
Misconception: Statues/images forbidden 

��ام ہ�ں۔/ ���و��/ م���ے : ��� �ہ��   

 

��و�� ���� ��ر �� ��� ہں اس �ے �ے ��ہے : �� ���� ��'& ��گ ا��� "��$ے ہں �ہ ا"!م �ں ����ے اور 
 ��-* ,+* ص�رت (�ل �� ��-* ,+* (�ا�ہ ہ�۔ 

ں ص�ف ا�? �<�ل ��ج�د ہے ج� �ے �;�,: (�9ت "8��ن �ے ��ر�7 ان �� �6ش ��نے �ے �ے ان �* 2�3ن� 
�+ے  ���A ے����و�� اور ���: ��ض* �ے �;�,: ��Cں ,���ے �+ے، ج� �ں   

�����ں اور ,ڑ-ے (�ض�ں �ے ,�ا,� �7F اور ���Fدار " �اس �ے �ے ,���ے ج� وہ ��ہ$� اون'ے اون'ے ��I اور 
Fوا�ے ۔د� ��A ںں ا-ے داؤد وا��ں ��A ��و اور ��-ے ,�Lوں �ں �K ہ] "13 : 34[  

Cوں "ے ��� نہں ���� ، �ہ ص�ف ان �� �3,�ن ��نے �� ان �* ���� ��نے "ے ��� � *��� 2�3ن ���� ��ر �� ا�
�� ہے��:  

 "� 7"2 K�ں �� ہں ج7 �ے T2ے �ہ� ۔ ) ���� �ے �ے ,ٹ+ے ( �ر-ے جV اس نے ا��ے ,�پ اور �3م "ے �ہ� �ہ ��ر
�K اور ��+�ر-ے ,�پ دادا  ?A,ے �ہ� ���ے ��"��T *8+� Vاہ* ) دون�ں ( ,��ے ہK نے ا��ے ,�پ دادا �� ان �* ��ج� ��

54 - 52: 21 " [ �ں ہ�۔ [  

،�T �ود �� د�LI� �� ل�ہے �ہ ان �ے ا"$[� �$F� ���7 اس �� ہ� اس ��ح �ے _8^ ا"$[��ل �� رو��ے �ے �ے ، ا�� 
 CT �ہ �;V8 نہں ہے �ہ �ہ ���� ��ر �� ��� ہں۔

���a K�ؤ �� نے (�ام �* اf �* وہ ز��e ج� اس نے ا��ے ,�Lوں �ے �ے ن���* اور ��d رزق ���a K�ؤ �ہ وہ ا���ن " 
�� �2�ت ,�ن ���ے ہg� *نہ�� Kص ان ہ* �* ہے ہ�6 ��ں � e��ں اور 3� �ں K8i وا��ں �ے وا��ں �ے �ے ہے دن

32 : 7" [ �ے۔  [  

��و�� ,��ا�ے �+ے۔ � �<�ل �ے ��ر ��، �ہ ,�ت i�م ��ر �� �kہ�ر ہے �ہ ا,$Lا-* ���8�ن (���ان "��ں �� 


