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Иоаннай дуулга�ан �айн Мэдээсэл  

‡гэ хадаа х‰н боложо т‰рµµ  

1 Анхан�аа нааша – юртэмсэ дэлхэйн зох¸он б‰тээгдэхэ�ээ т‰>
р‰‰н – ‡гэ* бии бай�ан юм. Тэрэ болбол Бурхантай хамта бай>

гаа. Тэрэ хадаа Бурхан м‰н байгаа. 2 ‡гэ болбол анхан�аа нааша 
Бурхантай хамта бай�ан юм. 3�4 Б‰хы юумэн ‡гµµр лэ б‰тээгдэ�эн 
байна, нэгэшье б‰тээгдэ�эн юумэн тэрээнг‰йгµµр б‰тээг‰й байгаа. 
Тэрэ µµрµµ б‰хы амидаралай эхин м‰н. Амидарал гээшэ б‰хы х‰>
н‰‰дые гэрэлт‰‰лдэг Гэрэл туяа м‰н. 5 Гэрэл туяа болбол шэг харан>
хы соогуур сасаран гэрэлтэдэг, тиин шэг харанхы Гэрэл туяае �‰>
нµµжэ шадахаг‰й юм.  

6 Иоанн гэжэ нэрэтэй х‰ниие Бурхан эльгээ�эн байна. 7 Гэрэл ту>
яагай ерэхэ тухай гэршэлхэеэ Иоанн ерээ. Тэрэнэй гэршэлэлгын 
ашаар б‰хы х‰н‰‰д гэрэл туяада этигэхэ ¸�отой байгаа. 8 Иоанн 
µµрµµ Гэрэл туяа бэшэ �эн. Тэрэ Гэрэл туяагай гэршэнь �эн. 9 Б‰>
хы х‰н‰‰дые гэрэлт‰‰лдэг жэнхэни Гэрэл туяа юртэмсэ дэлхэйдэ 
ерэдэг бэлэй. 10 Тэрэ хадаа юртэмсэ дэлхэй соо байгаа, юртэмсэ 
дэлхэй тэрээгээр зох¸он б‰тээгдэ�эншье �аа, тэрээниие дэлхэйнхид 
танибаг‰й. 11 Гэрэл туяагай µµ�эдынхидтµµ ерэхэдэнь, µµ�эдын>
хинь тэрэнээ угтан абааг‰й. 12 Теэд Гэрэл туяае угтан абагшадта, 

                                                           

* Грек хэлэн�ээ «Логос» гэ�эн ойлгосо бидэ «‡гэ» гэжэ оршуулнабди. 

Энэ ойлгосо хадаа х‰нэй хэлэ�эн ‰гэ�µµ гадна, х‰нэй ухаанда болбосоржо 

бай�ан ухаан бодол, али юумэнэй удха, теэдшье бодожо ‰зэхэ арга шада"

бари тэмдэглэдэг. Бурханай м‰нхэ ‡гэ болбол тэрэнэй Сэсэн ухаан, оюун 

бодол болон ‰гэ м‰н. Тэрэ ‡гын ашаар Бурхан юртэмсэ дэлхэйе б‰тээгээ. 

Тэрэ ‡гэ х‰н бэе бэелжэ т‰рµµ. Тэрэ болбол Иисус Христос, Бурханай Х‰"

б‰‰н, µµрµµ Бурхан м‰н, тиин Эсэгэ Бурхан Нангин �‰лдэ хо¸ртой нэгэн 

хамта юм.  

Иоанн 
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тэрээнэй алдар нэрэдэ этигэгшэдтэ Бурханай ‰хиб‰‰д болохо эрхэ 
тэрэ ‰ршµµгµµ. 13 Тэдэ х‰нэй х‰сэл дуран�аа, эрын х‰сэлэн�µµ б‰>
рилдµµг‰й, харин Бурхан�аа т‰рµµ.  

14 ‡гэ хадаа х‰н боложо т‰рµµд, бидэнэй дунда амидаржа байгаа. 
Эсэгэ Бурханай ори ганса Х‰б‰‰ниинь ‰ршµµл хайрын ба ‰нэн з‰й>
лэй бэелэл байжа, бидэндэ �‰р шадалаа харуулаа. 15 Тэрээниие гэр>
шэлэн Иоанн: «Минии хойно�оо ябагша нам�аа нилээдг‰й шуха>
ла, ушарынь гэхэдэ, нам�аа урда байгаа юм гэжэ хэлэхэдээ, би энэ 
х‰н тухай хэлээ �эм», – гэжэ айладхаа.  

16 Тэрэ µµрынгµµ хизаарг‰й ехэ, урданайхи�аа ‰л‰‰ ехэ буян хэ>
шэгтэ маниие х‰рт‰‰лээ. 17 Бурхан Моисейгээр* дамжуулан Хуули 
‰гµµ, харин Иисус Христосоор** дамжан, ‰ршµµл хайра, ‰нэн з‰йл 
‰гтµµ. 18 Бурханиие хэншье, хэзээдэшье харааг‰й юм. Бурхантай 
нэгэн хамта, Эсэгэдээ ойро д‰тэ ори ганса х‰б‰‰ниинь лэ Бурха>
ниие юртэмсэ дэлхэйдэ харуулаа.  

У�аар арюудхагша Иоаннай гэршэл�эн тухай  

19 «Ши хэн гээшэбши?» гэжэ Иоанн�аа �ураад ерэхыень еврей>
н‰‰дэй ахамадууд Иерусалим�аа санаартаниие болон левид‰‰дые*** 
эльгээбэ. 20 Тиихэдэнь Иоанн:  

– Би Бурханай табисуурта бэшэб, – гэжэ гэршэлэн сэхэ ха>
рюусаба.  

21 – Тиихэдээ ши хэн гээшэбши? Илия г‰ш? – гэжэ тэдэнь 
�ураба.  

– Бэшэб.  
– Ерэхэ ¸�отой тэрэ л‰ндэншэ г‰ш?  
– Бэшэб.  

                                                           

* Моисей болбол барлагууд бай�ан еврей зониие Египед�ээ гаргажа, тэ"

дэндэ Бурханай Хуули дамжуулжа ‰гэ�эн еврей зоной х‰тэлбэрилэгшэ бо"

лоно.  

** Христос (грек ‰гэ, еврей хэлэн дээрэ «Машиах») – «т‰рхигдэ�эн» гэ�эн 

удхатай. Урдандаа еврейн‰‰д хаан, санаарта ба л‰ндэншын нэрэ х‰ндэдэ 

х‰ртэ�эн х‰ниие миро гэжэ нэрэтэй тусхай ургамалай ш‰‰�ээр т‰рхидэг бэ"

лэй. Энэнь иимэ ажал ябуулгада Бурханай ‰ршµµл ‰гтэбэ гэ�ые гэршэлдэг 

байгаа. Бурхан�аа эльгээгдэ�эн арад зоной Абарагшые, ‰нинэй х‰леэгдэ"

�эн Хааниие энэ ‰гµµр нэрлэдэг болонхой.  

*** Левид‰‰д болбол Бурхан �‰мэдэ ажал хэгшэ х‰н‰‰д болоно.  
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22 – Тиихэдээ ши хэн болонобши? Шинии хэн бай�ые мэдээд 
ерэхыемнай эльгээ�эн х‰н‰‰дтэ бидэ харюу ‰гэхэ ¸�отойбди. Ши 
µµр тухайгаа хэн байнаб гэжэ бодонош?  

23 – Минии тухай л‰ндэншэ Исайя иигэжэ бэшээ �эн:  
«Дээдын Эзэндэ сэхэ зам гаргажа ‰гэгты гэжэ  

хэн бэ даа с‰л губида хашхарба».  
24 Эдэ �урагшалааша х‰н‰‰дые фарисейн‰‰д* эльгээ�эн байгаа.  
25 – Ши Бурханай табисуурта бэшэ, Илия бэшэ, тэрэ л‰ндэншэ 

бэшэ аад, юундэ х‰н‰‰дые у�аар арюудханабши? – гэжэ тэдэ �урана.  
26 – Би у�аар лэ арюудханаб. Теэд хэн гээшэб гэжэ таанарай мэ>

дэхэг‰й х‰н танай дунда бии. 27 Минии хойно�оо Заларан ерэгшын 
гуталайнь оо�орыешье тайлаха эрхэг‰йб, – гэжэ Иоанн харюусаба.  

28 Энэ б‰хы ушар Иордан м‰рэнэй саада бэедэ оршодог Бетани 
тосхондо болоо �эн. Тэндэ Иоанн х‰н‰‰дые у�аар арюудхадаг 
байгаа.  

29 Хойто ‰дэрынь урда�аань Иисусай ерэжэ ябахые хараад, Иоанн 
иигэжэ хэлэбэ:  

– Энэл хадаа Бурханда ‰ргэгдэхэ Хурьган м‰н. Энэл хадаа газар 
дэлхэйн б‰хы х‰н‰‰дэй хэ�эн н‰гэл хилэнсые µµр дээрээ даажа 
абаха юм! 30 «Минии хойно�оо ябагша болбол нам�аа нилээдг‰й 
шухала, ушарынь гэхэдэ, нам�аа урда байгаа юм», – гэжэ минии 
хэлэ�эн х‰н – энэ гээшэ. 31 Бурханай табисуурта хэнэй бай�ые би 
µµрµµшье мэдэхэг‰й байгааб, теэд тэрээниие б‰хы израильшуудта 
танюулхын тула би х‰н зониие у�аар арюудхахаяа ерээб.  

32 Эдэ ‰гэн‰‰дээ Иоанн иигэжэ гэршэлэн хэлэбэ: – Гулабхаагай 
д‰рсэтэйгµµр тэнгэри�ээ Нангин �‰лдын тэрэнэй дээрэ буун тогто>
хые би хараа �эм. 33 Би тэрэ х‰ниие мэдэхэг‰й байгааб, теэд Бурхан 
у�аар лэ арюудхахыемни намайе эльгээхэдээ иигэжэ хэлэ�эн юм: 
«Нангин �‰лдэ хэнэй дээрэ буужа тогтохые харанаш, тэрэл хадаа х‰>
н‰‰дые Нангин �‰лдµµр арюудхаха». 34 Би эдэ б‰гэдые хараа �эм, 
тиин энэ х‰н Бурханай Х‰б‰‰н м‰н гэжэ би гэршэлнэб.  

                                                           

* Фарисейн‰‰д болбол еврей шажанай шухала гурбан б‰лгэмэй нэгэн 

болоно. Фарисейн‰‰д Моисейн Хуулиин б‰хы з‰йлн‰‰дые тодорхойгоор 

г‰йсэдхэхые баадхажа, тэрээн�ээ гадна, энэ Хуулиин б‰хы з‰йлн‰‰дые 

ажабайдалай элдэб ушарнуудта хэрэглэхэ талаар нарин нягта бэлэдхэл хэ"

жэ байгаа.  



Иоанн 1 

 212

Иисусай т‰р‰‰шын шабинар тухай  

35 Хойто ‰дэрынь Иоанн ба�ал тэрэ �ууридаа хо¸р шабинартаяа 
хамта ерээд байба. 36 Хажуугаарнь Иисусай гаража ябахые хараад, 
Иоанн:  

– Харагты, энэл хадаа Бурханда ‰ргэгдэхэ Хурьган м‰н! – гэжэ 
хэлэбэ.  

37 Иоаннай хо¸р шабинар тэдэ ‰гэн‰‰дыень дуулаад, Иисусай 
хойно�оо ошобо. 38 Иисус эрьежэ, хойно�оонь тэдэнэй дахажа яба>
хые хараад:  

– Таанарта юун хэрэгтэйб? – гэжэ �ураба.  
– Рабби аа (еврей хэлэн дээрэ «багша» гэ�эн удхатай), ши хаана 

байдагбши? – гэжэ тэдэнь урда�аань асууба.  
39 – Намтай ябалсагты, µµ�эдµµ харахат, – гэжэ Иисус хэлэбэ.  
Энэнь ‰дэрэй д‰рбэн саг багаар �эн. Тиин тэдэнь Иисустай хам>

та ошолсожо, хаана байдагыень хараба, тиигээд б‰хэли тэрэ ‰дэр>
тµµ Иисусайда байба. 40 Иоаннай хэлэхые дуулаад, Иисусай хойно>
�оо ябалса�ан хо¸рой нэгэниинь Симон Петрой д‰‰ Андрей байгаа. 
41 Андрей µµрынгµµ аха Симониие бэдэржэ олоод:  

– Бидэ Бурханай табисууртые олообди, – гэбэ («Бурханай таби>
суурта» – грек хэлэн дээрэ «Христос»).  

42 Андрей Симониие Иисуста асаржа харуулба. Иисус тэрэниие 
анхаралтайгаар шэртэн хараад:  

– Ши Иоаннай х‰б‰‰н Симон байнаш. Теэд шамайе Кефа гэжэ 
нэрлэдэг болохо («шулуун» гэ�эн удхатай, грек хэлэн дээрэ болбол 
«Петр»), – гэбэ.  

43 Хойто ‰дэрынь Иисус Галилейн орон нютаг ошохо гэжэ шии>
дэбэ. Харгыдаа тэрэ Филипптэй ушараад:  

– Минии хойно�оо яба! – гэбэ.  
44 Филипп болбол Андрей Петр хо¸рой ажа�уудаг Бетсаида гэжэ 

хотын х‰н байгаа. 45 Филипп гээшэнь Натанаилые бэдэржэ олоод, 
тэрээндэ:  

– Моисейн Хуули дотор, м‰н л‰ндэншэдэй бэшэг‰‰д соо дур>
дагда�ан х‰ниие олообди. Энэ хадаа Назарет хотын Иосифой х‰>
б‰‰н Иисус гээшэ, – гэбэ.  

46 – Назаред�ээ гэнэ г‰ш? Теэд Назарет соо�оо ямар нэгэн �айн 
юумэн гараха аал? – гэжэ Натанаил буруушаан хэлэбэ.  

– Ошо¸бди, ши µµрµµ харахаш, – гэжэ Филипп тэрээндэ хэлэбэ.  
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47 Урда�аань Натанаилай ерэжэ ябахые Иисус хараад:  
– Хуурмаг мэхэг‰й, жэнхэни Израилиин х‰н байна, – гэбэ.  
48 – Ши намайе хаана�аа мэдэнэбши? – гэжэ Натанаил асууба.  
– Филиппэй шамайе дуудаха�аань урда боди модоной �‰‰дэртэ 

�уухыешни би хараа �эм, – гэжэ Иисус харюусаба.  
49 – Рабби аа! Ши ¸�оороол Бурханай Х‰б‰‰н, Израилиин Хаан 

байнаш! – гэжэ Натанаил дуугарба.  
50 – Шамайе боди модоной �‰‰дэртэ �уухыешни хараа �эм гэ>

хэдэмнил намда этигэбэш. Бай даа, энээн�ээ б‰ришье ехэ юумэ 
‰зэхэш, – гэбэ Иисус. 51 Тиин ‰ргэлжэл‰‰лэн: – Тэнгэриин яажа 
нээгдэхые, Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ндэ Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэй 
буухые, тэндэ�ээ дээшээ тэнгэри µµдэ дэгдэжэ байхые харахат гээд 
таанарта ‰нэниие хэлэнэб.  

Канада боло�он т‰рэ найр тухай  

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

нартаяа т‰рэдэ уригда�ан байна. 3 ‡зэмэй архиин дуу�ахада, Иису>
сай эжынь х‰б‰‰ндээ:  

– Эдэмнай архиг‰й болоод байнал, – гэбэ.  
4 – Эндэ минии хэрэг юуб даа? Сагни ‰шµµ ерээг‰й ха юм, – 

гэжэ Иисус эжыдээ харюусаба.  
5 – Энээнэйл хэхэ гэ�эн юумэ хэгты, – гэжэ эхэнь зарасанарта 

хэлэбэ.  
6 Тэндэнь еврейн‰‰дэй арюудхалай заншал сахилгада хэрэглэгдэ>

дэг зургаан томо у�анай шулуун тогоонууд табяатай байгаа. Тогоон 
б‰ридэнь наян литр�ээ зуун хорин литр х‰рэтэр багтадаг �эн.  

7 – Тогоонуудаа у�аар д‰‰ргэгты, – гэжэ Иисус хэлэбэ.  
Зарасанарынь тогоонуудые у�аар д‰‰ргэбэ.  
8 – Зай, энээн�ээ удхаад, т‰рэ найрые х‰тэлэгшэдэ абаашагты, – 

гэжэ Иисус хэлэбэ.  
Тэдэнь абаашаба. 9 Х‰тэлэгшэнь ‰зэмэй архи болошо�он у�ан�аа 

амсаад ‰зэбэ. Иимэ ‰зэмэй архи хаана�аа бии болооб гэжэ тэрэ х‰н 
мэдээг‰й, гансал у�а удха�ан зарасанар лэ энээн тухай мэдэжэ бай>
гаа. Найрай х‰тэлэгшэнь х‰рьгэн х‰б‰‰е дуудаад, 10 тэрээндэ:  

– Х‰н б‰хэн т‰р‰‰шээр �айн архияа аягалаад, айлшадайнгаа �ог>
тоходо муушаг архи табидаг бшуу. Харин ши �айн архияа м‰нµµ 
болотор хадагалаад байбаш, – гэбэ.  

 1  2  

2 
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11 Иигэжэ Иисус Галилей можын Кана хотодо гайхамшаг ‰зэг>
дэлн‰‰дэйнгээ эхи табиба. Иигэжэ Иисус µµрынгµµ алдарые ха>
руул�ан, тиин шабинарынь тэрээндэ этигэ�эн юм.  

12 Энэ ушарай удаа Иисус эжытэеэ, аха д‰‰нэртэеэ, шабинартаяа 
хамта Капернаум ошоо. Тэндэ хэдэн ‰дэр байгаа �эн.  

Бурхан �‰мэ арюудха�ан тухай  

13 Еврейн‰‰дэй Паасхын* �айндэрэй болохонь ойртожо байха>
да, Иисус Иерусалим ошобо. 14 Бурхан �‰мын хор¸одо наймааша>
дай сар, хони, гулабхаа гэхэ мэтые худалдажа байхыень, н‰гµµдэ 
зариманайнь м‰нгэ танга андалдажа байхыень тэрэ хараба. 15 Ар>
гамжаар ута ташуур минаа хээд, Иисус тэдэ наймаашадые хони 
малтайнь хамта бултыень Бурхан �‰мын хор¸о�оо намнажа гар>
габа, м‰нгэ �олигшодой шэрээн‰‰дые х‰мэрюулхэдэнь, тэдэнэй 
м‰нгэ алтань иишэ тиишээ бутаран унаба. 16 Гулабхаа наймаалаг>
шадта Иисус:  

– Эдэнээ эндэ�ээ абаашагты! Минии Эсэгын Гэр наймаанай га>
зар б‰ болгогты! – гэбэ.  

17 Нангин Бэшэг соо: «Шинии Гэртэ дуратай бай�амни намайе 
д‰лэн мэтээр бадарааха!» – гэжэ бэшээтэй бай�ые Иисусай шаби>
нар �анаба.  

18 Теэд энэ ‰едэнь еврейн‰‰дэй ахамадууд оросолдон:  
– Иимэ юумэ хэхэ эрхэтэй бай�анаа гэршэлэн, ши ямар гайхам>

шаг ‰зэгдэлн‰‰дые харуулхабши? – гэжэ асууба.  
19 – Энэ �‰мэ �андаргагты, тиигээд би энээниие гурбан ‰дэр соо 

дахин бодхоохоб, – гэжэ Иисус еврейн‰‰дэй ахамадуудта хэлэбэ.  
20 – Энэ Бурхан �‰мэ д‰шэн зургаан жэлэй туршада баряа юм, 

харин ши гурбан ‰дэр соо барихаб гэнэ г‰ш?! – гэжэ еврейн‰‰дэй 
ахамадууд хэлэбэ.  

21 �‰мэ тухай хэлэхэдээ, Иисус µµрынгµµ бэе тухай хэлэ�эн байгаа 
бшуу. 22 Иисусай амидыр�ан хойно тэрэнэй �урагшад эдэ ‰гэн‰‰>
дыень �анаад, эдэ ‰гэн‰‰дтэнь болон Нангин Бэшэг соо ба�а энэ 
ушар тухай бэшээтэй бай�анда этигэбэ.  

                                                           

* Паасха болбол Египед�ээ гара�ан ‰дэрэй дурасхалда хабар б‰хэн тэмдэг"

лэгдэдэг еврейн‰‰дэй ехэ �айндэр м‰н.  
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Иисус б‰хы х‰н‰‰дые мэдэдэг байгаа  

23 Паасхын �айндэрэй ‰едэ Иерусалимда Иисусай ‰з‰‰л�эн гайхам>
шаг ‰зэгдэлн‰‰дые олон х‰н‰‰д хараад, тэрээндэ этигэ�эн юм. 
24 Теэд Иисус хэндэшье найдадагг‰й �эн, ушарынь хадаа, тэрэ 
болбол б‰хы х‰н‰‰дые мэдэдэг байгаа. 25 Иисуста ондоо х‰н‰‰дэй 
хэлэ�энээр х‰н тухай тухайлха хэрэгг‰й бэлэй, юундэб гэбэл, х‰нэй 
сэдьхэл бодол тэрэ µµрµµ мэдэдэг �эн.  

Иисуста Никодим ерэбэ  

1 Еврейн‰‰дэй ахамадай нэгэн болохо Никодим гэжэ фарисей 
х‰н байгаа ха. 2 Тэрэ нэгэ �‰ни Иисуста ерээд:  

– Рабби, ши хадаа Бурханай эльгээ�эн багша гээшэш гэжэ бидэ 
мэдэнэбди. Хэрбээ Бурханай ‰ршµµгµµг‰й �аа, ши иимэ гайхам>
шагта ‰зэгдэлн‰‰дые харуулжа шадахаг‰й �энши, – гэжэ хэлээ �эн.  

3 – Дахин т‰рэ�эн лэ х‰н Бурханай хаан орониие ‰зэхэ гэжэ би 
шамда ‰нэниие хэлэнэб! – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба.  

4 – На�аяа х‰сэ�эн х‰н яагаад дахин т‰рэхэ юм? Тиимэ х‰н эхын 
умайда дахин орожо, хо¸рдохи¸о т‰рэхэг‰й бшуу.  

5 – Би шамда ‰нэниие хэлэнэб: у�ан�аа, �‰лдэ�µµ т‰рэ�эн х‰н 
лэ Бурханай хаан орондо орожо шадаха! 6 Х‰нэй бэе�ээ т‰рэ�эн 
юумэн бэе махабад м‰н, имагтал �‰лдэ�µµ �‰лдэ т‰рэдэг юм. 7 «Таа>
нар дахин дээрэ�ээ т‰рэхэ ¸�отойт», – гэжэ минии хэлэхэдэ б‰ 
гайхаарайт. 8 �алхин дуратайл газартаа �алхилдаг*. �алхинай �ал>
хилхые мэдэбэшье, хэзээ, хайшаа ‰леэхыень таанар мэдэдэгг‰йт, 
Нангин �‰лдэ�µµ т‰рµµшэд энээндэл адли юм.  

9 – Тиимэ юумэ байжа болохо аал? – гэжэ Никодим �ураба.  
10 – Ши Израилиин багша аад, энээниие мэдэнэг‰й аалши? – гэ>

жэ Иисус харюудань хэлэбэ. – 11 Бидэ µµ�эдынгµµ мэдэхэ, хара�ан 
‰зэ�эн юумэн тухайгаал гэршэлнэбди гэжэ ‰нэн з‰бые хэлэнэб, ха>
рин таанар бидэнэй гэршэ баримта буруушаанат. 12 Газар дэлхэй дээ>
рэхи юумэн тухай минии хэлэхэдэ намда этигэхэг‰й аад, тэнгэриин 
юумэн тухай хэлэхэдэмни яагаад таанар этигэхэбта даа? 13 Тэнгэ>
ри�ээ буужа ерэ�эн Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н�ээ ондоо хэншье 

                                                           

* Еврей ба грек хэлэн дээрэ «�алхин» ба «�‰лдэ» гэ�эн ойлгосонууд нэгэ 

‰гµµр, «‰леэхэ» ба «амилха» гэ�эн ойлгосонууд ба�а нэгэ ‰гµµр тэмдэглэг"

дэдэг.  

 2  3  

3 
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Тэнгэридэ гаража ‰зµµг‰й ха юм. 14�15 Моисей с‰л губяар ябахадаа 
зэдээр б‰тээ�эн могой µµдэнь ‰ргµµ бэлэй*. Тэрээндэл адляар, тэ>
рээндэ этигэ�эн б‰хы х‰н‰‰дэй хэтэ м‰нхэдµµ амидархын тула 
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н µµдµµ дэгдэгдэхэ юм. 16 Бурхан газар дэл>
хэйн х‰н‰‰дтэ тон ехээр дурлажа, тэдэнэй хосоронг‰й, хэтэ м‰нхэ>
дµµ амидархын тула µµрынгµµ ори ганса Х‰б‰‰е ‰ргэл болгожо ‰гµµ 
бшуу. 17 Юундэб гэбэл, Бурхан газар дэлхэйнхидые зэмэлхын тула 
бэшэ, харин тэдэниие абархын тула Х‰б‰‰гээ газарта эльгээгээ ха 
юм. 18 Тэрэ Х‰б‰‰ндэнь этигэдэг х‰н гэмн‰‰лхэг‰й, харин этигэ>
дэгг‰й х‰н м‰нµµшье гэмн‰‰лээд байна, юундэб гэбэл, тиимэ х‰н 
Бурханай ганса Х‰б‰‰ндэ этигээг‰й бшуу. 19 Гэмнэлгын удхань иимэ: 
газар дэлхэйдэ Гэрэл туяагай ерэхэдэнь, х‰н‰‰д шэг харанхы бай>
далда Гэрэл туяа�аа ‰л‰‰ ехээр дурлаа, ушарынь гэхэдэ, х‰н‰‰дэй 
‰йлэ хэрэг муу муухай ха юм. 20 Муу юумэ хэдэг х‰н гэрэл туяа ‰зэн 
ядадаг, муу муухай ‰йлэ хэрэгни элирэн мэдэгдэхэ гэжэ айгаад, гэ>
рэл туяада ошодогг‰й юм. 21 Харин ‰нэн сэхээр ажа�уудаг х‰н гэрэл 
туяа тээшэ эрмэлзэнэ, юундэб гэхэдэ, тэрэнэй ‰йлэ хэрэгынь Бур>
ханай урда хэгдэнэ гэжэ элирнэ бшуу.  

Иисус ба У�аар арюудхагша Иоанн тухай  

22 Удаань Иисус шабинартаяа хамта Иудей ошожо, тэндэ хэдэн 
сагай ‰ргэлжэдэ х‰н‰‰дые у�аар арюудхан байба. 23 Харин Иоанн 
тэрэ ‰едэ Салимай хажуудахи Энон голой у�аар арюудхажа бай>
гаа. Тэрэ газарта у�ан ехэ элбэг бай�ан юм. Х‰н‰‰д Иоаннда ерэ>
жэ, у�аар арюудхуулдаг �эн. 24 Энэнь Иоаннай т‰рмэдэ хаагдахын 
урдахана боло�он ушар. 25 Нэгэтэ Иоаннай шабинар еврейн‰‰дэй 
арюудхалгын заншал тухай асуудалаар нэгэ еврейтэй арсалдаба. 
26 Тэдэ Иоаннда ерээд:  

                                                           

* Моисейн еврей зонтой Египед�ээ гаража с‰л губяар ябахадань, харгы за"

май х‰ндэ�µµ боложо, арад зон Моисей ба Бурхан хо¸рые зэмэлэн гэмэ"

рэлдэбэ. Тиихэдэнь Бурхан тэдэн тээшэ олон хорото могойнуудые эльгээ"

бэ. Могойдо хадхуулжа, олон х‰н‰‰д ‰хµµ. Х‰н зон µµ�эдынгµµ гэмые 

�‰‰лдэ мэдэржэ, Моисейдэ ерэжэ гуйба: «Маанад�аа могойнуудые зай"

луулхыень Бурханиие гуйгыш!» Моисейн Бурханда зальбархадань, Бурхан 

иимэ харюу ‰гµµ: «Зэдээр могой б‰тээжэ, ута модондо ‰лгµµд, тэрэнэй 

µµдэнь ‰ргэ. Хорото могойдо хадхуул�ан хэн нэгэн энэ зэд могойе хара"

бал, амиды ‰лэхэ». Баран хэлэ�ээрнь лэ б‰тэбэ.  
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– Рабби аа, Иордан голой саада бэедэ байхадаа, нэгэ х‰н тухай 
хэлэ�энээ �анана г‰т? Тэрэтнай ба�ал у�аар арюудханал, х‰н‰‰д 
тэрээндэ барандаа ошожо байнал! – гэбэд.  

27 – Тэнгэриин ‰ршµµгµµг‰й юумэ хэншье абажа шадахаг‰й, – 
гэжэ Иоанн харюусаба. – 28 «Би Бурханай табисуурта бэшэб, би 
миин лэ тэрээн�ээ урда эльгээгдэ�эн байнаб», – гэжэ минии хэ>
лээшые таанар µµ�эдµµшье баталха байхат. 29 Хадамда гараха басага 
гэртээ асар�ан х‰н тэрэ басаганай н‰хэрынь гээшэ. Гэрлэхэ х‰нэй 
хажууда зогсожо бай�ан д‰тынь н‰хэр х‰б‰‰ниинь тэрэнэй хэлээ>
шые шагнан баясадаг. Тиин намдашье тиимэ ехэ баяр баясхалан 
тудаа. 30 Гэрлэхэ х‰б‰‰нэй алдаршаха саг ерээ. Харин минии саг 
д‰‰рэжэ байна.  

31 Дээдын тэнгэри�ээ ерэгшэ газарайхид�аа бултан�аань дээг‰‰р 
байна. Газар дэлхэйн х‰н газар дэлхэй�ээ байжа, газарайхяар лэ хэ>
лэдэг юм. Харин дээдын тэнгэри�ээ ерэ�эн х‰н бултан�аа дээг‰‰р 
юм. 32 Тэрэ х‰н нюдµµрµµ хара�анаа, шэхээрээ дуула�анаа µµрµµ 
гэршэлэн хэлэнэ, теэд тэрэнэй гэршэ баримтада хэншье этигэнэ>
г‰й. 33 Тэрээндэ этигэ�эн х‰н Бурханай ‰нэн з‰б байдагыень гэр>
шэлнэ. 34 Бурханай эльгээ�эн х‰н Бурханай ‰гэ номноно, юундэб 
гэбэл, Бурхан тэрээндэ Нангин �‰лдэ хизаарг‰й ехээр ‰ршµµнэ. 
35 Эсэгэ Бурхан болбол Х‰б‰‰ндээ дуратай байжа, б‰хы юумэ тэрээ>
нэйгээ мэдэлдэ ‰гµµ. 36 Бурханай Х‰б‰‰ндэ этигэдэг х‰н хэтэ м‰н>
хын ажамидаралда х‰ртэбэ, харин энэ Х‰б‰‰ниие буруушаа�ан х‰н 
хэтын амидарал ‰зэхэг‰й, теэдшье Бурханай уур сухал хододоо х‰р>
гэжэ байха.  

Иисус ба самаряан эхэнэр хо¸р тухай  

1�3 Иисус Иоанн�аашье олон шабинартай боложо, Иоанн�аа>
шье олон х‰н‰‰дые у�аар арюудхана гэжэ фарисейн‰‰д дуу>

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

 3  4  

4 
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7 Худаг�аа у�а удхахаяа самаряан эхэнэр ерэбэ.  
– Намда у�а уулгажа хайрлыт, – гэжэ Иисус тэрэ эхэнэртэ хан>

даба. 8 (Тэрэ ‰едэ Иисусай шабинар эдихэ юумэ худалдажа абахаяа 
хото ошо�он байгаа.)  

9 – Иихэдээ хайшаа юм гээшэб? Ши еврей х‰н аад, самаряан 
эхэнэр�ээ у�а эринэ г‰ш? – гэжэ тэрэнь Иисуста гайхан хэлэбэ. 
(Ушарынь гэхэдэ, еврейн‰‰д самаряануудтай нэгэ ам�арта�аа юумэ 
уудаг эдидэгг‰й �эн.)  

10 – Бурханай юу ‰ршµµдэгые, шам�аа у�а эри�эн х‰нэй хэн 
бай�ые мэдэжэ байгаа �аа, ши µµрµµ тэрэниие гуйха бэлэйш, тии>
хэдэшни тэрэ х‰н шамда амидаралта у�а ‰гэхэ �эн, – гэжэ Иисус 
харюусаба.  

11 – Эзэмни аа, энэ худаг г‰нзэгыл, харин ши у�а удхаха х‰нэг>
г‰йлши. Тиигээд амидаралта у�а хаана�аа олохобши? 12 Манай ‰бгэ 
эсэгэ Яковай манда орхи�он энэ худаг�аа тэрэ µµрµµшье, тэрэнэй 
х‰б‰‰дыньшье, мал адуу�анииньшье уудаг �эн лэ. Ши Яков�аа дээ>
г‰‰р х‰н г‰ш?  

13 – Энэ у�а уу�ан х‰н дахин ундаа х‰рэхэ. 14 Харин минии ‰гэ>
хэ у�а уу�ан х‰н хэзээдэшье ундаа х‰рэхэг‰й юм. Минии ‰гэхэ 
у�ан тэрэ х‰нэй досоо булаг болон дэлгэржэ, м‰нхын амидарал 
олгохо юм.  

15 – Эзэмни аа, намда тиимэ у�а ‰гыш даа, тиигээ �аашни, би 
ундаа х‰рэхэеэ болижо, иишэ у�анда ерэхэеэ болихолби.  

16 – Ошожо, ‰бгэеэ наашань дуудаад ерэ, – гэжэ Иисус хэлэбэ.  
17 – Би н‰хэрг‰йб, – гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба.  
– Н‰хэрг‰йб гэжэ ши з‰б хэлээш. 18 Ши таба дахин хадамда га>

рааш, м‰нµµ шамтай �уугша х‰н ‰бгэншни бэшэ. Ши ‰нэн з‰бµµ 
хэлээш, – гэбэ Иисус.  

19 Тиихэдэнь эхэнэр х‰ниинь:  
– Эзэмни аа, шинии л‰ндэншэ бай�ые би ойлгожо байнаб, – гэ>

жэ Иисуста хэлэбэ. – 20 Манай ‰бгэ эсэгэнэр энэ хада дээрэ гаража 
Бурханда м‰ргэдэг �эн, тиихэдэ таанар гансал Иерусалимда Бур>
ханда м‰ргэхэ газар бии гэнэлта.  

21 – Эхэнэр аа, намда этигэлши: Эсэгэ Бурхандаа таанар энэ хада 
дээрэшье гаража, Иерусалимдашье ошожо м‰ргэхэг‰й байха тиимэ 
саг ерэжэ байна. 22 Хэндэ �‰зэглэн м‰ргэдэгµµ таанар мэдэнэг‰йт, 
харин бидэ хэндэ �‰зэглэн м‰ргэжэ байдагаа мэдэнэбди: юртэмсэ 
дэлхэйн абаралга еврейн‰‰д�ээ ерэхэ юм. 23 Бурханай �‰лдын ‰нэн 
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з‰бэй �урга�ан ¸�оор Эсэгэ Бурханда ‰нэн з‰бµµр �‰гэдэн м‰ргэхэ 
саг ерэжэ байна, ерээдшье байна! Энэнь ‰нэн бодото �‰гэдэлгэ м‰н. 
Эсэгэ Бурхан µµрыень иигэжэл х‰ндэлхые х‰сэнэ. 24 Бурхан болбол 
�‰лдэ м‰н; тиин Бурханиие ‰нэн дээрээ х‰ндэлхэнь Бурханай �‰л>
дын ‰нэн з‰бэй �урга�ан ¸�оор тэрээндэ �‰гэдэн м‰ргэхэ болоно.  

25 – Бурханай табисуурта (ондоогоор хэлэбэл Христос) ерэхэ, 
тиигээд б‰гэдые манда ойлгуулха гэжэ мэдэнэб, – гэжэ эхэнэр 
хэлэбэ.  

26 – Тэрэшни биб, шамтай м‰нµµ хµµрэлдэжэ байнаб, – гэжэ 
Иисус харюусаба.  

27 Энэ ‰едэ тэрэнэй шабинар бусажа ерэбэ. Самаряан эхэнэртэй 
Иисусай хµµрэлдэжэ байхада ехээр гайхалдабашье, юундэ хµµрэл>
дэ�эн тухайнь нэгэнииньшье асуубаг‰й. 28 Тэрэ эхэнэрынь домбо¸о 
хаяжа, хото х‰рэжэ, х‰н‰‰дтэ:  

29 – На�аараа хэ�эн б‰хы юумэн‰‰д тухаймни намда хэлэжэ ‰гэ>
�эн х‰ниие таанар ошожо харагты. Магад, тэрэ Бурханай табисуур>
та аалам? – гэжэ дуулгаба.  

30 Тэдэ х‰н‰‰д город�оо гаража, Иисуста ошобо. 31 Энэ ‰едэ ша>
бинарынь:  

– Рабби аа, эдеэлэ! – гэжэ гуйба.  
32 – Эдихэ юумэн намда бии, тэрээн тухаймни таанад мэдэнэ>

г‰йт, – гэжэ Иисус харюусаба.  
33 – Магад, энээндэмнай хэн нэгэн эдихэ юумэ асараа г‰ даа? – 

гэжэ шабинарынь µµ�эд хоорондоо хµµрэлдэбэ.  
34 – Намайе эльгээ�эн Бурханай х‰сэл дурыень бэел‰‰лэн, намда 

даалга�ан ажал хэрэгыень т‰гэсхэхэ гээшэ – минии эдеэ хоол м‰н, – 
гэжэ Иисус тэдэндээ хэлэбэ. – 35 «‡шµµ д‰рбэн �ара�аа таряа ху>
ряаха саг ерэхэ» гэжэ таанар хэлэдэг бэшэ г‰т? Харин м‰нµµ нюдµµ 
нээгээд, таряалангай газар тээшэ харагты даа: талха таряан эдеэ>
шэжэ, хадаха хуряахаар бэлэн болоод, халюуран сайран байна лэ. 
36 Таряа хадагша µµрынгµµ т‰лµµ�э абадаг, м‰нхэ амидаралай тула 
ургаса хуряадаг юм, тиин таряа таригшашье, таряа хадагшашье ад>
ли баясадаг байна. 37 «Нэгэниинь таридаг, н‰гµµдэнь хададаг» гэ�эн 
онь�он ‰гэ м‰нµµ баталагдаба гээшэ. 38 Таанарай урдань ажаллаа>
г‰й, бусадай хэ�эн ажалай ‰рэ д‰ндэ х‰ртэхынтнай тула талха таряа 
хадахыетнай би эльгээнэб.  

39 «Тэрэ х‰н на�аараа хэ�эн б‰хы юумэн‰‰д тухаймни намда хэ>
лэжэ ‰гµµ» гэ�эн эхэнэрэй ашаар энэ хотын олон тоото самаряан 
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зон Иисуста этигэбэ. 40 Самаряанууд Иисуста ерэжэ, манайда ‰лыт 
даа гэжэ гуйба. Тиихэдэнь Иисус тэдэнэйдэ хо¸р ‰дэрµµр ‰лэбэ. 
41 Самаряануудтай хµµрэлдэхэдэнь, Иисуста б‰ри олон х‰н этигэбэ.  

42 – Бидэ шинии хэлэ�энээр тухайлна бэшэбди, харин энэ х‰нэй 
хэлэ�ые µµ�эдµµ шагнаад байхадаа, энэ х‰н ‰нэхµµрµµл дэлхэйн 
зониие Абарагша байна гэжэ одоол мэдээбди, – гэжэ тэрэ эхэнэртэ 
самаряанууд хэлэбэд.  

Т‰шэмэлэй х‰б‰‰е абарба  

43 Хо¸р хоноод, Иисус тэндэ�ээ Галилей ошобо. 44 «Л‰ндэншые 
т‰рэ�эн нютагтань х‰ндэлдэгг‰й юм», – гэжэ Иисус µµрµµ хэлээ 
�эн. 45 Теэд Галилейдэ ерэхэдэнь, тэрэниие галилейнхин баяртай>
гаар угтаба: юундэб гэбэл, тэндэхин Иерусалимда боло�он найрта 
хабаадалсажа, тэндэ Иисусай б‰тээ�эн б‰хы гайхамшаг хэрэг‰‰дые 
хара�ан байгаа.  

46 Тиин Иисус Галилейн Канада дахин ерэбэ. Т‰р‰‰н энэ �уурида 
юрын у�а ‰зэмэй архи болгоо �эн. Капернаумда ажа�уудаг нэгэ т‰>
шэмэлэй х‰б‰‰ниинь ехээр ‰бдэжэ байгаа. 47 Иисус Иудей�ээ Гали>
лейдэ бусаа гэжэ дуула�аар тэрэ т‰шэмэл Иисуста х‰рэжэ: «Капер>
наумда ерэжэ, ‰хэхэеэ бай�ан х‰б‰‰ем аргалыт даа», – гэжэ гуйба.  

48 – Гайхамшаг д‰лгэ тэмдэг‰‰дые болон хэрэг‰‰дые ‰зµµ харааг‰й 
�аа, хэнтнайшье этигэхэг‰йл! – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба.  

49 – Эзэмни! Х‰б‰‰нэймни на�а барашоод‰йдэ Капернаум ошо¸л 
даа! – гэбэ т‰шэмэлынь.  

50 – Гэртээ хари, х‰б‰‰ншни амиды мэндэ ябаха, – гэбэ Иисус.  
Тиихэдэнь тэрэ х‰н Иисусай хэлэ�эн ‰гэн‰‰дтэ этигэжэ, харгы 

замдаа мордобо. 51 Б‰ри харгыдаа ябахадань, т‰шэмэлые зарасана>
рынь угтажа, х‰б‰‰ншни эл‰‰р мэндэ байна гэжэ дуулгаба.  

52 – Х‰б‰‰нэймни бэень хэды сагта бараг болооб? – гэжэ тэрэ 
асууба.  

– ‡сэгэлдэр, ‰дэрэй нэгэ сагта халууниинь буураа, – гэжэ тэдэ 
харюусаба.  

53 «Х‰б‰‰ншни амиды мэндэ ябаха», – гэжэ Иисусай хэлэ�эн 
эгээл тэрэ сагта х‰б‰‰мни �айн болоо гэжэ эсэгэнь ойлгоо. Тиигэ>
жэ т‰шэмэл µµрµµшье, тэрэнэй гэртэхиньшье Иисуста этигэбэ.  

54 Энэнь Иудей�ээ Галилейдэ ерэхэдээ Иисусай харуул�ан хо¸р>
дохи гайхамшаг хэрэг м‰н.  
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Хониной сµµрэмэй хажууда эдэгээбэ  

1 Удаань еврейн‰‰дэй �айндэр болобо. Иисус Иерусалим ошоо 
бэлэй. 2�3 Еврей хэлээр Бетзата гэжэ нэрэтэй томо сµµрэм бии 

�эн, тэрэнь Иерусалимдахи Хониной хаалгын хажууда байгаа. Тэрэ 
сµµрэмэй хажууда табан �арабшанууд доро олон ‰бшэн зон хэбтээ. 
Тэдэнь �охор, дохолон, саа ‰бшэнтэн бэлэй. [Тэдэ х‰н‰‰д у�анай 
салгидахые х‰леэжэ байгаа. 4 Юундэб гэхэдэ, Бурханай Эльгээмэл 
заримдаа эндэ буужа, сµµрэмэй у�а салгидуулдаг байгаа, тиихэдэнь 
сµµрэмдэ т‰р‰‰н орожо аба�ан х‰нэй ямаршье ‰бшэн эдэгэшэдэг 
байгаа.]* 5 Гушан найман жэл соо ‰бдэжэ бай�ан нэгэ х‰н тэдэнэй 
дунда бии �эн. 6 Иисус тэрэ х‰нэй хэбтэхые харахадаа, иимэ удаан 
‰бдэжэ бай�ыень мэдээд:  

– Ши эл‰‰р мэндэ болохо¸о �анана г‰ш? – гэжэ асууба.  
7 ‡бшэн х‰ниинь:  
– Эзэмни, у�анай салгидахада нэгэшье х‰н намайе сµµрэмдэ 

шунгуулхаг‰йл. У�анда орохо¸о ошомсоорни, нам�аа урда ондоо 
х‰н орошонол, – гэжэ харюусаба.  

8 – Ши бодо, дэбдихэрээ абаад яба, – гэжэ Иисус тэрээндэ 
хэлэбэ.  

9 ‡бшэн х‰ниинь тэрэ дороо эл‰‰р боложо, дэбдихэрээ абаад 
ябаба.  

Тиихэдэ субботын, еврейн‰‰дэй амаралтын** ‰дэр �эн. 10 Еврей>
н‰‰дэй ахамадууд аргалуул�ан х‰ндэ хандан:  

– М‰нµµдэр суббото. Ши дэбдихэрээ абажа ябаха ¸�ог‰йш! – 
гэбэд.  

11 – Намайе эдэгээ�эн х‰н «дэбдихэрээ абаад яба» гээ �эн, – 
гэжэ тэрэнь харюусаба.  

                                                           

* Энэ хэ�эг зарим эхэ бэшэг‰‰дтэ ‰гы байдаг.  

** Еврейн‰‰дэй Хуули субботые амаралтын ‰дэр гэжэ тоолоно. Нангин Бэ"

шэг соо иигэжэ бэшэгдэнхэй: Бурхан зургаан ‰дэрэй туршада б‰хы юртэм"

сэ дэлхэйе ургамал амитадтайнь, х‰н‰‰дтэйнь зох¸он б‰тээнэ, долоодохи 

‰дэртэнь б‰хы хэрэг‰‰д�ээ амарна. Долоон хоногой долоодохи ‰дэрые 

Бурханда зорюулха тухай захяа заабари – Моисейн Хуулиин эгээл шухала 

захяа заабаринуудай нэгэн болоно. Иисус энэ захяа заабариие болюулаа"

г‰й, гэбэшье ‰ршµµл хайратай байхань субботын захяа заабариие нарин 

нягтаар г‰йсэдхэ�µµ б‰ри шухала гэжэ харуулаа.  

 4  5  

5 
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12 – «Дэбисхэрээ абаад яба» гээд шамда хэлэ�эн х‰н хэн гээ>
шэб? – гэжэ тэдэнь �ураба.  

13 Теэд аргалуул�ан х‰ниинь тэрэниие мэдэхэг‰й байгаа, юун>
дэб гэбэл, Иисус тэндэ бай�ан олон зоной дундуур далда орожо 
ошо�он байгаа. 14 Хожомынь Иисус тэрэ х‰ниие Бурхан �‰мэ соо 
олоод:  

– Зай, одоо ши эл‰‰р мэндэ болобош. Саашадаа б‰ри муу юумэн 
болохог‰йн тула ондоо н‰гэл б‰ хэ, – гэбэ.  

15 Тиихэдэнь тэрэ х‰н ахамадуудта �µµргµµ ошожо, намайе 
Иисус эдэгээгээ гэжэ дуулгаба. 16 Иимэ юумэ субботодо хэ�энэйнь 
т‰лµµ еврейн‰‰дэй ахамадууд Иисусые м‰рдэжэ захалба.  

17 Теэд Иисус тэдэндэ:  
– Минии Эсэгэ хододоо ажаллажа байдаг юм, бишье ба�ал 

ажалланаб, – гэжэ харюусаба.  
18 Тиихэдэнь еврейн‰‰дэй ахамадууд Иисусые алаха гэжэ б‰ри 

ехээр оролдобо: хорюултай бай�ан субботын ‰дэр ажаллаха�аа гад>
на, Бурханиие Эсэгэмни гэхэдээ, µµрыгµµ Бурхантай зэргэс‰‰лбэ 
гэлдэбэ.  

Иисус болбол Бурханай ‰ршµµ�эн эрхэтэй юм  

19 Теэд Иисус тэдэндэ харюусаба:  
– Би таанарта ‰нэниие хэлэнэб: Х‰б‰‰ниинь µµрынгµµ дураар 

юушье хэжэ шадахаг‰й. Эсэгэнь хайшан гээд хэнэб, тэрээнииень 
хараад лэ Х‰б‰‰ниинь хэдэг. Эсэгэнь юу хэнэб, тиимэл юумэ Х‰>
б‰‰ниинь хэдэг. 20 Юундэб гэбэл, Эсэгэнь Х‰б‰‰ндээ дуратай 
байдаг дээрэ�ээ µµрынгµµ хэдэг б‰хы юумэ х‰б‰‰ндээ харуулдаг 
юм. Эсэгэнь тэрээндэ б‰ришье ехэ гайхамшаг д‰лгэ тэмдэг харуул>
ха байна, таанар бултадаа ‰шµµл гайхахат. 21 Эсэгэнь ‰хэ�эн х‰н‰‰>
дые амидыруулдаг, тиин Х‰б‰‰нииньшье дуратайл х‰н‰‰дээ амиды>
руулдаг байна. 22�23 Эсэгэнь хэнииешье ш‰‰бэрилдэгг‰й. Эсэгыень 
х‰ндэлдэгтэл адляар Х‰б‰‰ень бултанай х‰ндэлжэ байхын тула зарга 
ш‰‰бэри хэхэ б‰хы эрхэеэ тэрэ Х‰б‰‰ндээ дамжуулан ‰гµµ. Х‰б‰‰е 
х‰ндэлµµг‰й �аа, тэрэниие эльгээ�эн Эсэгыеньшье ба�ал х‰ндэл>
нэг‰й гээшэ.  

24 Би таанарта ‰нэниие хэлэнэб: минии ‰гэ дуула�ан х‰н, намайе 
эльгээгшэ Эсэгэдэ этигэдэг х‰н хэтэ м‰нхэдµµ амиды мэндэ ябаха. 
Тиимэ х‰н гэмн‰‰лхэг‰й – тиимэ х‰н ‰хэл�µµ абарагдан, амидырба 
гээшэ. 25 Би таанарта ‰нэниие хэлэнэб: Бурханай Х‰б‰‰нэй хэлэ�ые 
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на�а бара�ан х‰н‰‰дэй дуулаад, амидырха саг ерэжэ байна, м‰нµµ 
ерээдшье байна. 26 Эсэгэнь м‰нхэдµµ амидаралгын шанартай юм, 
тиин Х‰б‰‰гээшье тэрэнь иимэ шанартай болго�он байна. 27 Зар>
га ш‰‰бэри хэхэ эрхэ засагые Эсэгэнь Х‰б‰‰ндээ ‰гµµ �эн, уша>
рынь гэбэл, Х‰б‰‰ниинь Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н м‰н. 28 Таанар 
энээндэ б‰ гайхаарайт. Юундэб гэбэл, ‰хэ�эн х‰н‰‰д бултадаа да>
хин амидыраад, Х‰б‰‰нэй дууень дуулажа, 29 ‰хээриингээ газар�аа га>
раха – �айн юумэ хэ�эн х‰н‰‰д амиды мэндэ ябаха, муу юумэ хэ�эн 
х‰н‰‰д гэмн‰‰лхэ. 30 Би µµрынгµµ дура зоргоор юушье хэжэ шада>
хаг‰йб. Эсэгынгээл хэлээшээр ш‰‰бэрилнэб, тиин минии зарга ш‰‰>
бэри – ‰нэн з‰б юм, ушарынь гэбэл, би µµрынгµµ дураар юумэ хэ>
нэ бэшэб, харин намайе эльгээгшэ Эсэгын дура х‰сэлµµр болоноб.  

Иисус тухай гэршэн‰‰д  

31 Хэрбээ µµр тухайгаа µµрµµ хэлээ �аамни, минии гэршэн‰‰д 
‰нэн з‰б бэшэ байха �эн. 32 З‰гµµр намайе гэршэлдэг нэгэ гэршэ 
бии юм. Нам тухай тэрэнэй гэршэлэн хэлэдэг б‰хы ‰гэн‰‰д ‰нэн 
з‰б юм гэжэ би мэдэнэб. 33 Таанар µµ�эдынгµµ х‰н‰‰дые Иоанн>
да эльгээгээ �энта, тиин тэрэ х‰н ‰нэн з‰б гэршэ баримта ‰гµµ �эн. 
34 Теэд х‰н‰‰дые µµрынгµµ гэршэ болгохо гэжэ оролдо�оноймни 
хэрэг намда ‰гы, харин таанарайл абарагдахын т‰лµµ тэдэниие гэр>
шэ болгон баринаб. 35 Иоанн болбол ялагар �аруул дэн мэтэ бай>
гаа. Тэрэнэй гэрэл туяагай хажууда таанар ойр зуура баясаха х‰сэ>
лэнтэй байгаат. 36 Харин Иоаннайхи�аашье ехэ нам тухай гэршэ 
бии юм. Эсэгэ�ээмни ‰гтэ�эн гайхамшаг хэрэг‰‰дые б‰тээ�эмни 
намайе Эсэгэмни эльгээгээ юм гэжэ гэршэлнэ! 37 Намайе эльгээ�эн 
Эсэгэ тиигэжэ нам тухай µµрµµ гэршэлнэ гээшэ. Эсэгымни ‰гэ 
хэлэхые таанар хэзээдэшье дуулаа шагнааг‰йт, µµрыень таанар хэ>
зээдэшье хаража ‰зµµг‰йт. 38 Тэрэнэй хэлэ�эн ‰гые таанар з‰рхэ 
сэдьхэлдээ хадуужа ябанаг‰йт, юундэб гэбэл, тэрэнэй эльгээ�эн 
нэгэндэ таанар этигэнэг‰йт. 39 М‰нхын амидарал олохобди гэжэ 
этигэн, таанар Нангин Бэшэгые оролдосотойгоор шудалнат. Теэд 
Нангин Бэшэгтэшье нам тухай гэршэлэн хэлэгдэнэ! 40 Тиибэшье 
намда ерэжэ, м‰нхын амидаралда х‰ртэхэ дураг‰й байналта.  

41 Х‰н‰‰дэй магтаал намда хэрэгг‰й. 42 Би таанарые �айса мэдэжэ 
байнаб: таанар Бурханда дуратай бэшэт! 43 Би µµрынгµµ Эсэгын дура 
х‰сэлµµр ерээб – теэд таанар намайе х‰леэжэ абанаг‰йт. Харин нэрэ 
х‰ндэдэ дуратай ондоо х‰нэй µµрынгµµ х‰сэлµµр ерэхэдэнь, таанар 
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тэрэниие х‰леэн абахат! 44 Таанар бэе бэедээ магтуулхаяа ехээр х‰сэ>
нэт, харин Бурханай магтаалда х‰ртэхэ гэжэ оролдоног‰йт! Таанартал 
адли х‰н‰‰д намда этигэхэ аал? 45 Эсэгынгээ урда таанарые зэмэлхэеэ 
ерээ гэжэ намайе б‰ �анагты. Таанарые Моисей зэмэлхэ, харин 
таанар Моисейдэ найдадаг ха юмта. 46 Хэрбээ таанар Моисейн ‰гэдэ 
‰нэншµµ �аа, миниишье ‰гэдэ ‰нэншэхэ ¸�отой байгаалта, юундэб 
гэбэл, нам тухай Моисей бэшээ юм. 47 Теэд Моисейн бэшэ�эн ‰гэ>
н‰‰дтэ ‰нэншµµг‰й аад, таанар минии хэлэ�эн ‰гэдэ этигэхэ аалта?  

Иисус х‰н зониие гайхамшаг аргаар садхааба  

1 Энээнэй �‰‰лдэ Иисус Галилейн гэхэ г‰, али Тибериадай нуу>
рай н‰гµµ эрьедэ гараба. 2 Хойно�оонь олон зон дахалдаба, 

юундэб гэхэдэ, ‰бшэн х‰н‰‰дые гайхамшаг аргаар Иисусай эмнэн 
эдэгээхые ‰зэ�эн хара�ан байна бшуу. 3 Иисус шабинартаяа хамта 
хада дээрэ гаража �ууба. 4 Еврейн‰‰дэй Паасхын �айндэр болохонь 
ойртожо байгаа. 5 Иисус урда�аань олон зоной ерэжэ ябахые ха>
раад, Филипптэ хандан:  

– Эдэ зониие эдеэл‰‰лхэ хилээмэ хаана�аа худалдажа абахамнай 
гээшэб? – гэжэ хэлэбэ. 6 Иисус юу хэхэеэ мэдэжэ байгаад, Филип>
пые туршан тиигэжэ хэлээ бшуу.  

7 – Хо¸р зуун динари* м‰нгµµр хилээмэ худалдажа абаад, з‰�эм 
з‰�эмµµршье хубаагаа �аа, бултанда х‰ртэхэг‰йл, – гэжэ Филипп 
харюусаба.  

8 Шабинарайнь нэгэн, Симон Петрой д‰‰ Андрей:  
9 – Эндэ бай�ан нэгэ х‰б‰‰ндэ таба монсогор ешмээн хилээмэн, 

хатаа�ан хо¸р зага�а бии. Теэд иимэ олон х‰н зондо энэнь яажа 
х‰ртэхэб даа? – гэжэ хэлэбэ.  

10 – Х‰н зониие �уулгагты, – гэжэ Иисус захирба.  
Тэрэ газартань ‰дхэн ногоон ургажа байгаа. Тэндэнь табан мянга 

шахуу ганса эрэш‰‰л �уубад. 11 Иисус хилээмыень абаад, Бурханда 
баясхалан х‰ргэн, тэндэ �уугшадта хубаан ‰гэбэ. М‰н зага�ыень ба>
�ал х‰н б‰хэндэ дураарнь хубаажа ‰гэбэ. 12 Х‰н‰‰дэй эдеэлжэ сада>
хадань, Иисус:  

– ‡лµµшэ хилээмэеэ бултыень суглуулагты, юушье б‰ орхигты, – 
гэжэ шабинартаа хэлэбэ.  

                                                           

* Динари – римэй м‰нгэн, х‰л�эншэ х‰дэлмэришэнэй нэгэ ‰дэрэй салин 

болодог байгаа.  
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13 Таба монсогор ешмээн хилээмэн�ээнь ‰лэ�эн з‰�эм‰‰дые ар>
бан хо¸р т‰рс‰‰г д‰‰рэтэр шабинарынь суглуулба. 14 Иисусай хэ�эн 
иимэ гайхамшаг хэрэг‰‰дые хараад:  

– Энэмнай газар дэлхэйн зондо заларжа ерэхэ ушартай бай�ан 
¸�оороол тэрэ л‰ндэншэ юм байна! – гэжэ х‰н‰‰д хэлсэбэ.  

15 Эдэ х‰н‰‰д намайе барижа, баалалтаар хаан болгожо табихаяа 
байна гэжэ ойлгоод, Иисус гансаараа дахин хада дээрэ гараба.  

Иисусай у�ан дээг‰‰р яба�ан тухай  

16 ‡дэшэ болоходо Иисусай шабинарынь нуурай эрьедэ ошобо. 
17 Тиин онгосодо �уугаад, нуурай н‰гµµ бэедэ оршодог Капернаум 
хото тамаран ошобо. Харанхы болобошье, Иисус ‰шµµ ерээд‰й 
байгаа. 18 Тэрэ ‰едэ шанга �алхин боложо, нуур ехээр долгилбо. 
19 Нуурай эрье�ээ таба>зургаан модо газарта онгосоороо тамаржа 
ошоод, шабинарынь Иисусайнгаа нуурай у�ан дээг‰‰р алхалан, он>
госодонь д‰тэлжэ ябахые хараба. Тэдэн ехээр айжа мэгдэбэ.  

20 – Энэ би байнаб, б‰ айгты! – гэбэ Иисус. 21 Шабинарынь 
Иисусые онгосодоо �уулгаха �анаатай байба, теэд онгосонь тэрэ 
дороо зори�он эрьедээ х‰рэжэ ерэшэбэ.  

Иисус – Амидаралай хилээмэн м‰н  

22 Н‰гµµдэ ‰дэрынь нуурай саана ‰лэ�эн х‰н‰‰д ‰сэгэлдэр тэн>
дэнь гансахан лэ онгосо байгаа бэлэй гэжэ �анаба. Теэд Иисус �у>
рагшадтайгаа хамта тэрэ онгосодо �уугааг‰й, харин �урагшадынь 
амяараа тамаран ошоо �эн гэжэ тэдэ зон ба�ал мэдэжэ байгаа. 
23 Тиихэдэ Тибериада�аа х‰н зон хэдэн онгосонуудта �уугаад, Дээ>
дын Эзэнэй Бурханда баясхалан х‰ргэ�энэй �‰‰лдэ олошоруулаг>
да�ан хилээмэ зоной эди�эн газарта тамаран ерэбэ. 24 Теэд тэндэнь 
Иисусшье, шабинарыньшье байбаг‰й, тиимэ�ээ тэндэ бай�ан зон 
онгосонуудта �уугаад, Иисусые бэдэржэ, Капернаум руу тамаран 
ошобо. 25 Нуурай н‰гµµ эрьедэ тэдэнэр тамаран ерэжэ, Иисусые 
олоод:  

– Багша аа, ши хэзээ иишэ ерэшэ�эн байбаш? – гэжэ асууба.  
26 Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба:  
– Таанар гайхамшаг д‰лгэ тэмдэг‰‰дые ‰зэ�эн хара�ан�аа бэшэ, 

харин хилээмэ эдижэ сада�ан дээрэ�ээл намайе бэдэрнэт гэжэ таа>
надта ‰нэн з‰бые хэлэнэб. 27 Теэд таанар саг зуурын эдеэндэ �ана>
лаа б‰ табигты, харин м‰нхын амидарал олгодог эдеэндэ �аналаа 
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табигты. Тиимэ амидаралые таанарта Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н 
‰гэхэ, юундэб гэбэл, Бурхан Эсэгэмнай тэрээндэ эрхэ засагаа ‰р>
шµµгµµ юм.  

28 – Бурханай заабари бэел‰‰лхын тула бидэ юу хэхэ ¸�отой гээ>
шэбди? – гэжэ тэдэнь асууба.  

29 – Бурханай эльгээ�эн х‰ндэ таанар этигэгты, тиихэдээл Бурха>
най хэрэгые б‰тээ�эн болохот, – гэжэ Иисус харюусаба.  

30 – Теэд ямар д‰лгэ тэмдэгыешни хараад, бидэ шамда этигэхэ 
болонобди? Ши юу хэхэбши? – гэжэ тэдэ асууба. – 31 Манай ‰бгэ 
эсэгэнэр с‰л губида ябахадаа, ман* эдидэг байгаа. «Тэнгэри�ээ 
тэдэндэ хилээмэн ‰гтэ�эн юм», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшэг>
дэнхэй.  

32 Тиихэдэнь Иисус:  
– Би таанарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: Бурханай хилээмэ таанарта 

Моисей ‰гµµг‰й, тиимэ ¸�отой хилээмэ минии Эсэгэ Бурхан таа>
нарта ‰гэдэг юм. 33 Юундэб гэбэл, Бурханай хилээмэн хадаа Тэнгэ>
ри�ээ буужа ерээд, энэ дэлхэйн зондо ажамидарал ‰гэгшэ м‰н, – 
гэжэ харюусаба.  

34 – Эзэн аа, бидэндэ тиимэ хилээмэ хододоо ‰гэжэ байгыш! – 
гэжэ тэдэнь хэлэбэ.  

35 – Би µµрµµ ажамидаралай хилээмэн гээшэб. Намда ерэдэг х‰н 
хэзээдэшье ‰лэн хоо�он байхаг‰й, намда этигэдэг х‰н хэзээдэшье 
ундаа х‰рэхэг‰й. 36 Теэд энээниие µµ�эдµµ ‰зэ�эн хара�аншье �аа, 
этигэнэг‰йт гэжэ таанарта хэлээ �эм. 37 Минии Эсэгын намда ‰гэ>
�эн х‰н б‰хэн намда ерэхэ. Тиин намда ерэ�эн х‰ниие би намнажа 
‰лдэхэг‰йб. 38 Юундэб гэхэдэ, µµрынгµµ дураар юумэ хэхэеэ би тэн>
гэри�ээ буужа ерээ бэшэб, харин намайе эльгээ�эн Эсэгын дура х‰>
сэлые бэел‰‰лхэеэ ерээб. 39 Тиин намайе эльгээ�эн Эсэгын дура 
х‰сэлынь иимэ юм: тэрэнэй намда ‰гэ�эн х‰н‰‰дэй нэгыеньшье 
хосороонг‰йгµµр, �‰‰лшын ‡дэртэ б‰гэдые амидыруулха гээшэ. 
40 Юундэб гэбэл, минии Эсэгын дура х‰сэлынь иимэ юм: Бурханай 
Х‰б‰‰е харадаг ‰зэдэг, тэрээндэ этигэдэг х‰н б‰хэн м‰нхэ на�атай 
болохо. Тиин �‰‰лшын ‡дэр би тэдэниие амидыруулхаб.  

                                                           

* Ман (еврей ‰гэ) – еврей зоной с‰л губяар ябахадаа ехээр ‰лдэжэ, Бурхан 

Моисей хо¸рые зэмэлэн гэмэрэлдэхэдэ, Бурхан тэнгэри�ээ х‰‰рхэй сагаан 

юумэ эльгээбэ. Еврейн‰‰д тэрэниие хилээмэнэй орондо эдижэ, «ман» гэжэ 

нэрлэ�эн байна.  
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41 «Би тэнгэри�ээ буужа ерэ�эн хилээмэн гээшэб», – гэжэ Иису>
сай хэлэхэдэнь, тэндэ сугларагшадай дунда гэмэрэлдээн болобо.  

42 – Энэмнай Иосифой х‰б‰‰н Иисус ха юм? Тиимэ бэшэ аал? 
Бидэ тэрэнэй эсэгыеньшье, эхыеньшье мэдэхэбди. Теэд «Би тэнгэ>
ри�ээ буужа ерээб», – гэжэ энэ юундэ хэлэжэ байнаб? – гэлдэбэ 
тэдэнь.  

43 – Таанар б‰ гэмэрэлдэгты. 44 Минии Эсэгэмни хэниие намда 
ер‰‰лнэб, тэрэл х‰н намда ерэжэ шадаха. Иимэ х‰ниие �‰‰лшын 
‡дэртэ би амидыруулхаб. 45 «Б‰хы х‰н‰‰дые Бурхан �ургаха», – 
гэжэ л‰ндэншэд бэшэ�эн байна. Эсэгын ‰гэ дуулажа, тэрэнэй �ур>
гаал ойлгожо аба�ан х‰н намда ерэхэ. 46 Теэд Эсэгые хэншье хараа>
г‰й юм. Тэрэниие Бурхан�аа ерэгшэл гансаараа хараа юм. 47 Таанар>
та ‰нэн з‰бые хэлэнэб: намда этигэдэг х‰н м‰нхэ на�анда х‰ртµµд 
байна. 48 Би ажамидаралай хилээмэн гээшэб. 49 Таанарай ‰бгэ эсэ>
гэнэр с‰л губида ябахадаа, ман эдибэшье, ‰хэ�эн байна. 50 Харин 
тэнгэри�ээ буужа ерэ�эн хилээмэ�ээ эди�эн х‰н хэзээдэшье ‰хэ>
дэгг‰й. 51 Би тэнгэри�ээ буужа ерэ�эн амиды хилээмэн гээшэб. 
Энэ хилээмые эди�эн х‰н м‰нхэ на�атай болохо. Тэрэ х‰ндэ минии 
‰гэхэ хилээмэн хадаа минии бэемни гээшэ, тиин энэ бэеэ б‰хы 
дэлхэйн ажамидаралай т‰лµµ би ‰гэнэб.  

52 Тиихэдэнь еврейн‰‰дэй хоорондо гани халуун арсалдаан болобо:  
– Энэ х‰н хайшан гээд µµрынгµµ бэеые манда эдюулхэнь гээшэб?!  
53 Иисус харюусаба:  
– Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэйл бэе эдидэг �аа, тэрэнэйл шу�а 

уудаг �аа, амидаралгын шанартай байхат гэжэ таанарта ‰нэн з‰бые 
хэлэнэб. 54 Минии бэе эдидэг, минии шу�а уудаг х‰н м‰нхэ на�атай 
болобо гээшэ – тиин тэрэ х‰ниие би �‰‰лшын ‡дэртэ амидыруул>
хаб. 55 Минии бэе хадаа ¸�отой эдеэн гээшэ, минии шу�а хадаа 
¸�отой унда гээшэ. 56 Минии бэе эдидэг х‰н, минии шу�а уудаг х‰н 
минии досоомни байна, би ба�ал тэрэнэй досоонь байнаб. 57 Намайе 
эльгээ�эн Эсэгэмни м‰нхэдµµ амидаралгын шанартай юм. Тэрэ 
минии амидаралай эхин болоно. Энээндэл адли, би намайе эдидэг 
х‰нэй амидаралай эхин байхаб. 58 Тэнгэри�ээ буу�ан хилээмэн – 
энэ байна. ‡бгэ эсэгэнэрэйтнай эдеэд ‰хэ�эн хилээмэн иимэ бэшэ 
�эн. Харин энэ хилээмэ эдидэг х‰н м‰нхэ на�атай байна.  

59 Капернаумай м‰ргэлэй гэр соо �ургаалаа номноходоо, Иисус 
тиигэжэ хэлэдэг �эн.  
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Зарим шабинарынь Иисусые орх¸од арилба  

60 Эдэ ‰гэн‰‰дые шагна�ан олон шабинарынь:  
– Энэнь жэгтэй �онин �ургаал байнал! Шагнахыншье аргаг‰йл! – 

гэлсэбэ.  
61 Тэрэнэй ‰гэн‰‰д шабинарайнь дура гутааба гэжэ мэдээд, Иисус 

тэдэндээ иигэжэ хэлэбэ:  
– Эдэ ‰гэн‰‰дни таанад соо �эжэг т‰р‰‰лнэ г‰? 62 Теэд Х‰н т‰рэлхи>

тэнэй Х‰б‰‰нэй т‰р‰‰шээр бай�ан орондоо дэгдэн бусахые харахадаа, 
юун гэхэбта? 63 Ажамидарал гансал �‰лдэ�µµ эхи абадаг, харин х‰нэй 
бэе эндэ юушье хэжэ шадахаг‰й. Таанадта минии хэлэ�эн ‰гэн‰‰д ха>
даа �‰лдэ, Ажамидарал гээшэ. 64 Теэд заримантнай намда этигэнэг‰йл.  

Хэн тэрээндэ этигэнэг‰йб, хэн тэрээниие барижа ‰гэхэб гэжэ 
Иисус анхан�аа мэдээд байгаа. 65 Иисус саашань ‰ргэлжэл‰‰лэн 
хэлэбэ:  

– Эсэгымни ‰ршµµлг‰йгµµр хэншье намда ерэжэ шадахаг‰й бай>
на гэжэ би таанадта хэлээ �энби.  

66 Энээн�ээ хойшо Иисусай олон шабинарынь тэрэниие орх¸од, 
саашадаа тэрээнтэй ябалсааг‰й. 67 ¤µрынгµµ арбан хо¸р шаби�аа 
Иисус �ураба:  

– Магад, таанаршье намайе орхихо �анаатай бэшэ г‰т?  
68 – Дээдын Эзэн аа, бидэ ондоо хэндэ ошохомнай гээшэб? Шам>

дал м‰нхэ на�а олгодог ‰гэн‰‰д байна ха юм. 69 Ши Бурханай Нан>
гин Х‰б‰‰нши гэжэ бидэ этигэнэбди, мэдэжэ байнабди, – гэжэ 
Симон Петр харюусаба.  

70 – Би µµрµµл Арбан хо¸р таанадые шэлэжэ абаа бэшэ �эн г‰б! 
Теэд таанадай нэгэн шолмос байна! – гэжэ Иисус харюусаба.  

71 Иигэжэ Симон Искариодой х‰б‰‰н Иуда тухай Иисус хэлэ�эн 
байна. Тэрэ Арбан хо¸рой нэгэниинь бай�ан аад, �‰‰лээрнь Иису>
сые барижа ‰гэхэ.  

Иисус ба тэрэнэй аха д‰‰нэр  

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

наатай байгаа. 2 Еврейн‰‰дэй Отог урса табилгын �айндэр гэжэ 
найр болохо¸о байба. 3 Аха д‰‰нэрынь Иисуста хэлэбэ:  

– Ши эндэ�ээ гараад, Иудей ошо! Шинии б‰тээдэг гайхамшаг 
хэрэг‰‰дые тэндэ ажа�уудаг �урагшадшни хараг лэ. 4 ¤µрынгµµ ‰йлэ 
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хэрэгые нюусаар хэдэг х‰н алдар сууда гарахаг‰й бшуу. Харин ши>
нии тиимэ гайхамшаг ‰йлэ хэрэг‰‰д тухайшни б‰хы дэлхэйн зон 
мэдэг лэ!  

5 Иисусай аха д‰‰нэрыньшье тэрээндээ этигэдэгг‰й байгаа бшуу. 
6 Иисус аха д‰‰нэртээ иигэжэ харюусаба:  

– Минии саг ‰шµµл ерээд‰й байна. Таанарта ямаршье саг таара>
ха ха юм. 7 Дэлхэйн х‰н‰‰д таанарта дураг‰йлхэхэг‰й, харин намда 
тэдэ дураг‰йлхэдэг, тэдэ х‰н‰‰дэй ‰йлэ хэрэгэйнь ¸ро муутай бай>
�ые би гэршэлэн харуулна ха юмбиб. 8 Таанар �айндэртээ ошогты. 
Би тэрэ найрта ошохог‰йб, минии саг ‰шµµ ерээд‰й байна.  

9 Иисус тиигэжэ хэлээд, Галилейдээ ‰лэбэ.  

Иисус найр дээрэ  

10 Аха д‰‰нэрэйнгээ тэрэ �айндэртэ яба�анай хойно Иисус ба�а 
тиишээ бэеэ мэд‰‰лэнг‰й ошобо. 11 Еврейн‰‰дэй ахамадууд найрай 
‰едэ Иисусые бэдэрбэ. Тэрэ х‰н хаана байнаб гэжэ тэдэнэр �ураг>
шалба. 12 Иисус тухай ехэ арсалдаан улад зоной дунда болоо. Зарим 
нэгэниинь: «Энэ �айн х‰н юм», – гэлдэбэ. Н‰гµµ зариманиинь: 
«‡гы, энэ х‰н улад зониие мэхэлнэ», – гэжэ буруушааба. 13 Теэд за>
сагаархид�аа айжа, Иисус тухай сэхэ руунь хэншье хэлээг‰й.  

14 �айндэрэй хахад сагынь ‰нгэршэхэдэ Иисус Бурхан �‰мэ соо 
бии боложо, �ургаалаа номнобо. 15 Еврейн‰‰дэй ахамадууд гай>
халсан:  

– Энэ х‰н хаанашье �урааг‰й аад, иимэ ехэ юумэ хаана�аа мэ>
дэнэ гээшэб? – гэлсэбэ.  

16 Иисус харюусаба:  
– Энэ – минии бэшэ, харин намайе эльгээ�эн Бурханай �ургаал 

юм. 17 Тэрэнэй дура х‰сэл д‰‰ргэхэ �анаатай х‰н �аа, энэ Бурханай 
�ургаал гээшэ г‰, али би µµр�µµн хэлэжэ байна г‰б гэжэ мэдэдэг 
болохо. 18 ¤µр�µµн хэлэ�эн х‰н µµрыгµµ магтуулхаяа оролдоно, ха>
рин намайе эльгээ�эн Бурханиие алдаршуулхаяа оролдогшо ‰нэн 
з‰бые хэлэнэ, тэрэнэй з‰рхэ сэдьхэлдэ худал юумэн байхаг‰й. 19 Мо>
исей таанарта Бурханай хуули ‰гµµ бэшэ �эн аал? Теэд таанарай 
хэнтнайшье тэрэ Хуули сахинаг‰йл! Юундэ таанар намайе алахаяа 
�ананабта?  

20 – Ши досоогоо ада ш‰дхэртэй байнаш! Хэн шамайе алахаяа 
байгаа юм? – гэжэ х‰н зон харюусаба.  

21 Иисус харюудань иигэжэ хэлэбэ:  
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– Би нэгэл гайхамшаг хэрэг хэбэб, тиихэдэмни таанар бултадаа 
ехээр гайхабалта. 22 Бишыхан х‰б‰‰дэйнгээ бэлгэ отолуулха ¸�о зан>
шал таанарта Моисей захяа �эн (‰нэндµµ Мойсей�ээ урда, ‰бгэ эсэ>
гэнэр тиигэжэ захи�ан юм), тиигээд таанар субботодошье отолуулна 
ха юмта. 23 Моисейн Хуули эбдэхэг‰й гэжэ х‰ниие субботодо отолуул>
жа байхадаа, субботодо х‰нэй бэеые с‰м эдэгээхэдэмни таанар намда 
яахадаа ехээр сухалдана гээшэбта? 24 Таанар гадаада талыень об¸ороод 
лэ, халирхайгаар б‰ шиидхэгты, харин ‰нэн з‰б шиидхэбэри гаргагты!  

25 Иерусалим хотодо байгшадай зариманиинь иигэжэ хэлэбэ:  
– Энэл х‰ниие засаг баригшад алахаяа �анана бэшэ аал? 26 Теэд 

харыта, энэ х‰н �ургаалаа нюунг‰й сэхэ номножо байнал. Хэншье 
тэрэниие хориног‰йл... Энэ х‰н ‰нэхµµрµµ Бурханай табисуурта 
байна гэжэ, магад, засагаархиншье ойлгоо гээшэ хаяа? 27 Теэд энэ 
х‰н хаана�ааб гэжэ бидэ мэдэнэбди. Харин Бурханай табисууртын 
ерэхэдэ, тэрэ хаана�ааб гэжэ хэншье мэдэхэг‰йл.  

28 Тиихэдэнь Иисус �ургаалаа Бурхан �‰мэ дотор номножо байгаад:  
– Таанар намайе мэдэнэ г‰т? Минии хаана�аа ерэ�эн тухай ба�а 

мэдэнэ г‰т? Би µµр�µµн ерээ бэшэб. Намайе эльгээгшэдэ этигэжэ 
болохо юм, з‰гµµр таанар тэрээниие мэдэхэг‰йт. 29 Харин би тэрээ>
ниие мэдэхэб, ушарынь нэрлэбэл, би тэрээн�ээ ерээб, намайе тэрэ 
эльгээгээ юм, – гэжэ шангаар дуугарба.  

30 Тиигэжэ хэлэхэдэнь Иисусые засагаархин барижа хаахаяа �ана>
ба, теэд хэншье тэрээнэй ойро х‰рэбэг‰й, юундэб гэхэдэ, тэрэнэй 
сагынь ‰шµµ ерээд‰й байгаа. 31 Теэд олон юрын зон тэрээндэ эти>
гэ�эн байна. «Бурханай табисуурта ерэхэдээ, энэ х‰н�µµ ‰л‰‰ ехэ 
д‰лгэ тэмдэг харуулжа шадаха аал?» – гэжэ тэдэ зон хэлсэ�эн байна.  

32 Иисус тухай арад зоной дунда арсалдаанай боложо байхые фари>
сейн‰‰д дуулаба. Тиин т‰р‰‰ санаартан ба фарисейн‰‰д тэрэниие ба>
рижа хаагты гэжэ �‰мын харуулшадые эльгээбэ. 33 Иисус тэрэ ‰едэ:  

– ‡шµµ нэгэ заа таанартай суг байлсахамни, тиигээд намайе эль>
гээ�эн Эсэгэдээ ошохомни. 34 Таанар намайе бэдэрхэт, теэд олохо>
г‰йт; минии байха газарта таанар ерэжэ шадахаг‰йт, – гэжэ хэлэбэ.  

35 Тиихэдэнь еврейн‰‰д µµ�эд дундаа хµµрэлдэбэ:  
– ‡гы, бидэнэй тэрэниие олохог‰й ямар газарта энэмнай ошо>

хо¸о т‰хеэрбэ гээшэб? Али грег‰‰дэй дунда тарашоод бай�ан манай 
улад зондо ошожо, грег‰‰дые �ургахаяа �анаба гээшэ г‰? 36 «Таанар 
намайе бэдэрхэт, теэд олохог‰йт», «Минии байха газарта таанар 
ошожо шадахаг‰йт» гэхэдээ, ямар удхатайгаар тэрэ хэлэбэ гээшэб?  
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Амидаралта у�ан. Иисус тухай арсалдаан  

37 Иисус �айндэрэй �‰‰лшын эгээл ехэ ‰дэрынь х‰н зондо иигэ>
жэ шангаар айладхаба:  

– Анга�ан х‰н намда ерээд, ундаа харяаг! 38 Намда этигэдэг х‰н 
тухай Нангин Бэшэг соо «Тэрэнэй з‰рхэн�µµ амидаралта урадхал 
у�ан урдаха» гэжэ бэшэгдэнхэй.  

39 Иисус тиигэжэ хэлэхэдээ, Нангин �‰лдэ тухай хэлэбэ гээшэ: 
Иисуста этигэ�эн х‰н‰‰д хожомынь Нангин �‰лдэтэй болохо ¸�о>
той бай�ан юм. Тэрэ ‰едэ Нангин �‰лдэ ‰шµµл ‰гтµµд‰й байгаа, 
юундэб гэхэдэ, Иисус ‰шµµл алдар солодо х‰ртµµг‰й байгаа.  

40 Суглар�ан зоной зариман Иисусай ‰гэн‰‰дые шагнаад:  
– Энэмнай х‰н зондо заларжа ерэхэ ¸�отой тэрэ л‰ндэншэ бай>

нал! – гэлсэбэ. 41 Н‰гµµдэ зариманиинь:  
– Энэмнай Бурханай табисуурта байнал! – гэлсэбэ.  
– Теэд Бурханай табисуурта Галилей�ээ ерэхэ аал? – гэжэ бэшэ 

зариманиинь буруушааба. – 42 Бурханай табисуурта болбол Давидай 
‰ри �ада�ан м‰н, Давидай т‰рэ�эн Вифлеем хото�оо ерэхэ ¸�отой 
гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй ха юм.  

43 Тиин улад зон Иисус тухай арсалдан, тэдэнэй �аналнуудынь 
тудалдаба. 44 Зариманиинь Иисусые барижа тушаахаяашье �анаба, 
теэд тэрээндэ хэншье гар х‰рэбэг‰й.  

45 Бурхан �‰мын харуулшад т‰р‰‰ санаартанда, фарисейн‰‰дтэ 
бусажа ерэбэ. Тэдэнь:  

– Юундэ таанар тэрээниие наашань асарааг‰йбта? – гэжэ �у>
раба.  

46 – Энэ х‰ндэ адляар нэгэшье х‰н хэзээдэшье хэлээг‰йл! – гэжэ 
харуулшад харюусаба.  

47 – Тэрэ х‰н иихэдээ таанарыешье мэхэлбэ гээшэ г‰? – гэжэ 
фарисейн‰‰д харуулшад�аа асууба. – 48 Теэд ахамадуудай дунда�аа 
г‰, али фарисейн‰‰дэй дунда�аа нэгэшье х‰н тэрээндэ этигээ аал? 
49 Хуули мэдэдэгг‰й харанхы мунхаг зон лэ тэрэ х‰ндэ этигэбэ гээшэ, 
тэдэ зон Бурханай хараалда х‰ртµµ!  

50 Теэд нэгэтэ Иисустай ерэжэ уулза�ан тэдэнэй нэгэн Никодим 
бэшэндээ иигэжэ хэлэбэ:  

51 – Х‰ниие гэмнэхэ гээ �аа, т‰р‰‰н тэрэ х‰нэй хэлэ�ые шагнан>
г‰йгµµр, зэмыень тодорууланг‰йгµµр шиидхэбэри гаргахые манай 
Хуули з‰бшµµдэг юм г‰?  
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52 – Зай, ши тиихэдээ ба�ал Галилей�ээ хаяаш? Ши µµрµµ Нан>
гин Бэшэг шудала, тиибэл Галилей�ээ нэгэшье л‰ндэншэ гараха>
г‰й юм гэжэ ши µµрµµ мэдэхэш, – гэжэ тэдэнь харюусаба.  

Иисус ба эрэдээ урба�ан эхэнэр  

[ 53 Удаань бултадаа гэр гэртээ хариба.  
 

1 Иисус Элеон хада дээрэ гара�ан байна. 2 Эртэ ‰глµµг‰‰р Иису>
сай дахин Бурхан �‰мэдэ ерэхэдэ, б‰хы зон тэрээндэ ерэбэ. 

Тиин Иисус �уугаад, х‰н‰‰дтэ номнол зааба. 3 Тиихэ ‰едэнь Хуули 
заадаг багшанар ба фарисейн‰‰д µµрынгµµ эрэдэ урба�ан нэгэ эхэ>
нэрые Иисуста асарба. Тэрэ эхэнэрые зоной урда байлгаад, 4 Иисус>
та хандан:  

– Багша аа, энэ эхэнэрые эрэдээ урбажа байхадань, бидэ балшы>
са баряабди, – гэбэд. – 5 Иимэш‰‰лые шулуугаар шэдэжэ хэ�ээхэ 
¸�отой гэжэ Моисей µµрынгµµ Хуули дотор захяа �эн. Харин ши 
юу гэжэ хэлэхэ байнабши?  

6 Хуули заадаг багшанар ба фарисейн‰‰д юундэ тиигэжэ асуугааб 
гэбэл, Иисусые туршан ‰гэ алдуулаад, хожомынь гэмнэхэеэ �ана>
�ан байгаа бшуу. Теэд Иисус доошоо тонгойгоод, хургаараа юушьеб 
газар дээрэ бэшэжэ байба. 7 Тэдэнь юумэ асуугаад �алабаг‰й, тии>
хэдэнь Иисус толгойгоо ‰ргµµд, тэдэндэ хандажа:  

– Таанарай хэнтнай н‰гэл хэзээдэшье хээг‰йб, тэрэ х‰нтнай энэ 
эхэнэрые т‰р‰‰н шулуудаг лэ! – гэбэ.  

8 Тиигээд Иисус дахин уруугаа хараад, газар дээрэ юумэ бэшэ�э>
нээ ‰ргэлжэл‰‰лбэ. 9 Иисусай тиигэжэ хэлэхыень дуулаад, тэндэ суг>
лар�ан зон хойно хойно�оо �убарилдан тараба, эгээн ехэ на�атай>
шуулынь т‰р‰‰н гаража ошоо. Удаань Иисус эхэнэртэй хоюулан лэ 
‰лэбэ. 10 Иисус толгойгоо µµдэнь ‰ргµµд, эхэнэр�ээ:  

– Эхэнэр аа, бэшэ зон хаана гээшэб? Шамайе хэншье зэмэлээ>
г‰й г‰? – гэжэ асууба.  

11 – Хэншье зэмэлээг‰й даа, эзэн аа, – гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба.  
– Ба�а бишье шамайе зэмэлнэг‰йб. Яба, дахин н‰гэл б‰ хэ, – 

гэбэ Иисус.]*  

                                                           

* Зарим нэгэн урданай бэшэг‰‰дтэ энэ хэ�эг ‰гы байдаг, н‰гµµ зариман"

дань ондоо газарта дайралдадаг.  

 7  8  

8 
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Иисус болбол дэлхэйе гэрэлт‰‰лэгшэ Гэрэл туяа м‰н  

12 Иисус дахин тэдэнтэй хµµрэлдэбэ:  
– Би дэлхэйе гэрэлт‰‰лэгшэ Гэрэл туяа гээшэб. Минии хойно>

�оо даха�ан х‰н харанхы соогуур тµµрижэ ябахаг‰й, харин амида>
рал олгодог гэрэл туяатай болохо.  

13 – Ши µµр тухайгаа µµрµµ гэршэлэн хэлэнэш. Тиимэ�ээ ши>
нии гэршэлгэ ‰нэн з‰б бэшэ, – гэжэ фарисейн‰‰д хэлэбэ.  

14 Иисус харюусаба:  
– Хэрбээ µµр тухайгаа минии µµрµµшье хэлээ �аамни, минии 

‰гэн‰‰дтэ этигэхэдэ болохо юм, юундэб гэбэл, би хаана�аа ерэ>
�энээ, хайшаа ошохо бай�анаа мэдэнэб, харин таанар минии хаа>
на�аа ерэ�ые, хайшаа ошохыемни мэдэнэг‰йт. 15 Таанар х‰н‰‰дтэл 
адли ш‰‰бэрилнэт, харин би хэнииешье ш‰‰бэрилнэг‰йб. 16 Теэд 
х‰ниие ш‰‰бэрилбэлни, минии зарга ш‰‰бэри ‰нэн з‰б байха �эн, 
юундэб гэхэдэ, би гансаараа ш‰‰бэрилнэ бэшэб, намайе эльгээ�эн 
Эсэгэмни намтай хамта байна. 17 Тиин хо¸р х‰нэй гэршэлгэ ‰нэн 
з‰б юм гээд таанарай Хуули дотор бэшээтэй. 18 Бидэ болбол хо¸р 
гэршэбди: намайе эльгээ�эн Эсэгэ бидэ хо¸р минии тухай гэршэл>
нэбди.  

19 – Теэд шинии эсэгэ хаана гээшэб? – гэжэ тэдэ �ураба.  
– Таанар намайешье, минии Эсэгыешье мэдэхэг‰йт. Хэрбээ таа>

нар намайе мэдээ �аа, минии Эсэгыешье мэдэхэ �энта, – гэжэ 
Иисус харюусаба.  

20 Бурхан �‰мэдэ м‰нгэ алта ‰ргэдэг газарай хажууда зогсон ном>
ножо байхадаа, Иисус тиигэжэ хэлээ �эн. Тиин хэншье тэрээниие 
барижа тушаагааг‰й, ушарынь нэрлэбэл, тэрэнэй сагынь ‰шµµ ерээ>
д‰й байгаа.  

«Минии ошохо газарта таанар ошожо шадахаг‰йт»  

21 Иисус ба�а иигэжэ хэлээ:  
– Би �аяар ябахамни. Таанар намайе бэдэрхэт, теэд н‰гэлтэйгµµ 

‰хэхэт. Минии ошохо газарта таанар ошожо шадахаг‰йт.  
22 – «Минии ошохо газарта таанар ошожо шадахаг‰йт» гээшэнь 

ямар удхатайб? Али энэмнай бэеэ хорложо ‰хэхэеэ �анаба г‰? – гэ>
жэ еврейн‰‰дэй ахамадууд хµµрэлдэбэ.  

23 – Таанар доодо дэлхэйн ха юмта, харин би дээрэ�ээ ерээб. 
Таанар энэ дэлхэйн х‰н‰‰дта, би энэ дэлхэйн бэшэлби. 24 «Таанар 
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н‰гэлн‰‰дтэйгµµ ‰хэхэт!» гэжэ би таанарта хэлээб. «Би»* бай�ан>
дамни ‰нэншµµг‰й �аа, бултадаа н‰гэлтэйгµµ ‰хэхэт! – гэжэ Иисус 
харюусаба.  

25 – Тиихэдээ ши хэн гээшэбши? – гэжэ тэдэ асууба.  
– Би хододоо µµрыгµµ хэн гээд нэрлэдэг �энбиб, тэрэл гээшэб, – 

гэжэ Иисус харюусаба. – 26 Таанар тухай хэлэхэ, таанарые гэршэ>
лэн зэмэлхэ олон юумэн намда бии, теэд намайе эльгээ�эн Эсэгэ>
�ээ дуула�анаал энэ дэлхэйнхидтэ хэлэнэб, харин намайе эльгээгшэ 
‰нэн з‰б юм.  

27 Эсэгэ тухайгаа тэрэ хэлэнэ гэжэ ахамадууд ойлгобог‰й. 
28 Иисус ‰ргэлжэл‰‰лэн:  

– Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ниие таанарай дээшэнь дэгд‰‰лхэдэ, 
минии «Би» бай�ые, минии µµрынгµµ дураар юушье хэдэгг‰й бай>
�ые, Эсэгынгээл �урга�ан ¸�оор хэлэдэг бай�ые таанар ойлгохот. 
29 Намайе эльгээгшэ ходо намтай, тэрэ намайе гансаарыемни ор>
х¸ог‰й, юундэб гэбэл, би тэрэнэйнгээл дура х‰сэлые бэел‰‰лнэб, – 
гэбэ.  

30 Иисусай иигэжэ хэлэхэдэ, тэрээндэ олон зон этигэбэ.  

Бурханай ‰хиб‰‰д г‰, али шолмосой ‰хиб‰‰д г‰?  

31 Удаань Иисус тэрээндэ этигэ�эн еврейн‰‰дтэ иигэжэ хэлэбэ:  
– Хэрбээ таанар минии �ургаалай ¸�оор ябаа �аа, ‰нэхµµрµµл 

минии шабинар болохот. 32 Тиихэдээ таанар ‰нэн з‰йлые ойлгохот, 
‰нэн з‰йл таанарые с‰лµµлхэ.  

33 – Бидэнэр Абра�амай ‰ри �ада�ад гээшэбди, хэзээдэшье хэ>
нэйшье барлагууд байгааг‰йбди! «Таанар эрхэ с‰лµµтэй болохот» 
гэхэдээ ши ямар юумэн тухай хэлэнэбши? – гэжэ тэдэнь �ураба.  

34 Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба:  
– Би таанарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: н‰гэл хэгшэ х‰н б‰хэн н‰гэ>

лэй барлагынь м‰н. 35 Барлаг болбол гэр б‰лэ соо ‰ни байдагг‰й, 
харин х‰б‰‰ниинь хододоо гэр б‰лэдµµ ‰лэдэг. 36 Таанарта Х‰б‰‰нэй 
эрхэ с‰лµµ ‰гµµл �аа, таанар ‰нэхµµрµµл с‰лµµтэй х‰н‰‰д боло>
хот. 37 Таанар Абра�амай ‰ри �ада�ад гээшэт гэжэ би мэдэнэб, теэд 
таанар намайе алаха �анаатайт, юундэб гэхэдэ, минии ‰гэн‰‰д 

                                                           

* Эдэ ‰гэн‰‰дээр Хуушан Хэлсээндэ Бурхан µµрыгµµ элир‰‰лнэ. Эдэнь 

Иисус Эсэгэ Бурхантай нэгэн хамта байхые баталан харуулна. Жэшээнь, 

энэ найруулга саашадаа 8:28; 8:58; 13:19; 18:5 б‰лэг‰‰д соо дайралдана.  
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таанарай з‰рхэ сэдьхэлдэ байра олоног‰й бшуу. 38 Би µµрынгµµ 
Эсэгындэ юу хара�ан ‰зэ�эн тухайгаа таанарта хэлэнэб, харин таа>
нар µµрынгµµ эсэгэ�ээ дуула�ан юумэеэ хэнэт.  

39 – Манай ‰бгэ эсэгэ Абра�ам юм! – гэжэ тэдэ харюусаба. Иисус 
тэдэндэ хэлэбэ:  

– ‡нэхµµрµµ Абра�амай ‰ри �ада�ан байгаа �аа, таанар Абра>
�амдал адли хэрэг‰‰дые б‰тээхэ �энта. 40 Харин таанар намайе ала>
хаяа �ананалта, Бурхан�аа дуула�ан ‰нэн з‰йл таанарта хэлэ�эн 
х‰ниие алахаяа �ананалта! Теэд Абра�ам иимэ юумэ хэдэг байгаа 
г‰?! 41 ‡гы даа, таанар µµрынгµµл эсэгэдэ адли юумэ хэнэт!  

– Бидэ н‰гэл хилэнсэдэ т‰рµµ бэшэбди! Манай ори ганса эсэгэ – 
Бурхан юм! – гэлсэбэ тэдэ.  

42 Иисус тэдээндэ харюусаба:  
– Хэрбээ Бурхан таанарай эсэгэ байгаа �аа, таанар намда дура>

тай байха �энта, юундэб гэбэл, би Бурхан�аа иишээ ерээб, Бурхан>
даа ошожо ябанаб. Би µµр�µµн ерээг‰йлби – намайе Бурхан эль>
гээгээл! 43 Таанар юундэ минии хэлэ�эн ‰гые ойлгоног‰й гээшэбта? 
Таанар минии хэлэ�эн ‰гэ дуулаха шадалг‰й байналта! 44 Таанарай 
эсэгэ – шолмос юм, тиин таанар эсэгынгээ б‰хы дура х‰сэлыел 
бэел‰‰лхэ х‰сэлэнтэйт. Теэд танай эсэгэ анхан�аа нааша х‰н‰‰дые 
аладаг бай�ан лэ, тэрэтнай ‰нэн з‰йлые ‰зэжэ ядадаг байгаал, уша>
рынь хэлэбэл, тэрээндэтнай ‰нэн з‰йл гэжэ байхаг‰йл. Худал юумэ 
хэлэхэдээ, тэрэтнай µµрынгµµ т‰рэлхи хэлэн дээрэ дуугардаг �эн, 
юундэб гэбэл, тэрэтнай µµрµµшье худалша, худал юумэ ‰‰дхэгшэ 
бай�ан юм. 45 Харин ‰нэн з‰б юумэ минии хэлэхэдэ, таанар намда 
этигэнэг‰йт. 46 Н‰гэл хээ гэжэ намайе таанарай хэнтнай гэршэлэн 
харуулжа шадахаб? Таанарта ‰нэн з‰б юумэ минии хэлэхэдэ, таанар 
юундэ намда этигэнэг‰йбта? 47 Бурханай мэдэлдэ байгша болбол 
Бурханай хэлэ�эн ‰гэн‰‰дые дуулана. Таанар намайе дууланаг‰йт, 
юундэб гэхэдэ, таанар Бурханай мэдэлдэ бэшэт.  

Иисус ба Абра�ам тухай  

48 Еврейн‰‰д Иисуста иимэ харюу ‰гэбэ:  
– Шамайе ада ш‰дхэртэ барюул�ан самаряан х‰н гэжэ бидэ з‰б 

хэлсэдэг байнабди.  
49 – Би ада ш‰дхэртэ барюулааг‰йб: би µµрынгµµ эсэгые х‰ндэл>

нэб, харин таанар минии нэрэ гутаажа байнат. 50 Би µµртµµ алдар 
соло бэдэрнэ бэшэб, теэд намда алдар соло бэдэрэгшэ ондоо нэгэн 
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бии юм, тэрэл шиидхэнэ. 51 Таанарта ‰нэн сэхэ хэлэнэб: минии 
�ургаалаар ябадаг х‰н‰‰д хэзээдэшье ‰хэхэг‰й!  

52 – Ши ада ш‰дхэртэ барюул�ан х‰н байнаш гэжэ одоол бидэ 
лаб мэдэбэбди, – гэлдэбэ, – Абра�ам на�а баранхай, м‰н ба�а л‰н>
дэншэдшье н‰гшэнхэй. Харин ши «минии �ургаалаар ябадаг х‰н‰‰д 
хэзээдэшье ‰хэхэг‰й» гэнэш. 53 На�а бара�ан манай ‰бгэ эсэгэ Аб>
ра�ам�аа ши ехэ гээшэ г‰ш? Али на�аяа д‰‰рэ�эн л‰ндэншэд�µµ 
ехэ гээшэ г‰ш? Ши хэнби гэжэ µµр тухайгаа �ананабши?  

54 – Хэрбээ би µµрµµ µµрыгµµ алдаршуулжа байгаа �аа, минии 
алдар нэрэ юуншье бэшэ. Теэд намайе минии Эсэгэ алдаршуулна – 
таанар тэрээниие µµ�эдымнай Бурхан гэжэ нэрлэнэт! 55 Теэд таа>
нар минии Эсэгые мэдэнэг‰йт, харин би тэрэниие мэдэнэб. Хэрбээ 
би тэрэниие мэдэхэг‰йб гээ �аа, би таанартайл адли худалша боло>
хо �эм. Теэд би тэрэниие мэдэхэб, тэрэнэй хэлэдэг ‰гэн‰‰дые бэе>
л‰‰лнэб. 56 Танай ‰бгэ эсэгэ Абра�ам минии заларжа ерэхэ ‰дэрые 
харахаб гэжэ �анахадаа баярладаг бэлэй, тиин ерэ�эн ‰дэрыемни 
хараад, баяртай золтой байгаа �эн!  

57 – Ши табиншье на�а х‰рµµг‰й аад, Абра�амые хара�ан болоно 
г‰ш?! – гэжэ еврейн‰‰д жэгшэбэ.  

58 – Таанарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: би Абра�амай ‰шµµ т‰рµµд‰й>
дэ байгааб, байнашьеб, – гэжэ Иисус харюусаба.  

59 Тиихэдэнь еврейн‰‰д Иисусые шулуудажа алаха гэжэ шулуу>
нуудые бариба. Теэд Иисус тэдэн�ээ зайлажа, Бурхан �‰мэ�µµ га>
ража ошобо.  

Т‰рэхэ�µµ �охор х‰ниие Иисус эдэгээбэ  

1 Энэ ушарай дараа Иисус ябажа ябатараа т‰рэхэ�µµ �охор х‰>
ниие хараба.  

2 – Багша аа, энэ х‰н яахадаа �охор т‰рµµ гээшэб? Хэниинь 
н‰гэл хэ�эн байгааб: энэ µµрµµ г‰, али энээнэй эхэ эсэгэнь г‰? – 
гэжэ тэрэнэй шабинарынь �ураба.  

3 – Энэ х‰н µµрµµшье, эхэ эсэгэньшье н‰гэл хээг‰й, – гэжэ Иисус 
харюусаба. Тиин ‰ргэлжэл‰‰лэн: – Тэрээнэй аргалуул�ан ябадалаар 
Бурханай хаба х‰сэ элирхэйлэгдэхын тула тэрэ �охор байгаа. 4 ‡дэр 
бай�ан дээрэнь бидэ намайе эльгээ�эн Эсэгын хэрэг‰‰дые б‰тээ>
хэ ¸�отойбди. Мэнэ гэ�ээр �‰ни болохо¸о байна, тиихэдэ хэншье 
юумэ хэжэ шадахаг‰й. 5 Дэлхэй дээрэ байха сагтаа би энэ дэлхэйн 
гэрэл туяань гээшэб.  

 8  9  

9 
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6 Иигэжэ хэлээд, Иисус газарта н¸лбобо. Н¸лбо�оо шоройтой 
худхан шабар б‰тээжэ, тэрэ шабараараа �охор х‰нэй нюдые ша>
баба.  

7 – Иигээд Шилоах сµµрэмдэ ошожо нюураа угаа, – гэжэ Иисус 
тэрэ �охор х‰ндэ хэлэбэ (Шилоах гэжэ ‰гэ «Эльгээгдэ�эн» гэ�эн 
удхатай).  

�охор х‰ниинь тэндэ ошожо, нюураа угаагаад, юумэ харадаг бо>
лошоод ерэбэ. 8 Х‰ршэнэрынь, тиихэдэ юумэ ходо бадарлажа �уу>
хыень харадаг зон:  

– Энэл х‰н юумэ бадаржа �уудаг бэшэ �эн г‰? – гэлсэбэ.  
9 – Тиимэл даа, энэ х‰н лэ даа, – гэжэ н‰гµµ зариманиинь ха>

рюусаба.  
– Бэшэ, энэмнай миин лэ тэрээндэ адли х‰н байна, – гэжэ ‰шµµ 

н‰гµµд‰‰лынь буруушааба.  
– ‡нэхµµрµµ энэ би байнаб, – гэжэ тэрэ х‰ниинь µµрµµ хэлэбэ.  
10 – Теэд ши яагаад харадаг болоо гээшэбши? – гэжэ тэдэ х‰н‰‰д 

урда�аань �ураба.  
11 – Иисус гэжэ нэрэтэй нэгэ х‰н шабар худхажа, тэрэ шабараа>

раа нюдыемни шабаад, «Шилоахда ошожо нюураа угаа» гээ. Би 
тиихэдэнь тэндэ ошожо нюураа угаагаад, юумэ харадаг болооб, – 
гэжэ тэрэ х‰ниинь харюусаба.  

12 – Тэрэ х‰н хаанаб? – гэжэ тэдэнь асууба.  
– Би мэдэнэг‰йб, – гэжэ аргалуул�ан х‰ниинь харюусадаг �эн.  
13 Урдань �охор бай�ан тэрэ х‰ниие фарисейн‰‰дтэ асарба. 14 Иисус 

амаралтын субботын ‰дэр шоройгоор шабар худхажа, тэрэ шаба>
раараа �охор х‰ниие аргал�ан байгаа. 15 Хайшан гээд юумэ харадаг 
болоош гэжэ фарисейн‰‰д тэрээн�ээ ба�а асуужа оробо.  

– Тэрэ х‰н нюдыемни шабараар шабаа, би нюураа угаагаад, м‰>
нµµ юумэ харанаб, – гэжэ аргалуул�ан х‰ниинь харюусаба.  

16 – Энэ х‰н Бурхан�аа заяагда�ан байха ¸�ог‰й, юундэб гэбэл, 
субботые тооног‰й, – гэжэ зарим фарисейн‰‰д мэд‰‰лбэ.  

– Теэд н‰гэлтэн �аа, энэ х‰н иимэ гайхамшаг хэрэг‰‰дые б‰тээхэ 
�эн г‰? – гэжэ н‰гµµ зариманиинь буруушааба.  

Тиин фарисейн‰‰д µµ�эд хоорондоо арсалдан хубааралдаба. 17 Ар>
галуул�ан х‰н�µµ тэдэ дахин �ураба:  

– Тэрэ х‰н шамайе юумэ харадаг болгоо гэнэш. Тэрээнэй тухай 
ши µµрµµ юун гэжэ �ананабши?  

– Л‰ндэншэ гэжэ �ананаб, – гээд тэрэнь харюусаба.  
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18 Еврейн‰‰дэй ахамадууд �охор х‰н бай�анаа юумэ харадаг бо>
лоо гэжэ юрэдµµ этигэбэг‰й. Тиигээд юумэ харадаг боло�он х‰нэй 
эхэ эсэгые тэдэ ер‰‰лбэ. 19 Тиин тэдэн�ээ:  

– Энэ танай х‰б‰‰н г‰? Энэтнай �охор т‰рµµ �эн гэнэт. Теэд 
м‰нµµ х‰б‰‰нтнай хайшан гээд юумэ харадаг болоо юм? – гэжэ 
асууба.  

20�21 – Энэ манай х‰б‰‰н байна гэжэ бидэ мэдэнэбди, энэмнай 
�охор т‰рэ�эн юм. Теэд хайшан гээд харадаг болооб, хэн энээ>
нииемнай хараатай болгооб гэжэ бидэ мэдэнэг‰йбди. ¤µр�µµнь �у>
рагты. Х‰б‰‰мнай на�аяа х‰сµµ, µµрµµ хэлэжэ шадаха, – гэжэ эхэ 
эсэгэ хо¸рынь харюусаба.  

22 Х‰б‰‰нэй т‰рэлхидынь юундэ тиигэжэ харюусааб гэбэл, еврей>
н‰‰дэй ахамадууд�аа айгаа. Ушарынь хэлэбэл, Иисусые Бурханай 
табисуурта гэжэ тоолодог х‰н б‰хэниие м‰ргэлэй гэртэ оруулхаг‰й 
гэ�эн шиидхэбэри тэдэ ахамадууд гаргаад байгаа бшуу. 23 Тиимэ>
�ээ: «Х‰б‰‰мнай на�аа х‰сµµ, µµр�µµнь �урагты», – гэжэ т‰рэлхи>
дынь хэлэ�эн байна.  

24 Тиин �охор т‰рэ�эн х‰ниие хо¸рдохи¸о дуудажа асараад:  
– ‡нэн сэхэ руунь хэлэхэб гэжэ ши Бурханда тангаригаа ‰гэ! Тэ>

рэшни н‰гэлтэн юм гэжэ бидэ мэдэнэбди, – гэжэ еврейн‰‰дэй аха>
мадууд тэрээндэ хэлэбэ.  

25 – Н‰гэлтэн юм г‰, али ‰гы г‰ – би мэдэнэг‰йб. Харин би �о>
хор бай�анаа м‰нµµ харадаг болооб гэжэл мэдэнэб, – гээд тэрэнь 
харюусаба.  

26 – Тэрэ х‰н шамда юу хээб? Хайшан гээд шамайе харадаг бол>
гооб, – гэжэ дахин тэдэ �ураба.  

27 – Би таанарта хэлээ �энби, теэд таанар шагнааг‰йлта. Яагаад 
дахин намаар хэл‰‰лхэеэ �ананабта? Магад, тэрэ х‰нэй шабина>
рынь болохо �анаатай байна г‰т? – гэжэ тэрэнь харюусаба.  

28 – Ши тэрэнэй шабинь гээшэш! Харин бидэ Моисейн шабинар 
гээшэбди! – гэжэ еврейн‰‰дэй ахамадууд бадашаба.  

29 – Бурхан болбол Моисейтэй хµµрэлдэдэг бай�ан юм гэжэ бидэ 
мэдэнэбди. Харин энэ х‰н хаана�аа бии болооб гэжэ мэдэнэг‰йбди.  

30 – Ямар жэгтэй юм гээшэб! Тэрэнэй хаана�аа ерэ�ые таанар мэ>
дэнэг‰йлта, харин тэрэ х‰н намайе юумэ харадаг болгоол, – гэжэ ар>
галуул�ан х‰ниинь харюусан, саашань ‰ргэлжэл‰‰лбэ: – 31 Теэд Бур>
хан н‰гэлтэнэй хэлэ�ые дууладагг‰й, харин Бурханиие х‰ндэлдэг, 
дура х‰сэлыень бэел‰‰лдэг х‰н‰‰дые дууладаг гэжэ бидэ мэдэнэбди. 
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32 �охор т‰рэ�эн х‰ниие харадаг болгоо гэжэ эртэ урдан�аашье наа>
ша дуулдааг‰й юм байна. 33 Хэрбээ тэрэ х‰н Бурхан�аа заяагдааг‰й 
�аа, иимэ юумэ хэжэ шадахаг‰й �эн!  

34 Тиихэдэнь еврейн‰‰дэй ахамадууд:  
– Ши т‰рэхынгµµ н‰гэлтэй аад, маанадые �ургаха �анаатай г‰ш, – 

гэжэ тэрэ х‰ниие хараагаад, м‰ргэлэй гэр�ээ намнажархиба.  
35 Аргалуул�ан х‰ниие намнаба гэжэ дуулаад, Иисус тэрэниие бэ>

дэржэ олоод:  
– Ши Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ндэ этигэнэ г‰ш? – гэжэ асууба.  
36 – Эзэн аа, этигэхым тула тэрэ х‰мнай хэн гээшэб гэжэ намда 

хэлыш даа, – гээд аргалуул�ан х‰ниинь харюусаба.  
37 – Ши тэрээниие харааш. Тэрэ х‰н м‰нµµ шамтай хµµрэлдэжэ 

байна, – гэбэ Иисус.  
38 – Дээдын Эзэн аа, этигэнэб! – гэжэ тэрэнь харюусан, Иисусай 

урда ‰бдэглэн унаба.  
39 – Зарга с‰‰д хэхэеэ би энэ дэлхэйдэ ерээб. Тиихэдээ юумэ 

харадагг‰й х‰н‰‰д харадаг болохо, юумэ харадаг х‰н‰‰д �охор бо>
лохо, – гэжэ Иисус хэлэбэ.  

40 Иисусай хажууда бай�ан фарисейн‰‰д:  
– Теэд ши бидэниие ба�а �охор гэжэ тоолоног‰й бэзэш? – гэжэ 

тэрээн�ээ асууба.  
41 – ‡нэхµµрµµ �охор байгаа �аа, таанар зэмэг‰й байха �энта. 

Теэд таанар юумэ харанабди гэнэт. Иимэ ушар�аа таанар зэмэтэй 
зандаа ‰лэнэт, – гэжэ Иисус харюусаба.  

Иисус шударгуу �айн адуулагша  

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

таанарта хэлэнэб. 2 ‡‰дээрнь ородог х‰н хонин �‰рэгэй адуулагшань 
м‰н. 3 Харуулшан тэрээндэ хониной байрын ‰‰дэ нээжэ ‰гэдэг. Хо>
нидынь тэрэнэйнгээ дууень дууладаг, адуулагшань хонидоо нэрэ 
нэрээрнь дуудаад, газаашань гаргадаг. 4 Хонидоо бултыень байра>
�аань гаргаад, хонишон хонидойгоо урда ябадаг, харин хонидынь 
хонишоноо дуугаарнь танижа, хойно�оонь дахадаг. 5 Ондоо х‰нэй 
хойно�оо хонидынь дахахаг‰й, тэрэ х‰н�µµ зугадажа арилшадаг 
байна, юундэб гэхэдэ, ондоо х‰нэй дууниинь танигданаг‰й бшуу.  

6 Иимэ �ургаалта ‰гэн‰‰дые Иисус фарисейн‰‰дэй урда�аа хэлэ>
бэ, теэд тэдэнь ойлгобог‰й.  

 9  10  
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7 Иисус ‰ргэлжэл‰‰лбэ:  
– Таанарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: хонидой байрын ‰‰дэ гээшэнь 

би болоноб. 8 Нам�аа т‰р‰‰н ерээшэд бултадаа хулгайшад, дээр>
мэшэд байгаа. Теэд хонид тэдэнэй ‰гэ дуулааг‰й. 9 ‡‰дэ гээшэнь 
би болоноб. Хэн энэ ‰‰дээр ороноб, тэрэ х‰н абарагдаха. Тэрэ х‰н 
‰‰дээр орожо, �‰‰лдэ газаашаа гараад, µµрынгµµ бэлшээри олохо. 
10 Харин хулгайшан гансал хулуухаяа, алахаяа, �андаргаха хюда>
хаяа ерэдэг. Харин би х‰н‰‰дэй амидаржа �уухын тула, тэрээн�ээ 
гадна, х‰н‰‰дэй юрын амидарал�аа ‰л‰‰ амидарал эдлэхын тула 
эндэ ерээб.  

11 Би шударгуу �айн адуулагша гээшэб, шударгуу �айн адуулаг>
шань хонидоо абархын тула ами на�аяа ‰гэдэг юм. 12 Харин х‰л>
�эншэн хадаа хони адуулагша бэшэ, тэдэ хонид ондоо х‰нэй ха юм. 
Тиимэ�ээ х‰л�эншэн хонидтонь орохо¸о яба�ан шонын д‰тэлжэ 
байхые харахадаа, хонидоо орх¸од, г‰йжэ арилшадаг. Тиихэдэнь 
шоно хонидыень бариха, энээн�ээ боложо хонидойнь �‰рэг иишэ 
тиишээ г‰йлдэжэ тараха. 13 Тэрэ х‰н хони адуулагша бэшэ, харин 
х‰л�эншэн гээшэ, тиимэ�ээ хонидто �анаагаа зобоног‰й. 14 Би хадаа 
шударгуу �айн адуулагша гээшэб. Би µµрынгµµ хонидые мэдэдэг>
би, минии хонидшье намайгаа мэдэдэг. 15 Эсэгэмни намайгаа мэдэ>
дэгтэл адли, бишье Эсэгэеэ мэдэдэгби. Би µµрынгµµ хонидой т‰>
лµµ ами на�аяа ‰гэнэб. 16 Энэ хор¸о соохи хонид�оо гадна, м‰н 
ондоошье хонид намда бии. Тэдэниие би ба�а иишэнь асарха ¸�о>
тойб. Тэдэ хонид минии ‰гэ дуулаха, тиихэдээ нэгэл �‰рэг хонид 
байха, нэгэл хонишон байха!  

17 Дахин амидырхынгаа тула би ами на�аяа ‰гэхэб, тиимэ�ээ Эсэ>
гэмни намда дуратай юм. 18 Минии ами на�ые хэншье хороохог‰й, 
харин би µµрµµ ами на�аяа ‰гэхэб. Би ами на�аяа ‰гэхэ эрхэтэйб, 
би ами на�аяа �µµргэнь абаха эрхэтэйб. Юундэб гэхэдэ, Эсэгэмни 
намда тиигэжэ захи�ан юм.  

19 Иигэжэ хэлэхэдэнь, еврейн‰‰д хоорондоо дахин асатаба.  
20 – Энэтнай досоогоо ада ш‰дхэртэй болоод, дэмыржэ байна. 

Таанар энээниие юундэ шагнанабта? – гэжэ олониинь хэлэбэ.  
21 – Энэ досоогоо ада ш‰дхэртэй х‰нэй ‰гэн‰‰д бэшэ. Ада ш‰дхэр 

�охор х‰н‰‰дые харадаг болгожо шадаха �эн аал? – гээд н‰гµµд‰‰>
лынь буруушааба.  



Иоанн 10 

 241

«Эсэгэ бидэ хо¸р – нэгэмди»  

22 ‡бэлэй саг байгаа. Бурхан �‰мые Шэнэлэлгын �айндэр Иеруса>
лимда тэмдэглэжэ байба. 23 Бурхан �‰мын хор¸одо Соломоной ба>
хананууд гэгдэдэг хушалтатай газарта Иисус сэнгэжэ ябаа. 24 Тэрэ>
ниие тойроод еврейн‰‰д сугларжа:  

– Ши хэды болотор бидэнэй тэсэбэри туршажа байха �анаатай>
бши? Хэрбээ ши Бурханай табисуурта юм �аа, манда сэхэ хэлыш, – 
гэлдэбэ.  

25 – Би таанарта хэлээ �эм, теэд таанар намда этигэнэг‰йлта. 
¤µрынгµµ Эсэгын нэрэ�ээ минии бэел‰‰лдэг хэрэг‰‰д – минии 
гэршэ болоно. 26 Теэд таанар намда этигэнэг‰йт, юундэб гэбэл, 
таанар минии хонид бэшэлта. 27 Минии хонид минии ‰гэ дуу>
ладаг, бишье тэдэнээ мэдэхэб, тэдэмни минии хойно�оо дахажа 
ябана. 28 Би тэдэндэ м‰нхэ на�а ‰гэнэб, тэдэ хэзээшье хосорхог‰й, 
тэдэниие нам�аа хэншье буляажа абахаг‰й. 29 Тэдэниие намда ‰гэ�эн 
Эсэгэмни бултан�аа холо дээг‰‰р юм. Минии хонидые Эсэгэ>
�ээмни хэншье буляажа шадахаг‰й. 30 Эсэгэ бидэ хо¸р – нэгэн 
хамтабди.  

31 Тиихэдэнь еврейн‰‰д Иисусые алаха гэжэ дахин шулуунуудые 
бариба.  

32 – Эсэгынгээ х‰сµµр би таанарта ехэ олон �айн юумэн‰‰дые ха>
руулааб. Тэдэ юумэн‰‰дэймни алинайнь т‰лµµ намайе шулуудажа 
алаха �анаатай байнат? – гэжэ Иисус �ураба.  

33 – Бидэ шамайе �айн юумэ хэ�энэйшни т‰лµµ бэшэ, харин 
Бурханиие доромжол�онойш т‰лµµ шулуудажа алахаяа �ананабди! 
Ши юрын х‰н аад, µµрыгµµ бурханби гэжэ айладханаш.  

34 Иисус харюусаба:  
– «Таанар бурхад гээшэт гэжэ би хэлээб», – гээд танай Хуули 

соо бэшээтэй бэшэ г‰? 35 Хэд‰‰дтэ Бурхан µµрынгµµ ‰гэ хэлээб, 
тэдые Хуулитнай бурханууд гэжэ нэрлэнэ, тиихэдэ Нангин Бэшэг 
соо худал юумэн байха ¸�ог‰й юм. 36 Харин намайе Эсэгэмни µµр>
тµµ зорюулан, энэ дэлхэйдэ эльгээ�эн юм. Тиимэ�ээ «би Бурханай 
Х‰б‰‰нби» гэхэдэмни, «ши Бурханиие доромжолнош» гэжэ таанар 
намда юундэ хэлэхэ болобот?! 37 Эсэгынгээ хэрэг би б‰тээнэг‰й 
гээшэ г‰б? Юундэ таанар намда этигэнэг‰йбта? 38 Эсэгынгээ хэрэ>
г‰‰дые бэел‰‰лжэ байха ‰едµµ хэлэ�эн ‰гэн‰‰дтэмни таанад этигээ>
г‰й �аа, минии б‰тээдэг хэрэг‰‰дтэ этигэгты! Тиихэдээ Эсэгэмни 
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минии зосоо байна, би Эсэгынгээ зосоо байнаб гэжэ таанар мэдэ>
хэт, мэдэжэшье байхат.  

39 Еврейн‰‰д Иисусые дахин барихаяа �эдэбэ, з‰гµµр Иисус тэ>
дэндэ баригдабаг‰й.  

40 Тиигээд Иисус Иорданай н‰гµµ эрьедэ ошоо. Урдань тэрэ га>
зарта Иоанн х‰н зониие у�аар арюудха�ан байна. Тэндэ Иисус 
ойро зуура ‰лэбэ. 41 Тэрээндэ олон зон ерэ�эн байна. «Иоанн нэгэ>
шье гайхамшаг хэрэг б‰тээгээг‰й �эн, теэд Иисус тухай хэлэ�эн б‰>
хэниинь з‰б байна», – гэлсэбэ. 42 Тэндэ ерэ�эн олон х‰н‰‰д Иисус>
та этигэбэ.  

Лазарь н‰гшэбэ  

1 Мария Марфа эгэшэ д‰‰нэртэеэ Бетани тосхондо суг �уудаг 
Лазарь гэжэ нэрэтэй нэгэ х‰н ‰бдэбэ. 2 Мария Дээдын Эзэнэй 

х‰лдэ �айхан ‰нэртэй ургамалай ш‰‰�э т‰рхеэд, толгойнгоо ‰�µµр 
х‰лыень арша�ан эхэнэр м‰н*. Мариягай Лазарь гэжэ д‰‰ х‰б‰‰>
ниинь ‰бдэ�эн байгаа. 3 Эгэшэ д‰‰ хо¸рынь: «Дээдын Эзэн аа, ши>
нии дуратай х‰ншни ‰бдµµд байна» гэжэ Иисуста дуулгаба. 4 Тии>
гэжэ дуулаад:  

– Энэ ‰бшэн Лазариие ‰х‰‰лхын тула бэшэ, харин Бурханиие ал>
дар суутай болгохын тула, тиин Бурханай Х‰б‰‰е алдаршуулхын 
тула болоо, – гэжэ Иисус хэлэбэ.  

5 Марфа, Мария, Лазарь гурбанда Иисус дуратай байгаа. 6 Теэд 
Лазариин ‰бдэжэ бай�ан тухай дуулабашье, Иисус аяар хо¸р ‰дэрэй 
туршада бай�ан газар�аа х‰дэлбэг‰й. 7 Удаань Иисус шабинартаа:  

– Гэдэргээ Иудейдээ бусая, – гэбэ.  
8 – Багша аа, �аяхан Иудейн зон шамайе шулуудажа алахаяа �а>

наа �эн лэ, харин ши тиихэдэнь дахин тиишэ ошохо гэбэ г‰ш? – 
гэжэ шабинарынь тэрээн�ээ асууба.  

9 Иисус тэдэндээ иигэжэ хэлэбэ:  
– Нэгэ ‰дэр соо арбан хо¸р час бэзэ? ‡дэр яба�ан х‰н б‰дэржэ 

унахаг‰й – энэ дэлхэйн �аруул бай�ые харана бшуу. 10 Харин �‰>
ни яба�ан х‰н б‰дэржэ торожо унаха, юундэб гэбэл, дэлхэй гэрэл>
г‰й болоод байна бшуу. – 11 Тиигэжэ хэлээд, Иисус ‰ргэлжэл‰‰л>
бэ: – Манай н‰хэр Лазарь унтажа байна. Би тэрэниие �эреэхэеэ 
ошохомни.  

                                                           

* Энээн тухай б‰ри тодорхойгоор �‰‰лдэ хэлэгдэхэ (12:1–8 харагты).  
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11 



Иоанн 11 

 243

12 – Дээдын Эзэн аа! Хэрбээ Лазариин унтажа байбалнь, тэрэнэй 
бэень �айн болохо хаяа, – гэжэ Иисуста шабинарынь хэлэбэ.  

13 Лазарь унтажа байна гэхэдээ, на�а бараа гэ�эн удхатайгаар 
Иисус хэлээ, харин тиихэдэнь шабинарынь тэрэ юрэ миин лэ нойр>
сожо байна гэжэ �анаа бшуу. 14 Тиихэдэнь шабинартаа хандан:  

– Лазарь на�а бараа, – гэжэ Иисус сэхэ хэлээ. – 15 Теэд тэндэ 
байлсааг‰йдµµ таанарай т‰лµµ баярланаб, юундэб гэбэл, таанар 
намда этигэхэт. Зай, Лазарьта ошо¸бди!  

16 Эхир гэжэ ара нэрэтэй Фома х‰б‰‰н:  
– Хамта ошолсо¸бди, хамта ‰хэнэ бэзэбди! – гэжэ бэшэ шаби>

нартаа хэлэбэ.  

Иисус Лазариие амидыруулба  

17 Лазарь аяар д‰рбэн ‰дэрэй саада тээ н‰гшµµд, агы н‰хэндэ хэб>
тэнэ гэжэ Иисус Бетанида ерээд мэдэбэ. 18 Бетани гээшэнь Иеруса>
лим�аа холо бэшэ, гурбан модо шахуу газарта байгаа. 19 Д‰‰гэйнгээ 
на�а барахада уйдан гашуудажа бай�ан Марфа Мария хо¸рой �анаа 
за�ахаяа олон еврейн‰‰д тэдээнэйдэ ошобо. 20 Иисусай ерэжэ яба>
�ан тухай дууламсаараа, Марфа тэрэниие угтахаяа урда�аань гараа. 
Мариянь гэртээ ‰лэбэ.  

21�22 – Дээдын Эзэн аа! Хэрбээ шинии эндэ байгаа �аа, ахам>
ни на�а барахаг‰й бэлэй! Теэд шинии гуй�ан б‰хы юумые Бурхан 
м‰нµµшье шамда ‰гэхэ гэжэ би мэдэнэб, – гэжэ Иисуста Марфа 
хэлэбэ.  

23 – Шинии ахашни дахин амидырха, – гэжэ Марфада Иисус 
хэлэбэ.  

24 – Амидыралгын ‰едэ, �‰‰лшын ‡дэртэ ахамни бодохо юм гэжэ 
би мэдэнэб, – гээд Марфа харюусаба.  

25 – Би хадаа Амидыралга гээшэб, Ами на�ан гээшэб. Намда 
этигэдэг х‰н ‰хµµшье �аа, амиды болохо. 26 Намда этигэлтэй 
амидар�ан ямаршье х‰н хэзээдэшье ‰хэхэг‰й. Ши энээндэ этигэ>
нэ г‰ш?  

27 – Этигэнэб даа, Дээдын эзэн! Ши Бурханай табисуурташ, энэ 
дэлхэйдэ ерэхэ ¸�отой Бурханай Х‰б‰‰нши гэжэ би этигэнэб.  

28 Тиигэжэ хэлээд, Марфа Мария эгэшэдээ ошожо �эмээхэнээр:  
– Багша эндэ ерээд байна, тэрэ шамайе ерэ гэнэ, – гэбэ.  
29 Эгэшэнь т‰ргэн бодожо, Иисуста ошобо. 30 Иисус тиихэдэ тос>

хондо ‰шµµ х‰рµµг‰й, Марфын угта�ан газарта зогсожо байгаа. 
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31 Гэртэнь Мариягай �анаа за�ажа бай�ан еврейн‰‰д эхэнэрэй т‰р>
гэхэн бодожо, газаашаа гарахые об¸орон, энэмнай д‰‰гэйнгээ х‰>
дµµл‰‰л�эн агы н‰хэнэй хажууда уйлахаяа ошобо гэжэ �анаад, хой>
но�оонь ошолсобо. 32 Мария Иисусай бай�ан газарта ерэхэдээ, 
тэрэниие хараад, х‰лдэнь �‰гэдэн унажа:  

– Дээдын Эзэн аа! Хэрбээ шинии эндэ байгаа �аа, д‰‰мни на�а 
барахаг‰й бэлэй! – гэбэ.  

33 Мариягай, м‰н Мариятай хамта ерэлсэ�эн еврейн‰‰дэй уйлажа 
байхые хараад, Иисус айхабтар ехээр гашуудан гуниглаба.  

34 – Таанар тэрэниие хаана х‰дµµл‰‰лээбта? – гэбэ.  
– Дээдын Эзэн аа, ошо¸л даа, бидэ харуулаябди, – гэжэ тэдэ>

ниинь харюусаба. 35 Иисус уйлашаба.  
36 – Харыт, Иисус тэрээндэ ямар ехэ дуратай байгаа гээшэб! – 

гэлдэбэ еврейн‰‰д.  
37 Тэдэнэй зариманиинь бэе бэедээ:  
– �охор х‰ниие Иисус харадаг болгоо �эн. Лазарииешье амиды 

мэндэ байлгажа шадахаг‰й байгаа аал? – гэбэ.  
38 Иисус б‰ри ехээр сэдьхэлээ х‰дэлгэн, агы н‰хэндэ д‰тэлбэ. Тэ>

рэнь орохо газартаа шулуугаар б‰глµµтэй агы н‰хэн байгаа.  
39 – Шулууень эндэ�ээ абагты! – гэбэ Иисус.  
– Дээдын Эзэн аа! ‡нэр орошоод байна ¸�отой. Аяар д‰рбэн 

‰дэр эндэ х‰дµµл‰‰лээтэй байнал, – гэжэ на�а барагшын эгэшэ 
Марфа хэлэбэ.  

40 – «Хэрбээ ш‰тэжэ ябаа �аа, Бурханай алдар солые ‰зэхэш», – 
гээд шамда би хэлээ бэшэ �эн аалби? – гэжэ Иисус Марфада ха>
рюусаба.  

41 Шулууень зайлуулба. Иисус Тэнгэри µµдэ хараад:  
– Эсэгэ аа, намайе дуула�андашни баясхалан х‰ргэнэб. 42 Ши 

намайе хододоо дуулажа байдагши гэжэ би мэдэнэб, теэд намайе 
ши эльгээгээш гэжэ эндэ зогсогшо х‰н‰‰дэй этигэхынь тула би 
тиигэжэ хэлээб! – гэжэ 43 Иисус хэлээд: – Лазарь, тэндэ�ээ гаража 
ерэ! – гэжэ шангаар захиран дуугарба.  

44 На�а бара�ан х‰ниинь агы н‰хэн соо�оо гаража ерэбэ. Х‰дµµ>
л‰‰лхэдээ ор¸одог б‰дµµр х‰л гарнуудынь ор¸огдонхой, нюурынь 
ба�ал б‰дµµр боолгоотой байгаа бэлэй.  

– Боолтыень тайлагты, �аадг‰й ябаад ошог! – гэжэ тэдээндэ 
Иисус хэлэбэ.  
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Фарисейн‰‰д Иисусые алаха гэжэ нюусаар хэлсэбэ  

45 Марияда ерэ�эн еврейн‰‰дэй олониинь Иисусай юу б‰тээ>
�ыень хараад, тэрээндэ этигэбэ. 46 Гэбэшье зариманиинь фари>
сейн‰‰дтэ ошожо, Иисусай юу хэ�эн тухайнь дуулгаба.  

47 Т‰р‰‰ санаартан ба фарисейн‰‰д Дээдын З‰блэл зарлаба.  
– Зай, яахамнай гээшэб? Энэ х‰н олон янзын д‰лгэ тэмдэг‰‰дые 

харуулна. 48 Иимэ юумэ саашадаашье харуулха арга тэрээндэ олгоо 
�аамнай, бултадаа тэрээндэ этигэдэг болохонь. Тиихэдэнь Римэй>
хин ерээд, Бурхан �‰мыемнай, б‰хы зонииемнай ‰гы хэхэ байна, – 
гэжэ тэдэ хэлсэбэ.  

49 Энэ жэлдэ ахамад санаарта бай�ан Кайафа:  
50 – Таанар юушье ойлгоног‰йт! Хэрбээ б‰хы еврей зоной т‰лµµ 

гансал х‰нэй ‰хµµ �аа, таанарта дээрэ байха гэжэ µµ�эдµµ ойлгоно>
г‰й гээшэ г‰т? – гэжэ тэдэндэ хэлэбэ.  

51 Кайафа µµр�µµн тиигэжэ хэлээ бэшэ, харин энэ жэлдэ ахамад 
санаарта байхадаа уридшалан мэдээд: Иисус х‰н зоной т‰лµµ ‰хэхэ 
гээ бэлэй. 52 Гансашье еврей зоной т‰лµµ бэшэ, харин газар дэлхэй 
дээг‰‰р эндэ тэндэ бутаран тараша�ан Бурханай б‰хы ‰хиб‰‰дые суг>
луулан нэгэдхэхын т‰лµµ ‰хэхэ юм. 53 Тиин тэрэ ‰дэр�µµ хойшо 
ахамад санаарта ба фарисейн‰‰д Иисусые яажа алахамнай ааб гэжэ 
бододог болобо.  

54 Тиимэ ушар�аа Иисус еврейн‰‰дэй дунда µµрыгµµ мэд‰‰лэн>
г‰йгµµр ябадаг болоо. С‰л губиин хажууда бай�ан Эфраим гэжэ хо>
тодо ошожо, шабинартайгаа хамта байба.  

55 Еврейн‰‰дэй Паасха болохонь ойртожо байгаа. �айндэрэй ур>
дахана арюудхуулдаг заншалаа сахижа, орон нютагайнь олон зон 
Иерусалим ерэбэ. 56 Бурхан �‰мэ дотор суглар�ан тэдэ х‰н‰‰д Иису>
сые бэдэрэн, µµ�эд дундаа: «Таанар юун гэжэ бодонобта? �айндэр>
тэ тэрэ ерэхэг‰йнь гээшэ ха?» – гэжэ хµµрэлдэбэ. 57 Т‰р‰‰ санаар>
тан болон фарисейн‰‰д: «Иисусые барижа хаахымнай тула, тэрэнэй 
хаана бай�ые мэдэ�эн х‰н б‰хэн бидэндэ дуулгаха ¸�отой», – гэ�эн 
захиралта гаргаба.  

Мария Иисусые �айхан ‰нэртэй ургамалай то�оор т‰рхибэ  

1 Паасхын болохо�оо зургаан хоног урда Иисус Бетанида ерэ>
бэ. Лазариин �уу�ан эгээл тэрэ нютагта Иисус анхан ерэжэ, 

Лазариие ‰хµµд байхадань амидыруулаа бэлэй. 2 Тэндэхин Иисусые 
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х‰ндэлхэеэ эдеэ хоол бэлдээд, угтамжа хэбэ. Марфа эдеэ хоол асар>
на, харин Лазарь Иисустай болон бусад айлшадтай хамта хоол ба>
рина. 3 Тэрэ ‰едэ Мария тон ‰нэтэй, �айхан хангалтай нард ургама>
лай то�о домбо соо асараад, тэрэнээ Иисусай х‰л дээрэ адхаба. 
Удаань, Иисусые угаа ехээр х‰ндэлдэг бай�анаа гэршэлэн, х‰лыень 
толгойнгоо ‰�µµр аршаба. То�оной �айхан ‰нэр б‰хы гэрээр хан>
галтаба. 4 Тиихэдэнь Иисусай шабинарай нэгэниинь – Иуда Иска>
риот (удаань Иисусые барижа ‰гэ�эн урбагша):  

5 – Энэ то�ыень гурбан зуун динаряар худалдаад, юундэ ‰гытэй>
ш‰‰лдэ м‰нгыень хубаажа ‰гµµг‰й гээшэб? – гэжэ хэлэбэ. 6 (Иуда 
‰гытэйш‰‰лдэ �анаагаа зобоод тиигэжэ хэлээг‰й, харин тэрэ х‰н 
µµрµµ хулгайшан байгаа: тэрээндэ даалгагда�ан хамтын м‰нгэн�µµ 
олон ушарта µµрынгµµ хэрэглэмжэдэ гаргашалдаг байгаа.)  

7 – Марияе б‰ �аатуулагты! Намайе х‰дµµл‰‰лхэ ‰дэртэ зорюулан 
энэ то�о Мария хадагалжа байгаа, – гэжэ Иисус харюусаба. – 
8 ‡гытэй ядуушуул хододоо таанартай байхал, харин би таанартай 
ходо байхаг‰йб.  

9 Тэрэ ‰едэ еврейн‰‰д Иисусай тэндэ бай�ые мэдээд олоороо 
сугларба. Гансашье Иисусые харахаяа бэшэ, харин тэрэнэй ами>
дыруул�ан Лазариие харахаяа тэдэ ерээ бшуу. 10 Тиихэдэл т‰р‰‰ 
санаартан Лазарииешье алаха гэжэ шиидэ�эн байгаа. 11 Юундэб гэ>
бэл, Лазариие амидыруул�андань олон еврейн‰‰д Иисуста ерэдэг, 
тэрээндэ ш‰тэдэг болоо ха юм.  

Иисус Иерусалим ерэбэ. 12 Хойто ‰дэрынь Паасхын найрта ха>
баадалсагша зон Иисусай Иерусалимда д‰тэлжэ яба�ан тухай дуу>
лаад байба. 13 Тэдэ зон пальма модоной м‰шэрн‰‰дые баряад, Иису>
сые угтахаяа гараба. Тэдэ иигэжэ хашхаралдаа:  

Бурханда алдар соло!  

Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан ерэ�эн  

Израилиин Хаан ‰реэл магтаалда х‰ртэ�эй!  
14 Иисус бэдэржэ олдо�он залуу элжэгэ дээрэ �ууба ха. Иигэжэ 

Нангин Бэшэг соо бэшээтэй бай�ан м‰рн‰‰д бодото дээрээ бэелбэ:  
15 «Сионой басаган*, ши б‰ ай! Харыш!  

Тээ тэрэ шинии Хаан залуу элжэгэ унаад,  

шамда д‰тэлжэ ябана!»  

                                                           

* «Сионой басаган» гэхэдээ Иерусалим тухай хэлэгдэнэ, юундэб гэбэл, 

Иерусалим хото Сион хада дээрэ оршоно.  
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16 Т‰р‰‰шээр энээн тухай шабинарынь юушье ойлгобог‰й. Харин 
Иисусай алдар соло элирхэдэнь лэ, Иисус тухай л‰ндэншэдэй урид>
шалан хэлээшээр болобо ха юм гэжэ тэдэнь ойлгоо �эн. 17 ‡хэ�эн 
Лазариие агы н‰хэн�µµнь дуудан Иисусай амидыруулхада бай�ан 
х‰н‰‰д энэ ушар тухай хµµрэ�µµр лэ байгаа. 18 Тиимэ�ээ гайхамшаг 
хэрэг б‰тээ�эн х‰н энэ байна гэжэ мэдэхэдээ, олон зон Иисусые 
угтахаяа гараа. 19 З‰гµµр фарисейн‰‰д µµ�эд дундаа хµµрэлдэбэ:  

– Харана г‰т, бидэнэй хэ�эн юумэн‰‰д ‰рэ д‰нг‰й байна. Х‰н 
зон бултадаа тэрэнэй хойно�оо дахажа ябанал!  

Иисус н‰гшэхэ тухайгаа хэлэнэ  

20 Бурханда м‰ргэхэеэ найрта ерэ�эн зоной дунда грег‰‰дшье бии 
�эн. 21 Тэдэнэр Галилейн Бетсаида�аа гара�ан Филиппдэ ошожо:  

– Манай эзэн аа, бидэнэр Иисустай уулзаха �анаатай байнабди, – 
гэжэ гуйба.  

22 Филипп энээн тухай Андрейдэ ошожо дуулгаба, тиигээд Анд>
рей Филипп хо¸р хоюулаа Иисуста ошожо хэлэбэ.  

23 Иисус харюусаба:  
– Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй алдар соло элирхэ саг ерэбэ! 24 Таа>

нарта ‰нэниие хэлэнэб: шэниисын ороо�он газарта унаад хосороог‰й 
�аа, миин лэ гансахан ороо�он зандаа ‰лэхэ, харин тэрэ ороо�он 
хосорходоо, ехэ ургаса асарха юм. 25 Ами на�аяа гамнадаг х‰н ами 
на�аяа алдана, харин энэ дэлхэйдэ байхадаа ами на�аяа хайрлан гам>
надагг‰й х‰н м‰нхэ на�атай болохо. 26 Намда алба хэдэг х‰н минии 
хойно�оо дахаад ябаг! Минии бай�ан лэ газарта минии зараса байл>
саха. Намда алба хэдэг х‰ниие минии Эсэгэ х‰ндэлхэ юм. 27 М‰нµµ 
сэдьхэл �анаамни ехээр зобожо байна! Юушье гэжэ хэлэхэбиб даа? 
«Эсэгэ аа! Намайе энэ зоболонто саг�аа абарыш даа!» – гэхэ г‰б? 
Теэд би энэл зоболонто сагай т‰лµµ ерээ ха юмбиб! 28 Эсэгэ аа, 
µµрынгµµ нэрые алдаршуула!  

Тиигэхэдэнь тэнгэри�ээ:  
– Би алдаршуулааб, б‰ришье ехээр алдаршуулхаб! – гэ�эн абяан 

дуулдаба.  
29 Тэндэ бай�ан зон энэ дууе дуулаба. Нэгэ зарим х‰н‰‰дынь тэн>

гэри дуугараа гэлсээ, н‰гµµд‰‰лынь – Бурханай Эльгээмэл Иисуста 
юумэ хэлэбэ гэлсээ �эн. 30 Иисус тэдээндэ иигэжэ харюусаба:  

– Энэ дуун минии тула бэшэ, харин таанарай тула тэнгэри�ээ 
дуулдаба гээшэ! 31 Иигээд энэ дэлхэйе ш‰‰бэрилхэ саг тулажа ерээ, 
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м‰нµµ энэ дэлхэйн Но¸ниинь �эег‰й намнуулха! 32 З‰гµµр би газар>
�аа дээшээ дэгдээгдэхэдээ б‰хы зониие µµртµµ хабаадуулхаб!  

33 Иисус иигэжэ хэлэхэдээ, ямар ‰хэлµµр ‰хэхэ бай�анаа мэд‰‰л>
бэ гээшэ.  

34 Арад зон тэрээндэ:  
– Бурханай табисуурта хэтэ м‰нхэдµµ амиды ябаха гэжэ Хуули 

соо бэшээтэй байна гэжэ бидэ дуулаа �эмди. Харин ши юундэ Х‰н 
т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н дээшээ дэгдээгдэхэ гэжэ хэлэхэ болобош? Тии>
гээд тэрэ Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ншни хэн юм? – гэбэ.  

35 Иисус тэдээндэ:  
– Гэрэл туяагай таанартай хамта байха саг бага ‰лµµ. Шэг балай 

харанхы таанадые хушааг‰йдэ, гэрэл туяагай бай�ан дээрэнь ябажа 
ябыт даа. Юундэб гэхэдэ, харанхы соогуур ябадаг х‰н хайшаашье 
ошохо¸о мэдэдэгг‰й. 36 Харин м‰нµµ дээрээ таанарта гэрэл туяагай 
толоржо байхадань, гэрэл туяада этигэгты – тиигэбэл гэрэл туяа>
гай х‰б‰‰дынь болохот! – гэбэ.  

Эдэ ‰гэн‰‰дээ хэлээд, Иисус тэдэн�ээ зайлажа далда оробо.  

Еврейн‰‰д этигэбэг‰й  

37 Тиимэ олон д‰лгэ тэмдэг‰‰дые х‰н зондо Иисусай харуулбашье, 
тэдэнэр Иисуста этигэбэг‰й. 38 Иигэжэ Исайя л‰ндэншын:  

«Эзэн Бурхан аа, бидэнэй хэлэ�эн ‰гэн‰‰дтэ хэн этигээ юм?  

Эзэн Бурханай эршэ х‰сэ хэндэ нээгдэн элир‰‰лэгдээ юм?» – гэжэ  

хэлэ�эн ‰гэн‰‰д х‰сэлдээ бшуу.  
39 Ондоо газарта Исайя юундэ тэдэ этигэжэ шадахаг‰йб гэжэ тайл>

барил�ан байгаа:  
40 «Бурхан тэдэ х‰н‰‰дые �охор болгоо,  

ухааень балартуулаа.  

Тиимэ�ээ тэдэ нюдµµрµµ юумэ харанаг‰й,  

ухаагаараа юумэ ойлгоног‰й.  

Тиигээг‰й �аа намда тэдэ хандаха �эн,  

би тэдэниие аргалжа эдэгээхэ �эм».  
41 Исайя юундэ тиигэжэ хэлээб гэбэл, Иисусай х‰сэ шадалые ‰зэ>

�эн хара�ан байгаа, тэрэ Иисус тухай хэлээ. 42 Ахамадуудайшье 
дунда Иисуста этигэ�эн х‰н ‰сµµн бэшэ �эн, харин энээн тухайгаа 
тэдэ сэхэ хэлэхэеэ фарисейн‰‰д�ээ т‰бэгшµµдэг, м‰ргэлэй гэр�ээ 
намнуулхабди гэжэ айдаг байгаа. 43 Х‰н‰‰дэй магтаалда х‰ртэхэнь 
Бурханай �айшаалда х‰ртэхэ�µµ дээрэ гэжэ тэдэ �ана�ан байна.  
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Этигэхэ болон буруушааха тухай  

44 Иисус шангаар дуугарба:  
– Намда этигэдэг х‰н намда этигэнэ бэшэ, харин намайе эль>

гээгшэдэ этигэнэ. 45 Намайе харадаг х‰н намайе харана бэшэ, харин 
намайе эльгээ�эн Эсэгые харана. 46 Би Гэрэл туяа гээшэб, тиин нам>
да этигэдэг х‰н б‰хэн шэг балай харанхы соо ‰лэшэхэг‰йн тула би 
энэ дэлхэйдэ ерээб. 47 Минии хэлэ�эн ‰гэн‰‰дые шагнаад, тэдэ>
нииемни сахидагг‰й х‰ниие би ш‰‰бэрилхэг‰йб: би энэ дэлхэйе 
ш‰‰бэрилхэеэ бэшэ, харин абархаяа ерээб. 48 Намайе буруушаа>
�ан, минии ‰гэ дуулаха дураг‰й х‰ндэ заргаша бии, тэрэ х‰ниие 
минии хэлэ�эн ‰гэ �‰‰лшын ‡дэртэ буруушаан гэмнэхэ юм! 49 Уша>
рынь хэлэхэдэ, би µµр�µµ хэлэнэг‰йб, намайе эльгээ�эн Эсэгэ юу 
хэлэхэб, яагаад номнохоб гэ�эн захяа намда ‰гµµ юм. 50 Тэрэ за>
хяань м‰нхэ на�а олгохо юм гэжэ би мэдэнэб. Тиимэ�ээ минии хэ>
лэ�эн б‰хы юумэн Эсэгымни хэлэ гэжэ захи�ан лэ юумэн гээшэ.  

Иисус шабинарайгаа х‰л угааба  

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

дэжэ байгаа. Энэ дэлхэйдэ ‰лэхэ шабинартаа тэрэ аргаг‰й дуратай 
�эн. М‰нµµ тэрэнээ Иисус тон элеэр харуулба. 2 ‡дэшэлэн тэрэ 
шабинартайгаа хамта хоол барихаяа байба. Симон Искариодой Иуда 
гэжэ х‰б‰‰ндэ шолмос Иисуста урбаха гэ�эн �анал бодол идхан т‰>
р‰‰лбэ. 3 Эсэгэмни б‰хы юумэ намда ‰гµµ, би Бурхан�аа ерээб, м‰>
нµµ иигээд Бурхандаа бусахамни гэжэ Иисус мэдэжэ байгаа. 4 Иисус 
шэрээгэй саана�аа бодожо, гадар хубса�аа тайлаад, аршуул абажа 
бэ�элбэ. 5 Удаань х‰нэг соо у�а хээд, шабинарайгаа х‰л угаажа, бэ>
�эл�эн аршуулаараа х‰лыень аршажа эхилбэ. 6 Симон Петрто Иисус 
ошобо.  

– Дээдын Эзэн аа! Ши минии х‰л угаахаяа �анаба г‰ш? – гэбэ 
Петрынь.  

7 – Минии юу хэжэ бай�ые ши ойлгоног‰йш. �‰‰лдэ ойлгохош, – 
гэжэ Иисус харюусаба.  

8 – Минии х‰л угаахашни гээшэ г‰? Яабашье угаалгахаг‰йб!  
– Хэрбээ шамайе угаагааг‰й �аамни, ши хойшодоо минии бэшэш.  
9 – Дээдын Эзэн аа! Тиигээ �аа, х‰лыемни угааха�аа гадна, м‰н 

гарыемни, толгой тархииемни угаагыш! – гэжэ Петр хэлэбэ.  

 12  13  
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10 – Угаагда�ан х‰нэй х‰лыень лэ угааха ¸�отой юм – тэрэ х‰н 
арюун сэбэр байна ха юм. М‰н таанаршье арюун сэбэр х‰н‰‰д 
гээшэт, з‰гµµр бултадаа арюун сэбэр бэшэт, – гэжэ Иисус ха>
рюусаба.  

11 ¤µрыень хэн барижа ‰гэхэб гэжэ Иисус мэдэжэ байгаа, тиимэ>
�ээ: «Бултадаа арюун сэбэр бэшэт», – гэжэ тэрэ хэлээ.  

12 Шабинарайгаа х‰л угаа�анай удаа хубса�аа ‰мдµµд, тохоногоо>
роо дэрэ тулан �уужа, тэрэ иигэжэ хэлэбэ:  

– Минии таанарта юу хэ�эн тухай мэдэнэ г‰т? 13 Таанар намайе 
багша, Дээдын Эзэн гэжэ нэрлэнэт, энэ з‰б – би ‰нэндµµ тиимэб. 
14 Тиин Дээдын Эзэн, багша бай�ан аад, би таанарай х‰л угаагааб, 
тиимэ�ээ таанаршье бэе бэеынгээ х‰л угааха ¸�отойт. 15 Намдал ад>
ли юумэ хэжэ байхынтнай тула би таанарта жэшээ харуулба гээ>
шэб. 16 Би таанарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: зараса µµрынгµµ эзэн�ээ 
ехэ бэшэ, эльгээмэл эльгээгшэ�ээ ехэ бэшэ юм. 17 Мэдэжэ аба�ан 
энэ юумэеэ бэел‰‰лээ �аа, таанар аза жаргалтай байхат.  

Иисуста урбаха х‰н тухай  

18 Бултанайтнай тухай би хэлэнэг‰йб: хэдыетнай шэлэжэ аба�а>
наа би мэдэнэб. Теэд: «Намтай суг хамта хилээмэ эдижэ бай�ан 
х‰н минии урда�аа эсэрг‰‰сэбэ» гэ�эн Нангин Бэшэгэй ‰гэн‰‰д бо>
дото дээрээ х‰сэлдэг лэ даа. 19 Би таанарта энээн тухай энэ ‰йлэ 
хэрэгэй болохо�оо урда хэлэжэ байнаб. Тиин иимэ юумэнэй боло>
ходонь, намайе «Би» байна гэжэ таанар этигэхэт.  

20 Би таанарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: минии эльгээ�эн х‰ниие угта>
жа аба�ан х‰н намайе угтажа абана гээшэ, намайе угтажа аба�ан 
х‰н намайе эльгээ�эн Эсэгые угтажа абана гээшэ.  

21 Тиигэжэ хэлээд, Иисус ехэ �анаагаа зобобо.  
– Таанарай нэгэнтнай намайе барижа ‰гэхэнь, би ‰нэхµµрµµ ба>

талан хэлэнэб, – гэжэ Иисус хэлэбэ.  
22 Хэн тухаймнай хэлэнэ гээшэб гэжэ ойлгожо ядан, шабинарынь 

урда урда�аа харалсаба. 23 Иисустай зэргэлээд тэрэнэй дуратай ша>
бинь толгойгоо сээжэдэнь налаад �уугаа. 24 Энэ хэн тухай хэлэнэб 
гэжэ Иисус�аа �урахыень Симон Петр тэрэ шабидань дох¸о тэмдэг 
‰гэбэ. 25 Тиин шабинь Иисуста хандан:  

– Дээдын Эзэн аа, тэрэ урбагша хэн гээшэб? – гэжэ асууба.  
26 – Табаг соо хилээмэ дэбтээгээд, нэгэндэтнай ‰гэхэб, тэрэтнай 

намда урбаха, – гэжэ Иисус харюусаба.  
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Тиигээд Иисус з‰�эм хилээмэ табаг соо дэбтээгээд, Симон Ис>
кариодой Иуда х‰б‰‰ндэ ‰гэбэ. 27 Хилээмэ абахатай сасуунь Иудын 
досоо Сатана ороодхибо.  

– Хэхэ гэжэ �ана�ан юумэеэ ‰тэр хэ, – гээд Иудада Иисус хэлэбэ.  
28 Юундэ Иисусай тиигэжэ хэлэ�ыень шэрээдэ �уугшадай хэ>

нииньшье ойлгобог‰й. 29 Хамтын м‰нгэ Иудын барижа бай�ан тула 
«�айндэртэ хэрэгтэй юумэ бидэндэ худалдажа аба» гэжэ тэрээндэ 
Иисус хэлээ гээшэ ха, али ‰гышье �аа, ‰гытэй ядуу зондо юумэ 
абажа ‰гэхыень Иудада захяа ха гэжэ зариманиинь бодобо. 30 Иуда 
хилээмэеэ абаад, тэрэ дороо газаашаа гараба. �‰ни болоод байгаа.  

Шэнэ захяа заабари  

31 Иудын газаа гара�ан хойно Иисус хэлэбэ:  
– Одоол м‰нµµ Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй алдаршаха саг ерэбэ, 

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

Петрой арсаха тухай Иисус уридшалан хэлэбэ  

36 – Дээдын Эзэн аа, ши хайшаа ошохошни гээшэб? – гэжэ Си>
мон Петр Иисус�аа �ураба.  

– М‰нµµ дээрээ ши минии хойно�оо ябажа шадахаг‰йш, теэд 
хожомшог хойно�оомни ерэхэш, – гэжэ Иисус харюусаба.  

37 – Дээдын Эзэн аа! Би м‰нµµ шинии хойно�оо яахадаа ошожо 
шадахаг‰й х‰нбиб? Шинии т‰лµµ ‰хэхэшье болобол, би бэлэн бай>
налби!  

38 – Минии т‰лµµ ‰хэхэб гэнэ г‰ш? Эрэ тахяагай дуугарха�аань 
урда ши нам�аа гурба дахин арсахалши гэжэ баталан хэлэнэб! – 
гэжэ Иисус харюусаба.  
 13  
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Иисус болбол Эсэгэ Бурханда ошохо харгы зам м‰н  

1 – Таанар �анаагаа б‰ зобогты! Бурханда ш‰тэжэ байгаад, 
м‰н намда ш‰тэгты! 2 Минии Эсэгын гэртэ байха та�алганууд 

олон юм. Тиимэ бэшэ �аань, би таанарта хэлэхэ �эм. Би таанарай 
байха байра бэлдэхэеэ ошохомни. 3 Би ошожо, таанарта байра бэл>
дэхэб; минии байдаг газарта таанарайшье намтай суг байлсахын ту>
ла би �µµргµµ бусажа ерээд, таанарые абаашахаб. 4 Минии хайшаа 
ошохо зам таанар мэдэнэт, – гэжэ Иисус хэлэбэ.  

5 – Дээдын Эзэн аа, шинии хайшаа ошохыешни бидэ мэдэнэ>
г‰йлди. Ошохо замыешни бидэ яажа мэдэхэбибди? – гэжэ Фома 
буруушаан хэлэбэ.  

6 – Би болбол Харгы зам гээшэб, ‡нэн з‰йл, Ажамидарал гээ>
шэб. Намаар ошоог‰й х‰н Эсэгэдэ х‰рэжэ шадахаг‰й. 7 Таанар на>
майе мэдэхэ �аа, Эсэгыемнишье мэдэнэт. Энээн�ээ хойшодоо таа>
нар тэрэниие мэдэдэг болобот, нюдµµрµµшье хараба гээшэт! – гэжэ 
Иисус харюусаба.  

8 – Дээдын Эзэн аа! Эсэгэеэ бидэндэ харуулыш, ондоо юушье 
манда хэрэгг‰й, – гэжэ Филипп хэлэбэ.  

9 – Филипп, ши намайе мэдэнэг‰й г‰ш? Би таанартай хамта 
иимэ удаан саг соо байгаалби! Намайе хара�ан х‰н Эсэгыемнишье 
хараба гээшэ. Харин ши юундэ «Эсэгэеэ бидэндэ харуулыш» гэнэб>
ши? 10 Би Эсэгэ соогоо байнаб, Эсэгэмни минии досоо байдаг гэжэ 
ши этигэнэг‰й г‰ш? Теэд таанарта хэлэдэг ‰гэн‰‰дээ би µµр�µµ 
хэлэнэг‰йб, тэрэ минии досоо оршодог Эсэгэмни ажаллана гээшэ. 
11 Би Эсэгынгээ досоо байнаб, Эсэгэмни минии досоо байна гэ>
хэдэмни этигэгты. Хэрбээ эдэ ‰гэн‰‰дтэмни этигээг‰й �аа, б‰тээдэг 
хэрэг‰‰дыемни хараад этигэгты. 12 Би таанарта ‰нэниие хэлэнэб: 
намда этигэдэг х‰н минии хэдэг лэ хэрэг‰‰дые б‰тээхэ, б‰ришье ехэ 
юумэ хэжэ шадаха, юундэб гэбэл, би Эсэгэдээ ошохомни. 13 Минии 
нэрэ дурдажа, юу гуйхабта, би б‰гэдыень б‰тээхэб, тиигэжэ Х‰б‰‰>
нэйнгээ ашаар Эсэгэнь алдаршаха юм. 14 Хэрбээ Минии нэрэ дур>
дажа, намайе гуйгаа �аатнай, би бултыень б‰тээхэб.  

Нангин �‰лдын эльгээгдэхэ тухай  

15 Хэрбээ таанар намда дуратай �аа, минии захяа заабариие д‰‰р>
гэхэт. 16 Тиихэдэ би Эсэгэеэ гуйхаб, тэрэм таанарта ондоо Ту�алаг>
шые ‰гэхэ, тэрэ Ту�алагша хододоо таанартай хамта байха. 17 Тэрэ 

14 
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Ту�алагша болбол ‡нэн з‰йлэй �‰лдэ м‰н, тэрэ �‰лдые дэлхэйн 
зон абажа шадахаг‰й, юундэб гэбэл, тэрэниие харанаг‰й, мэдэнэг‰й 
бшуу. Харин таанар тэрэниие мэдэнэт, тэрэтнай таанартай м‰нµµ 
байна, ерээд‰йдэшье таанарай досоо байха. 18 Би таанадые ‰ншэн 
‰рµµ�энµµр ‰лµµхэг‰йб, би таанадта ерэхэб. 19 ‡шµµ нэгэ хэды 
болоод, дэлхэй намайе харахаг‰й, харин таанар намайе хаража ‰зэ>
жэ байхат: би амиды байнаб, тиимэ�ээ таанаршье ба�а амиды бай>
хат. 20 Би µµрынгµµ Эсэгэ соо байнаб, таанар минии досоо байнат, 
би таанарай досоо байнаб – энээн тухай таанар тэрэ ‰дэр мэдэ>
хэт. 21 Минии захи�ан захяа заабариие хэн д‰‰ргэнэб, тэрэ намда 
дуратай гээшэ. Хэн намда дуратайб, тэрээндэ минии Эсэгэшье дура>
тай байха. Ба�а бишье тэрэ х‰ндэ дуратай байхаб, би µµрыгµµ тэ>
рээндэ ‰з‰‰лхэб.  

22 Тиихэдэнь Иуда (Искариот бэшэ) хэлэбэ:  
– Дээдын Эзэн аа! Юундэ ши б‰хы дэлхэйдэ бэшэ, харин гансал 

бидэндэ µµрыгµµ ‰з‰‰лхэеэ �ананабши?  
23 Иисус харюусаба:  
– Намда дуратай х‰н минии �ургадаг ¸�оор ябаха, тиихэдэнь ми>

нии Эсэгэ тэрээндэ дуратай байха. Бидэ Эсэгэтэеэ хамта тэрэ х‰ндэ 
ерэжэ, тэрээнтэй байхабди. 24 Намда дураг‰й х‰н минии ‰гµµр яба>
хаг‰й. Харин таанарай дууладаг ‰гэн‰‰д минии хэлэ�эн ‰гэн‰‰д 
бэшэ, харин намайе эльгээ�эн Эсэгын ‰гэн‰‰д гээшэ.  

25 Таанартай суг хамта бай�ан дээрээл энэ б‰гэдые таанарта 
хэлэбэб. 26 Минии аша ту�ада Эсэгэмни таанарта Ту�алагшые, 
Нангин �‰лдые эльгээхэ. Тэрэ Нангин �‰лдэ таанарые али б‰>
хы юумэндэ �ургаха, минии хэлэ�эн юумэн‰‰дые б‰гэдыень �а>
нуулха. 27 Би таанарые амгалан тайбанда орх¸од ябахамни, би 
µµрынгµµ амгалан тайбаниие таанарта ‰гэнэб. Минии ‰гэхэ энхэ 
тайбан энэ дэлхэйн х‰н зоной энхэ тайбанда адли бэшэ. Таанар 
�анаа сэдьхэлээ б‰ зобогты! Б‰ айгты! 28 «Би таанар�аа холодон 
ошохомни, теэд дахин таанарта бусахаб» гэхыемни дуулаа �эн>
та. Хэрбээ таанар намда дуратай байгаа �аа, минии Эсэгэдээ 
ошохо бай�анда баярлаха �энта, юундэб гэбэл, минии Эсэгэ 
нам�аа нилээд дээг‰‰р юм. 29 Эдэ б‰хы юумэнэй тох¸олдоходо, 
таанарай намда этигэхын тула энээн тухай би уридшалан хэлэ>
нэб! 30 Би таанартай ии�ээр ондоо хµµрэлдэхэг‰йб, ушарынь нэр>
лэбэл, энэ дэлхэйн Но¸ниинь ойртожо байна. Би энэ дэлхэйн 
Но¸ной мэдэлдэ бэшэб. 31 Теэд Эсэгэдээ минии дуратай бай�ые 
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дэлхэйн зон мэдэхэ ¸�отой. Тиимэ ушар�аал би Эсэгынгээ за>
хи�ан б‰хы юумые д‰‰ргэнэб. Зай, бодогты, м‰нµµ эндэ�ээ яба>
хамнай!  

Иисус ‰зэмэй модоной ¸�отой эшэ �алаа гээшэ  

1 – Би ‰зэмэй модоной бодото эшэ �алаа гээшэб, харин Эсэ>
гэмни ‰зэмшэн юм, – гэжэ Иисус хэлээ. – 2 ‡зэм жэмэс ‰гэ>

дэгг‰й алишье м‰шэрыемни Эсэгэмни отолжо хаяад, ехэ ургаса га>
рахын тула ‰рэжэл �айтай м‰шэрн‰‰дыемни сэбэрлэн ‰лээдэг юм. 
3 Таанарта минии дуулга�ан �ургаал ‰гын ашаар таанар сэбэр боло>
бот. 4 Би таанарай досоо байнаб, тэрээндэл адляар таанар минии 
досоо байгты. М‰шэр µµрµµ ‰рэ жэмэс асаржа шададагг‰й, ‰рэжэл 
‰гэхын тула м‰шэр эшэ �алаагай хубинь байха ¸�отой. Тэрээндэл 
адляар таанар минии досоо байгааг‰й �аа, ‰рэ жэмэс асаржа шада>
хаг‰йт. 5 Би – эшэ �алааб, таанар – м‰шэрн‰‰дни гээшэт. Хэн нэ>
гэнэй минии досоо оршобол, би ба�а тэрэнэй досоо оршохоб, 
тиихэдээ тэрэ х‰н тон ехэ ‰рэжэлтэй байха. Намг‰йгµµр таанар 
юушье хэжэ шадахаг‰йт. 6 Минии досоо оршодогг‰й х‰н ‰зэмэй сэ>
сэрлиг соо�оо хаягдажа хаташа�ан м‰шэрн‰‰д шэнги байха. Тии>
мэ м‰шэрн‰‰д суглуулагдан, гал руу хаягдан, галдагдаха. 7 Хэрбээ 
таанадай минии досоо оршожо, минии ‰гэн‰‰дэй таанарай досоо 
оршобол, юушье эрибэлтнай, эри�эн юумыетнай Бурхан таанарта 
‰гэхэ. 8 Минии Эсэгын алдаршахын тула таанар ехэ ургаса асархат, 
минии шабинар болохот.  

9 Эсэгэмни намда дуратай байдагтал адляар, бишье таанарта ду>
ратайб. Хайра дуран соомни оршожо байгты! 10 Таанарта захи�ан 
минии захяа заабариие сахин д‰‰ргэжэ байбал, хайра дуран соо>
мни оршожо байхат. Тон тиигэжэл бишье Эсэгынгээ захяа зааба>
риие сахин д‰‰ргэжэ, Эсэгынгээ хайра дуран соо оршожо байдаг>
би. 11 Минии баяр жаргалые хубаалсахынтнай тула, энэ баяр жар>
галай б‰рин т‰гэс байхын тула би эдэ б‰гэдые таанадта хэлэнэб. 
12 Таанарта минии дуратай бай�андал адляар, таанар бэе бэедээ ду>
ратай байгты гэ�эн захяа заабари энэ байна. 13 Хани н‰хэдэйнгµµ 
т‰лµµ ами на�аяа ‰гэхэ�µµ ‰л‰‰ ехэ дуран дэлхэй дээрэ байхаг‰й. 
14 Таанарта захи�ан минии захяа заабари сахин д‰‰ргээ �аатнай, таа>
нар минии хани н‰хэд болонот. 15 Саашадаа таанадые минии зараса>
нар гэжэ нэрлэхэг‰йб, зараса гээшэ эзэнэйгээ юу хэдэгые мэдэнэг‰й 
бшуу. Би таанарые хани н‰хэдни гэжэ нэрлэнэб: Эсэгэ�ээ мэдэжэ 
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аба�ан б‰хы юумэеэ би таанарта дуулгабаб. 16 Таанар намайе шэлэ>
жэ абааг‰йт, харин би таанадые шэлэжэ абааб, таанадые х‰н‰‰дтэ 
ошожо, саг ‰ргэлжын ‰рэжэл асархыетнай би заяагааб. Тиин ми>
нии нэрэ�ээ таанарай эри�эн х‰сэ�эн б‰хы юумыетнай Эсэгэмни 
‰гэхэ. 17 Бэе бэедээ дуратай байгты гэжэ би таанарта захинаб.  

Дэлхэйн зоной зэб‰‰рхэхэ тухай  

18 Хэрбээ дэлхэйн зоной таанарта зэб‰‰рхэн дураг‰йтэдэг бай>
гаа �аань, намдашье урид дураг‰йтэдэг байгаа гэжэ мэдэжэ бай>
гты. 19 Хэрбээ таанар энэ дэлхэйн зонтой адли байгаа �аатнай, энэ 
дэлхэйн х‰н‰‰д таанарые µµ�эдынхимнай гэжэ тоолоод, таанарта 
дуратай байха �эн. Теэд таанар энэ зонуудаар нэгэн бэшэт, юундэб 
гэбэл, би таанарые шэлэжэ абахадаа энэ дэлхэйн зонууд�аа ил>
гааб, тиимэ�ээл таанадые дэлхэйн зон ‰зэн ядана. 20 «Зараса бол>
бол µµрынгµµ эзэн�ээ ехэ бэшэ юм» гэжэ хэлэ�ыемни �анана г‰т? 
Намайе харшал�ан байгаа, тиин таанарыешье харшалха. Минии 
‰гэ дуула�ан байгаа, тиин таанарайшье ‰гэ дуулаха. 21 Эдэ нам�аа 
боложо таанарые намнажа ‰лдэхэ, юундэб гэбэл, намайе хэн эль>
гээгээб гэжэ тэдэ мэдэнэг‰й. 22 Хэрбээ энэ зондо минии ерэжэ, 
тэдэнтэй хµµрэлдµµг‰й �аа, тэдэ н‰гэл хилэнсэг‰й байха �эн, харин 
м‰нµµ тэдэнэр н‰гэлн‰‰дэйнгµµ т‰лµµ х‰лисэл гуйжа шадахаг‰й. 
23 Намда зэб‰‰рхэн дураг‰йтэгшэ минии Эсэгыешье ‰зэн ядана гээ>
шэ. 24 Хэрбээ ондоо х‰нэй урда хээг‰й гайхамшаг хэрэг‰‰дые тэдэн>
дэ харуулааг‰й �аамни, тэдэ зэмэг‰й байха �эн. Теэд м‰нµµ тэдэ>
нэр гайхамшаг хэрэг‰‰дыемни µµ�эдµµ хара�ан ‰зэ�эн аад, нам>
дашье, минии Эсэгэдэшье зэб‰‰рхэн дураг‰йтэдэг болоо. 25 Иимэл 
байха ¸�отой юм �эн даа. «Шалтагаанг‰йгµµр намда зэб‰‰рхэнэ» гэ>
жэ тэдэнэй Хуули соо бэшээтэй бай�ан юумэниинь б‰тэбэ гээшэ.  

26 Минии эльгээ�эн Ту�алагша Эсэгэ�ээмни ерэхэдээ, минии ту>
хай гэршэлхэ. Тэрэ болбол Эсэгэ�ээмни эхи аба�ан ‰нэн з‰бые хэ>
лэдэг �‰лдэ болоно. 27 М‰н таанаршье минии гэршэ болохот, уша>
рынь хэлэбэл, эгээл эхин�ээ намтай суг байгаа ха юмта.  
 

1 Этигэлээ гээхэг‰йнтнай тула эдэ б‰гэдые таанарта хэлэнэб. 
2 Таанадые м‰ргэлэй гэр�ээ намнаха; энээн�ээ гадна, таана>

рые алаха хюдахадаа Бурханда алба хэнэбди гэжэ �анадаг – тии>
мэ саг ерэхэ. 3 Тиимэ юумэ яахадаа хэхэб гэбэл, Эсэгыешье, на>
майешье тэдэнэр мэдэнэг‰й бшуу. 4 Тэдэнэй эзэрхэхэ сагай орожо 
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ерэхэдэ, энээн тухай минии хэлээшые �анахынтнай тула эдэ б‰>
гэдые би хэлээб. Би т‰р‰‰н энээн тухай таанарта хэлээг‰й �эм, 
юундэб гэбэл, таанадаар хамта байгааб.  

Нангин �‰лдэ тухай  

5 М‰нµµ би намайе эльгээгшэдэ ошохомни. Теэд «ши хайшаа 
ошохошниб?» гэжэ таанарай хэнтнайшье нам�аа �уранаг‰й. 6 Гэбэ>
шье, минии хэлэ�эн ‰гэн‰‰д таанадай з‰рхэ сэдьхэлдэ ехэ уйдхар 
гашуудал т‰р‰‰лбэ. 7 Теэд би таанарта ‰нэниие хэлэнэб: минии Эсэ>
гэдээ ошоо �аамни, таанадта дээрэ байха. Хэрбээ минии ошоог‰й 
�аа, Ту�алагшатнай таанадта ерэхэг‰й, харин би ошожо, Ту�алаг>
шые таанадта эльгээхэб. 8 Н‰гэл шэбэл, ‰нэн з‰б, зарга ш‰‰бэри гэ>
дэг юун бэ гэжэ дэлхэйн зондо тэрэ Ту�алагша ерэхэдээ харуулха. 
9 Харуулха н‰гэл шэбэлынь юун бэ гэбэл – дэлхэйн зон намда эти>
гэнэг‰й. 10 Харуулха ‰нэн з‰бынь минии талада юм, ушарынь хэлэ>
бэл, би �µµргµµ Эсэгэдээ бусахамни, тиин таанар намайе ондоо ха>
рахаг‰йт. 11 Харуулха зарга ш‰‰бэринь юун бэ гэбэл – энэ дэлхэйн 
Но¸н гэмн‰‰лээд байна.  

12 Би таанадта ‰шµµ олон юумэ хэлэхэ �эм, теэд таанар м‰нµµдµµ 
ойлгохог‰йт. 13 ‡нэн з‰йлэй Нангин �‰лдэ таанарта ерэхэдээ, ‰нэн 
з‰йлые дуу�ыень таанарта ойлгуулха. Нангин �‰лдэ µµр�µµ хэлэхэ>
г‰й, з‰бхэн лэ µµрµµ дуула�ан юумэеэ дамжуулан хэлэхэ, ерээд‰й 
сагта юун болохоб гэжэ таанарта дуулгаха байна. 14 Нангин �‰лдэ 
намайе алдаршуулха, тэрэнэй дуулга�ан юумэн таанадта нам�аа 
дамжан ошохо. 15 Эсэгэдэмни бай�ан б‰гэдэ ‰нэн з‰йл минии юм. 
Тиимэ ушар�аал, Нангин �‰лдын дуулга�ан юумэн таанадта нам>
�аа дамжан ошохо юм гэжэ хэлээб.  

Зоболон жаргал тухай  

16 �аяар иигээд таанар намайе ондоо харахаг‰йт, тиибэшье нэгэ 
хэды болоод, намайе дахин харахат.  

17 Тиихэдэнь зарим шабинарынь µµ�эд дундаа хµµрэлдэбэ:  
– Энэмнай ямар удхатайгаар хэлэнэ гээшэб? «�аяар иигээд 

таанар намайе ондоо харахаг‰йт, тиибэшье нэгэ хэды болоод, на>
майе дахин харахат», – гэнэл. «Ушарынь гэхэдэ, би �µµргµµ Эсэ>
гэдээ бусахамни», – гэжэ ба�а хэлэнэл. 18 «�аяар иигээд» гэхэдээ 
юун гэнэб? Тэрэнэй юун тухай хэлэжэ бай�ые бидэ ойлгоно>
г‰йлди.  
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19 Шабинарынь юу �урахаяа �анааб гэжэ урид мэдээд, Иисус 
иигэжэ хэлэбэ:  

– «�аяар иигээд таанар намайе ондоо харахаг‰йт, тиибэшье 
нэгэ хэды болоод, намайе дахин харахат гэхэдээ энэмнай ямар 
удхатайгаар хэлэнэб?» – гэжэ таанар бэе бэе�ээ асуунат. 20 Таа>
нарта ‰нэн з‰бые хэлэнэб: таанар уйлахат, гашуудахат, харин 
дэлхэйн зон баярлаха х‰хихэ. Таанар уйдхар гашуудалда абтахат, 
теэд удаань баярлахат. 21 Эхэнэр х‰н ‰хиб‰‰гээ т‰рэхэ сагай ерэ>
хэдэ, ‰бдэдэг зободог, теэд ‰хиб‰‰гээ т‰рµµд байхадаа, дэлхэйдэ 
х‰н т‰рэбэ гэжэ баярлахадаа, ‰бдэ�эн зобо�оноо мартадаг. 22 Тэ>
рээндэл адляар м‰нµµ таанадшье уйдажа байнат, харин дахин 
таанараа харахадамни з‰рхэ сэдьхэлтнай баяр баясхалангаар д‰‰>
рэхэ, тиин тэрэ баясхалангыетнай хэншье бууруулжа шадахаг‰й. 
23 Тэрэ ‰дэр таанар нам�аа юушье асуухаг‰йт. Таанадта ‰нэн з‰>
бые хэлэнэб: минии нэрэ дурдан таанарай эри�эн б‰хы юумые 
Эсэгэмни таанадта ‰гэхэ. 24 Минии нэрэ дурдажа, таанар юушье 
‰шµµ эреэг‰йт. Эригты – абахат, тиин таанар баяр баясхалангаар 
д‰‰рэхэт!  

25 Энээн тухай би �ургаалта ‰гэн‰‰дээр таанадта хэлээб, теэд 
µµрынгµµ Эсэгэ тухай �ургаалта ‰гэн‰‰дээр бэшэ, харин сэхэ хэ>
лэхэ сагни ерэжэ байна. 26 Тэрэ ‰дэр минии нэрэ дурдажа, Эсэ>
гыемни гуйхат. Таанарай тула би Эсэгэеэ гуйхаб гэнэг‰йб. 27 Эсэ>
гэмни µµрµµ таанарта дуратай юм, юундэб гэбэл, таанар намда 
дуратай байнат, намайе Бурхан�аа ерээ гэжэ этигэнэт. 28 Би энэ 
дэлхэйдэ Эсэгэ�ээ ерээб, м‰нµµ энэ дэлхэйе орх¸од, Эсэгэдээ бу>
сахамни.  

29 – Одоо м‰нµµ ши �ургаалта ‰гэн‰‰дээр бэшэ, харин сэхэ хэлэ>
нэш, – гэжэ шабинарынь Иисуста хэлэбэ. – 30 Ши б‰хы юумэ мэ>
дэнэш, шам�аа асууха�аашье урда мэдэнэш гэжэ бидэ ойлгобобди. 
Тиимэ�ээ ши Бурхан�аа ерээш гэжэ бидэ этигэнэбди.  

31 – Одоо этигэбэ г‰т? 32 Шагнагты даа, намайе гансаарым орх¸од 
гэр гэртээ г‰йлдэн тараха сагтнай ерэжэ байна. Теэд би гансаараа 
бэшэб, минии Эсэгэ намтай суг хамта юм. 33 Минии досоо амгалан 
тайбан олохынтнай тула эдэ б‰гэдые би таанарта хэлээб. Энэ дэл>
хэйдэ гашуудал зоболонтой ушархат, теэд с‰хэршэг‰й зоригтой бай>
гты: би энэ дэлхэйе илааб! – гэжэ Иисус харюусаба.  
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Иисус Бурханда зальбарна  

1 Эдэ ‰гэн‰‰дэйнгээ �‰‰лээр Иисус тэнгэри µµдэ хараад, иигэ�

жэ хэлэбэ:  

– Эсэгэ аа! Сагни ерэбэ. Х‰б‰‰нэйшни шиниингээ нэрэ алдар�

шуулхын тула ши Х‰б‰‰гээ алдаршуула. 2 Б‰хы х‰н‰‰дые зонхилхо 

эрхэ засаг Х‰б‰‰ндээ олго�он хадаш Х‰б‰‰ншни µµртэнь даалга�ан 

б‰хы х‰н‰‰дтэш хэтэ м‰нхын амидарал олгохо. 3 Хэтэ м‰нхын ами�

дарал гээшэ ори ганса ‰нэн бодото Бурхан бологшо шамайгаа, м‰н 

шинии эльгээ�эн Иисус Христосые мэдэхэ гэ�эн удхатай. 4 Намда 

даалга�ан ажал хэрэгыешни бэел‰‰лэн, би шамайе газар дээрэ 

суурхуулан нэрл‰‰лээб. 5 Эсэгэмни аа, юртэмсэ дэлхэйн ‰шµµ бии 

болоод‰йдэ, шамтайгаа суг байхадаа суурха�ан минии алдар солоор 

намайгаа м‰нµµ µµртыгµµ хамта суурхуула.  
6 Дэлхэйн зон�оо илгажа намда ‰гэ�эн х‰н‰‰дтэ би шинии нэрэ 

нээбэб. Эдэ шинии х‰н‰‰д гээшэ, эдэниие ши намда ‰гµµш. Эдэ 

х‰н‰‰д шинии ‰гын ¸�оор ажа�ууна. 7 Намда шинии ‰гэ�эн б‰хы 

юумэн шинии юм гэжэ одоол тэдэ ойлгоо. 8 Намда шинии дамжуу�

лан ‰гэ�эн ‰гэн‰‰дые би тэдэндэ дамжуулбаб, тэдэнэр эдэ ‰гэн‰‰�

дыешни х‰леэн абаа, тиин намайе шам�аа ерээ гэжэ тэдэ ‰нэхµµ�

рµµ ойлгоо, намайе ши эльгээгээш гэжэ этигээ. 9 Эдэнэй тула би 

зальбаран гуйнаб, б‰хы дэлхэйн тула зальбаран гуйнаг‰йб, харин 

намда шинии ‰гэгшэдэй тула зальбаран гуйнаб, юундэб гэбэл, тэдэ�

нэр шинии мэдэлдэ байдаг юм. 10 Ушарынь гэбэл, намда бай�ан 

б‰гэдэ шинии юм, шамда бай�ан б‰хэн минии юм. Тэдэнэй ашаар 

би алдаршабаб. 11 Би дэлхэйдэ саашадаа байхаяа бол¸об, шамдаа 

бусажа ерэхэмни, харин эдэмни дэлхэйдэ ‰лэхэнь. Гэгээн нангин 

Эсэгэмни аа! ¤µрыншни нэрэ солын тулада, намда шинии ‰гэ�

�эн эдэ х‰н‰‰дые, ши бидэ хо¸ртол нэгэн адли байхынь тула абаран 

‰лµµгыш даа. 12 Эдэнтэй сугтаа байхадаа, шинии намда ‰гэ�эн нэрэ 

солын ашаар би µµрµµ эдэниие хамгаалан хаража ябааб. Би тэдэ�

ниие хамгаалааб: хэнииньшье хосороог‰й, харин хосорхо ¸�отой 

бай�ан нэгэниинь лэ �алаа, юундэб гэхэдэ, иигэжэ Нангин Бэшэг 

соо бэшээтэй ‰гэн‰‰д х‰сэлдэн бэел‰‰лэгдэбэ гээшэ. 13 М‰нµµ би 

шамдаа бусахамни. Теэд минии баяр баясхалангые эдэнэймни нам�

тай хубаалдан баясахын тула, газар дэлхэйдэ бай�ан дээрээ эдэ 

б‰гэдые хэлэнэб. 14 Шинии ‡гые би шабинартаа дамжуулааб, тии�

хэдэмни дэлхэйн х‰н зон тэдэндэ зэб‰‰рхэн дураг‰йлхµµ, тэдэнэр 
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намдал адли энэ дэлхэйн зоноор нэгэн бэшэ ха юм. 15 Тэдэниие 
энэ дэлхэй�ээ абахыешни би гуйнаг‰йб. Тэдэниие аюулта хоротон>
�оо абархыешни гуйнаб. 16 Тэдэнэр, намда адли, энэ дэлхэйн зоноор 
нэгэн бэшэ ха юм. 17 Эдэниие ‰нэн з‰йлэй аша х‰сµµр µµрынгµµ 
болго, ‰нэн з‰йл гээшэ – шинии ‡гэ м‰н. 18 Намайе дэлхэйн х‰н 
зондо шинии эльгээ�эндэл адли, би тэдэниие ба�ал энэ дэлхэйн 
зондо эльгээгээб. 19 Эдэниие ‰нэн з‰йлэй х‰сµµр шинии болго>
хын тула, би µµрыгµµ шамда зорюулааб.  

20 Теэд гансал эдэнэй тула шамайе гуйна бэшэб, м‰н минии ту>
хай эдэнэймни хэлэ�эн ‰гын ашаар намда этигэгшэдэйшье тула 
гуйнаб. 21 Эдэнэр бултадаа нэгэн хамта байг лэ, ши минии досоо 
байнаш, би шинии досоо байнаб, тэрээндэл адли, тэдэнэр бидэнэй 
досоо байг лэ. Тиихэдээ намайе ши эльгээгээш гэжэ дэлхэйн зон 
этигэхэ. 22 Ши бидэ хо¸ртол адляар, тэдэнэй нэгэн хамта байхын 
тула, намда шинии ‰гэ�эн алдар солые би тэдэндэ ‰гµµб. 23 Тэдэ>
нэй с‰м б‰рин нэгэн хамта байхын тула би тэдэнэй досоо байнаб, 
ши минии досоо байнаш. Ши намайе эльгээгээш гэжэ, ши намда 
дуратай байдагтал адляар, эдэндэ дуратайш гэжэ дэлхэйн зон мэдэг 
лэ. 24 Эсэгэмни аа! Шинии ‰гэ�эн х‰н‰‰дэй намтай хамта минии 
ошохо газарта байхыень х‰сэнэб. Юртэмсэ дэлхэйн бии болохо�оо 
урда ши намда дуратай байжа намда олго�он алдар солыеш тэдэнэр 
хараг ‰зэг лэ. 25 ‡нэн сэхэ Эсэгэмни аа! Дэлхэйн зон шамайе мэдэ>
нэг‰й. Теэд би шамайе мэдэнэб, намайе ши эльгээгээш гэжэ тэ>
дэмнишье мэдэнэ. 26 Намда шинии дурладагтал адли дуран тэдэнэй 
досоо байхын тула, м‰н тэдэнэй досоо минии байхын тула би тэ>
дэндэ шинии нэрые нээгээб, нээжэшье ‰гэхэб.  

Иисусые барижа хааба  

1 Иигэжэ хэлэ�энэйнгээ �‰‰лээр Иисус шабинартаяа хамта 
Кедрон голой саада бэедэ бай�ан сэсэрлиг тээшэ шэглэн зо>

рибо. Тэдэ б‰гэдµµрµµ сэсэрлиг руу ошобо. 2 Урбагша Иуда энэ га>
зарые мэдэхэ байгаа – Иисус шабинартаяа хамта тэндэ ходо суг>
лардаг �эн. 3 Иуда Римэй б‰лэг сэрэгшэдые, м‰н т‰р‰‰ санаартанай, 
фарисейн‰‰дэй эльгээ�эн Бурхан �‰мын харуулшадые абаад, ба�а 
сэсэрлиг руу ерэбэ; тэдэнэр бултадаа буу зэбсэг, гэрэл фонарь, гал 
т‰‰дэг‰‰дые гартаа барижа ябаа. 4 Иисус µµртэйнь ямар юумэ тох¸ол>
дохые уридшалан мэдэжэ бай�ан�аа, урда�аань гаража:  

– Таанар хэниие бэдэрнэбта? – гэжэ �ураба.  

 17  18  
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5 – Назаредэй Иисусые бэдэрнэбди, – гэжэ тэдэнь харюусаба.  
– Энэ би байнаб, – гэбэ Иисус.  
Иуда урбагша ба�ал тэдэнтэй хамта байлсаа. 6 «Энэ би байнаб» 

гэжэ Иисусай хэлэмсээр, тэдэнь гэдэргээ сухарин, газарта уна>
шабад.  

7 – Таанар хэниие бэдэрнэбта? – гэжэ Иисус дахин тэдэн�ээ 
асууба.  

– Назаредэй Иисусые бэдэрнэбди, – гэжэ тэдэнь харюусаба.  
8 – Энэ би байнаб гэжэ таанарта хэлээ хамнайб. Хэрбээ таанарта 

би хэрэгтэй �аа, эдэ х‰н‰‰дые табигты, – гэбэ Иисус. 9 Тэрэ юундэ 
тиигэжэ хэлээб гэбэл:  

«Намда шинии ‰гэ�эн х‰н‰‰дэй  

нэгэнииньшье хосороог‰й», – гэжэ Иисусай хэлэ�эн ‰гэн‰‰д  

х‰сэлдэн бэел‰‰лэгдэхэ ¸�отой байгаа.  
10 �элмэтэй бай�ан Симон Петр �элмэеэ гарга�ан бэеэрээ аха>

мад санаартын зарасын баруун шэхые та�а сабшаба. Тэрэ зарасань 
Малх гэжэ нэрэтэй байгаа.  

11 – �элмэеэ хуйдань хэ! Иимэ хуби заяа Эсэгэмни намда ‰гµµ 
юм. Энээн�ээ би арсаха аалби? – гэжэ Петрто Иисус хэлэбэ.  

Ахамад санаарта м‰шхэбэ. Петр Иисус�аа арсаба  

12 Тиихэдэнь Римэй сэрэгшэд даргатаяа хамта, м‰н ахамад са>
наартын болон фарисейн‰‰дэй эльгээ�эн Бурхан �‰мын харуулшад 
Иисусые барижа х‰либэ. 13 Тэрээние т‰р‰‰н тэрэ жэлдэ ахамад са>
наарта бай�ан Кайафа гэгшын хадам эсэгэнь болохо Аннада абаа>
шаба. 14 Б‰хы еврей зоной орондо гансал х‰н хосороо �аа дээрэ 
байха гэжэ еврейн‰‰дэй ахамадуудта з‰бшэл ‰гэ�эн х‰ниинь эгээл 
тэрэ Кайафа гэгшэ байгаа. 15 Иисусай хойно�оо Симон Петр, ба�а 
нэгэ шабинь дахажа ябаа. Тэрэ шабинь ахамад санаартатай танил 
бай�ан дээрэ�ээ ахамад санаартын буусада Иисустай хамта оробо. 
16 Харин Петр бартаагай саана ‰лэбэ. Удаань ахамад санаартатай та>
нил шабинь газаа гаража, бартаагай ‰‰дэ �ахидаг зараса эхэнэртэй 
хµµрэлдµµд, Петрые хор¸о соо оруулба.  

17 – Ши энэ х‰нэй шабинь хаяаш? – гэжэ зараса эхэнэрынь Петр>
то хэлэбэ.  

– Бэшэб даа, – гэжэ Петр харюусаа.  
18 Газаа х‰йтэн байгаа. Зарасанар болон Бурхан �‰мын харуулшад 

гал т‰‰дэг носоогоод, хажуудань дулаасажа �уугаа. М‰н Петршье 
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тэдэнэй хажууда зогсоод, дулаасажа байгаа. 19 Тэрэ ‰едэнь ахамад 
санаарта Иисусай шабинар тухай, тэрэнэй �ургаал номнол тухай 
Иисус�аа асуулта абажа байба.  

20 – Би б‰гэдэ зоной урда сэхэ хэлэдэг �энби. Би м‰ргэлэй гэр>
н‰‰д соо ба Бурхан �‰мэ соо хододоо �ургаалаа номногшо �эм. 
Тэндэ б‰хы еврейн‰‰д ерэдэг �эн, – гэжэ Иисус харюусаба. – Нюу>
са юумэ би огто хэлээг‰йб. 21 Юундэ таанар намайе м‰рдэжэ м‰ш>
хэжэ байна гээшэбта? Юу хэлэ�эн тухаймни минии шагнагшад�аа 
�урыт, юун гэжэ хэлэ�ыемни тэдэ мэдэхэл.  

22 Иигэжэ хэлэхэдэнь, Иисусай хажууда зогсожо бай�ан харуул>
шадай нэгэниинь тэрэнэй нюурыень альгадаад:  

– Ахамад санаартын урда�аа юундэ иигэжэ дуугарнабши! – гэжэ 
зандаран хэлэбэ.  

23 – Хэрбээ али>нэгэн буруу юумэ минии хэлээ �аа, ямар юумэ>
ниинь бурууб гэжэ намда хэлыш. Хэрбээ ‰нэн з‰б юумэ хэлээ 
�аамни, ши намайе юундэ сохинобши, – гэбэ Иисус.  

24 Тиихэдэнь Анна Иисусые х‰леэтэй зандань ахамад санаарта 
Кайафада эльгээбэ*. 25 Симон Петр газаа дулаасажа байба.  

– Ши ба�а Иисусай шабинь хаяаш? – гэжэ тэрээндэ хэлэбэд.  
– Бэшэб, – гэжэ Петр харюусаба.  
26 – Сэсэрлиг соо шамайе Иисустай хамта байхыешни би хараа 

бэшэ �эн аалби? – гэжэ ахамад санаартын зарасанарай нэгэн асуу>
ба. Тэрэ зарасын т‰рэл болохо х‰нэй шэхэ Петр �элмээрээ та�а 
сабша�ан байгаа.  

27 – Би шабинь бэшэб, – гэжэ Петр ба�а мэлзэбэ. Тиигэмсээрнь 
эрэ тахяа дуугарба.  

Иисус Пиладай урда зогсобо  

28 Эртэ ‰глµµг‰‰р еврейн‰‰д Иисусые удамаршын** ордондо 
Кайафа�аа асарба. Бэеэ бузарлахаг‰йн тула тэдэ римэй засаглаг>
шын ордондо оробог‰й, тэндэнь ороо �аа, тэдэндэ Паасхын зоог 
барижа болохог‰й байгаа. 29 Тиимэ�ээ удамарша Пилат тэдэнтэй 
уулзахаяа гараба.  

                                                           

* Римэйхинэй Кайафые ахамад санаартаар томилжо табихын урда тээнь 

ахамад санаартын ‰‰ргэ Анна г‰йсэдхэжэ байгаа, тиин �олигдо�онойгоо 

�‰‰лээршье тэрэ х‰н зоной дунда ахамад санаартын нэрэ х‰ндэтэй ябаа.  

** Иудейдэ д‰‰рэн эрхэтэй Римэй засаглагша.  
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– Энэ х‰ниие таанар юун гэжэ зэмэлнэбта? – гээд тэрэ асууба.  
30 – Хэрбээ гэм хээг‰й �аань, бидэ энээниие шамда асархаг‰й 

�эмди, – гээд тэдэнь харюусаба.  
31 – Энээнээ µµ�эдµµ абаашаад, µµ�эдынгµµ хуулиин ¸�оор ш‰‰>

бэрилэгты, – гэбэ Пилат.  
– Римэй засагаархин х‰ниие саазалха эрхэ бидэндэ олгоног‰й ха 

юм, – гэжэ тэдэнь арсаба.  
32 Иигэжэ ямар ‰хэлµµр ‰хэхэ тухайгаа Иисусай хэлэ�эн ‰гэн‰‰д 

х‰сэлдэн бэел‰‰лэгдэбэ. 33 Пилат ордондоо дахин ороод, Иисусые 
дуудажа:  

– Ши еврейн‰‰дэй хаан г‰ш? – гэжэ асууба.  
34 – Нам тухай ши µµрµµ тиигэжэ �ана�анаа хэлэнэ г‰ш, али он>

доо х‰н‰‰д шамда тиигэжэ хэлээ г‰? – гээд Иисус �ураба.  
35 – Би еврей аалби? Шинии µµрыншни нютагаархин, т‰р‰‰ са>

наартан шамайе намда асаржа тушаагаа. Ямар тиимэ муу юумэ ши 
хээбши? – гэбэ Пилат.  

36 Иисус харюусаба:  
– Минии хаан т‰рэ энэ дэлхэй дээрэхи засаг т‰рэдэл адли бэ>

шэ юм. Хэрбээ минии хаан т‰рэ энэ дэлхэй дээрэхи засаг т‰рэдэл 
адли байгаа �аа, минии албатан намайе еврейн‰‰дэй ахамадуудай 
гарта оруулхаг‰й гэжэ оролдохо �эн. Минии мэдэлэй хаан т‰рэ энэ 
дэлхэй дээрэхи засаг т‰рэдэл адли бэшэ юм.  

37 – Тиихэдээ ши яабашье �аа, хаан болоно хаяаш? – гэжэ Пилат 
асууба.  

– Ши µµрµµ намайе хаан гэнэш. Би ‰нэн з‰йлые гэршэлхын ту>
ла т‰рэ�эн, дэлхэйдэ ерэ�эн байнаб. ‡нэн з‰йлые баримталагшад 
бултадаа минии хэлэ�ые дуулана, – гэбэ Иисус.  

38 – ‡нэн з‰йл гэжэ юун бэ? – гээд Пилат асууба.  

Иисусые саазалха шиидхэбэри гаргабад  

Пилат дахин еврейн‰‰дтэй уулзахаяа гаража:  
– Би энэ х‰ндэ зэмэ тохохо ямаршье баримта олоног‰йб, – гэ>

бэ. – 39 Паасхынтнай ‰едэ би нэгэ х‰нииетнай таанарта сааза�аа 
с‰лµµлжэ ‰гэдэгби – танайда тиимэ заншал бии ха юм. Еврейн‰‰>
дэй хааниие танда табихыемни х‰сэнэ г‰т?  

40 – ‡гы! Тэрээниие бэшэ! Бараббые бидэндэ таби! – гээд тэдэнь 
хашхаралдаба. Харин Барабба гэдэгынь ‰йм‰‰лэгшэ байгаа.  
 18  
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1 Тиихэдэнь Пилат Иисусые ташуурдагты гэжэ захирба. 2 Сэ>
рэгшэдынь ‰‰ргэнээр г‰рлµµ г‰рэжэ, толгой дээрэнь табиба, 

тэрээндэ улаан суба ‰мдэх‰‰лбэ. 3 Иисуста д‰тэлжэ ерээд:  
– «Еврейн‰‰дэй хаан» мандаха болтогой! – гэлдэн, Иисусай 

нюур хасарые альгадана.  
4 Пилат дахин гаража, еврейн‰‰дтэ хандан:  
– Тэрэниие таанадта харуулхамни. Таанар мэдэжэ байгты: би энэ 

х‰ндэ зэмэ тохохо ямаршье баримта олоног‰йб, – гэбэ.  
5 Тиихэдэнь Иисус ордон соо�оо гаража ерэбэ, хадхууртай ‰б�эн 

г‰рлµµ толгой дээрэнь табигданхай, улаан суба ‰мэдх‰‰лэнхэй байба.  
– Тэрэ х‰н энэл даа! – гэбэ Пилат.  
6 Теэд т‰р‰‰ санаартан, харуулшад Иисусые хараад:  
– Тэрээниие хэрээ�эндэ хада, хэрээ�эндэ хада! – гэжэ хашха>

ралдаба.  
– ¤µ�эдµµ барижа, энээнээ хэрээ�эндэ хадагты! Би энээниие 

зэмэлхэ юумэ олоног‰йб, – гэжэ тэдэндэ Пилат хэлэбэ.  
7 – Манай Хуулиин ¸�оор энэ х‰н ‰хэхэ ¸�отой, юундэб гэхэдэ, 

µµрыгµµ Бурханай Х‰б‰‰н гэжэ айладхана, – гэжэ еврейн‰‰д ха>
рюусаба.  

8 Пилат энээниие дуулаад, б‰ри ехээр айшаба. 9 Дахин ордондоо 
ороод:  

– Ши хаана�аабши? – гэжэ Иисус�аа �ураба.  
Теэд Иисус харюусабаг‰й.  
10 Тиихэдэнь Пилат:  
– Намтай хµµрэлдэхэ дураг‰й байна г‰ш? Би шамайе табюулха>

шье эрхэтэйб, саазалуулхашье эрхэтэйб – энээниие мэдэнэг‰й гээ>
шэ г‰ш? – гэбэ.  

11 – Хэрбээ дээрэ�ээ тиимэ эрхэ шамда ‰гтµµг‰й �аа, ши намайе 
мэдэлдээ абажа заяандаашье шадахаг‰й �энши. Тиимэ�ээ намайе 
шамда тушаа�ан х‰нэй н‰гэлынь б‰ришье ехэ юм.  

12 Тиигэжэ хэлэхэдэнь, Пилат Иисусые хаалта�аа с‰лµµлхэ гэжэ 
оролдо�он байна. Теэд еврейн‰‰д:  

– Хэрбээ ши энээниие табяа �аа, Римэй хаанай н‰хэр бэшэш! 
¤µрыгµµ хаан гээшэб гэдэг х‰н хадаа императорай урда�аа эсэрг‰‰>
сэн тэмсэнэ гээшэ! – гэжэ хашхаралдаба.  

13 Пилат энээнииень дуулаад, Иисусые ордон соо�оо гарга�ан 
бэеэрээ, заргашын �уудаг креслэдэ �ууба. Энэнь «Шулуугаар 

19 

19 
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дэбдигдэ�эн газар» (еврей хэлээр «Габбата») гэжэ нэрэтэй. 14 Энэ 
ушар Паасхын �айндэрэй урдахана, зургаан гарагай хахаддэрэй ба>
гаар болоо.  

– Харагты даа, энэ таанарай хаан гээшэ! – гэжэ Пилат еврей>
н‰‰дтэ хандан хэлэбэ.  

15 – ‡гы болог! Тонилог саашаа! Энээниие саазала! – гэжэ тэдэнь 
хашхаралдаба.  

– Таанарай хааниие би саазалхамни гээшэ г‰? – гэжэ Пилат 
асууба.  

– Римэй хаан�аа бэшэ ондоо хаан маанадта байхаг‰й! – гэжэ т‰>
р‰‰ санаартан харюусаба.  

16 Тиихэдэнь лэ Иисусые хэрээ�эндэ хадажа саазалхыень Пилат 
з‰бшµµ�эн байна. Тиихэдэнь тэдэ Иисусые туужа абаашаба.  

Иисусые хэрээ�эндэ хадажа саазалба  

Тиихэдэнь тэдэ Иисусые туужа абаашаба. 17 «Хохимой» (еврей 
хэлээр «Голгофо») гэжэ нэрэтэй газар х‰рэтэр Иисус хэрээ�эеэ бэе 
дээрээ ‰ргэлµµд ябаха ¸�отой байгаа. 18 Тэндэ Иисусые хэрээ�эн>
дэ хадаад, �‰‰лдэ хэрээ�ыень бодхообо. Тэрээнтэй хамта ‰шµµ хо¸р 
х‰ниие: нэгыень баруун тээнь, н‰гµµдыень з‰‰н тээнь, Иисусые 
дундань хэрээ�эн дээрэ ‰ргэбэ. 19 Хабтагай модо бэлдээд, хэрээ>
�эн дээрэнь хадаха гэжэ Пилат захирба. Тэрэ хабтагай дээрэнь: 
«Назаредэй Иисус, еврейн‰‰дэй хаан» гэжэ бэшээтэй байгаа. 20 Тэ>
рэниие олон еврейн‰‰д уншаа �эн. Юундэб гэбэл, Иисусай сааза>
луул�ан газарынь город�оо холо бэшэ �эн, тэрэнь еврей, лата, грек 
хэлэн‰‰дээр бэшээтэй байгаа. 21 Еврейн‰‰дэй т‰р‰‰ санаартан Пи>
ладта иигэжэ хэлэ�эн байнад:  

– «Еврейн‰‰дэй хаан» гэжэ б‰ бэшэ! «Энэ х‰н µµрыгµµ еврейн‰‰>
дэй хаан гэдэг �эн» гэжэ бэшэ.  

22 – Юун гэжэ бэшээбиб, тэрээгээрээл байг, – гэжэ Пилат ха>
рюусаба.  

23 Сэрэгшэд Иисусые хэрээ�эндэ хадажа саазалаад, тэрэнэй 
субые абажа, сэрэгшэдэй тоогоор – д‰рбэн хэ�эг болгожо, µµ�эд 
хоорондоо хубааба. З‰йдэлг‰йгµµр нэхэгдэ�эн субыень ба�а 
абаба.  

24 – Энээнииень б‰ шуулая, жээрэб хаяябди, хэндэмнай туда>
наб, тэрэ х‰н абаха, – гэжэ µµ�эд дундаа хэлсэбэ. Иигэжэ Нангин 
Бэшэг соо: «Минии хубса�ые хоорондоо хубаагаад абаа, минии 



Иоанн 19 

 265

хубса�а тухай жээрэб хаяа» гэжэ бэшээтэй ‰гэн‰‰д х‰сэлдэн бэел‰‰>
лэгдээ. Сэрэгшэд иимэл юумэ хэ�эн байгаа.  

25 Иисусай хэрээ�энэй хажууда тэрэнэй эжы, нагаса эжынь, Кло>
пасай �амган Мария, м‰н Магдалай Мария гэгшэд зогсожо байгаа 
�эн. 26 Иисус эжыгээ, эжынгээ хажууда зогсожо бай�ан µµрынгµµ 
дуратай шабиие хараад, эжыдээ:  

– Эжымни, энэ болбол шинии х‰б‰‰н гээшэ, – гэжэ хэлэбэ. 
27 Удаань шабидаа: – Энэ болбол шинии эжы гээшэ, – гэбэ.  

Тии�энэйнь хойно тэрэ шабинь Иисусай эжые гэртээ асаржа 
байлгаа.  

Иисус н‰гшэбэ  

28 Болохо юумэн боложо д‰‰рэхын заха ‰зэгдэхые Иисус ойлгожо, 
Нангин Бэшэг соо бэшэгдэ�эн м‰рн‰‰дые х‰сэлд‰‰лэн:  

– Ундам х‰рэнэ! – гэбэ.  
29 Тэндэ д‰‰рэн домбо соо гашуун архи байба. Сэрэгшэд бам>

багар юумэн дээрэ тэрэ архи�аа адхаад, тэрэнээ иссоп ургамалай 
м‰шэр дээрэ табяад, Иисусай уралда ойртуулба. 30 Иисус тэрэ улаан 
архииень амсаад:  

– Б‰тэбэ даа! – гэжэ хэлэбэ. Тиин тархяа тонгойлгон, ами табиба.  
31 Тиихэдэ пятница, субботодо бэлдэхэ ‰дэр байгаа. Саазалуул�ан 

х‰н‰‰дэй бэеые субботын ‰дэр ‰лгµµтэй зандань байлгахаг‰й гэжэ 
еврейн‰‰дэй ахамадууд оролдоо. Теэдшье тэрэ субботодо Паасхын 
ехэ �айндэр тудаа. Иимэ ушар�аа, саазалуулагшадай шэлбыень ху>
ха сох¸од, бэеыень хэрээ�эн�ээнь абхуулыт гэжэ еврейн‰‰дэй аха>
мадууд Пиладые гуйба. 32 Сэрэгшэд ерэжэ, Иисустай хамта сааза>
луул�ан нэгэ х‰нэйнь шэлбые хухалба, удаань хо¸рдохи х‰нэйхииень 
хухалба. 33 Тиигээд Иисусай хажууда ерээд харахадань, тэрэ ‰хэшэ>
�эн байба, тиимэ�ээ шэлбыень хухалбаг‰й. 34 Гэбэшье нэгэ сэрэг>
шэнь тэрэнэй �‰бээе жадаараа с‰мэ хадхаба. Тиигэмсээрнь тэн>
дэ�ээнь шу�ан ба у�ан гоожобо. 35 Таанарайшье ‰нэншэхын тула 
бараниие µµрынгµµ нюдµµр хара�ан х‰н энээн тухай хµµрµµ бэлэй. 
Тэрэ х‰нэй гэршэлэн харуул�аниинь ‰нэн з‰б юм, ‰нэн з‰б юумэ 
хэлэнэб гэжэ тэрэ х‰н мэдэнэ. 36 Тэрэнэй гансаханшье я�аниинь 
хухархаг‰й гэ�эн Нангин Бэшэгэй ‰гэн‰‰д х‰сэлдэн бэел‰‰лэгдэбэ. 
37 С‰м хадха�ан х‰нµµ тэдэ хараха гэжэ Нангин Бэшэгэй ба�а он>
доо тээ хэлэгдэнэ.  
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Иисусые х‰дµµл‰‰л�эн тухай  

38 Энээнэй �‰‰лдэ Аримафейн Иосиф гэдэг х‰н ерэжэ, Иисусай 
бэеые абаашаха з‰бшµµл Пилад�аа гуйба (Иосиф еврейн‰‰дэй заса>
гаархин�аа айжа бай�ан дээрэ�ээ Иисусай нюуса шабинь байгаа). 
Пилат тэрээндэ з‰бшµµлµµ ‰гэбэ. Иосиф Иисусай бэеые абаашаба. 
39 Нэгэтэ �‰ни Иисуста ерэ�эн Никодим м‰нµµ ба�а ерэлсэбэ. Ни>
кодим зуугаад �‰‰нтэ* �айхан ‰нэртэй смирна ба алой ургамалнуу>
дай ш‰‰�э асарба. 40 Тэдэ хо¸р Иисусай шарилые �айхан хангалтай 
ш‰‰�эндэ дэбтээ�эн б‰дµµр ор¸обо (еврейн‰‰д тиигэжэ х‰дµµл‰‰л>
дэг заншалтай байгаа). 41 Иисусай саазалуул�ан �уури�аа холо бэшэ 
сэсэрлиг бии �эн, тэндэнь урдань хэнэйшье хэбтээг‰й шэнэ агы н‰>
хэн т‰хеэрэгдээд байгаа. 42 Субботын урдахи ‰дэр �эн тула, м‰н 
шэнэ агы н‰хэн д‰тэхэн бай�ан дээрэ�ээ, Иисусые тэрэ агы н‰хэн>
дэ хадаглаба.  

Хоо�он агы н‰хэн  

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

тэрэнэй ам�арыень хаагаад бай�ан шулуунайнь хажуу тээшээ бол>
гогдоод байхые об¸орон хараба. 2 Магдалай Мария Симон Петрто, 
м‰н Иисусай дуратай бай�ан н‰гµµдэ шабидань г‰йжэ ошоод:  

– Дээдын Эзэнэй шарилые агы н‰хэн�µµнь абааша�ан байна, 
хайшань абааша�ыень бидэ мэдэнэг‰йбди, – гэжэ тэдэндэ дуулгаба.  

3 Петр ба н‰гµµдэ шаби хо¸рынь агы н‰хэн тээшэ ошобо. 4 Хоюу>
лаа г‰йбэшье, н‰гµµдэ шабинь Петр�оо хурдан бай�ан дээрэ�ээ, 
агы н‰хэнэй хажууда т‰р‰‰н г‰йжэ ерээ. 5 Тонгойгоод харахадань, 
тэндэ Иисусые х‰дµµл‰‰лхэдээ ор¸о�он б‰дынь лэ байба. Теэд агы 
н‰хэ руу тэрэ оробог‰й. 6 Хойно�оонь Симон Петр г‰йжэ ерээд, агы 
соонь ороходоо, б‰дынь хэбтэхые хараба. 7 М‰н толгойень боо�он 
б‰д тэндэ байба. Теэд толгойень боо�он б‰д бэеыень ор¸о�он б‰дтэй 
хамта бэшэ, харин бай�ан байрадаа монсогойлоотой, амяараа хэб>
тээ. 8 Агы н‰хэндэ т‰р‰‰н г‰йжэ ерэ�эн н‰гµµдэ шабинь ба�а тэндэ 
ороод, тиимэ юумэ харахадаа, этигэбэ. 9 Теэд Иисус ‰хµµд ами>
дырха гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй бай�ан з‰йлые тэдэ шаби>
нарынь ‰шµµл ойлгоног‰й байгаа. 10 Тэдэ гэртээ бусаба.  

                                                           

* Гушан гурбан килограммай тухай.  
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Магдалай Мария Иисусые хараба  

11 Мария агы н‰хэнэй хажууда зогсоод уйлажа байба. Уйлажа 
байгаад, агы н‰хэ руу тонгойжо харахадаа, 12 иимэ юумэ об¸орбо: 
Иисусай бэеын хэбтэ�эн газарта Бурханай хо¸р эльгээмэл сагаан 
хубса�а ‰мдэнхэй �уужа �ууба – нэгэниинь толгой таладань, н‰>
гµµдэнь – х‰лз‰‰р таладань �ууба.  

13 – Эхэнэр аа, ши юундэ уйлажа байнабши? – гэжэ тэдэ хо¸>
рынь асууба.  

– Багшымни шарилые агы н‰хэн соо�оонь абааша�ан байна, 
хайшань абааша�ыень би мэдэнэг‰йлби, – гэжэ Мария харюусаба.  

14 Тиигэжэ хэлээд, гэдэргээ эрьежэ харахадань, урдань Иисус 
зогсожо байба. Теэд Мария тэрэниие танибаг‰й.  

15 – Эхэнэр аа, ши юундэ уйлажа байнабши? Хэниие бэдэрнэб>
ши? – гэбэ Иисус.  

Энэнь саад таригша байна гэжэ �анаад, Мария тэрээндэ:  
– Эзэмни аа, хэрбээ тэрэнэй шарилые ши абаашаа �аа, хаана 

орх¸обши – хэлыш, би тэрэнииень абаашахамни, – гэбэ.  
16 – Мария! – гэбэ Иисус.  
Мария гэдэргээ эрьен хараад:  
– Раббуни! – гэжэ еврей хэлэн дээрэ хашхараад абаба (энэнь 

«багша» гэ�эн удхатай ‰гэ).  
17 – Намайе б‰ бари! – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. – Би Эсэгэ>

дээ ‰шµµ бусааг‰й байнаб. Минии аха д‰‰нэртэ ошоод, «Би µµрын>
гµµ, м‰н таанарай Эсэгэдэ, µµрынгµµ, м‰н таанарай Бурханда буса>
наб», – гэжэ хэлэ.  

18 Магдалай Мария шабинартань ерээд:  
– Би Дээдын Эзэниие харааб! – гэбэ.  
Тиигээд Иисусай хэлэ�эн ‰гэн‰‰дые тэдэндэ дамжуулан дуулгаба.  

Шабинарынь амидыр�ан Иисустай уулзаба  

19 Тэрэл ‰дэрэйнгµµ ‰дэшэ, ондоогоор хэлэхэдэ, гарагай нэгэ>
нэй ‰дэшэ шабинарынь суглараад, еврейн‰‰дэй ахамадууд�аа айжа, 
‰‰дээ шэбхэдээд �ууба. Тэрэ ‰едэнь Иисус орожо, тэдэнэй дунда 
зогсоод:  

– Амгалан тайбаниие таанадта айладханаб! – гэбэ.  
20 Тиигээд тэдээндээ гараа, �‰бээгээ харуулба. Шабинарынь Дээ>

дын Эзэнээ хараад, ехэ баярлаба.  
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21 – Таанарта амгалан тайбан! – гэжэ Иисус дабтан мэндэшэлбэ. – 
Намайе Эсэгэмни эльгээгээ, ба�а бишье таанараа эльгээнэб.  

22 Тиигэжэ хэлэмсээрээ, Иисус тэдэн тээшээ ‰леэгээд:  
– Нангин �‰лдые тогтоон абагты!  

23 Хэнэй н‰гэлые х‰лисэнэбта,  

тэрэнэй н‰гэлынь х‰лисэгдэхэ,  

хэнэйхииень х‰лисэнэг‰йбта,  

тэрэнэй н‰гэлынь х‰лисэгдэхэг‰й, – гэжэ хэлэбэ.  

Фома Иисусые хараба  

24 Иисусай ерэхэдэ, арбан хо¸р шабиинь нэгэн Фома (далда нэ>
рэнь – Эхир) тэдэнтэй байлсааг‰й �эн.  

25 – Дээдын Эзэниие бидэ хараабди! – гэжэ Фомада бэшэ шаби>
нарынь хэлэбэ.  

– Тэрэнэй гарта хадаа�аар хада�анай шарха хараад‰йдµµ, тэрэ 
шарха руунь хургаяа хэжэ ‰зµµд‰йдµµ, �‰бээгэйнь шархые гараараа 
барижа ‰зµµд‰йдµµ, би этигэхэг‰йб! – гэжэ Фома харюусаба.  

26 Долоо хоноод, Иисусай шабинарынь дахин сугларба, м‰нµµ 
тэдэнтэй хамта Фомашье байлсаа. ‡‰дэнь хаалтатай байгаа. Иисус 
орожо ерээд, тэдэнэй урда зогсон:  

– Таанарта амгалан тайбан! – гэбэ. 27 Удаань Фомада хандажа: – 
Хургаяа ‰гэ! Энэ минии гарые барижа ‰зэ. Гараа �арбайгаад, �‰бээгэйм 
шарха руу хэ! Юумэндэ �эжэг т‰рэхэеэ боли, этигэжэ яба! – гэбэ.  

28 – Дээдын Эзэмни, Бурхамни! – гэжэ Фома хашхараад абаба.  
29 – Ши намайе харахадаал этигэбэш. Теэд намайе харааг‰й аад, 

этигэ�эн х‰н‰‰д жаргалтай! – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ.  
30 М‰н ба�а ондоошье Иисусай б‰тээ�эн олон тоото гайхамшаг 

д‰лгэ тэмдэг‰‰дые тэрэнэй шабинарынь хара�ан байна. Энээн ту>
хай энэ ном соо бэшэгдэбэг‰й. 31 Теэд Иисус болбол Бурханай та>
бисуурта, Бурханай Х‰б‰‰н гэжэ таанарай этигэхын т‰лµµ, Иисуста 
этигэдэгэйнгээ ашаар амиды ябахынтнай т‰лµµ энэ б‰хы юумэн 
бэшэгдэбэ гээшэ.  

Долоон шабинарынь Иисустай уулзаба  

1 Энээнэй удаа Тибериада нуурай* хажууда бай�ан шабинар>
таа Иисус дахин µµрыгµµ ‰з‰‰лбэ. Энэ ушар иигээд боло�он 

                                                           

* Ондоогоор Галилейн далай гэжэ нэрлэгдэдэг.  
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байна. 2 Симон Петр, Эхир гэжэ ара нэрэтэй Фома, Галилейн Ка>
на�аа гарбалтай Натанаил, Зэбэдэйн х‰б‰‰д, Иисусай ондоо хо¸р 
шабинар бултадаа сугларба.  

3 – Би зага�а барихаяа ошохомни, – гэжэ Симон Петр тэдэндэ 
хэлээ.  

– Бидэшье шамтай ошолсохомнай, – гэжэ бэшэниинь хэлэбэ.  
Тэдэнэр онгосодо �уугаад, нуураар тамарба, теэд тэрэ �‰ни нэгэ>

шье зага�а барибаг‰й. 4 ‡‰р сайжа эхилхэдэ Иисус нуурай эрьедэ 
зогсожо байба. Теэд шабинарынь Иисусые танибаг‰й.  

5 – Х‰б‰‰д, зага�а бариба г‰т? – гэжэ Иисус тэдэн�ээ асууба.  
– Баряаг‰йбди, – гэжэ тэдэнь харюусаба.  
6 – Губшуураа онгосынгоо баруун тээнь хаягты, тиигээ �аа, ба>

рихат, – гэбэ Иисус.  
Тэдэнь г‰льмэеэ хаяба, тиихэдэнь г‰льмэ соонь татажа гаргахын 

аргаг‰й олон зага�а орошоод байба.  
7 – Энэ Дээдын Эзэн байна! – гэжэ Иисусай дуратай шабинь 

Петрто хэлэбэ.  
Энэ Дээдын Эзэн байна гэжэ дуулахадаа, Симон Петр гадар хуб>

са�аа ‰мдµµд, у�а руу �‰рэбэ. Энээнэй т‰р‰‰н Симон Петр зага�а 
барихаяа гадар хубса�аа тайлаад байгаа. 8 Н‰гµµдэ шабинарынь за>
га�атай г‰льмэеэ хойно�оо шэрээд, онгосоороо эрье тээшэ тамар>
ба. Нуурайнь эрье холо бэшэ �эн – зуугаад тухай метртэ байгаа. 
9 У�анай эрьедэ гарахадаа, носожо бай�ан улаан сог, дээрэнь зага>
�а, хажуудань хилээмэ байхые шабинарынь хараба.  

10 – М‰нµµ бари�ан зага�ан�аа ‰шµµ нэгэ хэдые асарагты, – гэ>
жэ Иисус тэдэндэ хэлэбэ.  

11 Симон Петр у�анай эрьедэ гараад, г‰льмэеэ татажа гаргаба, 
тэндэнь зуун табин гурбан томо гэгшын зага�а д‰‰рэн ороод байба. 
Тиимэ олон зага�а ороод байбашье, г‰льмэнь та�арбаг‰й.  

12 – ‡глµµнэй хоол барихаяа �уугты, – гэбэ Иисус.  
Ши хэн гээшэбши гэжэ тэрээн�ээ асуухаяа шабинарай хэ>

нииньшье з‰рхэлбэг‰й. Энэмнай Дээдын Эзэн байна гэжэ тэдэнь 
мэдээ ха юм. 13 Иисус хажуудань ерэжэ, хилээмэ абаад, тэдэндээ 
хубааба, м‰н зага�а хубаажа ‰гэбэ. 14 Амидыр�анайнгаа �‰‰лдэ ша>
бинартаа Иисусай гурбадахияа µµрыгµµ ‰з‰‰лхэдэнь, тиимэ ушар 
болоо �эн.  
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Иисус Петр хо¸р  

15 Тэдэнэй эдеэл�эн хойно Иисус Симон Петрто хандан:  
– Иоаннай х‰б‰‰н Симон, ши намда эдэн�ээ б‰ри ехээр дуратай 

г‰ш? – гэжэ асууба.  
– Тиимэ даа, Дээдын Эзэн, шамда минии дуратайе ши мэдэнэ 

ха юмши, – гэжэ Петр харюусаба.  
– Минии хурьгадые харуу�алжа бай, – гэбэ Иисус. 16 Тэрээн�ээ 

хо¸рдохи¸о: – Иоаннай х‰б‰‰н Симон, ши намда дуратай г‰ш? – 
гэжэ �ураба.  

– Тиимэ даа, Дээдын Эзэн, шамда минии дуратайе ши мэдэнэ 
ха юмши, – гэжэ Петр харюусаба.  

– Минии хонидые харуу�алжа бай.  
17 Иисус тэрээн�ээ гурбадахияа:  
– Иоаннай х‰б‰‰н Симон, ши намда дуратай г‰ш? – гэжэ �ураба.  
Намда дуратай г‰ш гэжэ Иисусай гурбадахияа �урахадань, Пет>

рой досоо уйдхартай байба.  
– Дээдын Эзэн, ши бултыень мэдэжэ байналши. Шамда минии 

дуратайе ши мэдэнэ ха юмши, – гэжэ Иисуста Петр харюусаба.  
Иисус тэрээндэ:  
– Минии хонидые харуу�алжа бай. 18 Шамда ‰нэн з‰бые хэлэнэб: 

залуу ябахадаа б‰�эеэ ши µµрµµ б‰�элµµд, дуратай тээшээ ошодог 
байгааш. Харин ‰тэлхэдэшни гарыешни уяад, шинии ошохо дура>
г‰й бай�ан газарта шамайе х‰тэлµµд абаашаха, – гэжэ хэлэбэ.  

19 Иигээд хэлэхэдээ, Петр ямар ‰хэлµµр ‰хэжэ Бурханиие алдар>
шуулхаб гэжэ Иисус ойлгуул�ан байгаа. Тиигээд:  

– Минии хойно�оо дахаад яба! – гэжэ Петрто хэлэбэ.  

Иисус ба тэрэнэй дуратай шабинь  

20 Петрой гэдэргээ эрьеэд харахадань, Иисусай дуратай шаби 
Петрой арада ябаба. �‰‰лшын ‰дэшэ хоол барижа байха ‰едэ эгээл 
тэрэ шабинь Иисусай сээжэдэ толгойгоо налаад �уужа бай�анаа: 
«Дээдын Эзэн аа! Шамайе хэн барижа ‰гэхэеэ байнаб?» – гэжэ �у>
раа бэлэй. 21 Петр тэрэ шабииень хараад, Иисус�аа:  

– Дээдын Эзэн аа, энэмнай яахань гээшэб? – гэжэ �ураба.  
22 – �µµргµµ бусажа ерэтэрни энэ шабиингаа амиды байхые х‰>

сµµшье �аамни, шамда ямар хэрэг байнаб? Ши минии хойно�оо 
дахаад яба! – гэжэ Иисус хэлэбэ.  
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23 Тиимэл ушар�аа тэрэ шабинь ‰хэхэг‰й гэ�эн �ураг бэшэн‰‰>
дэйнь дунда тараба. Теэд ‰хэхэг‰й гэжэ Иисус хэлээг‰й, харин: 
«�µµргµµ бусажа ерэтэрни энэ шабиингаа амиды байхые минии 
х‰сµµшье �аамни, шамда ямар хэрэг байнаб?» – гэжэ хэлээ �эн.  

24 Тэрэл шабинь энээн тухай хµµрэ�эн, эдэ б‰гэдые бэшэ�эн 
байна. Тэрэ шабиинь энэ гэршэ баримта ‰нэн з‰б юм гэжэ бидэ 
мэдэнэбди.  

25 Иисус ‰шµµшье олон хэрэг‰‰дые б‰тээ�эн байна. Хэрбээ эдэ 
б‰гэдыень тодорхойгоор бэшээ �аа, тиимэ олон номууд б‰хы дэл>
хэйдэшье багтахаг‰й �эн гэжэ �ананаб.  


