
েডিনেয়ল আৰু ৰহসয্ময় সেপান

অকঁিনহতঁৰ বােব বাইেবলখন
আগবঢ়াইেছ



িলিখেছ: Edward Hughes

বয্াখয্া কিৰেছ: Jonathan Hay

�হণ কিৰেছ: Mary-Anne S.

অনুবাদ কিৰেছ: 
ডঃ শাি� ৰাণী িসং, এম. এচ. িচ. িপ. এইচ. িড.

�কাশ কিৰেছ: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.
অনুমিত: এই কািহনীেটা নকল বা ছপা কৰা অিধকাৰ
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ৰজা েনবুচাদেন�াৰৰ এটা সেপান আিছল আৰু এই সেপানেটােৱ
েতওঁক বহুত অসুিবধাত েপলাইিছল। ঈ�ৰৰ শি�ৰ �াৰা দািনেয়েল
ৰজাক েতওঁৰ সেপানৰ অথর্ কবৈল স�ম ৈহিছল।



দািনেয়েল �থম কামেটা কিৰিছল
সেপানেটা সিঠকভােৱ বণর্না কৰা।
"আপুিন এটা িবশাল মূিতর্ ৰ এক
মহান �িত�িব েদিখেছ, েহ ৰজা।
ইয়াৰ ৰূপেটা আচিৰত আিছল!"



"মূিতর্ েটাৰ মূৰেটা েসােণেৰ িনিমর্ত আিছল," দািনেয়েল আগবািঢ় ৈগিছল।



"ইয়াৰ বুকু আৰু বাহু ৰূপালী
েৰ িনিমর্ত আিছল।"



"ইয়াৰ েপট আৰু উৰু �ে�েৰ িনিমর্ত আিছল।"



"ইয়াৰ ভিৰেবাৰ েলােৰ িনিমর্ত, 
ইয়াৰ ভিৰ আংিশকভােৱ েলােৰ, 
আংিশকভােৱ মািটেৰ িনিমর্ত।"



ৰজাক মূিতর্ েটা বণর্না কৰাৰ িপছত দািনেয়েল
েতওঁক বাকী সেপানেটা ৈকিছল।



"হাত বয্ৱহাৰ নকৰাৈক িশল এটা কািট
েপেলাৱা সময়ত আপুিন চাই আিছল," 
দািনেয়েল ৰজাক ৈকিছল।



"িশলেটােৱ ছিবখন েলা আৰু
মািটৰ ভিৰত আঘাত কিৰিছল
আৰু েসইেবাৰ টুকুৰা টুকুৰাৈক
ভািঙ েপলাইিছল।"



"েতিতয়া মূিতর্ েটা ধুিলত িপ� ৈহ উিৰ ৈগিছল।" 
দািনেয়ল ৈৰ গ'ল। "আৰু িশলেটা এটা িবশাল
পবর্তৈল গিজ উিঠল িযপৃিথৱীখন ভৰাই তুিলেল।"



ৰজা আচিৰত ৈহিছল। েতওঁ সেপানেদিখিছল! 
দািনেয়েল েকেনৈক জািনব পািৰেল? েকৱল
ঈ�েৰ দািনেয়লক েকাৱাৰ বােব। েতিতয়া
দািনেয়েল ৰজা েনবুচাদেন�াৰক সেপানেটাৰ
অথর্ কবৈল আৰ� কিৰেল।



"�গর্ৰ ঈ�েৰ েতামাক এখন
ৰাজয্, শি�, শি� আৰু
মিহমা �দান কিৰেছ," 
দািনেয়েল ৰজাক ৈকিছল।
"আপুিন েসাণৰ েসই

মুৰ�ী।"



KINGDOM 1

KINGDOM 2

KINGDOM 3

KINGDOM 4

দািনেয়েল ৰজাক ৈকিছল েয েতওঁৰ েসাণালী ৰাজয্
েশষ হ'ব। মূিতর্ েটাৰ ৰূপালী
অংশৰ অথর্ আিছল েয এটা দুবর্ল
ৰাজয্ই ইয়াৰ �ান ল'ব।
��ৰ অথর্ আিছল আন
এখন ৰাজয্। আৰু েলা
আৰু মািট চতুথর্
ৰাজয্ৰ বােব
িথয় ৈহিছল।



দািনেয়েল ৰজাক েশষ কথােটা ৈকিছল।
"�গর্ৰ ঈ�েৰ এেন এখন ৰাজয্ �াপন
কিৰব িয েকিতয়াও �ংস নহ'ব।"



ৰজাই �ীকাৰ কিৰেল েয েকৱল
ঈ�েৰেহ দািনেয়লক েতওঁৰ সেপান
জািনবৈল আৰু বুিজবৈল �ান িদব
পােৰ। েনবুচাদেন�ােৰ দািনেয়লক
ধন-স�িৎতেৰ পুৰ�ৃত কিৰিছল আৰু
েতওঁক ৰাজয্ৰ এজন অিত গৰু�পূণর্
বয্ি� কিৰ তুিলিছল।



খন ৰাজয্ ১, ২ আৰু
৩ খন আিহেছ আৰু
ৈগেছ। ঈ�ৰৰ ৰাজয্
ৰাজয্ ৪ ৰ িপছত

আিহ আেছ।
মচীেহ
পৃিথৱীত

ৰাজ� কিৰব। আৰু েসয়া
েসানকােলই হ'ব পােৰ!
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

েডিনেয়ল ২

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ



সমা�



বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্ াণ কিৰেল আৰু িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� ৈহেছ মৃতুয্, িক�
ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ
পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আৰু েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷
তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ �মা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! 

েতওঁ এিতয়াই আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আৰু তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল, আৰু এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আৰু েমাৰ পাপেবাৰ �মা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আৰু এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আৰু �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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