Матвейн дуулгаан айн Мэдээсэл
Матвей

Иисус Христосой уг гарбал
1

1

1 Абраамай

‰ри адаан болохо Давидай ‰ри адаан Иисус
Христосой уг гарбалынь иимэ:
2 Абраам болбол Исаагай эсэгэ, Исаак – Яковай эсэгэ, Яков –
Иудын ба тэрэнэй аха д‰‰нэрэй эсэгэ байгаа. 3 Иуда болбол Тамар
гэдэг эхэнэрээ Перец Зерах хо¸р х‰б‰‰тэй байгаа. Перец – эц>
рон х‰б‰‰тэй, эцрон – Арам гэдэг х‰б‰‰тэй, 4 Арам – Аминадаб
х‰б‰‰тэй, Аминадаб – Нахшон х‰б‰‰тэй, Нахшон – Салмон х‰>
б‰‰тэй байгаа. 5 Салмон болбол Рахаб гэдэг эхэнэрээ Боаз х‰>
б‰‰тэй болоо. Боаз Руфь хо¸роо Обед х‰б‰‰н т‰рµµ. Обедээ
Иесай х‰б‰‰н т‰рµµ. 611 Иесайн уг тэрэнэй х‰б‰‰н Давид хаан
залгамжалаа.
Давид хаанай захиралтааа эхилээд, Израилиин арад зониие ха>
шалтаар Вавилон руу н‰‰лгээн саг х‰рэтэр Иисусай элинсэг ‰бгэ
эсэгэнэрынь иимэ: Давидай уг Соломон залгамжалаа. Соломоной
эхэнь т‰р‰‰н Урия гэдэг х‰нэй амганиинь эн. Соломоноо Рехо>
боам х‰б‰‰н, Рехобоамаа – Абия, Абияаа – Аса, Асааа – Иоша>
фат, Иошафадаа – Иорам, Иорамаа – Узия, Узияаа – Иотам,
Иотамаа – Ахаз, Ахазаа – Езекия, Езекияаа – Манассий, Ма>
нассийаа – Амон, Амоноо – Иосий т‰рµµ. Иосийоо Иехони
болон тэрэнэй аха д‰‰нэрынь т‰рээн юм.
12 Вавилон руу хашалтаар н‰‰лгэгдээнэйнь хойшо Иехониоо
Залафиил гараа, Залафиилаа Зоробабэл, 13 Зоробабэлээ – Абиуд,
Абиудаа – Елиаким, Елиакимаа – Ацор, 14 Ацороо – Садок,
Садокоо – Ахим, Ахимаа – Елиуд, 15 Елиудаа – Елеазар, Елеа>
зараа – Матфан, Матфанаа – Яков, 16 Яковаа Мариятай ууан
Иосиф т‰рээн байгаа. Марияаа Бурханай табисуурта гэжэ алдар>
шаан Иисус х‰б‰‰н т‰рµµ. 17 Иигээд, Абраамаа Давид х‰рэтэр
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Матвей 1, 2
арбан д‰рбэн ‰е болоно. М‰н Давидаа эхилээд, Вавилондо н‰‰л>
гэгдээн саг болотор арбан д‰рбэн ‰е, Вавилондо н‰‰лгэгдээнээ
хойшо Бурханай табисууртын т‰рэтэр баал арбан д‰рбэн ‰е болоно.
Бурханай табисуурта Иисусай т‰рээн тухай
18 Бурханай

табисуурта Иисус Христосой т‰рээн т‰‰хэ иимэ:
Мария эжынь хадагаа табиан Иосиф н‰хэртэйгµµ гэрлэхынгээ ур>
да Нангин ‰лдэµµ хээлитэй болооноо мэдэрбэ. 19 Мариягай
Иосиф н‰хэрынь ‰нэн сэдьхэлтэй х‰н байжа, зоной урда басаганай
нэрэ муугаар хэл‰‰лэн бузарлахаг‰йн тула т‰рэ хуримаа шэмээг‰й>
хэн болюулха гэжэ шиидэбэ. 20 Тиигэжэ бодоод, Иосифой дууран
хэбтэхэдэнь, Бурханай Эльгээмэл з‰‰дэндэнь ‰зэгдµµд, иигэжэ хэ>
лэбэ:
«Давидай ‰ри адаан Иосиф, Мариягай т‰рэхэ х‰б‰‰н Нангин
‰лдэµµ б‰рилдээн юм. Тиимэээ ши тэрэниие амган болгожо
абахаяа б‰ ай. 21 Тэрэшни х‰б‰‰ т‰рэхэ, тэрээндэ Иисус* гэжэ нэрэ
‰гэхэш, юундэб гэбэл, тэрэ арад зоноо н‰гэл хилэнсэгээ абарха
юм».
22 Тиигэжэл Дээдын Эзэнэй л‰ндэншµµрµµ иигэжэ дамжуулжа
айладхааниинь б‰тэбэ даа:
23 «Басаган хээлитэй болоод, х‰б‰‰ т‰рэхэ, тэрээниие Эммануил
гэжэ нэрлэхэ», энэ нэрэнь Бурхан мантай хамта байна гээн удха>
тай. 24 Иосиф нойроо эреэд, уданшьег‰й Бурханай Эльгээмэлэй
захиран ¸оор Мариятайгаа гэрлэжэ ууба. 25 Х‰б‰‰нэйнгээ т‰рэ>
тэр Иосиф амгантайгаа хамта унтааг‰й эн. Х‰б‰‰ндээ тэрэ Иисус
гэжэ нэрэ ‰гµµ эн.
З‰‰н з‰гэй сэсэш‰‰л Иисуста м‰ргэбэ
2 1

Иисус болбол Иудейн Вифлеем хотодо Ирод хаанай зонхилжо
2 байха
‰едэ т‰рэбэ. Тэрэ ‰едэ з‰‰н з‰гµµ Иерусалим хотодо сэ>
1

сэш‰‰л ерээд, 2 х‰н‰‰дээ иигэжэ асууба:
«Иудейн хаан болохоор заяагдажа т‰рээн ‰хиб‰‰н хаанаб?
Бидэ тэрээнэй одоной з‰‰н з‰гтэ мандахые хараад,
тэрээндэ м‰ргэхэеэ ерээбди».
3 Энээниие дуулаад, Ирод хаан, тэрээнтэй хамта б‰хы Иерусали>
май зон анаата болобо. 4 Тиигээд Ирод б‰хы ахамад санаартаниие,

* Еврей хэлэн дээрэ энэ нэрэ «Дээдын Эзэн абарна» гээн удхатай юм.
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Матвей 2
Хуули заадаг багшанарые суглуулаад: «Бурханай табисуурта Хрис>
тос хаана т‰рэхэ ¸отой байгааб?» – гэжэ тэдэнээ ураба. 5 Тэдэнь
иимэ харюу ‰гэбэ: «Иудейн Вифлеемдэ т‰рэхэ ¸отой байгаа, л‰н>
дэншын иигэжэ бэшээн ¸оор:
6
„Иудейн орон дайдын Вифлеем хото,
ши Иудын мэдэлэй бусад шухала хотонуудаа
юугээрээшье дутанаг‰йш, юундэб гэхэдэ,
минии Израилиин арад зониие х‰тэлхэ
ехэ ударидагша шамаа м‰ндэлэн гараха юм“».
7 Тиихэдэнь Ирод з‰н з‰гµµ ерээн сэсэш‰‰лые нюусаар дуудаад,
одоной мандаан саг тэдэнээ мэдэжэ абаба. 8 Тиигээд тэдэниие
Вифлеем эльгээхэ зуураа:
«Ошоод, тэрэ х‰б‰‰е айнаар бэдэрэгты. Тэрэниие олоод, нам>
да дуулгаарайгты. Би баа ошожо тэрээндэ м‰ргэхэ анаатайб», –
гэжэ хэлэбэ.
910 Тэдэнь хаанай хэлээн ‰гэ шагнаад, замдаа мордобо. З‰‰н з‰гтэ
хараан одо¸о дахин харахадаа тэдэнэр угаа ехээр баярлаба. Тэрэ
одон тэдэниие х‰тэлэн, урдань ябажа, ‰‰лэй ‰‰лдэ х‰б‰‰нэй
байан газарта асараад тогтошобо. 11 Сэсэш‰‰л гэртэ ороод, х‰>
б‰‰нэй Мария эхэтэйгээ байхыень хараба, тиигээд газар х‰рэтэр
дохин тэрээндэ м‰ргэбэ. Асаран бэлэг‰‰дээ дэлгэжэ, х‰б‰‰ндэ
алта м‰нгэ, сан санзай, айхан ‰нэртэй ургамалай тоо ‰ргэбэ.
12 З‰‰дэндээ тэдэ Иродтэ бусажа б‰ ошогты гээн эргылэмжэ
Бурханаа абаан хадаа ондоо харгыгаар µµрынгµµ нютаг орондо
бусаба.
Египет руу зугадаан тухай
13 Тэдэ

сэсэш‰‰лэй ябаан хойно Бурханай Эльгээмэл Иосифой
з‰‰дэндэ ‰зэгдµµд, иигэжэ хэлэбэ:
– Ирод энэ х‰б‰‰е алахаяа анаашалаад, бэдэржэ орохонь. Тии>
мэээ ши бушуухан бодоод, х‰б‰‰гээ эхэтэйнь абажа, Египет руу
тэрьедэ. Тиигээд минии шамда дуулгатар тэндээ байгаарай.
14 Иосиф ‰хиб‰‰гээ эхэтэйнь абажа, тэрэл ‰ниндµµ Египет яба>
ба. 15 Тэдэнэр Иродэй ‰хэтэрынь тэндэ байгаа. Тиигэжэл Дээдын
Эзэнэй л‰ндэншµµрµµ дамжуулан: «Би Египедээ µµрынгµµ Х‰>
б‰‰е дуудааб», – гэжэ айладхааниинь б‰тэбэ даа.

13

Матвей 2, 3
‡хиб‰‰дые алаха тухай Иродэй ‰гээн захиралта
16 Сэсэш‰‰лдэ

мэхэл‰‰лэнээ мэдэрхэдээ, Ирод аргаг‰й ехээр су>
халдаба. Тиигээд Вифлеем хото болон тэрэниие оршон тойроон
нютагуудай хо¸р наанаа доошо х‰б‰‰дые алагты гээн захиралта>
тайгаар сэрэгшэдээ эльгээбэ. ‡хиб‰‰нэй наа Ирод сэсэш‰‰лээ
мэдэжэ абаан сагаар багсааан байна.
17 Тиигэжэл Иеремия л‰ндэншын айладхаан ¸оор Дээдын Эзэ>
нэй найдууланиинь б‰тэбэ даа:
18
«Рама соо* айхабтар гашуудалтайгаар
уйлаха бархирха абяан дуулдана.
Рахель хюдуулан ‰хиб‰‰дээ шаналан уйлана,
анааень заахын аргаг‰йл».
Египедээ бусалга
19 Иродэй

‰хээн хойно Египедтэ байан Иосифой з‰‰дэндэ Бур>
ханай Эльгээмэл ‰зэгдµµд:
20 «Ши бодоод, х‰б‰‰гээ эхэтэйнь абажа, Израиль нютагаа бусажа
ошо. Х‰б‰‰нэй ами хороохо¸о анагшад м‰нµµ хосороо», – гэжэ
хэлэбэ.
21 Иосиф ‰хиб‰‰гээ эхэтэйнь абажа, Израиль нютагаа бусаба.
22 Иродэй орондо Архелай х‰б‰‰ниинь Иудейдэ хаан болоо гэжэ
дуулаад, Иосиф тиишэ ошохо¸о айгаа. Харин Иосиф з‰‰дэндээ
дахин з‰блэл абаад, Галилейн можо з‰глэбэ. 23 Тэндэ Иосиф гэр
б‰лэтэйгµµ Назарет хотодо т‰бхинэн нютагжаба. Тиигэжэл «Тэрэ
Назаредэй гэжэ нэрл‰‰лхэ» гээд л‰ндэншэдэй айладхааниинь
тудаа.
Уаар Арюудхагша Иоаннай номнол
3 2

Тэрэ сагта Уаар Арюудхагша Иоанн Иудейн с‰л губи ерээд,
3 номнол
хэбэ. «Бурханай хаан т‰рэ аяар мандахань, тиимэээ
1

2

н‰гэл ‰йлэдэхэеэ бол¸од, Бурханда хандагты», – гэжэ тэрэ хэлэбэ.
тухай л‰ндэншэ Исайя иигэжэ хэлээ:

3 Иоанн

* Вавилон руу х‰сµµр н‰‰лгэхын урда тээ дайсадынь еврейн‰‰дые Рама хо"
тодо суглуулаад барижа байгаа бэлэй. Тэндэнь айхабтар ехэ гашуудал бо"
лоо эн. Тон тиимэл гашуудал Вифлеем хотын оршон тойрон Ирод хаанай
захиралтаар ‰хиб‰‰дые алаха ‰е сагта болоо бэлэй.
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Матвей 3
«Дээдын Эзэнэй ябаха замынь бэлдэгты,
алхаха харгыень дардам сэхэ болгогты гэжэ
хэн бэ даа с‰л губида хашхарба».
4 Иоанн тэмээнэй нооон хубсаа ‰мдэдэг, ур бээ бээлээд яба>
даг бэлэй. Тэрэ таршаагаар, зэрлиг з‰гын балаар хооллодог байгаа.
5 Тиихэдэ Иерусалимайхид, Иудей можын хамаг зон, Иордан гол
тойрон уугшад булта тэрээндэ ошобо. 6 Тэдэ зон н‰гэл шэбэлн‰‰>
дээ мэдэрэн гэмшэбэ, тиин Иоанн тэдэниие Иордан голдо шунгуу>
лан уаар арюудхаба.
7 Уанда арюудхуулхаяа олон фарисейн‰‰дэй, саддукейнэрэй*
ерэжэ ябахые хараад, Иоанн тэдэндэ иигэжэ хэлэбэ: «Хорото мо>
гойн таардаад! Бурханай буулгаха хэээлтэээ иигээд хулжа>
хыетнай таанарта хэн заагааб? 8 Таанар буянтай айн юумэ б‰тээ>
жэ, Бурханда хандаанаа харуулагты. 9 ‡бгэ эсэгэмнай Абраам юм
гэжэ µµэд тухайгаа б‰ бодогты, юундэб гэхэдэ, Бурхан энэ хэбтэ>
эн шулуугааршье Абраамда ‰ри х‰‰гэдые б‰тээжэ шадаха юм
гэжэ танда хэлэхэ байнаб. 10 Модо ‰ндэµµрнь таа сабшаха алма
‰хэ бэлэн байна: айн ‰рэ жэмэс ‰гэдэгг‰й алишье модон таа
сабшагдаад, галда хаягдаха. 11 Н‰гэлµµ гэмшэыетнай баталан би
таанадые уаар арюудханаб, теэд минии хойнооо Заларан ерэгшэ
таанадые Нангин ‰лдэ гал хо¸роор арюудхаха. Тэрэ намда орохо>
доо агууехэ юм. Би тэрэнэй гуталыеньшье абажа ябаха эрхэг‰йб.
12 Тэрэ таряагаа сэбэрлэхээр х‰рзэеэ гартаа адхаад байна: таряагаа
суглуулжа амбаартаа хадагалха, харин мэхиинэ олоомыень залир>
шаг‰й галда шатааха».
Иисусые уаар арюудхаба
13 Тэрэ

сагта Иисус Иоаннаа уан арюудхалда х‰ртэхэеэ Гали>
лейээ Иордан голдо ерэбэ. 14 Тиихэдэнь Иоанн Иисусай анал ху>
билгаха зорилготойгоор:
«Би шамаа уан арюудхалда х‰ртэхэ ¸отойлби, тиигэн гэээ
ши намда ерэбэ г‰ш?» – гэбэ.
15 Теэд Иисус тэрээндэ:
«М‰нµµ энээниие хэе, бидэ иигэжэл Бурханай эрхэ х‰сэл б‰>
тээхэбди», – гэбэ. Тиихэдэнь Иоанн з‰бшµµбэ. 16 Уаар арюудхуу>
ламсаараа Иисус уанаа гараба. Тиихэдэнь тэрээндэ огторгой
* Иисусай эсрэг тэмсээн еврей шажанай б‰лэг‰‰д.
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Матвей 3, 4
сэлигдэн нээгдэбэ, тэрэ гулабхаадал мэтэ Бурханай ‰лдын дээ
рэнь буухые хараба. 17 «Энэ минии хайрата Х‰б‰‰мни гээшэ, анаа
сэдьхэлдэмни таатай юм», – гээн абяан огторгойоо дуулдаба.
Шолмос Иисусые туршана
4 3

Иисусые альбан шолмосоор орюулха туршуул
4 хаяа с‰л ‰лдэ
губи руу х‰тэлжэ абаашаба. Иисус д‰шэн ‰дэр, д‰
1 Удаань

2

шэн ‰ни масаглаад, ‰‰лдэнь гэдээниинь аргаг‰й ехээр ‰лдэбэ.
Тиихэдэнь оригшо шолмос тэрээндэ ерээд: «Хэрбээ ши Бурха
най Х‰б‰‰н юм аа, эдэ шулуунуудта хилээмэн болохыень захи
ра», – гэбэ.
4 Тиихэдэнь Иисус: «„Х‰н гансал хилээмээр амидардаг бэшэ,
харин Бурханай хэлээн ‰гын ашаар амиды ябадаг юм“, – гэжэ
Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэнэ», – гэжэ харюусаба.
5 ‰‰лдэнь Иисусые шолмос нангин Иерусалим хото абаашажа,
Бурхан ‰мын орой дээрэ байлгаба. 6 «Хэрбээ ши Бурханай Х‰б‰‰н
юм аа, эндэээ доошоо ‰рэ. Тиигэбэлшни, „Бурхан µµрынгµµ
Эльгээмэлн‰‰дтэ шинии тушаа захиралта ‰гэхэ, шулуунда б‰дэржэ
унахаг‰йншни тулада тэдэ шамайе гар дээрээ ‰ргµµд ябаха“, – гээд
Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ ха юм», – гэжэ Иисуста шолмос хэлэбэ.
7 Тиихэдэнь Иисус: «Бурханшни болохо Дээдын Эзэнээ б‰ турша
гээд баа тэндэ бэшээтэй юм», – гэжэ шолмосто харюусаба.
8 Иисусые шолмос дахин ‰ндэр гэгшын хада дээрэ абажа гараад,
дэлхэйн б‰хы хаан оронуудые, тэдэнэй ‰р жабхалангые харуулна.
9 «Хэрбээ х‰лдэм унажа м‰ргµµ аашни, би эдэ б‰гэдые шамда ‰гэ
хэб!» – гэжэ тэрээндэ шолмос хэлэбэ.
10 Тиихэдэнь Иисус шолмосто: «Ай, сатана!* Намаа зайла! „Ши
Эзэн Бурхандаал ш‰тэжэ, гансал тэрээндээ алба хэжэ бай!“ – гээд
Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ», – гэжэ харюусаба. 11 Тиихэдэнь шол
мос Иисусые орхижо ошобо, харин Бурханай Эльгээмэлн‰‰д тэрээн
дэ туалхаяа ерэбэ. Иисус Галилей можодо ажалаа хэжэ эхилбэ.
12 Иоаниие т‰рмэдэ хаагаа гэжэ дуулаад, Иисус Галилей можо ошо
бо. 13 Теэд Назарет хотодоо байхын орондо тэрэ Капернаум хотодо
уурижаба. Тэрэ хото Галилей далайн хажууда, Забулон ба Нафта
лим обогуудай газарта оршожо байгаа. 14 Тиигэжэл л‰ндэншэ Исайя
гаар дамжуулан Бурханай айладхааниинь б‰тэбэ даа:
3

* Энэ нэрэ «гэмнэгшэ» гээн удхатай юм.
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Матвей 4
«Забулоной газар, Нафталимай газар,
нуурай шадархи харгын дэргэдэхи газарнууд,
Иордан голой саада бэе,
бусад ‰ндээтэн‰‰дэй Галилейн газар дайда,
16
харанхы мунхагта уугаашад
тон ехэ гэрэл туяа ‰зэхэ!
‡хэлэй ороной ‰‰дэртэ уугаашадта
гэрэл туяа сасарха!»
17 Тэрэ сагаа хойшо Иисус: «Н‰гэл ‰йлэдэхэеэ болижо, Бурханда
хандагты, Бурханай хаан т‰рын мандахань ойртоод байнал», – гээд
номножо эхилбэ.
15

Иисус т‰р‰‰шын д‰рбэн шабинараа шэлэжэ абаба
18 Нэгэтэ

Галилей далайн хажуугаар ябажа ябахадаа, Иисус аха
д‰‰ хо¸рые хараба. Тэдэ загаашадай нэгэнь П¸тр гэжэ ара нэрэтэй
Симон, н‰гµµдэнь тэрэнэй Андрей гэдэг ахань байгаа. Тэдэ хо¸р
загаашад г‰льмэеэ далайда хаяжа байба. 19 «Таанар хойнооомни
ябагты, загаа барихын орондо х‰н‰‰дые намда хандуулха албанда
би таанадые ургахаб», – гэжэ Иисус тэдэндэ хэлэбэ. 20 Тиигэхэ>
дэнь тэдэнэр дары г‰льмэеэ орх¸од, Иисусай хойнооо ябаба.
21 Тэндэээ саашалжа ябатараа Иисус Зэбэдэйн х‰б‰‰дые, Яков
Иоанн хо¸рые хараба. Аха д‰‰ хо¸р Зэбэдэй эсэгэтэеэ хамта онгосо>
до уугаад, г‰льмэеэ заажа байгаа. Иисус тэдэниие хамта ябалса>
хаарнь дуудаба. 22 Тэдэнь дары онгосо¸о, эсэгэеэ орх¸од, Иисус>
тай ябаба.
Иисус ургана, номноно, ‰бшэ хабшанаа эдэгээнэ
23 Иисус

б‰хы Галилей можоор ябажа, м‰ргэлэй гэрн‰‰дтэ арад
зониие ургаба, Бурханай хаан т‰рэ тухай айн мэдээсэл номнобо,
элдэб янзын ‰бшэ хабшатай х‰н‰‰дые эмнэн эдэгээбэ. 24 Иисус ту>
хай алдар суу б‰хы Сири ороноор хаа хаанаг‰й тараба. Тиимэээ
тэрээндэ ехээр ‰бдэжэ зобожо байан, досоогоо ада ш‰дхэртэй бо>
лоон, унадаг ‰бшэнтэй, саа ‰бшэнтэй, м‰н бусадшье элдэб янзын
‰бшэ хабшантай зониие олоор асаржа байба, тиин Иисус тэдэниие
бултыень эдэгээбэ. 25 Галилей можооо, Арбан хото можооо,
Иерусалимаа, Иудей можооо, Иордан голой саада бэеээ ерээн
‰й т‰мэн зон Иисусые дахажа ябаба.
4
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Матвей 5
Хада дээрэ айладхагдаан номнол
5

олон зоной сугларые харахадаа, Иисус хада дээрэ
5 гаража, тэндээ
ууба. Тэрэниие тойроод шабинарынь сугларба.
1 Хажуудаа

2 Иисус

тэдэ зониие ургажа эхилбэ.

‡нэн бодото жаргал
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

«Бурханай ‰лдµµр дуталдагшад, жаргалтайл,
Огторгойн хаан т‰рэ тэдэнэй ха юм.
Гуниглан уйлаашад жаргалтайл,
Бурхан тэдэнэй анаае амаруулхал.
Даруу номгон зон жаргалтайл,
тэдэнэр дэлхэйе уг залгамжалхал.
‡нэн з‰бые угаа ехээр х‰сэгшэд жаргалтайл,
тэдэнэр анаандаа х‰рэхэ юм.
Бусад зониие хайрлаашад жаргалтайл,
тэдэниие µµэдыень хайрлахал.
Арюун сэдьхэлтэн жаргалтайл,
тэдэнэр Бурханиие ‰зэхэл.
Амгалан байдал найруулагшад жаргалтайл,
Бурхан тэдэниие ‰хиб‰‰дни гэжэ нэрлэхэл.
Бурханай эрхэ х‰сэлµµр ажаууанайнгаа т‰лµµ хашуулагшад
жаргалтайл,
Огторгойн хаан т‰рэ тэдэнэй ха юм.
Минии т‰лµµ доромжолуулан, хашуулжа намнуулан, элдэбээр
хардуулан байбал, таанад жаргалтайт.
Баярлажа, х‰хижэ ябагты!
Тэнгэридэ таанадта агууехэ шагнал бэлдээтэй байна.
Эртэ урда ажамидаран л‰ндэншэдые баал иигэжэ хашажа
‰лдэжэ байан юм».
Дабан ба гэрэл туяа тухай
13 Таанад

газар дэлхэйн зоной дабан хужарынь гээшэт. Хэрбээ
дабанай амтаяа гээгээ аань, дахин тэрэниие яажа гашуун бол>
гохоб? Тиигээ аа дабан юундээшье хэрэгг‰й болоод, миил хаяг>
дажа, х‰нэй х‰лдэ гэшх‰‰лхэ зэргэтэйл.
14 Таанад газар дэлхэйн зоной гэрэл туяа гээшэт. Хада дээрэ
бодхоогдоон хото хоргодожо шадахаг‰йл. 15 Зула ааагаад, хэншье
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Матвей 5
тэрэнээ амарта доро табидагг‰й, харин гэртэ байан зониие бул>
тыень гэрэлт‰‰лжэ байхын тула зулын табюур дээрэ бадараадаг юм.
16 Энээндэл адляар танай гэрэл туяа улад зоной урда гэрэлтэжэ
байхань болтогой, тиигэбэл дэмбэрэлтэ айхан хэрэг‰‰дыетнай
зон хараад, тэнгэридэхи Эсэгэдэтнай магтаал соло дуудахал.
Моисейн Хуули тухай
17 Моисейн

Хуули г‰, али л‰ндэншэдэй бэшээшые болюулхаяа
намайе ерээ гэжэ б‰ бодогты. Би эдээниие болюулхаяа бэшэ, харин
‰нэн дээрэнь б‰тээхэеэ ерээб. 18 Газар тэнгэри хо¸рой байгаал
сагта, Хуулиин багаханшье з‰йл, бишыханшье ‰зэгынь ‰гы болохог‰й
гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. Досоонь бэшээтэй б‰хы юумэн‰‰д
заабол бэелхэ зэргэтэй юм. 19 Тиин Хуулиин тон эгээлэй заабариие
эбдээн, улад зониие тиимэ юумэндэ ургаан х‰н Огторгойн хаан
орон дотор тон бираг‰й х‰н байха. З‰гµµр эдэ заабаринуудые са>
хидаг, улад зониие тиимэ юумэндэ ургадаг х‰н Огторгойн хаан
орон дотор агууехэ х‰н байха. 20 Хэрбээ таанар Бурхантай баталан
Хэлсээе Хуули заадаг багшанараа, фарисейн‰‰дээ ‰л‰‰ айнаар
д‰‰ргэдэгг‰й аа, Огторгойн хаан орондо орохог‰йт гэжэ баталан
хэлэнэб.
Уур сухал тухай
21 «Х‰ниие

б‰ ала, алууршан зарга ш‰‰бэридэ ‰гтэхэ», – гэжэ эр>
тэ урда сагта х‰н‰‰дэй хэлэдэгые таанар дуулаан бэзэт. 22 Х‰ндэ
дэмы уурлаан х‰н зарга ш‰‰бэридэ орохо зэргэтэй гэжэ би м‰нµµ
таанадта хэлэнэб. Х‰ниие «рака»* гээн х‰н З‰блэлэй гэш‰‰дэй
заргада ‰гтэхэ ¸отой; х‰ниие «тэнэг» гээн х‰н гал тамада унаха
¸отой гэжэ би таанадта хэлэнэб.
23 Хэрбээ ши ‰ргэлэй шэрээгэй хажууда ‰ргэл хэхэеэ ябаанаа,
х‰нэй шамда гомдолтой байые анаандаа оруулбал, 24 ‰ргэлэй шэ>
рээгэй хажууда ‰ргэлµµ орхи. Тиигээд бушуухан ошожо, н‰гµµ х‰н>
тэеэ эбтэй боло, тиигээн хойноол ‰ргэл м‰ргэлµµ ‰ргµµрэй.
25 Хэрбээ хэн нэгэн шинии урдааа зарга барижа, шамайе зарга
ш‰‰бэридэ абаашажа байбал, зарга ш‰‰гшын мэдэлдэ ороог‰йдµµ,
замдаа хэрэгээ т‰ргэхэн шиидхэхые оролдо. Тиигээг‰й ааш, шамайе
зарга ш‰‰бэридэ ‰гэхэ, зарга ш‰‰гшэ шамайе т‰рмын харуулшанда
* Мунхаг хооон.
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Матвей 5
тушааха, харин харуулшан шамайе т‰рмэдэ уулгаха. 26 ‡ри шэриеэ
дууан, ‰‰лшын хашаран х‰рэтэр т‰лµµг‰й аа, ши тэндэээ га>
рахаг‰йш гэжэ шамда баталан хэлэнэб.
Эрэдээ г‰, али эхэнэртээ урбаха тухай
27 «Эрэдээ

г‰, али эхэнэртээ б‰ урба», – гэжэ эртэ урда сагта х‰>
н‰‰дэй хэлэдэгые таанар дуулаан бэзэт. 28 Харин би м‰нµµ иигэжэ
хэлэхэ байнаб: ондоо эхэнэр тээшэ хараад, тэрээнтэй ниилэхэ а>
наатай байан алишье х‰н анал бодолдоо тэрэ эхэнэртэй ор¸ол>
дон, µµрынгµµ амганда урбаба гээшэ. 29 Хэрбээ баруун нюдэншни
шамайе н‰гэлдэ оруулаа аа, тэрэнээ уга татаад хая. Б‰рин эрхэ>
тэнтэйгээ гал тамада хаягдахын орондо гансахан эрхэтэнг‰й яба>
балшни шамда дээрэ байха. 30 Хэрбээ баруун гаршни шамайе н‰гэлдэ
оруулаа аа, тэрэнээ таа отолоод хая. Б‰рин б‰тэн эрхэтэнтэйгээ
гал тамада хаягдахын орондо гансахан лэ м‰сыншни хосорбол,
шамда дээрэ байха.
Ханиаа алаха тухай
31 амганаа

алажа байан эрэ б‰хэн алаан тухайгаа гэршэлгэ
амгандаа бэшэжэ ‰гэхэ ¸отой гэжэ баа хэлэгдээн байдаг. 32 Ха>
рин би м‰нµµ таанадта иигэжэ хэлэхэб: µµртэнь урбааг‰й эхэнэр>
ээ бусад шалтагаануудаар алаан алишье эрэ амгаяа урбалта>
да т‰лхинэ; м‰н тиимэ эхэнэрээр амга хээн х‰н баал урбагша
болоно.
Тангариг тухай
«Дээдын Эзэндэ ‰гээн тангаригаа б‰ эбдэ, тэрэнээ сахижа
яба», – гэжэ эртэ урда сагаа х‰н‰‰дтэ хэлэдэгые таанар баа дуу>
лаа эн бэзэт. 34 Харин би м‰нµµ танда иигэжэ хэлэхэб: найдуулга
‰гэхэдµµ огто б‰ тангаригла, огторгой тэнгэреэршье б‰ тангаригла,
юундэб гэбэл, огторгой хадаа Бурханай уудаг шэрээ гээшэ. 35 Га>
зар дэлхэйгээршье б‰ тангаригла, юундэб гэбэл, газар дэлхэй Бурха>
най х‰лэйнь т‰шэг гээшэ. Иерусалимааршье б‰ тангаригла, юундэб
гэбэл, Иерусалим агууехэ Хаанай хото гээшэ. 36 ¤µрынгµµ толгой>
гооршье б‰ тангаригла, юундэб гэхэдэ, гансаханшье ‰эеэ сагаан
болгожо г‰, али хара болгожо шадахаг‰йш. 37 З‰гµµр, найдуулгаа
‰гэхэдµµ, «зай, зай», али «‰гы, ‰гы» гэжэл хэлэ. Энээнээ ‰л‰‰ ‰гэ
муу мэхэтэй шолмосоо гарадаг.
33
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Матвей 5, 6
‡µµгµµ абаха тухай
38 «Нюдэнэй

харюу нюдэн, ш‰дэнэй харюу ш‰дэн» гэжэ хэлэдэ>
гые таанар дуулаа ¸отойт. 39 Харин би м‰нµµ танда иигэжэ хэлэ>
хэб: хоротоноор б‰ ‰µµрхэлдэ. Хэрбээ баруун хасарыешни х‰нэй
альгадабал, тэрэ х‰ндэ з‰‰н хасараа табижа ‰гэ. 40 Хэрбээ хэн нэгэ>
нэй шамтай заргалдаад, самсыешни буляаха анаатай байбалнь, ши
тэрээндэ дэгэлээ тайлажа ‰гэ. 41 Хэрбээ нютагыешни эзэлэн сэ>
рэгшэд шамайе нэгэ модоной зайда юумыень шэрэжэ абаашахые>
шни х‰сµµр баалабалнь, ши тэдэнэй юумэ хо¸р модоной зайда
абаашажа ‰гµµрэй. 42 Шамаа юумэ эриэн х‰ндэ ‰гэ, шамаа юумэ
урьаар абаха гээ аань, буруу б‰ хараарай.
Дайсадтаа дуратай байха тухай
43 «Н‰хэртµµ

дуратай бай, дайсанаа ‰зэн яда» гэжэ хэлэдэгые таа>
над дуулаа бэзэт. 44 Харин би м‰нµµ танда иигэжэ хэлэхэб: дайсад>
таа дуратай байгты, таниие хашагшадай т‰лµµ зальбаржа байгты.
45 Тиигээ аа, огторгойдо байгша Эсэгэдээл адли бэеэ абажа ябадаг
болохот. Юундэб гэбэл, Эсэгэтнай µµрынгµµ муушуулдашье, ай>
шуулдашье нара гэрэлт‰‰лнэ, м‰н з‰бтэндэшье, буруутандашье
хура бороо оруулна. 46 Хэрбээ µµртµµ хайра дуратай зонииел хайр>
лажа байбалтнай, Бурхан яагаад таанадые шагнаха юм? Алба татаа>
шадшье тиидэг бэшэ аал? 47 Баа хэрбээ гансал µµрынгµµ н‰хэдые
мэндэшэлжэ ябабал, таанад ‰лэмжэ айн ямар юумэ хэнэ гээшэб>
та? М‰н бусад арадуудшье баал тиидэг бэшэ аал? 48 Тиимэээ эр>
хим т‰гэс Огторгойн Эсэгэдээл адли таанадшье эрхим айн байгты.
‡гытэйш‰‰лдэ бадар ‰гэхэ тухай
6 5

харагдаха мэдэгдэхын лэ тула тэдэндэ туа х‰ргэжэ
6 б‰Х‰н‰‰дтэ
байгты. Тиигээ аа, Огторгойдохи Эсэгэээ шагналда х‰ртэ>
1

хэг‰йт. 2 Тиин ‰гытэйш‰‰лдэ бадар ‰гэхэдµµ, тэрээн тухайгаа б‰хы
хото х‰дµµгµµр б‰ донгодо. Хо¸р нюуртан лэ тиигэжэ бэеэ магтуул>
хын тула м‰ргэлэй гэрээр д‰‰рэн, газаагууршье тунхагладаг ха юм.
Тэдэнэр µµэдынгµµ шагнал энэ дээрээл абажа байна гэжэ танда
‰нэниие хэлэнэб. 3 ‡гытэйш‰‰лдэ бадар ‰ргэхэдµµ, тэрээн тухай>
гаа хани н‰хэдтµµшье б‰ мэд‰‰лэ. 4 ‡ргэл хэхэдээ, нюудагаар хэжэ
бай. Тиигэбэлшни нюуса юумэ хаража мэдэжэ байдаг шинии Эсэгэ
ашыеш заатаг‰й харюулха.
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Матвей 6
Зальбарха тухай
5 Зальбархадаа,

ши хо¸р нюуртанда адли б‰ боло. Тэдэнэр улад
зондо ‰зэгдэхэ харагдахын тула м‰ргэлэй гэртэ бодоод, гудамжын
булангуудаар зогсоод зальбарха м‰ргэхэ дуратай байдаг. Тэдэнэр
µµэдынгµµ шагнал энэ дээрээл абажа байна гэжэ танда ‰нэниие
хэлэнэб. 6 Харин ши зальбархадаа, µµрынгµµ таалгада орожо,
‰‰дээ хаагаад, шамтай далда газарта байан Эсэгэдээ зальбараарай.
Тиигэбэлшни нюуса юумэ хаража мэдэжэ байдаг шинии Эсэгэ
ашыешни заатаг‰й харюулхал. 7 Зальбархадаа, ши онгондо м‰ргэг>
шэ х‰н‰‰дтэл адляар дэмы ‰гэн‰‰дые б‰ шаша. Тэдэ ‰л‰‰ ‰гэтэн
олон табые шашахадаа, онгонуудтаа дуулдахабди гэжэ анадаг ха
юм. 8 Тэдэ зониие б‰ ажаагты: эрихэ гуйхыншни урда тээ Эсэгэш>
ни шамда хэрэгтэй юумэн‰‰д тухай мэдээд байдаг ха юм. 9 Иигээд
зальбаржа байгаарай:
«Тэнгэридэ оршодог Эсэгэмнай!
Нангин нэрэшни алдаршахань болтогой.
10
Хаан т‰рэшни мандахань болтогой,
тэнгэри огторгойтойл адляар
газар дэлхэй дээрэшье
эрхэ х‰сэлшни бэелхэнь болтогой!
11
Ажамидаралаймнай хоол м‰нµµдэр мандаа хайрлыш!
12
Манда муу юумэ хэгшэдые манай х‰лисэдэгтэл адляар,
маанадай буруу хэрэг‰‰дые х‰лисыш даа.
13
Горидолго хорхойтуулгада маниие б‰ оруулыш даа,
муу мэхэтэй шолмосоо аршалжа байгыш даа!
Хаан т‰рэ, х‰сэ шадал, алдар соло м‰нхэдµµ шинии ха юм.
Болтогой!»
14 Хэрбээ ондоо х‰н‰‰дэй танда хээн муу юумэн‰‰дые х‰лисэжэ
байбалтнай, тэнгэридэ оршодог Эсэгэтнайшье таниие х‰лисэхэл.
15 Хэрбээ бусадые танай х‰лисэхэг‰й байбал, огторгойдо оршодог
Эсэгэтнай баа танай буруу ябадалнуудые х‰лисэхэг‰йл.
Масаглаха тухай
16 Масаглахадаа

хо¸р нюуртан мэтээр гунигтай шарай харуулхаяа
б‰ оролдогты. Тэдэнэр масаглаанаа х‰н б‰хэндэ мэд‰‰лхын тула
уйдхартай барагар шарай ‰з‰‰лдэг юм. Тэдэнэр µµэдынгµµ шаг>
нал энэ дээрээл абажа байна гэжэ танда ‰нэниие хэлэнэб. 17 Хоол
22

Матвей 6
баринг‰й ябахадаа, ши ‰эеэ амнаад*, нюураа угаа. 18 Тиигэбэлшни,
масаглаан тухайшни бусад зон мэдэхэг‰й. Харин шамтай далда
газарта байан Эсэгэшни мэдэжэ байха. Тиин нюуса юумэ мэдэжэ
байдаг Эсэгэшни ашыеш заатаг‰й харюулха.
Тэнгэридэхи баялиг тухай
Газар дэлхэй дээрэ баялиг зµµри µµртµµ б‰ суглуулагты, тэ>
рэнииетнай х‰йр хорхой, жэбэ жонхо эдижэ магадг‰й, хулгайшад
шургажа ороод, хулуужа магадг‰й. 20 Харин баялиг зµµри огторгой
дээрэ суглуулагты, тэндэ хибэн хорхойшье, жэбэ жонхошье эди>
хэг‰й, хулгайшадшье шургажа ороод хулуухаг‰й. 21 Ушарынь хэлэ>
бэл, эрдэни баялигайтнай байан газарта з‰рхэ сэдьхэлтнайшье ор>
шодог бшуу.
19

Бэеын гэрэл тухай
22 Нюдэн

болбол бэеын гэрэл дэн юм. Нюдэнэйшни арюун гэ>
рэлтэй байгаа аа, б‰хы бэешни гэрэлтэй гэгээн байха. 23 Хэрбээ
нюдэнэйшни харасын сэбэр бэшэ юм аань, б‰хы бэешни харанхы
б‰рэнхы байхал. Теэд досоохи гэрэлэйшни харанхы юм аань, ха>
ранхынь µµрµµ ямар бад балай байлтай гээшэб?
Бурхан ба эд зµµри тухай
24 Хэншье

хо¸р эзэндэ зарагдажа шадахаг‰й: нэгэн гэбэл, таанад
нэгэ эзэндээ дураг‰й, н‰гµµдэдµµ дуратай байхалта; али ‰гышье
аа, нэгэ эзэндээ дуратайгаар, н‰гµµдэдµµ дураг‰йгµµр ажаллаха
бшуут. Таанад Бурханда болон эд зµµридэ нэгэ зэргэ алба хэжэ ша>
дахаг‰йлта.
Юрын ажабайдал тухай анамжа
25 Тиимэээл

таанадта иигэжэ хэлэхэб: амиды ябахын тула юу
эдихэ уухабибди, юу ‰мдэхэбибди гэжэ анаагаа б‰ зобогты. Амим>
най эдеэ хоолоо шухала бэшэ аал? Бэемнай хубсаа хунараа шу>
хала бэшэ аал? 26 Огторгойгоор ниидэдэг шубуудые ажаглан харыт:
тэдэнэр юумэ таридагг‰й, хададагг‰й, амбаарта ‰рээ таряа суглуулжа
хадагалдагг‰йл. З‰гµµр, танай Огторгойн Эсэгэ тэдэниие тэжээдэг
* Эхэ бэшэгтээ: «толгойдоо хангалтай ургамалай тоо т‰рхи» гэжэ бэшээ"
тэй байдаг.
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Матвей 6, 7
ха юм. Таанар тэдэ шубуудта ороходоо ‰л‰‰ шухала бэшэ аалта?
27 Таанадай хэнтнай шадалаараа оролдоод, тохоногойшье шэнээн
ургажа шадахаб?
28 Баа хубсаа хунар тухай анаагаа юундэ зобонобта? Хээрэдэ
сэсэг‰‰дэй яажа ургадагые харыт: тэдэ ажал хэдэгг‰йл, µµэдтµµ
утаа ээрэжэ хубсаа о¸догг‰йл. 29 Алдар суутай Соломоншье арга>
г‰й ехэ эд баялигтай байаншье аа, эдэ сэсэг‰‰д шэнги тиимэ
го¸ор хубсалдагг‰й эн гэжэ би танда хэлэнэб. 30 М‰нµµдэр эндэ
ургажа байгаад, ‰глµµдэрынь, магад, галда шатаагдажашье болохо
хээрэ ургаан алишье ногоо Бурхан ‰зэсхэлэнтэ го¸ор шэмэглэдэг
юм. Харин таанадые Бурхан тэрэ ногооноо урагг‰й ехээр анхараа
бэзэ, этигэл багатан!
31 Тиимэээ «Бидэ юу эдихэмнай гээшэб?» али «Юу уухамнай
гээшэб?» али «Юу ‰мдэхэмнай гээшэб?» гэжэ µµэдтµµ б‰ хэлэгты,
анаагаа б‰ зобогты. 32 Юундэб гэбэл, Бурханиие мэдэхэг‰й х‰н‰‰д
лэ иимэ юумэн‰‰дээр анал бодолоо б‰рин эзэл‰‰лдэг юм. Эдэ б‰>
гэдэ юумэнэй таанадта хэрэгтэй байые Огторгойн Эсэгэтнай айн
мэдэжэ байна бшуу. 33 Т‰р‰‰шээр Бурханай хаан т‰рые, Бурханай
‰нэн з‰бые бэдэрэгты, тиигээ аатнай бусад б‰гэдэ юумэн‰‰д танда
‰гтэхэ. 34 Тиимэээ ‰глµµдэрэйнгµµ тухай анаагаа б‰ зобогты,
юундэб гэбэл, ‰глµµдэртнай µµрµµ µµр тухайгаа анаагаа зобохол:
‰дэр б‰хэндэ анаагаа зобохо юумэниинь олон байдаг лэ.
Бусадые зэмэлхэ тухай
7 6

Бусадые б‰ ш‰‰бэрилэн зэмэлэгты, тиигэбэл Бурхан таанадые
7 ш‰‰бэрилэн
зэмэлхэг‰йл. Ушарынь хэлэбэл, бусадые яажа
1

2

зэмэлнэбта, тиигэжэл Бурхан таанадые зэмэлхэ, ямар хэмжээгээр
хэмжэнэбта, тиимэл хэмжээгээр танда хэмжэжэ ‰гэхэ. 3 Н‰хэрэй>
нгµµ нюдэндэ байан гэш‰‰э хараад, µµрынгµµ нюдэндэ байан
модо юундэ об¸орног‰йбши? 4 ‡гышье аа, нюдэндэшни модоной
орожо тороод байхада, ши н‰хэртµµ: «Байза, би шинии нюдэндэ
ороод байан гэш‰‰э гаргаууб», – гэжэ яагаад хэлэхэбши? 5 Хо¸р
нюуртан! Т‰р‰‰шээр µµрынгµµ нюдэнэй модо гарга, тиигээ аа,
н‰хэрэйнгµµ нюдэнэй гэш‰‰э яажа гаргахые мэдэхэлши.
6 Нангин юумэ нохойдо б‰ хаягты, тэдэ эрьеэд лэ µµртэтнай доб>
толхол. Субад эрдэни гахайн урда б‰ сасагты, тэдэ тэрэнииетнай
миин лэ х‰лµµрµµ гэшхэхэл.
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Матвей 7
Тоншогты – таанадта нээжэ ‰гэхэ
7 Тиимэээ

эригты, тиихэдэтнай танда ‰гэхэл; бэдэрэгты, тиихэ>
дээ олохот; ‰‰дэ тоншогты, тиихэдэтнай танда нээхэ. 8 Юундэб гэ>
бэл, эриэн алишье х‰н абадаг, бэдэрэн х‰н олодог, тоншоон
х‰ндэ ‰‰дэ нээжэ ‰гэдэг. 9 Хилээмэ эриэн х‰б‰‰ндээ гартань шулуу
барюулха эсэгэ таанарай дунда олдохо аал? 10 М‰н загаа эрихэдэнь
могой ‰гэхэ х‰н байха аал? 11 Хэрбээ н‰гэл шэбэлтэй таанадай ‰хи>
б‰‰дтээ айн юумэ ‰гэжэ шададаг байхадатнай, Огторгойн Эсэгэ>
тнай эрижэ байан х‰ндэ б‰ришье бэлэнээр айн айханиие ‰ршµµ>
хэ бэшэ аал?
12 Бусад х‰н‰‰д танда ямараар хандаай гэжэ ананабта, тиигэ>
жэл таанад бусадуудта хандажа байгты: энэ болбол Моисейн Хуу>
лиин ба л‰ндэншэдэй ургаалай гол удхань м‰н.
Уйтахан хаалга тухай
13 Уйтахан

хаалгаар орогты: юундэб гэбэл, тамада х‰ргэдэг хаал>
гань ‰ргэн, харгынь уужам юм, тиин тэрээгээр олон лэ зон яба>
даг. 14 Ажамидаралда х‰ргэдэг хаалгань уйтахан, харгынь нариихан
бэрхэ юм, тэрээниие олоошо зон ‰сµµн байдаг.
Модон ‰рэ жэмэсээрээ танигдаха
15 Хуурмаг

л‰ндэншэдµµ болгоомжолжо байгты. Тэдэнэр га>
даада талааа хонид байан хэбэр ‰з‰‰лэн таанадта ерэбэшье, до>
соогоо арьяатан шоно мэтэ байха. 16 Тэдэниие таанад хээн хэрэ>
г‰‰дэйнь ‰рэ д‰нгµµр танихат. ‡‰ргэнэ модон ‰зэм жэмэс ‰гэдэг>
г‰й, ‰ргээтэй буртаг ‰бэн амтан жэмэс ургуулдагг‰й. 17 Тэрээндэл
адляар, алишье айн модон айн ‰рэ жэмэс ‰гэдэг, муу модон муу
‰рэ жэмэс ‰гэдэг. 18 айн модон муу ‰рэ жэмэс ургуулжа шадаха>
г‰й, муу модон айн ‰рэ жэмэс ургуулжа шадахаг‰й. 19 айн ‰рэ жэ>
мэс ‰гэдэгг‰й алишье модон таа сабшагдаад, галда хаягдадаг юм.
20 Тиимэээл таанар хуурмаг л‰ндэншэдые хэрэг‰‰дээрнь танихат.
Хуурмаг шабинар
21 «Дээдын

Эзэн! Дээдын Эзэн!» гэжэ намда хэлэгшэ х‰н б‰хэн
Бурханай хаан орондо орохог‰й, з‰гµµр тэнгэридэ байгша Эсэгым>
ни эрхэ х‰сэл б‰тээдэг х‰н‰‰д лэ тиишээ орохо юм. 22 Зарга ш‰‰бэ>
риин ‡дэрэй болоходо, олон зон намда: «Дээдын Эзэн! Дээдын
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Матвей 7, 8
Эзэн! Шинии алдар нэрэээл бидэ номнодог эмди. Баа шинии
алдар нэрээр бидэ ада ш‰дхэрн‰‰дые намнажа гаргадаг эмди,
шинии алдар нэрээр гайхамшагтай хэрэг‰‰дые б‰тээдэг эмди», –
гэжэ хэлэхэл. 23 Одоо тиихэдэнь би: «Би хэзээшье таанадые мэдэдэг
байгааг‰йб. Холо бологты намаа, н‰гэлтэ зон», – гэжэ харюуса>
халби.
Хо¸р барилгашан тухай
24 Минии

хэлээн энэ ургаалые шагнажа, бэел‰‰лдэг алишье х‰>
ниие би шулуун уури дээрэ гэрээ бариан, бодомжотой сэсэн х‰н>
тэй адлишаахаб. 25 Аадар бороо адхараад, уа м‰рэн‰‰д ‰ерлµµ,
шанга алхин буужа, тэрэ гэр руу шуумайгаа. Харин шулуун уури
дээрэ бодхоогдоон тэрэ гэр унажа андарбаг‰й.
26 Харин минии энэ ургаал шагнаад, бэел‰‰лдэгг‰й х‰н б‰хэн
элэн дээрэ гэрээ бариан бодомжолг‰й тэнэг х‰нтэй адли юм.
27 Аадар бороо адхараад, уа м‰рэн‰‰д ‰ерлµµ, шанга алхин буу>
гаад, ‰нµµхи гэр дайраа. Тиихэдэнь тэрэ гэр аймшагтайгаар анда>
ран унаа.
Иисусай эрхэ засаг тухай
28 Иисусай

иигэжэ ургажа д‰‰ргэхэдэ, ‰й т‰мэн зон тэрэнэй
ургаалда гайхажа байба. 29 Юундэб гэбэл, Иисус Хуули заадаг баг>
шанарта, фарисейн‰‰дтэ адляар бэшэ, харин эрхэ засаг баригшада
адляар улад зониие ургажа байгаа.
Иисус ‰бшэн х‰ниие эдэгээбэ
8 7

Иисусай буухадань, тэрэнэй хойнооо олон зон
8 дахажадээрэээ
ябаба. Гэнтэ элхэ бузар ‰бшэнтэй нэгэ х‰н ойртоод,
1 Хада

2

Иисусай х‰лдэнь м‰ргэжэ:
«Дээдын Эзэн, аа! Хэрбээ ши х‰сэбэл, намайе арюудхан эдэгээ>
жэ шадахаш», – гэбэ.
3 Иисус гараа арбайжа, тэрэ х‰ндэ х‰рµµд абаха зуураа:
«Эдэгээхэ х‰сэлтэйб, арюун болыш даа», – гэбэ. Тиихэдэнь тэрэ
х‰н элхэ бузар ‰бшэнµµ дары арюудхагдан эдэгэбэ. 4 Иисус тэрэ
х‰ндэ:
«Энээн тухай ши хэндэшье б‰ хэлэ. З‰гµµр санаартада ошожо,
бэеэ ‰з‰‰лэ. Тиигээд эдэгээнээ бултанда гэршэлхын тула ши Мои>
сейн зарлигай ¸оор ‰ргэл хээрэй», – гэбэ.
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Матвей 8
Иисус зуунай даргын зарасые эдэгээбэ
5 Иисусай

Капернаум хото орожо байхадань, зуунай нэгэ дарга
тэрээндэ ойртожо, туалхыень гуйба:
6 «Эзэн, аа! Минии зараса саа ‰бшэндэ даруулаад, гэртээ тулижа
хэбтэнэ», – гэбэ.
7 «Зай, би ошоод, тэрээнииешни эдэгээхэб», – гэжэ Иисус ха>
рюусаба. 8 Тиихэдэнь зуунай дарга иигэжэ харюусаба:
«Ай, эзэн! Шамайе гэртээ урижа оруулхаар бэшэ х‰н гээшэлби
даа. Ганса зарлигаа буулгыш даа, тиигэбэлшни зарасамни эдэгэ>
жэрхихэ. 9 Ушарынь хэлэбэл, бишье баал дээрээ но¸дтой, м‰н мэ>
дэлдээ сэрэгшэдтэй х‰нби. Тэдэнэйнгээ нэгэндэнь: „Ошо“ гэхэдэм
ошодог, н‰гµµдэдэнь: „Ерэ“ гэхэдэм ерэдэг, зарасадаа: „Тэрээниие
хэ“ гэхэдэм хэдэг юм».
10 Иисус энээниие дуулаад, ехээр гайхаба, тиигээд хойнооонь
ябаан зондо:
«Би израильшуудайшье дунда иимэ ‰зэг этигэлтэй х‰ниие ‰зµµ>
г‰йб гэжэ таанадта ‰нэниие хэлэнэб», – гэбэ. 11 «Тэрээнээ гадна
з‰‰н, баруун з‰гµµ олон зон ерэжэ, Огторгойн хаан орондо Абра>
амтай, Исаагтай, Яковтай зэргэлээд найрай шэрээдэ ууха.
12 Харин хаан орондо орохо ¸отой байгаад, орохо¸о дурлааг‰й х‰>
н‰‰д харанхы б‰рэнхыдэ хаягдаад, уйлаха бархиралдаха, ш‰дµµ
хабиралдаха».
13 Тиигээд Иисус зуунай даргада:
«Ши гэртээ хари, шинии этигэдэгэй ¸оор лэ болохо», – гэжэ
хэлэбэ. Тиигэжэ хэлэхэтэйнь сасуу зуунай даргын зараса эдэгэшэ>
эн байгаа.
Иисус олон зониие эдэгээбэ
14 Иисус

П¸трой гэртэ ороод, тэрэнэй хадам эхын халуунтай ‰б>
шэн хэбтэхые хараба. 15 Эхэнэрэй гарта халта х‰рµµд абахадань, ха>
лууниинь буураба. Тиигээд П¸трой хадам эхэнь хэбтэриээ бодо>
жо, айлшанаа х‰ндэлбэ.
16 ‡дэшэ болоходо, ада ш‰дхэртэ барюулан олон х‰н‰‰дые тэ>
рээндэ асарба. Иисус ганса ‰гµµр ада ш‰дхэрн‰‰дые намнажа гар>
габа, хамаг ‰бшэн зониие эдэгээбэ. 17 «Манай ядарал тэрэ µµр
дээрээ ‰ргэлжэ, ‰бшэ хабшыемнай абажа ябаа», – гээд Исайя л‰н>
дэншын хэлээниинь б‰тэбэ даа.
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Матвей 8
Иисустай хамта ябахаяа анаан х‰н‰‰д тухай
Иисус хажуудань олон зоной сугларшаые харахадаа, далайн
н‰гµµ бэедэ тамаржа ошохыень шабинартаа захирба. 19 Нэгэ Хуули
заадаг багша Иисуста д‰тэлµµд:
«Багша! Шинии хаанашье ошоо аа, би аланг‰й дахаад яба>
хаб», – гэбэ.
20 Тиихэдэнь Иисус тэрээндэ:
«Араата ‰нэгэн орохо н‰хэтэй, тэнгэриин шубуун хонохо уургай>
тай юм, харин Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н толгойгоо табижа амарха
газарг‰йл», – гэжэ хэлэбэ.
21 Иисусай ондоо нэгэ шабинь тэрээндэ: «Дээдын Эзэн, аа! Т‰>
р‰‰шээр гэртээ харижа, эсэгэеэ х‰дµµл‰‰лээд ерэхыемни табииш
даа», – гэбэ.
22 Теэд Иисус тэрээндэ: «Намтай яба. ‡хээн х‰н‰‰д µµэдµµ
‰хµµшэдµµ х‰дµµл‰‰лэг лэ», – гэжэ харюусаба.
18

Иисус алхи номгоруулна
23 Тэндэээ

х‰дэлэн Иисус онгосодо ууба, шабинарыньшье хой>
нооонь орожо уулсаба. 24 Гэнтэ далай ехээр долгилжо, долгинууд
онгосыень хушан, шэнгээн алдаба. Тэрэ ‰едэ Иисус унтажа байгаа.
25 Шабинарынь хажуудань ерээд эреэжэ:
«Ай, багша! Маниие абарыш, хосорхомнайл», – гэлдэбэ. 26 «Таа>
над юундэ иитэрээ айгаабта? ‰зэг этигэлээр хомор байнат даа», –
гэжэ Иисус тэдэндээ хэлэбэ. Удаань х‰л дээрээ бодожо, дошхон
алхинда, нуурай долгинуудта зогсохыень захирба. Тиихэдэнь ор>
шон тойрон огто аалин намдуу болошобо.
27 Онгосо соо байан улад гайхалдажа:
«алхишье, далайшье мэдэлдээ оруулаад байдаг энэ хэн гээ>
шэб?» – гэлдэбэ.
Иисус ада ш‰дхэртэ барюулан хо¸р х‰ниие эдэгээбэ
Далайн н‰гµµ бэедэ оршодог Гадара хотын шадар тамаржа
ерээд, замаар ябатарнь, ада ш‰дхэртэ барюулан хо¸р х‰н ‰хэ>
эн х‰н‰‰дые х‰дµµл‰‰лдэг агы н‰хэн соооо гаража, Иисуста
ойртобо. Тэдэ хо¸рой ехэл галзуу гайтай хадань тэрэ харгы>
гаар хэншье ябахаяа з‰рхэлдэгг‰й бэлэй. 29 Тиигээд тэдэ гал>
зуу амитад:
28
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«Ай, Бурханай Х‰б‰‰н, ши маанадтай юу хэхэ анаатайбши?
Ши маниие сагаа урид хэээхэеэ иишэ ерэбэ г‰ш?» – гэжэ хаш>
харалдаба.
30 Тэндэээ холохон ‰рэг ехэ гахайнууд бэлшэжэ байба. 31 «Хэр>
бээ маниие эндэээ намнажа гаргаха гээ аа, тэрэ гахайн ‰рэгтэ
ошохыемнай з‰бшµµгыш», – гэжэ тэдэ ада ш‰дхэрн‰‰д Иисусые
гуйба.
32 «Ошогты», – гэжэ Иисусай хэлэхэдэнь, ада ш‰дхэрн‰‰д ‰нµµхи
хо¸рой бэеээнь гараад, гахайн ‰рэгтэ оробо. Тиихэдэнь б‰хы га>
хайн ‰рэг хабсагайн х‰бµµµµ далай уруу ‰рэжэ ‰хэбэ.
33 Гахай манаашад тэндэээ г‰йлдэжэ, хото ороод, ушаран б‰хы
юумэн тухай, м‰н ада ш‰дхэртэ барюулан х‰н‰‰дтэй юу тох¸олдо>
он тухай хµµрэбэ. 34 Тиихэдэнь хотын хамаг зон Иисусые угтахаяа
гараба. Тэрэниие хараад, нютагаань гаража ошохыень гуйба.
Иисус саа ‰бшэнтэй х‰ниие эдэгээбэ
9 8

Тиигээд Иисус онгосодо уугаад, µµргµµ ажауудаг хото руугаа
9 тамаржа
ерэбэ. Хэдэн х‰н тэрээндэ саа ‰бшэндэ дайруулан нэ>
1

2

гэ х‰ниие шэрдэгтэйнь тэлээд асарба. Иисус тэдэ зоной аргаг‰й ехэ
этигэл ‰зэгтэй байхые хараад, саа ‰бшэнтэндэ хандан: «Ши, х‰б‰‰н,
зоригоо б‰ алда! Н‰гэлн‰‰дшни х‰лисэгдэбэ», – гэжэ хэлэбэ.
3 Тиихэдэнь Хуули заадаг зарим багшанар: «Энэшни Бурханиие
доромжолжо байнал», – гээд досоогоо анаба. 4 Тэдэнэй анал бо>
дол мэдэжэ байан Иисус хэлэбэ: «Таанар юундэ иимэ харата
анал сэдьхэлдээ бодобот? 5 „Н‰гэлн‰‰дшни х‰лисэгдэбэ“ гэхэдэ
г‰, али „бодоод яба“ гэжэ хэлэхэдэ бэлэн г‰? 6 Х‰н т‰рэлхитэнэй
Х‰б‰‰нэй газар дэлхэй дээрэ н‰гэл шэбэлн‰‰дые х‰лисэхэ эрхэтэй
байые таанарай мэдэжэ байхын тула би таанадта баталжа харуул>
хаб». Тиигээд Иисус ‰бшэн х‰ндэ: «Х‰л дээрээ бодоод, дэбисхэрээ
абажа, гэртээ хари», – гэжэ хэлэбэ. 7 Тиихэдэнь ‰нµµхи х‰н бодоод,
гэртээ ябаба. 8 Улад зон энээниие хараад айн ‰рдэбэ, х‰н т‰рэлхи>
тэндэ иимэ ехэ эрхэ засаг хайрлаанайнь т‰лµµ Бурханиие магтан
алдаршуулба.
Иисус Матвейе шэлэжэ абаба
9 Тэндэээ

саашаа ябажа ябатараа, Иисус Матвей гэдэг алба та>
тагшын татабари суглуулдаг газартаа уухые хараад: «Хойнооомни
яба», – гэжэ хэлэбэ. Тиихэдэнь Матвей бодоод, хойнооонь ябаба.
29

Матвей 9
10 Хожомынь

Иисусай шабинартайгаа хамта Матвейндэ хоол ба>
рижа байхадань, алба татагшад, н‰гэл хэгшэд олоороо ерэжэ, тэдэ>
нээр хамта хоол бариба. 11 Зарим фарисейн‰‰д энээниие хараад,
Иисусай шабинарта: «Юундэ танай багша алба татагшадтай, н‰гэл
хэгшэдтэй хамта эдинэ ууна гээшэб?» – гэбэ.
12 Иисус тэдэнэй хэлэые дуулаад, иигэжэ харюусаба: «Эл‰‰р
уладта эмшэн хэрэгг‰й, харин ‰бшэн х‰н‰‰дтэ хэрэгтэй юм. 13 Таа>
над ошожо, „Намда тахил тахихын орондо бусад зондо ‰ршµµл
хайратай байхыетнай х‰сэнэб“ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдээн
‰гын удха мэдэжэ абагты. Би ‰нэн сэдьхэлтэниие бэшэ, харин н‰>
гэл хэгшэдые дуудахаяа ерээ х‰нби».
Масаглаха тухай асуудал
14 Иоаннай

шабинарынь Иисуста ерээд: «Юундэ бидэнэр, м‰н
фарисейн‰‰д байгаад лэ масаглажа байдагбибди, харин шинии ша>
бинар огто масагладагг‰йб?» – гэжэ ураба.
15 Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба:
«Т‰рэ хуримай айлшад х‰рьгэн х‰б‰‰нтэйгээ хамта байха сагтаа
гуниглаха аал? ‡гыл даа! З‰гµµр х‰рьгэн х‰б‰‰ниие тэдэнээ абаад
ябаха ‰дэрэй ерэхэдэнь, тэдэ айлшад масаглахал.
16 Хэншье хуушан хубсаанда шэнэ б‰дµµр халааа табидагг‰й бшуу.
Тиигэбэлнь шэнэ табиан халааан хуушан хубсаые удара татажа,
хахархайень улам ехэ болгохол. 17 М‰н баа ая нэрээн архияа хуу>
шан туламда хэдэгг‰йл. Тиигээ аа, аран тулам хахараад, архинь
адхархал, аран тулам хэрэгээ гарахал. Теэд ая нэрээн архияа
шэнэ аран туламда хэхэдэ, алинииншье б‰тэн зандаа байхал».
Наа бараан басаган ба ‰бшэн эхэнэр тухай
18 Тиигэжэ

хэлэжэ байтарнь, нэгэ дарга ерээд, Иисусай х‰лдэ
м‰ргэжэ: «Басагамни аяхан наа барашабал. Манда ерэжэ, тэрээн>
дэмни гараараа х‰рµµ аашни, басагамни амидырхал», – гэбэ.
19 Тиихэдэнь Иисус шабинартайгаа бодоод, тэрэ х‰нтэй хамта
ябаба.
20 Арбан хо¸р жэл соо шуа гоожоод тогтодогг‰й ‰бшэнгµµр зо>
божо байан нэгэ эхэнэр Иисуста хойнооонь ойртоод, хубса>
андань халта гараараа х‰рэбэ. 21 Юундэ тиигээб гэхэдэ, „Хубсаан>
дань халта х‰рµµд абаал аа, эдэгэхэб“ гэжэ тэрэ эхэнэр досоогоо
этигэжэ байгаа бшуу.
30
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22 Иисус

эрьежэ, тэрэ эхэнэрые хараад: «Басаган, ши зоригтой бай!
Этигэлшни шамайе абараа», – гэбэ. Тэрэ дороо эхэнэр эдэгэшэбэ.
23 Даргын гэртэ ороод, Иисус наа барагшые шаналха х‰гжэмшэ>
дэй болон улад зоной бахардан ‰ймэлдэжэ байхые хараба. 24 «Эндэ>
ээ гарагты. Энэ балшар басаган ‰хµµг‰й, миил унтажа байна ха
юм», – гэхэдэнь, Иисусые улад зон наада барин энеэлдэбэ. 25 Улад
зоной газаашаа гарахадань, Иисус басаганай хэбтээн таалгада
орожо, гараань баряад, бодоходонь туалба. 26 Энэ ушар тухай у>
раг суу тэрэ орон дайдаар хаа хаанаг‰й тараба.
Иисус хо¸р охор х‰ниие эмшэлбэ
27 Иисусай

тэндэээ ябажа ябахада, хойнооонь хо¸р охор х‰н да>
хажа: «Давидай ‰ри адаан, Иисус, маниие ‰ршµµжэ хайрлыш!» –
гэжэ хашхаралдаба.
28 Тиигээд Иисусай гэртэ ороходонь, ‰нµµхи хо¸р х‰н тэрээндэ
д‰тэлбэ. Иисус тэдэнээ: «Таанарые эл‰‰р мэндэ болгохо аргатай
байандамни этигэнэ г‰т?» – гэжэ ураба.
Тэдэнь: «Тиимэ даа, Дээдын Эзэн!» – гэжэ харюусаба.
29 Тиигэхэдэнь Иисус тэдэ хо¸рой нюдые гараараа х‰рµµд: «Таа>
нарай этигээнэй ¸оор лэ болог», – гэжэ хэлэбэ. 30 Тиин тэдэ
хо¸рой нюдэниинь харадаг болошобо. Иисус тэдэ хо¸рто: «Энээн
тухай хэндэшье б‰ хэлэгты», – гэжэ айнаар захиба.
31 Харин тэдэнь гэрээ гараад лэ, Иисус тухай ураг б‰хы тэндэ>
хи орон дайдаар тарааба.
Иисус хэлэ амаг‰й х‰ниие эдэгээбэ
32 Тэдэ

хо¸рой гаража байха ‰едэ ада ш‰дхэртэ барюулан хэлэ
амаг‰й нэгэ х‰ниие Иисуста асарба. 33 Ада ш‰дхэрыень гаргаан
хойнонь, хэлэ амаг‰й х‰н юумэ хэлэдэг болобо. Улад зон гайхалда>
жа: «Израильда иимэ мэтын юумэн хэзээшье ‰зэгдµµг‰йл», – гэл>
сэбэ. 34 Харин фарисейн‰‰д: «Энэшни ада ш‰дхэрн‰‰дэй но¸ной х‰>
сµµр лэ ада ш‰дхэрн‰‰дые дарана», – гэбэ.
Иисус сугларан уладые хайрлаба
35 Иисус

б‰хы хото турануудаар, х‰дµµ нютагуудаар ябажа, м‰ргэ>
лэй гэрн‰‰дтэ х‰н‰‰дые ургаба, Бурханай хаан т‰рэ тухай айн мэ>
дээсэл номнобо, ямаршье ‰бшэ хабшатай, гай ядаралтай зониие арга>
лан эдэгээбэ. 36 Олон мянган зониие харахадаа, Иисус тэдэниие
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хайрлаба. Тэдэ зон ядаршаан, эндэ тэндэ тарашаан хонишонг‰й
хонидтол мэтэ байгаа бшуу. 37 Тиимэээ Иисус шабинартаа иигэжэ
хэлэбэ: «Ургаса ехэ байна, теэд тэрэниие суглуулха х‰н‰‰дынь ‰сµµн
лэ. 38 Тиимэээ ургасаяа суглуулха х‰дэлмэрилэгшэдые ябуулхыень
Ургасын Эзэндэ зальбарагты».
Иисус арбан хо¸р элшэнэрээ шэлэжэ абаба
109

Иисус µµрынгµµ арбан хо¸р шабинарые дуудаад, ада ш‰д>
10 хэрн‰‰дые
намнажа гаргаха, ямаршье ‰бшэн хабшанаа, яда>
1

ралаа х‰н‰‰дые эдэгээхэ эрхэ тэдээндээ ‰гэбэ. 2 Арбан хо¸р элшэ>
нэрэйнь нэрэн‰‰д иимэ: т‰р‰‰шынхинь П¸тр гэжэ нэрл‰‰лэн Си>
мон, тиигээд тэрэнэй д‰‰ Андрей, Яков ба Иоанн гэдэг Зэбэдэйн
хо¸р х‰б‰‰д, 3 Филипп Варфоломей хо¸р, Фома ба алба татагша
Матвей, Алфейн Яков, Фаддей гэжэ нэрл‰‰лэн Леввей, 4 Патриот
б‰лгэмэй гэш‰‰н Симон, м‰н хожомынь Иисуста урбаан Иуда Ис>
кариот гэгшэд болоно.
Арбан хо¸р элшэнэрэй зорилго тухай
5 Эдэ

арбан хо¸р шабинараа эльгээхэдээ, Иисус тэдээндээ иигэ>
жэ захиба: «Бусад арадуудта б‰ ошогты, самаряан хотонуудаар б‰
орогты. 6 Гансал Израилиин арадта ошогты, тэдэ тµµригдээн ‰рэг
хонидто адли бшуу. 7 Таанар ошожо, Огторгойн хаан т‰рын манда>
хань ойртоо гэжэ номногты. 8 ‡бшэн х‰н‰‰дые эдэгээгты, ‰хээн
х‰н‰‰дые амидыруулагты, элхэ бузар ‰бшэнтэниие арюудхагты,
ада ш‰дхэрн‰‰дые намнажа гаргагты. Таанад т‰лµµэг‰й абаанаа
т‰лµµэг‰й ‰гэжэ байгты. 9 ¤µэдтµµ алта, м‰нгэшье, зэд садшье
абажа б‰ гарагты. 10 Харгыда туулмаг с‰‰мхэшье, элгэхэ хубсаа>
шье, гуталшье, тулга таягшье б‰ абагты. Юундэб гэхэдэ, х‰дэлмэ>
рилэгшые хэрэгтэй юумээрнь хангаха зэргэтэй юм. 11 Ямаршье хо>
тодо, х‰дµµ нютагта ороходоо, таанадые гэртээ байлгаха дуратай
зохид айн х‰ниие оложо, тэрэнэйдэ зогсогты, тиигээд тэрэ нютаг>
аа гаража ошотороо тэндээл байгты. 12 Гэртэ ороходоо: „Амгалан
мэндэ уухатнай болтогой“, – гэжэ амаршалжа байгты. 13 Хэрбээ тэ>
рэ айлай таанадые угтажа абабал, танай х‰сээн амгалан тайбан>
тнай тэрэ гэртэ тогтожо ‰лдэг лэ. Хэрбээ тэрэ айлай таанадые угта>
жа абахаг‰й байбалнь, амгалан тайбаниие х‰сээн ‰реэлтнай таанад>
таа бусаг. 14 Ямар нэгэн айлай г‰, али хотынхидой таанадые угтажа
абаха дураг‰й аань, ‰гы аа таанадай хэлэые шагнаха дураг‰й
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аань, тэрэ гэрээ г‰, али хотооо гаража ошогты, х‰лдэтнай хал>
даан тооыень эжэржэ µµэдтэнь орхигты. 15 Зарга ш‰‰бэриин
‡дэрэй болоходо тэрэ хотын зониие Бурхан Содом, Гоморро хо>
тынхидоо б‰ри ‰л‰‰ аймшагтай хэээлтэдэ х‰ртµµхэ гэжэ таанарта
‰нэниие хэлэнэб.
Хашалга зоболонгууд тухай эргылнэ
16 Шонын

‰рэгтэ хонидые тууан мэтээр би таанадые эльгээнэб.
Тиимэээ таанар могой мэтэ сэсэн, гулабхаа мэтэ эгээлэй даруу
байгты. 17 Таанадые зарга ш‰‰бэриин газарта абаашажа тушааха г‰,
али ‰гы аа м‰ргэлэй гэрн‰‰д соо сохихо наншаха х‰н‰‰дээ бэеэ
эргылжэ ябагты. 18 Минии т‰лµµ таанарые захирагшадай, м‰н хаа>
шуулай урда байлгабал, тэдэндэ, м‰н бусад арадуудта нам тухай
хэлэхэт. 19 Таниие барижа тушаахадань, юу хэлэхэ, яажа хэлэхэ ту>
хайгаа анаагаа б‰ зобооройгты. Тэрэ сагтаа хэлэхэ ‰гэн‰‰дтнай
таанадта ‰ршµµгдэхэ. 20 Тиихэдэ, таанар µµэдµµ хэлэхэг‰йт, харин
танай Эсэгын ‰лдэ танаар хэл‰‰лхэ.
21 Аха д‰‰нэр бэе бэеэ, эсэгэнь х‰б‰‰гээ ‰хэлдэ ‰гэхэ; баа ‰хи>
б‰‰дынь эхэ эсэгынгээ урдааа ‰µµрхэн бодожо, тэдэнээ алаха.
22 Минии т‰лµµ таанадые булта ‰зэн ядаха; з‰гµµр эсэстэнь х‰рэтэр
тэсэжэ гарааниинь абарагдаха. 23 Таанарые нэгэ хотодо хашажа м‰р>
дэбэлнь, ондоо хото руу зугадажа ошогты. Ушарынь хэлэбэл, Изра>
илиин б‰хы хотонуудаар таанарай ябажа ‰рдеэг‰й байтар Х‰н т‰>
рэлхитэнэй Х‰б‰‰н заларжа ерэхэ гэжэ би таанадта баталан хэлэнэб.
24 Шабинь µµрынгµµ багшааа дээг‰‰р байхаг‰й, м‰н барлагынь
µµрынгµµ эзэнээ дээг‰‰р байхаг‰й. 25 Шабинь багшынгаа зэргэ
болобол, барлагынь эзэнэйгээ зэргэ болобол, болохо даа. Хэрбээ
гэрэй эзэниие Веельзевул гэжэ шолмосой нэрээр нэрлэбэл, тэрэ>
нэй гэртэхиниие б‰ришье муухайгаар нэрлэхэ бэшэ г‰?
Хэнээ айха хэрэгтэйб?
Тиин тэдэ зоноо б‰ айгты: эли болохог‰й ямаршье далда
юумэн байдагг‰й, мэдээжэ болохог‰й нюуса юумэн байдагг‰й.
27 Харанхыда таанарта хэлэыемни гэрэлтэйдэ дабтажа хэлэхэ ¸о>
тойт. Шэхэндэтнай шэбэнэжэ хэлэыемни гэрэй оройоо айладха>
ха ¸отойт. 28 Х‰нэй бэе ‰нµµгµµд, ‰нэыень ‰нµµхэ х‰сэ ша>
далг‰й х‰н‰‰дээ б‰ айгты, з‰гµµр х‰нэй ‰нэыеньшье, бэеыень>
шье гал тамада хаяжа ‰нµµхэ аргатай Бурханаал айжа ‰рдэжэ
26

33

Матвей 10
ябагты. 29 Хо¸р борбилоое хашара м‰нгµµр худалдадаг. Гэбэшье нэ>
гэшье бишыхан борбилоо Бурханай з‰бшµµлг‰йгµµр газарта унаха>
г‰йл. 30 Харин таанадые абажа ‰зэбэл, толгойнтнай ‰эншье х‰рэтэ>
рµµ тоолоотой бшуу. 31 Тиимэээ б‰ айгты: таанар олон борбилоо>
нуудаа ‰нэтэй сэнтэйт.
Бурханай табисууртые угтажа абаха,
тэрээнээ арсаха тухай
32 Улад

зоной урда минии мэдэлдэ байнаб гэжэ айладхаан х‰н
б‰хэниие бишье Огторгойдо оршодог Эсэгынгээ урда минии гэжэ
гэршэлхэб. 33 Харин улад зоной урда намаа арсаан х‰н б‰хэнµµ
бишье Огторгойдо оршодог Эсэгынгээ урда арсахалби.
Амгалан байдал бэшэ, харин элмэ асарааб
34 Газар

дэлхэй дээрэ амгалан байдал тогтоохо¸о ерээ гэжэ нам
тухай б‰ анагты. Би амгалан байдал бэшэ, харин элмэ абажа
ерээб. 35 Би х‰б‰‰дые эсэгэнэрэйнь урдааа, басагадые эжынэрэйнь
урдааа, бэридые хадам эхэнэрэйнь урдааа бодхоохо¸о ерээб.
36 Нэгэ гэрэй гэш‰‰д хоорондоо харша дайсад байха. 37 Эсэгэдээ г‰,
али эхэдээ намаа ‰л‰‰ ехээр дуратай байан алишье х‰н минии
шабиин зэргэдэ х‰ртэхэ эрхэг‰й. М‰н баа х‰б‰‰ндээ г‰, али баса>
гандаа намаа ‰л‰‰ ехээр дуратай алишье х‰н минии шабиин зэргэ>
дэ х‰ртэхэ эрхэг‰й. 38 ¤µрынгµµ хэрэээ абаад, минии хойнооо да>
хааг‰й х‰н минии шабиин нэрэ зэргэдэ х‰ртэхэг‰й. 39 Ами нааяа
гамнагша тэрэнээ алдаха, харин ами нааяа минии т‰лµµ ‰гээн
х‰н тэрэнээ алмаха.
Шагнал
40 Таанарые

угтажа абаан х‰н намайе угтажа абана. Намайе уг>
тажа абаан х‰н намайе эльгэээн Эсэгые угтажа абана. 41 Л‰ндэн>
шые л‰ндэншэ байанайнь т‰лµµ угтажа абаан х‰н тэрэ л‰ндэн>
шэтэй адли шагналда х‰ртэхэ. Баа ‰нэн сэдьхэлтэниие ‰нэн сэдь>
хэлтэй байан хадань угтажа абаан х‰н тэрэ ‰нэн сэдьхэлтэнтэй
адли шагналда х‰ртэхэ. 42 Баа хамагай бага шабидамни гансал ша>
бимни байанайнь т‰лµµ аяга х‰йтэн уа ‰гээн х‰н µµрынгµµ
шагнал заабол абаха гэжэ би таанадта баталан хэлэнэб».
10
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Матвей 11
Уаар арюудхагша Иоанн
11

хо¸р шабинартаа эдэ заабаринуудые ‰гээн хойноо
11 Иисус тэрэ
газараа х‰дэлжэ, улад зониие хото турануудаар
1 Арбан

ябажа ургаба.
2 Т‰рмэдэ хаалтатай Уаар арюудхагша Иоанн Христосой б‰тээ>
жэ байан хэрэг‰‰д тухай дуулаад, хо¸р шабинараа 3 иигэжэ асуу>
хыень тэрээндэ эльгээбэ:
«Ерэхэ ¸отойнь ши гээшэ г‰ш, али бидэ ондоое х‰леэхэ ¸отой
г‰бди?»
45 Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба:
«охор х‰н‰‰дэй дахин харадаг болоые, дохолон х‰н‰‰дэй яба>
даг болоые, аранай халдабарита ‰бшэнтэй х‰н‰‰дэй арюудхагда>
ые, д‰лии х‰н‰‰дэй онор болоые, ‰хээн х‰н‰‰дэй ‰ндын бодо>
ые, ‰гытэй х‰н‰‰дэй Бурханай хаан т‰рэ тухай номнол дуулаые,
хаража байанаа, м‰н дуулажа байанаа Иоаннда ошожо хэлэгты.
6 Нам тухай эжэг т‰рµµг‰й х‰н зол жаргалтай даа».
7 Иоаннай шабинарай ябахадань, Иисус Иоанн тухай улад зондо
иигэжэ хэлэбэ:
«Иоаннда с‰л губи руу ошоходоо, ямархан юумэ харахаяа най>
даабта? алхинда найгалзажа байан хула харахаяа г‰? 8 Таанар юу
‰зэхэеэ тиишэ ошообта? Зµµлэн хубсаа ‰мдµµд ябаан х‰ниие г‰?
Теэд зµµлэн хубсаа ‰мдµµд ябадаг х‰н‰‰д хаанай ‰ргµµдэ ажауу>
нал. 9 Таанар юу ‰зэхэеэ тиишэ ошообта? Л‰ндэншые г‰? Тиимэ
даа, тиихэдэ таанад л‰ндэншэµµ дээг‰‰р х‰ниие хараалта гэжэ таа>
нарта хэлэнэб. 10 Иоанн тухай Нангин Бэшэг соо: „Шинии ябаха
харгы бэлдэхыень би т‰р‰‰ндэшни µµрынгµµ Эльгээмэлые ябуул>
наб гэжэ Бурхан хэлэнэ“, – гээд бэшээтэй юм. 11 Уаар арюудхаг>
ша Иоаннаа агууехэ х‰н эхын умайаа т‰рµµг‰й юм гэжэ баталан
таанадта хэлэнэб. Тиимэшье аа, Огторгойн хаан ороной мэдэлдэ
уугшадай эгээлэй багань тэрээнээ агууехэ юм даа. 12 Уаар Арюуд>
хагша Иоаннай мэдээсэлээ номноон ‰дэрн‰‰дээ эхилээд м‰нµµ>
дэр болотор Огторгойн хаан орон ‰р х‰сэ нэмэнэ, тиин х‰сэ ша>
дал гаргаан зон энээниие туйлана. 13 Иоаннай ажамидарха ‰е саг
х‰рэтэр юунэй болохо тухай л‰ндэншэдэй номууд соо болон Мои>
сейн Хуули соо б‰рин хэлэгдээтэй юм. 14 Хэрбээ таанад тэдэ но>
муудта этигэжэ байбал, мэдэгты: Иоанн болбол ерэхэ ¸отой гэжэ
уридшалан хэлэгдээн Илия гээшэ. 15 Шэхэтэй юм аа, анхарагты!
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Матвей 11
М‰нµµ, энэ оршон ‰еын зониие хэнтэй жэшэхэбиб? Эдэнэр
газаа ууан ‰хиб‰‰дтэ адли. Нэгэ б‰лэгынь н‰гµµ б‰лэгтµµ иигэжэ
хашхарна:
17
„Таанарта жэмб‰‰рээр наадахадамнай,
хатарааг‰йт.
таанарта гунигтай дуу дуулахадамнай,
бархирааг‰йт“.
18 Иоаннай ерээд, масагладаг, архи дара амсадагг‰й байхадань, х‰н
б‰хэн: „Ада ш‰дхэртэ барюулан х‰н“ гэлсээ. 19 Х‰н т‰рэлхитэнэй
Х‰б‰‰нэй ерээд, юумэ эдидэг, дара болгодог байхадань, х‰н б‰хэн:
„Харагты даа! Энэтнай эдимэр, архиншан, алба татаашадай, н‰гэл
хэгшэдэй н‰хэр“ гэлсэбэ. Тиигэбэшье Бурханай сэсэн мэргэниинь
хэрэг‰‰дэйнь ‰рэ д‰нгµµр баталагдадаг юм».
16

Этигэл ‰зэгг‰й хотонууд тухай
20 Иисусай

гайхамшагта хэрэг‰‰дээ ‰лэмжэ олоор б‰тэээн хото>
нуудта зоной н‰гэл ‰йлэдэхэеэ болижо, Бурханда хандахаг‰йдэнь,
Иисус тэдэниие зэмэлэн хэлэбэ:
21 «Хоразин хотынхид, таанад уй гашуудал ‰зэхэт! Бетсаида хо>
тынхид, таанад баал уй гашуудал ‰зэхэт! Хэрбээ танай хотонуудта
б‰тэээн гайхамшагта хэрэг‰‰дээ Тир Сидон хотонуудта ‰з‰‰лэн
байбални, тэдэ хотын зон ‰ни гэээр Бурханда хандаха эн. Тэдэнэр
хахархай хубсаа ‰мдэжэ, тархи дээрээ ‰нээ адхажа н‰гэлн‰‰дээ
гэмшээнээ баталха бэлэй. 22 Зарга ш‰‰бэриин ‡дэрэй болоходо
Бурхан Тир, Сидон хотынхидто таанадта ороходоо б‰ри ‰ршµµл хай>
ратайгаар хандаха гэжэ баталан хэлэнэб. 23 Капернаум хотынхид,
таанад огторгойдо алдаршаха анаатай байна г‰т? Таанад тамын
о¸орто унахат. Хэрбээ танай хотодо б‰тэээн гайхамшагта хэрэг‰‰>
дээ Содомдо харуулан байбални, тэрэ хотынхид гэмээ наманша>
лаад, хотонь м‰нµµшье х‰рэтэр б‰тэн байха бэлэй. 24 Зарга ш‰‰бэ>
риин ‡дэрэй болоходо, Бурхан Содом хотынхидто таанадта ороходоо
‰л‰‰ ‰ршµµл хайратайгаар хандаха гэжэ танда баталан хэлэнэб».
Намда ерэжэ, анаагаа амарагты
25 Баа

тэрэ сагта Иисус иигэжэ хэлэбэ:
«Газар тэнгэриин Дээдын Эзэн, Эсэгэмни! Сэсэн мэргэн, эрдэм
номтой зоноо далдалан нюуан юумэеэ эгээлэй юрын зондо нээ>
жэ элир‰‰лэнэйшни т‰лµµ шамда баяр баясхалан х‰ргэнэб. 26 З‰б
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Матвей 11, 12
даа, Эсэгэмни! Ши иимэл юумэнэй болохые х‰сэжэ байгаа ха юмши.
27 Б‰хы юумые Эсэгэмни намда ‰гµµ. Эсэгэээ ондоо хэншье Х‰>
б‰‰е мэдэхэг‰й, м‰н Х‰б‰‰нээ, баа Х‰б‰‰нэй дуулгаан х‰н‰‰дээ
ондоо хэншье Эсэгые мэдэхэг‰й.
28 Х‰шэр х‰ндэ ашаанда даруулжа ядаран зон булта намда ерэг>
ты, би танай анаа амаруулхаб. 29 Минии хазаар абажа µµэдыгµµ
хазаарлагты, намаа уража абагты, ушарынь юуб гэбэл, би даруу,
номгон сэдьхэлтэйб, тиин таанад анаагаа амархат. 30 Минии таа>
надта ‰гэхэ хазаар хашар бэшэ юм даа, таанадта ашаха ашаан х‰н>
гэн юм даа».
Субботын ‰дэр тухай асуудал
1211

Субботын ‰дэр Иисус шабинартайгаа таряалангаар
12 ябаба. Шабинарынь
гэдээ ‰лдµµд ябаан дээрэээ таряа>
1 Нэгэ

най залаа таалан эдижэ байгаа. 2 Фарисейн‰‰д энээниие хараад:
«Харалши даа, шабинаршни субботодо хэжэ болохог‰й юумэ хэ>
нэл», – гэжэ Иисуста хэлэбэ.
3 Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: «Давидай, м‰н тэ>
рээнтэй хамта ябагшадай гэдээ ехээр ‰лдэхэдµµ юу хээн тухайнь
таанар уншааг‰й юм аалта? 4 Давид Бурханай гэртэ ороод, хамта
ябаан х‰н‰‰дтэйгээ ‰ргэлэй хилээмэ абажа эдеэ эн. Харин Хуу>
лиин ¸оор Давидшье, тэрээнтэй хамта ябалсагшадшье тэрэ хилээ>
мэ эдихэ ¸ог‰й байгаа, гансал санаартан тэрэниие эдихэ эрхэтэй
бэлэй. 5 М‰н суббото б‰хэндэ Бурхан ‰мэ соо алба хэжэ байан
санаартан Субботын ‰дэрэй тогтоол эбдэнэ гэжэ Моисейн Хуули
соо хэлэгдэые таанар уншааг‰й аалта? Тиигээншье м‰ртµµ тэдэ>
нэр зэмэг‰й гээшэ г‰? 6 З‰гµµр Бурхан ‰мэдэ ороходоо агууехэ
юумэн эндэ байна гэжэ танда хэлэнэб. 7 Хэрбээ таанар: „Намда та>
хил тахихын орондо бусад зондо ‰ршµµл хайратай байхыетнай х‰>
сэнэб“ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдээн ‰гын ‰нэн удха мэдэжэ
байбал, зэмэг‰й зониие буруушаахаг‰й энта. 8 Ушарынь хэлэбэл,
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н субботыншье Эзэн м‰н».
Хатаан гартай х‰н тухай
9 Иисус

тэндэээ ябажа, м‰ргэлэй гэртэ оробо. 10 Тэндэнь нэгэ
хатаан гартай х‰н байба. Буруу юумэ хээнэйнь т‰лµµ Иисусые
зэмэлхэ анаатайшуул тэрээнээ: «Субботодо х‰ниие эмшэлхэнь
з‰б г‰?» – гэжэ ураба.
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Матвей 12
11 Иисус

тэдэндэ иигэжэ харюусаба: «Танай хэнтнай нэгэ хони>
той аад, тэрэнэйнгээ Субботын ‰дэр г‰нзэгы н‰хэ уруу унашаба>
лынь, тэрэнээ барижа, дээшэнь татажа гаргахаг‰йб? 12 Тиихэдэ х‰н
гээшэмнай хониндо ороходоо б‰ри ‰нэ сэнтэй юм. Тиимэээ Суб>
ботын ‰дэр айн юумэ б‰тээхэнь з‰б даа». 13 Тиигээд Иисус н‰гµµ
хатаан гартай х‰ндэ: «Гараа арбай», – гэбэ. Тэрэнь гараа ар>
байба; тиин хатаан гарынь н‰гµµ гартайгаа адли айн болошо>
бо. 14 Харин фарисейн‰‰д м‰ргэлэй гэрээ гаража ошоод, Иисусые
яажа алаха тухай з‰бшэн хэлсэбэ.
Шэлэгдэжэ абтаан Бурханай зараса
15 З‰гµµр

Иисус тэдэнэй хэлсээн тухай мэдээд, тэндэээ гаража
ошобо. Хойнооонь олон зон дахажа ябаба. Иисус ‰бшэн хабшан>
тай байан зониие бултыень эмшэлэн эдэгээгээд, 16 Бурханай таби>
суурта байыемни нэгэшье х‰ндэ б‰ мэд‰‰лэгты гэжэ улад зондо
захирба. 17 Иигэжэл л‰ндэншэ Исайягаар дамжуулан Бурханай най>
дууланиинь б‰тэбэ даа:
18
«Энэ болбол минии шэлэжэ абаан зараса,
сэдьхэлдэмни таатай инаг хайрата Х‰б‰‰мни гээшэ.
Нангин ‰лдэеэ тэрээндэ хайрлахаб,
тэрэ б‰хы арадуудта Зарга ш‰‰бэри тухаймни айладхаха.
19
Тэрэ арсалдахаг‰й, хашхархаг‰й,
шанга гэгшээр газаагуур х‰рхирхэг‰й,
20
хухаран хулые таа татахаг‰й,
залиржа байан дэн унтараахаг‰й.
‡нэн з‰б зарга ш‰‰бэри илалтада х‰ргэхэ,
21
Тиин б‰хы арадууд тэрээндэ найдажа байха».
Иисус ба шолмос тухай
22 Нэгэтэ

х‰н‰‰д ада ш‰дхэртэ барюулан дээрэээ охор, хэлэ
амаг‰й х‰ниие Иисуста асарба. Иисус тэрэ х‰ниие эдэгээбэ: тэрэ
юумэ хэлэдэг, харадаг болобо. 23 Тиихэдэнь хамаг зон гайхажа: «Энэ>
мнай найдуулагдаан Давидай ‰ри адаан бэшэ г‰?» – гэлсэбэ.
24 Теэд фарисейн‰‰д энээниие дуулаад: «Энэшни Веельзевулай,
ада ш‰дхэрн‰‰дэй но¸ной х‰сµµр лэ ада ш‰дхэрн‰‰дые дарана», –
гэжэ хэлэбэ.
25 Тэдэ фарисейн‰‰дэй анал бодол мэдэжэ байан Иисус тэ>
дээндэ иигэжэ хэлэбэ: «Хэдэн б‰лэг боложо хубааралдаад, хоорондоо
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х¸моролдоон алишье хаан орон хооорон, бутаран алаха. Баа
хоорондоо хубааралдажа х¸моролдоон алишье хото, ‰гы аа гэр
б‰лэ м‰н лэ бутаран алаха. 26 Хэрбээ шолмосой хаан оронойхин
хоорондоо хубааралдаад, х¸моролдожо барисалдажа байбал, хаан
орониинь хэр удаан тогтоборитой б‰тэн байхаб? 27 Хэрбээ би танай
хэлээн ¸оор Веельзевулай х‰сµµр ада ш‰дхэрн‰‰дые намнажа
гаргадаг байгаа аа, танай шабинар хэнэй х‰сµµр тэдэниие намна>
жа гаргадаг гээшэб? Шабинарайтнай хэжэ байан хэрэг‰‰д буруу
байыетнай баталха. 28 Хэрбээ Бурханай Нангин ‰лдµµр ада ш‰д>
хэрн‰‰дые дарадаг аамни, тэрэ Бурханай хаан т‰рын эндэтнай
тогтоод байые баталха. 29 Ямар х‰н бар х‰сэтэй х‰нэй гэртэ ороод,
т‰р‰‰н эзэнииень х‰лижэ уяаг‰й аа, эд зµµрииень тоножо гарга>
хаб? Эзэнииень х‰лиэн хойноол гэр барааень дээрмэдэхэ бшуу.
30 Минии талада байгааг‰й х‰н намда харша тэмсэгшэ гээшэ,
намтай хамта ургаса суглуулааг‰й х‰н тэрэниие дэмы ‰ринэ гээшэ.
31 Тиимэээл би таанарта иигэжэ хэлэхэ байнаб: ямаршье харата ‰гэ
хэлээн, али н‰гэлтэ хэрэг ‰йлэдээн х‰н б‰хэн х‰лисэгдэхэ; харин
Нангин ‰лдые хараажа муушалан х‰н х‰лисэгдэхэг‰й. 32 Тиихэдэ
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ндэ харша юумэ хэлээн х‰н б‰хэн х‰ли>
сэгдэхэ; харин Нангин ‰лдэдэ харша юумэ хэлээн х‰н энэшье
наандаа, м‰н хэтэ заяандаашье х‰лисэгдэхэг‰й.
Модон ба тэрэнэй ‰рэ жэмэс тухай
33 айн

модон айн ‰рэ жэмэс ‰гэдэг, муу модон муу ‰рэ жэмэс асар>
даг. Модоной шанарынь тэрэнэй ‰рэ жэмэсээрнь танигдадаг юм. 34 Ай,
хорото могойн т‰рэлтэн! Таанар хара анаатайшуул аад, айн юумэ
яажа хэлэхэбта? Ушарынь юуб гэбэл, з‰рхэ сэдьхэлдэ байан юумэн хэ>
лэнэй ‰з‰‰ртэ гарадаг ха юм. 35 айн х‰н ‰нэтэ баялиг соооо ай>
нииень гаргадаг, харин хара анаатай х‰н харата дорой суглуулбариаа
мууень гаргадаг. 36 Зарга ш‰‰бэриин болохо ‡дэр таанад хэзээшьеб дэ>
мы шашаан ‰гэ б‰хэнэйнгµµ т‰лµµ тоосоо хэжэ харюусахат гэжэ таа>
нарта баталан хэлэнэб. 37 Тиигэжэ таанад µµэдынгµµ ‰гэн‰‰дээ боло>
жо з‰бтэнэй тоодо г‰, али ‰гы аа буруутаан зэмэтэнэй тоодо орохот».
Гайхамшагта д‰лгэ тэмдэг харуулха тухай эрилтэ табина
Тиигээд зарим Хуули заадаг багшанар болон фарисейн‰‰д:
«Багша аа! Манда нэгэ гайхамшагта д‰лгэ тэмдэг ‰з‰‰лхыешни х‰>
сэнэбди», – гэбэ.
38
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39 Тиихэдэнь

Иисус тэдэндэ харюусаба: «Харата муухай, забхай
оршон ‰еын зон, гайхамшагта д‰лгэ тэмдэг харахаяа анаба г‰т?
Теэд Иона л‰ндэншэтэй ушаран гайхамшагта д‰лгэ тэмдэгээ он>
доо д‰лгэ тэмдэг таанадта ‰гтэхэг‰й. 40 Яажа Иона халим загаанай
гэдээн дотор гурбан ‰дэр, гурбан ‰ни ‰нгэргµµ эм, тон тиигэ>
жэл Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н гурбан ‰дэр, гурбан ‰ни соо газарай
г‰ндэ оршохо. 41 Зарга ш‰‰бэриин ‡дэрэй болоходо Ниневи хотын>
хид бодожо, таанадые буруушаан гэмнэхэ, юундэб гэбэл, тэдэнэр
Ионын номнол шагнаад, н‰гэлн‰‰дээ орхижо, Бурханда хандаан
юм. Харин м‰нµµ эндэ Ионооо б‰ри шухала нэгэн байна гэжэ
таанадта хэлэнэб. 42 Зарга ш‰‰бэриин болохо ‡дэр Урда з‰гэй хатан
бодожо, таанадые буруушаан гэмнэхэ. Тэрэ хатан Соломон хаанай
сэсэн ‰гые шагнахаяа газарай мухараа ерээн байгаа бшуу. Теэд
м‰нµµ эндэ Соломоноо б‰ри шухала нэгэн байна.
Хорото ада ш‰дхэрэй бусажа ерээн тухай
Х‰нэй бэеээ гараан ада ш‰дхэр уаг‰й с‰л губяар тэнэжэ,
амар заяа бэдэрээд, олохог‰йдµµ: 44 „Байан гэртээ бусахам даа“, –
гэдэг. Бусажа ерэхэдэнь, гэрынь эзэлэгдээг‰й, хамагдаан, сэбэр>
лэгдээн байдаг. 45 Тиигээд тэрэ ада ш‰дхэр µµрµµн урагг‰й хо>
ротой ондоо долоон ада ш‰дхэрые абажа ерэдэг. Тэдэнь ‰нµµхи
гэртэнь орожо байрладаг. Тиигэхэдэнь тэрэ х‰ниинь урдынхидаа
ороходоо б‰ри ехээр тамаа ‰зэдэг. Тон энээндэл адляар энэ оршон
‰еын зон иимэ дорой байдалтай болохо», – гэжэ Иисус хэлэбэ.
43

Иисусай эжы ба аха д‰‰нэрынь
46 Иисусай

иимэ мэтээр улад зониие ургажа байха ‰едэнь тэрэ>
нэй эжы, д‰‰нэрынь тэрээнтэеэ хµµрэлдэхэ анаатай ерээд, гэрэй
газаа зогсожо байба. 47 Тиимэээ нэгэ х‰н Иисуста: «Хара даа, эжы>
шни, д‰‰нэршни газаа зогсожо байна. Шамтайгаа хµµрэлдэхэ анаа>
тай байна», – гэбэ.
48 Иисус тэрэ хэлээн х‰ндэ: «Эжымни хэн бэ, аха д‰‰нэрни хэд
бэ?» – гэжэ хэлэбэ. 49 Тиигээд шабинар тээшээ гараараа заагаад,
«Хара даа, эжымни, аха д‰‰нэрни эдэ гээшэ. 50 Огторгойдо оршодог
Эсэгымни эрхэ х‰сэл б‰тээгшэд минии аха д‰‰нэр, эгэшэ д‰‰нэр,
эжымни гээшэ», – гэбэ.
12
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Таряашан тухай ургаалта ‰гэ
13

Иисус тэрэ ‰дэртµµ гэрээ гараад, далайн эрьедэ ошожо
13 ууба.
Хажуудань хара мянган зоной суглархада, Иисус он>
1

2

госодо ууха болобо, тиихэдэнь улад зон б‰гэдµµрµµ далайн эрьедэ
зогсобо. 3 Тэрэ ургаалта ‰гэн‰‰дые хµµрэн, улад зониие олон юумэн>
дэ ургаба: «Нэгэ таряашан таряа тарихаяа гараба. 4 ‡рээеэ сасаха>
дань, зариманиинь харгын хажууда унаба, тэдэнииень шубууд ерэ>
жэ тоншобо. 5 Зарим ‰рээниинь х‰рьэ багатай, шулуутай газарта
унаба, тиигээд нимгэн х‰рьэтэй газараа т‰ргэн бултайба. 6 Харин
наранай гарахада, г‰нзэгы ‰ндээлээг‰й з‰лгэ ногоон уршыгаад
хаташаба. 7 Баа зарим ‰рээн‰‰д ‰‰ргэнэ соо унажа, хµµгтэ даруу>
лагдаба. 8 Зарим ‰рээниинь ‰рэжэлтэй газарта унажа, айн ургаса
‰гэбэ: нэгэ зариманиинь тарианаа зуу дахин ехэ, н‰гµµд‰‰лынь
жара дахин ехэ, бусадынь гуша дахин ехэ ‰рэ ‰гэбэ. 9 Шэхэтэй юм
аа, анхарагты!»
ургаалта ‰гэн‰‰дэй зорилго тухай
10 Шабинарынь

Иисуста д‰тэлжэ: «Ши юундэ улад зондо таамаг
удхатай ургаалта ‰гэн‰‰дые хэлэнэбши?» – гэжэ ураба.
11 Тиихэдэнь Иисус иигэжэ харюусаба: «Огторгойн хаан т‰рэ ту>
хай г‰н нюусанууд таанадтал тайлбарилагдана. 12 Ушарынь юуб гэ>
бэл, юумэтэй байан х‰ндэ нэмэгдэжэ ‰гтэхэ, тиимэээ тэрэ х‰н
улам арьбажаха. Юумэг‰й байан х‰нµµ ‰‰лшын юумэниинь аб>
таха. 13 Юундэ тэдэндэ таамаг удхатай ургаалта ‰гэн‰‰дые хэлэнэ>
биб гэбэл, тэдэнэр хаража байанаа об¸орног‰й, шагнажа байанаа
дууланаг‰й, юумэ ойлгоног‰й. 14 Тиихэдээ Исайя л‰ндэншын тэдэн
тухай уридшалан хэлээн ¸оор болоно:
„Х‰н‰‰д хэдышье шагнаад, ойлгохог‰й;
хэдышье шэртэжэ хараад, юумэ об¸орхог‰й.
15
Юундэб гэбэл, эдэ зоной сэдьхэлынь мохоороо,
шэхэнь таглараа,
нюдэнь анигдаа.
Тиимэээ тэдэ нюдµµрµµ юумэ харанаг‰й,
шэхээрээ дууланаг‰й,
ухаагаараа юумэ ойлгоног‰й,
тэдэниие аргалжа эдэгээхымни тула
намда ханданаг‰й“.
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16 Харин

таанад аза жаргалтайт: нюдэнтнай харана, шэхэтнай дуу>
лана. 17 Олон л‰ндэншэд, Бурханай х‰н‰‰д таанадай хаража байан
юумэ харахые ехээр х‰сэбэшье, харааг‰й, таанадай дуулажа байан
юумэ дуулаха дуратай байгаад, дуулажа шадааг‰й гэжэ таанадта ба>
талан хэлэнэб.
Таряашан тухай ургаалта ‰гын удхые Иисус тайлбарилна
М‰нµµ таанар таряашан тухай ургаалта ‰гын удха ушарые
шагнагты. 19 Бурханай хаан т‰рэ тухай мэдээсэл шагнаад, юумэ
ойлгоог‰й х‰н‰‰д – харгын хажууда сасагдаан ‰рээндэ адли юм.
Тэдэндэ муу шолмос ерээд, сэдьхэл з‰рхэндэнь таригдаые абаад
арилдаг. 20 Шулуутай газарта унаан ‰рээн гээшэнь мэдээсэл шаг>
наад, тэрэниие гансата баяртайгаар х‰леэн абаан х‰н‰‰д тухай
хэлэгдэнэ. 21 З‰гµµр тэрэ мэдээсэл сэдьхэлдэнь г‰нзэгы ‰ндээ>
лµµг‰й ушараа удаан тогтодогг‰й: мэдээсэлэй т‰лµµ зоболонгой
тох¸олдоо аань, али м‰рдэжэ намнажа эхилээ аань, тэрэниие
уданг‰й орхижорхидог. 22 ‡‰ргэнэ соо унаань иимэ удхатай: хэн
нэгэн мэдээсэл дуулажа абабашье, энэ ажамидаралайнгаа т‰лµµ
оролдолгонь, эд зµµридэ обтолгонь мэдээсэлые даражархидаг, тиин
тэрэ мэдээсэл ямаршье ‰рэ д‰нг‰й байдаг. 23 ‡рэжэлтэй х‰рьэндэ
таригдаашань иимэ удхатай: мэдээсэл шагнаад, тэрэниие ойлгоон
х‰н‰‰д аша ‰рэ ехэтэй юм – тэдэнэй нэгэ зариманиинь тарианаа
зуу дахин ехэ, н‰гµµд‰‰лынь жара дахин ехэ, баа бусадынь гуша
дахин ехэ ‰рэжэлтэй байдаг».
18

Таряан дундуур ургаан буртаг ‰бэн тухай ургаалта ‰гэ
24 Иисус

ондоо ургаалта ‰гэ тэдэндэ хэлэбэ:
«Огторгойн хаан т‰рэ иимэ нэгэ ушартай адлишаажа болохо: Нэ>
гэ х‰н таряаландаа айн ‰рээ тариба гэхэ. 25 Х‰н‰‰дэй унтахада,
дайсаниинь ерээд, шэниисынь хоорондуур буртаг ‰бэ таряад яба>
шоо ха. 26 Таряалангайнь ногоорон, эдеэшэжэ эхилхэдэ, буртаг ‰б>
эншье бултайжа харагдаба. 27 Гэрэй эзэндэ зарасанарынь ерээд:
„Эзэн аа! Ши таряаландаа айн ‰рээ таряа бэшэ эн г‰ш? Теэд
хаанааа тэндэшни буртаг ‰бэн ургааб?“ – гэбэ. 28 „Дайсан х‰н
тиимэ юумэ хээ“, – гэжэ эзэниинь тэдээндээ хэлэбэ. Тиихэдэнь
зарасанарынь: „Х‰сэбэлшни, бидэ ошожо буртаг ‰бэ т‰‰хэбди“, –
гэбэ. 29 З‰гµµр гэрэй эзэн иигэжэ харюусаба: „‡гы, буртаг ‰бэ т‰‰>
хэдээ, тэрээнтэй хамта шэниисын таряа т‰‰лсэжэ болохот. 30 Таряа
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хуряалгын болотор али алинииньшье ургажа байг. Ургаса хуряаха
хаада таряа хуряагшадта т‰р‰‰н буртаг ‰быень суглуулжа боогоод,
галдахыень захихаб, тиигээн хойнонь шэниисэ суглуулжа, амбаар>
тамни хадагалхые захихаб“».
Горчицын ‰рээн тухай ургаалта ‰гэ
31 Иисус

баа ондоо ургаалта ‰гэ дурадхан хэлэбэ:
«Огторгойн хаан т‰рэ иимэ ушартай адлишаажа болохо: Нэгэ
х‰н таряаландаа горчицын ‰рээ тариба гэхэ. 32 Тэрэ ‰рээн бусад
х‰рэнгэн‰‰дэй захада эгээн жэжэхэншье аа, ургахадаа, ямаршье
ургамалаа ехэ модон боложо ургадаг. Тиихэдэнь тэнгэриин шу>
бууд ниидэжэ ерээд, м‰шэр соонь уургайгаа т‰хеэрдэг».
Эээбэри тухай ургаалта ‰гэ
33 Иисус

тэдэндэ ондоо ургаалта ‰гэ хэлэбэ:
«Огторгойн хаан т‰рэ эээбэритэй сасуулжа болохо: нэгэ эхэнэр
багахан эээбэри абажа, гурбан хэмж‰‰рэй гурилтай худхажа ээтэ>
рынь эдьхэбэ».
Иисусай ургаалта ‰гэ хэрэглээнэй ушар
34 Иисус

эдэ б‰гэдые улад зондо ургаалта ‰гэн‰‰дээр зураглажа
байгаа, ургаалта ‰гэн‰‰дые хэрэглэнг‰й юумэ хµµрэдэгг‰й бэлэй.
35 «Би ургаалта ‰гэн‰‰дые тэдэндэ хэлэхэб, юртэмсын б‰тээгдэхэ>
ээ нааша нюуса байан б‰хы юумэн‰‰дые тайлбарилхаб», – гэжэ
л‰ндэншын хэлээниинь б‰тэжэ байгаа.
Буртаг ‰бэн тухай ургаалта ‰гын удхые тайлбарилна
36 Иисусай

улад зониие табяад, гэртэ ороходонь, тэрээндэ шаби>
нарынь д‰тэлжэ: «Таряалан дээрэхи буртаг ‰бэн тухай ургаалта
‰гын удха манда тайлбарилжа ‰гыш», – гэбэ.
37 Тиихэдэнь Иисус харюусаба:
«айн ‰рээ таригшань Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н гээшэ. 38 Та>
ряалан гээшэнь газар дэлхэй м‰н. айн ‰рээниинь Бурханай
хаан ороной х‰н‰‰д, харин буртаг ‰бэниинь шолмосой х‰н‰‰д м‰н.
39 Буртаг ‰бэ тариан дайсан гээшэнь альбан шолмос гээшэ. Хада>
лан – хамаг юумэнэй эсэсынь, тиин таряа хадагшад – Бурханай
Эльгээмэлн‰‰д гээшэ. 40 Буртаг ‰бэ т‰‰жэ галда шатааантай тон
адли юумэн хамаг юумэнэй эсэстэ болохо: 41 Х‰н т‰рэлхитэнэй
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Х‰б‰‰н Эльгээмэлн‰‰дээ ябуулха, тэдэнь хаан орон соонь б‰хы
буруу ябадалтаниие болон бусад зониие н‰гэлдэ оруулагшадые
суглуулха, 42 тиигээд тэдэниие гал д‰лэ руу хаяха. Тэндэ х‰н‰‰д
бархиралдаха, ш‰дµµ хабиралдаха. 43 Харин ‰нэн сэдьхэлтэн Эсэ>
гынгээ хаан т‰рэ соо нарандал адляар яларха. Шэхэтэй юм аа,
анхарагты!
Далда хадагалагдаан баялиг тухай ургаалта ‰гэ
44 Огторгойн

хаан т‰рэ баа иимэ юумэндэ адли: Нэгэ х‰н таряа>
лан соо хадагалагдаан баялиг эрдэни олоод, тэрэнээ µµргэнь
нюуба. Олзодоо аргаг‰й ехээр баярлаан х‰н б‰хы зµµриеэ наймаа>
лаад, ‰нµµхи таряалан худалдажа абаба.
‡нэтэй субад эрдэни тухай ургаалта ‰гэ
45 Огторгойн

хаан т‰рэ баа ‰нэтэй субад эрдэни бэдэрэн най>
маашанай 46 дээдэ зэргын субад эрдэни олоод, б‰хы зµµриеэ най>
маалан, тэрэниие худалдажа абаантай адли юм.
Губшуур тухай ургаалта ‰гэ
47 Баа

Огторгойн хаан т‰рэ иимэ юумэндэ адли: Загаашад губ>
шуураа далайда хаяжа, элдэб т‰рэлэй загаа бариба гэе. 48 Тиигээд
д‰‰рэшээн губшуураа эрьедэ татажа гаргамсаараа загаа илгажа
оробо: айн загаыень ‰лµµгµµд, муунуудыень хаяба. 49 Хамаг
юумэнэй эсэстэ эгээл тиимэ юумэн болохо: Бурханай Эльгээмэл>
н‰‰д ерэжэ, н‰гэл хэгшэдые ‰нэн сэдьхэлтэнэй дундааа илгаха,
50 тиигээд тэдэ н‰гэл хэгшэдые галтай пеэшэн руу хаяха: тэндэ х‰>
н‰‰д бархиралдаха, ш‰дµµ хабиралдаха».
Шэнэ болон урданай баялиг тухай
Иисус шабинараа: «Эдэ б‰гэдые таанар ойлгобо г‰т?» – гэжэ
ураба.
Тиихэдэнь шабинарынь: «Ойлгообди!» – гэжэ харюусаба.
52 Иисус тэдэндэ иигэжэ хэлэбэ: «Огторгойн хаан т‰рэ даха>
ан алишье Хуули заадаг багша эрдэни баялигайнгаа санаа шэ>
нэшье, м‰н урданайшье баялигуудые абажа хэрэглэдэг эзэндэ
адли юм».
51
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Матвей 13, 14
Нютагтаа л‰ндэншэ нэрэ х‰ндэтэй болодогг‰й
53 Эдэ

ургаалта ‰гэн‰‰дээ т‰гэсхµµд, Иисус тэрэ нютагаа гаража,
т‰рэл хото ерэбэ. Тиигээд м‰ргэлэй гэр соо зониие ургаба.
«Иимэ сэсэн ухаан, гайхамшагта хэрэг‰‰дые б‰тээхэ х‰сэ энэшни
хаанааа абанаб?» – гэжэ тэрэниие шагнаан зон гайхалсаба.
55 «Энэмнай дарханай х‰б‰‰н бэшэ г‰? Эхэнь Мария бэшэ г‰?
Яков, Иосиф, Симон, Иуда гэгшэд д‰‰нэрынь бэшэ г‰? 56 Д‰‰ баса>
гадынь бултадаа эндэ ажамидардаг бэшэ г‰? Яажа энэшни эдэ б‰гэ>
дые б‰тээнэ гээшэб?»
57 Тиигэжэ зон тэрэнэй талаар эжэглэбэ. Иисус тэдэндэ:
«Л‰ндэншэдые нютагынхидаань, гэр б‰лэµµнь бусад зон булта
х‰ндэлжэ ябадаг юм», – гэжэ хэлэбэ.
58 Улад зоной этигэл ‰зэгг‰й байан туладань Иисус нютагтаа
гайхамшагта хэрэг‰‰дые ехээр б‰тээбэг‰й.
54 µµрынгµµ

Уаар Арюудхагша Иоаннай ами таалба
1413

‰едэ Галилей можын Ирод захирагша Иисус тухай у>
14 раг дуулаад:
«Энэ Уаар арюудхагша Иоанн байна. Энэшни
1 Тэрэ

2

амидыраа, тиимэээл гайхамшагта хэрэг‰‰дые б‰тээнэ», – гэжэ ал>
батандаа хэлэбэ.
3 Урдань Ирод Филипп д‰‰гэйнгээ Иродиада амганаа боложо
Иоанные барижа х‰леэд, т‰рмэдэ хаахыень захиран байгаа. 4 Юундэб
гэхэдэ, Иоанн: «Ши Иродиадатай ууха ¸ог‰йш», – гэжэ Иродтэ хэ>
лээн байгаа. 5 Ирод Иоанные алахаяа анабашье, улад зоноо айгаа,
ушарынь гэхэдэ, улад зон Иоанные л‰ндэншэ гэжэ тоолодог байгаа.
6 Иродэй т‰рээн ‰дэрэй найрта Иродиадын басаганиинь айлша>
дай урда хатаржа, Иродтэ ехээр айшаагдаба. 7 Тиимэээ басаганай
ямаршье эриэн юумые ‰гэхэб гэжэ Ирод амалба. 8 Эхынгээ урга>
ан ¸оор басаган:
«М‰нµµ эндэ Уаар арюудхагша Иоаннай толгойе табаг дээрэ та>
бяад намда ‰гэ!» – гэжэ хэлэбэ.
9 Тиихэдэнь Ирод хаан анаата болобошье, б‰хы айлшадай урда
‰гµµ ‰гээн тула басаганай х‰сэл д‰‰ргэгты гэжэ захирба. 10 Тиимэ>
ээ т‰рмэ соо Иоаннай толгойе таа сабшаба. 11 Тиигээд толгойень
табаг дээрэ табяад, басаганда асараа, тэрэнь эхэдээ абаашажа ‰гµµ.
12 Иоаннай шабинарынь бэеыень абаашажа х‰дµµл‰‰лээ бэлэй. Тии>
гээд энээн тухай Иисуста ошожо дуулгаа эн.
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Матвей 14
Иисус таба мянган х‰ниие садхааба
13 Иисус

Иоанн тухай дуулаад, байан газараа гансаараа онго>
соор тамаржа эзэг‰й зэл‰‰д газарта ошобо. Энээн тухай улад зон дуу>
лаад, тура хотонуудаа гаража, хойнооонь ябагаар ошобо. 14 Иисус
онгосооо буухадаа олон зониие хараад, тэдэниие хайрлан, ‰бшэн>
тэнииень аргалжа эдэгээбэ. 15 ‡дэшэ болоходо, Иисусай шабина>
рынь тэрээндэ ерэжэ: «Энэ эзэг‰й газар байна, тиигээдшье орой
болоо. Х‰дµµ тосхонуудта ошожо, эдихэ юумэ худалдажа абахыень
улад зоноо табииш», – гэбэ. 16 З‰гµµр Иисус тэдэндэ: «Улад зоной
ошооной хэрэгг‰й, таанад тэдэндэ эдихэ юумэ ‰гэгты», – гэжэ хэ>
лэбэ. 17 Тиихэдэнь шабинарынь: «Бидэ оройдоол табахан монсогор
хилээмэтэй, хо¸р загаатай байнабди», – гэжэ харюусаба.
18 «Тэдэнээ иишэнь намда абажа ерэгты», – гэжэ Иисус хэлэбэ.
19 Тэрэ улад зондо ногоон дээрэ уухыень захирба. Тиигээд табан
хилээмэ, хо¸р загаыень абажа, тэнгэри µµдэ шэртэн, Бурханда ба>
яр баясхалан х‰ргэбэ. Удаань хилээмэ хухалжа, шабинартаа ‰гэбэ,
тэдэнь улад зондо дам тарааба. 20 Зон б‰гэдµµрµµ эдижэ садаба.
Тиигэхэдэнь эдеэнэй ‰лµµдэµµр арбан хо¸р т‰рс‰‰гые д‰‰ргэбэ.
21 Эхэнэрн‰‰дээ, ‰хиб‰‰дээ гадна тэндэ табан мянга шахуу эрэ>
ш‰‰л эдеэлэн байба.
Иисусай уан дээг‰‰р ябаан тухай
22 Тиигээд

Иисус шабинараа онгосодо уулгажа, т‰р‰‰ндэнь да>
лайн н‰гµµ бэедэ тамаржа ошохыень захирба. Харин µµрµµ улад зо>
ной таратар ‰лµµ эн. 23 Зоноо тараагаад, Иисус хада µµдµµ зальбар>
хаяа гансаараа гараба. ‡дэшэндµµшье тэрэ тэндэ гансаараа байгаа.
24 Эгээл тэрэ ‰едэ шабинарайнь тамаржа байан онгосо далайн тэ>
гэндэ х‰рµµд, урдааань алхинай ‰леэхэдэ, долгиндо сохюулжа
байба. 25 ‡‰р сайхын урдахана* Иисус далайн уан дээг‰‰р ябаад,
шабинартаа ошоо эн. 26 Шабинарынь тэрэнэй уан дээг‰‰р яба>
ыень хараад, айн мэгдэжэ: «Энэ хии ‰зэгдэл байна», – гэжэ ай>
андаа хашхаралдаба. 27 З‰гµµр Иисус тэдэнтэй дары дуугаралсан:
«Зоригтой байгты. Энэ биб, б‰ айгты», – гэбэ. 28 П¸тр тэрээндэ:
«Дээдын Эзэн аа, хэрбээ энэ ‰нэхµµрµµ ши юм аа, намайе уан
дээг‰‰р ябаад, шамда ерэхыемни захирыш», – гэбэ.
* ‰ниин д‰рбэдэхи харуулай ‰едэ.

46

Матвей 14, 15
29 Тиихэдэнь

Иисус: «Ерэ», – гэбэ. П¸тр онгосооо гараад, баг>
шынгаа урдааа уан дээг‰‰р ябаба. 30 Теэд шанга алхинай ‰леэ>
хые об¸орходоо айгаад, уанда шэнгэжэ эхилбэ.
«Дээдын Эзэн! Намайе абарыш», – гэжэ тэрэ хашхарба.
31 Иисус тэрэ дороо гараа арбайжа, П¸трые д‰нгэн баряад:
«Ямар бираг‰й этигэл ‰зэгтэйбши! Юундэ эжэглэбэш?» – гэбэ.
32 Тэдэ хо¸рой онгосодо уухатайнь сасуу алхин намдаба. 33 Он>
госодо байан шабинарынь Иисуста м‰ргэжэ: «Ши ‰нэхµµрµµл
Бурханай Х‰б‰‰н байнаш», – гэбэ.
Иисус Геннисаредтэ ‰бшэнтэниие эдэгээбэ
34 Иисус

шабинартайгаа далай гаталжа, Геннисаредэй газарта х‰>
рэжэ ерэбэ. 35 Тэндэхи зон Иисусые таняад, б‰хы оршон тойрон>
хи газарта х‰н‰‰дые эльгээжэ, хамаг ‰бшэнтэниие тэрээндэ асаржа
байгаа.
36 Хубсаандатнай халташье х‰рэхые з‰бшµµгыт даа гэжэ тэдэ
Иисусаа гуйба. Тиигээд хубсаандань х‰рээн х‰н б‰хэн эдэгэбэ.
‡бгэ эсэгэнэрэй заншал тухай
1514

Иерусалимаа хэдэн Хуули заадаг багшанар, фари>
15 сейн‰‰д Иисуста
ерэжэ:
1 Тиигээд

«Шабинаршни юундэ ‰бгэ эсэгэнэрэймнай заншалнуудые ба>
римталнаг‰йб? Тэдэнэршни эдихынгээ урда тээ гараа угаана>
г‰йл», – гэбэ.
3 Иисус тэдээндэ иигэжэ харюусаба: «Тиихэдээ юундэ таанар
Бурханай захяа заабари д‰‰ргэнг‰й, µµэдынгµµ ¸о гуримые ба>
римталнабта? 4 „Аба эжы хо¸роо х‰ндэлэ“ гэжэ Бурхан заабарилаа
бэшэ эн г‰? М‰н баа „Аба эжы хо¸роо муушалан х‰н ‰хэлдэ
х‰ртэхэ“ гээ бэшэ эн г‰? 5 Харин таанар эхэ эсэгэдээ ‰гэжэ туал>
ха аргатай байан юумэеэ: „Би Бурханда ‰ргµµб“ гэжэ хэлэбэл,
6 µµрынгµµ эхэ эсэгые х‰ндэлхэ хэрэгг‰й гэжэ заанат. Тиигэжэ таа>
нар Бурханай захяа заабари сахинг‰й, µµэдынгµµ тогтооон ¸о
заншалаар элгэнэт. 7 Хо¸р нюуртан! Таанар тухай л‰ндэншэ Исайя
‰нэн сохомые уридшалан хэлээ эн лэ:
8
„Энэ улад зон хэлэ амаараа намайе х‰ндэлнэ,
харин з‰рхэ сэдьхэлдээ нам тухай огто бодоног‰й.
9
Х‰н‰‰дэй зох¸оон ¸о гуримуудта ургажа байхадаа,
тэдэ дэмы намда м‰ргэнэ даа“».
2
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Матвей 15
Ямар юумэн‰‰д х‰ниие бузарланаб?
10 Иисус

улад зониие дуудаад:
«Хэлэыемни шагнажа, ойлгохые хэшээгты! 11 Амандатнай оро>
дог эдеэн таниие бузарладагг‰й, харин аманаатнай гарадаг муухай
‰гэн‰‰д таниие бузарладаг юм», – гэжэ хэлэбэ.
12 Тиихэдэнь шабинарынь Иисуста ойртоод: «Хэлээн ‰гэн‰‰д>
шни фарисейн‰‰дэй анаанда таарабаг‰й гэжэ мэдэнэ г‰ш?» – гэжэ
ураба.
13 Иисус иигэжэ харюусаба: «Тэнгэридэ байгша Эсэгымни таряа>
г‰й ямаршье ургамал ‰ндээтэйгµµ хамта абтажа хаягдаха. 14 Тэдэн
тухай анаагаа огто б‰ зобогты. Тэдэнэр охор х‰н‰‰дэй охор уда>
ридагшад м‰н; теэд охор х‰н охорые х‰тэлжэ ябабал, хоюулаа
н‰хэ руу унаха юм».
15 «Х‰ниие бузарладаг юумэн‰‰д тухай хµµрээнµµ маанадта
тайлбарилжа ‰гыш даа», – гэжэ П¸тр гуйба.
16 «Хэлэыемни хэнтнайшье м‰нµµ болотор ойлгоог‰й гээшэ г‰?
17 Ойлгоног‰й аалта, амандаа хээн эдеэтнай хотондотнай ороод,
‰‰лдэнь бэеээтнай гарадаг. 18 Харин аманаатнай гараан ‰гэн‰‰д
з‰рхэ сэдьхэлэйтнай гарадаг; тэдэтнай таанадые бузарладаг ха юм.
19 Ушарынь юуб гэбэл, з‰рхэнµµтнай хара анал бодолнууд гара>
даг, тиигээд таанадые алахада, эрэдээ г‰, али эхэнэртээ урбахада,
забхай зальхай ябадалда, хулгай хэхэдэ, бусадые хардахада, муу>
шалхада т‰лхидэг юм. 20 Эдэ б‰хы ябадалнууд таанадые бузарладаг.
З‰гµµр угаагдааг‰й гараараа юумэ эдихэдээ таанад бэеэ бузарла>
дагг‰йт».
Эхэнэрэй ‰зэг этигэл тухай
21 Иисус

байан газараа х‰дэлжэ, Тир Сидон хотонуудай шадар>
хи газар дайдада х‰рэжэ ерэбэ. 22 Тэндэ ажауудаг нэгэ хананей
эхэнэр Иисуста ерэжэ: «Дээдын Эзэн, Давидай ‰ри адаан, на>
майе хайрлажа ‰ршµµгыш! Басагамни ада ш‰дхэртэ барюулаад, айм>
шагтай зобожо байна», – гэжэ хашха уухи табиба.
23 Теэд Иисус тэрэ эхэнэртэ юушье хэлэбэг‰й. Тиихэдэнь тэрэ>
нэй шабинарынь д‰тэлжэ: «Энэ эхэнэрые ябуулыш, хойнооомнай
дахаад лэ, хашхараад лэ аланаг‰йл», – гэжэ гуйба.
24 «Би имагтал Израилиин тµµрижэ хосорон хонидто эльгээгдэ>
эн байгааб», – гэжэ Иисус харюусаба.
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Матвей 15
25 Харин

тэрэ эхэнэр б‰ри ойртоод, Иисусай урда дохин м‰ргэжэ:
«Дээдын Эзэн! Намда туалыш», – гэжэ гуйба.
26 «Х‰‰гэдэй эдихэ хоол абаад, нохойнуудта хаяхань зохихог‰й
юм», – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба.
27 Тиигэхэдэнь тэрэ эхэнэрынь: «З‰б даа, Дээдын Эзэн! Теэд
эзэдэй шэрээ дээрэээ унаан бутархай нохойнуудшье эдидэг
бшуу», – гэжэ урдааань хэлэбэ.
28 Тиихэдэнь Иисус тэрээндэ: «Ай, эхэнэр! Шинии ‰зэг этигэл
ехэ байна! анаан х‰сээн юумэншни б‰тэхэ!» – гэжэ харюусаба.
Эгээл тэрэ ‰едэ эхэнэрэй басаганиинь эдэгэшэбэ.
Иисус олон зониие эдэгээбэ
29 Тэндэээ

Иисус Галилей далайн шадар ерэбэ. ‰‰лдэнь нэгэ г‰>
бээ дээрэ гаража ууба. 30 Тэрээндэ олон зон ерэжэ байгаа. Тэдэ до>
холон, охор, хэлэг‰й, бэртээн, м‰н бусадшье элдэб янзын ‰бшэн>
тэй зониие Иисуста асаржа, х‰лэйнь дэргэдэ уулгаба. Тэдэ ‰бшэн
зониие Иисус бултыень эдэгээбэ. 31 Тиин хэлэг‰й байан зоной хэ>
лэхые, бэртээн х‰н‰‰дэй эдэгэхые, дохолонуудай ябахые, охор>
нуудай хараатай болоые хараан зон аргаг‰й ехээр гайхаа бэлэй.
Тиигээд Израилиин Бурханда алдар соло дуудаа эн.
Иисус д‰рбэ мянган х‰ниие садхааба
32 Иисус

шабинараа дуудажа: «Би эдэ зониие хайрланаб. Тэдэ
намтай гурбан ‰дэр байлсаа, теэд м‰нµµ эдихэ юумэг‰й болоод бай>
на. Эдэниие ‰лэн хоооор табиха дураг‰й байнаб. Гэртээ бусаха
замдаа эдэ уларжа ядархал», – гэбэ.
33 Теэд шабинарынь: «Иимэ с‰л губида эдэ олон зониие эдеэл‰‰лжэ
садхааха хоол бидэ хаанааа абахабибди?» – гэжэ урдааань ураба.
34 «Танда хэды шэнээн хилээмэн бииб?» – гэжэ Иисусай урахада,
тэдэнь: «Долоон хилээмэн, хэдэхэн загаан бии», – гэжэ харюусаба.
35 Иисус улад зониие уухыень захирба. 36 Тиигээд долоон хилээ>
мэ, загаа абажа, Бурханда баяр баясхалан х‰ргэбэ, тэдэнииень хуха>
лаад, шабинартаа ‰гэбэ, шабинарынь улад зондо дам тараажа ‰гµµ
эн. 37 Х‰н б‰хэн дураараа эдижэ садаад, ‰шµµ тиихэдэ эдеэнэй ‰лµµ>
дээн долоон т‰рс‰‰гээр д‰‰рэн болоо. 38 Эхэнэрн‰‰дээ, ‰хиб‰‰дээ
гадна д‰рбэн мянган эрэш‰‰л эдеэлжэ садаан байгаа.
39 Иисус улад зониие табяад, онгосодо уужа, далайгаар тамаран,
Магадан хотын шадархи газар дайдада х‰рэжэ ерэбэ.
15
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Матвей 16
Гайхамшаг ‰зэгдэлн‰‰дые харуулха гээн эрилтэ
16

саддукейнэр Иисусые туршаха зорилго>
16 тойгоор фарисейн‰‰д,
тэрээндэ ойртобо. Тиигээд гайхамшагта д‰лгэ тэмдэг
1 Хэдэн

харуулхыень дурадхаба. 2 Иисус тэдэндэ харюусаба: «‡дэшэндµµ ог>
торгойн барагар улаан байбалнь, таанад: „‡глµµдэр сэлмэг байха“
гэдэгта. 3 Харин ‰глµµг‰‰р огторгойн барагар улаан, б‰рхэг бай>
балнь, таанад: „М‰нµµдэр бороо орохонь“ гэдэгта. Хо¸р нюуртан!
Таанад огторгой хараад, ямар ‰дэрэй болохые мэдэдэг аад, харин
м‰нµµ сагай д‰лгэ тэмдэг‰‰дые тайлбарилха аргаг‰й байнат. 4 Хара>
та муухай, забхай оршон ‰еын зон, гайхамшагта д‰лгэ тэмдэг ха>
рахаяа анаба г‰т? Теэд Иона л‰ндэншэтэй ушаран гайхамшагта
д‰лгэ тэмдэгээ ондоо д‰лгэ тэмдэг таанадта ‰гтэхэг‰й».
Тиигээд Иисус тэдэнээ холодобо.
Фарисейн‰‰дэй болон саддукейнэрэй эээбэри
5 Шабинарынь

хилээмэ абахаяа мартаад, далайн н‰гµµ эрьедэ та>
маржа гараба.
тэдэндэ: «эргэлэн байгты! Фарисей, садду>
кейнэрэй эээбэриээнь болгоомжолжо байгты», – гэжэ хэлэбэ.
7 Шабинарынь µµэд хоорондоо: «Маанадай хилээмэ абааг‰й ха>
дамнай тиигэжэ хэлээ ¸отой», – гэлсэбэ.
8 Энээниие Иисус мэдээд, тэдэндэ иибэ: «Этигэл багатан, таанар
хилээмэ абааг‰йбди гэжэ юундэ хоорондоо хэлсээбта? 9 Таанад м‰>
нµµ болотор ойлгобог‰й гээшэ г‰т? Табан хилээмээр табан мянган
х‰нэй садаан тухай, ‰шµµ тиихэдэ хэдэн т‰рс‰‰г ‰лµµдээнэй суг>
ларан тухай таанар ананаг‰й аалта? 10 Долоон хилээмээр д‰рбэн
мянган х‰нэй садаан тухай, ‰шµµ тиихэдэ хэдэн т‰рс‰‰г ‰лµµдээ>
нэй сугларан тухай мартаа аалта? 11 Хилээмэн тухай таанарта хэ>
лээг‰й байыемни м‰нµµ болотор ойлгоног‰й г‰т? Фарисейн‰‰дэй,
саддукейнэрэй эээбэриээ эргылжэ байгты!»
12 ‰‰лэй ‰‰лдэ шабинарынь хилээмэнэй эээбэриээ бэшэ, ха>
рин фарисейн‰‰дэй, саддукейнэрэй ургаалаа эргылэгты гэжэ
хэлэыень ойлгобо.
6 Иисус

П¸тр Иисусые Бурханай табисуурта гэжэ айладхана
13 Иисус

Филиппэй Кесари хотын хажууда ерээд байхадаа, µµрын
шабинараа: «Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н тухай х‰н‰‰д юун гэнэб?» –
гэжэ ураба.
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Матвей 16
14 «Зарим

х‰н‰‰д шамайе Уаар арюудхагша Иоанн гэнэ, буса>
дынь Илия гэжэ анана, баа н‰гµµд‰‰лынь Иеремия г‰, али ондоо
л‰ндэншэдэй нэгэн гэлсэнэ», – гэжэ тэдэнь харюусаба.
15 «Теэд таанар намайе хэн гэжэ ананабта?» – гэжэ Иисус тэ>
дэнээ ураба.
16 «Ши Бурханай табисуурташ, Амиды Бурханай Х‰б‰‰нши», –
гэжэ Симон П¸тр харюусаба.
17 Тиихэдэнь Иисус: «Ионын х‰б‰‰н Симон, ши золтойш! Энэ
‰нэн з‰бые шамда х‰нэй анаан нээгээ бэшэ, харин тэнгэридэ
оршодог минии Эсэгэ тайлбарилаа. 18 Тиимэээ би шамда хэлэнэб:
ши П¸тр* – шулуун гээшэш, тиин би энэ шулуун дээрэ µµрынгµµ
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые бодхоохоб, тэрэнииемни ‰хэлшье µµрµµ
диилэхэг‰й. 19 Огторгойн хаан ороной т‰лхюурые би шамда ‰гэхэб.
Тиин газар дээрэ хорион юумэншни огторгой дээрэ хоригдохо;
газар дээрэ з‰бшµµэн юумэншни огторгой дээрэ з‰бшµµгдэхэ», –
гэбэ. 20 Тиигээд Бурханай табисуурта байан тухайнь хэндэшье хэ>
лэхэг‰йень Иисус шабинартаа захирба.
Иисус зобохо, ‰хэхэ тухайгаа хэлэнэ
21 Тэрэ

сагаа эхилээд Иисус µµртэйнь юунэй ушарха тухай ша>
бинартаа хэлэдэг болобо. «Би Иерусалим ошохо ¸отойб, тэндэ
ахамадаа, т‰р‰‰ санаартанаа, Хуули заадаг багшанараа боложо
ехэ зоболон эдлэхэб. Би алуулхаб, тиигээд гурбан ‰дэрµµ амидыр>
хаб», – гэдэг байба. 22 Тиихэдэнь П¸тр тэрэниие хажуу тээшэнь
дуудажа абаашаад: «Дээдын Эзэн, ‰гы даа! Тиимэ юумэн шамтай
хэзээшье болохог‰йнь болтогой!» – гэжэ зогсоожо байгаа.
23 Иисус П¸трто хандан: «Холо боло намаа, Сатана! Ши намда
аад хэнэш. Шинии анал бодолнуудшни Бурханаа ‰ршµµгдэнэ
бэшэ, харин х‰н шанараашни б‰рилдэнэ», – гэбэ. 24 Тиигээд
Иисус µµрынгµµ шабинарта хэлэбэ: «Намтай ябалсаха дуратай х‰н
µµр тухайгаа бодохо¸о бол¸од, ‰дэр б‰хэн хэрэээеэ ‰ргэлµµд**,
хойнооомни яба. 25 Ами нааяа гамнаха анаатайшуултнай тэрэ>
нээ алдаха; харин минии т‰лµµ амияа ‰гээнтнай тэрэнээ алмаха.
26 Хэрбээ танай б‰хы дэлхэйе олзолоод, ами ‰нээеэ алдабалтнай,
* Энэ нэрэ «шулуун» гээн удхатай.
** Зоболон туйлахадашье, ‰хэлэй саазада х‰ртэхэдэшье бэлэн байха гээн
удхатай.
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танда ашагтай г‰? ‡гыл даа! Таанад ямаршье юумэ т‰лµµд, ами ‰>
нээеэ бусаажа шадахаг‰йлта. 27 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н Эсэгын>
гээ алдар соо Эльгээмэлн‰‰дтэйгээ хамта аяар ерэхэл, тиигээд хэ>
эн хэрэгэйнь зэргээр х‰н б‰хэниие шиидхэхэл. 28 Эндэ байгшадай
зариман Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй хаан т‰рэеэ баряад заларжа
ерэхые ‰зµµг‰йдµµ ‰хэхэг‰й гэжэ таанадта баталан хэлэнэб».
Иисусай хубилалга
1716

Зургаан хоногой ‰нгэрхэдэ, Иисус П¸трые, аха д‰‰ Яков
17 Иоанн
хо¸рые абажа, х‰н‰‰дэй нюдэнµµ далда байдаг ‰ндэр
1

хада µµдэ гараба. 2 Тэндэ Иисус шабинарайнгаа урда хубилба: нюу>
рынь наран шэнгеэр ялараа, хубсааниинь туяа мэтэ сагаан болоо.
3 Гэнтэ тэрээнтэй хµµрэлдэжэ байан Моисей Илия хо¸р бии бо>
лооо. 4 П¸тр Иисуста: «Дээдын Эзэн! Эндэ байхадамнай манда
ямар айн гээшэб! Хэрбээ х‰сэбэлшни, эндэ гурбан майхан бодхоо>
хобди: нэгыень шамда, нэгыень Моисейдэ, ‰шµµ нэгыень Илия>
да», – гэбэ.
5 Тиигэжэ хэлэжэ байтарнь ялагар ‰‰лэнэй ‰‰дэр тэдэниие ху>
шаба, ‰‰лэнээ: «Энэ минии инаг хайрата Х‰б‰‰мни юм, намда
таатай юм; ‰гыень дуулагты», – гээн абяан дуулдаба.
6 Энэ абяае дуулахадаа, шабинарынь ехээр айжа, уруугаа хаража
газарта унаба. 7 З‰гµµр Иисус д‰тэлжэ, тэдэниие гараараа х‰рµµд:
«Бодогты, б‰ айгты», – гээ. 8 Тэдэнэй µµдµµ харахадань, Иисусаа
ондоо хэншье тэдэндэ харагдабаг‰й.
9 Шабинартаяа хадааа буужа ябахадаа, Иисус: «Х‰н т‰рэлхитэ>
нэй Х‰б‰‰нэй ‰хµµд амидыртар, энэ ‰зээнµµ хэндэшье б‰ хµµрэг>
ты», – гэжэ тэдээндээ захирба.
10 «Хуули заадаг багшанар юундэ Бурханай табисуурта Христосой
ерэхын урда тээ Илия л‰ндэншэ ерэхэ ¸отой гэдэг бэ?» – гэжэ
шабинарынь Иисусаа асууба.
11 Тиихэдэнь Иисус: «‡нэхµµрµµ Илия т‰р‰‰н ерэжэ, б‰хы юумые
бэлэн болгохо ¸отой. 12 Гэбэшье Илия заларжа ерээ, харин х‰н‰‰д
тэрээниие таняаг‰й, дура зоргоороо тэрээнтэй болоо гэжэ танда хэ>
лэхэ байнаб. Эгээл тиигэжэ тэдэ Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ниие зобоо>
хо юм», – гэжэ харюусаа.
13 Тиихэдэнь Уаар Арюудхагша Иоанн тухай тэрэ хэлэнэ гэжэ
шабинарынь ойлгобо.

52

Матвей 17
Ада ш‰дхэртэ барюулан х‰б‰‰е эдэгээбэ
14 Иисусай

шабинартайгаа улад зондо бусажа ерэхэдэнь, тэрээндэ
нэгэ х‰н ойртоод, урдань ‰бдэг дээрээ ‰гэдэн, 15 «Эзэн! Минии х‰>
б‰‰е ‰ршµµжэ хайрлыш. Тэрэмни таталзажа унадаг, ада ш‰дхэрэй
хэрзэгыгээр добтолходо, гал, уа руу ходо ‰рэдэг. 16 Би тэрэнээ та>
най шабинарташье асарааб, теэд тэдэ эдэгээжэ шадааг‰й», – гэжэ
хэлэбэ.
17 «Этигэл ‰зэгг‰й, забхай ябадалтай зон аа! ‡шµµ хэды шэнээн
таанадтай байхабиб? ‡шµµ хэды болотор таанадые тэсэжэ байхабиб?
Х‰б‰‰гээ наашань намда абаад ерэ», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 18 Иису>
сай ада ш‰дхэртэ захирхадань, тэрэнь х‰б‰‰нэй бэе соооо гаража,
х‰б‰‰н дары эдэгэшµµ эн.
19 Хожомынь шабинарынь Иисуста д‰тэлжэ: «Яахадаа бидэ тэрэ
ада ш‰дхэрые даража шадабаг‰й гээшэбибди?» – гэжэ гансаараа
байхадань ураба.
20 Иисус тэдэндэ харюусаба: «Таанарай этигэл багадаанда тиигээ.
Хэрбээ таанад горчицын жэжэхэн ‰рээнэйшье шэнээхэн этигэл>
тэй байжа, энэ хадада хандан: „Эндэээ х‰дэлжэ тиишээ боло“ гээ
аатнай, хада тиишэлхэ юм. Таанар юушье хэжэ шадаха энта гэжэ
танда баталан хэлэнэб. 21 Эдэ мэтын ада ш‰дхэрн‰‰дые имагтал заль>
баралаар, масаг сахин даража болохо юм*».
Иисус дахин ‰хэхэ тухайгаа хэлэнэ
Б‰хы шабинарайнгаа Галилейдэ суглараад байхада Иисус
тэдээндээ µµр тухайгаа: «Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н х‰н‰‰дэй гарта
тушаагдахань, тиигээд тэрэ алуулаад, гурбадахи ‰дэртµµ амидыр>
ха», – гэжэ хэлэбэ. Шабинарынь булта ехээр гашуудаба.
2223

Бурхан ‰мэдэ алба татабари т‰лэхэ тухай
Иисусай шабинартайгаа Капернаумда ерэхэдэнь, Бурхан ‰>
мын алба татабари суглуулагшад П¸трто ойртоод: «Багшатнай Бур>
хан ‰мэдэ алба татабари т‰лэхэ г‰?» – гэжэ ураба.
25 «Т‰лэнг‰й яахаб», – гэжэ П¸тр хэлээ.
Тиигээд П¸трой гэртэ ороходонь, Иисус т‰р‰‰лэн: «Симон, ши
юун гэжэ ананабши? Энэ дэлхэйн хаашуул хэнээ т‰лµµэ, алба
24

* Энэ з‰йл зарим эхэ бэшэг‰‰дтэ ‰гы байдаг.
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татабари абадаг бэ? ¤µэдынгµµ албатанаа г‰, али хариин зоноо
абадаг г‰?» – гэжэ ураба.
26 П¸тр тэрээндэ: «Хариин зоноо абадаг», – гэжэ харюусаа.
Иисус тиигэхэдэнь: «Тиимэээ албатан зондонь т‰лэхэ хэрэгг‰й гэ>
эн удхатай бэшэ аал? 27 З‰гµµр бидэ эдэ зониие сухалдуулхаг‰й>
бди. Тиимэээ ши далайн эрьедэ ошожо, загаа хахуулида. Хахуу>
лидашни ороон т‰р‰‰шын загаа абаад, амандань м‰нгэ* олохош.
Тэрэниие абаад, алба татагшадта минии т‰лµµ, µµрынгµµшье т‰лµµ
‰гµµрэй», – гээ эн.
Хэн агууехэнь бэ?
1817

Тэрэ ‰едэ шабинарынь ерээд: «Огторгойн хаан т‰рэдэ хэ>
18 ниинь
агууехэб?» – гэжэ Иисусаа ураба. Тиихэдэнь Иисус
1

2

нэгэ ‰хиб‰‰е дуудажа, шабинарайнгаа урда байлгаад, 3 хэлэбэ: «Хэр>
бээ таанар хубилжа, ‰хиб‰‰дтэл адли болоог‰й аа, Огторгойн хаан
орондо орохог‰йт гэжэ баталан хэлэнэб. 4 Энэ ‰хиб‰‰ндэл адли хэн
номгон даруу болоноб, тэрэ Огторгойн хаан т‰рэдэ ‰лэмжэ ехэнь
гээшэ. 5 Минии нэрээр иимэ нэгэ ‰хиб‰‰е тогтоожо абаан х‰н на>
майе тогтоожо абаан болоно.
Н‰гэл шэбэлдэ т‰лхихэ тухай
6 З‰гµµр

намда этигэгшэ эдэ багашуулай нэгыеньшье н‰гэл хи>
лэнсэдэ т‰лхиэн х‰н дээрэ аймшагтай хэээлтэ бууха. Тэрэ х‰нэй
х‰з‰‰ндээ тээрмын шулуу уюулаад, далайн г‰н руу шэд‰‰лжэ шэн>
гэбэлнь, тэрээндэ µµртэнь дээрэ байха эн. 7 Х‰н‰‰дые н‰гэл хи>
лэнсэдэ т‰лхидэг юумэн‰‰дээ боложо газар дэлхэйдэ уй гашуудал
тулгарна. З‰гµµр х‰н‰‰дые н‰гэл хилэнсэдэ т‰лхидэг юумэн‰‰д ходо
олдоод лэ байха, тиигээд н‰гэл хилэнсэдэ т‰лхигшэ аймшагтай уй
гашуудал ‰зэхэ. 8 Хэрбээ гарайшни г‰, али х‰лэйшни н‰гэлдэ ша>
майе оруулаа аань, тэдэнээ таа сабшаад хая, хо¸р гартайгаа, хо¸р
х‰лтэйгµµ залиршаг‰й галай тамада хаягданхаар, гарг‰йгµµр г‰, али
х‰лг‰йгµµр хэтэдээ амиды ябабалшни дээрэ. 9 Хэрбээ нюдэнэйшни
н‰гэлдэ шамайе оруулаа аа, тэрэнээ уга татаад хая. Хо¸р нюдэ>
тэйгµµ галай тама руу хаюуланхаар, ‰рµµэн нюдэтэйгµµ хэтэдээ
амиды ябабалшни дээрэ.
* Тэрэнь хо¸р х‰нэй алба татабари т‰лэхэдэ х‰рэхэ статир гэжэ нэрэтэй
м‰нгэ эн.
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Матвей 18
‡гы болоон хонин тухай ургаалта ‰гэ
10 Таанад

эдэ багашуулай нэгыеньшье доогуур б‰ харагты, тэдэ>
нэй тэнгэридэ оршогшо ахюуан – Эльгээмэлн‰‰дынь – минии
Эсэгын шарайе хододоо тэнгэридэ хаража байдаг юм гэжэ танда
хэлэнэб. 11 Ушарынь хэлэбэл, Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н хосорог>
шодые оложо абархаяа ерээ. 12 Таанар юун гэжэ ананабта? Зуун
хонитой нэгэ х‰н ганса хонинойгоо тµµрижэрх¸о аань, ерэн юэн
хонидоо хада дээрэ орх¸од, тµµриэн ганса хони¸о бэдэржэ ошохо>
г‰й аал? 13 Тиигээд тэрэнээ оложорх¸о аа, ‰нµµхи х‰н тµµреэг‰й
ерэ юэн хонидойнгоо тушаа бэшэ, харин олоон ганса хониной>
нгоо тушаа аргаг‰й ехээр баярлаха гэжэ танда ‰нэниие хэлэнэб.
14 Энээндэл тон адляар, тэнгэридэ оршогшо танай Эсэгэ эдэ бага>
шуулай нэгыеньшье алдаха дураг‰й байна.
Хэн нэгэнэй н‰гэлдэ орохо тухай
Хэрбээ ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэрэйшни нэгэн шамда харша н‰>
гэлтэ юумэ хээ аань, тэрээндээ ошожо, гансаарандань буруу
байыень заажа ‰гэ. Хэрбээ тэрэ хэлэыешни дуулабал, ши ‰>
зэглэгшэ аха д‰‰гээ µµргэнь бусаабаш. 16 Хэрбээ шагнахаяа ар>
сабалнь, ‰шµµ нэгэ хо¸р х‰ниие абаад ошо: ямаршье гэмнэлгэ
хо¸р г‰, али гурбан х‰нэй гэршэлгээр баталагдаха. 17 Тэдэнииешье
дуулахаяа арсабалнь, ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ дуулга. Хэрбээ ‰>
зэглэгшэдэй б‰лгэмые дуулахаяа арсабалнь, ши тэрэ х‰ндэ ондоо
яатанай х‰ндэ г‰, али алба татаашада хандаандал адляар ханда>
жа бай.
15

З‰бшµµхэ ба хорихо тухай
Газар дээрэ хорион юумэнтнай огторгой дээрэ хоригдохо;
газар дээрэ з‰бшµµрэн юумэнтнай огторгой дээрэ з‰бшµµгдэхэ
гэжэ таанарта ‰нэниие хэлэнэб. 19 Тэрээнээ гадна, хэрбээ таана>
дай хо¸ртнай газар дэлхэй дээрэ ‰гэеэ ойлголсоод, ямаршье юумэ
эреэ аатнай, эреэшыетнай Огторгойдо оршодог минии Эсэгэ тан>
да ‰гэхэ гэжэ хэлэхэ байнаб. 20 Ушарынь юуб гэхэдэ, хо¸р г‰, али
гурбан х‰н минии нэрээр хаана сугларнаб, тэндэнь би хоорондонь
байхаб».
18
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Хайраг‰й зараса тухай ургаалта ‰гэ
21 Тиихэдэнь

П¸тр Иисуста ойртоод:
«Дээдын Эзэн! Намда харша н‰гэл ‰йлэдэгшэ аха д‰‰гээ би хэ>
ды дахин х‰лисэхэ ¸отой болонобиб? Долоо дахин г‰?» – гэжэ
ураба.
22 Иисус тэрээндэ иигэжэ харюусаба: «Долоо дахин бэшэ, харин
долоон дала дахин гэнэб. 23 Ушарынь хэлэбэл, Огторгойн хаан т‰рэ
µµрынгµµ зарасанартай тоосоо хэхэеэ анаан хаанда адлишуу юм.
24 Тоосожо эхилхэдэнь, тэрээндэ арба мянган талант м‰нгэ* ‰ритэй
х‰ниие абажа ерэбэ. 25 ‡риеэ т‰лэхэ юумэг‰й байхадань, эзэн хаан
тэрэниие, тэрэнэй амгыень, ‰хиб‰‰дыень, м‰н эдлэжэ байан
б‰хы зµµрииень худалдаад, ‰рииень т‰л‰‰лхые захирба. 26 Тиихэ>
дэнь барлаг хаанай х‰лдэнь унажа, „Эзэн хаан! Намайе х‰леэжэ
хайрлыш, би ‰риеэ шамда дууыень т‰лэхэлби“, – гэжэ гуйба.
27 Эзэн хаан барлагые хайрлажа, ‰рииень х‰лисµµд, гэртэнь таби>
ба. 28 Тэрэ зараса гадагшаа гаража ябатараа, µµртэнь зуун динари**
‰ритэй нэгэ н‰хэртэйгµµ тааралдаба. Тиигээд тэрэнээ абардажа
баряад: „‡риеэ намда т‰лэ“ гэжэ байгаад, хоолойень бахалуурдаба.
29 Тиихэдэнь н‰хэрынь х‰лдэнь унан: „Намайе х‰леэжэ хайрлыш,
би шамда ‰риеэ дууыень т‰лэхэлби“, – гэжэ ехэтэ гуйба. 30 Теэд
т‰р‰‰шынь зараса х‰леэхэеэ арсаба. Тэрээнээ гадна, ‰риеэ т‰лэтэ>
рынь н‰хэрµµ т‰рмэдэ уулгаба. 31 Энэниие бусад зарасанарынь ха>
раад, урмаа хухаржа, эзэн хаандаа ерэжэ хµµрэбэ. 32 Тиихэдэнь эзэн
хаан т‰р‰‰шын зарасаа дуудуулжа асараад: „Хэрэгг‰й нобшын за>
раса! Намайе гуйхадашни, би ‰рииешни дууан х‰лисµµ бэлэйб.
33 Шамайе минии хайрлаандал адляар, шишье н‰хэрµµ хайрлаха
¸отой байгаа бэшэ г‰ш?“ – гэжэ сухалтайгаар хэлэбэ. 34 Тиигээд
уурлаан эзэн хаан б‰хы ‰риеэ т‰лэтэрнь тэрэниие т‰рмын тама>
лагшадта тушааба.
35 Хэрбээ ‰зэглэгшэ аха д‰‰гээ танай ‰нэн з‰рхэнµµ х‰лисµµг‰й
аа, Огторгойдо оршогшо Эсэгэмни танда баал тиигэжэ хандаха
юм», – гэбэ Иисус.
18

* Нэгэ талант м‰нгэ жиирэй х‰дэлмэришэн арбан табан жэл соо ажаллажа
олодог байгаа.
** Нэгэ динари м‰нгые жиирэй х‰дэлмэришэн нэгэ ‰дэр соо ажаллажа
олодог байгаа.
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Матвей 19
амганаа алаха тухай
19

ургаанайнгаа ‰‰лээр Иисус Галилейээ гаража,
19 Иордан голой
саада бэеын Иудейн можо х‰рэжэ ерэбэ. Хой>
1 Иигэжэ

2

нооонь олон х‰н дахажа ябаба, тиин Иисус тэдэнэй ‰бшэн зо>
нииень бултыень аргалба.
3 Хэдэн фарисейн‰‰д Иисуста ойртожо, тэрэниие туршаха а>
наатайгаар: «Х‰н ямаршье шалтагаанаар амганаа алаха эрхэ>
тэй г‰?» – гэжэ ураба.
4 Иисус харюусаба: «Б‰тээгшэ т‰р‰‰шээр эрэ эмэ хо¸рые зох¸он
б‰тээгээ гэжэ таанар уншааг‰й аалта? 5 Тиигээд: „Эрэ х‰н эхэ эсэ>
гэеэ орх¸од, амгантайгаа нэгэдэхэ, тиин тэрэ хо¸р ганса бэе болон
эблэрхэ“ гэжэ хэлээ юм. 6 Тиихэлээрээ тэдэ хо¸р болбол хо¸р бэшэ,
харин нэгэ бэе гээшэ. Тиимэээ Бурханай нэгэд‰‰лэн юумые х‰н
хубааха ¸ог‰й».
7 Урдааань фарисейн‰‰д: «Тиигээ аа, юундэ Моисей алаха ту>
хай гэршэлгэ амгандаа ‰гµµд лэ тэрээнээ алажа болохо гээн
з‰бшµµл ‰гµµб?» – гэжэ Иисусаа ураба.
8 Иисус тэдэндэ: «Шулуун сэдьхэлтэй байан хадатнай амганаа
алаха з‰бшµµл Моисей таанарта ‰гµµ; теэд Бурхан анханаа тиигэ>
жэ заяагааг‰й юм. 9 З‰гµµр би таанарта иигэжэ хэлэхэб: µµртэнь ур>
бааг‰й амганаа алаад, ондоо эхэнэртэй гэрлээн х‰н б‰хэн ур>
багша болоно», – гэжэ хэлээ.
10 Шабинарынь тэрээндэ: «Хэрбээ х‰н амганайнгаа урда тиимэ
уялгатай байбалнь, юрэдµµ амга абанг‰й байбал дээрэ бэшэ г‰», –
гэжэ хэлэбэ.
11 Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаа: «Энэнь х‰н б‰хэндэ хамаатай
бэшэ, гансал Бурханай заяаан х‰н‰‰дтэ хамаатай юм. 12 Яахадааб
гэхэдэ, х‰н‰‰д элдэб янзын шалтагаанаар амга абадагг‰й юм: за>
риман т‰рэµµн зэмдэг дутагдалтай байдаг, бусадые х‰н‰‰д тиимэ
болгожорхидог, ‰шµµ зариман Огторгойн хаан ороной аша туада
амга абадагг‰й. З‰гµµр энээниие ойлгожо абаха арга бэлигтэй х‰>
н‰‰д ойлгожо абаха ¸отой».
Иисус балшар ‰хиб‰‰дые адислана
13 Иисусай

гараа адис абуулжа, зальбаралдань х‰ртµµхын тула за>
рим х‰н‰‰д тэрээндэ ‰хиб‰‰дээ асарба. Гэбэшье шабинарынь тэдэ зон>
до дураг‰йгµµр дуугаржа байгаа. 14 Теэд Иисус: «‡хиб‰‰дые наашань
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табигты, намда ерэхэдэнь аалта б‰ хэгты, юундэб гэхэдэ, эдэ ‰хиб‰‰д>
тэ адлишуу х‰н‰‰д лэ Огторгойн хаан оронойхин юм», – гэжэ хэлээ.
15 Иисус ‰хиб‰‰дые гараараа адислаад, тиигээд тэндэээ ябаа эн.
Баян залуу х‰н тухай
Хэншьеб нэгэтэ Иисуста ерэжэ: «Эрхим багша! М‰нхын ами>
даралда х‰ртэхын тула би ямар буянтай юумэ хэхэ ¸отойбиб?» –
гэжэ ураба.
17 «Юундэ намайе эрхим гэбэш? Гансал Бурхан эрхим гээшэ.
Хэрбээ м‰нхын амидаралда х‰ртэхэеэ анабал, тэрэнэй захяа заа>
баринуудые сахижа бай», – гэжэ Иисус тэрэ х‰ндэ харюусаба.
18 «Ямар захяа заабаринуудые?» – гэжэ н‰гµµдэнь асууба.
Тиихэдэнь Иисус: «Б‰ ала, ханидаа б‰ урба, хулгай б‰ хэ, бусад
тухай худал юумэ б‰ хэлэ, 19 эхэ эсэгэеэ х‰ндэлэ, баа бусад зондо
µµртµµл адли дуратай бай», – гэжэ тоолон хэлэбэ.
20 «Эдэ захяа заабаринуудые бултыень би эдир наанаа сахижа
ябадаг х‰нби. Энээнээ гадна би юу хэхэ ¸отойбиб?» – гэжэ залуу
х‰б‰‰н ураба.
21 Иисус тэрээндэ: «Хэрбээ эрхим т‰гэс байха гэбэл, ошожо зµµ>
ри зµµшэеэ бултыень худалдаад, м‰нгыень ‰гытэйш‰‰лдэ хубаажа
‰гэ, тиигээ аа, тэнгэри дээрэ баялиг зµµритэй болохош. Тиигээд
намда ерэжэ, хажуудамни ябаарай», – гэбэ.
22 Энээниие дуулахадаа залуу х‰б‰‰н уйдхартайгаар саашалба, уша>
рынь юуб гэхэдэ, тэрэ х‰б‰‰н аргаг‰й ехэ эд зµµритэй байгаа ха юм.
23 Иисус шабинартаа: «Баян х‰нэй Огторгойн хаан орондо оро>
хонь ехэл бэрхэтэйл байха даа. 24 Баян х‰нэй Бурханай хаан орондо
орохооонь бэлээр з‰‰нэй ‰бµµр тэмээн ороод гарахал гэжэ таа>
нарта дабтан хэлэхэб», – гээ бэлэй.
25 Энээниие дуулаад, шабинарынь ехээр гайхалдан: «Тиигэхэдээ
хэн абарагдаха аргатайб?» – гэлсэбэ.
26 Иисус тэдэниие харан: «Х‰н‰‰д µµэдыгµµ абаржа шадахаг‰й,
харин Бурхан юушье шадаха», – гэбэ.
27 Тиихэдэнь П¸тр: «Бидэ хамаг юумэеэ орх¸од, шамайе дахаабди.
Бидэ юундэ х‰ртэхэбибди?» – гэжэ Иисусаа ураба.
28 Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй µµрынгµµ
алдарта Хаан шэрээдэ уухадань, намайе дахажа ябаан таанад баа
арбан хо¸р хаан шэрээдэ уужа, Израилиин арбан хо¸р угсаатаниие
ш‰‰бэрилхэт гэжэ баталан таанадта хэлэнэб. 29 Баа минии т‰лµµ
16
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гэр байраяа г‰, аха д‰‰нэрээ г‰, эгэшэ д‰‰нэрээ г‰, аба эжыгээ г‰,
амга ‰хиб‰‰дээ г‰, али эдлэжэ байан газараа орхион х‰н б‰хэн
зуу дахин ехэ юумэ абаха, ‰шµµ тиихэдэ м‰нхын амидаралда х‰ртэхэ.
30 З‰гµµр м‰нµµ т‰р‰‰ зэргэдэ байгшадай олониинь ‰‰л хабида оро>
хо, тиихэдэ м‰нµµ ‰‰л зэргэдэ байанай олониинь т‰р‰‰лэн гараха.
‡зэмэй сэсэрлигтэ х‰дэлдэг х‰н‰‰д тухай ургаалта ‰гэ
2019

Огторгойн хаан т‰рэ иимэрх‰‰ юм: Нэгэ х‰н ‰зэмэйнгµµ сэ>
20 сэрлигтэ
ажалшадые х‰лэлхэеэ гэрээ эртэ ‰глµµг‰‰р гаража
1

ошобо. 2 Тиигээд ‰дэрэй нэгэ динари т‰лэхµµр х‰лэншэдтэеэ хэл>
сээд, тэдэниие ажаллахыень сэсэрлигтээ эльгээбэ. 3 Тэрэл ‰глµµг‰‰р
юэн сагай багта тэрэ наймаа хэдэг газар ошожо, тэндэ ямаршье
ажалг‰й хэдэн х‰н‰‰дэй байхые хараба. 4 Эзэн тэдэндэ хандажа: „Таа>
наршье минии ‰зэмэй сэсэрлигтэ ошожо ажаллагты, х‰лыетнай таа>
нарта з‰бµµр ‰гэхэб“, – гэхэдэнь, 5 тэдэ х‰н‰‰д ажаллахаяа ошобо.
Тэрэ х‰н хахаддэр, м‰н ‰дэрэй гурбан сагта дахин наймаанай газар
ошожо, баал ажалг‰й х‰н‰‰дые х‰лэлбэ. 6 ‰‰лэй ‰‰лдэ табан сагай
багаар гарахадаа, ‰шµµ хэдэн х‰нэй зугаатай зогсохые хараба, тии>
гээд тэдэндэ хандажа: „Таанар юундэ ямаршье юумэ хэнг‰й б‰хэли
‰дэр эндэ зогсонобта?“ – гэжэ асууба. 7 Тэдэнь: „Маниие хэншье х‰л>
элµµг‰йл“, – гэжэ харюусаба. Тиихэдэнь тэрэ х‰н: „Зай, тиимэ аа,
таанар минии ‰зэмэй сэсэрлигтэ ошожо ажаллагты“, – гэжэ х‰н‰‰д>
тэ хэлэбэ. 8 ‡дэшэ болоходо, ‰зэмэй сэсэрлигэй эзэн эрхилэгшэдээ
хандажа: „Ши х‰дэлмэришэдые дуудажа, ‰‰лдэ ажаллахаяа гараан
х‰н‰‰дээ эхилээд, т‰р‰‰шээр гараан х‰н‰‰дээр т‰гэсэн, ажалайнь
х‰лэ т‰лэ“, – гэбэ. 9 Табан сагта х‰дэлхэеэ гараан х‰н‰‰д нэгэ>нэгэ
динари ажалай х‰лэ абаба. 10 Тиимэээ т‰р‰‰н ажаллажа эхилэн
х‰н‰‰д: „‡л‰‰ ехэ м‰нгэ абахабди“, – гэжэ анаа, теэд тэдэ баал
нэгэ>нэгэ динари ажалай х‰лэ абаба. 11 Тэдэ х‰лэеэ абаад, гэрэй
эзэнэй урдааа гэмэрэлдэбэ. 12 „‰‰лдэ ерээн эдэ х‰н‰‰д оройдоол
нэгэ саг ажалаа, харин ши эдэндэ б‰хэли ‰дэр б‰гшэм халуунда зобо>
жо х‰дэлэн бидэндэл адли м‰нгэ т‰лэбэш“, – гэбэ. 13 Гэрэй эзэн тэ>
дэнэй нэгэндэнь иигэжэ хэлэбэ: „Н‰хэр! Би шамайе мэхэлээг‰йлби,
нэгэ динари ажалай х‰лэ абахаш гэжэ ши бидэ хо¸р з‰бшµµ бэшэ
энг‰бди? 14 Ши µµрынгµµ ажалай х‰лэ абаад яба. ‰‰лдэ х‰лэл>
эн энэ х‰ндэ би шамда т‰лээнтэй адли м‰нгэ ‰гэхэ анаатайб.
15 ¤µрынгµµ м‰нгэтэй би дуратай юумэеэ хэхэ эрхэтэй бэшэ г‰б? Али
минии гар бардам байанда ши атаархахаяа анаба г‰ш?“
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Тон тиигэжэл адагай ‰‰лдэ байгшад т‰р‰‰ зэргэдэ гараха,
тиин т‰р‰‰ зэргэдэ байгшад адагай ‰‰лшын болохо».
16

Иисус ‰хэхэ тухайгаа гурбадахияа хэлэнэ
17 Иисус

Иерусалим ошохо замдаа арбан хо¸р шабинараа хажуу
тээшэнь дуудаад:
18 «М‰нµµ бидэ Иерусалим орохомнай. Тэндэ Х‰н т‰рэлхитэ>
нэй Х‰б‰‰ниие т‰р‰‰ санаартанай, Хуули заадаг багшанарай
гарта тушааха. Тэдэнэр Х‰б‰‰е гэмнэн, ‰хэлэй саазада х‰ртµµхэ
гэжэ шиидэхэ. 19 Тиигээд тэрээниие хариин зоной гарта тушааха.
Тэдэнь тэрээниие доромжолон наада бариха, сохихо, хэрэээндэ
хадаха. Тиигэбэшье Х‰б‰‰н ‰хµµд, гурбадахи ‰дэртµµ амидыр>
ха», – гэбэ.
Зэбэдэйн х‰б‰‰дэй эхын гуйлта
20 Зэбэдэйн

х‰б‰‰дэй эхэнь х‰б‰‰дтэеэ хамта Иисуста ерээд, ур>
дань дохин м‰ргэжэ, тэрээнэй ‰ршµµл гуйба.
21 «Ши юу х‰сэнэбши?» – гэжэ Иисус тэрэ эхэнэрээ асууба.
Тэрэнь Иисуста: «Ши Хаан шэрээдээ уухадаа, эдэ хо¸р х‰б‰‰>
дэймни нэгыень баруун таладаа, н‰гµµдыень з‰‰н таладаа уулгажа
хайрлыш даа», – гэбэ.
22 Иисус харюудань: «Таанад юун тухай гуйжа байанаа ‰нэхµµ>
рµµ ойлгоног‰йт. Минии амсаха ¸отой зоболонгой аягааа таанад
уужа амсажа шадаха аалта?» – гэбэ.
Тиихэдэнь Яков Иоанн хо¸р: «Шадахабди», – гэжэ тэрээндэ ха>
рюусаба.
23 Иисус тэдэндэ: «‡нэхµµрµµ таанад минии зоболонгой аягааа
амсахат. Теэд баруун таладамни, з‰‰н таладамни ууха х‰н‰‰дые
унгахань минии мэдэлдэ бэшэ юм. Эдэ ууринуудта минии Эсэ>
гын табиан х‰н‰‰д ууха юм», – гэжэ хэлэбэ.
24 Бусад арбан шабинарынь энээн тухай дуулахадаа, аха д‰‰ хо¸р>
то сухалаа ехээр х‰рэбэ. 25 Тиимэээ Иисус тэдэниие дуудажа: «Ха>
риин захирагшад µµэдынгµµ арад зониие зонхилхо дуратай бай>
даг, м‰н т‰шэмэд айдуудыньшье албатанаа захирха б‰рин засагтай
байдаг гэжэ таанар мэдэнэт. 26 Харин таанад тэдэндэл адляар бэеэ
абажа б‰ ябагты. Агууехэ болохо анаатай х‰нтнай бусадайнгаа бул>
танайнь зараса болохо ¸отой. 27 Али таанарай дунда т‰р‰‰ зэргэдэ
гараха анаатай х‰нтнай бусадайнгаа бултанайнь барлаг болохо
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¸отой. 28 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н х‰н‰‰дые зарахаяа ерээ бэшэ,
харин бусад уладта алба хэхэеэ, м‰н ‰нэтэ ами наанайнгаа сэнгээр
олон х‰н‰‰дые абархаяа ерээ», – гэбэ.
Иисус хо¸р охор х‰ниие эдэгээбэ
29 Иисусай

шабинартайгаа Иерихоноо гаража ябахада, тэдэнэй
хойнооо ‰й т‰мэн зон дахажа ябаба. 30 Тэрэ ‰едэ харгын захада
ууан хо¸р охор х‰н хажуугаарнь Иисусай гаража ябаан тухай
дуулаад: «Эзэн, Давидай ‰ри адаан, маниие ‰ршµµжэ хайр>
лыш!» – гэжэ хашхаралдаба. 31 Улад зоной тэдэ хо¸рто дууг‰й бо>
логты гэбэшье, тэдэ хо¸рынь б‰ри шангаар: «Эзэн, Давидай ‰ри
адаан! Маниие ‰ршµµн хайрлыш», – гэжэ хашхаралдаба.
32 Иисус зогсожо, тэдэниие дуудаад: «Таанад намаа юу х‰сэнэб>
та?» – гэжэ ураба.
33 Тэдэ хо¸рынь: «Эзэн! Хараатай болохые х‰сэнэбди», – гэжэ
харюусаба.
34 Иисус тэдэниие хайрлажа, нюдэн‰‰дтэнь халта х‰рµµд абаа.
Тэрэ дороо нюдэн‰‰дынь харадаг боложо, тэдэ хо¸р Иисусай хой>
нооо ябаба.
Иисус Иерусалимда оробо
2120

шабинартайгаа Иерусалимда ойртожо ерээд, Элеон
21 хадын хаяада
оршодог Беттагэ тосхон ошобо. Иисус т‰р‰‰лэн
1 Иисус

тиишэнь хо¸р шабияа эльгээхэ зуураа 2 тэдээндээ иигэжэ захиба:
«Сэхэ урдатнай байан тосхон ошогты. Тэндэ орохотойгоо сасуу
нэгэ залуу элжэгэнэй эхэтэеэ суг уяатай байхые олохот. Тэдэниие
уяааань тайлаад, намда асарагты. 3 Таанарта хэн нэгэнэй юумэ хэ>
лээ аань, „Эдэнэр Эзэндэ хэрэгтэй болоо“ гэжэ харюусаарайт,
тиихэдэтнай элжэгэн‰‰дые абажа ябахыетнай дары з‰бшµµхэ».
4 Иигэжэл л‰ндэншµµр дамжуулан Бурханай найдуулан б‰гэдэ
юумэн‰‰д б‰тэбэ даа:
5
«Номгон даруу шинии Хаан
Эмэ элжэгэ унаад,
тэрэнэй унага – даагыень унаад,
шамда заларжа ерэнэ гээд
Сионой хотодо* дуулгаарайгты».
* Иерусалим хото тухай хэлэгдэнэ.
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6 Шабинарынь

ошоод, Иисусай захиан ¸оор хэбэ: 7 элжэгые даа>
гатайнь асаржа, нюрган дээрэнь хубсааяа дэбдеэд, Иисусые унуул>
ба. 8 ‡й т‰мэн зон ябаха харгы дээг‰‰рнь хубсааяа дэбдибэ, зарим
зон м‰шэрн‰‰дые отолоод, харгы дээг‰‰рнь табиба. 9 Урдуурнь яба>
ан зон, м‰н хойнооонь дахагшад:
«Давидай ‰ри адаан алдар солотой байай!
Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэгшэ
‰ршµµл хайратай байай!
Дээдын тэнгэридэ оршоон Бурханда алдар соло!» – гэжэ
шанга шангаар хашхаралдаба.
10 Иисусай Иерусалимда ороходонь, б‰хы хото шэбээгэйхин
х‰лгэнэжэ: «Энэ хэн бэ?» – гэлдэбэ.
11 «Энэ Иисус алдартай Галилейн Назаредэй л‰ндэншэн м‰н», –
гэжэ улад зон харюусажа байгаа.
Иисусай Бурхан ‰мэ ошоон тухай
Иисус Бурхан ‰мэ ошожо, тэндэ хонжоо наймаа хэгшэдые,
юумэ худалдажа абагшадые бултыень намнажа гаргаба. М‰нгэ
олигшодой шэрээн‰‰дые, гулабхаа худалдагшадай андалинуу>
дые х‰мэрюулбэ. 13 Тиигээд тэдэндэ: «Минии гэр м‰ргэл зальба>
ралай гэр гээд нэрлэгдэхэ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй бай>
даг. Харин таанад энэ гэр дээрмэшэдэй шэбээлдэг ‰‰р болгожор>
х¸от», – гэбэ.
14 Бурхан ‰мэдэ Иисуста охор дохолон х‰н‰‰д ерэбэ, Иисус тэ>
дэниие эдэгээбэ. 15 Иисусай б‰тэээн гайхамшагта хэрэг‰‰дые ха>
раад, м‰н Бурхан ‰мэ дотор: «Давидай ‰ри адаан алдар солотой
байай!», – гэжэ ‰хиб‰‰дэй шанга шангаар хашхаралдахые дуулаад,
т‰р‰‰ санаартан, Хуули заадаг багшанар сухалаа х‰рэжэ:
16 «Эдэнэй юу хэлэжэ байхые дуулана г‰ш?» – гэжэ Иисусаа
асууба.
«Дууланг‰й яахаб! Теэд: „Ши ‰хиб‰‰дэй, нарай нялха х‰‰гэдэй
аманаа магтаал соло гаргуулааш“ гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлээтэй
байые таанад хэзээшье уншааг‰й аалта?» – гэжэ Иисус тэдэндэ
хэлэбэ.
17 Иисус тэдэниие орх¸од, Иерусалим хотооо гаража, Бетани
тосхон ошожо хоноо эн.
12

62

Матвей 21
Иисус ‰рэ жэмэсг‰й боди модо хараалдаа х‰ртµµбэ
18 Хойто

‰глµµг‰‰рнь µµргµµ хото руу ошожо ябахадаа, Иисус
ехээр гэдээеэ ‰лдэбэ. 19 Харгын захада нэгэ боди модоной ургажа
байхые хараад, хажуудань ошобо, теэд тэндэнь набшаадаа бэшэ
ямаршье жэмэс олдобог‰й. Тиимэээ Иисус тэрэ модондо хандажа:
«Энээнээ хойшо шамаа ямаршье жэмэс гарахаг‰й», – гэжэ
хэлээ. Тэрэ дороо модон хаташаба.
20 Энээниие шабинарынь хараад, «Боди модон хайшан гээд иимэ
амархан хаташаба гээшэб?» – гэжэ гайхалсаба. 21 Иисус: «Хэрбээ
таанар ямаршье эжэгг‰й, б‰рин этигэл ‰зэгтэй байбал, минии энэ
боди модонтой хээнтэй адли юумэ, м‰н б‰ришье ехэ юумэ б‰тээхэ
аргатай байхат гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. Энэ уулада хандан:
„Эндэээ х‰дэлµµд, далай руу ‰рэ“ гээ аатнай, тиимэ юумэн боло>
хо. 22 Зальбаржа байхадаа этигэл ‰зэгтэй байбал, ямаршье эриэн
юумэнтнай танда ‰гтэхэ», – гэжэ шабинартаа хэлээ бэлэй.
Иисусай эрхэ засаг тухай асуудал
23 Бурхан

‰мэдэ Иисусай дахин ерээд ургажа байхадань, т‰р‰‰ са>
наартан, улад зоной ахамадууд тэрээндэ ойртожо: «Ши иимэ юумэ хэхэ
ямар эрхэтэйбши? Иимэ эрхэ засаг шамда хэн ‰гµµб?» – гэжэ асууба.
24 Иисус: «Бишье таанадаа нэгэ юумэ урахамни. Хэрбээ намда
харюу ‰гэбэлтнай, бишье иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэй байанаа
таанарта хэлэхэб. 25 Уаар арюудхаха эрхэ Иоаннда Бурхан ‰гµµ юм
г‰, али х‰н‰‰д г‰?» – гэжэ урдааань ураба.
Т‰р‰‰ санаартан, ахамадууд µµэд хоорондоо з‰бшэлдэн: «Хэрбээ
Бурханаа тиимэ эрхэ ‰гтµµ гэбэлнай, тиигэбэл яахадаа Иоаннда
этигэдэгг‰й байгаабта гэхэл. 26 Хэрбээ х‰н‰‰д ‰гµµ гээ аамнай, зон
маниие яахаб б‰ мэдэе, аймшагтай юумэ болохо», – гэлдэбэ, юун>
дэб гэбэл, х‰н зон бултадаа Иоанные л‰ндэншэн гэжэ тоолодог
байгаа. 27 Тиимэээ тэдэнэр Иисуста: «Бидэ мэдэнэг‰йбди», – гэжэ
харюусаа эн. Тиихэдэнь Иисус: «Эдэ юумэн‰‰дые хэхэ эрхэ намда
хэнэй ‰гэые би баа хэлэхэг‰йб!» – гэжэ тэдэндэ хэлээ эн.
Хо¸р х‰б‰‰д тухай ургаалта ‰гэ
28 «Би

таанадта хо¸р х‰б‰‰дтэй байан нэгэ х‰н тухай ургаалта
‰гэ хµµрэ‰‰б. ‰‰лдэнь таанад анал бодолоороо хубаалдаарайт.
Эсэгэнь ехэ х‰б‰‰ндээ ойртожо: „Х‰б‰‰н аа! М‰нµµдэр ‰зэмэй
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сэсэрлигтэ ошожо ажаллыш даа“, – гэбэ. 29 Теэд тэрэ х‰б‰‰ниинь:
„Ажаллаха дураг‰й байнаб“, – гэжэ харюусаба. З‰гµµр хожомынь
буруу байанаа ойлгоод, ажаллахаяа ошобо. 30 Тиигээд ‰нµµхи х‰н
бага х‰б‰‰ндээ ойртожо, баал ‰зэмэй сэсэрлигтэ ошожо ажалла>
хыень хэлэбэ. Тэрэнь: „Эзэн, би ошохоб“, – гээн аад, ошобог‰й.
31 Эдэ хо¸р х‰б‰‰дэй алиниинь эсэгынгээ х‰сээниие д‰‰ргээб?» –
гэжэ Иисусай урахадань, тэрээндэ: «Ехэ х‰б‰‰ниинь», – гэжэ ха>
рюусаба.
Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Алба татаашад, м‰н янхан
эмэн‰‰д таанарай т‰р‰‰ндэ Бурханай хаан орондо орохо гэжэ ‰нэ>
ниие хэлэнэб. 32 Ушарынь хэлэбэл, Иоанн танда Бурханай з‰б зам
заажа ‰гµµ, теэд таанар тэрээндэ этигээг‰йт, харин алба татаашад,
янхан эмэн‰‰д тэрээндэ этигээ. Тиин таанар энээниие хараадшье,
удаань гэмшэжэ Иоаннда этигээг‰йт».
‡зэмэй сэсэрлиг х‰лµµр абаан х‰н‰‰д тухай
33 «‡шµµ

иимэ нэгэ ургаалта ‰гэ шагнагты», – гэжэ Иисус т‰р‰‰
санаартанда, ахамадуудта хэлэбэ. «Гэрэй нэгэ эзэн ‰зэмэй сэсэрлиг
таряад, тойруулжа х‰реэлбэ, тиигээд сэсэрлиг соогоо ‰зэмэй ш‰‰э
шахажа байхаар н‰хэ малтаба, харуулай ‰ндэр башни бариба, тиигээд
тэрэнээ ‰зэмшэдтэ х‰лэлµµд, аянда мордобо. 34 Жэмэс т‰‰хэ сагай
болоходо сэсэрлигэй эзэн ‰рэ жэмэсэй ургасааа минии хубиие аба>
жа ерэгты гэжэ ‰зэмшэдтэ барлагуудаа эльгээбэ. 35 Тиихэдэнь ‰зэм>
шэд эзэнэй барлагуудые бариан бэеэрээ нэгыень зада сохибо, н‰>
гµµдыень алаба, ‰шµµ нэгыень шулуугаар ‰хэтэрынь шэдэбэ. 36 Эзэн
т‰р‰‰шынхиээ олон барлагуудые дахин эльгээбэ; тэдэнтэйнь ‰зэм>
шэд м‰н урдынхидаал адли юумэ ‰йлэдµµ бэлэй. 37 ‰‰лэй ‰‰лдэ
эзэн х‰б‰‰емни тэдэ х‰ндэлхэ аабза гэжэ анан, µµрынгµµ х‰б‰‰е
‰зэмшэдтэ эльгээбэ ха. 38 Теэд ‰зэмшэд х‰б‰‰ень хараад, µµэд хоо>
рондоо: „Энэ х‰б‰‰н эсэгынгээ эд зµµри залгамжалха. Энээниие
алая, тиигэбэл б‰хы зµµринь манай болохо“, – гэлдэбэ. 39 Тиигээд
тэрэ х‰б‰‰ень барижа, ‰зэмэй сэсэрлигээ гаргаад, алажарх¸о бэлэй.
40 Зай, тиихэлээрээ ‰зэмэй сэсэрлигэй эзэн ерээд, тэдэ ‰зэмшэ>
дые яаха болоноб?» – гэжэ Иисус ураба.
41 «Харатай тэдэ ‰зэмшэдые эзэн зобоожо алаха, тиигээд ‰зэм жэ>
мэсэй ургасааа эзэнэй хубииень саг соонь т‰‰жэ эзэндэнь асардаг
ондоо ‰зэмшэдтэ сэсэрлигээ х‰лэлэн даалгаха», – гэжэ Иисуста
харюусаба.
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Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «„Хэрэгг‰й гэжэ барилгашадай голожо
хаяан шулууниинь гэрэй гол шухала тулга шулууниинь болоо:
энээниие Дээдын Эзэн б‰тээгээ, тиин манда ехэл ‰зэсхэлэнтэ
го¸ор харагдана“, – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэые таанар хэзээ>
шье уншааг‰й аалта?
43 Тиимэээ танда хэлэхэ байнаб, Бурханай хаан т‰рэ таанараа
абтаад, тэрэнэй эрхэ х‰сэл д‰‰ргэдэг зондо ‰гтэхэ. 44 Тэрэ шулуу
м‰ргэжэ унаан х‰н хаха бута унаха; тэрэ шулуун х‰нэй дээрэ унаа
аа, тэрэниие низа дараха».
45 Т‰р‰‰ санаартад, фарисейн‰‰д Иисусай хµµрээн ургаалта ‰гэ>
н‰‰дые дуулахадаа, µµэд тухайнь хэлэжэ байна гэжэ ойлгобо.
46 Тиимэээ Иисусые барижа хэээхэеэ х‰сэбэ, теэд улад зоноо
айба, юундэб гэбэл, зон тэрэниие л‰ндэншэ гэжэ тоолодог байгаа.
42

Т‰рэ найр тухай ургаалта ‰гэ
2221

22

1 Иисус

х‰н‰‰дтэ баа ургаалта ‰гэн‰‰дээр иигэжэ хэлэбэ:
хаан т‰рэ болбол нэгэ хаанай х‰б‰‰ндээ т‰рэ ху>
римай найр хээнтэй адлишуу юм. 3 Хаан зарасанараа эльгээжэ,
урилгатай айлшадаа т‰рэ хуримай найрта х‰рэжэ ерэхыень дуудаба,
теэд тэдэнь ерэхэ дураг‰й байба. 4 „Найрай хоол м‰нµµ бэлэн бо>
лоо; шахамалнууд гаргаатай, б‰хы юумэн т‰хеэрээтэй байна; т‰рэдэ
х‰рэжэ ерэгты“, – гээн мэдээсэлтэйгээр хаан дахин ондоо зара>
санараа урилгатай айлшадта эльгээбэ. 5 Теэд урилгатай х‰н‰‰дынь
ямаршье анхарал хандуулбаг‰й: зариманиинь µµэдынгµµ таряа>
ланда гараба, н‰гµµд‰‰лынь наймаа хэхэеэ ошобо, 6 бусадынь хаа>
най зарасанарые барижа сохибо, тиигээд алаба. 7 Хаан энээн тухай
дуулахадаа уурлаад, сэрэгээ эльгээжэ, тэдэ алууршадые хюдаба, хо>
то шэбээн‰‰дыень шатаажа усадхаба. 8 Тиигээд хаан зарасанартаа:
„Т‰рэ найр хэхэдэ б‰хы юумэн бэлэн болоо, теэд урилгатай байан
айлшад иигэжэ х‰ндэлхээр бэшэ байшаба. 9 Тиимэээ харгын бэл>
шэртэ гараад, дайралдаан х‰н б‰хэниие т‰рэ найрта уригты“, –
гэбэ. 10 Тиин зарасанар гудамжануудта гаража, дайралдаан муушье,
айншье анаатай зониие бултыень суглуулба; тиигээд т‰рэ найр бо>
ложо байан гэр айлшадаар д‰‰рэшэбэ. 11 Хаан айлшадые харахаяа
гэртэ ороходоо, тэндэ хуримай дэгэл ‰мдµµг‰й нэгэ х‰ниие хараад,
12 тэрээндэ хандажа: „Н‰хэр! Ши хуримай дэгэлг‰йгµµр иишээ хай>
шан гээд орообши?“ – гэжэ ураба. Теэд н‰гµµ х‰ниинь юушье
дуугарбаг‰й. 13 Хаан зарасанартаа: „Энээнэй гар х‰лыень х‰леэд,
2 «Огторгойн
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газаашань харанхыда абаашажа хаягты: тэндэ х‰н‰‰д бархиралда>
ха, ш‰дµµ хабиралдаха“, – гэжэ хэлэбэ. 14 Уряалаар ерээшэд олон>
шье аа, шэлэгдэн абтаашад ‰сµµн юм», – гэжэ Иисус хµµрµµгµµ
т‰гэсхэбэ.
Хаанай юумэ хаанда, Бурханай юумэ Бурханда ‰гэгты
15 Тиихэдэнь

фарисейн‰‰д суглараад, тэрэниие ‰гэ алдуулжа гэм>
нэхэ тухай µµэд хоорондоо хэлсэбэ. 16 Фарисейн‰‰д µµрынгµµ ша>
бинарые Иродэй талынхидтай хамта Иисуста эльгээжэ: «Багша аа!
Ши ‰нэн сэхые хэлэдэгши, Бурханай бодото замаар ябахые ургадаг>
ши, хэнэйшье урда билдагуушалдагг‰йш, юуб гэбэл, нюур харадаг>
г‰йш гэжэ бидэ мэдэнэбди. 17 Тиимэээ юун гэжэ анажа байанаа
манда хэлэжэ ‰гыш: Римэй хаанда алба татабари т‰лэхэмнай з‰б г‰,
али буруу г‰?» – гэжэ уруулба.
18 Тиихэдэнь Иисус тэдэнэй муу мэхые мэдэжэ байгаад: «Хо¸р
нюуртан! Таанар юундэ намайе туршанабта? 19 Алба татабари т‰лэ>
хэдэ хэрэглэдэг нэгэ м‰нгэ намда асаржа харуулагтыл даа», – гэхэ>
дэнь, н‰гµµд‰‰лынь нэгэ динари м‰нгэ асаржа ‰гэбэ. 20 Тиихэдэнь
Иисус: «Эндэ хэнэй д‰рсэ зураатай, хэнэй нэрэ бэшээтэй бай>
наб?» – гэжэ ураба.
21 «Хаанай», – гэжэ н‰гµµд‰‰лэйнь харюусахада, Иисус: «Тиимэ>
ээ хаанай юумые хаандань, Бурханай юумые Бурханда ‰гэгты», –
гэжэ тэдэндэ хэлэбэ. 22 Иимэ харюу дуулахадаа, ‰нµµхи зон ехээр
гайхалдажа, Иисусые орх¸од саашалба.
Амидыралга тухай асуудал
23 Х‰н‰‰д

‰хµµд амидырдагг‰й гэжэ тоолодог саддукейн‰‰дэй за>
риманиинь тэрэл ‰дэр Иисуста ерээд, иигэжэ асууба: 24 «Багша аа!
Хэрбээ амга абаан х‰н ‰хиб‰‰дг‰йгµµр наа барабал, тэрэнэй
д‰‰нь бэлбээн эхэнэртэйнь ууха ¸отой, тиигээд тэдэнээ гара>
ан ‰хиб‰‰н н‰гшээн ахынь ‰хиб‰‰н гэжэ тоологдохо зэргэтэй
гэжэ Моисей манда захяа эн. 25 Зай, долоон аха д‰‰нэр эндэ ажа>
уугаа гэе. Тэдэнэй ахань амга абаад, ‰хиб‰‰дтэй болонг‰йгµµр
наа бараа гэхэ, тиин бэлбээн эхэнэрынь д‰‰дэнь ‰лэбэ гэхэ;
26 ахадаал тон адляар, хо¸рдохишье, гурбадахишье саашалан до>
лоодохишье д‰‰нь ‰хиб‰‰тэй болонг‰й наанаа н‰гшµµ бололтой.
27 ‰‰лэй ‰‰лдэ тэдэнэй амганииньшье наа бараба. 28 Теэд Бур>
ханай ‰хээн х‰н‰‰дые амидыруулхада тэрэ эхэнэр долоон аха
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д‰‰нэрэй алинайнь амган байхаб? Тэдэ долоон аха д‰‰нэр булта
тэрэ эхэнэрые амга абаа ха юм».
29 Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Таанад Нангин Бэшэгэй юун гэжэ
ургадагые, Бурханай ‰р х‰сые мэдэдэгг‰й туладаа энд‰‰ржэ бай>
нат. 30 ‡хээн х‰н‰‰дые Бурханай амидыруулхада, тэдэ огторгойдо
оршодог Бурханай Эльгээмэлн‰‰дтэл адли байха, тиимэээ амга>
шье абахаг‰й, хадамдашье гарахаг‰й. 3132 Теэд ‰хµµшэдэй амидырха
тухай Бурханай таанарта:
„Би Абраамай Бурхан, Исаагай Бурхан, Яковай Бурханби“, –
гэжэ хэлэые уншааг‰й аалта? Бурхан болбол ‰хээн х‰н‰‰дэй бэ>
шэ, харин амиды х‰н‰‰дэй Бурхан юм».
33 Иисусай ургаалнуудые шагнажа байан улад зон тэрээндэнь
ехэл гайхалдажа байгаа.
Эгээн шухала захяа заабари
34 Иисус

саддукейнэрые абяа анирг‰й болгожорх¸о гэжэ фари>
сейнэр дуулаад, сугларба. 35 Тэдэнэй дундааа нэгэ Хуули заадаг
багша Иисусые туршажа: 36 «Багша аа! Хуули тогтоолой ямар захяа
заабаринь эгээн шухала бэ?» – гэжэ ураба.
37 Иисус тэрээндэ: «Ши б‰хы з‰рхэ сэдьхэлээрээ, б‰хы ‰нээ
‰лдµµрµµ, б‰хы ухаан бодолоороо Эзэн Бурхандаа дуратай бай», –
гэжэ харюусаба. 38 «Энэ болбол нэгэдэхи, эгээн шухала захяа зааба>
ри м‰н. 39 „Бусад зондо µµртµµл адли дуратай бай“ гээн хо¸рдохи
шухала захяа заабари т‰р‰‰шынхидээ адлишуу юм. 40 Моисейн Хуу>
лиин б‰хы з‰йлн‰‰д, л‰ндэншэдэй номууд эдэ хо¸р захяа заабари
соо тобшологдон баталагдадаг юм».
Давидай ‰ри адаан тухай асуудал
Зарим фарисейн‰‰дэй суглархадань, Иисус тэдэнээ: 42 «Бур>
ханай табисуурта тухай таанар юун гэжэ ананат? Тэрэ хэнэй удам
байхаб?» – гэжэ ураба. Тэдэнь: «Давид хаанай ‰ри адаан бай>
ха», – гэжэ харюусаба.
43 Иисус тэдэндэ: «Тиигэбэл, юундэ Давид хаан Нангин ‰л>
дын н‰лµµдэ абтан Бурханай табисууртые Дээдын Эзэн гэжэ
нэрлээб:
44
„Бузар дайсадыешни х‰лдэш м‰рг‰‰лтэрни
баруун таладамни уугаарай гэжэ
Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хэлээ“ гээ юм.
41
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45 Хэрбээ

Давид Бурханай табисууртые Эзэмни гэжэ нэрлэбэл, юундэ
Бурханай табисуурта тэрэнэй ‰ри болохоб?»
46 Тиихэдэнь хэншье Иисуста харюу ‰гэжэ шадахаг‰й байба. Тэрэ
‰дэрµµ хойшо тэрээнээ юумэ урахаяа хэншье з‰рхэлбэг‰й.
Иисус Хуули заадаг багшанарые, фарисейн‰‰дые зэмэлнэ
2322
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Иисус улад зондо, µµрынгµµ шабинарта 2 иигэжэ хэлэбэ:
«Хуули заадаг багшанар, фарисейн‰‰д Моисейн Хуули тайл>
барилжа байдаг. 3 Тиимэээ таанад ургаан б‰хы юумэн‰‰дыень
д‰‰ргэжэ, хэ гэыень хэжэ байгты; харин тэдэнэй хээн юумэ б‰
хээрэйгты, юуб гэхэдэ, тэдэнэр хэлээн номнооноо хэрэг дээрэ
б‰тээдэгг‰й юм. 4 Тэдэнэр даагдашаг‰й, х‰ндэ х‰шэр ашаануудые
х‰н‰‰дэй м‰рэ дээрэ х‰лижэ табяад, харин тэрэ ашаае абаашахада
гансашье хургаараа х‰дэлгэжэ туалдагг‰й юм. 5 З‰гµµр юумэ хэжэ
байан хэбэр х‰н‰‰дтэ ‰з‰‰лхэ гэжэ б‰хы шадалаараа оролдодог.
Нангин Бэшэг соооо м‰рн‰‰дые б‰д дээрэ олоор бэшээд, духаяа
боодог, гартаа уядаг, Бурханда зорюулаатай байыень харуулан
дэгэлдэнь о¸отой сасагуудынь бусад зонойхиоо ута унжагар бай>
даг, Нангин Бэшэг соооо буулгажа абтаан м‰рн‰‰дые хадагалжа
ябадаг аран туламуудынь ехэл томо байдаг. 6 М‰н т‰рэ найрта
эгээн х‰ндэтэй уури эзэлхэ, м‰ргэлэй гэр соо урдуур ууха дуратай
байдаг. 7 Баа тэдэнэр олон зоной дунда мэндэшэл‰‰лхэ, „Рабби!
Рабби!“ гэжэ нэрл‰‰лхэ дуратай. 8 Теэд таанарай хэншье багша гэжэ
µµрыгµµ нэрл‰‰лхэ ¸ог‰й, юундэб гэбэл, таанар ори ганса багша>
тайт, тиин таанад бултадаа аха д‰‰нэр гээшэт. 9 Баа газар дэлхэй
дээрэ хэнииешье эсэгэ гэжэ б‰ нэрлэгты, юундэб гэхэдэ, таанар ог>
торгойдо оршодог ори ганса Эсэгэтэйт. 10 Баа „ургагша“ гэжэ
µµэдыгµµ б‰ нэрлэгты, юундэб гэбэл, гансал Бурханай табисуур>
та Христос танай ургагша юм. 11 Танай дунда агууехэтнай бусадай>
нгаа зараса болохо ¸отой. 12 Бэеэ дээг‰‰р абаан х‰н дарагдаха; ха>
рин µµрыгµµ дараан х‰н ‰ргэгдэхэ.
13 Хуули заадаг багшанар, фарисейн‰‰д, таанад гашуудал зобо>
лон ‰зэхэт! Хо¸р нюурта таанад! Огторгойн хаан орониие х‰н‰‰д>
ээ хаажа, µµэдµµшье тэндэ ороног‰йт, орохо дуратайшуулыешье
тиишэнь табинаг‰йт. 14 Хуули заадаг багшанар, фарисейн‰‰д, таа>
над гашуудал зоболон ‰зэхэт! Хо¸р нюурта таанад! Бэлбээн эхэ>
нэрн‰‰дэй гэр хооолдогта, х‰нэй харахада ехэ удаан м‰ргµµшэ
болодогта. Энээнэйнгээ т‰лµµ аймшагтайгаар хэээлгэхэт. 15 Хуули
1
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заадаг багшанар, фарисейн‰‰д, таанад гашуудал зоболон ‰зэхэт!
Хо¸р нюурта таанад! Нэгэшье х‰ниие µµрын шаби болгохын тула
уан далайешье, орон нютагуудыешье тойрон гаталдагта; тиигээд
тиимэ шаби олоод, тэрээниие µµрµµн долоон доро тамада орохо
амитан болгодогта. 16 охор балай х‰тэлэгшэд, таанад гашуудал зо>
болон ‰зэхэт! Таанад: „Хэрбээ али нэгэн х‰н Бурхан ‰мµµр танга>
риглаа аа, тангаригынь х‰сэнг‰й; харин Бурхан ‰мэдэ байан ал>
таар тангариглаа аа, тангаригынь х‰сэн т‰гэлдэр“, – гэжэ урга>
нат. 17 Ай, охор тэнэг‰‰д! Алиниинь шухал бэ: алтань г‰, али алта
арюудхагша Бурхан ‰мэнь г‰? 18 М‰н таанад: „Хэрбээ али нэгэн
х‰нэй ‰ргэлэй шэрээгээр тангариглаа аа, тангаригынь х‰сэнг‰й,
харин тэрэ шэрээ дээрэ табиан ‰ргэлµµр тангариглаа аа, танга>
ригынь х‰сэн т‰гэлдэр“, – гэжэ урганат. 19 Ай, охор тэнэг‰‰д!
Алиниинь шухалаб: ‰ргэлынь г‰, али ‰ргэл арюудхагша шэрээнь г‰?
20 Тиимэээ ‰ргэлэй шэрээгээр тангариглагша болбол тэрэ шэрээ>
гээр, м‰н тэрээн дээрэ байан б‰хы юумээр тангариглана гээшэ.
21 Баа Бурхан ‰мµµр тангариглагша болбол тэрээгээр, м‰н до>
торнь оршогшо Бурханаар тангариглана гээшэ. 22 Баа огторгой>
гоор тангариглагша болбол Бурханай шэрээгээр, тэрэ шэрээдэ ууг>
шаар тангариглана гээшэ.
23 Хуули заадаг багшанар, фарисейн‰‰д, таанад гашуудал ‰зэхэт!
Хо¸р нюуртан! Таанар Бурханда ургасынгаа – халуун ‰бэ, укроп,
тмин гэхэ мэтын ургамалнуудай – арбанай нэгэн хуби ‰гэнэт, ха>
рин Хуулиин эгээл шухала з‰йлн‰‰д болохо зарга ш‰‰бэри, ‰ршµµл
хайра, этигэл найдабари тоонг‰й орхибот. Эдэ з‰йлн‰‰дые таанад
баримталха ¸отой байгаат, м‰н арбанайнгаа нэгэ хубиие Бурхан>
даа ‰гэжэл байха ¸отойт. 24 охор балай х‰тэлэгшэд, таанар ун>
данаа боргооо ш‰‰жэ гаргаад, харин тэмээ залгидагта! 25 Хуули
заадаг багшанар, фарисейн‰‰д, таанад гашуудал ‰зэхэт! Хо¸р нюур>
тан! Таанар аяга табагай газаахииень аршажа арилгадагта, харин
тэдэнэй досоонь хулгай, шуналаар олоон юумэн‰‰д байдаг. 26 о>
хор балай фарисей! Т‰р‰‰шээр аяга табагай досоохииень сэбэрлэ,
тиигээ аашни газаахиньшье сэбэрлэгдэхэ.
27 Хуули заадаг багшанар, фарисейн‰‰д, таанад гашуудал ‰зэхэт!
Хо¸р нюуртан! Таанар сагаан будагаар шэрдээн агы н‰хэн хуурса>
гуудта адлит: газаа талааа го¸ айханаар харагдаашье аа, досоогоо
‰хээн х‰нэй яануудаар, элдэб бузарнуудаар д‰‰рэшээн байдаг.
28 Тэрээндэл адли таанаршье газаа талааа ‰нэн сэхэ х‰н‰‰д мэтэ
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харагдаашье аа, досоотнай гансал билдагуушалга, харатай юумэ>
н‰‰д д‰‰рэн бии.
29 Хуули заадаг багшанар, фарисейн‰‰д, таанад гашуудал ‰зэхэт!
Хо¸р нюурта таанад! Л‰ндэншэдтэ ‰зэсхэлэнтэ го¸ субаргануудые
баринат, ‰нэн з‰бтэнэй шулуун х‰шµµн‰‰дые шэмэглэнэт. 30 Тии>
хэдээ: „Хэрбээ бидэ ‰бгэ эсэгэнэрэйнгээ ажамидарха ‰е сагта ажа>
уубал, л‰ндэншэдэй шуа адхалсахаг‰й эмди“, – гэжэ айладха>
нат. 31 Тиихэдээ таанар л‰ндэншэдые алагшадай ‰ри х‰‰гэдынь
байанаа баталан гэршэлнэт. 32 Зай, тиигэбэл ‰бгэ эсэгэнэрэйнгээ
эхилэн юумэ т‰гэсхэгты. 33 Могойнууд, хорото могойн таардаад!
Таанар тамада хаягдаха хэээлтэээ яажа хулжархые бодонобта?
34 М‰нµµ би таанарта л‰ндэншэдые, сэсэн мэргэш‰‰лые, Хуули заа>
даг багшанарые эльгээхэмни. Харин таанар тэдэнэймни зари>
мыень алахат, хэрэээндэ хадажа саазалхат, н‰гµµд‰‰лыень м‰р>
гэлэй гэрн‰‰дтэ сохихот, нэгэ хотооо н‰гµµдэ хото руу м‰рдэн
намнахат. 35 Тиимэээ газар дээрэ адхаран зэмэг‰й х‰н‰‰дэй шу>
ан – зэмэг‰й Авелиин шуанаа эхилээд, Бурхан ‰мэ тахилай
шэрээ хо¸рой хоорондо таанарта алуулан Варахиинай Захария х‰>
б‰‰нэй шуан х‰рэтэрµµ – таанараа нэхэгдэхэ. 36 Эдэ б‰хы алагда>
ан х‰н‰‰дэй т‰лµµ хэээлтэ энэ ‰е сагай х‰н‰‰д дээрэ бууха гэжэ
таанарта ‰нэниие хэлэнэб».
Иисус Иерусалимые хайрлана
37 «Ай

Иерусалим, Иерусалим, шинии х‰н‰‰д л‰ндэншэдые ала>
даг, шамда эльгэээн Бурханай мэдээсэгшэдые шулуудадаг! Даража
дэгжэээн дальбараануудаа дали дороо суглуулдаг шубуундал ад>
ляар шинии ‰ри х‰‰гэдые суглуулха гэжэ би хэды тэг‰‰лээ з‰дхµµ
гээшэбиб. Теэд ши намайе з‰бшµµгµµг‰йш! 38 Тиимэээ хооон ‰>
мэшни м‰нµµ шамдаа ‰лµµ. 39 „Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан
Ерэгшэ ‰ршµµл буянтай!“ – гэжэ хэлэтэрээ намайе дахин хараха>
г‰йш гэжэ шамда хэлэнэб».
Иисус Бурхан ‰мын андарха тухай хэлэнэ
2423

Бурхан ‰мэµµ гараад ябаба. Тиихэ ‰едэ шабина>
24 рынь тэрэнэй
анхарал Бурхан ‰мын барилгануудта хан>
1 Иисус

дуулха зорилготойгоор хажуудань ерэбэ. 2 Иисус шабинартаа: «Эдэ
б‰гэдые харана г‰т? Энэ ууринда ганса шулууншье ‰лэхэг‰й; баран
андаргагдаха гэжэ танда хэлэнэб», – гэжэ хэлэбэ.
70

Матвей 24
Тудаха бэрхэшээл зоболонгууд тухай эргылэмжэ
3 Хожомынь

Иисусай Элеон хада дээрэ гараад уухадань, шаби>
нарынь тэрээндэ ерээд: «Эдэ б‰хы юумэн хэзээ болохоб, хэлэжэ
‰гыш. Шинии заларжа ерэхэдэ, газар дэлхэйн хосорходо ямар д‰лгэ
тэмдэг‰‰д харуулагдахаб?» – гэжэ асууба.
4 Иисус тэдэндэ харюусаба: «Хэн нэгэнэй мэхэдэ орохооо бол>
гоомжолжо байгты. 5 Юуб гэхэдэ, олон х‰н‰‰д минии нэрые з‰‰жэ
ерэхэ: „Би Бурханай табисууртаб“, – гэжэ µµэд тухайгаа гэршэл>
хэ, тиигэжэ олонииетнай мэхэдээ оруулха. 6 М‰н байлдаанууд ту>
хай, дайн сэрэг тухай ураг дуулахат, теэд б‰ айгаарайгты. Тиимэр>
х‰‰ юумэн‰‰д болохо ¸отой. З‰гµµр энэнь ‰шµµл эсэс бэшэ байха.
7 Нэгэ арад н‰гµµ арадтаа добтолон орохо, хаан оронууд хоорондоо
х¸моролдон тэмсэхэ, эндэ тэндэ ‰лэсхэлэн зоболон, ‰хэл тахал дэл>
гэрхэ, газар ехээр х‰дэлхэ. 8 З‰гµµр эдэ б‰хэн бэрхэшээл зоболон>
гуудай эхииень лэ табиха. 9 Тэрэ ‰едэ таанарые барижа хааха, та>
малха, алаха байха. Минии т‰лµµ таанадые б‰хы арадууд ‰зэн яда>
ха. 10 Тиихэдэ олониинь этигэл ‰зэгµµ арсаха, бэе бэедээ урбаха,
бэе бэеэ ‰зэн ядаха. 11 Баа олон хуурмаг л‰ндэншэд бии болохо,
олон уладай толгой эрьюулэн мэхэдээ оруулха. 12 Тиигэжэ н‰гэл
шэбэлэй элбэгжэн дэлгэрхэдэ, олон зоной хайра дуран х‰йтэрхэ.
13 З‰гµµр эсэстэнь х‰рэтэр тэсэжэ гарааниинь абарагдаха. 14 Бур>
ханай хаан т‰рэ тухай айн мэдээсэлэй б‰хы газар дэлхэйгээр,
б‰хы арадуудта гэршэлэгдэн номногдоон хойно эсэс болохо.
Нангин газарта аймшагтай юумэн‰‰дэй болохо тухай
15 Даниил

л‰ндэншын хэлээнэй ¸оор, нэгэтэ нангин газарта
хоооролго ‰йдхэлдэ х‰ргэдэг „жэрхэштэй юумэнэй“ байхые ‰зэ>
хэт. Эдэ м‰рн‰‰дые уншажа байан х‰н б‰хэн ушар удхыень ойлго>
хыень хэшээг лэ. 16 Тиихэдэ Иудейдэ байан х‰н‰‰д хада г‰бээ р‰‰
тэрьедээрэйгты. 17 Гэрэй орой дээрэ байан зон гэрээн юумэ аба>
хаяа доошоо б‰ буугаарайт. 18 Хээрэ талада ябаан зон хубсаа ху>
нараа абахаяа гэртээ б‰ бусаарайт. 19 Тэдэ ‰дэрн‰‰дтэ хээлитэй, х‰>
хµµр ‰хиб‰‰дтэй эхэнэрн‰‰дтэ ехэл гай зоболон тудаха. 20 Таанарай
зугадаха саг ‰бэлэй х‰йтэндэ г‰, али субботын ‰дэртэ б‰ тудаай гэ>
жэ Бурхандаа зальбарагты. 21 Юундэб гэхэдэ, тэрэ ‰дэрн‰‰дтэ газар
дэлхэйн б‰тээгдэхэээ нааша м‰нµµнэй ‰е саг болотор ‰зэгдµµг‰й,
дахинаашье ‰зэгдэхэг‰й аймшагтай гай зоболон болохо. 22 Хэрбээ
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тэдэ зоболонто ‰дэрн‰‰дэй тоое Бурханай ‰сµµр‰‰лээг‰й аа, хэн>
шье абарагдахаг‰й эн. З‰гµµр шэлэжэ абаан х‰н‰‰дэйнгээ аша
туада Бурхан тэдэ ‰дэрн‰‰дэй тоо ‰сµµр‰‰лхэ юм.
23 Хэрбээ тэрэ сагта: „Бурханай табисуурта Христос эндэ байна“,
али „тэндэ байна“ гэжэ таанарта хэн нэгэнэй хэлээ аа, б‰ этигээ>
рэйгты. 24 ¤µэдыгµµ Бурханай табисуурта г‰, али л‰ндэншэн гэжэ
нэрлээн олон мэхэшэд бии болохо. Тэдэ аргатайл аа, Бурханай
шэлэжэ абаан х‰н‰‰дыешье µµрынгµµ мэхэдэ оруулхын тула элдэб
янзын гайхамшагта тэмдэг‰‰дые, эди шэди харуулха. 25 Болохо б‰хы
юумые би таанадта эртэнээ эргылжэ хэлэбэб.
26 Хэрбээ танда: „Харыт, тэрэ с‰л губида байна“ гэжэ х‰н‰‰дэй
хэлэбэл, тиишэ б‰ ошооройт; ‰гы аа, „Харыт, тэрэ эндэ хоргодо>
но“ гээ аань, б‰ этигээрэйт. 27 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н ерэхэдээ,
з‰‰н з‰гµµ баруун хизаар х‰рэтэр ялагас гээн сахилгаан шэнгеэр
гэрэлтэн ‰зэгдэхэ бшуу. 28 ‡хээн бэеын хэбтээн газарта б‰ргэд
шубууд сугларха.
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй заларан ерэхэ тухай
29 Тиигээд

зоболонто тэдэ ‰дэрн‰‰дэй ‰нгэрэн хойно гэнтэ на>
ран балартаха, арашье гэрэлтэхэеэ болихо, одо м‰шэдшье тэнгэ>
риээ унаха, тэнгэриин х‰сэн‰‰дшье тэнс‰‰риеэ алдаха. 30 Тиихэдэ
тэнгэридэ Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй бэлгэ тэмдэг ‰зэгдэхэ. Тэрэ
сагта газар дэлхэйн б‰хы угсаатан Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй тэн>
гэриин ‰‰лэн дээрэ тамаран, агуу х‰сэтэйгµµр, алдар солотойгоор
буужа ерэхые харахадаа бархиралдаха. 31 Шанга дуутай б‰реэгэй
дуугархада, тэрэ µµрынгµµ Эльгээмэлн‰‰дые замби т‰биин д‰рбэн
хизаарта эльгээхэ, тэдэнь тэрэнэй шэлэжэ абаан х‰н‰‰дые огтор>
гойн нэгэ захааа н‰гµµ заха х‰рэтэр суглуулха.
Боди модоноо юумэ уража абаха тухай
32 Боди

модоноо жэшээ абагты: тэрэнэй алаа м‰шэрн‰‰дэй зµµ>
лэрµµд, набша намаагайнь албархада, зун ойртобо гэжэ мэдэдэгта.
33 Тон тиигэжэл минии т‰р‰‰н хэлээн юумэн‰‰дэй болохые ‰зэхэ>
дµµ, саг д‰хэжэ байна, б‰ри ойртоо гэжэ мэдэхэт. 34 М‰нµµ ажами>
даржа байан х‰н‰‰дэй бултанайнь ‰хэжэ ‰рдеэг‰й байхада минии
таанадта хэлээн б‰хэн тох¸олдохо гэжэ таанадта баталан хэлэнэб.
35 Огторгой тэнгэри, газар дэлхэйшье ‰нэн алаха, харин минии
хэлээн ‰гэн‰‰д м‰нхэ оршохо.
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Ямар ‰дэр, хэды сагта ерэхые хэншье мэдэхэг‰й
36 Тэрэ

‡дэрэй, тэрэ сагай болзор хэншье мэдэхэг‰й, тэнгэридэ
оршодог Бурханай Эльгээмэлн‰‰дшье мэдэхэг‰й, Х‰б‰‰н µµрµµшье
мэдэхэг‰й. Гансал Эсэгэ Бурхан тэрэниие мэдэхэ юм. 37 Х‰н т‰рэл>
хитэнэй Х‰б‰‰нэй заларжа ерэхэдэ Ной гэгшын ‰едэ болоонтой
адли гай гасалан ушарха. 38 Уан галабай эрьехын урда тээхи ‰дэр>
н‰‰дтэ Нойн томо корабльда орожо ууха ‰дэр х‰рэтэр х‰н‰‰д
эдеэлжэ, уужа, амга абажа, хадамда гаража байгаа. 39 Уан галабай
эрьежэ, бултыень шэнгээжэ хосороотор х‰н‰‰д юунэй боложо бай>
ые огто мэдээг‰й. Эгээл тиимэ юумэн Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй
ерэхэдэ болохо. 40 Тэрэ сагта таряалан дээрэ ажаллажа байан хо¸р
х‰нэй нэгыень абарха, н‰гµµдыень орхихо. 41 Сугтаа таряа тээр>
мэдэжэ байан хо¸р эхэнэрэй нэгыень абарха, н‰гµµдыень орхихо.
42 Тиимэээ эргэлэн байгты, Дээдын Эзэнэйгээ али сагта заларжа
ерэхые таанар мэдэнэг‰й ха юмта. 43 Хэрбээ гэрэй эзэн хулгайша>
най хэдыдэ орожо ерэхые мэдэжэ байбал, эргэлэн байжа, хулгай>
шаниие гэртээ шургуулан оруулхаг‰й эн бэзэ гэжэ таанар айн
мэдэнэт. 44 Тиимэээ таанаршье ходо бэлэн байгты, юундэб гэбэл,
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н х‰леэгээг‰й сагтатнай х‰рэжэ ерэхэ юм.
Найдабаритай ба найдабариг‰й зарасанар тухай
Тиигэхэдээ этигэл найдабаритай, ухаантай зарасань хэн бэ?
Бусад зарасанараа даалгажа, эдеэ хоолыень сагтань ‰гэжэ байхаар
гэрэй эзэн хэниие томилхо гээшэб? 46 Эзэнэйнгээ бусажа ерэхэдэ,
‰‰ргэеэ айнаар д‰‰ргэжэ байан зараса аза жаргалтай даа! 47 Тиимэ
зарасаа эзэн гэр буусынгаа эрхилэгшээр табиха гэжэ танда баталан
хэлэхэ байнаб. 48 Хэрбээ муу зараса дайралдабал: „Эзэмни аяар ерэ>
хэг‰й“, – гэжэ бодоод, 49 µµрынгµµ зараса н‰хэдые сохижо наншажа,
архиншадаар хамта эдижэ, уужа байгаа аа, 50 тэрэ зарасын х‰леэ>
гээг‰й ‰дэртэ, анааг‰й сагта эзэниинь орожо ерэхэ. 51 Тиигээд эзэн
тэрэ зарасаяа зада сох¸од, билдагуушадые хэээдэг хэээлтэдэ оруул>
ха: тэндэнь х‰н‰‰д бархиралдаха, ш‰дµµ хабиралдаха».
45

Арбан басагад тухай ургаалта ‰гэ
2524

Огторгойн хаан т‰рэ иимэ ушартай адлишуу байха:
25 Нэгэтэ ‰едэ
арбан басагад µµэд µµэдынгµµ зула баряад, х‰рьгэн
1 «Тэрэ

х‰б‰‰е угтахаяа газаашаа гараба гэхэ.
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табаниинь сэсэн,
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табаниинь бодомжог‰й тэнэг байгаа эн гэлэй. 3 Бодомжог‰й ба>
сагадынь зулаяа абаад, тоо абааг‰й. 4 Сэсэн басагадынь зулатаяа
хамта амарта соо тоо абажа гаралсаа. 5 Тиигээд х‰рьгэн х‰б‰‰нэй
удаархада, тэдэ басагад ажажа байанаа унташаба. 6 ‰ниин тэн
болоходо: „Зай, х‰рьгэн х‰б‰‰н эндэ ерэжэ ябана, тэрэнээ угтахаяа
гарагты“, – гэжэ хэншьеб шангаар дуугарба. 7 Тиихэдэнь арбан ба>
сагад булта бодожо, µµэд µµэдынгµµ зула заажа оробо. 8 Тэнэг
басагадынь сэсэн басагадтаа хандажа: „¤µэдынгµµ тооноо ман>
да ‰гэлсыт, зуламнай унтархаяа байна“, – гэбэ. 9 Тиихэдэнь сэсэн
басагадынь: „Манда байан тоо бултандамнай х‰рэхэг‰й, тиимэ>
ээ таанар наймаашадта ошоод, µµэдтµµ тоо худалдажа абаг>
ты“, – гэжэ харюусаба. 10 Бодомжог‰й басагадай тоо худалдажа
абахаяа ошоходонь, х‰рьгэн х‰б‰‰н ерэбэ. З‰гµµр бэлэн байан сэ>
сэн басагадынь х‰рьгэн х‰б‰‰нтэй хамта т‰рэ найрта ошобо, тиин
‰‰дэн‰‰дыньшье хаагдаба. 11 Удаань н‰гµµдэ басагад ерээд: „Эзэн!
Эзэн! Манда ‰‰дээ нээгыш“, – гэжэ хашхаралдаба. 12 Теэд х‰рьгэн
х‰б‰‰н: „‡гы даа, би таанарые танихаг‰йб“, – гэжэ харюусаба».
13 Тиигээд Иисус т‰гэсхэлдэнь: «Тиимэээ таанар ходо эргэг
байгты, юундэб гэбэл, Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй ерэхэ ‰дэрые>
шье, сагыешье мэдэнэг‰й ха юмта», – гэжэ шабинартаа хэлэбэ.
Гурбан зараса тухай ургаалта ‰гэ
«Тэрэ ‰едэ Огторгойн хаан т‰рэ иимэ ушартай адлишуу бай>
ха: Нэгэ гэрэй эзэн холын аянда гарахынгаа урда тээ зарасанараа
дуудажа, тэдэндээ зµµри хогшолоо даалгаба. 15 Эзэн зарасанарай>
нгаа абьяас шадабари мэдэжэ байгаад, х‰н б‰ридэнь шадал абьяа>
сайнь зэргээр м‰нгэ ‰гэбэ: нэгэндэнь табан мянган алтан м‰нгэ,
н‰гµµдэдэнь хо¸р мянган алтан м‰нгэ, гурбадахидань нэгэ мянган
алтан м‰нгэ барюулба. Тиигээд аяндаа мордобо. 16 Табан мянган ал>
тан м‰нгэ абаан т‰р‰‰шын зарасань м‰нгэеэ ашагтайгаар эрьесэдэ
оруулжа, ‰шµµ табан мянган алтан м‰нгэнэй ашаг олзотой болобо.
17 Тэрээндэл тон адляар хо¸р мянган алтан м‰нгэ абаан зарасань
м‰нгэеэ эрьесэдэ оруулаад, ‰шµµ хо¸р мянган алтан м‰нгэнэй ашаг
олзо олобо. 18 Харин нэгэ мянган алтан м‰нгэ абаан зарасань эзэ>
нэйгээ м‰нгэ газарта булажа нюуба.
19 Нилээд удаан сагай ‰нгэрэн хойно эзэн гэртээ бусажа ерээд,
зарасанартайгаа тоосоо хэбэ. 20 Табан мянган алтан м‰нгэ абаан
зарасань абаан м‰нгэтэеэ хамта ‰шµµ ондоо табан мянган алтан
14
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м‰нгэ абажа ерээд: „Эзэн аа! Ши намда табан мянган алтан м‰н>
гэ ‰гµµ бэлэйш. Би тэрээгээршни ‰шµµ табан мянган алтан м‰нгэ
олооб“, – гэжэ хэлэбэ. 21 Эзэниинь тэрээндэ: „Ехэ айн! Ши бэрхэ,
найдабаритай зараса байнаш! Бага юумэ эрхилхэдээ ши найдабари>
тай байбаш, тиимэээ би шамда б‰ришье ехэ юумэ даалгахамни!
Орожо, эзэнтэйгээ хамта баярла“, – гэбэ. 22 М‰н хо¸р мянган ал>
тан м‰нгэ абаан х‰ниинь ерэжэ: „Эзэн аа! Ши намда хо¸р мян>
ган алтан м‰нгэ ‰гµµ бэлэйш, би тэрээгээршни ‰шµµ хо¸р мянгые
олооб“, – гэжэ хэлэбэ. 23 Эзэниинь тэрээндэ: „Ехэ айн! Ши бэрхэ,
найдабаритай зараса байнаш! Бага юумэ эрхилхэдээ ши найдабари>
тай байбаш, тиимэээ би шамда б‰ришье ехэ юумэ даалгахамни!
Орожо, эзэнтэйгээ хамта баярла“, – гэбэ. 24 М‰н нэгэ мянган алтан
м‰нгэ абаан зараса ерэжэ: „Эзэн аа! Би шамайе шэр‰‰н хатуу х‰н
гэжэ мэдэнэб. Ши таряаг‰й байан газараа хуряадагши, ‰рээ
сасааг‰й байан газараа ургаса суглуулдагши. 25 Айандаа би ши>
нии ‰гээн мянган алтан м‰нгэ газарта булажа нюугааб. Энэ м‰н>
гэншни байна“, – гэбэ. 26 Эзэниинь тэрээндэ: „Хара анаатай, зал>
хуу зараса! Ши намайе таряаг‰й байан газараа хуряадаг, ‰рээ
сасааг‰й байан газараа ургаса суглуулдаг гэжэ мэдэжэ байгааш,
тиимэ г‰? 27 Тиимэээ ши минии м‰нгэ ядахадаа наймаашадта ‰гэ>
жэ эрьесэдэ оруулха байгааш, тиигээ аашни би бусажа ерэхэдээ
м‰нгэеэ нэмэритэйгээр абаха бэлэйб“, – гэбэ. 28 Тиигээд эзэн:
„Энээнээ м‰нгыень абаад, арбан мянган алтан м‰нгэтэй х‰ндэ
‰гэгты. 29 Ушарынь хэлэбэл, юумэтэй х‰ндэ ‰шµµ ехэ юумэн ‰гтэхэ,
тиимэ х‰н б‰ри элбэг дэлбэг юумэтэй байха; харин юумэг‰й байан
х‰нµµ ‰‰лшынхинь абтаха. 30 Харин энэ хэндээш хэрэгг‰й зара>
сые газаашань, шэб харанхыда абаашаад хаягты: тэндэ х‰н‰‰д бар>
хиралдаха, ш‰дµµ хабиралдаха“, – гэбэ».
‰‰лшын зарга ш‰‰бэри тухай
31 «Х‰н

т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н алдар солотойгоор б‰хы Эльгээмэл>
н‰‰дтэйгээ хамта ерэхэдээ, µµрынгµµ алдарта шэрээдэ ууха. 32 Б‰хы
арадуудые тэрэнэй урда суглуулха. Тиихэдэнь хонишоной хонидые
ямаануудаа илгадагтал адляар тэрэ х‰н‰‰дые бэе бэеээнь илгажа,
хо¸р б‰лэг болгожо хубааха. 33 Тиигээд хонидые баруун таладаа, ха>
рин ямаануудые з‰‰н таладаа байлгаха. 34 Тиигээд хаан тэрэнэй ба>
руун талада байгаашадта хандажа: „Минии Эсэгын ‰ршµµл хайра>
да х‰ртэгшэ таанад ерэжэ, юртэмсэ дэлхэйн бии болохооо нааша
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таанарта бэлдэгдээн хаан т‰рэ халан абагты. 35 Минии ‰лэн хоо>
он ябахада, таанар намда эдихэ юумэ ‰гµµт; ундаа х‰рµµд ябаха>
дамни, ууха юумэ ‰гµµт; аяншалжа ябахадамни, намайе гэртээ уг>
тажа абаат; 36 нюсэгэн байхадамни, ‰мдэхэ хубсаа хунар ‰гµµт;
‰бшэн байхадамни, хойнооомни харууалаат; т‰рмэдэ уухадам>
ни, намтай уулзахаяа ерээт“, – гэжэ ‰нэн з‰бтэндэ хэлэхэ. 37 Тии>
хэдэнь ‰нэн з‰бтэн тэрээндэ: „Дээдын Эзэн! Хэзээ бидэ шамайе
‰лэн хооон ябаыешни хараад, эдихэ юумэ ‰гµµбибди? Али хэзээ
ундаа х‰рµµд ябахадашни, ууха юумэ ‰гµµбибди? 38 Хэзээ шинии
аяншалжа ябахада, бидэ шамайе гэртээ угтажа абаабибди? Али ню>
сэгэн байхадашни, ‰мдэхэ хубсаа хунар ‰гµµбибди? 39 Хэзээ ши>
нии ‰бдµµд байхада г‰, али т‰рмэдэ уухадашни г‰, бидэ шамтай
уулзахаяа ошообибди?“ – гэжэ ураха. 40 Тиихэдэнь хаан: „Эгээлэй
юрын минии дахагшадай нэгэндэнь тиимэ айн юумэ хэхэдээ, таа>
над намдашье айниие хээ гээшэт“, – гэжэ харюусаха.
41 Тиигээд хаан тэрэнэй з‰‰н талада байгаашадта хандан: „Бур>
ханай хараалда х‰ртэгшэ таанад, намаа холо бологты! Шолмосто,
м‰н тэрэнэй эльгээгдэмэлн‰‰дтэ бэлдээтэй хэтэ заяанай гал тамада
ошогты! 42 Минии ‰лэн хооон ябахада, намда эдихэ юумэ арбай>
гааг‰й энта; ундаа х‰рµµд ябахадамни, ууха юумэ ‰гµµг‰й энта;
43 аяншалжа ябахадамни, гэртээ угтажа абааг‰й энта; нюсэгэн бай>
хадамни, ‰мдэхэ хубсаа хунар ‰гµµг‰й энта; ‰бдµµд байхадамни,
т‰рмэдэ уухадамни, намтай уулзахаяа ерээг‰й энта“, – гэжэ бу>
руутаан зондо хэлэхэ. 44 Тиихэдэнь тэдэнь: „Дээдын Эзэн! Хэзээ
бидэ шинии ‰лэн хооон, ундаа х‰рµµд ябахые, аяншалжа ябахые,
нюсэгэн байхые, ‰бдэхые, т‰рмэдэ уухые хараад, шамда туалаа>
г‰й гээшэбибди?“ – гэжэ хаанаа ураха. 45 Тиихэдэнь хаан тэдэн>
дэ: „Тон эгээлэй юрын х‰н‰‰дэймни нэгэндэньшье тиимэ туа
х‰ргэхэеэ арсахадаа, таанар намдашье туалхаяа арсаба гээшэт“, –
гэжэ харюусаха. 46 Тиигээд тэдэ буруутаан зон хэтэ заяандаа хэ>
ээгдэхэ, харин Бурханай айшаалда х‰ртээн зон м‰нхын амида>
ралда х‰ртэхэ».
Иисусые алаха гээн нюуса хэлсээн тухай
2625

эдэ б‰хы ургаалнуудаа номножо д‰‰ргээд, µµрынгµµ
26 шабинарта
хандан: «Хо¸р хоноод, Паасхын айндэр болохо
1 Иисус

2

гэжэ мэдэнэт, тиихэдэ Х‰н т‰рэлтэнэй Х‰б‰‰ниие хэрэээндэ хада>
жа саазалха», – гэжэ хэлэбэ.
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3 Тэрэ

сагта т‰р‰‰ санаартан, Хуули заадаг багшанар, улад зоной
ахамадууд Кайафа гэдэг ахамад санаартын ордондо сугларба. 4 Тэдэ
Иисусые мэхэдээ оруулжа бариха, тиигээд алаха тухай з‰бшµµ бэ>
лэй. 5 Теэд улад зоной дунда буалгаанай ‰‰схэгдэхэг‰йн тула айн>
дэртэ тиимэ юумэ хэхэг‰й гэжэ хэлсээ эн.
Бетанида Иисусые хангалтай ургамалай ш‰‰ээр т‰рхинэ
6 Иисусай

Бетанида элхэ ‰бшэндэ дайруулан Симонэй гэртэ
хоол барижа байхадань, 7 нэгэ эхэнэр домбо соо ехэ ‰нэтэй айхан
хангалтай тоо абажа ерээд, Иисусай толгой дээрэнь адхаба. 8 Иису>
сай шабинар энээниие хараад, сухалаа х‰рэжэ: «Юундэ иимэ гарза
гаргана гээшэб?» – гэжэ дураа гутаба. 9 «Энэ тоыень ехэ ‰нэтэй>
гµµр худалдаад, м‰нгыень ‰гытэйш‰‰лдэ хубаажа ‰гэхэ байгаабди», –
гэлсэбэ тэдэ.
10 Теэд Иисус шабинарайгаа хэлэжэ байые мэдэжэ байгаад, тэ>
дэндээ хандан: «Энэ эхэнэрые юундэ т‰бэгшµµлгэбэт? Тэрэ намда
ехэл айн юумэ хэбэл. 11 ‡гытэй ядуушуул хододоо таанартай бай>
хал, харин би таанартай ходо байхаг‰йб. 12 Энэ эхэнэр нам дээрэ
тоо адхахадаа бэеымни х‰дµµл‰‰лгэдэ бэлдэбэ гээшэ. 13 айн Мэ>
дээсэлэй б‰хы газар дэлхэйгээр хаа хаанаг‰й номногдоходо, энэ эхэ>
нэрэй хээн хэрэг тухай х‰н‰‰д дурсан анажа байха, хэлэжэ байха
гэжэ би таанадта баталнаб», – гэбэ.
Иудын урбалга
14 Тэрэ

хирэдэ, арбан хо¸р шабинарайнь нэгэн болохо Искарио>
дой Иуда т‰р‰‰ санаартанда ошоод: 15 «Иисусые таанадта барижа
‰гэбэлни, таанар намда юу ‰гэхэбта?» – гэжэ ураба. Тиихэдэнь
т‰р‰‰ санаартан Иудада гушан сагаан м‰нгэ тоолоод ‰гэбэ. 16 Иуда
тэрэ сагаа хойшо Иисусые барижа ‰гэхэ таарамжатай н‰хэсэл хар>
галзадаг болоо.
Иисус шабинартаяа хамта Паасхын хоол барина
17 Эээгдээг‰й

хилээмэнэй айндэрэй т‰р‰‰шын ‰дэртэ шабина>
рынь Иисуста ерээд: «Паасхын хоол шамда хаана бэлдэхыемнай
ши х‰сэхэ байнабши?» – гэжэ ураба.
18 «Тиимэ нэгэ х‰ндэ хото ошоод: „Минии саг ойртобо, би шаби>
нартаяа хамта Паасхын хоол гэртэшни барихамни гэжэ багшамнай
хэлэнэ“, – гээд хэлээрэйгты», – гэжэ Иисус шабинартаа захиба.
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19 Шабинарынь

Иисусай хэлээн ¸оор боложо, Паасхын хоол
бэлдэбэ.
20 ‡дэшэ болоходо, Иисус арбан хо¸р шабинартаяа хамта хоол
барихаяа ууба. 21 Эдеэлжэ байха ‰едµµ Иисус: «Таанарай нэгэн>
тнай намайе барижа ‰гэхэнь, би баталан хэлэнэб», – гэбэ.
22 Тиихэдэнь шабинарынь ехэл уйдажа, хойно хойнооон багша>
аа: «Дээдын Эзэн, би бэшэ аабзаб?» – гэжэ ураба.
23 «Намтай хамта энэ табаг соо хилээмэеэ д‰рээн х‰н намайе
барижа ‰гэхэ», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба. 24 «Х‰н т‰рэл>
хитэнэй Х‰б‰‰н Нангин Бэшэг соо хэлэгдээнэй ¸оор ‰хэхэ.
Харин тэрээниие барижа ‰гээн х‰н аймшагтай гай зоболон ам>
саха: тэрэ х‰нэй юрэдµµ т‰рµµг‰й аань, µµртэнь урагг‰й дээрэ
байха эн».
25 М‰н Иисусые барижа ‰гэхэеэ байан Иудашье: «Рабби, би бэ>
шэ аабзаб?» – гэжэ ураба. Иисус тэрээндэ: «Ши µµрµµ тиигэжэ
хэлэбэш», – гэжэ харюусаба.
Дээдын Эзэнэй ‰дэшын хоол
26 Хоол

барижа байхадаа Иисус гартаа хилээмэ абаад, Бурханда
баяр баясхалан х‰ргµµд, тэрэнээ хухалаад, шабинартаа хубаажа ‰гэ>
хэ зуураа: «Энээниие абаад эдигты – энэ минии махабад бэе гээ>
шэ», – гэбэ.
27 Тиигээд аяга абаад, Бурханда баяр баясхалан х‰ргµµд, шаби>
нартаа ‰гэбэ. «Эндэээ таанад булта уугты. 28 Энэ болбол олон х‰>
н‰‰дэй н‰гэл шэбэлн‰‰дые х‰лис‰‰лхын тулада адхарха минии шу>
ан гээшэ, тиин энэ шуаар Бурхан х‰н‰‰дтэй Шэнэ Хэлсээ батал>
на. 29 Энээнээ хойшо минии Эсэгын хаан орондо таанартай хамта
шэнэ* дара амсаха ‰дэрэй болотор би архи дара уухаг‰йб гэжэ
таанарта хэлэхэб», – гэбэ. 30 Тиигээд тэдэнэр магтаал дуу дуулааар
Элеон хада дээрэ гараба.
Иисус П¸трой арсаха тухай хэлэнэ
31 Тэрэ

‰едэ Иисус шабинартаа: «Энэл ‰ниндµµ таанар бултадаа
намаа арсажа холодохот, ушарынь гэбэл:
„Хонишонииень дайража алгаахадамни,
‰рэг хонидынь тарашаха“, – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ.
* Энэ ‰гые «дахин» гээн удхатайгаар тайлбарилжа болохо юм.
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32 Харин

амидыран хойноо би таанадай т‰р‰‰ндэ Галилейдэ ошоод
байхаб», – гэбэ.
33 «Бултанай шамайе орх¸ошье аань, би шамаа хэзээшье арса>
хаг‰йб», – гэжэ П¸тр тэрээндэ хэлэбэ.
34 «Энэ ‰ни эрэ тахяагай дуугархааань урда ши намаа гурба
дахин арсахалши даа гэжэ баталан хэлэнэб», – гээд Иисус П¸трто
хэлэбэ.
35 П¸тр урдааань: «Шамтай хамта ‰хэхэшье болобол, би шамаа
арсахаг‰йб», – гэбэ. Бусадшье шабинарынь бултадаа тиимэ юумэ
хэлэбэ.
Иисус Гефсимани сэсэрлиг соо зальбарна
36 Удаань

Иисус шабинартайгаа хамта Гефсимани гэдэг газарта
ерээд, тэдэндээ: «Минии тэндэ ошожо зальбараад ерэтэр эндээ
уужа байгты», – гэжэ хэлэбэ.
37 Иисус П¸трые, Зэбэдэйн хо¸р х‰б‰‰дые абажа ошобо. Тэрэ ехэл
гашуудажа, ехэл анаагаа зобожо, 38 абажа гараан шабинартаа:
«Минии ами ‰нээн туйлай ехээр уйдажа, ‰хээндэл адли байнаб.
Таанар эндэ намтай хамта эргэг байгты», – гэбэ.
39 Тиигээд тээ хажуу тээшээ ошожо, уруугаа харан газар дээрэ
хэбтээд:
«Эсэгэмни! Хэрбээ арга бии аа, энэ аягааа амсууланг‰й,
иимэ ехэ зоболон намаа зайлуулыш даа. Гэбэшье минии дура
х‰сэлµµр бэшэ, харин шинии эрхэ х‰сэлµµр болог лэ», – гэжэ
зальбарба.
40 Удаань шабинартаа бусажа ерэхэдэнь, тэдэнь унтажа байба.
Тиимэээ тэрэ П¸трто хандан: «Таанар гансаханшье саг соо унтан>
г‰й, намтай эргэлэн байлсаха аргаг‰й гээшэ г‰т? 41 Хорхойтуулгада
абтахаг‰йн тула таанад эргэг байгты, зальбарагты: сэдьхэл до>
рюуншье аа, бэе махабад ахир ула бшуу», – гэжэ хэлэбэ.
42 Иисус дахин хажуу тээшээ ошожо: «Эсэгэмни! Хэрбээ энэ
аягааа амсууланг‰й, энэ зоболон намаа зайлуулха аргаг‰й аа, ши>
нии дура х‰сэлµµр болог лэ», – гэжэ зальбарба. 43 Тэрэнэй шаби>
нартаа ерэхэдэнь, тэдэнь баал унтажа байба. Тэдэнэй нюдэниинь
анилдаад нээгдэжэ ‰гэнг‰й байгаа бшуу.
44 Иисус дахин тэдэнээ орхижо, хажуу тээшээ ошоод, т‰р‰‰н
зальбарандаал адляар гурбадахияа зальбарба. 45 Тиигээд тэрэ
шабинартаа ерээд: «Таанад ‰шµµл унтажа, амаржа байна г‰т? Зай,
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иигээд Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй н‰гэл ‰йлэдэгшэдэй гарта ту>
шаагдаха саг ерэбэ даа. 46 Бодогты, ябаябди: намда урбагша тээ тэрэ
ойртожо ябана», – гэжэ хэлэбэ.
Иисусые барижа абаба
47 Иисусай

иигэжэ хэлэжэ байтарнь, арбан хо¸р шабинарайнь нэ>
гэн болохо Иуда ерэбэ. Тэрээнтэй хамта т‰р‰‰ санаартанай, улад зо>
ной ахамадуудай, Хуули заадаг багшанарай эльгэээн элмэ, шиидам
аднаг бариан олон зон байба. 48 Урбагша хамта ябаан зондоо ямар
дох¸о тэмдэг ‰гэхэ тухайгаа хэлсэжэ: «Минии таалан мэндэшэлхэ х‰н
танда хэрэгтэй х‰н гээшэ, тэрэниие баряарайгты», – гэбэ.
49 Иуда сэхэ Иисуста д‰тэлэн ерэжэ: «Рабби, амар мэндэ!» – гэм>
сээрээ тэрээниие таалаба.
50 Иисус тэрээндэ: «Н‰хэр, ши анаашалан юумэеэ г‰йсэдхэ*», –
гэбэ.
Тиихэдэнь ерээн х‰н‰‰д ойртожо, Иисусые бариба.
51 Иисустай байлсаан нэгэ х‰н элмэеэ гаргажа далайгаад, аха>
мад санаартын зарасын шэхые таа сабшаба. 52 Тиихэдэнь Иисус
шабидаа: «элмэеэ байрандань бусаажа хэ. элмэ баригшад булта
элмэээ хосорхо юм. 53 М‰нµµ Эсэгэээ туаламжа гуйхатаймни
сасуу намда Эльгээмэлн‰‰дэй арбан хо¸р сэрэгээ ‰л‰‰ ехэ сэрэг
тэрэ дороо ябуулха аргатай гэжэ мэдэнэг‰й аалши? 54 Теэд тиимэ
юумэ гуйбални, Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байан юумэн‰‰д яажа
б‰тэхэб?» – гэжэ хэлэбэ.
55 Тиигээд Иисус зэбсэгтэй ерээн улад зондо хандажа: «Таанар
дээрмэшэниие барихаяа гараандал элмэ, шиидам аднагтайгаар
намайе барихаяа ерэбэ г‰т? Теэд ‰дэр б‰хэн таанадые Бурхан ‰мэ
соо ургахадамни намайе барижа хаадагг‰й бэлэйлта», – гэбэ.
56 Эдэ б‰хы ушарнууд Нангин Бэшэг соо л‰ндэншэдэй бэшээн
м‰рн‰‰дэй бэелхын тула болоо.
Тиихэдэнь Иисусай шабинарынь булта тэрэнээ орх¸од, зугадаба.
Иисус З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда зогсоно
57 Иисусые

барижа абаан х‰н‰‰д тэрээниие Кайафа гэдэг ахамад
санаартын гэртэ х‰тэлжэ абаашаба. Тэндэнь Хуули заадаг багшанар,
ахамадууд суглараад байгаа. 58 П¸тр зай баряад ахамад санаартын
* Энэ з‰йлые «Ши юундэ ерээбши?» гэжэ тайлбарилжа болохо юм.
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хор¸о х‰рэтэр Иисусай хойнооо гэтэн ябаа. Тиигээд хор¸о соо оро>
жо, юунэй болохые харахаяа харуулшадаар хамта уулсаба. 59 Т‰р‰‰
санаартан, ахамадууд, З‰блэлэй гэш‰‰д булта Иисусые ‰хэлэй саа>
зада х‰ртµµхэ анаатай байгаа. Тиимэээ тэдэнэр Иисусые гэмнэхэ
хуурмаг гэршэ баримта бэдэрбэ, 60 теэд олон худал гэршэнэрэй
ерээд, тэрээн тухай худал юумэ хэлэбэшье, хэрэгтэйн‰‰дые олобо>
г‰й. ‰‰лэй ‰‰лдэ хардаха хо¸р гэршэнэр ерээд:
61 «„Би Бурхан ‰мые бута буулгаад, гурбан ‰дэр соо дахин бод>
хоожо шадахаб“ гэжэ тэрэнэй хэлэхые дуулаа эмди», – гэбэд.
62 Тиихэдэнь ахамад санаарта бодожо, Иисуста хандан: «Ши
юундэ харюусанаг‰йбши? Шамайе зэмэлэн гэршэлгэн‰‰дые дуу>
ланаг‰й г‰ш?» – гэжэ ураба.
63 Теэд Иисус юумэ дуугарбаг‰й. Тиихэдэнь ахамад санаарта тэ>
рээндэ: «Амиды Бурханай урда тангариглан ши манда хэлэжэ ‰гэ,
ши Бурханай табисуурта, Бурханай Х‰б‰‰ниинь г‰ш?» – гэжэ хэлэбэ.
64 Иисус тэрээндэ: «Ши тиигэжэ хэлээш. Харин би та б‰хэндэ
иигэжэ хэлэхэб:
Мэнэ гэээр таанад
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰е
‰р х‰сэтэй Бурханай
баруун талада уухыень,
тэнгэриин ‰‰лэн‰‰д дээрэ
тамаран ерэхыень ‰зэхэт», – гэбэ.
65 Тиихэдэнь ахамад санаарта хубсааяа шуу татаад: «Энэшни Бур>
ханиие доромжолжо байна! Бидэндэ ‰шµµ ямар гэршэ хэрэгтэйб?
М‰нµµ ая энээнэй Бурханиие доромжолхыень дуулабат! 66 Таанад
юун гэжэ ананабта?» – гэхэдэнь,
«Энэшни зэмэтэй, ‰хэлэй саазада х‰ртэхэ ¸отой», – гэжэ булта
харюусаба.
67 Тиигээд тэдэнэр Иисусай нюур руунь н¸лбобо, нюдаргаараа
сохибо, зариман тэрэнэй хасарые альгадажа байгаад: 68 «Бурханай
табисуурта Христос, манда абарал буулгыш! Шамайе хэн сох¸об гэ>
жэ манда хэлэжэ ‰гыш!» – гэбэ.
П¸тр Иисусаа арсаба
П¸трой газаа хор¸одо уухадань, нэгэ зараса амган тэрээндэ
ерэжэ: «Ши баал Галилейн Иисустай хамта байлсаа энши», –
гэбэ.
69
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70 Теэд

П¸тр: «Шинии юун тухай хэлэжэ байыешни би огто мэ>
дэнэг‰йб», – гээд б‰гэдын урда мэлзэбэ. 71 Баа хор¸огой ‰‰дээр
П¸трой гаража ябахадань, ондоо зараса амган тэрээниие хараад:
«Энэ х‰н баа Назаредэй Иисустай ябалсаа эн», – гэжэ тэндэ бай>
ан х‰н‰‰дтэ хэлэбэ.
72 «Би тэрэ х‰ниие огто танихаг‰йб», – гэжэ П¸тр тангариглан
мэлзэбэ.
73 Нэгэ хэды болоод, тэндэ байан хэдэн х‰н П¸трто д‰тэлжэ:
«¨оороо ши тэдэнэй нэгэн ха юмши, тиигээд аялга дууншни ша>
майе Галилейээш гэжэ элирхэйлнэ», – гэбэ.
74 «Энэ х‰ниие би огто мэдэхэг‰йб», – гэжэ П¸тр Бурханиие дур>
дажа байгаад тангариглаба.
Эгээл тэрэ ‰едэ гэнтэ эрэ тахяа дуугарба. 75 Тиихэдэнь П¸тр:
«Эрэ тахяагай дуугархааань урда ши намаа гурба дахин арсахал>
ши даа», – гэжэ Иисусай хэлэые анажархиба. Тиигээд тэндэээ
гараад, гунигтайгаар уйлаба.
Иисусые Пиладта асарба
2726

болоходо, хамаг т‰р‰‰ санаартан, улад зоной аха>
27 мадууд эртэхэн
сугларжа, Иисусые ‰хэлэй саазада х‰ртµµхэ
1 ‡глµµг‰‰р

гэжэ з‰бшэн шиидэбэ.
абаашажа тушааба.

2 Иисусые

тэдэ гэнжээр х‰леэд, Пиладта*

Иудын хосорон тухай
3 Иисуста

урбаан Иуда Иисусые ‰хэлэй саазада х‰ртµµхэнь гэжэ
дуулахадаа, буруу хэрэг ‰йлэдээнµµ мэдэрэн гэмшэжэ, т‰р‰‰ са>
наартанда, улад зоной ахамадуудта гушан сагаан м‰нгыень бусаажа
асараад: 4 «Гэм зэмэг‰й х‰ниие барижа ‰хэлэй саазада х‰рт‰‰лхэдээ
би н‰гэл ‰йлэдэбэб», – гэбэ.
Н‰гµµд‰‰лынь: «Тэрэшни манда ямар хамаатай юм? Шинии хэ>
рэг ха юм», – гэжэ харюусаа эн.
5 Иуда асаран м‰нгэеэ ‰мэ соо хаяад, газаашаа гаража, боожо
‰хэбэ. 6 Т‰р‰‰ санаартан хаяан м‰нгыень суглуулаад: «Энэ м‰нгые
х‰нэй ами хороохо зорилготойгоор т‰лµµ, тиимэээ энээниие ‰>
мын анда табиха хэрэгг‰й», – гэжэ хэлсэбэ. 7 Тиигэжэ з‰бшэлдэ>
эн хойноо тэдэнэр м‰нгµµрнь шабар амарта хэдэг нэгэ х‰нµµ
* Иудейн можодо д‰‰рэн эрхэтэй Римэй захирагша.
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газар худалдажа абахаар болобо. Тэрэ газар дээрэнь н‰гшээн ха>
риин зониие х‰дµµл‰‰лжэ байха гэжэ шиидээ бэлэй. 8 Тиимэээ тэ>
рэ газарые х‰н‰‰д м‰нµµ х‰рэтэр «Шуан талмай» гэжэ нэрлэдэг.
9 Тиигэжэ Иеремия л‰ндэншын иигэжэ хэлээниинь б‰тµµ: «Из>
раилиин зоной тэрэнэй т‰лµµ т‰лээн гушан сагаан м‰нгэ абаад,
10 тэрээгээрнь шабар амарта хэдэг нэгэ х‰нµµ газар худалдажа
абаа. Тиигэжэ Дээдын Эзэн намда захираа».
Пиладай Иисусые м‰шхээн тухай
11 Иисусые

Римэй засаглагша Пиладай урда асаржа байлгаба. Тэрэ
захирагша Иисусаа: «Ши еврейн‰‰дэй хаан г‰ш?» – гэжэ ураба.
«Ши тиигэжэ хэлэнэш», – гэжэ Иисус харюусаба. 12 Теэд т‰р‰‰ са>
наартанай, ахамадуудай Иисусые зэмэлхэдэнь, тэрэ харюу ‰гэбэг‰й.
13 Тиихэдэнь Пилат: «Шамайе иимэ олон хэрэг‰‰дтэ гэмнэжэ бай>
ые ши дууланаг‰й г‰ш?» – гэбэ. 14 Теэд Иисус харюудань юушье
хэлэбэг‰й, тиихэдэнь Пилат аргаг‰й ехээр гайхаа эн.
Иисусые ‰хэлэй саазада х‰ртµµбэ
15 Паасхын

айндэрэй болоходо, захирагша улад зоной таби гэ>
эн хаалтада уугшадай нэгыень с‰лµµдэ табидаг заншалтай бай>
гаа. 16 Тэрэ сагта улад зондо айн мэдээжэ Иисус Барабба гэдэг
х‰н т‰рмэдэ уугаа. 17 Тиин улад зоной суглархадань, Пилат тэдэн>
ээ: «Таанар ямар х‰ниие с‰лµµдэ табюулха дуратай байнабта:
Иисус Бараббые г‰, али Бурханай табисуурта Христос гэжэ алдар>
шаан Иисусые г‰?» – гэжэ ураба. 18 Иисуста атаархажа байан
дээрэээ еврейн‰‰дэй захирагшад тэрээние барижа асараа гэжэ
Пилат айн мэдэжэ байгаа.
19 Пиладай зарга ш‰‰бэри хэдэг газарта уухадань, тэрэнэй ам>
ганиинь: «Тэрэ ямаршье гэм зэмэг‰й х‰ндэ муу юумэ б‰ хэ, юундэб
гэбэл, м‰нµµ ‰ни з‰‰дэндээ би тэрэнэй т‰лµµ ехэл зобооб», – гэ>
эн мэдээсэлтэйгээр х‰ниие ябуулба.
20 Гэбэшье т‰р‰‰ санаартан, ахамадууд Бараббые с‰лµµдэ таби>
хыень, харин Иисусые ‰хэлэй саазада х‰ртµµхыень гуйгты гэжэ
улад зониие идхаба. 21 Пилат улад зоноо: «Эдэ хо¸рой хэнииень
танда табихабиб?» – гэжэ дахин асууба.
«Бараббые», – гэжэ зон харюусаба.
22 Пилат тэдэнээ: «Бурханай табисуурта Христос гэжэ алдарша>
ан Иисусые би яаха болонобиб?» – гэжэ ураба.
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«Тэрээниие хэрэээндэ хада!» – гэжэ улад зон б‰гэдэ харюусажа
байгаа.
23 «Ямар гэмтэй юумэ тэрэ хээб?» – гэжэ засаглагша ураба.
Теэд улад зон: «Тэрээниие хэрэээндэ хада!» – гэжэ б‰ри шан>
гаар гааралдан хашхарба. 24 Юушье хэхэ аргаг‰й байанаа хараад,
теэдшье буалгаан ‰ймµµнэй ‰схэгдэхэ гэжэ байые ойлгоходоо,
Пилат уа абаад, улад зоной урда гараа угаагаад: «Энэ х‰нэй ‰хэл>
дэ би ямаршье зэмэг‰йб; энэ таанадай ‰йлэдээн хэрэг», – гэжэ
хэлэбэ.
25 «Тэрээнэй ‰хэлдэ бидэ, манай ‰ри х‰‰гэд зэмэтэй байха», – гэ>
жэ улад зон баран харюусаба.
26 Тиихэдэнь Пилат тэдэндэ Бараббые табиба, харин Иисусые
сох¸од, хэрэээндэ хадахыень захирба.
Сэрэгшэд Иисусые шоолоно
27 Тиихэдэнь

Пиладай сэрэгшэд Иисусые ордоной хэрэмэй хо>
р¸одо абаашаба. Тэндэнь олон сэрэгшэд суглараад байгаа. 28 Тэдэ
Иисусай хубсаа тайлажа хаяад, тэрээндэ улаан суба ‰мдэх‰‰лбэ,
29 тиигээд ‰‰ргэнээр г‰рлµµ г‰рэжэ, толгойдонь ‰мдэх‰‰лбэ, баруун
гартань модон таяга барюулба. Тиин тэдэнэр Иисусай урда ‰б>
дэглµµд: «Еврейн‰‰дэй хаан мандаха болтогой!» – гэхэ мэтээр
тэрээниие шооложо байгаа. 30 Тиигээд тэрээниие н¸лбобо, таягынь
абаад, тархи т‰р‰‰ень сохибо. 31 Тиигэжэ Иисусые ханатараа ба>
аад, удаань ‰нµµхи улаан субыень тайлажа хаяа. Тиигээд µµрынь
хубсаа ‰мдэх‰‰лээд, хэрэээндэ хадахаяа абаашаа эн.
Иисусые хэрэээндэ хадаба
32 Замдаа

тэдэ Кириней нютагай Симон гэдэг х‰нтэй тааралдаад,
Иисусай хэрэээ ‰ргэлµµд ябахыень баалаба. 33 Тэдэнэр «Хохимой»
(еврей хэлээр «Голгофо») гэдэг газарта х‰рэжэ ерээ. 34 Тэндэ Иисуста
гашуун юумэ холион архи уухыень ‰гµµ. Иисус тэрээнииень ам>
саад, уубаг‰й. 35 Сэрэгшэд Иисусые хэрэээндэ хадаад, жээрэб та>
тажа, хубсаыень дундаа хубаагаа эн. 36 Тиигээд тэндээ уугаад,
Иисусые харууалжа байгаа. 37 Иисусай толгойн дээрэхэнэ тэдэ
«Энэ еврейн‰‰дэй хаан Иисус» гэжэ хэрэээндэ хадуулан шалта>
гаанииень харуулан модон хабтагай ‰лгэбэ. 38 Тиихэдэ Иисустай
хамта хо¸р дээрмэшэдые: нэгыень баруун таладань, н‰гµµдыень
з‰‰н тээнь хэрэээндэ хадаба.
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Хажуугаарнь ‰нгэрэн зон толгойгоо эжэржэ, Иисусые шог>
лон: 40 «‰мые андаргаад, гурбан ‰дэр соо бодхоохоб гээ бэ>
лэйш! Хэрбээ ши Бурханай Х‰б‰‰н юм аа, µµрыгµµ абарыш! Хэ>
рэээнээ буугыш», – гэжэ байба. 41 Тон тиигэжэл т‰р‰‰ санаар>
тан, Хуули заадаг багшанар, ахамадууд, фарисейн‰‰д Иисусые
шооложо: 42 «Бусадые абардаг аад, харин µµрыгµµ абаржа шада>
наг‰йл! Хэрбээ энэ Израилиин хаан юм аа, м‰нµµ хэрэээнээ
бууг лэ! Тиигэбэлнь бидэ тэрээндэ этигэхэбди. 43 Тэрэ Бурханда
найдадаг байгаа, µµрыгµµ Бурханай Х‰б‰‰нби гэжэ нэрлээ. Зай,
тиигэбэл, Бурханда хэрэгтэй юм аань, Бурхан тэрээниие абараг
лэ!» – гэлдэбэ.
44 М‰н Иисустай хамта хэрэээндэ хадуулан дээрмэшэдшье тэ>
рээниие шоглон баажа байгаа.
39

Иисус амяа табиба
45 Хахад

‰дэрµµ гурбан саг х‰рэтэр б‰хы газар дэлхэй шэб харан>
хыда хушагдаба. 46 Гурбан сагай багта Иисус: «Эли, Эли! Лема са>
бахтани?» (Бурхамни, Бурхамни! Юундэ намайе орхибош?) – гэжэ
шангаар хашхарба.
47 Тэндэ зогсожо байан зарим зон хэлэыень дуулаад: «Тэрэ
Илияе дуудана», – гэлсэбэ. 48 Тэдэнэй нэгэниинь дары г‰йжэ
ошомсоороо, бамбагар юумэ абажа, дээрэнь гашуун архи нэбтэр>
тэрынь адхаад, тэрэнээ тулуурай ‰з‰‰ртэ табяад, Иисуста уухыень
‰гэбэ.
49 Харин бусад зон: «Байза, Илия тэрээниие абархаяа ерэгшэ аа
г‰, харая», – гэлдэбэ.
50 Иисус дахин шангаар хашхараад, амяа табиба.
51 Тиихэдэнь ‰мэдэ Хамагай Нангин газарта ороходо ‰лгµµтэй
байан х‰шэгэ дээрэээ доошоо шууража, хо¸р боложо хахарба,
газар х‰дэлбэ, шулуунууд хамхарба, 52 м‰н агы н‰хэн хуурсагууд
нээгдэжэ, наа бараан хутагтанууд олоороо амидырба. 53 Иису>
сай амидыран хойно тэдэнэр агы н‰хэн хуурсагуудаа гаража,
нангин Иерусалим хото ороо, тэндэ тэдэниие олон х‰н хараан
байгаа.
54 Тиихэдэ зуунай дарга, м‰н тэрээнтэй хамта Иисусые ахилсаг>
ша сэрэгшэд газарай х‰дэлхые, м‰н бусадшье болоон ‰зэгдэлн‰‰>
дые хараад, ехэ айн ‰рдэжэ: «Тэрэ ‰нэхµµрµµ Бурханай Х‰б‰‰н
байгаа», – гэлсэбэ.
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55 Галилейээ

Иисусые дахажа ерээн, тэрээндэ туалжа байан
олон эхэнэр баа тээ холохоно зогсоод хаража байгаа. 56 Тэдэнэй
дунда Магдалай Мария, м‰н Яков Иосия хо¸рой эхэ Мария, баа
Зэбэдэйн х‰б‰‰дэй эжынь байлсаа.
Иисусые х‰дµµл‰‰лэн тухай
57 ‡дэшэ

болоходо Иисусай шабинь байан Иосиф гэдэг баян
х‰н Аримафейээ х‰рэжэ ерээ. 58 Тэрэ х‰н Пиладта ерээд, Иису>
сай шарилые ‰гэхыень гуйба. Тиихэдэнь Пилат Иисусай шарилые
Иосифто ‰гэхыень захираа эн. 59 Иосиф шарилыень абаад, сэбэр
б‰дµµр ор¸огоод, 60 хабсагайда т‰нхижэ бэлдээн шэнэ агы н‰хэн
соо тэрээниие хадагалба, агы н‰хэнэй амар томо шулуугаар хаа>
гаад ябаба. 61 Тэрэ сагта Магдалай Мария н‰гµµ Мариятай хамта
агы н‰хэн хуурсагайн тушаа уугаа бэлэй.
62 Хойто ‰дэрынь, субботодо т‰р‰‰ санаартан, фарисейн‰‰д Пи>
ладтай уулзажа: 63 «Эзэн! Тэрэ мэхэшэнэй ‰шµµ амиды байхадаа:
„Гурбан ‰дэрµµ амидырхаб“, – гэжэ хэлэые анабабди. 64 Тии>
мэээ гурбан хоног ‰нгэртэр агы н‰хыень ахиха захиралта ‰гыш.
Тиигээг‰й аашни, тэрэнэй шабинар ‰ниндµµ ошожо, бэеынь ху>
луужа магадг‰й, харин улад зондо „Тэрэ амидыраа“ гэжэ хэлэхэдээ
болохо. Тиигэбэлнь, энэ ‰‰лшын мэхэ т‰р‰‰шынхиээ аймшагтай
байха», – гэбэд.
65 «Харуулшадые абагты. Ошожо, µµэдынгµµ мэдэхээр ахижа
харуулжа байгты», – гэжэ Пилат тэдэндэ хэлэбэ.
66 Тиимэээ тэдэ агы н‰хэ таглаан шулууе тамгалаад, хажуудань
харуул табиба.
Иисусай амидыран тухай
2827

Субботын ‰нгэрэн хойно, гарагай нэгэнэй ‰глµµг‰‰рнь ‰‰р
28 сайхын
‰еэр Магдалай Мария н‰гµµ Мариятай хамта Иису>
1

сай хэбтээн агы н‰хэн хуурсагые харахаяа ерээ эн. 2 Гэнтэ тэн>
дэнь газар аймшагтайгаар х‰дэлбэ, тиин Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл
огторгойоо бууба. Тэрэ агы н‰хэ хааан шулууе хажуу тээшэнь ‰м>
хир‰‰лээд, дээрэнь ууба. 3 Тэрэнэй шэг шарайнь сахилгаандал мэтэ,
хубсааниинь саан шэнги сагаан байгаа. 4 Харуулшад тэрээнээ
аргаг‰й ехээр айжа шэшэрэлдэн, ‰хээн х‰н‰‰д шэнги болошобо.
5 Бурханай Эльгээмэл эхэнэрн‰‰дтэ хандан: «Б‰ айгты. Таанар хэ>
рэээндэ хадуулан Иисусые бэдэрнэт гэжэ би мэдэнэб. 6 Тэрэтнай
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Матвей 28
эндэ ‰гы! ¤µрынгµµ хэлээшээр тэрэтнай амидыраа. Ороод, шари>
лайнь хэбтээн газарые харагты. 7 М‰нµµ т‰ргэхэн ошожо, шабинар>
тань тэрэнэй амидыран тухай хэлэгты. Тэрэ таанадаа т‰р‰‰н Га>
лилей ошохо, тэндэ тэрэниие харахат гэжэ дуулгагты. Зай, би таа>
нарта энээниие дуулгааб», – гэбэ.
8 Тиимэээ эхэнэрн‰‰д айаншье, н‰гµµ талааа баярлааншье
юумэд яаралтайгаар агы н‰хэнµµ гаража, тэрэнэй шабинартань
энэ мэдээсэл дуулгахаяа г‰йлдэбэ. 9 Замдань гэнтэ тэдэнтэй Иисус
тааралдажа: «Амар мэндэ», – гэжэ тэдэниие мэндэшэлбэ. Тиихэдэнь
эхэнэрн‰‰д Иисуста ойртоод, х‰лµµнь барижа, тэрээндэ м‰ргэбэ.
10 Тиихэдэнь Иисус: «Б‰ айгты. Аха д‰‰нэрни болохо шабинартам
ошожо, Галилейдэ ерэхыень хэлэгты, тэдэ намтай тэндэ уулзаха», –
гэбэ.
Харуулшад болоон ушар тухай хµµрэбэ
Эхэнэрн‰‰дэй ‰шµµ замдаа ябахадань, харуулшадай зарима>
ниинь хото орожо, болоон б‰хы юумэн‰‰д тухай т‰р‰‰ санаартанда
дуулгаба. 12 Т‰р‰‰ санаартан ахамадуудтай уулзажа, з‰блµµ хээд, сэ>
рэгшэдтэ ехэ м‰нгэ ‰гэжэ: 13 «‰ниндµµ унтажа байхадамнай Иису>
сай шабинар ерээд, шарилыень хулуугаа гэжэ х‰н‰‰дтэ хэлэхэ
¸отойт. 14 Хэрбээ засаглагшын энээн тухай юумэ дуулабал, бидэ
тэрээнтэй уулзажа энэ хэрэг аргалхабди, тиимэээ таанадта зобохо
хэрэгг‰й», – гэбэ.
15 Харуулшад м‰нгэ абаад, т‰р‰‰ санаартанай зааан ¸оор б‰хы
юумэ хэбэ. Тиигэжэ тэдэнэй худал хµµрµµн м‰нµµ х‰рэтэр еврей>
н‰‰дэй дунда дэлгэрэнхэй.
11

Агууехэ захяа ‰гээн тухай
16 Арбан

нэгэн шабинарынь Иисусай хэлээн ¸оор Галилей ошо>
жо, тэндэ хада дээрэ гараа бэлэй. 17 Тиигээд Иисусые харахадаа, тэ>
рээндэ дохин м‰ргэбэ, з‰гµµр тэдэнэй зариманиинь б‰рин этигэн>
г‰й байгаа. 18 Тиигээд Иисус тэдэндэ ойртоод: «Тэнгэридэшье, газар
дээрэшье б‰рин эрхэ засаг намда ‰гтэбэ! 19 Зай, ошожо, б‰хы ара>
дуудта минии ургаал айладхагты, Эсэгын, Х‰б‰‰нэй, Нангин ‰л>
дын нэрээр тэдэниие уаар арюудхагты. 20 Таанарта минии захиан
б‰хы юумэн‰‰дые сахижа байхыень тэдэниие ургагты. Би таанад>
тай хамаг юумэнэй эсэс х‰рэтэр хододоо хамта байхаб».
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Марк

Уаар арюудхагша Иоаннай номнолго тухай
11

Бурханай Х‰б‰‰н Иисус Христос тухай айн Мэ>
1 дээсэлболбол
юм. Тэрэнь Исайя л‰ндэншын ном соо Бурханай иигэжэ
1 Энэ

2

хэлээнэй ¸оор эхилнэ: «Шинии ябаха харгы бэлдэхыень би т‰>
р‰‰ндэшни µµрынгµµ Эльгээмэлые ябуулнаб», 3 баа «Дээдын Эзэ>
нэй ябаха замыень бэлдэгты,
алхаха харгыень дардам сэхэ болгогты гэжэ
хэн бэ даа с‰л губида хашхарба».
4 С‰л губида Уаар арюудхагша Иоанн бии боложо: «Н‰гэл шэ>
бэлн‰‰дээ х‰лис‰‰лхын тула Бурханда хандан, уаар арюудхуулаг>
ты», – гэжэ айладхаба. 5 Иудейн можооо, Иерусалим хотооо
олон зон Иоанные шагнахаяа ошобо. Тэдэнэр н‰гэл шэбэлн‰‰дээ
мэдэрэн гэмшэбэ, тиин Иоанн тэдэниие Иордан голдо шунгуулан
уаар арюудхаба.
6 Иоанн тэмээнэй нооон хубсаа ‰мдµµд, ур бээ бээлээд
ябадаг, таршаагаар ба зэрлиг з‰гын балаар хооллодог бэлэй. 7 «Хой>
нооомни ерэхэ х‰н намда ороходоо аргаг‰й ехэ ‰р жабхалантай
юм. Би б‰гтыгµµд, тэрэнэй гуталайнь ооорыешье тайлаха эрхэ>
г‰йб. 8 Би таанадые уаар арюудханаб, харин тэрэ таанадые Нангин
‰лдµµр арюудхаха юм», – гээд Иоанн номнодог бэлэй.
Иисусые уаар арюудхаан тухай
9 Уданшьег‰й

тэдэ ‰дэрн‰‰дтэ Галилей можын Назарет хотооо
Иисусай ерэхэдэнь, Иоанн тэрэниие Иордан голдо шунгуулан уаар
арюудхаба. 10 Уанаа гарахатайгаа сасуу Иисус огторгойн нээгдэ>
хые, Нангин ‰лдын гулабхаадал адляар дээрэнь буухые хараба.
11 «Ши хайрата Х‰б‰‰мни гээшэш, анаа сэдьхэлдэмни таатайш», –
гээн дуун тэнгэриээ дуулдаба.
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Тиигэмсээрнь ‰лдэ Иисусые с‰л губи руу ябуулба. 13 Тэндэ
Иисус д‰шэн ‰дэрэй туршада сатанагаар туршуулан, зэрлиг ан
арьяатанаар хамта байлсаа, з‰гµµр Бурханай Эльгээмэлн‰‰д тэрээн>
дэ туалжа байгаа.
12

Иисусай д‰рбэн загаашадые дуудаан тухай
Иоанные барижа т‰рмэдэ хааан хойнонь Иисус Галилейн
можо ерэжэ, Бурханай айн Мэдээсэл номнобо. 15 «Таарамжатай
саг ерэбэ! Бурханай зонхилхо хаа ойртобо. Н‰гэл шэбэлээ орхижо,
айн Мэдээсэлдэ этигэгты!» – гэжэ тэрэ айладхаба.
16 Нэгэтэ Галилей далайн хажуугаар ябахадаа, тэрэ Симон
ба Андрей гэдэг тэрэнэй ахые хараба. Тэдэ хо¸р загаашад
г‰льмэеэ далайда хаяжа байгаа. 17 «Намтай ябалсагты, тиигэбэл
загаа барихын орондо х‰н‰‰дые намда хандуулха ажалда би
таанадые ургахаб», – гэжэ Иисус тэдэ хо¸рто хэлэбэ. 18 Тии>
гэхэдэнь тэдэнэр дары г‰льмэеэ орх¸од, Иисусай хойнооо
ябаа эн.
19 Тэндэээ саашалжа ябатараа, тэрэ Зэбэдэйн х‰б‰‰дые, Яков ба
Иоанн гэдэг аха д‰‰нэрэй онгосо соо уугаад, г‰льмэеэ заажа бай>
хыень харамсаараа, 20 дуудаба. Тэдэнь Зэбэдэй эсэгэеэ х‰дэлмэри>
шэдтэйнь хамта онгосодонь орх¸од, Иисустай ябаба.
14

Ада ш‰дхэртэ дайруулан х‰н тухай
21 Иисус

шабинартайгаа хамта Капернаум хото ерэжэ, субботын
болоходо м‰ргэлэй гэртэ орожо, х‰н зониие ургаба. 22 Тэрэнэй
ургаал шагнаан х‰н‰‰д булта ехээр гайхаба. Ушарынь юуб гэхэдэ,
тэрэ Хуули заадаг багшанарта адляар бэшэ, харин эрхэ засаг ба>
рижа байан х‰ндэл адляар ургаан байгаа.
23 Тэрэ м‰ргэлэй гэртэ ада ш‰дхэртэ барюулан х‰н орожо: 24 «На>
заредэй Иисус, ши бидэниие яаха гээбши? Ши маниие ‰гы хэхэеэ
ерээ г‰ш? Би шамайе мэдэхэб, ши Бурханай нангин Х‰б‰‰нши», –
гээд хашхарба.
25 «Абяа анирг‰й болоод, энэ х‰нµµ гара!» – гэжэ Иисус шан>
гаар ада ш‰дхэртэ захирба.
26 Тиигэхэдэнь ада ш‰дхэр ‰нµµхи х‰нµµ ехээр ордоолуулан,
шангаар хашхараад, бэеээнь гаража арилба. 27 Х‰н зон булта
аргаг‰й ехээр гайхажа, бэе бэедээ: «Энэшни юун гээшэб? ‰р х‰>
сэтэй шэнэ ургаал байнал! Яаан ехэ эрхэ засагтай х‰н гээшэб?
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Ада ш‰дхэрн‰‰дшье тэрэнэй ‰гэ дуулажа байнал», – гэлдэжэ
байгаа.
28 Уданшьег‰й Иисус тухай ураг суу б‰хы Галилейн можоор
хаа хаанаг‰й тараба.
Иисус олон х‰н‰‰дые аргалан эдэгээбэ
29 Яков

Иоанн хо¸р шабинараараа хамта Иисус м‰ргэлэй гэрээ
гараад, Симон Андрей хо¸рой гэртэнь ошоо эн. 30 Иисусай орожо
ерэхэтэйнь сасуу Симонэй хадам эжын ехэ халууржа хэбтээн
тухай дуулгаа бэлэй. 31 Иисус тэрэ эхэнэртэ ойртожо, гараань ба>
ряад бодхообо. Тиихэдэнь халууниинь бууража, эхэнэр айлшадаа
х‰ндэлжэ оробо.
32 ‡дэшэлэн, наранай ороходо, Иисуста ‰бшэн х‰н‰‰дые, ада
ш‰дхэрн‰‰дтэ барюулан х‰н‰‰дые бултыень асаржал байгаа. 33 Хо>
тын зон бултадаа шахуу гэрэй ‰‰дэндэ сугларба. 34 Иисус элдэб
‰бшэнтэй олон зониие аргалан эдэгээбэ, олон ада ш‰дхэрн‰‰дые
намнажа гаргаба. Тэрэнэй Бурханай табисуурта байыень ада ш‰д>
хэрн‰‰дэй айн мэдэжэ байан хадань, тэдэнэй юумэ хэлэхые тэрэ
хорижо байгаа.
Иисусай Галилейн можоор номноон тухай
35 Иисус

хойто ‰глµµнь хара ‰‰рээр бодоод, гэрээн гаража нэгэ
эзэг‰й газарта ошоод, Бурханда зальбарба. 36 Тиихэдэнь Симон ба
тэрээнтэй ябаан зон хойнооонь гаража бэдэрбэ. 37 ‰‰лдэнь тэрээ>
ниие олоод: «Б‰хы зон шамайе бэдэржэ байнал», – гэбэ.
38 «Д‰тэ оршодог ондоо тосхонуудаар ябая, би тэндэхи зондо ба>
ал номнохо ¸отой х‰м, тиимэл зорилготойгоор би иишэ ерээ ха
юмбиб», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба.
39 Тиигэжэ тэрэ б‰хы Галилей можын м‰ргэлэй гэрн‰‰дээр ур>
гаалаа номножо, ада ш‰дхэрн‰‰дые даража байгаа.
Иисус ‰бшэнтэй х‰ниие аргалан эдэгээбэ
40 Иисуста

аранай бузар ‰бшэнтэй х‰н ерэжэ, ‰бдэг дээрээ бай>
гаад, тэрэниие гуйна: «Хэрбээ ши х‰сэбэл, намайе арюудхан эдэ>
гээжэ шадахаш».
41 Иисус тэрэ х‰ниие хайрлаад, гараа арбайжа тэрээндэ х‰рµµд:
«Эдэгээхэ х‰сэлтэйб, арюун болыш даа», – гэбэ. 42 Тэрэ дары ар>
анайнь бузар ‰бшэниинь ‰гы боложо, ‰нµµхи х‰мнай арюун сэбэр
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болобо. 43 Тиигээд эмн‰‰лэн х‰нµµ харгыгаараа ябахыень, м‰н:
44 «Энээн тухай ши хэндэшье б‰ хэлээрэй. З‰гµµр санаартада сэхэ
ошожо, бэеэ ‰з‰‰лэ, тиигээд аргалууланаа х‰н б‰хэндэ гэршэл>
хын тула ши Моисейн зарлигай ¸оор ‰ргэл асараарай», – гэжэ
захирба.
45 З‰гµµр ‰нµµхи х‰ниинь гараад, эмн‰‰лэн тухайгаа х‰н б‰хэндэ
хµµрэбэ. Тиимэээ Иисус энэ хотодо ‰зэгдэхэ байхын аргаг‰й бо>
ложо, хотооо гадуур эзэг‰й газарта ошоо эн. Тиигэбэшье х‰н зон
тэрээндэ газар б‰хэнµµ ерэжэ байгаа.
Иисус саа ‰бшэнтэй х‰ниие эдэгээбэ
2 1

‰дэр болоод, Иисус Капернаум хотодоо бусажа ерэ>
2 бэ,Нэгэтиинхэдытэрэнэй
гэртээ байан тухай ураг дары тараба. Удан>
1

2

г‰й х‰н зон олоороо сугларжа, гэртэньшье, газаа хаалгандашье баг>
таха газарг‰й болоо эн. Иисусай сугларагшадта номножо байхада,
3 д‰рбэн х‰н саа ‰бшэнтэй х‰ниие тэлээд ерэбэ. 4 Х‰н зоной угаа
олон байанаа тэрэ ‰бшэн х‰ниие Иисуста ойртуулхын арга ‰гы
байгаа. Тиимэээ ‰нµµхи ерээн х‰н‰‰д Иисусай байан газарай ту>
шаа гэрэй хушалта задалан, н‰хэ гаргаад, ‰бшэн х‰нµµ шэрдэгтэйнь
доошонь буулгаба. 5 Иисус тэдэ х‰н‰‰дэй этигэл ‰зэгэйнь аргаг‰й
ехэ байхые харахадаа, саа ‰бшэнтэндэ хандан: «Х‰б‰‰мни, н‰гэл>
н‰‰дшни х‰лисэгдэбэ», – гэбэ.
6 Тэндэ ууан Хуули заадаг хэдэн багшанар досоогоо: 7 «Юундэ
тэрэ иимэ мэтын юумэн‰‰дые хэлэн, Бурханиие доромжолно гээ>
шэб? Ганса Бурханаа ондоо хэн х‰нэй н‰гэлые х‰лисэдэг юм?» –
гэжэ бодожо байгаа.
8 Тиигэжэ бодожо байхыень Иисус гансата мэдээд: «Юундэ тии>
гэжэ сэдьхэлдээ бодобот?» – гэжэ асууба. 9 «Саа ‰бшэнтэй х‰ндэ
„Н‰гэлн‰‰дшни х‰лисэгдэбэ“ гэхэдэ бэлэн г‰, али „Бодоод, дэбис>
хэрээ абаад яба“ гэжэ хэлэхэдэмни бэлэн г‰? 10 Х‰н т‰рэлхитэнэй
Х‰б‰‰нэй газар дэлхэй дээрэ н‰гэл шэбэлн‰‰дые х‰лисэхэ эрхэтэй
байые би таанадта баталан харуулхаб». Тиигээд саа ‰бшэнтэй
х‰ндэ хандан: 11 «Шамда хэлэнэб, бодоод, дэбисхэрээ абаад, гэртээ
хари», – гэбэ.
12 Б‰хы х‰н‰‰дэй харааар байтар ‰нµµхи ‰бшэн х‰н бодоод, дэ>
бисхэрээ абаад, гаража ябаба. Улад зон бултадаа айхабтар ехээр
гайхалдан: «Бидэ иимэрх‰‰ юумэ хэзээшье харааг‰йбди», – гэлдэн,
Бурханиие алдаршуулжа ороо эн.
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Иисус Левиие шэлэжэ абаба
13 Иисус

дахин Галилей далайн эрьедэ ошобо. Ехэл олон зоной
сугларан тэрээндэ ерэхэдэ, Иисус тэдэниие ургаба. 14 Нэгэтэ ган>
саараа ябатараа тэрэ татабари суглуулдаг Алфейн Левий х‰б‰‰нэй
ажалаа хэжэ уухыень хараа эн. «Хойнооомни яба», – гээд Иисус
тэрээндэ хэлэбэ. Тиихэдэнь Левий бодоод, хойнооонь ябаба.
15 Хожомынь Иисус шабинартайгаа хамта, тэрэниие олоороо да>
хажа ябадаг алба татаашадтай, бусадшье н‰гэлтэн‰‰дтэй хамта Ле>
виин гэртэ ‰дэшын хоол барижа байгаа. 16 Хуули заадаг зарим
багшанар Иисусай н‰гэл хэгшэдтэй ба алба татагшадтай хамта хоол>
ложо байхыень хараад, «Юундэ багшатнай иимэ зоноор хамта эдеэл>
нэб?» – гэжэ шабинараань ураба.
17 Иисус тэрэнииень дуулахадаа: «Эл‰‰р уладта эмшэн хэрэгг‰й,
харин ‰бшэн х‰н‰‰дтэ хэрэгтэй юм. Би ‰нэн сэдьхэлтэниие бэшэ,
харин н‰гэл хэгшэдые дуудахаяа ерээ х‰нби», – гэжэ хэлэбэ.
Масаг сахиха тухай асуудал
18 Иоаннай

шабинарай, м‰н фарисейн‰‰дэй масаглажа байха ‰едэ
зарим х‰н‰‰д Иисуста ерээд: «Иоаннай, м‰н фарисейн‰‰дэй шаби>
нарай масаг сахижа байхада, шинии шабинар юундэ масаглана>
г‰йб?» – гэжэ асууба.
19 Иисус иигэжэ сасуулан тэдэндэ харюусаба: «Т‰рэ хуримда ерээн
айлшад х‰рьгэн х‰б‰‰нтэй байхадаа, масаг сахиха аал? ‡гыл даа! Х‰рьгэн
х‰б‰‰нтэй байха сагтаа тэдэнэр масаглахаг‰йл. 20 З‰гµµр х‰рьгэн х‰б‰‰>
ниие тэдэнээ абаад ябаха ‰дэрэй ерэхэдэнь, тэдэ айлшад масаглахал».
21 «Хэншье хуушан хубсаанда шэнэ б‰дµµр халааа табидагг‰й
бшуу, тиимэ халааан хуушан хубсаые удара татахал, хахархайень
улам ехэ болгохол. 22 Хэншье ая нэрээн архияа хуушан туламда
хэдэгг‰йл, тиигээ аа, тэрэ архинь эээд, хуушан туламаа хахалжа,
архиньшье, туламыньшье хэндээшье хэрэгг‰й болохол. Тиимэээ ая
нэрээн архи шэнэ туламда хэхэ хэрэгтэй юм».
Суббото тухай асуудал
Нэгэ субботодо* Иисус шабинартайгаа таряалангай газараар
ябажа ябаа. Шабинарынь таряанай залаа таалан ‰йр‰‰лээд, эдижэ
23

* Еврейн‰‰дэй ажал хэхэ ¸ог‰й ‰дэр.
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байгаа. 24 Зарим фарисейн‰‰д Иисуста: «‡гы, харыш, шабинаршни
субботодо хэжэ болохог‰й юумэ хэжэ ябанал!» – гэбэ.
25 «Давид хаанай, тэрээнтэй хамта ябаан х‰н‰‰дэй ехээр гэдэээ
‰лдэхэдµµ юу хээн тухайнь хэзээшье уншааг‰й эн г‰т? 26 Тэрэ
ушар Авиафарай ахамад санаарта байхада тох¸олдоо юм. Давид
Бурханай гэртэ ороод, санаартадаа бэшэ ондоо х‰н‰‰дэй эдижэ
болохог‰й ‰ргэлэй хилээмэ эдеэд, хажуудахи х‰н‰‰дтээшье хубаажа
‰гµµ юм», – гэжэ Иисус тэдэндэ харюусаба.
27 Т‰гэсхэлдэнь Иисус тэдэ фарисейн‰‰дтэ иигэжэ хэлэбэ: «Х‰н
гээшэмнай субботын тулада бэшэ, харин суббото х‰нэй туада бии
болгогдоо юм. 28 Тиимэээ Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н субботыншье
Эзэн м‰н».
Хатаан гартай х‰н тухай
3 2

Иисусай дахинаа м‰ргэлэй гэртэ ошоходонь, тэндэ хатаан
3 гартай
х‰н байба. Баа буруу юумэ хээнэйнь т‰лµµ Иисусые
1

2

зэмэлхэ анаатайшуулшье байжа, ‰бшэн х‰ниие субботодо аргална
аа г‰ гэжэ тэрэниие ажаглан хаража байбад. 3 «Бодоод, х‰н зоной
урда гара!» – гээд Иисус хатаан гартай х‰ндэ хэлэбэ. 4 Тиигээд х‰н
зоноо: «Субботодо бидэ айн юумэ б‰тээхэ ¸отой г‰бди, али ха>
рата юумэ ‰йлэдэхэ г‰? Х‰нэй ами наые абарха г‰, али хороохо
г‰?» – гэжэ ураа бэлэй.
Тиигэхэдэнь х‰н зон абяа анирг‰й байгаа эн. 5 Иисус тэдэниие
сухалтайгаар хараад, з‰рхэ сэдьхэлэйнь мохооршоондо уйдан га>
шуудажа, ‰бшэн х‰ндэ хандан: «Гараа арбай», – гэбэ. ‡бшэн х‰нэй
гараа арбайхадань, хатаан гарынь эдэгэшээн байгаа. 6 Фарисей>
н‰‰д м‰ргэлэй гэрээ гараад, дары Иродэй талынхидаар уулзажа,
Иисусые яажа алаха тухайгаа з‰бшэн хэлсэбэ.
Далайн хажууда аргаг‰й олон х‰нэй сугларан тухай
7 Иисусай

шабинартайгаа хамта далайн эрьедэ ошоходонь, тэрэ>
ниие ‰й т‰мэн зон дахажа ябаа. Тэдэ зон Галилей, Иудей можонууд>
аа, 8 Иерусалим хотооо, Иордан голой саада бэеээ, Тир, Сидон
хотонуудай оршон тойроноо сугларан байгаа. Тэдэнэр булта Иису>
сай б‰тэээн хэрэг‰‰д тухайнь дуулаад, тэрээндэ ерэбэ. 9 Иисус эдэ
‰й т‰мэн зондо шахуулжа, низа даруулшахаг‰йн тула онгосо бэл>
дээд байхыень шабинартаа захиба. 10 Тэрэнэй ехэ олон х‰н‰‰дые
эмшэлэн эдэгэээн хадань ‰бшэн х‰н‰‰д тэрээндэ гараараа х‰рµµд
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абаха анаатайгаар Иисусай з‰г руу т‰лхилсэжэ байгаа. 11 Досоогоо
ада ш‰дхэртэй х‰н‰‰д Иисусые харахадаа, урдань ‰гэдэн унаад:
«Ши Бурханай Х‰б‰‰н байнаш», – гэжэ хашхаралдадаг байгаа.
12 Бурханай табисуурта байыемни нэгэшье х‰ндэ б‰ мэд‰‰лэгты
гэжэ Иисус ада ш‰дхэрн‰‰дтэ хатуугаар захирдаг эн.
Иисус арбан хо¸р элшэнэрээ шэлэжэ абаба
13 Иисус

хэдэн шабинараа µµртэйнь хамта хада дээрэ гарахыень
дурадхаба, тиигээд тэдэнь ябалсаба. 14 Тэдэнэйнгээ дундааа Иисус
арбан хо¸рыень шэлэжэ абаад, элшэнэрээр томилоо бэлэй. Тэдэнь
Иисустай хамта ябалсахааа гадна айн Мэдээсэл дэлгэр‰‰лхэ уял>
гатай, 15 ада ш‰дхэрн‰‰дые дараха эрхэ засагтай байгаа. 16 Арбан
хо¸рой нэгэнь Симон байгаа, Иисус тэрэниие П¸тр гэжэ нэрлээ.
17 Баа Яков ба Иоанн гэдэг Зэбэдэйн хо¸р х‰б‰‰д байлсаа. Иисус
тэдэ хо¸рто тэнгэриин дуунай х‰б‰‰д гээн удхатай «Боанергес»
гээн нэрэ алдар ‰гэбэ. 18 Элшэнэрэй тоодо Андрей, Филипп, Вар>
фоломей, Матвей, Фома, Алфейн Яков х‰б‰‰н, Фаддей, Симон Ка>
нанит*, 19 ‰‰лдэнь Иисуста урбаан Иуда Искариот байгаа.
Иисус ба ада ш‰дхэрн‰‰дэй но¸н Веельзевул
Иисусай гэртээ ерэхэдэнь, баал х‰н зон олоороо сугларжа,
тэрэ шабинартаяа эдеэлхэшье забг‰й болобо. 21 Тэрээн тухай Иису>
сай т‰рэлхидынь дуулахадаа, ухааниинь муудаа байна гэжэ бодоод,
тэрэнээ асархаяа ошобо.
22 Иерусалим хотооо ерээн Хуули заадаг багшанар: «Энэ х‰н
Веельзевулай, ада ш‰дхэрн‰‰дэй но¸ной мэдэлдэ байна! Веельзеву>
лай аша туаар ада ш‰дхэрн‰‰дыешье дарана!» – гэжэ хэлсэбэ.
23 Тиигэхэдэнь Иисус тэдэ багшанарые µµртµµ дуудаад, ур>
гаалта ‰гэн‰‰дые хэлэбэ: «Бодоод ‰зыт, сатана яажа µµрыгµµ да>
раха юм? 24 Хубааралдаад, хоорондоо дайлалдажа байан хаан орон
удаан байнг‰й бутарха. 25 Хубааралдаад, хоорондоо арсалдажа бай>
ан гэр б‰лэ удаан байнг‰й алаха. 26 Сатанашье µµрынгµµ урдааа
эсэрг‰‰сэн бодобол, уданг‰й хосорхо юм. 27 Бар х‰сэтэй х‰нэй гэртэ
ороод, т‰р‰‰н эзэнииень х‰лижэ уяаг‰й аа, хэншье эд зµµрииень
20

* Эхэ бэшэгтэ «Кананит» гэжэ нэрлээтэй байдаг. Тиигэжэ римэй дарлал"
тын урдааа эсэрэг‰‰сэн тэмсэжэ байан еврей б‰лгэмэй гэш‰‰дые нэрлэ"
дэг байгаа.
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тоножо шадахаг‰йл. Эзэнииень х‰лиэн хойноол гэр барааень
дээрмэдэхэ бшуу. 28 Х‰нэй ‰йлэдээн н‰гэл шэбэлн‰‰дэй, хэлэ>
эн харата ‰гэн‰‰дэй хэдышье ехэ хара н‰гэлтэй байбалнь, Бур>
хан тэдэниие х‰лисэхэ юм, 29 харин Нангин ‰лдые муушалан
муудхаан х‰ниие Бурхан хэзээдэшье х‰лисэхэг‰й, тэрэ н‰гэл
шэбэлынь х‰ниие хэтэ заяандаа дахажа ябаха юм гэжэ таанадта
‰нэн з‰бые хэлэнэб». 30 Досоогоо ада ш‰дхэртэй байна гэжэ Хуули
заадаг багшанарай хэлсэдэг хадань Иисус иимэ юумэ хµµрээн
ушартай юм.
Иисусай эжы ба д‰‰нэрынь
Иисусай эжынь, д‰‰нэрынь ерэбэ. Тэдэнэр газаа байгаад, тэ>
рэниие дуудахыень гэр руу х‰ниие эльгээбэ. 32 Иисусые тойроод
ууан олон зон: «Хара даа, эжышни, д‰‰нэршни ерээд, шамайе
х‰леэжэ байна», – гэбэ. 33 Тиигэхэдэнь Иисус: «Минии эжы хэн
гээшэб? Минии аха д‰‰нэр хэд гээшэб?» – гэжэ урдааань ураба.
34 Тиигээд µµрыень тойроод ууан зониие шэртэн хараад: «Эдэл
минии эжы, минии аха д‰‰нэр гээшэ. 35 Бурханай эрхэ х‰сэлые д‰‰р>
гэжэ байан х‰н б‰хэн лэ минии аха д‰‰нэр, эгэшэ д‰‰нэр, эжымни
гээшэ», – гэбэ.
31

Таряашан тухай ургаалта ‰гэ
4 3

Иисус Галилей далайн дэргэдэ дахин х‰н зониие ургаба.
4 Тэрэниие
тойроод олон мянган зоной суглархада, Иисус он>
1

госодо ууха болобо. Онгосонь далайн уанда, харин х‰н зон эрье
дээрэ зогсожо байгаа эн. 2 Тиигээд Иисус ургаалта ‰гэн‰‰дые
хэрэглэн зондо ухаа зааба: 3 «Шагнагты даа! Нэгэ таряашан таряа
тарихаяа гараба. 4 ‡рээеэ сасахадань, зариманиинь харгын ха>
жууда унаба, тэдэнииень шубууд ерэжэ тоншобо. 5 Зарим ‰рээ>
ниинь х‰рьэ багатай, шулуутай газарта унаба, тиигээд нимгэн
х‰рьэтэй газараа т‰ргэн бултайба. 6 Харин наранай гарахада,
г‰нзэгы ‰ндээлµµг‰й з‰лгэ ногоон уршыгаад хатажа байгаа. 7 Ба>
а зарим ‰рээн‰‰д ‰‰ргэнэ соо унажа, хµµгтэ даруулаад, ургаса
‰гэжэ шадабаг‰й. 8 Зарим ‰рээниинь ‰рэжэлтэй газарта унажа,
ехэ айн ургаса ‰гэбэ: тарианда ороходоо гуша, жара, али зуу да>
хин ехэ ургаса хадагдаба».
9 Тиигээд Иисус: «Шэхэтэй юм аа, анхарагты», – гэжэ хэлэбэ.
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ургаалта ‰гэн‰‰дэй зорилго
10 Зоной

тарахада Иисусай арбан хо¸р элшэнэр, ‰шµµ нэгэ хэды
х‰н тэрээнтэй ‰лµµд, хµµрээн ургаалта ‰гэн‰‰дээ тайлбарилжа
‰гэхыень гуйба. 11 Иисус тэдэндэ: «Бурханай хаан т‰рэ тухай г‰н
нюусанууд таанадтал тайлбарилагдана, харин гадуур байан тэдэ
зондо би ургаалта ‰гэн‰‰дээр лэ хµµрэнэ гээшэб. 12 Тиимэээ:
„Тэдэнэр хараба, шэртэбэшье,
юумэ об¸орхог‰й.
Тэдэнэр сонособо, шагнабашье,
юумэ ойлгохог‰й.
Хэрбээ юумэ об¸ордог, ойлгодог аа,
тэдэ Бурханда хандаха эн,
тиигээд Бурхан тэдэниие х‰лисэхэ эн“», – гэжэ хэлэбэ.
Таряашан тухай ургаалта ‰гэн‰‰дээ Иисус
тайлбарилжа ‰гэнэ
13 Удаань

Иисус ураба: «ургаалта эдэ ‰гэн‰‰дые таанад ойлго>
ног‰й аалта? Тиихэдээ бусад ургаалта ‰гэн‰‰дые яажа ойлгохотнай
гээшэб? 14 ‡нµµхи тарилгашамнай Бурханай ‰гэ тарина. 15 Бурханай
‰гэ дуулабашье, тэрээндэ г‰йсэд аналаа табяаг‰й х‰ндэ шолмос
ерээд, сэдьхэл з‰рхэндэнь уурижааг‰й ‰гэ абаад арилшадаг – хар>
гын хажууда таригдаан ‰рээн тон энээндэл адли юм. 16 Шулуутай
газарта таригдаан ‰рээн тухай тайлбарилбал, иимэ: али нэгэ х‰н
‰гэ шагнаад, тэрээниие абааар лэ баяртайгаар сахина, 17 з‰гµµр тэ>
рэ ‰гэ сэдьхэлдэнь г‰нзэгы ‰ндээлээг‰й, тиимэээ удаан тогтоно>
г‰й. ‡гын т‰лµµ бэрхэшээлэй тудаа аань, али м‰рдэлгэ зоболон>
гуудай дайраа аань, энэ х‰н айан ‰рдээндµµ Бурханай ‰гэµµ
тэрэ дороо арсаха. 18 ‡‰ргэнэ соо унаан ‰рээн тухай удхалбал,
иимэ байна: хэн нэгэн Бурханай ‰гэ шагнабашье, 19 энэ оршолон>
гой байдалда дашууран абтаандаа, баялиг зµµридэ, тэрэ мэтын эл>
дэб юумэн‰‰дтэ шунаандаа ‰гын удха ойлгодогг‰й, тиимэээ тэрэ
‰гэ ямаршье ‰рэг‰й байдаг. 20 ‡рэжэлтэй х‰рьэндэ ургаан ‰рээн
иимэ удхатай: Бурханай ‰гэ шагнаад, тэрэниие хэшээлтэйгээр са>
хижа байан х‰н‰‰д саашадаа аша туатай юм. Нэгэ зариманиинь
зуу дахин, н‰гµµд‰‰лынь жара дахин, бусадынь гуша дахин ‰л‰‰ ‰рэ
д‰н асардаг».
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Зулын гэрэл тухай
21 Иисус

‰ргэлжэл‰‰лбэ: «Таанад зула ааагаад, тэрэнээ ямар нэгэн
амартаар б‰глэдэгг‰йт, али орон дороо табидагг‰йт. Харин тэрэ>
нээ ‰ндэр табюур дээрэ табидаг ха юмта. 22 Ямаршье нюуса заабол
эли болодог, ямаршье далда юумэн заабол мэдэгдэдэг юм. 23 Тии>
мэээ шэхэтэй юм аа, анхарагты.
24 Дуулажа байан юумэеэ анхаралтайгаар шагнагты! Ямар хэм>
жээгээр хэмжэнэбта, тэрэл хэмжээгээр, ‰шµµ нэмээдшье Бурхан
таанадта хэмжэжэ ‰гэхэ*. 25 Ушарынь юуб гэбэл, юумэтэй байан
х‰ндэ нэмэгдэжэ ‰гтэхэ. Юумэг‰й байан х‰нµµ ‰‰лшын юумэ>
ниинь абтаха».
Ургажа байан ‰рээн тухай ургаалта ‰гэн‰‰д
26 Иисус

‰ргэлжэл‰‰лэн хэлэбэ: «Бурханай хаан т‰рэ ямархан бэ?
Бодоод ‰зэгты, нэгэ х‰н газарта ‰рээ тарина, 27 тиигээд ‰ниндµµ
унтана, ‰дэртµµ бодоод ябана, з‰гµµр ‰рээниинь ургажал байна.
Теэд хайшан гээд ургажа байыень тэрэ х‰н мэдэнэг‰й. 28 Газар
µµрµµ ‰рэыень ургуулна бшуу. Т‰р‰‰шээр ногоониинь бултайна,
тиигээд залаална, хожомынь залаагаар д‰‰рэн орооо таряан бии
боложо эдеэшэнэ. 29 Тиин ургасын эдеэшэхэдэ хуряалгын саг боло>
жо, ‰нµµхи х‰н хадуураа баряад хадахаяа гарадаг юм».
Горчицын ‰рээн тухай ургаалта ‰гэн‰‰д
30 Иисус

иигээд ‰‰ргэлжэл‰‰лбэ: «Зай, Бурханай хаан т‰рэ юун>
тэй адлиб? Ямар ургаалта ‰гэн‰‰дээр тэрэниие тайлбарилжа боло>
хоб? 31 Бурханай хаан т‰рэ болбол газарта уулгагдаан горчицын
‰рээнтэй адли юм. Тэрэ ‰рээн газар дэлхэйдэ ургадаг ургамалнуу>
дай хамагай жэжэниинь юм. 32 Харин ургахадаа, тэрэ б‰хы ургамал>
нуудаа ехэ болодог, тэнгэриин шубуудай уурхайгаа заажа боло>
моор аглагар томо алаануудые ‰гэдэг».
33 Х‰н‰‰дтэй хµµрэлдэхэдµµ Иисус бусадшье олон ургаалта ‰гэ>
н‰‰дые хэрэглэжэ байгаа, тиихэдэ тэдэнэй ойлгожо абаха аргаар
* Хо¸р янзаар ойлгожо болохо: 1. Ямар хэмжээгээр ‰гэ дууланабта, тэрэл
хэмжээгээр, ‰шµµшье нэмээд Бурхан таанадта ойлгосо ‰гэхэ; 2. Ямар хэм"
жээгээр бусадые ш‰‰бэрилнэбта, тэрэл хэмжээгээр, б‰ришье шэр‰‰нээр
Бурхан таанадые ш‰‰бэрилхэ.
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ургадаг байгаа. 34 Тэдэ зондо Иисус гансал ургаалта ‰гэн‰‰дээр
хэлэдэг бэлэй. Харин шабинартайгаа гансаараа ‰лэхэдµµ тэрэ б‰хы
юумэн‰‰дые тайлбарилжа ‰гэдэг эн.
Иисусай шуурга номгоруулан тухай
Тэрэл ‰дэшэлэн Иисус шабинартаа: «Далайн н‰гµµ эрьедэ
гараябди», – гэжэ дурадхаба. 36 Иисус шабинартайгаа х‰н зониие
орх¸од, онгосоороо далай гаталба. Баа ондоошье онгосонууд хой>
нооонь тамарба. 37 Гэнтэ хуй алхин буужа, онгосонь далайн дол>
гиндо сохюулаад, арайл шэнгээг‰йхэн уаар д‰‰рэшэбэ. 38 Энэ ‰едэ
Иисус тархи дороо юумэ дэрлээд онгосын ‰‰л хабида унтажа
байгаа. Шабинарынь багшаяа эрюулэн: „Багша! Бидэнэй ‰хэхэеэ
байхада, танда хамааг‰й гээшэ г‰?“– гэлдэбэ.
39 Тиигэхэдэнь Иисус х‰л дээрээ бодоод, алхи саража, долги>
нуудта: «Аалин бологты, намдагты!» – гэжэ захирба. Тэрэ дороо
алхин намдажа, далай долгилхо¸о болижо, оршон тойрон огто
аалин намдуу болошобо. 40 Тиигээд Иисус шабинартаа хандажа:
«Таанад юундэ иитэрээ айбабта? Этигэл ‰зэгг‰йл байна г‰т?» –
гэбэ.
41 Тэдэнь б‰ришье ехээр айн ‰рдээн юумэд: «алхииешье, да>
лайешье мэдэлдээ оруулаад байдаг энэ х‰мнай хэн гээшэб?» – гэжэ
µµэд дундаа хэлсэбэ.
35

Иисус ада ш‰дхэртэй х‰ниие эдэгээбэ
5 4

Иисус шабинартайгаа Галилей далай гаталаад, Гераса хотын
5 шадар
ерэбэ. Тэрэнэй онгосооо буухатайнь сасуу досоогоо ада
1

2

ш‰дхэртэй нэгэ х‰н агы н‰хэн хуурсагуудаа шамдуухан гаража
ерэбэ. 3 Тэрэ х‰н агы н‰хэн хуурсагуудта байрладаг байгаа, тиихэдэ
хэншье тэрэниие гэнжээршье х‰лин барижа шададагг‰й бэлэй.
4 Тэрэнэй гар х‰л оло дахин гэнжээр х‰либэшье, тэрэ гэнжэн‰‰дээ
таа татадаг, т‰мэр ш‰дэрн‰‰дые эбдэдэг байгаа. Тиигээд хэншье
тэрэниие диилэжэ мэдэлдээ абаха аргаг‰й бэлэй. 5 Тэрэ х‰н ‰дэр
‰ниг‰й хада уулаар г‰, али агы н‰хэн хуурсагуудаар тэнэжэ, хаш>
харжа, бэеэрээ шулуу нэшэжэ байдаг эн.
6 Тэрэ х‰н Иисусые холооо харааар хажуудань г‰йжэ ерээд,
х‰лдэнь унажа: 7 «Иисус, Дээдын Бурханай Х‰б‰‰н, би танда ямар
хамаатай х‰нбиб? Намайе б‰ зобоогыш даа гэжэ Бурханай нэрээр
гуйнаб!» – гэжэ байгаад бархирба. 8 Тиигэжэ бархиранайнь ушар
98

Марк 5
хэлэбэл, Иисус ада ш‰дхэртэ: «Энэ х‰нµµ гара!» – гэжэ захиран
байгаа. 9 Тиигээд Иисус: «Нэрэшни хэн бэ?» – гэжэ ураба. «‡й
т‰мэн гэжэ нэрэтэйб, юундэб гэхэдэ, бидэ угаа олонбди», – гэжэ
‰нµµхи х‰ниинь харюусаба. 10 «Энэ орон нютагаа ада ш‰дхэрн‰‰>
дые б‰ ‰лдыт даа», – гэжэ тэрэ дахин дахин Иисусые гуйба. 11 Тэрэ
‰едэ хадын хаяагаар ‰рэг гахай бэлшэжэ байгаа. 12 «Маанадые энэ
гахайн ‰рэгтэ эльгээгыш даа, гахайнууд соо орохыемнай з‰бшµµ>
гыш даа», – гэжэ ада ш‰дхэрн‰‰д Иисусые гуйба. 13 Иисусай з‰б>
шµµхэдэ, ада ш‰дхэрн‰‰д ‰нµµхи х‰нµµ гараад, гахайнууд руу оро>
бо. Тиин хо¸р мянган тооной шахуу гахайн ‰рэг эгсэ эрьеээ
далай руу ‰рэжэ шэнгэшµµ бэлэй.
14 Гахай манаашад хото х‰дµµгµµр ябаад, энэ ушар тухай зондо
дуулгаба. Тиигээд х‰н зон юунэй болоые харахаяа тэрэ газарта ерэ>
жэ байгаа. 15 Тэдэнэй Иисуста ерэхэдэнь, ‰й т‰мэн ада ш‰дхэрн‰‰д>
тэ барюулаатай байан х‰н хубсалаад, эл‰‰р ухаантай ууба, тиимэ>
ээ х‰н зон ехээр айжа ‰рдэбэ. 16 Ада ш‰дхэрн‰‰дтэ барюулаатай
байан х‰нтэй, гахайн ‰рэгтэй юунэй болоые хараан зон сугла>
раашадта хµµрэбэ. 17 Тиигэхэдэнь х‰н зон нютагаань гаража ошо>
хые Иисусые гуйба.
18 Иисусай онгосодоо уужа байхадань, урдань досоогоо ада ш‰д>
хэрн‰‰дтэй байан х‰н суг ябалсахаар з‰бшµµл гуйба. 19 Теэд Иисус
з‰бшµµбэг‰й, харин: «Гэртээ харижа, шамда Дээдын Эзэнэй хэды
ехэ юумэ б‰тэээн тухай, ‰ршµµл хайратай байан тухай гэртэхин>
дээ хµµрэжэ ‰гэ», – гээ эн.
20 Тиимэээ тэрэ х‰н Декаполис гэдэг арбан хотын оршон тойро>
ноор ябажа, тэрээндэ Иисусай хэды ехэ юумэ б‰тэээн тухай х‰н
б‰хэндэ хµµрэбэ. Энэ ушар тухай дуулаан лэ х‰н б‰хэн гайхажа
ханаба.
‡хээн басаган ба ‰бшэн эхэнэр тухай
21 Иисус

онгосоороо дахин Галилейн далай гаталжа, н‰гµµ эрье>
дэнь гараба. Тэндэнь тэрэниие тойроод олон зон суглараа бэлэй.
22 М‰ргэлэй гэрэй дарганарай нэгэн болохо Иаир гэжэ нэрэтэй х‰н
тиишээ ерээ. Иисусые хараад, тэрэ х‰лдэнь унажа, 23 ехээр гуйжа
оробо: «Бага басагамни ‰хэхэеэ хэбтэнэ. Ошожо, тэрэнииемни га>
раараа х‰рыш даа, тиигээ аашни тэрэмни эдэгэхэ, амиды байхал».
24 Иисус тэрэ х‰нтэй гэртэнь ошобо. Хойнооонь ‰нµµхил олон зон
дахасалдан, эндэ тэндэээнь т‰рисэлдэн ябаба.
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25 Тэрэ

зоной дунда арбан хо¸р жэлэй турша соо шуа гоожоод
тогтодогг‰й ‰бшэнтэй нэгэ эхэнэр ябалсаа. 26 Тэрэ эхэнэр олон эм>
шэдээр ябажа, б‰хы алта м‰нгэеэ барааншье аа, оройдоо айжа>
рааг‰й, харин б‰ри муудажал байгаа. 27 Иисус тухай дуулахадаа, тэрэ
улад зоноор т‰рисэлдэн Иисусай арааа д‰тэлµµд, мэд‰‰лэнг‰йгµµр
хубсаандань халта х‰рэбэ. 28 Иисусай хубсаандань халташье х‰рµµ
аа эдэгэхэб гэжэ тэрэ анажа байгаа ха юм. 29 Тиигэхэтэйнь сасуу
‰нэхµµрµµ шуаниинь гарахаяа болижо, тэрэ эдэгээнээ мэдэрбэ.
30 Тэрэл ‰едэ Иисус х‰сэ шадалайнгаа буураые ойлгобо. «Хэн на>
майе х‰рµµб?» – гэжэ тэрэ асууба. 31 Багшынгаа юун тухай ура>
ыень ойлгоог‰й шабинарынь: «Таниие тойроод байан зон эндэ
тэндэээтнай т‰ринэл. „Хэн намайе х‰рµµб“ гэжэ юундэ асуугаа
юмта?» – гэбэ.
32 Тиихэдэнь Иисус хубсаандань х‰рээн х‰ниие харахаяа тойрон
шэртэбэ. 33 ‡нµµхи эхэнэр µµртэйнь юунэй ушарые тухайлаад, ай>
ан ‰рдээн, шэшэрэн юумэ Иисуста д‰тэлэн, урдань ‰гэдэн
унажа, сэхыень хэлэбэ. 34 «Басаган, этигэлшни шамайе абараа. Ши
амгалан тайбан, эл‰‰р энхэ, ‰бшэ хабшанг‰й ябыш даа», – гэжэ
Иисус эхэнэртэ хэлэбэ.
35 Тиигэжэ байтарынь м‰ргэлэй гэрэй даргада хэдэн х‰н ерэжэ:
«Басаганшни наа бараа, ши багшые б‰ тухашаруула», – гэжэ хэлэ>
бэ. 36 З‰гµµр Иисус хэлээшыень тоонг‰й: «Б‰ ай. Этигээд лэ бай», –
гэжэ Иаирта хэлэбэ.
37 Тиигээд П¸тр, Яков, тэрэнэй Иоанн д‰‰ гурбанаа ондоо хэн>
дэшье хойнооонь ябахые Иисус з‰бшµµбэг‰й. 38 Тэдэ м‰ргэлэй
гэрэй даргында ерээд, зоной хµµрсэгэнэхые, бахардан ‰ймэхые,
шангаар уйлалдахые, бархиралдахые хараба. 39 Иисус гэртэ ороод:
«Юундэ иитэрээ бархиралдана гээшэбта? Басаган ‰хµµг‰й, миин лэ
унтажа байнал», – гэбэ. 40 Тиигэхэдэнь тойроод байан улад зон
Иисусые наада барин энеэлдэбэ.
Иисус б‰гэдэ зониие гаргаад, ‰нµµхи басаганай аба эжытэй, гур>
бан шабинартайгаа басаганай хэбтээн таалгада оробо. 41 Тиигээд
басаганай гараань баряад: «Талита кум!» – гэбэ (энэнь: «Басаган,
бодо!» – гээн удхатай). 42 Басаган тэрэ дороо бодоод, таалгаараа
ябаба. Тэрэ арбан хо¸р наатай байгаа. Энэ ушарай гэршэ болоон
зон ехэл гайхажа ханаба. 43 Гэхэдэ Иисус энээн тухай нэгэшье ами>
танда б‰ дуулгагты гэжэ захираа эн. Тиигээд: «Басаганда эдихэ
юумэ ‰гэгты», – гэжэ хэлээ.
5
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Назарет хотынхин Иисуста ‰µµрхэбэ
6

6 ерэбэ.

1 Тэндэээ

Иисус шабинартайгаа хамта т‰рээн хотодоо бусажа
суббото болоходо х‰н зониие ургахаяа м‰ргэлэй
гэртэ ошобо. Тэрэниие шагнаан олон зон гайхалдажа: «Яажа эдэ
б‰хэниие энэмнай б‰тээнэ гээшэб? Иимэ гайхамшагта ‰йлэ хэрэ>
г‰‰дые б‰тээхэ сэсэн ухаан, х‰сэ шадал тэрээндэ хаанааа заяагдаа
гээшэб? 3 ‡гы, энэмнай дархан бэшэ эн г‰? Мариягай х‰б‰‰ниинь,
Яковай, Иосиин, Иудын, Симонэй ахань бэшэ эн г‰? Д‰‰ басага>
дынь энэ хотодо маанадаар ажаууна бэшэ аал?» – гэлсэбэ. Тиигэ>
жэ тэдэ зон тэрэнэй талаар эжэглэжэ байгаа.
4 Харин Иисус тэдэндэ: «Л‰ндэншэдые нютагынхидаань, т‰рэл>
хидµµ, гэр б‰лэµµнь бусад зон булта х‰ндэлжэ ябадаг юм», – гэ>
жэ хэлэбэ. 5 Иимэл ушараа Иисус нютагтаа гайхамшагта хэрэг‰‰>
дые б‰тээхэ аргаг‰й боложо, ‰сµµхэн лэ ‰бшэнтэниие гараараа
адислан эдэгээбэ. 6 Нютагайнгаа зоной тиимэ этигэл ‰зэгг‰й бай>
далые Иисус гайхааар лэ байгаа.
2 Тэрэ

Иисус арбан хо¸р элшэнэртээ захяа заабари ‰гэнэ
Иисус оршон тойрон тосхонуудаар ябажа, зониие ургаба. 7 Тэрэ
арбан хо¸р шабинараа дуудаад, ада ш‰дхэрн‰‰дые дараха эрхэ засаг
олгон, хо¸р хо¸роорнь иишэ тиишэнь эльгээбэ. 8 Тиигэхэ зуураа тэ>
дэндээ иимэ захяа ‰гэбэ: «Замдаа гансал тулга таягтай гаража бай>
гты. Эдеэ хоол г‰, али туулмаг с‰‰мхэ г‰, али алта м‰нгэ абаад яба>
хын хэрэг ‰гы. 9 Сандаали ‰мдµµд гарагты, гэхэтэй зэргэ элгэхэ
хубсаа абаад ябахын хэрэг ‰гы. 10 Ямар нэгэн гэртэ уригдаан бай>
бал, хотооо гаража ошотороо тэрэл айлдаа байха ¸отойт. 11 Хэрбээ
ямар нэгэ нютагта таанадые угтажа абаха дураг‰й г‰, али хэлэые>
тнай дуулаха дураг‰й байбал, х‰лдэтнай халдаан тооо эжэрэн
дураг‰йлхээнµµ мэд‰‰лээд, тэрэ нютагаа гаража ошогты».
12 Тиигэхэдэнь элшэнэр замда мордожо, н‰гэлµµ орх¸од, Бурханда
хандагты гэжэ х‰н б‰хэндэ номнобо. 13 Тэдэнэр ада ш‰дхэрн‰‰дые
олоор гаргажа, ‰бшэн зониие олива тооор т‰рхеэд эдэгээжэ байгаа.
Уаар арюудхагша Иоаннай н‰гшээн тухай
Иисус тухай ураг хаа хаанаг‰й таража, Иродойшье онорто
х‰рэбэ. Зарим х‰н‰‰д: «Энэ Уаар арюудхагша Иоанн амидыраад,
иимэ гайхамшагта хэрэг‰‰дые б‰тээнэ», – гэлсэжэ байба. 15 Н‰гµµ
14
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зариман: «Энэ Илия байна», – гэбэ. ‡шµµ н‰гµµд‰‰лынь: «Эртэ
урда ‰еын л‰ндэншэдтэл адли л‰ндэншэн хаш», – гэлсэбэ. 16 Харин
Ирод энээн тухай дуулахадаа: «Энэ намда толгойгоо таа сабшуул>
ан Иоанн амидыраа», – гэжэ хэлэбэ. 1718 Ушарынь хэлэбэл, Ирод
Филипп д‰‰гэйнгээ Иродиада амгатай ууан байгаа. Тиигэхэдэнь
Иоанн: «Ши д‰‰гэйнгээ амгатай гэрлэхэ ¸ог‰йш», – гэжэ Иродтэ
хэлээ эн. Тиимэээл Ирод Иродиадын айшаалда х‰ртэхын тула
Иоанные т‰рмэдэ уулгаан байгаа.
19 Тиихэдэ Иродиада Иоаннда ехээр хороо бусалжа, тэрэниие
алахаяа анаа, гэхэдэ Иродээ боложо х‰сэлµµ бэел‰‰лхэ аргаг‰й
байгаа. 20 Иоаннай эрхим айн, гэгээн х‰н байыень мэдээд, Ирод
тэрээнээ айдаг, тэрэниие хамгаалдаг бэлэй. Иоаннай хэлээн
юумэн‰‰дэй анааень зобоодогшье аань, Ирод тэрэниие шагнаха
дуратай байгаа, шагнадагшье байгаа.
21 Одоошье Иродиадада таарамжатай саг тудаба. Ирод т‰рээн
‰дэртµµ дашарамдуулан, б‰хы т‰шэмэлн‰‰д, сэрэгэй дарганар, Га>
лилейн нэрэ х‰ндэтэй х‰н‰‰дые суглуулаад, ехэ найр хэбэ. 22 Тэндэ
Иродиадын басаган хатаржа, Иродтэ, айлшадтань ехээр айшааг>
даба. Тиимэээ Ирод тэрээндэ: «Дуратай юумэеэ эри, х‰сээн лэ
юумыешни ‰гэхэб!» – гэбэ. 23 «Эриэн лэ юумыешни ‰гэхэб, хаан
оронойнгоо хахадыньшье ‰гэхэдэ бэлэнби», – гэжэ Ирод тангариг>
лаан байгаа.
24 Басаган эжыдээ ошожо: «Юу эрихэбиб?» – гэжэ ураба. «Уаар
арюудхагша Иоаннай толгой эри», – гэжэ эхэнь харюусаба. 25 Басаган
µµргµµ хаанда т‰ргэхэн ошожо: «Уаар арюудхагша Иоаннай толгой
табаг дээрэ табяад, намда энэ гэээр ‰гэхыешни х‰сэнэб», – гэбэ.
26 Ирод хаан анаата болобошье, б‰хы айлшадай урда ‰гµµ ‰гээн
тула басаганай х‰сэл д‰‰ргэнг‰й байха аргаг‰й байба. 27 Ирод тэрэ
дороо харуулайнгаа сэрэгшэдэ т‰рмэдэ байан Иоаннай толгой та>
а сабшаад, абаад ерэхыень захирба. 28 Тэрэ сэрэгшэнь Иоаннай
толгойе табаг дээрэ табяад, басаганда асаржа ‰гэбэ, тэрэнииень
басаган эхэдээ ‰гэбэ. 29 Иоаннай шабинарынь энээниие дуулаад,
бэеыень агы н‰хэн хуурсагта абаашажа х‰дµµл‰‰лэн байгаа.
Иисус табан хилээмээр таба мянган х‰ниие садхааба
30 Элшэнэр

Иисустаа бусажа ерээд, юу хээнээ, улад зондо юу заа>
анаа хµµрэбэ. 31 Ехэ олон зоной ерэжэ ошожол байан хада Иисус
элшэнэртэйгээ эдихэ уухашье с‰лµµг‰й байгаа. Тиимэээ тэрэ
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шабинартаа: «Эзэг‰й газарта ошожо, нэгэ бага амарая», – гэжэ ду>
радхаба. 32 Тиигээд тэдэнэр онгосодоо уугаад, эзэг‰й газар руу та>
марба. 33 Теэд олон зон тэдэнэй тамаржа ябахые хараад, хайшаа
ошохыень тухайлжа байгаа. Тиимэээ элдэб хотын зон Иисусай ба
шабинарайнь урда гаража нуурай эрьеэр г‰йлдэбэ.
34 Иисус онгосооо буухадаа, тэндэ олон зоной сугларые хараба,
хонишонг‰й хонидтол мэтэ байан тэдэниие хайрлан, олон юумэ>
н‰‰дтэ ургажа эхилбэ. 35 ‡дэшэ болоходо шабинарынь багшадаа
ойртоод: «М‰нµµ орой болошоо, энэ эзэг‰й газар байна. 36 Тиимэ>
ээ хажуугаархи тосхон, отогуудаар орожо, эдихэ юумэ худалдажа
абахыень эдэ зоноо табиит даа», – гэбэ.
37 «Таанад µµэдµµ эдэндэ эдихэ юумэ ‰гэгты», – гэжэ Иисус ха>
рюусаба. «Эдэ зониие эдеэл‰‰лхын тула хо¸р зуун динари м‰нгµµр хи>
лээмэ худалдажа абахамнай гээшэ г‰?» – гэжэ шабинарынь гайхаба.
38 «Хэды хилээмэтэй байнабта, хараад ерэгты», – гэбэ Иисус. Тэ>
дэнь ошожо хараад: «Табан монсогор хилээмэтэй, хо¸р багахан зага>
атай байнабди», – гэжэ дуулгаба. 39 Тиигэхэдэнь Иисус эдэ зоноо
б‰лэг б‰лэгµµр хубаагаад, з‰лгэ ногоон дээрэ уулгагты гэжэ шаби>
нартаа захирба. 40 Х‰н зон зуу зуугаар, али таби табяар хубааралдан,
б‰лэг‰‰д болон уубад. 41 Тиигээд Иисус ‰нµµхи табан монсогор
хилээмэеэ, хо¸р загааяа абаад, тэнгэри µµдэ шэртэн, Бурханда ба>
яр баясхалан х‰ргэбэ. Хилээмэеэ хухалан, х‰н зондо х‰ртµµжэ ху>
баахыень шабинартаа ‰гэбэ. Удаань хо¸р загааяа хухалжа, х‰н зон>
до х‰рт‰‰лбэ. 42 Х‰н б‰хэн дураараа эдижэ садаа эн. 43 Тиигээд ша>
бинарынь арбан хо¸р т‰рс‰‰гээр д‰‰рэн хилээмэнэй, загаанай
‰лµµдээ суглуулба. 44 Хамта дээрээ эдеэлэн зоной тоодо табан
мянга шахуу гансал эрэш‰‰л байлсаа эн.
Иисус уан дээг‰‰р ябана
45 Тиигэмсээрээ

Иисус шабинараа онгосодо уулгажа, нуурай н‰гµµ
бэедэ оршоон Бетсаида хото руу µµрµµнь т‰р‰‰лэн тамархыень за>
хирба. Харин µµрµµ улад зоной таратар ‰лµµ бэлэй. 46 Зоной тарахада
Иисус хада µµдµµ зальбархаяа гараба. 47 ‡дэшэ болоходо тэрэ ‰нµµхи
газартаал гансаараа байба, харин шабинарынь онгосоороо далайн
тэгэндэ х‰рэжэ байгаа. 48 Урдааань ‰леээн алхинтай тулалдажа
байан шабинараа харахадаа, Иисус ‰ниин д‰рбэдэхи харуулай ‰еэр*
* М‰нµµнэйхеэр ‰ниин гурбан сагаа ‰глµµнэй зургаан саг болотор.
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уан дээг‰‰р ябаад, шабинартаа ошобо. 49 Тэрэнэй уан дээг‰‰р яба>
ыень хараан шабинарынь сошожо, хии ‰зэгдэл гэжэ анаад, ай>
андаа хашхаралдаба. 50 Тэрэниие хараад, шабинарынь бултадаа ухаа
алдаба. Харин Иисус тэдээндэ: «Зоригоо б‰ алдагты. Би Иисус бай>
наб, б‰ айгты», – гэбэ. 51 Тиигээд Иисус шабинарайнгаа онгосодо
ууба, алхиншье намдаба. Харин шабинарынь гайхахын ехээр гай>
хаба. 52 Тэдэнэр хилээмэнтэй б‰тэээн гайхамшагта хэрэгэй ‰нэн
удхые ойлгоог‰й, тэдэнэй ухаан бодолынь балартаад байгаа бшуу.
Иисус Геннисарет хотодо ‰бшэн зониие эдэгээнэ
53 Иисус

шабинартайгаа далайе гаталжа, Геннисаредэй газарта
х‰рэжэ ерээд, онгосоо эрье дээрэ гаргаба. 54 Онгосооо буухатайнь
сасуу тэндэхи улад зон Иисусые таниба. 55 Тиигээд оршон тойрон>
хи б‰хы нютагуудаар г‰йжэ, Иисусай хаана байыень дуулахадаал,
тиишэнь ‰бшэн зониие дэбисхэртэйнь асаржа байгаа. 56 Иисусай
хаанашье ябахада, хото х‰дµµгµµршье ороходо, х‰н‰‰д тэрээндэ ‰б>
шэн х‰н‰‰дые асаржа, хубсаандатнай халташье х‰рэхыень з‰бшµµ>
гыт даа гэжэ гуйдаг байгаа. Тиин хубсаандань гараараа х‰рµµд
абаан б‰хы х‰н‰‰д эдэгэшэдэг бэлэй.
‡бгэ эсэгэнэрэй ургаал
7 6

хэдэн фарисейн‰‰д, Хуули заадаг зарим багша>
7 нарИерусалимаа
ерээд, Иисусые тойрон сугларба. Иисусай зарим шабина>
1

2

рай гараа гуримай ¸оор угаанг‰й эдеэлжэ байхые тэдэ об¸орбо.
бусадшье б‰хы еврейн‰‰д хуушан заншалнуудаа на>
ринаар сахижа, гар угаалгын тусхай ¸ололг‰йгµµр эдеэ хоолдо х‰>
рэдэгг‰й байгаа. 4 Худалдаа наймаанай газараа юумэ асараад, µµэ>
дыгµµ угаажа арюудхааг‰й аа, тэдэ эдидэгг‰й байгаа. М‰н тэдэ
аяга шанагаа, амарта табагаа, забьяануудаа, андали уудалнуудаа
оро дэрээ угааха гэхэ мэтын ондоошье заншал гуримуудые сахидаг
бэлэй.
5 Тиимэээ фарисейн‰‰д, Хуули заадаг багшанар Иисуста хандан:
«Шабинаршни юундэ ‰бгэ эсэгэнэрэймнай зааан заншалнуудые
сахинаг‰йб? Тэдэшни яахадаа гараа угаанг‰йгµµр эдеэлнэб?» – гэбэ.
6 Иисус харюудань хэлэбэ: «Хо¸р нюурта таанад тухай Бурханай хэ>
лэые Исайя л‰ндэншэ ‰нэн з‰бµµр буулгажа бэшээ юм:
„Эдэ зон намайе миин лэ ‰гµµрµµ х‰ндэлµµд,
харин з‰рхэ сэдьхэлдээ нам тухай огто бодоног‰й.
3 Фарисейн‰‰д,
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Х‰н‰‰дэй зох¸оон ¸о гуримуудта ургажа байхадаа,
тэдэ дэмы намда м‰ргэнэ даа“.
8 Таанад Бурханай захяа заабаринуудаа арсаад, х‰нэй зааан ¸о
гуримуудые сахибат. 9 Таанад Бурханай захяа заабаринуудые гурим
заншалнуудаараа арга мэхэтэйгээр элгэжэ шададаг байнат. 10 „Аба
эжы хо¸роо х‰ндэлэ“, „Аба эжы хо¸роо муушалан х‰н ‰хэлдэ х‰р>
тэхэ ¸отой“ гэжэ Моисейгээр дамжуулан Бурхан хэлээн байгаа.
11 Харин таанад эхэ эсэгэдээ туалха юумэтэй байгаад, „Энэшни
Корбан“, ондоогоор хэлэбэл, Бурханда ‰ргµµтэй юм гэхэнь з‰б гэ>
жэ зониие ургахадаа, 12 аба эжыдээ ямаршье туа б‰ х‰ргэгты гэжэ
урганат. 13 Тиигэжэл таанад Бурханай захяа заабариие µµэдынгµµ
тогтооон ¸о заншалаар элгэнэт, тиин ‰шµµшье олон иимэрх‰‰
юумэн‰‰дые таанад ‰йлэдэжэ байдагта».
7

Ямар юумэн‰‰д х‰ниие бузарланаб?
14 Иисус

дахин улад зониие µµртµµ дуудажа хэлэбэ: «Х‰н б‰хэн
хэлэыемни шагнажа, ойлгохые хэшээгты! 15 Гаднааа досоотнай
орожо байан юумэн таанадые бузарладагг‰й юм. Харин досоо>
оотнай гаража байан юумэн таанадые бузарладаг. 16 Шэхэтэй юм
аа, анхарагты»*.
17 Иисусай улад зониие орх¸од гэртэ ороходонь, хэлээнээ манда
тайлбарилжа ‰гыт гээд шабинарынь тэрэниие гуйба. 18 «М‰нµµ бо>
лотор таанад хэлэыемни ойлгобог‰й гээшэ г‰т? Гаднааа зосоотнай
ороон ямаршье юумэн ‰нэндµµ таанадые бузарлажа шадахаг‰й,
19 юундэб гэхэдэ, тэрэ юумэн танай з‰рхэндэ ороно бэшэ, харин та>
най хотондо ороод, ‰‰лдэнь бэеээтнай гаргагдадаг ха юм». (Иигэ>
жэ хэлэхэдээ Иисус ямаршье эдеэ хоолые эдихэдэ зохихо юм гэжэ
батална гээшэ).
20 Тиигээд Иисус ‰ргэлжэл‰‰лбэ: «Досоооотнай гарадаг юумэн
таанадые бузарладаг гээшэ. 21 Досоотнай, анаа з‰рхэндэтнай н‰>
гэлтэ х‰сэлэнг‰‰д т‰рэжэ, таанадые ташаяангы ябадалда х‰ргэдэг,
хулгай х‰‰лэдэг, алаха хюдаха тээшэ, 22 эрэдээ г‰, али эхэнэртээ ур>
баха тээшэ т‰лхидэг, хомхой сэдьхэлтэй, хара анаатай болгодог,
худал хуурмаг, зальхай ябадал, атаа ж‰тµµ т‰р‰‰лдэг, хэр‰‰л ама
гаргадаг, бардам зан, тэнэг ааша гаргадаг. 23 Эдэ б‰хы н‰гэлтэ
юумэн‰‰д досоооотнай гараад, µµэдыетнай бузарладаг юм».
* Энэ з‰йл зарим эхэ бэшэг‰‰дтэ ‰гы байдаг.
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Эхэнэрэй ‰зэг этигэл тухай
24 Иисус

Галилейээ гаража, Тир хотын шадар ерэжэ, нэгэ гэртэ
зогсобо. Эндэ ерээн тухайгаа х‰н‰‰дтэ мэд‰‰лхэ дураг‰й байбашье,
танигданг‰й байжа шадабаг‰й. 25 Ада ш‰дхэртэ барюулан басага>
най эхэнь Иисус тухай дуулаад, тэрээндэ ерэжэ, х‰лдэнь унаба.
26 Еврей>бэшэ тэрэ эхэнэр Сириин Финики гэжэ газараа гарбал>
тай байгаа. Басагыемни бариан ада ш‰дхэрые гаргажа ‰гыт даа гэ>
жэ тэрэ эхэнэр Иисусые гуйба. 27 Харин Иисус тэрэ эхэнэртэ: «Нэн
т‰р‰‰н ‰хиб‰‰дые садхааха хэрэгтэй. Тэдэнэй эдихэ хоол абаад,
нохойнуудта хаяхань зохихог‰й юм»*, – гэбэ. 28 «Тиимэшьел даа,
Дээдын Эзэн, теэд шэрээээ унаан ‰хиб‰‰дэй ‰лµµдэые нохой>
нуудшье эдидэг ха юм», – гэжэ ‰нµµхи эхэнэрынь харюусаба. 29 «З‰б
даа энэ харюушни. Ши гэртээ хари, басаганайшни досоооо ада
ш‰дхэр гаража тонилоо», – гэжэ Иисус эхэнэртэ хэлэбэ. 30 Гэртээ
ерээд, тэрэ эхэнэр басаганайгаа орон дээрээ хэбтэхыень хараба; до>
соохи ада ш‰дхэрынь гаража ошоон байба.
Иисус хэлэг‰й д‰лии х‰ниие эдэгээбэ
31 Тирэй

шадархи газараа гараад, Иисус Сидон хотоор дайраад,
Галилей далай тээшэ з‰глэбэ. Замдаа тэрэ Декаполис гэжэ нэрэтэй
арбан хотын хажуугаар ‰нгэрбэ. 32 Хэдэн х‰н тэрээндэ д‰лии, арай
шамай дуугардаг х‰ниие асаржа, дээрэнь гараа табижа адислыт даа
гэжэ Иисусые гуйба. 33 Иисус тэрэниие гансаарыень зоноо зай>
суулаад, шэхэн‰‰дтэнь хургануудаа хэбэ, тиигээд тэдээн дээрээ н¸л>
боод, хэлэндэнь халта х‰рэбэ. 34 Тиигээд огторгой µµдэ хаража, ехэтэ
анаа алдаад: «Эффата!» (энэнь «Нээгдыш!» гээн удхатай) – гээд
‰нµµхи х‰ндµµ хэлэбэ. 35 Тиигэмсээрнь тэрэ х‰н дары дууладаг,
ямаршье бэрхэшээлг‰й хэлэдэг болошобо.
36 Хээн юумэн тухаймни хэндэшье б‰ дуулгаарайгты гэжэ Иисус
зондо захирба. Теэд тэрэнэй хорихо тумань, зон б‰ришье ехээр энэ
ушар тухай хэлсэжэ байгаа. 37 Дуулаан зон булта аргаг‰й ехээр
гайхалдажа: «Иисус ямаршье юумые айнаар хэнэ. Д‰лии зониие
дууладаг болгоно, хэлэг‰й зониие дуугардаг болгоно», – гэлсэжэ
байгаа.
7

* Еврейн‰‰д еврей"бэшэ зондо олон ушарта нохойнуудтал адляар хандадаг
байгаа.
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Иисус д‰рбэ мянган х‰ниие садхааба
8

дахин ехэ олон зон Иисусые тойроод суглар>
8 ба. Тэдэ‰дэрн‰‰дтэ
зоной эдихэ юумэг‰й болоходо, Иисус шабинараа дуу>
1 Тэдэ

дажа хэлэбэ: 2 «Би эдэ зониие хайрланаб. Тэдэ намтай гурбан ‰дэр
байлсаа, теэд м‰нµµ эдихэ юумэг‰й болоод байна. 3 Тэдэнэй зари>
маниинь холооо ерээ. Тиимэээ ‰лэн хооон гэртэнь табибални,
тэдэ замдаа уларжа ядаржа магадг‰й». 4 «Теэд эзэг‰й хооон энэ
газарта эдэ зониие бултыень садхааха хилээмэ х‰н хаанааа оло>
хоб?» – гэжэ шабинарынь урдааань хэлэбэ. 5 «Таанадта хэды шэ>
нээн хилээмэ байнаб?» – гэжэ Иисус ураба. «Долоон жэжэхэн
монсогор хилээмэн байна», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 6 Иисус
улад зониие уухыень захирба. Тиигээд ‰нµµхи долоон хилээмэеэ
абаад, Бурханда баяр баясхалан х‰ргэбэ. Хилээмэеэ хухалан, х‰н
зондо х‰ртµµжэ хубаахыень шабинартаа ‰гэбэ. Шабинарынь хубааба.
7 ‡шµµ тэдэ хэдыхэн загаатай эн. Иисус тэдэнэй т‰лµµ Бурханда
баясхалан х‰ргµµд, тэрэ загаа хубаажа ‰гэхыень шабинартаа захи>
ба. 89 Д‰н хамтадаа д‰рбэн мянган шахуу х‰н булта дураараа эдижэ
садаа, ‰шµµ тиихэдэ эдеэнэй ‰лµµдээн долоон т‰рс‰‰гээр д‰‰рэн
суглараа. Иисус х‰н зоноо тараагаад, 10 шабинартайгаа хамта онго>
содо уужа, Далмануфын газар нютаг руу тамарба.
Тэнгэриээ баталагдаан гайхамшагта тэмдэг тухай
11 Хэдэн

фарисейн‰‰д Иисуста ерэжэ, ‰гµµр буляасалдаба. Тии>
гээд тэрэниие туршахаяа эдэжэ, тэнгэриээ баталагдаан гай>
хамшагта д‰лгэ тэмдэг харуулыш даа гэбэ. 12 Иисус х‰ндµµр анаа
алдажа: «Оршон ‰еын зон яахадаа гайхамшагта д‰лгэ тэмдэг харуул>
хые шаарданаб? З‰б даа, ямаршье тиимэ юумэн тэдэ зондо харуу>
лагдахаг‰й», – гэжэ хэлээ эн. 13 Тиигэмсээрээ тэрэ фарисейн‰‰дые
орх¸од, дахин онгосодоо уугаад, далайн н‰гµµ эрье руу тамарба.
Фарисейн‰‰дэй ба Иродэй эээбэри
14 Шабинарынь

хилээмэ абахаяа мартажа, онгосодонь тэдэндэ
оройдоол гансахан монсогор хилээмэн байгаа. 15 «эргэг байгты!
Фарисейн‰‰дэй, Иродэй эээбэриээ болгоомжолжо ябагты», – гэ>
эн эргылэмжэ Иисус шабинартаа ‰гэбэ. 16 Шабинарынь µµэд
хоорондоо: «Маанадта хилээмэнэй ‰гы байан дээрэээ тиигэжэ
хэлээ ¸отой», – гэжэ тухайлба. 17 Юун тухай хэлсэжэ байыень
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мэдээд, Иисус тэдэндээ хэлэбэ: «Хилээмэг‰й байан тухайгаа юун>
дэ хэлсээбта? М‰нµµ болотор мэдэнэг‰й, ойлгоног‰й гээшэ г‰т?
Ухаан бодолтнай тиимэ мунхаг байна гээшэ г‰? 1819 Нюдэтэй бай>
гаад, харанаг‰й гээшэ г‰т? Шэхэтэй аад лэ, дууланаг‰й гээшэ г‰т?
Табахан монсогор хилээмэ табан мянган х‰ндэ хубаажа ‰гэхэдэмни,
хэды т‰рс‰‰гээр д‰‰рэн ‰лµµдээ суглууланаа ананаг‰й аалта?»
«Арбан хо¸р т‰рс‰‰г», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 20 «Тиигээд
долоон хилээмэ д‰рбэн мянган х‰ндэ хубаахадамни, хэды т‰рс‰‰>
гээр д‰‰рэн ‰лµµдээ суглуулаа эмта?» – гэжэ Иисус ураба. «До>
лоон т‰рс‰‰г», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 21 «Теэд юун тухай
хэлэыемни м‰нµµшье болотор ойлгоног‰й гээшэ г‰т?» – гэжэ
Иисус дахин ураба.
Бетсаида хотодо Иисус охор х‰ниие эмнэбэ
Иисусай шабинартайгаа Бетсаида хото ерэхэдэнь, хэдэн х‰н
тэрээндэ охор х‰ниие х‰тэлжэ асараад, гараараа адис х‰рт‰‰лэн
эдэгээхыень гуйба. 23 Иисус тэрэ охор х‰ниие гараань барижа,
тосхоноо х‰тэлэн гаргаба. Тиигээд нюдэндэнь н¸лбоод, дээрэнь
гараа табин адислаад: «Зай, юумэ харана г‰ш?» – гэжэ ураба.
24 Тэрэнь иишэ тиишээ хараад: «Х‰н‰‰дые харанаб, теэд тэдэ той>
роод ябаан мододтол адли ‰зэгдэнэ», – гэжэ хэлэбэ.
25 Иисус дахин нюдэндэнь гараараа х‰рэбэ. Тиигэхэтэйнь сасуу
‰нµµхи х‰н хараатай болобо; нюдэнь эдэгэжэ, тэрэ б‰хы юумэ эли
тодоор харадаг болоо. 26 «Зай, ши гэртээ хари, тосхондо б‰ ороо>
рой», – гэжэ захин, Иисус тэрэ х‰ниие ябуулба.
22

Иисус гээшэмнай хэн бэ?
27 Иисус

шабинартайгаа Филиппэй Кесари хотын хажуудахи тос>
хонуудта ошобо. Замдаа Иисус: «Х‰н‰‰д намайе хэн гэжэ ана>
наб?» – гэжэ шабинараа асууба. 28 «Зариманиинь Уаар арюуд>
хагша Иоанн байнат, н‰гµµд‰‰лынь Илия гээшэт, ‰шµµ бусадынь
л‰ндэншэдэй нэгэниинь байнат гэжэ хэлсэнэ», – гээд шабинарынь
харюусаба. 29 «Теэд таанар намайе хэн гэжэ ананабта?» – гээд
Иисус ураба. «Та Бурханай табисуурта гээшэт», – гэжэ П¸тр ха>
рюусаба. 30 «Хэн байан тухаймни хэндэшье б‰ хэлээрэйт», – гэжэ
Иисус шабинартаа захирба.
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Иисус зобохо, алуулха тухайгаа хэлэнэ
31 Иисус

µµртэйнь юу болохо тухай шабинартаа хµµрэжэ эхилбэ:
«Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н аргаг‰й ехээр зобохо, ахамадууд, ахамад
санаарта болон Хуули заадаг багшанар тэрээнээ арсаха. Тэрээниие
алаха, теэд гурбадахи ‰дэртµµ тэрэ дахин амидырха». 32 Тиигэжэ
Иисус шабинартаа тон эли тодоор хэлэжэ байгаа. Тиимэээ П¸тр
тэрэниие хажуу тээшэнь дуудажа абаашаад, тиигэжэ хэлэхэеэ боли
гэбэ. 33 Харин Иисус шабинар тээшээ эрьен хараад, П¸трые зэмэ>
лэн: «Холо боло намаа, сатана! Шинии анал бодолнуудшни Бур>
ханаа ‰ршµµгдэнэ бэшэ, харин х‰н шанараашни б‰рилдэнэ!» –
гэбэ. 34 Удаань Иисус улад зониие, шабинараа дуудаад хэлэбэ:
«Намтай ябалсаха дуратай х‰н µµр тухайгаа бодохо¸о бол¸од, ‰дэр
б‰хэн хэрэээеэ ‰ргэлµµд*, хойнооомни яба. 35 Ушарынь хэлэбэл,
ами нааяа абарха анаатай х‰н тэрэнээ алдаха, харин минии т‰>
лµµ, м‰н айн Мэдээсэлэй т‰лµµ ами нааяа ‰гэбэл, тэрэнээ абар>
ха. 36 Хэрбээ танай б‰хы дэлхэй олзолоод, ами ‰нээеэ алдабал>
тнай, танда ашагтай г‰? ‡гыл даа! 37 Таанад ямаршье юумэ т‰лµµд,
ами ‰нээеэ бусаажа шадахаг‰йлта. 38 Хэрбээ забхай, н‰гэлтэ энэ
дэлхэйн зон дунда байхадаа намаа, минии ургаалаа эшэбэл>
тнай, Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н Эсэгынгээ алдар соонь Бурханай
Эльгээмэлн‰‰дтэй хамта ерэхэдээ, таанадаа эшэхэл.
9 8

байгшадай зариманиинь ‰р х‰сэтэй Бурханай хаан т‰рэ
9 ‰зµµг‰йдµµ
‰хэхэг‰й гэжэ таанарта ‰нэниие хэлэнэб».
1 Эндэ

Иисусай бодото ‰р х‰сэн тухай
Зургаан ‰дэр болоод, Иисус гансал П¸тр, Яков, тэрэнэй д‰‰
Иоанные абажа, ‰ндэр хада дээрэ гараба. Тэндэ Иисус шабинарай>
нгаа урда эрид хубилба. 3 Тэрэнэй хубсаан аргама сагаан болобо,
газар дэлхэй дээрэ ямаршье будаг тиигэжэ сагааруулжа шадахаг‰йл.
4 Иисустай хµµрэлдэжэ байан Моисей Илия хо¸р бии болобо.
5 Тиихэ зуура П¸тр Иисуста: «Рабби! Эндэ байхадамнай манда ямар
айн гээшэб. Гурбан майхан бодхоое: нэгыень шамда, нэгыень
Моисейдэ, ‰шµµ нэгыень Илияда», – гэбэ. 6 П¸тр юушье хэлээнээ
2

* Зоболон туйлахадашье, ‰хэлэй саазада х‰ртэхэдэшье бэлэн байха гээн
удхатай.
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мэдэнг‰й тиигэжэ хэлээ бшуу, юундэб гэхэдэ, шабинар ехээр айан
‰рдээн байгаа. 7 Тиигэжэ байтарынь ‰‰лэн бии боложо, тэдэниие
хушаад, тэндэээнь: «Энэ минии инаг хайрата Х‰б‰‰мни юм, таа>
над ‰гыень дуулажа байгты», – гээн абяан дуулдаба. 8 Шабина>
райнь тойроод харан гэхэдэнь, Иисусаа ондоо хэншье ‰гы байба.
9 Хадааа буужа ябахадаа Иисус шабинартаа: «Х‰н т‰рэлхитэнэй
Х‰б‰‰нэй ‰хµµд амидыртар энэ ‰зээн хараанаа хэндэшье б‰ хэ>
лээрэйт», – гэжэ захирба. 10 Шабинарынь энэ нюусые хадагалжа
ябаа, теэд «‰хµµд амидырхань» ямар удхатайб гэжэ бэе бэеээ ура>
даг байгаа. 11 «Хуули заадаг багшанар юундэ Бурханай табисуурта
Христосой ерэхын урда тээ Илия л‰ндэншэ ерэхэ ¸отой гэдэг
бэ?» – гэжэ шабинарынь Иисусаа асууба. 12 Иисус харюусаба:
«‡нэхµµрµµ Илия т‰р‰‰н ерэжэ, б‰хы юумэ бэлдэхэ ¸отой. Тиихэ>
дээ юундэ Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н ехээр зобохо, тэрээнээ ар>
саха юм гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг бэ? 13 Гэхэдэ
Илия ерээ юм, тиин Нангин Бэшэг соо хэлэгдээнэй ¸оор х‰н‰‰д
дура зоргоороо тэрээнтэй болоо юм гэжэ таанадта хэлэхэ байнаб».
Иисус досоогоо ада ш‰дхэртэй х‰б‰‰е эдэгээбэ
14 Иисусай

гурбан шабинартайгаа хамта бусад шабинартаа ерэхэ>
дэнь, тэдэнииень ехэ олон зон тойроод, Хуули заадаг багшанарай
тэдээнтэйнь арсалдажа байхань харагдаба. 15 Иисусые харахадаа улад
зон ехээр гайхалдажа, тэрэниие мэндэшэлхэ гэжэ г‰йлдэбэ. 16 «Таа>
над эдэнтэй юун тухай арсалданабта?» – гэжэ Иисус шабинараа
асууба. 17 Улад зоной дундааа нэгэ х‰н харюусаба: «Багша, би
шамда х‰б‰‰гээ абажа ерээб. Тэрэнииемни ада ш‰дхэр дараад, хэ>
лэг‰й болгоод байна. 18 Ада ш‰дхэр добтолходоол х‰б‰‰емни газа>
раар мухарюулна, аманаань хµµэ бурана, ш‰дэнь хабирна, бэень
х‰шэлдэнэ. Тэрэ ада ш‰дхэрые намнажа ‰гыт гээд шабинарыетнай
гуйхадамни, тэдэтнай оролдоод шадабаг‰й». 19 Иисус улад зондо
хандан: «Этигэл ‰зэгг‰й зон аа! ‡шµµ хэды шэнээн таанадтай бай>
хабиб? ‡шµµ хэды болотор таанадые тэсэжэ байхабиб? Тэрэ х‰б‰‰е
намда асарагты!» – гэжэ хэлэбэ. 20 Х‰б‰‰е асарба. Иисусые харам>
саараа ада ш‰дхэр х‰б‰‰е таталзуулан алагануулба. Х‰б‰‰нэй аман>
аа хµµэ буран, тэрэ газараар мухариба. 21 «‡нинэй иимэ болоо
эн г‰?» – гэжэ Иисус х‰б‰‰нэй эсэгэээ ураба. Тэрэнь: «Багааал
тиимэ эн. 22 Ада ш‰дхэр х‰б‰‰емни оло дахин галда, уанда шэ>
дээд, алахаяа забдаа. Маанадые хайрлажа, шадахал аа, туалыт
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даа!» – гэжэ гуйба. 23 «Юундэ „шадахал аа“ гэбэш? Этигэл ‰зэгтэй
аашни, х‰сээн лэ юумэншни б‰тэхэ юм!» – гэжэ Иисус харюуса>
ба. 24 Тиигэхэтэйнь сасуу х‰б‰‰нэй эсэгэ: «Би этигэнэб! Б‰ри ехэ
этигэл ‰зэг хайрлан туалыш!» – гэжэ хашхарба. 25 Улад зоной
‰шµµ олоор сугларжа байхые харахадаа, Иисус ада ш‰дхэртэ захир>
ба: «Хэлэг‰й, д‰лии ада ш‰дхэр! Би шамда захирнаб: энэ х‰б‰‰нээ
гара, хойшодоо тэрээндэ б‰ оро!» 26 Ада ш‰дхэр хашхараад, х‰б‰‰е
ехээр алагануулан, досоооонь гараба. Х‰б‰‰н ‰хэшээн шэнги
байба, х‰н‰‰дшье: «Тэрэ ‰хэшµµ», – гэлдэбэ. 27 Харин Иисус гар>
аань баряад, х‰л дээрээ бодоходонь туалба. 28 ‰‰лдэ Иисусай
шабинартайгаа гэртээ ерээд, гансаараа байхадань, тэдэнь: «Яахадаа
бидэ тэрэ ада ш‰дхэр даража шадабаг‰й гээшэбибди?» – гэжэ асуу>
ба. 29 «Иимэрх‰‰ ада ш‰дхэрн‰‰дые имагтал зальбаралаар даража
болохо юм», – гэжэ Иисус харюусаба.
Иисус дахин ‰хэхэ тухайгаа хэлэнэ
30 Иисус

шабинартайгаа тэндэээ гараад, Галилейе ‰нгэржэ ябаба.
Хаана ябаанаа х‰н‰‰дтэ мэд‰‰лхэг‰й гэжэ тэрэ оролдоо. 31 Уша>
рынь юуб гэбэл, тэрэ шабинараа ургажа байгаа. «Х‰н т‰рэлхитэ>
нэй Х‰б‰‰н х‰н‰‰дэй гарта тушаагдахань, тиигээд тэрэ алуулаад,
гурбадахи ‰дэртµµ амидырха», – гэжэ хэлэбэ. 32 Гэбэшье шабина>
рынь энэ хэлээшыень ойлгобог‰й, тиин урахаяашье з‰рхэлбэг‰й.
Эгээн ехэнь хэн гээшэб?
33 Иисус

шабинартайгаа гэртээ Капернаум хото ерэбэ. Гэртэ ороод
тэрэ: «Хэлэгты даа, замдаа таанад юун тухай арсалдабат?» – гэжэ ша>
бинараа ураба. 34 Хоорондоо тэдэ хэмнай эгээн ехэб гэжэ арсалда>
ан байгаа, тиимэээ багшынгаа урда шэмээг‰й байба. 35 Иисус уу>
гаад, арбан хо¸р шабинараа дуудаад: «Х‰ндэтэй газарта ууха дуратай
х‰н ‰‰л хабида байха, бусадай зараса болохо», – гэбэ. 36 Тиигээд
Иисус нэгэ ‰хиб‰‰е шабинарайнгаа дунда байлгаад, тэрэниие тэбэ>
реэд хэлэбэ: 37 «Минии нэрээр иимэ нэгэ ‰хиб‰‰е тогтоожо абаан
х‰н намайе тогтоожо абаан болоно. Тиихэдэ намайе тогтоожо аба>
ан х‰н намайе иишэ эльгэээн Бурханиие тогтоожо абана гээшэ».
Манда эсэрг‰‰сээг‰й зон манай талада юм
38 «Багша,

шинии нэрээр ада ш‰дхэрн‰‰дые дарадаг х‰ниие бидэ
хараабди. Тиихэдээ тэрэ х‰н маанадаар суг ябалсааг‰й, тиимэээнь
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бидэ тэрэниие хор¸обди», – гэжэ Иоанн хэлэбэ. 39 Иисус шабинар>
таа хэлэбэ: «Тэрэниие хорихо гэжэ б‰ оролдогты. Минии нэрээр гай>
хамшагта ‰йлэ б‰тэээн х‰н тэрэ дороо намайе муудхажа шадаха>
г‰й. 40 Танда эсэрг‰‰сээг‰й х‰н танай талада байна ха юм. 41 Намаа
боложо Христосой шабинар байан хадатнай таанадта аяга уа хэ>
жэ ‰гээн х‰н µµрынгµµ шагнал заабол абаха гэжэ би баталнаб.
42 З‰гµµр намда этигэгшэ эдэ багашуулай нэгыеньшье н‰гэл хилэн>
сэдэ т‰лхиэн х‰н дээрэ аймшагтай хэээлтэ бууха. Тэрэ х‰нэй х‰>
з‰‰ндээ тээрмын шулуу уюулаад, далайн о¸орто хаюулбалнь, тэрээндэ
µµртэнь дээрэ байха эн. 43 Хэрбээ гарайшни шамайе н‰гэлдэ оруулаа
аань, тэрэнээ таа сабшаад хая. Хо¸р гартайгаа залирдагг‰й гал тамада
орожо хосоронхаар, ганса гартайгаар м‰нхын амидарал амсабалшни
шамда дээрэ байха*. 45 Хэрбээ х‰лэйшни шамайе н‰гэлдэ оруулаа
аань, тэрэнээ таа сабшаад хая. Хо¸р х‰лтэйгµµ гал тамада орожо хо>
соронхаар, ганса х‰лтэйгµµ амиды ябаан дээрэ**. 47 Хэрбээ нюдэнэй>
шни шамайе н‰гэлдэ оруулаа аань, тэрэнээ уга тата. Хо¸р нюдэтэй>
гµµ гал тама руу хаюуланхаар, ‰рµµэн нюдэтэйгµµ Бурханай хаан т‰>
рэдэ ороболшни шамда дээрэ. 48 Гал тама соо н‰гэлтэдые эдидэг ‰тэ
хорхойнууд хэзээшье ‰хэдэгг‰й, галыньшье залирдагг‰й. 49 Ямаршье
тахил яажа дабаар дабалуулан арюудхагдадаг бэ, тон тиигэжэл х‰н
б‰хэн галаар туршуулан арюудхагдаха. 50 Дабан болбол айн юумэн
гээшэ, теэд амтаяа гээхэдэнь, дахин яажа гашуун болгохобта? Таанад
досоогоо дабатай байгты, хоорондоо эбтэй эетэй ажамидарагты».
Иисус гэрлэхэ ба алаха тухай ургана
109

газараа гараад, Иордан голой н‰гµµ талада
10 оршодогтэндэхи
Иудей можодо ерэбэ. Дахяад лэ ехэ олон зон тэрээн>
1 Иисус

дэ ерэжэ, Иисус тэдэниие урдынхидаал адляар ургаба. 2 Хэдэн фа>
рисейн‰‰д тэндэнь ерээд, Иисусые ‰гэдэнь торгоохо анаатайгаар:
«Хэлыш даа, Хуулиин ¸оор ‰бгэн амганаа алаха эрхэтэй г‰?» –
гэжэ ураба. 3 Урдааань Иисус: «Моисей таанадта юун гэжэ захяа
эн бэ?» – гэжэ ураба. 4 «алаха тухай гэршэлгэ амгандаа ‰гµµд
лэ тэрээнээ алажа болохо гээд Моисей захяа эн», – гэжэ фари>
сейн‰‰д харюусаба. 5 Тиихэдэнь Иисус хэлэбэ: «Шулуун сэдьхэлтэй
байан хадатнай Моисей тиимэ ¸о заншал таанадта тогтоогоо юм.
* 44"дэхи з‰йл олонхи эхэ бэшэг‰‰д соо ‰гы байдаг.
** 46"дэхи з‰йл олонхи эхэ бэшэг‰‰д соо ‰гы байдаг.

112

Марк 10
6 Тиихэдэ

юртэмсэ дэлхэй зох¸он б‰тээхэдээ, Бурхан нэн т‰р‰‰н
эрэ эмэ хо¸рые б‰тээгµµ юм. 7 Тиимэээл эрэ х‰н эхэ эсэгэеэ ор>
х¸од, амгантайгаа нэгэдэхэ, 8 тиин тэрэ хо¸р ганса бэе болон эб>
лэрхэ гэжэ хэлээ юм. Тиихэлээрээ тэдэ хо¸р болбол хо¸р бэшэ,
харин нэгэ бэе гээшэ. 9 Тиимэээ Бурханай нэгэд‰‰лэн юумэ х‰н
хубааха ¸ог‰й».
10 ‰‰лдэнь гэртээ ерээд байхадаа шабинарынь ‰нµµхи ургаан
юумэн тухайнь ураба. 11 «амганаа алаад, ондоо эхэнэртэй уу>
ан х‰н т‰р‰‰шынгээ амганда урбаба гээшэ. 12 Тон тиигэжэл н‰>
хэрµµ алаад, ондоо эрэтэй ууан эхэнэр т‰р‰‰шынгээ н‰хэртэ
урбаба гээшэ», – гэжэ Иисус тайлбарилба.
Иисус ‰хиб‰‰дые адислана
13 Зарим

х‰н‰‰д гараараа х‰рэжэ адислахаарнь Иисуста х‰‰гэдые
асарба. З‰гµµр шабинарынь тэдэ ‰хиб‰‰дые багшадаа ойртуулбаг‰й.
14 Тиигэхыень ойлгоходоо, Иисус уурлажа: «‡хиб‰‰дые наашань та>
бигты, намда ерэхэдэнь аалта б‰ хэгты, ушарынь юуб гэбэл, эдэ
‰хиб‰‰дтэл адли зон Бурханай хаан т‰рын мэдэлдэ юм. 15 Эдэ ‰хи>
б‰‰д мэтээр Бурханай хаан орониие тогтоон абааг‰й х‰н тэндэ хэ>
зээшье орожо шадахаг‰й гэжэ баталан хэлэнэб», – гэбэ. 16 Тиигээд
Иисус ‰хиб‰‰дые тэбэреэд, гараараа адислаба.
Баян х‰н
17 Иисусай

харгыда ябахада нэгэ х‰н тэрээндэ г‰йжэ ерээд, ‰бдэг
дээрээ ‰гэдэн унажа: «Эрхим багша! М‰нхын амидаралда х‰ртэхын
тула би юу хэхэ ¸отойбиб?» – гэжэ ураба. 18 Иисус харюудань хэ>
лэбэ: «Юундэ намайе эрхим гэбэш? Имагтал Бурхан эрхим гээшэ.
19 Ши захяа заабаринуудые мэдэнэ ха юмши. „Б‰ ала, ханидаа б‰
урба, хулгай б‰ хэ, бусад тухай худал юумэ б‰ хэлэ, х‰ниие мэхэл>
жэ, юумыень б‰ аба. Эхэ эсэгэеэ х‰ндэлэ“».
20 «Багша аа, эдэ захяа заабаринуудые бултыень би эдир наан>
аа сахижа ябадаг х‰нби», – гэжэ ‰нµµхи х‰ниинь хэлэбэ. 21 Иисус
тэрэ х‰ниие шэртэжэ, айшаан хэлэбэ: «Шамда нэгэл юумэн дутана:
ошожо зµµри зµµшэеэ бултыень худалдаад, м‰нгыень ‰гытэйш‰‰л>
дэ хубаажа ‰гэ, тиигээ аа, тэнгэри дээрэ баялиг зµµритэй боло>
хош. Тиигээд намда ерэжэ, хажуудамни ябаарай». 22 Тиигэжэ хэ>
лэхыень дуулахадаа, ‰нµµхи х‰нэй шарайнь хубилба. Тэрэ уйдхар>
тайгаар саашалба, ушарынь юуб гэхэдэ, тэрэ х‰б‰‰н аргаг‰й ехэ эд
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зµµритэй байгаа. 23 Иисус тойрожо хараад: «Баян х‰н‰‰дэй Бурханай
хаан орондо орохонь бэрхэтэйл байха даа!» – гэжэ шабинартаа хэлэ>
бэ. 24 Эдэ ‰гэн‰‰дыень дуулахадаа, шабинарынь сошолдон гайхал>
даба. Харин Иисус дабтажа: «‡хиб‰‰дни, Бурханай хаан орондо оро>
хонь бэрхэтэйл байха даа! 25 Баян х‰нэй Бурханай хаан орондо орохо>
оонь бэлээр з‰‰нэй ‰бµµр тэмээн ороод гарахал», – гэжэ хэлэбэ.
26 Тиигэхэдэнь шабинарынь б‰ришье ехээр гайхалдан: «Тиигэхэдээ
хэн абарагдаха аргатайб?» – гэжэ бэе бэеээн ураба. 27 Иисус тэдэ>
нээ шэртэн хараад: «Х‰н‰‰д µµэдыгµµ абаржа шадахаг‰й, харин
юушье хэхэ аргатай Бурхан тэдэниие абаржа шадаха юм», – гэжэ хэ>
лэбэ. 28 Тиигэхэдэнь П¸тр: «Бидэ хамаг юумэеэ орх¸од, шамайе да>
хаабди, аныш», – гэбэ. 29 «Минии тулада, айн Мэдээсэлэй аша
туада гэрээ г‰, аха д‰‰нэрээ г‰, эгэшэ д‰‰нэрээ г‰, аба эжыгээ г‰,
амга ‰хиб‰‰дээ г‰, али эдлэжэ байан газараа орхион х‰н 30 энэ дэл>
хэйдэ б‰ришье ехэ юумэндэ х‰ртэхэ юм гэжэ би баталнаб. Тэдэнэр
зуу дахин олон гэрн‰‰дтэй, аха д‰‰нэртэй, эгэшэ д‰‰нэртэй, эжынэр>
тэй, ‰хиб‰‰дтэй, эдлэхэ газартай байха, хашалга м‰рдэлгэн‰‰дыешье
µµр дээрээ мэдэрхэ, тиин ерээд‰йдэ м‰нхын ажамидаралтай болохо.
31 З‰гµµр м‰нµµ т‰р‰‰ зэргэдэ байгшадай олониинь ‰‰л зэргэдэ оро>
хо, тиихэдэ м‰нµµ ‰‰л зэргэдэ байанай олониинь т‰р‰‰лэн гараха».
Иисус ‰хэхэ тухайгаа гурбадахияа хэлэнэ
32 Иисус

шабинартайгаа Иерусалим хото руу зорибо. Тэрэ айан
зобоон шабинарайнгаа урдань алхалба, харин тэдэнэй хойнооо
баа айшаан х‰н зон убарилдан ябаба. Нэгэ абаандаа Иисус ар>
бан хо¸р шабинараа хажуу тээшэнь абаашаад, µµртэйнь юу ушарха
тухай хµµрэжэ ‰гэбэ. 33 «М‰нµµ бидэ Иерусалим орохомнай. Тэндэ
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ниие т‰р‰‰ санаартанай, Хуули заадаг баг>
шанарай гарта тушааха. Тэдэнэр Х‰б‰‰е гэмнэн, ‰хэлэй саазада
х‰ртµµхэ гэжэ шиидээд, бусад арадай гарта тушааха. 34 Тэдэнь тэрэ>
ниие бааха, н¸лбохо, сохихо, хожомынь алаха байна. З‰гµµр Х‰>
б‰‰н гурбадахи ‰дэртµµ амидырха».
Яков Иоанн хо¸рой гуйлта
35 Яков

Иоанн гэдэг Зэбэдэйн хо¸р х‰б‰‰д Иисуста ерэжэ: «Багша
аа, бидэ шамайе нэгэ юумэн тухай гуйхамнай», – гэбэ. 36 «Юун тухай
гуйнабта?», – гэжэ Иисус ураба. 37 «Алдарта хаан т‰рынгµµ шэрээ>
дэ уухадаа, бидэ хо¸рой нэгыемнай баруун таладаа, н‰гµµдыемнай
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з‰‰н таладаа уулгажа хайрлыш даа», – гэжэ тэдэ Иисусаа гуйба.
38 «Таанад юун тухай гуйжа байанаа ‰нэхµµрµµ ойлгоног‰йт. Ми>
нии амсаха ¸отой зоболонгой аягааа таанад уужа амсажа шадаха
аалта? Минии х‰ртэхэ ¸отой зоболонто уан арюудхалгада таанад
х‰ртэжэ шадаха аалта?» – гэжэ Иисус хэлэбэ. 39 «Шадахабди», –
гэжэ Яков Иоанн хо¸р харюусаба. «‡нэхµµрµµ таанад минии зобо>
лонгой аягааа амсахат, минии х‰ртэхэ уан арюудхалгада х‰ртэл>
сэхэт. 40 Теэд баруун таладамни, з‰‰н таладамни ууха х‰н‰‰дые
унгахань минии мэдэлдэ бэшэ. Тэдэ ууринуудта Бурханай таби>
ан х‰н‰‰д ууха юм», – гэжэ Иисус хэлэбэ.
41 Н‰гµµ арбан шабинарынь энэ хµµрэлдµµ дуулахадаа, Яков
Иоанн хо¸рто сухалдаба. 42 Тиимэээ Иисус тэдэниие дуудажа хэлэ>
бэ: «Арад зоной захирагшад гэжэ нэрлэгдэдэг хариинхид тойроошо
арад зоноо зонхилхо дуратай байдаг, м‰н т‰шэмэд айдуудыньшье
албатанаа захирха б‰рин засагтай байдаг. 43 Харин таанад тэдэндэл
адляар бэеэ абажа б‰ ябагты. Агууехэ болохо анаатай х‰нтнай
бусадайнгаа бултанайнь зараса болохо ¸отой. 44 Али т‰р‰‰ зэргэдэ
гараха анаатай х‰нтнай бусадайнгаа бултанайнь барлаг болохо ¸о>
той. 45 Ушарынь юуб гэхэдэ, Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н х‰н‰‰дые за>
рахаяа ерээ бэшэ, харин бусад уладта алба хэхэеэ, м‰н ‰нэтэ ами
наанайнгаа сэнгээр олон х‰н‰‰дые абархаяа ерээ».
Иисус охор Бартимейе эдэгээбэ
46 Иисус

шабинартайгаа Иерихон хото ерэбэ. Хожом хотооо ехэ
олон зоноор ‰дэшэл‰‰лэн гаража ябахадань, харгын хажууда Тимейн
Бартимей гэдэг охор х‰б‰‰н юумэ гуйраншалжа ууба. 47 Хажуу>
гаарнь Назаредэй Иисус ‰нгэрнэ гэжэ дуулахадаа, тэрэ: «Давидай
‰ри адаан, Иисус! Намайе ‰ршµµжэ хайрлыш даа!» – гэжэ хаш>
харба. 48 Олохон зон тэрээндэ дууг‰й бай гэжэ зандарба, теэд тэрэнь
б‰ришье шангаар: «Давидай ‰ри адаан, намайе ‰ршµµн хайрлыш
даа!» – гэжэ хашхарба. 49 Иисус зогсоод: «Дуудагты тэрэниие!» –
гэбэ. Тэрэ охор х‰ниие х‰н‰‰д дуудан: «Б‰ ай! Бодо, тэрэ шамайе
дуудана», – гэбэд. 50 Бартимей ‰рэн бодохотойгоо зэргэ гадар хуб>
сааа тайлажа хаяад, Иисуста ерэбэ. 51 «Шамда юу хэжэ туалха>
биб?» – гэжэ Иисус тэрээнээ ураба. «Багша, намайе харадаг бол>
гыш даа», – гэжэ Бартимей харюусаба. 52 «Яба даа, этигэлшни ша>
майе эл‰‰р мэндэ болгобо», – гэжэ Иисус хэлэбэ. охор х‰ниинь тэрэ
дороо харадаг боложо, Иисусай хойнооо харгыгаар дахан ябаба.
10
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Иисус Иерусалим хотодо оробо
11

Элеон хадын хаяада оршодог Беттагэ
11 ба Бетанишабинартайгаа
тосхонуудта ойртоод, тиишэнь хо¸р шабияа эльгээ>
1 Иисус

бэ. 2 «Шанха урдатнай байан тосхон ошогты. Тэндэ оромсоороо
х‰н амитанай оройдоо унааг‰й залуу элжэгэнэй уяатай байхые
харахат. Тэрэниие уяааань тайлаад, наашань х‰тэлжэ асарагты.
3 Хэрбээ таанараа: „Юу хэжэ байнабта?“ – гэжэ ураа аань, „Энэ
элжэгэн Эзэндэ хэрэгтэй болоо“, – гэжэ харюусаарайт, тиихэдэт>
най тэрэ элжэгэ абажа ябахыетнай дары з‰бшµµхэ».
4 Шабинарынь ошожо, гудамжада нэгэ гэрэй хажууда уяатай залуу
элжэгэ олоод, тэрэниие уяааань тайлаба. 5 Тэндэ байан зон: «Таа>
над юундэ энэ элжэгэ сэргэээнь тайланабта?» – гэжэ ураба. 6 Ша>
бинар Иисусай захиан ¸оор харюусаба, тиихэдэнь х‰н‰‰д тэдэниие
табиба. 7 Шабинар тэрэ элжэгэ асаржа, нюрган дээрэнь хубсааяа дэб>
дибэ, тиигээд Иисус тэрээниие унаба. 8 Олон зон Иисусай ябаха харгы
дээг‰‰рнь хубсааяа дэбдибэ, зарим зон м‰шэрн‰‰дые отолоод, харгы
дээг‰‰рнь табиба. 9 Урдань ябаан, хойнооонь дахаан зон булта:
«Бурханда алдар соло!
Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэгшэ
‰ршµµл хайратай байай!
10
Манай ‰бгэ эсэгэ Давид хаанай мандуулан хаан т‰рэ
алдар солотой байай!
Дээдын тэнгэридэ оршоон Бурханда алдар соло!» – гэжэ шанга
шангаар хашхаралдаба.
11 Иерусалимда ороод, Иисус Бурхан ‰мэ ошожо, досоонь байан
б‰хы юумэ анхаралтайгаар хараба. Тиигээд орой болошоон дээрэ>
ээ арбан хо¸р элшэнэрээрээ хамта тэрэ Бетани руу бусажа ошобо.
Иисус боди модо хараалдаа х‰ртµµбэ
Хойто ‰дэрынь Иисусай шабинартайгаа Бетаниаа гараад
ябахадань, тэрэнэй гэдээниинь ‰лдэбэ. 13 Тэрэ холооо набша>
адаар б‰рхµµгµµтэй боди модо хараад, тэндэнь эдихээр юумэн
олдоно аа г‰ гэжэ харахаяа ошобо. Теэд модондонь набшаадаа
бэшэ юушье байбаг‰й, ушарынь юуб гэбэл, тиигэхэдэ боди модо>
ной ‰рэ жэмэс ‰гэхэ саг болоог‰й байгаа*. 14 Тиимэээ Иисус тэрэ
12

* Магадг‰й, еврейн‰‰д боди модоной эртын г‰лгэн‰‰дые эдидэг байгаа.
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модондо: «Хойшодоо энэ модоноо х‰н хэзээдэшье жэмэс б‰ эди>
эй!» – гэжэ хэлэбэ. Тиигэжэ хэлэхыень тэрэнэй шабинарынь
дуулаан байгаа.
Иисус Бурхан ‰мэ ошобо
15 Иисус

шабинартайгаа Иерусалим ерэхэдээ Бурхан ‰мэ оробо.
Тэндэээ наймаашадые, юумэ худалдажа абагшадые намнажа оро>
бо, м‰нгэ танга олигшодой шэрээн‰‰дые, гулабхаа худалдагша>
дай андалинуудые х‰мэрюулбэ. 16 Тиигээд худалдаа наймаанай
ямаршье юумэ Бурхан ‰мын дотор хор¸огоор абажа ябахые хори>
бо. 17 «Нангин Бэшэгтэ: „Минии гэр б‰хы арадуудай м‰ргэл зальба>
ралай гэр гэжэ нэрлэгдэхэ“ гэжэ бэшээтэй байдаг. Харин таанад
энэ гэр дээрмэшэдэй шэбээлдэг ‰‰р болгожорх¸от», – гэжэ Иисус
хэлэбэ.
18 Тиигэжэ хэлэхыень т‰р‰‰ санаартан, Хуули заадаг багшанар
дуулаад, тэрэниие хюдаха арга бэдэрбэ. Юундэб гэбэл, б‰хы х‰н
зон тэрэнэй ургаал гайхан анхаржа байгаа, тиимэээл тэдэнэр
Иисусаа айжа байгаа. 19 ‡дэшэ болоходо Иисус шабинартайгаа хо>
тооо гаража ошобо.
Боди модоноо абаан хэшээл тухай
20 Хойто

‰глµµг‰‰рынь боди модоной хажуугаар ‰нгэрхэдµµ, шаби>
нарынь тэрэ модоной ‰ндэµµрµµ х‰рэтэр хаташоод байхые хараба.
21 П¸тр урдань Иисусай тэрэ модондо юумэ хэлэжэ байыень а>
наад: «Рабби, харыш! Шинии хараалда х‰ртээн модон хаташоод
байнал», – гэжэ багшадаа хэлэбэ. 22 Иисус харюудань хэлэбэ: «Бур>
ханда этигэл ‰зэгтэй байгты! 23 Хэрбээ Бурханда этигэл ‰зэгтэй,
з‰рхэ сэдьхэлдээ ямаршье эжэг маргалтаг‰й аа, уулада хандан:
„Эндэээ х‰дэлµµд, далай руу ‰рэ» гээ аатнай, захиран б‰хэнтнай
б‰тэхэ гэжэ би баталан хэлэнэб. 24 Тиимэээ Бурханда зальбаржа
юумэ гуйхадаа, ямаршье эриэн юумэеэ заабол абахаб гээн этигэл>
тэй байгты, тиигэбэл тэрэ юумэеэ абахат. 25 Баа таанад зальбаржа
байхадаа, хэн нэгэндэ гомдолтой аа, тэрэ х‰нµµ х‰лисэгты. Тиигэ>
бэл тэнгэридэ оршодог Эсэгэтнайшье танай н‰гэлые х‰лисэхэ*».
* 26"дахи з‰йл олонхи эхэ бэшэг‰‰дтэ ‰гы байдаг: Хэрбээ таанадай х‰ли"
сэхэг‰й байбал, тэнгэридэхи Эсэгэтнай баа танай н‰гэлн‰‰дые х‰лисэ"
хэг‰йл.
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Иисусай эрхэ засаг тухай асуудал
27 Иисус

шабинартайгаа дахин Иерусалим орожо ерэбэ. Бурхан ‰>
мµµр ябахадань, тэрээндэ т‰р‰‰ санаартан, ахамадууд, Хуули заадаг
багшанар ойртобо. 28 «Ши иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэйбши? Иимэ
эрхэ засаг шамда хэн ‰гµµб?» – гэжэ урабад. 29 Иисус: «Бишье таа>
надаа нэгэ юумэ урахамни. Хэрбээ харюу ‰гэбэлтнай, иимэ юумэ
хэхэ ямар эрхэтэй байанаа таанарта хэлэхэб. 30 Хэлыт даа, уаар
арюудхаха эрхэ Иоаннда Бурхан ‰гµµ юм г‰, али х‰н‰‰д г‰?» – гэ>
жэ урдааань асууба. 31 Н‰гµµд‰‰лынь хоорондоо шэбэнэлдэбэ: «Хэр>
бээ Бурханаа тиимэ эрхэ ‰гтµµ гэбэлнай, тиигэбэл юундэ Иоаннда
этигэдэгг‰й байгаабта гэхэл. 32 Н‰гµµ талааа, х‰н зон булта Иоан>
ные л‰ндэншэн гэжэ тоолодог. Тиимэээ уаар арюудхаха эрхэ тэ>
рээндэ юрэ х‰н‰‰д ‰гµµ гэхын аргаг‰йбди». Тэдэнэр х‰н зоноо
айжа байгаа ха юм. 33 Тиимэээ тэдэнэр Иисуста: «Бидэ мэдэнэг‰й>
бди», – гэжэ харюусаба. Тиихэдэнь Иисус: «Эдэ юумэн‰‰дые хэхэ
эрхэ намда хэнэй ‰гэые би баа хэлэхэг‰йб!» – гэжэ тэдэндэ хэлэбэ.
‡зэм тарилгын газарай х‰лэншэд тухай
ургаалта ‰гэн‰‰д
1211

Тиигээд Иисус тэдэндэ иимэ ургаалта ‰гэн‰‰дые хµµрэбэ:
12 «Нэгэ
х‰н ‰зэмэй сэсэрлиг таряад, тойруулан х‰реэлжэ, до>
1

соонь ‰зэмэй ш‰‰э шахадаг т‰хеэрэлгэ хэхэеэ н‰хэ малтаба, баш>
ни бариба, тиигээд тэрэнээ ‰зэмшэдтэ х‰лэлµµд, аянда мордобо.
2 Жэмэсэй эдеэшэхэ багта ‰зэмэй ургасааа µµрынь хуби абажа
ерэхээр тэрэ эзэн ‰зэмшэдтэ зарасаяа эльгээбэ. 3 Теэд ‰зэмшэд за>
расыень барижа зада сох¸од, µµргэнь хоооор бусаагаа эн. 4 Тии>
гэхэдэнь эзэн ондоо зарасаяа ябуулаа; теэд ‰зэмшэд тэрэнэй тархи
хаха сох¸од, баажа баажа ябуулба ха. 5 Эзэнэй дахин ондоо за>
расаяа эльгээхэдэ, тэрэнииень ‰зэмшэд алажарх¸о эн. Сэсэрлигэй
эзэн хойно хойнооонь зарасанараа ябуулжал байгаа; харин ‰зэм>
шэд тэдэнэй зарим нэгыень зада сохиоор, н‰гµµдыень алааар лэ
байгаа. 6 ‰‰лэй ‰‰лдэ эзэн х‰б‰‰емни тэдэ х‰ндэлхэ аабза гэжэ
анан, ‰зэмшэдтэ ори ганса инаг хайрата х‰б‰‰гээ ябуулба. 7 Теэд
‰зэмшэд: „Энэ х‰б‰‰н эсэгынгээ эд зµµри залгамжалха. Энээниие
алая, тиигэбэл б‰хы зµµринь манай болохо “, – гэжэ µµэд хоо>
рондоо хэлсэбэ. 8 Тиигээд тэрэ х‰б‰‰ень барижа алаад, бэеыень ‰зэ>
мэй сэсэрлигээ гаргажа хаяба».
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9 «Зай,

тиихэлээрээ ‰зэмэй сэсэрлигэй эзэн тэдэ ‰зэмшэдые яаха
болоноб?» – гэжэ Иисус ураба. «Эзэн ерээд, тэдэ ‰зэмшэдые ала>
ха, тиигээд ондоо ‰зэмшэдтэ сэсэрлигээ даалгаха. 1011 „Хэрэгг‰й
гэжэ барилгашадай голожо хаяан шулууниинь гэрэй гол шухала
тулга шулууниинь болоо: энээниие Дээдын Эзэн б‰тээгээ, тиин ман>
да ехэл ‰зэсхэлэнтэ го¸ор харагдана“, – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэ>
шээтэй байхые таанар хэзээшье уншааг‰й аалта?» 12 Иисусай хэлэ>
эн ургаалта ‰гэн‰‰дые дуулаад, т‰р‰‰ санаартан ба фарисейн‰‰д
µµэд тухайнь хэлэжэ байна гэжэ ойлгобо. Тиимэээ Иисусые ба>
рижа хэээхэеэ х‰сэбэ, теэд улад зоноо айжа, тэрэниие х‰рэбэг‰й.
Алба татабари тухай асуудал
13 ‰‰лдэнь

тэдэ тушаалтан Иисусые ‰гµµрнь торгоожо хардахын
тула тэрээндэ хэдэн фарисейн‰‰дые, Иродэй талын хэдэн х‰нтэй
ябуулба. 14 Тэдэнь Иисуста ерээд: «Багша аа! Ши ‰нэн сэхэш, Бур>
ханай бодото замаар ябахые ургадагши, хэнэйшье урда билдагуу>
шалдагг‰йш, юуб гэбэл, нюур харадагг‰йш гэжэ бидэ мэдэнэбди.
Тиимэээ манда хэлыш, Римэй хаанда алба татабари т‰лэхэнь з‰б
г‰, али буруу г‰?» – гэжэ асууба. 15 Иисус тэдэнэй муу мэхые мэ>
дээд: «Таанар юундэ намайе туршабат? Нэгэ динари намда асаржа
харуулагтыл даа», – гэбэ. 16 Н‰гµµд‰‰лынь нэгэ динари асаржа ‰гэбэ.
«Эндэ хэнэй д‰рсэ зураатай, хэнэй нэрэ бэшээтэй байнаб?» – гэжэ
Иисус ураба. «Римэй хаанай», – гэжэ тэдэнь харюусаба. 17 «Тии>
мэээ хаанай юумэ хаандань, Бурханай юумэ Бурханда ‰гэгты», –
гэжэ Иисус тэдэндэ хэлэбэ. Энээниие дуулахадаа, тэдэ зон Иису>
сай сэсэн ухаанда гайхалдаба.
‡хµµд амидырха тухай асуудал
18 Х‰н‰‰д

‰хµµд амидырдагг‰й гэжэ тоолодог саддукейн‰‰дэй за>
риманиинь Иисуста ерэжэ хэлэбэ: 19 «Багша аа, ‰хиб‰‰г‰й ахынгаа
наанаа н‰гшэхэдэ, тэрэнэй д‰‰нь бэлбээн эхэнэртэйнь ууха ¸о>
той, тиигээд тэдэнээ гараан ‰хиб‰‰н н‰гшээн ахынь ‰хиб‰‰н гэ>
жэ тоологдохо зэргэтэй гэжэ Моисей манда бэшээн байдаг. 20 Зай,
долоон аха д‰‰нэр байгаа гэе. Тэдэнэй ахань амга абаад, ‰хиб‰‰тэй
болонг‰йгµµр наа бараба. 21 Д‰‰нь ахынгаа амгантай уугаад, ба>
ал ‰хиб‰‰тэй болонг‰йгµµр наа барашаба. Гурбадахиньшье тии>
мэл табилантай байгаа. 22 Тиигэжэл долоон аха д‰‰нэр бултадаа
‰нµµхи эхэнэрые амга болгон абаад лэ, ‰хиб‰‰тэй болонг‰йгµµр
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хойно хойнооо наанаа н‰гшэжэ байгаа. ‰‰лэй ‰‰лдэ тэдэнэй
амганииньшье наа бараба. 23 Теэд Бурханай ‰хээн х‰н‰‰дые
амидыруулхада тэрэ эхэнэр хэнэйнь амган байхаб? ‰‰лэй ‰‰лдэ
тэрэ долоон аха д‰‰нэртэй бултантайнь ууан байна ха юм».
24 Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Таанад Нангин Бэшэгэй юун гэжэ
ургадагые, Бурханай ‰р х‰сэ мэдэдэгг‰й тула энд‰‰ржэ байнат.
25 Бурханай х‰н‰‰дые амидыруулхада, тэдэ зон Бурханай Эльгээмэл>
н‰‰дтэл адли байха, тиин амгашье абахаг‰й, хадамдашье гараха>
г‰й. 26 Зай, саашань ‰ргэлжэл‰‰лбэл, ‰хээн зоной амидырха тухай
таанад Моисейн номдо уншааг‰й аалта? Шатажа байан µµг бур>
гааан соооо Бурхан Моисейдэ: „Би Абраамай Бурхан, Исаагай
Бурхан, Яковай Бурханби“, – гэжэ хэлээ эн. 27 Бурхан болбол ‰хэ>
эн х‰н‰‰дэй бэшэ, харин амиды х‰н‰‰дэй Бурхан юм. Тиимэээ
таанад саддукейнэр огто энд‰‰ржэ байнат».
Эгээн шухала захяа заабари
28 Иисусай

саддукейнэртэй арсалдажа байхада нэгэ Хуули заадаг
багша ерэбэ. Тэрэ Иисусай бодомжотой харюу ‰гэхые дуулаад, тэ>
рээнээ: «Б‰хы захяа заабаринуудай эгээн шухалань алинь бэ?» –
гэжэ ураба. 29 Иисус харюусаба: «Эгээн шухала захяа заабари иимэ:
„Израилиин арад, манай Эзэн Бурхан ори ганса Дээдын Эзэн юм.
30 Ши Эзэн Бурхандаа б‰хы з‰рхэ сэдьхэлээрээ, б‰хы ‰нээ ‰л>
дµµрµµ, б‰хы ухаан бодолоороо, байан х‰сэ шадалаараа дуратай
бай“. 31 Хо¸рдохи эгээн шухала захяа заабари иимэ: „Бусад зондо
µµртµµл адли дуратай бай“. Эдэ хо¸роо ‰лэмжэ шухала захяа заа>
бари ‰гы юм».
32 Хуули заадаг багша Иисуста хэлэбэ: «Багша аа, Бурхан ори
ганса юм, тэрээнээ ондоо Бурхан ‰гы гэжэ хэлэхэдээ ши тон з‰б
хэлэнэш. 33 Тиин Эзэн Бурхандаа б‰хы з‰рхэ сэдьхэлээрээ, б‰хы
‰нээ ‰лдµµрµµ, б‰хы ухаан бодолоороо, байан х‰сэ шадалаараа
дуратай бай; бусад зондо µµртµµл адли дуратай бай гэхэдээ ши ба>
ал тон з‰б хэлэнэш. Эдэ захяа заабаринууд маанадай ‰ргэхэ арга>
тай б‰хы тахилнуудаа, б‰хы ‰ргэл бэлэг‰‰дээ шухала юм». 34 Хуу>
ли заадаг багшын иигэжэ бодомжотойгоор харюусахада, Иисус тэ>
рээндэ: «Ши Бурханай хаан т‰рэµµ холо бэшэ байнаш», – гэбэ.
Тиигэхэээнь хойшо Иисусаа юумэ урахаяа хэншье з‰рхэлбэг‰й.
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Бурханай табисуурта хэнэй ‰ри адаан бэ?
35 Бурхан

‰мэ соо х‰н зониие ургажа байхадаа Иисус ураба:
«Бурханай табисуурта болбол Давидай ‰ри адаан байха гэжэ Хуу>
ли заадаг багшанар юундэ хэлэдэг бэ? 36 „Бузар дайсадыешни х‰л>
дэш м‰рг‰‰лтэрни баруун таладамни уугаарай гэжэ Дээдын Эзэн
минии Эзэндэ хэлээ“, – гээд Нангин ‰лдµµр урмашуулагдаан
Давид айладхаба. 37 Тиихэлээрээ, хэрбээ Давид µµрµµ Бурханай та>
бисууртые Эзэмни гэжэ нэрлээ хадаа, яажа Бурханай табисуурта
Давидай ‰ри болохоб?» Тэндэ байан олон зон Иисусые ехэ ханал>
гатайгаар шагнаба.
Иисус зониие Хуули заадаг багшанараа эргылнэ
Тэндэ байан олон зон Иисусые ехэ ханалгатайгаар шагнаба.
урган Иисус ‰ргэлжэл‰‰лбэ: «Хуули заадаг багшанар>
аа бэеэ эргылжэ ябагты. Тэдэнэр ута суба ‰мдµµд ябаха, олон зо>
ной дунда мэндэшэл‰‰лхэ дуратай байдаг. 39 М‰н тэдэнэр м‰ргэлэй
гэр соо урдуур ууха, т‰рэ найрташье эгээн х‰ндэтэй уури эзэлхэ
дуратай байдаг. 40 Тэдэнэр бэлбээн эхэнэрн‰‰дэй зµµри эшхэл>
г‰йгµµр ‰бэртэлдэг, удаань олоной нюдэн дээрэ удаан зальбардаг
юм. Тиимэрх‰‰ зон хатуу хэээлтэдэ х‰ртэхэ даа».
38 Тэдэниие

Бэлбээн эхэнэрэй ‰ргэл
41 Иисус

Бурхан ‰мын ‰ргэлэй сангай хажууда уугаад, х‰н зоной
м‰нгэ ‰ргэхыень ажаглан хаража байба. Олон баяшуул ехэ м‰нгэ
‰ргэбэ. 42 Харин нэгэ ‰гытэй бэлбээн эхэнэр ерэжэ, хо¸р жэжэ
м‰нгэ табиба. 43 Иисус шабинараа дуудаад: «Энэ ‰гытэй бэлбээн
эхэнэр хэнээш ехэ ‰ргэл анда ‰ргэбэ. 44 Юундэб гэхэдэ, н‰гµµ
зон бултадаа ‰л‰‰ гараан юумэеэ ‰ргµµ, харин энэ эхэнэр ‰гытэй
ядуу байбашье, хоолойгоо тэжээхэ бии ‰гы юумэеэ дууан ‰ргэбэ», –
гэжэ хэлээ бэлэй.
Бурхан ‰мын андарха тухай
1312

Иисусай Бурхан ‰мэµµ гаража ябахада, нэгэ шабинь:
13 «Багша
аа, харалши даа, ямар ‰зэсхэлэнтэ го¸ шулуунууд,
1

байшангууд гээшэб!» – гэбэ. 2 «Эдэ томо байшангуудые харана
г‰ш? Энэ ууринда ганса шулууншье ‰лэхэг‰й, хуу баран андар>
гагдаха», – гэжэ Иисус харюудань хэлэбэ.
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3 Удаань

Иисусай Элеон хада дээрэ, Бурхан ‰мын тушаа уужа
байхада тэрээндэ П¸тр, Яков, Иоанн ба Андрей д‰рбэн ерэжэ:
4 «Шинии хэлээшэ б‰хы юумэн хэзээ болохоб? Тэрэнэй болохын
урда ямар д‰лгэ тэмдэг‰‰д харуулагдахаб?» – гэжэ асууба. 5 «Хэн нэ>
гэнэй мэхэдэ орохооо болгоомжолжо байгты. 6 Юуб гэхэдэ, олон
х‰н‰‰д минии нэрэ з‰‰жэ ерэхэ: „Би Бурханай табисууртаб“, – гэ>
жэ µµэд тухайгаа гэршэлхэ, тиигэжэ олонииетнай мэхэдээ оруул>
ха. 7 М‰н байлдаанууд тухай, дайн сэрэг тухай ураг дуулабал, б‰
айгаарайгты. Тиимэрх‰‰ юумэн‰‰д болохо ¸отой. З‰гµµр энэнь
‰шµµл эсэс бэшэ байха. 8 Нэгэ арад н‰гµµ арадтаа добтолон орохо,
хаан оронууд хоорондоо х¸моролдон тэмсэхэ; эндэ тэндэ газар х‰>
дэлхэ, ‰лэсхэлэн зоболон, ‰хэл тахал тох¸олдохо. З‰гµµр эдэ б‰хэн
бэрхэшээл зоболонгуудай эхииень лэ табиха. 9 Таанад µµэдµµ эр>
гэг байха ¸отойт. Таанадые зарга ш‰‰бэриин газарта абаашажа ту>
шааха, м‰ргэлэй гэр соо сохихо. Минии т‰лµµ таанад захирагша>
дай, хаашуулай урда зогсоод, этигэл ‰зэг тухайгаа хэлэхэт. 10 Тиин
юумэнэй эсэс болохын урда айн Мэдээсэл хамаг оршолонгоор б‰>
хы арадуудта номногдохо юм. 11 Таанадые барижа тушаахадань, юу
хэлэхэ тухайгаа анаагаа б‰ зобооройгты. Сагай ерэхэдэ хэрэгтэй
з‰б ‰гэн‰‰д анаандатнай орохо. З‰гµµр таанад µµрµµ хэлэхэг‰йт,
харин Нангин ‰лдын хайрлаан ‰гэн‰‰дые дабтахат. 12 Аха д‰‰нэр,
эгэшэ д‰‰нэр бэе бэеэ тушаажа алуулха, эсэгэнь ‰хиб‰‰дээ баал
тушаажа алуулха; ‰хиб‰‰дынь эхэ эсэгынгээ урдааа ‰µµрхэн бо>
доод, тэдэнээ алаха. 13 Минии т‰лµµ таанадые булта ‰зэн ядаха; з‰>
гµµр эсэстэнь х‰рэтэр тэсэжэ гарааниинь абарагдаха.
Бурханда жэрхэдээтэй х‰н тухай
14 Нэгэтэ

таанад тиимэ юумэнэй байха ¸ог‰й газарта хоооролго
‰йдхэлдэ х‰ргэдэг „жэрхэдээтэй юумэнэй“ байхые ‰зэхэт. Эдэ м‰р>
н‰‰дые уншажа байан х‰н б‰хэн ушар удхыень ойлгохые хэшээг
лэ. Тиихэдэ Иудейдэ байан х‰н‰‰д хада г‰бээ руу тэрьедээрэйгты.
Уншажа байан х‰н б‰хэн энээниие з‰бµµр ойлгохые оролдохо
¸отой. Тиихэ ‰едэ Иудейдэ ажауудаг аа, хада г‰бээн‰‰д µµдэ
г‰йжэ гара. 15 Гэрэй орой дээрэ байан зон гэрээн юумэ абахаяа
доошоо б‰ буугаарайт. 16 Хээрэ талада ябаан зон хубсаа хунараа
абахаяа гэртээ б‰ бусаарайт. 17 Тэдэ ‰дэрн‰‰дтэ хээлитэй, х‰хµµр
‰хиб‰‰дтэй эхэнэрн‰‰дтэ ехэл гай зоболон тудаха. 18 Таанарай зуга>
даха саг ‰бэлэй х‰йтэндэ б‰ тудаай гэжэ Бурхандаа зальбарагты.
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Газар дэлхэй Бурханай зох¸он б‰тээхэээ нааша м‰нµµнэй ‰е
саг болотор ‰зэгдµµг‰й, дахинаашье ‰зэгдэхэг‰й аймшагтай гай зо>
болон болохо. 20 Хэрбээ Дээдын Эзэн тэдэ аймшагтай ‰дэрн‰‰дэй
тоое ‰сµµр‰‰лээг‰й аа, хэншье абарагдахаг‰й эн. З‰гµµр шэлэжэ
абаан х‰н‰‰дэйнгээ аша туада Дээдын Эзэн тэдэ ‰дэрн‰‰дэй тоо
‰сµµр‰‰лхэ юм. 21 Хэрбээ тэрэ сагта: „Бурханай табисуурта Христос
эндэ байна“, али „тэндэ байна“ гэжэ таанарта хэн нэгэнэй хэлээ
аа, б‰ этигээрэйгты. 22 ¤µэдыгµµ Бурханай табисуурта г‰, али л‰н>
дэншэн гэжэ нэрлээн олон мэхэшэд бии болохо. Тэдэ аргатайл
аа, Бурханай шэлэжэ абаан х‰н‰‰дыешье µµрынгµµ мэхэдэ оруул>
хын тула элдэб янзын гайхамшагта тэмдэг‰‰дые, эди шэди харуулха.
23 Тиимэээ таанад эргэг байгты. Болохо б‰хы юумые би таанадта
эртэнээ эргылжэ хэлэбэб.
19

Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй заларан ерэхэ тухай
24 Тиигээд

зоболонто тэдэ ‰дэрн‰‰дэй ‰нгэрэн хойно наран ба>
лартаха, арашье гэрэлтэхэеэ болихо, 25 одо м‰шэдшье тэнгэриээ
унаха, тэнгэриин х‰сэн‰‰дшье тэнс‰‰риеэ алдаха. 26 Тэрэ ‰едэ ‰‰лэн
дундуур Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй ‰р х‰сэтэйгµµр, алдар соло>
тойгоор ерэжэ ябахань х‰н‰‰дтэ ‰зэгдэхэ. 27 Тиигээд тэрэ Бурханай
шэлэжэ абаан зониие суглуулхын тула газар дэлхэйн заха хизаар>
аа огторгойн заха хизаар х‰рэтэр Эльгээмэлн‰‰дээ ябуулха.
Боди модон дээрэ харуулагдаан жэшээ
Боди модоноо жэшээ абагты: тэрэнэй алаа м‰шэрн‰‰дэй
зµµлэрµµд, набша намаагайнь албархада, зун ойртобо гэжэ мэдэ>
дэгта. 29 Тон тиигэжэл минии т‰р‰‰н хэлээн юумэн‰‰дэй болохые
‰зэхэдµµ, саг д‰хэжэ байна, б‰ри ойртоо гэжэ мэдэхэт. 30 М‰нµµ
ажамидаржа байан х‰н‰‰дэй бултанайнь ‰хэжэ ‰рдеэг‰й байхада
минии таанадта хэлээн б‰хэн тох¸олдохо гэжэ таанадта баталан
хэлэнэб. 31 Огторгой тэнгэри, газар дэлхэйшье ‰нэн алаха, харин
минии хэлээн ‰гэн‰‰д м‰нхэ оршохо.
28

Тэрэ ‡дэрэй, тэрэ сагай хэзээ ерэхые хэншье мэдэхэг‰й
Тэрэ ‡дэрэй, тэрэ сагай болзор хэншье мэдэхэг‰й, тэнгэри>
дэ оршодог Бурханай Эльгээмэлн‰‰дшье мэдэхэг‰й, Х‰б‰‰н µµрµµ>
шье мэдэхэг‰й. Гансал Эсэгэ Бурхан тэрэниие мэдэхэ юм. 33 Тии>
мэээ эргэг байгты, юундэб гэбэл, тэрэ ‰дэрэй, тэрэ сагай хэзээ
32
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ерэхые таанад мэдэнэг‰й ха юмта. 34 Б‰хы юумээ зарасанартаа даал>
гаад, холын замда мордоон х‰нтэй энэ байдал сасуулмаар юм. Тэ>
рэ х‰н зараса б‰хэндµµ даабари ‰гµµд, ‰‰дэнэй харуулшанда эргэг
байхыень захидаг. 35 Тиимэээ эргэлэн байгты! Таанад гэрэй эзэ>
нэй хэзээ бусажа ерэхыень мэдэнэг‰й ха юмта. Тэрэ ‰дэшэндµµ>
шье, али ‰ниин тэн багааршье, али эрэ тахяагай дуугархадашье,
али ‰‰р сайлганааршье, ямаршье сагта ерэжэ магадг‰й. 36 Харин
гэнтэ ерэхэдэнь, таанад унтажа ажажа б‰ байгаарайт. 37 „эргэг
байгты“ гэжэ таанадта хэлээнээ би м‰н бултанда хэлэнэб».
Иисусые алаха гээн нюуса хэлсээн
1413

Хо¸р хоноод Паасхын айндэр, ондоогоор хэлэбэл Эээг>
14 дээг‰й
хилээмэнэй айндэр болохо байгаа. Т‰р‰‰ санаартан,
1

Хуули заадаг багшанар Иисусые мэхэдээ оруулжа бариха, тиигээд
алаха арга бэдэрбэ. 2 Теэд улад зоной дунда буалгаанай ‰‰схэгдэхэ>
г‰йн тула айндэртэ тиимэ юумэ хэхэг‰й гэжэ хэлсэбэ.
Иисус Бетанида байна
3 Иисусай

Бетанида элхэ ‰бшэндэ дайруулан Симонэй гэртэ
хоол барижа байхадань, нэгэ эхэнэр тон ‰нэтэй домбо соо айхан
хангалтай тоо барижа оробо. Тэрэ тоон ехэл ‰ндэр сэнтэй эн.
Эхэнэр домбынгоо амарынь нээгээд, Иисусай толгой дээрэ то>
о¸о адхаба. 4 Тиихэдэнь зарим айлшад дураа гутажа: «Юу гээшын
ехэ тоо гарзална гээшэб? 5 Энэ тоо бидэ гурбан зуун динаряар
худалдаад, м‰нгыень ‰гытэйш‰‰лдэ хубаажа ‰гэхэ байгаабди», – гэ>
жэ тэрэ эхэнэрые зэмэлбэ. 6 Харин Иисус тэдэ зондо хэлэбэ: «Бо>
лигты даа! Юундэ энэ эхэнэрые аяг‰й байдалда оруулнабта? Энэ
намда ехэл айн юумэ хээ гээшэ. 7 ‡гытэй ядуушуул хододоо таа>
нартай байхал, таанад дуратайл сагтаа тэдэндэ туалха аргатай
байхат. Харин би таанартай ходо байхаг‰йб. 8 Энэ эхэнэр минии
бэеые х‰дµµл‰‰лгэдэ бэлдэн тооор т‰рхихэдµµ шадаха зэргээрээл
оролдобо гээшэ. 9 айн Мэдээсэлэй б‰хы газар дэлхэйгээр хаа хаа>
наг‰й номногдоходо, энэ эхэнэрэй хээн хэрэг тухай х‰н‰‰д дурсан
анажа байха, хэлэжэ байха гэжэ би таанадта баталнаб».
Иуда ба ахамад санаартан тухай
10 Арбан

хо¸р шабинарайнь нэгэн болохо Искариодой Иуда т‰р‰‰
санаартанда ошожо, Иисусые барихада таанадта туалхаб гэбэ.
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11 Т‰р‰‰

санаартан Иудын хэлэые ехэ дуратайгаар шагнажа, шамда
м‰нгэ ‰гэхэбди гэжэ амалба. Тиимэээ Иуда Иисусые барижа ту>
шааха таарамжатай ушар бэдэрбэ.
Иисус шабинартайгаа Паасхын хоол барина
Эээгдээг‰й хилээмэнэй айндэрэй т‰р‰‰шын ‰дэр болобо.
Тэрэ ‰дэр Паасхын хурьга гаргаад байхада, шабинарынь Иисусаа:
«Паасхын хоол хаана бэлдэхэбибди?» – гэжэ ураба. 13 Иисус хо¸р
шабидаа: «Таанад хото ошогты, тэндэ домбо соо уа абажа ябаан
х‰нтэй уулзахат, тэрэниие дахаад ябаарайт. 14 Тэрэ х‰нэй ороон
гэртэ ороод, гэрэй эзэндэ: „Багшамнай шамда эльгээгээ. Шабинар>
таяа хамта Паасхын хоол ямар таалгада барихабибди?“ – гэхэт.
15 Тэрэтнай танда ехэ уужам, зохидоор т‰хеэрэгдээн таалга дээдэ
дабхарта харуулжа ‰гэхэ. Тэндэл шэрээгээ заагты», – гэжэ хэлэбэ.
16 Хо¸р шабинарынь хото орожо, Иисусай хэлээн б‰хы юумые
оложо, Паасхын хоол бэлдэбэ. 17 ‡дэшэ болоходо Иисус арбан хо¸р
шабинартайгаа ерэбэ. 18 Шэрээдэ уугаад, хоол барижа байха зуу>
раа Иисус: «Намтай хамта эдеэлжэ байан нэгэнтнай намайе бари>
жа ‰гэхэнь, би баталан хэлэнэб», – гэбэ. 19 Тиигэхэдэнь шабина>
рынь анаагаа ехээр зобожо: «Би бэшэ аабзаб?» – гэжэ Иисусаа
хойно хойнооон уража оробо. 20 Иисус: «Намтай хамта нэгэ та>
багта хилээмээ д‰рэжэ эдигшэ та арбан хо¸рой нэгэнь юм. 21 Х‰н
т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н Нангин Бэшэг соо хэлэгдээнэй ¸оор ‰хэхэ.
Харин тэрээниие барижа ‰гээн х‰н аймшагтай гай зоболон амса>
ха: тэрэ х‰нэй юрэдµµ т‰рµµг‰й аань, µµртэнь урагг‰й дээрэ байха
эн», – гэжэ хэлэбэ.
12

Дээдын Эзэнэй ‰дэшын хоол
22 Хоол

бариха ‰едµµ Иисус гартаа хилээмэ абаад, Бурханда баяр
баясхалан х‰ргэн, тэрэнээ хухалаад, шабинартаа ‰гэн: «Энээниие
абаад эдигты. Энэ минии махабад бэе гээшэ», – гэжэ хэлэбэ. 23 Тии>
гээд улаан архитай аяга абаад, Бурханда баяр баясхалан х‰ргµµд,
шабинартаа ‰гэбэ. Шабинарынь булта тэрэ аягааань амсаба. 24 «Энэ
болбол олоной т‰лµµ адхарха минии шуан гээшэ, тиин энэ шу>
аар Бурхан х‰н‰‰дтэй Шэнэ Хэлсээ батална. 25 Бурханай хаан т‰рэдэ
шэнэ дара ууха ‰дэрэй болотор би архи дара уухаг‰йб», – гэжэ
Иисус хэлэбэ. 26 Тиигээд тэдэнэр магтаал дуу дуулааар Элеон хада
дээрэ гараба.
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Иисус П¸трой µµрµµнь арсаха тухай уридшалан хэлэнэ
27 Иисус

шабинартаа иигэжэ хэлэбэ: «Энэл ‰ниндµµ таанар бул>
тадаа намаа арсажа холодохот, ушарынь гэбэл:
„Хонишонииень дайража алгаахадамни,
‰рэг хонидынь тарашаха“ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ.
28 Харин амидыран хойноо би таанадай т‰р‰‰ндэ Галилейдэ ошоод
байхаб».
29 «Бултанай шамайе орх¸ошье аань, би шамаа хэзээшье арсаха>
г‰йб», – гэжэ П¸тр тэрээндэ хэлэбэ. 30 «Энэ ‰ни эрэ тахяагай хо¸р
дахин дуугархааань урда ши намаа гурба дахин арсахалши даа гэжэ
баталан хэлэнэб», – гэжэ Иисус харюусаба. 31 «Шамтай хамта ‰хэхэ>
шье болобол, би шамаа арсахаг‰йб», – гэжэ П¸тр б‰ришье хатуугаар
хэлэбэ. Бусадшье шабинарынь булта баал тиигэжэ хэлэбэ.
Иисус Гефсимани гэдэг сэсэрлиг соо зальбарна
32 Иисус

шабинартайгаа Гефсимани гэдэг сэсэрлигтэ ерээд: «Ми>
нии зальбараад ерэтэр таанад эндээ уужа байгты», – гэжэ шаби>
нартаа хэлэбэ. 33 Тэрэ П¸тр, Яков, Иоанн гурбые абажа ошобо. Тэрэ
ехэл уйдхар гашуудалтай, ехэл анаагаа зобоон юумэн 34 шабинар>
таа: «Минии ами ‰нээн туйлай ехээр уйдажа, ‰хээндэл адли
байнаб. Таанар эндэ намтай хамта эргэг байгты», – гэбэ.
3536 Тиигээд тээ хажуу тээшээ ошожо, ‰бдэг дээрээ уугаад, заль>
барба: «Аба, Эсэгэмни! Ши ямаршье юумэ хэхэ аргатайш! Энэ аяга>
аа амсууланг‰й, иимэ ехэ зоболон намаа зайлуулыш даа. Тиигэ>
бэшье минии х‰сэлµµр бэшэ, харин шиниихеэр болог». 37 Удаань
шабинартаа бусажа ерэхэдэнь, тэдэнь унтажа байба. Тэрэ П¸трто:
«Симон, ши унтана г‰ш? Гансаханшье саг соо унтанг‰й байха арга>
г‰й байна г‰ш?» – гэбэ. 38 Тиигээд бултандань: «Хорхойтуулгада аб>
тахаг‰йн тула таанад эргэг байгты, зальбарагты: сэдьхэл дорюун>
шье аа, бэе махабад ахир ула бшуу», – гэжэ хэлэбэ.
39 Иисус дахин хажуу тээшээ ошожо, урданайгаа ‰гэн‰‰дые даб>
тан зальбарба. 40 Тиигээд шабинартаа ерэхэдэнь, тэдэнь баал унтажа
байгаа. Тэдэнэй нюдэниинь анилдаад нээгдэжэ ‰гэнг‰й, тэдэ юу хэ>
лэхэеэшье мэдэнг‰й байгаа. 41 Иисус гурбадахияа ерэхэдээ шабинар>
таа хэлэбэ: «Таанад ‰шµµл унтажа, амаржа байна г‰т? Зай, болоо! Х‰н
т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй н‰гэл ‰йлэдэгшэдэй гарта тушаагдаха сагынь
ерээ! 42 Бодогты, ябаябди! Намайе барижа ‰гэхэ х‰н д‰тэлжэ байна».
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Иисусые барижа тушааба
43 Иисусай

‰шµµ хэлэжэ байхадань, арбан хо¸р шабинарайнь нэ>
гэн болохо Иуда бии болобо. Тэрээнтэй хамта т‰р‰‰ санаартанай,
ахамадуудай, Хуули заадаг багшанарай эльгэээн элмэ, шиидам
аднаг бариан олон зон байба. 44 Урбагша хамта ябаан зондоо
ямар дох¸о тэмдэг ‰гэхэ тухайгаа хэлсэжэ: «Минии таалан мэндэ>
шэлхэ х‰н танда хэрэгтэй х‰н гээшэ, тэрэниие барижа, харуул доро
абаарайгты», – гэбэ. 45 Иуда дары Иисуста ойртоод: «Рабби!» –
гэбэ. Тиигээд тэрэниие таалаба. 46 ‡нµµхи х‰н‰‰д Иисусые бари>
жа, харуул дооро абаба. 47 Тэндэ зэргэлээд байгшадай нэгэн эл>
мэеэ гаргаад, ахамад санаартын зарасын шэхые таа сабшажарх¸о.
48 Иисус тэдэ х‰н‰‰дтэ хандан: «Таанар дээрмэшэниие барихаяа
гараандал элмэ, шиидам аднагтайгаар намайе барихаяа ерэбэ
г‰т? 49 Теэд ‰дэр б‰хэн таанадые Бурхан ‰мэ соо ургахадамни на>
майе барижа хаадагг‰й бэлэйлта. З‰гµµр Нангин Бэшэгэй ‰гэн‰‰д
х‰сэлдэг лэ даа», – гэбэ. 50 Шабинарынь булта Иисусые орх¸од,
иишэ тиишээ зугадаба. 51 Нюсэгэн бэеэ хушалгаар ор¸огоод ябаан
тэдэнэй нэгэнь Иисусай хойнооо ябаа. Тэрэ х‰б‰‰е бариха гэхэ>
дэнь, 52 тэрэ нэмэрэн хушалгаа намнагшадайнгаа гарта ‰лээгµµд,
нюсэгµµр тэндэээ г‰йбэ.
Иисус З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда
53 Иисусые

ахамад санаартында абаашаба. Тэндэнь т‰р‰‰ санаар>
тан, ахамадууд, Хуули заадаг багшанар булта суглараад байгаа.
54 П¸тр зай баряад ахамад санаартын хор¸о х‰рэтэр Иисусай хойно>
оо гэтэн ерэбэ. Тиигээд хор¸о соо орожо, харуулшадтай хамта га>
лай хажууда дулаасажа ууба. 55 Т‰р‰‰ санаартан, дээдын З‰блэлэй
гэш‰‰д булта Иисусые ‰хэлэй саазада х‰ртµµхэ анаатай байгаа. Тии>
мэээ тэдэнэр Иисусые гэмнэхэ гэршэ баримта бэдэрбэ, теэд юун>
шье олдобог‰й. 56 Олон худалша гэршэнэрэй хардажа гэршэлхэдэнь,
тэдэ гэршэлгэн‰‰дынь хоорондоо харша байба. 57 ‰‰лдэнь харда>
хаяа ерээн хэдэн гэршэнэр бодоод: 58 «Маанадай бариан Бурхан
‰мэ бута буулгаад, гурбан ‰дэр соо ямаршье х‰нэй туаг‰йгµµр
шэнэ ‰мэ бодхохоб гэжэ тэрэнэй хэлэыень дуулаа эмди», – гэжэ
хэлэбэ. 59 Теэд энэ гэршэлгэньшье баримтаг‰й байгаа бэлэй.
60 Ахамад санаарта З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда байгаад: «Ши юундэ
харюусанаг‰йбши? Шамайе зэмэлэн гэршэлгэн‰‰дые дууланаг‰й
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г‰ш?» – гэжэ Иисусаа асууба. 61 Харин Иисус ямаршье харюу
‰гэнг‰й, дууг‰й байба. Тиихэдэнь ахамад санаарта тэрээндэ да>
хин хандан: «Ши магтаалта Бурханай Х‰б‰‰н, Бурханай табисуурта
г‰ш?» – гэжэ ураба. 62 «Тиимэб. аяар Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰>
нэй ‰р х‰сэтэй Бурханай баруун талада уухыень, тэнгэриин
‰‰лэн‰‰д дээг‰‰р заларан ерэхыень ‰зэхэт», – гэжэ Иисус тэрээндэ
хэлэбэ. 63 Тиихэдэнь ахамад санаарта уурлаандаа хубсааяа шуу
татажа: «Бидэндэ ‰шµµ ямар гэршэ хэрэгтэйб? 64 Бурханиие дором>
жолхыень дуулаа бэзэт! Таанад юун гэжэ ананабта?» – гэжэ З‰блэ>
лэй гэш‰‰дээ ураба. «‡хэлэй саазада х‰ртэхэ ¸отой», – гэжэ
булта тэрэниие гэмнэбэ. 65 Тиигээд зариманиинь Иисусые н¸лбожо
оробо, нюдыень боогоод, нюдаргаараа шаан: «Шамайе хэн сох¸об,
хэлэл даа!» – гэлдэбэ. Удаань харуулшад тэрэнэй хасарые альгадаба.
66 П¸трой хор¸о соо байхадань, ахамад санаартын нэгэ зараса
амган тэндэнь ерэжэ, 67 т‰‰дэгэй хажууда дулаасажа байан П¸т>
рые анхаралтайгаар хараад: «Ши баал Назаредэй Иисустай хамта
байлсаа энши», – гэбэ. 68 «Шинии юун тухай хэлэжэ байыешни
би ойлгоног‰йб», – гээд П¸тр мэлзэбэ. Тиигээд хор¸огой ‰‰дээр
гаража байхадань, эрэ тахяа дуугарба. 69 Тэрэ зараса эхэнэр П¸трые
дахин хараад, тэндэ байан зондо: «Энэл Назаредэй Иисустай хамта
ябагшадай нэгэн байна», – гэжэ дабтаба. 70 П¸тр дахин мэлзэбэ.
Нэгэ хэды болоод, тэндэ зогсогшод П¸трто д‰тэлжэ: «¨оороо ши
тэдэнэй нэгэниинь байнаш, юундэб гэхэдэ, ши баал Галилейээ
байнаш», – гэбэд. 71 Тиигэхэдэнь П¸тр: «Тэрэ х‰ниие би мэдэхэ>
г‰йлби», – гээд Бурханиие дурдажа байгаад тангариглаба. 72 Тэрэ
‰едэнь эрэ тахяа хо¸рдохи¸о дуугарба. «Эрэ тахяагай хо¸р дахин дуу>
гархааань урда ши намаа гурба дахин арсахалши даа» гэжэ Иису>
сай хэлээниинь П¸трой анаанда оробо. Тиимэээ тэрэ сэдьхэл
анаагаараа унажа, бархирба.
Иисус Пиладай урда зогсоно
1514

сайха ‰еэр т‰р‰‰ санаартан, ахамадууд, Хуули заадаг багша>
15 нар яаралтайгаар
З‰блэлэй гэш‰‰дтэй уулзажа хуралдаба. Тэдэ
1 ‡‰р

Иисусые х‰лижэ, Пиладта* абаашажа тушаагаа. 2 «Ши еврейн‰‰дэй
хаан г‰ш?» – гэжэ Пилат Иисусаа асууба. «Ши тиигэжэ хэлэнэш», –
гэжэ Иисус харюусаба. 3 Т‰р‰‰ санаартан Иисуста олон зэмэ тохожо
* Иудейдэ б‰рин эрхэтэй Римэй засаглагша.
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байгаа. 4 Тиимэээ Пилат: «Ши харюу ‰гэхэг‰й гээшэ г‰ш? Шамда
эдэнэй иимэ олон зэмэ тохожо байхые дууланаг‰й гээшэ г‰ш?» –
гэжэ хэлэбэ. 5 Харин Иисус харюу ‰гэнг‰й Пиладые гайхуулба.
Иисусые ‰хэлэй саазада х‰рт‰‰лбэ
6 Паасхын

айндэрµµр Пилат хаалтада уугшадай нэгыень зоной
дурадхалаар с‰лµµлдэг заншалтай байгаа. 7 Тэрэ ‰едэ Барабба гэдэг
х‰н т‰рмэдэ уугаа. Хотодо ‰ймµµнэй болоходо тэрэниие ‰шµµ хэдэн
‰йм‰‰лэгшэдтэй хамта алуур ‰йдхэл гаргаанайнь т‰лµµ барижа
хааан байгаа. 8 Улад зон сугларжа, урданайнгаа заншалаар хаалта>
да ууан нэгэ х‰ниие табихыень Пиладаа гуйба. 9 «Еврейн‰‰дэй
хааниие танда табихыемни х‰сэнэ г‰т?» – гэжэ Пилат тэдэнээ у>
раба. 10 Иисуста атаархажа байан дээрэээ т‰р‰‰ санаартан тэрээ>
ние барижа асараа гэжэ Пилат айн ойлгожо байгаа бшуу. 11 Теэд
т‰р‰‰ санаартан Бараббые табихыень Пиладаа гуйгты гэжэ улад
зониие идхаба. 12 «Еврейн‰‰дэй хаан гэжэ таанадай нэрлэдэг х‰ниие
би яаха болонобиб?» – гэжэ Пилат улад зоноо асууба. 13 «Тэрэ>
ниие хэрэээндэ хада!» – гэжэ зон хашхарба. 14 «Ямар гэмтэй юумэ
тэрэ хээб?» – гэжэ Пиладай урахадань, улад зон харюудань: «Тэ>
рээниие хэрэээндэ хада!» – гэжэ б‰ри шангаар гааралдан хашхарба.
15 Пилат улад зоной айшаалда х‰ртэхэеэ анажа, тэдэндэ Бараб>
бые табиба, харин Иисусые сох¸од, хэрэээндэ хадахыень захирба.
Сэрэгшэд Иисусые бааба
16 Сэрэгшэд

Иисусые Пиладай ордоной хэрэмэй хор¸одо абааша>
жа, тиишэнь б‰хы б‰лэг сэрэгшэдээ дуудаба. 17 Тэдэ Иисуста улаан
суба ‰мдэх‰‰лбэ, ‰‰ргэнээр г‰рлµµ г‰рэжэ, толгойдонь углаба. 18 Тии>
гээд тэрэниие баажа: «Еврейн‰‰дэй хаан мандаха болтогой!» – гэжэ
байгаад хашхарба. 19 Тиигээд сэрэгшэд тэрэнэй тархи т‰р‰‰ень тая>
гаар сохижо, тэрээниие н¸лбожо, м‰н урдань ‰бдэг дээрээ унажа
байгаад дохибо. 20 Тиигэжэ сэрэгшэд Иисусые ханатараа бааад,
удаань ‰нµµхи улаан субыень тайлаба. Тиигээд µµрынь хубсаа ‰м>
дэх‰‰лээд, хэрэээндэ хадахаяа абаашаа эн.
Иисусые хэрэээндэ хадаба
21 Харгыдаа

тэдэнэр хээрэээ гэртээ бусажа ябаан Кириней ню>
тагай Симон гэдэг х‰нтэй уулзаба. Сэрэгшэд тэрэниие Иисусай хэ>
рэээ ‰ргэлµµд ябахыень баалаба. (Симон болбол Александр Руф
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хо¸рой эсэгэ байгаа.) 22 Сэрэгшэд Иисусые «Хохимой» (еврей хэлээр
«Голгофо») гэдэг газарта асараа. 23 Тиигээд ‰бшэнэй мэдэрэл алдуул>
даг эмтэй холион улаан архи ‰гэхэдэнь, Иисус уубаг‰й. 24 Удаань
сэрэгшэд Иисусые хэрэээндэ хадаад, жээрэб татажа, хубсаыень
дундаа хубаажа абаа. 25 Тэрэниие хэрэээндэ хадахада ‰глµµнэй юэн
саг боложо байгаа. 26 Юундэ хэрэээн дээрэ хадуулааб гэжэ тайлба>
рилан модон хабтагай дээрэнь: «Еврейн‰‰дэй хаан» гэжэ бэшээтэй
байба. 27 Иисустай хамта ‰шµµ хо¸р хоротониие саазалба: нэгыень
баруун таладань, н‰гµµдыень з‰‰н таладань хэрэээндэ хадаба*.
29 Хажуугаарнь ‰нгэрэн зон толгойгоо эжэржэ, Иисусые шоглон:
«Зай, ши Бурхан ‰мые андаргаад, гурбан ‰дэр соо бодхоохоб гээ
бэлэйш. 30 Ши т‰р‰‰н хэрэээнээ буужа, µµрыгµµ абарыш!» – гэжэ
хашхаралдаба. 31 Тон тиигэжэл Иисусые т‰р‰‰ санаартан, Хуули
заадаг багшанар шоглон, бэе бэедээ: «Бусадые абардаг аад, харин
µµрыгµµ абаржа шаданаг‰йл. 32 Хэрбээ Израилиин хаан, Бурханай
табисуурта юм аа, хэрэээнээ бууг лэ! Тиигэбэл бидэ нюдµµрµµ
хараад, этигэхэбди», – гэлдэжэ байба. М‰н Иисустай хамта хэрээ>
эндэ хадуулан дээрмэшэдшье тэрээниие шоглон баажа байгаа.
Иисус наа бараба
33 Хахад

‰дэрэй багаа ‰дэрэй гурбан саг болотор б‰хы газар дэл>
хэй шэб харанхыда хушагдаба. 34 Гурбан сагай багаар Иисус: «Элои!
Элои! Лама сабахтани?» (Бурхамни, Бурхамни! Юундэ намайе ор>
хибош?) – гэжэ шангаар хашхарба. 35 Хажуудань зогсожо байан
зарим зон хэлэыень дуулаад: «Шагныта, тэрэ Илияе дуудана!» –
гэлдэбэ. 36 Тэдэнэй нэгэниинь г‰йжэ ошоод, бамбагар юумэн дээ>
рэ гашуун архи адхаад, тэрэнээ тулуурай ‰з‰‰ртэ табяад, Иисуста
уухыень ‰гэхэ зуураа: «Х‰леэгты, Илия тэрээниие хэрэээнээнь
буулгахаяа ерэгшэ аа г‰, харая!» – гэбэ. 37 Иисус шанга абяа гар>
гаад, амяа табиба.
38 Тиихэдэнь ‰мэ соо Хамагай Нангин газарта ороходо ‰лгµµ>
тэй байан х‰шэгэ дээрэээ доошоо шууража, хо¸р боложо ха>
харба. 39 Иисусай сэхэ урдань зогсожо байан зуунай дарга тэрэнэй
хашхараад, амяа табихыень харахадаа: «Энэ х‰н ‰нэхµµрµµ Бурха>
най Х‰б‰‰н байгаа», – гэбэ. 4041 Тээ холохоно зогсоод эдэ б‰гэдые
* 28"дахи з‰йл олонхи эхэ бэшэг‰‰дтэ ‰гы байдаг: «Тэрэниие хоротон гэжэ
тоолохо», – гээд Нангин Бэшэг соо хэлэгдээн ‰гэн‰‰д иигэжэл бэелбэ.
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хэдэн эхэнэрн‰‰д хаража байгаа. Тэдэ Иисустай хамта Иерусалим
ерээн юм. Тэдэ ‰шµµ энэ ушарай тох¸олдохын урда, Иисусай Га>
лилейдэ байхада тэрэниие дахажа ябадаг, тэрээндэ туаламжа
‰з‰‰лдэг эн. Тэдэнэй дунда Магдалай Мария, балшар Яков Иосия
хо¸рой эхэ Мария ба Саломия гэгшэд байлсаба.
Иисусые х‰дµµл‰‰лбэ
42 Тиихэдэ

субботын урдахи ‰дэшэ бэлэй. Тиимэээ еврейн‰‰д
энэ нангин ‰дэртэ бэлдэжэ байгаа. 43 Аримафейн Иосиф гэдэг х‰н
Пиладта орохо¸о з‰рхэлжэ, тэрээнээ Иисусай шарил эрибэ. Иосиф
µµрµµ дээдын З‰блэлэй ехэ х‰ндэтэ гэш‰‰ниинь эн, тиин тэрэ Бур>
ханай хаан т‰рын мандахые х‰леэжэ байгаа. 44 Иисусай тиимэ т‰р>
гµµр ‰хээн тухай дуулаад, Пилат гайхаба. Тиигээд зуунай нэгэ дар>
гые дуудаад, Иисус хэзээ ‰хµµб гэжэ ураба. 45 Пилат тэрэ даргые
шагнаад, Иисусай бэе абахыень Иосифто з‰бшµµбэ. 46 Иосиф на>
рин улаар нэхээн б‰д худалдажа абаа. Удаань Иисусай шарилые
хэрэээн дээрэээ буулгаад, б‰дµµр ор¸огоод, хабсагайда т‰нхигдэ>
эн агы н‰хэн соо хадагалаа эн. Тиигээд агы н‰хэнэй амартые то>
мо шулуугаар хааба. 47 Иисусай шарилай хаана хадаглагдахые Маг>
далай Мария, Иосийн эхэ Мария гэгшэд ажаглан хаража байгаа.
Иисус амидырба
1615

‰нгэрэн хойно Магдалай Мария, Саломия, Яковай
16 эхэ Мария гэгшэд
Иисусай шарилые т‰рхихµµр хангалтай з‰йл>
1 Субботын

н‰‰дые худалдажа абаба. 2 Тиигээд гарагай нэгэнэй, воскресениин эртэ
‰глµµг‰‰р нара гарахын урда тээхэнэ агы н‰хэн хуурсагта ошобо.
3 Замдаа тэдэнэр: «Агы н‰хэ хааан шулууе хэн бидэндэ хажуу тээшэнь
‰мхир‰‰лжэ ‰гэхэб?» – гэжэ бэе бэеээ уража байгаа. 4 З‰гµµр, ерэжэ
харахадань, асари томо тэрэ шулуун хажуу тээшээ болгогдоон байба.
5 Тэдэнэр агы соо ороод, ‰‰дэнэй баруун талада суй сагаан хубсаатай
залуу х‰нэй* уухые харабад. Эхэнэрн‰‰дэй айн мэгдэхэдэ, 6 тэрэ х‰н:
«Б‰ айгты! Таанад хэрэээндэ хадуулан Назаредэй Иисусые бэдэр>
нэт гэжэ би мэдэнэб. Тэрэтнай эндэ ‰гы, тэрэтнай амидыраа. Энэ
шарилыень табиан газар харыт. 7 М‰нµµ шабинартань, илангаяа
П¸трто ошожо: „Таанадта хэлээнэйнгээ ¸оор, тэрэ таанадаа т‰>
р‰‰н Галилей ошохо, тэндэ тэрэниие харахат“, – гэжэ дуулгагты».
* Эндэ Бурханай Эльгээмэл тухай хэлэгдэнэ.
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Эхэнэрн‰‰д агы соооо айхабтар ехээр сошоон ‰рдээн
юумэд г‰йжэ гарабад. Тон ехээр мэгдээн дээрэээ тэдэ хэндэшье
юумэ дуулгабаг‰й.
8

Иисус Мария Магдалинада ерэбэ
9 Гарагай

нэгэнэй, воскресениин эртэ ‰глµµг‰‰р Иисус амиды>
раад, анха т‰р‰‰н Мария Магдалинада ерэбэ. Урдань Иисус тэрэ
эхэнэр соооо долоон ада ш‰дхэрые намнажа гаргаан байгаа.
10 Мария Иисустай хамта ябалсаан шаналжа, уйлажа байан х‰>
н‰‰дтэ ошожо, 11 Иисусай амидыран тухай, µµрµµ тэрэниие хара>
ан тухайгаа хµµрэбэ. Гэбэшье тэдэнь ‰нэншэбэг‰й.
Иисус хо¸р шабинартаа ерэбэ
12 Удаань

Иисус ондоо шарай шарайлаад, хотооо гараад ябаан
хо¸р шабинартаа ерээ. 13 Тэдэнь бусажа ерээд, ушаран б‰гэдые н‰>
гµµ шабинартаа хµµрэбэ, харин тэдэнь этигэбэг‰й.
Иисус арбан нэгэн шабинартаа ерэбэ
14 ‰‰лдэнь

Иисус ‰дэшын хоол барижа байан арбан нэгэн ша>
бинартаа ерэбэ. Амидыран хойнонь хараан зондо ‰нэншэжэ ‰гэн>
г‰й з‰рюутээнэйнь т‰лµµ, этигэлг‰й байанайнь т‰лµµ шабинараа
тэрэ харааба. 15 Тиигээд тэдэндээ иигэжэ хэлэбэ: «Б‰хы газар дэл>
хэйгээр ябажа, х‰н б‰хэндэ айн Мэдээсэл номногты. 16 Намда
этигээн, уан арюудхалгада х‰ртээн х‰н б‰хэн абарагдаха. Харин
намда этигэхэеэ арсаан х‰н б‰хэн гэмнэгдэхэ. 17 Намда этигээн
х‰н б‰хэн гайхамшагта ‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээхэ аргатай байха. Ми>
нии нэрээр тэдэ ада ш‰дхэрн‰‰дые намнажа гаргаха, танигдахаг‰й
хэлэн‰‰дээр дуугарха. 18 Тэдэ могойнуудые барибашье, хоро ууба>
шье, µµэдыгµµ гэмтээхэг‰й. М‰н гараа ‰бшэн зон дээрэ табяад,
тэдэниие эдэгээжэ байха».
Иисус тэнгэридэ дэгдэбэ
19 Эдэ

б‰гэдые шабинартаа хэлээд, Дээдын Эзэн Иисус тэнгэри>
дэ дэгдэжэ, Бурханай баруун таладань ууба. 20 Тиигээд шабина>
рынь хаа хаанаг‰й ябажа, эндэ тэндэ номножо байба. Дээдын Эзэн
тэдэндэ хамалсажа, хэлээн ‰гэн‰‰дэйнь ‰нэн з‰б байые гайхам>
шагта ‰йлэ хэрэг‰‰дээр баталдаг байгаа.
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Лукагай дуулгаан айн Мэдээсэл
Лука

Юундэ Лука энэ ном бэшээн байгааб
11

Феофил! Манай дунда болоон ушар ябадал>
1 нууд тухайх‰ндэтэ
туужа олон зон бэшэхэ гэжэ шармайна. Эхинээнь
1 Эрхим

2

байлсаан, болоон б‰гэдые хараан зоной маанадта хµµрэые тэдэ
н‰хэд буулгажа бэшэнэ. 34 Бишье баа болоон б‰гэдые эхин>
ээнь нарин нягтаар шудалаад, шамда номногдоон ургаалай со>
хом ‰нэниие мэдэжэ байхыншни тула тох¸олдоон б‰гэдые ‰нэн
байдалаарнь хойно хойнооонь дараалан шамда бэшэжэ дамжуулха
гэжэ шиидэбэб.
Уаар Арюудхагша Иоаннай т‰рээн тухай айладхагдаба
Иудейн орон нютагые Ирод хаанай зонхилжо байхада Захария
Елизавета гэжэ нэрэтэй ‰бгэ амга хо¸р ажауугаа: ‰бгэниинь Авия
б‰лэгэй санаартан, тиин амганиинь Аарон гэжэ ахамад санаар>
танай ‰ри адаан м‰н байгаа. 6 Тэдэ хоюулан Бурханай х‰сэл
бодото дээрэнь бэел‰‰лэн, Хуулиин захяа заабаринуудые жэншэд>
г‰й айханаар сахидаг эн. 7 Елизавета амганиинь анханай ‰риг‰й
байжа, тэдэ хо¸р ‰ндэр наа наалтараа ‰хиб‰‰г‰й байгаа.
89 Нэгэтэ Захария санаартанай Бурханда алба хэхэ уялгата ‰дэ>
рэй ерэхэдэ, тэрээндэ жээрэбээр Эзэн Бурханай ‰мэ соо орожо,
сан табиха ехэ ‰ршµµл тудаба. 10 Сан санзай уталгын тэрэ ‰едэ ‰й
т‰мэн зон ‰мын хор¸о соо м‰ргэжэ зальбаржа байба. 11 Харин ‰мэ
дотор сан табидаг шэрээгэй баруун таладань гэнтэ Бурханай Эль>
гээмэл бии болобо. 12 Тэрэниие хараад, Захария мэгдэшэбэ, тэрэ>
нэй айдааниинь х‰рэшэбэ. 13 Харин Бурханай Эльгээмэл иигэбэ:
«Захария, б‰ ай, шинии зальбаралые Бурхан дуулаа, Елизавета ам>
ганшни шамда х‰б‰‰ т‰рэхэ. Х‰б‰‰гээ Иоанн гэжэ нэрлэхэш. 14 Ши
ехээр баярлаха, х‰хихэш, тиин ‰шµµшье олон бусад зон х‰б‰‰нэйшни
5
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Лука 1
т‰рээндэ баярлаха, 15 юундэб гэхэдэ, х‰б‰‰ншни Бурханай нюдэн>
дэ агууехэ х‰н байха: архи дара амсахаг‰й, б‰ри эхынгээ умайда
байхадаа Нангин ‰лдэ тогтоожо абаха, 16 Израилиин олон зо>
ниие µµэдынь Бурхан болохо Дээдын Эзэндэ µµргэнь бусаажа
хандуулха. 17 Х‰б‰‰ншни Дээдын Эзэнэй т‰р‰‰ндэ Илиядал адли
‰р х‰сµµр, ‰нээ ‰лдµµр д‰‰рэн ерэхэ. Тиигэжэ ‰бгэ эсэгэнэ>
рые ‰ри х‰‰гэдтэйнь эблэр‰‰лхэ, µµрынхеэрээ ябадаг х‰н‰‰дые Бур>
ханай эрхэ х‰сэл бэел‰‰лхэ тээшэнь тэг‰‰лхэ. Иигэжэ арад зониие
Дээдын Эзэнтэй уулзуулхада бэлэн болгожо байха».
18 «Би ‰бгэрµµб, амгамнишье наатай болонхой. Тиимэээ хэлэ>
эн ‰гэн‰‰дшни х‰сэлдэхэ юм гэжэ би яагаад этигэхэ гээшэбиб?» –
гэжэ Захария Бурханай Эльгээмэлээ ураба.
19 «Би болбол Бурханай ойро оршодог Гавриил гээшэб. Энэ айн
мэдээсэл дуулгахыемни Бурхан намайе шамда эльгээгээ юм. 20 Са>
гайнгаа ерэхэдэ х‰сэлдэхэ эдэ ‰гэн‰‰дтэмни этигээг‰й юм хадаа, эдэ
б‰гэдын тох¸олдохо ‰дэр болотор ши анирг‰й, дуугаржа шадахаг‰й
ябахаш», – гэжэ Бурханай Эльгээмэл хэлэбэ.
21 Тиигэхэ зуурань арад зон Захариягай гарахые х‰леэжэ, ‰мэ
соо яагаа удаан болоноб гэжэ гайхажа байгаа эн. 22 Тэрэнэй ‰мэ>
µµ гараад, дуугаржа шадахаг‰й байхыень харахадаа, ‰мэ соо хий
‰зэгдэл хараа байна гэжэ зон ойлгобо. Хэлэг‰й болоон Захария
гар хургаараа заажа байгаад зонтой ойлголсобо. 23 Албаяа хэжэ д‰‰р>
гээд, Захария гэртээ хариба. 24 Уданшьег‰й тэрэнэй Елизавета ам>
ганиинь хээлитэй болоод, табан арын туршада гэрээн гарабаг‰й.
25 «Одоошье Дээдын Эзэн намайе ‰ршµµгµµ, х‰н зоной хэлэ аман>
аа хамгаалаа», – гэжэ тэрэ эхэнэр µµртµµ хэлэжэ байба.
26 Елизаветын зургаадахи арадаа ябахада, Бурхан Гавриил гэдэг
Эльгээмэлээ Галилейн Назарет хотодо ажауудаг 27 Мария басаган>
да эльгээбэ. Тэрэ басаган Давид хаанай ‰ри адаан болохо Иосиф
гэжэ х‰нтэй хуби заяагаа холбохоо байгаа. 28 Бурханай Эльгээмэл
Марияда ерээд: «Амар мэндэ, аза жаргалтай басаган! Дээдын Эзэн
шамтай байна, шамайе буян хэшэгтээ элбэг дэлбэгээр х‰ртµµбэ!» –
гэжэ хэлэбэ. 29 Иимэ юумэ дуулахадаа, Мария ехээр мэгдэжэ со>
шобо, юун гэбэ гээшэб гэжэ бодобо. 30 «Б‰ ай, Мария, ши Бурха>
най буян хэшэгтэ х‰ртэбэш. 31 Ши х‰ндэ болохош, х‰б‰‰ т‰рэхэш,
тэрээндээ Иисус гэжэ нэрэ ‰гэхэш. 32 Тэрэшни агууехэ х‰н боло>
хо, Дээдын Бурханай Х‰б‰‰н гэжэ нэрэшэхэ. Эзэн Бурхан х‰б‰‰е>
шни ‰бгэ эсэгэ Давидтайнь адли хаан болгохо. 33 Тиигэжэ тэрэ
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Израилиин арад зониие хэтын хэтэдэ захирха, тэрэнэй хаан т‰рэ
хэзээш ‰нэхэг‰й», – гэжэ Бурханай Эльгээмэл хэлэбэ.
34 «Минии хадамда гарааг‰й байхада яажа тиимэ юумэн боло>
хоб?» – гэжэ Мария асууба.
35 Бурханай Эльгээмэл харюусаба: «Нангин ‰лдэ шам дээрэ буу>
ха, Дээдын Бурханай х‰сэн шамайе хушаха. Тиимэээл т‰рэхэ нан>
гин ‰ришни Бурханай Х‰б‰‰н гэжэ нэрлэгдэхэ. 36 Тиихэдэ шинии
т‰рэл садан Елизавета наатай болоошье аа, баал х‰б‰‰тэй боло>
хо гэжэ байна. ‡риг‰й гэжэ хэл‰‰лдэг байан аад, м‰нµµ зургаадахи
ара дээрээ ябана. 37 Бурханай хэжэ шадахаг‰й юумэн ‰гы ха юм».
38 «Эзэн Бурханай мэдэлдэ ха юмбиб даа. Хэлээнтнай бэелхэнь
болтогой!» – гэжэ Мария хэлэбэ. Тиигээд Бурханай Эльгээмэл ба>
саганаа холодобо.
39 Уданг‰й Мария яаралтайгаар харгыда гаража, хадалиг Иудей
уласай хото х‰рµµд, 40 Захариягай гэртэ орожо, Елизаветые мэндэ>
шэлбэ. 41 Мариягай мэндэеэ хэлэхэтэйнь адли Елизаветын хэбэлдэ
байан ‰хиб‰‰н тэршэлээд абаа эн ха. Тэрэ дороо Елизавета Нан>
гин ‰лдµµр д‰‰рэбэ, 42 тиигээд шангаар хэлэбэ: «Ши бусад эхэ>
нэрн‰‰дээ ‰л‰‰ ехээр Бурханай буян хэшэгтэ х‰ртэбэш, м‰н хэбэл
соо хэбтээн ‰ришни буян хэшэгтэ х‰ртэбэ! 43 Минии Дээдын Эзэ>
нэй эжы, иимэ айнаар намда орожо ерээндэшни би баяртай
байнаб. 44 Шинии мэндэшэлгэ дуулахатаймни сасуу, х‰б‰‰мни хэ>
бэл соом баясажа тэршэлээл. 45 Эзэн Бурханай айладхаан ‰гэ бэ>
елхэ гэжэ этигээн ши амар жаргалтайш!»
46 Тиихэдэнь Мария иигэжэ ‰гэлбэ:
«Би ‰нэн сагаан сэдьхэлээ
Эзэн Бурханаа алдаршуулан магтанаб,
47
Бурхан тухай, намайе Абарагша тухай сэдьхэн,
Эльгэ з‰рхэмни урма баяраар халиба.
48
Ахир жаахан намайе Бурхан хаража,
Агуу эбигээл хайрадаа х‰ртµµбэ.
Б‰хы угсаата зон энээнээ хойшо намайе
Амар жаргаланта эхэнэр гэжэ
нэрлэдэг болохонь гээшэл.
49
Т‰гэс х‰сэтэ Бурхан
туйлай ехэ хэрэг намда б‰тээгээл,
тэрэнэй алдар нэрэнь арюун нангин лэ!
50
¤µртэнь бэшэрдэг, этигэдэг зониие
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Лука 1
‡ршµµл хайрадаа тэрэ
‡еын ‰едэ х‰ртµµжэ байдаг лэ!
51
Тэрэ µµрынгµµ гараар
агуу х‰сэ ‰з‰‰лэн,
ехэрх‰‰ айзгайнарые арнюулаа.
52
‰р х‰сэтэй засаг баригшадые
хаан шэрээээнь буулгаад,
номгон даруу зониие дээшэнь ‰ргµµ.
53
‡лэсхэлэн ‰гытэйш‰‰лдэ
элбэг дэлбэг юумэ ‰гµµд,
дээрэлх‰‰ баяшуулые
гар хооон ябуулаал.
54
‡бгэ эсэгэнэртэмнай амаланаа
Тэрэ г‰йсэд бэел‰‰лээл,
Израиль зарасадаа аша туатай байгаал,
55
манай ‰дэрн‰‰д х‰рэтэр мартанг‰й
Абраамда болон тэрэнэй ‰ри адаадтань
‰еын ‰едэ ‰ршµµл хайраа хайрлажа байгаал!»
56 Мария гурба ара шахуу Елизаветэтэй хамта байгаад, гэртээ
харяа бэлэй.
Уаар арюудхагша Иоаннай т‰рээн т‰‰хэ
57 Елизаветын

х‰нгэрхэ саг ерэжэ, тэрэ х‰б‰‰ т‰рэбэ. 58 Дээдын
Эзэнэй Елизаветэдэ х‰ртµµэн эбигээл хайра арьбадхаба гэжэ дуу>
лахадаа, х‰ршэнэрынь, т‰рэл саданиинь тэрээнтэй хамта ехэтэ ба>
ярлаба.
59 Т‰рэµµр наймадахи ‰дэртэнь нарай х‰б‰‰нэй бэлгэ отолуул>
ха ¸ололдо х‰н‰‰д сугларжа, тэрээндэ Захария гэжэ эсэгынь нэрэ
‰гэхэ гэлсэбэ. 60 Тиихэдэнь эхэнь: «‡гы, х‰б‰‰ндээ Иоанн гэжэ нэ>
рэ ‰гэхэбди», – гэбэ. 61 «Т‰рэл саданайтнай дунда тиимэ нэрэтэй
х‰н оройдоо ‰гы ха юм», – гэжэ Елизаветэдэ хэлэбэд. 62 Тиигээд
хэн гэжэ нэрэ х‰б‰‰ндээ ‰гэхэбши гэжэ эсэгэээнь гараараа заажа
харуулжа байгаад урахадань, 63 Захария багахан хабтагай асаруу>
лаад, «Х‰б‰‰нэймни нэрэ – Иоанн!» гэжэ бэшэбэ. Х‰н‰‰д булта
гайхалсаа эн. 64 Тэрэ дары Захариягай аман нээгдэжэ, хэлэниинь
табигдажа, тэрэ Бурханиие магтажа оробо. 65 Энэ ушаран гайхам>
шагта ‰йлэ хэрэг тухай ураг б‰хы Иудейн хадалиг улас соогуур
таража, оршондонь ажауудаг зон булта айн ‰рдэбэ. 66 Дуулаан
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х‰н‰‰д энээниие сэдьхэл з‰рхэндµµ б‰хµµр хадуужа: «Энэ х‰б‰‰н
хэн юун болохо хаб?» – гэлдэбэ. ‡нэхµµрµµшье Иоаннай хажууда
Дээдын Эзэнэй оршожо байань эли байба.
Захария Дээдын Эзэнэй абарал буулгана
67 Нарай

х‰б‰‰нэй эсэгэ Захария Нангин ‰лдµµр д‰‰рэжэ, иимэ
абарал буулгаба:
68
«Израилиин Бурхан болохо
Дээдын Эзэндэ алдар соло дуудаял!
Аюул оолоо абархаяа
Тэрэ арадтаа ерээ.
69
Зараса Давидайнгаа ‰ри адаадаа
Манда ‰р х‰сэтэй Абарагшые ‰гµµл.
7071 Дайсадаатнай, таниие ‰зэн ядагша
б‰хы зоноо абархаб гэжэ
тэрэ эртэ урдын сагта
гэгээн л‰ндэншэдµµрµµ дамжуулан,
72
‰бгэ эсэгэнэрыетнай найдуулан ¸оор
таанадые ‰ршµµл хайрада х‰ртµµхэб,
м‰н µµрынгµµ нангин хэлсээ,
73
танай ‰бгэ эсэгэ Абраамда ‰гээн
тангаригаа дурдан анахаб,
74
Дайсадайтнай гараа мулталан абархаб гээ.
Тиимэээ бидэ айлтаг‰йгµµр Эзэндээ алба хэжэ,
75
Наан туршадаа арюун айханаар,
боди сэдьхэлээр тэрээндэ
м‰ргэл хэжэ ябаха заяатайбди.
76
Тиин ши, жаахан х‰б‰‰мни,
Дээдын Бурханай л‰ндэншэ гэжэ нэрлэгдэхэш,
Дээдын Эзэнэй урдань ябажа,
заларха замыень бэлдэхэш.
77
Н‰гэлµµ арилгажа абарагдахат гэжэ
Бурханай арадта ши айладхахаш.
78
Бурхамнай г‰н ехэ хайраараа
огторгойоо шараан Гэгээн Наран мэтээр
79
‰хэлэй харанхы ‰‰дэртэ хушагдаан маанадые гэрэлт‰‰лхэ,
энхэ тайбанай замаар х‰тэлэн,
алхамуудыемнай шэгл‰‰лхэ юм».
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Лука 1, 2
80 Х‰б‰‰хэн

урган боргожожо, сэдьхэл зоригынь хатуужажа бай>
ба. Израилиин арадта айладхаха сагайнгаа ерэтэр тэрэ х‰б‰‰н с‰л
губида байба.
Иисусай т‰рээн т‰‰хэ
2 1

Римэй хаан Август гэгшэ орон дайдынгаа б‰хы зо>
2 ной тоо‰едэб‰ридхэхэ
гээн зарлиг гаргаба эн ха. Тэрэнь Сири
1 Тэрэ

2

уласые Квириниин зонхилжо байха ‰едэ хэгдээн х‰н зоной анха
т‰р‰‰шын тоо б‰ридхэл бэлэй. 3 Х‰н зон булта нэрээ бэш‰‰лхэеэ
µµэдынгµµ т‰рээн хото ошожо байгаа. 4 Давидай обогоо уг гар>
балтай Иосиф гэгшэ Галилейн Назарет хотооо гаража, Давид хаа>
най тоонто нютаг болохо Иудейн Вифлеем хото руу м‰н лэ нэрээ
бэш‰‰лхэеэ ошобо. 5 Тиихэдээ ‰хиб‰‰ т‰рэхµµ байан, амганиинь
болохо Мариятайгаа хамта ошобо. 6 Вифлеемдэ ерээд байхадань, Ма>
риягай х‰нгэрхэ сагынь ерэжэ, 7 тэрэ ууган х‰б‰‰гээ т‰рµµ эн. Тэрэ>
нээ мансылаад, малай эдюур соо абаашажа табиба, юундэб гэхэдэ,
зоной буудаг газарта тэдээндэ уури х‰ртµµг‰й эн.
Малшад тухай
8 Тэрэ

сагта Вифлеемээ холо бэшэ талада малшад ‰ниндµµ ма>
лаа манажа хонодог эн ха. 9 Тэдээндэ гэнтэ Бурханай Эльгээмэл
буужа, Эзэн Бурханай алдарай гэрэлэй туяархада, малшад айхын
ехээр айн ‰рдэбэ. 10 Бурханай Эльгээмэл тэдээндэ хэлэбэ: «Б‰
айгты! Би б‰хы арад зониие ехэтэ баясуулха айн мэдээсэл таанад>
та дуулгахаяа ерээб: 11 м‰нµµдэр Давид хаанай хотодо танай Абараг>
ша т‰рэбэ, Бурханай табисуурта Дээдын Эзэн м‰ндэлбэ. 12 Тэрэ>
ниие иимэ д‰лгэ тэмдэгээр танихат: мансытай тэрэ х‰б‰‰хэнэй ма>
лай эдюур соо хэбтэхые харахат».
1314 Гэнтэ дээрэээ ‰й т‰мэн Бурханай Эльгээмэлн‰‰д буужа:
«Дээдын огторгойдо Бурхан алдаршаай!
Бурханай хайра дура татадаг х‰н б‰хэн
Газар дэлхэй дээрэ амгалан тэнюун ажаууай!» – гэжэ Бурханда
магтаал соло дуудаба.
15 Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэй огторгойдо бусахадань: «Вифлеем
хото ошожо, энэ ушаран б‰хэниие хараял, Дээдын Эзэнэй хэлээ>
шыень ‰зэел!» – гэжэ малшад бэе бэедээ хэлэбэ. 16 Тиигээд тэдэнэр
яаралтайгаар хото ошожо, Мария Иосиф хо¸рые, м‰н малай эдюур
соо хэбтээн х‰б‰‰хэниие хараба. 17 Иисусые хараад, тэдэ малшад
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энэ х‰б‰‰н тухай Бурханай Эльгээмэлэй хэлээшые х‰н зондо хµµ>
рэбэ. 18 Малшадай хэлээн юумэ дуулаан х‰н‰‰д булта гайхажа бай>
гаа. 19 Тиин Мария эдэ ‰гэн‰‰дыень сэдьхэл з‰рхэндµµ б‰хµµр ха>
дуужа, анажа дурдажа ябадаг эн. 20 Малшад Бурханай Эльгээмэлэй
дуулгаые нюдµµрµµ хараанайнгаа, шэхээрээ дуулаанайнгаа т‰>
лµµ Бурханаа алдаршуулан, магтан гэртээ харибад.
Х‰б‰‰ндэ Иисус гэжэ нэрэ ‰гэбэ
Х‰б‰‰хэнэй т‰рэµµр найман ‰дэрэй ‰нгэрэн хойно бэлгэ
отолуулха ¸ололой болоходо, эхынь хээлитэй болохын урда тээ
Бурханай Эльгээмэлэй айладхаан ¸оор нарай нялхада Иисус гэ>
жэ нэрэ ‰гтµµ эн.
21

Симеон Дээдын Эзэндэ магтаал соло дуудана
2224 Моисейн

Хуулида бэшэгдээнэй ¸оор: «Эхын хээлиээ га>
раан т‰р‰‰шын х‰б‰‰н б‰хэниие Эзэн Бурханда зорюулха ¸отой».
Тиихэдээ хо¸р т‰‰тэй шубуу г‰, али гулабхаагай хо¸р дальбараа тахил
болгон ‰ргэхэ зэргэтэй. Тиин Моисейн Хуулиин ¸оор арюудхалгын
¸олол хэхэ болзор Мария Иосиф хо¸ртошье тудаба. Тэдэ хо¸р Иисус
х‰б‰‰гээ Дээдын Эзэндэ зорюулха гэжэ Иерусалим абажа ерэбэ.
25 Боди айхан сэдьхэлтэй, Бурханда бэшэрэн ‰гэдэдэг, Нангин
‰лдэдэ х‰ртээн Симеон гэжэ х‰н Иерусалим хотодо ажауугаа. Тэ>
рэ х‰н Израилиин абарагдахые х‰леэжэ байгаа. 26 «Дээдын Эзэн Хрис>
тосые харааг‰йдµµ ши ‰хэхэг‰йш!» – гэжэ Нангин ‰лдµµр Симеон>
до элирхэйлэгдээн байгаа. 27 Нангин ‰лдµµр х‰тэлэгдэн, Симеоной
Бурхан ‰мэ соо ороод байхада, эхэ эсэгэ хо¸р Хуулида бэшэгдэ>
эн ¸о б‰тээхэ гэжэ нарай нялха Иисус х‰б‰‰гээ асарба. 28 Симеон
тэрэ х‰б‰‰ень гар дээрээ абажа, Бурханда баяр баясхалан х‰ргэбэ:
29
«Дээдын Эзэмни, ши амаланаа д‰‰ргэбэш,
богоол намайгаа м‰нхэдµµ амархыемни
м‰нµµ табижа байнаш.
30
Эльгэээн Абарагшыешни би нюдµµрµµ ‰зэбэб.
31
Бусад арадуудшье булта тэрэ абаралыешни харахал:
32
Тэрэшни б‰хы угсаатаниие гэгээр‰‰лхэ
гэрэл болохол,
Израилииншни арадта алдар соло асархал».
33 Иисус тухай Симеоной хэлээн эдэ ‰гэн‰‰дые дуулахадаа, Иосиф
Мария хо¸р ехээр гайхаба. 34 Симеон тэдэ хо¸рые адислаад, Иисусай
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эхэ Марияда хэлэбэ: «Израильда олониие унагаажа ‰нµµхын, м‰н
олониие эргээжэ абархын тула Бурхан энэ х‰б‰‰ниие шэлэжэ абаа
юм. Энэ х‰б‰‰н эргылэн ‰лдэ тэмдэг болохо. Олон зон энээниие
буруушаажа, 35 сэдьхэл аналаа элирхэйлхэ. М‰н шиниишье з‰рхэ
сэдьхэлые уйдхар зоболон хурса жадаар хадхаандал адляар зобоохо».
36 ‰мэ соо Асир обогой Фануил гэдэг х‰нэй удам болохо Анна
л‰ндэншэн байгаа. Тэрэ наян д‰рбэтэй х‰гшэн залуудаа хадамда га>
рабашье, долоон жэл н‰хэртэеэ уугаад, ‰‰лдэнь бэлбээн боложо
‰лµµ. 37 М‰нµµ тэрэ ‰дэр ‰ниг‰й Бурханда м‰ргэжэ, масаг сахижа,
Бурхан ‰мэµµ холододогг‰й эн. 38 Энэшье ‰едэ эндэ ерэжэ, Бур>
ханда магтаал соло дуудажа, Иерусалим хотын эрхэ с‰лµµтэй боло>
хые х‰леэжэ найдажа байан х‰н б‰хэндэ Иисус нялха тухай хµµрэ>
жэ ‰гэбэ.
Назарет хото руугаа хариба
39 Дээдын

Эзэнэй Хуулида тогтоогдоон б‰хы юумые хэжэ д‰‰р>
гээд, Мария Иосиф хо¸р Галилейн Назарет хото гэртээ бусажа ерэ>
бэ. 40 Х‰б‰‰ниинь боргожон бэежэжэ, ‰бэлгэн, хурса ухаатай, Бур>
ханай буян хэшэгтэй ‰хиб‰‰н ургажа байба.
Иисус х‰б‰‰н Бурхан ‰мэ соо
41 Жэл

б‰ри Паасхын айндэртэ Иисусай аба эжынь Иерусалим
хото ошодог байгаа. 42 Х‰б‰‰нэйнгээ арбан хо¸ртойдо тэдэ жэл б‰ри
айндэртэ ошодог заншалаараа Иерусалим ошобо. 43 айндэрэй д‰‰>
рэхэдэ Иисус Иерусалимда ‰лэбэ, гэбэшье гэртээ бусажа ябаан т‰>
рэлхидынь х‰б‰‰нэйнгээ ‰лэшэые ойлгоог‰й бэлэй. 44 Х‰б‰‰мнай суг
ябаан х‰н‰‰дээрээ ябаа юм ааб даа гэжэ анаад, б‰хэли ‰дэртµµ зам>
да ябаанайнгаа ‰‰лээр т‰рэл гарал болон танил х‰н‰‰дэйнгээ дунда
тэрэнэйнгээ ‰гы байхые ойлгожо, 45 бэдэрхэеэ µµргµµ Иерусалим хо>
то бусаа эн. 46 Хэдэн хоног бэдэрээд, гурбадахи ‰дэртµµ Иисус х‰б‰‰>
гээ Бурхан ‰мэ соо олобо. Тэрэнь багшанарай дунда уушанхай,
номнолынь шагнажа, µµрµµ тэдэнээ юумэ уража байгаа. 47 ¤µртэнь
табигдаан асуудалнуудта хурса тодо харюу ‰гэхыень шагнаад, Бурхан
‰мэ соо байгшад булта сэсэн ухаатайень гайхажа байба.
48 Х‰б‰‰гээ хараад, Иосиф Мария хо¸р ехэтэ гайхаба. «Х‰б‰‰мни,
юундэ бидэниие иигэжэ зобообош? Эсэгэ бидэ хо¸ршни шамайгаа
‰гы болгоод, анаагаа зобоон, бэдэрэн гээшэмнай!» – гэжэ эхэнь
хэлэбэ. 49 «Юундэ намайе бэдэрээ зомта? Намайе Эсэгынгээ гэртэ
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байха ¸отой гэжэ мэдэхэг‰й юм аалта?» – гэжэ х‰б‰‰ниинь харюу>
саба. 50 Т‰рэлхидынь х‰б‰‰нэйнгээ хэлээн ‰гэн‰‰дэй ‰нэн удха
ойлгобог‰й.
51 Иисус аба эжытэйгээ Назарет хотодоо бусажа ерээд, ‰гµµрнь
байба. Мария эхэнь тэрэ болоон ушар мартахаг‰йгµµр ой ухаан>
даа хадуун абаа. 52 Харин Иисус сэсэн ухаагаараа, энэрхы сэдьхэ>
лээрээ Бурхандашье, х‰н зондошье айшаагдан ‰дэжэ, ехэ боложо
байгаа эн.
Уаар арюудхагша Иоаннай номнол
3 2

Тибери хаанай арбан табадахи жэлээ Римэй хаан орон за>
3 хиржа
байхадань, Израилиин Иудей можо Понтий Пилат, Га>
1

лилей можо Ирод, Итурия болон Трахинот орон нютагуудые
Иродэй д‰‰ Филипп, Абилини можо Лисаний гэгшэд зонхилжо
байгаа. 2 Анна болон Кайафа гэгшэд ахамад санаартан байгаа. Тэрэ
‰едэл Захариягай Иоанн х‰б‰‰нэй с‰л губида байхадань, Бурхан тэ>
рээндэ зарлигаа мэд‰‰лбэ. 3 Тиимэээ Иоанн Иордан голой оршон
тойрон газар дайдаар ябажа: «Н‰гэл шэбэлн‰‰дээ х‰лис‰‰лхын тула
Бурханда хандан, уаар арюудхуулагты», – гэжэ айладхаба. 46 Исайя
л‰ндэншын ном соо Иоанн тухай иигэжэ бэшээтэй байдаг:
«Дээдын Эзэнэй ябаха замыень бэлдэгты,
алхаха харгыень дардам сэхэ болгогты:
жалга б‰хэн жэгдэрхэ ¸отой,
хада г‰бээ б‰хэн набтар болохо зэргэтэй,
хотирхой нугархай харгы сэхэ болохо,
ялхитай болдогтой з‰ргэ тэгшэ болохо ¸отой!
Х‰н т‰рэлхитэн б‰гэдэ
Бурханай абаралые ‰зэхэ гэжэ
хэн бэ даа с‰л губида хашхарба».
7 Тиин уаар арюудхуулхаяа ерээн олон зондо Иоанн хэлэбэ:
«Хорото могойн таардаад! Бурханай буулгаха хэээлтэээ иигээд
хулжахыетнай таанарта хэн заагааб? 8 Таанар буянтай айн хэрэг‰‰>
дые б‰тээжэ, Бурханда хандаанаа харуулагты. ‡бгэ эсэгэмнай Аб>
раам юм гэжэ µµэд тухайгаа б‰ бодогты, юундэб гэхэдэ, Бурхан
энэ хэбтээн шулуугааршье Абраамда ‰ри х‰‰гэдые б‰тээжэ шада>
ха юм гэжэ танда хэлэхэ байнаб. 9 Модо ‰ндэµµрнь таа сабшаха
алма ‰хэ бэлэн байна: айн ‰рэ жэмэс ‰гэдэгг‰й алишье модон та>
а сабшагдаад, галда хаягдаха».
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10 «Тиихэдээ

бидэ юу хэхэ ¸отойбибди?» – гэжэ арад зон Иоанн>
аа асууба. 11 «Хо¸р самсатай х‰н нэгыень самсаг‰й х‰ндэ ‰гэг, эди>
хэ, ууха юумэтэй х‰н бусадтай хубаалдаг», – гэжэ тэрэ харюусаба.
12 Алба татабари суглуулагшад уаар арюудхуулхаяа Иоаннда ерэ>
жэ: «Багша аа! Бидэ юу хэхэ ¸отойбибди?» – гэжэ тэрээнээ ураба.
13 «Албатан зоноо тогтоогдооноо ‰л‰‰ т‰лэбэри б‰ нэхэгты!» –
гэжэ Иоанн тэдээндэ хэлэбэ. 14 «Харин бидэ юу хэхэ ¸отой боло>
нобибди?» – гэжэ сэрэгшэд м‰н лэ асууба. «Х‰н зоной юумэ б‰
дээрмэдэгты, б‰ буляагты, салин х‰лµµрµµл ажамидарагты!» –
гэжэ Иоанн харюусаба.
15 «Энэмнай Христос µµрµµ бэшэ аа г‰?» – гэжэ зон гайхалдажа,
найдан х‰леэээр байба. 16 Тиихэдэнь Иоанн бултанда хандажа хэ>
лэбэ: «Би таанарые уаар арюудханаб. Харин намтай жэшээлхэг‰й
дээг‰‰р х‰н иишэ ерэнэ. Би тэрэнэй гуталайнь ооорыешье тайлаха
эрхэг‰йб. Тэрэ ерэхэдээ таанадые Нангин ‰лдэ гал хо¸роор
арюудхаха. 17 Тэрэ таряагаа сэбэрлэхээр х‰рзэеэ гартаа адхаад бай>
на: таряагаа суглуулжа µµрынгµµ амбаарта хадагалха, харин мэхии>
нэ олоомыень залиршаг‰й галда шатааха».
18 Иоанн ‰шµµшье олон арга янзаар айн Мэдээсэл зондо номно>
жо, ажамидаралаа хубилгахыень идхажа ургажа байба. 19 Ирод хаа>
ниие д‰‰гэйнгээ амган Иродиадатай ууанайнь т‰лµµ, м‰н олон
ондоо н‰гэлтэ ябадал хээнэйнь т‰лµµ Иоанн тэрэниие элишэлэн
зэмэлэн байгаа. 20 ‰‰лэй ‰‰лдэ Ирод хаан Иоанные т‰рмэдэ хаа>
жа, б‰ришье аймшагтай н‰гэл ‰йлэдэбэ.
Иисусые уаар арюудхаба
Б‰хы арад зоной уаар арюудхуулжа байхада, м‰н Иисусшье
уаар арюудхуулба. Тэрэнэй Бурханда зальбархада, огторгой нээг>
дэжэ, 22 гулабхаадал мэтэ Нангин ‰лдэ тэрээндэ бууба. «Ши ми>
нии хайрата х‰б‰‰мниш, шамаар би таларханаб», – гээн абяан
огторгойоо дуулдаба.
21

Иисусай элинсэг ‰бгэ эсэгэнэр
Иисус ургаалаа номножо эхилхэдээ гушаадтай ябаа. Х‰н‰‰д
Иисусые Иосифой х‰б‰‰н гэжэ анадаг байба. Иосиф болбол Илия>
гай х‰б‰‰н байгаа, 24 Илия – Матадай, Матат – Левиин, Левий –
Мелхиин, Мелхий – Янайын, Янай – Иосифой х‰б‰‰н, 25 Иосиф –
Мататиасай, Мататиас – Амосой, Амос – Наумай, Наум – Эслиин,
23

142

Лука 3, 4
Эслий – Нагайын х‰б‰‰н, 26 Нагай – Маатай, Маат – Мататиасай,
Мататиас – Семеинэй, Семеин – Иосэхэй, Иосэх – Йодын х‰б‰‰н,
27 Йода – Иоанамай, Иоанам – Ресайын, Ресай – Зоробабэлэй, Зо>
робабэл – Шеалтиэлэй, Шеалтиэл – Нириин х‰б‰‰н, 28 Нирий –
Мэлхийн, Мэлхий – Адиин, Адий – Косамай, Косам – Элмада>
май, Элмадам – Эрэй х‰б‰‰н, 29 Эр – Йосиин, Йосий – Елиэзэрэй,
Елиэзэр – Иоримой, Иорим – Матадай, Матат – Левиин х‰б‰‰н,
30 Левий – Симеоной, Симеон – Иудын, Иуда – Иосифой, Иосиф –
Ионанай, Ионан – Элиакимай х‰б‰‰н байгаа, 31 Элиаким – Мелей>
ын, Мелей – Менын, Мена – Матадай, Матат – Натанай, Натан –
Давидай х‰б‰‰н, 32 Давид – Иесейн, Иесей – Обидой, Обид – Боазай,
Боаз – Салмоной, Салмон – Нахшоной х‰б‰‰н, 33 Нахшон – Ами>
надабай, Аминадаб – Админай, Админ – Арниин, Арни – эцро>
ной, эцрон – Перецэй, Перец – Иудын х‰б‰‰н, 34 Иуда – Яковай,
Яков – Исаагай, Исаак – Абраамай, Абраам – Терахай, Терах –
Нахорой х‰б‰‰н, 35 Нахор – Сэр‰гэй, Сэр‰г – Рэ‰гэй, Рэ‰ – Пэле>
гэй, Пэлег – Эберэй, Эбер – Шелахай х‰б‰‰н, 36 Шелах – Кайна>
най, Кайнан – Арпакшадай, Арпакшад – Шимэй, Шим – Нойн,
Ной – Ламехэй х‰б‰‰н, 37 Ламех – Метушлайын, Метушлай – Ено>
хой, Енох – Иарэдэй, Иарэт – Маалалэлэй, Маалалэл – Кенанай
х‰б‰‰н, 38 Кенан – Эношой, Энош – Шэтэй, Шэт – Адамай, Адам
болбол Бурханай х‰б‰‰н байгаа.
Иисусые хорхойтуулан туршана
4 3

Иордан м‰рэнµµ Нангин ‰лдµµр д‰‰рэн бусажа, ‰л>
4 дэИисус
тэрэниие с‰л губи руу х‰тэлжэ абаашаба. Тэндэ Иисусые
1

2

д‰шэн хоногой туршада шолмос хорхойтуулан туршаба. Тэдэ б‰хы
‰дэрн‰‰дтэ Иисус юушье эдинг‰й ябаа, ‰‰лдэнь гэдээниинь арга>
г‰й ехээр ‰лдµµ эн.
3 «Ши Бурханай Х‰б‰‰н юм аа, хилээмэн боло гэжэ энэ шу>
луунда захирал даа», – гэжэ шолмос Иисуста хэлэбэ. 4 «Х‰н гээшэ
ганса хилээмээр амидардагг‰й гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ», –
гэжэ Иисус шолмосто харюусаба.
5 Шолмос тэрэниие ‰ндэр дээрэ гаргажа, юртэмсын б‰хы хаан оро>
нуудые саг зуура харуулба. 6 «Эдэ хаан т‰рэн‰‰дэй хамаг эрхэ засагые,
хамаг эрдэни баялигые би шамда ‰гэхэб. Эдэ б‰гэдэ минии гарта ‰г>
тэнхэй, тиин би дуратайл х‰ндµµ тэрэниие ‰гэхэ эрхэтэйб. 7 Хэрбээ
х‰лдэм унажа м‰ргµµ аашни, эдэ б‰гэдэ шинии болохо», – гэжэ
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шолмос хэлэбэ. 8 «Эзэн Бурхандаа ш‰тэжэ, гансал тэрээндээ алба
хэжэ бай! – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг», – гэжэ
Иисус харюусаба.
9 ‰‰лэй ‰‰лдэ шолмос Иисусые Иерусалим хото абаашажа, Бур>
хан ‰мын орой дээрэ байлгаад: «Хэрбээ ши ‰нэхµµрµµ Бурханай
Х‰б‰‰н юм аа, эндэээ доошоо ‰рэ! 10 „Шамайе аршалан хам>
гаалхые Бурхан µµрынгµµ Эльгээмэлн‰‰дтэ захиралта ‰гэхэ“ гэжэ,
11 м‰н „Шулуунда б‰дэржэ унахаг‰йншни тулада тэдэ Эльгээмэл>
н‰‰д шамайе гар дээрээ ‰ргµµд ябаха“ гэжэ Нангин Бэшэг соо бэ>
шээтэй ха юм», – гэжэ шолмос хэлэбэ. 12 Иисус харюудань: «Бур>
ханшни болохо Дээдын Эзэнээ б‰ турша гэжэ Нангин Бэшэг соо
хэлээтэй байдаг», – гэжэ шолмосто хэлэбэ. 13 Элдэб янзаар туршан
хорхойтуулжа ядаад, шолмос Иисусые халта зуура орхижо ошобо.
Иисус ажалдаа оробо
14 ‰‰лдэнь

Нангин ‰лдын х‰сµµр д‰‰рээн Иисус Галилейдээ
бусажа ерэбэ. Тэрээн тухай мэдээсэл б‰хы орон нютагаарнь хаа
хаанаг‰й тараба. 15 Иисус м‰ргэлэй гэртэ х‰н зондо ургаалаа ном>
ножо, б‰гэдэ зоной магтаалда х‰ртэжэ байгаа.
Назаредэй х‰н зон Иисусые буруушааба
16 Иисус

‰дэжэ х‰м‰‰жээн Назарет хото¸о бусажа, заншалта ¸оо>
роо субботодо м‰ргэлэй гэртэ орожо, Нангин Бэшэг соооо хээг
уншахаяа зоной урда зогсобо. 17 Тэрээндэ Исайя л‰ндэншын ном
‰гтэбэ. Иисус тэрэ ном нээжэ уншаба:
18
«Дээдын Эзэнэй Нангин ‰лдэ зосоомни оршобо,
‰гытэй ядуушуулда айн мэдээсэл номнохыемни
Дээдын Эзэн намайе шэлэжэ абаба.
Хаалтада байан, олзологдоон х‰н‰‰дтэ
эрхэ с‰лµµ айладхахыемни,
охор зониие хараатай болгохыемни,
хашуулан дарлуулан зониие с‰лµµдэ табихыемни
Дээдын Эзэн эльгээгээ юм.
19
Арад зондоо ‰ршµµлµµ хайрлаха сагынь ерээ
гэжэ баа дуулгахаар намайе эльгээгээ юм».
20 Иисус номоо хаажа, м‰ргэлэй гэрэй нэгэ туалагшада бусаа>
жа ‰гµµд, ууба. М‰ргэлэй гэр соо байан х‰н‰‰д булта тэрээн
тээшэ харааар байгаа. 21 «Энэ номоо минии уншаан, таанадай
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дуулаан з‰йл б‰хэн м‰нµµдэр бэелжэ байна», – гэжэ Иисус тэ>
дээндэ хэлэбэ.
22 Б‰гэдэ зон Иисус тухай хэлсэбэ, уран айхан ‰гэн‰‰дтэнь гай>
халсан: «Энэмнай Иосифой х‰б‰‰н бэшэ аал?» – гэлдэбэ. 23 Иисус
тэдээндэ хэлэбэ: «Эмшэн, т‰р‰‰н µµрыгµµ айнаар аргалжа эдэгээ
гэдэг ‰гэ таанад намда хэлэхэ анаатайт гэжэ мэдэнэб. Капернаум
хотодо гайхамшагта ‰йлэ хэрэг б‰тэээн тухаймни таанад дуулаат.
Тиимэл гайхамшаг хэрэг м‰нµµ эндээ, т‰рээн нютагтаа б‰тээ гэ>
хэтнай гээбы. 24 Таанадта ‰нэн з‰рхэнµµ хэлэхэ байнаб: ямаршье
л‰ндэншые т‰рээн нютагтань тоодогг‰й юм! 25 Таанадта нэгэ иимэ
ушар хµµрэ‰‰: л‰ндэншэ Илиягай ажамидарха ‰едэ Израильда олон
бэлбээн эхэнэрн‰‰д байгаа, тиихэдэ гурбан жэл хахад хура бороо
оронг‰й, ехэ ган боложо, х‰н‰‰д хаа хаанаг‰й айхабтар ехэ ‰лэсхэ>
лэндэ нэрбэгдээн юм. 26 Теэд тэдэнэй нэгэндэшье Илия эльгээгдээ>
г‰й, харин гансал Сидон нютагай Сарепта хотын бэлбээн эхэнэр>
тэл тэрэ эльгээгдээ бшуу. 27 Елисей л‰ндэншын ажамидарха ‰едэ
Израильда элхэ бузар ‰бшэнтэн олон байгаа, теэд тэдэнэй нэгэ>
нэйньшье арюудхагдан эдэгээг‰й байхада, Сири уласай Нееман лэ
гансаараа эдэгээн байгаа».
28 М‰ргэлэй гэр соо байан зон Иисусай иимэ юумэ хэлэые дуу>
лахадаа, уур хилэнсэдэ абтажа, 29 байраан ‰рэн бодоод, Иисусые
хотооо шэрэжэ гаргаад, хадын орой дээрэ асарба. Назарет хото тэ>
рэ хада дээрэ бодхоогдоон байгаа. Тиигээд зон Иисусые хада дээ>
рэээ т‰лхижэ унагаахаяа забдаба, 30 харин Иисус тэдэнэй дундуур
хаха эсхэн гаража, µµрынгµµ харгыгаар ябашаба.
Ада ш‰дхэртэ барюулан х‰н
Тиигээд тэрэ Галилей можын Капернаум хото ошожо, суб>
бото б‰хэндэ тэндэхи зониие ургадаг болобо. 32 Х‰н‰‰д тэрэнэй
номнол шагнахадаа, ехээр гайхадаг эн, юундэб гэхэдэ, ургаа>
лынь х‰нэй з‰рхэ сэдьхэл аргаг‰й татажа байгаа бшуу. 33 М‰ргэ>
лэй гэр соо ада ш‰дхэртэ барюулан нэгэ х‰н байжа: 34 «э>ээ!
Назаредэй Иисус, ши бидэниие яаха гээбши? Ши маниие ‰гы хэ>
хэеэ ерээ г‰ш? Би шамайе мэдэхэб: ши Бурханай нангин Х‰б‰‰н>
ши!» – гэжэ шангаар хашхарба. 35 «Абяа анирг‰й болоод, энэ х‰н>
µµ гара!» – гэжэ Иисус ада ш‰дхэртэ захирба. Ада ш‰дхэр тэрэ
х‰ниие зоной дунда унагаагаад, халташ гэмтээнг‰й, бэеээнь га>
ража арилба.
31
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36 Тэндэ

байгшад булта ехээр гайхалдажа, бэе бэедээ: «Энэмнай
ямархан ургаал гээшэб? Яаан ехэ эрхэ засагтай, шэдитэ х‰сэтэй
х‰н гээшэб? Ада ш‰дхэрые гара гэхэдэнь, тэрэнь гаража ябаша>
бал!» – гэлсэбэ. 37 Тиигээд лэ Иисус тухай ураг оршон тойронхи
нютагуудаар дэлгэрэн тараба.
Иисус олон зониие эдэгээбэ
М‰ргэлэй гэрээ гараад, Иисус Симонэй гэртэ оробо. Тэндэ
Симонэй хадам эхэ халууржа байгаа. Тэрэниие аргалжа эдэгээ>
хыень Иисусые гуйба ха. 39 Иисус тэрэ ‰бшэн эхэнэртэ д‰тэлжэ, ха>
луунда бэеээнь гара гэжэ захирба. Халууниинь бууража, эхэнэр
дары бодоод, айлшадаа х‰ндэлжэ ороо эн.
40 Наранай орохо багта элдэб ‰бшэндэ нэрбэгдээн б‰хы зоболон>
тодые т‰рэлхидынь Иисуста асараа эн. Иисус ‰бшэн х‰н б‰хэнэй
дээрэнь гараа табяад лэ эдэгээжэ байгаа. 41 Олон х‰н‰‰дэй досоооо
ада ш‰дхэрн‰‰д гарахадаа, хашха хуугай табилдан: «Ши Бурханай х‰>
б‰‰нши», – гэлдэбэ. Ада ш‰дхэрн‰‰д тэрэнэй Бурханай табисуурта
байые мэдээ бшуу. Харин Иисус энээн тухай хэлэхыень тэдэниие
хорижо байгаа.
42 Хойто ‰дэрынь Иисус гэрээ гаража, нэгэ эзэг‰й газарта ошо>
бо. Х‰н зон тэрэниие бэдэржэ олоод, µµэдµµн табиха дураг‰й
хажуудаа барижа байлгаба. 43 «Би ондоошье хотонуудаар ябажа, Бур>
ханай хаан т‰рэ тухай айн мэдээсэл дэлгэр‰‰лхэ ¸отой х‰м. Бурхан
намайе энэ хэрэгээр лэ эльгээгээ ха юм!» – гэжэ Иисус тэдээндэ
хэлэбэ. 44 Тиигээд Иисус Иудей можын м‰ргэлэй гэрн‰‰дээр ябажа,
ургаалаа номнобо.
38

Иисус т‰р‰‰шынгээ шабинарые шэлэжэ абана
5 4

х‰н зон олоороо Иисусые тойроод, шахасалдан, Бурха>
5 найНэгэтэ
‰гэ номнохыень шагнаба. Иисус тиихэдэ Геннисарет да>
1

лайн эрьедэ зогсожо байгаа. 2 Далайн эрьедэ хо¸р онгосын байхые
Иисус хараба. Загаашад эрье дээрэ гаража, г‰льмэеэ угаажа заа>
на. 3 Тэдэ хо¸р онгосын нэгэниинь Симонэй байгаа. Иисус тэрэ
онгосодо уужа:
«Эрьеээ нэгэ бага холо боло¸», – гэжэ Симондэ хэлэбэ. Тии>
гээд онгосооо арад зониие ургаба.
4 Иисус хэлэжэ д‰‰ргээн хойноо: «Г‰нзэгы газарта ошожо, зага>
а баридаг губшуураа хаягты», – гэжэ Симондэ хэлэбэ. 5 «Багша аа,
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бидэ б‰хэли ‰ниндµµ загаашалаад, юушье баряаг‰йбди. Теэд та>
най хэлээ хада губшуураа хаяуул даа», – гэжэ Симон харюусаба.
6 Загаашад губшуураа хаяжа, аргаг‰й ехэ загаа бариба. Даажа яда>
ан губшуурынь тааржа хахаржа байба. 7 Тиигээд тэдэнэр н‰гµµ
онгосынхидоо даллан, ерэжэ туалхыень дуудаба. Тэдэнь ерэжэ,
хо¸р онгосо¸о загааар д‰‰ргэбэ. Тиихэдэнь онгосонуудынь уанда
шэнгэхэээ нааша болоо бэлэй. 8 Иимэ олзотой болоон Симон
П¸тр Иисусай урда ‰бдэглэн эхэрэн ‰гэдэжэ: «Дээдын Эзэн аа,
намайе орхижо ошогты! Би н‰гэлтэй х‰нби», – гэжэ хэлэбэ.
9 Иимэ ехэ загаа бариандаа Симон болон тэрээнтэй ябаан б‰>
хы х‰н‰‰д, 10 м‰н тэрэшэлэн Зэбэдэйн х‰б‰‰д, Симонэй н‰хэд Яков
Иоанн хо¸р гайхажа ‰рдэжэ байбад. «Б‰ ай, ши энээнээ хойшо
загаа барихын орондо х‰н‰‰дые намда хандуулдаг болохош», –
гэжэ Иисус Симондэ хэлэбэ. 11 Онгосо¸о эрье дээрэ гаргаад, зага>
ашад б‰хы юумэеэ тэндээ орхижо, Иисусай хойнооо ябаба.
Иисус ‰бшэн х‰ниие эдэгээнэ
Иисусай нэгэ хотодо ошоод байхадань, аранай халдабарита
‰бшэнтэй х‰н ерэбэ. Иисусые харааар, урдань газар м‰ргэн унажа:
«Дээдын Эзэн, аа! Хэрбээ ши х‰сэбэл, намайе арюудхан эдэгээжэ
шадахаш», – гэжэ гуйба. 13 Иисус тэрээндэ гараараа халта х‰рэжэ:
«Эдэгээхэ х‰сэлтэйб, арюун болыш даа», – гэбэ. Тэрэ дороо ар>
анай халдабарита ‰бшэниинь эдэгэшэбэ. 14 «Энээн тухай хэндэ>
шье юумэ б‰ дуулгаарай. З‰гµµр санаартанда ошожо, бэеэ ‰з‰‰>
лээрэй, тиигээд эдэгээнээ бултанда гэршэлхын тула ши Моисейн
зарлигай ¸оор ‰ргэл хээрэй», – гэжэ Иисус хэлэбэ.
15 Тиибэшье Иисус тухай мэдээсэл б‰ри холуур таража, арад зон
б‰ри олоороо тэрэниие шагнахаяа, ‰бшэнµµ аргалуулхаяа ерэжэл,
ерэжэл байба. 16 Харин Иисус µµрµµ ‰е ‰е болоод лэ эзэг‰й газарта
ошожо, Бурханда м‰ргэдэг бэлэй.
12

Иисус саа ‰бшэнтэниие эдэгээнэ
17 Нэгэтэ

Галилей болон Иудей можын б‰хы нютагуудаа, Иеру>
салим хотооо ерээн фарисейн‰‰дэй болон Хуули заадаг багша>
нарай суглараад уухада, Иисус х‰н‰‰дые ургажа байба. Бурханаа
‰гтээн шэдитэ х‰сµµр Иисус ямаршье ‰бшэн эдэгээжэ шадаха бай>
гаа. 18 Энэ ‰едэ саа ‰бшэндэ дайруулан нэгэ х‰ниие шэрдэгтэйнь
тэлээд абажа ерэбэ. ‡бшэнтэниие гэртэ оруулжа, Иисусай урда
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табиха гэбэ. 19 Теэд хара мянган зоной дундуур оруулха аргаг‰й бай>
жа, гэрэй орой дээрэ гаража, хушалтыень задалаад, гараан н‰хµµр
‰бшэнтэнµµ шэрдэгтэйнь доошонь буулгажа, Иисусай урда табиба.
20 Тэдэнэй аргаг‰й ехэ этигэлтэй байыень хаража: «Н‰гэлн‰‰дшни
х‰лисэгдэбэ, н‰хэрни», – гэжэ Иисус тэрэ х‰ндэ хэлээ бэлэй.
21 Хуули заадаг багшанар болон фарисейн‰‰д хоорондоо з‰бшэ>
жэ: «Энэмнай хэн гээшэб? Бурханиие доромжолжо байнал. Ганса
Бурханаа ондоо хэн х‰нэй н‰гэл х‰лисэдэг юм?» – гэлдэбэ.
22 Иисус тэдэнэй юун тухай бодожо байхые мэдээд: «Юундэ тии>
гэжэ сэдьхэлдээ бодобот? 23 „Н‰гэлн‰‰дшни х‰лисэгдэбэ“ гэхэдэ
бэлэн хилбар г‰, али „Бодоод яба!“ гэхэдэ г‰? 24 Х‰н т‰рэлхитэнэй
Х‰б‰‰нэй газар дэлхэй дээрэ н‰гэл шэбэлн‰‰дые х‰лисэхэ эрхэтэй
байые таанар м‰нµµ мэдэхэт», – гэжэ Иисус хэлэбэ. Тиигээд саа
‰бшэнтэй х‰ндэ хандан: «Бодоод, дэбисхэрээ абаад, гэртээ хари», –
гэбэ. 25 Тэрэнь х‰н‰‰дэй харааар байтар бодоод, хэбтээн шэрдэ>
гээ абажа, Бурханиие магтан зальбараар гэртээ хариба. 26 Х‰н зон
булта гайхажа сошожо, Бурханаа алдаршуулан: «Гайхалтай юумэ
энэ ‰дэр ‰зэбэбди даа!» – гэжэ айн ‰рдэн ‰гэлбэд.
Иисус Левийе шэлэжэ абана
27 Энээнэй

‰‰лээр Иисус газаашаа гарахадаа, алба татааша Ле>
вий гэгшын татабари суглуулдаг газартаа уухыень хараад: «Хойно>
оомни яба», – гэбэ. 28 Тэрэнь бодожо, б‰хы юумэеэ орх¸од, Иису>
сай хойнооо ябаба.
29 Левий Иисусые гэртээ урижа, ехэ айнаар х‰ндэлбэ. Тэндэнь
Иисустай хамта алба татаашадшье, м‰н бусадшье олон х‰н‰‰д уул>
саа. 30 «Юундэ таанад алба татаашадтай, н‰гэл хэгшэдтэй хамта эдеэл>
жэ, ундалжа уунабта?» – гэжэ фарисейн‰‰д болон Хуули заадаг
багшанар Иисусай шабинарта хандажа, гэмэр>гутар гэлдэбэ. 31 «Эл‰‰р
уладта эмшэн хэрэгг‰й, харин ‰бшэн х‰н‰‰дтэ хэрэгтэй юм. 32 Бур>
ханда хандахыень би ‰нэн сэдьхэлтэниие бэшэ, харин н‰гэл хэгшэ>
дые дуудахаяа ерээ х‰нби!» – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба.
Масаг сахиха тухай асуудал
33 «Иоаннайшье,

фарисейн‰‰дэйшье шабинар ‰ргэлжэ масаг са>
хижа, Бурхандаа м‰ргэжэ байдаг лэ, харин шинии шабинар эдихэ,
уухыел мэдэнэл», – гэжэ фарисейн‰‰д ба Хуули заадаг багшанар
Иисуста хэлэбэ. 34 Тиихэдэнь Иисус тэдээндэ харюусаба: «Таанар
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т‰рэ хурим дээрэ найрлажа байан айлшадые х‰рьгэн х‰б‰‰нэй
байха сагта масаг сахигты гэжэ баадхаха аалта? 35 З‰гµµр х‰рьгэн
х‰б‰‰ниие тэдэнээ абаад ябаха ‰дэрэй ерэхэдэнь, тэдэ айлшад ма>
саглахал».
36 Иисус тэдээндэ иимэ ургаалта ‰гэн‰‰дые хэлэбэ: «Хэншье
хуушан хубсаанда шэнэ б‰дµµр халааа табидагг‰й бшуу. Тиигэ>
хэ болоо аа, шэнэ хубсааа хахалжа хаяад, хуушандааш тааруулжа
шадахаг‰йл. 37 ая нэрээн архияа хуушан туламда хэдэгг‰йл, хээ
аань, тэрэ архинь эээд, хуушан туламаа хахалжа, архиньшье,
туламыньшье хэндээшье хэрэгг‰й болохол. 38 Шэнэ архиие шэнэ
х‰х‰‰ртэл юулэхэ ¸отой. 39 Хуушан архи уужа ‰зээн х‰н шэнэ ар>
хи амталха дураг‰й байдаг, юундэб гэхэдэ, „хуушан архинь дээрэ“
гэдэг ха юм».
Субботын тухай асуудал
6 5

Нэгэ субботодо Иисус шабинартаяа таряалангай газараар ‰н>
6 гэржэ
ябаа. Шабинарынь хоолос таалжа, альган дээрээ ‰йр‰‰>
1

лээд, орооыень эдибэ. 2 «Субботодо хэжэ болохог‰й юумэ юундэ
хэнэбта?» – гэжэ фарисейн‰‰дэй зариманиинь хэлэбэ. 3 Иисус тэ>
дэндэ иигэжэ харюусаа эн: «Давид хаанай хамта ябалсагшадтайгаа
‰лэсхэлэн ябахадаа юу хээн тухайнь таанар уншааг‰й аалта? 4 Да>
вид хаан Бурханай гэртэ ороод, ‰ргэлэй хилээмэ абажа эдеэд, суг
ябаан х‰н‰‰дтээ ‰гээн байна. Харин санаартанаа ондоо хэншье
тэрэ хилээмэ эдихэ эрхэг‰й байгаа». 5 Саашань Иисус: «Х‰н т‰рэл>
хитэнэй Х‰б‰‰н субботыншье Эзэн м‰н», – гэжэ нэмэбэ.
Гар хатанхай х‰н тухай
6 Иисус

баа нэгэ субботодо м‰ргэлэй гэртэ орожо, ургаалаа
номнобо. Тэндэ баруун гараа хатанхай нэгэ х‰н байгаа. 7 Субботодо
хатаан гартай х‰ниие эмшэлэгшэ аа г‰ гэжэ Иисусые зэмэлхэ а>
наатай Хуули заадаг багшанар болон фарисейн‰‰д тэрэниие гэтэн
ажаглажа байбад. 8 Иисус тэдэнэй хара анаае мэдэжэ, хатаан гар>
тай х‰ндэ хандан: «Бодоод, эндэ х‰н‰‰дэй урда гаража зогсо!» –
гэжэ хэлэбэ. Тэрэнь бодоод, зоной урда зогсобо. 9 Иисус ‰нµµхи Хуу>
ли заадаг багшанарта болон фарисейн‰‰дтэ хандажа: «Субботодо
бидэ айн юумэ хэхэ г‰, али муу юумэ ‰йлэдэхэ ¸отой г‰бди? Х‰>
нэй ами абарха г‰, али ‰нµµхэ ¸отой г‰бди? Таанад юун гэхэ бай>
нат?» – гэжэ асууба. 10 Тиигээд Иисус тэдэниие бултыень шэртэн
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хаража, гараа хатанхай х‰ндэ: «Гараа арбай!» – гэбэ. Тэрэнэйнь
гараа арбайхада, гарынь эдэгэшээн байба. 11 Тиихэдэ Хуули заа>
даг багшанар ба фарисейн‰‰д галзууралдан, энэ Иисусые яахам>
найб гэжэ хоорондоо з‰бшэбэ.
Иисус арбан хо¸р элшэнэрээ шэлэжэ абаа
12 Тухайлбал,

тэрэл ‰едэ Иисус хадын оройдо гаража, б‰хэли ‰>
ниндµµ Бурхандаа м‰ргэбэ. 13 ‡глµµг‰‰рынь Иисус шабинараа дуу>
дажа, тэдэнэйнгээ дундааа арбан хо¸рыень шэлэжэ, элшэнэрээр
томилбо. 14 Тэдэнь хэд бэ гэхэдэ, Симон (Иисус тэрэниие П¸тр
гэжэ нэрлээ), Андрей (Симон ба Андрей хо¸р аха д‰‰нэр байгаа),
Яков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, 15 Матвей, Фома, Алфейн Яков
х‰б‰‰н, зелотуудай б‰лгэмэй гэш‰‰н Симон, 16 Яковай Иуда х‰б‰‰н,
м‰н хожомынь урбаан Иуда Искариот гэгшэд болоно.
Иисус ургана, номноно, эмшэлнэ
Иисус шабинартайгаа хамта хада дээрэээ буужа, тэгшэ та>
лада тогтобо. Тэндэнь олон шабинарынь, м‰н б‰хы Иудей можо>
оо, Иерусалимаа, далайн эрьедэ оршодог Тир, Сидон хотонуудаа
тоог‰й олон зон сугларба. 18 Тэдэ зон Иисусай номнол шагнахаяа,
‰бшэнµµ аргалуулхаяа ерээ. М‰н ада ш‰дхэрн‰‰дтэ баригдаан х‰>
н‰‰дшье ерэжэ эмшэл‰‰лэн эдэгэбэ. 19 Тэдэ зон Иисуста гараараа
халта х‰рэхые оролдоно, юундэб гэхэдэ, тэрээнээ шэдитэ х‰сэн
сасаржа, х‰н б‰хэниие эдэгээжэ байгаа бшуу.
17

Баяр жаргал ба уйдхар гашуудалнууд
20 Иисус

шабинар тээшээ хараад, иигэжэ хэлэбэ:
«Бурханай ‰лдые угаа х‰сэгшэд, жаргалтайт,
Бурханай хаан т‰рэ танай ха юм.
21
М‰нµµ ‰лэсхэлэн байгшад, жаргалтайт,
Таанад элбэг дэлбэг эдихэ юумэтэй байхат.
М‰нµµ уйлаашад жаргалтайт,
Таанад баярладаг х‰хидэг болохот.
22 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нээ боложо таанадые х‰н‰‰дэй ‰зэн
ядажа, доромжолоошье аань, м‰ргэлэй гэрээ намнаашье аань,
‰нэн нэрыетнай гутаагаашье аань, таанад жаргалтайт. 23 М‰нµµ
таанарые ‰зэн ядагшадай ‰бгэ эсэгэнэрыньшье урдань л‰ндэншэд>
тэ баал иимэ муугаар хандадаг байан юм. Тиимэээ таанадые
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тиигэжэ доромжолжо, дарамталжа байбалнь, ехэл баясагты, х‰хижэ
‰рэжэ байгты! Таанад тэнгэридэ агууехэ шагналда х‰ртэхэ бшуут!
24
З‰гµµр, таанар баяшуул, гашуудал зоболон ‰зэхэт,
Таанад жаргалаа х‰сэд эдлэжэ бараа ха юмта.
25
М‰нµµ дуран соогоо садхалан байгаашад,
Таанар ‰лэн хооон ябажа, гашуудал зоболон ‰зэхэт.
М‰нµµ энеэлдэжэ ханяалдажа байгаашад,
Уйлаха бархирха сагтнай ерэжэ, зобохот.
26 Таанадые б‰хы х‰н‰‰дэй аргаг‰й ехээр магтажа байбалнь, таа>
нар уй гашуудал ‰зэхэт! Таанадые магтаашадай эсэгэнэрынь хуур>
маг л‰ндэншэдые баал тиигэжэ магтадаг байгаа бшуу.
Дайсадаа хайрлажа байха тухай
27 Намайе

шагнажа байгшад, таанадта иигэжэ хэлэнэб: дайсадтаа
дуратай байгты, таниие ‰зэн ядагшадта айниие хэгты, 28 таниие
хараалай муухайгаар хараагшадые юрµµгты, таниие доромжологшо>
дой т‰лµµ зальбарагты. 29 Нэгэ хасарыетнай альгадаан х‰ндэ н‰гµµ
хасараа табижа ‰гэгты, дэгэлыетнай буляажа абаан х‰ндэ самсаяа
тайлажа ‰гэгты. 30 Танаа юумэ эриэн х‰ндэ хэрэгтэйень ‰гэгты,
юумыетнай абаа аань, µµргэнь б‰ нэхэгты. 31 Бусад х‰н‰‰д тан>
да ямараар хандаай гэжэ ананабта, тон тэрээндэл адляар таа>
над µµэдµµ х‰н‰‰дтэ хандагты. 32 Таанадта хайра дуратай зонииел
хайрлажа байбалтнай, Бурхан таниие магтаха аал? Н‰гэлтэншье
µµэдыень энхэрэн талархадаг х‰н‰‰дтэ дуратай байдаг ха юм. 33 Тан>
дал айниие хээн х‰н‰‰дтэ айниие хэдэг аатнай, Бурхан тэрэ>
нэйтнай т‰лµµ танда талархаха аал? Н‰гэлтэншье µµэдтэнь айн
х‰н‰‰дтэ айнаар хандадаг ха юм! 34 Бусаажа ‰гэхэ гэжэ найдаан
х‰ндµµл юумэ урьалдаг аатнай, Бурхан тэрэнэйтнай т‰лµµ танда
талархаха аал? Н‰гэлтэншье бэе бэедээ юумэ зээлеэр ‰гэлсэхэдµµ,
µµргэнь тэрэнээ б‰хэлеэр бусаажа абахаар ‰гэдэг ха юм. 35 Харин
таанад дайсадаа энхэрэгты, айниие хэгты, харюудань юушье х‰>
леэнг‰й урьаар ‰гэгты. Тэрэнэйнгээ т‰лµµ агууехэ шагналда х‰р>
тэхэт, Дээдын Бурханай ‰хиб‰‰д байхат. Ашые харюулдагг‰й, муу
анаатай х‰н‰‰дтэшье Бурхан энэрхы айн байдаг бшуу. 36 Эсэгын>
тнай танаа энхэржэ хайрлажа ябадагтал адляар таанадшье бусад зо>
ниие энхэржэ хайрлажа ябагты.
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Бусад зониие ш‰‰бэрилэн зэмэлхэ тухай
37 Бусад

зониие б‰ ш‰‰бэрилэн зэмэлэгты, тиигэбэл Бурхан таа>
надые ш‰‰бэрилэн зэмэлхэг‰й. Бусадые б‰ муушалагты, тиихэдээ
µµэдµµ муушалуулхаг‰йт. Бусадые х‰лисэжэ байгты, тиихэдэтнай
Бурхан таанадые х‰лисэхэ. 38 Бусад зондо юумэ ‰гэдэг байбалтнай,
Бурханшье таанадта ‰гэжэ байха. ‡гээн юумэнтнай элбэг дэлбэгээр,
хэмжээнээ ‰л‰‰гээр, обогор болоод, хормойдотнай д‰‰рэн буса>
жа ерэхэ. Х‰ндэ ямар хэмжээгээр юумэ ‰гэнэт, тиимэл хэмжээгээр
Бурхан µµэдтэтнай ‰гэхэ».
39 Иисус тэдээндээ иимэ ургаалта ‰гэн‰‰дые хэлэбэ: «охор х‰н о>
хор х‰ниие х‰тэлэн ябажа шадаха аал? Хоюулаа н‰хэ руу унаха бэшэ
г‰? 40 Шабинь багшааа ‰л‰‰ байхаг‰й, харин эрдэмдэ урахадаал, баг>
шынгаа зэргэ боложо шадаха. 41 Н‰хэрэйнгµµ нюдэндэ байан гэш‰‰>
э хараад, µµрынгµµ нюдэндэ байан модо юундэ об¸орног‰йбши?
42 ¤µрынгµµ нюдэндэ байан модо харахаг‰й аад лэ: „Байза, би ши>
нии нюдэндэ ороод байан гэш‰‰э гаргаууб“, – гэжэ яажа хэлэхэ
болонош? Хо¸р нюуртан! Т‰р‰‰шээр µµрынгµµ нюдэнэй модо гарга,
тиигээ аа, н‰хэрэйнгµµ нюдэнэй гэш‰‰э яажа гаргахые мэдэхэлши.
Модон болон тэрэнэй ‰рэ жэмэс тухай
43 айн

модондо муу ‰рэ жэмэс ургадагг‰й, харин муу модоноо
айн ‰рэ жэмэс гарадагг‰й. 44 Модоной шанарынь ‰рэ жэмэсээрнь
мэдэгдэдэг! ‡‰ргэнэ модондо ‰зэм жэмэс ургадагг‰й, ‰рмэдээ µµг>
µµ ‰зэм жэмэс гарадагг‰й. 45 айн х‰н сэдьхэлэйнгээ ‰нэтэ баялиг
соооо айнииень гаргадаг, харин хара анаатай х‰н харата дорой
сэдьхэлэйнгээ суглуулбариаа мууень гаргадаг. З‰рхэ сэдьхэлдэ бай>
ан юумэн хэлэнэй ‰з‰‰ртэ гарадаг ха юм.
Хо¸р барилгашан тухай
46 Минии

зааанай ¸оор айн юумэ ‰йлэдэхэг‰й аад, юунэйхиие
Дээдын Эзэн, Дээдын Эзэн гэжэ намайе нэрлэнэбта? 47 Намда ерэ>
жэ, ургаалыемни шагнаан, тэрэниием бэел‰‰лэн х‰н хэндэ ад>
либ гэжэ таанадта хэлэжэ ‰гэ‰‰. 48 Жэшээнь, нэгэ х‰н газар г‰нзэ>
гыгµµр малтажа, гэрэйнгээ уури шулуун дээрэ табиба гэе. Ехэ ‰ер
боложо, тэрэ гэртэнь уан эбхэрэн ерэбэшье, ууриаань х‰дэлгэ>
хэг‰й, юундэб гэхэдэ, тэрэ гэр айнаар баригдаан байна. ургаа>
лыемни шагнажа, бэел‰‰лжэ байан х‰н тиимэ гэр баригшада адли.
152

Лука 6, 7
49 Харин

ургаалыем шагнаад, тэрэниие д‰‰ргэдэгг‰й х‰н гэрээ шу>
луун ууриг‰йгµµр газар дээрэ бариан х‰ндэл адли. Уанай эбхэ>
рэн ерэхэдэ, тэрэ гэрынь дары бутаржа, эбдэржэ алаха».
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Эдэ б‰гэдые х‰н зондо хэлээн хойноо Иисус Капернаум хото
7 ошобо.
Тэрэ хотодо зуунай нэгэ даргын эгээн шухала хэрэгтэй
1

2

зарасань х‰ндµµр ‰бшэлµµд, ‰хэхµµ хэбтэбэ ха. 3 Тэрэ дарга Иисус
тухай дуулахадаа, «Манайда ерэжэ, зарасыемни абарыт даа» гээн
гуйлтатайгаар тэрээндэ еврейн‰‰дэй ахамадуудые эльгээгээ эн.
4 Ахамадууд Иисуста ерэжэ: «Энэ х‰мнай туа х‰ргэмµµр айн х‰н
юм. 5 Энэ х‰н арад зондомнай дуратай юм, манда µµрµµ м‰ргэлэй
гэр барижа ‰гµµ юм», – гэжэ ехэтэ гуйба. 6 Тиимэээ Иисус тэ>
дээнтэй ошолсобо. Гэртэнь д‰тэлжэ ябахадань, зуунай дарга урда>
аань н‰хэдµµ эльгээжэ: «Эзэн, бэеэ б‰ зобоогты даа. Би таниие
гэртээ оруулхаар бэшэ ахир дорой амитанби. 7 Тиимэээ би µµрµµ
танда ошохо¸о з‰рхэлµµг‰йб. Гансал зарлигаа буулгажа хайрлыта,
тиибэлтнай зарасамни эдэгэшэхэл. 8 Ушарынь хэлэбэл, бишье ба>
ал дээрээ но¸дтой, м‰н мэдэлдээ сэрэгшэдтэй х‰нби. Тэдэнэйнгээ
нэгэндэнь: „Ошо“ гэхэдэм ошодог, н‰гµµдэдэнь: „Ерэ“ гэхэдэм
ерэдэг, зарасадаа: „Тэрээниие хэ“ гэхэдэм хэдэг юм». 9 Иисус энээ>
ниие дуулаад, ехээр гайхаба. Тиигээд дахажа ябаан олон зон тээшэ
эрьежэ: «Би израильшуудайшье дунда иимэ ‰зэг этигэлтэй х‰ниие
‰зµµг‰йб», – гэбэ. 10 Даргын эльгэээн х‰н‰‰дэй µµргµµ бусажа
ошоходонь, зараса эдэгэшоод байгаа эн.
Иисус бэлбээн эхэнэрэй х‰б‰‰е бодхооно
Уданг‰й Иисус Наин хото ошоо эн. Тэрээниие шабинарынь,
м‰н х‰н зон олоороо дахажа ябаа. 12 Хотын хаалгада х‰рэхэдэнь, олон
зон наа бараан х‰ниие х‰дµµл‰‰лжэ ябаба. Тэрэнь бэлбээн эхын
ори ганса х‰б‰‰н байгаа. 13 Иисус эхыень харахадаа, аргаг‰й ехээр
хайрлажа: «Б‰ уйла», – гэжэ хэлэбэ. 14 Тиигээд хажуудань ошожо,
тэл‰‰рэйнь ойро х‰рэбэ. Тэлэжэ ябаан х‰н‰‰д зогсоодхибо. Иисус
наа бараан х‰ндэ: «Залуу х‰б‰‰н, бодо!» – гэжэ хэлэбэ. 15 Наа
барагшань тэл‰‰р дээрээ уугаад, юумэ хэлэжэ эхилээ эн. Иисус
тэрэ х‰б‰‰е эхэдэнь абаашажа ‰гэбэ.
16 Х‰н зон б‰гэдэ айн ‰рдэбэ, Бурханиие алдаршуулан магтаба:
«Агууехэ л‰ндэншэ манай дунда м‰ндэлбэл, арад зондоо туалхаяа
Бурхан морилжо ерэбэл», – гэлдэбэ.
11
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Иисус тухай энэ мэдээсэл б‰хы Иудей уласаар, оршон той>
ронхи газар нютагуудаар тараба.
17

Уаар арюудхагша Иоанн тухай
18 Энэ

ушар тухай Иоаннда шабинарынь дуулгаба. 19 Иоанн хо¸р
шабияа дуудажа: «Ерэхэ ¸отойнь ши гээшэ г‰ш, али бидэ ондоое х‰>
леэхэ ¸отой г‰бди гээд уража ерэгты», – гэжэ тэдэнээ Иисуста эль>
гээбэ. 20 Тэдэнь Иисуста ерээд: «Бурханаа заларжа ерэхэ ¸отойнь
та гээшэ г‰т, али бидэ ондоое х‰леэхэ г‰бди гээд мэдэжэ ерэхыемнай
Уаар арюудхагша Иоанн танда эльгээгээ», – гэжэ хэлэбэ. 21 Эгээл
энэ ‰едэ Иисус олон х‰н‰‰дые ‰бшэ хабшанаань эдэгээбэ, ада ш‰д>
хэрн‰‰дээнь с‰лµµлбэ, олон охор х‰ниие хараатай болгобо. 22 Иисус
Иоаннай шабинарта хандажа: «охор х‰н‰‰дэй дахин харадаг боло>
ые, дохолон х‰н‰‰дэй ябадаг болоые, аранай халдабарита ‰бшэн>
тэй х‰н‰‰дэй арюудхагдаые, д‰лии х‰н‰‰дэй онор болоые, ‰хээн
х‰н‰‰дэй ‰ндын бодоые, ‰гытэй х‰н‰‰дэй Бурханай хаан т‰рэ тухай
номнол дуулаые, хараанаа, м‰н дуулаанаа Иоаннда ошожо хэлэг>
ты. 23 Нам тушаа эжэг т‰рµµг‰й х‰н жаргалтай юм», – гэжэ хэлэбэ.
24 Иоаннай шабинарай ябаан хойно Иисус арад зондоо Иоанн ту>
хай хэлэжэ оробо: «Иоаннда с‰л губи руу ошоходоо, ямархан юумэ
харахаяа найдаабта? алхинда найгалзажа байан хула харахаяа г‰?
25 Таанар юу ‰зэхэеэ тиишэ ошообта? Зµµлэн хубсаа ‰мдµµд яба>
ан х‰ниие г‰? Теэд ялагар салагар, ‰зэсхэлэн айханаар хубсалан
х‰н‰‰д хаанай ордонуудтал ажауудаг ха юм. 26 Таанар юу ‰зэхэеэ
тиишэ ошообта? Л‰ндэншые г‰? Тиимэ даа, тиихэдэ таанад л‰ндэн>
шэµµ дээг‰‰р х‰ниие хараалта гэжэ таанарта хэлэнэб. 27 Нангин Бэ>
шэг соо: „Шинии ябаха харгы бэлдэхыень би т‰р‰‰ндэшни µµрын>
гµµ Эльгээмэлые ябуулнаб“, – гэжэ Бурхан Иоанн тухай хэлэнэ.
28 Иоаннаа агууехэ х‰н эхын умайаа т‰рµµг‰й юм. З‰гµµр Бурха>
най хаан орондо байгшадай эгээлэй багань Иоаннаа ехэ юм».
29 Иоаннай ургаан ¸оор уаар арюудхуулан б‰хы зон, тэрэ>
нэй тоодо алба татаашадшье, Иисусай хэлээшые шагнаад, Бурха>
ниие алдаршуулба. 30 Харин Иоаннай ургаанай ¸оор уаар арюуд>
хуулхааа арсаан фарисейн‰‰д болон Хуули заадаг багшанар Бур>
ханай айладхаан зарлигые дуулаха дураг‰й байба.
31 Иисус ‰ргэлжэл‰‰лэн хэлэбэ: «Зай, энэ оршон ‰еын зониие хэд
юудтэй жэшэлтэйб, юрэдµµ эдэнэр хэдтэй адли гээшэб? 32 Эдэнэр
газаа ууан ‰хиб‰‰дэй:
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„Бидэнэй жэмб‰‰рээр наадахада,
таанар хатарааг‰йт.
Бидэнэй гунигтай дуу дуулахада,
таанар уйлааг‰йт“, – гэжэ
бэе бэедээ хэлээндэл адли юм.
33 Иоаннай ерэхэдээ, хилээмэ эдидэгг‰й, архи уудагг‰й байхадань,
таанар тэрэниие „ада ш‰дхэртэ барюулан х‰н“ гэбэт. 34 Х‰н т‰>
рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй ерээд, юумэ эдидэг, дара болгодог байхадань,
таанар „Харыт, энэмнай эдимэр, архиншан, алба татаашадай, н‰гэл
хэгшэдэй н‰хэрынь байнал“ гэбэт. 35 Тиигэбэшье Бурханай сэсэн
мэргэниинь ‰ри х‰‰гэдээрнь баталагдадаг юм».
Симон гэдэг фарисейн гэртэ
Нэгэ фарисей Иисусые ‰дын хоолдо гэртээ уриба. Иисус гэр>
тэнь орожо, хоол барихаяа ууба. 37 Хотын зоной дунда н‰гэлтэй
гэжэ суурхаан нэгэ эхэнэр Иисусые фарисейндэ хоол барина гэжэ
дуулаад, шабар домбо соо айхан хангалтай тоо абажа ерээ. 38 Тии>
гээд Иисусай ара талада х‰лдэнь уугаад, уйлажа байгаад, нюдэнэй>
нгµµ нулимсаар х‰лыень угааба, толгойнгоо ‰µµр аршан, таалан,
айхан хангалтай тоо х‰лдэнь т‰рхибэ. 39 Гэртээ Иисусые уриан
фарисей иигэжэ байыень хараад: «Энэ х‰н ‰нэхµµрµµ л‰ндэншэ
байгаа аа, х‰лыень ямар эхэнэрэй х‰рэжэ байые мэдэхэл эн даа;
н‰гэлтэй эхэнэр байна гэжэ тухайлхал эн даа», – гэжэ зосоогоо
бодобо. 40 Теэд Иисус тэрээндэ: «Симон, би шамда нэгэ юумэ хµµ>
рэ‰‰», – гэбэ. «Хµµрыш даа, багша», – гэжэ Симон харюусаба.
41 «Нэгэ х‰н хо¸р х‰ндэ м‰нгэ урьалаа эн ха: нэгэндэнь – табан
зуун динари*, н‰гµµдэдэнь – табин динари. 42 Тэдэ хо¸рой ‰риеэ
бусааха аргаг‰й байыень ойлгоод, м‰нгэ урьалагша хоюулыень
х‰лисµµ эн. ‡рииень х‰лисэгшэдэ тэдэ хо¸рой алиниинь ‰л‰‰
ехээр энхэрхэ байнаб?» – гэжэ Иисус ураба. 43 «Ехэ ‰ритэй байжа
х‰лис‰‰лэн х‰ниинь ааб даа гэжэ ананаб», – гэжэ Симон харюу>
саба. «З‰б хэлэнэш», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 44 Тиигээд эхэнэр тээшэ
эрьелдэн, Симондэ хэлэбэ: «Энэ эхэнэрые харана г‰ш? Танайда
ороходом, ши х‰л угааха уа ‰гµµг‰йш, харин энэ эхэнэр нюдэ>
нэйнгµµ нулимсаар х‰лыем угаагаад, ‰µµрµµ аршаа. 45 Ши намайе
36

* Динари – римэй жэжэ м‰нгэн, х‰лэншэ х‰дэлмэришэнэй нэгэ ‰дэрэй
ажалай салин болодог байгаа.
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таалааг‰йш, харин энэ эхэнэр танайда орохооом хойшо х‰лыем
таалгаряаг‰й таалажа байгаа. 46 Ши толгойем оливай тоооршье
т‰рхеэг‰йш, харин энэ эхэнэр ‰нэтэй хангалтай ургамалай тооор
х‰лыем т‰рхеэ. 47 Энэ эхэнэрэй хээн олон н‰гэлынь х‰лисэгдµµ.
Тиимэээл энэ намайе иимэ ехээр энхэржэ хайрлажа байна. З‰>
гµµр багаар х‰лис‰‰лэгшэд бираг‰йхэн энхэрэл хайра ‰з‰‰лдэг юм».
48 Тиигээд Иисус эхэнэртэ: «Н‰гэлшни х‰лисэгдэбэ», – гэжэ хэлэ>
бэ. 49 Бэшэ айлшадынь доро дороо: «Н‰гэл х‰лисэжэ байдаг энэ
х‰мнай хэн гээшэб?» – гэжэ бодобо. 50 «Этигэлшни шамайе абарба,
амгалан мэндэ ябыш даа», – гэжэ Иисус ‰нµµхи эхэнэртэ хэлэбэ.
Иисуста туалдаг эхэнэрн‰‰д тухай
8 7

хото турануудаар, х‰дµµ нютагуудаар ябажа, Бур>
8 ханай хаанИисус
т‰рэ тухай айн мэдээсэл номнобо. Тэрээнтэй хамта
1 Удаань

арбан хо¸р шабинарынь ябалсаа. 2 М‰н Иисусаар ‰бшэн зоболон>
гоо эдэгээлг‰‰лэн, ада ш‰дхэрн‰‰дээ намнуулан хэдэн эхэнэр>
н‰‰д тэрээнтэй ябалсаа гэбэл: бэеээн долоон ада ш‰дхэр гаргуул>
ан Мария Магдалина, 3 Ирод хаанай т‰шэмэл Хуза гэгшын
Иоанна амган, Сусанна болон бусад олон х‰н‰‰д ябалсаба. Тэдэ
эхэнэрн‰‰д Иисусые, шабинарыень тэдхэжэ байгаа. 4 Нэгэтэ хото
б‰хэнµµ х‰н зоной олоороо суглархада Иисус иимэ ургаалта ‰гэ>
н‰‰дые хэлэбэ: 5 «Нэгэ таряашан таряа тарихаяа гараба. ‡рээеэ са>
сахадань, зариманиинь харгын хажууда унажа гэшх‰‰лбэ, шубууд
тэдэнииень тоншобо гэхэ. 6 Зарим ‰рээниинь шулуутай газар уна>
жа, бултайгааш аа, шииг нойтог‰йдэжэ, гандашаба. 7 Бэшэ зарим
‰рээниинь ‰‰ргэнын дундуур унажа, тэндэнь ехээр ургаан буртаг
‰бэндэ даруулшаба. 8 Зарим ‰рээниинь ‰рэжэлтэй газарта унажа
бултайгаад, айн ургаса ‰гэбэ: тариан ‰рээнµµнь зуу дахин ехэ
ургаса гараба». Т‰гэсхэлдэнь Иисус: «Шэхэтэй юм аа, анхараг>
ты», – гээн ‰гэн‰‰дээр хµµрµµгµµ дуусхаба.
ургаалта ‰гэн‰‰дэй зорилго
«Энэ ургаалта ‰гэн‰‰дтнай ямар удхатай юм?» – гэжэ шаби>
нарынь Иисусаа урабад. 10 «Бурханай хаан т‰рэ тухай г‰н нюу>
санууд таанадтал тайлбарилагдана, харин бусад х‰н‰‰дтэ ургаалта
‰гэн‰‰дээр лэ хэлэгдэнэ. Тиимэээ тэдэнэр хаража, шагнажа бай>
ан м‰ртµµ ‰нэн удхыень ойлгодогг‰й.
9
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Иисус таряашан тухай ургаалта ‰гэн‰‰дые тайлбарилна
11 Эдэ

ургаалта ‰гэн‰‰дэй удха иимэ: ‰рээн гээшэнь Бурханай
‰гэ м‰н. 12 Харгын хажууда унаан ‰рээн гээшэнь – Бурханай ном>
нол ‰гэн‰‰дые шагнагшад м‰н, теэд удаань шолмос ерэжэ, ойлго>
он юумыень сэдьхэлээнь ходолжо абаашана, тиихэдэнь тэдэ х‰>
н‰‰д этигэхэеэ болижо, абарагдахаг‰й болоно. 13 Шулуутай газарта
унаан ‰рээн гээшэнь – номнол ‰гэн‰‰дые шагнаад, тэрэниие
ойлгожо баярлабашье, тэрэ ‰гын сэдьхэлдэнь г‰нзэгы ‰ндээлµµ>
г‰й ушараа тиимэ х‰н‰‰д саг зуура ‰зэглэбэшье, хатуу бэрхэ са>
гай ерэхэдэ ‰зэглэхэеэ болишодог. 14 ‡‰ргэнэ соо унаан ‰рээн
гээшэнь – номнол ‰гэн‰‰дые шагнабашье, урдынхидаал адли ху>
биингаа хэрэгтэ дашуураар, эд зµµриин барлаг болооор, бэеэ
жаргуулха шуналда абтааар ямаршье аша ‰рэ асаранг‰й алагшад
тухай хэлэгдэнэ. 15 ‡рэжэлтэй газарта унаан ‰рээн гээшэнь –
номнол ‰гэн‰‰дые шагнажа, сэдьхэлдээ б‰хµµр хадагалжа, тэсэбэ>
ритэй ябажа, аша ‰рэ асарагшад тухай хэлэгдэнэ.
Гэрэл туяа тухай
16 Зула

ааагаад, хэншье тэрэнээ амартаар б‰глэдэгг‰й, орон до>
роо табидагг‰й, харин ороон х‰нэй гэрэлыень харахын тула табюур
дээрэ табидаг ха юм. 17 Эгээл тэрээн шэнги элидэ гарааг‰й далда
юумэн байхаг‰й, мэдээжэ болоог‰й нюуса байхаг‰й. 18 Таанар ан>
харалтайгаар шагнагты! Ушарынь юуб гэбэл, юумэтэй байан х‰ндэ
нэмэгдэжэ ‰гтэхэ. Юумэг‰й байан х‰нµµ µµртэнь бии гэжэ ана>
ан ‰‰лшын юумэнииньшье абтаха».
Иисусай эжы, аха д‰‰нэр тухай
19 Эжынь,

д‰‰нэрынь Иисуста ерэбэ. Хара мянган зоной байан
дээрэээ µµртэнь ойртожо шадабаг‰й. 20 «Эжышни, д‰‰нэршни шам>
тай уулзахаяа ерээд, газаа байна», – гэжэ х‰н‰‰д Иисуста дуулгаба.
21 «Бурханай ‰гэ шагнажа, тэрэ ‰гµµр ябагшад хадаа эжымни, аха
д‰‰нэрни гээшэ», – гэжэ Иисус харюусаба.
Иисус далайн шуурга номгоруулна
22 Нэгэтэ

Иисус шабинартаяа онгосодо ууба. «Далайн н‰гµµ эрье>
дэ гараябди», – гэжэ тэрэ хэлээ. Тиигээд тэдэнэр эрьеээ холодо>
бо. 23 Онгосоор тамарха зуураа Иисус унташаба. Гэнтэ ехэ шанга
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алхин буужа, онгосо руунь уан орожо, шэнгэхэ аюул тох¸олдоо
эн ха. 24 Шабинарынь Иисусые эреэжэ: «Багша! Багша! Уанда
шэнгэжэ хосорхо¸о байналди!» – гэбэд. Иисус эреэд, дошхорон
алхиие, долгитоон уые хорибо. Тиихэдэнь далай аалин номгон
болошобо. 25 «Таанарай этигэлтнай яашоо гээшэб?» – гэжэ Иисус
шабинараа ураба. Тэдэнь ехээр гайхаан, ‰рдээн амитад: «Энэ
алхи, уанда захиралта ‰гэжэ, мэдэлдээ оруулдагнай Хэн гээ>
шэб?» – гэжэ хоорондоо хэлсэбэ.
Иисус ада ш‰дхэрн‰‰дтэ барюулан х‰ниие эдэгээбэ
26 Тэдэнэр

онгосоороо Галилей далайн н‰гµµ эрьедэ оршодог Ге>
раса хотын тушаа тамаржа ерэбэ. 27 Иисусай онгосооо буужа эрье
дээрэ гарахада, досоогоо ада ш‰дхэрн‰‰дтэй хотын нэгэ х‰н дайрал>
даба. Тэрэ х‰н ‰нинэй хубсаа хунар ‰мдэхэеэ, гэртэ байхаяа бо>
л¸од, агы соохи ‰хээриин газарта байрладаг эн ха. 28 Иисусые хара>
аар тэрэ х‰н хашха хуугай табяад, х‰лдэнь унажа: «Иисус, Дээдын
Бурханай Х‰б‰‰н, би танда ямар хамаатай х‰нбиб? Намайе б‰ зо>
боогыт даа, ехэтэ гуйнаб!» – гэжэ ори дуу табиба. 29 Юундэ тиигээб
гэхэдэ, Иисус тэрэ х‰н соооо ‰тэр гара гэжэ ада ш‰дхэртэ захираа
бшуу. Тэрэ х‰нэй досоонь ада ш‰дхэр оло дахин шэгэжэ ородог
байгаа бшуу. Х‰н‰‰д тэрэ зоболонтые х‰леэдшье, гэнжэдэ уулгаад>
шье, харууалаадшье ядалсаа эн. Досоонь ороон ада ш‰дхэр гэн>
жыень таа татаад, тэрээниие эзэг‰й хооон газарта намнажа абаа>
шадаг байгаа. 30 «Нэрэшни хэн бэ?» – гэжэ Иисус тэрээнээ ураба.
«‡й т‰мэн», – гэжэ тэрэ харюусаба. Юундэб гэхэдэ, тоог‰й олон
ада ш‰дхэрн‰‰д тэрэ х‰нэй досоонь орожо, шэгэшоод байгаа бшуу.
31 «Маниие тамын о¸орг‰й н‰хэ руу оро гэжэ б‰ баалыт даа», – гэжэ
ада ш‰дхэрн‰‰д Иисусые гуйжа оробо. 32 Ехэ ‰рэг гахай хадада
бэлшэжэ ябаа. «Тэдэ гахайнуудта шэгэжэ орохыемнай з‰бшµµгыт
даа», – гэжэ ада ш‰дхэрн‰‰д Иисусые гуйба. Иисус з‰бшµµгµµ эн.
33 Х‰нэй бэеээ гараад, ада ш‰дхэрн‰‰д гахайнууд руу оробо. Га>
хайн ‰рэг г‰йлдэжэ, эгсэ эрье дээрэээ далай руу ‰рэжэ, уанда
шэнгэшэбэ.
34 Гахай адуулагшад тиимэ юумэ хараад, тэндэээ г‰йлдэжэ, хото
х‰дµµгµµр ‰зээн ушар тухайгаа хµµрэбэ. 35 Юунэй болоые хара>
хаяа х‰н зон ерэхэдээ, ада ш‰дхэрµµ гаргуулжа, эл‰‰р ухаантай,
эдэгээн х‰нэй хубсаа хунараа ‰мдэнхэй, Иисусай х‰лдэ уужа
байхые хараад, айн ‰рдэбэ. 36 Досоогоо ада ш‰дхэртэй х‰нэй яажа
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эдэгэхые хараан х‰н‰‰д ерээн зонтой ониноороо хубаалсаба.
айн ‰рдээн Герасын б‰хы зон Иисусые нютаг>
аань гаража ябахые гуйба. Иисус онгосодоо уужа, Галилейдээ бу>
саба. 38 Досоооо ада ш‰дхэрн‰‰дээ гаргуулан ‰нµµхи х‰ниинь суг
ябалсахаар з‰бшµµл гуйба. Теэд Иисус тэрэниие абанг‰й: 39 «Гэртээ
хари, Бурханай хэды ехэ юумэ б‰тэээн тухай х‰н зондо хµµрэ», –
гэжэ хэлэбэ. Тэрэ х‰н Иисуста аргалуулан тухайгаа б‰хы хотоор
ябажа хµµрэбэ.
37 Тэнсэлг‰йгµµр

Амяа табижа байан басаган ба ‰бшэн эхэнэр тухай
40 Иисусай

бусажа ерэхэдэнь, ‰нинэй х‰леэжэ байан арад зон
тэрэниие баяртайгаар угтаба. 41 Нэгэ Иаир гэжэ нэрэтэй м‰ргэлэй
гэрэй даргань Иисуста ерээ эн. Тэрэ х‰н Иисусай х‰лдэ унан
м‰ргэжэ: «Манайда морилжо хайрлыт даа», – гэжэ гуйба. 42 Юундэ
тиигээб гэхэдэ, тэрэнэй арбан хо¸ртойхон ори ганса басаганиинь
ехээр ‰бшэлµµд, ‰хэхэ туйлдаа х‰рээн байгаа.
Иисусай тэрэ айлда ошожо ябахада, тэрэниие тойроод х‰н зон
олошорбо. 43 Нэгэ эхэнэр арбан хо¸р жэлдэ шуа гоожоод тогтодог>
г‰й ушараа ехээр зобожо байгаа. Эмшэдтэ аргалуулжа, хамаг зµµ>
ри зµµшэеэ бараашье аа, тэрэ эдэгээг‰й ябаа. 44 Тэрэ эхэнэр Иису>
сай арааа ерэжэ, хубсаандань гараараа халта х‰рэбэ ха. Тэрэ до>
роол шуаниинь тогтошобо. 45 «Хэн намайе х‰рµµб?» – гэжэ Иисус
ураба. Тэндэ байан х‰н‰‰дэй бил х‰рµµг‰йб гэжэ булта хэлэхэ>
дэнь, Иисустай суг ябаан П¸тр болон бусад шабинарынь: «Таниие
тойроод байан зон эндэ тэндэээтнай т‰ринэл. „Хэн намайе х‰>
рµµб“ гэжэ юундэ асуугаа юмта?» – гэбэ. 46 «‡гы даа, нэгэл х‰н
намайе х‰рµµ. Бэеээмни элшэ х‰сэнэй гарахые мэдэрээб», – гэжэ
Иисус хэлэбэ. 47 Нюужа шадахаг‰йгµµ ойлгоон тэрэ эхэнэр Иису>
сай ойро шэшэрэн ерэжэ, х‰лдэнь унаад, Иисуста юундэ х‰рээнµµ,
хайшан гэжэ тэрэ дороо эдэгээнээ б‰хы зондо дуулгаба. 48 «Баса>
ган, этигэлшни шамайе абараа. Амгалан тайбан ябаарай», – гэжэ
Иисус хэлэбэ.
49 Иисусай иигэжэ хэлэжэ байхада, м‰ргэлэй гэрэй даргада нэгэ
х‰н ерэжэ: «Басаганшни наа барашабал даа. Багшые ‰шµµ зобоо>
гоод яахабши даа», – гэбэ ха. 50 Харин ерээн х‰нэй хэлэые дуу>
лаан Иисус: «Б‰ ай. Этигээд лэ бай, басаганшни эл‰‰р мэндэ
байха», – гэжэ Иаирта хэлэбэ. 51 Тэрэ айлда ерэжэ, сугтаа ябаан
х‰н‰‰дээ гансал П¸тр, Иоанн, Яков болон тэрэ басаганай эхэ эсэгэ
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хо¸рто орохыень з‰бшµµгµµд, ондоо нэгэшье х‰ниие оруулбаг‰й.
Х‰н зон булта басагые алдаандаа шаналжа, ‰бс‰‰гээ альгадан
уйлалдажа байгаа.
«Б‰ бархиралдагты. Энэ басаган наа бараа бэшэ, миин лэ унта>
жа байна», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 53 Басагые ‰хэшµµ гэжэ мэдэжэ
байан зон Иисусые наада барин энеэлдэбэ. 54 Иисус ‰нµµхи баса>
гые гараань баряад: «Басаган, бодо даа!» – гэжэ шангаар хэлэбэ.
55 Басаган амидыржа, тэрэ дороо бодобо. Басагаяа эдеэл‰‰лхыень
Иисус захиба. 56 Басаганай аба эжы хо¸р гайхахын ехээр гайхаа эн.
З‰гµµр энэ болоон ушар тухай хэндэшье б‰ хэлэгты гэжэ Иисус
тэдээндэ захиба.
52

Арбан хо¸р элшэнэртээ захяа заабари ‰гэнэ
9 8

Иисус арбан хо¸р шабияа дуудажа, б‰хы ада ш‰дхэрн‰‰дые
9 даран
гаргаха, ‰бшэн‰‰дые аргалха х‰сэ шадабари, эрхэ засаг
1

тэдэндээ олгобо. 2 Удаань Бурханай хаан т‰рэ тухай номнохыень,
‰бшэнтэниие эдэгээхыень тэдэнээ эльгээбэ. 3 «Харгыдаа тулга таяг>
шье, туулмаг с‰‰мхэшье, эдихэ юумэшье, м‰нгэшье, элгэхэ хуб>
саашье, б‰ри юушье б‰ абагты. 4 Шэнэ газар ерээд, ямар айлда
буунабта, тэрэ нютагаа гаража ошотороо тэрэл айлдаа байгты.
5 Харин таанадые х‰н зоной х‰леэжэ абахаг‰й байбалнь, хотооонь
гарахадаа, х‰лдэтнай халдаан тооо эжэрэн дураг‰йлхээнµµ мэ>
д‰‰лээрэйгты», – гээд Иисус захиба. 6 Тиин шабинарынь х‰дµµ
нютагуудаар ябажа, айн Мэдээсэл номнобо, ябаан газартаал
‰бшэнтэниие эдэгээбэ.
Иродэй мэгдээн сошоон тухай
7 Боложо

байан эдэ ушарнууд тухай дуулаад, Ирод хаан ехэл со>
шожо мэгдэбэ, юундэб гэхэдэ, нэгэ зариман Иоанн ‰хээнµµ ами>
дыраа гэжэ хэлсээ. 8 Н‰гµµ зариман Илия ерээ гэлдээ, баа бусад
зониинь эртэ урдын л‰ндэншэдэй нэгэн амидыраа гэжэ хэлсээ.
9 «Би Иоаннай тархи таалуулаа бэлэйлби. Теэд х‰н зоной анха>
рал иигэжэ татажа байан энэ хэн гээшэб?» – гэжэ Ирод хэлээд,
Иисустай уулзахаяа анаа эн ха.
Иисус таба мянган х‰ниие эдеэл‰‰лжэ садхааба
Элшэнэр Иисуста бусажа ерээд, юу хээн тухайгаа хµµрэбэ.
Иисус тэдэнээ дахуулжа, бусадаа холодон, Бетсаида гэжэ хото
10
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ошобо. 11 Теэд арад зон хайшаа ошоыень мэдээд, хойнооонь
дахабад. Иисус тэдэниие айнаар угтажа, Бурханай хаан т‰рэ тухай
айладхаба, бэе муутайшуулые аргалжа эдэгээбэ.
12 Нара орохо д‰хэжэ байхада арбан хо¸р шабинарынь Иисуста
ерэжэ: «Бидэ м‰нµµ эзэг‰й с‰л газарта байнабди, дахажа ябаан эдэ
олон зоноо хажуугаархи тосхон, х‰дµµ нютаг руу эльгээгты, тэндэ
хонохо, эдеэлхэ газараа олог лэ», – гэбэд. 13 «Таанад µµэдµµ эдэ
зондо эдихэ юумэ ‰гэгты», – гэжэ Иисус шабинартаа хэлэбэ. «Би>
дэ оройдоол табан монсогор хилээмэтэй, хо¸р загаатай байнабди.
Эдэ зондо эдихэ юумэ худалдажа абааг‰й аа, бултандань х‰ртэхэ>
г‰йл», – гэжэ тэдэнь харюусаба. 14 Табан мянга шахуу ганса эрэ>
ш‰‰л тэндэ ябалсаа бшуу.
«Эдэ зониие таби>табин х‰нµµр б‰лэгл‰‰лэн уулгагты!» – гэжэ
Иисус шабинартаа хэлэбэ. 15 Тэдэнь б‰хы зониие б‰лэг б‰лэгµµрнь
таалжа уулгаба. 16 Иисус тэрэ табан монсогор хилээмэ, хо¸р за>
гаа абаад, тэнгэри µµдэ шэртэн, Бурханда баяр баясхалан х‰ргµµд,
хилээмэ загааяа хухалаад лэ, зондо хубаахыень шабинартаа дам>
жуулба. 17 Х‰н‰‰д булта эдеэлжэ садаа. ‡лµµдэыень суглуулхадань,
арбан хо¸р т‰рс‰‰г болоо эн.
Иисус гээшэмнай хэн бэ?
18 Нэгэтэ

Иисусай гансаараа Бурханда зальбаржа байхада, тэрээндэ
шабинарынь ерэбэ. «Намайе арад зон хэн гэжэ анана хаб?» – гэжэ
Иисус тэдэнээ ураба. 19 «Зариман таниие Уаар арюудхагша
Иоанн гэлсэнэ, н‰гµµ зариман Илия гэлсэнэ, харин бусадынь эртэ
урдын л‰ндэншэдэй нэгэниинь амидыраа гэжэ анана», – гээд ша>
бинарынь харюусаба. 20 «Таанар намайе хэн гэжэ ананабта?» – гэжэ
Иисус ураба. «Бурханай табисуурташ гэжэ ананабди», – гэжэ П¸тр
харюусаба.
Иисус зобохо, ‰хэхэ тухайгаа хэлэнэ
21 «Энээн

тухай хэндэшье ама б‰ гарагты», – гэжэ Иисус шаби>
нартаа хатуугаар захиба. 22 Тиигээд ‰шµµ хэлэбэ: «Х‰н т‰рэлхитэ>
нэй Х‰б‰‰н аргаг‰й ехээр зобохо, ахамадууд, ахамад санаарта болон
Хуули заадаг багшанар тэрээнээ арсаха. Тэрээниие алаха, теэд
гурбадахи ‰дэртµµ тэрэ дахин амидырха».
23 Тиигээд Иисус б‰хы х‰н‰‰дтэ хандажа хэлэбэ: «Намтай ябалса>
ха дуратай х‰н µµр тухайгаа бодохо¸о бол¸од, ‰дэр б‰хэн хэрэээеэ
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‰ргэлµµд*, хойнооомни яба. 24 Ушарынь хэлэбэл, ами нааяа абарха
анаатай х‰н тэрэнээ алдаха, харин минии т‰лµµ ами нааяа ‰гэ>
бэл, тэрэнээ абарха. 25 Х‰н б‰хы дэлхэйе олзолоод, харин ами бэеэ
‰нµµэн г‰, али гэмтэээн байбал, ямар ашаг олзотой байхаб даа?
26 Намаа, минии ургаалаа эшэбэлтнай, би, Х‰н т‰рэлхитэнэй
Х‰б‰‰н хожом µµрынгµµ, Эсэгынгээ, м‰н Бурханай Эльгээмэлн‰‰>
дэй алдар нэрэ нэрл‰‰лэн, энэ дэлхэйдэ ерэхэдээ, таанадаа µµрµµ>
шье эшэхэб. 27 Эндэ байгшадай зариман Бурханай хаан т‰рэ ‰зµµ>
г‰йдµµ ‰хэхэг‰й гэжэ таанадта ‰нэн з‰рхэнµµ хэлэхэ байнаб!»
Иисусай бодото алдар
Иигэжэ хэлээнэйнгээ ‰‰лээр найма хоноод, Иисус П¸тр,
Иоанн, Яков гурбые абаад, Бурхандаа зальбархаяа хадын оройдо
гараба. 29 М‰ргэжэ байхадань, Иисусай шэг шарай гэнтэ хубилжа,
хубсааниинь ялалзан, саб сагаан болошобо. 30 Гэнтэ Иисустай хµµ>
рэлдэжэ байан хо¸р х‰н харагдаба. Тэдэ Моисей Илия хо¸р байгаа.
31 Тэнгэриин алдараар толорон бии болоон тэдэ хо¸р Иерусалим
хотодо Иисусай н‰гшэлэй ямар удхатай байха тухай хэлээ. 32 П¸тр
болон н‰гµµ хо¸рынь б‰хµµр унтажа байанаа гэнтэ эрин гэхэдээ,
Иисусай ‰р жабхаланта байдалые, м‰н хажуудань хо¸р х‰нэй зогсо>
хые хараба. 33 Тэдэ хо¸рой Иисустай хахасажа байхада: «Багша! Эндэ
байхадамнай манда ямар айн гээшэб! Гурбан майхан бодхоое, нэ>
гыень шамда, нэгыень Моисейдэ, ‰шµµ нэгыень Илияда», – гэжэ
П¸тр юун гэжэ байанаа µµрµµш мэдэнг‰й дуугаржархиба. 34 Тии>
гэжэ П¸трой хэлэээр байтарынь ‰‰лэн буужа, тэдэниие ‰‰дэрээ>
рээ хушаба. ‡‰лэндэ хушагдахадаа, тэдэнэр айжа абаба. 35 «Энэ
минии шэлэжэ абаан Х‰б‰‰н юм! Тэрэнэй ‰гµµр ябагты!» – гэжэ
абяан ‰‰лэн соооо хэлэбэ. 36 Тэрэ абяанай дуулдахаяа болиходо ха>
рахадань, Иисус гансаараа байба. П¸тр, Иоанн, Яков гурбан тиихэ>
дэ хараан ‰зээнµµ нюужа, хэндэшье хэлэбэг‰й.
28

Иисус ада ш‰дхэртэ барюулан х‰б‰‰е эдэгээбэ
37 ‡глµµдэрынь

Иисусай гурбан шабитаяа хадааа буухада, тэдэ>
ниие ехэ олон зон угтажа байгаа. 38 Зоной дундааа гэнтэ нэгэ х‰н
Иисуста хандажа хашхарба: «Багша аа, минии х‰б‰‰е ‰зэжэ ‰гыт
* Зоболон туйлахадашье, ‰хэлэй саазада х‰ртэхэдэшье бэлэн байха гээн
удхатай.
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даа, би таниие ехэтэ гуйнаб. Энэ ори ганса х‰б‰‰мни юумэл! 39 Ада
ш‰дхэрэй добтолходо, энэ х‰б‰‰мни гэнтэ хашхаран хуугайлна, ш‰р>
бээниинь таталдажа, амаараа хµµэ бурана, шадал тэнхээнь бараг>
дажа, ехээр ядаранайнь лэ ‰‰лээр тэрэ ада ш‰дхэр тэрэниие ор>
хижо ошоно. 40 Ада ш‰дхэрые гаргажа ‰гыт гэжэ шабинарыетнай
гуйамни, шэгээн ада ш‰дхэрые тэдэ даража шадааг‰й». 41 «Этигэл
‰зэгг‰й, забхай ябадалтай зон аа! ‡шµµ хэды шэнээн таанадтай
байхабиб? ‡шµµ хэды болотор таанадые тэсэжэ байхабиб? Х‰б‰‰гээ
абаад ерэ!» – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 42 Х‰б‰‰нэй д‰тэлжэ яба>
хада, шэгээн ада ш‰дхэр тэрэниие газарта унагаагаад, ш‰рбэыень
таталдуулжа оробо. Харин Иисус ада ш‰дхэрые хорижо, х‰б‰‰е эдэ>
гээгээд, эсэгэдэнь тушааба. 43 Бурханай агууехэ х‰сэ шадалые хара>
ан б‰гэдэ зон гайхалдаа эн.
Иисус дахин ‰хэхэ тухайгаа хэлэнэ
Иисусай б‰тэээн шэдитэ ‰йлэ хэрэг‰‰дтэ х‰н зоной гайхан ха>
нажа байхада: 44 «Хэлэхэ юумыемни б‰хµµр хадуужа абагты: Х‰н
т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н х‰н‰‰дэй гарта тушаагдахань», – гэжэ Иисус
шабинартаа хэлэбэ. 45 Теэд шабинарынь хэлээн ‰гэн‰‰дэйнь удха
ойлгобог‰й, юундэб гэхэдэ, ‰нэн удха тэдэнээ далдалаатай байгаа
бшуу. Тиигээдшье тайлбарилан багшааа урахаяа з‰рхэлбэг‰й.
Хэн агууехэб?
46 Тиигэжэ

байтараа, хэмнай агууехэб гэжэ шабинарынь доро до>
роо бодобо. 47 Тэдэнэйнгээ анал бодол мэдээн Иисус нэгэ ‰хи>
б‰‰е абажа, хажуудаа байлгаад, 48 тэдээндээ хэлэбэ: «Минии нэрээр
энэ ‰хиб‰‰е тогтоожо абаан х‰н намайе тогтоожо абаан болоно,
намайе тогтоожо абаан х‰н намайе иишэ эльгэээн Бурханиие тог>
тоожо абаан болоно. Юундэб гэхэдэ, таанадай эгээн даруу ном>
гонтнай эгээл агууехэтнай гээшэ».
Иисусай талада, м‰н тэрээндэ эсэрг‰‰ талада байан зон тухай
49 «Багша

аа, шинии нэрээр ада ш‰дхэрн‰‰дые дарадаг х‰ниие
бидэ хараабди. Тиин маанадаар суг ябалсааг‰й юм хадань бидэ тэ>
рэниие хор¸обди», – гэжэ Иоанн хэлэбэ. 50 «Хорихо гэжэ б‰ орол>
догты! Танда эсэрг‰‰сээг‰й х‰н танай талада байна», – гэжэ Иисус
Иоаннда болон бусад шабинартаа хэлэбэ.
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Самаряан тосхонойхин Иисусые угтажа абахаяа эдэбэ
51 Тэнгэридэ

абтаха сагайнгаа ойртожо байхада Иисус Иерусалим
хото ошохо гэжэ хатуугаар шиидэбэ. 52 Т‰р‰‰лэн тэрэ хэдэн т‰лµµ>
лэгшэдµµ хэрэгтэй б‰хы юумэ бэлдэжэ байхаарнь самаряан тосхон
эльгээбэ. 53 Теэд Иисусай Иерусалим хото ошожо байые мэдээн
тосхонойхид тэрэниие угтажа абахаяа эдээ бэлэй. 54 Тиихэдэнь
Яков Иоанн хо¸р шабинарынь: «Эзэн аа, тэнгэриээ гал буулгажа*,
эдэ зониие бултыень шатаахамнай г‰?» – гэжэ багшааа ураба.
55 Тиихэдэнь Иисус эрьен хаража, тэдэниие хорибо**. 56 Тиигээд
тэдэ ондоо тосхон ошоо бэлэй.
Иисусые дахаха дуратай байан гурбан х‰н тухай
57 Замда

ябахадань нэгэ х‰н Иисуста: «Танай хаанашье ошоо аа,
би аланг‰й дахаад ябахаб», – гэжэ хэлэбэ. 58 «Араата ‰нэгэн орохо
н‰хэтэй, тэнгэриин шубуун хонохо уургайтай юм, харин Х‰н т‰рэл>
хитэнэй Х‰б‰‰н толгойгоо табижа амарха газарг‰йл», – гэжэ Иисус
тэрээндэ хэлэбэ.
59 ‡шµµ нэгэ х‰ндэ Иисус: «Намайе дахажа яба», – гэбэ. «Дээдын
Эзэн, аа! Т‰р‰‰шээр гэртээ харижа, эсэгэеэ х‰дµµл‰‰лээд ерэхыем>
ни табииш даа», – гэжэ тэрэнь урдааань хэлэбэ. 60 «‡хээн х‰н‰‰д
µµэдµµ ‰хµµшэдµµ х‰дµµл‰‰лэг лэ. Харин ши ябажа, Бурханай хаан
т‰рэ тухай номно», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ.
61 «Эзэн аа, би таниие дахахал байнаб. Теэд т‰р‰‰н гэр б‰лынхид>
тэеэ баяраа хэлсээд ерэхыемни з‰бшµµгыт», – гэжэ баа нэгэ х‰н хэ>
лэбэ. 62 «Газар хахалхаяа анзаа бариан аад, гэдэргээ хаража сухари>
ан х‰н Бурханай хаан т‰рэдэ хэрэгг‰й», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ.
Иисус далан хо¸р х‰ниие шэлэжэ даалгабаритай ябуулна
109

Тэрэнэйнгээ ‰‰лээр Иисус ‰шµµ далан хо¸р х‰ниие шэлэжэ
10 абаад***,
µµрынгµµ ошохо гээн хото х‰дµµ руу хо¸р хо¸роор
1

* Зарим эхэ бэшэг‰‰д соо: «хэзээ нэгэтэ Илиягай хээндэл адляар» гэжэ
нэмээтэй байдаг.
** Зарим эхэ бэшэг‰‰д соо иигэжэ нэмээтэй байдаг: «Ямар ‰лдэтэй бай"
анаа таанад мэдэнэг‰й г‰т? Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н х‰н‰‰дэй ами ‰"
нµµхэеэ бэшэ, харин абархаяа ерээ юм», – гэжэ хэлэбэ.
*** Зарим гар бэшэг‰‰дтэ далан шаби гэжэ бэшээтэй байдаг.
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эльгээхэдээ, иигэжэ захиба: 2 «Ургаса ехэ байна, теэд тэрэниие суг>
луулха х‰н‰‰дынь ‰сµµн лэ. Тиимэээ ургасаяа суглуулха х‰дэлмэрилэг>
шэдые ябуулхыень Ургасын Эзэндэ зальбарагты. 3 Ябагты даа! ‰рэг
шононууд руу хурьгадые тууан мэтэл таанадые эльгээнэб. 4 М‰нгэн>
шье, туламшье, гуталшье б‰ абажа ябагты, харгыдаа х‰ниие мэндэ>
шэлжэ сагаа б‰ гээгты. 5 Ямаршье айлда ороходоо, т‰р‰‰нэй т‰р‰‰ндэ:
„Танай гэр б‰лынхид амгалан тайбан уухатнай болтогой!“ – гэжэ
юрµµгµµрэйгты. 6 Хэрбээ тэндэ амгалан тайбаниие х‰сэдэг х‰н‰‰дэй
ажамидардаг юм аань, танай юрµµэн амгалан тайбантнай тэдэн дээ>
рэ тогтохо; харин амгалан тайбаниие х‰сэдэгг‰й зоной байбалнь, тэрэ>
тнай таанартаа бусаха. 7 Бууан айлдаал хоножо, ‰гээн юумыень эди>
жэ, уужа байгты: х‰дэлмэрилэгшэ ажалайнгаа т‰лµµэ абаха эрхэтэй
бшуу. Айлнуудые элгэжэ б‰ г‰йгты. 8 Тиигээд али нэгэн хотодо оро>
ходотнай, х‰н зоной таанадые угтажа абабал, ‰гээн юумыень эдигты.
9 Тэндэхи ‰бшэнтэниие эдэгээгты, тиигээд: „Бурханай хаан т‰рэ эн>
дэтнай мэнэ гэээр тогтохо“, – гэжэ х‰н зондо хэлэжэ ябагты. 10 Али
нэгэн хотодо ороходотнай, тэндэхи зоной таанадые угтажа абаха ду>
раг‰й байбалнь, гудамжада гараад: 11 „Таанадые эргылэн, х‰лдэмнай
халдаан хотынтнай тооыешье г‰бижэ таанадта орхинобди. З‰гµµр
Бурханай хаан т‰рэ оршон тогтохо д‰тэлµµ гэжэ мэдэгты!“ – гээрэй>
гты. 12 Зарга ш‰‰бэриин болохо ‡дэр таниие угтажа абааг‰й хотынхид
Содом хотынхидоо б‰ри ‰л‰‰ аймшагтай хэээлтэдэ х‰ртэхэ. З‰гµµр
Содом хотынхидые ямар аймшагтайгаар хэээхэб гэжэ бодоод ‰зэгты.
Этигэл ‰зэгг‰й хото тухай
13 Хоразин

хотынхид, таанад уй гашуудал ‰зэхэт! Бетсаида хотын>
хид, таанад уй гашуудал ‰зэхэт! Хэрбээ танай хотонуудта б‰тэээн
гайхамшагта хэрэг‰‰дээ Тир Сидон хотонуудта ‰з‰‰лэн байбални,
тэдэ хотын зон ‰ни гэээр Бурханда хандаха эн. Тэдэнэр хахархай
хубсаа ‰мдэжэ, тархи дээрээ ‰нээ адхажа н‰гэлн‰‰дээ гэмшээнээ
баталха бэлэй. 14 Тиин Зарга ш‰‰бэриин болохо ‡дэр Бурхан Тир,
Сидон хотынхидтэ таанадта ороходоо б‰ри ‰ршµµл хайратайгаар хан>
дахал. 15 Капернаум хотынхид, таанад огторгойдо алдаршаха анаа>
тай байна г‰т? Таанад тамын о¸орто унахат!
16 Т‰лµµлэгшэдни, таанадые шагнажа байан х‰н‰‰д намайешье
шагнана, таанадые буруушааан х‰н‰‰д намайешье буруушаана. Ха>
рин намайе буруушааан х‰н‰‰д намайе иишэ эльгэээн Бурханиие
буруушаана гээшэ», – гэжэ хэлэбэ.
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Далан хо¸р т‰лµµлэгшэдэй бусажа ерээн тухай
17 Далан

хо¸р т‰лµµлэгшэдынь хото х‰дµµгµµр ябаанаа ехэ баяр>
тай бусажа ерээд: «Эзэн аа, танай нэрэээ захирхадамнай ада ш‰д>
хэрн‰‰дшье ‰гыемнай дуулана», – гэжэ хэлэбэд. 18 Тиихэдэнь Иисус
тэдээндээ хэлэбэ: «Тэнгэриээ Сатанагай сахилгаан мэтээр доо>
шоо унаые би хараан байнаб. 19 Шагнагты даа, могой болон хо>
рото абаахайнуудые, м‰н хамаг дайсадай х‰сые дараха засаг таанад>
та барюулааб. Тиимэээ таанадта ямаршье х‰сэн хоро хэжэ шадаха>
г‰й. 20 Таанад ада ш‰дхэрн‰‰дые мэдэлдээ орууландаа бэшэ, харин
нэрэеэ тэнгэридэ бэш‰‰лэндээ баярлагты!»
Иисус Эсэгэдээ баяр баясхалан х‰ргэнэ
21 Энэ

‰едэ Нангин ‰лдын Иисусые баяраар д‰‰ргэхэдэ, тэрэ:
«Газар тэнгэриин Дээдын Эзэн, Эсэгэмни! Сэсэн мэргэн, эрдэм
номтой зоноо далдалан нюуан юумэеэ эгээлэй юрын зондо нээ>
жэ элир‰‰лэнэйшни т‰лµµ шамда баяр баясхалан х‰ргэнэб. З‰б даа,
Эсэгэмни, ши иимэл юумэнэй болохые х‰сэжэ байгаа ха юмши.
22 Б‰хы юумые Эсэгэмни намда ‰гµµ. Эсэгэээ ондоо хэншье Х‰>
б‰‰е мэдэхэг‰й, м‰н Х‰б‰‰нээ, баа Х‰б‰‰нэй дуулгаан х‰н‰‰дээ
ондоо хэншье Эсэгые мэдэхэг‰й», – гэжэ айладхаба.
23 Тиигээд Иисус шабинартаа аминдань хандан хэлэбэ: «Таана>
дай хаража байан юумые хараан х‰н аза жаргалтай. 24 Олон л‰н>
дэншэд, хаашуул таанадай хаража байан юумые харахые ехээр х‰>
сэбэшье, харааг‰й, таанадай дуулажа байан юумые дуулаха дуратай
байгаад, дуулажа шадааг‰й гэжэ таанадта хэлэхэ байнаб».
Энэрхы сэдьхэлтэй самаряан х‰н
Нэгэ Хуули заадаг багша ууриаа бодожо, Иисусые туршаха
х‰сэлтэйгµµр: «Багша аа, м‰нхэ амидаралтай байхын тула би юу
хэхэ ¸отойбиб?» – гэжэ асууба. 26 «Хуули соо юун гэжэ бэшээтэй
байдаг бэ? Тэрэниие яажа ойлгодогбта?» – гэжэ Иисус урдааань
ураба. 27 «„Дээдын Эзэн Бурхандаа б‰хы з‰рхэ сэдьхэлээрээ, б‰хы
‰нээ ‰лдµµрµµ, б‰хы х‰сэ шадалаараа, б‰хы ухаан бодолоороо
дуратай бай“, баа „Д‰тын х‰ндµµ µµртµµл адли дуратай бай“ гэжэ
тэндэ бэшээтэй байдаг», – гэжэ тэрэнь харюусаба. 28 «Ши з‰б ха>
рюусабаш. Эдэ заабаринуудые д‰‰ргэжэ ябаа аа, ши м‰нхэ ами>
даралтай байхаш», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 29 Харин Хуули
25
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заадаг багша бэеэ сагааруулхые оролдон: «Д‰тымни х‰н хэн боло>
ноб?» – гэжэ Иисусаа ураба. 30 Иисус тэрэ дороо харюусаба: «Нэгэ
х‰н Иерусалимаа Иерихон хото руу ошожо ябаба ха. Харгыдаа тэ>
рэ дээрмэшэдтэ баригдашаба гэхэ. Дээрмэшэд байан юумыень
буляажа абаад, зада сох¸од, арай амиды голтой юумые орх¸од зуга>
даба. 31 Тушаан боложо нэгэ санаартан тэрэ харгыгаар ябаа. Гэбэ>
шье тэрэниие хараад, хажуугаарнь гарашаба. 32 Баа нэгэ левит х‰н
тэрэ газартань ерэжэ, хэбтээн х‰ниие хараад, хажуугаарнь гараша>
ба. 33 М‰н тэрэл харгыгаар ябаан нэгэ самаряан х‰н гэмтэгшые ха>
раад, хажуудань ерээд, аргаг‰й ехээр хайрлаба. 34 Шархыень улаан
архяар угаагаад, тоо т‰рхин уяба, элжэгэндээ уулгажа, зоной буу>
даг газарта абаашаад, тэрэ х‰нµµ харууалжа хонобо. 35 Хойто ‰дэ>
рынь айлшадай буудаг газарай эзэндэ хо¸р динари м‰нгэ ‰гµµд, „Энэ
х‰ниие харууалжа байгаарай, ‰л‰‰ гаргаша гаргаа ааш, бусаха зам>
даа т‰лэхэб“, – гэбэ». 36 Тиигээд Иисус н‰гµµ Хуули заадаг багша>
аа: «Юун гэжэ ананаш, эдэ гурбанай хэниинь дээрмэшэдтэ со>
хюулан х‰ндэ эгээн ойро д‰тэ болоноб?» – гэжэ ураба. 37 «Хайр>
лажа, амиинь абаран х‰н», – гэжэ н‰гµµдынь харюусаба. «Шишье
тиимэ юумэ хэжэ ябаарай!» – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ.
Марфа Мария хо¸р тухай
Замда ябажа байхадаа Иисус шабинартаяа нэгэ тосхондо х‰>
рэбэ. Марфа гэжэ нэрэтэй нэгэ эхэнэр тэрэниие гэртээ оруулжа
х‰ндэлµµ. 39 Тэрэ эхэнэрэй Мария д‰‰нь Дээдын Эзэнэй х‰лдэнь
уугаад, хэлээн ‰гыень шагнаба. 40 Харин Марфа айлшанаа х‰н>
дэлхэ гэжэ туха с‰лµµг‰й х‰дэлнэ. Тиигээд Иисуста д‰тэлжэ: «Эзэн
аа, энэ минии д‰‰гэй хамаг ажалаа нам дээрэ хаяад байхыень ха>
ранаг‰й гээшэ г‰т? Эгэшэдээ туала гэжэ д‰‰дэм хэлыт», – гэбэ.
41 «Марфа, н‰хэрни, ши дан олон юумэндэ анаагаа табижа, хаа>
нааш х‰рэнэг‰йш. 42 Харин нэгэл юумэндэ гол анаагаа табиха хэ>
рэгтэй. Мария д‰‰шни дэмбэрэлтэ айхан хэрэг шэлэнхэй, тэрэ>
нииень хэншье болюулжа шадахаг‰й», – гэжэ Иисус айладхаба.
38

Хайшан гээд зальбархаб?
11 10

Нэгэтэ хаанашьеб Иисусай зальбаржа д‰‰ргээнэй ‰‰лээр:
11 «Эзэн
аа, Иоаннай шабинараа ургаан шэнгеэр Бурханда яажа
1

зальбархые манда заажа хайрлыт», – гэжэ шабинарайнь нэгэн гуй>
ба. 2 Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Бурхандаа иигэжэ м‰ргэгты:
167

Лука 11
Эсэгэмнай! Нангин нэрэшни алдаршахань болтогой.
Хаан т‰рэшни мандахань болтогой,
3
Ажамидаралаймнай хоол
‡дэр б‰хэндэ мандаа ‰гэжэ байгаарайт.
4
Манда мууе хээн алибаа х‰ниие
Манай х‰лисэдэгтэл адляар
Бидэнэйшье н‰гэл хилэнсые х‰лисыт даа.
Горидолго хорхойтуулгада маниие б‰ оруулыт даа!»
5 Иисус тэдээндээ хэлэбэ: «Танай нэгэн хани н‰хэртэй байгаа эн
гэлэй. ‰ниин тэндэ та н‰хэртµµ ошожо: „Ханимни, намдаа гурбан
монсогор хилээмэ зээлеэр ‰гыш, 6 харгыдаа ябаан нэгэ н‰хэрэйнгµµ
орожо ерэхэдэ, табиха юумэг‰й байбаб“, – гэбэт гэлэй. 7 Тиихэдэтнай
н‰хэртнай ‰‰дэнэйнгээ саанааа: „Х‰ндэ хашаргаан б‰ гарга: ‰‰дэмни
б‰хµµр шэбхэдээтэй, ‰хиб‰‰дни намтаяа унтаридаа оронхой; бодожо
шамда хилээмэ ‰гэхэ аргамг‰й“, – гэжэ танда харюусаба гэлэй. 8 Тии>
гээд тэрэ н‰хэртнай эшхэлээрээ боложо, хилээмэ ‰гµµг‰йшье аа,
эреэд алахаг‰йдэтнай бодожо, эреэшыетнай дууан ‰гэхэ баатай бо>
лохо гэжэ таанадта хэлэхэ байнаб. 9 Тиимэээ эригты, тиихэдэтнай
танда ‰гэхэл; бэдэрэгты, тиихэдээ олохот; ‰‰дэ тоншогты, тиихэдэ>
тнай танда нээхэ. 10 Юундэб гэбэл, эриэн алишье х‰н абадаг, бэдэр>
эн х‰н олодог, тоншоон х‰ндэ ‰‰дэ нээжэ ‰гэдэг. 11 Х‰б‰‰нэйнгээ
загаа эрихэдэнь, могой барюулха эсэгэ таанарай дунда байха аал?*
12 ‡гышье аа, х‰б‰‰нэйнгээ ‰ндэгэ эрихэдэ, тэрээндээ хорото абаахай
‰гэхэ эсэгэ байха аал? 13 Хэрбээ н‰гэл шэбэлтэй таанадай ‰хиб‰‰дтээ
айн юумэ ‰гэжэ шададаг байхадатнай, Огторгойн Эсэгэ гуйан х‰н
б‰хэндэ Нангин ‰лдэеэ б‰ришье дуратайгаар ‰ршµµхэл!»
Иисус ба Веельзевул
14 Иисус

нэгэ х‰ндэ шэгээн хэлэг‰й ада ш‰дхэрые бэеээнь зай>
луулба. Ада ш‰дхэрэй гарахада, н‰гµµ х‰ниинь дуугардаг болошобо.
Тэндэ байан зон ехэтэ гайхалсаба: 15 «Иисус Веельзевулай, ада
ш‰дхэрн‰‰дэй но¸ной х‰сµµр лэ ада ш‰дхэрн‰‰дые дарана», – гэжэ
тэдэнэй зариман хэлэбэ. 16 Н‰гµµдэ зариманиинь Иисусые турша>
жа, Бурханай заяаан х‰н байанаа тэнгэриээ баталагдаан гай>
хамшагта д‰лгэ тэмдэг харуулыш даа гэбэ. 17 Тэдэнэй бодол тааан
* Зарим эхэ бэшэг‰‰д соо энэ 11"дэхи з‰йлэй эхиндэ: «хилээмэ эрихэдэ,
тэрээндээ шулуу ‰гэхэ, ‰гышье аа, загаа...» гэжэ нэмээтэй байдаг.
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Иисус хэлэбэ: «Хэдэн б‰лэг боложо хубааралдаад, хоорондоо х¸мо>
ролдоон алишье хаан орон хооорон, бутаран алаха. Тиин нэгэ
гэр б‰лын гэш‰‰дынь эбээ тааран хэрэлдэбэл, тэрэ гэр б‰лэ алаха,
арниха болоно. 18 Хэрбээ Сатана дотороо хо¸р анаатай болоо аа,
тэрэнэй хаан орониинь яагаад б‰тэн байха бэлэй? Харин таанад
ш‰дхэрн‰‰дэй Веельзевул но¸ной х‰сµµр ада ш‰дхэрн‰‰дые х‰нэй
бэеээ зайлуулна гэжэ нам тухай хэлсэнэт. 19 Хэрбээ Веельзевул
но¸ной х‰сµµр ада ш‰дхэрн‰‰дые х‰нэй бэеээ зайлуулдаг аа>
мни, танай шабинар хэнээр айлгажа, ада ш‰дхэрн‰‰дые зайлуулдаг
бэ? З‰б, тэдэ шабинартнай буруу байдалыетнай баталнал! 20 Хэрбээ
Бурханай х‰сµµр ада ш‰дхэрн‰‰дые дарадаг аамни, тэрэ Бурханай
хаан т‰рын эндэтнай тогтоод байые баталха.
21 Хэрбээ нэгэ х‰сэтэй х‰нэй буу зэбсэг барижа, ордон гэрээ хам>
гаалаа аань, зµµри зµµшэнь б‰тэн байха. 22 Б‰ри х‰сэтэй х‰н тэ>
рээндэ добтолжо ороод, тэрэниие диилээ аа, б‰хы найдалынь бо>
лохо буу зэбсэгыень буляаха, зµµрииень олзолхо байна.
23 Минии тала баряаг‰й х‰н намда эсэрг‰‰ гээшэ. Намтай хамта
ургаса суглуулааг‰й х‰н тэрэ ургасые ‰рижэ алгаана гээшэ.
Ада ш‰дхэрэй бусалган тухай
24 Х‰нэй

бэеээ гараан ада ш‰дхэр уаг‰й с‰л губяар тэнэжэ, амар
заяа бэдэрээд, олохог‰йдµµ: „Байан гэртээ бусахам ха даа“, – гэдэг.
25 Бусажа ерэхэдэнь, хуушан гэрэйнь бог хамагдаан, сэбэрлэгдээн
байдаг. 26 Тиигээд тэрэ ада ш‰дхэр ябажа, µµрµµн урагг‰й хоро>
той долоон ада ш‰дхэр абаад, µµргµµ тэндэ шэгэн орожо байрладаг.
Тиигэхэдэнь тэрэ х‰ниинь урдынхидаа ороходоо б‰ри ехээр тамаа
‰зэдэг», – гэжэ Иисус хэлэбэ.
‡нэн бодото жаргал тухай
27 Иимэ

юумэ хэлэжэ байхадань, зоной дундааа нэгэ эхэнэр: «Хэ>
бэл соогоо таниие абажа ябаан, х‰хµµрµµ тэжэээн эхэ жаргал>
тай!» – гэжэ хоолойгоо шангадхан дуугарба. 28 «Бурханай ‰гэ шаг>
наад, тэрэниие наринаар сахидаг х‰н‰‰д ‰л‰‰ ехэ жаргалтай!» – гэжэ
Иисус харюудань хэлэбэ.
Бурханай харуулан д‰лгэ тэмдэг
29 Тиигээд

зоной улам олоор сугларжа эхилхэдэ, Иисус иигэжэ ай>
ладхаба: «Оршон ‰еын зон муу мэхэтэйш‰‰л байна. Тэдэнэр Бурханаа
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д‰лгэ тэмдэг харуула гэнэ. Теэд Иона л‰ндэншэтэй ушаран гайхам>
шагта д‰лгэ тэмдэгээ ондоо д‰лгэ тэмдэг тэдэндэ ‰гтэхэг‰й.
30 Иона л‰ндэншын Ниневит хотынхидтэ д‰лгэ тэмдэг болоондол
адляар Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н энэ ‰еынхидтэ д‰лгэ тэмдэг боло>
хо юм. 31 Зарга ш‰‰бэриин болохо ‡дэр Урда з‰гэй хатан энэ ‰еын
х‰н‰‰дтэй хамта бодожо, тэдэниие буруушааха. Тэрэ хатан Соломон
хаанай сэсэн ‰гые шагнахаяа газарай мухараа ерээн байгаа бшуу.
Теэд м‰нµµ эндэ Соломоноо б‰ри шухала нэгэн байна. 32 Зарга
Ш‰‰бэри болохо ‡дэр Ниневит хотынхид тус ‰еынхидтэй бодо>
жо, тэдэниие буруушааха. Ионын номнол шагнаад, тэдэнэр н‰гэл>
µµн зайлажа, Бурханда хандаан байгаа бшуу. Теэд эндэ байгаа>
шань Ионооо агууехэ юм!
Бэеын гэрэл туяа тухай
33 Зула

ааагаад, хэншье тэрэнээ далда газар табидагг‰й, али ам>
артаар хабхалдагг‰й, харин ороон х‰нэй гэрэлыень харахын тула
‰ндэр табюур дээрэ табидаг ха юм! 34 Нюдэн болбол бэеын гэрэл
дэн юм. Нюдэнэйшни арюун гэрэлтэй байгаа аа, б‰хы бэешни гэ>
рэлтэй гэгээн байха; харин нюдэнэйшни б‰рхэг аа, б‰хы бэешни
хабхартан байха. 35 Тиимэээ досоохи гэрэл туяагаа балартуулхаг‰й
гэжэ оролдо! 36 Хэрбээ б‰хы бэешни аруултаад, тэрээн соошни нэ>
гэшье харлаан газарай ‰гы аань, хамаг бэешни зулын ялагар гэ>
рэлээр гэрэлт‰‰лэгдээн шэнги, зосоо газааг‰й гэрэлтэн толорхол».
Иисус фарисейн‰‰дые ба Хуули заадаг багшанарые
гэмнэнэ
Иисусай хэлэжэ д‰‰ргэхэдэ нэгэ фарисей хоол барихые тэрэ>
ниие уриба. Иисус гэртэнь орожо ууба. 38 Хоол барихынгаа урда
тээ гараа угаахаг‰йдэнь фарисей ехээр гайхаба. 39 Тиихэдэнь Иисус
тэрээндэ иигэжэ хэлээ: «Фарисейн‰‰д, таанар аяга, табагай газаа>
хииень аршажа арилгадагта, харин досоогоо таанад эд х‰рэнгэдэ
шуналтай, н‰гэлтэй байнат. 40 Тэнэг мунхаг амитад! Юумэнэй газаа
тала б‰тэээн Бурхан дотор талыеньшье б‰тээгээ бэшэ г‰? 41 З‰гµµр
аяга табаг соогоо байан юумэнээ ‰гытэйш‰‰лтэй хубаалсажа
‰гэлсэжэ байбал, таанадые газаа досоог‰й арюун сэбэр болоо гэжэ
Бурхан тоолохо эн! 42 Фарисейн‰‰д, таанад гашуудал ‰зэхэт! Ур>
гуулан хангалта ургамалай, м‰н огородойнгоо эдеэнэй арбанайнь
нэгэл хубиие Бурханда ‰ргэдэгта, харин тэрээнтэй зэргэ х‰н‰‰дые
37
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хууранат, Бурханда дураг‰й байнат. Тиихэдэ таанад бусад зондо
‰нэн з‰бµµр хандаха, м‰н арбанайнгаа нэгэ хубиие Бурхандаа ‰гэ>
жэл байха ¸отойт. 43 Фарисейн‰‰д, таанад гашуудал ‰зэхэт! М‰ргэ>
лэй гэртэ урдуур ууха дуратайт, олон зоной дунда мэндэшэл‰‰лхэ
дуратайт. 44 Таанад гашуудал ‰зэхэт! Таанад ямаршье тэмдэгг‰й х‰‰р
мэтэт, х‰н‰‰д гэшхээнээш мэдэнг‰й дээг‰‰ртнай ябадаг!»
45 «Багша аа, иигэжэ хэлэхэдээ, та манииешье доромжолнот!» –
гэжэ Хуули заадаг багшанарай нэгэн Иисуста хэлэбэ. 46 Харин
Иисус: «Хуули заадаг багшанар, таанадшье гашуудал ‰зэхэт. Х‰>
н‰‰дтэ даашаг‰й ашаа ‰ргэл‰‰лээд, тэрэ ашаагаа зµµхэдэнь х‰ндэ
туалха гэжэ хургаараашье х‰дэлгэдэгг‰йт! 47 Таанад гашуудал ‰зэ>
хэт! Таанад ‰бгэ эсэгэнэрэйнгээ алаан л‰ндэншэдтэ ‰зэсхэлэнтэ
го¸ субаргануудые баринат. 48 Тиигэхэдээ таанад ‰бгэ эсэгэнэ>
рэйнгээ харата хэрэг з‰бшµµэнµµ харуулнат, ‰гы аа, тэдэнэй>
нгээ алаан л‰ндэншэдтэ субаргануудые барихаг‰й байгаат. 49 Б‰хы
юумые уридшалан мэдэдэг Бурхан танай н‰гэлтэ хэрэг‰‰д тухай:
„Л‰ндэншэдые болон мэдээсэгшэдые тэдээндэ эльгээхэб, з‰гµµр
тэдэнэймни заримыень алаха, заримыень намнаха“, – гэжэ хэлэ>
эн байгаа. 50 Тиин дэлхэйн анха бии болохооо хойшо б‰хы л‰н>
дэншэдэй адхаран шуан энэ оршон ‰еын угсаатанаа нэхэгдэхэ:
51 Авелиин шуанаа эхилээд, ‰ргэлэй шэрээ ба Нангин Газарай
хоорондо ‰нµµгдээн Захариягай шуан х‰рэтэр нэхэгдэхэ. Тиимэ
даа, б‰хы тэрэ адхаран шуанай т‰лµµ энэ ‰еын зон хэээлтэдэ
орохо! 52 Хуули заадаг багшанар, таанад гашуудал ‰зэхэт! Таанад
эрдэм ухаанай ордондо орохо ‰‰дэнэй т‰лхюур абаан аад, тэндэ
µµэдµµшье ороог‰йт, орохо гээн х‰н‰‰дтэшье аалта хээт», –
гэжэ зэмэлбэ.
53 Иисусай тэрэ гэрээ гаража ошоходонь, Хуули заадаг багшанар
болон фарисейн‰‰д Иисусые ехэ шэр‰‰нээр ш‰‰мжэлжэ оробо, тэ>
рэ сагаа хойшо олон табан юумэ уража, 54 буруу юумэ хэл‰‰лжэ
бариха арга мэхэ бэдэрдэг болобо.
эргылэмжэ
1211

олон зоной сугларжа, бэе бэеэ дарахааа нааша
12 шахасалдаха ‰едэнь
Иисус т‰р‰‰н шабинартаа хэлэжэ эхилбэ:
1 Тоолошог‰й

«Нюур сахидаг фарисейн‰‰дэй эээбэриээнь болгоомжолжо ябаг>
ты. Тэдэ ургаалаараа зоной толгой эрьюулдэг юм. 2 Эли болохог‰й
ямаршье далда юумэн байдагг‰й, мэдээжэ болохог‰й нюуса юумэн
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байдагг‰й. 3 Тиимэээ танай харанхыда хэлээн юумэнтнай гэрэл>
тэй гэгээтэйдэ дуулдахал, хаалгатай таалгада шэбэнэн хэлээн ‰гэ>
тнай гэрэй оройоо ханхинахал.
Хэнээ айха хэрэгтэйб
4 Хани

н‰хэд аа, х‰нэй бэе ‰нµµгµµд, ондоо юумэ хэжэ шадаха>
г‰й х‰н‰‰дээ б‰ айгты. 5 З‰гµµр хэнээ айжа байхыетнай таанадтаа
заажа ‰гэ‰‰: х‰нэй ами ‰нµµгµµд, ‰нэыень гал тамада хаяха эр>
хэ засагтай Бурханаал айгты. ‡нэхµµрµµ, гансал Бурханаа айжа
байха ¸отойт!
6 Табан борбилоое хо¸рхон лэ зоосоор худалдадаг бэшэ аал? Тии>
хэдэ тэдэнэй нэгыеньшье Бурхан анхаралг‰й орхидогг‰й. 7 З‰гµµр
танай толгойнтнай ‰эншье х‰рэтэрµµ тоолоотой бшуу. Тиимэээ
б‰ айгты: таанад олон борбилоонуудаа ‰нэтэйт.
Христосые ш‰тэхэ ба буруушааха тухай
8 Улад

зоной урда минии мэдэлдэ байнаб гэжэ айладхаан х‰н‰‰>
дые Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэй урда баал
намайе дахагша гэжэ нэрлэхэл. 9 Харин зоной дунда намайе буруу>
шааан х‰н‰‰дые Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н Бурханай Эльгээмэлн‰‰>
дэй дунда баа буруушаахал. 10 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н тухай муу>
гаар хэлээн х‰н б‰хэн х‰лисэгдэхэ. Харин Нангин ‰лдые муудха>
ан х‰нэй н‰гэл х‰лисэгдэхэг‰й. 11 Таанадые м‰ргэлэй гэртэ г‰, али
засаг баригшадай г‰, али но¸дой урда м‰шхэхµµр асарбалынь, яажа
бэеэ ‰мµµрхэ, юун гэжэ хэлэхэ тухайгаа анаагаа огто б‰ зобогты.
12 Тэрэ сагтаа Нангин ‰лдэ юу хэлэхыетнай танда заажа ‰гэхэ».
Тэнэг баян х‰н тухай
13 «Багша

аа, эсэгынгээ орхион зµµри д‰‰тэеэ хубаалда гэжэ аха>
дам хэлэжэ ‰гыт», – гэжэ зоной дундааа нэгэн гуйба. 14 «Н‰хэр аа,
та хо¸рой зарга шиидхэхэ, зµµри зµµшыетнай хубааха эрхэ намда
хэн ‰гµµ юм бэ?» – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаад, бултанда хан>
дан: 15 «Алибаа юумэндэ шунахааа µµэдыгµµ эргылжэ, болгоом>
жолжо ябагты. Х‰нэй жэнхэни ами наан эд зµµриµµ дулдыдадаг
бэшэ, тиихэдэ хэды шэнээн баян бардам байантнай ямаршье ха>
мааг‰й юм».
16 Иисус иимэ ушар хµµрэбэ: «Нэгэ баянай газар дээрэ аргаг‰й
айн ургаса ургаба. 17 „Яаха болоо гээшэбиб, ургасаяа хадагалха газар
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‰гылби“, – гэжэ тэрэ досоогоо бодобо. 18 „Ай, юу хэхэеэ мэдэнэб:
хуушан амбаарнуудаа задалжа хаяад, орондонь шэнэ томонуудые ба>
рижа, б‰хы таряагаа хуряажа, тэндээ адхахаб, м‰н бусадшье эд зµµ>
риеэ хадагалхаб. 19 Зай, тиигээд µµртµµ: ‘Азатай х‰н байнаб! Олон
жэл соо µµрыгµµ хангаха эд зµµритэйб. М‰нµµ юундэш анаагаа
зобонг‰й, эдижэ, уужа, х‰хижэ, сэнгэжэ байхаб’, – гэжэ хэлэхэб“.
20 Харин Бурхан тэрээндэ: „Тэнэг амитан! Энэ ‰ниндµµл амииеш>
ни хороохо¸о байна, тиихэдэнь суглуулан зµµришни хэндэ х‰ртэ>
хэб?“ – гэжэ хэлэбэ».
21 Хµµрµµнэйнгµµ т‰гэсхэлдэ Иисус: «Эрдэни баялиг Бурханай
урда бэшэ, харин µµрынгµµ ‰бэртэ суглуулдаг х‰н болгон иимэ
хойшолонтой», – гэжэ хэлэбэ.
Бурханда найдагты
Иисус шабинараа иигэжэ ургаба: «Амиды ябахын тула юу
эдихэ, бэедээ юу ‰мдэхэ тухай анаагаа огто б‰ зобоогты. 23 Амим>
най эдеэ хоолоо шухала юм. Бэемнай хубсаа хунараа шухала
юм. 24 Хирээн‰‰дые хараад ‰зэгты: тэдэ таряа таридагг‰й, хададаг>
г‰й, хадагалха газаршьег‰й, амбааршьег‰й, гэбэшье тэдэниие Бур>
хан тэжээдэг. Таанад шубуудта ороходоо ‰нэтэй сэнтэйлта! 25 Таа>
надай хэнтнай шадалаараа оролдоод, тохоногойшье шэнээн урга>
жа шадахаб? 26 Теэд иимэ эгэл юумэ б‰тээхэ аргаг‰й аад, ондоо
юумэн‰‰дтэ яагаад анаагаа табихатнайб? 27 Хээрэдэ сэсэг‰‰дэй ур>
гахые хараад ‰зэгты: тэдэ ажал хэдэгг‰й, утаа ээрэжэ µµртµµ хуб>
саа о¸догг‰й. Алдар суутай Соломоншье аргаг‰й ехэ эд баялигтай
байаншье аа, эдэ сэсэг‰‰д шэнги тиимэ го¸ор хубсалдагг‰й эн
гэжэ би танда хэлэнэб. 28 М‰нµµдэр эндэ ургажа байгаад, ‰глµµдэ>
рынь, магад, галда шатаагдажашье болохо хээрэ ургаан алишье
ногоо Бурхан ‰зэсхэлэнтэ го¸ор шэмэглэдэг юм. Харин таанадые
Бурхан тэрэ ногооноо урагг‰й ехээр анхараа бэзэ, этигэл бага>
тан! 29 Тиимэээ таанад эдихэ, ууха юумэндээ аналаа б‰рин б‰
табигты. 30 Энэ дэлхэйн зон лэ иимэ юумэн‰‰дээр анал бодолоо
б‰рин эзэл‰‰лдэг юм. Таанад тиимэ зониие б‰ ажаагты. Эдэ б‰гэ>
дэ юумэнэй таанадта хэрэгтэй байые Эсэгэтнай айн мэдэдэг юм.
31 Тиимэээ таанад анха т‰р‰‰н Бурханай хаан т‰рэ тухай бодожо
байгты, тиихэдэтнай хэрэгтэй бусад юумэн‰‰дые Бурхан таанадта
‰гэхэл.
22

173

Лука 12
Тэнгэри дээрэхи эрдэни баялиг тухай
32 Шабинарни,

багахан ‰рэг таанар, б‰ айгты! Эсэгэтнай танда
Бурханай хаан орониие дуратайгаар ‰ршµµхэ бшуу. 33 Байан юумэеэ
худалдажа, м‰нгынь бадар болгон ‰гытэйш‰‰лдэ хубаагты! ‡мхир>
хэг‰й дараанаа, барагдашаг‰й баялигаа тэнгэридэ хадагалагты, тэн>
дэ хулгайшаншье ойронь х‰рэхэг‰й, хибэн хорхойшье химэлхэг‰й.
34 Тиигэхэдэ баялигайтнай байан газарта з‰рхэ сэдьхэлтнайшье
оршохо бшуу.
Этигэлтэй ба этигэлг‰й зарасанар тухай
35 Хубсалаад,

зулаа бадараагаад, хододоо бэлэн байхатнай болто>
гой. 36 Тиигэбэл таанад т‰рэ хуримаа бусажа ерэхэ эзэнээ х‰леэжэ
байан зарасанар мэтэ бэлэн байхат. Тэдэнэр эзэнэйнгээ ерээд,
‰‰дэ тоншохотойнь адли дороо нээгээдхидэг. 37 Эзэнэйнгээ ерэхэдэ,
эргэлэн байан зарасанар жаргалтай! ‡нэн з‰рхэнµµ таанадтаа
хэлэнэб: эзэниинь дэгэлээ тайлаад, зарасанараа шэрээдэ уулгажа,
µµрµµ тэдэнээ х‰ндэлхэ. 38 Эзэнэйнгээ хахад ‰нишье, ‰‰р сайха>
шье багаар ерэхэдэнь, х‰л дээрээ бэлэн байан зарасанар жаргал>
тай! 39 Хэрбээ гэрэй эзэн хулгайшанай хэдыдэ орожо ерэхые мэдэ>
жэ байбал, эргэлэн байжа, хулгайшаниие гэртээ шургуулан оруул>
хаг‰й эн бэзэ гэжэ таанар айн мэдэнэт. 40 Таанадшье бэлэн байха
¸отойт, юундэб гэхэдэ, Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н х‰леэгээг‰й саг>
татнай х‰рэжэ ерэхэ юм».
41 «Эзэн аа, энэ ургаалта ‰гэн‰‰дээ гансал манда хµµрэнэ г‰т,
али б‰гэдэндэ г‰?» – гэжэ П¸тр ураба. 42 «Тиигэхэдээ этигэл най>
дабаритай, ухаантай зарасань хэн бэ? Гэрэйнгээ эрхилэгшээр та>
бяад, бусад зарасанараа даалгажа, эдеэ хоол сагтань ‰гэжэ байхаар
гэрэй эзэн хэниие томилхо гээшэб? 43 Эзэнэйнгээ бусажа ерэхэдэ,
‰‰ргэеэ айнаар д‰‰ргэжэ байан зараса аза жаргалтай даа! 44 Тиимэ
зарасаа эзэн гэр буусынгаа эрхилэгшээр табиха гэжэ танда баталан
хэлэхэ байнаб. 45 Хэрбээ тэрэ зараса: „Эзэмни аяар ерэхэг‰й“, –
гэжэ бодоод, зараса х‰б‰‰д, басагадаа сохижо наншажа, эдижэ, уужа,
архидажа байгаа аа, 46 тэрэ зарасын х‰леэгээг‰й ‰дэртэ, анааг‰й
сагта эзэниинь орожо ерээд, тэрэнээ зада сох¸од, этигэлг‰й зонтой
хамта хэээхэ байна. 47 Эзэнэйнгээ юу х‰сэжэ байые мэдэжэ бай>
гаад, тэрэнииень д‰‰ргээг‰й, бэлэн бэшэ байан зараса ехээр со>
хюулжа хэээгдэхэ. 48 Харин ‰‰ргэ уялгаа мэдээг‰й дээрэээ буруу
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юумэ хээн барлаг багаар сохюулха. Бурхан хэндэ ехэ ‰ршµµл хай>
ратай байнаб, тэрэ х‰нµµ айн алба хэхые х‰леэжэ байна, харин
хэндэ ‰л‰‰ ехээр ‰ршµµлµµ хайрланаб, тэрээнээ б‰ришье ‰л‰‰ айн
алба хэхые х‰леэжэ байна.
Энхэ тайбан бэшэ, харин эб тааралга асараа
49 Би

газар дэлхэйдэ гал асарааб, тэрэмни бадарай гэжэ ехэ х‰>
сэнэб! 50 ‡хэлдэ шунгуулаад гараха ¸отой х‰м, тэрэнэйнгээ бэел‰‰>
лэгдэхые би х‰леэжэ ядан, ехэтэ зобоноб! 51 Намайе газар дэлхэйдэ
энхэ тайбан асараа гэжэ таанад анана г‰т? ‡гы даа! Би зоной
эбынь таалхаяа ерээб! 52 Энээнээ хойшо нэгэ гэртэ байдаг табан
х‰н хо¸р б‰лэг боложо таараад, гурбаниинь хо¸ройнгоо урдааа,
хо¸рынь гурбанайнгаа урдааа орохо. 53 Эсэгэнь х‰б‰‰нэйнгээ урда>
аа, х‰б‰‰ниинь эсэгынгээ урдааа; эхэнь басаганайнгаа урдааа,
басаганиинь эхынгээ урдааа; хадам эхэнь бэриингээ урдааа, бэ>
ринь хадам эхынгээ урдааа эсэрг‰‰сэхэ».
Саг мэдэхэ тухай
Иисус арад зондо хэлэбэ: «Баруун тээээ ‰‰лэнэй гарахада:
„Бороо орохонь“, – гэжэ таанад хэлэдэгта. Теэд, нээрээшье, бороо
ородог. 55 Урдааа алхинай ‰леэхэдэ: „Ааяма халуун болохонь“, –
гэдэгта. Нээрээшье, ехэ халуун болодог. 56 Хо¸р нюуртан аа! Таанад
газар тэнгэри хо¸рой шарай танижа, саг агаарыень уридшалан хэ>
лэдэг аад, яахадаа энэ оршон сагай д‰лгэ тэмдэг‰‰дые мэдэнэг‰йбта?
57 Ямар ‰нэн з‰б юумэ хэхэ ¸отой байанаа яахадаа µµэдµµ ойл>
гоног‰йбта? 58 Х‰нэй шамайе ямаршьеб юумэнэй т‰лµµ гэмнээд, зар>
га ш‰‰гшэдэ абаашажа байбал, тэрэ асуудалаа харгыдаа шиидхэжэ
хаахые оролдо. Тиигээг‰й ааш, тэрэшни шамайе зарга ш‰‰гшэдэ
шэрэжэ абаашаха; харин зарга ш‰‰гшэ шамайе т‰рмын харуулшан>
да тушааха, харин харуулшан шамайе т‰рмэдэ уулгаха. 59 ‰‰лшын>
гээ хашара м‰нгэ х‰рэтэр ‰гµµг‰й аа, ши тэндэээ гарахаг‰йш
гэжэ мэдэжэ бай».
54

Н‰гэлµµ орхижо, Бурхандаа дахин хандагты
1312

тэрэ ‰едэ х‰н‰‰д Иисуста мэдээсэл асарба. Галилейн
13 хэдэн х‰нэй
Бурхан ‰мэ соо ‰ргэл хэжэ байхадань, Пилат
1 Эгээл

тэдэ х‰н‰‰дэй ами хорообо гэжэ ерээн зон Иисуста дуулгаба. 2 Тии>
хэдэнь Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Тэдэ галилейнхид б‰хы можынгоо
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зоноо эгээл ехэ н‰гэлтэй байан дээрэээ хохидоо гэжэ анана
г‰т? 3 Тиимэ бэшэ даа! Харин таанад Бурханда хандан, эрид хуби>
лааг‰й аа, бултадаа тэдээн шэнгеэр хосорхот гэжэ мэдэгты! 4 ‡гы>
шье аа, унаан Силоамай аранга самхагта даруулжа ‰хээн арбан
найман х‰ниие Иерусалимай б‰хы зоноо ‰л‰‰ ехэ н‰гэлтэй байгаа
гэжэ анана аалта? 5 Тиимэ бэшэ даа! Теэд хэрбээ таанад Бурханда
хандан, эрид хубилааг‰й аа, булта эгээл тиигэжэ хосорхот!»
Жэмэсг‰й боди модон тухай ургаалта ‰гэ
6 Тиигээд

Иисус иимэ ургаалта ‰гэн‰‰дые хµµрэбэ: «Нэгэ х‰н
‰зэмэй сэсэрлиг соогоо боди модо тариан байгаа. Жэмэс т‰‰хэеэ
ерэхэдэнь, тэрэ модониинь хооон байба ха. 7 „Гурбан жэл соо энэ
модоноо жэмэс х‰леэгээб, теэд жэмэс урганаг‰йл. Энэ модо тай>
ража хая, юунэйхиие газар муудхажа байха юм“, – гэжэ ‰зэмшэн>
дµµ хэлэбэ. 8 Тэрэнь: „Эзэмни, энээнээ ‰шµµ нэгэ жэл байлгагты,
би айса эдл‰‰рилхэб, ‰тэгж‰‰лхэб. 9 Магад, ерэхэ жэл ‰рэ жэмэс
‰гэхэ аалам? ‡гµµг‰й аань, тайража хаяна бэзэт!“ – гэжэ хэлэбэ».
Иисус субботын ‰дэр ‰бшэн эхэнэрые эдэгээбэ
10 Иисус

субботодо м‰ргэлэй гэр соо арад зониие ургажа байба.
арбан найман жэл соо ада ш‰дхэртэ барюулагдаан, ‰б>
шэлжэ, тэнхээ тамирг‰й болонхой, бэеэ сэхэлжэ шадахаяа болито>
роо ориишоон нэгэ эхэнэр байба. 12 Иисус тэрэниие харааар
дуудажа: «Ши, эхэнэр, эдэгэжэ эл‰‰р болобош!» – гэбэ, 13 тиигээд
гараараа бэедэнь х‰рµµдхибэ. Тиихэтэйнь сасуу тэрэ эхэнэр бэеэ
сэхэлжэ, Бурханда магтаал соло дуудаба.
14 Тиихэдэнь м‰ргэлэй гэрэй ахалагша субботодо ‰бшэнтэниие
аргалба гэжэ Иисуста дураа гутан: «Ажал хэрэг хэхэ зургаан ‰дэр
бии ха юм. Аргалуулхаяа тэрэл ‰дэрн‰‰дтэ ерэжэ байгты, субботодо
бэшэ», – гэжэ зондо хэлэбэ. 15 Харин Дээдын Эзэн тэрээндэ иигэ>
жэ харюусаба: «Хо¸р нюуртан! Х‰н б‰хэнтнай субботодо сараа г‰,
али элжэгэеэ уяааань тайлажа, уалхаяа абаашадаг бэшэ г‰? 16 Са>
танада баригдажа, арбан найман жэлдэ иитэрээ зобоон Абраамай
удам энэ басагые субботодо ‰бшэнэй абараа с‰лµµлхэ ¸отой бэ>
шэ г‰?» 17 Иисусай иигэжэ хэлэхэдэ, тэрэниие буруушаагшад эшэн
аяг‰йрхэбэ, харин бусад зон барандаа баярлан, Иисусай айн ай>
хан хэрэг‰‰дые магтан алдаршуулба.
11 Тэндэ
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Горчицын ‰рээн, м‰н эээбэри тухай ургаалта ‰гэ
18 Тиигээд

Иисус иигэбэ: «Бурханай хаан т‰рэ юунтэй адлиб, тэ>
рээниие ямар юумэнтэй сасуулхаар бэ? 19 Тэрэ хаан т‰рэ хадаа нэгэ
х‰нэй горчицын ‰рээ абажа, сэсэрлиг соогоо уулгаанда адли
юм. Тэрэ ‰рээниинь ургажа, ‰ндэр томо модон болоод, м‰шэр б‰>
хэндэнь тэнгэриин шубууд уургайгаа т‰хеэрээ.
20 Бурханай хаан т‰рые ‰шµµ юунтэй сасуулалтайб? 21 Бурханай
хаан т‰рые эээбэритэй сасуулжа болохо: нэгэ эхэнэр багахан эээ>
бэри абажа, гурбан хэмж‰‰рэй гурилтай худхажа ээтэрынь эдьхэбэ».
Уйтахан ‰‰дэн тухай
22 Иисус

Иерусалим ошохо замдаа хото х‰дµµгµµр ябажа, х‰н зо>
ной дунда ургаалаа номнобо. 23 Нэгэ х‰н Иисуста хандажа:
«Эзэн аа, абарагдаха х‰н‰‰д ‰сµµн гэдэг ‰нэн г‰?» – гэжэ асууба.
Иисус тэрээндэ иигэжэ харюусаба: 24 «Бурханай хаан т‰рэдэ орохо
хаалга уйтахан юм. Тэрээгээр орохоор з‰дхэгты. Олохон х‰н орохо
гэжэ оролдоошье аа, орожо шадахаг‰й бшуу. 25 Гэрэй эзэнэй бодо>
жо ‰‰дэеэ хаахадань, таанад газаа тээнь зогсон, ‰‰дыень тоншожо:
„Эзэн! Эзэн! Манда ‰‰дээ нээгыш“, – гэжэ хэлэхэт. „Хаанахи
зомта, би таанадые танинаг‰йб“, – гэжэ тэрэ танда харюусаха.
26 Тиихэдэнь таанад: „Тантай хамта бидэ эдеэлжэ, ундалжа байгаал>
ди, та манай гудамжануудта ургаалаа номнодог бэлэйлта“, – гэжэ
хэлэжэ эхилхэт. 27 „Таанадые мэдэнэг‰йб, хаанааа ерээ зомта. Нам>
аа холо бологты, таанад булта харата юумэ ‰йлэдэдэг уладта!“ –
гэжэ тэрэ таанадта харюусаха. 28 Абраам, Исаак, Яков болон бусад
б‰хы л‰ндэншэдэй Бурханай хаан орондо байхыень харахадаа, м‰н
µµэдыетнай тиишэнь орууланг‰й намнахада, таанад уйлаха бархи>
ралдаха, ш‰дµµ хабиралдахат. 29 Тиин дэлхэйн д‰рбэн з‰г, найман
хизаараа х‰н‰‰д ерэжэ, Бурханай хаан орондохи найрай шэрээдэ
ууха. 30 Тиигэхэдэ м‰нµµ адагай захада байан х‰н‰‰д т‰р‰‰ зэргэ>
дэ гараха, м‰нµµ т‰р‰‰ байан х‰н‰‰д адаг ‰‰лшын болохо», – гэ>
жэ Иисус хэлэбэ.
Иисус Иерусалим хотынхидые хайрлана
Энэ ‰едэ хэдэн фарисейн‰‰д Иисуста д‰тэлжэ: «Энэ дороо
эндэээ гаража ошогты, таниие Ирод алахаяа т‰лэблэжэ байна
бшуу», – гэжэ дуулгаба. 32 Тиихэдэнь Иисус иигэбэ: «Таанад ошожо:
31
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„М‰нµµдэр ‰глµµдэр хо¸р би ада ш‰дхэрн‰‰дые ‰бшэнтэнэй бэеээ
зайлуулжа, эдэгээхэ ¸отойб, тиигээд н‰гµµдэрынь ажалаа д‰‰ргэ>
хэб гэнэ“, – гэжэ тэрэ мэхэшэ ‰нэгэндэ хэлэгты. 33 З‰гµµр би м‰>
нµµдэршье, ‰глµµдэршье, н‰гµµдэршье харгы замдаа ябахаб. Л‰н>
дэншэниие Иерусалимаа ондоо тээ алаха ¸ог‰й юм даа.
34 Ай Иерусалим, Иерусалим, шинии х‰н‰‰д л‰ндэншэдые ала>
даг, шамда эльгэээн Бурханай мэдээсэгшэдые шулуудадаг! Даража
дэгжэээн дальбараануудаа дали дороо суглуулдаг шубуундал ад>
ляар шинии ‰ри х‰‰гэдые суглуулха гэжэ би хэды тэг‰‰лээ з‰дхµµ
гээшэбиб. Теэд ши намайе з‰бшµµгµµг‰йш. 35 Тиимэээ хооон ‰>
мэшни м‰нµµ шамдаа ‰лµµ. „Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэг>
шэ ‰ршµµл буянтай!“– гэжэ хэлэтэрээ намайе дахин харахаг‰йш
гэжэ шамда хэлэнэб».
Иисус ‰бшэнтэниие эдэгээбэ
1413

Субботодо фарисейн‰‰дэй х‰ндэтэй нэгэ даргында хоол ба>
14 рихаяа
Иисусай ерэхэдэ, фарисейн‰‰д хойнооонь ажаглан
1

хаража уубад. 2 Нэгэ хабанташаан х‰л гартай х‰н орожо, урдань
зогсобо. 3 Хуули заадаг багшанарта болон фарисейн‰‰дтэ Иисус хан>
дажа: «Манай Хуулиин ¸оор субботодо х‰ниие аргалжа болохо бэ>
лэй г‰, али ‰гы г‰?» – гэжэ ураба. 4 Тэдэнэр абяа гарабаг‰й. Иисус
‰бшэнтэниие гараараа х‰рµµд, эдэгээжэрхибэ. 5 «Субботодо таана>
дай хэн нэгэнэйтнай х‰б‰‰нэй г‰, алишье сарай худаг руу унашоо
аань, субботошье аань, тэрэ дороо татажа гаргаха бэшэ аалта?» –
гэжэ Иисус тэдээндэ хэлэбэ. 6 Тэдэнь тороод, юуншье гэжэ хэлэжэ
шадабаг‰й.
Даруу номгон байха, айлшадые угтажа абаха тухай
Уряалаар ерээн х‰н‰‰дэй дээг‰‰р уурида уухыень хараад,
Иисус иимэ ургаалта ‰гэ хµµрэбэ: 8 «Шамайе хэн нэгэнэй т‰рэ
найрта урихада, дан дээг‰‰р гаража б‰ уу, юундэб гэхэдэ, уряалаар
ерээн х‰н‰‰дэй дунда шамаа х‰ндэтэй х‰н байжа болохо. 9 Тии>
гээд шамайе болон тэрэ х‰ниие уриан гэрэй эзэн ерээд: „Энэ
уурида тэрэниие уулгыш даа“, – гэхэдээ болохо. Тиихэдэнь ши
аяг‰йрхэµµр адагай захын уурида ошожо уухаш. 10 Уряалаар ошо>
ходоо, эгээн ‰‰лшын уурида уудаг байгаарай. Тиихэдэшни шамайе
уриан эзэн хараад: „Хани н‰хэрни, дээшээ гаража уу“, – гэжэ
урихадань, найрай зоной дунда ехэ х‰ндэтэй х‰н гэжэ мэдэгдэхэш.
7
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11 Ушарынь

юуб гэхэдэ, µµрыгµµ дээг‰‰р абхуулан х‰н доошоо ха>
лиха, харин даруу доогуур х‰н µµдµµ ‰ргэгдэхэ бшуу».
12 Гэртээ уриан фарисейдэ Иисус иигэжэ хэлэбэ: «‡дын г‰,
али ‰дэшын хоол бэлдээд, хани н‰хэдµµ, аха д‰‰нэрээ, т‰рэл са>
данараа, баян х‰ршэнэрµµ б‰ ури. Юуб гэхэдэ, тэдэшни хожо>
мынь шамайгаа урижа, харюу ‰гэхэ болоно. 13 З‰гµµр найрай шэ>
рээ татахадаа, ‰гытэйш‰‰лые, ‰бшэн ‰лбэр, охор дохолон х‰н‰‰>
дые ури. 14 Тэдэ ядуу зон ашыеш харюулжа шадахаг‰й. Гэбэшье
Бурхан шамда буян хэшэгээ хайрлаха, тиигээд захяа заабарииень
д‰‰ргэжэ ябадаг х‰н‰‰дээ амидыруулхадаа, шамайе шагналда х‰р>
тµµхэл».
Найрай шэрээ тухай ургаалта ‰гэ
15 Сугтаа

хоол барижа байан нэгэ х‰н Иисусай хµµрэжэ байые
дуулаад:
«Бурханай хаан орондо хоол бариха х‰н‰‰д амар жаргалтай!» –
гэжэ хэлэбэ. 16 Иисус тэрээндэ хэлэбэ: «Нэгэ х‰н аргаг‰й томо най>
рай шэрээ зааад, олон айлшадые уриба ха. 17 Шэрээдэ ууха сагай
ерэхэдэ, уриан айлшадтаа барлагаа эльгээжэ, „Хоол бэлэн болоо,
морилжо хайрлагты“, – гэжэ захюулба гэхэ. 18 Урилгатай х‰н‰‰дынь
булта хоорондоо хэлсээн юумэндэл, ерэхэ аргаг‰й байандаа х‰>
лисэл гуйжа: „Би газар худалдажа абаад, тэрэнээ ошожо харааг‰й>
дэм аргаг‰й. Намайе х‰лисэхыетнай гуйнаб“, – гэжэ нэгэниинь за>
хюулба. 19 „Би табан паара сар худалдажа абаад, тэдэнээ ажаллуулжа
туршахам, намайе х‰лисэжэ хайрла“, – гэжэ н‰гµµдэхинь захюулба.
20 „Би аял амга абабаб, тиимэээ ошожо шадахаг‰й байнаб“, –
гэжэ гурбадахинь захюулба. 21 Барлагынь ерэхэдээ, айлшадай ерэхэ
аргаг‰й байан тухай эзэндээ дуулгаба. Тиихэдэнь сухалаа х‰рээн
эзэн: „Т‰ргэхэн хотын гудамжада гараад, ‰гытэйш‰‰лые, эрэмдэг
‰бшэнтэниие, охор дохолон зониие дуудажа асара“, – гэжэ бар>
лагтаа хэлэбэ. 22 „Эзэмни, хэлээн ¸оортнай хамаг юумэ хэбэб,
теэд ‰шµµшье олон уури с‰лµµ байна“, – гэжэ барлагынь хэлэбэ.
23 „Ши хотооо гараад, харгыгаар ябаан, хото хор¸ондоо байан
х‰н‰‰дые аргадажа, гэрэймни д‰‰рэтэр зониие абажа ерэ. 24 Уряал>
тай байан х‰н‰‰дэй хэнииньшье манайда хоол барихаг‰й!“ – гэжэ
эзэниинь барлагтаа хэлэбэ».
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Иисусай шаби болохын ‰нэ т‰лµµэ
25 Иисустай

хамта олон х‰н ябаа эн. Иисус тэдэ зондо хандажа,
иигэжэ хэлэбэ: 26 «Намда ерээн х‰н‰‰д эхэ эсэгэээ, амга ‰хи>
б‰‰дээ, аха д‰‰нэрээ, ами наанаа ‰л‰‰ ехээр лэ намда дуратай
аа, шабинарни болохо аргатай. 27 Хэрээээ ‰ргэлµµд*, намтай
ябалсааг‰й х‰н минии шаби боложо шадахаг‰й. 28 Жэшээнь, таана>
дай хэн нэгэн ‰ндэр гэр бариха анаатай байбал, т‰р‰‰н уугаад,
хэды шэнээн гаргаша гаргахаб гэжэ тооложо ‰зµµд, барилгаяа д‰‰р>
гэжэ шадаха ‰гы байанаа бодогты. 29 Тиигээг‰й аа, уурииень
табяад, башнияа саашань барижа д‰‰ргэхэ шадалг‰й байхыетнай
х‰н зон хараад: 30 „Шимнай барилга эхилээд, д‰‰ргэжэ шадахаг‰й х‰н
байбалши“, – гэжэ энеэдэ наадан болгохо бшуу. 31 ‡гышье аа,
нэгэ хаан н‰гµµдэ хаанда дайгаар орохынгоо урда тээ арбан мянган
сэрэгтэйгээ добтолоо аа, хори мянган сэрэгтэй дайсаниие диилэ>
хэ г‰б гэжэ уридшалан уужа айн бодохо бэшэ г‰? 32 Хэрбээ дии>
лэжэ шадахаг‰йгµµ ойлгоо аа, н‰гµµдэдµµ µµрынгµµ элшэн ай>
дуудые эльгээжэ, эб найрамдал тухай гуйха болоно бшуу. 33 Энэ
мэтээр таанадай хэнтнайш бии байан хамаг юумэнээ арсааг‰й
аа, минии шаби боложо шадахаг‰й.
Хэрэгг‰й дабан тухай
34 Дабан

болбол айн юумэн гээшэ, з‰гµµр дабанай амтаяа гээ>
гээ аань, яажа дахин амтыень оруулха болоноб? 35 Тиимэ дабан
хэндэшье хэрэгг‰йл, угайдхадаа тэрээгээр газараашье ‰тэгж‰‰лхэ>
г‰йлши. Тэрэниие миил хаяжархихал! Шэхэтэй юм аа, анхаран
шагныта!»
‡гы болоон хонин тухай
1514

Нэгэтэ Иисусай ургаалыень шагнахаяа алба татаашад болон
15 н‰гэлтэн
олоороо ерэбэ. «Иисус н‰гэлтэнтэй н‰хэрлэжэ, тэ>
1

2

дэнээр хамта эдеэлжэ байнал», – гэжэ фарисейн‰‰д болон Хуули
заадаг багшанар шоо ‰зэбэд. 3 Тиимэээ Иисус тэдэндэ нэгэ иимэ
ургаалта ‰гэ хµµрэжэ ‰гэбэ: 4 «Зуун хонитой аад, нэгэнэйнь ‰гы
болошоходо, таанадай хэнтнай ерэн юэн хони¸о хээрэ орх¸од, ‰гы
* Зоболон туйлахадашье, ‰хэлэй саазада х‰ртэхэдэшье бэлэн байха гээн
удхатай.

180

Лука 15
болоон ганса хони¸о бэдэржэ ошохог‰йб? 5 Тэрээнээ олоходоо,
тон ехээр баярлажа, ара нюргандаа ‰ргэлµµд гэртээ асархалта.
6 Тиин хани н‰хэдµµ, х‰ршэнэрµµ суглуулаад: „Намтай хамта баяр>
лагты. Би ‰гы болоон хони¸о оложо асарбаб!“ – гэжэ хэлэхэлта.
7 Тэрээн шэнги н‰гэл хээг‰й ерэ юэн сэхэ сэбэр ябадалтан тушаа
бэшэ, харин н‰гэл хэгшэ нэгэ х‰нэй Бурханда хандан, эрид ху>
билхые харахадаа, тэнгэридэ баяр баясхалан болохол гэжэ таанарта
‰нэниие хэлэнэб.
‡гы болоон м‰нгэн тухай
‡гышье аа, арбан сагаан м‰нгэтэй нэгэ эхэнэр ганса сагаан
м‰нгэеэ ‰гы болгожорх¸о аа, дэнгээ носоожо, гэрээ хамажа, ехэл
нарибшалан бэдэржэ олодог бэшэ аал? 9 М‰нгэеэ олоон эхэнэр
хани басагадаа, х‰ршэ эхэнэрн‰‰дээ суглуулжа: „Намтай баярлалсаг>
ты, би ‰гы болоон м‰нгэеэ олооб“, – гэжэ хэлэхэл. 10 Эгээл энээн
шэнги нэгэшье х‰нэй Бурханда хандабал, Бурханай Эльгээмэлн‰‰д
баярлаха юм».
8

Тµµриэн х‰б‰‰н тухай
11 Иисус

саашань хэлэбэ: «Хо¸р х‰б‰‰тэй нэгэ х‰н байгаа эн ха.
минии хубита зµµри намда ‰гыш“, – гэжэ бага х‰б‰‰ниинь
эсэгэдээ хэлэбэ гэлэй. Эсэгэнь гэр буусаяа х‰б‰‰дтээ хубааба. 13 Нэ>
гэ хэды хоноод, бага х‰б‰‰ниинь хубита зµµриеэ абаад, холын га>
зарта ошожо, ехээр эбхиржэ, зµµриеэ ‰рижэрхибэ. 14 Зµµриг‰й
болоод байхадань, тэрэ хари газартань ехэ ‰лэсхэлэн зуд боложо,
‰нµµхи х‰б‰‰н ядарба. 15 Тиигээд тэрэ ороной нэгэ х‰нэйдэ ажалда
ороходонь, гэрэй эзэн тэрэниие гахайгаа адуулуулхаар хээрэ тала
руу эльгээгээ бэлэй. 16 Гахайн эдеэ эдилсэжэ, гэдэээ д‰‰ргэхэ
дуратай байхадань, тиимэшье эдеэ тэрээндэ х‰н ‰гэдэгг‰й бэлэй.
17 Х‰б‰‰н ухаа орожо, досоогоо бодобо: „Т‰рээн эсэгымни хэды
олон зарасанарай элбэг дэлбэг эдеэ хоолтой байхадань, би эндэ ту>
ража ‰хэхэеэ байнаб. 18 Эсэгэдээ ошоод: ‘Абамни, би Бурханай, м‰н
танайнгаа урда н‰гэл ‰ргэлбэб. 19 Танай х‰б‰‰н гэжэ нэрлэгдэхээр
бэшэ муу амитанби. Зарасаяа зараандаал намайе зарагты’, – гээд
хэлэхэб“. 20 Тиигэээр тэрэ х‰б‰‰н уданг‰й эсэгэдээ бусажа ерэбэ.
Эсэгэнь х‰б‰‰гээ холооо хараад хайрлажа, урдааань г‰йжэ ошоод,
тэбэрин таалаба. 21 „Абамни, би Бурханай, м‰н танайгаа урда н‰гэл
‰ргэлбэб. Х‰б‰‰нтнай гэжэ тоологдохо эрхэг‰йб“, – гэжэ х‰б‰‰ниинь
12 „Аба,
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хэлэбэ. 22 Эсэгэнь барлагуудтаа: «Т‰ргэхэн эгээ айн хубсаа аса>
раад, х‰б‰‰ндэм ‰мдэх‰‰лэгты, хургандань ‰нэтэ шулуутай бээлиг
з‰‰лгэгты, х‰лдэнь гутал ‰мдэх‰‰лэгты. 23 Тиигээд шахамал буруу
асаржа гаргагты, найрлаха х‰хихэбди. 24 Энэ х‰б‰‰мни ‰хэшээн
аад, амидыраа ха юм, ‰гы болошоон аад, олдоо ха юм“, – гэбэ.
Тиигээд лэ х‰б‰‰нэйнгээ бусажа ерэые тэмдэглэн, х‰хижэ сэнгэжэ
эхилбэ. 25 Тэрэ ‰едэ ехэ х‰б‰‰ниинь хээрэ ажал хэжэ байгаа. Гэртээ
бусажа ерэхэдээ, х‰гжэм хатарай х‰нхинэжэ байхые дуулаба.
26 Тиигээд нэгэ зарасаяа дуудажа: „Энэмнай юун боложо байнаб?“ –
гэжэ ураба. 27 „Д‰‰ х‰б‰‰ншни бусажа ерээ, тиимэээ эсэгэшни
х‰б‰‰нэйнгээ амиды мэндэ ерээндэ баярлан, шахамал буруугаа
гаргаа“, – гэжэ зарасань харюусаба. 28 Ахань сухалаа х‰рэжэ, гэр>
тээ оробог‰й. Эсэгэнь гаража, тэрэнээ аргадаба. 29 Ехэ х‰б‰‰ниинь
эсэгэдээ иигэбэ: „Би хэды олон жэл шамда барлаг шэнги ажал хээ
гээшэбиб, захяа заабариааш нэгэтэш гаража ‰зµµг‰йб. Ши адагай
захын эшэгэшье гаргажа, хани н‰хэдµµрни найрлуулааг‰йш. 30 Ха>
рин энэ х‰б‰‰нэйнгээ янхан амгадаар ор¸олдожо, ‰гээн зµµрииеш
‰реэд ерэхэдэнь, ши шахамал буруугаа гаргажа угтааш“.
31 Тиихэдэнь эсэгэнь ехэ х‰б‰‰ндээ: „Х‰б‰‰мни, ши ходо намтаяа
эндээ байна ха юмши, минии б‰хы зµµри шинии ха юм. 32 Харин
д‰‰ х‰б‰‰ншни ‰хээн аад лэ, амидыржа, ‰гы болоон аад лэ, олдожо
ерээ бшуу. Тиимэээ бидэ баярлаха, сэнгэхэ ¸отой ха юмбди“, –
гэжэ хэлэбэ».
эшхэлг‰й эрхилэгшэ тухай
1615

шабинарта Иисус иимэ юумэ хµµрэбэ: «Нэгэ баян
16 х‰н гэрэй хэрэг
эрхилэгшэтэй байгаа эн ха. Зµµрииешни
1 ¤µрынгµµ

ехээр ‰рижэ байна гэжэ тэрэ эзэндэ эрхилэгшэ тухайнь х‰н‰‰д
дуулгаба гэхэ. 2 Гэрэй эзэн эрхилэгшэеэ дуудаад: „Шам тухай юун
гэнэб? Эрхилжэ байан ажал хэрэг тухайгаа б‰рин тоосоо хэ, саа>
шадаа шамайе эрхилэгшын тушаалаашни халаахаб“, – гэбэ. 3 Тэрэ
эрхилэгшэ µµртµµ: „Яахамни гээшэб? Эзэмни ажалаамни халааха
гэжэ байнал. Х‰рзµµр газар малтаха аргамг‰й, гуйраншалхам эш>
хэбтэр. 4 Зай, юу хэхэеэ би мэдэнэб! Ажалаа халагдаан хойноо
гэртээ дуудажа ажаллуулха н‰хэдтэй яажа болохо¸о мэдэнэб“, –
гэбэ. 5 Тиигээд эзэндэнь ‰ритэй х‰н‰‰дые ганса гансаарнь дуудаад:
„Минии эзэндэ ши хэдые ‰ритэйбши?“ – гэжэ т‰р‰‰шынхиээнь
ураба. 6 „Зуун торхо ургамалай тоо“, – гэжэ тэрэнь харюусаба.
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„Энэ ‰ри тухай саараяа абаад, табиие ‰ритэйб гэжэ шэнээр бэ>
шэ“, – гэжэ эрхилэгшэ хэлэбэ.
7 Н‰гµµ ‰ритэй х‰ндэ хандажа: „Ши хэдые ‰ритэйбши?“ – гэбэ.
„Мянган мэшээг шэниисэ“, – гэжэ тэрэнь харюусаба. „Тэрэ саар>
аяа абаад, найман зууе ‰ритэйб гэжэ шэнээр бэшэ“, – гэжэ эрхи>
лэгшэ хэлэбэ. 8 ‰‰лэй ‰‰лдэ эзэниинь эшхэлг‰й эрхилэгшэеэ арга
мэхэтэй ябадал гаргабаш гэжэ магтаба. Юундэб гэхэдэ, энэ оршолон>
гой зон гэрэл туяагай зондо ороходоо арга хурга ехэтэй байдаг бшуу.
9 Харин таанадта, шабинарни, би хэлэхэ байнаб: энэ дэлхэйдэхи зµµ>
ри баялигаараа µµэдтµµ н‰хэдые оложо байгты. Тиигэбэл хооорон
наа барахадатнай, таанадые диваажанай орондо угтажа абаха. 10 Ба>
гахан юумэндэ ‰нэн сэхэ х‰н, ехэшье юумэндэ ‰нэн сэхэ байдаг, ха>
рин багахан юумэндэ мэхэ гаргаан х‰н ехэшье юумэндэ мэхэшэн
зандаа байдаг. 11 Тиимэээ хэрбээ таанадай энэ дэлхэйн эд зµµриие
эрхилхэдээ ‰нэн сэхэ бэшэ байбалтнай, хэн танда бодото баялигые
даалгахаб даа? 12 Тиин хэрбээ х‰нэй юумэндэ ‰нэн сэхэ хандажа ша>
дааг‰й аатнай, хэн танда µµрынхииетнай даалгажа ‰гэхэб даа?
13 Ямаршье зараса хо¸р эзэндэ зарагдажа шадахаг‰й: нэгэн гэбэл,
таанад нэгэ эзэндээ дураг‰й, н‰гµµдэдµµ дуратай байхалта; али ‰гы>
шье аа, нэгэ эзэндээ дуратайгаар, н‰гµµдэдµµ дураг‰йгµµр ажал>
лаха бшуут. Таанад Бурханда болон эд зµµридэ нэгэ зэргэ алба хэ>
жэ шадахаг‰йлта!»
Баян байнхаар Бурханай захяа заабари д‰‰ргэжэ байхань б‰ри
шухала юм
14 Энэ

хэлээшыень фарисейн‰‰д дуулаба. Тэдэ алта м‰нгэндэ ехэл
дуратай хадаа Иисусые наада бариба. 15 Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Таа>
над зоной урда Бурханай захяа заабари д‰‰ргэдэг хэбэр ‰з‰‰лдэгта,
харин Бурхан танай досоохиие нэбтэ хаража байна. Х‰н‰‰дэй ехэ
шухала гэжэ тоолодог юумэн‰‰д Бурханай урда юуншье бэшэ ха юм.
16 Уаар арюудхагша Иоаннай ерэтэр Моисейн Хуули болон л‰н>
дэншэдэй номууд х‰сэн т‰гэлдэр байгаа, гэбэшье м‰нµµ Бурханай
хаан т‰рэ тухай мэдээсэлэй айладхагдаанаа хойшо, х‰н б‰хэн тии>
шэ орохо гэжэ нилээд х‰сэ шармай гаргана. 17 Газар тэнгэри хо¸р
амархан ‰нэхэ, харин Хуулиин гансаханшье з‰йл хосорхог‰й.
18 амганаа алаад, ондоо эхэнэртэй ууан х‰н т‰р‰‰шынгээ
амганда урбаба гээшэ. М‰н ‰бгэнµµ алаан эхэнэрээр амга хэ>
эн х‰н баал т‰р‰‰шынгээ н‰хэртэ урбаба гээшэ.
183

Лука 16, 17
Лазарь болон баян х‰н тухай
19 Нэгэ

баян х‰н байгаа гэхэ. Магнал торгон хубсаа ‰мдэдэг, м‰н
‰дэр б‰хэндэ ялагар тологор найр зугаа хэдэг байгаа. 20 Яра т‰‰хэйдэ
барюулшанхай Лазарь гэжэ нэгэ ядуу гуйраншые баянай хаалгынь ха>
жууда асардаг бэлэй. 21 Тэрэ гуйранша баянай эдеэнэй ‰лµµдэµµр
хоолойгоо тэжээхэ дуратай байгаа. Нохойнуудшье ерэжэ, тэрэнэй яра
шархые дол¸одог эн. 22 Тииээр байтар тэрэ ‰гытэй бааран ‰хэбэ
гэхэ. Бурханай Эльгээмэлн‰‰д тэрэниие тэнгэридэ абаашажа, Абраа>
май хажууда уулгаба ха. М‰нµµхи баяншье наанаа н‰гшэжэ, тэрэ>
ниие х‰дµµл‰‰лээ эн. 23 Тэрэ баян тамын о¸орто хаягдаад зобожо
байхадаа, дээшээ хаража, Абраамые, м‰н хажуудань Лазариие холо>
оо анхарба. 24 „Ай, Абраам, ‰бгэ эсэгэмни, намайе ‰ршµµн хайрла>
жа, Лазариие намда эльгээгыт; хурганайнгаа ‰з‰‰ртэ уа д‰рэжэ, ха>
луун галда хайруулан тулижа байан минии хэлые норгог лэ. Би энэ
гал соо аргаг‰й ехээр тулижа байнаб“, – гэжэ тамада ууан бая>
ниинь бии шадалаараа хашхарба. 25 „Х‰‰гэмни, наан соогоо хамаг
баяр жаргал эдлээнээ, харин Лазариин хара муу байдал ‰зэыень а>
ныш. М‰нµµ тэрэшни эндэ амаруулагдаба, харин ши зоболон эдлэжэ
байнаш. 26 Гэбэ яабашье эндэээ шамда ошохо гэгшэдэй х‰рэхын ар>
гаг‰й, тэндэээ манда ерэхэ гэгшэдэй ерэхын аргаг‰й о¸орг‰й г‰нзэгы
ганга жалга хоорондомнай байна“, – гэжэ Абраам хэлэбэ. 27 Тиихэ>
дэнь тамын амитан: „Тиигэбэл Абраам, ‰бгэ эсэгэмни, та Лазариие
абындамни эльгээжэ хайрлыт даа. 28 Тэндэмни табан д‰‰мни ‰лээн
юм: тэдэнииемни нам шэнги тамын газарта орохог‰йень эргылэг
лэ“, – гэбэ. 29 Тиихэдэнь: „Д‰‰нэртэшни Моисейн болон л‰ндэншэ>
дэй эргылэмжэ бии ха юм: тэдэнэйнгээ хэлэые д‰‰нэршни дуулажа
байг лэ“, – гэжэ Абраам хэлэбэ. 30 „‡гы даа, Абраам, ‰бгэ эсэгэм>
ни, наанаа н‰гшээн х‰нэй д‰‰нэртэм ошоо аань, тэдэнэр Бур>
хандаа хандан, хубилха байгаа“, – гэжэ тамада байгша баяниинь хэ>
лэбэ. 31 „Моисейн болон л‰ндэншэдэй заабариие анхардагг‰й юм аа,
н‰гшээн х‰нэй амидыржа ошоошье аань, тэдэшни ‰нэншэхэ этигэ>
хэг‰й байна даа“, – гэжэ Абраам тэрээндэ хэлэбэ».
Н‰гэл хилэнсэг тухай
1716

Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Х‰нэй хорхойтожо, н‰гэл хэхэ
17 юумэн
олон байдаг. З‰гµµр н‰гэл х‰‰лэгшэ уй гашуудал ‰зэ>
1

хэ! 2 Эдэ багашуулай нэгыеньшье н‰гэл хилэнсэдэ т‰лхиэн х‰ндэ
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х‰з‰‰ндээ тээрмын шулуу уюулаад, далайн о¸орто хаюулбалнь, µµр>
тэнь дээрэ байха эн. 3 Тиимэээ µµрыгµµ анхаржа байгты! Хэрбээ
аха д‰‰нэрэйшни нэгэн шамда муу юумэ хээ аань, тэрээнээ буруу>
шаа; хэрбээ зэмэеэ мэдэрээ аань, х‰лисэ. 4 ‡дэртµµ долоо дахин
шамда муу юумэ хээд, долоо дахин ерэжэ: „Зэмэтэйб, х‰лисэ“, –
гээ аань, тэрэнээ х‰лисэ».
Этигэл ‰зэг тухай
5 «Эзэн

аа, манай этигэл ‰зэгые ехэ болгожо ‰гыт даа!» – гэжэ
Иисусай элшэнэр хэлэбэ. 6 Иисус харюусаба: «Хэрбээ таанад гор>
чицын жэжэхэн ‰рээнэй шэнээхэншье этигэлтэй байгаад, боди
модондо хандажа: „‡ндэµµрµµ газараа угаржа, далай соо уури>
жан урга!“ – гээ аатнай, тэрэ модон ‰гыетнай дуулаха.
Зарасын д‰‰ргэхэ ‰‰ргэ тухай
7 Жэшээнь,

газар хахалдаг г‰, али мал адуулдаг барлагтай байгаад,
тэрэнэйнгээ хээрэээ ерэхэдэ: „Наашаа уужа ‰тэр хоол бари!“ –
гэжэ таанарай хэн нэгэнтнай хэлэхэ аал? 8 ‡гыл даа! Тиихынгээ
орондо: „Намда эдеэ хоол бэлдэ. Эдеэлжэ байхадамни, захиралтануу>
дыемни д‰‰ргэхэдэ бэлэн бай. Намайе эдеэл‰‰лэнэй удаа µµрµµ
эдихэ уухаш!“ – гэжэ барлагтаа хэлэхэ бэшэ г‰т? 9 Тиигээд б‰хы
заабаринуудые д‰‰ргээнэйнгµµ т‰лµµ тэрэ барлаг баяр баясха>
лангай ‰гэн‰‰дые дуулаха аал? 10 Тэрээн шэнги таанадшье Бурханай
заабари д‰‰ргээд: „Бидэ миил барлагууд гээшэбди, хэхэл ¸отой
юумэеэ хээбди“, – гэжэ хэлэхэ ¸отойт!»
Иисус арбан х‰ниие эдэгээбэ
11 Иерусалим

хото ошожо ябахадаа, Иисус Самари Галилей хо¸>
рой хилэ зубшан ябаба. 12 Нэгэ тосхондо ороходонь, элхэ бузар
‰бшэндэ дайруулан арбан х‰н Иисустай уулзаба. Тээ холохон бай>
гаад: 13 «Иисус багша аа! Маниие абаржа хайрлыт даа!» – гэжэ шан>
гаар хашхаралдаба. 14 Тэдэниие хараад: «Таанад ошожо, санаартанда
эл‰‰р мэндэеэ ‰з‰‰лэгты!» – гэжэ Иисус хэлэбэ.
Тэдэнь замдаа ябатараа эдэгэшэбэ. 15 Нэгэниинь эдэгээнээ гэн>
тэ мэдээд, шанга гэгшээр Бурханай нэрэ алдаршуулан, µµргµµ бу>
саба. 16 Тиигээд Иисусай х‰лдэ м‰ргэн унажа, баяр баясхалан
х‰ргэбэ. Тэрэ самаряан х‰н байгаа. 17 «Арбан х‰н эдэгээ бэшэ г‰т?
Бэшэ юэншни хаанаб? 18 Бурханда магтаал соло дуудахаяа энэ
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самаряанаа ондоо нэгэшье х‰н бусажа ерээг‰й гээшэ г‰?» – гэжэ
Иисус ураба. 19 Тиигээд н‰гµµ эдэгээн х‰ндµµ: «Х‰л дээрээ бодо>
жо, гэртээ хари! Этигэлшни шамайе абараа!» – гэжэ Иисус хэлэбэ.
Бурханай хаан т‰рэ ойро байна
«Бурханай хаан орон хэзээ манда морилхоб?» – гэжэ фари>
сейн‰‰дэй асуухада, Иисус иигэжэ харюусаба: «Бурханай хаан орон
эли харагдааар ерэхэг‰й. 21 „Эндэ байна, тэндэ байна“, – гэжэ х‰>
н‰‰д хэлэхэг‰й. Юундэб гэхэдэ, Бурханай хаан т‰рэ зосоотнай ор>
шоно бшуу».
22 Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй нэгэ>
шье ‰дэрые хараайб гэжэ х‰сэхэ саг мэнэ гэээр ерэхэ, теэд хара>
хаг‰йт. 23 „Тэндэ байна, эндэ байна“, – гэжэ зарим зоной хэлэхэ>
дэнь, таанад б‰ ошооройгты, б‰ бэдэрээрэйгты. 24 Х‰н т‰рэлхитэнэй
Х‰б‰‰н ерэхэдээ, тэнгэриин нэгэ хизаараа н‰гµµ хизаар х‰рэтэр
ялагас гээн сахилгаан шэнгеэр гэрэлтэн ‰зэгдэхэ бшуу. 25 Теэд т‰>
р‰‰н тэрэ ехэл зоболон амсаха, оршон ‰еын зон тэрээнээ арсаха.
26 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй заларан ерэхэ тэрэ ‰дэрн‰‰дтэ Ной
гэгшын ‰едэ болоонтой адли гай гасалан ушарха: 27 Нойн томо ко>
рабльда орожо ууха ‰дэр х‰рэтэр х‰н‰‰д эдеэлжэ, уужа, амга аба>
жа, хадамда гаража байгаа. Харин тиигэжэ байтар галаб эрьежэ,
уан аюул болоод, амитай юумэн хуу хосороо эн. 28 Эгээл тиимэ
юумэн баа Лот гэгшын ‰едэ болоо агша эн: х‰н‰‰д эдеэлжэ, ун>
далжа, юумэ худалдан абажа, наймаа хэжэ, таряа, жэмэс тарижа,
гэр бараагаа барижа байгаа, 29 тиихэдэ Лот гэгшын Содом хотооо
гараан ‰дэр тэнгэриээ х‰хэр бороо орожо, гал д‰лэн боложо, ха>
маг амитай юумые шатаагаа бэлэй. 30 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй
газарта бууха ‰дэр эгээл тиимэ юумэн болохо! 31 Тэрэ ‰дэр гэрэй
орой дээрэ байан х‰н хогшол зµµриеэ абарха гэжэ гэртээ орохо
¸ог‰й; м‰н хээрэ талада ябаан х‰н µµргµµ гэртээ бусаха ¸ог‰й.
32 Лотой амгые анагты! 33 Ами нааяа абарха гэжэ оролдоон х‰н
ами нааяа алдаха, ами нааяа ‰ргээн х‰н тэрэнээ тэхэрюулэн
абарха. 34 Тэрэ ‰дэр нэгэ орон дээрэ унтаан хо¸р х‰нэй нэгыень
абарха, н‰гµµдыень орхихо. 35 Таряа татажа байан хо¸р эхэнэрэй
нэгыень абарха, н‰гµµдыень орхихо»*. 37 «Багша аа! Иимэ юумэн
20

* Зарим эхэ бэшэг‰‰дтэ 36"дахи з‰йл нэмээтэй байдаг: «Хээрэ ябаан хо¸р
х‰нэй нэгыень абажа, н‰гµµдыень ‰лµµхэ».
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хаана болохоб?» – гэжэ шабинарынь Иисусаа ураба. «‡хээн
бэеын хэбтээн газарта б‰ргэд шубууд сугларха», – гэжэ Иисус
харюусаба.
Бэлбээн эхэнэр болон зарга шиидхэгшэ тухай ургаалта ‰гэ
1817

‰нµµндµµ дарагдаанай хэрэгг‰й, саг ‰ргэлжэ Бурхан>
18 даа зальбаржа
ябаха ¸отой гэжэ ойлгуулхын тула Иисус иимэ
1 анаа

ургаалта ‰гэ шабинартаа хµµрэбэ: 2 «Нэгэ хотодо зарга шиидхэгшэ
ажауугаа эн ха. Тэрэ Бурханаашье айдагг‰й, х‰н‰‰дээшье эшэдэг
гайхадагг‰й бэлэй. 3 Тус хотын нэгэ бэлбээн эхэнэр тэрэ заргаша>
да ерэжэ: „Намда туалыт, заргыемни з‰бµµр шиидхэжэ ‰гыт!“ –
гэдэг гэлэй. 4 Заргаша туалха дураг‰й байжа, нилээд удаан саг ‰н>
гэргэбэ. „Би Бурханааш айдагг‰йб, х‰нµµшье эшэдэг гайхадагг‰йб.
5 З‰гµµр намайе энэ эхэнэрэй ходол хашараажа байхаг‰йнь тула ту>
алха болоо хаб. Тиигээг‰й аамни, энэшни б‰ри голдомни оро>
хол!“ – гэжэ ‰‰лэй ‰‰лдэ бодобо.
6 Хуурмаг заргашын хэлээшые хаража бодожо ‰зыт. 7 Тэрэнэй тии>
гэжэ байхадань, Бурхан шэлэжэ абаан зонойгоо ‰дэр ‰ниг‰й ту>
аламжа гуйхадань, б‰ришье айнаар харгалзаха хамгаалха бэшэ г‰?
Тэдэндээ анхаралаа табиха бэшэ г‰? 8 Бурхан тэдэнэй хэрэг‰‰дые
‰нэн з‰б руунь т‰ргµµр шиидхэн туалха гэжэ танда хэлэнэб. Теэд
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй ерэхэдэ, газар дээрэ тиимэ ‰зэгтэй х‰н
байха г‰?»
Фарисей ба алба татааша тухай ургаалта ‰гэ
9 ¤µэд

тухайгаа Бурханай эрхэ мэдэлые д‰‰ргэнэбди гэжэ тоо>
лоод, бусадые доромжолдог зарим х‰н‰‰дтэ Иисус иимэ ургаалта
‰гэ хµµрэбэ: 10 «Хо¸р х‰н м‰ргэхэеэ Бурхан ‰мэдэ оробо ха. Нэ>
гэниинь фарисей, н‰гµµдэхинь алба татааша байгаа. 11 Фарисейнь
аман соогоо иигэжэ зальбарба: „Бурхан, шамда ехэ баяр баясхалан
х‰ргэнэб! Би болбол эд зµµридэ шуналтай, хуурмаг, забхай зальхай
бусад зондо адли бэшэб, м‰н тээ тэндэ зогсоон алба татаашадашье
адли бэшэб. 12 Долоон хоногтоо хо¸р дахин масагладагби, олзын>
гоо арбанай нэгэ хубиие шамдаа ‰ргэдэгби“. 13 Харин тээ холохоно
зогсоон алба татаашань нюдэеэ тэнгэри µµдэ шэгл‰‰лхэеэшье з‰р>
хэлбэг‰й, харин ‰бс‰‰гээ шаажа байгаад: „Бурхан, н‰гэлтэ намайе
‰ршµµн хайрлыт!“ – гэжэ зальбарба. 14 Алба татааша фарисей хо¸>
рой гэртээ харихадань, Бурхан тэдэ хо¸роо алба татаашыень ‰нэн
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сэдьхэлтэнэй тоодо оруулаа гэжэ танда хэлэхэ байнаб. ¤µрыгµµ
дээг‰‰р абхуулдаг х‰н доошолуулагдаха, харин µµрыгµµ доошонь
дарадаг зантай х‰н ‰ргэгдэхэ бшуу».
Иисус ‰хиб‰‰дые адистаа х‰ртµµнэ
Х‰н‰‰д ‰хиб‰‰дээ адиста х‰рт‰‰лхэеэ Иисуста асарба. Шаби>
нарынь тэдэниие хараад, багшадаа ойртуулбаг‰й. 16 Харин Иисус
‰хиб‰‰дые µµртµµ дуудажа, шабинартаа хэлэбэ: «‡хиб‰‰дые наа>
шань табигты, намда ерэхэдэнь аалта б‰ хэгты. Иимэш‰‰л Бурха>
най хаан ороной амитад гээшэ. 17 Эдэ ‰хиб‰‰д мэтээр Бурханай хаан
орониие тогтоон абааг‰й х‰н тэндэ хэзээшье орожо шадахаг‰й юм
гэжэ баталан хэлэнэб».
15

Баян, м‰н ‰нэтэй сэнтэй х‰н
18 «Эрхим

багша! М‰нхын амидаралда х‰ртэхын тула би юу хэхэ
¸отойбиб?» – гэжэ нэгэ дарга Иисусаа ураба. 19 Иисус тэрээндэ
хэлэбэ: «Юундэ намайе эрхим гэбэш? Имагтал Бурхан эрхим гээ>
шэ. 20 „Ханидаа б‰ урба, б‰ ала, хулгай б‰ хэ, бусад тухай худал
юумэ б‰ хэлэ, эхэ эсэгэеэ х‰ндэлэ“ гээн Бурханай захяа заабари>
нуудые мэдэхэ ха юмши», – гэбэ. 21 «Эдэ захяа заабаринуудые бул>
тыень би эдир наанаа сахижа ябадаг х‰нби», – гэжэ н‰гµµдэхинь
харюусаба. 22 Энэ харюуень дуулаад, Иисус тэрээндэ хэлэбэ: «‡шµµл
нэгэ юумэн шамда дутана: зµµри зµµшэеэ бултыень худалдаад, м‰н>
гыень ‰гытэйш‰‰лдэ хубаажа ‰гэ, тиигээ аа, тэнгэри дээрэ баялиг
зµµритэй болохош. Тиигээд намда ерэжэ, хажуудамни ябаарай».
23 Иисусай хэлэые дуулаад, н‰гµµдэхинь ехэ анаата болобо, юун>
дэб гэхэдэ, ехэ баян х‰н байгаа бшуу.
24 Тэрэнэй гашуудал ойлгоод, Иисус хэлэбэ: «Баян х‰н‰‰дэй Бурха>
най хаан орондо орохонь бэрхэтэйл байха даа. 25 Баян х‰нэй Бурханай
хаан орондо орохооонь бэлээр з‰‰нэй ‰бµµр тэмээн ороод гарахал».
26 «Тиигэхэдээ хэн абарагдаха аргатайб?» – гэжэ шагнажа байгшад
Иисусаа асууба. 27 «Х‰нэй хэжэ шадахаг‰й юумэ Бурхан хэжэ шада>
даг», – гэжэ Иисус харюусаба. 28 «Харин бидэ яахабибди? Бидэ хамаг
юумэеэ орх¸од, шамайе дахаабди», – гэжэ П¸тр хэлэбэ. 29 «Тиимэ даа,
Бурханай хаан орондо орохын тула гэр бараагаа, аба эжыгээ, аха д‰‰>
нэрээ г‰, эгэшэ д‰‰нэрээ г‰, амга ‰хиб‰‰дээ г‰ орхион х‰н б‰хэн
30 энэ наандаа хэдэ дахин ехэ юумэндэ х‰ртэхэ, ерээд‰йн ‰едэ м‰нхэ
наа наалха гэжэ ‰нэниие хэлэнэб», – гэжэ Иисус харюусаба.
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Лука 18, 19
Иисус ‰хэхэ тухайгаа гурбадахияа хэлэнэ
31 Арбан

хо¸р ойрын шабинараа хажуу тээшэнь абаашаад, Иисус
иигэжэ хэлэбэ: «М‰нµµ бидэ Иерусалим орохомнай. Эндэ Х‰н т‰>
рэлхитэнэй Х‰б‰‰н тухай л‰ндэншэдэй бэшээн б‰хы хэрэг‰‰д бэ>
елхэ. 32 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ниие хариин зоной гарта тушааха,
тэдэнь тэрэниие бааха, доромжолхо, н¸лбохо, 33 ‰шµµ сохихо, хо>
жомынь алаха байна. З‰гµµр Х‰б‰‰н гурбадахи ‰дэртµµ амидырха».
34 Шабинарынь хэлээшыень оройдоо ойлгобог‰й. ‡гынь удха
ор¸о далда байжа, юуншье тухай багшынгаа хэлэыень ойлгожо
шадабаг‰й.
Иисус охор гуйраншые эдэгээбэ
Иисусай Иерихондо д‰тэлхэдэнь, харгын хажууда нэгэ охор
х‰н гуйраншалжа ууба. 36 Хажуугаарнь х‰н‰‰дэй ябахые дуулаад:
«Энэ юун зон бэ?» – гэжэ ураба. 37 «Назаредэй Иисус ябана», –
гэжэ тэрээндэ дуулгаба. 38 Тиихэдэнь охор х‰н: «Давидай ‰ри а>
даан Иисус, намайе ‰ршµµжэ хайрлыш!» – гэжэ хашхарба. 39 Иису>
сай урда ябаан х‰н‰‰д абяаг‰й боло гэжэ тэрэ охорые зандарба,
теэд тэрэнь: «Давидай ‰ри адаан Иисус, намайе ‰ршµµжэ хайр>
лыш!» – гэжэ б‰ри шангаар хашхарба. 40 Тиихэдэнь Иисус тогто>
жо: «Тэрэниие намда асарагты!» – гэбэ. Тэрэ охорой Иисусай ой>
ро ерэхэдэнь: 41 «Шамда юу хэжэ туалхабиб?» – гэжэ Иисус асуу>
ба. «Ай, эзэн! Намайе харадаг болгыш даа!» – гэжэ тэрэ гуйгаа
хаш. 42 «Хара даа! Этигэлшни шамайе эл‰‰р мэндэ болгобо», – гэ>
жэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 43 охор х‰ниинь тэрэ дороо харадаг бо>
ложо, Бурханиие алдаршуулан, Иисусай хойнооо ябалсаба. о>
хор х‰нэй хараатай болохые хараан б‰хы х‰н зон Бурханиие маг>
тан алдаршуулба.
35

Иисус Закхей хо¸р
1918

19

Иисус Иерихон хото ороод, гудамжаар ябаа. 2 Тэрэ хотодо
алба татагшадай дарга Закхей гэжэ ехэ баян х‰н байгаа эн
3
ха. Тэрэ Иисусые хэн юм ааб гэжэ харахаяа ехэтэ х‰сэжэ, набтар
бэетэй байан дээрэээ х‰н зоной арааа яашье хаража ядаба. 4 Зак>
хей баян г‰йдэлµµр зоной урда ороод, алаархуу модондо абиржа
гараба. Иисус энэ харгыгаар лэ хажуугаарнь гараха байгаа. 5 Иисус
хажуугаарнь ‰нгэрхэдµµ, µµдµµ хаража: «Закхей, модоноо т‰ргµµр
1
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Лука 19
буу! Би м‰нµµ танайда орохо ¸отойб», – гэбэ. 6 Закхей тэрэ дороо
модоноо буужа, ехэл баяртайгаар Иисусые гэртээ оруулжа х‰ндэл>
бэ. 7 Тиихэдэнь х‰н зон булта: «Иисус н‰гэлтэй х‰нэйдэ орожо айл>
шалхань гээшэ г‰?» – гэжэ дураа гутаба.
8 «Эзэн аа! Би хахад зµµриеэ ‰гытэйш‰‰лдэ хубаажа ‰гэхэм. Хэр>
бээ зарим х‰н‰‰дээ татари буруу нэхэжэ абаан байгаа аа, тэрэнээ
д‰рбэ нугалан бусаахаб», – гэжэ Закхей Иисусай урда зогсон хэлэ>
бэ. 9 «Шишье Абраамай жэнхэни ‰ри адаан байнаш. М‰нµµдэр
шинии гэр б‰лэ абарагдаба. 10 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н хосорон
х‰н‰‰дые бэдэржэ абархын тула ерээ юм», – гэжэ Иисус тэрээндэ
хэлэбэ.
Арбан зараса тухай ургаалта ‰гэ
11 Х‰н

зоной хэлэыень шагнажа байхада Иисус ‰шµµ нэгэ ур>
гаалта ‰гэ хµµрэбэ. Тэрэ Иерусалимда д‰тэ ерэшэнхэй байгаа, тии>
мэээ х‰н‰‰д Бурханай хаан т‰рэ аядаа оршохо гэжэ анажа
байгаа эн. 12 Иисус хµµрэбэ: «Нэгэ дээг‰‰р уг изагууртан хаан шэ>
рээ эзэлхэ эрхэдэ х‰ртэжэ ерэхын тулада холын орон худар мор>
добо ха. 13 Ябаха дээрээ арбан барлагуудаа дуудаад, х‰н б‰хэндэнь
м‰нгэ ‰гэжэ: „Минии бусажа ерэтэр энээниие м‰нгэнэй эрьесэдэ
оруулжа байгаарайгты“, – гээ эн. 14 Харин албата зониинь тэрээ>
ниие ‰зэн ядадаг ушараа: „Энэ х‰ниие дээрээ хаан болгожо табиха
дураг‰йбди“, – гэжэ хэлэхыень элшэн сайдые хойнооонь эльгээ>
бэ гэхэ. 15 Хаан шэрээ эзэлхэ эрхэтэй болоон хаан бусажа ерэээр
м‰нгэ ‰гээн барлагуудаа дуудажа, хэн хэды шэнээн олзо олооб гэжэ
онирхобо. 16 Т‰р‰‰шынь барлаг ерэжэ: „Эзэмни, ‰гээн м‰нгыеш>
ни арба дахин ехэ болгооб“, – гэжэ хэлэбэ. 17 „айнаар ашаглабаш,
бэрхэ барлаг байнаш. Багахан юумэндэ ‰нэн сэхэ байанайш т‰лµµ
шамайе арбан хотын захирагшаар табинаб“, – гэжэ эзэн хаан хэ>
лэбэ. 18 Хо¸рдохи барлагынь ерэжэ: „Эзэмни, ‰гээн м‰нгыешни
таба дахин ехэ болгооб“, – гэбэ. 19 „Ши табан хото зонхилжо бай>
хаш“, – гэжэ эзэниинь хэлэбэ. 20 Удаадахи барлагынь ерэжэ:
„Эзэмни, шинии ‰гээн энэ м‰нгэ б‰дтэ ор¸огоод, наринаар хада>
галжа байгааб. 21 Шэр‰‰н х‰н хадашни шамаа айгааб. Ши µµрын
бэшэ юумэ абадаг, µµрµµ таряаг‰й ургаса хададаг ха юмши“, –
гэжэ хэлэбэ. 22 Эзэниинь тэрээндэ хэлэбэ: „Хара мэхэтэй барлаг,
хэлээн ‰гыншни ¸оор шамайе хэээхэб! ¤µрын бэшэ юумэ аба>
даг, µµрµµ таряаг‰й ургаса хададаг шэр‰‰н х‰н гэжэ намайе мэдэжэ
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байгааш. 23 ‡гээн м‰нгыем юундэ эрьесэдэ оруулааг‰йбши? Тии>
гэбэл би бусажа ерэхэдээ м‰нгэеэ т‰рсэтэйгµµр абаха бэлэйб“.
24 Тиигээд хажуудань байан зондо хандажа: „Энээнээ м‰нгыень
абаад, арба дахин ехэ болгоон х‰ндэ ‰гэгты“, – гэбэ. 25 „Эзэмнай,
теэд тэрэтнай ехэ м‰нгэтэйл“, – гэжэ тэдэнь хэлэбэ. 26 „Юумэтэй
х‰ндэ ‰шµµ ехэ юумэн ‰гтэхэ. Юумэг‰й байан х‰нµµ ‰‰лшын
юумэниинь абтаха гэжэ танда хэлэнэб. 27 Намайе хаан болгохо ду>
раг‰й байан дайсадыемни асаржа, харааар байтарни хюдажа алаг>
ты“, – гэжэ эзэн хэлэбэ».
Иисус Иерусалим хото ороно
28 ургаалта

‰гэн‰‰дээ хµµрµµд, Иисус саашаа, Иерусалим тээшэ
ябаба. 29 Элеон хадын хаяада оршодог Беттагэ ба Бетани тосхонуудта
д‰тэлµµд, тэрэ хо¸р шабияа т‰р‰‰лэн эльгээжэ: 30 «Урдамнай бай>
гааша тосхон ошоод, тэрэнэй захада х‰н амитанай оройдоо унааг‰й
нэгэ элжэгэнэй уяатай байхые харахат. Тэрэниие уяааань тай>
лаад, наашань х‰тэлжэ асарагты. 31 Хэрбээ хэн нэгэнэй: „Юундэ
уяааань тайланабта?“ – гэжэ ураа аань: „Энэ элжэгэн Эзэндэ
хэрэгтэй болоо“, – гэжэ хэлээрэйгты», – гэжэ Иисус захиба.
32 Шабинарынь ошоод, багшынгаа хэлээнэй ¸оор тэрэ элжэгэ
олобо. 33 Тэрэниие сэргэээнь тайлажа байхадань: «Таанад юундэ
энэ элжэгэ сэргэээнь тайланабта?» – гэжэ эзэниинь ураба ха.
34 «Манай эзэндэ хэрэгтэй болоо», – гэжэ шабинарынь харюусаба.
35 Тиигээд тэрэ элжэгэ Иисуста асаржа, нюрган дээрэнь хубсааяа
дэбдеэд, багшаяа унуулба. 36 Иисусай элжэгэ унаад ябахада, х‰н зон
ябаха харгы дээрэнь хубсааяа дэбдибэ.
37 Иисусай Элеон хадааа бууха замдаа ябахадань, олон тоото ша>
бинарынь булта харуулан, ‰зээн гайхалтай хэрэг‰‰дэй т‰лµµ Бур>
хан багшадаа магтаал соло дуудаба:
38
«Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан ерээн Хаан
‰ршµµл хайратай байай!
Тэнгэридэ амгалан байдал оршоой,
Бурханай алдаршахань болтогой!» – гэжэ
шанга шангаар хашхаралдаба.
39 «Багша аа, эдэ шабинартаа абяаг‰й болохыень захирыт!» – гэжэ
зоной дундааа фарисейн‰‰дэй зариман Иисуста хандаба. 40 «Ша>
бинараймни абяаг‰й болоо аа, харгы дээрэхи шулуунууд хашха>
ралдаха», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба.
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Лука 19, 20
Иисус Иерусалим хотын зон тухай шанална
41 Иисус

Иерусалим хотодо ойртожо, хотын харагдахада, х‰н зо>
нииень хайрлаандаа бархиржа: 42 «Хотын зон, амгалан байдалда
юун х‰ргэхэб гэжэ энэ ‰дэр ойлгодог айт! Теэд тэрэтнай м‰нµµ
танай нюдэнµµ далда байна даа. 43 Хожом нэгэтэ дайсадтнай доб>
толжо, хотыетнай тала талааань б‰элэн, газар х‰реэгээр х‰реэлхэ,
44 тиигээд µµэдыетнай, ‰ри х‰‰гэдыетнай хюдажа, хотыетнай ан>
даргажа, ‰нээн тоборог болгохо. Юундэб гэхэдэ, Бурханай шамайе
абарха гэжэ ерээн саг мэдээг‰й бшууш», – гэжэ хэлэбэ.
Иисус ‰мэ соо
‰мэдэ орожо, Иисус тэндэ хонжоо наймаа хэгшэдые, юумэ
худалдажа абагшадые намнажа гаргахадаа: 46 «Нангин Бэшэг соо
Бурхан: „Минии гэр м‰ргэл зальбаралай газар байха ¸отой“, –
гэжэ хэлэнэ. Харин таанад энэ гэрые дээрмэшэдэй шэбээлдэг ‰‰р
болгожорх¸от!» – гэжэ зэмэлбэ.
47 Иисус ‰дэр б‰ри Бурхан ‰мэдэ ерэжэ, ургаалаа номнодог бай>
гаа. Т‰р‰‰ санаартан, Хуули заадаг багшанар, ахамадууд хамтаржа,
Иисусые алаха гэлсээ. 48 Теэд б‰хы арад зоной нэгэшье ‰гыень ал>
данг‰й Иисусай ургаалые шагнадаг байхада, тэдэнэр яажаш ядаба.
45

Иисусай эрхэ засаг тухай асуудал
2019

Нэгэтэ Бурхан ‰мэ соо арад зондо ургаалаа номножо,
20 айн
Мэдээсэл айладхажа байхадань, т‰р‰‰ санаартан, Хуули
1

заадаг багшанар, ахамадууд ерэжэ: 2 «Хэлэлши даа, ши иимэ юумэ
хэхэ ямар эрхэтэйбши? Иимэ эрхэ засаг шамда хэн ‰гµµб?» – гэжэ
Иисусаа ураба ха. 3 «Бишье таанадаа нэгэ юумэ урахамни. Хэлэ>
жэ ‰гэгты даа, 4 Уаар арюудхаха эрхэ Иоаннда Бурхан ‰гµµ юм г‰,
али х‰н‰‰д г‰?» – гэжэ Иисус урдааань асууба. 5 Тэдэнэр хоорон>
доо з‰бшэжэ оробо: «Зай, юун гэжэ хэлэхэбибди? Хэрбээ Бурханаа
тиимэ эрхэ ‰гтµµ гэбэлнай, тиигэбэл яахадаа Иоаннда этигэдэгг‰й
байгаабта гэхэл. 6 Х‰н‰‰д ‰гµµ гээ аамнай, Иоанные л‰ндэншэ гэ>
жэ этигэдэг б‰хы энэ арад зон маниие шулуугаар шэдэжэ алаха».
7 Тиигээд лэ тэдэнэр: «Уаар арюудхаха эрхэ Иоаннда хэнэй ‰гэые
бидэ мэдэнэг‰йбди», – гэжэ харюусаба. 8 Тиихэдэнь Иисус: «Эдэ
юумэн‰‰дые хэхэ эрхэ намда хэнэй ‰гэые би баа хэлэхэг‰йб!» –
гэжэ тэдэндэ хэлэбэ.
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Лука 20
‡зэмэй сэсэрлиг х‰лэлэн ‰зэмшэд тухай ургаалта ‰гэ
9 Тиигээд

Иисус иимэ ургаалта ‰гэ арад зондо хµµрэбэ: «Нэгэ х‰н
‰зэмэй сэсэрлиг таряад, ‰зэмшэдтэ х‰лµµр орхижо, ондоо орон
нютаг руу удаанаар ябаа эн ха. 10 Жэмэсэй эдеэшэхэ багта ‰зэмэй
ургасааа µµрынь хуби абажа ерэхээр тэрэ х‰н ‰зэмшэдтэ барла>
гаа эльгээбэ. Теэд ‰зэмшэд барлагыень зада сох¸од, µµргэнь хоо>
оор бусааба. 11 Сэсэрлигэй эзэн хо¸рдохи барлагаа ‰зэмшэдтэ эль>
гээбэ. Теэд тэдэнь барлагыень баа сохижо, баажа доромжолжо
байгаад, юушье ‰гэнг‰й табяа эн. 12 Эзэн гурбадахи барлагаа ‰зэм>
шэдтэ эльгээбэ, ‰зэмшэд тэрэнииень шулга нюлга сох¸од, µµргэнь
намнажархиба. 13 ‡зэмэй сэсэрлигэй эзэн бодолгото болоод: „Яаха
болоо гээшэбиб? Хайрата х‰б‰‰гээ эльгээхэ юм байна. Х‰б‰‰емни
тэдэ х‰ндэлхэ бэзэ“, – гэжэ шиидэбэ. 14 Теэд ‰зэмшэд х‰б‰‰ень ха>
раад, µµэд хоорондоо з‰бшэжэ оробо. „Энэ х‰б‰‰н эсэгынгээ эд
зµµри залгамжалха. Энээниие алая, тиигэбэл б‰хы зµµринь манай
болохо“, – гэлсэбэ. 15 Тиигээд тэдэнэр х‰б‰‰ень ‰зэмэй сэсэрлигээ
гаргажа алажархиба. Тиихэдэнь ‰зэмэй сэсэрлигэй эзэн тэдэ ‰зэм>
шэдые яаха болоноб? 16 Эзэн ерээд, тэдэ ‰зэмшэдые алаха, тиигээд
ондоо ‰зэмшэдтэ сэсэрлигээ даалгаха».
Хэлэхыень шагнаан х‰н‰‰д: «‡гы даа, тиимэ юумэн болохог‰й!» –
гэлдэбэ. 17 Иисус тэндэ байгшадые хараад, иигэбэ: «Нангин Бэшэг
соо: „Хэрэгг‰й гэжэ барилгашадай голожо хаяан шулууниинь гэ>
рэй гол шухала тулга шулууниинь болоо“ гээн ‰гэн‰‰д ямар удха>
тайб? 18 Тэрэ шулууе м‰ргэжэ унаан х‰н хаха бута унаха, тэрэ шу>
луун х‰нэй дээрэ унаа аа, тэрэниие низа дараха».
Алба татабари т‰лэхэ тухай асуудал
19 Хуули

заадаг багшанар ба ахамад санаартан Иисус маниие хад>
хажа, энэ ургаалта ‰гэ хµµрэбэ гэжэ ойлгоод, тэрэ дороо тэрэниие
барижа абаха гээн аад, улад зоноо айба. 20 Иисусай хойнооо таг>
нуул табижа, ‰нэн сэдьхэлтэд мэтээр бэеэ харуулжа, Иисусые ‰гэ ал>
дуулан гэнэдхээжэ баряад, Римэй захирагшын эрхэ засагта тэрэниие
тушааха зорилготойгоор µµэдынгµµ хэдэн х‰н‰‰дые тэдэ эльгээбэ.
21 Тэдэнь билдагуушалан: «Багша аа! Ши бодото ‰нэниие хэлэдэг>
ши, нюур харадагг‰йш, Бурханай бодото замаар ябахые ургадагши
гэжэ бидэ мэдэнэбди. 22 Бидэ Римэй хаанда алба татабари т‰лэхэ
¸отой г‰бди, али ‰гы г‰?» – гэжэ асуубад.
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Лука 20
23 Иисус

тэдэнэй муу мэхые мэдээд: 24 «Намда динари м‰нгэ ха>
руулагты, тэрээн дээрэ хэнэй д‰рэ зураатай, хэнэй нэрэ бэшээ>
тэй байнаб?» – гэжэ ураба. «Римэй хаанай», – гэжэ тэдэнь ха>
рюусаба. 25 «Тиигээ аа, хаанай юумые хаандань, Бурханай юумые
Бурханда ‰гэгты», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 26 Арад зоной урда буруу
юумэ хэл‰‰лэн барижа ядан тэдэ тагнуулшад анирг‰й болобо, ‰шµµ
µµэдынь асуудалда тиимэ сэсэн хурса харюу ‰гэхэдэнь ехээр гай>
халдаба.
‡хµµд амидырха тухай асуудал
27 Х‰н‰‰д

‰хµµд амидырдагг‰й гэжэ тоолодог саддукейн‰‰дэй за>
риманиинь Иисуста ерэжэ, иигэжэ хэлэбэ: 28 «Багша аа, ‰хиб‰‰г‰й
ахынгаа наанаа н‰гшэхэдэ, тэрэнэй д‰‰нь бэлбээн эхэнэртэйнь
ууха ¸отой, тиигээд тэдэнээ гараан ‰хиб‰‰н н‰гшээн ахынь
‰хиб‰‰н гэжэ тоологдохо зэргэтэй гэжэ Моисей манда бэшээн бай>
даг. 29 Зай, долоон аха д‰‰нэр байгаа гэе. Тэдэнэй ахань амга абаад,
‰хиб‰‰тэй болонг‰й ‰хэшэбэ ха. 30 Хо¸рдохинь ахынгаа амгатай уу>
гаад, ‰хиб‰‰тэй болонг‰й морилбо. 31 Гурбадахи д‰‰нь, м‰н бэшэ
д‰‰нэрынь убарин тэрэ амгыень абаад, баа ‰хиб‰‰тэй болонг‰й
‰хэшэбэд. 32 ‰‰лэй ‰‰лдэ тэдэнэй амганииньшье наа бараа.
33 Теэд Бурханай ‰хээн х‰н‰‰дые амидыруулхада тэрэ эхэнэр хэ>
нэйнь амган байхаб? Тэрэ эхэнэр долоон аха д‰‰нэрэй амган
байгаа бшуу».
34 Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Энэ оршон ‰еын зон амга абана, ха>
дамда гарана. 35 Харин Бурханай амидыруулгада х‰ртэхэ заяатайшуул
амгашье абахаг‰й, хадамдашье гарахаг‰й юм. 36 Тэдэнэр Бурханай
Эльгээмэлн‰‰дтэл адли болоод, хэзээшье ‰хэхэг‰й м‰нхэ байха,
юундэб гэбэл, тэдэнэр ‰хµµд амидырха бшуу. 37 Тиин Моисейшье
шатажа байан µµг модон тухай туужа соогоо ‰хээн х‰н‰‰дэй
амидырха тухай батална. Ушарынь юуб гэбэл, Моисей Дээдын Эзэ>
ниие Абраамай Бурхан, Исаагай Бурхан, м‰н Яковай Бурхан гэжэ
нэрлэнэ ха юм. 38 Бурхан болбол ‰хээн х‰н‰‰дэй бэшэ, харин
амиды х‰н‰‰дэй Бурхан м‰н, юундэб гэхэдэ, тэрээндэ б‰гэдµµрµµ
амиды юм».
39 Иисусай иигэжэ хэлэхэдэ, Хуули заадаг зарим багшанар: «Баг>
ша аа, ши ехэ айнаар хэлэжэ ‰гэбэш!» – гэбэ. 40 Тиин саашань тэ>
рээнээ юумэ урахаяа хэншье з‰рхэлбэг‰й.
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Лука 20, 21
Бурханай табисуурта тухай асуудал
Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Бурханай табисууртые Давид хаанай
‰ри адаан гэжэ юундэ хэлсэдэг гээшэб? 4243 Давид хаан µµрµµ
Магтаал дуунуудайнгаа ном соо:
„Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хандажа:
Бузар дайсадыешни асаржа,
Х‰лдэш м‰рг‰‰лтэрни,
Баруун таладамни уугаарай!“ – гэжэ бэшэнэ.
44 Зай, Давид хаан Бурханай табисууртые Эзэмни гэжэ нэрлэ>
нэ. Тиихэдэнь тэрэ яагаад Давидай ‰ри болохоб?» – гэжэ Иисус
асууба.
41

Иисус Хуули заадаг багшанараа эргылжэ байна
45 Б‰хы

арад зоной шагнажа байхадань, Иисус шабинартаа захи>
ба: 46 «Хуули заадаг багшанараа бэеэ эргылжэ ябаарайгты! Тэдэ>
нэр ута суба ‰мдµµд ябаха, олон зоной дунда мэндэшэл‰‰лхэ ду>
ратай, м‰ргэлэй гэртэ урдуур ууха, т‰рэ найрташье эгээн х‰ндэтэй
уури эзэлхэ дуратай байдаг. 47 Тэдэнэр бэлбээн эхэнэрн‰‰дэй гэр
хооолдог, х‰нэй харахада ехэ удаан м‰ргµµшэ болодог. Бурхан тэ>
дэ Хуули заадаг багшанарые б‰ри аймшагтайгаар хэээхэ юм».
Бэлбээн эхэнэрэй ‰ргэл
2120

тойрожо харахадаа, зарим баяшуулай ‰ргэлн‰‰дээ Бур>
21 хан ‰мын
‰ргэлэй санда табижа байхые хараба. Нэгэ бэлбэ>
1 Иисус

2

эн ядуу эхэнэрэй хо¸р жэжэ м‰нгэ тэндэ табихые хараад, 3 Иисус
хэлэбэ: «Энэ ‰гытэй ядуу бэлбээн эхэнэр хэнээш ехэ ‰ргэл ‰ргэ>
бэ. 4 Бусад зоной ‰л‰‰ гараан юумэеэ асаржа санда табихадань, энэ
эхэнэр ‰гытэй ядуу байбашье, хоолойгоо тэжээхэ бии ‰гы юумэеэ
дууан ‰ргэбэ».
‰мын андаргагдаха тухай
5 Го¸

айхан ‰нэтэ шулуугаар, ‰ргэлэй юумээр шэмэглэгдээн
Бурхан ‰мэ тухай зарим х‰н‰‰дэй хµµрэлдэхэдэ: 6 «Эндэ ‰зэжэ
байан юумэнээтнай хожом нэгэтэ ганса шулууншье ‰лэхэг‰й, хуу
баран андаргагдаха», – гэжэ Иисус хэлэбэ.
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Лука 21
Зоболон гашуудал, хашан м‰рдэлгэ тухай
«Багша аа, тиимэ юумэн хэзээ болохо юм? Тэрэнэй болохын
урда ямар д‰лгэ тэмдэг‰‰д харуулагдахаб?» – гэжэ Иисусаа асуу>
бад. 8 Иисус хэлэбэ: «эргэлэн байгты, х‰нэй мэхэдэ б‰ орогты.
Юуб гэхэдэ, олон х‰н‰‰д минии нэрые з‰‰жэ ерэхэ: „Би Бурханай
табисууртаб“, – гэжэ µµэд тухайгаа гэршэлхэ, „Зарга ш‰‰бэриин
саг ойртобо“, – гэжэ минии нэрэээ хэлэхэ. Тэдэнэй ‰гэдэ б‰
этигэгты! 9 Дайн тухай г‰, али буалгаан тухай дуулахадаа б‰ айгаа>
райгты: тиимэрх‰‰ юумэн‰‰д эхиндэнь болохо ¸отой, з‰гµµр тэрэ
дары юумэнэй эсэс болохог‰й». 10 Иисус саашань ‰ргэлжэл‰‰лбэ:
«Нэгэ арад н‰гµµ арадтаа добтолон орохо, хаан оронууд хоорондоо
х¸моролдон тэмсэхэ. 11 Аймшагтайгаар газар х‰дэлхэ, зарим газар>
та ‰хэл тахал, ‰лэсхэлэн зоболон дэлгэрхэ. ‰ртэй ‰зэгдэлн‰‰д, муу
¸рото тэмдэг‰‰д тэнгэридэ ‰зэгдэхэ. 12 З‰гµµр, эдэ б‰хы юумэн‰‰дэй
болохын урда тээ таанадые намтай холбоотой байанайтнай т‰лµµ
барижа хааха, хашан м‰рдэхэ. Таанадые м‰ргэлэй гэртэ гэмнэхэ,
т‰рмэ шорондо хааха. Таанадые хаашуулда болон зонхилогшодто
абаашажа м‰шх‰‰лхэ. 13 Харин энэтнай таанадай айн Мэдээсэл
айладхахынтнай тушаан болохо. 14 Тиигээд µµэдыгµµ хамгаалжа юу
хэлэхэ тухай эртэнээ анаагаа б‰ зобогты. 15 Юу хэлэхые мэдэхэ
ухаа би таанадта ‰ршµµхэб. Танай хэлээн юумые нэгэшье дай>
сантнай буруушаажа г‰, али µµргэдэжэ шадахаг‰й. 16 Тэрэ ‰едэ аба
эжытнай, аха д‰‰нэртнай, т‰рэл аданартнай, хани н‰хэдтнай таа>
надта урбаха. Заримантнай алуулха. 17 Минии т‰лµµ таанадые булта
‰зэн ядаха. 18 Гэбэшье тархиинтнай нэгэшье ‰эн унахаг‰й. 19 Нам>
да ‰нэн сэхэ байанайнгаа ашаар таанад абарагдахат.
7

Иерусалим андаргагдаха
20 Иерусалимай

хариин сэрэг‰‰дээр х‰реэлээтэй байхые хараха>
даа, андаржа алаха сагынь ерээ гэжэ мэдээрэйгты. 21 Тиихэдэ
Иудейдэ байан х‰н‰‰д хада г‰бээ р‰‰ тэрьедээрэйгты. Хотодо бай>
гшад бултадаа тэндэээ зугадажа гараарайгты. Х‰дµµ тосхонуудта
байан х‰н‰‰д тэрэ хотодо б‰ орооройгты. 22 Юундэб гэхэдэ, Нан>
гин Бэшэг соо хэлэгдээн ¸оор тэрэ „Хэээлтын ‰дэрн‰‰д“ байха
юм. 23 Тэдэ ‰дэрн‰‰дтэ хээлитэй, х‰хµµр ‰хиб‰‰дтэй эхэнэрн‰‰дтэ
ехэл гай зоболон тудаха. Газар дэлхэй дээрэ хаа>хаанаг‰й х‰н‰‰д
гайтайгаар зобохо, аймшагтай хэээлтэдэ орохо бшуу. 24 Зарим зон
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Лука 21
элмээр таа сабшуулха, н‰гµµ зариманиинь хариин г‰рэн‰‰дтэ бо>
гоол болон абаашагдаха. Бусад арадуудай захирха ‰е сагай д‰‰рэтэр
хариин зон Иерусалим хотые гэшхэжэ дэбэжэ байха.
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй заларан ерэхэ тухай
25 Тиихэдэ

нара аратай, одо м‰шэдтэй ойлгогдохог‰й юумэн‰‰д
болохо, газар дэлхэй дээрэхи х‰н зон эжэ эхиеэ алдаха, уан далай
о¸ороороо долгилжо, аймшагтай ‰ер халиха. 26 Тиигээд галаб эрье>
хэнь гэжэ айан зон ухаа мэдээгээ алдаха, юундэб гэхэдэ, тэнгэ>
риин х‰сэн‰‰дшье тэнс‰‰риеэ алдаха бшуу. 27 Эгээл тэрэ ‰едэ ‰‰лэ
дамжан Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй агуу х‰сэтэйгµµр, алдар соло>
тойгоор газарта буужа ябахань харагдаха. 28 Эдэ б‰гэдэ юумэн‰‰дэй
бэелжэ эхилхэдэ таанад х‰л дээрээ бодожо, толгойгоо ‰ргµµрэйгты,
юундэб гэхэдэ, абарагдаха сагтнай ерэбэ гээшэ».
Боди модоноо абтаан ‰льгэр жэшээ
29 Удаань

Иисус тэдэндэ иимэ ургаалта ‰гэ хµµрэбэ: «Таанад бо>
ди модон болон ондоо олон мододые абаад ‰зэгты. 30 Модоной наб>
ша намаагайнь албархада, зунай саг д‰тэлбэ гэжэ мэдэдэгта. 31 Тон
тиигэжэл минии т‰р‰‰н хэлээн юумэн‰‰дэй болохые ‰зэхэдµµ,
Бурханай хаан т‰рын мандахань б‰ри ойртоо гэжэ мэдэхэт. 32 М‰>
нµµ ажамидаржа байан х‰н‰‰дэй бултанайнь ‰хэжэ ‰рдеэг‰й бай>
хада минии таанадта хэлээн б‰хэн тох¸олдохо гэжэ таанадта ба>
талан хэлэнэб. 33 Огторгой тэнгэри, газар дэлхэйшье ‰нэн алаха,
харин минии хэлээн ‰гэн‰‰д м‰нхэ оршохо.
эргэлэн байгты
34 Х‰леэгээг‰й

байтартнай занга мэтээр тэрэ сагай гэнтэ дээрэтнай
буужа таанадые барихаг‰йн тула архи далгада шунанг‰й, хубиингаа хэ>
рэгтэ дашууранг‰й, бэеэ эртэнээ бэлдэжэ байгаарайгты. 35 Ушарынь
юуб гэбэл, газар дэлхэй дээрэ ажамидаран х‰н амитанда бултан>
дань тэрэ саг гэтэн гэнтэ ерэхэ бшуу. 36 Тэрэ сагта тох¸олдохо хамаг
аюул дабажа гарахын тула, Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй урда таатай
зохистой байхын тула ‰ргэлжэ зальбаржа, эргэг х¸рхо байгты!»
37 Иисус ‰дэртµµ Бурхан ‰мэ соо ургаалаа номнодог, ‰‰лээрнь
Элеон хадада гаража, ‰ни ‰нгэргэдэг байгаа. 38 Тиигээд эртэ ‰г>
лµµнµµ хамаг зон ургаалыень шагнахаяа Бурхан ‰мэ соо суг>
лардаг байгаа.
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Лука 21, 22
Иисусые алаха гээн нюуса хэлсээн
2221

Хилээмэнэй айндэр, ондоогоор хэлэбэл Паас>
22 хын айндэр д‰тэлжэ
байгаа. Т‰р‰‰ санаартан, Хуули заадаг
1 Эээбэриг‰й

2

багшанар арад зоноо айжа байан дээрэээ Иисусые нюусаар ала>
ха арга бэдэржэ байба.
Иуда Иисусые барижа ‰гэхµµр болоно
3 Арбан

хо¸р шабинарайнь нэгэн Искариот гэгдэдэг Иудын до>
соо Сатана ороон байгаа. 4 Тиимэээ тэрэ Иисусые хайшан гэжэ
барижа ‰гэхэ тухайгаа т‰р‰‰ санаартан болон харуулай дарганар>
тай з‰бшэхэеэ ошобо ха. 5 Тэдэнь ерээндэнь ехээр баярлажа,
Иудада м‰нгэ ‰гэхэ болобо. 6 Тиигээд тэрэ Иисусые х‰нэй ‰гыдэ
барижа ‰гэхэб гэжэ ‰гэеэ ‰гµµд, аятай саг дайралдуулхые оролдоно.
Шабинар айндэрэй шэрээ заана
7 Эээгдээг‰й

хилээмэнэй айндэр боложо, Бурхан ‰мэдэ Паас>
хын хурьга гаргаба. 8 «Ошожо, хамта эдихэ Паасхын хоол бэлдэг>
ты», – гээн даабаритайгаар Иисус П¸тр Иоанн хо¸р шабияа эль>
гээбэ. 9 «Хоол хаана бэлдэхэбибди?» – гэжэ тэдэнь ураба. 10 Иисус
иигэбэ: «Иерусалим хото ороходотнай, домбо соо уа абажа ябаан
х‰н дайралдаха, тэрэниие дахаад ябаарайт. Тэрэ х‰нэй ороон гэртэ
ороод: 11 „Багшамнай шамда эльгээгээ. Шабинартаяа хамта Паасхын
хоол ямар таалгада барихабибди?“ – гэжэ гэрэй эзэнээ асуугаа>
райгты. 12 Тэрэтнай танда ехэ уужам, зохидоор т‰хеэрэгдээн та>
алга дээдэ дабхарта харуулжа ‰гэхэ. Тэндэл шэрээгээ заагты».
13 Хо¸р шабинь ошожо, Иисусай хэлээн б‰хы юумые оложо,
Паасхын хоол бэлдэбэ.
Дээдын Эзэнэй ‡дэшын хоол
14 айндэрлэхэ

саг ерэжэ, Иисус арбан хо¸р элшэнэртэйгээ хоол
барихаяа ууба. 15 Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Ехэ зоболондо оро>
хынгоо урда тээ Паасхын энэ хоол таанартаяа барихые би тон
ехээр х‰сээн байнаб. 16 Юуб гэхэдэ, Бурханай хаан ороной оршо>
тор би Паасхын хоол дахин барихаг‰йб гэжэ хэлэхэ байнаб».
17 Иисус аяга абажа, Бурханда баяр баясхалан х‰ргµµд: «Таанад
энээниие хубаагаад уужархигты. 18 Энээнээ хойшо Бурханай хаан
ороной оршотор архи дара уухаг‰йб гэжэ таанадтаа хэлэхэ байнаб».
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19 Иисус

з‰эм хилээмэ абаад, Бурханда баяр баясхалан х‰ргµµд, хи>
лээмэеэ хухалжа, шабинартаа хубаагаад: «Энэтнай танай тулада ‰р>
гэл болохо бэе махабадни гээшэ. Намайе дурсан энээние эдижэ
байгаарайгты», – гэжэ хэлэбэ. 20 Хоол барианайнгаа ‰‰лдэ Иисус
даратай аяга абаад хэлэбэ: «Энэ болбол танай т‰лµµ адхарха ми>
нии шуаар баталагдаан Шэнэ Хэлсээнэй аяга гээшэ. 21 Намайе
барижа ‰гэхэ х‰н энэ шэрээдэ намтай хамта ууна. 22 Х‰н т‰рэлхи>
тэнэй Х‰б‰‰н уридшалан заяагдаан ¸оор ами нааа ‰гэхэнь, з‰>
гµµр тэрэниие барижа ‰гээн х‰н аймшагтай гай зоболон амсаха».
23 Шабинарынь: «Хэмнай багшадаа урбахань гээшэб?» – гэжэ бэе
бэеээ уража эхилбэ.
Хэмнай агууехэб гээн з‰рилдµµн
Тэдэнэр эгээн агууехэмнай хэн бэ гэжэ хоорондоо арсалдажа
оробо. 25 Иисус хэлэбэ: «Бусад арадуудай хаашуул албатанаа зон>
хилжо байдаг, ‰р х‰сэтэй засаглагшад µµэдыгµµ улад зоной н‰хэр
гэжэ нэрлэдэг. 26 Харин таанад тэдэниие б‰ ажаагты: таанадай
агууехэтнай эгэл юрын х‰н байха ¸отой; х‰тэлэгшэтнай зарасада
адли байха ¸отой. 27 Х‰н‰‰д хэниие дээг‰‰р гэжэ тоолодог бэ, хоол
барижа байан х‰ниие г‰, али тэрээндэ заруулжа байан х‰ниие г‰?
Хоол барижа байан х‰ниие шухала гэжэ бододог бэзэ даа! Харин
би танай дунда зарасада мэтэ байнаб. 28 Таанад булта минии зобо>
лон амсахада намтай байан х‰н‰‰д болонот. 29 Хаандал адли захир>
ха эрхэ Эсэгымни намда ‰гээндэл адли бишье таанадта хаандал
адли захиржа байха эрхэ ‰гэнэб. 30 Таанад хаан орондомни шэрээ>
дэмни уугаад, намтай эдижэ, уужа байхат. Таанад хаан шэрээдэ
уугаад, Израилиин арбан хо¸р угсаатаниие ш‰‰бэрилхэт».
24

Иисус СимонJП¸трой арсаха тухай уридшалан хэлэнэ
31 Тиигээд

Иисус хэлэбэ: «Симон аа, Симон, шагна даа намайе!
Таряашанай орооо агшан мэхиинэээ илгадагтал адляар шолмос
х‰н б‰хэнииетнай туршажа шалгаха эрхэ µµртµµ шаардаба. 32 Гэбэ>
шье, Симон, этигэл ‰зэгэйншни буурахаг‰йн тула би зальбарааб.
Тиигээд ши намдаа бусажа ерэхэдээ, аха д‰‰нэрээ зоригжуулан
батадхаарай!» 33 «Эзэмни, би тантай хамта т‰рмэдэшье орохоор,
ами бэеэшье ‰гэхµµр бэлэнби!» – гэжэ П¸тр Иисуста харюусаба.
34 «П¸тр, шамда хэлэнэб, энэ ‰дэр эрэ тахяагай дуугархааань урда
ши намаа гурба дахин арсахалши даа», – гэжэ Иисус хэлэбэ.
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Туулмаг, сумаа, элмэ тухай
35 «Таанадые

туулмаг сумааг‰йгµµр, гуталг‰йгµµр х‰н зондо ном>
нохыетнай эльгээхэдэмни, юумээр дуталдаа эн г‰т?» – гэжэ Иисус
шабинараа ураба. «Юугээршье дуталдааг‰й эмди!» – гэжэ тэдэнь
харюусаба. 36 «Харин м‰нµµ туулмагтай х‰н туулмагаа, сумаатай х‰н
сумаагаа абагты. Хубсаа хунараа худалдаад, элмэ худалдажа абаг>
ты. 37 Юундэб гэхэдэ, Нангин Бэшэг соо: „Х‰н‰‰д тэрэниие зэмэ>
тэн гэжэ тоолобо“, – гэжэ нам тухай бэшэгдээн ‰гэ бэелхэнь гэжэ
танда хэлэнэб», – гээд Иисус хэлэбэ. 38 «Эзэн, эндээ хо¸р элмэтэй
байнабди», – гэжэ шабинарынь хэлэбэ. «Тэрэтнай болохо», – гэжэ
Иисус харюусаба.
Иисус Элеон хада дээрэ зальбарна
Иисус хотооо гаража, заншалта ¸оороо Элеон хадада гара>
ба. Шабинарыньшье хамта ябалсаа. 40 Хада дээрэ гараад: «Хорхой>
туулгада абтахаг‰йн тула зальбарагты!» – гэжэ Иисус шабинартаа
хэлэбэ.
41 Тиигээд Иисус шэдээн шулуунай х‰рэхэ зайда тэдэнээ хо>
лодожо, ‰бдэглэн уугаад, Бурхандаа м‰ргэбэ: 42 «Эсэгэ Бурхамни,
хэрбээ х‰сэбэл, энэ аягааа амсууланг‰й, иимэ ехэ зоболон намаа
зайлуулыш даа! Гэбэшье энэ минии мэдэхэ хэрэг бэшэ, µµрыншни
эрхэ х‰сэлµµр болог лэ». 43 Тэнгэриээ Бурханай Эльгээмэл ерэжэ,
зоригынь ‰ргэбэ. 44 Иисус дабашаг‰й гашуудалда абтажа, улам ехээр
зальбарба; х‰лэниинь шуанай дуал мэтээр газарта унан байба.
45 М‰ргэлµµ д‰‰ргээд, х‰л дээрээ бодожо, шабинартаа бусажа
ерэхэдэнь, тэдэнь ехээр уйдаандаа унташанхай байгаа. 46 «Юун>
дэ унтанабта? Бодогты! Хорхойтуулгада абтахаг‰йн тула зальбараг>
ты!» – гэбэ.
39

Иисусые бариба
Иисусай иигэжэ хэлэжэ байтарнь, арбан хо¸р шабинарайнь
нэгэн болохо Иудын х‰тэлбэри доро х‰н зон ерэбэ. Иудын Иису>
сые таалаха гэжэ д‰тэлхэдэнь, 48 Иисус тэрээнээ: «Иуда аа! Ши
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ниие таалан барижа ‰гэнэ аалши?» – гэжэ
ураба.
49 Хажуудань байан шабинарынь юунэй болохоо байые ойлгоод:
«Эзэн аа! Эдээниие элмээрээ сабшахамнай г‰?» – гэжэ асууба.
47
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50 Нэгэ

шабинь добтолон, ахамад санаартын зарасын баруун шэхые
элмээрээ таа сабшажархиба. 51 «Болигты, х‰рµµ!» – гэжэ Иисус
хэлээд, зарасын шэхые гараараа х‰рµµд эдэгээбэ.
52 Ойронь ерээн т‰р‰‰ санаартанда, Бурхан ‰мын харуулай
дарганарта, ахамадуудта хандажа, Иисус иигэжэ хэлэбэ: «Таанар
дээрмэшэниие барихаяа гарандал элмэ, шиидам аднагтайгаар
намайе барихаяа ерэбэ г‰т? 53 Теэд ‰дэр б‰хэн таанадтай хамта
Бурхан ‰мэ соо байхадамни намайе бариха гэжэ забдааг‰й эн>
та. Харин м‰нµµ харанхы хара х‰сэнэй эзэрхэхэдэ, танай саг ерээ
гээшэ».
П¸тр Иисусаа арсаба
54 Иисусые

барижа, ахамад санаартын гэртэ абаашаба. П¸тр зай
баряад хойнооонь гэтэн ябаа. 55 Гэрэй хашаа соо ехэ т‰‰дэг ааа>
жа, зарасанарай тойроод уухадань, П¸тр тэдэнэй дунда уулсаба.
56 Нэгэ зараса эхэнэр галай хажууда ууан П¸трые анхаралтайгаар
хараад, айнаар шэртээнэйнгээ удаа: «Энэ х‰н баа Иисустай суг
ябадаг эмнай», – гэжэ хэлэбэ. 57 П¸тр буруушаажа: «Эхэнэр аа, би
тэрэниие мэдэхэшьег‰йб!» – гэжэ хэлэбэ. 58 Уданг‰й ондоо нэгэ х‰н
П¸трые хараад: «Ши тэдэнэй нэгэн ха юмши», – гэжэ хэлэбэ. Тии>
хэдэнь: «Эрэ х‰н аа, би тэдэнэй нэгэн бэшэб!» – гэжэ П¸тр мэлзэ>
бэ. 59 Нэгэ сагай ‰нгэрэн хойно ондоо нэгэ х‰н: «Нээрээшье, энэ
х‰н тэрээнтэй ябаа эн. Тиигээдшье Галилейн х‰н байна», – гэжэ
алан анданг‰й хэлэжэ оробо. 60 «Эрэ х‰н аа, юун тухай хэлэнэш?
Би шамайе ойлгоног‰йб!» – гэжэ П¸тр хэлэбэ. Иигэжэ хэлэхэтэйнь
адли эрэ тахяа донгодобо.
61 Дээдын Эзэн эрьежэ, П¸тр тээшэ хараад абаба. Тиихэдэнь:
«Эрэ тахяагай дуугархааань урда ши намаа гурба дахин арсахал>
ши даа», – гэжэ хэлэыень П¸тр анаандаа оруулаадхиба. 62 Тии>
гээд тэндэээ гараад, гунигтайгаар уйлаба.
Иисусые наада бариба, сохибо
Иисусые харууалжа байан х‰н‰‰д тэрэниие наада бариба,
тиигээд сохибо. 64 Тэрэнэй нюдыень боогоод, нюурыень альгадан:
«Шамайе хэн сох¸об, хэлэл даа!» – гэлдэбэ. 65 Гэхэ мэтээр Иисусые
тэдэнэр нилээд удаан наадалба, шоолобо, доромжолбо.
63
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Иисусые З‰блэлэй гэш‰‰д м‰шхэнэ
66 Тиигээд

‰дэр болоходо ахамадууд, т‰р‰‰ санаартан, Хуули заадаг
багшанар сугларжа, з‰блµµ хэбэ. Тэрэ З‰блэлэй гэш‰‰дтэ Иисусые
асарба. 67 «Манда хэлэ даа, ши Бурханай табисуурта г‰ш?» – гэжэ
тэдэ урабад. «Танда хэлээшье аам, таанад этигэхэг‰йт. 68 Юумэ
ураашье аам, таанад харюусахаг‰йт. 69 З‰гµµр энэ сагаа хойшо
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н ‰р жабхаланта Бурханай баруун талын
х‰ндэтэ уурида ууха», – гэжэ Иисус харюусаба. 70 «Тиихэдээ ши
Бурханай Х‰б‰‰н болоно г‰ш?» – гэжэ булта асууба. «Хэн байыем>
ни таанад µµэдµµ хэлэнэт», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба.
71 «Манда ‰шµµ ямар гэршэлгэ хэрэгтэй юм? Бидэ µµэдµµ хэлэ>
ыень булта дуулаабди», – гэжэ тэдэнэр хэлэбэ.
Иисус Пиладай урда
2322

23

1 З‰блэлэй

гэш‰‰д булта бодожо, Иисусые Пиладта абаашаад:
х‰н арад зонииемнай ‰йм‰‰лнэ, худхуулна: Римэй хаан>
да алба татабари т‰лэхые хорино, µµрыгµµ Бурханай табисууртаб
гэжэ нэрлэнэ», – гэжэ тэрэниие зэмэлжэ эхилбэ. 3 «Ши еврейн‰‰>
дэй хаан г‰ш?» – гэжэ Пилат Иисусаа ураба. «Ши тиигэжэ хэлэ>
нэш», – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба. 4 «Энэ х‰ниие зэмэлхээр
ямаршье баримта олоног‰йб», – гэжэ Пилат т‰р‰‰ санаартанда ба
арад зондо хэлэбэ. 5 «Энэтнай х‰н зониие ‰йм‰‰лхэ, х‰лгµµхэ ‰гэ
Галилейээ эхилээд, эндэ х‰рэтэр б‰хы Иудей соогуур тараажа яба>
на бшуу», – гэжэ тэдэнь ‰сэдµµр хэлэбэ.
2 «Энэ

Иисус Иродэй урда
6 Иигэжэ

хэлэхыень шагнаад: «Энэ х‰нтнай Галилейн юм г‰?» –
гэжэ Пилат ураба. 7 Иисусые Иродэй захирдаг можооо ерээн
х‰н байна гэжэ мэдэхэдээ, Ирод хаандань эльгээбэ. Эгээл тэрэ
‰едэ Ирод µµрµµ Иерусалим ерээд байгаа. 8 Иисусые харахадаа,
Ирод ехэтэ баярлаба, юундэб гэхэдэ, урдань тэрээн тухай дуула>
ан, тэрэниие хараайб гэжэ ‰нинэй х‰сэдэг эн. Ямар нэгэн
гайхамшагша хэрэг б‰тээхыень ‰зэхэ гэжэ найдадаг байгаа. 9 Ирод
тэрээнээ олон юумэ асууба, теэд Иисус тэрээндэ харюу ‰гэбэ>
г‰й. 10 Хажуудань байан т‰р‰‰ санаартан ба Хуули заадаг баг>
шанар Иисусые хатуугаар зэмэлжэл байба. 11 Ирод сэрэгшэдтэеэ
хамта Иисусые баан доромжолоод, хаанай хубсаа ‰мдэх‰‰лжэ,
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Пиладта µµргэнь эльгээбэ. 12 Энээнэй урда тээ хоорондоо дай>
сан харша байан Ирод Пилат хо¸р тэрэ ‰дэрµµ ехэ хани н‰хэд
болоо бэлэй.
Иисусые ‰хэлэй саазада х‰ртµµбэ
13 Пилат

т‰р‰‰ санаартаниие, но¸дые, арад зониие дуудажа хэлэбэ:
зониие ‰йм‰‰лжэ ябана гэжэ зэмэлэн, таанад энэ х‰>
ниие намда асарбат. Харин би танай харааар байтар м‰рдэлгэ хэхэ>
дээ, танай тохоон тиимэ зэмэтэй байыень тодоруулбаг‰йб. 15 Тии>
хэдэ Ирод хааншье зэмыень олонг‰й, энээниие намда эльгээгээ.
Энэ х‰н саазада х‰ртэхµµр ямаршье муу юумэ хээг‰й. 16 Тиимэ ха>
дань, энэ х‰ниие хэээгээд, табихаб», – гэжэ Пилат хэлэбэ. 17 Пи>
лат Паасхын айндэрэй х‰ндэлэлдэ т‰рмэдэ байан нэгэ х‰ниие арад
зоной эрилтээр с‰лµµлхэ ¸отой байгаа. 18 Теэд б‰хы зон: «Энээ>
ниие саазалагты, харин Бараббые манда табигты!» – гэжэ хашхарал>
даба. 19 Иерусалим хотодо буалгаан ‰‰схээд, х‰н‰‰дые алаанайнь
т‰лµµ Бараббые шорондо хааан байгаа. 20 Иисусые табиха х‰сэлэн>
тэй Пилат дахяад зондо хандажа, ‰гэ хэлэбэ. 21 «Тэрээниие хэрээ>
эндэ хада, хэрэээндэ хада!» – гэжэ тэдэнь хашхаралдаба. 22 «Ямар
гэмтэй юумэ тэрэ хээб? Саазада х‰ртэхµµр гэмтэй байыень би то>
доруулааг‰йлби. Тиимэээ энээниие хэээгээд лэ табихаб», – гэжэ
Пилат гурбадахияа тэдээндэ хэлэбэ. 23 Гэбэшье тэндэ байан зон
Иисусые хэрэээндэ хадажа алаха ¸отой гээн эрилтэ табижа,
шангаар хашхаралдаба. Саашадаа тэдэнэй хашхаралдаан улам шан>
гадажа байгаа. 24 Тиимэээ Пилат тэдэнэй эрилтые д‰‰ргэхэ гэжэ
шиидэбэ. 25 Буалгаа татажа, х‰н‰‰дые алаанай т‰лµµ т‰рмэдэ уу>
жа байан Барабба гэгшые Пилат зоной шаардаан ¸оор табиба,
харин Иисусые тэдэ зоной х‰сээн ¸оор саазада х‰ртµµхэ болобо.
14 «Израилиин

Иисусые хэрэээндэ хадаба
26 Иисусые

сэрэгшэдэй абаад ябахадань, замдань Кириней нюта>
гай Симон гэжэ х‰н хээрэ ажаллаад бусажа ябаа. Тэрээндэ хэрэээ
‰ргэл‰‰лээд, Иисусай хойнооо ябуулба.
27 Иисусай хойнооо тоолошог‰й олон х‰н зон дахажа, эхэнэр>
н‰‰дынь тэрээниие хайрлаандаа ‰бс‰‰гээ шаан уйлалдаба. 28 Иисус
тэдээн тээшэ эрьен, иигэжэ хэлэбэ: «Иерусалим хотын эхэнэрн‰‰д,
намайе хайрлажа б‰ уйлалдагты; µµэдыгµµ хайрлажа, ‰хиб‰‰дээ
хайрлажа бархиралдагты. 29 „Хэбэлдээ ‰ри б‰рилд‰‰лээг‰й, ‰хиб‰‰
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т‰рµµг‰й, х‰хµµ х‰х‰‰лжэ ‰зµµг‰й эхэнэрн‰‰д амар жаргалтай!“ –
гэхэ саг ойртожо байна. 30 Тиимэ сагай ерэхэдэ: „Дээрэээмнай
уныт“ гэжэ хада уулануудта, „Маниие хоргодуулыт“ гэжэ толгой
г‰бээн‰‰дтэ х‰н‰‰д хандаха. 31 Зэмэг‰й х‰нтэй тиимэ юумэнэй бо>
ложо байхада зэмэтэй х‰нтэй юун болохоб гэжэ ананат?»
32 Иисустай хамта ‰шµµ хо¸р х‰ниие – хо¸р гэмтэниие саазалхаяа
абаашаа. 33 «Хохимой» гэдэг газарта ерээд, тэрэниие хэрэээндэ ха>
даба, харин н‰гµµ гэмтэдэй нэгыень баруун таладань, н‰гµµдыень
з‰‰н таладань хэрэээндэ хадажархиба. 34 «Эсэгэ Бурхамни, эдэниие
х‰лисэ, юундэб гэхэдэ, эдэ юуш хэжэ байанаа µµэдµµ мэдэнэ>
г‰й», – гэжэ Иисус зальбарба.
Харин саазалагшад жээрэб татажа, хубсаыень дундаа хубаажа
абаба. 35 Арад зоной хаража байтар еврейн‰‰дэй но¸д: «Бурханай
табисуурта юм аа, бусадые абарандаал адли µµрыгµµ абарыш!» –
гэжэ доромжолон хэлэбэ. 36 Сэрэгшэдшье элдэбээр баажа, хямда>
хан гашуун архи ‰гэхэ зуураа: 37 «Хэрбээ ши еврейн‰‰дэй хаан юм
аа, µµрыгµµ абарыш!» – гэлдэбэ.
38 Иисусай дээрэнь «Энэ еврейн‰‰дэй хаан» гэжэ грек, рим, ев>
рей хэлэн‰‰дээр бэшэгдээн хабтагай ‰лгµµтэй байгаа эн. 39 «Ши
Бурханай табисуурта бэшэ аалши? ¤µрыгµµшье, манииешье аба>
рыш!» – гэжэ хэрэээндэ хадуулан гэмтэнэй нэгэн Иисусые шог>
лон бааба. 40 Харин н‰гµµдэхинь тэрэ н‰хэрµµ зэмэлэн: «¤µрµµ
саазалуулжа байан аад, иигэжэ дуугархаяа Бурханаа айнаг‰й аал>
ши? 41 Ехэ гэм хээн маниие з‰б иигэжэ хэээжэ байна, харин энэ
Иисус ямаршье муу юумэ хээг‰й», – гэбэ. 42 Тиигээд Иисуста хан>
дажа: «Иисус аа, ши Хаан шэрээдээ уухадаа намайе анажа байгаа>
рай», – гэжэ тэрэ хэлэбэ. 43 «М‰нµµдэр ши намтай диваажан орондо
ошолсохош гэжэ шамда ‰нэниие хэлэнэб!» – гэжэ Иисус тэрээндэ
харюусаба.
Иисус ами табиба
44 Хахад

‰дэр боложо байгаа. Гэнтэ б‰хы газар дэлхэй дээрэ ‰дын
гурбан саг болотор шэб харанхы болошобо: 45 наран хиртэшэбэ.
Тиигээд Бурхан ‰мэдэ хо¸р х‰шэгын нэгэниинь тэг дундуураа
шуу хахарба. 46 «Эсэгэмни, шинии мэдэлдэ ‰нэµµ ябуулнаб!» –
гэжэ Иисус шанга гэгшээр ‰гэлбэ. Тиигээд тэрэ ами табиба.
47 Эдэ б‰гэдые хараан зуунай дарга Бурханиие алдаршуулан маг>
таад: «Энэ х‰н ‰нэхµµрµµ ‰нэн сэдьхэлтэн байгаал даа», – гэбэ.
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48 Аймшагтай

‰зэсхэлэн онирхон харахаяа эндэ сугларан б‰хы
х‰н зон болоон б‰гэдые хаража сошолдон, ‰бс‰‰гээ шаажа уйлал>
дааар гэр гэртээ тарабад. 49 Иисусые таниха мэдэхэ зон, Галилей>
ээ тэрэниие дахажа ерээн эхэнэрн‰‰д тээ холохоно зогсоод, хуу
хаража байгаа эн.
Иисусые х‰дµµл‰‰лбэ
5051 Тэндэ

баа Иудей можын Аримафей хотын Иосиф гэдэг х‰н
байба. Тэрэ ‰нэн сэхэ, сагаан сэдьхэлтэй х‰н Бурханай хаан оро>
ной мандахые ехэл х‰леэжэ байгаа. Тэрэ баа З‰блэлэй гэш‰‰н
аад, З‰блэлэй гаргаан шиидхэбэриие, ‰йлэдээн хара хэрэгые
яашье з‰бшµµжэ шадахаг‰й байба. 52 Тэрэ Пиладта орожо, Иису>
сай бэе ‰гэхыень гуйба. 53 Тиигээд хэрэээнээ Иисусай шарилые
буулгажа, б‰дµµр ор¸огоод, хабсагайда т‰нхигдээн, урдань хэнэй>
шье хэбтээг‰й агы н‰хэндэ абаашажа хадаглаа эн. 54 Тэрэ ‰дэр
болбол субботын бэлэдхэл ‰дэр, пятница байгаа.
55 Галилейээ Иисустай ерэлсээн эхэнэрн‰‰д Иосифой м‰рµµр
ошожо, т‰нхинэгдээн агы н‰хэ, Иисусай шарилай тэндэ хадаглаг>
дахые хараба. 56 Тиигээд тэдэнэр гэртээ харижа, элдэб янзын хан>
галтай ургамалай тоо бэлдэбэ.
Теэд субботодо тэдэнэр Хуулиин зааан ¸оор амарба.
Иисусай амидыралга тухай
2423

нэгэнэй, воскресениин эртэ ‰глµµг‰‰р тэдэ эхэнэр>
24 н‰‰д бэлдээн
хангалтай тоо¸о абаад, агы н‰хэн хуурсагта
1 Гарагай

ошобо. 2 Агы н‰хэнэй амарые б‰т‰‰лэн ‰хэр шулуун хажуу тээ>
шээ болгогдоон байба. 3 Ороходонь, Эзэн Иисусай шарил байба>
г‰й. 4 Эхэнэрн‰‰дэй гайхалдажа, юуш гэжэ бодохо ойлгохо¸о бол¸од
байтар, ялалзама сагаан хубсаатай хо¸р х‰н бии болобо. 5 Эхэ>
нэрн‰‰дэй айн ‰рдэжэ, уруугаа харан зогсоходо, тэдэ хо¸р хэлэбэ:
«Амиды х‰ниие юундэ ‰хээн‰‰дэй дунда бэдэрээбта? 6 Тэрэтнай
эндэ ‰гы, тэрэтнай амидыраа. Б‰ри Галилейдэ байхадаа таанадта
юун гэжэ хэлэыень анагты. 7 „Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н н‰гэлтэ
х‰н‰‰дэй гарта тушаагдаад, хэрэээндэ хадуулха, тиигээд гурбадахи
‰дэртµµ амидырха“, – гэжэ тэрэ хэлээ эмнай». 8 Тиигэхэдэнь эхэ>
нэрн‰‰д Иисусай хэлээн ‰гые анаандаа оруулба.
910 Магдалай Мария, Иоаннай, м‰н Яковай эхэ Мария болон бу>
сад хэдэн эхэнэрн‰‰д агы н‰хэн хуурсагта ошоон х‰н‰‰д байгаа.
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Тэдэнэр агыаа бусааар ‰зээн хараан юумэеэ Иисусай арбан
нэгэн д‰тын шабинартань, м‰н бусад олон х‰н зондо дуулгаба.
11 амгад дэмы юумэ шашана гээд, элшэнэр этигэбэг‰й. 12 З‰гµµр
П¸тр ууриаа бодоод, агы н‰хэн тээшэ г‰йжэ ошобо. Тонгойжо
харахадань, ор¸оон б‰дынь лэ байба. Ямар онин юумэн болооб
гэжэ гайхааар тэрэ гэртээ бусаба.
Иисус хо¸р шабинартаа харагдаба
13 Тэрэл

‰дэр Иисусай хо¸р шабинарынь Иерусалим хотооо ар>
бан хо¸р модоной зайтай Эммаус тосхон ошобо. 14 Тэдэ хо¸р боло>
он ушарнууд тухай бодожо, хоорондоо хµµрэлдэжэ ябаа. 15 Иигэжэ
дуугаралсажа, з‰бшэжэ ябахадань, Иисус µµрµµ хажуудань ерэжэ,
тэдэнтэй хамта ябалсаба. 16 З‰гµµр тэдэ шабинарай нюдэниинь б‰>
рэглµµд, тэдэ тэрэниие танибаг‰й.
17 «Энэ юун тухай замдаа хµµрэлдэжэ ябанабта?» – гэжэ Иисус
тэдээнээ ураба. Уй гашуудалда дарагдаад ябаан тэдэ хо¸рынь
зогсобо. 18 «Эдэ ‰дэрн‰‰дтэ Иерусалим хотодо болоон ушарнууд
тухай шил гансаараа дуулааг‰й ябана г‰ш?» – гэжэ тэдэ хо¸рой
Клеопа гэдэгынь Иисусаа ураба. 19 «Ямар ушарнууд юм?» – гэжэ
харгынь хани урдааань асууба. Тиихэдэнь тэдэнэр иигэжэ хµµрэ>
бэ: «Эдэ б‰хы ушарнууд Назарет хотын Иисустай тох¸олдоо. Б‰тээ>
эн ‰йлэ хэрэг‰‰дээрээ, айладхаан юумэн‰‰дээрээ тэрэ Бурханда
болон х‰н зондо таатай, ‰р х‰сэтэй л‰ндэншэ байанаа харуу>
лаа. 20 Тиигээд манай т‰р‰‰ санаартан, но¸д дарганар тэрэниие ба>
рижа, ‰хэлэй саазада х‰ртµµжэ, хэрэээндэ хадаа юм. 21 Харин тэрэ
х‰н Израилиин арад т‰мэниие Римэй хаанай дарлалтааа с‰лµµлхэ
гэжэ бидэ найдадаг байгаабди. Тиин тэрэ б‰гэдын болооор гурба>
дахи ‰дэр ябажа байна. 22 Манай хэдэн эхэнэрн‰‰д бидэниие ехэтэ
гайхуулба: ‰глµµг‰‰р эртэ х‰дµµл‰‰лэн агыдань ошожо харахадань,
23 Иисусай шарил агы н‰хэн хуурсагтаа байбаг‰й. Тэндэ Бурханай
хо¸р Эльгээмэлынь эхэнэрн‰‰дтэ ‰зэгдэжэ, „Иисус амиды!“ – гэжэ
хэлээн байгаа. 24 Бидэнэй зариманай шулуун хуурсагтань ошожо
харахада, эхэнэрн‰‰дэй хэлээшэ ‰нэн байба. Харин µµрыень хараа>
г‰йбди».
25 «Л‰ндэншэдэй уридшалан айладхаан б‰хы юумэндэ этигэхэ
талаар мохоо модохир, тэнэг амитад аа! 26 Алдаршахынгаа урда тээ
Бурханай табисуурта иимэ зоболон ‰зэхэ ¸отой гэжэ мэдээг‰й аал>
та?» – гэжэ Иисус тэдээндэ хэлэбэ. 27 Тиигээд Моисейээ эхилээд,
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б‰хы л‰ндэншэдэй µµр тухайнь Нангин Бэшэг соо хэлээн з‰йл>
н‰‰дые тэдэ хо¸рто тайлбарилжа ‰гэбэ.
28 Тэдэнэр зорион тосхондоо х‰рэжэ ерэбэ. Иисусай саашаа
ябаха гээн хэбэр ‰з‰‰лхэдэнь, 29 н‰гµµ хо¸рынь: «Орой боложо,
нара орохо¸о байна ха юм, бидэнтэй ‰лэ», – гэжэ Иисусые аргада>
ба. Тиин Иисус тэдэнээр ‰лэжэ, айлда оролсобо. 30 Тэдэнтэй хамта
эдеэлхэеэ уухадаа, Иисус хилээмэ гартаа абажа зальбараад, хухал>
жа н‰гµµ хо¸ртоо ‰гэбэ. 31 Б‰рэглээн нюдэниинь аял нээгдэжэ,
тэдэ хо¸р багшаяа таниба. Тэрэ дороо Иисус харагдахаяа болишоо
эн. 32 «Харгыдамнай багшын дуугаржа ябахада, Нангин Бэшэг соо
хэлэгдэые нээн тайлбарилхадань, з‰рхэ сэдьхэлнай х‰лгµµ бэшэ
эн г‰?» – гэжэ тэдэнэр бэе бэедээ хэлэбэ. 33 Тэрэ бэеэрээ тэдэнэр
бодожо, Иерусалим хото¸о бусаба.
Тиигээд арбан нэгэн элшэнэрэй, м‰н бусадшье хамта ябалсаг>
шадай суглараад байхадань тэдэнэр орожо ерэбэ. 34 «Дээдын Эзэн
‰нэхµµрµµ амидыраад, Симондэ ‰зэгдээ», – гэжэ б‰лэг зон орожо
ерээн хо¸рто хµµрэбэ. 35 Ээлжээндээ тэдэ хо¸р харгыда ябахадань
юунэй болоон тухай, хилээмэ хухалжа ‰гэхэдэнь лэ Иисусые тани>
ан тухайгаа хµµрэбэ.
Иисус шабинартаа ерэбэ
Иигэжэ хµµрэжэ байхадань, Иисус µµрµµ хажуудань бии бо>
ложо: «Амгалан тайбаниие таанадта айладханаб!» – гэжэ хэлэбэ.
37 Хии ‰зэгдэл харанабди гэжэ бодоон шабинарынь ехээр сошо>
жо, айн ‰рдэбэ. 38 «Юундэ маргаба сошобот? Сэдьхэл з‰рхэндэтнай
юундэ эжэг уурхайлбаб? 39 Энэ гарым, х‰лым харыт. Би µµрµµлби.
Намайе баряад ‰зэгты, бодото бэеэрээ байхыем харыт: хии ‰зэгдэл
аа, бэе махабадг‰й, яаг‰й байха эм», – гэжэ хэлэбэ. 40 Тиигээд
Иисус тэдээндээ гар х‰лµµ харуулба. 41 Шабинарайнгаа ехээр баяр>
лажа, ‰шµµл этигэжэ ядан, гайхалсажа байхада: «Эндэтнай ямар
нэгэ эдихэ юумэн байна г‰?» – гэжэ Иисус ураа. 42 Шабинарынь
тэрээндээ нэгэ хэршэмэг сонгооон загаа ‰гµµ. 43 Тэрээнииень
абаад, Иисус харааар байтарнь эдижэрхибэ.
44 ‰‰лээрнь Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Нам тухай Моисейн Хуули
соо, л‰ндэншэдэй номууд соо, Бурханай магтаалнууд соо бэшэгдэ>
эн б‰хы юумэн бэелхэ гэжэ би таанадтаяа байхадаа хэлээ энби.
Тиимэл юумэн болоо». 45 Тиигээд Иисус Нангин Бэшэгэй удха ойл>
гожо абаха ухаа тэдэндээ ‰ршµµгµµ бэлэй. 46 «Бурханай табисуурта
36
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алуулха, тиигээд гурбадахи ‰дэртµµ дахин амидырха. 47 Тиигээд н‰>
гэлµµ х‰лис‰‰лхынь тула б‰хы арадуудта Бурханда хандагты гээн
мэдээсэл тэрэнэй нэрээр номногдохо ¸отой. Таанад Иерусалим>
аа эхилээд, 48 тэрэ болоон б‰хы хэрэг‰‰д тухай айладхаха ¸отойт.
49 Эсэгынгээ таанадта ‰гэхэб гэжэ найдуулые би м‰нµµ дамжуулан
таанадта ‰гэнэб. Харин таанад Иерусалим хотодоол байгаад, дээрэ>
ээ ‰ршµµгдэхэ ехэ х‰сэ шадалда х‰ртэтэрµµ х‰леэгты», – гэжэ
Иисус тэдээндэ айладхаба.
Иисус тэнгэридээ дэгдэн бусаба
Тиигээд Иисус шабинараа хотооо гаргажа, Бетани х‰рэтэр
абаашаад, гараа ‰ргэжэ, тэдэнээ адислаба. 51 Тиигэжэ буян хэшэг>
тээ х‰ртµµэнэйнь ‰‰лдэ Иисусые тэнгэри µµдэ дэгд‰‰лэн абаа.
52 Тэрэнэй ‰‰лдэ шабинарынь Иисуста дохижо м‰ргµµд, хизаарг‰й
ехэ баяртайнууд Иерусалим хото¸о бусаба. 53 Тиигээд тэдэ саг ‰р>
гэлжэ Бурхандаа баяр баясхалан х‰ргэн ‰мэ соо байдаг бэлэй.
50
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Иоаннай дуулгаан айн Мэдээсэл
Иоанн

‡гэ хадаа х‰н боложо т‰рµµ
11

– юртэмсэ дэлхэйн зох¸он б‰тээгдэхэээ т‰>
1 р‰‰н – ‡гэ*нааша
бии байан юм. Тэрэ болбол Бурхантай хамта бай>
1 Анханаа

гаа. Тэрэ хадаа Бурхан м‰н байгаа. 2 ‡гэ болбол анханаа нааша
Бурхантай хамта байан юм. 34 Б‰хы юумэн ‡гµµр лэ б‰тээгдээн
байна, нэгэшье б‰тээгдээн юумэн тэрээнг‰йгµµр б‰тээг‰й байгаа.
Тэрэ µµрµµ б‰хы амидаралай эхин м‰н. Амидарал гээшэ б‰хы х‰>
н‰‰дые гэрэлт‰‰лдэг Гэрэл туяа м‰н. 5 Гэрэл туяа болбол шэг харан>
хы соогуур сасаран гэрэлтэдэг, тиин шэг харанхы Гэрэл туяае ‰>
нµµжэ шадахаг‰й юм.
6 Иоанн гэжэ нэрэтэй х‰ниие Бурхан эльгэээн байна. 7 Гэрэл ту>
яагай ерэхэ тухай гэршэлхэеэ Иоанн ерээ. Тэрэнэй гэршэлэлгын
ашаар б‰хы х‰н‰‰д гэрэл туяада этигэхэ ¸отой байгаа. 8 Иоанн
µµрµµ Гэрэл туяа бэшэ эн. Тэрэ Гэрэл туяагай гэршэнь эн. 9 Б‰>
хы х‰н‰‰дые гэрэлт‰‰лдэг жэнхэни Гэрэл туяа юртэмсэ дэлхэйдэ
ерэдэг бэлэй. 10 Тэрэ хадаа юртэмсэ дэлхэй соо байгаа, юртэмсэ
дэлхэй тэрээгээр зох¸он б‰тээгдээншье аа, тэрээниие дэлхэйнхид
танибаг‰й. 11 Гэрэл туяагай µµэдынхидтµµ ерэхэдэнь, µµэдын>
хинь тэрэнээ угтан абааг‰й. 12 Теэд Гэрэл туяае угтан абагшадта,
* Грек хэлэнээ «Логос» гээн ойлгосо бидэ «‡гэ» гэжэ оршуулнабди.
Энэ ойлгосо хадаа х‰нэй хэлээн ‰гэµµ гадна, х‰нэй ухаанда болбосоржо
байан ухаан бодол, али юумэнэй удха, теэдшье бодожо ‰зэхэ арга шада"
бари тэмдэглэдэг. Бурханай м‰нхэ ‡гэ болбол тэрэнэй Сэсэн ухаан, оюун
бодол болон ‰гэ м‰н. Тэрэ ‡гын ашаар Бурхан юртэмсэ дэлхэйе б‰тээгээ.
Тэрэ ‡гэ х‰н бэе бэелжэ т‰рµµ. Тэрэ болбол Иисус Христос, Бурханай Х‰"
б‰‰н, µµрµµ Бурхан м‰н, тиин Эсэгэ Бурхан Нангин ‰лдэ хо¸ртой нэгэн
хамта юм.
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Иоанн 1
тэрээнэй алдар нэрэдэ этигэгшэдтэ Бурханай ‰хиб‰‰д болохо эрхэ
тэрэ ‰ршµµгµµ. 13 Тэдэ х‰нэй х‰сэл дуранаа, эрын х‰сэлэнµµ б‰>
рилдµµг‰й, харин Бурханаа т‰рµµ.
14 ‡гэ хадаа х‰н боложо т‰рµµд, бидэнэй дунда амидаржа байгаа.
Эсэгэ Бурханай ори ганса Х‰б‰‰ниинь ‰ршµµл хайрын ба ‰нэн з‰й>
лэй бэелэл байжа, бидэндэ ‰р шадалаа харуулаа. 15 Тэрээниие гэр>
шэлэн Иоанн: «Минии хойнооо ябагша намаа нилээдг‰й шуха>
ла, ушарынь гэхэдэ, намаа урда байгаа юм гэжэ хэлэхэдээ, би энэ
х‰н тухай хэлээ эм», – гэжэ айладхаа.
16 Тэрэ µµрынгµµ хизаарг‰й ехэ, урданайхиаа ‰л‰‰ ехэ буян хэ>
шэгтэ маниие х‰рт‰‰лээ. 17 Бурхан Моисейгээр* дамжуулан Хуули
‰гµµ, харин Иисус Христосоор** дамжан, ‰ршµµл хайра, ‰нэн з‰йл
‰гтµµ. 18 Бурханиие хэншье, хэзээдэшье харааг‰й юм. Бурхантай
нэгэн хамта, Эсэгэдээ ойро д‰тэ ори ганса х‰б‰‰ниинь лэ Бурха>
ниие юртэмсэ дэлхэйдэ харуулаа.
Уаар арюудхагша Иоаннай гэршэлэн тухай
19 «Ши

хэн гээшэбши?» гэжэ Иоаннаа ураад ерэхыень еврей>
н‰‰дэй ахамадууд Иерусалимаа санаартаниие болон левид‰‰дые***
эльгээбэ. 20 Тиихэдэнь Иоанн:
– Би Бурханай табисуурта бэшэб, – гэжэ гэршэлэн сэхэ ха>
рюусаба.
21 – Тиихэдээ ши хэн гээшэбши? Илия г‰ш? – гэжэ тэдэнь
ураба.
– Бэшэб.
– Ерэхэ ¸отой тэрэ л‰ндэншэ г‰ш?
– Бэшэб.
* Моисей болбол барлагууд байан еврей зониие Египедээ гаргажа, тэ"
дэндэ Бурханай Хуули дамжуулжа ‰гээн еврей зоной х‰тэлбэрилэгшэ бо"
лоно.
** Христос (грек ‰гэ, еврей хэлэн дээрэ «Машиах») – «т‰рхигдээн» гээн
удхатай. Урдандаа еврейн‰‰д хаан, санаарта ба л‰ндэншын нэрэ х‰ндэдэ
х‰ртээн х‰ниие миро гэжэ нэрэтэй тусхай ургамалай ш‰‰ээр т‰рхидэг бэ"
лэй. Энэнь иимэ ажал ябуулгада Бурханай ‰ршµµл ‰гтэбэ гэые гэршэлдэг
байгаа. Бурханаа эльгээгдээн арад зоной Абарагшые, ‰нинэй х‰леэгдэ"
эн Хааниие энэ ‰гµµр нэрлэдэг болонхой.
*** Левид‰‰д болбол Бурхан ‰мэдэ ажал хэгшэ х‰н‰‰д болоно.
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Иоанн 1
22 –

Тиихэдээ ши хэн болонобши? Шинии хэн байые мэдээд
ерэхыемнай эльгэээн х‰н‰‰дтэ бидэ харюу ‰гэхэ ¸отойбди. Ши
µµр тухайгаа хэн байнаб гэжэ бодонош?
23 – Минии тухай л‰ндэншэ Исайя иигэжэ бэшээ эн:
«Дээдын Эзэндэ сэхэ зам гаргажа ‰гэгты гэжэ
хэн бэ даа с‰л губида хашхарба».
24 Эдэ урагшалааша х‰н‰‰дые фарисейн‰‰д* эльгэээн байгаа.
25 – Ши Бурханай табисуурта бэшэ, Илия бэшэ, тэрэ л‰ндэншэ
бэшэ аад, юундэ х‰н‰‰дые уаар арюудханабши? – гэжэ тэдэ урана.
26 – Би уаар лэ арюудханаб. Теэд хэн гээшэб гэжэ таанарай мэ>
дэхэг‰й х‰н танай дунда бии. 27 Минии хойнооо Заларан ерэгшын
гуталайнь ооорыешье тайлаха эрхэг‰йб, – гэжэ Иоанн харюусаба.
28 Энэ б‰хы ушар Иордан м‰рэнэй саада бэедэ оршодог Бетани
тосхондо болоо эн. Тэндэ Иоанн х‰н‰‰дые уаар арюудхадаг
байгаа.
29 Хойто ‰дэрынь урдааань Иисусай ерэжэ ябахые хараад, Иоанн
иигэжэ хэлэбэ:
– Энэл хадаа Бурханда ‰ргэгдэхэ Хурьган м‰н. Энэл хадаа газар
дэлхэйн б‰хы х‰н‰‰дэй хээн н‰гэл хилэнсые µµр дээрээ даажа
абаха юм! 30 «Минии хойнооо ябагша болбол намаа нилээдг‰й
шухала, ушарынь гэхэдэ, намаа урда байгаа юм», – гэжэ минии
хэлээн х‰н – энэ гээшэ. 31 Бурханай табисуурта хэнэй байые би
µµрµµшье мэдэхэг‰й байгааб, теэд тэрээниие б‰хы израильшуудта
танюулхын тула би х‰н зониие уаар арюудхахаяа ерээб.
32 Эдэ ‰гэн‰‰дээ Иоанн иигэжэ гэршэлэн хэлэбэ: – Гулабхаагай
д‰рсэтэйгµµр тэнгэриээ Нангин ‰лдын тэрэнэй дээрэ буун тогто>
хые би хараа эм. 33 Би тэрэ х‰ниие мэдэхэг‰й байгааб, теэд Бурхан
уаар лэ арюудхахыемни намайе эльгээхэдээ иигэжэ хэлээн юм:
«Нангин ‰лдэ хэнэй дээрэ буужа тогтохые харанаш, тэрэл хадаа х‰>
н‰‰дые Нангин ‰лдµµр арюудхаха». 34 Би эдэ б‰гэдые хараа эм,
тиин энэ х‰н Бурханай Х‰б‰‰н м‰н гэжэ би гэршэлнэб.

* Фарисейн‰‰д болбол еврей шажанай шухала гурбан б‰лгэмэй нэгэн
болоно. Фарисейн‰‰д Моисейн Хуулиин б‰хы з‰йлн‰‰дые тодорхойгоор
г‰йсэдхэхые баадхажа, тэрээнээ гадна, энэ Хуулиин б‰хы з‰йлн‰‰дые
ажабайдалай элдэб ушарнуудта хэрэглэхэ талаар нарин нягта бэлэдхэл хэ"
жэ байгаа.

211

Иоанн 1
Иисусай т‰р‰‰шын шабинар тухай
35 Хойто

‰дэрынь Иоанн баал тэрэ ууридаа хо¸р шабинартаяа
хамта ерээд байба. 36 Хажуугаарнь Иисусай гаража ябахые хараад,
Иоанн:
– Харагты, энэл хадаа Бурханда ‰ргэгдэхэ Хурьган м‰н! – гэжэ
хэлэбэ.
37 Иоаннай хо¸р шабинар тэдэ ‰гэн‰‰дыень дуулаад, Иисусай
хойнооо ошобо. 38 Иисус эрьежэ, хойнооонь тэдэнэй дахажа яба>
хые хараад:
– Таанарта юун хэрэгтэйб? – гэжэ ураба.
– Рабби аа (еврей хэлэн дээрэ «багша» гээн удхатай), ши хаана
байдагбши? – гэжэ тэдэнь урдааань асууба.
39 – Намтай ябалсагты, µµэдµµ харахат, – гэжэ Иисус хэлэбэ.
Энэнь ‰дэрэй д‰рбэн саг багаар эн. Тиин тэдэнь Иисустай хам>
та ошолсожо, хаана байдагыень хараба, тиигээд б‰хэли тэрэ ‰дэр>
тµµ Иисусайда байба. 40 Иоаннай хэлэхые дуулаад, Иисусай хойно>
оо ябалсаан хо¸рой нэгэниинь Симон Петрой д‰‰ Андрей байгаа.
41 Андрей µµрынгµµ аха Симониие бэдэржэ олоод:
– Бидэ Бурханай табисууртые олообди, – гэбэ («Бурханай таби>
суурта» – грек хэлэн дээрэ «Христос»).
42 Андрей Симониие Иисуста асаржа харуулба. Иисус тэрэниие
анхаралтайгаар шэртэн хараад:
– Ши Иоаннай х‰б‰‰н Симон байнаш. Теэд шамайе Кефа гэжэ
нэрлэдэг болохо («шулуун» гээн удхатай, грек хэлэн дээрэ болбол
«Петр»), – гэбэ.
43 Хойто ‰дэрынь Иисус Галилейн орон нютаг ошохо гэжэ шии>
дэбэ. Харгыдаа тэрэ Филипптэй ушараад:
– Минии хойнооо яба! – гэбэ.
44 Филипп болбол Андрей Петр хо¸рой ажауудаг Бетсаида гэжэ
хотын х‰н байгаа. 45 Филипп гээшэнь Натанаилые бэдэржэ олоод,
тэрээндэ:
– Моисейн Хуули дотор, м‰н л‰ндэншэдэй бэшэг‰‰д соо дур>
дагдаан х‰ниие олообди. Энэ хадаа Назарет хотын Иосифой х‰>
б‰‰н Иисус гээшэ, – гэбэ.
46 – Назаредээ гэнэ г‰ш? Теэд Назарет соооо ямар нэгэн айн
юумэн гараха аал? – гэжэ Натанаил буруушаан хэлэбэ.
– Ошо¸бди, ши µµрµµ харахаш, – гэжэ Филипп тэрээндэ хэлэбэ.
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Иоанн 1, 2
47 Урдааань

Натанаилай ерэжэ ябахые Иисус хараад:
– Хуурмаг мэхэг‰й, жэнхэни Израилиин х‰н байна, – гэбэ.
48 – Ши намайе хаанааа мэдэнэбши? – гэжэ Натанаил асууба.
– Филиппэй шамайе дуудахааань урда боди модоной ‰‰дэртэ
уухыешни би хараа эм, – гэжэ Иисус харюусаба.
49 – Рабби аа! Ши ¸оороол Бурханай Х‰б‰‰н, Израилиин Хаан
байнаш! – гэжэ Натанаил дуугарба.
50 – Шамайе боди модоной ‰‰дэртэ уухыешни хараа эм гэ>
хэдэмнил намда этигэбэш. Бай даа, энээнээ б‰ришье ехэ юумэ
‰зэхэш, – гэбэ Иисус. 51 Тиин ‰ргэлжэл‰‰лэн: – Тэнгэриин яажа
нээгдэхые, Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ндэ Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэй
буухые, тэндэээ дээшээ тэнгэри µµдэ дэгдэжэ байхые харахат гээд
таанарта ‰нэниие хэлэнэб.
Канада болоон т‰рэ найр тухай
2 1

Хо¸р хоногой удаа Галилей можын Кана хотодо т‰рэ найр
2 болобо.
Тэндэ Иисусай эжынь байлсаа. М‰н Иисусшье шаби>
1

2

нартаяа т‰рэдэ уригдаан байна.
архиин дууахада, Иису>
сай эжынь х‰б‰‰ндээ:
– Эдэмнай архиг‰й болоод байнал, – гэбэ.
4 – Эндэ минии хэрэг юуб даа? Сагни ‰шµµ ерээг‰й ха юм, –
гэжэ Иисус эжыдээ харюусаба.
5 – Энээнэйл хэхэ гээн юумэ хэгты, – гэжэ эхэнь зарасанарта
хэлэбэ.
6 Тэндэнь еврейн‰‰дэй арюудхалай заншал сахилгада хэрэглэгдэ>
дэг зургаан томо уанай шулуун тогоонууд табяатай байгаа. Тогоон
б‰ридэнь наян литрээ зуун хорин литр х‰рэтэр багтадаг эн.
7 – Тогоонуудаа уаар д‰‰ргэгты, – гэжэ Иисус хэлэбэ.
Зарасанарынь тогоонуудые уаар д‰‰ргэбэ.
8 – Зай, энээнээ удхаад, т‰рэ найрые х‰тэлэгшэдэ абаашагты, –
гэжэ Иисус хэлэбэ.
Тэдэнь абаашаба. 9 Х‰тэлэгшэнь ‰зэмэй архи болошоон уанаа
амсаад ‰зэбэ. Иимэ ‰зэмэй архи хаанааа бии болооб гэжэ тэрэ х‰н
мэдээг‰й, гансал уа удхаан зарасанар лэ энээн тухай мэдэжэ бай>
гаа. Найрай х‰тэлэгшэнь х‰рьгэн х‰б‰‰е дуудаад, 10 тэрээндэ:
– Х‰н б‰хэн т‰р‰‰шээр айн архияа аягалаад, айлшадайнгаа ог>
тоходо муушаг архи табидаг бшуу. Харин ши айн архияа м‰нµµ
болотор хадагалаад байбаш, – гэбэ.
3 ‡зэмэй
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Иоанн 2
Иигэжэ Иисус Галилей можын Кана хотодо гайхамшаг ‰зэг>
дэлн‰‰дэйнгээ эхи табиба. Иигэжэ Иисус µµрынгµµ алдарые ха>
руулан, тиин шабинарынь тэрээндэ этигээн юм.
12 Энэ ушарай удаа Иисус эжытэеэ, аха д‰‰нэртэеэ, шабинартаяа
хамта Капернаум ошоо. Тэндэ хэдэн ‰дэр байгаа эн.
11

Бурхан ‰мэ арюудхаан тухай
Еврейн‰‰дэй Паасхын* айндэрэй болохонь ойртожо байха>
да, Иисус Иерусалим ошобо. 14 Бурхан ‰мын хор¸одо наймааша>
дай сар, хони, гулабхаа гэхэ мэтые худалдажа байхыень, н‰гµµдэ
зариманайнь м‰нгэ танга андалдажа байхыень тэрэ хараба. 15 Ар>
гамжаар ута ташуур минаа хээд, Иисус тэдэ наймаашадые хони
малтайнь хамта бултыень Бурхан ‰мын хор¸ооо намнажа гар>
габа, м‰нгэ олигшодой шэрээн‰‰дые х‰мэрюулхэдэнь, тэдэнэй
м‰нгэ алтань иишэ тиишээ бутаран унаба. 16 Гулабхаа наймаалаг>
шадта Иисус:
– Эдэнээ эндэээ абаашагты! Минии Эсэгын Гэр наймаанай га>
зар б‰ болгогты! – гэбэ.
17 Нангин Бэшэг соо: «Шинии Гэртэ дуратай байамни намайе
д‰лэн мэтээр бадарааха!» – гэжэ бэшээтэй байые Иисусай шаби>
нар анаба.
18 Теэд энэ ‰едэнь еврейн‰‰дэй ахамадууд оросолдон:
– Иимэ юумэ хэхэ эрхэтэй байанаа гэршэлэн, ши ямар гайхам>
шаг ‰зэгдэлн‰‰дые харуулхабши? – гэжэ асууба.
19 – Энэ ‰мэ андаргагты, тиигээд би энээниие гурбан ‰дэр соо
дахин бодхоохоб, – гэжэ Иисус еврейн‰‰дэй ахамадуудта хэлэбэ.
20 – Энэ Бурхан ‰мэ д‰шэн зургаан жэлэй туршада баряа юм,
харин ши гурбан ‰дэр соо барихаб гэнэ г‰ш?! – гэжэ еврейн‰‰дэй
ахамадууд хэлэбэ.
21 ‰мэ тухай хэлэхэдээ, Иисус µµрынгµµ бэе тухай хэлээн байгаа
бшуу. 22 Иисусай амидыран хойно тэрэнэй урагшад эдэ ‰гэн‰‰>
дыень анаад, эдэ ‰гэн‰‰дтэнь болон Нангин Бэшэг соо баа энэ
ушар тухай бэшээтэй байанда этигэбэ.
13

* Паасха болбол Египедээ гараан ‰дэрэй дурасхалда хабар б‰хэн тэмдэг"
лэгдэдэг еврейн‰‰дэй ехэ айндэр м‰н.
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Иоанн 2, 3
Иисус б‰хы х‰н‰‰дые мэдэдэг байгаа
23 Паасхын

айндэрэй ‰едэ Иерусалимда Иисусай ‰з‰‰лэн гайхам>
шаг ‰зэгдэлн‰‰дые олон х‰н‰‰д хараад, тэрээндэ этигээн юм.
24 Теэд Иисус хэндэшье найдадагг‰й эн, ушарынь хадаа, тэрэ
болбол б‰хы х‰н‰‰дые мэдэдэг байгаа. 25 Иисуста ондоо х‰н‰‰дэй
хэлээнээр х‰н тухай тухайлха хэрэгг‰й бэлэй, юундэб гэбэл, х‰нэй
сэдьхэл бодол тэрэ µµрµµ мэдэдэг эн.
Иисуста Никодим ерэбэ
3 2

нэгэн болохо Никодим гэжэ фарисей
3 х‰н байгаа ха. ахамадай
Тэрэ нэгэ ‰ни Иисуста ерээд:
1 Еврейн‰‰дэй

2

– Рабби, ши хадаа Бурханай эльгэээн багша гээшэш гэжэ бидэ
мэдэнэбди. Хэрбээ Бурханай ‰ршµµгµµг‰й аа, ши иимэ гайхам>
шагта ‰зэгдэлн‰‰дые харуулжа шадахаг‰й энши, – гэжэ хэлээ эн.
3 – Дахин т‰рээн лэ х‰н Бурханай хаан орониие ‰зэхэ гэжэ би
шамда ‰нэниие хэлэнэб! – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба.
4 – Нааяа х‰сээн х‰н яагаад дахин т‰рэхэ юм? Тиимэ х‰н эхын
умайда дахин орожо, хо¸рдохи¸о т‰рэхэг‰й бшуу.
5 – Би шамда ‰нэниие хэлэнэб: уанаа, ‰лдэµµ т‰рээн х‰н
лэ Бурханай хаан орондо орожо шадаха! 6 Х‰нэй бэеээ т‰рээн
юумэн бэе махабад м‰н, имагтал ‰лдэµµ ‰лдэ т‰рэдэг юм. 7 «Таа>
нар дахин дээрэээ т‰рэхэ ¸отойт», – гэжэ минии хэлэхэдэ б‰
гайхаарайт. 8 алхин дуратайл газартаа алхилдаг*. алхинай ал>
хилхые мэдэбэшье, хэзээ, хайшаа ‰леэхыень таанар мэдэдэгг‰йт,
Нангин ‰лдэµµ т‰рµµшэд энээндэл адли юм.
9 – Тиимэ юумэ байжа болохо аал? – гэжэ Никодим ураба.
10 – Ши Израилиин багша аад, энээниие мэдэнэг‰й аалши? – гэ>
жэ Иисус харюудань хэлэбэ. – 11 Бидэ µµэдынгµµ мэдэхэ, хараан
‰зээн юумэн тухайгаал гэршэлнэбди гэжэ ‰нэн з‰бые хэлэнэб, ха>
рин таанар бидэнэй гэршэ баримта буруушаанат. 12 Газар дэлхэй дээ>
рэхи юумэн тухай минии хэлэхэдэ намда этигэхэг‰й аад, тэнгэриин
юумэн тухай хэлэхэдэмни яагаад таанар этигэхэбта даа? 13 Тэнгэ>
риээ буужа ерээн Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нээ ондоо хэншье
* Еврей ба грек хэлэн дээрэ «алхин» ба «‰лдэ» гээн ойлгосонууд нэгэ
‰гµµр, «‰леэхэ» ба «амилха» гээн ойлгосонууд баа нэгэ ‰гµµр тэмдэглэг"
дэдэг.
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Тэнгэридэ гаража ‰зµµг‰й ха юм. 1415 Моисей с‰л губяар ябахадаа
зэдээр б‰тэээн могой µµдэнь ‰ргµµ бэлэй*. Тэрээндэл адляар, тэ>
рээндэ этигээн б‰хы х‰н‰‰дэй хэтэ м‰нхэдµµ амидархын тула
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н µµдµµ дэгдэгдэхэ юм. 16 Бурхан газар дэл>
хэйн х‰н‰‰дтэ тон ехээр дурлажа, тэдэнэй хосоронг‰й, хэтэ м‰нхэ>
дµµ амидархын тула µµрынгµµ ори ганса Х‰б‰‰е ‰ргэл болгожо ‰гµµ
бшуу. 17 Юундэб гэбэл, Бурхан газар дэлхэйнхидые зэмэлхын тула
бэшэ, харин тэдэниие абархын тула Х‰б‰‰гээ газарта эльгээгээ ха
юм. 18 Тэрэ Х‰б‰‰ндэнь этигэдэг х‰н гэмн‰‰лхэг‰й, харин этигэ>
дэгг‰й х‰н м‰нµµшье гэмн‰‰лээд байна, юундэб гэбэл, тиимэ х‰н
Бурханай ганса Х‰б‰‰ндэ этигээг‰й бшуу. 19 Гэмнэлгын удхань иимэ:
газар дэлхэйдэ Гэрэл туяагай ерэхэдэнь, х‰н‰‰д шэг харанхы бай>
далда Гэрэл туяааа ‰л‰‰ ехээр дурлаа, ушарынь гэхэдэ, х‰н‰‰дэй
‰йлэ хэрэг муу муухай ха юм. 20 Муу юумэ хэдэг х‰н гэрэл туяа ‰зэн
ядадаг, муу муухай ‰йлэ хэрэгни элирэн мэдэгдэхэ гэжэ айгаад, гэ>
рэл туяада ошодогг‰й юм. 21 Харин ‰нэн сэхээр ажауудаг х‰н гэрэл
туяа тээшэ эрмэлзэнэ, юундэб гэхэдэ, тэрэнэй ‰йлэ хэрэгынь Бур>
ханай урда хэгдэнэ гэжэ элирнэ бшуу.
Иисус ба Уаар арюудхагша Иоанн тухай
Удаань Иисус шабинартаяа хамта Иудей ошожо, тэндэ хэдэн
сагай ‰ргэлжэдэ х‰н‰‰дые уаар арюудхан байба. 23 Харин Иоанн
тэрэ ‰едэ Салимай хажуудахи Энон голой уаар арюудхажа бай>
гаа. Тэрэ газарта уан ехэ элбэг байан юм. Х‰н‰‰д Иоаннда ерэ>
жэ, уаар арюудхуулдаг эн. 24 Энэнь Иоаннай т‰рмэдэ хаагдахын
урдахана болоон ушар. 25 Нэгэтэ Иоаннай шабинар еврейн‰‰дэй
арюудхалгын заншал тухай асуудалаар нэгэ еврейтэй арсалдаба.
26 Тэдэ Иоаннда ерээд:
22

* Моисейн еврей зонтой Египедээ гаража с‰л губяар ябахадань, харгы за"
май х‰ндэµµ боложо, арад зон Моисей ба Бурхан хо¸рые зэмэлэн гэмэ"
рэлдэбэ. Тиихэдэнь Бурхан тэдэн тээшэ олон хорото могойнуудые эльгээ"
бэ. Могойдо хадхуулжа, олон х‰н‰‰д ‰хµµ. Х‰н зон µµэдынгµµ гэмые
‰‰лдэ мэдэржэ, Моисейдэ ерэжэ гуйба: «Маанадаа могойнуудые зай"
луулхыень Бурханиие гуйгыш!» Моисейн Бурханда зальбархадань, Бурхан
иимэ харюу ‰гµµ: «Зэдээр могой б‰тээжэ, ута модондо ‰лгµµд, тэрэнэй
µµдэнь ‰ргэ. Хорото могойдо хадхуулан хэн нэгэн энэ зэд могойе хара"
бал, амиды ‰лэхэ». Баран хэлэээрнь лэ б‰тэбэ.
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– Рабби аа, Иордан голой саада бэедэ байхадаа, нэгэ х‰н тухай
хэлээнээ анана г‰т? Тэрэтнай баал уаар арюудханал, х‰н‰‰д
тэрээндэ барандаа ошожо байнал! – гэбэд.
27 – Тэнгэриин ‰ршµµгµµг‰й юумэ хэншье абажа шадахаг‰й, –
гэжэ Иоанн харюусаба. – 28 «Би Бурханай табисуурта бэшэб, би
миин лэ тэрээнээ урда эльгээгдээн байнаб», – гэжэ минии хэ>
лээшые таанар µµэдµµшье баталха байхат. 29 Хадамда гараха басага
гэртээ асаран х‰н тэрэ басаганай н‰хэрынь гээшэ. Гэрлэхэ х‰нэй
хажууда зогсожо байан д‰тынь н‰хэр х‰б‰‰ниинь тэрэнэй хэлээ>
шые шагнан баясадаг. Тиин намдашье тиимэ ехэ баяр баясхалан
тудаа. 30 Гэрлэхэ х‰б‰‰нэй алдаршаха саг ерээ. Харин минии саг
д‰‰рэжэ байна.
31 Дээдын тэнгэриээ ерэгшэ газарайхидаа бултанаань дээг‰‰р
байна. Газар дэлхэйн х‰н газар дэлхэйээ байжа, газарайхяар лэ хэ>
лэдэг юм. Харин дээдын тэнгэриээ ерээн х‰н бултанаа дээг‰‰р
юм. 32 Тэрэ х‰н нюдµµрµµ хараанаа, шэхээрээ дуулаанаа µµрµµ
гэршэлэн хэлэнэ, теэд тэрэнэй гэршэ баримтада хэншье этигэнэ>
г‰й. 33 Тэрээндэ этигээн х‰н Бурханай ‰нэн з‰б байдагыень гэр>
шэлнэ. 34 Бурханай эльгэээн х‰н Бурханай ‰гэ номноно, юундэб
гэбэл, Бурхан тэрээндэ Нангин ‰лдэ хизаарг‰й ехээр ‰ршµµнэ.
35 Эсэгэ Бурхан болбол Х‰б‰‰ндээ дуратай байжа, б‰хы юумэ тэрээ>
нэйгээ мэдэлдэ ‰гµµ. 36 Бурханай Х‰б‰‰ндэ этигэдэг х‰н хэтэ м‰н>
хын ажамидаралда х‰ртэбэ, харин энэ Х‰б‰‰ниие буруушааан х‰н
хэтын амидарал ‰зэхэг‰й, теэдшье Бурханай уур сухал хододоо х‰р>
гэжэ байха.
Иисус ба самаряан эхэнэр хо¸р тухай
4 3

олон шабинартай боложо, Иоаннаа>
4 шье олонИоаннаашье
х‰н‰‰дые уаар арюудхана гэжэ фарисейн‰‰д дуу>
13 Иисус

лаба. (‡нэхµµрµµ Иисус µµрµµ хэнииешье уаар арюудхадагг‰й,
харин тэрэнэй шабинарынь арюудхадаг байгаа.) Иисус энээниие
мэдээд, Иудейээ гаража, µµргµµ Галилейдэ ошобо. 4 Тэрэнэй
харгы Самариин газар дайдаар ошоон байна. 5 Тиин Сихар гэжэ
нэрэтэй самаряан хотодо Иисус х‰рэжэ ерэбэ. Тэрэ хотонь Иосиф
гэжэ х‰б‰‰ндээ Яковай ‰гээн хубита газараа холо бэшэ оршодог
эн. 6 Тэндэнь Яковай худаг байдаг эн ха. Иисус харгыдаа эсээд,
тэрэ худагай хажууда ерэжэ, амархаяа ууба. Тиихэдэ хахад ‰дэр
боложо байгаа.
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Иоанн 4
7 Худагаа

уа удхахаяа самаряан эхэнэр ерэбэ.
– Намда уа уулгажа хайрлыт, – гэжэ Иисус тэрэ эхэнэртэ хан>
даба. 8 (Тэрэ ‰едэ Иисусай шабинар эдихэ юумэ худалдажа абахаяа
хото ошоон байгаа.)
9 – Иихэдээ хайшаа юм гээшэб? Ши еврей х‰н аад, самаряан
эхэнэрээ уа эринэ г‰ш? – гэжэ тэрэнь Иисуста гайхан хэлэбэ.
(Ушарынь гэхэдэ, еврейн‰‰д самаряануудтай нэгэ амартааа юумэ
уудаг эдидэгг‰й эн.)
10 – Бурханай юу ‰ршµµдэгые, шамаа уа эриэн х‰нэй хэн
байые мэдэжэ байгаа аа, ши µµрµµ тэрэниие гуйха бэлэйш, тии>
хэдэшни тэрэ х‰н шамда амидаралта уа ‰гэхэ эн, – гэжэ Иисус
харюусаба.
11 – Эзэмни аа, энэ худаг г‰нзэгыл, харин ши уа удхаха х‰нэг>
г‰йлши. Тиигээд амидаралта уа хаанааа олохобши? 12 Манай ‰бгэ
эсэгэ Яковай манда орхион энэ худагаа тэрэ µµрµµшье, тэрэнэй
х‰б‰‰дыньшье, мал адууанииньшье уудаг эн лэ. Ши Яковаа дээ>
г‰‰р х‰н г‰ш?
13 – Энэ уа ууан х‰н дахин ундаа х‰рэхэ. 14 Харин минии ‰гэ>
хэ уа ууан х‰н хэзээдэшье ундаа х‰рэхэг‰й юм. Минии ‰гэхэ
уан тэрэ х‰нэй досоо булаг болон дэлгэржэ, м‰нхын амидарал
олгохо юм.
15 – Эзэмни аа, намда тиимэ уа ‰гыш даа, тиигээ аашни, би
ундаа х‰рэхэеэ болижо, иишэ уанда ерэхэеэ болихолби.
16 – Ошожо, ‰бгэеэ наашань дуудаад ерэ, – гэжэ Иисус хэлэбэ.
17 – Би н‰хэрг‰йб, – гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба.
– Н‰хэрг‰йб гэжэ ши з‰б хэлээш. 18 Ши таба дахин хадамда га>
рааш, м‰нµµ шамтай уугша х‰н ‰бгэншни бэшэ. Ши ‰нэн з‰бµµ
хэлээш, – гэбэ Иисус.
19 Тиихэдэнь эхэнэр х‰ниинь:
– Эзэмни аа, шинии л‰ндэншэ байые би ойлгожо байнаб, – гэ>
жэ Иисуста хэлэбэ. – 20 Манай ‰бгэ эсэгэнэр энэ хада дээрэ гаража
Бурханда м‰ргэдэг эн, тиихэдэ таанар гансал Иерусалимда Бур>
ханда м‰ргэхэ газар бии гэнэлта.
21 – Эхэнэр аа, намда этигэлши: Эсэгэ Бурхандаа таанар энэ хада
дээрэшье гаража, Иерусалимдашье ошожо м‰ргэхэг‰й байха тиимэ
саг ерэжэ байна. 22 Хэндэ ‰зэглэн м‰ргэдэгµµ таанар мэдэнэг‰йт,
харин бидэ хэндэ ‰зэглэн м‰ргэжэ байдагаа мэдэнэбди: юртэмсэ
дэлхэйн абаралга еврейн‰‰дээ ерэхэ юм. 23 Бурханай ‰лдын ‰нэн
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з‰бэй ургаан ¸оор Эсэгэ Бурханда ‰нэн з‰бµµр ‰гэдэн м‰ргэхэ
саг ерэжэ байна, ерээдшье байна! Энэнь ‰нэн бодото ‰гэдэлгэ м‰н.
Эсэгэ Бурхан µµрыень иигэжэл х‰ндэлхые х‰сэнэ. 24 Бурхан болбол
‰лдэ м‰н; тиин Бурханиие ‰нэн дээрээ х‰ндэлхэнь Бурханай ‰л>
дын ‰нэн з‰бэй ургаан ¸оор тэрээндэ ‰гэдэн м‰ргэхэ болоно.
25 – Бурханай табисуурта (ондоогоор хэлэбэл Христос) ерэхэ,
тиигээд б‰гэдые манда ойлгуулха гэжэ мэдэнэб, – гэжэ эхэнэр
хэлэбэ.
26 – Тэрэшни биб, шамтай м‰нµµ хµµрэлдэжэ байнаб, – гэжэ
Иисус харюусаба.
27 Энэ ‰едэ тэрэнэй шабинар бусажа ерэбэ. Самаряан эхэнэртэй
Иисусай хµµрэлдэжэ байхада ехээр гайхалдабашье, юундэ хµµрэл>
дээн тухайнь нэгэнииньшье асуубаг‰й. 28 Тэрэ эхэнэрынь домбо¸о
хаяжа, хото х‰рэжэ, х‰н‰‰дтэ:
29 – Нааараа хээн б‰хы юумэн‰‰д тухаймни намда хэлэжэ ‰гэ>
эн х‰ниие таанар ошожо харагты. Магад, тэрэ Бурханай табисуур>
та аалам? – гэжэ дуулгаба.
30 Тэдэ х‰н‰‰д городоо гаража, Иисуста ошобо. 31 Энэ ‰едэ ша>
бинарынь:
– Рабби аа, эдеэлэ! – гэжэ гуйба.
32 – Эдихэ юумэн намда бии, тэрээн тухаймни таанад мэдэнэ>
г‰йт, – гэжэ Иисус харюусаба.
33 – Магад, энээндэмнай хэн нэгэн эдихэ юумэ асараа г‰ даа? –
гэжэ шабинарынь µµэд хоорондоо хµµрэлдэбэ.
34 – Намайе эльгэээн Бурханай х‰сэл дурыень бэел‰‰лэн, намда
даалгаан ажал хэрэгыень т‰гэсхэхэ гээшэ – минии эдеэ хоол м‰н, –
гэжэ Иисус тэдэндээ хэлэбэ. – 35 «‡шµµ д‰рбэн арааа таряа ху>
ряаха саг ерэхэ» гэжэ таанар хэлэдэг бэшэ г‰т? Харин м‰нµµ нюдµµ
нээгээд, таряалангай газар тээшэ харагты даа: талха таряан эдеэ>
шэжэ, хадаха хуряахаар бэлэн болоод, халюуран сайран байна лэ.
36 Таряа хадагша µµрынгµµ т‰лµµэ абадаг, м‰нхэ амидаралай тула
ургаса хуряадаг юм, тиин таряа таригшашье, таряа хадагшашье ад>
ли баясадаг байна. 37 «Нэгэниинь таридаг, н‰гµµдэнь хададаг» гээн
оньон ‰гэ м‰нµµ баталагдаба гээшэ. 38 Таанарай урдань ажаллаа>
г‰й, бусадай хээн ажалай ‰рэ д‰ндэ х‰ртэхынтнай тула талха таряа
хадахыетнай би эльгээнэб.
39 «Тэрэ х‰н нааараа хээн б‰хы юумэн‰‰д тухаймни намда хэ>
лэжэ ‰гµµ» гээн эхэнэрэй ашаар энэ хотын олон тоото самаряан
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зон Иисуста этигэбэ. 40 Самаряанууд Иисуста ерэжэ, манайда ‰лыт
даа гэжэ гуйба. Тиихэдэнь Иисус тэдэнэйдэ хо¸р ‰дэрµµр ‰лэбэ.
41 Самаряануудтай хµµрэлдэхэдэнь, Иисуста б‰ри олон х‰н этигэбэ.
42 – Бидэ шинии хэлээнээр тухайлна бэшэбди, харин энэ х‰нэй
хэлэые µµэдµµ шагнаад байхадаа, энэ х‰н ‰нэхµµрµµл дэлхэйн
зониие Абарагша байна гэжэ одоол мэдээбди, – гэжэ тэрэ эхэнэртэ
самаряанууд хэлэбэд.
Т‰шэмэлэй х‰б‰‰е абарба
43 Хо¸р

хоноод, Иисус тэндэээ Галилей ошобо. 44 «Л‰ндэншые
т‰рээн нютагтань х‰ндэлдэгг‰й юм», – гэжэ Иисус µµрµµ хэлээ
эн. 45 Теэд Галилейдэ ерэхэдэнь, тэрэниие галилейнхин баяртай>
гаар угтаба: юундэб гэбэл, тэндэхин Иерусалимда болоон найрта
хабаадалсажа, тэндэ Иисусай б‰тэээн б‰хы гайхамшаг хэрэг‰‰дые
хараан байгаа.
46 Тиин Иисус Галилейн Канада дахин ерэбэ. Т‰р‰‰н энэ уурида
юрын уа ‰зэмэй архи болгоо эн. Капернаумда ажауудаг нэгэ т‰>
шэмэлэй х‰б‰‰ниинь ехээр ‰бдэжэ байгаа. 47 Иисус Иудейээ Гали>
лейдэ бусаа гэжэ дуулааар тэрэ т‰шэмэл Иисуста х‰рэжэ: «Капер>
наумда ерэжэ, ‰хэхэеэ байан х‰б‰‰ем аргалыт даа», – гэжэ гуйба.
48 – Гайхамшаг д‰лгэ тэмдэг‰‰дые болон хэрэг‰‰дые ‰зµµ харааг‰й
аа, хэнтнайшье этигэхэг‰йл! – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба.
49 – Эзэмни! Х‰б‰‰нэймни наа барашоод‰йдэ Капернаум ошо¸л
даа! – гэбэ т‰шэмэлынь.
50 – Гэртээ хари, х‰б‰‰ншни амиды мэндэ ябаха, – гэбэ Иисус.
Тиихэдэнь тэрэ х‰н Иисусай хэлээн ‰гэн‰‰дтэ этигэжэ, харгы
замдаа мордобо. 51 Б‰ри харгыдаа ябахадань, т‰шэмэлые зарасана>
рынь угтажа, х‰б‰‰ншни эл‰‰р мэндэ байна гэжэ дуулгаба.
52 – Х‰б‰‰нэймни бэень хэды сагта бараг болооб? – гэжэ тэрэ
асууба.
– ‡сэгэлдэр, ‰дэрэй нэгэ сагта халууниинь буураа, – гэжэ тэдэ
харюусаба.
53 «Х‰б‰‰ншни амиды мэндэ ябаха», – гэжэ Иисусай хэлээн
эгээл тэрэ сагта х‰б‰‰мни айн болоо гэжэ эсэгэнь ойлгоо. Тиигэ>
жэ т‰шэмэл µµрµµшье, тэрэнэй гэртэхиньшье Иисуста этигэбэ.
54 Энэнь Иудейээ Галилейдэ ерэхэдээ Иисусай харуулан хо¸р>
дохи гайхамшаг хэрэг м‰н.
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Хониной сµµрэмэй хажууда эдэгээбэ
5 4

5 бэлэй.

1 Удаань

еврейн‰‰дэй айндэр болобо. Иисус Иерусалим ошоо
хэлээр Бетзата гэжэ нэрэтэй томо сµµрэм бии
эн, тэрэнь Иерусалимдахи Хониной хаалгын хажууда байгаа. Тэрэ
сµµрэмэй хажууда табан арабшанууд доро олон ‰бшэн зон хэбтээ.
Тэдэнь охор, дохолон, саа ‰бшэнтэн бэлэй. [Тэдэ х‰н‰‰д уанай
салгидахые х‰леэжэ байгаа. 4 Юундэб гэхэдэ, Бурханай Эльгээмэл
заримдаа эндэ буужа, сµµрэмэй уа салгидуулдаг байгаа, тиихэдэнь
сµµрэмдэ т‰р‰‰н орожо абаан х‰нэй ямаршье ‰бшэн эдэгэшэдэг
байгаа.]* 5 Гушан найман жэл соо ‰бдэжэ байан нэгэ х‰н тэдэнэй
дунда бии эн. 6 Иисус тэрэ х‰нэй хэбтэхые харахадаа, иимэ удаан
‰бдэжэ байыень мэдээд:
– Ши эл‰‰р мэндэ болохо¸о анана г‰ш? – гэжэ асууба.
7 ‡бшэн х‰ниинь:
– Эзэмни, уанай салгидахада нэгэшье х‰н намайе сµµрэмдэ
шунгуулхаг‰йл. Уанда орохо¸о ошомсоорни, намаа урда ондоо
х‰н орошонол, – гэжэ харюусаба.
8 – Ши бодо, дэбдихэрээ абаад яба, – гэжэ Иисус тэрээндэ
хэлэбэ.
9 ‡бшэн х‰ниинь тэрэ дороо эл‰‰р боложо, дэбдихэрээ абаад
ябаба.
Тиихэдэ субботын, еврейн‰‰дэй амаралтын** ‰дэр эн. 10 Еврей>
н‰‰дэй ахамадууд аргалуулан х‰ндэ хандан:
– М‰нµµдэр суббото. Ши дэбдихэрээ абажа ябаха ¸ог‰йш! –
гэбэд.
11 – Намайе эдэгэээн х‰н «дэбдихэрээ абаад яба» гээ эн, –
гэжэ тэрэнь харюусаба.
23 Еврей

* Энэ хээг зарим эхэ бэшэг‰‰дтэ ‰гы байдаг.
** Еврейн‰‰дэй Хуули субботые амаралтын ‰дэр гэжэ тоолоно. Нангин Бэ"
шэг соо иигэжэ бэшэгдэнхэй: Бурхан зургаан ‰дэрэй туршада б‰хы юртэм"
сэ дэлхэйе ургамал амитадтайнь, х‰н‰‰дтэйнь зох¸он б‰тээнэ, долоодохи
‰дэртэнь б‰хы хэрэг‰‰дээ амарна. Долоон хоногой долоодохи ‰дэрые
Бурханда зорюулха тухай захяа заабари – Моисейн Хуулиин эгээл шухала
захяа заабаринуудай нэгэн болоно. Иисус энэ захяа заабариие болюулаа"
г‰й, гэбэшье ‰ршµµл хайратай байхань субботын захяа заабариие нарин
нягтаар г‰йсэдхэµµ б‰ри шухала гэжэ харуулаа.
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– «Дэбисхэрээ абаад яба» гээд шамда хэлээн х‰н хэн гээ>
шэб? – гэжэ тэдэнь ураба.
13 Теэд аргалуулан х‰ниинь тэрэниие мэдэхэг‰й байгаа, юун>
дэб гэбэл, Иисус тэндэ байан олон зоной дундуур далда орожо
ошоон байгаа. 14 Хожомынь Иисус тэрэ х‰ниие Бурхан ‰мэ соо
олоод:
– Зай, одоо ши эл‰‰р мэндэ болобош. Саашадаа б‰ри муу юумэн
болохог‰йн тула ондоо н‰гэл б‰ хэ, – гэбэ.
15 Тиихэдэнь тэрэ х‰н ахамадуудта µµргµµ ошожо, намайе
Иисус эдэгээгээ гэжэ дуулгаба. 16 Иимэ юумэ субботодо хээнэйнь
т‰лµµ еврейн‰‰дэй ахамадууд Иисусые м‰рдэжэ захалба.
17 Теэд Иисус тэдэндэ:
– Минии Эсэгэ хододоо ажаллажа байдаг юм, бишье баал
ажалланаб, – гэжэ харюусаба.
18 Тиихэдэнь еврейн‰‰дэй ахамадууд Иисусые алаха гэжэ б‰ри
ехээр оролдобо: хорюултай байан субботын ‰дэр ажаллахааа гад>
на, Бурханиие Эсэгэмни гэхэдээ, µµрыгµµ Бурхантай зэргэс‰‰лбэ
гэлдэбэ.
12

Иисус болбол Бурханай ‰ршµµэн эрхэтэй юм
19 Теэд

Иисус тэдэндэ харюусаба:
– Би таанарта ‰нэниие хэлэнэб: Х‰б‰‰ниинь µµрынгµµ дураар
юушье хэжэ шадахаг‰й. Эсэгэнь хайшан гээд хэнэб, тэрээнииень
хараад лэ Х‰б‰‰ниинь хэдэг. Эсэгэнь юу хэнэб, тиимэл юумэ Х‰>
б‰‰ниинь хэдэг. 20 Юундэб гэбэл, Эсэгэнь Х‰б‰‰ндээ дуратай
байдаг дээрэээ µµрынгµµ хэдэг б‰хы юумэ х‰б‰‰ндээ харуулдаг
юм. Эсэгэнь тэрээндэ б‰ришье ехэ гайхамшаг д‰лгэ тэмдэг харуул>
ха байна, таанар бултадаа ‰шµµл гайхахат. 21 Эсэгэнь ‰хээн х‰н‰‰>
дые амидыруулдаг, тиин Х‰б‰‰нииньшье дуратайл х‰н‰‰дээ амиды>
руулдаг байна. 2223 Эсэгэнь хэнииешье ш‰‰бэрилдэгг‰й. Эсэгыень
х‰ндэлдэгтэл адляар Х‰б‰‰ень бултанай х‰ндэлжэ байхын тула зарга
ш‰‰бэри хэхэ б‰хы эрхэеэ тэрэ Х‰б‰‰ндээ дамжуулан ‰гµµ. Х‰б‰‰е
х‰ндэлµµг‰й аа, тэрэниие эльгэээн Эсэгыеньшье баал х‰ндэл>
нэг‰й гээшэ.
24 Би таанарта ‰нэниие хэлэнэб: минии ‰гэ дуулаан х‰н, намайе
эльгээгшэ Эсэгэдэ этигэдэг х‰н хэтэ м‰нхэдµµ амиды мэндэ ябаха.
Тиимэ х‰н гэмн‰‰лхэг‰й – тиимэ х‰н ‰хэлµµ абарагдан, амидырба
гээшэ. 25 Би таанарта ‰нэниие хэлэнэб: Бурханай Х‰б‰‰нэй хэлэые
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наа бараан х‰н‰‰дэй дуулаад, амидырха саг ерэжэ байна, м‰нµµ
ерээдшье байна. 26 Эсэгэнь м‰нхэдµµ амидаралгын шанартай юм,
тиин Х‰б‰‰гээшье тэрэнь иимэ шанартай болгоон байна. 27 Зар>
га ш‰‰бэри хэхэ эрхэ засагые Эсэгэнь Х‰б‰‰ндээ ‰гµµ эн, уша>
рынь гэбэл, Х‰б‰‰ниинь Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н м‰н. 28 Таанар
энээндэ б‰ гайхаарайт. Юундэб гэбэл, ‰хээн х‰н‰‰д бултадаа да>
хин амидыраад, Х‰б‰‰нэй дууень дуулажа, 29 ‰хээриингээ газараа га>
раха – айн юумэ хээн х‰н‰‰д амиды мэндэ ябаха, муу юумэ хээн
х‰н‰‰д гэмн‰‰лхэ. 30 Би µµрынгµµ дура зоргоор юушье хэжэ шада>
хаг‰йб. Эсэгынгээл хэлээшээр ш‰‰бэрилнэб, тиин минии зарга ш‰‰>
бэри – ‰нэн з‰б юм, ушарынь гэбэл, би µµрынгµµ дураар юумэ хэ>
нэ бэшэб, харин намайе эльгээгшэ Эсэгын дура х‰сэлµµр болоноб.
Иисус тухай гэршэн‰‰д
Хэрбээ µµр тухайгаа µµрµµ хэлээ аамни, минии гэршэн‰‰д
‰нэн з‰б бэшэ байха эн. 32 З‰гµµр намайе гэршэлдэг нэгэ гэршэ
бии юм. Нам тухай тэрэнэй гэршэлэн хэлэдэг б‰хы ‰гэн‰‰д ‰нэн
з‰б юм гэжэ би мэдэнэб. 33 Таанар µµэдынгµµ х‰н‰‰дые Иоанн>
да эльгээгээ энта, тиин тэрэ х‰н ‰нэн з‰б гэршэ баримта ‰гµµ эн.
34 Теэд х‰н‰‰дые µµрынгµµ гэршэ болгохо гэжэ оролдооноймни
хэрэг намда ‰гы, харин таанарайл абарагдахын т‰лµµ тэдэниие гэр>
шэ болгон баринаб. 35 Иоанн болбол ялагар аруул дэн мэтэ бай>
гаа. Тэрэнэй гэрэл туяагай хажууда таанар ойр зуура баясаха х‰сэ>
лэнтэй байгаат. 36 Харин Иоаннайхиаашье ехэ нам тухай гэршэ
бии юм. Эсэгэээмни ‰гтээн гайхамшаг хэрэг‰‰дые б‰тэээмни
намайе Эсэгэмни эльгээгээ юм гэжэ гэршэлнэ! 37 Намайе эльгэээн
Эсэгэ тиигэжэ нам тухай µµрµµ гэршэлнэ гээшэ. Эсэгымни ‰гэ
хэлэхые таанар хэзээдэшье дуулаа шагнааг‰йт, µµрыень таанар хэ>
зээдэшье хаража ‰зµµг‰йт. 38 Тэрэнэй хэлээн ‰гые таанар з‰рхэ
сэдьхэлдээ хадуужа ябанаг‰йт, юундэб гэбэл, тэрэнэй эльгэээн
нэгэндэ таанар этигэнэг‰йт. 39 М‰нхын амидарал олохобди гэжэ
этигэн, таанар Нангин Бэшэгые оролдосотойгоор шудалнат. Теэд
Нангин Бэшэгтэшье нам тухай гэршэлэн хэлэгдэнэ! 40 Тиибэшье
намда ерэжэ, м‰нхын амидаралда х‰ртэхэ дураг‰й байналта.
41 Х‰н‰‰дэй магтаал намда хэрэгг‰й. 42 Би таанарые айса мэдэжэ
байнаб: таанар Бурханда дуратай бэшэт! 43 Би µµрынгµµ Эсэгын дура
х‰сэлµµр ерээб – теэд таанар намайе х‰леэжэ абанаг‰йт. Харин нэрэ
х‰ндэдэ дуратай ондоо х‰нэй µµрынгµµ х‰сэлµµр ерэхэдэнь, таанар
31
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тэрэниие х‰леэн абахат! 44 Таанар бэе бэедээ магтуулхаяа ехээр х‰сэ>
нэт, харин Бурханай магтаалда х‰ртэхэ гэжэ оролдоног‰йт! Таанартал
адли х‰н‰‰д намда этигэхэ аал? 45 Эсэгынгээ урда таанарые зэмэлхэеэ
ерээ гэжэ намайе б‰ анагты. Таанарые Моисей зэмэлхэ, харин
таанар Моисейдэ найдадаг ха юмта. 46 Хэрбээ таанар Моисейн ‰гэдэ
‰нэншµµ аа, миниишье ‰гэдэ ‰нэншэхэ ¸отой байгаалта, юундэб
гэбэл, нам тухай Моисей бэшээ юм. 47 Теэд Моисейн бэшээн ‰гэ>
н‰‰дтэ ‰нэншµµг‰й аад, таанар минии хэлээн ‰гэдэ этигэхэ аалта?
Иисус х‰н зониие гайхамшаг аргаар садхааба
6 5

Иисус Галилейн гэхэ г‰, али Тибериадай нуу>
6 рай н‰гµµ‰‰лдэ
эрьедэ гараба. Хойнооонь олон зон дахалдаба,
1 Энээнэй

2

юундэб гэхэдэ, ‰бшэн х‰н‰‰дые гайхамшаг аргаар Иисусай эмнэн
эдэгээхые ‰зээн хараан байна бшуу. 3 Иисус шабинартаяа хамта
хада дээрэ гаража ууба. 4 Еврейн‰‰дэй Паасхын айндэр болохонь
ойртожо байгаа. 5 Иисус урдааань олон зоной ерэжэ ябахые ха>
раад, Филипптэ хандан:
– Эдэ зониие эдеэл‰‰лхэ хилээмэ хаанааа худалдажа абахамнай
гээшэб? – гэжэ хэлэбэ. 6 Иисус юу хэхэеэ мэдэжэ байгаад, Филип>
пые туршан тиигэжэ хэлээ бшуу.
7 – Хо¸р зуун динари* м‰нгµµр хилээмэ худалдажа абаад, з‰эм
з‰эмµµршье хубаагаа аа, бултанда х‰ртэхэг‰йл, – гэжэ Филипп
харюусаба.
8 Шабинарайнь нэгэн, Симон Петрой д‰‰ Андрей:
9 – Эндэ байан нэгэ х‰б‰‰ндэ таба монсогор ешмээн хилээмэн,
хатааан хо¸р загаа бии. Теэд иимэ олон х‰н зондо энэнь яажа
х‰ртэхэб даа? – гэжэ хэлэбэ.
10 – Х‰н зониие уулгагты, – гэжэ Иисус захирба.
Тэрэ газартань ‰дхэн ногоон ургажа байгаа. Тэндэнь табан мянга
шахуу ганса эрэш‰‰л уубад. 11 Иисус хилээмыень абаад, Бурханда
баясхалан х‰ргэн, тэндэ уугшадта хубаан ‰гэбэ. М‰н загаыень ба>
ал х‰н б‰хэндэ дураарнь хубаажа ‰гэбэ. 12 Х‰н‰‰дэй эдеэлжэ сада>
хадань, Иисус:
– ‡лµµшэ хилээмэеэ бултыень суглуулагты, юушье б‰ орхигты, –
гэжэ шабинартаа хэлэбэ.
* Динари – римэй м‰нгэн, х‰лэншэ х‰дэлмэришэнэй нэгэ ‰дэрэй салин
болодог байгаа.
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13 Таба

монсогор ешмээн хилээмэнээнь ‰лээн з‰эм‰‰дые ар>
бан хо¸р т‰рс‰‰г д‰‰рэтэр шабинарынь суглуулба. 14 Иисусай хээн
иимэ гайхамшаг хэрэг‰‰дые хараад:
– Энэмнай газар дэлхэйн зондо заларжа ерэхэ ушартай байан
¸оороол тэрэ л‰ндэншэ юм байна! – гэжэ х‰н‰‰д хэлсэбэ.
15 Эдэ х‰н‰‰д намайе барижа, баалалтаар хаан болгожо табихаяа
байна гэжэ ойлгоод, Иисус гансаараа дахин хада дээрэ гараба.
Иисусай уан дээг‰‰р ябаан тухай
16 ‡дэшэ

болоходо Иисусай шабинарынь нуурай эрьедэ ошобо.
онгосодо уугаад, нуурай н‰гµµ бэедэ оршодог Капернаум
хото тамаран ошобо. Харанхы болобошье, Иисус ‰шµµ ерээд‰й
байгаа. 18 Тэрэ ‰едэ шанга алхин боложо, нуур ехээр долгилбо.
19 Нуурай эрьеээ таба>зургаан модо газарта онгосоороо тамаржа
ошоод, шабинарынь Иисусайнгаа нуурай уан дээг‰‰р алхалан, он>
госодонь д‰тэлжэ ябахые хараба. Тэдэн ехээр айжа мэгдэбэ.
20 – Энэ би байнаб, б‰ айгты! – гэбэ Иисус. 21 Шабинарынь
Иисусые онгосодоо уулгаха анаатай байба, теэд онгосонь тэрэ
дороо зорион эрьедээ х‰рэжэ ерэшэбэ.
17 Тиин

Иисус – Амидаралай хилээмэн м‰н
22 Н‰гµµдэ

‰дэрынь нуурай саана ‰лээн х‰н‰‰д ‰сэгэлдэр тэн>
дэнь гансахан лэ онгосо байгаа бэлэй гэжэ анаба. Теэд Иисус у>
рагшадтайгаа хамта тэрэ онгосодо уугааг‰й, харин урагшадынь
амяараа тамаран ошоо эн гэжэ тэдэ зон баал мэдэжэ байгаа.
23 Тиихэдэ Тибериадааа х‰н зон хэдэн онгосонуудта уугаад, Дээ>
дын Эзэнэй Бурханда баясхалан х‰ргээнэй ‰‰лдэ олошоруулаг>
даан хилээмэ зоной эдиэн газарта тамаран ерэбэ. 24 Теэд тэндэнь
Иисусшье, шабинарыньшье байбаг‰й, тиимэээ тэндэ байан зон
онгосонуудта уугаад, Иисусые бэдэржэ, Капернаум руу тамаран
ошобо. 25 Нуурай н‰гµµ эрьедэ тэдэнэр тамаран ерэжэ, Иисусые
олоод:
– Багша аа, ши хэзээ иишэ ерэшээн байбаш? – гэжэ асууба.
26 Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба:
– Таанар гайхамшаг д‰лгэ тэмдэг‰‰дые ‰зээн хараанаа бэшэ,
харин хилээмэ эдижэ садаан дээрэээл намайе бэдэрнэт гэжэ таа>
надта ‰нэн з‰бые хэлэнэб. 27 Теэд таанар саг зуурын эдеэндэ ана>
лаа б‰ табигты, харин м‰нхын амидарал олгодог эдеэндэ аналаа
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табигты. Тиимэ амидаралые таанарта Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н
‰гэхэ, юундэб гэбэл, Бурхан Эсэгэмнай тэрээндэ эрхэ засагаа ‰р>
шµµгµµ юм.
28 – Бурханай заабари бэел‰‰лхын тула бидэ юу хэхэ ¸отой гээ>
шэбди? – гэжэ тэдэнь асууба.
29 – Бурханай эльгэээн х‰ндэ таанар этигэгты, тиихэдээл Бурха>
най хэрэгые б‰тэээн болохот, – гэжэ Иисус харюусаба.
30 – Теэд ямар д‰лгэ тэмдэгыешни хараад, бидэ шамда этигэхэ
болонобди? Ши юу хэхэбши? – гэжэ тэдэ асууба. – 31 Манай ‰бгэ
эсэгэнэр с‰л губида ябахадаа, ман* эдидэг байгаа. «Тэнгэриээ
тэдэндэ хилээмэн ‰гтээн юм», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшэг>
дэнхэй.
32 Тиихэдэнь Иисус:
– Би таанарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: Бурханай хилээмэ таанарта
Моисей ‰гµµг‰й, тиимэ ¸отой хилээмэ минии Эсэгэ Бурхан таа>
нарта ‰гэдэг юм. 33 Юундэб гэбэл, Бурханай хилээмэн хадаа Тэнгэ>
риээ буужа ерээд, энэ дэлхэйн зондо ажамидарал ‰гэгшэ м‰н, –
гэжэ харюусаба.
34 – Эзэн аа, бидэндэ тиимэ хилээмэ хододоо ‰гэжэ байгыш! –
гэжэ тэдэнь хэлэбэ.
35 – Би µµрµµ ажамидаралай хилээмэн гээшэб. Намда ерэдэг х‰н
хэзээдэшье ‰лэн хооон байхаг‰й, намда этигэдэг х‰н хэзээдэшье
ундаа х‰рэхэг‰й. 36 Теэд энээниие µµэдµµ ‰зээн харааншье аа,
этигэнэг‰йт гэжэ таанарта хэлээ эм. 37 Минии Эсэгын намда ‰гэ>
эн х‰н б‰хэн намда ерэхэ. Тиин намда ерээн х‰ниие би намнажа
‰лдэхэг‰йб. 38 Юундэб гэхэдэ, µµрынгµµ дураар юумэ хэхэеэ би тэн>
гэриээ буужа ерээ бэшэб, харин намайе эльгэээн Эсэгын дура х‰>
сэлые бэел‰‰лхэеэ ерээб. 39 Тиин намайе эльгэээн Эсэгын дура
х‰сэлынь иимэ юм: тэрэнэй намда ‰гээн х‰н‰‰дэй нэгыеньшье
хосороонг‰йгµµр, ‰‰лшын ‡дэртэ б‰гэдые амидыруулха гээшэ.
40 Юундэб гэбэл, минии Эсэгын дура х‰сэлынь иимэ юм: Бурханай
Х‰б‰‰е харадаг ‰зэдэг, тэрээндэ этигэдэг х‰н б‰хэн м‰нхэ наатай
болохо. Тиин ‰‰лшын ‡дэр би тэдэниие амидыруулхаб.
* Ман (еврей ‰гэ) – еврей зоной с‰л губяар ябахадаа ехээр ‰лдэжэ, Бурхан
Моисей хо¸рые зэмэлэн гэмэрэлдэхэдэ, Бурхан тэнгэриээ х‰‰рхэй сагаан
юумэ эльгээбэ. Еврейн‰‰д тэрэниие хилээмэнэй орондо эдижэ, «ман» гэжэ
нэрлээн байна.
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41 «Би

тэнгэриээ буужа ерээн хилээмэн гээшэб», – гэжэ Иису>
сай хэлэхэдэнь, тэндэ сугларагшадай дунда гэмэрэлдээн болобо.
42 – Энэмнай Иосифой х‰б‰‰н Иисус ха юм? Тиимэ бэшэ аал?
Бидэ тэрэнэй эсэгыеньшье, эхыеньшье мэдэхэбди. Теэд «Би тэнгэ>
риээ буужа ерээб», – гэжэ энэ юундэ хэлэжэ байнаб? – гэлдэбэ
тэдэнь.
43 – Таанар б‰ гэмэрэлдэгты. 44 Минии Эсэгэмни хэниие намда
ер‰‰лнэб, тэрэл х‰н намда ерэжэ шадаха. Иимэ х‰ниие ‰‰лшын
‡дэртэ би амидыруулхаб. 45 «Б‰хы х‰н‰‰дые Бурхан ургаха», –
гэжэ л‰ндэншэд бэшээн байна. Эсэгын ‰гэ дуулажа, тэрэнэй ур>
гаал ойлгожо абаан х‰н намда ерэхэ. 46 Теэд Эсэгые хэншье хараа>
г‰й юм. Тэрэниие Бурханаа ерэгшэл гансаараа хараа юм. 47 Таанар>
та ‰нэн з‰бые хэлэнэб: намда этигэдэг х‰н м‰нхэ наанда х‰ртµµд
байна. 48 Би ажамидаралай хилээмэн гээшэб. 49 Таанарай ‰бгэ эсэ>
гэнэр с‰л губида ябахадаа, ман эдибэшье, ‰хээн байна. 50 Харин
тэнгэриээ буужа ерээн хилээмэээ эдиэн х‰н хэзээдэшье ‰хэ>
дэгг‰й. 51 Би тэнгэриээ буужа ерээн амиды хилээмэн гээшэб.
Энэ хилээмые эдиэн х‰н м‰нхэ наатай болохо. Тэрэ х‰ндэ минии
‰гэхэ хилээмэн хадаа минии бэемни гээшэ, тиин энэ бэеэ б‰хы
дэлхэйн ажамидаралай т‰лµµ би ‰гэнэб.
52 Тиихэдэнь еврейн‰‰дэй хоорондо гани халуун арсалдаан болобо:
– Энэ х‰н хайшан гээд µµрынгµµ бэеые манда эдюулхэнь гээшэб?!
53 Иисус харюусаба:
– Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэйл бэе эдидэг аа, тэрэнэйл шуа
уудаг аа, амидаралгын шанартай байхат гэжэ таанарта ‰нэн з‰бые
хэлэнэб. 54 Минии бэе эдидэг, минии шуа уудаг х‰н м‰нхэ наатай
болобо гээшэ – тиин тэрэ х‰ниие би ‰‰лшын ‡дэртэ амидыруул>
хаб. 55 Минии бэе хадаа ¸отой эдеэн гээшэ, минии шуа хадаа
¸отой унда гээшэ. 56 Минии бэе эдидэг х‰н, минии шуа уудаг х‰н
минии досоомни байна, би баал тэрэнэй досоонь байнаб. 57 Намайе
эльгэээн Эсэгэмни м‰нхэдµµ амидаралгын шанартай юм. Тэрэ
минии амидаралай эхин болоно. Энээндэл адли, би намайе эдидэг
х‰нэй амидаралай эхин байхаб. 58 Тэнгэриээ бууан хилээмэн –
энэ байна. ‡бгэ эсэгэнэрэйтнай эдеэд ‰хээн хилээмэн иимэ бэшэ
эн. Харин энэ хилээмэ эдидэг х‰н м‰нхэ наатай байна.
59 Капернаумай м‰ргэлэй гэр соо ургаалаа номноходоо, Иисус
тиигэжэ хэлэдэг эн.
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Зарим шабинарынь Иисусые орх¸од арилба
60 Эдэ

‰гэн‰‰дые шагнаан олон шабинарынь:
– Энэнь жэгтэй онин ургаал байнал! Шагнахыншье аргаг‰йл! –
гэлсэбэ.
61 Тэрэнэй ‰гэн‰‰д шабинарайнь дура гутааба гэжэ мэдээд, Иисус
тэдэндээ иигэжэ хэлэбэ:
– Эдэ ‰гэн‰‰дни таанад соо эжэг т‰р‰‰лнэ г‰? 62 Теэд Х‰н т‰рэлхи>
тэнэй Х‰б‰‰нэй т‰р‰‰шээр байан орондоо дэгдэн бусахые харахадаа,
юун гэхэбта? 63 Ажамидарал гансал ‰лдэµµ эхи абадаг, харин х‰нэй
бэе эндэ юушье хэжэ шадахаг‰й. Таанадта минии хэлээн ‰гэн‰‰д ха>
даа ‰лдэ, Ажамидарал гээшэ. 64 Теэд заримантнай намда этигэнэг‰йл.
Хэн тэрээндэ этигэнэг‰йб, хэн тэрээниие барижа ‰гэхэб гэжэ
Иисус анханаа мэдээд байгаа. 65 Иисус саашань ‰ргэлжэл‰‰лэн
хэлэбэ:
– Эсэгымни ‰ршµµлг‰йгµµр хэншье намда ерэжэ шадахаг‰й бай>
на гэжэ би таанадта хэлээ энби.
66 Энээнээ хойшо Иисусай олон шабинарынь тэрэниие орх¸од,
саашадаа тэрээнтэй ябалсааг‰й. 67 ¤µрынгµµ арбан хо¸р шабиаа
Иисус ураба:
– Магад, таанаршье намайе орхихо анаатай бэшэ г‰т?
68 – Дээдын Эзэн аа, бидэ ондоо хэндэ ошохомнай гээшэб? Шам>
дал м‰нхэ наа олгодог ‰гэн‰‰д байна ха юм. 69 Ши Бурханай Нан>
гин Х‰б‰‰нши гэжэ бидэ этигэнэбди, мэдэжэ байнабди, – гэжэ
Симон Петр харюусаба.
70 – Би µµрµµл Арбан хо¸р таанадые шэлэжэ абаа бэшэ эн г‰б!
Теэд таанадай нэгэн шолмос байна! – гэжэ Иисус харюусаба.
71 Иигэжэ Симон Искариодой х‰б‰‰н Иуда тухай Иисус хэлээн
байна. Тэрэ Арбан хо¸рой нэгэниинь байан аад, ‰‰лээрнь Иису>
сые барижа ‰гэхэ.
Иисус ба тэрэнэй аха д‰‰нэр
7 6

Удаань Иисус Галилейгээр ябаба. Иудейдэ ошохог‰й гэжэ тэрэ
7 шиидэбэ,
юундэб гэхэдэ, Иудейн ахамадууд тэрэниие алаха а>
1

наатай байгаа. 2 Еврейн‰‰дэй Отог урса табилгын айндэр гэжэ
найр болохо¸о байба. 3 Аха д‰‰нэрынь Иисуста хэлэбэ:
– Ши эндэээ гараад, Иудей ошо! Шинии б‰тээдэг гайхамшаг
хэрэг‰‰дые тэндэ ажауудаг урагшадшни хараг лэ. 4 ¤µрынгµµ ‰йлэ
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хэрэгые нюусаар хэдэг х‰н алдар сууда гарахаг‰й бшуу. Харин ши>
нии тиимэ гайхамшаг ‰йлэ хэрэг‰‰д тухайшни б‰хы дэлхэйн зон
мэдэг лэ!
5 Иисусай аха д‰‰нэрыньшье тэрээндээ этигэдэгг‰й байгаа бшуу.
6 Иисус аха д‰‰нэртээ иигэжэ харюусаба:
– Минии саг ‰шµµл ерээд‰й байна. Таанарта ямаршье саг таара>
ха ха юм. 7 Дэлхэйн х‰н‰‰д таанарта дураг‰йлхэхэг‰й, харин намда
тэдэ дураг‰йлхэдэг, тэдэ х‰н‰‰дэй ‰йлэ хэрэгэйнь ¸ро муутай бай>
ые би гэршэлэн харуулна ха юмбиб. 8 Таанар айндэртээ ошогты.
Би тэрэ найрта ошохог‰йб, минии саг ‰шµµ ерээд‰й байна.
9 Иисус тиигэжэ хэлээд, Галилейдээ ‰лэбэ.
Иисус найр дээрэ
10 Аха

д‰‰нэрэйнгээ тэрэ айндэртэ ябаанай хойно Иисус баа
тиишээ бэеэ мэд‰‰лэнг‰й ошобо. 11 Еврейн‰‰дэй ахамадууд найрай
‰едэ Иисусые бэдэрбэ. Тэрэ х‰н хаана байнаб гэжэ тэдэнэр ураг>
шалба. 12 Иисус тухай ехэ арсалдаан улад зоной дунда болоо. Зарим
нэгэниинь: «Энэ айн х‰н юм», – гэлдэбэ. Н‰гµµ зариманиинь:
«‡гы, энэ х‰н улад зониие мэхэлнэ», – гэжэ буруушааба. 13 Теэд за>
сагаархидаа айжа, Иисус тухай сэхэ руунь хэншье хэлээг‰й.
14 айндэрэй хахад сагынь ‰нгэршэхэдэ Иисус Бурхан ‰мэ соо
бии боложо, ургаалаа номнобо. 15 Еврейн‰‰дэй ахамадууд гай>
халсан:
– Энэ х‰н хаанашье урааг‰й аад, иимэ ехэ юумэ хаанааа мэ>
дэнэ гээшэб? – гэлсэбэ.
16 Иисус харюусаба:
– Энэ – минии бэшэ, харин намайе эльгэээн Бурханай ургаал
юм. 17 Тэрэнэй дура х‰сэл д‰‰ргэхэ анаатай х‰н аа, энэ Бурханай
ургаал гээшэ г‰, али би µµрµµн хэлэжэ байна г‰б гэжэ мэдэдэг
болохо. 18 ¤µрµµн хэлээн х‰н µµрыгµµ магтуулхаяа оролдоно, ха>
рин намайе эльгэээн Бурханиие алдаршуулхаяа оролдогшо ‰нэн
з‰бые хэлэнэ, тэрэнэй з‰рхэ сэдьхэлдэ худал юумэн байхаг‰й. 19 Мо>
исей таанарта Бурханай хуули ‰гµµ бэшэ эн аал? Теэд таанарай
хэнтнайшье тэрэ Хуули сахинаг‰йл! Юундэ таанар намайе алахаяа
ананабта?
20 – Ши досоогоо ада ш‰дхэртэй байнаш! Хэн шамайе алахаяа
байгаа юм? – гэжэ х‰н зон харюусаба.
21 Иисус харюудань иигэжэ хэлэбэ:
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– Би нэгэл гайхамшаг хэрэг хэбэб, тиихэдэмни таанар бултадаа
ехээр гайхабалта. 22 Бишыхан х‰б‰‰дэйнгээ бэлгэ отолуулха ¸о зан>
шал таанарта Моисей захяа эн (‰нэндµµ Мойсейээ урда, ‰бгэ эсэ>
гэнэр тиигэжэ захиан юм), тиигээд таанар субботодошье отолуулна
ха юмта. 23 Моисейн Хуули эбдэхэг‰й гэжэ х‰ниие субботодо отолуул>
жа байхадаа, субботодо х‰нэй бэеые с‰м эдэгээхэдэмни таанар намда
яахадаа ехээр сухалдана гээшэбта? 24 Таанар гадаада талыень об¸ороод
лэ, халирхайгаар б‰ шиидхэгты, харин ‰нэн з‰б шиидхэбэри гаргагты!
25 Иерусалим хотодо байгшадай зариманиинь иигэжэ хэлэбэ:
– Энэл х‰ниие засаг баригшад алахаяа анана бэшэ аал? 26 Теэд
харыта, энэ х‰н ургаалаа нюунг‰й сэхэ номножо байнал. Хэншье
тэрэниие хориног‰йл... Энэ х‰н ‰нэхµµрµµ Бурханай табисуурта
байна гэжэ, магад, засагаархиншье ойлгоо гээшэ хаяа? 27 Теэд энэ
х‰н хаанаааб гэжэ бидэ мэдэнэбди. Харин Бурханай табисууртын
ерэхэдэ, тэрэ хаанаааб гэжэ хэншье мэдэхэг‰йл.
28 Тиихэдэнь Иисус ургаалаа Бурхан ‰мэ дотор номножо байгаад:
– Таанар намайе мэдэнэ г‰т? Минии хаанааа ерээн тухай баа
мэдэнэ г‰т? Би µµрµµн ерээ бэшэб. Намайе эльгээгшэдэ этигэжэ
болохо юм, з‰гµµр таанар тэрээниие мэдэхэг‰йт. 29 Харин би тэрээ>
ниие мэдэхэб, ушарынь нэрлэбэл, би тэрээнээ ерээб, намайе тэрэ
эльгээгээ юм, – гэжэ шангаар дуугарба.
30 Тиигэжэ хэлэхэдэнь Иисусые засагаархин барижа хаахаяа ана>
ба, теэд хэншье тэрээнэй ойро х‰рэбэг‰й, юундэб гэхэдэ, тэрэнэй
сагынь ‰шµµ ерээд‰й байгаа. 31 Теэд олон юрын зон тэрээндэ эти>
гээн байна. «Бурханай табисуурта ерэхэдээ, энэ х‰нµµ ‰л‰‰ ехэ
д‰лгэ тэмдэг харуулжа шадаха аал?» – гэжэ тэдэ зон хэлсээн байна.
32 Иисус тухай арад зоной дунда арсалдаанай боложо байхые фари>
сейн‰‰д дуулаба. Тиин т‰р‰‰ санаартан ба фарисейн‰‰д тэрэниие ба>
рижа хаагты гэжэ ‰мын харуулшадые эльгээбэ. 33 Иисус тэрэ ‰едэ:
– ‡шµµ нэгэ заа таанартай суг байлсахамни, тиигээд намайе эль>
гэээн Эсэгэдээ ошохомни. 34 Таанар намайе бэдэрхэт, теэд олохо>
г‰йт; минии байха газарта таанар ерэжэ шадахаг‰йт, – гэжэ хэлэбэ.
35 Тиихэдэнь еврейн‰‰д µµэд дундаа хµµрэлдэбэ:
– ‡гы, бидэнэй тэрэниие олохог‰й ямар газарта энэмнай ошо>
хо¸о т‰хеэрбэ гээшэб? Али грег‰‰дэй дунда тарашоод байан манай
улад зондо ошожо, грег‰‰дые ургахаяа анаба гээшэ г‰? 36 «Таанар
намайе бэдэрхэт, теэд олохог‰йт», «Минии байха газарта таанар
ошожо шадахаг‰йт» гэхэдээ, ямар удхатайгаар тэрэ хэлэбэ гээшэб?
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Амидаралта уан. Иисус тухай арсалдаан
37 Иисус

айндэрэй ‰‰лшын эгээл ехэ ‰дэрынь х‰н зондо иигэ>
жэ шангаар айладхаба:
– Ангаан х‰н намда ерээд, ундаа харяаг! 38 Намда этигэдэг х‰н
тухай Нангин Бэшэг соо «Тэрэнэй з‰рхэнµµ амидаралта урадхал
уан урдаха» гэжэ бэшэгдэнхэй.
39 Иисус тиигэжэ хэлэхэдээ, Нангин ‰лдэ тухай хэлэбэ гээшэ:
Иисуста этигээн х‰н‰‰д хожомынь Нангин ‰лдэтэй болохо ¸о>
той байан юм. Тэрэ ‰едэ Нангин ‰лдэ ‰шµµл ‰гтµµд‰й байгаа,
юундэб гэхэдэ, Иисус ‰шµµл алдар солодо х‰ртµµг‰й байгаа.
40 Сугларан зоной зариман Иисусай ‰гэн‰‰дые шагнаад:
– Энэмнай х‰н зондо заларжа ерэхэ ¸отой тэрэ л‰ндэншэ бай>
нал! – гэлсэбэ. 41 Н‰гµµдэ зариманиинь:
– Энэмнай Бурханай табисуурта байнал! – гэлсэбэ.
– Теэд Бурханай табисуурта Галилейээ ерэхэ аал? – гэжэ бэшэ
зариманиинь буруушааба. – 42 Бурханай табисуурта болбол Давидай
‰ри адаан м‰н, Давидай т‰рээн Вифлеем хотооо ерэхэ ¸отой
гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй ха юм.
43 Тиин улад зон Иисус тухай арсалдан, тэдэнэй аналнуудынь
тудалдаба. 44 Зариманиинь Иисусые барижа тушаахаяашье анаба,
теэд тэрээндэ хэншье гар х‰рэбэг‰й.
45 Бурхан ‰мын харуулшад т‰р‰‰ санаартанда, фарисейн‰‰дтэ
бусажа ерэбэ. Тэдэнь:
– Юундэ таанар тэрээниие наашань асарааг‰йбта? – гэжэ у>
раба.
46 – Энэ х‰ндэ адляар нэгэшье х‰н хэзээдэшье хэлээг‰йл! – гэжэ
харуулшад харюусаба.
47 – Тэрэ х‰н иихэдээ таанарыешье мэхэлбэ гээшэ г‰? – гэжэ
фарисейн‰‰д харуулшадаа асууба. – 48 Теэд ахамадуудай дундааа
г‰, али фарисейн‰‰дэй дундааа нэгэшье х‰н тэрээндэ этигээ аал?
49 Хуули мэдэдэгг‰й харанхы мунхаг зон лэ тэрэ х‰ндэ этигэбэ гээшэ,
тэдэ зон Бурханай хараалда х‰ртµµ!
50 Теэд нэгэтэ Иисустай ерэжэ уулзаан тэдэнэй нэгэн Никодим
бэшэндээ иигэжэ хэлэбэ:
51 – Х‰ниие гэмнэхэ гээ аа, т‰р‰‰н тэрэ х‰нэй хэлэые шагнан>
г‰йгµµр, зэмыень тодорууланг‰йгµµр шиидхэбэри гаргахые манай
Хуули з‰бшµµдэг юм г‰?
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52 –

Зай, ши тиихэдээ баал Галилейээ хаяаш? Ши µµрµµ Нан>
гин Бэшэг шудала, тиибэл Галилейээ нэгэшье л‰ндэншэ гараха>
г‰й юм гэжэ ши µµрµµ мэдэхэш, – гэжэ тэдэнь харюусаба.
Иисус ба эрэдээ урбаан эхэнэр
[ 53 Удаань бултадаа гэр гэртээ хариба.
8 7

8

1 Иисус

Элеон хада дээрэ гараан байна. 2 Эртэ ‰глµµг‰‰р Иису>
сай дахин Бурхан ‰мэдэ ерэхэдэ, б‰хы зон тэрээндэ ерэбэ.
Тиин Иисус уугаад, х‰н‰‰дтэ номнол зааба. 3 Тиихэ ‰едэнь Хуули
заадаг багшанар ба фарисейн‰‰д µµрынгµµ эрэдэ урбаан нэгэ эхэ>
нэрые Иисуста асарба. Тэрэ эхэнэрые зоной урда байлгаад, 4 Иисус>
та хандан:
– Багша аа, энэ эхэнэрые эрэдээ урбажа байхадань, бидэ балшы>
са баряабди, – гэбэд. – 5 Иимэш‰‰лые шулуугаар шэдэжэ хэээхэ
¸отой гэжэ Моисей µµрынгµµ Хуули дотор захяа эн. Харин ши
юу гэжэ хэлэхэ байнабши?
6 Хуули заадаг багшанар ба фарисейн‰‰д юундэ тиигэжэ асуугааб
гэбэл, Иисусые туршан ‰гэ алдуулаад, хожомынь гэмнэхэеэ ана>
ан байгаа бшуу. Теэд Иисус доошоо тонгойгоод, хургаараа юушьеб
газар дээрэ бэшэжэ байба. 7 Тэдэнь юумэ асуугаад алабаг‰й, тии>
хэдэнь Иисус толгойгоо ‰ргµµд, тэдэндэ хандажа:
– Таанарай хэнтнай н‰гэл хэзээдэшье хээг‰йб, тэрэ х‰нтнай энэ
эхэнэрые т‰р‰‰н шулуудаг лэ! – гэбэ.
8 Тиигээд Иисус дахин уруугаа хараад, газар дээрэ юумэ бэшээ>
нээ ‰ргэлжэл‰‰лбэ. 9 Иисусай тиигэжэ хэлэхыень дуулаад, тэндэ суг>
ларан зон хойно хойнооо убарилдан тараба, эгээн ехэ наатай>
шуулынь т‰р‰‰н гаража ошоо. Удаань Иисус эхэнэртэй хоюулан лэ
‰лэбэ. 10 Иисус толгойгоо µµдэнь ‰ргµµд, эхэнэрээ:
– Эхэнэр аа, бэшэ зон хаана гээшэб? Шамайе хэншье зэмэлээ>
г‰й г‰? – гэжэ асууба.
11 – Хэншье зэмэлээг‰й даа, эзэн аа, – гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба.
– Баа бишье шамайе зэмэлнэг‰йб. Яба, дахин н‰гэл б‰ хэ, –
гэбэ Иисус.]*

* Зарим нэгэн урданай бэшэг‰‰дтэ энэ хээг ‰гы байдаг, н‰гµµ зариман"
дань ондоо газарта дайралдадаг.
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Иисус болбол дэлхэйе гэрэлт‰‰лэгшэ Гэрэл туяа м‰н
12 Иисус

дахин тэдэнтэй хµµрэлдэбэ:
– Би дэлхэйе гэрэлт‰‰лэгшэ Гэрэл туяа гээшэб. Минии хойно>
оо дахаан х‰н харанхы соогуур тµµрижэ ябахаг‰й, харин амида>
рал олгодог гэрэл туяатай болохо.
13 – Ши µµр тухайгаа µµрµµ гэршэлэн хэлэнэш. Тиимэээ ши>
нии гэршэлгэ ‰нэн з‰б бэшэ, – гэжэ фарисейн‰‰д хэлэбэ.
14 Иисус харюусаба:
– Хэрбээ µµр тухайгаа минии µµрµµшье хэлээ аамни, минии
‰гэн‰‰дтэ этигэхэдэ болохо юм, юундэб гэбэл, би хаанааа ерэ>
энээ, хайшаа ошохо байанаа мэдэнэб, харин таанар минии хаа>
нааа ерэые, хайшаа ошохыемни мэдэнэг‰йт. 15 Таанар х‰н‰‰дтэл
адли ш‰‰бэрилнэт, харин би хэнииешье ш‰‰бэрилнэг‰йб. 16 Теэд
х‰ниие ш‰‰бэрилбэлни, минии зарга ш‰‰бэри ‰нэн з‰б байха эн,
юундэб гэхэдэ, би гансаараа ш‰‰бэрилнэ бэшэб, намайе эльгэээн
Эсэгэмни намтай хамта байна. 17 Тиин хо¸р х‰нэй гэршэлгэ ‰нэн
з‰б юм гээд таанарай Хуули дотор бэшээтэй. 18 Бидэ болбол хо¸р
гэршэбди: намайе эльгэээн Эсэгэ бидэ хо¸р минии тухай гэршэл>
нэбди.
19 – Теэд шинии эсэгэ хаана гээшэб? – гэжэ тэдэ ураба.
– Таанар намайешье, минии Эсэгыешье мэдэхэг‰йт. Хэрбээ таа>
нар намайе мэдээ аа, минии Эсэгыешье мэдэхэ энта, – гэжэ
Иисус харюусаба.
20 Бурхан ‰мэдэ м‰нгэ алта ‰ргэдэг газарай хажууда зогсон ном>
ножо байхадаа, Иисус тиигэжэ хэлээ эн. Тиин хэншье тэрээниие
барижа тушаагааг‰й, ушарынь нэрлэбэл, тэрэнэй сагынь ‰шµµ ерээ>
д‰й байгаа.
«Минии ошохо газарта таанар ошожо шадахаг‰йт»
21 Иисус

баа иигэжэ хэлээ:
– Би аяар ябахамни. Таанар намайе бэдэрхэт, теэд н‰гэлтэйгµµ
‰хэхэт. Минии ошохо газарта таанар ошожо шадахаг‰йт.
22 – «Минии ошохо газарта таанар ошожо шадахаг‰йт» гээшэнь
ямар удхатайб? Али энэмнай бэеэ хорложо ‰хэхэеэ анаба г‰? – гэ>
жэ еврейн‰‰дэй ахамадууд хµµрэлдэбэ.
23 – Таанар доодо дэлхэйн ха юмта, харин би дээрэээ ерээб.
Таанар энэ дэлхэйн х‰н‰‰дта, би энэ дэлхэйн бэшэлби. 24 «Таанар
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н‰гэлн‰‰дтэйгµµ ‰хэхэт!» гэжэ би таанарта хэлээб. «Би»* байан>
дамни ‰нэншµµг‰й аа, бултадаа н‰гэлтэйгµµ ‰хэхэт! – гэжэ Иисус
харюусаба.
25 – Тиихэдээ ши хэн гээшэбши? – гэжэ тэдэ асууба.
– Би хододоо µµрыгµµ хэн гээд нэрлэдэг энбиб, тэрэл гээшэб, –
гэжэ Иисус харюусаба. – 26 Таанар тухай хэлэхэ, таанарые гэршэ>
лэн зэмэлхэ олон юумэн намда бии, теэд намайе эльгэээн Эсэгэ>
ээ дуулаанаал энэ дэлхэйнхидтэ хэлэнэб, харин намайе эльгээгшэ
‰нэн з‰б юм.
27 Эсэгэ тухайгаа тэрэ хэлэнэ гэжэ ахамадууд ойлгобог‰й.
28 Иисус ‰ргэлжэл‰‰лэн:
– Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ниие таанарай дээшэнь дэгд‰‰лхэдэ,
минии «Би» байые, минии µµрынгµµ дураар юушье хэдэгг‰й бай>
ые, Эсэгынгээл ургаан ¸оор хэлэдэг байые таанар ойлгохот.
29 Намайе эльгээгшэ ходо намтай, тэрэ намайе гансаарыемни ор>
х¸ог‰й, юундэб гэбэл, би тэрэнэйнгээл дура х‰сэлые бэел‰‰лнэб, –
гэбэ.
30 Иисусай иигэжэ хэлэхэдэ, тэрээндэ олон зон этигэбэ.
Бурханай ‰хиб‰‰д г‰, али шолмосой ‰хиб‰‰д г‰?
31 Удаань

Иисус тэрээндэ этигээн еврейн‰‰дтэ иигэжэ хэлэбэ:
– Хэрбээ таанар минии ургаалай ¸оор ябаа аа, ‰нэхµµрµµл
минии шабинар болохот. 32 Тиихэдээ таанар ‰нэн з‰йлые ойлгохот,
‰нэн з‰йл таанарые с‰лµµлхэ.
33 – Бидэнэр Абраамай ‰ри адаад гээшэбди, хэзээдэшье хэ>
нэйшье барлагууд байгааг‰йбди! «Таанар эрхэ с‰лµµтэй болохот»
гэхэдээ ши ямар юумэн тухай хэлэнэбши? – гэжэ тэдэнь ураба.
34 Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба:
– Би таанарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: н‰гэл хэгшэ х‰н б‰хэн н‰гэ>
лэй барлагынь м‰н. 35 Барлаг болбол гэр б‰лэ соо ‰ни байдагг‰й,
харин х‰б‰‰ниинь хододоо гэр б‰лэдµµ ‰лэдэг. 36 Таанарта Х‰б‰‰нэй
эрхэ с‰лµµ ‰гµµл аа, таанар ‰нэхµµрµµл с‰лµµтэй х‰н‰‰д боло>
хот. 37 Таанар Абраамай ‰ри адаад гээшэт гэжэ би мэдэнэб, теэд
таанар намайе алаха анаатайт, юундэб гэхэдэ, минии ‰гэн‰‰д
* Эдэ ‰гэн‰‰дээр Хуушан Хэлсээндэ Бурхан µµрыгµµ элир‰‰лнэ. Эдэнь
Иисус Эсэгэ Бурхантай нэгэн хамта байхые баталан харуулна. Жэшээнь,
энэ найруулга саашадаа 8:28; 8:58; 13:19; 18:5 б‰лэг‰‰д соо дайралдана.
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таанарай з‰рхэ сэдьхэлдэ байра олоног‰й бшуу. 38 Би µµрынгµµ
Эсэгындэ юу хараан ‰зээн тухайгаа таанарта хэлэнэб, харин таа>
нар µµрынгµµ эсэгэээ дуулаан юумэеэ хэнэт.
39 – Манай ‰бгэ эсэгэ Абраам юм! – гэжэ тэдэ харюусаба. Иисус
тэдэндэ хэлэбэ:
– ‡нэхµµрµµ Абраамай ‰ри адаан байгаа аа, таанар Абра>
амдал адли хэрэг‰‰дые б‰тээхэ энта. 40 Харин таанар намайе ала>
хаяа ананалта, Бурханаа дуулаан ‰нэн з‰йл таанарта хэлээн
х‰ниие алахаяа ананалта! Теэд Абраам иимэ юумэ хэдэг байгаа
г‰?! 41 ‡гы даа, таанар µµрынгµµл эсэгэдэ адли юумэ хэнэт!
– Бидэ н‰гэл хилэнсэдэ т‰рµµ бэшэбди! Манай ори ганса эсэгэ –
Бурхан юм! – гэлсэбэ тэдэ.
42 Иисус тэдээндэ харюусаба:
– Хэрбээ Бурхан таанарай эсэгэ байгаа аа, таанар намда дура>
тай байха энта, юундэб гэбэл, би Бурханаа иишээ ерээб, Бурхан>
даа ошожо ябанаб. Би µµрµµн ерээг‰йлби – намайе Бурхан эль>
гээгээл! 43 Таанар юундэ минии хэлээн ‰гые ойлгоног‰й гээшэбта?
Таанар минии хэлээн ‰гэ дуулаха шадалг‰й байналта! 44 Таанарай
эсэгэ – шолмос юм, тиин таанар эсэгынгээ б‰хы дура х‰сэлыел
бэел‰‰лхэ х‰сэлэнтэйт. Теэд танай эсэгэ анханаа нааша х‰н‰‰дые
аладаг байан лэ, тэрэтнай ‰нэн з‰йлые ‰зэжэ ядадаг байгаал, уша>
рынь хэлэбэл, тэрээндэтнай ‰нэн з‰йл гэжэ байхаг‰йл. Худал юумэ
хэлэхэдээ, тэрэтнай µµрынгµµ т‰рэлхи хэлэн дээрэ дуугардаг эн,
юундэб гэбэл, тэрэтнай µµрµµшье худалша, худал юумэ ‰‰дхэгшэ
байан юм. 45 Харин ‰нэн з‰б юумэ минии хэлэхэдэ, таанар намда
этигэнэг‰йт. 46 Н‰гэл хээ гэжэ намайе таанарай хэнтнай гэршэлэн
харуулжа шадахаб? Таанарта ‰нэн з‰б юумэ минии хэлэхэдэ, таанар
юундэ намда этигэнэг‰йбта? 47 Бурханай мэдэлдэ байгша болбол
Бурханай хэлээн ‰гэн‰‰дые дуулана. Таанар намайе дууланаг‰йт,
юундэб гэхэдэ, таанар Бурханай мэдэлдэ бэшэт.
Иисус ба Абраам тухай
48 Еврейн‰‰д

Иисуста иимэ харюу ‰гэбэ:
– Шамайе ада ш‰дхэртэ барюулан самаряан х‰н гэжэ бидэ з‰б
хэлсэдэг байнабди.
49 – Би ада ш‰дхэртэ барюулааг‰йб: би µµрынгµµ эсэгые х‰ндэл>
нэб, харин таанар минии нэрэ гутаажа байнат. 50 Би µµртµµ алдар
соло бэдэрнэ бэшэб, теэд намда алдар соло бэдэрэгшэ ондоо нэгэн
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бии юм, тэрэл шиидхэнэ. 51 Таанарта ‰нэн сэхэ хэлэнэб: минии
ургаалаар ябадаг х‰н‰‰д хэзээдэшье ‰хэхэг‰й!
52 – Ши ада ш‰дхэртэ барюулан х‰н байнаш гэжэ одоол бидэ
лаб мэдэбэбди, – гэлдэбэ, – Абраам наа баранхай, м‰н баа л‰н>
дэншэдшье н‰гшэнхэй. Харин ши «минии ургаалаар ябадаг х‰н‰‰д
хэзээдэшье ‰хэхэг‰й» гэнэш. 53 Наа бараан манай ‰бгэ эсэгэ Аб>
раамаа ши ехэ гээшэ г‰ш? Али нааяа д‰‰рээн л‰ндэншэдµµ
ехэ гээшэ г‰ш? Ши хэнби гэжэ µµр тухайгаа ананабши?
54 – Хэрбээ би µµрµµ µµрыгµµ алдаршуулжа байгаа аа, минии
алдар нэрэ юуншье бэшэ. Теэд намайе минии Эсэгэ алдаршуулна –
таанар тэрээниие µµэдымнай Бурхан гэжэ нэрлэнэт! 55 Теэд таа>
нар минии Эсэгые мэдэнэг‰йт, харин би тэрэниие мэдэнэб. Хэрбээ
би тэрэниие мэдэхэг‰йб гээ аа, би таанартайл адли худалша боло>
хо эм. Теэд би тэрэниие мэдэхэб, тэрэнэй хэлэдэг ‰гэн‰‰дые бэе>
л‰‰лнэб. 56 Танай ‰бгэ эсэгэ Абраам минии заларжа ерэхэ ‰дэрые
харахаб гэжэ анахадаа баярладаг бэлэй, тиин ерээн ‰дэрыемни
хараад, баяртай золтой байгаа эн!
57 – Ши табиншье наа х‰рµµг‰й аад, Абраамые хараан болоно
г‰ш?! – гэжэ еврейн‰‰д жэгшэбэ.
58 – Таанарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: би Абраамай ‰шµµ т‰рµµд‰й>
дэ байгааб, байнашьеб, – гэжэ Иисус харюусаба.
59 Тиихэдэнь еврейн‰‰д Иисусые шулуудажа алаха гэжэ шулуу>
нуудые бариба. Теэд Иисус тэдэнээ зайлажа, Бурхан ‰мэµµ га>
ража ошобо.
Т‰рэхэµµ охор х‰ниие Иисус эдэгээбэ
9 8

ушарай дараа Иисус ябажа ябатараа т‰рэхэµµ охор х‰>
9 ниие хараба.
1 Энэ

– Багша аа, энэ х‰н яахадаа охор т‰рµµ гээшэб? Хэниинь
н‰гэл хээн байгааб: энэ µµрµµ г‰, али энээнэй эхэ эсэгэнь г‰? –
гэжэ тэрэнэй шабинарынь ураба.
3 – Энэ х‰н µµрµµшье, эхэ эсэгэньшье н‰гэл хээг‰й, – гэжэ Иисус
харюусаба. Тиин ‰ргэлжэл‰‰лэн: – Тэрээнэй аргалуулан ябадалаар
Бурханай хаба х‰сэ элирхэйлэгдэхын тула тэрэ охор байгаа. 4 ‡дэр
байан дээрэнь бидэ намайе эльгэээн Эсэгын хэрэг‰‰дые б‰тээ>
хэ ¸отойбди. Мэнэ гэээр ‰ни болохо¸о байна, тиихэдэ хэншье
юумэ хэжэ шадахаг‰й. 5 Дэлхэй дээрэ байха сагтаа би энэ дэлхэйн
гэрэл туяань гээшэб.
2
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Иигэжэ хэлээд, Иисус газарта н¸лбобо. Н¸лбооо шоройтой
худхан шабар б‰тээжэ, тэрэ шабараараа охор х‰нэй нюдые ша>
баба.
7 – Иигээд Шилоах сµµрэмдэ ошожо нюураа угаа, – гэжэ Иисус
тэрэ охор х‰ндэ хэлэбэ (Шилоах гэжэ ‰гэ «Эльгээгдээн» гээн
удхатай).
охор х‰ниинь тэндэ ошожо, нюураа угаагаад, юумэ харадаг бо>
лошоод ерэбэ. 8 Х‰ршэнэрынь, тиихэдэ юумэ ходо бадарлажа уу>
хыень харадаг зон:
– Энэл х‰н юумэ бадаржа уудаг бэшэ эн г‰? – гэлсэбэ.
9 – Тиимэл даа, энэ х‰н лэ даа, – гэжэ н‰гµµ зариманиинь ха>
рюусаба.
– Бэшэ, энэмнай миин лэ тэрээндэ адли х‰н байна, – гэжэ ‰шµµ
н‰гµµд‰‰лынь буруушааба.
– ‡нэхµµрµµ энэ би байнаб, – гэжэ тэрэ х‰ниинь µµрµµ хэлэбэ.
10 – Теэд ши яагаад харадаг болоо гээшэбши? – гэжэ тэдэ х‰н‰‰д
урдааань ураба.
11 – Иисус гэжэ нэрэтэй нэгэ х‰н шабар худхажа, тэрэ шабараа>
раа нюдыемни шабаад, «Шилоахда ошожо нюураа угаа» гээ. Би
тиихэдэнь тэндэ ошожо нюураа угаагаад, юумэ харадаг болооб, –
гэжэ тэрэ х‰ниинь харюусаба.
12 – Тэрэ х‰н хаанаб? – гэжэ тэдэнь асууба.
– Би мэдэнэг‰йб, – гэжэ аргалуулан х‰ниинь харюусадаг эн.
13 Урдань охор байан тэрэ х‰ниие фарисейн‰‰дтэ асарба. 14 Иисус
амаралтын субботын ‰дэр шоройгоор шабар худхажа, тэрэ шаба>
раараа охор х‰ниие аргалан байгаа. 15 Хайшан гээд юумэ харадаг
болоош гэжэ фарисейн‰‰д тэрээнээ баа асуужа оробо.
– Тэрэ х‰н нюдыемни шабараар шабаа, би нюураа угаагаад, м‰>
нµµ юумэ харанаб, – гэжэ аргалуулан х‰ниинь харюусаба.
16 – Энэ х‰н Бурханаа заяагдаан байха ¸ог‰й, юундэб гэбэл,
субботые тооног‰й, – гэжэ зарим фарисейн‰‰д мэд‰‰лбэ.
– Теэд н‰гэлтэн аа, энэ х‰н иимэ гайхамшаг хэрэг‰‰дые б‰тээхэ
эн г‰? – гэжэ н‰гµµ зариманиинь буруушааба.
Тиин фарисейн‰‰д µµэд хоорондоо арсалдан хубааралдаба. 17 Ар>
галуулан х‰нµµ тэдэ дахин ураба:
– Тэрэ х‰н шамайе юумэ харадаг болгоо гэнэш. Тэрээнэй тухай
ши µµрµµ юун гэжэ ананабши?
– Л‰ндэншэ гэжэ ананаб, – гээд тэрэнь харюусаба.
6
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ахамадууд охор х‰н байанаа юумэ харадаг бо>
лоо гэжэ юрэдµµ этигэбэг‰й. Тиигээд юумэ харадаг болоон х‰нэй
эхэ эсэгые тэдэ ер‰‰лбэ. 19 Тиин тэдэнээ:
– Энэ танай х‰б‰‰н г‰? Энэтнай охор т‰рµµ эн гэнэт. Теэд
м‰нµµ х‰б‰‰нтнай хайшан гээд юумэ харадаг болоо юм? – гэжэ
асууба.
2021 – Энэ манай х‰б‰‰н байна гэжэ бидэ мэдэнэбди, энэмнай
охор т‰рээн юм. Теэд хайшан гээд харадаг болооб, хэн энээ>
нииемнай хараатай болгооб гэжэ бидэ мэдэнэг‰йбди. ¤µрµµнь у>
рагты. Х‰б‰‰мнай нааяа х‰сµµ, µµрµµ хэлэжэ шадаха, – гэжэ эхэ
эсэгэ хо¸рынь харюусаба.
22 Х‰б‰‰нэй т‰рэлхидынь юундэ тиигэжэ харюусааб гэбэл, еврей>
н‰‰дэй ахамадуудаа айгаа. Ушарынь хэлэбэл, Иисусые Бурханай
табисуурта гэжэ тоолодог х‰н б‰хэниие м‰ргэлэй гэртэ оруулхаг‰й
гээн шиидхэбэри тэдэ ахамадууд гаргаад байгаа бшуу. 23 Тиимэ>
ээ: «Х‰б‰‰мнай нааа х‰сµµ, µµрµµнь урагты», – гэжэ т‰рэлхи>
дынь хэлээн байна.
24 Тиин охор т‰рээн х‰ниие хо¸рдохи¸о дуудажа асараад:
– ‡нэн сэхэ руунь хэлэхэб гэжэ ши Бурханда тангаригаа ‰гэ! Тэ>
рэшни н‰гэлтэн юм гэжэ бидэ мэдэнэбди, – гэжэ еврейн‰‰дэй аха>
мадууд тэрээндэ хэлэбэ.
25 – Н‰гэлтэн юм г‰, али ‰гы г‰ – би мэдэнэг‰йб. Харин би о>
хор байанаа м‰нµµ харадаг болооб гэжэл мэдэнэб, – гээд тэрэнь
харюусаба.
26 – Тэрэ х‰н шамда юу хээб? Хайшан гээд шамайе харадаг бол>
гооб, – гэжэ дахин тэдэ ураба.
27 – Би таанарта хэлээ энби, теэд таанар шагнааг‰йлта. Яагаад
дахин намаар хэл‰‰лхэеэ ананабта? Магад, тэрэ х‰нэй шабина>
рынь болохо анаатай байна г‰т? – гэжэ тэрэнь харюусаба.
28 – Ши тэрэнэй шабинь гээшэш! Харин бидэ Моисейн шабинар
гээшэбди! – гэжэ еврейн‰‰дэй ахамадууд бадашаба.
29 – Бурхан болбол Моисейтэй хµµрэлдэдэг байан юм гэжэ бидэ
мэдэнэбди. Харин энэ х‰н хаанааа бии болооб гэжэ мэдэнэг‰йбди.
30 – Ямар жэгтэй юм гээшэб! Тэрэнэй хаанааа ерэые таанар мэ>
дэнэг‰йлта, харин тэрэ х‰н намайе юумэ харадаг болгоол, – гэжэ ар>
галуулан х‰ниинь харюусан, саашань ‰ргэлжэл‰‰лбэ: – 31 Теэд Бур>
хан н‰гэлтэнэй хэлэые дууладагг‰й, харин Бурханиие х‰ндэлдэг,
дура х‰сэлыень бэел‰‰лдэг х‰н‰‰дые дууладаг гэжэ бидэ мэдэнэбди.
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т‰рээн х‰ниие харадаг болгоо гэжэ эртэ урданаашье наа>
ша дуулдааг‰й юм байна. 33 Хэрбээ тэрэ х‰н Бурханаа заяагдааг‰й
аа, иимэ юумэ хэжэ шадахаг‰й эн!
34 Тиихэдэнь еврейн‰‰дэй ахамадууд:
– Ши т‰рэхынгµµ н‰гэлтэй аад, маанадые ургаха анаатай г‰ш, –
гэжэ тэрэ х‰ниие хараагаад, м‰ргэлэй гэрээ намнажархиба.
35 Аргалуулан х‰ниие намнаба гэжэ дуулаад, Иисус тэрэниие бэ>
дэржэ олоод:
– Ши Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ндэ этигэнэ г‰ш? – гэжэ асууба.
36 – Эзэн аа, этигэхым тула тэрэ х‰мнай хэн гээшэб гэжэ намда
хэлыш даа, – гээд аргалуулан х‰ниинь харюусаба.
37 – Ши тэрээниие харааш. Тэрэ х‰н м‰нµµ шамтай хµµрэлдэжэ
байна, – гэбэ Иисус.
38 – Дээдын Эзэн аа, этигэнэб! – гэжэ тэрэнь харюусан, Иисусай
урда ‰бдэглэн унаба.
39 – Зарга с‰‰д хэхэеэ би энэ дэлхэйдэ ерээб. Тиихэдээ юумэ
харадагг‰й х‰н‰‰д харадаг болохо, юумэ харадаг х‰н‰‰д охор бо>
лохо, – гэжэ Иисус хэлэбэ.
40 Иисусай хажууда байан фарисейн‰‰д:
– Теэд ши бидэниие баа охор гэжэ тоолоног‰й бэзэш? – гэжэ
тэрээнээ асууба.
41 – ‡нэхµµрµµ охор байгаа аа, таанар зэмэг‰й байха энта.
Теэд таанар юумэ харанабди гэнэт. Иимэ ушараа таанар зэмэтэй
зандаа ‰лэнэт, – гэжэ Иисус харюусаба.
Иисус шударгуу айн адуулагша
109

Хониной хор¸одо ‰‰дээрнь оронг‰й, ондоо тээг‰‰р шурган
10 ородог
х‰н хадаа хулгайшан, дээрмэшэн гээшэ гэжэ ‰нэниие
1–

таанарта хэлэнэб. 2 ‡‰дээрнь ородог х‰н хонин ‰рэгэй адуулагшань
м‰н. 3 Харуулшан тэрээндэ хониной байрын ‰‰дэ нээжэ ‰гэдэг. Хо>
нидынь тэрэнэйнгээ дууень дууладаг, адуулагшань хонидоо нэрэ
нэрээрнь дуудаад, газаашань гаргадаг. 4 Хонидоо бултыень байра>
аань гаргаад, хонишон хонидойгоо урда ябадаг, харин хонидынь
хонишоноо дуугаарнь танижа, хойнооонь дахадаг. 5 Ондоо х‰нэй
хойнооо хонидынь дахахаг‰й, тэрэ х‰нµµ зугадажа арилшадаг
байна, юундэб гэхэдэ, ондоо х‰нэй дууниинь танигданаг‰й бшуу.
6 Иимэ ургаалта ‰гэн‰‰дые Иисус фарисейн‰‰дэй урдааа хэлэ>
бэ, теэд тэдэнь ойлгобог‰й.
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‰ргэлжэл‰‰лбэ:
– Таанарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: хонидой байрын ‰‰дэ гээшэнь
би болоноб. 8 Намаа т‰р‰‰н ерээшэд бултадаа хулгайшад, дээр>
мэшэд байгаа. Теэд хонид тэдэнэй ‰гэ дуулааг‰й. 9 ‡‰дэ гээшэнь
би болоноб. Хэн энэ ‰‰дээр ороноб, тэрэ х‰н абарагдаха. Тэрэ х‰н
‰‰дээр орожо, ‰‰лдэ газаашаа гараад, µµрынгµµ бэлшээри олохо.
10 Харин хулгайшан гансал хулуухаяа, алахаяа, андаргаха хюда>
хаяа ерэдэг. Харин би х‰н‰‰дэй амидаржа уухын тула, тэрээнээ
гадна, х‰н‰‰дэй юрын амидаралаа ‰л‰‰ амидарал эдлэхын тула
эндэ ерээб.
11 Би шударгуу айн адуулагша гээшэб, шударгуу айн адуулаг>
шань хонидоо абархын тула ами нааяа ‰гэдэг юм. 12 Харин х‰л>
эншэн хадаа хони адуулагша бэшэ, тэдэ хонид ондоо х‰нэй ха юм.
Тиимэээ х‰лэншэн хонидтонь орохо¸о ябаан шонын д‰тэлжэ
байхые харахадаа, хонидоо орх¸од, г‰йжэ арилшадаг. Тиихэдэнь
шоно хонидыень бариха, энээнээ боложо хонидойнь ‰рэг иишэ
тиишээ г‰йлдэжэ тараха. 13 Тэрэ х‰н хони адуулагша бэшэ, харин
х‰лэншэн гээшэ, тиимэээ хонидто анаагаа зобоног‰й. 14 Би хадаа
шударгуу айн адуулагша гээшэб. Би µµрынгµµ хонидые мэдэдэг>
би, минии хонидшье намайгаа мэдэдэг. 15 Эсэгэмни намайгаа мэдэ>
дэгтэл адли, бишье Эсэгэеэ мэдэдэгби. Би µµрынгµµ хонидой т‰>
лµµ ами нааяа ‰гэнэб. 16 Энэ хор¸о соохи хонидоо гадна, м‰н
ондоошье хонид намда бии. Тэдэниие би баа иишэнь асарха ¸о>
тойб. Тэдэ хонид минии ‰гэ дуулаха, тиихэдээ нэгэл ‰рэг хонид
байха, нэгэл хонишон байха!
17 Дахин амидырхынгаа тула би ами нааяа ‰гэхэб, тиимэээ Эсэ>
гэмни намда дуратай юм. 18 Минии ами наые хэншье хороохог‰й,
харин би µµрµµ ами нааяа ‰гэхэб. Би ами нааяа ‰гэхэ эрхэтэйб,
би ами нааяа µµргэнь абаха эрхэтэйб. Юундэб гэхэдэ, Эсэгэмни
намда тиигэжэ захиан юм.
19 Иигэжэ хэлэхэдэнь, еврейн‰‰д хоорондоо дахин асатаба.
20 – Энэтнай досоогоо ада ш‰дхэртэй болоод, дэмыржэ байна.
Таанар энээниие юундэ шагнанабта? – гэжэ олониинь хэлэбэ.
21 – Энэ досоогоо ада ш‰дхэртэй х‰нэй ‰гэн‰‰д бэшэ. Ада ш‰дхэр
охор х‰н‰‰дые харадаг болгожо шадаха эн аал? – гээд н‰гµµд‰‰>
лынь буруушааба.
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22 ‡бэлэй

саг байгаа. Бурхан ‰мые Шэнэлэлгын айндэр Иеруса>
лимда тэмдэглэжэ байба. 23 Бурхан ‰мын хор¸одо Соломоной ба>
хананууд гэгдэдэг хушалтатай газарта Иисус сэнгэжэ ябаа. 24 Тэрэ>
ниие тойроод еврейн‰‰д сугларжа:
– Ши хэды болотор бидэнэй тэсэбэри туршажа байха анаатай>
бши? Хэрбээ ши Бурханай табисуурта юм аа, манда сэхэ хэлыш, –
гэлдэбэ.
25 – Би таанарта хэлээ эм, теэд таанар намда этигэнэг‰йлта.
¤µрынгµµ Эсэгын нэрэээ минии бэел‰‰лдэг хэрэг‰‰д – минии
гэршэ болоно. 26 Теэд таанар намда этигэнэг‰йт, юундэб гэбэл,
таанар минии хонид бэшэлта. 27 Минии хонид минии ‰гэ дуу>
ладаг, бишье тэдэнээ мэдэхэб, тэдэмни минии хойнооо дахажа
ябана. 28 Би тэдэндэ м‰нхэ наа ‰гэнэб, тэдэ хэзээшье хосорхог‰й,
тэдэниие намаа хэншье буляажа абахаг‰й. 29 Тэдэниие намда ‰гээн
Эсэгэмни бултанаа холо дээг‰‰р юм. Минии хонидые Эсэгэ>
ээмни хэншье буляажа шадахаг‰й. 30 Эсэгэ бидэ хо¸р – нэгэн
хамтабди.
31 Тиихэдэнь еврейн‰‰д Иисусые алаха гэжэ дахин шулуунуудые
бариба.
32 – Эсэгынгээ х‰сµµр би таанарта ехэ олон айн юумэн‰‰дые ха>
руулааб. Тэдэ юумэн‰‰дэймни алинайнь т‰лµµ намайе шулуудажа
алаха анаатай байнат? – гэжэ Иисус ураба.
33 – Бидэ шамайе айн юумэ хээнэйшни т‰лµµ бэшэ, харин
Бурханиие доромжолонойш т‰лµµ шулуудажа алахаяа ананабди!
Ши юрын х‰н аад, µµрыгµµ бурханби гэжэ айладханаш.
34 Иисус харюусаба:
– «Таанар бурхад гээшэт гэжэ би хэлээб», – гээд танай Хуули
соо бэшээтэй бэшэ г‰? 35 Хэд‰‰дтэ Бурхан µµрынгµµ ‰гэ хэлээб,
тэдые Хуулитнай бурханууд гэжэ нэрлэнэ, тиихэдэ Нангин Бэшэг
соо худал юумэн байха ¸ог‰й юм. 36 Харин намайе Эсэгэмни µµр>
тµµ зорюулан, энэ дэлхэйдэ эльгэээн юм. Тиимэээ «би Бурханай
Х‰б‰‰нби» гэхэдэмни, «ши Бурханиие доромжолнош» гэжэ таанар
намда юундэ хэлэхэ болобот?! 37 Эсэгынгээ хэрэг би б‰тээнэг‰й
гээшэ г‰б? Юундэ таанар намда этигэнэг‰йбта? 38 Эсэгынгээ хэрэ>
г‰‰дые бэел‰‰лжэ байха ‰едµµ хэлээн ‰гэн‰‰дтэмни таанад этигээ>
г‰й аа, минии б‰тээдэг хэрэг‰‰дтэ этигэгты! Тиихэдээ Эсэгэмни
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минии зосоо байна, би Эсэгынгээ зосоо байнаб гэжэ таанар мэдэ>
хэт, мэдэжэшье байхат.
39 Еврейн‰‰д Иисусые дахин барихаяа эдэбэ, з‰гµµр Иисус тэ>
дэндэ баригдабаг‰й.
40 Тиигээд Иисус Иорданай н‰гµµ эрьедэ ошоо. Урдань тэрэ га>
зарта Иоанн х‰н зониие уаар арюудхаан байна. Тэндэ Иисус
ойро зуура ‰лэбэ. 41 Тэрээндэ олон зон ерээн байна. «Иоанн нэгэ>
шье гайхамшаг хэрэг б‰тээгээг‰й эн, теэд Иисус тухай хэлээн б‰>
хэниинь з‰б байна», – гэлсэбэ. 42 Тэндэ ерээн олон х‰н‰‰д Иисус>
та этигэбэ.
Лазарь н‰гшэбэ
11 10

Мария Марфа эгэшэ д‰‰нэртэеэ Бетани тосхондо суг уудаг
11 Лазарь
гэжэ нэрэтэй нэгэ х‰н ‰бдэбэ. Мария Дээдын Эзэнэй
1

2

х‰лдэ айхан ‰нэртэй ургамалай ш‰‰э т‰рхеэд, толгойнгоо ‰µµр
х‰лыень аршаан эхэнэр м‰н*. Мариягай Лазарь гэжэ д‰‰ х‰б‰‰>
ниинь ‰бдээн байгаа. 3 Эгэшэ д‰‰ хо¸рынь: «Дээдын Эзэн аа, ши>
нии дуратай х‰ншни ‰бдµµд байна» гэжэ Иисуста дуулгаба. 4 Тии>
гэжэ дуулаад:
– Энэ ‰бшэн Лазариие ‰х‰‰лхын тула бэшэ, харин Бурханиие ал>
дар суутай болгохын тула, тиин Бурханай Х‰б‰‰е алдаршуулхын
тула болоо, – гэжэ Иисус хэлэбэ.
5 Марфа, Мария, Лазарь гурбанда Иисус дуратай байгаа. 6 Теэд
Лазариин ‰бдэжэ байан тухай дуулабашье, Иисус аяар хо¸р ‰дэрэй
туршада байан газараа х‰дэлбэг‰й. 7 Удаань Иисус шабинартаа:
– Гэдэргээ Иудейдээ бусая, – гэбэ.
8 – Багша аа, аяхан Иудейн зон шамайе шулуудажа алахаяа а>
наа эн лэ, харин ши тиихэдэнь дахин тиишэ ошохо гэбэ г‰ш? –
гэжэ шабинарынь тэрээнээ асууба.
9 Иисус тэдэндээ иигэжэ хэлэбэ:
– Нэгэ ‰дэр соо арбан хо¸р час бэзэ? ‡дэр ябаан х‰н б‰дэржэ
унахаг‰й – энэ дэлхэйн аруул байые харана бшуу. 10 Харин ‰>
ни ябаан х‰н б‰дэржэ торожо унаха, юундэб гэбэл, дэлхэй гэрэл>
г‰й болоод байна бшуу. – 11 Тиигэжэ хэлээд, Иисус ‰ргэлжэл‰‰л>
бэ: – Манай н‰хэр Лазарь унтажа байна. Би тэрэниие эреэхэеэ
ошохомни.
* Энээн тухай б‰ри тодорхойгоор ‰‰лдэ хэлэгдэхэ (12:1–8 харагты).
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Дээдын Эзэн аа! Хэрбээ Лазариин унтажа байбалнь, тэрэнэй
бэень айн болохо хаяа, – гэжэ Иисуста шабинарынь хэлэбэ.
13 Лазарь унтажа байна гэхэдээ, наа бараа гээн удхатайгаар
Иисус хэлээ, харин тиихэдэнь шабинарынь тэрэ юрэ миин лэ нойр>
сожо байна гэжэ анаа бшуу. 14 Тиихэдэнь шабинартаа хандан:
– Лазарь наа бараа, – гэжэ Иисус сэхэ хэлээ. – 15 Теэд тэндэ
байлсааг‰йдµµ таанарай т‰лµµ баярланаб, юундэб гэбэл, таанар
намда этигэхэт. Зай, Лазарьта ошо¸бди!
16 Эхир гэжэ ара нэрэтэй Фома х‰б‰‰н:
– Хамта ошолсо¸бди, хамта ‰хэнэ бэзэбди! – гэжэ бэшэ шаби>
нартаа хэлэбэ.
Иисус Лазариие амидыруулба
17 Лазарь

аяар д‰рбэн ‰дэрэй саада тээ н‰гшµµд, агы н‰хэндэ хэб>
тэнэ гэжэ Иисус Бетанида ерээд мэдэбэ. 18 Бетани гээшэнь Иеруса>
лимаа холо бэшэ, гурбан модо шахуу газарта байгаа. 19 Д‰‰гэйнгээ
наа барахада уйдан гашуудажа байан Марфа Мария хо¸рой анаа
заахаяа олон еврейн‰‰д тэдээнэйдэ ошобо. 20 Иисусай ерэжэ яба>
ан тухай дууламсаараа, Марфа тэрэниие угтахаяа урдааань гараа.
Мариянь гэртээ ‰лэбэ.
2122 – Дээдын Эзэн аа! Хэрбээ шинии эндэ байгаа аа, ахам>
ни наа барахаг‰й бэлэй! Теэд шинии гуйан б‰хы юумые Бурхан
м‰нµµшье шамда ‰гэхэ гэжэ би мэдэнэб, – гэжэ Иисуста Марфа
хэлэбэ.
23 – Шинии ахашни дахин амидырха, – гэжэ Марфада Иисус
хэлэбэ.
24 – Амидыралгын ‰едэ, ‰‰лшын ‡дэртэ ахамни бодохо юм гэжэ
би мэдэнэб, – гээд Марфа харюусаба.
25 – Би хадаа Амидыралга гээшэб, Ами наан гээшэб. Намда
этигэдэг х‰н ‰хµµшье аа, амиды болохо. 26 Намда этигэлтэй
амидаран ямаршье х‰н хэзээдэшье ‰хэхэг‰й. Ши энээндэ этигэ>
нэ г‰ш?
27 – Этигэнэб даа, Дээдын эзэн! Ши Бурханай табисуурташ, энэ
дэлхэйдэ ерэхэ ¸отой Бурханай Х‰б‰‰нши гэжэ би этигэнэб.
28 Тиигэжэ хэлээд, Марфа Мария эгэшэдээ ошожо эмээхэнээр:
– Багша эндэ ерээд байна, тэрэ шамайе ерэ гэнэ, – гэбэ.
29 Эгэшэнь т‰ргэн бодожо, Иисуста ошобо. 30 Иисус тиихэдэ тос>
хондо ‰шµµ х‰рµµг‰й, Марфын угтаан газарта зогсожо байгаа.
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31 Гэртэнь

Мариягай анаа заажа байан еврейн‰‰д эхэнэрэй т‰р>
гэхэн бодожо, газаашаа гарахые об¸орон, энэмнай д‰‰гэйнгээ х‰>
дµµл‰‰лэн агы н‰хэнэй хажууда уйлахаяа ошобо гэжэ анаад, хой>
нооонь ошолсобо. 32 Мария Иисусай байан газарта ерэхэдээ,
тэрэниие хараад, х‰лдэнь ‰гэдэн унажа:
– Дээдын Эзэн аа! Хэрбээ шинии эндэ байгаа аа, д‰‰мни наа
барахаг‰й бэлэй! – гэбэ.
33 Мариягай, м‰н Мариятай хамта ерэлсээн еврейн‰‰дэй уйлажа
байхые хараад, Иисус айхабтар ехээр гашуудан гуниглаба.
34 – Таанар тэрэниие хаана х‰дµµл‰‰лээбта? – гэбэ.
– Дээдын Эзэн аа, ошо¸л даа, бидэ харуулаябди, – гэжэ тэдэ>
ниинь харюусаба. 35 Иисус уйлашаба.
36 – Харыт, Иисус тэрээндэ ямар ехэ дуратай байгаа гээшэб! –
гэлдэбэ еврейн‰‰д.
37 Тэдэнэй зариманиинь бэе бэедээ:
– охор х‰ниие Иисус харадаг болгоо эн. Лазарииешье амиды
мэндэ байлгажа шадахаг‰й байгаа аал? – гэбэ.
38 Иисус б‰ри ехээр сэдьхэлээ х‰дэлгэн, агы н‰хэндэ д‰тэлбэ. Тэ>
рэнь орохо газартаа шулуугаар б‰глµµтэй агы н‰хэн байгаа.
39 – Шулууень эндэээ абагты! – гэбэ Иисус.
– Дээдын Эзэн аа! ‡нэр орошоод байна ¸отой. Аяар д‰рбэн
‰дэр эндэ х‰дµµл‰‰лээтэй байнал, – гэжэ наа барагшын эгэшэ
Марфа хэлэбэ.
40 – «Хэрбээ ш‰тэжэ ябаа аа, Бурханай алдар солые ‰зэхэш», –
гээд шамда би хэлээ бэшэ эн аалби? – гэжэ Иисус Марфада ха>
рюусаба.
41 Шулууень зайлуулба. Иисус Тэнгэри µµдэ хараад:
– Эсэгэ аа, намайе дуулаандашни баясхалан х‰ргэнэб. 42 Ши
намайе хододоо дуулажа байдагши гэжэ би мэдэнэб, теэд намайе
ши эльгээгээш гэжэ эндэ зогсогшо х‰н‰‰дэй этигэхынь тула би
тиигэжэ хэлээб! – гэжэ 43 Иисус хэлээд: – Лазарь, тэндэээ гаража
ерэ! – гэжэ шангаар захиран дуугарба.
44 Наа бараан х‰ниинь агы н‰хэн соооо гаража ерэбэ. Х‰дµµ>
л‰‰лхэдээ ор¸одог б‰дµµр х‰л гарнуудынь ор¸огдонхой, нюурынь
баал б‰дµµр боолгоотой байгаа бэлэй.
– Боолтыень тайлагты, аадг‰й ябаад ошог! – гэжэ тэдээндэ
Иисус хэлэбэ.
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Фарисейн‰‰д Иисусые алаха гэжэ нюусаар хэлсэбэ
45 Марияда

ерээн еврейн‰‰дэй олониинь Иисусай юу б‰тээ>
ыень хараад, тэрээндэ этигэбэ. 46 Гэбэшье зариманиинь фари>
сейн‰‰дтэ ошожо, Иисусай юу хээн тухайнь дуулгаба.
47 Т‰р‰‰ санаартан ба фарисейн‰‰д Дээдын З‰блэл зарлаба.
– Зай, яахамнай гээшэб? Энэ х‰н олон янзын д‰лгэ тэмдэг‰‰дые
харуулна. 48 Иимэ юумэ саашадаашье харуулха арга тэрээндэ олгоо
аамнай, бултадаа тэрээндэ этигэдэг болохонь. Тиихэдэнь Римэй>
хин ерээд, Бурхан ‰мыемнай, б‰хы зонииемнай ‰гы хэхэ байна, –
гэжэ тэдэ хэлсэбэ.
49 Энэ жэлдэ ахамад санаарта байан Кайафа:
50 – Таанар юушье ойлгоног‰йт! Хэрбээ б‰хы еврей зоной т‰лµµ
гансал х‰нэй ‰хµµ аа, таанарта дээрэ байха гэжэ µµэдµµ ойлгоно>
г‰й гээшэ г‰т? – гэжэ тэдэндэ хэлэбэ.
51 Кайафа µµрµµн тиигэжэ хэлээ бэшэ, харин энэ жэлдэ ахамад
санаарта байхадаа уридшалан мэдээд: Иисус х‰н зоной т‰лµµ ‰хэхэ
гээ бэлэй. 52 Гансашье еврей зоной т‰лµµ бэшэ, харин газар дэлхэй
дээг‰‰р эндэ тэндэ бутаран тарашаан Бурханай б‰хы ‰хиб‰‰дые суг>
луулан нэгэдхэхын т‰лµµ ‰хэхэ юм. 53 Тиин тэрэ ‰дэрµµ хойшо
ахамад санаарта ба фарисейн‰‰д Иисусые яажа алахамнай ааб гэжэ
бододог болобо.
54 Тиимэ ушараа Иисус еврейн‰‰дэй дунда µµрыгµµ мэд‰‰лэн>
г‰йгµµр ябадаг болоо. С‰л губиин хажууда байан Эфраим гэжэ хо>
тодо ошожо, шабинартайгаа хамта байба.
55 Еврейн‰‰дэй Паасха болохонь ойртожо байгаа. айндэрэй ур>
дахана арюудхуулдаг заншалаа сахижа, орон нютагайнь олон зон
Иерусалим ерэбэ. 56 Бурхан ‰мэ дотор сугларан тэдэ х‰н‰‰д Иису>
сые бэдэрэн, µµэд дундаа: «Таанар юун гэжэ бодонобта? айндэр>
тэ тэрэ ерэхэг‰йнь гээшэ ха?» – гэжэ хµµрэлдэбэ. 57 Т‰р‰‰ санаар>
тан болон фарисейн‰‰д: «Иисусые барижа хаахымнай тула, тэрэнэй
хаана байые мэдээн х‰н б‰хэн бидэндэ дуулгаха ¸отой», – гээн
захиралта гаргаба.
Мария Иисусые айхан ‰нэртэй ургамалай тооор т‰рхибэ
1211

зургаан хоног урда Иисус Бетанида ерэ>
12 бэ. Лазариинболохооо
ууан эгээл тэрэ нютагта Иисус анхан ерэжэ,
1 Паасхын

Лазариие ‰хµµд байхадань амидыруулаа бэлэй. 2 Тэндэхин Иисусые
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х‰ндэлхэеэ эдеэ хоол бэлдээд, угтамжа хэбэ. Марфа эдеэ хоол асар>
на, харин Лазарь Иисустай болон бусад айлшадтай хамта хоол ба>
рина. 3 Тэрэ ‰едэ Мария тон ‰нэтэй, айхан хангалтай нард ургама>
лай тоо домбо соо асараад, тэрэнээ Иисусай х‰л дээрэ адхаба.
Удаань, Иисусые угаа ехээр х‰ндэлдэг байанаа гэршэлэн, х‰лыень
толгойнгоо ‰µµр аршаба. Тооной айхан ‰нэр б‰хы гэрээр хан>
галтаба. 4 Тиихэдэнь Иисусай шабинарай нэгэниинь – Иуда Иска>
риот (удаань Иисусые барижа ‰гээн урбагша):
5 – Энэ тоыень гурбан зуун динаряар худалдаад, юундэ ‰гытэй>
ш‰‰лдэ м‰нгыень хубаажа ‰гµµг‰й гээшэб? – гэжэ хэлэбэ. 6 (Иуда
‰гытэйш‰‰лдэ анаагаа зобоод тиигэжэ хэлээг‰й, харин тэрэ х‰н
µµрµµ хулгайшан байгаа: тэрээндэ даалгагдаан хамтын м‰нгэнµµ
олон ушарта µµрынгµµ хэрэглэмжэдэ гаргашалдаг байгаа.)
7 – Марияе б‰ аатуулагты! Намайе х‰дµµл‰‰лхэ ‰дэртэ зорюулан
энэ тоо Мария хадагалжа байгаа, – гэжэ Иисус харюусаба. –
8 ‡гытэй ядуушуул хододоо таанартай байхал, харин би таанартай
ходо байхаг‰йб.
9 Тэрэ ‰едэ еврейн‰‰д Иисусай тэндэ байые мэдээд олоороо
сугларба. Гансашье Иисусые харахаяа бэшэ, харин тэрэнэй ами>
дыруулан Лазариие харахаяа тэдэ ерээ бшуу. 10 Тиихэдэл т‰р‰‰
санаартан Лазарииешье алаха гэжэ шиидээн байгаа. 11 Юундэб гэ>
бэл, Лазариие амидырууландань олон еврейн‰‰д Иисуста ерэдэг,
тэрээндэ ш‰тэдэг болоо ха юм.
Иисус Иерусалим ерэбэ. 12 Хойто ‰дэрынь Паасхын найрта ха>
баадалсагша зон Иисусай Иерусалимда д‰тэлжэ ябаан тухай дуу>
лаад байба. 13 Тэдэ зон пальма модоной м‰шэрн‰‰дые баряад, Иису>
сые угтахаяа гараба. Тэдэ иигэжэ хашхаралдаа:
Бурханда алдар соло!
Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан ерээн
Израилиин Хаан ‰реэл магтаалда х‰ртээй!
14 Иисус бэдэржэ олдоон залуу элжэгэ дээрэ ууба ха. Иигэжэ
Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байан м‰рн‰‰д бодото дээрээ бэелбэ:
15
«Сионой басаган*, ши б‰ ай! Харыш!
Тээ тэрэ шинии Хаан залуу элжэгэ унаад,
шамда д‰тэлжэ ябана!»
* «Сионой басаган» гэхэдээ Иерусалим тухай хэлэгдэнэ, юундэб гэбэл,
Иерусалим хото Сион хада дээрэ оршоно.
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16 Т‰р‰‰шээр

энээн тухай шабинарынь юушье ойлгобог‰й. Харин
Иисусай алдар соло элирхэдэнь лэ, Иисус тухай л‰ндэншэдэй урид>
шалан хэлээшээр болобо ха юм гэжэ тэдэнь ойлгоо эн. 17 ‡хээн
Лазариие агы н‰хэнµµнь дуудан Иисусай амидыруулхада байан
х‰н‰‰д энэ ушар тухай хµµрэµµр лэ байгаа. 18 Тиимэээ гайхамшаг
хэрэг б‰тэээн х‰н энэ байна гэжэ мэдэхэдээ, олон зон Иисусые
угтахаяа гараа. 19 З‰гµµр фарисейн‰‰д µµэд дундаа хµµрэлдэбэ:
– Харана г‰т, бидэнэй хээн юумэн‰‰д ‰рэ д‰нг‰й байна. Х‰н
зон бултадаа тэрэнэй хойнооо дахажа ябанал!
Иисус н‰гшэхэ тухайгаа хэлэнэ
20 Бурханда

м‰ргэхэеэ найрта ерээн зоной дунда грег‰‰дшье бии
эн. 21 Тэдэнэр Галилейн Бетсаидааа гараан Филиппдэ ошожо:
– Манай эзэн аа, бидэнэр Иисустай уулзаха анаатай байнабди, –
гэжэ гуйба.
22 Филипп энээн тухай Андрейдэ ошожо дуулгаба, тиигээд Анд>
рей Филипп хо¸р хоюулаа Иисуста ошожо хэлэбэ.
23 Иисус харюусаба:
– Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй алдар соло элирхэ саг ерэбэ! 24 Таа>
нарта ‰нэниие хэлэнэб: шэниисын орооон газарта унаад хосороог‰й
аа, миин лэ гансахан орооон зандаа ‰лэхэ, харин тэрэ орооон
хосорходоо, ехэ ургаса асарха юм. 25 Ами нааяа гамнадаг х‰н ами
нааяа алдана, харин энэ дэлхэйдэ байхадаа ами нааяа хайрлан гам>
надагг‰й х‰н м‰нхэ наатай болохо. 26 Намда алба хэдэг х‰н минии
хойнооо дахаад ябаг! Минии байан лэ газарта минии зараса байл>
саха. Намда алба хэдэг х‰ниие минии Эсэгэ х‰ндэлхэ юм. 27 М‰нµµ
сэдьхэл анаамни ехээр зобожо байна! Юушье гэжэ хэлэхэбиб даа?
«Эсэгэ аа! Намайе энэ зоболонто сагаа абарыш даа!» – гэхэ г‰б?
Теэд би энэл зоболонто сагай т‰лµµ ерээ ха юмбиб! 28 Эсэгэ аа,
µµрынгµµ нэрые алдаршуула!
Тиигэхэдэнь тэнгэриээ:
– Би алдаршуулааб, б‰ришье ехээр алдаршуулхаб! – гээн абяан
дуулдаба.
29 Тэндэ байан зон энэ дууе дуулаба. Нэгэ зарим х‰н‰‰дынь тэн>
гэри дуугараа гэлсээ, н‰гµµд‰‰лынь – Бурханай Эльгээмэл Иисуста
юумэ хэлэбэ гэлсээ эн. 30 Иисус тэдээндэ иигэжэ харюусаба:
– Энэ дуун минии тула бэшэ, харин таанарай тула тэнгэриээ
дуулдаба гээшэ! 31 Иигээд энэ дэлхэйе ш‰‰бэрилхэ саг тулажа ерээ,
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м‰нµµ энэ дэлхэйн Но¸ниинь эег‰й намнуулха! 32 З‰гµµр би газар>
аа дээшээ дэгдээгдэхэдээ б‰хы зониие µµртµµ хабаадуулхаб!
33 Иисус иигэжэ хэлэхэдээ, ямар ‰хэлµµр ‰хэхэ байанаа мэд‰‰л>
бэ гээшэ.
34 Арад зон тэрээндэ:
– Бурханай табисуурта хэтэ м‰нхэдµµ амиды ябаха гэжэ Хуули
соо бэшээтэй байна гэжэ бидэ дуулаа эмди. Харин ши юундэ Х‰н
т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н дээшээ дэгдээгдэхэ гэжэ хэлэхэ болобош? Тии>
гээд тэрэ Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ншни хэн юм? – гэбэ.
35 Иисус тэдээндэ:
– Гэрэл туяагай таанартай хамта байха саг бага ‰лµµ. Шэг балай
харанхы таанадые хушааг‰йдэ, гэрэл туяагай байан дээрэнь ябажа
ябыт даа. Юундэб гэхэдэ, харанхы соогуур ябадаг х‰н хайшаашье
ошохо¸о мэдэдэгг‰й. 36 Харин м‰нµµ дээрээ таанарта гэрэл туяагай
толоржо байхадань, гэрэл туяада этигэгты – тиигэбэл гэрэл туяа>
гай х‰б‰‰дынь болохот! – гэбэ.
Эдэ ‰гэн‰‰дээ хэлээд, Иисус тэдэнээ зайлажа далда оробо.
Еврейн‰‰д этигэбэг‰й
37 Тиимэ

олон д‰лгэ тэмдэг‰‰дые х‰н зондо Иисусай харуулбашье,
тэдэнэр Иисуста этигэбэг‰й. 38 Иигэжэ Исайя л‰ндэншын:
«Эзэн Бурхан аа, бидэнэй хэлээн ‰гэн‰‰дтэ хэн этигээ юм?
Эзэн Бурханай эршэ х‰сэ хэндэ нээгдэн элир‰‰лэгдээ юм?» – гэжэ
хэлээн ‰гэн‰‰д х‰сэлдээ бшуу.
39 Ондоо газарта Исайя юундэ тэдэ этигэжэ шадахаг‰йб гэжэ тайл>
барилан байгаа:
40
«Бурхан тэдэ х‰н‰‰дые охор болгоо,
ухааень балартуулаа.
Тиимэээ тэдэ нюдµµрµµ юумэ харанаг‰й,
ухаагаараа юумэ ойлгоног‰й.
Тиигээг‰й аа намда тэдэ хандаха эн,
би тэдэниие аргалжа эдэгээхэ эм».
41 Исайя юундэ тиигэжэ хэлээб гэбэл, Иисусай х‰сэ шадалые ‰зэ>
эн хараан байгаа, тэрэ Иисус тухай хэлээ. 42 Ахамадуудайшье
дунда Иисуста этигээн х‰н ‰сµµн бэшэ эн, харин энээн тухайгаа
тэдэ сэхэ хэлэхэеэ фарисейн‰‰дээ т‰бэгшµµдэг, м‰ргэлэй гэрээ
намнуулхабди гэжэ айдаг байгаа. 43 Х‰н‰‰дэй магтаалда х‰ртэхэнь
Бурханай айшаалда х‰ртэхэµµ дээрэ гэжэ тэдэ анаан байна.
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Этигэхэ болон буруушааха тухай
44 Иисус

шангаар дуугарба:
– Намда этигэдэг х‰н намда этигэнэ бэшэ, харин намайе эль>
гээгшэдэ этигэнэ. 45 Намайе харадаг х‰н намайе харана бэшэ, харин
намайе эльгэээн Эсэгые харана. 46 Би Гэрэл туяа гээшэб, тиин нам>
да этигэдэг х‰н б‰хэн шэг балай харанхы соо ‰лэшэхэг‰йн тула би
энэ дэлхэйдэ ерээб. 47 Минии хэлээн ‰гэн‰‰дые шагнаад, тэдэ>
нииемни сахидагг‰й х‰ниие би ш‰‰бэрилхэг‰йб: би энэ дэлхэйе
ш‰‰бэрилхэеэ бэшэ, харин абархаяа ерээб. 48 Намайе буруушаа>
ан, минии ‰гэ дуулаха дураг‰й х‰ндэ заргаша бии, тэрэ х‰ниие
минии хэлээн ‰гэ ‰‰лшын ‡дэртэ буруушаан гэмнэхэ юм! 49 Уша>
рынь хэлэхэдэ, би µµрµµ хэлэнэг‰йб, намайе эльгэээн Эсэгэ юу
хэлэхэб, яагаад номнохоб гээн захяа намда ‰гµµ юм. 50 Тэрэ за>
хяань м‰нхэ наа олгохо юм гэжэ би мэдэнэб. Тиимэээ минии хэ>
лээн б‰хы юумэн Эсэгымни хэлэ гэжэ захиан лэ юумэн гээшэ.
Иисус шабинарайгаа х‰л угааба
1312

Иимэ ушар Паасхын айндэрэй урдахана болоо эн. Энэ
13 дэлхэйе
орх¸од, Эсэгэдээ бусаха сагни ерэбэ гэжэ Иисус мэ>
1

дэжэ байгаа. Энэ дэлхэйдэ ‰лэхэ шабинартаа тэрэ аргаг‰й дуратай
эн. М‰нµµ тэрэнээ Иисус тон элеэр харуулба. 2 ‡дэшэлэн тэрэ
шабинартайгаа хамта хоол барихаяа байба. Симон Искариодой Иуда
гэжэ х‰б‰‰ндэ шолмос Иисуста урбаха гээн анал бодол идхан т‰>
р‰‰лбэ. 3 Эсэгэмни б‰хы юумэ намда ‰гµµ, би Бурханаа ерээб, м‰>
нµµ иигээд Бурхандаа бусахамни гэжэ Иисус мэдэжэ байгаа. 4 Иисус
шэрээгэй саанааа бодожо, гадар хубсааа тайлаад, аршуул абажа
бээлбэ. 5 Удаань х‰нэг соо уа хээд, шабинарайгаа х‰л угаажа, бэ>
элэн аршуулаараа х‰лыень аршажа эхилбэ. 6 Симон Петрто Иисус
ошобо.
– Дээдын Эзэн аа! Ши минии х‰л угаахаяа анаба г‰ш? – гэбэ
Петрынь.
7 – Минии юу хэжэ байые ши ойлгоног‰йш. ‰‰лдэ ойлгохош, –
гэжэ Иисус харюусаба.
8 – Минии х‰л угаахашни гээшэ г‰? Яабашье угаалгахаг‰йб!
– Хэрбээ шамайе угаагааг‰й аамни, ши хойшодоо минии бэшэш.
9 – Дээдын Эзэн аа! Тиигээ аа, х‰лыемни угаахааа гадна, м‰н
гарыемни, толгой тархииемни угаагыш! – гэжэ Петр хэлэбэ.
249

Иоанн 13
– Угаагдаан х‰нэй х‰лыень лэ угааха ¸отой юм – тэрэ х‰н
арюун сэбэр байна ха юм. М‰н таанаршье арюун сэбэр х‰н‰‰д
гээшэт, з‰гµµр бултадаа арюун сэбэр бэшэт, – гэжэ Иисус ха>
рюусаба.
11 ¤µрыень хэн барижа ‰гэхэб гэжэ Иисус мэдэжэ байгаа, тиимэ>
ээ: «Бултадаа арюун сэбэр бэшэт», – гэжэ тэрэ хэлээ.
12 Шабинарайгаа х‰л угааанай удаа хубсааа ‰мдµµд, тохоногоо>
роо дэрэ тулан уужа, тэрэ иигэжэ хэлэбэ:
– Минии таанарта юу хээн тухай мэдэнэ г‰т? 13 Таанар намайе
багша, Дээдын Эзэн гэжэ нэрлэнэт, энэ з‰б – би ‰нэндµµ тиимэб.
14 Тиин Дээдын Эзэн, багша байан аад, би таанарай х‰л угаагааб,
тиимэээ таанаршье бэе бэеынгээ х‰л угааха ¸отойт. 15 Намдал ад>
ли юумэ хэжэ байхынтнай тула би таанарта жэшээ харуулба гээ>
шэб. 16 Би таанарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: зараса µµрынгµµ эзэнээ
ехэ бэшэ, эльгээмэл эльгээгшэээ ехэ бэшэ юм. 17 Мэдэжэ абаан
энэ юумэеэ бэел‰‰лээ аа, таанар аза жаргалтай байхат.
10

Иисуста урбаха х‰н тухай
18 Бултанайтнай

тухай би хэлэнэг‰йб: хэдыетнай шэлэжэ абаа>
наа би мэдэнэб. Теэд: «Намтай суг хамта хилээмэ эдижэ байан
х‰н минии урдааа эсэрг‰‰сэбэ» гээн Нангин Бэшэгэй ‰гэн‰‰д бо>
дото дээрээ х‰сэлдэг лэ даа. 19 Би таанарта энээн тухай энэ ‰йлэ
хэрэгэй болохооо урда хэлэжэ байнаб. Тиин иимэ юумэнэй боло>
ходонь, намайе «Би» байна гэжэ таанар этигэхэт.
20 Би таанарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: минии эльгэээн х‰ниие угта>
жа абаан х‰н намайе угтажа абана гээшэ, намайе угтажа абаан
х‰н намайе эльгэээн Эсэгые угтажа абана гээшэ.
21 Тиигэжэ хэлээд, Иисус ехэ анаагаа зобобо.
– Таанарай нэгэнтнай намайе барижа ‰гэхэнь, би ‰нэхµµрµµ ба>
талан хэлэнэб, – гэжэ Иисус хэлэбэ.
22 Хэн тухаймнай хэлэнэ гээшэб гэжэ ойлгожо ядан, шабинарынь
урда урдааа харалсаба. 23 Иисустай зэргэлээд тэрэнэй дуратай ша>
бинь толгойгоо сээжэдэнь налаад уугаа. 24 Энэ хэн тухай хэлэнэб
гэжэ Иисусаа урахыень Симон Петр тэрэ шабидань дох¸о тэмдэг
‰гэбэ. 25 Тиин шабинь Иисуста хандан:
– Дээдын Эзэн аа, тэрэ урбагша хэн гээшэб? – гэжэ асууба.
26 – Табаг соо хилээмэ дэбтээгээд, нэгэндэтнай ‰гэхэб, тэрэтнай
намда урбаха, – гэжэ Иисус харюусаба.
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Тиигээд Иисус з‰эм хилээмэ табаг соо дэбтээгээд, Симон Ис>
кариодой Иуда х‰б‰‰ндэ ‰гэбэ. 27 Хилээмэ абахатай сасуунь Иудын
досоо Сатана ороодхибо.
– Хэхэ гэжэ анаан юумэеэ ‰тэр хэ, – гээд Иудада Иисус хэлэбэ.
28 Юундэ Иисусай тиигэжэ хэлэыень шэрээдэ уугшадай хэ>
нииньшье ойлгобог‰й. 29 Хамтын м‰нгэ Иудын барижа байан тула
«айндэртэ хэрэгтэй юумэ бидэндэ худалдажа аба» гэжэ тэрээндэ
Иисус хэлээ гээшэ ха, али ‰гышье аа, ‰гытэй ядуу зондо юумэ
абажа ‰гэхыень Иудада захяа ха гэжэ зариманиинь бодобо. 30 Иуда
хилээмэеэ абаад, тэрэ дороо газаашаа гараба. ‰ни болоод байгаа.
Шэнэ захяа заабари
31 Иудын

газаа гараан хойно Иисус хэлэбэ:
– Одоол м‰нµµ Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй алдаршаха саг ерэбэ,
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй алдар солонь Бурханай алдар соло гээ>
шэ. 32 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй алдар солонь Бурханай алдар
солые элир‰‰лбэл, Бурханшье µµрµµ Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ниие
алдаршуулха. Бурхан энээниие мэнэ гэээр б‰тээхэ. 33 ‡хиб‰‰дни,
таанартай суг хамта байха сагни бага ‰лµµ. Таанар намайе бэдэр>
хэт, теэд еврейн‰‰дэй ахамадуудта хэлээндэл адляар, би таанарта>
шье м‰нµµ хэлэхэмни: «Минии ошохо газарта таанар ерэжэ ша>
дахаг‰йт». 34 Би таанарта шэнэ захяа заабари ‰гэнэб: бэе бэедээ
дуратай байгты. Би таанарта дуратай байгааб, тэрээндэл адляар
таанаршье бэе бэедээ дуратай байгты. 35 Хэрбээ таанарай бэе
бэедээ дуратай байгаа аа, таанарые минии шабинар гэжэ х‰н зон
барандаа мэдэхэ.
Петрой арсаха тухай Иисус уридшалан хэлэбэ
36 –

Дээдын Эзэн аа, ши хайшаа ошохошни гээшэб? – гэжэ Си>
мон Петр Иисусаа ураба.
– М‰нµµ дээрээ ши минии хойнооо ябажа шадахаг‰йш, теэд
хожомшог хойнооомни ерэхэш, – гэжэ Иисус харюусаба.
37 – Дээдын Эзэн аа! Би м‰нµµ шинии хойнооо яахадаа ошожо
шадахаг‰й х‰нбиб? Шинии т‰лµµ ‰хэхэшье болобол, би бэлэн бай>
налби!
38 – Минии т‰лµµ ‰хэхэб гэнэ г‰ш? Эрэ тахяагай дуугархааань
урда ши намаа гурба дахин арсахалши гэжэ баталан хэлэнэб! –
гэжэ Иисус харюусаба.
13
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Иисус болбол Эсэгэ Бурханда ошохо харгы зам м‰н
14

анаагаа б‰ зобогты! Бурханда ш‰тэжэ байгаад,
14 м‰нТаанар
намда ш‰тэгты! Минии Эсэгын гэртэ байха таалганууд
1–

2

олон юм. Тиимэ бэшэ аань, би таанарта хэлэхэ эм. Би таанарай
байха байра бэлдэхэеэ ошохомни. 3 Би ошожо, таанарта байра бэл>
дэхэб; минии байдаг газарта таанарайшье намтай суг байлсахын ту>
ла би µµргµµ бусажа ерээд, таанарые абаашахаб. 4 Минии хайшаа
ошохо зам таанар мэдэнэт, – гэжэ Иисус хэлэбэ.
5 – Дээдын Эзэн аа, шинии хайшаа ошохыешни бидэ мэдэнэ>
г‰йлди. Ошохо замыешни бидэ яажа мэдэхэбибди? – гэжэ Фома
буруушаан хэлэбэ.
6 – Би болбол Харгы зам гээшэб, ‡нэн з‰йл, Ажамидарал гээ>
шэб. Намаар ошоог‰й х‰н Эсэгэдэ х‰рэжэ шадахаг‰й. 7 Таанар на>
майе мэдэхэ аа, Эсэгыемнишье мэдэнэт. Энээнээ хойшодоо таа>
нар тэрэниие мэдэдэг болобот, нюдµµрµµшье хараба гээшэт! – гэжэ
Иисус харюусаба.
8 – Дээдын Эзэн аа! Эсэгэеэ бидэндэ харуулыш, ондоо юушье
манда хэрэгг‰й, – гэжэ Филипп хэлэбэ.
9 – Филипп, ши намайе мэдэнэг‰й г‰ш? Би таанартай хамта
иимэ удаан саг соо байгаалби! Намайе хараан х‰н Эсэгыемнишье
хараба гээшэ. Харин ши юундэ «Эсэгэеэ бидэндэ харуулыш» гэнэб>
ши? 10 Би Эсэгэ соогоо байнаб, Эсэгэмни минии досоо байдаг гэжэ
ши этигэнэг‰й г‰ш? Теэд таанарта хэлэдэг ‰гэн‰‰дээ би µµрµµ
хэлэнэг‰йб, тэрэ минии досоо оршодог Эсэгэмни ажаллана гээшэ.
11 Би Эсэгынгээ досоо байнаб, Эсэгэмни минии досоо байна гэ>
хэдэмни этигэгты. Хэрбээ эдэ ‰гэн‰‰дтэмни этигээг‰й аа, б‰тээдэг
хэрэг‰‰дыемни хараад этигэгты. 12 Би таанарта ‰нэниие хэлэнэб:
намда этигэдэг х‰н минии хэдэг лэ хэрэг‰‰дые б‰тээхэ, б‰ришье ехэ
юумэ хэжэ шадаха, юундэб гэбэл, би Эсэгэдээ ошохомни. 13 Минии
нэрэ дурдажа, юу гуйхабта, би б‰гэдыень б‰тээхэб, тиигэжэ Х‰б‰‰>
нэйнгээ ашаар Эсэгэнь алдаршаха юм. 14 Хэрбээ Минии нэрэ дур>
дажа, намайе гуйгаа аатнай, би бултыень б‰тээхэб.
Нангин ‰лдын эльгээгдэхэ тухай
15 Хэрбээ

таанар намда дуратай аа, минии захяа заабариие д‰‰р>
гэхэт. 16 Тиихэдэ би Эсэгэеэ гуйхаб, тэрэм таанарта ондоо Туалаг>
шые ‰гэхэ, тэрэ Туалагша хододоо таанартай хамта байха. 17 Тэрэ
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Туалагша болбол ‡нэн з‰йлэй ‰лдэ м‰н, тэрэ ‰лдые дэлхэйн
зон абажа шадахаг‰й, юундэб гэбэл, тэрэниие харанаг‰й, мэдэнэг‰й
бшуу. Харин таанар тэрэниие мэдэнэт, тэрэтнай таанартай м‰нµµ
байна, ерээд‰йдэшье таанарай досоо байха. 18 Би таанадые ‰ншэн
‰рµµэнµµр ‰лµµхэг‰йб, би таанадта ерэхэб. 19 ‡шµµ нэгэ хэды
болоод, дэлхэй намайе харахаг‰й, харин таанар намайе хаража ‰зэ>
жэ байхат: би амиды байнаб, тиимэээ таанаршье баа амиды бай>
хат. 20 Би µµрынгµµ Эсэгэ соо байнаб, таанар минии досоо байнат,
би таанарай досоо байнаб – энээн тухай таанар тэрэ ‰дэр мэдэ>
хэт. 21 Минии захиан захяа заабариие хэн д‰‰ргэнэб, тэрэ намда
дуратай гээшэ. Хэн намда дуратайб, тэрээндэ минии Эсэгэшье дура>
тай байха. Баа бишье тэрэ х‰ндэ дуратай байхаб, би µµрыгµµ тэ>
рээндэ ‰з‰‰лхэб.
22 Тиихэдэнь Иуда (Искариот бэшэ) хэлэбэ:
– Дээдын Эзэн аа! Юундэ ши б‰хы дэлхэйдэ бэшэ, харин гансал
бидэндэ µµрыгµµ ‰з‰‰лхэеэ ананабши?
23 Иисус харюусаба:
– Намда дуратай х‰н минии ургадаг ¸оор ябаха, тиихэдэнь ми>
нии Эсэгэ тэрээндэ дуратай байха. Бидэ Эсэгэтэеэ хамта тэрэ х‰ндэ
ерэжэ, тэрээнтэй байхабди. 24 Намда дураг‰й х‰н минии ‰гµµр яба>
хаг‰й. Харин таанарай дууладаг ‰гэн‰‰д минии хэлээн ‰гэн‰‰д
бэшэ, харин намайе эльгэээн Эсэгын ‰гэн‰‰д гээшэ.
25 Таанартай суг хамта байан дээрээл энэ б‰гэдые таанарта
хэлэбэб. 26 Минии аша туада Эсэгэмни таанарта Туалагшые,
Нангин ‰лдые эльгээхэ. Тэрэ Нангин ‰лдэ таанарые али б‰>
хы юумэндэ ургаха, минии хэлээн юумэн‰‰дые б‰гэдыень а>
нуулха. 27 Би таанарые амгалан тайбанда орх¸од ябахамни, би
µµрынгµµ амгалан тайбаниие таанарта ‰гэнэб. Минии ‰гэхэ энхэ
тайбан энэ дэлхэйн х‰н зоной энхэ тайбанда адли бэшэ. Таанар
анаа сэдьхэлээ б‰ зобогты! Б‰ айгты! 28 «Би таанараа холодон
ошохомни, теэд дахин таанарта бусахаб» гэхыемни дуулаа эн>
та. Хэрбээ таанар намда дуратай байгаа аа, минии Эсэгэдээ
ошохо байанда баярлаха энта, юундэб гэбэл, минии Эсэгэ
намаа нилээд дээг‰‰р юм. 29 Эдэ б‰хы юумэнэй тох¸олдоходо,
таанарай намда этигэхын тула энээн тухай би уридшалан хэлэ>
нэб! 30 Би таанартай ииээр ондоо хµµрэлдэхэг‰йб, ушарынь нэр>
лэбэл, энэ дэлхэйн Но¸ниинь ойртожо байна. Би энэ дэлхэйн
Но¸ной мэдэлдэ бэшэб. 31 Теэд Эсэгэдээ минии дуратай байые
253

Иоанн 14, 15
дэлхэйн зон мэдэхэ ¸отой. Тиимэ ушараал би Эсэгынгээ за>
хиан б‰хы юумые д‰‰ргэнэб. Зай, бодогты, м‰нµµ эндэээ яба>
хамнай!
Иисус ‰зэмэй модоной ¸отой эшэ алаа гээшэ
1514

‰зэмэй модоной бодото эшэ алаа гээшэб, харин Эсэ>
15 гэмниБи ‰зэмшэн
юм, – гэжэ Иисус хэлээ. – ‡зэм жэмэс ‰гэ>
1–

2

дэгг‰й алишье м‰шэрыемни Эсэгэмни отолжо хаяад, ехэ ургаса га>
рахын тула ‰рэжэл айтай м‰шэрн‰‰дыемни сэбэрлэн ‰лээдэг юм.
3 Таанарта минии дуулгаан ургаал ‰гын ашаар таанар сэбэр боло>
бот. 4 Би таанарай досоо байнаб, тэрээндэл адляар таанар минии
досоо байгты. М‰шэр µµрµµ ‰рэ жэмэс асаржа шададагг‰й, ‰рэжэл
‰гэхын тула м‰шэр эшэ алаагай хубинь байха ¸отой. Тэрээндэл
адляар таанар минии досоо байгааг‰й аа, ‰рэ жэмэс асаржа шада>
хаг‰йт. 5 Би – эшэ алааб, таанар – м‰шэрн‰‰дни гээшэт. Хэн нэ>
гэнэй минии досоо оршобол, би баа тэрэнэй досоо оршохоб,
тиихэдээ тэрэ х‰н тон ехэ ‰рэжэлтэй байха. Намг‰йгµµр таанар
юушье хэжэ шадахаг‰йт. 6 Минии досоо оршодогг‰й х‰н ‰зэмэй сэ>
сэрлиг соооо хаягдажа хаташаан м‰шэрн‰‰д шэнги байха. Тии>
мэ м‰шэрн‰‰д суглуулагдан, гал руу хаягдан, галдагдаха. 7 Хэрбээ
таанадай минии досоо оршожо, минии ‰гэн‰‰дэй таанарай досоо
оршобол, юушье эрибэлтнай, эриэн юумыетнай Бурхан таанарта
‰гэхэ. 8 Минии Эсэгын алдаршахын тула таанар ехэ ургаса асархат,
минии шабинар болохот.
9 Эсэгэмни намда дуратай байдагтал адляар, бишье таанарта ду>
ратайб. Хайра дуран соомни оршожо байгты! 10 Таанарта захиан
минии захяа заабариие сахин д‰‰ргэжэ байбал, хайра дуран соо>
мни оршожо байхат. Тон тиигэжэл бишье Эсэгынгээ захяа зааба>
риие сахин д‰‰ргэжэ, Эсэгынгээ хайра дуран соо оршожо байдаг>
би. 11 Минии баяр жаргалые хубаалсахынтнай тула, энэ баяр жар>
галай б‰рин т‰гэс байхын тула би эдэ б‰гэдые таанадта хэлэнэб.
12 Таанарта минии дуратай байандал адляар, таанар бэе бэедээ ду>
ратай байгты гээн захяа заабари энэ байна. 13 Хани н‰хэдэйнгµµ
т‰лµµ ами нааяа ‰гэхэµµ ‰л‰‰ ехэ дуран дэлхэй дээрэ байхаг‰й.
14 Таанарта захиан минии захяа заабари сахин д‰‰ргээ аатнай, таа>
нар минии хани н‰хэд болонот. 15 Саашадаа таанадые минии зараса>
нар гэжэ нэрлэхэг‰йб, зараса гээшэ эзэнэйгээ юу хэдэгые мэдэнэг‰й
бшуу. Би таанарые хани н‰хэдни гэжэ нэрлэнэб: Эсэгэээ мэдэжэ
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абаан б‰хы юумэеэ би таанарта дуулгабаб. 16 Таанар намайе шэлэ>
жэ абааг‰йт, харин би таанадые шэлэжэ абааб, таанадые х‰н‰‰дтэ
ошожо, саг ‰ргэлжын ‰рэжэл асархыетнай би заяагааб. Тиин ми>
нии нэрэээ таанарай эриэн х‰сээн б‰хы юумыетнай Эсэгэмни
‰гэхэ. 17 Бэе бэедээ дуратай байгты гэжэ би таанарта захинаб.
Дэлхэйн зоной зэб‰‰рхэхэ тухай
Хэрбээ дэлхэйн зоной таанарта зэб‰‰рхэн дураг‰йтэдэг бай>
гаа аань, намдашье урид дураг‰йтэдэг байгаа гэжэ мэдэжэ бай>
гты. 19 Хэрбээ таанар энэ дэлхэйн зонтой адли байгаа аатнай, энэ
дэлхэйн х‰н‰‰д таанарые µµэдынхимнай гэжэ тоолоод, таанарта
дуратай байха эн. Теэд таанар энэ зонуудаар нэгэн бэшэт, юундэб
гэбэл, би таанарые шэлэжэ абахадаа энэ дэлхэйн зонуудаа ил>
гааб, тиимэээл таанадые дэлхэйн зон ‰зэн ядана. 20 «Зараса бол>
бол µµрынгµµ эзэнээ ехэ бэшэ юм» гэжэ хэлэыемни анана г‰т?
Намайе харшалан байгаа, тиин таанарыешье харшалха. Минии
‰гэ дуулаан байгаа, тиин таанарайшье ‰гэ дуулаха. 21 Эдэ намаа
боложо таанарые намнажа ‰лдэхэ, юундэб гэбэл, намайе хэн эль>
гээгээб гэжэ тэдэ мэдэнэг‰й. 22 Хэрбээ энэ зондо минии ерэжэ,
тэдэнтэй хµµрэлдµµг‰й аа, тэдэ н‰гэл хилэнсэг‰й байха эн, харин
м‰нµµ тэдэнэр н‰гэлн‰‰дэйнгµµ т‰лµµ х‰лисэл гуйжа шадахаг‰й.
23 Намда зэб‰‰рхэн дураг‰йтэгшэ минии Эсэгыешье ‰зэн ядана гээ>
шэ. 24 Хэрбээ ондоо х‰нэй урда хээг‰й гайхамшаг хэрэг‰‰дые тэдэн>
дэ харуулааг‰й аамни, тэдэ зэмэг‰й байха эн. Теэд м‰нµµ тэдэ>
нэр гайхамшаг хэрэг‰‰дыемни µµэдµµ хараан ‰зээн аад, нам>
дашье, минии Эсэгэдэшье зэб‰‰рхэн дураг‰йтэдэг болоо. 25 Иимэл
байха ¸отой юм эн даа. «Шалтагаанг‰йгµµр намда зэб‰‰рхэнэ» гэ>
жэ тэдэнэй Хуули соо бэшээтэй байан юумэниинь б‰тэбэ гээшэ.
26 Минии эльгэээн Туалагша Эсэгэээмни ерэхэдээ, минии ту>
хай гэршэлхэ. Тэрэ болбол Эсэгэээмни эхи абаан ‰нэн з‰бые хэ>
лэдэг ‰лдэ болоно. 27 М‰н таанаршье минии гэршэ болохот, уша>
рынь хэлэбэл, эгээл эхинээ намтай суг байгаа ха юмта.
18

1615
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1 Этигэлээ

гээхэг‰йнтнай тула эдэ б‰гэдые таанарта хэлэнэб.
Таанадые м‰ргэлэй гэрээ намнаха; энээнээ гадна, таана>
рые алаха хюдахадаа Бурханда алба хэнэбди гэжэ анадаг – тии>
мэ саг ерэхэ. 3 Тиимэ юумэ яахадаа хэхэб гэбэл, Эсэгыешье, на>
майешье тэдэнэр мэдэнэг‰й бшуу. 4 Тэдэнэй эзэрхэхэ сагай орожо
2
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ерэхэдэ, энээн тухай минии хэлээшые анахынтнай тула эдэ б‰>
гэдые би хэлээб. Би т‰р‰‰н энээн тухай таанарта хэлээг‰й эм,
юундэб гэбэл, таанадаар хамта байгааб.
Нангин ‰лдэ тухай
5 М‰нµµ

би намайе эльгээгшэдэ ошохомни. Теэд «ши хайшаа
ошохошниб?» гэжэ таанарай хэнтнайшье намаа уранаг‰й. 6 Гэбэ>
шье, минии хэлээн ‰гэн‰‰д таанадай з‰рхэ сэдьхэлдэ ехэ уйдхар
гашуудал т‰р‰‰лбэ. 7 Теэд би таанарта ‰нэниие хэлэнэб: минии Эсэ>
гэдээ ошоо аамни, таанадта дээрэ байха. Хэрбээ минии ошоог‰й
аа, Туалагшатнай таанадта ерэхэг‰й, харин би ошожо, Туалаг>
шые таанадта эльгээхэб. 8 Н‰гэл шэбэл, ‰нэн з‰б, зарга ш‰‰бэри гэ>
дэг юун бэ гэжэ дэлхэйн зондо тэрэ Туалагша ерэхэдээ харуулха.
9 Харуулха н‰гэл шэбэлынь юун бэ гэбэл – дэлхэйн зон намда эти>
гэнэг‰й. 10 Харуулха ‰нэн з‰бынь минии талада юм, ушарынь хэлэ>
бэл, би µµргµµ Эсэгэдээ бусахамни, тиин таанар намайе ондоо ха>
рахаг‰йт. 11 Харуулха зарга ш‰‰бэринь юун бэ гэбэл – энэ дэлхэйн
Но¸н гэмн‰‰лээд байна.
12 Би таанадта ‰шµµ олон юумэ хэлэхэ эм, теэд таанар м‰нµµдµµ
ойлгохог‰йт. 13 ‡нэн з‰йлэй Нангин ‰лдэ таанарта ерэхэдээ, ‰нэн
з‰йлые дууыень таанарта ойлгуулха. Нангин ‰лдэ µµрµµ хэлэхэ>
г‰й, з‰бхэн лэ µµрµµ дуулаан юумэеэ дамжуулан хэлэхэ, ерээд‰й
сагта юун болохоб гэжэ таанарта дуулгаха байна. 14 Нангин ‰лдэ
намайе алдаршуулха, тэрэнэй дуулгаан юумэн таанадта намаа
дамжан ошохо. 15 Эсэгэдэмни байан б‰гэдэ ‰нэн з‰йл минии юм.
Тиимэ ушараал, Нангин ‰лдын дуулгаан юумэн таанадта нам>
аа дамжан ошохо юм гэжэ хэлээб.
Зоболон жаргал тухай
16 аяар

иигээд таанар намайе ондоо харахаг‰йт, тиибэшье нэгэ
хэды болоод, намайе дахин харахат.
17 Тиихэдэнь зарим шабинарынь µµэд дундаа хµµрэлдэбэ:
– Энэмнай ямар удхатайгаар хэлэнэ гээшэб? «аяар иигээд
таанар намайе ондоо харахаг‰йт, тиибэшье нэгэ хэды болоод, на>
майе дахин харахат», – гэнэл. «Ушарынь гэхэдэ, би µµргµµ Эсэ>
гэдээ бусахамни», – гэжэ баа хэлэнэл. 18 «аяар иигээд» гэхэдээ
юун гэнэб? Тэрэнэй юун тухай хэлэжэ байые бидэ ойлгоно>
г‰йлди.
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Шабинарынь юу урахаяа анааб гэжэ урид мэдээд, Иисус
иигэжэ хэлэбэ:
– «аяар иигээд таанар намайе ондоо харахаг‰йт, тиибэшье
нэгэ хэды болоод, намайе дахин харахат гэхэдээ энэмнай ямар
удхатайгаар хэлэнэб?» – гэжэ таанар бэе бэеээ асуунат. 20 Таа>
нарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: таанар уйлахат, гашуудахат, харин
дэлхэйн зон баярлаха х‰хихэ. Таанар уйдхар гашуудалда абтахат,
теэд удаань баярлахат. 21 Эхэнэр х‰н ‰хиб‰‰гээ т‰рэхэ сагай ерэ>
хэдэ, ‰бдэдэг зободог, теэд ‰хиб‰‰гээ т‰рµµд байхадаа, дэлхэйдэ
х‰н т‰рэбэ гэжэ баярлахадаа, ‰бдээн зобооноо мартадаг. 22 Тэ>
рээндэл адляар м‰нµµ таанадшье уйдажа байнат, харин дахин
таанараа харахадамни з‰рхэ сэдьхэлтнай баяр баясхалангаар д‰‰>
рэхэ, тиин тэрэ баясхалангыетнай хэншье бууруулжа шадахаг‰й.
23 Тэрэ ‰дэр таанар намаа юушье асуухаг‰йт. Таанадта ‰нэн з‰>
бые хэлэнэб: минии нэрэ дурдан таанарай эриэн б‰хы юумые
Эсэгэмни таанадта ‰гэхэ. 24 Минии нэрэ дурдажа, таанар юушье
‰шµµ эреэг‰йт. Эригты – абахат, тиин таанар баяр баясхалангаар
д‰‰рэхэт!
25 Энээн тухай би ургаалта ‰гэн‰‰дээр таанадта хэлээб, теэд
µµрынгµµ Эсэгэ тухай ургаалта ‰гэн‰‰дээр бэшэ, харин сэхэ хэ>
лэхэ сагни ерэжэ байна. 26 Тэрэ ‰дэр минии нэрэ дурдажа, Эсэ>
гыемни гуйхат. Таанарай тула би Эсэгэеэ гуйхаб гэнэг‰йб. 27 Эсэ>
гэмни µµрµµ таанарта дуратай юм, юундэб гэбэл, таанар намда
дуратай байнат, намайе Бурханаа ерээ гэжэ этигэнэт. 28 Би энэ
дэлхэйдэ Эсэгэээ ерээб, м‰нµµ энэ дэлхэйе орх¸од, Эсэгэдээ бу>
сахамни.
29 – Одоо м‰нµµ ши ургаалта ‰гэн‰‰дээр бэшэ, харин сэхэ хэлэ>
нэш, – гэжэ шабинарынь Иисуста хэлэбэ. – 30 Ши б‰хы юумэ мэ>
дэнэш, шамаа асуухааашье урда мэдэнэш гэжэ бидэ ойлгобобди.
Тиимэээ ши Бурханаа ерээш гэжэ бидэ этигэнэбди.
31 – Одоо этигэбэ г‰т? 32 Шагнагты даа, намайе гансаарым орх¸од
гэр гэртээ г‰йлдэн тараха сагтнай ерэжэ байна. Теэд би гансаараа
бэшэб, минии Эсэгэ намтай суг хамта юм. 33 Минии досоо амгалан
тайбан олохынтнай тула эдэ б‰гэдые би таанарта хэлээб. Энэ дэл>
хэйдэ гашуудал зоболонтой ушархат, теэд с‰хэршэг‰й зоригтой бай>
гты: би энэ дэлхэйе илааб! – гэжэ Иисус харюусаба.
19
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Иисус Бурханда зальбарна
17

‰гэн‰‰дэйнгээ ‰‰лээр Иисус тэнгэри µµдэ хараад, иигэ
17 жэ хэлэбэ:
1 Эдэ

– Эсэгэ аа! Сагни ерэбэ. Х‰б‰‰нэйшни шиниингээ нэрэ алдар
шуулхын тула ши Х‰б‰‰гээ алдаршуула. 2 Б‰хы х‰н‰‰дые зонхилхо
эрхэ засаг Х‰б‰‰ндээ олгоон хадаш Х‰б‰‰ншни µµртэнь даалгаан
б‰хы х‰н‰‰дтэш хэтэ м‰нхын амидарал олгохо. 3 Хэтэ м‰нхын ами
дарал гээшэ ори ганса ‰нэн бодото Бурхан бологшо шамайгаа, м‰н
шинии эльгэээн Иисус Христосые мэдэхэ гээн удхатай. 4 Намда
даалгаан ажал хэрэгыешни бэел‰‰лэн, би шамайе газар дээрэ
суурхуулан нэрл‰‰лээб. 5 Эсэгэмни аа, юртэмсэ дэлхэйн ‰шµµ бии
болоод‰йдэ, шамтайгаа суг байхадаа суурхаан минии алдар солоор
намайгаа м‰нµµ µµртыгµµ хамта суурхуула.
6 Дэлхэйн зоноо илгажа намда ‰гээн х‰н‰‰дтэ би шинии нэрэ
нээбэб. Эдэ шинии х‰н‰‰д гээшэ, эдэниие ши намда ‰гµµш. Эдэ
х‰н‰‰д шинии ‰гын ¸оор ажаууна. 7 Намда шинии ‰гээн б‰хы
юумэн шинии юм гэжэ одоол тэдэ ойлгоо. 8 Намда шинии дамжуу
лан ‰гээн ‰гэн‰‰дые би тэдэндэ дамжуулбаб, тэдэнэр эдэ ‰гэн‰‰
дыешни х‰леэн абаа, тиин намайе шамаа ерээ гэжэ тэдэ ‰нэхµµ
рµµ ойлгоо, намайе ши эльгээгээш гэжэ этигээ. 9 Эдэнэй тула би
зальбаран гуйнаб, б‰хы дэлхэйн тула зальбаран гуйнаг‰йб, харин
намда шинии ‰гэгшэдэй тула зальбаран гуйнаб, юундэб гэбэл, тэдэ
нэр шинии мэдэлдэ байдаг юм. 10 Ушарынь гэбэл, намда байан
б‰гэдэ шинии юм, шамда байан б‰хэн минии юм. Тэдэнэй ашаар
би алдаршабаб. 11 Би дэлхэйдэ саашадаа байхаяа бол¸об, шамдаа
бусажа ерэхэмни, харин эдэмни дэлхэйдэ ‰лэхэнь. Гэгээн нангин
Эсэгэмни аа! ¤µрыншни нэрэ солын тулада, намда шинии ‰гэ
эн эдэ х‰н‰‰дые, ши бидэ хо¸ртол нэгэн адли байхынь тула абаран
‰лµµгыш даа. 12 Эдэнтэй сугтаа байхадаа, шинии намда ‰гээн нэрэ
солын ашаар би µµрµµ эдэниие хамгаалан хаража ябааб. Би тэдэ
ниие хамгаалааб: хэнииньшье хосороог‰й, харин хосорхо ¸отой
байан нэгэниинь лэ алаа, юундэб гэхэдэ, иигэжэ Нангин Бэшэг
соо бэшээтэй ‰гэн‰‰д х‰сэлдэн бэел‰‰лэгдэбэ гээшэ. 13 М‰нµµ би
шамдаа бусахамни. Теэд минии баяр баясхалангые эдэнэймни нам
тай хубаалдан баясахын тула, газар дэлхэйдэ байан дээрээ эдэ
б‰гэдые хэлэнэб. 14 Шинии ‡гые би шабинартаа дамжуулааб, тии
хэдэмни дэлхэйн х‰н зон тэдэндэ зэб‰‰рхэн дураг‰йлхµµ, тэдэнэр
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намдал адли энэ дэлхэйн зоноор нэгэн бэшэ ха юм. 15 Тэдэниие
энэ дэлхэйээ абахыешни би гуйнаг‰йб. Тэдэниие аюулта хоротон>
оо абархыешни гуйнаб. 16 Тэдэнэр, намда адли, энэ дэлхэйн зоноор
нэгэн бэшэ ха юм. 17 Эдэниие ‰нэн з‰йлэй аша х‰сµµр µµрынгµµ
болго, ‰нэн з‰йл гээшэ – шинии ‡гэ м‰н. 18 Намайе дэлхэйн х‰н
зондо шинии эльгэээндэл адли, би тэдэниие баал энэ дэлхэйн
зондо эльгээгээб. 19 Эдэниие ‰нэн з‰йлэй х‰сµµр шинии болго>
хын тула, би µµрыгµµ шамда зорюулааб.
20 Теэд гансал эдэнэй тула шамайе гуйна бэшэб, м‰н минии ту>
хай эдэнэймни хэлээн ‰гын ашаар намда этигэгшэдэйшье тула
гуйнаб. 21 Эдэнэр бултадаа нэгэн хамта байг лэ, ши минии досоо
байнаш, би шинии досоо байнаб, тэрээндэл адли, тэдэнэр бидэнэй
досоо байг лэ. Тиихэдээ намайе ши эльгээгээш гэжэ дэлхэйн зон
этигэхэ. 22 Ши бидэ хо¸ртол адляар, тэдэнэй нэгэн хамта байхын
тула, намда шинии ‰гээн алдар солые би тэдэндэ ‰гµµб. 23 Тэдэ>
нэй с‰м б‰рин нэгэн хамта байхын тула би тэдэнэй досоо байнаб,
ши минии досоо байнаш. Ши намайе эльгээгээш гэжэ, ши намда
дуратай байдагтал адляар, эдэндэ дуратайш гэжэ дэлхэйн зон мэдэг
лэ. 24 Эсэгэмни аа! Шинии ‰гээн х‰н‰‰дэй намтай хамта минии
ошохо газарта байхыень х‰сэнэб. Юртэмсэ дэлхэйн бии болохооо
урда ши намда дуратай байжа намда олгоон алдар солыеш тэдэнэр
хараг ‰зэг лэ. 25 ‡нэн сэхэ Эсэгэмни аа! Дэлхэйн зон шамайе мэдэ>
нэг‰й. Теэд би шамайе мэдэнэб, намайе ши эльгээгээш гэжэ тэ>
дэмнишье мэдэнэ. 26 Намда шинии дурладагтал адли дуран тэдэнэй
досоо байхын тула, м‰н тэдэнэй досоо минии байхын тула би тэ>
дэндэ шинии нэрые нээгээб, нээжэшье ‰гэхэб.
Иисусые барижа хааба
1817

Иигэжэ хэлээнэйнгээ ‰‰лээр Иисус шабинартаяа хамта
18 Кедрон
голой саада бэедэ байан сэсэрлиг тээшэ шэглэн зо>
1

рибо. Тэдэ б‰гэдµµрµµ сэсэрлиг руу ошобо. 2 Урбагша Иуда энэ га>
зарые мэдэхэ байгаа – Иисус шабинартаяа хамта тэндэ ходо суг>
лардаг эн. 3 Иуда Римэй б‰лэг сэрэгшэдые, м‰н т‰р‰‰ санаартанай,
фарисейн‰‰дэй эльгэээн Бурхан ‰мын харуулшадые абаад, баа
сэсэрлиг руу ерэбэ; тэдэнэр бултадаа буу зэбсэг, гэрэл фонарь, гал
т‰‰дэг‰‰дые гартаа барижа ябаа. 4 Иисус µµртэйнь ямар юумэ тох¸ол>
дохые уридшалан мэдэжэ байанаа, урдааань гаража:
– Таанар хэниие бэдэрнэбта? – гэжэ ураба.
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5–

Назаредэй Иисусые бэдэрнэбди, – гэжэ тэдэнь харюусаба.
– Энэ би байнаб, – гэбэ Иисус.
Иуда урбагша баал тэдэнтэй хамта байлсаа. 6 «Энэ би байнаб»
гэжэ Иисусай хэлэмсээр, тэдэнь гэдэргээ сухарин, газарта уна>
шабад.
7 – Таанар хэниие бэдэрнэбта? – гэжэ Иисус дахин тэдэнээ
асууба.
– Назаредэй Иисусые бэдэрнэбди, – гэжэ тэдэнь харюусаба.
8 – Энэ би байнаб гэжэ таанарта хэлээ хамнайб. Хэрбээ таанарта
би хэрэгтэй аа, эдэ х‰н‰‰дые табигты, – гэбэ Иисус. 9 Тэрэ юундэ
тиигэжэ хэлээб гэбэл:
«Намда шинии ‰гээн х‰н‰‰дэй
нэгэнииньшье хосороог‰й», – гэжэ Иисусай хэлээн ‰гэн‰‰д
х‰сэлдэн бэел‰‰лэгдэхэ ¸отой байгаа.
10 элмэтэй байан Симон Петр элмэеэ гаргаан бэеэрээ аха>
мад санаартын зарасын баруун шэхые таа сабшаба. Тэрэ зарасань
Малх гэжэ нэрэтэй байгаа.
11 – элмэеэ хуйдань хэ! Иимэ хуби заяа Эсэгэмни намда ‰гµµ
юм. Энээнээ би арсаха аалби? – гэжэ Петрто Иисус хэлэбэ.
Ахамад санаарта м‰шхэбэ. Петр Иисусаа арсаба
12 Тиихэдэнь

Римэй сэрэгшэд даргатаяа хамта, м‰н ахамад са>
наартын болон фарисейн‰‰дэй эльгэээн Бурхан ‰мын харуулшад
Иисусые барижа х‰либэ. 13 Тэрээние т‰р‰‰н тэрэ жэлдэ ахамад са>
наарта байан Кайафа гэгшын хадам эсэгэнь болохо Аннада абаа>
шаба. 14 Б‰хы еврей зоной орондо гансал х‰н хосороо аа дээрэ
байха гэжэ еврейн‰‰дэй ахамадуудта з‰бшэл ‰гээн х‰ниинь эгээл
тэрэ Кайафа гэгшэ байгаа. 15 Иисусай хойнооо Симон Петр, баа
нэгэ шабинь дахажа ябаа. Тэрэ шабинь ахамад санаартатай танил
байан дээрэээ ахамад санаартын буусада Иисустай хамта оробо.
16 Харин Петр бартаагай саана ‰лэбэ. Удаань ахамад санаартатай та>
нил шабинь газаа гаража, бартаагай ‰‰дэ ахидаг зараса эхэнэртэй
хµµрэлдµµд, Петрые хор¸о соо оруулба.
17 – Ши энэ х‰нэй шабинь хаяаш? – гэжэ зараса эхэнэрынь Петр>
то хэлэбэ.
– Бэшэб даа, – гэжэ Петр харюусаа.
18 Газаа х‰йтэн байгаа. Зарасанар болон Бурхан ‰мын харуулшад
гал т‰‰дэг носоогоод, хажуудань дулаасажа уугаа. М‰н Петршье
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тэдэнэй хажууда зогсоод, дулаасажа байгаа. 19 Тэрэ ‰едэнь ахамад
санаарта Иисусай шабинар тухай, тэрэнэй ургаал номнол тухай
Иисусаа асуулта абажа байба.
20 – Би б‰гэдэ зоной урда сэхэ хэлэдэг энби. Би м‰ргэлэй гэр>
н‰‰д соо ба Бурхан ‰мэ соо хододоо ургаалаа номногшо эм.
Тэндэ б‰хы еврейн‰‰д ерэдэг эн, – гэжэ Иисус харюусаба. – Нюу>
са юумэ би огто хэлээг‰йб. 21 Юундэ таанар намайе м‰рдэжэ м‰ш>
хэжэ байна гээшэбта? Юу хэлээн тухаймни минии шагнагшадаа
урыт, юун гэжэ хэлэыемни тэдэ мэдэхэл.
22 Иигэжэ хэлэхэдэнь, Иисусай хажууда зогсожо байан харуул>
шадай нэгэниинь тэрэнэй нюурыень альгадаад:
– Ахамад санаартын урдааа юундэ иигэжэ дуугарнабши! – гэжэ
зандаран хэлэбэ.
23 – Хэрбээ али>нэгэн буруу юумэ минии хэлээ аа, ямар юумэ>
ниинь бурууб гэжэ намда хэлыш. Хэрбээ ‰нэн з‰б юумэ хэлээ
аамни, ши намайе юундэ сохинобши, – гэбэ Иисус.
24 Тиихэдэнь Анна Иисусые х‰леэтэй зандань ахамад санаарта
Кайафада эльгээбэ*. 25 Симон Петр газаа дулаасажа байба.
– Ши баа Иисусай шабинь хаяаш? – гэжэ тэрээндэ хэлэбэд.
– Бэшэб, – гэжэ Петр харюусаба.
26 – Сэсэрлиг соо шамайе Иисустай хамта байхыешни би хараа
бэшэ эн аалби? – гэжэ ахамад санаартын зарасанарай нэгэн асуу>
ба. Тэрэ зарасын т‰рэл болохо х‰нэй шэхэ Петр элмээрээ таа
сабшаан байгаа.
27 – Би шабинь бэшэб, – гэжэ Петр баа мэлзэбэ. Тиигэмсээрнь
эрэ тахяа дуугарба.
Иисус Пиладай урда зогсобо
28 Эртэ

‰глµµг‰‰р еврейн‰‰д Иисусые удамаршын** ордондо
Кайафааа асарба. Бэеэ бузарлахаг‰йн тула тэдэ римэй засаглаг>
шын ордондо оробог‰й, тэндэнь ороо аа, тэдэндэ Паасхын зоог
барижа болохог‰й байгаа. 29 Тиимэээ удамарша Пилат тэдэнтэй
уулзахаяа гараба.
* Римэйхинэй Кайафые ахамад санаартаар томилжо табихын урда тээнь
ахамад санаартын ‰‰ргэ Анна г‰йсэдхэжэ байгаа, тиин олигдоонойгоо
‰‰лээршье тэрэ х‰н зоной дунда ахамад санаартын нэрэ х‰ндэтэй ябаа.
** Иудейдэ д‰‰рэн эрхэтэй Римэй засаглагша.
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– Энэ х‰ниие таанар юун гэжэ зэмэлнэбта? – гээд тэрэ асууба.
– Хэрбээ гэм хээг‰й аань, бидэ энээниие шамда асархаг‰й
эмди, – гээд тэдэнь харюусаба.
31 – Энээнээ µµэдµµ абаашаад, µµэдынгµµ хуулиин ¸оор ш‰‰>
бэрилэгты, – гэбэ Пилат.
– Римэй засагаархин х‰ниие саазалха эрхэ бидэндэ олгоног‰й ха
юм, – гэжэ тэдэнь арсаба.
32 Иигэжэ ямар ‰хэлµµр ‰хэхэ тухайгаа Иисусай хэлээн ‰гэн‰‰д
х‰сэлдэн бэел‰‰лэгдэбэ. 33 Пилат ордондоо дахин ороод, Иисусые
дуудажа:
– Ши еврейн‰‰дэй хаан г‰ш? – гэжэ асууба.
34 – Нам тухай ши µµрµµ тиигэжэ анаанаа хэлэнэ г‰ш, али он>
доо х‰н‰‰д шамда тиигэжэ хэлээ г‰? – гээд Иисус ураба.
35 – Би еврей аалби? Шинии µµрыншни нютагаархин, т‰р‰‰ са>
наартан шамайе намда асаржа тушаагаа. Ямар тиимэ муу юумэ ши
хээбши? – гэбэ Пилат.
36 Иисус харюусаба:
– Минии хаан т‰рэ энэ дэлхэй дээрэхи засаг т‰рэдэл адли бэ>
шэ юм. Хэрбээ минии хаан т‰рэ энэ дэлхэй дээрэхи засаг т‰рэдэл
адли байгаа аа, минии албатан намайе еврейн‰‰дэй ахамадуудай
гарта оруулхаг‰й гэжэ оролдохо эн. Минии мэдэлэй хаан т‰рэ энэ
дэлхэй дээрэхи засаг т‰рэдэл адли бэшэ юм.
37 – Тиихэдээ ши яабашье аа, хаан болоно хаяаш? – гэжэ Пилат
асууба.
– Ши µµрµµ намайе хаан гэнэш. Би ‰нэн з‰йлые гэршэлхын ту>
ла т‰рээн, дэлхэйдэ ерээн байнаб. ‡нэн з‰йлые баримталагшад
бултадаа минии хэлэые дуулана, – гэбэ Иисус.
38 – ‡нэн з‰йл гэжэ юун бэ? – гээд Пилат асууба.
30

Иисусые саазалха шиидхэбэри гаргабад
Пилат дахин еврейн‰‰дтэй уулзахаяа гаража:
– Би энэ х‰ндэ зэмэ тохохо ямаршье баримта олоног‰йб, – гэ>
бэ. – 39 Паасхынтнай ‰едэ би нэгэ х‰нииетнай таанарта саазааа
с‰лµµлжэ ‰гэдэгби – танайда тиимэ заншал бии ха юм. Еврейн‰‰>
дэй хааниие танда табихыемни х‰сэнэ г‰т?
40 – ‡гы! Тэрээниие бэшэ! Бараббые бидэндэ таби! – гээд тэдэнь
хашхаралдаба. Харин Барабба гэдэгынь ‰йм‰‰лэгшэ байгаа.
18
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1 Тиихэдэнь

Пилат Иисусые ташуурдагты гэжэ захирба. 2 Сэ>
рэгшэдынь ‰‰ргэнээр г‰рлµµ г‰рэжэ, толгой дээрэнь табиба,
тэрээндэ улаан суба ‰мдэх‰‰лбэ. 3 Иисуста д‰тэлжэ ерээд:
– «Еврейн‰‰дэй хаан» мандаха болтогой! – гэлдэн, Иисусай
нюур хасарые альгадана.
4 Пилат дахин гаража, еврейн‰‰дтэ хандан:
– Тэрэниие таанадта харуулхамни. Таанар мэдэжэ байгты: би энэ
х‰ндэ зэмэ тохохо ямаршье баримта олоног‰йб, – гэбэ.
5 Тиихэдэнь Иисус ордон соооо гаража ерэбэ, хадхууртай ‰бэн
г‰рлµµ толгой дээрэнь табигданхай, улаан суба ‰мэдх‰‰лэнхэй байба.
– Тэрэ х‰н энэл даа! – гэбэ Пилат.
6 Теэд т‰р‰‰ санаартан, харуулшад Иисусые хараад:
– Тэрээниие хэрэээндэ хада, хэрэээндэ хада! – гэжэ хашха>
ралдаба.
– ¤µэдµµ барижа, энээнээ хэрэээндэ хадагты! Би энээниие
зэмэлхэ юумэ олоног‰йб, – гэжэ тэдэндэ Пилат хэлэбэ.
7 – Манай Хуулиин ¸оор энэ х‰н ‰хэхэ ¸отой, юундэб гэхэдэ,
µµрыгµµ Бурханай Х‰б‰‰н гэжэ айладхана, – гэжэ еврейн‰‰д ха>
рюусаба.
8 Пилат энээниие дуулаад, б‰ри ехээр айшаба. 9 Дахин ордондоо
ороод:
– Ши хаанааабши? – гэжэ Иисусаа ураба.
Теэд Иисус харюусабаг‰й.
10 Тиихэдэнь Пилат:
– Намтай хµµрэлдэхэ дураг‰й байна г‰ш? Би шамайе табюулха>
шье эрхэтэйб, саазалуулхашье эрхэтэйб – энээниие мэдэнэг‰й гээ>
шэ г‰ш? – гэбэ.
11 – Хэрбээ дээрэээ тиимэ эрхэ шамда ‰гтµµг‰й аа, ши намайе
мэдэлдээ абажа заяандаашье шадахаг‰й энши. Тиимэээ намайе
шамда тушааан х‰нэй н‰гэлынь б‰ришье ехэ юм.
12 Тиигэжэ хэлэхэдэнь, Пилат Иисусые хаалтааа с‰лµµлхэ гэжэ
оролдоон байна. Теэд еврейн‰‰д:
– Хэрбээ ши энээниие табяа аа, Римэй хаанай н‰хэр бэшэш!
¤µрыгµµ хаан гээшэб гэдэг х‰н хадаа императорай урдааа эсэрг‰‰>
сэн тэмсэнэ гээшэ! – гэжэ хашхаралдаба.
13 Пилат энээнииень дуулаад, Иисусые ордон соооо гаргаан
бэеэрээ, заргашын уудаг креслэдэ ууба. Энэнь «Шулуугаар
263

Иоанн 19
дэбдигдээн газар» (еврей хэлээр «Габбата») гэжэ нэрэтэй. 14 Энэ
ушар Паасхын айндэрэй урдахана, зургаан гарагай хахаддэрэй ба>
гаар болоо.
– Харагты даа, энэ таанарай хаан гээшэ! – гэжэ Пилат еврей>
н‰‰дтэ хандан хэлэбэ.
15 – ‡гы болог! Тонилог саашаа! Энээниие саазала! – гэжэ тэдэнь
хашхаралдаба.
– Таанарай хааниие би саазалхамни гээшэ г‰? – гэжэ Пилат
асууба.
– Римэй хаанаа бэшэ ондоо хаан маанадта байхаг‰й! – гэжэ т‰>
р‰‰ санаартан харюусаба.
16 Тиихэдэнь лэ Иисусые хэрэээндэ хадажа саазалхыень Пилат
з‰бшµµэн байна. Тиихэдэнь тэдэ Иисусые туужа абаашаба.
Иисусые хэрэээндэ хадажа саазалба
Тиихэдэнь тэдэ Иисусые туужа абаашаба. 17 «Хохимой» (еврей
хэлээр «Голгофо») гэжэ нэрэтэй газар х‰рэтэр Иисус хэрэээеэ бэе
дээрээ ‰ргэлµµд ябаха ¸отой байгаа. 18 Тэндэ Иисусые хэрэээн>
дэ хадаад, ‰‰лдэ хэрээыень бодхообо. Тэрээнтэй хамта ‰шµµ хо¸р
х‰ниие: нэгыень баруун тээнь, н‰гµµдыень з‰‰н тээнь, Иисусые
дундань хэрэээн дээрэ ‰ргэбэ. 19 Хабтагай модо бэлдээд, хэрээ>
эн дээрэнь хадаха гэжэ Пилат захирба. Тэрэ хабтагай дээрэнь:
«Назаредэй Иисус, еврейн‰‰дэй хаан» гэжэ бэшээтэй байгаа. 20 Тэ>
рэниие олон еврейн‰‰д уншаа эн. Юундэб гэбэл, Иисусай сааза>
луулан газарынь городоо холо бэшэ эн, тэрэнь еврей, лата, грек
хэлэн‰‰дээр бэшээтэй байгаа. 21 Еврейн‰‰дэй т‰р‰‰ санаартан Пи>
ладта иигэжэ хэлээн байнад:
– «Еврейн‰‰дэй хаан» гэжэ б‰ бэшэ! «Энэ х‰н µµрыгµµ еврейн‰‰>
дэй хаан гэдэг эн» гэжэ бэшэ.
22 – Юун гэжэ бэшээбиб, тэрээгээрээл байг, – гэжэ Пилат ха>
рюусаба.
23 Сэрэгшэд Иисусые хэрэээндэ хадажа саазалаад, тэрэнэй
субые абажа, сэрэгшэдэй тоогоор – д‰рбэн хээг болгожо, µµэд
хоорондоо хубааба. З‰йдэлг‰йгµµр нэхэгдээн субыень баа
абаба.
24 – Энээнииень б‰ шуулая, жээрэб хаяябди, хэндэмнай туда>
наб, тэрэ х‰н абаха, – гэжэ µµэд дундаа хэлсэбэ. Иигэжэ Нангин
Бэшэг соо: «Минии хубсаые хоорондоо хубаагаад абаа, минии
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хубсаа тухай жээрэб хаяа» гэжэ бэшээтэй ‰гэн‰‰д х‰сэлдэн бэел‰‰>
лэгдээ. Сэрэгшэд иимэл юумэ хээн байгаа.
25 Иисусай хэрэээнэй хажууда тэрэнэй эжы, нагаса эжынь, Кло>
пасай амган Мария, м‰н Магдалай Мария гэгшэд зогсожо байгаа
эн. 26 Иисус эжыгээ, эжынгээ хажууда зогсожо байан µµрынгµµ
дуратай шабиие хараад, эжыдээ:
– Эжымни, энэ болбол шинии х‰б‰‰н гээшэ, – гэжэ хэлэбэ.
27 Удаань шабидаа: – Энэ болбол шинии эжы гээшэ, – гэбэ.
Тииэнэйнь хойно тэрэ шабинь Иисусай эжые гэртээ асаржа
байлгаа.
Иисус н‰гшэбэ
28 Болохо

юумэн боложо д‰‰рэхын заха ‰зэгдэхые Иисус ойлгожо,
Нангин Бэшэг соо бэшэгдээн м‰рн‰‰дые х‰сэлд‰‰лэн:
– Ундам х‰рэнэ! – гэбэ.
29 Тэндэ д‰‰рэн домбо соо гашуун архи байба. Сэрэгшэд бам>
багар юумэн дээрэ тэрэ архиаа адхаад, тэрэнээ иссоп ургамалай
м‰шэр дээрэ табяад, Иисусай уралда ойртуулба. 30 Иисус тэрэ улаан
архииень амсаад:
– Б‰тэбэ даа! – гэжэ хэлэбэ. Тиин тархяа тонгойлгон, ами табиба.
31 Тиихэдэ пятница, субботодо бэлдэхэ ‰дэр байгаа. Саазалуулан
х‰н‰‰дэй бэеые субботын ‰дэр ‰лгµµтэй зандань байлгахаг‰й гэжэ
еврейн‰‰дэй ахамадууд оролдоо. Теэдшье тэрэ субботодо Паасхын
ехэ айндэр тудаа. Иимэ ушараа, саазалуулагшадай шэлбыень ху>
ха сох¸од, бэеыень хэрэээнээнь абхуулыт гэжэ еврейн‰‰дэй аха>
мадууд Пиладые гуйба. 32 Сэрэгшэд ерэжэ, Иисустай хамта сааза>
луулан нэгэ х‰нэйнь шэлбые хухалба, удаань хо¸рдохи х‰нэйхииень
хухалба. 33 Тиигээд Иисусай хажууда ерээд харахадань, тэрэ ‰хэшэ>
эн байба, тиимэээ шэлбыень хухалбаг‰й. 34 Гэбэшье нэгэ сэрэг>
шэнь тэрэнэй ‰бээе жадаараа с‰мэ хадхаба. Тиигэмсээрнь тэн>
дэээнь шуан ба уан гоожобо. 35 Таанарайшье ‰нэншэхын тула
бараниие µµрынгµµ нюдµµр хараан х‰н энээн тухай хµµрµµ бэлэй.
Тэрэ х‰нэй гэршэлэн харууланиинь ‰нэн з‰б юм, ‰нэн з‰б юумэ
хэлэнэб гэжэ тэрэ х‰н мэдэнэ. 36 Тэрэнэй гансаханшье яаниинь
хухархаг‰й гээн Нангин Бэшэгэй ‰гэн‰‰д х‰сэлдэн бэел‰‰лэгдэбэ.
37 С‰м хадхаан х‰нµµ тэдэ хараха гэжэ Нангин Бэшэгэй баа он>
доо тээ хэлэгдэнэ.
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Иисусые х‰дµµл‰‰лэн тухай
38 Энээнэй

‰‰лдэ Аримафейн Иосиф гэдэг х‰н ерэжэ, Иисусай
бэеые абаашаха з‰бшµµл Пиладаа гуйба (Иосиф еврейн‰‰дэй заса>
гаархинаа айжа байан дээрэээ Иисусай нюуса шабинь байгаа).
Пилат тэрээндэ з‰бшµµлµµ ‰гэбэ. Иосиф Иисусай бэеые абаашаба.
39 Нэгэтэ ‰ни Иисуста ерээн Никодим м‰нµµ баа ерэлсэбэ. Ни>
кодим зуугаад ‰‰нтэ* айхан ‰нэртэй смирна ба алой ургамалнуу>
дай ш‰‰э асарба. 40 Тэдэ хо¸р Иисусай шарилые айхан хангалтай
ш‰‰эндэ дэбтэээн б‰дµµр ор¸обо (еврейн‰‰д тиигэжэ х‰дµµл‰‰л>
дэг заншалтай байгаа). 41 Иисусай саазалуулан ууриаа холо бэшэ
сэсэрлиг бии эн, тэндэнь урдань хэнэйшье хэбтээг‰й шэнэ агы н‰>
хэн т‰хеэрэгдээд байгаа. 42 Субботын урдахи ‰дэр эн тула, м‰н
шэнэ агы н‰хэн д‰тэхэн байан дээрэээ, Иисусые тэрэ агы н‰хэн>
дэ хадаглаба.
Хооон агы н‰хэн
2019

воскресениин эртэ ‰глµµг‰‰р, газаа харан>
20 хы байхада,нэгэнэй,
Магдалай Мария агы н‰хэндэ д‰тэлэн ерэхэдээ,
1 Гарагай

тэрэнэй амарыень хаагаад байан шулуунайнь хажуу тээшээ бол>
гогдоод байхые об¸орон хараба. 2 Магдалай Мария Симон Петрто,
м‰н Иисусай дуратай байан н‰гµµдэ шабидань г‰йжэ ошоод:
– Дээдын Эзэнэй шарилые агы н‰хэнµµнь абаашаан байна,
хайшань абаашаыень бидэ мэдэнэг‰йбди, – гэжэ тэдэндэ дуулгаба.
3 Петр ба н‰гµµдэ шаби хо¸рынь агы н‰хэн тээшэ ошобо. 4 Хоюу>
лаа г‰йбэшье, н‰гµµдэ шабинь Петроо хурдан байан дээрэээ,
агы н‰хэнэй хажууда т‰р‰‰н г‰йжэ ерээ. 5 Тонгойгоод харахадань,
тэндэ Иисусые х‰дµµл‰‰лхэдээ ор¸оон б‰дынь лэ байба. Теэд агы
н‰хэ руу тэрэ оробог‰й. 6 Хойнооонь Симон Петр г‰йжэ ерээд, агы
соонь ороходоо, б‰дынь хэбтэхые хараба. 7 М‰н толгойень бооон
б‰д тэндэ байба. Теэд толгойень бооон б‰д бэеыень ор¸оон б‰дтэй
хамта бэшэ, харин байан байрадаа монсогойлоотой, амяараа хэб>
тээ. 8 Агы н‰хэндэ т‰р‰‰н г‰йжэ ерээн н‰гµµдэ шабинь баа тэндэ
ороод, тиимэ юумэ харахадаа, этигэбэ. 9 Теэд Иисус ‰хµµд ами>
дырха гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байан з‰йлые тэдэ шаби>
нарынь ‰шµµл ойлгоног‰й байгаа. 10 Тэдэ гэртээ бусаба.
* Гушан гурбан килограммай тухай.
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Магдалай Мария Иисусые хараба
Мария агы н‰хэнэй хажууда зогсоод уйлажа байба. Уйлажа
байгаад, агы н‰хэ руу тонгойжо харахадаа, 12 иимэ юумэ об¸орбо:
Иисусай бэеын хэбтээн газарта Бурханай хо¸р эльгээмэл сагаан
хубсаа ‰мдэнхэй уужа ууба – нэгэниинь толгой таладань, н‰>
гµµдэнь – х‰лз‰‰р таладань ууба.
13 – Эхэнэр аа, ши юундэ уйлажа байнабши? – гэжэ тэдэ хо¸>
рынь асууба.
– Багшымни шарилые агы н‰хэн соооонь абаашаан байна,
хайшань абаашаыень би мэдэнэг‰йлби, – гэжэ Мария харюусаба.
14 Тиигэжэ хэлээд, гэдэргээ эрьежэ харахадань, урдань Иисус
зогсожо байба. Теэд Мария тэрэниие танибаг‰й.
15 – Эхэнэр аа, ши юундэ уйлажа байнабши? Хэниие бэдэрнэб>
ши? – гэбэ Иисус.
Энэнь саад таригша байна гэжэ анаад, Мария тэрээндэ:
– Эзэмни аа, хэрбээ тэрэнэй шарилые ши абаашаа аа, хаана
орх¸обши – хэлыш, би тэрэнииень абаашахамни, – гэбэ.
16 – Мария! – гэбэ Иисус.
Мария гэдэргээ эрьен хараад:
– Раббуни! – гэжэ еврей хэлэн дээрэ хашхараад абаба (энэнь
«багша» гээн удхатай ‰гэ).
17 – Намайе б‰ бари! – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. – Би Эсэгэ>
дээ ‰шµµ бусааг‰й байнаб. Минии аха д‰‰нэртэ ошоод, «Би µµрын>
гµµ, м‰н таанарай Эсэгэдэ, µµрынгµµ, м‰н таанарай Бурханда буса>
наб», – гэжэ хэлэ.
18 Магдалай Мария шабинартань ерээд:
– Би Дээдын Эзэниие харааб! – гэбэ.
Тиигээд Иисусай хэлээн ‰гэн‰‰дые тэдэндэ дамжуулан дуулгаба.
11

Шабинарынь амидыран Иисустай уулзаба
Тэрэл ‰дэрэйнгµµ ‰дэшэ, ондоогоор хэлэхэдэ, гарагай нэгэ>
нэй ‰дэшэ шабинарынь суглараад, еврейн‰‰дэй ахамадуудаа айжа,
‰‰дээ шэбхэдээд ууба. Тэрэ ‰едэнь Иисус орожо, тэдэнэй дунда
зогсоод:
– Амгалан тайбаниие таанадта айладханаб! – гэбэ.
20 Тиигээд тэдээндээ гараа, ‰бээгээ харуулба. Шабинарынь Дээ>
дын Эзэнээ хараад, ехэ баярлаба.
19
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21 –

Таанарта амгалан тайбан! – гэжэ Иисус дабтан мэндэшэлбэ. –
Намайе Эсэгэмни эльгээгээ, баа бишье таанараа эльгээнэб.
22 Тиигэжэ хэлэмсээрээ, Иисус тэдэн тээшээ ‰леэгээд:
– Нангин ‰лдые тогтоон абагты!
23
Хэнэй н‰гэлые х‰лисэнэбта,
тэрэнэй н‰гэлынь х‰лисэгдэхэ,
хэнэйхииень х‰лисэнэг‰йбта,
тэрэнэй н‰гэлынь х‰лисэгдэхэг‰й, – гэжэ хэлэбэ.
Фома Иисусые хараба
24 Иисусай

ерэхэдэ, арбан хо¸р шабиинь нэгэн Фома (далда нэ>
рэнь – Эхир) тэдэнтэй байлсааг‰й эн.
25 – Дээдын Эзэниие бидэ хараабди! – гэжэ Фомада бэшэ шаби>
нарынь хэлэбэ.
– Тэрэнэй гарта хадаааар хадаанай шарха хараад‰йдµµ, тэрэ
шарха руунь хургаяа хэжэ ‰зµµд‰йдµµ, ‰бээгэйнь шархые гараараа
барижа ‰зµµд‰йдµµ, би этигэхэг‰йб! – гэжэ Фома харюусаба.
26 Долоо хоноод, Иисусай шабинарынь дахин сугларба, м‰нµµ
тэдэнтэй хамта Фомашье байлсаа. ‡‰дэнь хаалтатай байгаа. Иисус
орожо ерээд, тэдэнэй урда зогсон:
– Таанарта амгалан тайбан! – гэбэ. 27 Удаань Фомада хандажа: –
Хургаяа ‰гэ! Энэ минии гарые барижа ‰зэ. Гараа арбайгаад, ‰бээгэйм
шарха руу хэ! Юумэндэ эжэг т‰рэхэеэ боли, этигэжэ яба! – гэбэ.
28 – Дээдын Эзэмни, Бурхамни! – гэжэ Фома хашхараад абаба.
29 – Ши намайе харахадаал этигэбэш. Теэд намайе харааг‰й аад,
этигээн х‰н‰‰д жаргалтай! – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ.
30 М‰н баа ондоошье Иисусай б‰тэээн олон тоото гайхамшаг
д‰лгэ тэмдэг‰‰дые тэрэнэй шабинарынь хараан байна. Энээн ту>
хай энэ ном соо бэшэгдэбэг‰й. 31 Теэд Иисус болбол Бурханай та>
бисуурта, Бурханай Х‰б‰‰н гэжэ таанарай этигэхын т‰лµµ, Иисуста
этигэдэгэйнгээ ашаар амиды ябахынтнай т‰лµµ энэ б‰хы юумэн
бэшэгдэбэ гээшэ.
Долоон шабинарынь Иисустай уулзаба
2120

Тибериада нуурай* хажууда байан шабинар>
21 таа Иисус удаа
дахин µµрыгµµ ‰з‰‰лбэ. Энэ ушар иигээд болоон
1 Энээнэй

* Ондоогоор Галилейн далай гэжэ нэрлэгдэдэг.
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байна. 2 Симон Петр, Эхир гэжэ ара нэрэтэй Фома, Галилейн Ка>
нааа гарбалтай Натанаил, Зэбэдэйн х‰б‰‰д, Иисусай ондоо хо¸р
шабинар бултадаа сугларба.
3 – Би загаа барихаяа ошохомни, – гэжэ Симон Петр тэдэндэ
хэлээ.
– Бидэшье шамтай ошолсохомнай, – гэжэ бэшэниинь хэлэбэ.
Тэдэнэр онгосодо уугаад, нуураар тамарба, теэд тэрэ ‰ни нэгэ>
шье загаа барибаг‰й. 4 ‡‰р сайжа эхилхэдэ Иисус нуурай эрьедэ
зогсожо байба. Теэд шабинарынь Иисусые танибаг‰й.
5 – Х‰б‰‰д, загаа бариба г‰т? – гэжэ Иисус тэдэнээ асууба.
– Баряаг‰йбди, – гэжэ тэдэнь харюусаба.
6 – Губшуураа онгосынгоо баруун тээнь хаягты, тиигээ аа, ба>
рихат, – гэбэ Иисус.
Тэдэнь г‰льмэеэ хаяба, тиихэдэнь г‰льмэ соонь татажа гаргахын
аргаг‰й олон загаа орошоод байба.
7 – Энэ Дээдын Эзэн байна! – гэжэ Иисусай дуратай шабинь
Петрто хэлэбэ.
Энэ Дээдын Эзэн байна гэжэ дуулахадаа, Симон Петр гадар хуб>
сааа ‰мдµµд, уа руу ‰рэбэ. Энээнэй т‰р‰‰н Симон Петр загаа
барихаяа гадар хубсааа тайлаад байгаа. 8 Н‰гµµдэ шабинарынь за>
гаатай г‰льмэеэ хойнооо шэрээд, онгосоороо эрье тээшэ тамар>
ба. Нуурайнь эрье холо бэшэ эн – зуугаад тухай метртэ байгаа.
9 Уанай эрьедэ гарахадаа, носожо байан улаан сог, дээрэнь зага>
а, хажуудань хилээмэ байхые шабинарынь хараба.
10 – М‰нµµ бариан загаанаа ‰шµµ нэгэ хэдые асарагты, – гэ>
жэ Иисус тэдэндэ хэлэбэ.
11 Симон Петр уанай эрьедэ гараад, г‰льмэеэ татажа гаргаба,
тэндэнь зуун табин гурбан томо гэгшын загаа д‰‰рэн ороод байба.
Тиимэ олон загаа ороод байбашье, г‰льмэнь таарбаг‰й.
12 – ‡глµµнэй хоол барихаяа уугты, – гэбэ Иисус.
Ши хэн гээшэбши гэжэ тэрээнээ асуухаяа шабинарай хэ>
нииньшье з‰рхэлбэг‰й. Энэмнай Дээдын Эзэн байна гэжэ тэдэнь
мэдээ ха юм. 13 Иисус хажуудань ерэжэ, хилээмэ абаад, тэдэндээ
хубааба, м‰н загаа хубаажа ‰гэбэ. 14 Амидыранайнгаа ‰‰лдэ ша>
бинартаа Иисусай гурбадахияа µµрыгµµ ‰з‰‰лхэдэнь, тиимэ ушар
болоо эн.
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Иисус Петр хо¸р
15 Тэдэнэй

эдеэлэн хойно Иисус Симон Петрто хандан:
– Иоаннай х‰б‰‰н Симон, ши намда эдэнээ б‰ри ехээр дуратай
г‰ш? – гэжэ асууба.
– Тиимэ даа, Дээдын Эзэн, шамда минии дуратайе ши мэдэнэ
ха юмши, – гэжэ Петр харюусаба.
– Минии хурьгадые харууалжа бай, – гэбэ Иисус. 16 Тэрээнээ
хо¸рдохи¸о: – Иоаннай х‰б‰‰н Симон, ши намда дуратай г‰ш? –
гэжэ ураба.
– Тиимэ даа, Дээдын Эзэн, шамда минии дуратайе ши мэдэнэ
ха юмши, – гэжэ Петр харюусаба.
– Минии хонидые харууалжа бай.
17 Иисус тэрээнээ гурбадахияа:
– Иоаннай х‰б‰‰н Симон, ши намда дуратай г‰ш? – гэжэ ураба.
Намда дуратай г‰ш гэжэ Иисусай гурбадахияа урахадань, Пет>
рой досоо уйдхартай байба.
– Дээдын Эзэн, ши бултыень мэдэжэ байналши. Шамда минии
дуратайе ши мэдэнэ ха юмши, – гэжэ Иисуста Петр харюусаба.
Иисус тэрээндэ:
– Минии хонидые харууалжа бай. 18 Шамда ‰нэн з‰бые хэлэнэб:
залуу ябахадаа б‰эеэ ши µµрµµ б‰элµµд, дуратай тээшээ ошодог
байгааш. Харин ‰тэлхэдэшни гарыешни уяад, шинии ошохо дура>
г‰й байан газарта шамайе х‰тэлµµд абаашаха, – гэжэ хэлэбэ.
19 Иигээд хэлэхэдээ, Петр ямар ‰хэлµµр ‰хэжэ Бурханиие алдар>
шуулхаб гэжэ Иисус ойлгуулан байгаа. Тиигээд:
– Минии хойнооо дахаад яба! – гэжэ Петрто хэлэбэ.
Иисус ба тэрэнэй дуратай шабинь
Петрой гэдэргээ эрьеэд харахадань, Иисусай дуратай шаби
Петрой арада ябаба. ‰‰лшын ‰дэшэ хоол барижа байха ‰едэ эгээл
тэрэ шабинь Иисусай сээжэдэ толгойгоо налаад уужа байанаа:
«Дээдын Эзэн аа! Шамайе хэн барижа ‰гэхэеэ байнаб?» – гэжэ у>
раа бэлэй. 21 Петр тэрэ шабииень хараад, Иисусаа:
– Дээдын Эзэн аа, энэмнай яахань гээшэб? – гэжэ ураба.
22 – µµргµµ бусажа ерэтэрни энэ шабиингаа амиды байхые х‰>
сµµшье аамни, шамда ямар хэрэг байнаб? Ши минии хойнооо
дахаад яба! – гэжэ Иисус хэлэбэ.
20
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23 Тиимэл

ушараа тэрэ шабинь ‰хэхэг‰й гээн ураг бэшэн‰‰>
дэйнь дунда тараба. Теэд ‰хэхэг‰й гэжэ Иисус хэлээг‰й, харин:
«µµргµµ бусажа ерэтэрни энэ шабиингаа амиды байхые минии
х‰сµµшье аамни, шамда ямар хэрэг байнаб?» – гэжэ хэлээ эн.
24 Тэрэл шабинь энээн тухай хµµрээн, эдэ б‰гэдые бэшээн
байна. Тэрэ шабиинь энэ гэршэ баримта ‰нэн з‰б юм гэжэ бидэ
мэдэнэбди.
25 Иисус ‰шµµшье олон хэрэг‰‰дые б‰тэээн байна. Хэрбээ эдэ
б‰гэдыень тодорхойгоор бэшээ аа, тиимэ олон номууд б‰хы дэл>
хэйдэшье багтахаг‰й эн гэжэ ананаб.
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Элшэнэрэй б‰тэээн хэрэг‰‰д 11

Х‰ндэтэ Феофил! Иисусай хэрэг‰‰дээ б‰тээжэ эхилэн
1 сагаа
тэнгэри µµдэ дэгдэхэ саг х‰рэтэрµµ юу хэжэ, юундэ
12

х‰н‰‰дые ургажа байан тухайнь би т‰р‰‰шынгээ ном соо бэ>
шээ энби. Тэнгэри µµдэ дэгдэхынгээ урда тээ Иисус Нангин
‰лдын х‰сµµр шэлэжэ абаан элшэнэртээ захяа ‰гээн юм.
3 Хэрэээндэ хадагдажа зоболон эдлээнэйнгээ удаа д‰шэн хо>
ногой туршада тэрэ µµрынгµµ амиды байые баталан, элшэ>
нэртээ оло дахин ерэдэг бэлэй. Элшэнэрынь тэрэниие харадаг,
тиихэдэ Иисус тэдэндээ Бурханай хаан орон тухай хµµрэдэг
байгаа. 4 Нэгэтэ элшэнэрээрээ хамта байхадаа, Иисус тэдэ>
нэртээ:
– Иерусалимдаа байгты. Минии т‰р‰‰н хэлээнээр таанадта
Эсэгымни ‰гэхэб гэжэ найдуулан юумые х‰леэжэ байгты. 5 Иоанн
уаар арюудхадаг байгаа, харин таанад Нангин ‰лдµµр мэнэ гэ>
ээр арюудхадаг болохот, – гэжэ захяа эн.
Иисусай дэгдээн тухай
6 Элшэнэр

суглараад байхадаа, Иисуста хандан:
– Дээдын Эзэн, ши тиихэдээ Израилиин хаан орониие с‰лµµл>
жэ, захирха эрхыень бусаахашни г‰? – гэбэ.
7 – Таанарта Эсэгын эрхэ мэдэлээр тогтоогдоон саг болзорой
ерэхые мэдэхэ хэрэгг‰й. 8 Гэбэшье Нангин ‰лдын танай дээрэ
буухада, таанад х‰сэтэй боложо, Иерусалимай, б‰хы Иудейн бо>
лон Самариин нютагуудаа эхилээд, газарай заха хизаар х‰рэтэр
минии гэршэн‰‰д болохот, – гэжэ тэрэнь харюусаба.
9 Эдэ ‰гэн‰‰дээ хэлэээр Иисус элшэнэрэйнгээ хаража байтар
тэнгэри µµдэ дэгдэжэ захалба, тииээр ‰‰лэндэ халхалуулба.
10 Тэрэнэй дэгдэхые хаража, тэнгэри µµдэ шэртэжэ байан элшэ>
нэрэй хажууда сагаан хубсаатай хо¸р х‰н гэнтэ бии болобо.
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– Галилейнхид! Юугээ тэнгэри µµдэ шэртэн зогсоо х‰мта?
Тэнгэри µµдэ таанадаа ‰ргэгдэжэ абтаан Иисус танай харааар
байтар тэнгэридэ дэгдээндээл тон адляар бусажа ерэхэ, – гэжэ
тэдэ хо¸р хэлэбэ.
11

Матвийе унгаан тухай
12 Тиигээд

тэдэ элшэнэр хотооо нэгэ модоной газарта оршодог
Элеон хадааа буужа, Иерусалимдаа бусаба. 13 Гэртээ ерэжэ, µµэ>
дынгµµ байрладаг дээдэ дабхарай таалгада тэдэ ошобод. Тэдэ эл>
шэнэрэй нэрэн‰‰дынь П¸тр, Иоанн, Яков, Андрей, Филипп, Фома,
Варфоломей, Матвей, Алфейн х‰б‰‰н Яков, Симон Зелот, Яковай
х‰б‰‰н Иуда болоно. 14 Тэдэнэр Иисусай эхэ Мариятай, тэрэнэй аха
д‰‰нэртэй болон бусад эхэнэрн‰‰дтэй хамта сугларжа, анал сэдь>
хэлээрээ нэгэдэн, ходо зальбардаг байгаа.
15 Хэдэн хоногой удаа зуун хор¸од ‰зэглэгшэдэй суглараад бай>
хада П¸тр µµдµµ бодожо хэлэбэ:
16 – Аха д‰‰нэрни, аа! Иудын хуби заяан тухай Нангин ‰лдын
Давидаар уридшалан хэл‰‰лэн Нангин Бэшэгэй м‰рн‰‰д ‰нэн дээ>
рээ бэелхэ ¸отой байгаа. Иисусые бэдэрэн зондо Иуда байан га>
зарыень заажа ‰гµµ. 17 Иуда бидэнтэй хамта Бурханда алба хэхээр
унгагдаан хадаа бидэнэй нэгэн байан юм.
18 (Тэрэ х‰н µµрынгµµ хара хэрэгээр олоон м‰нгµµрµµ газар ху>
далдажа абаа. Тиигээд тэндээ толгойгоо сохин унажа, ехээр гэмтээ:
г‰зээниинь хахаржа, б‰хы гэдээ доторынь гарашаба. 19 Энээн ту>
хай б‰хы Иерусалимай х‰н зон дуулажа, тэрэ газарые µµрынгµµ
хэлэн дээрэ «Акелдама» гэжэ нэрлээ эн, тэрэнь «Шуата газар»
гээн удхатай ‰гэ байгаа.)
20 Энээн тухай «Бурханай дуунуудай ном» соо:
«Тэрэнэй гэр байра хооорхонь болтогой,
тэндэ хэншье байрлахаг‰йнь болтогой», – гэжэ бэшэгдэнхэй.
‡шµµ ондоо газарта:
«Тэрэнэй орондо ондоо х‰н алба хэхэнь болтогой», – гэжэ
бэшээтэй байдаг.
2122 Тиимэээ Иудые ондоо х‰н элгэхэ ¸отой. Тэрэ х‰н Иоан>
най уаар арюудхахааа эхилээд, Иисусай тэнгэри µµдэ дэгдээн
саг х‰рэтэр ‰ргэлжэ маанадтай хамта Дээдын Эзэн Иисусые дахажа
ябаан х‰н‰‰дэй нэгэн, тэрэнэй амидыралгын гэршэнэрэй нэгэн
байха ¸отой.
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Юст гэжэ ара нэрэтэй Иосиф (тэрэниие баа Баршабба гэжэ
нэрлэдэг эн) ба Матвий хо¸рые унгаха гээн дурадхал оробо.
2425 – Дээдын Эзэн, аа! Ши х‰н‰‰дэй анал бодолые мэдэнэш.
Тиимэээ байха ¸отой газартаа ошохо гэжэ алба хэхэеэ боли>
он Иудын орондо алба хэжэ, элшэн болохыень эдэ хо¸рой хэ>
ниие шэлэжэ абаанаа бидэндэ харуулыш, – гэжэ суглараашад
зальбарба.
26 Жээрэб татахадань, Матвийда тудаа. Тиин Матвий арбан нэгэн
элшэнэрээр хамтаран, арбан хо¸рдохи элшэн болобо.
23

Нангин ‰лдын бууан тухай
2 1

булта нэгэ газарта Табидахи ‰дэрэй айндэртэ суглар>
2 ба.Тэдэнэр
Гэнтэ шанга алхин бууандал мэтэ ехэ шууяан тэнгэриээ
1

2

дуулдаад, элшэнэрэй байан гэрые тэрэ шууяан д‰‰ргэбэ. 3 Элшэ>
нэр галай д‰лэн мэтэ юумэнэй сасаржа байхые хараан байна. Тэдэ
д‰лэн‰‰д хубааралдан, х‰н б‰хэнэйнь дээрэ тогтошобо. 4 Тиин тэдэ>
нэр булта Нангин ‰лдµµр д‰‰рэн, ‰лдын х‰сµµр элдэб хэлэн‰‰д
дээрэ дуугаралдаба.
5 Тэрэ ‰едэ Иерусалим хотодо дэлхэйн элдэб орон нютагуудаа
Бурханда ш‰тэдэг еврейн‰‰д ерээд байгаа. 6 Тэдэ булта шууяа дуу>
лаад, олоороо сугларжа, нютагайнгаа хэлэн дээрэ тэдэнэй дуугар>
хые дуулахадаа сошолдобод.
7 – Энэ дуугаржа байан х‰н‰‰д булта Галилейнхид бэшэ аал? –
гэжэ тэдэ гайхан ханан байжа бэе бэеээ урабад, – 8 Тиихэдээ ма>
най т‰рэл нютагуудай аялга дээрэ дуугаржа байхыень бидэ яагаад
дуулана гээшэбибди? Бидэнэй дунда 9 Парфиин, Мидиин, Эламай,
Месопотамиин, Иудейн, Каппадокиин, Понтын, Асиин, 10 Фригиин,
Памфилиин, Египедэй болон Киреней хотын хажуудахи Ливиин
оршон тойронхи нютагуудаа, Римээ уг гарбалтай 11 еврейн‰‰д бо>
лон бусад арадай дундааа еврейн‰‰дэй шажанда оруулагдаан зон,
крид‰‰д болон арабууд бии. Тиигээд Бурханай агууехэ хэрэг‰‰д ту>
хай нютагаймнай хэлэн‰‰д дээрэ тэдэ х‰н‰‰дэй дуугаржа байхые
дууланабди!
12 Гайхалаа баран:
– Энэ юун болоно гээшэб? – гэжэ ором д‰рэмыень оложо яда>
ан тэдэнэр бэе бэеээ уража байбад.
13 Харин н‰гµµд‰‰лынь тэдэниие наада барин:
– Ай, эдэ огтоо байна! – гэлдэбэ.
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14 Тиигээд

П¸тр н‰гµµ арбан нэгэн элшэнэртэйгээ хамта бодожо,
сугларааша зондо хандан, шангаар айладхаба:
– Иудейн‰‰д, аа! Иерусалимынхид, аа! Хэлэыемни шагнагты
даа. 15 Эдэ х‰н‰‰дые огтуу гэжэ дэмы ананат. М‰нµµ ‰глµµнэй
юэн лэ саг боложо байна. 16 Эндэ боложо байан б‰хы юумэн ту>
хай Иоиль л‰ндэншэн уридшалан иигэжэ хэлээ эн:
17
«Иимэл юумэн ‰‰лшын ‰дэрн‰‰дтэ болохо
гэжэ Бурхан хэлэнэ:
‰лдµµрµµ х‰н б‰хэниие нэбтэр‰‰лхэб,
Х‰б‰‰д, басагадтнай л‰ндэн буулгажа эхилхэ,
Залуушуултнай ‰зэгдэл ‰зэжэ захалха,
‡бгэд х‰гшэдтнай з‰‰дэ з‰‰дэлхэ.
18
¤µрынгµµ зарасанарые, эрэш‰‰лые, эхэнэрн‰‰дые
Тэрэ ‰дэр би ‰лдµµрµµ нэбтэр‰‰лхэб,
Тиин тэдэ л‰ндэн буулгаха.
19
Дээдэхи огторгойдо юрэ бусын ‰зэгдэлн‰‰дые,
Доодохи газар т‰бидэ гайхамшагта тэмдэг‰‰дые:
Шуа, гал д‰лэ, бµµн хара утаа ‰з‰‰лхэб.
20
Дээдын Эзэнэй агууехэ алдарта ‰дэрэй
ерэхын урда тээ
наран балартаха,
ара шуан улаан болохо.
21
Дээдын Эзэнэй нэрэ дурдаан
х‰н б‰хэн абарагдаха».
22 Израилиин зон, намайе шагнагты! Бурхан Назаредэй Иису>
саар агууехэ хэрэг‰‰дые, гайхамшагта ‰зэгдэлн‰‰дые ба тэмдэг‰‰дые
б‰тээлгэн, тэрэниие эльгэээн тухайгаа таанадта гэршэлэн бай>
на. Эдэ б‰хэн танай дунда ушараа. Тиимэээ таанад µµэдµµ энээн
тухай мэдэнэт. 23 Бурханай ‰ни баталан т‰сэбэй ¸оор танай гарта
‰гтээн Иисусые таанад хуули эбдэгшэдэй гараар хэрэээндэ хада>
жа алаат. 24 Гэбэшье Бурхан тэрэниие ‰хэлэй зоболоноо аршалан
амидыруулаа, юундэб гэхэдэ, ‰хэл тэрэниие абартаа барижа шада>
хаг‰й байгаа бшуу. 25 Давид тэрээн тухай иигэжэ хэлэнэ:
«Би Дээдын Эзэниие ‰ргэлжэ урдаа харагша энби:
Минии айжа ‰рдэхэг‰йн тула
Тэрэ баруун таладамни байдаг.
2627 Тиимэээ з‰рхэ сэдьхэлни баяраар халяа,
Хэлэ амамни дорюун болоо,
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Махабад бэемни х‰сэл найдалаар д‰‰рээд байна,
Юундэб гэхэдэ, ши ‰нээ ‰лдыемни
‰хэлэй орондо орхихог‰йш,
¤µрынгµµ шударгы Зарасые
агы н‰хэндэ гутаажа ‰мхир‰‰лхэг‰йш.
28
Ажамидарха зам ши намда харуулааш,
¤µрынгµµ хажууда байлгажа,
Ши баяр баясхаланда намайгаа х‰ртµµхэш».
29 Аха д‰‰нэрни! Таанадта сэхэ хэлэ‰‰б: манай ‰бгэ эсэгэ Давид
наа бараад х‰дµµл‰‰лэнхэй, тэрэнэй х‰дµµл‰‰лэн агы н‰хэн м‰>
нµµ болотор хэбээрээ байдаг. 30 Давидай хаан шэрээдэ ‰ри ада>
ыень уулгахаб гэжэ Бурханай ‰гээн тангаригые Давид л‰ндэн>
шэ байан дээрэээ мэдэжэ байгаа. 31 Тиимэээ Бурханай юу хэхые
мэдэжэ байгаад, Бурханай табисууртын амидырха тухай тэрэ иигэ>
жэ хэлээ:
Бурхан ‰нээ ‰лдыень ‰хэлэй орондо орх¸ог‰й,
Тэрэнэй махабад бэе агы н‰хэндэ гутажа ‰мхирµµг‰й.
32 Бурхан Иисусые амидыруулаа, тиин бидэ булта энэ ушарай
гэршэнэр болонобди. 33 Иисус Эсэгынгээ баруун талада дэгд‰‰лэн,
найдуулан Нангин ‰лдэдэнь х‰ртэбэ, тиигээд тэрэ ‰лдµµрµµ
бидэниие нэбтэр‰‰лээ. М‰нµµ таанад энээниие харанат, дууланат.
3435 Давид µµрµµ тэнгэри µµдэ дэгдээг‰йшье аа, иигэжэ дуулгаа:
«Х‰лэйшни ула доро дайсадыешни оруултарни
Минии баруун талада уу гэжэ
Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хэлээ».
36 Тиимэ ушараа таанадай саазалан Иисусые Бурхан µµрµµ
Дээдын Эзэн болон Бурханай табисуурта болгожо табяа. Израи>
лиин б‰хы зон, энээниие хадуужа абагты.
37 Иимэ юумэ дуулаан х‰н‰‰д з‰рхэеэ доолгон:
– Аха д‰‰нэр аа, бидэ яаха болоо гээшэбибди? – гэжэ П¸троо,
м‰н бусадшье элшэнэрээ ураба.
38 – Н‰гэл хэхэеэ болигты. Н‰гэлыетнай Бурханай х‰лисэхын ту>
ла х‰н б‰хэнтнай Иисус Христосой нэрэ алдараар уаар арюудхуу>
лаг. Тиихэдээ таанад Бурханай ‰ршµµэн Нангин ‰лдэдэ х‰ртэхэт.
39 Таниие, танай х‰‰гэдые болон Дээдын Эзэнэй, манай Бурханай
µµртµµ уряалан, холууршье байан х‰н б‰хэниие, Бурхан найдуул>
ан байгаа, – гэжэ П¸тр тэдээндэ харюусаба.
40 М‰н ондоошье олон ‰гэн‰‰дээр П¸тр тэдэниие эргылэн идхаба:
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– Энэ забхай ябадалтан дээрэ бууха Бурханай хэээлтэээ яажа
бэеэ абархаяа бодогты.
41 П¸трой ‰гэдэ этигээн х‰н‰‰д уан арюудхалгада х‰ртэжэ, гур>
бан мянга тухай х‰нµµр ‰зэглэгшэдэй тоо нэмэгдэбэ. 42 Тэдэ зон
элшэнэрэй ургаал шагнадаг, бэе бэетэйгээ айнаар харилсадаг,
хамта хоол баридаг, зальбардаг бэлэй.
‰зэглэгшэдэй амидарал
43 Элшэнэр

олон гайхамшагта хэрэг‰‰дые болон д‰лгэ тэмдэг‰‰дые
харуулжа байгаа. Тиимэээ х‰н б‰хэн ехэтэ ‰рдэжэ байгаа. 44 ‰>
зэглэгшэд байан юумээрээ хоорондоо хубаалдадаг, бэе бэедээ
айнаар хандадаг эн. 45 Тэдэнэр зµµри зµµшэеэ худалдажа, х‰н б‰>
хэндэ хэрэглэхэ зэргээрнь юумэ хубаажа ‰гэдэг болоо. 46 Тэдэнэр
‰дэр б‰ри анал нэгэдэн Бурхан ‰мэдэ сугларжа, гэр б‰хэндэ хам>
та хоол баридаг, баяр баясхалангаар д‰‰рэн, сэдьхэл анаа тэнюун
эдеэ хоолоо барижа, 47 Бурханаа алдаршуулан, б‰хы арад зондо ай>
шаагдажа байгаа. Тиин Дээдын Эзэн абарагдаан зоной тоо ‰дэр>
µµ ‰дэртэ олошоруулжа байгаа.
Дохолон х‰ниие эдэгээбэ
3 2

Нэгэтэ ‰дын гурбан сагта м‰ргэлэй болохо¸о байхада П¸тр
3 Иоанн
хо¸р Бурхан ‰мэ руу ошожо ябаа. Бурхан ‰мын «‡зэс>
1

2

хэлэнтэ» гэгдэдэг хаалгын хажууда т‰рэхэµµн дохолон х‰ниие ‰дэр
б‰ри асаржа уулгадаг байгаа. Тэрэ х‰н Бурхан ‰мэ руу ерээн
зоноо юумэ гуйраншалдаг эн. 3 ‰мэ руу орохо¸о байан П¸тр
Иоанн хо¸рые харааар тэрэ дохолон х‰н тэдээнээ баа юумэ гуй>
ба. 4 ‡нµµхи хо¸рынь тэрэниие шэртэжэ:
– Наашаа хара! – гэжэ тэрээндэ П¸тр хэлэбэ.
5 ‡нµµхи гуйраншань юумэ ‰гэхэнь гэжэ горидон, тэдээн тээшэ
хараба. 6 Харин П¸тр тэрээндэ:
– Алта м‰нгэн намда ‰гы, гэбэшье намда байгаа юумээ би шамда
‰гэхэб. Бодоод яба гэжэ Назаредэй Иисус Христосой нэрэ алдараар
захирнаб! – гээд хэлэбэ.
7 П¸тр тэрэниие баруун гараань баряад, µµдµµ бодоходонь ту>
алба. Тиихэдэ ‰нµµхи дохолон х‰нэй х‰лдэ х‰сэ шадал орожо, тэрэ
х‰л дээрээ уга харайн бодоод, ябажа эхилбэ. 8 Тиигээд тэрэ дэбхэ>
рэн собхорон байжа, Бурханиие алдаршуулан, Бурхан ‰мэ руу П¸тр
Иоанн хо¸ртой хамта ябаад оробо. 9 Тэрэ х‰нэй х‰лµµрµµ ябажа,
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Бурханиие алдаршуулжа байхые б‰хы зон хараа бэлэй. 10 Бурхан
‰мын «‡зэсхэлэнтэ» хаалгын хажууда уудаг гуйранша энэ м‰н
байна гэжэ танихадаа, тэрээнтэй юунэй ушарые ойлгоходоо, тэдэ
зон ехэ гайхажа байба.
П¸тр Бурхан ‰мэ соо ‰гэ хэлэнэ
Тэрэ х‰нэй П¸тр Иоанн хо¸роо алан анданг‰й ябахада,
ехээр гайхалдаан зон Соломоной бахананууд гэгдэдэг газарта
г‰йлдэжэ ерээд, тэдэнэрые тойрошобо. 12 П¸тр тэдэниие об¸ороод
хэлэбэ:
– Израильшууд! Энээниие хараад яатараа гайхабат? ¤µэдын>
гµµ х‰сэ шадалаар, ‰зэгµµрµµ энэ х‰ниие бидэнэй ябадаг болго>
он мэтэ таанад юундэ бидэниие иитэрээ шэртэнэбта? 13 Абраам,
Исаак, Яковай Бурхан, манай ‰бгэ эсэгэнэрэй Бурхан µµрынгµµ
зараса Иисусые алдаршуулаа. Таанад Иисуста урбаан байнат, тэ>
рэниие Пиладай с‰лµµлэн табиха гэхэдэнь, таанад арсаан байнат.
14 Бурханай х‰нµµ, ‰нэн сэдьхэлтэнээ арсажа, харин алууршые
табиит гэжэ таанад гуйан байгаат. 15 Таанадай Амидарал б‰тээг>
шые алабашье, Бурхан тэрэниие амидыруулаа юм. Бидэ тэдэ ‰йлэ
хэрэг‰‰дэй гэршэнэр гээшэбди. 16 Таанадай айн мэдэхэ, таниха
дохолон х‰ниие Иисусай нэрэ алдарай х‰сэн эдэгээгээ. Иимэ гай>
халтай юумэн Иисусай нэрэ алдарта этигээнээ болобо. Энэ х‰н
Иисуста этигэжэ, таанадай харааар байтар аргалагдаба.
17 Гэбэшье, аха д‰‰нэрни, таанадай, танай захирагшадай ‰йлэдэ>
эн юумые мэдэхэг‰й байан дээрэээл тэрэ буруу ябадал хээт
гэжэ би мэдэнэб. 18 Бурханай табисуурта зоболон эдлэхэ гэжэ Бур>
ханай л‰ндэншэдэй ‰нинэй уридшалан хэлээниинь б‰тэбэ даа.
19 Н‰гэл шэбэлээ Бурханаар х‰лис‰‰лхэ гэбэл, таанад н‰гэл хэхэеэ
болижо, Бурханда хандагты. 20 Тиигээ аа, Дээдын Эзэн таанадта
Нангин ‰лдын х‰сэ шадал олгохо. Дээдын Эзэн таанадта заяаг>
даан Бурханай табисуурта – Иисусые эльгээхэ. 21 Гэгээн л‰ндэн>
шэдµµрµµ ‰ни гэхэдэ дамжуулан найдуулан ¸оороо Бурханай б‰>
хы юумые шэнэл‰‰лтэр Христос тэнгэридэ оршожо байха ¸отой.
22 «Намайе эльгэээндэл адляар Дээдын Эзэн Бурхантнай µµэдын>
тнай дундааа таанадта Л‰ндэншые эльгээхэ. Таанад тэрэнэй хэ>
лээн ‰гэ б‰хэниие дуулаха ¸отойт. 23 Тэрэ Л‰ндэншын ‰гэ дуулаа>
г‰й х‰н арад зоноо тусгаарлагдан ‰нµµгдэхэ», – гэжэ Моисей
хэлээ эн. 24 Самуил, м‰н тэрэнэй удаадахи олон л‰ндэншэд энэ
11
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‰дэрн‰‰д тухай уридшалан айладхаан юм. 25 Таанад л‰ндэншэдэй
‰ри адаад м‰н гээшэт, тиин танай ‰бгэ эсэгэнэрэй Бурхантай ба>
талан хэлсээндэ таанад баа хабаатай болонот. «Шинии ‰ри ада>
аар дамжан б‰хы дэлхэйн арад зон ‰ршµµл хайрада х‰ртэхэ», – гэжэ
Бурхан Абраамда хэлээн байна. 26 Х‰н б‰хэнииетнай муу муухай
хэрэг‰‰дээ зайсуулжа, ‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµхын тула Бурхан за>
расаяа амидыруулаад, тэрэнээ анха т‰р‰‰н таанадта эльгээгээ юм.
П¸тр Иоанн хо¸р З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда
4 3

П¸тр Иоанн хо¸рой иигэжэ х‰н зонтой хµµрэлдэжэ байтар,
4 тэдээндэ
санаартан, Бурхан ‰мын харуулай дарга, ‰шµµ
1

саддукейнэр х‰рэжэ ерэбэд. 2 Тэдэ элшэнэрэй х‰н зониие урга>
жа, Иисусай жэшээ дээрэ ‰хээн х‰н‰‰дэй амидырха тухай айлад>
хажа байхада, ехэ дураа гутаба. 3 Орой болошоод байан хадань,
тэдэ П¸тр Иоанн хо¸рые баряад, ‰глµµ болотор т‰рмэдэ хаагаа.
4 Тиигээшье аань, элшэнэрые шагнаан х‰н‰‰дэй олониинь тэ>
дээндэ этигэжэ, ‰зэглэгшэдэй тоо ниитэдээ табан мянга шахуу
х‰н болобо.
5 Хойто ‰дэрынь иудейн‰‰дэй захирагшад, ахамадууд болон Хуу>
ли заадаг багшанар Иерусалимда сугларба. 6 Тэндэ ахамад са>
наарта Анна, Кайафа, Иоанн, Александр м‰н олон тоото т‰р‰‰
санаартанай т‰рэлхид байлсаба. 7 Тэдэнэр П¸тр Иоанн хо¸рые ур>
даа байлгажа:
– Ямар х‰сэ шадалаар, хэнэй нэрэ алдараар энэ хэрэг ‰йлэдэ>
бэт? – гэжэ ураба.
8 Тиихэдэнь П¸тр Нангин ‰лдµµр д‰‰рээд, тэдээндэ иигэжэ
хэлэбэ:
– Захирагшад, ахамадууд, аа! 9 ‡бшэн х‰ндэ айн юумэ хээнэй>
мнай т‰лµµ, тэрэниие яажа аргалан тухаймнай м‰нµµдэр эндэ
м‰шхэбэ г‰т? 10 Назаредэй Иисус Христосой нэрэ алдараар энэ
х‰н м‰нµµ эл‰‰р мэндэ болоод, урдатнай зогсожо байна гэжэ таа>
над булта, б‰хы Израилиин х‰н зон мэдэжэ байгты. Таанар Иисус
Христосые хэрэээндэ хадаан байгаат, харин Бурхан тэрэниие
амидыруулаа эн. 11 Тэрэ болбол –
«таанадай, барилгашадай голоон шулууниинь аад,
байрын т‰шэг тулгууринь болоо».
12 Ондоо нэгэшье х‰н таниие абархаг‰й, бидэниие абаржа шадаха
ондоо х‰ниие энэ дэлхэйдэ Бурхан ‰гµµг‰й юм.
279

Элшэнэрэй б‰тэээн хэрэг‰‰д 4
13 Зоригтой

дорюун П¸тр Иоанн хо¸рые эрдэм номг‰й юрын х‰>
н‰‰д байна гэжэ ойлгоходоо, З‰блэлэй гэш‰‰д т‰р‰‰н ехээр гайхал>
сажа, ‰‰лээрнь Иисустай ябаан х‰н‰‰д байна гэжэ ажаглан тэм>
дэглэбэд. 14 Тэрэ хо¸рой хажууда аргалан х‰нииень хараад, тэдэнэр
хэлэхэ юумэеэ олобог‰й. 15 З‰блэлэй гэш‰‰д элшэнэрые эндэээ га>
рагты гэжэ захиран, хоорондоо з‰блµµ зарлаба.
16 – Эдэ х‰н‰‰дые бидэ яаха гээшэбибди? Иимэ гайхамшагта
хэрэг эдэнэр б‰тээгµµ гэжэ б‰хы Иерусалимай х‰н зон ойлгоо, тии>
мэээ бидэ б‰тэээн хэрэгыень буруушаажа яашье шадахаг‰йбди.
17 Гэбэшье арад зоной дунда энэ б‰хэн саашадаа тарахаг‰йн тула,
Иисус тухай х‰н‰‰дтэ дахин юумэ б‰ хэлэгты гэжэ тэдээндэ захи>
рая, – гэлдэбэ.
18 Тэдэнэр П¸тр Иоанн хо¸рые дахин дуудажа асараад, Иисусай
нэрэ алдараар юумэ б‰ хэлэгты, ургаал б‰ номногты гэжэ элшэ>
нэртэ захирба. 19 Гэбэшье П¸тр Иоанн хо¸р:
– Таанадай ‰гэ Бурханай ‰гэµµ ‰л‰‰ айнаар дуулажа байгаа аа,
бидэ Бурханай урда з‰б юумэ хэхэ г‰бди? ¤µэдµµ бодоод ‰зэгты
даа. 20 Бидэ хараан дуулаан юумэн тухайгаа хµµрэнг‰й байжа ша>
дахаг‰йбди, – гэжэ харюусаба.
21 Занаан зааанайнгаа удаа з‰блµµ зарлагшад элшэнэрые таби>
ба. Болоон ‰йлэ хэрэгэй т‰лµµ б‰хы зоной Бурханиие алдаршуул>
жа байхадань, элшэнэрые хэээжэ шадахаг‰й байанаа З‰блэлэй
гэш‰‰д ойлгоо. 22 Гайхамшаг аргаар эдэгээн тэрэ х‰н д‰шэ гаран
наатай болоод байгаа бшуу.
‰зэглэгшэдэй зальбаран тухай
23 С‰лµµдэ

гараад, П¸тр Иоанн хо¸р µµэдынхидтµµ ерэжэ, т‰р‰‰
санаартанай болон ахамадуудай хэлэые хµµрэжэ ‰гэбэд. 24 Хэлэ>
ыень дуулахадаа, тэдэ булта шангаар Бурханда хандан зальбарба:
«Дээдэ огторгой, газар дэлхэй, уан далай м‰н досоонь оршодог
хамаг юумые Б‰тээгшэ, Дээдын Эзэмнай, 25 Ши, Нангин ‰лдын
ашаар, зарасаараа, манай ‰бгэ эсэгэ Давидаар дамжуулан хэлээш:
Яагаад бусад арадууд ‰µµрхµµб,
Яагаад х‰н зон дэмы юумэ анаашалааб?
26
Газарай хаашуул, засаглагшад
хоорондоо ‰гэсэлдэн хэлсэжэ,
Дээдын Эзэнэй болон Бурханай табисууртын
урдааа эсэрг‰‰сэн бодобо.
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27 Нээрээшье

Ирод ба Понтий Пилат хо¸р Израилиин арад зон>
той болон бусад арадуудтай энэ хотодо ‰гэсэлдэн, шинии табисуур>
та, нангин Зарасын урдааа эбээ нэгэдхэбэ. 28 Шинии эрхэ заса>
гаар, шинии х‰сэлµµр урдань шиидэгдээн юумые тэдэнэр бэел‰‰л>
хэеэ хамтарба. 29 Дээдын Эзэн, эдэнэй заналта дуулаад, ‡гыешни
айлтаг‰йгµµр номнохо арга м‰нµµ зарасанартаа олгыш даа. 30 Ши>
нии нангин зараса Иисусай нэрэ алдараар х‰н‰‰дые аршалан эдэ>
гээжэ, гайхамшаг хэрэг‰‰дые болон тэмдэг‰‰дые ‰з‰‰лхымнай тула
‰р х‰сµµ харуулыш даа». 31 Иигэжэ зальбаранайнь ‰‰лдэ суглар>
ан байрадань газар х‰дэлжэ, тэдэнэр булта Нангин ‰лдµµр д‰‰>
рээд, Бурханай ‡гэ айлтаг‰йгµµр номножо оробо.
‰зэглэгшэд зµµреэрµµ хубаалсана
32 ‰зэглэгшэд

булта нэгэ анал бодолтой байгаа. Тэдэнэй хэ>
нииньшье хубита зµµри зµµшэеэ минии гэдэгг‰й эн, харин байан
б‰хы юумэеэ бэе бэетэйгээ хубаалсажа байдаг эн. 33 Дээдын Эзэн
Иисусай амидыран тухай элшэнэрынь улам эршэтэйгээр гэршэл>
жэ байба, тиин Бурхан тэдэниие ‰ршµµл хайрадаа элбэг дэлбэгээр
х‰ртµµжэ байба. 3435 Тэдэнэй дунда юумээр дуталдаан х‰н‰‰д ‰гы
эн. Гэр байратай, газартай зон зµµри зµµшэеэ худалдажа, ороон
олзо¸о элшэнэртэ асаржа ‰гэдэг эн. Тиин элшэнэр тэрэ м‰нгыень
юумээр дуталдаан х‰н‰‰дтэ хубаажа ‰гэдэг бэлэй. 36 Жэшээлхэдэ,
элшэнэрэй дунда Варнава гээн алдартай («анаа амаруулагша»
гэжэ оршуулагдана), Кипрээ уг гарбалтай Иосиф гэдэг левит х‰н,
37 µµрынгµµ таряалан газарые худалдаад, м‰нгыень элшэнэртэ асар>
жа ‰гµµ эн.
Анания Сапфира хо¸р
5 4

Анания гэжэ нэрэтэй нэгэ х‰н Сапфира амгатаяа хоюулан
5 таряалан
газараа худалдаад, хоорондоо з‰бшэжэ, олзынгоо
1

2

нэгэ хубииень µµртµµ орх¸од, ‰лэыень элшэнэртэ асаржа ‰гэбэ.
3 П¸тр:
– Анания, таряалан газараа худалдаад, олоон олзынгоо хубиие
юундэ нюужа, Нангин ‰лдэдэ худалаар хэлээбши? – гэбэ. –
Иихэдээ яатараа Сатана шинии з‰рхые эзэлээ юм? 4 Худалдахын>
шни урда тээ тэрэ таряалан газар шинии байгаа бэшэ г‰? Тэрэ газа>
раа худалдаанайшье ‰‰лдэ м‰нгэниинь баа шинии мэдэлдэ бай>
гаа бэшэ г‰? Тиигээн хойно яагаад иимэ юумэ хэхэ гээн бодол
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µµрынгµµ сэдьхэлдэ т‰р‰‰лбэш? Ши х‰н‰‰дтэ худал юумэ хэлээ
бэшэ, харин Бурханда худал юумэ хэлээ гээшэш.
5 Эдэ ‰гэн‰‰дые дуулахадаа Анания амяа табин унаба. Болоон
ушар тухай дуулаан х‰н‰‰д бултадаа аргаг‰й ехээр айн ‰рдэбэ.
6 ‰зэглэгшэдэй залуушуул ерэжэ, тэрэ ‰хээн х‰ниие б‰дµµр ор¸о>
гоод, газаашань гаргажа х‰дµµл‰‰лбэ. 7 Юунэйшье болоые мэдээг‰й
тэрэ х‰нэй амганиинь гурбан шахуу сагай ‰нгэрэн хойно орожо
ерээ. 8 Тиин П¸тр тэрээнээ:
– Хэлыш даа, таанад таряалан газараа тэды м‰нгµµр худалдаа
г‰т? – гэжэ ураба.
– Тиимэ, тэды м‰нгµµр, – гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба.
9 – Дээдын Эзэнэй ‰лдые та хо¸р яагаад туршаха гэбэт? Н‰хэ>
рыешни х‰дµµл‰‰лэн х‰н‰‰д ‰‰дэндэ д‰тэлнэ, тэдэ шамайешье
абажа гаргаха, – гэжэ П¸тр тэрэ эхэнэртэ хэлэбэ.
10 Тэрэ эхэнэрынь уданг‰й х‰лдэнь унажа, амяа табиба. Газаааа
ороон залуу ‰зэглэгшэд тэрэнэй наа бараые хараад, гэрээ гар>
гаад, н‰хэрэйнь хажууда х‰дµµл‰‰лбэ. 11 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэйхин
бултадаа, м‰н энээн тухай дуулаан б‰хы х‰н‰‰д аргаг‰й ехээр айн
‰рдэбэ.
Гайхамшагта ‰зэгдэлн‰‰д ба д‰лгэ тэмдэг‰‰д
12 Элшэнэрэй

гараар х‰н зоной дунда олон гайхамшагта ‰зэгдэл>
н‰‰д болон д‰лгэ тэмдэг‰‰д б‰тээгдэдэг байгаа. ‰зэглэгшэд булта
Соломоной бахананууд гэгдэг хушалтатай газарта аналаа нэгэд‰‰>
лэн суглардаг эн. 13 Бусад зон тэдэнээр нэгэдэхэеэ з‰рхэлдэгг‰й
байбашье, ‰зэглэгшэдые ехэтэ х‰ндэлдэг эн. 14 Б‰ри олон эхэнэр>
н‰‰д, эрэш‰‰л Дээдын Эзэндэ этигэжэ, ‰зэглэгшэдэй тоо олошор>
жол байба ха. 15 ‡нгэржэ ябаан П¸трой ‰‰дэрэйньшье ‰бшэн х‰н
дээрэ тудахынь тула ‰бшэнтэниие дэбисхэртэйнь газаашань гар>
гажа табидаг байгаа. 16 Иерусалимай оршон тойронхи хотонуудаа
х‰н зон олоороо ‰бшэн х‰н‰‰дые, ада ш‰дхэртэ барюулан зониие
х‰тэлжэ асардаг бэлэй. Тиин тэдэнь булта аргалуулан эдэгэшэдэг
байгаа.
Элшэнэрэй зоболон
Тиихэдэнь ахамад санаарта, м‰н тэрээндэ хамаатай саддукей
б‰лэгэй х‰н‰‰д хоро шараяа бусалаад, 18 элшэнэрые барижа, хо>
тын т‰рмэдэ хааба. 19 Гэбэшье Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл ‰ниндµµ
17
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т‰рмын ‰‰дэ нээжэ, элшэнэрые гаргаа бэлэй. Тиихэдээ тэрэ Эль>
гээмэл:
20 – Ябагты, Бурхан ‰мэ соо орожо, шэнэ Амидарал тухай
бултыень х‰н зондо хµµрэжэ ‰гэгты, – гэжэ хэлэбэ.
21 Элшэнэр тэрэнэй ‰гэ дуулажа, эртэ ‰глµµг‰‰р ‰мэ соо ороод,
х‰н зониие урган номнобо.
Ахамад санаарта µµрынгµµ х‰н‰‰дтэй ерээд, З‰блэлэй гэш‰‰дые
болон Израилиин зоной б‰хы ахамадуудые суглуулаад, элшэнэрые
т‰рмэµµ абаад ерэхыень х‰н‰‰дые эльгээбэ ха. 22 Теэд албатан т‰р>
мэдэ ороод, хэнииешье олобог‰й. Бусажа ерээд, тэдэ:
23 – Бидэнэй ошоходо т‰рмын ‰‰дэн б‰хµµр шэбхэгдээтэй, хаал>
гын хажууда харуул табигданхай байгаа. Гэбэшье хаалга нээжэ оро>
ходомнай досоонь хэншье ‰гы байгаа, – гэжэ мэд‰‰лбэ.
24 Эдэ ‰гэн‰‰дые дуулаан Бурхан ‰мын харуулай дарга болон
т‰р‰‰ санаартад юун болоые ойлгожо ядан, гайхалдан гэлылдэбэд.
25 Тэрэ ‰едэ хэншьеб орожо:
– Шагныт ээ, таанадай т‰рмэдэ хааан х‰н‰‰д м‰нµµ Бурхан ‰>
мэ дотор х‰н зониие урган номножо байна, – гэбэ.
26 Тиихэдэнь Бурхан ‰мын харуулай дарга албатанаараа суг ошо>
жо, арад зондо шулуудуулхааа айжа байгаад, х‰сэ шадал хэрэглэн>
г‰йгµµр элшэнэрые абажа ерэбэ.
27 Тэдэ элшэнэрые З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда асаржа байлгаба.
Ахамад санаарта тэдэнээ:
28 – Иисусай нэрэ алдараар урган номнохыетнай бидэ хор¸о
бэшэ эн г‰бди? Харин таанад µµэдынгµµ ургаалые б‰хы Иеруса>
лимаар номноод, ‰шµµ Иисусай адхаран шуые манаа нэхэхэ а>
наатай байна г‰т? – гэжэ ураба.
29 – Бидэ анха т‰р‰‰н х‰н‰‰дэй бэшэ, харин Бурханай ‰гэ дуулаха
¸отойбди! 30 Таанадай модон хэрэээндэ хадажа саазалан Иису>
сые манай ‰бгэ эсэгэнэрэй Бурхан амидыруулаа юм. 31 Израилиин
х‰н зоной н‰гэл хэхэеэ болижо, н‰гэлµµ х‰лис‰‰лхын тула Бурхан
тэрэниие µµрынгµµ баруун талада Ударидагша болон Абарагша
болгон уулгаа. 32 Бидэнэр µµэдµµшье, Нангин ‰лдэшье эдэ б‰>
хэнэй гэршэнэрбди. Бурхан ‰гыень дууладаг х‰н б‰хэндэ Нангин
‰лдые ‰гэдэг юм, – гэжэ П¸тр болон бусад элшэнэр харюусаба.
33 З‰блэлэй гэш‰‰д хэлэыень дуулахадаа хиирэн гааража, эл>
шэнэрые алаха гэбэ. 34 Тиихэдэ х‰н зоной дунда ехэ х‰ндэтэй Хуу>
ли заадаг багша, Гамалиил гэжэ нэрэтэй фарисей х‰н, З‰блэлэй
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гэш‰‰дэй урда зогсобо. Тэрэ элшэнэрые ойро зуура гаргахыень за>
хирба, 35 тиигээд З‰блэлэй гэш‰‰дтэ хандаба:
– Израильшууд! Эдэ х‰н‰‰дтэй юу хэхэ байанаа т‰р‰‰н айн бо>
дожо ‰зэгты. 36 аяар Февда гэжэ нэрэтэй нэгэ х‰н тодороод, µµры>
гµµ агууехэ х‰нби гэжэ нэрлэхэдэнь, тэрэниие д‰рбэн зуугаад х‰н
дахаа бэлэй. Гэбэшье тэрэнэй алуулхада, дахалдагшадынь булта
зугадан таража, юуншье ‰лµµг‰й эн. 37 ‰‰лдэнь, х‰н зоной тоо
б‰ридхэжэ байха ‰едэ, Галилейн Иуда бии боложо, µµрынгµµ
хойнооо нилээд олон х‰ниие дахуулаа бэлэй. Тэрэнэй алуулха>
да, дахалдагшадынь булта таража хосороо эн. 38 Тиимэээ м‰нµµ
би эдэ уладые орхигты гэжэ хэлэхэ байнаб! Эдэниие табигты! Хэр>
бээ тэдэнэй зорилго, ‰йлэ хэрэгынь х‰нµµ эхитэй юм болбол,
тэрэнь хосорон алаха. 39 Хэрбээ энэ зорилго, ‰йлэ хэрэгынь Бур>
ханаа байбал, таанад эдэ х‰н‰‰дые зогсоожо шадахаг‰йт, харин
Бурханай урдааа эсэрг‰‰сэн тэмсэгшэд болохот! З‰блэлэй гэш‰‰д
тэрэнэй ‰гые дуулаба. 40 Тиигээд элшэнэрые дуудажа оруулаад,
ташуурдаад, Иисусай нэрэ алдараар номнохыень хор¸од табиба.
41 Иисусай нэрэ алдарай т‰лµµ иигэжэ доромжолуулан зобохонь
зохистой гэжэ тоолоон элшэнэр баяртайгаар З‰блэлэй суглаан>
аа гаража ошобод. 42 ‡дэр б‰хэн Бурхан ‰мэдэ г‰, али айлуу>
даар ябажа тэдэнэр Иисус Христос тухай айн Мэдээсэлые ном>
нодог байгаа.
Долоон туалагшад
6 5

Шабинарай тоо олошорон нэмэгдэхэ тэрэ ‰дэрн‰‰дтэ грек хэ>
6 лэтэй
еврейн‰‰д нютагайнгаа еврейн‰‰дтэ гэмэрэлдэбэ, юун>
1

дэб гэхэдэ, ‰дэр б‰хэн хубаагдадаг эдеэ хоол тэдэнэй бэлбээн эхэ>
нэрн‰‰дтэ х‰ртэдэгг‰й байгаа. 2 Тиихэдэ арбан хо¸р элшэнэр б‰хы
шабинараа суглуулжа хэлэбэ:
– Бурханай ‰гэ номнохо¸о мартажа, эдеэ хоолой, алта м‰нгэнэй
асуудалнуудые шиидхэжэ байбалнай зохихог‰й юм. 3 Аха д‰‰нэр,
Нангин ‰лдµµр д‰‰рээн, сэсэн ухаатай долоон эрэш‰‰лые
µµэдынгµµ дундааа шэлэжэ абагты. Тиихэдэтнай бидэ энэ хэрэ>
гые тэдэндэ даалгахабди, 4 харин µµэдµµ Бурханай ‰гэ номножо,
зальбаран амидаржа байхабди.
5 Энэ дурадхалые б‰хы ‰зэглэгшэд дэмжэжэ, этигэлтэй, Нан>
гин ‰лдµµр д‰‰рээн Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Ти>
мон, Пармениие, ондоо яатануудай дундааа ‰зэглээн Антиохой
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Николайе шэлэжэ абабад. 6 Тиигээд тэдэниие элшэнэрэй урда байл>
гахадань, элшэнэр зальбаржа, тэдэниие гараараа адислаба.
7 Бурханай ‰гэ хаа хаанаг‰й дэлгэрэн таража, Иерусалимда шаби>
нарай тоо ехэ олошоржо байгаа. Тиихэдэ санаартанай дундааашье
олон х‰н этигэжэ байгаа бэлэй.
Стефаниие бариба
Бурханай ‰ршµµл, х‰сэ шадалда х‰ртээн Стефан арад зоной
дунда гайхамшагта ‰зэгдэлн‰‰дые, д‰лгэ тэмдэг‰‰дые б‰тээжэ бай>
гаа. 9 «С‰лµµлэгшэд» гэгдэдэг м‰ргэлэй гэрэй Киреней, Алексан>
дрийаа уг гарбалтай х‰н‰‰д, баа Килики, Асиаа уг гарбалтай
х‰н‰‰д Стефантай арсалдажа оробод. 10 Гэбэшье Нангин ‰лдын
болон сэсэн ухаанай х‰сµµр Стефанай хэлэжэ байан юумые бу>
руушааха тэдэ аргаг‰й байгаа. 11 «Моисейе, Бурханиие доромжол>
он ‰гэн‰‰дые Стефанай хэлэжэ байхые дуулаа эмди», – гэжэ хэ>
лэхыень хэдэн х‰н‰‰дые тэдэ доохонуур тухирба. 12 Тиигэжэ тэдэ
ахамадууд, Хуули заадаг багшанар олон х‰н‰‰дые тэрээндэ эсэрг‰‰
анаатай болгобо. ‰‰лдэ тэдэ Стефанда добтолжо, тэрэниие ба>
ряад, З‰блэлэй гэш‰‰дтэ асарба. 13 Тиигээд худал хуурмаг гэршэнэ>
рые гаргажа:
– Энэ х‰н манай гэгээн ‰мэ, Хуулиие ‰ргэлжэ муудхажа байдаг.
14 Назаредэй Иисус манай ‰мэ андаргажа, Моисейн бидэндэ
дамжуулжа ‰гээн б‰хы ¸о гурим хубилгаха гэжэ байхыень бидэ
µµэдµµ дуулаа эмди, – гэжэ хэл‰‰лбэ.
15 З‰блэлэй гэш‰‰дэй анхаралтайгаар Стефаниие шэртэхэдэнь,
тэрэнэй шарай Бурханай Эльгээмэлэй шарайдал адляар ‰зэгдэбэ.
8

Стефанай З‰блэлэй гэш‰‰дтэ хэлээн ‰гэ
7 6

– Энэ ‰нэхµµрµµ тиимэ г‰? – гэжэ ахамад санаарта Стефанаа
7 ураба.
1

– Аха д‰‰нэрни, ‰бгэ эсэгэнэрни, намайе шагнагты! Манай
‰бгэн эсэгэ Абраамай Харан хото н‰‰хын урда тээ, Месопотами>
да байхадань, алдарта Бурхан тэрээндэ ерэжэ, 3 «Энэ орон нютагаа,
т‰рэлхидµµ орхижо, минии зааан газар нютаг ошо» гэжэ хэлээ
эн. 4 Тиихэдэнь тэрэ Халдейн орон нютагаа гаража, Харанда ню>
тагжаа. Эсэгынь наа бараан хойно Бурхан тэрэниие таанадай м‰>
нµµ ажауудаг газар дайда руу н‰‰лгээн байна. 5 Гэбэшье тэрэ га>
зар нютаг, тэрэ газар нютагай алхамшье газар эзэмдэжэ байхаарнь
2
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Бурхан Абраамда ‰гµµг‰й юм. Гэхэтэй сасуу тэрэ газар ‰гэхэб,
удаань тэрэнэй, ‰ри адаадайнь мэдэлдэ тэрэ газар орохо гэжэ
Бурхан найдуулан байгаа. Абраамай ‰хиб‰‰дг‰й байха ‰едэ Бур>
хан тэрэниие тиигэжэ найдуулан байна. 6 «Шинии ‰ри адаад
хариин газарта н‰‰хэ, тэдэниие барлагууд болгоод, д‰рбэн зуугаад
жэлэй туршада дарлажа байха. 7 Гэбэшье тэдэниие дарлажа бай>
ан яатаниие би хэээхэб», – гэжэ Бурхан хэлээ юм. «‰‰лдэ тэрэ
газараа гараад, энэ газарта ерээд, намда м‰ргэжэ байха», – гэжэ
Бурхан баа хэлээ юм. 8 Абраамтай хэлсээнэй баталан, Бурхан
бэлгээ отолуулха заншал тогтообо. Абраам Исаак х‰б‰‰тэй бо>
лоходоо, наймадахи ‰дэртэнь тэрэнэйнгээ бэлгэ отолуулаа, Исаак
Яковай бэлгэ отолуулаа, тиин Яков манай арбан хо¸р ‰бгэ эсэгэнэ>
рые отолуулан байна.
9 ‡бгэ эсэгэнэрнай Иосифто атаархажа, тэрэниие барлаг болгон
Египедтэ худалдаан байгаа. Гэбэшье Бурхан тэрэниие орх¸ог‰й,
10 ямаршье гай аюулаа абардаг байгаа. Тиигээд тэрээндэ сэсэн ухаа
‰ршµµжэ, Египедэй хаанда айшаалгаа. Тиимэээ хаан Иосифые
Египедэй болон б‰хы хаанай ордоной эрхилэгшээр табяа эн. 11 Тэрэ
‰едэ Египет, Ханаан оронуудта ехэ гай зоболон асаран ‰лэн хоо>
он байдал тох¸олдобо. Манай ‰бгэ эсэгэнэртэшье эдихэ юумэ ол>
дохо¸о бол¸од байгаа. 12 Египедтэ талха таряа байна гэжэ дуулаха>
даа, Яков манай ‰бгэ эсэгэнэрые тиишэнь т‰р‰‰шынхиеэ эльгээгээ
эн. 13 Хо¸рдохи¸о ерэхэдэнь, Иосиф аха д‰‰нэртээ µµр тухайгаа
сэхыень хэлээ, фараоншье тэрэнэй гэр б‰лэ тухай мэдээ. 14 Тиигээд
Иосиф Яков эсэгэеэ, далан табан х‰нµµ б‰ридээн гэр б‰лэеэ ури>
ан захяа эльгээбэ. 15 Урилга абаан Яков Египет руу н‰‰гээ эн.
Тэндэ тэрэ µµрµµшье, манай ‰бгэ эсэгэнэршье наа бараан байна.
16 Тэдэнэй шарилые Абраамай м‰нгµµр Емморой х‰б‰‰дээ Си>
хемдэ худалдажа абаан агы н‰хэн соо х‰дµµл‰‰лээ бэлэй.
17 Бурханай Абраамда найдуулан ‰гын х‰сэлдэхэ сагай ойртожо
байхада, манай яатан Египедтэ тэнжэжэ, х‰н зонойнь тоо оло>
шоржо байгаа. 18 Тиимэ байдал Иосифые мэдэхэг‰й ондоо хаанай
Египедэй хаан шэрээдэ уутар ‰ргэлжэлжэ байгаа. 19 Тэрэ хаан ма>
най арад зониие мэхэлдэг, шэр‰‰нээр дарладаг, ‰бгэ эсэгэнэрыемнай
нарай ‰хиб‰‰дээ гэрээн гаргажа хаяхыень бааладаг эн, тиин хаяг>
даан ‰хиб‰‰д ‰хэжэ хосордог эн.
20 Тэрэ ‰едэ сэбэр го¸ Моисей х‰б‰‰н т‰рµµ эн. Гурбан ара х‰>
рэтэрнь тэрэниие эсэгынь гэртэ тэнж‰‰лээ. 21 Моисейе гэрээн
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гаргажа орхиходонь, тэрэниие фараоной басаган ‰ргэжэ абаад,
µµрынгµµ х‰б‰‰ндэл х‰м‰‰ж‰‰лээ. 22 Моисей Египедэй эрдэм ухаа>
ниие б‰гэдыень шудалжа, уран айханаар ‰гэ хэлэдэг, шадамар
бэрхэ ажалша х‰н болоо эн.
23 Моисей д‰шэ х‰рµµд байхадаа, аха д‰‰нэрээ, Израилиин х‰б‰‰>
дые харахаяа анаба. 24 Нэгэтэ египет х‰нэй еврей х‰ниие доромжо>
лон сохижо байхые хараад, тэрэ оролсожо, египет х‰ниие хэээн ала>
ба. 25 Бурхан тэрэнэй гараар еврейн‰‰дтэ абарал ‰гэнэ гэжэ аха д‰‰>
нэрынь ойлгохо бэзэ гээд Моисей найдаан байгаа. З‰гµµр тэдэнь
ойлгобог‰й. 26 Хойто ‰дэрынь хо¸р еврейн‰‰дэй µµэд хоорондоо хэ>
рэлдэжэ байхые тэрэ хараад, тэдэниие эбтэй болгохо анаатайгаар:
«‡гы, шагныт, таанад аха д‰‰нэр ха юмта! Юундэ бэе бэедээ муу>
гаар хандана гээшэбта?», – гэбэ. 27 Гэбэшье нэгэ шуанайнгаа х‰>
ниие сохижо байан н‰гµµдэн хэр‰‰лхэн, Моисейе т‰лхеэд: «Хэн
шамайе манай дээрэ но¸н болгоо юм, зарга шиидхэгшээр табяа юм?
28 ‡сэгэлдэр египет х‰ниие алаандаал адли намайе алахаяа анаа
г‰ш?» – гэжэ хэлэбэ. 29 Моисей хэлэыень дуулахадаа орон нютаг>
аа зугадажа, Мидидэ нютагжаба. Тэндээ хо¸р х‰б‰‰тэй болоо эн.
30 Д‰шэн жэлэй ‰нгэрэн хойно Синай хадын хаяада оршодог гу>
бида шатажа байан ‰‰ргэнын гал соо Бурханай Эльгээмэл Моисей>
дэ ерэбэ. 31 Иимэ юумэ хараад, Моисей ехээр гайхан, лаб харахаяа
тэрээндэ д‰тэлхэдэнь, Дээдын Эзэнэй абяан дуулдаба: 32 «Би ши>
нии ‰бгэ эсэгэнэрэй, Абраамай, Исаагай, Яковай Бурханби». Мои>
сей айн шэшэржэ, тэрээн тээшэ харахаяашье з‰рхэлбэг‰й. 33 Дээ>
дын Эзэн тэрээндэ: «Шинии зогсожо байан газар арюун нангин
газар гээшэ. Тиимэээ ши гуталаа тайла. 34 Арад зонойнгоо Еги>
педтэ ехээр тулижа зобожо байхые би харааб, тэдэнэй гэнэн ¸оло>
хые дуулааб, тиимэээ тэдэниие аршалан с‰лµµлхын тула газар
дэлхэйдэ буужа ерээб. М‰нµµ ши яба, би шамайе Египет эльгээ>
нэб», – гэжэ хэлэбэ.
35 «Хэн шамайе манай дээрэ но¸н болгоо юм, зарга шиидхэгшээр
табяа юм?» гэжэ еврейн‰‰дтэ буруушаалгаан эгээл тэрэ Моисейе
Бурхан ударидагшаар болон абарагшаар томилон эльгээгээ юм. Ша>
тажа байан ‰‰ргэнын галда бии болоон Бурханай Эльгээмэлэй
гараар Бурхан тиимэ юумэ хээ. 36 Египедэй газар нютагаар, Улаан
далайн шадар, м‰н с‰л губяар д‰шэн жэлэй туршада ябахадаа, тэрэ
гайхамшагта хэрэг‰‰дые б‰тээн, юрэ бусын д‰лгэ тэмдэг‰‰дые ха>
руулан, х‰н зониие Египедээ гаргаа бэлэй.
287

Элшэнэрэй б‰тэээн хэрэг‰‰д 7
37 Эгээл

тэрэ Моисей израильшуудта: «Бурхан намайе эльгэээн>
дээл адляар таанадай аха д‰‰нэрэй дундааа таанадта Л‰ндэншые
шэлэн эльгээхэ», – гэжэ хэлээ бэлэй. 38 Эгээл тэрэ Моисей израи>
лиин арад зонтой с‰л губида хамта байжа, µµртэйнь болон манай
‰бгэ эсэгэнэртэй Синай хада дээрэ хµµрэлдээн Бурханай Эльгээ>
мэлтэй уулзажа, амиды ‰гэн‰‰дые х‰леэн абаад, бидэндэ дамжуулан
‰гµµ бэлэй.
39 Гэбэшье манай ‰бгэ эсэгэнэр тэрэнэй ‰гэ дуулаха дураг‰й бай>
гаа. Тэдэнэр Моисейе буруушаажа, Египет руугаа бусахые х‰сэжэ
байгаа. 40 «Бидэниие дахуулжа ябаха бурхадые б‰тээжэ ‰гыш даа.
Бидэниие Египедээ гаргаан Моисейтэй юунэй тох¸олдоые бидэ
мэдэнэг‰йбди», – гэжэ тэдэнэр Аарондо хэлэбэд. 41 Тиигээд тэдэ>
нэр бухын д‰рсэтэй онгон хээд, тэрээндээ ‰ргэл ‰ргэжэ, гараараа
б‰тэээн юумэеэ х‰ндэлэн, найр зугаа найрлаба. 42 Тиихэдэнь Бур>
хан тэдэниие буруу хаража, л‰ндэншэдэй номууд соо бэшэгдээн
¸оор огторгойн одо м‰шэдтэ м‰ргэхэдэнь аалта хээг‰й:
«Израилиин арад зон!
Д‰шэн жэлэй туршада с‰л губида байхадаа,
Таанад амитадые гаргаад,
намда ‰ргэл тахижа байгаа г‰т?
43
Молохой Майханиие болон РефанJодон бурханиие
Бэедээ абажа ябаа бэшэ г‰т?
Тэдэтнай таанадай м‰ргэжэ байан онгонууд бэшэ г‰?
Тиимэээ би таанадые Вавилоноо сааша с‰лэн ябуулхаб».
44 С‰л губида ябаан манай ‰бгэ эсэгэнэр Гэршэлгын майхантай
байгаа. Тэрэ майханиие Бурханай хэ гэхэдэ, Моисей харуулан мая>
гаарнь хээн байна. 45 Навинай Иисусай х‰тэлбэри доро манай ‰бгэ
эсэгэнэр энэ майханиие Бурханай намнажа гаргаан ондоо ‰ндээ
яатанай газар дайдада асараа бэлэй. Энэ майхан Давид хаанай ‰дэр>
н‰‰д х‰рэтэр тэрэл газартаа байгаа. 46 Бурхан Давидта дуратай эн.
Давид Яковай Бурханда м‰ргэлэй гэр бариха з‰бшµµл Бурханаа
ураба. 47 Гэбэшье тэрэ Бурханай гэр Соломон баряа юм.
48 Теэд х‰н‰‰дэй бариан гэртэ Дээдын Бурхан ажауудагг‰й. Л‰н>
дэншэ энээн тухай иигэжэ хэлэнэ:
49
«Огторгой тэнгэри – минии хаан шэрээ,
Газар дайда – х‰лэймни гэшхэхэ
т‰шэг тулгуури м‰н,
Ямар гэр таанад намда барихабта,
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Минии амарха газар хаана байнаб гэжэ Дээдын Эзэн ураба.
Эдэ б‰гэдые би µµрµµ б‰тээгээ бэшэ г‰б?»
51 Бурханай ургаал дуулаха дураг‰й, мэдэлдэнь байдагг‰й з‰>
рюу зон! Таанад µµэдынгµµ ‰бгэ эсэгэнэртэл адли Нангин ‰л>
дэдэ ходо эсэрг‰‰сэнэт. 52 Танай ‰бгэ эсэгэнэртнай л‰ндэншэдэй
хэниие хашан м‰рдµµг‰йб? ‡нэн сэдьхэлтэнэй ерэхэ тухай урда
айладхаан х‰н‰‰дые тэдэ алаа, харин таанад м‰нµµ тэрэ ‡нэн
сэдьхэлтэндэ урбажа, тэрэниие алабат. 53 Бурханай Эльгээмэлн‰‰>
дээр дамжуулан таанадта ‰гтээн Хуули абаан аад, тэрэнииень
сахибаг‰йт.

50

Стефаниие шулуудана
54 Эдэ

б‰хэниие дуулахадаа З‰блэлэй гэш‰‰д хоро шараяа бусал>
жа, ш‰дµµ хабиралдан байбад. 55 Харин Нангин ‰лдµµр д‰‰рээн
Стефан огторгой µµдэ шэртэхэдээ, Бурханай алдар, Бурханай ба>
руун талада Иисусай байхыень хараба.
56 – Харагты! Огторгой нээгдэбэ. Бурханай баруун талада Х‰н т‰>
рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй зогсожо байхые би м‰нµµ харанаб! – гэжэ
Стефан хэлэбэ.
57 Оог хашхараа табин, шэхэеэ б‰т‰‰лжэ, тэдэ булта Стефанда
добтолбо, 58 тэрэниие хотооо гаргаад, шулуудаба. Гэршэнэр µµэ>
дынгµµ субые тайлаад, Саул гэжэ нэрэтэй х‰б‰‰нэй х‰лдэнь орхи>
бо. 59 Стефаниие шулуугаар шэдэжэ байхадань:
– Дээдын Эзэн Иисус, ‰лдыемни абыш даа! – гэжэ тэрэ
гуйба.
60 Тэрэ ‰бдэг дээрээ эхэрэн уугаад:
– Дээдын Эзэн, эдэнэй энэ н‰гэлыень х‰лисыш даа, – гэжэ
шангаар хашхарба. Иигэжэ хэлээд, Стефан наа бараа.
8 7

8

1 Стефаниие

алаан хэрэг Саулда ехэ айшаагдаба.

Саул ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые хашан м‰рдэнэ
Энэ ‰дэрµµ хойшо Иерусалимда ‰зэглэгшэдые ехэтэ хашан
м‰рдэжэ захалба. Тиимэээ элшэнэр лэ хотодо ‰лµµд, бусад ‰зэг>
лэгшэд булта Иудейн ба Самариин нютагуудаар тараба. 2 Бурханда
‰зэглэдэг зарим зон Стефаниие х‰дµµл‰‰лхэдээ шаналан уйлажа
байба.
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3 Харин

Саул ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые андаргажа, гэрээ гэртэ
с‰мэрэн орожо, эрэш‰‰л, эхэнэрн‰‰дые шэрэн гаргажа, т‰рмэ шо>
рондо хаадаг байгаа.
Филипп Самариин нютагта номноно
4 Тэрьедээн

х‰н‰‰д б‰хы ороноор таража, айн Мэдээсэл номно>
жо байба. 5 Филипп Самариин нэгэ хото ороод, тэндэ Бурханай та>
бисуурта тухай номнобо. 6 Сугларан олон зон Филиппэй хэлээн
‰гэн‰‰дые анхаралтайгаар шагнажа, б‰тэээн гайхамшагта ‰йлэ хэ>
рэг‰‰дыень хаража байба. 7 Олон ада ш‰дхэрн‰‰дынь оог хашхараа
табин гаража, олон саа ‰бшэнтэн болон дохолон х‰н‰‰д эдэгээн
байна. 8 Тиимэээ тэрэ хотодо ехэ баяр тудаа.
9 Тэрэ хотодо эльбэ шэдиеэ харуулжа, б‰хы самариин х‰н зониие
гайхуулдаг Симон гэжэ нэрэтэй х‰н ажауугаа. Тэрэ µµрыгµµ агуу>
ехэб гэдэг, 10 тиин зон ехэ багаг‰й тэрэниие анхаран, «энэмнай
Агууехэ гэгдэдэг Бурханай х‰сэн», – гэжэ хµµрэлдэгшэ эн. 11 Си>
мон олон жэлэй туршада эльбэ шэдеэрээ зониие тон ехээр гай>
хуулжа байан тула тэрэниие х‰н‰‰д анхаралтайгаар шагнадаг
эн. 12 Гэбэшье тэдэ х‰н‰‰д Бурханай хаан орон болон Иисус Хрис>
тосой нэрэ алдар тухай айладхаан Филипптэ этигээд, эхэнэр>
н‰‰дтэйгээ, эрэш‰‰лтэйгээ булта уаар арюудхуулан байна. 13 Си>
моншье µµрµµ этигээд, уаар арюудхуулан байгаа. Филиппэй
хойнооо тэрэ хаа хаанаг‰й дахажа, тэрэнэй б‰тээжэ байан гайхам>
шагта ‰йлэ хэрэг‰‰дыень, д‰лгэ тэмдэг‰‰дыень харахадаа ехэтэ
гайхадаг эн.
14 Самариин х‰н зон Бурханай ‰гэ угтан абаа гэжэ Иерусалимда
байан элшэнэр дуулахадаа, П¸тр Иоанн хо¸рые тэдээндэ эльгээбэ.
15 Тэдэ хо¸р Самари х‰рэжэ ерээд, Нангин ‰лдэ эдэ зондо ‰гтэ>
эй гэжэ тэдэнэй т‰лµµ зальбарба. 16 Юуб гэхэдэ, тэдэнэй хэндэ>
шье ‰шµµ Нангин ‰лдэ ‰гтµµг‰й, тэдэ зон Дээдын Эзэн Иисусай
нэрэ алдараар миин лэ уаар арюудхуулан байгаа. 17 П¸тр Иоанн
хо¸рой тэдэниие гараараа адислахадань, тэдэнь Нангин ‰лдые
тогтоон абаба.
18 Элшэнэрэй гараараа х‰рэхэдэнь, Нангин ‰лдын ‰гтэжэ бай>
хые Симон харахадаа, элшэнэртэ м‰нгэ асаржа:
19 – Минии гараараа х‰рээн х‰н б‰хэн Нангин ‰лдые тогтоон
абажа байхын тула намда баа иимэ х‰сэ шэди олгожо хайрлыт
даа, – гэжэ гуйба.
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Ши м‰нгэтэйгµµ суг хосоро! Бурханай ‰ршµµэн бэлэгые
м‰нгµµр худалдаад абахаяа анаа г‰ш? – гэбэ П¸тр. – 21 Манай хэ>
рэгтэ ши хубишье, эрхэшье ‰гыш, юундэб гэхэдэ, шинии з‰рхэ
сэдьхэлшни Бурханай урда сэбэр бэшэ бшуу. 22 Иимэ н‰гэл хэхэеэ
болижо, энэ анал бодолыешни х‰лисэхыень Дээдын Эзэниие гуй.
23 Атаа ж‰тµµндэ, н‰гэл шэбэлдэ баригданхай байхыешни би ха>
ранаб.
24 Тиихэдэ Симон:
– Хэлээн б‰хы юумэншни намтай ушархаг‰йн тула ши минии
т‰лµµ Дээдын Эзэндэ зальбарыш даа, – гэжэ П¸трые гуйба.
25 ургаал номнолоо гэршэлэлгэн‰‰дээрээ баталан, Дээдын Эзэ>
нэй ‰гые айладхан, элшэнэр Иерусалимаа бусаба. Замдаа тэдэ Са>
мариин олохон тосхон нютагуудаар ябажа, х‰н зондо айн Мэдээ>
сэл дуулгаба.
Филипп болон эфиоп т‰шэмэл
26 Бурханай

Эльгээмэл Филипптэ:
– Бодоод, урагшаа яба. Иерусалимаа Гааза ошоон эзэг‰й хар>
гы дээрэ гара, – гэбэ.
27 Филипп т‰хеэрээд гараба. Энэ ‰едэ эфиопой кандагай (али ха>
танай) т‰шэмэл, хатанай б‰хы баялиг зµµриие сахигша, ордондо
албалагша эфиоп х‰нтэй тэрэ ушарба. Энэ х‰н Иерусалимда м‰ргэл
хээд, 28 м‰нµµ ута тэргэ дээрээ уугаад, л‰ндэншэ Исайягай бэ>
шэые уншан, гэртээ бусажа ябаа. 29 Нангин ‰лдэ Филипптэ:
– Тэргэдэ д‰тэлµµд, хажуудань яба, – гэжэ хэлэбэ.
30 Тиигээд Филипп тэргэ тээшэ г‰йжэ ошоод, тэндэ ууан х‰нэй
л‰ндэншэ Исайягай ном уншажа байхыень дуулаба.
– Уншажа байан юумэеэ ши ойлгоно г‰ш? – гэжэ Филипп тэ>
рээнээ ураба.
31 – Нэгэшье х‰нэй намда тайлбарилжа ‰гэнг‰й байхада, би хаа>
нааа ойлгохобиб? – гэжэ тэрэнь харюусаба.
Тиигээд Филиппые тэргэ дээрэ гаража, зэргэлээд уухыень тэрэ
эфиоп уриба. 32 Тэрэнэй уншажа байан номой хээг иимэ:
«Гаргахаяа х‰тэлжэ ябаан хониндол
тэрэниие дахуулжа ябаа,
Хайшалжа байан х‰нэй урда
дууг‰й хурьган шэнги
тэрэ абяаг‰й байгаа.
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З‰б зарга с‰‰д хэхэ эрхэ олгонг‰й
Тэрэниие доромжолбо.
Теэд тэрэнэй ‰ри ашанар тухай хэн хэлэхэ юм?
Газар дэлхэй дээрэ тэрэнэй ами наан
таалуулагдаан байна ха юм».
34 – Хэлыш даа намда, энэ хэн тухай л‰ндэншэ хэлэнэ гээшэб,
µµр тухайгаа г‰, али ондоо х‰н тухай г‰? – гэжэ т‰шэмэл Филипп>
ээ ураба.
35 Филипп Нангин Бэшэгэй энэ хээгые т‰р‰‰н тайлбарилаад,
‰‰лдэнь Иисус тухай айн Мэдээсэл бултыень тэрээндэ дуулгаба.
36 Замаа ‰ргэлжэл‰‰лээр тэдэнэр уатай газарта х‰рэжэ ерэбэд.
– Энэ уан байнал. Уаар арюудхуулхадамни намда юун аалта
болоноб? – гэбэ т‰шэмэл.
37 – Хэрбээ ‰нэн з‰рхэнµµ этигэбэлшни, уаар арюудхажа боло>
хо, – гэжэ Филипп хэлэбэ.
– Бурханай Х‰б‰‰н Христос бии юм гэжэ этигэнэб, – гээд н‰>
гµµдынь харюусаба*. 38 Т‰шэмэл тэндэ зогсоод, Филипптэй хо>
юулан уанда оробо, тиигээд Филипп тэрэниие уаар арюудхаба.
39 Тэдэ хо¸рой уанаа гарахадань, Дээдын Эзэнэй ‰лдэ т‰шэ>
мэл дээрэ тогтобо, харин Филиппые Бурханай Эльгээмэл дээшэнь
дэгдээбэ. Т‰шэмэл тэрэниие ондоо харааг‰й, гэбэшье ехэ баяртай
юумэн замаа саашань ‰ргэлжэл‰‰лбэ. 40 Харин Филипп Азотдо бии
боложо, оршон тойронхи нютагуудаар ябажа, айн Мэдээсэл б‰хы
хотонуудаар номнон, Кесари х‰рэжэ ерэбэ.
33

Дээдын Эзэн Саулда хандаба
9 8

адляар Дээдын Эзэнэй шабинарые ала>
9 хабСаулгэжэурдынхидаал
занааар байба. Тэрэ ахамад санаартада ерэжэ, Да>
1

2

маскын м‰ргэлэй гэрн‰‰дтэ бэшэг бэшэжэ ‰гэхыень гуйба. Тэрэ
бэшэгэй ¸оор Дээдын Эзэнэй зам баримталагша, эхэнэрн‰‰д,
эрэш‰‰лые барижа, Иерусалим туужа абаашаха эрхэ Саулда ‰гтэ>
жэ байгаа.
3 Дамаскда д‰тэлжэ ябахадань, гэнтэ Саулые тэнгэриээ туяа гэ>
рэлт‰‰лбэ. 4 Газарта унаад, тэрэ:
– Саул, Саул, юундэ ши намайе хашан м‰рдэнэбши? – гээн
абяа дуулаба.
* Зарим эртын грек эхэ бэшэг‰‰дтэ энэ хээг ‰гы байдаг.
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5–

Эзэмни, ши хэн гээшэбши? – гэжэ Саул ураба.
– Шамда хашуулан м‰рд‰‰лэгшэ Иисус гээшэлби даа, – гэжэ
Дээдын Эзэн харюусаба. – М‰нµµ бодоод, хото ошо, тэндэ юу хэхэ
тухайшни шамда хэлэгдэхэ.
6 – Дээдын Эзэн аа, иигэхэдээ би яаха болонобиб? – гэжэ ехээр
айн ‰рдээн Саул хэлэбэ.
– М‰нµµ бодоод хото ошо, юу хэхэ тухайшни тэндэ шамда хэ>
лэгдэхэ, – гэжэ Дээдын Эзэн харюусаба*.
7 Саулай замайнь н‰хэд абяа анирг‰й болоод зогсобо, тэдэнэр
абяа дуулааншье аа, хэнииешье харабаг‰й. 8 Саулай бодожо ню>
дµµ нээхэдэнь, нюдэниинь юумэ харахаяа болишоод байба. Тэрэ>
ниие гараань х‰тэлµµд, Дамаск хото асарба. 9 Тэрэ гурбан хоногой
туршада юушье харанг‰й, юумэ эдинг‰й, уунг‰й байба.
10 Дамаск хотодо Анания гэжэ нэрэтэй шаби байгаа. Дээдын
Эзэн тэрээндэ ‰зэгдэжэ:
– Анания! – гээд дуудаба.
– Би энэ байнаб, Дээдын Эзэн! – гээд Анания харюусаба.
11 – Бодоод, Сэхэ гэжэ гудамжа бэдэржэ ошо. Тэндэ Иудын гэр>
тэ Саул гэжэ нэрэтэй Тарс хотын х‰ниие бэдэржэ олоорой. М‰>
нµµ тэрэ зальбаржа байна, 12 Анания гэжэ нэрэтэй х‰н гэртэнь
ороод, тэрэниие хараатай болгохын тула гараа дээрэнь табиба гэ>
эн ‰зэгдэл хараба, – гээд Дээдын Эзэн тэрээндэ хэлэбэ.
13 – Дээдын Эзэн, аа! Шамда ‰зэглэдэг Иерусалимынхидта энэ
х‰н хэды ехэ хоро х‰ргµµб гэжэ би мэдэнэб. Энэ х‰н тухай би олон
х‰н‰‰дээ дуулаа энби. 14 М‰нµµшье тэрэ шинии нэрэ алдарта
‰зэглэгшэдые барижа хааха эрхэ т‰р‰‰ санаартадаа абаад иишэ
ерээ, – гэжэ Анания харюусаба.
15 Гэбэшье Дээдын Эзэн Ананияда:
– Ошо! Би тэрэниие намда алба х‰‰лэхэ гэжэ шэлэжэ абааб. Тэ>
рэ минии нэрэ алдар тухай б‰хы арадуудта, хаашуулда, Израилиин
х‰н зондо дуулгаха. 16 Минии т‰лµµ аргаг‰й ехэ зоболон эдлэхыень
би µµрµµ тэрээндэ харуулхаб, – гэжэ хэлэбэ.
17 Анания тэрэ гэртэ ороод, Саулай дээрэ гараа табин хэлэбэ:
– Саул д‰‰мни, харгыда ябахадашни шамда ‰зэгдээн Дээдын
Эзэн Иисус шамайе дахин хараатай болгожо, Нангин ‰лдµµр
д‰‰ргэхын тула намайе иишэнь эльгээгээ.
* Зарим эртын грек эхэ бэшэг‰‰дтэ энэ хээг ‰гы байдаг.
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18 Тэрэ

дороо Саулай нюдэнµµ ямар нэгэн хашарандал мэтэ
юумэн унажа, тэрэ дахин хараатай болобо. Тиигээд уаар арюуд>
хуулаад, 19 эдеэлээд, тэнхээ тамир оробо.
Саул Дамаскда номноно
Саул шабинартай хамта хэдэн ‰дэр Дамаскда байхадаа 20 Иисус
болбол Бурханай Х‰б‰‰н гэжэ м‰ргэлэй гэрн‰‰дтэ номножо захал>
ба. 21 Тэрэниие шагнаан зон булта ехээр гайхалдан:
– ‡гы, энэ х‰мнай Иисусай нэрэ алдарта ‰зэглэгшэ зониие гай>
тайгаар хашан м‰рдэдэг бэшэ эн г‰? Тэдэниие баряад, т‰р‰‰ са>
наартадта туужа абаашахаяа иишээ ерээ бэшэ эн г‰? – гэжэ хоо>
рондоо хэлсэбэд.
22 Гэбэшье Иисус гээшэмнай Бурханай табисуурта гэжэ Саул
улам эршэтэйгээр баталан гэршэлжэ, Дамаскда ажауудаг еврей>
н‰‰дые мухардуулдаг эн.
23 Хэдэн ‰дэрэй ‰нгэрэн хойно еврейн‰‰д тэрэниие алаха гэжэ
шиидэбэ, 24 харин Саул тэдэнэй нюуса хэлсээн тухай мэдэбэ. Тэ>
рэниие алаха гээн еврейн‰‰д ‰дэр ‰ниг‰й хотын ‰‰дэнэй хажуу>
да тэрэниие гэтэн ахижа байгаа. 25 Харин шабинар ‰ниндµµ Сау>
лые т‰рс‰‰г соо уулгаад, ханада хэгдээн н‰хµµр газаашань буул>
гаа бэлэй.
Саул Иерусалим ерэбэ
Иерусалим ерээд, Саул шабинартай ниилэхэеэ анаа, харин
тэдэнь Саул ‰нэн дээрээ шаби байна гэжэ этигэжэ ядан, тэрээн>
ээ айжа байгаа. 27 Гэбэшье тэрэниие Варнава дэмжэжэ, элшэнэртэ
асараад, Саулай харгыдаа Дээдын Эзэниие хараан, Дээдын Эзэ>
нэй тэрээнтэй хµµрэлдээн, тиихэдэ ямар зоригтойгоор Саул Да>
маск хотодо Иисусай нэрэ алдарые номноон тухайнь хµµрэжэ ‰гэ>
бэ. 28 Тиигэжэ Саул шабинартай хамтараад, Иерусалимаар ябажа,
Дээдын Эзэн тухай айлтаг‰йгµµр номнодог болобо. 29 Нэгэтэ тэрэ
грек хэлэтэй еврейн‰‰дтэй хµµрэлдэхэдµµ ‰гµµ ойлголсобог‰й. Тии>
мэээ тэдэнь Саулые алаха гэжэ шиидэбэ. 30 Энээн тухай мэдээн
шабинар тэрэниие Кесари абаашаад, тэндэээ Тарс ябуулба.
31 Тэрэ ‰едэ б‰хы Иудейн, Галилейн, Самариин нютагуудай ‰>
зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ энхэ тайбан мандажа, Нангин ‰лдын
аша х‰сµµр тэдэ бэхижэжэ, олошоржо, Дээдын Эзэнэй урда ‰гэдэ>
жэ байгаа.
26
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П¸тр Лидда болон Иоппи хотонуудта
32 П¸тр

б‰хы хото нютагуудаар ябаад, Лиддада ажауудаг Бурханай
х‰н‰‰дтэ х‰рэжэ ерэбэ. 33 Тэндэ саа ‰бшэн х‰рµµд, найман жэлэй
туршада хэбтэриин болоод байан Эней гэжэ х‰нтэй П¸тр уулзаба.
34 – Эней, шамайе Иисус Христос аргална. ¤µдµµ бодоод, дэбди>
хэрээ хумижархи, – гэжэ П¸тр тэрэ х‰ндэ хэлэбэ.
‡бшэн х‰ниинь тэрэ дороо бодобо. 35 Энэ б‰хэниие хараан Лид>
да ба Шарон хотонуудай зон Дээдын Эзэндэ этигэбэ ха.
36 Иоппи хотодо Тавита гэжэ нэрэтэй нэгэ шаби басаган ажауу>
гаа. (Тавита гээшэнь «газель» гээн удхатай, буряадаар «зээрэн»).
Тэрэ басаган х‰н‰‰дтэ айе хэдэг, ядаран дуталдаан зондо туал>
даг байгаа. 37 Тэдэ ‰дэрн‰‰дтэ Тавита ‰бдэжэ, наа бараа. Тэрэнэй
бэеые угаажа, дээдэ дабхарай таалгада табиба. 38 Тэрэ ‰едэ П¸тр
элшэн Лиддада ерээд байгаа. Лидда хотын Иоппиоо холо бэшэ ха>
дань ‰зэглэгшэд т‰ргэхэн манда х‰рэжэ ерыт даа гээн гуйлтатай>
гаар хо¸р х‰ниие П¸трто эльгээбэ. 39 П¸тр дары тэдэнтэй ошолсобо.
Тэрэнэй ерэхэтэй сасуу дээдэ дабхарай таалгада х‰ргэбэ. Тэндэ
сугларан бэлбээн эхэнэрн‰‰д П¸трые тойрожо, уйлан улилдааар
тэрээндэ Газель басаганай амиды ябахадаа нэхэжэ о¸он олон суба
болон элдэб янзын хубсаануудые харуулба. 40 П¸тр тэдэниие бул>
тыень таалгааа гаргаад, ‰бдэг дээрээ уугаад зальбарба, тиигээд
наа бараан басаган тээшэ хараад:
– Тавита, бодо, – гэбэ.
Тэрэнь нюдµµ нээжэ, П¸трые харааар бодобо. 41 П¸тр тэрээндэ
гараа ‰гэжэ, бодоходонь туалан, Бурханай х‰н‰‰дые болон бэлбэ>
эн эхэнэрн‰‰дые дуудажа, амиды Тавитае тэдэндэ харуулба. 42 Энэ
ушар тухай Иоппиин зон булта дуулаад, Дээдын Эзэндэ олоороо
‰зэглэбэ. 43 П¸тр ‰шµµ нилээн Иоппидо Симон гэжэ ара элдэгшэ
х‰нэйдэ байрлаба.
П¸тр Корнелий хо¸р
109

Кесарида Корнелий гэжэ нэрэтэй Италиин сэрэгэй зуунай
10 дарга
байгаа. Тэрэ гэр б‰лµµрµµ Бурханда ‰зэглэдэг, тэ>
1

2

рээнээ айн ‰гэдэдэг, ядажа тулижа ябаан зондо ‰ргэл бадар
ехээр асардаг, Бурханда ‰ргэлжэ зальбардаг эн. 3 Нэгэтэ ‰дын гур>
бан саг багаар тэрэ х‰н ‰зэгдэл хараан байна. Тэрээндэ Бурханай
Эльгээмэл орожо:
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– Корнелий, – гэжэ дуудахыень тэрэ элеэр дуулаба.
тэрэниие айан юумэн шэртэжэ:
– Юун болооб даа, Эзэмни? – гэжэ асууба.
– Шинии зальбарал болон хээн буяншни Бурханда х‰рµµ. Тэрэ
шамайе анажа байна, – гээд Бурханай Эльгээмэл Корнелидэ хэ>
лэбэ. – 5 М‰нµµ дээрээ х‰н‰‰дые Иоппи эльгээ, П¸тр гэжэ нэрэтэй
Симониие дуудуула. 6 Тэрэ м‰нµµ ара элдэгшэ Симонэйдэ далайн
хажуудахи гэртэ байна.
7 Тэрээнтэй хµµрэлдээн Бурханай Эльгээмэлэй ябаан хойно
Корнелий хо¸р зарасаяа, ‰нэн сэдьхэлтэ сэрэгэй нэгэ туалагшаяа
дуудажа, 8 ушаран б‰хэниие тэдээндэ хµµрэжэ ‰гµµд, Иоппи хото
эльгээбэ.
9 ‡глµµдэрынь, ‰дэ багта тэдэнэрэй хотодо ойртожо байхада,
П¸тр Бурханда зальбархаяа гэрэй орой дээрэ гараад байба. 10 Тэрэ
ехээр ‰лдэжэ, эдеэлхэ дураниинь х‰рэбэ. Эдеэ хоолой бэлдэгдэжэ
байхада, П¸тр ‰зэгдэл хараба: 11 огторгойн нээгдэхые, тэндэээ га>
зарта д‰рбэн ‰з‰‰рээнь баряад буулгагдажа байан б‰д хараба. 12 Б‰д
дээрэ элдэб янзын д‰рбэн х‰лтэй амитадые, газар дэлхэйн м‰лхиг>
шэдые, тэнгэриин шубуудые хараба. 13 Абяан гаража:
– Бодо, П¸тр. Дуратай юумэ гаргаад эди, – гэжэ П¸трто хэлэбэ.
14 – ‡гы даа, яабашье эдихэг‰йб, Дээдын Эзэн. Би сэбэр бэшэ,
бузар юумэндэ нэгэшье ама х‰рµµг‰й энби, – гэжэ П¸тр ха>
рюусаба.
15 Абяан хо¸рдохи¸о гаража:
– Бурханай сэбэрлээн юумые бузар б‰ гэ, – гэжэ П¸трто хэ>
лэбэ.
16 Энэнь гурба дахин дабтагдаба, тиигээд б‰днь огторгой µµдэ
татагдан абтаба.
17 Хараан ‰зэгдэлэйнгµµ удхыень П¸трой тайлбарилжа ядан, гай>
хан уухадань, Корнелиин эльгэээн х‰н‰‰д Симонэй гэрые оложо,
‰‰дэнэйнь хажууда зогсобо. 18 П¸тр гэжэ нэрлэгдэдэг Симон эндэ
байрлана г‰ гэжэ тэдэ шангаар урабад.
19 Хараан ‰зэгдэл тухайгаа П¸трой бодомжолжо байхада, Нан>
гин ‰лдэ тэрээндэ:
– Симон, гурбан х‰н шамайе бэдэржэ байна, харана г‰ш? 20 Тэ>
дэниие би µµрµµ шамда эльгээгээ х‰нби. Тиимэээ энэ бэеэрээ
доошоо буужа, татагалзанг‰й тэдэнтэй яба, – гэжэ хэлэбэ.
21 П¸тр доошоо буугаад, ерээн уладаа:
4 Корнелий
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– Бэдэрэн х‰нтнай би гээшэб. Ямар хэрэгээр таанад иишэ
ерээбта? – гэжэ ураба.
22 – Бидэниие зуунай дарга Корнелий эльгээгээ. Тэрэ ‰нэн сэдь>
хэлтэн, Бурханда ‰зэглэдэг х‰н, тэрэниие б‰хы еврей зон ехээр х‰н>
дэлдэг юм. Хэлээн юумыешни Корнелиин шагнахын тула Бурха>
най Эльгээмэл тэрэниие шамда эльгээжэ, шамайе гэртээ дуудажа
асархыень захираа, – гэжэ тэдэ х‰н‰‰д харюусаба.
23 П¸тр тэдэниие гэртэ урижа айлшалуулба. Хойто ‰дэрынь П¸тр
т‰хеэрээд, тэдэнтэй хамта харгы замда мордобо. Тэдэнтэй хэдэн
‰зэглэгшэд Иоппиоо н‰хэр болон ошолсобод.
24 Хойто ‰дэрынь тэдэнэр Кесари хото х‰рэжэ ерэбэ. Корнелий
б‰хы т‰рэлхидµµ, хани н‰хэдµµ суглуулаад, тэдэниие х‰леэжэ бай>
гаа. 25 П¸трой орохотой сасуу Корнелий тэрэниие угтан, х‰лдэнь
м‰ргэн унаба.
26 – Бодыш даа, – гэжэ тэрэниие П¸тр бодхообо. – Бишни юрын
х‰н гээшэб.
27 П¸тр Корнелитэй хµµрэлдэµµр гэртэнь орожо, тэндэнь суг>
ларан олон зониие хараба.
28 – Манай Хуулиин ¸оор еврей х‰н ондоо яатанаар харилсаха,
гэртэнь орохо ¸ог‰й гэжэ таанад айн мэдэнэ ¸отойт. Теэд Бур>
хан намда ямаршье х‰ниие сэбэр бэшэ, бузар гэжэ хэлэжэ боло>
хог‰й байые харуулба. 29 Тиимэээ хойнооомни эльгээхэдэтнай,
би арсанг‰й ерээб. Ямар хэрэгээр таанад хойнооомни эльгээгээб>
та гэжэ би м‰нµµ ураха анаатайб, – гэжэ П¸тр тэдэндэ хандан
хэлэбэ.
30 – Гурбан ‰дэрэй урда тээ эгээл энэ сагта, ‰дын гурбан сагай
багаар би гэртээ Бурханда зальбаржа байгаа энби. Гэнтэ ялалза>
ан хубсаатай х‰н урдамни зогсоод: 31 «Корнелий, шинии заль>
барал болон хээн буяншни Бурханда х‰рµµ. Тэрэ шамайе анажа
мэдэжэ байна. 32 Х‰н‰‰дые Иоппи эльгээ, П¸тр гэжэ нэрэтэй Си>
мониие дуудуула. Тэрэ м‰нµµ ара элдэгшэ Симонэйдэ далайн
хажуудахи гэртэ байна», – гэжэ хэлэбэ. 33 Тиигээд би тэрэ дороо
хойнооошни эльгээгээ энби. Шинии ерээншни ехэ айн гээ>
шэ. М‰нµµ бидэ булта Бурханай урда зогсожо, Дээдын Эзэнэй
шамда хэлэ гэжэ захиран б‰хэниие шамаа дуулахаяа эндэ суг>
лараабди.
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П¸трой хэлээн ‰гэ
34 –

Бурхан яа илгадагг‰й гэжэ би одоол ‰нэн дээрээ ойлгооб, –
гээд П¸тр хэлэбэ. – 35 Бурхан тэрээндэ ‰гэдэгшэ, ‰нэн сэхээр
амидарагша ямаршье яатанай х‰ниие угтан абадаг. 36 Иисус Хрис>
тосоор дамжуулан, амгалан байдал тухай ургаал номнолые Бурхан
б‰хы Израилиин х‰н зондо айладхаан байна. Иисус Христос х‰н
б‰хэнэй Дээдын Эзэн гээшэ. 37 Иоаннай уаар арюудхуулагты гэжэ
х‰н зониие уряаланаа хойшо Галилейээ эхилэн, б‰хы Иудей соо>
гуур юунэй болоые таанад µµэдµµ айн мэдэнэт. 38 Бурхан Наза>
редэй Иисусые Нангин ‰лдµµр болон х‰сэ шадалаар д‰‰ргэхэдэнь,
тэрэ хаа хаанаг‰й ябажа, буянтай юумэ хэжэ, шолмосто баригдаан
х‰н б‰хэниие эдэгээжэ байыень таанад баа мэдэнэт. Юундэб гэ>
хэдэ, Бурхан тэрээнтэй хамта байгаа. 39 Бидэ Иудейн орон нютагта
болон Иерусалимда Иисусай б‰тэээн б‰хы хэрэг‰‰дэйнь гэршэ>
нэрбди. Тэрэниие модон хэрэээндэ хадажа саазалаа эн. 40 Гэ>
бэшье Бурхан тэрэниие гурбадахи ‰дэртэнь амидыруулаа, х‰н‰‰дтэ
‰зэгдэхэ арга тэрээндэ олгоо бэлэй. 41 Харин б‰хы х‰н зондо бэшэ,
ганса Бурханай шэлэжэ абаан гэршэнэртэ, бидэндэ µµрыгµµ тэрэ
‰з‰‰лээ юм. Тэрэнэй амидыран хойно бидэ тэрээнтэй суг эдижэ
уужа ябаа эмди. 42 ‡хээн ба амиды х‰н‰‰дэй Зарга ш‰‰гшэ, Бур>
ханай табисуурта гэжэ тэрээн тухай гэршэлхыемнай, х‰н зондо айн
Мэдээсэл номнохыемнай тэрэ бидэндэ захяа бэлэй. 43 Тэрээндэ эти>
гээн х‰н б‰хэндэ тэрэнэй нэрэ алдарай х‰сµµр н‰гэлынь х‰лисэг>
дэхэ гэжэ б‰хы л‰ндэншэд гэршэлнэ.
Бусад арадууд Нангин ‰лдые тогтоон абана
П¸трой ‰шµµ хэлэжэ байха ‰едэ ургаал шагнажа байан х‰н
б‰хэндэ Нангин ‰лдэ бууба. 45 Тиимэээ П¸тртой ерээн еврей
‰зэглэгшэд Нангин ‰лдын бусад зондо ‰гтээндэ ехэ гайхалда>
ба. 46 Элдэб янзын хэлэн‰‰д дээрэ Бурханиие магтахые тэдэ дуу>
лаба ха юм.
47 – Эдэ х‰н‰‰д бидэндэл адляар Нангин ‰лдые тогтоон абаа.
Тиимэээ м‰нµµ эдэнэй уаар арюудхуулхада юун аалта болохо
юм? – гэжэ П¸тр хэлэбэ.
48 Иисус Христосой нэрэ алдараар уаар арюудхуулхыень П¸тр
тэдэндэ захирба. Тиигээд тэдэ ‰зэглэгшэд П¸трые тэдэнтэй хамта
хэдэн ‰дэр байлсахыень гуйба.
44

10
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Иерусалимай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ П¸трой хэлээн ‰гэ
11

арадууд Бурханай ‰гые баа мэдэбэ гэжэ Иудейн орон
11 нютагуудаар
эндэ тэндэ байан элшэнэр болон ‰зэглэгшэд
1 Бусад

дуулаба. 2 Тиимэээ П¸трой Иерусалим ерэхэдэнь, еврей ‰зэглэг>
шэд тэрэниие зэмэлэн:
3 – Ши бэлгээ отолуулааг‰й х‰н‰‰дэй гэртэ оробош, тэрээнээ
гадна тэдэнтэй эдеэ хоол барибаш, – гэжэ хэлэбэ.
4 П¸тр тох¸олдоон ушарые тэдэндэ эхинээнь ойлгуулан хµµ>
рэбэ:
5 – Иоппи хотодо Бурханда зальбаржа байхадаа би зальбаралдаа
б‰рин абтан, ‰зэгдэл хараа энби. Д‰рбэн ‰з‰‰рээнь баряад огтор>
гойоо доошоо буулгагдажа байан ехэ б‰д мэтэ юумые би ха>
рааб. Тэрэ б‰д зогсожо байан газартамни бууба. 6 Шагаажа, досоонь
юун байнаб гэжэ харахадамни, тэндэ элдэб янзын амитад, зэрлиг
ангууд, м‰лхигшэд, тэнгэриин шубууд байба. 7 Удаань: «Бодо, П¸тр.
Дуратай юумээ гаргаад эди», – гэжэ намда хандажа хэлэые дуу>
лааб. 8 «‡гы даа, яабашье эдихэг‰йб, Дээдын Эзэн. Би нэгэтэшье
сэбэр бэшэ, бузар юумэндэ ама х‰рµµг‰й энби», – гэжэ би харюу>
сабаб. 9 Огторгойоо абяан хо¸рдохи¸о гаража: «Бурханай сэбэрлэ>
эн юумые бузар б‰ гэ», – гэбэ. 10 Энэнь гурба дахин дабтагдаад,
тиигээд тэрэ б‰д огторгой µµдэ татагдан абтаа эн. 11 Эгээл тэрэ
сагта айлшалжа байан гэрэймни урда хойнооомни Кесариаа эль>
гээгдээн гурбан х‰н зогсожо байба. 12 Таталданг‰й тэдэнтэй ошо
гэжэ намда Нангин ‰лдэ хэлээ. Намтай энэ зургаан ‰зэглэгшэд
баа ошолсоо юм, бидэ сугтаа тэрэ х‰нэй гэртэ ороо эмди. 13 Тэрэ
х‰н бидэндэ Бурханай Эльгээмэлые гэртээ хараан тухайгаа, м‰н
тэрэнэй: «Иоппи хото х‰н‰‰дые эльгээжэ, П¸тр гэжэ нэрэтэй Симо>
ниие дуудажа асара. 14 Тэрэ шамайе, гэрынхидыешни абарха мэдээ>
сэл шамда хµµрэжэ ‰гэхэ», – гэыень хэлэбэ. 15 Минии хµµрэжэ
эхилхэтэй сасуу бидэндэ урдань буудагтал тон адляар тэдээндэ Нан>
гин ‰лдэ буугаа эн. 16 Тиихэдэ би «Иоанн уаар арюудхаа, харин
таанад Нангин ‰лдµµр арюудхагдахат», – гэжэ Дээдын Эзэнэй хэ>
лэые анаандаа оруулааб. 17 Дээдын Эзэн Иисус Христосто этигэ>
хэдэмнай бидэндэ ‰гтээн бэлэгтэл тон адли бэлэгые Бурхан тэ>
дэндэ ‰гµµ. Тиихэдэ Бурханда аалта хэхэ би хэн гээшэбиб?
18 Эдэ ‰гэн‰‰дые дуулахадаа еврей ‰зэглэгшэд П¸трые буруу>
шаахаяа болижо:
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– Тиихэдээ Бурхан бусад арадуудташье н‰гэл хэхэеэ болихо арга
олгожо, Амидарал ‰гэбэ гээшэ ха! – гэжэ хэлэн, Бурханиие алдар>
шуулба.
Антиох хотын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм
19 Стефанай

наа бараан сагаа хойшо хашалга м‰рдэлгэн‰‰дээ
зугадаан ‰зэглэгшэд Финики, Кипр, Антиох ерэжэ, ургаалаа
гансал еврейн‰‰дтэ номножо байба. 20 Тэдэнэй дунда Кипрээ, Ки>
ренейээ уг гарбалтай х‰н‰‰д байан тула тэдэнэр Антиох ошожо,
Дээдын Эзэн Иисус тухай айн Мэдээсэлые грег‰‰дтэшье номно>
бо. 21 Дээдын Эзэн тэдэнээр байлсажа, ехэ олон зон тэрээндэ ‰>
зэглэн хандаба.
22 Энээн тухай ураг Иерусалимай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм дуулаад,
тэрэ хото руу Варнавые эльгээбэ. 23 Варнава Антиох х‰рэжэ ерэхэ>
дээ, Бурханай ‰ршµµл хайраар б‰тээгдээн юумэн‰‰дые µµрµµ ха>
ража, ехэтэ баярлаба. Тиигээд б‰хы з‰рхэ сэдьхэлээрээ Дээдын
Эзэндэ ‰нэн сэхэ байхыень тэрэ х‰н зониие уряалаа. 24 Варнава Нан>
гин ‰лдµµр болон этигэлээр д‰‰рээн айн х‰н байгаа, тиимэээ
Дээдын Эзэндэ ‰шµµ олон зон ‰зэглэбэ.
25 Варнава Саулые бэдэрхэеэ Тарс ошожо, тэрэниие олоод, 26 Ан>
тиох абажа ерэбэ. Тэдэнэр б‰тэн жэл соо ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмтэй
байжа, хоюулан ехэ олон зониие ургагша эн. Тиихэдэ Антиохдо
шабинарые анха т‰р‰‰шынхиеэ «христос шажантан» гэжэ нэрлэдэг
болобо.
27 Тэдэ ‰дэрн‰‰дтэ Иерусалимаа Антиохдо хэдэн л‰ндэншэд ерээ.
28 Агав гэжэ нэрэтэй тэдэнэй нэгэн бодожо, б‰хы газар дэлхэйдэ ехэ
‰лэсхэлэн болохо гэжэ Нангин ‰лдын ашаар уридшалан хэлэбэ.
(Тиимэ ‰лэсхэлэн Клавдий хаанай захирха ‰едэ болоо эн). 29 Тии>
хэдэ шабинар Иудейдэ ажауудаг аха д‰‰нэртээ шадаха зэргээрээ
туалха, тэдэндээ юумэ эльгээхэ гэжэ шиидэбэ. 30 Тэдэ шиидээнээ
х‰сэлд‰‰лэн, Варнава Саул хо¸роор б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдтэ µµэ>
дынгµµ м‰нгэн туаламжа дамжуулба.
Яковые алаба. П¸трые т‰рмэдэ хааба
1211

Ирод хаан ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй зарим
12 х‰н‰‰дыетэрэхашан‰едэм‰рдэжэ
захалба. Хаан Иоаннай аха Яковай
1 Эгээл

2

тархииень сабшагты гэжэ захирба. 3 Энэнь еврейн‰‰дтэ айшаагдаба
гэжэ мэдэхэдээ, баа П¸трые барижа хааба. Энэ ушар Эээлтэг‰й
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Хилээмэнэй айндэртэ тох¸олдоон байна. 4 Ирод П¸трые т‰рмэдэ
хаагаад, д‰рбэ д‰рбэн сэрэгшэдээ б‰ридээн д‰рбэн халаанай ха>
руулаар тэрэниие харууалуулба. Тиигээд Паасхын айндэрэй ‰нгэр>
хэтэй сасуу тэрэниие улад зоной урда ш‰‰бэрилхэ гэжэ шиидэбэ.
5 П¸трые т‰рмэдэ барижа байхадань, ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм тэрэнэй
т‰лµµ ‰ргэлжэ Бурханда зальбаржа байгаа.
П¸трые т‰рмэµµ гаргаба
6 Иродэй

П¸трые улад зоной урда ш‰‰бэрилхэ гээн ‰дэрэй урда
‰ни П¸тр хо¸р сэрэгшэдэй хоорондо дабхар гэнжээр х‰леэтэй ун>
тажа байгаа эн. Тиихэдэ т‰рмын ‰‰дэнэй хажууда ‰шµµ харуул та>
бигданхай байба. 7 Гэнтэ Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл бии боложо,
П¸трой байан газарта гэрэл туяа сасарба. Эльгээмэл П¸трые т‰лхин
эреэжэ:
– Т‰ргµµр бодо! – гэжэ хэлэбэ.
Тиихэдэ П¸трой гараа гэнжэн‰‰дынь мултаран унаба.
8 – Б‰эеэ б‰элэ, гуталаа ‰мдэ, – гэжэ Эльгээмэл хэлэбэ.
П¸тр ‰гынь дуулажа, хэлэыень д‰‰ргэбэ.
– Субаа нэмэрээд, хойнооомни яба, – гэжэ Эльгээмэл баа
хэлэбэ.
9 Бурханай Эльгээмэлэй хэжэ байгаашань ‰нэхµµрµµ юм г‰, али
‰гы г‰ гэжэ ойлгожо ядан, хии ‰зэгдэл хаража байна хаб гэжэ бо>
дон, П¸тр хойнооонь гаража ябаба. 10 Тэдэнэр хо¸р харуулай ха>
жуугаар ‰нгэржэ, хото ошоон т‰мэр ‰‰дэндэ х‰рэжэ ерэбэ. ‡‰дэн
урдань µµрµµ нээгдэбэ. Тэдэнэр ‰‰дээр гараад, саашаа ябаба. Нэгэ
гудамжа ‰нгэрэнэй ‰‰лээр Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл гэнтэ ха>
рагдахаяа болишоо.
11 П¸тр мэдээ ороходоо:
– Дээдын Эзэн µµрынгµµ Эльгээмэлые эльгээн, намайе Иродэй
гараа мултаруулба, еврей зоной х‰леэжэ байан саазааа аршалба.
Энэнииень би м‰нµµл айн ойлгобоб, – гэжэ µµртµµ хэлэбэ.
12 П¸тр энээниие ойлгоходоо, Марк гэдэг Иоаннай эхэ Мариягай
гэртэ х‰рэжэ ерэбэ. Тэндэ олон х‰н суглараад, Бурханда зальбаржа
байба. 13 П¸трой ‰‰дэ тоншоходо, Рода гэжэ нэрэтэй зараса эхэнэр
‰‰дэндэ ойртоо. 14 П¸трой дуу танихадаа тэрэ эхэнэр тон ехээр ба>
ярлажа, ‰‰дээшье нээхэеэ мартаад, П¸тр ‰‰дэндэ зогсоно гэжэ дуул>
гахаяа г‰йжэ ошобо.
15 – Ай, ухааншни муудаа ха, – гэжэ бусад зон Родада хэлэбэ.
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Гэбэшье тэрэ эхэнэрэй µµрынх¸орµµл болоод алахаг‰йдэнь,
тэдэ:
– П¸трой Эльгээмэл байгаа ¸отой, – гэжэ буруушаабад.
16 Харин П¸тр аланг‰й ‰‰дэ тоншожо байгаа. ‡‰дэ нээхэдэ гэртэ
байан х‰н‰‰д П¸трые харахадаа угаа ехээр гайхалдаба. 17 Шэмээг‰й
бологты гэжэ П¸тр гараараа харуулаад, Дээдын Эзэнэй яажа тэрэ>
ниие т‰рмэµµ гаргаан тухай хµµрэжэ ‰гэбэ.
– Яковта, аха д‰‰нэртэ энээн тухай дуулгагты, – гэжэ П¸тр хэ>
лээд, тэдэниие орх¸од, ондоо тээшээ ошобо.
18 П¸тртой юун ушарааб гээн х‰л хµµрсэгэнµµн ‰‰р сайхада сэ>
рэгшэдэй дунда болобо. 19 Иродшье П¸трые бэдэр‰‰лээд олобог‰й.
Тэрэ харуулшадые айса м‰шхэжэ саазалхыень захираад, µµрµµ
Иудейээ Кесари ошожо, тэндээ ‰лэбэ.
Иродэй ‰хэл тухай
20 Ирод

хаан Тир, Сидон хотынхидтэ тон ехээр сухалдажа байба.
Тиимэээ тэдэнь µµэд хоорондоо хэлсэжэ, хаанай ордоной захи>
рагша Бластые бэе тээшээ татаад, тэрээнтэй сугтаа хаанда ошожо,
эб найрамдал тогтоохо тухай гуйба. Юундэб гэхэдэ, Тир, Сидон хо>
тынхид Иродэй газараа эдеэ хоолоор хангагдадаг бэлэй.
21 Х‰н‰‰дтэй уулзахаар тогтоогдоон ‰дэр Ирод хаан субаа нэ>
мэржэ, хаан шэрээдээ уугаад, зоной урда юумэ хэлэжэ оробо.
22 – Энэмнай х‰н хэлэнэ бэшэ, Бурхан хэлэнэ! – гэжэ улад зон
шангаар хашхаралдаба.
23 Бурханай алдар соло дууданг‰й байанайнь т‰лµµ Дээдын Эзэ>
нэй Эльгээмэл Иродые гэнтын ‰бшэнгµµр дайража, Ирод хаан ‰тэ
хорхойдо барюулан ‰хэбэ.
24 Тиихэдэ Бурханай Мэдээсэл хаа хаанаг‰й таража байгаа. 25 Вар>
нава Саул хо¸р даалгагдаан хэрэг‰‰дээ б‰тээжэ, Марк гэдэг Иоан>
ные абаад, µµргµµ Иерусалим ерэбэ.
Варнава Саул хо¸рые айн Мэдээсэл номнохыень эльгээбэ
1312

Антиохой ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ Варнава, Нигер гээн ара
13 нэрэтэй
Симеон, Киреней хотын Лукий, Саул, бага байхадаа
1

хаанай х‰б‰‰н Иродтэй х‰м‰‰ж‰‰лэгдээн Менахем гээн л‰ндэншэд,
багшанар байгаа эн.
2 Нэгэтэ тэдэнэй Дээдын Эзэндэ алба хэжэ, масаглажа байхада
Нангин ‰лдэ тэдээндэ:
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– Ямар ‰‰ргэ хэрэг даалган Варнава Саул хо¸рые дуудаа энби,
тэрэ хэрэгыемни б‰тээхыень тэдэ хо¸рые намда табигты, – гэжэ
хэлэбэ.
3 Масаглажа, м‰ргэл зальбаралаа д‰‰ргээн хойноо тэдэ зон ‰нµµ>
хи хо¸рые гараараа адислан табиба.
Кипр аралда
4 Нангин

‰лдын н‰лµµгµµр харгы замдаа гараан Варнава Саул
хо¸р Селевки х‰рэжэ ерээд, тэндэээ Кипр аралда тамаран ошо>
бо. 5 Саламин х‰рэжэ ерээд, тэдэнэр м‰ргэлэй гэрн‰‰дтэ Бурханай
‡гэ номнобо. Тиихэдэ тэдэнтэй Иоанн ябалсажа, тэдэндэ туалжа
байгаа.
6 Б‰хы Кипр аралые гаталан, тэдэ Пафос хото х‰рэжэ ерэбэд.
Тэндэ Бар>Иисус гэжэ нэрэтэй эльбэшэ, хуурмаг л‰ндэншэ еврей
х‰нтэй уулзаба. 7 Бар>Иисус аралые захирагша Сергий Павел гэдэг
эрдэм ухаа ехэтэй х‰нэй н‰хэрынь байгаа. Сергий Павел гээшэнь
Бурханай ургаал ‰гэ дуулаха дуратай байжа, Варнава Саул хо¸рые
µµртµµ дуудаа эн. 8 Теэд Элим гэжэ (энэнь тэрэнэй грек нэрэ)
эльбэшэн захирагшын этигэхэдэ аалта хэжэ, шабинарта эсэрг‰‰>
сэбэ. 9 Саул (ондоогоор Павел) Нангин ‰лдµµр д‰‰рэн, Элим тээ>
шэ анхаралтайгаар шэртэн хараад:
10 – Ши, худал хуурмагай бэелэл, шолмосой х‰б‰‰н, али б‰хы
‰нэн юумэнэй дайсан! Дээдын Эзэнэй арюун сэхэ замые саашадаа>
шье хазагайруулжа ябахаб гэжэ анана г‰ш? 11 М‰нµµ Дээдын Эзэ>
нэй гар шам дээрэ зогсоо. Ши охор боложо, хэдэн сагай туршада
наранай туяа харахаг‰йш, – гэжэ хэлэбэ.
Тэрэ дороо Элимые боро хараан б‰рхµµн хушажа, х‰тэлжэ ябаха
х‰ниие бэдэрэн, тэрэ иишэ тиишээ тэмтэрбэ. 12 Ушаран б‰хэ>
ниие хараан захирагша ехээр гайхан, Дээдын Эзэн тухай ургаал>
да этигээ эн.
Писидиин Антиохдо
13 Павел

замайнгаа н‰хэдтэй Пафосаа тамаржа гараад, Памфи>
лиин нютагай Пергэ хото х‰рэжэ ерэбэ. Тэндэ Иоанн тэдэниие
орх¸од, Иерусалимаа бусажа ошоо эн. 14 Харин ‰лээн н‰хэдынь
Пергэээ Писидиин Антиох зорижо ерээд, субботын ‰дэр м‰ргэлэй
гэртэ орожо уубад. 15 Хуулиин, л‰ндэншэдэй номоо хээг‰‰дые
уншаанай хойно м‰ргэлэй гэрэй ахамадууд:
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– Аха д‰‰нэр, х‰н зониие урмашуулхаар юумэн танда байгаа аа,
хэлыт даа, – гэжэ айлшадта хандаба.
16 Павел µµдµµ бодожо, шэмээг‰й бологты гэжэ гараараа ха>
руулаад:
– Израильшууд, Бурханиие х‰ндэлэгшэд, шагныт даа! 17 Израи>
лиин арад зоной Бурхан манай ‰бгэ эсэгэнэрые шэлэжэ абаад,
хариин газарта, Египедтэ ажауухадань, тэдэниие агууехэ ‰ндээн
болгоо эн. Тиигээд х‰сэн т‰гэлдэр гараараа Бурхан тэдэниие Еги>
педээ гаргажа, 18 д‰шэн жэлэй туршада с‰л губида тэдэнтэй тэсэ>
жэ байгаа бэлэй. 19 Ханаанай газар нютагта долоон ‰ндээтэниие
тэрэ ‰нµµгµµд, газарыень манай ‰бгэ эсэгэнэртэ эзэлжэ байхаарнь
‰гµµ эн. 20 Иигэжэ д‰рбэн зуун табин жэл ‰нгэрµµ.
Тэрэнэй удаа Бурхан тэдэндэ заргашадые ‰гµµ эн. Тэдэ зарга>
шад л‰ндэншэ Самуилай ‰е саг х‰рэтэр байгаа. 21 ‰‰лдэ хааниие
манда ‰гыш гэжэ израильшуудай гуйхадань, Бурхан тэдэндэ Вениа>
минай угсаатанай Кисэй Саул х‰б‰‰е ‰гэбэ, тиин тэрэнь д‰шэн жэ>
лэй туршада хаан шэрээдэ ууба. 22 Тэрэниие тушаалаань халажа,
Бурхан Давидые израильшуудай хаан болгожо табяа хаш. Тиин тэ>
рээн тухай Бурхан: «Би Иесейн Давид х‰б‰‰е шэлэжэ абааб, тэрэ
минии анаа сэдьхэлдэ тааруу байна, тэрэ захиралтануудыемни бул>
тыень д‰‰ргэхэ», – гэжэ хэлээ юм. 23 Бурхан найдуулан ¸оороо
Давидай ‰ри адаан болохо Абарагша Иисусые Израильда эльгээ>
гээ. 24 Тэрэнэй заларан ерэхые Иоанн уридшалан айладхажа, н‰гэл
‰йлэдэхэеэ бол¸од, уаар арюудхахыень б‰хы Израилиин х‰н зониие
уряалаа бэлэй. 25 ‡‰ргэеэ д‰‰ргэжэ байхадаа Иоанн: «Намайе хэн
гэжэ ананабта? Би таанадай х‰леээн х‰н бэшэлби. Таанадай х‰>
леээн х‰н минии хойнооо заларжа ябана, тиин би тэрэнэй гута>
лайнь ооорыешье тайлаха эрхэг‰йб!» – гэжэ хэлээ эн.
26 Аха д‰‰нэрни! Абраамай ‰ри адаад, Бурханиие х‰ндэлэгшэд,
абаралга тухай энэ мэдээсэл бидэндэ эльгээгдээн байна. 27 Иеру>
салимда ажауугшад ба захирагшад Христосые таняаг‰й, тэрэниие
гэмнээд, суббото б‰хэндэ уншадаг л‰ндэншэдэй ном соо бэшэгдэ>
ые б‰тээгээ гээшэ. 28 Тэрэниие саазалха нэгэшье баримта олонг‰й,
тэдэ зон Иисусые саазала гэжэ Пиладые баалаа. 29 Тиигэжэ тэдэнэр
Иисус тухай Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй байан б‰гэдые бэел‰‰лбэ.
Тэдэнэр Иисусые хэрэээнээ буулгажа, агы н‰хэндэ х‰дµµл‰‰лээ
эн. 30 Гэбэшье Бурхан тэрэниие амидыруулаа. 31 Галилейээ Иеру>
салим х‰рэтэр тэрээнтэй хамта ерэлсээн х‰н‰‰дтэ олон ‰дэрэй
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туршада тэрэ ‰зэгдµµ, тиимэээ тэдэнь м‰нµµ улад зондо Иисус ту>
хай баталан гэршэлнэ. 32 Харин бидэ манай ‰бгэ эсэгэнэртэ ‰гтээн
‰гэ б‰тэбэл даа гэжэ айн Мэдээсэлые айладхажа байнабди. 33 Бур>
хан Иисусые амидыруулхадаа, бидэндэ, тэдэнэй ‰ри х‰‰гэдтэ най>
дууланаа б‰тээгµµ гээшэ. Энээн тухай «Бурханай дуунай номой»
хо¸рдохи дуун соо иигэжэ бэшэгдэнхэй юм:
«Ши минии х‰б‰‰нши,
М‰нµµдэр би эсэгэшни болооб».
34 Бурханай тэрэниие амидыруулан, гутаан ‰мхир‰‰лээг‰й тухай:
«Давидта ‰гээн нангин бата ‰гэн‰‰дээ
би таанадай дунда бэел‰‰лхэб», – гэжэ бэшээтэй байдаг юм.
35
Тиимэээ Нангин Бэшэгэй ондоо газарта:
«Ши µµрынгµµ шударга Зарасые
агы н‰хэндэ гутаажа ‰мхир‰‰лхэг‰йш», – гэжэ хэлэгдэнэ.
36 Давид б‰хы нааараа Бурханай уг зорилгые б‰тээжэ, ‰‰лдэ наа
барахадаа ‰бгэ эсэгэнэртэйгээ суг х‰дµµл‰‰лэгдээн байгаа, бэень
эсэстээ гутажа ‰мхирµµ юм. 37 Харин Бурханай амидыруулан х‰н
гутажа ‰мхирхэг‰й юм. 3839 Тиимэээ, аха д‰‰нэрни, Иисусаар дам>
жуулан, Бурхан таанадта н‰гэл х‰лисэхэ тухай айладхаа гэжэ мэ>
дэжэ абагты. Моисейн Хуули сахяадшье х‰лис‰‰лхэ аргаг‰й н‰гэл>
н‰‰дые Иисуста этигэдэг х‰н б‰хэндэ Иисусай х‰сµµр тэрэ н‰>
гэлн‰‰дынь х‰лисэгдэбэ гээшэ. 40 Л‰ндэншэдэй иигэжэ хэлээн
‰гэн‰‰д таанадтай тох¸олдохог‰йн тула таанад эргэг байгты:
41
«Харагты даа, шоглон гасаалагшад,
гайхалдагты, хосорогты!
Таанадта х‰нэй дуулгаашье аа,
танай ‰нэншэхµµр бэшэ
Агууехэ ‰йлэ хэрэг
танай эдэ ‰дэрн‰‰дтэ
би б‰тээжэ байнаб».
42 Павел Варнава хо¸рой м‰ргэлэй гэрээ гаража байхада, м‰нµµ
хµµрээн юумэеэ ерэхэ субботодо ‰ргэлжэл‰‰лэн хэлэхыень х‰н‰‰д
тэдэниие уриба. 43 Сугларан зоной таража эхилхэдэ, еврейн‰‰д
болон еврейн‰‰дэй шажанда этигээн олон х‰н‰‰д Павел Варнава
хо¸рые дахан ябаба, харин тэдэ хо¸рынь саашадаашье Бурханай
‰ршµµл хайрада амидархыень тэдэ зониие идхажа байба.
44 Н‰гµµ субботодо б‰хы хотын зон тооной Дээдын Эзэнэй Мэдээ>
сэл шагнахаяа сугларба. 45 Еврейн‰‰д иимэ олон зониие харахадаа,
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ехээр атаархажа, Павелые муудхан, тэрээнтэй арсалдаба. 46 Павел
Варнава хо¸р зоригтойгоор иигэжэ хэлэбэ:
– Бидэ Бурханай ‰гэ анха т‰р‰‰н таанадта асарха ¸отой бай>
гаабди. Харин энэ ‰гые таанадай буруушаажа, м‰нхын амидаралда
х‰ртэхµµр бэшэбди гэжэ µµэд тухайгаа анаа юм аатнай, бидэ
м‰нµµ бусад арадуудта ошохомнай. 47 Дээдын Эзэн бидэндэ:
«Газар дэлхэйн заха хизаар х‰рэтэр
абаралга асархыншни тула
Би шамайе бусад арадуудай
гэрэл туяа болгон табяаб», – гэжэ захяа эн.
48 Хэлэыень дуулахадаа бусад арадууд ехээр баярлажа, Дээдын
Эзэнэй ‰гые алдаршуулба, тиигээд м‰нхэ ажамидархаар шэлэгдэ>
эн х‰н‰‰д булта ‰зэглэбэ ха.
49 Бурханай ‰гэ энэ орон нютагаар хаа хаанаг‰й дэлгэрэн тараа.
50 Гэбэшье еврейн‰‰д хотын т‰р‰‰ х‰н‰‰дые болон Бурханда ‰зэг>
лээн х‰ндэтэ эхэнэрн‰‰дые Павел Варнава хо¸рто эсэрг‰‰ а>
наатай болгобо. Тэдэ хо¸рые хашан м‰рдэжэ, тэрэ нютагаа нам>
наба. 51 Тиихэдэнь Павел Варнава хо¸р х‰лдµµ халдаан тооо г‰би>
жэ, Икони хото ошоо эн. 52 Тэрэ ‰едэ Антиохдо байан шабинар
баяраар халин, Нангин ‰лдµµр д‰‰рээд байба.
Икони хотодо
1413

Варнава хо¸рой Иконидо м‰ргэлэй гэртэ орожо, эти>
14 гэл т‰р‰‰лмээр
хµµрэхэдэнь, еврейн‰‰д болон бусад арадууд
1 Павел

олоороо этигэбэ. 2 Харин этигээг‰й еврейн‰‰д еврей>бэшэн‰‰дэй
анаа бодолыень амааруулжа, ‰зэглээн аха д‰‰нэрэйнгээ урдааа
тухирба. 3 Гэбэшье Павел Варнава хо¸р нилээд удаан саг соо тэндэ
байгаад, Дээдын Эзэн тухай зоригтойгоор номнобо, харин Дээдын
Эзэн µµрынгµµ талааа Бурханай ‰ршµµл хайра тухай номнолыень
баталан, тэдэндэ гайхамшагта хэрэг‰‰дые болон д‰лгэ тэмдэг‰‰дые
‰з‰‰лхэ арга олгожо байба. 4 Хотынхидой анаа бодолынь хубаар>
жа: зарим нэгэниинь еврейн‰‰дые, н‰гµµ зариманиинь элшэнэрые
дэмжэжэ байгаа.
5 Бусад арадууд, еврейн‰‰д хотын захирагшадтай хэлсэжэ, тэдэ>
ниие шулуудаха анаатай байна гэжэ элшэнэр дуулахадаа, 6 Ликао>
ни руу тэрьедэжэ, Листра ба Дербэ хотонуудта, м‰н оршон тойронхи
нютагуудта 7 айн Мэдээсэлые тунхаглаба.
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Павел Варнава хо¸р Листра ба Дербэ хотонуудта
Листрада т‰рэхынгµµ х‰л муутай, х‰лµµрµµ нэгэшье ябааг‰й,
уумгай х‰н ажауугаа. 9 Нэгэтэ тэрэнэй Павелай номнол шагнажа
уухадань, Павел тэрэниие анхаралтайгаар шэртэжэ, эдэгэхээр ехэ
этигэлтэй байхыень хараад:
10 – Х‰л дээрээ бодо! – гэжэ шангаар ооглобо.
‡нµµхинь х‰л дээрээ ‰рэн бодоод ябашаба. 11 Павелай юу б‰>
тээые харахадаа улад зон µµэдынгµµ ликаон хэлэн дээрэ:
– Х‰нэй бэе бэелжэ маанадта бурхад бууба, – гэжэ ‰хирэл>
дэбэд.
12 Тэдэ зон Варнавые Зевс гэжэ, Павелые ехээр юумэ хэлэдэг
байанайнь т‰лµµ Гермес гэжэ нэрлэбэд. 13 Хотооо холо бэшэ Зев>
сын ‰мэ оршодог байгаа. Зевсын санаарта х‰н зоноор хамта буха>
нуудые, баглаа сэсэг‰‰дые тэдэндэ ‰ргэл болгон бариха анаатай
байгаа.
14 Варнава Павел хо¸р энээн тухай дуулахадаа, хубсаа хунараа
шуу татажа, х‰н зондо г‰йжэ ошоод, хорин хашхаралдабад:
15 – Х‰н‰‰д, юу хэжэ байгаа юмта? Бидэ таанадтал адли юрын х‰>
н‰‰д гээшэбди! Таанадай онгонуудаа зайсажа, тэнгэри огторгой,
газар дэлхэй, уа далай болон тэдээн соо байдаг б‰хы юумые б‰>
тэээн Амиды Бурханда ‰гэдэн хандахынтнай тула бидэ таанадта
айн Мэдээсэл асараа гээшэбди. 16 Б‰хы ‰ндээ яатанда µµэдын>
гµµ харгы замаар ябахыень Бурхан урдань буруушаадагг‰й байгаа.
17 Тэрэ ‰едэ Бурхан айн айхан ‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээн, µµр ту>
хайгаа гэршэлжэ, тэнгэриээ хура бороо, ‰рэжэлтэ сагай уларил
хайрлажа, эдеэ хоолоор хангажа, з‰рхэ сэдьхэлыетнай баяр баясха>
лангаар д‰‰ргэдэг эн.
18 Павел Варнава хо¸р иигэжэ хэлэжэ байгаад, ‰ргэл ‰ргэхэеэ
байан зониие арай гэжэ зогсообо.
19 ‰‰лдэ Антиох, Икони хотонуудаа еврейн‰‰д ерэжэ, хотын>
хидые элшэнэрэй урдааа эсэрг‰‰с‰‰лбэ. Тиигээд тэдэнэр Паве>
лые шулуудажа, тэрэниие ‰хµµ гэжэ анаад, хотооо шэрэжэ гар>
гаад хаяба. 20 Павелые тойрон шабинарайнь зогсоходо, тэрэнь бо>
дожо, хото руу оробо. Хойто ‰дэрынь тэрэ Варнаватай суг Дербэ
хото ошобо.
8
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Сириин Антиох бусажа ерээн тухай
Тэдэ Дербэдэ айн Мэдээсэл номножо, олон х‰ниие Дээдын
Эзэндэ хандуулба. ‰‰лдэнь Листра, Икони, Писидиин Антиох хо>
тонуудаа эрьежэ, 22 ябаан газараа шабинарые урмашуулан, зориг>
жуулан, этигэлээ алданг‰й, харин бэхиж‰‰лжэ байхыень уряалба.
Бурханай хаан орондо орохынгоо урда тээ таанад аргаг‰й ехэ зобо>
лон дабахат гэжэ тэдэ хэлэбэ. 23 Павел Варнава хо¸р ‰зэглэгшэдэй
б‰лгэм б‰хэндэ х‰тэлэгшэдые томилжо, масаглаад, зальбараад, эти>
гээн Дээдын Эзэндэнь тэдэ ‰зэглэгшэдые даалгаба.
24 Тэдэнэр Писидиин можоор ябажа, Памфилиин можо х‰рэжэ
ерэбэд. 25 Тиигээд Бурханай ‡гэ Пергэдэ номноод, удаань Аттали
хото зорибо. 26 М‰нµµ тэдэ Атталиаа Антиох руу бусажа тамарба.
Т‰р‰‰н Антиохдо байхадань, Бурханай ‰ршµµл хайра ажалаа ябуул>
хадань байха болтогой гэжэ зальбаран, Павел Варнава хо¸рые ябуу>
лаа бэлэй. М‰нµµ тэдэнэр ‰нµµхи ажалаа б‰тээгµµд, бусажа ерэбэд.
27 Антиохдо ерээд, б‰хы ‰зэглэгшэдые суглуулжа, Бурхан тэдэ>
нээр юу б‰тээлгэыень болон тэрэнэй бусад арадуудта этигэлэй
‰‰дэ нээжэ ‰гэыень тэдэнэр хµµрэжэ ‰гэбэ. 28 Тиигээд тэдэнэр
шабинартай хамта нилээд удаан байлсаба.
21

Иерусалимда болоон суглаан
1514

Антиохдо хэдэн х‰н ерээд, «Моисейн захиан ¸оор
15 бэлгээ отолуулааг‰й
аа, таанад абарагдахаг‰йт», – гэжэ ‰>
1 Иудейээ

зэглэгшэдые ургаба. 2 Энэ асуудалай талаар Павел Варнава хо¸р
тэдэнтэй нилээд заргалдаба, арсалдаба. Тиимэээ энэ асуудалые
элшэнэртэй ба б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдтэй з‰бшµµд ерэхыень Павел
Варнава хо¸рые хэдэн ‰зэглэгшэдтэй хамта Иерусалим эльгээхэ
гэжэ шиидэбэ. 3 Антиохой ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй эльгэээн зон
Финикиин ба Самариин нютагуудаар ябахадаа, бусад арадуудай
Бурханда яажа хандаан тухай хµµрэжэ байба, тиихэдэнь б‰хы ‰>
зэглэгшэд угаа ехээр баярлажа байба. 4 Иерусалимда ерэхэдэнь, тэ>
дэниие ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм, элшэнэр, б‰лгэмэй х‰тэлэгшэд уриба.
Х‰рэжэ ерээн зон Бурханай тэдэнээр б‰тээлгээн б‰гэдые хµµ>
рэжэ ‰гµµ. 5 Иисуста этигээн фарисейн‰‰дэй дундааа хэдэн х‰н
‰гэ хэлэхэдээ:
– Еврей>бэшэн‰‰д бэлгээ баа отолуулха ¸отой, Моисейн Хуу>
ли сахихыень тэдэниие уялгаха хэрэгтэй, – гэжэ баадхабад.
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6 Элшэнэр,

б‰лгэмэй х‰тэлэгшэд энэ асуудалаар з‰бшэн хэлсэхэ
гэжэ сугларба. 7 Арсалдаан гарааар нилээд удаан саг ‰нгэрэнэй
хойно П¸тр бодожо:
– Аха д‰‰нэрни! – гэбэ. – Бусад арадуудай дунда айн Мэдээсэл
номнон этигэл т‰р‰‰лхымни тула Бурхан ‰ни гэээр намайе таана>
дай дундааа шэлэжэ абаа эн гэжэ таанад айн мэдэнэт. 8 Х‰н‰‰>
дэй анал бодол мэдэдэг Бурхан бидэндэ ‰гээндµµл адляар тэ>
дэндэ Нангин ‰лдэ ‰гэхэдµµ, µµрынгµµ ‰ршµµл хайра баа бусад
арадуудта ‰ршµµбэ гээшэ. 9 Бурхан маанадай болон бусад арадуу>
дай хоорондо ямаршье илгаа гарганаг‰й, юундэб гэхэдэ, тэдэнэй
з‰рхэ сэдьхэл этигэлээр арюудхагдаа гээшэ. 10 Тиигээд ‰бгэ эсэгэ>
нэртэмнайшье, маанадташье даагдахаг‰й х‰ндэ ашаае шабинарай
х‰з‰‰ндэ тээхэеэ оролдон, Бурханиие м‰нµµ юундэ туршаа юмта.
11 Бидэ гансал Дээдын Эзэн Иисусай ‰ршµµл хайраар абарагдааб>
ди гэжэ этигэнэбди, тиин тэдэшье баа Иисусай ‰ршµµл хайраар
абарагдаа.
12 Сугларан зон абяаг‰й болоод, ямар гайхамшагта д‰лгэ тэмдэ>
г‰‰дые, ‰йлэ хэрэг‰‰дые Бурхан Павел Варнава хо¸рой гараар бусад
арадуудай дунда б‰тээгµµ юм гэжэ тэдэ хо¸рой хµµрэые шагнаба.
13 Тэдэнэй хµµрэжэ д‰‰ргэхэдэ, Яков хэлэжэ эхилбэ:
– Аха д‰‰нэрни, намайе шагныт! 14 Бурханай µµрынгµµ нэрэ ал>
дараар анха т‰р‰‰шынхиеэ бусад арадуудай дундааа х‰н‰‰дые шэ>
лэжэ абаан тухай Симеон бидэндэ хµµрэжэ ‰гµµ. 15 Л‰ндэншэдэй>
шье ‰гэн‰‰д эдэ б‰хэниие тобшолно:
16
«Тэрэнэй ‰‰лдэ би бусажа ерээд,
Давидай унаан майханиие дахин бодхоохоб.
андаран алаад байан тэрэниие бодхоожо,
Дахин шэнээр эргээхэб.
1718 Тиихэдэ минии х‰н‰‰д болохоор
Дуудуулан бусад яатан
Болон ондоошье улад зон
Дээдын Эзэниие бэдэрхэ.
Эртэ урда сагаа энээн тухай дуулгаан
Дээдын Эзэн иигэжэ хэлэнэ».
19 Тиимэээ Бурханда хандажа байан еврей>бэшэ х‰ниие бидэ
хорихо зобоохо ¸ог‰йбди гэжэ тоолоноб. 20 Харин онгонуудта ‰р>
гэжэ бузарлагдаан эдеэ хоол барихыень, забхайрхыень, боожо
алаан амитадай мяха, шуа амсахыень хорион бэшэг бэшэжэ,
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тэдээндэ эльгээхэ ¸отойбди. 21 Юундэб гэхэдэ, Моисейн Хуули эртэ
урда сагаа хото б‰хэндэ номногдожо, м‰ргэлэй гэрн‰‰дтэ суббото
б‰хэндэ уншагдана ха юм.
Бусад арадуудай дундааа ‰зэглээн зондо
эльгээгдээн бэшэг
22 Тиигээд

элшэнэр, б‰лгэмэй х‰тэлэгшэд ‰зэглэгшэдтэйгµµ хам>
та хэдэн х‰ниие µµэдынгµµ дундааа шэлэжэ абаад, Павел Варнава
хо¸ртой Антиох руу эльгээхэ гэжэ шиидэбэ. Тэдэ ‰зэглэгшэдэй
дундааа нэрэ х‰ндэтэй Баршабба гэжэ ара нэрэтэй Иудые, м‰н
Силые шэлэжэ абаад, 23 тэдэнэй дамжуулха ¸отой иимэ бэшэг бэ>
шэбэд: «Элшэнэр, Иерусалимай б‰лгэмэй х‰тэлэгшэд болон б‰хы
‰зэглэгшэд Антиох, Сири, Киликидэ ажауудаг бусад арадуудай
дундааа Христосто ‰зэглээн зониие амаршална. 24 Зарим ‰зэг>
лэгшэднай манаа абааг‰й захиралтаар анал бодолыетнай амаа>
руулна, таанадые зобооно гэжэ бидэ дуулаабди. 2526 Тиимэээ ма>
най Дээдын Эзэн Иисус Христосто алба хэжэ µµрынгµµ ами наые
хайрладагг‰й, манда ехэ айшаагдадаг Варнава Павел хо¸ртой хэ>
дэн х‰н‰‰дые шэлэжэ эльгээхэ гэжэ бидэ з‰бшэбэбди. 27 Иуда Сила
хо¸рые эдэ б‰гэдые таанадта тайлбарилжа ‰гэхыень эльгээнэбди.
2829 Онгонуудта ‰ргэжэ бузарлагдаан эдеэ хоол, боожо алагдаан
амитадай шуа, мяха амсанг‰й, забхайранг‰й байгаарайгты. Энээн>
ээ гадна ондоо захиралта таанадта ‰гэхэг‰й гэжэ Нангин ‰лдэ
болон бидэнэр шиидэбэбди. Дээрэ дурдагдаан юумэн‰‰дые сахи>
жа байбал, б‰хы юумэн айн байха. Баяртай!»
30 Антиох х‰рэжэ ерээд, эльгээгдээн х‰н‰‰дынь ‰зэглэгшэдэй
б‰лгэм суглуулаад, ‰нµµхи бэшэгээ дамжуулжа ‰гэбэ. 31 Энэ урма>
шуулан бэшэг уншаад, зон угаа ехээр баярлаа. 32 Иуда Сила хо¸р
л‰ндэншэд байан туладаа ‰гэ хэлэжэ, ‰зэглэгшэдые зоригжуулан
урмашуулба. 33 Тиигээд тэдэ хо¸р хэдэн сагай турша соо Антиохдо
байба, ‰‰лдэнь ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэрынь тэдэниие ‰реэгµµд, элшэ>
нэртэ µµргэнь ябуулба*.
35 Павел Варнава хо¸р Антиохдо ‰лэбэ. Тэдэ бусад олон ‰зэглэг>
шэдµµр хамта улад зониие ургажа, Дээдын Эзэнэй айн Мэдээ>
сэл номножо байбад.

* 34"дэхи з‰йл олонхи эхэ бэшэг‰‰д соо ‰гы байдаг.
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Павел Варнава хо¸р хахасабад
36 Нэгэ

хэды болоод Павел Варнавада:
– Дээдын Эзэнэй ‡гэ ямар хотонуудта номноо эмди, тэдэ хото>
нуудаар ябаад, тэндэ ажаууан аха д‰‰нэрээ эрьеэд, хэрэг‰‰дынь
ямархан бэ гэжэ харая, – гээн дурадхал оруулба.
37 Варнава болбол Марк гэжэ нэрэтэй Иоанные абажа ябалсаха
анаатай байгаа. 38 Гэбэшье Памфилида тэдэниие хаяжа, хэрэгыень
б‰тээлсэхэеэ арсаан Маркые Павел абажа ябаха дураг‰й байгаа.
39 Энээн дээрэээ Павел Варнава хо¸р з‰рилдµµд хахасабад. Варна>
ва Маркые дахуулаад, Кипр арал руу тамаран ошобо. 40 Харин Па>
вел Силые замай н‰хэр болгон ябаба. Аха д‰‰нэрынь тэдэниие Дээ>
дын Эзэнэй ‰ршµµл хайрада даалгажа табяа эн. 41 Тэдэ Сириин,
Киликиин хотонуудаар аха д‰‰нэрээ батадхан ябабад.
Тимофей Павел Саул хо¸ртой нэгэдэбэ
1615

Павел Дербэ ошоод, удаань Листра х‰рэжэ ерэбэ. Тэндэ
16 Дээдын
Эзэндэ ‰зэглэдэг еврей эхэтэй, грек эсэгэтэй Ти>
1

мофей гэжэ нэгэ шаби ажауугаа. 2 Тэрээн тухай Листра Икони хо>
тонуудта ажауудаг ‰зэглэгшэд айнаар хэлэдэг эн. 3 Павел тэрэ>
ниие дахуулжа ябаха анаатай байгаа. Тимофейн эсэгэнь грек х‰н
гэжэ мэдэдэг байан энэ нютагай еврейн‰‰дээ боложо х‰б‰‰нэй
бэлгэ отолуулан байгаа. 4 Павел Тимофей хо¸р нэгэ хотооо н‰гµµ
хото орожо, Иерусалимдахи элшэнэрэй, м‰н б‰лгэмэй х‰тэлэгшэ>
дэй тогтооон ¸о гуримые сахижа байхыень х‰н зониие уряалба.
5 ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэрэй этигэл б‰ри бэхижэжэ, ‰дэрµµ ‰дэртэ
‰зэглэгшэдэй тоо олошоржол байба.
Павелай хараан ‰зэгдэл
6 Нангин

‰лдэ Асида Бурханай ‰гэ б‰ номногты гээн тула тэдэ
б‰хы Фригиин болон Галадай можонуудаар ябаба ха. 7 Тэдэнэй Мис>
си можын хилэдэ х‰рэжэ ерээд, Бетини орохо¸о байхадань, Иисусай
‰лдэ тиишээ орохыень з‰бшµµбэг‰й. 8 Тиимэээ тэдэ Миссиие
‰нгэржэ, Троада хото х‰рэжэ ерэбэд. 9 Македониин эрэ х‰н урдань
зогсожо: «Македони ерэжэ, манда туалыш даа!» – гээн ‰зэгдэл
Павел тэрэ ‰ниндµµ хараба. 10 Энэ ‰зэгдэлэй ‰‰лдэ Бурхан бидэ>
ниие айн Мэдээсэл номнохыемнай дуудаба гэжэ тобшолон, тэрэ
бэеэрээ Македони ошохо¸о т‰хеэрбэбди.
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11 Иигэжэ

бидэ Троадааа тамаржа гараад, сэхэ Самофраки арал>
да, хойто ‰дэрынь Неаполь портдо х‰рэжэ ерээбди. 12 Тэндэээ Ма>
кедониин нэгэ аймагай т‰б хотодо, римэй колониин Филипп хото
х‰рэжэ ерээбди. Энэ хотодо бидэ хэдэн ‰дэр хоноо эмди. 13 Бидэ
субботодо хотын ‰‰дээр гадагшаа гаража, еврейн‰‰дэй зальбардаг
газарай уури бэдэрэн, голой эрье зубшажа ябаа эмди. Тэндэ бидэ
сугларан эхэнэрн‰‰дээр уужа хµµрэлдэбэбди. 14 Тэдэ эхэнэрн‰‰>
дэй дунда Тиатир хотын Лидия гэжэ нэрэтэй, улаан б‰д наймаал>
даг Бурханда ‰зэглэдэг эхэнэр бидэниие шагнажа байгаа. Дээдын
Эзэн Павелай хэлэжэ байан ‰гэн‰‰дые энэ эхэнэрэй дуулажа аба>
хын тула оюун ухааень нээбэ. 15 Тэрэ эхэнэр гэр б‰лµµрµµ уаар
арюудхуулба, ‰‰лдэ бидэниие гэртээ уриба. «Дээдын Эзэндэ эти>
гэл д‰‰рэн байна гэжэ таанад ‰нэн дээрээ нам тухай бодожо байгаа
аа, минии гэртэ ерэжэ байрлагты», – гэжэ тэрэ хэлээд, бидэниие
‰гэдµµ оруулба.
Павел Сила хо¸р т‰рмэ соо
16 Нэгэтэ

м‰ргэлэй газар ошожо ябахадаа бидэ ерээд‰йе уридша>
лан хэлэдэг ‰лдэдэ барюулан зараса эхэнэртэй уулзаабди. Тэрэ
эхэнэр х‰нэй саашадахи хуби заяа хэлэжэ ‰гµµд, µµрынгµµ эзэдтэ
ехэхэн м‰нгэ асардаг байгаа. 17 Тэрэ эхэнэр Павелые болон маана>
дые дахажа:
– Эдэ зон Дээдын Бурханай зарасанар гээшэ. Эдэ таанадта аба>
ралгын харгы зам тухай айладхана, – гэжэ ооглон ‰хирдэг бэлэй.
18 Тэрэ эхэнэр олон ‰дэрэй ‰ргэлжэдэ иимэ маягаар ‰хиржэ
байгаа. ‰‰лэй ‰‰лдэ Павел тэсэжэ ядаад, гэдэргээ хаража, тэрэ
‰лдэдэ хандан:
– Иисус Христосой нэрээр энэ эхэнэрээ гара гэжэ шамда за>
хирнаб, – гэбэ.
Тэрэ ‰лдэнь дары гаража талиигаа бэлэй. 19 Харин м‰нгэ олохо
найдабарияа гэээн тэрэ зараса эхэнэрэй эзэд Павел Сила хо¸рые
барижа, хотын талмай тээшэ захирагшадта абаашаба ха. 20 Захираг>
шадта тэдэниие асараад:
– Эдэ еврейн‰‰д манай хото ‰йм‰‰лнэ, 21 римэй эрхэтэн маана>
дай сахиха ¸ог‰й, г‰йсэдхэхэ аргаг‰й ¸о заншалнуудые айладхан,
сахигты гэжэ баадхана, – гэжэ хэлэбэ.
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сугларан олон зон баа Сила Павел хо¸рой урдааа
‰µµрхэн бодобо. Захирагшад тэдэ хо¸рой хубсаа хуулан хаяжа,
модоор тэдэниие хэээгты гэжэ захирба. 23 Тэдэниие зада сох¸од,
т‰рмэдэ хаагаад, айнаар ахижа байхыень т‰рмын харуулшада за>
хирбад. 24 Иимэ захиралта абаан харуулшан тэдэ хо¸рые доторхи
т‰рмэдэ оруулжа, х‰лн‰‰дыень хулуудада уулгаба.
25 ‰ниин тэн багаар Павел Сила хо¸рой Бурханда зальбаржа,
Бурханиие алдаршуулан дуунуудые дуулажа байхадань, хаалтада
байан бусад зон тэдэниие шагнажа байгаа. 26 Гэнтэ газар ехээр
х‰дэлжэ, т‰рмын гэр иишэ тиишээ найгалзан хэлбэлзэбэ. Тэрэ до>
роо т‰рмын б‰хы ‰‰дэн‰‰д нээгдэжэ, хаалтада байан зоной гэнжэ>
н‰‰дынь мултаран унаба. 27 Т‰рмын харуулшан эрижэ, нээлтэтэй
т‰рмын ‰‰дэн‰‰дые харахадаа, хаалтын зон тэрьедэбэ гэжэ анаад,
бэеэ хорлохо анаатайгаар элмээ гаргаба.
28 – Бэеэ б‰ хорло! Бидэ булта эндэ байна ха юмбибди, – гэжэ
Павел шангаар хашхарба.
29 Харуулшан гал асархые гуйгаад, т‰рмэдэ г‰йжэ ороод, шэшэр>
эн юумэн Павел Сила хо¸рой х‰лдэ дохин унажа:
30 – Эзэдни, абарагдахын тула би юу хэхэ ¸отой гээшэбиб? –
гэжэ тэдэ хо¸рые гаргаха зуураа ураба.
31 – Дээдын Эзэн Иисуста этигэ, тиигэбэл ши µµрµµ, шинии гэр
б‰лэ абарагдаха, – гэжэ тэдэ харюусаба.
32 ‡нµµхи харуулшанда, тэрэнэй гэр б‰лэдэ Павел Сила хо¸р Дээ>
дын Эзэнэй ‰гэ номнобо. 33 Орой ‰ни харуулшан тэдэниие т‰рмэ>
µµ гаргажа, шархануудыень угаагаад, гэр б‰лµµрµµ уаар арюудхуул>
ба. 34 Тэрэ харуулшан Павел Сила хо¸рые гэртээ асаржа, урдань хоол
табиба. Бурханда ‰зэглээндµµ б‰хы гэр б‰лµµрµµ баяртай байбад.
35 Хойто ‰дэрынь римэй захирагшад тэрэ х‰н‰‰дые таби гээн за>
хиралтатайгаар сэрэгшэдээ эльгээбэ. 36 Харуулшан захиралтыень Па>
велда дамжуулба:
– Захирагшад таанадые табиха гээн захиралта ‰гэбэ. М‰нµµ эн>
дэээ гаража ошоходотнай болохо.
37 – Римэй эрхэтэн маанадые зарга ш‰‰бэриг‰й зоной урда мо>
доор хэээжэ, т‰рмэдэ хаяан аад, м‰нµµ нюусаар намнаха анаа>
тай байна г‰? ‡гы даа! ¤µэдµµ ерэжэ, бидэниие эндэээ гаргаг! –
гэжэ Павел харуулшанда хэлэбэ.
38 Сэрэгшэд Павелай хэлэые захирагшадта дамжуулба. Тэдэнь Па>
вел Сила хо¸рой римэй эрхэтэн байыень мэдэхэдээ, айжа ‰рдэбэ.
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ерэжэ х‰лисэл гуйгаад, т‰рмэµµ гаргаад, хотооо га>
ража ошохыень гуйба. 40 Павел Сила хо¸р т‰рмэµµ гараад, Лидия>
гайда ошобо. Тэндэ аха д‰‰нэртэйгµµ уулзажа, тэдэнээ урмашуу>
лаад, хотооо гаража ошобод.
Павел Сила хо¸р Фессалоники хотодо
1716

Павел Сила хо¸р Амфиполь, Аполлони хотонуудаар дай>
17 раад,
Фессалоники хото х‰рэжэ ерэбэ. Тэндэ м‰ргэлэй гэр
1

бии эн. 2 Павел урдынгаа заншалаар тиишэ орожо, гурбан суббо>
тын туршада Нангин Бэшэгээ жэшээн‰‰дые дурдан, 3 Бурханай
табисууртын ехэ зоболон дабажа, ‰‰лдэнь амидырха ¸отой бай>
ан тухай тэдэ зониие ургаба. «Минии таанадта хµµрэжэ байгаа
Иисус эгээл тэрэ Бурханай заяаан Абарагша юм», – гэжэ тэрэ хэ>
лэбэ. 4 М‰ргэлэй гэртэ байан х‰н‰‰дэй зариманиинь этигэжэ, Па>
вел Сила хо¸ртой нэгэдэбэ. Тэдэнээ гадна ори ганса Бурханиие
х‰ндэлдэг олон тоото грег‰‰д, нэрэ х‰ндэтэй эхэнэрн‰‰д Дээдын
Эзэндэ ‰зэглµµ бэлэй.
5 Гэбэшье еврейн‰‰д атаархан зэб‰‰рхэжэ, гудамжын ‰гытэй зо>
ной дундааа хэдэн хара анаатай х‰н‰‰дые шэлэжэ, олон зониие
суглуулаад, хотынхидой дунда худхаляа хуймаа гаргаба. Тэдэ зон
Павел Сила хо¸рые олоод, зоной урда шиидхэхын тула Ясоной гэр>
тэ с‰мэрэн оробо. 6 Тэдэ хо¸рые оложо ядахадаа, тэдэнэр Ясониие,
баа хэдэн ‰зэглэгшэдые хотын захирагшадта шэрэжэ абаашаад:
– Эдэ оршолон дэлхэйе ‰йм‰‰лэн зон гээшэ, м‰нµµ манай хо>
тодо ерээд байна, – гэжэ хашхаралдаба. 7 – Ясон тэдэниие гэртээ
байрлуулаа. Ондоо х‰ниие, Иисусые хаан гэжэ нэрлэхэдээ, тэдэнэр
римэй хаанай зарлигые буруушаана.
8 Эдэ б‰хэниие дуулахадаа хотын захирагшадшье, х‰н зоншье айн
‰рдэбэ. 9 Ясоной, бусад ‰зэглэгшэдэй барюулга орхиходонь лэ тэ>
дэниие табиан байгаа.
Павел Сила хо¸р Бери хотодо
‰ни болохотой сасуу ‰зэглэгшэд Павел Сила хо¸рые Бери
хото руу ябуулба. Хото х‰рэжэ ерээд, тэдэ хо¸р м‰ргэлэй гэртэ
ошобо. 11 Энэ хотын зон Фессалоникиинхидтэ ороходоо Бурханай
‰гэ ‰л‰‰ ехээр шагнаха дуратай байжа, номнол анхаралтайгаар х‰>
леэн абаад, Павел Сила хо¸рой хэлээниинь ‰нэн г‰ гэжэ мэдэхын
тула Нангин Бэшэгые ‰дэр б‰хэн шудалжа байба. 12 Тиигэжэ тэдэ
10
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зоной олониинь этигээ бэлэй. Тэдэнэй дунда олон нэрэ х‰ндэтэ
грек эхэнэрн‰‰д, эрэш‰‰л байгаа эн. 13 Гэбэшье Фессалоникидэ
ажауудаг еврейн‰‰д Бурханай ‰гэ Бери хотодошье Павел номноно
гэжэ дуулахадаа, баа тиишэ ошожо, х‰н зониие ‰йм‰‰лэн х‰лгµµ>
бэ. 14 ‰зэглэгшэд дары Павелые далай х‰ргэжэ ошобо, харин Сила
Тимофей хо¸рынь Беридэ ‰лэбэ. 15 Павелые ‰дэшээн х‰н‰‰д тэрэ>
ниие Афины хото х‰ргµµд, Сила Тимофей хо¸р аргатай байбал т‰р>
гµµр ерэг гээн Павелай захиралта абамсаараа µµргµµ бусаба.
Павел Афины хотодо
Павел тэрэ хо¸роо Афины хотодо х‰леэжэ байхадаа, хотоор
д‰‰рэн бодхоогдоон онгонуудые хаража гашуудаба. 17 Тэрэ м‰ргэ>
лэй гэртэ еврейн‰‰дтэй болон бусад арадуудай дундааа Бурханда
‰зэглээн зонтой, м‰н талмай дээрэ уулзаан х‰н б‰хэнтэй ‰дэр
б‰ри хµµрэлдэдэг байгаа эн. 18 Эпикур болон стоик ургаалай
философууд тэрээнтэй уулзажа:
– Энэ хооон ‰гэтэй х‰н юу хэлэхэ анаатай байнаб? – гэжэ
нэгэ зариманиинь хэлсэжэ байба.
– ‡гы, энэшни хариин бурхадууд тухай номноно ха, – гэжэ
н‰гµµд‰‰лынь хэлэжэ байба.
Юундэ тиигэжэ хэлсээб гэхэдэ, Павел Иисус тухай, тэрэнэй ами>
дыралга тухай номноон байгаа. 19 Философууд Павелые Ареопаг х‰>
тэлжэ абаашаад:
– Шинии номножо байан шэнэ ургаалые маанадта шагнажа
болохо г‰? – гэжэ урабад. – 20 Ши нэгэл жэгтэй онин юумэ би>
дэндэ дуулгажа байнаш. Тиимэээ энэшни юун ааб гэжэ бидэ мэ>
дэхэ анаатайбди.
21 Афины хотынхид, тэндэ ажауугша хариин зон шэнэ ‰зэлн‰‰>
дые шагнан, тэдэниие з‰бшэн хэлсэээр лэ с‰лµµ сагаа ‰нгэргэдэг
байгаа.
22 Павел Ареопагай дунда зогсожо:
– Афинынхин, таанарай аргаг‰й ‰зэгтэй зон байхые би ажаг>
лажа байнаб. 23 Юундэб гэхэдэ, танай м‰ргэл ш‰тµµн‰‰дые хаража
байхадаа, «мэдэгдээг‰й Бурханда» гэжэ бэшээтэй ‰ргэлэй шэрээ би
оложо харааб. Танай мэдээг‰й аад, ш‰тэжэ м‰ргэжэ байгаа эгээл
тэрэ Бурхан тухай би танда номножо байнаб. 24 Юртэмсэ дэлхэйе,
тэрээн дээрэ оршодог хамаг юумэ б‰тэээн Бурхан газар тэнгэ>
риин Эзэн юм, гараар бодхоогдоон ‰мэдэ амидардагг‰й юм.
16
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ямаршье туаламжа Бурханда хэрэгг‰й. Тэрэ µµрµµ амитай
б‰хы юумэндэ ами наа, амисхал, б‰гэдые ‰гэнэ гээшэ. 26 Б‰хы дэл>
хэйгээр нютагжахынь тула амидарха саг болзорыень болон байр>
лаха хилэ хизаарыень тогтоон, ори ганса х‰нµµ б‰хы х‰н т‰рэлхи>
тэниие тэрэ б‰тээгµµ юм. 27 Бурхан х‰н б‰хэнµµмнай холо бэшэ
гэжэ мэдэрэн, тэрэниие бэдэржэ олохын тула эдэ б‰гэдые зох¸огоо
юм. 28 «Бидэнэр Бурханай ашаар амидаржа, х‰дэлжэ, ажауужа бай>
набди». Танай ш‰лэгшэдэй зариманиинь баал: «Бидэ тэрэнэй уг>
саатан гээшэбди», – гэжэ хэлээ бэлэй.
29 Хэрбээ бидэ Бурханай угсаатан юм аа, Бурхан гээшэмнай х‰>
нэй анаашалгаар алтаар г‰, али м‰нгµµр г‰, али шулуугаар д‰рсэл>
эн уран б‰тээлэй юумэн гэжэ бодохо ¸ог‰йбди. 30 Бурханиие мэ>
дээг‰й сагта Бурхан эдэ б‰гэдые х‰н‰‰дтэ х‰лисэдэг байгаа. Харин
м‰нµµ хаа хаанаг‰й ажауудаг х‰н зониие н‰гэл ‰йлэдэхэеэ боли>
хыень Бурхан захирна, 31 юундэб гэхэдэ, Бурхан юртэмсэ дэлхэйе
‰нэн з‰б зарга шиидхэбэреэр ш‰‰хэ ‰дэрµµ тогтоогоо, тиин Зарга
ш‰‰гшэеэ тэрэ томилон табяа. Тэрэниие Бурхан амидыруулжа, б‰>
хы х‰н‰‰дтэ гэршэ баримта болгон ‰гµµ ха юм.
32 ‡хээн х‰н‰‰дые амидыруулан тухай дуулахадаа, нэгэ зарим
зон ташаганаса энеэлдэбэ, н‰гµµ зариманиинь:
– Бидэ шамайе ‰шµµ дахин шагнуужамди, – гэлдэбэ.
33 Тиихэдэнь Павел тэдэниие орхижо ошоо. 34 Гэбэшье хэдэн х‰н
Дээдын Эзэндэ этигэжэ, Павелай шабинар болобо. Тэдэнэй дунда
Ареопагай гэш‰‰н Дионисий, Дамарида гэжэ нэрэтэй эхэнэр болон
бусадшье зон байгаа бэлэй.
Павел Коринф хотодо
1817

‰‰лдэ Павел Афиныаа Коринф хото х‰рэжэ
18 ерэбэ.б‰хэнэй
Тэндэ Павел Понтоо уг гарбалтай Аквила гэдэг еврей>
1 Эдэ

2

тэй, тэрэнэй Прискилла амгатай уулзаа бэлэй. Клавдий хаанай б‰>
хы еврейн‰‰дтэ Рим хотые орхижо ошохыень захиран хада тэдэ аял
Италиаа ерээн байба. Павел тэдэнэйдэ айлшалба. 3 Тиигээд нэгэ
ажал урлалгатай байан тула Павел тэдэнээр суг х‰дэлбэ. Тэдэнэр
майхануудые хэдэг байгаа. 4 Павел еврейн‰‰дыешье, грег‰‰дыешье
этиг‰‰лхэеэ оролдон, суббото б‰хэн м‰ргэлэй гэртэ номнодог бэлэй.
5 Сила Тимофей хо¸рой Македониоо ерэхэдэнь, Павел айн
Мэдээсэл номноходо µµрыгµµ б‰рин зорюулжа, Иисус гээшэмнай
Бурханай табисуурта гэжэ еврейн‰‰дтэ баталан гэршэлжэ байгаа.
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Теэд тэдэ зоной арсалдажа, хэр‰‰л татахадань, Павел µµрынгµµ
хубсаа г‰беэд:
– Бурханай абаралгааа арсажа байандаа таанад µµэдµµ зэмэ>
тэйт. Би зэмэг‰йб, тиин м‰нµµ бусад арадуудта ошохомни, – гэжэ
хэлэбэ.
7 Тэдэ зониие орхижо, Павел Бурханда ‰зэглэдэг Титий Юст гэ>
дэг х‰нэй гэртэ ошобо. Энэ х‰нэй гэрынь м‰ргэлэй гэрэй хажууда
байдаг эн. 8 Крисп гэжэ нэрэтэй м‰ргэлэй гэрэй дарга б‰хы гэр
б‰лµµрµµ баа Дээдын Эзэндэ этигээн байгаа. Тиин номнол дуу>
лаан олон коринфууд баал этигэжэ уаар арюудхуулан байгаа.
9 Нэгэтэ ‰ни Павел Дээдын Эзэниие ‰зэгдэлдµµ хараба. Дээдын
Эзэн:
– Б‰ ай, саг ‰ргэлжэ номножо бай. 10 Би шамтай байнаб, хэншье
шамда хоро х‰ргэхэг‰й, юундэб гэхэдэ, энэ хотодо минии х‰н‰‰д
олон бии, – гэжэ хэлэбэ.
11 Тиимэээ Павел тэндэ жэл хахад соо Бурханай ‰гэ номножо
байба.
12 Ахайя можын захирагшаар Галлиониие табихада, еврейн‰‰д хоо>
рондоо ‰гэсµµд, Павелай урдааа бодожо, тэрэниие с‰‰длэхэеэ шэ>
рэжэ асарба.
13 – Энэ х‰н манай хуулида хэлэгдээг‰й ¸оор Бурханда м‰ргэгты
гэжэ х‰н‰‰дые ‰гэдµµ оруулжа байна, – гэлдэбэ тэдэ.
14 Павелай амаа нээжэ ‰рдеэг‰й байтар, Галлион еврейн‰‰дтэ
хандажа:
– Ай, еврейн‰‰д, хэрбээ ямар нэгэн гэмтэ ябадал г‰, али муу ‰йлэ
тухай хэлэбэлтнай, би таанадые шагнаха байгааб. 15 Харин ‰гэн‰‰д>
ээ, нэрэ алдараа боложо, µµэдынгµµ хуулиин асуудалнуудаар ар>
салдаа юм бол, µµэдµµ шиидхэгты. Энэ асуудалаар танай заргаша
байха аргамг‰й, – гэбэ.
16 Тиигэжэ хэлээд, Галлион заргын газараа тэдэ еврейн‰‰дые
намнажархиба. 17 Харин тэдэнь м‰ргэлэй гэрэй дарга Сосфендэ
добтолон орожо, зарга шиидхэдэг газарай урда тээ тэрэниие зада
наншаба. Гэбэшье Галлион эдэ б‰гэдые ойндоо абааг‰й.
6

Павел Антиох хото бусажа ерэбэ
18 Павел

‰шµµ олон ‰дэр тэндэ байгаад, удаань аха д‰‰нэртэйгµµ
хахасан, Прискилла Акила хо¸рые абаад, Сириин орон нютаг тама>
ран ошобо. Хэзээ нэгэтэ ‰гээн дашаа тангаригайнь болзор д‰‰рэжэ,
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Павел Кенхрейдэ ‰эеэ абхуулаа. 19 Эфес хото тамаржа ерэхэдээ, Па>
вел н‰хэдµµ орх¸од, м‰ргэлэй гэртэ ошожо, еврейн‰‰дтэй хµµрэл>
дэбэ. 20 Тэрэниие ‰лыт даа гэжэ еврейн‰‰дэй гуйхадань, тэрэ з‰б>
шµµбэг‰й.
– 21 Ойртожо байгаа айндэрые би заатаг‰й Иерусалимда ‰нгэр>
гэхэ ¸отойб. Хэрбээ Бурханай х‰сэбэл, би таанадта дахин бусажа
ерэхэб, – гэжэ хэлээд, тэдэнтэй хахасан, Эфесээ тамаран ошобо.
22 Тэрэ Кесари х‰рэжэ ерээд, тэндэээ Иерусалим зор¸о бэлэй.
Тэндэ ‰зэглэгшэ зонтой уулзаад, Антиох ошоо эн. 23 Хэдэн саг
Антиохдо байанайнгаа ‰‰лдэ Павел замдаа мордожо, б‰хы Гала>
дай болон Фригиин нютагуудаар ябажа, шабинарай этигэлые ба>
тадхан бэхиж‰‰лбэ.
Аполлос гэдэг х‰н Эфес ба Коринф хотонуудта
24 Александриаа

уг гарбалтай Аполлос гэдэг еврей х‰н Эфес хо>
тодо бии болоо хаш. Тэрэ ехэ уран хэлэтэй, Нангин Бэшэг айн
мэдэдэг эн. 25 Аполлос Дээдын Эзэн тухай ургаалые дуулаан бай>
гаа. Гансал Иоаннай уан арюудхалга мэдэжэ байаншье м‰ртµµ
ехэ оролдосотойгоор, ‰нэн з‰бµµр Иисус тухай ургадаг эн. 26 Тэрэ
х‰н м‰ргэлэй гэртэ зоригтойгоор номножо эхилбэ. Прискилла Ак>
вила хо¸р тэрэниие шагнаад, гэртээ урижа, Бурханай зам тухай
тэрээндэ б‰ри тодорхойгоор хµµрэжэ ‰гэбэ. 27 Тэрэнэй Ахайя ошо>
хо гэжэ шиидэхэдэ, тэрээниие угтажа абахыень гуйан бэшэг аха
д‰‰нэр тэндэхи шабинарта бэшээ бэлэй. Ахайя ерээд, Бурханай
‰ршµµлµµр ‰зэглээн зондо Аполлос ехэ туалба. 28 Юуб гэхэдэ,
тэрэ олон зоной дунда еврейн‰‰дтэй заргалдан, тэдэниие буруу>
шаажа, Нангин Бэшэгээ хээг‰‰дые хэрэглэн, Иисус гээшэмнай
Бурханай табисуурта м‰н гэжэ баталжа байгаа.
Павел Эфес хотодо
1918

байха ‰едэ Павел Галадай ба Фригиин
19 газар дайдыеКоринфда
дабан, Эфес х‰рэжэ ерэхэдээ, хэдэн шабинартай
1 Аполлосой

уулзаа бэлэй. 2 Тэдэнтэй хµµрэлдэжэ байхадаа Павел:
– ‰зэглэхэдµµ таанад Нангин ‰лдые тогтоон абаа эн г‰т? –
гэжэ ураба.
– Бидэ Нангин ‰лдэ тухай ойро наашашье дуулааг‰й байнаб>
ди, – гэжэ тэдэнь харюусаба.
3 – Тиихэдээ таанад ямар уан арюудхалда х‰ртэбэ гээшэт?
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– Иоаннай уан арюудхалда х‰ртээн байгаабди.
Х‰н‰‰дэй н‰гэл хэхэеэ болихын тула Иоанн уаар арюудхаа
юм. Тиихэдээ минии хойнооо заларжа ябаа х‰ндэ, ондоогоор хэ>
лэбэл Иисуста, таанад этигэхэ ¸отойт гэжэ Иоанн х‰н‰‰дтэ хэлэ>
дэг байгаа, – гэжэ Павел тэдээндэ хэлэбэ.
5 Энээн тухай мэдэхэдээ, тэдэ шабинар Дээдын Эзэн Иисусай
нэрэ алдараар уан арюудхалда х‰ртэбэ. 67 Павелай тэдэ арбан хо¸р
оршом шабинар дээрэ гараа табихадань, Нангин ‰лдэ тэдэндэ
буужа, тэдэ элдэб хэлэн‰‰д дээрэ дуугаржа, номножо эхилбэ.
8 Павел гурбан арын ‰ргэлжэдэ м‰ргэлэй гэртэ ерэжэ, заргал>
дан, Бурханай хаан орон тухай зоригтойгоор хµµрэжэ, баталан
ургажа байба. 9 Зарим х‰н‰‰дэй з‰рюу зан гаргажа, этигэхэ дура>
г‰й байхадань, Дээдын Эзэнэй замые зоной дунда хардажа эхил>
хэдэнь, Павел шабинартайгаа тэдэниие орхижо ошобо. Тиигээд
Павел Тиранн гэдэг х‰нэй ургуулида ‰дэр б‰ри номнодог бо>
лобо. 10 Тиигэжэ хо¸р жэлэй турша соо Аси можодо ажауудаг
еврейн‰‰дшье, грег‰‰дшье Дээдын Эзэн тухай соносожо байгаа
бэлэй.
4–

Скевын х‰б‰‰д
Бурхан Павелай гараар олон гайхамшагта хэрэг‰‰дые б‰тээбэ.
Павелай нюурай аршуул г‰, али хормойбшо ‰бшэн зондо асар>
хадань, тэдэнь эдэгэжэ, ада ш‰дхэрн‰‰д бэеээнь гаража, тонилон
ошодог байгаа. 13 Тиихэдэ ада ш‰дхэрн‰‰дые дарадаг зарим еврей
тэн‰‰лшэд ада ш‰дхэртэ барюулан х‰ниие аргалхадаа Дээдын Эзэн
Иисусай нэрэ дурдадаг болобо. «Павелай номножо байан Иисусай
нэрээр таанадта захирнаб», – гэжэ тэдэ хэлэдэг байгаа.
14 Еврейн‰‰дэй ахамад санаарта Скевын долоон х‰б‰‰д баал тии>
гэжэ захирба. 15 Гэбэшье ада ш‰дхэр тэдэндэ: «Би Иисусые мэдэ>
нэб, Павелыешье би танинаб. Харин таанад хэд гээшэбта?» – гэ>
бэ. 16 Тиигээд ада ш‰дхэртэй х‰нэй тэдэндэ добтолжо, бултыень
наншахада, тэдэнь салдаган шархатаан юумэд гэрээ зугадан
г‰йлдэбэ.
17 Энэ ушар тухай Эфес хотодо ажауудаг еврейн‰‰д, еврей>бэ>
шэнэр баран дуулаа бэлэй. Тэдэ булта айн ‰рдэжэ, Дээдын Эзэн
Иисусай нэрэ х‰ндэлжэ эхилбэ. 18 ‰зэглээн зоной олонхинь хэ>
эн элдэб шэбшэлгынгээ муу ¸рые мэдэрэн, тэрээн тухайгаа х‰н
зондо хµµрэжэ ‰гэбэ. 19 Эльбэ жэльбэ хэрэглэдэг зарим зон номуудаа
11

12
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асаржа, х‰н зоной урда галда шатаагаа бэлэй. Тэдэ номуудай сэн>
гыень тоолоходо, тэдэнь таби мянган м‰нгэнэй сэнтэй байшаба.
20 Иимэл х‰сэ эршэтэйгээр Дээдын Эзэнэй ‰гэ таража, олон х‰>
н‰‰д ‰зэглэжэ байба.
Эфестэ болоон ‰ймµµн
21 Эдэ

ушарнуудай ‰‰лдэ Павел Македониин ба Ахайяын нюта>
гуудаар ябажа, Иерусалим ошохо гэжэ шиидэбэ.
– Удаань би Рим х‰рэхэ ¸отойб, – гэжэ Павел хэлэбэ.
22 Тэрэ Тимофей Эраст хо¸р туалагшадаа Македони эльгээжэ,
µµрµµ халта зуура Аси можодо ‰лэбэ.
23 Тэрэ ‰едэ Дээдын Эзэнэй замаа боложо ехэхэн арсалдаан х¸>
мороон гараба. 24 М‰нгµµр урлагша Димитрий гэдэг х‰н Артеми>
дын ‰мын м‰нгэн д‰рсэн‰‰дые б‰тээдэг байгаа. Тэрэнэй ашаар
бусадшье олон урладаг зон бага бэшэ олзо олодог бэлэй. 25 Ди>
митрий тэдэниие, м‰н ондоошье урлагшадые суглуулаад:
– Эрэш‰‰л аа, энэ урлал ажалаа манай ажабайдал дулдыдана
гэжэ таанад айн мэдэнэт. 26 Павелай гансашье Эфес хотодо бэшэ,
харин б‰хы Асида номнолоороо олон зоной тархи толгой эрьюул>
ыень таанад хаража дуулажа байгаа бэзэт. Гараар б‰тээгдээн
юумэн бурхан байжа шадахаг‰й гэжэ тэрэ хэлэнэ. 27 Энээнээ бо>
ложо манай урлал ажал хэндэшье хэрэгг‰й болохооо гадна, агууе>
хэ бурхан Артемидыншье ‰мэ хэрэгг‰й болохо аюул тох¸олдохо¸о
байна. Тиигэбэл б‰хы Асиин болон юртэмсын ш‰тэжэ байан бур>
ханай ‰р жабхалангынь буураха бшуу, – гэжэ хэлэбэ.
28 Хэлэыень дуулаан зон хоро шараяа ехээр бусалжа:
– Эфесэй Артемида алдаршаай! – гэжэ хашхаралдаба.
29 Хотынхид ‰ймµµ буалгаа татажа, Павелай замай н‰хэд боло>
хо Македониин Гай Аристарх хо¸рые театр руу шэрэбэ. 30 Павелай
µµрµµ тэдэ зоной урда гараха гэхэдэнь, шабинарынь тэрэниие та>
бибаг‰й. 31 Аси можын зарим захирагшад Павелай н‰хэд байан дээ>
рэээ театр ошохооонь тэрэниие эргылэн х‰н‰‰дые эльгээгээ бэ>
лэй. 32 Театрта сугларан зоной зариманиинь нэгэ юумэ ‰хиржэ,
н‰гµµд‰‰лынь ондоо юумэ хашхаржа байба. Суглаанай эмхи гу>
римг‰й ‰нгэржэ байхада, тэндэ байан зоной олонхинь юундэ суг>
ларанаашье ойлгонг‰й байба. 33 Тиимэээ сугларан зоной зариман
Александр гэжэ нэрэтэй х‰ндэ юу боложо байые тайлбарила гэ>
эн эрилтэ табиба. Александрые еврейн‰‰д µµэдынгµµ дундааа
320

Элшэнэрэй б‰тэээн хэрэг‰‰д 19, 20
т‰лхижэ урагшань гаргаан байгаа. Тэрэ шэмээг‰й бологты гэжэ га>
раараа харуулаад, бэеэ сагааруулха анаатай байхадань, 34 тэрэниие
еврей байна гэжэ мэдэхэдээ, зон нэгэн дуугаар: «Агууехэ Эфесэй
Артемида алдаршаай», – гэжэ хо¸р сагай туршада зогсонг‰й хаш>
харалдаба.
35 ‰‰лэй ‰‰лдэ хотын захирагшадай нэгэн зониие номгоруулжа:
– Эфесэй эрхэтэн! – гэжэ хандаба. – Эфес хото агууехэ бурхан
Артемидын ‰мые, огторгойоо унаан нангин шулууе хамгаалан
сахигша хото гэжэ мэдэхэг‰й х‰н олдохо аал? 36 Энэ арсашаг‰й ба>
римта юм, тиимэээ таанад номгоржо, ‰ймэлдэхэ шууялдахаяа
болигты. 37 Таанадай иишэнь шэрэжэ асаран зон ‰мэ дээрмэ>
дээг‰й, тиихэдэ Артемида бурханииемнайшье муудхааг‰й ха юм.
38 Хэрбээ Димитрий болон тэрээнтэй ерээн урлагшадай хэн нэгэ>
ниие зэмэлээ аань, заргашада г‰, али захирагшадта гэмнэлгэ нэ>
хэбэритэйгээ хандаг лэ. 39 Хэрбээ б‰ри шухала юумэ нэхэбэлтнай,
хэрэгтнай хуулиин ¸оор зарлагдаан эрхэтэнэй суглаан дээрэ шиид>
хэгдэхэ. 40 ‡гы аа, бидэниие ‰ймµµ татаа гэжэ зэмэлхэдээ болохо,
яахадааб гэбэл, м‰нµµдэр юундэ эндэ сугларанаа бидэ тайлбарил>
жа шадахаг‰йбди, юугээршье µµэдыгµµ сагааруулха аргаг‰йбди.
Иигэжэ хэлээд, тэрэ захирагша сугларан зониие тарааба.
Павел Македони болон Ахайя руу зорибо
2019

‰нгэрэн хойно Павел шабинараа суглуулжа урма>
20 шуулан зоригжуулаад,
тэдэнтэйгээ хахасажа, Македони ошо>
1 ‡ймµµнэй

бо. 2 Македониин газараар ябахадаа, Павел ‰зэглэгшэ зонтой оло
дахин хµµрэлдэжэ, тэдэниие зоригжуулжа байба. ‰‰лэй ‰‰лдэ тэрэ
Эллада* х‰рэжэ ерээд, 3 тэндэ гурбан ара байба. Элладааа Сири
тамаран ошохо анаатай байхадань, еврейн‰‰д эсэрг‰‰ нюуса хэл>
сээ зох¸обо гэжэ мэдэхэдээ, Павел дахин Македон¸ор ябаад, µµр>
гµµ бусаха гэжэ шиидэбэ. 4 Тэрэниие харгыдань Бери хотодо т‰рэ>
эн Пиррэй Сопатр х‰б‰‰н, Фессалоникиин Аристарх ба Секунд
хо¸р, Дербэээ уг гарбалтай Гай, Тимофей болон Асиаа уг гарбал>
тай Тихик, Трофим гэгшэд дахажа ябаа. 5 Тэдэнэр урдамнай орожо,
бидэниие Троадада х‰леэжэ байгаа. 6 Харин бидэ Эээбэриг‰й Хи>
лээмэн гэдэг айндэрэй ‰нгэрэн хойно Филиппээ тамаран гаража,
табан ‰дэрэй удаа Троада х‰рµµд, тэндэ долоон хоног байгаабди.
* Греци.
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Павел ‰‰лшынхиеэ Троада хотодо байна
7 Гарагай

нэгэндэ, воскресенидэ бидэ бултадаа ‰дэшын хоол ба>
рихаяа суглараа бэлэйбди. Хойто ‰дэрынь ябахаяа т‰хеэржэ байан
дээрэээ Павел шабинартайгаа удаан саг соо, ‰ниин тэн болотор
хµµрэлдµµ эн. 8 Бидэнэй сугларан дээдэ дабхарай таалга соо олон
дэн ааалгаатай байгаа. 9 Евтихий гэжэ залуу х‰б‰‰н сонхын табсан
дээрэ уугаа эн. Павелай ехэ удаан номножо байхада тэрэ х‰б‰‰н
нойртоо диилдэжэ, гурбадахи дабхарай сонхооо унашоо эн. Ша>
бинарайнь г‰йжэ ошоходо, тэрэ ‰хэшээн байгаа. 10 Гэбэшье Павел
доошоо буугаад, дээрэнь тонгойжо, х‰б‰‰е шангаар тэбэрибэ. «а>
наагаа б‰ зобогты, тэрэ амиды байна», – гэжэ Павел хэлэбэ. 11 Бу>
сажа дээшээ гараад, хилээмэ хухалжа эдеэд, Павел ‰‰р сайтар ном>
нобо. Тиигээд гаража ябаа эн. 12 Харин ‰нµµхи х‰б‰‰нэй амидыр>
хадань, бултадаа ехэ баяртай юумэд гэртэнь абаашаа эн.
Павел Троадааа Милет хото руу аяншалба
13 Бидэ

Павелые х‰леэнг‰й, корабльда уужа, Асс хото зор¸о бэ>
лэйбди. Тэндэ Павелые корабльдаа тодожо абаха ¸отой байгаабди.
Павел Асс х‰рэтэр ябагаар ошохо гэжэ шиидээн байгаа. 14 Тэрэниие
Асста тодожо, корабльдаа уулгаад, бидэ Мителен тамаржа ерээб>
ди. 15 Мителенээ гараад, хойто ‰дэрынь бидэ Хиос хото тамаржа
ерээбди. Тэндэээ гаража нэгэ хоноод, Самос хото ерээбди. Тии>
гээд Самосоо гаража нэгэ хоноод, Милет хото х‰рэжэ ерээ бэлэй>
бди. 16 Павел Асида удаан болохог‰йн тула, Эфес хото руу зогсон>
г‰й тамарха гэжэ шиидэбэ. Арга байбал, Табидахи ‰дэрэй айндэ>
рые Иерусалимда угтаха анаатай тэрэ ехэл яаралтай ябаа бэлэй.
Павел Эфесэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдтэй хµµрэлдэнэ
Милет хотодо байхадаа, Павел Эфесэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдэй
хойнооо х‰н‰‰дые Эфес хото эльгээбэ ха. 18 Тэдэнэй х‰рэжэ ерэ>
хэдэ Павел иигэжэ хэлэбэ:
– Асиин газарта ерээн т‰р‰‰шынгээ ‰дэрµµ хойшо таанадтай
‰ргэлжэ байыемни µµэдµµ мэдэнэт. 19 Даруу зантайгаар, ну>
лимсаа гарган, еврейн‰‰дээ, тэдэнэй зох¸оон нюуса хэлсээн‰‰д>
ээ боложо, х‰ндэ х‰шэр бэрхэшээлн‰‰дтэ орожо байгаад, Дээдын
Эзэндэ яажа алба хэжэ байыемни таанад баа мэдэнэт. 20 Зоной>
шье дунда, гэрээршье ябаад таанадые ургахадаа, таанадта туатай
17
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юумэ огто нюудагг‰й бэлэйб. 21 Би еврейн‰‰дыешье, ондоо яата>
нииешье н‰гэл хэхэеэ болижо, Бурханда хандахыень, манай Дээ>
дын Эзэн Иисуста этигэхыень гуйдаг бэлэйб. 22 Харин м‰нµµ би
Нангин ‰лдын захиралта д‰‰ргэн, Иерусалим ошожо байнаб, юун
намайе тэндэ х‰леэжэ байые би мэдэнэг‰йб. 23 Гэбэшье ямаршье
хотодо х‰рэжэ ерэхэдэмни, хаанашье байхадамни намайе т‰рмэ зо>
болон хо¸р х‰леэжэ байна гэжэ Нангин ‰лдэ хэлэжэ байдаг. 24 Ха>
рин би ами нааяа оройдоошье хайрланаг‰йб. Бурханай ‰ршµµл хай>
ра тухай айн Мэдээсэл айладхажа бай гэжэ Дээдын Эзэнэй намда
даалгаан ‰‰ргэ г‰йсэдхэн, ябаха ¸отой замаараа ябажа т‰гэсхэ>
бэлни айн гээшэ.
25 Таанадта Бурханай хаан орон тухай номножо байан намайе да>
хин харахаг‰йт гэжэ би м‰нµµ мэдэнэб. 26 Тиимэээ хэн нэгэнэй>
тнай абарагдааг‰й аа, би огто зэмэг‰йб гэжэ хэлэнэб. 27 Юундэб
гэхэдэ, Бурханай эрхэ х‰сэлые таанадта мэд‰‰лхэдээ, би юушье таа>
надаа нюугааг‰йб. 28 Нангин ‰лдын харууалжа байхаар таанадта
даалгаан ‰рэгµµ, µµэдыгµµ анхаржа байгты. ‰зэглэгшэ х‰н‰‰д>
ээ б‰ридээн ‰рэгµµ харууалжа байгты, юуб гэхэдэ, Бурхан энэ
‰рэг х‰б‰‰нэйнгээ шуанай сэнгээр олоо юм. 29 Минии ябаан хой>
но таанадта хэрзэгы шононууд ерэжэ, ‰рэгыетнай хайрлахаг‰й гэжэ
би мэдэнэб. 30 ¤µэдынтнайшье дундааа буруу номногшод гаража,
шабинарыемни дахуулха. 31 Тиимэээ гурбан жэл соо ‰дэр ‰ниг‰й
нулимсаа дуаан, таанадай х‰н б‰хэнииетнай ургажа байыемни
анан, эргэг байгты.
32 Би таанадые Бурханда, Бурханай ‰ршµµл хайра тухай ургаалда
даалганаб. Бурханай ‰ршµµл хайра тухай ургаал таанадые ‰л‰‰ айн
ургажа магадг‰й. ‰зэглэгшэ зондо бэлдээтэй зµµри зµµшэµµ
тэрэ ургаал таанадта баа ‰гэхэ. 33 Би алта, м‰нгэ, хубсаа хунар
µµртµµ олзолхо¸о огто анааг‰йб. 34 Хара х‰лµµрµµ µµрыгµµ, за>
мынгаа н‰хэдые тэжээдэг байыемни таанар мэдэнэт. 35 Тиигэжэ
би таанадта яажа х‰дэлхэб, ядуу ула зондо туалхаб гээн жэшээ
харуулаа бэлэйб. «‡гэхэнь абахааа б‰ри жаргалтай», – гэжэ Иису>
сай хэлэые анажа ябагты.
36 Иигэжэ хэлээд, Павел ‰бдэглэн уугаад, бусад зоноор хамта заль>
бараа бэлэй. 37 Булта айхабтар ехээр уйлалдан, Павелые тэбэрижэ
таалабад. 38 Намайе дахин харахаг‰йт гэжэ хэлээн туладань тэдэ
ехээр гуниглажа байгаа. Удаань тэдэнэр булта Павелые корабль х‰>
рэтэр ‰дэшµµ эн.
20
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Павел Иерусалим ошобо
21

Бидэ Эфесэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдтэй хахасааар Кос арал
21 тамаржа
ерээбди, тиигээд хойто ‰дэрынь Родос арал х‰рэжэ,
1

тэндэээ Патара хото тамараа бэлэйбди. 2 Патарада бидэ Финики
ошохо корабль оложо уугаабди. 3 Кипр аралые з‰‰н таладаа ор>
хижо, Сири тээшэ тамарбабди, тиигээд корабльнай ашаагаа буул>
гахаяа Тир хотодо зогсоо бэлэй. 4 Тиртэ бидэ шабинарые оложо,
тэдэнтэй долоо хонообди. Тэдэ шабинар Павелые Иерусалим б‰
ошыш даа гэжэ гуйба, юундэб гэхэдэ, Нангин ‰лдэ тэдэндэ тии>
гэжэ захиан байна. 5 Долоон хоногой ‰нгэрхэдэ замдаа гарахадам>
най, ‰зэглэгшэд эхэнэр ‰хиб‰‰дээрээ суг бидэниие корабль х‰>
рэтэрнай ‰дэшµµ эн. Эрье дээрэ бидэ ‰бдэглэн уужа зальбараад,
6 хахасажа, корабльдаа уубабди, ‰зэглэгшэд гэртээ бусаба.
7 Тир хотооо бидэ Птолемаида хото х‰рэтэр тамаржа ерээд, эрье
дээрэнь буужа, ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэртээ айлшалан, тэдэнэйдээ нэ>
гэ хоноо эмди. 8 Хойто ‰дэрынь бидэ Кесари хото х‰рэжэ, айн
Мэдээсэл номнодог долоон туалагшадай нэгэн болохо Филип>
пэй гэртэ зогсоо бэлэйбди. 9 Тэрэ хадамда гарааг‰й д‰рбэн басагатай
эн. Басагадынь булта л‰ндэншэд байгаа. 10 Тэрэнэйдэ хэдэн ‰дэр
байанаймнай ‰‰лээр Агав гэжэ нэрэтэй л‰ндэншэн Иудейээ ерээ.
11 Агав манай байан газарта ерэжэ, Павелай б‰э абажа, х‰л гараа
х‰леэд:
– «Энэ б‰ын эзэниие еврейн‰‰д Иерусалимда иигэжэ х‰леэд,
бусад арадуудта тушааха» гэжэ Нангин ‰лдэ хэлэжэ байна, –
гэбэ.
12 Энээниие дуулахадаа бидэшье, эндэхи ‰зэглэгшэдшье булта>
даа Павелые Иерусалим б‰ ошыш даа гэжэ гуйгаа бэлэйбди. 13 Тии>
хэдэмнай Павел:
– ‡гы, яана гээшэбта? Юундэ уйлалдажа бархиралдажа, минии
з‰рхэ сэдьхэлые зобооно гээшэбта? Би Иерусалим ошоод, х‰люул>
хэээ гадна, Дээдын Эзэн Иисусай нэрэ алдарай т‰лµµ ‰хэхэеэшье
бэлэнби, – гэжэ харюусаба.
14 Павелые ‰гэдµµ оруулха аргаг‰й байанаа ойлгоходоо, бидэ ар>
гадахаяа болижо:
– Дээдын Эзэнэй эрхэ мэдэлээр лэ болог даа! – гэлсээ бэлэйбди.
15 Хэдэн ‰дэрэй ‰нгэрхэдэ бидэ харгыдаа т‰хеэржэ, Иерусалим
тээшэ зор¸о эмди. 16 Бидэнэрээр суг Кесариаа хэдэн шабинар
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ябалсаа эн. Тэдэнэр бидэниие Кипрээ уг гарбалтай, т‰р‰‰шын
шабинарай нэгэн болохо Мнасон гэжэ х‰нэйдэ абаашаха байгаа.
Бидэ тэрэнэйдэ зогсохо ¸отой байгаабди.
Павел Яковтай уулзана
17 Иерусалим

х‰рэжэ ерэхэдэмнай, аха д‰‰нэрнай бидэниие ехэ
дулаанаар угтажа абаа.
18 Хойто ‰дэрынь Павел бидэнэрээр суг Яковта ошоо эн. Ошоон
газартань б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдшье булта суглараа ха. 19 Тэдэниие
мэндэшэлээд, бусад арадуудай дунда Бурханай тэрээгээр х‰‰лээн
юумэн‰‰д тухай Павел тодорхойгоор хµµрэжэ ‰гэбэ. 20 Тэрэниие
шагнаад, сугларагшад Бурханиие магтан алдаршуулба, ‰‰лдэнь:
– Павел аха, олон мянган еврейн‰‰дэй этигэжэ, Хуули ханамжа>
тай айнаар сахижа байые ши харана г‰ш? 21 Тэдэ зон шам тухай:
«Тэрэ бусад арадуудай дунда ажауудаг еврейн‰‰дые Моисейн Хуу>
лиаа холодуулан, х‰б‰‰дээ б‰ отолуулагты, ¸о гуримуудаа б‰ са>
хигты гэжэ ургана», – гээд хэлсэнэ. 22 Яаха гээшэб? Х‰н зон ерэ>
эн тухайшни заатаг‰й дуулаха. 23 Тиимэээ манай хэ гээн юумые
хэ даа. Бурханда тангариг ‰гээн д‰рбэн х‰н эндэ бии юм. 24 Тэдэ>
нэрээр хамта ошожо, заншалай ¸оор µµрыгµµ арюудха, тиигээд
‰µµ абхуулха м‰нгэ тэдэндэ ‰гµµрэй. Тиигэбэл ши Хуули сахинаш
гэжэ, шам тухай дэмы юумэ шашалдана гэжэ булта ойлгохо. 25 Бу>
сад арадуудай дундааа Христосто ‰зэглээн зон тухай хэлэбэл,
тэдэ бидэнэй урдань бэшээн захиралтые д‰‰ргэхэ ¸отой: тэдэ он>
доо бурхадта ‰ргээн эдеэ хоол, шуа болон боожо алаан амита>
дай мяха эдихэ ¸ог‰й, забхайралдаха ¸ог‰й.
26 Хойто ‰дэрынь Павел тэдэ д‰рбэн х‰н‰‰дээр хамта µµрыгµµ
арюудхаха, арюудхалгын ¸ололой дууаха ‰дэрые дуулгаха гэжэ
Бурхан ‰мэдэ оробо. Тэрэ ‰дэр тэдэ зон µµэдынгµµ т‰лµµ ‰ргэл
хэхэ ¸отой байгаа.
Павелые ‰мэ соо бариба
27 ‡лээн

долоон ‰дэрэй ‰нгэржэ байхада, Аси можын еврейн‰‰д Па>
велые ‰мэ соо харахадаа, х‰н зониие хµµрсэгэн‰‰лжэ, тэрэниие бариба.
28 – Израильшууд! Туалыт! – гэжэ тэдэ ‰хиржэ байба. – Энэл
х‰н манай улад зон, Хуули, энэ газар доромжолон ургаал х‰н б‰>
хэндэ хаа хаанаг‰й номноно. М‰нµµ грег‰‰дые ‰мэдэ асаржа, нан>
гин газар бузарлаа!
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29 Юундэ

тиигээб гэбэл, урдань тэдэ зон хотодо Павелые Эфесэй
Трофимтай хараан байгаа, тиимэээ Павел тэрээниие дахуулаад,
Бурханай ‰мэ асараа гэжэ бодоон байна.
30 Хµµрсэгэнээн хотын зон булта г‰йлдэжэ ерээд, Павелые ба>
рижа, ‰мэ соооо шэрэн гаргаба. Тэрэнэй хойнооо ‰мын ‰‰дэ
хааба. 31 Тэдэ зоной Павелые алахаяа забдажа байхада, б‰хы Иеру>
салим ‰ймэжэ байна гэжэ т‰мэнэй даргада дуулгаба. 32 Тэрэ дарга
уданг‰й зуунай дарганартай, сэрэгшэдтэйгээ хамта тиишээ ошобо.
Т‰мэнэй даргые сэрэгшэдтэйнь харахадаа, улад зон Павелые нан>
шахаяа болибо. 33 Т‰мэнэй дарга тэдэндэ д‰тэлжэ, Павелые дабхар
гэнжээр х‰лихыень захираад, ‰‰лдэ тэрэнэй хэн байан, юу хээн
тухай ураашалба. 34 Зон элдэб юумэ хашхаржа байба, гэбэшье шуу>
яатай байан дээрэээ тэрэ дарга юушье ойлгобог‰й. Тиимэээ тэ>
рэ Павелые хэрэм руу туужа абаашаад, тэндэ хаахыень захирба.
35 Павелай гэшх‰‰рэй дээдэ табсан дээрэ гараад байхадань, х‰н зон
б‰ри ехээр гааралдан дошхоржо, сэрэгшэд тэрэниие гар дээрээ ‰р>
гµµд ябаха баатай болобо. 36 Олон зон хойнооонь дахалдан:
– Энээниие алагты! – гэжэ хашхаралдажа байгаа бэлэй.
Павел µµрыгµµ ‰мэглэнэ
37 Хэрэмдэ

оруулхынь урда тээ Павел т‰мэнэй даргада хандажа:
– Шамда юумэ хэлэжэ болохо г‰? – гэжэ грек хэлэн дээрэ
ураба.
– Ши грек хэлэ мэдэхэ г‰ш? – гэжэ урдааань т‰мэнэй дарга
ураба. – 38 Тиихэдээ ши ая ‰ймµµ татажа, µµрынгµµ хойнооо
с‰л губи руу д‰рбэн мянган алууршадые дахуулжа ошоон египет
х‰н бэшэ г‰ш?
39 – Би еврей х‰нби, – гэжэ Павел буруушааба, – Килики оро>
ной Тарс гэдэг т‰б хотын эрхэтэн х‰нби. Эдэ зонтой хµµрэлдэ>
хыемни з‰бшµµгыш даа, – гэжэ тэрэ гуйба. 40 Дарга з‰бшµµбэ. Па>
вел гэшх‰‰рэй дээдэ табсан дээрэ зогсоод, аалин бологты гэжэ га>
раараа зондо харуулба. Булта анирг‰й боложо, Павел еврей хэлэн
дээрэ дуугарба:
2221

– Аха д‰‰нэр, эсэгэнэр! Минии ‰мэглэлгын ‰гэ м‰нµµ шаг>
22 нажа
хайрлыт!
1

2 Павелай

еврей хэлэн дээрэ хэлэжэ байхые дуулахадаа тэдэ зон
б‰ри намдаба.
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– Би Килики ороной Тарс хотодо т‰рээн еврей х‰нби. Тэрэ
хотодо Гамалиилай х‰тэлбэри доро ‰бгэ эсэгэнэрэй Хуули ехэ няг>
таар сахижа х‰м‰‰ж‰‰лэгдээн х‰нби. Би таанадтал адли Бурханай
урда б‰хы ‰‰ргэн‰‰дээ оролдосотойгоор д‰‰ргэдэг энби. 4 Дээдын
Эзэнэй Замаар зоригшо зониие ‰хэтэрынь хашан м‰рдэжэ, эрэш‰‰>
лыешье, эхэнэрн‰‰дыешье барижа т‰рмэдэ хаядаг энби. 5 Минии
хэлэые ахамад санаарташье, З‰блэлэй гэш‰‰дшье баталха. Тэдэнээ
би бэшэг абаад, Христосто ‰зэглэдэг тэндэхи зониие барижа х‰>
леэд, Иерусалим хэээхыень абажа ерэхээр аха д‰‰нэртээ Дамаск
ошохо гэжэ гараа бэлэйб.
3

Павел Христосто ‰зэглээн тухайгаа хµµрэнэ
6 Гэбэшье

‰дэ багта, Дамаскаа холо бэшэ ябахадамни ялагар туяа
тэнгэриээ сасаран, намайе гэрэлт‰‰лбэ. 7 Би газарта унажа: «Саул,
Саул, юундэ ши намайе хашан м‰рдэнэбши?» – гээн абяа дуу>
лааб. 8 «Эзэмни, ‰гы ши хэн гээшэбши?» – гэжэ би урабаб. «Шам>
да хашуулан м‰рд‰‰лэгшэ Назаредэй Иисус гээшэлби даа», – гэжэ
тэрэ харюусаба. 9 Харгы замаймни н‰хэд гэрэл туяа харабашье, намда
хандаан абяа дуулааг‰й юм. 10 «Дээдын Эзэн, тиихэдээ би яаха бо>
лонобиб?» – гэжэ урабаб. «М‰нµµ дээрээ ши бодоод, Дамаск хото
ошо. Юу хэхэ тухайшни тэндэ шамда хэлэгдэхэ», – гэжэ Дээдын
Эзэн намда харюусаа бэлэй. 11 Тэрэ гэрэл туяагай толондо юумэ ха>
рахаяа бол¸од байхадамни, намтай ябаан х‰н‰‰д гараамни х‰тэл>
жэ, Дамаск хото х‰ргэжэ асараа эн.
12 Тэндэ Хуули хэшээлтэйгээр сахидаг Анания гэжэ х‰н намда
ерээ бэлэй. Тэрэ х‰ниие Дамаск хотын б‰хы еврейн‰‰д ехэ х‰ндэл>
дэг юм. 13 Тэрэ намда ерэжэ, хажуудамни зогсоод: «Саул, н‰хэрни,
нюдэншни харадаг болог лэ!» – гэжэ хэлээ эн. Тэрэ дороо би ха>
раатай боложо, тэрэниие хараа бэлэйб. 14 «Манай ‰бгэ эсэгэнэрэй
Бурхан эрхэ х‰сэлµµ шамда мэд‰‰лхын тула ‡нэн сэдьхэлтэниие
шамда харуулхын тула, тэрэнэй абяа дуулахыншни тула шамайе шэ>
лэжэ абаа, – гэжэ Анания ‰ргэлжэл‰‰лбэ. – 15 Юундэб гэхэдэ, ши
хараан дуулаан б‰хэнµµ б‰хы зондо дуулган, Дээдын Эзэн тухай
гэршэлхэ ¸отойш. 16 Тиихэдээ юундэ удааржа байнабши? Бодоод,
Дээдын Эзэнэй нэрэ алдарые дуудан, уаар арюудхуулаад, н‰гэл шэ>
бэлээ арилга».
17 Иерусалим бусажа ерээд, Бурхан ‰мэ соо зальбаржа байхадаа, би
‰зэгдэлдµµ 18 Дээдын Эзэниие хараа бэлэйб. «Энэ дороо яаралтайгаар
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Иерусалимые орхижо ошо, юундэб гэхэдэ, энэ хотодо нам тухай
гэршэлхэдэшни этигэхэг‰й», – гэжэ тэрэ хэлээ. 19 «Дээдын Эзэн
аа! – гэжэ би ‰гэлбэб, – м‰ргэлэй гэрн‰‰дээр ябажа байгаад,
шамда ‰зэглэдэг зониие барижа, т‰рмэдэ хаажа, сохижо байан
тухаймни тэдэ мэдэнэ ха юм. 20 М‰н шинии гэршэ Стефанай шу>
а адхархада би хажуудань байгааб, тэрэнэй алууршадай тала ба>
рин, хубсаануудыень харууалжа байгааб». 21 Тиихэдэ тэрэ намда:
«Яба, би шамайе эндэээ холо бусад арадуудта эльгээхэмни», –
гэжэ хэлээ бэлэй.
Павел т‰мэнэй дарга хо¸р
22 Эдэ

‰гэн‰‰дээ хэлэтэрынь х‰н зон тэрэниие шагнажа байанаа,
м‰нµµ шаг шууяа табижа:
– Иимэ х‰н газар дээрэ ябаха ¸ог‰й. Энэ х‰н амиды ябаха ¸о>
г‰й! – гэжэ хашхаралдаба.
23 Тэдэнэй иигэжэ хашхаралдажа, хубсааяа шуура татажа, шо>
рой сасажа байхада, 24 т‰мэнэй дарга Павелые хэрэмдэ туужа абаа>
шаад, яахадаа зон иигэжэ тэрэнэй урдааа хашхаралдааб гэжэ мэ>
дэхын тула тэрэниие ташуурдагты гээн захиралта ‰гэбэ. 25 Павелые
баханада уяжа х‰лихэдэнь, тэрэ хажуудань байан зуунай даргада
хандан:
– Таанар римэй эрхэтэниие зарга ш‰‰бэриг‰йгµµр ташуурдаха
эрхэтэй аалта? – гэжэ Павел асууба.
26 Энээниие дуулахадаа, зуунай дарга т‰мэнэй даргада ошожо:
– ‡гы, ши юу хэхэеэ байнабши? Энэ х‰ншни римэй эрхэтэн
байнал, – гэбэ.
27 Тиихэдэнь т‰мэнэй дарга Павелда ойртожо:
– Хэлыш даа, ши ‰нэхµµрµµ римэй эрхэтэн г‰ш? – гэжэ у>
раба.
– Тиимэ, – гэжэ Павел харюусаба.
28 – Би ехэ м‰нгэ т‰лэжэ римэй эрхэтэн болоо энби, – гэжэ т‰>
мэнэй дарга хэлэбэ.
– Харин би т‰рэхэµµ римэй эрхэтэнби, – гэбэ Павел.
29 Павелые ташуурдаха ¸отой байан сэрэгшэд т‰ргэхэн тэрээн>
ээ холо болобо. Харин т‰мэнэй дарга римэй эрхэтэниие гэнжээр
х‰либэб гэжэ мэдэхэдээ ехээр айн ‰рдэбэ.
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Павел З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда
30 Хойто

‰дэрынь Павелые юунэй т‰лµµ еврейн‰‰д зэмэлнэб гэжэ
тодорхойлхо анаатай т‰мэнэй дарга тэрэнэй гэнжыень тайлажа,
т‰р‰‰ санаартадай болон З‰блэлэй гэш‰‰дэй суглархые захиржа,
Павелые тэдэнэй урда байлгаба.
2322

З‰блэлэй гэш‰‰дые шэртэн хараад:
23 – Аха д‰‰нэр!
Б‰хы нааараа энэ ‰дэр х‰рэтэр би Бурханда
1 Павел

‰нэн сэхээр алба хээб, – гэжэ хэлэбэ.
2 Анания гэжэ нэрэтэй ахамад санаарта хажуудань байан зондо
нюур амыень альгадагты гэжэ захирба.
3 – Ай, сагаанаар будагдаан хана, шамайе Бурхан сохихо, –
гэжэ тэрээндэ Павел хэлэбэ. – Хуулиин ¸оор намайе шиидхэхэ
гэжэ эндэ ууан аад лэ, намайе сохигты гэжэ захирхадаа Хуули
эбдэбэш.
4 – Ши Бурханай ахамад санаартые доромжолнош, – гэжэ хажуу>
дань байан х‰н‰‰д хэлэбэ.
5 – Аха д‰‰нэр, энэ х‰н ахамад санаарта гэжэ би мэдээг‰йлби, –
гэжэ Павел харюусаба. – «Улад зонойнгоо захирагша тухай муу
юумэ б‰ хэлэ», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй юм.
6 З‰блэлэй гэш‰‰дэй нэгэ зариманиинь саддукейнэр, н‰гµµд‰‰>
лынь фарисейн‰‰д байна гэжэ харахадаа, Павел шангаар ооглобо:
– Аха д‰‰нэрни, би фарисейн‰‰дэй х‰б‰‰н гээшэб, µµрµµ фари>
сей х‰нби. ‡хээн х‰н‰‰дэй амидыралгада этигэжэ байанаймнай
т‰лµµ намайе с‰‰длэжэ байна.
7 Иигэжэ хэлээнэйнь ‰‰лээр фарисейнэр ба саддукейнэр хоо>
рондоо арсалдажа, сугларан зоной аналнуудынь хубаарба. 8 Уша>
рынь юуб гэхэдэ, саддукейнэр ‰хээн х‰н‰‰д амидырдагг‰й, Бурха>
най Эльгээмэлн‰‰дшье, ‰лдэшье ‰гы юм гэжэ баталдаг байгаа,
харин фарисейн‰‰д эдэ б‰гэдэ бии гэжэ тоолодог байгаа. 9 Шанга
х‰хирэлдµµн боложо, фарисейн‰‰дэй дундааа хэдэн Хуули заадаг
багшанар бодоод:
– Энэ х‰ниие гэмнэхээр нэгэшье юумэ олоног‰йбди. Энэ х‰нтэй
‰лдэ г‰, али Бурханай Эльгээмэл хµµрэлдээн байхадаа болохо, –
гэжэ хэлэбэ.
10 Арсалдаанай улам шангадахада, З‰блэлэй гэш‰‰д Павелые та>
ара удара татана аа г‰ гэжэ т‰мэнэй дарга айгаад, сэрэгшэдтэй
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суглаанай таалга руу ороод, Павелые абажа, хэрэм туужа абаа>
шахыень захирба. 11 Хойто ‰нинь Дээдын Эзэн Павелай урда бии
боложо: «Зоригтой бай! Иерусалимда нам тухай гэршэлэндээл ад>
ляар, ши м‰нµµ Рим хотодо гэршэлхэш», – гэбэ.
Павелые алаха гээн нюуса хэлсээн
Хойто ‰дэрынь еврейн‰‰д хоорондоо хэлсээ ‰‰дхэн сугларжа,
Павелые алааг‰й аа, юумэ эдихэ уухаг‰йбди гэжэ тангариглаба.
13 Энэ хэлсээе д‰шэ гаран зон ‰‰дхээн байгаа. 14 Тэдэнэр т‰р‰‰
санаартадта болон ахамадуудта ерээд:
– Павелые алааг‰й аа, амандаа юушье хэхэг‰йбди гэжэ танга>
риглаабди. 15 М‰нµµ таанар, м‰н З‰блэлэй гэш‰‰д Павелай хэрэгые
дахин шалгажа хараха анаатайбди гээн хэбэр ‰з‰‰лэн, т‰мэнэй
даргада х‰н‰‰дые эльгээжэ, тэрэниие асаруулагты. Бидэ бэлэн бай>
хабди, иишэ орохооонь урда тэрэниие алахабди, – гэбэ.
16 Гэбэшье энэ хэлсээн тухай Павелай эгэшын х‰б‰‰н мэдээд, хэ>
рэм ерэжэ, Павелда дуулгаба. 17 Тиихэдэ Павел зуунай даргые дуу>
дуулаад:
– Энэ х‰б‰‰н т‰мэнэй даргада юушьеб дуулгаха анаатай байна.
Энээниие тэрээндэ х‰ргэжэ ‰гыш, – гэбэ.
18 Зуунай дарга х‰б‰‰ниие т‰мэнэй даргада х‰ргэжэ:
– Хаалтада байан Павел намайе дуудажа, энэ х‰б‰‰н шамда
юушьеб дуулгаха анаатай юм гэжэ хэлээд, энээниие шамда асар>
хыемни гуйгаа, – гэжэ элидхэбэ.
19 Т‰мэнэй дарга тэрэ х‰б‰‰е гараань х‰тэлжэ хажуу тээшэнь
абаашаад:
– Зай, намда юу дуулгахаяа байнабши, – гэжэ ураба.
20 – Павелые З‰блэлэй гэш‰‰дтэ абаашахые шамаа гуйха тухай
еврейн‰‰д хоорондоо ‰гэсэн хэлсэбэд, – гэжэ х‰б‰‰н харюусаба. –
Тэдэ Павелай хэрэгые дахин шалгажа хараха анаатайбди гээн
хэбэр ‰з‰‰лхэ. 21 Гэбэшье ши тэдэнэй ‰гэдэ б‰ ороорой. Павелые
алааг‰й аа, юумэ эдихэ уухаг‰йбди гэжэ тангариглаан д‰шэ га>
ран х‰н тэрэниие ахин х‰леэжэ байха. Тэдэ м‰нµµшье бэлэн бай>
на, гансал шинии захиралта х‰леэнэ.
22 – Намда хµµрээн юумэеэ ши хэндэшье б‰ хэлээрэй, – гэжэ
т‰мэнэй дарга х‰б‰‰ндэ хэлээд, тэрэниие табиба.
12
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Павелые Феликс захирагшада эльгээбэ
23 Тиигээд

т‰мэнэй дарга хо¸р зуутаниие дуудажа:
– Хо¸р зуун сэрэгшэдые, далан морин сэрэгшэдые ба хо¸р зуун
жадашадые бэлдэгты. Тэдэнэр ‰дэшын юэн сагта Кесари ошохо
¸отой. 24 Павелда моридые бэлдээд, захирагша Феликсдэ тэрэниие
б‰тэн б‰рин зандань х‰ргэжэ ‰гэгты, – гэбэ.
25 Т‰мэнэй дарга Феликсдэ иимэ бэшэг бэшээ: 26 «Эрхим х‰ндэтэ
захирагша Феликс, шамайе би, Клавдий Лисий амаршалнаб. 27 Энэ
х‰ниие еврейн‰‰д баряад, алаха гээн байна. Тэрэ римэй эрхэтэн
байна гэжэ мэдэхэдээ, би б‰лэг сэрэгшэдтэйгээ тэрэниие абарааб.
28 Юундэ тэрэниие зэмэлнэб гэжэ тодоруулха анаатайгаар тэрэ>
ниие З‰блэлэй гэш‰‰дтэ асараа энби. 29 Амииень хороохоор, али
т‰рмэдэ хаахаар нэгэшье муу юумэ хээг‰й, харин тэдэнэй Хуулиин
арсалдаатай асуудалай т‰лµµ тэрэниие зэмэлжэ байна гэжэ би эли>
р‰‰лбэб. 30 Энэ х‰нэй урдааа нюуса хэлсээн ‰‰дхэгдэжэ байна гэ>
эн мэдээсэл абамсаараа, энээниие шамда эльгээжэ, харин гэмнэг>
шэдтэнь µµрынгµµ гэмнэлгые шамда хэлэхыень захирбаб».
31 Абаан захиралтынгаа ¸оор сэрэгшэд Павелые ‰ниндµµ Ан>
типатри хото х‰ргэбэ. 32 Хойто ‰дэрынь морин сэрэгшэдые Павел>
тай ябуулаад, сэрэгшэд µµэдµµ хэрэмээ бусажа ерэбэ. 33 Харин мо>
рин сэрэгшэд Кесари х‰рэжэ ерээд, захирагшада Павелые, т‰мэнэй
даргын бэшэг дамжуулжа ‰гэбэ. 34 Захирагша абаан бэшэгээ ун>
шаад, ямар можоообши гэжэ Павелаа ураба. Килики можооо
гэжэ мэдэхэдээ:
35 – Шинии гэмнэгшэдэй иишэ х‰рэжэ ерэхэдэ би хэрэгыешни
шагнуужамби, – гэжэ тэрэ хэлэбэ.
Тиигээд захирагша Павелые Иродэй ордондо харуул доро байл>
гаха гээн захиралта ‰гэбэ.
Еврейн‰‰д Павелые зэмэлнэ
2423

‰дэрэй ‰нгэрэн хойно ахамад санаарта Анания хэ>
24 дэн ахамадуудтай,
Тертулл гэдэг ‰мэглэгшэтэй х‰рэжэ ерэ>
1 Табан

бэ. Тэдэ Павелда тохожо байгаа гэмнэлгэеэ захирагшада мэд‰‰лбэ.
Павелые дуудуулжа асархадань, Тертулл тэрэниие гэмнэн, захи>
рагшада хандаба:
– Эрхим х‰ндэтэ Феликс! Шинии ашаар бидэ энхэ тайбан ажа>
уунабди, оюун ухаанайшни х‰сµµр энэ арад т‰мэнэй дунда хэгдээн

2
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ехэ хубилалтануудыешни 3 бидэ хэзээшье, ямаршье талааань ай>
шаадагбди, баяр баясхалангаар д‰‰рэдэгбди. 4 Юумэ удаан хэлэжэ
шамайе хашараахаяа х‰сэнэг‰йб. Манай богони хµµрµµе шагнажа
хайрлыш даа гэжэ гуйналби. 5 Энэ х‰н Назорейн шажанай б‰лгэм
толгойлжо, х¸мороо татадаг х‰н юм, юртэмсэ дэлхэйгээр хаа хаа>
наг‰й ажауудаг еврейн‰‰дэй дунда ‰ймµµ татаа юм. 6 Энэ х‰н Бур>
ханай ‰мыешье бузарлаха анаатай байгаа, теэд бидэ энээниие
барижа ‰рдеэбди*. 8 Энээниие µµрµµ м‰шхэжэ, манай гэмнэлгын
з‰бые баталха байхаш.
9 Тертуллай хэлээниинь ‰нэн гэжэ еврейн‰‰дшье баталан, тэрэ>
ниие дэмжэбэ.
Павел Феликсын урда µµрыгµµ ‰мэглэнэ
10 Захирагшын

Павелда дох¸о тэмдэг ‰гэхэдэнь, тэрэ иигэжэ хэлэбэ:
– Ши олон жэлэй ‰ргэлжэдэ манай арад зоной зарга ш‰‰гшэ
байгааш гэжэ мэдэдэг ушараа би µµрыгµµ г‰йсэд ‰мэглэхэб. 11 Ар>
бан хо¸р ‰дэрэй урда тээхэнэ Иерусалим хото м‰ргэл хэхэеэ ерэ>
ыемни ши µµрµµ лаблаха байхаш. 12 Намайе Бурхан ‰мэдэ хэн нэ>
гэнтэй арсалдажа, м‰ргэлэй гэртэ, али ондоо газарта ‰ймµµ татажа
байхыемни хэншье харааг‰й юм. 13 Намда тохожо байгаа зэмэ эдэ
зон µµэдµµшье баримталан харуулжа шадахаг‰й. 14 Буруу шажанай
б‰лгэм гэжэ эдэ зоной нэрлэдэг Зам баримталжа байан дээрэээл
би ‰бгэ эсэгэнэрэйнгээ Бурханиие х‰ндэлнэб гэжэ шамда мэд‰‰лхэ
байнаб. Моисейн Хуулида болон л‰ндэншэдэй номууд соо бэшэг>
дээн б‰хы юумэндэ би этигэнэб. 15 Эдэ зоной Бурханда найдадаг>
тал адляар би баал ‰нэн сэдьхэлтэншье, бусадшье зон амидырха
гэжэ найдадаг х‰нби. 16 Тиимэээ би Бурханайшье, х‰н‰‰дэйшье
урда арюун айн сэдьхэлтэй байха гэжэ ходо оролдодогби.
17 Иерусалимда олон жэл ерэнг‰й байгаад, аяар би арад зондоо
м‰нгэ сангын туаламжа х‰ргэхэеэ, ‰ргэл асархаяа ерээ эм. 18 Эдэ
зон намайе Бурхан ‰мэ соо бэеэ арюудхажа байхадамни хараан
байна. Тэрэ ‰едэ хажуудамни олон зоншье байгааг‰й, ‰ймэлдµµн>
шье болоог‰й эн. 19 Харин хэдэхэн Асиин еврейн‰‰д лэ... Хэрбээ
тэдэ зон намайе зэмэлхэ шалтагаантай байбал, урдашни зогсожо,
* Зарим эртын грек эхэ бэшэг‰‰дтэ иимэ хээг нэмээтэй байдаг: 24:7 Теэд
Лисий гэдэг т‰мэнэй дарга тэрэниие манаа абаржа, шамда эльгээбэ.
24:8а Зэмэлжэ байан маанадыешье хамта ошолсогты гэжэ захирба.
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намайе зэмэлхэ ¸отой байгаа. 20 З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда зогсохо>
домни ямар гэмтэ ябадалда хабаатай байыемни тодорууланаа эдэ
зон µµэдµµ хэлэжэ ‰гэг лэ. 21 Тэдэнэй урда зогсожо байхадаа: «‡хэ>
эн зоной амидыралгын т‰лµµ таанад м‰нµµдэр намайе ш‰‰бэрил>
нэт!» – гэжэ хэлээнэймни т‰лµµ ‰µµрхээн байжа магадг‰й.
22 Дээдын Эзэнэй Зам тухай хэнээшье айн мэдэжэ байан Фе>
ликс хэрэгэй шиидхэбэриеэ хойшолуулан:
– Т‰мэнэй дарга Лисиин иишэ х‰рэжэ ерэхэдэ би танай хэрэг
шиидхэхэб, – гэжэ хэлэбэ.
23 Павелые хатуу бэшэ харуул доро байлгагты, н‰хэдэйнь туал>
хада аад б‰ хэгты гэжэ Феликс зуунай даргада захирба.
Павел Феликс болон Друзилла хо¸рой урда
24 Хэдэн

‰дэрэй ‰нгэрэн хойно Феликс Друзилла амгатаяа (тэ>
рэнь еврей эхэнэр байгаа) ерэжэ, Павелые дуудажа асаруулаад,
Христос Иисуста ‰зэглэдэг тухайгаа хµµрэхыень шагнаба. 25 Теэд
Павелай ‰нэн з‰б ажамидарха, бэеэ бариха тухай, ерээд‰й зарга ш‰‰>
бэри тухай хµµрэхэдэнь, Феликс айгаад:
– Зай, иигээд м‰нµµдэр болоо. Яба. С‰лµµ саг гарабал, би ша>
майе дуудуужаб, – гэжэ хэлэбэ.
26 Тиихэдэ Павел м‰нгэ ‰гэнэ аа г‰ гэжэ найдан, Феликс хойно>
оонь оло дахин эльгээжэ, тэрээнтэй хµµрэлдэдэг байгаа.
27 Хо¸р жэлэй ‰нгэрэн хойно Феликсын орондо захирагшын ту>
шаалда Поркий Фест оробо. Феликс еврейн‰‰дэй айшаалда х‰ртэ>
хын тула Павелые харуул доро орх¸о бэлэй.
Павел римэй хаанай зарга с‰‰д шаардана
2524

орооор гурба хоноод, Фест захирагша Ке>
25 сариаа тушаалда
Иерусалим хото ошобо. Т‰р‰‰ санаартад, хотын нэрэ
1 Албан

2

х‰ндэтэй зон Павелые Фестын урда гэмнэбэ, 3 тиин тэрэнэй талааа
айн хандалга х‰леэжэ, Павелые Иерусалим асарха з‰бшµµл гуйба.
Юундэ тиигээб гэхэдэ, тэдэнэр Павелые харгыдань алаха гэжэ хэлсэ>
эн байгаа. 4 Гэбэшье Павел Кесари хотын т‰рмэдэ харуул доро ‰лэ>
хэ, би µµрµµшье мэнэ гэээр тиишээ ошохо анаатайб гэжэ Фест
харюусаба.
5 – Таанадай ахамадууд намтай ябалсаг. Хэрбээ тэрэ х‰нэй буруу
юумэ хээн байбалнь, тэрэниие тэндэ ошоод зэмэлээрэйт, – гэжэ
Фест хэлэбэ.
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Иерусалимда арба шахуу ‰дэр байгаад, Фест Кесарияа бусаба.
Хойто ‰дэрынь тэрэ заргашын шэрээдэ уугаад, Павелые асар>
хыень захирба. 7 Павелай ерэхэтэй сасуу Иерусалимаа ерээн ев>
рейн‰‰д тэрэниие тойрожо, гэршэлэн баталхын аргаг‰й олон зэмэ
тэрээндэ тохобо.
8 – Би еврейн‰‰дэй Хуулиин, Бурхан ‰мын, римэй хаанайшье
урда зэмэг‰йб, – гэжэ Павел µµрыгµµ ‰мµµрбэ.
9 Фест еврейн‰‰дэй айшаалда х‰ртэхэ анаатай:
– Иерусалим ошожо, тэндэ хэрэгээ намаар шиидх‰‰лхэеэ х‰сэнэ
г‰ш? – гэжэ Павелаа ураба.
10 – Би римэй хаанай зарга ш‰‰бэридэ ороод байнаб, тиимэээ
минии хэрэг эндэ шиидхэхэ ¸отой, – гэжэ Павел харюусаба. – Би
еврейн‰‰дтэ ямаршье муу юумэ хээг‰йб гэжэ ши µµрµµ айн мэдэ>
нэш. 11 Хэрбээ хуули бусын юумэ хээн, саазада х‰ртэмµµр юумэ
‰йлэдээн байбал, би ‰хэхэдэшье бэлэнби. Хэрбээ эдэнэй намда
тохоон зэмэдэ хабааг‰й аамни, хэншье намайе эдэнэй гарта ‰гэхэ
эрхэг‰й. Би римэй хаанай зарга ш‰‰бэри шаарданаб.
12 Тиихэдэнь Фест з‰блэлтэйгµµ з‰бшµµд:
– Ши римэй хаанай зарга ш‰‰бэри шаардаба г‰ш? Римэй хаанда
ошохош, – гэбэ.
6

Павел Агриппа хаанай урда
13 Хэдэн

‰дэрэй ‰нгэрэн хойно Агриппа хаан Берника амгатаяа
Кесари хото Фестдэ айлшаар ерэбэ. 14 Тэдэнэй нэгэ хэды хоноон
хойно Фест Агриппа хаанда Павелай хэрэг тухай хµµрэжэ ‰гэбэ:
– Феликсын хаалтада байлгаан нэгэ х‰н эндэ бии. 15 Иерусалим
ошоходомни т‰р‰‰ санаартад болон еврейн‰‰дэй ахамадууд тэрэ>
ниие зэмэлжэ, тэрэнэй талаар гэмнэлгын шиидхэбэри гаргахыемни
шаардаа. 16 Тиихэдэ гэмнэгдээн х‰ниие зэмэлэн х‰н‰‰дтэйнь уул>
зууланг‰й, зэмэлэгдэжэ байан ушараар µµрыгµµ ‰мэглэхэ арга ол>
гонг‰й хэээхэнь римэй эрхэтэнэй заншал ¸оор бэшэ гэжэ би
харюусаа эм. 17 Тэдэ зоной намтай иишэ ерэхэдэнь, би хэрэгыень
хойшолууланг‰й, хойто ‰дэрынь заргашын шэрээдэ уугаад, тэрэ
зэмэл‰‰лэн х‰ниие асарагты гэжэ захираа энби. 18 Зэмэлэгшэд
гэмнээн х‰нтэйгµµ уулзахадаа тэрээндэ тохохо гэжэ минии ана>
ан ямаршье зэмэ тохоог‰й эн. 19 Харин тэдэ µµэдынгµµ шажанай
талаар, Павелай амиды гэжэ баталан хэлэдэг Иисус гэдэг ‰хээн х‰н
тухай асуудалаар арсалдаа бэлэй. 20 Яажа энэ асуудалаар м‰рдэлгэ
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хэхэб гэжэ гайхан, Иерусалим ошожо, тэндэ намаар хэрэгээ шиид>
х‰‰лхэ дуратай г‰ш гэжэ би Павелаа урааб. 21 Тиигээд тэрэнэй
римэй хаанай зарга ш‰‰бэри шаардахадань, римэй хаанда ябуулха
арга олоторни тэрэниие хаалтада байлгагты гэжэ би захирааб.
22 – Би баа тэрэниие шагнаха дуратай байнаб, – гэжэ Фестдэ
Агриппа хэлэбэ.
– ‡глµµ ши шагнаарай, – гэжэ н‰гµµдынь харюусаба.
23 Хойто ‰дэрынь Агриппа Берника хо¸р ялалзаан талалзаан
юумэд суглаанай таалга руу т‰мэнэй дарганартай, хотын изагуур>
тантай хамта оробо. Тиигээд Фестын захиралтаар Павелые оруулба.
24 – Агриппа хаан, эндэ сугларан б‰хы зон! Энэ х‰ниие амиды
ябаха ¸ог‰й гэжэ Иерусалимайшье, эндэхишье еврейн‰‰д гэмнэн,
олоороо намда хандаа бэлэй. 25 ¤µрынгµµ талааа энэ х‰н саазада
х‰ртэхµµр нэгэшье муу юумэ хээг‰й байна гээн тобшолол хээб.
Тиигээд энэ х‰нэй римэй хаанай зарга ш‰‰бэри шаардаа юм хадань
би тэрэниие римэй хаанда эльгээхэ гэжэ шиидээб. 26 Гэбэшье ри>
мэй хаанда юу бэшэхэеэ айн ойлгожо ядан, м‰рдэлгэ хээд, юу
бэшэхэеэ ойлгохын тула би энэ х‰ниие, Агриппа хаан, урдашни
байлгааб. 27 Юундэ тиигээб гэхэдэ, хаалтада ууан х‰нэй зэмыень
заанг‰йгµµр эльгээхэнь бодолг‰й хэрэг гэжэ би ананаб.
Павел µµрыгµµ хамгаална
2625

‡мэглэлтын ‰гµµ хэлэхыеш з‰бшµµнэбди, – гэжэ Павелда
26 Агриппа
хэлэбэ. Тиихэдэнь Павел гараа ‰ргµµд, µµрыгµµ хам>
1

гаалан иигэжэ хэлэбэ:
2 – Агриппа хаан! Еврейн‰‰дэй намда тохожо байгаа зэмэдэ ха>
бааг‰йб гэжэ м‰нµµдэр шинии урда µµрыгµµ ‰мэглэжэ байандаа
би µµрыгµµ хуби заяатай х‰н гэжэ тоолоноб. 3 Ши еврейн‰‰дэй ¸о
заншалыешье, арсалдаан гаргадаг асуудалнуудыешье айн мэдэнэш.
Тиимэээ намайе тэсэбэритэйгээр шагнахыешни гуйнаб.
4 Минии ажамидарал эдир залуу наанаа эхилэн еврейн‰‰дэй
дунда мэдээжэ. Би т‰р‰‰н µµрынгµµ арад зоной дунда, ‰‰лдэнь
Иерусалимда ажауудаг эм. 5 Эдэ еврейн‰‰д ‰нинэй намайе мэдэ>
хэ, тиимэээ дуратай аа, манай шажанай эгээл хатуу журамтай
фарисей б‰лгэмэй гэш‰‰н байан тухаймни баталжа ‰гэхэ. 6 Бурха>
най ‰бгэ эсэгэнэртэмнай найдуулан юумэндэ м‰нµµшье этигэжэ
байан дээрэээ би танай урда ш‰‰лгэн зогсоноб. 7 Тиихэдэ манай
арбан хо¸р угсаатаншье энэ найдуулга б‰тэхэ гэжэ этигэээр лэ
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‰дэр ‰ниг‰й Бурханда алба хэдэг байгаа. Хаан, энэ б‰хэнэйл т‰лµµ
намайе еврейн‰‰д зэмэлнэ. 8 ‡хээн зониие Бурхан амидыруулха
аргаг‰й гэжэ таанар яахадаа ананабта?
9 Би µµрµµшье Назаредэй Иисусай нэрэ алдарай урдааа шада>
лаараа тэмсэхэ ¸отойб гэжэ анадаг байгааб. 10 Иерусалимда би
энэ б‰хэниие г‰йсэдхэжэ байгаа бэлэйб. Т‰р‰‰ санаартадай ‰гээн
эрхээр би Христосто ‰зэглэдэг олон зониие т‰рмэдэ хаагаа энби.
Тиихэдэ хэн нэгэниие саазалха тухай асуудалай шиидхэгдэхэдэ, би
ходо саазада х‰рт‰‰лхэ гэжэ хэлэдэг байгааб. 11 Тиин м‰ргэлэй гэр
б‰хэндэ Иисусаа арсахыень баадхан, ‰зэглэгшэдые хэээдэг эм.
Би тэдээндэ айхабтар ехээр хоро шараяа бусалан, хариин хото ню>
тагуудааршье ябажа, тэдэниие м‰рдэн м‰шхэдэг байгааб.
Павел Христосто ‰зэглээн тухайгаа хµµрэнэ
Нэгэтэ би т‰р‰‰ санаартадаа ‰зэглэгшэдые хэээхэ эрхэ
болон з‰бшµµл абажа, Дамаск хото ошоо эм. 13 Хаан, ‰дэ багта
намайе, м‰н замаймни н‰хэдые тэнгэриээ сасаран гэрэлт‰‰лэн, на>
ранаа ‰л‰‰ ялагар гэрэл туяа би хараа бэлэйб. 14 Бидэ булта газарта
унажа, намда еврей хэлэн дээрэ: «Саул, Саул, юундэ ши намайе ха>
шан м‰рдэнэбши? Ташуурай урдааа з‰дхээн з‰рюу бухадал ад>
ляар ши µµрыгµµ зобоонош!» – гээн абяа дуулааб. 15 «Эзэмни, ‰гы
ши хэн гээшэбши?» – гэжэ би урабаб. «Шамда хашуулан м‰рд‰‰>
лэгшэ Иисус гээшэб, – гэжэ Дээдын Эзэн харюусаа. – 16 М‰нµµ
ши х‰л дээрээ бодо. Шамайе µµрынгµµ зараса болгохын тула, м‰>
нµµдэр хараан ‰зээн, м‰н ерээд‰йдэ минии харуулха б‰хы юумэ>
нэй гэршэ болохыншни тула би шамда ‰зэгдэбэ гээшэб. 1718 Би ша>
майе еврейн‰‰дээ, м‰н бусад арадуудаа абархаб. М‰нµµ тэдэнэй
нюдыень нээжэ, харанхы мунхагаа гэрэл туяада шэгл‰‰лхыншни
тула, сатанагай эрхэ мэдэлээ Бурханай эрхэ мэдэлдэ оруулхын>
шни тула, м‰н намда этигэн тэдэнэй н‰гэл шэбэлээ х‰лис‰‰лжэ,
Бурханай арад зоной дунда µµрынгµµ уури эзэлхынь тула би ша>
майе тэдэндэ эльгээнэб».
12

Павел ажал тухайгаа хµµрэнэ
19 Агриппа

хаан, энээнээ боложо би тэнгэридэ ‰зэгдэые буруу>
шаанг‰й, 20 т‰р‰‰н Дамаск хотынхидтэ, ‰‰лдэнь Иерусалимай зон>
до, удаань б‰хы Иудейн орон нютагайхинда, ‰‰лэй ‰‰лдэ бусад
яатанда н‰гэл хэхэеэ болигты, н‰гэл хэхэеэ болионоо бодото
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хэрэг‰‰дээрээ баталжа, Бурханда хандагты гэжэ уряалаа бэлэйб.
т‰лµµ еврей зон намайе Бурхан ‰мэ соо барижа алаха
гээ. 22 Гэбэшье Бурханай х‰сэ туаламжаар би энэ саг х‰рэтэр суха>
ришаг‰й зогсоноб, юрыншье, нэрэ х‰ндэтэйшье зондо гэршэлнэб.
Л‰ндэншэдэй болон Моисейн уридшалан хэлээндэ нэмэжэ би нэ>
гэшье ‰л‰‰ юумэ хэлээг‰йб. 23 Харин Бурханай табисуурта ехэ зобо>
лон эдлэжэ, ‰хээн зоной дундааа эгээн т‰р‰‰н амидыржа, манай>
шье арад зондо, бусад арадуудташье абаралга тухай хµµрэхэ гэжэ
тэдэнэй бэшэые хэлээн байгааб.
24 Иигэжэ Павелай µµрыгµµ ‰мэглэжэ байхада Фест:
– Павел шинии ухааншни муудаа! Ши ехэ эрдэм номоо боложо
‰бэштэйрµµш, – гэжэ шангаар хашхарба.
25 – Эрхим х‰ндэтэ Фест, би ‰бэштэйрµµг‰йб, – гэжэ Павел бу>
руушааба. – Би ‰нэн з‰б, сэсэн удхатай ‰гэн‰‰дые хэлэнэб. 26 Хаан>
да иимэ зоригтойгоор хандажа байнаб. Хааншье энээниие мэдэнэ.
Эдэ б‰хэниие хаан анхаранг‰й орхихог‰й гэжэ би этигэнэб, юундэб
гэхэдэ, энэ б‰хэн ямар нэгэн харанхы буланда ушараа бэшэ ха юм.
27 Агриппа хаан, ши л‰ндэншэдтэ этигэнэ ха юмши? Этигэнэш гэ>
жэ мэдэнэб!
28 – Ушарг‰й т‰ргµµр намайе христос шажанда хандуулха анаа>
тай г‰ш! – гэжэ Агриппа Павелда хэлэбэ.
29 – Т‰ргµµр г‰, т‰ргµµр бэшэ г‰, гэбэшье гансал ши бэшэ, харин
м‰нµµдэр намайе шагнажа байгаашад булта (энэ гэнжэн‰‰дээ гад>
на) намдал адли болохыень би Бурханда зальбарнаб, – гэжэ Павел
харюусаба.
30 Хаан µµдµµ бодобо, хойнооонь захирагша, Берника, бусадшье
улад бодобо. 31 Таалгааа гараад, тэдэ бэе бэедээ:
– Энэ х‰н саазалуулхаар г‰, али т‰рмэдэ уухаар нэгэшье муу
юумэ хээг‰й байна, – гэлдэбэ.
32 – Римэй хаанай зарга ш‰‰бэри шаардааг‰й юм аань, энэ х‰ниие
с‰лµµдэ табижа болохо байгаа, – гэжэ Агриппа хаан Фестдэ хэлэбэ.
21 Энээнэй

Павел Рим руу тамарба
2726

Бидэнэй Итали тамарха гэжэ шиидээн хойно Павелые хаал>
27 тада
байан ‰шµµ хэдэн х‰н‰‰дтэй римэй хаанай т‰мэнэй
1

Юлий гэдэг зуунай даргада даалгаба. 2 Асиин эрье зубшан тамар>
ха ¸отой Адрамиттиаа ерээн корабльда бидэ уугаад тамарбаб>
ди. Маанадай дунда Фессалоникиаа уг гарбалтай Аристарх гэжэ
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македон х‰н байлсаа. 3 Хойто ‰дэрынь бидэ Сидон хотодо зогсооб>
ди, Юлий Павелда ехэ уян хандажа, н‰хэдтэйгµµ уулзан, хэрэгтэй
юумэ абажа ерэхыень з‰бшµµбэ. 4 Сидоноо гараад, бидэ Кипр ара>
лай хажуугаар алхинаа хоргодон тамараабди, юундэб гэхэдэ, ал>
хин урдааамнай ‰леэжэ байгаа.
5 Бидэ Килики, Памфили аралнуудые тамаран ‰нгэржэ, далай га>
талаад, Лики нютагай Миры хотодо зогсообди. 6 Тэндэ зуунай дарга
Итали тамаржа ошохо гээн Александриин корабль бэдэржэ олоод,
бидэниие уулгаа. 7 Бидэ хэдэн ‰дэр ехэ удаан тамаржа, ‰‰лэй
‰‰лдэ арайл гэжэ Книд хото х‰рµµ бэлэйбди. Бидэнэй тамарха з‰г>
µµ алхин ‰леэжэ, алхинаа хоргодон, бидэ Салмоне хушууе ‰н>
гэрµµд, Крит аралые урда з‰гµµнь тойрон тамараа эмди. 8 Кридэй
эрье зубшан арай шамай тамараар бидэ Ласея хотын ойро оршо>
дог «Номгон гавань» гэжэ нэрэтэй газарта х‰рµµбди.
9 Бидэ ехэ саг гээжэ, Масаглалгын ‡дэрэй ‰нгэрэн тула сааша>
даа тамархань ехэ аюултай боложо байгаа.
10 – Н‰хэд, минии аналаар саашадахи тамаралга ехэ аюултай
байжа магадг‰й, ганса ашаа корабль хо¸рнай аюулда орохо бэ>
шэ, маанадшье аюул оолдо орожо магадг‰йбди, – гэжэ Павел
аргадаба.
11 Харин зуунай дарга кораблиин эзэнэй, корабль х‰тэлэгшын ‰гэ
дуулаад лэ, Павелай хэлэые анхарбаг‰й. 12 Кораблиин тогтоон
газар ‰бэлжэхэдэ таарахаг‰й байан дээрэээ ехэнхи зон эндэээ
гаража, арга байбал урда баруун ба хойто баруун талааа нээлтэтэй
Крит аралай Финик пристаньда тамаржа ошоод, тэндэ ‰бэлжэе гэ>
эн дурадхал оруулба.
Далайн шуурган
13 Урдааань

аалин алхинай ‰леэхэдэ, тэдэнэр тухайлаашань бэ>
елхэ гэжэ бодоод, бархагуудаа дээшэнь татажа абаад, Крит аралай
эрье зубшан тамарба. 14 Гэбэшье уданг‰й аралай саанааа «З‰‰н
хойто з‰гэй» гэжэ нэрэшээн айхабтар шанга алхин буужа, зог>
сонг‰й ‰леэбэ. 15 Корабль алхинда абтажа, бидэ алхинай урдааа
юушье хэхэ аргаг‰й байгаабди. Тиимэээ бидэ оролдохо¸о болижо,
корабльнай алхинда туугдаба. 16 Клавда гэжэ нэгэ аралай хажуугаар
‰нгэрэн гарахадаа, кораблиингаа онгосые бидэ арай гэжэ б‰тэн ‰лµµ>
бэбди. 17 Тэрэ онгосо кораблиингаа табсан дээрэ гаргаад, ‰‰лдэнь
таталгаар б‰элэн уяабди. Сиртай гэдэг харьялтай м‰ргэлдэнэ г‰бди
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гэжэ айгаад, морягууд бархагаа хаяжа, алхинда туулгаан онго>
сомнай саашаа г‰йбэ. 18 алхи шуурган улам шангаржа байан дээ>
рэээ бидэ ашаанайнгаа заримыень хаябабди, 19 ‰шµµ нэгэ хоноод,
кораблиингаа т‰хеэрэлгые уа руу хаяа бэлэйбди. 20 Нилээд олон
‰дэр огторгойдо нараншье, одо м‰шэдшье харагдабаг‰й. Шуурганай
яажашье зогсохог‰йдэ бидэ абарагдахабди гэжэ найдахаяашье бо>
л¸обди.
21 Х‰н‰‰д ‰нинэй эдеэлхэеэшье бол¸од байгаа. Тиихэдэ Павел тэ>
дэнэй урда гараад, иигэжэ хэлэбэ:
– Н‰хэд, минии ‰гэ дуулажа, Крит арал дээрэ ‰лэхэ байгаабди.
Тиигээ аа, бидэ иимэ гай оолдо орохог‰й эмди, иимэ ехэ гар>
зашье гарахаг‰й байгаа. 22 Харин м‰нµµ зоригоо б‰ алдагты гэжэ
уряалнаб. Хэншье хосорхог‰й, гансал корабльнай хосорон алаха.
23 Эрхэ мэдэлдэнь байдаг, минии ш‰тэдэг Бурхан ‰нгэрэн ‰ни
Эльгээмэлээ намда эльгээгээ. 24 Тэрэ Бурханай Эльгээмэл: «Павел
б‰ ай! Ши римэй хаанай урда зогсохо ¸отойш, тиимэээ Бурхан
шинии аша туада замайншни н‰хэдтэ ами наа ‰ршµµн хайрла>
на», – гэжэ хэлээ. 25 Н‰хэд, тиимэээ зоригтой байгты! Би Бур>
ханда этигэнэб! Тэрэнэй хэлээн ¸оор хамаг юумэн болохо.
26 Корабльнай ямаршьеб даа аралда заатаг‰й туугдажа ерэхэ.
27 Дундада далайда арбан д‰рбэдэхи ‰ниеэ долгиндо туугдан даб>
шажа байхадамнай ‰ниин тэн багаар матросууд гэнтэ газарта д‰тэл>
жэ байанаа мэдэрбэ. 28 Уанай г‰нзэгые хэмжэжэ ‰зэхэдэнь, гу>
шан долоон метр шахуу байба, нэгэ хэды болоод дахин хэмжэжэ
‰зэхэдэнь, хорин долоо хахад метр г‰нзэгы харуулжа байба. 29 Уан
дорохи хада корабляараа м‰ргэнэ г‰бди гэжэ айн, тэдэ т‰ргэхэн
‰дэр болоой гэжэ зальбараар корабльаа д‰рбэн бархаг хаяба.
30 Морягууд корабльаа тэрьедэхэ гэжэ шиидээд, хушуун талааа
бархагуудые б‰хэлжэ уяха анаатайбди гээн хэбэр ‰з‰‰лжэ, бага
онгосо уанда буулгаба.
31 – Хэрбээ эдэ зоной корабль дээрээ ‰лµµг‰й аа, таанад бэеэ
абаржа шадахаг‰йт, – гэжэ Павел зуунай даргада болон сэрэгшэдтэ
хэлэбэ.
32 Тиихэдэнь сэрэгшэд бага онгосые барижа байан аргамжануу>
дые таа сабшажа, онгосонь далайда шэнгэбэ.
33 ‡‰р сайхын урда тээ Павел х‰н‰‰дые эдеэлыт даа гэжэ аргадаба:
– Таанад арбан д‰рбэн ‰дэр найдан х‰леэээр огто эдеэлбэг‰йт,
амандаашье юумэ абабаг‰йт. 34 Тиимэээ бэеэ абархын тула эдеэлыт
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даа гэжэ таанадые гуйнаб. Та б‰хэнэй тархиаа нэгэшье ‰эн уна>
хаг‰й!
35 Иигэжэ хэлээд, Павел хилээмэ абажа, бултанай байхада Бур>
ханда баясхалан х‰ргэн зальбаржа, хилээмэеэ хухалан эдижэ оробо.
36 Булта урма зориг орожо, баа эдеэ хоол бариба. 37 Корабль дээрэ
бидэ ниитэдээ хо¸р зуун далан зургаан х‰н байгаабди. 38 Эдеэлжэ
садаад, тэдэ зон таряа талхаа уа руу хаяжа, корабляа х‰нгэлбэ.
Кораблиин хосорон тухай
39 ‡дэр

болоходо морягууд танигдахаг‰й хуурай газар хараба. Эл>
эн эрьетэй далайн тохой об¸ороод, тиишэнь корабляа оруулжа,
тэндэ зогсожо туршая гэжэ тэдэ шиидэбэ. 40 Бархагуудаа таалжа
далайда орхихотойгоо сасуу тэдэ жолоодогшо эльб‰‰рн‰‰дые бари>
ан аргамжануудаа тайлаад, алхинда туугдахын тула далбагаа та>
тан, эрьедэ д‰тэлжэ байба. 41 Гэбэшье тэдэ хушууран элэн газар>
та тээгдэжэ, корабль элэндэ шаагдаад, х‰дэлхэг‰йгµµр байшаба,
харин далайн эбхэрээн кораблиин хойто талые сохижо, бутаргажа
захалба.
42 Тиихэдэнь хаалтын зон эрьедэ гараад зугадана г‰ гэжэ айан сэ>
рэгшэд тэдэниие алаха гэжэ шиидэбэ. 43 Гэбэшье зуунай дарга Паве>
лые абарха анаатай байжа, сэрэгшэдэй анаашаланаа бэел‰‰л>
хэдэнь аалта хэбэ. Зуунай дарга тамаржа шадаха х‰н б‰хэндэ т‰>
р‰‰н уанда ‰рэхыень, 44 харин ‰лээн зониие эрье х‰рэтэр модон
дээрэ г‰, али кораблиин хэлтэрхэй дээрэ тамаржа ошохыень захир>
ба. Тиигэжэ булта хуурай газар дээрэ б‰тэн б‰рин юумэд гараба.
Павел Мальта аралда
2827

абаран арал Мальта гэжэ нэрэтэй байыень
28 мэдэбэбди. бэеэ
Тэндэхи зон бидэниие угаа айнаар угтаа. Бороо
1 Маанадай

2

орожо, ехэ х‰йтэн байан хадань тэдэнэр т‰‰дэг ааажа, бултыем>
най дуудаба. 3 Павелай тэбэри бургааа т‰‰жэ асараад, т‰‰дэг руу
хаяжа байхадань хорото могой гартань аашаба. Тэрэ могой халуун
галаа тэрьелжэ, т‰‰дэгэй бµµн бургааан соооо м‰лхижэ гараа
бшуу. 4 Гартань аашоод байан могойе харахадаа Мальтын зон
бэе бэедээ: «Энэ х‰н алууршан байгаа ¸отой. Далайаа абарагда>
аншье аа, ‡µµгµµ абалгын бурхан энээниие амиды орхиног‰й», –
гэлдэбэ. 5 Харин Павел µµртµµ ямаршье гэм х‰ргэнг‰й тэрэ мо>
гойе галда эжэрэн хаяба. 6 Павелай хабдахые г‰, али гэнтэ амиг‰й
340

Элшэнэрэй б‰тэээн хэрэг‰‰д 28
унахыень зон х‰леэбэ. Ехэ удаан х‰леэжэ, Павелтай муу юумэнэй
тох¸олдонг‰й байыень харахадаа, анамжаяа хубилган, энэмнай
ямар нэгэн бурхан байна гэлсэбэд.
7 Тэндэээ холо бэшэ Публий гэжэ нэрэтэй аралай захирагшын
гэр буусань оршодог байгаа. Тэрэ бидэниие ехэ дулаанаар угтаа,
бидэ тэрэнэйдэ гурбан ‰дэр айлшалаа эмди. 8 Эгээл энэ ‰едэ Пуб>
лиин эсэгэнь дизентеригээр ‰бдµµд, халууржа хэбтээ. Павел таал>
гадань орожо зальбараад, тэрэниие гараараа адислан эдэгээбэ. 9 Энээ>
нэй ‰‰лдэ ‰бшэн байан аралай бусад зон Павелда ерэжэ, µµэды>
гµµ эмнэл‰‰лдэг байгаа. 10 Тамаржа ошохо¸о байхадамнай, тэдэ зон
х‰ндэлэнэй тэмдэг ‰з‰‰лэн, бидэндэ ехэ бэлэг асаржа, б‰хы шуха>
ла юумээр маниие хангаба.
Мальтааа Рим аяншалан тухай
11 Гурбан

ара ‰нгэрэн хойно энэ аралда ‰бэлжээн Алексан>
дриин «Диоскуры» гэжэ корабльда уужа, бидэ саашаа тамараа бэ>
лэйбди. 12 Сиракуз хото ерэжэ, гурбан ‰дэрµµр зогсоод, 13 тэндэээ
гараад, Реги хото тамаран х‰рэбэбди. Хойто ‰дэрынь урда з‰гµµ
алхин ‰леэбэ, тиимэээ хо¸р хоноод бидэ Путеол портдо байгааб>
ди. 14 Тэндэ ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэртэйгµµ уулзажа, гуйан ¸оорнь
долоон хоног айлшалбабди. Тиигэжэ бидэ Рим хото х‰рэбэбди.
15 Тэндэхи ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэрнай бидэнэр тухай дуулахадаа, ур>
дааамнай угтан гараба. Нэгэ зариманиинь Аппиевай Форум гэжэ,
н‰гµµд‰‰лынь Айлшадай гурбан буудал гэжэ газарта х‰рэжэ ерэбэд.
Тэдэниие харахадаа, Павел Бурханда баясхалан х‰ргэжэ, урмашаба.
Рим хотодо
16 Павелай

Рим ерэхэдэнь, харууалжа байан сэрэгшэтэйнь хам>
та тусгаар газарта байрлаха з‰бшµµл ‰гтээн байгаа.
17 Гурбан ‰дэрэй ‰нгэрэн хойно Павел эндэхи нютагай еврей б‰л>
гэмэй х‰ндэтэй х‰н‰‰дые µµртµµ уриба. Тэдэнэй ерэхэдэнь, Павел
иигэжэ хэлэбэ:
– Аха д‰‰нэрни! Арад зондоо эсэрг‰‰ г‰, али ‰бгэ эсэгэнэрэйнгээ
¸о заншал буруушааан ямаршье муу юумэ хээг‰й байхадамни на>
майе Иерусалимда барижа, римэйхинэй гарта тушаагаа. 18 Тэдэ на>
майе м‰шхэжэ, саазалхаар юумэ хээг‰й хадамни табиха анаатай бай>
гаа. 19 Еврейн‰‰дэй арсажа байан дээрэээ би римэй хаанай зарга
ш‰‰бэри шаардаха баатай болооб. Гэбэшье би арад зоноо зэмэлхын
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тула энэ б‰хэниие хээ бэшэб. 20 Энэ талаар уулзажа хµµрэлдэхын ту>
ла би таанадые µµртµµ дуудааб. Юуб гэхэдэ, Израилиин зоной най>
дажа байан х‰нэй т‰лµµ би гэнжэл‰‰лээд ябанаб.
21 – Бидэ шамда хабаатай ямаршье бэшэг Иудейээ абааг‰йбди,
аха д‰‰нэрэймнай хэнииньшье тэндэээ ерэжэ шам тухай мэдээ>
сэл, муу юумэ дуулгааг‰й. 22 Гэбэшье µµрыншни анамжа бидэ дуу>
лаха дуратай байнабди, юуб гэхэдэ, ‰зэглэгшэдэй энэ б‰лгэм хаа
хаанаг‰й арсалдаа гаргадаг гэжэл бидэ мэдэнэбди.
23 Павелтай хэлсэжэ тогтооон ‰дэр тэрэнэй байрада ехэ олон
зон сугларба. ‡глµµнµµ ‰дэшэ орой болотор Павел Бурханай хаан
орон тухай номнобо. Иисус тухай хэлээн ‰гэн‰‰дэйнгээ ‰нэн з‰б
байыень Моисейн Хуулиин ба л‰ндэншэдэй гэршэн‰‰дээр батал>
жа байгаа. 24 Нэгэ зарим шагнагшадынь тэрэнэй ‰гэдэ этигэжэ, н‰>
гµµ зариманиинь этигэнг‰й байба. 25 Нэгэ аналда ерэнг‰й тэдэнэй
таража эхилхэдэ, Павел тэдэниие иимэ ‰гэн‰‰дээр ‰дэшэбэ:
– Нангин ‰лдэ л‰ндэншэ Исайягаар дамжуулан манай ‰бгэ эсэ>
гэнэртэ сохом ‰гэн‰‰дые хэлээ эн:
26
«Шэхээрээ шагнаад, ойлгохог‰йт,
Нюдµµрµµ хараад, харахаг‰йт
гэжэ тэрэ арадта ошожо хэлэ.
27
Энэ арадай з‰рхэниинь µµхµµр хушагдаа,
Шэхээрээ арай гэжэ дуулана,
нюдэниинь анилдаад байна.
Тиигээг‰й аа, нюдµµрµµ хараха,
шэхээрээ дуулаха,
з‰рхµµрµµ ойлгохо эн.
Тиигээд намда хандаха эн,
тиин би тэдэниие эмшэлэн эдэгээхэ эм».
28 Абаралга тухай энэ Бурханай Мэдээсэл бусад арадуудта эль>
гээгдээ гэжэ таанад мэдэгты. Тиигээд тэдэл дуулаха*.
30 Аяар хо¸р жэл соо Павел х‰лэлжэ байрлаан байрадаа ерээн
х‰н б‰хэниие угтажа абадаг эн. 31 Тэрэ Бурханай хаан орон тухай
номножо, Дээдын Эзэн Иисус Христос тухай зоригтойгоор ургажа
байгаа. Хэншье тэрээндэ аалта хэдэгг‰й эн.

* 29"дэхи з‰йл олонхи эхэ бэшэг‰‰д соо ‰гы байдаг.
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Бурханай хайра дурада х‰ртээн, тэрэнэй нангин арадынь
1 байхаар
дуудуулагдаан Рим хотын б‰гэдэ зон, таанадта Иисус
17

Христосой зараса, элшэнгээр унгагдаан Павел бэшэнэ. Манай
Эсэгэ Бурхан ба Дээдын Эзэн Иисус Христос таанадта ‰ршµµл хай>
ра ба амгалан тайбаниие ‰ршµµг лэ!
Бурхан айн Мэдээсэл номнохыемни намайе шэлэжэ абаа юм.
Нангин Бэшэг соо хэлэгдээнэй ¸оор Бурхан тэрэ айн Мэдээ>
сэлые урдань л‰ндэншэдµµрµµ дамжуулан найдуулан байгаа. Тэрэ
Мэдээсэлнь Бурханай Х‰б‰‰н, манай Дээдын Эзэн Иисус Христос
тухай. Иисус х‰нэй бэе бэелхэдээ Давидай ‰ри адаан боложо т‰>
рµµ. Харин тэрэнэй ‰р х‰сэтэй Бурханай Х‰б‰‰н байыень, ‰хµµд
амидырхадань Нангин ‰лдэ харуулаа. Б‰хы яатаниие, тиихэдэ
Иисус Христосой дуудаан таанадые этигэл ‰зэгтэй, мэдэлдэ оро>
сотой болгохын тула Бурхан Х‰б‰‰гээрээ дамжан, тэрэнэй аша ту>
ада намайе элшэн болгон ‰ршµµгµµ юм.
8 Б‰хы газар дэлхэйнхидэй танай этигэл ‰зэг тухай дуулажа бай>
андань би Иисус Христосоор дамжуулан та б‰хэнэй т‰лµµ нэн
т‰р‰‰н Бурханда баяр баясхалан х‰ргэнэб. 910 Зальбарха б‰хэндµµ
таанад тухай дурдажа, таанадтай хэзээшьеб уулзуулхыень гуйдаг
байыемни Бурхан мэдэхэ. Би Х‰б‰‰н тухайнь айн Мэдээсэл ном>
нон, ‰нэн з‰рхэнµµ тэрээндэ алба хэнэ ха юмбиб. 11 Би таанадтай
уулзажа, Бурханай ‰лдын ‰ршµµэн аша буянгаар хубаалсахаяа
аргаг‰й ехээр х‰сэжэ байнаб. Тиигэбэл этигэл ‰зэгтнай бэхижэхэ
байгаа. 12 Этигэл ‰зэгµµрµµ бидэ бэе бэеэ урмашуулха байгаалди.
13 Аха д‰‰нэр, таанадта ошохо гэжэ минии оло дахин тэм‰‰лдэг
байые мэдэжэ байха ¸отойт. Гэхэдэ, нэгэл юумэн намда ходо
аалта болодог байгаа. Бусад арадуудай дунда х‰н‰‰дые Христосто
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хандуулдагтайгаал адляар таанадайшье дунда ‰рэ д‰нтэйгµµр ажал>
лаха дуратай байгааб. 1415 Х‰н‰‰д х‰м‰‰ж‰‰лэгдээн г‰, али х‰м‰‰>
ж‰‰лэгдээг‰й г‰, эрдэм ухаантай г‰, али ном болбосоролг‰й байна
г‰, илгааг‰й юм. Би х‰н б‰хэндэ айн Мэдээсэлые номнохо ¸отой
х‰м. Тиимэл ушараа би Римдэ байан таанадташье ошожо номно>
хые аргаг‰й ехээр х‰сэжэ байнаб.
айн Мэдээсэлэй ‰р х‰сэн тухай
16 айн

Мэдээсэл тухай номнохо¸о би эшэнэг‰йб. Ушарынь юуб
гэхэдэ, тэрэ ‰зэглээн х‰н б‰хэниие, нэн т‰р‰‰н еврейн‰‰дые,
тиихэдэ баал бусад арадуудые абарха Бурханай ‰р х‰сэн юм.
17 Гансал этигэл ‰зэгэй ашаар х‰н‰‰дые Бурханай ‰нэн сэдьхэлтэн
болгодогынь айн Мэдээсэл соо элеэр харуулагдана. «‡нэн сэдь>
хэлтэн этигэл ‰зэгэйнгµµл ашаар ажамидарха», – гэжэ Нангин
Бэшэг соо бэшээтэй.
Х‰н т‰рэлхитэн гэмтэй
18 Н‰гэлтэ

болон бузар муухай юумэн‰‰дые ‰йлэдэжэ, ‰нэн з‰бые
даража байан х‰н‰‰дтэ ехэ уур сухалтай байанаа Бурхан тэнгэри>
ээ харуулна. 19 Бурхан тухай мэдэжэ болохо б‰хы юумэн‰‰дые тэдэ
зон мэдэнэ, юундэб гэхэдэ, тэдэ зондо бултандань Бурхан µµрыгµµ
элир‰‰лэн харуулаа юм. 20 Бурханай харагдадагг‰й м‰нхэ ‰р х‰сэн
болон Бурханай м‰н шанарынь газар дэлхэйн зох¸он б‰тээгдэхэээ
эхилэн тэрэнэй б‰хы б‰тэээн юумэн‰‰дэй ашаар эли харуулагда>
на. Тиимэээл ‰нµµхи зондо µµэдыгµµ хамгаалха юумэн байхаг‰й.
21 Тэдэнэр Бурханиие мэдээншье аа, Бурханда алдар соло дуудаа>
г‰й, баяр баясхаланшье х‰ргµµг‰й. Тэдэнэй анал бодолынь удха>
г‰й хооон боложо, тэнэг з‰рхэ сэдьхэлынь харанхыда хушагдаба.
22 Тэдэнэр µµэд тухайгаа ухаантай сэсэнбди гэнэ, ‰нэн дээрээ тэ>
дэнэр ‰бэштэй тэнэг‰‰д юм. 23 Тэдэнэр алдарта, м‰нхэ Бурханда ‰>
гэдэхын орондо м‰нхэ амидаралг‰й х‰н‰‰дтэ г‰, али шубуудта, ами>
тадта, м‰лхигшэдтэ адли онгонуудта ш‰тэнэ.
24 Тиимэээ Бурхан тэдэ зониие µµэдынь замаар ябуулаа. Тэдэ>
нэр хэхэ дуратай юумэеэ хээ, бузар муухай анал бодолнуудынь
эшэхээр юумэн‰‰дые х‰‰лэн, бэеыень бузарлуулжа байгаа. 25 Тэдэ>
нэр Бурхан тухай ‰нэн з‰бые худал хуурмагаар элгээ, тиигээд
хэтын хэтэдэ магтаал солотой байха Б‰тээгшэ Бурханда ш‰тэхын
орондо Бурханай б‰тэээн юумэн‰‰дтэ ш‰тэжэ байна.
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26 Тиигэхэдэнь

µµэдынгµµ х‰сэлэнг‰‰дые дахан ажамидархадань
Бурхан тэдэндэ аалта хээг‰й. Тэдэнэй эхэнэрн‰‰дыньшье дэлхэйн
жама ¸оор хурисалда орохо¸о бол¸од, юрэ бусын аргаар хурисалда
ородог болобо. 27 Эрэш‰‰лшье тон тиигэжэл ябадаг болоо. Тэдэнэр
эхэнэрн‰‰дтэй унтахаяа бол¸од, эрэ х‰нтэй унтахые аргаг‰й ехээр
х‰сэдэг болоо. Тиигэжэ эрэш‰‰л бэе бэетэйгээ эшэмээр юумэ худ>
хана, тиигээд ‰‰лэй ‰‰лдэ буруу ябадалнуудайнгаа т‰лµµ хэ>
ээлтэдэ х‰ртэнэ. 28 Тэдэ зоной Бурхан тухай бодожо байхаяа арса>
ан хадань тэдэнэй тэнэг хооон ухаан бодолойнгоо х‰сэлэнгµµр
ябахадань Бурхан аалта хээг‰й. Тиимэээл тэдэ зон хэхэ ¸ог‰й
юумэн‰‰дые хэнэ. 29 Тиимэээл тэдэнэр н‰гэл шэбэлдэ унаан, заль>
хай забхай ябадалтай, алта м‰нгэндэ шунаан, хара анаатай зон.
Тэдэнэр атаархадаг, аладаг, хэр‰‰л ама гаргадаг, худалаар хэлэдэг,
харата ааша гаргадаг, х‰ниие хардадаг, 30 хоблодог, Бурханда дура>
г‰й байдаг, х‰ниие доромжолдог, µµрµµрµµ омогорходог, айрха>
даг, муу муухай юумые ходо анаашалжа байдаг, аба эжынгээ ‰гэ
дууладагг‰й юм. 31 Тэдэнэр тэнэг хооон, хэлээн ‰гэдµµ х‰рэдэг>
г‰й, х‰ниие ‰ршµµхэ, хайрлаха гэжэ мэдэдэгг‰й юм. 32 Тиимэ юумэ
‰йлэдэжэ байан х‰н б‰хэн ‰хэлдэ х‰ртэхэ табилантай гэжэ Бурха>
най хэлэые мэдэжэ байаншье аа, тэдэнэр н‰гэлтэ юумэ хэжэл
байдаг, ‰шµµ тиихэдэ бусад зониие тиимэ юумэ ‰йлэд‰‰лхэдэ т‰л>
хидэг юм.
Бурханай зарга ш‰‰бэри
2 1

Заримантнай буруу юумэ хэжэ байан зониие ш‰‰бэрилдэг.
2 З‰гµµр
тиигэжэ байандатнай таанадта ямаршье х‰лисэл байха>
1

г‰й. Бусад зониие зэмэлхэдээ, таанад µµэдыгµµ зэмэлнэт, уша>
рынь юуб гэхэдэ, таанад ‰нµµхил зонтойгоо адли буруу юумэ хээн
гэмтэй болонот. 2 Тиимэ мэтын юумэн‰‰дые ‰йлэдэжэ байан х‰>
н‰‰дые гэмнэн ш‰‰бэрилжэ байан Бурхан ‰нэн з‰б юм гэжэ бидэ
мэдэнэбди. 3 Гэмнэжэ байан х‰н‰‰дтэйгээл тон адли юумэ ‰йлэдэ>
жэ байхадаа таанад Бурханай хэээлтэдэ х‰ртэхэг‰йбди гэжэ ‰нэ>
хµµрµµ анана г‰т? 4 Али таанад Бурханай агууехэ ‰ршµµл хайра,
х‰лисэл, тэсэбэри тооног‰й аалта? Таанадые µµртµµ хандуулхын
тула Бурхан танда ‰ршµµл хайратай байна гэжэ мэдэнэг‰й аалта?
5 Харин таанад з‰рюутэжэ, Бурханда хандахаяа арсанат. Тиигэжэ
тэрэнэй уур сухалаа элир‰‰лхэ, газар дэлхэйнхидые гэмнэн ш‰‰бэ>
рилхэ ‰дэр х‰рэтэр таанад µµэдтµµ б‰рил муу хэээлтэ бэлдэжэ
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байнат. 6 Бурхан х‰н б‰хэнииемнай хээн хэрэг‰‰дээрнь шиидхэхэ
юм. 7 айн айхан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ ябадаг, алдар соло, нэрэ т‰>
рэ, ‰нэшэг‰й ажамидарал бэдэржэ байдаг зондо Бурхан м‰нхын
амидарал ‰ршµµхэ. 8 Харин µµэд тухайгаал бододог, ‰нэн з‰бые
буруушаадаг, тиихэдэ буруу хэрэг ‰йлэдэхэ дуратай зондо Бурхан
уур сухалаа, хоро шараяа харуулха. 9 Харата бузар юумэ ‰йлэдэжэ
байан х‰н б‰хэндэ, нэн т‰р‰‰н еврей х‰ндэ, баа ондоошье яата>
най х‰ндэ зоболон ба бэрхэшээл тудаха юм. 10 Харин айн айхан
юумэ б‰тээжэ байан х‰н б‰хэндэ, нэн т‰р‰‰н еврей х‰ндэ, баа
ондоошье яатанай х‰ндэ Бурхан алдар соло, нэрэ т‰рэ, амгалан
байдал ‰ршµµхэ юм. 11 Бурхан яа илгадагг‰й юм!
12 Бусад арадуудта Моисейн Хуули байгааг‰й. Тэдэнэр Хуулиг‰й>
гµµр н‰гэл шэбэл хээ, тиимэээ Хуулиг‰йгµµр хосорхо. Еврейн‰‰д
Хуулитай байгаа. Тэдэнэр Хуули доро н‰гэл шэбэлээ хээ, тиин
Хуулиин ¸оор гэмн‰‰лэн ш‰‰лгэхэ юм. 13 Хуули юрэ шагнажа бай>
ан х‰н‰‰д бэшэ, харин тэрэниие сахижа байан х‰н‰‰д Бурханай
урда ‰нэн сэдьхэлтэй байха. 14 Бусад арадуудай зарим х‰н‰‰д Хуули>
г‰й байаншье аа, Хуулиин заабаринуудые з‰нгµµрµµ мэдэн сахи>
жашье байдаг. Тиимэээ тэдэнэр Хуулиг‰й байаншье аа, сэдьхэл
дотороо хуулитай байанаа харуулна. 15 Тэдэнэр µµрынгµµ ‰йлэ хэ>
рэг‰‰дээр Хуулиин эрилтэн‰‰дэй з‰рхэ сэдьхэлдэнь бэшээтэй бай>
ые харуулна. Тэдэнэй эшхэлшье тэрэ ушар гэршэлнэ: заримдаа
анал бодолнуудынь тэдэниие зэмэлнэ, заримдаа хамгаална. 16 Тон
энээндэл адляар номноон айн Мэдээсэлэймни ¸оор тэрэ ‡дэр
Иисус Христосой ашаар б‰хы х‰н‰‰дэй нюуса анал бодолнуу>
дыень Бурхан гэмнэн ш‰‰хэ юм.
Еврейн‰‰д болон Хуули
17 Заримантнай

µµэдыгµµ еврейби гэжэ нэрлэнэ, Хуулида най>
дана, Бурханаар бахархана. 18 ¤µэдыгµµ яажа абажа ябабалтнай
Бурхан айшаахаб гэжэ мэдэнэт, Хуули шудалан, ‰нэн з‰бые илга>
даг болобот. 19 охор х‰н‰‰дэй х‰тэлэгшэдынь, харанхыда ябагшадай
гэрэл туяань гээшэбди гэжэ µµэд тухайгаа бата этигэлтэй байнат.
20 Хуули соо эрдэм ухаанай ба ‰нэн з‰йлэй байхада таанад тэнэг
зондо заабарилха, залуушуулые ургаха аргатайбди гэжэ бодонот.
21 Бусадые ургадаг аад лэ, юундэ µµэдµµ уранаг‰йбта? Хулгай
хэжэ болохог‰й гэжэ номножо байгаад, µµэдµµ хулгай хэнг‰й бай>
даг аалта? 22 Гэрлэхэдээ н‰хэртµµ ‰нэн сэхэ байха хэрэгтэй гэжэ
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х‰н‰‰дтэ хэлээд, µµэдµµ ‰нэн сэхэ байдаг аалта? Таанад онго>
нуудые ‰зэжэ яданат, ‰шµµ тиихэдэ ‰мэн‰‰дые тононот. 23 Таа>
над Хуулитай байандаа бахарханат, гэхэтэй сасуу Хуули сахинг‰й
Бурханай нэрэ гутаанат. 24 «Еврей таанадаа боложо бусад арадууд
Бурханиие муудхана», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг.
25 Бэлгээ отолуулан ушарта Хуули сахижа байбалтнай, тэрэ ото>
луулга танда аша туатай юм. Хэрбээ Хуули сахидагг‰й байбал,
отолуулааг‰й зоноо таанад юугээрээшье дээрэ бэшэт. 26 Хэрбээ ото>
луулааг‰й х‰нэй Хуулиин тогтоолнуудые сахижа байгаа аа, Бурхан
тэрэниие отолуулантай адляар бодохо бэшэ аал? 27 Тиимэээ хэ>
зээшье отолуулааг‰й Хуули сахидаг х‰н б‰хэн еврейн‰‰дые гэмнэ>
хэ бэшэ аал? Таанад отолуулан байнат, Хуулитай байнат, гэхэдэ
таанад тэрэ Хуули сахинаг‰йт. 28 Гадна талааа еврейдэл адляар
ажамидарантнай, отолуулан байдалтнай таанадые жэнхэни ев>
рейн‰‰д болгоног‰й. 29 Жэнхэни еврей болбол гансал махабад бэеэ
отолуулан бэшэ, харин з‰рхэ сэдьхэлэйнгээ г‰н соо отолуулан
байха ¸отой. Энэнь Хуулиин тогтоолнуудай бэшэ, харин Нангин
‰лдын ажал юм. Тиимэ х‰н уладай магтаалда бэшэ, харин Бурха>
най магтаалда х‰ртэхые х‰сэдэг.
3 2

байхада юугээрээ айн юм? Отолуулан байхада ямар
3 аша туатай
юм? Алишье талааа айн, илангаяа еврейн‰‰дтэ
1 Еврей

2

Бурханай ургаалай даалгагдааниинь шухала юм. 3 ‡нэн дээрээ
тэдэнэй зариманиинь тэрэ ургаалда этигээг‰й. Тиин тэдэнэй эти>
гэл ‰зэгг‰й байхада Бурхан найдабариг‰й байха аал? 4 ‡гыл даа.
Х‰н б‰хэнэй худал хуурмаг юумэ хэлэжэ байбашье, Бурхан ‰нэн з‰>
бые хэлэдэг юм.
«Хэлээншни ‰нэн з‰б байыеш баталха,
Зарга ш‰‰бэриин болоходо ши илажа гарахаш», – гэжэ
Нангин Бэшэг соо Бурхан тухай хэлэгдэнэ.
5 Хэрбээ Бурханай ‰нэн з‰б байые н‰гэлтэ хэрэг‰‰днай элир‰‰л>
жэ байбал, бидэ юун гэжэ хэлэхэбибди? Уур сухалаа х‰рµµд маана>
дые хэээжэ байан Бурхан буруу юумэ хэнэ аал? (Энэ оршолон>
гой зон тиигэжэ урадаг юм). 6 ‡гыл даа. Бурхан ‰нэн з‰б бэшэ аа,
газар дэлхэйнхидые яажа ш‰‰бэрилхэб?
7 «Хэрбээ манай буруу ябадал Бурханай ‰нэн сэхэ байые харуу>
лан, тэрээндэ агууехэ алдар соло олгожо байбалнь, юундэ Бурхан
м‰нµµ болотор маанадые н‰гэлтэн гэжэ нэрлэнэб», 8 ‰шµµ «Н‰гэлтэ
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юумэ ‰йлэдэжэ байя, тиигэбэл тэрэмнай айн ‰рэ д‰нтэй байха», –
гэлдэнэбди гэжэ зарим зон маанадые зэмэлнэ. З‰гµµр Бурхан тэдэ>
ниие ‰нэн з‰б зарга ш‰‰бэридэ оруулха.
Хэншье ‰нэн сэдьхэлтэн гэжэ тоологдохог‰й
Зай, хэлээн б‰хы юумэмнай ямар удхатайб? Бидэ еврейн‰‰д
бусад яатанаа дээрэ болоно гээшэ г‰бди? ‡гыл даа. Еврейн‰‰д
бусад яатанай зондол тон адляар н‰гэл шэбэлдэ х‰тэл‰‰лэгдэдэг
юм гэжэ би аяхан хэлээ энби. 10 Нангин Бэшэг соо иигэжэ хэ>
лэгдэнэ:
«‡нэн сэдьхэлтэй нэгэшье х‰н ‰гы,
Бурханда айшаагдаха нэгэшье х‰н ‰гы,
11
Сэсэн ухаатай, Бурханиие бэдэрэн
нэгэшье х‰н ‰гы.
12
Булта Бурханаа хадуураа,
Булта хэндээшье хэрэгг‰й болоо.
Хэншье, нэгэшье х‰н ‰нэн з‰б юумэ хэнэг‰й.
13
Тэдэнэй ‰гэн‰‰дынь ‰хэлэй зам руу татадаг,
Хэлэн‰‰дынь худал хуурмаг юумэ ‰г‰‰лхэдээ бэрхэ.
‡гэ б‰хэниинь могойн хэлэндэ адли аюултай.
14
Тэдэ хорон ‰гэ, хараалаа ондоо юумэ хэлэдэгг‰й.
15
Тэдэнэр гэмтээхэ, алахадаа т‰ргэн юм.
16
Гэшхээн газартаал тэдэнэр ‰йдхэл ‰нэлгэ асардаг.
17
Тэдэнэр эб найрамдалда ажамидархые мэдэхэг‰й юм.
18
Тэдэнэр Бурханаашье айн ‰рдэдэгг‰й юм».
19 Х‰н т‰рэлхитэнэй µµрыгµµ сагааруулхаяа болихын тула, б‰хы
газар дэлхэйнхидые Бурханай зарга ш‰‰бэридэ оруулхын тула Хуу>
ли соо хэлэгдээн б‰хы юумэн‰‰д Хуулиин мэдэлдэ байан х‰н‰‰д>
тэ хандуулаатай гэжэ бидэ мэдэнэбди. 20 Юундэб гэхэдэ, Хуулиин
тогтоолнуудые д‰‰ргэжэ байанаараа нэгэшье х‰н Бурханда ай>
шаагдахаг‰й. Хуули болбол маанадай н‰гэлтэй байые мэдэр‰‰лхэ
зорилготой юм.
9

Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй байха тухай
Харин м‰нµµ Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй байха арга зам
харуулагдаба. Тэрээн тухай Моисейн Хуулиин ба л‰ндэншэдэй
гэршэлэншье байбалнь, тэрэ арга зам Хуулида ямаршье хабааг‰й
юм. 22 Иисус Христосто ‰зэглээн этигэл ‰зэгэйнь ашаар Бурхан
21
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х‰н б‰хэниие, ямаршье илгааг‰йгµµр, ‰нэн сэдьхэлтэнэй тоондо
оруулна. 23 Ушарынь юуб гэхэдэ, х‰н б‰хэн н‰гэл шэбэл хээд, Бур>
ханай алдарта х‰ртэнэг‰й. 24 З‰гµµр маанадые с‰лµµлэн Иисус
Христосой ашаар бидэ Бурханай аша буянда х‰ртэн, ‰нэн сэдьхэл>
тэй болонобди. 2526 Бурхан маанадтай эбтэй эетэй болохын тула
Христосые тахил болгон эльгээгээ. Тиимэээ бидэ тэрээндэ ‰зэг>
лээнэйнгµµ ашаар Бурхантай эблэрнэбди. Бурхан урдань тэсэ>
бэритэй, н‰гэлтэн‰‰дые тоонг‰й байанаараа ‰нэн з‰б байанаа
харуулба. Баа Иисуста ‰зэглээн зониие ‰нэн сэдьхэлтэй гэжэ
тоолоходоо Бурхан ‰нэн з‰б байанаа харуулна. 27 Зай, тиихэдээ
юугээрээ бахархахамнайб? Юугээршье бахархалтаг‰й. Хуули сахи>
анаараа ‰нэн сэдьхэлтэнэй тоодо ороо г‰бди? ‡гыл даа. Этигэл
‰зэгэйнгµµ ашаар ‰нэн сэдьхэлтэн болообди. 28 Ушарынь юуб гэ>
хэдэ, х‰н Хуулиин тогтоолнуудые д‰‰ргээнээрээ бэшэ, харин эти>
гэл ‰зэгэйнгµµ ашаар Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй болодог
гэжэ бидэ тоолонобди. 29 Али Бурхан гансал еврейн‰‰дэй Бурхан
болоно г‰? Тэрэ баал бусад арадуудай Бурхан бэшэ аал? Тиимэл
даа, 30 Бурхан ори ганса юм хадаа б‰хы арадуудай Бурхан м‰н. Тиин
Бурхан бусад арадуудые еврейн‰‰дтэй тон адляар этигэл ‰зэгэйнь
ашаар µµрынгµµ урда ‰нэн сэдьхэлтэй байлгадаг юм. 31 Тиихэдээ
бидэ этигэл ‰зэгµµрµµ Хуули х‰сэг‰й болгоно г‰бди? ‡гыл даа,
бидэ Хуули б‰ришье х‰сэн т‰гэлдэр болгонобди.
Абраам ‰льгэр жэшээ м‰н
4 3

µµрынгµµ ‰бгэ эсэгэ Абраам тухай юун гэжэ хэлэхэбиб>
4 ди?Зай,Хэрбээ
тэрэ хээн хэрэг‰‰дээрээ Бурханай урда ‰нэн сэдь>
1

2

хэлтэн гэжэ тоологдобол, бахархаха юумэтэй байха. Гэхэтэй са>
суу Абраам тэрэ хэрэг‰‰дээрээ Бурханай урда хэзээшье бахархажа
шадахаг‰й юм. 3 «Абраамай Бурханда этигээн хадань Бурхан тэ>
рэниие ‰нэн сэдьхэлтэнэй тоондо оруулаа», – гэжэ Нангин Бэшэг
соо хэлээтэй байдаг. 4 Х‰дэлмэришэндэ т‰лэгдээн м‰нгэн болбол
бэлэг бэшэ юм. Тэрэ м‰нгые х‰н х‰лµµрµµ олоно. 5 Х‰н‰‰д хээн
юумээрээ бэшэ, харин этигэл ‰зэгµµрµµ Бурханай урда ‰нэн сэдь>
хэлтэн гэжэ тоологдохо юм. 6 Хээн хэрэг‰‰дтэйнь холбонг‰й х‰>
ниие ‰нэн сэдьхэлтэн гэжэ Бурханай тоолоходонь, тиимэ х‰ниие
Давид аза жаргалтай гэжэ нэрлэбэ.
7
«Хара хэрэг‰‰дынь х‰лисэгдээн,
н‰гэл шэбэлн‰‰дынь сагааруулагдаан х‰н‰‰д жаргалтай юм,
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Дээдын Эзэнэй хээн н‰гэлн‰‰дыень х‰ндэ тохоог‰й аа,
тэрэ х‰н жаргалтай юм».
9 ‡нµµхи Давидай хэлээшэ аза жаргал гансал отолуулан зондо
хабаатай аал? ‡гыл даа. Тэрэнь отолуулааг‰йшье зондо адлихан ха>
баатай юм. «Абраамай Бурханда этигээн хадань Бурхан тэрэниие
‰нэн сэдьхэлтэнэй тоодо оруулаа», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэ>
лэгдэые бидэ дурдаа эмди. 10 Тэрэнь хэзээ ушаран байгааб? Аб>
раамай отолууланаа урда г‰, али отолуулан хойнонь г‰? Ото>
лууланайнь хойно бэшэ, харин отолуулхынь урда тээ болоон
байгаа. 11 Абраам этигэл ‰зэгэйнгµµ т‰лµµ ‰шµµ отолуулхынгаа
урда тээ ‰нэн сэдьхэлтэнэй тоодо ороод, тэрэнээ баталан отолуул>
ан байгаа. Тиигэжэл Абраам отолуулааг‰й аад, Бурханда ‰зэглэ>
энэйнгµµ ашаар ‰нэн сэдьхэлтэн гэжэ тоологдоон б‰хы ‰зэглэг>
шэдэй эсэгэнь болоо юм. 12 Тэрэнэй отолуулхынгаа урда тээ Бурхан>
да ‰зэглэдэгтэйнь адляар ‰зэглэдэг отолууланшье х‰н б‰хэнэй
эсэгэнь болоо юм.
8

‰зэглэгшэдтэ Бурханай ‰гээн найдуулга
Бурхан Абраамда, тэрэнэй ‰ри адаадта газар дэлхэйе зал>
гамжалан абахаш гээн найдуулга ‰гээн байгаа. Абраамай Хуули
сахижа байан дээрэээнь бэшэ, харин Бурханда ‰зэглµµд, ‰нэн
сэдьхэлтэй болоон хадань тэрэ найдуулга ‰гтээн байгаа. 14 Хэрбээ
тэрэ найдуулгын Хуули сахианай т‰лµµ ‰гтээн байбалнь, этигэл
‰зэг юуншье бэшэ, найдуулга ямаршье ‰рэ д‰нг‰й байха эн.
15 Хуули эбдэхэдэ Бурханай уур сухалынь х‰рэдэг юм. Харин Хуу>
лиин ‰гы байбал, тэрэниие эбдэхын аргаг‰й юм.
16 Тиимэээ найдуулга этигэл ‰зэг дээрэ ‰ндээлнэ, тиин Абра>
амай б‰хы ‰ри адаадта, гансашье Хуули сахидаг бэшэ, харин
Абраамдал адляар ‰зэглээн х‰н б‰хэндэ Бурханай агууехэ ‰р>
шµµл хайраар тэрэ найдуулгань батаар ‰гтэбэ. Абраам бултанай>
мнай эсэгэ. 17 Нангин Бэшэг соо: «Би шамайе олон арадуудай эсэ>
гээр табяаб», – гэжэ хэлээтэй байдаг. ‡хээн юумые амидыруулдаг,
байхаг‰й юумые захиралтаараа бии болгодог Бурханда ‰зэглээн
Абраам манай эсэгэ юм. 18 Найдаха шалтагаанайшье ‰гы байхада,
Абраам этигээ, найдаа, тиимэээ «олон арадуудай эсэгэнь» болоо,
Нангин Бэшэг соо хэлэгдээн ¸оор ‰ри адаадынь одо м‰шэдтэл
адли тоог‰й олон байха. 19 Тэрэ ‰едэ Абраам зуу х‰рэхэ тооной бай>
гаа, з‰гµµр ‰хэхын наана болоон махабад бэе тухайгаа, ‰ри х‰‰гэдые
13
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т‰рэхэ сагайнь ‰нгэрэн Сарра тухайгаа бодоходоо, тэрэнэй этигэл
‰зэгынь уларааг‰й. 20 Абраам Бурханай найдуулгые эжэглээ>
г‰й, тэрээндэ бата этигэжэ байгаа, тиин этигэл ‰зэгынь б‰ришье
ехэ болоо. Тэрээгээрээ Абраам Бурханиие алдаршуулаа. 21 Бурхан
найдуулан юумэеэ д‰‰ргэхэ аргатай гэжэ Абраам бата этигэлтэй
байгаа. 22 Тиимэээл Абраам этигэл ‰зэгэйнгµµ ашаар «‰нэн
сэдьхэлтэнэй тоодо оруулагдаан байгаа». 23 «‡нэн сэдьхэлтэнэй
тоодо оруулагдаа», – гэдэгынь гансал Абраамда хабаатай бэшэ.
24 Тэрэнь баал манай Дээдын Эзэн Иисус Христосые амидыруул>
ан Бурханда ‰зэглµµд, ‰нэн сэдьхэлтэнэй тоодо ороон маанадта
хабаатай юм. 25 Бурхан манай н‰гэл шэбэлэй т‰лµµ Иисусые ‰хэлдэ
‰гµµд, ‰нэн сэдьхэлтэй байхымнай тула ‰‰лдэнь тэрэниие амиды>
руулаа юм.
Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй байха тухай
5 4

М‰нµµ бидэ этигэл ‰зэгэйнгµµ ашаар Бурханай урда ‰нэн
5 сэдьхэлтэй
болообди, тиин манай Дээдын Эзэн Иисус Христо>
1

соор дамжан Бурхантай эбээ нэгэдхээбди. 2 Христос баа этигэл
‰зэгэймнай ашаар маанадые м‰нµµ манай оршожо байан Бурха>
най ‰ршµµл хайрада х‰тэлэн асараа. Тиимэээ Бурханай алдарта
х‰ртэхэбди гэжэ найдан, баяр жаргалтай байнабди. 3 Бидэ зобожо
байандаа баа баяр жаргалтай байнабди, юундэб гэхэдэ, зобо>
лон бэрхэшээлн‰‰д тэсэбэри тэнхээтэй болгодог, 4 харин тэсэбэри
тэнхээтэй байхада Бурхан айшаадаг, тиихэдэ Бурханай айшаал
найдабари т‰р‰‰лдэг, 5 тиимэээ тэрэ найдабари маанадай урма ху>
халхаг‰й. Эдэ б‰хы юумэн‰‰д Бурханай маанадта хайрлаан Нан>
гин ‰лдэээ, тэрэнэй з‰рхэ сэдьхэлдэмнай б‰рилд‰‰лдэг хайра ду>
ранаа эхитэй юм.
6 Христос Бурханай тогтооон сагта манай т‰лµµ маанадай ахир
ула, н‰гэл шэбэлтэй байхада ‰хµµ гээшэ. 7 ‡нэн сэдьхэлтэнэй
т‰лµµ ‰хэхые х‰н ‰нэндµµ х‰сэдэгг‰й, тиихэдэ эрхим айн х‰нэй
т‰лµµ ‰хэхые хэншьеб х‰сээн байжа магадг‰й. 8 Харин манай ‰шµµ
н‰гэлтэй байхада Бурхан маанадай т‰лµµ Христосые ‰хэлдэ х‰ртµµ>
гµµд, манда аргаг‰й ехэ дуратай байанаа баталаа.
9 Христосой адхаран шуанай ашаар бидэ м‰нµµ Бурханай урда
‰нэн сэдьхэлтэй болоод, Бурханай хэээлтэээ заатаг‰й абарагда>
хабди. 10 Хэрбээ Бурханай дайсадынь байхадамнайшье тэрэ µµрын>
гµµ Х‰б‰‰нэй ‰хэлµµр маанадтай эбээ нэгэдхээн байгаа хадаа,
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м‰нµµ эбтэй эетэй байхадамнай, тэрэ Х‰б‰‰нэйнгээ аминай ашаар
маанадые хэээлтэээ заабол абарха бэшэ аал. 11 Бурханай маанад>
тай эб найрамдал тогтоохоор Дээдын Эзэн Иисус Христосые эль>
гэээн ушарта бидэ аргаг‰й баяртай байнабди.
Адам Христос хо¸р тухай
12 Н‰гэл

нэгэ х‰нµµр дамжан газар дэлхэйдэ буугаа, тиигээд тэрэ
н‰гэл ‰шµµ ‰хэл дахуулан асараа. Тиимэээ х‰н б‰хэнэй н‰гэлтэй
байан хадань, х‰н т‰рэлхитэнэй дунда ‰хэл тараан байгаа. 13 Хуу>
лиин ‰гтэхэµµшье урда газар дэлхэй дээрэ н‰гэл байгаа. З‰гµµр
Хуулиин ‰гы байхада н‰гэлшье тоогдодогг‰й. 14 Адамай ‰е сагаа
эхилээд, Моисейн ‰е саг х‰рэтэр б‰хы х‰н т‰рэлхитэниие, тэдэнэй
тоодо Бурханай захиралтые Адамай эбдээндэл адляар з‰ршµµг‰й
байан х‰н‰‰дыешье ‰хэл мэдэлдээ абаад байгаа.
Адам болбол ‰‰лдэнь ерээн Христосой анхан жэшээ байгаа.
15 Гэхэтэй сасуу Бурханай элбэг дэлбэгээр ‰ршµµэн бэлэгынь Ада>
май н‰гэлтэй адли бэшэ. Тэрэ н‰гэл бусад олон зондо ‰хэл асараа.
Харин гансал Иисус Христосой олон зондо асаран Бурханай буян
хэшэгтэ бэлэг б‰ришье ‰р жабхалантай байгаа. 16 Адамай н‰гэлэй
ба Бурханай бэлэгэй хоорондо тон ехэ илгаа байна. ‡нµµхи н‰гэл
хэээлтэдэ х‰тэлжэ байгаа. Харин Бурханай ‰ршµµл бэлэгынь олон
н‰гэл шэбэлн‰‰дыемнай х‰лис‰‰лэн, маанадые ‰нэн з‰б болгожо
байна. 17 Ганса х‰нэй н‰гэлµµр дамжан, тэрэ ганса х‰нµµ боложо,
‰хэл захиржа байан юм. Гэхэтэй сасуу ганса х‰нэй, Иисус Христо>
сой б‰тэээн ‰рэ д‰н б‰ришье агууехэ юм. Бурханай элбэг ‰ршµµл
бэлэгээр ‰нэн з‰б болоон х‰н б‰хэн Иисус Христосой ашаар ажа>
мидаржа, захиржа байха. 18 Тиимэээ нэгэ н‰гэлэй б‰хы х‰н‰‰дые
гэмнэн буруудхажа байхада, ‰нэн з‰б нэгэ хэрэгэй ашаар х‰н б‰хэн
‰нэн сэдьхэлтэй болоно, ами наанда х‰ртэнэ. 19 Нэгэ х‰нэй Бурха>
най мэдэлээ гарахада яажа б‰хы х‰н‰‰д н‰гэлтэн‰‰д болоо эм,
тон тиигэжэл нэгэ х‰нэй Бурханай мэдэлдэ байанай ашаар х‰н‰‰д
булта ‰нэн сэдьхэлтэй болохо.
20 Н‰гэл шэбэлые элеэр харуулхын тула Хуули ‰гтээн байгаа. З‰>
гµµр н‰гэл шэбэлэй ехэ элбэг байан газарта Бурханай ‰ршµµл хай>
рашье б‰ри элбэг дэлбэг ‰гтэжэ байгаа. 21 Х‰н б‰хэниие н‰гэлэй х‰>
тэлэн ‰хэлдэ х‰ргэдэг байантайл тон адляар Бурханай ‰ршµµл хайра
маанадые х‰тэлэн, ‰нэн сэдьхэлтэй болгодог, манай Дээдын Эзэн
Иисус Христосой ашаар м‰нхын амидаралда х‰ргэдэг.
5
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Н‰гэлэй эрхэ мэдэлээ мултараад,
Христосой эрхэ мэдэлдэ байха тухай
6

яахабибди? Бурханай ‰ршµµл хайрын элбэгжэжэ байхын
6 тула саашадаашье
н‰гэл шэбэл хэжэл байхамнай гээшэ г‰?
1 Зай,

2 ‡гыл

даа. Н‰гэлэй талаар ‰хµµд, эрхэ мэдэлээнь мултаран хадаа
яажа саашадаашье н‰гэл хэжэ ажамидархабибди? 3 Иисус Христос>
той нэгэдэн уаар арюудхагдахадаа бидэ тэрэнэй ‰хэлыешье ху>
баалсан, тэрээнтэй нэгэдээн байгаабди гэжэ мэдэнэг‰й аалта?
4 Уаар арюудхуулхадаа бидэ Христостой хамта ‰хµµд х‰дµµл‰‰лэг>
дээн байгаабди. Тиимэээ Эсэгынь алдарта ‰р х‰сэнэй Христо>
сые амидырууландал адляар бидэшье ажамидаралай шэнэ з‰ргµµр
ябахабди.
5 Хэрбээ бидэ Иисустай ‰хэлыень хубаалсан нэгэдээн байбал,
тэрээнтэй хамта баа амидыруулагдахабди. 6 Н‰гэлтэ махабад бэе>
мнай саашадаа маанадые н‰гэлэй барлаг болгохог‰йн тула урданай>
мнай байдал Христостой хамта хэрэээн дээрэ хадагдан ‰нэгдµµ
юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. 7 Х‰н ‰хэхэдµµ н‰гэлэй мэдэлээ мултар>
на. 8 Христостой хамта ‰хээн хадаа бидэ тэрээнтэйл хамта ами>
дархабди гэжэ этигэнэбди. 9 Ушарынь юуб гэбэл, Христос ‰хµµд
амидыруулагдаан байгаа, тиигээд дахин ‰хэхэг‰й, юундэб гэбэл,
‰хэл тэрээн дээрэ ондоо ямаршье эрхэ засагг‰й ха юм. 10 Христос
нэгэл дахин манай н‰гэлн‰‰дэй т‰лµµ ‰хµµд, м‰нµµ Бурханай т‰лµµ
ажамидаржа байна. 11 Тиимэээ таанадшье н‰гэлэй талаар ‰хµµбди,
харин Иисус Христосой ‰гээн амяар Бурханай т‰лµµ ажамидар>
набди гэжэ µµэд тухайгаа бодохо ¸отойт.
12 Махабад бэеынгээ х‰сэлэнг‰‰дые дахахаг‰йн тула х‰‰ртэ бэеэ
н‰гэлэй мэдэлдэ б‰ байлгагты. ‰‰лэй ‰‰лдэ махабад бэетнай ‰>
нэн хосорхо, тиимэээ тэрэнэй х‰сэлэнг‰‰дые дахажа б‰ ябагты.
13 Махабад бэеынгээ алишье эрхэтэниие н‰гэлдэ х‰тэлхэ хуурмаг
ябадалай зэбсэг б‰ болгогты. З‰гµµр ‰хµµд амидыран зондол ад>
ляар µµэдыгµµ Бурханда зорюулан, махабад бэеынгээ алишье эр>
хэтэниие Бурханай хэрэглэхэ з‰б ябадалай зэбсэг болгогты. 14 Н‰гэл
танай ажамидаралые захирха ¸ог‰й. Таанад Хууляар бэшэ, харин
Бурханай ‰ршµµл хайраар ажамидарна ха юмта.
15 Зай, тиигээд яахамнайб? Хуулиин доро бэшэ, харин Бурханай
‰ршµµл хайра доро ябажа байгаа хадаа н‰гэл шэбэлээ саашадаашье
‰йлэдэхэмнай гээшэ г‰? ‡гыл даа! 16 Хэнэй ‰гэ дууланат, тэрэнэйл
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барлагынь болонот гэжэ таанад мэдэнэг‰й аалта? Таанад н‰гэлэй бар>
лагынь байбал, ‰хэлдэ х‰ртэхэт, али ‰гы аа, Бурханай ‰гµµр байдаг
барлагынь байбал, ‰нэн сэдьхэлтэй болохот. 17 Бурханда баяр баяс>
халан х‰ргэе! Таанад нэгэ ‰едэ н‰гэлэй барлагууд байан аад, ном>
ногдоон ургаалай ‰нэн з‰бые б‰хы з‰рхэ сэдьхэлээрээ дуулажа
абаат. 18 Тиин н‰гэлэй мэдэлээ мултараад, таанад з‰б юумэнэй
барлагууд болобо гээшэт. 19 Таанадай ‰шµµл г‰йсэд болбосороог‰й
хада би юрын жэшээн‰‰дые хэрэглэнэб. Урдань таанад бузар муу>
хай юумэн‰‰дые ‰йлэдэхэ зорилготойгоор махабад бэеынгээ эрхэ>
тэн‰‰дые н‰гэлэй барлаг болгоон байгаат. Харин м‰нµµ махабад
бэеынгээ б‰хы эрхэтэн‰‰дые нангин хэрэг‰‰дые б‰тээжэ байхаарнь
з‰б юумэнэй барлагууд болгогты.
20 Н‰гэлэй барлагууд байхадаа таанад з‰б юумэндэ ямаршье ха>
бааг‰й байгаат. 21 Урдань ‰йлэдэдэг хэрэг‰‰дээ таанад юу оложо
абабат? М‰нµµ тэдэ хэрэг‰‰дээ эшэжэ улайхааа бэшэ ондоо юумэн
‰гы, тэдэтнай таанадые ‰хэлдэ х‰тэлжэ байгаа ха юм. 22 М‰нµµ таа>
над н‰гэл шэбэлээ с‰лµµлэгдµµд, Бурханай барлагууд болобот. Тэ>
рэнэй ‰рэ д‰ндэнь таанад арюун гэгээн болобот, м‰нхын амидарал>
да х‰ртэбэт. 23 Хээн н‰гэл шэбэлэйтнай т‰лµµэниинь ‰хэл юм.
Харин манай Дээдын Эзэн Иисус Христостой нэгэдэн м‰нхэ ами>
дархань Бурханай ‰ршµµл бэлэг юм.
Гэрлэлгэээ жэшээ дурдая
7 6

таанад Хуули ойлгонот, тиимэээ Хуули гансал
7 амидыд‰‰нэрни,
х‰н‰‰дые захиржа шадаха гэжэ мэдэнэт. Жэшээлбэл,
1 Аха

2

хуулиин ¸оор хадамтай эхэнэр н‰хэрэйнгµµ амиды мэндэ байха
‰едэл н‰хэртэйгµµ холбоотой юм; хэрбээ н‰хэрынгµµ наа бара>
балнь, тэрэ эхэнэр гэрлэлгын Хуулиаа с‰лµµтэй болоно. 3 Тиимэ>
ээ н‰хэрэйнгµµ амиды мэндэ байха сагта ондоо х‰нтэй ханилбалнь,
тэрэ эхэнэр эрэдээ урбагша гэжэ нэрлэгдэхэ, харин н‰хэрэйнь н‰г>
шээн байбал, тэрэ эхэнэр хуулиин ¸оор с‰лµµтэй болоод, ондоо
х‰нтэй угаашье аа, эрэдээ урбагша гэжэ тоологдохог‰й. 4 Аха д‰‰>
нэрни, таанадай ушар тон тиимэл юм. Таанад м‰нµµ Христосой
бэеын эрхэтэн болоод, Хуулитай холбоогоо таалба гээшэт. М‰нµµ
таанад Бурханда алба хэжэ аша туатай байхын тула ‰хµµд амидыр>
ан Христосой х‰н‰‰д болобот. 5 Энэ дэлхэйн жама ¸оор ажами>
дархадамнай Хуули махабад бэеымнай н‰гэлтэ х‰сэлэнг‰‰дые эр>
гээдэг байгаа, бидэ булта ‰хэхэ хойшолонтой байгаабди. 6 Харин
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м‰нµµ бидэ урдань маанадые х‰леэд байан Хуулиин талаар ‰хµµд,
эрхэ мэдэлээнь мултараабди. Саашадаа бидэ бэшэгдээн Хуули
сахижа, хуушан аргаар алба хэхэг‰йбди, харин шэнэ аргаар ‰лдын
мэдэлдэ байгаад, Бурханда алба хэхэбди.
Хуули ба н‰гэл тухай
7 Зай,

тиигээд Хуули µµрµµ н‰гэлтэй гэжэ хэлэхэмнай г‰? ‡гыл
даа! З‰гµµр Хуулиин ‰гы байбал, би н‰гэл гээшэ юун бэ гэжэ мэдэ>
хэг‰й байха энби. «Ондоо х‰нэй юумэндэ б‰ анаарха», – гэжэ
Хуулиин хэлээг‰й юм аа, би тиигэжэ анаархаха гээшэ н‰гэл юм
гэжэ мэдэхэг‰й эм. 8 З‰гµµр н‰гэл тэрэ захяа заабариин ашаар
элдэб янзын харата х‰сэлэнг‰‰дые зосоомни т‰р‰‰лээ. Н‰гэл Хуу>
лиг‰йгµµр ямаршье х‰сэг‰й. 9 Урдань Хуули мэдэхэг‰й байхадаа би
амиды ябааб, теэд энэ захяа заабариие дуулахадаа, зосоомни н‰гэл
б‰рилдэбэ, 10 тиигээд би хосорооб. Тиигэжэ амидарал асарха ¸о>
той байан захяа заабари намда ‰хэл асараа. 11 Боломжо гарахада,
н‰гэл энэ захяа заабаряар намайе мэхэлбэ, тиигээд алаба.
12 Тиибэ яабашье Хуули µµрµµ арюун нангин юм, захяа зааба>
ринууднь баа арюун нангин, ‰нэн з‰б, айн айхан юм. 13 Зай,
тиихэдээ айн айхан юумэн намда ‰хэл асараа гээшэ г‰? ‡гыл даа,
н‰гэл ‰хэлые асараа. ‡нэн байдалаа элир‰‰лхын тула н‰гэл айн
айхан юумые хэрэглэн, зосоомни ‰хэл т‰р‰‰лээ. Тиимэээ захяа
заабариин ашаар н‰гэлэй б‰ришье аймшагтай, б‰ришье бузар булай
байаниинь харуулагдаа юм.
14 Хуули оюун сэдьхэлтэй холбоотой, харин би бэе махабадтаа
х‰люулээд, н‰гэлэй богоолынь болон худалдагдаан байгааб гэжэ
би мэдэнэб. 15 Би юу хэжэ байанаашье ойлгоног‰йб, юундэб гэ>
хэдэ, би хэхэ дуратай юумэеэ хэнэг‰йб, харин хэхэ дураг‰й байан
юумэеэ ‰йлэдэжэ байнаб. 16 Хэхэ дураг‰й юумэеэ хэжэ байхадаа би
Хуулиин ‰нэн з‰б байые баталнаб. 17 Тиимэээ ‰нэндµµ болбол би
бэшэ, харин зосоомни оршожо байан н‰гэл тиимэ юумэ ‰йлэдэнэ
гээшэ. 18 айн айхан юумэн зосоомни, махабад бэе соомни оршо>
ног‰й гэжэ би мэдэнэб. айн айхан юумэ б‰тээхэ х‰сэлтэй бай>
дагшье аа, ‰нэндµµ б‰тээжэ шададагг‰й х‰м. 19 Хэхэ дуратай байан
айн айхан юумые хэнэг‰йб, харин орондонь хэхэ дураг‰й бай>
ан харатай муухай юумые ‰йлэдэнэб. 20 Хэрбээ хэхэ дураг‰й бай>
ан юумэеэ хэжэ байгаа юм хадаа би µµрµµ тиимэ юумэ хэнэг‰йб,
харин зосоомни оршожо байан н‰гэл тиимэ юумэ ‰йлэдэнэ.
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21 Тиимэээ

айн айхан юумэ б‰тээхэ дуратай байхадамни, ха>
рата аналнууд намда аалта болодог заншалтай. 22 З‰рхэ сэдьхэл>
дээ би Бурханай Хуули дэмжэжэ байна ха юмбиб. 23 Харин бэеым>
ни эрхэтэн‰‰дые х‰дэлгэдэг ¸он ухаан бодолоймни дэмжэдэг хуу>
лита ¸онтой тулалдадаг юм. Бэе махабад соомни х‰дэлдэг н‰гэлэй
¸он намайе богоолшолоод байна. 24 Ямар азаг‰й х‰н гээшэбиб!
‡хэлдэ х‰ргэжэ байан энэ махабад бэеээмни хэн намайе аршал>
хань гээшэб? 25 Бурханда баяр баясхалан х‰ргэнэб, тэрэ манай Дээ>
дын Эзэн Иисус Христосой ашаар аршалха юм.
Зай, иигээд би бэеэрээ н‰гэлэй хуулида, харин ухаан бодолоороо
Бурханай Хуулида алба хэжэ байгаа х‰нби.
Бурханай ‰лдын х‰сµµр ажамидарха тухай
8 7

Христостой нэгэдэн ажамидаржа байан х‰н‰‰д м‰нµµ
8 зэмэлэгдэхэг‰й.
Ушарынь юуб гэбэл, Иисус Христостой хамта
1 Иисус

2

ажамидаруулжа байан ‰лдын хуули намайе н‰гэлэй ба ‰хэлэй
хуулиаа с‰лµµлµµ юм. 3 Манай н‰гэлтэ м‰н шанараа боложо Хуу>
лиин б‰тээжэ шадааг‰й юумые Бурхан б‰тээбэ. Тэрэ Х‰б‰‰гээ н‰>
гэлтэ маанадтайл адли бэетэйгээр н‰гэлн‰‰дэймнай т‰лµµ тахил
болгон эльгээжэ, махабад бэеэрнь манай н‰гэлн‰‰дые гэмнэн ш‰‰>
бэрилээ юм. 4 ¤µэдынгµµ х‰сэлэнг‰‰дые даханг‰й, харин ‰лдые
дахан ажамидардаг маанад соо Хуулиин шаардаан нангин з‰йл б‰>
тэхын тула Бурхан тиигээ. 5 Н‰гэлтэ шанарай х‰сэлэнг‰‰дые дахан
ажамидардаг х‰н‰‰дэй ухаан бодолынь н‰гэлтэ шанарай х‰сэлэн>
г‰‰дэй мэдэлдэ байдаг. Харин ‰лдын хэлээн ¸оор ажамидардаг
х‰н‰‰дэй ухаан бодолынь ‰лдын эрхэ мэдэлээр болодог юм. 6 Н‰>
гэлтэ м‰н шанарай мэдэлдэ байань ‰хэлдэ х‰ргэдэг, харин ‰лдын
мэдэлдэ байань амидарал ба энхэ тайбан найруулдаг. 7 Х‰н‰‰д
махабад бэеынгээ мэдэлдэ байхадаа Бурханай дайсадынь байдаг,
ушарынь хэлэбэл, тэдэнэр Бурханай хуулиие сахинаг‰й, сахижа
шадахашьег‰й юм. 8 Н‰гэлтэ м‰н шанарайнгаа х‰сэлэнгµµр ажа>
мидаран х‰н‰‰д Бурханда таатай байжа шадахаг‰й.
9 Таанад н‰гэлтэ м‰н шанарайгаа х‰сэлэнг‰‰дые даханаг‰йт, тиин
зосоотнай Бурханай ‰лдын оршожо байхадань, ‰лдын эрхэ х‰сэ>
лµµр ажамидарнат. Зосоогоо Христосой ‰лдэг‰й х‰н тэрэнэй бэшэ
юм. 10 Хэрбээ зосоотнай Христосой оршожо байбал, н‰гэл шэбэл>
ээ боложо бэе махабадайтнай ‰нэхэдэ, Бурханай урда ‰нэн сэдь>
хэлтэй байан ашаартнай ‰нээ ‰лдэтнай амиды байха. 11 Иисусые
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‰хэхэдэнь амидыруулан Бурханай ‰лдын зосоотнай оршожо бай>
хадань, Христосые Амидыруулагша зосоотнай оршожо байан ‰л>
дµµрµµ таанадайшье ‰хэлтэ бэедэ ами ‰ршµµхэл.
12 Тиимэээл, аха д‰‰нэрни, бидэ н‰гэлтэ м‰н шанар байдалай>
нгаа х‰сэлэнг‰‰дые дахан ажамидарха ¸ог‰йбди. 13 Тиигэжэ ажа>
мидараа хадаа ‰хэхэт, харин ‰лдµµрµµ н‰гэлтэ хэрэг‰‰дээ ‰нµµ>
жэ байбал, амиды байхат. 14 Бурханай ‰лдµµр х‰тэл‰‰лэгдээн
х‰н‰‰д Бурханай ‰хиб‰‰дынь гээшэ. 15 Бурханай ‰лдэ таанадые
тэрээнээ айжа байдаг барлаг болгоог‰й, харин Бурханай ‰хиб‰‰>
дынь болгоо, тиин ‰лдын х‰сµµр бидэ Бурханиие: «Аба, Эсэгэ>
мнай!» – гэжэ нэрлэдэгбди. 16 Бурханай ‰лдэ манай ‰нээ ‰л>
дэтэй ниилэн, маанадые Бурханай ‰хиб‰‰д гэжэ батална. 17 Бидэ
тэрэнэй ‰хиб‰‰дынь хадаа µµрынгµµ х‰н‰‰дтэ хадагалажа байан
буян хэшэгэйнь залгамжалагшад гээшэбди, баа Христосто бэл>
дээтэй юумые Христостой хамта залгамжалхабди. Христосой зобо>
лонгуудые хубаалсаа юм хадаа, тэрэнэй алдарташье х‰ртэлсэхэ ха
юмбибди.
Бурханай х‰н‰‰дэй ерээд‰й алдар тухай
18 М‰нµµнэй

сагта зобожо байамнай ерээд‰йдэ маанадта ‰гтэхэ
алдарай хажууда юуншье бэшэ гэжэ бодоноб. 19 Б‰тээгдээн б‰хы
юумэн‰‰д Бурханай µµрынгµµ ‰хиб‰‰дые элир‰‰лэн харуулхыень
аргаг‰й ехээр х‰леэжэ байна. 20 Б‰тээгдээн б‰хы юумэн‰‰д µµэ>
дынгµµ дура зоргоор бэшэ, харин Бурханай эрхэ х‰сэлµµр зорил>
го¸о бэел‰‰лээг‰й юм. 21 Тэдэ µµэдµµ ‰хэлтэ богоолшолгооо нэгэ
сагта мултаржа, Бурханай ‰хиб‰‰дэй ‰р жабхаланта эрхэ с‰лµµе
хубаалсаха юм гэжэ Бурхан т‰лэблэжэ байгаа ха. 22 М‰нµµнэйшье
саг х‰рэтэр б‰тээгдээн б‰хы юумэн‰‰д ‰хиб‰‰ т‰рэхэдµµ ‰бдэжэ
байан эхэнэртэл адляар ‰бдэн ¸олоно гэжэ бидэ мэдэнэбди. 23 Ган>
сашье б‰тээгдээн б‰хы юумэн‰‰д ¸олоно бэшэ, харин Бурханай
т‰р‰‰шын ‰ршµµл бэлэгтэ, ‰лдэдэнь х‰ртээн бидэшье Бурханай
маанадые ‰хиб‰‰дынь болгохые, махабад бэеыемнай с‰лµµлхые х‰>
леэжэ байхадаа баал зосоогоо ¸олонобди. 24 Ушарынь хэлэбэл, би>
дэ иимэ найдалтай болоод абарагдаан байгаабди. Хэрбээ маанадай
найдажа байан юумэеэ хаража байбалнай, тэрэмнай бодото най>
дал бэшэ байха эн. Хаража байан юумэндээ яажа найдалтайб?
25 Харин харааг‰й юумэндээ найдажа байхадаа бидэ ехэл тэсэбэри>
тэйгээр х‰леэжэ байдагбди.
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26 Маанадай

шадал тэнхээг‰й байхада маанадта ‰лдэ туалдаг.
Яажа зальбарха хэрэгтэйб гэжэ мэдэхэг‰й байхадамнай ‰лдэ тайл>
барилхын аргаг‰й ¸олоогоор манай т‰лµµ зальбардаг. 27 Харин з‰рхэ
сэдьхэлыемнай соо харадаг Бурхан ‰лдын анал бодолые мэдэжэ
байдаг юм. ‰лдэ Бурханай эрхэ х‰сэлµµр лэ тэрэнэй арадай т‰лµµ
тэрээниие гуйна ха юм.
28 Бурханда дуратай, тэрэнэй эрхэ х‰сэлµµр дуудуулагдаан х‰н‰‰>
дэй б‰хы юумэн‰‰дтэнь Бурхан урагшатай байдаг. 29 Бурханай шэлэжэ
абаан х‰н‰‰д Х‰б‰‰ндэнь адли байха табилантай, тиин Х‰б‰‰ниинь
олон ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэрэй дунда ууган Х‰б‰‰ниинь байха юм.
30 Бурхан шэлэжэ абаан х‰н‰‰дээ дуудаа, дуудаан х‰н‰‰дээ ‰нэн
сэдьхэлтэй болгоо, ‰нэн сэдьхэлтэнг‰‰дые алдар солодоо х‰ртµµгµµ.
Бурханай хайра дуран
31 Эдэ

б‰хэн тухай бидэ юун гэжэ хэлэхэбибди? Хэрбээ Бурханай
манай талада байбал, маанадта эсэрг‰‰сээн х‰н байха аал? 32 Бурхан
µµрынгµµ Х‰б‰‰ниие хайрланг‰й, бидэнэй бултанаймнай т‰лµµ ‰ргэ>
эн байгаа. Бурхан маанадта Х‰б‰‰гээ ‰гэжэ байбал, бусадшье б‰хы
юумэн‰‰дээ элбэгээр ‰гэхэ бэшэ г‰? 33 Бурханай шэлэжэ абаан х‰н‰‰>
дые хэн гэмнэхэб? Бурхан µµрµµ тэдэниие зэмэг‰й гээ ха юм. 34 Тии>
хэдээ хэн тэдэниие зэмэлхэб? ‡хµµд, тиигээд амидыраад, Бурханай
баруун гарынь болоон, маанадай т‰лµµ гуйлта ‰ргэжэ байан Хрис>
тос Иисус тэдэниие гэмнэхэг‰йл! 35 Тиихэдээ юун бидэниие Христо>
сой хайра дурааа холодуулхаб? Зоболонгууд г‰, али бэрхэшээлн‰‰д г‰,
али хашалга м‰рдэлгэн‰‰д г‰, али ‰лбэр ‰лэсхэлэн байдал г‰, али ядуу
тулюур байдал г‰, али аюул оол г‰, али ‰хэл холодуулха болоно г‰?
36
«Шинии т‰лµµ бидэ ‰дэр б‰хэн
‰хэлэй аюултай тох¸олдонобди.
Гаргуулхаяа байан хониндол адли байнабди», –
гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 37 Эдэ б‰хы ушарнуудта бидэ
маанадта дуратай байан Христосой ашаар илалта туйлан гаранаб>
ди. 38 Амиды байна г‰бди, али ‰хээн байна г‰бди, юуншье бидэниие
Бурханай хайра дуранаа хааахаг‰йл. Эльгээмэлн‰‰дшье, бусад ог>
торгойн х‰сэн‰‰дшье, оршон ‰еын юумэн‰‰дшье, ерээд‰й сагай
юумэн‰‰дшье, 39 дээдын х‰сэн‰‰дшье, доодын х‰сэн‰‰дшье, б‰тээг>
дээн б‰хы юумэн‰‰дшье манай Дээдын Эзэн Христос Иисус соо
оршоон Бурханай хайра дуранаа маанадые холодуулжа шадахаг‰й
гээн бата этигэлтэй байнаб.
8

395

Римэйхиндэ 9
Бурхан болон тэрэнэй арад
9

би ‰нэн з‰бые хэлэнэб, худалаар хэлэнэ>
9 г‰йб. Тиин ‰зэглэдэг
Нангин ‰лдэшье, эшхэлнишье минии хэлэые
1 Христосто

‰нэн гэжэ гэршэлнэ. 2 Би угаа ехээр уйдана гашууданаб, з‰рхэ сэдь>
хэлни зогсонг‰й ‰бдэнэ. 3 ¤µрынгµµ арадые абархын т‰лµµ Бурха>
най хараалда х‰ртµµд, Христосоо холодуулхадашье би бэлэнби.
4 Тэдэ израильшууд Бурханай шэлэжэ абаан х‰н‰‰д юм. Бурхан тэ>
дэндэ алдараа харуулаа, тэдэнтэй хэлсээ баталаа, тэдэндэ Хуули,
тиигээд ш‰тэлгын ‰мэ ба найдуулгаа ‰гµµ. 5 Тэдэнэр агууехэ ‰бгэ
эсэгэнэртэй юм, тиихэдэ Бурханай табисуурта махабад бэеэрээ ба>
ал тэдэнэй яанай х‰н юм. Б‰хы юумые захиржа байан Бурхан хэ>
тын хэтэдэ магтаал солотой байай гэжэ би зальбарнаб! Болтогой!
6 Бурхан амалан юумэеэ д‰‰ргээг‰й гэжэ хэлэхын аргаг‰й. ‰‰>
лэй ‰‰лдэ Израилиин арад зон бултадаа Бурханай бодото х‰н‰‰д
бэшэ. 7 Тиин Абраамай ‰ри адаад бултадаа Бурханай ‰хиб‰‰д
бэшэ. «Ши Исаагаар лэ дамжан минии амалан ‰ри адаадтай бо>
лохош», – гэжэ Бурхан Абраамда хэлээн байгаа. 8 Ондоогоор хэ>
лэбэл, юрын аргаар т‰рээн ‰хиб‰‰д* Бурханай ‰хиб‰‰д бэшэ. Бур>
ханай найдууланай ¸оор лэ т‰рээн ‰хиб‰‰д бодото ‰ри адаад
гэжэ тоологдодог гээшэ. 9 «Хойто жэл энэл сагтаа би дахин ерэхэб,
тиин Саррашни х‰б‰‰тэй болоод байха», – гэжэ хэлээниинь Бур>
ханай найдуулан ‰гэ байан юм.
10 Энээнээ гадна Ребекка ба манай ‰бгэ эсэгэ Исаагай хо¸р х‰>
б‰‰тэй болоходо тиимэ юумэн баа тох¸олдоо эн. 1112 ‡шµµ тэдэ
хо¸рой т‰рµµг‰й, айн г‰, али муу юумэ хээг‰й байхадань, «Ехэ
х‰б‰‰ншни д‰‰дээ алба хэжэ байха», – гээд Дээдын Эзэн Ребек>
кэдэ хэлээн байгаа. Тиигэжэ хэлэхэдээ Дээдын Эзэн х‰н‰‰дэй хэ>
рэг‰‰дээр бэшэ, харин µµрынгµµ эрхэ х‰сэлµµр шэлэжэ байанаа
харуулан байгаа. 13 «Яковта би дуратай, харин Исаавта дураг‰й бай>
гааб», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг.
14 Зай, тиихэдээ Бурхан ‰нэн з‰б бэшэ гэжэ хэлэхэмнай гээшэ
г‰? ‡гыл даа! 15 Тэрэ Моисейдэ: «Дуратайл х‰нµµ би ‰ршµµхэб, ду>
ратайл х‰нµµ би хайрлахаб», – гэжэ хэлээн байгаа. 16 Тиимэээ
б‰хы юумэн бидэ х‰нэй х‰сээнµµ г‰, али хээнээ бэшэ, харин
* Эндэ Абраам ба Агари гэдэг барлаг эхэнэр хо¸роо т‰рээн Измаил х‰"
б‰‰нэй ‰ри адаад тухай хэлэгдэнэ.
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Бурханайл ‰ршµµэнµµ дулдыдана. 17 «Шамаар дамжан ‰р жабха>
лангаа харуулхын тула, б‰хы газар дэлхэйн зоной магтаал солодо
х‰ртэхын тула би шамайе хаанаар табяа х‰м», – гэжэ Дээдын Эзэн
Египедэй фараондо Нангин Бэшэг соо хэлэнэ. 18 Тиимэээ Бурхан
дуратайл х‰нµµ ‰ршµµнэ, дуратайл х‰нµµ з‰рюу болгоно.
19 «Тиигэбэл Бурхан яахадаа х‰ниие зэмэлнэб? Бурханай эрхэ х‰>
сэлдэ хэн эсэрг‰‰сэхэ аргатайб?» – гэжэ хэн нэгэн намаа ураха.
20 Ай, н‰хэр, Бурханда ‰сэрхэжэ байхаар ши хэн гээшэбши? Б‰>
тээлынь тэрэниие б‰тээгшэдэ: «Юундэ намайе иигэжэ б‰тээгээб>
ши?» – гэжэ хэлэхэ аал? 21 Домбонуудые б‰тээдэг х‰н нэгэл адли
шабараа тусгай хэрэглэлэй домбо ба ‰дэр б‰хэн хэрэглэгдэдэг
юрын домбо б‰тээхэ эрхэтэй бэшэ аал?
22 Бурхан уур сухалаа харуулха, ‰р жабхалангаа элир‰‰лхэ анаатай
байгаа, гэхэдэ, хосорхо заяатай байан х‰н‰‰дтэ тэрэ ехэл тэсэбэри>
тэйгээр хандана. 23 Бурхан алдартаа х‰ртµµхэ гэжэ бэлдээд байан ‰р>
шµµлтэ х‰н‰‰дтээ баал элбэг дэлбэг алдараа элир‰‰лхэ дуратай байна.
24 Бидэ гансал еврейн‰‰дэй дундааа бэшэ, харин бусадшье арадуудай
дундааа шэлэгдэжэ абтаан х‰н‰‰д гээшэбди. 25 Тон тиигэжэл Дээ>
дын Эзэн Осиин ном соо хэлэнэ: «Минии арад бэшэшье байгаа аань,
Би тэдэниие µµрынгµµ арад болгохоб.
Дураг‰й байан яатандаа
Би хайра дуратай болохоб».
26
«Таанад минии арад бэшэт гэжэ хэлэгдээн
эгээл тэрэ ууринда тэдэнэр
Амиды Бурханай ‰хиб‰‰д гэжэ нэрл‰‰лхэ».
2728 «Дээдын Эзэн зарга ш‰‰бэреэ газар дэлхэй дээрэ шуумгайгаар
ябуулха. Тиимэээ Израилиин арад зоной далайн элэндэл адли
тоог‰й олон байгаашье аань, тэдэнэй ‰сµµниинь абарагдаха», –
гэжэ Израилиин арад зон тухай Исайя л‰ндэншэн айладхаа юм.
29 «Хэрбээ ‰р х‰сэтэй Дээдын Эзэн зарим ‰ри адаадые маанадта
‰лµµгµµг‰й юм болбол, бидэ Содомдол адли ‰нµµгдэхэ, Гоморро>
дол адли усадхагдаха байгаабди», – гэжэ баал Исайя л‰ндэншэн
уридшалан хэлэнэ.
Израиль болон айн Мэдээсэл
30 Зай,

юун гэжэ хэлэхэбибди? Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй
байхые оролдоог‰й бусад арадууд этигэл ‰зэгэйнгµµ ашаар ‰нэн
сэдьхэлтэй болоо. 31 Харин Хуули сахин ‰нэн сэдьхэлтэй болохые
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зорион Израилиин арад зон ‰нэн сэдьхэлтэй болоог‰й. 32 Юундэ
болоог‰йб? Юуб гэбэл, тэдэнэр этигэл ‰зэгтµµ бэшэ, харин хэрэ>
г‰‰дтээ найдаан байгаа. Тиимэээ «б‰дэрдэг шулуунда» тэдэнэр
б‰дэрэн байгаа. 33 Бурхан Нангин Бэшэг соо тон тиигэжэ хэлэнэ:
«Хара даа! Би Сион дээрэ х‰н‰‰дэй б‰дэрдэг, х‰н‰‰дые гомдохоодог
шулуу табинаб. Харин тэрээндэ этигэл ‰зэгтэй х‰н‰‰д хэзээдэшье
урмаа хухархаг‰й».
109

д‰‰нэр! Израилиин арад зоной абарагдахые би б‰хы з‰р>
10 хэАхасэдьхэлээрээ
х‰сэнэб, тэрээн тухай Бурханда зальбарнаб.
1

2 Тэдэнэр

Бурханда ‰гэдэдэг гэжэ гэршэлнэб, гэхэтэй сасуу тэдэ>
нэй хайра дуран ‰нэн з‰б мэдэрэл дээрэ оршоног‰й. 3 Тэдэнэр Бур>
ханай урда яажа ‰нэн сэдьхэлтэй байхые мэдэнг‰й, µµэдынхеэрээ
болоод, Бурханай мэдэлээнь гаран, ‰нэн сэдьхэлтэй болгодог Бур>
ханай замаа хадуурна. 4 Ушарынь хэлэбэл, ‰зэглээн х‰н б‰хэнэй
‰нэн сэдьхэлтэй болохын тула Христос Хуулиин зорилго бэел‰‰лнэ.
‰зэглэгшэдэй абарагдаха тухай
5 Хуули

сахин ‰нэн сэдьхэлтэй болохо тухай: «Хуулиин захяа заа>
баринуудые сахиан х‰н б‰хэн амиды байха», – гэжэ Моисей бэ>
шээ. 6 Харин этигэл ‰зэгэйнгµµ ашаар ‰нэн сэдьхэлтэн гэжэ тоолог>
додог зондо хэлэгдэнэ: «Христосые µµэдтµµ доошонь буулгахаяа
тэнгэри µµдэ гараанай хэрэгг‰й». 7 Али «Христосые ‰хэлµµ бод>
хоохын тула ‰хэлэй доодо орондо бууанай хэрэгг‰й».
8 Юундэб гэбэл, «Бурханай мэдээсэл хажуудашни байна, хэлэ аман>
дашни, з‰рхэ сэдьхэлдэшни байна». Эгээл тэрэ мэдээсэлые бидэ
таанадта номнонобди. 9 Хэрбээ Иисусые Дээдын Эзэн гэжэ айлад>
хаад, Бурхан тэрэниие амидыруулаа гэжэ з‰рхэ сэдьхэлээрээ этигэжэ
байбал, ши абарагдахаш. 10 З‰рхэ сэдьхэлээрээ ‰зэглээнэйнгµµ
ашаар бидэ ‰нэн сэдьхэлтэн болонобди, хэлэ амаараа айладхан аба>
рагданабди. 11 «Тэрээндэ ‰зэглээн х‰н б‰хэн урмаа хухархаг‰й», –
гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 12 Еврей х‰н г‰, али ондоо яа>
най х‰н г‰, ямаршье илгааг‰й юм. Дээдын Эзэн х‰н б‰хэндэ ори
ганса юм, тиин тэрээндэ хандаан х‰н б‰хэниие тэрэ элбэг дэлбэ>
гээр ‰ршµµлдµµ х‰ртµµдэг. 13 «Дээдын Эзэниие дуудаан х‰н б‰хэн
абарагдаха», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг ха юм.
14 Тиигээд ‰зэглµµг‰й байан х‰нµµ яажа гуйн дуудалтайб? Тии>
хэдэ тэрээн тухай дуулааг‰й аад, яажа ‰зэглэлтэйб? Тиихэдэ х‰нэй
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номноог‰й ушарта яажа мэдээсэлые дуулалтайб? 15 Тиихэдэ ном>
ногшодые ябуулааг‰й аа, яажа мэдээсэлые номнолтойб? «айн
Мэдээсэл асаржа байан номногшодой ерэхые харахада ‰зэсхэлэн>
тэ го¸ юм», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 16 Гэхэтэй сасуу
айн Мэдээсэлдэ булта этигээг‰й юм. «Дээдын Эзэн, хэн манай
мэдээсэлдэ этигээб?» – гэжэ Исайя л‰ндэншэн хэлэнэ. 17 Тиимэээ
этигэл ‰зэгтэй болохын тула х‰н мэдээсэл дуулаха ¸отой, тиин
мэдээсэлэй ‰гтэхын тула Христос тухай номногдохо ¸отой.
18 Израилиин арад зон мэдээсэл дуулааг‰й аал гэжэ би асуужа
байнаб. Юундэ дуулааг‰й байха юм,
«Тэдэнэй дуун б‰хы газар дэлхэйгээр тараа,
тэдэнэй ‰гэн‰‰дынь газар дэлхэйн заха хизаар х‰рµµ», – гэжэ
Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ ха юм.
19 Израилиин арад зон ойлгоо г‰, али ‰гы г‰ гэжэ би дахин асуу>
наб. Моисей µµрµµ энээндэ Дээдын Эзэнэй нэрээ харюу ‰гµµ юм:
«Юуншье бэшэ яатанаар
би арад зонойнгоо атаархал т‰р‰‰лхэб,
юушье ойлгодогг‰й х‰н‰‰дээр
би арад зонойнгоо уур сухалынь х‰ргэхэб».
20
«Намайе бэдэрээг‰й х‰н‰‰д намайе олоо.
Нам тухай асуужа байгааг‰й х‰н‰‰дтэ
би µµрыгµµ нээгээб», – гэжэ Исайяшье Бурханай нэрээ зоригтой
хатуугаар айладхана.
21 «‡гэ дууладагг‰й, ‰эрх‰‰ з‰рюу арадта Дээдын Эзэн б‰хэли
‰дэртµµ гараа арбайжа байгаа», – гэжэ Исайя Израилиин арад ту>
хай хэлэнэ.
Израильда ‰гтээн Бурханай ‰ршµµл хайра тухай
11 10

тиихэдээ Бурхан µµрынгµµ арадаа арсаба гээшэ г‰ гэжэ
11 биЗай,уранаб.
‡гыл даа! Би µµрµµшье Израилиин х‰н, Абраа>
1

май ‰ри адаан, Вениаминай обогой х‰н гээшэб. 2 Эхинээ нааша
шэлэжэ абаан арадаа Бурхан арсааг‰й. Нангин Бэшэг соо Израи>
лиин арадые зэмэлэн Илиягай Бурханда хандаые ананаг‰й аалта?
3 Тэрэ: «Дээдын Эзэн, тэдэнэр шинии л‰ндэншэдые алаа, ‰ргэлэй
газарнуудыешни андаргаа, би гансаараал ‰лµµд байнаб, тиин тэ>
дэнэр намайешье алаха гэжэ забдана», – гээ эн. 4 Бурхан харюу>
дань юун гэжэ хэлээ эм? «Хуурмаг бурхан Ваалда м‰ргµµг‰й до>
лоон мянган х‰н‰‰дые би µµртµµ ‰лµµгµµб». 5 М‰нµµнэйшье сагта
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тон тиимэ: Бурханай ‰ршµµл хайраар шэлэгдэжэ абтаан х‰н‰‰д
‰шµµл бии юм. 6 Тэрэ х‰н‰‰дые хээн хэрэг‰‰дээрнь бэшэ, харин
‰ршµµл хайраараа шэлэжэ абадаг юм. Тиигээг‰й болбол тэрэнэй
‰ршµµл хайра бодото бэшэ байха эн.
7 Зай юун болоноб? Израилиин арад зон бэдэрэн юумэеэ олоо>
г‰й. З‰гµµр ‰сµµхэн лэ Бурханай шэлэжэ абаан х‰н‰‰д бэдэрээ>
шэеэ олоо юм, харин бусад зониинь Бурханай уряалые анхарааг‰й
юм. 8 Нангин Бэшэг соо хэлээнэй ¸оор: «Бурхан тэдэнэй сэдьхэ>
лые мэдэрэлг‰й болгоо, тиин тэдэнэр м‰нµµдэршье болотор хараха
г‰, али дуулаха аргаг‰й байна».
9
«Найр баярай шэрээдэ уухадаа
тэдэнэр зангада орог,
б‰дэржэ унаг, хэээлтэдэ орог!
10
Хаража шадахаг‰й байхаар
Тэдэ охорог лэ!
Бэрхэшээл зоболонгуудта дарагдан
хэтын хэтэдэ тахииг лэ!» – гэжэ Давид бэшэнэ.
11 Тиигэбэл еврейн‰‰д дахин хэзээшье эргэжэ бодохог‰йгµµр б‰>
дэржэ унаа г‰ гэжэ би уранаб. ‡гыл даа! Тэдэнэй н‰гэл шэбэлдэ
унахада, атаархалынь х‰ргэжэ байхаар бусад арадууд абаралда х‰р>
тµµ. 12 Еврейн‰‰дэй н‰гэлµµ боложо газар дэлхэйнхид элбэг дэлбэ>
гээр буян хэшэгтэ х‰ртµµ, тэдэнэй оюун сэдьхэлэй ядуу байанаа
бусад арадууд баян бардамаар буян хэшэгтэ х‰ртµµ. Тиихэдэ ев>
рейн‰‰дэй Бурханда хандабалнь, буян хэшэг б‰ришье элбэг дэлбэ>
гээр ‰гтэхэ бэшэ аал.
Бусад арадуудай абарагдаха тухай
13 Бусад

арадууд, м‰нµµ би таанадта ханданаб. Бусад арадуудай
элшэнээр ажаллажа байандаа би бахархажа байхаб. 14 Тиигэжэ
µµрынгµµ яанай аха д‰‰нэрэй дунда атаархал т‰р‰‰лжэ, заримыень>
шье абаржа магадг‰йб. 15 Тэдэнээ арсахадаа, Бурхан бусад ара>
дуудтай эбг‰й байанаа эбтэй эетэй болоо. Харин Бурханай еврей>
н‰‰дые ойртуулбалнь, юун болохоб? Тиигэбэл ‰хээн х‰н‰‰дэй
амидырантай адли байха!
16 Хэрбээ дээжынь Бурханда зорюулаатай байбал, ‰лээнииньшье
арюун сэбэр байхал. Хэрбээ модоной ‰ндээниинь Бурханда зорюу>
лаатай байбал, эшэ алаануудыньшье баа арюун сэбэр байха юм.
17 уулгагдаан модоной зарим алаануудыень таалаад, орондонь
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зэрлиг оливай алаануудые уурижуулба ха. Бусад арадуудай т‰лµµ>
лэгшэ таанад эгээл тэрэ зэрлиг оливай модотой адлит, м‰нµµ таа>
над ‰ндээндэ, шэмэ ш‰‰эндэ баа хабаатай болобот. 18 Тиимэээ
таанад ‰нµµхи алаануудта адляар таалагдажа хаягдаан х‰н‰‰дые
доогуур б‰ харагты. Яахадаа таанад хамараа дээг‰‰р ‰ргэбэбта? Таа>
над миин лэ алаанууд ха юмта, таанад ‰ндээ тэнж‰‰лэн барина>
г‰йт, харин ‰ндээн таанадые тэнж‰‰лэн барина.
19 «Минии уурижахын лэ тула алаанууд таалагдаан бай>
гаа», – гээд таанад хэлэхэт. 20 Тэрэшни з‰б. Тэдэнэр этигэл ‰зэг>
г‰й байан хадаа тааржа унаа, харин таанад этигэл ‰зэгµµрµµл
тэрэ ууринда баригдажа байнат. Тиимэээ тэрээг‰‰рээ б‰ бахар>
хагты, з‰гµµр айжа ‰рдэжэ байгты. 21 Бурхан жэнхэни алаанууд
болохо еврейн‰‰дыешье хайрлааг‰й, тиихэдэ тэрээндэ ‰эрхэбэл>
тнай, тэрэ таанадые б‰ришье хайрлахаг‰й. 22 Бурхан ямар ‰ршµµл
хайратай, ямар уур сухалтай байдаг бэ гэжэ таанад эндэээ хара>
бат. Бурхан µµртэнь ‰эрхээн зондо уур сухалтайгаар, з‰гµµр
тэрэнэй ‰ршµµл хайрада байан танда ‰ршµµл хайратайгаар хан>
дадаг. Тэрэнэй ‰ршµµл хайрадань оршоог‰й аатнай, таанадые
баал таалжа хаяха. 23 Харин ‰нµµхи этигэл ‰зэгг‰й еврейн‰‰д
хубилбал, дахин ууриндаа байрлуулагдаха. Бурхан тэдэниие бу>
саажа ууриндань байрлуулха арга х‰сэтэй юм. 24 Бусад арадууд
таанад зэрлиг оливай алаа набшаадта адлит. Хэрбээ µµэдын>
гµµ зэрлиг модоноо таалагдаад, ондоо таримал оливай модондо
уурижуулагдадаг байхадань, таримал модоной алаада адли ев>
рейн‰‰дые т‰рэл ууриндань уулгахада Бурханда б‰ришье амар>
хан бэшэ г‰?
Б‰хы зондо ‰з‰‰лэн Бурханай ‰ршµµл
25 Аха

д‰‰нэр, µµэдыгµµ сэсэн ухаатайбди гэжэ бодожо байха>
г‰йнтнай тула энэ нюуса ‰нэниие таанадта мэд‰‰лхэ анаатайб.
Израилиин зарим х‰н зон хододоо тиимэ з‰рюу байхаг‰й, тэдэнэр
шэлэгдээн бусад арадуудай б‰рин Бурханда ерэтэр лэ тиимэ бай>
ха. 26 Тиигэжэ Израилиин б‰хы арад зон абарагдаха.
«Сион хадааа Абарагша ерэхэ,
Яковай ‰ри адаадаа н‰гэл шэбэлые зайсуулха.
27
Тэдэнэй н‰гэл шэбэлыень зайсуулаад,
Би тэдэнтэй энэ хэлсээ баталхаб», – гэжэ Нангин Бэшэг соо
бэшээтэй байдаг.
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28 Бусад

арадууд таанадай аша туада айн Мэдээсэлые буруушаа>
ан еврейн‰‰д Бурханай дайсадынь болоо. Харин Бурханай шэлэжэ
абаанай, ‰бгэ эсэгэнэртэнь ‰гээн найдуулгын ашаар тэдэнэр Бур>
ханай н‰хэдынь юм. 29 Ушарынь юуб гэбэл, Бурхан шэлэжэ абаан,
буян хэшэгтээ х‰ртµµэн х‰н‰‰д тухайгаа аналаа хубилгадагг‰й.
30 Бусад арад таанадай урдань Бурханай ‰гэ дууладагг‰й байан>
тайтнайл адляар м‰нµµ еврейн‰‰д баа Бурханай ‰гэ дууладагг‰й.
Тэрээнээнь боложо таанад Бурханай ‰ршµµл хайрада х‰ртэбэт.
31 Тон тиигэжэл танай х‰ртээн ‰ршµµл хайрада х‰ртэхын тула
еврейн‰‰д Бурханай ‰гэ дууланаг‰й. 32 ‡ршµµл хайраяа бултанда ха>
руулхын тула Бурхан б‰хы х‰н‰‰дые ‰сэд з‰рюу ябадалайнь т‰лµµ
баряад байгаа.
33 Хэн Бурханай баян бардамые, сэсэн ухааниие, мэдэрэл ойлго>
сые хэмжэжэ барахаб? Хэн тэрэнэй шиидхэбэри ш‰‰бэриие тайл>
барилжа шадахаб? Хэн тэрэнэй харгы замые ойлгохоб?
34
Бурханай анал бодолнуудые мэдэжэ байан,
али тэрээндэ з‰блэл ‰гэжэ байан х‰н олдохо аал?
35
Бусаажа ‰гэхэ уялгатайгаар
Дээдын Эзэндэ юумэ зээлидээн х‰н байха аал?
36 Б‰хы юумые тэрэ б‰тэээн байна, б‰хы юумэн тэрэнэй ашаар ба
тэрэнэй тулада оршоно ха юм. Бурхан хэтын хэтэдэ алдар солотой
байай! Болтогой.
Бурханда алба хэжэ ажаууха тухай
1211

Зай, аха д‰‰нэрни, Бурханай ‰ршµµл хайраар µµэдыгµµ
12 арюун
сэбэр, таатай, амиды ‰ргэл болгон Бурханда асарагты
1

гэжэ гуйжа байнаб. Тиигэбэл тэрэтнай танай бодото алба болохо.
дэлхэйн зондо адли б‰ байгты, харин ухаан бодолоо шэнэл‰‰>
лэн, µµэдыгµµ б‰рин хубилгагты. Тиигэбэл таанад Бурханай эрхэ
мэдэлые: тэрээндэ айн айхан, таатай, эрхим т‰гэс байхые мэдэжэ
байхат.
3 Бурханай намда ‰ршµµэн абьяас бэлэгэй ашаар таанадай х‰н
б‰хэндэ хэлэнэб: байанаан ‰л‰‰ ехээр µµр тухайгаа б‰ анажа
байгты. З‰гµµр Бурханай шамда ‰гээн этигэл ‰зэгэй хэмжээгээр
µµр тухайгаа дарууханаар бодомжолжо байгты. 4 Манай ганса бэедэ
олон эрхэтэн‰‰д байна ха юм, тиин бэеын эрхэтэн б‰хэн ондо он>
доо зорилготой гээшэ. 5 Тон тиигэжэл бидэ олоншье байан м‰р>
тµµ бултадаа Христостой хамта нэгэ бэе болонобди, тиин бидэ нэгэ
2 Энэ
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бэеын ондо ондоо эрхэтэн‰‰дтэл адли бэе бэетэйгээ холбоотойбди.
Бурханай маанадта хайрлаан элдэб янзын абьяас бэли>
г‰‰дээ хэрэглэнэбди. Хэрбээ Бурханай хэлэые дамжуулха абьяас
бэлигтэй байгаа аа, этигэл ‰зэгэйнгµµ хэмжээгээр лэ х‰ргэхэ
¸отойбди. 7 Бусад зондо алба хэхэ табилантай аа, алба хэхэ ¸о>
тойбди; ургаха табилантай аа, ургаха ¸отойбди; 8 бусадые урма>
шуулха табилантай аа, урмашуулха ¸отойбди. Бусадтай хубаалса>
жа байгаа аа, бардам баянаар хубаалсажа бай; х‰тэлэгшэ юм аа,
б‰хы х‰сэ шадалаараа захиржа бай; буян хэгшэ юм аа, баяртайгаар
буян хэжэ бай.
9 Х‰н‰‰дтэ ‰нэн з‰рхэнµµ дуратай байгты; н‰гэлтэ юумэн‰‰дээ
зайсажа байгты; айн айхан юумэндэ эрмэлзэжэ байгты. 10 Бэе
бэедээ аха д‰‰нэртэйл адляар дуратай байгты, бусад зониие µµр>
µµн дээг‰‰р х‰ндэлэгты. 11 Дээдын Эзэндэ урматайгаар, оролдосо>
тойгоор алба хэжэ байгты. 12 Найдалаараа урмашажа, зоболон бэр>
хэшээлн‰‰дтэ тэсэбэритэй байжа, саг ‰ргэлжэ зальбаржа байгты.
13 Дуталдажа байан ‰зэглэгшэдтэй хубаалсажа, аяншадые гэртээ
оруулан х‰ндэлжэ байгты.
14 Таанадые хашан м‰рдэжэ байан х‰н‰‰дые ‰реэжэ, хараалг‰й>
гµµр ‰реэжэ байгты. 15 Баяр жаргалтай байан зонтой баярлажа, уй>
лажа гашуудажа байан зонтой гашуудажа байгты. 16 Хоорондоо
нэгэ анал бодолтой байгты. Омогорхон бахарханг‰й, юрын х‰>
н‰‰дтэй н‰хэсэжэ байгты. ¤µэд тухайгаа сэсэн ухаантайбди гэжэ
б‰ бодогты.
17 Таанадта муу юумэ хээн х‰ндэ харюудань муу юумэ б‰ хэгты.
Харин х‰н б‰хэнэй айн гэжэ бододог юумэ б‰тээхэеэ оролдогты.
18 Х‰н б‰хэнтэй эбтэй эетэй байхын тула б‰хы шадалаараа шармай>
жа байгты. 19 Аха д‰‰нэр, ‰µµгµµ абаха гэжэ б‰ забдагты, харин
Бурханай уур сухалда тэрэнээ даалгагты. «Би ‰µµгµµ абахаб, би
харюулхаб гэжэ Дээдын Эзэн хэлэнэ», – гээд Нангин Бэшэгтэ
бэшээтэй байдаг ха юм. 20 «Хэрбээ дайсаншни ‰лэсэжэ байбал, тэ>
рээндээ эдеэ хоол ‰гэ; хэрбээ ангажа байбал, тэрээнээ ундалуула.
Тиигэбэлшни тэрэ эшээндээ газар доро орон алдахал», – гэжэ
Нангин Бэшэг соо баа хэлэгдэнэ. 21 Харатай муу юумэн шамайе б‰
илаг, харин орондонь ши харатай муу юумые айн айхан юумээр
илажа бай.
6 Тиимэээ

12
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Римэйхиндэ 13
Засаг захиргаанай урда д‰‰ргэхэ уялганууд тухай
13

засаг баригшадай ‰гэ дуулажа байха ¸отой, уша>
13 рынь б‰хэн
юуб гэбэл, ганса Бурханай з‰бшµµлµµр лэ х‰ндэ засаг
1 Х‰н

бариха эрхэ ‰гтэдэг юм, тиин м‰нµµнэй засаг баригшадые Бурхан
лэ табиан болоно. 2 Засаг захиргаанай урдааа эсэрг‰‰сээн х‰н
Бурханай тогтоолдо эсэрг‰‰сэнэ, тиимэээ тэрэ хэээлтэдэ орохо.
3 Засаг захиргаан айн юумэ б‰тээжэ байан зондо бэшэ, харин ха>
рата муухай юумэ ‰йлэдэжэ байан зондо аймшагтай байдаг. Засаг
захиргаанаа айхын хэрэгг‰й: айн юумэл б‰тээжэ байгаарай, тии>
гэбэл засаг захиргаанай магтаалда х‰ртэхэш. 4 Тэдэнэршни шинии
айн айханай т‰лµµ ажаллажа байан Бурханай зарасанар ха юм.
Хэрбээ харата муухай юумэ ‰йлэдэжэ байбал, тэдээнээ айжа бай,
тэдэшни хэээхээр бодото х‰сэ шадалтай юм. Тэдэ засаг баригшад>
шни харата муухай юумэ ‰йлэдэжэ байан зониие хэээдэг Бур>
ханай зарасанар юм. 5 Тиимэээл ши гансал хэээлтэээ айгаад
бэшэ, харин з‰б юумэ хэнэб гэжэ эшхэлээрээ ойлгон засаг бариг>
шадай мэдэлдэ байха ¸отойш.
6 Засаг баригшад Бурханай ажал хэхэ уялгатай, тиимэээл таанад
тэдэндэ татабари т‰лэнэт. 7 ‡гэхэ ¸отой юумэеэ б‰хы х‰н‰‰дтэ ‰гэжэ
байгты: татабари ‰гэхэ ¸отой болбол, татабаряа ‰гэгты; алба т‰лэ>
хэ ¸отой болбол, албаяа т‰лэгты; ‰рдэхэ ¸отой болбол, ‰рдэжэ
байгты; х‰ндэлэл ‰з‰‰лхэ ¸отой болбол, х‰ндэлэл ‰з‰‰лжэ байгты.
Хайра дуран тухай
8 Хэндэшье

‰ритэй байха ¸ог‰йт, з‰гµµр бэе бэедээ дуратай бай>
антнай гансал ‰ри шэритнай байха ¸отой. Ондоо х‰ндэ дуратай
байхадаа х‰н Хуулиин з‰йлн‰‰дые г‰йсэдхэбэ гээшэ. 9 «Эрэдээ г‰,
али эхэнэртээ б‰ урба; б‰ ала; б‰ хулгайла; х‰нэй юумэндэ б‰ а>
наарха» гээн захяа заабаринууд болон бусадшье олон заабаринууд
«Д‰тынгµµ х‰ндэ µµртµµл адли дуратай бай» гээн гансал захяа
заабари соо тобшологдоно ха юм. 10 Хэрбээ таанад бусад зондо ду>
ратай байбал, тэдэ зондоо хэзээшье муу юумэ хэхэг‰йт. Хайра дура>
тай байхань Хуулиин з‰йлн‰‰дые г‰йсэдхэхэтэй адли юм.
11 Ямар сагай ерээд байые таанад мэдэнэ ха юмта: нойроо э>
рихэ сагтнай болоо, анхан этигээн хаада ороходоо абарагдаха
сагтнай б‰ри ойртоо. 12 ‰ни ‰нгэрµµд, ‰дэр болохонь ойртобо. Ха>
ранхы мунхагта хабаатай юумэн‰‰дые хэхэеэ бол¸од, зэр зэбсэг
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Римэйхиндэ 13, 14
баряад гэрэл туяа соо тулалдахаяа бэлэн байял! 13 ‡дэрэй гэрэл туяада
ажамидаржа байан зондо зохихоор µµэдыгµµ абажа ябаял: забхай
найр наада хэнг‰й, архиданг‰й, ташаяаралданг‰й, зальхайралдан>
г‰й, хэр‰‰л ама гарганг‰й, атаархалданг‰й байжа ‰зэел. 14 Харин
Дээдын Эзэн Иисус Христосые хуяг дуулгадал адли ‰мдэел, н‰гэлтэ
м‰н шанар байдалаа анхархаяа, х‰сэлэнг‰‰дыень хангахаяа боли¸л.
Ондоо х‰н‰‰дые б‰ ш‰‰бэрилэ
1413

‰зэгµµр ула х‰н‰‰дые х‰ндэлжэ байгты, анал бо>
14 дол тухайнь
тэдэнтэй б‰ арсалдагты. Зарим х‰н‰‰дэй этигэл
1 Этигэл

2

‰зэгынь ямаршье юумэ эдихые з‰бшµµдэг, харин этигэл ‰зэгµµр
ула х‰н‰‰д гансал ургамал эдидэг. 3 Ямаршье юумэ эдидэг х‰н н‰>
гµµдэ эдидэгг‰й х‰нµµ доогуур б‰ хараг; тиин гансал ургамал эди>
дэг х‰н ‰нµµхи ямаршье юумэ эдидэг х‰нµµ б‰ ш‰‰бэрилэг, Бурхан
тэрэ х‰ниие айшаагаад байна ха юм. 4 Ондоо х‰нэй зарасые ш‰‰>
бэрилжэ байхаар ши хэн гээшэбши? Тэрэ х‰нэйшни эзэниинь лэ
зарасынгаа з‰б г‰, али буруу байыень мэдэхэ юм. Тэрэ з‰б байха,
юундэб гэбэл, Дээдын Эзэн тэрэниие з‰б байлгаха арга х‰сэтэй юм.
5 Зарим х‰н‰‰д нэгэ ‰дэрые бусад ‰дэрн‰‰дтэ ороходоо шухала
гэжэ тоолоод, тусгайгаар тэмдэглэдэг, тиихэдэнь н‰гµµ зарим х‰>
н‰‰д ‰дэрн‰‰дые хоорондонь илгадагг‰й. Х‰н б‰хэмнай хэжэ бодо>
жо байанайнгаа ушар шалтагынь ойлгожо байг. 6 Нэгэ ‰дэрые бу>
сад ‰дэрн‰‰дтэ ороходоо шухала тусхай гэжэ тоолодог х‰н Дээдын
Эзэнэй алдарта тиигэнэ. Ямаршье юумэ эдидэг х‰н Дээдын Эзэнэй
алдарта эдинэ, тэрэ эдеэ хоолойнгоо т‰лµµ Бурханда баяр баясха>
лан х‰ргэнэ ха юм. Зарим юумэн‰‰дые эдидэгг‰й х‰н Дээдын Эзэ>
нэй алдарта эдинэг‰й, тэрэ х‰н Бурханда баяр баясхалан х‰ргэдэг
юм. 7 Бидэ ганса бэеэ бодон ажамидардагг‰йбди, али ганса бэеэ бо>
дон ‰хэдэгг‰йбди. 8 Ажамидархадаа бидэ Дээдын Эзэниие бодон
ажамидарнабди, ‰хэхэдµµ бидэ Дээдын Эзэниие бодон ‰хэнэбди.
Тиимэээ амидарна г‰бди, али ‰хэнэ г‰бди, бидэ Дээдын Эзэнэйл
х‰мди. 9 Амиды ба ‰хээн х‰н‰‰дэй Дээдын Эзэн байхын тула Хрис>
тос ‰хµµд амидыран байгаа. 10 Тиихэдээ ши юундэ ‰зэглэгшэ аха
д‰‰гээ ш‰‰бэрилээ х‰мши? Али яахадаа ши ‰зэглэгшэ аха д‰‰гээ
доогуур хараа х‰мши? Бидэ бултадаал Бурханай зарга ш‰‰бэридэ
орохо ха юмбибди.
11
«Яатан б‰хэн урдамни м‰ргэхэ,
ямаршье хэлэтэй х‰н намайе Бурхан гэжэ айладхаха,
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Римэйхиндэ 14, 15
ами нааараа тангаригланаб гэжэ
Дээдын Эзэн хэлэнэ», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг.
12 Х‰н б‰хэмнай µµрынгµµ ‰йлэ ябадалай т‰лµµ Бурханай урда тоо>
сохо юм.
Бусад зониие б‰ доройтуула
Зай, бэе бэеэ ш‰‰бэрилхэ ш‰‰мжэлхэеэ боли¸л даа. Харин
бусад зониие б‰дэр‰‰лхэ г‰, али н‰гэл шэбэлдэ унагааха юумэ хэхэ>
г‰й гэжэ оролдожо байял. 14 Ямаршье эдеэ хоол эдижэ болохо гэжэ
Дээдын Эзэн Иисус намда бата этигэл ‰гµµ. Хэрбээ таанад зарим
эдихэ юумээ бузартай гэжэ тоолоо аа, тэрэ эдеэнтнай танда бузар>
тай байха. 15 Хэрбээ эдижэ байан юумээрээ ши ондоо х‰ниие гом>
дохооболшни, ши хайра дураар х‰тэл‰‰лэгдэнэг‰йш. Эдижэ байан
хоолоороо ши тэрэ х‰ниие доройтуулан б‰ хосороо. Тэрэ х‰нэйшни
т‰лµµ Христос µµрынгµµ амиие ‰гµµ ха юм. 16 Шинии айн гэжэ
бодожо байан юумэн‰‰дые х‰н‰‰д б‰ ш‰‰бэрилэг. 17 Ушарынь юуб
гэбэл, Бурханай хаан орон эдихэ, ууха тухай бэшэ, харин Нангин
‰лдэµµ эхи абадаг ‰нэн сэдьхэл, энхэ тайбан, баяр жаргал тухай
юм. 18 Таанад тиимэ маягаар Христосто алба хэжэ байбал, Бурханда
таатай ба х‰н зондо х‰ндэтэй байхат.
19 Тиимэээл бидэ энхэ тайбаниие найруулдаг, бэе бэеынгээ эти>
гэл ‰зэг бэхиж‰‰лдэг юумэн‰‰дтэ зорижо байха ¸отойбди. 20 Эдеэ
хоолоо боложо Бурханай хээн юумэ б‰ андарга. Ямаршье эдеэ
хоол эдижэ болохо юм, гэхэтэй сасуу ондоо х‰ниие н‰гэл шэбэлдэ
унагааха шалтаг болохо юумэ эдихэнь буруу юм. 21 Бусад ‰зэглэг>
шэдые доройтон унагааха шалтаг болохо ямаршье юумэ хэнг‰й, мя>
ха эдинг‰й, архи уунг‰й байхань з‰б юм. 22 Эдэ мэтэ этигэжэ бодо>
жо байан юумэн‰‰дээ зосоогоо баряад, Бурхандаал мэд‰‰лээд бай.
Эдиэн ууан юумээрээ эшхэлдээ гэмн‰‰лээг‰й х‰н жаргалтай
байна! 23 Харин эдижэ байан юумэн тухайгаа эжэглээн х‰ниие
Бурхан тэрэ юумээ эдижэ байхадань гэмнэдэг, юундэб гэбэл, тэрэ
х‰н этигэл ‰зэгэйнгµµ ¸оор болоног‰й ха юм. Тиин этигэл ‰зэ>
гэй ¸оор хэгдэдэгг‰й юумэн‰‰д булта н‰гэлтэй юм.
13

Ганса бэе тухайгаа б‰ бодогты, бусадта аша туатай байгты
1514

этигэл ‰зэгтэй бидэнэр ганса бэеэ бодохо ¸ог‰йбди,
15 харин этигэл
‰зэгµµр бираг‰йхэн зониие дэмжэхэ ¸отойбди.
1 Бата

2 Бусад

‰зэглэгшэдэй эрхим айн байхын т‰лµµ, этигэл ‰зэгынь
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Римэйхиндэ 15
бата бэхи болгохын тула бидэ булта тэдэндэ аша туатай юумэ хэ>
хэ ¸отойбди. 3 Юундэб гэбэл, Христосшье ганса бэеэ бодожо
байгааг‰й юм. Харин: «Шамайе доромжолон баалтанууд нам
дээрэ буугаа», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшэгдээнэй ¸оор бо>
лоо юм. 4 Нангин Бэшэг соо хэлээтэй б‰хы юумэн‰‰д маанадта
найдал ‰гэхэ зуураа ургаха, тэсэбэритэй болгохо, урмашуулха
зорилготойгоор бэшээтэй байгаа. 5 Маанадые тэсэбэритэй байлга>
даг, урмашуулдаг Бурхан Христос Иисусай жэшээгээр таанадые
нэгэ анал бодолтой байлгаай. 6 Тиигэбэл таанад бултадаа нэгэ
дуугаар Бурханда, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэдэ
алдар соло дуудахат.
айн Мэдээсэл еврейн‰‰дтэ болон бусад арадуудта ‰гµµтэй юм
7 Христосой

таанадые х‰ндэлдэг байандал адляар таанадшье бэе
бэеэ х‰ндэлжэ, Бурханда магтаал соло дуудажа байгты. 8 Бурханай
‰бгэ эсэгэнэртэ ‰гээн найдуулгын б‰тэые харуулан, Христос ев>
рейн‰‰дэй зарасань болон ерээ гэжэ би хэлэнэб. 9 Баа бусад ара>
дуудай ‰ршµµл хайрынь т‰лµµ Бурханда магтаал соло дуудажа бай>
хын тула Христос ерээ юм.
«Бусад арадуудай дунда
би шам тухай айладхажа байхаб,
шинии нэрэ алдарта
би магтаалнуудые дуулажа байхаб», – гэжэ Нангин Бэшэг соо
бэшээтэй байдаг.
10 «Бусад яатад, Бурханай арадтай хамта баярлагты», – гэжэ баа
бэшээтэй байдаг.
11
«Бусад яатад, бултадаа
Дээдын Эзэндэ магтаал соло дуудагты,
б‰хы арад, тэрээниие алдаршуулагты!» – гэжэ баа
бэшээтэй байдаг.
12
«Иессэй ‰ри адаан бии болохо,
тэрэ бусад арадые захирхаяа ерэхэ,
харин тэдэнэрынь тэрээндэ найдажа байха», – гэжэ баа Исайя
хэлэнэ.
13 Найдал ‰ршµµдэг Бурхан этигэл ‰зэгэйтнай ашаар таанадые
б‰тэн баяр жаргалаар ба амгалан байдалаар д‰‰ргэг лэ, тиигэжэ
Нангин ‰лдын х‰сµµр этигэл найдалтнай нэмэгдэжэ байг лэ.
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Римэйхиндэ 15
Павелай сэхыень бэшээнэй шалтагаан
14 Аха

д‰‰нэрни, таанад эрхим айнта, элдэб янзын эрдэм мэдэ>
рэлтэйт, бэе бэеэ ургаха аргатайт гэжэ би хатуу этигэлтэй байнаб.
15 Энэ бэшэг соогоо зарим юумэн‰‰дые ануулхадаа би сэхыень хэ>
лээб. Бурханай ‰ршµµл хайраар би 16 бусад арадуудай аша туада
Христос Иисусай зараса болооб. Бусад арадые Нангин ‰лдын
ашаар Бурханда таатай арюун нангин ‰ргэл болгохын тула би Бурха>
най айн Мэдээсэлые номнон, санаартанай ажал ябуулнаб. 17 Иисус
Христосой ашаар Бурханда алба хэжэ байанаараа би бахархаха ар>
гатайб. 1819 Бусад арадуудые Бурханай мэдэлдэ оруулхын тула Хрис>
тос гайхамшагта тэмдэг‰‰дээр ба ‰йлэ хэрэг‰‰дээр, Бурханай ‰л>
дын х‰сэ шадалаар намаар юу хэл‰‰лээ, х‰‰лээ эм, тэрээн лэ тухай
би хµµрэхэеэ з‰рхэлхэб. Аяншалжа ябахадаа би Иерусалимаа Ил>
лирик х‰рэтэр хаа хаанаг‰й Христос тухай айн Мэдээсэл номножо
байгааб. 20 Тиихэдээ би ондоо х‰нэй татаан уури дээрэ бариха>
г‰йн тула Христос тухай х‰н‰‰дэй огто дуулааг‰й газар дайдаар ном>
нохо гэжэ оролдожо байгааб. 21 Нангин Бэшэгэй хэлээн ¸оор:
«Тэрээн тухай мэдээсэлг‰й байан х‰н‰‰д хараха,
Тэрээн тухай юумэ дуулааг‰й х‰н‰‰д ойлгохо».
Павелай Рим хото ошохо т‰лэблэлгэ
22 Таанадта

оло дахин ошохо гэхэдэмни, энэ ажални намайе та>
бидагг‰й байгаа. 23 Харин м‰нµµ эдэ нютагуудта ажалаа д‰‰ргээн,
олон жэлэй туршада таанадтай ошожо уулзаха анаатай байан юм
хадаа 24 Испани ошохо замдаа таанадые дайрахаб. Тиигээд нэгэ хэ>
ды саг соо таанадтайгаа уулзажа баярлахаб, ‰‰лдэнь замаа ‰ргэлжэ>
л‰‰лхэдэмни туалхат гэжэ найданаб. 2526 Харин м‰нµµ би Маке>
дониин ба Ахайяын ‰зэглэгшэдэй айн дураараа суглуулан алта
м‰нгэ дуталдажа байан Бурханай х‰н‰‰дтэ хубаажа ‰гэхµµр Иеру>
салим хото ошоноб. 27 Тэдэ ‰зэглэгшэд туалха гээн шиидхэбэри
µµэдµµ гаргаа. Гэхэтэй зэргэ ‰нэн бодолоороо тэдэнэр туалха
¸отойшье юм. Хэрбээ еврейн‰‰д оюун сэдьхэлэй буян хэшэгээрээ
бусад арадуудтай хубаалдаан байбал, бусад арадуудшье алта м‰нгэ>
нэй буян хэшэгээрээ еврейн‰‰дтэ туалха ¸отой юм. 28 Тэдэндэ
суглуулагдаан алта м‰нгэ х‰ргэхэ ажалаа б‰тээгээд, би таанадаа
дайран Испани руу ябахаб. 29 Таанадта ерэхэдээ би Христосой буян
хэшэгээр таанадтай элбэг дэлбэгээр хубаалсахаб гэжэ мэдэнэб.
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30 Аха

д‰‰нэр, намтай хамта минии т‰лµµ Бурханда ханалгатай>
гаар зальбаржа байгыт даа гэжэ гуйнаб. Бидэ манай Дээдын Эзэн
Иисус Христосто нэгэ адли этигэл ‰зэгтэй, ‰лдын ‰ршµµдэг нэгэ
адли хайра дуратай ха юмбибди. 31 Иудейн ‰зэгг‰й зоноо Бурхан
намайе аршалай, Иерусалимда хэхэ ажални тэндэхи Бурханай зон>
до айшаагдаай гэжэ зальбарыт даа. 32 Тиигэбэл би, Бурханай х‰сµµ
аа, таанадта баяр жаргалтай ерэхэб, таанадтайгаа уулзаад анаагаа
амархаб. 33 Амгалан байдал ‰ршµµдэг Бурхан та б‰хэнтэй оршожо
байхань болтогой!
Х‰н‰‰дые амаршална
1615

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ х‰дэлдэг Фойбэ эгэшэ>
16 тэйКенхрейын
таанадые танилсуулхамни. Тэрэниие Бурханай х‰н‰‰дтэ
1

2

зохихо ¸оор Дээдын Эзэнэй нэрээр угтажа абаарайгты, хэрэг‰‰д>
тэнь µµэдынгµµ з‰гµµ шадалаараа хамалсажа байгаарайгты. Тэрэ
эхэнэр намдашье, бусадшье олон зондо ехэ туа х‰ргµµ юм. 3 Акила
Прискилла хо¸рто намаа мэндэ дамжуулаарайгты. Тэдэнэр намтай
хамта Христос Иисуста гансашье алба хэжэ байгаа бэшэ, 4 харин ми>
нии т‰лµµ ами наанай аюул оолдошье орожо байгаа. Гансашье
би бэшэ, харин еврей>бэшэ ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰д бултадаа тэ>
дээндэ баяр баясхалан х‰ргэжэ байна. 5 Тэдэнэй гэртэ суглардаг ‰>
зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ амар мэндэ х‰ргµµрэйгты.
Аси можын Христосто ‰зэглэгшэдэй т‰р‰‰шын х‰ниинь байан
инаг хайрата Эпанэт н‰хэртэмни мэндэ дамжуулаарайгты. 6 Таанадай
аша туада аргаг‰й ехээр х‰дэлжэ байан Марияда амар мэндэ х‰р>
гµµрэйгты. 7 Намтай хамта т‰рмэдэ ууан манай яанай Андроник
Юния хо¸рто мэндэ дамжуулаарайгты. Тэдэ хо¸р элшэнэрэй дунда
мэдээжэ, намаа урда Христосто ‰зэглээн т‰‰хэтэй юм.
8 Дээдын Эзэнээр намда ехэл хайра дуратай байдаг Амплиатда
мэндэ дамжуулаарайгты. 9 Маанадаар хамта Христосто алба хэдэг
Урбанда, минии инаг хайратай Стахида амар мэндэ х‰ргµµрэйгты.
10 Туршалгануудые дабахадаа Христосто ‰нэн сэхэ байанаа батал>
ан Апеллестэ мэндэ дамжуулаарайгты. Аристобулай гэр б‰лэдэ
амар мэндэ хэлээрэйгты. 11 Минии яанай Иродиондо, Христосто
‰зэглэдэг Наркисай гэр б‰лынхидтэ амар мэндэ х‰ргµµрэйгты.
12 Дээдын Эзэндэ алба хэжэ байан Трюфана Трюфоса хо¸рто,
Дээдын Эзэнэй аша туада аргаг‰й ехэ ажал б‰тэээн инаг хайра>
та Персидэдэ мэндэ дамжуулаарайгты. 13 Дээдын Эзэнэй шэлэжэ
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абаан Руфта, намда х‰б‰‰ндээл адли хандадаг тэрэнэй эжыдэ мэн>
дыемни дамжуулаарайгты. 14 Асинкрит, Флегонт, Ерми, Патроб,
Ерма болон тэдэнтэй байан бусад ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэртэ мэн>
дыемни дамжуулаарайт. 15 Филолог Юлия хо¸рто, Нерейдэ, тэрэ>
нэй д‰‰ басаганда, Олимпда, тэдэнтэй хамта байан Бурханай б‰хы
х‰н‰‰дтэ мэндыемни дамжуулаарайгты.
16 Бэе бэеэ таалажа амаршалаарайгты. Христосой ‰зэглэгшэдэй
б‰хы б‰лгэм‰‰д таанадта мэндэеэ дамжуулжа байна.
Т‰гэсхэлэй захибари
17 Аха

д‰‰нэр, таанадай уража абаан б‰хы юумые буруушаан,
бэрхэшээл зоболон тулгаруулдаг, ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые хоорон>
донь хубаадаг х‰н‰‰дээ болгоомжолжо байгты гэжэ гуйнаб. Таанад
тиимэ зоноо зайсажа байгты. 18 Тэдэ зон тиимэ юумэ хэхэдээ, ма>
най Дээдын Эзэн Христосто бэшэ, харин µµрынгµµ гэдээ ходоо>
до алба хэнэ гээшэ. Тэдэнэр уран го¸ ‰гэ х‰‰рээрээ гэнэн гэдэргэ
зонииел зангадаа оруулдаг юм. 19 Дээдын Эзэнэй мэдэлдэ б‰рин
байдагыетнай х‰н б‰хэн мэдэхэ, тиимэээ би таанадай т‰лµµ баяр>
лажа байдаг х‰нби. айн айхан юумые ойлгожо байгаад, н‰гэл>
тэ муухай юумэнээ зайсажа байайт гэжэ х‰сэнэб. 20 Маанадта
амгалан байдал ‰ршµµдэг Бурхан уданг‰й сатанае танай ула доро
оруулан ‰нµµхэ.
Манай Дээдын Эзэн Иисусай ‰ршµµл хайра таанадтай оршожо
байхань болтогой!
21 Намтай хамта х‰дэлдэг Тимофей, баа манай яатанай хамаа>
тан Луций, Иасон, Сосипатр гэгшэд таанадта мэндые дамжуулна.
22 Энэ бэшэгые сааран дээрэ буулгаан ‰зэглэгшэ Тертий би
баа таанадта амар мэндые дамжуулнаб.
23 Гэртээ намайе айлшалуулжа байан, ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые
суглуулжа байан Гай таанадта мэндые дамжуулна. Хотын м‰нгэ>
нэй ан эрхилэгшэ Эраст, Кварт д‰‰мнай таанадта баа мэндые
дамжуулна. 24 Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хайра
та б‰хэнтэй оршожо байай!
Т‰гэсхэлэй зальбаралга
25 Бурханда

магтаал соло дуудая! Тэрэ болбол Иисус Христос ту>
хай минии номноон айн Мэдээсэлэй ¸оор танай этигэл ‰зэгые
бэхиж‰‰лхэ аргатай юм. Урдань тэрэ айн Мэдээсэл ‰ни удаан саг
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соо далда нюуса байгаа. 26 Харин м‰нµµ тэрэ ‰нэн з‰бые л‰ндэн>
шэдэй бэшэг‰‰д нээгээ; б‰хы х‰н‰‰дэй ‰зэглэжэ, ‰гыень дуулажа
байхын тула м‰нхэ Бурхан захиралтаараа б‰хы арадуудта тэрэниие
мэд‰‰лээ. 27 Ори ганса, сэсэн мэргэн Бурхан Иисус Христосой
ашаар хэтын хэтэдэ алдар солотой байай! Болтогой!
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Павел элшэнэй Коринф хотынхидто
бэшээн т‰р‰‰шын хандалга
Коринфынхидтэ 1дэхи

Павелай амаршалга
11

хотын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм, Иисус Христостой нэ>
1 гэдэн Бурханда
зорюулагдаан зон, Бурханай х‰н‰‰д болохоор
12 Коринф

дуудуулагдаан зон, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосто, тэдэнэй
болон манай Дээдын Эзэндэ газар б‰хэндэ зальбарагша б‰гэдэ зон,
Бурханай эрхэ мэдэлээр Христос Иисусай элшэн болохоор дуудуу>
лагдаан Павел, тиихэдэ ‰зэглэгшэ Сосфен хо¸р таанадта бэшэнэ.
3 Манай Эсэгэ Бурхан ба Дээдын Эзэн Иисус Христос таанадта ‰р>
шµµл хайра ба амгалан тайбаниие ‰ршµµг лэ!
4 Та б‰хэнэй т‰лµµ, Христос Иисусаар дамжуулан таанадта ‰гтэ>
эн абьяас бэлиг‰‰дэй т‰лµµ би Бурханда ‰ргэлжэ баяр баясхалан
х‰ргэдэгби. 5 Христостой нэгэдэхэдээ, таанад алишье талааа бая>
жабат, зондо Бурханай мэдээсэл дуулгахадаашье, тэрэниие ойлго>
ходоошье эрхим айн болобот. 6 Тиигэжэ Христос тухай гэршэл>
энэймнай ‰нэн з‰б байаниинь таанадта баталагдаба. 7 Тиимэээ
манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ерэхые х‰леэхэ ‰едээ таанад
ямаршье абьяас бэлигээр дуталданаг‰йт. 8 Манай Дээдын Эзэн
Иисус Христосой ерэхэ ‰дэр ямаршье гэмг‰й байхынтнай тула тэрэ
таанадые ‰‰л х‰рэтэрнь батадхажа байхал. 9 ¤µрынгµµ Х‰б‰‰тэй,
манай Дээдын Эзэн Иисус Христостой харилсахаар таанадые дуу>
даан Бурхан найдабаритай юм.
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй дотороо хубааран тухай
10 Аха

д‰‰нэр, хоорондоо хубааралдажа байхаг‰йн тула аналаа
нэгэд‰‰лжэ байгты, нэгэ анал бодолтой, нэгэ зорилготой байгты
гэжэ Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой нэрэ т‰рµµр та б‰хэндэ
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гуйн ханданаб. 11 Юундэ тиигэжэ хэлэнэбиб гэхэдэ, та аха д‰‰нэрэй
хоорондо арсалдаан гарана гэжэ намда Хлоягай гэр б‰лынхид дуул>
гаа юм. 12 Таанад бэе бэедээ ондо ондоо юумэ хэлэдэг байнат: нэгэ
заримантнай «Бидэ Павелые даханабди», н‰гµµдэтнай «Бидэ Апол>
лосые даханабди», ‰шµµ н‰гµµдэтнай «Бидэ П¸трые даханабди», за>
римантнай «Бидэ Христосые даханабди» гэлдэнэ. 13 Тиихэдээ Хрис>
тос хубаараа гээшэ г‰? Тиихэдээ Павел таанадай т‰лµµ хэрэээн
дээрэ саазалуулагдаан байгаа гээшэ г‰? Али Павелай нэрэ алда>
раар таанад уаар арюудхагдаан байгаа гээшэ г‰т?
14 Крисп Гай хо¸роо ондоо бэшэ хэнииетнайшье уаар арюуд>
хааг‰й байандаа би Бурханда баяр х‰ргэнэб. 15 Минии нэрэ ал>
дараар уаар арюудхагдааб гэжэ нэгэнтнайшье хэлэхэ аргаг‰й юм.
16 Ай, мартааб, ‰шµµ Стефанай гэр б‰лые уаар арюудхаа бэлэйб.
‡шµµ хэниие уаар арюудхаанаа, али ‰гыгµµ анахаг‰й байнаб.
17 Христос намайе уаар арюудхахын тула эльгээгээ бэшэ, харин
айн Мэдээсэл сэсэрхээн уран ‰гэн‰‰дые хэрэглэнг‰й номнохыем>
ни эльгээгээ юм. Хэрбээ сэсэрхээн уран ‰гэн‰‰дые хэрэглэбэлни,
Христосой ‰хэлµµ эхитэй х‰сэн бууража магадг‰й байгаа.
Христос болбол Бурханай ‰р х‰сэ, эрхэ засаг м‰н
18 Христосой

хэрэээн дээрэ ‰хээн тухай мэдээсэл хосорогшод>
то ямаршье удхаг‰й тэнэг юм, харин абарагдажа байан бидэндэ
тэрэ мэдээсэл Бурханай ‰р х‰сэн болоно. 19 Нангин Бэшэг соо:
«Сэсэн мэргэн х‰н‰‰дэй сэсэнииень ‰нµµхэб, ухаатайшуулай ухаан
бодолыень буруушаахаб», – гэжэ хэлэгдэнэ. 20 Тиимэээ сэсэн мэр>
гэн х‰н‰‰д хаанаб? Али эрдэмтэй ухаатайшуул хаанаб? Али энэ дэл>
хэйн уран арсалдагша боосолдогшод хаанаб? Энэ дэлхэйн сэсэн
мэргэнэй тэнэг байыень Бурхан харуулаа бэшэ аал?
21 Энэ дэлхэйн зоной µµэдынгµµ ухаагаар Бурханиие мэдэрхын
аргаг‰й байхыень Бурхан µµрµµ оюун ухаагаараа заяагаа, тиигээд
«тэнэг» гэгдэдэг мэдээсэлээр ‰зэглэгшэ зониие абарха гэжэ шии>
дээ. 22 Хэрбээ иудейн‰‰д гайхамшагта ‰йлэ хэрэг‰‰дээр юумэн‰‰>
дэй баталагдахые х‰леэдэг байбалнь, бусад арадууд сэсэн мэргэнээр
юумэн‰‰дэй баталагдахые х‰леэдэг юм. 23 Харин бидэ саазалуулаг>
даан Христос тухай, еврейн‰‰дэй дурые гутаадаг, бусад арадуудта,
ямаршье удхаг‰й байдаг мэдээсэлые номнонобди. 24 Харин еврей>
н‰‰дэйшье, бусад арадуудайшье дундааа Бурханай дуудаан х‰>
н‰‰дтэ энэ мэдээсэл – Бурханай ‰р х‰сэн, Бурханай оюун ухаан
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болохо Христос гээшэ. 25 Бурханай тэнэг г‰‰лэдэг юумэнь х‰н‰‰дэй
ухаанаа сэсэн юм, Бурханай бираг‰й ула г‰‰лэдэг юумэнь х‰н‰‰>
дэй х‰сэ шадалаа х‰сэтэй юм.
Бурхан яажа шэлэжэ абадаг бэ?
26 Аха

д‰‰нэр, Бурханай таанадые дуудахада таанад ямар байа>
наа аныт: х‰н‰‰дэй хэмжээгээр харабал, ‰сµµнтнайл сэсэн ухаан>
тай, хэдыхэнтнайл ‰р х‰сэтэй, хэдыхэнтнайл дээг‰‰р уг изагууртай
байгаа бэлэй. 27 Тиимэээ Бурхан энэ дэлхэйн сэсэн мэргэниие
номгоруулхын тула ямаршье удхаг‰й гэжэ тоологдодог юумэн‰‰дые
шэлэжэ абаа, энэ дэлхэйн ‰р х‰сые сарахын тула х‰н‰‰дэй дунда>
аа ахир ула гэжэ тоологдодогуудыень шэлэжэ абаа. 28 Бурхан энэ
дэлхэй дээрэ шухала гэжэ тоологдодог юумые болюулхын тула х‰н‰‰>
дэй дундааа ямаршье уг изагуург‰й, дарлагдаануудыень шэлэжэ
абаа. 29 Эдэ б‰хэн Бурханай урда нэгэшье х‰н айрхахаг‰й гээн
удхатай юм. 30 Юуб гэбэл, Бурхан лэ таанадые Христос Иисустай
нэгэд‰‰лээ, Христосые манай сэсэн ухаан болгоо. Христосой ашаар
бидэ ‰нэн сэдьхэлтэнг‰‰д, Бурханай нангин х‰н‰‰д, с‰лµµтэй х‰>
н‰‰д болообди. 31 «айрхаан х‰н Дээдын Эзэнэй б‰тэээн лэ
юумээр айрхаг», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдээнэй ¸оор
б‰хы юумэн б‰тэжэ байг лэ.
Христос болон хэрэээн тухай мэдээсэл
2 1

Бурханай гэршэлгые номнохо¸о таанадта ерэхэ>
2 дээ, бид‰‰нэр,
уран го¸ ‰гэн‰‰дые г‰, али агууехэ ухаа хэрэглээг‰й эн>
1 Аха

би. 2 Таанадтай байха хаадаа би Иисус Христосоо, илангаяа тэрэ>
нэй хэрэээн дээрэ ‰хээн ушараа бэшэ б‰хы юумые мартахань
дээрэ гэжэ бодоо бэлэйб. 3 Тиимэээ таанадта ерэхэдээ би улар>
шаан, ехэл ‰рдээн амитан байгаа бэлэйб, 4 ‰гэн‰‰дээ хэлэхэдээ,
номноходоо би уран ‰гэн‰‰дые хэрэглэн идхааг‰йб, харин Бурха>
най ‰лдын ‰р х‰сэн хэлэыемни баталан идхажа байгаа. 5 Тиимэ>
ээ танай ‰зэг х‰н‰‰дэй сэсэн ухаанаа эхи татана бэшэ, харин Бур>
ханай ‰р х‰сэн дээрэ уурижана.
Бурханаа ‰гтээн сэсэн ухаан тухай
6 З‰гµµр

сэсэн ухаан тухай мэдээсэлые би ‰зэг этигэлээрээ бол>
босон х‰н‰‰дтэ номнодогби. Гэхэдээ тэрэ сэсэн ухаан энэ дэлхэйн
бэшэ юм, эрхэ засагаа алдадаг энэ дэлхэйе захирагшадай бэшэ юм.
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Минии номнодог сэсэн ухаан х‰н‰‰дээ далда хадагалагдаан
Бурханай нюуса ухаан юм, гэхэтэй зэргэ Бурхан манай магтаал со>
лотой байхын тула газар дэлхэйн ‰шµµ б‰тээгдээг‰й байхада тэрэ
ухаа заяагаа юм. 8 Тэрэ сэсэн ухаае энэ дэлхэйн захирагшадай нэ>
гэньшье мэдэрээг‰й. Хэрбээ мэдэрэн байбал, тэдэ алдарта Дээдын
Эзэниие саазалхаг‰й байгаа. 9 Яаба тиибэшье, Нангин Бэшэг соо
иигэжэ бэшээтэй байдаг:
«Нэгэшье х‰нэй харааг‰й, дуулааг‰й,
тиимэ юумэн болохо гэжэ
нэгэшье х‰нэй ойндоо оруулааг‰й байан юумые
Бурхан µµртэнь дуратай х‰н‰‰дтэ бэлдээд байна».
10 Тэрэ нюусаа Бурхан бидэндэ б‰хы юумые харадаг, далда бай>
ан Бурханайшье зорилгые харадаг ‰лдынгµµ ашаар нээгээ. 11 Ган>
сал зосоомнай оршодог ‰лдэ бидэн тухай хамагые мэдэдэг бэшэ
аал? Тон тиигэжэл ганса Бурханай ‰лдэ Бурхан тухай хамагые мэ>
дэдэг юм. 12 Бидэ энэ дэлхэйн зондол адляар бодомжолхог‰йн тула
энэ дэлхэйн ‰лдые тогтоожо абааг‰й х‰мди, з‰гµµр Бурханай эль>
гэээн ‰лдые тогтоожо абаа х‰мди, тиимэээ Бурханай маанадта
‰ршµµэн б‰хы юумые мэдэхэбди.
13 Тиимэээ бидэ х‰н‰‰дэй сэсэн ухаанай ургаан ‰гэн‰‰дээр
дуугарна бэшэбди, харин ‰лдын ургаан ‰гэн‰‰дээр дуугарнабди.
Тиигэжэл бидэ ‰лдые тогтоожо абаан х‰н‰‰дтэ оюун сэдьхэлэй
‰нэн з‰бые ‰лдын ‰ршµµэн ‰гэн‰‰дээр тайлбарилна гээшэбди.
14 З‰гµµр ‰лдые тогтоожо абааг‰й х‰н Бурханай ‰лдын ‰гээн
абьяас бэлиг‰‰дые абажа шадахаг‰й. Тиимэ х‰н тэдэ абьяас бэлиг‰‰>
дые ойлгохог‰й, тэдэниие ямаршье удхаг‰й гэжэ тоолохо. Ушарынь
юуб гэхэдэ, тэдэ юумэн‰‰дые гансал оюун сэдьхэлээрээ ойлгожо
болохо юм. 15 Тиихэдэ ‰лдэтэй х‰н ямаршье юумые ш‰‰бэрилхэ
аргатай, харин тиимэ х‰ниие нэгэшье х‰н ш‰‰бэрилхэ аргаг‰й юм.
16 «Дээдын Эзэнэй анал бодолые хэн мэдэрээб? Хэн тэрэниие
ургажа шадааб?» гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг. Гэхэ>
тэй зэргэ бидэ Христосой анал бодолые мэдэнэбди.
7

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй дотороо хубааран тухай
3 2

‰лдэ тогтооон х‰н‰‰дтэл адляар таанадта хандан
3 хэлэхэд‰‰нэр,
аргаг‰й байгааб, харин энэ дэлхэйн х‰н‰‰дтэл, Христос>
1 Аха

то ‰зэглээнµµрµµ нарай ‰хиб‰‰д байан х‰н‰‰дтэл мэтэ хандан
хэлээ бэлэйб. 2 Таанадай хатуу юумэ эдижэ шадахаг‰й байан хада
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би таанадые ‰гµµр тэжэээн байгааб. З‰гµµр, м‰нµµшье таанад ха>
туу юумэ эдижэ шадахаг‰йт. 3 Ушарынь юуб гэхэдэ, таанад ‰шµµл
энэ дэлхэйн х‰н‰‰дэй жама ¸оор ажамидарнат. Бэе бэедээ атаар>
халдадаг, хоорондоо арсалдадаг байантнай таанадай энэ дэлхэйн
х‰н‰‰дэй заншалаар бэеэ абажа ябадаг энэ дэлхэйн х‰н‰‰д бай>
ыетнай харуулна бэшэ аал? 4 Нэгэнтнай «Бидэ Павелые дахана>
бди», н‰гµµдэтнай «Бидэ Аполлосые даханабди» гэжэ байхадаа,
таанад энэ дэлхэйн х‰н‰‰д бэшэ аалта?
5 Эсэсэй эсэстэ Аполлос гэдэгтнай хэн гээшэб? Тиихэдэ Павел
гэдэгтнай хэн гээшэб? Бидэ таанадай Христосто ‰зэглэхэдэ ту>
алан юрэ Бурханай зарасанар гээшэбди. Бидэ Дээдын Эзэнэй
х‰н б‰хэндэмнай ‰гээн ажалыел б‰тээгээбди: 6 Би ‰рэн‰‰дые тари>
ан, Аполлос уалан, харин Бурхан ургуулан байгаа. 7 Тиимэээ
тариан, уалан х‰н‰‰дынь ямаршье хабааг‰й, з‰гµµр ургуулан
Бурхан гол шухала юм. 8 Тариан, али уалан х‰н‰‰дэй хоорондо
ямаршье илгаа ‰гы, Бурхан х‰н б‰хэниие хээн ажалайнь зэргээр
шагнаха. 9 Бидэ Бурханай т‰лµµ хамтаран ажаллагшад гээшэбди,
харин таанад – Бурханай таряалан гээшэт. Тиихэдээ таанад баа
Бурханай барилга гээшэт. 10 Бурханай намда ‰гээн абьяас бэлиг
хэрэглэн, би сэсэн барилгашандал мэтэ барилгын уури татааб,
‰шµµ ондоо х‰н тэрэ уурин дээрэ байра барина. Гэхэтэй сасуу
х‰н б‰хэн яажа барижа байанаа анхарха ¸отой. 11 Бурхан гансал
Иисус Христосые уури болгон табиан байгаа, тиимэээ ондоо
ямаршье уури табигдаха аргаг‰й. 12 Зарим х‰н‰‰д энэ уурин дээрэ
алта г‰, али м‰нгэ г‰, али эрдэни шулуунуудые хэрэглэн бариха,
н‰гµµ зарим х‰н‰‰д модо г‰, али ‰бэ г‰, али олоомо хэрэглэн ба>
риха. 13 Тиихэдэ х‰н б‰хэнэй ажалай шанарынь Христосой ерэхэ
‡дэр мэдэгдэхэ. Тэрэ ‡дэр х‰н б‰хэнэй ажалые гал д‰лэн эли>
р‰‰лхэ, гал д‰лэн тэрэниие туршаха, тиигээд бодото шанарыень ха>
руулха. 14 уурин дээрэ баригдаан, гал д‰лые тулажа гараан х‰>
нэй ажал байбал, барилгашань шагналаа абаха. 15 Хэрбээ х‰нэй
ажалынь галда шатабал, тэрэ х‰н гарзатай байха, тиигэбэшье тэ>
рэ х‰н µµрµµ абарагдаха, галда шатахааа абарагдаха гэжэ хэлэ>
хэдэ болохо.
16 Таанад Бурханай ‰мэ гээшэт, зосоотнай Бурханай ‰лдэ ор>
шоно гэжэ таанад мэдэхэг‰й аалта? 17 Бурханай ‰мэ нангин юм,
таанад µµэдµµ Бурханай ‰мэ гээшэт. Тиимэээ Бурханай ‰мые
андаргаан х‰н б‰хэниие Бурхан хэээхэ.
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18 Таанад

µµэдыгµµ б‰ мэхэлэгты. Хэрбээ таанадай хэн нэгэн
энэ дэлхэйн шатада µµрыгµµ сэсэн мэргэнби гэжэ тоолоболнь,
‰нэндµµ сэсэн мэргэн болохын тула тэнэг болохо ¸отой. 19 Энэ
дэлхэйн сэсэн мэргэн гэжэ тоологдодог юумэн‰‰д Бурханай урда
ямаршье удхаг‰й юумэн‰‰д юм. «Бурхан сэсэн мэргэн х‰н‰‰дые мэ>
хэ гохоорнь баридаг», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг.
20 «Сэсэн мэргэн х‰н‰‰дэй анал бодолынь ямаршье аша туаг‰й
юм гэжэ Дээдын Эзэн мэдэхэ», – гээд Нангин Бэшэгэй ондоо га>
зартань хэлэгдэнэ. 21 Тиимэээ хэнтнайшье ямар нэгэн б‰лгэмэй
гэш‰‰нби гэжэ б‰ омогорхог лэ, юуб гэбэл, б‰хы юумэн таанадай
ха юм: 22 Павелшье, Аполлосшье, П¸тршье, энэ газар дэлхэйшье,
аминшье, ‰хэлшье, оршон ‰ешье, ерээд‰й сагшье илгааг‰й таана>
дай ха юм, 23 тиихэдэ таанад Христосой ха юмта, тиин Христос
Бурханай ха юм.
Христосой элшэнэр тухай
4 3

Бурханай нюуса тайлбарилжа байхаар табигдаан юрэ Хрис>
4 тосой
зарасанар байыемнай таанад ойлгохо ¸отойт. Тиимэ
1

2

зарасанар булта эзэндээ ‰нэн шударга байха ¸отой.
г‰,
али ондоо х‰н‰‰дэй намайе ш‰‰мжэлхэ ш‰‰бэрилхэнь намда ямар>
шье хамааг‰й, би µµрµµшье µµрыгµµ ш‰‰бэрилдэгг‰йб. 4 Сэдьхэлни
арюуншье аа, ‰нэхµµрµµ ямаршье гэмг‰й байамни энээгээр бата>
лагданаг‰й, юундэб гэбэл, гансал Дээдын Эзэн минии заргаша юм.
5 Тиимэээ тогтоогдоон сагай болоог‰йдэ хэнииешье б‰ ш‰‰бэ>
рилэ. Дээдын Эзэн ерэхэдээ, шэб харанхыда хоргодоон юумэн‰‰>
дые гэрэлт‰‰лхэ, х‰н‰‰дэй далда анаа зорилгые элир‰‰лхэ, тиихэдэ
х‰н б‰хэн хээн зэргээрээ Бурханайл магтаалда х‰ртэхэ.
6 Аха д‰‰нэр, таанадайл аша туада би эдэ б‰хэниие Аполлос би>
дэ хо¸рой жэшээ дээрэ харуулбаб. Х‰н б‰хэнтнай Бурханай ургаа>
лые г‰йсэдхэжэ байай гэжэ х‰сэнэб. Хэнтнайшье нэгэ х‰нµµ х‰н>
дэлµµд, н‰гµµдэеэ бааад б‰ ябаай. 7 Хэн таанадые бусадаа дээ>
г‰‰р табяа юм? Таанадта байан б‰хы юумые Бурхан лэ таанадта
‰гµµ бэшэ аал? Тиихэдээ танда байан б‰хы юумэн‰‰д дээрэээ
‰гтээн бэлэг бэшэ юм шэнгеэр яахадаа ямбархаа х‰мта?
8 Зай, тиихэдээ таанад садхалдиба г‰т? Баяжаба г‰т? Бидэнэй
хаан шэрээдэ уугааг‰й байхада таанад хаанууд болобо г‰т? ‡нэ>
хµµрµµ таанадай хаан шэрээдэ уухые х‰сэнэб, тиигэбэл бидэшье
таанадтай хамта захирха эмди. 9 Б‰лэг зоной урда ‰хэхэ табилантай
3 Таанадай
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зондол адли Бурхан элшэнэр бидэндэ хамагай ‰‰лэй ууринуудые
‰гµµ гэжэ намда анагдадаг. Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэйшье, х‰н‰‰>
дэйшье, б‰хы юртэмсэ дэлхэйн урда ‰зэсхэлэн болоо ха юмбибди.
10 Бидэ Христосой т‰лµµ тэнэг болообди, з‰гµµр таанад Христостой
хамтаран сэсэн мэргэн болобот! Бидэ ахир улабди, тиихэдэ таанад
х‰сэтэй болобот! Бидэнэй нэрые гутаагаа, харин таанад алдар со>
лодо х‰ртэбэт! 11 М‰нµµ болотор бидэ ‰лэн хооон, амаа ангажа,
‰мхирэн хахаран хубсаатай ябанабди, маанадые сохино, бидэ
нэгэ газараа н‰гµµ газарта тэнэжэ ябанабди. 12 Бидэ х‰шэр х‰ндэ
ажал хэжэ х‰лµµ гоожуулнабди. Маанадые хараалда х‰ртµµхэдэ,
бидэ ‰реэнэбди, маанадые хашан м‰рдэхэдэ, бидэ тэсэбэритэй бай>
набди, 13 маанадые хардахадань, бидэ энхэргэн ‰гэн‰‰дээр харюуса>
набди. Бидэ энэ дэлхэйн хаягдал гээшэбди, бидэ м‰нµµ болотор га>
зарай хог болоод байнабди.
14 Эшээхэ улайлгаха зорилготойгоор энэниие таанадта бэшэнэ бэ>
шэб, харин инаг хайрата ‰хиб‰‰дээ ургаандал адляар таанадта ухаа
заанаб. 15 Яажа Христостой ажамидархаб гэжэ таанадые ургадаг ‰й
т‰мэн х‰тэлэгшэд байхаданьшье, таанадта гансал эсэгэ байна. Хрис>
тос Иисустай нэгэдэхэдэтнай би таанадта айн Мэдээсэлые х‰ргэн,
эсэгэтнай болооб. 16 Тиимэээ намайе ажаажа ябагты гэжэ таанадые
ехэтэ гуйнаб. 17 Тиимэл зорилготойгоор Дээдын Эзэндэ ‰нэн сэхэ
Тимофейе таанадта эльгээнэб. Тэрээндэ би Х‰б‰‰ндээл адли дуратай
х‰нби. Хаанашье ябахадаа ‰зэглэгшэдэй б‰хы б‰лгэм‰‰дые ургадаг
байан тухаймни – Христос Иисустай нэгэдээн ажамидаралдаа ба>
римталдаг юумэн‰‰д тухаймни таанадта тэрэ ануулха.
18 Таанадые би эрьежэ ошохог‰йб гэжэ бодон заримантнай хама>
раа ‰ргэшэбэ. 19 Гэбэшье Дээдын Эзэнэй ‰ршµµбэл би аядаа таа>
надта ошохоб, тиигээд тэрэ хамараа ‰ргээн зоной хэлээн юумэн‰‰>
дыень бэшэ, харин х‰сыень туршажа мэдэхэб. 20 Ушарынь гэхэдэ,
Бурханай хаан орондо ‰гэн‰‰д бэшэ, харин ‰р х‰сэн шухала юм.
21 Минии таанадта ташууртай ерэхыемни х‰сэнэ г‰т, али энхэргэн
зµµлэн, хайра дурын ‰лдэтэй ерэхыемни х‰леэнэ г‰т?
Таанадай дунда забхай зон байха ¸ог‰й
5 4

дунда забхай зальхай ябадал тох¸олдоно, нэгэнтнай
5 хойто эхэтэйгээ
ор¸олдоно гээн ураг минии онорто х‰рэбэ.
1 Таанадай

Тиимэ бузар забхайралга бусад арадуудайшье дунда дуулдааг‰й юм
байна. 2 Харин тиихэдэ таанад омогорхолдобот! Орондонь таанад
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уйдаха гашуудаха байгаат, тиимэ бузар юумэ хээн х‰ниие µµэд>
µµ холодуулха ¸отой байгаат. 35 Танай хажууда байгааг‰йшье аа,
анал бодолоороо таанадтай хамта байнаб. Тиигээд таанадтай хам>
та байан мэтэл би манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой нэрээр
тэрэ бузар булай юумэ хээн х‰ниие гэмнэбэб. Таанад суглархадаа,
анал бодолоороо тантай байхадамни, манай Дээдын Эзэн Иису>
сай ‰р х‰сэнэй маанадтай оршохо сагта тэрэ бузар булайе сатанада
гардуулан, махабад бэеыень ‰нµµлгэхэ ¸отойт. Тиигэжэ тэрэ х‰>
нэй ‰нээ ‰лдэ Дээдын Эзэнэй ерэхэ ‡дэр абарагдаха.
6 Таанадай омогорхолдожо байантнай буруу. Багахан эээбэри
б‰хы эдьх‰‰р эээдэг гэдэгые таанад мэдэхэг‰й аалта? 7 Таанад шэ>
нэ эдьх‰‰р байхын тула хуушан н‰гэлтэ эээбэриээ µµэдыгµµ
арилгагты. Тиигэбэшье таанад эээбэриг‰й арюунта, юундэб гэбэл,
манай Паасхын хурьган болохо Христос тахил болгон ‰ргэгдээн
байгаа ха юм. 8 Паасхынгаа айндэрые н‰гэл шэбэлтэй ба худал
хуурмагтай хуушан эээбэреэр эдьхээн хилээмэнтэй бэшэ, харин
ямаршье эээбэриг‰й, арюун сэбэр, ‰нэн з‰б хилээмэтэйгээр тэм>
дэглэе.
9 Забхай зоноор б‰ харилсагты гэжэ би бэшэг соогоо бэшээ эн>
би. 10 З‰гµµр, юрэнь забхай, алта м‰нгэндэ шунаан зоноор, дээр>
мэшэдээр, онгонуудта ш‰тэдэг зоноор огто б‰ харилсагты гээн
удхаар б‰ ойлгооройт, тэдэ зоноо зугадабал таанад энэ дэлхэйээ
огто гаража ошохо байгаат. 11 Харин µµрыгµµ Христосто ‰зэглэдэг
х‰н гэжэ нэрлэжэ байан м‰ртµµ забхай ябадалтай, али алта м‰н>
гэндэ шунахай, али онгонуудта ш‰тэдэг, али хорон хэлэтэй, али ар>
хинша, али хулгайшан зонтой б‰ харилсагты гээн удхатайгаар бэ>
шээн байгааб. Тиимэ х‰н‰‰дээр хамта хоолшье эдихэ хэрэгг‰й.
1213 Гаднын х‰н‰‰дые гэмнээд яахабиб даа. Бурхан тэдэниие шиид>
хэхэ. Харин µµэдынгµµ б‰лэгэй х‰н‰‰дые бидэ зэмэлхэ ¸отойбди.
«¤µэдыгµµ н‰гэл ‰йлэдэдэг х‰нµµ арилгагты», – гэжэ Нангин
Бэшэг соо бэшээтэй ха юм.
‰зэглэгшэд хоорондоо заргалдаха ¸ог‰й
6 5

Та ‰зэглэгшэд хоорондоо заргалдахадаа, яахадаа Бурханай
6 х‰н‰‰дтэ
ошонг‰й, харин ‰зэгг‰й зоноор заргаяа шиидх‰‰лнэ
1

гээшэбта? 2 Бурханай х‰н‰‰д энэ дэлхэйн зониие шиидхэхэ юм гэ>
жэ таанад мэдэхэг‰й аалта? Хэрбээ таанад энэ дэлхэйн зониие
шиидхэхэ ушартай юм болбол, жэжэ асуудалнуудаар шиидхэбэри
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гаргаха аргаг‰й аалта? 3 Бидэ Бурханай Эльгээмэлн‰‰дтэ шиидхэбэ>
ри гаргахабди гэжэ таанад мэдэхэг‰й аалта? Тиихэдэ энэ дэлхэйн
хэрэг‰‰дые б‰ришье бэлээр шиидхэхэ бэшэ аалта? 4 Харин таанад
заргалдаанай хэрэг‰‰дые шиидхэхэдээ ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ ямар>
шье нэрэ х‰ндэг‰й х‰ниие яахадаа заргашанаар табижа, тэрээндэ
заргаяа ‰ргэнэбта? 5 Ай, эшхэбтэр юумэ байна! ‰зэглэгшэдэй хоо>
рондохи арсалдаае шиидхэхэ аргатай сэсэн ухаантай нэгэшье х‰н
таанадай дунда олдобог‰й гээшэ г‰? 6 Харин тиихэдэ ‰зэглэгшэ
х‰н ‰зэглэгшэ аха д‰‰гэйнгээ урдааа зарга барижа, ‰шµµ тиихэдэ
‰зэгг‰й зоноор асуудалаа шиидх‰‰лжэ байна.
7 Хоорондоо заргалдаан ушартнай таанадай илагдаые харуулна.
Гомдохуулан, мэхэл‰‰лэн байбалтнай дээрэ байха бэшэ эн г‰?
8 Тиигэхын орондо таанад µµэдµµ бэе бэеэ, ‰зэглэгшэ аха д‰‰>
нэрээ гомдохоонот, мэхэлнэт. 9 Харата хэрэг ‰йлэдэгшэд Бурханай
хаан орониие залгамжалхаг‰й юм гэжэ таанад мэдэхэг‰й аалта? Б‰
энд‰‰рэгты: забхайралдагшадшье, онгонуудта ш‰тэгшэдшье, н‰хэр>
тµµ, али эхэнэртээ урбагшадшье, эрэш‰‰лтэй г‰йлдэдэг эрэ х‰н‰‰д>
шье, 10 хулгайшадшье, алта м‰нгэндэ шунагшадшье, архиншадшье,
хардагшадшье, мэхэшэдшье, эдэнэй али нэгэньшье Бурханай хаан
орониие залгамжалхаг‰й. 11 Танай заримантнай урдань тиимэл н‰>
гэлтэн байан юм. Гэхэдээ таанад н‰гэлн‰‰дээ арилгагдаан,
Бурханда зорюулагдаан, Дээдын Эзэн Иисус Христосой ба манай
Бурханай ‰лдын ашаар Бурханай урда сагааруулагдаан байгаат.
Дээдын Эзэндэ зорюулан бэе тухай
Бидэ ямаршье юумэ хэхэ эрхэтэйбди гэжэ зарим х‰н‰‰д хэлэ>
хэ, гэхэтэй зэргэ б‰хы юумэн таанадта аша туатай бэшэ юм. Би
ямаршье юумэ хэхэ эрхэтэйб гэжэ хэлэхэб, гэхэтэй сасуу би алишье
юумэнэй барлагынь болохог‰йб. 13 Эдеэ хоол ходоододол орохын
тула байдаг, харин ходоодо хоол барихын тула байдаг юм гэжэ
зарим х‰н‰‰д хэлэхэ. Гэхэдэ Бурхан али алинииеньшье ‰гы болго>
хо. Махабад бэе ташаяан хурисалай тулада б‰тээгдээ бэшэ, харин
Дээдын Эзэндэ алба хэхээр б‰тээгдээн юм, тон тиигэжэл Дээдын
Эзэншье махабад бэеые хаража анхаржа байдаг юм. 14 Бурхан Дээ>
дын Эзэниие амидыруулаа, тиин бидэнииешье ‰р х‰сµµрµµ ами>
дыруулха.
15 Танай махабад бэе Христосой бэеын хээгынь юм гэжэ таанад
мэдэхэг‰й аалта? Тиихэдээ би Христосой бэеын хээгые абажа,
12
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янханай бэеын хээг болгохо аалби? ‡гыл даа! 16 Янхан эмэтэй
ниилээн х‰н тэрээнтэй нэгэ бэе болоно гэжэ таанад мэдэхэг‰й
аалта? «Хо¸р х‰н нэгэ бэе болохо», – гэжэ Нангин Бэшэг соо элеэр
бэшээтэй ха юм. 17 Харин Дээдын Эзэнтэй ниилээн х‰н ‰нээ
‰лдµµрµµ тэрээнтэй нэгэдэдэг юм.
18 Ташаяан хурисалаа зайсажа байгты. Х‰нэй ‰йлэдэдэг бусад
н‰гэлн‰‰д махабад бэеые ехэ гэмдэ орууладагг‰й юм, харин янхар>
жа байан х‰н µµрынгµµ бэеые ехэл гэмдэ оруулна гээшэ. 19 Танай
махабад бэе зосоотнай оршодог Бурханаа таанадта ‰гтээн Нан>
гин ‰лдын ‰мэ юм гэжэ таанад мэдэхэг‰й аалта? Таанад µµэ>
дынгµµ дураар бэшэт, таанад Бурханай мэдэлдэ байнат. 20 Бурхан
таанадые ‰нэтэй сэнгээр худалдажа абаа. Тиимэээ махабад бэеэ>
рээ Бурханиие алдаршуулжа байгты.
Гэрлэлгэ тухай
7 6

намда бэшээн юумэн тухай хэлэбэл, эрэ х‰нэй ам>
7 гаТаанадай
абааг‰й аань айн юм. Гэхэтэй сасуу ташаяан хурисалаа
1

2

бэеэ эргылхын тула х‰н б‰хэн амгантай байха, эхэнэр х‰н н‰>
хэртэй байха ¸отой. 3 Эрэ х‰н амганайнгаа урда µµрынгµµ уялга
г‰йсэд д‰‰ргэхэ албатай, тиин эхэнэр х‰ншье н‰хэрэйнгµµ урда
µµрынгµµ уялга г‰йсэд д‰‰ргэхэ албатай юм. 4 Эхэнэр х‰н µµрынгµµ
бэеын эзэн бэшэ, н‰хэрынь амганайнгаа бэеын эзэн гээшэ, тон
тиигэжэл эрэ х‰н µµрынгµµ бэеын эзэн бэшэ, амганиинь н‰хэрэй>
нгµµ бэеын эзэн гээшэ. 5 Бэе бэетэйгээ инаглан харилсажа байгты,
зальбаржа сагаа ‰нгэргэхэ гэжэ хоюулан з‰бшээн сагтаа инаглан
харилсахаяа болигты, тиигээд бэеэ барижа шадахаг‰й байхадатнай
сатанагай таанадые хорхойтуулхаг‰йн тула дахин бэе бэедээ няал>
дагты. 6 Энээниие би таанадта заабаришална бэшэб, харин з‰бшµµ>
рэн хэлэнэб. 7 Х‰н б‰хэн намдал адли амгаг‰й байай гэжэ би
х‰сэнэб, гэхэтэй сасуу х‰н б‰хэн Бурханаа µµрын тусгай абьяас
бэлигтэй юм, нэгэ х‰н иимэ абьяастай, н‰гµµ х‰н тиимэ абьяас>
тай гээшэ.
8 Намдал адли саашадаа гансаараа байбалтнай айн гэжэ би гэр>
лээг‰й х‰н‰‰дтэ, бэлбээн х‰н‰‰дтэ хэлэхэ байнаб. 9 Харин тэдэ х‰>
н‰‰дэй бэеэ бариха аргаг‰й байбал, гэрлэгты гэжэ хэлэхэ байнаб.
Х‰сэлэнгµµр бэеэ туляахын орондо гэрлээниинь дээрэ юм. 10 Гэр>
лээн х‰н‰‰дтэ µµрµµ бэшэ, харин Дээдын Эзэнээ иимэ заабари
буулганаб: эхэнэр х‰н н‰хэрµµ алаха ¸ог‰й. 11 Хэрбээ н‰хэрµµ
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алабал, дахин хадамда гараха ¸ог‰й, али ‰гы аа н‰хэртэйгµµ
эблэрхэ ¸отой. Эрэ х‰н амгаяа орхихо ¸ог‰й.
12 Бусад зондо µµрµµн (Дээдын Эзэнэй заабари бэшэ) хэлэхэ
байнаб: Христосто ‰зэглэдэг х‰н ‰зэгг‰й амгантай байбал, тэрэ
амганайнь н‰хэртэйгµµ ууха дуратай байбал, н‰хэрынь тэрэ ам>
гаяа орхихо ¸ог‰й. 13 Тон тиигэжэл Христосто ‰зэглэдэг эхэнэр
‰зэгг‰й н‰хэртэй байгаад, тэрэ н‰хэрэйнь амгантайгаа ууха ду>
ратай байбал, тэрэ эхэнэр н‰хэрµµ орхихо ¸ог‰й. 14 Юундэб гэхэ>
дэ, ‰зэглэдэгг‰й эрэ ‰зэглэдэг амганайнгаа ашаар арюудхагдана,
тон тиигэжэл ‰зэглэдэгг‰й эхэнэр ‰зэглэдэг н‰хэрэйнгµµ ашаар
Бурханай урда арюудхагдана гээшэ. Тиигээг‰й аа, тэдэнэй ‰хиб‰‰>
дынь сэбэр бэшэ байха эн, ‰нэндµµ болбол тэдэ ‰хиб‰‰д Бурханай
урда арюун сэбэр юм. 15 ‰зэглэдэгг‰й х‰н ‰зэглэдэг ханиаан а>
лаха х‰сэлтэй байбал, алаг лэ. Тиимэ ушарта ‰зэглэдэг ханинь,
эхэнэршье х‰н байг, эрэшье х‰н байг, дураараа болог. Бурхан би>
дэниие энхэ тайбан ажамидархымнай т‰лµµ дуудаа юм. 16 Христос>
то ‰зэглэдэг эхэнэр, н‰хэрµµ абарха магадг‰й байанаа ши мэдэхэ
аалши? Али Христосто ‰зэглэдэг эрэ, амганаа абарха магадг‰й
байанаа ши мэдэхэ аалши?
17 Дээдын Эзэнэй табилангаар лэ х‰н б‰хэнтнай ажамидаржа байг
лэ, Бурханай таанадые дуудахада ямар байгаа эмта, тиимээрээл
‰лµµрэйгты. Тиигэжэл би б‰хы ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ заабари>
шалжа байдагби. 18 Бэлгээ отолуулан х‰ниие Бурханай дуудабалнь,
тэрэ х‰н отолуулан м‰рн‰‰дээ зайлуулха гэжэ б‰ оролдог лэ, ото>
луулааг‰й х‰ниие Бурханай дуудабалнь, тэрэ х‰н отолуулха ¸ог‰й.
19 Отолуулан байна г‰, али отолуулааг‰й г‰, ямаршье илгааг‰й юм,
гансал Бурханай захяа заабаринуудые д‰‰ргэжэ байаниинь шухала
юм. 20 Бурханай таанадые дуудахада ямар байдалтай эмта, тэрэл
хэбээрээ х‰н б‰хэнтнай ‰лэхэ ¸отой. 21 Бурханай дуудахада барлаг
байан х‰н анаагаа б‰ зобоорой. Хэрбээ эрхэ с‰лµµтэй болохо ар>
гатай байбал, тэрэ арга боломжо¸о ашаглаарай. 22 Юундэб гэхэдэ,
Дээдын Эзэнээр дуудуулагдаан барлаг Дээдын Эзэнэй эрхэ с‰лµµ>
тэй х‰ниинь гээшэ, тон тиигэжэл Христосоор дуудуулагдаан эрхэ
с‰лµµтэй х‰н тэрэнэй барлагынь гээшэ. 23 Бурхан таанадые худалда>
жа абаа юм, тиимэээ х‰н‰‰дэй барлагууд б‰ бологты. 24 Аха д‰‰нэр,
Бурханай таанадые дуудахада ямар байгаа эмта, тэрэл хэбээрээ
х‰н б‰хэнтнай Бурханай урда ‰лэхэ ¸отой.
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Гэрлээг‰й зон тухай
Хадамда гарааг‰й басагадай талаар Дээдын Эзэнээ намда
ямаршье заабари ‰гтµµг‰й, гэхэтэй сасуу Дээдын Эзэнэй ‰ршµµл
хайраар найдабаритай байан хубидаа би µµрынгµµ анал бодолоор
таанадтай хубаалсаха анаатайб.
26 Энэ бэрхэшээлтэй байдалай талаар бодоходоо, х‰н ямар бай>
гааб, тиигээд лэ байбалнь дээрэ гэжэ бодоноб. 27 амгатай аа,
тэрээнээ алаха шалтагаа б‰ бэдэрэ. амгаг‰й байгаа аа, амга
б‰ бэдэрэ. 28 амга абаашье аа, ши н‰гэл шэбэлдэ унахаг‰йш,
хадамг‰й басаганшье хадамда гарабал, н‰гэл шэбэлдэ унахаг‰й.
Гэрлээн х‰н‰‰дтэ ‰дэр б‰хэн бэрхэшээлн‰‰д тулгардаг юм, тиин
би таанадые тэдэ бэрхэшээлн‰‰дээ эргылнэб.
29 Аха д‰‰нэр, би таанадта иимэ удхатайгаар хэлэнэб: саг багал
‰лэжэ байна, тиимэээ гэрлээн х‰н‰‰д гэрлээг‰й х‰н‰‰дтэл адли
ажамидарха ¸отой. 30 Уйлажа байан х‰н‰‰д гашуудал амсааг‰й
х‰н‰‰дтэл адляар, баярлажа байан х‰н‰‰д жаргал амсааг‰й х‰н‰‰д>
тэл адляар, юумэ худалдажа абаан х‰н‰‰д зµµри зµµшэг‰й х‰>
н‰‰дтэл адляар ажамидарха ¸отой. 31 Энэ дэлхэйн баялигуудые
ашаглажа хэрэглэжэ байан х‰н‰‰д энэ дэлхэйн баялигуудта шу>
налг‰й х‰н‰‰дтэл адляар ажамидарха ¸отой, юундэб гэхэдэ, оршон
‰еын ‰нэхэ сагынь ойртожо байна.
32 Ямаршье тухашаралг‰й амидарайт гэжэ таанадта х‰сэнэб. Гэр>
лээг‰й х‰н Дээдын Эзэндэ айшаагдаха гэжэ Дээдын Эзэнэй ажал>
да б‰хы анал бодолоо хандуулдаг. 33 Харин гэрлээн х‰н эхэнэртээ
айшаагдахын тула энэ дэлхэйн юумэн‰‰дтэ анаагаа табидаг, 34 тии>
гэжэ тэрэ хо¸р ондоо тээшээ татагдадаг юм. Хадамда гарааг‰й эхэ>
нэр г‰, али басаган бэеэ, ‰нээ ‰лдэеэ дууан Дээдын Эзэндэ
зорюулжа, хамаг аналаа Дээдын Эзэнэй ажалда хандуулдаг. Харин
хадамда гараан эхэнэр н‰хэртµµ айшаагдахын тула энэ дэлхэйн
юумэн‰‰дтэ аналаа табидаг.
35 Таанадые дарамталха зорилготойгоор бэшэ, харин ‰нэн з‰б ба
хэрэгтэй юумые д‰‰ргэжэ, µµэдыгµµ Дээдын Эзэндэ г‰йсэд зо>
рюулан алба хэхыетнай х‰сэн, танай аша туада би эдэ б‰гэдые
таанадта хэлэнэ гээшэб.
36 Гэрлэхэб гэжэ ‰гµµ ‰гээн х‰н амганиинь болохо басаганай>
нгаа энэ наандаа хадамг‰й байхань аяг‰й гэжэ тоолоод, заабол гэр>
лэхэ хэрэгтэй гэжэ бодобол, µµрынгµµ дураар болог. амга абахадаа,
25
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тэрэ х‰н ямаршье н‰гэл хэнэг‰й. 37 Харин тиимэ юумэ хэхэ ямар>
шье хашалтаг‰йгµµр амга абахаг‰йб гэжэ досоогоо хатуугаар шии>
дээн, µµрынгµµ х‰сэлые г‰йсэд мэдэлдээ абаан, юу хэхэеэ анал
бодолдоо шиидээд байан эрэ х‰ндэ амга абанг‰й байбалнь айн
юм. 38 Тиимэээ гэрлэхэ басагаяа амга абаан х‰н айн юумэ хэнэ,
гэхэтэй сасуу амга абааг‰й х‰н б‰ришье айн юумэ хэнэ гээшэ.
39 Хадамтай эхэнэр н‰хэрэйнгµµ эл‰‰р мэндэ байха сагта н‰хэр>
тэйгµµ холбоотой юм. Харин н‰хэрэйнь н‰гшэбэл, тэрэ эхэнэр
с‰лµµтэй боложо, дуратай х‰ндµµ дахин хадамда гараха эрхэтэй, гэ>
хэтэй сасуу тэрэ х‰ниинь заабол Христосто ‰зэглэдэг х‰н байха
¸отой. 40 Хэрбээ тэрэ эхэнэр дахин хадамда гаранг‰й байбал б‰ри
жаргалтай гээшэ. Энэ миниил анал юм, гэхэдэ бишье баа Бурха>
най ‰лдэтэй байнаб гэжэ µµр тухайгаа бодоноб.
Онгонуудта ‰ргэгдээн хоол тухай
8 7

М‰нµµ таанадай бэшээн онгонуудта ‰ргэгдээн эдеэн тухай
8 хµµрэлдэе.
Бидэ булта мэдэлгэтэйбди гэжэ тэдэнэй хэлээшэ
1

‰нэн з‰б юм. Гэхэдэ тиимэ мэдэлгэ х‰ниие омог бардам болгодог,
харин хайра дуран бэхиж‰‰лдэг юм. 2 Ехэ юумэ мэдэнэб гэжэ бо>
доон х‰н ‰нэндµµ болбол юушье мэдэдэгг‰й. 3 Тиихэдэ Бурханда
дуратай х‰ниие Бурхан мэдэхэ юм. 4 Онгонуудта ‰ргэгдээн хоол
бариха тухай хэлэбэл, онгонууд юуншье бэшэ, гансал ори ганса
Бурхан бии юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. 5 Тэнгэри дээрэ г‰, али газар
дээрэ бурхад гэжэ нэрлэгдэдэг юумэн‰‰дэй байбашье, олон т‰рэлэй
бурхадай, эзэдэй байбашье, 6 бидэндэ ори гансал Эсэгэ Бурхан, ори
ганса Эзэн Иисус Христос бии юм. Эсэгэ Бурхан б‰хы юумые б‰>
тэээн байгаа, бидэ тэрэнэй т‰лµµ ажамидарнабди; б‰хы юумэн
Дээдын Эзэн Иисус Христосой ашаар б‰тээгдээн байгаа, бидэ тэ>
рэнэй ашаар ажамидарнабди.
7 Энэ ‰нэн юумые зарим зон мэдэдэгг‰й. Зарим х‰н‰‰д м‰нµµ бо>
лотор онгонуудта ‰ргэгдээн хоол эдихые онгонуудые тахиантай
адляар урдынхяараа бододог. Тиин тэрэ эдеэ амсан, ахир ула эш>
хэлээ бузарлуулдаг. 8 Эдеэ хоол бидэниие Бурханда ойртуулдагг‰й
юм, тиимэээ тэрэ эдеэ амсааг‰й аа, бидэ юушье алдахаг‰йбди,
тэрэ эдеэ амсаан байбал, бидэ юушье олохог‰йбди.
9 Гэхэтэй сасуу танай эрхэ с‰лµµтнай ахир ула ‰зэгтэй зониие
н‰гэлдэ б‰ оруулуужа. 10 Тиимэ ахир ула ‰зэгтэн онгонуудта ш‰>
тэдэг газарта юумэ мэдэрэн шинии эдеэлжэ байхыешни хараад,
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онгонуудта ‰ргэгдээн эдеэ амсахаяа анахаг‰й аал гэжэ бодоод
‰зыш. 11 Тиигэжэ мэдэлгэээшни боложо ахир ‰зэгтэй аха д‰‰шни
хосорхол. Харин Христос тэрэнэй т‰лµµ ами нааяа ‰ргээн байгаа
ха юм. 12 Тиигэжэ таанад ‰зэглэгшэ аха д‰‰гэйнгээ урда н‰гэл аба>
хадаа, ахир ула эшхэлыень доро даража, Христосой урда н‰гэл
хэнэ гээшэт. 13 Тиимэээ эдеэ хоол аха д‰‰емни н‰гэлдэ оруулха
байбал, аха д‰‰гээ н‰гэлдэ оруулхаг‰йн тула би дахин хэзээшье мя>
ха эдихэг‰йб.
Элшэнэрэй эрхэ тухай
9 8

эрхэ с‰лµµтэй х‰н бэшэ аалби? Би элшэн бэшэ аалби? Ма>
9 най Дээдын
Эзэн Иисус Христосые би хараа бэшэ аалби? Таа>
1 Би

над Дээдын Эзэнэй т‰лµµ ажаланаймни ‰рэ д‰н бэшэ аалта? 2 Бу>
сад зон намайе элшэн гэжэ тоолоог‰йшье аа, таанадта би элшэн
гээшэб, юундэб гэхэдэ, танай ажамидарал Дээдын Эзэнэй элшэн
байыемни батална.
3 Х‰н‰‰дэй намайе ш‰‰мжэлхэдэ би иигэжэ µµрыгµµ хамгаалдаг>
би: 4 Али хээн ажалайнгаа т‰лµµ бидэ эдихэ, ууха эрхэг‰й гээшэ
г‰бди? 5 Али бусад элшэнэрые, Дээдын Эзэнэй д‰‰нэрые, П¸трые
ажаан, ‰зэглэгшэ амгаяа замай хани болгон абажа ябаха эрхэг‰й
аалди? 6 Али гансал Варнава бидэ хо¸р ажамидархын тула ажаллаха
¸отой гээшэ г‰бди? 7 Сэрэгшэд µµэдынгµµ т‰лµµ т‰лэжэ алба хэдэг
аал? Али ‰зэм тарилгашан µµрынгµµ сэсэрлигэй ‰зэмµµ амсадаг>
г‰й аал? ‰рэг малаа адуулдаг ямар х‰н малайнгаа ‰нµµ уудагг‰йб?
8 Эдэ юрын жэшээн‰‰дээр би µµрыгµµ хизаарлахаг‰йб, Хуули
соошье баал тиимэ юумэн‰‰д тухай хэлэгдэнэ. 9 «Талха таряа хада>
жа байан сарай эдихэдэнь аалта б‰ хэ», – гээд Моисейн Хуули
соо бэшээтэй байдаг. Бурхан сарнуудта анаагаа зобоно гээшэ г‰?
10 Али ‰нэндµµ бидэниие бодожо хэлэнэ гээшэ г‰? З‰б даа, энэ би>
дэндэ зорюулан бэшээтэй. Хахалжа, али хадажа байан алишье х‰н
х‰дэлмэриингµµ эсэстэнь хубияа абаха найдалтайгаар лэ ажаллаха
¸отой юм. 11 Бидэ таанад соо оюун сэдьхэлэй ‰рээ тариан бай>
гаабди. Тиигээд харюудань таанадаа энэ дэлхэйн юумэн‰‰дые аба>
балнай буруу хэрэг гээшэ г‰? 12 Хэрбээ бусад зоной таанадаа т‰лµµ>
э х‰леэхэ эрхэтэй байхадань, бидэ б‰ришье ехэ эрхэтэй бэшэ аалди?
Тиигэбэшье бидэ энэ эрхэеэ хэрэглээг‰йбди. Орондонь бидэ
Христос тухай айн Мэдээсэл ямаршье уршаг бэрхэшээлг‰й тараа>
хын тула б‰хы юумые тэсэбэритэйгээр дабанабди. 13 ‰мэдэ алба
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хэгшэдэй ‰мэµµ эдеэ хоолоо олодогые, тиин тахилай газарта
ажаллагшадай тахилай юумэнээ хубаалсажа абадагые таанад мэ>
дэхэг‰й аалта? 14 Тон тиигэжэл номнолгоороо хоолойгоо тэжээжэ
байхыень Дээдын Эзэн айн Мэдээсэл номногшодто захираа юм.
15 Гэхэтэй зэргэ би энэ дурдаан эрхэн‰‰дээ нэгэтэшье хэрэглээг‰й
энби, тиин эрхэеэ мэд‰‰лхын тулашье энэ б‰хэниие м‰нµµ бэшэнэ
бэшэб. Тиигээ аа, ‰хэбэлни дээрэ. Хэншье минии х‰лµµрµµ олоон
магтаалые хооон ‰гэ болгожо шадахаг‰й. 16 Тиигээдшье гансал айн
Мэдээсэлые номножо байанаараа би омогорхохо эрхэг‰йб. Энэ ми>
нии уялга юм. айн Мэдээсэлые номноог‰й аа, гай гашуудал толгой
дээрэмни буухал. 17 Хэрбээ би ажалаа айн дураараа хэжэ байбал,
шагналда х‰ртэхэ байгааб; гэхэдэ би Бурханай намда даалгаан албые
д‰‰ргэжэ байнаб. 18 Тиихэдээ би ямар шагналда х‰ртэхэбиб? Т‰лµµэ>
г‰йгµµр айн Мэдээсэл номножо байамни, номногшынгоо эрхэн‰‰>
дые мэд‰‰лэнг‰й ажаллажа байамни минии шагнал гээшэ.
19 Эрхэ с‰лµµтэй х‰н байан аад, би боломжоороо олон х‰н‰‰дые
олохын тула µµрыгµµ х‰н б‰хэнэй барлаг болгооб. 20 Иудейн‰‰дтэй
байхадаа, би иудейн‰‰дые татахын тула иудейн‰‰дтэл адляар µµры>
гµµ абажа ябааб. Би µµрµµ Моисейн Хуулиин мэдэлдэ бэшэшье
аа, тэрэ Хуулиин мэдэлдэ байан х‰н‰‰дые татахын тула µµрµµ тэ>
рэ Хуулиин мэдэлдэ байанда адляар ажамидаржа байгааб. 21 Хуу>
лиг‰й бусад арадуудай дунда байхадаа, би тэдэниие татахын тула
Хуулиг‰й бусад арадай т‰лµµлэгшэдэл адляар байгааб. Тиихэдээ
би Бурханай Хуулиин мэдэлээ гарааг‰йб, Христосой Хуули ба>
римталжа байгааб. 22 Ахир ‰зэгтэй зоной дунда байхадаа, тэдэниие
татахын тула ахир ‰зэгтэн‰‰дэй нэгэниинь шэнги болоод ябааб.
Х‰н‰‰дэй заримыеньшье шадаха зэргээрээ абархын тула би б‰хы
х‰н‰‰дтэ б‰хы юумэн болоон байгааб. 23 Эдэ б‰гэдые би айн
Мэдээсэлэй т‰лµµ, тэрэнэй буян хэшэгые хубаалсахын т‰лµµ хэжэ
байгааб. 24 Урилдаанда хабаадалсагшадай бултанайнь нэгэниинь лэ
шагналда х‰ртэдэг юм гэжэ таанад айн мэдэнэт. Тиимэээ шаг>
налда х‰ртэхын тула г‰йгты. 25 Урилдагшад м‰нхэ оршодогг‰й тити>
мээр титимн‰‰лхын т‰лµµ бултадаа хатуу журам баримталдаг, ха>
рин бидэ м‰нхэдµµ оршодог шагналай т‰лµµ урилдана гээшэбди.
26 Тиимэээ би зорилгодоо х‰рэхын тула сэхэ г‰йнэб, тиимэээ би
х‰сэеэ дэмы бууруулдагг‰й барилдаашан мэтэ барилданаб. 27 Бусад
зондо номножо байгаад, µµрµµ хауулхаг‰йн тула бэеэ ехээр ори>
жо, дадаажа, б‰рин мэдэлдээ оруулнаб.
9
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Маанадта ‰гтээн эргылэмжэ тухай
10

Аха д‰‰нэр, Моисейе дахажа ябаан ‰бгэ эсэгэнэртэймнай
10 юунэй
болоые би таанадта ануулха анаатайб. Тэдэниие
1

бултыень ‰‰лэн хамгаалжа ябаа, тэдэнэр бултадаа Улаан далайе
аюулг‰й гаталан байгаа. 2 ‡‰лэн соо, далай соо тэдэнэр Моисейтэй
нэгэдэн «уаар арюудхагдаан» байгаа. 3 Тэдэнэр булта нэгэ адли
гайхамшагтай эдеэ эдижэ, 4 нэгэ адли гайхамшагтай унда уужа
байгаа эн. Тэдэнтэй хамта ябаан гайхамшагтай хабсагайаа тэ>
дэ уужа байгаа. Тэрэ хабсагай болбол Христос µµрµµ байан юм.
5 Тиигэбэшье тэдэнэй олониинь Бурханда айшаагдааг‰й, тиимэээ
тэдэнэр с‰л губида хосорон байгаа.
6 ‡бгэ эсэгэнэрэйнгээ н‰гэлтэ ябадалнуудые дабтаха дураа х‰рэ>
хэг‰йн тула эдэ б‰хэн бидэндэ эргылэмжэ болоо. 7 Тэдэнэй за>
риманиие ажаажа онгонуудта б‰ ш‰тэгты. «Х‰н зон эдихэ, уухаяа
ууба, найрлажа нааршаажа оробо», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэ>
шээтэй байдаг. 8 Тэдэнэй зариманиинь янхараад, нэгэ ‰дэр соо
хорин гурбан мянган х‰н ‰хээн байгаа. Тиимэээ бидэ тэдээндэл
адли янхарха ¸ог‰йбди. 9 Тэдэнэй зариманиинь Дээдын Эзэниие
туршаад, хорото могойнуудта хадхуулан ‰хээн байгаа. Тиимэээ
бидэ тэдэндэл адли Дээдын Эзэниие туршаха ¸ог‰йбди. 10 Тэдэнэй
зариманиинь гэмэрэлдээд, ‡хэлэй Эльгээмэлээр амяа ‰нµµлгээн
байгаа. Тиимэээ бидэ тэдэндэл адли гэмэрэлдэхэ ¸ог‰йбди.
11 Тэдэ юумэн‰‰д бусад зониие эргылхын тула ‰бгэ эсэгэнэртэй>
мнай тох¸олдоон байгаа, тиин б‰хы юумэнэй эсэсэйнь ерэхэ сагта
ажамидаран бидэниие эргылхын тула бэшэгдээн байгаа.
12 Тиимэээ батаар зогсоноб гэжэ µµр тухайгаа бодожо байан
х‰н унашахаг‰йн тула болгоомжотой байг. 13 Таанадай дабаан ямар>
шье туршалганууд юрэ х‰н‰‰дтэ тулгардаг юумэн‰‰д юм. Гэхэтэй
сасуу Бурхан амалан юумэеэ д‰‰ргэжэ, даахын аргаг‰й туршалга>
нуудые таанадта тулгаруулхаг‰й, тиигээд туршахадаа, тэсэжэ гараха
х‰сэ шадал таанадта ‰гэхэ юм.
Онгонуудта б‰ ш‰тэгты
14 Тиимэээ,

инаг хайрата аха д‰‰нэрни, онгонуудта ш‰тэхэµµ
зайсажа байгты. 15 Би таанадые бодомжолхо аргатай х‰н‰‰д гэжэ
тоолон хэлэнэб, тиимэээ хэлээн юумэн‰‰д тухаймни µµэдµµ
бодооройгты. 16 Бурханда баяр х‰ргэдэг, тэрэнэй ‰хэлые дурасаан
427

Коринфынхидтэ 1>дэхи 10
аягааа уухадаа, бидэ Христосой шуанда хабаатай болонобди. Хи>
лээмэ хухалаад эдихэдээ, бидэ Христосой бэедэ хабаатай болоно>
бди. 17 Хилээмэн ори ганса юм, тиимэээ ори ганса хилээмэ хубаал>
сажа байхадаа, бидэ олоороо ганса бэе гээшэбди.
18 ‡ргэлэй юумые эдижэ байан израильшууд тухай бодоод ‰зэг>
ты, тэдэнэр ‰ргэлэй газарта Бурханда алба хэхэдэ хабаадалсана бэ>
шэ г‰? 19 Онгонууд г‰, али онгонуудта ‰ргэгдээн юумэн‰‰д ‰нэн>
дµµ ямар нэгэн ушартай юм гэжэ хэлэхэ анаатай гээшэ г‰б?
20 ‡гыл даа, бусад арадуудай онгонуудта ‰ргэдэг юумэн‰‰д Бурханда
бэшэ, харин ада ш‰дхэрн‰‰дтэ зорюулаатай юм гэжэ би хэлэхэ а>
наатай байнаб. Тиимэээ таанадай ада ш‰дхэрн‰‰дтэй нэгэдэхые
х‰сэнэг‰йб. 21 Таанад Дээдын Эзэнэй аягааа ба ада ш‰дхэрэй аяга>
аа нэгэ зэргэ уужа шадахаг‰йт, таанад Дээдын Эзэнэй шэрээдэ ба
ада ш‰дхэрэй шэрээдэ нэгэ зэргэ хоол барижа шадахаг‰йт. 22 Али
бидэ Дээдын Эзэнэй уур сухал х‰ргэхэмнай гээшэ г‰? ¤µэдыгµµ
тэрээнээ х‰сэтэйбди гэжэ тоолоно г‰бди?
‰зэглэгшэдэй эрхэ с‰лµµ тухай
23 Бидэ

ямаршье юумэ хэхэ эрхэтэйбди гэжэ зарим х‰н‰‰д хэлэ>
дэг, гэхэтэй сасуу б‰хы юумэн айн бэшэ юм. «Бидэ ямаршье юумэ
хэхэ эрхэтэйбди», гэхэтэй сасуу б‰хы юумэн аша туатай бэшэ юм.
24 Нэгэнтнайшье µµрынгµµ айн айханай т‰лµµ б‰ оролдог, харин
бусадай айн айханай т‰лµµ оролдожо байг.
25 Худалдаа наймаанай газараа абаан ямаршье юумэн тухайгаа
анаагаа зобонг‰й, асуултаг‰йгµµр эдижэ байгты. 26 «Газар дэлхэй
болон дээрэнь байан б‰хы юумэн‰‰д Дээдын Эзэнэй юм», – гэжэ
Нангин Бэшэг соо бэшээтэй ха юм.
27 Хэрбээ ‰зэглэдэгг‰й х‰нэй таанадые урихада, таанад ошохо
гэжэ шиидэбэл, анаагаа зобонг‰й, ямаршье асуултаг‰йгµµр урда>
тнай табиан б‰хы юумэн‰‰дые эдижэ байгты. 28 Харин хэн нэгэнэй:
«Энэ эдеэн онгонуудта ‰ргэгдээн юм», – гэжэ таанадта хэлэ>
бэлнь, тэрэ хэлээн х‰нэй аша туада, бусадай анаае зобоохог‰йн
тула тэрэ эдеэнээ б‰ амсаарайт. 29 Би танай эшхэл тухай бэшэ,
харин бусад зоной эшхэл тухай бодон хэлэнэб. Минии эрхэ с‰лµµ
бусад зоной эшхэлээр б‰ ш‰‰мжэлэгдэээ гэжэ х‰сэнэб. 30 Хэрбээ
‰гтээн эдеэ хоолой т‰лµµ Бурханда баяраа х‰ргэбэлни, баяр х‰ргэ>
эн эдеэ хоолоймни т‰лµµ яахадаа намайе х‰н ш‰‰мжэлхэ юм?
31 Тиихэдээ эдинэ г‰т, али ууна г‰т, али ямаршьеб даа ондоо юумэ
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хэнэ г‰т, б‰хы юумые Бурханай алдарай т‰лµµ хэжэ байгты.
бусад арадай зондошье, Бурханай ‰зэглэгшэ>
дэй б‰лгэмдэшье ямаршье гомдохол т‰р‰‰лэнг‰й ажамидарагты.
33 Ямаршье юумэ хэхэдээ, би µµрынгµµ айн айханай т‰лµµ бэшэ,
харин б‰хы х‰н‰‰дэй абарагдахын тула тэдэнэй айн айханай т‰>
лµµ оролдодогби.
32 Иудейн‰‰дтэшье,

11 10

Христосые ажаажа байандамни адли таанад намайе а>
11 жаажа
байгты.
1

Бурхан б‰хы юумэнэй толгойлогшо м‰н
2 Намайе

ходо анажа, таанадта дамжуулан ургаалнуудыемни
баримталжа байанайтнай т‰лµµ би таанадые магтанаб. 3 Христос
б‰хы эрэш‰‰лэй толгойлогшо, н‰хэр амганайнгаа толгойлогшо,
тиин Бурхан Христосой толгойлогшо байые ойлгоойт гэжэ х‰>
сэнэб. 4 Тиимэээ толгой дээрээ юумэ табяад зальбаран, али ‰гы
аа, Бурханай мэдээсэл элир‰‰лэн алишье эрэ толгойгоо гутаана.
5 Толгой дээрээ юумэ табинг‰й зальбаран, али ‰гы аа, Бурханай
мэдээсэл элир‰‰лэн алишье эхэнэр толгойгоо гутаана, юундэб гэ>
хэдэ, тиимэ эхэнэрэй ба ‰эеэ хюаан эхэнэрэй хоорондо ямар>
шье илгаа ‰гы юм. 6 Толгойгоо хушаха дураг‰й эхэнэр ‰эеэ хюажа
хаяг. Тиигэжэ эхэнэр тайрагдаан ‰этэй, али хюагдаан толгой>
той ябахаяа эшэбэл, толгойгоо юумээр хушаг лэ. 7 Эрэ х‰н Бурханай
д‰рэ алдар аргажа байгаа хадаа толгойгоо хушанг‰й ябаха эрхэтэй.
Тиихэдэ эхэнэр х‰н н‰хэрэйнгµµ алдар аргана. 8 Юундэб гэхэдэ,
эрэ х‰н эхэнэрээ б‰тээгдээг‰й, харин эхэнэр х‰н эрэ х‰нµµ б‰>
тээгдээн байгаа. 9 Тиихэдэ эрэ х‰н эхэнэрэй тула бэшэ, харин эхэ>
нэр х‰н эрэ х‰нэй тулада б‰тээгдээн байгаа. 10 Энэ ушараа, ‰шµµ
тиихэдэ Бурханай Эльгээмэлн‰‰дээ боложо эхэнэр х‰н толгой дээ>
рээ эрхэ засагай тэмдэгтэй байха ¸отой. 11 Дээдын Эзэнтэй нэгэ>
дээн манай ажамидаралда эхэнэр х‰н эрэ х‰нµµ дулдыдана, эрэ
х‰н эхэнэр х‰нµµ дулдыдана. 12 Ушарынь юуб гэхэдэ, яажа эхэ>
нэр х‰н эрэ х‰нµµ б‰тээгдээн байгааб, тон тиигэжэл эрэ х‰н
эхэнэр х‰нµµ т‰рэдэг юм, тиин б‰хы юумэн Бурханаа юм.
13 ¤µэдµµ бодожо ‰зыт, олон зоной дунда эхэнэр х‰нэй толгой>
гоо хушанг‰й Бурханда зальбархань зохид аал? 14 Эрэ х‰н ута ‰э
табихадаа, µµрыгµµ гутаадаг гэжэ оршолон ургана бэшэ аал? 15 Ха>
рин ута ‰эн эхэнэрэй го¸олтонь болоно, толгойгоо хушахынь тула
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‰гтэнэ. 16 Хэн нэгэнэй энэ асуудалаар арсалдаха анаатай байбал,
бидэшье, Бурханай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмшье ондоо тиимэ ¸о зан>
шал ‰гы юм гэжэ би хэлэхэ байнаб.
‡дэшын хоол
17 М‰ргэлдэ

суглархадаа, таанад аша туа х‰ргэхын орондо хоро
х‰ргэнэт, тиимэээ саашадахи заабаринуудые ‰гэхэдµµ, би таана>
дые магтахаг‰йб. 18 Нэн т‰р‰‰н, танай б‰лгэм суглархадаа хоорон>
доо хубаарана гэжэ би дуулааб, нэгэ талаараа тиимэл байха гэжэ би
бодоноб. 19 З‰б, ‰нэн бодото х‰н‰‰дэй элир‰‰лэгдэхын тула таана>
дай дунда элдэб анал бодолнууд байха ¸отой. 20 Тиигэжэ б‰лгэ>
мµµрµµ суглархадаа, таанад Дээдын Эзэнэй ‡дэшын хоол тэмдэг>
лэнэг‰йт. 21 Юундэб гэхэдэ, х‰н б‰хэнтнай бусадаа т‰р‰‰н эдеэ
хоолоо барина, тиимэээ заримантнай ‰лэн хооон ‰лэнэ, н‰гµµ
заримантнай амаараа гаратар эдеэлээд, мэдээгээ алдатараа ууна.
22 Таанад эдижэ, уужа байхаар гэрг‰й юм г‰т? Али таанад Бурханай
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые тоонг‰й, дуталдаан зониие доромжолно
г‰т? Энээн тухай юу гэхыемни х‰леэнэбта? Таанадые магтаха ¸о>
той г‰б? ‡гы даа, энээнэй т‰лµµ магтахаг‰йб!
23 Би Дээдын Эзэнээ абаан ургаалаа таанадта дамжуулан
байгааб: Дээдын Эзэн Иисуста урбаан ‰ни тэрэ хилээмэ абаад,
24 Бурханда баяр х‰ргµµд, хилээмээ хухалаад: «Энэ танай т‰лµµ ху>
халагдаан махабад бэемни гээшэ. Минии дурасхаалда иимэ юумэ
хэжэ байгаарайт», – гэжэ хэлээн байгаа. 25 ‰‰лээрнь аяга абаад:
«Энэ аяга болбол минии шуаар баталагдаан Бурханай шэнэ
хэлсээн гээшэ. Ямаршье сагта уухадаа, минии дурасхаалда уужа
байгаарайт», – гэжэ хэлээ юм. 26 Энэ хилээмэ эдихэ, энэ аягааа
ууха б‰хэндµµ таанад Дээдын Эзэнэй ерэтэр тэрэнэй ‰хэл тухай
айладхажа байнат. 27 Дээдын Эзэнэй хилээмэ эдихэдээ, аягааань
уухадаа µµрыгµµ доогуур абажа ябаан х‰н Дээдын Эзэнэй маха>
бад бэеын ба шуанай урда зэмэтэй байха. 28 Тиимэээ х‰н б‰хэн>
тнай т‰р‰‰н µµрыгµµ шалгаг, тэрэнэй ‰‰лдэ хилээмэнээ эдижэ,
аягааа ууг. 29 Хилээмэнээ эдихэдээ, аягааа уухадаа Дээдын
Эзэнэй махабад бэеын удха мэдэрээг‰й аа, таанад эдиэн, ууа>
наараа µµэдыгµµ зэмэдэ оруулнат. 30 Тиимэ ушараа олонтнай ‰б>
шэн ядуу, ахир ула байна, заримантнай ‰хэбэ. 31 Хэрбээ бидэ
т‰р‰‰н µµэдыгµµ шалгабал, Бурханай заргада орохог‰й байгаа>
бди. 32 Харин бидэ Дээдын Эзэнэй заргада ороод, хэээлтэдэнь
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х‰ртэжэ байнабди, тиимэээ энэ дэлхэйн зоноор хамта зэмэлэг>
дэхэг‰йбди.
33 Тиимэээ, аха д‰‰нэрни, Дээдын Эзэнэй ‡дэшын хоолдо суг>
лархадаа, бэе бэеэ х‰леэжэ байгты. 34 Суглархадаа Бурханай заргада
орохог‰йнтнай тулада ‰лэн хооон байан зонтнай гэртээ эдеэлжэ
байг. Бусад асуудалнуудые таанадта ерэхэдээ тайлбарилжа ‰гэхэб.
Нангин ‰лдэµµ ‰гтээн абьяас бэлиг‰‰д тухай
1211

Аха д‰‰нэр, м‰нµµ Нангин ‰лдэµµ ‰гтээн абьяас бэли>
12 г‰‰д
тухай ‰нэниие таанадта мэд‰‰лхэ анаатай байнаб. ‰>
1

2

зэглµµг‰й байхадатнай таанадые оло дахин тµµрюулдэг, дууг‰й
онгонуудта ш‰тэхэдэ т‰лхидэг байгаа гэжэ мэдэнэт. 3 Бурханай ‰л>
дµµр х‰тэл‰‰лэн ямаршье х‰н: «Иисус хараалда х‰ртэг лэ», – гэхэ>
г‰йл, тон тиигэжэл Нангин ‰лдµµр х‰тэл‰‰лэн х‰нµµ ондоо
ямаршье х‰н: «Иисус болбол Дээдын Эзэн», – гэхэг‰йл гэжэ таа>
надта дуулганаб.
4 Оюун сэдьхэлэй абьяас бэлиг‰‰д элдэб янзын байдаг, гэхэтэй
сасуу тэдэниие бултыень нэгэл Нангин ‰лдэ ‰ршµµдэг юм. 5 Эл>
дэб янзын албанууд бии, гэхэтэй сасуу нэгэл Дээдын Эзэндэ алба
хэдэг юм. 6 Элдэб янзын абьяастайгаар албаяа хэжэ болохо, гэхэтэй
сасуу нэгэл Бурхан х‰н б‰хэндэ тусхай ажал хэхэдэнь абьяас бэлиг
хайрладаг юм. 7 Нангин ‰лдэ х‰н соо оршоходоо, бултанайл аша
туада ямар нэгэн абьяас бэлигээр элирхэйлэгдэдэг. 8 Зарим х‰>
н‰‰дтэ ‰лдэ сэсэн мэргэн ‰гэ хайрладаг, тэрэл ‰лдэ н‰гµµ зари>
манда тусгай мэдэлгэ хайрладаг. 9 Тэрэл ‰лдэ хээг х‰н‰‰дтэ агуу>
ехэ этигэл ‰зэг хайрлана, н‰гµµ хээг х‰н‰‰дтэ ‰бшэн зониие эм>
нэхэ х‰сэ шадал олгоно. 10 Тэрэл ‰лдэ нэгэ х‰н‰‰дтэ гайхамшагта
‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээхэ х‰сэ шадал ‰гэнэ, н‰гµµд‰‰лдэ Бурханай
мэдээсэл тайлбарилха абьяас хайрлана, ‰шµµ н‰гµµд‰‰лдэ ‰лдэ>
н‰‰дые хоорондонь илгаха абьяас олгоно, зарим х‰н‰‰дтэ элдэб ян>
зын танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугарха бэлиг хайрлана, ‰шµµ за>
риманда тэрэ хэлээн юумыень тайлбарилжа ‰гэхэ абьяас олгодог
юм. 11 Эдэ онсо абьяас бэлиг‰‰дые нэгэл ‰лдэ х‰н б‰хэндэ µµрын>
гµµ дураар хайрладаг юм.
12 Христос олон эрхэтэнээ б‰ридээн нэгэ махабад бэедэ адли;
бэеын эрхэтэн‰‰д олоншье аа, тэдэнэр нэгэ бэе б‰рилд‰‰лдэг.
13 Бидэшье булта, иудейн‰‰д байгаа г‰бди, али бусад арадууд г‰,
барлагууд байгаа г‰бди, али эрхэ с‰лµµтэй г‰, нэгэл ‰лдµµр нэгэ
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бэе болон уаар арюудхуулан байгаабди, з‰рхэ сэдьхэлдэмнай нэ>
гэл ‰лдэ ‰гээн байна.
14 Махабад бэешье µµрµµ нэгэ эрхэтэнээ бэшэ, харин олон
эрхэтэн‰‰дээ б‰ридэдэг. 15 «Би гар бэшэб, тиимэээ бэедэ ямар>
шье хамааг‰йб», – гэжэ х‰лэй хэлэбэшье аа, тэрэ бэеын эрхэтэн
байхаяа болихо аал? 16 «Би нюдэн бэшэб, тиимэээ бэедэ ямар>
шье хамааг‰йб», – гэжэ шэхэнэй хэлэбэшье аа, тэрэ бэеын эр>
хэтэн байхаяа болихо аал? 17 Хэрбээ б‰хы бэе ганса нюдэн бай>
бал, тэрэ яажа дуулаха байгааб? Хэрбээ б‰хы бэе ганса шэхэн
байбал, тэрэ яажа юумэ ‰нэрдэхэ байгааб? 18 Гэхэтэй зэргэ Бур>
хан б‰хы эрхэтэн‰‰дые махабад бэе соо µµрынгµµ дураар байр>
луулаа. 19 Хэрбээ булта нэгэ адли эрхэтэн байан байбал, махабад
бэе байхаг‰й байгаал. 20 Харин олон эрхэтэн‰‰д, гэхэдээ нэгэ ма>
хабад бэе байна.
21 Тиимэээ нюдэн: «Ши намда хэрэгг‰йш», – гэжэ гарта хэлэхэ
аргаг‰й юм, али ‰гы аа толгой: «Ши намда хэрэгг‰йш», – гэжэ
х‰лдэ хэлэхэ аргаг‰й юм. 22 Ахир ула гэжэ анагдадаг эрхэтэн‰‰д
бидэндэ б‰ришье хэрэгтэй байдаг. 23 Тиимэ х‰ндэг‰й гэжэ тоолодог
эрхэтэн‰‰дээ бидэ б‰ри ехээр анхардагбди, тиихэдэ эшхэбтэр гэжэ
тоолодог эрхэтэн‰‰дээ тусхайгаар анхардагбди. 24 Бэеымнай зохид
гэжэ анагдадаг эрхэтэн‰‰д тусхай анхарал абадагг‰й. Бурхан бэеые>
мнай зох¸оходоо, нэрэ х‰ндэг‰й эрхэтэн‰‰дтэмнай хамагаа ‰л‰‰
х‰ндэтхэл ‰з‰‰лэн б‰тээгээ юм. 25 Тиимэээл бэе соо ямаршье илга>
рал хубаарал ‰гы, харин олон янзын эрхэтэн‰‰д бултадаа бэе бэеэ
анхаржа байха ¸отой. 26 Тиигээд лэ нэгэ эрхэтэнэй зобоходо, н‰>
гµµ эрхэтэн‰‰дынь бултадаа зободог, нэгэ эрхэтэнэй магтуулхада,
бусад эрхэтэн‰‰дынь бултадаа баярладаг.
27 Таанад булта Христосой бэе гээшэт, харин ганса гансаараа
тэрэнэй эрхэтэн‰‰дынь гээшэт. 28 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм соо Бур>
хан х‰н б‰хэниие байрадань байлгаба: анха т‰р‰‰н, элшэнэрые,
хо¸рдохи уурида Бурханай мэдээсэл элир‰‰лэгшэдые, гурбадахи
уурида ургагшадые, тиигээд гайхамшагта ‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰>
тээдэг зониие, хойнооонь ‰бшэн х‰н‰‰дые аргалан эдэгээдэг, бу>
сад зондо туалдаг, бусадые ударидадаг, элдэб танигдахаг‰й хэлэн
дээрэ дуугардаг абьяастай х‰н‰‰дые табиан юм. 29 Тэдэнэр булта>
даа элшэнэр, али Бурханай мэдээсэл элир‰‰лэгшэд, али ургаг>
шад бэшэ юм. Х‰н б‰хэн гайхамшагта ‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээдэг>
г‰й, 30 тон тиигэжэл х‰н б‰хэн ‰бшэн‰‰дээ аргалха абьяастай
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байдагг‰й, элдэб танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугардагг‰й, тэрэ
хэлээн юумэн‰‰дыень тайлбарилдагг‰й. 31 Тиимэээ таанад б‰>
ришье агууехэ абьяас бэлиг‰‰дтэ х‰ртэхые сэдьхэл з‰рхэндµµ
х‰сэжэ байгты. Харин м‰нµµ би таанадта б‰ри айн харгы зам ха>
руулхаб.
Хайра дуран хамаг юумэнээ шухала юм
1312

Хэрбээ би х‰н‰‰дэй г‰, али Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэй хэлэн
13 дээрэ
хэлэжэ байгаад, харин хайра дураг‰й байгаа аа, би
1

ханхинаан зэд, хонгирон сан гээшэб. 2 Абарал буулгаха абьяас>
тай, б‰хы нюусануудтай болон мэдэсэтэй, хада уулануудые уу>
ряарнь элгэхэ ехэ ‰зэг этигэлтэй аад, хайра дураг‰й юм аа, би
юуншье бэшэб. 3 Зµµри зµµшэеэ бултыень тараажа, ами бэеэ тахил
болгон шатаалгаан аад, хайра дураг‰й юм аа, ямаршье ашаг ол>
зо намда тэрээнээ байхаг‰йл.
4 Хайра дуратай х‰н тэсэбэритэй, энэрхы сэдьхэлтэй юм, атаар>
хадагг‰й, айрхадагг‰й, б‰д‰‰рхэдэгг‰й, дээрэлхэдэгг‰й юм. 5 Хайра
дуратай х‰н бадашадагг‰й, µµртµµ олзо бэдэрдэгг‰й, абааар сухал>
дадагг‰й, муу юумэ анаандаа баряад байдагг‰й. 6 Хайра дуратай
х‰н н‰гэл шэбэлдэ баярладагг‰й, харин ‰нэн з‰бтэ баярладаг. 7 Хай>
ра дуратай х‰н хэзээшье орхидогг‰й, ходо этигэдэг, найдадаг, б‰хы
юумэ тэсэжэ гарадаг.
8 Хайра дуран м‰нхэ юм. Уридшалан хэлэгдээн ‰гэн‰‰д байба>
шье, ‰нгэржэ ошохо, элдэб хэлэн‰‰д байбашье, ‰нэхэ, мэдэсэ
байбашье, ‰гы болохо. 9 Юундэб гэхэдэ, бидэ юумые г‰йсэд мэдэ>
хэг‰йбди, Бурханай мэдээсэлшье г‰йсэд элир‰‰лэгдэдэгг‰й. 10 Ха>
рин б‰рин б‰тэн юумэнэй ерэхэдэ, б‰рин т‰гэс бэшэ юумэн‰‰д
‰нэхэ.
11 ‡хиб‰‰н байхадаа, би ‰хиб‰‰ндэл адли дуугардаг, ‰хиб‰‰ндэл
адли бодомжолдог байгааб, харин ехэ болоходоо би ‰хиб‰‰н шана>
раа орх¸об. 12 М‰нµµ бидэ Бурханиие б‰‰дэг гэрэлэй ‰‰дэртэ адли
харанабди, харин ‰‰лдэнь бидэ тэрээнтэй сэхэ харилсахабди. М‰>
нµµ би юумэ г‰йсэд мэдэнэг‰йб, харин ‰‰лдэ Бурханай намайе
мэдээндэл адляар би юумые б‰рин т‰гэс мэдэдэг болохоб.
13 Тиибэ яабашье, би этигэл ‰зэгтэй, найдалтай, хайра дуратай
байнаб. Эдэ гурбанай тон шухалань хайра дуран юм.
13
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Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхэ абьяас ба танигдахаг‰й
хэлэн‰‰д дээрэ дуугарха абьяас бэлиг‰‰д тухай
14

хайра дураяа ‰‰схэжэ байгты. Оюун сэдьхэлэй абьяас>
14 тай байхые,
илангаяа Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхэ абьяастай
1 Таанад

байхые х‰сэжэ байгты. 2 Танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугаржа бай>
ан х‰н‰‰д бусад х‰н‰‰дтэ бэшэ, харин Бурханда хандан дуугарна,
тиимэээ хэншье тэдэниие ойлгоног‰й, тэдэ Нангин ‰лдын х‰>
сµµр нюуса ‰нэн з‰йлые айладхана гээшэ. 3 Харин Бурханай мэдээ>
сэлые зондо элир‰‰лэн х‰н‰‰д тэдэ зониие ургана, урмашуулна,
анааень заана ха юм. 4 Танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугардаг х‰>
н‰‰д µµэдыгµµ ургана, харин Бурханай мэдээсэл элир‰‰лэн
х‰н‰‰д ‰зэглэгшэдэй б‰хы б‰лгэмые ургана гээшэ.
5 Тиимэээ танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугарайт гэжэ би та
б‰хэндэ х‰сэнэб, гэхэтэй сасуу Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхэ абьяас>
тай байайт гэжэ би б‰ришье ехээр х‰сэнэб. Юундэб гэхэдэ, мэ>
дээсэл элир‰‰лэн х‰н танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугаржа бай>
ан х‰нµµ б‰ри шухала, з‰гµµр ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ ургаал
дамжуулхын тула танигдахаг‰й хэлэн дээрэ хэлээн юумэеэ тайлба>
рилха аргатай х‰ниие би энэ тоодо оруулнаг‰йб. 6 Тиимэээ, аха
д‰‰нэр, м‰нµµ таанадта ошоходоо би танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ
дуугараад, харин Бурханай намда нэээн мэдээсэл г‰, али мэдэлгэ
г‰, али буулгагдаан абарал г‰, али ургаал заабари асарааг‰й аа,
таанадта ямар аша туатай байхабиб?
7 Х‰гжэм гаргадаг жэмб‰‰р ба ятага хо¸рые абаад ‰зэе, тэдэнэй аял>
гануудайнь илгаа эли тодо бэшэ байбалнь, бидэ жэмб‰‰р дээрэ наа>
даые, ятага дээрэ наадаые ойлгохог‰й байгаалди. 8 Дох¸о ‰гэдэг
б‰реэгэй тодо бэшэ абяануудые гаргадаг байбалнь, хэн тулалдаанда
бэлдэхэ байгааб? 9 Тон тиигэжэл танай хэлээн юумэн ойлгосотой
бэшэ байбал, хэн таанадые ойлгохоб? Таанад миин лэ агаар доол>
гохот. 10 Дэлхэй дээрэ элдэб янзын олон хэлэн‰‰д бии, гэхэдэ тэдэнэй
дунда удхаг‰й нэгэшье хэлэн ‰гы юм. 11 Х‰нэй хэлэжэ байан юумэ>
нэй удхыень ойлгохог‰й аа, би тэрэ х‰ндэ хариин х‰н болоноб, тиин
тэрэшье х‰н намда хариин х‰н болоно. 12 Таанад оюун сэдьхэлэй
абьяас бэлигтэй байхые х‰сэжэ байгаа юм хадаа ‰зэглэгшэдэй б‰л>
гэмые бэхиж‰‰лхэ абьяас бэлиг‰‰дтэ элбэгээр х‰ртэхэеэ оролдогты.
13 Тиимэээ танигдахаг‰й хэлэн дээрэ дуугардаг х‰н хэлээн
юумэеэ тайлбарилжа шадаха абьяастай байха тухай зальбаржа байг.
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14 Ушарынь

юуб гэхэдэ, танигдахаг‰й хэлэн дээрэ зальбархадамни
‰нээ ‰лдымни зальбаржа байбашье, ухаан бодолдомни ямар>
шье аша туаг‰й байдаг юм. 15 Тиигэхэдээ би яаха болонобиб? Би
‰нээ ‰лдµµрµµ зальбархаб, гэхэтэй сасуу ухаан бодолоороошье
баа зальбархаб; би ‰нээ ‰лдµµрµµ дуу дуулахаб, гэхэтэй сасуу
ухаан бодолоороошье дуу дуулахаб. 16 Хэрбээ шинии ‰нээ ‰л>
дµµрµµ Бурханда баясхалан х‰ргэжэ байбалшни, хэлээн юумыеш>
ни ойлгохог‰й байан юрын х‰н хайшан гээд шинии баясхаланда
«болтогой» гэжэ хэлэхэ юм. 17 ‡лэмжэ айнаар Бурханда баясхалан
х‰ргээншье сагтаа бусад зондо ямаршье туаг‰й байхалши.
18 Таанадай дундааа хэнээшье ‰л‰‰ ехээр танигдахаг‰й хэлэ>
н‰‰д дээрэ дуугаржа байандаа Бурханда баяр х‰ргэнэб. 19 Тиихэдээ
‰зэглэгшэдэй б‰лгэм соо байхадаа бусад зониие ургахын тула
танигдахаг‰й хэлэн дээрэ олон мянган ‰гэн‰‰дые хэлэнхаар ойл>
гомжотой табан лэ ‰гэ хэлэхэнь дээрэ гэжэ тоолодогби.
20 Аха д‰‰нэр, таанад ‰хиб‰‰дтэл адляар бодомжолхо¸о болигты.
Н‰гэл шэбэлэй талаар зэмэг‰й х‰‰гэд байгты, харин бодомжолхо>
доо нааяа х‰сээн х‰н‰‰д байгты. 21 «Танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ
дуугардаг х‰н‰‰дээр ба хариин х‰н‰‰дээр дамжуулан би арад зон>
доо хэлэхэб, теэд тиихэдэмнишье тэдэ намайе дуулахаг‰йл гэжэ
Дээдын Эзэн хэлэнэ», – гээд Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг.
22 Тиимэээ танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугарха абьяас ‰зэглэг>
шэдэй аша туада бэшэ, харин ‰зэглэдэгг‰й х‰н‰‰дтэ д‰лгэ тэмдэг
болодог, тиин Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхэ абьяас ‰зэглэдэгг‰й
х‰н‰‰дэй аша туада бэшэ, харин ‰зэглэдэг зоной аша туада юм.
23 Хэрбээ ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй б‰гэдµµрµµ суглараад, х‰н
б‰хэнэйнь танигдахаг‰й хэлэн дээрэ дуугаржа эхилхэдэ юрын г‰,
али ‰зэглэдэгг‰й х‰н орожо ерэбэл, таанадые галзуураад байна
гэхэг‰й аал? 24 Хэрбээ х‰н б‰хэнэй Бурханай ‰гэ номножо байхада
юрын г‰, али ‰зэглэдэгг‰й х‰н орожо ерэбэл, дуулаан юумэн‰‰>
дынь тэрэнэй н‰гэлн‰‰дые ш‰‰мжэлэн элир‰‰лхэ, гэмнэхэ. 25 Тэрэ
х‰нэй анал бодолойнь нюусанууд эли боложо, тэрэ ‰гэдэн Бурха>
най урда унажа, «‡нэхµµрµµ Бурхан таанадай дунда байна», – гээд
айладхаха.
26 Тиигээд юун гэжэ хэлэхэбиб, аха д‰‰нэр? Танай суглархада нэ>
гэнтнай бурханай дуунуудтай, н‰гµµдэтнай ургаалтай, ‰шµµ н‰гµµ>
дэтнай Бурханай нээжэ ‰гээн мэдээсэлтэй, заримантнай таниг>
дахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ ‰гтээн мэдээсэлтэй, н‰гµµ заримантнай
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хэлэгдээн юумэнэй тайлбарилгатай байдаг. Эдэ б‰гэдэ булта ‰>
зэглэгшэдэй б‰лгэмэй аша туада юм. 27 Хэрбээ хэн нэгэнэй таниг>
дахаг‰й хэлэн дээрэ дуугаржа эхилбэлнь, хо¸р г‰, али дээдэ за>
хань гурбан х‰н хойно хойнооон ээлжэлээд хэлэхэ ¸отой, тиин
‰шµµ нэгэ х‰н хэлэгдээн юумые тайлбарилжа байха ¸отой. 28 Ха>
рин тайлбарилжа ‰гэхэ х‰нэй ‰гы байбал, танигдахаг‰й хэлэн дээрэ
дуугарагша абяа гаранг‰й, гансал µµртµµ ба Бурханда хандан зо>
соогоо дуугарха ¸отой. 29 Хо¸р г‰, али гурбан х‰н Бурханай мэдээ>
сэл элир‰‰лэг, харин бусад зон хэлээн тухайнь бодомжолжо байг.
30 Хэрбээ суглаан дээрэ ууан х‰нэй Бурханаа мэдээсэл абабал,
дуугаржа байан н‰гµµ х‰ниинь дууг‰й болог. 31 Таанад булта ээлжэ
ээлжээгээр Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхэ, бултанаа ургаха, урма>
шуулха аргатайт. 32 Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхэ абьяас тэрэл х‰>
нэй мэдэлдэ байха ¸отой юм. 33 Ушарынь юуб гэхэдэ, Бурхан эмхи
гуримг‰й бэшэ, харин энхэ тайбанай эхин юм.
‰зэглэгшэдэй б‰хы б‰лгэм‰‰д соо Бурханай х‰н‰‰дэй бэеэ абаад
ябадаг ¸оор 34 эхэнэр х‰н‰‰д суглаан дээрэ дууг‰й байха ¸отой.
Тэдэнэр юумэ дуугарха эрхэг‰й, Моисейн Хуули соо хэлэгдээ>
нэй ¸оор тэдэнэр ‰гµµр байха ¸отой. 35 Хэрбээ тэдэнэр юумэ у>
раха гэбэл, гэртээ н‰хэрµµн уража байг. Эхэнэр х‰нэй ‰зэглэг>
шэдэй суглаан дээрэ дуугархань ехэ эшхэбтэр юм.
36 Али Бурханай ‰гэ таанадай досоо т‰рэбэ г‰? Али тэрэ ‰гэ ган>
сал таанадта х‰рэбэ г‰? 37 Хэрбээ хэн нэгэн µµрыгµµ Бурханай мэ>
дээсэл элир‰‰лэгшэб, али оюун сэдьхэлэй абьяастайб гэжэ тооло>
бол, минии таанадта бэшээн юумэн Дээдын Эзэнэй захяа заабари
м‰н гэжэ мэдэрхэ ¸отой. 38 Хэрбээ тэрэ х‰нэй энээндэ анхаралаа
хандуулааг‰й аань, таанадшье тэрэ х‰ниие б‰ анхарагты.
39 Тиимэээ, аха д‰‰нэрни, Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхые арга>
г‰й ехээр х‰сэжэ байгты, танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугархые б‰
хоригты. 40 Б‰хы юумэн ¸о гуримаараал ябаха ¸отой.
Христос ‰хэлые илаба
1514

М‰нµµ, аха д‰‰нэр, минии таанадта номноон, таанадай тог>
15 тоожо
абаан, этигэл ‰зэгэйтнай уури табиан айн Мэдээ>
1

сэл таанадта ануулхамни. 2 Тэрэнэй ашаар таанад абарагдаан
байгаат. Минии таанадта номноон Мэдээсэл хатуугаар баримтал>
жа байандаа таанад абарагдабат, хэрбээ ‰гы юм аа, таанад дэмы
‰зэглээн байгаат.
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3 Нангин

Бэшэг соо уридшалан хэлэгдээнэй ¸оор Христос ма>
най н‰гэл шэбэлэй т‰лµµ ‰хээн байгаа гээн эгээн шухала юумые
би µµрµµ тогтоожо абаад, ‰‰лдэнь таанадта дамжуулан байгааб.
4 Тэндэл уридшалан хэлэгдээнэй ¸оор Христос х‰дµµл‰‰лэгдээд,
гурбадахи ‰дэртµµ амидыруулагдаан байгаа, 5 тиигээд П¸трто, ‰‰л>
дэнь арбан хо¸р шабинартаа бултандань ‰зэгдээн байгаа. 6 Тии>
гээд тэрэ табан зуугаад шахуу ‰зэглэгшэдтэ нэгэ зэргэ ‰зэгдээн
юм. Тэдэ ‰зэглэгшэдэй олониинь м‰нµµшье х‰рэтэр амиды мэн>
дэ, харин зариманиинь наа бараан байна. 7 Тиигээд тэрэ Яковта,
удаань элшэнэртэ бултандань ‰зэгдэбэ.
8 Хамагай ‰‰лдэ тэрэ намдашье ‰зэгдµµ. Би дутуу гараан ‰хи>
б‰‰ндэ адли х‰нби. 9 Элшэнэрэй эгээн «багань» гээшэб, элшэн гэ>
жэ нэрлэгдэхэшье эрхэг‰й байгааб, юундэб гэхэдэ, би ‰зэглэгшэ>
дэй б‰лгэмые хашан м‰рдэдэг байгааб. 10 Гэхэтэй сасуу би Бурханай
‰ршµµл хайраар м‰нµµнэй байдалтай байнаб, тиин тэрэ ‰ршµµл
хайрань дэмы ‰нгэрµµг‰й. Би µµрынгµµ х‰сэ шадалаар бэшэ, харин
досоомни ажаллажа байан Бурханай ‰ршµµл хайраар бусад элшэ>
нэрээ ‰л‰‰ ехэ х‰дэлжэ байгааб. 11 Тиимэээ би байна г‰б, али тэ>
дэнэр г‰, бидэ булта илгааг‰й Мэдээсэлые номнонобди, тиин таа>
над ‰зэглэбэт.
‡хµµд амидырха тухай
12 Христос

‰хµµд амидыруулагдаан байгаа гэжэ номножо байха>
дамнай заримантнай юундэ ‰хээн х‰н‰‰д амидырхаг‰й гэжэ хэлэ>
нэб? 13 Хэрбээ ‰хээн х‰нэй амидырха аргаг‰й аань, Христосшье
амидырхаг‰й байгаал. 14 Хэрбээ Христос ‰хµµд, амидырааг‰й юм аа,
маанадай номноон дэмы, таанадай ‰зэглээн дэмы юм. 15 Харин
‰хээн х‰н‰‰д амидырдагг‰й юм аа, бидэ Бурханай Христосые ами>
дыруулааг‰й байхадань амидыруулаа гэжэ хэлэхэдээ, Бурхан тухай
худалаар гэршэлэн болонобди. 16 Ушарынь юуб гэхэдэ, хэрбээ ‰хэ>
эн х‰н‰‰д амидырдагг‰й юм аа, Христосшье амидыруулагдааг‰й
гээшэ. 17 Хэрбээ Христосой амидыруулагдааг‰й юм аа, танай эти>
гэл ‰зэг дэмы, таанад н‰гэл шэбэлтэйгээ ‰лэнэ гээшэт. 18 Тиихэдээ
Христосто ‰зэглµµд ‰хээн х‰н‰‰д баал хосороо гэжэ ойлгожо
болохо. 19 Хэрбээ бидэ гансал энэ амидаралдаа Христосто найдажа
байбал, бидэ б‰хы дэлхэй дээрэ эгээл аза хубиг‰й зон гээшэбди.
20 З‰гµµр Христосой ‰хµµд амидыруулагдааниинь ‰нэн з‰б юм.
‡хµµд амидыруулагдаха зондо энэнь баталалга юм. 21 Нэгэ х‰нµµр
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дамжан ‰хэл тудаба, тон тиигэжэл нэгэ х‰нµµр дамжан ‰хэлµµ
амидыралга тудаха. 22 Х‰н‰‰д булта Адамтай холбоотой байан дээ>
рэээ яажа ‰хэдэг бэ, тон тиигэжэл булта Христостой холбоотой
байан дээрэээ амидыруулагдаха. 23 Гэхэдээ х‰н б‰хэн µµрынгµµ
ээлжээгээр, хамагай т‰р‰‰н Христос, тиигээд тэрэнэй ерэхэдэ б‰хы
тэрэнэй х‰н‰‰д амидыруулагдаха. 24 Тиигээд б‰хы юумэнэй эсэс
ерэхэ, Христос б‰хы х‰сэн‰‰дые, замбуулинай б‰хы засаг захиргаа>
ниие, засаглагша захирагшадые илаад, хаан т‰рые Эсэгэ Бурханда
барюулха. 25 Христос б‰хы дайсадаа ула дороо оруултараа захирха.
26 ‰‰лшынь дайсан болохо ‰хэл усадхагдаха. 27 «Бурхан б‰хы юумые
ула доронь оруулха», – гээд Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэнэ, з‰гµµр тэ>
рэ «б‰хы юумэнэй» тоодо Христосой ула доро б‰хы юумые оруул>
ан Бурхан µµрµµ ороног‰й гэжэ ойлгосотой бэзэ даа. 28 Христос
б‰хы юумэн‰‰дые захирхадаа, б‰хы юумые мэдэлдэнь оруулан
Бурханай мэдэлдэ µµрµµ орохо, тиигээд Бурхан хамаг юумые б‰рин
захиржа байха.
29 Хэрбээ амидыралгын ‰гы юм аань, ‰хээн х‰н‰‰дэй т‰лµµ
уаар арюудхуулан зон яахань гээшэб? Хэрбээ ‰хээн х‰н‰‰дэй
юрэдµµ амидырдагг‰й юм аань, яахадаа х‰н‰‰д тэдэнэй т‰лµµ уаар
арюудхуулнаб? 30 Бидэшье юундэ аюул оолтой ‰ргэлжэ нюураараа
тулана гээшэбибди? 31 Аха д‰‰нэр, би ‰дэр б‰хэн ‰хэлтэй нюураа>
раа уулзанаб. Манай Дээдын Эзэн Иисус Христостой нэгэдээн
ажамидаралтнай минии омогорхол байан дээрэээнь би энээн
тухай айладханаб. 32 Хэрбээ би юрэ х‰н шанараараа бодоод, «ан
арьяатануудтай» Эфес хотодо тулалдабал, намда ямар аша туа бай>
гааб? Хэрбээ ‰хээн х‰н‰‰дэй амидырдагг‰й юм аа, х‰н‰‰дэй хэ>
лээшээр «‰глµµдэр хосорхо юм аа, м‰нµµ эдие, ууял».
33 Таанад б‰ энд‰‰ржэ ябагты. «Муу ханинар айн сэдьхэлтэй
х‰ниие доройтуулдаг». 34 Ой ухаандаа орогты, н‰гэл хэхэеэ болиг>
ты. Заримантнай Бурханиие мэдэхэг‰й, тиин эшэжэ зобожо бай>
хаартнай энээниие хэлэнэб.
‡мхирэн хосордог ба ‰мхирдэгг‰й м‰нхэ бэе тухай
35 «Яажа

‰хээн х‰н‰‰д амидырдаг бэ? Ямар махабад бэетэй байха
бэ?» – гээд хэн нэгэн асуужа магадг‰й. 36 Ямар тэнэг гээшэбта!
‡рээ тарихадашни тэрэ ‰рээншни хосороог‰й аа, амидыран ур>
гахаг‰йл. 37 Таряа г‰, али ямаршьеб ондоо ‰рээ тарихадаа ши б‰тэн
ургамал бэшэ, з‰гµµр ‰рээ уулгана ха юмши. 38 Харин Бурхан
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µµрынгµµ дураар тэрэ ‰рээндэ бэе хайрлана, тиин ‰рээ б‰хэндэ
µµрынь тусхай бэе хайрлана.
39 Бэен‰‰д ондо ондоо байдаг: х‰н‰‰д нэгэ т‰рэлэй бэетэй, амитад
ондоо т‰рэлэй бэетэй, шубууд баа ондоо бэетэй, загаад ‰шµµ он>
доо бэетэй байдаг.
40 Тиихэдэ огторгойн бэен‰‰д ба газар дэлхэйн бэен‰‰д байдаг.
Газар дэлхэйн бэен‰‰дэй ‰р жабхаланиинь огторгойн бэен‰‰дэй ‰р
жабхаланаа илгаатай юм. 41 Наранай ‰р жабхалан нэгэ, арын
‰р жабхалан ондоо, одо м‰шэдэйшье ‰р жабхалан баа ондоо, тии>
хэдэ одо м‰шэд бэе бэеээ баа ‰р жабхалангаараа илгардаг юм.
42 Тон тиимэл юумэн ‰хээн х‰н‰‰дэй амидырхада болохо: маха>
бад бэе ‰хэл соо таригдаад амидырхадаа, ‰мхирдэгг‰й м‰нхэ бо>
лохо. 43 уулгагдахадаа, тэрэ нэрэ т‰рэг‰й, ахир ула байха, ха>
рин амидырхадаа, алдартай, ‰р х‰сэтэй байха. 44 уулгагдахадаа,
юрэ махабад бэе байгаад, амидырхадаа, оюун сэдьхэлэй бэе байха.
Юрэ махабад бэе байбал, оюун сэдьхэлэй бэешье байха. 45 «Т‰р‰‰>
шын х‰н, Адам, амитан болон б‰тээгдээ, харин ‰‰лшын Адам ами
хайрладаг ‰лдэ юм», – гээд Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 46 Анха
т‰р‰‰н оюун сэдьхэлтэй бэшэ, харин юрэ махабад бэетэй ерэхэ,
тиигээд оюун сэдьхэлтэй болоод ерэхэ. 47 Т‰р‰‰шын Адам газар
х‰рьэнµµ б‰тээгдээн газар дэлхэйн х‰н юм, харин н‰гµµ Адам
тэнгэриээ юм. 48 Газар дэлхэйн х‰н‰‰д газар х‰рьэнµµ б‰тээгдэ>
эн ‰нµµхи х‰ндэ адли, харин тэнгэриин х‰н‰‰д тэнгэриээ ерээн
н‰гµµ х‰ндэ адли. 49 Газар х‰рьэнµµ б‰тээгдээн х‰нэй т‰хэл ша>
нартай ябадагтаал адляар бидэ баа Тэнгэриин х‰нэй т‰хэл шанар>
тай ябахалди.
50 Махабад бэе шуан хо¸роо б‰тээгдээн юумэн Бурханай хаан
т‰рые залгамжалха аргаг‰й, ‰мхиржэ хосордог юумэн ‰мхирдэгг‰й
м‰нхэ юумые залгамжалха аргаг‰й юм гэжэл би таанадта хэлэхэ а>
наатай байнаб.
5152 Зай, би таанадта ‰нэн з‰б нюуса нээнэб: бидэ булта ‰хэхэ>
г‰йбди, гэхэтэй сасуу б‰реэгээ ‰‰лшынхиеэ дуугархада бидэ булта
нюдэнэй сабшаха зуура гэнтэ хубилгагдахабди. Б‰реэгээ дуугархада
‰хээн х‰н‰‰д хэтын хэтэдэ ‰хэхэг‰йгµµр амидыруулагдаха, тиин
бидэшье хубилгагдахабди. 53 Тиигэжэ ‰мхирэн хосордог юумэн ‰м>
хирдэгг‰й м‰нхэ юумэн боложо хубилха ¸отой, ‰хэлэй юумэн ‰хэ>
дэгг‰й юумэн боложо хубилха ¸отой. 54 ‡мхирэн хосордог юумэ>
нэй м‰нхэ боложо хубилхада, ‰хэлэй юумэнэй ‰хэдэгг‰й боложо
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хубилхада, «‡хэл хосорбо, илалта туйлагдаба», – гэжэ Нангин Бэ>
шэг соо хэлэгдээн юумэн бэелхэ.
55
«Ай, ‡хэл, илалташни хаанаб?
Ай, ‡хэл, хадхууршни хаанаб?»
56 ‡хэлэй хадхуурай хорон н‰гэл шэбэл соо юм, н‰гэл шэбэлэй х‰>
сэн Хуули соо юм. 57 Харин манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой
ашаар маанадта илалта хайрлаан Бурханда баяр баясхалан х‰ргэел!
58 Тиимэээ, инаг хайрата аха д‰‰нэрни, Дээдын Эзэнэй т‰лµµ
хээн ямаршье ажалтнай дэмы бэшэ гэжэ мэдэн, Дээдын Эзэнэй
ажалда µµэдыгµµ б‰рин зорюулагты, нугаршаг‰й, бата хатуу байгты.
‰зэглэгшэ аха д‰‰нэртэ ‰з‰‰лхэ туаламжа тухай
1615

байан Иудей можын Бурханай х‰н‰‰дтэ
16 алта м‰нгэдуталдажа
суглуулжа туалха талаар хэлэ‰‰б. Галадай ‰зэг>
1 М‰нµµ

лэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ юу хэхыень захяа энби. Таанадшье тэрэ за>
хяае д‰‰ргэгты. 2 Гарагай нэгэн, воскресени б‰хэндэ х‰н б‰хэнтнай
оролгооон боломжоороо м‰нгэ гаргаад, тэрэнээ суглуулжа байг.
Тиигэбэлтнай, ерэхэдэмни алта м‰нгэ суглуулха хэрэг гарахаг‰й.
3 Би ерэхэдээ, шэлэжэ абаан х‰н‰‰дтэтнай бэшэгээ ‰гµµд, бэлэ>
г‰‰дтэйнь Иерусалим хото ябуулхаб. 4 Хэрбээ тэдэнтэй ябалсахамни
зохид байбал, тэдэнтэй ябуужаб.
‰‰лшын заабаринууд тухай
Би Македон¸ор дайраад, ‰‰лээрнь таанадта ерэхэб. Македо>
ни дайраха ¸отой х‰нби. 6 Нэгэ хэды саг соо таанадтай байхаб,
‰бэлжэжэшье магадг‰йб, ‰‰лээрнь таанад намайе замдамни ‰дэ>
шэхэт. 7 Би таанадтай халта уулзаад лэ хахасаха дураг‰й байнаб.
Хэрбээ Дээдын Эзэнэй ‰ршµµбэл, таанадтайгаа удаан байайб гэжэ
х‰сэнэб.
8 Эндэ Эфестэ би Табидахи ‰дэрэй айндэр болотор байхаб. 9 Эн>
дэ эсэрг‰‰сэгшэдэй олон байгаашье аань, агууехэ шухала хэрэг
бэел‰‰лхэ боломжо гараад байна.
10 Хэрбээ Тимофейн таанадта ошобол, танай дунда айлта зобол>
тог‰й байха тухайнь бодооройт, тэрэ намдал адли Дээдын Эзэнэй
аша туада ажаллажа байна ха юм. 11 Хэншье тэрэниие доогуур б‰
хараг. Тэрэнэй намда бусажа ерэхэ замайнь энхэ тайбан тухай бо>
дон тэрэниие ‰дэшэхэ ¸отойт. Би тэрэниие ‰зэглэгшэ аха д‰‰>
нэртэйгээ ерэхыень х‰леэжэ байнаб.
5
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12 М‰нµµ

манай ‰зэглэгшэ н‰хэр Аполлос тухай хэлэ‰‰б. Би тэ>
рэниие таанадта ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэрээр хамта ошохыень ехэл
гуйан байгааб. Теэд тэрэ м‰нµµ таанадта ошохо аргаг‰й байна, гэ>
хэдэ боломжо гарабал, тэрэ таанадта заабол ошохо.
13 эргэг байгты. ‰зэгµµ алданг‰й, зоригтой, хатуу байгты.
14 Ямаршье юумэ хэхэдээ дуратайгаар хэжэ байгты.
15 Таанад Стефан ба тэрэнэй гэр б‰лэ тухай мэдэнэт, тэдэнэр
Ахайяын зоной дундааа анха т‰р‰‰н Дээдын Эзэндэ ‰зэглээн,
Бурханай х‰н‰‰дэй алба хэхэдэ µµэдыгµµ б‰рин зорюулан юм.
Аха д‰‰нэрни, 16 тиимэл х‰н‰‰дэй ба тэдэнтэй ажаллажа, алба хэжэ
байан х‰н‰‰дэй х‰тэлбэри доро ябагты гэжэ таанадые гуйнаб.
17 Стефан, Фортунат, Ахаик гурбанай ерээндэ би аргаг‰й ехээр
баярлажа байнаб, тэдэнтэй байхадаа, таанадай ‰гы байые ойлгон>
г‰й ‰нгэрбэб. 18 Тэдэнэр намайешье, таанадыешье баярлуулаа. Тии>
мэ зониие х‰ндэлжэ байгты.
19 Аси можын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰д таанадта мэндые х‰ргэнэ.
Акила Прискилла хо¸р, тэдэнэй гэртэ суглардаг ‰зэглэгшэдэй б‰л>
гэм таанадта Дээдын Эзэндэ ‰зэглэгшэдэй халуун мэндые х‰ргэ>
нэ. 20 Таанадта эндэхи ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэр булта мэндые х‰ргэнэ.
Бэе бэеэ арюун нангинаар таалажа мэндэшэлээрэйт.
21 Энэ м‰рн‰‰дые µµрынгµµ гараар бэшэнэб: Павел таанадта амар
мэндые х‰ргэнэ. 22 Дээдын Эзэндэ дураг‰й байан х‰нэй толгой
дээрэ хараал бууг. Манай Дээдын Эзэн, ерыш даа!
23 Дээдын Эзэн Иисусай ‰ршµµл хайра таанадтай байай! 24 Ми>
нии хайра дуран Иисус Христос соо та б‰хэнтэй оршохонь бол>
тогой!
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бэшээн хо¸рдохи хандалга
Коринфынхидтэ 2дохи

11

Коринф хотын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм, Ахайяын нютагта байан
1 Бурханай
б‰хы х‰н‰‰д, таанадые Бурханай эрхэ мэдэлээр Хрис>
1

тос Иисусай элшэн болохоор дуудуулагдаан Павел болон ‰зэглэг>
шэ Тимофей мэндэшэлнэ. 2 Манай Эсэгэ Бурхан ба Дээдын Эзэн
Иисус Христос таанадта ‰ршµµл хайра, амгалан тайбаниие ‰ршµµг лэ!
3 ‡ршµµл буян хайрладаг Эсэгэ, элдэб янзын ушарта анаа заадаг
Бурхан, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэ Бурхан ‰реэл
магтаалда х‰ртэжэ байг лэ. 4 Элдэб янзын бэрхэшээлн‰‰дэй тудабал,
тэрэ манай анаа заадаг, тиимэээ ондоо зоной элдэб янзын бэр>
хэшээлн‰‰дтэ ороходонь, Бурханай маанадай анаа заадагтал ад>
ляар бидэшье тэдэ зоной анаа зааха аргатай байдагбди. 5 Хрис>
тосой олон зоболонгуудые хубаалсаха тума бидэ Христосой ашаар
Бурханай туаламжада б‰ри ехээр х‰ртэнэбди. 6 Зоболон эдлэжэ бай>
хадаа бидэ таанадай аша туада, таанадыел абархын тула зобоно гээ>
шэбди, Бурхан маанадай анаа амарууландал адляар таанадай а>
наа амаруулна, тиихэдээ маанадай эдлэжэ байан зоболонгуудые
тэсэжэ гарахынтнай тула таанадай анаа амаруулна гээшэ. 7 Тиимэ>
ээ бидэ таанадта бата найданабди, зоболонгуудыемнай хубаалсаха>
даа, таанад маанадтал адли анаагаа амарнат гэжэ мэдэнэ ха юмди.
8 Аха д‰‰нэр, Асиин можодо бидэнтэй ушаран бэрхэшээл зобо>
лонгууд тухай таанадта ануулха анаатайбди. Тиихэдэ бидэ анаа>
гаараа аргаг‰й ехээр унажа, доройтожо, амиды ‰лэхэбди гэжэ най>
дахаяашье бол¸од байгаабди. 9 ‡хµµбди гэжэ бидэ анажа байгаабди.
Тэрэ ушараа бидэ µµэдтµµ найданг‰й, харин ‰хээн х‰н‰‰дые ами>
дыруулдаг Бурхандал ганса найдаха хэрэгтэй гэжэ ойлгообди. 10 Тии>
мэээл тэрэ бидэниие тиимэ аюул ‰хэлµµ абараа, абаржашье бай>
ха. Тэрээндэл ганса найданабди, тиимэээл тэрэ бидэниие дахин
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абархал, 11 бидэнэй тулада танай ‰ргэжэ байан зальбаралнууд би>
дэндэ туалнал. Тиимэээ маанадта аша туатай байанайнь т‰лµµ
олон зон Бурханда баяр баясхалан х‰ргэхэл.
Павелай т‰сэб‰‰дынь хубилна
12 Энэ

дэлхэйдэ байхадаа, илангаяа таанадтай харилсахадаа, бидэ
Бурханаа ‰гтээн ‰нэн сэхэ, арюун сэбэр ажамидаралтай байгаабди,
эшхэл бодолнайшье тэрэниие гэршэлнэ, тиимэээл бидэ ехэл ба>
хархадагбди. Бидэ х‰нэй сэсэн ухаагаар бэшэ, харин Бурханай ‰ршµµ>
лµµр тиимэ ажамидаралтай байгаабди. 1314 Таанадай уншаха, ойлгохо
аргатай юумэн‰‰дыел бидэ бэшэнэбди. М‰нµµ бидэниие бага зэргээр
ойлгожо байгаашье аатнай, хожомынь г‰йсэд ойлгодог болохот гэ>
эн найдалтай байнаб, тиин Дээдын Эзэн Иисусай ерэхэ ‡дэр таа>
над маанадаар бахархахат, харин бидэ таанадаар бахархахабди.
15 Эдэ б‰хы юумэн‰‰дтэ хатуу этигэлтэй байан хадаа таанадай
хо¸рдохи¸о буян хэшэгтэ х‰ртэхын тула би т‰р‰‰н таанадта ошохые
т‰сэблэжэ байгааб. 16 Таанадта дайраад Македони ошохо, тиигээд
тэндэээ бусаха замдаа дахин таанадтай уулзаха анаатай байгааб.
Тиигэхэдэмни таанад саашаа Иудей руу ябаха замдамни намайе бэл>
дэжэ ‰гэхэт гэжэ найдажа байгааб. 17 Энэ т‰сэб‰‰дни эбхи ябадал
болоо гээшэ г‰? Нэгэ хэлэхэдээ «тиимэ», н‰гµµ хэлэхэдээ «‰гы» гэ>
жэ хэлэдэг найдабариг‰й х‰н гээшэ г‰б? 18 Бурханай бата найдаба>
ритай байдагтал адляар минии «тиимэ» гээмни «‰гы» бэшэ, харин
тиимэ байдаг юм. 19 Ушарынь юуб гэхэдэ, Силуан, Тимофей бидэ
гурбанай таанадта номноон Бурханай Х‰б‰‰н Иисус Христос «тии>
мэ» гэхэдээ «‰гы» гээн удхатайгаар хэлэдэгг‰й байгаа. Тэрэ µµрµµ
Бурханай «тиимэ» гээшэ. 20 Тэрэ Бурханай б‰хы найдуулгануудайнь
«тиимэ» гээшэ. Тиимэээл Христосоор дамжуулан бидэ «Болтогой»
гэжэ Бурханай алдарта айладхаа бэлэйбди. 21 Бурхан µµрµµ Христо>
сые та бидэнэй бата уури болгожо табяа, илгажа абаа, 22 бидэн
дээрэ тамгаа дараа, бидэндэ ‰гэхэ б‰хы юумэн‰‰дэйнгээ бэлгэ тэм>
дэг болгон Нангин ‰лдые хайрлаа.
23 Би Бурханиие гэршэ болгожо дууданаб, тэрэ минии анал бо>
долые мэдэхэ. Таанадые хайрлаандаа би таанадта Коринф ошохо>
г‰й гэжэ шиидээ энби. 24 Юундэ ш‰тэжэ байхыетнай таанадта заа>
ха гэжэ бидэ оролдоог‰йбди, таанадай хатуу этигэл ‰зэгтэй байые
бидэ мэдэнэ ха юмди. Таанадай жаргалтай байхын лэ т‰лµµ бидэ
таанадаар хамта х‰дэлнэ гээшэбди.
1
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гашуудал асархаг‰йн тула би дахин таанад>
2 та ошохог‰йбтаанадта
гэжэ шиидээб. Хэрбээ минии таанадые дахин
1 Тиимэээ

2

гомдохооболни, намайе баярлуулха х‰н танай дунда дахин олдохо>
г‰йл. 3 Дахин таанадта ошоод, намайе баярлуулха ¸отой х‰н‰‰дээ
гашуудаха дураг‰й байандаал би т‰р‰‰н бэшээн байгааб. Ми>
нии баяртай байхада таанадшье булта баяртай байдагта гээн хатуу
этигэлтэй байна ха юмбиб. 4 Таанадые гашуудуулха голхоруулхын
тула бэшэ, харин хэды ехээр таанадта дуратай байанаа мэд‰‰л>
хын тула би ехэл анаа зобон, ехэл нулимсаа гоожуулан таанадта
бэшээн байгааб.
Гомдохоогшые х‰лисэхэ тухай
Хэрбээ хэн нэгэн намайе гомдохообол, тэрэ х‰н намаа ‰л‰‰
ехээр таанадые бултыетнай гомдохоогоо гэжэ хэлэбэл хэтэр‰‰лхэ>
г‰йб. 6 Тиимэ х‰ниие хээн аргаарнь лэ олонхинойтнай хэээбэл
болохо. 7 З‰гµµр тэрэ н‰хэрµµ аргаг‰й ехээр уйдажа, сэдьхэлээрээ
унахаг‰йнь тула х‰лисµµд, анааень заабалтнай таанадта дээрэ бай>
ха. 8 ‡нэн дээрээ тэрээндээ дуратай байанаа мэд‰‰лхыетнай таа>
надаа гуйнаб. 9 Туршалгануудые хэр дабахатнай гээшэб, хэлээн
юумэн‰‰дыемни ходо д‰‰ргэхэтнай г‰ гэжэ харахын лэ тула би бэ>
шээ х‰нби. 10 Хэрбээ хээн муу юумэнэйнь т‰лµµ х‰ниие х‰лисэ>
бэлтнай, бишье тэрэниие х‰лисэнэб. Христосой урда таанадай аша
туада х‰лисэхэ ¸отой б‰хы юумые би х‰лисэнэб. 11 Тиигэбэл сата>
на маанадые хууража мэхэлжэ шадахаг‰й. Бидэ булта тэрэнэй а>
нал бодолыень айн мэдэнэ ха юмди.
12 Христос тухай айн мэдээсэл номнохо¸о Троада хото ерэхэ>
дэмни, Дээдын Эзэн б‰хы хэрэг‰‰дтэмни урагшатай байгаа. 13 Гэхэ>
тэй сасуу, тэндэ Тит д‰‰гээ оложо ядахадаа, би ехээр анаа зобожо
байгааб. Тиимэээ тэндэхи зондо баярлаанаа мэд‰‰лээд, Маке>
дони ошоон байгааб. 14 Христостой хамтаран маанадые илалтада
х‰ргэжэ байдаг Бурханда баяр баясхалан х‰ргэнэб. Бурхан баал
Христос тухай мэдээе хангалтай ‰нэртэл адляар хаа хаанаг‰й маа>
надаар дамжуулан тараадаг юм. 15 Ушарынь юуб гэхэдэ, бидэ аба>
рагдажа болон хосоржо байан зоной дунда Бурханай анаашала>
наар Христосой хангалынь болонобди. 16 Хосорон зондо тэрэ хан>
гал бузар ‰нэртэй байжа, ‰хэлдэ х‰ргэдэг, харин абарагдаан зондо
тэрэ хангал айхан ‰нэртэй байдаг, амидарал ‰ршµµдэг юм. Тиимэээ
хэн иимэ ‰‰ргэ г‰йсэдхэхµµр бэлэн бэ? 17 Бидэ Бурханай мэдээсэл
5
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номнон µµэдтµµ ашаг олодог х‰н‰‰дтэл адли бэшэбди. Бидэ ‰нэн
шударгаар ажалдагбди. Юундэб гэбэл, Бурхан бидэниие эльгээгээ,
Бурхан манай гэршэ, тиин бидэ Христосой зарасанарбди.
Шэнэ Хэлсээнэй зараса
3 2

Бидэ дахин µµэдыгµµ таанадтай танилсуулха болоно гээшэ
3 г‰бди?
Али зарим х‰н‰‰дтэ адляар бидэ µµэд дундаа магтан ду>
1

радхаан бэшэг‰‰дые харуулжа байха ¸отой гээшэ г‰бди? 2 Таанад
µµэдµµ б‰хы х‰н‰‰дтэ уншаха ойлгохоор манай з‰рхэ сэдьхэлдэ
бэшэгдээн бэшэг гээшэт. 3 Христосой µµрµµ энэ бэшэг бэшээд
маанадаар дамжууланиинь эли байна. Энэ бэшэг бэхээр бэшэ, ха>
рин амиды Бурханай ‰лдµµр бэшээтэй, шулуун хабтагайнууд дээ>
рэ бэшэ, харин х‰н‰‰дэй з‰рхэ сэдьхэлдэнь бэшээтэй юм.
4 Бидэ эдэ б‰хэн ‰нэн з‰б байна гэжэ Бурханай урда Христосой
ашаар бата этигэлтэй байнабди. 5 Энэ ажал б‰тээхэ аргатайбди гэжэ
бидэ µµрынгµµ нэрэээ баталха эрхэг‰йбди. Бурхан лэ бидэндэ
тиимэ арга боломжо ‰гэжэ байдаг юм. 6 Тэрэл Бурхан бэшээтэй
Хуули дээрэ бэшэ, харин Нангин ‰лдэ дээрэ уури татаан Шэнэ
Хэлсээнэй зарасанар байха боломжо бидэндэ олгоо. Юундэб гэхэ>
дэ, Хуули ‰хэл асардаг, харин ‰лдэ амидарал ‰ршµµдэг юм.
7 Шулуун хабтагайнууд дээрэ ‰зэг‰‰дээр Хуули иилэхэдэнь,
тэндэнь Бурханай алдар оршоон юм. Тиин Израилиин арадай ха>
рахын аргаг‰й аргама гэрэлээр Моисейн нюурынь гэрэлтээн юм.
‡хэл асардаг Хуули х‰сэндµµ байхадаа иимэ ехэ алдар ‰з‰‰лдэг бай>
бал, 8 ‰лдэµµ эхитэй юумэн б‰ришье ехэ алдартай байха бэшэ аал?
9 Гэмнэлгэдэ х‰ргэжэ байан юумэнэй алдартай байбал, ‰нэн з‰бтэ
х‰тэлэн ябадал б‰ришье ехэ алдартай байха бэшэ аал? 10 Анхан ал>
дартай байан юумые м‰нµµнэй тон аргама алдартай сасуулбал,
тэрэ ямаршье алдарг‰й болоо гэжэ хэлэхэдэ болохо. 11 Саг зуура ор>
шодог юумэнэй алдартай байбал, хэтын хэтэдэ оршодог юумэн б‰>
ришье ехэ алдартай байха бэшэ аал?
12 Иимэ эрхим айн найдалгатай байхадаа бидэ ехэл зоригтой бай>
набди. 13 Ойр зуурын ‰р жабхалангай буурахые Израилиин арадай
харахаг‰йн тула бидэ нюураа б‰дµµр хааан Моисейдэл адли бэ>
шэбди. 14 ‡нэхµµрµµ тэдэ зоной ухаан бодолынь хаалтатай байгаа.
Манайшье ‰дэрн‰‰д х‰рэтэр Хуушан Хэлсээе уншахадань, ‰нµµхи
хушалтань абтааг‰й байна. Гансал Христос тэрэ хушалтые абаха
аргатай. 15 М‰нµµдэршье тэдэнэй ямаршье сагта Моисейн Хуули
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уншахадань, з‰рхэ сэдьхэлынь ‰шµµл хаалтатай байдаг. 16 З‰гµµр
тэрэ хушалта х‰нэй Дээдын Эзэндэ хандаан лэ сагтань абтажа ха>
ягдадаг. 17 Дээдын Эзэн – ‰лдэ м‰н, тиин Дээдын Эзэнэй ‰лдын
оршожо байан газарта эрхэ с‰лµµ бии юм. 18 Тиимэээ бидэ булта
хушагдааг‰й нюураараа Дээдын Эзэнэй алдарые хаража байнабди.
Дээдын Эзэнэй ‰лдэ Дээдын Эзэнэй алдарта б‰ри ойртуулан маа>
надые хубилгана.
Шабар домбо соо байан баялиг тухай
4 3

‰ршµµл хайраар бидэ иимэ ажал хэнэбди, тиихэдээ
4 урмаа хухарнаг‰йбди.
Бидэ нюужа байхаар эшхэбтэр хэрэг‰‰>
1 Бурханай

2

дые хэхэеэ бол¸обди, х‰ниие мэхэлхэ хуурахаяа г‰, али Бурханай
‰гэ хазагайруулхаяа оролдоног‰йбди. ‡нэн з‰б тухай айладхажа бай>
ыемнай Бурхан гэршэлхэ. Тиимэээ маанадта этигэжэ найдажа
болохо юм. 3 Хэрбээ манай номножо байан айн Мэдээсэл далда
байгаа аа, тэрэ гансал хосоржо байан зондо далда байха. 4 ‰зэг>
лэдэгг‰й зоной ухаан бодолыень энэ дэлхэйе захиржа байан н‰>
гэлтэ бурхан харанхы мунхагаар хушаа, тиимэээ тэдэ балар охор
зон Бурханай д‰рэнь болохо Христосой алдар тухай айн мэдээсэл>
ээ сасаран гэрэл туяае хараха аргаг‰й байгаа. 5 Бидэ µµэдыгµµ
номноно бэшэбди, харин Иисус Христосые Дээдын Эзэн байна гэ>
жэ, бидэ Иисусай аша туада танай зарасанар байнабди гэжэ ном>
нонобди. 6 «Гэрэл туяагай харанхыаа гэрэлтэхэнь болтогой», – гэжэ
Бурхан хэлээ. М‰нµµ тэрэл Бурхан манай з‰рхэ сэдьхэлдэ гэрэлтэ>
жэ, Христосто оршожо байан Бурханай алдарай мэдээгээр бидэ>
ниие гэгээр‰‰лээ юм.
7 Бидэ энэ баялиг хадагалан шабар домбонуудта адли х‰мди.
Тиимэээ бодото ‰р х‰сэн маанадаа бэшэ, харин Бурханаа эхи
абадаг. 8 Бидэ оло дахин хашуулан зобонобди, гэхэтэй сасуу да>
рагдааг‰й байнабди. Юу хэхэеэ мэдэхэеэшье бол¸од байхадаа би>
дэнэр урмаа хухардагг‰йбди. 9 Олон дайсадтайшье байгаа аа, бидэ
н‰хэдг‰й ‰лэдэгг‰йбди. Дарууланшье байгаа аа, бидэ ‰хэжэ хо>
сордогг‰йбди. 1011 Иисусай амидаралай маанад соо элирхэйлэгдэ>
хын тула бидэ тэрэнэй т‰лµµ ‰дэр б‰хэн ‰хэлтэй ушардагбди. Иису>
сай амидарал манай богони гэнэн амидаралда харагдажа байхын тула
бидэ амиды зон тэрэнэй т‰лµµ ‰хэлтэй ходо ушардагбди. 12 Энэнь
‰хэл маанад соо, харин амидарал таанад соо ажаллана гээн уд>
хатай юм.
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13 «Би

‰зэглээн ушараа хэлээб», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ бэ>
шээтэй байдаг. Бидэ тэрэл ‰зэгэй ‰лдэтэй байжа ‰зэглээндµµ
хэлэнэбди. 14 Дээдын Эзэн Иисусые амидыруулан Бурхан Иисус>
тай хамта бидэниие амидыруулха, тиигээд та бидэниие µµрынгµµ
урда асаржа байлгаха гэжэ бидэ мэдэнэбди. 15 Эдэ б‰хэн таанадай
аша туада хэгдээн байна. Тиигэжэл б‰ри олон зоной Бурханиие
магтажа, алдарыень дуудаан ушараань Бурханай ‰ршµµл хайра
элбэгжэжэл байха.
‰зэг этигэлээрээ амидарха тухай
16 Иимэээл

бидэ хэзээшье урмаа хухардагг‰йбди. Махабад бэеым>
най ‰нэжэ байбашье аа, бидэ досоогоо ‰дэрµµ ‰дэртэ шэнэлэн
бэхижэнэбди. 17 Тиимэ ойро зуурын бэрхэшээл зоболонгууд маа>
надта угаа ехэ м‰нхын алдар асардаг. 18 Харагдадаг юумэн‰‰д саг лэ
зуура оршодог, харин харагдадагг‰й юумэн‰‰д хэтын хэтэдэ оршо>
дог. Тиимэээл бидэ харагдадаг юумэн‰‰дтэ хандуулха бэшэ, харин
харагдадагг‰й юумэн‰‰дтэ анхаралаа хандуулнабди.
5 4

бэе газар дэлхэй дээрэ байхадаа маанадай ажа>
5 мидардагмахабад
майханда адли юм. Хэрбээ эдэ майхануудаймнай уна>
1 Манай

бал, Бурхан маанадта бултандамнай х‰нэй гараар бодхоогдоог‰й,
тэнгэридэ хэтын хэтэдэ оршожо байха гэр ‰гэхэ гэжэ бидэ мэдэ>
нэбди. 2 Тэрэ тэнгэриингээ гэртэ ажамидарха дуратай байан дээ>
рэээ бидэ энэ дэлхэйдэ байха сагтаа ¸олонобди. 3 Бидэ тэрэ гэрээ
хубсаандал адляар µµр дээрээ нэмэрээд, нюсэгэн байхаг‰йе х‰сэ>
нэбди. 4 Энэ дэлхэйн майханда ажамидарха сагтаа бидэ дарлалтада
ороод байантай адли ¸олонобди. ¤µэдынгµµ бэе орхихо дуратай
байандаа бэшэ, харин тэнгэриин амидаралда х‰ртэхэ дуратай бай>
андаа тиигэжэ ¸олонобди. Тиигэжэ ‰хэлые амидарал залгиха юм.
5 Бурхан бидэниие эгээл тэрэ хубилалгада бэлдээд, хэхэ юумэеэ
баталан маанадта µµрынгµµ ‰лдые ‰гµµ. 6 Тиимэээ бидэ ходо
урма зоригтой байдагбди.
Бэе соогоо байха сагтаал бидэ Дээдын Эзэнээ холо байанаа
мэдэнэбди. 7 Бидэ хаража байан юумэндэ бэшэ, харин ‰зэг
этигэлдэ найдан ажамидарна ха юмди. 8 Бидэ зоригтой байнаб>
ди, эдэ бэен‰‰дээ орх¸од, Дээдын Эзэнтэй гэртэнь байха дуратай
байнабди. 9 Тиимэээ эндэхи гэртээ байха сагтаашье, Дээдын
Эзэнэй гэртэ байха ‰едµµшье бидэ б‰хы х‰сэ шадалаараа тэрээндэ
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айшаагдаха гэжэ оролдодогбди. 10 Газар дэлхэй дээрэ ябахадаа
муу, айн юумэ хээнэйнгээ т‰лµµ ш‰‰лгэхын тула бидэ булта
Христосой зарга ш‰‰бэридэ орохо ¸отойбди.
Бурхантай эбээ нэгэдэхэ тухай
Дээдын Эзэнээ айн ‰рдэхэнь ямар удхатайб гэжэ мэдэжэ
байгаад, бидэ бусад зониие тэрээндэ хандахаар идхаха гэжэ орол>
донобди. Бурхан бидэниие б‰рин мэдэхэ, тиин таанадшье бидэ>
ниие ямархан х‰н‰‰д байыемнай айн мэдэнэт гээн найдалтай
байнаб. 12 Дахин µµэдыгµµ таанадта танилсуулха гэжэ бидэ бодо>
ног‰йбди. Харин маанадаар омогорхохо шалтаг таанадта ‰гэнэбди.
Тиимэээ таанад х‰н‰‰дэй зосоохи байдалаар бэшэ, харин газаахи
т‰хэл шэнжээр омогорходог х‰н‰‰дтэ харюу ‰гэжэ шададаг байхат.
13 Хэрбээ µµрµµн гарабал, Бурханай аша туада бидэ тиидэгбди.
Хэрбээ аруул бодолтой байбал, таанадай аша туада тиимэ бай>
дагбди. 14 Маанадые Христосой хайра дуран захирна, тиин х‰н б‰>
хэнэй т‰лµµ нэгэ х‰нэй ‰хэбэл, тэрэ ‰хэлыень х‰н б‰хэн хубаалсана
гэжэ бидэ мэдэнэбди. 15 Б‰хы х‰н‰‰дэй т‰лµµ тэрэ ‰хµµ. Тиимэээ
амиды байан х‰н‰‰д µµэдынгµµ т‰лµµ ажамидарха бэшэ, харин
тэдэнэй т‰лµµ ‰хµµд амидыран Христосойл т‰лµµ ажамидарха
¸отой.
16 Тиимэээ бидэ энэ сагаа эхилээд хэнииешье энэ дэлхэйн зар>
гаар б‰ шиидхэе. Нэгэтэ бидэ Христосые энэ дэлхэйн заргаар
шиидхээн байгаабди, м‰нµµ тиигэхэеэ бол¸обди. 17 Христостой
нэгэдээн х‰н б‰хэн шэнэ х‰н‰‰д гээшэ: урданай юумэн‰‰д ‰нэг>
дµµд, б‰хы юумэн шэнэдхэгдэбэ. 18 Эдэ б‰хы юумэн‰‰дые Бурхан
б‰тээгээ. Тэрэ маанадтай эбээ нэгэдх‰‰лхын тула Христосые эль>
гээгээ, тиин эб нэгэдх‰‰лхэ тухай номнохые маанадта даалгаа.
19 Бурхан Христос соо оршожо, энэ дэлхэйн зонтой эбээ нэгэдхээ,
н‰гэлн‰‰дыень х‰лисµµ. Тиигээд эб нэгэдхэхэ тухай мэдээсэлээ
маанадта даалгаа.
20 Бидэ Христосой нэрээр эльгээгдээн байгаабди, тиин Бурхан
бидэнэрээр дамжан таанадта гуйн хандана. Бурхантай эбээ нэ>
гэдхэгты гэжэ бидэ Христосой нэрээр таанадые гуйнабди. 21 Бур>
хан маанадай т‰лµµ ямаршье н‰гэлг‰й байан Христосто манай
н‰гэлн‰‰дые ашаа. Тиигэжэ бидэ Христостой нэгэдэн, Бурханда
зохистой болообди.
11

5
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6

1 Бурханай

буян хэшэгые дэмы б‰ абагты гэжэ бидэ Бурхантай
хамта ажаллажа байан ушараа таанадые гуйнабди.
2
«Саг болзорой болоходо,
Би шамайе дуулаа х‰м,
Шамайе абарха ‰дэрэй ерэхэдэ,
Би шамда туалаа х‰м», – гэжэ Бурхан хэлээ.
Эгээл тэрэ саг болзор болобо, шамайе абарха тэрэ ‰дэр ерэбэ.
3 Ямаршье зондо бэрхэшээлн‰‰дые ушаруулхаяа бидэ оролдоно>
г‰йбди, тиимэээ хэжэ байан ажалдамнай алдуу дутагдал олохо
шалтаг бидэ хэндэшье ‰гэнэг‰йбди. 4 Ямаршье юумэ хэхэдээ бидэ
тох¸олдоон бэрхэшээл зоболонгуудые, дутагдал дундануудые, х‰>
шэр байдалые даруу номгоноор дабажа гаран, µµэдыгµµ Бурханай
‰нэн зарасанар гэжэ харуулнабди. 5 Бидэ сохюулан, т‰рмэдэ уу>
ан, ‰рэг зондо дайруулан байгаабди. Бидэ аргаг‰й ехээр ажалла>
даг, амаралта нойрг‰й, эдеэ хоолг‰й ябадаг эмди. 6 Бидэ арюун сэ>
бэр, мэдэлгэтэй, тэсэбэритэй, ‰ршµµл буянтай байдагбди. Нангин
‰лдэ маанадтай оршодог, тиин хайра дуран ‰нэн з‰рхэнµµмнай
гарадаг. 7 Бидэ ‰нэн з‰бые хэлэдэгбди, Бурханай ‰р х‰сэн манаар
дамжан ажалладаг юм. ‡нэн сэдьхэлнай – манай добтолхошье, бэеэ
хамгаалхашье хуяг дуулга м‰н. 8 Бидэ нэрэ х‰ндэтэйшье, нэрэ х‰н>
дэг‰йшье ябаабди, магтаалдашье, хараалдашье х‰ртэжэ байгаабди.
‡нэн з‰бые хэлэжэ байаншье аа, бидэ худалшад мэхэшэдшье гэжэ
тоологдодог байгаабди. 9 Х‰н‰‰дтэ танигдахаг‰й шэнги аад лэ, х‰н
б‰хэндэ мэдээжэбди. ‡хэжэ байан шэнги ‰зэгдээн аад лэ, м‰нµµ>
шье болотор амиды байнабди. Хэээлгэжэ байаншье аа, ‰хэлэй
саазада х‰ртµµг‰й байнабди. 10 Зобожо байаншье аа, бидэ ходо
баяртай байдагбди; ‰гытэй ядуушье аа, олон х‰н‰‰дые баян болго>
догбди; ямаршье юумэг‰й байан шэнги аад, ‰нэндµµ бидэ б‰хы
юумэнэй эзэдынь гээшэбди.
11 Коринфынхид, бидэ таанадта сэхыень хэлэнэбди, з‰рхэ сэдь>
хэлнай нээлтэтэй байна. 12 Манай з‰рхэ сэдьхэл таанадта хаалтатай
бэшэ, харин танай з‰рхэ сэдьхэл маанадта хаалтатай байна. 13 Маа>
надай таанадта хандажа байандал адляар таанад маанадта хандаг>
ты, з‰рхэ сэдьхэлээ маанадта нээгты гэжэ ‰хиб‰‰дтээ хэлээндэл
адляар таанадта хэлэнэб.
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Амиды Бурханай ‰мэ
14 Дээдын

Эзэндэ ‰зэглэдэгг‰й зониие б‰ ажаагты. З‰б юумэн
буруу юумэнтэй хамта байжа шадаха аал? Яажа гэрэл туяа шэб ха>
ранхытай хамта оршожо шадахаб? 15 Яажа Христос Шолмостой эбтэй
эетэй байжа шадахаб? Яажа ‰зэгтэй зон ‰зэгг‰й зонтой эблэржэ
шадахаб? 16 Яажа Бурхан ‰мэ онгонуудта хамаатай байхаб? Бидэл
амиды Бурханай ‰мэ гээшэбди. Бурхан µµрµµ иигэжэ хэлээ юм:
«¤µрынгµµ х‰н‰‰дэй дунда би гэр бодхоохоб,
Тиигээд тэдэнэйнгээ дунда оршожо байхаб,
Тэдэнэйнгээ Бурханиинь байхаб,
Харин тэдэнэр минии арад болохо».
17
«Тиимэээ тэдэ ‰зэгг‰й зоной оршолониие орхижо,
Тэдэ зоноо холодогты.
Сэбэр бэшэ юумэндэ б‰ х‰рэгты,
Тиигэбэл би таанадые айшаахаб.
18
Би танай Эсэгэтнай болохоб,
Таанад минии х‰б‰‰д басагад болохот гэжэ
Б‰рин х‰сэтэй Дээдын Эзэн хэлэнэ».
7 6

Бурхан эдэ найдуулгануудаа маанадта ‰гµµ юм. Тии>
7 мэээ бэеыемнай,
‰нээ ‰лдыемнай бузарладаг юумэн‰‰дээ
1 Н‰хэдни,

µµэдыгµµ сэбэрлэел, Бурханда ‰гэдэн, г‰йсэд арюун нангин байял.
Павелай баярлаан тухай
2 Маанадта

дуратай байанаа харуулыт даа. Бидэ хэнииешье мэ>
хэлээг‰йбди, хэнииешье дээрмэдэн хооолоог‰йбди, хэн дээрэшье
баяжаха гэжэ оролдоог‰йбди. 3 Таанадые зэмэлхэ анаатайгаар энээ>
ниие хэлэнэ бэшэб. Амидышье, ‰хээншье байбалнай илгааг‰й таа>
над хододоо манай з‰рхэ сэдьхэл соо байнат гэжэ т‰р‰‰н би хэлээ
энби. 4 Би таанадта аргаг‰й ехээр найдажа байнаб, таанадаар арга>
г‰й ехээр омогорхожо байнаб. Б‰хы бэрхэшээл зоболонгуудтаа би
ехэл урма зоригтой, аргаг‰й баяр жаргалтай байнаб.
5 Юундэб гэхэдэ, Македонишье ерээд бидэ амархые мэдээг‰й
эмди. Тэндэ маанадтай элдэб янзын бэрхэшээлн‰‰д ушараа, бидэ
дайсадтайгаа тулалдажа, досоогоо айн ‰рдээн юумэд байгаабди.
6 Харин сэдьхэлээрээ унаан зониие урмашуулдаг Бурхан маанадта
Титые эльгээжэ урмашуулаа. 7 Бидэ гансал тэрэнэй ерэхэдэ баярлаа
450

Коринфынхидтэ 2>дохи 7, 8
бэшэбди, харин таанадай тэрэниие урмашуулан тухай дуулаад ар>
гаг‰й баярлаа х‰мди. Таанадай намайе аргаг‰й ехээр харахые х‰сэ>
жэ байан тухай, уйдажа шаналжа байан тухай, намайе ехээр ан>
харжа бодожо байан тухай Тит маанадта хµµрµµ юм. Тиимэээ би
б‰ришье ехээр баярлаан жаргаан байгааб.
8 Минии бэшэгэй таанадые уйдууланшье байбал, би халаглана>
г‰йб. Т‰р‰‰н халаглаан байгааб, тиигээд тэрэ бэшэгни таанадые ой>
ро зуурал уйдуулаа гэжэ харабаб. 9 М‰нµµ би таанадые уйдууландаа
баярлана бэшэб, харин тэрэ уйдхарай таанадые Бурханда хандуул>
анда баярланаб. Тэрэ уйдхарыетнай Бурхан ашаглаа, тиин бидэ таа>
надта ямаршье гэм х‰ргµµг‰йбди. 10 Бурханай ашаглаан уйдхар з‰рхэ
сэдьхэлые хубилган абаралгада х‰тэлдэг, тиин энээн тухай халагла>
хын хэрэгг‰й. Харин юрын уйдхар ‰хэл асардаг юм. 11 Бурхан танай
уйдхартай юу хээб, харыт: таанад ехэл оролдосотой болоот, гэм зэ>
мэг‰й байанаа тон нарин нягтаар хамгаалдаг болоот, ямар уур су>
халтай байбат, ямараар гайхажа ханабат, ямар хэшээл оролдосотой
болобот, буруутаан зониие хэээхэдэ бэлэн болобот! Энэ хэрэгтэ
алишье талааа алдуу дутагдал гарганг‰й µµэдыгµµ харуулбат.
12 Тиимэээ би тэрэ бэшэгээ бэшээншье байбал, доромжолон
х‰нэй г‰, али доромжолуулан х‰нэй тулада бэшээг‰й х‰нби, харин
маанадта хэды анхарал хандуулжа байыетнай Бурханай урда таа>
надта тайлбарилхын тула бэшээ х‰нби. 13 Эдэ б‰хы ябадалаар бидэ
ехэл урмашаабди.
Энэ урмандамнай нэмэжэ Тит µµрынгµµ баяраар бидэниие ‰шµµ
ехээр баярлуулаа. Таанад булта Титэй анал бодолые зааа юм бай>
нат. 14 Би тэрэнэй урда таанадаар бахархааб, тиин таанадшье на>
майе эшээжэ улайлгааг‰йт. Бидэ таанадта ходо ‰нэн з‰бые хэлэжэ
байдагбди, тон тиигэжэл м‰нµµ Титэй урда таанадаар бахархаан
ябадални ‰нэн з‰б юм. 15 Захяа заабаринуудыень д‰‰ргэхэдэ булта>
найтнай бэлэн байдагые, х‰ндэлэн тэрэниие угтажа абадагые а>
нан, тэрэ таанадта б‰рил айн болоно. 16 Таанадта б‰рин найдажа
болохо байандаа би ехэл баяр жаргалтай байнаб.
Иерусалимай ‰зэглэгшэдтэ туалха тухай
8 7

Бурханай ‰ршµµл хайра Македониин ‰зэглэг>
8 шэдэйд‰‰нэрнай,
б‰лгэм‰‰дтэ ямар юумэ б‰тээые таанадта дуулганабди.
1 Аха

Тэдэнэр бэрхэшээл зоболонгуудаар ехэтэ туршууланшье аа,
аргаг‰й ехэ баяртай байдаг. Тэдэнэр ‰гытэй ядуу байаншье аа,
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‰гэхэдµµ аргаг‰й баян бардам байгаа. 3 Тэдэнэр шадаха зэргээрээ,
б‰ри шадахааа ‰л‰‰ ехээр ‰гµµ гэжэ би гэршэлнэб. ¤µэдынгµµ
айн дураар тиигээ юм. 4 Иерусалимай ‰зэглэгшэдтэ туалха а>
наатайгаар тэдэнэр маанадые аргаг‰й ехээр гуйан байна. 5 Тэдэн>
ээ х‰леэжэ найдажа байанаамнай ‰л‰‰ юумэ тэдэнэр хээн юм.
Тэдэнэр µµэдыгµµ т‰р‰‰н Дээдын Эзэндэ ‰ргэбэ, ‰‰лдэнь Бурха>
най эрхэ х‰сэлµµр маанадташье ‰ргэбэ. 6 Тиимэээ бидэ танайда
хэжэ эхилэн буянта ажалые т‰р‰‰н т‰гэсыш даа гэжэ Титые гуй>
бабди. 7 Таанад ‰зэг этигэлээрээ, ‰гэ х‰‰рээрээ, мэдэлгээрээ, орол>
досоороо, маанадта хандуулан хайра дураараа аргаг‰й баян бардам
х‰н‰‰д гээшэт. Тиимэээ энэшье ‰лзы айн ажалаа хэнээшье ‰л‰‰
айнаар д‰‰ргэхыетнай х‰сэнэбди.
8 Би таанадые захирнаг‰йб, гэхэтэй сасуу бусад зоной аргаг‰й ехээр
туалха дуратай байые харуулан, хайра дурантнай г‰нзэгы аа г‰ гэжэ
туршанаб. 9 Таанад манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл
хайрые мэдэнэ ха юмта. Тэрэ баян байан аад, танай аша туада
‰гытэй ядуу болоо. ¤µрынгµµ ‰гытэй ядуу байдалаар тэрэ таанадые
баяжуулаа.
10 Таанадта аналаа хэлэхэ анаатайб. ‡нгэрэн жэл эхилэн юумэеэ
м‰нµµ д‰‰ргэбэлтнай таанадта айн лэ байха эн. Таанад гансал хэ>
хэдээ бэшэ, харин хэхэ гэжэ шиидэхэдээшье эхи табигшад энта.
11 Харин м‰нµµ ажалаа г‰йсэдхэгты. Шадаха зэргээрээ туаламжа
х‰ргэбэл, таанад ‰гэхэл гэжэ байанаа ‰гэбэт гэжэ баталхат. 12 Ту>
алхые аргаг‰й х‰сэжэ байбал, таанад µµэдтµµ байхаг‰й юумэнээ
бэшэ, харин байан юумэнээ ‰гэхэт гэжэ Бурхан х‰леэнэ ха юм.
13 Би танай ажамидарал х‰шэр х‰ндэ болгон, бусад зоной ажами>
дарал х‰нгэлхэ гэжэ оролдоног‰йб, харин нэгэ жэгдэ байлгахын ту>
ла тиигэнэб. 14 М‰нµµ сагта таанадта элбэг дэлбэг байан юумэн
дуталдажа байан зониие дэмжэхэ, харюудань тэдэ зон ‰л‰‰ юумэ>
тэй болоходоо дуталдахадатнай таанадтай хубаалсаха. Тиигэжэ бул>
та нэгэ жэгдэ байха юм. 15 «Ехэ юумэ суглуулан х‰н ‰л‰‰ юумэг‰й
байгаа, харин ‰сµµн юумэ суглуулан х‰н дутагдалг‰й байгаа», – гэ>
жэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг ха юм.
Тит ба тэрээнтэй хамта ажаллагшад тухай
16 Бидэндэл

адляар таанад тухай бодожо байха боломжо Тидтэ
олгоон Бурханда баяр баясхалан х‰ргэнэб. 17 Тэрэ гансал манай
гуйлтаар таанадта ошоо бэшэ, харин таанад тухай аргаг‰й бодожо
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байан ушараа µµрынгµµ айн дураар таанадта ошохо гэжэ шии>
дээ юм. 18 Тэрээнтэй хамта бидэ айн Мэдээсэл номноонойнгоо
т‰лµµ б‰хы ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ магтаалда х‰ртэжэ байан
‰зэглэгшэ д‰‰гээ ябуулжа байнабди. 19 Тэрээнээ гадна ‰зэглэг>
шэдэй б‰лгэм‰‰д тэрэ х‰ниие замаймнай н‰хэр боложо, буянта хэ>
рэгээ б‰тээхэдэмнай маанадта туалхаар унган табяа юм. Энэ
ажалаа бидэ Дээдын Эзэнэй алдарай тулада ба Иерусалимда ажа>
мидардаг тэрэнэй х‰н‰‰дтэ аргаг‰й ехээр туалха дуратай байанаа
баталан д‰‰ргэнэбди.
20 Маанадта даалгаан элбэг баян ‰ргэлэй т‰лµµ хэншье маана>
дые ш‰‰мжэлхэг‰йн тула бидэ тэрэниие эльгээжэ байгаа х‰мди.
21 Ушарынь хэлэхэдэ, бидэ гансал Бурханай урда бэшэ, харин х‰н
зоной урда ‰нэн з‰б юумэ хэхэ гэжэ оролдонобди.
22 ‡нµµхи хо¸р д‰‰нэрээ гадна бидэ оло дахин туршуулан, таа>
надта аргаг‰й этигэжэ байан дээрэээ тон ехээр туалха дуратай
байан ‰шµµ нэгэ д‰‰гээ ябуулнабди. 23 Тит тухай хэлэбэл, тэрэ
минии н‰хэр, намтай хамта таанадта туалдаг юм. Тэрээнтэй яба>
ан н‰гµµ ‰зэглэгшэ д‰‰нэр тухай хэлэбэл, тэдэнэр ‰зэглэгшэ>
дэй б‰лгэм‰‰дэй т‰лµµлэгшэд, Христосые алдаршуулагшад гээшэ.
24 Тиимэээ ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дэй мэдэжэ байхаарнь тэдэндэ
µµэдынгµµ хайра дурые харуулагты, манай бахархал байанаа ба>
талагты.
Юумээр дуталдаан ‰зэглэгшэдтэ туалха тухай
9 8

ажауудаг Бурханай х‰н‰‰дтэ туалха дэмжэхэ ту>
9 хайИерусалимда
таанадта дахин ануулха хэрэгг‰й байха. Таанадай туалха
1

2

дуратай байан тухай би мэдэнэб, тиин Македониин х‰н зоной ур>
да би таанадаар бахархаа х‰м. «Ахайяын ‰зэглэгшэд ‰нгэрэн жэл>
ээ хойшо туаламжа ‰з‰‰лхэдэ бэлэн байна», – гэжэ би хэлээ х‰н>
би. Тиигэжэ танай з‰дхэмжэ тэдэнэй олонииень ‰ргэл хэхэдэ баал
з‰дх‰‰лэн байгаа. 3 Тиигэжэл таанадые магтаан ‰гэн‰‰дни хооон
‰гэн‰‰д байшахаг‰йн тула би ‰зэглэгшэ д‰‰нэрээ таанадта ябуулаа
х‰м. Харин минии хэлээшээр таанад туаламжынгаа м‰нгэ бэлдээд
байгаарайгты. 4 З‰гµµр Македониин зоной таанадта ошоходо, тэ>
рэтнай бэлэн байха ¸отой. ‡гы аа, бидэшье, ‰шµµ ехээр таанад>
шье эшэхэ улайха болохолта. 5 Тиимэээ эдэ ‰зэглэгшэ д‰‰нэрэй
намаа урда ошоод, таанадай амалан ‰ргэлые эртэнээ бэлдээд
байбал з‰б гэжэ би бодооб. Тиигэбэл ‰ргэл туаламжатнай минии
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ерэхэдэ бэлэн болоод, таанадай м‰нгµµ харамнанг‰й, айн дураараа
элбэг дэлбэгээр ‰ргэыетнай харуулхал.
6 Багаар тариан х‰н бага ургаса абаха, ехээр тариан х‰н ехэ урга>
са абаха гэжэ таанадта ануулжа хэлэнэб. 7 Х‰н б‰хэнтнай дураг‰й>
гµµр г‰, али баалалтаар юумэ б‰ ‰ргэг, харин анаандаа шиидээн
зэргээр лэ ‰гэг. Бурхан баяртайгаар ‰гэжэ байан х‰ндэ дуратай
байдаг ха юм. 8 Бурхан таанадта хэрэгтэй юумэнээ ‰л‰‰шье ‰гэжэ
шадаха, тиимэээ таанад хододоо µµэдтэтнай х‰рэхэ, ‰шµµ элдэб
янзын буянтай хэрэг‰‰дые б‰тээхэдэ х‰рэхэ юумэтэй байхат.
9
«Тэрэ ‰гытэй дуталдаан зондо
элбэг дэлбэгээр ‰гµµ юм,
Тэрэнэй бардам гар
хэтын хэтэдэ оршожо байгаа юм», – гэжэ
Нангин Бэшэг соо Бурхан тухай бэшээтэй байдаг.
10 Тариха таряа, эдихэ хилээмэ ‰гэдэг Бурхан таанадта хэрэгтэй та>
ряа, м‰н бардам гараатнай баян ургаса ‰гэхэ. 11 Тиигээд таанадай
ямаршье юумэ ‰гэхэдэ бардам гартай байхынтнай тула тэрэ таана>
дые б‰хы юумээр баяжуулжа байха, тиимэээ маанадай бадар ху>
баахада олон зон Бурханда баяр баясхалан х‰ргэжэ байха. 12 Юун>
дэб гэхэдэ, энэ буянтай албатнай гансал Иерусалимда ажауудаг
Бурханай х‰н‰‰дэй дутагдалнуудые хангадаг бэшэ, харин олоной
дунда Бурханда баяр баясхалан х‰ргэхэ дурыень халяадаг юм. 13 Таа>
надай Христос тухай мэдээсэлые баримталжа байые, тэрэнээ ба>
талан µµэдтэйнь болон бусад зонтой бардам хубаалсажа байые
хараандаа тэдэ Бурханиие алдаршуулна. 14 Тиимэээ таанадаар дам>
жан Бурханай б‰тэээн ‰ршµµл хайрын т‰лµµ тэдэ зон таанадта
ехэ айнаар хандажа, хойнооотнай зальбаржа байдаг юм. 15 ‡нэл>
шэг‰й бэлэгэйнь т‰лµµ Бурханда баяр баясхалан х‰ргэел!
Павел Христосой т‰лµµ хэжэ байан ажалаа хамгаална
109

даруу номгон, таанадаа холо болоходоо
10 таанадта хатуубайхадаа
шэр‰‰н г‰‰лэгдэдэг би Павел таанадые Христос>
1 Таанадтай

той адли даруу номгон, энхэргэн зµµлэн зангаар гуйнаб. 2 Таанадта
ошоходоо хатуу шэр‰‰н ‰гэн‰‰дые хэрэглэхэг‰й байхыемни хэшээ>
гээрэйгты. З‰гµµр маанад тухай µµдэг‰й ула зон гэдэг нобшонууд>
та би заабол хатуу шэр‰‰н ‰гэеэ хэлэхэб. 34 Бидэ энэ дэлхэйдэ ажа>
мидаржа байбашье, тулалдаанда хэрэглэдэг буу зэбсэг‰‰дые хубиин>
гаа ашагта хэрэглэдэгг‰йбди. Бидэ тэдэ зэбсэг‰‰дэй х‰сэ Бурханай
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аша туада хэрэглэнэбди: хэрэмн‰‰дые андаргадагбди, ама хэр‰‰л
зогсоодогбди, 5 Бурханиие мэдэрхэдэ аалта болоон элдэб янзын
бэрхэшээлн‰‰дые усадхадагбди, Христосой мэдэлдэ оруулхаар б‰хы
анал бодолнуудые эзэлдэгбди. 6 Тиигээд Христосой мэдэлдэ б‰рин
ороходотнай, тэрэнэй захяануудые з‰ршээн ябадалнуудыетнай бул>
тыень хорин хэээжэ байхабди.
7 Таанад юумэн‰‰д тухай гансал гадаада талаарнь тухайлнат.
Христосой мэдэлдэ байнаб гээн бата этигэлтэй х‰н µµртэйнь тон
адляар Христосой мэдэлдэ бидэнэйшье байые мэдэрхэ ¸отой.
8 Таанадые андарган хосороохын тула бэшэ, харин эргээн бод>
хоохын тула Дээдын Эзэнэй маанадта ‰гээн эрхэ засаг тухай хэ>
тэрхэй ехээр айрхабашье, би эсэсэй эсэстэ ходо ‰нэн з‰бые хэлэжэ
байхаб. 9 Тиихэдэ гансал бэшэг соогоо таанадые айлганаб гэжэ б‰
бодооройгты. 10 «Павелай бэшэг‰‰д хатуу, шэр‰‰н байдаг, харин
маанадтай байхадаа тэрэ µµрµµ зµµлэн, ‰гэн‰‰дыньшье энхэргэн
байдаг», – гэжэ таанадай зариман хэлээн байна. 11 Тиигэжэ хэлэ>
эн х‰н‰‰д иимэ юумэ ойлгохо ¸отой: таанадтай байхадаашье би
бэшэгтээ бэшээн ¸оороол болохоб.
12 ¤µэдыгµµ айрхажа танилсуулдаг зонтой бидэ µµэдыгµµ
зэргэс‰‰лхэеэ г‰, али сасуулхаяа з‰рхэлхэг‰й байнабди. Тэдэнэр
ямар тэнэг‰‰д гээшэб! Тэдэнэр µµэдыгµµ µµэдынгµµ хэмж‰‰рээр
хэмжэнэ, µµэдыгµµ µµэдынгµµ зарга ш‰‰бэреэр ш‰‰бэрилнэ. 13 З‰>
гµµр бидэ Бурханай маанадта тогтооон хэмжээе хэтэр‰‰лнэг‰йгµµр
µµэдыгµµ магтахабди. Тэрэ тогтоогдоон хэмжээндэ танай дунда
ажаллахамнай баа оролсоно. 14 Тиимэээ Христос тухай айн Мэ>
дээсэлтэй таанадта ерэхэдээ бидэ маанадай ажаллажа байха ¸отой
хилые з‰ршµµг‰й х‰мди. 15 Тиигээд бидэ Бурханай маанадта тогтоо>
он хилын саана ажаллажа байан бусад зоной ажалаар айрхана>
г‰йбди. Харин танай ‰зэг этигэлэй бэхижэхэдэ таанад Бурханай
тогтооон хэмжээе хэтэр‰‰лэнг‰й маанадые айрхан магтахат гэжэ
найданабди. 16 Тиигэжэ бидэ ондоо х‰нэй хээн ажалаар айрхан>
г‰й, таанадаа гадуур бусадшье оронуудаар айн Мэдээсэлые ном>
нохо аргатай байхабди.
17 «айрхаха дуратай х‰н Дээдын Эзэнэй б‰тэээн ажалаар лэ
айрхаг!» – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг. 18 ¤µрыгµµ
магтаан х‰н бэшэ, харин Дээдын Эзэнэй магтаалда х‰ртээн лэ
х‰н ‰нэхµµрµµ айшаагдаба гээшэ.
10
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Павел ба хуурмаг элшэнэр тухай
11

Тэнэг зан гаргахадамни тэсэбэритэй байайт гэжэ х‰сэнэб.
11 Хэрэг
дээрээ тиимэл байдаг ха юмта даа. Би Бурхандал ад>
1

2

ляар таанадта анаагаа табинаб. Таанадые х‰нэй гар х‰рµµг‰й,
арюун басагандал мэтэ гансал х‰ндэ, Христосто хадамда ‰гэхэ гэжэ
‰гµµ ‰гээн байнаб. 3 Могой мэхэ гохо гарган Евые яажа мэхэлээ
эм, тон тиигэжэл таанад мэхэл‰‰лээд, Христосто ‰нэн сэхэ, арюун
сэбэр анал бодолнуудтнай хубилшахаг‰й аа г‰ гэжэ би айнаб.
4 Хэрбээ хэн нэгэнэй таанадта маанадай номнооноо ондоо Иису>
сые номнобол, али маанадаа тогтоожо абаанаа илгаатай ондоо
‰лдые, айн мэдээсэлые ‰гэбэл, таанад тэдэнииень амархан аба>
хаар байна ха юмта.
5 Тэдэ «агууехэ элшэнэр» гэгдэдэг зоноо би юугээрээшье дута>
наг‰йб гэжэ бодоноб. 6 Би уран го¸ хэлэтэй бэшэб, гэхэтэй сасуу
эрдэм мэдэлгэтэйб. Таанад µµэдµµшье энээниие элдэб ушарнууд>
аа тухайлан мэдээн байнат.
7 Таанадые дээшэнь ‰ргэхын тула µµрыгµµ доошонь даража бай>
хадаа, Бурханай айн Мэдээсэлые т‰лµµэг‰йгµµр таанадта номно>
ходоо, би буруу юумэ хээ аалби? 8 Ондоо ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰>
дые дээрмэдэн, тэдэнээ т‰лµµэ абажа байгаад, би таанадта алба
хэжэ байгааб. 9 Таанадтай байхадаа м‰нгµµр дуталдажашье байха
сагтаа таанадта ашаан болодогг‰й эм. Македониоо ерээн ‰зэг>
лэгшэд намда хэрэгтэй юумэн‰‰дые асаржа ‰гµµ эн. Урдань таа>
надта ашаан болохог‰й гэжэ оролдодогтоол адляар ерээд‰йдэшье
оролдожо байхаб. 10 Энэ бахархалыемни Ахайяын нэгэшье х‰н бу>
ляажа шадахаг‰й гэжэ зосоомни оршодог Христосой ‰нэн з‰бµµр ба>
талан хэлэнэб. 11 Таанадта дураг‰й байандаа иимэ юумэ хэлэнэ аал>
би? Таанадта аргаг‰й ехээр дуратай байыемни Бурхан мэдэхэ юм.
12 Тэдэ бусад «элшэнэрэй» маанадтайл адли юумэ хэнэбди гэжэ
бахархаха боломжог‰й байхын тула м‰нµµ хэжэ байан юумэеэл хэ>
жэ байхаб. 13 Тэдэ худалша ажалшад, хуурмаг элшэнэр Христосой
бодото элшэнэр байан хэбэр ‰з‰‰лдэг. 14 Эндэ гайхалтай юумэн
‰гы: сатана µµрµµшье гэрэл туяагай эльгээмэлэй д‰рэ д‰рсэлэн мэ>
хэлдэг ха юм. 15 Тиимэээ тэрэнэй зарасанарай ‰нэн з‰бэй зараса>
нарай д‰рэ д‰рсэлэн, тэдээндэл адляар харагдахада ямаршье гайха>
маар юумэн ‰гы. Эсэстээ тэдэнэр хээн юумэн‰‰дэйнгээл ‰рэ д‰н>
гые абаха.
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Христосой т‰лµµ Павелай зобоон тухай
16 Хэншье

намайе тэнэг байна гэжэ б‰ бодог гээд дахин дабтажа
хэлэнэб. Харин тиигэжэ бодоо юм аа, тэнэгтэхэ, бага зэргэ µµрµµ>
рµµ айрхаха боломжо ‰гыт даа. 17 Тиигэжэ айрхахадаа би Дээдын
Эзэнэй анаанаар айрхааг‰й байамни мэдээжэ, харин ‰нэхµµ>
рµµ тэнэг байандал хэлэнэб. 18 Олон х‰н‰‰д уг гарбалаараа айрха>
даг, тиин бишье тиигэжэл айрхахамни. 19 Таанад µµэдµµ ехэл сэ>
сэн ухаантай, тиин тэнэг ‰бэштэй зондо ехэл тэсэбэритэй байдаг ха
юмта! 20 Таанадые богоолшолходо г‰, али ашаглахада г‰, али мэхэл>
хэдэ г‰, али дээрэээтнай харахада г‰, али нюурыетнай альгадахада
г‰, таанад ‰нэндµµ тэсэбэритэй байдагта. 21 Тиигэжэ µµэдыгµµ аба>
жа ябадаг зµµлэн уланууд байгаабди гэжэ эшэжэ байгаад хэлэнэб!
Хэрбээ бусадай µµэдµµрµµ айрхахаяа з‰рхэлбэл, бишье з‰рхэл>
нэб. Тиихэдээ минии тэнэг байамни мэдээжэ. 22 Тэдэнэр еврей>
н‰‰дбди гэнэ г‰? Тиин бишье тиимэб. Тэдэнэр израильшууд г‰?
Тиин бишье тиимэб. Тэдэнэр Абраамай ‰ри адаад г‰? Тиин би>
шье тиимэб. 23 Тэдэнэр Христосой зарасанар г‰? Тиихэдэ би тэдэн>
ээ ‰л‰‰ айн зарасань гээшэб. Тиигэжэ ‰бэштэйрэндэл хэлээм>
ни мэдээжэ. Би тэдэ зоноо ‰л‰‰ ехээр ажаллажа, б‰ри оло дахин
т‰рмэдэ орооб, тоог‰й оло дахин ташуурдуулан хэээлгээд, ‰хэлэй
хажууда байгаа энби. 24 Иудейн‰‰д намайе табан удаа гушан юэ
дахин ташуурдаан байгаа. 25 Гурба дахин намайе модоор сох¸о, нэ>
гэтэ айса шулуудаа юм. Гурба дахин би кораблиин х‰мэрилгэдэ
орооб, нэгэтэ би нэгэ ‰дэрэй, нэгэ ‰ниин туршада далайн уан
соо байгааб. 26 Оло дахин аяншалхадаа би аюул оолдо орожо бай>
гааб: м‰рэн‰‰дые гаталхадаа, дээрмэшэдтэй дайралдахадаа, µµрын
яатан зонтой байхадаа, бусад яатанаар ябахадаа, хотодо ябахадаа,
с‰л губида ябахадаа, далайгаар тамархадаа, хуурмаг ‰зэгтэнтэй уул>
захадаа аюул оолдо орожо байгааб. 27 Би ажаллажа, тулин з‰дэржэ,
нойро з‰‰дэг‰йшье ябааб, ‰лэн хооон, эдихэ хоолг‰й, ууха унда>
г‰йшье байгааб, х‰йтэн нойтондо, нюсэгэн салдаганшье ябааб. 28 Бу>
сад юумэн‰‰дые тоолонг‰й хэлэбэл, би б‰хы ‰зэглэгшэдэй б‰лгэ>
м‰‰дтэ анаагаа табиха ‰дэр б‰риин ‰‰ргэтэй х‰м. 29 Хэн нэгэнэй
улархада, бишье уларан шэнги байдагби. Хэн нэгэнэй хорхой>
толгодо абтан н‰гэл ‰йлэдэхэдэ, бишье тэрэнэй т‰лµµ сухалдадагби.
30 Хэрбээ бахархаха ¸отой байбал, минии ула байыемни ха>
руулан юумэн‰‰дээр бахархаха байнаб. 31 Бурхан болон Дээдын
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Эзэн Иисусай Эсэгэ хэтын хэтэдэ ‰реэл магтаалда х‰ртэжэ байай:
хэзээшье худалаар хэлэдэгг‰й байыемни тэрэ мэдэхэ. 32 Дамаск
хотодо байхадамни Арет хаанай захирагшань намайе барихын тула
хотын хаалгые ахижа байгаа эн. 33 Харин ханада хэгдээн н‰хµµр
намайе т‰рс‰‰г соо уулгаад доошонь буулгаа юм. Тиигэжэ би зуга>
даанби.
Павелай хараан ‰зэгдэл тухай
1211

ашаг туаг‰й байбалшье, би айрхаха
12 ¸отой байнаб.ямаршье
З‰гµµр м‰нµµ Дээдын Эзэнэй элир‰‰лэн
1 айрхахада

‰зэгдэл ба гэршэлгэн‰‰д тухай хэлэхэмни. 2 Арбан д‰рбэн жэлэй
саада тээ дээдын гурбадахи тэнгэридэ дэгд‰‰лэгдээн Христосто
‰зэглэгшэ х‰ниие би мэдэхэб. (‡нэхµµрµµ тэрэ дэгд‰‰лэгдээн
байгаа г‰, али ‰зэгдэл хараан байгаа г‰, би мэдэнэг‰йб, гансал
Бурхан тэрэниие мэдэхэ). 3 Т‰р‰‰н хэлээндээл адляар тэрэ х‰н
‰нэхµµрµµ дэгд‰‰лэгдээн байгаа г‰, али ‰зэгдэл хараан байгаа г‰,
би мэдэнэг‰йб, гансал Бурхан тэрэниие мэдэхэ юм. 4 З‰гµµр тэрэ
диваажинда дэгд‰‰лэгдээд, тэндэ дуулгажа болохог‰й хэзээшье хэ>
лэгдээг‰й юумэн‰‰дые дуулаа юм гэжэ би мэдэнэб. 5 Тиимэээ би
тэрэ х‰нµµр бахархахамни, харин µµрынгµµ ахир ула байанаа
бэшэ юумээр бахархахаг‰йб. 67 Хэрбээ бахархахаяа анабал, би
мунхаг тэнэг бэшэ байха энби, ушарынь юуб гэбэл, би ‰нэн з‰бые
хэлэхэ энби. Харин би бахархахаг‰йб, юундэб гэбэл, минии хара>
ан олон ‰зэгдэлн‰‰дээр бэшэ, харин хэжэ байан юумэн‰‰дээрни,
хэлэжэ байан ‰гэн‰‰дээрни х‰н‰‰д нам тухай тухайлай гэжэ бо>
доноб.
Агууехэ ‰зэгдэлн‰‰дые хараанаараа бахархажа, дээг‰‰р ‰ргэгдэ>
хэг‰ймни тула бэендэмни ‰бшэнтэй хадхуур хээтэй: сатанагай эль>
гээмэлдэл намайе хадхажа туляадаг юм. 8 Би энээн тухай Дээдын
Эзэндэ гурба дахин зальбаран байгааб, тэрэ хадхуурые намаа аба>
жа хаяхыень гуйан байгааб. 9 «Минии ‰ршµµл хайрал шамда яала
хангалтатай х‰рэхэ, ‰р х‰сэн ахир ула байхада аргаг‰й айнаар
элирэн харагдадаг юм», – гэжэ тэрэ намда харюусаа. Тиимэээ би
Христосой х‰сэ шадалаар д‰‰рэхын тулада ахир ула байанаараа
бахархаха ехэл дуратай байнаб. 10 Христосой т‰лµµ ахир ула бай>
хадаа, доромжолуулхадаа, юумээр дутажа ябахадаа, хашуулан м‰р>
д‰‰лхэдээ, з‰дэржэ зобожо ябахадаа би баяртай байдаг х‰нби. Уша>
рынь юуб гэбэл, улахан байхадаа би х‰сэ шадалтай байдаг х‰нби.
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µµрыгµµ тэнэг болгооб, з‰гµµр тиигээмни таанадай зэмэ
юм. Таанад нам тухай айн ‰гэн‰‰дые хэлэхэ ¸отой байгаат. Би
хэншье бэшэшье аа, тэдэ «дээдын элшэнэрээ» юугээрээшье ду>
танаг‰йб. 12 Танай дунда байхадаа би бодото элшэн байанаа бата>
лан ‰сэд сухаришаг‰й байгааб, олон гайхамшагта ‰зэгдэлн‰‰дые,
‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээгээб. 13 Намда м‰нгµµр туалааг‰йµµ гадна
таанад бусад ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дээ юугээр доро байгаабта?
Таанадта ашаан болоог‰й тэрэ гэмыемни х‰лисµµрэйт даа.
Павел Коринфын ‰зэглэгшэдтэй гурбадахияа уулзана
14 Гурбадахияа

таанадтай ошожо уулзахаяа би бэлэн байнаб, тии>
хэдээ таанадта ашаан болохог‰йб. Би таанадай алта м‰нгэ бэдэрнэ
бэшэб, харин таанадые µµэдыетнай бэдэрнэб. Ушарынь юуб гэ>
хэдэ, ‰хиб‰‰д аба эжыдээ алта м‰нгэ суглуулха бэшэ, харин аба
эжынь ‰хиб‰‰дтээ суглуулжа байха ¸отой юм. 15 Би µµрыгµµ, нам>
да байан юумэн‰‰дээ дууан баяртайгаар таанадай т‰лµµ ‰рихэ
байнаб. Минии таанадта аргаг‰й ехээр дуратай байхада таанад нам>
да багаар дуратай байха аалта?
16 Таанадта ашаан болоог‰йб, тэрэ тон з‰б, гэхэтэй сасуу мэхэ го>
хо гарган, хууран таанадые гартаа оруулааб гэжэ таанад хэлэхэдээ
болохот. 17 Таанадта ябуулан х‰н‰‰дэй гараар таанадаа ашаг олзо
олодог байгаа аалби? 18 Таанадта Титэй ошохые гуйгаа энби, тэ>
рээнтэй хамта нэгэ ‰зэглэгшэ д‰‰гээ ябуулаа энби. Тит таанадаа
ашаг олзо оложо байгаа аал? Тит бидэ хо¸р нэгэ ‰лдµµр х‰тэл‰‰>
лэн, нэгэ харгы замаар ябадаг бэшэ эн аалди?
19 Таанадай урда бэеэ хамгаалжа байнабди гэжэ ман тухай таанад
саг ‰ргэлжэ бодожо байнат гэжэ би мэдэнэб. Бидэ Бурханай урда
Христосой маанадаа дуулаха дуратай юумыел хэлэнэбди. Тиин,
инаг хайрата аха д‰‰нэрни, маанадай бэшэжэ байан юумэн‰‰д таа>
надайл аша туада бэшэгдэнэ. 20 Таанадта ошоходоо, бидэ бэе бэе>
дээ урмаа таархаг‰й г‰бди гэжэ айн болгоомжолжо байнаб. Таа>
надай дунда хэр‰‰л ама, атаа ж‰тµµ, уур сухал, хэрэлдээ, хардалга,
хоблолго, омогорхолго, журамг‰й байдал байгааг‰й аабза гэжэ айн
болгоомжолжо байнаб. 21 Дахинаа таанадта ошоходомни таанадай ур>
да намайе Бурхамни эшээхэг‰й аал, тиин урдань н‰гэл шэбэлдэ
унаад, хээн бузар муухай ябадалнуудаа, зальхайралга забхайрал>
гаяа, ташаяан хурисалаа орхижо гэмшээг‰й х‰н‰‰д тухай би шана>
лан уйлахаг‰й аалби гэжэ айн болгоомжолноб.
12
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М‰нµµ гурбадахияа таанадтай уулзахаар ошожо байнаб.
«Ямаршье зэмэлэлгэ хо¸р гурбан гэршэнэрэй баталжа шада>
ха байбал ‰нэн болодог», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлээтэй бай>
даг. 2 Дахин ерэхэдээ би урдань н‰гэл шэбэл ‰йлэдээн зониие,
бусадшье зониие ‰ршµµхэ х‰лисэхэг‰йб. Хо¸рдохи¸о таанадта ошо>
ходоо би тиигэжэ эргылээ энби. М‰нµµшье таанадай дунда ‰гы
байхадаа дахин дабтажа хэлэнэб. 3 Намаар дамжуулан Христос хэ>
лэнэ г‰ гээн баталалга таанад бэдэрнэт. Тиихэдэ таанадтай харил>
сахадаа Христос ахир ула бэшэ юм, з‰гµµр тэрэ таанадай дунда х‰>
сэ шадалаа харуулжа байгаа юм. 4 Хэрэээн дээрэ хадуулан сааза>
луулхадаа тэрэ ахир ула байбашье, Бурханай х‰сэ шадалаар амиды
ябаа. Тэрээнтэй нэгэдэхэдээ бидэ ахир уланууд байнабди, тиин
тэрээнтэй хамта Бурханай х‰сэ шадалаар амиды ябахыемнай таанад
харахат.
1

‰‰лшын эргылэмжэн‰‰д, мэндэшэлгэн‰‰д
‰зэг этигэлтэй ажамидаржа байна г‰т гэжэ µµэдыгµµ шал>
гагты, µµэдыгµµ туршагты. Иисус Христос таанадай досоо бай>
на гэжэ таанад ойлгоног‰й аалта? Ойлгоог‰й аа, таанад шалгал>
таа ‰гµµг‰й гээшэт. 6 Харин маанадай шалгалта ‰гээн тухай
таанад мэдэхэт гээн найдалтай байнаб. 7 Буруу юумэ б‰ ‰йлэ>
дээйт гэжэ бидэ Бурханда зальбарнабди. Шалгалтаяа баряабди
гэжэ харуулхын тула зальбарнаг‰йбди, харин маанадай шалгал>
таяа ‰гµµг‰йшье аа, таанадай ‰нэн з‰б юумэ б‰тээжэ ябахын ту>
ла тиигэжэ зальбарнабди. 8 Бидэ ‰нэн з‰бэй урдааа юушье хэжэ
шадахаг‰йбди, харин б‰хы юумые ‰нэн з‰бэйл т‰лµµ хэнэбди.
9 Маанадай ахир ула байхада, харин таанадай х‰сэтэй байхада
бидэ баярладагбди. Тиигээд баал таанадай заархын т‰лµµ бидэ
зальбаржа байдагбди. 10 Таанадта ошоходоо хатуу шэр‰‰нээр хан>
дахаг‰йн тула таанадтай байхаг‰йдµµ би эдэ б‰хэниие бэшэнэб.
‰‰лэй ‰‰лдэ Дээдын Эзэнэй намда ‰гээн эрхэ засаг таанадые
бутарган унагаахын тула бэшэ, харин эргээн бодхоохын тула ‰г>
тµµ юм.
11 М‰нµµ, аха д‰‰нэрни, баяртай! Заарха гэжэ оролдожо, хэлэ>
эн юумэн‰‰дыемни анхаржа, хоорондоо эбтэй эетэй, энхэ тайбан
байгыт даа. Хайра дуран ба энхэ тайбан ‰ршµµдэг Бурхан таанадтай
оршожо байай!
5

460

Коринфынхидтэ 2>дохи 13
12 Бэе

бэеэ арюунаар таалажа мэндэшэлээрэйт. Бурханай х‰н‰‰д
булта таанадта амар мэндые дамжуулна.
13 Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хайра, Бурханай хайра
дуран та б‰хэнтэй оршохонь болтогой, Нангин ‰лдэ та б‰хэниие
нэгэдхэжэ байхань болтогой!
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Павелай Галат можын ‰зэглэгшэдтэ
бэшээн хандалга
Галадуудта

11

Нэгэ х‰нэй г‰, али хэдэн х‰н‰‰дэй эрхэ мэдэлээр бэшэ, харин
1 Иисус
Христосой, тэрэниие амидыруулан Эсэгэ Бурханай мэ>
1

дэлээр шэлэгдээд, элшэнгээр табигдаан Павелаа, 2 тиин тэрээн>
тэй хамта байгааша ‰зэглэгшэдµµ Галат можын ‰зэглэгшэдэй
б‰лгэмдэ 3 Эсэгэ Бурханаа болон манай Дээдын Эзэн Иисус Хрис>
тосоо амар мэндые х‰ргэнэбди. 4 Христос болбол манай Эсэгэ
Бурханай эрхэ мэдэлээр бидэниие н‰гэл шэбэлээ, оршон ‰еын хо>
рото муу байдалаа аршалан с‰лµµлхын т‰лµµ ами бэеэ ‰ргэл
болгожо ‰гээн байна. 5 Эсэгэ Бурханда хэтын хэтэдэ алдар соло!
Болтогой.
Гансал айн Мэдээсэлые баримталха ¸отойт
6 Агууехэ

‰ршµµл хайраараа таанадые дуудаан Христосоо иимэ
т‰ргµµр холодожо, ондоо ургаал номнолдо хулжан ороходотнай
би ехэ шаналжа байнаб. 7 Христосой ургаалаа ондоо ‰нэн з‰б
ургаал ‰гы юм! Харин таанадые ‰йм‰‰лжэ, Христосой ургаалые
буруудхаха анаатай х‰н‰‰д лэ бии. 8 Таанадта урдань номногдоон
ургаалаа ондоо ургаалые зааан х‰н б‰хэн, бишье байгаа аа,
али тэнгэриээ бууан Бурханай Эльгээмэлшье байгаа аа, булта ха>
туу хэээлтэдэ х‰ртэг лэ. 9 Таанадай х‰леэжэ абаан ургаалда эсэр>
г‰‰сэн з‰ршээн юумэндэ ургаан х‰н б‰хэн хатуу хэээлтэдэ х‰р>
тэг гэжэ би аяхан хэлээ эм, м‰нµµшье дахин дабтанаб.
10 Иигэжэ хэлэхэдээ би х‰н‰‰дэй айшаалда х‰ртэхэеэ оролдоно
г‰б, али Бурханай айшаалда г‰? Иихэдээ х‰н‰‰дтэ аймархаяа
оролдоон болоно г‰б? Хэрбээ би х‰н‰‰дэй урда хойгуур г‰йдэг
байгаа аа, Христосой зараса байхаг‰й эм.
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Павелай элшэн болоон тухай
11 Аха

д‰‰нэрни, минии таанадта номноон айн Мэдээсэл х‰>
н‰‰дээр дамжан ерээг‰й юм гэжэ мэдэжэ абагты. 12 Би тэрэниие
х‰н‰‰дээ дуулааг‰йб, нэгэшье х‰н намайе тэрээндэ ургааг‰й, ха>
рин Иисус Христос тэрэниие намда нээгээ юм.
13 Урдань иудейн ¸о гуримые бодотоор сахин ажамидаржа яба>
ан тухаймни таанад дуулаа ¸отойт. Би Христосто ‰зэглэдэг зо>
ниие гайтайгаар хашан м‰рдэдэг, андарган хосороодог эм. 14 Би
‰бгэ эсэгэнэрэйнгээ ¸о гуримуудые ханалгатайгаар баримталдаг,
шажанайнгаа хуули ¸ые µµрынгµµ ‰етэнµµ ‰л‰‰ айнаар сахидаг
бэлэйб. 15 ‡шµµ эхынгээ умайда байхадамни Бурхан агууехэ ‰р>
шµµл хайраараа намайе шэлэжэ абаад, 16 Х‰б‰‰н тухайгаа ‰нэн з‰>
бые нээгээд, бусад арадуудта Христос тухай номнохыемни захираа
бэлэй. Тиихэдэ би µµртµµ х‰нгэн харгы шэлээг‰й эм. 17 Намаа
урда элшэнэрээр табигдаан зонтой уулзахаяашье би Иерусалим
ошоог‰й бэлэйб. Харин Аравиин газар нютагаар ябаад, ‰‰лдэнь
Дамаск хото бусажа ерээ энби.
18 Гурбан жэлэй ‰нгэрэн хойно би П¸тртой уулзахаяа Иеруса>
лим ошоо бэлэйб. Тэндэ тэрээнтэй арбан д‰рбэн ‰дэр байлсаа эм.
19 Иисусай д‰‰ х‰б‰‰н Яковаа бэшэ ондоо элшэнэрые би харааг‰й
эм. 20 Таанадта минии бэшэжэ байан б‰хы юумэн ‰нэн з‰б юм
гэжэ Бурхан мэдэнэ.
21 ‰‰лдэнь би Сириин, Киликиин газар дайдаар ябааб. 22 Иудейн
орон нютагта ажауудаг Христосто ‰зэглэгшэ б‰лгэм‰‰д намайе
нюураарни танихаг‰й байгаа. 23 Урдань тэдэниие хашан м‰рдэдэг,
ургаалыень андарган алгаадаг х‰н байан аад, м‰нµµ тэрэ ур>
гаалые номнодог гэжэл тэдэ нам тухай дуулаан байна. 24 Намтай
тох¸олдоон ушарта баярлан, тэдэ ‰зэглэгшэд Бурханиие алдар>
шуулжа байгаа.
Павел ба Иерусалимай элшэнэр
2 1

Арбан д‰рбэн жэлэй ‰нгэрэн хойно би Варнава Тит хо¸рые
2 абажа,
дахин Иерусалим ерээ бэлэйб. Бурханай х‰сээн хадань
1

2

би иишэ ерээ эм. Дэмы юумэ хэжэ байгааг‰йгµµ тодорхойлхын
тула би бусад арадуудта номнодог ургаалаа эгээн х‰ндэтэ багша>
нарта баа хµµрµµ бэлэйб. 3 Юун гэжэ ананат? Замаймни н‰хэр бо>
лохо Тит гэдэг грек х‰б‰‰е бэлгээ отолуула гэжэ хэншье баалааг‰й
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юм. 4 Гансал худал хуурмаг ‰зэгтэн энээн тухай хэлээ эн. Иисус
Христосой бидэндэ ‰гээн эрхэ с‰лµµ тухай тэдэнэр мэдэжэ, бидэ>
ниие дахин дарлаха анаатайгаар тагнуулшад мэтэ мэхэ гохо гар>
ган, бидэнэй дунда нюусаар шурган ороо бэлэй. 5 Харин бидэ ур>
гаалай бодото удхые хэбээрнь таанадта дамжуулхын тула тэдэнэй
‰гэдэ ойро зуурашье ороог‰й эмди.
69 Харин Яков, Кефас (П¸тр), Иоанн гэдэг эгээн х‰ндэтэ багша>
нар тухай хэлэбэл, урдань тэдэнэй ямар х‰н‰‰д байаниинь намда
хамааг‰й, юуб гэхэдэ, Бурхан х‰ниие яаарнь илгадагг‰й юм. Тэ>
дэнэр айн Мэдээсэл номнохыемни намда з‰бшµµгµµ юм. Тэдэ
нэрэ х‰ндэтэй зон бидэнтэй нэгэ ажал хэрэг б‰тээжэ байанаа ба>
талан, Варнава бидэ хо¸рой гарые бариба, Бурханаа ‰ршµµл хайра
бидэндэ ‰гтэые з‰бшµµбэ. Тиигээд бидэ бусад арадуудые, харин
тэдэ еврейн‰‰дые ургахань з‰бтэй гэжэ тоолобо. Юундэ тиигээб
гэбэл, еврейн‰‰дтэ номнохо ‰‰ргэ П¸трто Бурханаа ‰гтээндэл
адли бусад арадуудые ургаха ‰‰ргэ намда ‰гтµµд байые тэдэнэр
хараа ха юм. Яажа П¸тр Бурханай х‰сµµр элшэн болгогдоод, ев>
рейн‰‰дтэ номнодог бэ, тон тиигэжэл бишье Бурханай х‰сµµр эл>
шэн болгогдоод, бусад арадуудые ургадаг болооб. 10 Тэдэ элшэнэр
Иерусалимай ядуу ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм тухай анаагаа табижа
ябахымнай бидэнээ гуйгаа бэлэй. Тиимэээ би энээндэ аналаа
табижа, тэдэ зондо туалдаг байгааб.
Павел П¸трые Антиох хотодо ш‰‰мжэлбэ
11 П¸трой

Антиох хото ерэхэдэнь, би тэрэниие ш‰‰мжэлээб, юун>
дэб гэхэдэ, тэрэ µµрыгµµ доогуур абажа ябаа. 12 Яковай х‰н‰‰дэй
Антиох ерэхын урда тээ П¸тр бусад арадуудай дундааа Христосто
‰зэглээн зоноор хамта хоол баридаг байгаа. Теэд Яковай зоной
ерэхэдэ еврейн‰‰дээ айжа, бусад арадуудай дундааа ‰зэглээн
зоноо гэнтэ холодоод, суг эдеэлэлсэхэеэ болибо. 13 Тон тиигэжэл
бусад еврей ‰зэглэгшэд, тэдэнэй тоодо Варнавашье з‰б харгыаа
хадууржа, нюур харадаг болоо.
14 П¸тр ‰нэн з‰б ургаалай ¸оор бэеэ абажа ябанаг‰й гэжэ мэдэ>
хэдээ, би х‰н зоной дунда: «Ши еврей х‰н аад, бусад арадуудай
дунда еврейн‰‰дэй ¸о гуримаар бэшэ, харин бусад арадуудай гури>
маар бэеэ абажа ябаан аад, яахадаа тэдэниие еврейн‰‰дэй ¸о гу>
римаар ябахыень баалаа х‰мши», – гэжэ тэрээндэ сэхэ хэлэбэб.

464

Галадуудта 2, 3
Х‰н Хуули сахиаараа бэшэ, харин этигэлээрээ абарагдаха
Бидэшье т‰рэхэµµ еврейн‰‰д гээшэбди. Н‰гэлтэ бусад арад
бэшэ ха юмбибди. 16 Теэд нэгэшье х‰н Хуули сахижа µµрыгµµ хам>
гаалхаг‰й, харин Иисус Христосто этигэжэ абарагдаха юм гэжэ
бидэ мэдэнэбди. Хуули сахижа «нэгэшье х‰н абарагдахаг‰й» бай>
ан дээрэээ бидэ Хуули сахяад бэшэ, харин Иисус Христосто
найдан абарагдахабди гэжэ Иисус Христосто этигээбди. 17 Хэрбээ
бидэ Христостой нэгэдэн µµэдыгµµ с‰лµµлхэ гэжэ байтараа, Хуу>
ли сахин н‰гэл хэнэбди гэжэ баа мэдэрбэл, Христос н‰гэл хэлгэдэ
хамалсагша болоно гээшэ г‰? ‡гы даа! 18 Хэрбээ би гараараа ан>
дарган алгааан юумэеэ дахин эргээн бодхообол, ‰нэхµµрµµ н‰>
гэлтэн болохоб. 1920 Хуули ‰хэлµµ ондоо юумэ намда ‰гэжэ шада>
хаг‰й хадаа ажамидаралдамни ямаршье удхаг‰й юм. Тиимэээ би
Бурханай т‰лµµ амидарнаб. М‰нµµ би µµрµµ амидарна бэшэб, ха>
рин Христос зосоомни амидарна. Намда хайра дуратай байжа, ми>
нии т‰лµµ µµрыгµµ ‰ргээн Бурханай Х‰б‰‰ндэ ‰зэглэн этигэдэг
дээрэээ би м‰нµµ амиды ябанаб. Би Христостой хамта хэрэээндэ
хадуулааб. 21 Бурханай ‰ршµµл хайрааа би арсанаг‰йб. Хэрбээ ган>
сал Хуули сахижа аршалагдаха аргатай байбал, Христос дэмы наа
бараан болоно гээшэ.
15

Этигэл ‰зэгтэй байха г‰, али Хуули сахиха г‰?
3 2

мунхаг тэнэг галадууд! Хэн таниие эльбэдэбэ гээшэб? Ми>
3 нии номноходо
хэрэээндэ саазалагдаан Христосые таанад ню>
1 Ай,

дµµрµµ хаража байандал байгаа бэшэ эн г‰т? 2 Таанад Хуули са>
хижа байан дээрэээ г‰, али Христосто этигээн дээрэээ Нангин
‰лдэдэ х‰ртэбэ г‰т гэжэ би таанадаа ураха анаатай байнаб.
3 Нангин ‰лдµµр дахуулжа ябаан аад, м‰нµµ махабад бэедээ та>
туулаа г‰т? Тиихэдээ таанад иимэ балар мунхаг х‰н‰‰д гээшэ г‰т?
4 Али таанадтай ушаран б‰хы юумэн дэмы ‰нгэрµµ гээшэ г‰? Дэмы
‰нгэрµµг‰йл байгаа даа! 5 Хуули сахижа байан дээрэээтнай бэшэ,
харин Христосто этигээн дээрэээтнай Бурхан таанадта Нангин
‰лдые хайрлажа, гайхамшагта ‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээгээ юм.
6 Энээндэл адляар Абраамай Бурханда этигэхэдэ, Бурхан тэрэ>
ниие ‰нэн сэдьхэлтэн гэжэ тоолоо эн. 7 Абраамдал адли Бурханда
‰зэглэдэг зон Абраамай ‰ри адаад гэжэ таанар мэдэжэ байгты.
8 Арадуудые этигэлээрнь Бурхан аршалан с‰лµµлхэ юм гэжэ Нангин
465

Галадуудта 3
Бэшэгтэ ‰ни гэээр уридшалан бэшэгдээн байна. Тэндэ Абраам>
да: «Бурхан шамаар дамжуулан, б‰хы арадуудые абарха», – гэжэ хэ>
лэгдээн байна. 9 Тиимэээ Бурханда ‰зэглээн зон Абраамтай
хамта ‰ршµµгдэхэ.
10 Харин Хуули сахижа аршалагдахаб гэжэ анаан х‰н б‰хэн хэ>
ээгдэхэ. Юундэб гэхэдэ, «Хуулиин з‰йл б‰хэниие ‰ргэлжэ г‰йсэд>
хэжэ байгааг‰й х‰н б‰хэн хэээгдэхэ», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэ>
лээтэй байдаг. 11 Хуули сахижа байанаараа хэншье Бурханай аба>
рал ‰ршµµлдэ х‰ртэхэг‰й, юундэб гэхэдэ, Нангин Бэшэгтэ: «‡нэн
сэдьхэлтэн этигэлээрээ амидарха», – гэжэ бэшэгдэнхэй юм. 12 Хуу>
ли гээшэмнай ‰гэдэлгэ бэшэ, тиимэээ тэндэ: «Хуулиин з‰йл б‰>
хэнииел г‰йсэдхэдэг х‰н амидарха», – гэжэ хэлэгдэнэ.
13 Дээрэмнай бууха ¸отой байан Хуулиин хэээлтэээ бидэ>
ниие Христос аршалжа, тэрэ хэээлтые µµр дээрээ даажа абаан
юм. Тиимэээ Хуули соо баа иигэжэ бэшэгдээн байна: «Мо>
дондо ‰лгэжэ саазалуулан х‰н хараалда х‰ртµµ». 14 Иисус Христо>
соор дамжан найдуулагдаан Нангин ‰лдые этигэлээрээ тогтоожо
абахынь тула Абраамай ‰ршµµл хайра м‰нµµ б‰хы арадуудта ‰гтэ>
бэ гээшэ.
Бурханай найдуулга ба Хуули тухай
Аха д‰‰нэрни! Юрэ хэлэбэл, х‰нэйшье бэшээд орхион ‰‰л>
шын захяае хэншье хубилгажа шадахаг‰й юм. 16 Харин Абраамда,
тэрэнэй ‰ридэ Бурхан найдуулга ‰гээн байгаа. ‡ри х‰‰гэдтэш гэжэ
хэлэгдээг‰й, харин ‰ридэшни гэжэ нэгэл х‰н тухай хэлэгдээ, тиин
тэрэ нэгэнь – Христос гээшэ. 17 Христос тухай хэлсээе Бурханай
баталан сагаа д‰рбэн зуун гушан жэл ‰нгэрэн хойно бии боло>
он Хуули энэ хэлсээе болюулха аргаг‰й, тиимэээ Бурханай най>
дуулгань х‰сэндµµ ‰лэбэ гэжэ би хэлэнэб. 18 Юундэб гэхэдэ, хэрбээ
уг залгамжалга Хуулиин ¸оор ‰гтэдэг аа, найдалга хэрэгг‰й бай>
гаа. Гэбэшье Бурхан Абраамые найдуулан ¸оороо шагналдаа
х‰ртµµгµµ ха юм.
19 Юундэ Хуули ‰гтээн байгааб? Абраамай ‰ри бэеын ерэхэ
гэжэ Бурханай найдуулан саг х‰рэтэр гэмтэ ябадал юун бэ гэжэ
ойлгожо байхын тула энэ Хуули ‰гтээн байна. Энэ Хуули х‰н
зондо Эльгээмэлээр болон зууршалагшаар дамжуулан ‰гтээн бай>
на. 20 Теэд Бурхан гансаараа ха юм, тэрэ зууршалагшые хэрэглэ>
дэгг‰й юм.
15
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Галадуудта 3, 4
21 Иихэдээ

Хуули Бурханай найдуулга буруушаана г‰? ‡гы даа!
Хэрбээ Хуули х‰ниие абарха аргатай байбал, Хуули г‰йсэд сахидаг
х‰н б‰хэн ‰нэн сэдьхэлтэн болохо эн. 22 Гэбэшье х‰н б‰хэн н‰гэл
шэбэлдэ унаад байна гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. Энэ бэ>
шэгдээн б‰хэнэй ушарынь гэхэдэ, Иисус Христосто ‰зэглээн
б‰хы зон этигэлээрээ Бурханай найдуулые х‰леэжэ абаха байна.
23 Этигэлэй сагай ерээд‰йдэ, этигэл ‰зэгэй бидэндэ нээгдэтэр
бидэ Хуулиин эрхэ мэдэлдэ ороод байгаабди. 24 Иихэдээ Хуули гээ>
шэмнай этигэл ‰зэгµµрнай абардаг Христосто этигэхыемнай бидэ>
ниие бэлдээн шэр‰‰н ургагша байгаа гээшэ. 25 Тиимэээ этигэ>
лэй сагай ерэхэдэ бидэ энэ шэр‰‰н ургагшын мэдэлээ мултаран
гараабди.
26 М‰нµµ таанад булта Иисус Христосто ‰зэглээн этигэлээрээ
Бурханай ‰хиб‰‰д гээшэт. 27 Иисус Христосой нэрэ алдараар уаар
арюудхуулан зон, таанад булта Иисус Христостой нэгэдэбэ гээ>
шэт. 28 Тиимэээ м‰нµµ еврейн‰‰дшье, бусад арадуудшье илгааг‰й,
барлагуудшье, с‰лµµтэйш‰‰лшье илгааг‰й, эрэш‰‰лшье, эхэнэрн‰‰д>
шье илгааг‰й. Таанад булта м‰нµµ нэгэн адли боложо, Иисус Хрис>
тостой нэгэдэбэт. 29 Хэрбээ Христостой нэгэдээд байбал, таанад
Абраамай ‰ри адаад гээшэт, тиигээд Абраамда найдуулан б‰>
хэниие залгамжалжа абахат.
Таанар зарасанар бэшэ, харин Бурханай ‰хиб‰‰д гээшэт
4 3

Уг залгамжалагша балшар ‰хиб‰‰н ябахадаа б‰хы юумэнэй
4 эзэн
байбашье, зарасааа юугээрээшье илгардагг‰й юм. Тии>
1

2

мэээ Эсэгын тогтооон саг болзор х‰рэтэр тэрэ ‰хиб‰‰н даалгагда>
ан х‰н‰‰дэй болон гэрэй захирагшын харууа доро байдаг. 3 Би>
дэшье бага балшар наандаа энэ дэлхэйн эмхи гуримг‰й х‰сэн‰‰>
дэй мэдэлдэ ороод байгаабди. 45 Харин саг болзорой ерэхэдэ, эхэ>
нэрээ т‰рээн Х‰б‰‰гээ Бурхан эльгээбэ. Хуулиин эрхэ мэдэлдэ
байан х‰н‰‰дые абархын тула, Бурханай найдуулан юумэнэй уг
залгамжалагшад болгохын тула т‰лµµэ ‰гэжэ, эльгэээн тэрэ Х‰>
б‰‰ниинь Хуулиин ¸оор ажамидаржа байгаа бэлэй. 6 Таанадай
Бурханай уг залгамжалагшад болоон хадатнай, Бурхан таанадта:
«Аба, Эсэгэ», – гэжэ ооглоон Х‰б‰‰нэйнгээ ‰лдые эльгээгээ.
7 Иихэдээ ши зараса бэшэ, харин Христосоор дамжан, Бурханай х‰>
б‰‰ниинь, уг залгамжалагшань болобо гээшэш.
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Галадуудта 4
Павел галадуудта анаагаа зобоно
8 Урдань

таанад Бурханиие мэдэхэг‰й байан дээрэээ ‰нэн дээ>
рээ бурхад бэшэ «бурхадуудта» алба хэжэ байгаа бэлэйт. 9 М‰нµµ
таанад Бурханиие мэдээн аад лэ, тодорхойлон хэлэбэл, Бурханай
таанадые мэдээн хойно таанад яагаад ‰р х‰сэг‰й, ахир тулюур
х‰сэн‰‰дтэ дахин бусабат, тиигээд тэдэндэ алба хэхэеэ анабат?
10 Таанад шажанай тусхай айндэрн‰‰дые тэмдэглэн ‰нгэргэнэт.
11 Танай дунда дэмы урган номножо ябаа гээшэ г‰б гэжэ би анаа>
гаа зобоноб.
12 Аха д‰‰нэрни, намдал адли Хуулиин мэдэлээ мултаран гарыт
гэжэ би гуйнаб, юундэб гэхэдэ, би Хуулиин мэдэлээ гаран, таа>
надтал адли х‰н болоо энби. Таанад намайе огто гомдоогоог‰й ха
юмта. 13 ‡бшэн ядуу байхадаа анха т‰р‰‰шынхиеэ таанадта ургаал
номноыемни таанад анана ¸отойт. 14 ‡бшэн ядуу байхадамни
таанад эжэглэнг‰й, намайе µµэдµµ т‰лхинг‰й, Бурханай Эльгээ>
мэл мэтэ, Иисус Христостол адляар угтажа абаа бэлэйт. 15 Урма>
тнай хосороо гээшэ г‰? Тэрэ ‰едэ таанар нюдµµшье хайрланг‰й,
таа татажа гаргаад, намда ‰гэхµµр бэлэн байгаа энта гэжэ би гэр>
шэлнэб. 16 Таанадта ‰нэн з‰бые номножо байан дээрэээ дайсан>
тнай болобо г‰б?
17 Тэдэ х‰н‰‰д таанарта муу анана, таанад тухай анаагаа зобо>
он хэбэр ‰з‰‰лхэ гээн хара анаатай байна. Тэдэнэр бидэнэй эб
таалаад, анхаралыетнай µµэдтµµ хандуулха анаатай юм. 18 Ганса>
шье минии таанадтай суг байха сагта бэшэ, м‰н хододоо нам тухай
онирхожо байбалтнай ехэ айн байгаа. 19 ‡хиб‰‰дни, Христосто
‰зэглэжэ байантнай эли болохын тула би т‰рэжэ байан эхэнэр>
тэл адли зобожо байнаб, найдажа байнаб. 20 М‰нµµ таанадай дунда
байбал, таанадтай ондоохоноор хµµрэлдэхэ байгааб, харин эндэээ
таанадтай юу хэхэеэ ойлгохо¸о бол¸од байнаб.
Агарь Сарра хо¸р болбол хо¸р хэлсээн‰‰дтэл адли юм
21 Хуули

сахихые анаан таанар м‰нµµ намда хэлэжэ ‰гыт, таа>
над Хуули г‰йсэд ойлгоно аалта? 22 Абраам хо¸р х‰б‰‰тэй байгаа:
нэгыень зараса эхэнэр т‰рµµ, н‰гµµдыень с‰лµµтэй эхэнэр т‰рµµ
гэжэ тэрэ Хуули соо бэшээтэй юм. 23 Зараса эхэнэрээ гараан х‰>
б‰‰ниинь х‰н‰‰дэй шиидхэбэреэр т‰рµµ, харин с‰лµµтэй эхэнэрээ
гараан х‰б‰‰ниинь Бурханай найдуулан ¸оор т‰рµµ бэлэй. 24 Энэ
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Галадуудта 4, 5
ушар г‰нзэгы удхатай юм: эдэ хо¸р эхэнэрн‰‰д хо¸р хэлсээн‰‰дтэл
адли бшуу. Синай хада дээрэ ‰гтээн нэгэдэхи хэлсээниинь Хуули
дээрэ ‰ндээлнэ. Энэ хэлсээн зараса Агарьдал адли, барлагуудай
хэлсээн юм. 25 Агарь гэжэ Аравида оршодог Синай хада нэрлэдэг
юм. Энэнь дарлалта доро байан м‰нµµ ‰еын Иерусалим хотые б‰>
хы х‰н амитантайнь тэмдэглэдэг. 26 Харин тэнгэриин Иерусалим
эрхэ с‰лµµтэй юм. Тэрэ Иерусалим бидэнэй эхэ гээшэ. 27 Тэрээн
тухай Нангин Бэшэгтэ иигэжэ хэлэгдэнэ:
«‡хиб‰‰ т‰рµµг‰й, ‰ри х‰‰гэдг‰й эхэнэр,
х‰хин баясыш!
‡хиб‰‰ т‰рэхын зоболон мэдэрээг‰й эхэнэр,
х‰хииш, баярлыш!
Юуб гэхэдэ, хадамда гарааг‰й эхэнэр
хадамтай эхэнэртэ ороходоо
тоог‰й олон ‰хиб‰‰тэй байха».
28 Аха д‰‰нэрни, таанад баа Исаагтал адли Бурханай найдуулан
¸оор т‰рµµ гээшэт. 29 Тиихэдэ х‰н‰‰дэй хэлсээгээр т‰рээн х‰>
б‰‰н Бурханай найдуулгаар т‰рээн х‰б‰‰е яажа хашан м‰рдµµ
эм, тиигэжэл м‰нµµ таанадыешье хашажа байна. 30 Нангин Бэ>
шэг соо энээн тухай: «Барлаг эхэнэрэй х‰б‰‰н с‰лµµтэй эхэнэрэй
х‰б‰‰нтэй хамта уг залгамжалхаг‰йн тула ши барлаг эхэнэрые х‰>
б‰‰нтэйнь намна», – гэжэ бэшэгдэнхэй. 31 Тиимэээ, аха д‰‰нэр>
ни, бидэ зараса эхэнэрэй бэшэ, харин с‰лµµтэй эхэнэрэй ‰хиб‰‰д
гээшэбди.
Эрхэ с‰лµµдэ ажамидарагты
5 4

эрхэ с‰лµµдэ ажамидаржа байгты, дахин
5 барлагууд б‰ ‰ршµµэн
бологты.
1 Христосой

2 Хэрбээ

бэлгээ отолуулан байбалтнай, Христос таанадта ямар>
шье аша туа х‰ргэхэг‰й гэжэ би Павел таанадта хэлэнэб. 3 Харин
бэлгээ отолуулан х‰н б‰хэн Хуулиин б‰хы з‰йлн‰‰дые г‰йсэдхэхэ
¸отой болоно гэжэ баталан гэршэлнэб. 4 Хуули сахин µµэдыгµµ
абарха анаатайшуул Христосоо т‰гдэрэн унажа, Бурханай ‰ршµµл
хайрааа арсана гээшэ. 5 Харин бидэ Бурханай ‰ршµµл хайрада х‰р>
тэжэ, µµэдынгµµ этигэлээр абарагдахабди гэжэ найданабди. 6 Иисус
Христосой ашаар абарагдаха анаатай байбал, бэлгээ отолуулаа
г‰бди, али отолуулааг‰й г‰бди – ямаршье илгааг‰й юм, гансал хай>
ра дура ‰гэдэг этигэл шухала юм.
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7 Таанад

айнаар эхилээ бэлэйт, теэд саашадаашье ‰нэн з‰бые
баримталхадатнай хэн таанадта аалта хэбэб? 8 Иимэ буруу анал
бодолнуудые урдань таанадые дуудаан Бурхан таанадта идхуулаа
бэшэ. 9 Багахан эээбэри б‰хы эдьх‰‰рые эээдэг юм. 10 Гэхэтэй
сасуу таанад з‰бµµр бодомжолжо байхат гээн найдалга Бурхан
намда ‰гэнэ. Харин таанадые з‰б харгыаа хадууруулан х‰н, хэн>
шье байг, илгааг‰й зэмэлэгдэхэ.
11 Аха д‰‰нэрни, хэрбээ бэлгээ отолуулхада аша туатай юм гэжэ
минии хµµрэжэ байбал, намайе хашан м‰рдэхэг‰й байгаа. Тиигэбэл
Иисус Христосой хэрэээн тухай ургаал би номнохог‰й эм, х‰н
зонойшье дунда худхаляа хуймаа гарахаг‰й эн. 12 Танай дунда худ>
халяа хуймаа гаргадаг зон таанадаа холодобол айн байгаа.
13 Аха д‰‰нэрни, Бурхан таанадые эрхэ с‰лµµдэ дуудаа юм. Энэ
эрхэ с‰лµµтнай х‰сэлэнг‰‰дээ хангахын тулада муу юумэ ‰йлэдэхэ
харгыда таанадые гансал б‰ т‰лхиг. Таанад бэе бэедээ дуратай бай>
гты, бэе бэедээ туалжа байгты. 14 Юундэб гэхэдэ, Хуулиин б‰хы
з‰йлн‰‰д: «Д‰тынгµµ х‰ндэ µµртµµл адли дуратай бай», – гээн энэ
захяа заабари соо тобшологдоно. 15 Харин бэе бэеэ таара удара та>
талсажа, эдилсэжэ байаар таанар µµэдыгµµ б‰ с‰м хюдажа ал>
гаажархигты.
Нангин ‰лдын ‰рэ д‰н, м‰н махабад бэеын х‰сэлэнг‰‰д тухай
16 ‰лдын

ургаан ¸оор ажамидаржа байгты, тиигэбэл муу муухай
ябадал гаргахаг‰йт гэжэ би хэлэнэб. 17 Юуб гэхэдэ, махабад бэеым>
най анаашалан юумэн ‰лдынхиµµ тад ондоо юм, тиин ‰лдын
анаашалан юумэн махабад бэеынхиээ тад илгаатай юм. Тиимэ>
ээ таанад анаан юумэеэ олон ушарта хэдэгг‰й бшуут. 18 Хэрбээ
таанадые ‰лдэ х‰тэлжэ ябабал, Хуули таанадта хэрэгг‰й юм.
19 Махабад бэеын х‰сэлэнг‰‰д гэхэдэ иимэ: эрэдээ г‰, али эхэнэр>
тээ урбаха, забхай зальхай, амуу эбхи ябадал гаргаха, 20 онгонууд>
та м‰ргэхэ, эльбэ жадха хэхэ, зэб‰‰рхэхэ, хэр‰‰л ама гаргаха, атаар>
хаха, уурлаха, дээрэлх‰‰ зантай байха, арсалдаха ба хэрэлдэхэ, буруу
‰зэл номнохо, 21 ж‰тµµрхэхэ, алалсаха ба хюдалсаха, архидаха ба
аашалха гэхэ мэтын буруу ябадалнууд. Иимэ муу юумэ ‰йлэдэжэ
байгаа х‰н‰‰д Бурханай хаан орондо уг залгамжалан орожо шадаха>
г‰й гэжэ урда хэлээнээ би дахин дабтанаб.
22 Нангин ‰лдын ‰рэ д‰н болбол иимэ: хайра дуран, баяр, энхэ
тайбан, тэсэбэри, айн анаан, нииг‰‰лэсхы сэдьхэл, ‰нэн сэхэ
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ябадал, 23 номгон даруу зан. Иимэ зондо Хуули хэрэгг‰й. 24 ¤µэ>
дыгµµ Христос Иисуста зорюулан х‰н‰‰д махабад бэеэ хорхойтол>
готойнь, хурисал ташаяантайнь хэрэээндэ хадаба гээшэ. 25 Хэрбээ
бидэ Нангин ‰лдµµр ажамидаржа байбал, ‰лдын ургаан ¸оор
лэ ябаял. 26 Ехээрх‰‰ дээрэлх‰‰ зан гарганг‰й, бэе бэедээ µµдэрхэн
хэр‰‰лхэнг‰й, атаарханг‰й ябаял даа.
Бэе бэеынгээ ашаа бэрхэшээл хубаалсажа,
бэе бэедээ туалжа байгты
6 5

хэрбээ хэн нэгэнэй н‰гэл хээ аа, ‰лдын ур>
6 гаанд‰‰нэрни,
¸оор ажамидардаг таанад иимэ х‰ниие даруу зангаараа
1 Аха

заажа байгты. Тиихэдэ н‰гэл шэбэл хэжэрхихэг‰йн тулада µµэ>
дынгµµ хойнооо анхаржа ябагты. 2 Христосой ‰гээн «хуули» иимэ:
бэе бэеынгээ ашаа бэрхэшээлые хубаалсажа, бэе бэедээ туалжа
байгты. 3 Хэрбээ хэн нэгэн оройдоо хэншье бэшэ аад, бэеэ дээг‰‰р
абабал, тэрэ х‰н µµрыгµµ дэмы мэхэлнэ гээшэ. 4 Тиимэээ х‰н б‰>
хэн б‰тэээн хэрэг‰‰дэйнгээ зэргээр µµрыгµµ ‰нэлжэ байг. Тии>
гэбэл тэрэ х‰н бэеэ бэшэнтэй сасууланг‰й, ажал амжалтануудаараа
омогорхожо байха. 5 Юуб гэхэдэ, х‰н б‰хэн µµрынгµµ ашаа бэрхэ>
шээлые µµр дээрээ абажа ябаха ха юм.
6 Бурханай ургаал заалгаан х‰н урган х‰м‰‰ж‰‰лэгшэтэйгµµ
б‰хы эд зµµреэрµµ хубаалсаг.
7 Бурханиие мэхэлхэ аргаг‰й юм. Тиимэээ б‰ энд‰‰рэгты. Х‰н
тарианаал хададаг. 8 Махабад бэеынгээ х‰сэлэнг‰‰дые хангажа бай>
даг х‰н ‰хэл олохо, харин Нангин ‰лдын тулада оролдодог х‰ндэ
Нангин ‰лдэ м‰нхын амидарал олгохо. 9 Тиимэээ эсэхэ сусахые
мэдэнг‰йгµµр айн юумэ хэжэ ябагты. Гэдэргээ сухаряаг‰й аа, би>
дэ саг болзортонь ургасаа хуряахабди. 10 Арга боломжотой байхадаа
б‰хы х‰н‰‰дтэ, илангаяа µµрынгµµ б‰лгэмэй ‰зэглэгшэдтэ ‰л‰‰
ехээр айниие хэжэ ябагты.
Т‰гэсхэлэй эргылэлгэ ба амаршалга
Энэ хандалгаяа таанадта ямар томо ‰зэг‰‰дээр бэшэыемни
харагтыл даа. 12 Х‰н‰‰дтэ айшаагдаха дуратай зон бэлгээ ото>
луулхыетнай баадхана, тиихэдээ тэдэнэр Христосой хэрэээнэй
т‰лµµ хашуулха м‰рд‰‰лхэ дураг‰й байна. 13 Тэдэ µµэдµµ отолуул>
ан м‰ртµµ Хуули сахидагг‰й юм, харин бэеэ айрхахын тула таа>
надые отолуулха анаатай байна. 14 Харин би юугээршье айрхахаяа
11
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ананаг‰йб, гансал манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой хэрээ>
ээр айрханаб. Минии урда энэ хэрэээн дээрэ б‰хы дэлхэйн
омогорхол хадагдаа, тиихэдэ би µµрµµшье энэ дэлхэйн омогорхо>
лой урда хэрэээн дээрэ хадагдаад байнаб. 15 Отолуулан г‰, али
отолуулааг‰й г‰ – тэрэнь ямаршье хамааг‰й. Шэнэ х‰н бии боложо
м‰ндэлэниинь лэ шухала юм. 16 Энэ гурим сахидаг х‰н б‰хэн, Из>
раилиин Бурханай х‰н‰‰д энхэ тайбанда, ‰ршµµл хайрада оршо>
хонь болтогой!
17 Саашадаа хэншье намда зоболон б‰ асараг, юуб гэхэдэ, би
Иисусай шархануудые бэе дээрээ абажа ябана ха юмбиб.
18 Аха д‰‰нэрни, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл
хайрань таанадтай оршожо байг лэ! Болтогой!
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Павелай Эфес хотын
‰зэглэгшэдтэ бэшээн
хандалга
Эфесэйхиндэ

11

Христостой нэгэдээн Эфес хотын ‰зэг этигэлтэй Бур>
1 ханай х‰н‰‰д,
Бурханай эрхэ мэдэлээр Иисус Христосой элшэн
1 Иисус

болоон Павел таанадые амаршална. 2 Бурхан Эсэгэээ болон ма>
най Дээдын Эзэн Иисус Христосоо ‰ршµµл хайра ба амгалан тай>
баниие таанадта х‰сэнэб.
Бурханда баяр баясхалантай байха тухай
3 Манай

Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэ болохо Бурханда
магтаал соло дуудаял! Маанадай Христостой нэгэдээн ушараа дээ>
дын тэнгэриээ оюун ухаанда хабаатай буян хэшэг тэрэ маанадта
хайрлаа юм. 4 Бурханай урда арюун нангин ба дутуу дутагдалг‰й бай>
хымнай тулада тэрэ бидэниие Христостой нэгэдхэн µµрын болгожо,
газар дэлхэйн б‰тээгдэхэээ урда шэлэжэ абаа юм. Бурхан бидэндэ
дуратай байжа, 5 µµрынгµµ айн дураар, эрхэ х‰сэлµµр Иисус Хрис>
тосоор дамжан бидэниие µµрынгµµ ‰хиб‰‰д болгохо гэжэ заяаан
байна. 6 Инаг хайрата Х‰б‰‰нэйнгээ ашаар маанадые буян хэшэгтээ
элбэг дэлбэг х‰ртµµэнэйнь т‰лµµ Бурханиие алдаршуулаял. 78 Тэ>
рэ агууехэ буян хэшэгтээ маанадые элбэг дэлбэгээр х‰ртµµгµµ. Тэрэ>
нэйнь ашаар бидэ Х‰б‰‰нтэйнь нэгэдээд, шуанайнь сэнгээр с‰лµµ>
тэй боложо, н‰гэлн‰‰дээ х‰лис‰‰лээ гээшэбди. Тэрэ сэсэн ухаагаа>
раа, оюун мэдэлээрээ 9 зорион юумээ б‰тээгээ, Христосоор дамжан
б‰тээхэ гэжэ анханаа шиидээн µµрынгµµ эрхэ мэдэлэй нюусые
бидэндэ нээгээ. 10 Дээдэ огторгойдо, доодо замбида байан б‰хы
амитадые Христос соо нэгэдх‰‰лэн, тэрэнэй х‰тэлбэри доро байлга>
хые т‰лэблэбэ. Энэ х‰сэлэнгµµ Бурхан тогтооон сагтаа бэел‰‰лхэ.
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11 Бурхан

µµрынгµµ зорилгоор, заяаан ¸оороо маанадые Хрис>
тостой нэгэдх‰‰лэн µµрынгµµ арад болгон шэлэжэ абаа. 12 Тиин
Христосто найдаан т‰р‰‰шын х‰н‰‰дэй дунда байан хадаа тэрэ>
нээр алдаршуулжа байял!
13 Таанадшье баа µµрынгµµ абаралга тухай ‰нэн з‰б Бурха>
най ‰гэ дуулаад, Христосто этигээт, тиин Бурхан Нангин ‰лдэеэ
таанадта ‰гэн, µµрынгµµ тамга таанад дээрэ дараба. 14 Бурханай
µµрынгµµ х‰н‰‰дтэ найдуулан б‰хэниие маанадай абаха тухай
тэрэ ‰лдэнь батална, тиин Бурханай µµрынгµµ х‰н‰‰дые бодото
с‰лµµтэй болгохо тухай баа батална. Бидэ тэрэнэй алдар солые
дуудаял!
Павелай зальбаралга тухай
15 Тиимэээ

таанадай Дээдын Эзэн Иисуста ‰зэглэжэ, Бурханай
х‰н‰‰дые б‰гэдыень энхэржэ хайрлажа ябадаг тухай дуулахадаа,
16 би зальбархадаа таанадые анан, таанадай т‰лµµ ‰ргэлжэ Бурхан>
да баяр баясхалан х‰ргэжэ байдагби. 17 Манай Дээдын Эзэн Иисус
Христосой Бурхан, алдарай Эсэгэ µµрыень таанадай мэдэрхынтнай
тулада сэсэн ухаан ‰ршµµдэг ‰лдые таанадта хайрлаг лэ. 1819 Бур>
ханай таанадые дуудахада таанадта ‰гтээн найдабариин ямар бай>
дагые, µµэдынгµµ х‰н‰‰дтэ тэрэнэй ‰гэхэб гээн найдуулгын эл>
бэг дэлбэг байдагые, тэрээндэ этигээн бидэн соо х‰дэлжэ байан
х‰сэ шадалынь аргаг‰й ехэ байдагые мэдэжэ байхынтнай тулада
оюун ухаанайтнай нюдые тэрэ нээжэ ‰гэг лэ. 20 Тэрэл х‰сэ шадалаа>
раа Бурхан Христосой ‰хэхэдэнь амидыруулаад, дээдын огторгойдо
баруун таладаа 21 захирагшад, но¸д, эзэд, элдэб х‰сэн‰‰дэй дээг‰‰р
табин уулгаба. Бурхан тэрэниие м‰нµµнэйшье сагта, ерээд‰йдэ>
шье б‰хы нэрэ т‰рэн‰‰дэй дээг‰‰р ‰ргэн табиба. 22 Б‰хы юумые х‰л>
дэнь хаяжа мэдэлдэнь оруулаад, б‰хы юумэнэй Дээдын Эзэн бай>
ан хадань ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшµµр томилоо бэлэй.
23 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм Христосой махабад бэень гээшэ, б‰тээгдэ>
эн б‰хы юумые µµрµµрµµ д‰‰ргэдэг тэрэниие ‰зэглэгшэдэй б‰л>
гэм б‰рин т‰гэс болгоно.
‡хэлµµ амидыруулга тээшэ
2 1

Урдань таанад µµэдынгµµ муу муухай хэрэг‰‰дээ болон
2 н‰гэл
шэбэлээ боложо ‰хээн амитад байгаат. Тиихэдэ таа>
1

2

над газар дэлхэйн н‰гэл шэбэлтэ замаар ябажа, Бурханай мэдэлдэ
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байдагг‰й х‰н‰‰дые м‰нµµшье захиржа байдаг ‰лдын, хара х‰сэ>
н‰‰дэй но¸ной мэдэлдэ байгаат. 3 Бидэ булта тэдэ зондол адли
Бурханай мэдэлдэ байдагг‰й байгаабди, µµэдынгµµ бэеын ба а>
нал бодолой х‰сэлэнг‰‰дые ханган, махабад бэеын жама ¸оор ами>
даржа байгаабди. Тиимэээ µµэдынгµµ м‰н шанараа боложо,
бидэ х‰н б‰хэндэл адли Бурханай уур сухалаа зобохо табилантай
бэлэйбди.
4 Харин ‰ршµµл хайраар элбэг Бурхан бидэндэ аргаг‰й ехээр ду>
ратай байжа, 5 н‰гэл шэбэлээ боложо ‰хээн бидэниие Христос>
той хамта амидыруулаа гээшэ. Таанад Бурханай ‰ршµµл хайраар аба>
рагдаба гээшэт. 6 Бурхан бидэниие Иисустай хамта амидыруулаад,
тэрэнэй хажууда дээдын огторгойдо уулгаа юм. 7 Иигэжэ Бурхан
Иисусаар дамжуулан маанадта тон ехээр дуратай байанаа, аргаг‰й
ехэ ‰ршµµл хайраа ерээд‰й сагуудта харуулаа. 8 Этигэл ‰зэгэйтнай
ашаар таанадые Бурханай ‰ршµµл хайра абараа. Тиин тэрэ этигэл
‰зэгтнай µµэдµµтнай бэшэ, харин Бурханай ‰ршµµэн бэлэг
гээшэ. 9 Тэрэ болбол танай оролдолгын ‰рэ д‰н бэшэ, тиимэээ
хэншье µµрыгµµ магтахые б‰ ануужа. 10 Ямар байнабди, тиимээр
Бурхан бидэниие б‰тээгµµ, бидэниие Иисус Христостой нэгэд‰‰лэн
айн айхан хэрэг‰‰дые хэдэг заншалтай байхыемнай анханаа т‰>
лэблэн б‰тээгµµ юм.
Христостой нэгэдээн тухай
11 Таанад

т‰рэхын еврей>бэшэн‰‰д байгаат, µµэдыгµµ отолуул>
ан (бэеын эрхэтэниие гараараа отолхо гээн удхатай) гэжэ нэр>
лэдэг еврейн‰‰д таанадые «отолуулааг‰й» гэжэ нэрлэдэг байгаа,
урдань хэд байанаа б‰ мартагты, 12 тиихэдэ таанад Христосг‰й
амидардаг байгаат. Таанад Бурханай шэлээн х‰н‰‰дэй тоодо оро>
догг‰й байгаат. Бурханай µµрынгµµ х‰н‰‰дтэ ‰гээн найдуулгада,
тэрэнэй Хэлсээндэ таанад ямаршье хабааг‰й байгаат. Таанад энэ
газар дэлхэй дээрэ найдалгаг‰й, Бурханг‰й амидаржа байгаа энта.
13 Харин м‰нµµ Иисус Христостой нэгэдээд, урдань Бурханаа хо>
ло байан х‰н‰‰д Христосой шуаар тэрээндэ ойртобот. 14 Христос
µµрµµ еврейн‰‰дые болон бусад арадуудые нэгэ арад болгон, би>
дэндэ энхэ тайбаниие асараа. Тэрэ маанадые хубаажа, эбыемнай
таалжа байан ханые µµрµµрµµ эбдээ. 15 Тэрэ хо¸р арадаа µµр>
тэйгµµ хамта нэгэ шэнэ арад нэгэд‰‰лэн б‰тээжэ, энхэ тайба>
ниие мандуулхын тула Моисейн Хуули тогтоолнуудтайнь болон
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д‰рим‰‰дтэйнь х‰сэнг‰й болгоо. 16 Христос хэрэээн дээрэ ‰хэхэ>
дµµ тэдэнэй ‰µµ хиаае усадхаад, нэгэ бэе соо хо¸р арадые эб>
л‰‰лээд, тэдэниие µµргэнь Бурханда асараа. 17 Христос ерэжэ б‰хы
х‰н‰‰дтэ, Бурханаа холо байан бусад арадуудташье, Бурханай ой>
ро байан еврейн‰‰дтэшье энхэ тайбан тухай айн Мэдээсэл ном>
ноо. 18 Еврейн‰‰дшье, ондоо яатаншье, бидэ булта Христосой ашаар
нэгэ ‰лдµµр Эсэгэдэ ойртохо аргатайбди.
19 Тиимэээ таанад, еврей бэшэ зон, хариин г‰, али ер‰‰л зон
бэшэт, харин Бурханай х‰н‰‰дтэй нэгэ хотын зон гээшэт, Бурханай
б‰лын гэш‰‰д гээшэт. 20 Таанад элшэнэрэй ба л‰ндэншэдэй таби>
ан уури дээрэ бодхоогдоон байнат. Тэрэ ууриин т‰шэг тулгуу>
рынь Иисус Христос µµрµµ гээшэ. 21 Тэрэ µµрµµрµµ байшангые
холбожо б‰хэлµµд, Дээдын Эзэндэ зорюулагдаан ‰мэ болгон
дээшэнь бодхоно. 22 Христостой нэгэдэн таанадшье баа ‰лдын
ашаар Бурханай байдаг байра болохын тулада бодхоогдожо байна
гээшэт.
Павелай бусад арадуудай дунда ажалан тухай
3 2

шалтагаанаар би, Павел, еврей бэшэ таанадай т‰лµµ
3 Иисус Христосоо
боложо хаалтада уунаб. Бурхан µµрынгµµ
1 Тиимэл

2

‰ршµµл хайраар таанадай айн айханай тулада энэ ажал хэхыемни
намда даалгаан байна гэжэ таанад сохом мэдэжэ байгаа ¸отойт.
3 Бурхан нюусаяа намда нээжэ ‰гµµ. (Энээн тухай би т‰р‰‰н тоб>
шохоноор бэшээн байгааб). 4 Тэрэ бэшээн юумыемни уншаад,
Христос тухай нюусые яажа ойлгожо байыемни таанад мэдэжэ
абахат. 5 Энэ нюусые урданай х‰н‰‰дтэ нээдэгг‰й байгаа, харин м‰>
нµµ Бурхан Нангин ‰лдµµрµµ дамжуулан гэгээн элшэнэртээ ба
л‰ндэншэдтэ тэрэ нюусаа нээгээ. 6 Тэрэнь бусад арадууд айн Мэ>
дээсэлэй ашаар баал Бурханай ‰ршµµлдэ х‰ртэхэ, тэдэнэр баал
нэгэ бэеын эрхэтэн болохо, Бурханай Иисус Христосоор дамжуул>
ан найдуулга баа тэдэндэ ‰гтэхэ гээн удхатай юм.
7 Бурханай х‰сэ шадалай н‰лµµгµµр намда ‰гтээн тусгай ‰ршµµ>
лµµр би айн Мэдээсэлэй зарасань болоон байгааб. 810 Ой ухаан>
даа оруулхын аргаг‰й ехэ Христосой баялиг тухай айн Мэдээсэлые
бусад арадуудта номнохые, Бурханай нюусын яажа бэелхэ тухай
б‰хы х‰н‰‰дтэ харуулхые Бурханай х‰н‰‰дэй эгээл багань байан
намда Бурхан хайрлаа бэлэй. ‡нгэрэн сагуудта хамаг юумые Б‰>
тээгшэ Бурхан нюусаяа хадагалжа байан юм. Тиин м‰нµµнэй ‰е
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сагта тэрэ µµрынгµµ оюун ухааниие ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмµµр дам>
жуулан тэнгэриин захирагшадта, огторгойн х‰сэн‰‰дтэ элдэб янза
хэбээрнь харуулаа. 11 Замбуулин дэлхэйе б‰тээхэээ урда т‰лэблэ>
жэ байан юумэеэ Бурхан манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой
ашаар бэел‰‰лээ. 12 Христостой нэгэдээн, тэрээндэ этигэжэ ‰зэг>
лэжэ байанаараа бидэ зоригтойгоор, найдамжатайгаар Бурханда
ойртожо байна гээшэбди. 13 Тиимэээ минии тулижа, зобожо бай>
анда урмаа б‰ хухарагты гэжэ би таанадые гуйнаб. Минии зоболон
танай аша туада юм.
Христосой дуран тухай
14 Эсэгэдээ

би ‰бдэгµµ бохиилгон м‰ргэнэб. 15 Тэнгэри дээрэшье,
газар дэлхэйдэшье байан б‰хы изагуур угсаатан Эсэгэээ эхитэй
юм. 16 Досоогоо х‰сэ шадалтай болохынтнай тула ‰лдµµрµµ дам>
жуулан алдарайнгаа баялигаа таанадтай хубаалсахыень би Бур>
ханиие гуйнаб. 17 Танай этигэл ‰зэгэй ашаар з‰рхэ сэдьхэлдэ>
тнай Христос ууришаай, инаг дуран танай ‰ндээ, уури болоой
гэжэ би баал зальбарнаб. 18 Тиигэбэл таанад Бурханай х‰н‰‰дээр
хамта Христосой хайра дуранай хизаарг‰й ехэ ‰ргэн, ута байые,
аргаг‰й ‰ндэр, г‰нзэгы байые тухайлха аргатай болохот. 19 Тэрэ
г‰йсэд мэдэрхын аргаг‰й байан хайра дурые таанад мэдэрдэг бо>
лохот. Тиигээд таанад алишье талааа Бурхандал адли эрхим т‰гэс
болоойт гэжэ би зальбарнаб.
20 Досоомнай х‰сэ шадалаа ажаллуулжа, бидэнэй гуйжа х‰сэхэ
г‰, али анажа бодохооо ‰л‰‰ юумые б‰тээхэ аргатай Бурхан ал>
даршаай. 21 Бурхан ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмµµр болон Иисус Хрис>
тосоор дамжан хэтын хэтэдэ, ‰еµµ ‰едэ алдар солотой байг лэ!
Болтогой!
Христосой бэеын эрхэтэн‰‰дэй эблэрэл тухай
4 3

алба хэжэ байан дээрэээ хаалтада ууан би
4 БурханайЭзэндэ
таанадта даалгаан уялгада зохистойгоор амидарагты
1 Дээдын

гэжэ ехэтэ гуйнаб. 2 Ходо даруу, номгон, тэсэбэритэй байгты. Бэе
бэедээ тэсэбэритэйгээр хандажа, µµэдынгµµ хайра дурые харуул>
жа байгты. 3 Нангин ‰лдын таанадта хайрлаан, энхэ тайбанаар
таанадые холбоон нэгэдэлые сахиха гэжэ б‰хы х‰сэ шадалаараа
оролдогты. 4 Бурханай таанадые уряалан найдуулгын гансал юм
хадань таанад нэгэ бэе гээшэт, нэгэ Нангин ‰лдэтэй байнат.
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Дээдын Эзэн, гансал ‰зэг этигэл, гансал уан арюудхалга
бии юм. 6 Б‰хы юумэн дээг‰‰р байан, б‰хы юумэн соо болон б‰хы
юумээр дамжан ажаллажа байан гансал Бурхан – б‰хы х‰н‰‰дэй
Эсэгэ бии юм.
7 Христосой маанадта ‰гэхэ гэжэ шиидээн хэмжээгээр х‰н б‰>
хэмнай онсо абьяас бэлигтэ х‰ртэбэ. 8 Тиимэээ Нангин Бэшэгтэ
иигэжэ бэшээтэй байдаг: «Дайлажа мэдэлдээ оруулан олон х‰н‰‰>
дые абаад, тэрэ ‰ндэртэ дээшээ гараба, х‰н‰‰дые бэлэгтэ х‰ртµµбэ».
9 «Дээшээ гараад» гэдэгынь баа ямар удхатай юм? Урдань тэрэнэй
газарай доодо ‰нсэгтэ бууыень харуулна бэшэ г‰? 10 Газарай доодо
‰нсэгтэ бууан нэгэн замбуулиниие µµрµµрµµ д‰‰ргэхын тулада
огторгой тэнгэриээ дээг‰‰р дэгдээн лэ х‰н бэшэ аал? 11 Тэрэл х‰>
н‰‰дые абьяас бэлигтээ х‰ртµµбэ, хээг х‰н‰‰дые элшэнэр болгожо
табиба, ‰шµµ хээг х‰н‰‰дые л‰ндэншэд болгожо табиба, зарим
х‰н‰‰дые айн Мэдээсэл номнохыень табиба, бусадые ‰зэглэг>
шэдэй х‰тэлэгшэдµµр, багшанараар томилбо. 12 Тэрэ Бурханай х‰>
н‰‰дые Бурханда алба хэхэ ажалда бэлдэхын тула, Христосой бэеые
бодхохын тула тиигээ юм. 13 Тиимэээ бидэ бултадаа нэгэ этигэл
‰зэгтэй болохо, Бурханай Х‰б‰‰ниие мэдэрхэ ¸отойбди. Бидэ
Христосой х‰сэд болбосорон хэмжээндэ х‰рэн, х‰сэд болбосор>
он х‰н‰‰д болохо ¸отойбди. 14 Тиин бидэ уанай долгиндо, али
алхинай эршэгэнэлгэдэ абтаан юумэндэл ямаршье ургаалда аб>
тан хэлбэлзэдэг, х‰нэй мэхэ гоходо орожо, ехэ шадамараар мэхэл‰‰л>
дэг балшар х‰‰гэд байхаяа боли¸л. 15 Тиигэхын орондо хайра дураар
халин, ‰нэн сэхые хэлэжэ байбал, бидэ толгой болохо Христосто
алишье талааа ойртон ургахабди. 16 Христосой х‰тэлбэри доро
бэеын эрхэтэн‰‰д б‰хэ зангилаагаар холбогдонхой байанаа бо>
ложо бэе µµрµµ б‰рин б‰тэн байна. Эрхэтэн б‰хэн µµрынгµµ хэхэ
¸отой ‰‰ргые д‰‰ргээд, б‰хы бэе хайра дурын ашаар ургажа, µµры>
гµµ б‰рилд‰‰лнэ.
Хуушан амидаралаа шэнэ амидарал руу шэглэхэ
1718 Дэмы

хооон бодолтой, оюун ухааниинь балартаан ондоо
яатанда адли бэеэ абажа ябахаяа болигты гэжэ би таанадые Дээ>
дын Эзэнэй нэрээр гуйжа найжа байнаб. Сэдьхэл з‰рхэниинь шу>
луундал адли шэр‰‰н байжа, Бурханиие мэдэрхэ гэжэ огто х‰сэхэ>
г‰й байан дээрэээ тэдэнэр Бурханай хайрлажа байан амидарал>
аа хасагдаба. 19 эшхэлээ б‰рин алдан, тэдэнэр ямаршье хэмжээ
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ханалые мэдэнг‰й хуули буса юумэ ‰йлэдэжэ, µµэдыгµµ ташаяан>
гы х‰сэлэнг‰‰дэй мэдэлдэ ‰гµµ.
20 Христос тухай ургахадаа таанадта тиимэ юумэ заагааг‰й юм.
21 Таанад тэрээн тухай дуулаан байгаат, тэрээнээ уража абаат.
Тэрэ болбол ‰нэн з‰б ха юм. 22 Тэрээнээ иимэ юумэндэ ураан
байгаат: хуурмаг х‰сэлэнг‰‰дээрээ µµэдыгµµ ‰нµµн урданайхяа>
раа амидархаяа болигты. 23 З‰рхэ сэдьхэлтнай, анал бодолтнай ху>
билан шэнэрхэ ¸отой. 24 Бурханай д‰рые ажааан ‰нэн сэдьхэл>
тэй, арюун гэгээн амидаралтай шэнэ х‰н боложо хубилагты.
25 Тиимэээ худал юумэ хэлэхэеэ бол¸од, д‰тынгµµ х‰ндэ х‰н б‰>
хэнтнай ‰нэниие хэлэжэ байг, ушарынь хэлэхэдэ, бидэ бултадаа
нэгэ бэеын эрхэтэн‰‰д ха юмди. 26 Уур сухалда абтааншье аа,
н‰гэл шэбэл б‰ ‰йлэдэгты, наранай орохооо урда уур сухалтнай
бууран намдаг. 27 Шолмосто шургажа орохо боломжо б‰ ‰гэгты.
28 Юумэ хулуудаг байбал, дахин юумэ хулуухаяа бол¸од, гараараа
аша туатай юумэ хэжэ, дутажа з‰дэржэ байан х‰н‰‰дтэй юумээ>
рээ хубаалдажа, ‰нэн з‰бые баримталан амидаржа байгты. 29 Хорото
‰гэн‰‰д аманаатнай б‰ гараг. Шагнажа байан х‰н‰‰дтэ хэрэгтэй,
‰зэгыень бэхиж‰‰лхэ аргатай, аша туатайл ‰гэн‰‰дые хэлэжэ
байгты. 30 Ойртожо байгаа тэрэ ‡дэр таанадай с‰лµµтэй болохые
баталан, Бурхан таанад дээрэ Нангин ‰лдын тамга табиан бай>
на. Тиимэээ Нангин ‰лдые гуниглуулан шаналууланг‰й ябагты.
31 Гомдохо голхорхо¸о, хорон хэлэндэ абтахаяа, уур сухалаа х‰рэ>
хэеэ, хэр‰‰л хэхэеэ, хардахаяа, бусадшье эдэ мэтын харата муухай
юумэ ‰‰схэхэеэ огтолон болигты. 32 Харин бэе бэеэ энхэрэн, хайр>
лажа ябагты, Бурханай Христосоор дамжан таанадые х‰лисээндэл
адляар бэе бэеэ х‰лисэжэ байгты.
Гэрэл туяа соо амидарха тухай
5 4

хайрата ‰хиб‰‰дынь юм хадаа Бурханиие ажаан
5 ажамидархыеинагоролдогты.
Христосой бидэндэ дуратай байгаад,
1 Бурханай

2

ами нааяа хангалтай, Бурханда таатай тахил болгон маанадай т‰>
лµµ ‰гээндэл адляар хайра дуранай жама ¸оор амидарагты.
3 Таанад Бурханай х‰н‰‰д юм хадаа зальхайралга, бэлиндэлгэ, али
хомхойролго гэхэ мэтын юумэн‰‰д тухай µµэд хоорондоо хэлэхэ,
х‰ндэхэшье ¸ог‰йт. 4 Уйгарлажа, дэмы юумэ шашажа, бузар муу>
хай ‰гэ дуугаржа ябахань таанадта зохихог‰й юм. Бурханда баяс>
халан х‰ргэжэ байбал таараха. 5 Зальхайржа, бэлиндэжэ, али алта
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м‰нгэндэ шунашаан ямаршье х‰н (алта м‰нгэндэ шунаан байдал
онгондо м‰ргээндэл адли) Христосой болон Бурханай хаан оро>
ниие залгамжалхаг‰й юм гэжэ таанад мэдэхэ ¸отойт.
6 Хооон ‰гэтэй х‰нэй мэхэ гоходо б‰ орогты, ушарынь гэхэдэ,
Бурхан тиимэ юумэн‰‰дэй т‰лµµ ‰гыень дууладагг‰й х‰н‰‰д дээрэ
уур сухалаа буулгаха. 7 Тиимэээ тэрэ х‰н‰‰дээр ор¸олдохо огто
хэрэгг‰й. 8 Урдань таанад µµэдµµ харанхы мунхагта байгаат, ха>
рин Дээдын Эзэнэй х‰н‰‰д болоходоо, гэрэл туяада байдаг болоот.
Тиимэээ таанад гэрэл туяагай х‰н‰‰дтэ адляар амидарха ¸отойт.
9 Гэрэл туяа таанадые айн айхан, гэнэн сэхэ, ‰нэн сэдьхэлтэй
болгодог. 10 Дээдын Эзэндэ айшаагдадаг юумые мэдэхэ гэжэ орол>
догты. 11 Харанхы мунхагай ‰рэ д‰нгэй хэрэг‰‰дтэ ямаршье ха>
бааг‰й байгты, тэрэ хэрэг‰‰дые гэрэл туяада гаргажа элир‰‰лжэ
байгты. 12 Нюусаар хэгдэжэ байан тэрэ хэрэг‰‰д тухай хэлэхэдэ>
шье эшхэбтэр юм. 13 Элир‰‰лэгдэжэ байан юумэнэй гэрэл туяадал
гарахадань, б‰хы юумэн эли болодог. 14 Гэрэл туяагай ашаар эли>
р‰‰лэгдээн б‰хы юумэн гэрэл туяа болоно. Тиимэээ иигэжэ
хэлэдэг байха:
«Унтажа байан х‰н, эри, амидыра,
Христос шамайе гэрэлт‰‰лхэ».
15 Тиимэээ µµэдынгµµ алхамуудые бодомжолжо ‰зµµд хэжэ
байгты. Тэнэг х‰н‰‰дтэл адли бэшэ, харин сэсэн х‰н‰‰дтэл адли
µµэдыгµµ абажа ябагты. 16 Гараан боломжо б‰хэнµµ ашаглан,
айн айхан юумэ б‰тээжэ байгты, юундэб гэхэдэ, м‰нµµнэй саг
ехэл муу ‰е саг юм. 17 Бодолг‰й тэнэг юумэн‰‰д ябахын орондо
Дээдын Эзэнэй эрхэ х‰сэлые ойлгохо гэжэ шармайгты. 18 Таанадые
гансал уруунь татаха аргатай архи дара огтотороо уунг‰й, орон>
донь µµэдыгµµ ‰лдµµр д‰‰ргэжэ байгты. 19 Бурханай дуунуу>
даар, магтаалта дуунуудаар, ‰лдын хайрлаан дуунуудаар бэе
бэеэ урмашуулжа байгты. ‡нэн з‰рхэнµµ Дээдын Эзэниие алдар>
шуулан дуулажа, магтажа ябагты. 20 Манай Дээдын Эзэн Иисус
Христосой нэрээр Эсэгэ Бурханда б‰хы юумэнэй т‰лµµ ‰ргэлжэ
баяр баясхалан х‰ргэжэ байгты.
‡бгэн амган хо¸р
Христостые ш‰тэдэг юм аа, бэе бэеынгээ ‰гµµр ябагты.
Эхэнэрн‰‰д, Дээдын Эзэнэй ‰гµµр ябадагтал адляар н‰хэрэй>
нгµµ ‰гэ дуулажа байгты. 23 Ушарынь ямар бэ гэхэдэ, яажа Христос
21

22
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‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй, µµрынгµµ бэеын толгойлогшо болон Аба>
рагша байнаб, тон тиигэжэл ‰бгэниинь амганайнгаа толгойлогшонь
юм. 24 Тиин ‰зэглэшэдэй б‰лгэм яажа Христосой мэдэлдэ бай>
даг бэ, тон тиигэжэл амгад ‰бгэдэйнгµµ мэдэлдэ б‰рим‰эн байха
¸отой.
25 Эрэш‰‰л, Христос яажа ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ дуратай байжа,
тэрэнэй т‰лµµ ами нааяа ‰гµµ эм, тон тиигэжэл таанад амгад>
таа дуратай байгты. 26 айн мэдээсэл номнон, уаар мэтэ ‰гµµрµµ
сэбэрлэн, ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые Бурханда зорюулхын тула Хрис>
тос ами нааяа ‰гµµ юм. 27 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые тэрэ µµрынгµµ
урда ямаршье гэм бузарг‰й, дутуу дутагдалг‰й ‰зэсхэлэнтэ го¸ байл>
гаха анаатай байгаа. 28 Тон тиигэжэл н‰хэд µµэдынгµµ бэедэ ду>
ратай байандал адляар амгадтаа дуратай байха ¸отой. амгандаа
дуратай эрэ µµртµµ дуратай гээн ‰гэ юм. 29 ¤µрынгµµ бэе ‰зэжэ
ядаан х‰н хэзээдэшье байгааг‰й. З‰гµµр Дээдын Эзэнэй µµрынгµµ
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые анхарандал адляар х‰н µµрынгµµ бэеые
тэжээжэ, бµµмэйлжэ ябадаг гээшэ. 30 Юундэб гэхэдэ, бидэнэр Хрис>
тосой бэеын эрхэтэн‰‰д гээшэбди. 31 «Тиимэээл х‰н эхэ эсэгэ хо¸>
роо орх¸од, амгантайгаа ниилэхэ, тиин хо¸р эрхэтэн нэгэ бэе бо>
лохо». 32 Эдэ б‰хэндэ агууехэ нюуса далдалаатай юм. Христос болон
тэрэнэй ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй талаар би хэлэнэб. 33 Гэхэдэ энэ
б‰хэн таанадташье хабаатай: ямаршье эрэ µµртµµ дуратай байан>
дал адляар амгандаа дуратай байха ¸отой, тиин ямаршье эхэнэр
н‰хэрµµ х‰ндэлжэ ябаха ¸отой юм.
‡хиб‰‰д болон тэдэнэй т‰рэлхид тухай
6 5

‡хиб‰‰д, таанад Дээдын Эзэнэй юм хадаа аба эжынгээ ‰гэ
6 дуулажа
байгты. Энэ танай уялга гээшэ. «Аба эжыгээ х‰ндэл>
1

23

жэ яба» гээн т‰р‰‰шын захяа заабариие: «Тиигэбэл шамда ехэ
айн байха, газар дэлхэйдэ ши ута наа наалхаш» гээн найдуулга
дахадаг юм. 4 Аба эжынэрынь, ‰хиб‰‰дээ уурлуулан урмыень б‰ ху>
халагты, з‰гµµр Дээдын Эзэн тухай заажа, заабаришалжа, тэдэнээ
х‰м‰‰ж‰‰лжэ байгты.
Барлагууд болон тэдэнэй эзэд тухай
5 Барлагууд,

Христосой ‰гэ дуулажа байандал адляар газар дэл>
хэйдэхи эзэдээ ‰нэн з‰рхэнµµ х‰ндэлжэ, айн ‰рдэжэ байгаад,
‰гыень дуулажа байгты. 6 айшаалдань х‰ртэхын тула тэдэнэйнгээ
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гансал хаража байхадань б‰ тиигэжэ байгаарайгты, харин Христосой
барлагуудтал адляар Бурханай х‰сээн юумые ‰нэн з‰рхэнµµ хэжэ
байгаарайгты. 7 Юрын х‰ндэ бэшэ, харин Дээдын Эзэндэл шэнгеэр
эзэдтээ баяртайгаар алба хэжэ байгаарайт. 8 Барлаг г‰т, али эрхэ с‰>
лµµтэй х‰н г‰т, Дээдын Эзэн илгааг‰йгµµр айн юумэ хээнэйтнай
т‰лµµ ашыетнай харюулха гэжэ анажа байгаарайгты.
9 Эзэд, таанад барлагуудтаа баал тиигэжэ хандажа байгты, хэр>
зэгы хатуу б‰ байгты. Таанад µµэдµµ тэдэнтэй хамта тэнгэридэ
яа илгадагг‰й нэгэ Эзэнтэй байанаа мэдэнэ ха юмта.
Харата х‰сэн‰‰дэй урдааа тэмсэхэ тухай
10 Эсэстэнь

иигэжэ хэлэ‰‰: Дээдын Эзэнэй ‰р х‰сµµр бэхижэжэ
байгты. 11 Шолмосой мэхэ гохооо µµэдыгµµ хамгаалжа байхын
тула Бурханай ‰гээн хуяг дуулга б‰рин ‰мдэгты. 12 Ушарынь юуб
гэбэл, бидэ х‰н‰‰дэй урдааа бэшэ, харин замбуулинай харата х‰сэ>
н‰‰д, захирагшад, эрхэ засагууд, энэ харанхы мунхаг ‰еын замбуули>
най х‰сэн‰‰дэй урдааа тэмсэнэ гээшэбди. 13 Тиимэээ Бурханай
‰гэжэ байан хуяг дуулга ‰мдэгты. Тиигэбэл харата ‰дэрэй ерэхэдэ,
таанад µµэдыгµµ дайсадаа хамгаалха аргатай байхат; байлдаанда
сухаришаг‰й зогсожо байхат.
14 Бэлэн байгты! ‡нэн сэхэ ябадалаараа ур бээндэл адляар
бэеэ бээлжэ байгты, ‰нэн сэдьхэлээрээ хуягтал адляар µµэды>
гµµ хамгаалжа байгты. 15 Энхэ тайбан тухай айн мэдээсэлые дуул>
гаха х‰сэлтнай гуталдал адли бэлэн байг. 16 Ходо этигэл ‰зэгэй
бамбай халхабшатай ябагты, тиигэбэл таанад Харата Нэгэнэй гал>
та омо годлинуудыень зогсоохо аргатай байхат. 17 Абаралгые дуул>
гадал адляар, Бурханай ‰гые ‰лдын ‰гэжэ байан элмэдэл ад>
ляар абагты. 18 Таанад ‰лдµµр х‰тэл‰‰лэн, ямаршье ушарта эл>
дэб янзын зальбарал гуйлтануудые ‰дэр ‰ниг‰й Бурханда ‰ргэжэ
байгты. Тиимэээ эргэлэн байжа, Бурханай б‰хы х‰н‰‰дэй т‰лµµ
ханамжатайгаар зальбаржа байгты. 19 айн Мэдээсэл тухай нюуса
зоригтойгоор тайлбарилан элир‰‰лхэдэмни Бурханай намда хэ>
рэгтэй ‰гэн‰‰дые ‰гэжэ байхын тула минии т‰лµµ баа зальбаржа
байгты. 20 Тэрэ айн Мэдээсэл номноходоо ¸оорнь хэлэжэ байха
зоригтой байхымни тула баа зальбаржа байгты. Би, Бурханай эл>
шэн, м‰нµµ тэрэ Мэдээсэл номноонойнгоо т‰лµµ т‰рмэдэ уужа
байна ха юмбиб.
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‰‰лшын амаршалганууд
21 Ажал

хэрэг‰‰д тухаймни, хэр байан тухаймни мэдээсэл, нам
тухай б‰хы онинуудые таанадта манай инаг хайрата д‰‰, Дээдын
Эзэнэй ‰нэн сэхэ албатан Тихик дуулгаха. 22 Би Тихигые таанадта
манай ажабайдал тухай дуулгахыень, таанадые урмашуулхыень
ябуулааб.
23 Эсэгэ Бурхан болон Дээдын Эзэн Иисус Христос б‰хы ‰зэг>
лэгшэ аха д‰‰нэртэ амгалан байдал, хайра дуран, этигэл ‰зэг ‰р>
шµµжэ байай! 24 Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосто ‰нэшэг‰й
хайра дураар дуратай х‰н б‰хэн ‰ршµµл хайратай байай!
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Павелай Филипп хотын
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ
бэшээн хандалга
Филиппынхидтэ

11

хотын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм, танай х‰тэлэгшэд болон
1 танай туалагшад,
таанадта Иисус Христосой зарасанар болохо
1 Филипп

Павел Тимофей хо¸р бэшэнэ. 2 Манай Эсэгэ Бурхан болон Дээдын
Эзэн Иисус Христос таанадые ‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµжэ, амгалан
тайбан байлгахань болтогой!
Павел филиппынхидэй т‰лµµ зальбарна
3 Таанадые

анаха б‰хэндµµ би Бурхандаа баяр баясхалан х‰ргэ>
жэ байдагби. 4 Тиин та б‰гэдын т‰лµµ зальбарха б‰хэндµµ би баяр
жаргалтайгаар зальбардаг х‰нби, 5 юундэб гэхэдэ, таанад айн Мэ>
дээсэл дэлгэр‰‰лхэдэмни анха т‰р‰‰шын ‰дэрµµ эхилэн м‰нµµ бо>
лотор намда туалжа хамалсажа байгаат. 6 Тиихэдэ таанадай дунда
‰лзы айхан ‰йлэ хэрэг б‰тээжэ эхилэн Бурхан Иисус Христосой
заларан ерэхэ ‰дэр х‰рэтэр тэрэ хэрэгээ залирууланг‰й б‰тээжэл
байха гээн хатуу этигэлтэй байнаб. 7 Таанад хододоо минии з‰рхэ
сэдьхэл соо оршонот! Тиимэээл иигэжэ таанадта анаагаа табижа
байдагни з‰б юм. Т‰рмэдэшье байхадамни, айн Мэдээсэлые хам>
гаалха, хатуугаар баталха эрхэ с‰лµµтэйшье байхадамни, та б‰гэдэ
намда Бурханай даалгаан ажалда хабаадалсажа туалжа ябадаг эн>
та. 8 Иисус Христосой таанадта хайра дуратай байдагтал тон адляар
миниишье та б‰хэндэ хайра дуратай байые Бурхан мэдэнэ.
9 Бурханда, бэе бэедээ б‰ри ехээр дуратай байайт, ‰нэн з‰б юун
бэ гэжэ б‰ри айнаар мэдэрэйт, сэдьхээйт гэжэ би зальбарнаб.
10 Тиигэбэл таанад ‰нэн з‰бые шэлэхэ аргатай байхат. Тиигээд
Иисус Христосой заларжа ерэхэ ‰дэр таанад арюун сэбэр, ямаршье
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гэмг‰й байхат. 11 Хээн б‰хы ‰йлэ хэрэг‰‰дтнай Иисус Христосой
н‰лµµгµµр ‰нэндµµ айн айхан байхал. Тиигэжэл Бурхан алдар>
шаха, тэрээндэ магтаал соло дуудаха.
Христосто алба хэжэ ажамидарха тухай
12 Аха

д‰‰нэрни, намтай ушаран б‰хы юумэн айн Мэдээсэлэй
б‰ри амжалтатайгаар дэлгэрхэдэ ‰нэхµµрµµ аша туатай байгаа юм
гэжэ мэдэжэ байгты. 13 Христосто алба хэдэг байанаа боложо
т‰рмэдэ ороон тухаймни б‰хы ордоной харуулшад болон бусадшье
эндэ байан зон мэдэдэг болоо. 14 Т‰рмэдэ ууан ябадални ‰зэг>
лэгшэдэй олоной ‰зэг б‰ри бэхиж‰‰лбэ, тэдэнэр б‰ри зоригтой>
гоор, айлтаг‰йгµµр Бурханай мэдээсэл номножо захалба.
15 Тиихэдээ нэгэ зариманиинь манда атаархаан, маанадтай ар>
салдаан шалтагаанаа Христос тухай номноно, харин н‰гµµ за>
риманиинь айн дураараа, туалхаяа х‰сэжэ байан дээрэээ ном>
ноно. 16 айн дураараа номногшод Бурханай намда айн Мэдээ>
сэл хамгаалха ‰‰ргэ даалгаыень мэдэнэ ха юм. 17 Харин намда
атаархаан номногшод Христос тухай ‰нэн з‰рхэнµµ айладхана>
г‰й. Тэдэ намайе т‰рмэдэ б‰ри ехээр зобоолгохо зорилготойгоор
лэ номноно.
18 Зай, яахаб даа. Христос тухай ‰нэн з‰рхэнµµшье ургахада,
‰нэн з‰рхэнµµн номноон хэбэр ‰з‰‰лэншье ургахада би адлил
баясанаб. Саашадаашье баясажа байхаб. 19 Ушарынь гэхэдэ, танай
зальбаралай ашаар, Иисус Христосой ‰лдын туаламжаар би
с‰лµµдэ гарахаб гэжэ айн мэдэнэб. 20 ‡‰ргэеэ д‰‰ргэхэдээ, эшэхэ
улайхаар юумэ хэхэг‰йб, харин хэтын хэтэдэ, илангаяа энэ сагта
зоригтой з‰рхэтэй байхаб, тиин ямаршье юумэ хэхэдээ, амиды бай>
на г‰б, али ‰хэнэ г‰б, илгааг‰й, Христосые алдаршуулхаб гэжэ б‰хы
анал бодолоороо х‰сэжэ, найдажа байнаб. 21 Минии ажамидаралай
зорилго – Христос гээшэ. Харин минии ‰хэл б‰ришье ехэ аша туа
асарха юм. 22 Тиихэдэ амиды ябахадаашье ‰рэ д‰нтэй ажал хэхэ ар>
гатай х‰м. Тиимэээ алинииень шэлэхэ ¸отойгоо мэдэхэг‰й бай>
наб. 23 Тэрэ хо¸р з‰г хоюулан намайе µµр тээшээ татаад байна.
‡хµµд, Христостой суг байхые аргаг‰й ехээр х‰сэнэб. Энэнь ушар>
г‰й айн шэлэлтэ юм. 24 Харин амиды мэндэ ябабални, таанадта
‰л‰‰ шухала хэрэгтэй юм. 25 Би энээниие айн мэдэнэб, тиимэээ
таанадтайгаа ‰лэхэб, этигэл ‰зэгэйтнай нэмэгдэн бэхижэхэдэ, ба>
яр жаргал асархада та б‰гэдэнтэйгµµ байжа туалхаб. 26 Тиигээд
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дахин таанадта ошоходомни, намаар бахархаха б‰ришье айн шал>
тагаан таанадта олгогдохо*.
27 Эдэ б‰гэдэндэ нэмэжэ хэлэбэл, таанад Христос тухай айн
Мэдээсэлэй ургаан ¸оор амидарха ¸отойт. Тиимэээ таанадта
ошоно г‰б, али ошонг‰й байна г‰б, таанад булта нэгэ зорилготой,
айн Мэдээсэлэй ‰зэгэй т‰лµµ анал нэгэн тэмсэнэт гэжэ дуула>
айб. 28 Дайсадаа хэзээдэшье б‰ айгты, хододоо зоригтой з‰рхэтэй
байгты, тиигээ аа тэдэнэй хосорхые, харин µµэдынгµµ абарагда>
хые харуулхат. Бурхан таанадта тэрэ абаралга ‰ршµµхэ. 29 Ушарынь
хэлэбэл, таанад Христосто гансал ‰зэглэн алба хэхэ бэшэ, харин
тэрэнэй т‰лµµ зоболон амсан ‰‰ргээ бэел‰‰лхэ табилантай ха юмта.
30 М‰нµµ таанад намтай хамта тэмсээндэ хабаадалсагты. Тиимэ байл>
даанда минии урдань тулалдажа байые хараа энта, м‰нµµшье ту>
лалдажа байан тухаймни дууланат.
Христос номгон даруу, тиихэдээ агууехэ юм
2 1

таанадые урмашуулжа, хайра дурань анааетнай заа>
2 даг,Христос
Бурханай ‰лдэ таанадые нэгэдхэдэг юм бол, таанадай бэе
1

бэеэ анхаржа, хайрлажа ябадаг юм бол, 2 таанад нэгэ анал бодол>
той, бэе бэедээ хайра дуратай, анал нэгэн, бодол нэгэн байжа,
намайе б‰рин баяр жаргалтай болгыт даа. 3 Юумэ хэхэдээ, µµр
тухайгаал бодоод б‰ ябагты, али х‰нэй магтаалда х‰ртэхын лэ тула
оролдолго б‰ гаргагты. Харин даруу номгон байгты, бусад зониие
µµрµµ дээг‰‰р бодожо байгты. 4 Гансал µµэдынгµµ бэшэ, харин
бусадайнгаа айн айханай т‰лµµ аналаа табижа байгты. 5 Таанад
Иисус Христостол адли анал бодолтой байгты:
6
Тэрэ анханаа Бурханай шанартай байан аад,
Бурхантай нэгэ зиндаада байха ¸отойб гэжэ
µµр тухайгаа бодоог‰й юм.
7
Харин орондонь хамаг эрхэ т‰рэеэ
тэрэ дуратайгаар орх¸од,
зарасын д‰рсэ д‰рсэлжэ,
маанадтал адли болон,
х‰н т‰хэлтэй м‰ндэлбэ.
8
Тэрэ номгон даруу байгаа,
* Иисус Христосой намда хээн хэрэгээр бахархаха б‰ришье айн шалта"
гаан таанадта олгогдохо.
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9

10

11

‰хэн ‰хэтэрµµ, хэрэээн дээрэ ‰хэтэрµµ
Бурханай ‰гэ дууладаг байгаа.
Тиимэээ Бурхан тэрэниие дээг‰‰р ‰ргэжэ,
бусад алдарнуудаа ушарг‰й ‰ндэр нэрэ
т‰рэдэ х‰ртµµбэ.
Тиимэээл Иисусай алдарта нэрэ т‰рэдэ
дээдэ огторгойн, газар дэлхэйн,
доодо тамын амитан б‰хэн
м‰ргэн ‰гэдэхэ,
тиигээд Эсэгэ Бурханай алдар солодо,
Иисус Христос болбол Дээдын Эзэн юм гэжэ
Х‰н б‰хэн айладхажа байха.
Энэ дэлхэйн гэрэл туяа болохот
12 Инаг

хайрата н‰хэдни, таанадтайгаа суг байхадамни, ‰гыемни
ходо дууладаг энта. Теэд м‰нµµ хажуудатнай ‰гы байхадамни,
б‰ришье айнаар ‰гыемни дуулажа байха ¸отойт. Г‰йсэд абараг>
дахын тула ‰рдэн ‰гэдэн ажаллажа байгты. 13 Ушарынь гэхэдэ,
Бурхан µµрµµ сэдьхэлдэтнай х‰сэлн‰‰дые бадараадаг, хэхэ ¸отой
юумэеэ хэжэ байха тээшэ таанадые х‰тэлдэг юм.
1416 Ямаршье гэмг‰й, арюун сэбэр, эрхим айн Бурханай ‰хиб‰‰>
дынь байхын тула таанад юушье хэхэдээ б‰ гэмэрэлдэгты, арсалдаа
б‰ гаргагты. Забхай зальхай, н‰гэл шэбэлтэй зоной дунда амидарха>
даа амидарал хайрладаг мэдээсэлые хатуугаар баримталан, таанад
тэдэ зоной дунда тэнгэридэ гэрэлтэжэ байан одо м‰шэдтэл адли
яларжа толоржо байха ¸отойт. Тиигэбэлтнай Христосой заларан
ерэхэ ‰дэр би таанадаар бахархан омогорхохо шалтагаантай байхаб,
б‰хы оролдолгонуудни, ‰йлэ хэрэг‰‰дни дэмы ‰нгэрµµг‰й гэжэ мэ>
дэхэлби.
17 Танай этигэл ‰зэгтнай, албантнай Бурханда ‰ргэгдээн ‰ргэлдэ
адли юм. Тэрэ ‰ргэлтэйтнай хамта миниишье шуан ‰ргэл болон ад>
харха ¸отой байжа магадг‰й. Тиигэбэл би та б‰хэнтэй хамта баярла>
жа байнаб. 18 Тон тиигэжэл таанадшье намтай суг баярлаха ¸отойт.
Тимофей Епафродит хо¸р
19 Таанад

тухай мэдээсэл абажа µµрыгµµ урмашуулха дуратай бай>
наб. Тиимэээ Дээдын Эзэн Иисусай эрхэ мэдэлээр таанадта аядаа
Тимофейе эльгээхэб гэжэ найданаб. 20 Минии хажууда Тимофейээ
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ондоо хэншье тиигэжэ ехээр таанадта аналаа табижа ябадагг‰й
юм. 21 Бусад зон б‰гэдµµрµµ Иисус Христосто айшаагдаха юумэ
б‰тээхэ тухай огто бодонг‰й, µµрынгµµ амидаралай т‰лµµ оролдожо
ябадаг. 22 Тимофейн ‰нэн шударгуу байанаа баталыень, тэрэ бидэ
хо¸рой эсэгэ х‰б‰‰н хо¸ртол адляар хамта айн Мэдээсэл дэлгэ>
р‰‰лхын т‰лµµ х‰дэлжэ байые таанад µµэдµµ мэдэнэт. 23 Намтай
юунэй ушарха тухай мэдэхэтэйгээ сасуу би таанадта тэрэниие эль>
гээхэб гэжэ найданаб. 24 Би µµрµµшье Дээдын Эзэнэй эрхэ мэдэ>
лээр аядаа таанадта ошохоб гээн бата этигэлтэй байнаб.
25 Намда туалхаар таанадай эльгэээн, намтай хамта эндэ ажал>
лажа, тэмсэжэ байан манай ‰зэглэгшэ д‰‰ Епафродитые бусаажа
таанадта ябуулха хэрэгтэй гэжэ би бодобоб. 26 Тэрэ та б‰гэдые хара>
хаяа аргаг‰й ехээр х‰сµµ, µµрынь ‰бдээн тухай таанадай дуулаанда
тон ехээр шаналаа. 27 Тэрэ ‰нэхµµрµµ ‰бдэжэ, ‰хэхэеэ байгаа. Гэбэ>
шье Бурхан тэрэниие хайрлан ‰ршµµгµµ; намайешье баа ‰шµµ ехэ
гашуудал зоболондо дарагдахааа хамгаалан ‰ршµµгµµ. 28 Тэрэниие
хараад таанад дахин баясахат, тиигээд бишье голхорхо¸о болихоб
гээн бодолтойгоор тэрэниие таанадта бушуухан ябуулбаб. 29 Дээдын
Эзэнэй тэрэ ‰зэглэгшые баяртайгаар угтажа абагты. Тэрээндэл
адли х‰н‰‰дые бултыень х‰ндэтэйгµµр угтажа байгты. 30 Епафродит
Христосой т‰лµµ ажаллажа байхадаа ‰хэн алдаа, таанадай хэхэ ар>
гаг‰й юумэ намда хэжэ, тэрэ ами нааяа хайрлааг‰й юм.
Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй байха тухай
3 2

Аха д‰‰нэрни, Дээдын Эзэнтэй нэгэдээндээ баяр жаргалтай
3 байгты
гэжэ т‰гэсхэлдµµ хэлэхэ байнаб. Урда бэшээн юумээ
1

дахин дабтахадамни намда х‰ндэ бэшэ, харин таанадта аша туатай
юм. 2 Нохойнуудтал адли µµэдыгµµ абажа ябадаг зоноо бэеэ эр>
гылэгты, н‰гэл шэбэл ‰йлэдэдэгшэдµµ эргылжэ байгты, бэлгээ
отолуулагты гэжэ баадхадаг зоноо эргылжэ байгты. 3 Тэдэнэр бэ>
шэ, харин бидэнэр жэнхэни «отолуулга»* хээн зон гээшэбди, юуб
гэбэл, бидэ Бурханай ‰лдын ашаар Бурханда м‰ргэжэ, Иисус
Христостой нэгэдээндээ бахархан баясанабди. Бидэ бэеын эрхэтэ>
нэй отолуулха ¸ололдо найданаг‰йбди. 4 Гэхэтэй зэргэ би тиимэ
мэтын юумэндэ найдаха аргатай байгааб. Хэрбээ бэеын эрхэтэниие
* Эндэ жэнхэни «отолуулга» гээшэнь жэнхэни Бурханай х‰н‰‰д гээн уд"
хатай юм.

488

Филиппынхидтэ 3
отолуулха ¸ололдо найдаха анаатайшуулай байбалнь, би хэнээ>
шье ‰л‰‰ тиигэжэ найдаха шалтагаантай х‰нби. 5 Би т‰рэµµр най>
мадахи ‰дэртµµ бэлгээ отолуулан байгааб. Би болбол Израильаа
уг изагууртай, Вениаминай обогой жэнхэни еврей х‰нби. Моисейн
Хуули хэшээлтэйгээр сахижа байдаг фарисей байхадаа, 6 би ‰зэг>
лэгшэдые гайтайгаар хашан м‰рдэдэг байгааб. Бурханай урда ‰нэн
сэдьхэлтэй байхын тула би Хуулиин б‰хы заабаринуудые сахижа,
ямаршье гэмнэмээр юумэ хээг‰й бэлэйб. 7 Урдань ехэ хэрэгтэй, шу>
хала гэжэ тоолодог байан юумэн‰‰дээ м‰нµµ, Христосоо боложо,
хэрэгг‰й хооон гэжэ тоолоноб. 8 Б‰ри ‰нэтэй сэнтэй юумэнээ,
минии Дээдын Эзэн Иисус Христосые мэдэрхэээ гадна бусад б‰хы
юумэн‰‰дые би хэрэгг‰й ба дэмы хооон гэжэ тоолоноб. Христос>
оо боложо би б‰хы юумэнээ арсааб. Христосые оложо, тэрээнтэй
с‰м нэгэдэхын тулада би бусад б‰хы юумые юун дээрэшье тоолоно>
г‰йб. 9 Тиимэээ би Хуули сахижа байанаараа бэшэ, харин Хрис>
тосто этигэл ‰зэгтэй байанаараа Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэн
болоноб. Бурхан этигэл ‰зэгµµрнь лэ х‰ниие ‰нэн сэдьхэлтэнэй
тоодо оруулдаг юм. 10 Христосые, тэрэниие амидыруулан х‰сые
мэдэрхэ гэжэ х‰сэнэб. Тэрээндэл адляар зобохо, тэрээндэл адляар
‰хэхэ дуратай байнаб, 11 тиигэбэл би µµрµµ ‰хµµд амидырха байгааб.
Зорилго эрмэлзэлдээ х‰рэхэ тухай
12 Би

зорилго эрмэлзэлдээ х‰рµµб, хэхэ ¸отой юумэеэ б‰гэдыень
хээб, эрхим т‰гэс болооб гэнэг‰йб. Гэхэдээ Иисус Христос намайе
ямар шагналда х‰ртµµхµµр µµртµµ татажа абаа эм, тэрэ шагна>
лыень абаха гэжэ би оролдожо байнаб. 13 Аха д‰‰нэрни, тэрэ шаг>
налыень абааб гэжэ би ‰нэхµµрµµ ананаг‰йб. Яаба тиибэшье, би
‰нгэрэн юумэеэ мартажа, ерээд‰й юумэндээ х‰рэхэ гэжэ б‰хы ша>
далаараа шармайнаб. 14 Тиимэээ би м‰нхын амидаралай шагналые
абахаар сэхэ зорижо ябанаб. Тэрэ амидаралда Бурхан намайе Иисус
Христосоор дамжуулан дуудаан байгаа.
15 Оюун сэдьхэлээрээ болбосон х‰н б‰хэмнай иимэл анал бо>
долтой байха ¸отой. Хэрбээ зариманайтнай ондоо анал бодол>
той байбал, Бурхан тэрэнииетнай эли болгожо харуулхал. 16 Яаба>
шье бидэ м‰нµµ ойлгожо абаан гуримаа саашадаашье баримталха
¸отойбди.
17 Аха д‰‰нэрни, намайе ажаажа байгты. Манай таанадта харуул>
ан ‰льгэр жэшээгээр ажамидаржа байдаг х‰н‰‰дые хаража, дуряажа
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байгты. 18 Олон х‰н‰‰д Христосой хэрэээндэ хадуулжа ‰хээн яба>
далда эсэрг‰‰сээн дайсад мэтэ ажамидардаг гэжэ би таанадта урдань
оло дахин хэлэжэ байгаа эм, м‰нµµшье нулимсаа гарган дабтажа
байнаб. 19 Бэе махабадайнь х‰сэлэнг‰‰д тэдэнэй бурханиинь юм.
Тэдэ эшэжэ байха ¸отой юумээрээ омогорхожо байна, энэл дэл>
хэйн юумэн‰‰д тухай тэдэ бододог. Тиимэээ тэдэ тамада орожо
хосорхол! 20 Харин бидэнэр тэнгэриин харьяалай х‰н‰‰д гээшэбди,
бидэ тэнгэриээ µµэдынгµµ Абарагша, Дээдын Эзэн Иисус Хрис>
тосой ерэхые аргаг‰й ехээр х‰леэжэ байнабди. 21 Б‰хы юумые µµрын>
гµµ эрхэ мэдэлдэ оруулха аргатай х‰сэ шадалаараа тэрэ манай ахир
улахан бэен‰‰дые хубилгажа, µµрынгµµ алдарта бэетэй адлихан
болгохо юм.
Павел ‰зэглэгшэдые зоригжуулна
4 3

аха д‰‰нэрни, би таанадые ехэл ‰гылжэ байнаб.
4 Таанадхайрата
намайе баяр жаргалаар д‰‰ргэнэт, таанадаар би омогор>
1 Инаг

хоноб. Инаг хайрата аха д‰‰нэрни, иигэжэл Дээдын Эзэндэ ‰нэн
сэхэ байгты.
2 Эводи Синтихи, та хо¸р амгад хоорондоо хэр‰‰л хэхэеэ бо>
лигты гэжэ ехэл гуйнаб, та хо¸р Дээдын Эзэнэй мэдэлдэ байна ха
юмта. 3 Шишье, ‰нэн сэхэ х‰дэлмэрилэгшэмни, баа тэдэ эхэнэр>
н‰‰дтэ туалаарай. Тэдэнэр намтай, Клементтэй болон бусадшье
‰зэглэгшэдтэй хамта айн Мэдээсэлые эдэбхитэйгээр дэлгэр‰‰лээ
юм. Тэдэ зоной нэрэн‰‰дынь м‰нµµ Бурханай номдо бэшэгдээ.
4 Дээдын Эзэнтэй нэгэдээндээ ходо баясажа байгты. Баясагты
гэжэ би дахин хэлэнэб. 5 Х‰н б‰хэндэ номгон даруугаар хандажа
байгты. Дээдын Эзэн уданг‰й заларан ерэхэ. 6 Юундэшье анаагаа
б‰ зобогты, зальбарха б‰хэндµµ Бурханда баясхалан х‰ргµµд, хэрэг>
тэй юумэеэ гуйжа байгты. 7 Тиигэбэл Бурхан таанадта х‰нэй г‰йсэд
ойлгохын аргаг‰й амгалан тайбан байдал ‰ршµµхэ, тиин тэрэ амга>
лан байдал з‰рхэ сэдьхэлыетнай, анал бодолыетнай Иисус Христо>
сой ашаар сахижа байха.
8 Аха д‰‰нэрни, таанад анал бодолдоо ‰нэн з‰б, шулуун сэхэ,
айн айхан, арюун сэбэр, илдам налгай, магтаалда х‰рэмµµр юумэ>
н‰‰д тухай сэдьхэжэ ябагты гэжэ т‰гэсхэлдµµ захиха байнаб. 9 Минии
хэлэжэ, юумэ хэжэ байхада намаа уража, ойлгожо абаан б‰гэдые
бэел‰‰лжэ байгты. Тиигэбэл з‰рхэ сэдьхэлдэмнай, анал бодолдо>
мнай амгалан байдал ‰ршµµдэг Бурхан манай дунда оршожо байхал.
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Туаланай т‰лµµ баяр х‰ргэнэ
10 Нилээд

удаан сагай ‰нгэрэн хойно дахин намда аналаа таби>
жа байхадатнай Дээдын Эзэнтэй нэгэдээн минии амидаралда ехэ
баяр боложо байна. Таанад урдань нам тухай бододогг‰й байгаат
гэнэг‰йб, урдань таанад намайе анхаржа байанаа харуулха арга бо>
ломжог‰й байгаат. 11 Юумээр дуталдаандаа тиигэжэ хэлээг‰йб,
би байан юумээрээл сэдьхэл д‰‰рэн байжа урашаан х‰нби. 12 Би
дутуу дундашье, элбэг баяншье байдалда амидаржа шадахаб. Б‰хы
юумэндэ урааб, ямаршье сагта, хаанашье садхалан г‰б, али ‰лдэнэ
г‰б, элбэг дэлбэг юумэтэй г‰б, али дутуу дунда ябана г‰б илгааг‰й
анаа д‰‰рэн ябадагби. 13 Христосой намда ‰ршµµжэ байан х‰сэ
шадалаар би ямаршье байдалые дабаха аргатайб.
14 Тиигэбэшье, гай бэрхэшээлдэ ороод байхадамни намда туал>
хадаа, ехэл айн хэрэг б‰тээгээт. 15 Македониоо гараад айн Мэ>
дээсэл номножо эхилхэдэмни гансал танай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм
намда туалжа, гансал танай б‰лгэм минии олзо гарзые хубаалсажа
ябадаг байые таанад, филиппынхид, айн мэдэнэт. 16 Фессалони>
ки хотодошье байхадамни таанад хэдэн удаа намда хэрэгтэй юумэ
эльгээгээ энта. 17 Таанадаа юумэ абаха зорилготойгоор энээниие
хэлэнэ бэшэб, харин таанадай шагналда нэмэри болохо юумые ха>
раха анаатайгаар хэлэнэб. 18 Би таанадай эльгэээн б‰хы юумые
абааб – тэдэ б‰хэн намда хангалтай х‰рµµ. Таанадай ‰гээн б‰хы бэ>
лэг‰‰дые Епафродит намда асаржа ‰гµµ, м‰нµµ хэрэгтэй б‰хы юумэн
намда байна. Хангал айхан уталга ‰ргэхэдэ Бурхан ехэ дуратай
байдаг, тон тиигэжэл тэрэ танай бэлэг‰‰дтэ баясана. 19 Бурхамни
Иисус Христосой аша туаар µµрын элбэг дэлбэг баялигаа таанад>
та хэрэгтэй б‰хэниие ‰ршµµэй гэжэ би зальбарнаб. 20 Манай Эсэгэ
Бурхан хэтын хэтэдэ алдар солотой байай! Болтогой!
Т‰гэсхэлэй ‰гэн‰‰д
21 Иисус

Христосой мэдэлдэ байан Бурханай х‰н‰‰дтэ минии
мэндые дамжуулаарайгты. Намтай хамта байан ‰зэглэгшэд таа>
надта амар мэндые х‰ргэнэ. 22 Эндэ байан Бурханай х‰н‰‰д булта,
илангаяа хаанай ордондо ажал хэгшэд таанадта амар мэндые х‰ргэ>
жэ байна.
23 Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хайра та б‰гэдэнтэй
оршожо байг лэ.
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Павелай Колоссы хотын
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ
бэшээн хандалга
Колоссынхидтэ

Амаршалга
11

д‰‰нэр, Иисус Христостой нэгэдээн Колоссы хотын ‰>
1 зэгАхаэтигэлтэй
Бурханай х‰н‰‰д, Бурханай эрхэ мэдэлээр Христос
12

Иисусай элшэн болоон би Павел ба манай д‰‰ Тимофей таанадые
амаршалнабди.
Бурхан Эсэгэээ таанадта ‰ршµµл хайра ба амгалан тайбаниие
айладханабди*.
Павел баясхалан х‰ргэн зальбарна
34 Иисус

Христосто этигэдэг тухайтнай, Бурханай б‰хы зондо ду>
ратай байдаг тухайтнай бидэ дуулаа эмди. Тиимэээ та б‰хэнэй
т‰лµµ зальбархадаа, бидэ Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэ
Бурханда ходо баясхалан х‰ргэжэ байдагбди. 5 ‡нэн з‰б ‰гые, айн
Мэдээсэлые анхан таанадта номноходомнай, таанад найдалга ту>
хай дуулаа энта. Бурханай тэнгэри дээрэ бэлдээд байан юумэндэ
найдажа байан дээрэээ таанад ‰зэглэнэт, дуратай байнат. 6 айн
Мэдээсэл б‰хы замбуулин дэлхэй дээрэ ехэ айнаар дэлгэржэ, ‰рэ
д‰н асаржа байна. Бурханай буян хэшэг тухай анха дуулаад, ‰нэн
ушарынь мэдэхэдэтнай тэрэ таанадай дунда баа айнаар дэлгэр>
жэ байан юм. 7 Бидэнтэй хамта х‰дэлдэг, бидэнэй аша туада
* Зарим эхэ бэшэг‰‰дтэ: Бурхан Эсэгэээ болон манай Дээдын Эзэн
Иисус Христосоо ‰ршµµл хайра ба амгалан тайбаниие айладхана гэжэ бэ"
шээтэй байдаг.
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Колоссынхидтэ 1
Христосто этигэл найдалтайгаар алба хэдэг инаг хайрата Епафрас>
аа Бурханай ‰ршµµл хайра тухай мэдээн байгаат. 8 Таанадта ‰гэ>
жэ байан Нангин ‰лдын хайра дуран тухай тэрэ бидэндэ дуулга>
ан байгаа.
9 Тиимэээ бидэ таанад тухай дуулаан ‰дэрµµ эхилжэ ‰ргэлжэ
таанадай т‰лµµ зальбаржа байдагбди. Бурханай ‰лдын ‰гэдэг г‰н
ухаан, ойлгосо таанадтай байха тухайнь, тиигэхэдэ Бурханай дура
х‰сэлµµ таанадта харуулжа байха тухайнь бидэ Бурханиие гуйдаг>
бди. 10 Тиигэбэл таанад Дээдын Эзэнэй х‰сээн ¸оор ажамидаржа,
тэрээндэ айшаагдаха юумые хэдэг байхат. Таанад айн айхан
хэрэг‰‰дые б‰тээжэ, Бурханиие б‰рил айн мэдэрдэг болохо энта.
1112 Тэрэнэй алдарта х‰сэ шадалаар бэхижэн, таанад аргаг‰й ехэ
тэнхээ тэсэбэритэй болохот. Тиимэээ тэнгэриин гэрэл туяада
µµрынгµµ х‰н‰‰дтэ бэлдээд байан юумые хубаалсаха эрхэ таанадта
‰гээн Эсэгэдээ баяртайгаар баясхалан х‰ргэгты.
Христос ба тэрэнэй ажал тухай
13 Бурхан

бидэниие харанхы мунхагай х‰сэнµµ аршалжа, инаг
хайрата Х‰б‰‰нэйнгээ эрхэ засагта оруулаа юм. 14 Тэрэ Х‰б‰‰ниинь
бидэнэй н‰гэлн‰‰дые х‰лисµµд, бидэниие эрхэ с‰лµµтэй болгоо юм.
15
Харагдадагг‰й Бурханиие бидэ
Христос соо хараха аргатайбди.
Христос Бурханай ууган Х‰б‰‰н юм,
Тэрэ б‰тээгдээн б‰хы юумэнэй дээг‰‰р юм.
16
Газар дэлхэй, тэнгэри огторгой дээрэхи
Харагдадагшье, харагдадагг‰йшье юумэн‰‰дые,
тэдэнэй тоодо хаануудые, эзэдые,
засаглагшадые, захирагшадые
Бурхан тэрэнэй ашаар б‰тээгµµ.
Б‰хы юумые тэрэнэй ашаар,
Б‰хы юумые тэрэнэй тулада
Бурхан б‰тээгµµ юм.
17
Б‰хы юумэн‰‰дэй б‰тээгдэхэээ урда
Христос байгаа,
тиимэээл тэрэнэй ашаар
б‰хы юумэн оршожо байна.
18
Тэрэ ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй толгойнь юм,
‰зэглэгшэдэй б‰лгэм тэрэнэй бэень юм.
493

Колоссынхидтэ 1
Тэрэ тус бэеын амидаралай эхин болоно.
Б‰хы юумэн‰‰дэй дээг‰‰р байхын тула
тэрэ ууган Х‰б‰‰н ‰хµµд,
хамагай т‰р‰‰ндэ амидыруулагдаан юм.
Тэрэ хамаг юумэнэй т‰р‰‰ндэ юм.
19
Бурхан б‰хы шанарнуудаа
Х‰б‰‰ндээ шэнгээхэ дуратайл байгаа.
20
Х‰б‰‰нэйнгээ ашаар б‰хы юртэмсэтэй
Бурхан эблэрхэ анаатай байгаа.
Хэрэээндэ хадуулаад ‰хээн Х‰б‰‰нэйнгээ шуаар
Бурхан энхэ тайбаниие тогтоожо,
газар дэлхэй болон тэнгэри огторгой дээрэхи
б‰хы юумэн‰‰дтэй эбээ нэгэдх‰‰лээ юм.
21 Н‰гэлтэ юумэн‰‰дые анаашалжа, ‰йлэдэжэ байан дээрэээ
хэзээ нэгэн сагта таанад Бурханаа холо байгаат, тэрэнэй дайса>
дынь байгаат. 22 Харин м‰нµµ µµрынгµµ урда таанадые нангин,
арюун сэбэр, гэмг‰й байлгахын тула Х‰б‰‰нэйнгээ ‰хэлµµр Бурхан
таанадтай эбээ нэгэдх‰‰лбэ. 23 Тиимэээ таанад хатуу ба сухариша>
г‰й ‰зэглэжэ байха ¸отойт, айн Мэдээсэлые шагнажа этигээн
найдабарияа алдаха ¸ог‰йт. Ушарынь юуб гэхэдэ, би Павел газар
дэлхэй дээрэ б‰хы амитадта номногдоон тэрэ айн Мэдээсэлэй
зарасань болооб.
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй албатан Павелай ажал
24 М‰нµµ

би таанадай т‰лµµ зоболон эдлэжэ байхадаа жаргалтай
байнаб, ушарынь ямар бэ гэхэдэ, Христосой бэень болохо ‰зэглэг>
шэдэй б‰лгэмэй т‰лµµ би Христостол адляар зобоноб, тиихэдээ ду>
туу зоболонгуудые х‰сэлд‰‰лжэ байнаб. 2526 Бурхан намайе ‰зэг>
лэгшэдэй б‰лгэмэй алба хэгшээр табяад, таанадай айн айханай
т‰лµµ Бурханай ‰гые г‰йсэд номнохо ажал даалгаа. Тэрэ Бурханай
‰гэ ‰нгэрэн ‰е сагта х‰н т‰рэлхитэнµµ далда байгаа, харин м‰нµµ
Бурханай зондо элирхэйлэгдээ. 27 Энэ нюусаяа Бурхан µµрынгµµ
х‰н‰‰дтэ мэд‰‰лхэ гэжэ т‰сэблэжэ байна, гэхэтэй сасуу энэ ‰нэтэй
ба алдарта нюусань б‰хы х‰н‰‰дтэ юм. Тэрэ нюусань – Христос
таанадай досоо гээн удхатай, таанад Бурханай алдарые хубаалсахат
гээн удхатай юм. 28 Тиимэээ бидэ Христосые х‰н б‰хэндэ ном>
ножо байнабди. Иисус Христостой нэгэдээн х‰н б‰хэниие Бур>
ханай урда байлгахын тула бидэ б‰хы ухаан бодолоороо тэдэниие
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Колоссынхидтэ 1, 2
урганабди, идханабди. 29 Тэрэ б‰хэнэй тулада би Христосой ‰гэжэ
байан, минии зосоо ажаллажа байан агуу х‰сые ашаглан оролдо>
сотойгоор х‰дэлжэ байнаб.
2 1

Таанадай, Лаодики хотынхидой болон намайе нюураарни та>
2 нихаг‰йшье
х‰н‰‰дэй т‰лµµ эршэтэйгээр минии ажаллажа байан
1

тухай мэдэжэ байхыетнай х‰сэнэб. 2 Тэдэниие урмашуулхын, хайра
дураарнь нэгэд‰‰лхын тула, ‰нэн з‰б ойлгосо ‰гэдэг баталаатай бая>
лигаар элбэг байлгахын тула би тиигэжэ х‰дэлнэб. Тиигэжэл тэдэ
зон Бурханай нюусые, Христосые мэдэхэ. 3 Христос болбол Бурха>
най мэргэн ухаанай болон мэдэрэлгын баялигые нээхэ т‰лхюур юм.
4 Хэдышье айн гэжэ анагдаан хуурмаг ‰гэн‰‰дээр таанадые
хэнэйшье хорхойтуулхаг‰йн, амааруулхаг‰йн тула эдэ б‰гэдые хэ>
лэжэ байнаб. 5 Би бэеэрээ таанадай хажууда байгаашьег‰й аа, а>
нал бодолоороо таанадтай хамта байнаб, тиин Христосто этигээн
‰зэгэйтнай бата хатуу байыень, айн журамтай байхыетнай ха>
раад баясажа байнаб.
Христос жэнхэни ажамидарал ‰ршµµнэ
6 Христос

Иисусые Дээдын Эзэн гэжэ тооложо байандаал адли
тэрээнтэй хамта ажамидаржа байгты. 7 Таанадые ургаан ¸оор
тэрээн соо ‰ндээеэ г‰нзэгы табигты, тэрэниие уури болгон ажа>
мидаралаа зох¸огты, б‰ри ехээр тэрээндэ ‰зэглэжэ байгты. Тиигэ>
хэтэйгээ сасуу Бурханда ходо баяр х‰ргэжэ байгты.
8 Христосоо бэшэ, харин замбуулиниие захиран х‰сэн‰‰дээ*,
х‰н‰‰дэй хµµрэдэг ‰льгэрн‰‰дээ эхи абадаг дэмы хооон, хуурмаг
‰гэн‰‰дэй эльбэдэ абтаад, богоолшолуулхааа эргылэгты. 9 Христо>
сой махабад бэе соо Бурханай б‰хы шанарнууд б‰рин оршоно. 10 Тэ>
рээнтэй нэгэдэхэдээ таанадайшье ажамидарал эрхим т‰гэс шанартай
болоо. Христос ямаршье засаглагшадаа, захирагшадаа дээг‰‰р юм.
11 Христостой нэгэдэхэдээ, таанад отолуулан байгаат, з‰гµµр х‰>
н‰‰дэй отолуулдаг аргаар бэшэ, харин Христосоор отолуулан бай>
гаат. Энэ отолуулга таанадые н‰гэлтэ хэрэг‰‰дые х‰‰лэдэг заншал>
нуудаатнай с‰лµµлэн удхатай юм. 12 Таанад уаар арюудхагда>
хадаа Христостой хамта ‰хµµт, тиихэдээл тэрэниие амидыруулан
* Ондоогоор замбуулин юртэмсэ тухай гол ургаалнуудаа эхи абадаг гэ"
эн удхатай.
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Колоссынхидтэ 2, 3
Бурханай х‰сэндэ этигэжэ, Христостой хамта амидыруулагдаат. 13 Таа>
над н‰гэл хэдэг, отолуулааг‰й, Бурханай х‰н‰‰д бэшэ байан дээрэ>
ээ урдань ‰хээн х‰н‰‰дтэл адли байгаат. Харин Бурхан таанадые
м‰нµµ Христостой хамта амидыруулаа. Бурхан бидэнэй б‰хы н‰>
гэлн‰‰дые х‰лисµµ. 14 Н‰гэлн‰‰днай маанадые Бурханда ‰ритэйш‰‰л
болгоо. Хуулиин ¸оор бидэнэй т‰лэхэ ¸отой ‰ри шэриин тэмдэг>
лэлн‰‰дые тэрэ арилгаба. Манай ‰ри шэри ба н‰гэлн‰‰дые тэрэ
хэрэээн дээрэ саазалуулагдан т‰лэбэ. 15 Тиигэжэ Христосой ашаар
Бурхан захирагша ба засаглагша х‰сэн‰‰дые дараа, тиигээд илалта
туйлахадаа тэдэ х‰сэн‰‰дые плендэ абтаан зондол адляар б‰хы
арадай урда ябуулаа.
16 Иигэхэдээ эдижэ, уужа байан юумэнээтнай боложо г‰, али
ямар нэгэн айндэрэй, Шэнэ арын айндэрэй г‰, али субботын
‰дэрэй т‰лµµ хэншье таанадые б‰ зэмэлэг. 17 Тэдэ юумэн‰‰д ерээ>
д‰й алдарай – Христосой бэеын – ‰‰дэрынь лэ гээшэ. 18 ‡зэл
‰зэдэг хадаа бусад х‰н‰‰дээ дээг‰‰рби гэдэг х‰н‰‰д, даруу зантай
байан хэбэр ‰з‰‰лдэг х‰н‰‰д, Эльгээмэлн‰‰дтэ ш‰тэдэг х‰н‰‰д шаг>
налыетнай б‰ буляаг лэ. Тиимэ х‰н‰‰д ехэ ухаатайб гэжэ дэмы
айрхана. ‡нэндµµ тэдэнэр тэнэг‰‰д юм. 19 Тэдэнэр бэеын толгой
болохо Христосто найданаг‰й. Гэхэтэй сасуу бэе толгойн, Христо>
сой хиналта доро ургажа, тэрэнэй б‰ридэл болон барисаагаар хол>
богдуулан эблэрэн, Бурханайл дураар ургадаг юм.
2021 Таанад Христостой ‰хµµд, энэ замбуулиниие захиран х‰сэ>
н‰‰дээ с‰лµµлэгдэбэт. Тиихэдээ яагаад таанад энэ дэлхэйн харьяалда
байандал адли ажамидарна гээшэбта? Яагаад таанад: «Гар б‰ х‰рэ»,
«Амтыень б‰ ‰зэ», «Барижа б‰ ‰зэ» гэхэ мэтын тогтоолнуудые сахина
гээшэбта? 22 Тэрэ мэтын юумэн‰‰д хэрэглэгдээнэйнгээ ‰‰лээр хэ>
рэгг‰й болодог. Эдэ тогтоолнууд х‰н‰‰дэйл зох¸оон д‰рим‰‰д ба
ургаалнууд гээшэ. 23 Тиимэ тогтоолнуудые баримталхада сэсэн юумэ
хээнтэйл адляар бодогдодог. Гэхэтэй сасуу Бурханда б‰ри ехээр ду>
ратай, даруу зантай, бэеэ баридаг болоон шэнги байдаг. ‡нэндээ
тэдэ тогтоолнууд х‰нэй х‰сэлэнг‰‰дые мэдэлдээ абаха аргаг‰й юм.
Христостой нэгэдэн шэнээр ажамидарха тухай
3 2

Христостой амидыруулагдаан хадаа Бурханай баруун
3 талада хаан
шэрээдэ ууан Христосой оршодог тэнгэридэхи
1 Таанад

юумэн‰‰дтэ з‰дхэгты. 2 Эндэ, газар дэлхэйдэ байан юумэн‰‰дтэ
бэшэ, харин тэндэ, тэнгэридэ байан юумэн‰‰дтэ аналаа табижа
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байгты. 3 Таанад Христостой ‰хээн байгаат, тиимэээ аминтнай
Бурханай урда Христостой хамта хоргодуулагдаад байна. 4 Танай
бодото амидарал болбол Христос гээшэ, тиин тэрэнэй ерэхэдэ таа>
надшье тэрээнтэй хамта алдартань х‰ртэлсэн ерэхэт.
5 Таанад досоотнай х‰дэлдэг дэлхэйн х‰сэлэнг‰‰дые: эрэдээ г‰,
али эхэнэртээ урбалта, забхайралга, шунал, н‰гэлтэ х‰сэлэнг‰‰д,
онгонуудта ш‰тэхэтэй сасуулагдама хомхойрол гэхэ мэтын юумэ>
н‰‰дые ‰нµµхэ ¸отойт. 6 Тиимэ юумэн‰‰дые ‰йлэдэдэг, мэдэл>
дэнь ородогг‰й х‰н‰‰дые Бурхан хэээхэ. 7 Таанад µµэдµµшье тэ>
дэ зоной дунда амидаржа байхадаа тиимэ х‰сэлэнг‰‰дэй мэдэлдэ
байдаг бэлэйт.
8 Харин м‰нµµ таанад уурлахаяа, галзуугаар сухалдахаяа, хорло>
хо¸о, Бурханиие муушалхаяа, муухай ‰гэн‰‰дые хэлэхэеэ, эдэ мэ>
тын муухай юумэн‰‰дые ‰йлэдэхэеэ болигты. 9 Бэе бэедээ худал
юумэ хэлэхэеэ болигты, таанад урданайгаа ажамидаралые заншал>
нуудтайнь хамта орх¸о ха юмта. 10 Таанад шэнэ х‰н‰‰д болобот.
Таанадта µµрыгµµ б‰рин мэд‰‰лхын тула Бурхан, Б‰тээгшэ тиимэ
х‰н‰‰дые б‰рил µµртµµ адли болгон шэнэдхэдэг юм. 11 Эсэстээ гре>
г‰‰дэй болон иудейн‰‰дэй хоорондо, отолуулан болон отолуулаа>
г‰й х‰н‰‰дэй хоорондо, хариин болон зэрлиг зоной хоорондо, бар>
лагуудай болон с‰лµµтэй х‰н‰‰дэй хоорондо ямаршье илгаа ‰гы
юм, гансал Христос бии юм, тиин б‰хы юумэн Христос, б‰хы
юумэн соо Христос байха юм.
12 Таанад гэгээн х‰н‰‰д гээшэт. Бурхан таанадта дуратай, таана>
дые µµртµµ шэлэжэ абаа юм. Тиимэээ таанад бэе бэеэ хайрлажа,
бэе бэедээ айнаар хандажа байгты, номгон, даруу зантай, тэсэбэ>
ритэй байгты. 13 Таанад бэе бэеэ ойлгожо байгты, тиимэээ хэн нэ>
гэнэйтнай н‰гµµдэдµµ гомдолтой байбалнь, гомдохооон х‰нµµ
х‰лисэжэ байгты. Дээдын Эзэнэй таанадые х‰лисээндэл адли таа>
над бэе бэеэ х‰лисэжэ байха ¸отойт. 14 Энээнээ гадна ‰шµµ бэе
бэедээ дуратай байгты. Хайра дуран б‰хы ‰зэглэгшэдые холбодог,
тиигэжэ тэдэнэр бодотоор нэгэдэдэг юм. 15 Христосой хайрлажа бай>
ан энхэ тайбан таанадай з‰рхэ сэдьхэлые х‰тэлжэ байг лэ. Бурхан
энхэ тайбанай тулада таанадые дуудажа, нэгэ бэе болгон нэгэдхээ
ха юм. ‡ргэлжэ баяр х‰ргэжэ байгты. 16 Христосой ургаал ажами>
даралайтнай гол х‰тэлэгшэнь болог лэ. Бэе бэеэ ухаатайгаар, бо>
домжотойгоор ургажа, заабарилжа байгты. Бурханда баяр х‰ргэн,
псаломууд, магтаалнууд, арюун нангин дуунуудые дуулажа байгты.
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Ямаршье юумые Дээдын Эзэн Иисусай нэрэ алдарай т‰лµµ хэ>
жэ, али хэлэжэ байгты, тэрэнээр дамжуулан Эсэгэ Бурхандаа баяр
х‰ргэжэ байгты.

17

Шэнэ ажамидаралдаа сахиха зарим д‰рим‰‰д
18 Эхэнэрн‰‰д,

‰бгэдэйнгµµ эрхэ мэдэлдэ байгты. Дээдын Эзэндэ
‰зэглэдэг зон тиигэжэл µµэдыгµµ абажа ябаха ¸отой юм.
19 Эрэш‰‰л, амгадтаа дуратай байгты. Тэдээндээ шэр‰‰нээр б‰
хандагты.
20 ‡хиб‰‰д, эхэ эсэгынгээ ‰гэ ходо дуулажа ябагты. Дээдын Эзэн
тиимэ ябадалые айшаадаг юм.
21 Эсэгэнэр, ‰хиб‰‰дэйнгээ сухалыень б‰ х‰ргэжэ байгты, тиигэ>
бэлтнай тэдэтнай урмаа хухарха.
22 Барлагууд, эзэдэйнгээ ‰гэ ходо дуулажа байгты. Билдагуушад>
тал адли эзэдэйнгээ гансал хаража байхадань бэшэ, харин тэдээндэ
айшаагдаха юумэ гэнэн з‰рхэнµµн, Бурханда ‰гэдэн, ходо хэжэ
байгты. 23 Ямаршье юумэ хэхэдээ, эзэдынгээ магтаалда х‰ртэхын
тула бэшэ, харин Дээдын Эзэнэй айшаалда х‰ртэхын тула ‰нэн
з‰рхэнµµ з‰дхэжэ байгаарайт. 24 Дээдын Эзэнэй µµрынгµµ х‰н‰‰д>
тэ бэлдээд байан юумые тэрээнээ залгамжалан абахат гэжэ мэ>
дэжэ байгты. Таанад бодото Эзэн Христосто алба хэжэ байна гээ>
шэт. 25 Гэмтэ юумэ хээн х‰н б‰хэн µµрынгµµ буруугай зэргээр
лэ абаха. Бурхан х‰н б‰хэниие нэрэ т‰рµµрнь бэшэ, харин ‰йлэ хэ>
рэг‰‰дээрнь лэ шиидхэдэг юм.
4 3

Эзэд, µµэдынгµµ барлагуудта ‰нэн сэхээр хандажа байгты.
4 Таанад
µµэдµµ тэнгэридэ Эзэнтэй байанаа мэдэнэ ха юмта.
1

‰‰лшын заабари
2 ‡ргэлжэ Бурханда баяр х‰ргэн зальбаржа байгты, зальбархадаа,
эргэлэн байгты. 3 Христос тухай нюусые тайлбарилхадамнай, Бур>
ханай ‰гые дэлгэр‰‰лхэдэмнай, Бурханай бидэндэ айн боломжо
‰гэжэ байхынь тулада, таанад бидэнэйшье т‰лµµ баа зальбаржа
байгты. Христос тухай номноонойнгоо т‰лµµ би м‰нµµ т‰рмэдэ
уужа байнаб. 4 Тэрэ нюусые номноходоо шадаха зэргээрээ ойлго>
сотой болгон хэлэжэ байхымни тулада зальбаржа байгты.
5 Сагаа гээнг‰й ‰зэглэдэгг‰й зондо аша туа х‰ргэжэ байгаа>
райт, тэдэндэ ехэл ухаамсараар хандажа байгаарайт. 6 Хэлэхэдээ
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таанад зохисохо болон онирхохо юумэ ходо хэлэжэ байха, тиин
х‰н б‰хэндэ яажа з‰б харюу ‰гэхые мэдэжэ байха ¸отойт.
‰‰лшын амаршалга
7 Бидэнээр

хамта Дээдын Эзэндэ алба хэдэг ‰нэн сэхэ, инаг хай>
рата манай д‰‰ Тихик нам тухай таанадта дуулгаха. 8 Бидэнэй яажа
ажамидаржа байан тухай таанад дуулаад, урмашахынтнай тула би
тэрэниие таанадта ябуулаа эм. 9 Тихиктэй хамта таанадай нэгэн
болоон, манай найдалтай болон инаг хайрата д‰‰ Онисим ябалсаа.
Тэдэнэр эндэ боложо байан б‰хы юумые таанадта хµµрэжэ ‰гэхэ.
10 Намтай хамта т‰рмэдэ ууан Аристарх, Варнавын аша х‰б‰‰н
Марк таанадта мэндые х‰ргэнэ. (Маркын таанадта ошоболнь, тэрэ>
ниие угтажа абаха захиралта таанадта ‰гтээн байна). 11 Иуст гэжэ
нэрлэгдэдэг Иисус таанадта баа мэндые х‰ргэнэ. Эдэ гурбан Бур>
ханай эрхэ засагай мандахын тула намтай хамта х‰дэлжэ байан ев>
рей ‰зэглэгшэд юм, тиин тэдэ намда ехэл аша туатай байгаа юм.
12 Иисус Христосой зараса, таанадай ‰шµµ нэгэн болохо Епафрас
таанадта баа амар мэндые х‰ргэнэ. Тэрэ таанадай эрхим т‰гэс бо>
ложо, Бурханай эрхэ х‰сэлые б‰рин мэдэжэ байхын тула таанадай
т‰лµµ ‰ргэлжэ Бурханда зальбардаг юм. 13 Таанадай болон Лаодики,
Иераполь хотодо байан х‰н‰‰дэй т‰лµµ тэрэнэй ехэл эршэтэйгээр
ажаллажа байдагыень би µµрµµ баталжа шадахаб. 14 Манай эрхим
х‰ндэтэ Лука эмшэ ба Демас хо¸р таанадта мэндые х‰ргэжэ байна.
15 Лаодики хотын ‰зэглэгшэдтэ, Нимфада, тэрэнэй гэртэ суг>
лардаг ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ бидэнээ мэндые дамжуулаарайт.
16 Таанад энэ хандалгые уншаад, ‰‰лдэнь Лаодики хотын ‰зэг>
лэгшэдэй б‰лгэмдэ баа уншуулаарайт. Тиихэтэй сасуу Лаодики
хотын ‰зэглэгшэдтэ минии эльгэээн хандалгые таанад уншаа>
райт. 17 «Дээдын Эзэнэй даалгаан ажалые б‰тээгээрэй», – гэжэ
Архипда хэлээрэйт.
18 Павел таанадые амаршална гэжэ би µµрын гараар бэшэнэб.
Гэнжэн‰‰дээр х‰леэтэй байан тухаймни анажа байгаарайгты.
Бурханай ‰ршµµл хайра та б‰хэнтэй оршожо байхань болтогой.
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Павелай Фессалоники хотын
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ
бэшээн т‰р‰‰шын хандалга
Фессалоникиинхидтэ 1дэхи

Амаршалга
11

Фессалоники хотын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм, таанадые Павел,
1 Силуан,
Тимофей гурбан амаршална. Эсэгэ Бурхан ба Дээдын
1

Эзэн Иисус Христос таанадта ‰ршµµл хайра ба амгалан тайбаниие
‰ршµµг лэ!*
Фессалоники хотынхидой этигэл ‰зэг ба ажамидарал тухай
2 Та

б‰хэнэй т‰лµµ бидэ Бурханда ходо баясхалан х‰ргэжэ, та б‰хэ>
ниие ‰ргэлжэ зальбаралдаа дурдажа байдагбди. 3 Эсэгэ Бурханай урда
тээ этигэл ‰зэгµµ хэрэг дээрээ бэел‰‰лдэг байыетнай, хайра дуран
ажалыетнай б‰хэж‰‰лдэг байыень, Дээдын Эзэн Иисус Христосто
бэхи батаар найдажа байдагыетнай бидэ ‰ргэлжэ анадагбди. 4 Аха
д‰‰нэрни, Бурхан таанадта дуратай, таанадые шэлэжэ абаа юм гэжэ
бидэ мэдэнэ ха юмди. 5 айн Мэдээсэлые таанадта асархадаа бидэ ганса
‰гэн‰‰дые хэрэглээ бэшэ, ‰шµµ Нангин ‰лдын х‰сэ хэрэглээбди. айн
Мэдээсэлэй ‰нэн з‰б байыень харуулаабди. Таанадай дунда байха>
даа, танай аша туада яажа амидаржа байыемнай таанад мэдэнэт.
6 Таанад маанадта болон Дээдын Эзэндэ ажаан ажамидаржа
эхилээ энта. Ехэ зобожо байаншье аа, Бурханай ‰гые таанад
* Павел, Сила, Тимофей гурбан Эсэгэ Бурхан ба Дээдын Эзэн Иисус
Христостой нэгэдээн Фессалоники хотын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ Бур"
хан Эсэгэээ болон манай Дээдын Эзэн Иисус Христосоо ‰ршµµл хайра
ба амгалан тайбаниие айладхана.
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баяртайгаар угтажа абаа энта. Энэ баяр таанадта Нангин ‰лдэ
олгожо байна. 7 Тиигэжэ таанад Македонидо ба Ахайяда амидаран
б‰хы ‰зэглэгшэдтэ жэшээ харуулбат. 8 Таанад Македонидо ба Ахайя>
да ганса Бурханай ‰гэ тараагаа бэшэт, ‰шµµ таанадай Бурханда
‰зэглэдэг тухай мэдээсэл хаа хаанаг‰й тараа. Тиимэээ дахин дур>
даанай хэрэгг‰й байна. 910 Маанадай таанадта ошоходо, таанадай
яажа бидэниие угтажа абаан тухай, онгонуудаа орхижо, Бурханда
хандаан тухайтнай булта хµµрэлдэжэ байна. ‡нэн з‰б ба амиды
Бурханда алба хэхэ анаатайгаар, маанад дээрэ ерээд‰йдэ бууха
¸отой Бурханай уур сухалаа аршалжа байан, ‰хµµд амидыран
Христосой тэнгэриээ буужа ерэхые х‰леэхэ анаатайгаар таанад
Бурханда хандаан байгаат.
Павелай Фессалоники хотодо ажалан тухай
2 1

бидэнэй таанадта ерээн хэрэг дэмы ‰нгэрµµг‰й
2 гэжэ д‰‰нэрни,
таанад µµэдµµ мэдэнэт. Филиппы хотодо байхадамнай
1 Аха

2

ямар муугаар бидэндэ хандажа, бидэниие баажа доромжолыень
таанад мэдэнэт. Манда эсэрг‰‰сээн зоной олон байаншье аань,
айн Мэдээсэлые номнохо зориг бидэндэ Бурхан ‰гµµ юм. 3 Манай
таанадта номножо байгаа ургаалда алдуушье ‰гы, булхайтай ушар
шалтагааншьег‰й, бидэ хэнииешье мэхэлхэ гэжэ оролдоног‰йбди.
4 Бурхан бидэниие туршаад, айн Мэдээсэл номнохыемнай даал>
гаа. Тиимэээ номноходоо бидэ х‰н‰‰дтэ айшаагдаха гэжэ орол>
додогг‰йбди, харин бидэнэй анал бодолые туршажа байдаг Бур>
ханда айшаагдаха гэжэ оролдодогбди. 5 Бидэ аймаран ‰гэн‰‰>
дые хэлэхэеэ таанадта ерээг‰йбди, хомхолзоон сэдьхэлээ нюужа
уран ‰гэн‰‰дые хэлэжэ байгааг‰йбди гэжэ таанад яала айн мэдэ>
жэ байнат. Бурхан манай гэршэ юм! 6 Бидэ хэнэйшье, таанадайшье,
бэшэшье зоной магтаалда х‰ртэхые оролдоног‰йбди. 7 Бидэ Хрис>
тосой элшэд юм хадаа таанадаа м‰нгэнэй туаламжа абаха аргатай
байгаабди. З‰гµµр бидэ ‰хиб‰‰дтээ аналаа табижа байдаг эхэнэр
шэнги таанадтай энхэргэн байгаабди. 8 Таанадта дуратай байан ха>
даа бидэ Бурханай айн Мэдээсэлээр хубаалсахааа гадна ами на>
аараа хубаалсахада бэлэн байгаабди. Бидэ таанадта ехэл дуратай
байгаабди. 9 Аха д‰‰нэрни, яажа ажаллажа, эсэжэ сусажа байан ту>
хаймнай таанад анана байхат. Таанадые ямаршье юумээр зобоохо>
г‰й гэжэ бидэ таанадта Бурханай айн Мэдээсэлые ‰дэр ‰ниг‰й
номножо байгаа эмди.
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10 Та

‰зэглэгшэдтэ бидэ арюун айханаар, ‰нэн сэхээр, хандадаг
байгаабди. Бидэниие зэмэлхээр юумэн ‰гы. Таанад µµэдµµшье,
Бурханшье тэрэниие гэршэлхэ. 11 Эхэ эсэгэ хо¸рой ‰хиб‰‰дтээ хан>
дадагтал адляар бидэ та б‰хэндэ хандажа байгаабди. 12 Хаан т‰рµµ>
рµµ ба алдар солоороо хубаалсаха гэжэ таанадые дуудаан Бурханда
айшаагдаха амидаралаар амидархыетнай бидэ гуйжа, идхажа, ар>
гадажа байгаабди.
13 Бурханда ‰ргэлжэ баясхалан х‰ргэжэ байха ондоошье шалта>
гаан бидэндэ бии юм. Таанадта Бурханай ‰гэ асархадамнай, таанад
тэрэниие х‰н‰‰дэй ‰гэдэл бэшэ, харин Бурханай ‰гэдэл шагнажа,
угтажа абаа энта.
Тэрэ ‰нэхµµрµµ Бурханай ‰гэ байгаа, та ‰зэглэгшэдэй дунда
ажаллажа байгаа. 1415 Аха д‰‰нэрни, Иисус Христостой нэгэдээн
Иудейн ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэй ямар юумэн ушараа эм, тон
тиимэ юумэн таанадтайшье ушараа. Дээдын Эзэн Иисус Христосые,
л‰ндэншэдые алаан, бидэниие хашажа м‰рдэжэ байан Иудейн
зоноо боложо, тэдэ зоной зобоондол адли таанад баа µµэдын>
гµµ хотынхидтэ хашуулан м‰рд‰‰лэн зобоот. Тэдэ Иудейн зон Бур>
ханда ехэл жэрхэдээтэй байна. Х‰н б‰хэндэ ‰µµрхэжэ байна.
16 Бусад арадуудай абарагдахын тулада Бурханай ‰гэ номноходо>
мнай тэдэ баал аалта хэнэ. Тиигэжэ Иудейн зон хээн н‰гэлн‰‰>
дэйнгµµ ‰‰лшын н‰гэлые хэбэ. Одоол м‰нµµ Бурхан тэдэниие хэ>
ээхэнь даа.
Павел дахин Фессалоники ошохо х‰сэлтэй байна
17 Аха

д‰‰нэрни, таанадтай саг зуура хахасаад байхадаа таанадаа
ехэл ‰гылµµбди, таанадтай дахин уулзахаяа ехээр оролдообди. ‡шµµ
бидэ анал бодолоороо ходо таанадтай байгаабди. 18 Бидэ таанадта
ошохо анаатай байгаабди. Би µµрµµ таанадта ошохо¸о хэдэ дахин
з‰дхµµб, з‰гµµр сатана бидэндэ аалта хэжэ байгаа. 19 ‰‰лэй ‰‰л>
дэ таанад лэ манай найдабари, манай баяр, манай Дээдын Эзэн
Иисусай ерэхэдэ илаандаа бахархаха шалтагаамнай болоно гээшэт.
20 Таанад ‰нэхµµрµµ манай бахархал, манай баяр болонот.
3 2

‰‰лэй ‰‰лдэ бидэ тэсэхэ аргаг‰й болообди. Тиимэээ
3 Христос
тухай айн Мэдээсэл номнон бидэнтэй Бурханда ал>
13

ба хэжэ байан Тимофей д‰‰гээ таанадта эльгээгээд, µµэдµµ
Афины хотодо ‰лэхэ гэжэ шиидээ эмди. Хэнэйтнайшье хашалга
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м‰рдэлгэн‰‰дээ айн сухарихаг‰йн тула таанадые бата бэхи болго>
хо, ‰зэгыетнай урмашуулха зорилготойгоор бидэ Тимофейе ябуулаа
эмди. Тиимэ хашалга м‰рдэлгэн‰‰дые Бурханай бидэндэ заяаые
таанад µµэдµµшье мэдэнэт. 4 Т‰р‰‰н таанадтай хамта байхадаа ха>
шуулан м‰рд‰‰лхэбди гэжэ бидэ уридшалан хэлээ эмди. Тон тии>
мэл юумэн ушараа. 5 Саашадаа тэсэхэ аргаг‰й байандаа, ‰зэг ту>
хайтнай мэдэжэ ерэхээрнь Тимофейе эльгээгээ эмди. Шолмос
таанадые хорхойтуулаашье аань, б‰хы манай ажал дэмы ‰нгэ>
рµµг‰йл байха гэжэ этигэлтэй байнабди.
6 М‰нµµ Тимофей бусажа ерээ, танай ‰зэг ба дуран тухай айн
мэдээсэл асараа. Таанад бидэниие ходо айнаар дурданат, таанадые
харахаяа ехээр х‰сэдэгтэмнайл адляар таанадшье бидэниие хара>
хаяа ехэл х‰сэнэт гэжэ тэрэ хµµрµµ. 7 Аха д‰‰нэрни, зоболонтой,
дутагдалтай ажамидаржа байхадамнай таанад бидэниие этигэл ‰>
зэгµµрµµ урмашуулбат. 8 Дээдын Эзэнтэй нэгэдээн амидаралаа ба>
та бэхеэр сахижа байхадатнай бидэ м‰нµµ бодотоор амидарбабди.
9 Таанадай бидэндэ асаран б‰хы баярай т‰лµµ бидэ яажа Бурханда
г‰йсэд баясхалан х‰ргэхэ гээшэбибди? 10 Таанадтай уулзаха, этигэл
‰зэгтэтнай дутажа байан юумые ‰гэхэ х‰сэлтэйгµµр бидэ ‰дэр ‰>
ниг‰й Бурханиие ‰нэн з‰рхэнµµ гуйнабди.
11 Таанадта ошохо харгыемнай Эсэгэ Бурхан µµрµµ, манай Дээ>
дын Эзэн Иисус бэлдэжэ ‰гэг лэ. 12 Таанадта аргаг‰й ехэ дуратай
байдагтамнайл адляар бэе бэедээ болон бусад зондо дуратай бай>
хыетнай Дээдын Эзэн таанадта ‰ршµµг лэ. 13 Тиигэбэл Дээдын
Эзэн Иисусай µµрынгµµ х‰н‰‰дтэй х‰рэжэ ерэхэдэнь, Эсэгэ Бурха>
най урда н‰гэлг‰й, арюун сэбэр байхынтнай тула Дээдын Эзэн таа>
надые бэхиж‰‰лхэ.
Бурханда айшаагдаха ажамидарал тухай
4 3

Бурханда айшаагдадаг ажамидарал ямар бай>
4 даг бэд‰‰нэрни,
гэжэ таанад бидэнээ ураа бэлэйт. М‰нµµшье таанад
1 Аха

тиимэ ажамидаралтай байнат. Тиин саашадаашье тиигэжэл ажами>
дарагты гэжэ бидэ м‰нµµ Дээдын Эзэн Иисусай нэрээр таанадые
гуйха, аргадаха байнабди. 2 Дээдын Эзэн Иисусай эрхэ мэдэлээр
бидэнэй таанадта ‰гээн захяа заабаринуудые µµэдµµ мэдэжэ
байна ха юмта. 3 Бурхан таанадые забхай бэшэ, харин гэгээн х‰н‰‰д
байхыетнай х‰сэнэ. 4 Х‰н б‰хэнтнай бэеэ арюун нангин ба сэбэрээр
абажа ябаха ¸отой. 5 Бурханиие мэдэхэг‰й бусад арадуудта адли
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зальхай забхай х‰сэлэнг‰‰дтэ б‰ абтагты. 6 Тиимэээ таанадай хэн>
шье Христосто ‰зэглэгшэ ондоо х‰ндэ муу юумэ хэхэ, мэхэлэн ба>
рашхаа ¸ог‰й. Тиимэ юумэ хээн зониие Дээдын Эзэн хэээхэ гэ>
жэ бидэ уридшье хэлээ эмди, м‰нµµшье хатуугаар эргылнэбди.
7 Бурхан бидэниие забхайралдахыемнай бэшэ, харин арюун гэгээ>
нээр амидархыемнай уряалаа юм. 8 Тиимэээ энэ ургаал буруу>
шааан х‰н болбол х‰ниие буруушаана бэшэ, харин таанадта Нан>
гин ‰лдэеэ ‰ршµµжэ байгаа Бурханиие буруушаана.
9 Бэе бэедээ дуратай байгты гэжэ бэшэхэ хэрэгг‰й байха. Бэе бэе>
дээ дуратай байхые Бурхан таанадта заажа ‰гµµ ха юм. 10 Таанад
Македонидо ажауугаа б‰хы ‰зэглэгшэдтэ дуратайт. Аха д‰‰нэр>
най, б‰ришье ехээр бэе бэедээ дуратай байгты гэжэ таанадые гуй>
набди. 11 Бидэнэй т‰р‰‰н хэлээн ¸оор таанад даруухан ажами>
дарха, µµрынгµµ ажал хэхэ, µµэдµµ бэеэ тэжээхэ зорилго табигты.
12 Тиигэжэл таанад ‰зэгг‰й х‰н‰‰дтэ х‰ндэтэй, ямаршье дутагдал>
г‰й, эрхим т‰гэс х‰н‰‰д байхат.
‰зэглэгшэдэй этигэл найдабари тухай
13 Аха

д‰‰нэрни, этигэл найдабариг‰й байан х‰н‰‰дтэй адли га>
шуудахаг‰йнтнай тула наа бараан х‰н‰‰д тухай ‰нэнииень мэдэжэ
байхыетнай бидэ х‰сэнэбди. 14 Иисус ‰хµµд амидыраа гэжэ бидэ эти>
гэнэбди. Тиимэээ тэрээндэ ‰зэглэжэ байгаад, наа бараан х‰н‰‰>
дые Бурхан Иисустай хамта х‰тэлжэ ерэхэ гэжэ бидэ этигэнэбди.
15 М‰нµµ бидэ таанадта Дээдын Эзэнэй ургаал номнонобди:
Дээдын Эзэнэй ерэхэдэ амиды байгаа бидэ ‰хээн х‰н‰‰дээ т‰>
р‰‰н тэрээнтэй уулзахаг‰йбди. 16 Айладхаан абяанай гарахада,
Бурханай ахалагша Эльгээмэлэй дуу дуулдахада, Бурханай б‰реэ>
гэй дуугархада, Дээдын Эзэн µµрµµ тэнгэриээ доошоо бууха юм.
Эдэ б‰хэнэй болохын урда тээ Христосто ‰зэглэжэ байгаад ‰хэ>
эн х‰н‰‰д амидырха. 17 Тиигээд амиды байан бидэнэр тэдэ ‰хэ>
эн х‰н‰‰дтэй хамта Дээдын Эзэниие угтахаяа агаарта ‰‰лэн дээрэ
гарахабди. Тиигээд Дээдын Эзэнтэй ходол хамта байхабди.
18 Иигэжэл, эдэ ‰гэн‰‰дээр бэе бэеэ урмашуулжа байгты.
5 4

Аха д‰‰нэрни, эдэ б‰хэнэй ушарха саг, болзор тухай таанадта
5 бэшээнэй
хэрэгг‰й. Дээдын Эзэн ерэхэдээ ‰ниндµµ орожо
1

2

ерээн хулгайшандал х‰леэгээг‰й байхада ерэхэ юм гэжэ таанад
µµэдµµ яала айн мэдэжэ байнат. 3 Х‰н‰‰дэй «амгалан тайбан,
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аюулг‰й байнабди» гэжэ байхада тэдэниие гэнтэ ‰йдхэхэ. Тэрэ
‰йдхэл болбол т‰рэхµµ байан эхэнэрэй ‰бдэдэг мэтэ гэнтэ эхил>
хэ, тиимэээ х‰н‰‰д тэрээнээ зайлажа шадахаг‰й. 4 Харин таанад,
аха д‰‰нэрни, харанхы б‰рэнхы соо байна бэшэ ха юмта. Тиимэээ
тэрэ ‡дэр болбол хулгайшан мэтэ х‰леэгээг‰й байхадатнай ерэхэ
¸ог‰й. 5 Таанад булта гэрэл туяа бэдэрэн, ‰дэрэй харьяалай х‰>
н‰‰д гээшэт. Бидэ болбол ‰ниин, харанхы б‰рэнхыгэй х‰н‰‰д бэ>
шэбди. 6 Тиимэээ бидэ бэшэ зондо адли унтаха ¸ог‰йбди. Бидэ
эргэлэн, эр‰‰л байха ¸отойбди. 7 Юундэб гэхэдэ, ‰ниндµµл х‰>
н‰‰д унтадаг, ‰ниндµµл х‰н‰‰д огтотороо уудаг юм. 8 Гэхэдээ би>
дэ ‰дэрэй харьяалай х‰н‰‰д хадаа эр‰‰л байха ¸отойбди. Бидэ ‰>
зэг ба дуран хо¸роо хуяг мэтэ ‰мдэжэ, абарагдаха найдалгаа дуулга
мэтэ ‰мдµµд байха ¸отойбди. 9 Бурхан хэээхын тула бэшэ, харин
Дээдын Эзэн Иисус Христосоор дамжан абархын тула бидэниие
шэлэжэ абаа юм. 10 Иисус бидэнэй орондо ‰хµµ, тиимэээ тэрэнэй
ерэхэдэ бидэ амидышье аа, наа барааншье аа, тэрээнтэй хамта
амидарха ¸отойбди. 11 Тиимэээ таанад бэе бэеэ урмашуулдаг, бэе
бэедээ туалдаг заншалаа ‰ргэлжэл‰‰лжэл байгты.
‰‰лшын захяа заабари ба амаршалга тухай
12 Аха

д‰‰нэрни, таанадай дунда ажаллажа, Бурханда айшаагдаха
ажамидаралда таанадые х‰тэлжэ, ургажа байан х‰н‰‰дые х‰ндэл>
жэ байгты гэжэ бидэ гуйнабди. 13 Хэжэ байан ажалайнь т‰лµµ тэ>
дэнээ х‰ндэлжэ, тэдээндээ дуратай байгты. ¤µэд хоорондоо амга>
лан тайбан байгты.
14 Аха д‰‰нэрни, залхуу х‰н‰‰дтэ ухаан заагты, зоригг‰й х‰н‰‰дые
урмашуулжа байгты, улахан х‰н‰‰дтэ дэмжэлгэ ‰з‰‰лэгты, х‰н б‰>
хэндэ ехэ тэсэбэритэй хандажа байгты гэжэ бидэ баа гуйха бай>
набди. 15 Таанадта муу юумэ хэхэдэнь харюудань муу юумэ б‰ хэгты,
харин бэе бэедээ, х‰н б‰хэндэ ходо айн юумэ хэхые оролдогты.
16 Ходо баяртай байгты. 17 Ходо зальбаржа ябагты. 18 Ямаршье н‰>
хэсэлдэ б‰хы юумэнэй т‰лµµ б‰гэдэндэ баясхалан х‰ргэжэ байгты.
Иисус Христосой харуулан ¸оор тиимэ юумэ хэжэ байхыетнай
Бурхан таанадаа х‰сэжэ байна.
19 Нангин ‰лдынгµµ гэрэлыень б‰ унтараагты. 20 Уридшалан хэ>
лэгдээн юумэн‰‰дые б‰ доромжологты. 21 Б‰хы юумые шалгажа
‰зµµд, айнииень баримталжа ябагты. 22 Элдэб гэмтэ ябадалнуудые
хэнг‰й байхые хэшээгты.
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23 Бидэндэ

амгалан тайбаниие ‰ршµµжэ байан Бурхан таанадые
б‰рим‰эн арюун нангин болгог, Дээдын Эзэн Иисус Христосой
ерэтэр танай анал бодол, ‰нээ ‰лдэ, махабад бэе б‰рин б‰тэ>
нµµрµµ ямаршье дутуу дутагдалг‰й хадагалагдажа байг. 24 Таанадые
дуудаан Бурхан найдабаритай юм хадаа тэрэ б‰хэниие бэел‰‰лхэ.
25 Аха д‰‰нэрни, бидэнэй т‰лµµ баа зальбаржа байгты.
26 Б‰хы ‰зэглэгшэдые арюунаар таалан амаршалагты. 27 Б‰хы ‰>
зэглэгшэдтэ энэ бэшэгые уншажа ‰гэгты гэжэ би Дээдын Эзэнэй
нэрэ т‰рµµр гуйнаб.
28 Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хайра та б‰хэнтэй ор>
шожо байхань болтогой.
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Павелай Фессалоники хотын
‰зэглэгшэдэй
б‰лгэмдэ бэшээн хо¸рдохи хандалга
Фессалоникиинхидтэ 2дохи

Амаршалга
11

Эсэгэ Бурхан болон Дээдын Эзэн Иисус Христостой нэгэдээн
1 Фессалоники
хотын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм, таанадые Павел, Си>
1

ла, Тимофей гурбан амаршална. 2 Эсэгэ Бурхан болон Дээдын Эзэн
Иисус Христос таанадта ‰ршµµл хайра ба амгалан тайбаниие ‰р>
шµµг лэ!
Христосой ерэхэдэ болохо зарга ш‰‰бэри
3 Аха

д‰‰нэрни, таанадай т‰лµµ бидэ ‰ргэлжэ Бурханда баясхалан
х‰ргэжэ байха ¸отойбди. Юундэб гэхэдэ, таанад б‰ри ехээр Бур>
ханда ‰зэглэжэ байнат, б‰ри ехээр бэе бэеэ хайрлажа байнат.
4 Тиимэээ бидэ ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дэй урда таанадаар омо>
горхожо байнабди. Б‰хы хашалан м‰рдэлгэн‰‰дтэ, зоболонгуудта ‰>
зэг этигэлээ алданг‰й таанадай тэсэбэритэй байандатнай омогор>
хожо байнабди.
5 Эдэ б‰хэн Бурханай зарга ш‰‰бэриин ‰нэн з‰б байыень батал>
на. Саашадаа таанад Бурханай хаан орондо орохо эрхэтэй болохот,
юундэб гэхэдэ, тэрэнэй т‰лµµ зобожо байнат. 6 Бурханай урда ‰нэн
з‰б юумэ б‰тэхэнь болтогой: таанадые зобоожо байан х‰н‰‰д зобо>
хо, 78 харин зобожо байан таанад, м‰н бидэ баясахабди. Дээдын
Эзэн Иисусай ‰р х‰сэтэй Эльгээмэлн‰‰дтэйгээ тэнгэридэ аажа
байан гал соо харагдахадань, Бурхан эдэ б‰хэниие бэел‰‰лхэ. Бур>
ханиие буруушааан х‰н‰‰дые, айн Мэдээсэлыень баримталдаг>
г‰й х‰н‰‰дые Дээдын Эзэн Иисус хэээхэ. 9 Дээдын Эзэнэй ерэхэ
507

Фессалоникиинхидтэ 2>дохи 1, 2
тэрэ ‰дэр тэдэ зон Дээдын Эзэнээ, тэрэнэй алдарта ‰р х‰сэнµµ
илгагдаад, хэтын хэтэдэ хэээгдэн зобохо. 10 Дээдын Эзэнэй тэрэ
‰дэр ерэхэдэнь, гэгээн арадынь, б‰хы ‰зэглэгшэдынь тэрэниие х‰н>
дэлхэ, тэрээндэ алдар соло дуудаха. Бидэнэй номноон ургаалда
этигээн хадаа таанадшье баа тэрэ зоной дунда байлсахат. 11 Тии>
мэээл бидэ таанадай т‰лµµ ходо зальбаржа байдагбди. Зохистой
ажамидархынтнай тула Бурхан таанадые дуудаа. Тиин тэрэ ажами>
даралые Бурхан таанадта ‰ршµµг лэ. айн айхан юумэ хэжэ байха
гээн х‰сэлэнг‰‰дыетнай Бурхан µµрынгµµ х‰сµµр бэел‰‰лэг лэ, эти>
гэл ‰зэгтэйгµµр хэжэ байан хэрэг‰‰дыетнай эсэстэнь х‰ргэг лэ.
12 Манай Бурхан болон Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хай>
раар Дээдын Эзэн Иисус Христосой нэрэнь таанад соо алдарша>
ай, таанад тэрээн соо алдаршаайт.
Бурханай дайсан
2 1

Эзэн Иисус Христосой ерэхэ болон бидэнэй тэрээн>
2 тэйДээдын
хамта байха суглаан тухай хэлэбэл, аха д‰‰нэрни, Дээдын
1

2

Эзэнэй ‰дэр ерээ гэхэдэ таанад бэлээр ухаан бодолоороо мэгдэжэ,
анаагаа б‰ зобооройт гэжэ гуйнаб. Тэрэ ‰дэр ерээ гэжэ бидэниие
уридшалан хэлээ, али номноо, али ‰гы аа бэшэг соогоо бэшээ гэ>
жэ таанад бодожо магадг‰йт. 3 Таанадые хэншье, ямаршье аргаар б‰
мэхэлэг. Бурханда эсэрг‰‰сээн ‰‰лшын ‰ймµµнэй болотор, ‰йд>
хэл асардаг харата х‰нэй элиртэр тэрэ ‡дэр ерэхэг‰й. 4 Бурханда,
нангин гэжэ нэрлэгдэдэг б‰хы юумэндэ тэрэ х‰н эсэрг‰‰сэхэ, тэдэ
б‰хэнэй дээг‰‰р µµрыгµµ табиха. Тиихэдээ тэрэ б‰ри Бурхан ‰мэ>
дэ уугаад, µµрыгµµ Бурханби гэжэ баталан хэлэхэ.
5 Таанадтай хамта байхадаа би эдэ б‰хэн тухай хµµрэжэ байгаа эм,
анана г‰т? 6 Харата х‰нэй ерэхэдэнь ямар юумэн аалта болоноб
гэжэ таанад µµэдµµ мэдэнэт. Тэрэ томилогдоон сагтаал ерэхэ.
7 Бурханай дайсан нюусаар ажаллажа байна ха юм, гэхэдээ тэрэ>
ниие халхалжа байан х‰сэн т‰р‰‰н буураха ¸отой. 8 Тиигээд Бур>
ханай дайсан элирхэ, харин Дээдын Эзэн Иисус ерэхэдээ, тэрэниие
аманайнгаа амисхалаар алаха, µµрынгµµ аргама ялагар байдалаар
тэрэниие ‰нµµхэ. 9 Бурханай дайсан шолмосой х‰сэ барижа ерэхэ,
тиигээд элдэб янзын хуурмаг гайхамшагта ‰зэгдэлн‰‰дые, д‰лгэ тэм>
дэг‰‰дые ‰з‰‰лжэ, 10 ‰хэлдэ х‰ртэхэ х‰н‰‰дтэ элдэб янзын мэхэ гохо
хэрэглэхэ. ¤µэдыгµµ абаран, ‰нэн з‰б юумэндэ этигээг‰й, дурлаа>
г‰й зон ‰хэхэ. 11 Тэрэнэйнь т‰лµµ Бурхан тэдэ зониие энд‰‰р‰‰лхэ
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аргатай х‰сэ эльгээхэ, тиигээд тэдэ зон хуурмаг юумэндэ этигэжэ
байха. 12 ‰‰лдэнь ‰нэн з‰б юумэндэ этигээг‰й, харин н‰гэлтэ юумэ
‰йлэдэхэ дуратай байан х‰н б‰хэн буруушаагдаха.
Таанад абарагдахаар шэлэгдээн байгаат
13 Дээдын

Эзэндэ инаг хайрата байан аха д‰‰нэрни, бидэ таана>
дай т‰лµµ ‰ргэлжэ Бурханда баясхалан х‰ргэжэ байха ¸отойбди.
Таанадай Нангин ‰лдын х‰сµµр Бурханай х‰н‰‰д боложо, ‰нэн з‰б
юумэндэ этигээн ‰зэгµµрµµ абарагдахынтнай тула Бурхан таана>
дые эхинээ нааша шэлэжэ абаа. 14 Бидэнэй таанадта номноон
айн Мэдээсэлэй ашаар абарагдахынтнай тула Бурхан таанадые дуу>
даа юм. Дээдын Эзэн Иисус Христосой алдарые хубаалсахаар тэрэ
таанадые дуудаа. 15 Тиимэээ, аха д‰‰нэрни, бидэнэй номноон ба
бэшээн ургаалнуудые баримталжа, бата бэхи байгты.
16 Маанадта дуратай, хайра ‰ршµµлµµрµµ маанадые хэтын хэтэдэ
урмашуулдаг, бата найдабари ‰ршµµдэг Эсэгэ Бурхамнай болон ма>
най Дээдын Эзэн Иисус Христос µµрµµ 17 анааетнай заажа, айн
айхан ‰йлэн‰‰дые ходо хэжэ, хэлэжэ байхаартнай таанадые бата>
жуулаг лэ.
Бидэнэй т‰лµµ зальбаржа байгты
3 2

д‰‰нэрни, т‰гэсхэлдэнь иимэ юумэн хэлэхэ байнаб: Дээ>
3 дын Эзэнэй
ургаал таанадай дунда яажа таража байнаб, тон
1 Аха

тиигэжэл саашадаа таража, алдаршажа байхын тула таанад бидэнэй
т‰лµµ зальбаржа байгты. 2 Бидэниие н‰гэлтэ, хуурмаг х‰н‰‰дээ зай>
суулжа байхыень баа Бурханда зальбаржа байгты. Х‰н б‰хэн Бур>
ханай ‡гэдэ ‰нэн сэхэ байдагг‰й ха юм.
3 Гэхэдэ Дээдын Эзэн этигэл найдабаритай юм. Тиимэээ тэрэ
таанадые батажуулжа, шолмосоо аршалжа байха. 4 Таанад бидэнэй
захиран юумые хэхэт, саашадаашье хэжэ байхат гээн хатуу эти>
гэл Дээдын Эзэн бидэндэ ‰гэжэ байна.
5 Бурханай хайра дурые мэдэр‰‰лжэ, Христосой ерэхые х‰леэхэ
тэсэбэри Дээдын Эзэн таанадта ‰ршµµг лэ.
Ажаллаха уялга
6 Аха

д‰‰нэрни, бидэнэй ‰гээн захяа заабариие сахидагг‰й, жу>
рамг‰й ‰зэглэгшэдµµ зайсажа байгты гэжэ Дээдын Эзэн Иисус
Христосой нэрэ алдараар таанадтаа захиран ханданабди. 7 Бидэнэйл
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хээн юумые ажаажа хэхэ ¸отойгоо таанад µµэдµµшье айн
ойлгоно ха юмта. Таанадтай хамта байхадаа бидэ журам сахидаг
бэлэйбди. 8 Бидэ хэнээшье туаламжые т‰лµµэг‰й абадагг‰йбди.
Таанадай хэндэшье ашаан болохог‰й гэжэ бидэ ‰дэр ‰ниг‰й ажал>
ладаг бэлэйбди. 9 Туаламжа эрихэ эрхэг‰й байандаа бидэ тиигээ
бэшэбди, харин таанадта ажаажа байха жэшээ харуулхын тула тии>
гэжэ ажаллажа байгаабди. 10 Бидэ таанадаар суг байхадаа, «Ажалла>
ха дураг‰й х‰н эдихэ ¸ог‰й» гэжэ хэлэдэг бэлэйбди.
11 Таанадай дунда журам сахидагг‰й, юушье хэдэгг‰й, гансал он>
доо х‰н‰‰дэй хэрэгтэ оролсожо байдаг х‰н‰‰д бии гэжэ дуулаан
хадаа эдэ б‰хэниие хэлэнэбди. 12 Тэдэ зониие дарууханаар амидар>
жа, µµэдµµ ажаллажа, µµэдыгµµ тэжээжэ байхыень Дээдын Эзэн
Иисус Христосой нэрэ алдараар бидэ уряалжа, идхажа байнабди.
13 Аха д‰‰нэрни, таанад ходол айн юумэ хэжэ ябагты. 14 Энэ бэ>
шэг соогоо захиан ‰гэн‰‰дыемнай дуулаха дураг‰й х‰н‰‰д байжа
магадг‰й. Тиигэбэл таанад тэдэ х‰н‰‰дэй эшэжэ улайхын тула тэдэ>
ниие ажаглажа байгаад, тэдэнээр харилсанг‰й байгаарайт. 15 Тиихэ>
дээ тэдэндэ дайсадта адли б‰ хандаарайт, харин аха д‰‰нэрээ урга>
жа байандал ухаан заажа байгаарайт.
‰‰лшын ‡гэн‰‰д
16 Амгалан

тайбанай эхин болохо Дээдын Эзэн µµрµµ таанадта
хододоо б‰хы юумэндэ амгалан тайбаниие ‰ршµµжэ байг лэ. Дээ>
дын Эзэн та б‰хэнтэй оршожо байг лэ.
17 ¤µрын гараар би энээниие бэшэнэб: Павел таанадые амаршал>
на. Иимэ арга б‰хы хандалгануудаймни бэлгэ тэмдэг болодог юм.
Иигэжэл би бэшэдэг х‰м.
18 Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хайра та б‰хэнтэй ор>
шожо байг лэ.
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Павелай Тимофейдэ бэшээн
т‰р‰‰шын хандалга
Тимофейдэ 1дэхи

Амаршалга
11

‰нэн сэхэ х‰б‰‰мни болоон Тимофей,
1 шамайе би‰зэгµµрµµ
Павел амаршалнаб. Би манай Абарагша Бурханай ба
12 Этигэл

манай этигэл найдал болоон Дээдын Эзэн Христос Иисусай захи>
ралтаар Христос Иисусай элшэн болоон байгаа х‰нби. Бурхан
Эсэгэ болон манай Дээдын Эзэн Иисус Христос шамда айн ай>
ханиие, ‰ршµµл хайра ба амгалан тайбаниие ‰ршµµг лэ.
Хуурмаг ургаалаа эргылнэ

Македони ошоходоо би шамайе Эфес хотодо ‰лэхыешни гуй>
гаа энби. Зарим х‰н‰‰д тэндэ хуурмаг юумэндэ ургажа байна,
ши тэдэниие зогсоохо ¸отойш. 4 Арсалдаан лэ гаргадаг ‰льгэр>
н‰‰дээ, дууашаг‰й угай бэшэг‰‰дээ хµµрэхэеэ болигты гэжэ тэ>
дээндэ захираарай. ‰зэгынь Бурханай т‰сэбтэй таарахаг‰й бай>
аниинь мэдээжэ. 5 ‰зэглэгшэдэй бэе бэедээ дуратай байхые ур>
машуулхань тэрэ захиралтын зорилго болоно. Тиимэ хайра дуран
‰нэн з‰рхэнµµ, арюун сэбэр анаанаа, бодото ‰зэг этигэлээ
эхи абадаг. 6 Зарим х‰н‰‰д сэхэ замаа буруу замда ороод, дэмы
юумэ шашаад байна. 7 Тэдэнэр Бурханай хуулиин ургагшад байха
анаатай аад, µµэдынгµµ хэлээншье юумэ, баталаншье юумэеэ
ойлгоног‰й.
8 Хуули хэрэглэхэ ¸отой аргаар лэ хэрэглэбэл, тэрэ айн ‰рэ
д‰нтэй байдаг юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. 9 Хуули гээшэмнай ‰нэн
сэдьхэлтэндэ зорюулагдаан бэшэ, харин хуули эбдэдэг, Бурханай
мэдэлдэ оросог‰й зондо, Бурханда ш‰тэдэгг‰й, н‰гэл хэгшэ зондо,
Бурханииешье, нангин юумэн‰‰дыешье тоодогг‰й зондо, эсэгэ эхэеэ
3
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алаан х‰н‰‰дтэ, алууршадта, 10 зальхай ба ташаяан* ябадалтай зон>
до, х‰н‰‰дые хулуудаг, худал юумэ хэлэдэг, хуурмаг гэршэлгэ ‰гэдэг
зондо, ‰нэн з‰б ургаалда зохихог‰й элдэб юумэ хэдэг зондо зорюу>
лагдаан байгаа юм гэжэ анажа байха хэрэгтэй. 11 айн Мэдээсэ>
лэй ‰нэн з‰б ургаалые намда алдарта ба ‰ршµµлтэ Бурхан айлад>
хажа байхыемни даалгаан байна.
Бурханай ‰ршµµл хайрын т‰лµµ баясхалан х‰ргэнэб
12 Намда

ажаллаха х‰сэ шадал ‰гээн Дээдын Эзэн Христос Иисус>
та би баясхалан х‰ргэжэ байнаб. Намайе найдабаритай гэжэ тоолоод,
µµртэнь алба хэхыемни табиандань баясхалан х‰ргэнэб. 13 Урдань
би тэрэниие доромжолжо, хашан м‰рдэжэ, гомдохоожо байгааб. Гэ>
хэдээ ‰зэг этигэлг‰й байхадаа би тиимэ юумэ хээб. Юу хэжэ бай>
анаа ойлгоног‰й байандамни, Бурхан намайе х‰лисµµ. 14 Дээдын
Эзэн Иисус Христосой ашаар намда буян хэшэгээ хайрлаа. Тиигэ>
жэ би Дээдын Эзэндэ ‰зэглэдэг, тэрээндэ ба тэрэнэй х‰н‰‰дтэ ду>
ратай болоо х‰м. 15 Иисус Христос н‰гэлтэдые абарха гэжэ газар
дэлхэйдэ ерээ гэдэгынь ‰нэн з‰б юм, тиигэжэ хэлээндэ этигэжэ
боломоор юм. Би болбол тэдэ н‰гэлтэдэй эгээн мууниинь байгааб.
16 Бурхан намайе ‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµгµµ. Ушарынь юуб гэбэл,
н‰гэлтэдэй мууниинь байан намда Христос Иисус ехэл тэсэбэри>
тэй байгаа. Х‰н зон тэрээндэ ‰зэглэжэ, ‰‰лдэнь м‰нхын амида>
ралда х‰ртэхынь тулада Христос тиимэ тэсэбэри ‰з‰‰лээ юм. 17 Хэ>
тэдээ амиды, нюдэндэ харагдадагг‰й м‰нхын Хаан, ори ганса Бур>
хан хэтын хэтэдэ х‰ндэтэй, алдар солотой байг лэ. Болтогой!
18 Тимофей х‰б‰‰мни, т‰р‰‰н шам тухай уридшалан хэлэгдээнэй
¸оор би шамдаа иимэ юумэ даалганаб. айн тэмсэхын тула тэдэ
уридшалан хэлэгдээн ‰гэн‰‰дые зэбсэгтэ мэтэ ашаглаарай, 19 тии>
хэдэ ‰зэгµµ хадагалжа, эшхэлтэй байгаарай. Зарим х‰н‰‰д эшхэ>
лээрээ болонг‰й ‰зэгµµ алдаа. 20 Тэдэнэй дунда Именей ба Алек>
сандр байна. Бурханиие доромжолхо¸о болихынь тула би тэдэниие
сатанагай гарта ‰гэжэ хэээгээб.
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй зальбаралга
2 1

‰нэн з‰бµµр µµэдыгµµ абажа, аажам тэ>
2 нюун, амгалан‰гэдэн,
тайбан ажамидархын тула б‰хы х‰н зоной, б‰хы
12 Бурханда

* Гомосексуалистнууд тухай хэлэгдэнэ.
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хаануудай, б‰хы зонхилжо захиржа байгаа х‰н‰‰дэй т‰лµµ таанар
Бурханда зальбарагты, гуйлта баригты, м‰ргэгты, баясхалан х‰р>
гэгты гэжэ нэн т‰р‰‰н таанадые гуйнаб. 34 Х‰н б‰хэн абарагдажа,
‰нэн з‰бые мэдэрэг гэжэ х‰сээн манай Абарагша Бурханда эдэ
б‰хэн айшаагдаха, таатай байха. 56 Ушарынь юуб гэхэдэ, Бурхан
ори ганса юм. Тиихэдэ Бурханай болон х‰н‰‰дэй хоорондо гансал
зууршалагша бии. Тэрэнь б‰хы х‰н т‰рэлтэниие абарха гэжэ µµры>
гµµ ‰ргэл болгоон Христос Иисус гэдэг х‰н юм. Бурхан µµрынгµµ
тогтооон сагта тэрээниие харуулаа. 7 Тиимэээ ‰зэг ба хайра ду>
рын ‰гэ айладхахаар ургагша ба элшэнээр табигдан, би бусад ара>
дуудта эльгээгдээн байгааб. Би худал юумэ хэлэнэг‰йб, би ‰нэ>
ниие хэлэнэб.
8 Бурханда µµрыгµµ зорюулан х‰н б‰хэнэй ямаршье газарта уур
сухалг‰йгµµр, хэр‰‰лг‰йгµµр гараа µµдэнь арбайгаад, зальбаржа
байхыень х‰сэнэб. 9 Эхэнэрн‰‰дшье хубсаа хунартаа бодолтойгоор
хандажа, даруухан, зохидоор хубсалжа байг. ‡эеэ го¸охо, алтан
з‰‰дхэлээр г‰, али эрдэни субадаар г‰, али ‰нэтэй хубсааар µµэ>
дыгµµ шэмэглэхэеэ оролдонг‰й, 10 харин шажан Бурханда зорюул>
ан эхэнэрн‰‰дтэл зохихо ‰лзытэй айхан ‰йлэ хэрэг‰‰дээр µµэ>
дыгµµ шэмэглэжэ байхыень х‰сэжэ байнаб. 11 Эхэнэр х‰н абяаг‰й,
номгоноор юумэндэ уража байха ¸отой. 12 Эхэнэрэй ‰бгэеэ урга>
хыень г‰, али тэрээндээ захирхыень би хорижо байнаб. Эхэнэр х‰н
дууг‰й байха ¸отой. 13 Юундэб гэхэдэ, т‰р‰‰н Адам б‰тээгдэжэ,
‰‰лдэнь Ева б‰тээгдээн байгаа. 14 Тиихэдээ могой Адамые мэхэ>
лээг‰й, харин эхэнэрыень лэ мэхэлэн байгаа, тиигэжэл эхэнэрынь
Бурханай хуулиие эбдээ юм. 15 Гэхэтэй сасуу эхэнэр х‰н Бурханда
‰зэглэжэ, бусад зондо дуратай, арюун нангин ажамидаралтай бай>
бал, ‰хиб‰‰ т‰рэжэ абарагдаха юм.
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшэд
3 2

б‰лгэмэй х‰тэлэгшэ болохые анаан х‰н дэм>
3 бэрэлтэ айхан хэрэг
анаашалаа гэдэгынь ‰нэн гээшэ. Гэхэтэй
1 ‰зэглэгшэдэй

2

сасуу ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшэ болбол ямаршье гэмг‰й,
гансал амгатай*, ухаансар, бэеэ баридаг, ехэ томоотой, аяншадые
угтажа абадаг, х‰н‰‰дые ургаха абьяастай, 3 архиншан бэшэ, дош>
хон занг‰й, номгон даруу зантай, эб найрамдалда дуратай, алта

* ‡гы аа нэгэл дахин амга абаан байха ¸отой.
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Тимофейдэ 1>дэхи 3
м‰нгэ тоодогг‰й, 4 гэр б‰лэдµµ анаагаа табидаг х‰н байха ¸отой,
тэрэнэй ‰хиб‰‰дынь ‰гыень дууладаг, х‰ндэлдэг байха ¸отой. 5 Гэр
б‰лэдµµ анаагаа табидагг‰й х‰н яажа Бурханай ‰зэглэгшэдэй б‰л>
гэмые анхаржа шадахаб. 6 Тэрэ х‰н Дээдын Эзэндэ аял ‰зэглээн
зоной дундааа табигдаха ¸ог‰й, тиигээ аа тэрэ хамараа дээшэнь
‰ргµµд, ‰‰лдэнь шолмостой хамта буруушаагдажа магадг‰й. 7 Тии>
хэдээ муугаар хэл‰‰лхэг‰йн тула, шолмосой абарта орохог‰йн тула
тэрэ х‰н ‰зэглэгшэдэйнгµµ б‰лгэмµµ гадна х‰н зондо х‰ндэтэй
байха ¸отой.
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй туалагшад
8 ‰зэглэгшэдэй

б‰лгэмэй туалагшад баал айхан зантай, бил>
дагуушалдагг‰й х‰н‰‰д байха ¸отой. Тэдэ архи даранда болон ал>
та м‰нгэндэ шунахай бэшэ, 9 ‰зэг этигэлэйнгээ элир‰‰лэн ‰нэн
з‰бые эшхэлтэйгээр баримталха ¸отой. 10 Тиимэ х‰н‰‰дые т‰р‰‰н
туршаад, тэдэнэй шалгалтаяа бариан хойнонь алба хэхэ эрхэ тэ>
дэндэ олгожо болохо юм. 11 Тэдэнэй амгадыньшье* айхан зан>
тай, хоб>жэб зµµдэгг‰й, архинша бэшэ, ямаршье юумэндэ этигэл
найдабаритай байха ¸отой. 12 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй туалагша
гансал амгатай байха**, ‰хиб‰‰дтээ, гэр б‰лэдµµ анаагаа табижа
байха ¸отой. 13 Ажалаа айн хэжэ байан туалагшад нэрэ т‰рэтэй
болохо, Христос Иисуста найдаан ‰зэг тухайгаа зоригтойгоор хэ>
лэхэ аргатай байха.
‰зэг этигэлэймнай элир‰‰лэн ‰нэн з‰б тухай
14 Энэ

бэшэгээ бэшэжэ уухадаа, шамда аядаа ошохоб, шамтай
уулзахаб гэжэ найданаб. 15 Хэрбээ минии аатабал, ‰нэн з‰бэй тул>
га ба т‰шэг болохо амиды Бурханай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ, али
Бурханай гэртэ яажа бидэ µµэдыгµµ абажа ябаха ¸отойбибди гэ>
жэ энэ бэшэг соооо мэдэжэ байхаш. 16 ‰зэг этигэлэймнай эли>
р‰‰лэн ‰нэн з‰бынь ‰нэхµµрµµ агууехэ юм:
Х‰нэй д‰рсэ д‰рсэлэн Бурхан ерээ,
Тэрэнэй ‰нэн з‰б байыень Нангин ‰лдэ харуулаа,
Тэрэ µµрыгµµ Эльгээмэлн‰‰дтэ харуулаа.
* ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй туалагша эхэнэрн‰‰д тухай хэлэгдээн байжа
магадг‰й.
** ‡гы аа нэгэл дахин амга абаан байха ¸отой.
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Тимофейдэ 1>дэхи 3, 4
Арадуудай дунда тэрээн тухай номноо,
б‰хы газар дэлхэйн зон тэрээндэ этигээ,
Тиигээд тэрэ тэнгэридэ дэгдээн байгаа.
Хуурмаг ургагшад тухай ургаал
4 3

зарим х‰н‰‰д этигэл ‰зэгµµ алдаха, ада
4 ш‰дхэрн‰‰дэй‰дэрн‰‰дтэ
альбанда орохо, шолмосой ургаалые анхарха
1 ‰‰лшын

юм гээд Нангин ‰лдэ элеэр хэлэнэ. 2 Тэрэ хуурмаг ургаал халуун
т‰мэртэ хайруулжа эшхэлээ алдаан билдагууша худалшадай орол>
долгоор тараха юм. 3 Тэдэ зон гэрлэхые, зарим юумэ эдихые хори>
хо. З‰гµµр Бурхан тэрэ эдеэ хоолые баясхалан х‰ргээн зальбаралай
‰‰лдэ ‰зэглэгшэдтэ, ‰нэн з‰бые мэдэрэн х‰н‰‰дтэ эдихыень б‰>
тээгµµ юм. 4 Бурханай б‰тэээн б‰хы юумэн айн, тиимэээ ямар>
шье юумэнээ арсанг‰й, харин баясхалангай зальбарал х‰ргэн аба>
ха ¸отойбди. 5 Ушарынь гэхэдэ, Бурханай ‰гµµр, зальбаралаар тэдэ
юумэн‰‰д арюудхагдана.
Иисус Христосой айн албатан
6 Иимэ

заабаринуудые ‰зэглэгшэдтэ ‰гэжэ байбал, µµрыгµµ зо>
рюулан ‰нэн з‰б ургаалаар ба ‰зэг этигэлэй ‰гэн‰‰дээр анал бо>
долоо д‰‰ргэжэ, ши Христос Иисусай айн албатан болохош. 7 Бур>
ханиие буруушааан ‰льгэр зугаануудаа холодожо, Бурханай мэ>
дэлдэ байжа ура. 8 Бэеын орилго нэгэ талааа туатай, гэхэдэ
Бурханай мэдэлдэ байхань аргаг‰й ехэ туатай юм. Юундэб гэ>
бэл, Бурханай мэдэлдэ байан х‰н энэшье амидаралдаа, ерээд‰й>
дэшье, Бурханай найдуулан м‰нхын амидаралда х‰ртэхэ. 9 Минии
хэлээн ‰нэн з‰б юм, тэрээндэ этигэжэ болохо. 10 Амиды Бурхан>
да найдажа байан хадаа бидэ тэмсэжэ, х‰ндэ ажал хэжэ байнабди.
Ушарынь юуб гэхэдэ, амиды Бурхан б‰хы х‰н зоной, илангаяа ‰>
зэглэгшэдэй Абарагша юм.
11 Эдэ б‰хэниие х‰н‰‰дтэ захи, эдэ б‰хэндэ х‰н‰‰дые урга. 12 За>
луухан байнаш гээд шамда хайхарамжаг‰йгµµр б‰ хандаг. Ши хэлэ>
эн ‰гµµрµµ, амидаралаараа, хайра дураараа, ‰зэгµµрµµ, арюун сэ>
бэрээрээ ‰зэглэгшэдтэ жэшээ харуулжа байгаарай. 13 Шамда ошо>
торни, ши х‰н‰‰дтэ Нангин Бэшэг уншажа, номножо, тайлбарилжа
байгаарай. 14 Б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдэй уридшалан хэлээд дээрэшни
гараа табихадань, шамда абьяас бэлиг ‰гтээн байгаа. Тэрэ абьяас
бэлигээ хэрэглэжэ байгаарай. 15 Х‰н б‰хэндэ амжалтануудайшни
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Тимофейдэ 1>дэхи 4, 5
элеэр харагдажа байхынь тула ши эдэ ‰‰ргэн‰‰дээ д‰‰ргэжэ бай,
µµрыгµµ б‰рин тэдэндэ зорюула. 16 Ажабайдалдаа, ургажа байан
юумэндээ анхаралаа хандуула. Тиигэжэ байбал ши µµрыгµµшье,
µµрынгµµ шагнагшадыешье абархаш.
‰зэглэгшэдэй уялганууд
5 4

Наатай х‰н‰‰дтэ хатуу ‰гэ б‰ хэлэ, харин эсэгэдээл адляар
5 хандажа
бай. Шамаа залуу х‰б‰‰дтэ µµрынгµµ д‰‰нэртэл адли
1

ханда, 2 эгэшэ х‰ндэ эжыдээл адляар ханда, µµрµµн д‰‰ басагадта
д‰‰ басагандаал адли сэхэ сэбэрээр хандажа байгаарай.
3 ‡нэхµµр гансаардажа байан бэлбээн эхэнэрн‰‰дтэ х‰ндэлэ>
нµµ мэд‰‰лжэ байгаарай. 4 Хэрбээ бэлбээн эхэнэр ‰хиб‰‰дтэй, ‰гы
аа аша зээнэртэй байбал, тэдэнь шажанай ¸оор анха т‰р‰‰н гэр
б‰лэдµµ д‰‰ргэхэ ¸отой уялгануудаа д‰‰ргэг. Тиигэжэ тэдэнэр аба
эжынгээ, х‰гшэн аба эжынгээ ашыень харюулха. Энэнь Бурханда
айшаагдаха. 5 Хойнооонь хараха х‰нг‰й, ‰нэндµµ бэлбээн эхэ>
нэр х‰н гансал Бурханда найдажа, ‰дэр ‰ниг‰й тэрэниие гуйжа,
тэрээндэ зальбаржа байдаг. 6 Харин х‰сэлэнг‰‰дээ хангажа байдаг
бэлбээн эхэнэр амилжа байаншье м‰ртµµ ‰хээнтэй адли юм.
7 Бэлбээн эхэнэрн‰‰дэй бусад зондо зэмэл‰‰лхэг‰йн тула ‰гээн за>
хяануудыемни тэдээндэ ануулжа байгаарай. 8 ¤µрынгµµ аба эжы>
дэ, илангаяа гэр б‰лэдµµ анаагаа табидагг‰й х‰н этигэл ‰зэгµµ
арсаба, тиимэ х‰н ‰зэглэдэгг‰й х‰нµµ доро гээшэ.
9 Бэлбээн эхэнэрн‰‰дэй тоодо жаран наа х‰рµµг‰й бэлбээн
эхэнэрн‰‰дые б‰ оруула. Жара наа гараан ‰нэхµµрµµ бэлбээн
эхэнэр нэгэл дахин хадамда гараан, 10 айн айхан ‰йлэ хэрэг‰‰>
дээрээ суурхаан байха ¸отой: ‰хиб‰‰дээ айн х‰м‰‰ж‰‰лэн, аян>
шадые гэртээ амаруулжа байан, бусад ‰зэглэгшэдэй урда µµрын>
гµµ уялгануудые д‰‰ргэжэ, зобожо байан зондо туалжа, µµрыгµµ
‰лзытэй айхан хэрэг‰‰дтэ зорюулжа байха ¸отой.
1112 Залуу бэлбээн эхэнэрн‰‰дые энэ тоодоо б‰ оруулаарай. Тэдэ
х‰сэлэнг‰‰дээ даган, хадамда гарахые х‰сэхэдµµ, анхан ‰гээн ‰гэ>
µµн арсаад, Христосоо холододог. 13 Тиигэхэтэйгээ сасуу тэдэнэр
айлаар зайжа, юумэ хэнг‰й байжа урадаг. Тэдэнэр гансашье юумэ
хэдэгг‰й бэшэ, ‰шµµ ‰ргэеэ бэлюудэдэг, х‰нэй хэрэгтэ оролсодог,
хэлэжэ болохог‰й юумэн‰‰дые шашадаг юм. 14 Тиимэээ залуу бэл>
бээн эхэнэрн‰‰д хадамда гараад, ‰хиб‰‰дые т‰рµµд, гэрээ хараад,
манай дайсадта бидэниие муулаха шалтагаан олгонг‰й байхыень би
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Тимофейдэ 1>дэхи 5, 6
х‰сэжэ байнаб. 15 Юундэб гэхэдэ, зарим бэлбээн эхэнэрн‰‰д буруу
замда ороод, сатанае дахана. 16 Хэрбээ Христосто ‰зэглэгшэ эхэ>
нэрн‰‰д гэртээ бэлбээн эхэнэрн‰‰дтэй байбал, тэдэниие ‰зэглэг>
шэдэй б‰лгэмэй ашаан болгонг‰й, µµэдµµ тэдээндээ анхаралаа
хандуулха ¸отой. ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм ори гансаараа ‰лээн бэл>
бээн эхэнэрн‰‰дтэл анхаралаа хандуулха ¸отой.
17 айн хэрэг б‰тээжэ байгаа х‰тэлэгшэд, аргаг‰й оролдосотой>
гоор номножо, ургажа байан х‰н‰‰д дабхар шагнал абаха эрхэтэй
юм. 18 «Таряа хадажа байан сарай амыень б‰ хаа», «Х‰дэлмэришэн
шагналаа абаха эрхэтэй» гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг.
19 Х‰тэлэгшые зэмэлэн ‰гэн‰‰дые хо¸р гурбан гэршэнэрэй баталха
аргатайл байбал шагна. 20 Бусад зоной айжа байхын тула н‰гэл хэг>
шэдые олоной дунда ш‰‰мжэлэн элир‰‰лэ.
21 Ямаршье юумэ хэхэдээ х‰н‰‰дые илганг‰й, нюур харанг‰й эдэл
‰гээн заабаринуудыемни сахижа байхыешни Бурханай, Христос
Иисусай ба шэлэгдээн Эльгээмэлн‰‰дэй урда би шамайе гуйжа
найжа байнаб. 22 Дээдын Эзэндэ µµэдыгµµ зорюулан алба хэхэ
анаатай х‰н‰‰дые гараараа адислахаяа б‰ яара. Х‰н‰‰дэй н‰гэлдэ
б‰ оролсо, µµрыгµµ арюун сэбэрээр абажа яба.
23 Ганса уа б‰ уу. ‡бдэжэ байан хото¸о, ‰ргэлжэ х‰дэлдэг ‰лбэр
‰бшэнг‰‰дээ х‰нгэлхын тула бага зэргэ дара уужа бай.
24 Зарим х‰н‰‰дэй н‰гэлн‰‰дынь эли харагдажа, гэмнэлгэдэ сэхэ
х‰тэлдэг юм. Харин н‰гµµ зариманай н‰гэлн‰‰дынь ‰‰лдэ элиржэ
гарадаг. 25 Тон тэрээндэл адли айн хэрэг‰‰дэй зариманиинь м‰нµµ
эли байна, з‰гµµр эли бэшэ байаниинь ‰‰лдэ элирэн гараха.
6 5

Бурханай нэрэ алдарые, манай ургаалые х‰н‰‰дэй муулаха>
6 г‰йн
тула дарлалтада байан барлагууд эзэдээ алишье талааань
1

х‰ндэлжэ байха ¸отой. 2 Христосто ‰зэглэдэг эзэнэй харьяалда бай>
ан барлаг эзэнтэйгээ аха д‰‰нэр байан ушараа эзэнээ х‰ндэлхэ
¸отой. Тэрээнээ гадна, ‰зэгтэй, Бурханай хайра дурада х‰ртэ>
эн х‰ндэ алба хэжэ байан хадаа б‰ришье оролдосотойгоор ажал>
лаха ¸отой юм.
Хуурмаг ургаал ба жэнхэни баялиг
Ши тиигэжэл х‰н‰‰дые ургажа, идхажа байгаарай. 3 Ондоо юумэн>
дэ ургажа байан, Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰нэн ‰гые бо>
лон манай шажанай ургаалые баримталанг‰й байан х‰н 4 юушье
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мэдэхэг‰й омог зантай х‰н гээшэ. Тиимэ х‰н арсалдаа гаргажа, ‰гэ
буляалдажа урашанхай юм. Тэдэнь атаа ж‰тµµн, хэр‰‰л ама, хорон
‰гэ ба хуурмаг эжэг т‰р‰‰лдэг. 5 Тиимэ х‰н‰‰д ‰нэн з‰бµµ холодо>
он, балартаан ухаантай х‰н‰‰дээр дэмы заргалдажа байдаг. Тэ>
дэнэр зµµри баялигтайл болохын тула Бурханда ш‰тэдэг гэжэ бо>
додог юм*.
6 Бурханда ‰гэдэхэ, бии юумээрээ сэдьхэл д‰‰рэн байха маанадай
асари ехэ баялиг гээшэ. 7 Газар дэлхэйдэ бидэ юушье асарааг‰йбди,
тиин эндэээ юушье абажа ябаха аргаг‰й ха юмди. 8 Тиимэээ эдеэ
хоол, хубсаа хунар байбал, бидэндэ х‰рэхэ бэшэ г‰? 9 Харин бая>
жахаяа анаан х‰н‰‰д хорхойтолгодо абтажа, тэдэниие гай зобо>
лондо ба ‰хэлдэ х‰ргэдэг олон тэнэг ба хорото х‰сэлэнг‰‰дэй а>
барта ородог гээшэ. 10 Хамаг муу муухай юумэн алта м‰нгэндэ шу>
наанаа болодог. Алта м‰нгэндэ шунаад зарим х‰н‰‰д этигэлээ
алдаа, µµэдыгµµ тон ехээр зобоогоо, туляагаа юм.
Павел з‰бшэл ‰гэнэ
11 Харин

ши, Бурханай х‰н, эдэ б‰хэнµµ болгоомжоло. Ши Бур>
ханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй бай, Бурханай эрхэ х‰сэлые г‰йсэдхэ,
тэрээндэ ‰зэглэжэ, хайра дура сэдьхэлдээ бадараа, тэсэбэритэй,
номгон даруу зантай бай. 12 Христосто ‰зэглэн, ажамидаралдаа
илалта туйлажа бай. М‰нхын амидаралай дээдын шагналда х‰ртэ>
хэеэ зори. «Христос болбол Дээдын Эзэн гээшэ» гэжэ гэршэнэ>
рэй урда хэлэхэдэшни Бурхан шамайе м‰нхын амидаралда дуудаа.
1314 Б‰хы юумэндэ ами хайрлажа байан Бурханай урда, Понтий
Пиладта ‰зэгµµ баталжа хэлээн Христос Иисусай урда Дээдын
Эзэн Иисус Христосой ерэхэ ‰дэр х‰рэтэр гэмн‰‰лхэг‰йн тула заа>
бариие ‰нэн сэхээр сахижа байхыешни би шамда захинаб. 15 Ори
ганса Захирагша, хаануудай Хаан, эзэдэй Дээдын Эзэн болохо ‰р>
шµµлтэ Бурхан хэрэгтэй сагта Христосой ерэхые харуулха. 16 Бур>
хан гансаараал м‰нхэ юм, тэрэ хэнээшье х‰рэхэг‰й гэрэл туяада
байдаг. Нэгэшье х‰н тэрэниие хаража ‰зµµг‰й, хаража шадахашье>
г‰й. Тэрээндэ нэрэ х‰ндэ ба м‰нхын ‰р х‰сэ байг лэ. Болтогой!
17 Баян х‰н‰‰дэй зµµри зµµшµµрµµ б‰д‰‰рхэхэг‰йень, иимэ мэтын
найдабариг‰й баялигта найдахаг‰йень захира, з‰гµµр аяшаажа байха
* Зарим эхэ бэшэг‰‰дтэ «Тиимэ х‰н‰‰дээ зайсажа бай» гэжэ нэмэжэ бэ"
шэгдэнхэй.
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Тимофейдэ 1>дэхи 6
юумэ элбэг дэлбэгээр маанадта ‰ршµµжэ байдаг амиды Бурханда
найдажа байхыень заабаришалжа бай. 18 Дэмбэрэлтэ айхан юумэ
хэжэ, ‰лзы айхан хэрэг‰‰дээрээ баяжажа, бардам гартай, бусад х‰>
н‰‰дтэй юумээрээ хубаалсахада бэлэн байхыень заабаришалжа бай.
19 Тиигэжэл ерэд‰йдэ м‰нхын амидаралай бата уури болохо баяли>
гые тэдэ µµэдтµµ суглуулха юм.
20 Тимофей, шамда даалгаан юумые сахижа бай. Хэрэгг‰й хоо>
он ‰гэн‰‰дээ, «эрдэм ухаан» гэжэ зарим х‰н‰‰дэй худалаар нэр>
лээн, Бурханиие буруушааан арсалдаанаа зайсажа бай. 21 Зарим
х‰н‰‰д тиимэ «эрдэм ухаантайбди» гээд, ‰зэгµµ алдаан байгаа.
Бурханай ‰ршµµл хайра та б‰хэнтэй оршожо байг лэ.
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Павелай Тимофейдэ бэшээн
хо¸рдохи хандалга
Тимофейдэ 2дохи

11

хайрата Тимофей х‰б‰‰мни, шамда би Павел бэшэнэб.
1 БиИнаг
Бурханай эрхэ мэдэлээр элшэнгээр унгагдаад, маанадта
12

Иисус Христостой нэгэдэхэдэмнай найдуулагдаан амидарал тухай
номнохо¸о эльгээгдээн байгааб. Бурхан Эсэгэ болон манай Дээ>
дын Эзэн Иисус Христос шамда айн айханиие, ‰ршµµл хайра ба
амгалан тайбаниие ‰ршµµг лэ.
Павел баяр х‰ргэнэ, урмашуулна
3 ‡бгэ

эсэгэнэрэйнгээ м‰ргэдэг Бурханда би ‰нэн з‰рхэнµµ алба
хэжэ, ‰дэр ‰ниг‰й тэрээндээ зальбархадаа ‰ргэлжэ шамайе дур>
дан, баяр х‰ргэжэ байдагби. 4 Дуааан нулимсануудыешни анаад,
шамтай уулзаха гэжэ ехээр лэ х‰сэнэб. Тиигэбэл, би баяраар д‰‰рэ>
хэ энби. 5 ‡нэн з‰рхэнµµ Бурханда ‰зэглэдэг байыешни би а>
нанаб. Лоида х‰гшэн эжышни, Евника эхэшни ‰нэн з‰рхэнµµ ‰>
зэглэдэг бэлэй. Шишье баал тиимэ ‰зэгтэйш гэжэ би этигэнэб.
6 Тиимэээ гараа дээрэшни табихадамни шамда Бурханаа ‰гтээн
абьяас бэлиг зосоошни бадаржал байг лэ. 7 Бурханай ‰ршµµэн Нан>
гин ‰лдэ бидэниие аймхай болгодог бэшэ, харин х‰сэ шадалаар,
хайра дураар д‰‰ргэдэг, бэеэ барижа ябаха шадал ‰гэдэг юм.
8 Тиимэээ манай Дээдын Эзэн Иисус Христос тухай гэршэл>
хэеэ б‰ айгаарай, Христосой т‰лµµ т‰рмэдэ уужа байан намаа б‰
эшэжэ, улайжа байгаарай. Харин Бурханай ‰гээн х‰сэ шадалаар
айн Мэдээсэлэй т‰лµµ зоболон дабажа байгаарай. 9 Бурхан хэ>
эн хэрэг‰‰дэймнай т‰лµµ бидэниие абараа бэшэ, харин µµрынгµµ
айн х‰сэлµµр ба ‰ршµµл хайраар бидэниие абаржа, гэгээн арад
болгохо¸о дуудаа юм. Бурхан сагай урадхалай эхи абахааа урда
бидэндэ Иисус Христосой ашаар µµрынгµµ ‰ршµµлые хайрлаа юм.
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Тимофейдэ 2>дохи 1, 2
10 Харин

м‰нµµ манай Абарагша Иисус Христосой ерэхэдэнь, тэрэ
‰ршµµлынь эли болоо. Христос Иисус ‰хэлые туйлажа, айн Мэ>
дээсэлэй ашаар б‰хы х‰н‰‰дтэ м‰нхын амидарал ‰ршµµгµµ.
11 айн Мэдээсэл номнохымни тула Бурхан намайе элшэн ба
ургагша болгон табяа. 12 Тиимэээ би иигэжэ тулижа зобожо бай>
наб, з‰гµµр би эшэжэ улайнаг‰йб. Ушарынь юуб гэхэдэ, хэндэ ‰>
зэглэжэ байанаа би мэдэнэб, намда даалгаан юумэеэ* тэрэ ‡дэр
болотор Иисус Христос хадагалжа шадаха гээн этигэлтэйб. 13 Ми>
нии шамда хµµрээн ‰нэн з‰б ургаалые хатуугаар баримталжа
ябаарай. Тэрэ ургаал шамда жэшээ боложо байг. Иисус Христос>
той нэгэдэхэдээ олоон ‰зэг, хайра дураяа бадараажа ябаарай.
14 Шамда даалгагдаан ‰лзытэй айхан з‰йлн‰‰дые сэдьхэлдэмнай
оршоон Нангин ‰лдын х‰сэ шадалаар хадагалжа байгаарай.
15 Аси можын б‰хы зон, тэдэнэй тоодо Фигелл ба Ермоген хо¸р
намайе орхижо ошоо гэжэ ши мэдэнэш. 16 Гэхэтэй сасуу оло дахин
анааемни заажа байанайнь т‰лµµ Дээдын Эзэн Онисифорой
гэр б‰лэдэ ‰ршµµл хайраа харуулай даа. Т‰рмэдэ уужа байна
гээд тэрэ намаа эшэжэ зобожо байгааг‰й, 17 харин Рим хото ерээд,
намайе ехэл удаан бэдэржэ олоон байгаа. 18 Дээдын Эзэн ерэхэ
‡дэртµµ тэрээндэ ‰ршµµл хайраа хайрлаай даа! Эфес хотодошье
байхадаа, тэрэнэй намда ехэл туа х‰ргэжэ байыень ши айнаар
мэдэнэш.
Иисус Христосой ‰нэн сэхэ сэрэгшэ
2 1

Х‰б‰‰мни, Иисус Христосой хайрлаан ‰ршµµл хайраарнь бэ>
2 хижэжэ
бай. Олон гэршэнэрэй хажууда х‰н‰‰дые ургаха ша>
1

2

дабаритай, этигэлтэй зондо намаа дуулажа абаан ургаалаа дам>
жуулаарай.
3 Иисус Христосой ‰нэн сэхэ сэрэгшэдэл адляар зоболонгуудые
дабажа байгаарай. 4 Алба хэжэ байан сэрэгшэ ахалагшадаа ай>
шаагдахын тула юрын ажамидаралтай холбоотой хэрэг‰‰дтэ орол>
содогг‰й юм. 5 Урилдаанда хабаадажа байан тамиршан д‰рим‰‰дые
баримталааг‰й аа, шагналда х‰ртэдэгг‰й юм. 6 Х‰ндэ ажал хэжэ
байан таряашан гараан ургасааа т‰р‰‰н µµрµµ амсаха ¸отой.
7 Хэлээн юумэн‰‰д тухаймни бодомжолжо байгаарай. Дээдын Эзэн
шамда эдэ б‰гэдые ойлгохо ухаан ‰ршµµхэ.
* ‡гы аа «минии Иисус Христосто даалгаан юумые» гэжэ уншажа болоно.
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Тимофейдэ 2>дохи 2
8 Минии

номноон айн Мэдээсэлэй ¸оор ‰хµµд амидыран
Давидай ‰ри адаан болохо Иисус Христосые анажа байгаарай.
9 Тэрэл айн Мэдээсэлэй т‰лµµ би зобожо, ‰шµµ тиихэдэ дээрмэ>
шэндэл мэтэ гэнжээр х‰леэтэй байнаб. З‰гµµр Бурханай ‰гые гэн>
жээр х‰лижэ болохог‰й юм. 10 Бурханай шэлэжэ абаан х‰н‰‰дэй
Иисус Христосой ашаар абарагдан, м‰нхын алдарта х‰ртэхын тула би
эдэ зоболонгуудые дабажа байнаб. 11 Иигэжэ хэлээн ‰нэн з‰б юм:
«Хэрбээ бидэ тэрээнтэй хамта ‰хээн байбал,
Тэрээнтэйл хамта амидархабди.
12
Хэрбээ бидэ зоболонгуудые дабажа байбал,
Тэрээнтэйл хамта зонхилхобди.
Хэрбээ бидэ тэрээнээ арсабал,
Тэрэ баал бидэнээ арсаха.
13
Амалан юумэеэ д‰‰ргэдэгг‰й байхадамнай,
Тэрэ айладхаан лэ юумэеэ ходо д‰‰ргэдэг,
Ушарынь тайлбарилжа хэлэбэл,
Тэрэ µµрыгµµ хубилгаха аргаг‰й юм».
айн х‰дэлмэришэн
14 Хэлээн

эдэ б‰гэдыемни шагнагшадтаа ануулжа байгаарай.
‡гэн‰‰д тухай арсалдахаяа болигты гэжэ Дээдын Эзэниие гэршэ
болгон захиржа байгаарай. Тиимэ арсалдаан шагнагшадта ямаршье
туаг‰й, тэдэнэй ‰зэг этигэл алдуулдаг юм. 15 айн албатан бай>
наш гээн Бурханай магтаалда х‰ртэхын тула айнаар ажаллажа
байгаарай. Хэжэ байан ажалаа эшэжэ зобохог‰йн тула Бурханай
‰гые ‰нэн з‰бµµр ургажа байгаарай. 16 Х‰н‰‰дые Бурханаа холо>
дуулдаг, Бурханиие буруушааан тэнэг шашалдаанаа зайсажа бай>
гаарай. 17 Тиимэ шашалдаан болбол махабад бэеэр таража байан
эдеэртэй яра шархада адли юм. Именей Филит хо¸р тиимэ дэмы
юумэндэ ургажа байна. 18 Тэдэ ‰нэн з‰б замаа хадуурба, бидэ ‰>
зэглэгшэд амидыраабди гэжэ хэлэн зарим ‰зэглэгшэдэй этигэл
‰зэгые алдуулна. 19 Тиигэбэшье Бурханай татаан бата уури х‰>
дэлµµг‰й юм. «Дээдын Эзэн µµрынгµµ х‰н‰‰дые мэдэхэ», «Дээдын
Эзэнэй харьяалда орооб гэжэ хэлээн х‰н н‰гэлтэ хэрэг‰‰дые хэ>
хэеэ болихо ¸отой» гээн ‰гэн‰‰дтэй тамга тэрэ татагдаан уу>
риндань табигданхай байна.
20 Томо гэртэ элдэб янзын амартанууд байдаг: зариманиинь
м‰нгµµр г‰, али алтаар хэгдэнхэй, н‰гµµ зариманиинь модоор г‰,
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Тимофейдэ 2>дохи 2, 3
али шабараар б‰тээгдэнхэй; нэгэ заримыень тусхай ушарнуудта
хэрэглэдэг, н‰гµµ заримыень ‰дэр б‰хэн хэрэглэдэг юм. 21 Х‰н‰‰д>
шье баал тиимэ. Зарим х‰н‰‰д н‰гэл хэхэеэ болижо, арюун сэбэр
болоод, тусхай х‰н‰‰д болодог. Тэдэнэй ажамидарал Б‰тээгшэдэ
таатай арюун гэгээн байдаг, тэдэ ямаршье айн айхан хэрэг‰‰>
дые хэхэдэ бэлэн байдаг. 22 Залуугай ташаяанаа зугадажа, Дээдын
Эзэндэ ‰нэн з‰рхэнµµ зальбаржа байан зоноор хамта ‰нэн з‰бые
баримталжа, ‰зэглэжэ, хайра дуратай, амгалан тайбан байгаарай.
23 Тэнэг, мунхаг хэр‰‰лээ зайсажа байгаарай. Тэрээнээл шэр‰‰н
арсалдаан гарадаг гэжэ ши мэдэнэ ха юмши. 24 Дээдын Эзэнэй за>
раса, ши хэр‰‰л гарганг‰й, харин уринаар х‰н б‰хэндэ хандажа, тэ>
сэбэритэй айн ургагша байха ¸отойш. 25 Шамда эсэрг‰‰сээн
х‰н‰‰дые Бурхан н‰гэл ‰йлэдэхыень болюулжа, µµртµµ хандуулха,
‰нэн з‰бые мэдэрхэ боломжо ‰гэхэ магадалтай юм хадань ши тэдэ
зониие ехэл дарууханаар заажа байгаарай. 26 Тиигэжэ тэдэнэр
шолмосой эрхэ мэдэлдэ байанаа мэдэржэ, абараань мултаран
тэрьедэхэ.
‰‰лшын ‡дэрн‰‰д
3 2

‰‰лшын ‡дэрн‰‰дтэ ехэл х‰шэр байха гэжэ мэдэжэ байгаа>
3 рай.
Х‰н‰‰д бэеэ дээг‰‰р абанхай, алта м‰нгэндэ шунанхай,
1

2

омог бардам зантай, хорон ‰гэтэй, эхэ эсэгынгээ ‰гые дууладагг‰й,
х‰нэй аша туые харюулдагг‰й, Бурханда ш‰тэдэгг‰й, хоорондоо
эбг‰й, 3 эбсэшэг‰й ябадалтай, х‰ниие хардадаг, бэеэ баридагг‰й,
дошхон хэрзэгы зантай, айн юумэндэ дураг‰й, 4 урбадаг, убайг‰й
ябадалтай, маадагар зантай, Бурханда ш‰тэнхаар, нааршаахань дээ>
рэ гэжэ тоолодог, 5 Бурханда ‰зэглээн хэбэр ‰з‰‰лээд, ‰нэн дээ>
рээ сэдьхэлдээ ямаршье ‰зэгг‰й х‰н‰‰д байха. Тиимэ х‰н‰‰дээ
зайсажа байгаарай. 6 Тэдэнэй зариманиинь айлаар ябажа, элдэб ян>
зын ташаяан х‰сэлэнг‰‰дтэ х‰тэл‰‰лэн, н‰гэл абаан, уража бай>
дагшье аа, 7 ‰нэн з‰бые мэдэрдэгг‰й тэнэг эхэнэрн‰‰дэй толгойень
эрьюулдэг юм. 8 Янэс Ямбрэс хо¸рой Моисейдэ эсэрг‰‰сэдэг бай>
андал тон адляар тэдэ зон з‰б бодомжолхо¸о бол¸од, ‰зэгµµ ал>
даад, ‰нэн з‰бэй урдааа эсэрг‰‰сэбэ гээшэ. 9 Тиимэээ тэдэ зон
холо ошохог‰й, х‰н б‰хэн тэдэнэй тэнэг байые мэдэрхэ. Тиимэл
юумэн Ианний Имбравий хо¸ртой болоо эн.
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Тимофейдэ 2>дохи 3, 4
‰‰лшын заабаринууд
10 З‰гµµр

ши минии ургаалые баримталбаш, намдал адли ажа>
мидарнаш, намдал адли зорилготой, ‰зэгтэй, хайра дуратай бай>
наш, намдал адли шиираг тэсэбэритэй байнаш. 11 Антиох, Икони,
Листра хотонуудта хашуулан м‰рд‰‰лдэг, зободог байандамнил ад>
ли ши баа хашуулан м‰рд‰‰лнэш, зоболон эдлэнэш. Тэдэ зобо>
лонгуудые би дабажа гараа х‰нби, Дээдын Эзэн тэдэнээ намайе
аршалаа юм. 12 Иисус Христостой нэгэдэн, Бурханда ‰зэглэн ами>
дарха анаатай х‰н б‰хэндэ тиимэ зоболонгууд тудаха. 13 Харин хара
анаатай, мэхэшэ зон бусад зониие энд‰‰р‰‰лхэ, µµэдµµшье эн>
д‰‰рэн б‰ри муу муухай юумэ ‰йлэдэжэл байха. 14 Харин ши уража
абаан ‰нэн з‰б юумэндэ хатуу этигэжэ, тэрэнээ бэел‰‰лжэ байгаа>
рай. Шамайе хэнэй ургажа байые ши мэдэнэш, 15 шинии ‰хиб‰‰н
байха сагаа мэдэдэг Нангин Бэшэг шамайе ургажа, сэсэн ухаа>
тай болгоно. Тиин тэрэ ухаан Иисус Христосто этигээн ‰зэгэйш>
ни ашаар шамайе абарна. 16 Нангин Бэшэгэй номуудынь бултадаа
Бурханай урмашуулгаар бэшэгдээн, тиимэээ тэдэ булта ‰нэн
з‰б юумэндэ ургадаг, алдуунуудые ш‰‰мжэлэн элир‰‰лдэг, заа>
даг, ‰нэн сэдьхэлтэйгээр ажамидархые заабарилдаг юм. 17 Тиимэээ
Бурханда алба хэжэ байан х‰н ямаршье буянтай айхан хэрэг‰‰>
дые хэхэ бэлэдхэл гаража, тиимэ хэрэг‰‰дые б‰тээхэ аргатай бай>
хань болтогой.
4 3

Христос хаан ороноо захирхаяа ерэхэдээ ‰хээн ба ами>
4 ды х‰н‰‰дые
бултыень ш‰‰хэ. Тиимэээ Бурханай, Христосой
1 Иисус

урда 2 Бурханай ‰гэ номногты гэжэ захинаб. Х‰н‰‰дэй дуулаха дура>
тай, дураг‰йшье байбалнь, сухаринг‰й номнохо ¸отойш. Буруу хэ>
эн юумэн‰‰дыень заажа, н‰гэлн‰‰дыень ш‰‰мжэлэн элир‰‰лэ. Гэхэ>
тэй сасуу тэрэ х‰н‰‰дые урмашуулжа, тэсэбэритэйгээр урга. 3 Уша>
рынь юуб гэхэдэ, х‰н‰‰д з‰йтэй ургаал дуулахаяа бол¸од, шагнаха
дуратай юумыень хэлэдэг багшанарые µµрынгµµ дураар шэлэдэг саг
ерэхэ. 4 Тэдэнэр ‰нэн з‰б юумэ шагнахаяа болижо, хооон ‰льгэр
зугаа шагнадаг болохо. 5 Харин ши ямаршье ушарта бэеэ барижа,
зоболонгуудые дабажа, айн Мэдээсэл дэлгэр‰‰лхэ ажалаа б‰тээ>
жэ, Бурханай зарасын д‰‰ргэхэ ¸отой уялга г‰йсэдхэжэ байгаарай.
6 Ами наатайгаа хахасаха сагни ерээ, амимни ‰ргэлэй архидал ад>
ляар сасагдахань. 7 Б‰хын барилдаанда би айн барилдааб, урадхални
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Тимофейдэ 2>дохи 4
адагтаа х‰рµµ, этигэл ‰зэгµµ алдааг‰йб. 8 Тиимэээ ‰нэн сэхэ Зар>
гаша, Дээдын Эзэн тэрэ ‰дэр намда ‰гэхэ шагналаа м‰нµµ бэлдээд
байна. Тэрэ шагнал гансал намда ‰гэхэ бэшэ, харин тэрэнэй зала>
ран ерэхые х‰леэжэ байан б‰хы зондо ‰гэхэ юм.
Онсо ‰гэн‰‰д
9 Намда

т‰ргэхэн х‰рэжэ ерэхые бодоорой. 10 Димас энэ оршолон
дэлхэйдэ татагдажа, намайе орх¸од, Фессалоники хото руу ябаа.
Крискент Галадай можо, Тит Далмадын можо ошобод. 11 Гансал
Лука намтай хамта байна. Ши Маркые дахуулжа ерээрэй, тэрэ ажал>
дамни туатай байха. 12 Тихикые би Эфес ябуулааб. 13 Ши ерэхэдээ,
Карпында орхион субыемни, хуйламал бэшэг‰‰дыемни, илангаяа
аран хуйламал бэшэг‰‰дыемни абажа ерээрэй.
14 Т‰мэр дархан* Александр намда ехэл муу юумэ хээ эн. Дээ>
дын Эзэн хээн зэргээрнь тэрээндэ ашыень харюулаг лэ. 15 Шишье
тэрээнээ болгоомжолжо байгаарай, тэрэ манай ‰гын урдааа ехэл
эсэрг‰‰сээ юм.
16 Т‰р‰‰шынхиеэ µµрыгµµ хамгаалхадамни булта намайе орхижо
ошоо бэлэй. Тэдэ зониие Дээдын Эзэн б‰ зэмэлэг лэ. 17 Тэрэ ‰едэ
Дээдын Эзэн намтай байжа, намайе зоригжуулан байгаа. Тиимэ>
ээ би Бурханай ‰гэ бусад арадуудай бултанайнь дуулахаар г‰йсэд
номнохо шадалтай байгааб. Бурхан намайе ‰хэлэй абараа арша>
лаа. 18 Дээдын Эзэн намайе муу юумэнээ аршалан, тэнгэриингээ
хаан орондо гэм зэмэг‰йгµµр оруулха. Тэрэ хэтын хэтэдэ алдар со>
лотой байхань болтогой.
‰‰лшын амаршалга
19 Прискилла,

Акила болон Онисифорой гэр б‰лэдэ мэндые дам>
жуулаарай. 20 Эраст Коринф хотодо ‰лэбэ. Трофимые ‰бшэн байан ха>
дань би Милет хотодо орх¸об. 21 ‡бэл болотор ерэхэ гэжэ оролдоорой.
Еввул, Пуд, Лин, Клавдий болон бэшэшье ‰зэглэгшэд булта
шамда мэндые дамжуулна.
22 Дээдын Эзэн шамтай байхань болтогой.
Бурханай ‰ршµµл хайра та б‰хэнтэй оршожо байг лэ. Болтогой.

* Зэдээр юумэ б‰тээдэг дархан.
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Тидтэ 1

Павелай Тидтэ бэшээн хандалга
Тидтэ

11

‰зэгµµрµµ намтай нэгэдээн ‰нэн сэхэ Тит х‰б‰‰мни,
1 шамда Бурханай
зараса, Иисус Христосой элшэн Павел бэшэнэ.
14 Этигэл

Бурхан Эсэгэ болон манай Абарагша Иисус Христос шамда ‰ршµµл
хайра ба амгалан тайбаниие ‰ршµµг лэ.
Бурхан намайе шэлэжэ абаад, илгажа абаан х‰н‰‰дэйнгээ ‰>
зэгые дэмж‰‰лхээр, шажанаймнай ургадаг ‰нэн з‰йлдэ тэдэниие
х‰тэл‰‰лхээр намайе эльгэээн байгаа юм. Энэ ‰нэн з‰йл м‰нхын
амидаралда найдаха гол т‰шэг болодог юм. Худал юумэ хэлэдэгг‰й
Бурхан м‰нхын тэрэ амидаралые анханаа нааша бидэндэ най>
дуулжа, тогтооон сагтаа тэрэнээ µµрынгµµ ургаалда нээжэ ‰гэ>
эн байгаа. Тэрэ ургаалынь намда ‰гтэжэ, манай Абарагша Бурха>
най захиралтаар би тэрэнииень номножо байнаб.
Титэй Кридтэ хэхэ ажал
5 Хэхэ

хэрэгтэй юумэн‰‰дээ б‰тээгээд, хото б‰хэндэ ‰зэглэгшэдэй
б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдые томилхоор шамайе Кридтэ орхион бай>
гааб. Захиан юумэн‰‰дыемни б‰ мартаарай: 6 х‰тэлэгшэ х‰н ямар>
шье гэмг‰й, гансал амгатай байха ¸отой, харин ‰хиб‰‰дынь х‰нэй
‰гµµр байдаг, µµэдыгµµ айнаар абажа ябадаг, Христосто ‰зэглэдэг
байха ¸отой. 7 Ушарынь юуб гэхэдэ, ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй х‰тэ>
лэгшэ Бурханай ажалай хойнооо хаража байгаа хадаа ямаршье гэм>
г‰й байха зэргэтэй. Тэрэ омог бардам зан гаргадагг‰й, уур сухалаа х‰>
рэдэгг‰й, архидадагг‰й, дошхордогг‰й, алта м‰нгэндэ шуналг‰й, 8 м‰н
аяншадые гэртээ угтажа абадаг, айн юумэндэ дуратай, ехэ томоо>
той, ‰нэниие баримталдаг, арюун ябадалтай, ‰нэн сэдьхэлтэй, бэеэ
баридаг х‰н байха ¸отой. 9 Тэрэ х‰н з‰б ургаалтай з‰рилдэдэгг‰й,
найдабаритай ‰гые хатуу баримталха ¸отой. Тиигэжэл тэрэ х‰тэлэг>
шэ ‰нэн з‰йтэй ургаалаар ондоо х‰н‰‰дые урмашуулжа, ургаалда
эсэрг‰‰ байан х‰н‰‰дэй бурууе элир‰‰лэн харуулха аргатай байха.
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Тидтэ 1, 2
10 Юундэб

гэбэл, х‰нэй мэдэлдэ оросог‰й, хооон ‰гэтэй, худал>
ша зон, илангаяа ‰зэглэгшэ еврейн‰‰дэй дунда олон бии. 11 Тэдэ>
нэй амые хааха хэрэгтэй: тэдэ м‰нгэ олохо гээн эшхэбтэр зорил>
готойгоор хэрэгг‰й юумэндэ ургана, гэр б‰лэн‰‰дые Христосоо
холодуулна. 12 Крид‰‰дэй дундааа нэгэ ш‰лэгшэн: «Крид‰‰д булта
худалшад, зэрлиг арьяатан, залхуу, эдимэр х‰н‰‰д», – гэжэ хэлээн
байгаа. 1314 Тэрэ хэлээниинь ‰нэн юм. Тиимэээ саашадаа иудей>
н‰‰дэй ‰льгэрн‰‰дые шагнанг‰й, ‰нэн з‰бые буруушаадаг х‰н‰‰дэй
тогтоолые анхаранг‰й, бодолтой ‰зэгтэй байхынь тула ши тэдэ>
ниие хатуу шэр‰‰нээр ш‰‰мжэлэн элир‰‰лжэ байгаарай. 15 Арюун
сэбэр х‰н‰‰дтэ б‰хы юумэн арюун сэбэр байдаг. Харин бузарлагда>
ан болон ‰зэгг‰й х‰н‰‰дтэ ямаршье арюун сэбэр юумэн ‰гы, тэ>
дэнэй анал бодолынь, эшхэлынь бузарлагдаатай байна ха юм.
16 Тэдэнэр Бурханиие мэдэнэбди гэдэг, харин ‰йлэ хэрэг‰‰дынь Бур>
ханиие мэдэхэг‰й байыень харуулна. Тэдэ х‰н‰‰д Бурханда жэрхэ>
дээтэй байна. Тэдэнэр мэдэлдэ оросог‰й, ямаршье айн юумэ хэжэ
шадахаг‰й х‰н‰‰д юм.
‡нэн бодото ургаал
2 1

Харин ши ‰нэн бодото ургаалые номножо байгаарай. ур>
2 гаалай
¸оор наатай эрэш‰‰лые эргэг, т‰бшэн зантай, арюун
1

2

ябадалтай, хатуу ‰зэгтэй, хайра дуратай, тэсэбэритэй байхыень ур>
гажа байгаарай. 3 Наатай эхэнэрн‰‰дые Бурханиие х‰ндэлдэг х‰>
н‰‰дтэл адляар ажамидаржа байхыень ургаарай. Тэдэнэр х‰ниие
б‰ хардаг, архинда б‰ орог, айн юумэндэ ургажа байг, 4 залуу эхэ>
нэрн‰‰дые н‰хэдтµµ, ‰хиб‰‰дтээ дуратай байхыень ургаг, 5 бэеэ ба>
ридаг, арюун сэбэр ябадалтай байхыень, гэрээ айнаар хаража, н‰>
хэдэйнгµµ ‰гµµр ябахыень баа заабаришалжа байг. Тиигэжэ Бур>
ханай ‰гэ муушалха шалтаг тэдэ хэндэшье б‰ олгог.
6 Залуу х‰б‰‰дые баал бэеэ барижа байхыень идхан заажа ябаа>
рай. 7 Ши µµрµµ алибаа юумэндэ айн хэрэг‰‰дээрээ жэшээ харуул>
жа байха ¸отойш. ургажа байхадаа ‰нэн сэхэ, томоотой байгаа>
рай. 8 Шамайе х‰нэй буруушаахаг‰йн тула бодомжолжо ‰зµµд хэлэ>
жэ бай. Тиигэбэл дайсаднай эшээд, маанад тухай муу юумэ хэлэжэ
шадахаг‰й.
9 Барлагуудые эзэдэйнгээ ‰гэ дуулажа, ямаршье ушарта тэдэндээ
айшаагдахаяа оролдожо байхыень, урдааань з‰ршэн дуугаранг‰й,
10 юумыень хулуунг‰й, харин г‰йсэд ‰нэн сэхэ байхыень ургаарай.
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Тидтэ 2, 3
Тэдэнэр ямаршье юумэ хэхэдээ, Абарагша Бурханаймнай ургаалда
туатай юумэ хэжэ байха ¸отой.
11 Ушарынь юуб гэбэл, х‰н б‰хэниие абарха ушартай Бурхан ‰р>
шµµл хайраа элир‰‰лбэ. 12 Тэрэ ‰ршµµл хайрань маанадые энэ ор>
шолон дэлхэйдэ ажамидархадаа бурханг‰й амидаралаа, дэлхэйдэхи
забхайралаа орхихыемнай, бэеэ барижа байхыемнай, ‰нэн сэдьхэл>
тэй, Бурханда шударга байхыемнай ургана. 13 Манай агууехэ Бур>
ханай, Абарагша Иисус Христосой алдарай элирхэ тэрэ ‰ршµµлтэй
‡дэртэ найдан, тэрэ ‡дэрые х‰леэжэ байнабди. 14 Христос маана>
дые бузар муухай н‰гэлн‰‰дээмнай аршалан, мэдэлдэнь байдаг,
айн хэрэг‰‰дые хэхэ гэжэ з‰дхэдэг сэбэр арад болгохын тула µµры>
гµµ бидэнэй т‰лµµ ‰гµµ юм.
15 Эдэ юумэн‰‰дтэ ургажа, б‰хы эрхэ засагаа хэрэглэн, шагнаг>
шадаа зоригжуулжа, ш‰‰мжэлэн элир‰‰лжэ байгаарай. Шамайе доо>
гуур хэншье б‰ хараг.
Христос шажантан µµэдыгµµ ямараар абажа ябахаб
3 2

захирагшадай ‰гыень дуулажа, эрхэ мэдэл>
3 дэнь байхые,болон
ямаршье сагта дэмбэрэлтэ айхан хэрэг‰‰дые хэ>
1 Засаглагша

хээр бэлэн байхые ‰зэглэгшэ зондо ануулжа байгаарай. 2 Х‰ниие
хардажа б‰ хэлэгты, харин эбтэй эетэй, амгалан тайбан байгты, х‰н
б‰хэндэ ходо дарууханаар хандагты гэжэ тэдэндэ баал хэлэжэ байгаа>
рай. 3 Бидэшье µµэдµµ урдань баал тэнэг, ‰гэ дууладагг‰й бай>
гаабди, энд‰‰ржэ ябадаг бэлэйбди. Ташаяан х‰сэлэнг‰‰дэй болон
элдэб янзын сэдьхэлээ ханалгын мэдэлдэ байгаабди. Бидэ атаар>
халдан, хара анаатай юумэд амидардаг, бэе бэеэ ‰зэн ядадаг эм>
ди. 4 Харин манай Абарагша, Бурхан аша буянгаа, хайра дураяа
‰ршµµжэ, 5 бидэниие абараа юм. Хээн айн айхан хэрэг‰‰дэй>
мнай ашаар бэшэ, харин µµрынгµµ ‰ршµµл хайраар Нангин ‰лдын
ашаар Бурхан бидэниие арюудхан угаажа, шэнээр т‰р‰‰лжэ, шэнэ
амидарал хайрлажа, бидэниие абараа эн. 67 Бурханай ‰ршµµл хай>
раар ‰нэн сэдьхэлтэн боложо, найдажа байан м‰нхын амидарал
залгамжалхын тула Бурхан манай Абарагша Иисус Христосоор дам>
жуулан, Нангин ‰лдэ маанадта элбэг дэлбэгээр ‰ршµµгµµ юм.
8 Энэ хэлээшэмнай ‰нэн. айн айхан хэрэг‰‰дые оролдосотойгоор
хэжэ байхыень Бурханда ‰зэглээн х‰н‰‰дые ши идхан ургажа
байгаарай. Иимэ хэрэг‰‰д зондо ехэл аша туатай, айн юм. 9 Тэнэг
арсалдаануудаа, уг гарбал ба Хуули тухай хэр‰‰л, заргалдаанаа
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Тидтэ 3
зайлажа байгаарай. Тэдэ болбол аша туаг‰й, дэмы юм. 10 Хэр‰‰л
татагшадта хо¸р дахин ухаа заагаад, удаань тэдэнээ холодожо бай>
гаарай. 11 Тиимэ х‰н‰‰д буруу замда оробо, тиин н‰гэлн‰‰дынь тэ>
дэнэй зэмэтэй байыень гэршэлнэ гэжэ мэдэнэ ха юмши.
‰‰лшын захяа
12 Шамда

Артемые г‰, али Тихикые эльгээхэдэмни, ши т‰ргэхэн
намда Никополь хото х‰рэжэ ерэхые бодоорой. Би тэндэ ‰бэлжэхэ
гэжэ шиидээб. 13 Зина ‰мэглэгшэ Аполлос хо¸рой аян замаа ‰ргэл>
жэл‰‰лхэдэнь юугээршье дутаанг‰й ябуулхые шадалаараа оролдоо>
рой. 14 Манай х‰н‰‰д µµэдтµµ шухала хэрэгтэй юумэ хэжэ, буянтай
айхан хэрэг‰‰дые б‰тээн, сагаа ‰нгэргэжэ ураха ¸отой. Тэдэнэр
удхаг‰й дэмыгээр ажамидарха ¸ог‰й.
15 Намтай байан зон булта шамда амар мэндые х‰ргэнэ. ‰зэг>
лэгшэ н‰хэдтэмнай амар мэндыемнай дамжуулаарай.
Бурханай ‰ршµµл хайра та б‰гэдэндэ ‰гтэхэнь болтогой.
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Павелай Филимондо бэшээн хандалга
Филимондо

Амаршалга
11

Маанадтай хамта х‰дэлдэг эрхим х‰ндэтэ Филимон, шамда
1 Иисус
Христосой т‰лµµ т‰рмэдэ ууан Павел ба ‰зэглэгшэ Ти>
13

мофей хо¸р бэшэнэ. Манай Бурхан Эсэгэээ болон Дээдын Эзэн
Иисус Христосоо ‰ршµµл хайра ба амгалан тайбаниие айладха>
набди. Гэртэшни суглардаг ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ, х‰ндэтэ Апфи
д‰‰дэмнай, бидэнтэй хамта алба хэдэг Архипда мэндые х‰ргµµрэй.
Филимоной хайра дуран ба ‰зэг этигэл
Зальбаралга б‰хэндµµ шамайе дурдажа, Бурхандаа баясхалан
х‰ргэжэ байдагби. 5 Бурханай б‰хы х‰н‰‰дтэ хайра дуратай байан ту>
хайшни, Дээдын Эзэн Иисус Христосто ‰зэглэжэ байан тухайш>
ни дуулажа байдагби. 6 Бидэ хо¸р ‰зэглэгшэдэй хани н‰хэсэл Иисус
Христостой нэгэдээн манай амидаралда ‰ршµµл б‰хэнэй г‰нзэгы
удхые мэдэрхэдэшни туалха тухай зальбаржа байдаг х‰нби. 7 Х‰н>
дэтэ д‰‰мни, хайра дураншни намайе ехэтэ баясуулаа, аргаг‰й ур>
машуулаа. Ши Бурханай б‰хы х‰н‰‰дэй з‰рхэ сэдьхэлыень амаруу>
лаа ха юмши.
4

Онисимай т‰лµµ гуйлта
8 Тиимэ

ушараа би Христосоор ахашни болоон хадаа хэхэ ¸о>
той юумэеэ хэ гэжэ захирха эрхэтэйшье аа, 9 шамда дуратай бай>
ан дээрэээ шамайе миин лэ гуйжа байнаб. М‰нµµ Иисус Хрис>
тосой т‰лµµ т‰рмэдэ ууан би Павел гуйжа байнаб. 10 Христосто
этигээд, намаар заалгажа х‰б‰‰мни болоон Онисимай т‰лµµ би ша>
майе гуйнаб. Т‰рмэдэ уужа байхадаа би тэрээндэ ухаа заадаг эсэ>
гэнь болооб. 11 Нэгэ сагта Онисим шамда хэрэгг‰й байгаа, харин
м‰нµµ сагта тэрэ шамдашье, намдашье хэрэгтэй юм.
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12 М‰нµµ

би тэрэниие шамда гэдэргэнь ябуулнаб. Би тэрээндэ
аргаг‰й дуратайб, ши тэрэниие айнаар угтажа абаарай. 13 айн
Мэдээсэлые номноонойнгоо т‰лµµ т‰рмэдэ уухадаа, шинии орон>
до намда туалжа байхаарнь тэрэниие хажуудаа байлгаха дуратайл
байгааб. 14 Гэхэдээ би шинии з‰бшµµлг‰йгµµр юумэ хэхэ дураг‰й
байгааб. Баалалтаг‰йгµµр, харин µµрынгµµ айн дураар айн юумэ
хэбэлшни намда айшаагдаха байгаа.
15 Шамтай ходо байхын тула Онисим саг зуура шамаа ондоо
тээшээ ошоон байжа магадг‰й. 16 М‰нµµ тэрэ ганса барлаг бэшэ,
харин барлагаа ‰л‰‰ ехэ юм: тэрэ хайрата д‰‰ гээшэ. М‰нµµ би
тэрээниие ехэл айшаанаб. Харин х‰н байан хубидаа, Дээдын
Эзэнээр д‰‰шни гэжэ нэрлэгдээн хубидаа тэрэ шамда б‰ришье
хайратай байхал.
17 Ши намайе н‰хэрни гэжэ анажа байбал, намайе угтажа бай>
антай адляар лэ тэрэниие угтажа абаарай. 18 Хэрбээ тэрэ шамда
ямар нэгэ муу юумэ хэжэ, юумэ ‰ритэй байбалнь, ‰рииень намда
тоогоорой. 19 Тэрэ ‰рииень т‰лэхэб гэжэ би, Павел, µµрынгµµ га>
раар бэшэжэ байнаб. Ши µµрµµ ами нааараа намда ‰ритэй энши
гэжэ би шамда ануулнаг‰йб. 20 Хайрата д‰‰мни, Христосоор д‰‰м>
ни гэжэ нэрлэгдээн хадаа Дээдын Эзэнэй т‰лµµ энэ ‰лзытэй
айн хэрэг б‰тээжэ, тэрээгээрээ намайе баярлуулаарай, ана>
лыемни тэгшэл‰‰лээрэй даа.
21 Хэлээн юумыемни хэхэш гээн этигэлтэйгээр эдэ б‰хэниие
шамда бэшэжэ байнаб. Хэлээнээмни ‰л‰‰шье юумэ хэжэ боло>
хош гэжэ би мэдэжэ байнаб. 22 Тиихэ ‰едµµ намда нэгэ таалга бэл>
дэжэ байгаарай. Та б‰хэнэй зальбаралые Бурхан дуулажа, намайе
таанадта эльгээхэ гэжэ би найданаб.
‰‰лшын амаршалга
23 Иисус

Христосой т‰лµµ намтай суг т‰рмэдэ уужа байан Епаф>
рас, намтай хамта х‰дэлжэ байан 24 Марк, Аристарх, Димас, Лука>
нар шамда мэндые х‰ргэжэ байна.
25 Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хайра та б‰хэнтэй ор>
шожо байхань болтогой.
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Х‰б‰‰гээрээ дамжуулан Бурханай ‡гэ
11

л‰ндэншэдµµр дамжуулжа элдэб аргаар, олон
1 удаа манай Бурхан
‰бгэ эсэгэнэртэ ‰гэ хэлэдэг байгаа. Харин ‰‰лшын
1 Урдандаа

2

эдэ ‰дэрн‰‰дтэ тэрэ Х‰б‰‰гээрээ дамжуулан бидэндэ ‰гэ хэлэжэ
байна. Бурхан Х‰б‰‰нэйнгээ ашаар замбуулин дэлхэйе б‰тээжэ, б‰>
хы юумые залгамжалхаар тэрэнээл шэлэжэ абаа гээшэ.
3
Бурханай алдарай туяа сасаруулан,
Бурханай шанар шэнжэтэй байжа,
тэрэ б‰хы замбуулин дэлхэйе
µµрынгµµ ‰гын х‰сµµр баридаг.
Б‰хы х‰н т‰рэлхитэниие н‰гэлн‰‰дээнь с‰лµµлэн,
огторгой дээрэ ‰р жабхаланта Бурханай
баруун гарынь болоо.
4
Бурханай Х‰б‰‰нэй нэрэ т‰рэ
Эльгээмэлн‰‰дэй нэрэ т‰рэµµ аргаг‰й шухала юм,
тиин Х‰б‰‰н µµрµµшье Эльгээмэлн‰‰дээ холо дээг‰‰р юм.
Бурханай Х‰б‰‰н Эльгээмэлн‰‰дээ дээг‰‰р юм
5 «Ши

минии Х‰б‰‰мни гээшэш. М‰нµµдэр би шинии Эсэгэшни
болооб», – гэжэ Бурхан µµрынгµµ Эльгээмэлн‰‰дэй нэгэндэньшье
хэлээ аал? «Би тэрэнэй Эсэгэнь болохоб, тэрэ минии Х‰б‰‰н боло>
хо», – гэжэ Бурхан нэгэшье Эльгээмэл тухай хэлээ аал? 6 Тиихэдэ
Бурхан µµрынгµµ ууган Х‰б‰‰е газар дэлхэй руу эльгээжэ байхадаа:
«Бурханай б‰хы Эльгээмэлн‰‰д тэрээндэ м‰ргэхэнь болтогой», –
гэжэ хэлээ бэлэй. 7 Харин Эльгээмэлн‰‰д тухай: «Бурхан µµрынгµµ
Эльгээмэлн‰‰дые алхин болгоно, µµрынгµµ зарасанарые галай
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д‰лэн болгоно», – гэжэ Бурхан хэлээ бэлэй. 8 Гэхэдэ Х‰б‰‰н ту>
хайгаа Бурхан: «Ай Бурхан, шинии хаан т‰рэ хэтэдээ оршохо, ши
арад зоноо ‰нэн з‰бµµр захиржа байхаш. 9 Ши ‰нэн з‰бтэ дура>
тайш, з‰гµµр ¸о гуримые эбдэхэдэ ехэ дураг‰й байдагши. Тиимэ>
ээ Бурхан, шинии Бурхан, шамайе шэлэжэ абаад, н‰хэдµµшни
дээг‰‰р табиба, тиихэдэнь ши ехэл баяртай байбаш», – гэжэ хэлээ
бэлэй.
10 Тэрэ ‰шµµ иигэжэ хэлээ юм: «Ши, Дээдын Эзэн, анха т‰р‰‰н
газар дэлхэйе б‰тээгээ бэлэйш. ¤µрынгµµ гараар огторгой тэнгэ>
риие байгуулааш. 11 Тэдэ б‰тэээн юумэн‰‰дшни ‰нэхэ, харин ши
‰лэхэш. Тэдэ юумэн‰‰дшни хубсаан мэтэ ‰мхирхэ. 12 Ши тэдэниие
хубсаандал адли эбхэхэш, хубсаандал мэтэ элгэхэш. Харин ши
µµрµµ хододоо хэбээрээ байхаш, тиин ‰дэрн‰‰дшни дууахаг‰й».
13 Бурхан µµрынгµµ Эльгээмэлн‰‰дэй нэгэндэньшье: «Шинии
дайсадые улан дорошни оруултарни ши эндэ, баруун таладамни
уу», – гэжэ хэлээг‰й бэлэй. 14 Тиихэдээ Бурханай Эльгээмэлн‰‰д
хэд гээшэб? Тэдэ Бурханда алба хэжэ, абарагдаха ¸отой х‰н‰‰дтэ
туалхаар Бурханай эльгэээн ‰лдэн‰‰д гээшэ.
2 1

урасхалда абтахаг‰йн тула бидэ дуулажа абаан
2 юумэеэ хатуугаар
сахижа байха ¸отойбди. Манай ‰бгэ эсэгэ>
1 Тиимэээ

2

нэртэ Эльгээмэлн‰‰дээр дамжуулан хэлэгдээн Бурханай ‰гэ ‰нэн
з‰б байгаа. Тиин тэрэ ‰гые баримталааг‰й, али ‰гы аа дуулааг‰й
х‰н х‰ртэхэ ¸отойл хэээлтэдэ х‰ртэдэг байгаа. 3 Тиимэ агууехэ
абаралгые тоонг‰й, бидэ хэээлтэээ яажа зугадаха гээшэбибди?
Дээдын Эзэн энэ абаралга тухай анхан µµрµµ айладхаа юм. Тэрэ>
ниие дуулаан х‰н‰‰д абаралга болбол ‰нэн юм гэжэ бидэндэ бата>
лан хэлээ бэлэй. 4 Бурхан тэрэ гэршэлгэдэ элдэб янзын гайхамшаг>
та ‰зэгдэлн‰‰дые болон д‰лгэ тэмдэг‰‰дые нэмэн харуулжа, µµрын>
гµµ айн дураар Нангин ‰лдэ хайрлажа байгаа.
5 Бидэнэй дурдаан шэнэ газар дэлхэйе захиржа байхаар Бурхан
Эльгээмэлн‰‰дые табяаг‰й юм. 6 Харин Нангин Бэшэгэй нэгэ га>
зарта: «Х‰н гээшэ юун бэ, яагаад тэрэниие ши мартахаг‰й байнаб>
ши? Х‰нэй х‰б‰‰н юун бэ, яагаад ши тэрэниие анхарнабши? 7 Ойро
зуура тэрэниие ши Эльгээмэлн‰‰дээ доогуур байлгааш. Тэрээндэ
алдар соло, нэрэ т‰рэ олгоош, б‰тэээн б‰хы юумэнэйнгээ захираг>
шаар табяаш. 8 Б‰хы юумые тэрэнэй мэдэлдэ ‰гµµш», – гэжэ бэ>
шээтэй байдаг.
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Бурхан «б‰хы юумые тэрэнэй мэдэлдэ ‰гµµ» гэхэдээ, х‰нэй мэ>
дэлдэ хамаг юумэ ‰гµµ гээн удхатай юм. Тиихэдэ бидэ х‰нэй б‰хы
юумэ мэдэлдээ оруулаад байыень ‰шµµл харанаг‰йбди. 9 Харин
ойро зуура Эльгээмэлн‰‰дээ доогуур табигдаад, Бурханай ‰ршµµл
хайраар б‰хы х‰н‰‰дэй т‰лµµ ‰хээн Иисусые бидэ харанабди. ‡хэ>
лые дабажа гараад, алдар солодо ба нэрэ т‰рэдэ тэрэнэй х‰ртэые
бидэ м‰нµµ харанабди. 10 Бурхан б‰хы юумэ б‰тээгµµ, б‰хы юумэн
тэрэнэй тула оршодог. Тэрэ олон ‰хиб‰‰дые алдар солодоо х‰ртµµ>
хэ анаатай байгаа. Тиимэээ х‰н‰‰дые абаралгада Х‰тэлжэ байан
Иисусые Бурхан зоболон дабуулаад, эрхим т‰гэс болгоо.
11 Арюудхагша ба арюудхагдаан б‰хы х‰н‰‰д нэгэ Эсэгэтэй юм.
Тиимэээ Иисус тэдэниие аха д‰‰нэрни гэжэ нэрлэхэеэ эшэдэгг‰й.
12 Иисус: «Би аха д‰‰нэртээ шинии хээн б‰хы юумэн тухай хµµрэ>
жэ ‰гэхэб, тэдэнтэй уулзахадаа би шамайе алдаршуулхаб», – гэжэ
Бурханда хэлээ бэлэй.
13 Тэрэ ‰шµµ: «Би Бурханда найдажа байхаб», «Бурханай намда
даалгаан ‰хиб‰‰дтэй би м‰нµµ эндэ байнаб», – гэжэ хэлээ.
14 ‡хиб‰‰дэй махабад бэе ба шуанаа б‰ридээн хадань Иисус
µµрµµ тэдэнтэйл адли х‰н болоо. ‡хэлые эрхэ мэдэлдээ абаад бай>
ан шолмосые µµрынгµµ ‰хэлµµр ‰нµµхын тула, 15 ‰хэлµµ айжа
б‰хы нааараа барлагууд байан х‰н‰‰дые с‰лµµлхын тула тэрэ тии>
мэ юумэ хээн байгаа. 16 Дээдын Эзэн ‰нэндµµ Эльгээмэлн‰‰дые
дэмжэжэ байгаа бэшэ, харин Абраамай ‰ри адаые дэмжэжэ бай>
гаа. 17 Найдабаритай ба ‰ршµµл хайратай Ахамад Санаарта болоод,
б‰хы х‰н‰‰дэй н‰гэлн‰‰дыень х‰лис‰‰лхын тула Бурханда алба хэжэ
байхадаа µµрынгµµ аха д‰‰нэртэй адли болохо ¸отой байгаа юм.
18 Тэрэ µµрµµ туршуулжа, зоболон эдлээн юм хадаа м‰нµµ туршал>
гада ороон х‰н‰‰дтэ туалха аргатай юм.
Иисус Моисейээ дээг‰‰р юм
3 2

µµртµµ дуудаан арюун нангин аха д‰‰нэрни!
3 Баримталжабаал
байан ‰зэгэймнай Ахамад Санаарта болгогдон
1 Бурханай

эльгээгдээн Иисус тухай анажа байгты. 2 Бурханай гэртэ ажалла>
жа байхадаа Моисей ямар ‰нэн сэхэ, шударга байгша эм, тон тии>
гэжэл Иисус энэ ажалые хэжэ байхаар шэлэжэ абаан Бурхандаа
‰нэн сэхэ байгаа юм. 3 Гэр бариан х‰н гэрээ ‰л‰‰ нэрэ т‰рэдэ
х‰ртэдэг. Тон тиигэжэл Иисусшье Моисейээ ‰л‰‰ ехэ алдар соло>
до х‰ртэхэ ¸отой юм. 4 Б‰хы гэрн‰‰дые ямар нэгэ х‰н баряа, харин
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б‰хы юумые Бурхан баряа. 5 Моисей Бурханай гэртэ зарасадал адли
найдабаритай байхадаа, Бурханай ерээд‰йдэ хэлэхэ юумые гэршэ>
лэн хэлэхэ ¸отой байгаа. 6 Харин Христос тэрээндэ ороходоо Бур>
ханай гэртэ байан Х‰б‰‰ндэл адли найдабаритай юм. ¤µэдынгµµ
этигэжэ байан зориг ба найдабари хадагалжа байбал, бидэ тэрэ>
нэй гэрынь болохобди.
711 «‡бгэ эсэгэнэртнай с‰л губида ябахадаа Бурханиие туршажа,
‰ймµµ татаа эн. Д‰шэн жэл соо Бурханай юу хэжэ байыень ха>
ража байаншье аа, тэдэнэр Бурханиие тэндэ шалгаба, туршаба.
Тиимэээ Бурхан тэдэ зондо сухалаа х‰рэжэ: „Тэдэнэр ходо эн>
д‰‰ржэ ябадаг, харгы замаарни ябадагг‰й“, – гэжэ хэлээн байна.
Бурхан уур сухалаа х‰рэхэдµµ: „Амаруулха гээн газартаа тэдэниие
хэзээшье оруулхаг‰йб“, – гэжэ тангариглаан байна. Тиимэээ
таанад Бурханай дуу дуулахадаа, ‰бгэ эсэгэнэртэйгэйл адляар з‰рюу
зан б‰ гаргагты», – гэжэ Нангин ‰лдэ хэлэнэ.
12 Аха д‰‰нэрни, амиды Бурханаа холодохог‰йн тула таанад булта
н‰гэлг‰й, этигэлтэй байхые оролдожо байгты. 13 Таанадай хэн нэгэ>
нэй н‰гэлµµр хорхойтуулагдан дошхорхог‰йн тула, Нангин Бэшэг>
тэ бэшээтэй «м‰нµµдэр» гэдэг ‰гын маанадта хандажа байхада, та
бэе бэеэ ‰дэр б‰хэндэ урмашуулжа байха ¸отойт. 14 Хэрбээ бидэ
эхилэн амидаралаа ‰‰л болоторнь хатуугаар баримталжа байбал,
Христосто хабаатай болонобди.
15 Нангин Бэшэг соо: «Таанад м‰нµµдэр Бурханай дуу дуулаха>
даа, Бурханай урдааа ‰ймµµ татаан ‰бгэ эсэгэнэртээл адли з‰рюу
зан б‰ гаргагты», – гэжэ хэлэгдээн байдаг. 16 Бурханай дуу дуула>
аншье аа, урдааань ‰ймµµ татаан х‰н‰‰д хэд байгааб? Тэдэнэр
булта Моисейн х‰тэлбэри доро Египедээ гараан х‰н‰‰д байгаа.
17 Ямар х‰н‰‰дтэ Бурхан д‰шэн жэлэй туршада сухалдажа байгааб?
Н‰гэлдэ унажа, с‰л губида ‰хээн х‰н‰‰дтэ бэшэ аал? 18 «Амаруулха
гээн орондоо тэдэниие хэзээшье оруулхаг‰йб», – гэжэ Бурхан
тангариглажа байхадаа, хэд тухай хэлэжэ байгааб? Урдааань ‰ймµµ
татаан х‰н‰‰д тухай хэлэжэ байгаа ха юм. 19 Этигэл ‰зэгг‰й бай>
анайнгаа т‰лµµ тэдэ х‰н‰‰дэй Бурханай амаруулха гээн орондо
орожо шадахаг‰й байыень бидэ харабабди.
4 3

Тэрэ найдуулан амаралтадань х‰ртэнг‰й ‰лэшэхэг‰йн тула
4 бидэ
булта болгоомжотой байха ¸отойбди. С‰л губяар ябаан
1

2

зондол тон адли бидэ айн Мэдээсэл дуулажа абаан байгаабди.
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Тэдэнэр Бурханай ‰гые дуулааншье аа, айн болоог‰й юм. Уша>
рынь хэлэхэдэ, тэдэ Бурханай ‰гые шагнажа байхадаа, тэрэ ‰гыень
этигэл ‰зэгтэйгээр тогтоожо абааг‰й. 3 Харин бидэ, ‰зэглээн х‰>
н‰‰д, Бурханай найдуулан амаралтадань х‰ртэжэ байнабди. «Уур
сухалдаа би тэдэниие амаруулха гээн газартаа хэзээшье оруулха>
г‰йб гэжэ тангариглаан байгааб», – гэжэ тэрэ µµрµµ хэлээ.
Газар дэлхэйе б‰тээхэ сагаа хойшо тэрэ ажалаа г‰йсэдхээншье
аа, тиигэжэ хэлээн байгаа. 4 Нангин Бэшэг соо долоодохи ‰дэр
тухай иигэжэ бэшээтэй: «Хэжэ байгаа ажалаа Бурхан долоодохи
‰дэртµµ д‰‰ргэжэ, хэжэ байгаа б‰хы ажалнуудаа долоодохи ‰дэр>
тµµ Бурхан амарба ха». 5 «Тэдэниие амаруулха гээн газартаа хэзээ>
шье оруулхаг‰йб», – гэжэ тэндэ баа бэшээтэй байдаг. 6 айн Мэ>
дээсэл т‰р‰‰н дуулаан х‰н‰‰д этигэлг‰й байан хадаа амаралтада
х‰ртээг‰й. Тиин тэрэ амаралтада х‰ртээг‰й зон ‰шµµ байна. 7 «М‰>
нµµдэр» гэгдэдэг ондоо ‰дэрые Бурханай шэлэыень тэрэ харуулна.
Нилээд сагай ‰нгэрэн хойно тэрэнэй Давидаар дамжуулан хэлээ>
ниинь Нангин Бэшэг соо ‰гтэнхэй байдаг: «Таанад м‰нµµдэр Бур>
ханай дуу дуулахадаа з‰рхэ сэдьхэлээрээ б‰ дошхорогты».
8 Хэрбээ Бурханай найдуулан амаралтые Навинай Иисусай ‰гэ>
эн байбал, Бурхан тэрэнэй ‰‰лдэ ондоо ‰дэр тухай хэлэхэг‰й
бэлэй. 9 Гэхэтэй сасуу Бурхан µµрынгµµ х‰н‰‰дтэ субботын амарал>
тын ‰дэрые амалаа юм. 10 Бурханай найдуулан амаралтада х‰ртэ>
эн х‰н‰‰д µµрынгµµ хэрэг‰‰дээ амаржа байан Бурхандал адли
баал хэрэг‰‰дээ амаржа байха. 11 Этигэлг‰й байанайнгаа тула
унаан тэдэ х‰н‰‰дтэл адли нэгэмнайшье унанг‰й, тиимэ амарал>
тада х‰ртэхын тула б‰хы шадалаараа шармайе.
12 Бурханай ‰гэ амиды ба х‰сэтэй юм, хо¸р талааан хурсалуулаг>
даан ямаршье эриээ хурса юм. Тэрэнь ‰нээ ‰лдэ хо¸рой уул>
залта, б‰ридэл болон уураг тархи, алишье юумэн х‰рэтэр х‰рэдэг.
Тэрэ з‰рхэнэй х‰сэлэн ба бодолнуудые шиидхэжэ байдаг. 13 Бур>
ханаа далда, нюуса юумэн гэжэ ‰гы. Харин б‰хы юумэн тэрэнэй
харасада элиржэ, нээгдэжэ байдаг. Тиин бидэ булта тэрээндэ µµэд
тухайгаа тоосоо ‰гэхэ ¸отой гээшэбди.
Иисус бодото Ахамад Санаарта юм
14 Бидэ

Бурханай дэргэдэ байан Бурханай Х‰б‰‰н Иисус гэдэг
агууехэ Ахамад Санаартатай ха юмди. Тиимэээ µµэдынгµµ ш‰тэ>
жэ байгаа ‰зэг этигэлые хатуугаар сахижа ябаял. 15 Манай Ахамад
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Санаарта бидэнэй ядаруу тулюур байдал тухай анаагаа зобонг‰й
ябажа шадахаг‰й. Тэрэ бидэндэл тон адли б‰хы талааа туршуулан
байбашье, нэгэшье н‰гэл хээг‰й юм. 16 Тиин бидэ зоригжожо, буян
хэшэгтэй Бурханай хаан шэрээдэ ойртожо ‰зэел даа. Бидэ маанад>
тал туа болохо хэмжээгээр тэндэ ‰ршµµл хайрада х‰ртэжэ, буян
хэшэг олохобди.
5 4

шэлэгдэжэ абтаан ямаршье ахамад санаар>
5 та х‰н‰‰дэйлдундааа
аша туада Бурханда алба хэхээр табигдадаг. Тэрэ
1 Х‰н‰‰дэй

санаарта х‰нэй н‰гэлые х‰лис‰‰лхэ гэжэ Бурханда тахил тахидаг,
‰ргэл асардаг. 2 Тэрэ µµрµµ олон дутагдалнуудтай ушараа энд‰‰р>
жэ, алдуу хэжэ байан х‰н‰‰дые х‰лисэдэг юм. 3 Тиимэээ тиимэ
ахамад санаарта гансал х‰нэй хээн н‰гэлн‰‰дэй т‰лµµ бэшэ, харин
µµрынгµµ н‰гэлн‰‰дэй т‰лµµ баал ‰ргэл ‰ргэхэ ¸отой байдаг. 4 Х‰н
µµртµµ ахамад санаартын нэрэ х‰ндые олгодогг‰й, харин Аарондол
адли Бурханай уряалаар ахамад санаарта болодог. 5 Тон тиигэжэл
ахамад санаартын нэрэ х‰ндые Христос µµрµµ µµртµµ з‰‰гээг‰й,
харин «Ши минии Х‰б‰‰н гээшэш. М‰нµµдэр би шинии Эсэгэшни
болооб» гээн Бурхан тэрээндэ ахамад санаартын нэрэ т‰рые ‰гµµ
юм. 6 Нангин Бэшэг соо н‰гµµ газарта Бурхан: «Мелхиседегэй та>
бианаар ши хэтын хэтэдэ санаарта болоод байхаш», – гэжэ хэлэ>
нэ. 7 Газар дэлхэй дээрэ амидаржа байхадаа, тэрэниие абарха арга>
тай Бурханда Иисус шангаар х‰хирэн, нулимсаа гоожуулан зальба>
раа, тэрэниие гуйгаа. Иисусай номгон, ‰нэр шударга байан хада
Бурхан тэрэниие дуулаа эн. 8 Бурханай Х‰б‰‰н байаншье аа, зо>
болонгуудые дабан тэрэ х‰нэй ‰гµµр байжа ураа. 9 Эрхим т‰гэс
болоходоо, тэрэ ‰гыень дууладаг б‰хы х‰н‰‰дэй м‰нхын абаралгын
эхиниинь болоо. 10 Тиигээд Мелхиседегэй заяаанаар Бурхан тэрэ>
ниие ахамад санаарта болгожо табяа юм.
Этигэл ‰зэгµµ урмашуулха тухай
Энэ талаар бидэ олон юумэ хэлэхэ байгаабди, гэхэтэй хамта
таанадай ойлгосо доройтоон тула тайлбарилжа ‰гэхэмнай ехэл
бэрхэшээлтэй байна. 12 Саг хугасаагаар багсаахада таанад багшанар
болоод байха байгаат, харин Бурханай ‡гын т‰р‰‰шын хэшээлн‰‰>
дые таанадта дахин дабтаха хэрэгтэй болоод байна. Хатуу хоол ба>
рихын орондо таанад ‰гµµр ундалха болонот. 13 ‰гµµр тэжээлгэжэ
байан х‰н б‰хэн ‰нэн з‰бые, буруугай ушарые илгаха туршалгаг‰й
11
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‰хиб‰‰н гээшэ. 14 Хатуу хоол бэеэ х‰сээн х‰н‰‰дэй эдеэн юм. Тэдэ
х‰н‰‰д туршалга дадалгатай хадаа айн, муу хо¸рые илгаха аргатай
байдаг.
6 5

Христосой ургаалай т‰р‰‰шын хэшээлн‰‰дые хойноо орхижо,
6 урагшаа
дабшаял. Хэрэгг‰й ажалнуудаа орхижо, Бурханда ‰зэг>
12

лэхэ, уаар арюудхаха болон гараараа адислаха тухай, ‰хээн х‰н‰‰>
дэй амидырха, хэтын зарга ш‰‰бэри тухай ургаалай уури дахин
табиха хэрэгг‰й. 3 Бурханай з‰бшµµбэл, бидэ энэниие бэел‰‰лхэбди.
4 ‰зэг этигэлээ алдаан х‰н‰‰д яажа дахин гэм хэхэеэ бол¸од,
Бурханда хандахаб? Тэдэнэр нэгэ ‰едэ Бурханай гэрэл туяада ябаа,
тэнгэриин бэлэг абажа, Нангин ‰лдые тогтоожо абаан байгаа.
5 Тэдэнэр µµэдынгµµ туршалгааа Бурханай ‰гэ айн гэжэ мэдээ,
ерээд‰йн зуун жэл‰‰дэй х‰сэ шадал мэдэжэ абаа. 6 Тиибэшье тэ>
дэнэр ‰зэг этигэлээ алдаа. Тэдэниие дахин н‰гэлµµнь Бурханда
хандуулха аргаг‰й юм. Юундэб гэхэдэ, тэдэнэр Бурханай Х‰б‰‰е да>
хин хэрэээндэ хадажа, тэрэниие х‰н‰‰дэй урда гутааха ха юм.
7 Оло дахин орожо байан бороогой уаар уалагдаад, эдлэжэ
байгаа эзэдтээ аша туатай ургаса ‰гэжэ байан газар Бурханай ‰р>
шµµлдэ х‰ртэнэ. 8 Харин тиихэдэ хашаг болон буртаг ‰бэ ургуул>
ан газар юундэшье хэрэгг‰й, Бурханай хараалда арай х‰ртµµг‰й,
галда шатаагдаха хойшолонтой байдаг.
9 Инаг хайрата н‰хэдни, маанадай иигэжэ хатуугаар хэлэжэ бай>
аншье аа, таанад ‰л‰‰ айн н‰хэсэлдэ байнат, тиимэээ абараг>
дахат гэжэ найданабди. 10 Бурхан болбол найдабаритай ‰нэн сэхэ
юм. Тэрэ хээн хэрэг‰‰дыетнай, бусад ‰зэглэгшэдтэ туалан,
м‰нµµшье туалан, µµртэнь ‰з‰‰лэн хайра дурыетнай мартахаг‰й.
11 Таанадай найдажа байан юумэнэй ‰нэн з‰б байхын тулада таана>
дай х‰н б‰хэн эсэстэ х‰рэтэрµµ з‰дхэмжэтэй байай гэжэ х‰сэнэбди.
12 Таанадые залхууранг‰й, ‰зэг этигэлтэй, тэсэбэритэй байгаад,
Бурханай найдуулан юумые х‰леэжэ абадаг х‰н‰‰дтэл адли бай>
хыетнай х‰сэнэбди.
13 Бурхан Абраамые найдуулхадаа, найдууланаа бэел‰‰лхэб гэ>
эн дашаа тангариг ‰гээн байгаа. ¤µрµµнь дээг‰‰р х‰нэй ‰гы юм
хада Бурхан µµрынгµµ нэрээр тангариглаан байгаа. 14 «Би шамайе
‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµхэб, олон ‰ри адаадые шамда хайрлахаб
гээн ‰гµµ ‰гэнэб», – гэжэ Бурхан Абраамда хэлээ бэлэй. 15 Аб>
раам ехэл тэсэбэритэй байжа, Бурханай найдууланда х‰ртээн
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байгаа. 16 Бидэ тангариглахадаа µµэдµµ ехэ дээг‰‰р х‰нµµр танга>
ригладагбди, тиин тангариг ямаршье арсалдаа заргалдаае ‰гы хэдэг
юм. 17 Найдуулан юумыень абаха ¸отой байан х‰н‰‰дтэ эрхэ х‰>
сэлµµ хубилгахаг‰й байанаа элеэр харуулхын тулада Бурхан най>
дуулгаа тангаригаараа баталан байгаа. 18 Бурханай худалаар хэлэжэ
болохог‰й, хубилдагг‰й хо¸р юумэн бии юм. Тиимэээ бидэ урда>
мнай оршожо байан найдуулга хатуугаар адхаад, ехэтэ урмашажа,
Бурхантай хамтархадаа хоргодохо газар олобобди. 19 Тэрэ найдалга
манай амиин бархагтал мэтэ юм. Тэрэ найдалга аюулг‰й, бата, тэн>
гэриин ‰мын х‰шэгэй саагуур досоонь ородог юм. 20 Тиихэдэ
Иисус бидэнэй аша туада урдамнай тиишээ ороод, Мелхиседегэй
заяаанаар хэтын хэтэдэ ахамад санаарта болоо бэлэй.
Христос м‰нхэдµµ бодото ахамад санаарта юм
7 6

болбол Салимай хаан, Дээдын Бурханай санаарта
7 байгаа юм. Абраамай
д‰рбэн хаашуулые дараад, дайнаа бу>
1 Мелхиседек

сажа ябахадань, Мелхиседек тэрээнтэй ушаржа ‰ршµµл хайрадаа
х‰ртµµгµµ бэлэй. 2 Тиин Абраам байан юумэнэйгээ арбанай нэ>
гэн хубиие Мелхиседегтэ ‰гээн байгаа. (Мелхиседегэй нэрынь
нэгэ удха болбол «‰нэн сэдьхэлэй хаан»; тиихэдэ Салимай хаан
байан хадань тэрэнэй нэрэ ‰шµµ «энхэ тайбанай хаан» гээн удха>
тай). 3 Тэрэ эхэ эсэгэг‰й, угай бэшэгг‰й; тэрэнэй т‰рээн г‰, али
‰хээн тухай гэршэлгэ байдагг‰й. Тэрэ Бурханай Х‰б‰‰ндэ тон ад>
ли, м‰нхэдµµ санаарта байха юм.
4 Тэрэнэй агууехэ байхые таанар харагты. Манай ‰бгэ эсэгэ Абра>
ам дайнда олзолон б‰хы юумэнэйнгээ арбанай нэгэ хубиие тэ>
рээндэ ‰гээн байгаа. 5 Санаартадаар табигдаан Левиин ‰ри ада>
ад Хуулиин ¸оор баал Абраамай ‰ри адаад байан µµрынгµµ
аха д‰‰нэрээ, Израилиин арад т‰мэнэй олзын арбанай нэгэ ху>
биие суглуулха эрхэтэй. 6 Мелхиседек болбол Левиин ‰ри адаан
бэшэшье аа, Абраамаа арбанай нэгэ хубииень абаад, Бурханай
найдуулгада х‰ртээн тэрэ Абраамые ‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµгµµ.
7 ‡ршµµлдµµ х‰ртµµжэ байан х‰нэй ‰ршµµгдэжэ байан х‰нµµ
‰л‰‰ дээг‰‰р байаниинь арсашаг‰й. 8 Эндэ арбанай нэгэ хубиие
суглуулжа байдаг санаартад ‰хэлтэ х‰н‰‰д юм, харин тэндэ арбанай
нэгэ хубиие абаан Мелхиседек амиды гэжэ гэршэлэгдээтэй юм.
9 Абраамай арбанай нэгэ хубиие т‰лэхэдэ, Левийшье (‰ри адаа>
дынь арбанай нэгэ хубиие суглуулдаг) µµрµµ баал т‰лµµэ ‰гээн
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болоно. 10 Мелхиседегэй Абраамтай уулзахада Левий ‰шµµ т‰рµµ>
г‰й, харин ‰бгэ эсэгэ Абраамайнгаа досоонь байгаа гэжэ хэлэхэдэ
болоно.
11 Израилиин арадта ‰гтээн Хуулиин ¸оор левид‰‰д санаартан
болоо. Хэрбээ левид‰‰д т‰гэс т‰гэлдэр санаартад байбал, Аароной
табианаар бэшэ, харин Мелхиседегэй заяаанаар ондоо санаартын
гаража ерэхын хэрэг ‰гы эн даа. 12 Санаарталгын ээлжэлгэ ху>
билбал, Хуулииншье тогтоолнууд хубилгагдаха ¸отой байдаг. 13 Би>
дэнэй дурдаан Дээдын Эзэн ондоо обогой х‰н байгаа, тиин обо>
гойнь нэгэшье х‰н санаартын алба г‰йсэдхэдэгг‰й бэлэй. 14 Дээдын
Эзэн болбол Иудын обогой гэжэ айн мэдээжэ юм. Санаартад ту>
хай асуудал х‰ндэхэдµµ Моисей энэ обог тухай юушье хэлээг‰й эн.
15 Мелхиседегтэл адли ондоо санаартын бии болоониинь эндэ>
ээ б‰ри элеэр харагдана. 16 Тэрэ Хуулиин ¸оор г‰, али тогтоолоор
бэшэ, харин дууашаг‰й амидаралай х‰сµµр санаарта болоо юм.
17 «Мелхиседегэй заяаанаар ши хэтын хэтэдэ санаарта байхаш», –
гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 18 Хуушан тогтоол бираг‰й, аша
туаг‰й байан дээрэээ м‰нµµ х‰сэг‰й болгогдонхой. 19 Моисейн
Хуули ямаршье юумые эрхим т‰гэс болгоог‰й. Тиимэээ маанадай
Бурханда ойртохын тула м‰нµµ б‰ри айн найдуулга ‰гтэнэ.
20 Тиихэдэ ‰шµµ Бурханай тангариг ‰гтµµ. Ондоо х‰н‰‰дэй са>
наарта болоходо Бурхан тиимэ тангариг ‰гµµг‰й эн. 21 Харин Иисус
болбол Бурханай тэрээндэ ‰гээн тангаригай ¸оор санаарта болоо
юм: «Дээдын Эзэн „Ши хэтын хэтэдэ санаарта байхаш“ гээд тан>
гариглаа юм, тиин хэлээн ‰гµµ бусаажа абахаг‰й».
22 Энэ илгаа Иисусые баал б‰ри айн хэлсээнэй найдабари
болгоно.
23 Ондоошье илгаа байгаа: бусад санаартад ‰хэдэг ушараа ехэ
олон байгаа. 24 Харин Иисусай м‰нхэ амидаржа байан хадань тэ>
рэнэй санаартын албан баа м‰нхэ юм. 25 Тиимэээ зониие ‰ргэл>
жэ абаржа байха аргатай тэрэ санаарта хэтын хэтэдэ амиды байжа,
тэрээг‰‰р дамжан Бурханда ерээн х‰н‰‰дэй т‰лµµ Бурханай урда
гуйдаг юм.
26 ‡нэндµµ Иисус маанадтал хэрэгтэй Ахамад Санаарта юм. Тэрэ
болбол арюун нангин; харата хэрэг‰‰дые ‰йлэдµµг‰й, н‰гэл шэбэл>
дэ унааг‰й; н‰гэлтэ зоноо илгаруулагдаад, тэнгэридэ дэгд‰‰лэн
байгаа. 27 Ондоо ахамад санаартадтал адли т‰р‰‰н µµрынгµµ н‰гэл>
н‰‰дэй т‰лµµ, ‰‰лдэнь арад зоной н‰гэлн‰‰дэй т‰лµµ ‰дэр б‰хэн
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‰ргэл асарха тэрээндэ хэрэгг‰й. Тэрэ нэгэтэ, тиихэдэ хэтын хэтэдэ
µµрыгµµ ‰ргэл болгон ‰ргµµ. 28 Моисейн Хуули дутагдалнуудтай х‰>
н‰‰дые ахамад санаартаар табидаг, харин Хуулиин ‰‰лдэ ‰гтээн
Бурханай тангариг хододоо эрхим т‰гэс Х‰б‰‰ниие ахамад санаар>
таар табяа юм.
Христос болбол Шэнэ Хэлсээнэй дамжуулагша ба
Ахамад Санаарта юм
8 7

байан юумэнэймнай гол удха: бидэ тэнгэридэ ‡ндэр
8 дээдэ т‰рэлтын
баруун талада ууан Ахамад Санаартатайбди.
1 Хэлэжэ

2 Тэрэ

болбол х‰н‰‰дэй гараар бариан бэшэ, харин Дээдын Эзэнэй
бодхооон бодото майханда, хамагай нангин газарта ахамад санаар>
тынгаа ‰‰ргэ г‰йсэдхэжэ байна.
3 Ямаршье ахамад санаарта Бурханда ‰ргэл асархаар, тахил тахи>
хаар табигдадаг юм, тиин манайшье Ахамад Санаарта ‰ргэхэ юумэ>
тэй байха ¸отой. 4 Хэрбээ тэрэмнай газар дэлхэй дээрэ байбал, са>
наарташье бэшэ байха эн, юундэб гэхэдэ, газар дэлхэйн санаартад
Хуулиин ¸оор лэ ‰ргэлн‰‰дые асардаг юм. 5 Тэдэ санаартад ажалаа
хэхэдээ ‰нэн дээрээ тэнгэриин юумые ажаана, тэнгэриин юумэ>
нэй ‰‰дэрынь лэ болоно. Тиимэл юумэн Моисейтэй тох¸олдоо эн.
Тэрэнэй майханаа татаха гэжэ байхада, Бурхан тэрээндэ: «Хада
дээрэ шамда харуулагдаантайл адляар б‰хы юумые хэ», – гэжэ хэ>
лээ бэлэй. 6 ‡л‰‰ айн найдуулга дээрэ ‰ндээлэн Бурханай болон
тэрэнэй х‰н‰‰дэй хоорондохи Иисусаар дамжаан хэлсээн хэды ехэ
айн гээшэб. Тон тиигэжэл Иисуста м‰нµµ тэдэ санаартадта орохо>
доо б‰ри эрхим т‰гэс албан тушаал ‰гтµµ.
7 Хэрбээ т‰р‰‰шын хэлсээн дутагдалг‰й байбал, хо¸рдохи хэлсээ>
нэй хэрэг ‰гы байха эн даа. 8 З‰гµµр Бурхан арадаа зэмэлэн, иигэ>
жэ хэлэбэ: «Израилиин арадтай болон Иудын арадтай шэнэ хэл>
сээн баталха ‰дэрн‰‰д ерэжэ байна гээд Дээдын Эзэн хэлэнэ. 9 Энэ
хэлсээн тэдэнэрэй ‰бгэ эсэгэнэрые гараань х‰тэлэн Египедээ
гаргаха гээн ‰дэр тэдэнтэй баталан хэлсээндэл адли бэшэ байха.
‡бгэ эсэгэнэрынь минии хэлсээе сахидагг‰й байгаа, тиимэээ би
тэдэниие тоохо¸о бол¸об. 10 Тэдэ ‰дэрн‰‰дэй ‰‰лдэ Израилиин
арадтай баталха хэлсээн иимэ: хуулинуудаа тэдэнэй анал бодол>
до оруулхаб, з‰рхэ сэдьхэлдэнь бэшэхэб. Би тэдэнэй Бурханиинь
болохоб, тэдэнэр минии арад болохо гэжэ Дээдын Эзэн хэлэнэ.
11 Тэдэнэй хэнииньшье Дээдын Эзэниие мэдэ гэжэ н‰хэдµµ г‰, али
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аха д‰‰нэрээ ургахаг‰й, юундэб гэхэдэ, тэдэ бултадаа багааа агуу>
ехэ х‰рэтэрµµ намайе мэдэжэ байха. 12 Тэдэнэй н‰гэлн‰‰дые би х‰>
лисэхэб, худал хуурмагыень дахин ануулхаг‰йб».
Христос эрхим т‰гэс тахил юм
13 Шэнэ

хэлсээн тухай хэлэхэдээ Бурхан т‰р‰‰шын хэлсээнэй
хуушарые харуулаа, тиихэдэ хуушаржа ба ‰мхиржэ байан юумэн
мэнэ гэээр лэ ‰нэн аладаг.
9 8

Т‰р‰‰шын хэлсээн м‰ргэл тухай тогтоолтой, м‰ргэлµµ хэхэ
9 нангин
газартай байгаа. Майханай нэгэдэхи таалгые Нангин
1

2

Газар гэжэ нэрлэдэг бэлэй. Досоонь зула, шэрээ дээрэ Бурханда
‰ргэгдээн хилээмэн табяатай эн. 3 Хо¸рдохи х‰шэгэй саана Хама>
гай Нангин Газар байгаа. 4 Досоонь алтан шэрээ дээрэ утадаг сан
х‰жэ, б‰хы талааан алтаар хушагдаан Хэлсээнэй абдар, тэрээн
соо маннатай* алтан домбо, набшалжа байан Аароной таяг, захяа
заабари иилэгдэнхэй шулуун хабтагайнууд байгаа. 5 Абдарай хааба>
риин, абаралгын газарай дээг‰‰р тэнгэриин амитад бии эн. М‰>
нµµ дээрээ энээн тухай тодорхойгоор хэлээнэй хэрэгг‰й.
6 Энэ б‰хэн ямар ¸о гуримтай байбаб гэбэл, санаартад ‰дэр б‰>
хэн µµэдынгµµ алба хэхэеэ майханай гадаада таалгада ородог бай>
гаа, 7 харин майханай дотоодо таалгада жэлдээ нэгэл дахин гансал
ахамад санаарта ородог бэлэй. Ахамад санаарта ороходоо µµрынгµµ
т‰лµµ, арад зоной н‰гэл хэжэ байнабди гэжэ мэдэрэнг‰й хэжэ бай>
ан н‰гэлн‰‰дэйнь т‰лµµ Бурханда ‰ргэхэ шуа абажа ородог байгаа.
8 Майханай гадаада таалгын байха ‰едэ Хамагай Нангин газарта
орохо харгы хаалгаатай байнал гэжэ Нангин ‰лдэ элеэр харуулна.
9 Энэ болбол м‰нµµнэй ‰е сагые зураглаан бэлгэ тэмдэг болоно.
Бурханда ‰ргэгдэжэ байан ‰ргэл тахилнууд м‰ргэл хэжэ байан х‰>
ниие г‰йсэд абарха аргаг‰й гээн удхатай юм. 10 Энэнь Бурханай
шэнэ тогтоол зарлаха ‰е саг х‰рэтэр эдихэ, ууха, янза б‰риин
арюудхалга сэбэрлэлгын гадна талын заншалнуудтай холбоотой
шухала бэшэ юумэн‰‰д байгаа.
11 Харин Христос ерээд‰йн айн айханай Ахамад Санаарта бо>
лон ерээ. Тэрэнэй алба хэжэ байан майхан б‰ри ехэ, улам айхан
юм, тэрэ майхан х‰н‰‰дэй гараар б‰тээгдээг‰й, тиимэээ зох¸он
* Тэнгэриин хилээмэн.
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б‰тээгдээн энэ газар дэлхэйн хубинь бэшэ. 12 Христос майханда
нэгэтэ ороходоол Хамагай Нангин газарта хэтын хэтэдэ ороо, тиин
тэрэ тэхын г‰, али буха буруугай шуа тахил болгон абажа ороо>
г‰й, харин µµрынгµµ аминай ба шуанай сэнгээр н‰гэлн‰‰дыемнай
арилгаа. 13 Хэрбээ бузарлагдаан х‰н‰‰д дээрэ тэхын г‰, али бухын
шуа, шатааан ‰неэнэй ‰нээ сасахадань, тэрэ х‰н‰‰дэй бузарынь
арилгагдадаг юм бол, 14 Христосой шуан бузарнуудыень б‰рин т‰>
гэс арилгадаг юм. Тэрэ м‰нхын ‰лдµµр дамжуулан µµрыгµµ Бур>
ханда ‰ргµµ. Тэрэнэй шуань сэдьхэлыемнай дэмы хэрэг‰‰дээ
арилгаад, амиды Бурханда алба хэхэ аргатай болгохо.
15 Бурханай уряалан х‰н‰‰д Бурханай найдуулан м‰нхын ‰р>
шµµлдэ х‰ртэхэ. Христос т‰р‰‰шын хэлсээнэй х‰сэн т‰гэлдэр бай>
хадань х‰н‰‰дые ‰йлэдээн н‰гэлн‰‰дээнь с‰лµµлµµд, Шэнэ хэл>
сээ баталха боломжо олгобо.
16 Эдэ х‰рэнгэ залгамжалхын тула ‰‰лшын захяа ‰гтэдэг. Тии>
мэ ‰‰лшын захяа байбал, тэрэ захяа орхион х‰нэй ‰хэл батал>
ан гэршэлгэ хэрэгтэй. 17 ‰‰лшын захяа орхион х‰нэй амиды
байбал, тэрэ захяань юуншье бэшэ, харин тэрэ х‰нэй ‰хээн лэ
хойно ‰‰лшын захяа х‰сэндµµ ородог. 18 Тиимэээл адхаран шу>
аар баа т‰р‰‰шын хэлсээн баталагдаа. 19 Моисей т‰р‰‰н б‰хы арад
зондо захяа заабаринуудые Хуулиин ¸оор тайлбарилан айладхаад,
тиигээд бухануудай ба тэхэн‰‰дэй шуые уантай худхаад, иссопой
м‰шэрµµр ба улайлгаан ноооор тэрэ шуаараа Хуулиин ном бо>
лон б‰хы арад зониие сасаба ха. 20 «Энэ шуан Бурханай танда
заяаан хэлсээе батална», – гэжэ Моисей хэлэбэ. 21 Моисей тон
тиигэжэл Майханиие болон м‰ргэлдэ хэрэглэгдэдэг амартануудые
шуаар сасаан байгаа. 22 ‡нэндµµ Хуулиин ¸оор б‰хы юумэн шу>
аар лэ арюудхагдадаг, тиимэээ шуа адхарууланг‰й н‰гэл сагаа>
руулжа болоог‰й эн.
23 Тэнгэридэхи юумые дуряаан юумэн‰‰д тиигэжэ арюудхагдаха
¸отой байгаа. Тиигэхэдэ бодото тэнгэриин юумэн б‰ри айн тахи>
лаар арюудхагдаха ¸отой. 24 Бодото юумые ажаан х‰нэй гараар
б‰тэээн Нангин Газарта Христос ороог‰й юм. Тэрэ м‰нµµ манай
орондо Бурханай урда зогсохын тулада тэнгэридэ µµртэнь ороо юм.
25 Тиихэдэ иудейн ахамад санаартын Хамагай Нангин газарта жэл
болгон ондоо амитанай шуа абаад ородогтол адляар µµрыгµµ оло
дахин тахил болгожо байхаар Христос тэнгэридэ ороог‰й юм. 26 Тии>
гээг‰й аа, тэрэ газар дэлхэйн зох¸он б‰тээгдэхэээ эхилээд оло
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дахин зобохо бэлэй. ‡е сагай эсэстээ х‰рэжэ байхада тэрэ µµрыгµµ
тахил болгон ‰ргµµд, н‰гэлые усадхахаар нэгэтэл, гэхэдэ хэтын хэ>
тэдэ ерээ юм. 27 Х‰н б‰хэн нэгэтэ ‰хµµд лэ, удаань зарга ш‰‰бэридэ
орохо ¸отой. 28 Тон тиигэжэл Христос олон зоной н‰гэлн‰‰дые х‰>
лис‰‰лхээр µµрыгµµ нэгэтэ ‰ргэл болгон асараа бэлэй. Тэрэ хо¸р>
дохи¸о н‰гэлн‰‰дые арилгахаяа бэшэ, харин тэрэниие х‰леэжэ бай>
ан зониие абархаяа ерэхэ.
109

Иудейн Хуули болбол бодото юумэн‰‰дэй тон з‰б хэбынь
10 бэшэ,
харин айн юумэн‰‰дэй ‰‰дэрынь лэ гээшэ. Жэлээ
1

жэлдэ, хододоо нэгэ адли амитадые тахил болгон ‰ргэжэ, Бурханда
ерэжэ байан х‰н‰‰дые Хуули яажа эрхим айн болгохоб. 2 Хэрбээ
Бурханда м‰ргэл хэжэ байан х‰н‰‰дэй н‰гэлн‰‰дынь ‰нэхµµрµµ
х‰лисэгдээн байгаа аа, тэдэ х‰н‰‰д н‰гэлтэйбди гэжэ µµэды>
гµµ тоолохо¸о бол¸од, тахил ‰ргэхэеэ болихо эн лэ. 34 Бухануу>
дай болон тэхэн‰‰дэй шуа х‰н‰‰дэй н‰гэлн‰‰дые хэзээдэшье арил>
гажа шадахаг‰й юм. Тиимэээ тэдэниие жэл б‰ри ‰ргэл болгожо
асардаг. Тиигээд тэдэ тахилнууд х‰н‰‰дтэ н‰гэлн‰‰дыень ануу>
лаад байдаг.
5 Тиимэээ Христос энэ газар дэлхэйдэ ерэхэдээ, Бурханда иигэжэ
хэлээ юм: «Ши ‰ргэлн‰‰дые ‰рг‰‰лхэ болон тахилнуудые тахюулха
дураг‰й байнаш. Тиихэдэ намда махабад бэе олгоош. 6 Н‰гэлн‰‰дые
арилгаха гэжэ ‰ргэлэй шэрээ дээрэ ‰ргэгдээн б‰тэн б‰хэлеэрээ
шатаагдаан амитадые, олон тахилнуудые ши айшаагааг‰йш. 7 „Ай,
Бурхамни, Хуулида нам тухай юун гэжэ бэшээтэй байнаб, тэрэ>
нииел, шинии эрхэ х‰сэлые бэел‰‰лхэеэ би ерэнэб“ – гэжэ би
удаань хэлэбэб».
8 «Тахил, ‰ргэлн‰‰дые, ‰ргэлэй шэрээ дээрэ шатаагдаан амита>
дые, н‰гэлн‰‰дээ арилгахын тула тахигдаан тахилнуудыешье ши
абаха дураг‰й байгааш, тэдэниие айшаагааг‰йш», – гэжэ тэрэ т‰>
р‰‰н хэлэбэ. Эдэ б‰хы тахилнуудые Хуулиин ¸оор ‰ргэдэг байан>
шье хадань, тэрэ тиигэжэ хэлээ. 9 «Ай, Бурхамни, шинии эрхэ х‰сэ>
лые бэел‰‰лхэеэ би ерэнэб», – гэжэ удаань тэрэ хэлэбэ. Тиихэдээ
Бурхан б‰хы хуушан тахилнуудые болюулжа, орондонь Христосые
тахил болгон табина. 10 Иисус Христосой Бурханай эрхэ х‰сэл
бэел‰‰лэн µµрынгµµ махабад бэеые нэгэтэ болон хэтын хэтэдэ ‰р>
гэл болгон асаран юм хадань бидэ булта н‰гэлн‰‰дээн мултаран
арюудхагдаан байнабди.
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11 Хэдышье

иудейн санаартадай ‰дэр б‰хэн µµрынгµµ алба г‰й>
сэдхэн, нэгэ адли юумэеэ оло дахин тахил болгон асардаг байха>
дань, тэдэ тахилнуудынь н‰гэлн‰‰дые хэзээшье арилгажа шададаг>
г‰й. 12 Христос болбол н‰гэлн‰‰дэй т‰лµµ нэгэ тахил тахяад, хэтын
хэтэдэ Бурханай баруун талада уугаа. 13 Тэрэ м‰нµµ дайсадыень
х‰лэйнь ула доро Бурханай оруулхыень х‰леэжэ байна. 14 Н‰гэлн‰‰>
дээ арилгажа байан х‰н‰‰дые Христос нэгэ ‰ргэлµµрµµ хэтын хэ>
тэдэ эрхим т‰гэс болгоо.
15 Нангин ‰лдэшье энээн тухай бидэндэ гэршэлэн хэлэнэ: 16 «Тэ>
рэ ‰дэрн‰‰дэй ‰‰лдэ тэдэнтэй баталагдаха хэлсээн энэ байна: хуули>
нуудаа тэдэндэ ануулхаб, анаа сэдьхэлдэнь бэшэхэб гэжэ Дээдын
Эзэн хэлэнэ. 17 Тэдэнэрэй н‰гэлн‰‰дые би х‰лисэхэб, харата муу>
хай хэрэг‰‰дыень дахин ануулхаг‰йб. 18 Н‰гэлн‰‰дэй х‰лисэгдээн
хойно тэдэнэй т‰лµµ дахин ‰ргэл хэхэ хэрэгг‰й юм.
Бурханай хажуудань ябаял
19 Аха

д‰‰нэрни, Иисусай ‰хэлэй ашаар бидэ Нангин Газарта орохо
д‰‰рэн эрхэтэйбди. 20 Тэрэ болбол х‰шэгэй саагуур – µµрынгµµ ма>
хабад бэеэр – бидэндэ шэнэ, м‰нхын амидаралда х‰ргэдэг харгы
зам нээгээ. 21 Бидэ Бурханай гэр хараха агууехэ санаартатайбди.
22 Тиимэээ ‰нэн сэдьхэлтэйгээр, д‰‰рэн ‰зэг этигэлтэйгээр, бузар
анал бодолнуудаан сэбэрлэгдээн з‰рхэ сэдьхэлтэйгээр, сэбэр
уаар угаагдаан махабад бэетэйгээр Бурханай ойро ошо¸л. 23 Бур>
хан найдууланаа д‰‰ргэхэ гэжэ этигэлтэй байгаа юм хадаа этигэжэ
байан тэрэ найдуулгаяа бата баримталан ябаял. 24 Х‰н‰‰дэй бэе
бэедээ анхарал табижа, бэе бэедээ инаг хайраяа харуулхадань, дэм>
бэрэлтэй айхан юумэ хэхэдэнь туалжа байял. 25 Маанадай зариман
суглаагаа хаяжа ошодог заншалтай. Тиигэхэеэ бол¸од, орондонь Дээ>
дын Эзэнэй ерэхэ ‡дэрэй ойртохо туамынь бэе бэеэ б‰ри ехээр
зоригжуулжа, урмашуулжа байял.
26 ‡нэн з‰бые мэдэрэн хойноо бидэнэй зорюута н‰гэл шэбэл хэ>
жэ ороболнай н‰гэлн‰‰дые арилгаха тахил дахин бидэндэ байха>
г‰йл. 27 Тиимэээ зарга ш‰‰бэриин болохые, Бурханда эсэрг‰‰сэ>
эн х‰н‰‰дые ‰нµµхэ дошхон галые айжа байгаад х‰леэхэмнай
‰лэнэ гээшэ. 28 Моисейн Хуули буруушааан х‰н хо¸р гурбан х‰>
нэй гэршэлбэл, ямаршье ‰ршµµл хайраг‰йгµµр ‰хэлµµр хэээгдэ>
дэг. 29 З‰гµµр Бурханай Х‰б‰‰ндэ зэб‰‰рхэдэг, µµэдыень н‰гэлн‰‰д>
ээнь арилгаан Бурханай хэлсээнэй шуые нангин юумэн гэжэ
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тоодогг‰й х‰н‰‰д, ‰ршµµл хайрын ‰лдые доромжолдог х‰н‰‰д тэ>
рээнээ долоон доро хэээлтэдэ х‰ртэхэ ¸отой юм! 30 «Би ‰µµгµµ
абахаб, би ашыень харюулхаб», баа «Дээдын Эзэн арад зоноо ш‰‰>
хэ», – гэжэ хэлэгшые бидэ мэдэнэбди. 31 Амиды Бурханай гартань
орохонь аймшагтай юм!
32 Таанадтай урдань юунэй тох¸олдоые анаандаа оруулагты. Бур>
ханай гэрэл туяагай таанадые гэрэлт‰‰лхэдэ, таанад зоболонгуудые
дабан, агууехэ баатаршалга гаргабат. 33 Таанадые урдань х‰н‰‰д гом>
дохоодог, доромжолдог бэлэй, тиимэээ тон тиигэжэ доромжо>
луулжа байан х‰н‰‰дые таанад хамгаалхада бэлэн байдаг бэлэйт.
34 Таанад т‰рмэдэ ууан х‰н‰‰дэй зоболонгые хубаалсадаг, зµµри
зµµшыетнай буляажа абахадань, баяртай байдаг энта, юундэб гэ>
хэдэ, таанад тэнгэридэ хэтэдээ оршодог б‰ри айн зµµри зµµшэтэй
байанаа мэдэжэ байгаат. 35 Зоригоо б‰ алдагты, тиигэбэл агууехэ
шагналда х‰ртэхэт. 36 Бурханай эрхэ х‰сэлые бэел‰‰лэн, найдуул>
ан юумыень абаха гэбэл, таанад тэсэбэритэй байха ¸отойт. 37 ‡шµµ
нэгэ хэды болоод, уданшьег‰й аатанг‰й Заларан ерэгшэ ерэхэл.
38 ‡нэн сэдьхэлтэнг‰‰д этигэл ‰зэгµµрµµ амидаржа байха, хэрбээ
хэн нэгэнэй таталзабалнь, би тэрэниие айшаахаг‰йб.
39 Бидэ татагалзан хосорогшод бэшэбди. Харин ‰зэг этигэлтэй
зомди, абарагдахабди.
‰зэг этигэл
11 10

этигэлтэй байхань найдажа байан юумэндээ бата а>
11 налтай байха,
нюдµµрµµ харадагг‰й юумэн‰‰дтэ найдажа байха
1 ‰зэг

гээшэ. 2 ‰зэг этигэлээрээ манай ‰бгэ эсэгэнэр Бурханай айшаал>
да х‰ртээн байна.
3 ‰зэг этигэлээрээ бидэ Бурханай ‰гµµр замбуулин зох¸он б‰>
тээгдээ гэжэ мэдэрнэбди, тиимэээл нюдэндэмнай харагдадаг юумэ>
н‰‰д харагдадагг‰й юумэн‰‰дээ бии болоо юм.
4 ‰зэг этигэлээрээ Авель Каинаа ‰л‰‰ айн ‰ргэл Бурханда асар>
ан байгаа. Бурхан µµрµµ тэрэнэй ‰ргэлые айшаажа, ‰зэг этигэ>
лээрнь Авелиие ‰нэн сэдьхэлтэн байна гэжэ айшаагаа юм. Авелиин
‰хээншье аа, этигэл ‰зэгынь м‰нµµ х‰рэтэр маанадые ургажа
байна.
5 ‰зэг этигэлэйнгээ ашаар Енох ‰хэлтэй уулзааг‰й. ‡нэндµµ бол>
бол Бурхан тэрэниие дээшэнь дэгдээгээ, хэншье Енохые оложо ша>
дааг‰й юм. Дэгд‰‰лхынгээ урда тээ Енох Бурханай айшаалда х‰ртµµ
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гэжэ Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй байдаг. 6 ‰зэг этигэлг‰й х‰н‰‰>
дэй хэнииньшье Бурханай айшаалда х‰ртэжэ шадахаг‰й: Бурханда
ерэжэ байан х‰н Бурхан бии, тэрэниие бэдэржэ байан х‰н‰‰дэй
ашыень тэрэ харюулха гэжэ ‰зэглэжэ байха ¸отой.
7 Ерээд‰йдэ тох¸олдохо уан галаб тухай хэнэйшье уридшалан
мэдээг‰й байхада Ной этигэл ‰зэгµµрµµ Бурханаа эргылэмжэ
абаад, Бурханай ‰гµµр байжа, µµрыгµµ болон µµрынгµµ гэр б‰лые
абарха корабль бариан байна. Эсэстэнь, газар дэлхэйнхид гэмнэг>
дээд, Ной этигэл ‰зэгµµрµµ Бурханаа ‰нэн сэдьхэлдэ х‰ртэбэ.
8 Бурханай ‰гэхэб гэжэ найдуулан орон нютаг руу ошо гэжэ
Бурханай уряалхада Абраам этигэл ‰зэгµµрµµ ‰гыень дуулаан
байна. Хайшаашье ошохо байанаа мэдэнг‰й, тэрэ µµрынгµµ орон
нютагые орх¸о бэлэй. 9 Бурханай ‰гэхэб гэжэ найдуулан орон ню>
тагта тэрэ баал Бурханай найдуулгада х‰ртээн Исаак Иаков хо¸р>
тойгоо этигэл ‰зэгµµрµµ хариин х‰ндэл майханууд соо амидардаг
эн. 10 Бурханай зох¸он бодхооон бата ууритай хотые Абраам
х‰леэжэ байгаа.
11 Абраамай ехэ наатай болоод, Саррын ‰ри багаг‰й байаншье
хада, тэдэнэр этигэл ‰зэгµµрµµ ‰хиб‰‰тэй болоо. Бурхан найдуул>
анаа бэел‰‰лхэ гэжэ Абраам ехэ этигэжэ байгаа. 12 ‡хэхын наана
болоод байан ганса Абраамаа огторгойн м‰шэдтэл адли, далайн
эрьеын элэндэл адли тоог‰й олон ‰ри адаад т‰рээн байгаа.
13 Тэдэ булта этигэл ‰зэгтэйгµµр наа бараа. Тэдэнэр Бурханай
найдуулан юумэндэ х‰ртэнг‰й ‰хээншье аа, тэрэ найдуулгыень
холооо хаража баясадаг бэлэй, µµэд тухайгаа бидэ газар дэлхэй
дээрэ хариин х‰н‰‰д, ер‰‰л х‰н‰‰д гээшэбди гэжэ хэлэдэг бэлэй.
14 Тиигэжэ хэлэдэг х‰н‰‰д µµрынгµµ орон нютагые бэдэржэ байнаб>
ди гэжэ элеэр харуулна. 15 ¤µэдынгµµ орхижо ошоон орон нютаг
тухай тэдэнэр анадаг байбал, µµргµµ бусажа ерэхэ аргатай байха
эн. 16 Харин тэдэнэр ‰л‰‰ айн, тэнгэриин орон нютагта зорижо
байба. Тиимэээ Бурхан тэдэнэй Бурханби гэхэдээ тэдэнээ эшэ>
дэгг‰й: Бурхан тэдэ зондо хото бэлдээд байна.
17 Бурханай Абраамые туршахадань, этигэл ‰зэгµµрµµ тэрэ
Исаак х‰б‰‰гээ тахил болгон ‰ргµµ. Бурхан Абраамда найдуулга
‰гµµ, тиимэээ Абраам ганса х‰б‰‰гээ тахил болгон ‰ргэхэдэ бэ>
лэн байгаа. 18 «Исаагаар дамжан, ши минии ‰гэхэб гээн ‰ри х‰‰>
гэдтэй болохош», – гэжэ Бурхан тэрээндэ хэлэбэ. 19 Исаагай ‰хэ>
бэлнь Бурхан тэрэниие амидыруулха аргатай гэжэ Абраам анажа
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байгаа, тиин Абраам Исаагые ‰хэлµµ бусаажа абаа гэжэ хэлэхэ>
дэ болохо.
20 Исаак ерээд‰йдэ этигэн, Иаков Исав хо¸рые ‰ршµµлдµµ х‰р>
тµµэн байгаа.
21 Иаков наа барахынгаа урда тээ этигэл ‰зэгтэйгµµр Иосифой
х‰б‰‰дые бултыень буян хэшэгтээ х‰ртµµгµµд, таягаа тулажа бай>
гаад Бурханда м‰ргээн байна.
22 Иосиф наа баража байхадаа, Израилиин х‰б‰‰дтэ Египедые
орхижо ошохыень этигэл ‰зэгтэйгµµр дурадхаад, шарилыень хаана
табихаб гээн захяа орхион юм.
23 Этигэл ‰зэгтэйгµµр Моисейн аба эжынь х‰б‰‰гээ т‰рэхэµµнь
эхилжэ гурбан ара хоргодуулжа байба. Тэдэнэр ‰хиб‰‰нэйнгээ
айхан байхыень хараад, хаанай захиралтатай з‰рилдэхэеэ айгааг‰й.
24 Моисей нааяа х‰сэхэдµµ, этигэл ‰зэгµµрµµ фараоной басага>
най х‰б‰‰н гэжэ нэрл‰‰лхэеэ арсаба. 25 Тэрэ богони хугасаанда н‰>
гэлтэй амидаралтай байжа аяшаахын орондо Бурханай арадтай
зобохонь дээрэ гэжэ тоолобо. 26 Христосой т‰лµµ зобохо гээшэ б‰>
хы Египедэй баялигаа ‰л‰‰ ехэ баялиг гэжэ Моисей бодожо бай>
гаа, ушарынь гэхэдэ, тэрэ ерээд‰йдэ харюулха шагналаа хаража
байгаа бэлэй. 27 Тэрэ этигэл ‰зэгµµрµµ хаанай уур сухалаа айн>
г‰й, Египедые орх¸о эн. Нюдэндэ харагдадагг‰й Бурханиие хаража
байандал тэрэ бата хатуу байгаа эн. 28 Этигэл ‰зэгµµрµµ тэрэ
Паасхын баярые тогтоогоод, ‰хэлэй Эльгээмэлэй израильшуудай
ууган х‰б‰‰дтэнь х‰рэнг‰й ‰нгэрхын тула шуаар ‰‰дээ сасахыень
арад зондоо захираа.
29 Этигэл ‰зэгµµрµµ израильшууд Улаан далайе хуурай газар мэ>
тэл гаталба, харин египедэй сэрэгшэдэй тон тиимээр гаталжа тур>
шахадань, уан хана тэдэниие хушаба.
30 Израильшууд долоон ‰дэрэй туршада Иерихониие тойрожо
ябаад, этигэл ‰зэгµµрµµ ханануудыень унагаагаа. 31 Янхан эмэ
Раав этигэл ‰зэгµµрµµ израилиин тагнуулшадые айнаар угтан
абаандаал Бурханай ‰гые дуулааг‰й х‰н‰‰дтэй хамта хосороог‰й.
32 ‡шµµ юун тухай хэлэхэбиб? Гедеон, Барак, Самсон, Иеффай,
Давид, Самуил, бусадшье л‰ндэншэд тухай хµµрэхэдэмни саг х‰рэ>
хэг‰й. 33 Тэдэнэр этигэл ‰зэгµµрµµ хаан оронуудые дайлан диилэ>
дэг, ‰нэн з‰б юумэ хэдэг, Бурханай найдуулан юумэндэ х‰ртэдэг,
арсалануудай амыень хаадаг, 34 галзуу гал унтараадаг, жадын эриээ
зайсадаг, улахан бираг‰й байгаад, шадалтай болодог, байлдаанда
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б‰хэ байдаг, хариин сэрэг‰‰дые дарадаг бэлэй. 35 Эхэнэрн‰‰дэй эти>
гэл ‰зэгэйнь ашаар ‰хээн т‰рэлхидыень амидыруулдаг байгаа.
Н‰гµµ зариман б‰ри айн амидаралда х‰ртэхын тулада с‰лµµлэл>
гэµµ арсан, тамалуулагдан ‰хэдэг эн. 36 Зарим х‰н‰‰д доромжо>
луулаад, сохюулаад, баа гэнжэндэ х‰люулээд, т‰рмэдэ уудаг бэ>
лэй. 37 Н‰гµµд‰‰лынь шулуугаар шэдэдэг, хюрµµгµµр хо¸р болгон
таалдаг, жадаар хадхан аладаг бэлэй. Тэдэнэр хониной г‰, али
ямаанай араар бэеэ ор¸огоод, дуталдан, хашуулан м‰рд‰‰лэн, гом>
дохуулан тэнэдэг байгаа. 38 Б‰хы газар дэлхэйн х‰н‰‰д тэдэнэй хаа>
наньшье х‰рэхэг‰й! Гэхэдэ тэдэнэр с‰л губяар болон хада уулаар
тэнэжэ ябаа, агы н‰хэн‰‰дтэ болон жалгануудта амидаржа байгаа.
39 Этигэл ‰зэгµµрµµ тэдэнэр булта Бурханай айшаалда х‰ртэ>
эншье аа, Бурханай найдуулан юумэндэ х‰ртµµг‰й юм. 40 Уша>
рынь юун бэ гэхэдэ, Бурхан бидэндэ ‰л‰‰ айн юумэ т‰лэблµµд
байна. Бидэнтэйл хамта тэдэниие эрхим т‰гэс болгохонь Бурханай
зорилго м‰н.
Эзэн Бурхан манай Эсэгэ м‰н
1211

‰‰лэндэл мэтэ олон гэршэнэр байна. Тии>
12 мэээ бидэтойроод
замдамнай аатуулжа байан б‰хы юумэн‰‰дээ,
1 Маниие

тиихэдэ бидэниие амарханаар х‰лижэрхидэг н‰гэлµµ с‰лµµлэг>
дэжэ, урдамнай байан, бидэндэ заяагдаан замаар ябаял. 2 ‰зэг
этигэлэймнай эхи татаан, тэрэнииемнай т‰гэс т‰гэлдэр болгоон
Иисусые шэртэжэ байял. Ерээд‰йдэ ‰зэгдэхэ баярай т‰лµµ тэрэ
µµрыгµµ гутаалгахаяа айнг‰й, хэрэээндэ хадуулжа ‰хµµд, Бурханай
баруун талада уугаа.
3 Н‰гэлтэн‰‰дэй з‰гµµ тэрэ аргаг‰й ехэ зэб‰‰рхэл ‰зэжэ, хэды
ехэ зоболон дабажа гарааб гэжэ бодожо ‰зыт. Тиимэээ таанад ур>
маа б‰ хухарагты. 4 Н‰гэлтэй эсэрг‰‰сэн тэмсэжэ байхадаа, таанад
‰шµµ ‰хэтэрµµ тулалдааг‰й ха юмта. 5 Бурханай таанадые, µµэ>
дынгµµ х‰б‰‰дые, урмашуулан иигэжэ хэлэые таанад мартаа аалта?
«Х‰б‰‰мни, Эзэн Бурханай шамда юумэ захижа байхадань, анхара>
лаа хандуулаарай, шамайе ш‰‰мжэлэн элир‰‰лхэдэнь, урмаа хуха>
ранг‰й байгаарай». 6 Ушарынь гэхэдэ, Эзэн Бурхан µµртэнь хайра>
тай баан х‰нµµл хэээдэг, µµрынгµµ х‰б‰‰н гэжэ тоолоон х‰нµµл
сохидог юм.
7 Журамтай болохын тула хэээхэдэнь тэсэбэритэй байгты, Бур>
хан таанадые µµрынгµµ х‰б‰‰д гэжэ тоолоно ха юм. Эсэгынгээ
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хэээлтэдэ ороог‰й ямар нэгэн х‰б‰‰н олдохо аал? 8 Б‰хы ‰хиб‰‰д>
тэнь лэ адли хэээгдээг‰й юм аа, таанад бодото х‰б‰‰дынь бэшэт,
тиимэээ энэ ушарта Бурхан танай хуулита эсэгэ бэшэ гээшэ. 9 Га>
зар дэлхэйдэхи эсэгэнэрэйнгээ маанадые хэээхэдэ бидэ тэдэниие
х‰ндэлдэг эмди. Тиимэээ бидэ тэнгэриин Эсэгынгээ мэдэлдэнь
б‰рин байха ¸отой бэшэ аалди. 10 Газар дэлхэйдэхи эсэгэнэрнай
маанадые газар дэлхэйдэхи ажамидаралаймнай т‰лµµ µµэдынгµµ
дураар хэээдэг байгаа, харин Бурхан бидэнэй аша туада, арюун
нангин юумэндээ х‰ртµµхын тула бидэниие хэээнэ гээшэ. 11 Хэ>
ээлгэжэ байха ‰едµµ бидэ баярладагг‰й, харин уйдадаг зантайбди.
Тиин ‰‰лдэнь тэрэ хэээлтэ ухаантай болоон х‰н‰‰дтэ ‰нэн сэдь>
хэлтэнэй амидаралай амгалан ‰рэ д‰н асардаг юм.
Захяа ба эргылэмжэн‰‰д
12 Эсээн

гарнуудаа дээшэнь арбайгты, уларан ‰бдэг‰‰дээ бэ>
хиж‰‰лэгты. 13 Дохолон х‰лтнай гэмтэнг‰й, б‰ри эдэгэжэ байхын
тулада таанад сэхэ замаар ябажа байгты.
14 Х‰н б‰хэнтэй эбтэй эетэй байхые, арюун амидаралтай уухые
оролдожо байг, тиигээг‰й х‰н‰‰д Эзэн Бурханиие харахаг‰й. 15 Хэн
нэгэнэй Бурханай ‰ршµµл хайрааа хаагдан ‰лэшэхэг‰йень ойлго>
жо байгты. Хэн нэгэнэй хорото ургамалдал адли гэм х‰ргэжэ, олон
х‰н‰‰дые бузарлажа байхаг‰йень об¸оржо байгты. 16 Ууган х‰б‰‰нэй
эрхые нэгэ бариха хоолоор худалдажархидаг забхай, тиихэдэ Бур>
ханаа холодоон Исавтай адли х‰н таанадай дунда б‰ байг. 17 Тэрэ
эсэгынгээ буян хэшэгтэ х‰ртэхэ х‰сэлэнтэй байаншье аа, нулим>
саа гарган алдуугаа зааха гэжэ оролдооншье аа, хээн алдуугаа
заажа шадааг‰й, тиимэээл эсэгэнь тэрэниие угтажа абааг‰й гэжэ
таанад мэдэнэт.
18 Израилиин арадтал адли аажа байан галтай Синай хадада,
харанхыда, боро хараанда, шуурганда, 19 б‰реэгэй дуугархада, дуу>
нуудай шууяандашье таанад ерээг‰йт. Х‰н‰‰д тэрэ дуу дуулахадаа
ондоо нэгэшье ‰гэ хэлэнг‰й байхыень гуйжа байгаа, 20 ушарынь
ямар бэ гэхэдэ, «Ан амитаншье энэ хадын хаяае гэшхэбэл ‰хэтэрµµ
шулуудуулха» гэжэ хэлэхэдэнь, тэдэ х‰н‰‰д тэсэхэ аргаг‰й байгаа.
21 Энэ ‰зэгдэлэй ехэл ‰ртэй байан хадань Моисейшье: «Би айн
‰рдэжэ, алаганажа байнаб», – гэжэ хэлээ бэлэй.
22 Таанад Синай хадада, амиды Бурханай хотодо, тэнгэриин Иеру>
салимда, ‰й т‰мэн Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэй баярай суглаанда ерээт.
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Нэрэн‰‰дынь тэнгэридэ бэшэгдээн Бурханай эгээн т‰р‰‰шын
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй гэш‰‰дынь болон таанад ерээт. Таанад
б‰хы х‰н‰‰дэй Зарга ш‰‰гшэ болохо Бурханда, эрхим т‰гэс болоон
‰нэн сэдьхэлтэн‰‰дэй ‰лдэн‰‰дтэнь ерээт. 24 Таанад Авелиин саса>
ан шуанда ороходоо б‰ри айн юумэн‰‰дые ‰гэхµµр найдуулан
Шэнэ Хэлсээе баталан Иисусай сасагдаан шуанда ерээт.
25 Дээдын Эзэнэй хэлэхэдэнь, шагнахаг‰йбди гэжэ б‰ арсаарай>
гты. Тэрэнэй газар дэлхэй дээрэ хэлэхэдэнь, шагнанг‰й µµрыень бу>
руушааан х‰н‰‰д хэээлтэээ мултарааг‰й юм. Харин тэнгэриээ
хэлэхэдэнь арсабал, хэээлтэээ б‰ришье мултархаг‰йбди. 26 Урдань
тэрэнэй абяан газар дэлхэйе х‰дэлгµµ, харин м‰нµµ тэрэ: «‡шµµ
дахин би ганса газарые бэшэ, огторгой тэнгэриие хэлбэлз‰‰лхэб», –
гэжэ ‰гµµ ‰гээн байна. 27 Тэрэ хэлээниинь зох¸он б‰тээгдээн
юумэн‰‰д соооо хубилгаха аргаг‰й юумэн‰‰дынь ‰лэжэ, харин ху>
билгагдаха юумэн‰‰дынь ‰нэн хосорхо гэые тайлбарилна.
28 Хубилгаха аргаг‰й хаан орониие эзэлээд, бидэ баяр баясхалан>
гаар д‰‰рэн байял. Бурханда х‰ндэтэйгµµр хандан, ‰гэдэн, тэрээн>
дэ айшаагдажа баймаар алба хэжэ байял. 29 Ушарынь гэхэдэ, ма>
най Бурхан ‰нэхµµрµµ ‰нµµдэг гал д‰лэн гээшэ.
23

Бурханда яажа айшаагдахаб
1312

13

1 Христосой

‰зэглэгшэдтэл бэе бэедээ хайратай байгты. 2 Аян>
шадые гэртээ угтан оруулхаяа б‰ мартагты. Тиигэжэ зарим х‰>
н‰‰д µµэдµµшье мэдэнг‰й Бурханай Эльгээмэлн‰‰дые гэртээ айл>
шалуулан байна. 3 Т‰рмэдэ ууан х‰н‰‰д тухай тэдэнтэй суг хаагда>
ан мэтэл анажа байгты. Зобожо байан х‰н‰‰дтэй адли зоболсон,
тэдэндэ анаагаа табижа байгты.
4 Гэр б‰лэ б‰хы талааа ‰нэн сэхэ байг, ‰бгэн амган хо¸р бэе
бэедээ шударга байг. Бурхан забхай ба ташаяаралдадаг зониие гэм>
нэхэ юм.
5 Алта м‰нгэндэ шунанг‰й, бии юумээрээ сэдьхэл д‰‰рэн байгты.
Ушарынь гэхэдэ, «Би шамайе хэзээшье орхихог‰йб, би шамайе хэ>
зээшье хаяхаг‰йб», – гэжэ Бурхан хэлээ. 6 Тиимэээ: «Бурхан ми>
нии туалагша гээшэ, би айхаг‰йб. Х‰н намда юу хэжэ шадахаб?» –
гэжэ бидэ зоригтойгоор хэлэхэбди.
7 Таанадта Бурханай ‰гэ хэлэдэг байан х‰тэлэгшэдµµ анагты.
Тэдэнэй яажа амидаржа, яажа наа бараыень хараад, этигэл ‰зэ>
гыень ажаажа ябагты. 8 Тэрэ этигэл ‰зэгынь болохо Иисус Христос
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‰сэгэлдэр, м‰нµµдэршье, хэтын хэтэдэ хубилхаг‰й юм. 9 Тиимэээ
элдэб янзын ургаалнуудаа зайсан, ‰нэн з‰б замаар ябагты. Эдеэ
хоол тухай гуримуудые сахихые б‰ оролдогты, тэдэ гуримууд х‰>
н‰‰дтэ ямаршье аша туаг‰й байгаа, харин Бурханай хайра ‰ршµµ>
лµµр сэдьхэл з‰рхэнтнай бэхижэбэл айн гээшэ.
10 Майханда алба хэжэ байан санаартад ‰ргэлэй шэрээ дээрэээ
манай ‰ргээн юумэнээ абажа эдихэ эрхэг‰й юм. 11 Ушарынь юун
бэ гэхэдэ, ахамад санаарта амитадай шуые н‰гэлн‰‰дэй т‰лµµ ‰р>
гэхэеэ Хамагай Нангин газарта абажа ородог, тиихэдэнь амитадай
бэен‰‰дые отогоо гаргаад шатаадаг юм. 12 Тиимэээ Иисусшье
арад зоноо шуаараа арюудхахын тула хотооо гаргуулжа ‰хээн
байгаа. 13 Бидэшье тэрэниие угтан хотооо гаража, доромжолуул>
гыень хубаалсаял. 14 Бидэ газар дэлхэй дээрэ хододоо оршодог хото>
г‰йбди, бидэ ерээд‰йн хото бэдэржэ байнабди. 15 Тиимэээ Иису>
саар дамжуулан магтаалай ‰ргэл Бурханда хододоо асаржа байял,
тэрэниие Дээдын Эзэн гэжэ з‰бшµµн ‰реэлээрээ ‰ргэл асаржа бай>
ял. 16 айниие хэжэ, бэе бэедээ туалхые б‰ мартагты. Эдэ болбол
Бурханда айшаагдадаг ‰ргэл гээшэ.
17 ¤µэдынгµµ х‰тэлэгшэдэй мэдэлдэ байгты, захиралтануудыень
д‰‰ргэжэ байгты. Тэдэнэр ‰‰лдэнь алба хээн тухайгаа Бурханай
урда тоосоо хэхэ ¸отой юм хадаа танай з‰рхэ сэдьхэлдэ ‰ргэлжэ а>
наагаа табидаг юм. Хэрбээ таанадай х‰тэлэгшэдэйнгµµ ‰гµµр бай>
балтнай, тэдэнэр баяртайгаар ажалаа хэхэ, ‰гы болбол, тэдэнэр гу>
нигтайгаар ‰‰ргэеэ д‰‰ргэжэ байха, тиимэ ажал хэрэгынь таанадта
ашаг туаг‰й юм.
18 ‡ргэлжэ з‰б юумые хэхэ гэжэ оролдон, арюун сэдьхэлтэй бай>
набди гэжэ бидэ µµэд тухайгаа найданабди. Тиимэээ бидэнэй т‰>
лµµ зальбаржал байгты. 19 Илангаяа, таанадта т‰ргэн бусажа ошо>
хымни т‰лµµ б‰ри айса зальбархыетнай гуйнаб.
Т‰гэсхэлэй зальбаралга
2021 ¤µрынгµµ

шуанай сэнгээр м‰нхын хэлсээе оложо абаан
хонидой агууехэ Адуулагшые, Манай Дээдын Эзэн Иисусые Бур>
хан амидыруулаа юм. Энхэ тайбанай эрхэ х‰сэлыень таанадай
бэел‰‰лхын тула Бурхан таанадые хэрэгтэй айн айхан юумээр
хангаг лэ, тиин µµртэнь айшаагдадаг юумые Иисус Христосоор
дамжуулан таанад соо б‰тээг лэ. Христосто хэтын хэтэдэ алдар
соло! Болтогой!
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Т‰гэсхэлэй ‰гэн‰‰д
22 Аха

д‰‰нэрни, энэ урмашуулха зорилготой хандалга би тобшо>
хоноор бэшээб, тиимэээ тэсэбэритэйгээр шагнажа хайрлыт даа.
23 Манай д‰‰ Тимофей т‰рмэµµ гараа гэжэ мэдэжэ байгты. Хэр>
бээ тэрэнэй аяар х‰рэжэ ерэбэлнь, би тэрээнтэй хамта таанадаа
эрьехэб.
24 ¤µэдынгµµ б‰лгэм‰‰дэй х‰тэлэгшэдтэ болон Бурханай х‰н‰‰дтэ
бултандань бидэнээ мэндые дамжуулаарайгты. Италиин ‰зэглэг>
шэд таанадта баал мэндые дамжуулжа байна.
25 Та б‰хэнтэй Бурханай ‰ршµµл хайра байхань болтогой.
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Яковай хандалга 1

Яковай бэшээн хандалга
Яковай хандалга

‰зэг этигэл болон ухаан бодол тухай
11

Б‰хы газар дэлхэйгээр тараан арбан хо¸р угсаата Бурханай
1 зон,
таанадые Бурханай болон Дээдын Эзэн Иисус Христосой
1

Яков зараса мэндэшэлнэ.
2 Аха д‰‰нэрни, элдэб олон бэрхэшээл зоболонгуудые ‰зэхэдµµ,
µµэдыгµµ жаргалтайбди гэжэ тоологты. 3 ‰зэгэйтнай туршагдаха>
да, тэсэбэритэй болонобди гэжэ µµэдµµ мэдэнэ г‰бта даа. 4 Эрхим
т‰гэс, алишье талаараа болбосон, дутагдал дутууг‰й байхын тула
таанад ямаршье юумые эсэс х‰рэтэрнь тэсэжэ гараха ¸отойт.
5 Хэрбээ хэн нэгэнэйтнай сэсэн ухаагаар дуталдабалнь, тэрэ тиимэ
сэсэн ухаае таанадта хайрладаг Эзэн Бурханиие гуйг лэ, Эзэн Бур>
хан х‰н б‰хэндэ гуйанииень элбэг дэлбэгээр, уур сухалг‰йгµµр
‰гэдэг ха юм. 6 З‰гµµр Бурханиие гуйхадаа ‰зэгтэйгµµр, марганг‰й
гуйгты. Маргаан х‰н далайн долгинуудай алхинда иишэ тиишээ
туугдаантай адли г‰б даа. 78 Тиимэээл анаа бодолоо хубилгадаг,
хэжэ байандаа г‰йсэд этигэдэгг‰й х‰н Дээдын Эзэнээ ямаршье
юумэ абахаб гэжэ б‰ найдаг.
‡гытэй болон баян х‰н‰‰д тухай
9 Бурханай

‰гытэй ‰зэглэгшые дээг‰‰р ‰ргээндэ тэрэ х‰н баяр>
лажа байг. 10 Баяншье х‰ниие Бурханай доошонь дарахадань, тэрэ
х‰н баярлажа байг, юуб гэбэл, тэрэ уданшьег‰й талын сэсэгтэл ‰>
нэхэ ха юм. 11 Наран шангаар шаража, сэсэг ногоое хатаана, ал>
баран сэсэгэй ‰нгэнь буурана. Энээндэл адляар баян х‰н µµрын>
гµµ замаар ябахадаа, хосорон аладаг юм.
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Хорхойтуулгаар туршаха тухай
12 Туршалгануудые

дабажа гараан х‰н жаргалтай юм, юуб гэбэл,
туршалгануудые дабахадаа, тэрэ х‰н Бурханай µµртэнь дуратай зон>
до найдуулан м‰нхын амидаралда х‰ртэнэ ха юм. 13 Туршалгада
ороходоо «Бурхан намайе туршана» гэжэ б‰ хэлээрэйт, юундэб гэ>
бэл, Бурханиие харатай юумээр туршадагг‰й, тиин тэрэ µµрµµшье
х‰н‰‰дые туршадагг‰й юм. 14 Харин х‰н б‰хэн µµрынгµµ н‰гэлтэ
х‰сэлэнг‰‰дтэ х‰тэл‰‰лэн, альбандань орон, хорхойтуулгада абтадаг
юм. 15 Харата х‰сэлэнг‰‰днай б‰рилдэµµр н‰гэл т‰р‰‰лнэ, харин
н‰гэлнай ехэ боложо халихадаа, ‰хэл т‰р‰‰лнэ. 16 Хайрата н‰хэдни,
µµэдыгµµ б‰ мэхэл‰‰лэгты. 17 Б‰хы айн айхан, эгээн эрхим бэ>
лэг‰‰д дээрэээ, тэнгэриин одо м‰шэдые, нара арые б‰тэээн, хэ>
зээдэшье хубилдагг‰й, тэдэ ододто адли ‰‰дэр хэзээшье татадагг‰й
Бурханаа ‰гтэдэг юм. 18 Бурхан µµрынгµµ айн дураар ‰нэн з‰б мэ>
дээсэлэй ашаар б‰хы зох¸он б‰тээгдээн юумэн‰‰дэйнгээ дээжэнь
болгохын тула маанадые м‰ндэл‰‰лэн байгаа.
Бурханай ‰гэ дуулажа, тэрэниие баримталжа байха тухай
19 Тиимэээл,

инаг хайрата аха д‰‰нэрни, шагнахадаа шамдуухан,
хэлэхэдээ, уурлахадаа яаралг‰й байгты. 20 Таанад уурлаха сухалдаха>
даа Бурханай х‰сээн айн айхан юумэн‰‰дые б‰тээжэ шадахаг‰йт.
21 Элдэб янзын забхай зальхай, н‰гэлтэ юумэн‰‰дые ‰йлэдэхэеэ бо>
л¸од, з‰рхэ сэдьхэлдэтнай уулгагдаан, таанадые абарха аргатай мэ>
дээсэлые зосоогоо тогтоожо байгаарайгты. 22 Тэрэ мэдээсэлые гансал
шагнан µµэдыгµµ мэхэлнэг‰й, ажамидаралдаа хэрэгж‰‰лжэ байгаа>
райгты. 23 Тэрэ ‰гые шагнаад, харин ажамидаралдаа хэрэглээг‰й х‰>
н‰‰д µµэдыгµµ гэрэлдэ хараад, д‰рэмни жэнхэни бодото гэжэ ‰зэ>
эн х‰н‰‰дтэл адли юм. 24 Тэдэнэр µµэдыгµµ гэрэлдэ харахаяа бо>
лихотойгоо сасуу ямар д‰рэтэй байанаа мартажархидаг. 25 Х‰н‰‰дые
эрхэ с‰лµµтэй болгодог эрхим т‰гэс хуули таа б‰гэдын мэдэржэ, ан>
харжа байбалтнай, шагнаад, ‰‰лээрнь мартадагг‰й, ажамидаралдаа
хэрэглэдэг байбалтнай, ажамидаралтнай ‰лзы буянтай байхал. 26 Хэн
нэгэнтнай ‰зэг ‰лдэтэйб гэжэ µµр тухайгаа анана г‰? Хэрбээ таа>
над хэлэ амаа татажа шададагг‰й юм аа, ‰зэг ‰лдэтнай дэмы хоо>
он гээшэ, таанад миин лэ µµэдыгµµ мэхэлнэт. 27 ‡ншэн ‰хиб‰‰дтэ,
бэлбээн эхэнэрн‰‰дтэ туалха, юрын байдалаар µµрыгµµ бузарлаха>
аа болгоомжолхонь лэ Эсэгэ Бурханда айшаагдадаг ‰зэг ‰лдэ юм.
1
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Х‰н‰‰дые илгажа байха хэрэгг‰й
2

д‰‰нэрни, манай алдарта Дээдын Эзэн Иисус Христосто
2 ‰зэглэдэг
юм хадаа х‰н‰‰дые нюураарнь илгаха ¸ог‰йт. Та>
1 Аха

2

най суглаанда алтан бээлигтэй, баян хубсаатай х‰н, м‰н элээн
хубсаа ‰мдээн ‰гытэй х‰н орожо ерэбэ гээд бодоод ‰зэгты. 3 Та
баян хубсаатай х‰ниие ехээр х‰ндэлжэ: «Танда эндэ уубалтнай
дээрэ», – гэжэ хэлээд, харин ‰гытэй х‰ндэ: «Ши тээ тэндэхэнэ х‰л
дээрээ зогсоод бай», али ‰гы аа «минии х‰лµµр эндэ шала дээрэ
уу», – гэжэ хэлэбэлтнай, 4 сэдьхэлдээ х‰н‰‰дые илгадаг, муу а>
наатай зарга ш‰‰гшэ байыетнай харуулха бэшэ г‰?
5 Хайрата аха д‰‰нэрни, шагнагты даа: Бурхан ‰гытэйш‰‰лые
этигэл ‰зэгµµрµµ баян бардам байхыень, µµртэнь дуратай х‰н‰‰дтэ
‰гэхэб гэжэ найдуулан хаан оронойнгоо залгамжалагшад боло>
хыень шэлэжэ абаа бэшэ эн г‰? 6 Харин таанар ‰гытэй х‰ниие
гомдохообот! Тиихэдээ таанадые баяшуул лэ хашажа м‰рдэжэ, зар>
га ш‰‰бэридэ оруулдаг бэшэ аал? 7 Таанадта ‰гтээн Дээдын Эзэ>
нэй алдар нэрые тэдэнэр лэ муулан муудхана бэшэ аал?
8 «Бусад зондо µµртµµл адли дуратай бай», – гээд Нангин Бэшэг
соо бэшээтэй Хуули сахижа байдаг аа, таанад з‰б юумэ хэнэт.
9 Харин х‰н‰‰дые нюураарнь, гадаада шэнжээрнь илгадаг байбал,
таанад н‰гэл абанат, тиигээд Хуулида заагдаан ¸оор хуули эбдэг>
шэд болонот. 10 Хэрбээ хэн нэгэн Хуулиин з‰йл б‰хэниие сахижа
байгаад, нэгыеньшье эбдээн байбал, Хуулиин б‰хы з‰йлн‰‰дые
эбдээн болоно. 11 Ушарынь юуб гэбэл, «Хурисалтай юумэ б‰ хэ»
гэжэ хэлээн лэ нэгэн «Б‰ ала» гэжэ хэлээн байгаа юм. Тиимэээ
хурисалтай ‰йлэ хээг‰й аад, х‰ниие алаан байбал, таанад Хуули
эбдээн х‰н болонот. 12 Маанадые эрхэ с‰лµµтэй болгохо хуулиин
зарга ш‰‰бэридэ орохо х‰сэлтэй х‰н‰‰дтэ зохихоор юумэ хэлэжэ,
хэжэ ябагты. 13 Ушарынь хэлэбэл, ‰ршµµл хайра ‰з‰‰лдэгг‰й х‰ниие
Бурхан ‰ршµµл хайраг‰йгµµр ш‰‰бэрилхэ юм; тиихэдэ ‰ршµµл хай>
ра зарга ш‰‰бэриээ дээг‰‰р ‰ргэгдэхэ.
‰зэг этигэл ба ‰йлэ хэрэг‰‰д тухай
Аха д‰‰нэрни, этигэл ‰зэгтэй байанаа гэршэлхэ ямаршье
юумэ хэдэгг‰й аад, этигэл ‰зэгтэйб гэжэ хэлэдэгынь ямар аша ту>
атай юм бэ? Тиимэ этигэл ‰зэг таанадые абарха аал? 15 Хубсаа
хунарг‰й, эдихэ хоолг‰й аха д‰‰нэр байгаа гэжэ бодоод ‰зэгты.
14
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16 Тиигээд

хэн нэгэнэйтнай тэдэндэ хэрэгтэй юумэ ‰гэнг‰й, з‰гµµр:
«Би таанадта айн айханиие х‰сэнэб, таанад дулаасагты, эдеэлэг>
ты», – гэжэ хэлээниинь ямар аша туатай юм бэ? 17 Этигэл ‰зэг>
шье баал тиимэ: ‰йлэ хэрэг‰‰дээр баталагдааг‰й аа, тиимэ этигэл
‰зэг дэмы хооон юм.
18 Хэн нэгэн з‰бшµµнг‰й: «айн айхан хэрэг‰‰дые б‰тээншьег‰й
этигэл ‰зэгтэй байжа болохол», – гэжэ хэлэхэ. «айн айхан хэрэ>
г‰‰дые б‰тээнг‰й, µµрынгµµ этигэл ‰зэгые харуула. Тиихэдэ би
хэрэг‰‰дээрээ этигэл ‰зэгµµ харуулхаб», – гээн харюу би ‰гэхэб.
19 Бурхан ори ганса юм гэжэ ши этигэнэш. Тэрэшни айн. Ада
ш‰дхэрн‰‰дшье баа тиимэ этигэлтэй байан дээрэээ айн ‰рдэн
алаганадаг юм. 20 Тэнэг амитан, ‰йлэ хэрэг‰‰дээр баталагдааг‰й
этигэл ‰зэгэй дэмы хооон байыень ши мэдэхэ х‰сэлтэй аалши?
21 Манай ‰бгэ эсэгэ Абраам Исаак х‰б‰‰гээ ‰ргэлэй газарта тахил
болгон ‰ргэжэ, тэрэ хэрэгээрээ ‰нэн сэдьхэлтэй байанаа баталаа
бэшэ г‰? 22 Харагты даа, тэрэнэй этигэл ‰зэгынь хэрэг‰‰дтэнь хам>
алсажа, тиигээд хэрэгэйнь ашаар этигэл ‰зэгынь эрхим т‰гэс
болоо. 23 «Абраам Бурханда этигээ, тиигэхэдэнь Бурхан тэрэниие
‰нэн сэдьхэлтэн гэжэ тоолоо», – гээд Нангин Бэшэг соо хэлэгдэ>
эн юумэн бэелбэ даа. Тиигэжэ Абраам Бурханай н‰хэр гэжэ нэр>
лэгдэбэ. 24 Харана г‰т, х‰н гансал этигэл ‰зэгµµрµµ бэшэ, харин
хээн хэрэг‰‰дээрээ Бурханай урда ‰нэн з‰б болодог юм.
25 Янхан эмэ Раавтай тон тиимэ юумэн ушараа эн. Тэрэ израи>
лиин тагнуулшадые гэртээ оруулжа х‰ндэлµµд, ондоо харгыгаар
тэрьедэхэдэнь туалан байгаа. Тиигэжэ тэрэ µµрынгµµ хэрэг‰‰>
дээр Бурханай урда ‰нэн з‰б гэжэ тоологдоо.
26 Тиимэээл, ‰нээг‰й махабад бэе яажа ‰хээн байдаг бэ, тон
тиигэжэл ‰йлэ хэрэгээр баталагдааг‰й этигэл ‰зэг дэмы хооон
байдаг юм.
Хэлэн тухай
3 2

Аха д‰‰нэрни, таанад б‰гэдµµрµµ багшанар болохо гэжэ б‰
3 оролдогты,
бидэ багшанар б‰ри шэр‰‰н зарга ш‰‰бэридэ орохоб>
1

ди гэжэ таанад мэдэнэ ха юмта. 2 Бидэ булта олон н‰гэл шэбэл хэ>
дэгбди. Тиихэдээ хэлэ амаараа н‰гэл хэдэгг‰й х‰н эрхим т‰гэс гээ>
шэ, тэрэ х‰н µµрыгµµ хазаарлажа шадаха юм. 3 Бидэ мори жолоо>
дохын тулада хазаарладагбди, тиигээд лэ тэрэниие дуратай тээшээ
ябуулха аргатай байдагбди. 4 Али ‰гышье аа, далайн онгосонуудые
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хараад ‰зэгты: тэдэнэр абарга томо, айхабтар шанга алхинда тууг>
дадагшье аа, багахан жолоогоор х‰тэл‰‰лэгдэн, жолоодогшын а>
наан лэ з‰г руу ябадаг юм. 5 Хэлэн тон тиимэ юм: бишыхан эрхэ>
тэн аад лэ, тэрэ агууехэ юумэн‰‰д тухай айладхадаг юм.
Хараад ‰зэгты, галай багахан д‰лµµр ямар ехэ ой модон шатааг>
дадаг бэ. 6 Хэлэн гал д‰лэнтэй адли, бэеын ондоо б‰хы эрхэтэн‰‰>
дые бузарладаг н‰гэлтэ х‰сэн юм, тиигээд х‰нэй б‰хы амидаралые
тамын о¸ороо гаража байан гал д‰лµµр шатаадаг юм. 7 Бидэ х‰>
н‰‰д шубуудые, м‰лхигшэдые, далайн амитадые, бусадшье элдэб ян>
зын амитадые номгоруулха аргатайбди, номгорууланшье байгааб>
ди. 8 Теэд нэгэшье х‰н хэлээ номгоруулжа шадааг‰й юм. Тэрэмнай
‰хэлэй хоро сасадаг баригдашаг‰й хорон юм. 910 Бидэ хэлээрээ маг>
таалшье, хараалшье хэлэдэгбди. Бидэ хэлээрээ Эсэгэдээ болон
манай Дээдын Эзэндэ баяр баясхалан х‰ргэнэбди, Бурхантай адли
байхаар б‰тээгдээн х‰н‰‰дые хараалда х‰ртµµнэбди. Тиимэ юумэн
байха ¸ог‰й. 11 Нэгэ булагаа нэгэ зэргэ амтатай болон гашуун
уан дэлбэрхэ аргатай аал? 12 Аха д‰‰нэрни, боди модоноо олива
гараха аал, ‰гы аа ‰зэмэй модоноо боди модоной жэмэс гараха
аал? Тэрээндэл адляар гашуун уатай булагаа амтатай уан урда>
ха аал?
Дээрэээ ‰ршµµгдээн ухаан бодол тухай
Танай хэнтнай сэсэн ухаатайб, юумэ ойлгодог бэ? Тэрэнээ
‰нэн з‰бµµр ажамидаран, дарууханаар болон бодолтойгоор айн
айхан ‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээн гэршэлэгты. 14 Теэд сэдьхэлдээ хо>
рон атаархалтай, ганса бэеэ бододог аад, сэсэн ухаатайб гэжэ айр>
хан, худал юумэ хэлэн, ‰нэн з‰бые б‰ далдалагты. 15 Тиимэ ухаан
дээдэ тэнгэриээ ‰гтэнэ бэшэ, харин энэ дэлхэйээ, ганса бэеэ
бодооноо, ада ш‰дхэрµµ эхитэй ухаан юм. 16 Х‰н‰‰дэй атаа ж‰>
тµµндэ абтаан, ганса бэеэ бодоон ушарта эмхи журамг‰й бай>
дал, элдэб янзын н‰гэл шэбэл дайралдадаг. 17 Харин дээрэээ ‰гтэ>
дэг ухаан маанадые арюун сэбэр, эб найрамдалтай, номгон даруу,
энэрхы сэдьхэлтэй, ‰ршµµл хайратай, аша туатай, х‰нэй нюур ха>
радагг‰й, ‰нэн сэхэ болохо тээшэ х‰тэлдэг юм. 18 Эб найрамдал
найруулагшад эб найрамдалай ‰рэ тарихадаа ‰нэн з‰бэй ургаса ха>
дадаг юм.
13

3
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Бурханай мэдэлдэ байгты
4

бэе бэедээ ‰µµрхэлдэнэ, хоорондоо арсалдана
4 гээшэбта?таанад
Тэдэтнай танай махабад бэеые мэдэлдээ абахын тула
1 Юундэ

оролдодог х‰сэлэнг‰‰дээ болоно бэшэ г‰? 2 Таанад ямар нэгэн
юумэтэй болохые х‰сэнэт, теэд тиимэ юумэтэй боложо шаданаг‰йт,
тиимэээ таанад алахадашье бэлэн байнат. Юумэн‰‰дтэй байхые
угаа ехээр х‰сэнэт, теэд тэдэ юумэн‰‰дтэй болохо аргаг‰й байан>
аа хэр‰‰л ама гарганат, ‰µµрхэнэт. Х‰сээн юумэн‰‰дээ Бур>
ханаа гуйгааг‰й юм хадаа таанад тэдэнээ абанаг‰йт. 3 Тиихэдэ
гуйхадаашье тэдэ юумэн‰‰дээ абанаг‰йт, юундэб гэхэдэ, таанад
айн айханай тула бэшэ, харин µµрынгµµ х‰сэлэнг‰‰дые ханга>
хын тула гуйнат. 4 Бурханда урбагша зон, энэ оршолон дэлхэйдэ
дуратай байхадаа таанад Бурханай дайсад болонот гэжэ мэдэнэг‰й
аалта? Тиин энэ оршолон дэлхэйтэй н‰хэсэхэеэ анабал, Бурха>
най дайсан болонот. 5 «Зосоомнай оршоон ‰лдын ‰нэн сэхэ бай>
хые Бурхан х‰сэжэ байна», – гэжэ Нангин Бэшэг соо дэмы хэлэг>
дээг‰й юм. 6 Тиихэдэ Бурхан маанадые б‰ришье элбэг дэлбэгээр
‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµнэ. «Омог бардам зониие Бурхан буруушаа>
на, харин номгон даруу зониие ‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµнэ», – гэжэ
Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байна ха юм.
7 Тиимэээ Бурханай мэдэлдэ байгты. Шолмосто эсэрг‰‰сэгты,
тиигэбэлтнай тэрэ таанадаа зайлаха. 8 Бурханда д‰тэлэгты, тиихэ>
дэтнай тэрэ танда ойртохо. Н‰гэлтэн, ажамидаралаа арюудхагты;
билдагуушад, з‰рхэ сэдьхэлээ арюудхагты. 9 Гашуудагты, бархираг>
ты, гэгэн уйлагты. Энеэлдэхэеэ бол¸од, уйлалдагты. Баярлахын
орондо гашуудажа байгты. 10 Бурханай урда номгон даруу байгты,
тиин тэрэ таанадые агууехэ гэжэ тоолохо.
Бэе бэеэ б‰ ш‰‰мжэлэгты
Аха д‰‰нэр, бэе бэеэ б‰ ш‰‰мжэлэгты. ‰зэглэгшэ н‰хэрµµ
ш‰‰мжэлхэдээ, али зэмэлхэдээ, таанад Бурханай Хуули ш‰‰мжэл>
нэ, зэмэлнэ гээшэт. З‰гµµр Хуули зэмэлхэдээ, таанад Хуули сахиг>
ша бэшэ, харин Хуули ш‰‰бэрилэгшэ болобо гээшэт. 12 Гансал Бур>
хан Хуули ‰гэдэг ба ш‰‰бэрилдэг юм. Гансал тэрэ абарха, али ‰гы
аа ‰нµµхэ аргатай. Харин ши ондоо х‰ниие зэмэлхэдээ µµрыгµµ
хэн гэжэ тоолобош?
11
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Ехэрх‰‰ зан б‰ гаргагты
13 Зай,

«М‰нµµдэр г‰, али ‰глµµдэр тэрэ хото ошохобди, тэндэ
нэгэ жэл соо худалдаа наймаа хээд, ехэхэн алта м‰нгэ олохобди», –
гэжэ хэлэдэг таанад м‰нµµ намайе шагнагты. 14 ‡глµµдэр таанадтай
юу тох¸олдохые таанад мэдэнэг‰йлта. Таанад халта зуура бии болоод,
‰‰лээрнь ‰гы болошодог утаа ууралтай адлит. 15 «Дээдын Эзэнэй
х‰сэбэл бидэ амиды байхабди, тиимэ юумэ, али ондоо юумэ хэ>
хэбди», – гэжэ хэлэжэ байхын орондо 16 таанад бардам зангаараа
б‰д‰‰рхэнэт, теэд тиигэжэ б‰д‰‰рхэхэнь буруу юм.
17 Бидэ айн айхан юумэ хэхэ ¸отой байанаа мэдэжэ байгаад,
хэдэгг‰й байбал, н‰гэл абана гээшэбди.
Баяшуулда эргылэмжэ ‰гэнэ
5 4

м‰нµµ таанад намайе шагнагты! Таанад орилон бар>
5 хирагты, гэгэн
уйлагты, танай тархи дээрэ оол гай буухаяа бай>
1 Баяшуул,

на ха юм. 2 Баялиг зµµритнай ‰мхирµµ, хубсаа хунартнай хибэндэ
эдюулшоо. 3 Алта м‰нгэнтнай жэбэдэ даруулаа, тиин тэрэ жэбэ та>
ниие зэмэлхэ, махабад бэеыетнай галда мэтэ шатаажархиха. Таанад
зµµри зµµшэеэ эдэ ‰‰лшын ‰дэрн‰‰дтэ дэмы суглуулжал байнат.
4 Таряалан дээрэтнай ажаллаан х‰дэлмэришэдтэ х‰лыень т‰лэ>
хэеэ таанад арсабат, харин м‰нµµ тэдэнэй т‰лэгдµµг‰й салингынь
таанадые зэмэлэн хашхаржа байна. ‰р жабхаланта Дээдын Эзэн
ургасыетнай хадаан х‰дэлмэришэдэй гэгэхые дуулаа. 5 Эндэ, газар
дэлхэй дээрэ байхадаа таанад гансал µµэдынгµµ гэдээ д‰‰ргэхэ ба
наартайгаар сагаа ‰нгэргэхэ тухайл бододог байгаат. Харин м‰нµµ
таанад гаргахаяа абаашажа байан шахамал буруундал адли бай>
нат. 6 Таанадта эсэрг‰‰сээшьег‰й ‰нэн сэдьхэлтэниие таанад зэмэл>
жэ алаан байгаат.
Тэсэбэритэй, сагаан сэдьхэлтэй байгты
7 Зай,

аха д‰‰нэр, Дээдын Эзэнэй заларан ерэтэр тэсэбэритэй
байгты. Таряашаниие хараад ‰зыт, тэрэ газараа ургаса абахын тула
ехэл тэсэбэритэйгээр намарай болон хабарай бороо х‰леэжэ байдаг.
8 Таанадшье тэдэ таряашанда адли ехэ тэсэбэритэй байгты, зоригоо
б‰ алдагты. Дээдын Эзэнэй заларжа ерэхэ ‰дэр ойртоод байна.
9 Аха д‰‰нэр, бэе бэедээ гомдохол б‰ баригты, тиигэбэл таанад
гэмн‰‰лхэг‰йт; Заргаша Бурхан ‰‰дэнэй саана зогсожо байнал.
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Яковай хандалга 5
10 Дээдын

Эзэнэй нэрээр айладхажа байан л‰ндэншэдые анагты.
Бэрхэшээл зоболондо ороходоо тэдэнэй ехэл тэсэбэритэй байдагые
жэшээ болгон ажаажа байгты. 11 Аргаг‰й ехэ тэсэбэриинь т‰лµµ
бидэ тэдэ зониие жаргалтай гэжэ тоолодогбди. Таанад Иовой ямар
тэсэбэритэй байые, Дээдын Эзэнэй ‰‰лэй ‰‰лдэ тэрээниие буян
хэшэгтээ х‰ртµµые аныт. Дээдын Эзэн ‰ршµµл хайратай, энэрхы
сэдьхэлтэй байан дээрэээ тиигэжэ туалан байгаа.
12 Аха д‰‰нэрни, гол шухал юумэ хэлэхэмни: тэнгэреэршье, газар
дэлхэйгээршье, ондоошье юумээр б‰ тангариглагты. Харин гэмн‰‰л>
хэг‰йн тула „тиимэ“ гээ аа, з‰бшµµгты, „‰гы“ гээ аа, ‰гы гэээ>
рээ байгты. 13 Зоболон бэрхэшээлдэ ороон байбал, таанад зальбар>
жа байха ¸отойт. Баяртай х‰хюутэй ябабал, Бурханиие магтаан
дуунуудые дуулажа ябаха ¸отойт. 14 Хэн нэгэнэйтнай ‰бдµµд бай>
гаа аа, ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмµµ х‰тэлэгшэдые дуудагты. Тэдэнэр
Дээдын Эзэнэй нэрэ алдарые дуудан, ‰бшэн х‰нэй толгойдо оли>
вай тоо т‰рхеэд, хажуудань зальбарха. 15 Этигэл ‰зэгтэйгµµр заль>
бархада ‰бшэн х‰н эдэгэхэ, Дээдын Эзэн тэрэниие х‰л дээрэнь
бодхоохо. Тэрэ х‰нэй н‰гэл хээн байгаа аань, н‰гэлынь х‰ли>
сэгдэхэ. 16 Эдэгэхэ гэбэл бэе бэедээ н‰гэл шэбэл тухайгаа хµµрэжэ
‰гµµд, бэе бэеынгээ т‰лµµ зальбарагты: ‰нэн сэдьхэлтэнэй зальба>
ралга ехэ юумэ хэхэ аргатай. 17 Илия маанадтал адли х‰н байгаад,
бороо б‰ ороой гэжэ ханалтайгаар зальбаран м‰ргµµ, тиин бороо
гурба хахад жэл соо ороог‰й юм. 18 Бороо ороой гэжэ тэрэ дахин
зальбаран м‰ргэбэ, тиихэдэнь огторгойоо газар дээрэ бороо адхар>
жа, ургаса гараба.
19 Аха д‰‰нэрни! Хэрбээ х‰нэй з‰б замаа хадуурхада, хэн нэгэн
тэрэниие сэхэ харгыдань оруулбал, 20 н‰гэлтэниие буруу харгы>
аань холодуулан х‰н тэрэниие ‰хэлµµ аршалжа, тэрэнэй олон
н‰гэлынь х‰лис‰‰лбэ гэжэ мэдэг.
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П¸трой бэшээн т‰р‰‰шын хандалга
П¸трой 1дэхи хандалга

Амаршалга
11

Каппадоки, Аси, Бетани нютагуудаар таража уу>
1 ан ер‰‰лГалат,
зон, Бурханай шэлэжэ абаан х‰н‰‰д, таанадые Иисус
1 Понт,

Христосой П¸тр элшэн амаршална. 2 Иисус Христосой ‰гэ дуулажа,
шуаарнь сэбэрл‰‰лхын* тула таанад Эсэгэ Бурханай эрхэ мэдэлээр
шэлэгдэжэ абтаан байгаат, тэрэнэй Нангин ‰лдын ашаар арюуд>
хагдаан байгаат. Бурханай ‰ршµµл хайра, амгалан тайбан та б‰хэн>
тэй элбэг дэлбэг байхань болтогой.
Амиды найдал
Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэ Бурханда баяр
х‰ргэе! ‡хээн Иисус Христосые амидыруулхадаа, Бурхан агууехэ
‰ршµµл хайраараа шэнэ амидарал бидэндэ ‰ршµµгµµ. Тиин маана>
дые амиды найдалаараа д‰‰ргээ, 4 тиимэээ Бурханай µµрынгµµ х‰>
н‰‰дтэ ‰гэхµµр хадагалжа байан элбэг дэлбэг буян хэшэгтэ х‰ртэ>
хэбди гэжэ бидэ найданабди. Тэрэ буян хэшэг таанадта тэнгэри
дээрэ хадагалагдана, тэрэ ‰мхирхэг‰й, ‰нэхэг‰й, бузарлагдахаг‰й.
5 Бурханай х‰сэн этигэл ‰зэгэйтнай ашаар сагай эсэстэ абаралгада
х‰ртэтэртнай таанадые ахижа байна. 6 Тиимэээ энээндэ баясажа
байгты. М‰нµµ т‰р зуура элдэб янзын туршалгануудаа зобожо ту>
лижашье байбал, баясажа байгты. 7 Юундэб гэхэдэ, тэдэ зоболон>
гууд танай ‰зэг этигэл бодото байна г‰ гэжэ туршана, батална
3

* «Гаралгын» номой 24 б‰лэгэй 3"8 з‰йлн‰‰дтэ энээн тухай б‰ри тодорхой
бэшээтэй байые анхарагты. Израилиин зон Хэлсээнэй тахилай шуаар
µµэдыгµµ сасажа, Хэлсээндэ хабаатай болодог байгаа. Христосой Бурхан"
тай баталан хэлсээндэ христос шажантанай хабаатай байые П¸тр иимэ
метафораар зураглана.
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гээшэ. Галда шатажа ‰гы болодог алтаншье галаар туршагдадаг ха
юм, з‰гµµр танай ‰зэг этигэл алтанаа ‰л‰‰ ‰нэтэй, тиимэээл тэ>
рэнэйтнай ‰нэн байыень заабол туршаха, баталха хэрэгтэй юм.
Тиигээд лэ таанад Иисус Христосой заларан ерэхэ ‡дэр магтаал>
да, алдар солодо, нэрэ т‰рэдэ х‰ртэхэт. 8 Тэрэниие харааг‰йшье аа,
таанад тэрээндэ дуратай байнат; м‰нµµ тэрэниие харанг‰йшье бай>
хадаа, тэрээндэ этигэжэ байнат. Тиимэээ таанад ‰гэн‰‰дээр дам>
жуулхын аргаг‰й, гайхалтай баяраар баясанат, 9 юундэб гэхэдэ,
µµрыгµµ абарха ‰зэг этигэлэйнгээ зорилгодо х‰рэжэ байнат.
10 Таанадта ‰гтэхэ Бурханай иимэ ‰ршµµл хайра тухай энэ аба>
ралгада хабаатай, б‰хы юумэн‰‰дые шудалжа, ш‰‰бэрилжэ байан
л‰ндэншэд уридшалан хэлээ юм. 11 Ямар сагта, яажа тэрэ буян хэ>
шэгэй ‰гтэхые л‰ндэншэд досоогоо байан Христосой ‰лдын заа>
ан сагаар тодоруулха гэжэ оролдоо. Тиихэдээл Христос зоболон>
гуудые дабажа гараад, ‰‰лдэнь алдаршаха гэжэ ‰лдэ уридшалан
хэлээ юм. 12 ¤µэдынгµµ аша туада бэшэ, харин ‰зэглэгшэ таа>
надай аша туада тэдэнэр алба хэнэ гэжэ Бурхан тэдэ л‰ндэншэдтэ
элирхэйлээ, тиимэээ тэнгэриээ эльгээгдээн Нангин ‰лдын
дамжуулан айн Мэдээсэлые айладхаан х‰н‰‰дые таанад м‰нµµ
шагнаба гээшэт. Тэрэ нюуса Бурханай Эльгээмэлн‰‰дшье нээжэ
мэдэхэ х‰сэлтэй байна.
Арюун нангин ажамидаралтай байгты
13 Тиимэээ

эргэлэн байгты, оюун ухаагаараа х‰дэлхэдэ бэлэн
байгты. Иисус Христосой ерэхэ ‡дэр таанадта ‰гтэхэ буян хэшэгтэ
аргаг‰й ехээр найдажа байгты. 14 Бурханиие мэдэхэг‰й байан ‰е
сагтаа ажамидаралыетнай х‰тэлдэг байан х‰сэлэнг‰‰дые даханг‰й,
Бурханай мэдэлдэ байгты. 15 Таанадые дуудаан Бурханай арюун
нангин байдагтал адляар, таанад алишье талааа арюун нангин
байгты. 16 «Би арюун нангин байнаб, тиимэээ таанадшье арюун
нангин байгты», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэнэ.
17 Нюур харанг‰й б‰хы х‰н‰‰дые хээн хэрэг‰‰дэйнь хэмжээгээр
ш‰‰бэрилдэг Бурханиие таанад Эсэгэмнай гэжэ нэрлэнэт, тиимэ>
ээ эндэ, энэ дэлхэйдэ байха ‰дэрн‰‰дээ тэрээндэ ‰рдэн ‰гэдэн
‰нгэргыт даа. 18 ‡бгэ эсэгэнэрээ залгамжалан удхаг‰й хооон
ажамидаралаа таанад ‰мхирдэг м‰нгэ алтаар абтаан бэшэт, 19 ха>
рин бэеын дутагдалг‰й, сэбэр Хурьганай, Христосой ‰нэтэй сэнтэй
шуаар худалдажа абтагдаан байгаат. 20 Юртэмсэ дэлхэйн зох¸он
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б‰тээгдэхэээ урда таанадайл аша туада Бурхан Христосые шэлэ>
жэ абаа юм, ‰е сагай д‰‰рэжэ байхада тэрэниие элирхэйлэн харуу>
лаа юм. 21 Тэрэнэйл аша туаар таанад Бурханда этигэнэт. Бурхан
тэрэниие ‰хµµд байхадань амидыруулаа, алдаршуулаа, тиимэээл
таанад Бурханда ‰зэглэнэт, найданат.
22 ‡нэн з‰бые дахажа, Бурханда ‰зэглэдэг аха д‰‰нэртээ ‰нэн
з‰рхэнµµ дуратай байхын тула таанад сэдьхэл з‰рхэеэ арюудха>
бат. Тиимэээ б‰хы анал бодолоороо бэе бэедээ дуратай байгты.
23 Юундэб гэхэдэ, таанад ‰мхирдэг ‰рэµµ бэшэ, харин ‰мхирдэгг‰й
‰рэµµ дахин т‰рээн байгаат. Тэрэ ‰рэ болбол амиды Бурханай
бодото ‡гэ юм.
24
«Ямаршье махабад бэе ногоондо адли.
Ямаршье х‰нэй алдар нэрэ талын сэсэг мэтэ.
Ногооной хатахада сэсэгынь унадаг.
25
Гэхэтэй хамта Дээдын Эзэнэй ‡гэ
хэтын хэтэдэ м‰нхэ оршодог», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ.
Энэ Дээдын Эзэнэй ‡гэ таанадта номногдоон айн Мэдээсэл
гээшэ.
Амиды шулуун болон Бурханай х‰н‰‰д
2 1

хэлэхэеэ, н‰гэл хэхэеэ болигты, х‰нэй нюур б‰ хараг>
2 ты,Худалаар
х‰ндэ б‰ атаархагты, худалаар б‰ гэршэлэгты. ая т‰рээн
1

2

‰хиб‰‰д яажа ‰ндэ дуратай байдаг бэ, тэдэндэл адляар таанадшье
Бурханай ‡гэдэ дуратай байгты. Тэрэнэй ашаар таанад ургахат,
абарагдахат. 3 «Дээдын Эзэнэй ‰ршµµлые таанад мэдэрээт», – гэжэ
Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэнэ ха юм.
4 Х‰н‰‰дэй голоон, з‰гµµр Бурханай шэлэжэ абаан, Бурханай
нюдэндэ ‰нэтэй сэнтэй байдаг амиды шулуунда – Дээдын Эзэндэ –
ерэгты. 5 Таанад амиды шулуунуудта адли Бурханда ерэгты, тиигээд
Бурхан таанадаа ‰мэ бодхоохо, тиигээд тэрэ ‰мэдµµ таанад нан>
гин санаартан болоод, Иисус Христосоор дамжуулан Нангин ‰л>
дэµµ Бурханда айшаагдаха оюун ухаанай ‰ргэл асаржа байгты.
6 Нангин Бэшэг соо: «Эгээн шухала, шэлэгдэжэ абтаан, ‰нэтэй сэн>
тэй шулууе Сион дээрэ м‰нµµ би табинаб; тэрээндэ этигээн х‰н
хэзээшье эшэхэг‰й», – гэжэ хэлэгдэнэ. 7 Тиимэээ ‰зэглэгшэ таа>
надта Христос агууехэ баялиг болоно, харин ‰зэглэдэгг‰й х‰н‰‰дтэ
тэрэ «барилгашадай голоон шулуун» байан аад, эгээн шухала,
8 х‰н‰‰дэй б‰дэрдэг шулуун, х‰н‰‰дэй торожо унадаг шулуун болоо.
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айн Мэдээсэлдэ этигэдэгг‰йл хадаа тэдэнэр б‰дэржэ байна. Тэдэ>
нэр тиимэ табилантай юм.
9 Тиихэдэ таанад шэлэгдэжэ абтаан угсаатан гээшэт, Хаанай са>
наартад, нангин арад, Бурханай х‰н‰‰д болонот, шэб харанхыаа
таанадые гайхалтай гэрэл туяадаа дуудаан Бурханай агууехэ ‰йлэ
хэрэг‰‰д тухай номнохоор шэлэгдээн х‰н‰‰д гээшэт.
10
Урдань таанад Бурханай х‰н‰‰д бэшэ энта,
з‰гµµр м‰нµµ таанад тэрэнэй х‰н‰‰д гээшэт.
Урдань таанад Бурханай ‰ршµµл хайрые мэдэхэг‰й энта,
м‰нµµ таанад тэрэнэй ‰ршµµл хайрада х‰ртэбэт.
‰зэглэгшэдэй баримталха ¸отой д‰рим‰‰д
11 Х‰ндэтэ

аха д‰‰нэрни, энэ дэлхэйдэ таанад хариин, ер‰‰л х‰>
н‰‰д юм хадаа танай ухаан бодолые амааруулдаг н‰гэлтэ х‰сэлэн>
г‰‰дээ холодожо, 12 бусад арадуудай дунда µµэдыгµµ айн абажа
ябагты гэжэ гуйнаб. Тиигэбэлтнай м‰нµµ таанадые н‰гэл хэгшэд
гэжэ хардажа байан зон таанадай айн айхан ‰йлэ хэрэг‰‰дые
харахадаа, Бурханай газар дэлхэй дээрэ х‰н‰‰дые шалгахаяа ерэхэ>
дэнь, тэрэниие алдаршуулха.
13 Дээдын Эзэнэй т‰лµµ засаг захиргаанай ‰гэ дуулажа байгты:
дээдэ засаг захиргааниие т‰лµµлэн хаанай мэдэлдэ байгты, 14 хуу>
ли эбдээн х‰н‰‰дые хэээхын тула, айн айхан хэрэг‰‰дые б‰тээ>
эн х‰н‰‰дые урмашуулхын тула хаанай табиан захирагшадай ‰гэ
дуулажа байгты. 15 Бидэ айн айхан лэ хэрэг‰‰дые б‰тээжэ, хэрэг>
г‰й юумэ шашадаг тэнэг х‰н‰‰дэй амыень хааха ¸отойбди. Бурхан
тэрэнииел х‰сэдэг. 16 Эрхэ с‰лµµтэй х‰н‰‰дтэл адляар ажамидарагты.
З‰гµµр элдэб янзын н‰гэлн‰‰дээ нюухын тула тэрэ эрхэ с‰лµµгµµ
б‰ хэрэглэгты. Таанад Бурханай зарасанарта адляар ажамидараг>
ты. 17 Х‰н б‰хэниие х‰ндэлжэ байгты. ‰зэглэгшэ б‰лгэмдµµ дура>
тай байгты. Бурханаа айн ‰рдэгты, хааниие х‰ндэлжэ ябагты.
Зарасанарай баримталха ¸отой д‰рим‰‰д
Зарасанар, эзэдээ х‰ндэлжэ, ‰гыень дуулажа байгты. Гансал
айн аашатай, зµµлэн зантай эзэдээ бэшэ, харин шэр‰‰ншье зантай
эзэдээ дуулажа байгты. 19 Бурханай дура х‰сэлые мэдэрэн дээрэ>
ээ гэм зэмэг‰й зобожо, гай гасалан дабажа байан х‰ниие Бурхан
буян хэшэгтээ х‰ртµµхэ. 20 Зэмэтэй байандаа сохюулаад лэ, тэсэжэ
ябабалтнай, тэрэтнай таанадта аша туатай байха аал? Харин айн
18
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айхан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ байхадаа тэсэбэритэйгээр зоболон эд>
лэжэ байбалтнай, Бурхан таанадые айшааха.
21 Тиимэ тэсэбэритэй байхынтнай тула Бурхан таанадые дуу>
даа, тиихэдэ Христос µµрыень ажаажа байхынтнай тула таана>
дай т‰лµµ зоболон эдлэжэ, таанадта жэшээ харуулаа. 22 Тэрэ
ямаршье н‰гэл хээг‰й, тэрэнэй худал юумэ хэлэжэ байхыень нэ>
гэшье х‰н дуулааг‰й. 23 Тэрэниие доромжолжо байхада, тэрэ до>
ромжолон харюу ‰гµµг‰й, тэрэ зобожо байхадаа, зобоогшодой>
нгоо урдааа занааг‰й, з‰гµµр тэрэ µµрыгµµ ‰нэн сэхэ Заргашын
гарта ‰гµµ юм. 24 Бидэнэй н‰гэл шэбэлээ зайсажа, ‰нэн з‰бµµр
амидархымнай тула Иисус µµр дээрээ н‰гэл шэбэлыемнай ‰ргэл>
жэ абаа, модон дээрэ ‰ргэгдµµ: тэрэнэй шархаар таанад аршалаг>
дан эдэгээгдээн байгаат. 25 Таанад тµµриэн хонид мэтэ адуу>
лагшаг‰й ябаат, м‰нµµ Адуулагшадаа, харууалагшадаа таанад
бусажа ерээт.
Эхэнэрн‰‰дэй баримталха ¸отой д‰рим‰‰д
3 2

таанад баал н‰хэдэйнгээ мэдэлдэ байгты; хэр>
3 бээ тэдэнэрэй дунда
Бурханай ‡гэдэ этигэдэгг‰й хэн нэгэн бай>
12 Эхэнэрн‰‰д,

гаа аа, эхэнэрэйнгээ арюун сэбэр, ‰зэгтэй ажамидаралые хараад,
этигэхэл. Тиихэдэ таанадта юумэ хэлэжэ байхын хэрэг ‰гы. 3 Го¸
айхан болохын тула таанад µµэдыгµµ гадна талааа шэмэглэжэ,
‰эеэ го¸ожо г‰, али алтан з‰‰дхэлн‰‰дые з‰‰жэ г‰, али зµµлэн хуб>
саа ‰мдэжэ б‰ байгты. 4 Харин Бурханда аргаг‰й айшаагдадаг
сэдьхэлэй даруу ба зµµлэн занаа гараан ‰нэн бодото м‰нхын
го¸олтоор µµэдыгµµ шэмэглэгты. 5 Урдань Бурханда найдадаг эхэ>
нэрн‰‰д µµэдыгµµ тиигэжэл шэмэглэдэг, н‰хэдэйнгээ ‰гэ дуула>
даг байан юм. 6 Сарра тиигэжэл Абраамай ‰гэ дууладаг, тэрэнээ
эзэмни гэжэ нэрлэдэг эн. айн айхан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ, ямар>
шье юумэнээ айдагг‰й байбал, таанадшье баал Саррын басагад
гээшэт.
7 Эрэш‰‰л, таанадшье амгадаа х‰ндэлжэ, ойлгожо байгты, тэ>
дэтнай таанадта ороходоо ула х‰н‰‰д ха юм. Тиихэдэ тэдэтнай
таанадтайл адлихан Бурханай ажамидаралай шагналда х‰ртэхэ.
Бурханай ‰гын ¸оор эхэнэрн‰‰дтээ хандажа байбалтнай, ямаршье
юумэн зальбархадатнай аалта болохог‰й.
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‰зэглэгшэдэй баримталха ¸отой ‰шµµ хэдэн д‰рим‰‰д
8 Т‰гэсхэлдэнь

хэлэхэдэ, таанад булта нэгэ анал бодолтой бай>
гты, адляар юумэндэ хандажа байгты, бэе бэедээ аха д‰‰нэдтэл
адли дуратай байгты, бэе бэеэ хайрлажа, даруухан ажамидарагты.
9 Таанадта муу юумэ хэхэдэнь, харюудань муу юумэ б‰ хэгты; таа>
надые хараахадань, урдааань б‰ хараагты. Харин буян хэшэгтээ
х‰ртµµхын тула Бурхан таанадые уряалан дуудаа гэжэ мэдэн, айн
айхан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ, айн ‰гµµр ‰реэлжэ байгты.
10
«Ажамидаралда дуратай,
айн айхан ‰дэрн‰‰дые
‰зэхэ дуратай х‰н
н‰гэлтэ юумэ б‰ хэлэг,
худалаар дуугархаяа болиг.
11
Тэрэ х‰н н‰гэл ‰йлэдэхэеэ бол¸од,
айн айхан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ байг,
энхэ тайбан байдалые найруулжа байг,
энхэ тайбан байдалые тогтоожо байг.
12
Дээдын Эзэн ‰нэн сэдьхэлтэниие хаража байдаг,
тэдэнэй зальбаралнуудые дуулажа байдаг,
харин муу юумэ хэгшэдые тэрэ буруушаадаг юм», – гэжэ
Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ.
13 айн юумэ хэхэ дуратай байбалтнай, хэн таанадта аалта боло>
хоб? 14 З‰б юумэ хэжэ байанайнгаа т‰лµµ зоболон эдлэжэ байбал>
тнай, Бурхан ашыетнай харюулхал! Хэнээшье б‰ айгты, анаагаа
б‰ зобогты. 15 Харин з‰рхэ сэдьхэлдээ Дээдын Эзэн Христосые ар>
гаг‰й х‰ндэлжэ ябагты. Ямаршье х‰нэй ажамидаралайтнай найдал
тухай урабалнь, хэзээшье харюу ‰гэхэдэ бэлэн байгты. 16 Тиихэ>
дээ дарууханаар, х‰ндэлэнµµ харуулан харюусаарайт. эшхэлтнай
арюун сэбэр байг, тиигэбэл Христосто ‰зэглэдэг танай ‰лзытэй
ажамидаралые хардадаг х‰н‰‰д µµэдынгµµ хэлээн ‰гэн‰‰дээ эшэ>
хэл. 17 Бурханай х‰сэлµµр н‰гэл хэжэ байанайнгаа т‰лµµ бэшэ, ха>
рин айн айхан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ байанайнгаа т‰лµµ зобожо
байань дээрэ юм.
18 Бидэниие Бурханда хандуулхын тула Христос манай н‰гэл шэ>
бэлэй т‰лµµ нэгэтэ зоболон эдлээн байна. Тэрэ ‰нэн сэдьхэлтэн
хара анаатай зоной т‰лµµ бэеэ ‰нµµлгэжэ, ‰лдµµрµµ амидыр>
ан юм. 19 Тиигээд ‰лдµµрµµ хаалтада байан ‰лдэн‰‰дтэ ошожо
356

П¸трой 1>дэхи хандалга 3, 4
номноо юм. 20 Нойн томо корабль барижа д‰‰ргэхые Бурханай ехэ
тэсэбэритэйгээр х‰леэжэ байха ‰е сагта тэдэ ‰лдэн‰‰д мэдэлдэнь
байхаяа арсаа бэлэй. Нойн бариан корабльда ‰сµµн х‰н, хамтадаа
найман х‰н уанаа абарагдаан юм. 21 Тиигэжэ уанаа абарагда>
аниинь м‰нµµ бидэниие абаржа байдаг уан арюудхалай бэлгэ
тэмдэг болоо. Уан арюудхалга бэеын муухайе арилгана бэшэ, ха>
рин Иисус Христосой амидыралгын ашаар айн айхан сэдьхэл ‰р>
шµµхыень Бурханаа гуйна. 22 Христос тэнгэридэ дэгдээд, б‰хы
Эльгээмэлн‰‰дые, тэнгэриин б‰хы захиргаан, х‰сэн‰‰дые эрхилэн,
Бурханай баруун таладань оршоно.
4 3

махабад бэеэрээ зоболон эдлээ, тиимэээ таанадшье
4 тиигэжэ зобоходо
бэлэн байха ¸отойт, юундэб гэхэдэ, зобожо
1 Христос

байан х‰н н‰гэл хэхэеэ болидог. Христосой т‰лµµ зобохые х‰сэхэ>
дµµ, таанад н‰гэл хэхэеэ болионоо баталнат. 2 Энэ сагаа эхилээд,
газар дэлхэй дээрэ ‰нгэргэхэ ‰дэрн‰‰дтээ х‰нэй х‰сэлэнг‰‰дые да>
хаха бэшэ, харин Бурханай дура х‰сэлµµр ажамидарха ¸отойт.
3 Урдань таанад бусад арадуудай хэхэ дуратай юумэн‰‰дые хэжэ,
нилээн саг ‰нгэргµµт. Зохихог‰й юумэн‰‰дые ‰йлэдэжэ, зальхайр>
жа, архидажа, огтуу х‰н‰‰дээр ниилэжэ, найрлажа, онгонуудта
жэрхэдээтэйгээр м‰ргэжэ байгаат. 4 М‰нµµ тэдэнээр ниилэн заль>
хайрха, забхайрхаяа болиходотнай тэдэтнай ехээр гайхалдана, тии>
мэээл таанадые доромжолно. 5 Гэхэтэй хамта амиды ба ‰хээн
х‰н‰‰дые аядаа ш‰‰хэ Бурханай урда тэдэнэр ‰йлэдээн б‰хы
юумэн‰‰дэйнгээ т‰лµµ харюусаха. 6 Тиимэээл Христос айн Мэ>
дээсэлые ‰хээн х‰н‰‰дтэ баа номноо гээшэ. Тэдэнэр махабад
бэеэрээ х‰н б‰хэндэл адли зарга ш‰‰бэридэ ‰гтэхэ, харин ‰лдµµ>
рµµ тэдэнэр Бурхандал адляар амидарха боломжотой юм.
7 Б‰хы юумэнэй эсэс ойртожо байна. Тиимэээ ‰бэлгэн байгты,
бэеэ баригты, тиигэбэл зальбарха аргатай байхат. 8 Юумэнэй т‰>
р‰‰ндэ ‰нэн з‰рхэнµµ бэе бэедээ дуратай байгты, юундэб гэхэдэ,
дуран олон н‰гэлн‰‰дые х‰лисэн арилгадаг юм. 9 Бэе бэеэ гэртээ
айлшалуулхадаа, элдэбээр б‰ гэмэрэгты. 10 Х‰н б‰хэнтнай Бурхан>
аа абьяастай юм, тиин тэрэ олон янзын абьяаснуудаа ухаатайгаар,
бэе бэедээ аша туатайгаар хэрэглэжэ байгыт даа.
11
Номножо байан х‰н
Бурханай Мэдээсэлые номножо байг лэ;
алба хэжэ байан х‰н
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Бурханай ‰ршµµэн х‰сэ шадалаар
µµрыгµµ бэхиж‰‰лжэ байг лэ.
Б‰хы юумэн‰‰д Иисус Христосоор дамжан
Бурханиие алдаршуулжа байг лэ!
Бурхан хэтын хэтэдэ алдар солотой,
х‰сэ шадалтай байхань болтогой!
Зобоходоо баясажа байгты.
12 Х‰ндэтэ аха д‰‰нэрни, зоболонто туршалгануудай тох¸олдо>
бол, б‰ гайхаарайт, гайхалтай юумэн гэжэ б‰ бодооройт. 13 З‰гµµр,
Христосой зоболонгуудые хубаалсажа байандаа баясажа байгаа>
райт, тэрэнэй ‰р жабхалантайгаар ерэхэ ‡дэрнь таанад баясахат,
х‰хихэт. 14 Христосой нэрэ алдарай т‰лµµ таанадые х‰н‰‰дэй дором>
жолболнь, таанад жаргалтайт. Ушарынь хэлэбэл, алдар солын ‰л>
дэ, Бурханай ‰лдэ таанад соо оршоно гээшэ. 15 Алууршан, хулгай>
шан, х‰нэй хэрэг‰‰дтэ оролсодог, хуули эбдээн х‰н байанаа
боложо хэнтнайшье зоболон эдлэхэг‰йнь болтогой. 16 Гэхэтэй сасуу
христос шажанай т‰лµµ зоболон эдлэбэл, б‰ эшэгты, тиимэ хуби>
тай байандаа Бурханиие алдаршуулжа байгты.
17 Зарга ш‰‰бэриин эхилхэ саг д‰тэлµµд байна. Тиихэдэ Бурханай
х‰н‰‰д хамагай т‰р‰‰н зарга ш‰‰бэридэ орохо. Хэрбээ заргаяа би>
дэнээ эхилбэл, Бурханда ‰зэглэхэеэ арсаан х‰н‰‰д ямар хойшо>
лонтой байхань гээшэб?
18
«айн х‰н‰‰дэй абарагдахада х‰шэр байхадань,
‰зэгг‰й, н‰гэлтэй зон яахань гээшэб?» – гэжэ Нангин Бэшэг
соо хэлэгдэнэ.
19 Тиимэээ Бурханай дура х‰сэлµµр зоболон эдлэжэ байан х‰н‰‰д
‰нэн сэхэ Б‰тээгшэдэ µµэдыгµµ б‰рин б‰тэн даалгаг лэ, айн ай>
хан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ байг лэ.
5 4

би танай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдтэ ханданаб.
5 БиМ‰нµµ
µµрµµ б‰лгэмэй х‰тэлэгшэб, Христосой зобохыень хараа эн>
1

би, аядаа элирхэйлэгдэхэ тэрэнэй алдарые хубаалсахаб. 2 Таанадта
даалгагдаан Бурханай ‰рэгые адуулжа байгты. Баалалтаар хэжэ бай>
ан мэтэ бэшэ, харин сэдьхэлээрээ энэ хэрэгые б‰тээжэ байгты. Олзо
олохо зорилготойгоор бэшэ, харин оролдосотойгоор алба хэжэ бай>
гты. 3 Таанадта даалгагдаан х‰н‰‰дые захирха гэжэ б‰ оролдогты, ха>
рин тэдэндээ айн жэшээ харуулжа байгты. 4 Тиигэбэл, таанад эгээн
ехэ Адуулагшын ерэхэдэ, ‰нэшэг‰й алдарай шагналда х‰ртэхэт.
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Залуушуул, таанад баал б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдэй ‰гэ дуулажа
байгты. Таанад булта бэе бэедээ номгон даруугаар хандажа байгты.
«Бурхан омог зантай зониие буруушаадаг, харин даруу номгон зон>
до ‰ршµµлтэйгµµр хандадаг», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ.
6 Тиимэээ ‰р х‰сэтэй Бурханай урда даруухан байгты, тиигэбэл>
тнай сагай ерэхэдэ, Бурхан таанадые дээшэнь ‰ргэхэл. 7 Б‰хы бэрхэ>
шээлн‰‰дээ Бурханда даалгагты, тэрэ хойнооотнай хаража байхал.
8 эргэлэн байгты, б‰ унтагты. Танай дайсан болохо шолмос
эдихэ зууха х‰ниие бэдэржэ байан арсалан мэтэ х‰рхиржэ ябана.
9 Хатуу этигэл ‰зэгтэй зогсогты, шолмосто б‰ абтагты; б‰хы дэл>
хэйгээр аха д‰‰нэртнай тиимэл зоболонгуудые дабажа байна гэжэ
мэдэжэ байгты. 10 З‰гµµр танай зоболонгууд аядаа дууаха. Иисус
Христостой нэгэд‰‰лэн, м‰нхэ алдараараа хубаалсахын тула таана>
дые дуудаан, элдэб ‰ршµµлн‰‰дэй эхин болохо Бурхан таанадые
зааха, бэхиж‰‰лхэ, х‰сэ шадалтай болгохо, батадхаха. 11 Тэрэ хэ>
тын хэтэдэ захиржа байг лэ. Болтогой!*
12 Христосой шударгы ‰зэглэгшэ Силуанай туаламжаар би таа>
надта энэ богонихон бэшэг бэшээб. Таанадые урмашуулха ба Бур>
ханай буян хэшэгые таанадта дамжуулха зорилготойгоор бэшээб.
Энэ буян хэшэгые хатуу баримталжа байгты.
13 Таанадтал адли шэлэгдэжэ абтаан Вавилондохи эгэшэтнай,
Марк х‰б‰‰мни таанадта мэндые х‰ргэнэ. 14 Аха д‰‰нэрэй дура элир>
хэйлэн бэе бэеэ таалан амаршалагты. Христостой нэгэн хамта та
б‰хэн энхэ тайбан байхатнай болтогой.
5

* Тэрэ хэтын хэтэдэ захиржа, алдар солотой байг лэ.
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П¸трой бэшээн хо¸рдохи хандалга
П¸трой 2дохи хандалга

Амаршалга
11

Бурхан ба Абарагша болохо Иисус Христосой ‰ршµµэн
1 ‰нэн сэдьхэлэй
ашаар маанадтал адли этигэл ‰зэгтэй болоон
1 Манай

х‰н‰‰д, таанадта Иисус Христосой зараса болон элшэн Симон
П¸тр бэшэнэ.
2 Манай Бурхан ба Дээдын Эзэн Иисусые мэдэрэнэйтнай ашаар
Бурханай ‰ршµµл хайра, амгалан тайбан та б‰хэнтэй элбэг дэлбэг
байхань болтогой!
Бурханай х‰н‰‰дые дуудаан, шэлэжэ абаан тухай
3 Бурханай

эрхэ мэдэлээр ажамидаржа байхымнай тула тэрэниие
мэдэрэнэймнай ашаар Иисусаа эхитэй Бурханай х‰сэн б‰хы хэрэг>
тэй юумые маанадта ‰гµµ. Бурхан алдараараа болон буян хэшэгээ>
рээ хубаалсахын тула бидэниие дуудаа, 4 тэдэнэйнгээ ашаар бидэн>
дэ агууехэ, ехэ ‰нэтэй найдуулга ‰гµµ. Энэ дэлхэйн х‰сэлэнг‰‰дтэй
холбоотой ‰хэлые дабажа, Бурханай ажамидаралаар ажауухын>
тнай тула энэ найдуулга ‰гтµµ юм. 57 Тиимэээл таанад айн ай>
хан хэрэг‰‰дээрээ ‰зэг этигэлээ бэхиж‰‰лхые б‰хы х‰сэ шадалаараа
оролдогты, айн айхан хэрэг‰‰дээ гадна эрдэм ухаантай байхые,
эрдэм ухаантай байхааа гадна бэеэ бариха аргатай, бэеэ бариха>
аа гадна тэсэбэритэй байхые, тэсэбэритэй байхааа гадна Бурханда
µµрыгµµ зорюулан ажамидархые, Бурханда µµрыгµµ зорюулан ажа>
мидархааа гадна аха д‰‰нэрэй найрамдалтай, аха д‰‰нэрэй найрам>
далаа гадна хайра дуратай байхые б‰хы х‰сэ шадалаараа оролдожо
байгты. 8 Иимэ айн айхан шанарнуудаа бэхиж‰‰лжэ байбалтнай,
манай Дээдын Эзэн Иисус Христосые мэдэрхэдэ тэдэтнай таана>
дые ‰рэ д‰нг‰й, аша туаг‰й байлгахаг‰йл. 9 Харин иимэ шанарнууд>
г‰й х‰н‰‰д холо харадагг‰й охорнууд юм: урданайгаа н‰гэлн‰‰дээ
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аршалагдаанаа мартажархидаг юм. 10 Тиимэээл, аха д‰‰нэр, Бур>
ханда дуудууланаа, шэлэгдэжэ абтаанаа баталхые айса оролдог>
ты. Тиигэжэ байбал таанад з‰б замаа хадуурхаг‰йт. 11 Тиигэбэл>
тнай манай Дээдын Эзэн, Абарагша Иисус Христосой м‰нхын хаан
орондо орохо б‰рин эрхэ таанадта ‰гтэхэл.
12 Эдэ б‰гэдые мэдээд, таанадта ‰гтээн ‰нэн з‰бые хатуу барим>
талжа байгаашье аатнай, би эдэниие таанадта дахин дахин а>
нуулжа байхаб. 13 Амиды ябаха хаадаа эдэ б‰гэдые таанадта ходо
ануулжа байхань з‰б гэжэ бодоноб. 14 Ушарынь юуб гэбэл, м‰н>
хынгµµ гэртэ мордохо сагни ойртоо гэжэ би мэдэнэб, манай Дээ>
дын Эзэн Иисус Христосшье тиигэжэ намда хэлээ. 15 ‡хээншье
хойномни хэдыдэшье эдэ б‰гэдые анажа байхынтнай тула би б‰хы
х‰сэ шадалаа ‰гэхэб.
16 Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой заларан ерэхэ тухай хэ>
лэхэдээ бидэ хэн нэгэнэй зох¸оон ‰льгэрн‰‰дые дабтааг‰йбди. Би>
дэ µµэдµµ тэрэнэй ‰р жабхалангые ‰зээн гэршэнэр байгаабди.
17 «Энэ минии дуратай Х‰б‰‰н, би тэрэниие айшаанаб» гэжэ Бур>
ханай Агууехэ Алдарай дуугай онортонь х‰рэхэтэйнь зэргэ Бурхан
Эсэгэээ нэрэ т‰рэдэ, алдар солодо х‰ртэхэдэнь бидэ байгаа эмди.
18 Тэрээнтэй хамта нангин хада дээрэ байхадаа, тэнгэриээ буу>
ан энэ Бурханай дууе бидэ µµэдµµ дуулаа эмди. 19 Тиимэээ
таанад л‰ндэншэдэй айладхаан юумэн‰‰дтэ б‰ришье ехээр этигэ>
жэ байгты. ‡дэр мандаад, ‰глµµнэй толон з‰рхэ сэдьхэлдэтнай ба>
дарха ‰е саг болотор харанхы газарта аажа байан зуладал адли
л‰ндэншэдэй ‰гэн‰‰дтэ анхаралаа хандуулбал, таанад з‰б юумэ
хэхэт. 20 Нангин Бэшэгтэ хэлэгдээн л‰ндэншэдэй ‰гэн‰‰дые х‰н
µµрµµ тайлбарилжа шадахаг‰й гэжэ таанад нэн т‰р‰‰н анажа бай>
гты. 21 Юундэб гэхэдэ, нэгэшье л‰ндэншэ µµрынгµµ дура х‰сэлµµр
уридшалан хэлээг‰й, харин Нангин ‰лдµµр х‰тэл‰‰лэгдэн Бурха>
най ‰гэ айладхадаг байгаа.
Хуурмаг ургагшанар тухай
2 1

Урдань израильшуудай дунда хуурмаг л‰ндэншэдэй бии боло>
2 догтол
адляар таанадай дунда хуурмаг ургагшад байха. Тэдэнэр
1

з‰б замаа хадууруулдаг хуурмаг ургаалнуудые нюусаар асарха, тэ>
дэниие эрхэ с‰лµµтэй болгоон Дээдын Эзэнээ арсаха, тиигэжэ
тэдэнэр µµэдтµµ т‰ргэн хосорол олохо. 2 Олон х‰н‰‰д тэдэнэрэй
бузар хэрэг‰‰дые ажааха, тиигэжэ ‡нэн бодото зам муушалха
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шалтаг тэдэнэр бусад зондо ‰гэхэ. 3 Тэдэ хомхой хуурмаг ургаг>
шад, зох¸оон ‰льгэрн‰‰дээ таанадта хµµрµµд, нилээн олзо µµэд>
тµµ олохо. Гэхэтэй сасуу хээн хэрэг‰‰дэйнь т‰лµµ хэээлтэ ‰ни гэ>
ээр бэлэн х‰леэжэ байна, тэдэнэй ‰хэлынь удахаг‰й.
4 Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэйшье н‰гэл хэхэдэ Бурхан тэдэниие
хайрлааг‰й юм, Зарга с‰‰дэй ‡дэрэй ерэтэр тэдэниие тамада м‰н>
хын харанхыда х‰леэд барижа байгаа. 5 Бурхан урдын х‰н‰‰дыешье
хайрлааг‰й, муу муухай ябадал гаргагшадые уан галабаар ‰йдхµµ
юм. Тиихэдэ Бурханда ‰нэн з‰бµµр хандаха тухай ургадаг Нойе,
тэрээнтэй хамта ‰шµµ долоон х‰нэй амиие ‰лээгµµ юм. 6 Муу муу>
хай ябадал гаргадаг зониие эргылэн, Бурхан Содом ба Гоморро
хотынхидые гэмнээд, ‰нээ болгон усадхаа. 7 З‰гµµр тэрэ зальхай
забхай х‰н‰‰дэй дунда арай шамай тэсэжэ байан ‰нэн сэдьхэлтэй
Лотые абараа. 8 Тэрэ ‰нэн сэдьхэлтэн тэдэ зоноор ажамидархадаа,
н‰гэлтэ ‰йлэ хэрэг‰‰дыень харахадаа, дуулахадаа, ‰дэр б‰хэн арга>
г‰й ехээр тулижа байгаа бэлэй. 9 ‡нэн сэдьхэлтэй зониие туршалга>
нуудаа яажа аршалхые, муу муухай ябадал гаргагшадые Зарга ш‰‰>
бэриин ‡дэрэй хэээлтэ х‰рэтэр яажа ахижа байхые Дээдын Эзэн
мэдэхэ юм гэжэ урда хэлэгдээн харуулна. 10 Илангаяа энэнь маха>
бад бэеынгээ муу муухай х‰сэлэнг‰‰дэй мэдэлдэ байдаг, Бурханай
эрхэ засагые тоодогг‰й х‰н‰‰дтэ хабаатай юм.
Тэдэ убайг‰й, эшхэлг‰й хуурмаг ургагшанар огторгойншье х‰>
сэн‰‰дые доромжолхо¸о айдагг‰й. 11 Эдэ хуурмаг ургагшадта оро>
ходоо нилээн х‰сэтэй, ‰р жабхалантай Бурханай Эльгээмэлн‰‰д>
шье тэдэ огторгойн х‰сэн‰‰дые доромжолдогг‰й, Дээдын Эзэнэй
урда тэдэниие зэмэлдэгг‰й. 12 Харин эдэ х‰н‰‰д гансал з‰нгµµрµµ
мэдэдэг, баригдажа алуулхын тула т‰рэдэг зэрлиг амитадтал адли
юм: ухаанаараа ойлгохо аргаг‰й юумэн‰‰дээ хардадаг юм, тиимэ>
ээ тэдэ зэрлиг амитадтал адли ‰хэхэ. 13 Тэдэнэр х‰н‰‰дтэ х‰ргээн
гэмээ эдлэнэ. Тэдэнэр ‰дэр дунда найрлаха, архидаха, амгадаар
ор¸олдохонь зохистой гэжэ тоолодог. Тиимэээ таанадтай хамта
хоол барихадаа тэдэнэр µµэдынгµµ худал хуурмаг ябадалаар сэдь>
хэл ханажа, танай нэрэ т‰рые унагаадаг, бузарладаг юм. 14 Тэдэнэй
нюдэдынь ташаяан х‰сэлэнгµµр д‰‰рэнхэй, тэдэ н‰гэл хэжэ бэеэ
ханахаг‰й. Тэдэнэр тулгаг‰й ахир х‰н‰‰дыел зангадаа оруулдаг. Тэ>
дэнэй сэдьхэлынь хомхолзожо уршанхай. Тэдэнэр ‰хэхэл таби>
лантай юм. 15 Тэдэ сэхэ замаа хадуураад, тµµришэбэ; буруу юумэ
хэжэ, м‰нгэ абаха дуратай байан Веорой Валаам х‰б‰‰нэй замаар
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ябаба. 16 Гэбэшье Валаамай н‰гэлынь элир‰‰лэн ш‰‰мжэлэгдээ: хэ>
лэг‰й элжэгэнь х‰ндэл адли дуугаржа, л‰ндэншын тэнэг юумэ хэхэ
гэжэ байхадань зогсоогоо юм.
17 Тэдэ х‰н‰‰д хатаан булагуудта, шуурганда туугдаан ‰‰лэн‰‰д>
тэл адли дэмы юм: Бурхан тэдэндэ хаб харанхыда газар бэлдээд
байна. 18 Бардам хооон ‰гэн‰‰дые хэлэн, тэдэнэр буруу замда оро>
он х‰н‰‰дээ арай шамай холодоон х‰н‰‰дые бэеын хурисалай,
зальхайралай зангада оруулдаг. 19 ¤µэдµµ ‰хэлэй барлагууд байан
м‰ртµµ мэхэдээ оруулан х‰н‰‰дтэ эрхэ с‰лµµ амалдаг. Бидэниие
ямар юумэн иланаб, бидэ тэрэ юумэнэй барлагууд болонобди.
20 Манай Дээдын Эзэн, Абарагша Иисус Христосые мэдэрээд, энэ
дэлхэйн бузарнуудаа мултаржа шадаан аад, ‰‰лдэнь дахин тэдэ
х‰сэн‰‰дтэ баригдажа илагдаан х‰н‰‰д ‰‰лэй ‰‰лдэ т‰р‰‰шынхи>
ээ б‰ри муу н‰хэсэлдэ ороно гээшэ. 21 ‡нэн сэдьхэлтэнэй замые
мэдээд, µµэдтэнь даалгагдаан Бурханай нангин захяа заабариие
сахихаяа болинхаар, тэдэ х‰н‰‰дэй тэрэ замые юрэдµµ мэдэнг‰й бай>
ань холо дээрэ байгаа. 22 «Нохой бµµлжээндµµ бусажа ошодог»,
«Угаагдаан гахай µµргµµ шабар шабхайда хэбтэхэеэ ошодог» гэ>
эн ‰нэн з‰б оньон ‰гэн‰‰дтэ тэдэ х‰н‰‰дэй тушаа хэлэгдэнэ гээшэ.
Дээдын Эзэнэй хо¸рдохи¸о заларан ерэхэ тухай
3 2

аха д‰‰нэрни, таанадта хо¸рдохи¸о бэшэнэб. Т‰р‰‰н
3 бэшээн юумэн‰‰дээ
ануулан, зосоотнай арюун анал бодол>
1 Хайрата

нуудые т‰р‰‰лхэ гэжэ оролдобоб. 2 Гэгээн л‰ндэншэдэй хэлээн
‰гэн‰‰дые, элшэнэрэйтнай таанадта дамжуулан Дээдын Эзэнэй ба
Абарагшын захяа заабариие ануулха х‰сэлтэй байгааб. 3 Нэн т‰>
р‰‰н таанад ‰‰лшын ‰дэрн‰‰дтэ х‰сэлэнг‰‰дэйнгээ мэдэлдэ байдаг
х‰н‰‰д ерэхэ гэжэ мэдэжэ байха ¸отойт. Тэдэнэр таанадые наада
барин, 4 «Ерэхэб гэжэ ‰гµµ таанадта ‰гµµ бэшэ эн г‰? Тиигээд хаа>
наб тэрэтнай? ‡бгэ эсэгэнэрнайшье наа бараа, теэд б‰хы юумэн
юртэмсэ дэлхэйн б‰тээгдээнээ хойшо тэрэл хэбээрээ байна бэшэ
аал?» – гэжэ хэлэхэ. 56 Эртэ урда сагта Бурханай µµрынгµµ ‰гµµр
огторгой б‰тэээниие, уые хумяад ба уа тойруулаад хуурай газар
бии болгоониие, тэрэ уанаа боложо тэрэ ‰еын газар дэлхэй уан
галабта абтаад ‰нµµгдээниие тэдэнэр зорюута анхаранг‰й байна.
7 Харин м‰нµµ оршожо байан огторгой дэлхэй хо¸р галда ‰нµµл>
гэхын тула тэрэл Бурханай ‰гµµр хадагалагдажа байгаа юм. Тэдэ>
нэр Бурханиие буруушааан х‰н‰‰дэй ш‰‰бэрил‰‰лжэ хосорхо Зарга
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ш‰‰бэриин ‰дэрэй ерэтэр хадагалагдажа байха. 8 Хайрата аха д‰‰>
нэрни, Дээдын Эзэндэ нэгэ ‰дэр мянган жэлн‰‰дтэ адли, тиин
мянган жэлн‰‰д нэгэ ‰дэртэл адли юм. Энээниие б‰ мартаарайгты.
9 Дээдын Эзэн найдуулан юумэеэ бэел‰‰лхэеэ яаранаг‰й гэжэ за>
рим х‰н‰‰д анадаг. ‡нэндµµ болбол тэрэ маанадай нэгэшье х‰нэй
хосоронг‰й, н‰гэлµµ мэдэрэн гэмшэхыемнай тэсэбэритэйгээр х‰>
леэжэ байгаа юм.
10 Гэхэтэй сасуу Дээдын Эзэнэй ‡дэр хулгайшандал адли анам>
сарг‰й байхада ерэхэ. Тэрэ ‡дэр огторгой шангаар дуугаран ‰гы бо>
лохо, огторгойдо байан нара, ара, одо м‰шэд шатажа ‰нэхэ, га>
зар дэлхэй болон дээрэнь оршоон б‰хы юумэн‰‰д галда шатан
усадхагдаха. 11 Эдэ б‰хы юумэн‰‰дэй иимэ аргаар ‰нэжэ байхада
таанад ямархан х‰н‰‰д байха ¸отойбта? Таанад гэгээн амидарал>
тай, µµэдыгµµ Бурханда зорюулан байха ¸отойт, 12 огторгойн
шатажа ‰нэхэ, огторгойдо байан нара, ара, одо м‰шэдэй галда
хайлаха Бурханай тэрэ ‡дэрые х‰леэжэ, тэрэ ‰дэрые ойртуулхын
тула б‰хы шадалаараа оролдохо ¸отойт. 13 Тиихэдэ бидэ Бурханай
найдуулан ¸оор ажамидарха шэнэ огторгой ба шэнэ газар дэлхэй
х‰леэжэ байнабди.
14 Тиимэээ, хайрата аха д‰‰нэрни, тэрэ ‡дэрые х‰леэжэ байха>
даа, Бурханай урда ямаршье бузарг‰й, арюун сэбэр байхые, Бурхан>
тай энхэ тайбан оршожо байхые оролдыт даа. 15 Бидэндэ абарагдаха
боломжо ‰гэн, манай Дээдын Эзэн аргаг‰й удаан тэсэжэ байна гэ>
жэ бодогты. Тон тиигэжэл хайрата Павел аха Бурханай хайрлаан
ухаанай х‰сµµр таанадта бэшээ бэлэй. 16 Павел хандалга б‰хэндµµ
энээн тухай хэлэнэ. Тэрэнэй хандалганууд соо ойлгоходо х‰шэр
юумэн‰‰д баа бии, тэрэнииень ‰ндээ ууриг‰й, харанхы мунхаг
х‰н‰‰д Нангин Бэшэгэй ондоошье номуудтал адли буруугаар, ха>
загайруулан тайлбарилдаг юм. Тиигэжэ тэдэ зон µµэдтµµ ‰хэл бэ>
дэрнэ гээшэ.
17 Хайрата аха д‰‰нэрни, таанад энээн тухай мэдэн болгоомжотой
байгты, эдэ Бурханиие буруушааан х‰н‰‰дтэл адли ‰ндээ уури>
г‰й зон б‰ бологты. 18 З‰гµµр, манай Дээдын Эзэн ба Абарагша
Иисус Христосые саашадаашье мэдэржэ, ‰ршµµл хайрадань х‰ртэ>
жэ байгты. Тэрэ м‰нµµшье, хэтын хэтэдэшье алдар солотой байай!
Болтогой!
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Амидаралгын ‡гэ тухай
11

амидаралгын ‡гэ тухай иигэжэ мэдээсэнэбди: анханаа
1 нааша амидаралгын
‡гэ бии байгаа, бидэ тэрэ ‡гэ дуулаа шаг>
1 Бидэ

наабди, нюдµµрµµ хараабди, гараараа х‰рµµбди. 2 Тэрэ амидаралга
бидэндэ харуулагдаан байна, тэрэ амидаралгые хараабди. Тиин тэ>
рэ амидаралга тухай гэршэлнэбди. Хэтэ м‰нхын тэрэ амидаралга
Эсэгэтэй хамта байжа, бидэндэ ‰з‰‰лэгдээн юм гээд бидэ таанарта
мэдээсэнэбди. 3 Бидэнтэй таанарай н‰хэсэхын тула хараан, дуула>
ан юумэеэ бидэ таанарта мэдээсэнэбди. Харин бидэнэр Эсэгэ
Бурхантай, тэрэнэй х‰б‰‰н Иисус Христостой н‰хэсэнэбди. 4 Ехэтэ
баясахынгаа тула бидэ энээн тухай бэшэнэбди.
Бурхан хадаа гэрэл туяа м‰н
5 Тэрээнээ

дуулаан мэдээсэлээ бидэ таанарташье дуулганабди:
Бурхан хадаа гэрэл туяа м‰н, харанхы ямаршье юумэн Бурханда
байдагг‰й! 6 «Бидэ Бурхантай н‰хэсэнэбди», – гэжэ хэлээд, урдын>
хяараал н‰гэлэй харанхы соо уугаа аа, бидэ худалаар хэлээн бо>
лонобди, ‰нэн з‰б бэшээр ажаууна гээшэбди. 7 Хэрбээ Бурхандал
адляар гэрэл туяа соо бидэн байгаа аа, хоорондоо бидэ эбтэй гээ>
шэбди, тиин Бурханай Х‰б‰‰н Иисусай шуаниинь маниие ямар>
шье н‰гэл шэбэлээ арюудхан сэбэрлэнэ гээшэ. 8 Бидэ н‰гэл хи>
лэнсэ хээг‰йбди гээ аа, бидэ µµэдыгµµ мэхэлнэбди. Энэнь манда
‰нэн з‰б юумэн ‰гы гээн удхатай болоно. 9 Хэрбээ н‰гэл шэбэл хэ>
энээ бидэнэй мэдэрээ юм аа, ‰нэншэ з‰б Бурхан н‰гэл шэбэл
хэыемнай х‰лисэхэ, б‰хы муу юумэнээ маниие арюудхан сэ>
бэрлэхэ. 10 «Бидэ н‰гэл хээг‰йбди», – гэжэ бидэнэй хэлээ аа, Бур>
ханиие бидэ худалша мэтээр харуулан болонобди. Бурханай ‡гэ
бидэнтэй байгааг‰й болоно гээшэ.
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Христос маниие Хамгаалагша м‰н
2

н‰гэл шэбэл хэхэг‰йнтнай тула би энээ
2 ниие бэшэнэб.саашадаа
Хэрбээ хэн нэгэнэй н‰гэл хээ аа, Эсэгэ Бурха
1 ‡хиб‰‰дни,

най урда маниие Хамгаалагша, ‰нэн сэдьхэлтэ Иисус Христос бии
юм. 2 Бидэнэй хээн н‰гэлэй, гансашье бидэнэй бэшэ, харин б‰хы
дэлхэйнхинэй хээн н‰гэлэйнь т‰лµµ Иисус µµрыгµµ ‰ргэл болго
он байна. 3 Бурханай захяа заабариие сахидаг болоходоол Бурха
ниие бидэ мэдэнэбди гэжэ лаб найдахабди. 4 Бурханай захяа заа
бариие сахидагг‰й аад, «Бурханиие би мэдэнэб», – гэжэ хэлэдэг х‰н
худалша гээшэ, ‰нэн юумэн тэрэ х‰ндэ ‰гы! 5 Бурханай ‰гэ дуулагша
х‰н Бурханда ‰нэн сэдьхэлээ дуратай байна. Бурхантай нэгэн хам
та байанаа бидэ иигэжэл мэдэхэ болонобди. 6 Бурхантай нэгэн
хамта байнаб гэгшэ болбол Иисустал адляар ажаууха ¸отой.
Шэнэ захяа заабари
7 Инаг

хайрата н‰хэдни, минии бэшэжэ байан юумэн шэнэ за
хяа заабари бэшэ, хуушан захяа заабари юм. Энэ захяа заабариие
таанар анханаа хойшо мэдэнэт. Тэрэ хуушан захяа заабари – би
дэнэй дуулаан мэдээсэл гээшэ. 8 Гэхэтэй хамта, минии бэшэжэ
байан юумэн шэнэшье захяа заабари м‰н. Энэ захяа заабари ‰нэн
з‰б юм гэжэ Христосойшье, таанарайшье ажабайдал харуулна. Н‰
гэлэй харанхы ‰нэн ошожо байна, ¸отой гэрэл туяа сасаран гэ
рэлтэжэ байна! 9 Би гэрэл туяа соо байнаб гэдэг аад, µµрынгµµ аха
д‰‰дэ дураг‰й х‰н м‰нµµ болотор н‰гэлэй харанхыда байна гээшэ.
10 Аха д‰‰дээ дуратай х‰н гэрэл туяа соо ябана. Тэрэ х‰н µµрынгµµ
аяг зангаар д‰тынгµµ х‰ниие н‰гэлдэ оруулха ушар шалтагааниинь
болохог‰й. 11 Аха д‰‰дээ дураг‰й х‰н н‰гэлэй харанхы соо ябана, тэ
рэ х‰н хайшаа тэмтэржэ ябаанаа мэдэнэг‰й, яахадааб гэбэл, тэрэ
х‰ниие н‰гэлэй харанхы охор болгоно. 12 ‡хиб‰‰дни, би таанадта
хандажа бэшэнэб: таанарай хээн н‰гэл хилэнсэтнай Христосой
алдар нэрын аша туада х‰лисэгдэбэ. 13 Эсэгэнэр, би таанадта хан
дажа бэшэнэб: анханаа хойшо оршожо байдаг Бурханиие таанар
мэдэнэт. Залуушуул, би таанадта хандажа бэшэнэб: таанар шолмо
сые диилээт. 14 ‡хиб‰‰д, би таанадта бэшэбэб: таанар Эсэгэ Бур
ханиие мэдэбэт. Эсэгэнэр, би таанадта бэшэбэб: анханаа хойшо
оршожо байдаг Бурханиие таанар мэдэбэт. Залуушуул, би таанад
та бэшэнэб: таанар ехэ хаба шадалтайт, Бурханай ‡гэ таанартай
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байна, тиин таанар шолмосые диилээт. 15 Газар дэлхэйдэ б‰ дурлаг>
ты, газар дэлхэй дээрэхи юумэндэ б‰ дурлагты. Газар дэлхэйдэ дур>
лаа аа, Эсэгэ Бурханда дураг‰й гээшэт. 16 Ушарынь гэбэл, газар
дэлхэйн б‰хы юумэн‰‰д: н‰гэл шэбэлые хэхэ шунал, нюдэнэй х‰сэл
шунал, омог бардам зан Эсэгэ Бурханаа заяагдааг‰й, харин газар
дэлхэйээ бии болоо. 17 Харин газар дэлхэй энэ дэлхэйдэ айшааг>
дадаг б‰хы юумэнтэй хамта ‰нэн алаха. Эсэгэ Бурханай дура х‰>
сэлые сахин бэел‰‰лэгшэл хэтэ м‰нхэдµµ амиды ябаха юм.
Христосой дайсан
‡хиб‰‰д, ‰‰лшын саг х‰рэжэ ерэбэ! Христосой дайсан ерэхэ
¸отой гэжэ таанар дуулаан байхат. Тиин Христосой дайсад м‰>
нµµ олон болонхой. Иихэдээ ‰‰лшын саг х‰рэжэ ерэбэ гэжэ мэ>
дэнэбди. 19 Христосой дайсад маниие хаяад ябаа эн, теэд тэдэ>
нэр манай х‰н‰‰д байгаа гэхын аргаг‰й. Хэрбээ манай х‰н‰‰д
байгаа аа, тэдэнэр манаар сугтаа ‰лэхэ эн. Теэд бидэниие ор>
х¸од ошоон ушарынь тодоруулбал, тэдэ манай х‰н‰‰д бэшэ эн.
20 Таанарта Нангин ‰лдэ Бурханаа ‰гтµµ, тиимэээ таанар б‰хы
юумэ мэдэнэт. 21 Таанар ‰нэн з‰бые мэдэнэг‰йт гэжэ би таанадта
бэшээг‰йб. ‡гы даа, таанадта иигэжэ бэшээ эм: таанар ‰нэн з‰>
бые мэдэнэт, тиин ямаршье худал юумэн ‰нэн юумэнээ тад он>
доо байдаг гэжэ бэшээб. 22 Худалша гээшэмнай хэн гээшэб? Иисусые
Бурханай табисуурта Христос гэжэ тоолодогг‰й х‰н худалша м‰н.
Христосой дайсан хадаа Эсэгэ Бурханай, тэрэнэй Х‰б‰‰нэй ор>
шожо байые арсагша юм. 23 Х‰б‰‰ндэнь этигэдэгг‰й аа, Эсэгэ>
г‰й байна гээн удхатай юм. Х‰б‰‰ндэнь этигэдэг х‰н Эсэгэтэйнь
хамта байна. 24 Анха т‰р‰‰н юун гэжэ дуулаа эмта, тэрээндээл
этигэжэ байгты! Хэрбээ энээндэ саашадаа этигэжэ байгаа аа,
таанар Х‰б‰‰нтэйнь, Эсэгэтэйнь хамта байхат. 25 Христос бидэндэ
м‰нхын Амидаралга ‰гэхэб гэжэ найдуулаа! 26 Таанарые мэхэлхэеэ
анагшад тухай эдэ б‰гэдые би таанадта бэшэбэб. 27 Бурханай таа>
надта ‰гээн Нангин ‰лдэ сэдьхэлдэтнай байна, тиимэээ таана>
рые хэн нэгэнэй ургаанай хэрэгынь ‰гы. Нангин ‰лдэ таанарта
‰нэн з‰б юумэ хэлэнэ, худал юумэ хэлэнэг‰й, тиигэжэ таанарые
б‰хы юумэндэ ургана. Нангин ‰лдын ургаан ¸оор таанар
Христостой нэгэн хамта байгты.
18
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Бурханай ‰хиб‰‰д
28 ‡хиб‰‰д,

м‰нµµ таанар Христостой нэгэн хамта байгты. Тиигээ
аа, тэрэнэй бусажа ерэхэдэнь, бидэ айхые мэдэхэг‰йбди, эшэхэ>
г‰йбди. 29 Христосые ‰нэн сэдьхэлтэй гэжэ таанар мэдэдэгта, тии>
мэээ ‰нэн сэдьхэлээрнь байдаг х‰н Бурханаа т‰рээн х‰н гэжэ
таанар баа мэдэнэт.
3 2

Таанар хараад ‰зыт, Эсэгэ Бурхан маанадта ямар ехэ дуратай
3 байгаа
гээшэб! Бидэнэр Бурханай ‰хиб‰‰д гэжэ нэрлэгдэнэб>
1

ди. ‡нэхµµрµµшье тиимэбди! Газар дэлхэйнхин бидэниие Бурханай
‰хиб‰‰д гэжэ мэдэнэг‰й, юундэб гэбэл, Бурханиие тэдэ мэдэнэг‰й
бшуу. 2 Инаг хайрата аха д‰‰нэрни, бидэ м‰нµµ Бурханай ‰хиб‰‰д
гээшэбди, теэд саашадаа ямар болохомнай ‰шµµл мэдэгдэнэг‰й.
Христосой ерэхэдэ тэрээндэл адли болохобди гэжэ ойлгонобди,
юундэб гэбэл, бидэ тэрэниие ‰нэн бодото зандань харахабди.
3 Христосто иимэ этигэл найдабаритай байгаа аа, алишье х‰н
µµрыгµµ арюудхана, ушарынь гэбэл, Христос арюун нангин байгаа.
4 Н‰гэл хилэнсэ хэгшэ х‰н б‰хэн гэмтэ ябадал гаргана; н‰гэл хилэн>
сэ болбол гэмтэ ябадал м‰н. 5 Христос µµрµµ н‰гэл хээг‰й аад, х‰>
н‰‰дые хээн н‰гэлµµнь с‰лµµлхэеэ ерээ гэжэ таанар мэдэнэт.
6 Тэрээнтэй нэгэн хамта байгшад н‰гэл хэдэгг‰й. Н‰гэл хэгшэд
Христосые харааг‰й, мэдэрээг‰й гээшэ. 7 ‡хиб‰‰д аа, хэншье таана>
рые з‰б харгыаатнай б‰ хадууруулаг! ‡нэн з‰б юумэ хэгшэ Хрис>
тостол адли ‰нэн з‰б байгты. 8 Н‰гэл шэбэл хэгшэ шолмосоо бо>
лоно, юундэб гэбэл, шолмос анханаа хойшо н‰гэл хилэнсэ хэдэг
юм. Тиимэээ шолмосой ‰йлэ уршагые ‰гы хэхын тула Бурханай
Х‰б‰‰н ерээн юм. 9 Бурханаа м‰ндэлэн гарагша н‰гэл хэдэгг‰й,
яахадааб гэхэдэ, тэрэ х‰н Бурханай ‰ршµµэн шэнэ амидаралай
¸оор ажаууна. Тэрэ х‰н ондоо н‰гэл хэхэг‰й, ушарынь гэхэдэ,
тэрэ Бурханаа м‰ндэлµµ. 10 Бурханай ‰хиб‰‰д шолмосой ‰хиб‰‰д
хо¸р хоорондоо иимэ илгаатай: ‰нэн з‰б юумэ хэдэгг‰й х‰н‰‰д,
µµрынгµµ ахада дураг‰й х‰н‰‰д адли – Бурханай бэшэ юм.
Бэе бэедээ дуратай байгты
11 Бидэ

бэе бэедээ дуратай байха ¸отойбди гээн мэдээсэл таа>
нар анханаа хойшо дуулаат. 12 Бидэнэр Каин шэнги байха ¸ог‰й>
бди. Каин хадаа шоломосой т‰рэлэй байжа, д‰‰гээ алаа эн.
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Юундэ тиигээб гэхэдэ, Каинай ‰йлэ хэрэгынь харатай муухай бай>
гаа, харин д‰‰гэйнь хэрэг ‰нэн з‰б байгаа бшуу. 13 Аха д‰‰нэрни,
таанарта газар дэлхэйнхин дураг‰й байна гэжэ б‰ гайхагты. 14 ‡хµµд
амидыраат гэжэ бидэ мэдэнэбди, ушарынь хадаа, аха д‰‰нэртээ би>
дэ дуратайбди. Аха д‰‰нэртээ дураг‰й х‰н‰‰д ‰хээн зандаа ‰лэнэ.
15 Аха д‰‰гээ ‰зэн ядагша алууршан гээшэ. Харин ямаршье алуур>
шан м‰нхын амидаралда х‰ртэдэгг‰й гэжэ таанар мэдэнэт. 16 ¤µрын>
гµµ ами наые бидэнэй т‰лµµ Христосой ‰гэыень дуран гээшэ гэ>
жэ бидэ ойлгонобди. Тиин бидэшье аха д‰‰нэрэйнгээ т‰лµµ ами
нааяа ‰гэхэ ¸отойбди. 17 Энэ дэлхэйдэ юумээр дутадагг‰й баян
уудаг х‰н аад, аханар д‰‰нэрэйнгээ ‰гытэй ядуу уухадань анаа>
гаа зободогг‰й х‰н: Бурханда дуратайб гэжэ яагаад хэлэжэ шадаха
гээшэб? 18 ‡хиб‰‰дни, иигэжэ дэмы хооон ама хэлээрээ дурлаан
хэбэр ‰з‰‰лээд б‰ байя, харин ‰нэхµµрµµ дуратай байанаа ‰нэн
бодото хэрэгээрээ харуулая!
Бурханай урда этигэл зоригтой байха
1920 ‡нэн

бодото хэрэгтэ хабаатай байанаа, Бурханай урда этигэл
зоригтой байанаа яажа мэдэхэбибди. Хэрбээ маниие з‰рхэ сэдь>
хэлнай зэмэлээ аа, Бурхан бидэнэй з‰рхэ сэдьхэлээ ехэ, б‰гэ>
дые мэдэгшэ юм гэжэ бидэ ойлгонобди. 21 Инаг хайрата аха д‰‰нэр>
ни, хэрбээ з‰рхэ сэдьхэлнай маниие зэмэлээг‰й аань, Бурханай
урда этигэл зоригтой байхабди. 22 Тиин б‰хы эриэн юумэеэ Бур>
ханаа абанабди, юундэб гэбэл, тэрэнэй захяа заабариие бэел‰‰лэн
сахинабди, тэрээндэ айшаагдаха юумэ хэнэбди. 23 Бурханай захяа
заабаринь иимэ: Бурханай Х‰б‰‰н Иисус Христосто этигэхэ, Иисус
Христосой захиан ¸оор бэе бэедээ дуратай байха зэргэтэйбди.
24 Бурханай захяа заабариие сахигшад тэрээнтэй нэгэн хамта бай>
на, Бурхан тэдэнтэй нэгэн хамта байна. Иигэжэл Бурханай бидэн>
тэй нэгэн хамта байдагые бидэ мэдэхэ аргатайбди, бидэндэ Бурха>
най заяаан Нангин ‰лдын ашаар мэдэхэ аргатайбди.
Бурханай ‰лдэ, Бурханай дайсанай ‰лдэ
4 3

хайрата аха д‰‰нэрни, али б‰хы ‰лдэн‰‰дтэ б‰ этигэгты,
4 Бурханаа
эльгээгдээн ‰лдэн‰‰д г‰ гэжэ шалгагты, юундэб
1 Инаг

гэбэл, худал хуурмаг л‰ндэншэд газар дэлхэй дээрэ олон болошон>
хой. 2 Бурханай ‰лдые иигээд мэдэхэт: Иисус Христос х‰н боложо,
газарта ерээ гэдэг ‰лдэ б‰хэн Бурханай ‰лдэ м‰н. 3 Иисусые х‰н
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боложо, газарта ерээг‰й гэдэг ‰лдэ Бурханай бэшэ, харин Христо>
сой дайсанай ‰лдэ гээшэ. Тиимэ ‰лдэ тухай таанар дуулаан бай>
нат, тэрэ ‰лдэ газар дэлхэйдэ ерэхэ гэжэ таанар мэдэнэт, тэрэнь
дэлхэйдэ ерэшоод байна. 4 ‡хиб‰‰д, таанар Бурханаат, тиимэээ
худал хуурмаг л‰ндэншэдые диилээт, яахадааб гэбэл, таанарай до>
соо байдаг Бурхан газар дэлхэйдэ байдаг шолмосоо ехэ юм. 5 Тэдэ
хуурмаг л‰ндэншэд газар дэлхэйнхин м‰н, юундэб гэбэл, тэдэнэр
газар дэлхэйнхинэй хэлээр дуугаралсана, газар дэлхэйнхин тэдэ
л‰ндэншэдэй хэлэые шагнана. 6 Харин бидэнэр Бурханай х‰н‰‰д>
бди. Тиимэээ Бурханиие мэдэгшэнь бидэниие шагнана, Бурханай
бэшэ х‰н шагнанаг‰й. Иигэжэл бидэ ‰нэн з‰бэй ‰лдые худал хуур>
магай ‰лдэµµ илгаруулан мэдэнэбди.
Бурхан гээшэ дуран м‰н
7 Инаг

хайрата аха д‰‰нэрни, бэе бэедээ дуратай байябди, юундэб
гэбэл, хайра дуран Бурханаа заяагдаан юм. Али б‰хы хайра ду>
ратай зон Бурханаа т‰рµµ, Бурханиие мэдэнэ. 8 Хайра дураг‰й х‰н
Бурханиие мэдэнэг‰й, яахадааб гэхэдэ, Бурхан гээшэ дуран м‰н.
9 Бидэндэ дуратай байдагаа Бурхан иигэжэ харуулаа: Х‰б‰‰гээрнь
дамжан бидэнэй м‰нхэдµµ амиды ябахын тула Бурхан ори ганса
Х‰б‰‰гээ газар дэлхэйдэ эльгээгээ. 10 Дуран гээшэ иимэ: Бурханда
бидэ дурлааг‰йбди, Бурхан µµрµµ бидэндэ дурлажа, бидэнэй хээн
н‰гэлэй т‰лµµ ‰ргэл болгон, µµрынгµµ Х‰б‰‰е эльгээгээ. 11 Инаг
хайрата аха д‰‰нэрни, Бурханай иимэ ехээр манда дурлаан хадань
бидэшье бэе бэедээ дуратай байха ¸отойбди. 12 Бурханиие хэн>
шье хэзээшье харааг‰й юм. Теэд хэрбээ бидэнэй бэе бэедээ дуратай
байхада, Бурхан бидэнтэй нэгэн хамта байна гээшэ. Бурханай дура>
ниинь бидэнэй з‰рхэ сэдьхэлдэ тон ехэ юм. 13 Бурхан бидэнтэй нэ>
гэн хамта байна г‰, бидэ Бурхантай нэгэн хамта байна г‰бди гэжэ
маанадта Бурханай заяаан Нангин ‰лдµµрнь мэдэнэбди. 14 Эсэгэ
Бурхан газар дэлхэйе Абарагша болгон, Х‰б‰‰гээ эльгээгээ гэжэ
бидэ хараабди, гэршэлэн баталнабди. 15 Иисус болбол Бурханай Х‰>
б‰‰н гэжэ мэдэрдэг х‰н Бурхантай нэгэн хамта байна, Бурхан тэрэ
х‰нтэй нэгэн хамта байна. 16 Бидэндэ Бурхан дуратай гэжэ мэ>
дээд, бидэ тэрэ дурандань этигэн найданабди. Бурхан болбол дуран
гээшэ. Хайра дуратай х‰н Бурхантай нэгэн хамта байдаг, Бурхан
тэрэ х‰нтэй нэгэн хамта байдаг, Бурхан тэрэ х‰нэй досоонь байдаг.
17 Энээгээрээ дуран бидэнэй з‰рхэ сэдьхэлдэ тон ехэ байна. Тиимэээ
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Зарга ш‰‰бэриин болохо ‡дэрые бидэ айнг‰йгµµр угтахабди, юун>
дэб гэбэл, энэ дэлхэйдэ бидэнэр Христостол адляар ажауунабди.
18 Дуран айхые мэдэдэгг‰й: ¸отой дуран айлтые зайлуулдаг, яаха>
дааб гэбэл, айха гээшэ хэээлтэтэй холбоотой, тиигээд хэн айнаб,
тэрэ х‰н дуранай эрхим шанарые туйлааг‰й гээшэ. 19 Бидэ Бурханда
дуратайбди, юундэб гэбэл, бидэндэ т‰р‰‰шээр Бурхан дурлаа. 20 «Би
Бурханда дуратайб» гэдэг аад, µµрынгµµ ахада дураг‰й х‰н худалша
гээшэ. Ахаяа хаража байгаад, тэрээндээ дураг‰й х‰н Бурханиие ха>
рааг‰й аад, Бурханда дурлахаг‰й бшуу. 21 Бидэндэ Бурхан иимэ захяа
заабари ‰гµµ: Бурханда дуратай х‰н ахадаашье дуратай байха ¸отой.
Бурханда этигэдэг х‰н оршолонто дэлхэйе диилэнэ
5 4

Бурханай табисуурта м‰н гэжэ этигэдэг х‰н б‰хэниие
5 Бурхан б‰рилд‰‰лээ.
Эсэгэ Бурханда дуратай х‰н Бурханай ‰хи>
1 Иисус

б‰‰дтэшье дуратай юм. 2 Бурханай ‰хиб‰‰дтэ дуратай байанаа иигэ>
жэ мэдэнэбди: Бурханда дуратай аа, тэрэнэй захяа заабарииень
сахинабди. 3 Бурханай захяа заабариие сахихадаа, Бурханда бидэ
дуратай байнабди. Бурханай захяа заабаринь х‰шэр х‰ндэ бэшэ юм.
4 Бурханаа т‰рээн х‰н оршолонто дэлхэйе диилэгшэ юм. Бидэнэй
этигэл найдабари болбол илалта м‰н. Тэрэ этигэлэйнгээ ашаар бидэ
оршолонто дэлхэйе диилэнэбди. 5 Иисус Бурханай Х‰б‰‰н гэжэ эти>
гэдэг х‰н лэ дэлхэйе илагша юм. 6 Тэрэ бидэндэ уа шуан хо¸рой
ашаар ерээ. Тэрэмнай Иисус Христос м‰н. Иисус уанаа гадна,
уа шуан хо¸ртой хамта ерээ. Энээниие Нангин ‰лдэ гэршэлнэ,
яахадааб гэбэл, Нангин ‰лдэ ‰нэн бодото з‰йл м‰н. 7 Тэнгэридэ
гурбан гэршэ бии бшуу: Эсэгэ, ‡гэ, Нангин ‰лдэ гурбан. Эдэ гур>
бан гэршэн‰‰д нэгэл юумые баталан гэршэлнэ. 8 Газар дээрэ ‰лдэ,
уан, шуан гурбан гэршэлнэ. 9 Бидэ х‰нэй гэршэлыел хараадаа
абанабди, харин Бурханай гэршэлгэ х‰нэй гэршэлгэээ холо шуха>
ла юм. Энэ Бурханай µµрынь гэршэлгэ м‰н: Бурхан µµрынгµµ Х‰>
б‰‰н тухай гэршэлнэ. 10 Бурханай Х‰б‰‰ндэ этигэдэг х‰нэй з‰рхэ
сэдьхэлдэнь энэ гэршэлгэнь байна. Харин Бурханда этигэдэгг‰й
х‰н Бурханиие худалша мэтэ харуулжа байна, ушарынь гэбэл, Бур>
ханай µµрынгµµ Х‰б‰‰н тухай гэршэлхэдэнь, тэрэ х‰н этигээг‰й.
11 Иимэ гэршэлгэ байгаа: Бурхан бидэндэ хэтэ м‰нхын амидарал
олгоо. Бурханай Х‰б‰‰н хэтэ м‰нхын амидаралай эхин м‰н. 12 Бур>
ханай Х‰б‰‰нтэй х‰ндэ хэтэ м‰нхын амидарал ‰ршµµгдэхэ, Бурханай
Х‰б‰‰нг‰й байан х‰ндэ тиимэ амидарал ‰гтэхэг‰й.
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Хэтэ м‰нхын амидарал тухай
13 Таанадта

хэтэ м‰нхын амидаралай ‰ршµµгдэые мэдэжэ бай>
хынтнай тула Бурханай Х‰б‰‰нэй алдар нэрэдэ этигэгшэ таанарта
хандан, эдэ б‰гэдые би бэшэбэб. 14 Тиимэээл Бурханай урда эти>
гэл зоригтой байхабди. Бурханай дура х‰сэлµµр бидэнэй юушье
эреэ аа, Бурхан дуулажа байна. Энээндэ бидэ этигэн найданабди.
15 Юу эриыемнай Бурханай дуулажа байые мэдэжэ байан тула>
даа, Бурханаа эриэн б‰хы юумые бидэ абахабди гэжэ мэдэнэбди.
16 Хэрбээ ахань ‰хэлдэ х‰ргэдэгг‰й н‰гэл хэнэ гэжэ мэдэжэ хара>
жа байан х‰н Бурханда м‰ргэг, тиихэдэнь Бурхан тэрээниие ами>
ды байлгаха. ‡хэлдэ х‰ргэдэгг‰й н‰гэл хээн х‰н тухай эндэ би хэлэ>
жэ байнаб. Харин ‰хэлдэ х‰ргэдэг н‰гэл гэжэ бии юм. Тиимэ н‰гэл
хэгшэдэй т‰лµµ зальбарха ¸отой гэжэ би эндэ хэлэнэг‰йб. 17 ‡нэн
бэшэ алишье ‰йлэ н‰гэл гээшэ, теэд ‰хэлдэ х‰ргэдэгг‰й н‰гэл гэжэ
бии юм. 18 Бурханаа т‰рээн х‰н б‰хэн н‰гэл хэгшэг‰й гэжэ бидэ
мэдэнэбди: Бурханаа т‰рээн х‰ниие Бурханай Х‰б‰‰н хаража ар>
шалжа байдаг. Шолмос тэрэ х‰ндэ муу юумэ хэжэ шадахаг‰й. 19 Би>
дэ Бурханай ‰хиб‰‰дбди, б‰хы газар дэлхэйнхин шолмосой эрхэ
мэдэлдэ байна гэжэ мэдэнэбди. 20 ¨отой Бурханиие бидэнэй тани>
даг болохын тула маанадта Бурханай Х‰б‰‰н ерэжэ ойлгуулаа гээд
бидэ мэдэнэбди. Бидэ Бурхантай нэгэн хамта, тэрэнэй Иисус Хрис>
тостой нэгэн хамта байнабди. Иисус Христос хадаа ¸отой Бурхан
гээшэ, хэтэ м‰нхын амидарал гээшэ. 21 ‡хиб‰‰д, µµэдыгµµ хуурмаг
бурхадаа эргылжэ ябагты.
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Амаршалга
11

ахалагшааа – Бурханай шэлэжэ олоон
1 Хатанда. Танда,б‰лгэмэй
танай ‰хиб‰‰дтэ би ‰нэхµµрµµ дуратайб. Ганса>
1 ‰зэглэгшэ

шье би бэшэ, м‰н ‰нэн з‰б юумые мэдээн б‰хы х‰н‰‰д таанадта
дуратай. 2 Юундэб гэбэл, Бурханай ‰нэн з‰бынь бидэнтэй байна.
Тэрэ ‰нэн з‰бынь хододоо маанадтай хамта байлсаха. 3 ‡нэн з‰>
бµµр, бэе бэедээ дуратайгаар ажауугша бидэндэ Эсэгэ Бурханай,
тэрэнэй Х‰б‰‰н Иисус Христосой дураниинь, ‰ршµµл хайрань, эн>
хэ тайбан байдалынь ‰ршµµгдэхэ.
Бурханай ‰нэн з‰бынь, тэрэнэй дуран тухай

Эсэгэ Бурханаа бидэнэй зааан заабаряар, ‰нэн з‰бµµр ажа>
уугшадые шинии ‰хиб‰‰дэй дунда олоод, би ехэ баярлааб. 5 Бэе
бэедээ дуратай байял даа гэжэ одоо би шамайе, х‰ндэтэ Хатан, гуй>
наб. М‰нµµ минии бэшэжэ байан юумэн шэнэ захяа заабари бэшэ
юм. Энэ заабариие бидэ анханаа хойшо абаабди! 6 Эсэгэ Бурханай
захяа заабаряар бидэнэй уугаа аа, тэрэмнайл дуран гээшэ. Энэм>
найл анханаа хойшо таанарай дуулагша захяа заабари м‰н, тиин
энэ захяа заабариие сахиха ¸отойбди. 7 Юундэб гэбэл, олон тоото
мэхэшэд газар дэлхэй руу ошобо. Иисус Христосые х‰н боложо га>
зарта ерэые тэдэ мэдэрнэг‰й. Тиимэ х‰н‰‰д мэхэшэд, Христосой
дайсад гээшэ. 8 Тиимэээ бэеэ нарин нягтаар абажа ябагты, юунэй
т‰лµµ бидэнэй ажаллаые миин б‰ хосороогты, теэд ажалайнгаа
т‰лµµые х‰сэд д‰‰рэнээр абаха гэжэ оролдогты. 9 Христосой ур>
гаалаа холодон, тэрэ ургаалые дахадагг‰й х‰н Бурханг‰йгµµр ажа>
ууна гээшэ. Харин Христосой ургаалые хэн баримталан сахинаб,
тэрэ х‰н Эсэгэ Бурхантай, тэрэнэй Х‰б‰‰нтэй нэгэн хамта байна.
10 Хэрбээ Христосой ургаалг‰йгµµр танда хэн нэгэнэй ерээ аа,
4
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тэрэ х‰ниие гэртээ б‰ оруулагты, тэрээнтэй б‰ мэндэшэлэлсэгты.
мэндэшэлэлсээн х‰н тэрэнэй хорото муухай хэрэгтэ
µµрµµ хабаадалсаан болоно.
11 Тэрээнтэй

Т‰гэсхэл
12 Таанарта

бэшэхэ гээн юумэн намда олон бии. Теэд саара,
бэхэ хэрэглэжэ бэшэхэ дураг‰й байнаб. Би µµрµµ ерээд, таанартай
хµµрэлдэхэб гэжэ найданаб. Тиихэдэл бидэнэй баяр баясхалан х‰>
сэд д‰‰рэн болохо. 13 М‰н баал Бурханай шэлэжэ олоон эгэшын>
шни ‰хиб‰‰дтэ мэндые х‰ргэнэм.
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б‰лгэмэй ахалагшааа – инаг дуратай Гайда! Би
1 шамда ‰нэн сэдьхэлээ
дуратайб. Минии инаг хайрата д‰‰, ши>
1 ‰зэглэгшэ

2

нии сэдьхэл анаанай сэбэр айхан байдагтал адляар, шинии ажа>
байдал баал айн байай. Шинии бэе хододоо эл‰‰р мэндэ бай>
ай. Эдэ б‰гэдын т‰лµµ Бурханда м‰ргэнэб. 3 Бодото з‰б хэрэгтэ ши
‰нэн сэхэ зандаа байнаш гэжэ дуулахадаа, би ехэ баярлааб. Энэ о>
ниниие намда ерээн аха д‰‰нэр дуулгаа. 4 Минии ‰хиб‰‰д бодото
з‰б хэрэгтэ ‰нэн сэхэ зандаа гэжэ дуулахадаа, энээнээ б‰ри ехэ ба>
яр баясхалан намда байдагг‰й юм.
Гай гэгшые магтан
Инаг хайрата д‰‰мни, аха д‰‰нэрэйнгээ т‰лµµ, харгы замда
ябагшадай т‰лµµ шинии б‰тээдэг али б‰хы ажал хэрэгшни шинии
‰нэн сэхэ байдагые батална. 6 Шинии дуратай байые аха д‰‰нэр>
шни ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй урда хэлээ. Бурханай зохидшоомо хар>
гы замаа тэдэ аяншадайнгаа ‰ргэлжэл‰‰лхэдэ туалыш даа. 7 Тэдэ
х‰н‰‰д Христосой алдар нэрын лэ т‰лµµ харгы замда ябаа, бусад
арадуудаа тэдэ туаламжа абанг‰й гараа бшуу. 8 ‡нэн бодото яба>
далай т‰лµµ хамта ажаллахынь тула тиимэ х‰н‰‰дые айшаан дэм>
жэхэ ¸отойбди.
5

Иоанн Диотрефые буруушаана, Деметриие айшаана
9 ‰зэглэгшэдэй

б‰лгэмдэ тобшо тэды бэшэг бэшээб, теэд но¸р>
хохо дуратай Диотреф маниие тооног‰й. 10 Хэрбэеэ ерэхэ аргатай
болоо аа, тэрэнэй хэдэг бузар муухай ‰йлэ хэрэгые, бидэн тухай
тэрэнэй тараадаг шал худал хардалгануудые би тэрээндэ ануул>
хаб. Тиин Диотреф энээгээр анаагаа ханааг‰й: аха д‰‰нэрыемнай
µµрµµ тэрэ угтажа абанаг‰й, бэшэн‰‰дэйшье угтажа абаха гэхэдэнь
аалта хэнэ. Хэтэрхэдээ, аха д‰‰нэрыемнай ‰зэгтэнэй б‰лгэмµµ
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‰лдэжэ гаргана. 11 Инаг хайрата д‰‰мни, муу юумэ хэгшэдые б‰ да>
хаарай, айн юумэ хэгшэдые дахаад ябаарай. айн юумэ хэгшэд
Бурханай х‰н‰‰д гээшэ. Харин муу юумэ хэгшэд Бурханиие хараа
‰зµµг‰й юм. 12 Деметри тухай бултадаа имагтал айн юумэ хэлэнэ.
‡нэн з‰б ушар энээниие м‰н лэ гэршэлнэ. Бидэшье баа тиигэжэл
хэлэнэбди, бидэнэй хэлээн гэршэ ‰гэн‰‰д ‰нэн з‰б байдаг гэжэ
ши мэдэнэш.
Т‰гэсхэл
13 Шамда

бэшэхэ гээн юумэн намда олон бии, теэд бэхэ, гуура
хэрэглэжэ бэшэхэ дураг‰й байнаб. 14 аядаа шамтай нюур нюураа>
раа уулзахабди гэжэ найданаб, тиихэдээ хµµрэлдэхэбди. 15 Энхэ ам>
галан байгаарай. Н‰хэдшни шамда амар мэндые х‰ргэнэ. Шишье
хажуудахи н‰хэдµµ нэрэ нэрээрнь дурдажа, мэндые х‰ргµµрэй.
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Бурханай хайра дурада х‰ртээн, Иисус Христосой харь>
1 яалда байан
Бурханда дуудуулан х‰н‰‰д аа, таанадые Иисус
1 Эсэгэ

Христосой зараса, Яковай д‰‰ Иуда амаршална. 2 ‡ршµµл хайра,
энхэ тайбан ба хайра дуран таанадай дунда оршожо байг лэ!
Хуурмаг ургагшадаа эргылнэ
3 Х‰ндэтэ

аха д‰‰нэрни, бидэ б‰гэдын абарагдаха тухай би бэшэ>
хэ анаатай байгааб. Тиихэ зуураа Бурханай зондо нэгэтэ, гэхэдэ
хэтын хэтэдэ ‰гтээн ‰зэгэй т‰лµµ таанад тэмсэхэ ¸отойт гэжэ
уряалан бэшэхэ хэрэгтэй гэжэ тоолоноб. 4 ¤µэдынгµµ харата хэ>
рэг‰‰дые сагааруулха зорилготойгоор Бурханаймнай буян хэшэг ту>
хай ургаалые хазагайруулдаг, буруу болгодог, манай Захирагша
болон Дээдын Эзэн Иисус Христосые буруушаадаг ‰зэг ш‰тµµн>
г‰й зарим х‰н‰‰д бидэнэй дунда шургажа ороо. Тэдэ зон хэээлтэдэ
орохо гэжэ Нангин Бэшэгтэ эртэ урдын сагаа хойшо бэшээтэй
байдаг.
5 Дээдын Эзэнэй µµрынгµµ арадые Египедээ гаргажа абаран
тухайнь, тиигээд тэрээндэ ‰зэглэдэгг‰й зониие ‰гы хээн тухайнь
анагты. 6 Эрхэ т‰рэеэ алдаад, байраяа орхион Эльгээмэлн‰‰дые
Бурхан харанхыда хэтын хэтэдэ гэнжээр х‰лиэн тухайнь анагты.
Тэдэ Эльгээмэлн‰‰д агууехэ ‰дэр зарга ш‰‰бэридэ оротороо тэндэ
байха юм. 7 Тэдэндэл адли зальхай забхай ажамидаралтай Содом,
Гоморро хотынхидой, хажуудахи хотонуудайнь зоной м‰нхын галда
шатан, аймшагтай саазада х‰ртээн тухай анагты. Таанадай эдэ
б‰хэниие мэдэжэ байаншье аатнай, би ануулжа хэлээб.
8 Тэдэнэй хэээлтэ х‰н б‰хэндэ эргылэмжэ болоно. Тэдэ зондол
адли µµэдынгµµ ‰зэгдэлн‰‰дые баримталан, хуурмаг ургагшад
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бэеэ бузарлуулна, засаг буруушаана, огторгойн х‰сэн‰‰дые муушал>
на. 9 Гэхэтэй сасуу Михаил гэдэг Бурханай ахалагша Эльгээмэлшье
Моисейн махабад бэе тухай шолмостой арсалдахадаа, хорото ‰гµµр
тэрэниие зэмэлжэ шадааг‰й юм, тэрэ гансал: «Дээдын Эзэн ша>
майе хориг лэ!» – гэжэ хэлээ ха юм. 10 Харин тэдэ хуурмаг ургагшад
ойлгохог‰й юумэн‰‰дээ хорото ‰гэн‰‰дээр хараажа, хэлэг‰й мал>
дал мэтэ з‰нгµµрµµ мэдэдэг юумэн‰‰дээрээ µµэдыгµµ хосорооно.
11 Тэдэнэр Каинай замаар ябана, Валаамда адли алта м‰нгэндэ шу>
нан, зониие буруудхана, Корейдэ адли з‰рюу зан гаргаад, хосорно.
Тэдэнэр гай зоболон амсахал. 12 Тэдэ зон бузарта адли юм. Таана>
рай аха д‰‰нэрээрээ хамта хоол барихада, тэдэнэр µµэд тухайгаал
бодон, эшэхэ нюург‰йгµµр г‰зээгээ д‰‰ргэн, таанадые бузарладаг
юм. Тэдэнэр алхинда туугдаан бороог‰й ‰‰лэн‰‰д юм. Тэдэнэр
‰ндээтэйгµµ абтажа хаягдаан, голоороо хаташаан, намартаашье
‰рэжэлг‰й модод юм. 13 Тэдэнэй бузар хэрэг‰‰д дошхон далайн дол>
гиной хµµэн мэтэ эли. Тэдэ м‰нхын харанхыда байха табилантай,
тµµриэн одод мэтэ. 14 Тэдэнэр тухай Адамай долоодохи ‰еын ‰ри
адаан болохо Енох иигэжэ уридшалан хэлээ: «Тоог‰й олон гэгээ>
н‰‰дтэйгээ хамта Дээдын Эзэн ерэнэ. 15 Б‰хы х‰н‰‰дые ш‰‰хэеэ,
харата хэрэг‰‰дэйнь т‰лµµ, µµрыень буруушаажа хэлээн з‰рюу
‰гэн‰‰дэйнь т‰лµµ Бурханда ‰зэглэдэгг‰й н‰гэлтэниие ш‰‰мжэлэн
элир‰‰лхэеэ ерэнэ». 16 Тэдэнэр б‰хы юумэндэ дураг‰йсээн гэмэ>
рэлдэгшэд, тэдэнэр ташаяангы х‰сэлэнг‰‰дээ дахажа ажамидардаг,
¸орхуу омог ‰гэн‰‰дээр µµэдыгµµ магтадаг, алта м‰нгэндэ обто>
жо билдагуушалдаг юм.
Н‰хэдµµ эргылнэ, захяа ‰гэнэ
17 Х‰ндэтэ

аха д‰‰нэрни, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой
элшэнэрэй уридшалан хэлэые анажа ябагты. 18 ‰‰лэй ‰едэ хара>
тай х‰сэлэнг‰‰дээ хангадаг, таанадые наада баридаг х‰н‰‰д бии бо>
лохо гэжэ тэдэнэр таанадта хэлэдэг эн. 19 Тэдэ зоноо боложо х‰>
н‰‰д эбээ таалдаг, тэдэ зон махабад бэеынгээ х‰сэлэнг‰‰дтэ х‰тэ>
л‰‰лэн, Нангин ‰лдэг‰й ажамидардаг. 2021 Харин таанад, х‰ндэтэ
аха д‰‰нэрни, Дээдын Эзэн Иисус Христосой хизаарг‰й ‰ршµµлµµ>
рµµ таанадта м‰нхын амидарал ‰гэхыень х‰леэжэ байхадаа, µµэ>
дыгµµ нангин ‰зэг дээрэ уурижуулан ургуулжа байгты. Нангин
‰лдын урмашуулгаар зальбаржа, Бурханда дуратай байгты. 22 Мар>
гажа байан зониие ‰ршµµхые хэшээгты. 23 Х‰н‰‰дые хэээлтын
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галаа аршалжа байгты. Бусад зониие ‰ршµµжэ хайрлагты, тиибэ>
шье тэдэнээ болгоомжолжо, н‰гэлµµр бузарлуулагдаан хубсаан>
аань жэрхэжэ байгты.
Баяр х‰ргэжэ зальбарна
24 Таанадые

н‰гэл шэбэлдэ унахааатнай аршалжа, µµрынгµµ Ал>
дарай урда тээ хирэг‰й сэбэр, баяртай юумэдые байлгажа шадаха,
25 Дээдын Эзэн Иисус Христосоор дамжан бидэниие абаран ори
ганса Бурханда анханаа эхилээд, м‰нµµ саг болотор хэтын хэтэдэ
алдар соло, ‰р жабхалан, хаан т‰рэ, эрхэ засаг байай! Болтогой!
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Иоаннай бэшээн гэршэлгэ
Гэршэлгэ

Энэ ном соо юун тухай хэлэгдэнэб
11

байнаб гэжэ б‰гэдыень зарасанартаа ха>
1 руулхынюунтулаболохо¸о
Иисус Христосой гэршэлгые Бурхан тэрээндэ
1 аяар

даалгаа эн. Христос ¤µрынгµµ зараса Иоаннда Бурханай Эльгээ>
мэлые ябуулжа, энээн тухай соносхоон юм. 2 Иоанн хараан ‰зэ>
энµµ бултыень ‰нэн з‰б гэжэ баталба. Энэнь Бурханай ‰гэ, Иисус
Христосой гэршэлгэ м‰н. 3 Энэ ном дотор бэшээтэй Бурханай хэ>
лээн ‰гэн‰‰дые уншадаг, шагнадаг ба сахидаг х‰н‰‰д жаргалтай
юм, юуб гэхэдэ, саг ойртошоод байна.
‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дые мэндэшэлгэ
4 Аси

можын ‰зэглэгшэдэй долоон б‰лгэм‰‰дтэ би Иоанн хан>
данаб. Бурхан бии юм, байаншье, байхашье юм. Бурханаа, тэрэ>
нэй хаан шэрээгэй урдахи долоон ‰лдэн‰‰дээ, 5 м‰н ‰нэн бодото
Гэршэ байан, ‰хµµд, анха т‰р‰‰н амидыран, газар дэлхэйн хаа>
шуулай Эзэн бологшо Иисус Христосоо таанадта амгалан бай>
дал, буян хайра ‰ршµµгдэнэ. Иисус Христос манда дуратай, тии>
мэээ µµрынгµµ шуа адхажа, бидэниие н‰гэлµµмнай с‰лµµлµµ.
6 Иисус Христос бидэниие хаан т‰рэ дотор нэгэд‰‰лээд, Эсэгэ
Бурхандаа алба хэдэг санаартаниинь болгоо. Иисус Христосто хэ>
тэ м‰нхын алдар соло, эршэ х‰сэн байхань болтогой! 7 Хаража
байгты: ‰‰лэн соогуур тэрэ ерэхэ. Б‰хы х‰н‰‰д, м‰н жадаар хадхаа>
шадшье тэрээниие хараха. Газар дэлхэйн б‰хы арадууд тэрээниие
шаналан хайрлаха. ‡нэхµµрµµ тиихэ юм. Болтогой! 8 «Би хадаа
Альфа, Омега* гээшэб! – гэжэ Эзэн Бурхан хэлэнэ». Тэрэ хододоо
байгаа, байнашье, байхашье, Хамагые зонхилогшо гээшэ.
* Альфа Омега гээшэ грек алфавидай т‰р‰‰шын ба ‰‰лшын ‰зэг‰‰д м‰н.
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Амидыран Иисусые Иоанн хараба
9 Би

Иисусай шаби, Иоанн ахатнай гээшэб. Бурханай хаан т‰рын
эрхэтэн м‰н туладаа би таанартал адляар зобожо тулижа, тэсэжэ бай>
наб. Бурханай ‰гэ номноонойнгоо, Иисусые гэршэлэнэйнгээ т‰>
лµµ би Патмос гэжэ олтирогто с‰лэгдµµ эм. 10 Дээдын Эзэнэй ‰дэр
би Нангин ‰лдын н‰лµµдэ абтабаб – ара тээмни б‰д‰‰н дуутай б‰>
реэ шэнги юумэнэй х‰нхинэтэр дуугархые дуулабаб. 11 Тэрэ абяан
намда иигэжэ хэлэбэ: хаража байан юумэеэ ном соо бэшээд, Эфе>
сэй, Смирнын, Пергамай, Тиатирай, Сардисай, Филадельфиин, Лао>
дикиин ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ эльгээлши. 12 Намтай хэн хµµрэл>
дэнэб гэжэ онирхон гэдэргээ эрьехэдээ, алтан долоон дэнг‰‰дые
харабаб. 13 Долоон дэнг‰‰дэй дундань х‰нтэй адлирхуу амитанай
зогсохые харааб. Тэрэ болбол уужам ута хубсаатай, сээжээрээ боо>
он алтан бээтэй эн. 14 Тэрэнэй ‰эниинь сагаанаар будаан ноо>
ондли, саан шэнги саб сагаан, нюдэниинь д‰лэтэн носожо байан
гал шэнги байгаа бэлэй. 15 Х‰лн‰‰дынь шатама халуун пеэшэндэ
халаажа улайлгаан зэд шэнги, хоолой гээшэнь х‰‰юур уан мэтэ
х‰нхинэжэ байгаа эн. 16 Тэрэ х‰н баруун гартаа долоон одонуудые
баряад байгаа, тиин хо¸р тээшээ хурса эритэй элдэ аманаань бул>
тайжа байгаа, шарайнь шатама шанга гэрэлтэй наран шэнги байан
юм. 17 Тэрэниие харамсаараа, би ‰хээн шэнгеэр х‰лэйнь хажууда
унашабаб. Тиихэдэмни тэрэ х‰н баруун гараа м‰рэ дээрэмни та>
бяад, намда иигэжэ хэлэбэ: б‰ ай; би хадаа Т‰р‰‰шынхинь, ‰‰лшын>
хинь гээшэб, 18 би амидыб; ‰хµµд байанаа м‰нµµ хэтэ м‰нхэдµµ
амиды ябахаб; ‰хэлэй ба ‰хэлэй ороной т‰лхюурн‰‰дынь намда бии
юм. 19 Ши юу хараабши, м‰нµµ ямар юумэн боложо байнаб, хожом
юун болохоб – энээн тухай ши бэшээрэй. 20 Минии гартаа баряад
байхые шинии хараан долоон одонуудай, алтан долоон дэнг‰‰дэй
нюусань иимэ: долоон одонууд ‰зэглэгшэдэй долоон б‰лгэм‰‰дэй
Бурханай Эльгээмэлн‰‰д м‰н, шинии хараан долоон дэнг‰‰д ‰>
зэглэгшэдэй долоон б‰лгэм‰‰д м‰н гээшэ.
Эфесэй ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ хандалга
2 1

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ иигэжэ бэшээ>
2 рэй: «Баруун
гартаа долоон одонуудые баряад, алтан долоон
1 Эфесэй

дэнг‰‰дэй дундуур ябагша иигэжэ хэлэнэ: 2 танай б‰тэээн ‰йлэ
хэрэгые, танай хээн ажалые, танай тэсэбэриие би мэдэнэб. Хара
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анаатанда таанад тон дураг‰йт гэжэ мэдэнэб, Иисусай элшэд бэ>
шэ аад, элшэнэрынь гээшэбди гээд µµэдыгµµ тоологшодые шал>
гажа ‰зµµд, тэдэнэр хадаа худалшад мэхэшэд м‰н гэжэ таанадай
элир‰‰лыетнай би мэдэнэб; 3 таанад ехэ бэрхэшээлн‰‰дые гата>
лаат, тэсэбэритэй байнат, минии нэрэ х‰ндын т‰лµµ эсэшэ сусаша>
г‰йгµµр ажаллаат гэжэ мэдэнэб. 4 Теэд анха т‰р‰‰шынхидээл адляар
намда дураг‰й болоондотнай таанадые зэмэлнэб. 5 Хаанааа буу>
анаа анажа, н‰гэл хэхэеэ болиит, анханайнгаа хэрэг‰‰дые б‰тээ>
гыт. Н‰гэл хэхэеэ бол¸ог‰й аатнай таанадта ерээд, танай дэнгые
абаад ябашахаб. 6 З‰гµµр, николаидуудай ‰йлэ хэрэг‰‰дтэ дураа гу>
тан зэб‰‰рхэдэгтнай айн гээшэ. Бишье тэдэндэ дураа гутагшаб.
7 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ Нангин ‰лдын хэлээниие шэхэтэй
юм аа, шагнаг лэ! Бурханай сэсэрлигтэ ургадаг м‰нхэ амидаралай
модоной жэмэсые амталха эрхэ илаашада ‰гэхэб».
Смирнын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ хандалга
8 Смирнын

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ иигэжэ бэшээ>
рэй: «‡хµµд байанаа амидыраниинь, Т‰р‰‰шынхи, ‰‰лшынхинь
гээшэб: 9 танай зоболон гашуудалые, ‰гытэй ядуу байыетнай мэ>
дэнэб, – ‰нэндµµ хадаа таанад баянта! М‰н еврейн‰‰д бэшэ аад, ев>
рейн‰‰дбди гэгшэдэй таанадые хардаашадые би мэдэнэб, юундэб
гэбэл, тэдэнэр Сатанагай мэдэл доро сугларан улад гээшэ. 10 Зобо>
хо тулихаяа байнабди гэжэ б‰ айгаарайт. Таанарые туршажа ‰зэхэеэ
заримыетнай Шолмос т‰рмэдэ хааха, арбаад хоног соо тамалуулхат.
Теэд ‰хэн ‰хэтэрµµ ‰нэн сэхэ байгаарайт, би танда м‰нхын амида>
рал ‰ршµµхэб! 11 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ Нангин ‰лдын хэлээ>
ниие шэхэтэй юм аа, шагнаг лэ! Илаашые хо¸рдохи¸о ‰нµµхэг‰й».
Пергамай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ хандалга
12 Пергамай

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ бэшээрэй: «Хо¸р
тээээ хурса эритэй элмэтэ иигэжэ хэлэнэ: 13 таанад сатанагай
хаан шэрээгэй газарта байдагта гэжэ би мэдэнэб. З‰гµµр таанад нам>
да ‰нэн сэхээр хандадагта, сатанагай байдаг газартатнай минии ‰нэн
сэхэ гэршэ Антипын алуулан ‰дэрн‰‰дтэшье намаа таанад арсаа>
г‰йт. 14 Теэд таанадые зэмэлхэ зарим юумэн намда бии: Валаамай
ургаалые баримталагша х‰н‰‰д таанарай дунда байдаг. Валаам ха>
даа Израилиин зониие н‰гэл шэбэлдэ оруулха, хуурмаг бурхануудта
‰ргээн эдеэнээ амсуулха, зальхай амуу ябадалтай болгохо тухай
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Валак хааниие ургаа эн. 15 М‰н баа николаидуудай ургаалые ба>
римталагшадшье таанадай дунда бии. 16 Н‰гэл хэхэеэ болигты! Тии>
гээг‰й аатнай, уданг‰й таанадта ерээд, аманаамни гарагша эритэ
элмээр николаидуудай ургаал баримталагшадтай тэмсэхэб. 17 ‰>
зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ Нангин ‰лдын хэлээниие шэхэтэй юм
аа, шагнаг лэ! Илагшада би далда хадагалаатай манна эдеэ ‰гэхэб,
сагаан шулуу ‰гэхэб. Шулуун дээрэнь шэнэ нэрэ бэшээтэй байха,
тиин шулуу абагшааа ондоо хэншье тэрэ нэрые мэдэхэг‰й юм».
Тиатирай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ хандалга
18 Тиатирай

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ бэшээрэй: «Но>
сожо байан гал д‰лэн шэнги ялалзама нюдэтэй, халуун пеэшэн соо
халаажа улайлгаан зэд шэнги х‰лн‰‰дтэй Бурханай Х‰б‰‰н иигэжэ
хэлэнэ: 19 танай б‰тэээн хэрэгые, танай дуратай байые, алба хэые,
этигэл найдабариие, тэсэбэри зоригые мэдэнэб, м‰нµµ б‰тээгшэ ‰йлэ
хэрэгтнай урдынхиаа б‰ри ехэ юм гэжэ мэдэнэб. 20 Теэд таанадые зэ>
мэлхэ зарим юумэн намда бии: µµрыгµµ л‰ндэншэ гээд тоолодог Иеза>
вель амгые таанад з‰бшµµнэт; тэрэ амган µµрынгµµ ургаал зааба>
риие номножо, минии зарасанарай тархи толгой эрьюулнэ, тэдэниием
зальхай амуу ябадалтай болгоно, худал бурхануудта ‰ргээн хоол
эдюулжэ ургана. 21 Н‰гэл шэбэл ‰йлэдэхэеэ болихынь тула тэрэ эхэ>
нэртэ саг гаргажа ‰гµµб, теэд н‰гэл шэбэлээ тэрэ орхихо дураг‰й бай>
на. 22 Тиимэээ би тэрэ амганда ‰бшэн зоболон асаруулхаб, хэрбээ
н‰гэл ‰йлэдэхэеэ бол¸ог‰й аань, тэрэ эмэтэй г‰йлдэгшэдые туйлай
ехэ уйдхар гашуудалда оруулхаб. 23 Тэрэ гэргэнэй ‰хиб‰‰дые ‰х‰‰л>
хэб. Тиихэдэмни х‰нэй з‰рхэ сэдьхэлые, анал бодолые с‰м мэдэдэг
юм байна, тиин х‰н б‰хэндэ хээн ‰йлэ хэрэгэйнь зэргээр х‰ртµµхэ юм
байна гэжэ намайе ‰зэглэгшэдэй б‰хы б‰лгэм‰‰д ойлгохо. 24 Тиатир>
да байгша бусад б‰хы таанадта, энэ ургаал заабариие баримталдагг‰й
ба сатанагай г‰н нюуса гэдэгыень мэдэдэгг‰йш‰‰лдэ иигэжэ хэлэнэб:
‰шµµ ондоо бэрхэшээлн‰‰дые таанадта эльгээхэг‰йб. 25 Теэд м‰нµµ
таанадта бии байан юумэеэ минии ерэтэр баряад байгты. 2628 Минии
б‰хы зарлигые эсэстэнь х‰рэтэр бэел‰‰лдэг илагшын эрхэ мэдэлдэнь
арадуудые ‰гэхэб. Бишье баал тиигэжэ µµрынгµµ Эсэгэээ засаг т‰>
рые абаа эм. Илагша тэрэ х‰н тэдэ арадуудые т‰мэр таягаараа захир>
гаалан зонхилжо байха; тэдэ зон шабар амартануудтал адляар хяа бу>
та сохюулха. Тэрэ илагшада ‰глµµнэй одые ‰гэхэб. 29 ‰зэглэгшэдэй
б‰лгэм‰‰дтэ Нангин ‰лдын хэлээшые шэхэтэй юм аа, шагнаг лэ!»
2
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Гэршэлгэ 3
Сардисай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ хандалга
3

Сардисай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ иигэжэ бэ>
3 шээрэй:
«Бурханай Нангин долоон ‰лдын, м‰н долоон одо>
1

нуудай Эзэн иигэжэ хэлэнэ: танай б‰тэээн ‰йлэ хэрэгые мэдэнэб;
таанад амиды гэжэ тоологдонот, ‰нэхµµрµµ таанад ‰хµµд байнат.
2 эргэлэн байгты; ‰лµµшэ юумэеэ хуу барандаа хосороод‰йдэнь
бэхиж‰‰лэгты, юуб гэбэл, ‰йлэ хэрэг‰‰дтнай Бурханаймни урда х‰>
сэд д‰‰ргэгдээг‰й гэжэ би ананаб. 3 Таанад юу абаа, юу дуулаа
эмта, тэрэнээ сахин хадагалжа байгты, н‰гэл хэхэеэ болигты! Хэр>
бээ эргэлэн байгааг‰й аатнай, би таанадта хулгайшан шэнгеэр
гэнтэ ерэхэб, хэдыдэ ерэыемни таанад мэдэхэг‰йт. 4 Теэд µµэ>
дынгµµ хубсаа бузарлааг‰й хэдэн х‰н‰‰д Сардистатнай бии байна,
тэдэтнай сагаан хубсаа ‰мдµµд, намтай хамта ябалсаха, юундэб гэ>
бэл, этигэл найдабарида тэдэ х‰рэнэ. 5 Илагша баал сагаан х‰бсаа
‰мдэхэ; тэрэнэй нэрые амидаралай номоо би хэзээшье зуража хая>
хаг‰йб, тэрэ х‰н минии юм гэжэ µµрынгµµ Эсэгын урда, Бурханай
Эльгээмэлн‰‰дэй урда мэдэрхэб. 6 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ Нан>
гин ‰лдын хэлээниие шэхэтэй юм аа, шагнаг лэ!»
Филадельфиин ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ хандалга
7 Филадельфиин

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ бэшээ>
рэй: «Нээгээ аа, хэнэйшье хаажа шадахаг‰й, хаагаа аа, хэнэйшье
нээжэ шадахаг‰й Давидай оньон т‰лхюуртэй Нангин ‡нэн сэдьхэл>
тэн иигэжэ хэлэнэ: 8 танай б‰тэээн ‰йлэ хэрэгые мэдэнэб, – тиин
би урда тээхи ‰‰дыетнай нээбэб, тэрэниие хэншье хаажа шадаха>
г‰й, юундэб гэхэдэ, таанад х‰сэ багатайшье аа, минии ургаал са>
хинат, минии ургаалаа арсааг‰йт. 9 Хаража байгаарайт! ¤µэды>
гµµ еврейн‰‰д гэжэ тоолодог аад, сатанагай мэдэлдэ байан уладые
танда асараад, х‰лдэтнай унан дохихыень баадхахаб. ‡нэхµµрµµ тэ>
дэнэр еврейн‰‰д бэшэ юм, худалаар хэлэнэ. М‰н танда дуратай бай>
ыемни тэдэ улад мэдэхэ. 10 Тэсэбэритэй байха тухай минии зарлиг
заабариие сахиан туладатнай, газар дэлхэйнхидые туршажа ‰зэ>
хэеэ б‰хы юртэмсэдэ тох¸олдохо¸о байгаа гай аюулай ‰едэ би таа>
надые хамгаалан ‰лµµхэб. 11 Иигээд уданг‰й ерэхэб. Илалтынтнай
аша ‰рые хэнэйшье абажа ябашахаг‰йн тула бии байан юумэеэ
шангаар баряад байгаарайт. 12 Илагшые би µµрынгµµ Бурханай ‰мэ
доторхи бахана тулгань болгохоб, тиин тэрэ илагша хэтэ заяандаа
558

Гэршэлгэ 3, 4
тэндэ ‰лэхэ. ¤µрынгµµ Бурханай нэрые, минии Бурханай ‰ршµµ>
лµµр тэнгэриээ бууха µµрынгµµ Бурханай хотын, шэнэ Иерусали>
май нэрые, м‰н µµрынгµµ шэнэ нэрые тэрэ ‰мын бахана дээрэ
бэшэхэб. 13 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ Нангин ‰лдын хэлээниие
шэхэтэй юм аа, шагнаг лэ».
Лаодикиин ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ хандалга
Лаодикиин ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ иигэжэ бэ>
шээрэй: «Болтогой гэжэ нэрэтэй ‰нэн бодото найдабаритай Гэршэ,
Бурханай б‰тээлэй Эхиниинь иигэжэ хэлэнэ: 15 танай б‰тэээн ‰йлэ
хэрэгые мэдэнэб. Таанад х‰йтэншье бэшэт, халууншье бэшэт. Ай
даа, таанадай нэгэн гэбэл х‰йтэн, али ‰гы аа халуун байгаа аа>
тнай ямар айн бэлэй даа! 16 Теэд таанад х‰йтэншье бэшэ, халуун>
шье бэшэ, харин юрэл миин дулаан байнат. Би таанадые аман соо>
оо н¸лбоо гаргаандал адляар, µµрµµ холуур намнахамни. 17 Юун>
дэб гэхэдэ, таанад: «Би баяжааб, ехэ зµµритэй болооб, юугээршье
дутанаг‰йб!» – гэнэт. Теэд таанад ямаршье зол хубиг‰й, ‰гытэй
ядуу, бааран, охор балай, нюсэгэн болоод байанаа мэдэнэг‰йт!
18 Баян болохын тула галаар арюудхагдаан алта намаа худалдажа
абахыетнай з‰блэнэб, шарбай нюсэгэн бэеэ харуулжа ябахаг‰йн ту>
ла сагаан хубсаа намаа абажа ‰мдэгты, юумэ харадаг болохын тула
нюдэнэй эм абажа, нюдэндµµ т‰рхигты. 19 Дуратай х‰н‰‰дээ би эли>
шэлэн ш‰‰мжэлдэг, хэээдэгби. Тиимэээ таанад хэшээл оролдол>
го гаргагты, н‰гэл хэхэеэ болигты. 20 Энэ би ‰‰дэнэй хажууда ерээд,
‰‰дэ тоншожо байнаб. Минии абяа дуулаад, ‰‰дэ нэээн х‰нэйдэ
би орожо, хамта эдеэлхэб, тэрэ х‰н намтай суг эдеэлхэ. 21 Би илажа
гараад, µµрынгµµ Эсэгэтэй хамта хаан шэрээдэнь уугаа эм, тэ>
рээндэл адляар, намтай хамта минии хаан шэрээдэ ууха эрхые би
илагшада олгохоб. 22 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ Нангин ‰лдын
иигэжэ хэлээниие шэхэтэй юм аа, шагнаг лэ!»
14

Тэнгэри дээрэхи Бурханда ‰гэдэлгэ
4 3

удаа би тэнгэри µµдэ шэртэхэдээ, тэнгэриин ‰‰дэ>
4 нэйТэрэнэй
онгорхой байхые об¸орбоб. Тиин б‰реэгэй дуугарандал
1

адли абяа дуулабаб. Т‰р‰‰н хандаан абяан намда иигэжэ хэлэбэ:
– ¤µдµµ гара. Тиигээд юунэй болохые шамда хµµрэхэб.
2 Уданг‰й би Нангин ‰лдын н‰лµµдэ абтажа, µµдµµ дэгдэшэбэб.
Тиин тэнгэридэ хаан шэрээ урдамни байба, дээрэнь хэншьеб уужа
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ууба. 3 Хаан шэрээ дээрэ тэрэ уугаашань ‰нэтэ хас шулуун, мана
шулуун шэнгеэр толоржо байба. Хаан шэрээень тойроод, номин шу>
луун мэтээр олонго ялалзан татажа байба. 4 Энэ хаан шэрээе той>
роод, баа хорин д‰рбэн хаан шэрээн‰‰д байгаа. Тэдэ хаан шэрээ>
н‰‰д дээрэ хорин д‰рбэн ахамадууд уугаа. Эдэ ахамадууд сагаан
сагаан хубсаа ‰мдэнхэй, толгойдонь алтан алтан титим малгай>
нууд табяатай. 5 Хаан шэрээээнь сахилгаан сахилжа, тэнгэриин
дуун нэрьежэ, шанга шууяан гаража байба. Хаан шэрээгэй урда
долоон зула носоно. Эдэнь Бурханай долоон Нангин ‰лдэ м‰н
бэлэй. 6 Баа хаан шэрээгэй урда болор мэтэ сэбэр тунгалаг шэл
далай шэнги юумэн байба.
Хаан шэрээгэй д‰рбэн буланда д‰рбэн амитад байба. Тэдэ ами>
тад урдааашье, хойнооошье тон олон нюдэтэй эн. 7 Т‰р‰‰шынь
амитан арсалантай адлишуу, хо¸рдохинь залуу буха шэнги, гурбада>
хинь нюураараа х‰н мэтэ, харин д‰рбэдэхинь ниидэжэ байан б‰р>
гэд шэнги бэлэй. 8 Эдэ д‰рбэн амитад тус б‰ридµµ зургаа зургаан
далитай эн. Далинуудайнь дээг‰‰ршье, доогууршье олон нюдэн‰‰д
байгаа. Тэдэ д‰рбэн амитад эсэн сусанг‰й, ‰дэр ‰ниг‰й иигэжэ хо>
до дабтагша эн:
– Хамагые зонхилогшо арюун нангин, арюун нангин, арюун
нангин Эзэн Бурхан т‰р‰‰ншье байгаа, м‰нµµшье байна, саашадаа>
шье байхал!
9 Хаан шэрээ дээрэ уугаашада – хэтэ м‰нхэдµµ Амидарагшада
алдар соло, нэрэ т‰рэ, баяр баясхалангаа тэдэ амитадай х‰ргэхэ>
дэнь, 10 хорин д‰рбэн ахамадууд хаан шэрээ дээрэ уугаашын урда
тээ газарта нюураараа сохин унаха, хэтэ м‰нхэ Амидарагшын урда
доро дохин м‰ргэхэ, тиин хаан шэрээгэйнь урда титим малгайнуу>
даа табяад, иигэжэ хэлэхэ:
11 – Манай Эзэн Бурхан, ши али б‰хы алдар солодо, нэрэ х‰ндэ>
дэ, засаг т‰рэдэ х‰ртэмµµр байнаш, яахадааб гэбэл, б‰хы юумэн
шамаар б‰тээгдээ, шинии х‰сэл зоригоор байгуулагдаа.
Ном бэшэг, ‡ргэлэй Хурьган тухай
5 4

Тиигээд долоон тамгаар тамгалан хаагаатай, дотор, гадарг‰й
5 бэшээтэй
номые хаан шэрээдэ уугаашын баруун гартань би
1

харабаб. 2 Бурханай т‰гэлдэр х‰сэтэ эльгээмэлые харабаб.
– Хэн тамгыень эбдэжэ, энэ ном нээжэ шадахаб? – гэжэ Бурха>
най тэрэ эльгээмэл шангаар дуугарба. 3 Теэд тэнгэридэшье, газар
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дээрэшье, газар дорошье энэ номые нээжэ, хаража шадаха хэншье
байбаг‰й. 4 Энэ номые з‰йтэйгµµр нээгээд, уншажа шадаха, угайд>
хадаа ‰зэжэ хаража шадаха нэгэшье х‰нэй олдоог‰йдэнь би ехээр
гашуудан уйлаа бэлэйб.
5 – Б‰ уйла! Харалши! Илаашань Иудын угай, Давидай ‰ри ада>
ан болохо Арсалан тээ тэрэ байна. Долоон тамгыень эбдэжэ, энэ
номые тэрэл нээжэ шадаха, – гэжэ нэгэ ахамадынь намда хэлэбэ.
6 Харан гэхэдэмни хаан шэрээгэй урда д‰рбэн амитадай, м‰н аха>
мадуудай урда тахил болгогдон табигдаан янзатай ‡ргэлэй Хурь>
ган зогсожо байба. Тэрэ Хурьган долоон эбэртэй, долоон нюдэтэй
эн. Эдэнь б‰хы газар дэлхэйдэ Бурханай эльгэээн Нангин до>
лоон ‰лдэнь байгаа. 7 ‡ргэлэй Хурьган хаан шэрээдэ д‰тэлэн ерэ>
жэ, тэндэ уугаашын баруун гараань ном абаба. 8 Номые тэрэнэй
абахадань, д‰рбэн амитад, хорин д‰рбэн ахамадууд ‡ргэлэй Хурь>
ганай урда ‰гэдэн, доро дохибо. Тэдэнэр тус б‰ридµµ нэгэ нэгэ ята>
гануудые, х‰жэ санзай д‰‰рэтэр хээн алтан аягануудые гартаа ба>
ряад байгаа. Эдэ б‰гэдэнь Бурханай зоной б‰тээдэг м‰ргэл зальба>
ралынь м‰н бэлэй. 9 Тиин тэдэнэр иимэ шэнэ дуу дуулаба: ши энэ
ном абажа, тамгыень эбдэжэ тайлаха эрхэтэйш, ши ‰ргэл болгог>
дожо алуулаад, µµрынгµµ улаан шуанай сэнгээр али б‰хы угсаа>
таниие, элдэб янзын хэлэтэй зониие, б‰хы уг изагууртаниие, ‰ндэ>
э яатаниие Бурханда абажа ‰гµµш. 10 Ши манай Бурханай аша
туада тэдэ х‰н‰‰дые санаартад, хаашуул болгоош – тэдэнэр газар
дэлхэйн зониие зонхилжо байха! 11 Хаан шэрээе, амитадые, ахама>
дуудые тойроод, Бурханай олон эльгээмэлн‰‰дэй дуугаржа байхые
би харааб, шагнааб. Тэдэнэр ‰й т‰мэн, тоо томшог‰й олон байгаа
бэлэй. 12 Тэдэ шанга шангаар иигэжэ хашхаралдан байгаа эн: Тахил
болгогдожо табигдаан ‡ргэлэй Хурьган засаг т‰рэ, зµµри баялиг,
сэсэн бодол, х‰сэ шадал, нэрэ т‰рэ, алдар соло, магтаал юрµµлдэ
х‰ртэхэ эрхэтэй. 13 Тэнгэри, газар дээрэ, газар доро, далайда байан
б‰хы амитадай иигэжэ хэлсэхые би дуулааб:
– Хаан шэрээ дээрэ уугаашада, м‰н ‡ргэлэй Хурьганда хэтэ
м‰нхын магтаал юрµµл, нэрэ х‰ндэ, алдар соло, хуули засаг олгог>
дохонь болтогой!
14 Д‰рбэн амитадынь:
– Болтогой! гэбэд. Ахамадуудынь газарта дохин унажа, ‰гэдэн
м‰ргэбэ.
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Т‰р‰‰шын зургаан тамга тайлбарилба
6

т‰р‰‰шынхииень ‡ргэлэй Хурьганай эбдэхые
6 би харааб,тамгын
тиигээд: «Наашаа ерэ!» – гэжэ т‰р‰‰шын амита
1 Долоон

найнь тэнгэри дуугарандал адляар х‰нхинэмэ шангаар хэлэхые би
дуулааб. 2 Би сагаан мори харабаб. Гартаа ном бариан х‰н тэрэ
мори унаад ябаба. Толгойдоо ‰мдэхэ титим малгай абаан тэрэ х‰н
илагша мэтээр гаража, илалта туйлахаяа ябаба. 3 Хо¸рдохи там
гыень ‡ргэлэй Хурьганай тайлахада: «Наашаа ерэ!» – гэжэ хо¸рдо
хи амитанайнь хэлэхые би дуулабаб. 4 Тиихэдэнь ондоо, гал улаан
зээрдэ морин гараба. Мори унаан тэрэ х‰ндэ газар дайда дээрэхи
амгалан тайбан байдалые эбдэжэ, дэлхэйн зоной бэе бэеэ алалсал
гын эрхэ засаг олгогдоон байгаа. Тиин тэрээндэ томо гэгшын эл
мэ ‰гтµµ бэлэй. 5 Гурбадахи тамгыень ‡ргэлэй Хурьганай тайлахада:
«Наашаа ерэ!» – гэжэ гурбадахи амитанайнь хэлэхые би дуулабаб.
Харан гэхэдэмни, хара мори унаан х‰н гартаа шэгн‰‰р баринхай
байба. 6 Тиигээд д‰рбэн амитанай з‰гµµ иимэ абяанай гарахые
дуулабаб: «Нэгэ килограмм шэниисын т‰лµµ б‰хэли ‰дэр ажаллаха,
гурбан килограмм ешмээнэй т‰лµµ б‰хэли ‰дэр ажаллаха! Теэд оли
вай модо ‰зэмэй модо хо¸рые б‰ гутаа!» 7 Д‰рбэдэхи тамгыень ‡ргэ
лэй Хурьганай тайлахада: «Наашаа ерэ!» – гэжэ д‰рбэдэхи амита
найнь хэлэхые би дуулабаб. 8 Харан гэхэдэмни, сунхигар сагаабтар
морин байба. Дээрэнь ‡хэл ууба, тэрэниие дахаад, ‡хэлэй орон
ябаба. Газар дэлхэйдэ уугаашадай д‰рбэнэй нэгэ хубиие элмэ жа
даар, ‰лэсхэлэн хооон байдалаар, ‰бшэн тахалаар, ан арьяатанаар
алуулха хюдуулха эрхэ засаг ‡хэлдэ, ‡хэлэй орондо олгогдоон
байна. 9 Табадахи тамгыень ‡ргэлэй Хурьганай тайлахадань, Бурха
най ‡гын т‰лµµ, гэршэ болоонойнгоо т‰лµµ алуулагшадай ‰нээ
‰лдэн‰‰дые тахилай шэрээ доро харабаб. 10 «Нангин гэгээн, ха
магые зонхилогшо ‰нэн бодото Эзэн Бурхан аа! Газар дэлхэй дээрэ
бидэниие алаашадые гэмнэнг‰й, хэээнг‰й хэды болотор х‰леэхэ
гээ юмши!» – гэжэ тэдэ алуулагшад шанга шангаар хашхаралдаба.
11 Тэдэнэй х‰н б‰хэндэнь сагаан хубсаа ‰гтэбэ. Тэдэ алуулагшадта:
«Христосто алба хээн тусгаар тооной аха д‰‰нэрэйтнай алуултар
таанар ‰шµµ нэгэ бага амаржа байгты. Тэдэтнай таанартал адляар
алуулха», – гэжэ хэлэгдэбэ. 12 Зургаадахи тамгыень ‡ргэлэй Хурьга
най тайлахадань, харан гэхэдэмни, газар ехээр х‰дэлбэ; наран гээшэ
‰хээн х‰н‰‰дэй хойнооо шаналан уйлаашадай хара хубсаандал
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адли баларташоод, ара гээшэ шуан улаан болошоод байба. 13 Ар>
гаг‰й шанга хуй алхинай болоходо боди модоной эдеэшээд‰й ‰рэ
жэмэс‰‰дэй хиидэн унадагтал адляар, огторгойн одо м‰шэд газарта
унашаба. 14 Огторгой тэнгэри гээшэ ор¸оон сааран мэтээр мон>
согойршобо, б‰хы хада ууланууд, арал олтирогууд µµэдынгµµ уу>
ринуудаа х‰дэлшэбэ. 15 Газар дэлхэйн хаашуулшье, дээг‰‰р тушаал>
тай дарганаршье, сэрэгэй но¸дшье, баяшуулшье, засаг баригшад>
шье, барлаг богоолнуудшье, юрын х‰н‰‰дшье агы н‰хэн‰‰дтэ, хада
уулын хабшалда орожо хоргодобо. 16 Тэдэ х‰н‰‰д хада, хабсагай>
нуудта хандан, иигэжэ гуйба:
– Дээрэмнай унажа, хаан шэрээдэ уугшааа, ‡ргэлэй Хурьга>
най уур сухалаа абарыт!
17 Юундэб гэбэл, эдэ хо¸рой айхабтар ехэ уур сухалай ‰дэр х‰рэ>
жэ ерэбэ, тиин тэрэ ехэ уур сухалыень хэн тэсэжэ шадахаб?
7 6

‰‰лээр газар дэлхэйн д‰рбэн буланда Бурханай д‰р>
7 бэн эльгээмэлн‰‰дэй
зогсожо байхые харабаб. Тэдэ эльгээмэл>
1 Тэрэнэй

н‰‰д газар дайда руу, уан далай руу, ой модо руу алхилхаг‰йн ту>
ла дэлхэйн д‰рбэн алхиие халхалан барижа байгаа. 2 Гартаа амиды
Бурханай тамга баряад, з‰‰н з‰гµµ ерэжэ ябаан баа нэгэ Бурха>
най Эльгээмэлые харабаб. Тэрэ эльгээмэлынь газар дайдада, уан
далайда гэм хоро х‰ргэхэ эрхэтэй д‰рбэн эльгээмэлн‰‰дтэ хандан,
иигэжэ шангаар хашхарба: 3 «Бурханай б‰хы албатанай магнай духа>
дань тамга даража тэмдэглээд‰йдэмнай газар дайдадашье, уан да>
лайдашье, ой модондошье гэм хоро б‰ хэгты». 4 Хэды х‰н духадаа
тамга табюулааб гэжэ хэлсэхые дуулааб. Израилиин б‰хы угсаата
зоной зуун д‰шэн д‰рбэн мянган х‰ниинь тамга даруулан байна:
5 Иудын угсаатанаа арбан хо¸р мянган х‰н, Рувимай угсаатанаа
баал арбан хо¸р мянга, Гадай угсаатанаа арбан хо¸р мянга, 6 Аси>
рай угсаатанаа арбан хо¸р мянган х‰н, Неффалимай угсаатанаа
арбан хо¸р мянга, Манассиин угсаатанаа арбан хо¸р мянга, 7 Си>
меоной угсаатанаа арбан хо¸р мянга, Левиин угсаатанаа арбан
хо¸р мянган х‰н, Иссахарай угсаатанаа арбан хо¸р мянга, 8 Забуло>
ной угсаатанаа арбан хо¸р мянга, Иосифой угсаатанаа арбан хо¸р
мянга, Вениаминай угсаатанаа арбан хо¸р мянган х‰н духадаа там>
га даруулан байна.

563

Гэршэлгэ 7, 8
Тоолошог‰й олон х‰н‰‰д
9 Тэрэнэй

удаа харахадамни, тооложо барагдашаг‰й олон зон ур>
дамни ‰зэгдэбэ. Тэдэ зоной дунда б‰хы ‰ндээ яатан, арадууд, уг>
саатан, янза б‰риин хэлэтэй х‰н‰‰д ерээд байгаа эн. Тэдэ зон хаан
шэрээгэй урда, ‡ргэлэй Хурьганай урда зогсожо байгаа. Тэдэнэр
сагаан хубсаа ‰мдэнхэй, гартаа пальма модоной м‰шэрн‰‰дые ба>
ринхай байан юм. 10 Тэдэ иигэжэ хашхаралдан байгаа бэлэй: «Хаан
шэрээдэ уугааша манай Бурхан, м‰н ‡ргэлэй Хурьган абарха бай>
на». 11 Хаан шэрээе, ахамадуудые, д‰рбэн амитадые тойроод, Бур>
ханай б‰хы эльгээмэлн‰‰д зогсожо байба. Тэдэнэр хаан шэрээгэй
урда уруугаа хаража бултадаа унаад, Бурханда м‰ргэбэд. 12 Тиихэ
зуураа, тэдэ иигэжэ хэлээ: «Болтогой! Манай Бурханда магтаал со>
ло, сэсэн бодол, баяр баясхалан, нэрэ х‰ндэ, эрхэ засаг, х‰сэ шадал
хэтын хэтэдэ ‰ршµµгдµµ! Болтогой!» 13 Тиигээд нэгэ ахамадынь:
«Сагаан хубсаа ‰мдµµд байан ямар х‰н‰‰д гээшэб? Тэдэ хаанааа
ерээб?» – гэжэ намаа ураа. 14 «Но¸н аа, ши мэдэнэш», – гэжэ
харюусааб. Тиихэдэмни намда тэрэ иигэжэ хэлэбэ: «Эдэ х‰н‰‰д
гайтай ехэ гасалан зоболон ‰зэжэ ерэгшэд м‰н. Эдэнэр хубсаа
хунараа ‡ргэлэй Хурьганай шуанда угаажа, сагаан болгобо.
15 Тиимэээ эдэ х‰н‰‰д Бурханай хаан шэрээгэй урда зогсоод, тэ>
рэнэй ‰мэ дотор ‰дэр ‰ниг‰й тэрээндэ алба хэнэ. Тиин хаан шэ>
рээдэ уугааша эдэ х‰н‰‰дые хамгаалха юм. 16 Тэдэ х‰н‰‰д сааша>
даа ‰лэн хоооор ябахаг‰й, ундаа х‰рэжэ зобохог‰й, ааяма шанга
наранда шаруулхаг‰й, б‰гшэм халуунаа боложо ядархаг‰й. 17 Юун>
дэб гэхэдэ, хаан шэрээгэй урда зогсожо байгааша ‡ргэлэй Хурьган
тэдэ х‰н‰‰дэй адуулагша эзэниинь боложо, м‰нхэдµµ амидаралай
уанда тэдэниие залан абаашаха. Тиин эдэ х‰н‰‰дэй нюдэнэй ну>
лимсые Бурхан µµрµµ аршаха».
Долоодохи тамгыень тайлаба
8 7

‡ргэлэй Хурьганай тайлахадань, хахад са>
8 гай туршада тамгыень
огторгой тэнгэридэ абяа шэмээг‰й болошобо. Тии>
1 Долоодохи

2

гээд Бурханай урда долоон эльгээмэлн‰‰дэйнь зогсожо байхые
харабаб. Тэдэ эльгээмэлн‰‰дтэ долоон б‰реэн‰‰д ‰гтээн байба.
3 Удаань Бурханай баа нэгэ эльгээмэл д‰тэлэн ерээд, ‰ргэлэй шэ>
рээгэй хажууда зогсобо. Тэрэ эльгээмэл гартаа алтан бойпуур ба>
ряад байгаа. Бурханай б‰хы х‰н‰‰дэй м‰ргэлтэй нэгэд‰‰лхын тула,
564

Гэршэлгэ 8, 9
хаан шэрээгэй урдахи тахилай алтан шэрээ дээрэ табяад утахынь
тула обоо собоо х‰жэ санзай Бурханай тэрэ эльгээмэлдэ ‰гтµµ эн.
4 Х‰жэ санзайн утааниинь Бурханай х‰н‰‰дэй м‰ргэлтэй хамта Бурха>
най Эльгээмэлэй гартаа баряад байан бойпуур соооо µµдµµ дэгдээ
бэлэй. 5 Удаань тэрэ эльгээмэлынь бойпуур абажа, ‰ргэлэй шэрээ>
ээ залаан галаар бойпуураа д‰‰ргээд, газарта хаяжархиба. Тии>
хэдэнь газар дэлхэйдэ огторгойоо дуун нэрьебэ, тэнгэри нижага>
наса дуугарба, ехээр сахилгаан сахилба, газар х‰дэлбэ.
Б‰реэн‰‰дые дуугаргаба
6 Долоон

б‰реэн‰‰дые баряад байан Бурханай долоон эльгээ>
мэлн‰‰д б‰реэгээ дуугаргахаяа бэлдэбэд. 7 Т‰р‰‰шын эльгээмэлэй
б‰реэгээ дуугаргахадань, шуатай холисолдоон м‰ндэр оробо, гал
д‰лэн гараба, тиихэдэнь газар дэлхэйн гурбанай нэгэ хубинь, ой
модоной гурбанай нэгэ хубинь, б‰хы ‰бэ ногоон шаташаба. 8 Бур>
ханай хо¸рдохи эльгээмэлэй б‰реэгээ дуугаргахадань, д‰рэжэ бай>
ан мантан томо хада шэнги юумэн далайда унашаба. Тиихэдэнь
далайн гурбанай нэгэ хубинь шуан болошобо. 9 Далайда байан
амиды б‰хы юумэн‰‰дэй гурбанай нэгэ хубинь ‰хэшэбэ, далайн
б‰хы онгосонуудай гурбанай нэгэ хубинь хосоршобо. 10 Гурбадахи
эльгээмэлэй б‰реэгээ дуугаргахадань, д‰лэн шэнгеэр носожо бай>
ан угаа томо одо м‰шэн огторгойоо ерэжэ гол м‰рэн‰‰дэй, уа
горхонуудай гурбанай нэгэ хуби дээрэ унашаба. 11 Тэрэ одо м‰шэн
Тобшо ‡рмэдээн гэжэ нэрэтэй эн. Уа м‰рэнэй гурбанай нэгэ
хубинь ‰рмэдээндэл адли гашуун боложо, иимэ уа уугаад, х‰н т‰>
рэлхитэнэй гурбанай нэгэ хубинь ‰хµµ бэлэй. 12 Д‰рбэдэхи эльгээ>
мэлэй б‰реэгээ дуугаргахадань, наран, ара, одо м‰шэд гэмтэжэ,
гурбанай нэгэ хуби саг соо тэдэнэр гэрэл туяа ‰гэхэеэ бол¸од байба.
Наран ‰дэрэй гурбанай нэгэ хуби саг соо гэрэл туяа ‰гэхэеэ бол¸од,
ара ба одо м‰шэд ‰ниин гурбанай нэгэ хуби саг соо гэрэл туяа
‰гэхэеэ бол¸од байба. 13 Зогсоод хаража байтарни, огторгойдо нэгэ
б‰ргэд ниидэн, иигэжэ шангаар дуугаржа байба: «Газар дэлхэйдэ
уугшадта гайтай ехэ уйдхар гашуудал тох¸олдохонь, юуб гэбэл,
Бурханай бусад гурбан эльгээмэлн‰‰д б‰реэгээ дуугаргахаяа байна».
9 8

Табадахи эльгээмэлэй б‰реэгээ дуугаргахадань, огторгой дээ>
9 рэээ
одо м‰шэнэй газарта унаад байхые об¸орон харабаб. Га>
1

зарай о¸орг‰й г‰нзэгы н‰хэ руу орохо т‰лхюур тэрэ одо м‰шэндэ
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‰гтээн байгаа. 2 Газарай тэрэ о¸орг‰й г‰нзэгы н‰хэнэй ‰‰дые одо
м‰шэнэй нээхэдэнь, тэндэээнь аргаг‰й томо пеэшэн соооо гара>
ан шэнги бµµн хара утаан дэгдэн гараба. Тэрэ утаанаань боложо,
огторгой тэнгэри, нараншье б‰р‰‰л харанхы болошобо. 3 Хара утаан
соооо таршаанууд бии боложо, газарта унаба. Тэрэ таршаануудта
газар дэлхэйн хорото абаахайнуудтал адли ехэ эрхэ засаг ‰гтээн
байгаа. 4 Теэд ‰бэ ногоондошье, ургамал, модонуудташье хоро х‰р>
гэхэг‰йт, харин духадаа Бурханай тамгаг‰йл х‰н‰‰дтэ хоро х‰ргэхэт
гэжэ тэдэ таршаануудта хэлэгдээн байгаа. 5 М‰н тиимэ х‰н‰‰дые
алахаг‰йт, харин таба ара соо миил ‰бэдхµµжэ зобоохот гэжэ тэдэ
таршаануудта захигдаан байна. Тэрэ ‰бшэниинь х‰ниие хорото
абаахайн хадхаандал адли ехэ ‰бшэнтэй байгаа. 6 Тиихэ ‰едэнь х‰>
н‰‰д зобоходоо ‰хэлµµ бэдэрхэ, теэд ‰хэлынь олдохог‰й, ‰хэхэ гэжэ
ехэ оролдохо, теэд ‰хэлынь тэдэндэ ерэхэг‰й. 7 Тэдэ таршаанууд ха>
раха янзада дайлалдахаяа байан морид шэнги эн. Таршаануудай
толгойнуудтань алтан титим малгайнуудтал адлишуу юумэн ‰мдµµ>
тэй, тэдэнэй нюур шарайнуудынь х‰нэйхидэл адлинууд эн. 8 Тар>
шаануудай толгойнуудай ‰эниинь эхэнэр х‰нэй ‰эндэл адли,
ш‰дэн‰‰д гээшэнь арсаланай о¸онуудтал адлирхуу бэлэй. 9 Тэдэ
таршаанууд дээг‰‰рээ т‰мэр шэнги хуягтай эн, тэдэнэй ниидэхэ>
дэ далинуудайнь хииганаан гээшэ олон тоото мори тэргээр дайн
байлдаанда наяргалдан т‰ергэлдэн орожо байандал ‰зэгдµµ бэлэй.
10 Тэдэ таршаануудай ‰‰лн‰‰дынь хорото абаахайнуудайхидал адли
эн, таршаануудай ‰‰лн‰‰дтэнь хадхуурнууд бии эн; таршаанууд
тэдэ хадхуурнуудаараа таба арын туршада х‰н‰‰дые хадхажа зобоохо
эрхэ засагтай байгаа. 11 Тэдэ таршаануудай хааниинь о¸орг‰й г‰нзэ>
гы н‰хэнэй эльгээмэл байан юм; тэрэ эльгээмэлынь еврей хэлээр
Аваддон, грек хэлээр Аполлион (оршуулбал: «Эбдэгшэ») бэлэй.
12 Нэгэ аюул зоболонгой ‰нгэрхэдэ, хойнооонь баа хо¸р ехэ га>
шуудал зоболон ерэхэ ¸отой байгаа.
13 Зургаадахи эльгээмэлэй б‰реэгээ дуугаргахадань, Бурханай ур>
дахи тахилай алтан шэрээгэй д‰рбэн булангай эбэрн‰‰дээ абяа
дуулабаб. 14 Томо б‰реэ бариан зургаадахи эльгээмэлдэ тэрэ абяан
иигэжэ хэлэбэ:
«Агууехэ Евфрат м‰рэнэй шадар х‰леэтэй Бурханай д‰рбэн эль>
гээмэлн‰‰дые таби». 15 Тиихэдэнь х‰н зоной гурбанай нэгэ хубиие
алаха хюдаха эгээл тэрэ саг, ‰дэрµµ, ара, жэлээ х‰леэжэ, бэлэн бо>
лоод байан тэдэ д‰рбэн эльгээмэлн‰‰д табигдаа бэлэй. 16 Хамта
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дээрээ тэндэнь хо¸р зуун сая морин сэрэгшэд байна гэлсэхые дуу>
лааб. 17 Эдэ моринуудай, унаад ябаан х‰н‰‰дэйнь иимэ байхые ха>
рааб: сэрэгшэдынь гал улаан, миндаргадал адли сэнхир, х‰хэртэл
адли шара хуягуудые ‰мдµµд байгаа. Моридойнь тархи толгой арса>
ланайхидал адли эн. Моридой аман соооо гал, утаан, х‰хэр га>
ража байгаа. 18 ‡хэлэй аюулта гал, утаан, х‰хэр гурбан з‰йлн‰‰д мо>
ридой аманаа гараад, х‰н зоной гурбанай нэгэ хубиие алаа хюдаа
эн. 19 Юундэб гэбэл, моридойнь х‰сэ шадал тэдэнэй амандань,
‰‰лн‰‰дтэнь байгаа. Тэдэнэй ‰‰лн‰‰дынь тархи толгойнуудтай
могойнуудай т‰хэлтэй эн, тиимэ ‰‰лн‰‰дээрээ х‰н зониие хорло>
жо аладаг бэлэй. 20 Иимэ ехэ аюул зоболондо орожо ‰хµµг‰й ‰лээн
х‰н‰‰д µµэдынгµµ н‰гэлтэ хара хэрэг‰‰дые ‰йлэдэжэл байгаа. Тэ>
дэнэр алта, м‰нгµµр, гуули зэдээр, шулуу модоор хэгдээн худал
хуурмаг ш‰тµµн‰‰дтэ, ада ш‰дхэрн‰‰дтэ урдынхидаал адляар ‰гэ>
дэн м‰ргэµµр байгаа. Харин тиихэдэ тэдэ хуурмаг ш‰тµµн‰‰дынь
юумэ ‰зэжэ харажашье, дуулажа шагнажашье, ябажа х‰дэлжэшье
шадахаг‰й юм. 21 Бусад ‰лээн тэдэ зон х‰н‰‰дые аладаг хюдадаг,
эльбэ шэди ‰йлэдэдэг, забхай зальхай ябадал гаргадаг, хулгай худал
хэдэг ябадалаа орх¸ог‰й байаар.
Гартаа багахан ном бариан эльгээмэл
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Удаань ‰‰лэ нэмэрэн бата х‰сэтэй ондоо нэгэ эльгээмэлэй
10 тэнгэриээ
буужа ябахые харабаб. Толгой дээг‰‰рнь олонго
1

татанхай, нюур шарайнь наран шэнги, хо¸р х‰лынь гал бахана>
нуудтал адли эн. 2 Дэлгээтэй багахан ном тэрэнэй гарта байба.
Тиигээд баруун х‰лµµ далай дээрэ, з‰‰н х‰лµµ газар дээрэ табиба.
3 Тиигээд Бурханай Эльгээмэл арсаланай хэрхирэндэл шангаар
хашхарба. Тиихэдэнь долоон аянганууд µµэдынгµµ абяагаар дуу>
гаралдаба. 4 Тиигэжэ дуугаралдахадань, юумэ бэшэхэеэ бэлдээд
байгааб, теэд: «Долоон аянгануудай хэлээшые б‰ бэшэ, нюугаад
бай», – гэжэ тэнгэри дээрэээ хэлэхые дуулабаб. 5 Далай дээрэ,
газар дээрэ байхыень минии хараан Бурханай Эльгээмэл ба>
руун гараа огторгой µµдэ ‰ргэбэ. 6 Огторгой тэнгэриие, газар дэл>
хэйе, уан далайе, тэндэхи б‰хы юумэн‰‰дые заяаан хэтэ м‰нхэ>
дµµ Амидаран мандагшын алдар нэрээр Бурханай тэрэ эльгээмэл
иигэжэ тангариглан хэлэбэ: «Саашадаа удааруулагдахаг‰й. 7 Теэд
Бурханай долоодохи эльгээмэлэй б‰реэгээ дуугаргахадань, Бур>
ханай нюуса т‰сэб б‰рин бэел‰‰лэгдэхэ. Бурхан энэ т‰сэб тухай
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µµрынгµµ зарасанар>л‰ндэншэдтэ урид мэдээсээн байгаа». 8 Удаань
тэнгэриээ дуулдаан абяан дахин намда хандажа: «Далай газар
хо¸рой дээрэ зогсожо байан эльгээмэлээ дэлгээтэй ном ошожо
аба», – гэбэ. 9 Би тэрэ эльгээмэлдэ ошожо, дэлгээтэй номыень
эрибэб. Тэрэ намда иигэжэ хэлэбэ: «Энэ ном абаад эдижэрхи. Хо>
то гэдээндэшни гашуун байха, теэд аман соошни з‰гын бал
шэнги амтатай байха». 10 Бурханай Эльгээмэлэй гараа номыень
абаад эдижэрхибэб. Аман доторни ороходоо, з‰гын бал шэнги ам>
татай байанаа, харин тэрэ номоо эдихэдэмни, хото гэдээн соо>
мни ехэ гашуун байгаа бэлэй. 11 Тиигээд Бурханай Эльгээмэл нам>
да иигэжэ айладхан хэлээн юм: «Ши олон ондоо арадууд, ‰ндээ
яатан, элдэб янзын хэлэтэй зон, хаашуул тухай урид мэдэжэ, да>
хин саашадаа абарал буулгадаг болохош».
Хо¸р гэршэнэр
11 10

Газар хэмжэдэг модон шэнги таяг намда ‰гµµд, иигэжэ хэлэ>
11 бэд:
«Ши µµдµµ бодоод, ‰мэ, тахилай шэрээ хо¸рые хэмжэ,
1

тиигээд энэ ‰мэ дотор хэр олон х‰н‰‰д Бурханда м‰ргэнэб гэжэ
тооло. 2 Теэд ‰мын гадаада хор¸ое б‰ тоололсо, б‰ хэмжэ, юуб гэ>
бэл, тэрэ хор¸онь бусад арадуудай мэдэлдэ ‰гтэнхэй юм. Тэдэ х‰>
н‰‰д нангин хотые д‰шэн хо¸р арын туршада х‰лµµрµµ гэшхэжэ
дэбэжэ ябаха. 3 Би хо¸р гэршэнэрээ эльгээхэб: тэдэмни уйдхар га>
шуудалай хубсаа ‰мдµµд, мянга хо¸р зуун жаран ‰дэр соо Бурха>
най ‰гэ айладхажа ябаха». 4 Эдэ л‰ндэншэд газарай Эзэнэй урда>
хи хо¸р дэн, хо¸р олива модон м‰н гээшэ. 5 Эдэ хо¸р л‰ндэншэдые
хорлохо¸о анаа аань, тэдэ хо¸рой аманаа гал д‰лэн гаража, дай>
садыень ‰гы хэжэрхидэг байна. Эдэ хо¸рто хоро хэхэеэ анагшад
‰хэн хосорхо ‰йлэтэй юм. 6 Тэдэ хо¸рой Бурханай ‰гэ айладхажа
байха б‰хы ‰дэрн‰‰дтэнь хура бороогой орохог‰йн тула тэдэндэ
огторгой тэнгэриие хаажархиха эрхэ засаг ‰гтэхэ; уа м‰рэн‰‰дые
шуан болгожорхихо, газар дэлхэйдэ µµэдынгµµ дура зоргоор гай
аюул тох¸олдуулха эрхэ засаг ‰гтэхэ. 7 Тэдэ хо¸р л‰ндэншэдэй гэр>
шэлгэеэ хэжэ д‰‰ргэхэдэнь, о¸орг‰й н‰хэн соооо ан арьяатан гара>
жа ерээд, тэдэ хо¸ртой дайлалдан, алаха хюдаха байна. 8 Тэдэнэй
‰хээн бэень Содом г‰, али Египедтэл адли муу суутай хотонуудай
нэгэ тон ехэ хотын гудамжада хэбтэхэ. Тэрэ хотодо м‰н тэдэнэй
Дээдын Эзэн хэрэээндэ хадагдажа саазалуулаа эн. 9 Али б‰хы
арадууд, угсаатан, элдэб янзын хэлэтэй зон, б‰хы ‰ндээ яатан
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тэдэ хо¸рой ‰хээн бэеые гурба хахад ‰дэрэй туршада онишоон
хаража байгаа, х‰дµµл‰‰лхыень з‰бшµµнг‰й байлгаа эн. 10 Газар
дэлхэйдэ уудаг х‰н‰‰д х‰хилдэн баясажа, найр зугаа хэнэ, бэе бэе>
дээ бэлэг сэлэг‰‰дые барина, юундэб гэбэл, эдэ хо¸р л‰ндэншэд
газар дэлхэй дээрэ уугшадые тамалан хэээдэг байгаа. 11 Теэд гур>
ба хахад ‰дэрэй ‰нгэрхэдэ тэдэ хо¸рой досоонь амидарал ‰гэдэг
Бурханай ‰лдэ орожо, м‰нµµхи хо¸рынь х‰л дээрээ бодошобо,
тиихэдэнь тэндэ хаража байан х‰н‰‰д айхын ехээр айжа мэгдээ
бэлэй. 12 «Наашаа дэгдэгты!» гэжэ тэнгэри дээрэээ шангаар дуу>
гарха абяан л‰ндэншэдтэ дуулдаба. Тиин дайсадайнгаа харааар бай>
тарынь, л‰ндэншэд ‰‰лэнэй дээг‰‰р тэнгэри µµдэ дэгдэшэбэ. 13 Тэрэ
‰едэнь газар ехээр х‰дэлжэ, хотын арбанай нэгэ хубинь андарба.
Долоон мянган х‰н газарай х‰дэлµµнµµ боложо ‰хэбэ, бэшэниинь
айжа мэгдээд, Тэнгэриин Бурханиие алдаршуулан магтаба. 14 Хо¸р>
дохи гай аюул ‰нгэрбэ. Тиигээд гурбадахи гай аюул д‰тэлшэбэ!
Долоодохи б‰реэ
15 Долоодохи

эльгээмэл б‰реэгээ дуугаргаба. Тиихэдэнь тэнгэри>
дэ иигэжэ шангаар дуугарха абяанууд дуулдаба:
– Дэлхэйн засаг т‰рэ Эзэн Бурханаймнай, тэрэнэй Табисууртын
засаг т‰рэ болоо. Тэрэ засаг т‰рые Бурхан хэтэ м‰нхэдµµ барижа
байха.
16 Бурханай урдахи хаан шэрээ дээрэ ууан хорин д‰рбэн ахама>
дууд Бурханай урда нюураараа уруугаа хаража газарта унаад, ‰гэ>
дэн м‰ргэбэ. 17 Тэдэ иигэжэ хэлэбэ:
– Хододоо байан, м‰нµµшье байгаа Хамагые зонхилогшо Бур>
хан, шамда баяр баясхалан х‰ргэнэбди, ушарынь гэбэл, ши агууехэ
‰р х‰сэеэ харуулжа, Хаан болобош. 18 Бусад арадууд уур сухалаа
х‰рэбэ, баа шишье уур сухалаа х‰рэбэш – ‰хээн х‰н‰‰дые ш‰‰бэ>
рилхэ сагшни, шинии зарасанар>л‰ндэншэдтэ, шинии арюун нан>
гин арадта, шинии алдар нэрые х‰ндэлдэг юрыншье, засаг баридаг>
шье х‰н‰‰дтэ шагнал хайра ‰ршµµхэ сагшни, газар дайда усадхан
хосороогшодые ‰гы хэхэ сагшни х‰рэжэ ерэбэ. 19 Тэнгэри дээрэхи
‰мэ тайлдан нээгдэжэ, тэрэнэй Хэлсээнэй абдарынь ‰мэ дотор
харагдаба. Тиин гал ехэ сахилгаан сахилба, оог шууяан болобо,
тэнгэриин дуун нэрьебэ, газар х‰дэлбэ, м‰ндэр ехээр оробо.
11
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Эхэнэр луу хо¸р тухай
12

дээрэ гайхамшаг д‰лгэ тэмдэг ‰зэгдэбэ: нараар
12 хубсаатэнгэри
хэжэ ‰мдээн эхэнэр; тэрэнэй х‰л доронь ара, тол>
1 Тиин

гойдонь – арбан хо¸р одо м‰шэтэй титим малгай. 2 Х‰л х‰ндэ
байан тэрэ эхэнэр т‰рэхын урдахана тох¸олдодог ‰бшэнµµ зобо>
жо хашхарна. 3 Тэнгэридэ баа ондоо нэгэ д‰лгэ тэмдэг бии бо>
лобо: долоон толгойтой, арбан эбэртэй, толгойнууд дээрээ долоон
титимтэй томо гэгшын улаан луу харагдаба. 4 Тэрэнь одо м‰шэдэй
гурбанай нэгэ хубиие ‰‰лээрээ хамаад, тэнгэриээ газарта хаяба.
‡хиб‰‰нэй т‰рэмсµµр залгижархихаяа бэлдээд, нарайлха эхэнэрэй
урда луу зогсожо байба. 5 Нарайлха эхэнэр х‰б‰‰ т‰рэбэ. Тэрэнь б‰>
хы арадуудые т‰мэр таягаараа ударидан зонхилжо байха юм. Тэрэ
х‰б‰‰ниинь Бурханда, Бурханай хаан шэрээдэ дэгд‰‰лэн абаашаг>
даба. 6 Харин эхэнэр с‰л губи руу тэрьелжэ ошобо. Тэндэ эхэнэрэй
байха байрые Бурхан т‰хеэрээ эн. Мянга хо¸р зуун жаран ‰дэрэй
турша соо тэрэ байрадань эхэнэрые харууалжа байха юм.
7 Харин тэнгэри дээрэ дайн сэрэг боложо байгаа: Михаил µµрын>
гµµ эльгээмэлн‰‰дтэй суг луугай урдааа тэмсэн дайлалдаа эн. Луу
µµрынгµµ эльгээмэлн‰‰дтэй хамта дайлалдаа. 8 Теэд луу эльгээмэл>
н‰‰дтэйгээ диилдэжэ, тэнгэридэ байха уури байраяа алдаа эн.
9 Юртэмсэ дэлхэйн б‰хы зониие мэхэлжэ хууража байан шолмос,
сатана гэжэ нэрэтэй ехэ ‰нинэй Могой бологшо луу тэнгэриээ
газарта шэд‰‰лэн, тэрээнтэйгээ хамта эльгээмэлн‰‰дыньшье шэ>
д‰‰лэн юм. 10 Тэнгэри дээрэээ шангаар хэлээн иимэ ‰гэн‰‰дые
би дуулаа эм: – Одоошье Бурханай х‰н‰‰дэй абарагдаха саг ерэбэ.
Одоошье манай Бурхан засаг т‰рые абаад, хаан болохо. Тиин Бурха>
най Табисуурта б‰хы дэлхэйе ударидан зонхилжо байха. Юуб гэбэл,
бидэнэй аха д‰‰нэрые Бурханаймнай урда ‰дэр ‰ниг‰й гэмнэгшэ
газар руу шэд‰‰лэн унаба. 11 Манай аха д‰‰нэр ‡ргэлэй Хурьганай
шуаар, м‰н гэршэлэн ‰гµµрµµ тэрэ гэмнэгшые илаа. Аха д‰‰нэр>
най ами нааа гамнааг‰й, ‰хэлµµ айгааг‰й. 12 Огторгой тэнгэри,
тэндэ байгшад бултадаа баясан х‰хигты! Газар дэлхэйнхидтэ, уан
далайнхидта гашуудал зоболон болохонь! Айхабтар ехэ уур сухалтай
шолмос танда бууба: хаа сагынь бага ‰лµµ гэжэ тэрэ шолмос ойл>
гоо. 13 Луу газарта шэд‰‰лэнээ мэдээд, х‰б‰‰ т‰рээн эхэнэрые
хойнооонь м‰шхэн намнаба. 14 Болзоото с‰л губи газартаа лууда
баригданг‰й ниидэжэ ошохынь тула тэрэ эхэнэртэ б‰ргэд шубуунай
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аргаг‰й томо хо¸р дали ‰гтэбэ. Гурба хахад жэл соо тэрэ эхэнэрые
харууалжа байха юм. 15 Далай ехэ уанда абтажа тэрэ эхэнэрэй ур>
дашахынь тула тэрэнэй хойнооонь луу хадаа гол м‰рэн шэнги ехэ
уа аман соооо гаргажархиба. 16 Теэд эхэнэртэ газар туалаа: луу>
гай гаргаан уа м‰рэниие газар амаа ангайлгаад уужархиба.
17 Тиихэдэнь луу тэрэ эхэнэртэ ехээр сухалдан хэр‰‰лхэжэ, эхэнэ>
рэй бусад ‰хиб‰‰дтэй дайлалдахаяа ошобо. Тэдэ ‰хиб‰‰дынь Бурха>
най захяа заабариие д‰‰ргэжэ, Иисусай ‰нэн з‰б ургаалые ‰нэн сэ>
хээр сахидаг эн. 18 Тэрэ луу далайн эрьедэ зогсожо байгаа.
Хо¸р арьяатан
1312

Далай соооо арбан эбэртэй, долоон толгойтой арьяатанай
13 гаража
ябахые харааб. Эбэрн‰‰д дээрэнь арбан титим табяа>
1

тай, толгой дээрэнь Бурханиие доромжолон нэрэн‰‰д бэшээтэй
байба. 2 Минии хараан арьяатан болбол эрбэдэй т‰хэлтэй, х‰лн‰‰>
дынь баабгайнхитай адлишуу, аманиинь арсаланайхи шэнги байгаа
бэлэй. Тэрэ арьяатанда луу µрынгµµ хаба шадал, хаан шэрээ, тон
ехэ т‰рэ засаг ‰гэбэ. 3 Арьятанай нэгэ толгойнь ‰хэлэй ехээр шарха>
таан байбашье, эдэгэжэ, газар дэлхэйн х‰н‰‰д бултадаа гайхалдан,
тэрэ арьяатанай хойнооо дахаба. 4 Тэдэ х‰н‰‰д арьяатанда засаг
‰гээн луугай урда ‰гэдэн м‰ргµµд, м‰н арьяатанда ‰гэдэн м‰ргэ>
хэ зуураа, иигэжэ хэлэбэ: «Энэ арьяатантай тэнсэхэ амитад олдохо
аал? Энээнтэй дайлалдажа шадаха х‰н амитан байха аал?» 5 ¤µры>
гµµ магтаха, Бурханиие доромжолхо эрхэ засаг тэрэ арьяатанда
‰гтээн байна. Д‰шэн хо¸р ара соо тиимэ юумэ хэжэ байха эрхэ
тэрээндэ олгогдоон юм. 6 Бурханиие муушалхаяа, тэрэнэй алдар
нэрые, майхан байрые, тэнгэридэ уугшадые муушалхаяа тэрэ арьяа>
тан амаа ангайлгаба. 7 Бурханай табисуурта арад зоной урдааа тэм>
сэжэ, тэрэ зониие илаха эрхэ засаг тус арьяатанда ‰гтэнхэй. Али>
шье угсаатаниие, арадуудые, элдэб янзын хэлэтэй зониие, б‰хы
яатан ‰ндээтэниие захиран зонхилжо байха эрхэ засаг тэрэ арьяа>
танда ‰гтэнхэй. 8 ‡ргэлэй Хурьганай тэмдэглэдэг амидаралай ном
соо нэрэн‰‰дэйнь бэшэгдээг‰й б‰хы газар дайдын зон тэрэ арьяа>
танда ‰гэдэн м‰ргэхэ. ‡ргэлэй Хурьган тахил болгогдон Бурхан>
да ‰ргэгдэхэ юм гэжэ газар дэлхэйн б‰тээгдэхэээ т‰р‰‰н хараалаг>
даа эн. 9 Шэхэтэй юм аа, шагнаг лэ! 10 Плендэ орохо хубитай х‰н
плендэ орохо. элмээр сабшуулжа ‰хэхэ хубитай х‰н элмээр саб>
шуулжа ‰хэхэ. Бурханай табисуурта арад зон хатуу зоригтой, ‰нэн
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шударгы байха ¸отой гэжэ эдэ ‰гэн‰‰дээ элирнэ бшуу! 11 Удаань
газар дорооо гаража ябаан ондоо арьяатаниие харабаб. Тэрэнь
‡ргэлэй Хурьгандал адли хо¸р эбэртэй байгаа эн, теэд луу шэн>
геэр дуугараа. 12 Энэ арьяатаниинь ‰хэтэрµµ шархатуулаад эдэгэ>
эн нэгэдэхи арьяатанда м‰ргэгты гэжэ газар дэлхэйн б‰хы зониие
баадхана. Хо¸рдохи арьяатаниинь нэгэдэхи арьяатанай нэрээр, тэ>
рэнэй эрхэ засагые хэрэглэн, тиимэ юумэ хэнэ. 13 Хо¸рдохи арьяа>
таниинь гайхамшаг ехэ д‰лгэ тэмдэг‰‰дые ‰йлэдэнэ: х‰н‰‰дэй хара>
аар байтар тэнгэри дээрэээ газар уруу гал д‰лэ буулгана. 14 Тиин
энэнь нэгэдэхи арьяатанай нэрээр гайхамшаг ехэ д‰лгэ тэмдэг‰‰>
дые харуулжа, газар дэлхэйн зониие мэхэлнэ. элмээр сабшуулаад
амидыран арьяатанай нэрэ х‰ндэдэ тэрэнэй х‰рэг д‰рсэ хэгты гэ>
жэ газар дэлхэйн зондо хо¸рдохи арьяатан захиралта ‰гэбэ. 15 Нэ>
гэдэхи арьяатанай х‰рэг д‰рсые амидыруулха эрхэ, тэрэ х‰рэг д‰р>
сыень юумэ хэлэжэ шададаг болгохо эрхэ, нэгэдэхи арьяатанай х‰рэг
д‰рсэдэ ‰гэдэн м‰ргэдэгг‰й х‰н‰‰дые алаха эрхэ хо¸рдохи арьяатан>
да ‰гтээн байгаа. 16 Энэ хо¸рдохи арьяатан б‰хы х‰н‰‰дые: юрын>
шье, засаг баридагшье, баяншье, ‰гытэйшье уладые, эрхэ с‰лµµ>
тэйшье зониие, богоол барлагуудыешье баруун гартаа г‰, али духа
магнайдаа тамга табюулха гэжэ баадхадаг бэлэй. 17 Тамгаг‰й аа, хэн>
шье юумэ наймаалха, худалдажа абаха эрхэг‰й эн. Тамга гээшэнь
арьяатанай нэрэ г‰, али тэрэнэй нэрын тоо м‰н. 18 Иихэдээ мэргэн
бодолтой ябахые уряална гээшэ: ухаансар х‰ниинь арьяатанай тоое
бодожо гаргаг лэ. Энэ тоонь, х‰нэйхидэл адли, зургаан зуун жаран
зургаа юм.
‡ргэлэй Хурьган болон тэрээндэ абаруулан х‰н‰‰д
1413

Би иимэ юумэ харааб: Сион хада дээрэ ‡ргэлэй Хурьган
14 зогсоно,
тэрээнтэй хамта зуун д‰шэн д‰рбэн мянган х‰н‰‰>
1

дэй духада ‡ргэлэй Хурьганай нэрэ, тэрэнэй Эсэгын нэрэ бэшээ>
тэй. 2 Уан х‰‰юур шэнги, тэнгэриин дуун шэнги абяан огторгой>
оо дуулдаба. Намда тэрэ абяан ятагаар наадахадаа, ятагашадай
наададаг дуундал адляар анагдаба. 3 Тэдэнэр хаан шэрээгэй урда,
д‰рбэн амитадай болон ахамадуудай урда байгаад, магтаал дуу зэдэ>
л‰‰лнэ. Газар дэлхэйээ с‰лµµлэгдээн зуун д‰шэн д‰рбэн мянган
тэдэ х‰н‰‰дээ бэшэ ондоо хэншье эдэ дуунуудые дуулажа шадааг‰й.
4 Тэдэ х‰н‰‰д эхэнэрн‰‰дээр ор¸оолдон бэеэ бузарлааг‰й, гэр б‰лэ
болоог‰й зандаа ‰лµµ, ‡ргэлэй Хурьганай ошоон тээшэ дахажа
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ябаа. Гансал тэдэ х‰н‰‰д газар дэлхэйээ абтан абарагдаан байгаа.
Тэдэнэр Бурханда болон Хурьганда ‰ргээн т‰р‰‰шын ургасын дээ>
жэ мэтэ бэлэй. 5 Тэдэнэр хэзээдэшье худал хуурмаг ‰гэ хэлэдэгг‰й,
гэм зэмэг‰й байан юм.
6 Газар дэлхэй дээрэ уугшадта, али б‰хы арадуудта, угсаатанда,
элдэб янзын хэлэтэй зондо, б‰хы ‰ндээ яатанда хэтэ м‰нхын айн
Мэдээсэл дуулгахын тула Бурханай ‰шµµ нэгэ эльгээмэлэй огтор>
гойдо элин ниидэжэ ябахые би удаань харааб. 7 «Бурханаа айжа
т‰бэгшµµжэ байгыт! Тэрэнэй алдар солые суурхуулан магтажа бай>
гыт! Юуб гэбэл, Бурханай зарга ш‰‰бэри хэхэ сагынь ерээд байнал!
Огторгой тэнгэриие, газар дайдые, далай, м‰рэн‰‰дые Б‰тээгшын
урда ‰гэдэн м‰ргыт!» 8 Дары хойнооонь баа ондоо, хо¸рдохи эль>
гээмэл иигэжэ хашхаран ниидэжэ ябаа: «Б‰хы арад ‰ндээтэниие
забхайралайнгаа бузар архи уулгажа хорлоон агуу ниислэл Вави>
лон хото хосороо, хосороо!» 9 Тэдэнэй хойнооо баа ондоо, гурба>
дахи эльгээмэл шанга шангаар иигэжэ хашхаран ооглобо: «Арьяатан>
да, тэрэнэй х‰рэг д‰рсэдэ м‰ргэн ‰гэдэжэ, духадаа г‰, али баруун
гартаа тамгатай байгаа аа, 10 Бурханай уур сухалай аягааа тэрэнэй
уур сухалай холисог‰й сэбэр архи ууха, тэдэ х‰н‰‰дые арюун нан>
гин эльгээмэлн‰‰дэй урда, ‡ргэлэй Хурьганай урда асараад, гал
т‰ймэр руу, х‰хэрэй х‰хэ д‰лэн руу хаяжа, тамалан хэээхэ. 11 Тэдэ>
ниие зобоогшо галай хара утаан хэтын хэтэдэ µµдµµ хµµрэн дэгдэ>
хэ, тиин арьяатанда, тэрэнэй х‰рэг д‰рсэдэ ‰гэдэн м‰ргэгшэдтэ,
тэрэнэй нэрэтэй тамгатайшуулда ‰дэр ‰ниг‰й амар заяа ‰з‰‰лэгдэ>
хэг‰й». 12 Бурханай табисуурта зон, Бурханай захяа заабари сахижа,
Иисуста ‰нэн сэхэ ябадаг х‰н‰‰д тэсэбэритэй шанга байха ¸отой
гэжэ эдэ ‰гэн‰‰дээ элирнэ бшуу! 13 Удаань огторгойоо иигэжэ дуу>
гарха абяа дуулааб: «Буулгажа бэшээд аба: энэ сагаа эхилэн Дээ>
дын Эзэндэ ‰нэн сэхэ байжа наа бараан х‰н‰‰д ямар жаргалтайб
даа!» «Тиимэл даа, тэдэнэр х‰ндэ х‰шэр ажалаа одоол с‰лµµржэ
амархань, юундэб гэбэл, тэдэнэй б‰тэээн буянтай айхан хэрэг‰‰>
дынь хойнооонь ябалсана гэжэ Нангин ‰лдэ хэлэнэ».
Ургаса
14 Иимэ

юумэ харааб: сагаан ‰‰лэн, тэрэнэй дээрэнь х‰нтэй ад>
лирхуу амитан ууна. Толгой дээрэнь алтан титим, гартаа хурса
хадуур баринхай. 15 ‰мэ соооо баа нэгэ эльгээмэл гараад, ‰‰лэн
дээрэ уугшада хандан, иигэжэ шангаар ооглон дуугарба: «Хадуураа
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наашань эльгээ, тиигээд таряагаа хада! Газар дээрэ ургаса таряан
эдеэшээ – хуряаха саг ерээ!» 16 ‡‰лэн дээрэ уугаашань хадуураа
газар уруу шэдэбэ. Тиихэдэнь газар дээрэхи таряан хадагдашаба.
17 Ондоо нэгэ эльгээмэл тэнгэриин ‰мэ соооо гараба, баал хур>
са хадуур гартаа баринхай. 18 Гал гуламта даажа байан баа нэгэ
эльгээмэл ‰мын ‰ргэлэй газараа гараба. Хурса хадууртай эльгээ>
мэлдэ хандан, тэрэнь иигэжэ хашхарба: «Хурса хадуураа абаад яба,
тиигээд газар дээрэ ургадаг ‰зэмэй модоной жэмэс‰‰дые хада, тэ>
дэнь эдеэшээд байна». 19 Тэрэ эльгээмэлынь хадуураа газар уруу
шэдэжэ, газарай ‰зэмэй баглаануудые отолоод, ‰зэмэй ш‰‰э шаха>
даг, Бурханай уур сухалай томо тогоо худар шэдэжэрхибэ. 20 Хотын
гадна оршоон томо мандагар тогоон соо ‰зэмэй баглаа жэмэс‰‰>
дые низа тээ дэбэбэ, тиихэдэнь тогооной халитар улаан шуан
урдажа, мориной хазаарта х‰рэмµµр гурбан зуун хараа модоной
зайда халин тарашаба.
‰‰лшын долоон гай аюулнууд
1514

Удаань баа нэгэ аргаг‰й ехэ, гайхамшаг д‰лгэ тэмдэг:
15 ‰‰лшын
долоон гай аюултай долоон эльгээмэлн‰‰дые тэнгэ>
1

ри дээрэ харабаб. Юундэ ‰‰лшын гай аюул юм гэбэл, Бурханай
уур сухалынь эдэнээр т‰гэсээн байна. 2 Галтай холион шэл далай
шэнги юумэ харабаб. Энэ шэл далайн хажууда арьяатаниие, тэрэ>
нэй х‰рэг д‰рсые, арьяатанай нэрын тоое илаашад байна. Тэдэнэр
тус б‰ридµµ Бурханай ятага баряад зогсоно. 3 Тиихэ зуураа, Бурха>
най зараса Моисейн дууе, ‡ргэлэй Хурьганай иимэ дууе дууланад:
шинии б‰тэээн хэрэг аргаг‰й ехэл, гайхалтай айхан лэ, Хама>
гые зонхилогшо Дээдын Бурхан! Арадуудай Хаан! Шинии хэрэг‰‰д
‰нэхµµр з‰б, ‰нэн сэхэ лэ! 4 Хэн шамаа айхаг‰йб даа, Эзэн Бурхан,
шинии нэрэ солые хэн алдаршуулан магтахаг‰йб даа?! Гансал ши
нангин гэгээн ха юмши! Б‰хы арадууд шинии урда ‰гэдэн унажа
м‰ргэхэл. Юундэб гэбэл, шинии ‰нэн з‰б хэрэгые бултадаа ‰зээн
хараан ха юм. 5 Удаань иимэ юумэ харааб: тэнгэри дээрэ Гэршэл>
гын Майханай Хамагай Нангин газарынь нээгдэбэ. 6 Тэндэээ до>
лоон гай аюултай долоон эльгээмэлн‰‰д гараба. Тэдэнэр сэбэр>
хэн, ялагар нарин улаар о¸он хубсаа ‰мдэнхэй, сээжээрээ ал>
тан бээ бээлэнхэй байба. 7 Д‰рбэн амитадай нэгэниинь долоон
эльгээгдэмэлн‰‰дтэ хэтэ м‰нхэ оршодог Бурханай угаа ехэ уур суха>
лай долоон алтан аягануудые барюулба. 8 ‰мэнь Бурханай Алдар
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солын, тэрэнэй Х‰сэ шадалай утаагаар д‰‰рэшэбэ, тиин долоон
эльгээмэлн‰‰дэй долоон гай аюулай дууан зайлатар ‰мэдэ хэн>
шье орожо шадааг‰й.
Бурханай уур сухалай долоон аяга
1615

долоон эльгээмэлн‰‰дтэ хандан, ‰мэ дотороо шан>
16 гаар иигэжэ
хэлэхые дуулааб: «Эндэээ ошожо, Бурханай уур
1 Удаань

сухалай долоон аяга соохиие газарта адхагты!» 2 Нэгэдэхи эльгээмэл
µµрынгµµ аяга соохиие газарта адхаба, тиигэмсээрнь арьяатанай
тамгатай х‰н‰‰дэй ба арьяатанай д‰рсэдэ ‰гэдэн м‰ргэгшэдэй бэе>
дэнь бузар муухай эдеэртэй шарханууд гарашаба. 3 Хо¸рдохи эль>
гээмэл µµрынгµµ аяга соохиие далайда адхаба, далай тиихэдэнь
‰хээн х‰н‰‰дэй шуан шэнги боложо, далайн амитад бултадаа хо>
сорон алашаба. 4 Гурбадахи эльгээмэл µµрынгµµ аяга соохиие гал
м‰рэн, уа горхо руу адхаба, тиихэдэнь гол м‰рэн‰‰д, уа горхонууд
улаан шуан болошобо. 5 Уа м‰рэн‰‰дэй эльгээмэлэй иигэжэ хэ>
лэхыень дуулабаб: м‰нµµнэйшье, урданайшье Нангин гэгээн Бур>
хан, ши, з‰бµµр иигэжэ шиидхээн байнаш: 6 Тэдэнэр Бурханай
арадай, л‰ндэншэдэй улаан шуа адхаруулаа, тиихэдэнь ши тэдэн>
дэ шуа уулгажа, тэдэнэй гэмые з‰б амсуулааш! 7 Тахилай шэрээгэй
хажууаа иигэжэ хэлэхыень би дуулааб: Тиимэ даа, Хамагые зон>
хилогшо Эзэн Бурхан, шинии гаргаан шиидхэбэрин‰‰д ‰нэн з‰б
байна! 8 Д‰рбэдэхи эльгээмэл µµрынгµµ аяга соохиие нара руу адха>
ба, тиихэдэнь х‰н‰‰дые шатааха эрхэ наранда ‰гтээн байна. 9 Ар>
гаг‰й халуун болоходонь, х‰н‰‰д шататараа халуудажа байгаа бэлэй.
Иимэ ехэ гай аюул даажа байан Бурханай нэрые х‰н‰‰д хараалай
муугаар хараагаа эн. Теэд тэдэ х‰н‰‰д гэм хэхэеэ бол¸ог‰й, Бур>
ханиие магтааг‰й бэлэй. 10 Табадахи эльгээмэл µµрынгµµ аяга соо>
хиие арьяатанай хаан шэрээ руу адхаба, тиихэдэнь арьяатанай засаг
т‰рэ соо балай харанхы болошобо. Тэнсэлг‰й ‰бшэнтэй байан ту>
ладань тэндэхи х‰н‰‰д хэлээ хазажа байбад. 11 Тиин ‰бшэн зоболон,
яра шарха асаранайнь т‰лµµ тэдэнэр Тэнгэриин Бурханиие хараа>
лай муугаар хараажа байгаа. Теэд тэдэ х‰н‰‰д гэм хэхэеэ бол¸о>
г‰й эн. 12 Зургаадахи эльгээмэл µµрынгµµ аяга соохиие асари ехэ
Евфрат м‰рэн руу адхаба. Тиихэдэнь тэрэ м‰рэн хатажа, З‰‰н з‰гэй
хаашуулай хуурай газараар ябаха харгы гаргагдашаба. 13 Луугай аман
соооо, арьяатанай аман соооо, худал хуурмаг л‰ндэншын аман
соооо бахын т‰хэлтэй гурбан ‰нээ ‰лдэн‰‰дэй гаража байхые
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харабаб. 14 Эдэ болбол д‰лгэ тэмдэг ‰йлэдэдэг ада ш‰дхэрн‰‰дэй ‰>
нээ ‰лдэн‰‰д м‰н: Хамагые зонхилогшо Бурханай агууехэ ‡дэртэ
дайлалдахыень б‰хы замбуулин дайдын хаашуулые суглуулхаяа тэдэ
ошожо ябаа. 15 Об¸оржо байгты! Би хулгайшан шэнгеэр
гэб гэнтэ орожо ерэхэб. Хубсааа бэлдээд,
эргэлэн байан х‰н жаргалтай:
тэрэ х‰н улад зоной дунда
салдаган нюсэгµµр гаража, нэрээ гутаахаг‰йл.
16 Тиин гурбан ‰нээ ‰лдэн‰‰дынь еврей хэлээр Армагедон гэжэ
нэрэтэй газарта б‰хы хаануудые суглуулба. 17 Долоодохи эльгээмэл
µµрынгµµ аяга соохиие агаар руу сасан адхаба. Тиихэдэнь «Б‰тэбэ
даа!» – гээн шанга абяан ‰мын хаан шэрээгэй з‰гµµ дуулда>
ба. 18 Сахилгаан сахилгаалба, ооглоон хашхараан болохонь дуулдаба,
тэнгэри дуугарба, газар х‰дэлбэ. Дэлхэй дээрэ х‰н амитанай бии
болохооо нааша тиимэ ехээр газар х‰дэлµµг‰й юм. 19 Аргаг‰й томо
хото гурбан хуби боложо бутаран андаршаба, бусад арадуудай хо>
тонууд хяа бута ‰рэн унашаба. Агуу ниислэл Вавилон тухай Бур>
хан анажа, аргаг‰й ехэ уур сухалайнгаа аягатай архиие тэрэ ниис>
лэлдэ уулгаба. 20 Ольторог аралнууд баран булта тэрьелшэбэ, хада
уулануудшье олдохо¸о болишобо. 21 Огторгой тэнгэриээ д‰шэн
килограмм шахуу болохо томо гэгшын м‰ндэр орожо, х‰н‰‰д дээрэ
унаба. Теэд аргаг‰й томо м‰ндэр оруулжа, аюул тодхор асаранайнь
т‰лµµ Бурханиие х‰н‰‰д хараалай муугаар харааба. Юундэб гэбэл,
айхабтар ехэ гай аюул тох¸олдоо бшуу.
Янхан эмэ арьяатан хо¸р
1716

Долоон аягатай долоон эльгээмэлн‰‰дэй нэгэниинь ерээд,
17 намтай
хµµрэлдэжэ эхилбэ: «Наашаа ерэ даа, олон гол м‰рэ>
1

н‰‰дэй эрьедэ уугша аргаг‰й забхай Янхан эмые ямар хатуу шанга
хэээлтэдэ оруулха байыень шамда харуулхамни. 2 Газар дэлхэйн
хаашуул тэрэ янхантай холбоорилдон забхайрдаг, газар дэлхэйнхид
тэрэ эмын зальхайралай архиие огтосороо уудаг байгаа». 3 Удаань
тэрэ эльгээмэл Нангин ‰лдэтэй болгогдоон намайе с‰л губида
асарба. Бурханиие доромжолон нэрэн‰‰дэй бэшээтэй, улаан арьяа>
танай дээрэ уужа байан эхэнэрые харабаб. Тэрэ арьяатан долоон
толгойтой, арбан эбэртэй эн. 4 Тэрэ эхэнэр улаабтар х‰хэ ба шад
улаан б‰дµµр о¸он хубсаатай, шэжэр алта, эрдэниин шулуу, у>
бад уба ялалзуулан з‰‰гээд байба. Гартаа алтан хундага баринхай.
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Тэрэ хундага соонь янхан эмын амуу зальхай ябадалай жэрхэш>
тэй муухай, бузар булай юумэн‰‰д хэгдээд байгаа. 5 Духа дээрэнь
нюуса удхатайгаар иигэжэ бэшээтэй: «Агуу ниислэл Вавилон –
газар дэлхэйн янхан эмэн‰‰дэй жэрхэштэй муухай юумэн‰‰дэй
эхэ». 6 Бурханай арад зоной шуа, Иисусай гэршэнэрэй шуа
уугаад, тэрэ эхэнэрэй огтошоод байхые харахадаа, гайхахын
ехээр гайхабаб. 7 Эльгээмэл иигэжэ намда хэлэбэ: «Ши юундэ
гайхаабши? Эхэнэрэй нюусые, тэрэ эхэнэрэй унажа ябагша до>
лоон толгойтой, арбан эбэртэй арьяатанай нюусые, шамда тайл>
барилан хэлэжэ ‰гэхэб. 8 Шинии хараан арьяатан бии байанаа,
м‰нµµ ‰гы болонхой. О¸орг‰й г‰нзэгы н‰хэн соооо аяар гаража
ерэхэ, теэд тэрэ хосорон алаха. Дэлхэйн б‰тээгдэхэээ нааша
угай дэбтэртэ бэшэгдээг‰й газар дэлхэйнхид тэрэ арьяатаниие
харахадаа, х‰хихэ баярлаха, ушарынь гэбэл, бии байанаа, ‰гы
болоод, дахин бии болохо арьяатаниие хараха юм. 9 Эндэ сэсэн
ухаан бодол хэрэгтэй. Долоон толгой гээшэнь эхэнэрэй уугша
долоон добо г‰бээн‰‰дынь м‰н. Тэдэ долоон г‰бээн‰‰дынь м‰н
баа долоон хаанууд гээшэ. 10 Тэдэ хаануудай табаниинь хосо>
ронхой, нэгэниинь бии, н‰гµµдэхинь ‰шµµ ерээд‰й, ерэхэдээшье
удаан байхаг‰й юм. 11 Бии байанаа, ‰гы болоон арьяатан найма>
дахи хааниинь болоно; энэнь т‰р‰‰шын долоон хаануудай нэгэ>
ниинь тиин хосорон алаха тээшээ боложо байна. 12 Шинии хара>
ан арбан эбэрн‰‰д хадаа хаан т‰рые ‰шµµл абааг‰й арбан хаанууд
гээшэ, теэд тэдэнэр арьяатантай хамта нэгэ сагай турша соо хаа>
най засаг т‰рэ абаад байха. 13 Тэдэнэр хаба шадалаа, засаг т‰рэеэ
арьяатанда ‰гэхэ гээн гансал зорилготой. 14 Тэдэ хаанууд ‡ргэ>
лэй Хурьганай урдааа дайлалдаха, тиин ‡ргэлэй Хурьган тэрэ>
нэй урижа асарагшадтай, тэрэнэй шэлэжэ абагшадтай, тэрээндэ
‰нэн шударгы байгшадтай хамта тэмсэжэ тэдэниие диилэхэ. Юуб
гэбэл, ‡ргэлэй Хурьган эзэд‰‰дэй Дээдын Эзэн, хаануудай Хаан
м‰н». 15 Эльгээмэл намда иигэжэ хэлээ: «Янхан эмын уугша гол
м‰рэн‰‰д хадаа элдэб янзын арадууд, улад зон, ‰ндээ яатан, ян>
за б‰риин хэлэтэй зон гээшэ. 16 Шинии хараан эдэ арбан эбэр>
н‰‰д, м‰н арьяатан тэрэ Янхан эмые ‰зэн ядажа зэб‰‰рхэхэ, тэ>
рэниие ‰гыр‰‰лэн хоооруулха, салдаган нюсэгµµр ‰лµµхэ, тэрэ
эмые эдижэрхихэ, тиигээд галда шатааха байна. 17 Юундэб гэбэл,
Бурхан номнол ‰гэн‰‰дыень бэел‰‰лэгдэтэр табиан зорилгыень
бэел‰‰лхэ х‰сэл арбан хаануудай з‰рхэ сэдьхэлдэ хадуун оруулаа.
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Бурханай х‰сэл иимэ: тэдэ хаанууд хоорондоо з‰бшµµд, хаанай
засаг т‰рые арьяатанда ‰гэхэ. 18 Шинии хараан эхэнэр болбол га>
зар дэлхэйн хаануудые зонхилогшо агууехэ ниислэл м‰н гээшэ».
Вавилониие хэээлгэ
1817

иимэ юумэ харабаб: аргаг‰й ехэ эрхэ засагтай
18 ондоо нэгэудааэльгээмэл
тэнгэриээ буужа байба, тиин газар
1 Тэрэнэй

дайда тэрэнэй алдар солоор гэрэлтэн толоршобо. 2 Тэрэ эльгээмэл
бардаастай шангаар иигэжэ хашхарба: Агуу ниислэл Вавилон а>
лаа, алаа! Энэ ниислэл ада ш‰дхэрн‰‰дэй шэбээлдэг газар, элдэб
эсын боохолдойнуудай обооролдодог ‰‰р, элдэб эсын бузар шубуу>
дай суглардаг ‰‰р, элдэб эсын бузар булай, жэрхэштэй муухай арьяа>
тадай шэбээлдэг газар болошоо. 3 Юундэб гэхэдэ, ниислэл Вави>
лон забхайралайнгаа бузар архяар б‰хы арадуудые огтоогоо, тиин
газар дэлхэйн хаашуул тэрээнтэй холбоорилдоо, наймаашад хон>
жоошодшье ‰л‰‰сэ айн байдалдань дашууран орожо, хэтэртэрээ
баяжаа. 4 Тэнгэриээ иигэжэ хэлээн ондоо абяан намда дуулдаа:
Энэ ниислэлэй н‰гэл шэбэлынь таанарта н‰лµµлхэг‰йн тула, гай
аюулынь таанарые дайрахаг‰йн тула, арад зомни тэрэ хотые ор>
хиит. 5 Юундэб гэбэл, тэрэнэй н‰гэл шэбэлынь огторгой тэнгэридэ
туласараа обооршоод байна, тиин тэрэ ниислэлэй хээн гэмтэ яба>
далые Бурхан анаандаа оруулба. 6 Тэрэ ниислэлые хээн ‰йлэйнь
хэмжээгээр хэээгты, хээн ‰йлэ хэрэг‰‰дэйнь т‰лµµ хо¸р дахин
хатуугаар хэээгты, хо¸р дахин хатуу архи тэрэнэй аяга руу хэгты!
7 ¤µрыгµµ тэрэ хэды ехээр магтуулаа гээшэб, хэды ехэ баялиг соо
умбаа гээшэб, тэды ехэ ядарал зоболон, уйдхар гашуудал тэрээндэ
асарагты! Юундэб гэбэл, тэрэ ниислэл иигэжэ досоогоо анаа: «Би
хатан шэнги айн уунаб, би бэлбээн эхэнэр бэшэб, уйдхар га>
шуудалые ‰зэхэг‰йб!» 8 Тиимэээ али б‰хы гай аюулнууд: ‰хэл хосо>
рол, гай гашуудал, ‰лэсхэлэн зоболон тэрэ эмэдэ гэнтэ буужа ерэхэ
даа! Тэрэниие галда шатааха, ушарынь гэбэл, тэрэниие ш‰‰бэрилхэ
Эзэн Бурхан угаа х‰сэтэй юм. 9 Тэрэ ниислэлэй шатахада гараан
гал т‰ймэрэй утаа уняар харахадаа, зальхайралга, баялиг соогуур
дураараа х‰льбэрэлдэжэ ябаан газар дайдын хаашуул тэрэ ниислэ>
лые шаналжа уйлаха гашуудаха байна. 10 Тиин хаашуул холо зогсон
тэрээниие хараад, ядарал зоболоноонь ‰хэтэрµµ айжа, иигэжэ хэ>
лэхэ юм: Аргаг‰й х‰сэтэй, агуу ниислэл Вавилон, аймшагтай ехэ
гашуудал зоболон шамда тудаба – зарга ш‰‰бэридэ шаамайе ‰гэжэ
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хэээхэ саг гэб гэнтэ ерэбэ! 11 Наймаашад хонжоошодшье тэрэ хо>
тые шаналан уйлана, гашуудан зобоно, ушарынь гэбэл, тэдэнэй эд
бараае хэншье худалдажа абахаг‰й. 12 Тэдэнэй обоо собоо алта, м‰н>
гые, ‰нэтэ шулуунуудые, убад убые, нарин улые, шад улаан б‰>
дµµр, дардам торгоор, ‰нэтэй улаабтар б‰дµµр о¸он хубсаыень,
хоншуухан ‰нэртэй модонуудые, заанай яаар хээн б‰тээлн‰‰дые,
‰нэтэ модоор, гуули, т‰мэрµµр, гантиг шулуугаар хээн амарта>
нуудыень ондоо хэншье саашадаа абахаг‰йл. 13 Эдеэ амтатай болго>
дог з‰йлн‰‰дыень, айхан ‰нэртэй ургамалай ш‰‰ыень, х‰жэ сан>
зайень, либанон гэдэг уталгыень, архи дарыень, оливай тоыень,
хурабшаадхан сагаан гурилыень, шэниисэ таряаень, ‰хэр, хони, мо>
ринуудыень, ута тэргэн‰‰дыень, барлагуудыень, сэрэгэй плендэ аб>
таан х‰н‰‰дыень ондоо хэншье саашадаа абахаг‰йл. 14 Шинии сэдь>
хэн шунажа байдаг юумэн‰‰дшни ‰гы болошобо, шинии б‰хы ал>
дар соло, ‰нэтэ баялигшни хосорон алаа. Ондоо тэдэшни хэзээш
бусажа ерэхэг‰й! 15 Эдэ б‰хы эд бараануудые худалдажа, тээ бая>
жаан наймаашад тэрэ ниислэлые холооо хараад, ядарал зоболон>
оонь ‰хэтэрµµ айандаа, уйлан, гэгэн, 16 иигэжэ хэлэхэ юм: Нарин
гэгшын улаар, алта м‰нгµµр, ‰нгэтэ шулуу, убадаар толоржо бай>
ан ‰нэтэй сэнтэй улаан б‰д хубсаа ‰мдээн агуу ниислэл, шамда
гашуудал зоболон тудаба! 17 Тиимэ ехэ баялиг зµµри гэб гэнтэ ала>
шабал! Тиин б‰хы капитанууд, уан далайгаар тамарагшад, моря>
гууд, далайн албанда ябажа, амидарагша б‰хы х‰н‰‰д холо зогсоод,
18 ниислэл хотын шатаха д‰рэхэдэ гараан утаа уняарые харахадаа,
орилон шашхан, иигэжэ хэлэхэ: «Агуу ниислэлтэй жэшэмээр хото
байха г‰? 19 Тиин тэдэ зон тархи дээрээ ‰нээ адхан, уйлалдан гэ>
гэлдэн иигэжэ хашхаралдаха: Агуу ниислэл, шамда айхабтар ехэ га>
шуудал зоболон тудаба! Далайда онгосотой байан х‰н‰‰д ниислэл
хотын баялигаар тээ баяжаа. Харин тэрэ хото гэб гэнтэ хооон с‰л
губи болошоо! 20 Огторгой тэнгэри, Бурханай х‰н‰‰д, элшэд, л‰н>
дэншэд, энээндэ х‰хин баясыт! Таанарай т‰лµµ тэрэ ниислэлые
Бурхан хэээгээл! 21 Удаань баатар ехэ х‰сэтэй эльгээмэл тээрмын
шулуунай зэргын томо гэгшын шулуу ‰ргэжэ, далай руу шэдэхэ
зуураа, иигэжэ ‰г‰‰лбэ: Агуу ниислэл Вавилониие иимэл х‰сэтэй>
гµµр холо шэдэжэ хаяхань! Энэ ниислэл саашадаа оршохо¸о бол¸о!
22 Х‰гжэмэй дуугархань дахин дуулдахаг‰й, ятага, жэмб‰‰ршэдэй>
шье, б‰реэ дуугаргагшадайшье х‰гжэм дуун дахин дуулдахаг‰й. Гар
дархашуулшье, урлалгын ажалшье саашадаа эндэ хэхэг‰й. Тээрмын
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шулуунай эрьелдэн т‰ерхые ондоо хэншье дуулахаг‰й. 23 Дэнгэй гэ>
рэлые хотодо ондоо хэншье харахаг‰й. Гэрлэхэеэ байгаа х‰б‰‰н ба>
саган хо¸рой хµµрэлдэжэ зугаалхые ондоо хэншье дуулахаг‰й. Юун>
дэб гэбэл, шинии наймаашад газар дэлхэйн амбан айдууд байгаа,
шинии ‰йлэдэн хэдэг байан эльбэ жадханууд али б‰хы арад зониие
мэхэлээ. 24 Бурханай х‰н‰‰дэй, л‰ндэншэдэй, газар дэлхэйдэ ами>
даржа ябахадаа алуулан зоной шуа адхаранда энэ хото зэмэтэй!
Тэнгэри дээрэхи баяр
1918

удаа аргаг‰й олоороо х‰н‰‰дэй суглараад, д‰‰елдэн
19 шууялдан байан
шэнгеэр иигэжэ хашхаралдаха абяан намда
1 Тэрэнэй

тэнгэри дээрэээ дуулдаба: Бурханда магтаал соло! Манай Бурхан>
да абарал, алдар соло, х‰сэ шадал байна! 2 Ушарынь хэлэбэл, тэрэ>
нэй шиидхэбэрин‰‰д ‰нэн з‰б юм: б‰хы газар дэлхэйнхидые заль>
хайрууланайнь т‰лµµ аргаг‰й забхай Янхан эмые Бурхан ш‰‰бэ>
рилэн гэмнээ: зарасанарайнь шуа адхарууланайнь т‰лµµ Янхан
эмые Бурхан хэээгээ! 3 Тиин тэдэ дахин ооглон хашхаралдаа: Бур>
ханда магтаал соло! Янхан эмые шатаахада гараан утаан хэтын
хэтэдэ дэгдэжэ байна! 4 Хорин д‰рбэн ахамадууд, д‰рбэн амитад
ерэжэ, хаан шэрээдээ ууан Бурханай урда унан унаад, ‰гэдэн
м‰ргэхэ зуураа: Болтогой! Бурханда магтаал соло! – гэжэ хэлэбэд.
‡ргэлэй Хурьганай т‰рэ найр
5 Хаан

шэрээгэй з‰гµµ иигэжэ хэлэхэ абяан дуулдаба: Бурханай
б‰хы зарасанар, Бурханиие х‰ндэлдэг б‰хы х‰н‰‰д, юрыншье х‰н‰‰д,
засаг баридагшье х‰н‰‰д, манай Бурханиие магтан айшаагыт! 6 Ар>
гаг‰й олоороо х‰н‰‰дэй суглараад д‰‰елдэжэ байан шэнги г‰, али
уан х‰‰юурэй шууяжа, шангаар тэнгэри дуугаржа байан шэнги
иимэ абяан намда дуулдаба: Бурханда магтаал соло! Хамагые зон>
хилогшо Бурхамнай, Дээдын Эзэн засаг т‰рµµ абаба! 7 Бидэ баяр>
лахабди, х‰хихэбди, тэрэниие магтан, алдар сууень дуудахабди,
ушарынь хадаа ‡ргэлэй Хурьганай т‰рэ болохонь! Хадамда ошохо
басаганиинь бэлэн болоод, тэрэнээ х‰леэжэ байна: 8 Басагандань
нарин улаар о¸он ялагар, сэбэр хубсаан ‰гтэнхэй. Нарин ул>
ан гээшэнь Бурханай арад зоной ‰нэн з‰б ‰йлэ хэрэг гээн удха>
тай. 9 Удаань намда Бурханай Эльгээмэл иигэжэ хэлэбэ: «Буулгажа
бэшээд аба! ‡ргэлэй Хурьганай т‰рэ найрта урилга абагшад жар>
галтай! Энэ Бурханай хэлээн ¸отойл ‰нэн з‰б ‰гэн‰‰д гээшэ!»
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10 Би

газарта унан хэбтэжэ, х‰лдэнь м‰ргµµб. Теэд тэрэ намда хэ>
лэбэ: «Иимэ юумэ б‰ хээрэй, мэдэжэ бай! Би Иисус тухай гэршэл>
дэг шамтайл адли, шинии аха д‰‰нэртэл адли зарасань гээшэб!
Бурханда ‰гэдэн м‰ргэ! Иисус тухай гэршэлэгшэд л‰ндэншэдые
урмашуулдаг ‰лдэтэй юм».
Сагаан мори унаан х‰н
11 Тиин

сэлеэтэй байан тэнгэри харабаб – тэндэ сагаан морин
байба, тэрэниие х‰н унаад ууба. Мори унаашань ‡нэн з‰б, Сэхэ
шударгы гэжэ нэрэтэй юм. Тэрэ уугаашань зарга ш‰‰бэриие, дайн
сэрэгые ‰нэн з‰бµµр хэгшэ юм. 12 Тэрэнэй нюдэн‰‰дынь гал д‰лэн
шэнги ялалзана, толгой дээрэнь олон тоото титим‰‰д байна. Бэе
дээрэнь нэрэнь бэшээтэй, тэрэнииень µµрµµнь бэшэ хэншье мэ>
дэнэг‰й. 13 Шуан соо шиихажа норгоон суба нэмэрэнхэй; тэрэ>
нэй нэрэнь – Бурханай ‡гэ юм. 14 Тэнгэри дээрэхи сэрэгшэд сагаан
моринуудые унаад, нарин сагаан улаар о¸он сэбэрхэн хубсаа
‰мдµµд, хойнооонь дахажа ябанад. 15 Арадуудые илан дарахын ту>
ла амандаа хурса элмэтэй; тэрэнь б‰хы арадуудые т‰мэр таягаараа
ударидан зонхилжо байха. Тэрэ Хамагые зонхилогшо Бурханай ехэ
уур сухалай томо тогоон соо ‰зэмэй жэмэсые низа тээ дэбэнэ.
16 Тэрэнэй суба дээрэ, гуя дээрэ иигэжэ бэшээтэй: хаашуулай Хаан,
эзэд‰‰дэй Дээдын Эзэн. 17 Нара дээрэ зогсожо байан эльгээмэлые
би харааб. Огторгой доохонуур ниидэжэ ябаан б‰хы шубуудта хан>
дан, тэрэ эльгээмэл иигэжэ шангаар хашхаржа байба: «Бурханай
ехэ эдеэ хоол барихаяа эндэ сугларагты! 18 Хаашуулай, сэрэгэй дар>
ганарай, х‰сэ ехэтэ х‰н‰‰дэй мяха, моринуудай, тэдэниие унаад ябаг>
шадай мяха, с‰лµµ ажалтанай, барлаг богоолнуудай мяха, багашуул,
ехэш‰‰лэй мяха эдихэт». 19 Сагаан мори унаад ябагшын, тэрэнэй сэ>
рэгшэдэй урдааа тэмсэн дайлалдахаяа арьяатанай, газар дэлхэйн
хаашуулай, тэдэнэй сэрэг‰‰дэй суглараад байхые би харааб. 20 Арьяа>
таниие ш‰‰рэн бариба, тэрээнэй урда элдэб д‰лгэ тэмдэг харуулжа,
арьяатанай тамга табяад, тэрэнэй х‰рэг д‰рсэдэ ‰гэдэн м‰рг‰‰лжэ
байан хуурмаг л‰ндэншые арьяатантай хамта ш‰‰рэн бариба. Тэдэ
хо¸рые хоюулыень д‰рэжэ байан х‰хэртэй нуур худар амидыгаар
шэдэбэ. 21 Бэшэниинь сагаан мори унаад ябагшын аман соохи эл>
мээр сабшуулжа алуулан байна. Тэдэнэй мяхые б‰хы шубуу шон>
хорнууд эдижэ садаба.
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Гэршэлгэ 20
Мянган жэл
20

ябаан эльгээмэлые харабаб. О¸орг‰й г‰н
20 зэгы н‰хэнэйбуужа
т‰лхюур тэрээндэ байгаа. Гартаа аргаг‰й томо
1 Тэнгэриээ

гэнжэ баринхай. 2 Ехэ ‰нинэй могой, шолмос, сатана байан лууе
Бурханай Эльгээмэл барижа ерээд, мянган жэлдэ мултархаг‰й б‰
хµµр гэнжэлэн х‰лижэрхибэ. 3 Тэрэ лууе Бурханай Эльгээмэл о¸орг‰й
г‰нзэгы н‰хэ руу шэдэжэ хаагаад, н‰хыень тамгалжархиба. Мянган
жэлэй дууатар тэрэ луу арадуудые саашадаа мэхэлхэ аргаг‰й болоон
байна. Тэрэ болзоройнь ‰нгэрхэдэ, луу ойро зуурахана с‰лµµлэгдэхэ
юм. 4 Зарга ш‰‰бэри хэхэ эрхэтэй х‰н‰‰дэй ууан хаан шэрээн‰‰дые
харабаб, м‰н Иисус тухай, Бурханай ‡гэ тухай гэршэлэнэйнгээ т‰
лµµ толгойгоо таа сабшуулаашадай ‰нээн‰‰дые, арьяатанда, тэрэ
нэй х‰рэг д‰рсэдэ ‰гэдэн м‰ргµµг‰йш‰‰лэй, духадаа г‰, али гартаа
тэрэ арьяатанай тамга табюулааг‰йш‰‰лэй ‰нээн‰‰дые би харабаб.
Тэдэнэр дахин амидыруулагдажа, мянган жэл соо Иисустай хамта
засаг т‰рэ барижа байгаа. 5 Бусад ‰хµµшэдынь мянган жэлэй ‰нгэр
тэр µµргµµ амидыруулагдааг‰й эн. Энэ анха т‰р‰‰шын амиды
ралга м‰н байгаа. 6 Т‰р‰‰шын амидыруулгын ‰едэ дахин амидыраг
даха х‰н‰‰д жаргалтай. Тэдэнэр Бурханай х‰н‰‰д м‰н. Тэдэнэр хо¸р
дохи¸о ‰хэхэг‰й юм. Тэдэнэр Бурханай, Христосой санаартадынь
болохо, мянган жэлэй туршада Иисустай хамта засаг т‰рэ барижа
байха. 7 Мянган жэлэй ‰нгэрхэдэ сатана т‰рмэµµ табигдаха байна.
8 Тиигээд сатана арадуудые мэхэлхэеэ ошохо, дайн сэрэг ‰‰дхэхын
тула дэлхэйн б‰хы д‰рбэн з‰г‰‰дээр ябаха, гога, магого гэжэ арадууд
та ошохо. Далайн эрьеын элэ хайр мэтэ ‰й т‰мэн х‰н‰‰дые сатана
гулидхан суглуулха байна. 9 Тэдэнэр б‰хы газар дайдые алхалан гара
жа, Бурханай зоной байрлаан газарые, тэрэ зоной эгээн дуратай хо
тые х‰реэлхэ. Теэд тэрэ ‰едэнь тэнгэри дээрэээ гал буужа ерээд,
бултыень шатаажархиха юм. 10 Тэдэ зониие мэхэлэгшэ Шолмос д‰рэ
жэ байан д‰‰рэн х‰хэртэй нуур худар хаюулаа эн. Т‰р‰‰н тэрэ нуур
руу арьяатан, хуурмаг л‰ндэншэ хо¸р шэд‰‰лэн байна. Тэдэниие хэ
тын хэтэдэ, ‰дэр ‰ниг‰й тэндэ зобоожо туляажа байха юм.
‰‰лшын зарга ш‰‰бэри
11 Тиигээд

би сагаан ‰нгэтэй асари томо хаан шэрээе, тэрэ шэрээ
дээрэ уугшые харабаб. Шэрээдэ уугшын байан ушараа газар
тэнгэри хо¸р тэрьелэн далда орошобо: тэрэ хо¸рой ууха уури
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байгааг‰й. 12 ‡хµµшэдые, багашуулые, ехэш‰‰лые хаан шэрээгэй урда
зогсожо байхыень би харабаб. Номууд нээлгээтэй байба. Удаань
баа нэгэ ном – ажамидаралгын ном дэлгэгдэбэ. ‡хµµшэд тэдэ>
нэй µµэдынь ‰йлэ хэрэгэй ¸оор, м‰н номуудта бэшээтэй байан
¸оор шиидх‰‰лээ бэлэй. 13 Бии байан ‰хµµшэдµµ далай ‰гµµ,
бии байан ‰хµµшэдµµ ‰хэл, ‰хэлэй орон хо¸р ‰гµµ, тиин ‰хµµшэн
б‰хэниие тэрэнэй хээн ‰йлэ хэрэгэйнь хэмжээгээр шиидхээ.
14 Удаань ‰хэл, ‰хэлэй орон хо¸рые гал д‰лэтэ нуур руу хаяан
байна. Энэнь хо¸рдохи ‰хэл – гал д‰лэтэ нуур м‰н байан юм.
15 Амидаралгын ном соо бэшэгдээг‰йш‰‰лые гал д‰лэтэ нуур худар
шэдээ эн.
Шэнэ тэнгэри, шэнэ газар
2120

би шэнэ тэнгэри, шэнэ газар хо¸рые харабаб. Т‰>
21 р‰‰шын тэнгэри,
т‰р‰‰шын газар хо¸р хэтэ заяанда ‰гы бо>
1 Тиигээд

лоо, далайшье хосороо бшуу. 2 Нангин Хотые – шэнэ Иерусали>
мые би харааб. Хадамда гарахаяа н‰хэр х‰б‰‰гээ х‰леэжэ байан
шэнэ Иерусалим го¸нхой юумэ тэнгэриээ, Бурханаа буужа ябаба.
3 Хаан шэрээгэй тэндэээ шангаар иигэжэ хэлэхые дуулабаб: «Ха>
ралши, энэ Бурханай майхан гээшэ. Х‰н‰‰дшье тэрэ майханда
байна, Бурхан хододоо тэдэнтэй байха! Тэдэ х‰н‰‰д тэрэнэй арад
зониинь болохо, Бурхан µµрµµшье тэдэ х‰н‰‰дтэй хамта ажауу>
ха, тэдэнэй Бурханиинь болохо. 4 Бурхан тэдэ х‰н‰‰дэй нюдэнµµ
гараан дуал нулимса б‰хэниие аршаха. ‡хэлгэ хосоролгошье саа>
шадаа байхаг‰й, уйдхар гашуудал, орилолдоон бархиралдаан, ‰б>
дэлгэ хабдалгашье саашадаа байхаг‰й, ушарынь гэбэл, урданай
б‰хы юумэн урдажа ошоо». 5 Хаан шэрээдэ уугша иигэжэ хэлээ:
«Харалши, би баран шэнэ юумэ хэнэб!» Тиигээд тэрэ иигэжэ хэлэ>
бэ: «Буулгажа бэшээд аба, эдэ ‰гэн‰‰дтэ этигэхэдэ болохо, юундэб
гэбэл, эдэ б‰хы ‰гэн‰‰д ‰нэн з‰б юм». 6 Намда тэрэ хэлэбэ:
– Б‰тэбэ! Би Альфа, Омега гээшэб, Т‰р‰‰шынхинь, ‰‰лшын>
хинь гээшэб. Ундаа х‰рээн х‰ндэ амидаралгын булагай уанаа
миинтэ уулгахаб. 7 Илагша б‰хы эдэ юумэн‰‰дые намаа абаха. Би
тэрэнэй Бурханиинь болохоб, тэрэ минии х‰б‰‰мни болохо. 8 Айм>
хай д‰‰лэгэрн‰‰д, Иисуста ‰зэглэдэгг‰й х‰н‰‰д, бузар муухай н‰>
гэл хэгшэд, алууршад дээрмэшэд, зальхай ябадалтан, эльбэ хэгшэд,
онгондо ш‰тэгшэд, элдэб худалшад гал, х‰хэрµµр д‰лэтэн носогшо
нуур руу хаюулха. Энэнь хо¸рдохи ‰хэлгэ м‰н.
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9 Удаань

гай аюулай ‰‰лшын долоон д‰‰рэн аягатай долоон эль>
гээмэлэй нэгэниинь ерэжэ, намтай хµµрэлдэбэ: «Харалши даа, би
шамда бэриеэ – ‡ргэлэй Хурьганай амгые ‰з‰‰лхэб!» – гэбэ.
10 Тиин Нангин ‰лдµµр намайе аргаг‰й ‰ндэр хада дээрэ абаа>
шаад, тэнгэри дээрэээ Бурханаа доошоо буужа ябаан Арюун
нангин Иерусалим хотые намда харуулба. 11 Тэрэ хотонь Бурханай
алдар солоор толорон гэрэлтэжэ байба. Тэрэ гэрэл туяань болор
мэтын сэбэр тунгалаг хас шулуун шэнги ‰нэтэй шухаг шулуунууд>
тал адляар ялалзажа байгаа бэлэй. 12 Иерусалим хотые тойроод ар>
бан хо¸р хаалгатай ‰ндэр гэгшын хананууд байба. Хаалгануудайнь
хажууда – арбан хо¸р эльгээмэлн‰‰д, хаалганууд дээрэнь Израи>
лиин арбан хо¸р угсаатанай нэрэн‰‰д бэшээтэй. 13 Гурбан хаалгань
з‰‰н тээшээ, гурбаниинь – хойшоо, гурбаниинь – урагшаа, гурба>
ниинь – баруун тээшээ харанхай. 14 Хотын хана арбан хо¸р шулуу>
тай уури дээрэ табяатай, тэдэнэй дээг‰‰р Бурханай Хурьганай ар>
бан хо¸р элшэдэй нэрэн‰‰д бэшээтэй. 15 Намтай хµµрэлдээн эль>
гээмэл хотые, тэрэнэй хаалгануудые, ханануудые хэмжэхын тула
алтан таяг баряад ябаа. 16 Тэрэ хото болбол ута ‰ргэнµµрµµ адли,
тэбхэрхэн хэмжээнэй байгаа эн. Эльгээмэлэй µµрынгµµ таягаар
хото хэмжэхэдэнь, утаашаа хо¸р мянга д‰рбэн зуун модо байба,
‰ргэниинь, ‰ндэрынь утатайгаа адли байба. 17 Эльгээмэлэй хотын
хана хэмжэхэдэнь, ‰ндэрынь жаран зургаан метр байба. Эльгээ>
мэл х‰нэй хэмжэдэг хэмж‰‰рые хэрэглээ эн. 18 Ханань хас шулуу>
гаар, харин хотонь нэбтэ харагдадаг шэл шэнги сэбэр алтаар бариг>
данхай байгаа. 19 Хотын ханын ууринуудынь элдэб янзын эрдэни
шулуунуудаар хэгдээн: нэгэ ууринь хас шулуугаар, хо¸рдохи уу>
ринь – миндарга шулуугаар, гурбадахинь – халтар манаар, д‰рбэдэ>
хинь – номин шулуугаар хэгдээн байба. 20 Табадахи ууринь –
сардониксаар, зургаадахинь – мана шулуугаар, долоодохинь – хри>
золидаар, наймадахинь – бериллээр, юэдэхинь – бэгтэ болор
шулуугаар, арбадахинь – хризопразаар, арбан нэгэдэхинь – оюун
шулуугаар, арбан хо¸рдохинь – аметистээр хэгдээн байба. 21 Ар>
бан хо¸р хаалгануудынь арбан хо¸р убадаар, хаалга болгониинь
‰ргэлжэ х‰жэ убадаар хэгдээтэй. Хотын гол гудамжань шэл шэнги
нэбтэ харагдажа байдаг сула алтаар хэгдэнхэй. 22 Хото соо ‰мэ
би харааг‰йб. Тэрэнэй ‰мэнь – Хамагые зонхилогшо Эзэн Бурхан
µµрµµ, м‰н ‡ргэлэй Хурьган ха юм. 23 Хотын аруул гэрэлтэй бай>
хын тула нара, арашье хэрэгг‰й байгаа, юундэб гэбэл, Бурханай
584

Гэршэлгэ 21, 22
алдар солонь хотые гэрэлт‰‰лээ ха юм. Хурьган тэрэнэй дэнгынь
м‰н. 24 Арадууд тэрэ хотын гэрэл туяа соо ябаха, газар дэлхэйн хаа>
шуул µµэдынгµµ баялиг зµµриие тэрээндэ асаржа ‰гэхэ. 25 Хотын
хаалганууд б‰хэли ‰дэртµµ суургалагданг‰й, нээлгэтэй байха, уша>
рынь гэбэл, тэндэ ‰ни болохог‰й бшуу. 26 Арадуудай нэрэ солые,
баялиг зµµриие тэрэ хотодо асарха. 27 Бузарлагдаан ямаршье юумэн
тэрэ хотодо орохог‰й, гутамшаг муухай юумэ хэгшэд, мэхэ гохо
гаргагшад тэрэ хотодо орохог‰й. ‡ргэлэй Хурьганай амидаралгын
ном дэбтэртэ нэрээ бэш‰‰лэн х‰н‰‰д лэ тиишэ оруулагдаха.
Амидаралгын гол м‰рэн
2221

Болор мэтэ ялалзаан амидаралгын уанай гол м‰рэниие
22 удаань
намда эльгээмэл харуулаа. Тэрэ гол м‰рэн Бурханай
1

болон ‡ргэлэй Хурьганай хаан шэрээгэй дорооо урдан гарадаг.
эгээн ехэ гудамжынь дундуур урдагша юм. М‰рэнэй хо¸р
эрьеэрнь амидаралгын модон ургадаг, тэрэ модон ара б‰ри ургаса
‰гэхэ зуураа, жэлдээ арбан хо¸р дахин ‰рэ жэмэс асардаг, тэрэ мо>
доной набшаануудынь арадуудые аргалжа эдэгээхэдэ туалдаг.
3 Бурханай хараалда х‰рэмµµр муу юумэн тэндэ хэзээдэшье болохо>
г‰й. Бурханай ба ‡ргэлэй Хурьганай хаан шэрээ тэрэ хотодо байха.
Бурханай зарасанар тэрээндэ алба хэхэ байна. 4 Зарасанарынь тэрэ>
нэй нюурые хараха, тэрэнэй нэрэнь тэдэнэй магнайда байха. 5 Тэн>
дэнь дахин ‰ни болохог‰й, тэдэндэ дэнгэйшье гэрэл, наранайшье
туяа ондоо хэрэгг‰й, юуб гэбэл, тэдэниие Эзэн Бурхан гэрэлт‰‰лхэ
байна. Тиин тэдэнэр хэтын хэтэдэ хаан т‰рэ засаг барижа байха юм.
2 Тиигээд

Иисусай ерэхэ тухай
6 Бурханай

Эльгээмэл намда иигэжэ хэлээ: «Эдэ ‰гэн‰‰дтэ этигэ>
хэдэ болохо, юундэб гэбэл, эдэ ‰гэн‰‰д ‰нэн з‰б юм. Л‰ндэншэдтэ
µµрынгµµ ‰лдые ‰гэгшэ Эзэн Бурхан аяар ямар юумэнэй боло>
хые µµрынгµµ зарасанарта харуулхынь тула эльгээмэлээ ябуулан
байна. 7 Иигээд лэ би аяар ерэхэб! Энэ номой уридшалан хэлэые
сахин бэел‰‰лэгшэ жаргалтайл!» 8 Би, Иоанн энээниие дуулааб, ха>
рааб. Энэниие дуулаад, хараад байхадаа, эдэ б‰гэдые намда харуул>
ан эльгээмэлэй х‰лдэнь унажа, ‰гэдэн м‰ргµµб. 9 Теэд эльгээмэл
намда иигэжэ хэлээ: «Боли даа, иимэ юумэ б‰ хэ! Би шам шэнгил,
шинии л‰ндэншэд – аха д‰‰нэр шэнгил, энэ номой ‰гэн‰‰дые са>
хин бэел‰‰лэгшэдтэйл адли зараса гээшэб. Ши Бурханда ‰гэдэн
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м‰ргэ!» 10 Намда тэрэ иигэжэ хэлээ: «Энэ номой уридшалан хэлэ>
эн ‰гэн‰‰дые б‰ суургалан тамгалаарай! Саг б‰ри д‰тэлµµд байна.
11 Муу х‰н муу юумэеэ хэжэ ‰ргэлжэл‰‰лэг! Жэрхэмшэг муухай х‰н
тэрэл муухай юумэеэ хэг, айн х‰н айе хэжэл байг, арюун нангин
х‰н тэрэл зандаа арюун ябаг». 12 «Иигээд Би аядаа ерэхэб! Х‰н
болгониие хээн хэрэгэйнь зэргээр шагнаха, хэээхын тула шагна>
лаа, хэээлтэеэ µµртµµ абажа ябанаб. 13 Би Альфа, Омега гээшэб,
Т‰р‰‰шынхинь, ‰‰лшынхинь, Эхиниинь, Эсэсынь гээшэб». 14 Хуб>
сааа сэбэрлэгшэд жаргалтай! Тэдэнэр амидаралгын модондо х‰р>
тэлсэхэ эрхэтэй, тэдэнэр хаалгын ‰‰дээр хотодо орохо эрхэтэй.
15 Теэд нохосууд, эди шэдитэн, зальхай забхай ябадалтан, алуурша
этэгээд‰‰д, онгонуудта ш‰тэгшэд, худал хуурмаг ябадалда дура>
тайшуул, тиимэ юумэ хэгшэд – хотын гадаа тээ ‰лэхэ юм. 16 Иимэ
гэршэлгые таанадта ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дэй дамжуулхынь тула
µµрынгµµ эльгээмэлые би, Иисус, ябуулан байнаб. Би Давидай
‡ндээ, алааниинь гээшэб. Би ‰‰рэй ялагар одон гээшэб». 17 Нан>
гин ‰лдэшье, хадамай басаганшье: «Ерэ!»– гэнэд. Шагнажа бай>
гаашашье: «Ерэ!»– гэг. Ундаа ехээр х‰рэгшэдшье ерэг! Амидаралгын
уа абаха дуратайшуул ерэжэ, тэрэ уа миинтэ абаг лэ!
Т‰гэсхэл
Энэ номой уридшалан хэлээн ‰гэн‰‰дые шагнагша б‰хэндэ
иигэжэ дуулганаб: эдэ ‰гэн‰‰дтэ ямар нэгэн юумэ хэн нэмэлтэ
оруулнаб, энэ ном соо бэшээтэй гай аюулые Бурхан нэмэжэ, б‰ри
ехэ болгохо. 19 Энэ номой уридшалан хэлэгдээн ‰гэн‰‰д соооо
ямар нэгэн юумэ хаажа хаяа болболынь, тэрэнэй амидаралай мо>
доной ‰рэ жэмэс эдихэ эрхые, Нангин Хотодо орохо эрхые Бурхан
хааха юм. Энэ модон ба энэ хото тухай энэ ном соо бэшээтэй.
20 Энээниие гэршэлэн баталагша иигэжэ хэлэнэ: «Тиимэ даа, би
аядаа ерэхэб!» Болтогой, Дээдын Эзэн Иисус, заларжа ерэ! 21 Дээ>
дын Эзэн Иисусай ‰ршµµл хайрань бултанда х‰ртэхэ байна!
18
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