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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



م بادشاھھ نبوڪدنضر ھڪ خواب ڏٺو، ۽ اھو خواب کیس تما
ھھ کي جي قدرت سان، داني ایل بادشاُخدا . گھڻو پریشان ڪیو

.خواب جي معنٰي ٻڌائي سگھیوُھنجي 



پھرین شيء جیڪا داني
ایل ڪئي ھئي اھو خواب 

اي . "کي بیان ڪرڻ ھو
بادشاھھ، توھان ھڪ 

وڏي مجسمي جي ھڪ 
وڏي تصویر ڏٺي، ان جي
!"شڪل ڏاڍي شاندار ھئي
تنھنجي سمو ۽صورت 
.ڊاڍھي ھیبت ناڪ ُھئ



داني ایل گالھھ کي " ،جو مٿو سون جو ٺھیل ھومجسمي "
.  چیورکندي جاري 



جو سینو ۽ ٻانھون ان "
."ھئاچانديَء جا ٺھیل 



جو پیٽ ۽ ران ان "
."ھئاپتل جا ٺھیل 



جون ٽنگون لوھھ ھن "
جون، پیر ڪجھھ لوھھ

".جا، ڪجھھ مٽيَء جا



بادشاھھ کي مجسمي جي وضاحت ڪرڻ کان 
.ٻڌایوپوء، داني ایل کیس باقي خواب 



توھان ڏٺو جڏھن ھڪ پٿر "
" ،ھٿن  کانسواء وڍجي نڪتو

.دانیال بادشاھھ کي ٻڌایو



۽ ھن بت جي پیرن "
ھ کي لڳو، جیڪي لو

۽ مٽيء جا ھئا، ۽ انھن
پرزا کي ڀڃي پرزا 

."ڇڏیائینڪري 



ي ڀوه بُت پُرزا پُرزا  ٿپوِء "
۽ واُء کینویو وانڱر ٿي 

داني ایل وقفو." ویواُڏاري 
اھو پٿر جنھن ۽ ". ڪري ٿو

ڏو بُت کي ٽوڙیو، اھو ھڪ و
ن زمیسڄي جبل بڻجي ویو ۽ 
."پکڙجي ویوتي 



اھو ئي ھو جنھن جو ھن خواب ڏٺو . بادشاھھ حیران ٿي ویو
دا خُ داني ایل اھو ڪیئن ڄاڻي سگھیو؟ صرف، ڇاڪاڻ تھ ! ھو

ي ان پوِء داني ایل بادشاھھ نبوڪدنضر ک. داني ایل کي چیو
.خواب جو مطلب ٻڌائڻ لڳو جیڪو ھن ڏٺو ھو



اي بادشاھھ، تون "
اھو شھنشاھھ آھین 

جنھن کي آسمان 
بادشاھي ُخدا جي 

طاقت ۽ قُدرت ۽ 
شان ڏنو ۽ 

."آھي

ي دانیال بادشاھھ ک
ھو"تھ . ٻڌائي ٿو

سون جو مٿو 
."توھان آھیو



پھرین سلطنت

ٻي سلطنت

ٽین سلطنت

چوٿین سلطنت

و داني ایل بادشاھھ کي ٻڌای
بادشاھي سوني تھ سندس 

مجسمي. ختم ٿي ویندي
مطلبجي چاندي جو 

ڪمزوراھو ھو تھ 
جيسلطنت ان 

.جاء وٺي ویندي
معنيٰ ڪانسي جي 

۽ لوھ. ٻي سلطنت
چوٿین۽ مٽي 

بادشاھت الء
.بیٺو ھو



و آسمان ج"آخري شيء جیڪا داني ایل بادشاھھ کي ٻڌایو تھ 
ھڪ بادشاھي قائم ُخدا 

ڪڏھن ڪندو جیڪا 
."نھ ٿینديبھ تباھھ 



بادشاھھ تسلیم ڪیو تھ 
داني ایل کي ُخدا صرف 

پنھنجي خواب کي ڄاڻڻ ۽ 
سمجھڻ جي حڪمت ڏئي 

ني نبوڪدنضر دا. سگھي ٿو
ایل کي دولت سان نوازیو ۽

ھڪبادشاھي ۾ کیس 
ماڻھوتمام اھم 

.بڻائي ڇڏیو



پھرین، ٻي ۽ 
ٽین سلطنتون 
آیون ۽ ھلیون 

.  ویون
ُخدا جي 
بادشاھي 

چوٿین کان 
.  پوء ایندي

مسیح
دنیا

حڪومتتي 
ڪندو ۽ اھو 

.ئي ٿیندوجلد 



خوابپُراسرارداني ایل ۽ 

ھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آُخدا 

۲داني 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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