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ఇంటరే్న షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ 

 

ఇంటర్నే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ ఈ పాఠాలలో లేదా మర్నదైనా మూలం నండి చెప్ప బడిన 

వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్్న అధ్ూ యనం చేయాలన్స్ మేము సిఫారుట  

చేస్తతనేా ము. ఇంటర్నే షనల్ ఇన్్సిట్యట్యూ ట్ ఆఫ్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్(IBKI) పాఠాలలో సమర్ప ంచబడిన 

"వాూ ఖూ లు" రచయితలు లేదా క్ంపైలర్ల అభిప్రపాయాలు. అభిప్రపాయాలు తరచుగా ఆడియో, వీడియో 

మర్యు ప్రరంట్ పాఠాలు, అలాగే బైబిల్ వాూ ఖ్యూ నాలలో తమ మారా్గన్స్ే  క్నగంటాయి; మర్యు, 

బోధ్కులు, మంప్రులు, పాసట్యరుు, పూజారులు లేదా రబ్బీ ల బోధ్నలలో. దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్ే  వెతక్డం, 

తెలుస్తకోవడం మర్యు చేయడం మీ బాధ్ూ త కాబటిట్య మీరు వీటి యొక్క  అన్స్ే  వాూ ఖూ లు, అభిప్రపాయాలు 

మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 

బైబిల్ న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన సంప్రప్దంచండి. ఏదైనా న్స్ఘంటువు న్స్రా చనాలతో 

జాప్రరతతగా ఉండండి, ఎందుక్ంటే న్స్ఘంటువులు అసలు భాష నండి ప్రప్స్తతత వాడుక్ వరకు ప్దాలు 

మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 

 

 బైబిలోు  ప్రవాయబడినటుుగా తన ప్విప్రత వాక్ూ ం నండి మీతో మాటాుడటాన్స్కి దేవుడు అనమతంచండి. IBKI 
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The Book of Daniel 

The book of Daniel is a fascinating work. Part of it is 

composed of puzzling apocalyptic imagery, while other 

parts share with us some of the most inspiring stories in all 

scripture. 

The book was written in two languages. Daniel 2:24b-7:28 

is composed in Aramaic [or Syrian or Chaldee] and the 

rest of the book is in Hebrew. That fact reflects Daniel's 

personal history and the impact the captivity would have 

on the Jewish culture. 

 

Content 

Introduction        

Nebuchadnezzar       

Belshazzar        

Darius, The Mede      

Interpretations - Kingdoms of Chapter 7   

  

Interpretations - Kingdoms of Chapter 8    

Interpretations - Seventy Weeks - chapter 9   

Interpretations - A Great Warfare - Chapters 10 - 12  

Interpretations - The Time Of The End - Chapter 12  

Interpretations - Analysis of Straub's "Analysis" 

 

 

Introduction 

The traditional view is that the Book of Daniel was 

written by Daniel himself, or else at his dictation, in the 

fifth century B.C. This is challenged by modern critics, 

however, who do not believe in predictive prophecy, for 

much of the second half of the book and a part of the first 

half consists of such. So, they suggest that it was written 

some time in the first half of the second century B.C. by 

some unknown author ascribing it to a character called 

Daniel, and that most of what was represented as 

predictive was already history-- but was not expected to 

be widely read soon enough to be challenged as 

prediction. By the same token, they question the 

credibility of any places where there may be problems of 

corroborating it with known secular history, and claim 

them to be only legendary. But, of course, they also seek 

ది బుక్ ఆఫ్ డేన్స్యల్ 

డేన్స్యల్ ప్పసతక్ం ఒక్ మనోహరమైన ప్న్స్. దాన్స్లో 

కంత భారం అసప షట్యమైన అపోక్లిరట్యక్ చ్చప్రత్వలతో కూడి 

ఉంటుంద, ఇతర భాగాలు అన్స్ే  ప్రరంథాలలోన్స్ కన్స్ే  

అతూ ంత ఉత్తతజక్రమైన క్థలన మాతో 

ప్ంచుకుంటాయి. 

ఈ ప్పసతక్ం రండు భాషలోు  ప్రవాయబడింద. డేన్స్యల్ 

2:24b-7:28 అర్గమిక్ [లేదా సిర్యన లేదా క్ల్ద]ీలో 

క్ంపోజ్ చేయబడింద మర్యు మిగిలిన ప్పసతక్ం 

హీప్రూలో ఉంద. ఆ వాసతవం డేన్స్యల్ యొక్క  వూ కి తరత 

చర్ప్రతన మర్యు బందఖ్యనా యూదు సంసక ృతపై 

చూపే ప్రప్భావానే్స్  ప్రప్తబింబిస్తతంద. 

 

విషయము 

ప్ర్చయం        

నెబుచాడే్న జార       

బెలాాజర        

డార్యస్, ద మేడ్జ      

వివరణలు - 7వ అధాూ యం యొక్క  ర్గజాూ లు  

   

వివరణలు - 8వ అధాూ యం యొక్క  ర్గజాూ లు  

  

వివరణలు - డ్నబైీ  వార్గలు - అధాూ యం 9   

వివరణలు - ఒక్ గప్ప  యుదధం - అధాూ యాలు 10 - 12  

వివరణలు - ముగింప్ప సమయం - అధాూ యం 12  

వివరణలు - స్ట్స్తట్య బ యొక్క  "విశ్ల ుషణ" యొక్క  విశ్ల ుషణ 
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to discredit much of the rest of the Bible on such and 

similar grounds. 

The author of these notes believes that the traditional view 

has been proved much more probable than that of the 

skeptics, and accepts it as such. The critics render a 

service, however, in that they force us to investigate the 

grounds for our faith rather than accept it in merely 

credulous fashion, and to recognize any problem areas that 

may exist. These pertain mostly to gaps in information 

(characteristic of secular as well as biblical history that far 

back), which neither the believer nor the skeptic is in 

position to supply as yet. But again and again skeptics 

have pounced upon such as invalidating the traditional 

view of believers, only to have secular information 

discovered later to authenticate it. Some of this has been 

true with reference to the Book of Daniel itself. Time so 

far has been highly in its favor. And Daniel personally is 

attested by our Lord as being its author and a prophet 

(Matthew 24:15) So we need not hesitate to accept it as 

being of the earlier date, and as authentic history and 

predictive prophecy, whether or not we can fill in all the 

gaps of the former or understand all of the latter. Specific 

problem areas with which we might be concerned will, 

however, for the most part be noticed in connection with a 

summary outline of the book itself rather than here. 

The book consists of 12 chapters, the first of which is an 

introduction to the entire document. The first six chapters 

are of historical incidents relating to Daniel and three 

friends who were taken into Babylonian captivity from 

Judah, and are written in the third person. The last six 

chapters, written mostly in the first person, record various 

dreams of Daniel (and sometimes their interpretation) 

pertaining (1) to different nations and empires affecting 

the history of Israel, and likewise (2) to a kingdom God 

was to establish that would stand forever, whereas the 

others would be destroyed. The first six are essential to 

making the latter six intelligible. For some reason, 

however, not explained in the test, totally unrelated to any 

structural distinction, and for which no completely 

satisfactory explanation has been offered, Chapter 2:4b 

through Chapter 7 is written in Aramaic (or, Syrian or 

Chaldee), the language of the land of their captivity, and 

the remainder in Hebrew, their native language. The Book 

of Ezra, addressed to exiles returned to Judea, is likewise 

so written -- Chapter 4:8 through 6:18 and 7:12-26, in 

Aramaic.) Adam Clarke, however, fairly plausibly says of 

Daniel: "As the Chaldeans had a particular interest both in 

the history and prophecies from chap. ii. 4 to the end of 

chap. vii., the whole is written in Chaldee; but as the 

prophecies which remain concern times posterior to the 

Chaldean monarchy, and principally relate to the Church 

and people of God generally, they are written in the 

Hebrew language, this being the tongue in which God 

 
నాన క్మర్యాల్ కోసం ప్పనరుతప తత చేయడాన్స్కి 

అనమత ఇవా బడింద 

ప్రప్యోజనం పాఠాలు పూర్తగా మర్యు మారుప  

లేకుండా. 

సెసిల్ ఎన. రైట్ దాా ర్గ - బైబిల్్వే ఆన్లైన ప్బిుషర 

ప్రప్శ్ే లు @thebiblewayonline.com వదీ మాకు ఇమెయిల్ 

చేయండి 

లేదా మమమ లిే  http://www.thebiblewayonline.comలో 

సందర్శ ంచండి 

పరిచయం 

స్తంప్రప్దాయ దృక్ప థం ఏమిటంటే, డేన్స్యల్ బుక్ 

ఆఫ్ డేన్స్యల్ సా యంగా ర్గశరు, లేకుంటే అతన్స్ 

ఆదేశనస్తరం, ప్రీస్తతపూరా ం ఐదవ శ్త్వబంీలో దీన్స్న్స్ 

ఆధున్స్క్ విమరశ కులు సవాలు చేశరు, అయిత్త, వారు 

అంచనా వేసే జోస్తూ న్స్ే  విశా్ సించరు, రండవ సరం 

వరకు ప్పసతక్ం మర్యు మొదటి సరం భారం అలాంటి 

వాటిన్స్ క్లిగి ఉంటుంద. కాబటిట్య, వారు దీన్స్న్స్ కంత 

సమయం BC రండవ శ్త్వబంీ మొదటి అరధ భారంలో 

డాన్స్యల్ అనే పాప్రతకు ఆపాదస్తత  కంతమంద 

తెలియన్స్ రచయిత ప్రవాస్తరన్స్ మర్యు అంచనాగా 

స్తచ్చంచబడిన వాటిలో చాలావరకు ఇప్ప టికే చర్ప్రత 

అన్స్ వారు స్తచ్చ్స్తతనేా రు-- కానీ ఊహంచలేదు. 

అంచనాగా సవాలు చేయబడేంత తా రగా విసతృతంగా 

చదవబడుుంద. అదే టోకెన దాా ర్గ, తెలిసిన లౌకిక్ 

చర్ప్రతతో ధ్ృవీక్ర్ంచడంలో సమసూ లు ఉనే  ఏవైనా 

ప్రప్దేశల విశా్ సనీయతన వారు ప్రప్శే్న స్తత రు మర్యు 

వాటిన్స్ ప్పర్గణగాథలు మాప్రతమే అన్స్ పేర్కక నాే రు. కానీ, 

వాసతవాన్స్కి, 

ఈ రమన్స్క్ల రచయిత సంశ్యవాదుల క్ంటే 

స్తంప్రప్దాయ దృక్ప థం చాలా సంభావూ ంగా 

న్స్రూరంచబడిందన్స్ నముమ త్వరు మర్యు దాన్స్న్స్ 

అంీక్ర్ంచారు. విమరశ కులు ఒక్ సేవన అందస్తతరు, 

అయిత్త, వారు మన విశా స్తన్స్ే  కేవలం నమమ దగిన 

ప్దధతలో అంీక్ర్ంచడం క్ంటే మన విశా స్తన్స్కి 

సంబంధంచ్చన ఆధార్గలన ప్ర్శోధంచమన్స్ మర్యు 

ఉన్స్కిలో ఉనే  ఏవైనా సమస్తూ తమ క్ ప్రపాంత్వలన 

గుర్తంచమన్స్ బలవంతం చేస్తతరు. ఇవి ఎకుక వగా 

సమాచారంలోన్స్ అంతర్గలకు సంబంధంచ్చనవి 

(లౌకిక్ మర్యు బైబిల్ చర్ప్రత యొక్క  విశ్నషట్యత చాలా 

కాలం ప్రకితం), విశా సి లేదా సంశ్యవాద ఇంకా 

సరఫర్గ చేసే ్సితాలో లేరు. కానీ మళ్లు మళ్లు 

సంశ్యవాదులు విశా స్తల యొక్క  స్తంప్రప్దాయ 

దృక్ప థాన్స్ే  చెలుుబాటు చేయకుండా చేయడం వంటి 
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chose to reveal all his counsels given under the Old 

Testament relative to the New." 

In regard to the purpose of the Book of Daniel, Ellicott’s 

Commentary on the Whole Bible seems very 

appropriately to state in part as follows: "In the first place 

it is essential to complete the continuity of revelation. At 

the time of the Exile the Israelite had before him the Law, 

the Prophets, and the Sacred Books so far as they had 

been received into the canon. These were sufficient to 

teach him the will of God, the certainty of return from 

Exile, and the coming of the Messiah. But, as stated above 

[but not included in this quotation], it might have been 

supposed that the Messianic days were to appear 

immediately after the return from the Exile. The book of 

Daniel corrects this impression, and prepares Israel for the 

period that is to intervene between the close of the 

Captivity and the advent of the Messiah. Those glorious 

days cannot come till a period has been passed far darker 

than any that has been yet known. In fact, just as the 

writings of Isaiah and Jeremiah led the Israelite to expect 

a captivity, so those of Daniel prompted him to look for a 

period of persecution after the return from Exile; but at the 

same time they comforted him with the assurance that the 

duration of the persecution would be no greater than the 

mercy of God would enable its servants to bear." And 

after discussing two more reasons, he summarizes with a 

single sentence, as follows: "It may therefore be said that 

the object of the Book of Daniel is (1) to supply a missing 

link in the chain of the continuity of revelation [as 

discussed in the foregoing quotation]; (2) to support Israel 

amidst the doubts and fears occasioned by the Exile; (3) to 

reveal to a polytheistic nation [the Babylonians] the 

eternal power of the One true God" -- hence, exhibiting a 

"missionary character," as Ellicott had previously 

expressed it. 

To some extent, Daniel was to the Old Testament what 

Revelation is to the New Testament. In fact, some of the 

symbolism of the latter is drawn from the former. Also, 

while the greater part of Revelation is apocalyptic in 

nature, a part of Daniel is also. In fact, it appears to have 

set the tone for a rash of uninspired apocalypses in 

troublesome times from the second century B.C. through 

the second century A.D. 

Only a chapter-by-chapter summary or overview will now 

be given, except as explanatory notes may seem necessary 

for clarity, or proper understanding, or special emphasis. 

Chapter 1 

NEBUCHADNEZZAR 

Chapter 1: In the third year of the reign of Jehoiakim king 

of Judah (607 B.C.), Nebuchadnezzar king of Babylon 

వాటిపైకి దూస్తకెళ్లురు, దాన్స్న్స్ ప్రపామాణీక్ర్ంచడాన్స్కి 

తరువాత క్నగనబడిన లౌకిక్ సమాచారం మాప్రతమే. 

బుక్ ఆఫ్ డేన్స్యల్్కు సంబంధంచ్చ కూడా వీటిలో 

కన్స్ే  న్స్జం. ఇప్ప టివరకు సమయం చాలా 

అనకూలంగా ఉంద. మర్యు డేన్స్యల్ వూ కి తరతంగా 

మన ప్రప్భువు దాా ర్గ దాన్స్ రచయిత మర్యు ప్రప్వక్ తగా 

ధ్ృవీక్ర్ంచబడాాడు (మతతయి 24:15) కాబటిట్య మనం 

దాన్స్న్స్ పూరా  కాలాన్స్కి చెందనదగా మర్యు 

ప్రపామాణిక్మైన చర్ప్రతగా మర్యు అంచనా వేసే 

ప్రప్వచనంగా అంీక్ర్ంచడాన్స్కి వెనకాడాలిట న 

అవసరం లేదు. పూరా ం యొక్క  అన్స్ే  అంతర్గలలో 

లేదా చ్చవర్దంత్వ అరంా చేస్తకోండి. మేము ఆందోళన 

చెందే న్స్ర్షీట్య సమసూ  ప్రపాంత్వలు, అయిత్త, చాలా వరకు 

ఇక్క డ కాకుండా ప్పసతక్ం యొక్క  స్తర్గంశ్ 

రూప్పర్నఖలకు సంబంధంచ్చ గుర్తంచబడత్వయి. 

ప్పసతక్ంలో 12 అధాూ యాలు ఉనాే యి, వాటిలో 

మొదటిద మొతతం ప్ప్రత్వన్స్కి ప్ర్చయం. మొదటి ఆరు 

అధాూ యాలు డేన్స్యల్ మర్యు యూదా నండి 

బాబిలోన్స్యన చెరలోకి తీస్తకునే  ముగుారు 

సేే హులకు సంబంధంచ్చన చార్ప్రతక్ సంఘటనలు 

మర్యు మూడవ వూ కి తలో ప్రవాయబడాాయి. చ్చవర్ ఆరు 

అధాూ యాలు, ఎకుక వగా మొదటి వూ కి తలో 

ప్రవాయబడాాయి, డేన్స్యల్ యొక్క  వివిధ్ క్లలన 

(మర్యు కనే్స్ స్తరుు వార్ వివరణ) (1) ఇప్రజాయెల్ 

చర్ప్రతన ప్రప్భావితం చేసే వివిధ్ దేశలు మర్యు 

స్తప్రమాజాూ లకు సంబంధంచ్చనవి, అలాగే (2) దేవుడు 

ర్గజాూ న్స్ే  ్సా్తరంచాలి అద ఎప్ప టిీ న్స్లిచ్చ ఉంటుంద, 

అయిత్త ఇతరులు నాశ్నం చేయబడత్వరు. తరువాత 

ఆర్ంటిన్స్ అరమాయ్యూ లా చేయడాన్స్కి మొదటి ఆరు 

అవసరం. కన్స్ే  కారణాల వలు, అయిత్త, ప్ర్జక్షలో 

వివర్ంచబడలేదు, ఏ న్స్ర్గమ ణాతమ క్ భేదాన్స్కి పూర్తగా 

సంబంధ్ం లేదు మర్యు దీన్స్ కోసం పూర్తగా 

సంతృరతక్రమైన వివరణ ఇవా బడలేదు, అధాూ యం 2: 

4b నండి 7వ అధాూ యం వరకు అర్గమిక్ (లేదా, 

సిర్యన లేదా క్ల్ద)ీ, వార్ బందఖ్యనాలో ఉనే  దేశ్ం 

యొక్క  భాష మర్యు మిగిలినద వార్ ్సా్తన్స్క్ భాష 

అయిన హీప్రూలో ప్రవాయబడింద. యూదయాకు తర్గి 

వచ్చి న ప్రప్వాస్తలన ఉదీేశ్నంచ్చ ఎప్రజా ప్పసతక్ం కూడా 

అలానే ప్రవాయబడింద -- అధాూ యం 4:8 నండి 6:18 

మర్యు 7:12-26 వరకు, అర్గమిక్్లో.) అయిత్త, ఆడమ్ 

్కాురక , డేన్స్యల్ గుర్ంచ్చ చాలా సప షట్యంగా చెపాప డు: " 
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came to Jerusalem and besieged it. Among the captives 

taken (606 B.C.) were Daniel and three companions of 

"the seed royal and of the nobles," who were given special 

training for service in Nebuchadnezzar’s court and 

government, and found great favor with the king 

notwithstanding their independence and loyalty to God. 

Daniel continued "even unto the first year of king Cyrus" 

(536 B.C., after the Babylonian kingdom had fallen to the 

Medes and Persians in 538 B.C.). In fact, mention is even 

made of a vision received by Daniel in "the third year of 

Cyrus king of Persia" (10:1), which means he was still 

alive in 534 or 533 B.C. but does not necessarily mean he 

was still a part of the government then. He had continued 

through the reigns of the Babylonian kings 

Nebuchadnezzar (605-562 B.C.), Evil-Merodach (562-560 

B.C.), Negriglissar (560-? B.C.), Nabonidus (55-538 

B.C.), and Belshazzzar (son of Nabonidus and co-regent, 

who was slain in 538 B.C.); then through the reign of 

Darius the Mede (538-536 B.C.) and into the reign of 

Cyrus the Persian over Babylon (536-530 B.C.) -- more 

than 70 years. (For the latter, see 5:31; 6:28.) 

Nebuchadnezzar was the son of Nabopolassar, the first 

king of the Chaldean Dynasty (625-605 B.C.), and served 

as leader of his father’s armies in the last years of the 

latter’s life. He had also married a daughter of Cyaxares, 

king of the Medes, with whom his father had made an 

alliance that was very important politically. Evil-

Merodach, mentioned above as his successor, was his son. 

Belshazzar, also mentioned above as his last successor, 

was not his son, though he was referred to as Belshazzar’s 

father (5:2, 11, 18). That may have been only in the sense 

of his being his most distinguished predecessor, not an 

ancestor. However, his father, Nabonidus, seems to have 

married a daughter of Nebuchadnezzar, but after 

Nabonidus had become king and Belshazzar was already 

an adult. So, he would have been a step-grandson of 

Nebuchadnezzar, and in that sense Nebuchadnezzar may 

have been called his farther. 

The foregoing name Belshazzar is not to be confused with 

Belteshazzar, the Chaldean name given to Daniel. The 

three Jewish companions of Daniel -- Hananiah, Mishael, 

and Azariah -- were also giver the names of Shadrach, 

Meshach, and Abed-nego. 

Chapter 2: In the second year of Nebuchadnezzar’s reign, 

he had a disturbing dream that he could not remember, 

and Daniel both revealed the dream and its interpretation 

as received by him in a vision of the night. It was of a 

great image, with a head of gold, breast and arms of silver, 

belly and thighs of brass, legs of iron and feet part iron 

and part clay; and a stone was cut out of a mountain 

without hands, which smote the image upon its feet and 

broke all of its parts in pieces that became as chaff and 

were carried away by the wind, with the stone becoming a 

క్ల్దయీులు చర్ప్రత మర్యు ప్రప్వచనాలలో అధాూ యం 

ii. 4 నండి అధాూ యం vii చ్చవర్ వరకు ప్రప్త్తూ క్ ఆసకి తన్స్ 

క్లిగి ఉనాే రు, మొతతం క్ల్ద ీభాషలో ప్రవాయబడింద; 

కానీ క్ల్దయీన ర్గచర్క్ం వెనక్ ఉనే  కాలాన్స్కి 

సంబంధంచ్చన ప్రప్వచనాలు మర్యు ప్రప్ధానంగా 

ఉనాే యి. చరి్ కి మర్యు దేవున్స్ ప్రప్జలకు 

స్తధారణంగా సంబంధంచ్చనవి, అవి హీప్రూ భాషలో 

ప్రవాయబడాాయి, కతత న్స్బంధ్నకు సంబంధంచ్చ పాత 

న్స్బంధ్న ప్రకింద ఇవా బడిన అన్స్ే  సలహాలన దేవుడు 

వెలుడించడాన్స్కి ఎంచుకునే  భాష ఇదే." 

ఇంతవరకు తెలిసిన దాన్స్క్ంటే చాలా చీక్టిగా రడిచే 

వరకు ఆ అదుు తమైన ర్టజులు ర్గవు. వాసతవాన్స్కి, 

యెషయా మర్యు యిర్జమ యా యొక్క  రచనలు 

ఇప్రశయ్యల్దయులు చెరన ఆశ్నంచేలా నడిరంచ్చనటేు, 

దాన్స్య్యలు ప్రప్వాసం నండి తర్గి వచ్చి న తరా్గ త 

హంసన ఎదుర్కక నేందుకు అతన్స్న్స్ ప్రపేర్నరంచారు; 

కానీ అదే సమయంలో, హంస యొక్క  వూ వధ దాన్స్ 

సేవకులన భర్ంచరలిగే దేవున్స్ దయ క్ంటే గప్ప ద 

కాదనే హామీతో వారు అతన్స్న్స్ ఓదారి్గ రు." మర్యు 

మర్ట రండు కారణాలన చరి్ ంచ్చన తరా్గ త, అతన 

ఈ ప్రకింద విధ్ంగా ఒకే వాక్ూ ంతో సంప్రరహంచాడు. : 

"అందువలన బుక్ ఆఫ్ డేన్స్యల్ యొక్క  ఉదీేశ్ూ ం (1) 

దోూ తక్ం యొక్క  కనస్తగింప్ప యొక్క  గలుస్తలో 

తరప పోయిన లింక్్న అందంచడం అన్స్ చెప్ప వచుి  

[ముందు ఉలేుఖనలో చరి్ ంచ్చనటుు]; (2) ప్రప్వాసం వలు 

క్లిగే సందేహాలు మర్యు భయాల మధ్ూ  

ఇప్రజాయెల్్కు మదుీ ఇవా డం; 

కంతమేరకు, డేన్స్యల్ పాత న్స్బంధ్నకు, కతత 

న్స్బంధ్నకు ప్రప్క్టన ఏవిధ్ంగా ఉందో. వాసతవాన్స్కి, 

చ్చవర్దాన్స్ యొక్క  కన్స్ే  ప్రప్తీక్వాదం మునప్టి 

నండి తీస్తకోబడింద. అలాగే, ప్రప్క్టనలో ఎకుక వ 

భారం అపోక్లిరట్యక్ సా భావం క్లిగి ఉండగా, 

డేన్స్యల్్లో కంత భారం కూడా ఉంద. వాసతవాన్స్కి, ఇద 

రండవ శ్త్వబంీ BC నండి రండవ శ్త్వబంీ AD వరకు 

సమస్తూ తమ క్ సమయాలలో ప్రపేరణ లేన్స్ అపోక్లిప్సట  

యొక్క  టోన్న సెట్ చేసినటుు క్న్స్రస్తతంద. 

సప షట్యత, లేదా సరైన అవగాహన లేదా ప్రప్త్తూ క్ 

ప్రపాధానూ త కోసం వివరణాతమ క్ రమన్స్క్లు అవసరమన్స్ 

అన్స్రంచవచుి  తప్ప , అధాూ యాల వార్జగా స్తర్గంశ్ం 

లేదా ్సా్తలదృటట్య మాప్రతమే ఇప్పప డు ఇవా బడుుంద. 
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great mountain that filled the whole earth. The image 

represented four successive world kingdoms or empires -- 

Babylonian (headed by Nebuchadnezzar), Medo-Persian, 

Grecian, and Roman -- each successor having overcome 

its predecessor and made it a part of itself. And the stone 

symbolized a kingdom which the God of heaven would 

establish and that would never be destroyed but would 

break in pieces and consume all the other kingdoms 

depicted -- by doing so to the last one. 

Chapter 3: Nebuchadnezzar the king made a huge image 

of gold, set it up on the plain of Dura in the province of 

Babylon, invited all the notables of his kingdom to be 

present for its dedication, and commanded all present to 

fall down at the sound of music and to worship the golden 

image or else in the same hour be cast into a burning fiery 

furnace. Daniel’s three friends refused to comply and were 

cast into the fiery furnace heated seven times hotter than 

customary, but were joined by an angel and delivered 

without harm, resulting in their promotion in the kingdom 

and a decree by Nebuchadnezzar against anybody saying 

anything against their God. (Daniel himself is not 

mentioned in this connection. It may be that his duties 

required that he be elsewhere instead of present at this 

occasion.) The date for the foregoing is not stated. 

Chapter 4: Nebuchadnezzar had another disturbing dream 

which no one but Daniel could interpret. It was of a 

mighty tree commanded to be hewn down and destroyed 

except its stump and roots, amidst tender grass and beasts 

of the field, and be wet with the dew of heaven for seven 

years. The tree represented the king himself, who would 

become insane and be driven from men, his dwelling to be 

with the beasts of the field, where he would eat grass as an 

ox and be wet with the dew of heaven, for seven years, till 

he should know "that the Most High ruleth in the kingdom 

of men, and giveth it to whomsoever he will." The 

command to leave the stump and roots of the tree meant 

that the kingdom would be sure to Nebuchadnezzar "after 

that thou shalt have known that the heavens do rule." 

The foregoing is also undated, but within a year it began 

to come to pass. Walking in the royal palace of Babylon, 

Nebuchadnezzar said: "Is not this great Babylon, which I 

have built for my royal dwelling-place, by the might of 

my power and for the glory of my majesty?" While the 

word was yet in his mouth, a voice came from heaven: "O 

king Nebuchadnezzar, to thee it is spoken: The kingdom is 

departed from thee: and thou shalt be driven from men; 

and thy dwelling place shall be with the beasts of the field; 

thou shalt be made to eat grass as oxen; and seven times 

shall pass over thee; until thou know that the Most-High 

ruleth in the kingdom of men, and giveth it to 

whomsoever he will." In that same hour he was driven 

1 వ అధాూ యము 

నెబుచాడే్న జర 

అధాూ యం 1: యూదా ర్గజు యెహోయాీమ్ 

ప్ర్పాలన యొక్క  మూడవ సంవతట రంలో (ప్రీ.పూ. 

607), బాబిలోన ర్గజు నెబుచాడే్న జార జెరూసలేంకు 

వచ్చి  దాన్స్న్స్ ముటట్యడించాడు. బందీలుగా (ప్రీ.పూ. 606) 

బంధంచబడిన వార్లో డేన్స్యల్ మర్యు ముగురాు 

"ర్గచర్క్ప్ప సంతత మర్యు ప్రప్భువుల" ముగుారు 

సహచరులు ఉనాే రు, వీర్కి నెబుచాడే్న జార యొక్క  

ఆసా్తనంలో మర్యు ప్రప్భుతా ంలో సేవ కోసం ప్రప్త్తూ క్ 

శ్నక్షణ ఇవా బడింద మర్యు వార్ సా్త తంప్రతూ ం 

మర్యు విధేయత ఉనే ప్ప టిీ ర్గజు ప్టు గప్ప  

అనప్రరహానే్స్  పందారు. దేవుడు. డేన్స్యల్ "కింగ్ 

సైరస్ యొక్క  మొదటి సంవతట రం వరకు" కనస్తగాడు 

(536 BC, బాబిలోన్స్యన ర్గజూ ం 538 BCలో మేడీస్ 

మర్యు ప్ర్యాను చేతలో ప్డిపోయిన తరా్గ త). 

వాసతవాన్స్కి, "ప్ర్యాా ర్గజు సైరస్ యొక్క  మూడవ 

సంవతట రం" (10:1)లో డేన్స్యల్ అందుకునే  

దరశ నం గుర్ంచ్చ కూడా ప్రప్స్తతవించబడింద, అంటే 

అతన 534 లేదా 533 BCలో ఇంకా జీవించ్చ ఉనేా డన్స్ 

అరంా కాన్స్ అతన ఇంకా జీవించ్చ ఉనేా డన్స్ అరంా 

కాదు. అప్పప డు ప్రప్భుతా ంలో భారం. అతన 

బాబిలోన్స్యన ర్గజులు నెబుచాడే్న జార (605-562 BC), 

ఈవిల్-మెర్టడాచ్ (562-560 BC), నెప్రగిగి ుస్తట ర (560-? 

BC), నబోన్స్డస్ (55-538 BC), మర్యు బెలాాజ్ార 

(నబోన్స్డస్ కుమారుడు) పాలనలో కనస్తగాడు. 

మర్యు సహ ర్జజెంట్, 538 BCలో చంప్బడాాడు); 

తరా్గ త డార్యస్ ద మేడ్జ (538-536 BC) మర్యు 

బాబిలోన్పై ప్ర్యాన సైరస్ (536-530 BC) పాలనలో -- 

70 సంవతట ర్గలకు పైగా. (తరువాత కోసం, 5:31; 6:28 

చూడండి.) 

నెబుచాడే్న జ్ార క్ల్దయీన ర్గజవంశ్ం (625-605 BC) 

యొక్క  మొదటి ర్గజు అయిన నబోపోలాస్తట ర 

కుమారుడు మర్యు తరువాత జీవితప్ప చ్చవర్ 

సంవతట ర్గలోు  అతన్స్ తంప్రడి సైనాూ న్స్కి నాయకుడిగా 

ప్న్స్చేశడు. అతన మేడియస్ ర్గజు సైకాట రస్ 

కుమారతన కూడా వివాహం చేస్తకునేా డు, అతన్స్ 

తంప్రడి ర్గజీయంగా చాలా ముఖూ మైన పుత 

పెటుట్యకునేా డు. అతన్స్ వారస్తడిగా పైన పేర్కక నే  
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from men. His hair grew like eagles’ feathers, and his 

nails like birds’ claws. 

At the end of the time designated, his understanding 

returned and he acknowledged and extolled the God of 

heaven -- among other things saying "all his works are 

truth, and his ways justice; and those that walk in pride he 

is able to abase" (v. 37). His kingdom was also restored to 

its former glory, "and excellent greatness was added unto" 

him (v. 36). In all, he reigned 43 years (605-562 B.C.). 

Chapter 5: Belshazzar, step-grandson of Nebuchadnezzar 

and last Chaldean king of Babylon, made a great feast for 

a thousand of his lords -- which we know from other 

sources to have been in the year 538 B.C. While drinking 

wine before his guests, he commanded that the gold and 

silver vessels which his "father" Nebuchadnezzar had 

taken from the temple in Jerusalem be brought; and he and 

his lords, his wives and his concubines, drank from them 

while praising "the gods of gold, and of silver, of brass, of 

iron, of wood, and of stone" -- an obviously deliberate act 

of scorn and defiance against the God of heaven and of the 

Jews. "In the same hour came forth the fingers of a man’s 

hand, and wrote over against the candlestick upon the 

plaster of the wall of the king’s palace." The king saw the 

hand that wrote, though he could not read what was 

written, and he was so frightened that "the joints of his 

loins were loosed, and his knees smote one against the 

other." Speaking to the wise men of Babylon, he promised 

anyone who would read and interpret the handwriting that 

he would be made "the third ruler in the kingdom" -- his 

father, Nabonidus, being first though in retirement the 

previous several years , and himself second as co-regent. 

But when no one could either read or interpret the writing, 

and not only the king was greatly troubled but his lords 

likewise were perplexed, the queen (likely the stepmother 

of Belshazzar), upon hearing about the matter, came into 

the banquet house and bade the king to be no longer 

troubled but to send for Daniel, who had served 

Nebuchadnezzar in such a capacity and would now "show 

the interpretation" for Belshazzar. When Daniel was 

brought, and though he interpreted the dream unfavorably 

as meaning, "God has numbered thy kingdom, and 

brought it to an end; thou art weighed in the balances, and 

found wanting; thy kingdom is divided, and given to the 

Medes and Persians," Belllshazzar nevertheless 

commanded that Daniel be clothed in purple, an chain of 

gold put about his neck, and proclamation made that he 

should be third ruler in the kingdom. That night, however, 

was fateful. For in it Belshazzar was slain, and "Darius the 

Mede received the kingdom" (vs. 30-31). 

The identity of "Darius the Mede" has posed a problem 

for scriptorians and historians. Darius was a quite 

common Persian name. But in this instance he is called 

"the Mede" as if to distinguish him from other rulers by 

ఈవిల్-మెర్టడాచ్ అతన్స్ కుమారుడు. అతన్స్ చ్చవర్ 

వారస్తడిగా పైన పేర్కక నే  బెలసార్ అతన్స్ కుమారుడు 

కాదు, అయినప్ప టిీ అతన్స్ే  బెలసార్ తంప్రడిగా 

స్తచ్చస్తతరు (5:2, 11, 18). అద అతన్స్ పూరా్జ కుడు కాదు, 

అతన్స్ అతూ ంత విశ్నషట్యమైన పూరా్జ కుడు అనే అరంాలో 

మాప్రతమే కావచుి . అయిత్త, అతన్స్ తంప్రడి, నబోన్స్డస్, 

నెబుచాడే్న జ్ార కుమారతన వివాహం చేస్తకునే టుు 

తెలుస్తంద, కానీ నబోన్స్డస్ ర్గజు అయిన తరా్గ త 

మర్యు బెలజాార అప్ప టికే పెదవీాడు. కాబటిట్య, అతన 

నెబుచాడే్న జార యొక్క  సవత మనవడు, 

పైన పేర్కక నే  బెలసాట రు అనే పేరు దాన్స్య్యలుకు 

పెటట్యబడిన క్ల్దయీుల పేరు అయిన బెలెట్యషాజరుతో 

అయోమయం చెందకూడదు. డేన్స్యల్ యొక్క  

ముగురాు యూదు సహచరులు -- హననాూ , మిషాయ్యల్ 

మర్యు అజర్గూ  -- షప్రదక్, మేషాక్ మర్యు అబేద్-

నెగో అనే పేరున కూడా ఇచాి రు. 

అధాూ యం 2: నెబుచాడే్న జ్ార పాలన యొక్క  రండవ 

సంవతట రంలో, అతన గురుతంచుకోలేన్స్ క్లతపెటేట్య 

క్ల వచ్చి ంద, మర్యు డేన్స్యల్ ఇదరీూ క్ల 

మర్యు దాన్స్ వివరణన ర్గప్రత దరశ నంలో అతన్స్కి 

అందనటుు వెలుడించాడు. అద బంగారు తల, ర్కముమ  

మర్యు చేులు వెండి, బొడు ామర్యు తొడలు ఇతతడి, 

కాళ్ళు  ఇనము మర్యు పాదాలు భారం ఇనము 

మర్యు కంత భారం మటిట్యతో ఒక్ గప్ప  చ్చప్రతం; 

మర్యు చేులు లేకుండా ఒక్ ప్రా తం నండి ఒక్ 

ర్గయి క్తతర్ంచబడింద, అద విప్రరహానే్స్  దాన్స్ 

పాదాలకు కటిట్యంద మర్యు దాన్స్ భాగాలన్స్ే ంటినీ 

ముక్క లుగా చేసి, గాలికి దూరంగా తీస్తకువెళ్ుంద, ఆ 

ర్గయి మొతతం న్స్ండిన గప్ప  ప్రా తంగా మార్ంద. 

భూమి. ఈ చ్చప్రతం నాలుగు వరుస ప్రప్ప్ంచ ర్గజాూ లు 

లేదా స్తప్రమాజాూ లన స్తచ్చస్తతంద -- బాబిలోన్స్యన 

(నెబుచాడే్న జార నేతృతా ంలో), మాదీ-ప్ర్యాన, 

ప్రీటయన మర్యు ర్టమన -- ప్రప్త వారస్తడు దాన్స్ 

పూరా్జ కులన అధరమించ్చ, దాన్స్న్స్ తనలో భారంగా 

చేస్తకునేా డు. 

అధాూ యం 3: నెబుచాడే్న జార ర్గజు బంగారంతో ఒక్ 

భార్జ ప్రప్తమన తయారు చేసి, దాన్స్న్స్ బాబిలోన 

ప్రపావినట ్లోన్స్ దుర్గ మైదానంలో నెలకలాప డు, తన 

ర్గజాూ న్స్కి చెందన ప్రప్ముఖులందర్నీ దాన్స్ 

ప్రప్తషాాప్నకు హాజరుకావాలన్స్ ఆహాా న్స్ంచాడు 

మర్యు అక్క డ ఉనే  వారందర్నీ ప్డిపోవాలన్స్ 
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the name of Darius. It occurs again in 11:1, and in 9:1, 

where he is called "Darius the son of Ahasuerus, of the 

seed of the Medes, who was made king over the 

Chaldeans." And the apochryphal book Tobit speaks of 

"Ahasuerus king of Media," who had a part in the 

destruction of Ninevah (14:15). The Ahasuerus of these 

references, however, is thought not to be the Ahasuerus of 

the Book of Esther, who reigned over Persia and Media 

(1:1-3), and is believed to have been the Persian king 

Xerxes I of history (486-465 B.C.). The latter was a son of 

Darius I, the Great (522-486 B.C.), mentioned in Ezra 4:5; 

5:6-7; 6:1; Haggai 1:1; Zechariah 1:1, and of Atossa, 

daughter of Cyrus II, the Great (559-530 B.C.), mentioned 

in 2 Chronicles 36:22-23; Ezra 1:1-4, 7-8; 5:13-17; 6:3; 

Isaiah 44:28; 45:1; Daniel 1:21; 6:28; 10:1 -- both of 

whom were Persian kings. For a time after the alliance of 

the Medes and Persians, the Medes were the stronger and 

their name mentioned first, but in the days of Cyrus the 

Great the Persians came to be stronger and their name 

mentioned first, as in the Book of Esther. 

Since we have only bits and pieces of information in both 

scripture and secular history, and not enough in some 

instances to piece them together satisfactorily, human 

speculation has been both rife and contradictory. A quite 

widely accepted view is that Darius the Mede and Cyrus 

the Great were one and the same, sometimes called by one 

name and sometimes by the other. It is based mainly upon 

the fact that Mandane, daughter of Astyages, king of the 

Medes (585-550 B.C.), married Cambyses I, king of the 

Persians (600-559 B.C.), and that Cyrus II, king of Persia 

(559-530 B.C.), was their son, half Persian and half Mede. 

This is believed, therefore, to mean that when he was 

called Darius he was also designated as the Mede in order 

to distinguish him from other kings of Persia who were 

named Darius but were not of Median as well as Persian 

extraction. This view likewise considers Ahasuerus in 

Daniel 9:1, father of Darius, to be another name of 

Astyages, the Median grandfather of Cyrus the Great, 

which seems to be correct. In fact, it all seems quite 

plausible, except for one thing: it does not take care of the 

distinction made by Daniel between the reign of Darius 

(the Mede) and the reign of Cyrus the Persian (6:28), with 

the former seeming to precede the latter. 

Some would like to dismiss Daniel’s information as being 

inaccurate, and that there just was not any Darius the 

Mede -- since none is mentioned by that name in secular 

history. However, Daniel’s position was such that he 

should have known better than his critics can know at the 

present time with only the bits of information that have 

come down to us to piece together. And there is yet 

another possibility highly worthy of consideration. 

First, the ancient historians Xenophon, Herodotus, and 

Berosus are said to have related the fall of Babylon thus: 

ఆదేశ్నంచాడు. సంీతం యొక్క  ధా్ న్స్ మర్యు 

బంగారు ప్రప్తమన ఆర్గధంచడం లేదా అదే రంటలో 

మండే మండుునే  కలిమిలో వేయబడుుంద. 

డేన్స్యల్ ముగురాు సేే హులు అంీక్ర్ంచడాన్స్కి 

న్స్ర్గక్ర్ంచారు మర్యు ఆచారం క్ంటే ఏడు రటుు 

ఎకుక వ వేడిచేసిన మండుునే  కలిమిలోకి 

విసిర్వేయబడాారు, కానీ ఒక్ దేవదూతతో చేర్గరు 

మర్యు హాన్స్ లేకుండా ప్ంరణీ చేయబడాారు, 

ఫలితంగా వారు ర్గజూ ంలో ప్దోనే త పందారు 

మర్యు ఎవరైనా తమ దేవున్స్కి వూ తర్నక్ంగా ఏదైనా 

మాటాుడిత్త నెబుచాడే్న జ్ార డిప్రీ చేశరు. . (ఈ 

విషయంలో డేన్స్యల్ సా యంగా ప్రప్స్తతవించబడలేదు. 

అతన్స్ విధులకు అతన ఈ సందరు ంగా హాజరు 

కాకుండా వేర్న చోట ఉండవలసి ఉంటుంద.) పైన 

పేర్కక నే  త్తదీ పేర్కక నబడలేదు. 

అధాూ యం 4: నెబుచాడే్న జార్కు మర్కక్ క్లతపెటేట్య క్ల 

వచ్చి ంద, దాన్స్న్స్ డేన్స్యల్ తప్ప  ఎవరూ అరంా 

చేస్తకోలేరు. లేత రడి ామర్యు పలంలోన్స్ 

ప్రకూరమృగాల మధ్ూ  దాన్స్ మొదీు మర్యు వేరుు తప్ప  

నర్కివేయబడాలన్స్ మర్యు నాశ్నం చేయబడాలన్స్ 

మర్యు ఏడు సంవతట ర్గలు ఆకాశ్ మంచుతో తడిగా 

ఉండాలన్స్ ఆజాారంచబడిన బలమైన చెటుట్య. ఆ చెటుట్య 

ర్గజుకు ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహస్తతంద, అతన రచ్చి వాడిగా 

మర్యు మనష్యూ ల నండి తర్మివేయబడాాడు, 

అతన్స్ న్స్వాసం పలంలోన్స్ జంువులతో ఉంటుంద, 

అక్క డ అతన ఎదీులాగా రడి ాతంటాడు మర్యు 

సా రంా యొక్క  మంచుతో తడిగా ఉంటాడు, ఏడు 

సంవతట ర్గల వరకు. "మనష్యూ ల ర్గజాూ నే్స్  

సరా్ట నే ుడు ప్ర్పాలిస్తత డన్స్ మర్యు అతన 

కోరుకునే  వార్కి దాన్స్న్స్ ఇస్తతడు" అన్స్ అతన 

తెలుస్తకోవాలి. చెటుట్య యొక్క  మొదీు మర్యు 

మూలాలన విడిచ్చపెటట్యమన్స్ ఆజ ాఅంటే 

నెబుచాడే్న జార్కు ర్గజూ ం ఖచ్చి తంగా ఉంటుందన్స్ 

"ఆ తరా్గ త ఆకాశలు పాలించాయన్స్ మీరు 

తెలుస్తకుంటారు." 

పైన పేర్కక నే ద కూడా త్తదీ లేదు, కానీ ఒక్ 

సంవతట రంలోనే అద అమలులోకి ర్గవడం 

ప్రపారంభమైంద. బాబిలోన ర్గజభవనంలో నడుస్తత , 

నెబుచాడే్న జ్ార ఇలా అనేా డు: "నా శ్్కి తతో మర్యు నా 

మహమ యొక్క  మహమతో నేన నా ర్గజ న్స్వాస ్సలాం 

కోసం నేన న్స్ర్మ ంచ్చన గప్ప  బాబిలోన కాదా?" ఆ మాట 

అతన్స్ నోటిలో ఉండగానే, ప్రలోక్ం నండి ఒక్ సా రం 
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"Cyrus diverted the Euphrates into a new channel, and, 

guided by two deserters, marched by the dry bed into the 

city, while the Babylonians were carousing at a feast of 

their gods." Second, inscriptions found in comparatively 

recent times are said to state that the Persian army under 

Gobryas took Babylon without a battle, that he killed the 

son of the king (who was Belshazzar, and co-regent), and 

that Cyrus entered later. Third, Darius is thought by many 

to have been Gobryas, who was named in Babylonian 

tablets as conqueror of Babylon; for Josephus says this 

Darius was the son of Astyages (who was a Mede), and 

had another name among the Greeks (Antiquities, X, 

11:4). Also in the same connection he calls him a kinsman 

of Cyrus, which was true if he was the son of Astyages, 

for Cyrus was the grandson of Astyages, as noted in the 

above paragraph on the authority of the ancient historian 

Herodotus. Therefore, Darius may have been both an 

uncle of Cyrus and one of the generals in his army, and as 

such to have led for Cyrus the army that conquered 

Babylon -- also to have received the kingdom and reigned 

for Cyrus while the latter was busy with his northern and 

western wars. 

Though not free of a measure of conjecture, the foregoing 

is not only a possibility but also highly plausible, and may 

even account for the mention of the age of Darius which, 

presumably, was greater than that of Cyrus. Of all the 

solutions that have been proposed, it is the simplest 

explanation known to this writer that explains the most, if 

true. It is therefore offered as the most likely hypothesis 

until and unless disproved by evidence not as yet come to 

the attention to the author of these notes. 

Chapter 6: Darius was pleased to set over the kingdom (of 

the Medes and Persians, which now included Babylon). 

120 "satraps" (or provincial governors), and over them 

three presidents, of whom Daniel was one. Daniel became 

"distinguished above the presidents and the satraps, . . . 

and the king thought to set him over the whole realm." 

This led to jealousy and intrigue against him, and to 

tricking the king into casting him into a den of lions. But 

he was divinely protected, and the king then cast his 

accusers and their families into the den of lions, where 

they suffered the fate, they had intended for Daniel. Going 

further, Darius wrote a decree to all the peoples of his 

kingdom that "in all the dominion of my kingdom men 

tremble and fear before the God of Daniel." And "Daniel 

prospered in the reign of Darius, and in the reign of Cyrus 

the Persian." 

Chapter 2 

BELSHAZZAR 

Chapter 7: In the first year of the reign of Belshazzar, co-

regent over Babylon (possibly 556-55 B.C.), Daniel had a 

విన్స్రంచ్చంద: "ఓ ర్గజా నెబుక్దే్న జార, ఇద నీకు 

చెప్ప బడింద: ర్గజూ ం నీ నండి వెళ్ు పోయింద, 

మర్యు నీవు మనష్యూ ల నండి వెళు గటట్యబడత్వవు, 

మర్యు నీ న్స్వాస ్సలాం మృగాలతో ఉంటుంద. 

మనష్యూ ల ర్గజాూ నే్స్  సరా్ట నే ుడు 

ప్ర్పాలిస్తతనేా డన్స్ మర్యు తనకు నచి్చ నవార్కి 

దాన్స్న్స్ ఇస్తతడు అన్స్ మీరు తెలుస్తకునే వరకు, మీరు 

ఎదీుల వలె రడినా్స్ తనేలా చేస్తతరు; మర్యు ఏడు స్తరుు 

న్స్నే  దాటిపోుంద." అదే రంటలో అతన 

మనష్యల నండి వెళు గటట్యబడాాడు. అతన్స్ వెంప్రటుక్లు 

ప్రరదలీ ఈక్లవలె, అతన్స్ గోళ్ళు  ప్క్షుల గోళు లా 

పెర్గాయి. 

న్స్ర్నశీ్నంచబడిన సమయం ముగిసే సమయాన్స్కి, అతన్స్ 

అవగాహన తర్గి వచ్చి ంద మర్యు అతన సా రపా్ప 

దేవుడిన్స్ గుర్తంచాడు మర్యు ీర్ తంచాడు - ఇతర 

విషయాలతోపాటు "ఆయన ప్నలనీే  సతూ ం, 

మర్యు అతన్స్ మారా్గలు నాూ యం; మర్యు రరా ంతో 

నడిచేవార్న్స్ అతన తగింాచరలడు" (వ. 37). అతన్స్ 

ర్గజూ ం కూడా దాన్స్ పూరా  వైభవాన్స్కి 

ప్పనరుదధర్ంచబడింద, "మర్యు అతన్స్కి 

అదుు తమైన గప్ప తనం జోడించబడింద" (వ. 36). 

మొతతం మీద, అతన 43 సంవతట ర్గలు (605-562 BC) 

పాలించాడు. 

అధాూ యం 5: నెబుచాడే్న జ్ార యొక్క  సవత-మనవడు 

మర్యు బాబిలోన చ్చవర్ క్ల్దయీ ర్గజు, బెలాాజర తన 

వెయిూ  మంద ప్రప్భువులకు గప్ప  విందు చేస్తడు -- ఇద 

ప్రీ.పూ. 538లో తన అతథుల ముందు ప్రదాక్షారసం 

త్వగుతూ ఉండేదన్స్ మనకు ఇతర మూలాల నండి 

తెలుస్త. అతన్స్ "తంప్రడి" నెబుచాడే్న జార 

జెరూసలేంలోన్స్ దేవాలయం నండి తీసిన బంగారం 

మర్యు వెండి పాప్రతలన తీస్తకుర్గవాలన్స్ 

ఆజాారంచాడు; మర్యు అతన మర్యు అతన్స్ 

ప్రప్భువులు, అతన్స్ భారూ లు మర్యు అతన్స్ 

ఉంప్పడురతెతలు, "బంగారం, మర్యు వెండి, ఇతతడి, 

ఇనము, చెక్క  మర్యు ర్గత దేవతలన" ్స్తతతస్తత  

వార్ నండి త్వగారు -- సప షట్యంగా ఉదీేశ్పూరా క్ంగా 

అప్హాసూ ం మర్యు ధక్క ర్ంచే చరూ  సా రంా మర్యు 

యూదుల దేవున్స్కి వూ తర్నక్ంగా. "అదే రంటలో ఒక్ వూ కి త 

చేత వేళ్ళు  బయటకు వచి్చ , ర్గజభవనం గోడకు ఉనే  

్పాుసట్యర్పై కాూ ండిల్్్సిట్యక్్కు వూ తర్నక్ంగా ర్గశయి." అన్స్ 
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special dream and visions which he put in writing. They 

pertained to the four kingdoms about which 

Nebuchadnezzar had dreamed (Chapter 2) -- namely, the 

Babylonian, Medo-Persian, Grecian, and Roman empires. 

In Daniel’s dream they were represented as four great 

beasts -- a lion with eagles’ wings; a bear; a leopard which 

had upon its back four wings of a bird; and the fourth 

unnamed but described as "terrible and powerful, and 

strong exceedingly, with great iron teeth; . . . and it had 

ten horns." They are also described as having come "up 

from the sea" (v. 3) -- evidently "the great sea," or 

Mediterranean (v. 2). 

Daniel beheld till thrones were placed (or, cast down 

[KJV]) "and one that was ancient of days did sit," whose 

"throne was fiery flames, and the wheels thereof burning 

fire" -- as a chariot of fire -- "and a fiery stream issued and 

came forth from before him." He was ministered unto by 

"thousands of thousands," and before him stood "ten 

thousand times ten thousand". "Judgment was set, and the 

books were opened." Daniel continued beholding "till the 

beast [apparently the fourth] was slain, and its body 

destroyed, and it was given up to be burned with fire." 

The dominion of the other beasts "was taken away: yet 

their lives were prolonged for a season and a time." (That 

is, each of the first three successive kingdoms was taken 

over by its successor and continued as a part of such, even 

in the Roman Empire.) 

In his night visions, Daniel also beheld one like unto a son 

of man coming with the clouds of heaven, being brought 

before the ancient of days, and given "dominion, and 

glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and 

languages should serve him: his dominion is an 

everlasting dominion, which shall not pass away, and his 

kingdom that which shall not be destroyed." This 

corresponds to the kingdom to be set up by the God of 

heaven and represented in Nebuchadnezzar’s dream by a 

stone cut out of a mountain without hands, smiting and 

destroying the image symbolizing the four kingdoms 

mentioned above, becoming a great mountain filling the 

whole earth, and never itself to be destroyed (Chapter 2). 

In one of Daniel’s visions "the judgment was set" (v. 10), 

and in another it was said that "the judgment shall be set" 

(v. 26); but the contexts indicate that the final judgment at 

the end of the world was not intended. In both instances it 

appears that it was judgment against the fourth beast, to 

"take away his dominion, to consume and to destroy it 

unto the end" and to give "the kingdom and the dominion, 

and the greatness of the kingdoms under the whole heaven 

. . . to the people of the saints of the Most High: [whose] 

kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions 

shall serve and obey him." (vs. 26-27). 

ప్రవాసిన చేతన్స్ ర్గజు చూశడు. అతన ప్రవాసినద 

చదవలేక్పోయినప్ప టిీ, అతన చాలా భయప్డాాడు, 

"అతన్స్ నడుము యొక్క  ీళ్ళు  వదులయాూ యి 

మర్యు అతన్స్ మోకాలు ఒక్దాన్స్తో ఒక్టి కటాట్యయి." 

బాబిలోన్లోన్స్ ్జాానలతో మాటాుడుతూ, చేతప్రవాతన 

చదవి అరంా చేస్తకునే ఎవర్కైనా అతన "ర్గజూ ంలో 

మూడవ పాలకుడు" అవుత్వడన్స్ వాగీానం చేశడు -- 

అతన్స్ తంప్రడి, నబోన్స్డస్, రత కన్స్ే  సంవతట ర్గలుగా 

ప్దవీ విరమణ చేసినప్ప టిీ, మర్యు త్వన కో-

ర్జజెంట్్గా రండవద. కానీ ఆ రచనన ఎవరూ 

చదవలేక్, అరంా చేస్తకోలేక్, ర్గజు చాలా ఇబీ ంద 

ప్డడమే కాకుండా, అతన్స్ ప్రప్భువులు కూడా 

క్లవరప్డపా్పప డు, ర్గణి (బలాాసర్ సవత తలిు) 

విషయం వినే ప్పప డు, విందు ఇంటోు కి వచి్చ  చెరప ంద. 

ర్గజు ఇక్పై ఇబీ ంద ప్డకుండా, నెబుచాడే్న జార్కు 

అటువంటి హోదాలో సేవ చేసిన మర్యు ఇప్పప డు 

చేసే డేన్స్యల్్న్స్ ప్ంప్మన్స్ ప్ంపాడు. బెలసార్ కోసం 

వివరణన చూరంచు. డేన్స్యల్ 

తీస్తకుర్గబడినప్పప డు, మర్యు అతన క్లన్స్ 

అననకూలంగా అరంా చేస్తకునే ప్ప టిీ, "దేవుడు నీ 

ర్గజాూ న్స్ే  లెకిక ంచాడు మర్యు దాన్స్న్స్ అంతం 

చేస్తడు; నవుా  తూక్ంలో తూగుతూ ఉనేా వు; నీ 

ర్గజూ ం విభజంచబడింద మర్యు మాదీయులకు 

మర్యు ప్ర్యానుకు ఇవా బడింద," అయినప్ప టిీ, 

బెలాాజర డేన్స్యల్్కు ఊదారంగు దుస్తతలు ధ్ర్ంచ్చ, 

అతన్స్ మెడలో బంగారు గలుస్త వేయమన్స్ 

ఆజాారంచాడు మర్యు అతన ర్గజూ ంలో మూడవ 

పాలకుడిగా ఉండాలన్స్ ప్రప్క్టించాడు. అయిత్త ఆ ర్గప్రత 

, విధగా ఉంద.దీన్స్లో బెలసార్ చంప్బడాాడు మర్యు 

"మేదీయుడైన డార్యస్ ర్గజాూ న్స్ే  పందాడు" (vs. 30-

31). 

"డార్యస్ ద మేడ్జ" యొక్క  గుర్తంప్ప ప్రసిక పోట్య ర్యను 

మర్యు చర్ప్రతకారులకు సమసూ గా ఉంద. డార్యస్ 

అనేద చాలా స్తధారణ ప్ర్యాన పేరు. కానీ ఈ 

సందరు ంలో అతన్స్ే  ఇతర పాలకుల నండి 

డార్యస్ అనే పేరుతో వేరు చేయడాన్స్కి "మేదీ" అన్స్ 

రలుస్తతరు. ఇద మళ్లు 11:1లో మర్యు 9:1లో 

సంభవిస్తతంద, అక్క డ అతన "క్ల్దయీులకు ర్గజుగా 

చేయబడిన మాదీయుల సంత్వనాన్స్కి చెందన 

అహషా్వ ర్టష్య కుమారుడు డార్యస్" అన్స్ 

రలువబడాాడు. మర్యు అపోప్రకిఫాల్ ప్పసతక్ం టోబిత్ 

నీనెవా (14:15) నాశ్నంలో భారమైన "మీడియా ర్గజు 
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(According to the Nabonidus Chronicle, he "entrusted the 

army and the kingship" of Babylon to Belshazzar about 

556 B.C., while he himself campaigned in central Arabia -

- where he also remained many years and was seldom, if 

ever, in Babylon itself. It would seem, therefore, that 

Daniel dates Belshazzar’s reign from the time just 

mentioned.) 

Chapter 8: In the third year of Belshazzar’s reign (about 

554-53 B.C.), Daniel had another vision -- of a ram and a 

he-goat -- explained by Gabriel. The ram, which 

represented the kingdom of the Medes and Persians, had 

two horns, one representing the Medes, and the other, 

which came up last and was higher, representing the 

Persians. And the he-goat, which represented the Grecian 

kingdom, rage against the ram with invincible fury, 

breaking both of his horns, casting him down and 

trampling upon him. Then the he-goat, which seems to 

have had only one horn to begin with -- a great one 

(between his eyes) -- magnified himself exceedingly; and 

when he was strong, the great horn was broken and four 

other notable horns came up instead toward the four winds 

of heaven. The great horn (the first king of the Grecian 

empire [v. 21] obviously was Alexander the Great, who 

conquered Medo-Persia. And the four horns represented 

four kingdoms into which his dominion would be divided 

among four of his generals after his death (323 B.C.) -- 

Macedonia and Greece going to Cassander (after the death 

of his father, Antipater, 319 B.C.); Thrace, and later Asia 

Minor, to Lysimachus (323 and 301, respectively; Syria 

and all the East, to Seleucus (312 B.C.); and Egypt and 

Libya, to Ptolemy (323 B.C.). 

The mid-section of the chapter (vs. 9-14) is devoted to a 

little horn that came out of one of the divisions of 

Alexander’s kingdom, that waxed exceedingly great in all 

directions, including the "glorious land" (Palestine), 

referred to as such again in 11:16,41 (cf. Jeremiah 3:19; 

Ezekiel 20:6,15). Apparently, this horn was Antiochus 

Epiphanes, king of Syria (175-163 B.C.), and great-great-

great-grandson of Seleucus I, mentioned in the above 

paragraph simply as Seleucus). This Antiochus attempted 

to Hellenize Judea and exterminate Judaism. So, the 

scripture text says this horn magnified itself even against 

"the prince of the host" (evidently Jehovah), and "took 

away from him the continual burnt-offering, and the place 

of his sanctuary was cast down." And the host [Heb. 

people of the saints] was given over to it [the horn] 

together with the continual burnt offering through 

transgression [because of apostasy on the part of some of 

the Jews after return from Babylonian exile (see 

Maccabees 1:11-15)] and it cast down truth to the ground, 

and did its pleasure and prospered." This was to be for 

"two thousand and three hundred evenings and mornings" 

(either 2300 or else 1150 days, a little short of either seven 

or else 3 1/2 years -- possibly to the time that the patriot 

అహషా్వ ర్టష్య" గుర్ంచ్చ మాటాుడుుంద. అయిత్త, ఈ 

స్తచనల యొక్క  అహసాే రస్, ప్ర్యాా మర్యు 

మీడియా (1:1-3)పై ప్ర్పాలించ్చన బుక్ ఆఫ్ ఎసేతర 

యొక్క  అహసేా రస్ కాదన్స్ భావించబడింద మర్యు 

చర్ప్రతలో పెర్యాన ర్గజు Xerxes I (486) అన్స్ 

నముమ త్వరు. -465 BC). తరువాత డార్యస్ I 

కుమారుడు, ద ప్రగేట్ (522-486 BC), ఎప్రజా 4:5లో 

ప్రప్స్తతవించబడింద; 5:6-7; 6:1; హరయాి 1:1; జెక్ర్గూ  1:1, 

మర్యు అటోస్తట , సైరస్ II కుమారత, ద ప్రగేట్ (559-530 

BC), 2 ప్రకాన్స్క్ల్ట  36:22-23లో ప్రప్స్తతవించబడింద; ఎప్రజా 

1:1-4, 7-8; 5:13-17; 6:3; యెషయా 44:28; 45:1; 

డేన్స్యల్ 1:21; 6:28; 10:1 -- వీర్దరీూ ప్ర్యాన 

ర్గజులు. మాదీయులు మర్యు ప్ర్యాను కూటమి 

తరా్గ త కంత కాలాన్స్కి, మాదీయులు బలంగా ఉనాే రు 

మర్యు వార్ పేరు మొదట ప్రప్స్తతవించబడింద, 

అయిత్త సైరస్ ద ప్రగేట్ కాలంలో ప్ర్యాను బలంగా 

ఉనాే రు మర్యు వార్ పేరు ఎసేతర బుక్్లో ఉనే టుుగా 

మొదట ప్రప్స్తతవించబడింద. 

ప్రరంధ్ం మర్యు లౌకిక్ చర్ప్రత రండింటిలోనూ మనకు 

బిట్్లు మర్యు భాగాలు మాప్రతమే ఉనాే యి మర్యు 

కన్స్ే  సందర్గు లోు  వాటిన్స్ సంతృరతక్రంగా క్లప్డాన్స్కి 

సర్పోదు కాబటిట్య, మానవ ఊహాగానాలు విప్ర్జతంగా 

మర్యు ప్రసప ర విరుదధంగా ఉనాే యి. చాలా 

విసతృతంగా ఆమోదంచబడిన అభిప్రపాయం ఏమిటంటే, 

డార్యస్ ద మేడ్జ మర్యు సైరస్ ద ప్రగేట్ ఒక్టి 

మర్యు ఒక్టే, కనే్స్ స్తరుు ఒక్ పేరుతో మర్యు 

కనే్స్ స్తరుు మర్కక్ పేరుతో రలుస్తతరు. ఇద ప్రప్ధానంగా 

మెడీస్ ర్గజు (ప్రీ.పూ. 585-550) అసిట్యగేస్ కుమారత 

మందనే, ప్ర్యాను ర్గజు (ప్రీ.పూ. 600-559) కాంబిసెస్ 

Iన్స్ మర్యు ప్ర్యాా ర్గజు సైరస్ II (559)న్స్ వివాహం 

చేస్తకుంద. -530 BC), వార్ కుమారుడు, సరం ప్ర్యాన 

మర్యు సరం మేడే. అందువలు, అతన డార్యస్ 

అన్స్ రలవబడినప్పప డు, డార్యస్ అన్స్ రలువబడే 

ఇతర ప్ర్యాా ర్గజుల నండి అతన్స్న్స్ వేరు 

చేయడాన్స్కి అతన మేడియుడిగా కూడా 

న్స్యమించబడాాడన్స్ దీన్స్ అరంా, వారు మధ్ూ స ా

మర్యు పెర్యాన వెలికితీతకు చెందనవారు కాదు. ఈ 

దృకోక ణం అదే విధ్ంగా డార్యస్ తంప్రడి అయిన 

డేన్స్యల్ 9:1లోన్స్ అహషా్వ ర్టస్్న్స్ అసిట్యగేస్ యొక్క  

మర్కక్ పేరుగా ప్ర్రణించ్చంద, సైరస్ ద ప్రగేట్ యొక్క  

మధ్ూ స ాత్వత, ఇద సరైనద అన్స్రస్తతంద. న్స్జాన్స్కి, ఒక్ 

విషయం మినహా అనీే  చాలా ఆమోదయోరూ మైనవిగా 
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Judas Maccabeus was able to retake Jerusalem, cleanse 

the sanctuary (temple), and rededicate it for customary 

worship about the year 164 B.C. 

NOTE: The latter concept seems to be favored by the 

account of the Book of 1 Maccabees, in which chronology 

is recorded in terms of the Greek kingdom -- that is, from 

its re-organization some years after the death of Alexander 

the Great and the beginning of the Seleucid dynasty, with 

Seleucus I (312 B.C.). It states that Antiochus Epiphanes 

became king in the 137th year of the Greek kingdom 

(Chapter 1:10), or 175 B.C.; that he entered Jerusalem and 

plundered the sanctuary in the 143rd year (1:20-28), or 

169 B.C.; that he entered again in the 145th year (167 

B.C.), this time polluting the sanctuary and putting an end 

to burnt offerings, etc., some time before the month of 

Chislev, when on the 15th day an abominable heathen 

altar was erected upon the Jewish altar and on the 25th 

day heathen sacrifices were offered upon it (1:29-64); and 

that by the 25th of Chislev in the 148th year (164 B.C.), 

Judas Maccabeus and his brothers were able to enter 

Jerusalem, cleanse the sanctuary, rededicate it, and restore 

lawful Jewish worship (4:36-61) -- something more than 

three years after the sanctuary was first polluted. 

Chapter 9: In the first year of Darius the son of Ahasuerus, 

of the seed of the Medes (see 5:31), which would have 

started in 538 B.C., 68 years after Daniel and others had 

been deported to Babylon, he understood from the "the 

books" (evidently 2 Chronicles 26:21; Jeremiah 25:11-12; 

29:10) that the exile would be for 70 years, or for only two 

more years if it should be counted from Daniel’s own 

deportation which, so far as the record states, was not of 

great numbers but only of youth "of the royal seed and of 

the nobles" (1:3-4) -- not mentioned either by Jeremiah or 

in 2 Kings in their record of the mass deportations. 

Jeremiah’s account reads as follows: "This is the people 

whom Nebuchadnezzar carried away captive: in the 

seventh year [957 B.C.] three thousand Jews and three and 

twenty; in the eighteenth year of Nebuchadnezzar [586 

B.C.] he carried away captive from Jerusalem eight 

hundred thirty and two persons; in the three and twentieth 

year of Nebuchadnezzar [581 B.C.] Nebuzaradan the 

captain of the guard carried away captive of the Jews 

seven hundred forty and five persons: all the persons were 

four thousand and six hundred" (Jeremiah 52:28-30). 

In 2 Kings the record is similar but with variations that 

need to be noted. Instead of seventh year of 

Nebuchadnezzar’s reign as in Jeremiah’s account, 2 Kings 

has eighth year (24:12). One may count from the 

beginning of the expedition, the other from its close. Also, 

instead of Jeremiah’s 3,023 captives taken, 2 Kings gives 

"ten thousand" (24:14-16) -- Jeremiah’s account "probably 

including only the more important." Again, instead of the 

అన్స్రస్తతయి: డార్యస్ (మేదీ) పాలన మర్యు సైరస్ 

ద ప్ర్యాన పాలన (6:28) మధ్ూ  డేన్స్యల్ చేసిన 

వూ త్వూ స్తన్స్ే  ఇద ప్టిట్యంచుకోదు. రండోదాన్స్క్ంటే 

ముందునే టుుంద. 

డాన్స్యెల్ యొక్క  సమాచారం సర్కాదన్స్ మర్యు 

డార్యస్ ద మాదీ లేడన్స్ కందరు 

కటిట్యపార్నయాలనకుంటునేా రు -- లౌకిక్ చర్ప్రతలో ఆ 

పేరుతో ఎవరూ ప్రప్స్తతవించబడలేదు. ఏద 

ఏమైనప్ప టిీ, డేన్స్యల్ యొక్క  ్సా్తనం ఏమిటంటే, 

ప్రప్స్తతత సమయంలో అతన్స్ విమరశ కులు 

తెలుస్తకోవలసిన దాన్స్క్ంటే మెరుగాా 

తెలుస్తకోవలసినద, మాకు క్లిసి వచ్చి న సమాచారం 

యొక్క  బిట్ట  మాప్రతమే. మర్యు ప్ర్రణించదగిన 

మర్కక్ అవకాశ్ం ఉంద. 

ప్రప్ధ్మ, ప్పర్గతన చర్ప్రతకారులు జెనోఫోన, హెర్టడోటస్ 

మర్యు బెర్టసస్ బాబిలోన ప్తనానే్స్  ఈ విధ్ంగా 

వివర్ంచారన్స్ చెప్ప బడింద: "సైరస్ యూప్రేట్ట ్న 

ఒక్ కతత కాలువలోకి మళ్ుంచాడు, మర్యు ఇదరీు 

పార్పోయిన వార్చే మారనా్స్ర్నశీ్ం చేయబడి, 

బాబిలోన్స్యను నరరంలోకి వెళ్లు రు. వార్ దేవుళు 

విందులో కేర్ంతలు కటాట్యరు." రండవద, 

ులనాతమ క్ంగా ఇటీవలి కాలంలో లభించ్చన 

శసనాలు గోప్రబియాస్ ఆధ్ా రూ ంలోన్స్ పెర్యాన సైనూ ం 

బాబిలోన్న ఎటువంటి యుదధం లేకుండానే 

తీస్తకుందన్స్, అతన ర్గజు కుమారుడిన్స్ (బెలాాజర 

మర్యు సహ-ప్రప్తన్స్ధ) చంపాడన్స్ మర్యు సైరస్ 

తరువాత ప్రప్వేశ్నంచాడన్స్ చెప్ప బడింద. మూడవద, 

డార్యస్ గోప్రబియాస్ అన్స్ చాలా మంద భావించారు, 

అతన బాబిలోన్స్యన మాప్రతలలో బాబిలోన్న 

జయించ్చన వూ కి తగా పేర్కక నబడాాడు; జోసెఫస్ ఈ 

డార్యస్ అసిట్యయాజెస్ (ఇతన మేడియన) 

కుమారుడన్స్ మర్యు ప్రీకులలో మర్కక్ పేరున క్లిగి 

ఉనేా డన్స్ చెపాప డు (ప్పర్గతన వస్తతవులు, X, 11:4). 

అదే సంబంధ్ంలో అతన అతన్స్ే  సైరస్ యొక్క  

బంధువు అన్స్ రలుస్తతడు, ప్పర్గతన చర్ప్రతకారుడు 

హెర్టడోటస్ యొక్క  అధకారంపై పై పేర్గలో 

పేర్కక నే టుుగా, సైరస్ ఆసిట్యగేజ్ యొక్క  మనవడు 

కాబటిట్య, అతన ఆసిట్యగేస్ కుమారుడైత్త ఇద న్స్జం. 

అందువలు, డార్యస్ సైరస్ యొక్క  మామయూ  

మర్యు అతన్స్ సైనూ ంలోన్స్ జనరల్ట ్లో ఒక్రై 

ఉండవచుి  మర్యు బాబిలోన్న జయించ్చన సైరస్ 
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eighteenth year of Nebuchadnezzar’s reign as in Jeremiah, 

2 Kings has nineteenth year (25:8-12) -- with the same 

explanation applicable. And the raid which Jeremiah 

places in the twenty-third year of Nebuchadnezzar, 2 

Kings does not date nor does it mention by number the 

745 persons Jeremiah says were taken captive by 

Nebuzaradan. Also, of the additional number taken by 

Nebuzaradan to Nebuchadnezzar at Riblah, his western 

headquarters in Syria, who killed them there, 2 Kings lists 

72 (25:18-21), whereas Jeremiah lists 74 (52:24-27). 

When Daniel realized that the period of Jewish exile and 

of the "desolations of Jerusalem" was drawing to a close, 

he set his face "unto the Lord God, to seek by prayer and 

supplications, with fasting and sackcloth and ashes," 

confessing the sins of his people that had been responsible 

for their captivity, imploring God to turn away from his 

anger and forgive, and for the Lord’s own sake to cause 

his face to shine upon his sanctuary that then was desolate 

(vs. 3-19). 

And while he was yet speaking in prayer, Gabriel, whom 

Daniel had earlier seen in a vision (8:16), came to instruct 

him to the effect that the seventy years then coming to an 

end did not conclude all the experiences decreed for his 

people. Instead, seventy weeks (generally believed to 

mean seventy weeks of years, or 490 years) were yet 

decreed upon Israel and the holy city, (1) to finish 

transgression, and (2) to make reconciliation for sins, (3) 

to bring in everlasting righteousness, (4) to seal up the 

vision and prophecy, and (5) to anoint the Most Holy 

(evidently the Messiah). From the going forth of the 

commandment to restore and to build Jerusalem unto the 

Anointed One, the Prince (evidently Christ), there would 

be seven weeks and 62 weeks (a total of 69 weeks, or 483 

years) -- and the city would indeed be rebuilt, though in 

troublous times (because of prolonged opposition of 

enemies, described in Ezra and Nehemiah). And after the 

69 weeks, in the middle of the last week (or seven years), 

the Anointed One would be cut off, and cause the sacrifice 

and oblation to cease (not being necessary after the 

sacrifice of himself). In that week in which he would be 

cut off, the Anointed One would make a firm covenant 

with many -- likely referring to the New Covenant through 

his own blood, to be offered to the Jewish nation for 

approximately 3 1/2 years before soon being proclaimed 

to the Gentile world as well. And after all of that, the 

people of the prince (likely the Romans under Titus as 

prince, who would later become emperor of the Roman 

empire) would come and destroy the city (Jerusalem), 

upon the wing of abominations making it desolate, even 

unto the full end determined for it -- likely referring to the 

destruction of Jerusalem in A.D. 70 under Titus -- Christ 

himself, in connection with his prediction of Jerusalem’s 

సైనాూ న్స్కి నాయక్తా ం వహంచ్చ ఉండవచుి  -- 

ర్గజాూ న్స్ే  స్వా క్ర్ంచ్చ, సైరస్ కోసం ప్ర్పాలించాడు. 

అతన్స్ ఉతతర మర్యు ప్శి్న మ యుదాధ లతో. 

ఊహాజన్స్త కలమానం లేకుండా పోయినప్ప టిీ, పైన 

పేర్కక నే ద ఒక్ అవకాశ్ం మాప్రతమే కాదు, అతూ ంత 

ఆమోదయోరూ మైనద కూడా, మర్యు బహుశ సైరస్ 

క్ంటే ఎకుక వగా ఉండే డార్యస్ యురం ప్రప్స్తతవనకు 

కూడా కారణం కావచిు . ప్రప్తపాదంచబడిన అన్స్ే  

ప్ర్షాక ర్గలలో, ఈ రచయితకు తెలిసిన సరళమైన 

వివరణ న్స్జమైత్త చాలా వరకు వివర్స్తతంద. అందువలు 

ఈ రమన్స్క్ల రచయితకు ఇంకా దృటట్యకి ర్గన్స్ స్తక్షూ ం 

దాా ర్గ న్స్రూరంచబడనంత వరకు ఇద చాలా 

సంభావూ  ప్ర్క్లప నగా అందంచబడుుంద. 

అధాూ యం 6: డార్యస్ ర్గజాూ న్స్ే  (మేదీలు మర్యు 

ప్ర్యాను, ఇప్పప డు బాబిలోన్తో సహా) ్సా్తరంచడాన్స్కి 

సంతోటంచాడు. 120 "సప్రత్వప్సట " (లేదా ప్రపావిన్స్యాల్ 

రవరే రుు), మర్యు వార్పై ము్గురాు అధ్ూ క్షులు, 

వీర్లో డేన్స్యల్ ఒక్రు. డేన్స్యల్ "అధ్ూ క్షులు 

మర్యు స్తప్రత్వప్స్ల క్ంటే విశ్నష్యట్యడు అయాూ డు. ఇద 

అతన్స్పై అస్తయ మర్యు కుప్రటకు దార్తీసింద 

మర్యు ర్గజున మోసగించ్చ సింహాల గుహలో 

ప్డవేయడాన్స్కి దార్తీసింద. కానీ అతన దైవిక్ంగా 

రక్షంచబడాాడు, మర్యు ర్గజు తన న్స్ందులన 

మర్యు వార్ కుటుంబాలన సింహాల గుహలో 

ప్డేశడు, అక్క డ వారు డేన్స్యల్ కోసం ఉదీేశ్నంచ్చన 

విధన్స్ ఎదుర్కక నాే రు. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళతూ, 

డార్యస్ తన ర్గజూ ంలోన్స్ ప్రప్జలందర్ీ "నా 

ర్గజూ మంతటిలో దాన్స్య్యలు దేవున్స్ యెదుట 

వణుకుునాే రు మర్యు భయప్డుునాే రు" అన్స్ 

ఒక్ శసనాన్స్ే  ప్రవాస్తడు. మర్యు "డార్యస్ పాలనలో 

డేన్స్యల్ వర్ధలాుడు. 

అధాూ యం 2 

బెలాాజర 

అధాూ యం 7: బాబిలోన (బహుశ 556-55 BC)పై సహ-

ప్రప్తన్స్ధ అయిన బెలస్ా్తర పాలన మొదటి 

సంవతట రంలో, డేన్స్యల్ ఒక్ ప్రప్త్తూ క్ క్ల మర్యు 

దరశ నాలన క్లిగి ఉనేా డు. అవి నెబుచాడే్న జార 
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destruction, speaking of "the abomination of desolation 

spoken of through Daniel the prophet" (Matthew 24:15). 

It is to be noted the 70 weeks were to (1) begin with the 

going forth of the commandment to restore and rebuild 

Jerusalem and (2) be divided into periods of seven, 62, 

and on -- or 49 years, 434 years, and seven years. 

There were four decrees by three Persian kings with 

reference to the return of Jewish exiles and the rebuilding 

of the temple and Jerusalem: (1) By Cyrus the Great, 536 

B.C. (Ezra 1:2-4; 2 Chronicles 36: 22-23); (2) By Darius 

the Great, (Hystaspes), 519 B.C. (Ezra 6:1-12); (3) By 

Artaxerxes Longimanus (458 or 457 B.C.), (Ezra 7:7, 11-

26); By Artaxerxes again, 445 B.C. (Nehemiah 1:1; 2:1-

8). 

If we begin at A.D. 26, the year of Christ’s baptism, 

anointing by the Holy Spirit, and introduction to Israel as 

the Son of God, John 1:31-34 (when he was 30 years of 

age, Luke 3:21-23, his birth having been no later than 4 

B.C. according to our Gregorian calendar), and count back 

483 years (seven plus 62 weeks of years), we arrive at 457 

B.C., the first decree of Artaxerxes (stepson of Queen 

Esther, of the Book of Esther). It is also fairly certain that 

Christ was crucified after about 3 1/2; years of personal 

ministry, or in the middle of the 70th week of Daniel, 

when he would "make a firm covenant with many." As a 

result of his death he became "the mediator of the new 

covenant" (Hebrews 9:15), and it was widely proclaimed 

to the Jews the remaining 3 1/2 years of the 70th "week," 

soon after which it was offered to Gentiles as well as Jews 

-- "to the Jew first, and also to the Greek" (Roman 1::16). 

As for the first "seven weeks" of the seventy (the first 49 

years), it was during that period that the rebuilding of the 

temple and of Jerusalem, including its walls, was 

accomplished (though begun earlier) -- and it was indeed 

amidst troublous times, with one delay after another from 

opposition of neighbors. The temple itself was finished in 

the "sixth year of the reign of Darius the king" (Ezra 

6:15), in 516 B.C., but the city and its walls not until 72 

years later, after the "twentieth year of Artaxerxes the 

king" (Nehemiah 2:1-8) -- in 444 B.C. on the 25th of the 

month Elul (6:15), the sixth month of the year, equivalent 

to a part of our August-September. 

Chapter 10: "In the third year of Cyrus king of Persia a 

thing was revealed unto Daniel," pertaining to "a great 

warfare" (vs. 1-2). And Chapters 10, 11, and 12 are 

occupied with it. The date would have been 534 B.C., two 

years after the first contingent of Jews returned to their 

homeland under Ezra, and were beginning to experience 

the troublesome times spoken of in 9:25. This section is 

partially supplemental to Chapters 8 and 9, and introduces 

details with regard to the fourth Empire, developing 

క్లలురనే  నాలుగు ర్గజాూ లకు సంబంధంచ్చనవి 

(అధాూ యం 2) -- అవి బాబిలోన్స్యన,మాదీ-ప్ర్యాన, 

ప్రీటయన మర్యు ర్టమన స్తప్రమాజాూ లు. డేన్స్యల్ 

క్లలో అవి నాలుగు గప్ప  జంువులుగా 

స్తచ్చంచబడాాయి -- ఈరల్ట  రక్క లు క్లిగిన సింహం; 

ఒక్ ఎలుగుబంటి; ఒక్ చ్చరుతప్పలి దాన్స్ వెనక్ ప్క్ష 

యొక్క  నాలుగు రక్క లన క్లిగి ఉంద; మర్యు 

నాలవాద పేరులేన్స్ద కానీ "భయంక్రమైనద మర్యు 

శ్కి తవంతమైనద, మర్యు చాలా బలమైనద, గప్ప  

ఇనప్ దంత్వలతో; . . . మర్యు దాన్స్కి ప్ద కముమ లు 

ఉనాే యి." వారు "సముప్రదం నండి పైకి వచాి రు" (v. 

3) -- సప షట్యంగా "గప్ప  సముప్రదం" లేదా మధ్ూ ధ్ర్గ (వి. 

2) అన్స్ కూడా వర్ణంచబడింద. 

సింహాసనాలన ఉంచే వరకు (లేదా, [KJV] 

ప్డవేయబడే వరకు) డేన్స్యల్ చూశడు, "మర్యు 

ప్పర్గతన కాలం నాటిద ఒక్టి కూరుి న్స్ ఉంద," అతన్స్ 

"సింహాసనం మండుునే  జాా లలు మర్యు మండే 

అగిే  చప్రకాలు" -- అగిే  రథం వలె -- "మర్యు ఒక్ 

అగిే  ప్రప్వాహం అతన్స్ ముందు నండి బయటకు 

వచ్చి ంద." అతన "వేలమంద" దాా ర్గ ప్ర్చరూ  

చేయబడాాడు మర్యు అతన్స్ ముందు "ప్దవేల స్తరుు 

ప్దవేలు" న్స్లిచాడు. "తీరుప  సెట్ చేయబడింద 

మర్యు ప్పసతకాలు తెరవబడాాయి." "మృరం [సప షట్యంగా 

నాలవాద] చంప్బడి, దాన్స్ శ్ర్జరం నాశ్నం చేయబడి, 

దాన్స్న్స్ అగిే తో కాలిి వేయబడే వరకు" డేన్స్యల్ 

చూస్తత నే ఉనేా డు. ఇతర మృగాల ఆధప్తూ ం 

"తీసివేయబడింద: అయినప్ప టిీ వార్ జీవిత్వలు ఒక్ 

స్వజన మర్యు కంత కాలం పాటు పడిగించబడాాయి." 

(అంటే, 

తన ర్గప్రత దరశ నాలలో, డేన్స్యల్ కూడా సా రపా్ప 

మేఘాలతో వస్తతనే  మనషూ కుమారున్స్ వంటి వూ కి తన్స్ 

చూశడు, ప్పర్గతన ర్టజుల ముందు తీస్తకుర్గబడి, 

"అధకారం మర్యు ీర్ త మర్యు ర్గజూ ం, అన్స్ే  

ప్రప్జలు, దేశలు మర్యు భాషలు అతన్స్కి సేవ 

చేయాలి: అతన్స్ ఆధప్తూ ం శశా్ తమైన ఆధప్తూ ం, 

అద రతంచదు, మర్యు అతన్స్ ర్గజూ ం నాశ్నం 

కాదు." ఇద సా రపా్ప దేవున్స్చే ఏర్గప టు చేయబడే 

ర్గజాూ న్స్కి అనగుణంగా ఉంటుంద మర్యు 

నెబుచాడే్న జార క్లలో ఒక్ ప్రా తం నండి చేులు 

లేకుండా క్తతర్ంచబడి, పైన పేర్కక నే  నాలుగు 
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certain features of Chapter 7. An angel is sent to Daniel 

"to make thee understand what shall befall thy people in 

the latter days; for the visions yet for many days" (10:14). 

Halley’s Bible Handbook remarks that in this last vision 

"God lifted the veil and showed Daniel some realities of 

the unseen world -- conflicts going on between 

superhuman intelligences, good and bad, in an effort to 

control the movements of nations, some of them seeking 

to protect God’s people. Michael was the guardian angel 

of Israel (13-21). An unnamed angel talked with Daniel. 

Greece had her angel (20), and so did Persia (13, 20). It 

seems that God was showing Daniel some of the secret 

agencies in operation to bring about the return of Israel. 

One of them helped Darius (11:1)." 

Chapter 11: The unnamed angel who talked with Daniel 

stated further: "And now I will show thee the truth. 

Behold, there shall stand up yet three kings in Persia; and 

the fourth shall be far richer than they all: and when he is 

waxed strong through his riches, he shall stir up all against 

the realm of Greece" (v.2). This was said in the third year 

of Cyrus king of Persia (10:1). Or 534 B.C., when he had 

yet four years to reign, and must have been the first of the 

three. The two following him would be Cambyses II (530-

522 B.C.) and Darius Hystaspes (522-486 B.C.). The 

fourth would be Xerxes I (486-465 B.C.), the richest and 

most powerful of the Persian kings -- likely the Ahasuerus 

of the Book of Esther. He invaded Greece, but was 

defeated at Salamis (480 B.C.). This was by no means the 

end of the Persian Empire, but put it in decline and Greece 

in the ascendancy, until finally Persia fell to the Grecian 

king Alexander the Great in 330 B.C. 

Verses 3 and 4 have reference to Alexander the Great and 

his Grecian kingdom, saying: "And a mighty king shall 

stand up, that shall rule with great dominion, and do 

according to his will. And when he shall stand up, his 

kingdom shall be broken, and shall be divided toward the 

four winds of heaven, but not to his posterity, nor 

according to his dominion wherewith he ruled; for his 

kingdom shall be plucked up, even for others besides 

these." As learned in connection with Chapter 8 (see also 

p. 8 of these notes), when Alexander the Great Died in 

323 B.C., his kingdom was not inherited by posterity but 

divided among his ablest generals. One of these was 

Seleucas I Nicator, who received Syria and all the East, 

who established the Seleucid Dynasty, which lasted till 63 

B.C., when the Romans brought it to an end. The next 

ablest was Ptolemy, who received Egypt and Libya and 

established the Ptolemaic Dynasty, the last member of 

which was the famous Cleopatra VII, who committed 

suicide rather than bear the humiliation of appearing in the 

triumphal procession of Rome after it conquered Egypt in 

30 B.C. These respective generals and their dynasties 

were great rivals most of the time, each attempting to take 

ర్గజాూ లకు ప్రప్తీక్గా ఉనే  ప్రప్తమన కటిట్య నాశ్నం 

చేసి, మొతతం భూమిన్స్ న్స్ంపే గప్ప  ప్రా తంగా 

మార్ంద. , మర్యు ఎప్ప టిీ నాశ్నం కాకూడదు 

(చాప్ట్యర 2). 

డేన్స్యల్ దరశ నాలలో ఒక్దాన్స్లో "తీరుప  

న్స్రణయించబడింద" (వ. 10), మర్యు మర్కక్దాన్స్లో 

"తీరుప  సెట్ చేయబడుుంద" (వ. 26); కానీ 

సందర్గు లు ప్రప్ప్ంచ చ్చవరలో ుద తీరుప  

ఉదీేశ్నంచబడలేదన్స్ స్తచ్చస్తతనేా యి. రండు 

సందర్గు లలోనూ, ఇద నాలవా మృగాన్స్కి వూ తర్నక్ంగా 

తీరుప  అన్స్ క్న్స్రస్తతంద, "అతన్స్ ఆధప్త్వూ నే్స్  

తీసివేయడం, దాన్స్న్స్ తనే మర్యు అంతం వరకు 

నాశ్నం చేయడం" మర్యు "ర్గజూ ం మర్యు 

ఆధప్తూ ం మర్యు మొతతం కింద ఉనే  ర్గజాూ ల 

గప్ప తనాన్స్ే  ఇవా డం. సా రంా ... యొక్క  స్తధువుల 

ప్రప్జలకుసరా్ట నే తమైనద: [దీన్స్] ర్గజూ ం శశా్ తమైన 

ర్గజూ ం, మర్యు అన్స్ే  ఆధప్త్వూ లు అతన్స్కి సేవ 

చేస్తతయి మర్యు క్టుట్యబడి ఉంటాయి." (vs. 26-27). 

(నబోన్స్డస్ ప్రకాన్స్క్ల్ ప్రప్కారం, అతన దాదాప్ప 556 

BCలో బాబిలోన యొక్క  "సైనాూ న్స్ే  మర్యు 

ర్గజాూ ధకార్గన్స్ే " బెలజాార్కు అప్ప గించాడు, అతన 

సా యంగా సెంప్రటల్ అర్నబియాలో ప్రప్చారం చేస్తడు -- 

అక్క డ కూడా అతన చాలా సంవతట ర్గలు ఉనేా డు 

మర్యు చాలా అరుదుగా బాబిలోన్లోనే ఉనేా డు. 

కావున, డేన్స్యల్ బెలసాట రు యొక్క  ప్ర్పాలనన 

ఇప్పప డే ప్రప్స్తతవించబడిన సమయం నండి 

గుర్తంచ్చనటుు అన్స్రస్తతంద.) 

అధాూ యం 8: బెలసార్ పాలన యొక్క  మూడవ 

సంవతట రంలో (స్తమారు 554-53 BC), డేన్స్యల్్కు 

మర్కక్ దరశ నం వచి్చ ంద -- ఒక్ పటేట్యలు మర్యు 

ఒక్he-goat -- గాప్రబియ్యల్ వివర్ంచాడు. మాదీయులు 

మర్యు ప్ర్యాను ర్గజాూ న్స్కి ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహంచే 

పటేట్యలుకు రండు కముమ లు ఉనాే యి, ఒక్టి 

మాదీయులకు ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహస్తతంద మర్యు 

మర్కక్టి ప్ర్యానుకు ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహస్తత  చ్చవర్గా 

వచ్చి  ఎుతగా ఉంద. మర్యు ప్రీసియన ర్గజాూ న్స్కి 

ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహంచే మేక్ మేక్, అజ్యయమైన కోప్ంతో 

పటేట్యలుపై కోప్ంతో, అతన్స్ రండు కముమ లన విర్చ్చ, 

అతన్స్న్స్ ప్డగటిట్య, తొకిక ంద. అప్పప డు ఆ మేక్, ఒక్ 

కముమ న మాప్రతమే క్లిగి ఉనే టుు అన్స్రంచ్చంద -- 



16 

over the dominion of the other -- without ever completely 

succeeding -- and only rarely being allies. Little Judea was 

caught in the middle, part of the time being ruled by Egypt 

and part of the time by Syria -- though geographically 

more logically a part of Syria. To her, the rulers of Syria 

were kings of the north and those of Egypt were kings of 

the south, as the remainder of the chapter makes manifest. 

In verse 5, reference is made to "the king of the south," 

saying "he shall be strong," and to "one of the princes" 

(that is, another of the generals of Alexander the Great, 

namely, Seleucus), who became "the king of the north," 

and "shall be strong above him" (above Ptolemy, "king of 

the south"). Also, in Verse 6, it is said that "at the end of 

years they shall join themselves together" (that is, their 

dynasties shall), but not really to the mutual advantage of 

both. And from Verse 7 through at least Verse 36, their 

struggles are forecast with such remarkable accuracy that 

skeptics refuse to believe they were written before the 

fact. Halley’s Bible Handbook condenses so remarkably 

well the historical significance of key words and phrases 

that they are being reproduced here, as follows (beginning 

with Verse 6): 

"Daughter" (6): Berenice, daughter of Ptolemy II, was 

given in marriage to Antiochus II [of the north], and was 

murdered. 

"A shoot of her roots" (7): Ptolemy III, brother of 

Berenice, in retaliation, invaded Syria, and won a great 

victory (8). 

"Two sons" ["his sons", in the biblical text] (10): Seleucas 

III and Antiochus III. (11-12): Ptolemy IV defeated 

Antiochus III with great loss in the battle of Raphia, near 

Egypt (217 B.C.). (13): Antiochus III, after 14 years, 

returned with a great army against Egypt. (16): Antiochus 

conquered Palestine. (17): Antiochus gave his daughter 

Cleopatra in treacherous marriage alliance to Ptolemy V, 

hoping through her to get control of Egypt. But she stood 

with her husband, (18-19): Antiochus then invaded Asia 

Minor and Greece, and was defeated by the Roman army 

at Magnesia (190 B.C.). Returned to his own land and was 

slain. 

"A contemptible person" (21-35): Antiochus Epiphanes. 

(21): Not the rightful heir, he got the throne by treachery. 

(22-25): He made himself master of Egypt, partly by force 

and partly by cunning deceit. (26): Ptolemy VI, son of 

Cleopatra, nephew of Antiochus, was defeated by 

treachery of his subject. (27): Under guise of friendship 

Antiochus and Ptolemy vied with each other in treachery. 

(28): Returning from Egypt Antiochus attacked Jerusalem, 

slew 80,000, took 40,000 and sold 40,000 Jews into 

slavery. (29): Antiochus again invaded Egypt. But the 

Roman fleet ["ships of Kittim"] compelled him to retire. 

గప్ప ద (తన క్ళ ు మధ్ూ ) -- తనన త్వన విప్ర్జతంగా 

పెంచుకుంద; మర్యు అతన బలంగా ఉనే ప్పప డు, 

గప్ప  కముమ  విర్గింద మర్యు నాలుగు ఇతర 

ముఖూ మైన కముమ లు ఆకాశ్ంలోన్స్ నాలుగు గాలుల 

వైప్పకు వచాి యి. గప్ప  కముమ  (ప్రగేసియన స్తప్రమాజూ ం 

యొక్క  మొదటి ర్గజు [వ. 21] సప షట్యంగా అలెగ్ాండర ద 

ప్రగేట్, అతన మేడో-ప్ర్యాాన జయించాడు. మర్యు 

నాలుగు కముమ లు నాలుగు ర్గజాూ లకు ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం 

వహస్తతయి, అతన్స్ మరణం (323 BC) తరా్గ త అతన్స్ 

ఆధప్తూ ం అతన్స్ నలుగురు జనరల్్ల మధ్ూ  

విభజంచబడింద -- మాసిడోన్స్యా మర్యు ప్రీస్ 

కాస్తండర్కు వెళుడం (అతన్స్ తంప్రడి, యాంటీపేటర, 

319 BC మరణం తరా్గ త); ప్రేస్ మర్యు తరువాత 

ఆసియా మైనర, లైసిమాచస్ (వరుసగా 323 మర్యు 

301; సిర్యా మర్యు ఆల్ ఈస్ట్య, సెల్యూ క్స్ (312 BC); 

మర్యు ఈజప్సట్య మర్యు లిబియా, టోలెమీ (323 BC). 

అధాూ యం యొక్క  మధ్ూ  భారం (వరట స్ 9-14) 

అలెగ్ాండర ర్గజూ ం యొక్క  విభాగాలలో ఒక్దాన్స్ 

నండి వచ్చి న చ్చనే  కముమ కు అంకితం చేయబడింద, 

ఇద "్గోుర్యస్ లాూ ండ్జ" (పాలస్వతనా)తో సహా అన్స్ే  

దశ్లలో చాలా గప్ప గా ఉంద. 11:16,41 (cf. యిర్జమ యా 

3:19; యెహెజ్యక లు 20:6,15)లో మళ్లు ప్రప్స్తతవించబడింద. 

సప షట్యంగా, ఈ కముమ  ఆంటియోక్స్ ఎరేనట , సిర్యా 

ర్గజు (175-163 BC), మర్యు సెల్యూ క్స్ I యొక్క  

మున్స్-గప్ప -మనవడు, పై పేర్గలో కేవలం సెల్యూ క్స్ 

అన్స్ పేర్కక నబడింద). ఈ ఆంటియోక్స్ జుడియాన 

హెలెనైజ్ చేయడాన్స్కి మర్యు జుడాయిజాన్స్ే  

న్స్రూమ లించడాన్స్కి ప్రప్యతే ంచాడు. కాబటిట్య, ఈ కముమ  

"ఆతథూ  యువకుడికి" (సప షట్యంగా యెహోవాకు) 

వూ తర్నక్ంగా తనన త్వన పెంచుకుందన్స్ మర్యు 

"న్స్రంతర దహనబలిన్స్ అతన్స్ నండి తీసివేసిందన్స్ 

మర్యు అతన్స్ ప్విప్రత ్సలాం ప్డగటట్యబడిందన్స్" 

లేఖన వచనం చెబుతోంద. మర్యు హోస్ట్య [హెప్రబ్బ. 

ప్ర్శుదుధల ప్రప్జలు] దాన్స్కి [కముమ ] అతప్రక్మం దాా ర్గ 

న్స్రంతర దహనబలితో పాటు ఇవా బడాారు 

[బాబిలోన్స్యన ప్రప్వాసం నండి తర్గి వచ్చి న తరా్గ త 

కంతమంద యూదుల ప్క్షాన మతప్రభషట్యతా ం కారణంగా 

(మక్క బ్బస్ 1:11-15 చూడండి)] మర్యు అద సత్వూ న్స్ే  
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(30,31): He vented his anger on Jerusalem and desecrated 

the Temple. (32): He was helped by apostate Jews. (32-

35): Exploits of the heroic Maccabee brothers. 

Verses 36-45 have been a greater puzzle for analysts. 

Reflecting various views, Halley asks: "Antiochus 

Epiphanes? Or Mohammedan Possession of the Holy 

Land? Or Antichrist? Or all three?" But it does not have to 

be either of those. The context is still that of conflict 

between the "King of the south" and "the king of the 

north", begun early in the chapter. So, the "time of the 

end" of Verse 35 and 40 most likely refers to the end of 

Grecian supremacy as it passed to the Romans -- in 63 

B.C. from Syria and in 30 B.C. from Egypt -- if not to the 

end of Antiochus Epiphanes himself in 163 B.C. So, likely 

the above-mentioned verses are a recapitulation and more 

minute description of some of the conflicts in which 

Antiochus Epiphanes of Syria participated, and which 

ended in futility for him. 

Chapter 12: But the end of any tyrant does not mean 

another may not arise. And Chapter 12 seems to look now, 

not to the end of Antiochus Epiphanes or of the Grecian 

kingdom, or even to the end of the fourth kingdom (the 

Roman empire) of Chapters 2 and 7, but to the end of time 

itself -- possible to the resurgence of mighty and even 

universal opposition against the people of God, when it 

shall be summarily ended by divine intervention, followed 

by the general resurrection and final judgment, as depicted 

in Revelation 20:7-15. In the 12th chapter of Daniel, we 

have "the time of the end" (v.4), "the end of these 

wonders" (V.6), the time "when all things shall be 

finished" (v.7), the "time of the end" again (v.9), and "the 

end" (v.13). It is also of interest to note in v. 4 that in 

connection with the time of the end "many shall run to and 

fro, and knowledge shall be increased" -- descriptive of a 

highly mobile society and an explosion of knowledge -- 

characteristic of our time more than of any other so far. 

Verses 11-12 present us with insurmountable difficulty if 

we try to develop an eschatological timetable from them. 

They read: "From the time that the continual burnt-

offering shall be taken away, and the abomination that 

maketh desolate set up, there shall be a thousand two 

hundred and ninety days. Blessed is he that waiteth, and 

cometh to the thousand three hundred and five and thirty 

days." One figure is three years plus 10 days, the other 

three years plus 8 1/2 months, with one shorter and the 

other longer than the "time, times, and a half" of V. 7, if 

the latter is 3 1/2 years as generally understood. The latter 

is used here and likewise in Revelation seemingly as a 

symbolic description of the time of great persecution of 

the people of God, without necessarily being intended to 

designate a precise period of duration. But, should a day 

be counted as a year as in some prophetic instances, as in 

Ezekiel 4:6, in one verse (11) we would have 1,290 years 

నేలమీద ప్డవేసి, తన సంతోషాన్స్ే  పంద, అభివృదధ 

చెందంద." ఇద "" 

రమన్స్క్: 1 మకాక బ్బస్ ప్పసతక్ం యొక్క  ఖ్యత్వ దాా ర్గ 

రండవ భావన అనకూలంగా ఉనే టుు అన్స్రస్తతంద, 

దీన్స్లో కాలప్రక్మం ప్రీకు ర్గజూ ం ప్రంగా నమోదు 

చేయబడింద -- అంటే, అలెగ్ాండర ద ప్రగేట్ 

మరణించ్చన కన్స్ే  సంవతట ర్గల తరా్గ త దాన్స్ 

ప్పనరా ూ వస్వకా్రణ నండి మర్యు సెల్యూ సిడ్జ 

ర్గజవంశ్ం ప్రపారంభంసెల్యూ క్స్ I (312 BC). ప్రీకు 

ర్గజూ ం యొక్క  137వ సంవతట రంలో (అధాూ యం 

1:10), లేదా 175 BCలో ఆంటియోక్స్ ఎరఫనెస్ ర్గజు 

అయాూ డన్స్ పేర్కక ంద; అతన 143వ సంవతట రంలో 

(1:20-28), లేదా 169 BCలో జెరూసలేంలోకి ప్రప్వేశ్నంచ్చ 

అభయారణూ ం దోచుకునేా డు; అతన మళ్లు 145వ 

సంవతట రంలో (ప్రీ.పూ. 167) ప్రప్వేశ్నంచాడన్స్, ఈస్తర్ 

అభయారణూ ం క్లుటతం చేయడం మర్యు 

దహనబలులు మొదలైన వాటిన్స్ ుదముటిట్యంచాడు, 

చ్చసేువ్ నెలకు కంత సమయం ముందు, 15వ ర్టజున 

అసహూ క్రమైన అనూ మత బలిపీఠం న్స్ర్మ ంచబడింద. 

యూదుల బలిపీఠం మర్యు 25వ ర్టజు దాన్స్పై 

అనూ మత బలులు అర్ప ంచారు (1:29-64); మర్యు 

148వ సంవతట రంలో (ప్రీ.పూ. 164) చ్చసేువ్ యొక్క  25వ 

త్తదీ నాటికి, జుడాస్ మకాక బియస్ మర్యు అతన్స్ 

స్దరులు జెరూసలేంలోకి ప్రప్వేశ్నంచ్చ, అభయారణూ ంన 

శుదధ చేసి, దాన్స్న్స్ ప్పనఃప్రప్తషట్య చేయరలిగారు మర్యు 

చటట్యబదధమైన యూదుల ఆర్గధ్నన 

ప్పనరుదధర్ంచరలిగారు (4:36-61) -- ఇంకా కంత 

అభయారణూ ం మొదటిస్తర్ క్లుటతమై మూడు 

సంవతట ర్గల క్ంటే ఎకుక వ. 

అధాూ యం 9: డేన్స్యల్ మర్యు ఇతరులు 

బాబిలోన్కు బహషక ర్ంచబడిన 68 సంవతట ర్గల 

తరా్గ త, 538 BCలో ప్రపారంభమయ్యూ  మాదీయుల 

సంత్వనాన్స్కి చెందన అహషా్వ ర్టష్య కుమారుడు 

డార్యస్ మొదటి సంవతట రంలో, అతన అరంా 

చేస్తకునేా డు "ప్పసతకాలు" (సప షట్యంగా 2 ప్రకాన్స్క్ల్ట  

26:21; యిర్జమ యా 25:11-12; 29:10) ప్రప్వాసం 70 

సంవతట ర్గలు లేదా డేన్స్యల్ యొక్క  సా ంత 

బహషక రణ నండి లెకిక ంచబడిత్త మర్ట రండు 

సంవతట ర్గలు మాప్రతమే ఉంటుంద, ర్కారాు 

చెబుునే ంత వరకు, పెద ీసంఖూ లో కాదు, "ర్గజ 

సంతతకి చెందన మర్యు ప్రప్భువుల" యువత 
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and in the other (12) 1,335 years. Counting backward 

from our time (1986 A.D.) as the earliest possible end, 

that would take us back to 696 A.D. as the starting point 

in one instance, and to 651 A.D. in the other instance. 

That seems a most unlikely and even an impossible 

interpretation, however. But why the two figures, 45 days 

(or possibly years) apart? Does the former mark the 

beginning of the "time of the end" and the other its 

termination? This is indeed possible if not probable, but 

we are still left with no certain time for beginning our 

calculation. If we date it from the time Antiochus 

Epiphanes profaned the temple in Jerusalem (168 B.C.), 

that would only bring us down to 1122 A.D. and 1167 

A.D. respectively. Or, if we date it from the "abomination 

of desolation" in connection with the destruction of 

Jerusalem (Matthew 24:15), that still would only bring us 

down to 1360 A.D. and 1405 A.D., respectively. Neither 

of these is late enough for the end seemingly meant in 

Daniel 12. The expression, "abomination that maketh 

desolate" (v.11), is believed by Adam Clarke and some 

other commentators to be applicable "to anything 

substituted in the place of, or set up in opposition to, the 

ordinances of God, his worship, his truth, &c." Granting 

that as a possibility, we still are left without any presently 

indentifiable chronological starting point -- which may be 

precisely what is intended! 

After all, in Verses 8 and 9, Daniel states: "And I heard, 

but I understood not: then I said I, O my lord, what shall 

be the issue of these things? And he said, Go thy way, 

Daniel; for the words are shut up and sealed till the time 

of the end" -- which sounds as if even he would not know 

before then. And so he was told: "But go thy way till the 

end be; for thou shalt stand in thy lot, at the end of the 

days" (v.13). And, if Daniel could not know till then, we 

need not expect to do so either! Jesus himself, while on 

earth, did not himself know (Matthew 24:36). And he has 

not revealed it since. 

మాప్రతమే (1:3-4) -- యిర్జమ యా లేదా 2 ర్గజులలో వార్ 

మాస్ ర్కారాులో పేర్కక నబడలేదు. బహషక రణలు. 

యిర్జమ యా యొక్క  క్థనం ఈ ప్రకింద విధ్ంగా 

చదువుుంద: "నెబుచాడే్న జ్ార బందీలుగా 

తీస్తకువెళు బడిన ప్రప్జలు వీరు: ఏడవ సంవతట రంలో 

[957 BC] మూడు వేల మంద యూదులు మర్యు 

మూడు ఇరవై మంద; నెబుచాడే్న జ్ార యొక్క  

ప్దీ్నన్స్మిదవ సంవతట రంలో [586 BC] అతన 

జెరూసలేం నండి ఎన్స్మిద మందన్స్ బందీగా 

తీస్తకువెళ్లుడు. నూట ముపైప  మర్యు ఇదరీు 

వూ కుతలు; నెబుచాడే్న జార యొక్క  మూడు మర్యు 

ఇరవయూ వ సంవతట రంలో [581 BC]కాప్లా దళ్లధప్త 

అయిన నెబుజరదాన యూదులన ఏడువందల 

నలభై ఐదు మందన్స్ బందీలుగా తీస్తకువెళ్లుడు: 

మొతతం నాలుగువేల ఆరువందల మంద" (యిర్జమ యా 
52:28-30). 

2 కింగ్ట ్లో ర్కార ాస్తరూప్ూ ంగా ఉంద కానీ వైవిధాూ లతో 

రమన్స్ంచాలిట న అవసరం ఉంద. యిర్జమ యా 

వృత్వత ంతంలో ఉనే టుుగా నెబుక్దే్న జార ఏడవ 

సంవతట ర్గన్స్కి బదులుగా, 2 ర్గజులకు ఎన్స్మిదవ 

సంవతట రం ఉంద (24:12). ఒక్టి యాప్రత ప్రపారంభం 

నండి, మర్కక్టి దాన్స్ దరరా్ నండి లెకిక ంచవచుి . 

అలాగే, యిర్జమ యా యొక్క  3,023 మంద బందీలకు 

బదులుగా, 2 ర్గజులు "ప్ద వేలు" (24:14-16) ఇస్తతరు -- 

యిర్జమ యా యొక్క  ఖ్యత్వ "బహుశ చాలా ముఖూ మైన 

వాటిన్స్ మాప్రతమే క్లిగి ఉంటుంద." మరలా, 

యిర్జమ యాలో వలె నెబుచాడే్న జార పాలన ప్దీ్నన్స్మిదవ 

సంవతట ర్గన్స్కి బదులుగా, 2 ర్గజులకు ప్ంతొమిమ దవ 

సంవతట రం (25:8-12) ఉంద -- అదే వివరణ 

వర్తస్తతంద. మర్యు నెబుచాడే్న జ్ార యొక్క  ఇరవై 

మూడవ సంవతట రంలో యిర్జమ యా జర్రన దాడి, 2 

ర్గజులు బందీలుగా తీస్తకునాే రన్స్ యిర్జమ యా చెరప న 

745 మంద వూ కుతల సంఖూ న పేర్కక నలేదు లేదా 

సంఖూ  దాా ర్గ పేర్కక నలేదు.నెబుజారదన. అలాగే, 

నెబుజరదాన సిర్యాలోన్స్ అతన్స్ ప్శి్న మ ప్రప్ధాన 

కార్గూ లయం అయిన ర్బాు  వద ీనెబుచాడే్న జార్కి 

తీస్తకునే  అదనప్ప సంఖూ లో, అక్క డ వార్న్స్ 

చంరవేశడు, 2 ర్గజులు 72 మందన్స్ (25:18-21) జాబిత్వ 

చేశరు, అయిత్త యిర్జమ యా 74 (52:24-27) జాబిత్వ 

చేశడు. 
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యూదుల ప్రప్వాసం మర్యు "జెరూసలేం న్స్రన్కాల" 

కాలం ముగిసిందన్స్ డేన్స్యల్ ప్రరహంచ్చనప్పప డు, 

అతన తన ముఖ్యన్స్ే  "ప్రపారనా మర్యు ప్రపారనాల 

దాా ర్గ, ఉప్వాసం మర్యు గోనెప్టట్య మర్యు 

ూడిదతో వెతక్డాన్స్కి ప్రప్భువైన దేవుడు వైప్పకు" 

ఒప్పప కునేా డు. అతన్స్ ప్రప్జల పాపాలు, వార్ బందీగా 

మారడాన్స్కి దేవుణిణ వేడుకోవడం మర్యు అతన్స్ 

కోపాన్స్ే  విడిచ్చపెటట్యమన్స్ మర్యు క్షమించమన్స్ 

మర్యు ప్రప్భువు కరకు అతన్స్ ముఖ్యన్స్ే  అతన్స్ 

అభయారణూ ంపై ప్రప్కాశ్నంప్జ్యయమన్స్ వేడుకునేా డు 
(vs. 3-19). 

మర్యు అతన ఇంకా ప్రపారనాలో 

మాటాుడుునే ప్పప డు, డేన్స్యల్ రతంలో ఒక్ 

దరశ నంలో చూసిన గాప్రబియ్యల్ (8:16), డ్నబైీ  

సంవతట ర్గలు ముగియడంతో అతన్స్ కోసం 

న్స్రణయించ్చన అనే్స్  అనభవాలన ముగించలేదన్స్ 

అతన్స్కి స్తచ్చంచడాన్స్కి వచిా డు. ప్రప్జలు. 

బదులుగా,డ్నబైీ  వార్గలు(స్తధారణంగా డ్నబైీ  వార్గల 

సంవతట ర్గలు లేదా 490 సంవతట ర్గలు అన్స్ అరధం) 

ఇంకా ఇప్రజాయెల్ మర్యు ప్విప్రత నరరంపై, (1) 

అతప్రక్మణన ముగించాలన్స్ మర్యు (2) పాపాలకు 

సమాధానాన్స్ే  ఏరప రచుకోవాలన్స్, (3) శశా్ తమైన 

నీతన్స్ తీస్తకుర్గవాలన్స్ న్స్రణయించబడాాయి, (4) 

దరశ నం మర్యు ప్రప్వచనాన్స్ే  మూసివేయడం 

మర్యు (5) అతూ ంత ప్విప్రతమైన (సప షట్యంగా 

మెస్వట య) అభిష్వకించడం. అభిటకుతడైన యువర్గజు 

(సప షట్యంగా ప్రీ్స్తత) వరకు యెరూషలేమున 

ప్పనరుదధర్ంచ్చ, న్స్ర్మ ంచాలనే ఆజ ావెలువడినప్ప టి 

నండి ఏడు వార్గలు మర్యు 62 వార్గలు (మొతతం 69 

వార్గలు లేదా 483 సంవతట ర్గలు) -- మర్యు నరరం 

సమస్తూ తమ క్ సమయాలోు  (ఎప్రజా మర్యు 

నెహెమియాలో వివర్ంచ్చన శ్ప్రువుల దీరఘకాల 

వూ తర్నక్త కారణంగా) న్స్జాన్స్కి ప్పనరే్ ర్మ ంచబడాలి. 

మర్యు 69 వార్గల తరా్గ త, చ్చవర్ వారం (లేదా ఏడు 

సంవతట ర్గలు) మధ్ూ లో, అభిటకుతడు 

నర్కివేయబడత్వడు, మర్యు త్వూ రం మర్యు 

నైవేదాూ న్స్ే  న్స్లిరవేస్తతంద (తనన త్వన త్వూ రం 

చేసిన తరా్గ త అవసరం లేదు). అతన 

నర్కివేయబడే ఆ వారంలో, అభిటకుతడు చాలా 

మందతో దృఢమైన ఒడంబడిక్న చేస్తతడు -- బహుశ 

తన సా ంత రక్ తం దాా ర్గ కతత ఒడంబడిక్న స్తచ్చస్తత , 
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దాదాప్ప 3 1/2 సంవతట ర్గల ముందు యూదు దేశన్స్కి 

అందంచబడత్వడు. అనూ ల ప్రప్ప్ంచాన్స్కి కూడా 

ప్రప్క్టించబడుతోంద. మర్యు అన్స్ే  తరువాత, 

యువర్గజు యొక్క  ప్రప్జలు (బహుశ టైటస్ ర్గజుగా 

ఉనే  ర్టమను, తరువాత ర్టమన స్తప్రమాజాూ న్స్కి చప్రక్వర్ త 

అవుత్వరు) వచ్చి  నరర్గనే్స్  (జెరూసలేం) నాశ్నం 

చేస్తతరు, అసహూ క్రమైన రక్క ల మీద అద 

న్స్రన్మైపోయింద. ప్రీ.శ్. 70లో టైటస్ ఆధ్ా రూ ంలో 

జర్గిన జెరూసలేం విధా్ ంస్తన్స్ే  స్తచ్చస్తత  -- ప్రీస్తత 

సా యంగా, జెరూసలేం విధా్ ంసం గుర్ంచ్చ తన 

అంచనాకు సంబంధంచ్చ, " 

70 వార్గలు (1) జెరూసలేంన ప్పనరుదధర్ంచ్చ, 

ప్పనరే్ ర్మ ంచాలనే ఆజనా ప్రపారంభించ్చ, (2) ఏడు, 62, 

మర్యు -- లేదా 49 సంవతట ర్గలు, 434 సంవతట ర్గల 

కాలాలుగా విభజంచబడత్వయన్స్ రమన్స్ంచాలి. 

మర్యు ఏడు సంవతట ర్గలు. 

యూదు ప్రప్వాస్తలు తర్గి ర్గవడం మర్యు 

దేవాలయం మర్యు జెరూసలేం ప్పనరే్ ర్గమ ణం 

గుర్ంచ్చ ముగుారు ప్ర్యాన ర్గజులచే నాలుగు 

శసనాలు ఉనాే యి: (1) దాా ర్గసైరసి ీప్రగేట్, 536 BC 

(ఎప్రజా 1:2-4; 2 ప్రకాన్స్క్ల్ట  36: 22-23); (2) డార్యస్ ద 

ప్రగేట్, (హస్తట్యసెప స్), 519 BC (ఎప్రజా 6:1-12); (3) 

అర్గట్య కెట రక ట  లాంగిమానస్ (458 లేదా 457 BC), (ఎప్రజా 

7:7, 11-26); మళ్లు అర్గట్య కెట రక ట  దాా ర్గ, 445 BC 

(నెహెమాూ  1:1; 2:1-8). 

ప్రీస్తత బారట్యజం, ప్ర్శుదాధ తమ  దాా ర్గ అభిష్వక్ం మర్యు 

దేవున్స్ కుమారున్స్గా ఇప్రజాయెల్్కు ప్ర్చయం చేసిన 

సంవతట రం AD 26 నండి మనం ప్రపారంభిసేత, జాన 

1:31-34 (అతన 30 సంవతట ర్గల వయస్తట లో 

ఉనే ప్పప డు, ల్యకా 3:21-23 , అతన్స్ జననం మన 

ప్రెగోర్యన కాూ లెండర ప్రప్కారం 4 BC క్ంటే ఆలసూ ం 

కాదు), మర్యు 483 సంవతట ర్గలు (ఏడు ్ప్ుస్ 62 

వార్గల సంవతట ర్గలు) తర్గి లెకిక ంచబడుుంద, 

మేము 457 BCకి చేరుకునేా ము, ఇద అర్గట్యకెట రక ట  

(ీా న ఎసేతర యొక్క  సవత కుమారుడు, ఎసేతర ప్పసతక్ం). 

దాదాప్ప 3 1/2 తరా్గ త ప్రీస్తత సిలువ వేయబడాాడన్స్ 

కూడా చాలా ఖచ్చి తంగా ఉంద;వూ కి తరత ప్ర్చరూ  

సంవతట ర్గలు, లేదా డేన్స్యల్ 70వ వారం మధ్ూ లో, 

అతన "అనేక్మందతో దృఢమైన ఒడంబడిక్ 

చేస్తకుంటాడు." అతన్స్ మరణం ఫలితంగా అతన 
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Chapter 3 

DARIUS, THE MEDE 

The above chart is from THE ILLUSTRATED BIBLE 

DICTIONARY (1980) on which I had made various 

annotations. One, in the right hand column, begins: "one 

tradition reverses Cyaxares and Astyages, making the 

latter the father of both Cyaxares and Mandane, and 

Cyaxares the uncle instead of the grandfather of Cyrus." 

That was based upon what I have since discovered to be a 

faults remembrance of one of Whelsey’s Lectures 

published in the Millennial Harbinger of September 1830, 

on a history of the Medo-Persian Empire. I had not 

remembered that Whelsey gave the name of Cyaxares to 

two persons instead of one -- one the father and the other 

the son of Astyages. I had remembered what he said about 

the son, but applied it to the father. That made it 

needlessly and erroneously to conflict with the chart and 

the other annotations I had made on it. Whelsey had 

indeed made Astyages the father of both Mandane and 

Caxares II, but also the son of Cyaxares I. 

Had I remembered accurately, I would not only have 

made the annotation that "Mandane was married to 

Cambyses I, and became the mother of Cyrus the Great," 

but I would have added another that "Cyaxares = Darius 

the Mede = uncle of Cyrus II, the Great" -- in accord with 

Whelsey’s Lectures, and with the evidences and 

cautiously presented conclusion in my above mentioned 

notes, pages 5 b through 7a. 

Now that I realize my error and the enhanced credibility 

of Whelsey’s lecture, I am presenting parts of it, in order 

to set forth its account of a close relationship between 

Cyrus the Great and Darius the Mede, even after Cyrus of 

Persia threw off the Median yoke of Darius’ father, King 

Astyages. In order to make it easier to follow, introductory 

sub-heads will be supplied in capital letters. Also, 

occasional explanatory word or phrase may be inserted in 

brackets. Emphasis will also sometimes be supplied by 

use of capitals or underscoring, none of which occur in the 

original. 

EXCERPTS FROM ONE OF WHELSEY’S LECTURES 

1. MEDIA is not found on the map of modern Asia. 

Anciently it was an extensive empire, stretching round the 

southern and western shores of the Caspian Sea [with 

Ecbatana, modern Hamadan, as its capital]. Eastward lay 

what is called Tartary, or Central Asia. Persia bounded it 

South [with Susa, or Shusan, as its capital], and Assyria 

West [with Nineveh as its capital]. [Babylonia also 

bounded its southern neighbor Persia on the west, with 

Babylon as its capital]. . . . 

"కతత ఒడంబడిక్కు మధ్ూ వర్ త" అయాూ డు 

(హెప్రబ్బయులు 9:15), మర్యు అద యూదులకు 70వ 

"వారంలో" మిగిలిన 3 1/2 సంవతట ర్గలు విసతృతంగా 

ప్రప్క్టించబడింద. అనూ జనలకు మర్యు 

యూదులకు -- "మొదట యూదులకు మర్యు 

ప్రీకులకు కూడా" (ర్టమన 1::16). 

డ్నబైీ  (మొదటి 49 సంవతట ర్గలు) మొదటి "ఏడు 

వార్గలు" విషయాన్స్కసేత, ఆ కాలంలోనే దేవాలయం 

మర్యు జెరూసలేం యొక్క  గోడలతో సహా 

ప్పనరే్ ర్గమ ణం (అంతకుముందు 

ప్రపారంభించబడినప్ప టిీ) పూర్త చేయబడింద - 

మర్యు ఇద న్స్జంగా జర్గింద. సమస్తూ తమ క్ 

సమయాల మధ్ూ , పరుగువార్ వూ తర్నక్త నండి 

ఒక్దాన్స్ తరా్గ త మర్కక్టి ఆలసూ ం అవుుంద. ప్రీ.పూ. 

516లో "డార్యస్ ర్గజు పాలన యొక్క  ఆరవ 

సంవతట రం" (ఎప్రజా 6:15)లో ఈ ఆలయం పూర్త 

చేయబడింద., కానీ నరరం మర్యు దాన్స్ గోడలు 72 

సంవతట ర్గల తరువాత, "అరతహషసత ర్గజు ఇరవయూ వ 

సంవతట రం" (నెహెమాూ  2:1-8) తరా్గ త -- 444 BCలో 

ఎలుల్ నెల 25వ త్తదీన (6:15), సంవతట రంలో ఆరవ 

నెల, మా ఆరస్తట్య-సెపెట్యంబర్లో కంత భాగాన్స్కి సమానం. 

అధాూ యం 10: "పెర్యాా ర్గజు సైరస్ మూడవ 

సంవతట రంలో డేన్స్యల్్కు ఒక్ విషయం వెలుడి 

చేయబడింద," ఇద "గప్ప  యుదాధన్స్కి" 

సంబంధంచ్చనద (vs. 1-2). మర్యు 10, 11 మర్యు 12 

అధాూ యాలు దాన్స్తో ఆప్రక్మించబడాాయి. త్తదీ 534 BC 

ఉండేద, యూదుల మొదటి బృందం ఎప్రజా 

ఆధ్ా రూ ంలో వార్ సా దేశన్స్కి తర్గి వచి్చ న రండు 

సంవతట ర్గల తరా్గ త, మర్యు 9:25లో మాటాుడిన 

సమస్తూ తమ క్ సమయాలన అనభవించడం 

ప్రపారంభించ్చంద. ఈ విభారం 8 మర్యు 9 

అధాూ యాలకు పాక్షక్ంగా అనబంధ్ంగా ఉంద 

మర్యు నాలవా స్తప్రమాజాూ న్స్కి సంబంధంచ్చన 

వివర్గలన ప్ర్చయం చేస్తతంద, అధాూ యం 7లోన్స్ 

కన్స్ే  లక్షణాలన అభివృదధ చేస్తతంద. "తరువాత 

ర్టజులోు  నీ ప్రప్జలకు ఏమి జరుగుుందో అరంా 

చేస్తకోవడాన్స్కి ఒక్ దేవదూత డేన్స్యల్్కి ప్ంప్బడాాడు; 

దరశ నాలు ఇంకా చాలా ర్టజులు ఉనాే యి" (10:14). 

హాల్ద యొక్క  బైబిల్ హాూ ండ్జ్బుక్ఈ చ్చవర్ దరశ నంలో 

"దేవుడు తెరన తీసివేసి, క్న్స్రంచన్స్ ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ 
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From the best light that can be thrown upon the subject, it 

appears that Media was peopled by Madai, the son of 

Japheth, son of Noah, soon after the dispersion [from 

Babel]. It gradually grew into a considerable empire, and 

was finally subjugated by its more powerful neighbor, 

Assyria, and remained a territorial government for a long 

time. When the Assyrian Empire was dismembered under 

Sardanapalus (B.C. 710), Media became again 

independent. From this time to the commencement of the 

reign of Cyrus [the Persian], elapsed a period of 176 

years, including a succession of five monarchs. Dijoces 

was the first king. He was succeeded by Phraortes, who 

reigned 22 years, and fell before Nineveh, in attempting to 

avenge his father’s death. 

His son, Cyaxares [founder of the Median Empire], 

resumed the hereditary contest, and after a series of 

various fortune, in concert with Nebuchadnezzar, king of 

Babylon, besieged Nineveh, took it, and leveled with the 

earth that towering monument of human perseverance and 

glory. Afterwards he carried his victorious arms South as 

far as Egypt, conquered Persia, and returned to Ecbactania 

[sic] laden with immense spoils, and attended by captive 

monarchs. 

Under this monarch Media became settled in its 

permanent and powerful empire. Cyaxares, after a reign of 

40 years, left his throne to his son Astyages, who is called 

in scripture Ahasuerus. Astyages gave his daughter 

Mandane in marriage to Cambyses, a king . . . of Persia. 

The fruit of this marriage was the illustrious Cyrus, the 

most faultless prince that ancient history can boast. 

PERSIA: Directly south of Media lay an extensive range 

of territory known in ancient and modern geographies by 

the name of Persia [now called Iran, which also embraces 

what once was Media]. It was bounded East by India, 

south by the Assyrian Empires [more appropriately 

described as bounded on the South by the Persian Gulf 

and on the West by the Assyrian empires], extending 

upwards of 1,800 miles in length, and 1,000 in breadth 

[which is descriptive of its extent as an empire after its 

overthrow of Babylon (536 B.C.) and the acquisition of all 

the vast domains the latter ruled]. 

We are told in scripture that Persia, or Paras, as it is called 

by Daniel, was anciently called Elam; and that it was 

peopled by Elam, the son of Shem, about the time that 

Media was peopled by Madai, at the dispersion [from 

Babel]. 

At the time of Abraham, we find Chedorlaomer, king of 

Elam, or Persia, a considerable monarch in his day, having 

conquered several kingdoms of Asia. From this period 

their authentic history is lost. They probably were 

subjugated by the Assyrians, who carried all before them, 

కన్స్ే  వాసతవాలన డేన్స్యల్్కు చూరంచాడు -- 

మానవాతీత తెలివిత్తటలు, మంచ్చ మర్యు చెడుల 

మధ్ూ  జరుగుునే  సంఘరణాలు, దేశల క్దలిక్లన 

న్స్యంప్రతంచే ప్రప్యతే ంలో, వార్లో కందరు దేవున్స్ 

రక్షణ కోసం ప్రప్యతే స్తతనేా రు. మైఖేల్ ఇప్రజాయెల్ 

యొక్క  సంరక్షక్ దేవదూత (13-21) పేరు తెలియన్స్ 

దేవదూత డేన్స్యల్్తో మాటాుడాడు, ప్రీస్ తన 

దేవదూతన క్లిగి ఉంద (20), అలాగే ప్ర్యాా కూడా 

(13, 20) దేవుడు డేన్స్యల్్లో కన్స్ే ంటిన్స్ 

చూరస్తతనే టుు తెలుస్తంద. ఇప్రజాయెల్ తర్గి 

ర్గవడాన్స్కి రహసూ  ఏజెనీట లు ప్న్స్చేస్తతనేా యి. వార్లో 

ఒక్రు డార్యస్్కు సహాయం చేస్తరు (11:1). 

అధాూ యం 11: డేన్స్యల్్తో మాటాుడిన పేరు తెలియన్స్ 

దేవదూత ఇంకా ఇలా అనేా డు: "ఇప్పప డు నేన నీకు 

న్స్జం చూరస్తతన. ఇదగో, ప్ర్యాాలో ఇంకా ముగురాు 

ర్గజులు న్స్లబడత్వరు; మర్యు నాలవావాడు 

వారందర్ క్ంటే చాలా ధ్నవంుడు. తన ఐశా్ రూ ం 

దాా ర్గ బలవంుడై, ప్రీస్త ర్గజాూ న్స్కి వూ తర్నక్ంగా 

అందర్నీ క్దలిస్తతడు" (v.2). ఇద మూడవ 

సంవతట రంలో చెప్ప బడిందసైరసప ్ర్యాా ర్గజు (10:1). 

లేదా 534 BC, అతన పాలించడాన్స్కి ఇంకా నాలుగు 

సంవతట ర్గలు ఉనే ప్పప డు మర్యు ఆ ముగుార్లో 

మొదటివాడు అయి ఉండాలి. అతన్స్న్స్ అనసర్ంచే 

ఇదరీు కాంబిసెస్ II (530-522 BC) మర్యు డార్యస్ 

హస్తట్యసెప స్ (522-486 BC). నాలవాద Xerxes I (486-465 

BC), పెర్యాన ర్గజులలో అతూ ంత ధ్నవంుడు 

మర్యు అతూ ంత శ్కి తవంతమైనవాడు -- బహుశ బుక్ 

ఆఫ్ ఎసేతర యొక్క  అహసాే రస్. అతన ప్రీస్్పై 

దండ్నత్వతడు, కానీ సలామిస్్లో ఓడిపోయాడు (480 BC). 

ఇద ఏ విధ్ంగానూ ప్ర్యాన స్తప్రమాజూ ం అంతం కాదు, 

కానీ ప్రీ.పూ. 330లో ప్రీకు ర్గజు అలెగ్ాండర ద ప్రగేట్్కు 

ప్ర్యాా ప్తనం అయ్యూ ంత వరకు క్షీణించ్చ, ప్రీస్ 

ఆధక్ూ ంలోకి వెళ్ుంద. 

3 మర్యు 4 వచనాలు అలెగ్ాండర ద ప్రగేట్ మర్యు 

అతన్స్ ప్రీకు ర్గజూ ం గుర్ంచ్చ ప్రప్స్తతవించాయి: "మర్యు 

ఒక్ శ్కి తవంతమైన ర్గజు న్స్లబడత్వడు, అతన గప్ప  

ఆధప్తూ ంతో ప్ర్పాలిస్తతడు మర్యు అతన్స్ 

ఇషాట్యనస్తరం చే్స్తతడు. మర్యు అతన 

న్స్లబడినప్పప డు, అతన్స్ ర్గజూ ం ఉంటుంద. 
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and remained a long time subject. They afterwards 

recovered their freedom; but were soon obliged to resign it 

again to the Medes, as I have already noticed, and 

remained tributary to them, through their native monarchs, 

to the time of Cyrus. Cambyses, of the royal family of 

Achamenaus, married Mandane, the daughter of Astyages, 

King of Media, and became the father of Cyrus, who was 

born to free his native country from slavery [to the Medes, 

the rule of whose king, Astyages, was harsh and he was 

unpopular even among the Medes], to restore the captivity 

of Jerusalem, and to establish one of the most powerful 

empires that ever existed in Asia. 

II. CYRUS was born in the year before Christ 599. At 12 

years of age he accompanied his mother Mandane to the 

court of Media. Astyages was soon charmed with the 

promising appearance of his grandson, insomuch that he 

retained him in Media, where he remained four or five 

years. The young plant . . . promised to become a mighty 

cedar. The affability of his temper, the simplicity of his 

deportment, the sincerity of his heart, and above all, the 

prowess of his arm, excited the admiration of the court, 

the camp and the hall. The Medes, both noble and ignoble, 

proved by their attachment that Cyrus was fully deserving, 

if not destined, to wear the crown [which ultimately he 

did, even over them, with the assistance of a part of their 

own army]. 

At 17 years old he returned to his father’s court, followed 

by the affectionate blessing of the Medes, and welcomed 

with enthusiasm by his native Persians. In the 

inconsiderable wars which were at times waged with 

neighboring nations, Cyrus was always victorious, always 

generously rewarded the brave, always mercifully spared 

the conquered. As his father Cambyses advanced in age, 

he gradually associated Cyrus with him in the 

government, the burden of which he was obliged to bear. 

Thus he lived till he was 40 years old. But the prime of his 

life was not uselessly wasted; a new era in the military 

tactics of Persia began with him. A course of discipline 

was established which, in a short time, rendered the 

Persians the best soldiers in Asia. The arts of peace were 

cultivated, civilization rapidly advance, and this 

barbarous, enslaved, and unimportant people, under the 

transforming genius of Cyrus, suddenly became so 

formidable that they were accused by their neighbors as 

already aspiring to the dominion of Asia. 

CYRUS AND CYAXARES: Astayages, the king of 

Media, [after being deposed by Persia], died, and left his 

dominions to his son, Cyaxares [whom we may call 

Cyaxares II], who was but one year older than Cyrus [with 

whom a close friendship and rapport must have developed 

during the years Cyrus was in the court at Ecbatana, and 

seemingly continued ever after notwithstanding he 

deposed Astyages]. Neriglissar, the king of Babylon, . . . 

విర్గిపోుంద, మర్యు సా రంా యొక్క  నాలుగు 

గాలుల వైప్ప విభజంచబడింద, కానీ అతన్స్ వంశన్స్కి 

కాదు, లేదా అతన ప్ర్పాలించ్చన అతన్స్ ఆధప్తూ ం 

ప్రప్కారం కాదు; అతన్స్ ర్గజూ ం వీర్తో పాటు ఇతరులకు 

కూడా తీసివేయబడుుంద." 8వ అధాూ యం (ఈ 

నోట్ట ్లోన్స్ 8వ పేజీన్స్ కూడా చూడండి)కి సంబంధంచ్చ 

తెలుస్తకునే టుుగా, అలెగ్ాండర ద ప్రగేట్ 323 BCలో 

మరణించ్చనప్పప డు, అతన్స్ ర్గజూ ం వంశ్పారంప్రూ ంగా 

సంప్రక్మించలేదు కానీ అతన్స్ సమరాులైన జనరల్ట  

మధ్ూ  విభజంచబడింద. వీటిలో ఒక్టి63 BC వరకు 

కనస్తగిన సెల్యూ సిడ్జ ర్గజవంశన్స్ే  ర్టమను తొలగించే 

వరకు, సిర్యా మర్యు అన్స్ే  తూరుప లన 

స్వా క్ర్ంచ్చన సెల్యూ కాస్ I న్స్కేటర. ఈజప్సట్య మర్యు 

లిబియాలన స్వా క్ర్ంచ్చ, టోలెమిక్ ర్గజవంశన్స్ే  

్సా్తరంచ్చన టోలెమీ తదుప్ర్ సమరాుడు, 30లో 

ఈజప్పట్యన జయించ్చన తరా్గ త ర్టమ్ యొక్క  

విజయోతట వ ఊర్నగింప్పలో క్న్స్రంచ్చన అవమానాన్స్ే  

తటుట్యకోలేక్ ఆతమ హతూ  చేస్తకునే  ప్రప్సిదధ ్కి ుయోపాప్రత్వ 

VII చ్చవర్ సభుూ డు. BC ఈ సంబంధత జనరల్ట  

మర్యు వార్ ర్గజవంశలు చాలా సమయాలలో గప్ప  

ప్రప్తూ రాులు, ప్రప్త ఒక్క రు మర్కక్ర్ ఆధప్త్వూ న్స్ే  

చేజకిక ంచుకోవడాన్స్కి ప్రప్యతే ంచారు -- ఎప్పప డూ 

పూర్తగా విజయం స్తధంచకుండా -- మర్యు అరుదుగా 

మాప్రతమే మిప్రతప్క్షాలు. లిటిల్ జూడియా మధ్ూ లో 

చ్చకుక కుంద, కంత సమయం ఈజప్సట్య మర్యు కంత 

సమయం సిర్యా చేత పాలించబడింద -- భౌగోళ్క్ంగా 

మర్ంత త్వర్క క్ంగా సిర్యాలో భారం. ఆమెకి, 

5వ వచనంలో, "దక్షణాద ర్గజు", "అతన బలంగా 

ఉంటాడు" మర్యు "ర్గకుమారులలో ఒక్డు" (అంటే, 

అలెగ్ాండర ద ప్రగేట్ యొక్క  జనరల్ట ్లో మర్కక్రు, 

అంటే,సెల్యూ క్స్), అతన "ఉతతర ర్గజు" అయాూ డు 

మర్యు "అతన్స్ క్ంటే బలంగా ఉంటాడు" (టోలెమీ 

పైన, "దక్షణ ర్గజు"). అలాగే, 6వ వచనంలో, 

"సంవతట ర్గల చ్చవరలో వారు తమన త్వము ఒక్ర్తో 

క్లుప్పకుంటారు" (అంటే, వార్ ర్గజవంశలు) అన్స్ 

చెప్ప బడింద, కానీ న్స్జంగా ఇదరీ్ీ ప్రసప ర 

ప్రప్యోజనం కాదు. మర్యు 7వ వచనం నండి క్నీసం 

36వ వచనం వరకు, వార్ పోర్గటాలు చాలా విశ్లషమైన 

ఖచ్చి తతా ంతో అంచనా వేయబడాాయి, 

సంశ్యవాదులు అవి వాసతవాన్స్కి ముందు 

ప్రవాయబడిందన్స్ నమమ డాన్స్కి న్స్ర్గక్ర్ంచారు. హాల్ద 

యొక్క  బైబిల్ హాూ ండ్జ్బుక్ ీలక్ ప్దాలు మర్యు 

ప్దబంధాల యొక్క  చార్ప్రతక్ ప్రపాముఖూ తన చాలా 
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thought the death of Astyages a favorable crisis to aim an 

exterminating stroke at the growing power of Media, 

levied an immense army of 250,000 men from the 

populous regions West of the Euphrates, and placed 

himself at their head. Cyaxares II having lately assumed 

the reins of government [evidently with the approval and 

blessings of Cyrus], was justly alarmed at their extensive 

preparations, which threatened not only to rob him of 

crown and empire, but suddenly to extinguish his 

flattering expectations the Media would rise to the empire 

of Asia [which he evidently thought could be done in 

concert with Persia]. Unterrified, however, by the awful 

crisis, he rapidly concentrated his forces, with the 

resolution of extreme resistance, and sent for aid unto 

Persia, with the express demand that Cyrus should be 

invested with the command of the auxiliaries. 

The demand met with prompt compliancy. From the 

peculiar manner in which Cyrus levied his army, we may 

suppose his comprehensive genius already embraced, that 

vast scheme of conquest he afterwards executed . . . . 

When all were marshalled, they amounted to 31,000. An 

army thus appointed, might well be capable of great 

achievements. 

At the head of this body Cyrus joined his uncle Cyaxares, 

already preparing to march. In joint command they moved 

towards the borders of Assyria, after Cyrus had reduced 

the king of Armenia, from a revolt, obtained in the father 

an immovable ally, and in the son, the interesting 

Tigranes, a bosom friend. 

Neriglissar, the king of Babylon, having concentrated an 

immense force of 200,000 foot and 60,000 horse, 

advanced toward Media and met the Medes and Persians, 

of not half their number, not far from the boundaries of 

the two empires. A general battle was fought, and Cyrus 

was completely victorious. For although Cyaxares had an 

equal command, yet the masterly genius of Cyrus 

demanded and obtained the undivided honor of the laurel. 

The unfortunate king of Babylon was slain, . . . and his 

camp abandoned to the Medes and Persians. . . The throne 

of Babylon was immediately filled by Laborosoarchod, 

whose cruelties, in a few months, urged his subjects to 

seek a last redress, by sacrificing him to their vengeance. . 

. . Belshazzar [son and co-regent of Nabonidus, who was 

absent most of the time, leaving the burden of governing 

to his son] was crowned in his stead. . . . 

In the meantime a vigorous plan of operations was 

pursued by Cyrus in reducing the strongholds of the 

Assyrians, and gradually preparing an unobstructed march 

to Babylon. . . . . the famous battle of Thymbra . . . 

established his fame as the first warrior upon the theatre of 

the world. This battle decided the fate of Lesser Asia. 

అదుు తంగా సంప్రరహస్తతంద, అవి ఇక్క డ ఈ ప్రకింద 

విధ్ంగా ప్పనరుతప తత చేయబడుునాే యి (6వ 

వచనంతో ప్రపారంభించ్చ): 

"కుమారత" (6): టోలెమీ II కుమారత అయిన బెరన్స్స్ 

[ఉతతర్గన్స్కి చెందన] ఆంటియోక్స్ IIకి వివాహం 

చేయబడింద మర్యు హతూ  చేయబడింద. 

"ఆమె మూలాల చ్చగురు" (7): టోలెమీ III, బెరన్స్స్ 

స్దరుడు, ప్రప్తీకారంగా, సిర్యాపై దాడి చేసి, గప్ప  

విజయాన్స్ే  స్తధంచాడు (8). 

"ఇదరీు కుమారులు" ["అతన్స్ కుమారులు", బైబిల్ 

ప్రరంథంలో] (10):సెల్యూ కాస్ III మర్యు ఆంటియోక్స్ 

III. (11-12): ఈజప్సట్య సమీప్ంలోన్స్ ర్గఫియా యుదధంలో 

టోలెమీ IV ఆంటియోక్స్ IIIన్స్ ఓడించాడు (217 BC). 

(13): ఆంటియోక్స్ III, 14 సంవతట ర్గల తరా్గ త, 

ఈజప్పట్యకు వూ తర్నక్ంగా గప్ప  సైనూ ంతో తర్గి వచిా డు. 

(16): ఆంటియోక్స్ పాలస్వతనాన జయించాడు. (17): 

ఆంటియోక్స్ తన కుమా్ర త ్కి ుయోపాప్రత్వన టోలెమీ Vకి 

నమమ క్ప్రదోహమైన వివాహ బంధ్ంలో ఇచిా డు, ఆమె 

దాా ర్గ ఈజప్పట్యపై న్స్యంప్రతణ స్తధంచాలనే ఆశ్తో. కానీ 

ఆమె తన భరతతో న్స్లబడింద, (18-19): ఆంటియోక్స్ 

ఆసియా మైనర మర్యు ప్రీస్్పై దండ్నత్వతడు మర్యు 

మెీే టయాలో ర్టమన సైనూ ం చేతలో ఓడిపోయింద 

(190 BC). తన సంత భూమికి తర్గి వచ్చి  

చంప్బడాాడు. 

"ఒక్ ధకాక ర వూ కి త" (21-35): ఆంటియోక్స్ ఎరే నట . 

(21): సరైన వారస్తడు కాదు, అతన ప్రదోహం దాా ర్గ 

సింహాసనాన్స్ే  పందాడు. (22-25): అతన పాక్షక్ంగా 

బలవంతంగా మర్యు పాక్షక్ంగా మోసపూర్త 

మోసంతో తనన త్వన ఈజప్పట్యకు యజమాన్స్గా 

చేస్తకునేా డు. (26): టోలెమీ VI, ్కి ుయోపాప్రత్వ 

కుమారుడు, ఆంటియోక్స్ మేనలుుడు, అతన్స్ విషయం 

యొక్క  ప్రదోహంతో ఓడిపోయాడు. (27): సేే హం 

ముస్తగులో ఆంటియోక్స్ మర్యు టోలెమీ ప్రదోహంలో 

ఒక్ర్తో ఒక్రు పోటీ ప్డాారు. (28): ఈజప్సట్య నండి తర్గి 

వచ్చి న ఆంటియోక్స్ జెరూసలేంపై దాడి చేసి, 80,000 

మందన్స్ చంర, 40,000 మందన్స్ తీస్తకన్స్ 40,000 మంద 

యూదులన బాన్స్సలుగా విప్రక్యించాడు. (29): 
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Cyrus pursued his fortune: Arabia and Syria successfully 

fell before him, till at length, the great Babylon stood 

alone upon the banks of the Euphrates, and frowned upon 

the conqueror, angry at his past success, and defying his 

future attempts. 

He encamped before the city, and commenced a regular 

siege. . . . At some distance from the city, there were 

immense reservoirs, dug for the purpose of receiving the 

redundant water of the Euphrates, and of preventing the 

fatal effects of occasional inundations. Several canals 

formed a communication between these reservoirs and the 

river. By opening these canals, the water might easily be 

turned from its natural course, the bed of the river left dry, 

and a free passage into the heart of the city laid open. 

The public festivals of the Babylonians were generally 

celebrated with the most extravagant riot, drunkenness, 

and debauchery, and frequently continued several days 

without intermission. Cyrus chose the night preceding one 

of these festivals for the execution of his plan. . 

While Cyrus was taking undisputed possession of the city, 

[God interrupted the drinking and revelry of Belshazzar 

and the lords and ladies of his realm with a supernatural 

handwriting on the wall, interpreted for him by Daniel as 

meaning Belshazzar was weighed in the balances and 

found wanting, and his kingdom divided and given to the 

Medes and Persians]. 

Cyrus was already at the gates of the palace. The alarm 

was sounded, and the impious Belshazzar, rushing from 

the hall, sword in hand, was met by the Persians, and 

instantly cut to pieces, with all his attendants. . . . . 

The death of Belshazzar . . . put a period to the second 

Assyrian Empire, B.C. 536. The reduction of Babylon was 

followed by the submission of all the Assyrian territories, 

and the empire of Cyrus was bounded North by the 

Caspian and Black seas, East by India, South by the 

Arabian Sea [Persian Gulf] and Ethiopia, and West by 

Lybia, the Mediterranean, and Archipelago; 

comprehending Asia Minor, Syria, Egypt, Arabia, 

Assyria, Armenia, Media, and Persia; . . . . . Cyrus and 

Cyaxares, or, as he is called in Scripture, Darius the Mede, 

in a short time established the government on an 

immovable basis. They divided the empire into 120 

provinces, according to the prophet, and appointed 

satraps, or governors over them. . . . 

CYRUS ALONE: Two years after the fall of Babylon, 

Cyaxares, the uncle, and Cambyses, the father of Cyrus, 

died, and he was left sole master of the new empire, B.C. 

534. 

ఆంటియోక్స్ మళ్లు ఈజప్పట్యపై దాడి చేశడు. కానీ ర్టమన 

నౌకాదళం ["నౌక్లుకిటిట్యమ్"] అతన్స్న్స్ ప్దవీ విరమణ 

చేయమన్స్ బలవంతం చేస్తడు. (30,31): అతన 

జెరూసలేం మీద తన కోపాన్స్ే  వె్ళ ురకాక డు మర్యు 

ఆలయాన్స్ే  అప్విప్రతం చేశడు. (32): మతప్రభషట్య 

యూదులు అతన్స్కి సహాయం చేస్తరు. (32-35): 

వీర్టచ్చత మకాబ్బ స్దరుల దోరడీ. 

36-45 ్శోుకాలు విశ్ల ుషకులకు గప్ప  ప్జల్్గా ఉనాే యి. 

వివిధ్ అభిప్రపాయాలన ప్రప్తబింబిస్తత , హాల్ద ఇలా 

అడిగాడు: "ఆంటియోక్స్ ఎరఫానెస్? లేదా ప్విప్రత 

భూమిన్స్ మహమమ దీయ సా్త ధీనమా? లేదా 

పాకులాడేనా? లేక్ మూడూ?" అయిత్త అద ఈ 

రండింటిలో ఒక్టి కానవసరం లేదు. ఈ సందరు ం 

ఇప్ప టిీ "దక్షణాద ర్గజు" మర్యు "ఉతతర ర్గజు" 

మధ్ూ  వైరుధ్ూ ం, అధాూ యం ప్రపారంభంలో 

ప్రపారంభమైంద. కాబటిట్య, 35 మర్యు 40వ వచనం 

యొక్క  "ముగింప్ప సమయం" అనేద ప్రీటయన 

ఆధప్తూ ం యొక్క  ముగింప్పన స్తచ్చస్తతంద -- 63 

BCలో సిర్యా నండి మర్యు 30 BCలో ఈజప్సట్య నండి 

-- చ్చవర్ వరకు ప్రీ.పూ. 163లో ఆంటియోక్స్ ఎరఫనెస్ 

సా యంగా, పైన పేర్కక నే  ప్దాూ లు సిర్యాకు చెందన 

ఆంటియోక్స్ ఎరే నట  పాలా్గనే  కన్స్ే  సంఘరణాల 

యొక్క  ప్పనశి్ రణ మర్యు మర్ంత స్తక్షమ  వరణన 

మర్యు అద అతన్స్కి ప్న్స్కిర్గకుండా పోయింద. 

అధాూ యం 12: కానీ ఏ న్స్రంకుశుడి అంతం మర్కక్టి 

తలెతతదన్స్ అరంా కాదు. మర్యు 12వ అధాూ యం 

ఇప్పప డు ఆంటియోక్స్ ఎరఫానెస్ లేదా ప్రీటయన 

ర్గజూ ం యొక్క  ముగింప్ప లేదా అధాూ యాలు 2 మర్యు 

7 యొక్క  నాలవా ర్గజూ ం (ర్టమన స్తప్రమాజూ ం) ముగింప్ప 

వరకు కాదు, కానీ కాలం చ్చవర్ వరకు క్న్స్రస్తతంద -- 

దేవున్స్ ప్రప్జలపై శ్కి తవంతమైన మర్యు స్తరా ప్రతక్ 

వూ తర్నక్త యొక్క  ప్పనరుజీవ్నం స్తధ్ూ మవుుంద, 

అద దైవిక్ జోక్ూ ం దాా ర్గ ్కుుప్ తంగా ముగుస్తతంద, 

తరువాత స్తధారణ ప్పనరుతా్వనంమర్యు చ్చవర్ 

తీరుప , ప్రప్క్టన 20:7-15లో చ్చప్రతీక్ర్ంచబడింద. 

డేన్స్యల్ 12వ అధాూ యంలో, మనకు "అంతూ  

సమయం" (v.4), "ఈ అదుు త్వల ముగింప్ప" (V.6), 

"అన్స్ే  విషయాలు పూరతయ్యూ  సమయం" (v.7) 

ఉనాే యి. , "ముగింప్ప సమయం" మళ్లు  (v.9), 

మర్యు "ముగింప్ప" (v.13). అంతూ  సమయాన్స్కి 
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FURTHER NOTES ON DARIUS THE MEDE 

1. JOSEPHUS: ". . . but when Babylon was taken by 

Darius, and when he, with his kinsman Cyrus, had put an 

end to the dominion of the Babylonians, he was sixty-two 

years old. He was the son of Astyages, and had another 

name among the Greeks." (Ant.X, 11, 4.) 

2. PULPIT COMMENTARY: "The theory that has 

received the largest amount of support among those who 

maintain the ancient date for Daniel is that Darius the 

Mede is Cyaxares II" -- hence, son of Astyages and uncle 

of Cyrus. 

"We know that ‘Gobaru,’ or ‘Oybaru’ -- ‘Gobryas’ in 

Greek -- was appointed governor by Cyrus when he 

conquered Babylon, and that, in the script of the 

Sindschirli monuments, Gobryas, ________ or 

______________, is not unlike Darius, ___________." 

NOTE: Blanks are substituted for script that cannot be 

duplicated with our equipment. 

3. INTERNATIONAL STANDARD BIBLE 

ENCYCLOPEDIA (quoted with out the use of quotation 

marks): Darius the Mede (Dan.6:1; 11:1) was son of 

Ahasuerus (Xerxes) of the seed of the Medes (Dan.9:1). 

He received the government of Belshazzar the Chaldean 

upon the death of that prince (Dan.5:30-31; 6:1), and was 

made king over the kingdom of the Chaldeans. 

From Dan.6:28 we may infer that Darius was king 

contemporaneously with Cyrus. Outside the book of 

Daniel there is no mention of Darius the Mede by name, 

though there are good reasons for identifying him with 

Gubaru, or Ugbaru, the governor of Gutium, who is said 

in the Nabunaid-Cyrus Chronicle to have been appointed 

by Cyrus as governor of Babylon after its capture from the 

Chaldeans. 

(a) Gubaru is possibly a translation of Darius. The same 

radical letters in Arabic mean "king," "compeller," 

"restrainer." In Hebrew, derivations of the root mean 

"lord," "mistress," "queen": in Aramaic, "mighty," 

"almighty." 

(b) Gutium was a country north of Babylon and was in all 

possibility in the time of Cyrus a part of the province of 

Media. 

(c) But even if Gutium were not a part of Media at that 

time, it was the custom of Persian kings to appoint Medes 

as well as Persians to satrapies and to the command of 

armies. Hence Darius -Gubaru may have been a Mede, 

even if Gutium were not part of Media proper. 

సంబంధంచ్చ "చాలా మంద అట్య ఇట్య 

ప్ర్ెుతత్వరు, మర్యు ్జాానం పెంపందుుంద" -- 

అతూ ంత చైతనూ వంతమైన సమాజం మర్యు విజాాన 

విస్్ టనం యొక్క  వరణన -- వి. 4లో రమన్స్ంచడం 

కూడా ఆసకి తక్రం. ఇప్ప టి వరకు ఏ ఇతర వాటి క్ంటే 

మా సమయం ఎకుక వ. 

11-12 వచనాలు వాటి నండి ఎస్తక టాలాజక్ల్ 

టైమ్్టేబుల్్న అభివృదధ చేయడాన్స్కి ప్రప్యతే సేత 

మనకు అధరమించలేన్స్ క్షాట్యలన అందస్తతయి. వారు 

ఇలా చదువుత్వరు: “న్స్రంతర దహనబలి 

తీసివేయబడినప్ప టి నండి, మర్యు 

అసహూ క్రమైనద.వేయి రండువందల తొంభై 

ర్టజులపాటు న్స్రన్మైపోయింద. వెయిూ  మూడువందల 

ముపైప  ర్టజుల వరకు వేచ్చ ఉండి వచెి వాడు 

ధ్నూ డు." ఒక్ అంకె మూడు సంవతట ర్గలు క్లిర 10 

ర్టజులు, మర్కక్టి మూడు సంవతట ర్గలు క్లిర 8 1/2 

నెలలు, ఒక్టి చ్చనే ద మర్యు మర్కక్టి పడవు " V. 7 

యొక్క  సమయం, సమయాలు మర్యు ఒక్టినే ర", 

స్తధారణంగా అరంా చేస్తకునే టుుగా రండోద 3 1/2 

సంవతట ర్గలు అయిత్త. రండోద ఇక్క డ 

ఉప్యోగించబడింద మర్యు అదే విధ్ంగా 

ప్రప్క్టనలో కూడా ప్రప్జలపై తీప్రవ హంసకు గురైన 

సమయం యొక్క  సంకేత వరణనగా క్న్స్రస్తతంద. 

దేవుడు, ఖచి్చ తమైన వూ వధన్స్ న్స్ర్నశీ్నంచాలిట న 

అవసరం లేకుండా, కన్స్ే  ప్రప్వచనాతమ క్ 

సందర్గు లలో, యెహెజ్యక లు 4:6లో, ఒక్ వచనంలో (11) 

మనకు 1,290 సంవతట ర్గలు మర్యు 1,290 

సంవతట ర్గలు ఉంటుంద. మర్కక్టి (12) 1,335 

సంవతట ర్గలు. మన కాలం నండి (1986 AD) వెనక్కు 

లెకిక ంచడం ) స్తధ్ూ మైన తొలి ముగింప్పగా, అద 

మనలిే  ఒక్ సందరు ంలో ప్రపారంభ బిందువుగా 696 

ADకి మర్యు మర్కక్ సందరు ంలో 651 ADకి 

తీస్తకువెళ్ళుంద. అయిత్త, ఇద చాలా 

అసంభవమైనద మర్యు అస్తధ్ూ మైన వివరణ కూడా 

అన్స్రస్తతంద. అయిత్త 45 ర్టజుల (లేదా బహుశ 

సంవతట ర్గలు) త్తడా రండు సంఖూ లు ఎందుకు? 

మొదటిద "అంతూ  సమయం" యొక్క  ప్రపారంభానే్స్  

మర్యు మర్కక్టి దాన్స్ ముగింప్పన స్తచ్చస్తతందా? 

సంభావూ ం కాక్పోయినా ఇద న్స్జంగా స్తధ్ూ మే, కానీ మా 

రణనన ప్రపారంభించడాన్స్కి మాకు ఇంకా న్స్ర్షీట్య 

సమయం లేదు. ఆంటియోక్స్ ఎరఫనెస్ 
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(d) Since Daniel never calls Darius the Mede king of 

Media, it is immaterial what his title or position may have 

been before he was made king over the realm of the 

Chaldeans. Since the realm of the Chaldeans never 

included either Media or Persia, there is absolutely no 

evidence in the Book of Daniel that its author ever meant 

to imply that Darius the Mede ever ruled [or had not 

ruled] over either Media or Persia. [He simply said 

nothing about his antecedents except that he was a Mede, 

but made it clear that he was a prominent personage in the 

partnership of the Medes and Persians.] 

(e) That Gubaru is called governor (pihatu), and Darius 

the Mede, king, is no objection to his identification; for in 

ancient as well as modern oriental empires the governors 

of provinces and cities were often call kings. Moreover, in 

the Aramaic language, no more appropriate word than 

"king" can be found to designate the ruler of a sub-

kingdom, or province of the empire. 

(f) That Darius is said to have had 120 satraps under him 

does not conflict with this; for the Persian word "satrap" is 

indefinite, just like the English word "governor." Besides, 

Gubaru is said to have appointed pihatus under himself. If 

the kingdom of the Chaldeans which he received was as 

large as that of Sargon [722-705 B.C., "king of Assyria" 

(Isaiah20:1] he may easily have appointed 120 of these 

sub-rulers; for Sargon names 117 subject cities and 

countries over which he appointed his prefects and 

governors. 

(g) The peoples, nations and tongues of chapter 6 are no 

objection to this identification; for Babylonia itself at this 

time was inhabited by Chaldeans, Arabians, Arameans 

and Jews, and the kingdom of the Chaldeans embraced 

also the Assyrians, Elamites, Phoenicians and others 

within its limits. 

(h) This identification is supported further by the fact that 

there is no other person known to history that can well be 

meant. Some, indeed, have thought that Darius the Mede 

was a reflection into the past of Darius Hystaspis; but this 

is rendered impossible inasmuch as the character, deeds 

and empire of Darius Histaspis, which are well known to 

us from his own monuments and from the Greek 

historians, do not resemble what Daniel says of Darius the 

Mede. 

[End of quotation from International Standard Bible 

Encyclopedia.] 

POST SCRIPT 

Attached is one more page with a chart from THE 

ILLUSTRATED BIBLE DICTIONARY (1980), with 

amended annotations. They represent pretty much what 

జెరూసలేంలోన్స్ ఆలయాన్స్ే  అప్విప్రతం చేసిన 

సమయం (ప్రీ.పూ. 168) నండి మనం త్తదీన్స్ ప్ర్శీలిసేత, 

అద మనలిే  వరుసగా 1122 AD మర్యు 1167 ADకి 

మాప్రతమే తగిసా్తతంద. లేదా, జెరూసలేం (మతతయి 24:15) 

విధా్ ంస్తన్స్కి సంబంధంచ్చ మనం దాన్స్న్స్ "నాశ్నం 

యొక్క  అసహూ క్రమైన" నండి త్తదీన్స్ అంచనా వేసేత, 

అద ఇప్ప టిీ మనలిే  1360 AD మర్యు 1405 AD 

వరకు మాప్రతమే తీస్తకువస్తతంద, వరుసగా. డేన్స్యల్ 

12లో ఉదీేశ్నంచబడినటుుగా క్న్స్రంచే ముగింప్పకు ఈ 

రండూ ఆలసూ ం కావు. "అసమానం చేసే 

అసహూ క్రమైనద" (v.11) అనే వూ ీ తక్రణ ఆడమ్ ్కాురక  

మర్యు మర్కందరు వాూ ఖ్యూ తలచే "ఏదైనా 

ప్రప్త్వూ మేా యంగా వర్తస్తతందన్స్ నముమ త్వరు. , లేదా 

దేవున్స్ శసనాలు, ఆయన ఆర్గధ్న, ఆయన సతూ ం 

మొదలైన వాటికి వూ తర్నక్ంగా ఏర్గప టు చేయబడింద." 

దాన్స్న్స్ అవకాశ్ంగా మంజూరు చేస్తత , ప్రప్స్తతతం 

గుర్తంచలేన్స్ కాలప్రక్మానస్తరం ప్రపారంభ ్సా్తనం 

లేకుండానే మిగిలిపోయాము -- ఇద ఖచ్చి తంగా 

ఉదీేశ్నంచబడినద కావచిు ! 

అన్స్ే ంటిక్ంటే, 8 మర్యు 9 వచనాలలో, డేన్స్యల్ 

ఇలా పేర్కక నేా డు: "మర్యు నేన వినేా న, కానీ 

నాకు అరంా కాలేదు: అప్పప డు నేన, ఓ నా ప్రప్భూ, ఈ 

విషయాల గుర్ంచ్చ ఏమి జరుగుుందన్స్ చెపాప న? 

మర్యు అతన ఇలా అనేా డు:నీ దార్న వెళ్ళు , 

డేన్స్యల్; ప్దాలు ముగింప్ప సమయం వరకు 

మూస్తకున్స్ మర్యు స్వలు ఉంటాయి" -- అద కూడా 

అతన్స్కి ముందు తెలియదు వంటి ధా్ న్స్స్తతంద. 

అందువలన అతన్స్కి చెప్ప బడింద: "అయిత్త చ్చవర్ 

వరకు నీ దార్లో వెళ్ళు ; ఎందుక్ంటే ఆ ర్టజుల 

చ్చవర్లో నవుా  నీ ్సా్తనంలో న్స్లబడత్వవు" (వ. 13) 

మర్యు, డేన్స్యల్ అప్ప టి వరకు తెలుస్తకోలేక్పోత్త, 

మనం కూడా అలా చేయాలన్స్ అనకోనవసరం లేదు! 

య్యస్త భూమిపై ఉనే ప్పప డు, సా యంగా అలా 

చేయలేదు. తెలుస్త (మతతయి 24:36) మర్యు అతన 

దాన్స్న్స్ వెలుడించలేదు. 
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would have been said in the original annotations had it not 

been for a faulty remembrance of one of Whelsey’s 

Lectures published in the Millennial Harbinger of 

September 1830, on a history of the Medo-Persian 

Empire. 

 

PHYLOLOGICAL NOTE ON XERXES AND 

AHASUERUS 

The spelling Xerxes is an attempt to transliterate into 

Greek, and from that into English, the Persian word 

Khshayarsha. The same word in Hebrew took a form that 

finally was vocalized so as to produce Ahashawerosh, and 

to be rendered in English as Ahasuerus. The Hebrew 

word, and presumably the Persian, is said to have meant 

"king." It could be used either as a name or a title. It is 

used in the Book of Esther with another Hebrew word 

meaning king or counselor, so that we have the expression 

"king Ahasuerus" (1;2,9,16,19; 2:1,12,16,21; 3:1,6,7,8,12; 

6:2; 7:5; 8:1,7,10,12; 9:2,20,30; 10:1,3). 

Chapter 4 

Prophecy - Kingdoms  
Daniel Chapter 7 

1. As Depicted by Daniel: This chapter contains a dream 

and visions comparable in significance to the dream of 

Nebuchadnezzar in Chapter 2, but with some added 

aspects. In Daniel’s visions he saw four beasts which 

represented four successive world kingdoms, superseded 

by an everlasting kingdom received in heaven from "the 

ancient of days" by "one like unto a son of man." By 

common consent these represent the same kingdoms 

symbolized in Nebuchadnezzar’s dream, beginning with 

Babylonia and with Nebuchadnezzar as its king. 

According to Daniel, that kingdom was given to "the 

Medes and Persians" (5:28), represented here and 

elsewhere as one kingdom of the combined peoples (see 

6:8,12,15; Esther 1:1-3,14,18-20; 10-2) -- a Medo-Persian 

empire, if you please. And when it had taken over the 

Babylonian empire, Darius the Mede received the 

kingdom (5:28; cf. 11:1). Then within a couple of years, 

according to secular history, when the latter was dead, 

Daniel speaks of the "reign of Cyrus the Persian" as 

following (6:28; cf. 10:1). 

2. As Interpreted by Conservative Protestants Versus 

Roman Catholics and Liberals: The traditional view of 

Protestant interpreters has been that the four successive 

kingdoms of Chapters 2 and 7 were the Babylonian, 

Medo-Persian, Grecian (or Macedonian), And Roman 

empires, with the fifth world kingdom being that of Christ, 

established in the day of the Roman kings. But Roman 
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Catholic and liberal interpreters have for the most part 

considered the Medes and Persians as two empires instead 

of one, thus making the Grecian Empire to be the fourth, 

and Israel to be the fifth. The Roman Catholics do it 

principally to counter the traditional Protestant 

interpretation that the "little horn" of the fourth beast 

(7:8,19-26) represents the Papacy and its relationship to 

the Roman Empire. And liberal non-Catholic interpreters 

do so because of not believing in predictive prophecy, 

which they would have to concede if they admitted the 

fourth world empire of Chapters 2 and 7 to be that of 

Rome. For the Roman Empire did not succeed the Grecian 

until the first century B.C., with the subjugation of Syria 

in 63 B.C. and Egypt in 30 B.C., and they contend that the 

Book of Daniel was written in the second century B.C. 

3. Liberal and Catholic Interpretations Unsustainable and 

Ineffectual: Making the Grecian instead of the Roman 

empire to be the fourth intended by Daniel by no means 

solves the problem for Catholics and liberals. For Daniel 

describes only three world empires, not four, to succeed 

the Babylonian, whereas secular history makes it evident 

that the Roman was likewise a world empire, and the last 

to succeed the Babylonian. 

Also, during the existence of the fourth successive world 

kingdom, the God of heaven was to set up a universal 

kingdom that would not be destroyed or taken over by 

another people (2:34-35; 44-45; 7:13-14,27). This the 

liberals and Catholics would make the kingdom of Israel. 

But that was not set up in the days of the Grecian kings. It 

had been established at Sinai in the 15th century B.C., and 

it came to an end in A.D. 70 with the destruction of 

Jerusalem by armies of Rome, in the days of the Roman 

kings or emperors. And should we consider its beginning 

as having been in the 2nd century B.C. at the time Judas 

Maccabeus and his followers gained its independence 

from the Syrian portion of the Grecian empire, as the 

above mentioned interpreters do, it still came to end in 

A.D. 70, and was not everlasting. Neither had it ever been 

a universal kingdom. 

Moreover, if we think of the fifth successive world 

kingdom as Christ’s of spiritual Israel, as it must have 

been -- not of this world (John 18:36) -- it was not 

established until the days of the Roman kings. For John 

the Baptist and Jesus and his disciples, prior to the death 

of Jesus, preached it as "at hand" (Matt.3:2; 4:17’ 10:7) or 

"is come nigh unto you" (Luke 10:7, 11). Approximately 

six months before his crucifixion and resurrection, Jesus 

stated that "there are some here of them that stand by, who 

shall in no wise taste of death, till they see the kingdom of 

God come with power" (Mark 9:1). Then, after his 

resurrection, he assured his apostles that "ye shall receive 

power when the Holy Spirit is come upon you" (Acts 1:8), 

in which he had said they would be "baptized not many  
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days hence" (v.5). And, on Pentecost, ten days after his 

ascension into heaven, "they were all filled with the Holy 

Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit 

gave them utterance" (Acts 2:1-4). The Spirit’s power 

continued to be manifested by "many wonders and signs 

[that] were done through the apostles" (v.43). 

Furthermore, the mother of Jesus had been told before he 

was born, that "he shall be great, and shall be called the 

Son of the Most High: and the Lord God shall give him 

the throne of his father David: and he shall reign over the 

house of Jacob [Israel] for ever; and of his kingdom there 

shall be no end" (Luke 1:32-33). And on Pentecost, by 

inspiration of the Holy Spirit, it was preached that he had 

been raised from the dead and ascended into heaven to sit 

on David’s throne (Acts 2:22-36) -- that is, to rule over the 

people of God, spiritual Israel, for God, as David had done 

in ruling over fleshly Israel. After that, "the saints and 

faithful brethren in Christ" were said to have been 

delivered out of the power of darkness and "translated . . . 

into the kingdom of the Son Of his [God’s] love" 

(Colossians 1:2, 13). And when John wrote the Revelation 

near the end of the first Christian century, he said to his 

Christian readers, "I John, [am] your brother and partaker 

with you in the tribulation and kingdom and patience 

which are in Jesus" (1:9). In other words, the kingdom of 

Christ was in existence and composed of those who were 

"in Jesus" -- that is, those in fellowship with and obedient 

to him. And all this was during the days of the Roman 

kings, not of the Grecian kings. 

4. Conclusion and Implications: Hence, it seems inevitable 

that the Roman Empire was the fourth kingdom of Daniel 

2 and 7, during the existence of which the God of heaven 

would set up a universal and everlasting kingdom. "In the 

days of those [the Roman] kings shall the God of heaven 

set up a kingdom which shall never be destroyed, nor shall 

the sovereignty thereof be left to another people: but it 

shall break in pieces and consume all these kingdoms [the 

four preceding it], and I shall stand for ever" (2:44). And 

this involves implications concerning divisions and the 

"ten horns" and another "little horn" of the fourth beast or 

kingdom, whether we can identify them with certainty or 

not. 

5. Divisions of the Fourth Kingdom: In Daniel 2, the 

fourth kingdom was represented by the legs and feet 

(presumably two) and toes (presumably ten) of the image 

of which Nebuchadnezzar dreamed. These no doubt 

represented the division of the Roman Empire into its 

eastern and western dominions, consisting of "ten" 

kingdoms or provinces. In Daniel 7, the fourth kingdom is 

represented as a beast with ten horns (vs.7,20, 24), which 

are said to be ‘ten kings’ (and, of course, their dominions) 

arising from or from within and described as being a part 

of said kingdom (v.24). And in Revelation 17, we again 

అధాూ యం 3 

డార్యస్, మేడ్జ 

పై చారట్య ద ఇలస్ట్సేట్యటెడ్జ బైబిల్ డిక్షనర్జ (1980) నండి 

నేన వివిధ్ ఉలేుఖనాలన చేస్తన. ఒక్టి, కుడి చేత 

కాలమ్్లో ఇలా మొదలవుుంద: "ఒక్ సంప్రప్దాయం 

సైకేట రట  మర్యు ఆసిట్యయాజెస్్న తరప కటిట్యంద, 

తరువాత వార్న్స్ సైకేట రట  మర్యు మాండనే ఇదరీ్ీ 

తంప్రడిగా చేస్తతంద మర్యు సైరస్ త్వతకి బదులుగా 

సైకేట రస్్న మామయూ గా మారి్ ంద." మాదీ-ప్ర్యాన 

స్తప్రమాజూ  చర్ప్రతపై సెపెట్యంబరు 1830లోన్స్ మిల్దన్స్యల్ 

హర్ీ ంరర్లో ప్రప్చుర్ంచబడిన వీల్దట  ఉప్నాూ స్తలలో 

ఒక్దాన్స్న్స్ తప్పప గా సమ ృతగా నేన క్నగనే దాన్స్పై ఇద 

ఆధారప్డింద. వీల్దట  ఒక్ర్కి బదులుగా ఇదరీు 

వూ కుతలకు సైకేట రట  పేరు పెటాట్యడన్స్ నాకు గురుతలేదు -- 

ఒక్రు తంప్రడి మర్యు మర్కక్రు అసిట్యగేజ్ కుమారుడు. 

కడుకు గుర్ంచ్చ అతన చెరప నద నాకు గురుతకు 

వచ్చి ంద, కానీ దాన్స్న్స్ తంప్రడికి అనా యించాన. అద 

చారట్య్తో మర్యు దాన్స్పై నేన చేసిన ఇతర 

ఉలేుఖనాలతో అనవసరంగా మర్యు తప్పప గా 

వైరుధాూ నే్స్  సృటట్యంచ్చంద. 

నేన ఖచ్చి తంగా గురుతంచుకుంటే, "మాండనే 

కాూ ంబిసెస్ Iన్స్ వివాహం చేస్తకునేా డు మర్యు 

సైరస్ ద ప్రగేట్్కి తలిు అయాూ డు" అనే ఉలేుఖనానే్స్  

నేన తయారు చేసి ఉండేవాడిన్స్, కానీ నేన మర్కక్టి 

జోడించ్చ ఉండేవాడిన్స్ "సైకేట రట  = డార్యస్ ద మేడే = 

సైరస్ II యొక్క  మామ , ద ప్రగేట్" -- వీల్దట  యొక్క  

ఉప్నాూ స్తలకు అనగుణంగా, మర్యు 

స్తక్షాూ ధార్గలతో మర్యు నా పైన పేర్కక నే  

రమన్స్క్లలో, పేజీలు 5 b నండి 7a వరకు జాప్రరతతగా 

సమర్ప ంచారు. 

ప్ర్యాాకు చెందన సైరస్ మీడియన్న విసిర్న 

తరా్గ త కూడా, నా పరపాటున మర్యు వీల్దట  

ఉప్నాూ సం యొక్క  విశా్ సనీయతన నేన 

ప్రరహంచాన, సైరస్ ద ప్రగేట్ మర్యు డార్యస్ ద 

మేడ్జ మధ్ూ  సనే్స్ హత సంబంధాన్స్ే  దాన్స్ ఖ్యత్వన్స్ 

రూపందంచడాన్స్కి నేన దాన్స్లోన్స్ భాగాలన 

ప్రప్దర్శ స్తతనేా న. డార్యస్ తంప్రడి, కింగ్ ఆసిట్యగేస్ 

యొక్క  కాడి. అనసర్ంచడాన్స్ే  స్తలభతరం 

చేయడాన్స్కి, ప్ర్చయ ఉప్శీర్కా్లు పెద ీఅక్షర్గలలో 

అందంచబడత్వయి. అలాగే, ప్రబాకెటులో అప్పప డప్పప డు 
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seem to have Imperial Rome represented as a beast with 

"ten horns" (vs.3, 12, 16). These represented ten kings 

who at the time Revelation was written had not yet 

received their kingdoms, but would receive them in time 

to reign with the beast and as a part of his kingdom or 

empire for a short time described as "one hour" (vs.12-

17), before the destruction of said empire. 

6. Identity of the "Ten Horns": The number ‘ten’ may not 

be intended for precisely ten, but may be a round number 

symbolic of all of an indefinite yet goodly number. And 

among those who think precisely ten is meant there is no 

unanimity as to which ones make it up. That is true of 

those who hold, we believe erroneously, the Grecian to be 

the fourth kingdom. For example, Calumet names 

individual kings as: (1) Seleucus Nicator, (2) Antiochus 

Soter, (3) Antiochus Theos, (4) Antiochus Callinicus, (5) 

Seleucus Ceraunus, (6) Antiochus the Great, (7) Seleucus 

Philopater, brother of Antiochus Epiphanes, (8) 

Laomedon, of Mitylene, to whom Syria and Phoenicia had 

been entrusted, (9) Antigone, and (10) the latter’s son, 

Demetrius, who possessed those provinces, with the titles 

of kings. Others leave off Demetrius, and start with 

Alexander the Great, or make some other variation. And 

all of them have a mixture of predecessors and 

contemporaries, whereas the scriptures seem to make 

them all contemporaries. 

There is the same lack of unanimity among those who 

consider, we believe correctly, the Roman Empire to be 

the fourth kingdom of Daniel 2 and 7. Adam Clarke, for 

instance, says "they are reckoned thus:" (1) The Roman 

Senate, (2) Greeks, in Ravenna, (3) Lombards, in 

Lombardy, (4) The Huns, in Hungary, (5) The Alemans, 

in Germany, (6) The Franks, in France, (7) The 

Burgundians, in Burgundy, (8) The Saracens, in Africa 

and part of Spain, (9) The Goths, in other parts of Spain, 

and (10) The Saxons, in Britain. Horne’s monumental 

Introduction to the Critical Study and Knowledge of the 

Holy Scriptures (1889) gives five lists by as many eminent 

scholars, no two of which are precisely the same though 

all of them have some in common. 

And Straub’s Biblical Analysis (1935), of considerable 

merit over all, lists the following with even more 

differences and with dates appended: (1) The Franks, A.D. 

360-749; (2) Ostro-Goths, A.D. 385-523; (3) 

Visi-Goths, A.D. 398-419; (4) Vandals, A.D. 429-533; (5) 

Burgundians, A.D. 419-534; (6) Saxons, A.D. 449-457; 

(7) Suevi, A.D. 409-585; (8) Gepidi, A.D. 453-566; (9) 

Lombards, A.D. 568-774; and (10) Eastern Empire, A.D. 

595-1453. 

Why Straub has the Eastern Empire beginning in A.D. 

595, is not apparent. But it may be a typographical error, 

వివరణాతమ క్ ప్దం లేదా ప్దబంధాన్స్ే  చేరి వచిు . 

మూలధ్నాలు లేదా అండర్స్క ర్ంగ్ ఉప్యోగించడం 

దాా ర్గ కూడా కనే్స్ స్తరుు ఉదాఘ టన 

అందంచబడుుంద, వీటిలో ఏదీ అసలైన వాటిలో 

జరరదు. 

WHELSEY యొక్క  ఉప్నాూ స్తలలో ఒక్దాన్స్ నండి 

స్తర్గంశలు 

1. ఆధున్స్క్ ఆసియా మాూ ప్స్లో మీడియా 

క్నగనబడలేదు. ప్పర్గతన కాలంలో ఇద విసతృతమైన 

స్తప్రమాజూ ం, ఇద కాసిప యన సముప్రదం యొక్క  దక్షణ 

మర్యు ప్శి్న మ తీర్గల చుట్యట్య  విసతర్ంచ్చ ఉంద 

[ఎకాీ టానా, ఆధున్స్క్ హమదాన, దాన్స్ ర్గజధాన్స్గా 

ఉంద]. తూరుప వైప్ప టార్గట్యర్జ లేదా మధ్ూ  ఆసియా అన్స్ 

రలువబడుుంద. ప్ర్యాా దాన్స్న్స్ దక్షణంగా [స్తస్త 

లేదా షూస్తన్తో ర్గజధాన్స్గా] మర్యు అసిట ర్యా 

ప్శి్న మాన్స్ే  [న్స్నెవే ర్గజధాన్స్గా] సర్హదీులుగా 

చేసింద. [బాబిలోన్స్యా దాన్స్ దక్షణ పరుగున ఉనే  

ప్ర్యాాన ప్శి్న మాన సర్హదీులుగా క్లిగి ఉంద, దాన్స్ 

ర్గజధాన్స్గా బాబిలోన ఉంద]. . . . 

ఈ విషయంపై విసరరల అుూ తతమ కాంత నండి, 

[బాబెల్ నండి] చెదరగటట్యబడిన వెంటనే, నోహ్ 

కుమారుడు జాఫెత్ కుమారుడు మాదాయి దాా ర్గ 

మీడియాన ప్రప్జలు ఆప్రక్మించారన్స్ తెలుస్తంద. ఇద 

ప్రక్మంగా రణనీయమైన స్తప్రమాజూ ంగా అభివృదధ 

చెందంద మర్యు చ్చవరకు దాన్స్ మర్ంత 

శ్కి తవంతమైన పరుగున ఉనే  అసిట ర్యాచే 

ల్గంరదీస్తకుంద మర్యు చాలా కాలం పాటు ప్రపాదేశ్నక్ 

ప్రప్భుతా ంగా కనస్తగింద. సరనీపాలస్ (BC 710) 

ఆధ్ా రూ ంలో అసిట ర్యన స్తప్రమాజూ ం 

విచ్చి నే మైనప్పప డు, మీడియా మళ్లు సా తంప్రతంగా 

మార్ంద. ఈ సమయం నండి సైరస్ [ప్ర్యాన] 

పాలన ప్రపారంభం వరకు, ఐదుగురు చప్రక్వరుతల 

వారసతా ంతో సహా 176 సంవతట ర్గల కాలం రడిచ్చంద. 

డిజోసెస్ మొదటి ర్గజు. అతన్స్ తరువాత 22 

సంవతట ర్గలు పాలించ్చన ప్రఫోర ట్యస్, అతన్స్ తంప్రడి 

మరణాన్స్కి ప్రప్తీకారం తీరుి కునే ప్రప్యతే ంలో న్స్నెవె 

ముందు ప్డిపోయాడు. 
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with A.D. 395 intended. For on that date, with the death of 

Emperor Theodosius, fifth successor to Constantine the 

Great, the Roman Empire was partitioned between his two 

sons, Arcadius and Honorus -- Arcadius being given the 

eastern half with his capital at Constantinople and 

Honorus given the western half with his capital at Rome. 

The Roman Empire of the West came to an end in A.D. 

496. But the Eastern Empire, or East Roman Empire, also 

called the Byzantine Empire, lasted till the fall of 

Constantinople to the Turks in A.D. 1453. 

It came to be called the Byzantine Empire from the Greek 

town of Byzantium on the Bosporus Strait separating 

Europe from Asia, rebuilt, fortified, and renamed by 

Constantine, who referred to it as New Rome and made it 

the capital of the entire Roman Empire, which it remained 

till the above-mentioned partition of the empire. After that 

partition Roman law and many of the ancient Roman 

traditions persisted in the East, though Latin soon gave 

place to Greek as the popular tongue, and life and art 

became more and more oriental in tone. The church also 

became more and more different in the East and West, 

giving rise to much dissension and finally a formal break 

and excommunication in A.D. 1054 that has persisted ever 

since. 

The bottom line, however, with reference to the "ten" 

kings or kingdoms seems to be that we cannot know 

precisely who or what they were, if the number is literal 

and definite instead of symbolic. Not only do the specific 

arrangements men have come up with not agree with each 

other, none of them seems to meet all the requisites of 

scripture. 

In both Daniel and Revelation they are part and parcel of 

the Roman Empire before its dissolution, and they all join 

in making war against the "saints" (Daniel) and the 

"Lamb," the "Lord of lords, and King of kings" and those 

‘with him’ (Revelation). And in Revelation, not only did 

the Lamb and they that were with him overcome them, but 

they in turn came to hate the harlot city (Pagan Rome) and 

make her desolate as a corrupting and persecuting entity -- 

hence, seeming to represent dominions that became 

Christian and helped to subdue paganism in the empire 

before the latter collapsed. And in Daniel the dominion 

was transferred from enemies of the saints to the saints 

themselves, as was true in the Roman Empire when 

Christianity triumphed over paganism. So, where Daniel 

and Revelation differ slightly in detail, they simply 

supplement rather than contradict each other. 

In Revelation, the "ten" were originally a part of the 

"beast" for "one hour" before it went "into perdition" and 

while it was still engaged in war against the saints. But the 

Lombards, mentioned in nearly all the lists cited above, 

came into existence as a kingdom, according to Straub, in 

అతన్స్ కుమారుడు, సైకాట రస్ [మధ్ూ స ాస్తప్రమాజూ  

్సా్తప్కుడు], వారసతా  పోటీన్స్ తర్గి ప్రపారంభించాడు 

మర్యు అనేక్ అదృషాట్యల తరువాత, బాబిలోన ర్గజు 

నెబుచాడే్న జార్తో క్చేర్జలో, న్స్నెవెన ముటట్యడించ్చ, 

దాన్స్న్స్ తీస్తకన్స్, భూమితో సమం చేశడు. ప్టుట్యదల 

మర్యు ీర్ త. తరువాత అతన తన విజయవంతమైన 

ఆయుధాలన దక్షణాన ఈజప్పట్య వరకు తీస్తకువెళ్లుడు, 

ప్ర్యాాన జయించాడు మర్యు అపారమైన దోరడితో 

ఎకాీ కాట్యన్స్యా [sic]కి తర్గి వచిా డు మర్యు 

బందీలుగా ఉనే  చప్రక్వరుతలు హాజరయాూ రు. 

ఈ చప్రక్వర్ త కింద మీడియా తన శశా్ త మర్యు 

శ్కి తవంతమైన స్తప్రమాజూ ంలో ్సిరాప్డింద. సైకేట రస్, 40 

సంవతట ర్గల పాలన తరా్గ త, తన సింహాసనానే్స్  తన 

కుమారుడైన అసిట్యయాజెస్్కు వదలివేస్తడు, ఇతన 

ప్రరంథంలో అహషా్వ ర్టస్ అన్స్ రలుస్తతరు. ఆసేట్యగేస్ తన 

కుమారత మందనేన్స్ కాంబిసెస్ అనే ర్గజుకు ఇచ్చి  

వివాహం చేశడు. . . ప్ర్యాా యొక్క . ఈ వివాహం 

యొక్క  ఫలం స్తప్రప్సిదధమైన సైరస్, ప్పర్గతన చర్ప్రత 

ప్రప్రలాు లు ప్లికే అతూ ంత దోషరహత యువర్గజు. 

ప్ర్యాా: మీడియాకు నేరుగా దక్షణంగా ప్పర్గతన 

మర్యు ఆధున్స్క్ భౌగోళ్క్ ప్రపాంత్వలలో ప్ర్యాా 

పేరుతో విసతృతమైన భూభారం ఉంద [ఇప్పప డు ఇర్గన 

అన్స్ రలుస్తతరు, ఇద ఒక్ప్పప డు మీడియాన కూడా 

స్వా క్ర్ంచ్చంద]. ఇద తూరుప న భారతదేశ్ం, దక్షణాన 

అసిట ర్యన స్తప్రమాజాూ లు సర్హదీులుగా ఉనాే యి 

[మర్ంత సముచ్చతంగా దక్షణాన ప్ర్యాన రల్్  

మర్యు ప్శి్న మాన అసిట ర్యన స్తప్రమాజాూ లు 

సర్హదీులుగా వర్ణంచబడాాయి], 1,800 మైళు పడవు 

మర్యు 1,000 వెడలుప  [అంటే బాబిలోన్న ప్డగటిట్యన 

తరా్గ త (536 BC) మర్యు తరువాత పాలించ్చన అన్స్ే  

విస్తత రమైన డొమైన్లన సా్త ధీనం చేస్తకునే  తరా్గ త 

దాన్స్ ప్ర్ధన్స్ ఒక్ స్తప్రమాజూ ంగా వివర్ంచ్చంద]. 

ప్ర్యాా, లేదా ప్ర్గస్, డేన్స్యల్ దాా ర్గ రలువబడే 

విధ్ంగా, ప్రపాచీనంగా ఎలామ్ అన్స్ రలవబడేదన్స్ 

మనకు ప్రరంథంలో చెప్ప బడింద; మర్యు అద 

[బాబెల్ నండి] చెదరగటేట్య సమయంలో, మాదాయి 

దాా ర్గ మీడియా ప్రప్జలు న్స్వసించ్చన సమయంలో, 
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A.D. 568 and continued till A.D. 774, the beginning date 

of which was after the fall of the western part of the 

empire in A.D. 496. And it was still much longer after the 

empire ceased in the fourth century A.D. (the 300s) to be a 

persecutor of Christians. In fact, the beginning dates of all 

the "ten" as listed by Straub [A.D. 360, 385, 398, 429, 

419, 449, 409, 453, 568, and 595] are too late for 

involvement in the imperial persecutions of the Roman 

Empire) except for the abortive effort of the apostate 

Emperor Julian, A.D., 361-63, which only the Franks, 

A.D. 360-749, could have participated in but did not, so 

far as we have any record). Morever, the "Eastern Empire" 

as such, which had its formal beginning with separate 

emperors in A.D. 395, was never a persecutor of 

Christians, but their friend and protector instead. 

Finally, in addition to lack of involvement in imperial 

persecutions, all the ten as listed by Straub (with just over 

half duplicated in other lists) came into existence -- except 

for the Lombards and the Eastern Empire (of for the 

Lombards only, if Straub’s beginning date for the Eastern 

Empire is corrected) -- before the Western Empire had 

come to an end, all the way from A.D. 360 to 453, or from 

116 to 23 years before its fall. Now -- if one day stands for 

a year, as often computed -- the one hour each of these 

had authority with the beast would be either 1/12 or 1/24 

of a day -- hence, either one month or 1/2 month! -- which 

seems pretty absurd, not only because of exceeding 

brevity, but especially because of the irregularity of the 

length of their coexistence with the beast as compared 

with the uniformity of their brief authority with him. It 

would appear, therefore, that the "one hour" must be 

symbolic of a comparatively short but indefinite time. 

And, if so, it is not improbable that the "ten horns" are 

likewise symbolic rather than precisely ten identifiable 

kings or kingdoms. This would account for the 

discrepancies in the lists of eminent scholars who attempt 

to give them precisely, whether they are conservative or 

liberal in their theology. 

7. The "Little Horn" of the Fourth Kingdom: introduced in 

Daniel 7:8, he is said to have come up among the ten horn, 

before whom three of the first horns were plucked up by 

the roots." He is next described as making war with the 

"saints" and prevailing against them -- "until the ancient of 

days came, and judgment was given to the saints of the 

Most High, and the time came that the saints possessed the 

kingdom" (vs.20-22). 

And in vs.24-27, he is spoken of as putting down three 

kings, speaking words against the Most High, wearing out 

the saints of the Most High, and thinking to change the 

times and the law -- and being allowed to do so for "a time 

and times and half a time" (generally considered to be 3 

1/2 years) -- after which his dominion is taken away, and 

"the kingdom and the dominion, and the greatness of the 

ష్వమ్ కుమారుడైన ఏలామ్ దాా ర్గ ప్రప్జలు దీన్స్న్స్ 

న్స్ర్మ ంచారు. 

అప్రబహాము కాలంలో, ఆసియాలోన్స్ అనేక్ ర్గజాూ లన 

జయించ్చన చెడోర్గుమెర, అతన్స్ కాలంలో రణనీయమైన 

చప్రక్వర్ త అయిన ఏలాం లేదా ప్ర్యాా ర్గజున 

క్నగనేా ము. ఈ కాలం నండి వార్ ప్రపామాణిక్మైన 

చర్ప్రత పోుంద. వారు బహుశ అసిట ర్యనుచే 

ల్గంరదీస్తకునాే రు, వారు వార్ ముందు అందర్నీ 

తీస్తకువెళ్లురు మర్యు చాలా కాలం పాటు ఉనాే రు. 

వారు తరా్గ త వార్ సేా చి న తర్గి పందారు; కానీ 

నేన ఇప్ప టికే రమన్స్ంచ్చనటుుగా, తా రలో మేడీస్్కు 

మళ్లు ర్గజీనామా చేయవలసి వచ్చి ంద మర్యు సైరస్ 

కాలం వరకు వార్ ్సా్తన్స్క్ చప్రక్వరుతల దాా ర్గ వార్కి 

ఉప్కార్గా మిగిలిపోయింద. అకామెనాస్ 

ర్గజకుటుంబాన్స్కి చెందన కాూ ంబిసెస్, మీడియా ర్గజు 

అసిట్యగేస్ కుమారత మందనేన్స్ వివాహం చేస్తకునేా డు 

మర్యు సైరస్్కు తంప్రడి అయాూ డు, అతన తన 

సా దేశన్స్ే  బాన్స్సతా ం నండి విడిరంచడాన్స్కి 

జన్స్మ ంచాడు [మేదీస్్కు, అతన్స్ ర్గజు ఆసేట్యగేస్ పాలన. , 

క్ఠినమైన మర్యు అతన మాదీయులలో కూడా 

ప్రప్జాదరణ పందలేదు], జెరూసలేం చెరన 

ప్పనరుదధర్ంచడాన్స్కి, 

II. సైరస్ ప్రీస్తత 599కి ముందు సంవతట రంలో 

జన్స్మ ంచాడు. 12 సంవతట ర్గల వయస్తట లో అతన 

తన తలిు మందానేతో క్లిసి మీడియా కోరుట్యకు వెళ్లుడు. 

ఆసేట్యగేస్ తా రలోనే తన మనవడి ఆశజనక్మైన 

రూపాన్స్ే  చూసి ఆక్ర్ుాడయాూ డు. యువ మొక్క . . . 

శ్కి తవంతమైన దేవదారు అవుత్వనన్స్ వాగీానం చేశడు. 

అతన్స్ న్స్ప్రరహం యొక్క  స్తనభూత, అతన్స్ బహషక రణ 

యొక్క  సరళత, అతన్స్ హృదయంలోన్స్ న్స్జాయితీ 

మర్యు అన్స్ే ంటిక్ంటే, అతన్స్ చేయి యొక్క  

ప్ర్గప్రక్మం, కో్రుట్య, శ్నబిరం మర్యు హాలు యొక్క  

ప్రప్శ్ంసలన ఉత్తతజప్ర్చాయి. మేదీయులు, గప్ప వారు 

మర్యు అమాయకులు ఇదరీూ, సైరస్ కిర్జటాన్స్ే  

ధ్ర్ంచడాన్స్కి పూర్తగా అరుుడు అన్స్ న్స్రూరంచారు, 

[చ్చవర్కి అతన వార్ సా ంత సైనూ ంలో కంత భారం 

సహాయంతో వార్పై కూడా చేశడు]. 

17 సంవతట ర్గల వయస్తట లో అతన తన తంప్రడి 

ఆసా్తనాన్స్కి తర్గి వచిా డు, తరువాత మేడీస్ యొక్క  

ఆపాూ యతతో ఆశీరా్గ దం పందాడు మర్యు అతన్స్ 

్సా్తన్స్క్ ప్ర్యాను ఉత్వట హంతో సా్త రతం ప్లికారు. 
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kingdoms under the whole heaven, shall be given to the 

people of the saints of the Most High." 

"Time, times, and half a time" (v.25) occurs again in 12:6, 

and in both it is descriptive of a period when the saints or 

people of God are being warred against. It occurs again in 

Revelation 12:14, possibly borrowed from Daniel’s 

terminology, and is equivalent to "a thousand two hundred 

and threescore days" in v. 6 and in 11:3, and to "forty and 

two months" in 11:28 and 13:5 -- equal to 3 1/2 years -- 

and likewise representative of a time of great persecution 

of the people of God. In Revelation it seems to be 

contrasted the "thousand years" of Chapter 20:1-6 when 

the saints are free of international and multinational 

concerted persecution, characteristic previous to and for a 

short time after the ": thousand years." Should the year-

for-a-day system of interpretation be applied in both 

instances, 3 1/2 prophetic years would represent 1,260 

calendar years and the thousand prophetic years would 

represent 360,000 calendar years. But it may be that both 

are symbolic rather than literal, with one representing an 

indefinite comparatively short period of time and the other 

an indefinite but considerably longer period of time. 

Liberal and Catholic interpreters apply the 3 1/2 years in 

Daniel 7 to the period that Antiochus Epiphanes warred 

against Israel and attempted to stamp out Judaism, 

making, as they do, the fourth beast of that chapter to be 

the Grecian empire, and Antiochus Epiphanes to be the 

"little horn," coming to power after getting rid of several 

rival claimants. And the "three of the first horns" plucked 

up before him (v.8), explained as being "three kings" put 

down by him (v.24), are thought by some of the above 

interpreters to have been (1) his brother, Seleucus IV, who 

was murdered, (2) a son of Seleucus IV, Demetrius I 

Soter, and (3) a younger son of Seleucus or possibly 

Heliodorus, by whose conspiracy Seleucus had been killed 

with the intention of setting his younger son on the throne 

with himself as regent -- but was killed by Antiochus 

Epiphanes, who occupied the throne himself and is 

suspected of contriving all the events leading to his 

accession. At first thought, that interpretation would 

appear plausible if Antiochus Epiphanes were associated 

with the fourth instead of the third beast and kingdom. On 

second thought, however, the ten horns are represented in 

the vision as contemporaneous, whereas in the liberal and 

Catholic interpretations they are to a great extent 

consecutive. 

As for Protestant interpreters, with most of them holding 

that the fourth beast and kingdom of Daniel 7 represents 

the Roman empire and is equivalent to the beast of 

Revelation 13:1-10 and chapter 17, which likewise had ten 

horns, they have traditionally and popularly (but not 

unanimously) held that the "little horn" of Daniel 7 

represents the Papacy. Yet among those who do, there is 

కన్స్ే  సమయాలోు  పరుగు దేశలతో జర్గిన 

అనూహూ మైన యుదాధ లలో, సైరస్ ఎలుప్పప డూ 

విజయం స్తధంచాడు, ధైరూ వంులకు ఎ్లుప్పప డూ 

ఉదారంగా బహుములు ఇచేి వాడు, జయించ్చన 

వార్న్స్ ఎలుప్పప డూ దయతో తరప ంచాడు. అతన్స్ తంప్రడి 

కాంబిసెస్ వయస్తట  పెర్గేకదీ,ీ అతన ప్రక్మంగా 

సైరస్్న్స్ అతన్స్తో ప్రప్భుతా ంలో చేరుి కునేా డు, దాన్స్ 

భార్గన్స్ే  అతన భర్ంచవలసి వచ్చి ంద. అలా 40 ఏళు 

వరకు జీవించాడు. కానీ అతన్స్ జీవితంలో 

ప్రప్ధానమైనద న్స్రుప్యోరంగా వృధా కాలేదు; ప్ర్యాా 

యొక్క  సైన్స్క్ వ్యూ హాలలో కతత శ్క్ం అతన్స్తో 

ప్రపారంభమైంద. ప్రక్మశ్నక్షణ యొక్క  కోరుట  

్సా్తరంచబడింద, ఇద తకుక వ సమయంలో, 

ప్ర్యానున ఆసియాలో అుూ తతమ సైన్స్కులుగా 

మారి్ ంద. శంత క్ళలు పెంపందంచబడాాయి, 

నారర్క్త వేరంగా అభివృదధ చెందంద మర్యు ఈ 

అనారర్క్మైన, బాన్స్సలుగా, 

సైరస్ మర్యు సైకాట రస్: అస్తట్యయ్యజెస్, మీడియా 

ర్గజు, [ప్ర్యాా చేత ప్దవీచుూ ుడైన తరువాత], 

మరణించాడు మర్యు సైరస్ క్ంటే ఒక్ సంవతట రం 

పెదవీాడు అయిన సైకేట రస్ [వీర్న్స్ మనం సైకేట రస్ II 

అన్స్ రలుస్తతము] తన ఆధప్త్వూ న్స్ే  విడిచ్చపెటాట్యడు. 

సైరస్ ఎకాీ టానాలో కోరుట్యలో ఉనే  సంవతట ర్గలోు  

సన్స్ే హత సేే హం మర్యు స్తన్స్ే హతూ ం 

తప్ప న్స్సర్గా అభివృదధ చెంద ఉండాలి మర్యు 

అతన ఆసిట్యయాజెస్్న ప్దవీచుూ ుడిే  చేసినప్ప టిీ 

అద కనస్తగింద. బాబిలోన ర్గజు నెర్గి ుస్తట ర, . . . 

ఆసిట్యగేస్ మరణాన్స్ే  మీడియా యొక్క  పెరుగుునే  

శ్కి తపై న్స్రూమ లించే లక్షూ ంతో ఒక్ అనకూలమైన 

సంక్షోభంగా భావించాడు, యూప్రేట్ట ్కు ప్శి్న మాన 

ఉనే  జనాభా ఉనే  ప్రపాంత్వల నండి 250,000 మంద 

సైన్స్కులతో అపారమైన సైనాూ న్స్ే  రరప ంచాడు 

మర్యు వార్ తలపై తనన త్వన ఉంచుకునేా డు. 

Cyaxares II ఇటీవల ప్రప్భుతా  ప్గాాలు చేప్టాట్యడు 

[సప షట్యంగా సైరస్ ఆమోదం మర్యు ఆశీరా్గ దంతో], 

వార్ విసతృతమైన సనేా హాలన చూసి భయప్డింద, 

ఇద అతన్స్ కిర్జటాన్స్ే  మర్యు స్తప్రమాజాూ న్స్ే  

దోచుకోవడమే కాకుండా, అక్స్తమ ుతగా అతన్స్ పగిడే 

అంచనాలన చలాు రి డాన్స్కి మీడియా ఆసియా 

స్తప్రమాజాూ న్స్కి ఎదుగుుందన్స్ బెదర్ంచ్చంద [ఇద 

ప్ర్యాాతో క్లిసి చేయవచి న్స్ అతన సప షట్యంగా 

భావించాడు]. అయిత్త, భయంక్రమైన సంక్షోభం 

కారణంగా భయప్డకుండా, అతన తన బలగాలన 
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no unanimity as to what divisions of the Roman empire 

are represented by the three horns that the Papacy "put 

down." For example, Straub says "the Ostro-goths, 

Vandals, and Burgundians, because they were Arian in 

faith." But Adam Clarke states: "These were probably, 1. 

The exarchate of Ravenna. 2. The kingdom of the 

Lombards. And, 3. The state of Rome." 

Then Clarke explains as follows: "The first was given to 

the Pope, Stephen II, by Pepin, king of France, A.D. 755; 

and this constituted the pope’s temporal princes. The 

second was given to St. Peter by Charlemagne, in 774. 

The third, the state of Rome, was vested in the pope, both 

in spirituals and in temporals, and confirmed to him by 

Lewis the pious." 

(NOTE: The latter is also known as Louis I or Louis the 

Pious, son and successor (A.D. 814-48) of Charlemagne 

as emperor of the West. Charlemagne had been a 

Carolingian king of the Franks, 714-814, but was crowned 

by Pope Leo III on Christmas Day, 800, as emperor also 

of the West, because he had become a supporter and 

protector of the papacy. The West represented all the 

western part of the Roman empire before it was divided 

between the East and the West. And, according to 

Carolingian theory, the Roman Empire had merely been 

suspended, not ended, by the abdication of the Roman 

emperor in 476. So, Charlemagne claimed legitimate 

succession from the Romans.) 

Another interpretation, presented in the highly respected 

Pulpit Commentary, makes the ten horns to be ten 

"magistries" of the Roman Republic, and the emperor of 

the Roman Empire which followed the Republic to be the 

"little horn" waxed great, before whom three of the first 

horns were "plucked up" or "put down." A summary of its 

explanation is as follows: As the primary significance of 

the "horn" is power, the most probable solution seems to 

be to take the ‘ten’ horns as the magistries of Republican 

Rome. These were, roughly speaking, ten -- two consuls, 

originally two praetors, two censors, and four tribunes. 

The imperial power was utterly unknown to the Roman 

constitution; but, coming up after the others, it absorbed 

the power of three of these magistries -- the tributarian, 

the praetorian, and the censorial. This explanation seems 

inconsistent, however, for it shifts from individual 

magistries to categories of them; and, if the tributarian 

category consisted of four magistries, the praetorian of 

two, and the censorial of two, that makes a total of eight 

instead of three magistries absorbed! 

Augustus (27 B.C.-A.D. 14), grandnephew of Julius 

Caesar, who had made the empire possible by becoming 

dictator for life early in 44 B.C., only to be murdered, 

however, on March 15 of that year as a result, and there 

being no emperor recognized till 17 years later with the 

వేరంగా కేంప్రదీక్ర్ంచాడు, తీప్రవ ప్రప్తఘటన యొక్క  

ప్ర్షాక రంతో, మర్యు సైరస్ సహాయకుల ఆదేశ్ంతో 

పెటుట్యబడి పెటాట్య లనే సప ్షట్యమైన డిమాండ్జ్తో ప్ర్యాాకు 

సహాయం కోసం ప్ంపాడు. 

డిమాండ్జ సతా ర సమమ తతో క్లుస్తకుంద. సైరస్ తన 

సైనాూ న్స్ే  బలప్ర్చ్చన విచ్చప్రతమైన ప్దధతన్స్ బటిట్య, 

అతన్స్ సమప్రర మేధావి ఇప్ప టికే స్వా క్ర్ంచబడిందన్స్ 

మనం అనకుందాం, ఆ తరా్గ త అతన అమలు 

చేసిన విస్తత రమైన విజయ ప్థక్ం. . . . అందర్నీ 

మారలా్ చేసినప్పప డు, వారు 31,000 మంద ఉనాే రు. ఈ 

విధ్ంగా న్స్యమించబడిన సైనూ ం గప్ప  విజయాలన 

స్తధంచరలదు. 

ఈ శ్ర్జరం యొక్క  తలపై సైరస్ తన మామ సైకేట రట ్లో 

చేర్గడు, అప్ప టికే క్వాుకు సిదధమయాూ డు. ఉమమ డి 

క్మాండ్జ్లో, సైరస్ ఆర్నమ న్స్యా ర్గజున తరుగుబాటు 

నండి తగింాచ్చన తరువాత, తంప్రడిలో ్సిరామైన 

మిప్రుడిన్స్ మర్యు కడుకులో ఆసకి తక్రమైన టిప్రగేనట  

అనే సేే హుడిన్స్ పందన తరువాత, వారు 

అసిట ర్యా సర్హదీుల వైప్ప వెళ్లురు. 

నెర్గి ుస్తట ర, బాబిలోన ర్గజు, 200,000 అడుగుల 

మర్యు 60,000 గుప్రర్గల అపారమైన శ్కి తన్స్ 

కేంప్రదీక్ర్ంచ్చ, మీడియా వైప్పకు ముందుకు స్తగాడు 

మర్యు రండు స్తప్రమాజాూ ల సర్హదీులకు దూరంగా, 

వార్ సంఖూ లో సరం లేన్స్ మేడియస్ మర్యు 

ప్ర్యానున క్లుస్తకునేా డు. ఒక్ స్తధారణ యుదధం 

జర్గింద, మర్యు సైరస్ పూర్తగా విజయం 

స్తధంచాడు. సైకేట రస్్కు సమానమైన ఆదేశ్ం 

ఉనే ప్ప టిీ, సైరస్ యొక్క  నైప్పణూ ం క్లిగిన మేధావి 

లారల్ యొక్క  అవిభక్ త గౌరవాన్స్ే  కోర్గడు మర్యు 

పందాడు. 

బాబిలోన యొక్క  దురదృషట్యక్రమైన ర్గజు 

చంప్బడాాడు, . . . మర్యు అతన్స్ శ్నబిరం మేడీస్ 

మర్యు ప్ర్యానుకు వదలివేయబడింద. . . బాబిలోన 

సింహాసనం తక్షణమే లాబోర్టస్ర్టక డ్జ చేత 

న్స్ండిపోయింద, అతన్స్ ప్రకూరతా ం, కనే్స్  నెలలోు , 

అతన్స్ పౌరులన వార్ ప్రప్తీకార్గన్స్కి బలి ఇవా డం 

దాా ర్గ చ్చవర్ ప్ర్హారం కోసం కోర్ంద. . . . బెలాాజర 

[నబోన్స్డస్ యొక్క  కుమారుడు మర్యు సహ-

ప్రప్తన్స్ధ, ఎకుక వ సమయం గైర్గుజరు అయాూ డు, 
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accession of Augustus in 27 B.C., as already indicated; 

then Tiberius (A.D. 14-37), Caligula (37-41), Claudius 

(41-54), and Nero (54-68). There followed a brief struggle 

before Vespasian became emperor, with generals Galba, 

Otho, and Vitellius each being appointed by his armies. 

Galba resigned a few months (68-69) and was killed; Otho 

(69, January-April), and took his own life; Vitellius 

briefly (69) -- the three reigning a total of only about 18 

months. Vespasian had recognized Vitellius and Otho, but 

in A.D., 68 his own soldiers declared him emperor. 

Returning from the East, his army and that of Vitellius 

clashed and the latter was killed, with Vespasian being 

accepted as emperor. But he had put down only one, not 

three, horns -- none of whom are reckoned by many 

historians, because they were pretenders rather than bona 

fide emperors as well as being of insignificant tenures. 

Yet, counting them, there were only eight emperors before 

Vespasian (reigning successively, however, rather than 

contemporaneously) -- and if Julius Caesar should be 

counted, there were still but nine. So, Vespasian could not 

be an eleventh horn putting down "three of the first horns" 

of Daniel 7:8. Moreover, not till Domitian (A.D. 81-96) 

do we have a monster anything like the "little horn" 

described by Daniel, and even he did not put down three 

predecessors. So, hardly anything about this interpretation 

conforms to the prophetic representation. 

The upshot of it all is that it appears we cannot know for 

certain the exact identity of either the ‘ten" horns or the 

"little horn", if such was intended. And though the most 

popular interpretation of the "little horn" is that it 

represented the Papacy, that identification is not without 

its problems. In addition to the uncertainty attached to the 

‘three horns’ it is supposed to have "plucked up" or "put 

down," is the fact that it did not have its origin until some 

time after the fall of Rome in A.D. 476, and arose rather 

upon the ruins of the western empire -- quite some time 

after all "ten horns" had exercised authority with and as a 

part of the "beast" for an "hour," warring against the saints 

and then turning against the harlot city of Pagan Rome 

and evidently contributing to the ascendancy of 

Christianity over paganism in the empire, and likewise 

after the "beast" of imperial Rome had gone "into 

perdition," all as predicted in Revelation 17. 

NOTE: Adam Clarke says, "To none can this [little horn 

of vs.24-26] apply so well or so fully as to the popes of 

Rome." And again: "If the papal power, as a horn or 

temporal power, be intended here, which is most likely, 

(and we know that that power was given in 755 to Pope 

Stephen II, by Pepin, king of France,) counting one 

thousand two hundred and sixty years from that, we are 

brought to A.D. 2015." Though he says, "I neither lay 

stress upon nor draw conclusions from these dates," he 

అతన్స్ కుమారున్స్కి పాలనా బాధ్ూ తన అప్ప గించాడు] 

అతన్స్కి బదులుగా ప్టాట్య భిష్వక్ం చేయబడింద. . . . 

ఈలోగా అషాూర్జయుల కోటలన తగింాచడంలో సైరస్ 

ఒక్ శ్కి తవంతమైన కార్గూ చరణ ప్రప్ణాళ్క్న 

అనసర్ంచాడు మర్యు ప్రక్మంగా బాబిలోన్కు 

అడంాకిలేన్స్ యాప్రతన సిదధం చేశడు. . . . . థంప్రబా 

యొక్క  ప్రప్సిదధ యుదధం. . . ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ థయ్యటర్లో 

మొదటి యోధుడిగా తన ఖ్యూ తన్స్ ్సా్తరంచాడు. ఈ 

యుదధం లెసట ర ఆసియా యొక్క  విధన్స్ 

న్స్రణయించ్చంద. సైరస్ తన అదృషాట్యనే్స్  

వెంబడించాడు: అర్నబియా మర్యు సిర్యా 

విజయవంతంగా అతన్స్ ముందు ప్డిపోయాయి, 

దీరఘకాలం వరకు, గప్ప  బాబిలోన యూప్రేట్ట  ఒడునా 

ఒంటర్గా న్స్లబడి, విజ్యతపై కోప్ంతో, అతన్స్ రత 

విజయంపై కోప్ంగా మర్యు అతన్స్ భవిషూ ుత 

ప్రప్యతే్వ లన ధక్క ర్ంచ్చంద. 

అతన నరరం ముందు విడిద చేస్తడు మర్యు 

స్తధారణ ముటట్యడిన్స్ ప్రపారంభించాడు. . . . నరరం 

నండి కంత దూరంలో, యూప్రేట్ట  యొక్క  

అనవసరమైన నీటిన్స్ స్వా క్ర్ంచడాన్స్కి మర్యు 

అప్పప డప్పప డు వరదల యొక్క  ప్రపాణాంతక్ 

ప్రప్భావాలన న్స్వార్ంచడాన్స్కి తవిా న అపారమైన 

ర్జరా్గ యరుు ఉనాే యి. అనేక్ కాలువలు ఈ 

ర్జరా్గ యరుు మర్యు నద మధ్ూ  క్మూూ న్స్కేషన్న 

ఏరప రచాయి. ఈ కాలువలన తెరవడం దాా ర్గ, నీటిన్స్ 

దాన్స్ సహజ మారంా నండి స్తలభంగా మారి వచిు , 

నద యొక్క  మంచం ఎండిపోుంద మర్యు నరరం 

నడిబొడుాకు ఉచ్చత మారంా తెరవబడుుంద. 

బాబిలోన్స్యను బహరంర ప్ండురలు స్తధారణంగా 

అతూ ంత విప్ర్జతమైన అలురుు, మదూ పానం మర్యు 

అసభూ తతో జరుప్పకుంటారు మర్యు తరచుగా 

విర్గమం లేకుండా చాలా ర్టజులు కనస్తగుత్వయి. 

సైరస్ తన ప్రప్ణాళ్క్ అమలు కోసం ఈ ప్ండురలలో 

ఒక్దాన్స్ ముందు ర్గప్రతన్స్ ఎంచుకునేా డు. . 

సైరస్ నరర్గన్స్ే  వివాదాసప దంగా సా్త ధీనం 

చేస్తకుంటునే ప్పప డు, [దేవుడు బెలసార్ మర్యు 

అతన్స్ ర్గజూ ంలోన్స్ ప్రప్భువులు మర్యు స్ట్స్వతల 

మదూ పానం మర్యు ఆనందాన్స్ే  గోడపై అతీంప్రదయ 

చేతప్రవాతతో అడుాకునేా డు, డేన్స్యల్ అతన్స్కి అరంా 

చెపాప డు, బెలసార్ ులంలో తూక్ం వేయబడాాడు 



37 

does make favorable allusion to them in his comments on 

8:14, as shall be noted again later. 

Chapter 5 

Prophecy - Kingdoms  

Daniel Chapter 8 

1. Represented by a Ram and a He-goat: These were seen 

by Daniel in his second vision, described in Verses 1-8, 

and identified in Verses 15-25. 

The "ram . . . had two horns: and the two horns were high; 

but one was higher than the other, and the higher came up 

last." The "he-goat came from the west . . . and . . . had a 

notable horn between his eyes." "And when he was strong, 

the great horn was broken; and instead of it there came up 

four notable horns toward the four winds of heaven." 

"The ram which thou sawest, that had the two horns, they 

are the kings of Media and Persia. And the rough he-goat 

is the king of Greece: and the great horn that is between 

his eyes is the first king. And as for that which was 

broken, in the place whereof four stood up, four kingdoms 

shall stand up out of the nation, but not with his power." 

It can be seen that these are equivalent to the second and 

third beasts and kingdoms of Daniel’s first dream, in 

Chapter 7. In this chapter, the kings of the Medes and 

Persians do not represent two kingdoms, but one dual 

kingdom, contrary to liberal and Roman Catholic 

interpreters, and in harmony with other scriptures to which 

attention has been called. This means, then, that the fourth 

beast of Chapter 7 and the legs and feet and toes of the 

image of Nebuchadnezzar’s dream in Chapter 2, did 

indeed represent, not the Grecian, but the Roman empire. 

The two horns of the ram represent the powers of the 

Medes and Persians, respectively. At first the Medes were 

dominant, and later the Persians. 

The "one notable horn" of the he-goat was the first king of 

the Grecian empire, who was Alexander the Great. It was 

broken by the death of Alexander in 323 B.C. The "four 

notable horns" that came up in its stead represent the 

divisions of his kingdom after his death among four of his 

generals. The strongest of these were Ptolemy, to whom 

Egypt was given, and Seleucus I, to whom Syria and all 

the East came to belong. 

2. The "Little Horn" of the He-goat Identified: "Out of one 

of them [out of one of the above four horns] came forth a 

little horn, which waxed exceeding great, toward the 

south, and toward the east, and toward the glorious land" 

(v.9). The description of him and his devastations 

continues through v.14, with further explanations in vs.23-

మర్యు క్నగనబడాాడు. కోరుకోవడం, మర్యు అతన్స్ 

ర్గజూ ం విభజంచబడింద మర్యు మేడీస్ మర్యు 

ప్ర్యానుకు ఇవా బడింద]. 

సైరస్ అప్ప టికే ర్గజభవన దాా రం వద ీఉనేా డు. 

అలారం మోగింద, మర్యు దుర్గమ రాుడైన బెలాాజర, 

హాలు నండి ప్రుెుతకుంట్య, చేతలో క్తత, ప్ర్యాను 

క్లుస్తకునేా రు, మర్యు అతన్స్ ప్ర్చారకులందర్తో 

వెంటనే ముక్క లుగా నర్కివేయబడాారు. . . . . 

బెలసార్ మరణం. . . రండవ అసిట ర్యన స్తప్రమాజూ ం, 

BC 536కి ఒక్ కాలాన్స్ే  ఉంచారు. బాబిలోన తగింాప్ప 

తరువాత అన్స్ే  అసిట ర్యన భూభాగాలు 

సమర్ప ంచబడాాయి మర్యు సైరస్ స్తప్రమాజూ ం 

ఉతతర్గన కాసిప యన మర్యు నలు సముప్రదాలు, 

తూరుప  భారతదేశ్ం, దక్షణ అర్నబియా దాా ర్గ 

సర్హదీులుగా ఉనాే యి. సముప్రదం [ప్ర్యాన రల్్ ] 

మర్యు ఇథయోరయా, మర్యు వెస్ట్య బై లిబియా, 

మెడిటర్నన్స్యన మర్యు దాీ ప్సమూహం; ఆసియా 

మైనర, సిర్యా, ఈజప్సట్య, అర్నబియా, అసిట ర్యా, 

ఆర్నమ న్స్యా, మీడియా మర్యు ప్ర్యాాన అరంా 

చేస్తకోవడం; . . . . . సైరస్ మర్యు సైక్ట ర్నస్, లేదా, 

అతన ప్రసిక పి్ ర్లో రలవబడినటుుగా, డార్యస్ ద 

మేడ్జ, తకుక వ సమయంలో ఒక్ ్సిరామైన ప్రపాతప్దక్న 

ప్రప్భుతా్వ న్స్ే  ్సా్తరంచాడు. వారు ప్రప్వక్ త ప్రప్కారం 

స్తప్రమాజాూ న్స్ే  120 ప్రపావినట లుగా విభజంచారు 

మర్యు వాటిపై సప్రత్వప్స్లన లేదా రవరే ర్లన 

న్స్యమించారు. . . . 

సైరస్ ఒంటర్గా: బాబిలోన ప్తనం తరా్గ త రండు 

సంవతట ర్గల తరువాత, సైరస్, మామ మర్యు 

కాంబిసెస్, సైరస్ తంప్రడి మరణించారు, మర్యు 

అతన కతత స్తప్రమాజూ ం BC 534 యొక్క  ఏకైక్ 

యజమాన్స్గా మిగిలిపోయాడు. 

డార్యస్ ద మేడ్జ్పై మర్న్స్ే  రమన్స్క్లు 

1. జోసెఫస్: ". . . కానీ బాబిలోన డార్యస్ చేత 

ప్టట్యబడినప్పప డు, మర్యు అతన, తన బంధువు 

సైరస్త  క్లిసి, బాబిలోన్స్యను ఆధప్త్వూ న్స్ే  అంతం 

చేసినప్పప డు, అతన్స్కి అరవై రండు సంవతట ర్గలు. 
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27, beginning thus: "And in the latter time of their 

kingdom, when the transgressors are come to the full, a 

king of fierce countenance and understanding dark 

sentences, shall stand up. And his power shall be mighty, 

but not by his own power; and he shall destroy 

wonderfully, and shall prosper to do his pleasure; and he 

shall destroy the mighty ones and the holy people." 

With one consent, reference is to Antiochus Epiphanes, 

the great-great-great-grandson of Seleucus I, king of Syria 

and the East. He sought to annex Egypt and still further 

East to his dominion, and Palestine also, with special 

effort to destroy Judaism and establish paganism in the 

latter. His desolation of the Holy Land and its sanctuary is 

described historically in the first six chapters of 1 

Maccabees and in Josephus, Wars of the Jews, Book I, 

1:1-4. 

The time from the profanation of the sanctuary till its 

cleansing was to be "two thousand and three hundred 

mornings and evenings" (vs.14, 26). This could mean 

2,300 mornings plus 2,300 evenings, hence 2,300 days; or 

it could mean a total of mornings plus evenings, hence 

1,150 days -- an evening and morning equaling one day, 

as in Genesis 1. The latter is favored by historical records. 

Josephus said of Antiochus Epiphanes, "He also spoiled 

the temple, and put a stop to the constant practice of 

offering a daily sacrifice of expiation for three years and 

six months" (Wars, 1, 1:1), -- which could be a "round 

number" for 1,150 days, or three years, two months, and 

ten days, since it was more than three years. Also, 

according to 1 Maccabees (chapters 1 and 4), it was just a 

little over three years from the time that a heathen altar 

was erected in the temple in Jerusalem till Judas 

Maccabeus, a Jewish patriot and guerrilla leader, was able 

to enter Jerusalem, cleanse the sanctuary, and restore 

lawful and regular Jewish worship, while Antiochus 

Epiphanes was in the East on a plundering mission and 

where he died shortly after hearing of the exploit of Judas 

Maccabeus. 

It is to be noted that the "little horn" of the preceding 

chapter cannot be the "little horn" of this chapter. Among 

other things, the former came up among ten horns of the 

fourth beast, which represented the Roman empire, and 

the latter sprang from one of four horns of the second 

beast of this chapter, which represents the Grecian empire 

and is equivalent to the third beast of the preceding 

chapter. The Roman empire consisted of ten 

contemporaneous kingdoms. The Grecian empire was 

divided into four. It was in the latter part of the history of 

the four that Antiochus Epiphanes came on the scene 

(8:23) -- about 175 B.C. -- 148 years after the death of 

Alexander the Great in 323 B.C., and 137 years before the 

last part of his kingdom (Egypt) was conquered by the 

అతన అసతూ గేజ్ కుమారుడు. , మర్యు ప్రీకులలో 

మర్కక్ పేరు ఉంద." (Ant.X, 11, 4.) 

2. ప్లిప ట్ కామెంటర్జ: "డేన్స్యల్ కోసం ప్పర్గతన 

త్తదీన్స్ న్స్రా హంచేవార్లో అతూ ధక్ మదుీన పందన 

సిదాధ ంతం ఏమిటంటే, డార్యస్ ద మేడ్జ సైకేట రస్ II" 

-- అందుకే, ఆసిట్యగేస్ కుమారుడు మర్యు సైరస్ 

యొక్క  మామ. 

"ప్రీకులో 'గోబారు' లేదా 'ఓయీా రు' -- 'గోప్రబియాస్' -- 

బాబిలోన్న సా్త ధీనం చేస్తకునే ప్పప డు సైరస్ 

రవరే ర్గా న్స్యమించబడాాడన్స్ మర్యు సింధ్సిి ర్జ ు 

స్తమ రక్ చ్చహాే ల లిరలో గోప్రబియాస్, _________ లేదా 

_______________ అన్స్ మాకు తెలుస్త. డార్యస్ వలె 

కాకుండా, ___________." రమన్స్క్: మా ప్ర్క్ర్గలతో 

డూరుకేట్ చేయలేన్స్ ప్రసిక ప్స ట్య్కు ఖ్యళ్లలు 

ప్రప్త్వూ మేా యంగా ఉంటాయి. 

3. ఇంటర్నే షనల్ ్స్తట్య ండర ాబైబిల్ ఎన్సైకోుపీడియా 

(కటేషన మారుక లన ఉప్యోగించకుండా కోట్ 

చేయబడింద): డార్యస్ మాదీ (డాన.6:1; 11:1) 

మాదీయుల సంతతకి చెందన అహషా్వ ర్టస్ (జెరక ట స్) 

కుమారుడు (డాన.9:1). ) అతన ఆ యువర్గజు 

(Dan.5:30-31; 6:1) మరణం తరా్గ త క్ల్దయీుడైన 

బెలసార్ ప్రప్భుతా్వ న్స్ే  అందుకునేా డు మర్యు 

క్ల్దయీుల ర్గజాూ న్స్కి ర్గజుగా న్స్యమించబడాాడు. 

Dan.6:28 నండి మనం సైరస్త  సమకాల్దనంగా 

డార్యస్ ర్గజు అన్స్ ఊహంచవచుి . డేన్స్యల్ 

ప్పసతక్ం వెలుప్ల డార్యస్ ద మేదీ పేరు ప్రప్స్తతవన 

లేదు, అయినప్ప టిీ అతన్స్ే  గుబారు లేదా ఉగాీ రు, 

గుటియమ్ రవరే ర్గా గుర్తంచడాన్స్కి మంచ్చ కారణాలు 

ఉనాే యి, అతన సైరస్ చేత న్స్యమించబడాాడన్స్ 

నబునైడ్జ-సైరస్ ప్రకాన్స్క్ల్్లో చెప్ప బడింద. బాబిలోన 

క్ల్దయీుల నండి సా్త ధీనం చేస్తకునే  తరా్గ త దాన్స్ 

రవరే ర్గా. 

(ఎ) గుబారు బహుశ డార్యస్ యొక్క  అనవాదం 

కావచుి . అరబిక్్లోన్స్ అదే ర్గడిక్ల్ అక్షర్గలకు 

"ర్గజు," "న్స్రీ ంధ్ం," "న్స్ప్రరహం" అన్స్ అరంా. హీప్రూలో, 

మూలం యొక్క  ఉతప నేా లు "ప్రప్భువు," 
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Romans in 30 B.C., following Syria in 63 B.C. (100 years 

after the death of Antiochus Epiphanes). 

NOTE: In reference again to Adam Clarke, he makes the 

following comment on Verse 14: "Though literally it be 

two thousand three hundred evening and mornings, yet I 

think the prophetic day should be understood here, as in 

other parts of this prophet, and must signify so many 

years. If we date these years from the vision of the he-

goat, (Alexander’s invading Asia,) this was . . . B.C. 334; 

and two thousand three hundred years from that time will 

reach to A.D. 1996, . . . This will bring us near the time 

mentioned [in] chap. vii.25, where see the note." Thus it 

would appear that he tends to believe the cleansing of the 

sanctuary to be associated with the loss of temporal power 

by the papacy. This is not intended as an endorsement, but 

to give a sample of alternate interpretations. 

Chapter 6 

Seventy Weeks  
Daniel Chapter 9 

In the first year of the reign of Darius the Mede over the 

realm of the Chaldeans (about 538 B.C.), Daniel 

understood by the books (evidently 2 Chronicles 36:21 

and Jeremiah 25:11-12; 29:19) that the Babylonian 

captivity of the Jews and the desolations of Jerusalem 

were to end after seventy years, which would soon be 

accomplished. That became a magnificent obsession with 

him and a subject of much prayer and supplication, with 

"fasting and sackcloth and ashes" (v.4). In response, the 

angel Gabriel was sent to inform him of further 

experiences decreed for his people not included in the 

seventy years in exile (vs.20-27). These would extend, it 

appears, to the time of Christ, and were described as 

"seventy weeks" (generally believed to be seventy weeks 

of years, or 490 years), divided into three periods of 

seven, 62, and one -- or 49 years. And at some unspecified 

time after "the anointed one, the prince" (evidently 

Christ), had been cut off in the "midst" of the 70th week 

(that is, the week following the "seven" and then the 

"threescore and two weeks"), the city and temple 

("sanctuary") would again be destroyed -- by "the people 

of the prince" (evidently the Romans led by Titus, a prince 

who later became emperor of Rome, by whom Jerusalem 

and the temple were destroyed in A. D. 70). 

THERE WERE FOUR DECREES pertaining to the return 

of Jewish exiles and the rebuilding of the temple and 

Jerusalem: (1) By Cyrus the Great, 536 B.C. (Ezra 1:2-4; 

2 Chronicles 36:22-23); (2) By Darius the Great 

(Hystaspes), 519 B.C. (Ezra 6:1-12); (3) By Artaxerxes 

Longimanus, 458 or 457 B.C. (Ezra 7:7,11-26); (4) By 

Artaxerxes again, 445 B.C) (Nehemiah 1:1; 2:1-8). 

"ఉంప్పడురతెత," "ర్గణి" అన్స్ అరధం: అర్గమికోు, 

"ప్ర్గప్రక్మం," "సరా శ్కి తమంుడు." 

(బి) గుటియం బాబిలోన్కు ఉతతర్గన ఉనే  ఒక్ దేశ్ం 

మర్యు సైరస్ కాలంలో మీడియా ప్రపావినట ్లో ఒక్ 

భారమైన అన్స్ే  అవకాశలలోనూ ఉంద. 

(సి) అయిత్త ఆ సమయంలో గుటియం మీడియాలో 

భారం కాక్పోయినప్ప టిీ, ప్ర్యాన ర్గజులు 

మెదీయులన అలాగే ప్ర్యానున సప్రతపీలకు 

మర్యు సైనాూ లకు అధప్తగా న్స్యమించడం 

ఆచారం. అందువలు డార్యస్ -గుబారు మేడే అయి 

ఉండవచుి , గుటియం మీడియా సరైన భారం 

కాక్పోయినా. 

(డి) డార్యస్్న మీడియాకు చెందన మేదే ర్గజు అన్స్ 

డేన్స్యల్ ఎనే డూ రలవలేదు కాబటిట్య, అతన 

క్్ల్దయీుల ర్గజూ ంపై ర్గజుగా మారడాన్స్కి ముందు 

అతన్స్ బిరుదు లేదా ్సా్తనం ఏమిటనే ద ముఖూ ం 

కాదు. క్ల్దయీుల ర్గజూ ం ఎప్పప డూ మీడియా లేదా 

ప్ర్యాాన చేరి లేదు కాబటిట్య, దాన్స్ రచయిత డార్యస్ 

ద మేడే మీడియా లేదా ప్ర్యాాపై ఎప్పప డైనా 

పాలించాడన్స్ [లేదా ప్ర్పాలించలేదన్స్] 

స్తచ్చంచడాన్స్కి దాన్స్ రచయిత ఉదీేశ్నంచ్చనటుు 

డేన్స్యల్ ప్పసతక్ంలో ఎటువంటి ఆధార్గలు లేవు. 

[అతన మాదీ అన్స్ తప్ప  తన పూరా్జ కుల గుర్ంచ్చ ఏమీ 

చెప్ప లేదు, కానీ అతన మాదీయులు మర్యు 

ప్ర్యాను భారసా్త మూ ంలో ప్రప్ముఖ వూ కి త అన్స్ సప షట్యం 

చేశడు.] 

(ఇ) గుబారున రవరే ర (రహు) అన్స్ రలుస్తతరు 

మర్యు డార్యస్ ద మేడే ర్గజు, అతన్స్ గుర్తంప్పకు 

అభూ ంతరం లేదు; ఎందుక్ంటే ప్పర్గతన మర్యు 

ఆధున్స్క్ ప్రపాచూ  స్తప్రమాజాూ లలో ప్రపావినట లు మర్యు 

నరర్గల రవరే రుు తరచుగా ర్గజులుగా రలువబడాారు. 

అంత్తకాకుండా, అర్గమిక్ భాషలో, ఉప్-ర్గజూ ం లేదా 

స్తప్రమాజూ ం యొక్క  ప్రపావినట  యొక్క  పాలకున్స్ 

న్స్యమించడాన్స్కి "ర్గజు" క్ంటే సరైన ప్దం 

క్నగనబడలేదు. 

(ఎఫ్) డార్యస్ కింద 120 మంద సప్రటాప్స్లు ఉనాే రన్స్ 

చెప్ప డం దీన్స్కి విరుదధంగా లేదు; ఎందుక్ంటే ప్ర్యాన 
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If we begin at A.D. 26, the year of Christ’s baptism, 

anointing by the Holy Spirit, and introduction to Israel as 

the Son of God, John 1:31-34 (when he was 30 years of 

age, Luke 3:21-23, his birth having been no later than 4 

B.C. according to our Gregorian calendar), and count back 

483 years (seven plus 62 weeks of years), we arrive at 457 

B.C., the first decree of Artaxerxes (stepson of Queen 

Esther, of the Book of Esther) -- which seems to have 

been more effectual than the previous ones. It is also fairly 

certain that Christ was crucified after about 3 1/2 years of 

personal ministry, or in the middle of the 70th week of 

Daniel, when he would "make a firm covenant with 

many." As a result of his death he became "the mediator 

of a new covenant" (Hebrews 9:15, and it was widely 

proclaimed to the Jews the remaining 3 1/2 years of the 

70th "week," soon after which it was offered to Gentiles 

as well as Jews -- "to the Jew first, and also to the Greek" 

(Romans 1:16). 

THIS WAS A REMARKABLE FULFILLMENT of what 

would have been predictive prophecy even if it had been 

given in the 2nd century B.C. as claimed by liberals, 

instead of the 6th century B.C. as claimed by the Book of 

Daniel itself. There is no way this could possibly have 

been written after the fact! 

THE CHAPTER ALSO THROWS LIGHT on Chapters 2 

and 7 in regard to the time of the establishment of the 

kingdom of heaven in the days of the Roman kings. For 

Christ, who was crucified under the Roman governor 

Pontius Pilate in A.D. 30 and rose from the dead three 

days later, ascended to heaven and was received out of 

human sight by a cloud, 40 days after his resurrection (see 

Acts 1:1-11). Evidently it was he who "came with the 

clouds of heaven . . . unto the ancient of days," and "was 

given . . . dominion, and glory, and a kingdom, that all the 

peoples, nations, and languages should serve him: [whose] 

dominion is an everlasting dominion, which shall not pass 

away [as the preceding world kingdoms would do], and 

his kingdom that which shall not be destroyed" (7:13-14). 

Chapter 7 

Prophecy - A Great Warfare  

Daniel Chapters 10-12 

1. Chapter 10: "In the third year of Cyrus king of Persia, 

[which would have been 534 B.C.] a thing was revealed 

unto Daniel" pertaining to "a great warfare" (vs1-2). And 

Chapters 10, 11, and 12 are occupied with it. It is partially 

supplemental to Chapters 8 and 9, and touches on fringe 

details of the fourth Empire, developing certain features of 

Chapter 7. An angel was sent to Daniel to make him 

"understand what shall befall thy people in the latter days; 

for the vision is yet for many days" (10:14). In the main, 

Chapters 10 and 11 seem to deal with events that would 

ప్దం "సప్రతప్స" అనేద ఆంర ు ప్దం "రవరే ర" లాగానే 

న్స్రవధక్ంగా ఉంటుంద. అంత్తకాకుండా, గుబారు తన 

కింద రహులన న్స్యమించుకునేా డన్స్ చెబుత్వరు. 

అతన స్వా క్ర్ంచ్చన క్ల్దయీుల ర్గజూ ం సరా్టన [722-705 

BC, "అషాూరు ర్గజు" (యెషయా20:1] అంత పెదదీైత్త, 

అతన ఈ ఉప్-పాలకులలో 120 మందన్స్ స్తలభంగా 

న్స్యమించ్చ ఉండవచిు ; ఎందుక్ంటే సరా్టన 117 సబెక్్ ట్య 

నరర్గలన పేర్కక నేా డు. మర్యు అతన తన 

ప్రరఫెక్ ట్య్లన మర్యు రవరే ర్లన న్స్యమించ్చన 

దేశలు. 

(g) 6వ అధాూ యంలోన్స్ ప్రప్జలు, దేశలు మర్యు 

భాషలు ఈ గుర్తంప్పకు అభూ ంతరం లేదు; ఎందుక్ంటే 

ఈ సమయంలో బాబిలోన్స్యాలో క్ల్దయీను, 

అర్నబియను, అర్గమియను మర్యు యూదులు 

న్స్వసించేవారు మర్యు క్ల్దయీుల ర్గజూ ం 

అసిట ర్యను, ఎలామైట్్లు, ఫోన్స్టయను మర్యు 

ఇతరులన కూడా తన ప్ర్మిులోు  ఆలింరనం 

చేస్తకుంద. 

(h) చర్ప్రతకు తెలిసిన వూ కి త మర్కక్రు లేరనే వాసతవం ఈ 

గుర్తంప్పకు మర్ంత మదుీన్స్స్తతంద. కంతమంద, 

న్స్జాన్స్కి, డార్యస్ హస్తట్య సిప స్ రత్వన్స్కి ప్రప్తబింబం 

అన్స్ డార్యస్ ద మేడ్జ భావించారు; కానీ అతన్స్ సా ంత 

స్తమ రక్ చ్చహాే ల నండి మర్యు ప్రీకు చర్ప్రతకారుల 

నండి మనకు బాగా తెలిసిన డార్యస్ హస్తట్య సిప స్ 

యొక్క  పాప్రత, ప్నలు మర్యు స్తప్రమాజూ ం డార్యస్ 

ద మేడ్జ గుర్ంచ్చ డేన్స్యల్ చెరప నదాన్స్న్స్ పోలి 

లేనందున ఇద అస్తధ్ూ మైనద. 

[ఇంటర్నే షనల్ ్స్తట్య ండర ాబైబిల్ ఎనైట కోుపీడియా 

నండి కటేషన ముగింప్ప.] 

పోస్ట్య ప్రసిక ప్స ట్య 

ద ఇలస్ట్సేట్యటెడ్జ బైబిల్ డిక్షనర్జ (1980) నండి చారట్య్తో 

పాటు సవర్ంచబడిన ఉలేుఖనాలతో మర్ట పేజీ 

జోడించబడింద. మాదీయ-ప్ర్యాన స్తప్రమాజూ  

చర్ప్రతపై సెపెట్యంబర 1830లోన్స్ మిల్దన్స్యల్ 

హర్ీ ంరర్లో ప్రప్చుర్ంచబడిన వీల్దట  ఉప్నాూ స్తలలో 

ఒక్దాన్స్న్స్ తప్పప గా సమ ర్ంచుకోనటుయిత్త అవి అసలు 

ఉలేుఖనాలోు  చెప్ప బడే వాటిన్స్ చాలా చక్క గా 

స్తచ్చస్తతయి. 
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bring an end to the Grecian empire in the overthrow of 

Syria and then Egypt by the Romans in 63 B.C. and 30 

B.C., respectively. That would be "many days" after the 

vision was given. And Chapter 12 is generally thought to 

be eschatological, or pertaining to the last things of 

history. It is possible that the latter part of Chapter 11 also 

contains symbolic eschatological allusions. 

2. Chapter 11: In this chapter, we have sketches of the 

history and downfall of the Medo-Persian and Grecian 

empires shown to Daniel -- but when it seems there will 

be no more Medes on the throne, and the empire is more 

Persian than Median. Daniel was told, "Behold, there shall 

stand up yet three kings in Persia; and the fourth shall be 

far richer than they all: and when he is waxed strong 

through his riches, he shall stir up all against the realm of 

Greece" (v.2). 

THIS BEING SAID IN THE THIRD YEAR OF CYRUS, 

king of Persia, or 534 B.C., when he had four more years 

to reign, he was considered in our original outline of "The 

Book of Daniel" to be the first of the three. That was 

because it as thought likely that Smerdis (also called 

Bardiya, and listed as such on a chart attached to the 

outline just mentioned) might not be counted as a king 

because of the following circumstances related by The 

New Columbia Encyclopedia: 

"Smerdis, d. c.528 B.C., second son of Cyrus the Great, 

king of Persia. He is also called Bardiya. He was 

assassinated by his brother Cambyses II, who kept the 

murder a secret. Patizithes, the Magian custodian of 

Cambyses’ palace, deposed Cambyses (who was 

campaigning in Egypt), put forward his own brother 

Guamata to impersonate Smerdis, and proclaimed him 

king. After a reign of seven months the false Smerdis was 

overthrown (521 B.C.) and slain. Darius I succeeded 

Guamata." 

But, if the false Smerdis (or Bardiya) is counted, as in the 

chart referred to above, Cyrus would not be counted in the 

three kings yet to stand up in Persia, and the list of the 

three, and then a fourth, would be as follows: Cambyses II 

(530-522 B.C. using the dates of above mentioned chart), 

Smerdis (522 B.C.), Darius Hystaspes (522-486 B.C.), and 

Xerxes I (486-465 B.C.). 

As stated in the original outline, Xerxes I was the richest 

and most powerful of the Persian kings -- likely the 

Ahasuerus of the Book of Esther. He invaded Greece but 

was defeated at Salamis (480 B.C.), which put Persia in 

decline and Greece in the ascendancy until finally Persia 

fell to the Grecian king, Alexander the Great in 330 B.C. 

For the kings of Persia reigning during its decline, see the 

chart already mentioned. 

 

XERXES మర్యు AHASUERUS పై ఫిలాజక్ల్ నోట్ 

సెప లిుంగ్ Xerxes అనేద ప్రీకులోకి మర్యు దాన్స్ నండి 

ఆంర ుంలోకి, ప్ర్యాన ప్దం Khshayarshaన్స్ 

లిప్ూ ంతర్జక్ర్ంచే ప్రప్యతే ం. హీప్రూలో అదే ప్దం 

చ్చవరకు అహషావేర్టష్న ఉతప తత చేయడాన్స్కి 

మర్యు ఆంర ుంలో అహసేా ర్టస్్గా అనవదంచడాన్స్కి 

గాప్రతదానం చేయబడింద. హీప్రూ ప్దం, మర్యు 

బహుశ పెర్యాన ప్దాన్స్కి "ర్గజు" అన్స్ అరంా. దీన్స్న్స్ 

పేరుగా లేదా శీర్కా్గా ఉప్యోగించవచుి . ఇద బుక్ 

ఆఫ్ ఎసేతర్లో ర్గజు లేదా సలహాదారు అనే అరా్గనే్స్ చేి  

మర్ట హీప్రూ ప్దంతో ఉప్యోగించబడింద, తదాా ర్గ 

మనకు "ర్గజు అహషా్వ ర్టష్య" (1;2,9,16,19; 2:1,12,16,21; 

3: 1,6,7,8,12; 6:2; 7:5; 8:1,7,10,12; 9:2,20,30; 10:1,3). 

అధాూ యం 4 

ప్రప్వచనం - ర్గజాూ లు 
డేన్స్యల్ అధ్యూ యం 7 

1. డేన్స్యల్ దాా ర్గ వర్ణంచబడిన్టుుగా: ఈ అధాూ యం 

2వ అధాూ యంలోన్స్ నెబుచాడే్న జార క్లతో పోలి దగిన 

క్ల మర్యు దరశ నాలన క్లిగి ఉంద, కానీ కన్స్ే  

అదనప్ప అంశలతో. డేన్స్యల్ యొక్క  దరశ నాలలో 

అతన నాలుగు వరుస ప్రప్ప్ంచ ర్గజాూ లకు 

ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహంచే నాలుగు మృగాలన చూశడు, 

"ప్పర్గతన కాలం నండి" సా రంాలో "మానవ కుమారున్స్ 

వలె" పందబడిన శశా్ తమైన ర్గజూ ం భర్జత 

చేయబడింద. స్తధారణ అంీకారంతో ఇవి 

నెబుచాడే్న జార క్లలో స్తచ్చంచబడిన అదే 

ర్గజాూ లన స్తచ్చస్తతయి, బాబిలోన్స్యాతో మొదలై 

నెబుచాడే్న జ్ార దాన్స్ ర్గజుగా ఉనాే యి. డేన్స్యల్ 

ప్రప్కారం, ఆ ర్గజూ ం "మేదీయులు మర్యు ప్ర్యాను" 

(5:28)కి ఇవా బడింద, ఇక్క డ మర్యు ఇతర చోటు 

సంయుక్ త ప్రప్జల ర్గజూ ంగా ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహస్తతంద 

(చూడండి 6:8,12,15; ఎసేతర 1:1-3,14 ,18-20; 10-2) -- 

మీరు ఇషట్యప్డిత్త, మాదీయ-ప్ర్యాన స్తప్రమాజూ ం. 

మర్యు అద బాబిలోన్స్యన స్తప్రమాజాూ నే్స్  సా్త ధీనం 

చేస్తకునే ప్పప డు, మాదీయుడైన డార్యస్ ర్గజాూ న్స్ే  

పందాడు (5:28; cf. 11:1). ఆ తరా్గ త కన్స్ే  

సంవతట ర్గలలో, లౌకిక్ చర్ప్రత ప్రప్కారం, రండో వూ కి త 

చన్స్పోయినప్పప డు, డేన్స్యల్ "ప్ర్యాన ద సైరస్ 
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VERSES 3 AND 4 HAVE REFERENCE TO 

ALEXANDER THE GREAT and his Grecian kingdom. 

When he died in 323 B.C., his kingdom was not inherited 

by posterity but divided among his ablest generals -- the 

ablest of which were Seleucus I Nicator and Ptolemy, who 

received Syria and all the East, and Egypt with Libya and 

Ethiopia (see v. 34), respectively, whose dynasties ruled 

till taken over by the Romans in 63 B.C. and 30 B.C., 

respectively, and are referred to in this chapter as "king of 

the north" and "king of the south," respectively. 

VERSES 5 THROUGH 20 give a running summary of 

relations between the "king" of the north" and the "king of 

the south" up till the time Antiochus Epiphanes as "king 

of the north". 

VERSES 21 THROUGH 35 deal with the time of 

Antiochus Epiphanes, and his relations with the "king of 

the south" and with the Jews in Palestine, under 

"covenant" with God -- the "covenant" being mentioned in 

Verses 22 and 32. "The prince of the covenant" in the 

former passage is thought to be the Jewish high priest, 

likely Onias III, who, according to 2 Maccabees 4:33-38, 

was murdered. "Ships of Kittim: in Verse 30 are 

recognized by common consent of scholars as ships of 

Rome. At least two translations (Moffatt, and Goodspeed) 

have Romans or Rome. ("Kittim" was first used of the 

Island of Cyprus, but its use came to be extended to other 

areas across the Mediterranean Sea westward.) And 

various commentaries recount explicitly the particular 

historical intervention of Rome that caused Antiochus 

Epiphanes to quit his expedition against Egypt and return 

to Syria, but wreaking vengeance on Israel on his way 

back home, profaning the sanctuary and taking away the 

continual burnt-offering, as mentioned in Verses 30 and 

31. 

Verse 32 through 35 may allude to the time of the 

Maccabees. Some think Verse 35 to be also a hint of the 

Christian dispensation -- maybe primarily to the time of 

the end of Grecian supremacy as it passed to the Romans, 

yet secondarily to the end of history. But dogmatism 

either pro or con seems unwise. 

VERSES 36 THROUGH 39 are variously interpreted -- 

some applying them to Rome -- its king (emperor). Others 

see them simply as a continued and generalized 

description of Antiochus Epiphanes -- though it might be 

equally applicable to a military leader sent by the 

emperor. Verse 37 may contain a description of contempt 

for the worship of Tammuz or Adonis in particular, said to 

have appealed to women especially, as well as that of any 

other local god. He would rely instead on the help of a 

foreign god (vs.38-39). 

పాలన" గుర్ంచ్చ ఈ ప్రకింద విధ్ంగా మాటాుడాడు (6:28; 

cf. 10:1). 

2. క్నర్్నా టివ్ ప్రపటెసట్యంటుు వరట స్ ర్టమన కాథలికుక లు 

మర్యు ఉదారవాదులచే వివర్ంచబడినటుుగా: 

ప్రపటెసట్యంట్ వాూ ఖ్యూ తల యొక్క  స్తంప్రప్దాయ 

దృక్ప థం ఏమిటంటే, అధాూ యాలు 2 మర్యు 7లోన్స్ 

నాలుగు వరుస ర్గజాూ లు బాబిలోన్స్యన, మెడో-

ప్ర్యాన, ప్రీటయన (లేదా మాసిడోన్స్యన), మర్యు 

ర్టమన స్తప్రమాజాూ లు. ఐదవ ప్రప్ప్ంచ ర్గజూ ం ప్రీస్తతద, 

ర్టమన ర్గజుల కాలంలో ్సా్తరంచబడింద. కానీ ర్టమన 

కాథలిక్ మర్యు ఉదారవాద వాూ ఖ్యూ తలు చాలా వరకు 

మేడీస్ మర్యు ప్ర్యానున ఒక్ స్తప్రమాజాూ న్స్కి 

బదులుగా రండు స్తప్రమాజాూ లుగా ప్ర్రణించారు, 

తదాా ర్గ ప్రీటయన స్తప్రమాజూ ం నాలవాద మర్యు 

ఇప్రజాయెల్ ఐదవద. ర్టమన కాథలికుక లు ప్రప్ధానంగా 

నాలవా మృరం యొక్క  "చ్చనే  కముమ " (7:8,19-26) 

ప్పాస్వన్స్ మర్యు ర్టమన స్తప్రమాజూ ంతో దాన్స్ 

సంబంధాన్స్ే  స్తచ్చస్తతందనే స్తంప్రప్దాయ ప్రపటెసట్యంట్ 

వాూ ఖ్యూ నాన్స్ే  ఎదుర్టక వడాన్స్కి ప్రప్ధానంగా చేస్తతరు. 

మర్యు ఉదారవాద నాన-కాూ థలిక్ వాూ ఖ్యూ తలు 2 

మర్యు 7 అధాూ యాలలోన్స్ నాలవా ప్రప్ప్ంచ 

స్తప్రమాజాూ న్స్ే  ర్టమ్్గా అంీక్ర్ంచ్చనటుయిత్త, 

ఊహాజన్స్త జోస్తూ న్స్ే  విశా్ సించనందున వారు అలా 

చేస్తతరు. ర్టమన స్తప్రమాజూ ం ప్రీస్తతపూరా ం 63లో సిర్యా 

మర్యు 30 BCలో ఈజప్సట్య్న ల్గంరదీస్తకోవడంతో 

ప్రీ.పూ. మొదటి శ్త్వబంీ వరకు ప్రీటయన్న 

విజయవంతం చేయలేదు మర్యు డేన్స్యల్ బుక్ 

ఆఫ్ డేన్స్యల్ BC రండవ శ్త్వబంీలో ప్రవాయబడిందన్స్ 

వారు వాదంచారు. 

3. ఉదారవాద మర్యు కాథలిక్ వివరణలు 

న్స్లక్డలేన్స్వి మర్యు అసమరమాైనవి: ర్టమన 

స్తప్రమాజాూ న్స్కి బదులుగా ప్రీటయన్న నాలవాదగా 

మారి డం దాా ర్గ డేన్స్యల్ ఉదీేశ్నంచ్చనద కాథలిక్్లు 

మర్యు ఉదారవాదుల సమసూ న ప్ర్షక ర్ంచదు. 

బాబిలోన్స్యన్న అనసర్ంచడాన్స్కి డేన్స్యల్ 

కేవలం మూడు ప్రప్ప్ంచ స్తప్రమాజాూ లన మాప్రతమే 

వివర్స్తతడు, నాలుగు కాదు, అయిత్త లౌకిక్ చర్ప్రత 

ర్టమన కూడా అదే విధ్ంగా ప్రప్ప్ంచ స్తప్రమాజూ మన్స్ 

మర్యు బాబిలోన్స్యన తరా్గ త చ్చవర్ద అన్స్ రుజువు 

చేస్తతంద. 
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VERSES 40 THROUGH 45 are likewise interpreted 

variously, with some thinking "him" in Verse 40 refers to 

"the king" of the preceding paragraph. Whether that is 

correct or not, it could still apply, and probably does, to 

the Roman emperor or his military commander in Egypt 

and Syria (including Palestine), opposed alike by the 

"king of the south" and the "king of the north" (not 

necessarily still Antiochus Epiphanes) at the time the 

supremacy of the latter two was about to pass to Rome. 

Others think it refers, at least symbolically also if not 

altogether, to the end of time -- that "him" of Verse 40 

refers to the antichrist (the presumed major human agent 

of Satan in Revelation 20:7-10), and that symbolically the 

kings of the "north" and "south" represent opposition to 

him. That, however, assigns a role out of character with 

representations of them thus far in the Book of Daniel. 

And the "time of the end" in Verse 40 seems more likely 

to refer to the end of the Grecian empire as its last vestiges 

come under the sovereignty of Rome. But Roman rule was 

not to mean the end of trouble for Daniel’s people. 

Chapter 8 

The Time Of The End  

Chapter 12 

1. Verses 1-4: The worst would be yet to come -- the end 

of the Jewish state, but not its people who would be loyal 

to God, though they might die either naturally or at the 

hand of enemies, for there was to be a resurrection unto 

eternal recompense -- "everlasting life" for the righteous, 

and "everlasting contempt" for the unrighteous -- which 

the New Testament teaches will be at the end of time 

(John 5:28-29; 6:39,40,44,54; 11:24; 1 Corinthians 15:20-

24). This may be the "time of the end" of Verse 4. If so, 

the text may be saying that not all contained in this 

chapter can be understood before that time. That is likely 

true especially as the dates, which are more or less 

enigmatically described. For even Christ, when he was on 

earth, did not know when the end of time would be 

(Matthew 24:36), and he has not revealed it since. 

2. Verse 1 Again: This has reference to "a time of trouble, 

such as never was since there was a nation even to that 

same time." And that is the way Jesus described the 

destruction of Jerusalem and the end of the Jewish state 

(which occurred in A.D. 70): "For then shall be great 

tribulation, such as hath not been from the beginning of 

the world until now, no, nor ever shall be" (Matthew 

24:21). So it is possible that Jesus and Daniel were 

referring to the same event. Jesus gave instructions for his 

disciples in Jerusalem and Judea to escape, and according 

to Eusebius’ Ecclesiastical History, "they removed from 

the city, and dwelt at a certain town beyond the Jordan, 

called Pella" (Book III, Chapter 5). Michael, "the 

archangel" (Jude 9), mentioned already in Daniel 10:13,21 

అలాగే, నాలవా వరుస ప్రప్ప్ంచ ర్గజూ ం ఉన్స్కిలో ఉనే  

సమయంలో, ప్రలోక్ప్ప దేవుడు మర్కక్ ప్రప్జలచే 

నాశ్నం చేయబడన్స్ లేదా సా్త ధీనం చేస్తకోన్స్ 

స్తరా ప్రతక్ ర్గజాూ న్స్ే  ఏర్గప టు చేయవలసి ఉంద (2:34-

35; 44-45; 7:13-14 ,27). ఇద ఉదారవాదులు మర్యు 

కాథలికుక లు ఇప్రజాయెల్ ర్గజాూ న్స్ే  తయారు చేస్తతరు. 

కానీ అద ప్రీకు ర్గజుల కాలంలో ఏర్గప టు 

చేయబడలేదు. ఇద 15వ శ్త్వబంీ BCలో సినాయ్లో 

్సా్తరంచబడింద మర్యు ర్టమన ర్గజులు లేదా 

చప్రక్వరుతల కాలంలో ర్టమ్ సైనాూ లు జెరూసలేం నాశ్నం 

చేయడంతో AD 70లో ఇద ముగిసింద. పైన పేర్కక నే  

వాూ ఖ్యూ తలు చేసినటుుగా, జుడాస్ మకాక బియస్ 

మర్యు అతన్స్ అనచరులు ప్రీసియన 

స్తప్రమాజూ ంలోన్స్ సిర్యన భారం నండి సా్త తంప్రతూ ం 

పందన సమయంలో 2వ శ్త్వబంీ BCలో 

ప్రపారంభమైనటుు మనం ప్ర్రణించాలా, అద ఇప్ప టిీ 

AD 70లో ముగిసింద. మర్యు శశా్ తమైనద కాదు. 

అద స్తరా ప్రతక్ ర్గజూ ం కూడా కాదు. 

అంత్తకాకుండా, మనం ఐదవ ప్రప్ప్ంచ ర్గజాూ నే్స్  

ఆధాూ తమ క్ ఇప్రజాయెల్ యొక్క  ప్రీస్తతగా 

భావించ్చనటుయిత్త, అద తప్ప క్ ఈ ప్రప్ప్ంచాన్స్కి 

చెందనద కాదు (జాన 18:36) -- ర్టమన ర్గజుల కాలం 

వరకు అద ్సా్తరంచబడలేదు. యోహాన బారట్యస్ట్య 

మర్యు య్యస్త మర్యు అతన్స్ శ్నష్యూ లు, య్యస్త 

మరణాన్స్కి ముందు, దాన్స్న్స్ "సమీప్ంలో" (మతత. 3:2; 

4:17' 10:7) లేదా "మీ దరరా్కి వచిా రు" (ల్యకా 10) అన్స్ 

బోధంచారు. :7, 11). తన సిలువ వేయబడటాన్స్కి 

మర్యు ప్పనరుతా్వనాన్స్కి దాదాప్ప ఆరు నెలల ముందు, 

య్యస్త "ఇక్క డ ఉనే వార్లో కందరు ఉనాే రు, వారు 

దేవున్స్ ర్గజూ ం శ్కి తతో ర్గవడాన్స్ే  చూసే వరకు 

మరణాన్స్ే  రుచ్చ చూడరు" (మారుక  9:1) అన్స్ చెపాప డు. 

అప్పప డు, తన ప్పనరుతా్వనం తరా్గ త, అతన తన 

అపసతలులకు "ప్ర్శుదాధ తమ  మీపైకి వచ్చి నప్పప డు మీరు 

శ్కి తన్స్ పందుత్వరన్స్" (అపసతలుల కారూ ములు 1:8) 

హామీ ఇచిా డు, అందులో వారు "చాలా ర్టజులలో 

బారతసమ ం తీస్తకుంటారు" (వ. 5) మర్యు, పెంతెకస్తత 

నాడు, అతడు ప్రలోకాన్స్కి ఆర్టహణమైన ప్ద ర్టజుల 

తరువాత, "వారందరూ ప్ర్శుదాధ తమ తో న్స్ండిపోయి, 

ఆతమ  వార్కి చెరప నటుు ఇతర భాషలతో మాటాుడటం 

ప్రపారంభించారు" (అపసతలుల కారూ ములు 2:1-4). ఆతమ  

యొక్క  శ్కి త "అపోసతలుల దాా ర్గ జర్గిన అనేక్ 
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as being used by God in critical situations, is described by 

the one instructing Daniel as "the great prince who 

standeth for the children of thy people," with assurance 

that "at that time [referred to in this chapter] shall Michael 

stand up" -- evidently to assist the true people of God. 

And he may have been employed to assist the saints in 

fleeing to Pella when Jerusalem was about to be 

destroyed. 

3. Verses 5-7: When Daniel inquired, "How long shall it 

be the end of these wonders?" he was told that "it shall be 

for a time, times, and a half; and when they have made an 

end of breaking in pieces the power of the holy people, all 

these things shall be finished." It is not improbable that 

reference is made to the same thing as predicted in 7:23-

28. The time element described may have meant 3 1/2 

years, or 1,260 days, with a day representing a year; or it 

may have simply been a symbolic reference to an 

indefinite by nevertheless limited duration -- one that does 

not extend till the end of time. It may refer to the time till 

that of Revelation 11:14, when "The kingdom of the world 

is become the kingdom of our Lord, and of his Christ" -- 

which, in turn, may have been a reference to the victory of 

Christianity over paganism in the Roman empire and its 

tremendous persecuting power broken in the 4th century 

A.D. 

4. Verses 8-9: But, said Daniel: "I heard, but I understood 

not: then said I, O my lord, what shall be the issue of these 

things? And he said, Go thy way, Daniel; for the words 

are shut up and sealed till the time of the end," Is this the 

end spoken of in the immediately preceding verses, 

seemingly before the end of time, or is it the one that may 

be meant in Verses 2-4, which appears to be at the end of 

time? The writer of these notes ventures timidly to 

suppose the former, but refuses to be dogmatic. 

5. Verse 10: Daniel was further told: "Many shall purify 

themselves, and make themselves white, and be refined; 

but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked 

shall understand; but they that are wise shall understand." 

This may not refer to understanding all the mysterious 

things revealed to Daniel, since he himself did not 

understand all of them. But it must refer to understanding 

enough to know that ultimate blessedness is to be 

achieved by faithfulness to God, and only by that, 

regardless of the cost even if it is of earthly life itself. For 

death is not the end, as indicated in Verses 2 and 3. 

6. Verses 11-13: These have to do with times again, which 

have been variously interpreted, for there is not enough 

information to make any given interpretation certain. And 

notwithstanding what was stated, it appears that Daniel 

may not have been expected to understand precisely the 

meaning. He was told, "But go thy way till the end be; for 

thou shalt rest, and shall stand in thy lot, at the end of the 

అదుు త్వలు మర్యు స్తచనల" దాా ర్గ 

వూ క్ తప్రచబడుతూనే ఉంద (v.43). 

ఇంకా, య్యస్త ప్పటట్యక్ముందే ఆయన తలిుకి ఇలా 

చెప్ప బడింద, "అతన గప్ప వాడు మర్యు 

సరా్ట నే ున్స్ కుమారుడు అన్స్ రలువబడత్వడు: 

మర్యు ప్రప్భువైన దేవుడు అతన్స్కి అతన్స్ తంప్రడి 

అయిన దావీదు సింహాసనాన్స్ే  ఇస్తతడు మర్యు 

అతన ఏలుత్వడు. యాకోబు [ఇప్రజాయెల్] ఇంటిపై 

శశా్ తంగా ఉంటుంద; అతన్స్ ర్గజాూ న్స్కి అంతం 

ఉండదు" (ల్యకా 1:32-33). మర్యు పెంతెకస్తత నాడు, 

ప్ర్శుదాధ తమ  ప్రపేరణతో, అతడు మృులలో నండి 

లేచ్చ, దావీదు సింహాసనంపై కూరి్ట వడాన్స్కి ప్రలోకాన్స్కి 

ఆర్టహణమయాూ డన్స్ బోధంచబడింద (అపసతలుల 

కారూ ములు 2:22-36) -- అంటే ప్రప్జలపై 

ప్ర్పాలించడాన్స్కి దేవుడు, ఆతీమ య ఇప్రశయ్యలు, 

దేవున్స్ కరకు, శ్ర్జరసంబంధ్మైన ఇప్రశయ్యలున 

ప్ర్పాలించడంలో దావీదు చేసినటుు. ఆ తరా్గ త, 

"ప్రీస్తతనందు ప్ర్శుదుధలు మర్యు నమమ క్మైన 

సహోదరులు" చీక్టి శ్కి త నండి విడుదల చేయబడి, 

"అతన్స్ [దేవున్స్] ప్రపేమ కుమారున్స్ ర్గజూ ంలోకి 

అనవదంచబడాారు" (కల్గసట యులు 1:2, 13) ) 

మర్యు మొదటి స్ట్కైసతవ శ్త్వబపీ్ప చ్చవర్లో జాన 

ప్రప్క్టనన ప్రవాసినప్పప డు, అతన తన స్ట్కైసతవ 

పాఠకులతో ఇలా అనేా డు, "నేన జాన, నేన మీ 

స్దరుడు మర్యు య్యస్తలో ఉనే  ప్రశ్మలలో మర్యు 

ర్గజూ ంలో మర్యు సహనంలో మీతో 

పాలుప్ంచుకుంటునేా న" (1: 9) మర్ట మాటలో 

చెపాప లంటే, ప్రీస్తత ర్గజూ ం ఉన్స్కిలో ఉంద మర్యు 

"య్యస్తలో" ఉనే  వార్తో కూడి ఉంద -- అంటే, 

అతన్స్తో సహవాసంలో ఉనే వారు మర్యు 

విధేయులు. మర్యు ఇదంత్వ ర్టమన ర్గజుల కాలంలో 

జర్గింద, ప్రీకు ర్గజులద కాదు. అతన్స్తో సహవాసంలో 

ఉనే వారు మర్యు అతన్స్కి విధేయత చూపేవారు. 

మర్యు ఇదంత్వ ర్టమన ర్గజుల కాలంలో జర్గింద, 

ప్రీకు ర్గజులద కాదు. అతన్స్తో సహవాసంలో 

ఉనే వారు మర్యు అతన్స్కి విధేయత చూపేవారు. 

మర్యు ఇదంత్వ ర్టమన ర్గజుల కాలంలో జర్గింద, 

ప్రీకు ర్గజులద కాదు. 

4. ముగింప్ప మర్యు చ్చకుక లు: అందువలు, ర్టమన 

స్తప్రమాజూ ం డేన్స్యల్ 2 మర్యు 7 యొక్క  నాలవా 

ర్గజూ ం అన్స్ అన్స్వారూ ంగా అన్స్రస్తతంద, దాన్స్ ఉన్స్కిలో 

సా రపా్ప దేవుడు స్తరా ప్రతక్ మర్యు శశా్ తమైన 
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days." Likely his "rest" would be between his death and 

resurrection, at which time he would stand in what would 

be his "lot, at the end of the days" -- likely at the end of 

time on earth, when Christ comes to raise the dead, as per 

passages mentioned above in discussing Verses 1-4. 

But the "time of the end" in Verse 4 is not necessarily to 

be equated with termination of the periods mentioned in 

Verses 11-12, as follows: "And from the time that the 

continual burnt-offering shall be taken away, and the 

abomination that maketh desolate set up, there shall be a 

thousand two hundred and ninety days. Blessed is he that 

waiteth, and cometh to the thousand three hundred and 

five and thirty days." If this was intended to be equated 

with the end of time on earth, why then did Jesus, while 

on earth, not know the time of his coming again (Matthew 

24:36)? 

On the other hand, if it was intended for that, what was the 

starting point -- namely, the taking away of the "continual 

burnt-offering" and the setting up of the "abomination that 

maketh desolate"? (1) Was it the profaning of the temple 

in Jerusalem in 168 B.C. by Antiochus Epiphanes? Or (2) 

was it what occurred in connection with the destruction of 

Jerusalem and the temple by the Romans (Matthew 24: 

15-18), of which the former seems to have been a type? 

Or (3) was "the abomination that maketh desolate" to be 

understood of "anything substituted in the place of, or set 

up in opposition to, the ordinances of God, his worship, 

&c.," as per Adam Clarke and some others? Moreover, if 

the latter, what later event was intended in the information 

given to Daniel, and how are we to know? 

Also, we have two terminal dates -- 1,290 days and 1,335 

days, a difference of 45 days, or a month and a half. Do 

these represent the beginning and the close of the time of 

the end, or something else? And, are they to be taken as 

literal days, or understood as a day representing a year as 

in Ezekiel 4:6 and possibly other prophetic instances? In 

any case, these figures cannot represent the end of time on 

earth if they begin with either 168 B.C. or A.D. 70. 

Taking a day to mean a ;year, 1,290 years and 1,335 years 

after 168 B.C. would bring us only to A.D. 1132 and A.D. 

1177, respectively. Or, if following A.D. 70, that would 

still only bring us down to A.D. 1360 and A.D. 1405, 

respectively. But, if they represent the end of time on 

earth, what event already passed, if any, represents the 

beginning point, so that we can know the end is almost 

here, as has been claimed by various ones over many 

centuries and is being widely insisted upon by many 

sensationalists in our day? 

Yet, if the terminal dates mentioned above do not 

represent the end of time, what do they represent, and how 

are we to know? Also, what is the "abomination that 

maketh desolate" that serves as the beginning date? Adam 

ర్గజాూ న్స్ే  ఏర్గప టు చేస్తతడు. "ఆ [ర్టమన] ర్గజుల 

ర్టజులలో ప్రలోక్ప్ప దేవుడు ఒక్ ర్గజాూ న్స్ే  ఏర్గప టు 

చేస్తతడు, అద ఎనే టిీ నాశ్నం చేయబడదు, లేదా 

దాన్స్ స్తరా భౌమాధకారం మర్కక్ ప్రప్జలకు 

వదలివేయబడదు: కానీ అద ముక్క లుగా చేసి ఈ 

ర్గజాూ లన్స్ే ంటినీ నాశ్నం చేస్తతంద. దాన్స్ ముందు 

నాలుగు], మర్యు నేన ఎప్ప టిీ న్స్లబడత్వన" 

(2:44). మర్యు ఇద నాలవా మృరం లేదా ర్గజూ ం 

యొక్క  విభజనలు మర్యు "ప్ద కముమ లు" మర్యు 

మర్కక్ "చ్చనే  కముమ " గుర్ంచ్చన చ్చకుక లన క్లిగి 

ఉంటుంద, మనం వాటిన్స్ ఖచ్చి తంగా గుర్తంచరలమో 

లేదో. 

5. నాలవా ర్గజూ ం యొక్క  విభాగాలు: డేన్స్యల్ 2లో, 

నాలవా ర్గజూ ం నెబుచాడే్న జ్ార క్లలురనే  చ్చప్రతం 

యొక్క  కాళ్ళు  మర్యు కాళ్ళు  (బహుశ రండు) 

మర్యు కాలి (బహుశ ప్ద) దాా ర్గ స్తచ్చంచబడింద. 

ఇవి న్స్సట ందేహంగా ర్టమన స్తప్రమాజాూ న్స్ే  "ప్ద" 

ర్గజాూ లు లేదా ప్రపావినట లతో కూడిన దాన్స్ తూరుప  

మర్యు ప్శి్న మ ఆధప్త్వూ లుగా విభజంచడాన్స్ే  

స్తచ్చస్తతయి. డేన్స్యల్ 7లో, నాలవా ర్గజూ ం ప్ద 

కముమ లతో (vs.7,20, 24) మృరంగా స్తచ్చంచబడింద, 

వీటిన్స్ 'ప్ద ర్గజులు' (మర్యు, వాసతవాన్స్కి, వార్ 

ఆధప్త్వూ లు) లోప్ల నండి లేదా లోప్ల నండి 

ఉతప నే మయ్యూ వి మర్యు వివర్ంచబడాాయి 

చెప్ప బడిన ర్గజూ ంలో భారంగా (v.24). మర్యు 

ప్రప్క్టన 17లో, ఇంపీర్యల్ ర్టమ్ "ప్ద కముమ లతో" 

(vs.3, 12, 16) మృరంగా ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహంచ్చనటుు 

మనకు క్న్స్రస్తతంద. ఇవి ప్దమంద ర్గజులకు 

ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహస్తతయి, వారు ప్రప్క్టన ప్రవాయబడిన 

సమయంలో వార్ ర్గజాూ లన ఇంకా పందలేదు, 

6. "ప్ద కముమ ల" గుర్తంప్ప: 'ప్ద' సంఖూ  ఖచ్చి తంగా 

ప్దకి ఉదీేశ్నంచబడక్పోవచిు , కానీ న్స్రవధక్ ఇంకా 

మంచ్చ సంఖూ లన్స్ే ంటిీ గురుతగా గుంప్రడన్స్ సంఖూ  

కావచుి . మర్యు ఖచ్చి తంగా ప్ద అన్స్ 

భావించేవార్లో ఏద ఏరప రుస్తతంద అనే విషయంలో 

ఏకాభిప్రపాయం లేదు. ప్రీటయన నాలవా ర్గజూ ం అన్స్ 

మేము తప్పప గా విశా్ సిస్తతనేా ము, ప్టుట్యకునే  వార్ 

విషయంలో ఇద న్స్జం. ఉదాహరణకు, కాలుమెట్ 

ఒకక క్క  ర్గజులన ఇలా పేరుు పెటాట్యడు: (1) సెల్యూ క్స్ 

న్స్కేటర, (2) ఆంటియోక్స్ స్టర, (3) ఆంటియోక్స్ 
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Clarke suggests the following: "Adrian’s temple, built in 

the place of God’s temple in Jerusalem [about A.D. 135], 

the church of St. Sophia turned into a Mohammedan 

mosque [A.D. 1453], &c., &c., may be termed 

abominations that make desolate. Perhaps 

Mohammedanism may be the abomination; which sprang 

up A.D. 612. If we reckon one thousand two hundred and 

ninety years, ver.11, from that time, it will bring us down 

to 1902, when we might presume from this calculation, 

that the religion of the FALSE PHOPHET will cease to 

prevail in the world, from which the present year, 1825, is 

distant only seventy-seven years." If Adam Clarke could 

come back to earth in the present day, what would he have 

to conclude about his "perhaps" of more than 160 years 

ago? 

That was only a "perhaps," however, not set forth as a 

certainty. But Straub, in his Biblical Analysis, pages 129-

32, has all the time periods worked out precisely, without 

any "possibly," "maybe," or "perhaps," and comes up with 

a final date of "about A.D. 2370." So, we now append a 

review of his pronouncements, calling attention to 

weaknesses and inconsistencies. 

Chapter 9 

Analysis of Straub's "Analysis" 

FIRST: (1) Ignoring the fact that the 2300 "evenings and 

morning" of 8:13-14 could mean 1,150 days and refer to 

the time of the desolation of the sanctuary and cessation of 

the "continual burnt-offering" between its cause by 

Antiochus Epiphanes and its cleansing and the restoration 

of all the sacrifices under the leadership of Judas 

Maccabeus, and (2) likewise ignoring the testimony of 

Josephus (Wars of the Jews, I, 1:1) that Antiochus 

Epiphanes "spoiled the temple, and put a stop to the 

constant practice of offering a daily sacrifice of expiation 

for [only] three years and six months," which the 1,150 

days approximated, (3) he made it mean 2,300 days for 

certain and each day to represent positively a year -- 

hence, 2,300 years, beginning with 170 B.C. and ending 

with A.D. 2130. (That was its first fulfillment; a second, 

per Straub, began with the destruction of the temple by the 

Romans in A.D. 70, and will end in A.D. 2370). 

(We need not carp at the foregoing date of 170 B.C. 

instead of 168 B.C. used in these notes, based upon the 

chronology of 1 Maccabees. But it does seem in order to 

protest Straub’s ignoring the fact of the restoration not 

acceptable to God, for which there is no biblical support 

either cited or seemingly available, although he implies as 

much in the following). 

థయోస్, (4) ఆంటియోక్స్ క్లిున్స్క్స్, (5) సెల్యూ క్స్ 

సెరౌనస్, (6) ఆంటియోక్స్ ద ప్రగేట్, (7) సెల్యూ క్స్ 

ఫిలోపాటర, ఆంటియోక్స్ ఎరఫనెస్ స్దరుడు, (8) 

మిటిల్దన్కు చెందన లామెడాన, వీర్కి సిర్యా 

మర్యు ఫెన్స్సియా అప్ప గించారు, (9) ఆంటిగోన 

మర్యు (10) ఆ ప్రపావినట లన క్లిగి ఉనే  తరువాత 

కుమారుడు డ్నమెప్రటియస్, ర్గజుల బిరుదులతో. 

మర్కందరు డ్నమెప్రటియస్్న విడిచ్చపెటిట్య, అలెగ్ాండర 

ద ప్రగేట్్తో ప్రపారంభిస్తతరు, లేదా కన్స్ే  ఇతర మారుప లు 

చేయండి. మర్యు వారందరూ పూరా్జ కులు మర్యు 

సమకాల్దనల మిప్రశ్మానే్స్  క్లిగి ఉనాే రు, అయిత్త 

ప్రరంధాలు వారందర్నీ సమకాల్దనలుగా చేసినటుు 

అన్స్రస్తతంద. 

ర్టమన స్తప్రమాజూ ం డేన్స్యల్ 2 మర్యు 7 యొక్క  

నాలవా ర్గజూ ం అన్స్ మేము సర్గాా విశా్ సిస్తతనే  వార్ 

మధ్ూ  కూడా ఏకాభిప్రపాయం లేదు. ఉదాహరణకు, 

ఆడమ్ ్కాురక , "వారు ఈ విధ్ంగా లెకిక ంచబడాారు:" (1) 

ర్టమన సెనేట్ , (2) ప్రీకులు, రవెనాే లో, (3) ల్గంబారాట , 

లోంబార్లాో, (4) హన్లు, హంరర్జలో, (5) అలెమన్లు, 

జరమ నీలో, (6) ప్రఫాంక్్లు, ప్రఫానట ్లో, (7) బురాుండియను, 

బురాుండిలో, (8) సరసెనట , ఆప్రఫికాలో మర్యు 

సెప యిన్లో కంత భారం, (9) గోత్ట , సెప యిన్లోన్స్ 

ఇతర ప్రపాంత్వలలో మర్యు (10) ప్రబిటన్లోన్స్ 

స్తక్ట నట . హారే  యొక్క  స్తమ రక్ ప్ర్చయము టు ద 

ప్రకిటిక్ల్ ్సట్యడీ మర్యు నాలెడ్జ ్ఆఫ్ ద హోల్ద 

ప్రసిక ప్ి రట  (1889) అనేక్ మంద ప్రప్ముఖ ప్ండిులచే 

ఐదు జాబిత్వలన అందంచ్చంద, వాటిలో ఏ రండూ 

ఒకేలా లేవు, అయిత్త వారందర్ీ కన్స్ే  ఉమమ డిగా 

ఉనాే యి. 

మర్యు స్ట్స్తట్య బట  బైబిల్ అనాలిసిస్ (1935), అనే్స్ ంటి 

క్ంటే రణనీయమైన యోరూ త క్లిగి ఉంద, ఈ ప్రకింద 

వాటిన్స్ మర్న్స్ే  త్తడాలతో మర్యు జోడించ్చన త్తదీలతో 

జాబిత్వ చేస్తతంద: (1) ద ప్రఫాంక్, AD 360-749; (2) ఓస్ట్స్ట్య -

గోత్ట , AD 385-523; (3) 

విసి-గోత్ట , AD 398-419; (4) వాండల్ట , AD 429-533; (5) 

బురాుండియను, AD 419-534; (6) స్తక్ట నట , AD 449-

457; (7) స్తవీ, AD 409-585; (8) ెరడి, AD 453-566; (9) 

లాంబారాట , AD 568-774; మర్యు (10) తూరుప  

స్తప్రమాజూ ం, AD 595-1453. 
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SECOND: He speaks of a "‘Justified’ or ‘Cleansed’ 

Sanctuary Which is The Christ," which is somewhat 

incongruous. His rationale is: "The Hebrew word rendered 

"cleansed" (tsadaq) in the common versions, means, 

literally, "approved righteous," or "justified." Yet it was 

the sanctuary of the temple in Jerusalem, not Christ, that 

Daniel spoke of as being polluted and its services 

suspended until it could be cleansed (or "approved 

righteous" or "justified," to use Straub’s terms), 2,300 

evenings and mornings later, or about A.D. 2130, before 

the Jews (and therefore anybody, for "the Jew first," 

Romans 1:16.) can worship acceptably by him! Yet such 

is the conclusion logically following from Straub’s shift 

from what the biblical record actually says, so as to equate 

the cleansing of the temple with the acceptance of Christ 

by the Jews -- which is what he does, saying: (1) "There is 

no approved sanctuary predicted for them until they 

accept Christ as the true and approved of God," and (2) 

that the "2300 years will end when the Jews accept the 

‘justified’ or ‘cleansed’ sanctuary which is the Christ." 

That has to mean something is wrong with his exegesis. 

THIRD: His "Time Periods of Daniel 12" also seem 

arbitrary, confused, and in some respects irreconcilably 

contradictory. Straub will first be quoted, then our 

comments will follow. 

1. "Following the Jews" rejection of Christ (Rom. 11:8), 

there is to be a period of their conversion which 

TERMINATES [emphasis added] at ‘the time of the end’ 

of the 1260 year period (Dan.12:1-3; Rom. 11:12, 15, 23, 

25)." 

Comment: Apparently Straub gets the term "the time of 

the end" for Daniel 12:1-3 from v.4, and it would seem 

from that text to apply to the end of time on earth when 

the dead are raised. But it will soon be apparent that he 

does not so apply it. (Instead, according to his calculations 

to be noted immediately below, the 1,260 year period 

under consideration will end about A.D. 2130, which 

would make its beginning to have been about A.D. 870. 

That would also mean that the above mentioned period of 

the Jews’ conversion, the beginning of which is not there 

stated, terminates not later than A.D. 2130.) 

2. "The ‘DESOLATION’ (Dan.12:13-14) is also called 

"the time of trouble" (Dan.12:1), hence TERMINATES 

[emphasis added] at ‘the time of the end’ of the period 

(about A.D. 2130.)" 

Comment: This states explicitly the date referred to above. 

But the passage he refers to in 12:13-14 (which should 

likely be 12:11-12, as there is no Verse 14) for the 

"desolation" he mentions, states its duration as "a 

thousand two hundred and ninety days" or, as Straub 

would calculate, 1290 years, which would end about A.D. 

స్ట్స్తట్య బ AD 595లో తూరుప  స్తప్రమాజాూ న్స్ే  ఎందుకు క్లిగి 

ఉనేా డు అనేద సప షట్యంగా లేదు. కానీ అద AD 395 

ఉదీేశ్నంచ్చన టైపోప్రగాఫిక్ల్ లోప్ం కావచుి . ఆ త్తదీన, 

కానాట ింటైన ద ప్రగేట్ యొక్క  ఐదవ వారస్తడు చప్రక్వర్ త 

థయోడోసియస్ మరణంతో, ర్టమన స్తప్రమాజూ ం అతన్స్ 

ఇదరీు కుమారులు, ఆర్గక డియస్ మర్యు హోనరస్ 

మధ్ూ  విభజంచబడింద -- ఆర్గక డియస్్కు తూరుప  

భారంలో కానాట ింటినోప్పల్్లో అతన్స్ ర్గజధాన్స్తో 

మర్యు ప్శి్న మాన హోనోరస్ ఇవా బడింద. ర్టమ్్లో 

అతన్స్ ర్గజధాన్స్తో సరం. ప్శి్న మ ర్టమన స్తప్రమాజూ ం 

AD 496లో ముగిసింద. కానీ తూరుప  స్తప్రమాజూ ం, లేదా 

తూరుప  ర్టమన స్తప్రమాజూ ం, దీన్స్న్స్ బైజాంటైన 

స్తప్రమాజూ ం అన్స్ కూడా రలుస్తతరు, AD 1453లో 

కానాట ింటినోప్పల్ టరక ట ్కు ప్తనం అయ్యూ  వరకు 

కనస్తగింద. 

ఆసియా నండి యూరప్స్న వేరుచేసే బోస్ప రస్ 

జలసంధలోన్స్ ప్రీకు ప్టట్యణం బైజాంటియమ్ నండి 

దీన్స్న్స్ బైజాంటైన స్తప్రమాజూ ం అన్స్ రలవబడింద, 

ప్పనరే్ ర్మ ంచబడింద, బలప్రచబడింద మర్యు 

కాన్్స్తట్య ంటైన పేరు మారి బడింద, అతన దీన్స్న్స్ నూూ  

ర్టమ్్గా పేర్కక నేా డు మర్యు మొతతం ర్టమన 

స్తప్రమాజాూ న్స్కి ర్గజధాన్స్గా చేస్తడు. ఇద పైన పేర్కక నే  

స్తప్రమాజూ  విభజన వరకు కనస్తగింద. ఆ విభజన 

తరా్గ త ర్టమన చటట్యం మర్యు అనేక్ ప్పర్గతన ర్టమన 

సంప్రప్దాయాలు తూరుప న కనస్తగాయి, అయినప్ప టిీ 

లాటిన తా రలో ప్రీకుకు ప్రప్సిదధ భాషగా ్సా్తనం 

క్లిప ంచ్చంద మర్యు జీవితం మర్యు క్ళ సా రంలో 

మర్ంత ఓర్యంటల్్గా మార్గయి. చరి్  తూరుప  

మర్యు ప్శి్న మ ప్రపాంత్వలలో మర్ంత విభినే ంగా 

మార్ంద, ఇద చాలా భినేా భిప్రపాయాలకు దార్తీసింద 

మర్యు చ్చవరకు AD 1054లో అధకార్క్ విర్గమం 

మర్యు బహషక రణకు దార్తీసింద. 

ఏద ఏమైనప్ప టిీ, "ప్ద" ర్గజులు లేదా ర్గజాూ ల 

స్తచనతో బాటమ్ లైన ఏమిటంటే, సంఖూ  అక్షర్గరంా 

మర్యు సింబాలిక్్కు బదులుగా ఖచ్చి తమైనద 

అయిత్త, వారు ఎవర్ట లేదా ఏమిటో మనం ఖచ్చి తంగా 

తెలుస్తకోలేము. ప్పరుష్యలు ఒక్ర్తో ఒక్రు 

ఏీభవించన్స్ న్స్ర్షీట్య ఏర్గప టుు మాప్రతమే కాకుండా, 

వాటిలో ఏవీ ప్రరంథం యొక్క  అన్స్ే  అవసర్గలకు 

అనగుణంగా క్న్స్రంచవు. 
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2160, instead of 30 years earlier at about A.D. 2130 -- a 

date he does not mention explicitly. And before he is 

finished, he will have another period "ending about A.D. 

2370," or about 110 years still later. 

3. "Between the end of the period of 1260 years (a time, 

times, and a half) (Dan.12:7-10), and ‘the time of the end’ 

of the 2300 years under consideration, is a preliminary 

period of conversion of the Jews (Dan. 12:7-10), 

described in the language, ‘Many shall purify themselves, 

and make themselves white, and be refined’ (see 

Rom.11:15-24). "After presenting this conversion 

movement, Daniel extends the actual time to 1290 years, 

‘till the time of the end’ of this desolation period 

(Dan.12:9-11)." 

Comment: Here the 1,260 years of 12:7-10 is being 

equated with that of 12:1-3 in No. 1 above, which no 

doubt is correct. But the remainder of what is said presents 

an apparently irreconcilable discrepancy. It places an 

interval "between the end of the 1260 years . . . (Dan.12:7-

10), and ‘the time of the end’ of the 2300 years under 

consideration," which says contains a "preliminary period 

of conversion of the Jews" (Dan.12:1-3). 

In other words, what was first stated as "a period of their 

conversion which terminates at ‘time of the end’ of the 

1260 year period (Dan.12:1-3)" is now said to be 

"between" that and a subsequently ending period of 2300 

years. (Which, per No.2 above, ends "about A.D. 2130"), 

and called "a preliminary period of conversion of the Jews 

(Dan.12:1-3)." 

Also, on the next page, 132, it is similarly stated: "The 

1260 years of Daniel 12:7 ends with THE BEGINNING 

OF THE CONVERSION PERIOD OF THE JEWS (30 

year period, conversion of the Jews)." And that flatly 

contradicts the statement that "there is to be period of their 

conversion which terminates at ‘the time of the end’ of the 

1260 year period (Dan.12:1-3),"repeatedly cited above, 

and which would end about A.D. 2100, according to 

foregoing calculations of Straub. 

Next Straub says Daniel "extends the actual time to 1290 

years, ‘till the time of the end’ of this desolation period, or 

simply an extension of the one in No.2 above. But we 

presume he means the latter. This alleged extension of 30 

years, we presume to be his rationale for limiting the 

"preliminary" or "beginning" period of the conversion of 

the Jews to 30 years. 

But, if that was indeed an extension of the 1,260 years to 

1290 years, why not consider that whatever the period of 

their conversion is that "terminates" at "the time of the 

end" of the 1,260 year period of "Dan.12:1-3" is itself 

likewise extended by 30 years instead of moved and 

డేన్స్యల్ మర్యు ర్విలేషన రండింటిలోనూ వారు 

ర్టమన స్తప్రమాజూ ం విచ్చి నేా న్స్కి ముందు భారం 

మర్యు భారం, మర్యు వారందరూ "సెయింట్ట " 

(డేన్స్యల్) మర్యు "గప్రర", "లార ాఆఫ్ లార ామర్యు 

ర్గజుల ర్గజు"కి వూ తర్నక్ంగా యుదధం చేయడంలో 

చేర్గరు. మర్యు అతన్స్తో ఉనే వారు (ప్రప్క్టన). 

మర్యు ప్రప్క్టనలో, గప్రరరలు మర్యు అతన్స్తో 

ఉనే వారు వార్న్స్ జయించడమే కాకుండా, వారు వేశ్ూ  

నరర్గన్స్ే  (పారన ర్టమ్) దాే టంచారు మర్యు ఆమెన 

ప్రభష్యట్య ప్టిట్యంచే మర్యు హంసించే సంసగాా 

న్స్రన్మైపోయారు -- అందుకే, ఆధప్త్వూ లకు 

ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహస్తతనే టుు అన్స్రస్తతంద. అద 

స్ట్కైసతవుడిగా మార్ంద మర్యు స్తప్రమాజూ ం ప్తనాన్స్కి 

ముందు అనూ మతవాదాన్స్ే  అణచ్చవేయడాన్స్కి 

సహాయప్డింద. మర్యు డేన్స్యల్్లో ఆధప్తూ ం 

సెయింట్ట  శ్ప్రువుల నండి సెయింట్ట ్కు బదల్ద 

చేయబడింద, ర్టమన స్తప్రమాజూ ంలో స్ట్కైసతవ మతం 

అనూ మతవాదంపై విజయం స్తధంచ్చనప్పప డు ఇద 

న్స్జం. కాబటిట్య, డేన్స్యల్ మర్యు ర్విలేషన వివర్గలు 

కదగీా భినే ంగా ఉంటాయి, 

ప్రప్క్టనలో, "ప్ద" వాసతవాన్స్కి "మృరం"లో ఒక్ భారం 

"ఒక్ రంట" అద "నాశ్నాన్స్కి" వెళ్ళు  ముందు మర్యు 

అద ఇప్ప టిీ ప్ర్శుదుధలకు వూ తర్నక్ంగా యుదధంలో 

న్స్మరే మై ఉంద. కానీ పైన ఉదహర్ంచ్చన దాదాప్ప 

అన్స్ే  జాబిత్వలలో పేర్కక నే  లాంబారాట , స్ట్స్తట్య బ 

ప్రప్కారం, AD 568లో ర్గజూ ంగా ఉన్స్కిలోకి వచి్చ ంద 

మర్యు AD 774 వరకు కనస్తగింద, దీన్స్ ప్రపారంభ త్తదీ 

స్తప్రమాజూ ం యొక్క  ప్శి్న మ భారం ప్తనం తరా్గ త. AD 

496. నాలవా శ్త్వబంీ AD (300లు)లో స్తప్రమాజూ ం 

ఆగిపోయిన తరా్గ త కూడా స్ట్కైసతవులన పీడించేవాడు. 

వాసతవాన్స్కి, స్ట్స్తట్య బ జాబిత్వ చేసిన అన్స్ే  "ప్ద" ప్రపారంభ 

త్తదీలు [AD 360, 385, 398, 429, 419, 449, 409, 453, 568, 

మర్యు 595] ర్టమన స్తప్రమాజూ ం యొక్క  స్తప్రమాజూ  

హంసలలో పాలా్గనడాన్స్కి చాలా ఆలసూ ం) మతప్రభషట్య 

చప్రక్వర్ త జూలియన, AD, 361-63 యొక్క  విఫల 

ప్రప్యతే ం మినహా, ప్రఫాంక్్లు, AD 360-749 మాప్రతమే 

ఇందులో పాలా్గనరలరు కానీ చేస్తరు. కాదు, 

ఇప్ప టివరకు మనకు ఏదైనా ర్కారాు ఉంద). 

అంత్తకాకుండా, AD 395లో వేర్నా రు చప్రక్వరుతలతో 

అధకార్క్ంగా ప్రపారంభమైన "తూరుప  స్తప్రమాజూ ం" 
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limited to that 30 year extension? That would at least 

obviate the confusion and discrepancy that has been noted. 

It would also better accord with his statement as follows: 

"After presenting this conversion movement, Daniel 

extends the actual time to 1290 years." "Actual time" of 

what, if not of the "conversion movement"? 

4. "While still on the subject of the conversion of the 

Jews, Daniel extends the time to 1335 years, 45 years past 

‘the time of the end,’ to an unnamed event related to the 

subject. This would terminate about A.D. 2175 

(Dan.12:12-13). 

"The whole period characterized by the conversion of the 

Jews covers about 75 years." 

Comment: It bears repeating that, if the above should all 

add up to the total of only 75 years’ time of conversion of 

the Jews, Straub gives no adequate rationale for it. Why 

not start with the "X" number of years before "the time of 

the end" of the 1,260 year period of Daniel 12:1-3, and 

extend that by the 30 years he claims, followed by the 

next 45 years he sets forth, making a total 75 plus "X" 

years? 

Again, does it not seem strange that in a single vision 

(Chapters 10-12) and even in a single chapter (12), there 

should be a period of a given character and purpose 

prophesied (the 3 1/2 years interpreted by Straub as 

representing 1,260 prophetic years) and then, per Straub, 

immediately extend twice, to 1,290 and to 1,335 years 

respectively? Were the first two figures erroneous, or did 

the Lord, who was supplying the information being 

communicated to Daniel, change his mind twice in rapid 

succession? Or, is an interpretation different from Straub’s 

more likely? 

FOURTH: "Christ presents a second fulfillment of the 

‘abomination of desolation spoken through Daniel the 

prophet’ (Matt.24:15), dating from the overthrow of 

Jerusalem by Titus A.D. 70, ending about A.D. 2370. 

"When the Jews sought to restore their sanctuary service, 

it was quite natural that a second fulfillment would follow 

as Providential defeat of their plans. There is no approved 

sanctuary predicted for them until they accept Christ as 

the true and approved of God." 

Comment: According to the foregoing, Christ canceled all 

the preceding that was said to Daniel and confidently 

interpreted so meticulously by Straub, for he extended the 

desolation by another 195 years, or to A.D. 2370. 

According to Straub, the desolation ends with the Jews’ 

acceptance of Christ as the "approved sanctuary," but does 

స్ట్కైసతవులన ఎప్పప డూ హంసించేద కాదు, బదులుగా 

వార్ సేే హుడు మర్యు రక్షకుడు. 

చ్చవరగా, స్తప్రమాజూ వాద హంసలలో ప్రప్మేయం 

లేక్పోవడంతో పాటు, స్ట్స్తట్య బ జాబిత్వ చేసిన మొతతం ప్ద 

(ఇతర జాబిత్వలలో సగాన్స్కి పైగా నకిల్దలతో) ఉన్స్కిలోకి 

వచాి యి -- లాంబారాట  మర్యు తూరుప  స్తప్రమాజూ ం 

మినహా (లోంబారాట  కోసం మాప్రతమే, అయిత్త తూరుప  

స్తప్రమాజూ ం కోసం స్ట్స్తట్య బ యొక్క  ప్రపారంభ త్తదీ 

సర్దదబీడింద) -- ప్శి్న మ స్తప్రమాజూ ం అంతం 

కావడాన్స్కి ముందు, AD 360 నండి 453 వరకు లేదా 

దాన్స్ ప్తనాన్స్కి 116 నండి 23 సంవతట ర్గల ముందు 

వరకు. ఇప్పప డు -- తరచుగా రణించబడినటుుగా, ఒక్ 

ర్టజు ఒక్ సంవతట ర్గన్స్కి న్స్లిసేత -- వీటిలో ప్రప్త ఒక్క టి 

మృరంతో అధకారం క్లిగి ఉండే ఒక్ రంట ర్టజులో 1/12 

లేదా 1/24 ఉంటుంద -- అందుకే, ఒక్ నెల లేదా 1/ 2 

నెలలు! -- ఇద చాలా అసంబదధంగా అన్స్రస్తతంద, 

మించ్చన సంక్షప్తత వలు మాప్రతమే కాదు, ప్రప్త్తూ కించ్చ 

మృరంతో వార్ సంక్షప్త అధకారం యొక్క  ఏక్రూప్తతో 

పోలిసేత వార్ సహజీవనం యొక్క  పడవు యొక్క  

ప్రక్మర్గహతూ ం కారణంగా. అందువలు, "ఒక్ రంట" 

అనేద ులనాతమ క్ంగా చ్చనే ద కాన్స్ న్స్రవధక్ 

సమయాన్స్కి ప్రప్తీక్గా ఉండాలి. మర్యు, అలా 

అయిత్త, "ప్ద కముమ లు" కూడా ఖచ్చి తంగా 

గుర్తంచదగిన ప్ద మంద ర్గజులు లేదా ర్గజాూ ల క్ంటే 

ప్రప్తీకాతమ క్ంగా ఉండటం అసంభవం కాదు. వార్ 

వేదాంతశస్ట్సతంలో సంప్రప్దాయవాదులు లేదా 

ఉదారవాదులు అయినా వాటిన్స్ ఖచ్చి తంగా 

ఇవా డాన్స్కి ప్రప్యతే ంచే ప్రప్ఖ్యూ త ప్ండిుల 

జాబిత్వలలోన్స్ వూ త్వూ స్తలకు ఇద కారణమవుుంద. 

7. నాలవా ర్గజూ ం యొక్క  "చ్చనే  కముమ ": డేన్స్యల్ 

7:8లో ప్రప్వేశ్పెటట్యబడింద, అతన ప్ద కముమ ల మధ్ూ  

వచిా డన్స్ చెప్ప బడింద, వీర్కి ముందు మొదటి 

కముమ లలో మూడు మూలాల దాా ర్గ తీయబడాాయి." 

అతన తరువాత వివర్ంచబడాాడు. "సెయింట్ట " తో 

యుదధం చేయడం మర్యు వార్కి వూ తర్నక్ంగా 

ప్రప్బలంగా ఉండటం -- "ప్పర్గతన కాలం వచేి  వరకు, 

మర్యు సరా్ట నే ుడైన ప్ర్శుదుధలకు తీరుప  

ఇవా బడుుంద మర్యు ప్ర్శుదుధలు ర్గజాూ నే్స్  

సా్త ధీనం చేస్తకునే సమయం వచ్చి ంద" (vs.20- 22) 
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not end till about A.D. 2370, which would therefore be 

about the time of their acceptance. 

What are we to make of all these prophetic revisions, if 

that is indeed what they are? With all the problems that 

Straub’s exquisitely wrought interpretation poses, it seems 

more likely that he has simply read a great deal into the 

biblical text not divinely intended, and hopelessly 

contradicted himself besides. Such, however, is not an 

uncommon phenomenon in the dealings of uninspired men 

with unfulfilled prophecy. Surely it behooves us to beware 

of dogmatism ourselves, and wary of highly structured 

schemes of others, in such areas. 

FINALLY, it may well be that we shall have to wait along 

with Daniel till the time of the ultimate end before we can 

understand precisely and completely the significance of all 

that is written in his narrative. But we can understand 

enough to know that to be accepted of God we have to be 

loyal to him, and be willing to die if necessary rather than 

compromise our loyalty. For this life does not end it all, 

but there is to be a resurrection either "to everlasting life" 

or "to shame and everlasting contempt" (12:2), depending 

on our response to God. 

 

మర్యు vs.24-27లో, అతన ముగుారు ర్గజులన 

ప్డగటట్యడం, సరా్ట నే ుడైన వూ కి తకి వూ తర్నక్ంగా 

మాటలు మాటాుడడం, సరా్ట నే ున్స్ యొక్క  

ప్ర్శుదుధలన ధ్ర్ంచడం మర్యు కాలాలన మర్యు 

చటాట్య నే్స్  మారి్గ లన్స్ ఆలోచ్చంచడం - మర్యు 

చేయడాన్స్కి అనమతంచబడాాడు. కాబటిట్య "ఒక్ 

సమయం మర్యు సమయాలు మర్యు సరం 

సమయం" (స్తధారణంగా 3 1/2 సంవతట ర్గలుగా 

ప్ర్రణించబడుుంద) -- దాన్స్ తరా్గ త అతన్స్ 

ఆధప్తూ ం తీసివేయబడుుంద మర్యు "ర్గజూ ం 

మర్యు ఆధప్తూ ం మర్యు మొతతం ర్గజాూ ల 

గప్ప తనం సరా్ట నే ుడైన ప్ర్శుదుధల ప్రప్జలకు 

సా రంా ఇవా బడుుంద." 

"సమయం, సమయాలు మర్యు సరం సమయం" 

(v.25) 12:6లో మళ్లు సంభవిస్తతంద మర్యు 

రండింటిలోనూ ఇద ప్ర్శుదుధలు లేదా దేవున్స్ ప్రప్జలు 

వూ తర్నక్ంగా పోర్గడుునే  కాలాన్స్ే  వివర్స్తతంద. ఇద 

ప్రప్క్టన 12:14లో మళ్లు సంభవిస్తతంద, బహుశ 

డేన్స్యల్ ప్దజాలం నండి తీస్తకోబడింద మర్యు 

ఇద 6వ వచనంలో మర్యు 11:3లో "వెయిూ  రండు 

వందల అరవై ర్టజులు" మర్యు 11:28లోన్స్ "నలభై 

మర్యు రండు నెలలకు" సమానం. మర్యు 13:5 -- 3 

1/2 సంవతట ర్గలకు సమానం -- అదే విధ్ంగా దేవున్స్ 

ప్రప్జలన హంసించే కాలాన్స్కి ప్రప్తన్స్ధ. ర్విలేషన్లో 

ఇద ": వెయిూ  సంవతట ర్గల"కి ముందు మర్యు 

కదకీాలం పాటు స్తధువులు అంతర్్గతీయ మర్యు 

బహుళజాత సంఘటిత వేధంప్పల నండి విముకి త 

పందనప్పప డు, అధాూ యం 20:1-6 యొక్క  "వెయిూ  

సంవతట ర్గలు" విరుదధంగా ఉనే టుు అన్స్రస్తతంద. 

రండు సందర్గు లోునూ సంవతట ర్గన్స్కి ఒక్ ర్టజు వివరణ 

వూ వసనా వర్తంప్జ్యయాలి, 3 1/2 భవిషూ  సంవతట ర్గలు 

1,260 కాూ లెండర సంవతట ర్గలన స్తచ్చస్తతయి 

మర్యు వెయిూ  భవిషూ  సంవతట ర్గలు 360,000 

కాూ లెండర సంవతట ర్గలన స్తచ్చస్తతయి. కానీ రండూ 

అక్షర్గరంా కాకుండా ప్రప్తీకాతమ క్మైనవి కావచుి , ఒక్టి 

న్స్రవధక్ ులనాతమ క్ంగా తకుక వ వూ వధన్స్ 

స్తచ్చస్తతంద మర్యు మర్కక్టి న్స్రవధక్ంగా కానీ 

రణనీయంగా ఎకుక వ కాలం ఉంటుంద. 

ఉదారవాద మర్యు కాథలిక్ వాూ ఖ్యూ తలు డేన్స్యల్ 

7లోన్స్ 3 1/2 సంవతట ర్గలన ఆంటియోక్స్ ఎరఫనెస్ 

ఇప్రజాయెల్్తో పోర్గడి జుడాయిజాన్స్ే  అర్క్టట్యడాన్స్కి 

ప్రప్యతే ంచ్చన కాలాన్స్కి వర్తంప్జ్యస్తరు, వారు 

చేసినటుుగా, ఆ అధాూ యంలోన్స్ నాలవా మృరం 
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ప్రీటయన స్తప్రమాజూ ం మర్యు ఆంటియోక్స్్గా 

మార్గరు. ఎరేనట  అనేక్ ప్రప్తూ ర్ ాహకుక దారులన 

తొలగించ్చన తరా్గ త అధకారంలోకి ర్గవడం "చ్చనే  

కముమ ". మర్యు అతన్స్ ముందు తీయబడిన "మొదటి 

కముమ లలో మూడు" (v.8), అతన్స్చే అణచ్చవేయబడిన 

"ముగుారు ర్గజులు"గా వివర్ంచబడింద (v.24), పైన 

పేర్కక నే  వాూ ఖ్యూ తలలో కందరు భావించారు (1) 

అతన్స్ స్దరుడు, సెల్యూ క్స్ IV, హతూ  చేయబడాాడు, 

(2) సెల్యూ క్స్ IV కుమారుడు, డ్నమెప్రటియస్ I స్టర, 

మర్యు (3) సెల్యూ క్స్ లేదా బహుశ హెలియోడోరస్ 

యొక్క  చ్చనే  కుమారుడు, అతన్స్ కుప్రటతో సెల్యూ క్స్ 

తన చ్చనే  కడుకున త్వన ర్జజెంట్్గా సింహాసనంపై 

కూర్టి బెటాట్య లనే ఉదీేశ్ూ ంతో చంప్బడాాడు -- కానీ 

ఆంటియోక్స్ ఎరే నట  చేత చంప్బడాాడు, అతన 

సింహాసనాన్స్ే  సా యంగా ఆప్రక్మించుకునేా డు 

మర్యు అతన్స్ ప్రప్వేశన్స్కి దార్తీసిన అన్స్ే  

సంఘటనలన కుప్రట చేసినటుు అనమాన్స్ంచబడాాడు. 

మొదటి ఆలోచనలో, ఆంటియోక్స్ ఎరేనట  మూడవ 

మృరం మర్యు ర్గజాూ న్స్కి బదులుగా నాలవాదాన్స్తో 

సంబంధ్ం క్లిగి ఉంటే ఆ వివరణ 

ఆమోదయోరూ మైనదగా క్న్స్రస్తతంద. రండవ 

ఆలోచనలో, అయిత్త, ప్ద కముమ లు దృటట్యలో 

సమకాల్దనమైనవిగా స్తచ్చంచబడాాయి, అయిత్త 

ఉదారవాద మర్యు కాథలిక్ వివరణలలో అవి చాలా 

వరకు వరుసగా ఉంటాయి. ఆంటియోక్స్ ఎరఫనెస్ 

మూడవ మృరం మర్యు ర్గజాూ న్స్కి బదులుగా 

నాలవాదాన్స్తో సంబంధ్ం క్లిగి ఉంటే ఆ వివరణ 

ఆమోదయోరూ మైనదగా క్న్స్రస్తతంద. రండవ 

ఆలోచనలో, అయిత్త, ప్ద కముమ లు దృటట్యలో 

సమకాల్దనమైనవిగా స్తచ్చంచబడాాయి, అయిత్త 

ఉదారవాద మర్యు కాథలిక్ వివరణలలో అవి చాలా 

వరకు వరుసగా ఉంటాయి. ఆంటియోక్స్ ఎరఫనెస్ 

మూడవ మృరం మర్యు ర్గజాూ న్స్కి బదులుగా 

నాలవాదాన్స్తో సంబంధ్ం క్లిగి ఉంటే ఆ వివరణ 

ఆమోదయోరూ మైనదగా క్న్స్రస్తతంద. రండవ 

ఆలోచనలో, అయిత్త, ప్ద కముమ లు దృటట్యలో 

సమకాల్దనమైనవిగా స్తచ్చంచబడాాయి, అయిత్త 

ఉదారవాద మర్యు కాథలిక్ వివరణలలో అవి చాలా 

వరకు వరుసగా ఉంటాయి. 

ప్రపటెసట్యంట్ వాూ ఖ్యూ తల విషయాన్స్కసేత, నాలవా మృరం 

మర్యు డేన్స్యల్ 7 ర్గజూ ం ర్టమన స్తప్రమాజాూ న్స్ే  

స్తచ్చస్తతందన్స్ మర్యు ప్రప్క్టన 13:1-10 మర్యు 17వ 

అధాూ యం యొక్క  మృగాన్స్కి సమానమన్స్, అలాగే ప్ద 
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కముమ లన క్లిగి ఉనాే రన్స్, వారు స్తంప్రప్దాయక్ంగా 

మర్యు డాన్స్యల్ 7 యొక్క  "చ్చనే  కముమ " పాప్స్వన్స్ 

స్తచ్చస్తతందన్స్ ప్రప్ముఖంగా (కానీ ఏక్ప్రీవంగా కాదు) 

అభిప్రపాయప్డాారు. అయినప్ప టిీ, ర్టమన 

స్తప్రమాజూ ంలోన్స్ ఏ విభాగాలన ప్పాస్వ "అణచ్చవేసిన" 

మూడు కముమ లు స్తచ్చస్తతయనే దాన్స్పై ఏకాభిప్రపాయం 

లేదు. ఉదాహరణకు, స్ట్స్తట్య బ "ఆస్ట్స్ట్య -గోత్ట , వాండల్ట  

మర్యు బురాుండియను, ఎందుక్ంటే వారు 

విశా సంలో ఏర్యను" అన్స్ చెపాప రు. కానీ ఆడమ్ 

్కాురక  ఇలా పేర్కక నేా డు: "ఇవి బహుశ, 1. ద 

ఎకాట ర్నక ట్ ఆఫ్ రవెనాే . 2. కింరమా్ ఆఫ్ ద లాంబారాట . 

మర్యు, 3. ద ్సేట్యట్ ఆఫ్ ర్టమ్." 

్కాురక  ఈ విధ్ంగా వివర్ంచాడు: "మొదటిద పోప్స, ్స్వట్యఫెన 

II, ప్రఫానట  ర్గజు, AD 755 దాా ర్గ పెరన దాా ర్గ 

ఇవా బడింద; మర్యు ఇద పోప్స యొక్క  త్వత్వక లిక్ 

ర్గకుమారులుగా ఏరప డింద. రండవద 774లో 

చారుమాగేే  దాా ర్గ సెయింట్ పీటర్కు ఇవా బడింద. 

మూడవద, ర్టమ్ ర్గస్ట్షట్యం, పోప్స్కు ఆధాూ తమ కాలు 

మర్యు త్వత్వక లిక్ విషయాలలో అప్ప గించబడింద 

మర్యు ల్యయిస్ దైవభకి త దాా ర్గ అతన్స్కి 

ధ్ృవీక్ర్ంచబడింద." 

(రమన్స్క్: తరువాత వార్న్స్ ల్యయిస్ I లేదా ల్యయిస్ ద 

పాయస్ అన్స్ కూడా రలుస్తతరు, ప్శి్న మ దేశల 

చప్రక్వర్ తగా చారుమాగేే  కుమారుడు మర్యు వారస్తడు 

(AD 814-48) పోప్స లియో III దాా ర్గ ప్రకిసమ స్ ర్టజున, 800, 

ప్శి్న మ దేశలకు కూడా చప్రక్వర్ తగా, అతన పోపాస్వకి 

మదుీదారుగా మర్యు రక్షకుడిగా మార్గడు.ర్టమన 

స్తప్రమాజూ ం తూరుప  మర్యు ప్శి్న మాల మధ్ూ  

విభజంచబడటాన్స్కి ముందు ప్శి్న మ దేశలు మొతతం 

ప్శి్న మ భాగాన్స్కి ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహంచాయి. మర్యు, 

క్ర్టలింగియన సిదాధ ంతం ప్రప్కారం, 476లో ర్టమన 

చప్రక్వర్ త ప్దవీ విరమణ చేయడం దాా ర్గ ర్టమన 

స్తప్రమాజూ ం కేవలం ససెప ండ్జ చేయబడింద, అంతం 

కాలేదు. కాబటిట్య, చారుమాగేే  ర్టమను నండి 

చటట్యబదధమైన వారసతా్వ నే్స్  ్కె ుయిమ్ చేశడు.) 

అతూ ంత గౌరవనీయమైన ప్లిప ట్ వాూ ఖ్యూ నంలో 

అందంచబడిన మర్కక్ వివరణ, ప్ద కముమ లన 

ర్టమన ర్ప్బిుక్ యొక్క  ప్ద "మేజస్ట్స్వట్యలు"గా చేస్తతంద 

మర్యు ర్ప్బిుక్ తరువాత "చ్చనే  కముమ "గా మార్న 

ర్టమన స్తప్రమాజూ ం యొక్క  చప్రక్వర్ త గప్ప వాడు, వీర్ 
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ముందు మూడు మొదటి కముమ లు "తీసివేయబడాాయి" 

లేదా "దంచబడాాయి." దాన్స్ వివరణ యొక్క  స్తర్గంశ్ం 

ప్రకింద విధ్ంగా ఉంద: "కముమ " యొక్క  ప్రపాధ్మిక్ 

ప్రపాముఖూ త శ్కి త కాబటిట్య, ర్ప్బిుక్న ర్టమ్ యొక్క  

నాూ యాధకారులుగా 'ప్ద' కముమ లన తీస్తకోవడమే 

అతూ ంత సంభావూ  ప్ర్షాక రం. వీరు, ్సా్తలంగా 

చెపాప లంటే, ప్ద మంద -- ఇదరీు కానట ల్్లు, 

వాసతవాన్స్కి ఇదరీు ప్రరటరుు, ఇదరీు సెనాట ర్లు మర్యు 

నాలుగు ప్రటిూూ న్లు. స్తప్రమాజూ  శ్కి త ర్టమన 

ర్గజాూ ంగాన్స్కి పూర్తగా తెలియదు; కానీ, ఇతరుల 

తరా్గ త పైకి ర్గవడం, ఈ మూడు నాూ యాధకారుల శ్కి తన్స్ 

ప్రరహంచ్చంద -- ప్రటిూూ టేర్యన, ప్రరటోర్యన, 

మర్యు సెనాట ర. ఈ వివరణ అసిరాంగా క్న్స్రస్తంద, 

అయిత్త, ఇద వూ కి తరత నాూ యాధకారుల నండి వాటి 

వరా్గలకు మారుుంద; మర్యు, ప్రటిూూ టేర్యన 

వరంాలో నాలుగు నాూ యాధకారులు, ఇదరీు 

ప్రరటోర్యను మర్యు రండు సెనాట రుు ఉంటే, అద 

మూడు నాూ యాధకారులకు బదులుగా మొతతం 

ఎన్స్మిద మందన్స్ ప్రరహస్తతంద! 

అరసట్యస్ (27 BC-AD 14), జూలియస్ స్వజర యొక్క  

మనమడు, అతన 44 BC ప్రపారంభంలో జీవిత్వన్స్కి 

న్స్యంతగా మారడం దాా ర్గ స్తప్రమాజాూ న్స్ే  స్తస్తధ్ూ ం 

చేస్తడు, అయిత్త హతూ  చేయబడాాడు, అయిత్త, 

ఫలితంగా ఆ సంవతట రం మారి్  15న, మర్యు 

అక్క డ 27 BCలో అరసట్యస్ ప్రప్వేశ్ంతో 17 సంవతట ర్గల 

తరా్గ త ఏ చప్రక్వర్ త కూడా గుర్తంచబడలేదు, ఇప్ప టికే 

స్తచ్చంచ్చనటుు; తరా్గ త టిబెర్యస్ (ప్రీ.శ్. 14-37), 

కాలిగులా (37-41), ్కాుడియస్ (41-54), నీర్ట (54-68). 

వెస్తప సియన చప్రక్వర్ త కావడాన్స్కి ముందు ్కుుప్ త 

పోర్గటం జర్గింద, జనరల్ట  రలాీ , ఓథో మర్యు 

విటెలియస్ ఒకక క్క రు అతన్స్ సైనాూ లచే 

న్స్యమించబడాారు. రలీా  కన్స్ే  నెలలు (68-69) 

ర్గజీనామా చేసి చంప్బడాాడు; ఒథో (69, జనవర్-

ఏప్రరల్), మర్యు తన ప్రపాణాలన తీస్తకునేా డు; 

విటెలియస్ ్కుుప్ తంగా (69) -- ముగుారు మొతతం 18 

నెలలు మాప్రతమే పాలించారు. వెస్తప సియన 

విటెలిుయస్ మర్యు ఒథోలన గుర్తంచాడు, కానీ AD, 

68లో అతన్స్ సా ంత సైన్స్కులు అతన్స్ే  చప్రక్వర్ తగా 

ప్రప్క్టించారు. తూరుప  నండి తర్గి, అతన్స్ సైనూ ం 

మర్యు విటెలిుయస్ యొక్క  సైనూ ం ఘరణా ప్డింద 

మర్యు వెస్తప సియన చప్రక్వర్ తగా అంీక్ర్ంచడంతో 
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తరువాత వారు చంప్బడాారు. కానీ అతన ఒక్ 

కముమ లన మాప్రతమే ఉంచాడు, మూడు కాదు, చాలా 

మంద చర్ప్రతకారులచే లెకిక ంచబడలేదు, ఎందుక్ంటే 

వారు న్స్జాయితీరల చప్రక్వరుతల క్ంటే నటిగా మర్యు 

తకుక వ ప్దవీకాలం ఉనే ందున. అయినప్ప టిీ, 

వార్న్స్ లెకిక సేత, వెస్తప సియన్కు ముందు ఎన్స్మిద 

మంద చప్రక్వరుతలు మాప్రతమే ఉనాే రు (అయిత్త, 

సమకాల్దనంగా కాకుండా వరుసగా పాలించారు) - 

మర్యు జూలియస్ స్వజర్న లెకిక ంచ్చనటుయిత్త, 

ఇంకా తొమిమ ద మంద ఉనాే రు. కాబటిట్య, డేన్స్యల్ 

7:8లోన్స్ "మొదటి కముమ లలో మూడింటిన్స్" 

అణిచ్చవేసేందుకు వెస్తప సియన ప్దకండవ కముమ  

కాలేక్పోయింద. అంత్తకాకుండా, డొమిటయన (ప్రీ.శ్. 

81-96) వరకు డేన్స్యల్ వర్ణంచ్చన "చ్చనే  కముమ " వంటి 

ర్గక్షస్తడు మనకు లేడు మర్యు అతన కూడా 

ముగురాు పూరా్జ కులన అణచ్చవేయలేదు. కాబటిట్య, 

వీటనే్స్ ంటి యొక్క  ఫలితం ఏమిటంటే, 'ప్ద" 

కముమ లు లేదా "చ్చనే  కముమ " యొక్క  ఖచ్చి తమైన 

గుర్తంప్పన మనం ఖచ్చి తంగా తెలుస్తకోలేము. ఇద 

పాప్స్వకి ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహస్తతంద, ఆ గుర్తంప్ప దాన్స్ 

సమసూ లు లేకుండా లేదు.'మూడు కముమ ల'తో 

జతచేయబడిన అన్స్శి్న తతో పాటు అద "్పాు క్ అప్స" 

లేదా "పాట్ డౌన" అన్స్ భావించబడుుంద, ఇద దాన్స్ 

మూలాన్స్ే  క్లిగి ఉండదు. AD 476లో ర్టమ్ ప్తనం 

తరా్గ త కంత సమయం వరకు, మర్యు ప్శి్న మ 

స్తప్రమాజూ ం యొక్క  శ్నధలాల మీద కాకుండా -- అన్స్ే  

"ప్ద కముమ లు" ఒక్ "రంట" పాటు "మృరం"తో 

మర్యు ఒక్ భారంగా అధకార్గన్స్ే  విన్స్యోగించుకునే  

కంత కాలం వరకు ,"సెయింట్ట ్తో పోర్గడి, ఆపై వేశ్ూ  

నరరమైన పాగాన ర్టమ్్కి వూ తర్నక్ంగా తరరడం మర్యు 

స్తప్రమాజూ ంలో అనూ మతవాదంపై స్ట్కైసతవ మతం 

యొక్క  ఆధక్ూ తకి సప షట్యంగా దోహదప్డింద, అలాగే 

స్తప్రమాజూ  ర్టమ్ యొక్క  "మృరం" "నాశ్నాన్స్కి" వెళ్ు న 

తరా్గ త, అనీే  ప్రప్క్టనలో ఊహంచ్చనటుుగా 17. 

రమన్స్క్: ఆడమ్ ్కాురక  ఇలా అనేా డు, "ఈ [చ్చనే  

హారే  ఆఫ్ vs.24-26] ర్టమ్్లోన్స్ పోప్స్లకు అంత బాగా 

లేదా పూర్తగా వర్తంచదు." మర్యు మరలా: "పాప్ల్ 

శ్కి త, కముమ  లేదా త్వత్వక లిక్ శ్కి తగా, ఇక్క డ 

ఉదీేశ్నంచబడినటుయిత్త, అద చాలా మటుకు, (మర్యు 

ఆ అధకారం 755లో పోప్స ్స్వట్యఫెన IIకి ప్రఫానట  ర్గజు పెరన 

దాా ర్గ ఇవా బడిందన్స్ మాకు తెలుస్త) దాన్స్ నండి 

వెయిూ  రండు వందల అరవై సంవతట ర్గల తరువాత, 
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మేము AD 2015కి తీస్తకుర్గబడాాము." "ఈ త్తదీల 

నండి నేన ఒతతడికి గుర్కాన లేదా తీర్గమ నాలు 

చేయన" అన్స్ అతన చెరప నప్ప టిీ, అతన 8:14లో 

తన వాూ ఖూ లలో వార్కి అనకూలమైన స్తచనన 

చేస్తడు, తరా్గ త మళ్లు రమన్స్ంచాలి. 

అధాూ యం 5 

ప్రప్వచనం - ర్గజాూ లు 

డేన్స్యల్ అధ్యూ యం 8 

1. ఒక్ ర్గముడు మర్యు మేక్ మేక్తో ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం 

వహంచబడింద: ఇవి డేన్స్యల్ తన రండవ 

దరశ నంలో 1-8 వచనాలలో వివర్ంచబడాాయి మర్యు 

15-25 వచనాలలో గుర్తంచబడాాయి. 

"గప్రరకు రండు కముమ లు ఉనాే యి: మర్యు రండు 

కముమ లు ఎుతగా ఉనాే యి; కానీ ఒక్టి మర్కక్టి క్ంటే 

ఎుతగా ఉంద, మర్యు చ్చవర్ద పైకి వచి్చ ంద." "మేక్ 

ప్శి్న మం నండి వచ్చి ంద. "మర్యు అతన బలంగా 

ఉనే ప్పప డు, గప్ప  కముమ  విర్గింద; దాన్స్కి బదులుగా 

ఆకాశ్ంలోన్స్ నాలుగు గాలుల వైప్ప నాలుగు ముఖూ మైన 

కముమ లు వచాి యి." 

"నవుా  చూసిన పటేట్యలు, రండు కముమ లు ఉనాే యి, 

వారు మీడియా మర్యు ప్ర్యాా ర్గజులు. మర్యు 

క్ఠినమైన మేక్ ప్రీస్ ర్గజు, మర్యు అతన్స్ క్ళు  మధ్ూ  

ఉనే  గప్ప  కముమ  మొదటి ర్గజు. మర్యు 

ఎందుక్ంటే, విర్గిపోయిన దాన్స్లో, నాలుగు న్స్లబడి 

ఉనే  ్సలాంలో, నాలుగు ర్గజాూ లు దేశ్ం నండి 

తలెుతత్వయి, కానీ అతన్స్ శ్కి తతో కాదు." 

ఇవి డేన్స్యల్ యొక్క  మొదటి క్లలోన్స్ రండవ 

మర్యు మూడవ మృగాలు మర్యు ర్గజాూ లకు 

సమానమైనవన్స్ చూడవచుి , అధాూ యం 7. ఈ 

అధాూ యంలో, మేడీస్ మర్యు ప్ర్యాను ర్గజులు 

రండు ర్గజాూ లకు ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహంచరు, కానీ 

ఉదారవాదాన్స్కి విరుదధంగా ఒక్ దా ందా  ర్గజాూ న్స్ే  

స్తచ్చస్తతరు. మర్యు ర్టమన కాథలిక్ వాూ ఖ్యూ తలు, 

మర్యు ఇతర ప్రరంథాలకు అనగుణంగా దృటట్యన్స్ 

ఆక్ర్ంాచారు. దీనరంా, 7వ అధాూ యంలోన్స్ నాలవా 

మృరం మర్యు 2వ అధాూ యంలోన్స్ నెబుచాడే్న జార 

క్లలోన్స్ ప్రప్తరూప్ంలోన్స్ కాళ్ళు  మర్యు పాదాలు 
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మర్యు కాలి వేళ్ళు , న్స్జాన్స్కి ప్రీటయన్న కాదు, ర్టమన 

స్తప్రమాజాూ న్స్ే  స్తచ్చస్తతనేా యన్స్ అరంా. 

పటేట్యలు యొక్క  రండు కముమ లు వరుసగా 

మాదీయులు మర్యు ప్ర్యాను అధకార్గలన 

స్తచ్చస్తతయి. మొదటోు  మాదీయులు, తరా్గ త ప్ర్యాను 

ఆధప్తూ ం వహంచారు. 

అతన-మేక్ యొక్క  "ఒక్ ముఖూ మైన కముమ " ప్రీసియన 

స్తప్రమాజూ ం యొక్క  మొదటి ర్గజు, అతన అలెగ్ాండర 

ద ప్రగేట్. ప్రీస్తతపూరా ం 323లో అలెగ్ాండర మరణంతో 

ఇద విచ్చి నే మైంద, దాన్స్ ్సా్తనంలో వచ్చి న "నాలుగు 

ప్రప్ముఖ కముమ లు" అతన్స్ మరణం తరా్గ త అతన్స్ 

ర్గజాూ న్స్కి చెందన నలుగురు జనరల్ట ్లో విభజనలన 

స్తచ్చస్తతయి. వీర్లో బలమైన టోలెమీ, వీర్కి ఈజప్పట్య 

ఇవా బడింద మర్యు సిర్యా మర్యు తూరుప నంత్వ 

చెందన సెల్యూ క్స్ I. 

2. మేక్ యొక్క  "చ్చనే  కముమ " గుర్తంచబడింద: 

"వాటిలో ఒక్దాన్స్ నండి [పైన ఉనే  నాలుగు 

కముమ లలో ఒక్దాన్స్ నండి] ఒక్ చ్చనే  కముమ  

వచ్చి ంద, అద దక్షణం వైప్ప మర్యు తూరుప  వైప్ప 

చాలా పెదదీగా ఉంద. మర్యు అదుు తమైన భూమి 

వైప్ప" (v.9). అతన్స్ మర్యు అతన్స్ విధా్ ంస్తల వరణన 

vs.14 వరకు కనస్తగుుంద, vs.23-27లో తదుప్ర్ 

వివరణలతో ఇలా మొదలవుుంద: "మర్యు వార్ 

ర్గజూ ం యొక్క  చ్చవర్ కాలంలో, అతప్రక్మించ్చనవారు 

పూర్త ్సా్తయికి వచ్చి నప్పప డు, భయంక్రమైన 

ముఖమురల ర్గజు మర్యు చీక్టి వాకాూ లన అరంా 

చేస్తకుంటే, న్స్లబడాలి. మర్యు అతన్స్ శ్కి త 

శ్కి తవంతమైనద, కానీ అతన్స్ సా ంత శ్కి తతో కాదు; 

మర్యు అతన అదుు తంగా నాశ్నం చేస్తతడు, 

మర్యు తన ఇషాట్యనే్స్  నెరవేరి డాన్స్కి వర్ధలుుత్వడు 

మర్యు అతన బలవంులన మర్యు ప్విప్రత 

ప్రప్జలన నాశ్నం చేస్తతడు." 

ఒక్ సమమ తతో, సిర్యా మర్యు తూరుప  ర్గజు అయిన 

సెల్యూ క్స్ I యొక్క  మున్స్-గప్ప -మనవడు 

ఆంటియోక్స్ ఎరఫానెస్ గుర్ంచ్చ ప్రప్స్తతవించబడింద. 

అతన జుడాయిజాన్స్ే  నాశ్నం చేయడాన్స్కి మర్యు 

తరువాత కాలంలో అనూ మతవాదాన్స్ే  ్సా్తరంచడాన్స్కి 

ప్రప్త్తూ క్ ప్రప్యతే ంతో ఈజప్పట్యన మర్యు ఇంకా 

తూరుప న తన ఆధప్త్వూ న్స్కి చేరి డాన్స్కి 
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ప్రప్యతే ంచాడు మర్యు పాలస్వతనా కూడా. ప్విప్రత 

భూమి మర్యు దాన్స్ అభయారణూ ం యొక్క  అతన్స్ 

న్స్రన్మై 1 మక్క బ్బస్ యొక్క  మొదటి ఆరు 

అధాూ యాలు మర్యు జోసెఫస్, వారట  ఆఫ్ ద 

యూదులు, బుక్ I, 1:1-4లో చార్ప్రత్వతమ క్ంగా 

వివర్ంచబడింద. 

అభయారణూ ం యొక్క  అప్విప్రతత నండి దాన్స్ 

ప్రప్క్షాళన వరకు సమయం "రండు వేల మూడు వందల 

ఉదయం మర్యు స్తయంప్రతం" (vs.14, 26). దీన్స్ అరంా 

2,300 ఉదయం మర్యు 2,300 స్తయంప్రత్వలు, అందుకే 

2,300 ర్టజులు; లేదా ఇద మొతతం ఉదయం మర్యు 

స్తయంప్రత్వలు అన్స్ అరధం కావచుి , అందుచేత 1,150 

ర్టజులు -- ఆదకాండము 1లో వలె ఒక్ స్తయంప్రతం 

మర్యు ఉదయం సమానం. రండోద చార్ప్రతక్ 

ర్కారాులచే అనకూలంగా ఉంటుంద. ఆంటియోక్స్ 

ఎరఫనెస్ గుర్ంచ్చ జోసెఫస్ ఇలా అనేా డు, "అతన 

ఆలయాన్స్ే  కూడా పాడు చేస్తడు మర్యు మూడు 

సంవతట ర్గల ఆరు నెలల పాటు ర్టజువార్జ త్వూ రం 

యొక్క  ప్రపాయశి్న ్తతం యొక్క  ్సిరామైన అభాూ స్తన్స్ే  

న్స్లిరవేశడు" (యుదాధలు, 1, 1:1), -- ఇద కావచుి  1,150 

ర్టజులు లేదా మూడు సంవతట ర్గలు, రండు నెలలు 

మర్యు ప్ద ర్టజులకు "రౌండ్జ నంబర", ఇద మూడు 

సంవతట ర్గల క్ంటే ఎకుక వ. అలాగే, 1 మక్క బ్బస్ 

(అధాూ యాలు 1 మర్యు 4) ప్రప్కారం, 

రత అధాూ యంలోన్స్ "చ్చనే  కముమ " ఈ అధాూ యాన్స్కి 

"చ్చనే  కముమ " కాదనే విషయాన్స్ే  రమన్స్ంచాలి. ఇతర 

విషయాలతోపాటు, ర్టమన స్తప్రమాజాూ న్స్ే  స్తచ్చంచే 

నాలవా మృరం యొక్క  ప్ద కముమ ల మధ్ూ  మొదటిద 

వచ్చి ంద మర్యు రండోద ఈ అధాూ యంలోన్స్ రండవ 

మృరం యొక్క  నాలుగు కముమ లలో ఒక్టి నండి 

ఉదు వించ్చంద, ఇద ప్రీటయన స్తప్రమాజాూ న్స్ే  

స్తచ్చస్తతంద మర్యు మూడవదాన్స్కి సమానం. 

మునప్టి అధాూ యం యొక్క  మృరం. ర్టమన 

స్తప్రమాజూ ం ప్ద సమకాల్దన ర్గజాూ లన క్లిగి ఉంద. 

ప్రీకు స్తప్రమాజూ ం నాలుగుగా విభజంచబడింద. 

నలుగుర్ చర్ప్రతలో చ్చవర్ భారంలో ఆంటియోక్స్ 

ఎరఫానెస్ తెరపైకి వచ్చి ంద (8:23) -- స్తమారు 175 BC 

-- 148 సంవతట ర్గల తరా్గ త 323 BCలో అలెగ్ాండర ద 

ప్రగేట్ మరణించ్చన తరా్గ త మర్యు 137 సంవతట ర్గల 

ముందు అతన్స్ ర్గజూ ంలో కంత భాగాన్స్ే  (ఈజప్సట్య) 30 
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BCలో ర్టమను సా్త ధీనం చేస్తకునాే రు, 63 BCలో 

సిర్యా తరువాత 

రమన్స్క్: ఆడమ్ ్కాురక ్న మళ్లు ప్రప్స్తతవిస్తత , అతన 14వ 

వచనంపై ఈ ప్రకింద వాూ ఖూ న చేస్తడు: "అక్షర్గలా అద 

రండు వేల మూడు వందల స్తయంప్రతం మర్యు 

ఉదయం అయినప్ప టిీ, ఈ ప్రప్వక్ త యొక్క  ఇతర 

భాగాలలో వలె ఇక్క డ కూడా ప్రప్వచనాతమ క్ దనాన్స్ే  

అరంా చేస్తకోవాలన్స్ నేన భావిస్తతనేా న. మర్యు 

ఇనే్స్  సంవతట ర్గలన స్తచ్చంచాలి.మేక్-మేక్ యొక్క  

దరశ నం నండి ఈ సంవతట ర్గలన ప్ర్శీలిసేత, 

(అలెగ్ాండర ఆసియాపై దాడి చేయడం) ఇద .. BC 

334; మర్యు ఆ సమయం నండి రండు వేల మూడు 

వందల సంవతట ర్గలు AD 1996 వరకు 

చేరుకుంటుంద, . . . ఇద మనలన చాప్స. vii.25లో 

పేర్కక నే  సమయాన్స్కి చేరువ చేస్తతంద, ఇక్క డ రమన్స్క్ 

చూడండి." ఆ విధ్ంగా అతన అభయారణూ ం యొక్క  

ప్రప్క్షాళనన పోపాస్వ త్వత్వక లిక్ శ్కి తన్స్ కోలోప వడాన్స్ే  

నముమ ునే టుు క్న్స్రస్తతంద. ఇద ఆమోదం కోసం 

ఉదీేశ్నంచబడలేదు, కానీ ప్రప్త్వూ మేా య వివరణల 

నమూనాన అందంచడాన్స్కి. 

అధాూ యం 6 

డ్నబైీ  వార్గలు  
డేన్స్యల్ అధ్యూ యం 9 

క్ల్దయీుల ర్గజూ ం (స్తమారు 538 BC)పై మాదీయుడైన 

డార్యస్ పాలన యొక్క  మొదటి సంవతట రంలో, 

బాబిలోన్స్యన అన్స్ డేన్స్యల్ ప్పసతకాలు (సప షట్యంగా 2 

ప్రకాన్స్క్ల్ట  36:21 మర్యు యిర్జమ యా 25:11-12; 29:19) 

అరంా చేస్తకునేా డు. యూదుల బందఖ్యనా మర్యు 

జెరూసలేం న్స్రన్మై డ్నబైీ  సంవతట ర్గల తరా్గ త 

ముగుస్తతంద, అద తా రలో నెరవేరుుంద. అద అతన్స్ 

ప్టు అదుు తమైన వాూ మోహం మర్యు "ఉప్వాసం 

మర్యు గోనెప్టట్య మర్యు ూడిద" (v.4)తో చాలా 

ప్రపారనాలు మర్యు ప్రపారనాలకు సంబంధంచ్చన 

అంశ్ంగా మార్ంద. ప్రప్తసప ందనగా, డ్నబైీ  

సంవతట ర్గల బహషక రణలో చేరి బడన్స్ తన ప్రప్జల 

కోసం డిప్రీడ్జ చేయబడిన మర్న్స్ే  అనభవాల గుర్ంచ్చ 

అతన్స్కి తెలియజ్యయడాన్స్కి దేవదూత గాప్రబియ్యల్ 

ప్ంప్బడాాడు (vs.20-27). ఇవి ప్రీస్తత కాలం వరకు 

విసతర్ంచ్చ ఉంటాయి మర్యు "డ్నబైీ  వార్గలు" 

(స్తధారణంగా డ్నబైీ  వార్గల సంవతట ర్గలు లేదా 490 
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సంవతట ర్గలుగా నముమ త్వరు), ఏడు, 62, మూడు 

కాలాలుగా విభజంచబడాాయి. మర్యు ఒక్టి -- లేదా 

49 సంవతట ర్గలు. మర్యు "అభిటకుతడు, యువర్గజు" 

(సప షట్యంగా ప్రీస్తత) తరా్గ త కన్స్ే  పేర్కక నబడన్స్ 

సమయంలో, 70వ వారంలో "మధ్ూ లో" (అంటే, "ఏడు" 

తరా్గ త వారం మర్యు "మూడుప్ద మర్యు రండు 

వార్గలు"), నరరం మర్యు దేవాలయం 

("అభయారణూ ం") మళ్లు నాశ్నం చేయబడత్వయి -- 

"యువర్గజు ప్రప్జలు" (సప షట్యంగా టైటస్ 

నేతృతా ంలోన్స్ ర్టమను, తరువాత ర్టమ్ చప్రక్వర్ త 

అయిన ఒక్ యువర్గజు, వీర్ దాా ర్గ జెరూసలేం 

మర్యు ఆలయం AD 70లో నాశ్నం చేయబడాాయి). 

యూదు ప్రప్వాస్తలు తర్గి ర్గవడాన్స్కి మర్యు 

ఆలయం మర్యు జెరూసలేం ప్పనరే్ ర్గమ ణాన్స్కి 

సంబంధంచ్చ నాలుగు శసనాలు ఉనాే యి: (1) సైరస్ 

ద ప్రగేట్ దాా ర్గ, 536 BC (ఎప్రజా 1:2-4; 2 ప్రకాన్స్క్ల్ట  36:22-

23); (2) డార్యస్ ద ప్రగేట్ (హస్తట్యసెప స్), 519 BC (ఎప్రజా 

6:1-12); (3) అర్గట్యకెట రక ట  లాంగిమానస్ దాా ర్గ, 458 లేదా 

457 BC (ఎప్రజా 7:7,11-26); (4) మళ్లు అర్గట్యకెట రక ట  దాా ర్గ, 

445 BC) (నెహెమాూ  1:1; 2:1-8). 

ప్రీస్తత బారట్యజం, ప్ర్శుదాధ తమ  దాా ర్గ అభిష్వక్ం మర్యు 

దేవున్స్ కుమారున్స్గా ఇప్రజాయెల్్కు ప్ర్చయం చేసిన 

సంవతట రం అయిన AD 26 నండి మనం ప్రపారంభిసేత, 

జాన 1:31-34 (అతన 30 సంవతట ర్గల వయస్తట లో 

ఉనే ప్పప డు, ల్యకా 3:21-23 , అతన్స్ జననం మన 

ప్రెగోర్యన కాూ లెండర ప్రప్కారం 4 BC క్ంటే ఆలసూ ం 

కాదు), మర్యు 483 సంవతట ర్గలు (ఏడు ్ప్ుస్ 62 

వార్గల సంవతట ర్గలు) తర్గి లెకిక ంచబడుుంద, 

మేము 457 BCకి చేరుకునేా ము, ఇద అర్గట్యకెట రక ట  

(ీా న ఎసేతర యొక్క  సవత కుమారుడు, బుక్ ఆఫ్ 

ఎసేతర) -- ఇద మునప్టి వాటి క్ంటే మర్ంత 

ప్రప్భావవంతంగా ఉనే టుు క్న్స్రస్తంద. దాదాప్ప 3 1/2 

సంవతట ర్గల వూ కి తరత ప్ర్చరూ  తరా్గ త, లేదా 

డేన్స్యల్ 70వ వారం మధ్ూ లో, అతన "అనేక్మందతో 

దృఢమైన ఒడంబడిక్న" చేస్తకునే ప్పప డు ప్రీస్తత 

సిలువ వేయబడాాడన్స్ కూడా చాలా ఖచ్చి తంగా ఉంద. 

అతన్స్ మరణం ఫలితంగా అతన "కతత ఒడంబడిక్కు 

మధ్ూ వర్ త" అయాూ డు (హెప్రబ్బయులు 9:15, 

ప్రీ.పూ. 6వ శ్త్వబీాన్స్కి బదులు, ఉదారవాదులు ్కె ుయిమ్ 

చేసినటుుగా ప్రీ.పూ. 2వ శ్త్వబంీలో ఇచ్చి నప్ప టిీ, బుక్ 
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ఆఫ్ డేన్స్యల్ సా యంగా పేర్కక నే టుుగా ఇద 

ప్రప్వచనాతమ క్మైన ప్రప్వచనాన్స్కి సంబంధంచ్చన 

విశ్లషమైన నెరవేరుప . వాసతవం తరా్గ త ఇద 

ప్రవాయబడటాన్స్కి మారంా లేదు! 

ర్టమన ర్గజుల కాలంలో ప్రలోక్ ర్గజూ  ్సా్తప్న 

సమయాన్స్కి సంబంధంచ్చ అధాూ యం 2 మర్యు 7 

అధాూ యాలపై కూడా వెలుగున్స్స్తతంద. ప్రీస్తత, ప్రీ.శ్. 

30లో ర్టమన రవరే ర పంటియస్ రలేట్ ఆధ్ా రూ ంలో 

సిలువ వేయబడి, మూడు ర్టజుల తరా్గ త మృులలో 

నండి లేచ్చ, సా రా్గన్స్కి ఎకిక , మానవ దృటట్య నండి ఒక్ 

మేఘం దాా ర్గ పందబడాాడు, అతన్స్ ప్పనరుతా్వనాన్స్కి 

40 ర్టజుల తరా్గ త (చటాట్యలు 1:1 చూడండి- 11) 

సప షట్యంగా అతన "సా రంా మేఘాలతో వచిా డు ... 

ప్పర్గతన ర్టజుల వరకు" మర్యు "ఇవా బడింద. : 

[వీర్] ఆధప్తూ ం శశా్ తమైన ఆధప్తూ ం, ఇద 

[మునప్టి ప్రప్ప్ంచ ర్గజాూ లు చేసే విధ్ంగా] 

అంతర్ంచ్చపోదు మర్యు అతన్స్ ర్గజూ ం నాశ్నం 

చేయబడదు" (7:13-14). 

అధాూ యం 7 

జోసూ ం - ఒక్ గప్ప  యుదధం  

డేన్స్యల్ అధ్యూ యాలు 10-12 

1. అధాూ యం 10: "ప్ర్యాా ర్గజు సైరస్ యొక్క  మూడవ 

సంవతట రంలో, [ఇద ప్రీ.పూ. 534గా ఉండేద] 

డేన్స్యల్్కు ఒక్ గప్ప  యుదధం" (vs1-2) సంబంధంచ్చన 

ఒక్ విషయం వెలుడి చేయబడింద. మర్యు 10, 11 

మర్యు 12 అధాూ యాలు దాన్స్తో ఆప్రక్మించబడాాయి. 

ఇద 8 మర్యు 9 అధాూ యాలకు పాక్షక్ంగా 

అనబంధ్ంగా ఉంద మర్యు నాలవా స్తప్రమాజూ ం 

యొక్క  అంచు వివర్గలన సప ర్శ స్తతంద, అధాూ యం 7 

యొక్క  కన్స్ే  లక్షణాలన అభివృదధ చేస్తతంద. 

డేన్స్యల్్కు "తరువాత ర్టజులోు  మీ ప్రప్జలకు ఏమి 

జరుగుుందో అరంా చేస్తకోవడాన్స్కి ఒక్ దేవదూత 

ప్ంప్బడింద; దరశ నం ఇంకా చాలా ర్టజులైంద" 

(10:14). ప్రప్ధానంగా, 10 మర్యు 11 అధాూ యాలు 

వరుసగా 63 BC మర్యు 30 BC లలో ర్టమనుచే సిర్యా 

మర్యు తరువాత ఈజప్పట్యన ప్డగటట్యడంలో ప్రీటయన 

స్తప్రమాజాూ న్స్ే  అంతం చేసే సంఘటనలతో 

వూ వహర్ంచ్చనటుు అన్స్రస్తతంద. అద దరశ నం ఇచ్చి న 

తరా్గ త "చాలా ర్టజులు" అవుుంద. మర్యు 12వ 

అధాూ యం స్తధారణంగా ఎస్తక టాలాజక్ల్్గా 
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భావించబడుుంద, లేదా చర్ప్రతలోన్స్ చ్చవర్ 

విషయాలకు సంబంధంచ్చనద. 11వ అధాూ యం 

యొక్క  చ్చవర్ భారంలో కూడా ప్రప్తీకాతమ క్ eschatological 

స్తచనలు ఉండే అవకాశ్ం ఉంద. 

2. అధాూ యం 11: ఈ అధాూ యంలో, మాదీయ-ప్ర్యాన 

మర్యు ప్రీకు స్తప్రమాజాూ ల చర్ప్రత మర్యు ప్తనాన్స్కి 

సంబంధంచ్చన సెక చ్్లన మేము డాన్స్యెల్్కు 

చూరంచాము -- కానీ సింహాసనంపై ఇక్ మేడీలు 

ఉండరు మర్యు స్తప్రమాజూ ం మర్ంత ప్ర్యాన్గా 

ఉంద మధ్ూ సంా క్ంటే. డేన్స్యల్్కు ఇలా 

చెప్ప బడింద, "ఇదగో, ప్ర్యాాలో ఇంకా ముగుారు 

ర్గజులు న్స్లబడత్వరు; మర్యు నాలవావాడు 

వారందర్ క్ంటే చాలా ధ్నవంుడు; మర్యు అతన 

తన ఐశా్ రూ ం దాా ర్గ బలప్డినప్పప డు, అతన ప్రీస్ 

ర్గజాూ న్స్కి వూ తర్నక్ంగా అందర్నీ క్దలిస్తతడు" ( v.2). 

ఇద సైరస్ మూడవ సంవతట రం, ప్ర్యాా ర్గజు లేదా 

ప్రీ.పూ. 534లో చెప్ప బడింద, అతన పాలించడాన్స్కి 

మర్ట నాలుగు సంవతట ర్గలు ఉనే ప్పప డు, అతన "ద 

బుక్ ఆఫ్ డేన్స్యల్" యొక్క  మా అసలు రూప్పర్నఖలోు  

ఈ ముగుార్లో మొదటి వూ కి తగా ప్ర్రణించబడాాడు. 

ఎందుక్ంటే, ద నూూ  కలంబియా ఎన్సైకోుపీడియాకు 

సంబంధంచ్చన ప్రకింద ప్ర్సిుాల కారణంగా సెమ ర్సా్ 

(బార్యీా అన్స్ కూడా రలుస్తతరు మర్యు ఇప్పప డే 

పేర్కక నే  అవుట్్లైన్కు జోడించ్చన చారట్య్లో జాబిత్వ 

చేయబడింద) ర్గజుగా ప్ర్రణించబడక్పోవచుి : 

"సెమ ర్సా్, dc528 BC, సైరస్ ద ప్రగేట్ రండవ కుమారుడు, 

ప్ర్యాా ర్గజు. అతన్స్ే  బార్యీా అన్స్ కూడా రలుస్తతరు. 

అతన్స్ స్దరుడు కాంబిసెస్ II చేత హతూ  

చేయబడాాడు, అతన హతూ న రహసూ ంగా ఉంచాడు. 

కాంబిసెస్ పాూ లెస్ యొక్క  మాజయన సంరక్షకుడు 

పాటిజథెస్ ప్దవీచుూ ుడయాూ డు. కాంబిసెస్ 

(ఈజప్సట్య్లో ప్రప్చారం చేస్తతనేా డు), సెమ ర్సా్్గా 

నటించడాన్స్కి తన సంత స్దరుడు గాా మాటాన 

ముందుకు తెచిా డు మర్యు అతన్స్న్స్ ర్గజుగా 

ప్రప్క్టించాడు. ఏడు నెలల పాలన తరా్గ త తప్పప డు 

సెమ ర్సా్ ప్డగటట్యబడాాడు (521 BC) మర్యు 

చంప్బడాాడు. డార్యస్ I గాా మాటా తరా్గ త 

వచిా డు." 
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కానీ, పైన పేర్కక నే  చారట్య్లో ఉనే టుుగా తప్పప డు 

సెమ ర్సా్ (లేదా బర్యీా) లెకిక ంచబడిత్త, సైరస్ 

ప్ర్యాాలో ఇంకా న్స్లబడన్స్ ముగురాు ర్గజులలో 

లెకిక ంచబడడు మర్యు ముగుార్ జాబిత్వ, ఆపై 

నాలవాద ఈ ప్రకింద విధ్ంగా ఉంటుంద: కాంబిసెస్ II 

(530-522 BC పైన పేర్కక నే  చారట్య త్తదీలన 

ఉప్యోగిస్తతంద), సెమ ర్సా్ (522 BC), డార్యస్ 

హస్తట్యసెప స్ (522-486 BC), మర్యు Xerxes I (486-465 

BC). 

అసలు రూప్పర్నఖలోు  చెప్ప బడినటుుగా, ప్ర్యాన 

ర్గజులలో అతూ ంత ధ్నవంుడు మర్యు 

శ్కి తమంుడు Xerxes I -- బహుశ బుక్ ఆఫ్ ఎసేతర 

యొక్క  అహసేా రస్. అతన ప్రీస్్పై దండ్నత్వతడు కానీ 

సలామిస్్లో ఓడిపోయాడు (480 BC), ఇద ప్ర్యాాన 

క్షీణించ్చంద మర్యు ప్రీస్ ఆధక్ూ తలో చ్చవరకు 

ప్ర్యాా 330 BCలో ప్రీకు ర్గజు, అలెగ్ాండర ద ప్రగేట్ 

చేతలో ప్తనమైంద, దాన్స్ క్షీణత సమయంలో ప్ర్యాా 

ర్గజులు ప్ర్పాలించారు, చూడండి చారట్య ఇప్ప టికే 

ప్రప్స్తతవించబడింద. 

3 మర్యు 4 ్శోుకాలు అలెగ్ాండర ద ప్రగేట్ మర్యు 

అతన్స్ ప్రీటయన ర్గజూ ం గుర్ంచ్చ ప్రప్స్తతవించాయి. 

అతన ప్రీ.పూ. 323లో మరణించ్చనప్పప డు, అతన్స్ 

ర్గజూ ం వంశ్పారంప్రూ ంగా సంప్రక్మించలేదు కానీ 

అతన్స్ సమరుధలైన జనరల్ట  మధ్ూ  విభజంచబడింద -

- వీర్లో సమరాులైన సెల్యూ క్స్ I న్స్కేటర మర్యు 

టోలెమీ, సిర్యా మర్యు మొతతం తూరుప న 

స్వా క్ర్ంచారు మర్యు ఈజప్పట్య లిబియా మర్యు 

ఇథయోరయాతో (వి చూడండి. . 34), వరుసగా, వీర్ 

ర్గజవంశలు వరుసగా 63 BC మర్యు 30 BCలలో 

ర్టమనుచే సా్త ధీనం చేస్తకునే వరకు పాలించబడాాయి 

మర్యు ఈ అధాూ యంలో వరుసగా "ఉతతర ర్గజు" 

మర్యు "దక్షణ ర్గజు"గా స్తచ్చంచబడాాయి. 

ఆంటియోక్స్ ఎరఫనెస్ "ఉతతర ర్గజు"గా ఉనే  కాలం 

వరకు ఉతతర "ర్గజు" మర్యు "దక్షణాద ర్గజు" మధ్ూ  

సంబంధాల యొక్క  స్తర్గంశన్స్ే  5 నండి 20 

వచనాలు అందంచాయి. 

21 నండి 35వ వచనాలు ఆంటియోక్స్ ఎరఫానెస్ 

కాలంతో మర్యు "దక్షణ ర్గజు"తో మర్యు 

పాలస్వతనాలోన్స్ యూదులతో దేవున్స్తో "ఒడంబడిక్" 
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కింద అతన్స్ సంబంధాలు -- 22 మర్యు 32 

వచనాలలో ప్రప్స్తతవించబడిన "ఒడంబడిక్". పూరా  

భారంలోన్స్ "ఒడంబడిక్ యొక్క  యువర్గజు" యూదు 

ప్రప్ధాన పూజార్, బహుశ ఓన్స్యాస్ III, 2 మక్క బ్బస్ 

4:33-38 ప్రప్కారం హతూ  చేయబడాాడు. "కిటిట్యమ్ ఓడలు: 

30వ వచనంలో ప్ండిుల ఉమమ డి సమమ తతో ర్టమ్ 

నౌక్లుగా గుర్తంచబడాాయి. క్నీసం రండు 

అనవాదాలు (మోఫాట్ మర్యు గుడ్జ్స్వప డ్జ) ర్టమను 

లేదా ర్టమ్్లన క్లిగి ఉనాే యి. ("కిటిట్యమ్" అనేద 

సైప్రప్స్ దాీ ప్ంలో మొదట ఉప్యోగించబడింద, కానీ 

దాన్స్ ప్శి్న మాన మధ్ూ ధ్ర్గ సముప్రదం మీదుగా ఇతర 

ప్రపాంత్వలకు ఉప్యోరం విసతర్ంచ్చంద. 

32 నండి 35 వచనాలు మక్క బ్బల కాలానే్స్  

స్తచ్చంచవచుి . 35వ వచనం స్ట్కైసతవ కాలప్ప స్తచనగా 

కూడా ఉంటుందన్స్ కందరు భావిస్తతనేా రు -- 

ప్రప్ధానంగా ప్రీటయన ఆధప్తూ ం ముగిసే సమయాన్స్కి 

అద ర్టమన్లకు చేర్ంద, అయిత్త రండవద చర్ప్రత 

ముగింప్ప వరకు. కానీ రడివాదం అనకూల లేదా 

వూ తర్నక్త అవివేక్ంగా క్న్స్రస్తతంద. 

36 నండి 39 వరకు ఉనే  ప్దాూ లు వైవిధ్ూ ంగా 

వివర్ంచబడాాయి -- కన్స్ే  వాటిన్స్ ర్టమ్్కు 

వర్తంప్జ్యస్తతనేా యి -- దాన్స్ ర్గజు (చప్రక్వర్ త). ఇతరులు 

వాటిన్స్ ఆంటియోక్స్ ఎరే నట  యొక్క  న్స్రంతర 

మర్యు స్తధారణీక్ర్ంచ్చన వివరణగా మాప్రతమే 

చూస్తతరు -- చప్రక్వర్ త ప్ంరన సైన్స్క్ నాయకుడికి ఇద 

సమానంగా వర్తస్తతంద. 37వ వచనం ముఖూ ంగా 

తముమ జ్ లేదా అడోన్స్స్ యొక్క  ఆర్గధ్న ప్టు ధకాక ర 

వరణనన క్లిగి ఉండవచిు , ముఖూ ంగా స్ట్స్వతలన అలాగే 

ఇతర ఏ ఇతర ్సా్తన్స్క్ దేవుడి ఆర్గధ్నన కూడా 

ఆక్ర్సా్తతంద. అతన బదులుగా విదేశీ దేవున్స్ 

సహాయంపై ఆధారప్డత్వడు (vs.38-39). 

40వ వచనం నండి 45 వరకు వివిధ్ రకాలుగా 

అనా యించబడాాయి, కందరు 40వ వచనంలో 

"అతడు" అన్స్ భావించడం మునప్టి పేర్గలోన్స్ 

"ర్గజు"న్స్ స్తచ్చస్తతంద. అద సరైనదేనా కాక్పోయినా, 

ఇద ఇప్ప టిీ వర్తంచవచిు  మర్యు బహుశ ర్టమన 

చప్రక్వర్ త లేదా ఈజప్సట్య మర్యు సిర్యా (పాలస్వతనాతో 

సహా)లో అతన్స్ సైన్స్క్ క్మాండర్కు "దక్షణ ర్గజు" 
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మర్యు "ఉతతర ర్గజు" ఒకేలా వూ తర్నకించారు. " 

(ఇప్ప టిీ తప్ప న్స్సర్గా ఆంటియోక్స్ ఎరఫనెస్) ఆ 

తరువాత ఇదరీ్ ఆధప్తూ ం ర్టమ్్కు వెళుబోునే ద. 

మర్కందరు అద క్నీసం సంకేత్వతమ క్ంగా కూడా కాల 

ముగింప్పన్స్ స్తచ్చస్తతందన్స్ భావిస్తతరు -- 40వ 

వచనంలోన్స్ "అతడు" అనేద ప్రీస్తత విర్టధన్స్ 

స్తచ్చస్తతంద (ప్రప్క్టన 20:7-10లో స్తత్వన యొక్క  

ప్రప్ధాన మానవ ఏజెంట్ అన్స్ భావించబడుుంద), 

మర్యు అద ప్రప్తీకాతమ క్ంగా "ఉతతర" మర్యు 

"దక్షణ" ర్గజులు అతన్స్కి వూ తర్నక్తన స్తచ్చస్తతరు. 

అద, ఏద ఏమైనప్ప టిీ, బుక్ ఆఫ్ డేన్స్యల్్లో 

ఇప్ప టివరకు వాటి యొక్క  ప్రపాతన్స్ధాూ లతో ఒక్ 

పాప్రతన కేటాయించ్చంద. మర్యు 40వ వచనంలోన్స్ 

"అంతూ  సమయం" అనేద ప్రీసియన స్తప్రమాజూ ం 

యొక్క  ముగింప్పన స్తచ్చంచే అవకాశ్ం ఉంద, 

ఎందుక్ంటే దాన్స్ చ్చవర్ అవశ్లషాలు ర్టమ్ 

స్తరా భౌమాధకారం ప్రకిందకు వస్తతయి. కానీ ర్టమన 

పాలన డేన్స్యల్ ప్రప్జలకు క్షాట్యల ముగింప్ప అన్స్ అరంా 

కాదు. 

అధాూ యం 8 

ద టైమ్ ఆఫ్ ద ఎండ్జ 

అధ్యూ యం 12 

1. 1-4 వచనాలు: చెతత ఇంకా ర్గబోుంద -- యూదుల 

ర్గజూ ం అంతం, కానీ దేవున్స్కి విధేయత చూపే ప్రప్జలు 

కాదు, వారు సహజంగా లేదా శ్ప్రువుల చేతలో 

చన్స్పోవచుి , ఎందుక్ంటే శశా్ తమైన ప్రప్తఫలాన్స్కి 

ప్పనరుతా్వనం కావడం -- నీతమంులకు "న్స్తూ జీవం", 

మర్యు అనాూ యాన్స్కి "న్స్తూ  ధకాక రం" -- కతత 

న్స్బంధ్న బోధంచేద కాలం ముగిసే సమయాన్స్కి 

(యోహాన 5:28-29; 6:39 ,40,44,54; 11:24; 1 

కర్ంథీయులు 15:20-24). ఇద 4వ వచనం యొక్క  

"సమారత సమయం" కావచుి . అలా అయిత్త, ఈ 

అధాూ యంలో ఉనే వనీే  ఆ సమయాన్స్కి ముందు 

అరంా చేస్తకోలేవన్స్ వచనం చెబుతూ ఉండవచుి . 

ఎకుక వ లేదా తకుక వ సమస్తూ తమ క్ంగా 

వివర్ంచబడిన త్తదీల వలె ఇద న్స్జం కావచుి . 

ఎందుక్ంటే, ప్రీస్తత కూడా భూమిపై ఉనే ప్పప డు, కాలం 

ఎప్పప డు వస్తతందో తెలియదు (మతతయి 24:36), 
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2. 1వ వచనం మళ్లు: ఇద "ఒక్ దేశ్ం ఉనే ప్ప టి నండి 

అదే కాలం వరకు ఎనే డూ లేన్స్ క్షట్యకాలం" గుర్ంచ్చ 

ప్రప్స్తతవించ్చంద. జెరూసలేం నాశ్నం మర్యు 

యూదుల ర్గజూ ం యొక్క  ముగింప్ప (ప్రీ.శ్. 70లో 

సంభవించ్చన) య్యస్త ఇలా వర్ణంచాడు: "ప్రప్ప్ంచం 

ఆరంభం నండి ఇప్ప టి వరకు లేన్స్ గప్ప  ప్రశ్మ 

అప్పప డు ఉంటుంద, లేదు, ఎప్ప టిీ ఉండదు" 

(మతతయి 24:21). కాబటిట్య య్యస్త మర్యు డేన్స్యల్ ఒకే 

సంఘటనన స్తచ్చస్తత  ఉండవచుి . య్యస్త 

యెరూషలేము మర్యు జుడియాలో ఉనే  తన 

శ్నష్యూ లకు తరప ంచుకోవడాన్స్కి స్తచనలన ఇచిా డు 

మర్యు యుసేబియస్ యొక్క  మతసంబంధ్ చర్ప్రత 

ప్రప్కారం, "వారు నరరం నండి బయలుదేర్, పెలాు  అన్స్ 

రలువబడే జోరా్గన అవతల ఒక్ న్స్ర్షీట్య ప్టట్యణంలో 

న్స్వసించారు" (ప్పసతక్ం III, అధాూ యం 5). మైఖేల్, 

"ప్రప్ధాన దేవదూత" (జూడ్జ 9), డేన్స్యల్ 10:13లో 

ఇప్ప టికే ప్రప్స్తతవించబడింద, 21 ్కి ుషట్య ప్ర్సిుాలోు  

దేవుడు ఉప్యోగించ్చనటుు, డేన్స్యల్్న "నీ ప్రప్జల 

రలుల కోసం న్స్లబడే గప్ప  యువర్గజు" అన్స్ బోధంచే 

వూ కి త "ఆ సమయంలో [ఈ అధాూ యంలో 

ప్రప్స్తతవించబడింద] మైఖేల్ లేచ్చ న్స్లబడత్వడనే 

భర్టస్తతో వర్ణంచాడు. " -- సప షట్యంగా దేవున్స్ న్స్జమైన 

ప్రప్జలకు సహాయం చేయడాన్స్కి. మర్యు జెరూసలేం 

నాశ్నం కాబోునే ప్పప డు పెలాు కు పార్పోవడాన్స్కి 

ప్ర్శుదుధలకు సహాయం చేయడాన్స్కి అతన 

న్స్యమించబడి ఉండవచుి . 

3. 5-7 వచనాలు: "ఈ అదుు త్వల ముగింప్ప ఎంతకాలం 

ఉంటుంద?" అన్స్ డేన్స్యల్ ప్రప్శే్న ంచ్చనప్పప డు. 

అతన్స్కి చెప్ప బడింద, "ఇద కంత సమయం, స్తరుు 

మర్యు ఒక్టినే ర కాలం ఉంటుంద; మర్యు వారు 

ప్విప్రత ప్రప్జల శ్కి తన్స్ ముక్క లు చేసిన తరా్గ త, ఇవనేీ  

పూరతవుత్వయి." 7:23-28లో ఊహంచ్చనటుుగా అదే 

విషయాన్స్ే  ప్రప్స్తతవించడం అసంభవం కాదు. 

వివర్ంచ్చన సమయ మూలక్ం అంటే 3 1/2 

సంవతట ర్గలు లేదా 1,260 ర్టజులు, ఒక్ ర్టజు 

సంవతట ర్గన్స్ే  స్తచ్చస్తతంద; లేదా ఇద కేవలం 

ప్ర్మిత వూ వధలో న్స్రవధక్ స్తచనగా ఉండవచిు  -- 

ఇద సమయం ముగిసే వరకు విసతర్ంచదు. ఇద 

ప్రప్క్టన 11:14 వరకు, "ప్రప్ప్ంచ ర్గజూ ం మన ప్రప్భువు 
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మర్యు అతన్స్ ప్రీస్తత ర్గజూ ంగా మార్ంద" వరకు 

స్తచ్చంచవచుి  -- ఇద ప్రక్మంగా, 

4. 8-9 వచనాలు: కానీ, డేన్స్యల్ ఇలా అనేా డు: "నేన 

వినేా న, కానీ నాకు అరంా కాలేదు: అప్పప డు నేన, ఓ 

నా ప్రప్భువా, ఈ విషయాల గుర్ంచ్చ ఏమి చెపాప న? 

మర్యు అతన ఇలా అనేా డు, డేన్స్యల్, వెళ్ళు , 

ప్దాలు ముగింప్ప వరకు మూస్తకున్స్ మర్యు స్వలు 

ఉంటాయి," ఇద వెంటనే ముందు ్శోుకాలలో 

చెప్ప బడిన ముగింప్ప, ఇద కాలం ముగియడాన్స్కి 

ముందు లేదా 2-4 వచనాలలో ఉదీేశ్నంచబడినదేనా? 

సమయం ముగింప్పలో ఉండాలా? ఈ రమన్స్క్లన 

ప్రవాసిన రచయిత మునప్టిద ఊహంచడాన్స్కి రర్కిగా 

స్తహసం చేస్తతడు, కానీ రడివాదంగా ఉండటాన్స్కి 

న్స్ర్గక్ర్స్తతడు. 

5. 10వ వచనం: డేన్స్యల్ ఇంకా ఇలా చెప్ప బడింద: 

"చాలా మంద తమన త్వము శుదధ చేస్తకుంటారు, 

మర్యు తమన త్వము తెలుగా చేస్తకుంటారు 

మర్యు శుదధ చేయబడత్వరు; కానీ దుర్గమ రాులు చెడుగా 

చేస్తతరు: మర్యు దుర్గమ రాులలో ఎవరూ అరంా 

చేస్తకోరు, కానీ ్జాానవంులు అరంా చేస్తకుంటారు." 

డేన్స్యల్్కు వెలుడి చేయబడిన అన్స్ే  రహసూ మైన 

విషయాలన అరంా చేస్తకోవడాన్స్కి ఇద 

స్తచ్చంచక్పోవచుి , ఎందుక్ంటే అతన 

వాటన్స్ే ంటిన్స్ అరంా చేస్తకోలేదు. కానీ అద 

భూసంబంధ్మైన జీవిత్వన్స్కి సంబంధంచ్చన ఖరుి తో 

సంబంధ్ం లేకుండా భరవంున్స్ ప్టు 

విశా్ సనీయతతో మర్యు దాన్స్ దాా ర్గ మాప్రతమే 

అంతమ ఆశీరా్గ దాన్స్ే  పందరలదన్స్ 

తెలుస్తకోవడాన్స్కి తగినంత అవగాహనన 

స్తచ్చంచాలి. ఎందుక్ంటే 2 మర్యు 3 వచనాలలో 

స్తచ్చంచ్చనటుుగా మరణం అంతం కాదు. 

6. 11-13 వచనాలు: ఇవి మళ్లు కాలాలతో సంబంధ్ం 

క్లిగి ఉంటాయి, వీటిన్స్ వివిధ్ రకాలుగా 

అనా యించారు, ఎందుక్ంటే ఏదైనా వివరణన 

ఖచ్చి తంగా చేయడాన్స్కి తగినంత సమాచారం లేదు. 

మర్యు ఏమి చెప్ప బడినప్ప టిీ, డేన్స్యల్ దాన్స్ 

అరా్గనే్స్  ఖచ్చి తంగా అరంా చేస్తకోవచి న్స్ 

ఊహంచలేదు. "అయిత్త చ్చవర్ వరకు వెళ్ళు , 

ఎందుక్ంటే మీరు విప్రశంత తీస్తకుంటారు మర్యు 

ర్టజుల చ్చవర్లో మీ ్సలాంలో న్స్లబడత్వరు" అన్స్ 

అతన్స్కి చెప్ప బడింద. బహుశ అతన్స్ "విప్రశంత" 
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అతన్స్ మరణాన్స్కి మర్యు ప్పనరుతా్వనాన్స్కి మధ్ూ  

ఉండవచుి , ఆ సమయంలో అతన తన "చాలా, 

ర్టజుల ముగింప్పలో" న్స్లబడత్వడు -- బహుశ భూమిపై 

సమయం ముగింప్పలో, ప్రీస్తత లేవడాన్స్కి వచి్చ నప్పప డు 

1-4 వచనాలన చరి్ ంచడంలో పైన పేర్కక నే  భాగాల 

ప్రప్కారం చన్స్పోయినవారు. 

కానీ 4వ వచనంలోన్స్ "అంతూ  సమయం" అనేద 11-12 

వచనాలలో పేర్కక నే  కాలాల ముగింప్పతో సమానం 

కానవసరం లేదు, ఈ ప్రకింద విధ్ంగా: "మర్యు 

న్స్రంతర దహనబలి తీసివేయబడిన సమయం నండి, 

మర్యు న్స్రన్మైన అసహూ ము వేయి రండు వందల 

తొంభై ర్టజులు ఉంటుంద, వెయిూ  మూడు వందల 

ముపైప  ర్టజులు వేచ్చ ఉండి వచుి వాడు ధ్నూ డు." ఇద 

భూమిపై ఉనే  కాలంతో సమానం కావడాన్స్కి 

ఉదీేశ్నంచబడినటుయిత్త, య్యస్త, భూమిపై ఉనే ప్పప డు, 

అతన మళ్లు వచేి  సమయం ఎందుకు తెలియలేదు 

(మతతయి 24:36)? 

మర్టవైప్ప, అద దాన్స్ కోసం ఉదీేశ్నంచబడినటుయిత్త, 

ప్రపారంభ ్సా్తనం ఏమిటి - అంటే, "న్స్రంతర 

దహనబలి"న్స్ తీసివేయడం మర్యు "వినాశ్నం చేసే 

హేయమైన" ఏర్గప టు ఏమిటి? (1) ప్రీ.పూ. 168లో 

ఆంటియోక్స్ ఎరఫనెస్ జెరూసలేంలోన్స్ ఆలయాన్స్ే  

అప్విప్రతం చేశర్గ? లేదా (2) ర్టమను జెరూసలేం 

మర్యు దేవాలయాన్స్ే  నాశ్నం చేయడంతో 

సంబంధ్ం క్లిగి ఉనాే ర్గ (మతతయి 24: 15-18), వీటిలో 

మునప్టిద ఒక్ రక్మైనద? లేదా (3) ఆడమ్ ్కాురక  

మర్యు మర్కందర్ ప్రప్కారం, "దేవున్స్ శసనాలు, 

అతన్స్ ఆర్గధ్న మొదలైన వాటికి బదులుగా ఏదైనా 

ప్రప్త్వూ మేా యం చేయబడిన లేదా దాన్స్కి విరుదధంగా 

ఏర్గప టు చేయబడినద" అన్స్ అరంా చేస్తకోవడాన్స్కి 

"న్స్రూమ లన చేసే అసహూ క్రమైనద". ? అంత్తకాకుండా, 

రండోద అయిత్త, డేన్స్యల్్కు అందంచ్చన 

సమాచారంలో ఏ తదుప్ర్ సంఘటన 

ఉదీేశ్నంచబడింద మర్యు మనం ఎలా 

తెలుస్తకోవాలి? 

అలాగే, మాకు రండు టెర్మ నల్ త్తదీలు ఉనాే యి -- 

1,290 ర్టజులు మర్యు 1,335 ర్టజులు, త్తడా 45 ర్టజులు 

లేదా నెలనే ర. ఇవి ముగింప్ప సమయం యొక్క  

ప్రపారంభాన్స్ే  మర్యు ముగింప్పన స్తచ్చస్తతయా లేదా 

మర్నదైనా? మర్యు, వాటిన్స్ అక్షర్గరమాైన ర్టజులుగా 

తీస్తకోవాలా లేదా యెహెజ్యక లు 4:6లో మర్యు బహుశ 
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ఇతర ప్రప్వచనాతమ క్ సందర్గు లలో వలె ఒక్ 

సంవతట ర్గన్స్ే  స్తచ్చంచే ర్టజుగా అరంా చేస్తకోవాలా? 

ఏద ఏమైనప్ప టిీ, ఈ రణాంకాలు 168 BC లేదా AD 

70తో ప్రపారంభమైత్త భూమిపై కాల ముగింప్పన్స్ 

స్తచ్చంచలేవు. 168 BC తరా్గ త ఒక్ ;సంవతట రం, 

1,290 సంవతట ర్గలు మర్యు 1,335 సంవతట ర్గలు 

అంటే 1,335 సంవతట ర్గలు అంటే మనలిే  AD 1132కి 

మాప్రతమే తీస్తకువస్తతంద మర్యు ప్రీ.శ్.1177, 

వరుసగా. లేదా, AD 70న్స్ అనసర్సేత, అద ఇప్ప టిీ 

మనలిే  వరుసగా AD 1360 మర్యు AD 1405కి 

మాప్రతమే తగిసా్తతంద. కానీ, అవి భూమిపై సమయం 

ముగిసే సమయాన్స్కి ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహసేత, ఇప్ప టికే 

రడిచ్చన సంఘటన, ఏదైనా ఉంటే, ప్రపారంభ 

బిందువున స్తచ్చస్తతంద, తదాా ర్గ ముగింప్ప దాదాప్ప 

ఇక్క డకు వచి్చ ందన్స్ మనం తెలుస్తకోవచుి , 

అయినప్ప టిీ, పైన పేర్కక నే  టెర్మ నల్ త్తదీలు 

సమయం ముగింప్పన స్తచ్చంచక్పోత్త, అవి దేన్స్న్స్ 

స్తచ్చస్తతయి మర్యు మనం ఎలా తెలుస్తకోవాలి? 

అలాగే, ప్రపారంభ త్తదీగా ప్న్స్చేసే "న్స్రూమ లన చేసే 

అసహూ త" ఏమిటి? ఆడమ్ ్కాురక  ఈ ప్రకింద వాటిన్స్ 

స్తచ్చస్తతనేా డు: "అప్రడియన ఆలయం, జెరూసలేంలో 

దేవున్స్ ఆలయం ్సా్తనంలో న్స్ర్మ ంచబడింద [స్తమారు 

AD 135], సెయింట్ స్ఫియా చరి్  ఒక్ మహమమ దీయ 

మస్వదుగా మార్ంద [AD 1453], &c., &c., అన్స్ 

రలవవచుి . ప్రీ.శ్. 612లో ప్పటుట్యకచి్చ న మహమమ దీయ 

మతం అసహూ క్రమైనద కావచుి . ఆ సమయం నండి 

11వ ్శోుక్ంలో వెయిూ  రండు వందల తొంభై 

సంవతట ర్గలుగా లెకిక సేత, అద మనలిే  1902కి 

తీస్తకువెళ్ళుంద. ఈ రణన ప్రప్కారం, ఫాల్ట  ఫాఫెట్ 

యొక్క  మతం ప్రప్ప్ంచంలో ప్రప్బలంగా ఉండదు, దీన్స్ 

నండి ప్రప్స్తతత సంవతట రం, 1825, కేవలం డ్నబైీ  ఏడు 

సంవతట ర్గల దూరంలో ఉంద. 

అద ఒక్ "బహుశ" మాప్రతమే అయినప్ప టిీ, ఒక్ 

న్స్శి్ యతగా పేర్కక నబడలేదు. కానీ స్ట్స్తట్య బ, తన బైబిల్ 

విశ్ల ుషణ, పేజీలు 129-32లో, "బహుశ," "బహుశ," లేదా 

"బహుశ," లేకుండానే అన్స్ే  సమయ వూ వధులు 

ఖచ్చి తంగా ప్న్స్ చేస్తడు మర్యు "స్తమారు AD 2370" 

యొక్క  చ్చవర్ త్తదీతో ముందుకు వచిా డు. " కాబటిట్య, 

బలహీనతలు మర్యు అసమానతలన దృటట్యలో 

ఉంచుకున్స్, మేము ఇప్పప డు అతన్స్ ప్రప్క్టనల 

సమీక్షన అనబంధస్తతము. 
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అధాూ యం 9 

స్ట్స్తట్య బ యొక్క  విశ్ల ుషణ "విశ్ల ుషణ" 

మొదటిద: (1) 8:13-14 యొక్క  2300 "స్తయంప్రత్వలు 

మర్యు ఉదయం" అంటే 1,150 ర్టజులు అన్స్ అరధం 

మర్యు అభయారణూ ం యొక్క  న్స్రన్ సమయం 

మర్యు దాన్స్ కారణం మధ్ూ  "న్స్రంతర దహనబలి" 

న్స్లిరవేయడం అనే వాసతవానే్స్  విసమ ర్ంచడం 

ఆంటియోక్స్ ఎరఫానెస్ దాా ర్గ మర్యు జుడాస్ 

మకాక బియస్ నాయక్తా ంలో దాన్స్ ప్రప్క్షాళన మర్యు 

అన్స్ే  త్వూ గాల ప్పనరుదధరణ, మర్యు (2) అదేవిధ్ంగా 

ఆంటియోక్స్ ఎరఫనెస్ "ఆలయాన్స్ే  పాడు చేస్తడు" 

అన్స్ జోసెఫస్ (యూదుల యుదాధలు, I, 1:1) యొక్క  

స్తక్షాూ న్స్ే  విసమ ర్ంచడం, మర్యు [కేవలం] మూడు 

సంవతట ర్గల ఆరు నెలల పాటు ర్టజువార్జ త్వూ రం చేసే 

్సిరామైన అభాూ స్తన్స్కి సా సిత చెప్ప ండి," ఇద స్తమారుగా 

1,150 ర్టజులు, (3) అతన 2,300 ర్టజులన న్స్ర్షీట్యంగా 

మర్యు ప్రప్త ర్టజు స్తనకూలంగా స్తచ్చంచేలా 

చేశడు సంవతట రం -- అందుకే, 2,300 సంవతట ర్గలు, 

170 BCతో మొదలై AD 2130తో ముగుస్తతంద. (అద దాన్స్ 

మొదటి నెరవేరుప ;రండవద, ప్రప్త స్ట్స్తట్య బ, AD 70లో 

ర్టమనుచే ఆలయాన్స్ే  నాశ్నం చేయడంతో 

ప్రపారంభమైంద మర్యు AD 2370లో ముగుస్తతంద). 

(ఈ నోట్ట ్లో 1 మకాక బ్బస్ కాలప్రక్మం ఆధారంగా 

ఉప్యోగించ్చన ప్రీ.పూ. 168కి బదులు ప్రీ.పూ. 170లో 

మనం కారప  చేయనవసరం లేదు. కానీ ప్పనరుదధరణ 

దేవున్స్కి ఆమోదయోరూ ం కాదనే వాసతవానే్స్  స్ట్స్తట్య బ 

విసమ ర్ంచ్చనందుకు న్స్రసనగా ఇద క్న్స్రస్తతంద. బైబిల్ 

మదుీ ఏదీ ఉదహర్ంచబడలేదు లేదా 

అందుబాటులో ఉనే టుు క్న్స్రంచదు, అయినప్ప టిీ 

అతన ఈ ప్రకింద వాటిలో ఎకుక వగా స్తచ్చంచాడు). 

రండవద: అతన "'జసిట్యఫైడ్జ' లేదా '్ ునట ్' 

అభయారణూ ం గుర్ంచ్చ మాటాుడుునేా డు, ఇద 

కంతవరకు అసంరతమైనద. అతన్స్ హేువు 

ఏమిటంటే: "స్తధారణ సంసక రణలోు  "్ ున"ా (త్వట డక్) 

అన్స్ అనవదంచబడిన హీప్రూ ప్దాన్స్కి, అక్షర్గలా, 

"ఆమోదంచబడిన నీతమంుడు" లేదా 

"నాూ యమైనద" అన్స్ అరధం. అయినప్ప టిీ అద 

జెరూసలేంలోన్స్ దేవాలయం యొక్క  అభయారణూ ం, 

ప్రీస్తత కాదు, డేన్స్యల్. క్లుటతమైందన్స్ మర్యు దాన్స్ 
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సేవలన శుప్రభప్ర్చే వరకు (లేదా స్ట్స్తట్య బ 

న్స్బంధ్నలన ఉప్యోగించేందుకు 

"ఆమోదంచబడిన నీత" లేదా "నాూ యబదధం"), 2,300 

స్తయంప్రత్వలు మర్యు ఉదయం తరా్గ త లేదా 

దాదాప్ప AD 2130, యూదుల ముందు (అందుకే 

ఎవరైనా, "మొదట యూదుడు," ర్టమను 1:16.) అతన్స్చే 

ఆమోదయోరూ మైన ఆర్గధ్న చేయవచిు ! ఆలయ 

ప్రప్క్షాళనన యూదులు ప్రీ్స్తతన అంీక్ర్ంచడంతో 

సమానం చేయడాన్స్కి -- అతన ఇలా అనేా డు: (1) 

"ప్రీస్తతన న్స్జమైన మర్యు దేవున్స్ ఆమోదం పందన 

వూ కి తగా వారు అంీక్ర్ంచేంత వరకు వార్ కోసం 

ఆమోదంచబడిన అభయారణూ ం ఏదీ లేదు. ," 

మర్యు (2) "యూదులు 'నాూ యమైన' లేదా 'శుదధ 

చేయబడిన' అభయారణూ ం అంటే ప్రీ్స్తతన 

అంీక్ర్ంచ్చనప్పప డు 2300 సంవతట ర్గలు 

ముగుస్తతయి." అంటే అతన్స్ వివరణలో ఏదో తప్పప  

ఉందన్స్ అరంా. 

మూడవద: అతన్స్ "డేన్స్యల్ 12 యొక్క  సమయ 

కాలాలు" కూడా ఏక్ప్క్షంగా, రందరగోళంగా మర్యు 

కన్స్ే  అంశలలో సర్దదలీేనంత విరుదధంగా 

ఉనాే యి. స్ట్స్తట్య బ మొదట కోట్ చేయబడుుంద, ఆపై 

మా వాూ ఖూ లు అనసర్ంచబడత్వయి. 

1. "యూదులన అనసర్ంచడం" ప్రీస్తతన్స్ 

తరసక ర్ంచడం (ర్టమా. 11:8), 1260 సంవతట ర్గల 

కాలం (Dan.12) యొక్క  'ముగింప్ప సమయంలో' ముగిసే 

వార్ మార్ప డి కాలం ఉంటుంద. :1-3; ర్టమా. 11:12, 15, 

23, 25)." 

వాూ ఖ్యూ న్స్ంచుt: సప షట్యంగా, V.4 నండి డేన్స్యల్ 12:1-3 

కోసం స్ట్స్తట్య బ "ద టైమ్ ఆఫ్ ద టైమ్" అనే ప్దాన్స్ే  

పందాడు మర్యు చన్స్పోయినవారు లేచ్చనప్పప డు 

భూమిపై ఉనే  కాలాన్స్కి వర్తంప్జ్యయడం ఆ వచనం 

నండి క్న్స్రస్తతంద. అయిత్త అతన దాన్స్న్స్ అంతగా 

పాటించడం లేదనేద తా రలోనే త్తలిపోుంద. 

(బదులుగా, అతన్స్ రణనల ప్రప్కారం, వెంటనే దగువన 

గుర్తంచబడాలి, ప్ర్శీలనలో ఉనే  1,260 సంవతట ర్గల 

కాలం దాదాప్ప AD 2130 నాటికి ముగుస్తతంద, ఇద 

దాదాప్ప AD 870 నాటికి ప్రపారంభమై ఉంటుంద. అంటే 

యూదుల పైన పేర్కక నే  కాలం అన్స్ కూడా అరంా. 
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మార్ప డి, దాన్స్ ప్రపారంభం పేర్కక నబడలేదు, AD 2130 

తరా్గ త ముగియదు.) 

2. "డిస్లేషన' (Dan.12:13-14)న్స్ "క్షాట్యల సమయం" 

(Dan.12:1) అన్స్ కూడా రలుస్తతరు, అందుకే ఆ కాలం 

యొక్క  'ముగింప్ప సమయంలో' ముగుస్తతంద [ఒతతడి 

జోడించబడింద] (స్తమారు AD 2130.)" 

వాూ ఖూ : ఇద పైన పేర్కక నే  త్తదీన్స్ సప షట్యంగా 

తెలియజ్యస్తతంద. కానీ 12:13-14లో అతన ప్రప్స్తతవించ్చన 

భారం (12:11-12 కావచుి , 14వ వచనం లేనందున) 

అతన పేర్కక నే  "న్స్రూమ లన" కోసం, దాన్స్ వూ వధన్స్ 

"వెయిూ  రండు వందల తొంభై ర్టజులు" అన్స్ పేర్కక ంద. 

"లేదా, స్ట్స్తట్య బ లెకిక ంచ్చనటుుగా, 1290 సంవతట ర్గలు, 

ఇద దాదాప్ప AD 2160లో ముగుస్తతంద, 30 

సంవతట ర్గల ప్రకితం AD 2130కి బదులుగా -- అతన 

సప షట్యంగా పేర్కక నన్స్ త్తదీ. మర్యు అతన పూర్త 

చేయడాన్స్కి ముందు, అతన్స్కి "ప్రీ.శ్. 2370లో 

ముగుస్తతంద" లేదా దాదాప్ప 110 సంవతట ర్గల తరా్గ త 

కూడా మర్కక్ కాలం ఉంటుంద. 

3. "ప్ర్శీలనలో ఉనే  2300 సంవతట ర్గల 1260 

సంవతట ర్గల కాలం (ఒక్ సమయం, సమయాలు 

మర్యు ఒక్టినే ర) (Dan.12:7-10) మర్యు 'ముగింప్ప 

సమయం' మధ్ూ , ప్రపాథమిక్మైనద యూదుల మార్ప డి 

కాలం (డాన. 12:7-10), భాషలో వివర్ంచబడింద, 'అనేక్ 

మంద తమన త్వము శుదధ చేస్తకుంటారు, మర్యు 

తమన త్వము తెలుగా చేస్తకుంటారు మర్యు శుదధ 

చేయబడత్వరు' (ర్టమ్.11:15-24 చూడండి). ఈ మార్ప డి 

ఉదూ మం, డేన్స్యల్ ఈ న్స్రన్ కాలం యొక్క  వాసతవ 

సమయాన్స్ే  1290 సంవతట ర్గలకు పడిగించాడు 
(Dan.12:9-11)." 

వాూ ఖూ : ఇక్క డ 12:7-10 యొక్క  1,260 సంవతట ర్గలు 

పైన ఉనే  నం. 1లోన్స్ 12:1-3తో సమం 

చేయబడుునాే యి, ఇద న్స్సట ందేహంగా సరైనద. 

కానీ చెప్ప బడిన వాటిలో మిగిలినవి సప షట్యంగా 

సర్ద్దలీేన్స్ వూ త్వూ స్తన్స్ే  ప్రప్దర్శ స్తతయి. ఇద "1260 

సంవతట ర్గల ముగింప్ప మధ్ూ . . . . (Dan.12:7-10), 

మర్యు ప్ర్శీలనలో ఉనే  2300 సంవతట ర్గల 

'ముగింప్ప సమయం' మధ్ూ  విర్గమాన్స్ే  ఉంచుుంద, 
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ఇద "మార్ప డి యొక్క  ప్రపాథమిక్ కాలానే్స్  క్లిగి ఉంద 

యూదుల" (Dan.12:1-3). 

మర్ట మాటలో చెపాప లంటే, "1260 సంవతట ర్గల కాలం 

(Dan.12:1-3) యొక్క  'ముగింప్ప సమయంలో' ముగిసే 

వార్ మార్ప డి కాలం" అన్స్ మొదట చెప్ప బడినద 

ఇప్పప డు "మధ్ూ " మర్యు ఒక్ తరువాత 2300 

సంవతట ర్గల కాలం ముగిసింద. (ఇద పైన ఉనే  

నం.2 ప్రప్కారం, "స్తమారు AD 2130"తో ముగుస్తతంద), 

మర్యు దీన్స్న్స్ "యూదుల మార్ప డికి సంబంధంచ్చన 

ప్రపాథమిక్ కాలం (Dan.12:1-3)" అన్స్ రలుస్తతరు. 

అలాగే, తదుప్ర్ పేజీ, 132లో, ఇదే విధ్ంగా 

పేర్కక నబడింద: "డేన్స్యల్ 12:7 యొక్క  1260 

సంవతట ర్గలు యూదుల మార్ప డి కాలం ప్రపారంభం 

(30 సంవతట ర్గల కాలం, యూదుల మార్ప డి)తో 

ముగుస్తతంద." మర్యు అద "1260 సంవతట ర్గల 

కాలం (Dan.12:1-3) యొక్క  'ముగింప్ప సమయంలో' 

ముగుస్తతంద," పైన ప్దే ప్దే ఉదహర్ంచబడింద 

మర్యు ఇద ముగుస్తతంద అనే ప్రప్క్టనకు పూర్తగా 

విరుదధంగా ఉంద స్తమారు AD 2100, స్ట్స్తట్య బ యొక్క  

పైన పేర్కక నే  లెక్క ల ప్రప్కారం. 

తదుప్ర్ స్ట్స్తట్య బ డేన్స్యల్ "ఈ న్స్రన్ కాలం యొక్క  

వాసతవ సమయాన్స్ే  1290 సంవతట ర్గలకు, 'ముగిసే 

సమయాన్స్కి' పడిగించాడన్స్ లేదా పైన నం.2లో ఉనే  

దాన్స్ యొక్క  పడిగింప్ప అన్స్ చెపాప డు. కానీ మేము 

అతన్స్న్స్ ఉదీేశ్నంచ్చనటుు భావించాము. ఈ పడిగింప్ప 30 

సంవతట ర్గలలో, యూదుల మార్ప డి యొక్క  

"ప్రపాథమిక్" లేదా "ప్రపారంభ" కాలాన్స్ే  30 

సంవతట ర్గలకు ప్ర్మితం చేయడాన్స్కి మేము అతన్స్ 

హేువుగా భావించాము. 

కానీ, అద న్స్జంగా 1,260 సంవతట ర్గల నండి 1290 

సంవతట ర్గలకు పడిగింప్ప అయిత్త, వార్ మార్ప డి 

కాలం ఏదైనా "Dan.12" యొక్క  1,260 సంవతట ర్గల 

"ముగింప్ప సమయంలో" "ముగిసిపోుంద" అన్స్ 

ఎందుకు ప్ర్రణించకూడదు: 1-3" కూడా అదే విధ్ంగా 

30 సంవతట ర్గల పడిగింప్పకు బదులుగా 

తరలించబడి, ఆ 30 సంవతట ర్గల పడిగింప్పకు 

ప్ర్మితం చేయబడిందా? అద క్నీసం గుర్తంచబడిన 

రందరగోళం మర్యు వూ త్వూ స్తన్స్ే  తొలగిస్తతంద. ఈ 

ప్రకింద విధ్ంగా అతన్స్ ప్రప్క్టనతో ఇద మర్ంత 
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అనకూలంగా ఉంటుంద: "ఈ మార్ప డి ఉదూ మానే్స్  

ప్రప్దర్శ ంచ్చన తరా్గ త, డేన్స్యల్ వాసతవ సమయానే్స్  

1290 సంవతట ర్గలకు పడిగించాడు." "మార్ప డి 

ఉదూ మం" కాక్పోత్త "వాసతవ సమయం" దేన్స్కి 

సంబంధంచ్చనద? 

4. "యూదుల మతమార్ప డి విషయంపై ఇప్ప టిీ, 

డేన్స్యల్ 1335 సంవతట ర్గలకు, 'అంతూ  సమయం' 

క్ంటే 45 సంవతట ర్గలకు, విషయాన్స్కి సంబంధంచ్చన 

పేరులేన్స్ సంఘటనకు పడిగించాడు. ఇద దాదాప్ప AD 

2175లో ముగుస్తతంద ( డాన.12:12-13). 

"యూదుల మార్ప డి దాా ర్గ వర్జకా్ర్ంచబడిన మొతతం 

కాలం స్తమారు 75 సంవతట ర్గలు ఉంటుంద." 

వాూ ఖూ : పైన పేర్కక నే వనేీ  యూదుల మార్ప డికి 

సంబంధంచ్చన మొతతం 75 సంవతట ర్గల కాలాన్స్కి 

క్లిరత్త, స్ట్స్తట్య బ దాన్స్కి తగిన హేువున ఇవా లేదు. 

డేన్స్యల్ 12:1-3 యొక్క  1,260 సంవతట ర్గల "ముగింప్ప 

సమయాన్స్కి" ముందు "X" సంవతట ర్గల సంఖూ తో 

ఎందుకు ప్రపారంభించకూడదు మర్యు దాన్స్న్స్ అతన 

్కె ుయిమ్ చేసిన 30 సంవతట ర్గలు, ఆ తరా్గ త అతన 

సెట్ చేసే 45 సంవతట ర్గల వరకు పడిగించకూడదు 

ముందుకు, మొతతం 75 ్ప్ుస్ "X" సంవతట ర్గలు? 

మళ్లు , ఒకే దరశ నం (అధాూ యాలు 10-12) మర్యు ఒకే 

అధాూ యం (12)లో కూడా ఒక్ న్స్ర్షీట్య పాప్రత మర్యు 

ఉదీేశ్ూ ం ప్రప్వచ్చంచబడిన కాలం (స్ట్స్తట్య బ దాా ర్గ 

వివర్ంచబడిన 3 1/2 సంవతట ర్గలు) ఉండటం 

వింతగా అన్స్రంచడం లేదు. 1,260 భవిషూ  

సంవతట ర్గలకు ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహస్తతనే టుుగా) ఆపై, 

స్ట్స్తట్య బ్కు, వెంటనే రండుస్తరుు, వరుసగా 1,290 మర్యు 

1,335 సంవతట ర్గలకు విసతర్ంచాలా? మొదటి రండు 

బొమమ లు తప్పప గా ఉనాే యా లేదా డేన్స్యల్్కు 

తెలియజ్యయబడిన సమాచార్గన్స్ే  సరఫర్గ చేస్తతనే  

ప్రప్భువు వేరంగా వరుసగా రండుస్తరుు తన మనస్త 

మారుి కునాే డా? లేదా, స్ట్స్తట్య బ యొక్క  వివరణకు 

భినే మైన వివరణ ఎకుక వగా ఉందా? 

నాలవాద: "ప్రీస్తత 'డేన్స్యల్ ద ప్రప్వక్ త దాా ర్గ చెప్ప బడిన 

న్స్రన్మైన అసహూ క్రమైన' (మతత. 24:15) యొక్క  

రండవ నెరవేరుప న అందంచాడు, ఇద 70 నాటి 
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టైటస్ చేత జెరూసలేంన ప్డగటట్యడం నండి AD 2370 

వరకు ముగుస్తతంద. 

"యూదులు వార్ అభయారణూ ం సేవన 

ప్పనరుదధర్ంచడాన్స్కి ప్రప్యతే ంచ్చనప్పప డు, వార్ 

ప్రప్ణాళ్క్ల యొక్క  ప్రపావిడ్నన్స్యాల్ ఓటమిగా రండవ 

నెరవేరుప న అనసర్ంచడం చాలా సహజం. వారు 

ప్రీస్తతన న్స్జమైన మర్యు దేవున్స్ ఆమోదంచ్చన వూ కి తగా 

అంీక్ర్ంచేంత వరకు వార్కి ఎటువంటి ఆమోదత 

అభయారణూ ం అంచనా వేయబడలేదు." 

వాూ ఖూ : పైన పేర్కక నే దాన్స్ ప్రప్కారం, ప్రీస్తత డేన్స్యల్్తో 

చెప్ప బడిన అన్స్ే టిన్స్ రదీు చేస్తడు మర్యు స్ట్స్తట్య బ 

దాా ర్గ చాలా న్స్శ్నతంగా అరంా చేస్తకునేా డు, 

ఎందుక్ంటే అతన న్స్రన్ానే్స్  మర్ట 195 సంవతట ర్గలు 

లేదా AD 2370 వరకు పడిగించాడు. స్ట్స్తట్య బ ప్రప్కారం, 

యూదులతో న్స్రన్మైపోుంద. ప్రీస్తతన 

"ఆమోదంచబడిన అభయారణూ ం"గా అంీక్ర్ంచడం, 

కానీ దాదాప్ప AD 2370 వరకు ముగియదు, క్నక్ ఇద 

వార్ అంీకార సమయం గుర్ంచ్చ ఉంటుంద. 

ఈ ప్రప్వచనాతమ క్ ప్పనరా్ మరశ లన్స్ే ంటిన్స్ మనం ఏమి 

చేయాలి, అవి న్స్జంగానే అయిత్త? స్ట్స్తట్య బ యొక్క  

అదుు తంగా రూపందంచ్చన వివరణలో ఎదురయ్యూ  

అన్స్ే  సమసూ లతో, అతన దైవిక్ ఉదీేశ్ూ ం లేన్స్ బైబిల్ 

టెక్ట ి్లో చాలా ఎకుక వ చదవినటుు మర్యు 

న్స్సట హాయంగా తనకు త్వన విరుదధంగా ఉనే టుు 

అన్స్రస్తతంద. ఏద ఏమైనప్ప టిీ, నెరవేరన్స్ జోసూ ంతో 

ప్రపేర్నరత ప్పరుష్యల వూ వహార్గలోు  ఇటువంటివి 

అస్తధారణమైన దృగిా షయం కాదు. ఖచి్చ తంగా 

మనం రడివాదం ప్టు జాప్రరతత వహంచడం మర్యు 

అటువంటి ప్రపాంత్వలలో ఇతరుల అతూ ంత 

న్స్ర్గమ ణాతమ క్ ప్థకాల ప్టు జాప్రరతతగా ఉండటం 

మంచ్చద. 

చ్చవరగా, డేన్స్యల్ క్థనంలో ప్రవాసిన ప్రప్తదాన్స్ యొక్క  

ప్రపాముఖూ తన ఖచ్చి తంగా మర్యు పూర్తగా అరంా 

చేస్తకోవడాన్స్కి ముందు మనం అంతమ ముగింప్ప 

సమయం వరకు అతన్స్తో పాటు వేచ్చ ఉండవలసి 

ఉంటుంద. కానీ దేవున్స్ అంీక్ర్ంచబడాలంటే మనం 

ఆయనకు విధేయత క్లిగి ఉండాలన్స్ మర్యు మన 

విధేయతన ర్గజీ ప్డే బదులు అవసరమైత్త 

చన్స్పోవడాన్స్కి సిదధంగా ఉండాలన్స్ తెలుస్తకోవటాన్స్కి 

మనం తగినంతగా అరంా చేస్తకోరలము. ఈ జీవితం 
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అన్స్ే ంటినీ ముగించదు, కానీ దేవున్స్కి మన 

ప్రప్తసప ందనన బటిట్య "న్స్తూ  జీవిత్వన్స్కి" లేదా 

"అవమానం మర్యు న్స్తూ  ధకాక ర్గన్స్కి" (12:2) 

ప్పనరుతా్వనం ఉంటుంద. 

 

బైబిల్ వే పబిషింగ్ 

డిజిటల్ పుస్తకాలు 

ఆంగ్ ి

చేులతో చేయన్స్ ర్గజూ ం 

శ్ర్జరం, ఆతమ  మర్యు ఆతమ  - మీరు 

చన్స్పోయినప్పప డు వారు ఎక్క డికి వెళత్వరు? 

ప్రీస్తత, దేవున్స్ రహసూ ం 

జెనెసిస్ సృటట్యకి ముందు సృటట్య 

దేవున్స్ సయోధ్ూ  సందేశ్ం 

దేవున్స్ ప్పనరే్ ర్గమ ణ ప్రప్ప్రకియ 

ఎప్పప డూ అడిగే గప్ప  ప్రప్శే్ లు 

పాప్భర్తమైన ప్రప్ప్ంచంలో విముకి త పందడం 

ద మాూ న హూ వాజ్ గాడ్జ 

అపోహలు - నమమ ండి లేదా నమమ ండి 

ఇప్పప డు మర్యు ఎప్ప టిీ వాగీానం చేస్తతంద 

న్స్జమైన ప్పరుష్యలు దైవభకి త రల ప్పరుష్యలు 

జీవితం యొక్క  అదుు తమైన ప్దాలు 

విశా స్తన్స్ే  న్స్రూరంచడాన్స్కి లేఖనాలన 

వప్రీక్ర్ంచడం 

ప్రకాస్ నండి పాఠాలు 

లివింగ్ ఫర వన అదర 

రర్ష ాజీవిత్వన్స్ే  రడప్డం 

సంప్రరహంగా బైబిల్ 

https://www.thebiblewayonline.com/English/A%20Kingdom%20Not%20Made%20With%20Hands.html
https://www.thebiblewayonline.com/English/BodySoulSpirit.html
https://www.thebiblewayonline.com/English/BodySoulSpirit.html
https://www.thebiblewayonline.com/English/Christ%20Gods%20Mystery.html
https://www.thebiblewayonline.com/English/Creation%20Before%20Genesis%20Creation.html
https://www.thebiblewayonline.com/English/Message%20of%20Reconciliation.html
https://www.thebiblewayonline.com/English/Liberated.html
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ఎసా్ప నోలా 

లా ప్రకియ్యషన యాంటెస్ డ్నల్ జెనెసిస్ 

ఎల్ హోంప్రబే కూూ  ఫ్యూ  డియోస్ 

అన ర్జనో నో హెచో కాన లాస్ మనోస్  

ప్రకిస్ట్య  ఎల్ మిస్వట్యర్యో డి డియోస్ 

Viviendo Liberados en అన ముండో పెకామినోస్ 

మెనాట జ్య డి ర్క్న్స్ట లియాషన డి డియోస్ 

లా ర్వెలసియోన డి జీసస్ ప్రకిస్ట్య  ఎ స్త అపోస్ట్యల్ 

జువాన 

¿Qué పాస్త కాన ఎల్ కూూ ర్టప , ఎల్ అలామ  వై ఎల్ 

ఎసిప ర్టు? 

 

 

 

thebiblewayonline.comలో మర్న్స్ే  పాఠాలు 

అందుబాటులో ఉనాే యి 

వద ీమమమ లిే  

సంప్రప్దంచండిinfo.BiblewayPublishing@gmail.com 

 

 

 

https://www.thebiblewayonline.com/Espanol/ePUB/La%20creación%20antes%20del%20Génesis.eoub
https://www.thebiblewayonline.com/Espanol/ePUB/El%20Hombre%20Que%20Fue%20Dios.epub
https://www.thebiblewayonline.com/Espanol/ePUB/Un%20Reino%20No%20Hecho%20con%20las%20Manos.epub
https://www.thebiblewayonline.com/Espanol/ePUB/Cristo%20El%20Misterio.epub
https://www.thebiblewayonline.com/Espanol/ePUB/Viviendo%20liberados.epub
https://www.thebiblewayonline.com/Espanol/ePUB/Mensaje%20de%20Reconciliacione.epub
https://www.thebiblewayonline.com/Espanol/ePUB/La%20Revelacion%20de%20Jesus%20el%20Crist.epub
https://www.thebiblewayonline.com/Espanol/ePUB/La%20Revelacion%20de%20Jesus%20el%20Crist.epub
https://www.thebiblewayonline.com/Espanol/ePUB/Cuerpo,%20Alma%20y%20Espiritu.epub
https://www.thebiblewayonline.com/Espanol/ePUB/Cuerpo,%20Alma%20y%20Espiritu.epub
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