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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



بادشاه نبوکِد نصر نے ہک خواب ڈڻھا اتے اوں خواب نے
دے بہوں پریشان کیتا۔ خدا دی طاقت نال دانی ایل نے بادشاه

ایں خواب دا وی مطلب ڈسن اچ کامیاب تھیاء۔



دانی ایل نےپہلی گال اے
ئں اے بادشاه تی" کیتی کہ

خواب اچ ہک بہوں وڈی 
مورت ڈڻھی، تے بہوں وڈا 

ت بُت ڈڻھا جیہڑا بہوں ہیب
۔ !ناک ڈکھائی ڈیندا ھاء



" اوں مورت دا سر خالص سونے دا بنا ھا" 
دانی ایل گال جاری رکھدے۔



اوندا سینہ اتے اوندے "
۔"بازو چاندی دے ہن



۔ "ناوندا پیٹ اتے اوندی ران تانبے دیاں ہ" 



اُوندی جنگاں لوہے دیاں
تے پیر کجھ لوہے تے

کجھ مڻی دے ہن۔



بعد مجسمے دی صورت بادشاه ُکوں بنیان کرن توں
اء۔ دانی ایل نے اُوں ُکوں باقی خواب دے بارے ڈس



وں دانی ایل بادشاه ُکوں ڈسندے کہ تُ " 
اوں ُکوں ڈیدھا رہنے اتھوں تک کہ ہک

۔ "گیاتُرٹ گیاِ پتھر ہتھ الئے بغیرای 



اور اوس مورت دے پیر " 
جیہڑے لوہے تے مڻی د ے 

"۔ئےہن، ڻکڑے ڻکڑے تھِی گ



تے َول مورت تکڑے ڻکڑے تھی کے توڑی دی کار اُد گئی" 
پ ۔ دانی ایل اے آکھ کے تھوڑی دیرچ"اوں ُکوں ہوا چاء گئی

رت نے اوه پتھرجیں ُکوں ایں مو" رہیا۔ ول اُوں نے ذکر کیتا کہ
ھا ہک بہوں وڈا پہاڑ بن گیابھنّا 
۔ "ساری زمین تے پھیل گیااتے 



!  ا ھاءبادشاه حیران تھی گیِا، اے سارا کجھ تے میں خواب اچ ڈڻھ
وں آکھا دانی ایل ُکوں کیوں پتہ چال؟ کیوں جو خدا نے دانی ایل کُ 
ھا اوندا ھاء، ول دانی ایل نے بادشاه نبوکِد نصر ُکوں خواب اچ ڈڻ

مطلب ڈساوناں شروع چاء کیتا۔ 



ه اے بادشاه توں شہنشا"
ھیں، جیس ُکوں اسمان

دے خدا نے بادشاہی تے
طاقت دی قدرت تے 

۔ "شوکت بخشی ھئے
دانی ایل بادشاه 

ڈسیندے ُکوں 
اوه "کہ 

سونے 
سر دا 

ای توں 
۔"ایں



پہلی سلطنت

دوسری  سلطنت

تتیسری  سلطن

چوتھی  سلطنت

تیڈی دانی ایل نے بادشاه ُکوں اطالع ڈتّی کہ
اے سنہری بادشاہی ختم تھی 

۔ چاندی دے مجسمہ ویسی
مطلب اے ھاء کہ دا 

سلطنت اوندی کمزور 
گھن گھنسی۔ جاء 

دا مطلب کانسی 
ھئے کہ ہک اے 
بادشاہت ھاء۔ بئی 
لوہا اتے مڻی اتے 

بادشاہی چوتھی 
کھڑا ھاء۔ کیتے 



گال جیہڑی دانی ایل نے بادشاه آخری 
نصر ُکوں سنائی اوه اے نبوکِد 

اسمان دا خدا ہک "کہ ھاء 
برپا کریسی جیہڑی سلطنت 

۔ "ابد نیست نہ تھیسیتا 



اے بادشاه نبوکِد نصرنے وی
ی گال تسلیم کیتی کہ خدا ا

وں دانی ایل ُکوں ایں خواب کُ 
سمجھن دی حکمت ڈتی 

اے۔بادشاه نبوکِد نصر نے
زه دانی ایل ُکوں دولت نال نوا
تے اپنڑی بادشاہی اچ بہوں

اچا مقام ڈتّا۔ 



پہلی، ڈوجھی، 
تریجھی تے 

لنگھ سلطنتاں 
تے خدا ہن۔ گیاں 

دی سلطنت 
بعد دے چوتھی 

۔ مسیحا آسی
دنیااچ 

سلطنت 
تےاے کریسی 

جلدی تھیسی۔بہوں 



خوابدانی ایل تے پُراسرار 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

۲دانی ایل ۔ 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام

32 60



،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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