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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



بابل دا نواں دارا بادشاه ھاء اوه بہوں ہوشیار ھاء اوس نے اپنی
بہترین دماغ دے لوکاں دا انتخاب 120بادشاہی کوں چالون کیتے 

ریہہ چاء کیتا۔ َول اوں سلطنت دے کم چالون کیتے انہاں اچوں ت
بندیاں دا انتخاب کیتا 

اچوں دانی جنہاں 
وی ُچنا گیا۔ایل 



ں دارا بادشاه نے دانی ایل دا بہوں احترام کیتا ھاء اوس نے اُو
ُکوں پوری بادشاہی دا حکمران بناون دے بارے سوچیا۔ 



ی ڈوجے رہنما اوندے کولوں حسد کریندے ہن۔ انہاں نے دان
ادشاه ایل ُکوں ہک منصوبہ بندی تے تحت دانی ایل ُکوں ب

دی نظر اچ گراون دی بہوں کوشش کیتی۔ 



ش کیتی ایندے نال کوئی فرق نیئں پیندا کہ انہاں نے کیوں کوش
ھاء پر انہاں رہنماؤاں نے دانی ایل دے بارے کوئی برائی ناں

ائی ڈڻھِی۔ دانی ایل بادشاه دے نال اپنڑے سارے کماں ُکوں سچ
ط تے ایمانداری دے نال کریندا رہیا۔ ایندے توں عالوه اوه محتا

اتے ہوشیار تھی کے رہیا اتے 
جتنا بہتر ھا اوه کردا رہیا۔ ہمیشہ 



حاسد رہنما جاندے ہن کہ دانی ایل نال پورا اترن دا ہکو ای 
طریقہ ھاء کہ زمین تے ایہوں جئی کؑوئی طاقت نیں جیہڑی

اسرائیل دے خدا دی عبادت 
توں روک سکے۔کرن 



دانی ایل دے دشمناں نے 
ے ہک منصوبہ بنایا۔ انہاں ن

بادشاه کیتے ہک نواں 
ے قانون بند ڈتّٓا کہ سار

لوکاں ُکوں صرف دارا 
بادشاه کیتے دعا کرن دی
اجازت ہوسی۔ جو کوئی 
راں نافرمانی کریسی اوه شی
د ماند اچ سڻیا ویسی۔ 

بادشاه فرمان 
جاری کریندا اے



تّے۔ دارا بادشاه نے نویں قانون تے دستخط کر ڈ



نواں قانون دانی ایل دی زات 
دے اندر کوئی فرق نیں الیا۔ 

ہ اوس نے اوہو ای کیتا جو ہمیش
لی کریندا ھاء۔ اوس نے اپنڑی کھ

کھڑکی توں ڈھیں اچ تریہہ 
واری گھڻنے ڻیک کے اسمان

دے خدا دی عبادت کیتی۔ 



حاسد رہنماواں نے دارا بادشاه ُکوں ڈسن اچ
فتار چھیتی کیتی۔ تے ہن دانی ایل ُکوں گر

کرن دے عالوه بادشاه 
کول بیاء کوئی رستہ دے 
ھاء۔ قانون دی اطاعت نہ 

چاہیدی اے۔ تھیونی 
ایل ُکوں مرنا ھاء۔ دانی 

نے بہوں کوشش بادشاه 
پراوه قانون کوں کیتی 
دا کوئی رستہ نہ لبھ سکا۔ بدلن 



ے دانی ایل ُکوں شیراں دی ماند اچ مرن دی سزا سنائی گئی۔ ت
لے اوں ُکوں بھکے شیراں دے اگے سٹ ڈتّا۔ ایں دے توں پہ
ہ عبادت بادشاه دارا نے اُوں ُکوں آکھا تیڈا خدا جیس توں ہمیش

۔ "ھاء اوه تیکوں چھوڑوا گھنسیکیتی 



دارا بادشاه ساری رات نہ ُستا۔ اگلے ڈھیں
بہوں جلدی اوه شیراں دی ماند اچ چال گیا۔ 



دارا بادشاه نےدانی ایل 
کھا ُکوں مخاطب تھی کے آ 

اے دانی ایل زنده خدا "کہ 
یس دے بندے کیا تیڈا خدا ج
دی توں عبادت کریندا 
ھاءقادر تھیاء کہ تیکوں
۔"شیراں توں بچا سکے؟

تھی سکدے اوه جواب دی 
توقع نہ رکھدا ہووے پر 

! دانی ایل جواب ڈیندے



ں بھیجا میرے خدا نے اپنے فرشتے ُکو"دانی ایل نے جواب ڈتّا 
ئی تے انہاں نے شیراں کوں منہ بند رکھن تے انہاں کوں کو

ناه نہ پہنچاون کیوں جو میں اوندے حضور بے گنقصان 
تھیاء ھاء تے ثابت 

حضور وی تیڈھے 
بادشاه میں اے 

خطا نہ کوئی 
۔ "کیتی



دارا بادشاه خوش تھیاء تے اوس نے دانی ایل ُکوں
شیراں دے کھڈے اچوں باہر کڈھن دا حکم چاء ڈتّا۔



بادشاه جاندا ھاء کہ خدا نےدارا 
ے ایل ُکوں نجات بخشی اے تدانی 
ایل دے دشمن خدا دے دشمن دانی 

ہ ۔ اُوں نے ہک حکم جاری کیتا کہن
لوک دھوکےدےنال بُرےجیہڑے 

دے دستخط قانون 
چکے ہن کروا 
ُکوں شیراں انہاں 
ماند اچ سٹ ڈتّادی 

تے ول ونجے 
نے شیراں 
ُکوں انہاں 

۔ کھا ِگدا



دارا بادشاه دانی ایل ُکوں آکھنا چاہندا ھاء کہ اسمانی خدا نے
ک اپنڑے وفادار خادم دانی ایل دی حفاظت کیت اے۔ بادشاه نے ہ
خط لکھا کہ جہمدے اچ زنده خد ا دی عبادت کرن دا حکم ڈتآا 

تی۔ ھاؕء ۔ اتے بادشاه نے دانی ایل دی عزت تے قیادت بحال کی



اچدانی ایل ،شیروں دی ماند 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

6دانی ایل ۔

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



اختتام



،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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