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రా న నెబుకదెన్జరు ఒక కలను కని ఎంతో కలత
చెందాడు. దే ని శకిత్చేత దానియేలు ఆ కలను కల
భావమును చెపప్గలిగాడు.



దానియేలు రాజుతో
"రాజా, తాము
చూచుచుండగా ఒక
గొపప్ తిమ మీకు
కనబడింది కదా!" 
అని అనాన్డు. 



దానియేలు ఆ కలను వరించడం మొదలు పెటాట్డు. 
ఆ తిమ యొకక్

ర (తల) 
బంగారముతో
చేయబడినది.



దాని
రొముమ్ మరియు
భుజములు ండితో

చేయబడిన .



దాని ఉదరము (కడుపు) మరియు తొడలు ఇతత్డితో
చేయబడాడ్యి.



దాని పాదములలో కొంత
భాగం ఇనుముతోను
మరి కొంత భాగం
మటిట్తోను
చేయబడింది.



తిమను గూరిచ్ వరించిన తరా త మిగతా కల
భావమును దానియేలు రాజుకు వరించాడు.



"చేతి స యము లేకుండానే
తీయబడిన ఒక రాయి మీకు
కనబడింది" అని దానియేలు
రాజుతో అనాన్డు. 



"ఆ రాయి ఇనుము మటిట్
కలి న ఆ తిమ పడి
తుతుత్నియలుగా
రుగగొటిట్ంది."



"ఆ రాయి ఆ తిమను దంచి చెతత్వలె చేయగా అది
గాలికి కొటుట్కుపోయింది." తిమను రుగగొటిట్న
ఆ రాయి సర భూతలమంత మ
పర తమయింది "అని
దానియేలు రాజుకు
వరించాడు."



సరిగాగ్ తాను కనిన కలను దానియేలు
ఇంత ఖచిచ్తముగా ఎలా చెపప్గలిగాడని రాజు
ఆశచ్రయ్పడాడ్డు. దే డు మా మే దానియేలుకు
కలను కల భావమును తెలిపాడు కాబటిట్ దానియేలు
రాజుకు వరించగలిగాడు. అపుప్డు
దానియేలు రాజుకు కల భావమును
వరించ గాడు.



దానియేలు
రాజుతో "రాజా, 
పరలోకమందునన్
దే డు తమకు
రాజయ్మును

అధికారమును
బలమును ఘనతను
అను ంచాడు"
"మీరే ఆ బంగారు

ర " అని
చెపాప్డు.



KINGDOM 1

KINGDOM 2

KINGDOM 3

KINGDOM 4

మరియు దానియేలు రాజుతో
మీ రాజయ్ము త రలో
అంతరించిన
తరు త
ండి అనగా

మీకంటే
తకుక్ న
రెండవ
రాజయ్మొకటి
లే త్ంది.



KINGDOM 1

KINGDOM 2

KINGDOM 3

KINGDOM 4

ఇతత్డి మూడవ రాజయ్మునకు
గురుతుగా ఉనన్ది. 
ఇనుము మరియు
మటిట్ అనగా
అది నాలుగవ
రాజయ్మును

చి త్నన్ది
అని అనాన్డు.



చివరగా దానియేలు రాజుతో "ఆ దినములలో
పరలోకమందునన్

దే డు ఒక రాజయ్మును
థ్పించును,

దానికెనన్టికిని
నాశనము
కలుగదు"

అని అనాన్డు.



దే డు మా మే కల భావమును వరించగలిగే
శకిత్ని దానియేలుకు అను ంచాడని రాజు ంచి
గొపప్బ మానములు
ఇచిచ్ దానియేలును
ఘనపరచాడు.



నాలగ్వ
 రాజయ్ము
 తరు త

 దే ని రాజయ్ము
 వ త్ంది.

మొదటి
మూడు

రాజయ్ములు
గతించిపోయా
యి. 



త రలో
మె య
భూమి
తన

పరిపాలనను
రంభించబోతునాన్డు.



దానియేలు మరియు కల మరమ్ము

ఈ కథను మనము బిలులో

దానియేలు 2వ అధాయ్యము

అధాయ్యములలో చూడగలము

“నీ కయ్ములు లల్డి అగుటతోడనే
లుగుకలుగును” కీరత్నలు 119:130
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á u…’_˝Ÿ ø£<∏ä eTq\qT düèwæº+∫q n<äT“¤‘·yÓTÆ <˚e⁄ì >∑÷]Ã 

‘Ó*j·T#˚düTÔ+~ eT]j·TT Äj·Tq mes√ qTe⁄« ‘Ó\TdüTø√yê\ì

ø√s¡T≈£î+≥THêï&ÉT. <˚e⁄ìø ‘Ó\TdüT eTqeTT #Ó&ÉT|üqT\T

#˚dæj·TTHêïeTT nì, Äj·Tq yê{Ïì bÕ|üeTT nì |æ\TkÕÔ&ÉT,

bÕ|üeTTq≈£î •ø£å eTs¡DeTT, ø±ì <˚e⁄&ÉT ìqTï ãVüQ>± Áù|$T+∫

‘·q @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüTqT dæ\Teô|’ ˙ •ø£åqT uÛÑ]+#·T≥≈£îqT

eT]j·TT eTs¡DÏ+#·T≥≈£îqT |ü+|üã&ÓqT. |æeTà≥ j˚TdüT düJe⁄&Ó’

|üs¡˝À ø£eTqT, >ïèVü≤eTTq≈£î yÓfiËflqT. ˙e⁄ j˚TdüTì q$Tà

˙bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTì n&ç–q jÓT&É\ Äj·T ìedæ+#·TqT. q 

ìX¯Ãj·TeTT>± ø£å$T+#·TqT. Äj·Tq e∫Ã ˙˝À eT]j·TT ˙e⁄

j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î Äj·Tq‘√ J$+#Ó<äe⁄.



˙e⁄ Ç~ dü‘·´eTì q$Tàq≥T¢ nsTT‘˚ <˚e⁄ìøÏ á˝≤>ïT #Ó|üeTT:

Á|æj·TyÓTÆq j˚TdüT, MTs¡T <˚e⁄&Éì H˚qT qeTTà#·THêïqT. eT]j·TT 

Hê bÕ|üeTT\ ø=s¡≈£î ˙e⁄ eTìwæ>± |ü⁄{Ïº eTs¡DÏ+∫ eT]j·TT 

eTs¡˝≤ düJe⁄&Ó’Hêe⁄. <äj·T#˚dæHêJ$‘·eTT˝ÀìøÏ s¡eTTà eT]j·TT Hê

bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTT, Ä $<äeTT>± H˚qT ø=‘·Ô J$‘·eTTqT bı<Ó

<äqT, ˇø£ s√Eq ˙‘√ j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î ñ+<äTqT. H˚qT ˙

 _&É¶>± J$+#·T≥≈£îqT eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·T

eTT #˚j·TTeTT.T\ es¡≈£î ñ+&ÉT<äTqT. H˚qT ˙ _&É¶>± J$+#·T≥≈£îq

T eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·TeTT#˚j·TTeTT. 

Á|ür ~qeTT u…’_\T #·~$ <˚e⁄ì‘= e÷{≤¢&ÉTeTT! 

jÓTVü‰qT 3:16


