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 	�ر���� ا��	 �� � ������ں � ں ���ے ے ����ر 	�� رات 

��ے  ے��ش   ���� +$ن* ��)� 	(�)��ن نے 	%�ے $ٹ ڈا!، � $�$�� $
� 	4$	� 	(��3ےٌ ان���1ٌ� ہ.ے ہ�ں۔ 
$ٹ$ 6ہ5 � $ �(�)	 �(�� 8$6 

ے 1ے $ٹے �ے ا��ڑ�)�$ 	�ں=���ا ہ��$ ہے۔  �$ں>;3ن$: اور  3.� 
>$ص @CD   6ہ5 �� .$�6ں 	�
 اس ���ں۔ ?�Aں � ا	�ات ہ�@�3� ��?�ں 

�(�� �$ ش�$ر دن�$ � زہ �(�3	G)�ق 	�ں ہ��$ ہے۔  �(�)	   
�$رK ہ�?�$ $.3 �1+ CD� 3ا �$رے�	 ��۔ �� ��)� 	(�)� نے 	%�ے $ٹ$ 

���8 +3 هMD.$ل �ے �$ ر%�ےاس و@5 	�Oہے ا��	 ����ے   K3�	 ے�%
ے ���۔ اس و@5 	�ں >�ا +3 ��4
 نہ�ں =ن�P3$رK زن�?� 	�3ے �$	�ے ن

ے 	�K3 	�ت @�3� ہے اور  $����$۔ 	%�ے +.$  $.� ے+.$ نہ�ں �ہ ر
�R6 ئ� زن�?� ہے  ��6 ا�1ے�  نہ�ں۔�$ 

�� 	%�ے 	�K3 	$ں  $��3�� اور �� 	�ں ��ٹ$ ه�ا  $Uہ�ئ� نہد �.P 3
 	�K3 	�ںR$ف ��3$۔ 	�3ے >$ن�اں  	وہ $ن��ں� ے >�ا �ے 	�V$R 	=ئ

ے Dے 	�V$R د �?$U	�U �Z�Dرت ���۔ 3Yف 	$ں  $��	�ں نہ�ں �$ن.$ 
3ن$ ��1$ئے 	%�ے  ہے ��>�ا �ئ� اور ـ 	$ن��ں  $Uاچ$ن� ا۔د �� 

	%�ے >�ا نے دU$ ر6$ن� د�$ئ� اور 	�ں نے ا+�� زن�?� 	�ں +ہ)� دRVہ 
�� اور >�اون�  $U۔دل �ے دKا+�� زن�?� ��ن[ د  

   
�ت اور �ہ�� 

 3+ 3A�)(%�ے و�	اور ان��ں نے  ����8 رو�Oے۔ ا��A? ے�6ٹ�$ 3 ہMD.$ل 
V3ا دو د�	ہن3س نے R ̂ �ئ� دڑں نہ د�1 K3�	 3 وہ�	6)ڈ +3��3 د��1$  

۔ ڈاٹ3وں نے 	�K3 زن�?�  ���ں� �1	�K3 ن�Dں $م 3ن$ چ��ڑ ?�Aں
 وہ ہ� ح$� 5	�K3 	�3ے ان%��1ں ��$ِئ 	%�ے 6ہ5 �$رKے��Aے6($نے 

ے 	�3ا �CD +��رہ 	�ٹ ے ��ے  (^ د�3 ے ��Aے ���۔ $��	%�ے 
۔ہےزن�?� �ے دور ہ�?�$    

 ��6 نہ�ں   اور ان�ازا5 	�ں نے ا+�ے اپ � ?ہ3ے ان���3ے 	�ں +$�$@اس و
ے 	�ں ہ$ں +3 ہ�ں $����ش � 	�ں روش�� ے ��Aے !ئ۔ �ٹ ے 6ٹں 

 �Dے 	�ں ?ہ3ائ� 	�ں ?�$ ��$ 	�ں ��%�$ ے 	�ں ہMD.$ل 	�ں ہ�ں۔3 رہ$ 



�D چ�� � چ�� نہ�ں �1.$ ��$۔ �� 	�ں نے ا+�ے چ�3ے � چ��ا �� 	�3ا 
$���f رہ$  $� ��%U %�ے	اور  $�� 	�ں ہ$�^ اس ے �6* �ے ?�ر �$ رہ$ 

 CD� اور ا+�ے $��۔چ�� نہ�ں �1.$ ��$ ے �D حgے � وہ$ں +3 �ڑا   
ے �	 $���� ��چ�ے  $��̂ � U$م ان��ہ�ں �� وہ$ں +3  )3ا نہ�ں 	�3اور 

ے �ئ� وہ$ں +3	���د ہے اور وہ$ں +3 ہے۔ $�� 	%�ے 	�DZس ہ�رہ$ 
ے 	�ں اس =نواز=۔ وہ$ں +3 �ے ہد�1^ رہ$ ہے۔ �ئ� روح$ن� �$� ���ے 

ے !ئh ہ�ں۔ 	�ں اس � ح54�4 نہ�ں � C۔  ا�� و@5 �%^ہ� �ہ�$�� رہ$ 
3ف 	%�ے اٹ�$ 3Y 3ف �3 =ئ� �� او+3 � Pوش�� � ا�� 3ں نر

ے او+3 �روش�� $ ?�ل دئ3ا روش�� 	�ں �ے ?�A۔ $�� ا�Dے �f رہ$ 
��$۔ 	�ں 	ٹ� ے زروں � 	$ن�� اس روش�� 	�ں اٹ�.$ ?�$۔ 

  
��� 

��Oے 	�3 ��f ر�.ے 	�ں +$�$ �D � ��Dے �ئ� 	�ں نے ا+�ے =پ 
ے �f رہ$ ��$ س �۔ ا�ں 	�ں نے روش�� � د��1$ اس ے =>3 	�$ر ہ�۔

3� ہ�۔	 $� د�1^ رہ$ ��$ وہ 	%�ے اس ن�ر 	�ں اس ے وہ $ئ�$ت  
 ر�.ے 	�ں  �$ر وا�ےاسروش�� ے +$س ���K �ے �ے �$ رہ� ���۔ 

�ہ3 � د��1$ �� 	�3ے �CD �ے ?�ر ?�A۔ �8 �ے  �ا�� روش�� 
5��4� �ے 	�3ے روح  $�۔ وہ �� 6ہ5 اچ�$  ہے 	)�	�ں نے 	�DZس 

��$۔ وہ �ئ� U$م روش�� نہ�ں 	�3 زن�?� 	j ں ا���	۔ =دهے ر�.ے ��� k
 
� ح�4�4 ا	 CD� 3ے�	ہ3 �� � �اور �ہ3 نے 	�3ے �CD  ا��روش�� 

� ح�4�4 >�ش� ��G6۔ اس ر�.ے ے �R6 	�ں نے ا+�ے =پ � 6ہ5 
	�Zر وہ  اس $  �$	�ے +$�$۔ ا�ے ��$ �Dے $ئ�$تے$@5 �روش�� اور 

 ہ�۔
ے وہ 3Yف $ئ�$ت  $�� ہے �$ �ئ� $ ن�ر	�ں وہ$ں +3 �ڑا ��چ رہ$ 

 وہ$ں  �)�K �ے ا�� =واز نے 	%�ے�ڑK ہے۔ 	�ں $@5 اس ے �6* �
�C وا+8 �$ن$ چ$ہ.ے ہ�
ہ$ ے ائ�	�3ا ن$ م �ے 3 �ے $���   !وا+�D ۔ 

د�$�1 �� اس �$ر ۔ 	�ں نے ا+�ے +�(�ے	�ں نے ��چ$ 	�ں ہ$ں +3 ہ�ں
 وا�ے ر�.ے � ?ہ3ے ان���3ے 	�ں �$�ے د��1$۔

  
 رو���



 CD� ں ا+�ے�	* 	ں �* �	3ا �$ .D6 $	�ں نے ��چ$ ے ان���3ا، ہMD.$ل 
�$ 	�ں ؟ �$ 	�ں وہ$ں +3 �ڑا ہ�ں؟�ے ا�f ہ�ں۔ �$ �ہ ح54�4 ہے $� 

 ا+8 روش�� � 	�ں نے و؟���6ش ہ�ں اور �ئ� >�اب د�1^ رہ$ ہ�ں
�� 	�ں نے ��اب د�$ ے 	%�ے +.$ نہ�ں ہے ے 	�ں �۔د��1$ وہ وہ�ں +3 

ہ$ں +3 ہ�ں ا?3 	�ں ا+�� ��D$ن� ح$�5 	�ں نہ�ں ہ�ں �� 	�ں وا+8 �$ن$ 
� ن�Aں چ$ہ.$ ہ�ں۔ C� 3�+ �� 	%�ے ��اب =�$ ا?3 �C وا+8 �$ن$ چ$ہ.ے ہ�

 ہے۔ 	�ں ن�ر 	�ں چ)�$ ہ�?$۔ 	�ں نے ��چ$ ن�Aں روش�� �ہ �$	�ے وا!ن�ر
$ہ3 ہ�ئے r ظ�� 	�K3 �$	�ے ا�p$ ؟ہ�ن�ر نے +�چ�$ ے �$ =پ وہ ح�4�4 

 	�ں ) 5  ۔1۔ ��ح�$1را ��6 �$ر��1 نہ�ں۔ ز>�ا ن�ر ہے اور اس 	�ں   ہٌ 
نہ�ں  ہ�  �� 	%�ے +.$ نے اس �ے +ہ)ے ��O ��6 6$ئkO نہ�ں +ڑه� ���۔

ے �ہ �� $��^)�چ$ ہ >�ا ن�ر ہے اور  	�ں نے � 6$ئkO 	�ں ��1$ ہے۔ 
 	�ں نے وہ$ں +3 �ئ� �$ر��1 نہ�ں د���1۔ 	�ں  ہے۔ن�روہ ہ� ح�4�4 

$ن� @�ت �$ �$�ہ نہ د��1$۔ ;�$ر��1 �ے =�$۔   	�ں نے وہ$ں +3 �ئ� ش
 وہ 	�3ا ن$م +ہ)ے �ے ا�ے ��$ �Dے 	�ں >�ا � ح�vرK 	�ں �ڑا ہ�ں۔

1�3.$ ہے۔ >�ا �$ن.$ ہے ے ہ� �$ن.$ ��$ 	�ں نے نہ�ں 6.$�$ �ہ �� >�ا ہ� 
۔ 1.$ ہے�$ن � �ہ �� >�ا ہ� 	�3ے دل 	�ں �$ ہے  

   �ے 36ے $من ہے ے 	�ں نے ا+�� زن�?� 	�ں � �1.$اور وہ �$ن
 اس و@5 	�ں ش3	��ہ ہ�ا  ے >�ا ان � د��1ے۔ ��$  	�ں نہ�ں چ$ہ.$۔�Aے

���3ے اY)�  �� 	ںُو$ ے 	�ں وا+8 �$ر��1 	�ں چ� �$اور  چ$ہ رہ$ 
 	%�ے اس ��ہ ے� ہ�?�A ہے ; 	�ں ��%�$ ے �D �ے �)��ہ ہے۔

�ے =�$ ہے۔ 	�ں نے اس و@5 +�(�ے ان���3ے � د�$�1 �� +�3 �ے  3+
 5OZ	 �4�4ح ��ہ3 نے 	%�ے چ��ا اور 	%�ے >�ا  �ا�� روش�� 

�3�$ ہے �ے .�� 	5OZ	%^ >�ا ے اور �ہ 	�DZس 	�ں نے ۔  
	 5�ے ح$ Kر�O%	اور �ں $��	�ں ـ  نہ �$ن$ اس �ے +ہ)ے اس $ +$: ن$م 

ہ$ےا�� اچ�$ شxG نہ�ں۔ �ئ� 	�AD نہ�ں  $� 	�3>�ا � ، 	�ں نے 
 5OZ	^%	 �>�ا �  	�ں �3ار�5 3نے ���۔ 	�ں نے ا+�ے =پ 

 	�ں 6ہ5 >�ش� 	�DZس 3رہ$ ح�vرK 	�ں رونے �� $D	�DZس �$۔
K36 %�ے ا��	ے >�ا نے  $��۔$� 5	R$ف �$ ح ��   

3ن�ں � روان� ��6 ہ�ئ� �� 	�ں نے روش�� 	�ں @�م  � 5OZ	 ےD��
	�ں نے +�چ�$ �$  6ڑہ$ 3>�ا � د���1$ چ$ہ$۔ اس و@5 	�ں 6ہ5 @�3� ��$۔

 	�3 	%�ے �ئ� ��اب نہ�ں 	�۔ 	�ں ��%�$ 	�ں ا+�$ @�م 6ڑہ$ �1.$ ہ�ں۔



� ہے اور اس 6$ت 	%^ >�ا نے ے 5OZ	 ��� +3 ن$راض نہ ہ�?$۔ �ے ا
����� روش�� 	�ں  ا+�ے =پ � 	�ں نے ا+�ے @�م روش�� 	�ں اٹ�$ئے   C?

� ���ه$ د�1^ نہ�ں  وہ 6ہ5 ���1 روش�� ���ہ��ے 	�DZس �$۔ 8� 
ے روش��  $�����۔ہ�  	�ں ��ب ہ�ر	%^�1.$ ��$ ا�ے �f رہ$  $ اس 

 	%�ے اس $۔	3� 6ہ5 چ�� رہ$ ��$ اور 	�ں نے اس � 3Yف 6ڑہ�$ چ$ہ
 �$@ 5	�DZس ہ�رہ� ��� �� 	�3ے ٹ�ٹے ���ہ �ے �ئ� ح5�1 

�D)� اور راحzG6 5 رہ� �	�3ے دل و �$ن � 6ہ5  ۔ ���ہ�ئے دل 
 اچ�$ �f رہ$ ��$۔ �� 6ڑا >��g6رت ��$۔

  
�	ا   

P $�= 3اچ$ن� وہ ��ہ �6* �ے ��ل ?�A اور 	�3ے �$	�ے ا�� شxG ن
	�3 ا�D$ شxG +ہ)ے 	�ں نے ا+�� زن�?� 	�ں نہ�ں د�$�1 ��$۔ اس ے 

 	�ں نے  �K��p �ے چ�� رہے ��ے �Dے ن�ر ے Mڑے ہ�ں۔Mڑے
	�ں �$ن.$   رہے ��ے۔�ہاس ے ہ$���ں � د��1$ �� 	%�ے >�ش =	��� 

�ے 	�ں >�ا  $��3ف � � ہ �� 	�ں نے اس ے 	� د�1^ رہ$ ہ�ں۔
 � =پ >�ا � د�1^ نہ�ں $@5 �$ت ?�ہ ز�$دہ ہ�?�A۔�د�$�1 �� روش�� 

 ��� ���1.ے �ن�1ہ اس $ چہ3ا Y$ف اور +$: ن�ر ہے۔ �$ >��g6ر
  ا�D$ں۔ 	�ں ��%�$ ے 	�ں 	�ں نے >�ا �ے ہ$ ہ 	�ں =?ے @�م 6ڑہ$ُوہ ۔و

3ف �اس و@5 	�3ے چ$روں � د���1$ چ$ہ.$ ��$۔1�3.$ ہ�ں۔ 	�ں >�ا 
���ہ�3ں ?�	�ے  � 5OZ	س �ں�DZ	 6ڑا +�1�3ں � 	�ں ا+�ے =پ 

3نے ��$۔ 3+ ^�Oے ش�� 	�ں نے >�ا  $�� 3+ Kدور � �� 	�ں ا�� @�م 
ے �ئ� شxG >�ا � د�1^ 3 زن�ه  $��د���1$ چ$ہ$۔ 	�3 	�ں نہ�ں �$ن.$ 

�� د��1$ ہرہ �1.$ ہے۔	�ں نے ا+�ے 	� $�$��? �چ��1ار�� چ�� �ے وہ  
̂ $ ہ�ا ��$۔ اور �� >�ا 1ڈه �	ڑا �� اس � �$ر K	��RرK اس ے �$

 	�ڑ?�A۔
 ا�� Y$ف شp$ف ہK3 چ3ا?$ہ،�ں دن�$ ��ل ?�A۔Aاس ے +�(�ےا�� ن

 +ہ$ڑ، او+3 ن�� =��$ں، 3ف۔�ن�K، چ).ے ہ�ئے ہK3 ?�$ٹ� 	�3ے 6$ئ�ں 
��ں ے kgV؛ اور >�ا $ ن�ر �$رے 3ف در>5 اور +�	�K3 دہ�ے ��

۔ 	�ں نے ا+�ے دل 	�ں �$ن$ ے 	�3ا �3h�(Gف۔ �� (^ ان���1$۔ ح�4�4 �
	�3ے رہ�ے �۔ اس 	�ں  اور >�ا نے 	%�ے �6$�$ وہ�ں �ے �h(R ہے۔

ے 	�ں ا+�ے ح�4�4 ?�3  	�ں $��  ہ�ں۔	�ں �$ن.$ 



��� وا
3 h�4Z�ے � 	%^>�ا نے�$ ��ے وا! �ن 	�ں ا��6 وہ$ں +3 دا>k اور 

C�ان�ر =ن$ چ$ہ.ے �C  ا��6 ے �� (^ د��1$ اور ہ$  ا��6 نے+�چ�$ ے 
	�3ا  اور ?$ںہ� �$ وا+8 �$ن$ چ$ہ.ے ہ�۔، 	�ں نے ��چ$ 	�ں وا+8 نہ�ں �$ُو

3$$� �ے +�$ر 	%^  نہ�ں �� ���6ئ��ئ� نہ�ں اور دن�$ 	�ں�� ان �� ۔ 
 ۔ ?$نہ�ں 	�ں �ہ$ں +3 رہ�ں �ئ� ��6نے 	%�ے ن�($ اور ا�.�R$ل �$۔ 	�3ا

�C دن�$ � >�3 6$د ہ�ں۔r>�ا وہ�ں +3 ��$ اور 	�ں نے +�(�ے د�$�1 ہ $ 
��� اور 	�ں نے ��چ$  Kڑ�اور +�(�ے 	�K3 	$ں اس ِ�$ر ے �$	�ے 
ہ 3Yف 	�K3 زن�?� 	�ں ا�� شxG ہے �8 نے 	%�ے +�$ر د�$�$�1 

���وہ 	�K3 	$ں A��� اور 	%�ے  ہ3 روزے اور اس نے 	�3ے  $Uد 
$� $�  ۔�ZY| ر�.ہ د

	�ں نے ��چ$ ا?3 	�ں 	3ا ہ�ا ہ�ں اور 	�ں ��5 	�ں �$ُوں �� 	�K3 	$ں 
ہ�ں �$ �ہ�C 	�ں ہ�ں،  	�ں ��5 	�ں�$ ��چے ?�۔ �$ اس � +.$ ہ�?$ ے 

ے 	�3ا  $�� 	�ں نے ا��$ں نہ�ں ��$۔ �ئ�  >�ا +3�ن�1ہ اس � 	R)�م 
 $�ے وہ �$ن.� ہ� �$ نہ�ں  �ہ ے اس $ دل نہ ٹ�ٹ �$ئے اور 	�DZس 

���8 	�ں 	%�ے 	R$ف 3د�$۔ ے�Oں اور ا��A�� 
 >�ا نے 	�K3 دU$ئ�ں �
Dے 1�3.$ ہ�ں۔ اور �ہ  $Dا� ^�	�ں نے ��چ$ ے 	�ں ا+�� 	$ں ے �$

4�3ے �ے چ� �$ُوں  اور 	�ں ��� 3Yف ا+�ے ��Aے ے ��5 	�ں اس 
g�V 5@ے +$س �$ُوں۔نے اس وہ 	�ں وا+8 ز	�ں +3 ��?�ں  $� �  

اس و@5 >�ا نے 	%�ے ہ$ ے ا?3 	�ں دن�$ 	�ں �$ُوں �� ض3ور ہے ے 
$6��ں � ن�Aں روش�� 	�ں د���1ں۔ Kں �$ر�	%�ے ا��6 	ے  	�ں ��%�$ 

، اس ے 3 �ے د���1$ ہ�?$ �Dے 	5OZ، >�ش�، 	P�V$R>�ا ے ن
+�(�ے 	�ں  ۔ $ن� اور U$رض� >�$ل �ے 	�3ے Vے >�$ل �ے نہ روح$ن�

3ف د�$�1 �� 	%�ے ا+�$ �$را >$ن�اں اور ہ�اروں ��گ �نے اس ِ�$ر ے 
�$ ہ�?$۔ >�ا نے  3 =نے ��ے۔ 	�ں نے >�ا �ے +�چ�$ ے ان ��?�ںPن $

� �$ن�ے $ 	%�ے  ��ںہ$ ا?3 �C  وا+8 نہ�ں ?Aے �� ان 	�ں �ے 6ہ. 
   ۔ 	�@� نہ 	)ے ?$

 ا �6.$�$ ان 	�ں �ے 	�ں 6ہ.�ں � نہ�ں �$ن.$ اوران �ے 	5OZ	�ں نے >�
3�$۔��6 3�$  نہ�ں  5OZ	 $ں �ے	ں ا+�� �	3 �	 $��اس � و�ہ  اور

 >�ا نے 	%�ے ہ$ ے 	�ں ان �� ��?�ں �ے �ے وا+8 �$ن$ چ$ہ.$ ہ�ں۔
3�$ ہ�ں اور چ$ہ.$ ہ�ں 5OZ	 %�ے �$نے۔	 �ے �ہ � 	�ں نے >�ا �ے 



ہ$ ے 	�ں  3.D6 ےوا+8 �Dے ن�(ے �$ر 	�ں �$ُوں اور ہMD.$ل 
  ہ�ں۔ >�ا نے 	%�ے ہ$ ے �6ٹ$ ا+�ے �3 � ن�($ 3و اور	���د+3

3و ��6 �ا��6 ا+�� =ن��1ں 	�ں ن�� � 	�DZس 3و اور ا+��  =ن��1ں 
�� اور د���1۔ اور 	�ں �)�K �ےا+�� ��D$ن� ح$�5 	�ں �� �=ن��1ں 

 =?�$۔
 ����ز��  وا

��!، 	�ں وا+8 ہMD.$ل ے D6.3ے +3  ���Dے 	�ں نے ا+�� =ن��1ں 
ا+�� دہ�� ٹ$نf او+3 ا��� ہ�ئ� د���1۔ ا�� انڈ�ں ڈاٹ3 ے ہ$���ں 	�ں 

�� ���اس ے ہ$��ـ 	�ں چ$@� اور (�ـ  	�K3 زن�?� � 6($ رہ$ ��$۔ +ہ)ے
��1ے اوزار ��ے۔ وہ 	�3ے +$ُوں � اس �ے ��$ ��Dے (^  ان�ر د6$ رہ$ 

ے 	�ں ا�ے  $��3 رہ$ ہ�۔ اس � +.$ نہ�ں  ���D ?�ش5 ے ٹ1ڑے 
̂ د�1^ رہ$ ہ�ں۔ 	� �ے �ہ 	�3ے +$ُوں � اس چ$@� ے �$ $��ں ��چ�ے 
3 رہ$ ہے۔ $��D چ�� نے ڈاٹ3 � ڈرا�$ اور اس نے 	ڑ 3 و@5اس   

ے  اس  +$�$۔د��1.ے �� اس �  د��1$ اور ا�� =ن1^ � 	�3ے �3ف
̂  �$چہ3ے +3 >�ف ��$ ��Dے �D 	3دے � د�1 $Dہ�?�$ ا�ے ا� Kر$� 

ے ڈاٹ��3چ  	�K3 =ن1^ ��6 ا��$ نہ�ں ہ)�رہ$ ہ�۔ $�� اور 	�ں د�1^ رہ$ 
3وں اور �ئ�اس +$ُوں � رہ$ ہے ے 	�ں  $�ے �ئ� $��  اس �ے

 رہ$ ۔ 	�ں ��6 اس و@5 �ہ ��چ وہ ڈر 3 چ� ?�$��6ت اس � د�1^ رہ$ ہے
ے �$ 	�ں نے >�ا � د��1$ ہے اور اس نے 	%�ے 	�K3 زن�?�  $��

 �6ٹ$ 	�ں  ے�� >�ا $ =واز ��$+3 ��ٹ$ ہ�ئ$ ��$   	�ں وہ$ںوا+8 3دK ہے۔
نے ��K3 زن�?� ��ٹ$دK ہے۔ 	�ں نے ہ$ ا?�3ہ �� �* ہے �� 	�ں ا+�ے 

ہ 	�ں $� zG6 %�ے اور @�ت	3 رہ$ ہ�ں   �ڑا =پ � ��6$ر 	�DZس 
��ہ��� ��1ں۔ 	�K3 ?3دں 	�ں @�ت =ئ� اور 	�ں نے ا+�� دو�K3 =ن1^ 

اور دروازے ے �$�^ 6ہ5 �ے ن��3ں اور دو�3وں � د��1$ وہ 	�3ے 
۔�3ف د�1^ رہے ��ے �Dے �ئ� 	3دہ زن�ه ہ�ئ$ ہ�   

 ��،  دروازے �ے 6$ہ3وا+8 �$نے ��ےوہ ���� 	�ں نے ان � د�$�1 
ہ 	� $��	�ں نے اس ‘  +��ره 	�ٹ�ں �� 	3ا ہ�ئ$ ��$ ں �O�34ٌ$	�ں ��%^ رہ$ 

ہ 	�ں ہMD.$ل $�3دے  ����� اور ہ$ ے 	%�ے  $Uرات >�ا �ے د
 
�ے �$ ��1ں۔ اس رات � >�ا نے 	%�ے ���ر�.� ��G6 اور 	�

	�ں نے >�ا �ے +�چ�$ ے 	�ں اب �$ 3ے دن ہMD.$ل �ے �$ �1$۔ �دو
ے 	���6K3ں $�� >�ا نے  ���۔ہ� �$رK زن�?� �k��O ہ�ر  	�ں د�1^ رہ$ 



�  	%�ے 6.$�$ ے 	�ں ا�� kOم 6$ئ�	�Z�D ہ�ں اور 	%�ے >�ا ے 
$��� نہ +ڑہ$  kO��6 6$ئ ��O  اور نہ+ڑہ�$ ہے۔ 	�ں نے اس �ے +ہ)ے 

��O$��� اور  ۔  ن�$ 	G)�ق $�6  kO6$ئ Kں نے �$ر�	ں �	ں �.pا?)ے چ^ ہ
3�$ ہ�ں ہ 	�ں نے ا+�ے ۔ اور 	�ں +ہ)ے ��D$ ن+ڑه$ 
ہ رہ$۔ اور ��4

� اس � 	��RرK 	�ں د�$�1 |�D	 ہ ( >�اون�p1$ش	۔ )18‘13: 1  
 

�$ن�$ چ$ہ.ے ہ�ں �� اس RpYہ � +ڑہ�ں۔	��� ا?3 =پ ن%$ت ے 6$رے 	�ں   
Have a look at the salvation page on this website. 


