔ یس ایگ اتیک ٹگرپ اراود حیسم وسی ہہیا رپ ،یس ایگ ایاھکس ںونیم ہہیا یہ

 
 وھکر یراج ںون ںالگ ںانہوا ںیست رپ ۔14 ۔۔۔۔۔ 17-14 :3 سویھتومت 2
 ےئوہ ےدناج ہہیا ،ےہ ایگ اتد ہسورھب ںوناہت ےتا ےہ ایھکس ںیست وج
 ےچب ںیست ہک ہہیا ےتا ۔15 ،ےہ ایھکس اراود سک ںون ںانہوا ںیست ہک
 ّچو حیسم وسی ںوناہت ںایڑہج ںایھتوپ هوا ۔ وہ ےدناج ںون رتوپ یہ ںوت
 ےراس ۔16 ۔نہ گوی ےد نؤانب نام یھدب یئل یتکم اراود ساوشو
 ،انڑات ،تناھدس ہہیا ےتا ، نہ ےئگ ےتد اراود انریرپ ید رشیمرپ ےلاوح
 ھکنم اد رشیمرپ وج ںات ۔71 ،ےہ کئادھبال یئل شیدپا ےد مرھد ،انڑات

 اج ےئاجس یئل ںامک ےگنچ ےراس ںاحرط یگنچ ،ےووہ نروپمس
 ۔ےکس

 
-مرھد ہک ےئوہ ےدناج ہہیا ںالہپ ںوت ھبس ۔20 ۔۔۔۔۔ 21-20 :1 سرتپ 2
 ہکنویک ۔21 ۔ےہ ںیہن ید ایھکایو یجن ےسک ینابھکوھب یئوک ید ھتنرگ
 ےد رشیمرپ رپ ،یئآ ںیہن لان اھچا ید ھکنم ںیمس یو ےسک ینابھکوھب
 ۔ نس ےدنہ تریرپ اراود امتآ رتوپ هوا ںودج نہ ےدلوب ھکنم رتوپ

 
 رشیمرپ وج ،ےہ شاکرپ اد حیسم وسی ۔1 ۔۔۔۔۔ 3-1 :1 یھتوپ ید شاکرپ
 ھجک وج کویس یئل نؤاھکد لوک سا ،ےہ یتد ےد ،ایھکآ ںون سا ےن

 ںون سا اراود تود ےنپا ےنسا ےتا ؛ےہ ادیہاچ آ ید نرک ساپ یہ یدلج
 نچب ےد رشیمرپ ےنسا ۔2 ۔اتیک تیکنس ےتا ایجیھب ںون انہوی رکون ےنپا
 ایھکیو ےن سا وج ایھکیو ھجک ھبس هوا ےتا یہاوگ ید حیسم وسی ےتا ،
 سا ہک وج ،ےہ هوا ےتا ،ےہ ادھڈپ ہک وج ،ےہ هوا ےہ ّنھد ۔3 ۔یس
 نہ ؛ نہ ےئوہ ےھکل ّچو سا ھجک وج ےتا ، نہ ےدنس دبش ےد شیدنس
 ۔ےہ ایگ آ ںامس
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 انریرپ ید لبیئاب

 
 ےتا ّچو دایعم ید ںالاس 600 , 1 اراود ںاکھکیل 40 گھبگل لبیئاب ۔1
 یھکل اراود ںاکول ےد ںامسق ھکو ھکو ّچو ںایصح ھکو ھکو ےد وشو
 ۔ یس یئگ
 ےد ارذع ےتا لیئیناد ،یس ایگ ایھکل چو یناربع چو لصا مین انارپ ۔2
 ۔یس ایگ ایھکل چو نانوی مین ںاون ؛نس ےئگ ےھکل چو یمارا ےصح ھجک
 یو رھپ ،نہ لماش ےشو نروپداوو ےڑکنیس چو وتسو اشو ےد سا ۔3
 ےصح یو ےسک ےد لبیئاب ہک ےہ اتکیا ےتا اترسکا چو ںاحرط سا
 ۔ےہ ادکس اج ایاھجمس چو ھبردنس ےد ےروپ فرص ںون

 ہہیا ۔ےہ نروپمس چو اتنروپ ید سا اترتنرن ید شیدنس ےد لبیئاب ۔4
 ،یتروپ ید سا ےتا ینابھکوھب ،مسق یھدورو ےتا مسق ،بیترت کساہتا
 اراود یگیچا ےتا ھدوب ،یتتسرپ ،دیما ید یتکیو نروپمس ںوت ھبس ےتا
 ید گروس امہم یدسج ےتا ےہ ادرت ےدک ںون یترھد وج ےہ ایوہ ایھنب

 نروپوتہم کا یئل ےد ھکنم اتنروپنس ید اترتنرن سا یو رھپ ۔ےہ کمچ
 ےہ ہہیرگنس اد ںاباتک ّھٹس لبیئاب ؛ےہ میاق ھدورو ےد یگیووہ ٹواکر
 ،اجار - نہ ںایئگ ںایھکل اراود ںاکھکیل ھکو-ھکو ھدو ںوت یلاچ ہک وج
 وج لح ےتا یوک ،ناودو ،نادتسایس ،رہام ،ےریھچم ،کنشراد ،یناسک
 سنرفناک یئوک ےتا نس ےدرک تیتب یگدنز ینپا ّچو ںاشید ھکو-ھکو ہک
 ےد ساہتا یھکنم ےتا ،ہتوھجمس لان ےجود کا ںاج ۔نس ےدرک ںیہن

 ںاٹواکر ںانہیا ںاید اترتنرن ۔ےت لارتنا ےد نوہ ہن ّٹھگ ںوت لاس وس 16
 ےتا ٹشپسا ،ٹشپسا ،نھکلو ںوت ھبس ےت روط یتردق لبیئاب ،نراک ےد
 سا رپ ؛ےہ ایھکیو ےدک ےن ںایند وج ےہ ہہیرگنس اد ںاراچو یھدورو
 ،کا وکا تاھترا ،ےہ ایگ اتیک نئازڈ ادسج ےہ یہوا ہہیا ،ٹلا ےد
 اد ساہتا ےروپ ےد نید-نیل ےد ّبر لان ھکنم ےتا ،رس کا ،نھگورن
 ھکل یمدآ یئوک وج ےہ ںیہن باتک یئوک یہیجا لبیئاب ۔ اھکیل ھدب مرک
 1 ۔ےہ ادکس ھکل هوا ےج ںاج ،ےہ ادکس ھکل هوا ےج ےہ ادکس

-------- 
 ۔29 ۔یپ ,1 ۔مئیلاو ، یجالؤیھت کٹمٹسس ،رھپیچ 1
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 ےہ نچب اد ّبر

 گویوالدب ےتا ِدانا
 

 راسونا ےد لبیئاب
 

 ےدسا ، یگیہر میاق ادس َحالص ید وھبرپ ۔۔۔۔۔ 33:11 یھتوپ ید ںاروبز
 ۔ نہ یئل ںایھڑیپ ںایراس ںاچوس ںاید لد

 
 ےتا یئاچس مک ےد ںاھتہ ےدسا ۔7 ۔۔۔۔۔ 8-7 :111 یھتوپ ید ںاروبز
 ۔ نہ میاق یئل ادس ےتا ادس هوا ۔8 ۔ نہ ےکپ شیدآ ےراس ےدسا ؛ نہ ںاین

 
 ںیم ، ّچو ھدنبنس ےد ںایہاوگ ںایڈاہت ۔۔۔۔۔ 152 :119 یھتوپ ید ںاروبز
 ۔ ےہ اتیک تپاھتس یئل ادس ںون ںانہوا ںوت ہک ںاہ ادناج ںوت ںیمس ےنارپ

 
 ےتا ،ےہ چس یہ ںوت  ُم دبش اڈاہت ۔۔۔۔۔۔ 160 :119 یھتوپ ید ںاروبز
 ۔ اگ ےہر میاق ادس مکح یمرھد کا رہ اڈاہت

 
 ےراب نرک انلاپ ید ںالگ ںایراس ںانہوا ںون ںانہوا ۔۔۔۔۔ 28:20 یتم
 ہشیمہ ںیم ،وھکیو ےتا ؛ ےہ اہیک یئل نرک ںوناہت ںیم وج انؤاھکس
 ۔ ّکت ںیمس ےد تنا ےد گج ، ںاہ لان ےڈاہت

 
 ےدک دبش ےریم رپ ،ےگناج ٹم یترھد ےتا گروس ۔۔۔۔۔ 21:33 اکول
 ۔ ےگناج ےٹم ںیہن

 
 ےسک ےتا ، یلاش یتکش ،تویج نچب اد ّبر ہکنویک ۔۔۔۔۔ 4:12 ںایناربا
 ۔ےہ اھکت ںولان راولت یراھد ود

 
 ۔ یئل ادس ےتا جا ےتا ،لک حیسم وسی ۔۔۔۔۔ 8 :13 ںایناربا

 
 رپ ،ںیہن اد جیب ناوشان ،منج هرابود ۔23 ۔۔۔۔۔۔ 25-23 :1 سرتپ 1

 ادنہر ادس ادس ےتا ےہ ادنؤیج وج اراود نچب ےد رشیمرپ ، یئل یشانوا
 ۔ ۔ےہ ادنہر میاق ادس دبش اد وھبرپ رپ ۔25 ۔۔۔ ےہ
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 ےہ نچب اد ّبر

 گویوالدب ےتا ِدانا
 

 راسونا ےد نآرق
 

 ادسج ےہ ادند یربھکشھک ید ےٹیب کا ںوناہت هللا ۔۔۔۔۔ 3:39 نارمع-لا
 ےتا یہاش ، ےہ ایآ نرک یٹشپ ید دبش کا ےد هللا وج ،ےہ انہوی مان
 ۔یبن کا اد ںاکول یمرھد ،رتوپ
  ”।المیلک“ = ” دبش “ چو یبرع :ٹون
 وج ،ےہ "وسی" یس ایگ ایجیھب یئل نرک یٹشپ ےت روط ےد یبن کا انہوی

 ۔ ّکت هللا ) وگول ( "دبش" ّلٹا ےتا ےہ یویدس
 

 ادند یربھکشھک ید دبش کا ےد سا هللا ۔۔45۔۔۔۔۔ےتا 45 & ::م  م-İ لا
 ۔۔۔۔ اگیئاج ایایل ےڑین ےد ّبر وج کا ۔۔۔ ےہ وسی ،احیسم مان ادسج ، ےہ

 وج ںاہ اہر رک تپاھتس ںون ںاکول ںانہوا ۔۔۔ ںیم !اہیک ںون وسی هللا ۔55
 ۔نہ ےدرک ساوشوا کت ند ےد تمایق وج نہ ےدلچ رگم ےڈاہت
  ”।المیلک“ = ” دبش “ چو یبرع : ٹون

 
 ےتا ،یس تود کا اد هللا فرص ،احیسم رتپ اد میرم ۔۔۔۔۔ 171 :4 اسین
 ۔ںون امتآ کا اراود سا ےتا اتد ںون میرم ےنسا وج دبش ادسا
  ”।المیلک“ = ” دبش “ چو یبرع :ٹون

 
 ادسج ، ےہ ایوہ ایھکل ّچو ںام ید باتک ہہیا ّچم چس ۔۔۔۔۔ 43:4 ٹایرین

 ۔۔۔ ےہ راکیھدا لوک ےڈاس
 ںون ھبس ہک وج ،شاکا ، ےہ ایھکر ٹیلبیٹ یلصا 'اتام ید باتک ' " : ٹون
 ٹونٹھپ یئل 43 ٹایرین( "ایل ۔:4 چو ٹگرپ ںون ےہ ایگ اتیک یبن چو ّکب
 ۔488 ہنپ ٹایرین یملاع“ ، نآرق رتوپ

 
 یئوک ںون ںایتکیو ےنپا ےڈاہت ںاج ےتا یترھد ۔۔۔۔۔:२२ 57 22: ددیہ
 ںالہپ ںوت سا ےہ جرد چو باتک کا ہہیا رپ ،یدکس وہ ںیہن یگاھبدنم
 ۔ےہ اھکوس یئل هللا ہہیا ۔ےئیرک چو دنوہ ںون سا ںیسا ہک
 ۔ 85:22 ۔فیا۔یس ،ضوفحم ویم-ویل = ” باتک “ :ٹون

 
 
 
 



f	

22 
 ،راسونا ےد نآرق

 راکیوس ںون لبیئاب راکیوس
 یس دوجوم ںیمس سا وج
 ےت روط ےد نچب ےد ّبر

 
 ساوشو ّچو سا ےت هللا ںیسا :)ناملسم ےہ( ؤل ہہک ۔۔۔۔۔ 136 :2 ارا قاب
 ،لیمشا ،ماہاربا وج ےتا ،ےہ ایگ اتیک ٹگرپ ںوناس وج ںاہ ےدھکر
 ےتا وسی ےتا ٰیسوم ںون ؛ےہ ایوہ ٹگرپ ےت ںایلیبق ےتا بوقعی ،قاحسا
 ۔ یبن ےن وھبرپ ےنپا )روہ(

 
 ٹگرپ لان یئاچس ںون یھتوپ )دمحم( ںوناہت ےنسا ۔۔۔۔۔۔ 3 :3 نارمع - لا
 ، ےہ ادرک یٹشپ ید ، یس ایوہ ٹگرپ ںالہپ ںوت سا ہک وج ،ےہ اتیک
 ۔ یس اتیک اواٹگرپ اد لیجنا ےتا تاروت ےنسا ہک ںیوج

 
 ۔ وہ ےدرک ساوشو چو رتساش ےراس ںیست ۔۔۔۔۔ 119 :3 نارمع-لا

 
 سا ےتا تود ےدسا ےتا هللا !ویلاو نرک ساوشو ےہ ۔۔۔۔۔ 136 :4 اسین
 ںون یھتوپ سا ےتا تود ےنپا ےنسا وج ورک ساوشو ےتا ھتنرگ-مرھد
 ۔ ےہ اتیک ٹگرپ ےنمہاس ےڈاہت ےنسا وج

 
 ،ےہ یٹشپ ید ،ںون رتپ ےد میرم ےن وسی ایجیھب ںوناس ۔۔۔۔۔  5:46  '

 ےتا ،ےہ ےگا ےد سا ہک وج ،)ےہ ایگل ہتپ ہہیا( یس ایگ اتیک ہک وج
 ،ےہ ہک وج ، ےہ نناچ کا ےتا ھدیس ّچو سج لیجنا اتد ےت سا ںوناس
 - ےہ ّچو تاروت ہہیا ےگا ےنرک )ےہ ایگل ہتپ ہہیا( یس ایگ اتیک ہک وج
 ۔ الاو نرڈ - َحالص کا ںون ّبر ےتا ھدیس کا

 
 لوک ےڈاہت !وکول ےد یھتوپ ےہ“ :وہک ۔۔۔۔۔ 5:68 شردآ راچو ےریم
 ید لیجنا ےتا تاروت ںیست ّکت دج )اد ھدیس یچس( ےہ ںیہن یو ھجک
 یجیھب اراود وھبرپ ےڈاہت ںوناہت وج زیچ هوا ہہیا ےتا ، ےدرک ںیہن انلاپ
  "۔ یس یئگ

 
 کا ےتا هللا چو نآرق ےتا لیجنا ےتا اڑہوت ہہیا ۔۔۔۔۔ 111 :9 ےبویٹ
 ۔ےہ هدعو

 
 حیجرت ھدو ںولان ےرسود ںون ںایبن ھجک ںیسا ےتا ۔۔۔۔۔ 17:55 ارس17

 ۔ ےتد ےد روبز ںیسا ںون د اد ےتا ؛یتد
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 ،راسونا ےد نآرق

 راکیوس ںون لبیئاب دمحم
 یس دوجوم ںیمس سا وج
 ےت روط ےد نچب ےد ّبر

 
 ںوناہت وج ںاہ ےدرک ساوشو ّچو سا ںیسا :وہک ۔۔۔۔۔ 29:46 ٹایرین
 ۔ ےہ کا ّبر اڈاہت ےتا ّبر اڈاس ؛ یس ایگ اتیک ٹگرپ

 
 یئل سا ؛ ےہ یتد باتک ںون ٰیسوم ّچم چس ںیسا ۔۔۔۔۔ 32:23 ٹایرین

 ںیسا ےتا ؛ ںون سا یئل ےد نرک تپارپ ید سا وہ ہن ںوناہت ّچو ّکش
 ۔ےہ ایانب کشرد گرام کا یئل ںایچب ےد لئارسا ںون سا

 
 ںوت ےڈاہت وج ایگ اہیک ںیہن ھجک ںوناہت ،یبن ےہ ۔۔۔۔۔ 41:43 ٹایرین
 ۔ یس ایگ اہیک ںیہن یہ ںالہپ ںون سرجنیسیم ںالہپ

 
 )ّلو ساوشو ےچس( ںون ںانہوا )دمحم ےہ( ،یئل سا ۔۔۔۔۔ 42:15 ارش
 ایگ اتد شیدآ ںوناہت ہک ںیوج وھکر اکپ ںون پآ ےنپا ںون سا ےتا ؤالب
 ّچو سا ںیم “ :وہک ہہیا رپ ،ورک ہن انلاپ ید نم ےد ںانہوا ےتا ،ےہ
 ۔۔۔ ےہ ایجیھب ےن هللا باتک یو وج ںاہ ادرک ساوشو

 
 ید ںیمس )انؤآ اجود اد وسی( ےتا ۔61 ۔۔۔۔۔۔ 63 ےتا 43:61 ھپورہز
 رگم ےریم ےتا ، ںیہن ّکش یئوک ےراب سا ،یئل سا :یگیووہ یناشن
 ےل نامرپ ٹشپس وسی ںودج ےتا ۔ 63 ۔ … ےہ هار اھدس ہہیا ۔ وووہ
 ۔ ونم انہک اریم ےتا ورڈ ںوت هللا ۔۔۔ اہیک ےنسا ںات ایآ ےک

 
 ےد یھتوپ ید ٰیسوم ےئآ ےھتا ںون سا ےگا رپ ۔۔۔۔۔ 46:12 ٹایرین
 یدسا چو اشاھب یبرع ںون باتک سا ےتا ؛ محر ےتا ڈیئاگ کا ّچو پور
 ںون ںایلاو نرک ںایطلغ وج ںات ےہ ایگ اتیک ٹگرپ یئل نرک یٹشپ

 اج یتد یربھکشھک ںون ںایلاو نرک مک ےگنچ ےتا ےئاج یتد ینواتیچ
 ۔ےکس

 
 ےت ںامدق ےد ںانہوا ںون ںاتود ےنپا ںیسا رھپ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ 27::57 57 دح
 اتد نگل رگم ےنپا ںون وسی رتپ ےد میرم ںیسا ےتا ؛اتیک روبجم یئل نلچ
 ّچو ںالد ےد ںایلاو نلچ رگم ےدسا ےتا یتد یربھکشھک ںونسا ےتا
 ۔یتیک ایئد ےتا یدردمہ
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 ایسمس ید ”متخ“

 
 راسونا ےد لبیئاب

 
 ںازیچ ںانہوا یہ ہن ، اگناڑوت ںیہن ہمانرارقا انپا ںیم ۔۔۔۔۔ :3489 روبز
 ۔نہ ںایئگ ںایلچ ںوچو ںاھلب ےریم وج اگناید لدب ںون

 
 ےنرن ےدسا ؛ےہ رشیمرپ اڈاس هاووہی هوا ۔7 ۔۔۔۔۔ 10-7 :105 روبز
 وج ، اتیک دای یئل ادس ںون مین ےنپا ںون وسی ۔8 ۔نہ ےتا یترھد ےراس
 ےن هاووہی ںون مین ےڑہک ۔9 ، یھڑیپ رازہ اتد مکح اد نرک کا وسی دبش
 یٹشپ ید ےسا ےتا 10 ںہس ےنپا ےن ،قاحسا ےتا ،یس اتیک لان ماہاربا
 ۔ مین یویدس کا ںون لیئارسا ےتا ، ےہ نوناق کا ےن بوقعی یئل

 
 ۔ ادلدب ںیہن ںیم ، ںاہ وھبرپ ںیم ہکنویک ۔۔۔۔۔ 6 :3 یکالم

 
 ںون ںایبن ںاج نوناق ںیم ہک وچوس ہن ہہیا ۔17 ۔۔۔۔۔ 81-17 :5 یتم
 ںیم ۔18 ۔ںاہ ایآ نرک اروپ رپ ،ںیہن نرک ٹشن ںیم ؛ ںاہ ایآ نرک ٹشن
 ںودا ، ےگناج ھگنل یترھد ےتا گروس ّکت دج ،ںاہ ادسد چس ںوناہت
 اگیٹہ ںیہن ںوت نوناق لان ےقیرط یو ےسک ورھکا کا ںاج مکح کا ّکت
 ۔ادنہ ںیہن اروپ ھبس ّکت دج ،

 
 ےد اھتسوب ،ےہ اھکوس انھگنل اد یترھد ےتا گروس ۔۔۔۔۔ 7 1 :16 اکول
 ۔ ںولان نوہ لیف ےد لٹئاٹ کا

 
 ،ےہ یدنؤآ ںورپا تاد نروپمس رہ ےتا ہفحت ایھدو رہ ۔۔۔۔۔ 1:17 بوقعی
 ہن ےتا ادنہ ںیہن نترورپ یئوک ادسج ، ےہ یدنؤآ اراود اتپ ےد نناچ ےتا
 ۔ ےہ ادنہ ںاواھچرپ اد نلدب یہ

 
 اروپ ںون ںاینابھکوھب ںاید مین ےنارپ مین اد نرکاروھدا چو لبیئاب : ٹون
 اروپ ںون ںانہیا ںاحرط سا ےتا ےہ ادنہ ُوگال ےتا مین ںیون ےلاو نرک
 با ;34-31 :31 هایمری ۔ )۔ ےہ ادناج اتد رک ُوگال ںون سا ےتا ےہ ادرک

 ُلک ;10-9 :10 با ;26 -14 :9 با ;8:13 با ;22 ےتا 7:18
 ایٹالگ ,11 -8 :4 سیئنیا ایٹالگ ,11 - 9 ےتا 6-4 :3 ںرک 2 ;2:14

 ۔ (15-14 :2 ںایسفا ,15 :6 سیئنیا ایٹالگ ,18 ےتا ,6 ,1 :5 سیئنیا
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 ایسمس ید ”متخ“

 
 راسونا ےد نآرق

 
 سا ںاج ںاہ ےدرکّ در ںون تئآ یو ےسک ںیسا ےج ۔۔۔۔۔ 106 :2 اراکب
 لدب لان ناماس ںاج ایھدو کا ںون سا ںیسا ںات ، ںاہ ےدناج ّلھب ںون
 ۔ ںاہ ےدند

 
 یٹشپ ںاج ےہ ادند رک متخ ںون هوا ےہاچ ھجک وج هللا ۔۔۔۔۔ 13:39 ڈار
 ۔ےہ ںام ید باتک لان سا ےتا ، ےہ ادرک

 
 ےسک ےت ںاھت ید ٹگرپ روہ ےسک ںیسا ںودج ۔۔۔۔۔ 101 :16 لہان
 ٹگرپ یک هوا ہک ےہ ادناج هللا ےتا - ںاہ ےدرک نادرپ-نادآ اد ےواٹگرپ
 ںوچو ںانہوا ،لصارد ۔"وہ یڈنھکاپ کا ںیست" :نہ ےدنہک هوا - ےہ ادرک
 ۔ےہ ںیہن نایگ یئوک ںون ںایتوہب

 
 ےت ےڈاہت ںیسا وج ںات ےدنہاچ ںیسا ےج ےتا ۔۔۔۔۔ 86 :17 ارس17

 ؛ ںاہ ےدکس هوھک رورض هوا ےہ اتیک ٹگرپ
 

 َماع نوناق اد نرک متخ ردنا-ردنا ےد )"ُسنیم" ںاج "ہیسن"( مالسا :ٹون
 ،ہکنالاح ۔ ےہ ادنہ ُوگال ےت 'ںاتئآ ںاید نآرق ردنا ےنپا فرص ےت ' روط
 ںاید نآرق ہک ےہ ںیہن یتمہس یئوک ےراب سا چو ںاناودو ناملسم
 تنامونا ید ںایروس گھبگل ہہیا رپ ،نہ ںایدناج ںایتیکّ در ںاتئآ ںایڑہک
ّ در ںون ںاتئآ ںانہوا ےن ںاتئآ ںاید دعب ،ےہ تراھدا ےتا خیرات کساہتا
 یئل نھکل ےد ںارس ںاید نآرق ۔نس ںایئگ ںایھکل ںالہپ وج اہیک یئل نرک

 1 : ےہ ادکس اج ایڈنو ّچو ںاڈئیریپ 7 ںون ینراس-ںامس کساہتا ید ںالاس 23
 

 ۔فیئارٹس 60 = 617-612 لاس یربرھپ 5 ٹیرٹس 1 ہکم - 1 ےت'
 ۔جروس 71 = 619-617 لاس ںیو 10 ںوت ںیو 6 2 - ےھکو ہکم
 ۔جروس 15 = 622-619 لاس ںیو 13 ںوت ںیو 11 3 - ےھکو ہکم
 ۔جروس 6 = 624-623 لاس ںیو 15 ںوت ںیو 14 4 - ےھکو ہنیدم
 ۔جروس 3 = 626-625 لاس ںیو 17 ںوت ںیو 16 5 - ےھکو ہنیدم
 جروس 9 = 630-627 لاس ںیو 21 ںوت ںیو 18 6 - ےھکو ہنیدم
 ۔فیئارٹس 4 = 632-163 لاس  23 ںون یربرھپ  -  22 7ےت'

---------- 
 -124 ہنپ ، مریک-ı نآرق نیربیٹیا نیڈنالوزن ،ولؤیکسیک 1

 (۔وھکیو 17 ہنپ یئل ںیمس ےد جروس کیرہ )۔125
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 راچاٹشرھب ےد ھٹاپ ےد لبیئاب  ہن رکذ یو یئوک یک نآرق

 ) ھپیل لب ھپیرہٹ(
 ےہ ادلوب ہہیا رپ

 )نام لب ھپیرہٹ ( ڑاگو ینابز اد ںاھترا ےد سا
 

 ۔ےا
 ےدرک سآ رھپ ںیست یک ،) ںاتگنس یساوشو ےہ( نہ ۔۔۔۔۔ 2:75 ارآ قاب
 یہ ںالہپ ھجک ںوچو ںانہوا ںودج ،ےگنرک ساوشو ّچو ےڈاہت هوا ہک وہ
 ،نہ ےکچ ڑاگو ںون سا ےک ّھجب ناج ےتا نہ ےکچ نس دبش اد هللا

 ؟ بلطم نس ےکچ ھجمس ںون سا هوا ںودج
 

 ۔یب
 لان ںانابز ںاینپا وج ےہ رھد کا ید ںانہوا ےتا ۔۔۔۔۔ 3:78 نارمع-لا

 ےدنہک وج هوا ہک وکس چوس ںیست وج ںات ، نہ ںایدرک گنھب ںون رتساش
 ےدنہک هوا ےتا ۔ےہ ںیہن ںوت ںایھتوپ ہہیا ںودج ،ےہ ںوت ںایھتوپ هوا نہ
 ےک ناج هوا ےتا ،ادنہ ںیہن ںوت هللا ہہیا ںودج "،ےہ ںوت هللا ہہیا" : نہ
 ۔ نہ ےدلوب ھٹوھج ےراب هللا

 
 ۔یس
 نہ ےدلدب دبش ںوت گنسرپ ےنپا نہ یدوہی وج کول ھجک ۔۔۔۔۔ 4:46 سین
 کا هوا ؛ںاہ ےدرک یراکایگانا ےتا ںاہ ےدنس ںیسا“ : نہ ےدنہک ےتا
 ینپا !" ننس ّلگ یڈاس "ےتا" ؛نس ںوناہت ےت روط ےد ادنس ہن وج ےہ

 ۔مرھد   ےتا ڑورم لان ھبیج
 

 ۔یڈ
 ںانہوا ںیسا ، نراک ےد نڑوت ںون مین ےد ںانہوا ےتا ۔۔۔۔۔ 5:13 ڈیئام
 ےنپا هوا ۔ےہ ایانب تخس ںون ںالد ےد ںانہوا ےتا ےہ اتد پارس ںون
 لان سج نہ ےدناج ّلھب ںون ےصح سا ےتا نہ ےدلدب دبش ںوت گنسرپ
 ۔یس ایگ ایاود دای ںون ںانہوا
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 راچاٹشرھب ےد ھٹاپ ےد لبیئاب  ہن رکذ یو یئوک یک نآرق

 )ھپیل لب ھپیرہٹ(
 ےہ ادلوب ہہیا رپ

 ) نام لب ھپیرہٹ ( ڑاگو ینابز اد ںاھترا ےد سا
 

 ۔یا
 چو ڑود یئل نرک لان ےد کا ےڑہج هوا !رجنیسیم ےہ” ۔۔۔۔۔ 5:41 ڈیئام
 لان ہنم ےنپا روط ےد  ،ید ےہیجا  وووہ ہن سادا ےک ےد روہ کا 
 ےتا ،ورک ہن ساوشو ّچو لد ےنپا رپ "،ےہ ساوشو ںوناس" : ہہک
 ےڈاہت وج یئل ںاکول ےجود ننس ،یئل یئالھب ید ھٹوھج ںون ننس :یدوہی
 ےدنہک ےتا ےئوہ ےدلدب دبش ںوت گنسرپ ےد ںانہوا ،ےدنؤآ ںیہن لوک
 ےج رپ ،ورک تپارپ ںون سا ںات ،ےہ ادناج اتد ںوناہت ہہیا ےج" : نہ
 "!وہر ناھدواس ںات ،ادناج اتد ںیہن ںوناہت ہہیا
 ۔ّھپیا
 ےدند ںیہن پام حیحص ادسا ںون یتکش ید هللا هوا ےتا ۔۔۔۔۔ 6:91 ڈیئام
 سا( وہک "۔ایسد ںیہن ھجک ںون ھکنم ےن هللا" : نہ ےدنہک هوا ںودج
 وج باتک هوا ؟اتیک ٹگرپ ےنسک" :)ںون ںایدوہی ےلاو نلوب ںاحرط
 سج ،نشرد گرام ےتا نناچ کا یئل یتاج ھکنم ،ےہ یدنایل ےن ٰیسوم
 تہب ںیست رپ ،وہ ےدنؤاھکد ںیست وج ےہ اتد اپ ےت ںارکچ ںیست ںون
 وج یس ایگ ایاھکس هوا ںوناہت اراود سج ےتا ،وہ ےدنؤاکل ںون سا ھجک
 ہتپ ںون ںایھکرپ ےڈاہت یہ ہن ےتا یس ےدناج ںیہن ںون پآ ےنپا ںیست
 ںاڈیھک ںاید ںانہوا ںون ںانہوا رھپ ۔"هللا" :وہک ?) )ےہ ادناج ہہیا( ےہ
 ۔ویدّ ڈھچ ےت جنلپ ےد ںانہوا ّچو
 ۔یج
 هوا ےن ںانہوا اتیک مک طلغ ےن ںاہنج ںوچو ںانہوا رپ ۔۔۔۔۔ 162 :7 ھپارا

 ںیسا ےتا ، یس ایگ اہیک یئل تواہک روہ کا ںون ںانہوا وج اتد لدب دبش
 ۔ایجیھب ھدورک ےتا ںانہوا ںوت گروس یئل ںامک طلغ ےد ںانہوا
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 راسونا ”لبیئاب“

 ادکس اج ایلدب ںیہن نچب اد رشیمرپ
 

 وچاٹنیپ
 )هاروٹ(

 
 ےریت ےتا ےریت ںیم ےتا ںیم ۔7 ۔۔۔۔۔ 19 ےتا 7 :17 تپتا
 ںایھڑیپ ےد ںانہوا ےتا اگ ںارک تپاھتس ہمانرارقا راکچو ںایراکھدارتا
 ےتا رشیمرپ یئل ےڈاہت وج ںات ،اگ ںارک ہمانرارقا یئل ہشیمہ نارود
 ،ایھکآ ےن رشیمرپ 19 ۔ ۔۔ نہر ےنب راکھدارتا ےڈاہت دعب ںوت ےڈاہت

 سا ںوت ےتا :ےتا ؛یگیوید منج ںون رتپ کا ےریت ،ینتپ یریت ،هاراس
 اگیرک تپاھتس مین ےریم لان سا یئل ادس ںونیم ںونیت ںون قاحسا مان ےد
 ۔ لان سنا ید سا دعب ےد سا ےتا ،مین

 
 هوا ،رشیمرپ اڈاہت هاووہی ہک وھکر دای ،یئل سا , ۔۔۔۔۔ 9 :7 راس اھتسوب
 رایپ ںون سا ےڑہج ےہ ادھکر ایئد ےتا مین لان ںانہوا وج ،ےہ رشیمرپ
 ۔ نہ ےدرک انلاپ ید ںامکح ےدسا ّکت ںایھڑیپ ںارازہ ےتا نہ ےدرک

 
 رپ ؛نہ ںاید رشیمرپ وھبرپ ےڈاس ںازیچ تپگ ۔۔۔۔۔ 29:29 راس اھتسوب
 ، نہ یئل ںایچب ےڈاس ےتا ادس ، نہ ںایئوہ ٹگرپ یئل ےڈاس وج ںالگ هوا
 ۔ےئیکس ّنم ںون ںادبش ےراس ےد اھتسوب سا ںیسا وج ںات
 

 روبز
 )مبوھتیک(

 
 ،نہ ےدڑوت ںون ںایھدب ںایریم هوا ےج ۔31 ۔۔۔۔۔ 34 ےتا 89:31 روبز
 ںیہن ہمانرارقا انپا ںیم ۔34 ؛ےدرک ںیہن انلاپ ید ںامکح ےریم ےتا
 یلچ ںوچو ںاھلب ےریم وج اگنالدب ںون وتسو سا یہ ہن ےتا ،اگناڑوت
 ۔ےہ یئگ

 
 ّچو گروس نچب اریت ،وھبرپ ےہ ، یئل ادس ۔89 ۔۔۔۔۔ 90-89 :119 روبز
 ۔ ےہ یئل ںایھڑیپ ںایراس یرادافو یڈاہت ۔90 ۔ ےہ ایوہ ایسو

 
 ےتا ،ےہ چس یہ ںوت  ُم دبش اڈاہت ۔۔۔۔۔۔ 601 :119 یھتوپ ید ںاروبز
 ۔ اگ ےہر میاق ادس مکح یمرھد کا رہ اڈاہت
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“ راسونا ”لبیئاب  
ادکس اج ای لدب ںیہن نچ ب اد رشیمرپ  

 
یبن  

( میئایبین ) 
 

24 ،لیئارسا ،ںون ںاکول ےنپا ںوت ہکنویک ۔ 2 24- 25  ۔۔۔۔۔ : 7  لیئومس
ہ یتیک یٹشپ ید نوہ اج ےہ ،ںوت ےتا ؛ ے ںانہوا ،وھبرپ رپ یریت یئل ادس

25 وج دبش ہہیا ،رشیمرپ هاووہی ےہ ،نہ ےتا ۔  ۔نہ ےئگ وہ ےتوید ےد
 ےدسا ےتا کویس ےنپا ںیست یئل ادس ںون سا ، نہ ےہک ےراب رھگ

ورک ںاحرط ےسا یس اہیک ںیست ہک ںیوج ےتا ، ورک تپاھتس  ۔ 
 

،ےہ ادھڑچ ّلھپ ،ےہ اد  رشیمرپ ےڈاس رپ ناج ّکس هاھگ ۔۔۔۔۔  8 : 40  هایاسی
اگ ےہر میاق یئل ادس دبش اد  ۔ 

 
55:11  رہاب ہک وج ،ےہ اد دبش ےریم ہک ےہ ادیہاچ یئل سا ۔۔۔۔۔  هایاسی

ےریم  یگیوآ سپاو ںیہن راک ےب لوک ےریم ہہیا ؛وہ اگیرم رہاب ےد ہنم
یچ سا ہہیا ےتا ، ںاہ ادنہاچ ںیم وج اگیرک ھجک یہوا ّچو ز  ہہیا رپ ،

۔ےہ ا یجیھب ںیم ںون سج   اگےووہ لاح شوخ
 

مین ںاون  
( لجنیا ) 

 
5:18  یئوک ےد رھکا کا ج رھکا کا لٹ یترھد ےتا شاکا رچ ۔۔۔۔۔  یتم

۔اتیک اروپ اج ھبس ہک ّکت دج ، ےہ ادیہاچ انرک ساپ نون اق ّچو هار یو  
 

24:35  ےدک دبش ےریم رپ ،ےگناج ٹم یترھد ےتا گروس ۔۔۔۔۔  یتم
ےگناج ےٹم ںیہن   ۔ 

 
23 رپ ،ںیہن اد جیب ناوشان ،منج هرابود ۔ 1 25  ۔۔۔۔۔۔ 1:23  ےتا  سرتپ
دنہر ادس ادس ےتا ےہ ادنؤیج وج اراود نچب ےد رشیمرپ ، یئل یشانوا ا

۔ےہ ادنہر میاق ادس دبش اد وھبرپ رپ ۔ 25  ۔  ۔۔۔ ےہ
 

6  ںون تود روہ کا ّچو گروس ںیم ےتا ۔۔۔۔۔ : 14  یھتوپ ید شاکرپ
وج ےہ یر  ّچو یترھد ںون ںانہوا بھکشھک یویدس یدسج ،ای ھکیو ےدڈا

نہ ےدرک راچرپ ںون ںاکول ےدسو ۔۔۔   
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 راسونا ےد ”نآرق“

 ادکس اج ایلدب ںیہن نچب اد رشیمرپ
 

 ۔ ےہ ںیہن یئوک الاو نلدب ںون ںایلصیف ےد هللا ۔۔۔۔۔ 6:34 ےھتا
 

 ۔ےہ نروپمس دبش اد وھبرپ ےڈاہت ّچو ںاین ےتا یئاچس ۔۔۔۔۔ 115 :6 مانیا
 ۔ ےہ ادکس لدب ںون ںادبش ےدسا وج ےہ ںیہن یو ھجک ےھتا

 
 ہہیا ۔ یدکس وہ ںیہن یلیدبت یئوک چو ںادبش ےد هللا ۔ …10:64 سنوی

 ۔ےہ تج ّچؤورس
 

 ےنپا ےتیک لان ںاتود ےنپا هللا ہک وچوس ہن ہہیا ےدک ۔۔۔۔۔ 14:47 مہاربا
 ۔ اگیواج وہ لھپسا ّچو ےدعو

 
 ےہ لان ےریم ایجیھب ےگا ںوناہت سا کہاوشیدنس ( ۔۔۔۔۔ 17:77 ڈیئام
 یلیدبت یئوک چو ںایقیرط ےڈاس ںوناہت ےتا ۔ےہ ہقیرط )یس اڈاس ےہیجا
 ۔ یگیلم ںیہن

 
 ۔ ادکس ںیہن لدب ںون ںادبش ےدسا یو یئوک ۔۔۔۔۔ 18:27 ڈیئام

 
 ۔۔۔ اگیرک ںیہن لیف هدعو ادسا یو ےدک هللا ۔47 ۔۔۔۔۔ 52 ےتا 22:47 جح

 )نروپمس( تیکنس ےنپا هللا دت ۔ ےہ ادندّ ڈھچ ںون ناتش هللا رپ ۔52
 ۔ےہ انایس ،الاو نناج ھبس هللا ےتا ، ےہ ادرک تپاھتس

 
 ےد ںاکول ںانہوا ےھگنل ںوت ںیمس ےنارپ ۔۔۔۔۔ 33:6262 33 بزہا
 یلیدبت یئوک یئل هار ےد هللا ںوناہت ؛ یس ہقیرط اد هللا ہہیا ّچو ےلماعم
 ۔ یگیلم ںیہن

 
 لدب یئوک یئل ےقیرط ےد جالع ےد هللا ںوناہت ۔۔۔۔۔ 35:43 لیئیکزہ
 لان ےد تقاط ید نلدب ںون گنلا ےد هللا ںیست یک ںاج ، اگیلم ںیہن

 ۔ ےگورک جالع
 

 ید ںاتواہک طلغ ےراب ےڈاس ےنسا ےج ےتا ۔44 ۔۔۔۔۔ 47-69:44 ہقح
 ےتا 46 ۔ یس ایل ڑھپ لان ھتہ ےجس ںونساً انیقی ںیسا ۔45 ، ےہ ی ک اک
 یو یئوک ںوچو ےڈاہت ےتا ۔47 ۔ یتد ڑوت یراھمش-نویج یدسا رھپ
 ۔یس ادکس ھکر رود ںوت سا ںوناس ۔ںیہن
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 راسونا ےد ”نآرق“

 ادکس اج ایلدب ںیہن نچب اد رشیمرپ
 

 ےتا ، ےہ ایگ ایجیھب رتپ-دای ،ّکش ںانب ،لوک ےڈاس ۔۔۔۔۔ 9 :15 ڑجہ
 ۔ ںاہ ےدرک تاھکرس ںون سا ںیسا

 
 نس ےجیھب ںالہپ ںیسا وج کہاوشیدنس ۔۔۔۔۔ 16:43 لہان
 یس ںیہن روہ هوالع ںوت یمدآ ،)دمحم وا( ںیست

 وھچپ ںون ںاکول ےد ۔ اتد شاکرپ ںیسا ںون سج
 ۔ےدرک ہن ہتپ ںوناہت ےج ،ےہ دای

 
â 21: 7, 48 یو( ںالہپ ںوت ےڈاہت ۔7 ۔۔۔۔۔ 105 ےتا)، 

 ید شاکرپ ںیسا ںون سج نس کول فرص ،ایجیھب ںوناس کہاوشیدنس
 ےد یھتوپ
 ںاہنج وھچپ ںون ںانہوا ،ےدناج ںیہن ہہیا وہ ےدرک ںیست ےج ۔یس یتد
 ےہ لوک
 اتد ںون نوراہ ےتا ٰیسوم ںیسا ۔48 ۔۔۔ 1 رڈنیئامیر
 ںانہوا ےتا ینشور کا ےتا )طلغ ےتا حیحص ںاج( ڈندپام
 ےتا ۔105 ۔۔۔ نہ ےدنہر رود ںوت یئارب وج 1 رڈنیئامیر یئل

  :1 دعب ںوت نرک دای )ہلاوح(ےہ ایھکل چو ربیز ںیسا ّچم چس
 روبز ۔فیا۔یس( ” ۔ےگنوہ ثراو ےد یترھد رکون یمرھد اریم“

37:29) 
 

 اتد ںیسا ےتا ۔53 ۔۔۔۔۔ 54 -53 :40 نموم-لا
 وا ںون ںایچب ےتا یئانب ناھچپ ید ںارگ ےن ٰیسوم
 کا ۔54 ۔ ںاہ ادرام یئل نؤایل ّچو تثارو ںون رتساش ںیم
 ۔۔۔ دای کا یئل ںاکول رادھجمس ےتا ڈیئاگ

 
 ّچو ںیمس ےلھچپ وج ےہ ہقیرط هوا اد هللا ہہیا ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔  :48 23: حتف
 ۔ یگیلم ںیہن یلیدبت یئوک ّچو ےتسر ےد هللا ںوناہت ےتا ، ےہ اہر ادلچ

 
 ۔ ادکس اج ایلدب ںیہن دبش اریم ۔۔۔۔۔ 50:29 ڈیئام

-------- 
 ایل ہلاوح اد تاروت ےت روط َماع ےہ ادنؤآ چو تئآ سا وج "دای" دبش 1
 ، ایگ ایل ںوت نآرق رتوپ ,510 :21 ایبنیا ٹونٹھپ( ۔ ےہ ادناج
 (۔330 ۔یپ ،تایرین یملاع“
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 ںون  نہ ےہر رک یہن تزاجا ید نرک کا ناملسم ،راسونا ےد نآرق

 ّکب رتوپ راکچو قرف
 

 ںوت ےڈاہت ےتا نآرق( نہ ےدرک ساوشو وج کول هوا ۔۔۔۔۔ 2:62 ارآ قاب
 هللا یو اڑہج ؛نئیباس ےتا ںایئاسیع ، ںایدوہی ،) یبن ےئگ ےجیھب ںالہپ
 کلام ےد ںانہوا ؛ےہ ادرک مک حیحص ےتا ےہ ادنم ںون ند یرخآ ےتا
 ےتا ،اگیوآ ںیہن رڈ یئوک ںون ںانہوا ؛ اگیواج اتد لھپ ںون ںانہوا اراود
 ۔ےگنؤاتھچپ هوا یہ ہن

 
 ےصح کا ےد ھتنرگ-مرھد ںیست یک ۔85 ۔۔۔۔۔ 121 ےتا 2:85 اراکب
 هوا ۔121 ۔۔۔ ؟وہ ںیہن تمہس لان ےجود ےتا وہ ےدرک ساوشو ّچو
 ےدھڑپ لان ےقیرط سا ںون سا وج ےتا ،ےہ اتد رتساش ںیسا ںون ںاہنج
 هوا نہ ےدرک راکنا ںوت سا وج ےتا ۔ورک ساوشو ّچو سا ّچم چس ، نہ

 ۔ نہ ےلاو ےٹاھگ ےچس
 

 ساوشو ّچو سا ےت هللا ںیسا :)ناملسم ےہ( ؤل ہہک ۔۔۔۔۔ 136 :2 ارا قاب
 ،لیمشا ،ماہاربا وج ےتا ،ےہ ایگ اتیک ٹگرپ ںوناس وج ںاہ ےدھکر
 وسی ےتا ےن ٰیسوم ںون ؛ےہ ایوہ ٹگرپ ےت ںایلیبق ےتا بوقعی ،قاحسا
 یئوک چو ےسک ںوچو ںانہوا ںیسا ۔ یبن ےن وھبرپ ےنپا )روہ( ےتا ںون
 ۔ےہ اتد رک نپرمس ںون پآ ےنپا ںیسا ںون هللا ےتا ،ےدرک ںیہن رتنا

 
 کلام ےدسا وج ےہ ادرک ساوشو ّچو سا رجنیسیم ۔۔۔۔۔ 852 :2 ارآ قاب
 ےدرک یو یساوشو ںاحرط سا ےتا ،ےہ ایگ اتیک ٹگرپ ںون سا اراود
 ےتا لبیئاب ںون سا ساوشو ّچو ،تود ےد سا ےتا هللا ےراس هوا ۔ نہ
 قرف یئوک ّچو یو ےسک ےد تود ےد سا ںوناس " : تود ےد سا
 ۔ انلاپ ید ےتا نہ ےدنس ںوناس" :نہ ےدنہک هوا ےتا - " نؤانب

 
 ، ہک وج ،ےہ ۔۔۔ ساوشو ّچو ںوناس   " (ےہ( انھکآ ۔۔۔۔۔   3:84ںونیم-لا

 ےنپا ّکت یبن ےتا ںون وسی ےتا ٰیسوم ، یس ایگ اتیک ٹگرپ ۔۔۔ یئل سج
 ۔۔۔ ےدھکر ںیہن رتنا یئوک چو ےسک ںوچو ںانہوا ںیسا ۔وھبرپ

 
 
 
 



f	

33 
 ںون  نہ ےہر رک یہن تزاجا ید نرک کا ناملسم ،راسونا ےد نآرق

 ّکب رتوپ راکچو قرف
 

 سپآ کول ےد ساوشو ّچو وج ےہ ھجک رتساش ےھتا ۔۔۔۔۔ -    199 :3لا
 ےہ ٹگرپ یئل نرک ںوناہت ،ےہ ہک وج ،ےہ وج ےتا هللا نہ رورض ّچو
 ےنپا ےگا ےد هللا یس ایگ اتیک ٹگرپ ںون سا ہک وج ،ےہ ہک وج ، ےتا
 ےت تمیق یھکد کا ںون )ںاتیکنس( ےصالخ ےد هللا ہہیا ۔نیھدا ںون پآ
 ۔ےہ چو یروضح ید کلام ےد ںانہوا ماعنا اد ںانہوا ّچم چس ۔اگیچیو ںیہن

 
 ںیہن ںون ںاتود ےدسا ےتا هللا ےڑہج هوا ۔015 ۔۔۔۔۔ 151-150 :4 اسین
 ےدرک ششوک ید نؤایل قرف راکچو ںاتود ےدسا ےتا هللا ےتا ،ےدنم
 ےدنم ںون ںایجود ےتا ںاہ ےدنم ںون ھجک ںیسا" :نہ ےدنہک ےتا ، نہ
 ّچو یئاچس ہہیا ۔151 ،ونچ ہتسر کا راکچو ںاہ ےدلاھب ےتا "،ںاہ ںیہن
 ۔ ںاہ ےدرک یرایت ید ازس کان مرش ںیسا یئل ںارفاک ےتا ؛ نہ یساوشوا

 
 ّچو ہک وج ،اچہن ےتا ،نہ مرف ّچو نایگ وج هوا رپ ۔۔۔۔۔ 162 :4 اسن
 ،ےہ وج ےہ ہہیا ےتا ،ےہ ادنہ ٹگرپ یئل سا ںوناہت ہک وج ،ےہ ساوشو
 یتنحم ےکرک صاخ چو انھترارپ یس ایگ اتیک ٹگرپ ےگا ےڈاہت ہک وج
 ںون ںانہوا ۔یساوشو ّچو ند یرخآ ےتا هللا ،تکز ،ناتگھب ےڑہج ےتا
 ۔ ےگناوید ماعنا اڈو کا ںیسا

 
 یدنہ یتیک انلاپ ید لیجنا ےتا تاروت ےن ںانہوا ےج ۔۔۔۔۔ 5:66 ڈیئام
 ںات ، یدنہ یئگ یتیک ٹگرپ ےت ںانہوا اراود وھبرپ ےد ںانہوا وج ےتا
 ۔ےدنؤاپ نشوپ ںوھٹیہ ںاریپ ےد ںانہوا ےتا ںورپا ےد ںانہوا رورض هوا
 تہب ںوچو ںانہوا رپ ،نہ ےنایمرد وج نہ یو کول هوا ںوچو ںانہوا

 ۔نہ ےلاو نلچ-لاچ ےڑیھب ےراس
 

 وج ںاہ ادرک ساوشو چو باتک سا ںیم “ :نہ ےدنہک ۔۔۔۔۔ 15::42 ٰیروش
 ۔ےووہ ہن ثحب یئوک چو ںاپآ ؤآ … ےہ ایجیھب ےن هللا
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 ےد ّکب رتوپّ در ںون یتکیو یو ےسک ےلاو کا راسونا '

 (مرف  âےک ( ” یساوشوا“ یک
  !یگ ےواج یتد ازس ںون سک چو کرن

 
 ےصح کا ےد ھتنرگ-مرھد ںیست یک ۔85 ۔۔۔۔۔ 121 ےتا 2:85 اراکب
 سا ہک وج ،ےہ ؟وہ ںیہن تمہس لان ےجود ےتا وہ ےدرک ساوشو ّچو
 ّچو راسنس سا تزع ےب اگیواج اتیک ماعنا لان فرص ےد ںوناہت مک یئل
 هللا ۔ےت' ند اد تمایق ازس ید ملیبیریس سیرگ لان ےد ھبس ےتا ،ےہ
-مرھد ںیسا ںون ںاہنج هوا ۔121 ۔۔۔ ےہ ںیہن ناجنا ںوت ںامک ےڈاہت
 چس ،ےہ ادیہاچ انھڑپ لان ےقیرط سا ںون سا وج ےتا ، ےہ اتد ھتنرگ
 ےچس هوا نہ ےدرک راکنا ںوت سا وج ےتا ۔ورک ساوشو ّچو سا ّچم
 ۔ نہ ےلاو ےٹاھگ

 
 لان یئاچس ںون یھتوپ )دمحم( ںوناہت ےنسا ۔  ۔۔۔۔۔۔ 4-3 -۔3 ::نیرم - لا
 ایوہ ٹگرپ ںالہپ ںوت سا وج ہک ےہ ادرک یٹشپ یدسا ،ےہ اتیک ٹگرپ

 ،ںالہپ ۔4 ۔ یس اتیک اواٹگرپ اد لیجنا ےتا تاروت ےنسا ہک ںیوج ،یس
 کول ےڑہج ۔یس اتیک ٹگرپ ڈندپام ےتا ،یئل نشرد گرام یئل یتاج ھکنم
 ؛ اگیلم انامرز یراھب ںون ںانہوا نہ ےدرک راکنا ںوت ںایناشن ںاید هللا
 ۔ےہ ّھترمس ےد نرک یتنیب ،ےہ یلاش یتکش هللا ےتا

 
 ںانہوا ۔۔۔ ںیم ! اہیک ںون وسی ےن هللا ۔55 ۔۔۔۔۔ 56-55 :3 نارمم - لا
 ند ےد تمایق وج نہ ےدلچ رگم ےڈاہت وج ںاہ اہر رک ےط ںون ںاکول
 ںون ںانہوا ںیم ،ےہ اتیک ساوشوا ےن اھنج ۔56 ۔نہ ےدرک ساوشوا کت

 کئاہس یئوک اد ںانہوا ےتا ؛اگناوید ازس یراھب چو کولرپ ےتا راسنس
 ۔ اگےووہ ںیہن

 
 ںیہن ںون ںاتود ےدسا ےتا هللا ےڑہج هوا ۔015 ۔۔۔۔۔ 151-150 :4 اسین
 ےدرک ششوک ید نرک رتنا راکچو ںاتود ےدسا ےتا هللا ےتا ، ےدنم
 ںون ںایجود ےتا ںاہ ےدرک ساوشو ےت' ھجک ںیسا" :نہ ےدنہک ےتا ،نہ
 نرک نوچ ید ہتسر کا راکچو ںون ںاہ ےدلاھب ےتا "، ںاہ ںیہن ےدنم
 ازس کان مرش ںیسا یئل ںارفاک ےتا ؛ نہ یساوشوا ّچو چس ۔151 ۔یئل
 ۔ ںاہ ےدرک یرایت ید
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 ےد ّکب رتوپّ در ںون یتکیو یو ےسک ےلاو کا راسونا'

 (مرف  âےک( ”یساوشوا“ یک
  !یگ ےواج یتد ازس ںون سک چو کرن

 
 راکیوسا ںون ںایناشن یڈاس ےڑہج ےتا ۔10 ۔۔۔۔۔۔ 12 ےتا 5:10 ڈیئام
 کلام حیحص ےد کرن هوا ،نہ ےدرک راکنا ںوت ںانہوا ےتا نہ ےدرک
 ۔۔۔ اتیک ہمانرارقا اد ےنارپ لان ںایچب ےد لیئارزع ےن هللا ۔12 ۔۔۔۔ نہ
 ےتسر اھدس هوا ادرک ںیہن ساوشو دعب ےد سا یو اڑہج ںوچو ےڈاہت
 ۔ ےہ ایگ کٹھب ںوت

 
 ںون ںایڑاجا ےد هللا وج اگیرک نوک طلغ اڈو ںوت سا ۔۔۔۔۔ 157 :6 مانیا
 راکسرپ ںون ںاکول ںانہوا ںیسا ؟ ےہ ادڑوم ہنم ںوت ںانہوا ےتا ، ےہ ادراکن
 ۔۔۔ ہنامرج تخس کا نہ ےدرکم ںوت ںایسالھک ےڈاس ےڑہج ںاہ ےدند

 
 ّکت ںودج ورک ہن ثحب لان ںاکول ےد باتک ۔46 ۔۔۔۔۔ 47-46 :29 ڈیئام
 ساوشو ّچو سا ںیسا" :وہک ےتا ۔۔۔ ےووہ ہن لان گن رتہب کا ہہیا ہک
 اڈاس ؛ یس ایگ اتیک ٹگرپ ںوناہت ےتا یس ایگ اتد ںوناس وج ںاہ ےدرک
 ےدند رک نپرمس ےگا ےد سا ںیسا ےتا ،ےہ کا ّبر اڈاہت ےتا ّبر
 ۔ نؤاچب ںون ّبر ےصالخ اڈاس راکنا اد کا  ےتا ۔ 47 "۔۔۔ںاہ

 
 :ےہ انہک اد ۔ےا۔نیا۔یڈ کول وج ےتا 13 ۔۔۔۔۔ 38 ےتا 34:31' ڈیئام
 سا ہک وج ،ےہ ہک وج ، یہ ہن ےتا نآرق سا ہک ہن ےہ ساوشو ںوناس"
 ےد یئل ےدرک ششوک فالخ وج هوا ےتا 38 "۔۔۔ یس ےگا ےد ںون
 ۔ یگ ےواج یتد ازس ںون ںانہوا ،نروپیتونچ ، ےصالخ ےڈاس ّچو پور

 
 ےد لیئارسا ںیسا ،ںالہپ ںوت سا ۔16 ۔۔۔۔۔۔ 34 ےتا 31 ,45:16 ایتج
 ںایگنچ ںون ںانہوا ےتا ،یس یتد یبن ےتا مکح ےتا باتک ںون ںایچب

 … یتیک رہم رپا ےد ںاکول )ےراس( ںانہوا ےتا ،ںایتیک نادرپ ںازیچ
 ): اگیواج اہیک ہہیا( اتیک ساوشوا ےن ںاہنج یئل ںاکول ںانہوا ےتا ۔31

 اہیک ںون ںانہوا ۔34 … ؟ نس ےئگ ںیہن ےئانس ںوناہت شیدآ ےریم یک“
 انلم ںون ند سا ںیست ہک ںیوج ،ںاہ ےدناج ّلھب ںوناہت ںیسا جا“ :اگیئاج
 الاو نرک اتئاہس یڈاہت ےتا ،ےہ ّگا شئاہر یڈاہت ےتا ؛وہ ےئگ ّلھب
 ۔ ےہ ںیہن یئوک
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 یس ادکس اج ںیہن ایلدب لبیئاب
 ، ںالہپ ںوت ںیمس ےد دمحم

 دبش کیھٹ ےد رشیمرپ راکیوس ںون پآ ےنپا ےن دمحم ےکرک سا
 لبیئاب

 
  ”نہ کھٹاپ ےد لبیئاب ںیوود “ ۔ےا
 ۔۔۔۔۔ * 113 & 44 ,2:40 اراکب
 ۔۔۔۔۔ 94-93 ےتا 3:79 ناریئام - لا
 ۔۔۔۔۔ 169 :7 ھپارا

 
 نہ ےہر ھڑپ باتک وج وھچپ ںون ںانہوا  “۔
  ”ےگا ےڈاہت
 ۔۔۔۔۔  *95-94 :10 سنوی
 ۔۔۔۔۔ 16:43 لہان
 ۔۔۔۔۔ 101 :17 ڈیئام
 ۔۔۔۔۔ 133 :20 اہ-ات
 ۔۔۔۔۔ 105 ےتا 10 ,7 :21 ایبنیا

 ۔۔۔۔۔ 46-45 :43 ھپورہز
 

 ےا ےتا ینشور کا ۔۔۔ اتیک رہاظ ںون تاروت ںیسا “ ۔یس
  ”ھدیس
 ۔۔۔۔۔ * 45 & 5:44 ڈیئام
 ۔۔۔۔۔ 46:12 ڈیئام
 ۔۔۔۔۔ * 49-48 :28 اسآ ےک

 
  ” !وکول ےد ںایھتوپ ےہ" “ ۔یڈ
 ۔۔۔۔۔ 75 & 72 71 70 ,69 ,65 , * :643 نارمع لا

 
 ّچو سج )تاروت( ےہ نوناق انپا اد ںانہوا “ ۔یا
  ”اتد انرن ےن هللا
 ۔۔۔۔۔ 91 & 2:41 اراکب
 ۔۔۔۔۔ 4:47 اسین
 ۔۔۔۔۔  *5:43 ڈیئام
 ۔۔۔۔۔ 157 :7 ھپارا
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 یس ادکس اج ںیہن ایلدب لبیئاب
 ، ںالہپ ںوت ںیمس ےد دمحم

 دبش کیھٹ ےد رشیمرپ راکیوس ںون پآ ےنپا ےن دمحم ےکرک سا
 لبیئاب

 
 نس تمہس کول ےد باتک یہ ہن “ ۔ّھپیا
 ،یس ایگ اتد ےد توبث اکپ اد ّکت دج ، ںون پآ ےنپا ّچو سپآ
  ”۔ هوا
 ۔۔۔۔۔ 213 :2 ارا قاب
 ۔۔۔۔۔ 3:19 ناریئام - لا

 ۔۔۔۔۔  42:14 'ش
 ۔۔۔۔۔ 17-16 :45 ایتج
 ۔۔۔۔۔  *4 :98 انیییب

 
 هللا یک ےک ےد ہن ّجج یئوک رکیج ۔۔۔ تاروت " یج
 ایجیھب ںیسا ۔نہ یساوشوا ےہیجا ؛ ےہ ایگل یس
  "یتد یربھکشھک ںونسا ےتا ۔۔۔ ےن وسی
 ۔۔۔۔۔ 3:23 ناریئام - لا
 ۔۔۔۔۔  *47-44 :5 ڈیئام
 ۔۔۔۔۔ 34:31 اباس
 ۔۔۔۔۔ 70-69 :40 نموم

 
 ؟وہ ےدرک ساوشو چو ےصح کا ےد ھتنرگ-مرھد ںیست یک “ ۔چیا
  ”؟ ونم ہن ںون روہ ےسک ےتا
 ۔۔۔۔۔  *85 ےتا 2:61 اراکب
 ۔۔۔۔۔ 3:98 نیرم یئام - لا
 ۔۔۔۔۔ 152-150 :4 اسین
 ۔۔۔۔۔ 43 ےتا 13:36 ڈار
 ۔۔۔۔۔ 5 :62 هآومج

 
 یتیک یٹشپ یدسج ، ایجیھب ںون رتپ ےد میرم ںون وسی ںیسا “ ۔یئآ

  ”یس ایوہ ٹگرپ ےنمہاس ےد سا وج
 ۔۔۔۔۔ 50-48 ےتا 4-3 :3 ناریئام - لا
 ۔۔۔۔۔  48 & *5:46 ڈیئام
 ۔۔۔۔۔ 111 :12 فسوی
 ۔۔۔۔۔ 46:12 ھپاکہا
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38 
-یرپ ہکنویک ادکس اج ںیہن ایلدب “ دعب ےد ںیمس ےد دمحم لبیئاب

 سیا لبیئاب یمالسا
 وہک ںازیچ یہوا لکلاب

 دعب ےد دمحم هوا ےت روط ےد
 

 :ںایھتوپ رگاس ترم یناربع
 (۔یا 70 - یس یب 200)

 یلایا کا ےد مان بد-لا دمحم کا ّچو چرام لاھب ید ںایھتوپ رگاس ترم
 ۔یس یئگ یتیک اراود

 
 کا ےھکو نارمک ےساپ ےلاو مھچپ-رتا ےد رگاس ترم ،ےڑرھک ہہیا
 ۔نس ےئگ ےھکل اراود سینیسیا ،ھتنپ یدوہی

 
 ۔یس۔یب 200 وج ںایلم ںاباتک ھدو ںوت 500 ںاید ںاباتک ھدو ںوت 40

 ّکت نہ ید ںاتھکل ھتہ یٹنیا ینارپ ہہیا ۔نس ںایلم نایمرد ۔یا 70 ںوت
 ںوت یوسیع 100 ےت‘ روط یلمع ہہیا ےتا ےہ جوھک یڈو ںوت ھبس ید
 ۔نہ ںاتھکل ھتہ ںاید مین ںاینارپ ںایھکل ںالہپ

 
 لماش ےصح ھجک ےد ںاباتک ںایراس ںاید مین ےنارپ چو ںایڑرھک ںانہیا
 اراود سینیسیا ںون باتک سا ۔ےکّ ڈھچ ںون باتک ید رتسا ےئاوس ،نہ
 ۔ےہ ایلم ںیہن مان اد امتامرپ ّچو باتک سا ہکنویک یس ایگ اتد ۔ک رہاب

 
 ںانہیا رپ ،نس ںایئگ ںایھکل ںالہپ تہب ںوت دمحم تھکل-ھتہ ہہیا ہکنالاح
 نروپوتہم یئوک چو ںاھٹاپ کٹیروزم ےد 1000 ۔یا ےتا ںاتھکل-ھتہ
 جا وج نس ےدناج ےترو یئل نرک داوونا اد مین ےنارپ وج ےہ ںیہن رتنا

 ےد لبیئاب یناربع نروپ ، ید ،یا   1008سکیڈوک ۔ےہ لوک ےڈاس
 ھٹاپ ےد ھتہ مین ےنارپ 1( لورکس رگاس ترم ،کا ےد ےڑرھک ےنارپ
 اج ایھکیو ّچو ملشوری هوا ےھتج جا ہہیا ےتا )لاس 0 00 ، تمہس لان

 سا ےد باتک ےدنہک یٹ 'میزویم کا ےت' نہ ےہر رک ایھکر ےہ ادکس
 1 ۔ ' ناھتسا ےن

--------- 
 ۔90-89 ےتا 82-77 ۔ےفص ، توبث وین یا  ،ڈیئام 1
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39 
-یرپ ہکنویک ادکس اج ںیہن ایلدب “ دعب ےد ںیمس ےد دمحم لبیئاب

 سیا لبیئاب یمالسا
 وہک ںازیچ یہوا لکلاب

 دعب ےد دمحم هوا ےت روط ےد
 

 :ںاتھکل-ھتہ ںاید مین ںیون ےد نانوی یا چیا یٹ
 (یا  600 <۔یا 100)

 ،نہ دوجوم یو ےجا تھکل-ھتہ ھدو ںوت 5,600 ےد مین ںیون ےد نانوی
 ںایراس ہہیا ۔ےہ قیرط ید ںالہپ ںوت مالسا رت هدایز ںوچو ںاہنج
 ۔ نہ تمہس ےراب ںاتناھدس یرورض ےد حیسم لان ےجود کا ےڑرھک

 
 1 : ٹنجٹپیس ینانوی

  (یسیب 247 < 285 یس )
 اجار ہہیا ۔ےہ داوونا چو ینانوی ںوت یناربع اد مین ےنارپ ٹنجٹپیس
 ےتا یس ایگ اتیک داوونا نارود جار ےد (274> 309 یس یب  )یمیلوٹ
 لان ےلاوح ںوت ٹنجٹپیس ےلیچ ےتا ٰیسیع یس یب 250 گھبگل

 ےہ لماش یچوس لکینونیک-ورٹویڈ ید ںاباتک چو سا ۔نس ےئوہ نروپمس
 )ڑوج ےد رٹسیا ےتا لئینیڈ یہ لان ےتا( ںاٹنیٹسیٹورپ ےتا سکلوھتیک وج
 ےلیو سا ہک وج ،ےہ مین ےنارپ یحیسم ایگ نب ہہیا ۔نہ تداوو راکچو
 ۔یس ّچو نترو ےت'

 
 2 : ٹیگلو ینیطال

  (۔یا 1000 < 400)
 ، یس داوونا اد لبیئاب-ھتہ ینانوی ّچو ینیطال ٹیگلو ینیطال ےد مورج
 ےد مور ، ےلہپ ںیسا سماد ۔لاس 000 ، یس ایگ ایترو یئل 1 ںون سج
 سمونریہ یئل نرک ںون داوونا سا چو ۔یا 382 ںون موریج ےن پشب
 ےجا ۔ یس اتیک اروپ چو ۔ یا 384 گھبگل ےتا یس ادناج ایناج ںوجو
 ھجک ںوچو ںاہنج ،نہ ںاتھکل-ھتہ ھدو ںوت 8,000 ںاید ٹیگلو یو
 ںانہیا رپ ،نس ےئگ ےتیک لقن دعب ںوت مالسا ےتا ںاید ںالہپ ںوت مالسا

 ۔ےہ ادنہک ّلگ وکا ھٹاپ اد ںایراس
-------------- 

 ۔62-61 ہنپ ، ٹکڈرآ رآ یو ںون ںاگنم وج توبث ، لواڈکیم 1
 ۔ 34 ےتا 20 ، توبث  ِن ِد ، لواڈکیم 2
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 نہ ںایدرک ”یٹشپ“ ںون ںایدوہی ےتا ںایئاسیع ںایڑہج ںاتئآ ںاید نآرق
 یلدب ںیہن ںیمس ےد دمحم وج یس لبیئاب لوک ںانہوا ہک نہ ںایدنؤاھکد

 یس یئگ
 

 ںوت ےڈاہت ےتا نآرق( نہ ےدرک ساوشو وج کول هوا ۔۔۔۔۔ 2:62 ارآ قاب
 هللا یو اڑہج ؛نئیباس ےتا ںایئاسیع ، ںایدوہی ،) یبن ےئگ ےجیھب ںالہپ
 کلام ےد ںانہوا ؛ےہ ادرک مک حیحص ےتا ےہ ادنم ںون ند یرخآ ےتا
 ےتا ،اگیوآ ںیہن رڈ یئوک ںون ںانہوا ؛ اگیواج اتد لھپ ںون ںانہوا اراود
 ۔ےگنؤاتھچپ هوا یہ ہن

 
 ےڈاہت کول ےلاو نرک گنٹیس ۔۔۔ ںونیم !وسی ےہ ۔۔۔۔۔ 53:5 نارمع-لا
 ۔۔۔ ّکت دج ،ند اد تمایق ۔ےا۔نیا۔یڈ ےڑہج ےہ رپا رگم

 
 ںیہن ےہج وکا ےراس هوا )یو رھپ( ۔113 ۔۔۔۔۔ 114-113 :3 نارم-  لا
 هللا ےلیو تار وج ےہ یٹن ِمک کین کا چو ںاکول ےد ھتنرگ-مرھد ۔نہ
 هوا ۔114 ۔ےہ یدکیٹ اھتم ےگا ےد سا ےتا ےہ یدنؤانس ںون ںانچب ےد
 نہ ےدنؤاسرد ںون حیحص ےتا ،نہ ےدرک ساوشو ّچو ند متنا ےتا هللا
 ّچو ںامک ےگنچ لان ےجود کا ےتا ،نہ ےدکور ںون ںاییئارب ےتا

 ۔ نہ یمرھد هوا ۔نہ ےدرک ےڑگھج
 

 نہ رورض چو ھتنرگ-مرھد کول ھجک ےتا ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ 3:199 ::نارمع-لا
 وج ےتا ےہ ایگ اتیک ٹگرپ ںوناہت وج ےتا نہ ےدرک ساوشو چو هللا وج
 ادکوھٹ لان اترمن ےگا هللا ںون پآ ےنپا ،ےہ ایگ اتیک ٹگرپ ںون ںانہوا
  !ےگنچیو ںیہن ںون )ہنچ( ےصالخ ےد هللا یئل ھبال یھکد کا هوا ۔ےہ

 
 ّچو ہک وج ،اچہن ےتا ،نہ مرف ّچو نایگ وج هوا رپ ۔۔۔۔۔ 162 :4 اسن
 ،ےہ وج ےہ ہہیا ےتا ،ےہ ادنہ ٹگرپ یئل سا ںوناہت ہک وج ،ےہ ساوشو
 یتنحم ےکرک صاخ چو انھترارپ یس ایگ اتیک ٹگرپ ےگا ےڈاہت ہک وج
 ںون ںانہوا ۔یساوشو ّچو ند یرخآ ےتا هللا ،تکز ،ناتگھب ےڑہج ےتا
 ۔ ےگناوید ماعنا اڈو کا ںیسا
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 نہ ںایدرک ”یٹشپ“ ںون ںایدوہی ےتا ںایئاسیع ںایڑہج ںاتئآ ںاید نآرق
 یلدب ںیہن ںیمس ےد دمحم وج یس لبیئاب لوک ںانہوا ہک نہ ںایدنؤاھکد

 یس یئگ
 

 ںون لیجنا ےتا تاروت ےن ںانہوا ےج ۔66 ۔۔۔۔۔۔ 69 ےتا 5:66 ڈیئام
 ایگ اتیک ٹگرپ اراود وھبرپ ےد ںانہوا ںون ںانہوا وج ےتا ادنہ ایھکیو
 ےنپا ۔ےدنؤاپ نشوپ ںوھٹیہ ےتا ںورپا ےد ںانہوا رورض هوا ںات ،ادنہ
 تہب ںوچو ںانہوا رپ ،نہ ےنایمرد وج نہ یو کول هوا ںوچو ںانہوا ۔ریپ

 )ّچو نآرق( کول ےڑہج ۔69 ۔۔۔ نہ ےلاو نلچ-لاچ ےڑیھب ےراس
 نہ یئاسیع ےتا ،نئیباس ےتا ،یدوہی ےڑہج هوا ےتا ، نہ ےدرک ساوشو
 ،لان نرک مک حیحص ےتا ند یرخآ ےتا نہ ےدھکر ساوشو ّچو هللا وج ،
 ۔ ےگنوہ سادا هوا یہ ہن ےتا اگیوآ ںیہن رڈ یئوک ںون ںانہوا

 
 کا ،ںوچو ںاکول ےد ٰیسوم ےتا ۔159 ۔۔۔۔۔ 169 ےتا 159 :7 ھپارا

 ادرک تپاھتس ںاین لان سا ےتا ےہ ادھدو ےگا لان یئاچس وج ےہ جامس
 یئل سا ؟ےہ ایگ ایل ںیہن ےتا ںانہوا مین اد ھتنرگ-مرھد یک ۔169 ۔۔۔ ےہ
 ےن ںانہوا ےتا ؟ ےگنلوب ںیہن ھجک ےراب هللا ےکّ ڈھچ ںون چس هوا ہک
 دعب ےد یا  رھگ ےد ےن سا ےتا ۔ ےہ ّچو سا وج ےہ اتیک نیٔھدا ادسا
 ںیہن ھجمس یئوک ںوناہت یک ۔ےہ ادنہ ،ےہ رڈ ںون سا ےڑہج ےہ رتہب
 ؟ےہ

 
 ںایچب ےتا یتد ھدیس ںون ٰیسوم ںیسا ےتا ۔53 ۔۔۔۔۔ 54-53 :40 نموم
 ںاھکنم رادھجمس ۔54 ۔ ایانب یئل نؤانب ثراو ےد یھتوپ ںون لئارسا ںون
 ۔ الاو نؤاود دای کا ےتا کشرد گرام کا یئل

 
 باتک ںون ںایچب ےد لیئارزع ںیسا ،ںالہپ ںوت سا ۔۔۔۔۔ 45:16 ایھتج
 نادرپ ںازیچ ںایگنچ ںون ںانہوا ےتا ، یس یتد یبن ےتا ڈنامک ےتا
 ۔ یتیک ینابرہم رپا ےد ںاکول )ےراس( ںانہوا ےتا ،ںایتیک
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 ،نہ "کمتانچولآ" ےد ںایئاسیع ےتا ںایدوہی وج ںاتئآ هوا چو نآرق
 ٹشرھب ںون ھٹاپ ےد لبیئاب ےن ںانہوا ہک ےہ ںیہن کت یئوک چو سا

 یس اتد رک
 

 ”؟وہ ےدنؤاکل ںویک ںون چس ےک ّھجبناج ںیست “ ۔ےا
 ۔۔۔۔۔ 174 ےتا 159 ,2:42 ارا قاب
 ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ 71:: ناریئام - لا
 ۔۔۔۔۔ 15 :5 ڈیئام
 ۔۔۔۔۔ 5:61 ڈیئام
 ۔۔۔۔۔ 6:91 ڈیئام

 
 ”ورک دنب چو تمیق ید یرٹیلیپ کا ںون سا “ ۔یب
 ۔۔۔۔۔ 174 ےتا 79 ,2:41 اراکب
 ۔۔۔۔۔ 187 :3 ناریئام - لا
 ۔۔۔۔۔ 4:44 اسین
 ۔۔۔۔۔ 5:44 ڈیئام
 ۔۔۔۔۔ 9 :9 ےویٹ

 
 هوا لان سج نہ ےدناج ّلھب ںون ےصح کا سا هوا “ ۔یس
  "ایگ ایارک دای ںون یس
 ۔۔۔۔۔ 14-13 :5 ڈیئام

 
 نہ وج نہ یمدآ ھڑپ نا ںوچو ںانہوا “ ۔یڈ
  'ّچو یھتوپ ید ھجمس ےب
 ۔۔۔۔۔ 2:78 ارآ قاب
 ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ 66:: ناریئام - لا
 ۔۔۔۔۔ 6:91 ڈیئام

 
  ”ےدرک ںیہن ساوشو ےتہب ںوچو ںانہوا ،ںیہن “ ۔یا
 ۔۔۔۔۔ 100 :2 ارا قاب
 ۔۔۔۔۔ 3:23 ناریئام - لا
 ۔۔۔۔۔ 68 ےتا 62 ,43-42 :5 ڈیئام
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 ،نہ "کمتانچولآ" ےد ںایئاسیع ےتا ںایدوہی وج ںاتئآ هوا چو نآرق
 ٹشرھب ںون ھٹاپ ےد لبیئاب ےن ںانہوا ہک ےہ ںیہن کت یئوک چو سا

 یس اتد رک
 

  ”نہ ےدرک راکنا ںوت ےصح کا ےد سا ےڑھد ھجک “ ۔ّھپیا
 ۔۔۔۔۔ :852 ارآ قاب
 ۔۔۔۔۔ 3:98 نیرم یئام - لا
 ۔۔۔۔۔ 152-150 :4 اسین
 ۔۔۔۔۔ 13:36 ڈار

 
  ”هللا وہ ےدنؤاجھب ںوت هار ںون یساوشو ںیست “ ۔یج
 ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ 99:: ناریئام - لا

 
  ”یھتوپ لان نابز ینپا ےہ یدڑاگو وج ےہ رھد کا ید ںانہوا “ ۔چیا
 ےتا اینس دبش اد هللا ۔۔۔۔۔ 2:75 ارآ قاب

 ایکٹھب ںون سا ےک ھجب ناج
 

 نہ ےدڑاگو وج ۔۔۔۔۔ 3:78 نارم - لا
 ۔۔۔ ےلاوح لان نابز ینپا

 
 نہ ےدلدب دبش ںوت ےنپا یدوہی ۔۔۔۔۔ 4:46 اسین
 ۔۔۔ وہک ےتا گنسرپ

 
 ۔۔۔ نہ ےدلدب دبش هوا ۔۔۔۔۔ 41 ےتا 35:1 ایڈیئآ ' ام
 انلدب ۔۔۔ انرک ڑاولھک لان ںانابز ںاید ںانہوا

 ۔۔۔ ےہ اہیک ےتا گنسرپ ےنپا ںون دبش
 

 (ںون ںایدوہی ےلاو نلوب ( وہک ۔۔۔۔۔ 6:91 ڈیئام
 ۔۔۔  (ںاحرط سا

 
 یس ادسج ایگ لدب دبش هوا ۔۔۔۔۔ 162 :7 ھپارا
 ۔۔۔ ایسد ںون ایگ
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 ؟ ےہ یک ”شیدا“ اد ّبر هوا چو نھکر ھدنبنس لان ںاباتک رتوپ ینپا

 
 ےہ یک شیدا اد رشیمرپ چو ھدنبنس ےد ںاباتک رتوپ ںایدسا : وھچپ نشرپ
 بارخ ںاج ،ناج ںایلدب ںاباتک رتوپ ںاید سا ہک ےہ ادنہاچ ّبر یک ؟
 رشیمرپ ہک وہ ےدنہ تمہس ّچو نآرق ےتا لبیئاب ونود ! ںیہن لکلاب ؟نوہ
 ںات ںیہن !وہ لیدبت ج وہ ےدنہاچ انوہ  ّکب رتوپ ےد سا " ہن " ،ےہ ادرک
 ںون ںاباتک رتوپ ںانہیا هوا ہکنویک ادکس وہ ںیہن )لڈا -لیا( ”کا وکا“ ّبر
 ھکنم یراس ند ےد ںاین اراود سج اگیرک لامعتسا ںوجو ڈندپام یمرھد
 ۔اگیئاج اتیک انرن اد یتاج

 
 راسونا ےد لبیئاب

 
 ںوناہت ںیم ادسج ادیہاچ انڑوج ںیہن دبش هوا ںوناہت ۔۔۔۔۔ 2 :4 راس اھتسوب

 ،یدیہاچ ینرک ںیہن ّٹھگ زیچ یو یئوک ںوچو سا ںوناہت ،ںاہ ادند مکح
 ںیم وج ورک انلاپ ید ںامکح ےد ،رشیمرپ ےنپا ،هاووہی ںیست وج ںات
 ۔ںاہ ادھکآ ںوناہت

 
 ،ںاہ ادند شیدآ اد نرک ںوناہت ںیم یو ھجک وج ۔۔۔۔۔ 12:32 راس اھتسوب
 ںونسا یہ ہن ےتا ادیہاچ انرک ہن ڑوج یئوک ّچو سا ںوناہت ؛ونم ںون سا
 ۔ ےہ ادیہاچ انؤاٹھگ

 
 ںہس ےن یڈراوا لیا ےد ںانابزیم ۔24 ۔ … ۔ 27 ےتا 14:24 هایاسی
 اگےئوہ ےڑھک ںاحرط سا ، ےہ اتیک انرن ںیم ہک ںیوج ۔۔۔ ،ےہ یھداھک
 سا نوک ےتا ،ےہ یئانب انجوی ےن وھبرپ ےد نامیتکشبرس ہکنویک ۔27 :
 ںون سا ےن سج ےتا یئاھکو ےہ ھتہ ےد سا ےتا ؟ اگیرک روظنمان ںون
 ؟ اگےووہ ولاچ هرابود

 
 هاشتاپ ںودج ایآ ںون هایمری دبش اد هاووہی دت ۔27 ۔۔۔۔۔ 32-22 :36 هایمری
 ےراس ّچو سا ےتا ،ےل یرتپ روہ کا دت ۔28 ۔یس یتد ڑاس یرتپ ےن
 ۔۔۔ لورکس ںالہپ وج ھکل دبش ےنارپ

 
 ، دبش ےریم ادلوبق ہن ےتا ےہ ادرک راکنا ںونیم ہک وج ۔۔۔۔۔ 12:48 انہوی

 ہک وج ،ےہ اد دبش :ںون سا ےہ فصنم کا ہک وج ، ےہ لوک سج
 ۔ اگیرک انرن ادسا ےتا ند ےد تنا ںون ےسا ، ےہ ایھکآ ںونیم

 
 باتک ید ینابھکوھب سا یئوک ےج ےتا ۔۔۔۔۔ 22:19 یھتوپ ید شاکرپ
 ید نویج ںون باتک ینپا رشیمرپ ںات ، ےہ ادنیل رک رود ںون ںادبش ےد
 ۔۔۔ اگیوید اٹہ ںوچو باتک
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 ؟ ےہ یک ”شیدا“ اد ّبر هوا چو نھکر ھدنبنس لان ںاباتک رتوپ ینپا

 
 راسونا ےد نآرق

 
 ںون یھتوپ ےن سج ،ےہ هللا رتم الاو نرک ءاچب اریم ۔۔۔۔۔ 196 :7 ھپارا
 ۔ےہ ادرک یتسود لان ںاکول یمرھد هوا ۔ اتیک ٹگرپ

 
 ۔ نئیڈراگ ےت' ھجک ھبس ےہ وھبرپ ےریم یئل ۔۔۔۔۔11:57 ڈیئام

 
 ےتا ، ےہ ایگ ایجیھب رتپ-دای ،ّکش ںانب ،لوک ےڈاس ۔۔۔۔۔ 9 :15 ڑجہ
 ۔ ںاہ ےدرک تاھکرس ںون سا ںیسا

 
 کاھکر ےد یساوشو هللا ہکنویک ،ےہ ۔11 ۔۔۔۔۔ 32 ےتا 47:11 دمحم
 نہ ےدرک ساوشوا کول ےڑہج ۔२۔ ۔ےہ الاوھکر یئوک ّچو ّبر ےتا ےہ
 نوہ ٹگرپ ہتسر ےتا نہ ےدکور ںوت ےتسر ےد هللا ںون ںایجود ےتا
 ںون هللا ںاحرط یو ےسک هوا ،نہ ےدرک اڑگھج لان تود دعب ںوت
 اد ںامک ےراس ےد ںانہوا ّچو لصا هللا وتنرپ ، ےدکس اچنہپ ںیہن ناصقن
 ۔ اگیوید لھپ

 
 ںاحرط سا وج ، ےہ مک اد ناطیش َحالص تپگ ۔۔۔۔۔ 58:10 ڈیئام
 ایگآ ید هللا هوا یو رھپ ۔ ےہ ادرک ششوک ید نرک گنت ںون ںارادافو
 انپا ںون ںارادافو ّچو هللا ۔ ادکس اچنہپ ںیہن ناصقن یو ھجک هوالع ںوت
 ۔ وید نھکر ہسورھب

 
 تورس اد ایھکرس کاھکر اد ساوشو ۔۔۔ ےہ هللا هوا ۔۔۔۔۔ 59:23 رآ شیہ
 ۔۔۔ نئیڈراگ ؛ ےہ

 
 ید ںاتواہک طلغ ےراب ےڈاس ےنسا ےج ےتا ۔44 ۔۔۔۔۔ 47-69:44 ہقح
 ےتا 46 ۔ یس ایل ڑھپ لان ھتہ ےجس ںونساً انیقی ںیسا ۔45 ، ےہ ی ک اک
 یو یئوک ںوچو ےڈاہت ےتا ۔47 ۔ یتد ڑوت یراھمش-نویج یدسا رھپ
 ۔ یس ادکس ھکر رود ںوت سا ںوناس ۔ںیہن

 
 ںون ےسک ےتا ،ےہ ادناج ٹشردا )الکا( هوا ۔26 ۔۔۔۔۔ 28-26 :72 نیز
 اینچ ےنسا ںون سج ںون تود کیرہ ےئاوس ۔27 ۔ادسد ںیہن تیھب انپا
 ےھچپ ےدسا ےتا ےگا ےدسا وج ےہ ادجیھب تسرپرس هوا رھپ ےتا ،ےہ
 اد وھبرپ ےنپا ّچم چس ےن ںانہوا ہک ےہ ادناج هوا ہک ۔28 ۔ نہ ےدرت

 ںایراس ےتا ،ےہ ادریھگ ںون ںامک ےراس ےد ںانہوا هوا ۔ ےہ اتد شیدنس
 ۔ ےہ ادرک یتنگ ید ںازیچ
 
 



f	

46 
 ؟ ےہ یک ”یتکش “ ید ّبر هوا چو نھکر ھدنبنس لان ںاباتک رتوپ ینپا

 
 ؟ ےہ یک یتکش ید ّبر چو ھدنبنس ےد ںاباتک رتوپ ںایدسا : وھچپ نشرپ
 “ یئل نؤاچب ںوت راچاٹشرھب ےتا یلیدبت ںون ںاباتک رتوپ ینپا ّبر یک
 امتامرپ ہک نہ تمہس ںیوود نآرق ےتا لبیئاب ! ںاہ لکلاب ؟ ےہ ” ّھترمس
 ّبر " هوا ںات ںیہن !ےہ ”ّھترمس“ ںولان نرک ایھکر ید ںاباتک رتوپ ںاینپا

 ۔ادنہ ںیہن )ریدق-لا( " نامیتکشبرس
 

 راسونا ےد لبیئاب
 

 یترھد ،نہ نچب ھدش دبش ےد وھبرپ ۔6 ۔۔۔۔۔ 7-6 :12 یھتوپ ید ںاروبز
 ںون ںانہوا ںیست ۔7 ۔ھدش راو ّتس ،ںاحرط ید یدناچ ّچو یھٹھب ےد
 ۔ اگنیھکر یئل ادس ںوت یھڑیپ سا ںون ںانہوا ںوت ،ںیئاس ےہ ۔ وھکر

 
 ادھکر میاق ادس ںون یئایچس وج ۔6 … امتامرپ ۔5 ۔۔۔۔۔ 6-5 :146 روبز
 ۔ ےہ

 
 ۔۔۔ یئل سا :وھکر دای ھجک ہقباس ےد ےنارپ ۔9 ۔۔۔۔۔ 11-9 :46 هایاسی
 تنا ںوت  ُم ۔ 10 ، اگرو ےریم یو یئوک ،ےہ ادنہ ےتا رشیمرپ ںونیم
 هوا ،ےئوہ ںیہن ّکت ےجا وج مک هوا ںوت ںیمس ےنارپ ےتا ، انسد ےراب
 لان اھچا یروپ ینپا ںیم ےتا یگیہر یڑھک َحالص یریم " ،نس ےہر ھکآ
 ںیم ؛ اگ ںارک یو اروپ ںون سا ںیم ، ےہ اہیک ہہیا ںیم ۔11 : اگ ںارک
 ۔ اگ ںارک یو ہہیا ںیم ، ےہ ایھکر شیدا ادسا

 
 رہاب ہک وج ،ےہ اد دبش ےریم ہک ےہ ادیہاچ یئل سا ۔۔۔۔۔ 55:11 هایاسی
 یگیوآ سپاو ںیہن راک ےب لوک ےریم ہہیا ؛وہ اگیرم رہاب ےد ہنم ےریم
 ّچو زیچ سا ہہیا ےتا ،ںاہ ادنہاچ ںیم وج اگیرک ھجک یہوا ہہیا رپ ،
 ۔ ےہ ایجیھب ںیم ںون سج اگےووہ لاح شوخ

 
 ںیہن طلغ یئل سا ںیست “ ،اتد رتا ںون ںانہوا ےن وسی ۔۔۔۔۔ 12:24 سکرم
 ۔وہ ےدناج ںیہن ںون یتکش ید رشیمرپ ںاج ںایھتوپ ںیست ہکنویک وہ

 
 ےدک دبش ےریم رپ ،ےگناج ٹم یترھد ےتا گروس ۔۔۔۔۔ 13:31 سکرم
 ۔ ےگناج ےٹم ںیہن

 
 ےد اھتسوب ،ےہ اھکوس انھگنل اد یترھد ےتا گروس ۔۔۔۔۔ 16:17 اکول
 ۔ ںولان نوہ ماکان اد ےڑکٹ کا
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 ؟ ےہ یک ”یتکش “ ید ّبر تھدنبنس لان ںاباتک رتوپ ںایدسا

 
 راسونا ےد نآرق

 
 ! هللا ۔۔۔ ےہ یتکش ےتا زیچ رہ ید هللا ۔20 ۔۔۔۔۔ 255 ےتا 2:20 اراکب
 ےتا ںاگروس تخت ادسا ۔255 ۔۔۔ ِدانا ،ّتویج ، ںیہن اتوید یئوک ےھتا
 ںون ںاوود هوا ہک ےہ ادکھت ںونسا ےتا ، ےہ ادنؤاگل ےلگ ںون یترھد
 ۔ ادھکر ںیہن رارقرب

 
 روہ هوالع ںوت هللا یئل ّجج ںیم یک ۔114 ۔۔۔۔۔ 511 - 114 :6 منیا
 یروپ ےراب ھتنرگ-مرھد ںوناہت ےن سج ےہ هوا هوا ںودج ، اگنالاھب

 ّچو ںاین ےتا چس دبش اڈاہت ےہ نروپمس ۔115 ۔۔۔ ؟ ےہ ایاھجمس ںاحرط
 ۔ ےہ ادکس لدب ںون ںادبش ےدسا وج ےہ ںیہن یو ھجک ےھتا ۔ یمآوس

 
 ےتا ، ےہ ایگ ایجیھب رتپ-دای ،ّکش ںانب ،لوک ےڈاس ۔۔۔۔۔ 9 :15 ڑجہ
 ۔ ںاہ ےدرک تاھکرس ںون سا ںیسا

 
 ںیہن یبن ںاج تود یئوک ےدک ےگا ےڈاہت ںیسا ےتا ۔۔۔۔۔ 22:52 جح
 ےن ناطیش ںات یتیک ادیپ اھچا یئوک ےنسا ںودج )ّکش ںانب( رپ ،ایجیھب
 ناطیش وج ےہ ادرکّ در ںون سا هللا رپ ۔اتد اپ میرپ ھجک ّچو اھچا یدسا

 ےہ ادرک تپاھتس )ےصالخ( تیکنس ےد سا هللا ۔ ےہ ادنؤال
 

 ےتا ،نس ملق ھکر ےراس ےد یترھد ےج ےتا ۔۔۔۔۔ 31:27 نام کول
 ،)نس یہایس( ،لان ےد ںاردنمس روہ ّتس یئل نرک اتئاہس یدسا ،ردنمس
 ۔ ےدکس وہ ںیہن متخ دبش ےد هللا

 
 ناصقن یو ھجک هوالع ںوت ایگآ ید هللا هوا ۔۔۔ ناطیش ۔۔۔۔۔ 58:10 ڈیئام
 ۔وید نھکر ہسورھب انپا ںون ںارادافو ّچو هللا ۔ ادکس اچنہپ ںیہن

 
 ید ںاتواہک طلغ ےراب ےڈاس ےنسا ےج ےتا ۔44 ۔۔۔۔۔ 47-44 :69 ہقح
 ےتا 46 ۔ یس ایل ڑھپ لان ھتہ ےجس ںونساً انیقی ںیسا ۔45 ، ےہ ی ک اک
 یو یئوک ںوچو ےڈاہت ےتا ۔74 ، یتد ڑوت یراھمش-نویج یدسا رھپ
 ۔ یس ادکس ھکر رود ںوت سا ںوناس ۔ںیہن

 
 یپ 22 ، نآرق ےہ رادناش کا ںون سا یج ۔21 ۔۔۔۔۔ 22 - 85:21 ڈیئام
 ۔ ایھکر ّچو ٹیلبیٹ ینارگن-یگنچ کا
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 ںایطلغ یداینب ںاید کرت

 نہ ےدنؤانب ناملسم ںون سج
 ھدنبنس لان نچب ےد ّبر

 
 "یریرپ کا"
 ایاگل ہتپ اراود نھجمس ہہیا ہک ےہ انراھد کا تھدنبنس لان ّلگ سا ہہیا

 ۔نہ ںایدرک مک ےئاجب ید نرک نھکیرن ںیوک ںازیچ ھجک ہک ےہ ادکس اج
 ایانب ںالہپ ھجک ۔ایگ چنہپ ےت ےٹس ےد نشیلشو ںاج ناحتما ےسک ںانب

 ::१ ھپارا( دمحم چو لبیئاب ہک ےہ یدنہک نآرق ہکنویک ۔ایگ ایراھد ںاج
 ںیہن چو لبیئاب ہہیا رپ نہ ںاینابھکوھب ےراب१ : (61 فص ےتا 15 
 ںیہن نآرق ہکنویک ،ےہ ادیہاچ اناج ایلدب رورض ںون لبیئاب یئل سا ،ںایلم
 ۔ےہ ایگ اتیک طلغ ۔یس ادکس رک

 
  ”اتنایگا ڈیا مٹنیموگرآ“
 یئل ےدہع ھجک ےک چوس ےراب اتوھبمسا ید نرک تباث ٹلا ےد سا

 لبیئاب ہک نہ ےدرک هوعد وج ناملسم ۔ ششوک ید نرک تپارپ نھترمس
 نایگو ےد انچولآ ےد ھٹاپ ےتا انھڑپ ںیوک ںون یناربع ںاج ینانوی ںون
 ۔نہ یشود یئل نلوب ےد اتنایگا هوا ، ےہ ایگ ایلدب ںانب ںوت نایگ ےد

 
  ”یپیسنرپ ؤیٹیٹیپ“ 
 یئگ یلدب لبیئاب“ ۔ےہ ادنم کرت رلوکرس ںاج نوہ تباث ہٹس انھچپ نشرپ
 ”۔ ےہ ںیہن تمہس لان نآرق ہہیا ہکنویک ےہ

 
  ”ملوپوپ ڈیا مٹنیموگرآ “
 ںاھتت ،ےہ ادرک تھدوبنس ںون تاپھکپ ںاج ںاوانواھب ،ںاوانواھب روہشم
 ہک نہ ےدنہک ناملسم ےتہب ہکنویک ےہ یدیہاچ ینلدب لبیئاب“ ۔ںیہن ںون
 ”۔ےہ ایگ ایلدب ںون سا

 
  ”مئڈنکریو ڈیا مٹنیموگرآ “
 ںون توبث یئل ںاثحب کول رت هدایز وج لیپا کا ےت راھدا ےد راکتس کا
 ںاج یئل یتھتس وج نہ ےدرک سوسحم یئل مان ناہم ےسک ریغب ےراچو
 روہشم کا ہکنویک ،ےہ ایگ وہ لیدبت ےہ ادیہاچ لبیئاب" ۔نہ ھدورو ےدسا

 لدب ںون سا ہک وج ،ےہ اپمس هوعد اد راو کا ےن یرتساش-مرھد نمرج
 "۔ےہ ایگ اتد
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 ںایطلغ یداینب ںاید کرت

 نہ ےدنؤانب ناملسم ںون سج
 ھدنبنس لان نچب ےد ّبر

 
  ”رھگ راہتشا مٹنیموگرآ “
 تشیدرن ہہیا ھدورو ےدسج لیپا کا تراھدا ےت' رترچ ےد یتکیو سا
 ےہ ادیہاچ انوہ اتد رک ٹشرھب ںون یب یلوہ ےنپا ےن ںایدوہی “ ۔ےہ
 ”۔نس کول ےڑیھب ےہیجا هوا ہکنویک

 
  ”یچیلیا یھکیدنا “
 آ ک ہٹس ٹشپسا کا ےک لدب ںون واتسرپ روہ ںاج روہ تھدنبس لان سا
 ہکنویک ےہ ادیہاچ انوہ ٹشرھب ےتا ےہ ایگ ّمگ رورض مین ںاون“ ۔ایگ
 ”۔نس ےئگ ّلھب ھجک ںوچو سا یئاسیع

 
  ”ملوکیب ڈیا مٹنیموگرآ“
 کمالسا کا ےد یسرج  ِن“ ۔ ےہ ادکس رک حیحص !لیپا ںون ّکٹس یڈو
 ےشو” ؟ےہ یئگ لدب لبیئاب یک “ ںیم ےھتج چو دجسم کا ید رٹنیس
 ںوت یکرت چو ںایتورس ،یس راک نشاھب چو ثحب نامیئاسا-ناملسم ےتا
 ھتاس اریم چو تظافح ید ھکپ رتوپ ےن یرتساش-مرھد ناملسم کا ےئآ
 لبیئاب :ےہ ایلوب ھٹوھج ںیست“ ؛اہیک ںون رکیپس ناملسم ےتا ںاباتک ۔اتد
 ہہیا چو سنرفناک ہک یس اہیک ےن کرت ںوت کرت کا ”!یئگ یلدب ںیہن
 ریھپ“ ،یتد یکمھد ںونسا ےتا ایل ریھگ ںون سا ےن ںاناملسم ےرسود
 ”!ےگناوید رام ںوناہت ںیسا ہک وہک ہن ہہیا

 
 ۔ ےہ یدنہ یروبجم یئوک چو مرھد یئوک 256 :2 ڈیئام

 
 1 " ھدب مرک ریغ مٹنیموگرآ"
 ںیہن ںوت ہگج سا ّچو لصا ہٹس ںودج ےہ یدرپاو ںودا اتتلگ ید ےٹس
 ۔ےہ ادیہاچ اناج اتیک نھترمس ادسا اراود سج ادناج
 :یگیووہ ہہیا نرہادا کا ید نپتلگ " رٹئکیس نان " کا

 ےتا ”ےہ دبش اد ّبر لبیئاب“ ۔ےا ،ےج
 ”ادکس لدب ںیہن ںون نچب ےد ّبر ناسنا یو یئوک“ ۔یب ،ےج
 ”۔ےہ یئگ لدب لبیئاب“ ۔یس ،رھپ

--------- 
 کرت ،ّکت نہ ےہر ایل پور ینیطال ےد کرت ےت' 49-48 ۔ےفص 1

 ۔ 107-91 ۔ےفص ، ناھچپ ںون
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 مزیجولس لکیزال حیحص کا
 ھدنبس اد نچب ےد رشیمرپ چو

 ۔ےا
 ؛” ےہ دبش اد رشیمرپ لبیئاب “ ،ےج

 
 کا ںون پآ ےنپا یتکیو یئوک ےج ۔37 ۔۔۔۔۔ 38 -37 :14 ںایھتنرک 1

 ںایڑہج ہک ےہ ادیہاچ انرک راکیوس ںونسا ، ےہ ادھجمس کمتآ ںاج یبن
 یئوک ےج رپ 38 ۔ نہ مکح ےد وھبرپ هوا ںاہ اہر ھکل ںوناہت ںیم ںالگ
 ۔ےہ ادیہاچ انوہ ھجمس ےب ںونسا ،ےہ ناجنا یتکیو

 
 سا ےتا تود ےدسا ےتا هللا !ویلاو نرک ساوشو ےہ ۔۔۔۔۔ 136 :4 اسین
 ںون یھتوپ سا ےتا تود ےنپا ےنسا وج ورک ساوشو ےتا ھتنرگ-مرھد
 ۔ ےہ اتیک ٹگرپ ےنمہاس ےڈاہت ےنسا وج

 
 ۔یب

 ؛" ادکس ںیہن لدب ںون نچب ےد رشیمرپ یتکیو یو یئوک " ،ےج
 

 ںیہن ےدک دبش ےریم رپ ،ےگناج ٹم یترھد ےتا گروس۔۔۔۔۔24:35 یتم
 ۔ ےگناج ےٹم

 
 ۔ ادکس ںیہن لدب ںون ںادبش ےدسا یو یئوک ۔۔۔۔۔ 18:27 ڈیئام

 
 ۔یس
  !”ادکس اج ںیہن ایلدب ںون لبیئاب “ ،رھپ

 
 رشیمرپ ےڈاس رپ ،ےہ ادھڑچ ّلھپ ،ےہ ادناج ّکس هاھگ ۔۔۔۔۔ 8 :40 هایاسی
 ۔ اگ ےہر میاق یئل ادس دبش اد

 
 رپ ،ںیہن اد جیب ناوشان ،منج هرابود ۔23 ۔۔۔۔۔۔ 25 ےتا 1:23 سرتپ 1

 ادنہر ادس ادس ےتا ےہ ادنؤیج وج اراود نچب ےد رشیمرپ ،یئل یشانوا
 ۔ ۔ےہ ادنہر میاق ادس دبش اد وھبرپ رپ ۔25 ۔۔۔ ےہ

 
 ہہیا ۔ یدکس وہ ںیہن یلیدبت یئوک ّچو ںادبش ےد هللا ۔۔۔۔۔ 10:64 سنوی

 ۔ےہ تج ّچؤورس
 

 ۔ ادکس اج ایلدب ںیہن دبش اریم ۔۔۔۔۔ 50:29 فاک
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 مزیجولس لکیزال حیحص کا
 ھدنبس اد نچب ےد رشیمرپ چو

 
 ۔ےا
 ےہ ادنہاچ ںیہن ںاباتک رتوپ ںاید سا ّبر ،”ےج“
 (شیدا ادسا ( ؛یئل نرک اج ایلدب

 
 ںوناہت ںیم ادسج ادیہاچ انڑوج ںیہن دبش هوا ںوناہت ۔۔۔۔۔ 2 :4 راس اھتسوب

 ،یدیہاچ ینرک ںیہن ّٹھگ زیچ یو یئوک ںوچو سا ںوناہت ،ںاہ ادند مکح
 ںیم وج ورک انلاپ ید ںامکح ےد ،رشیمرپ ےنپا ،هاووہی ںیست وج ںات
 ۔ںاہ ادھکآ ںوناہت

 
 ےتا ، ےہ ایگ ایجیھب رتپ-دای ،ّکش ںانب ،لوک ےڈاس ۔۔۔۔۔ 9 :15 ڑجہ
 ۔ ںاہ ےدرک تاھکرس ںون سا ںیسا

 
 ۔یب
 ےہ ھترمس ےد نرک ایھکر ید ںاباتک رتوپ ںاینپا امتامرپ ،”ےج“
 (یتکش یدسا ( ؛ ںوت یلیدبت

 
 ےب لوک ےریم ہہیا ؛اگیلکن ںوہنوم ےریم دبش اریم ۔۔۔۔۔ 55:11 هایاسی
 ےتا ،ںاہ ادنہاچ ںیم وج اگیرک ھجک یہوا ہہیا رپ ، یگیوآ سپاو ںیہن راک
 ۔ ےہ ایجیھب ںیم ںون سج اگےووہ لاح شوخ ّچو زیچ سا ہہیا

 
 ید ںاتواہک طلغ ےراب ےڈاس ےنسا ےج ےتا ۔44 ۔۔۔۔۔ 47-44 :69 ہقح
 ےتا 46 ۔ یس ایل ڑھپ لان ھتہ ےجس ںونساً انیقی ںیسا ۔45 ، ےہ ی ک اک
 یو یئوک ںوچو ےڈاہت ےتا ۔47 ۔یتد ڑوت یراھمش-نویج یدسا رھپ
 ۔ یس ادکس ھکر رود ںوت سا ںوناس ۔ںیہن

 
 ۔یس
  !ادکس اج ںیہن ایلدب ںون لبیئاب ،”رھپ“

 
 یئوک ےد رھکا کا ج رھکا کا لٹ یترھد ےتا شاکا رچ ۔۔۔۔۔ 5:18 یتم
 ۔اتیک اروپ اج ھبس ہک ّکت دج ، ےہ ادیہاچ انرک ساپ نوناق ّچو هار یو

 
 ےدک دبش ےریم رپ ،ےگناج ٹم یترھد ےتا گروس ۔۔۔۔۔ 13:31 سکرم
 ۔ ےگناج ےٹم ںیہن

 
 ےگا ےڈاہت ںیسا وج لان ںایلاسر )یس یہ اہیجا ( ۔۔۔۔۔ 17:77 ارس17

 ۔ یگیلم ںیہن یلیدبت یئوک چو ںایقیرط ےڈاس ںوناہت ےتا ۔نس ےجیھب
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 ”ادناج ںیہن ّبر“ ہک ےہ ہہیا ھترا اد ںایوعاد ےد راچاٹشرھب

 !ںایگناج ںایلدب یب یک ںاباتک رتوپ ںاید سا
 

  ”ملع-لا  “
 20 # ،متوبرس
 ےہ وناج ںاحرط یگنچ ںوت زیچ رہ وج

 
 یتکش ےتا ےہ ایگ ِهر اد نچب ےد رشیمرپ یئل ۔12 ۔۔۔۔۔ 13-12 :4 با

 ڈڈا ڈنو یو ،ےہ ھدو راولت یراھد ود یو ےسک ےہ اھکت ےتا ،ےہ یلاش
 ےد لد ےتا ،ےد ےدگ ےتا ڈوج ےتا ،ےہ ادٹک ںون امتآ ےتا حور ج
 ویج اہیجا یئوک یہ ہن ۔13 ۔ ےہ الاو نھجمس ںون ںایدارا ےتا ںاراچو
 ںاھکا ںاید سا ھجک ھبس رپ ، ادنہ ںیہن ٹگرپ ّچو رظن ید سا وج ےہ
 ۔ےہ انرک ںوناس لان ےدسج ےہ اھلھک ےتا اگنن یئل

 
 هوا ورک دای ۔ ؤانب ہن لوخم ںون ےصالخ ےد هللا ۔۔۔۔۔ 231 :2 ارآ قاب
 ٹگرپ ےنسا وج ےہ اتد ںون ھدب ےتا باتک ےتا ںوناہت ےنسا وج راکادا
 سا ہک وناج ےتا ،ورڈ ںوت هللا ۔ےہ ادریرپ ںوناہت هوا لان سج ،ےہ اتیک
 ۔ ےہ نایگ اد ںازیچ ںایراس ںون

 
  ”راسب-لا “
 28 # ،الاو ننم
 ےہ ادنس ےتا ادھکیو ھجک ھبس وج

 
 ہن هاووہی“ ،نہ ےدنہک هوا یو رھپ ۔7 ۔۔۔۔۔ 9-7 :94 یھتوپ ید ںاروبز
 ،وھجمس ۔8 ۔ اگیرک هاورپ ّلو سا رشیمرپ اد بوقعی یہ ہن ، اگیھکیو
 وہ انایس ںوناہت دج ، ھکروم ںوناہت ےتا ؛وہ ھکروم ّچو ںاکول ںیست

 هوا ،ایانب ںون ھکا ےن سج ؟اگینس ںیہن هوا ،ےئال ّنک ےنسج ۔9 ؟اگیواج
 ؟ادکس ھکیو ںیہن

 
 ےد هللا ےد راکیھدا ےسک ںانب کول ےڑہج ،ً انیقی ۔۔۔۔۔ 40:56 نموم
 ھجک هوالع ںوت یراکنہ ّچو ںالد ےد ںانہوا ،نہ ےدمھگ ےراب ںایسالھک
 ںیہن تپارپ ںون ںاواسلال ںاید ںانہوا یو ےدک هوا رپ ؛ےہ ںیہن یو
 ۔ ےہ ادھکیو ےتا ادنس وج ےہ هوا ہہیا ۔ےل نرش چو هللا یئل سا ۔ےگنرک
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 ”ادناج ںیہن ّبر“ ہک ےہ ہہیا ھترا اد ںایوعاد ےد راچاٹشرھب

 !ںایگناج ںایلدب ںاباتک رتوپ ںاید سا
 

  ”بکر-ریا  “
 44 # ،رادیرہپ

 ےہ ادھکر رظن ےت انجرس ینپا وج
 

 ںیم ہکنویک ؛ وھکر دای ںالگ ںاینارپ ںاینارپ ۔9 ۔۔۔۔۔ 10-9 :46 هایاسی
 ےریم ےتا ، ںاہ رشیمرپ ںیم ۔ےہ ںیہن یئوک ےھتا ےتا ، ںاہ رشیمرپ
 ںوت ںیمس ےنارپ ےتا ،انسد ےراب تنا ںوت  ُم 10 ۔ےہ ںیہن یئوک اگرو
 یڑھک َحالص یریم " ،ںایدھکآ ہہیا ،ےئوہ ںیہن ّکت ےجا وج مک هوا

 ۔اگ ںارک یضرم یراس ینپا ںیم ےتا ،یگیہر
 

 ںایپھچ ، یہ ںیست فرص ںیست ،ً انیقی ۔116 ۔۔۔۔۔ 117-116 :5 ڈیئام
 ںیست وج یتیک ّلگ یہوا لان ںانہوا ںیم ۔117 ۔ وہ راکناج ےد ںازیچ
 ےنپا ےتا کلام ےریم ،ورک اجوپ ید هللا" :)اہیک( یس اتد مکح ںونیم
 ، یس هاوگ اد ںانہوا ںیم ںات یس اہر لان ےد ںانہوا ںیم ںودج ۔کلام
 ینارگن اد ںانہوا ںیست ںات یس ےدرک راتفرگ ںونیم ںیست ںودج ےتا
 ۔ وہ هاوگ ےتا ںازیچ ھبس ںیست ۔ یس ےدنہ

 
  ”زھپاہ-لا “
 39 # ،نئیڈراگ هوا یٹ

 ےہ ادھکر رظن ےتا زیچ رہ وج
 

 ےنپا ےتا ، ےہ ادرک انلاپ ید ےتسر ےد فاصنا هوا ۔۔۔۔۔ 8 :2 ںاتؤاہک
 ۔ ےہ ادرک ایھکر ید ےتسر ےد ںاتنس

 
 ۔ ھجک ھبس هوا ھدو ےہ نئیڈراگ وھبرپ ےریم یئل ۔۔۔۔۔ 11:57 ڈیئام

 
 ںون ےسک ےتا ،ےہ ادناج ّھکدا )ےلکا( هوا ۔26 ۔۔۔۔۔ 28 -26 :72 نیز
 اینچ ےنسا ںون سج ںون تود کیرہ ےئاوس ۔27 ۔ادسد ںیہن تیھب انپا
 ےھچپ ےدسا ےتا ےگا ےدسا وج ےہ ادجیھب تسرپرس هوا رھپ ےتا ،ےہ
 اد وھبرپ ےنپا ّچم چس ےن ںانہوا ہک ےہ ادناج هوا ہک ۔28 ۔ نہ ےدرت

 ںایراس ےتا ،ےہ ادریھگ ںون ںامک ےراس ےد ںانہوا هوا ۔ ےہ اتد شیدنس
 ۔ ےہ ادرک یتنگ ید ںازیچ
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 ”ںیہن هاورپ ید ّبر“ ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب

  !ےراب ناج ںایلدب ںاباتک رتوپ ںاید سا
 

  ”دیو-لا  “
 48 # ،الاو نرک رایپ
 الاو نرک رایپ ںون ںاکویس ےد سا ےتا دردمہ

 
 ےد ےنامز ےنارپ ںون هاووہی ۔3 ۔۔۔۔۔ 37 ےتا 34-31 ,3 :31 هایمری
 لان رایپ ادس یریت ںونیم ،ےہ چس ہہیا ،ایھکآ ےتا ،ںونیم ےہ ایوہ ٹگرپ
 ےد لیئارسا ںیم ہک ،هاووہی ےہ ،ےہ ادھکآ آ تقو ۔31 ۔۔۔ ےہ اتیک رایپ
 ںیم ہکنویک ۔34 ۔۔۔ اگناوانب مین ںاون کا لان ںاکول ےد هادوہی ےتا ںاکول
 ںیہن دای رھپ ںون پاپ ےد ںانہوا ںیم ےتا ،اگ ںارک فاعم پاپ ےد ںانہوا
 ںون شاکا ےلرپا ےج ،هاووہی ےہ ےہ ادنہک ںاحرط سا ۔37 ۔۔۔ اگ ںارک
 ںات ،ےہ ادکس اج ایجوھک ںاھٹیہ ےد ہہین ید یترھد ےتا ،ےہ ادکس اج ایپام
 ۔ےہ ادھکآ هاووہی” ،اگناوید اٹم یئل ںامک ےتیک ےد ںانہوا ںون لیئارسا ںیم

 
 اد چس ںوناس ہک ےہ ہتپ لان ےقیرط سا ۔ 6۔۔۔۔۔ 16 & 8 -6 :4 انہوی 1

 رشیمرپ هوا ادرک ںیہن رایپ یتکیو اڑہج 8 ۔ ںون امتآ یبیرف ےتا ،ےہ امتآ
 یتکیو اڑہج ؛ ےہ رایپ ّبر ۔16 ۔ ےہ رایپ رشیمرپ یئل ۔ادناج ںیہن ںون
 ّچو سا رشیمرپ ےتا ےہ ادرک ساون ّچو رشیمرپ هوا ےہ ادنویج ّچو رایپ
 ۔ ےہ ادسو

 
 ۔۔۔ ےہ الاو نرک رایپ ےتا راہنلھب هوا ۔14 ۔۔۔۔۔ 22-21 ےتا 85:14 جرب

 ںاحرط یگنچ کا یپ ۔22 ، ےہ نآرق رادناش کا ہہیا لصارد ۔21
 ۔ ےہ ایگ ایھکر چو یلوگ تاھکرس

 
  ”کیزیر-را “
 18 # ،رئالپس
 ےہ ادرک نادرپ نجوھب کمتآ یئل ںاہود وج
 ںاترورض کریرس ںاید یساوشو ےتا

 
 حیسم ںون ںاترورض ںایراس ںایڈاہت رشیمرپ اریم رپ ۔۔۔۔۔ 4:19 ںایپلف
 ۔ اگیرک نادرپ راسونا ےد یریما یدسا ّچو امہم اراود وسی

 
 ّٹٹا ، ےہ ادند یٹور-یزور وج ےہ یہوا هوا ! هللا ۔۔۔۔۔ 51:58 روط
 ۔کلام اد تقاط
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 ”ںیہن هاورپ ید ّبر“ ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب

  !ےراب ناج ںایلدب ںاباتک رتوپ ںاید سا
 

  ”دشیر-را  “
 98 # ،ڈیئاگ
 ےہ ادناج ےل ّلو اتنروپنس ںون ںایساوشو وج

 
 ےہ رشیمرپ اڈاس یئل ادس ےتا ادس رشیمرپ ہہیا ہکنویک ۔۔۔۔۔ :1448 روبز
 ۔ اگےووہ کشرد گرام اڈاس ّکت توم هوا ؛

 
 ےقیرط ےنپا ناوجون کا ۔9 ۔۔۔۔۔ 105 ےتا 9 :119 یھتوپ ید ںاروبز
 شیدپا اریت ےک ےل ںون ناھدواس ےگل راسونا ؟اگیرک فاص ںیوک ںون
 اد هار ےریم ےتا ، ےوید لوک ریپ ےریم ےہ کا ںون نچب اریت ۔105 ۔۔۔

 ۔ ےہ نناچ
 

 نشرد گرام هللا ںون سج ۔18 ۔۔۔۔۔ 24-23 ےتا 18:17 فیا چیا ےک
 ںیم" :وہک ہن یو ھجک ۔23 ۔۔۔ ےہ ادرک نشرد گرام حیحص هوا ےہ ادرک
 ۔ںات ےہاچ ّبر ےج" ،اہیک ےگا ےن ڈیا ویلبڈ ۔24 "،اگ ںارک ّلک ںون سا
 یریم هللا " ،وہ ےدنہک ےتا ،وہ ےدرک دای ںون وھبرپ ےنپا ںیست ںودج ۔”
 "۔ ےوایل ےڑین ےد یئاچس ںونیم ےتا ےوید ھدیس

 
  ”سڈک لیا یا “
 5 # ،رتوپ ّتا

 یئل سا ےراس چو یترھد ےتا چو گروس
 اننم اترتوپ

 
 ںاج ےگورک لان سک انلت یریم ںیست دت ۔25 ۔۔۔۔۔ 26-25 :40 هایاسی
 ،وھکیو ّلو ںایچا ںاھکا ںاینپا ۔26 ۔ ےہ ادھکآ رتوپ ؟اگناووہ ربارب ںیم
 ےد ںانہوا ےن ںاہنج ، نہ ںایچر ںازیچ ہہیا ےنسک ہک وھکیو ےتا
 یتکش ینپا ںون ںایراس ںانہوا هوا :ایایل رہاب ےک ےد یتنگ ںون نابزیم
 ماکان یو کا ؛ ےہ یلاش یتکش هوا ہکنویک ،ےہ ادنؤالب لان اتناہم ےد
 ۔ ںیہن

 
 ےہ یدنہ یئایڈو ےہ ّچو یترھد ےتا چو گروس یو وج ۔۔۔۔۔ 1 :62 ڈیئام
 ۔نام یھدب ،نام یتکش ، ھکرپ رتوپ اد ،وھبرپ ،هللا
 
 



f	

56 
 رک ںیہن ھجک ّبر " ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب

  !ےراب ناج ںایلدب ںاباتک رتوپ ںاید سا "ادکس
 

  ”ریدق-لا  “
 69 # ،کا یلاش یتکش
 ےہ ادنہاچ هوا وج ےہ ادکس رک هوا وج

 
 رتا ںونیت ںیم ؛ وہ ںیہن لکلاب ںیست ّچو سا ،وھکید ۔۔۔۔۔ 33:12 بویا
 ۔ ےہ ناہم ںولان ھکنم ّبر ہک اگناید

 
 ےتا ،اتیک رارقا هاووہی نام یتکش برس ۔ 24 ۔۔۔۔۔ 27 ےتا 14:24 هایاسی
 آ یئل نرک ساپ ںون سا یئل سا ،ےہ ایچوس ںونیم ےت' روطً انیقی ،ایھکآ

 ۔۔۔ اگیواج وہ اڑھک ںیوا ہہیا ،ےہ اتیک تراھدرن ںیم ںیوج ےتا ؛ اگیواج
 سا ےتا ،ےہ یئانب انجوی ےن هاووہی ےد نام یتکش برس ہکنویک ۔27

 ؟ اگیرکّ در نوک ںون
 

 255 ۔۔۔ ےہ یتکش ےتا زیچ رہ ید هللا ۔20 ۔۔۔۔۔ 255 ےتا 2:20 اراکب
 دنین ںونسا یہ ہن ۔ِدانا ،ادنؤیج هوا ،ےہ ںیہن اتوید یئوک ےھتا !هللا ۔
 یترھد ےتا گروس تخت ادسا ۔۔۔ ےہ یدنؤآ دنین یہ ہن ےتا ےہ یدنؤآ
 ںون ںاوود هوا ہک ےہ ادکھت ںونسا ہہیا ےتا ،ےہ ادنؤاگل ےلگ ںون
 ۔ ادھکر ںیہن رارقرب

  ”ریبک-لیا یا “
 

 38 # ،ناہم
 ےہ ھدسرپ ےتا اچا نوک

 
 ہک وج ،ےہ ھکرپ متا ےتا ناہم ےہ ادھکآ یئل سا ۔۔۔۔۔ 57:15 هایاسی
 ،ےہ ہگج ید نہر ّچو رتوپ ےتا یئاہ ںونیم ؛رتوپ ےہ مان اد سج  ,ہشیمہ
 ےد رمن ،ےد امتآ رمن ےتا ےواتھچپ ےہ ہک وج ،ےہ لان یو ںون سا
 ۔یئل نرک تیجرس ڑم لد اد ےواتھچپ ےتا ،نرک تیجرس ڑم ںون امتآ

 
 وج هوا ےتا ، ےہ چس هوا ،هللا ہکنویک ےہ یئل سا ہہیا ۔۔۔۔۔ 22:62 جح
 ۔ ےہ ناہم ،اچا هوا ،هللا ہکنویک ےتا ؛ےہ اھٹوھج ،نہ ےدنؤالب ےئاجب ید سا
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 رک ںیہن ھجک ّبر " ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب

  !ےراب ناج ںایلدب ںاباتک رتوپ ںاید سا "ادکس
 

  ”ربیج-لا  “
 10 # ،یلاش یتکش ھبس
 ےہ لورن یتکش ےتا تقاط یدسج

 
   ٹیرٹس ےن هاووہی ؟ےہ اجار اد امہم نوک ۔ 8۔۔۔۔۔ 10 & 8 :24 روبز
 امہم نوک ۔10 ۔۔۔ ّچو یئاڑل یلاش یتکش ےن هاووہی ، یلاش یتکش ےتا
 ۔ےہ اجار اد امہم هوا ،کلام اد نام یتکش برس ؟ےہ اجار سا ےد
 ۔هالیس

 
 ںیہن اتوید یئوک روہ هوالع ےد سج ےہ هللا هوا ۔۔۔۔۔ 59:23 رآ شیہ
 ید تورس ےد ایھکرس ،ھکرپ رتوپ ،ےہ رشیمرپ نامیتکشبرس هوا ۔ےہ
 !نام ، نامیتکش-برس ، نام یتکش ،تسرپرس ، رپیک اچہن

 
 ید ںاتواہک طلغ ےراب ےڈاس ےنسا ےج ےتا ۔44 ۔۔۔۔۔ 47-44 :69 ہقح
 ےتا 46 ۔ یس ایل ڑھپ لان ھتہ ےجس ںونساً انیقی ںیسا ۔45 ، ےہ ی ک اک
 یو یئوک ںوچو ےڈاہت ےتا ۔47 ،اتد ڑوت ںون یڑان-نویج یدسا رھپ
 ۔ یس ادکس ھکر رود ںوت سا ںوناس ۔ںیہن

 
  ”رتکم لا “
 70 # ،رلیویرپ

 ّچو ڑکپ یلاش یتکش یدسا یمدآ ٹشد ،ےہ ادناج تج وج
 
 ےتا ، اگیرک ایھکر ید ںاریپ ےد ںاتنس هوا ۔9 ۔۔۔۔۔ 10-9 :2 لیئومس 1
 رک ںیہن تپارپ تج لان تقاط یو یئوک ؛ےگنہر ّپچ ّچو ےرینہ ٹشد
 ےتا ںانہوا هوا ؛ ےگناج وہ ےڑکٹ ےد ںانمشد ےد وھبرپ ۔10 ۔ادکس
 ۔اگیرک ںاین اد ںادح ںاید یترھد هاووہی ۔اگیجرگ ںوت شاکا

 
 ۔ ےہ یتکش ےتا زیچ رہ ید هللا ۔۔۔۔۔ 18:45 ھپہیک

 
 اتیک نڈنھک اد ںایناشن ںایراس ںایڈاس ےن ںانہوا رپ ۔۔۔۔۔ 54:42 رآ ےماک
 لان ھجمس ید یلاش یتکش ےتا یلاش یتکش کا ںون ںانہوا ںیسا ےتا
 ۔ ایرام
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 ”یس ںیہن رادافو ّبر“ ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب

 یفاک یئل نرک ایھکر ید ںاباتک رتوپ
  !ؤالدب اننب مور

 
  ”نمم-لا “
 7 # ،رادافو کا
 ےہ ادکس اج اتیک ہسورھب ےت ' سک

 
 ّچو گروس نچب اریت ،وھبرپ ےہ ، یئل ادس ۔89 ۔۔۔۔۔ 90-89 :119 روبز
 ۔۔۔ یئل ںایھڑیپ ںایراس یرادافو یریت ۔90 ۔ےہ ایوہ ایسو

 
 ھٹوھج اڑہج ، امتامرپ ادسج ،ّچو دیما ید نویج یویدس ۔۔۔۔۔ 2 :1 ستیت
 ۔یس اتیک هدعو ںالہپ ںوت نوہ عورش ےد راسنس ےن ، ادکس لوب ںیہن

 
 کا ےتا هللا چو نآرق ےتا لیجنا ےتا اڑہوت ہہیا ۔۔۔۔۔ 111 :9 ےبویٹ
 ؟ ےہ رادافو هدایز نوک یترپ ےدعو ےد سا ںولان هللا ۔ےہ هدعو

 
 ںیہن اتوید یئوک روہ هوالع ےد سج ےہ هللا هوا ۔۔۔۔۔ 59:23 رآ شیہ
 ؛ ےہ اموس اد ایھکرس الاو نھکر اچہن ،رتوپ ،وھبرپ نامیتکشبرس هوا ۔ےہ

 ۔نام یتکش برس ،نام یتکش برس
 

 ںیست ۔94 ۔۔۔ ادرک ںیہن لیف هدعو هللا ۔9 ۔۔۔۔۔ 94 ےتا 9 :3 نیرم - لا
  !ےدڑوت ںیہن هدعو ےدک

 
  ”الیو-لا “
 78 # ،تسرپرس
 ےہ ادنؤاچب ںوجو تسود یکیدزن ںون ںاتنس ےنپا وج

 
 اد شاکا ،ںون گروس ںوت ؛وہ وھبرپ ےلکا ، یو ںیست ۔۔۔۔۔ 6 :9 هایمہن

 وج ھجک ھبس هوا ےتا یترھد ،نابزیم ےراس ےد ںانہوا ،ےہ ایانب گروس
 ںایراس ںانہوا ںوت ےتا ،ےہ ھجک ھبس ّچو ںانہوا ےتا ردنمس ،نہ ّچو سا
 ۔ ےہ ادنؤاچب ںون

 
 ںون یھتوپ ےن سج ، ےہ هللا رتم الاو نرک ءاچب اریم ۔۔۔۔۔ 961 :7 ھپارا
 ۔ےہ ادرک یتسود لان ںاکول یمرھد هوا ۔ اتیک ٹگرپ
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 ”یس ںیہن رادافو ّبر“ ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب

 یفاک یئل نرک ایھکر ید ںاباتک رتوپ
  !ّکت اہر اج ایلدب

 
  ”اڈاہ-لا “
 94 # ،ڈیئاگ
 ےہ ادرک نشرد گرام ےتا ےہ ادرک یئاوگا ےت ںاگرام تاھکرس وج

 
 رہ نیکسم ےتا ؛ اگیرک یئاوگا یئل فاصنا نیکسم هوا ۔۔۔۔۔9 :25 روبز
 ۔ اگیوایل ےت هار ےنپا ںون کا

 
 یئاوگا یریم لان َحالص یریم ںیست۔۔۔۔۔:2473 یھتوپ ید ںاروبز
 ۔ ےگورک تپارپ یئل امہم ںونیم ّچو دعب ےتا ، ےگورک

 
 ےڑہج ےہ ادند یئاوگا ںون ںاکول ںانہوا هللاً انیقی ےتا ۔۔۔۔۔ 22:54 جح
 ۔ ےت ےتسر ےھدس نہ ےدرک ساوشو

 
  ”نمیہم-لا “
 8 # ،کاھکر
 ےہ ادنؤاچب ےتا ےہ ادرک ینارگن ید ںاکول ےنپا اڑہج

 
 ےد یترھد ںون رولس ،دبش ھدش دبش ےد هاووہی ۔6 ۔۔۔۔۔ 7-6 :12 روبز
 ںانہوا ںوت ،وھبرپ ےہ ۔7 ۔راو ّتس ھدش نہ ےگرو ،ٹسیٹ ّچو یھٹھب کا
 ۔ اگنیواچب یئل ادس ںوت یھڑیپ سا ںون ںانہوا ںوت ےتا ، ںیرک ایھکر ید

 
 نھکر تاھکرس ےریت ےہ ادیہاچ ےن هاووہی ۔7 ۔۔۔۔۔ 8-7 :121 روبز
 اج رہاب ےریت اگیوید ےن هاووہی ۔8 ۔ اگیئاچب ںون ناج یڈاہت هوا ؛ٹشد
 ہہیا ےتا ،ّکت راو سا ںون رہاب یئل نؤآ ّچو ےریت ےتا نھکر تاھکرس
 ۔ یئل ادس یو

 
 ےدرڈ ںوت سا ےڑہج ےہ لان ںانہوا تیھب اد هاووہی ۔۔۔۔۔ 25:14 روبز
 ۔ اگیئاھکو ہمانرارقا انپا ںون ںانہوا هوا ےتا ؛نہ

 
 ںیہن اتوید یئوک روہ هوالع ےد سج ےہ هللا هوا ۔۔۔۔۔ 59:23 رآ شیہ
 ید اچہن تورس ےد ایھکرس ،ھکرپ رتوپ اد ،وھبرپ  یا ےہ لا هوا ۔ےہ
 ۔۔۔ یلاش یتکش ےراس ،کا نام یتکش ، نئیڈراگ ؛رپیکٹکو
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 ”یس ںیہن یمرھد ّبر “ ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب

 یفاک یئل نرک ایھکر ید کنام رتوپ
 !یتاج ھکنم ےت' ند ےد ےنرن ےراس اگیرک انرن هوا ےک

 
  ”لڈیا-لا “
 30 # ،یمرھد ےتا حیحص
 ےہ نروپمس ّچو ںاین ےتا یئاچس دبش ادسج

 
 انریرپ ےد رشیمرپ اتد اراود ےہ یھتوپ ےراس ۔۔۔۔۔ 3:16 سویھتوم 2

 ےد مرھد ےتا ےہ ،یئل انڑات ،یئل انڑات ،یئل شیدپا کئادھبال ےتا ،ےہ
 ۔۔۔ ےہ ادکس وہ لمکم ںون ھکنم ےد رشیمرپ  هوا ، یئل ےد ایھکس

 
 نروپمس دبش اد وھبرپ ےڈاہت ّچو ںاین ےتا یئاچس ۔۔۔۔۔ 115 :6 مان ہہیا
 هوا ۔ ےہ ادکس لدب ںون ںادبش ےدسا وج ےہ ںیہن یو ھجک ےھتا ۔ ےہ

 ۔ےہ الاو نناج ےتا الاو ننس
  ”میکح-لا “
 29 # ،ّجج
 ےہ ادرک اراٹپن اد ںاداوو ےراس وج

 
 هوا ہکنویک ۔۔۔ وووہ شوخ ےگا ےد وھبرپ 96:13 یھتوپ ید ںاروبز
 ےتا ، اگیرک لان یئایچس انرن اد ںایند هوا ؛ ےہ ایآ نرک انرن اد یترھد
 ۔ لان یئاچس ینپا ںون ںاکول

 
 شیدپا ےریم ےتا ےہ ادرک ترفن ںونیم یتکیو اڑہج ۔۔۔۔۔ 12:48 انہوی
 ںیم وج دبش هوا :ےہ ادرک انرن ںونسا وج ےہ کا هوا ،ادلوبق ںیہن ںون
 ۔ اگیرک انرن ادسا ند ےد تنا ،ےہ ایلوب

 
 سا ےن هللا وج ورک انرن اراود سا ںون ںاکول ےد لیجنا ۔۔۔۔۔ 5:47 ڈیئام
 ۔ یس اتیک ٹگرپ ّچو

 
 ںودج ، اگنالاھب روہ هوالع ںوت هللا یئل ّجج کا ںیم یک ۔۔۔۔۔ ’ 6:114

 ایاھجمس ںاحرط یروپ ، ےہ اتیک ٹگرپ رتساش ںوناہت ےنسج ےہ هوا هوا
 ؟ےہ ایگ
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 ”یس ںیہن یمرھد ّبر “ ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب

 یفاک یئل نرک ایھکر ید کنام رتوپ
 !یتاج ھکنم ےت' ند ےد ےنرن ےراس اگیرک انرن هوا ےک

 
  ”ککہ-لا  “
 52 # ،چس
 ےہ اچس ےتا اچس نوک

 
 ید ادس ےہ کا ےد مرھد اریت ۔142 ۔۔۔۔۔ 144 ےتا 421 :119 روبز
 ےد رارق ےریت ۔144 ۔۔۔ ےہ چس ںون نوناق ےریت ےتا ،ںون اتکمراھد
 نہر ںونیم ےتا ےہ اھترمس ید نھجمس ںونیم ، ےہ ادنہ ہشیمہ ںون مرھد
 ۔ےہ ادیہاچ

 
 یئل نؤاسرد تناورپ ںون امتامرپ ںون پآ ےنپا ۔۔۔۔۔ 2:15 سویھتومت 1

 ،ںیہن ترورض ید نوہ هدنمرش ںونسج اترکجراک اہیجا کا ، ورک نیٔھدا
 ۔ ںایدڈنو ںون نچب ےد چس

 
 ںون ںاکول ںانہوا ۔۔۔ ںیم ! اہیک ںون وسی ےن هللا ۔۔۔۔۔ 3:55 ڈیئام-  لا

 کت ند ےد تمایق وج نہ ےدلچ رگم ےڈاہت وج ںاہ اہر رک تپاھتس
 ۔ نہ ےدرک ساوشوا

 
 ؟ ےہ یک تیلصا ۔2 ۔۔۔۔۔ 51 ےتا 2 :69 ہقح

 ۔ےہ چس نروپ ہہیا ۔51
  ”رون-لا “
 93 # ،ینشور
 ےہ ادرک نامشاکرپ ںون ںاہود یترھد ےتا گروس وج

 
 ،ےہ لوک ریپ ےریم ےوید ،ےہ کا اد دبش یریت ۔۔۔۔۔ 105 :119 روبز
 ۔اد هار ےریم ںون نناچ کا ےتا

 
 سا ۔۔۔ ںون یترھد ےتا ےد شاکا ںون نناچ ےہ هللا ۔۔۔۔۔ 24:35 رون
 ےہ ادند یئاوگا ّلو ینشور ینپا هوا ںون سج هللا ۔ نناچ ےہ ینشور ےتا
 ھبس هللا ہکنویک ، ےہ ادرک تراھدرن تناٹشرد یئل ںاھکنم هللا ےتا ؛
 ۔ےہ ادناج ھجک
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 یس ںیہن ولاید رشیمرپ“ ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب

” 
 یفاک یئل لاھبنس ید ںاباتک رتوپ
  !یئل یتکم ید یتاج ھکنم یراس

 
  ”محر-ریا  “
 3 # ،ناواید
 ےہ روپرھب لان ایئد ےتا لموک وج

 
 ںون ، ےہ ولاپرک ےتا ولاید ےن هاووہی ۔ 8۔۔۔۔۔17 &- 18 8 :103 روبز
 سا ےڑہج ےہ ایئد ید وھبرپ رپ ۔17 ۔۔۔ یئوہ چو ایئد ےتا ،ھدورک یلوہ
 یئل ںایچب ےد ںایچب ےد سا ےتا ،اگ ےہر یئل ہشیمہ ےت ےہ رڈ ںون
 یئل ںانہوا ےتا ،نہ ےدنم ںون مین ےنپا وج وا یٹ ۔18 ،اتکمراھد ید سا

 ۔ نہ ےدرک دای ںون ںامکح ےدسا وج
 

 ۔یئل یتاج ھکنم نابرہم ےتا مسق ےہ هوا ۔۔۔۔۔ 143 :2 ڈیئام
 

 ۔ ےہ ولاید یئل ےڈاہت ادس وھبرپ اڈاہت ۔۔۔۔۔ 17:66 گاھب
 
  ”نٰمحر را “
 2 # ،نابرہم
 ایئد وج ےہ ولاید ےد ھبس

 
 یریم یہ ہن ، یگیٹہ ںیہن ںولوک ےڈاہت اید یریم رپ ۔۔۔۔۔ 54:10 هایاسی

 ۔یتیک رہم ےت ےریت ےنسج ےہ ادھکآ وھبرپ ،ےگناج ےئاٹم مین اد یتناش
 

 هوا ،رشیمرپ اڈاہت هاووہی ہک وھکر دای ،یئل سا , ۔۔۔۔۔ 9 :7 راس اھتسوب
 رایپ ںون سا ےڑہج ےہ ادھکر ایئد ےتا مین لان ںانہوا وج ،ےہ رشیمرپ
 ۔ نہ ےدرک انلاپ ید ںامکح ےدسا ّکت ںایھڑیپ ںارازہ ےتا نہ ےدرک

 
 تتسا ید هللا کلام ےد تگج ےراس ۔1 ۔۔۔۔۔۔ 5 ےتا 2-1 :1 حتف
 ، ناواید ۔2 ؛ےووہ
 ۔ وید ھدیس ےت هار ےھدس ںوناس ۔5 ۔۔۔ ولاید
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 یس ںیہن ولاید رشیمرپ“ ہک نہ ےدنؤاسرد ہہیا ےوعاد ےد راچاٹشرھب

” 
 یفاک یئل لاھبنس ید ںاباتک رتوپ
  !یئل یتکم ید یتاج ھکنم یراس

 
  ”تکم-لا “ 
 04 # ،اتادرپ

 ےہ ادند نجوھب یناحور ےتا کریرس روپرھب وج
 ۔یٹشرس یراس ینپا ںون

 
 وھبرپ( ہہیریج-هاووہی مان اد ہگج سا ےن ماہاربا ےتا۔ ۔۔۔ ۔ 22:14 تپتا
 ادناج اہیک یو جا ہک ںیوج ےہ ادناج اہیک ےت روط ےد )اگیرک نادرپ
 ۔۔ ۔ےہ

 
 ،ےہ ولاید ےتا ، ےہ ولاید وھبرپ ۔8 ۔۔۔۔۔۔ 9-8 :145 یھتوپ ید ںاروبز
 یئل ںایراس وھبرپ ۔9 ۔ےہ روپرھب لان اید ناہم ےتا ،امیھد ّچو ھدورک
 ۔ ےہ ےتا ںامک ےراس ےد سا رہم یدسا ےتا ،ےہ الھب

 
 ۔ ےہ ادرک ینارگن ید ھجک ھبس هللا ۔۔۔۔۔ 4:85 اسین

 
  ”بہاو-لا “
 17 # ،الاو نید لربل

 ۔ےہ ادند ےک ھلھک ںوت ششخب ینپا وج
 

 اد ںادبش ےڈاہت ۔130 ۔۔۔۔۔۔ 601 ےتا 130 :119 یھتوپ ید ںاروبز
 اڈاہت ےتا ،ےہ چس یہ ںوت  ُم نچب اڈاہت ۔160 ۔۔۔ ےہ ادند شاکرپ شیورپ
 ۔ اگ ےہر میاق ادس مکح یمرھد رہ

 
 یئل ےڈاہت ےہ نوک هوا ہک ےہ یئل سا ہہیا ۔7 ۔۔۔۔۔ 9-7 :3 نارمع- لا
 ےنپا ےتا ےڈاس ےدند ۔۔۔ ےہ وھبرپ اڈاس ۔8 ۔۔۔ نآرق ےہ اتیک ٹگرپ
  …وہ راتاد ںیست ً،انیقی ۔رہم یگدوجوم
 ۔ ادرک ںیہن لیف هدعو ہیل لا ۔9

 
 ۔35 ۔۔۔ ےہ راتاد ،یلاش یتکش ،وھبرپ اڈاہت ۔9 ۔۔۔۔۔ 35 ےتا 9 :38 سادا
 ۔ وہ راتاد ںیستً انیقی
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 ےوعاد ےد راچاٹشرھب

 ورک اچا ںون ناطیش ےکرک ُوگال ںون سا ےتا
 ”یتج یئاڑل ید لبیئاب ےن ناتش“

  !نام یتکش ورگورس-وروگہاو
 

  ”میظع-لا  “
 20 # ،یلاش یتکش ےتا ناہم
 ےہ یلاش یتکش ےتا ناہم هوا ےہ اچا ںوت ھبس اڑہج هوا

 
 امہم ےتا یتکش ،اتناہم ےہ ،هاووہی ےہ ،نہ ےریت ۔۔۔۔۔ 29:11 ساہت 1

 ےتا چو گروس ہک ےہ ہک وج ،ےہ ھبس یئل اتناہم ےتا ، تج ےتا
 ھبس ںوت ےتا ،هاووہی ےہ ،ںون جار ےہ ےریت ؛ ےہ یہ اریت ّچو یترھد
 ۔ وہ اچا روط ےد رس رپا

 
 ۔ِدانا ،ادنؤیج هوا ،ےہ ںیہن اتوید یئوک ےھتا ! هللا ۔۔۔۔۔ 255 :2 ارا قاب
 ںونسا ہہیا ےتا ، ےہ ادنؤاگل ےلگ ںون یترھد ےتا گروس تخت اد سا
 ۔ انھکر ںیہن رارقرب ںون ںاوود ںانہوا ہک ےہ ادکھت

 
  ”راہق-لیا یا “
 16 # ،رٹینیموڈ
 ےہ ادند ڑاھچپ ںون ںایراس ےتا ےہ ادنیل ہلدب لان گن یلاش یتکش وج

 
 ےتا ،هوا  ،ںونیم یو ہک وج ،ےہ ،وھکید نہ ۔۔۔۔۔ 32:39 راس اھتسوب
 ںونیم ےتا ،ےہ ید نرام ںونیم :رشیمرپ یئوک لان ےریم ےہ یہ ےھتا

 وج ےہ یئوک یہ ہن :ںاہ ادرک اگنچ ںیم ےتا ،ںاہ یمخز ںیم ؛رک هدنز
 ۔ ےہ ادکس اچب ںوت ھتہ ےریم

 
 ےنسا ؛ایگ وہ اروپ ہہیا ےتا ،ایلوب هوا ہکنویک ۔9 ۔۔۔۔۔ 11-9 :33 روبز
 ںون َحالص ید ںاموق هاووہی ۔10 ۔ اتولھک لان یزیت ہہیا ےتا اتد مکح
 ۔ ےہ ادنؤانب رثا ےب ںون ںانرکپا ےد ںاکول هوا ؛ےہ ادنؤایل یئل نؤاٹم

 ادس ںاچوس ںاید ںالد ےدسا ، یگیہر میاق ادس َحالص ید هاووہی ۔11
 ۔ نہ ّکت ںایھڑیپ

 
 ںیہن یبن ںاج تود یئوک ےدک ےگا ےڈاہت ںیسا ےتا ۔۔۔۔۔ 22:52 جح
 ےن ناطیش ںات یتیک ادیپ اھچا یئوک ےنسا ںودج )ّکش ںانب( رپ ،ایجیھب
 ناطیش وج ےہ ادرکّ در ںون سا هللا رپ ۔اتد اپ میرپ ھجک ّچو اھچا یدسا

 هللا ےتا ، ےہ ادرک تپاھتس )ٹکیھپرپ( تیکنس ےد سا هللا ۔ ےہ ادنؤال
 ۔ ےہ نام یھدب ،الاو نناج ھبس
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 ےوعاد ےد راچاٹشرھب

 ورک اچا ںون ناطیش ےکرک ُوگال ںون سا ےتا
 ”یتج یئاڑل ید لبیئاب ےن ناتش“

  !نام یتکش ورگورس-وروگہاو
 

  ”زازع-لا  “
 94 # ،یلاش یتکش
 ےہ یلاش یتکش چو اتھٹشیرسورس ینپا وج

 
 ناہم ّتا اد لیئارسا ،هاووہی ،نام یتکش برس ،یئل سا ۔۔۔۔۔ 1:24 هایاسی
 ، اگناید ےد اراکٹھچ ںوت پآ ےنپا ںون ںایریو ےنپا ںیم ، ےہ ادھکآ ،
 ۔اگناول ہلدب اد ںانمشد ےنپا ےتا

 
 ںیہن اتوید یئوک روہ هوالع ےد سج ےہ هللا هوا ۔۔۔۔۔ 59:23 رآ شیہ
 ےد ،تسرپرس ،رپیک ید اچہن ایھکرس ،ےہ ھکرپ رتوپ اد وھبرپ هوا ۔ےہ

 ۔۔۔ نامیتکش-برس ، نام یتکش تورس
 

 ساوشوا ںون ںایجود ںوت هار ےد هللا ےڑہج هوا ۔۔۔۔۔ 47:22 3: دمحم
 اڑگھج لان رجنیسیم دعب ںوت نوہ ٹگرپ ہتسر ےتا نہ ےدند اکڑا ےتا
 ، ےدکس اچنہپ ںیہن ناصقن ںون هللا ںاحرط یو ےسک هوا ،نہ ےدرک
 ۔ ۔اگیوید لھپ اد ںامک ےراس ےد ںانہوا ّچو لصا هللا وتنرپ

 
  ”یوک-لیا یا “
 54 # ،کا یلاش یتکش ےتا طوبضم
 ےہ ٹشیرس ّچو یتکش ےتا تقاط ینپا وج

 
 ںایدنؤآ ںارظن ںاید وھبرپ چو ںایند یراس ہکنویک ۔۔۔۔۔ 9 :16 ساہتا 2
 نکس اھکد طوبضم ںون پآ ےنپا یئل ےد ںانہوا هوا ِکنات ،نہ ںایدنہر
 ۔ ےہ نروپمس یترپ سا لد اد ںاہنج

 
 چس ۔ےدرک ںیہن راکتس اد ءاپا حیحص ےدسا ےد هللا هوا ۔۔۔۔۔ 22:74 جح
 ۔ ےہ نام یتکش ورس ،روتقاط هللا ّچم

 
 ۔ےہ الاو نید ازس تخس ےتا تسدربز هللاً انیقی ۔۔۔۔۔ 528: لاھپنا
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 !ےہ یئگ لدب لبیئاب وج ءاھبس یڈنھکپ ید ےوعاد

 
 ادیہاچ انراچو ںون ”!ےہ یئگ یتد لدب لبیئاب “ ،نہ ےدنہک ناملسم ےڑہج
 هوا ںاج ، یس ادناج ںیہن ّبر )1 ںات ںاج ہک نہ ےہر ہہک هوا یک ہک ےہ

 یو ھجک ےراب سا هوا )3 هوا ںاج ، یس ںیہن هاورپ یئوک ںون سا )2
 چو نایب سا ہک وہ ےدچوس ےراب سا ںیست ںودج ! ۔یس ادکس رک ںیہن
 کا ّٹھگ وٹھگ ۔نہ ںیہن ھدبلپا پلکو یئوک روہ ےھتا ، ےہ ایگ ایاسرد یک
 ںون ےسک ںوچو ںانہیا !ےہ ادکس اج ایاسرد ںون ںایطلغ ںانت ںانہیا ںاج
 لبیئاب ہک ںیوج ےہ ادیہاچ اناج اینم رفک ھدورو ےد ںانگ ےد ّبر یو
 نآرق  (। انسہ-لمسا ( ےہ ادناج ایاپ چو ںامعن 99 ےد ّبر چو نآرق ےتا
 رھکا ےد رشیمرپ ےتا مان ہہیا ےناجنا وج )ڈیئام( کول ھجمس ےب ںون
 اد نوہ "یٹپک" کا ،نہ ےہر لوب فالخ اپ نیھدا ےد ںون پآ ےنپا نگ
 ےہر یتیک ادنن وج , )رایئاھپیا کا ںون  ) "یساوشوا" کا ےتا ) (پارس
  (وھکید 35-34 ہنپ ( ۔ںون کرن نہ

 
 چو لصا هوا یک ”!ےہ یئگ یتد لدب لبیئاب“ ،ےہ ادنہک ناملسم یئوک ےج
 ںون ڈندپام ےرہود یڈنھکاپ کا امتامرپ ہک نہ ےہر  ک ںیہن بلطم ہہیا
 َواھب( ،ںاباتک رتوپ ۔ےہ ادرک ںیہن ایھکر ید ھبس یرسود ھکنودج ےہ ادنم
 ےشو سا ےتا ،ےہ ںیہن ڈندپام ارہود اد ّبر ؟) لجنیا ےتا ربیز ،ترویت
 لجن İےتا روبیز ،ترویت ہک ےہ یدنؤاھکس لان گن! حیحص نآرق ےت'

 دبش ےد رشیمرپ یو ےدک یتکیو یو یئوک ہک ہہیا ےتا نہ نچب اد ّبر
 ایھکر ید ےسک ںوچو ںاباتک رتوپ روشیمرپ ےج !ادکس لدب ںیہن ںون
 ںاحرط ےسا لکلاب ید ںایراس ںانہوا ےت روط ٹشپس هوا ںات ،ےہ ادرک
 ےد ںاین هوا اراود سج ےہ رایعم یویدس ادسا ہہیا ہکنویک اگیرک ایھکر
 شاکرپ ےتا 12:48 انہوی ۔فیا۔یس( اگیرک انرن اد یتاج ھکنم یراس ند
 ۔(12 :20 یھتوپ ید

 
 ساوشو ّچو ںاباتک رتوپ ںایراس ںانہوا ںیم" ،ےہ ادنہک ناملسم یئوک ےج
 روط یتاپھکپ ںیمس ےسا رپ "!نہ ںایجیھب ےن رشیمرپ ںایڑہج ںاہ ادرک
 یتد لدب لبیئاب" ،ےہ ادنہک هوا ہکنویک اتد رک راکنا ںوت نھڑپ لبیئاب ےت'
 رتوپ ںاید سا ہک َواھب اد نہک ےہ یشود ّچو لصا یتکیو ہہیا ،"!ےہ یئگ
 (!ےرک ہن ّبر( !کا ےہ !ےہ ارایم-ارہود اد ّبر چو ھدنبنس ےد ںاباتک

 
 ۔ےہ اہر آ ےڑین جار اد گروس ہکنویک ، ورک ٰیبوط ۔۔۔۔۔ 2 :3 یتم
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  !ےہ یئگ لدب لبیئاب وج ءاھبس یڈنھکپ ید ےوعاد

 
  !ےہ ںیہن تزاجا ید نرک دیھب یئوک راکچو ںاباتک رتوپ ںون ںاناملسم

 
 ّچو هللا ںیسا :)ناملسم ےہ( وہک ۔136 ۔۔۔۔۔۔ 285 ےتا 136 :2 ارا قاب
 وج هوا ےتا ،ےہ ایوہ ٹگرپ ےت ےڈاس وج ےتا ںاہ ےدرک ساوشو
 ںون ؛ےہ ایوہ ٹگرپ ےت ںایلیبق ےتا بوقعی ،قاحسا ،لیئامشا ،ماہاربا
 ےدسا ںیسا" ۔285 ۔ یبن ےن وھبرپ ےنپا )روہ( ےتا وسی ےتا ٰیسوم
 :نہ ےدنہک هوا ےتا - " ےدرک ںیہن دیھب یئوک راکچو تود یو ےسک
 "۔ںاہ ےدنم ےتا ےدنس ںیسا"

 
 راسونا ےد نآرق ”ںات“ ےہ ایگ اتیک تاھکرس اراود ّبر ںون نآرق ”ےج“
  !ےہ یدیہاچ یناج یتیک تاھکرس اراود ّبر یو لبیئاب

 
 یپ ۔22 ، ےہ نآرق رادناش کا ہہیا لصارد ۔21 ۔۔۔۔۔ 22-21 :85 جرب

 ۔ ےہ تاھکرس چو یلوگ یلاو یھکار ںاحرط یگنچ
 

 تاروت ّچو ےہ یدلچ ےتا هللا هدعو اد ےہ کا ہک وج ۔۔۔۔۔ 111 :9 ڈیئام
 ۔ نآرق ےتا لیجنا ےتا ےہ

 
 ےتا ،ےہ دای ایجیھب ےلھت ،انب ّکش ،ےہ ںوناس ۔۔۔۔۔ 9 :15 رآ متکھدا

 ۔ نھکر رارقرب ںون سا ںوناس
 

 ید رشیمرپ ّچم چس ےہ اہر اج اتیک ٹشرھب ںون لبیئاب ھٹوھج ھٹوھج یک
 ؟ ےہ یئارب چو رظن

 
 ھدورو ےد هللا وج ےہ نوک یشود طلغ اڈو ںوت سا ۔۔۔۔۔۔ :936 ڈیئام
 یو ےسک هوا ںودج ،"ںاہ تریرپ ںیم" :ےہ ادنہک ںاج ، ےہ ادلوب ھٹوھج
 ۔ادنہ ںیہن تریرپ ّچو زیچ

 
 ےراب هللا اڑہج ےہ نوک ٹشد اڈو ںولان یمدآ سا ۔۔۔۔۔ 10:17 سنوی

 ّچم چس ؟ ےہ ادرک راکنا ںوت ںایسالھک ےد سا ےتا ےہ ادلوب ھٹوھج
 ۔ےگنوہ ںیہن لفس کول ٹشد
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 لاھبنس تہس ےوریو
 لقن ید مین ےنارپ چو

 (۔یا 500-100( ٹسڈوملات
 

 لھجنگ یفاک یئل نھکل ںون ںایھتوپ ںاید ناھتس انھترارپ لوک ٹسڈوملاٹ
 نس ےت' ےدنہک یلہپ سیونلقن ہہیا" :ےہ یدنہک نسڈویڈ ۔یس یلانرپ راد
 ہکنویک ،)" ےہ بلطم اد دبش یناربع "یئل نرک یتنگ ید( , " مرھپوس "،
 لاثم یئل ' تاروت ےڈئیئاوہ چو اینگ رتپ ےراس هوا '،ےہ ایھکل چو دوملات
 ،ےہ چو 11:42 یویل رتپ ھدم چو تاروت ۔کاو 5,845 چو تاروت نہ
 دبش الراکچو اد تاروت ۔"ّ ڈھڈ "ےہ بلطم اد ،" ڈیئام " ّچو نچب  " 'رتپ
 یلچو تاروت ۔"رتم" ےہ ھترا ادسج ،ےہ ّچو "شارڈ" ,16 :10 ںایویل
 1 ۔ےہ 13:33 سکٹیویل تئآ ھدم

 
 ،یراکبمل ںون یتنگ ید ںارھکا ےت' جیپ ںیون رہ یٹ ہک ےہ ادسد ّمر
 ےتا رھکا کیرہ یئل اتراسکا هوا ےتا ےہ ادنگ چو ینوکت ےتا یجتھک
 ںون یپاک سا هوا ںات یس رتنا یئوک ںوت لصا ےج ۔نہ ےدنگ ںون اریپ

 2 ۔ےگناج وہ عورش ےساپ ےراس ےتا ےگنؤانفد ںاج ےگنید ڑاس
 

 ےراب یتنگ حیحص ید ںارھکا یناربع ےئگ ےترو چو تاروت یرھپیج
 3 : ےہ ادند ےڑکنا ےتد ھٹیہ

 
 725۔22 یئام 052۔11 ڈیئام 377۔42 ڈیئام
 21,882 ےدست 420۔66 ڈوی 218۔38 ھتیب
 972۔22 ڈیئام 253۔48 ڈیئام 537۔29 ڈیئام
 147۔22 ڈیئام 517۔41 اجنل 530۔32 ڈیئام
 148۔32 نا 778۔77 میم 754۔47 ' هوا
 343۔59 ڈیئام 696۔41 نون 922۔76 چو
 580۔13 ڈیئام 867۔22 ڈیئام
 175۔20 ڈیئام ' 447۔23 ھتیک

------- 
 ۔89 ۔یپ ، ھٹاپ یناربع ےد مین ےنارپ ،نسڈویڈ 1
 ۔ 231-230 ۔یپیپ ،سسنیڈویا نئیچشرک نٹسیٹورپ ،میر 2
 ۔14 ۔یپ ، ڈوگ ھپ نسرپ د ،یرھپیج 3
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 لاھبنس تہس ےوریو
 لقن ید مین ےنارپ چو

 
 1 مین ےد ںاٹسڈوملات

 ےہ یمزال اناج ایھکل لور ناھتس انھترارپ کا ےتا نکس ۔1
 ۔فاص ںون روناج ےد
 ۔ ناھتس انھترارپ اراود یدوہی کا رایت یئل ںوترو صاخ ید ۔2
 ایگ ایل ںوت ںاروناج فاص ےہ ادیہاچ انڑوج لان ےد ںارات ںون ںانہیا ۔3
 ۔

 چو سکیڈوک ےچمس ،ےہ یدیہاچ ینوہ یتنگ تچشن کا چو یڑمچ رہ 4
 ۔ربارب

 ںوت 60 ںاج ّٹھگ ںوت 48 یدیہاچ ینھدو ںیہن یئابمل ید ملاک کیرہ ۔5
 ھدو
 ۔ےہ ادیہاچ ےنوہ رھکا 30 یئاڑوچ ےتا ؛ںانیئال
 ّنت ےج ےتا ؛ےہ یدیہاچ ینوہ ّچو نئال ںالہپ یپاک یروپ ۔6
 ۔ےہ راک ےب ہہیا ،نوہ ےھکل ےد نئال ںانب دبش
 وہر رایت ےتا ۔۔۔ ےہ یدیہاچ ینوہ یلاک یہایس ۔7
 ۔راسونا ےد نجنئو تچشن کا

 ےہ یمزال انوہ رسیپیرپ اد یپاک کنامرپ کا ۔8
 ۔ادیہاچ ںیہن انؤاکٹھب ّٹھگ ںوت ّٹھگ ںون رفسنارٹ ںون سج
 ایھکل ںوت تشاددای ادیہاچ انوہ ںیہن یو 'ڈوی' کا ،رھکا ںاج دبش یئوک ۔9
 ۔ےت ' سکیڈوک ےنمہاس ےد سا ایھکیو ںیہن ےن یراھکل ،ایوہ

 انید لخد چو ےگاھد ںاج ہگج ید ںالاو راکچو ےد نجنئو رہ ۔10
 ،ےہ ادیہاچ

 ، یئاڑوچ ید نجنئو ںون ، راکچو ےد گاھب ںاج , 'اشرپ' ںیون رہ ۔11
 ۔ںانیئال ّنت ،راکچو ےد باتک رہ ۔12
 ےہ یدیہاچ ینوہ متخ لکلاب باتک ںیوجنپ ید ٰیسوم ۔13

 ۔ںیہن ترورض ید نرک اہیجا ںون ںاکول یقاب رپ ؛نئال کا لان
 ، ےہ ادیہاچ انھٹیب چو ےوارہپ یدوہی اروپ ںون ےلاو نرک لقن یٹ ۔14
 ، وووھد ریرس اراس ادسا ۔15
 ،ایوبڈ ںاون چو یہایس ورک ہن ھبمرا انھکل مان اد ّبر لان ملق کا ۔16
 ےہ ادیہاچ انرک تھدوبنس ںون سا ںون ےجار کا ےلیو نھکل ےتا ۔17

 ۔ادیہاچ انیل ںیہن سٹون یئوک ںونسا ںون مان سا
--------- 

 ۔ 89۔ ، مین انارپ اد ٹسکیٹ یناربع ،نسڈویڈ 1
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 توبث ےد ےڑرھک-ھٹاپ یئل لبیئاب

 مین ےد ںاٹسڈوملات
 

 چو دعب ںوت ۔یا 0 18 یتم ےتا ایگ ایھکل چو نانوی : ننیک نئیریرم ِد
 یدسا ۔ےہ یچوس یئگ یناج ینارپ ںوت ھبس ید ںاباتک ںاید مین ںیون ہہیا
 نسوربمیا اراود نیریربئال کا ےد مان یرورِم چو 7401 جوھک
 ھجک ےد مین ںیون ےد نانوی ںاھٹیہ ۔یس یئوہ چو نالم چو یریربئال
 مالسا ےراس وج نہ چو دنوہ یو جا وج ےہ یچوس ید ںاتھکل-ھتہ ےنارپ
 1 ۔نہ ےدنم ںون
 یا  125 (75 ,72 ,66) :-  225سر  لا
 یا 450 - 400 )یس سکیڈوک( : سٹپرکسر یمیرھپیا سکیڈوک
 یا 400 )0171 سکیڈوک  ) :سکیڈوک
 یا ۔یدص یھتوچ )0188 سکیڈوک( : سسنینیلوریب سکیڈوک
 یا ۔یدص یھتوچ )یھٹیڈروک سکیڈوک( : یھٹیڈیروک سکیڈوک
 یا 450 ,)05- یڈ سکیڈوک( : سنیگربنیک اضیب سکیڈوک
 - 400 )02- یڈ ,06- یڈ سکیڈوا یس( : سنیٹنومورالک سکیڈوک

500 
 ۔ےہ یچوس ید ںاباتک کنامرپ چو 
 یا 550 - 450 ,)032- ویلبڈ سکیڈوک( : نٹگنشاو سکیڈوک
 یا  200 ,(71-  300ےتا  70 ,51) :سر  
 یا 325 )ےا سکیڈوک( سنیرڈنیزگیلا سکیڈوک
 یا 350 - 325 )یب سکیڈوک( سنکیٹاو سکیڈوک
 یا 350 - 340 ) ھپیلیا سکیڈوک ( سکٹانس سکیڈوک
 یا 5) : 117 ( 2-  138سر   انہوی

 یا 250-200 )47 یپ ,46 یپ ,45 ہنپ( : سر یپیپ یٹیب رٹسیچ
 

 ںامسق ھکو-ھکو ںاید ںاتھکل-ھتہ ںاید مین ںیون ےنارپ ےد نانوی ںاھٹیہ
 2 ۔نہ دوجوم یو جا وج ےہ ایگ اتیک ّھدبیچوس ںون
  (ایھکل ّچو یلیش یمسر کا ( 307 لکینوی
 (رھکا ےڑج ےٹوھچ ( 2,860 زلوکسینم
  (دبش ےدناج ےترو یئل اجوپ ( 2,410 سئیرٹکیل
  (ےصح ےھکل ےت' ذغاک ( 109 یریپپ

------ 
 5,686 :ّلک

------ 
 ۔50-48 ۔ںپ ، نہ ےدنم ںون ںاگنم وج توبث ،لواڈکیم 1
 ۔ 41-38 ۔ےفص ، توبث وین ،لیئیکزہ 2
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 توبث ےد ےڑرھک-ھٹاپ یئل لبیئاب

 
 یئل لبیئاب
 ںایلم ںیہن ںایپاک لصا ید نیا نآرق ںاج لبیئاب یو ںون ےسک ںیمس سا
 ےد لبیئاب یو ےجا چو یگدوجوم نیچارپ 5,600 ،نہ ھدو ،رپ ۔ نہ
 ےد ےڑرھک ہہیا ےتا مالسا یٹیڈ-یرپ ہک وج ،ےہ جا ےن ھتہ ینانوی

 یتیھچ ّکت عمس ےد حیسم ہک وج ںون ملع یداینب ےسا ےد حیسم ےراس
-ھٹاپ یئوک ےھتا ۔ند اد سا ایھکس ںون یس ایگ اتیک راکیوس اراود چرچ
 ںون تناھدس یداینب یو ےسک وج نہ ںیہن رتنا ےد ےڑرھک تھکل
 1 ۔ےہ اتیک ساوشو ںاشیمہ ےن ںایئاسیع ےراب سج نہ ےدرک تواھبرپ

 
 یئل نآرق
 ںاتھکل-ھتہ ںاینارپ ںاید لبیئاب لوکس یرتساش مرھد یئاسیع ہک ںودج
 نایگو ےد انچولآ لکٹسکیٹ یئل نرک انلت ید ںایپاک ںاینارپ ںوت ھبس ںاید
 ےد نآرق چو ںالوکس یرتساش مرھد یمالسا ،نہ ےدرک شیپ سروک ےد
 ںاناملسم ۔ےہ ادناج اتد ںیہن سروک یئوک چو نایگو ےد انچولآ-ھٹاپ یئل ُم
 ید نرک انچولا ےتا اتزئاج ید ولہپ یو ےسک ےد دمحم ںاج نآرق ںون
 ےج ںایڑہج وھچپ ہن ےراب ںازیچ ںانہوا !یساوشو ےہ" ۔ ےہ ںیہن ایگآ
 ۔)101 :5 ڈیئام( "۔ںایگنرک ناشیرپ ںوناہت ںات ،نہ ںایدناج ںایسد ںوناہت
 انراھد "لہپ" کا ےتا نہ داوو ےراس تہب چو نآرق ےتا لبیئاب ہکنویک
 یئلسا ،ادکس وہ ںیہن طلغ ےت' روط َوھبنس نآرق ہک ےت راھدا ےد
 ےکرک سا ۔ےہ یئگ یتد لدب لبیئاب ہک نہ روبجم یئل نرک هوعد ناملسم
 دعب ےد توم ید دمحم ےتا ےتیک ےھٹکا ،)یا644) '-- 656 ،ہفیلخ  3
 ہک نہ ےدنم ہہیا ناملسم ،ڑاس لقن پور ےراس ےد لاس 20 نآرق
 تایگا" کا ہہیا ۔ےہ اتیک ھجک لان ےد ھٹاپ لوم ےد لبیئاب یحیسم
 (49 ۔ وھکید ( ۔ ےہ نرہادا نراھدس کا ید یمہف طلغ ید "یچنیلیا

 
 ربارب هوا ےدناج ںیہن ےڑہج ےتا نہ ےدناج وج هوا یک ۔۔۔۔۔ 9 :39 رمز
 ؟ نہ ےدکس وہ

-------- 
 ۔50 -46 ےنپ ، نہ ےدنم ںون ںاگنم وج توبث ،لواڈکیم 1
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 ھٹاپ ؤاھکیو مالسا خیرات-یرپ یرھدوچ  لبیئاب ید "داوونا" یلرا

 اتپورمس ےتا ےمانرارقا
 

 اد سج داوونا انارپ ںوت ھبس اد مین ےنارپ )۔یا 250 ۔یس( :ٹنجٹپیس
  چو 1 ۔یس ایگ اتیک داوونا چو اشاھب یناربع اھدس چو اشاھب ینانوی
 ےدسا ےتا حیسم ےتا یس اکنیرھپ-اوگنیل اد ایند ینانوی یڈ ےا ۔یدصیف
 ہہیا ّھتت ۔ نس ےدرک ںوترو ید داوونا سا ےد مین ےنارپ ںیوود ےلیچ
 وج ےہ اتد ہلاوح ںوت "ٹنجٹپیس" رثکا ےن ںاکھکیل ےد مین ںیون ہک ےہ
 ۔یس ایگ اتیک ساوشو انک ےت' داوونا سا ہک ےہ ادسد
 یرماس داوونا ہہیا اد مین ےنارپ )۔ یا 200 - 100( :چاٹاٹنیپ نئرماس
 ادکس اج ایھکیو ّچو ایرماس یو ےجا ہہیا ےتا یس ایگ ایترو یئل ںاکول
 ۔ےہ
 ّچو نانوی اد مین ےنارپ )۔یا 160 - 130 130 130( :داوونا اد الیوکا
 ۔یس ایگ اتیک اراود الوکا وج ےہ داوونا روہ کا

 ّچو اشاھب ینیطال ہہیا اد مین ےنارپ )۔یا 384( :ٹیگلو ینیطال اد موریج
 یو ےجا ںایپاک +10,000 ۔یس ایگ اتیک ںوت اشاھب یناربع ےھدس داوونا
 ۔نہ دوجوم
 یڈ یا ۔یدصیف  3 < یس ایگ اتیک راکچو ےد 2 اٹیشپ :داوونا یئایریس
 نژرو ایریس نئینیسکولھپ ۔ےہ نرکسنس کئارس کا اد مین ےنارپ ےتا
 سا ،یس ایگ ایانب اراود کداوونا ےد مان پراکیلوپ ےد ۔یا 508 گھبگل
 ۔یس ایگ ایھکیو هرابود چو ۔یا 616 اراود ایلکاریہ ںون
 ےل هانپ چو ےتا   ,دج ےئگ ےکم ےگا ےلیچ ےد دمحم :مین ےنارپ ڈیئام
 ہہیا ۔ایاپ لبیئاب لان-لان ےد مین ےنارپ  اد نھڑپ ےھتا یحیسم هوا ،یئل

 ،یس لکشم انھجمس ںون پآ ےنپا یئل ںایسایھبا ہک یس انارپ انا نرکسنس
 ۔ڈیئام ںون ربمتس ّکت ۔یس ایگ ایانب ّچو یدص یھتوچ ہہیا ہکنویک
 ایاپ ےنسا ںات ،یتیک تپارپ تج ےتا رصم ےن رمع' ںودج :داوونا کٹپک
 ّنت وٹھگ-وٹھگ هوا :ےلآود-ےلآ ےد ےتا ۔نس یئاسیع کول ےراس تہب ہک
 یربرھپ   4 <3 یس اتیک داوونا اد مین ےنارپ ّکت ٹنجٹپیس ّچو پا یطبق
 1 ۔ںالہپ ںاج ۔یدصیف

---- ------------------- 
 ۔42-41 ۔ےفص ، توبث وین ،ڈیئام 1
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  کا ھٹاپ وھکیو مالسا خیرات-یرپ یرھدوچ  لبیئاب "داوونا" ےد یلرا

 اتپورمس ےتا
 1 مین ےنارپ ےد داوونا یمالسا-یرپ

 
 (۔یا 247-285 ( ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٹنجٹپیس
 (۔یا 200-100 ( ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ چوچاٹنیپ نئیرماس
 (۔یا 130( الئوکا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ینانوی

  (۔یدص یجود( وٹلیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اٹیشیپ کایریس
   (۔یدص یجیت <یجود ( ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کٹپک
  (۔یا 320 ( لیئازا نیب نھتانوج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیئامارا
 (یا ۔یدصیف یربرھپ 4 ( ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈیئام
  (۔یا 405 ( موریج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٹیگلو ینیطال
  (۔یا 411 ( ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نئینیمرا
  (۔یا   360 )سالھپلا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کھتوگ
  (۔یا 508( پراکیلوپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کایریس نئینیسکولھپ

 
 یتنگ ید ںایپاک وھداو ںاید ںاداوونا یمالسا-َوروپ ےد 2 مین ںیون
  +10,000 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٹیگلو نٹیل
  +2,000 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یسیئآ پوھتیا

 4,101 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کویلس
 2,587 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ یئاینیمرا

  +350 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈیئام ایریس
 100 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کریہوب

 75 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یبرع
 50 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ینیطال ینارپ
 7 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ نسکس لگنیا
 6 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ کھتوگ
  3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ نئدگوس
 2 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ کایریس انارپ
 2 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ یسراف
 1 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ شکنیرھپ

------- 
 19,284 :ّلک

---------- 
 ۔53-52 ہنپ ، نہ ےدنم ںون ںاگنم وج توبث ،لواڈکیم 1
 ۔41 ےتا 34 یپیپ ، سنیڈویا  ِن ِد ،لواڈکیم 2
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 اتراسکا چو ےڑرھک نتارپ ےد لبیئاب ےتا ےمانرارقا ھٹاپ یرگڈ ید
 

 مین ےنارپ یئل
 

 ہہیا ںات ےواج یتیک انلت ید ںاتھکل-ھتہ ںاید مین ےنارپ ےراس ےج
 یئوک چو رھکا کا فرص ںوچو ںارھکا 1,580 رہ ہک ےہ ادنؤاسرد
 قرف اد تشیترپ 06۔00 فرص چو ںاتھکل-ھتہ ہہیا ۔ےہ ادند یئاھکد رتنا
 1 ۔نہ ےہج وکا تشیترپ 94۔99 هوا ہک ہہیا ںاج ، ےہ ادنؤاسرد
   یئل

 
 ںیون ،یئل   ںاج مین ںیون ےد ںاتھکل-ھتہ نیچارپ०० 00 ،، لوک ےڈاس
 19 رت هدایز ںانیئال 40 فرص چو ںانیئال 20,000ً ابیرقت ںاید مین

 قرف یئوک لکلاب چو ںادبش 400 گھبگل ںاج ،نہ ںایلم چو ںایلاوح
 یکش 19 فرص ےھتا یناب 957۔7 چو مین وین رہاب ےد ۔ےہ ایگ ایاھکد

 ںاتھکل-ھتہ ںاینارپ ہک ےہ ادنؤاسرد ہہیا ۔نہ شنا ےلاو نھکر ادبش 41
 ںاید مین  ِن ںیسا چو ںادبش ےجود ۔ےہ رتنا تشیترپ 77۔1 فرص چو
-40 گھبگل ۔ ںاہ تشیترپ 33۔98 ھجک ںوچو ںادبش لوم چو ںاتھکل-ھتہ

 یئوک چو ںاھترا ےد ٹسکیٹ ںوچو ںادبش ےرھکو وھکو 400 ےد 50
 ںاج یرٹکاڈ یئاسیع یو ےسک یو یئوک ںوچو ںانہیا ےتا ےہ ادنیپ قرف
 ںاناھتس 19 ےد مین ںیون ہنپ اتد ںاھٹیہ ۔ ادرک ںیہن تواھبرپ ںون ساوشو
 جار ۔ےہ اکنش ھجک ےراب نھڑپ لصا ےھتج ےہ یچوس یروپ کا ید
 حیحص ےد تیکنس اد یناب ہہیا ےہ ٹونٹھپ ےراب لبیئاب نیٔھدا اد  یرتنم
 ۔ّچو ےڑرھک یلصا ےڈئیئاوہ تئآ  ہک وج ،ےہ لاوس ھجک ےراب نھڑپ

 ےتا ںاتناھدس ےل ُم اد ںایلاوح یلواکنش یو ےسک ںوچو ںانہیا ،ہکنالاح
 2 ۔ نہ ےدرک ساوشو ںاشیمہ ںایئاسیع ادسج ےہ ںیہن رثا یئوک

 
-------- 

 ۔46 - 43 یپیپ ، متوبرس اد لواڈکیم شوج ،لواڈکیم 1
 ناھچپ ناج َماع کا ،سکن ےتا رلسیگ 2

 ۔367-361 ہحفص ، لبیئاب
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 اتراسکا چو ےڑرھک نتارپ ےد لبیئاب ےتا ےمانرارقا ھٹاپ یرگڈ ید

 
 شنا لاوس 19

    1چو
 

 یدناج یتیک لان ترو ےتا انھترارپ ،ںیہن رہاب مسق ہہیا ۔۔۔۔۔ 17:21 یتم
 ۔ےہ
 ایگ چاوگ وج ےہ ایآ نؤاچب ںون سا رتپ اد ھکنم ۔۔۔۔۔ 18:11 18 ِھتیم
 ۔یس
 ۔اگیوآ تنا رھپ ےتا ۔۔۔ یربھکشھک ہہیا ےتا ۔۔۔۔۔ 23:14 یتم
 ۔۔۔ نوہ ّنک یئل ننس لوک میا یو ےسک ےج ۔۔۔۔۔ 7:16 کرام
 ںیہن یئاھجب ّگا ےتا ،ںیہن ےدرم ےڑیک ےد ںانہوا ۔۔۔۔۔ 9:48 سکرم
 ۔یدناج
 ںایڈاہت اتپ اڈاہت ںات ،ےدرک ںیہن فاعم ںیست ےج رپ ۔۔۔۔۔ 11:26 سکرم
 ۔اگیرک ںیہن فاعم ںایطلغ
 ۔یس ایگ اینگ لان ںایھدارپا هوا ۔۔۔۔۔ 15:28 سکرم
 یئوک هوا ےج ےتا ؛ےگنکچ ّپس هوا ۔18 ۔۔۔۔۔ 20-9 :16 سکرم
 ۔۔۔ یگیئاچنہپ ںیہن ناصقن ںون ںانہوا ہہیا ںات ،نہ ےدنیپ زیچ کتاھگ
 ۔اگیواج اتدّ ڈھچ اجود ےتا اگیواج ایل کا ۔۔۔۔۔ 17:36 اکول
 انیدّ ڈھچ ںون کا رورض ںونسا یئل ےد ترورض ۔۔۔۔۔ 23:17 اکول

 ۔۔۔ ےہ ادیہاچ
 یگنچ ،دعب ںوت یناشیرپ ید یناپ ،یو یئوک وج رھپ ۔۔۔۔۔ 4 :5 انہوی

  …یس ایگ وہ رایت ںاحرط
 تر کا یسیرف ےتا کشیدپا ےد مین ےتا ۔3 ۔۔۔۔۔ 11 :8-53 :7 انہوی
 ۔۔۔ یس یئگ یڑف ںایدرک یراکدب وج ےئایل لوک سا ںون
 ؟وہ ےدرک ساوشو ےتا رتپ ےد ّبر ںیست یک ۔۔۔۔۔ 9:35 انہوی
 ںات ،وہ ےدرک ساوشو لان لد ےروپ ےنپا ںیست ےج ۔۔۔۔۔ 8:37 ّبترک
 ۔وہ ےدکس وہ ںیست
 ۔۔۔ ےہر یراج یو ّچو ایکاتنا سابنرب ےتا سلوپ ۔۔۔۔۔ 15:34 وسر
 ۔۔۔ شیدآ اد نؤآ ںون ںایپورآ ےدسا ۔۔۔۔۔ 8 :24 ٹکیا

 ۔۔۔ اتیک داوو تہب ےتا ےئگ ےلچ یدوہی ۔۔۔۔۔ 28:29 ّبترک ےد ںالوسر
 ےد ںایراس ےڈاہت اپرک ید حیسم وسی وھبرپ ےڈاس ۔۔۔۔۔ 16:24 ںایمور
 ۔ےووہ لان

 ۔۔۔ ڈراکیر ّھچر وج نہ ّنت ےھتا ہکنویک ۔۔۔۔۔ 7 :5 انہوی 1
-------- 
 لان گن۔ حیحص ںاتئآ ہہیا چو ںالبیئاب ںایلاو نرک نیٔھدا رت هدایز :ٹون 1

 ۔ نہ ںایئگ ںایتیک ٹون
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 ”رتتپ“

 (اتپ ےد چرچ یلرا)
 

 یلاشواھبرپ ھدو ںوت ھبس نارود ںایدص یئک ںایلہپ ںاید مرھد یئاسیع
 1 : نس ّتس ںوچو ںاکھکیل

 
 ید سا چو 99 ےک ےل ںوت 92 ،پشب ےد مور :)100-30( ٹنیمیلک
 ۔ےہ ادناج اینم اتپ کلوٹسپا الہپ اد چرچ هوا ۔نس ےہر لاھبنس هدہع کت توم
 ںونسا ےتا ،یس ہمان یفاعم یئاسیع کھبمرا کا  :((1--89 1-( نٹسج
 اینم ایشاھبد ھکمرپ ںوت ھبس اد تناھدس ےد " سوگول " ّچو یدص ںیو 2
 ۔یس ایگ وہ دیہش لان ےد ںایھترایدو ھجک ےنپا هوا ۔ ےہ ادناج
 اد جارماس نمور رھپ ،پشب اد منوڈگل چو لوگ : )202-130( سئینیرئآ
 ںاید سا ےتا ،نس یداوایھپاوم ےتا اتپ ےد چرچ کھبمرا هوا ۔ہصح کا
 ۔نس کمتانچر ّچو ساکو ےل ُم ےد رتساش مرھد نئیچسرک ںاتھکل
 کا ںوت جیھتراک ّچو تنارپ نمور ےد ہقیرفا :)240-160( نئیلوٹرٹ

 ہہیرگنس لاشو اد تہاس یئاسیع ینیطال هوا ۔کھکیل تلچرپ یتاعورش
 ۔ےہ کھکیل یئاسیع الہپ الاو نرک رایت
 ایوہ ادیپ ہک ےہ َوھبنس ںون سا ےھتج ،مور مور :)235-170( سٹلوپہ

 ۔یس مرھد ےد یدص-3 یرورض ھبس چو چرچ یحیسم ّچو یس
 ےتا ناودو کا  ,نیجرؤا ایناج یو ّچو پور ےد :)254-185( نیجرؤا
 چو ایردنکس ےتا یس ایوہ ادیپ وج یرتساش-مرھد یحیسم ےد یدص یلہپ
 ۔ےتیک چرخ ھدا ےلہپ ےد رئیریک ےنپا
 اد ٹسمیلوپ یئاسیع ےتا لاثم ،لوم ےد نانوی :)340-260( سئیبیسوی
 ۔314 ۔ ایگ نب پشب اد ایرسیک ےد یڈ یا گھبگل هوا ۔یس راکساہتا نمور
 :نس ویپ چرہ یس یتاعورش نروپوتہم روہ

 
 (373-293( سئیسینھتیا 35)- (107

 (388-329( یرگیرگ )117-35( سئشینگا
 (379 330( لسیب )156-70( پراکیلوپ
 (420-342( موریج )165-110( نشیٹ
 (405-345( موٹسوسئارک )215-150( ٹنیمیلک
 (430-543( نیتسگآ )258-200( ناا یپ

---------- 
 ۔54 ےتا 45-44 ۔ےفص ، توبث وین ،ڈیئام 1
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 ”رتتپ“

 (اتپ ےد چرچ یلرا)
 

 یئک ںاید مین ںیون چو ںاباتک ںایرھکو وھکو ےن ںاواتپ ےد چرچ ےل ُم
 لبیئاب ںاید ںانہوا ۔نس ےدرک ٹور هوا ںون ںاہنج یس اتد ہلاوح اد ںاتئآ
 نہ ےترو چو ںاتھکل ںاینپا ےن ںانہوا وج ےلاوح ےد ںاتئآ یئک ںاید
 ںایپاک ںاینارپ ہک وج نہ ےدلم لان ٹسکیٹ ےد نانوی ںاحرط ےسا لکلاب
 ےنارپ یو ںوت 00 5,6 ہک وج سٹنیماٹسیٹ  ِن ےک یرگ ےہ یدلم چو
 نیچارپ ںانہیا ۔نہ دوجوم یو جا وج نہ ےدکس اج ےھکید چو ںاتھکل-ھتہ
 اتھدش ید ںاتھکل-ھتہ ینانوی نیچارپ هدوجوم ےلاوح ےئگ ےئاپ چو ںاباتک
 ےلگ ےلاوح 11 رپ ،ےراس ےد  وین ۔نہ ےدرک یٹشپ ید یئاچس ےتا
 1 ۔اتد ہلاوح ّچو یئاھکل ےد  ےہ ادکس اج ایاپ

 
 سیا لک -ےلاوح روہ ےد سلوپ لیجنا کھکیل
 ّٹو رتپ یچرپ

 
 2,406 11 207 1,127 44 1,017 : ٹنیمیلیس

 یا30- 100
 
 330 3 6 43 10 268 : نٹسج

 یا89- 163
 
 1,819 65 23 499 194 1,038 : سئیناریا

 یا130- 202
 
 7,258 520 120 2,609 502 3,822 : نئیلوٹرٹ

 یا160- 240
 
 1,378 188 27 387 42 734 : سٹلوپہ

 یا170- 235
 
 922۔17 165 399 778۔7 349 231۔9 : نیجرؤا

 یا185- 254
 
 5,176 27 88 1,592 211 3,258 : سئیبیسوی

 یا260- 340
 
  36,289 664 870 14,035 1,352 19,368 (ّلک)

 
--------- 

 ۔ 43 ۔یپ ، توبث وین ،لیئیکزہ 1
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87 
 تناھدس ھکم ےد حیسم

 
 ےد چرچ یتیھچ ،داوونا ےد لبیئاب ّچو اشاھب روہ ،ھتہ ینانوی یلصا
 ےراب ، نس ےئگ ےتیک ےت' وچ عورش ےد سج ،ےلصیف ےتا یئاھکل
 اچہن ےتا  ےد حیسم ِا یا ںون  یٹشپ ید ھبس ،ّکب  لیئیکزہ لسک ھدڈ
 لصا ۔نہ ےدرک ساوشو یئاسیع ےراس جا وج تناھدس یداینب روہ ےد
 ےد ںاتھکل ںاید ںارداھپ چرچ یلرا ےہ تمہس %100 مین ںاون ینانوی

 ںاداوونا ٹماٹسا یٹ ِن ےرسود لان ےد شیدنس لان سا ےتا لان شیدنس
 اد مین ںیون ےئگ ےتیک ےلاوح چو ںاتھکل ںاید سکٹسرٹیپ ۔ ایاپ هوا ّچو
 ادنؤاسرد ےت' روط ٹشپس ہلاوح اد ںاتئآ هدایز ںوت 36,000 ےتا ھٹاپ
 ےراب ںاتناھدس ھکم ےھکل ھٹیہ ےد حیسم ویپ ےد چرچ ہہیا ہک ےہ

  :نہ ےدلم چو لبیئاب وج نس چو ےتوھجمس 100%
 

 21-18 :1 یتم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ منج یرآوک اد حیسم
 15-14 :4 ںایناربا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اتلبرن ید حیسم
 29-28 :20 انہوی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سسیا ئاٹ اد یئاٹ یا یا یڈ
 11-5 :2 ںایپلف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ راتوا اد حیسم
 13:8 ںایناربا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اتدانا ید حیسم
 12-5 :53 هایاسی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ توم تچسارپ ید حیسم
 26-25 :4 انہوی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نایگ متوبرس اد حیسم
 31-30 :20 انہوی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یتکش متوبرس ید حیسم
 22-15 :1 ںایسلک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یتکش کمتانجرس ید حیسم
 14-1 :1 نیا هوج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ دبش اد ّبر حیسم
 62-61 :14 کرام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ رتپ اد رشیمرپ حیسم
 20-16 :16 یتم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ احیسم حیسم
 15-4:14 انہوی 1 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ اتادیتکم اد راسنس حیسم
 ےہ الوچو راکچو ےد ںون یمدآ ےتا رشیمرپ ےد حیسم
 2:5 ۔مٹ 1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 11-2:5 سکرم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ادکس رک فاعم پاپ یڑک ےن حیسم
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 تناھدس ھکم ےد حیسم

 
 1 حیسم ںون شیدپا ےد لبیئاب ھٹیہ ےراب  نآرق

 
 2:87 اراکب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ رتپ اد میرم حیسم وسی
 3:45 نارمم-یلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ احیسم حیسم وسی
 4:172 اسین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ساد اد هللا حیسم وسی
 19:30 میرم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ یبن کا حیسم وسی
  5:75 '۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ لوسر ےد هللا ںون حیسم وسی
 3:3 نارمم-یلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ دبش اد هللا حیسم وسی
 19:34 میرم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ دبش اد یئاچس حیسم وسی
 66:12 میرحت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ امتآ ید هللا حیسم وسی
 19:21 میرم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ہنچ کا یئل یتاج ھکنم حیسم وسی
 159 :4 اسین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ هاوگ حیسم وسی
 19:21 میرم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ اپرک ید هللا حیسم وسی
 3:45 نارمم-یلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )ےھگا( ےہ ناہم حیسم وسی
 3:46 نارم-یلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ یمرھد حیسم وسی
 19:31 میرم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ کرابم حیسم وسی
 2:87 اراکب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےتیک راکتمچ ےن حیسم وسی
 253 :2 اراکب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یتیک ےن امتآ رتوپ یئاوگا ید حیسم وسی
 3:47 نارمع-یلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یس ایوہ ادیپ اد یرآوک کا حیسم وسی
 3:49 نارمم-یلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ادرک نشرد گرام یئل یئاچس حیسم وسی
 3:49 نارم-İیلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اتیک اگنچ ںون ںاکول ےن حیسم وسی
 3:49 نارم-یلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایاھٹا یج ںون ںایدرم ےن حیسم وسی
 3:55 نارم-یلع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگیرم یئل ںایساوشوا حیسم وسی
 3:55 نارمع-یلع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ یس ایگ ایاھٹا یج ںوچو ںایدرم ںون حیسم وسی
 3:55 نارمم-یلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایگ ھڑچ ںون گروس حیسم وسی
 5:110 راچو ' â۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ الاو نید نویج کا حیسم وسی
 19:19 میرم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ رتوپ حیسم وسی
 43:61 ھپورہز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ اہر آ هرابود حیسم وسی
 43:61,63 ھپورہز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ادناج ںون ھکوھب حیسم وسی
 43:63 ھپورہز ۔۔۔۔۔ ےہ انرک نلاپ ادسا ےتا ےہ یناج یتیک انلاپ ید حیسم وسی

--------------- 
 پآ ےنپا ؛ ورک ننم ےتا ںالگ ںانہیا ۔15 ۔۔۔۔۔ 16-15 :4 سویھتومت 1

 یئاھکو ںون ھبس عفانم اڈاہت وج ںات ووید ّچو پور نروپ ںون ںانہوا ںون
 یراج ںون ؛ لوک شیدپا ےتا ںون ےنپا-ےنپا لوک ناھدواس ۔16 ۔ےوید
 ںایلاو ننس ےنپا ےتا ںون پآ ےنپا ںیست ےلیو نرک اہیجا ہکنویک ؛وھکر
 ۔ےگؤاچب ںون

--------------- 
 ۔38-37 ہحفص ، لیئامیئاسا فآ ھپیلب د ، لیئامس İنب İندع 1
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 ایوہ یک

 ؟ںالسنوک چرچ یلرا
 

 اھبس ید ایسیئان
 یا 325 ، یربرھپ 19 نوج - یربرھپ یئم 20

 ےتا ایگ ایالب ںون ںاواتپ ےد چرچ ےتا ںاپشب ،نیئاٹنیٹسناک ٹارمس
 3 فرص چو ۔ےئوہ لماش ّچو لسنوک چرچ یلہپ سا پشب 318 گھبگل
 ، ایرسیک  ےہ سئیبیسوی جرد یئاوراک ید اھبس ںون سا : یرضاح کول
 یس انرک ثحب ہہیا شیدا اد اھبس ۔ ےد ایکاتنا  ےتا ، ےد ڈیئام سئیسینھتیا
 '' ےشو ےد ںاباتک سک ّچو اھبس سا ۔ںیہن ںاج یس مہرب حیسم ہک
 ںانہوا ،ہکنالاح ۔ ایگ اتیک ںیہن راچو ےراب نہ ےدناج ےنم '' لکینونیک
 ّچو 1 "مرھد نکن" ےتد ںاھٹیہ هوا ےئل ےلصیف کہومس وج ےن

 ۔ نہ ےدکلھج
 

 ٹشرد ھجک ھبس ، نام یتکش برس اتپ ، ساوشو ّچو رشیمرپ کا ںوناس
 اد اتپ ، رتپ اد رشیمرپ ،ّچو وسی وھبرپ کا ےتا ۔ےہ اترک اد ٹشردا ےتا
 اد نناچ ]،ےہ شاکرپ اد رشیمرپ ،اد ّبر ،اتپ ہہیا ؛ رتپ اتولکا [ رتپ اتولکا

 اد وتسو کا لان اتپ کا ،ںیہن ایانب ،اتولکا ،اتپ کا ،اد ّبر یہ تہب ،نناچ
 ؛ےہ ایگ ایانب ےتا یترھد ےتا گروس ھجک ھبس ںیہار ےدسا ؛ ےکرک نوہ
 یمدآ ےتا یس راتوا ےتا ایآ ںاھٹیہ ، یئل یتکم یڈاس ،یئل ےڈاس نوک هوا
 ّچو گروس ےکوہ ادنؤیج ریھپ ند ےجیت ےتا ایلھج ھکد ےنسا ؛ایگ ایانب
 ںودج یس ںامس کا' :نہ ےدنہک ےڑہج هوا رپ [ ۔ ّچو امتآ رتوپ ےتا ؛ایگ
 ےسک هوا' ےتا '؛یس ںیہن ںالہپ ںوت ناج ایانب هوا' ےتا '؛یس ںیہن هوا
 ںاج 'ےہ اد ھترادپ روہ ےسک هوا' ںاج '،یس ایگ ایانب رہاب ںوت زیچ یو
 ےہ 'ایوہ ایلدب' ںاج ،'لیشنترورپ' ںاج '،ےہ ایگ ایانب رتپ اد ّبر' ںاج 'ّتت'
  [۔چرچ لوسر ےتا نہ ےئگ ےتیک ادنن اراود کلوھتیک رتوپ هوا -

--------- 
 ۔ لسنوک ید ڈیئارک نکن ڈنیا ایسیئان :ایڈیپیکو 1
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 ایوہ یک

 ؟ںالسنوک چرچ یلرا
 

 ےن سئیسانھتا پشب ےد ایرڈنیزگیلا ، ّچو رتپ ےد 367 36 رٹسیا ےنپا
 ننیک ید مین  ِن ےت روط یمسر وج یتد یچوس کا ید ںاباتک 27 ںانہوا
 لبیئاب ّلح لاوس ںون ھبس ّچو تنا ےتا ےئگ ےتد ھٹیہ ںون چرچ ۔ںایگننب
 1 ۔ّچو پور ےد یئل نرک نھٹگ اد یک لیئیکزہ ےد

 
 لسنؤاک ید ایسیڈؤال

 یا 336
 ںاباتک 27 ںایراس ںاید ننیک ٹنیماٹسیٹ ِن ےکّ ڈھچ ںون یھتوپ ید شاکرپ
 سا چو ںالسنوک ّنت ںایھکل ھٹیہ رپ ۔ ایل رک ناورپ ےتا یئگ یتد اتنام ںون
 ۔ایگ ایل رک یو راکیوس ںون

 
 اھبس ید وپہ

 یا 393
 چرچ سکاڈوھترآ نہ چو مین ںیون ںیمس سا وج یچوس ید ںاباتک 27

 ۔یس یئگ یئل رک راکیوس ےت' روط تراکھدا اراود
 

 ںاواھبس ںاید جیھتراک
 یا 419 ےتا ۔یا 397

 ںون ننیک ےن ںاہنج ںایئوہ نیھدا راکیھدا ےد نیٹسگ ٹنیس ںاواھبس ہہیا
 سئیسانھتا پشب ےد ایرڈنیزگیلا چو یوسیع   7ےتا یس اینم دنب یہ ںالہپ
 ننیک سا ۔یس یتیک ںوترو ید یچوس یہوا ید ںاباتک 27 یگویہس اراود
 ہک ےہ ایلم ںوت ںاواتپ ےڈاس ںوناس ہکنویک ۔دصقم اد نرک یٹشپ ید
 æیسلکیا مننیک سکیڈوک " ۔ےہ یمزال انھڑپ چو چرچ ںون ںاباتک ںانہوا
 æیکیرفا

 
 لسنؤاک ید لپونیٹنیٹسناک

 یا 553 یئم 5
 ےن ںاپشب 165 نیھدا ےد ےلہپ ںیم نٹسج ٹارمس ےتا سئیلیجو پوپ
 ۔یتیک یٹشپ ید ںایلصیف ےد ںالسنوک لرنج راچ ںایلہپ

---------- 
 ۔ ساکو اد ننیک لکیلبیئاب یئاسیع :ایڈیپیکو 1
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 ؟نہ یک ںاباتک لھپیرکوپیا

 
 نس ںایئگ ںایھکل نایمرد ۔یا 33 ںوت ۔یس۔یب 425 ںاباتک لھپیرکوپا 14

 چرچ ںون سج نس ںیہن ہصح اد ”ننیک“ ےد ںارتساش یو ےدک ہہیا ےتا
 یربرھپ یس ہن ّکت دج ،لیرپا 8 ہہیا ۔یس ایراکیوس ےن ںارداھپ-ویپ ےد

 ہک وج ،ےہ ںون نشیس ےد دشیرپ ےد  یربرھپ نارود ےد 4 1546
 لکینونیک لا اتیک راکیوس ّکب یکش' روط یراکرس ںون چرچ کلوھتیک
 ید ںاحرط یو ےسک ںون سا ٹنیٹسیٹورپ ۔اتیک تریرپ" یرگڈ اجود "ج"
 ںاباتک 14 اھپارکوپا ۔ نہ ےدرکّ در ںون راچو ےد انریرپ یرگڈ ںیو 2
 دبش 155,875 ےتا یناب 5,719 ،ےئایھدا 173 چو سج ،ےہ اینب اد
 1 ۔نہ

 
 مان اد زسرو سرٹپیچ ںاباتک
 244 14 )175-250 ۔یس۔یب( :ٹبوٹ ۔1
 339 16 )110-175 ۔یس ۔ یب( :ھتیڈج ۔2
 108 7 ) 145-180 ۔یس۔یب( :لماش ّچو رتسا ۔3
 924 16 )63-103 یس یب( : زیبیبکیم الہپ ۔4
 555 15 )100 ۔یس یس یب( : زیباکم اجود ۔5
 - 435 19 (15040 ۔یس۔یب( :نایگ اد نامیلس ۔6
 1,391 51 )190 یس یب(=: سکٹ سیئیئآ سیا لکیا ۔7
 447 9 )150 ۔یس یس یب( : س ءارڈ سیا یا  1۔8
 874 16 )135-70 یا( : ےڈئیئاوہ    2۔9

 213 6 )200 یس یب( :چوراب ۔10
 15 1 )50-150 ۔یس۔یب( : انھترارپ ید ہسینام۔ 11
 68 1 ) 167 یس یب( :اناگ اد ںاناوجون ّنت ۔12
 64 1 )100 ۔یس یس یب( :انسس ۔13
 42 1 ) 100-150 یس یب( :نگیرڈ ےتا لیب ۔14
---- ---- 

173 5,719 
----------------- 
 ۔ اھپیرکوپا ڈٹیٹونیا ڈروفسکآ ِد ،رگجٹیم 1
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 ؟نہ یک ںاباتک لھپیرکوپیا

 
 روہ 95 ےتا )ںاتھکل جرپس( ںاباتک لھپیرکوپا 29 تکرتا ےھتا

 ُم ےکرک ںانراک ےلھٹیہ ہک وج )ےہ ادناج ایناج( نہ ںاباتک لھپارگپوڈوس
 ںیہن لخاد ّچو ”نا یس“ ےد رتساش یو ےدک اراود ںایئاسیع ےل ڈیئام
 1 : یس ایگ اتیک

 
 یئل ںاکھکیل ۔نس ےدناج ےناج ںوجو ےھٹوھج ںاج یہاشتا هوا ۔1
 ۔نس ےئگ ےترو مان ےھٹوھج

 
 ےدک ںون ںانہوا ےن ںایدوہی ۔نس ںیہن ہصح اد ننیک مین ےنارپ هوا ۔2
 ۔اتیک ںیہن راکیوس ںوجو دبش ےد رشیمرپ یو

 
 نس ےدناج ےراب ںاباتک ںاید لھپرکوپا ےلیچ ےد سا ےتا وسی ۔ڈیئام ۔3
 مین ںاون ہک ںودج ،ایگ اتد ںیہن ہلاوح راو کا ےدک ںوچو ںانہوا رپ
 ۔ ےہ ادند ہلاوح راو 2,559 اد مین ےنارپ

 
 نچب تریرپ اد ّبر هوا ۔نہ ںیہن یبن یئوک تھدنبنس لان ںاتھکل ںانہیا ۔4
 (15:38 ےتا 2:23 زیباکم 2( ۔ےدرک ںیہن هوعد اد نوہ

 
 25 یس ایگ ایھکل نارود ےد گی ّپچ راکچو ےد 4 یکالم ّکب یکش ۔5
 نؤآ ےد احیسم راسونا ےد 1 :3 یکالم ۔33 ۔ یا مین وین ےتا یس یب
 ۔یس الاو نید امستپب انہوی یبن متنا ےتا الگا الاو نؤآ ںالہپ ںوت

 
 راسونا ےد مین ےنارپ وج ےسورھب گوی ےسورھب ےراس تہب ےنارپ ۔6
 ںون ںاباتک لپیرکوپا ںوت ننیک ،نہ ےدند ےلاوح ےتا نہ ےدنؤاسرد رثکا
 ۔ و۔ ک رہاب

 
  -  5(200 یسیب( ولھپ
 (۔یا 95-37( ےڈاس فسوی
 (۔یا 170( وتلیم

 
 ،کساہتا ںایراس تہب ّچو ںاباتک لھپارگیپوڈوس ےتا لھپیرکوپیا ۔ 7

 ۔نہ ںایطلغ کتناھدس ےتا کلوگوھب
 

------- 
 70 ۔یپ ، ّکبڈنیہ لبیئاب ید رگنا ،رگنا
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48 
 ؟ےہ یک لیجنا ید سابنرب

 
 ںون 1 یلہپ ۔نہ ےدنہک سابنرب ںون یربھکشھک وج نہ ںاباتک ود ےھتا
 138-117( نئرڈیہ ج )یا  97)- 117ٹارمس رتپ ےفص 13 ےہ کا
 ّچو مین ںیون ہہیا ۔ایھکل ےلآود-ےلآ ےد یا 100 نارود جار ےد )یا
 سا )37--36 3- ::ّبترک( یس ایگ ایھکل ںیہن اراود سابنرب ےئگ ےسد
 ےنارپ ہہیا ۔ ےہ ایگ اتیک رکذ اد یہابت ید میل اسوری چو یوسیع 70 چو
 لامعتسا ہہیا ۔ےہ ادند ہلاوح راو 15 اد مین ںیون ےتا راو 110 ےد مین
  :ےہ ادنم ںون شناکاو ےتا ںادبش یئاسیع هوا ہک ےہ ادرک

 
 راو 3  :(ّچو پور ےد ّبر( اتپ
 راو  10  :رتپ اد رشیمرپ
 راو  12  :امتآ رتوپ
 راو  15  :وسی
 راو 3  : احیسم
 راو  2  :حیسم وسی وھبرپ
 راو  11  :بیلص ید حیسم ےت روط ےد تچسارپ
 راو  2  :دعب ںوت نھٹا یج اد حیسم
 راو  67  :وھبرپ
 راو  31  :ّبر
 راو  7  :وروگہاو وھبرپ

 
 ،یرداپ کلوھتیک کا ،ونیریم  ےئایھدا 222 لیجنا ید سابنرب 2 اجود
 چو رمع ھدم ےلآود-ےلآ ےد یدص 15-14 ےکرک لیدبت ّچو مالسا وج
 شیدا اد باتک سا ۔ےہ باتک ہحفص 366 کا لان ایھکل چو یولاطا

 ،کساہتا ےراس تہب ردنا ےدسا ۔یس انرک ماندب ںون مرھد یئاسیع
 ہہیا ایگ ایھکیو ےتا ےنپ ےتد ںاھٹیہ ۔نہ دیھبتم ینوردنا ےتا کلوگوھب
 یدنؤارکٹ ےت ںاواھت یئک لان نآرق ےتا لبیئاب لیجنا ید رمع ھدم یجود
 ۔ ےہ

------- 
 ۔ 331 ۔یپ 1 ۔مئیلاو ، سرداھپ نکن-یٹنیا ِد ،سکوک ۔1
 ۔1907 ، لیجنا ید سابنرب ،گیر ۔2
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 ؟ےہ یک لیجنا ید سابنرب

 
 سابنرب ےھٹوھج ردنا ےد ایسمس
 ےئایھدا( ۔ ایگ الچ اراود یتشک یئل ترسان ںوت لیھج ید لیلگ وسی “۔1

 ملشوری ےک وہ راوس ےتا یتشک کا هوا ںات ایآ ترسان وسی ںودج )20
 ںیہن ںایدن ںاج لیھج یئوک ّچو رتیھک سا(। 152 -151 ےئایھدا(” ۔ایآ
 !نہ

 ےد وسی وج ،ےہ رکذ اد رانید ےنوس کا ،"وٹنم" 60 ّچو 54 رٹپیچ ۔2
 ۔ یس ادناج ایترو ّچو گی ھدم هوا ّچو نیپس رپ ،یس ںیہن دوجوم ںیمس
 وج ”ناٹچ ےد نیئاو ےد ڑکل“ ایگ اتیک رکذ چو ےئایھدا ںیو  152۔3
 ںیمس ےد وسی ہہیا رپ ، نس ےہر اج ےترو یئل نرک روٹس ںون ےم
 ںیمس ےد وسی ۔ نس ےئگ ےترو ںیہن کت گی ھدم ہہیا ۔ نس ناجنا

 (9:17 یتم( ۔ نس ںایدناج ںایترو ںامسق ںاید ںاگنڈ ںاید ےڑمچ
 14 - 13 وج ےہ ادند ہلاوح اد نورسیٹئاڈ ہہیا چو ےئایھدا  222۔4

 )۔یا 1321-1265( ںاید ےٹناڈ ہہیا ۔یس ایگ ایھکل نارود یدص
 اد یا ٹگلو ینیطال ےد موریج چو سا ۔ےہ ادند یو ہلاوح اد ںاواتیوک
 ۔یس ایگ وہ اروپ ساپ سآ ےد ۔یا 405 ہک وج ، یس ایگ اتد یو ہلاوح
 یدکس وہ ںیہن تھکل ید یدص یلہپ ہہیا ہک نہ ےدنؤاسرد ےلاوح ہہیا

 ۔ یس
 ستالپ سیتنپ , )127 ےتا 3 ےئایھدا( "سابنرب" ےہ طلغ راسونا ۔ 5

 ےن ستالپ ہکنالاح ۔یس رنروگ ےد یتسلف ےت' توم ےتا منج ےد وسی
 ۔ یتیک ںیہن ّکت یا 26 تاعورش ید جار ےنپا

 ےن ستالپ ےتا سیدوریہ کجاج ناھدرپ ،راسونا ےئایھدا ںیو  93۔6
 ،ےہ ادلچ ٹلا ےد ںاھتت ےتا لبیئاب ہہیا ۔ایکیٹ اھتم ےگا ںانرچ ےد وسی
 انرک ںیہن انساپا ید سا ےتا نس ےدرک ترفن ںون وسی یمدآ ہہیا ہکنویک
 ۔نس ےدنہاچ
 ہکنالاح ،یس احیسم وسی ہک نہ ےدرک راکنا ںوت ّلگ سا ”سابنرب “۔7
 لیئیناد( یس احیسم یہ وسی ہک نہ ںایدرک یٹشپ ںیوود نآرق ےتا لبیئاب

 ڈیئام ;26- 4:25 ےتا 1:41 انہوی ,71-13 :16 یتم ,24-26 :9
 :9 ےویٹ 172 ےتا 157 :4 اسین ,3:45 نیرم -یلع ,72 & 5:17

30-31) 
 ،یس لاویئاھب چو لیجنا لان سلوپ سابنرب یچس راسونا مین ںیون ۔8
 ےن سابنرب ےھٹوھج چو 222 ےئایھدا رپ )42 ےتا 3-1 :13 ۔وسر(
 ۔ےہ ایسد اھٹوھج ںون ںاوایھکس ںاید سلوپ

-------- 
 ۔278-227 یپیپ ، ابنرب - ڈیئامİ  ،نسنیب
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 ڈیئام وڈج رثا یدوہی ڈیئام وی ڈیئام

 ؟اد ّبر چو ںاباتک رتوپ یدسا
 

 ںوت لبیئاب
 

 ند ںون جروس اڑہج ، ےہ ادھکآ هاووہی ۔35 ۔۔۔۔۔۔ 37-35 :31 هایمری
 ںون تار ںون ںامین ےد ںایرات ےتا امردنچ ےتا ،ےہ ادند نناچ ےلیو
 ںارہل ںاید سا ںودج ےہ ادڈنو ںون ردنمس اڑہج ،ےہ ادند یئل نناچ
 نامھدب ہہیا ےج ۔36 ۔ےہ مان ادسا مان اد نام یتکش برس ؛نہ ںایدجرگ
 ادس ےگا ےریم یو سنا اد لیئارسا ںات ،ےگناج ٹہ ںوت ےنھماس ےریم
 ےلرپا ےج ؛ےہ ادھکآ هاووہی ۔37 ۔ اگیواج ٹہ ںوت ننب موق کا یئل
 ںایھبل ںاھٹیہ ںاہنین ںاید یترھد ےتا ،ےہ ادکس اج ایپام ںون شاکا

 ےتیک ےد ںانہوا ںون ںاکول ےراس ےد لیئارسا ںیم ںات ،نہ ںایدناج
 ۔ ےہ ادھکآ هاووہی” ،اگناوید اٹم یو یئل ںایراک

 
 ےن سا یہ ہن ّ،ڈھچ ایگ ہن ، ےہ اتیک یئل ےد لیئارسا ۔۔۔۔۔ 5 :51 هایمری
 ید ںانہوا ہکنالاح !ید هاووہی نام یتکش برس ،هادوہی ےد رشیمرپ
 ۔یس یئوہ یرھب لان پاپ ھدورو ےد ھکرپ رتوپ ےد لیئارسا یترھد

 
 ؟ھبال یک اد تنس ںاج ؟ هدئاف یک ںون یدوہی رھپ ۔3 ۔۔۔۔۔۔ 4-3 :3 ںایمور
 نچب ےد امتامرپ یئل ںانہوا ہکنویک ےت روط ھکم ،لان ںاگن، ےراس تہب
 ید ںانہوا یک ؟ ےدرک ہن ساوشو ھجک ےج یک ںودا ۔ نس ّھدبنچو
 ہن ّبر ۔4 ؟ اگیوید رک تواھبرپ ںون اچہن ید ّبر لان ساوشوا ساوشوا
 ہہیا ہک ںیوج ؛ ےہ اھٹوھج ناسنا رہ رپ ،نوہ ےچس ّبر ،ںاہ ، ےرک
 شودرن لان ساوشو ّچو ںانچب ےنپا ںیست “ :ےہ ایوہ ایھکل ّچو ںایھتوپ
 ”۔ےگنوکس ھدو ںات ےہ ادناج اتیک انرن اڈاہت ںودج ےتا ےگنوووہ

 
 ںاکول ےنپا ےن ّبر یک ،ںاہ ادنہک ںیم رھپ ۔1 ۔۔۔۔۔ 2-1 :11 ںایمور
 ،ےد ،راویرپ ےد ماہاربا یو ںونیم ۔ ےرک ہن ّبر ؟ ےہ اتد گایت ںون
 ےنپا ےن رشیمرپ ۔2 ۔راہومس-راویرپ ےد نیماینب ےد  یلیئارسا کا
 ۔ یس یتیک ینابھکوھب ےنسا ےراب سج ،ںیہن ایگایت ںون ںاکول
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 ڈیئام وڈج رثا یدوہی ڈیئام وی ڈیئام

 ؟اد ّبر چو ںاباتک رتوپ یدسا
 

 ںوت نآرق
 

 ےن ںالد ےڈاس" :نہ ےدنہک )یدوہی( هوا ۔88 ۔۔۔۔۔ * 89-88 :2 اراکب
 هللا رپ ،")نہ یفاک یئل نھکر تاھکرس ںون دبش یہٰلا وج( ےہ ایوہ ایٹیپل
 نہ ےتا ۔ 89 ۔۔۔ ےہ اتد پارس ںون ںانہوا یئل ساوشوا ید ںانہوا ےن

 - ےہ ادرک یٹشپ ید )تاروت( ےنپا ےد ںانہوا رتساش کا اد هللا ںودج
 - نس ےہر رک گنم ید تج ےت' ںارفاک هوا ہک ںالہپ ںوت سا ہکنالاح
 ےد هللا یئم ۔ےہ یئاچس ہہیا ہک نہ ےدناج هوا ہکنالاح ، نہ ےکچ آ هوا

 ۔ ّبر وہ ےت' پارس
 

 نہ ےدلدب دبش ںوت گنسرپ ےنپا نہ یدوہی وج کول ھجک ۔۔۔۔۔ 4:46 سین
 ںوناہت ؛ںاہ ےدرک یراکایگانا ےتا ںاہ ےدنس ںیسا“ : نہ ےدنہک ےتا
 ںاید ںانہوا ” ! ونس یڈاس “ےتا” ؛ےدنس ںیہن وج ونس گناو ےد ںانہوا

 ۔ اننم ںون مرھد ےتا انکٹھب لان ںانابز
 

 انارپ لان ںایچب ےد لیئارزع ےن هللا ۔12 ۔۔۔۔۔۔ * 15-12 :5 شردآ ' ام
 ںانہوا ںیسا ،ےکرک نڑوت ںون مین ےد ںانہوا ےتا ۔13 ۔۔۔ یس اتیک رارقا
 ےنپا هوا ۔ےہ ایانب تخس ںون ںالد ےد ںانہوا ےتا ےہ اتد پارس ںون
 سج نہ ےدناج ّلھب ںون ےصح کا سا ےتا نہ ےدلدب دبش ںوت گنسرپ
 جوھک ید ےھکوھد راکچو ںانہوا ںیست ۔یس ایگ ایاود دای ںون ںانہوا لان
 ےتا ورک نہس لان ںانہوا رپ ۔ےگنؤاچب ھجک ھبس ،ےگورک ںیہن دنب انرک
 ۔نہ ےدنہ ےد مسق کول ےڑہج  رایپ هللا ً،انیقی ۔ورک فاعم ںون ںانہوا

 "،ںاہ یئاسیع ںیسا ً،انیقی" :نہ ےدنہک وج لان ےد ںاکول ںانہوا ےتا ۔14
 سج ےئگ ّلھب ہصح کا اد ےصح سا هوا رپ ،یس اتیک ہمانرارقا ںیسا
 کت ند ےد تمایق ںیسا یئل سا ۔ یس یئگ یتد َحالص ںون ںانہوا ےراب
 ںون ںانہوا هللا ںودج ، ےہ یتد اکڑھب ترفن ےتا ینمشد راکچو ںانہوا
 نہ !وکول ےد ںایھتوپ ےہ ۔15 ۔اگیوید ّسد ےراب ںامک ےتیک ےد ںانہوا

 ںیست وج ےگنسد ھجک ھبس هوا ںوناہت هوا ،ےہ ایآ لوک ےڈاہت تود اڈاس
 نہ ۔یس ےدرک فاعم ھجک تہب ےتا ، یس ےدرک ےلہوا ّچو ںایھتوپ
 ۔ےہ ایآ ہلاوح ٹشپس کا ےتا شاکرپ ںوت هللا لوک ےڈاہت
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 نھکل ھڑپ( اد  یس  وج کا , "نھکل " کا یس ،برع ھڑپ نا کا دمحم
 شاکرپ اد نآرق ےن دمحم ہک ےہ ادنہک نآرق ۔ )158-157 :7 نھکل یئل
 ,29:48 ٹبکنآ( یس یھڑپ ںیہن لبیئاب یو ےدک ںالہپ ںوت نوہ تپارپ

 اہر رک تپارپ هوا شاکرپ وج ہک ایچوس ےن دمحم میا(। 42:52 ٰیروش
 ۔ ) (41:43یس ایگ ایھکل چو لبیئاب وج یس ںیہن ارھکو ںوت سا هوا یس
 یٹشپ ید ّلگ سا یئاسیع ےتا یدوہی ہک یس ساوشو ںون دمحم ںالہپ
 رٹف( اگےووہ لوکونا ےد لبیئاب هوا یس اہر رک تپارپ هوا وج ہک ےگنرک

 ہک وج ،ےہ فیئارٹس یتیھچ ےد دمحم ،نراک ےد انراھد سا ۔)35:31
 ےراب نیا( یحیسم ےتا یدوہی یس ایگ ایھکل نارود ےد دایعم ہکم
 ےد ہکم یئل سا ۔)157-154 ,114 ,6:20 ےجو ' نس کمتارکس
 ) وھکید 17 ہنپ( نہ ںایئگ ںایھکل ںاتروص ںایراس تہب نارود ےصرع
 ارس17( یس یئگ یتیک اسنشرپ ید ںایئاسا رکصاخ ےتا ںایدوہی چو سج

 ںاناملسم تواھبمس ےنسا ۔)197-196 :26 ٰیروش ,107-108 :17
 ےہر ہہک یک لان ںایئاسیع ےتا یدوہی هوا ہک یتد َحالص یو ہہیا ںون

 ےراب یس اہر اھکس وج هوا ںون ںانہوا ےج نہ ےدکس رک یٹشپ ید نس
 (9410।: سنوی( ےہ ّکش یئوک

 
 ،ےہ نچب اد وروگہاو لبیئاب ہک یس ایکچ رک یٹشپ راب راب یہ ںالہپ دمحم
 یئل نناھچپ ہہیا ںونسا لان نتیب ےد ںیمس رپ )23-22 جیپ وھکید(
 ۔نس دیھبتم کتناھدس ےراس تہب چو لبیئاب ےتا نآرق ہک ایگ اتیک روبجم
 ںارس ںاید نآرق هدایز ہک ںیوج ےتا ،ےئگ ےلچ ہنیدم دمحم ہک ںیوج
 ٹشپس ےلچو لبیئاب ےتا نآرق ںون دمحم ،نس ںایہر اج ںایھکل
 یتیک انچولآ تخس اراود ںایئاسیع ےتا ںایدوہی ںاوود یئل ںایئاتھدورو
 ایڈیئآ ' ام ,145 ,120 ,111 ,91 ,89 -88 :2 اراکب( ۔ یگل ناج

 ںایئاتھدورو ٹشپس ےلچو نآرق ےتا لبیئاب لوک ںاناملسم ہکنویک ۔)5:64
 یئل نھکر یئانب اتگوییسورھب یئل سا ، یس ںیہن ایھکایو روہ یئوک ید
 ۔یس یئگ یتد لدب لبیئاب ہک ایگ اتیک روبجم یئل نرک هوعد ہہیا ںون ںانہوا
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 ج راکتمچ کا توبث ےد ےوعاد ےد دمحم ، یئل ایھچپ ںون یدوہی ےد
 :6 منیا( ۔ےراب ھکوھب اد نوہ یبن کا نداپتا دبش کا ید ینابھکوھب ید

 یئوک هوا ہک اینم ےن دمحم ۔)188-187 :7 ھپارا ,124 ,37-38
 ےراب ھکوھب هوا ےتا )10:20 سنوی( یس ّھترمسا ںوت نرک راکتمچ
 (50। :6 نیا( یس ّھترمسا ںوت نرک ینابھکوھب یئوک

 
 :81 ریوکیٹ( ایال شود اد نؤاپ ںایشوپ توھب ےت' دمحم ےن ںایدوہی رھپ

 ںیمس ےد لاک ہنیدم ہیور اد دمحم یترپ یئاسیع ےتا یدوہی ۔)22-25
 وہ ریھبمگ روہ ےت ےطقن سا ھکپ ادسا یترپ ںانہوا ےتا ایگ لدب لان یزیت
 نرک ہلمح ےتا ںایئاسیع ےتا ںایدوہی ںوجو نمشد ےد هللا ےنسا ہک ایگ
-191 :2 اراکب( یتد رک عورش ینرک تلاکو ید نرام ںون ںانہوا ےتا

 نباگیت ,30-29 ,5 :9 ےویٹ ,20-18 :3 نارمع ںیم -لا ,193
 ۔(64:14

 
 ےراب نؤآ ےد دمم اہم چو لبیئاب ہک ےہ ادرک هوعد ہہیا راو ود نآرق
 تہب یئل سا ۔)6 :61 فص ےتا 157 :7 ھپارآ( ےہ جرد ینابھکوھب

 ھٹیہ ںوت لبیئاب یئل نرک ینابھکوھب لان دمحم ےن ںاناودو ناملسم ےراس
-1 :3,17 :16 تپتا( : یتیک ششوک ید نرک ںوترو ید ںایلاوح ںایھکل

 :18 راس اھتسوب ;10 : )49 ,13-16 :25 ,25-26 ,19-20 ,10
 ,5-3 :45 روبز ;43-41 :8 ںایجار 1 ;34:12 ,2 -1 :33 ,15,18

 ,7-6 :21 هایاسی ;16-10 :5 تیگ اد نامیلس ;1-9 :149 ,1-16 :91
13-17, 82: 9-13, 29:12, 33: 15-19, 42: 1-4, 11, 53: 1-
 :3 هاینفس ;3 :3 کوکبہ ;14-13 :7 ,29 :2 لیئیناد ;6- 1 :63 ,12
 , 14:30 ,4:21 ,1:21 انہوی ;7 :1 سکرم ;21:43 ,3:11 یتم ;9

 ۔ )26-22 :3 جراک ےتا ;13 ,7 ;16 ,15:26 ,26 ,16-17 :14
 ےہ ادنؤاسرد نیٔھدا اد ںایلاوح ںانہیا ّچو ںاگنسرپ ےد ںانہوا ،ہکنالاح
 ںیہن انید انیل یئوک لان دمحم ّچو لصا یو اد ےسک ںوچو ںاتئآ ںانہیا ہک
 نھکل "نھکل کا" ےہ ایگ اتیک روبجم یئل نؤانب کا ناملسم ،یئل سا ۔ےہ
 رہاب ےد لبیئاب ےہ ادیہاچ ےہ ایل ےراس ےد ینابھکوھب یحیسم ہک ےہ
 ۔ےلاوح ےراب دمحم
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 کا چو ساہتا ےد چرچ ،یئل نلدب ںون لجنا ؟ ایلدب ےنسک ںون لجن
 ےتا نچر شزاس ید یلیدبت سا وج نہ ےدیہاچ ےنوہ یتکیو ںاج یتکیو
 یک ّچو ساوشو ےد ںارادغ ںانہیا ۔ نس راو ہمذ یئل نرک اروپ ںون سا
 نرڈ ںوت ّبر یک ؟یگیرک تریرپ ںون ںانہوا زیچ یڑہک ےتا نہ مان
 یئاڑل ےسک ںانب ںون ںایمدآ ٹشد ےتا ےگناج وہ ےڑھک یحیسم ےلاو
 ؟ےگنید نجھب لان انجوی ید ناطیش یہیجا ےد
 ادناج اینم یک ؟نس ےئگ ےلدب ےصح ےد لجنا ںاج ںاباتک ںایڑہک
 ےصح صاخ ےڑہک ؟یس کشنا فرص ںاج یس لک راچاٹشرھب
 ںایصح ےڑہک ؟یس ایگ ایلدب ںون اتتشیترپ ینک ید لجنا ؟ےئوہ تواھبرپ
 وہ ٹشرھب لجن ےج ؟ ےہ یک ڈندپام یئل نکور ںون ،یس ایگ ایلدب ںون
 یٹشپ ید ننم ےتا نرک ساوشو چو سا یو ےجا نآرق ںات یس یئگ
 ؟ےہ ادرک ںویک
 ںاج ”ےر وھپیب“ ، لجنا ںیمس ےد دمحم یک ؟ ایگ ایلدب ںودک ںون لجنا
 ںات ،یس ںالہپ ںوت دمحم ہہیا ےج ؟ یس راچاٹشرھب یتوھکا ید ”دعب“
 ّبر ےئاجب ید سا ،یس ایگ ایلدب ںون سا ہک ےئاجب ید نہک ہہیا دمحم
  یس  ہہیا ےج ؟ ےہ ادنم ںویک ںون لجنا ید ند ےنپا ںوجو دبش ےد
 0,0001 ّسلپ İ ھتہ ینانوی ےد 00 یک ےتا 5,6 ےسا رھپ ،دمحم
 ہک ےہ انہک اد ےراس ےد مالسا یٹیڈ-یرپ ںون سج ،ےڑرھک ینیطال
 ؟ںون ّلگ ےسا
 انوہ ایوہ ّچو ہگج ںاج رہش سک راچاٹشرھب ہہیا ؟ یلدب İ یس ایگ ےھتک
 یپایووشو ہہیا ںاج یس اراترو کناھتس کا راچاٹشرھب ہہیا یک ؟یس
 لان یا انلت ید سا ےتا ںاہ ےدکس ّھبل ےھتک لیجنج لصا ںیسا ؟یس
 ےہ ےھتک ھٹاپ لصا اد لجنا ؟ ںاہ ےدکس رک ںیوک لان لجنا هدوجوم
 ؟ یس ادیہاچ انوہ ایگ ایلدب راسونا ےتیک هوعد ہہیا رکیج
 ینپا یئاسیع الاو نرڈ ںوت رشیمرپ یئوک ںویک ؟ ایگ ایلدب ںویک ںون لجنا
 ؟ ےہ ادنہاچ انلدب ںون یگدنز یلاو نرک نادرپ ینشور ید باتک رتوپ
 ید نلدب ںون یربھکشھک ید رشیمرپ یو ےدک یئاسیع لصا یئوک ںویک
 ںانہوا ازس ید یئاوراک یہیجا ہک نس ےدناج هوا ںودج اگیرک ششوک
 ےنپا یپاک کا ید لجنا یلصا ناملسم ؟یگیووہ ازس یویدس ینپا ید
 ےتا لجنج لصا ہک ےہ هوعد اد ںانہوا ادسج ےگنھکر ںیہن ںویک لوک
 ؟ےہ ایگ ایلدب یئل نؤاھکد رتنا صاخ راکچو ےد ےہ دوجوم جا وج
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 ےراس ےد سولپ ےد یحیسم ےتا یدوہی ےتا ےڑھد ھکو-ھکو  انرک
 ،ےہ یئل نرک ہلصیف ےت روط ےد نچنہپ ےت' ےتوھجمس وہ اروپ ےدک
 ںاحرط سا یحیسم ےچس  ?اج اتیک اد لبیئاب یرس ےہ ادرک لیدبت ہک وج
 ؟نہ ےدند ںیوک ایگآ ید
 ںون اھٹکا ںون ےراس ےد ےڑرھک ےد لبیئاب ےھٹکا َوھبنس ،یحیسم سک
 ےڑرھک نس یہ ےھتا یا ےہ ادکس رک ےک ۔325 دج ،یئل نرک لیدبت
 ہگج رہ ّکت  ،تراھب ےت روط ےد رود رود ےت روط İ چرچ لان ےد
 یئاسیع ےد راسنس ےراس ںیوک ؟ڈلرئآ ےتا ینمرج ،یکرت  ,ںونیم ڈنھک
 وہ بئاغ ےد ناشن ےسک ںانب ںایپاک ںارازہ ںاید لجنا یلصا کناچا

 ؟ نہ ںایدکس ھکل لجنا ںاون کا رھپ ےتا نہ ںایدکس
 ےنپا ںون ناطیش هوا ےج اگےووہ ںیوک نام یتکش ورس یو ےلاح ّبر
 ٹشرھب ںون یب رتوپ ےد ّبر ےتا اگیوید نرک اچا ںولان امتامرپ ںون پآ
 ّبر یک ۔اگیوید رک ماکان ںون یتکش ےتا ںاشیدا ےد رشیمرپ ےکرک
 ّبر ےج ؟ادنہاچ انکور ںیہن ںون انجوی ید ناطیش یئل نلدب ںون ںانہوا

 ںویک ےنسا ںات ،یس ادنہاچ انکور ںوت نرک ٹشرھب ںون لبیئاب ںون ناتش
 ؟اتیک ںیہن
 ہک ےدکس ےد ںیہن ہہیا مان اد راکساہتا یو کا ناملسم ہک ےہ ںیوک ہہیا
 ےد ساہتا ںاج چو ۔یا 325 ےج ؟یس یئگ یتد لدب لبیئاب ہک زیواتسد
 ،یس ایگ اتیک ہتوھجمس ںاج ایلدب لان اتریھبمگ ںون لبیئاب ںیمس روہ ےسک
 اتیک ںیہن راچرپ ےت' روط کپایو اد ّھتت نروپوتہم سا ںیمس سا یک ںات
 ؟یس ایگ
 ہک نہ ےدرک ساوشو هوا ہک نہ ےدکس ہہک لان یراد ناما ںیوک ناملسم
 ںیہن ّنم ںاج ھڑپ ںون ںادبش ےد وسی یو رھپ ےتا ےہ یبن کا وسی

 ننب یساوشوا ںاج ”رفاک“ ّچو پآ ےنپا راسونا ےد نآرق هوا ہکنویک ادکس
 ڈنھکپ هوا ہک نہ ےدکس چوس ںیوک ناملسم ۔ نہ جرد ّچو لجنا ںانب ںوت
 لان ےقیرط ےسا رپ نہ ےدرک ساوشو چو نآرق ہکدج ےہر رک ںیہن
 اراود نآرق دوخ ںون ںانہوا ےراب سج ےدرک ںیہن ساوشو چو لبیئاب
 ہک ےہ ادکس چوس ںیوک مالسا میا کا ؟ےہ ایگ اتد مکح اد نرک ساوشو
 ںایراس روہ رپ ےہ ڈندپام ارہود لوک امتامرپ یئل نرک ایھکر ید نآرق
 ؟ انرک ںیہن تاھکرس لان ےقیرط وکا ںون ںاباتک رتوپ
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 ۔1
 یھدورو وج ، یس برع ھڑپ نا کا ںون راہومس-راویرپ ےد نھکل دمحم
 ےد ّکب رتوپ رشیمرپ ںون لبیئاب ےن سا ںون یٹ نھکل یس کا رپ یدوہی

 :7 ھپارا( ۔اراود ےد یسنجیا یدوہی ےہ اینچ یئل نرک ٹگرپ ںون ےراس
157-158) 

 اد تنس ںاج ؟ ایوہ ھبال یک ںون یدوہی رھپ ںات ۔1 ۔۔۔۔۔۔ 2-1 :3 ںایمور
 یئل ںانہوا ہکنویک ےت روط ھکم ، لان ںاگن، ےراس تہب ۔2 ؟ھبال یک
 ۔ نس ّھدبنچو نچب ےد امتامرپ
 ،ِتتسا ،نؤانپا ںایڑہج کول هوا ؛ نہ نوک یلئارسا ۔۔۔۔۔ 4 :9 ںایمور
 ںون ےدعو ےتا اویس ید رشیمرپ ، نید اھتسوب ےتا ، مین ، ںارارقا
 ؛ نہ ےدنم
 ۔2
 ےد وسی ےت' ےتوھجمس لان ےد ریھبمگ چو یداینب یس شیدنس ےد دمحم
 (157 :4 اسین( 1 ۔یبن روہ ےد لبیئاب ےتا ںون شیدنس
 راسونا ےد دبش سا هوا ےج ؛یئل یہاوگ ےتا اھتسوب ۔۔۔۔۔ 20 :8 هایاسی
 ۔ ےہ ںیہن ینشور یئوک ّچو ںانہوا ہکنویک ےہ یئل سا ہہیا ، ےدلوب ںیہن
 ےڈاہت ، تود یئوک ںوت گروس ںاج ،ںیسا ہکنالاح رپ ۔۔۔۔۔ 8 :1 نشیلگ
 ںیسا وج ںاہ ےدرک راچرپ اد یربھکشھک روہ یئوک هوالع ںوت سا یئل
 ۔۔۔ ےواج اتد پارس ںونسا ،ےہ ایسد ںوناہت

 ےد ںایبن ںایتکش ںاید ںایبن ےتا ۔32 ۔۔۔۔۔ 33-32 :14 ںایھتنرک 1
 ۔ ےہ کھکیل اد یتناش ہکلب ںیہن اد اسوھبلبمھب ّبر ہکنویک ۔33 ۔ نہ نیھدا

 ۔3
 ںیہن ڈندپام زئاج یئوک یئل کاو ّمگا انشوھگ-ےوس ید ننب ربمغیپ اد دمحم
 ۔ نس ںیہن نامرپ یڈ یلیو روہ یئوک یئل ےوعاد سا لوک سا ےتا ےہ
 (13:43 ڈار(
 حیحص یہاوگ یریم ںات ںاہ ادند یہاوگ ینپا ںیم ےج ۔۔۔۔۔ 5:31 انہوی
 ۔ ےہ ںیہن
 مک یہوا هوا ےہ اتد یئل نرک ںونیم ےن اتپ جراک وج ۔۔۔۔۔ 5:36 انہوی
 ۔ےہ ایلھگ ںونیم ےن اتپ ےریم ہک وج ، ںاہ ادرک ںیم وج ےہ ادرک

-------------- 
 ؤاج ےت ' ماک ٹاڈ رئاوکونیڈ یئل نھکیو ںون تاپونا یتمہسا 75% 1

 ۔ نشرپ 200 ےراب نآرق ےتا لبیئاب : وھکید ےتا
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 ۔4
 ۔ےتیک ںیہن راکتمچ ٹشپس یئوک گناو ںایبن روہ ےتا وسی ےن دمحم
 (6:37 مانیا(
 ّچو ےریم اتپ ےتا ںاہ ّچو اتپ ںیم ہک رک ساوشو اریم ۔۔۔۔۔ 14:11 انہوی
 ۔ یئل نراک ےد مک ورک ساوشو ےت ےریم ںات ںیہن ؛ےہ
 ےنپا ےن وسی ےمشرک ےراس تہب روہ ےتا ۔30 ۔۔۔۔۔ 31-30 :20 انہوی

 ےئگ ےھکل ںیہن ّچو کتسپ سا ہک وج ،ےتیک ّچو یرضاح ید ںایلیچ
 ہک وکس رک ساوشو ںیست وج ںات نہ ےئگ ےھکل هوا ہہیا رپ ۔31 ؛نہ
 ۔۔۔ ےہ رتپ اد رشیمرپ ، حیسم وسی

 ۔5
 مانیا( ۔ یس ںیہن انواھب ید ینابھکوھب گناو ںایبن روہ ےتا وسی چو دمحم

6:50) 
 نھچپ ںون ّبر یمدآ یئوک ںودج ،چو لیئارسا ںالہپ ۔۔۔۔۔ 9 :9 لیئومس 1
 یبن نہ اڈہج ہکنویک ؛ ےئیھکیو نشرد ںوناس ،ؤآ ،ایلوب هوا ںات ،ایگ
 ۔ یس ادناج اہیک کشرد ںالہپ ںونسا ےہ ادنؤاوھکا
 ّمگا چس اد وسی یئل ؛ورک اجوپ ید ّبر ۔۔۔۔۔ 19:10 یھتوپ ید شاکرپ
 ۔ ےہ امتآ اد کاو
 ۔6
 ےد یھتوپ ید شاکرپ رپ اتیک هوعد اد نوہ یرخآ ںوچو ںایبن ےن دمحم
 (33:40 بزہا( ۔یس ایگ اتد رک دنب یہ ںالہپ ننیک اد رتساش چو تنا
 ادند یہاوگ ںون یتکیو کیرہ ںیم ہکنویک ۔۔۔۔۔ 22:18 یھتوپ ید شاکرپ
 یئوک ےج ،ےہ ادنس ںون ںادبش ےد ینابھکوھب ید کتسپ سا وج ںاہ
 سا ںون ںاتبیصم سا رشیمرپ ںات ، ےہ ادڑوج ںون ںازیچ ںانہیا یتکیو
 ۔اگےئوہ ایھکل ّچو کتسپ

 ۔7
 ےتا لبیئاب ھدورو اد ایاھکس ںون نہ ےہر لکلاب ںون سج ںون ملع دمحم
 ےویٹ( ۔نھکل ںون امتآ ےد یھدہیسم-یھدورو ہک وج ،ےہ ںون ایھکس ید
9: 30-31) 
 وسی ہک ےہ ادرک راکنا اڑہج هوا رپ ےہ نوک اھٹوھج ۔۔۔۔۔ 2:22 انہوی 1
 ۔ ےہ ادراکن ںون رتپ ےتا اتپ اڑہج ےہ نمشد اد یتکیو هوا ؟ےہ حیسم

 ےہ امتآ رپ ، ہن ساوشو ےت کیرہ ،ورتم ےرایپ ۔1 ۔۔۔۔۔ 3-1 :4 انہوی 1
 ّچو راسنس یبن ےھٹوھج ےراس تہب ہکنویک ؛نہ ےد رشیمرپ هوا ہک
 ۔ نہ ےئگ ےلچ
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 ۔1
  !ےہ ادند مکح اد نوہ  ںوناس ےتا ، ےہ  امتامرپ

 
 سا ،ںاہ رشیمرپ اڈاہت هاووہی ںیم ہکنویک ۔44 ۔۔۔۔۔ 45-44 :11 ںایویل
 ۔ 45۔  رتوپ ںونیم یئل ۔وووہ رتوپ ےتا ؤانب رتوپ ںون پآ ےنپا ںوناہت یئل
 ۔ںاہ رتوپ ںیم ہکنویک ،ونب رتوپ

 
 ، ورک انلاپ ید اترتوپ ےتا یتناش لان ںاھکنم ےراس ۔۔۔۔۔ 12:14 ںایناربا

 ۔اگیھکیو ںیہن ںون وھبرپ یتکیو یو یئوک ریغب ےد سج
 
 ےہ ےدنہک وج هوا ےت روط ےد ،رپ ۔15 ۔۔۔۔۔ 16-15 :1 سرتپ 1

 ، نوہ رتوپ ّچو گنھڈ ےراس ےد نویج ںوناہت یئل سا ،ےہ رتوپ ںوناہت
 ۔ ںاہ رتوپ ںیم ؛رتوپ ںوناہت ، اج ' ،ےہ ایھکل یو ہہیا نھکل یب' ۔16
 
 ۔ 2
 ترفن ںون سا ےتا نہ ںایدرک تشاھبرپ ںون پاپ ںاباتک رتوپ ید ّبر
 !نہ ںایدرک

 
 یہیدناشن ید ںاپاپ ںونیت ،وھبرپ ےہ ےج ۔۔۔۔۔ 130:3 یھتوپ ید ںاروبز
 ؟ اگےووہ اڑھک نوک ،وھبرپ ےہ ،ےہ یدیہاچ ینرک

 
 ۔ ےہ ساد اد پاپ هوا ےہ ادرک پاپ یئوک وج ۔۔۔۔۔ 8:34 انہوی

 
 ۔ ےہ پاپ هوا ےہ ںیہن ّچو ساوشو یو ھجک وج ۔۔۔۔۔ 14:23 ںایمور

 
 کا یو رھپ ےتا ،ےہ ادنم نوناق اروپ یو اڑہج ہکنویک ۔۔۔۔۔ 2:10 بوقعی
 ۔ ےہ یشود یئل ںایراس هوا ،ےہ یھدارپا چو ودنب

 
 ےتا ، ےہ ادناج انرک یئایگنچ یتکیو اڑہج ،یئل سا ۔۔۔۔۔ 4:17 بوقعی
 ۔ ےہ پاپ ہہیا یئل ےدسا هوا ادرک ںیہن ہہیا

 
 یئل ؛نہ ےدڑوت یو ںون مین ےئوہ ےتیک پاپ یسنج ۔۔۔۔۔ 4 :3 انہوی 1

 ۔ ےہ ادڑوت ںون نوناق اد پاپ
 
 ۔ نہ پاپ مرھدک ےراس ۔۔۔۔۔ 5:17 انہوی 1
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 ۔ 3
 ےگا ےد ّبر رتوپ کا ےتا نہ یپاپ یہ ںوردنا اراود تردق کول ےراس
 !نہ یشود

 
 ،ےہ ادکس لدب ںون یڑمچ ینپا یتکیو ںیوھٹا ںیم یک ۔۔۔۔۔ 13:23 هایمری

 ںاییئارب وج وہ ےدکس رک یو مک ےگنچ ںیست ریھپ ؟غاد ینپا ےتیچ ںاج
 ۔ نہ یداع ےد نرک

 
 اتیک فاص ںون لد ےنپا ںیم ،ےہ ادکس ہہک نوک ۔۔۔۔۔ 9 :20 ںاتؤاہک
 ؟ ںاہ ھدش ںوت پاپ ےنپا ںیم ،ےہ

 
 یمدآ یمرھد یئوک ےتا یترھد ہکنویک ۔۔۔۔۔ 207: یھتوپ ید کشیدپا
 ۔ ادرک ںیہن پاپ ےتا ےہ ادرک مک اگنچ اڑہج ،ںیہن

 
 یو یئوک ےھتا ' ،ےہ ایھکل یو ہہیا ّچو ۔10 ۔۔۔۔۔ 23 ےتا 3:10 یمور
 رشیمرپ ےتا اتیک پاپ ےن ھبس یئل ۔23 ۔۔۔ ےہ کا ہن یئوک ،ےہ یمرھد
 ۔ نہ ےئگ آ ےلاو نؤآ یئل ےد پاترپ ےد

 
 ۔4
 !انوہ ھکو ںوت امتامرپ یئل ادس ،ےہ توم یرودزم ید پاپ

 
 ۔ یگیئاج رم ،ےہ یدرک پاپ یڑہج ناج هوا ۔۔۔۔۔ 4 :18 لیئیکزہ

 
 ۔ اگیواج رم یئل یطلغ ینپا یئوک رہ ۔۔۔۔ 31:30 هایمری

 
 رشیمرپ وتنرپ ، ےہ توم یرودزم ید پاپ ہکنویک ۔۔۔۔۔ 6:23 ںایمور
 ۔ےہ نویج یویدس اراود حیسم وسی وھبرپ ےڈاس شیشخب ید

 
 ۔ےہ ادنؤایل توم ،ےہ ادناج وہ متخ ہہیا دج ،پاپ ۔۔۔۔۔ 1:14 بوقعی

 
 ؛ےگورڈ ںوت سک ںیست ہک ںاہ ادسد ںوناہت ںیم رپ ۔۔۔۔۔ 5 :12 اکول
 ۔ ےہ ادھکر یتکش ید نٹس ّچو کرن دعب ںوت نرام ںونسا وج ورڈ ںوتسا
 ۔ورڈ ںوت سا ،ںاہ ادسد ںوناہت ںیم ،ںاہ
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 ۔5
 لیھج ید ّگا یو یئوک ہک ادنہاچ ںیہن هوا ےتا ےہ ولاید ےتا رایپ ّبر
 !ےووہ سان ّچو

 
 ھجک ہک ںیوج ،ےہ ںیہن ال ےراب ےدعو ےنپا وھبرپ ۔۔۔۔۔۔ 9 :3 سرتپ 2

 ںیہن یئل سا ،نہ ےدھکر اتلیشنہس یترپ ےڈاس هوا رپ ،نہ ےدنم ّل کول
 یدیہاچ ینرک ٰیبوط ںون ھبس رپ ، ےووہ ہن سان یو یئوک ہک ےدنہاچ
 ۔ےہ

 
 ہک وج ،ےہ اگنچ رایپ ےد سا ّلو ںوناس ےن رشیمرپ رپ ۔۔۔۔۔ 8 :5 یمور
 ۔ ایرم یئل ےڈاس حیسم ،نس یپاپ یو ےجا ہکدج ،ےہ

 
 ہہیا رایپ اد رشیمرپ ّچو ےڈاس ۔9 ۔ےہ رایپ ّبر ۔8 ۔۔۔۔۔ 10-8 :4 انہوی 1

 وج ںات ایجیھب ّچو ںایند ںون رتپ ےتولکا ےنپا ےن رشیمرپ ہک ایوہ ٹگرپ
 ںیسا ہک ںیہن ہہیا ،ےہ رایپ ہہیا 10 ۔ےئیکس یج ںیہار ےدسا ںیسا
 ےتا ، اتیک رایپ ںوناس ےن سا ہہیا رپ ، ںاہ ےدرک رایپ ںون رشیمرپ
 ۔ ایجیھب یئل نرک ٹیھب اد ںاپاپ ےڈاس ںون رتپ ےدسا

 
 ۔ 6
 ' ہتسر کا ' فرص یئل ناج ےئاچب ند ےد ںاین یئل ںایپاپ ےن وروگہاو
  !ےہ اتیک نادرپ

 
 ؛ںاہ نویج ےتا چس ، ہتسر ںیم“ ،اہیک ںونسا ےن وسی ۔۔۔۔۔ 6 :14 انہوی
 ۔ادنؤآ ںیہن لوک اتپ اراود اتپ ےریم یو یئوک

 
 ںونیت ےہ ادکس وہ هوا ہک وج ، ےہ نویج رما یہیا ےتا ۔۔۔۔۔ 3 :17 انہوی

 ںوت ںون سج ، ںون حیسم ںون وسی ےتا ،نہ ےدناج ںون رشیمرپ ےچس
 ۔ےہ ایجیھب ےہ اتیک

 
 ۔12 ےت مان ےد ۔۔۔ اد حیسم وسی لان ۔10 ۔۔۔۔۔ 12 ےتا 4:10 ّبترک ےد
 ےد گروس مان روہ یئوک یئل سا ،ےہ ادنہ ؛ ےہ یتکم ّچو روہ یئوک ہن
 ۔ ےہ ادیہاچ اناج ایاچب ںوناس ،ےہ اتد ّچو سپآ کول تحت

 
 ےتا رشیمرپ ےتا ،ےہ ّبر کا ےھتا ہکنویک ۔۔۔۔۔ 5 :2 سویھتومت 1
 ۔ وسی حیسم ،یمدآ ، الوچو کا راکچو ںاھکنم
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 ۔7
 ےد پاپ  یپ یئل نرک اج ایاچب ّکت ںون ھدنبرپ ےد رشیمرپ یئل یمدآ
 !وہل ینابرق ید کا ، رھبرن ےہ اتیک ہشیمہ

 
 ےڈاہت ںونسا ںیم ؛ ےد نوخ ّچو ےہ ناج ید ریرش ۔۔۔۔۔ 17:11 یویل
 ۔ رک تچسارپ ںون ناج یڈاہت وج ںات ےہ ایھنب ےتا ےد یدیوگج یئل
 ۔ ےہ ادرک تچسارپ اد امتآ اڑہج ےہ وہل ہہیا ہکنویک

 
 ۔ ےہ ایگ نابرق یو حیسم راہویت اد هاسپ یئل ےڈاس ۔۔۔۔۔ 7 :5 ںایھتنرک 1
 

 اراود اھتسوب ںازیچ ںایراس گھبگل ےتا ۔22 ۔۔۔۔ 28 ےتا 9:22 ںایناربا
 یئلسا ۔28 ۔ ےہ ںیہن یفاعم یئوک ںانب ےئاہو وہل ےتا ،نہ ھدش لان نوخ
 ؛ یس یئگ یتیک شک شیپ ید نکچ پاپ ےد ںاکول ےراس تہب ںون حیسم
 انب ےد یتاپشان  هوا اگےووہ ایھکآ یئل نھبل ںون سا وج ےہ ہہیا ےتا
 ۔ یتکم چو راو یجود

 
 ۔8
 ںایدسا هوا ہک ےہ ادند یدازآ ید ننچ ہہیا ںون ںاکول ںاشیمہ امتامرپ
  !ےگننم ےتا ےگنرک ساوشو ّچو ںاباتک رتوپ
 کا یئل ےڈاہت ںیم جا ،وھکید 26 ۔۔۔۔۔۔ 28- 27-26 :11 راس اھتسوب
 ےنپا ،هاووہی ںیست ےج ےہ سیسا ۔27 ۔ ےہ ایھکر پارس ےتا تکرب
 ںیست ےج پارس کا ےتا ۔28 ۔۔۔ وہ ےدرک انلاپ ید ںامکح ےد ،رشیمرپ
 ۔۔۔ ےگورک ںیہن انلاپ ید ںامکح ےد ،رشیمرپ ےنپا ،هاووہی

 
 ےتا ںاسیسا ،توم ےتا نویج ےگا ےڈاہت ںیم ۔۔۔۔۔ 30:19 راس اھتسوب

 ۔ ورک نوچ ید نویج ،یئل سا ؛ےہ اتد پارس
 

 یدگل یئارب ینرک اویس ید هاووہی ںوناہت ےج ےتا ۔۔۔۔۔ 24:15 اوشوہی
 ےتا ںیم رپ ۔۔۔ ےگورک اویس ںیست ید سج ونچ ںون ند سا ںات ،ےہ
 ۔ ےگنارک اویس ید هاووہی ںیسا ،یئل رھگ ےریم
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 ۔ 9

 یلب یئل ںاپاپ ےد ںایند ںون رتپ ےد رشیمرپ ،ںون حیسم وسی ےن رشیمرپ
 !ایجیھب یئل نرم ئاجب ید نؤاھڑچ

 
 هوا ،یس ایوہ یمخز یئل ںاھدارپا ےڈاس هوا رپ ۔5 ۔۔۔۔۔ 6-5 :53 هایاسی

 ،یس ےتا ےدسا ازس یئل یتناش یڈاس ؛ یس ایگ ایلچک یئل ںاپاپ ےڈاس
 ںاڈیھب ےراس ںیسا ۔6 ۔ںاہ ےئگ وہ یضار ںیسا لان ںاراھد ںایدسا ےتا
 ےتا ،ےہ اتد رک ےت هار ےنپا ےدسا ںون کا رہ ںیسا ؛ںاہ ےئگ ّلھب ںون
 ۔ نہ ےتیک فاعم پاپ ےد ںایراس ےڈاس ےن هاووہی

 
 رپ ،نرک ہن نؤاورک اویس ایآ ںون رتپ ےد ھکنم یو ۔۔۔۔۔۔ 20:28 یتم
 ۔ یئل نید ینابرق ید یگدنز ید سا یئل ےد ےراس تہب ےتا نرک اویس

 
 ںایدنؤآ لوک ےنپا ںون وسی ےن نوج ۔29 ۔۔۔۔۔۔ 34 ےتا 29 :1 انہوی
 ںاپاپ ےد ںایند اڑہج ،ےہ الیل اد رشیمرپ ہہیا ، ھکیو“ ،اہیک ےتا ،ایھکیو
 ّبر ہہیا ہک ۔یتد یہاوگ ےتا ایھکیو ںیم ےتا ۔34 ۔۔۔ ےہ ادرک رود ںون
 ۔ ےہ رتپ اد

 
 آ حیسم ہک ںاہ یدناج ںیم“ ،اہیک ےن تر سا ۔25 ۔۔۔۔۔ 26-25 :4 انہوی
 ھبس ںوناس هوا ،اگیوآ هوا ںودج ؛ ےہ ادناج اہیک حیسم ںون سج ،ےہ اہر
 هوا اگ ںارک ّلگ لان ےریت ںیم وج“ ،اہیک ںونسا ےن وسی ۔26 ۔اگیسد ھجک
 ۔ ںاہ ںیم

 
 ںوناہت ںیم ،ووارھب ،هوالع ںوت سا ۔1 ۔۔۔۔۔۔ 4-1 :15 ںایھتنرک 1
 وج ،اتیک راچرپ ںوناہت ںیم ےراب سج ، ںاہ اہر رک نالعا اد یربھکشھک
 ہک وج ،ےہ ےک ۔2 ؛وہ ےڑھک ںیست ّچو سج ےتا ،ےہ اتیک تپارپ ںیست
 راسونا ایرم یئل پاپ ےڈاس حیسم ۔3 ۔۔۔ نہ ےہر اج ےئاچب ںوناہت

 راسونا ےد ںایھتوپ ند ےرسیت هوا ےتا ایگ ایانفد ںونسا ےتا ۔  ؛ےلاوح
 ۔ ایھٹا یج

 
 ّچو ناھتس رتوپ هوا وہل یہ ےنپا ےن ۔12 ۔۔۔ وسی رپ ۔ 11۔۔۔۔۔11 :9- 15

 سا 15 ۔۔۔ اتیک تپارپ یدازآ رما یئل ےڈاس اد سج ،ایگ اتد ّچو راو کا
 تثارو یویدس نہ ےدنہک ےڑہج هوا ۔۔۔ ہک وج مین ںاون ےہ اریڈو هوا یئل
 ۔ نہ ےدکس رک تپارپ هدعو اد
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 ۔ 10

 ساوشو ّچو حیسم رپ یدنؤآ ںیہن اراود ںامک ےگنچ ےنپا ےڈاس یتکم
  !ےہ یدنؤآ اراود

 
 ساوشو ّچو سا ںیست ، ےہ جراک اد ّبر ہہیا ۔۔۔ وسی ۔۔۔۔۔ 29 :6 انہوی
 ۔ ےہ ایجیھب ےنسا ںون سج ورک

 
 ےد عرش ھکنم ہک ںاہ ےد۔ ک ہٹس ہہیا ںیسا یئل سا ۔۔۔۔۔ 3:28 ںایمور
 ۔ ےہ ایگ ایانب یمرھد اراود اچہن هوالع ںوت ںامک

 
 ےئاچب اراود ساوشو ںیست اراود اپرک ہکنویک ۔8 ۔۔۔۔۔ 9-8 :2 ںایسفا
 ۔9 - ےہ تاد ید رشیمرپ ہہیا ،ںیہن ںوچو ےڈاہت ہہیا ےتا ؛وہ ےئگ
 ۔ اگیرام یخیش ھکنم یئوک ہک ہن ،ںیہن ید ںاجراک

 
 ینپا رپ ،نہ ےتیک ںیسا وج ںیہن اراود ںاجراک کین ۔5 ۔۔۔۔۔ 6-5 :3 ستیت
 یئاوھد ید منج رنپ ، ایل اچب ںؤرس ںیون ںوناس ےنسا راسونا ےد اید
 ےت ےڈاس ایاہو ےنسا ےنسج ۔6 ، اراود نرکنیون ےد امتآ رتوپ ےتا

 ۔روپرھب اراود حیسم وسی اتادیتکم ےڈاس
 
 ۔11

 ےتا ےکرک گنم ید امتآ رتوپ ،یئل نوہ لخاد ّچو جار ےد گروس
  !ےہ ادیہاچ ' انیل منج هرابود' کا ےکرک تپارپ

 
 ںاتاد ںایگنچ ںون ںایچب ےنپا ںات ،وہ ٹشد ںیست ےج ۔۔۔۔۔ 11:13 اکول
 انک روہ ںون ںایلاو نھچپ ںوت سا اتپ یگرس اڈاہت ںات ،وہ ےدناج ںاینید
 ۔ اگیوید امتآ رتوپ

 
 ،ادسد چس ،ایھکآ ںون سا ےتا ،ایھکآ ےن وسی ۔3 ۔۔۔۔۔ 5 ےتا 3 :3 انہوی
 ںون نوہ ادیپ ںون یمدآ کا ےکّ ڈھچ ںون ،ےہ انہک اد لوک ےریت ںونیم
 ںونیم ادھکآ چس ۔5 ۔ ےہ ادکس ھکیو ہن ںون جار ےد رشیمرپ هوا ،رھپ
 هوا ،امتآ ےتا نوہ ادیپ اد یناپ ںون یمدآ کا رکیج ،ےہ انہک اد لوک ےریت
 ۔ ےہ ادکس رک ہن شیورپ ّچو جار ےد رشیمرپ

 
 امستپب ّچو ریرس کا اراود امتآ کا ےراس ںیسا ۔۔۔۔۔ 12:13 ںایھتنرک 1

 ّچو امتآ کا ںون ھبس ےتا ؛دازآ ںاج ںاووہ مالغ ںیسا ںیواھب ، یس ایل
 ۔ ےہ ایگ ایانب یئل نیپ
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 ںوجو اتادیتکم ےتا وھبرپ یجن ےد ںانہوا ںون حیسم وسی کول ےڑہج
 نویج یویدس هوا ہک ےہ ادناج اتیک هدعو لان ںانہوا نہ ےدرک تپارپ

 !ےگنرک تپارپ
 

 کپیدس لوک سا ےہ ادرک ساوشو ےتا رتپ اڑہج ۔36 ۔۔۔۔۔۔ 3:36 انہوی
 ۔ ےہ نویج

 
 دبش ےریم هوا ،ہک ےہ ادسد ںوناہت ںونیم ،چس ، چس ۔۔۔۔۔ 5:24 انہوی

 کپیدس ،ےت ےہ ایجیھب ںونیم ےنسج ےہ ادرک ساوشو ےتا ےہ ادنس
 ۔ ےہ ےکچّ ڈھچ ںون توم اد نویج رپ ،ہن آ ےتا ےنرن ےتا ےہ نویج

 
 ساوشو ّچو ےریم ھکنم وج ،ںاہ ادسد چس ںوناہت ںیم ۔۔۔۔۔ 47 :6 انہوی
 ۔ ےہ نویج یویدس لوک سا ےہ ادرک

 
 ںون وسی وھبرپ ، لان ہنم ےنپا ںیست ےج ۔9 ۔ …10-9 :10 ںایمور
 توم ںونسا ےن رشیمرپ ہک ورک ساوشو ّچو لد ےنپا ےتا ورک رارقا
 لان لد یمدآ وج ںویک ۔10 ۔ ےگنوواج ایاچب ںیست ںات ےہ ایراھبا ںوت
 ۔ ےہ ایگ اتیک رارقا اد یتکم لان ہنم ےتا ؛ںون اتکمراھد ےہ ادرک ساوشو

 
 ۔ 13

 ںانہوا نہ ےدرکّ در ںون توم ںیولدب ید حیسم ےت' بیلص کول ےڑہج
  !یگیئپ ینتگھب ازس ینپا ید توم یویدس ںون

 
 ےہ ادرک ساوشو ّچو سا یتکیو اڑہج ۔18 ۔۔۔۔۔۔ 36 ےتا 3:18 انہوی
 ںونسا ادرک ںیہن ساوشو اڑہج هوا رپ ؛ ایگ ایارہھٹ ںیہن یشود ںونسا
 رتپ ےتولکا ےد رشیمرپ ےنسا ہکنویک ، ےہ ایگ ایارہھٹ یشود یہ ںالہپ
 یگدنز هوا ادنم ںیہن ںون رتپ وج هوا 36 ۔اتیک ںیہن ساوشو ےتا مان ےد
 ۔ ےہ ادنہر ےتا سا ھدورک اد رشیمرپ رپ ،ادکس ھکیو ںیہن

 
 رم ّچو ںاپاپ ےنپا ںیست ہک ےہ اہیک ںوناہت ںیم ۔۔۔۔۔ 8:24 نیا چیا وج
 ےنپا ںیست ،ںاہ هوا ںیم ہک ےدرک ںیہن ساوشو ںیست ےج ۔ ےگنوواج
 ۔ ےگنوواج رم ّچو ںاپاپ
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 ۔ 14

 ِہس ےتا کرن ےراب ےڈئیئاوہ ینواتیچ ریھبمگ شیشخب ید رشیمرپ
 ےہ اتیک ےن سا ہک وج ،ےہ تاد ید یتکم  ید نرکّ در ےد رشیمرپ
 !ےہ اتد ےک ھلھک

 
 ےد نکس رام ںون ریرس ےڑہج ورڈ ہن ںولوک ںانہوا ۔۔۔۔۔ 10:28 یتم
 ّچو کرن اڑہج ورڈ ںوت سا ہکلب ؛ےدکس ںیہن رام ںون امتآ رپ ،نہ گوی
 ۔ ےہ ّھترمس ےد نرک ٹشن ںون ںاوود ریرس ےتا حور

 
 یلاش یتکش ےنپا ےہ ادیہاچ اناج اتیک وسی وھبرپ ۔7 ۔۔۔۔۔ 9-7 :1 ّسھت 2
 ہن ںون سا وج اگیوید ازس ںون ّگا ّچو ۔8 ٹگرپ گروس لان ےد تود
 ، انلاپ ید ہن اد یربھک-شھک ہک وج ،ےہ ےتا ، ےن رشیمرپ ےہ ہتپ

 ںون یہابت اگیواج وہ ازس ید ہشیمہ نوک ۔9 ؛حیسم وسی اد ،وھبرپ ےڈاس
 ۔۔۔ ّکت لان ےد وھبرپ

 
 یہ تہب یئل سا ںوناس ےج ،اگیواج چب ںوناس ویلبڈ۔وا ےد ۔۔۔۔۔ 3 :2 با
 ؟۔۔۔ زادنا رظن ںون یتکم

 
 ۔15

 نہ ےدرک تپارپ ںون وسی ںوجو ےتادیتکم ےتا ںون وھبرپ کول ےڑہج
 امستپب ںوجو انشوھگ کتنج ید ساوشو ےد ںانہوا ّچو حیسم ںون ںانہوا
 !ےہ ادیہاچ انیل

 
 کول ےریم ےگناج وہ ،یئل سا ،یئوک وج ۔32 ۔۔۔۔۔ 33-32 :10 یتم
 ّچو گروس وج ،ےہ اتپ ےریم ےت ںونیم ںون سا ےن ، رارقا ہہیا ےگا
 راکنا ںونیم ےنھماس یتکیو اڑہج رپ ۔33 اگیرک رارقا یو ہہیا ادسا ےہ
 رارقا ادسا ےہ ّچو گروس وج ،ےہ اتپ ےریم یو ںونیم ںون سا ،
 ۔اگیرک

 
 اج یئل نیل امستپب ےتا ورک ٰیبوط ،ایھکآ ےن سرتپ ۔۔۔۔۔ 2:38 ّبترک ےد
 ،ےہ یئل نرک فاعم پاپ ےد مان ےد حیسم وسی ، لان کا رہ ّچو ےڈاہت ،
 ۔ تپارپ تاد ںون امتآ رتوپ ےہ ادیہاچ ںوناہت ےتا

 
 ؟وہ ےہر رک ںویک راظتنا ںیست نہ ےتا ۔۔۔۔۔ 22:16 ّبترک ےد ںالوسر
 مان ےد وھبرپ ےتا ، وٹس وھد ںون ںاپاپ ےنپا ےتا ، ےل امستپب ےتا ،وھٹا
 ۔وراکپ ںون
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  :ےہ یڈاہت نوچ

 ”پارس“ ںاج ”سیسا“
 

 30:19 ےتا 19 -13 ,6 ,2- 1 :28 راس اھتسوب
 
 ،ےگنونس لان نایھد ںون زاوآ ید رشیمرپ ےنپا ،هاووہی ںیست ےج ۔ 1

 وج ، ےگنونم ںون ںانہوا ےتا ےگونم ںون ںاشیدآ ےراس ےدسا جا ےتا
 :یترھد ۔اگیرک اچا ںولان ںاموق ںایراس ںوناہت ،رشیمرپ اڈاہت ،هاووہی ہک

 ہہیا ںات ، ےگونس ںون زاوآ ید رشیمرپ ےنپا ،هاووہی ںیست ےج ۔ 2
 ۔ ںایگنؤآ ریھپ ںوناہت ےتا ںایگنؤآ ےتا ےڈاہت ںاتکرب ںایراس

 ےگوووہ شوخ ےتا ےگوووہ ّنھد ںات وہ ےدنؤآ ردنا ںیست ںودج ۔ 6
 ۔۔۔ ےگنوواج رہاب ںیست ںودج

 ےگنوووہ ےلرپا ںیست ےتا ۔ںیہن ھچوپ ،اگیوانب رس ںوناہت هاووہی ۔ 13
 ےد ، رشیمرپ ےنپا ،هاووہی ںیست ےج“ ۔ےگنوووہ ںیہن ںاھٹیہ ےتا

 اد ںانہوا ےتا ،ںاہ ادند جا ںوناہت جا ںیم ںایڑہج ےگونس ںون ںامکح
 ۔ انرک نلاپ

 ںوناہت ںیم وج وڈھچ ہن یو ںون ےسک ںوچو ںالگ ںانہوا ںوناہت ۔ 14
 ںانہوا ،یئل نرک انساپا ید ںایتوید روہ ،ےبھک ںاج ےجس ،ںاہ ادسد جا
 ۔ؤاج یئل نرک انساپا ید

 ، ےگنونم ںیہن ںون ّلگ ید ،رشیمرپ ےنپا ،هاووہی ںیست ےج رپ “۔ 15
 ںیم ےڑہج ےگورک انلاپ ید ںایھدب ےتا ںامکح ےراس ںانہوا ںیست ںات
 ےتا ےڈاہت ےتا ےگنؤآ لوک ےڈاہت پارس ےراس ہہیا ۔ںاہ ادند ںوناہت جا
 :ےگنؤاپ وباق

 ۔اگیواج ایپارس ںونیت ّچو تیھک ےتا اگیواج ایپارس ّچو رہش ںونیت “۔ 16
 ۔ںون روٹس ےڈاہت ےتا یرکوٹ یڈاہت اگیواج ایپارس ۔ 17
  اگےووہ لھپ ےد یربرھپ ےتا ،ےہ لھپ اد ریرس ےریت ایپارس ۔ 18

 ۔ڑجا ےد ڈیھب ےریت ےتا ، اھداو ےد ےھجر ےریت ،نیمز
 ےتد پارس ےتا اگےووہ ایپارس ںات ےگنووآ رہاب ںیست ںودج ۔ 19

 ۔ےگنولکن رہاب ںیست ںودج ےگناج
 

 ہہیا ھدورو ےڈاہت ںون یترھد ےتا گروس ںیم ۔۔۔۔۔ 30:19 راس اھتسوب
 ، توم ےتا نویج ےگا ےڈاہت ںیم ہک ںاہ ادنہک یئل نرک ڈراکیر ند
 ورک نوچ ید یگدنز یئل سا : نہ ںایتیک تراھدرن ںاپارس ےتا ںاسیسا
 ۔نکس یج ںونود ےچب ےڈاہت ےتا ںیست وج ںات
 
 



f	

103 
  :ےہ یڈاہت نوچ

 ”پارس“ ںاج ”سیسا“
 

 تاج ،ںیمس وج نہ ےتیک تپاھتس تناھدس کپایو ورس ھجک ےن امتامرپ
 مک لان ےقیرط وکا ںاشیمہ یئل ےسک رہ ںانب ےتیک هاورپ ید مرھد ںاج
 ” ںاسیسا “ ،راسونا ےد ےئایھدا ںیو 28 ےد راس اھتسوب ۔نہ ےدرک
 طرش ید ننب ”ںاسیسا“ ۔ نہ ںاتلاح یپایووشو ود یئل نید ” پارس “ ےتا
 لبیئاب ہک ےہ ہہیا طرش ید ناج ”ایپارس“ ۔ ےہ اننم ےتا انھڑپ ںون لبیئاب
 ۔ ہن ونم ںون سا ےتا ” وھڑپ ہن “ ںون

 
 سج ےہ ادکس رک انلاپ ید زیچ ےسک ےت' روط تواھبمس یتکیو کا
 ںیہن لبیئاب یتکیو یو اڑہج یئل سا ۔ےدناج ںیہن یو ھجک هوا ےراب
 هوا ہکنویک ،ادکس وہ ںیہن چو یتھتس ید نرک انلاپ ید سا دیاش هوا ایھڑپ
 ےہ ادھکر دیما ںوت ںانہوا ّبر ہک ےہ یک ہہیا ہک ےدناج ںیہن ّکت ےجا

 ےہ رپ   ,ےتا   ,ساوشو ّچو هوا ہک ےہ انہک وج ناملسم ۔اگیرک ںیہن ںاج
 نھڑپ ںون باتک تراھدآ ےت' ےدنم-یرپ ہہیا ہک ےہ ایگ اتد لدب لبیئاب ہک
 ںون پآ ےنپا  ےک ےتا ،ےہ اتد اھکوھد ںون پآ ےنپا فرص ،راکنا یئل
 یلاخ ےرینہ ےد اتنایگا یناحور ۔ اتنایگا پارس ید ےئوہ ےھنب نیھدا کا
 ںون نچب ےد رشیمرپ اچہن“ ۔ ادکس وہ ںیہن دوجوم ساوشو چو اھتسوا

 ید یتکیو یو ےسک )10:17 ںایمور( ”۔ےہ یدنؤآ لان ننس ےتا ننس
 ےتا ںاھتت ّلٹا ےتا ےچس ےد نچب ےد ّبر اچہن ید نوہ زئاج ےتا یچس
 ۔ےہ یدیہاچ ینوہ تراھدآ

 
 ڑول یئل نرک ساوشو ّچو ناملسم ہک وج ،ّکب ،راسونا ےد نآرق یو
 چو لبیئاب نہ ےہر رک )نآرق ےتا نھکل ںونیم  , ,۔َواھب( %90 ےہ یدنہ
 یئگ یتد لدب لبیئاب“ ہک ےہ ایل لگن ںون ھٹوھج ےن ںاناملسم ںاہنج !ایاپ
 مالغ چو ےرینہ ےد اتنایگا کمتایھدا ںون یگدنز ینپا چو ےناجنا ”!ےہ
 ںون ںایئاچس جرد چو باتک سا ،یئل سا ۔ےہ یتد اپ چو پارس ےد نوہ

 ںالہپ ںوت ھبس اد نلچ چو نناچ ےد ناملسم انؤانپا ںون ںانہوا ےتا انناج
 ےتا انلکن رہاب ںوت پارس ںون یتکیو ےسک ۔ ےہ مدق یرورض ےتا
  !ےہ مدق الہپ ّلو اشد حیحص ہہیا انرک تپارپ ھٹیہ ششخب ید امتامرپ
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 89۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 3 :16 تپتا
 9 8 ,28۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔26-25 , 21-15 ,10-1 :17 تپتا
 26 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 22:14 تپتا
 9 8۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 16-13 :25 تپتا
 9 8۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 49:10 تپتا
 15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 9-1 :4 چوک
 68۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 10:16 ںایویل
 94 , 68۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 45-42 :11 سکٹیویل
 97۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 17:11 ںایویل
 86۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 13:33 سکٹیویل
 51 , 44 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2 :4 راس اھتسوب
 63 , 28۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 9 :7 راس اھتسوب
 97۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 28-26 :11 راس اھتسوب
 44۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 12:32 راس اھتسوب
 9 8۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 18 ےتا 18:15 راس اھتسوب
 14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 22-20 :20 راس اھتسوب
 102۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 19-1 :28 نھکل وب
 28۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 29:29 راس اھتسوب
 102۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 30:19 راس اھتسوب
 64۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 32:39 راس اھتسوب
 89۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2-1 :33 راس اھتسوب
 89 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 34:12 راس اھتسوب

 97 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 24:15 اوشوج
 01۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 3 :8 هایمہن
 58۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6 :9 هایمہن

 57۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 10-9 :2 لیئومس 1
 93 , 10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 9 :9 لیئومس 1
 29۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 25-24 :7 لیئومس 2
 15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 9-1 :4 ںایجار 1
 89۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 43 ےتا 8:41 ںایجار 1
 64۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 29:11 ساہتا 1
 65۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 9 :16 ساہتا 2

 56۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 33:12 یرکون
 10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2 :1 روبز
 59 , 46 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 7-6 :12 روبز
 57 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 10 , 8 :24 روبز
 59۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 14 ےتا 9 :25 روبز
 64۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 11-9 :33 یھتوپ ید ںاروبز
 20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 12-11 :33 یھتوپ ید ںاروبز
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 89۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 5-3 :45 یھتوپ ید ںاروبز
 55۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 48:14 روبز
 59۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 73:24 روبز
 28 , 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 34-33 :89 روبز
 89۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 16-1 :91 روبز
 52 ۔ 9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-7 :94 یھتوپ ید ںاروبز
 60۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 13::96 13: یھتوپ ید ںاروبز
 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 10-7 :105 یھتوپ ید ںاروبز
 62 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 18- 17 , 8 :103 روبز
 20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 8-7 :111 روبز
 55۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 105 ےتا 9 :119 روبز
 58۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 90-89 :119 روبز
 61 , 59۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 105 :119 یھتوپ ید ںاروبز
 63 , 28۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 160۔130 :119 روبز
 61۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 142,144 :119 روبز
 28 , 20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 152,160 :119 روبز
 59 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 8-7 :121 روبز
 94۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 3 :130 روبز
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 9 8۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 4:21 انہوی
 85,98 , 8 7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 26-25 :4 انہوی
 10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 29 :4 انہوی
 75,100۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 24 , 4 :5 انہوی
 92۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 39 ےتا 36-31 :5 انہوی

 15 , 10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 5:47 نہوج
 9 9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ 47 ,29 : 6 انہوی
 75۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 11 :8-53 :7 انہوی
 100۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 34,58 , 8:24 انہوی
 75۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 9:35 انہوی
 60,100 , 44۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 12:48 انہوی
 93,96۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 11 , 6 :14 انہوی
 9 8۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 14:30 انہوی
 9 8۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 15:26 انہوی
 9 8۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 13 ےتا 7 :16 انہوی
 6 9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 3 :17 انہوی
 78۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 29-28 :20 انہوی
 93 , 78۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 31-03 :20 انہوی
 101 , 15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 38 ےتا 2:22 ٹکیا
 89۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 3:22 جراک
 96۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 12-10 :4 ّبترک ےد
 84۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 37-36 :4 ٹکیا
 75۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 8:37 ّبترک ےد
 85۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 42 ےتا 3-1 :13 ٹکیا
 
 



f	

108 
 ےہ اتیک گویپا اد ںایلاوح ےلچو لبیئاب ںیم

 

 75۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 15:34 ٹکیا
 101۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 22:16 ٹکیا
 75۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 8 :24 ٹکیا
 75۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 28:29 ّبترک
 92 , 10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2-1 :1 ںایمور
 86۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 4-3 :3 یمور
 95,99۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 28 ےتا 23 , 3:10 ںایمور
 96۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 8 :5 ںایمور
 59۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6:23 یمور
 92۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 5-3 :9 ںایمور
 100۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 10-9 :10 ںایمور
 86۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2-1 :11 ںایمور
 4 9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 14:23 ںایمور
 75۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 16:24 یمور

 97۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 7 :5 ںایھتنرک 1
 99۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 12:13 ںایھتنرک 1
 92۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 33-32 :14 ںایھتنرک 1
 50 , 18۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 38-37 :14 ںایھتنرک 1
 98۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 4-1 :15 ںایھتنرک 1
 14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 18-17 :1 ںایھتنرک 2
 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 11-9 ےتا 6-4 :3 ںایھتنرک 2
 10,24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 14 , 6 :3 ںایھتنرک 2
 92 , 18۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 12-8 :1 ںایتالگ
 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 11-8 :4 الگ
 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6,18 , 1 :5 ںایتالگ
 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6:15 ںایھتنرک
 99۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 15-14 ےتا 9-8 :2 ںایسفا
 78 , 10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 16 ےتا 11-5 :2 ےپلف
 54۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 4:19 ںایپلف
 78۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 22-15 :1 ںایسلک
 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2:14 یسنجیا ےڈئیئاوہ  لنرک

 101۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 9-7 :1 ںایکینلسھت 2
 14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 32:1 ںایکینلسھت 2
 6 9 , 78۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 5 :2 سویھتومت 1
 61۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2:15 سویھتومت 1
 79۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 16-15 : 4 سویھتومت 1
 60 , 15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 17- 3:16 سویھتومت 2
 18۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 7 1-14 :3 سویھتومت 2

 58۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2 :1 ستیت
 
 
 



f	

109 
 ےہ اتیک گویپا اد ںایلاوح ےلچو لبیئاب ںیم

 

 99۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6-4 :3 ستیت
 100۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 3-1 :2 با
 78 , 20,52 ,15 , 10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 15-12 :4 ںایناربا
 14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6:18 ںایناربا
 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 22 , 7:18 با
 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 8:13 ںایناربا
 8 9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 15-11 :9 ںایناربا
 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 26-14 :9 ںایناربا
 97۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 28 ےتا 9:22 ںایناربا
 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 10-9 :10 ںایناربا
 78 , 20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 8 :13 ںایناربا

 24,95۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 17 , 1:14 زمیج
 10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 23-21 :1 بوقعی
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 87۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 15-12 :5 ڈیئام
 42,43 , 26۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 14-13 :5 یا ڈیئام
 42۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 15 :5 یا ڈیئام
 85۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 72 , 5:17 ڈیئام
 26۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 5:41 ڈیئام
 42۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 5:42 ڈیئام
 22,36,37,42 , 11 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 46- 5:43 ڈیئام
 60۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 5:47 ڈیئام
 42۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 5:61 یا ڈیئام
 4133,۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 69 , 5:66 ڈیئام
 24 , 22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 85:6 ڈیئام
 79۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 5:75 ڈیئام
 71۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 1 0 1 :5 ڈیئام
 79۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 110 :5 ڈیئام
 53۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 117-116 :5 ڈیئام
 88۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 157-0,114,1542 :6 منیا
 30۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  6:34 ' نیا
 93 , 89۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 37,124 :6 منیا
 89,93 , 11۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6:50 منیا
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 27,42,43,89۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6:91 لیئیکزہ
 67۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6:93 منیا
 47,60 , 30۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 115 -114 :6 لیئیکزہ
 48 , 35۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 57 1 :6 منیا
 35,88,89,92۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 158-157 :7 ھپارا
 41۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 159 :7 ھپارا
 43 , 27۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 162 :7 ھپارا
 41 , 36۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 169 :7 ھپارا
 21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 171 :7 ھپارا

 87 , 11۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 188۔187 :7 '
 58 , 45۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 196 :7 ھپارا
 65۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 8:52 لاھپنیا
 89۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 30-29 ,5 :9 ےویٹ
 42۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 9 :9 ویٹ
 93 , 85۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 31-30 :9 ویٹ
 58,67 , 22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 111 :9 ےبویٹ
 50 , 30۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 64 :10 سنوی
 67,89۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 20 , 10:17 سنوی
 86 , 36۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 10:94 سنوی
 53 , 45۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 11:57 ڈہ
 7 3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 111 :12 فسوی
 37,43۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 43 , 3613: ڈار
 25۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 13:39 ڈار
 30۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 4:471 مہاربا
 45,47,51,67 , 31۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 9 :15 جہ

 36 , 31۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  16:43
 25۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 101 :16 لہان
 22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 17:55 ارسا

 62۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 17:66 ارس
 51 , 30۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ :7717 ارس
 25 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 86 :17 ارس
 36۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 101 :17 ارس
 8 8۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 108-107 :17 ارس
 55۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 24- 23 , 18:17 فیا چیا ےک
 50 , 30۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 18:27 فیا چیا ےک
 57۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 18:45 فیا چیا ےک
 79۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 30,31,34 , 19:19 میرم
 79۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 19:21 میرم
 11۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  19:58لا
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 36۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 133 :20 اہ-ات
 31,36,105 , 11۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 7 :21 ایبنیا
 31 , 11۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 21:48 ایبنیا
 36 , 31۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 105 :21 ایبنیا

 30,47,64۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 52 , 22:47 جح
 59۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 22:54 جح
 56۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 22:62 جح
 56۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 74 : 22 جح
 61۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 24:35 رون

 86۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 197-196 :26 ٰیروش
 63۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 49-48 :28 اسآ ےک
 23,35,88۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 48 , 47-46 :29 ںایھتنرک
 47۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 31:27 یمدآ کول

 23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2:233 یڈ جیس
 13 30۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 33:62 :بزہا
 35,37۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 38 , 34:31' ںایھتنرک
 88۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 31 , 1 :35 لیئیکزہ
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 88 , 23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 41:43 ںایھتنرک
 33,37 , 23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 15-14 :42 ںایھتنرک
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 23,79۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 63 , 43:61 ھپورکز
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 مان 99 ےد ّبر : ںایھتنرک ّکت
 ۔ یمرھد ےتا یمرھد کا 60 , 44۔ یپ : لڈیا-لیا
 ۔ کا ّگورس  52۔  :زازع-لا
 ۔ یلاش یتکش ےتا ناہم 64۔  :میظع-لا
 ۔ یلاش یتکش 65۔  :زازع-لا
 ۔ نو ٹنیورزبا 52۔ یپ : راسب-لا
 ۔ ڈیئاگ 59۔  :ایڈاہ-لا
 ۔ ّجج 60۔ یپ : میکہ -لا
 ۔ چس 651 ہنپ : ککہ -لا
 ۔ نئیڈراگ ِد 53۔ یپ : زھپاہ-لا
 ۔ نام یتکش برس ،نام یتکش برس-ّبر  56  ,66 ہنپ : ریدق-لا
 ۔ یلاش یتکش ےتا طوبضم کا 65۔  :یواک-لا
 ۔ یلاش یتکش ھبس 57۔ یپ : ربیج-لیا
 ۔ رٹینموڈ ۔ 66۔ یپ : رہاک-لا
 ۔ ناہم 56۔  :ریبک -لا
 ۔ ھکرپ رتوپ  55۔  :زازع-لا
 ۔ رڈیئاوورپ 62۔  :زازع-لا
 ۔ ساو  57۔  :زازع-لا
 ۔ نھکر  59۔  :زازع-لا
 ۔ کا رادافو 58۔  :زازع-لا
 ۔ ٹیئال 61۔یپ : رون-لا
 ۔ ناواید  62۔  :میحر-لا
 ۔ ناواید 63۔  :زازع-لا
 ۔ نھکید  53۔  :لاٹسنا-لا
 ۔ ڈیئاگ  55۔- : îلا
 ۔ رئالپس  54۔  :کازر-لا
 ۔ کا رایپ ںون   , 54۔  :بہاو-لا
 ۔ الاو نید لربل 63۔۔ یپ : بہاو-لا
 ۔ نئیڈراگ ِد 58۔ یپ : الیو-لیا

 
 ۔ ےہ ادناج اینم ںانب ںوت ایھکیرپ   71,89 , 48۔ :اتکمھتارپ کا
 اراود ںاکلوھتیک ںون ںاتھکل تچرچ 14 چیا یٹ 83۔ یپ :اھپرکوپا

 ۔ایگ اتد رکّ در اراود ںاٹنیٹسیٹورپ رپ ایگ ایراکیوس
 ادکس رک حیحص !لیپا کا یئل ّکٹس یڈو 49۔  :یزابراہتشا مٹنیموگرآ
 ۔ ےہ
 تراھدا ےت' رادرک ےد یتکیو سا یتکیو کا 49۔  :مینموہ ڈیا مٹنیموگرآ
 ۔ےہ ادناج اتیک تشیدرن ںون سج ےہ ادرک لیپا
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 ۔ثحب کا تراھدا ےت' یھکیدنا ید ںاھتت 48۔  :اتنایگا ڈیا مٹنیموگرآ
 ںاج ںاوانواھب ،ںاوانواھب یرپکول 448۔ یپ : ملوپوپ ڈیا مٹنیموگرآ
 ۔ںیہن ید ںاھتت ،لیلد کا تراھدا ےت' تاپھکپ
 ںون سج لیلد کا تراھدا ےت' راکتس 448۔ یپ : مئڈنئکریو ڈیا مٹنیموگرآ

 یئل مان ناہم کا ںانب ےتیک راچو ےت 'توبث ےد ںاھتت کول رت هدایز
 ۔نہ ےدرک سوسحم
 ہٹس ںودج ےہ یدنہ ںودا اتتلگ ید ےٹس 49۔  :ھدب مرک ریغ مٹنیموگرآ
 اناج اتیک نھترمس ادسا اراود سج ادناج ںیہن ںوت ترامع سا ّچو لصا

 ۔ےہ ادیہاچ
 تریرپ اراود چرچ کلوھتیک وج ںاباتک  82  ,,9 ۔ یپ :لکینونیک- ورٹویڈ
 ۔ نس ںایئگ ںایراکیوس ںوجو یرگڈ یرسود
 ںانہیا( ۔ مان ردنس ںوت ھبس ،مان 99 ےد امتامرپ 1515- ہنپ : انسہ-لمسا
 (نہ ےئگ ےتد رپا 28 ںوچو
 نرک لقن ید ںاباتک ںاید مین ےنارپ ۔یراھکل یپاک 66۔ یپ : سٹیممیر یج
 ۔کول ےلاو
  !وجرو ّبر 66۔  :!اہاہ
 ہکم ںون  ےتا دمحم یبن یمالسا ج نشیرگیئام هوا یٹ 72۔  :بہاو-لا
 بہاو-لا ،چو ۔ُی۔اس 622 لاس ّچو دعب ،ںون ارتای ید ےلیچ ےد سا ّکت
 ۔ایلدب ےک ےد ںون سا یئل
 واتسرپ روہ ںاج روہ تھدنبس لان سا  71  ,,9 ۔ یپ : یچینلیا ؤیٹورونگا
 ۔ایچنہپ ہٹس ٹشپسا کا ےک ےل ںاھت ید
  ایترو یئل ےد ھبس یو ہہیا ےتا لیجنا29,90 , 13- 4 91۔  :بہاو-لا
 ۔باتک 27 ےد 
 ۔یھدوا اد اتنایگا ںاج نہ تایگا وج کول هوا 666 ہنپ :ایلیہج
 ۔کتسان 91 , 66۔ :۔رآ۔یئآ۔فیا  âریمشک
 ۔یساوشوا34- 35۔ لا  :۔رآ۔یئآ۔فیا  âریمشک
 وسی ۔ایترو یئل ےد نچب ےد رشیمرپ ،ےہ دبش اد یبرع اد 21۔  :بہاو-لا
 ۔یترو یو ید
 ۔ںاکتسپ-َواک 13 ںاید مین ےنارپ 28 , 12۔ یپ :مبوھتیک
 کا ہک وج ،یچوس ج باتک کا یھتوپ تکوین کا 70۔ :یھتوپ تکوین
 ےتد نہ ےدنہ راڈنھب اد پان یھتوپ تکوین یئل یتگھب  ج یحیسم ےت'
 ۔ ند ےئگ
 
 



f	

117 
 یچوس ید ںادبش یشیدو ےئگ ےترو

 
 ۔ ےہ یدناج یلوب اشاھب یل ُم ّچو رتیھک ےراس 72۔ :یھتوپ تکوین 
 ۔ ایترو یویدس ید نچب ےد رشیمرپ ،اتام ےد باتک ج ،باتک 21۔-  :
 ۔نہ ےدرک رکذ اد نچب ےد ّبر ،دبش 76 , 21۔ یپ :وگول
 ۔ نوناق اد نرک متخ ںون مالسا تتپ ۔25۔ پ :ہسنیم
 ںاج ینانوی یگیھدم ےتا نیچارپ ،ٹپرکس لئکسنئام 70 ۔یپ :سلوکسینم
 ۔ هومس اد ںایلیش ںایلاو نھکل چو ںاتھکل-ھتہ ینیطال
 ۔رانید انوس اد نیپس کا اد گی ھدم 85۔ یپ :یتنم
 ۔یبن کا 10۔ یپ :یبین
 ۔باتک ینابھکوھب ید مین ےنارپ 21 , 28 , 12 ۔ یپ :میئایبین
 ۔ نوناق اد نرک متخ ںون مالسا تتپ ۔25۔ یپ :ہیسین
 ۔ ںون گاھب ےد ھٹاپ کا 69۔ : یھتوپ تکوین یپ
 یرگمس یتیک ّکت  ید ےگرو-ذغاک یٹوم کا ہلاوح 70۔ :یھتوپ تکوین
 ےہ ادکس ےد یو ہلاوح اد تاذغاک کا سریپیپ ۔بد لا ،ادوپ سرئاپپ ںون

 ےھٹکا ےک وہ ےھٹکا هوا ،نہ ےئگ ےھکل ےتا ںارداچ ںاید سریپیپ وج
 ۔ےئگ کٹل چو یھتوپ کا چو پور ےل ُم ےد یھتوپ کا ےتا ےئوہ
 ۔ےت 'ےت' راھدآ ےد کرت رلوکرس ہٹس کا کا 48۔ :یھتوپ تکوین

 ںاج یلئاج لان ےد ںاکھکیل ےھٹوھج ّنان ےک 83۔ یپ :اھپارگپوڈوس
 ۔زگنر
 یتیک لقن ید مین ےنارپ ےنسج سالک کا ید ںایدوہی 88۔ یپ : میریھپوس
 ۔ یس
:    ı۔ نشنیٹسکیا راچاٹشرھب ےد26-  27۔ 
 ۔ھترا ےد راچاٹشرھب  27 -66 ہنپ :نام لب ھپیرہٹ
 ۔ ںاباتک ںاید مین ینارپ :ھکانت
 ۔باتک ید ٰیسوم ج یھتوپ تکوین 16۔ :یھتوپ تکوین
 ۔ںاباتک 5 ںاید ٰیسوم چو مین ےنارپ 28 , 12 ہنپ :هاروٹ
 ۔ادناج ںیہن انھکل ںاج انھڑپ وج هوا 88۔ پ :یما
 یناھدجار( ٹپرکس یھتوپ تکوین کا ںون لئیسنا 70۔ :یھتوپ تکوین
 8 ےک ےد مین ینانوی ےتا ینیطال ےت روط َماع )ایھکل یروپ ّچو رھکا

 ۔ےہ یہر اج یترو اد 4 ںون یا یدص
 ۔لیئیکزہ ج باتک کواک 16۔ :یھتوپ تکوین
 ۔ڈنھکپ کا 66۔ :یھتوپ تکوین
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 ریب لسملب :ابنرب لیسیئآ-لیسنیا ،۔رآ ،نسنیب
 ۔1985 : لبماتسا ، امرتسارا
 لبیئاب ،رٹکاڈ ورپ ،فیا ،سورب
 ،وورگ زرنؤاڈ , ؟ نہ گوی ےسورھب هوا یک :زیواتسد
 ۔1964 ،سیرپ یٹسرو رٹنا :سئونیلا
 ، لیئیکزہ ےد لبیئاب ،رٹکاڈ ورپ ،فیا ،سورب
 ۔1988 ،سیرپ یٹسرو رٹنا :سئونیلا ،وورگ زرنؤاڈ
 ، یجالؤیھت کٹمٹسس ،یرپس سیئل رٹکاڈ ۔ ورپ ، رھپیچ

 ۔1974،سیرپ یرنیمیس سالڈ :ساسکیٹ سالڈ ،۔سالوو 8
 ، ناھچپ-ناج لان کرت ،نیہوک لراک ےتا ۔میا گنورآ ،یپوک
 ۔1990 ،ینپمک گنشلبپ نلمکیم :کرای ِن
 ، سرداھپ نکن-ٹنیا ِد ،۔ڈیا ،ڈنیلویلک ۔ےا ،سکوک

 زنیمڈریا ۔یب مئیلو :زڈپیر ڈنیرگ ،۔زولوو 10
 1979 ،ینپمک گنشلبپ
 ہلاوح یڈ ٹیٹونیا اد کیڈ ،سگننیج سنھپ ،کیڈ
 ۔1981 ،ایجراج ،ےلوسنیرال ، لبیئاب
 ھٹاپ یناربع ےد ،لیئومس رٹکاڈ ورپ ،نسڈویڈ
 1859 ،زنس& سرٹسگیب لیئومس ،نڈنل ، مین ےنارپ
 ،۔یا مئیلو ۔رٹکاڈ ،کن ےتا ۔ لیا نمران ۔رٹکاڈ ،رلسگ
 ،وگاکش ، یراکناج َماع کا ید لبیئاب
 ۔1968 ،سیرپ یڈوم
  :میسرٹم ، یری âنسح لسامسیا- ı ,مامİ ،الازگ
 ۔1968 ،نایی مساب ےورم ،لبماتسا ،تئیرف ۔میا

 :طختسد ید ّبر ،۔رآ ،ٹنارگ ،یرھپیج
 ،وٹناروٹ ، ںاجوھک ںاید لبیئاب یلاو یناریح
 ۔1997 ،زنشیکیلبپ چرسر رئیٹنرھپ ،ؤیراٹنوا
 -نآرق نربیٹیا نیڈنالوزن ، نامسوا ۔رٹکاڈ ،ولؤیکسیک
 ہفقو ّٹینایید ےئیکرٹ :اراکنا ، میریک
 ۔1989 ،یھتوپ تکوین
 2003 ، لیعٰمسا فآ ھپلیب ِد ،ندع ، لیعٰمسا نبا
 :نہ ےدرک گنم ید یہاوراک کا وج توبث ،شوج ۔رٹکاڈ ،لؤاڈکیم
 ، توبث کساہتا یئل ساوشو نئٹسہ یس
 ڈیسورک سپمیک ،اینروفیلیک ،زگنرپسّ ڈیہوریا
 ۔1972 ،لنشینرٹنا ےد حیسم یئل
 ےا :متوبرس اد لواڈکیم شوج ،شوج رٹکاڈ ،لؤاڈکیم
 ،لوشین ،نسلو لب ۔مک ، سنیفڈ یڈیر
 ۔1993 ،رشیلبپ نسلین سماھت
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 گنم ہک اتد توبث وین ،شوج رٹکاڈ ،لیئیکزہ
 ۔1999 ،ایڈیم کنھتآ ، ٹکڈرو ےا
 ڈروفسکآ ،کداپمس ،رٹکاڈ ورپ ،میا سورب ،لا یھتوپ تکوین
 ، نرکیکنام یراھدس ، اھپیرکوپا ڈٹیٹونیا
 ۔1977 ،سیرپیٹسروینوی ڈروفسکآ ،کرای  ِن ،نشیڈیا ڈڈنیپسکیا
 ،ڈروفسکآ ، لیجنا ید سابنرب ،ّلیا ےتا ّلیا ،یھتوپ تکوین
 ۔1907 ،سیرپ نڈنریلک ،ڈنیلگنا
 یحیسم نٹسیٹورپ ،ڈرانرب رٹکاڈ ورپ ،یھتوپ تکوین
 ۔1957 ،سیرپ یڈوم ،وگاکش ، توبث
 ۔۔۔ ,1976،”انرک ٹڈیر مین ںاون“ ، نوج ،نسنبور
 ےتا یس یئگ یھکل ںودک لبیئاب ،۔ےج  ِھتیم ،کلس
 & سکٹیگولوپا نئیچشرک ،؟ ایھکل ںون سک ےن سا
 ۔۔۔ ،الارتنم جوھک
 یملع ، داوونا یزیرگنا لان ےد نآرق رتوپ
 ۔1992 ،یکرت ،لبماتسا ،ٹایرین
 اجار تراکھدا اد لبیئاب سنیرفیر ڈلیھپوکس ںاون

 ۔ 1967،ےئسیئوی ، سیرپ یٹسروینوی ڈروفسکآ ، نژرو زمیج
 ،ساسکیٹ ، نٹِسہ ، یٹسینونیک ،رئینوج ، یبرآ ،میھت
 ۔1973 ،زنشیکیلبپ هاھچاریب
 لبیئاب ید لا ،رٹکاڈ ورپ ّفیا لریم ،لا
 ۔1967 ،سیرپ یڈوم :وگاکش ، ّکبڈنیہ
  :ایڈیپیکو
 اھبس ید ایسیئان

 ۔ ساکو اد ننیک لکیلبیئاب یئاسیع
 ۔ مرھد یھتوپ تکوین
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