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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.
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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

20

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
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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.
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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.
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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.
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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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Матвей 18
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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Матвей 19
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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Матвей 19, 20
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?“
59

Матвей 20
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
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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.
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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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