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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ھو ھوشیار ھو ۽ ھن پنھنجي . دارا بابل جو نئون بادشاھھ ھو
اھت ۾ سلطنت ۾ ھڪ سئو ویھھ بھترین ماڻھن کي پنھنجي بادش

اري کي انتظام ڪپوِء ھو انھن  مان ٽنھن . مدد ڏیڻ الِء چونڊیو
.  کي سنڀالڻ الِء وٺي ویو

انھن ٽن داني ایل 
مان ماڻھن 

.ھوھڪڙو 



جي تمام گھڻي عزت ڪندو ھو، ھن داني ایل دارا بادشاھھ 
.کیس سڄي سلطنت جو حاڪم بڻائڻ جو سوچیو



اھي داني ایل ۾ ڪجھھ غلطیون . ڪندا ھئاحسد ٻیا اڳواڻ 
ي ڳولڻ جو ارادو ڪن ٿا تھ جیئن اھي داني ایل کي بادشاه ج

.نظرن کان  ڪراي سگھن



نھي ناھي تھ انھن ڪیئن ڪوشش ڪئي، افرق انھي سان ڪو 
ل داني ای. اڳواڻن داني ایل ۾ ڪجھ بھ غلط نھ ڳولي سگھیا

ان سان گڏ، ھو. بادشاھھ سان سندس سڀني معاملن ۾ سچو ھو
محتاط ۽ ھوشیار ھو، ۽ ھمیشھ اھو سڀ ڪجھھ ڪیو جیڪا 

.ھوبھترطور ڪري سگھي



حسد ڪندڙ اڳواڻن کي خبر ھئي تھ داني ایل سان معاملو
انھن کي خبر ھئي تھ . ڪرڻ جو صرف ھڪ طریقو ھو

زمین تي ڪجھ بھ نھ ھو 
انھن کي بني جیڪو 

ُخدا جي اسرائیل 
عبادت ڪرڻ جي 
.روڪیندوکان 



داني ایل جي دشمنن ھڪ 
ھنن . منصوبي جو سوچیو

بادشاھھ الِء نئون قانون 
قانون چیو تھ ھر . ٺاھیو

ڪنھن کي رڳو بادشاھھ 
.  دارا الء دعا ڪرڻ گھرجي

و جیڪو بھ نافرماني ڪند
ان کي شینھن جي غار ۾ 

.اڇالیو ویندو

بادشاھھ ھڪ 
فرمان جاري 

.ڪیو



.بادشاھھ دارا نئین قانون تي دستخط ڪیو



و نئین قانون سازي داني ایل تي ڪ
ھن اھوئي ڪیو. بھ فرق نھ ڪیو

ھن . جیڪو ھن ھمیشھ ڪیوھو
ٽي پنھنجي کلیل دري کولي ڏینھن ۾
دا خُ ڀیرا گوڏن ڀر ڪري آسمان جي 

.کي دعا ڪئي



حسد ڪندڙ سردار تڪڙ ۾ اچي بادشاھھ 
دارا بادشاھھ . ٻڌایوکي 

ایل کي گرفتار داني 
ڪو کانسواِء ٻیو ڪرڻ 
جي قانون . نھ ھورستو 

گھرجي پاسداري ٿیڻ 
مرڻو داني ایل کي . ھا
ڏاڍي بادشاھھ . ھو

قانون پر ڪئي، ڪوشش 
ڪا بھ ڪرڻ جي تبدیل کي 
.ملي سگھينھ واٽ



داني. داني ایل کي شینھن جي غار ۾ مرڻ جي سزا ڏني وئي
ادشاھھ ایل کي بکایل شینھن ڏانھن اڇالیو ویو ان کان اڳ جو ب

جنھن جي تو ھمیشھ عبادتُخدا توھان جو "دارا کیس چیو، 
."آھي، توھان کي بچائیندوڪئي 



و ٻئي ڏینھن صبح ج. ان رات بادشاھھ کي ننڊ نھ آئي
.سویر ئي ھو شینھن جي غار وٽ پھتو



دارا بادشاھھ داني ایل کي
اي داني"مخاطب ٿي چیو، 

جا خادم، ُخدا ایل، زندھھ 
جنھن جيُخدا، ڇا تنھنجو 

ن تون ھمیشھ عبادت ڪری
ٿو، تنھن توکي شینھن

ڇوٽڪارو ڏیاري کان 
ھن کي شاید " سگھیو؟

پر. جواب جي امید نھ ھئي
!داني ایل جواب ڏنو



وراڻیوداني ایل 
منھنجي ُخدا"تہ 

۽مالئڪ موڪلیو پنھنجو 
پرشینھن جا وات بند ڪري ڇڏیا، 

ڪو نقصان نہانھن مون کي 
آٌء ھنڇاالِء جو ، پھچایو

نظر ۾ بیگناھجي 
۽ مونآھیان 

تنھنجي نظر
۾ ڪو گناھ

،آھيڪیو نہ 
."اي بادشاھ



ھن داني ایل کي غار ! بادشاھھ دارا خوش ٿیو
.مان ٻاھر ڪڍڻ جو حڪم ڏنو



اني دُخدا بادشاھھ ڄاڻي ٿو تھ 
ل ایل کي بچایو ھو ۽ داني ای

.  جا دشمن ھئاُخدا جا دشمن 
ھن ھڪ حڪم ڏنو، ۽ جن 

کي بڇڙي قانون تي ھن 
الءدستخط ڪرڻ 

انھن کيٺڳیو ھو، 
غار ۾شینھن جي 

شینھن. اڇالیو ویو
.کین کائي ویا



دا خُ دارا بادشاھھ داني ایل کي ٻڌائڻ چاھیندو ھو تھ آسمان جي 
اھھ بادش. پنھنجي وفادار خادم داني ایل جي حفاظت ڪئي ھئي

ت جي عبادُخدا ھڪ خط لکي سڀني کي حڪم ڏنو تھ زندھھ 
.و۽ بادشاھھ داني ایل کي عزت ۽ اڳواڻي ۾ بحال ڪی. ڪریو



غارداني ایل ۽ شیھن جي 

ھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آُخدا 

داني ایلء

".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 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

