
داني ایل 
جیل ۾

ٻارن الء بائبل
تحفو



Edward Hughes:لکیل پاران

Jonathan Hay:ڪندڙاشارو 
Alastair Paterson

.Mary-Anne S:طرفان قبول ڪیو ویو

Aim4Faith Ministries, Pakistan:ترجمو ٿیل

Bible for Children:پارانٺاھیل 
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
توھان کي ھن ڪھاڻي ڪاپي یا پرنٽ ڪرڻ جو حق آھي، : الئسنس

.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ھڪ ڏینھن. دانیال ۽ سندس ٽي دوست اسرائیل ۾ رھندا ھئا
جي ملڪ ۾ آیو ۽ سڀني چڱن انھن ھڪ وڏو بادشاھھ 

جوبادشاھھ .خوبصورت مڙسن کي پنھنجي ملڪ وٺي ویو
۽ ھو ھڪ پري ملڪ ۾ رھندو . وڏو نالو ھو، نبوڪد نضر

.ھو جنھن کي بابل سڏیو ویندو ھو



ھھ دنیا بادشا. بابل ۾ نوجوانن سان تمام سٺو ورتاوء ڪیو ویو
.  وجي ھر ملڪ مان ھوشیار ۽ بھترین نوجوانن کي چونڊیو ھ

ھیو تھ ھن انھن کي بابلي ٻولي ۾ تربیت ڏیڻ جو منصوبو ٺا
جیئن اھي ھن جا خادم بڻجي سگھن ۽ سلطنت کي ھالئڻ ۾ 

.مدد ڪن



یندا بادشاھھ جیڪو کائیندو سو نوجوان کائ. کاڌو بھ سٺو ھو
اڻ تہ پر داني ایل ۽ سندس ساٿین اھو کاڌو نھ کاڌو، ڇاڪ. ھئاء

دو داني ایل واع. الِء وقف ڪیو ویو ھودیوتائن اھو ڪوڙي 
ني ب. جي خالف ڪجھ بھ نھ ڪندوُخدا ڪیو تھ ھو پنھنجي 

ي دیوتائن پنھنجي قوم کي چیو تھ بتن یا ڪوڙُخدا اسرائیل جي 
.سان ڪوبھ تعلق نھ رکو



الِء داني ایل ان شخص کي ٻڌایو، جیڪو کیس تربیت ڏیڻ
شاھ باد. مقرر ڪیو ویو ھو تھ ھو بادشاھھ جو کاڌو نھ کائیندو

اني ایل دُخدا پر . کي جیڪڏھن معلوم ٿیو تھ ڏاڍو ناراض ٿیندو
.کي ھن شخص جي نظر ۾ مقبول ڪیو ھو



ھن دانیال ۽ سندس دوستن کي ھڪ امتحان ڏیڻ تي اتفاق
رف ڏھن ڏینھن تائین اھي صرف ڀاڄیون کائیندا ۽ ص. ڪیو

ین ڏھن ڏینھن جي آخر ۾، دانیال ۽ سندس دوست ٻ. پاڻي پیئندا
جي سڀني نوجوانن کان وڌیڪ صحتمند نظر آیا، جن بادشاھھ

تنھن ڪري انھن کي ڀاڄین ۽ پاڻي سان جاري. کاڌيماني 
.رکڻ جي اجازت ڏني وئي



دا خُ . کین عزت ڏنيُخدا ۽ . جي عزت ڪئيُخدا انھن نوجوانن 
ني انھن کي انھن شین ۾ علم ۽ مھارت ڏني، ۽ داني ایل کي سڀ

.خوابن ۽ خوابن کي سمجھڻ جي حڪمت ڏني



وء، بابل ۾ ٽن سالن جي اسڪول کان پ
سڀني نوجوان مردن کي بادشاھھ 

.  ونبوڪدنضر جي آڏو پیش ڪیو وی
ھن داني ایل ۽ سندس ٽن دوستن کي

حقیقت ۾، . بھترین طور چونڊیو
بادشاھھ دریافت ڪیو تھ داني ایل 
پنھنجي بادشاھي ۾ سڀني دانشورن

وڌیڪ حڪمت کان 
.ڪئيحاصل 



ھن پنھنجي . ھڪ رات بادشاھھ کي ھڪ خراب خواب آیو
و ۽ جادوگرن، نجومي ۽ نصیب ٻڌائڻ وارن فالگیرن کي سڏی

مون ھڪ خواب "چیو، بادشاھھ .بیٺااھي سڀ سندس اڳیان 
."  ڏٺو آھي ۽ منھنجو روح ان خواب کي ڳولڻ الِء بیچین آھي

اي"، جواب ڏنو تھدانشورن 
تائینھمیشھ ، بادشاھھ
اھو خواب! ُھججیئرو 

کينوڪرن اسان 
انٻڌاِء ۽ اسین 

جي تعبیر
".  ڪنداسین



واب تھ مون ڇا خٻُڌایو توھان مون کي ! نھ"بادشاھھ وراڻیو تھ 
ڏٺو ۽ ان جي معنٰي ڇا آھي، جیڪڏھن ائین نھ ڪنداوء تھ 

توھانکي ٽڪرا ٽڪرا ڪیو ویندو ۽ توھان 
توھانپر جیڪڏھن ویندا گھر ساڙیا جا 

ڇامون کي اھو خواب ۽ ان جو مطلب 
تھ توھان"وراڻیو، بادشاھھ ."آھي ٻڌایو

."کي تحفا ۽ انعام ۽ وڏي عزت ملندي
بھدرحقیقت ڪو 

عقلمند ماڻھو
بادشاھھ جو
خواب ٻڌائي
.نھ سگھیو



بہ دنیا تي ڪو"بادشاھھ جي ڏاھن ماڻھن بادشاھھ کي چیو تھ 
یو ماڻھو ڪونھي جیڪو ڪري سگھي جیڪو تون گھري رھ
ھندا آھین، رڳو دیوتا ئي ڪري سگھن ٿا، ۽ اھي زمین تي نھ ر

ي بابل جي سڀني دانشورن ک. "بادشاھھ ڏاڍو ناراض ٿیو." آھن
.ھن حڪم ڏنو!" تباھھ ڪریو



جڏھن سپاھي داني ایل وٽ آیا، 
تڏھن ھن بادشاھہ جي صوبیدار 

ني بادشاھھ سڀ"اریوڪ کي چیو تہ 
دانائن کي ڇو برباد ڪري رھیو

یو اریوڪ پوِء ٻڌایو تھ ڇا ٿ" آھي؟
.  داني ایل بادشاھھ سان ملڻ ویو. ھو

ھن وڌیڪ وقت گھریو تھ جیئن 
بادشاھھ کي پنھنجي خواب جي 
.تعبیر ٻڌائي سگھي



ن پوِء دانیال گھر ویو ۽ پنھنجن دوست
حننیاه، میساایل ۽ عزرایاه کي سڀ 

ي تھ داني ایل کي خبر نھ ھئ. ڪجھہ ٻڌایو
خواب ڇا ھو یا ان جو مطلب ڇا ھو، پر 

جھھ ھو اُنھین کي ڄاڻي ٿو جیڪو سڀ ڪ
پوءِ . آھيُخدا ۽ اھو ڄاڻن وارو . ڄاڻي ٿو

.داني ایل ۽ سندس ساٿین دعا ڪئي



داني ایل. داني ایل کي خواب ۽ ان جي معنٰي ڏیکاريُخدا 
الو برڪت وارو ن"کي برڪت ڏیندي چیو تھ، ُخدا آسمان جي 
داني ." جو آھي، حڪمت ۽ طاقت سندس آھيُخدا ھمیشھ الء 

ڙو ۾ ھڪآسمان "ایل جلد ئي بادشاھھ ڏانھن ویو ۽ کیس چیو تہ 
ھن ." آھي جیڪو راز ظاھر ڪري ٿوُخدا 

کي ٻڌایوآھي تھ بادشاھھ 
ڇا خواب ھن 
ھو ۽ ان ڏٺو 

جو خواب 
مطلب 

.ھوڇا 



جڏھن نبوڪدنضر بادشاھھ اھو خواب ۽ ان جو مطلب ٻڌو، تھ
ن جو حقیقت ۾ توھا"ھو دانیال جي اڳیان ڪري پیو ۽ چیو تھ، 

آھي، ۽ بادشاھن جو رب، ۽ رازن کي ُخدا دیوتا ئن جو ُخدا 
رازڪندڙ آھي، ڇاڪاڻ تھ توھان ھن ظاھر 

بادشاھہ دانيپوِء !" ظاھر ڪري سگھو ٿاکي 
ڪیترائيایل کي وڏو ماڻھو بڻایو ۽ کیس 

سڄيھن کیس بابل جي . تحفا ڏنائینوڏا 
حاڪمتي صوبي 

، ۽ بابلڪیو
سڀنيجي 

دانشورن تي
.سردار ڪیو



۾داني ایل جیل 

ھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آُخدا 

۲۔ ۱داني ایل

".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



ختم



جي باري ۾ اسان کي ُخدا ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

۽ ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھيُخدا 
اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھنُخدا گناھھ جو اجر موت آھي،پر 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
۽ آسمان مسیح مئلن مان جیئرو ٿیویسوع پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 
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