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Исаиа бол Уззиа, Иотам, Ахаз, Хезекиа 
хаадын үед амьдарч байсан эш үзүүлэгч юм 

(ойролцоогоор МЭӨ 760-700 он). Бурхан 
Исаиагаар дамжуулан ингэж хэлжээ. 

“Миний өсгөж, торниулсан хөвгүүд Миний 
эсрэг бослоо. Үхэр хүртэл өөрийн эзнээ 

таньдаг. Гэвч Израиль Намайг таньдаггүй. 
Нүгэлт үндэстэн, гэмд дарагдсан ард 

түмэн, хорлогчдын үр удам …” 

Åëèøàãààñ õîéø Áóðõàí Èñàèà, Èåðåìèà,
Àìîñ ãýõ ìýò îëîí ýø ¿ç¿¿ëýã÷äèéã

ãàðãàí, õ¿ì¿¿ñèéã ãýì í¿ãýë, õóóðàì÷
ø¿òýýí ø¿òýõ ÿâäëààñ íü ýðã¿¿ëýõýýð
äóóäàæ áàéñàí þì. Бурхан тэдгээр эш
¿ç¿¿ëýã÷äýýð äàìæóóëàí ÿðüäàã áàéâ.

Ìºí òýäíýýð èðýýä¿éí ÿâäëóóäûí
òàëààðõ ýø ¿ç¿¿ëëýã¿¿äèéã áè÷¿¿ëæýý.

“Та нар бузар мууг хажуу 
тийш тавьж дарлагдагсдыг 

чөлөөлж, эцэггүйчүүдийг 
хайрлаж, бэлэвснийг ханган 

тусалбал Би та нарыг сэргээж 
эдгээнэ. Харин та нар Над уруу 

эргэхгүй бол Би та нарыг 
илдээр устгана. Танай газар 

нутаг хоосрон эзгүйрч, хотууд 
чинь галд шатаагдана. 
Хөвгүүд чинь Вавилонд 
хүргэгдэн, тайган болж, 
тэндхийн хааны ордонд 

үйлчлэн зарагдана.”

Èåðåìèà áîë Èîñèà, Èîõèàêèì, Çåäåêèà õààäûí 
¿åä (îéðîëöîîãîîð МЭӨ 630-590 îí) àìüäàð÷ 

áàéñàí ýø ¿ç¿¿ëýã÷ þì. Òýð èíãýæ õýëæýý. 
“ÝÇÝÍ èíãýæ àéëäàæ áàéíà. ¯çýãò¿í, Áè òà íàðûí 

ºìíº àìü áà ¿õëèéí çàìûã òîãòîîäîã. Ýíý õîòîä 
ñóóñàí íýãýí èëä, ºëñãºëºí, òàõëààð ¿õíý. Õàðèí ãàäàãø 
ãàð÷ ÿâàí, òà íàðûã á¿ñýëæ áàéãàà õàëäåè÷óóäàä áóóæ 
ºãñºí íýãýí àìüä ¿ëäñýí ÷ Âàâèëîíä î÷èí çàðöëàãäàíà. 
Учир нь Би ªºðèéí í¿¿ðèéã ýíý õîòûã ýñýðã¿¿öýõýýð 

÷èãë¿¿ëýâ. Ýíý õîò Âàâèëîíû õààíû ãàðò
ºãºãäºõ áºãººä òýðýýð ò¿¿íèéã ãàëäàí øàòààíà.”

Исаиа 1:2-4, 7, 16, 20, 39:7; Иеремиа 21:8-10
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ÝÇÝÍ Èåðåìèàãààð äàìæóóëàí èéíõ¿¿ 
àéëäæýý. “Áè ªºðºº ñóíãàñàí ãàð, õ¿÷èò 

ìóòðààð òà íàðûí ýñðýã óóðëàí, 
õèëýãíýí, äóðã¿éöýí òóëàëäàíà. Áè ìºí 
ýíý õîòûí îðøèí ñóóã÷äûã, õ¿í áîëîí 

àðààòàí àìüòäûã ÿëãààã¿é öîõèæ, òýä 
èõ òàõëààñ áîëæ ¿õíý. Òýãýýä äàðàà íü 

Èóäàãèéí õààí Зедекиа, ò¿¿íèé çàðö íàð 
áîëîí 

àðä ò¿ìíèéã áóþó ýíý õîòîä 
òàõàë, èëä áîëîí ºëñãºëºíãººñ 

àìüä ¿ëäñýí õ¿ì¿¿ñèéã õ¿ðòýë Áè 
Âàâèëîíû õààí Íåáóõàäíåçàðûí ãàðò, 
òýäíèé äàéñíóóäûí ãàðò, ìºí òýäíèé 
àìèéã ýðýí õàéã÷äûí ãàðò òóøààíà. 
Òýðýýð òýäíèéã èëäíèé èðýýð öîõèíî. 

Òýðýýð òýäíèéã àìüä ¿ëäýýõã¿é, ºðºâäºõ 
÷ ¿ã¿é, ýíýðýõ ÷ ¿ã¿é. Ìèíèé óóð õèëýí 

ãàë ìýò àñàõ áºãººä õýí ÷ ò¿¿íèéã 
óíòðààæ ÷àäàõã¿é. Òýä òà íàðûã 

Âàâèëîíä çàðö áîîë áîëãîæ, ìºí èëäýýð 
óñòãàíà. Âàâèëîí óðóó ÿâñàí õ¿ì¿¿ñýýñ 
îëîíõè íü òýíäýý ¿õýæ îðøóóëàãäàíà.”

Èåðåìèà 21:5-10
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Àìîñ áîë Óççèà, II Иеробоам õààäûí 
¿åä àìüäàð÷ áàéñàí ýø ¿ç¿¿ëýã÷ þì 

(îéðîëöîîãîîð МЭӨ 765-750 îí). 
Бурхан Амосоор дамжуулан ингэж 
хэлжээ. “Танай эмэгтэйчүүд үнээ 
шиг өөрсдийгөө уух юмаар ханга 
гэж нөхрүүдээсээ хүсдэг. Та нар 

нөхрүүдээ удаан дарлахгүй. Та нар 
Вавилонд биендээ дэгээтэйгээр 

хүргэгдэн боолчлогдоно.”
 “Та нар үнэт тавилга дээр хажуулдан, тансаг 

хоол идэж, таргалсан. Их дарс ууж, хөгжим 
сонсдог. Та нар шударга үнэнийг газар гишгэж, 

ядуу зүдүүг дэвсэлж, зөвийг дарлаж, хээл хахууль 
авч, үгээгүйгээс шударга ёсыг булаан авдаг. Та 
нар усан үзэм тариалах боловч дайснууд чинь 

дарсыг нь ууна. Танай цэрэг арми устгагдаж, та 
нар өөрсдөө харь газар боолчлогдоно.”

Бурхан айлдаж байна. 
“Би Бетелийн тахилын 
ширээнүүдийг устгаж 
танай өвлийн байшинг 

зуны байшинтай чинь цуг 
тастаж хаяна. Та нар 

ядуучуудыг дарлаж, хахууль 
авдаг, бас үгээгүйчүүдийг 

нухчдаг. Би бороог зогсоож 
өлсгөлөн, тахал явуулсан 
боловч та нар гэмшээгүй. 

Та нар дахин усан үзэм 
тариалавч түүнээсээ 

уухгүй.” Ээж ээ, би 
өлсөөд байна.

Амос 4-6
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МЭӨ 753 он Õîñåà áîë Óççèà, Èîòàì, 
Àõàç õààäûí ¿åä àìüäàð÷ 
áàéñàí ýø ¿ç¿¿ëýã÷ þì. 

(îéðîëöîîãîîð ÌÝª 
785-725 îí). Òýðýýð èíãýæ 
ýø ¿ç¿¿ëñýí þì: “Èçðàèëü 

èëäýíä óíàæ, áàë÷èð 
õ¿¿õä¿¿ä íü õýìõ 

áÿöëàãäàæ, æèðýìñýí 
ýõ÷¿¿ä íü сийчигдэх áîëíî”.  

“Бурхан түүний гэм 
нүглийг уучилж, 

Израилийг чөлөөтэйгээр 
хайрлах цаг ирнэ. 

Израиль сараана цэцэг 
шиг дахин дэлбээлнэ. Тэр 

чидун мод шиг ургаж, 
Ливаны хуш шиг 

анхилна.”

“Вавилоны дараа он 
жилүүд өнгөрөхөд та 

нар үндэстнүүдэд 
тараагдаж тэд та 

нарыг дарлан 
доромжилж, хөрөнгө 
хогшлыг чинь авна. 

Тэгээд та нарт амсхийх 
газар ч олдохгүй.”Òýä õàìàã þì

àâààä ÿâ÷èõëàà. 
Áèäíèéã ÿàãààä ç¿ãýýð

îðõèæ áîëäîãã¿é
þì áîë?

Энэ уул нь их 
үнэ хүрэх байсан юм. 

Иудейчүүдийг явуулна 
гэдэг яасан дургүй 

хүргэсэн хэрэг вэ. Тэд 
уул нь мөнгө олоход 

их сайн байсан 
юмсан.

Ээж ээ, бид 
хаана амьдрах 

гэж байгаа 
юм бэ?

Энд бүх 
иудейчүүдийг 

гурван өдрийн дотор 
нутгаасаа гар гэсэн 

байна. 

Тушаалын дагуу бүх 
иудейчүүд нутгаасаа гарах 
бөгөөд харин биедээ ямар ч 

эд зүйл авч явж болохгүй 
гэсэн байна. 

Би энэ үнээг 
авах юмсан гэж 
дандаа л хүсдэг 

байж билээ.

Израиль үндэстэн Бурханы үгийг голж, 
үл ойшоосон учраас дэлхийн улс 

үндэстнүүдэд тараагдах бөгөөд Бурхан 
эргүүлэн, эцэг дээдсийнх нь нутагт 

авчрахаас нааш тэд амар тайвныг үзэхгүй. 

ҮНЭ 
ХАЯЛ-
ЦУУ-
ЛАХ 

ХУДАЛ-
ДАА

Исаиа 10:21, 35-р бүлэг, 51:11, Иеремиа 30:11, Езекиел 17:21, Иоел 3:2, Хосеа 13:16, 14:1-6
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“Израилийн бүх газар нутаг эзгүйрэн 
хоосорч, та нар Вавилоны хаанд далан 

жил зарагдана. Гэвч далан жилийн 
дараа Би Вавилоныг гэм буруугийнх нь 

улмаас шийтгэж, та нарын 
үлдэгсдийг энэ газар буцааж авчирна.” “Иерусалим 

хаягдаж хоцроод 
тал хөндий шиг 

хагалуулан 
тэгширнэ.”

Ýíý ýø ¿ç¿¿ëëýã
áèåëýãäñýí áºãººä

äàéñíóóä íü ¿íýíäýý
Èåðóñàëèìûã ãàçàð

õàãàëàõ øèã õàãàëñàí
þì. Ãýñýí õýäèé ÷
ñ¿¿ë÷èéí ºäð¿¿äýä

Áóðõàíû ºðãºº äàõèí 
баригдаж, õ¿ì¿¿ñ ò¿¿í

ð¿¿ öóâàõ áîëíî.

МЭӨ 750-686 онуудад амьдарч байсан 
эш үзүүлэгч Мика ийнхүү зөгнөжээ:

“Îëîí ¿íäýñòí¿¿ä èðöãýý! ÝÇÝÍèé óóë áîëîí Èàêîâûí
Áóðõàíû ºðãºº ð¿¿ ÿâöãààÿ. Òèéíõ¿¿ Òýðýýð áèäýíä

ªºðèéí çàìóóäûí òóõàé ñóðãàæ, áèä Ò¿¿íèé æèìýýð
àëõàõ þì ãýöãýýíý. Ó÷èð íü Ñèîíîîñ õóóëü ãàð÷,

ÝÇÝÍèé ¿ã ÷ Èåðóñàëèìààñ ãàðíà.”

“Тэр олон ардын хоорондохыг 
шүүж, хүчирхэг, холын 
үндэстнүүдэд зориулан 

шийдвэрийг гаргах болно. 
Тэгээд тэд илдээ анжисны 

хошуу, жадаа хадуур болгон 
давтана. Үндэстэн 

үндэстнийхээ эсрэг илд 
далайхгүй бөгөөд дахин хэзээ ч 
тэд дайтахад суралцахгүй. Хүн 

тус бүр өөрийн усан үзмийн 
болон инжрийн модны доор 
сууна. Тэднийг айлгах ямар ч 
хүнгүй болно. Учир нь түмэн 
цэргийн ЭЗЭНий ам айлдав.”

“Бид үүрд мөнх өөрсдийн ЭЗЭНий нэр дотор 
алхана. ЭЗЭН тунхаглаж байна: Тэр өдөр Би 
Өөрийн тараагдсан ард түмнийг цуглуулж, 
хүчит үндэстэн болгоно. ЭЗЭН Сион ууланд 

тэднийг эдүгээгээс мөнхөд  хаанчилна.”

Иеремиа 25:11-12, Мика 3:12, 4:1-7 (МЭӨ 750-686 он)
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Иеремиа ингэж 
эш үзүүлжээ.

Çåäåêèà õààí ÝÇÝÍèé í¿äýíä áóçàð
ìóóã ¿éëäæýý. Òýð ¿õýõã¿é áºãººä Âàâèëîí
óðóó àðä ò¿ìíèéõýý õàìò î÷èæ àìüäàðíà.

Ãýõäýý òýð Âàâèëîíûã õýçýý ÷ õàðàõã¿é, ó÷èð
íü ò¿¿íèé í¿äèéã ñîõîëñîí áàéõ þì.

Âàâèëîíä òà íàð äàëàí æèë áîëíî.

Далан жилийн дараа Вавилон 
хойд зүгийн цэргүүдэд ялагдаж 
манай үлдсэн хүмүүс нутагтаа 

буцан ирж, хот ба Бурханы 
өргөөг сэргээн барина.

Шийтгэлийн хугацаа 
өнгөрсний дараа Бурхан 

тэдний гэм нүглийг уучилж, 
Иерусалим үеийн үед хүнээр 
дүүрэн байж, цэцэглэх болно.

Энэ номыг Вавилон 
уруу авч яван, тэнд 

хүмүүсийн өмнө уншиж 
өг. Эргэн ирэхээсээ 
өмнө тэд юу туулах 

ёстойг ойлгуул.

Намайг Давидын сэнтийг 
сэргээхэд та нар эргэн ирж, 

газар нутгаа эзэмших болно.

Езекиел ийн эш үзүүлжээ: 
“Тэд үндэстнүүдийн дунд 
тархах боловч эцэст нь 

Бурхан тэднийг тараасан 
шигээ буцаан авчрах юм.”

“Бурхан Абрахамд үр удам нь газар нутгийг 
үүрд эзэмшинэ гэж хэлсэн учраас 

амлалтаасаа Тэр няцахгүй. Гэвч хүмүүсийг 
нүгэл үйлдвэл Бурхан тэднийг үндэстнүүдэд 
олзлуулж, тэд тэр газарт харийн, хуурамч 

бурхдад үйлчлэх бөгөөд эцэст нь Бурхан 
тэднийг эргүүлэн авчирна.”

Иеремиа 34:3, 51:60-61, 52:11 (МЭӨ 627-586); Иоел 3:20-21; Амос 9:11-15; Езекиел 12:15-16
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“Åãèïåò ìºí Âàâèëîíîîð ø¿¿ãäýæ,
äº÷èí æèëèéí òóðø ãàçàð íóòàã íü

ýçã¿éðýí õîîñîðíî. Âàâèëîíîîñ
áóöàæ èðñíèéõýý äàðàà òýä õýçýý ÷

óðüä áàéñàí øèãýý àãóó áîëæ 
÷àäàõã¿é ÷ ýöñèéí öàã ¿åèéã

õ¿ðòýë îðøèí áàéíà. Õîæìûí
ºäð¿¿äýä Åãèïåò, Àññèðè õî¸ð

õàìòðàí ìèíèé àðä ò¿ìýí
Èçðàèëüòàé íýãäýæ, ãóðâàëñàí

ýíõèéí ãýðýý òîãòîîíî, òýãýõýä íü
Áè òýäíèéã åðººíº.”

“Филистчүүд устгагдаад дахин хэзээ ч 
сэргэхгүй. Түүнчлэн Ашдод, Екрон, 

Аммон гэж байхгүй болно. Едом ч бас 
эзгүйрэн хоосорно. Тир устаж, мод 

чулуунууд нь далайд хаягдана. Тэр дахин 
хэзээ ч сэргэхгүй бөгөөд газар нь 

тэгширч мөлийгөөд чулуу шиг болж, 
загасчдын тор тавьдаг талбар болно.”

Õàðèí Ïåðñ (Èðàí), Òóðê,
Ýòèîï, Ливан нь òºãñãºëèéí

ºäð¿¿äèéã õ¿ðòýë îðøèí
áàéíà. Áàñ çàðèì öàã ¿å¿äýä

òýä Èçðàèëèéí ãàçàð
íóòãèéã ýçëýõýýð ñàíààðõàâ÷
÷àäàõã¿é, õàðèí Èçðàèëèéí

óóëàíä ìºõºõ þì.”

Библийн олон эш үзүүллэгүүд ямагт ямар ч зөрүүгүй 
таардаг. Эш үзүүллэгт, мөхнө гэж хэлэгдсэн хот 

үндэстнүүд үнэхээр мөхөж, үгүй болсон юм. 
Төгсгөлийг хүртэл оршин байна хэмээн хэлэгдсэн улс 

үндэстнүүд өнөөдөр ч бидний дунд байсаар байна. 

Езекиел 25-р бүлэг, 26:15-19, 29:12-16, 30:1-8, 38:39; Иеремиа 25:15-26

148



МЭӨ 605 онд Израиль 
вавилончуудад эзлэгдэж, 
эш үзүүлэгчдийн хэлсэн 
зөгнөл биелэгдсэн билээ.

Òàâàí ìÿíãà ãàðóé èóäåé õ¿í äàéíä
îëçëîãäîí Âàâèëîíä õ¿ðãýãäñýí þì. Òýä
çàëóó, áîëîâñðîëòîé õ¿ì¿¿ñèéã îëçîëæ,

õààíò óëñäàà àøèãëàõ çîðèëãîîð
àâ÷èð÷ýý. Òýäíèé äóíä Äàíèåë ãýäýã

íýãýí çàëóó èðñýí áàéëàà. Òýðýýð
Áóðõàíû òóøààëóóäûã ÿìàãò ñàõèí

áèåë¿¿ëæ, Àáðàõàìûí Áóðõàíä
äóóëãàâàðòàé àìüäàð÷ áàéñàí àæýý.

Эзэн минь ээ, бид 
эцэг өвгөдийнхөө гэм 

буруугаас болж шийтгэгдэж 
байгаа билээ. Эзэн минь, энэ 

харь газарт ч гэсэн Таны 
хуулиудыг даган 

биелүүлэхэд туслаач.

Даниел харь газар олзлогдогсдын нэг 
байсан боловч Бурхандаа итгэлтэй үнэнч 

хэвээр байхаар шийдсэн байлаа. 
Баривчлагсад нь Даниелын зөв сайн 

сэтгэлтэйг мэдээд Вавилоны ухаантан 
мэргэдийн дунд, тусгай албанд томилжээ. 

Газар, тэнгэр,
 дэлхий ертөнцийн 

их Эзэн минь, Тандаа 
бид талархаж байна. 
Та газар шорооноос 

талх тариаг ургуулдаг 
билээ. 

Вавилоны хаан 
Небухаднезар ер бусын 
зүүд зүүдлээд сэржээ. 

Энэ юу гэсэн үг юм 
бол оо? Иймэрхүү зүүд 

ирээдүйд болох 
зүйлийг хэлж бурхдаас 

л ирдэг байх даа.

Та нар бол мэргэн
 хүмүүс. Бурхад юу гэж байгааг
 та нар мэддэг улс. Одоо намайг 

юу зүүдэлснийг, бас энэ зүүд
 ямар утгатай болохыг

 хэлээд аль. 

Та зүүдээ хэлэхгүй 
бол ямар утгатай 

болохыг бид хэрхэн 
мэдэх билээ? Ийм 

юмыг бурхдаас өөр 
хэн ч тайлж чадахгүй 

шүү дээ.

Даниел 1:2-7, 17-21, 2:1-11
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Áè òà íàðûã á¿ãäèéã ÷èíü
ìýõëýã÷èä ãýæ ìýäýýä áàéñàí þì
àà. Áóðõàä òà íàðòàé ÿðüäàãã¿é þì

áàéíà. Òà íàð á¿ãäýýðýý, ãýð
á¿ëòýéãýý õàìò àëàãäàíà. Òàíàé

îðîí ãýð¿¿ä îâîîëîîñòîé
ºòºã áîëíî.

Уучлаарай, Даниел аа.
 Маргааш гэхэд чи Вавилоны бүх 
мэргэдүүдтэй цуг хороогдох гэж 

байна. Хаан өөрийнхөө тахилчдад 
итгэхгүй байна. 

Харин Иавэ Бурхан 
хааны зүүдийг тайлалтай нь 

хамт хэлж чадна аа. Би 
ганцаараа залбирах хэрэгтэй 

байна. Та нар хааныг нэг 
өдөр хүлээлгэнэ үү? 

ЭЗЭН минь ээ,
 Та л зөвхөн Бурхан, 
энэ ертөнцийн Хаан 
билээ. Та боолдоо 

болох бүх зүйлүүдийг 
харуулаач. Тань шиг 

Бурхан хаа ч 
байхгүй. 

Хурдлаарай. 
Намайг хаан дээр 
дагуулаад очооч!

Чи хааны 
зүүдийг хэлж 

чадахгүй бол хаан 
намайг байгаа газар 
маань хорооно доо. 

Битгий цаг үрээд
 бай. Чи миний 

зүүдийг хэлж чадах 
уу, үгүй юү?

Хаантан минь, 
тэнгэрийн их Бурхан 

таныг бүх хаадын 
хаан болгосон билээ. 

Бурхан танд 
төгсгөлийн өдрүүдэд 

юу болохыг 
харуулсан үзэгдэл 

өгсөн байна. 

Даниел 2:12-30

Дэлхий 
ертөнцийг бүтээгч, 

цорын ганц үнэн Бурхан 
таны зүүдийг боол 
надад харуулсан. 
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Өө хаантан,
 та нэг агуу дүрсийг 
үзсэн байна. Тэрхүү 
дүрс нь таны хаант 
улсыг болон түүний 
араас гарах гурван 

өөр хаанчлалыг 
төлөөлж байна. 

Үнэн байна! 
Би хэнд ч 

хэлээгүй юм! 
Чиний Бурхан 

бол цорын ганц 
үнэн Бурхан 

байна.

Та бол тэр алтан
 толгой буюу бүх 

хаадын хаан. Таныг 
Иудаг эзлэхээс өмнө 
Бурхан биднийг гэм 

нүглүүдийн маань улмаас 
шийтгэж, хаанчлалыг 

танд өгнө гэж манай эш 
үзүүлэгчдэд хэлсэн 
байсан. Одоо таны 
хаанчлал алдарших 

болно. 

Тэр мөнгөн цээж бол
 өөр нэг хаанчлал буюу 

Меде, Персийн хаанчлал юм. 
Таныг таалал төгссөний 

дараа Вавилоныг тэд эзлэн 
авч, та дэлхийг захирсан

 шиг тэд захирах юм.

Өө хаантан. Алтан толгой,
 мөнгөн цээжний дараа та хүрэл 
хэвлийг харжээ. Тэр хүрэл бол 

гурав дахь хаанчлал болох Грекийн 
хаанчлал юм. Энэ хаанчлал 

Персийн дараа гарах бөгөөд тэд 
түргэн, хэрцгий байх болно.

Дөрөв дэх хаанчлал бусдаасаа өөр 
байна. Хоёр хөл нь төмрөөр хийгдсэн 
байх бөгөөд үндэстнүүдийг үйрмэг 
болгон гишгэлнэ. Гэхдээ төмөр нь 

шавартай холилдсон байхыг та харсан. 
Төгсгөлдөө хаанчлал арван хэсэг болон 

хуваагдаж, сулран доройтно. 

Даниел 2:31-33, 39-43
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Дараа нь хаан та 
нэгэн чулуу хүний гарын 
оролцоогүйгээр уулнаас 

авагдахыг харсан. Тэр чулуу 
уулнаас өнхөрч, мөнөөх 

дүрсний хөлөн дээр  
цохиход бүхий л хаанчлал 

нэг мөчийн дотор 
нуран унав. 

Тэр чулуу 
бол энэ 

дэлхийд ирж 
сүр жавхлант 
хаанчлалаа 

тогтоох 
Бурханы 

Хүүг төлөөлж 
буй юм.

Төгсгөлийн цаг ирэхэд
 үхсэн бүх хүмүүс амилж,  

шүүлтийн өмнө зогсох болно. 
Бузар мууг үйлдэж байсан хүмүүс 

ичгүүр ба мөнхийн шийтгэлийг 
хүлээн авна. Харин сайныг 
үйлдэж байсан хүмүүс мөнх 

амийг хүлээн авах юм. 

Äàíèåë Âàâèëîíä öààø 68 æèë ñóóæýý. Òýð
îëîí ç¿¿ä òàéëæ, èðýýä¿éí òàëààð îëîí

ç¿éëèéã óðüä÷èëàí õýëñýí áàéíà. ßâààíäàà
Íåáóõàäíåçàð õààí òààëàë òºãñ÷, õ¿¿

Áåëøàçàð íü ò¿¿íèé õààí÷ëàëûã àâ÷ýý.

Нэгэн үдэш Белшазар найрлан 
согтууран байхад нь үл ойлгогдом гар гарч 

ирэн ханан дээр бичжээ. Даниел уг 
зүйлийг тайлбарлахаар дуудагдахад Бурхан 
түүнд энэ харь хэлийг тайлах ухаан өгчээ.

ªº õààíòàí, òà Áóðõàíû ýñðýã
í¿ãýë ¿éëäæýý. Ýø ¿ç¿¿ëýã÷äèéí
çºãíºí õýëñíýýð ºíºº øºíº òàíû
õààí÷ëàë óíàæ Ìåäå, Ïåðñèéí

ãàðò î÷èõ íü ýý.

Эш үзүүлэгчдийн урьдчилан хэлснээр эдгээр 
дайснууд хот уруу ордог усны хоёр хаалгаар 

нууцаар нэвтрэн орж Вавилоныг булаан 
эзэлнэ гэсэн байна. Гэтэл Вавилончууд энэ 
бүхнийг ажиглах сөхөөгүй болтлоо согтсон 
байх юм. Вавилоны сүйрэл яг ийм замаар 

ирснийг түүх өгүүлдэг билээ. 

Ямар ч эргэлзээгүй ярьсан 
болгон чинь Бурханаас ирсэн байна. 
Тийм бишсэн бол чи миний зүүдийг 
ийм дэлгэрэнгүй яаж мэдэх билээ? 
Би чамайг бүх мэргэн хүмүүсийн 

удирдагчаар томиллоо. 

Номлогчийн үгс 12:13-14; Исаиа 9:6-7, 45:1; Даниел 2:34-35, 44-48, 5:1-29; Илчлэлт 20:11-21:5
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Үүний дараа үлдэж хоцорсон хүмүүс нь Иерусалимд 
эргэн ирж хотын хана хэрэм ба Бурханы өргөөг сэргээн 
барих юм. Номыг цааш нь уншаад, 200 жилийн өмнө эш 
үзүүлэгч Исаиа тэднийг нутагт нь буцаах тушаал өгөх 
Персийн хааныг нэрлэж байсныг хүртэл олж мэджээ. 

Одоо түүнээс хойш 
69 жил өнгөрчээ… Зөвхөн

 ганц жил л үлдсэн байна. Энд 
Бурханы зарц Дариус Түүний 

хүслийг гүйцэлдүүлнэ гэж 
бичжээ. Тэр хаан биднийг төрсөн 
нутагт маань буцаан явуулахаар 

тушаах юм байна! 

Бүгдээрээ зохион
байгуулалтад орж, эхлээд

хануудыг барьж, дараа
нь Бурханы өргөөг

босгож эхэлье.

Абрахамын Эзэн 
Бурхан минь, Та 

амласныхаа дагуу биднийг 
буцаан авчирлаа. Өөрийн 

тань замаар хэрхэн явахыг 
бидэнд зааж өгөөч.

Би цэвэр ус олоод 
ирлээ. Одоо ажлаа 

эхэлцгээе.

Даниел 9:1-2; Иеремиа 25:11-12, 29:10

Бурхан Абрахамд амласныхаа
дагуу энэ газар нутгийг бидний мөнхийн

эзэмшил болгон өгсөн юм. Бурхан бидний өвөг
дээдэст, өөр бурхдад үйлчилбэл дайснуудынхаа гарт
орно гэж анхааруулсан юм. Гэхдээ Тэр ªөрийнхөө

ард түмнийг хэзээ ч мартахгүй гэж бас амласан
билээ. Бурхан хэлсэн үгэндээ хүрдэг учраас бид

эргэн ирлээ. Îäîî áèä Бурханы үгийг
дагах ёстой.

Иудейчүүд Вавилонд олзлогдсоноос 
хойш 70 жилийн дараа Бичээст 
бичсэний дагуу Дариус тэднийг 

чөлөөлжээ. Ингэж 52,000 хүн нутагтаа 
эргэн ирж, хотоо сэргээн барьжээ.

Âàâèëîíûã ìåäå, ïåðñ÷¿¿ä ýçýëñíýýñ õîéø Äàíèåë
Áèáëèéí íîìóóäûí íýã áîëîõ Èåðåìèà ýø ¿ç¿¿ëýã÷èéí

áè÷ñýí õóó÷èí íîìûã îëæ íýýæýý. Íîìûã óíøèæ
áàéõäàà Äàíèåëûí îëæ ìýäñýí ãàéõàëòàé ç¿éë áîë

Áóðõàí èçðàèëü÷óóäûã Âàâèëîíä çºâõºí 70 æèë
öºëºãäºíº ãýæ óðüäààñ õýëñýí ÿâäàë áàéëàà.
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Бурхан чамд төгсгөлийн өдрүүдэд
юу болохыг харуулж байна. Ирээдүйд гарах

дөрвөн хаанчлалын тухай Бурхан Небухазнезарт
харуулсан юм. Одоогоор хоёр нь гарчèхаад байна.

Меде-Персийн хаанчлалын дараа Грекийн хаанчлал
ирнэ. Тэд гарч ирээд бүхнийг үлдэн хөөх боловч

удалгүй дөрөв болон хуваагдаж, өөрөө өөрсөдтэйгээ
тулалдан зөвхөн хоёр нь л үлдэх юм. Үлдсэн хоёр нь
удаан хугацаагаар хоорондоо тэмцэлдэж, дөрөв дэх

хаанчлал гарч ирэхэд эзлэгдэх бөгөөд тэрхүү
дөрөв дэх хаанчлалыг уг төмөр араатан

төлөөлж байгаа юм.

Дөрөв дэх хаанчлал ган төмөр мэт хатуу 
байх бөгөөд урьдын бүх хаанчлалуудаас илүү 

хүчтэй, илүү харгис байх болно. Тэд бүхнийг эзлэн авах 
боловч төгсгөлдөө арван улс болон хуваагдана. Улмаар тэдний 
дундаас нэгэн хүн энх тайвны тухай ярин гарч ирэх юм. Тэр 

хүн бол араатны толгойноос ургах хамгийн сүүлчийн эвэр юм. 
Төгсгөлийн өдрүүдэд тэр хүн сайхан амлаж, энх тайвныг 

билэгдэх боловч зөвхөн устгаж булаан эзлэхийн тулд л 
тийнхүү амлах аж. Тэр бас Иудейн ариун өргөөг цэвэр бус 
болгож, өргөл өргөхийг зогсоохын тулд жигшүүрт зүйлийг 

дотор нь тавих юм. Мөн бүх дэлхийд агуу зовлонгийн 
үе ирэх боловч зөв шударга хүмүүс үүнээс

 чөлөөлөгдөнө. 

Даниел нас өндөр болсон байсан учраас бусадтайгаа цуг буцаж явсангүй. 
Тэрээр Вавилон дахь Меде–Персийн эзэнт гүрэнд хааны зөвлөхийн өндөр албан 

тушаалт ажлыг хийж гүйцэтгэсэн хэвээр байлаа. Бурхан түүнд ирээдүйд болох явдлуудын 
тухай хэд хэдэн үзэгдлийг үзүүлсний зарим нь бүр төгсгөлийн өдрүүдийн тухай байсан юм. Нэгэн 

үзэгдэлдээ тэрээр төмөр биетэй араатныг харжээ. Тэнгэр элч түүнд уг
 үзэгдэл ямар утгатай болохыг хэлж өгчээ. 

Даниел 7:17-28; Матай 24:4-25
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Даниел аа, Бурхан чамд хэзээ юу болохыг мэдүүлэхийг хүсч байна.
 Өргөөг сэргээн бариулах тушаал өгөгдсөнөөс хойш 483 жилийн дараа 

Мессиа [Тослогдсон нэгэн] алагдаж хүмүүсийн нүглийн төлөөсийг төлнө. 
Үүний дараа Бурханы өргөө дахин устгагдах болно. 

Бурхан Адам, Ева нарт эмэгтэйн үр бузар нэгнийг дарна гэж хэлсэн юм. 
Бурхан Ноад Мессиа Иафет, Хам нарын удмаас биш Шемийн удмаас төрөх 
болно гэж хэлжээ. Мөн Абрахамд чөлөөлөгч хүү Исаакийнх нь үр удмаас 
ирнэ гэсэн байна. Харин Исаакт амлагдсан аврагч хүү Иаковоос нь гарна 

гээд, Иаковд болохоор Иудагийн удмаас ирэх юм гэжээ.

Энэ эш үзүүллэг биелэгдэж, Мессиа тослогдох юм. Тэр үед гэм нүглийн 
эвлэрүүлэл хийгдэж, мөнхийн зөвтгөл хүн дээр ирэх болно. 

Даниелын бичиж үлдээсний дагуу яг 483 дахь жилийн төгсгөл дээр 
Мессиа Иерусалимд өөрийн ялалтаар орж ирсэн юм. 

Бурхан амлагдсан Аврагчийн тухай олон тодорхой эш үзүүллэгийг өөр 
өөр эш үзүүлэгчдэд өгсөн байна. Тэд аврагчийг мөнхөд оршин байсан 

гээд Иудагийн Бетлехем хотод онгон эмэгтэйгээс төрнө гэж хэлжээ. 
Тэр харахад маш эгэл дорой байх бөгөөд илжиг унан явна. ЭЗЭН 
түүний дээр сүнсээ байлгахад Тэр харь үндэстнүүд дээр шүүлтээ 

авчрах юм. Тэр бас харь үндэстнүүдэд гэрэл болох бөгөөд энэ дэлхийн 
бүх хүнд авралыг авчирна. Мессиа зовж шаналан өөрийнхөө хүмүүст 
гологдож, гар хөлөө хатгуулна. Тэр нүцгэн өлгөгдөж, анган цангахад 

усны оронд тэд Түүнд цуу өгөх юм. Тэр бас хулгайч дээрэмчдийн 
дунд алагдаж, харин баян хүний булшинд оршуулагдана.

Эхлэл 49:9-10; Дуулал 22, 53; Исаиа 7, 9:1-2, 42:1, 49:6, 53; Даниел 9:25-26;
Мика 5:2; Зехариа 9:9, Матай 24:1-2; Еврей 2:9
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Даниелын эш үзүүллэгт гарсан дөрөв дэх 
хаанчлал яг түүний зөгнөн хэлснээр гарч ирсэн 
юм. МЭӨ 330 онд Грекийн агуу их Александр 

хаан долоон жил үргэлжилсэн аян дайнаа 
эхлүүлж, улс үндэстнүүдийг эзлэн авсны дотор 
Меде-Персийн эзэнт гүрэн ч оржээ. Грекчүүд 
МЭӨ 167 он хүртэл буюу дөрөв дэх хаанчлал 
болох Ромын эзэнт гүрнийг эзлэн авах хүртэл 

хүчирхэг байсан юм. 

Небухаднезарын зүүдэнд Ром төмөр хөлөөр 
үзэгдсэн бөгөөд Даниелын үзэгдэлд төмөр 

араатан мэт харагдаж, эш үзүүлэгчдийн урьдаас 
хэлсэн шиг хүч чадал, хил хязгаараа тэлэн 
нэмэгдүүлжээ. МЭӨ 5 онд Ром Израилийг 

төмөр нударгаар захирч байлаа. 
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