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Лукагай дуулга�ан �айн Мэдээсэл  

Юундэ Лука энэ ном бэшэ�эн байгааб  

1 Эрхим х‰ндэтэ Феофил! Манай дунда боло�он ушар ябадал>
нууд тухай туужа олон зон бэшэхэ гэжэ шармайна. 2 Эхин�ээнь 

байлса�ан, боло�он б‰гэдые хара�ан зоной маанадта хµµрэ�ые тэдэ 
н‰хэд буулгажа бэшэнэ. 3�4 Бишье ба�а боло�он б‰гэдые эхин>
�ээнь нарин нягтаар шудалаад, шамда номногдо�он �ургаалай со>
хом ‰нэниие мэдэжэ байхыншни тула тох¸олдо�он б‰гэдые ‰нэн 
байдалаарнь хойно хойно�оонь дараалан шамда бэшэжэ дамжуулха 
гэжэ шиидэбэб.  

У�аар Арюудхагша Иоаннай т‰рэ�эн тухай айладхагдаба  

5 Иудейн орон нютагые Ирод хаанай зонхилжо байхада Захария 
Елизавета гэжэ нэрэтэй ‰бгэ �амга хо¸р ажа�уугаа: ‰бгэниинь Авия 
б‰лэгэй санаартан, тиин �амганиинь Аарон гэжэ ахамад санаар>
танай ‰ри �ада�ан м‰н байгаа. 6 Тэдэ хоюулан Бурханай х‰сэл 
бодото дээрэнь бэел‰‰лэн, Хуулиин захяа заабаринуудые жэншэд>
г‰й �айханаар сахидаг �эн. 7 Елизавета �амганиинь анханай ‰риг‰й 
байжа, тэдэ хо¸р ‰ндэр на�а на�алтараа ‰хиб‰‰г‰й байгаа.  

8�9 Нэгэтэ Захария санаартанай Бурханда алба хэхэ уялгата ‰дэ>
рэй ерэхэдэ, тэрээндэ жээрэбээр Эзэн Бурханай �‰мэ соо орожо, 
сан табиха ехэ ‰ршµµл тудаба. 10 Сан санзай уталгын тэрэ ‰едэ ‰й 
т‰мэн зон �‰мын хор¸о соо м‰ргэжэ зальбаржа байба. 11 Харин �‰мэ 
дотор сан табидаг шэрээгэй баруун таладань гэнтэ Бурханай Эль>
гээмэл бии болобо. 12 Тэрэниие хараад, Захария мэгдэшэбэ, тэрэ>
нэй айда�аниинь х‰рэшэбэ. 13 Харин Бурханай Эльгээмэл иигэбэ: 
«Захария, б‰ ай, шинии зальбаралые Бурхан дуулаа, Елизавета �ам>
ганшни шамда х‰б‰‰ т‰рэхэ. Х‰б‰‰гээ Иоанн гэжэ нэрлэхэш. 14 Ши 
ехээр баярлаха, х‰хихэш, тиин ‰шµµшье олон бусад зон х‰б‰‰нэйшни 
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т‰рэ�эндэ баярлаха, 15 юундэб гэхэдэ, х‰б‰‰ншни Бурханай нюдэн>
дэ агууехэ х‰н байха: архи дар�а амсахаг‰й, б‰ри эхынгээ умайда 
байхадаа Нангин �‰лдэ тогтоожо абаха, 16 Израилиин олон зо>
ниие µµ�эдынь Бурхан болохо Дээдын Эзэндэ �µµргэнь бусаажа 
хандуулха. 17 Х‰б‰‰ншни Дээдын Эзэнэй т‰р‰‰ндэ Илиядал адли 
�‰р х‰сµµр, �‰нэ�э �‰лдµµр д‰‰рэн ерэхэ. Тиигэжэ ‰бгэ эсэгэнэ>
рые ‰ри х‰‰гэдтэйнь эблэр‰‰лхэ, µµрынхеэрээ ябадаг х‰н‰‰дые Бур>
ханай эрхэ х‰сэл бэел‰‰лхэ тээшэнь тэг‰‰лхэ. Иигэжэ арад зониие 
Дээдын Эзэнтэй уулзуулхада бэлэн болгожо байха».  

18 «Би ‰бгэрµµб, �амгамнишье на�атай болонхой. Тиимэ�ээ хэлэ>
�эн ‰гэн‰‰дшни х‰сэлдэхэ юм гэжэ би яагаад этигэхэ гээшэбиб?» – 
гэжэ Захария Бурханай Эльгээмэл�ээ �ураба.  

19 «Би болбол Бурханай ойро оршодог Гавриил гээшэб. Энэ �айн 
мэдээсэл дуулгахыемни Бурхан намайе шамда эльгээгээ юм. 20 Са>
гайнгаа ерэхэдэ х‰сэлдэхэ эдэ ‰гэн‰‰дтэмни этигээг‰й юм хадаа, эдэ 
б‰гэдын тох¸олдохо ‰дэр болотор ши анирг‰й, дуугаржа шадахаг‰й 
ябахаш», – гэжэ Бурханай Эльгээмэл хэлэбэ.  

21 Тиигэхэ зуурань арад зон Захариягай гарахые х‰леэжэ, �‰мэ 
соо яагаа удаан болоноб гэжэ гайхажа байгаа �эн. 22 Тэрэнэй �‰мэ>
�µµ гараад, дуугаржа шадахаг‰й байхыень харахадаа, �‰мэ соо хий 
‰зэгдэл хараа байна гэжэ зон ойлгобо. Хэлэг‰й боло�он Захария 
гар хургаараа заажа байгаад зонтой ойлголсобо. 23 Албаяа хэжэ д‰‰р>
гээд, Захария гэртээ хариба. 24 Уданшьег‰й тэрэнэй Елизавета �ам>
ганиинь хээлитэй болоод, табан �арын туршада гэр�ээн гарабаг‰й. 
25 «Одоошье Дээдын Эзэн намайе ‰ршµµгµµ, х‰н зоной хэлэ аман>
�аа хамгаалаа», – гэжэ тэрэ эхэнэр µµртµµ хэлэжэ байба.  

26 Елизаветын зургаадахи �арадаа ябахада, Бурхан Гавриил гэдэг 
Эльгээмэлээ Галилейн Назарет хотодо ажа�уудаг 27 Мария басаган>
да эльгээбэ. Тэрэ басаган Давид хаанай ‰ри �ада�ан болохо Иосиф 
гэжэ х‰нтэй хуби заяагаа холбохоо байгаа. 28 Бурханай Эльгээмэл 
Марияда ерээд: «Амар мэндэ, аза жаргалтай басаган! Дээдын Эзэн 
шамтай байна, шамайе буян хэшэгтээ элбэг дэлбэгээр х‰ртµµбэ!» – 
гэжэ хэлэбэ. 29 Иимэ юумэ дуулахадаа, Мария ехээр мэгдэжэ со>
шобо, юун гэбэ гээшэб гэжэ бодобо. 30 «Б‰ ай, Мария, ши Бурха>
най буян хэшэгтэ х‰ртэбэш. 31 Ши х‰ндэ болохош, х‰б‰‰ т‰рэхэш, 
тэрээндээ Иисус гэжэ нэрэ ‰гэхэш. 32 Тэрэшни агууехэ х‰н боло>
хо, Дээдын Бурханай Х‰б‰‰н гэжэ нэрэшэхэ. Эзэн Бурхан х‰б‰‰е>
шни ‰бгэ эсэгэ Давидтайнь адли хаан болгохо. 33 Тиигэжэ тэрэ 
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Израилиин арад зониие хэтын хэтэдэ захирха, тэрэнэй хаан т‰рэ 
хэзээш �‰нэхэг‰й», – гэжэ Бурханай Эльгээмэл хэлэбэ.  

34 «Минии хадамда гарааг‰й байхада яажа тиимэ юумэн боло>
хоб?» – гэжэ Мария асууба.  

35 Бурханай Эльгээмэл харюусаба: «Нангин �‰лдэ шам дээрэ буу>
ха, Дээдын Бурханай х‰сэн шамайе хушаха. Тиимэ�ээл т‰рэхэ нан>
гин ‰ришни Бурханай Х‰б‰‰н гэжэ нэрлэгдэхэ. 36 Тиихэдэ шинии 
т‰рэл садан Елизавета на�атай болоошье �аа, ба�ал х‰б‰‰тэй боло>
хо гэжэ байна. ‡риг‰й гэжэ хэл‰‰лдэг бай�ан аад, м‰нµµ зургаадахи 
�ара дээрээ ябана. 37 Бурханай хэжэ шадахаг‰й юумэн ‰гы ха юм».  

38 «Эзэн Бурханай мэдэлдэ ха юмбиб даа. Хэлэ�энтнай бэелхэнь 
болтогой!» – гэжэ Мария хэлэбэ. Тиигээд Бурханай Эльгээмэл ба>
саган�аа холодобо.  

39 Уданг‰й Мария яаралтайгаар харгыда гаража, хадалиг Иудей 
уласай хото х‰рµµд, 40 Захариягай гэртэ орожо, Елизаветые мэндэ>
шэлбэ. 41 Мариягай мэндэеэ хэлэхэтэйнь адли Елизаветын хэбэлдэ 
бай�ан ‰хиб‰‰н тэршэлээд абаа �эн ха. Тэрэ дороо Елизавета Нан>
гин �‰лдµµр д‰‰рэбэ, 42 тиигээд шангаар хэлэбэ: «Ши бусад эхэ>
нэрн‰‰д�ээ ‰л‰‰ ехээр Бурханай буян хэшэгтэ х‰ртэбэш, м‰н хэбэл 
соо хэбтэ�эн ‰ришни буян хэшэгтэ х‰ртэбэ! 43 Минии Дээдын Эзэ>
нэй эжы, иимэ �айнаар намда орожо ерэ�эндэшни би баяртай 
байнаб. 44 Шинии мэндэшэлгэ дуулахатаймни сасуу, х‰б‰‰мни хэ>
бэл соом баясажа тэршэлээл. 45 Эзэн Бурханай айладха�ан ‰гэ бэ>
елхэ гэжэ этигэ�эн ши амар жаргалтайш!»  

46 Тиихэдэнь Мария иигэжэ ‰гэлбэ:  
«Би ‰нэн сагаан сэдьхэл�ээ  

Эзэн Бурханаа алдаршуулан магтанаб,  
47 Бурхан тухай, намайе Абарагша тухай сэдьхэн,  

Эльгэ з‰рхэмни урма баяраар халиба.  
48 Ахир жаахан намайе Бурхан хаража,  

Агуу эбигээл хайрадаа х‰ртµµбэ.  

Б‰хы угсаата зон энээн�ээ хойшо намайе  

Амар жаргаланта эхэнэр гэжэ  

нэрлэдэг болохонь гээшэл.  
49 Т‰гэс х‰сэтэ Бурхан  

туйлай ехэ хэрэг намда б‰тээгээл,  

тэрэнэй алдар нэрэнь арюун нангин лэ!  
50 ¤µртэнь бэшэрдэг, этигэдэг зониие  
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‡ршµµл хайрадаа тэрэ  

‡еын ‰едэ х‰ртµµжэ байдаг лэ!  
51 Тэрэ µµрынгµµ гараар  

агуу х‰сэ ‰з‰‰лэн,  

ехэрх‰‰ �айзгайнарые �арнюулаа.  
52 �‰р х‰сэтэй засаг баригшадые  

хаан шэрээ�ээнь буулгаад,  

номгон даруу зониие дээшэнь ‰ргµµ.  
53 ‡лэсхэлэн ‰гытэйш‰‰лдэ  

элбэг дэлбэг юумэ ‰гµµд,  

дээрэлх‰‰ баяшуулые  

гар хоо�он ябуулаал.  
54 ‡бгэ эсэгэнэртэмнай амал�анаа  

Тэрэ г‰йсэд бэел‰‰лээл,  

Израиль зарасадаа аша ту�атай байгаал,  
55 манай ‰дэрн‰‰д х‰рэтэр мартанг‰й  

Абра�амда болон тэрэнэй ‰ри �ада�адтань  

‰еын ‰едэ ‰ршµµл хайраа хайрлажа байгаал!»  
56 Мария гурба �ара шахуу Елизаветэтэй хамта байгаад, гэртээ 

харяа бэлэй.  

У�аар арюудхагша Иоаннай т‰рэ�эн т‰‰хэ  

57 Елизаветын х‰нгэрхэ саг ерэжэ, тэрэ х‰б‰‰ т‰рэбэ. 58 Дээдын 
Эзэнэй Елизаветэдэ х‰ртµµ�эн эбигээл хайра арьбадхаба гэжэ дуу>
лахадаа, х‰ршэнэрынь, т‰рэл саданиинь тэрээнтэй хамта ехэтэ ба>
ярлаба.  

59 Т‰рэ�µµр наймадахи ‰дэртэнь нарай х‰б‰‰нэй бэлгэ отолуул>
ха ¸�ололдо х‰н‰‰д сугларжа, тэрээндэ Захария гэжэ эсэгынь нэрэ 
‰гэхэ гэлсэбэ. 60 Тиихэдэнь эхэнь: «‡гы, х‰б‰‰ндээ Иоанн гэжэ нэ>
рэ ‰гэхэбди», – гэбэ. 61 «Т‰рэл саданайтнай дунда тиимэ нэрэтэй 
х‰н оройдоо ‰гы ха юм», – гэжэ Елизаветэдэ хэлэбэд. 62 Тиигээд 
хэн гэжэ нэрэ х‰б‰‰ндээ ‰гэхэбши гэжэ эсэгэ�ээнь гараараа заажа 
харуулжа байгаад �урахадань, 63 Захария багахан хабтагай асаруу>
лаад, «Х‰б‰‰нэймни нэрэ – Иоанн!» гэжэ бэшэбэ. Х‰н‰‰д булта 
гайхалсаа �эн. 64 Тэрэ дары Захариягай аман нээгдэжэ, хэлэниинь 
табигдажа, тэрэ Бурханиие магтажа оробо. 65 Энэ ушар�ан гайхам>
шагта ‰йлэ хэрэг тухай �ураг б‰хы Иудейн хадалиг улас соогуур 
таража, оршондонь ажа�уудаг зон булта айн �‰рдэбэ. 66 Дуула�ан 
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х‰н‰‰д энээниие сэдьхэл з‰рхэндµµ б‰хµµр хадуужа: «Энэ х‰б‰‰н 
хэн юун болохо хаб?» – гэлдэбэ. ‡нэхµµрµµшье Иоаннай хажууда 
Дээдын Эзэнэй оршожо бай�ань эли байба.  

Захария Дээдын Эзэнэй абарал буулгана  

67 Нарай х‰б‰‰нэй эсэгэ Захария Нангин �‰лдµµр д‰‰рэжэ, иимэ 
абарал буулгаба:  
68 «Израилиин Бурхан болохо  

Дээдын Эзэндэ алдар соло дуудаял!  

Аюул о�ол�оо абархаяа  

Тэрэ арадтаа ерээ.  
69 Зараса Давидайнгаа ‰ри �ада�ад�аа  

Манда �‰р х‰сэтэй Абарагшые ‰гµµл.  
70�71 Дайсад�аатнай, таниие ‰зэн ядагша  

б‰хы зон�оо абархаб гэжэ  

тэрэ эртэ урдын сагта  

гэгээн л‰ндэншэдµµрµµ дамжуулан,  
72 ‰бгэ эсэгэнэрыетнай найдуул�ан ¸�оор  

таанадые ‰ршµµл хайрада х‰ртµµхэб,  

м‰н µµрынгµµ нангин хэлсээ,  
73 танай ‰бгэ эсэгэ Абра�амда ‰гэ�эн  

тангаригаа дурдан �анахаб,  
74 Дайсадайтнай гар�аа мулталан абархаб гээ.  

Тиимэ�ээ бидэ айлтаг‰йгµµр Эзэндээ алба хэжэ,  
75 На�ан туршадаа арюун �айханаар,  

боди сэдьхэлээр тэрээндэ  

м‰ргэл хэжэ ябаха заяатайбди.  
76 Тиин ши, жаахан х‰б‰‰мни,  

Дээдын Бурханай л‰ндэншэ гэжэ нэрлэгдэхэш,  

Дээдын Эзэнэй урдань ябажа,  

заларха замыень бэлдэхэш.  
77 Н‰гэлµµ арилгажа абарагдахат гэжэ  

Бурханай арадта ши айладхахаш.  
78 Бурхамнай г‰н ехэ хайраараа  

огторгой�оо шара�ан Гэгээн Наран мэтээр  
79 ‰хэлэй харанхы �‰‰дэртэ хушагда�ан маанадые гэрэлт‰‰лхэ,  

энхэ тайбанай замаар х‰тэлэн,  

алхамуудыемнай шэгл‰‰лхэ юм».  
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80 Х‰б‰‰хэн урган боргожожо, сэдьхэл зоригынь хатуужажа бай>
ба. Израилиин арадта айладхаха сагайнгаа ерэтэр тэрэ х‰б‰‰н с‰л 
губида байба.  

Иисусай т‰рэ�эн т‰‰хэ  

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

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

Малшад тухай  

8 Тэрэ сагта Вифлеем�ээ холо бэшэ талада малшад �‰ниндµµ ма>
лаа манажа хонодог �эн ха. 9 Тэдээндэ гэнтэ Бурханай Эльгээмэл 
буужа, Эзэн Бурханай алдарай гэрэлэй туяархада, малшад айхын 
ехээр айн �‰рдэбэ. 10 Бурханай Эльгээмэл тэдээндэ хэлэбэ: «Б‰ 
айгты! Би б‰хы арад зониие ехэтэ баясуулха �айн мэдээсэл таанад>
та дуулгахаяа ерээб: 11 м‰нµµдэр Давид хаанай хотодо танай Абараг>
ша т‰рэбэ, Бурханай табисуурта Дээдын Эзэн м‰ндэлбэ. 12 Тэрэ>
ниие иимэ д‰лгэ тэмдэгээр танихат: мансытай тэрэ х‰б‰‰хэнэй ма>
лай эдюур соо хэбтэхые харахат».  

13�14 Гэнтэ дээрэ�ээ ‰й т‰мэн Бурханай Эльгээмэлн‰‰д буужа:  
«Дээдын огторгойдо Бурхан алдарша�ай!  

Бурханай хайра дура татадаг х‰н б‰хэн  

Газар дэлхэй дээрэ амгалан тэнюун ажа�уу�ай!» – гэжэ Бурханда  

магтаал соло дуудаба.  
15 Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэй огторгойдо бусахадань: «Вифлеем 

хото ошожо, энэ ушар�ан б‰хэниие хараял, Дээдын Эзэнэй хэлээ>
шыень ‰зэел!» – гэжэ малшад бэе бэедээ хэлэбэ. 16 Тиигээд тэдэнэр 
яаралтайгаар хото ошожо, Мария Иосиф хо¸рые, м‰н малай эдюур 
соо хэбтэ�эн х‰б‰‰хэниие хараба. 17 Иисусые хараад, тэдэ малшад 
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энэ х‰б‰‰н тухай Бурханай Эльгээмэлэй хэлээшые х‰н зондо хµµ>
рэбэ. 18 Малшадай хэлэ�эн юумэ дуула�ан х‰н‰‰д булта гайхажа бай>
гаа. 19 Тиин Мария эдэ ‰гэн‰‰дыень сэдьхэл з‰рхэндµµ б‰хµµр ха>
дуужа, �анажа дурдажа ябадаг �эн. 20 Малшад Бурханай Эльгээмэлэй 
дуулга�ые нюдµµрµµ хара�анайнгаа, шэхээрээ дуула�анайнгаа т‰>
лµµ Бурханаа алдаршуулан, магтан гэртээ харибад.  

Х‰б‰‰ндэ Иисус гэжэ нэрэ ‰гэбэ  

21 Х‰б‰‰хэнэй т‰рэ�µµр найман ‰дэрэй ‰нгэр�эн хойно бэлгэ 
отолуулха ¸�ололой болоходо, эхынь хээлитэй болохын урда тээ 
Бурханай Эльгээмэлэй айладха�ан ¸�оор нарай нялхада Иисус гэ>
жэ нэрэ ‰гтµµ �эн.  

Симеон Дээдын Эзэндэ магтаал соло дуудана  

22�24 Моисейн Хуулида бэшэгдэ�энэй ¸�оор: «Эхын хээли�ээ га>
ра�ан т‰р‰‰шын х‰б‰‰н б‰хэниие Эзэн Бурханда зорюулха ¸�отой». 
Тиихэдээ хо¸р т‰‰тэй шубуу г‰, али гулабхаагай хо¸р дальбараа тахил 
болгон ‰ргэхэ зэргэтэй. Тиин Моисейн Хуулиин ¸�оор арюудхалгын 
¸�олол хэхэ болзор Мария Иосиф хо¸ртошье тудаба. Тэдэ хо¸р Иисус 
х‰б‰‰гээ Дээдын Эзэндэ зорюулха гэжэ Иерусалим абажа ерэбэ.  

25 Боди �айхан сэдьхэлтэй, Бурханда бэшэрэн �‰гэдэдэг, Нангин 
�‰лдэдэ х‰ртэ�эн Симеон гэжэ х‰н Иерусалим хотодо ажа�уугаа. Тэ>
рэ х‰н Израилиин абарагдахые х‰леэжэ байгаа. 26 «Дээдын Эзэн Хрис>
тосые харааг‰йдµµ ши ‰хэхэг‰йш!» – гэжэ Нангин �‰лдµµр Симеон>
до элирхэйлэгдэ�эн байгаа. 27 Нангин �‰лдµµр х‰тэлэгдэн, Симеоной 
Бурхан �‰мэ соо ороод байхада, эхэ эсэгэ хо¸р Хуулида бэшэгдэ>
�эн ¸�о б‰тээхэ гэжэ нарай нялха Иисус х‰б‰‰гээ асарба. 28 Симеон 
тэрэ х‰б‰‰ень гар дээрээ абажа, Бурханда баяр баясхалан х‰ргэбэ:  
29 «Дээдын Эзэмни, ши амал�анаа д‰‰ргэбэш,  

богоол намайгаа м‰нхэдµµ амархыемни  

м‰нµµ табижа байнаш.  
30 Эльгээ�эн Абарагшыешни би нюдµµрµµ ‰зэбэб.  
31 Бусад арадуудшье булта тэрэ абаралыешни харахал:  
32 Тэрэшни б‰хы угсаатаниие гэгээр‰‰лхэ  

гэрэл болохол,  

Израилииншни арадта алдар соло асархал».  
33 Иисус тухай Симеоной хэлэ�эн эдэ ‰гэн‰‰дые дуулахадаа, Иосиф 

Мария хо¸р ехээр гайхаба. 34 Симеон тэдэ хо¸рые адислаад, Иисусай 
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эхэ Марияда хэлэбэ: «Израильда олониие унагаажа �‰нµµхын, м‰н 
олониие �эргээжэ абархын тула Бурхан энэ х‰б‰‰ниие шэлэжэ абаа 
юм. Энэ х‰б‰‰н �эргыл�эн �‰лдэ тэмдэг болохо. Олон зон энээниие 
буруушаажа, 35 сэдьхэл �аналаа элирхэйлхэ. М‰н шиниишье з‰рхэ 
сэдьхэлые уйдхар зоболон хурса жадаар хадха�андал адляар зобоохо».  

36 �‰мэ соо Асир обогой Фануил гэдэг х‰нэй удам болохо Анна 
л‰ндэншэн байгаа. Тэрэ наян д‰рбэтэй х‰гшэн залуудаа хадамда га>
рабашье, долоон жэл н‰хэртэеэ �уугаад, �‰‰лдэнь бэлбэ�эн боложо 
‰лµµ. 37 М‰нµµ тэрэ ‰дэр �‰ниг‰й Бурханда м‰ргэжэ, масаг сахижа, 
Бурхан �‰мэ�µµ холододогг‰й �эн. 38 Энэшье ‰едэ эндэ ерэжэ, Бур>
ханда магтаал соло дуудажа, Иерусалим хотын эрхэ с‰лµµтэй боло>
хые х‰леэжэ найдажа бай�ан х‰н б‰хэндэ Иисус нялха тухай хµµрэ>
жэ ‰гэбэ.  

Назарет хото руугаа хариба  

39 Дээдын Эзэнэй Хуулида тогтоогдо�он б‰хы юумые хэжэ д‰‰р>
гээд, Мария Иосиф хо¸р Галилейн Назарет хото гэртээ бусажа ерэ>
бэ. 40 Х‰б‰‰ниинь боргожон бэежэжэ, �‰бэлгэн, хурса ухаатай, Бур>
ханай буян хэшэгтэй ‰хиб‰‰н ургажа байба.  

Иисус х‰б‰‰н Бурхан �‰мэ соо  

41 Жэл б‰ри Паасхын �айндэртэ Иисусай аба эжынь Иерусалим 
хото ошодог байгаа. 42 Х‰б‰‰нэйнгээ арбан хо¸ртойдо тэдэ жэл б‰ри 
�айндэртэ ошодог заншалаараа Иерусалим ошобо. 43 �айндэрэй д‰‰>
рэхэдэ Иисус Иерусалимда ‰лэбэ, гэбэшье гэртээ бусажа яба�ан т‰>
рэлхидынь х‰б‰‰нэйнгээ ‰лэшэ�ые ойлгоог‰й бэлэй. 44 Х‰б‰‰мнай суг 
яба�ан х‰н‰‰дээрээ ябаа юм ааб даа гэжэ �анаад, б‰хэли ‰дэртµµ зам>
да яба�анайнгаа �‰‰лээр т‰рэл гарал болон танил х‰н‰‰дэйнгээ дунда 
тэрэнэйнгээ ‰гы байхые ойлгожо, 45 бэдэрхэеэ �µµргµµ Иерусалим хо>
то бусаа �эн. 46 Хэдэн хоног бэдэрээд, гурбадахи ‰дэртµµ Иисус х‰б‰‰>
гээ Бурхан �‰мэ соо олобо. Тэрэнь багшанарай дунда �уушанхай, 
номнолынь шагнажа, µµрµµ тэдэн�ээ юумэ �уража байгаа. 47 ¤µртэнь 
табигда�ан асуудалнуудта хурса тодо харюу ‰гэхыень шагнаад, Бурхан 
�‰мэ соо байгшад булта сэсэн ухаатайень гайхажа байба.  

48 Х‰б‰‰гээ хараад, Иосиф Мария хо¸р ехэтэ гайхаба. «Х‰б‰‰мни, 
юундэ бидэниие иигэжэ зобообош? Эсэгэ бидэ хо¸ршни шамайгаа 
‰гы болгоод, �анаагаа зобо�он, бэдэр�эн гээшэмнай!» – гэжэ эхэнь 
хэлэбэ. 49 «Юундэ намайе бэдэрээ зомта? Намайе Эсэгынгээ гэртэ 
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байха ¸�отой гэжэ мэдэхэг‰й юм аалта?» – гэжэ х‰б‰‰ниинь харюу>
саба. 50 Т‰рэлхидынь х‰б‰‰нэйнгээ хэлэ�эн ‰гэн‰‰дэй ‰нэн удха 
ойлгобог‰й.  

51 Иисус аба эжытэйгээ Назарет хотодоо бусажа ерээд, ‰гµµрнь 
байба. Мария эхэнь тэрэ боло�он ушар мартахаг‰йгµµр ой ухаан>
даа хадуун абаа. 52 Харин Иисус сэсэн ухаагаараа, энэрхы сэдьхэ>
лээрээ Бурхандашье, х‰н зондошье �айшаагдан ‰дэжэ, ехэ боложо 
байгаа �эн.  

У�аар арюудхагша Иоаннай номнол  

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

лилей можо Ирод, Итурия болон Трахинот орон нютагуудые 
Иродэй д‰‰ Филипп, Абилини можо Лисаний гэгшэд зонхилжо 
байгаа. 2 Анна болон Кайафа гэгшэд ахамад санаартан байгаа. Тэрэ 
‰едэл Захариягай Иоанн х‰б‰‰нэй с‰л губида байхадань, Бурхан тэ>
рээндэ зарлигаа мэд‰‰лбэ. 3 Тиимэ�ээ Иоанн Иордан голой оршон 
тойрон газар дайдаар ябажа: «Н‰гэл шэбэлн‰‰дээ х‰лис‰‰лхын тула 
Бурханда хандан, у�аар арюудхуулагты», – гэжэ айладхаба. 4�6 Исайя 
л‰ндэншын ном соо Иоанн тухай иигэжэ бэшээтэй байдаг:  

«Дээдын Эзэнэй ябаха замыень бэлдэгты,  

алхаха харгыень дардам сэхэ болгогты:  

жалга б‰хэн жэгдэрхэ ¸�отой,  

хада г‰бээ б‰хэн набтар болохо зэргэтэй,  

хотирхой нугархай харгы сэхэ болохо,  

ялхитай болдогтой з‰ргэ тэгшэ болохо ¸�отой!  

Х‰н т‰рэлхитэн б‰гэдэ  

Бурханай абаралые ‰зэхэ гэжэ  

хэн бэ даа с‰л губида хашхарба».  
7 Тиин у�аар арюудхуулхаяа ерэ�эн олон зондо Иоанн хэлэбэ: 

«Хорото могойн та�арда�ад! Бурханай буулгаха хэ�ээлтэ�ээ иигээд 
хулжахыетнай таанарта хэн заагааб? 8 Таанар буянтай �айн хэрэг‰‰>
дые б‰тээжэ, Бурханда ханда�анаа харуулагты. ‡бгэ эсэгэмнай Аб>
ра�ам юм гэжэ µµ�эд тухайгаа б‰ бодогты, юундэб гэхэдэ, Бурхан 
энэ хэбтэ�эн шулуугааршье Абра�амда ‰ри х‰‰гэдые б‰тээжэ шада>
ха юм гэжэ танда хэлэхэ байнаб. 9 Модо ‰ндэ�µµрнь та�а сабшаха 
алма �‰хэ бэлэн байна: �айн ‰рэ жэмэс ‰гэдэгг‰й алишье модон та>
�а сабшагдаад, галда хаягдаха».  
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10 «Тиихэдээ бидэ юу хэхэ ¸�отойбибди?» – гэжэ арад зон Иоанн>
�аа асууба. 11 «Хо¸р самсатай х‰н нэгыень самсаг‰й х‰ндэ ‰гэг, эди>
хэ, ууха юумэтэй х‰н бусадтай хубаалдаг», – гэжэ тэрэ харюусаба.  

12 Алба татабари суглуулагшад у�аар арюудхуулхаяа Иоаннда ерэ>
жэ: «Багша аа! Бидэ юу хэхэ ¸�отойбибди?» – гэжэ тэрээн�ээ �ураба. 
13 «Албатан зон�оо тогтоогдо�он�оо ‰л‰‰ т‰лэбэри б‰ нэхэгты!» – 
гэжэ Иоанн тэдээндэ хэлэбэ. 14 «Харин бидэ юу хэхэ ¸�отой боло>
нобибди?» – гэжэ сэрэгшэд м‰н лэ асууба. «Х‰н зоной юумэ б‰ 
дээрмэдэгты, б‰ буляагты, салин х‰л�µµрµµл ажамидарагты!» – 
гэжэ Иоанн харюусаба.  

15 «Энэмнай Христос µµрµµ бэшэ аа г‰?» – гэжэ зон гайхалдажа, 
найдан х‰леэ�ээр байба. 16 Тиихэдэнь Иоанн бултанда хандажа хэ>
лэбэ: «Би таанарые у�аар арюудханаб. Харин намтай жэшээлхэг‰й 
дээг‰‰р х‰н иишэ ерэнэ. Би тэрэнэй гуталайнь оо�орыешье тайлаха 
эрхэг‰йб. Тэрэ ерэхэдээ таанадые Нангин �‰лдэ гал хо¸роор 
арюудхаха. 17 Тэрэ таряагаа сэбэрлэхээр х‰рзэеэ гартаа адхаад бай>
на: таряагаа суглуулжа µµрынгµµ амбаарта хадагалха, харин мэхии>
нэ �олоомыень залиршаг‰й галда шатааха».  

18 Иоанн ‰шµµшье олон арга янзаар �айн Мэдээсэл зондо номно>
жо, ажамидаралаа хубилгахыень идхажа �ургажа байба. 19 Ирод хаа>
ниие д‰‰гэйнгээ �амган Иродиадатай �уу�анайнь т‰лµµ, м‰н олон 
ондоо н‰гэлтэ ябадал хэ�энэйнь т‰лµµ Иоанн тэрэниие элишэлэн 
зэмэл�эн байгаа. 20 �‰‰лэй �‰‰лдэ Ирод хаан Иоанные т‰рмэдэ хаа>
жа, б‰ришье аймшагтай н‰гэл ‰йлэдэбэ.  

Иисусые у�аар арюудхаба  

21 Б‰хы арад зоной у�аар арюудхуулжа байхада, м‰н Иисусшье 
у�аар арюудхуулба. Тэрэнэй Бурханда зальбархада, огторгой нээг>
дэжэ, 22 гулабхаадал мэтэ Нангин �‰лдэ тэрээндэ бууба. «Ши ми>
нии хайрата х‰б‰‰мниш, шамаар би таларханаб», – гэ�эн абяан 
огторгой�оо дуулдаба.  

Иисусай элинсэг ‰бгэ эсэгэнэр  

23 Иисус �ургаалаа номножо эхилхэдээ гушаадтай ябаа. Х‰н‰‰д 
Иисусые Иосифой х‰б‰‰н гэжэ �анадаг байба. Иосиф болбол Илия>
гай х‰б‰‰н байгаа, 24 Илия – Матадай, Матат – Левиин, Левий – 
Мелхиин, Мелхий – Янайын, Янай – Иосифой х‰б‰‰н, 25 Иосиф – 
Мататиасай, Мататиас – Амосой, Амос – Наумай, Наум – Эслиин, 
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Эслий – Нагайын х‰б‰‰н, 26 Нагай – Маатай, Маат – Мататиасай, 
Мататиас – Семеинэй, Семеин – Иосэхэй, Иосэх – Йодын х‰б‰‰н, 
27 Йода – Иоанамай, Иоанам – Ресайын, Ресай – Зоробабэлэй, Зо>
робабэл – Шеалтиэлэй, Шеалтиэл – Нириин х‰б‰‰н, 28 Нирий – 
Мэлхийн, Мэлхий – Адиин, Адий – Косамай, Косам – Элмада>
май, Элмадам – Эрэй х‰б‰‰н, 29 Эр – Йосиин, Йосий – Елиэзэрэй, 
Елиэзэр – Иоримой, Иорим – Матадай, Матат – Левиин х‰б‰‰н, 
30 Левий – Симеоной, Симеон – Иудын, Иуда – Иосифой, Иосиф – 
Ионанай, Ионан – Элиакимай х‰б‰‰н байгаа, 31 Элиаким – Мелей>
ын, Мелей – Менын, Мена – Матадай, Матат – Натанай, Натан – 
Давидай х‰б‰‰н, 32 Давид – Иесейн, Иесей – Обидой, Обид – Боазай, 
Боаз – Салмоной, Салмон – Нахшоной х‰б‰‰н, 33 Нахшон – Ами>
надабай, Аминадаб – Админай, Админ – Арниин, Арни – �эцро>
ной, �эцрон – Перецэй, Перец – Иудын х‰б‰‰н, 34 Иуда – Яковай, 
Яков – Исаагай, Исаак – Абра�амай, Абра�ам – Терахай, Терах – 
Нахорой х‰б‰‰н, 35 Нахор – Сэр‰гэй, Сэр‰г – Рэ‰гэй, Рэ‰ – Пэле>
гэй, Пэлег – Эберэй, Эбер – Шелахай х‰б‰‰н, 36 Шелах – Кайна>
най, Кайнан – Арпакшадай, Арпакшад – Шимэй, Шим – Нойн, 
Ной – Ламехэй х‰б‰‰н, 37 Ламех – Метушлайын, Метушлай – Ено>
хой, Енох – Иарэдэй, Иарэт – Маалалэлэй, Маалалэл – Кенанай 
х‰б‰‰н, 38 Кенан – Эношой, Энош – Шэтэй, Шэт – Адамай, Адам 
болбол Бурханай х‰б‰‰н байгаа.  

Иисусые хорхойтуулан туршана  

1 Иисус Иордан м‰рэн�µµ Нангин �‰лдµµр д‰‰рэн бусажа, �‰л>
дэ тэрэниие с‰л губи руу х‰тэлжэ абаашаба. 2 Тэндэ Иисусые 

д‰шэн хоногой туршада шолмос хорхойтуулан туршаба. Тэдэ б‰хы 
‰дэрн‰‰дтэ Иисус юушье эдинг‰й ябаа, �‰‰лдэнь гэдэ�эниинь арга>
г‰й ехээр ‰лдµµ �эн.  

3 «Ши Бурханай Х‰б‰‰н юм �аа, хилээмэн боло гэжэ энэ шу>
луунда захирал даа», – гэжэ шолмос Иисуста хэлэбэ. 4 «Х‰н гээшэ 
ганса хилээмээр амидардагг‰й гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ», – 
гэжэ Иисус шолмосто харюусаба.  

5 Шолмос тэрэниие ‰ндэр дээрэ гаргажа, юртэмсын б‰хы хаан оро>
нуудые саг зуура харуулба. 6 «Эдэ хаан т‰рэн‰‰дэй хамаг эрхэ засагые, 
хамаг эрдэни баялигые би шамда ‰гэхэб. Эдэ б‰гэдэ минии гарта ‰г>
тэнхэй, тиин би дуратайл х‰ндµµ тэрэниие ‰гэхэ эрхэтэйб. 7 Хэрбээ 
х‰лдэм унажа м‰ргµµ �аашни, эдэ б‰гэдэ шинии болохо», – гэжэ 
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шолмос хэлэбэ. 8 «Эзэн Бурхандаа ш‰тэжэ, гансал тэрээндээ алба 
хэжэ бай! – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг», – гэжэ 
Иисус харюусаба.  

9 �‰‰лэй �‰‰лдэ шолмос Иисусые Иерусалим хото абаашажа, Бур>
хан �‰мын орой дээрэ байлгаад: «Хэрбээ ши ‰нэхµµрµµ Бурханай 
Х‰б‰‰н юм �аа, эндэ�ээ доошоо �‰рэ! 10 „Шамайе аршалан хам>
гаалхые Бурхан µµрынгµµ Эльгээмэлн‰‰дтэ захиралта ‰гэхэ“ гэжэ, 
11 м‰н „Шулуунда б‰дэржэ унахаг‰йншни тулада тэдэ Эльгээмэл>
н‰‰д шамайе гар дээрээ ‰ргµµд ябаха“ гэжэ Нангин Бэшэг соо бэ>
шээтэй ха юм», – гэжэ шолмос хэлэбэ. 12 Иисус харюудань: «Бур>
ханшни болохо Дээдын Эзэнээ б‰ турша гэжэ Нангин Бэшэг соо 
хэлээтэй байдаг», – гэжэ шолмосто хэлэбэ. 13 Элдэб янзаар туршан 
хорхойтуулжа ядаад, шолмос Иисусые халта зуура орхижо ошобо.  

Иисус ажалдаа оробо  

14 �‰‰лдэнь Нангин �‰лдын х‰сµµр д‰‰рэ�эн Иисус Галилейдээ 
бусажа ерэбэ. Тэрээн тухай мэдээсэл б‰хы орон нютагаарнь хаа 
хаанаг‰й тараба. 15 Иисус м‰ргэлэй гэртэ х‰н зондо �ургаалаа ном>
ножо, б‰гэдэ зоной магтаалда х‰ртэжэ байгаа.  

Назаредэй х‰н зон Иисусые буруушааба  

16 Иисус ‰дэжэ х‰м‰‰жэ�эн Назарет хото¸о бусажа, заншалта ¸�оо>
роо субботодо м‰ргэлэй гэртэ орожо, Нангин Бэшэг соо�оо хэ�эг 
уншахаяа зоной урда зогсобо. 17 Тэрээндэ Исайя л‰ндэншын ном 
‰гтэбэ. Иисус тэрэ ном нээжэ уншаба:  
18 «Дээдын Эзэнэй Нангин �‰лдэ зосоомни оршобо,  

‰гытэй ядуушуулда �айн мэдээсэл номнохыемни  

Дээдын Эзэн намайе шэлэжэ абаба.  

Хаалтада бай�ан, олзологдо�он х‰н‰‰дтэ  

эрхэ с‰лµµ айладхахыемни,  

�охор зониие хараатай болгохыемни,  

хашуулан дарлуул�ан зониие с‰лµµдэ табихыемни  

Дээдын Эзэн эльгээгээ юм.  
19 Арад зондоо ‰ршµµлµµ хайрлаха сагынь ерээ  

гэжэ ба�а дуулгахаар намайе эльгээгээ юм».  
20 Иисус номоо хаажа, м‰ргэлэй гэрэй нэгэ ту�алагшада бусаа>

жа ‰гµµд, �ууба. М‰ргэлэй гэр соо бай�ан х‰н‰‰д булта тэрээн 
тээшэ хара�аар байгаа. 21 «Энэ ном�оо минии унша�ан, таанадай 
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дуула�ан з‰йл б‰хэн м‰нµµдэр бэелжэ байна», – гэжэ Иисус тэ>
дээндэ хэлэбэ.  

22 Б‰гэдэ зон Иисус тухай хэлсэбэ, уран �айхан ‰гэн‰‰дтэнь гай>
халсан: «Энэмнай Иосифой х‰б‰‰н бэшэ аал?» – гэлдэбэ. 23 Иисус 
тэдээндэ хэлэбэ: «Эмшэн, т‰р‰‰н µµрыгµµ �айнаар аргалжа эдэгээ 
гэдэг ‰гэ таанад намда хэлэхэ �анаатайт гэжэ мэдэнэб. Капернаум 
хотодо гайхамшагта ‰йлэ хэрэг б‰тээ�эн тухаймни таанад дуулаат. 
Тиимэл гайхамшаг хэрэг м‰нµµ эндээ, т‰рэ�эн нютагтаа б‰тээ гэ>
хэтнай гээбы. 24 Таанадта ‰нэн з‰рхэн�µµ хэлэхэ байнаб: ямаршье 
л‰ндэншые т‰рэ�эн нютагтань тоодогг‰й юм! 25 Таанадта нэгэ иимэ 
ушар хµµрэ�‰‰: л‰ндэншэ Илиягай ажамидарха ‰едэ Израильда олон 
бэлбэ�эн эхэнэрн‰‰д байгаа, тиихэдэ гурбан жэл хахад хура бороо 
оронг‰й, ехэ ган боложо, х‰н‰‰д хаа хаанаг‰й айхабтар ехэ ‰лэсхэ>
лэндэ нэрбэгдэ�эн юм. 26 Теэд тэдэнэй нэгэндэшье Илия эльгээгдээ>
г‰й, харин гансал Сидон нютагай Сарепта хотын бэлбэ�эн эхэнэр>
тэл тэрэ эльгээгдээ бшуу. 27 Елисей л‰ндэншын ажамидарха ‰едэ 
Израильда �элхэ бузар ‰бшэнтэн олон байгаа, теэд тэдэнэй нэгэ>
нэйньшье арюудхагдан эдэгээг‰й байхада, Сири уласай Нееман лэ 
гансаараа эдэгэ�эн байгаа».  

28 М‰ргэлэй гэр соо бай�ан зон Иисусай иимэ юумэ хэлэ�ые дуу>
лахадаа, уур хилэнсэдэ абтажа, 29 байр�аан �‰рэн бодоод, Иисусые 
хото�оо шэрэжэ гаргаад, хадын орой дээрэ асарба. Назарет хото тэ>
рэ хада дээрэ бодхоогдо�он байгаа. Тиигээд зон Иисусые хада дээ>
рэ�ээ т‰лхижэ унагаахаяа забдаба, 30 харин Иисус тэдэнэй дундуур 
хаха эсхэн гаража, µµрынгµµ харгыгаар ябашаба.  

Ада ш‰дхэртэ барюул�ан х‰н  

31 Тиигээд тэрэ Галилей можын Капернаум хото ошожо, суб>
бото б‰хэндэ тэндэхи зониие �ургадаг болобо. 32 Х‰н‰‰д тэрэнэй 
номнол шагнахадаа, ехээр гайхадаг �эн, юундэб гэхэдэ, �ургаа>
лынь х‰нэй з‰рхэ сэдьхэл аргаг‰й татажа байгаа бшуу. 33 М‰ргэ>
лэй гэр соо ада ш‰дхэртэ барюул�ан нэгэ х‰н байжа: 34 «�э>ээ! 
Назаредэй Иисус, ши бидэниие яаха гээбши? Ши маниие ‰гы хэ>
хэеэ ерээ г‰ш? Би шамайе мэдэхэб: ши Бурханай нангин Х‰б‰‰н>
ши!» – гэжэ шангаар хашхарба. 35 «Абяа анирг‰й болоод, энэ х‰н>
�µµ гара!» – гэжэ Иисус ада ш‰дхэртэ захирба. Ада ш‰дхэр тэрэ 
х‰ниие зоной дунда унагаагаад, халташ гэмтээнг‰й, бэе�ээнь га>
ража арилба.  
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36 Тэндэ байгшад булта ехээр гайхалдажа, бэе бэедээ: «Энэмнай 
ямархан �ургаал гээшэб? Яа�ан ехэ эрхэ засагтай, шэдитэ х‰сэтэй 
х‰н гээшэб? Ада ш‰дхэрые гара гэхэдэнь, тэрэнь гаража ябаша>
бал!» – гэлсэбэ. 37 Тиигээд лэ Иисус тухай �ураг оршон тойронхи 
нютагуудаар дэлгэрэн тараба.  

Иисус олон зониие эдэгээбэ  

38 М‰ргэлэй гэр�ээ гараад, Иисус Симонэй гэртэ оробо. Тэндэ 
Симонэй хадам эхэ халууржа байгаа. Тэрэниие аргалжа эдэгээ>
хыень Иисусые гуйба ха. 39 Иисус тэрэ ‰бшэн эхэнэртэ д‰тэлжэ, ха>
луунда бэе�ээнь гара гэжэ захирба. Халууниинь бууража, эхэнэр 
дары бодоод, айлшадаа х‰ндэлжэ ороо �эн.  

40 Наранай орохо багта элдэб ‰бшэндэ нэрбэгдэ�эн б‰хы зоболон>
тодые т‰рэлхидынь Иисуста асараа �эн. Иисус ‰бшэн х‰н б‰хэнэй 
дээрэнь гараа табяад лэ эдэгээжэ байгаа. 41 Олон х‰н‰‰дэй досоо�оо 
ада ш‰дхэрн‰‰д гарахадаа, хашха хуугай табилдан: «Ши Бурханай х‰>
б‰‰нши», – гэлдэбэ. Ада ш‰дхэрн‰‰д тэрэнэй Бурханай табисуурта 
бай�ые мэдээ бшуу. Харин Иисус энээн тухай хэлэхыень тэдэниие 
хорижо байгаа.  

42 Хойто ‰дэрынь Иисус гэр�ээ гаража, нэгэ эзэг‰й газарта ошо>
бо. Х‰н зон тэрэниие бэдэржэ олоод, µµ�эд�µµн табиха дураг‰й 
хажуудаа барижа байлгаба. 43 «Би ондоошье хотонуудаар ябажа, Бур>
ханай хаан т‰рэ тухай �айн мэдээсэл дэлгэр‰‰лхэ ¸�отой х‰м. Бурхан 
намайе энэ хэрэгээр лэ эльгээгээ ха юм!» – гэжэ Иисус тэдээндэ 
хэлэбэ. 44 Тиигээд Иисус Иудей можын м‰ргэлэй гэрн‰‰дээр ябажа, 
�ургаалаа номнобо.  

Иисус т‰р‰‰шынгээ шабинарые шэлэжэ абана  

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

лайн эрьедэ зогсожо байгаа. 2 Далайн эрьедэ хо¸р онгосын байхые 
Иисус хараба. Зага�ашад эрье дээрэ гаража, г‰льмэеэ угаажа за�а>
на. 3 Тэдэ хо¸р онгосын нэгэниинь Симонэй байгаа. Иисус тэрэ 
онгосодо �уужа:  

«Эрье�ээ нэгэ бага холо боло¸», – гэжэ Симондэ хэлэбэ. Тии>
гээд онгосо�оо арад зониие �ургаба.  

4 Иисус хэлэжэ д‰‰ргэ�эн хойноо: «Г‰нзэгы газарта ошожо, зага>
�а баридаг губшуураа хаягты», – гэжэ Симондэ хэлэбэ. 5 «Багша аа, 
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бидэ б‰хэли �‰ниндµµ зага�ашалаад, юушье баряаг‰йбди. Теэд та>
най хэлээ хада губшуураа хая�уул даа», – гэжэ Симон харюусаба. 
6 Зага�ашад губшуураа хаяжа, аргаг‰й ехэ зага�а бариба. Даажа яда>
�ан губшуурынь та�аржа хахаржа байба. 7 Тиигээд тэдэнэр н‰гµµ 
онгосынхидоо даллан, ерэжэ ту�алхыень дуудаба. Тэдэнь ерэжэ, 
хо¸р онгосо¸о зага�аар д‰‰ргэбэ. Тиихэдэнь онгосонуудынь у�анда 
шэнгэхэ�ээ нааша болоо бэлэй. 8 Иимэ олзотой боло�он Симон 
П¸тр Иисусай урда ‰бдэглэн �эхэрэн �‰гэдэжэ: «Дээдын Эзэн аа, 
намайе орхижо ошогты! Би н‰гэлтэй х‰нби», – гэжэ хэлэбэ.  

9 Иимэ ехэ зага�а бари�андаа Симон болон тэрээнтэй яба�ан б‰>
хы х‰н‰‰д, 10 м‰н тэрэшэлэн Зэбэдэйн х‰б‰‰д, Симонэй н‰хэд Яков 
Иоанн хо¸р гайхажа �‰рдэжэ байбад. «Б‰ ай, ши энээн�ээ хойшо 
зага�а барихын орондо х‰н‰‰дые намда хандуулдаг болохош», – 
гэжэ Иисус Симондэ хэлэбэ. 11 Онгосо¸о эрье дээрэ гаргаад, зага>
�ашад б‰хы юумэеэ тэндээ орхижо, Иисусай хойно�оо ябаба.  

Иисус ‰бшэн х‰ниие эдэгээнэ  

12 Иисусай нэгэ хотодо ошоод байхадань, ар�анай халдабарита 
‰бшэнтэй х‰н ерэбэ. Иисусые хара�аар, урдань газар м‰ргэн унажа: 
«Дээдын Эзэн, аа! Хэрбээ ши х‰сэбэл, намайе арюудхан эдэгээжэ 
шадахаш», – гэжэ гуйба. 13 Иисус тэрээндэ гараараа халта х‰рэжэ: 
«Эдэгээхэ х‰сэлтэйб, арюун болыш даа», – гэбэ. Тэрэ дороо ар>
�анай халдабарита ‰бшэниинь эдэгэшэбэ. 14 «Энээн тухай хэндэ>
шье юумэ б‰ дуулгаарай. З‰гµµр санаартанда ошожо, бэеэ ‰з‰‰>
лээрэй, тиигээд эдэгэ�энээ бултанда гэршэлхын тула ши Моисейн 
зарлигай ¸�оор ‰ргэл хээрэй», – гэжэ Иисус хэлэбэ.  

15 Тиибэшье Иисус тухай мэдээсэл б‰ри холуур таража, арад зон 
б‰ри олоороо тэрэниие шагнахаяа, ‰бшэнµµ аргалуулхаяа ерэжэл, 
ерэжэл байба. 16 Харин Иисус µµрµµ ‰е ‰е болоод лэ эзэг‰й газарта 
ошожо, Бурханда м‰ргэдэг бэлэй.  

Иисус саа ‰бшэнтэниие эдэгээнэ  

17 Нэгэтэ Галилей болон Иудей можын б‰хы нютагууд�аа, Иеру>
салим хото�оо ерэ�эн фарисейн‰‰дэй болон Хуули заадаг багша>
нарай суглараад �уухада, Иисус х‰н‰‰дые �ургажа байба. Бурхан�аа 
‰гтэ�эн шэдитэ х‰сµµр Иисус ямаршье ‰бшэн эдэгээжэ шадаха бай>
гаа. 18 Энэ ‰едэ саа ‰бшэндэ дайруул�ан нэгэ х‰ниие шэрдэгтэйнь 
тэлээд абажа ерэбэ. ‡бшэнтэниие гэртэ оруулжа, Иисусай урда 
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табиха гэбэ. 19 Теэд хара мянган зоной дундуур оруулха аргаг‰й бай>
жа, гэрэй орой дээрэ гаража, хушалтыень задалаад, гара�ан н‰хµµр 
‰бшэнтэнµµ шэрдэгтэйнь доошонь буулгажа, Иисусай урда табиба. 
20 Тэдэнэй аргаг‰й ехэ этигэлтэй бай�ыень хаража: «Н‰гэлн‰‰дшни 
х‰лисэгдэбэ, н‰хэрни», – гэжэ Иисус тэрэ х‰ндэ хэлээ бэлэй.  

21 Хуули заадаг багшанар болон фарисейн‰‰д хоорондоо з‰бшэ>
жэ: «Энэмнай хэн гээшэб? Бурханиие доромжолжо байнал. Ганса 
Бурхан�аа ондоо хэн х‰нэй н‰гэл х‰лисэдэг юм?» – гэлдэбэ. 
22 Иисус тэдэнэй юун тухай бодожо байхые мэдээд: «Юундэ тии>
гэжэ сэдьхэлдээ бодобот? 23 „Н‰гэлн‰‰дшни х‰лисэгдэбэ“ гэхэдэ 
бэлэн хилбар г‰, али „Бодоод яба!“ гэхэдэ г‰? 24 Х‰н т‰рэлхитэнэй 
Х‰б‰‰нэй газар дэлхэй дээрэ н‰гэл шэбэлн‰‰дые х‰лисэхэ эрхэтэй 
бай�ые таанар м‰нµµ мэдэхэт», – гэжэ Иисус хэлэбэ. Тиигээд саа 
‰бшэнтэй х‰ндэ хандан: «Бодоод, дэбисхэрээ абаад, гэртээ хари», – 
гэбэ. 25 Тэрэнь х‰н‰‰дэй хара�аар байтар бодоод, хэбтэ�эн шэрдэ>
гээ абажа, Бурханиие магтан зальбар�аар гэртээ хариба. 26 Х‰н зон 
булта гайхажа сошожо, Бурханаа алдаршуулан: «Гайхалтай юумэ 
энэ ‰дэр ‰зэбэбди даа!» – гэжэ айн �‰рдэн ‰гэлбэд.  

Иисус Левийе шэлэжэ абана  

27 Энээнэй �‰‰лээр Иисус газаашаа гарахадаа, алба татааша Ле>
вий гэгшын татабари суглуулдаг газартаа �уухыень хараад: «Хойно>
�оомни яба», – гэбэ. 28 Тэрэнь бодожо, б‰хы юумэеэ орх¸од, Иису>
сай хойно�оо ябаба.  

29 Левий Иисусые гэртээ урижа, ехэ �айнаар х‰ндэлбэ. Тэндэнь 
Иисустай хамта алба татаашадшье, м‰н бусадшье олон х‰н‰‰д �уул>
саа. 30 «Юундэ таанад алба татаашадтай, н‰гэл хэгшэдтэй хамта эдеэл>
жэ, ундалжа �уунабта?» – гэжэ фарисейн‰‰д болон Хуули заадаг 
багшанар Иисусай шабинарта хандажа, гэмэр>гутар гэлдэбэ. 31 «Эл‰‰р 
уладта эмшэн хэрэгг‰й, харин ‰бшэн х‰н‰‰дтэ хэрэгтэй юм. 32 Бур>
ханда хандахыень би ‰нэн сэдьхэлтэниие бэшэ, харин н‰гэл хэгшэ>
дые дуудахаяа ерээ х‰нби!» – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба.  

Масаг сахиха тухай асуудал  

33 «Иоаннайшье, фарисейн‰‰дэйшье шабинар ‰ргэлжэ масаг са>
хижа, Бурхандаа м‰ргэжэ байдаг лэ, харин шинии шабинар эдихэ, 
уухыел мэдэнэл», – гэжэ фарисейн‰‰д ба Хуули заадаг багшанар 
Иисуста хэлэбэ. 34 Тиихэдэнь Иисус тэдээндэ харюусаба: «Таанар 
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т‰рэ хурим дээрэ найрлажа бай�ан айлшадые х‰рьгэн х‰б‰‰нэй 
байха сагта масаг сахигты гэжэ баадхаха аалта? 35 З‰гµµр х‰рьгэн 
х‰б‰‰ниие тэдэн�ээ абаад ябаха ‰дэрэй ерэхэдэнь, тэдэ айлшад ма>
саглахал».  

36 Иисус тэдээндэ иимэ �ургаалта ‰гэн‰‰дые хэлэбэ: «Хэншье 
хуушан хубса�анда шэнэ б‰дµµр халаа�а табидагг‰й бшуу. Тиигэ>
хэ болоо �аа, шэнэ хубса�аа хахалжа хаяад, хуушандааш тааруулжа 
шадахаг‰йл. 37 �ая нэрэ�эн архияа хуушан туламда хэдэгг‰йл, хээ 
�аань, тэрэ архинь э�ээд, хуушан туламаа хахалжа, архиньшье, 
туламыньшье хэндээшье хэрэгг‰й болохол. 38 Шэнэ архиие шэнэ 
х‰х‰‰ртэл юулэхэ ¸�отой. 39 Хуушан архи уужа ‰зэ�эн х‰н шэнэ ар>
хи амталха дураг‰й байдаг, юундэб гэхэдэ, „хуушан архинь дээрэ“ 
гэдэг ха юм».  

Субботын тухай асуудал  

1 Нэгэ субботодо Иисус шабинартаяа таряалангай газараар ‰н>
гэржэ ябаа. Шабинарынь хоолос та�алжа, альган дээрээ ‰йр‰‰>

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

Гар хатанхай х‰н тухай  

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

Иисус арбан хо¸р элшэнэрээ шэлэжэ абаа  

12 Тухайлбал, тэрэл ‰едэ Иисус хадын оройдо гаража, б‰хэли �‰>
ниндµµ Бурхандаа м‰ргэбэ. 13 ‡глµµг‰‰рынь Иисус шабинараа дуу>
дажа, тэдэнэйнгээ дунда�аа арбан хо¸рыень шэлэжэ, элшэнэрээр 
томилбо. 14 Тэдэнь хэд бэ гэхэдэ, Симон (Иисус тэрэниие П¸тр 
гэжэ нэрлээ), Андрей (Симон ба Андрей хо¸р аха д‰‰нэр байгаа), 
Яков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, 15 Матвей, Фома, Алфейн Яков 
х‰б‰‰н, зелотуудай б‰лгэмэй гэш‰‰н Симон, 16 Яковай Иуда х‰б‰‰н, 
м‰н хожомынь урба�ан Иуда Искариот гэгшэд болоно.  

Иисус �ургана, номноно, эмшэлнэ  

17 Иисус шабинартайгаа хамта хада дээрэ�ээ буужа, тэгшэ та>
лада тогтобо. Тэндэнь олон шабинарынь, м‰н б‰хы Иудей можо>
�оо, Иерусалим�аа, далайн эрьедэ оршодог Тир, Сидон хотонууд�аа 
тоог‰й олон зон сугларба. 18 Тэдэ зон Иисусай номнол шагнахаяа, 
‰бшэн�µµ аргалуулхаяа ерээ. М‰н ада ш‰дхэрн‰‰дтэ баригда�ан х‰>
н‰‰дшье ерэжэ эмшэл‰‰лэн эдэгэбэ. 19 Тэдэ зон Иисуста гараараа 
халта х‰рэхые оролдоно, юундэб гэхэдэ, тэрээн�ээ шэдитэ х‰сэн 
сасаржа, х‰н б‰хэниие эдэгээжэ байгаа бшуу.  

Баяр жаргал ба уйдхар гашуудалнууд  

20 Иисус шабинар тээшээ хараад, иигэжэ хэлэбэ:  
«Бурханай �‰лдые угаа х‰сэгшэд, жаргалтайт,  

Бурханай хаан т‰рэ танай ха юм.  
21 М‰нµµ ‰лэсхэлэн байгшад, жаргалтайт,  

Таанад элбэг дэлбэг эдихэ юумэтэй байхат.  

М‰нµµ уйлаашад жаргалтайт,  

Таанад баярладаг х‰хидэг болохот.  
22 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н�ээ боложо таанадые х‰н‰‰дэй ‰зэн 

ядажа, доромжолоошье �аань, м‰ргэлэй гэр�ээ намнаашье �аань, 
‰нэн нэрыетнай гутаагаашье �аань, таанад жаргалтайт. 23 М‰нµµ 
таанарые ‰зэн ядагшадай ‰бгэ эсэгэнэрыньшье урдань л‰ндэншэд>
тэ ба�ал иимэ муугаар хандадаг бай�ан юм. Тиимэ�ээ таанадые 
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тиигэжэ доромжолжо, дарамталжа байбалнь, ехэл баясагты, х‰хижэ 
�‰рэжэ байгты! Таанад тэнгэридэ агууехэ шагналда х‰ртэхэ бшуут!  
24 З‰гµµр, таанар баяшуул, гашуудал зоболон ‰зэхэт,  

Таанад жаргалаа х‰сэд эдлэжэ бараа ха юмта.  
25 М‰нµµ дуран соогоо садхалан байгаашад,  

Таанар ‰лэн хоо�он ябажа, гашуудал зоболон ‰зэхэт.  

М‰нµµ энеэлдэжэ ханяалдажа байгаашад,  

Уйлаха бархирха сагтнай ерэжэ, зобохот.  
26 Таанадые б‰хы х‰н‰‰дэй аргаг‰й ехээр магтажа байбалнь, таа>

нар уй гашуудал ‰зэхэт! Таанадые магтаашадай эсэгэнэрынь хуур>
маг л‰ндэншэдые ба�ал тиигэжэ магтадаг байгаа бшуу.  

Дайсадаа хайрлажа байха тухай  

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

37 Бусад зониие б‰ ш‰‰бэрилэн зэмэлэгты, тиигэбэл Бурхан таа>
надые ш‰‰бэрилэн зэмэлхэг‰й. Бусадые б‰ муушалагты, тиихэдээ 
µµ�эдµµ муушалуулхаг‰йт. Бусадые х‰лисэжэ байгты, тиихэдэтнай 
Бурхан таанадые х‰лисэхэ. 38 Бусад зондо юумэ ‰гэдэг байбалтнай, 
Бурханшье таанадта ‰гэжэ байха. ‡гэ�эн юумэнтнай элбэг дэлбэгээр, 
хэмжээн�ээ ‰л‰‰гээр, обогор болоод, хормойдотнай д‰‰рэн буса>
жа ерэхэ. Х‰ндэ ямар хэмжээгээр юумэ ‰гэнэт, тиимэл хэмжээгээр 
Бурхан µµ�эдтэтнай ‰гэхэ».  

39 Иисус тэдээндээ иимэ �ургаалта ‰гэн‰‰дые хэлэбэ: «�охор х‰н �о>
хор х‰ниие х‰тэлэн ябажа шадаха аал? Хоюулаа н‰хэ руу унаха бэшэ 
г‰? 40 Шабинь багша�аа ‰л‰‰ байхаг‰й, харин эрдэмдэ �урахадаал, баг>
шынгаа зэргэ боложо шадаха. 41 Н‰хэрэйнгµµ нюдэндэ бай�ан гэш‰‰>
�э хараад, µµрынгµµ нюдэндэ бай�ан модо юундэ об¸орног‰йбши? 
42 ¤µрынгµµ нюдэндэ бай�ан модо харахаг‰й аад лэ: „Байза, би ши>
нии нюдэндэ ороод бай�ан гэш‰‰�э гарга�ууб“, – гэжэ яажа хэлэхэ 
болонош? Хо¸р нюуртан! Т‰р‰‰шээр µµрынгµµ нюдэнэй модо гарга, 
тиигээ �аа, н‰хэрэйнгµµ нюдэнэй гэш‰‰�э яажа гаргахые мэдэхэлши.  

Модон болон тэрэнэй ‰рэ жэмэс тухай  

43 �айн модондо муу ‰рэ жэмэс ургадагг‰й, харин муу модон�оо 
�айн ‰рэ жэмэс гарадагг‰й. 44 Модоной шанарынь ‰рэ жэмэсээрнь 
мэдэгдэдэг! ‡‰ргэнэ модондо ‰зэм жэмэс ургадагг‰й, ‰рмэдэ�э �µµг>
�µµ ‰зэм жэмэс гарадагг‰й. 45 �айн х‰н сэдьхэлэйнгээ ‰нэтэ баялиг 
соо�оо �айнииень гаргадаг, харин хара �анаатай х‰н харата дорой 
сэдьхэлэйнгээ суглуулбари�аа мууень гаргадаг. З‰рхэ сэдьхэлдэ бай>
�ан юумэн хэлэнэй ‰з‰‰ртэ гарадаг ха юм.  

Хо¸р барилгашан тухай  

46 Минии заа�анай ¸�оор �айн юумэ ‰йлэдэхэг‰й аад, юунэйхиие 
Дээдын Эзэн, Дээдын Эзэн гэжэ намайе нэрлэнэбта? 47 Намда ерэ>
жэ, �ургаалыемни шагна�ан, тэрэниием бэел‰‰л�эн х‰н хэндэ ад>
либ гэжэ таанадта хэлэжэ ‰гэ�‰‰. 48 Жэшээнь, нэгэ х‰н газар г‰нзэ>
гыгµµр малтажа, гэрэйнгээ �уури шулуун дээрэ табиба гэе. Ехэ ‰ер 
боложо, тэрэ гэртэнь у�ан эбхэрэн ерэбэшье, �уури�аань х‰дэлгэ>
хэг‰й, юундэб гэхэдэ, тэрэ гэр �айнаар баригда�ан байна. �ургаа>
лыемни шагнажа, бэел‰‰лжэ бай�ан х‰н тиимэ гэр баригшада адли. 
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49 Харин �ургаалыем шагнаад, тэрэниие д‰‰ргэдэгг‰й х‰н гэрээ шу>
луун �ууриг‰йгµµр газар дээрэ бари�ан х‰ндэл адли. У�анай эбхэ>
рэн ерэхэдэ, тэрэ гэрынь дары бутаржа, эбдэржэ �алаха».  
 

1 Эдэ б‰гэдые х‰н зондо хэлэ�эн хойноо Иисус Капернаум хото 
ошобо. 2 Тэрэ хотодо зуунай нэгэ даргын эгээн шухала хэрэгтэй 

зарасань х‰ндµµр ‰бшэлµµд, ‰хэхµµ хэбтэбэ ха. 3 Тэрэ дарга Иисус 
тухай дуулахадаа, «Манайда ерэжэ, зарасыемни абарыт даа» гэ�эн 
гуйлтатайгаар тэрээндэ еврейн‰‰дэй ахамадуудые эльгээгээ �эн. 
4 Ахамадууд Иисуста ерэжэ: «Энэ х‰мнай ту�а х‰ргэмµµр �айн х‰н 
юм. 5 Энэ х‰н арад зондомнай дуратай юм, манда µµрµµ м‰ргэлэй 
гэр барижа ‰гµµ юм», – гэжэ ехэтэ гуйба. 6 Тиимэ�ээ Иисус тэ>
дээнтэй ошолсобо. Гэртэнь д‰тэлжэ ябахадань, зуунай дарга урда>
�аань н‰хэдµµ эльгээжэ: «Эзэн, бэеэ б‰ зобоогты даа. Би таниие 
гэртээ оруулхаар бэшэ ахир дорой амитанби. 7 Тиимэ�ээ би µµрµµ 
танда ошохо¸о з‰рхэлµµг‰йб. Гансал зарлигаа буулгажа хайрлыта, 
тиибэлтнай зарасамни эдэгэшэхэл. 8 Ушарынь хэлэбэл, бишье ба>
�ал дээрээ но¸дтой, м‰н мэдэлдээ сэрэгшэдтэй х‰нби. Тэдэнэйнгээ 
нэгэндэнь: „Ошо“ гэхэдэм ошодог, н‰гµµдэдэнь: „Ерэ“ гэхэдэм 
ерэдэг, зарасадаа: „Тэрээниие хэ“ гэхэдэм хэдэг юм». 9 Иисус энээ>
ниие дуулаад, ехээр гайхаба. Тиигээд дахажа яба�ан олон зон тээшэ 
эрьежэ: «Би израильшуудайшье дунда иимэ �‰зэг этигэлтэй х‰ниие 
‰зµµг‰йб», – гэбэ. 10 Даргын эльгээ�эн х‰н‰‰дэй �µµргµµ бусажа 
ошоходонь, зараса эдэгэшоод байгаа �эн.  

Иисус бэлбэ�эн эхэнэрэй х‰б‰‰е бодхооно  

11 Уданг‰й Иисус Наин хото ошоо �эн. Тэрээниие шабинарынь, 
м‰н х‰н зон олоороо дахажа ябаа. 12 Хотын хаалгада х‰рэхэдэнь, олон 
зон на�а бара�ан х‰ниие х‰дµµл‰‰лжэ ябаба. Тэрэнь бэлбэ�эн эхын 
ори ганса х‰б‰‰н байгаа. 13 Иисус эхыень харахадаа, аргаг‰й ехээр 
хайрлажа: «Б‰ уйла», – гэжэ хэлэбэ. 14 Тиигээд хажуудань ошожо, 
тэл‰‰рэйнь ойро х‰рэбэ. Тэлэжэ яба�ан х‰н‰‰д зогсоодхибо. Иисус 
на�а бара�ан х‰ндэ: «Залуу х‰б‰‰н, бодо!» – гэжэ хэлэбэ. 15 На�а 
барагшань тэл‰‰р дээрээ �уугаад, юумэ хэлэжэ эхилээ �эн. Иисус 
тэрэ х‰б‰‰е эхэдэнь абаашажа ‰гэбэ.  

16 Х‰н зон б‰гэдэ айн �‰рдэбэ, Бурханиие алдаршуулан магтаба: 
«Агууехэ л‰ндэншэ манай дунда м‰ндэлбэл, арад зондоо ту�алхаяа 
Бурхан морилжо ерэбэл», – гэлдэбэ.  

 6  7  
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17 Иисус тухай энэ мэдээсэл б‰хы Иудей уласаар, оршон той>
ронхи газар нютагуудаар тараба.  

У�аар арюудхагша Иоанн тухай  

18 Энэ ушар тухай Иоаннда шабинарынь дуулгаба. 19 Иоанн хо¸р 
шабияа дуудажа: «Ерэхэ ¸�отойнь ши гээшэ г‰ш, али бидэ ондоое х‰>
леэхэ ¸�отой г‰бди гээд �уража ерэгты», – гэжэ тэдэнээ Иисуста эль>
гээбэ. 20 Тэдэнь Иисуста ерээд: «Бурхан�аа заларжа ерэхэ ¸�отойнь 
та гээшэ г‰т, али бидэ ондоое х‰леэхэ г‰бди гээд мэдэжэ ерэхыемнай 
У�аар арюудхагша Иоанн танда эльгээгээ», – гэжэ хэлэбэ. 21 Эгээл 
энэ ‰едэ Иисус олон х‰н‰‰дые ‰бшэ хабшан�аань эдэгээбэ, ада ш‰д>
хэрн‰‰д�ээнь с‰лµµлбэ, олон �охор х‰ниие хараатай болгобо. 22 Иисус 
Иоаннай шабинарта хандажа: «�охор х‰н‰‰дэй дахин харадаг боло>
�ые, дохолон х‰н‰‰дэй ябадаг боло�ые, ар�анай халдабарита ‰бшэн>
тэй х‰н‰‰дэй арюудхагда�ые, д‰лии х‰н‰‰дэй �онор боло�ые, ‰хэ�эн 
х‰н‰‰дэй ‰ндын бодо�ые, ‰гытэй х‰н‰‰дэй Бурханай хаан т‰рэ тухай 
номнол дуула�ые, хара�анаа, м‰н дуула�анаа Иоаннда ошожо хэлэг>
ты. 23 Нам тушаа �эжэг т‰рµµг‰й х‰н жаргалтай юм», – гэжэ хэлэбэ.  

24 Иоаннай шабинарай яба�ан хойно Иисус арад зондоо Иоанн ту>
хай хэлэжэ оробо: «Иоаннда с‰л губи руу ошоходоо, ямархан юумэ 
харахаяа найдаабта? �алхинда найгалзажа бай�ан хул�а харахаяа г‰? 
25 Таанар юу ‰зэхэеэ тиишэ ошообта? Зµµлэн хубса�а ‰мдµµд яба>
�ан х‰ниие г‰? Теэд ялагар салагар, ‰зэсхэлэн �айханаар хубсал�ан 
х‰н‰‰д хаанай ордонуудтал ажа�уудаг ха юм. 26 Таанар юу ‰зэхэеэ 
тиишэ ошообта? Л‰ндэншые г‰? Тиимэ даа, тиихэдэ таанад л‰ндэн>
шэ�µµ дээг‰‰р х‰ниие хараалта гэжэ таанарта хэлэнэб. 27 Нангин Бэ>
шэг соо: „Шинии ябаха харгы бэлдэхыень би т‰р‰‰ндэшни µµрын>
гµµ Эльгээмэлые ябуулнаб“, – гэжэ Бурхан Иоанн тухай хэлэнэ. 
28 Иоанн�аа агууехэ х‰н эхын умай�аа т‰рµµг‰й юм. З‰гµµр Бурха>
най хаан орондо байгшадай эгээлэй багань Иоанн�аа ехэ юм».  

29 Иоаннай �урга�ан ¸�оор у�аар арюудхуул�ан б‰хы зон, тэрэ>
нэй тоодо алба татаашадшье, Иисусай хэлээшые шагнаад, Бурха>
ниие алдаршуулба. 30 Харин Иоаннай �урга�анай ¸�оор у�аар арюуд>
хуулха�аа арса�ан фарисейн‰‰д болон Хуули заадаг багшанар Бур>
ханай айладха�ан зарлигые дуулаха дураг‰й байба.  

31 Иисус ‰ргэлжэл‰‰лэн хэлэбэ: «Зай, энэ оршон ‰еын зониие хэд 
юудтэй жэшэлтэйб, юрэдµµ эдэнэр хэдтэй адли гээшэб? 32 Эдэнэр 
газаа �уу�ан ‰хиб‰‰дэй:  
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„Бидэнэй жэмб‰‰рээр наадахада,  

таанар хатарааг‰йт.  

Бидэнэй гунигтай дуу дуулахада,  

таанар уйлааг‰йт“, – гэжэ  

бэе бэедээ хэлэ�эндэл адли юм.  
33 Иоаннай ерэхэдээ, хилээмэ эдидэгг‰й, архи уудагг‰й байхадань, 
таанар тэрэниие „ада ш‰дхэртэ барюул�ан х‰н“ гэбэт. 34 Х‰н т‰>
рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй ерээд, юумэ эдидэг, дар�а болгодог байхадань, 
таанар „Харыт, энэмнай эдимэр, архиншан, алба татаашадай, н‰гэл 
хэгшэдэй н‰хэрынь байнал“ гэбэт. 35 Тиигэбэшье Бурханай сэсэн 
мэргэниинь ‰ри х‰‰гэдээрнь баталагдадаг юм».  

Симон гэдэг фарисейн гэртэ  

36 Нэгэ фарисей Иисусые ‰дын хоолдо гэртээ уриба. Иисус гэр>
тэнь орожо, хоол барихаяа �ууба. 37 Хотын зоной дунда н‰гэлтэй 
гэжэ суурха�ан нэгэ эхэнэр Иисусые фарисейндэ хоол барина гэжэ 
дуулаад, шабар домбо соо �айхан хангалтай то�о абажа ерээ. 38 Тии>
гээд Иисусай ара талада х‰лдэнь �уугаад, уйлажа байгаад, нюдэнэй>
нгµµ нулимсаар х‰лыень угааба, толгойнгоо ‰�µµр аршан, таалан, 
�айхан хангалтай то�о х‰лдэнь т‰рхибэ. 39 Гэртээ Иисусые ури�ан 
фарисей иигэжэ бай�ыень хараад: «Энэ х‰н ‰нэхµµрµµ л‰ндэншэ 
байгаа �аа, х‰лыень ямар эхэнэрэй х‰рэжэ бай�ые мэдэхэл �эн даа; 
н‰гэлтэй эхэнэр байна гэжэ тухайлхал �эн даа», – гэжэ зосоогоо 
бодобо. 40 Теэд Иисус тэрээндэ: «Симон, би шамда нэгэ юумэ хµµ>
рэ�‰‰», – гэбэ. «Хµµрыш даа, багша», – гэжэ Симон харюусаба. 
41 «Нэгэ х‰н хо¸р х‰ндэ м‰нгэ урь�алаа �эн ха: нэгэндэнь – табан 
зуун динари*, н‰гµµдэдэнь – табин динари. 42 Тэдэ хо¸рой ‰риеэ 
бусааха аргаг‰й бай�ыень ойлгоод, м‰нгэ урь�алагша хоюулыень 
х‰лисµµ �эн. ‡рииень х‰лисэгшэдэ тэдэ хо¸рой алиниинь ‰л‰‰ 
ехээр энхэрхэ байнаб?» – гэжэ Иисус �ураба. 43 «Ехэ ‰ритэй байжа 
х‰лис‰‰л�эн х‰ниинь ааб даа гэжэ �ананаб», – гэжэ Симон харюу>
саба. «З‰б хэлэнэш», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 44 Тиигээд эхэнэр тээшэ 
эрьелдэн, Симондэ хэлэбэ: «Энэ эхэнэрые харана г‰ш? Танайда 
ороходом, ши х‰л угааха у�а ‰гµµг‰йш, харин энэ эхэнэр нюдэ>
нэйнгµµ нулимсаар х‰лыем угаагаад, ‰�µµрµµ аршаа. 45 Ши намайе 

                                                           

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

ажалай салин болодог байгаа. 
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таалааг‰йш, харин энэ эхэнэр танайда орохо�оом хойшо х‰лыем 
та�алгаряаг‰й таалажа байгаа. 46 Ши толгойем оливай то�ооршье 
т‰рхеэг‰йш, харин энэ эхэнэр ‰нэтэй хангалтай ургамалай то�оор 
х‰лыем т‰рхеэ. 47 Энэ эхэнэрэй хэ�эн олон н‰гэлынь х‰лисэгдµµ. 
Тиимэ�ээл энэ намайе иимэ ехээр энхэржэ хайрлажа байна. З‰>
гµµр багаар х‰лис‰‰лэгшэд бираг‰йхэн энхэрэл хайра ‰з‰‰лдэг юм». 
48 Тиигээд Иисус эхэнэртэ: «Н‰гэлшни х‰лисэгдэбэ», – гэжэ хэлэ>
бэ. 49 Бэшэ айлшадынь доро дороо: «Н‰гэл х‰лисэжэ байдаг энэ 
х‰мнай хэн гээшэб?» – гэжэ бодобо. 50 «Этигэлшни шамайе абарба, 
амгалан мэндэ ябыш даа», – гэжэ Иисус ‰нµµхи эхэнэртэ хэлэбэ.  

Иисуста ту�алдаг эхэнэрн‰‰д тухай  

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

арбан хо¸р шабинарынь ябалсаа. 2 М‰н Иисусаар ‰бшэн зоболон>
гоо эдэгээлг‰‰л�эн, ада ш‰дхэрн‰‰дээ намнуул�ан хэдэн эхэнэр>
н‰‰д тэрээнтэй ябалсаа гэбэл: бэе�ээн долоон ада ш‰дхэр гаргуул>
�ан Мария Магдалина, 3 Ирод хаанай т‰шэмэл Хуза гэгшын 
Иоанна �амган, Сусанна болон бусад олон х‰н‰‰д ябалсаба. Тэдэ 
эхэнэрн‰‰д Иисусые, шабинарыень тэдхэжэ байгаа. 4 Нэгэтэ хото 
б‰хэн�µµ х‰н зоной олоороо суглархада Иисус иимэ �ургаалта ‰гэ>
н‰‰дые хэлэбэ: 5 «Нэгэ таряашан таряа тарихаяа гараба. ‡рэ�эеэ са>
сахадань, зариманиинь харгын хажууда унажа гэшх‰‰лбэ, шубууд 
тэдэнииень тоншобо гэхэ. 6 Зарим ‰рэ�эниинь шулуутай газар уна>
жа, бултайгааш �аа, шииг нойтог‰йдэжэ, гандашаба. 7 Бэшэ зарим 
‰рэ�эниинь ‰‰ргэнын дундуур унажа, тэндэнь ехээр урга�ан буртаг 
‰б�эндэ даруулшаба. 8 Зарим ‰рэ�эниинь ‰рэжэлтэй газарта унажа 
бултайгаад, �айн ургаса ‰гэбэ: тари�ан ‰рэ�эн�µµнь зуу дахин ехэ 
ургаса гараба». Т‰гэсхэлдэнь Иисус: «Шэхэтэй юм �аа, анхараг>
ты», – гэ�эн ‰гэн‰‰дээр хµµрµµгµµ дуусхаба.  

�ургаалта ‰гэн‰‰дэй зорилго  

9 «Энэ �ургаалта ‰гэн‰‰дтнай ямар удхатай юм?» – гэжэ шаби>
нарынь Иисус�аа �урабад. 10 «Бурханай хаан т‰рэ тухай г‰н нюу>
санууд таанадтал тайлбарилагдана, харин бусад х‰н‰‰дтэ �ургаалта 
‰гэн‰‰дээр лэ хэлэгдэнэ. Тиимэ�ээ тэдэнэр хаража, шагнажа бай>
�ан м‰ртµµ ‰нэн удхыень ойлгодогг‰й.  

 7  8  

8 



Лука 8 

 157

Иисус таряашан тухай �ургаалта ‰гэн‰‰дые тайлбарилна  

11 Эдэ �ургаалта ‰гэн‰‰дэй удха иимэ: ‰рэ�эн гээшэнь Бурханай 
‰гэ м‰н. 12 Харгын хажууда уна�ан ‰рэ�эн гээшэнь – Бурханай ном>
нол ‰гэн‰‰дые шагнагшад м‰н, теэд удаань шолмос ерэжэ, ойлго>
�он юумыень сэдьхэл�ээнь ходолжо абаашана, тиихэдэнь тэдэ х‰>
н‰‰д этигэхэеэ болижо, абарагдахаг‰й болоно. 13 Шулуутай газарта 
уна�ан ‰рэ�эн гээшэнь – номнол ‰гэн‰‰дые шагнаад, тэрэниие 
ойлгожо баярлабашье, тэрэ ‰гын сэдьхэлдэнь г‰нзэгы ‰ндэ�элµµ>
г‰й ушар�аа тиимэ х‰н‰‰д саг зуура �‰зэглэбэшье, хатуу бэрхэ са>
гай ерэхэдэ �‰зэглэхэеэ болишодог. 14 ‡‰ргэнэ соо уна�ан ‰рэ�эн 
гээшэнь – номнол ‰гэн‰‰дые шагнабашье, урдынхидаал адли ху>
биингаа хэрэгтэ дашуур�аар, эд зµµриин барлаг боло�оор, бэеэ 
жаргуулха шуналда абта�аар ямаршье аша ‰рэ асаранг‰й �алагшад 
тухай хэлэгдэнэ. 15 ‡рэжэлтэй газарта уна�ан ‰рэ�эн гээшэнь – 
номнол ‰гэн‰‰дые шагнажа, сэдьхэлдээ б‰хµµр хадагалжа, тэсэбэ>
ритэй ябажа, аша ‰рэ асарагшад тухай хэлэгдэнэ.  

Гэрэл туяа тухай  

16 Зула а�аагаад, хэншье тэрэнээ ам�артаар б‰глэдэгг‰й, орон до>
роо табидагг‰й, харин оро�он х‰нэй гэрэлыень харахын тула табюур 
дээрэ табидаг ха юм. 17 Эгээл тэрээн шэнги элидэ гарааг‰й далда 
юумэн байхаг‰й, мэдээжэ болоог‰й нюуса байхаг‰й. 18 Таанар ан>
харалтайгаар шагнагты! Ушарынь юуб гэбэл, юумэтэй бай�ан х‰ндэ 
нэмэгдэжэ ‰гтэхэ. Юумэг‰й бай�ан х‰н�µµ µµртэнь бии гэжэ �ана>
�ан �‰‰лшын юумэнииньшье абтаха».  

Иисусай эжы, аха д‰‰нэр тухай  

19 Эжынь, д‰‰нэрынь Иисуста ерэбэ. Хара мянган зоной бай�ан 
дээрэ�ээ µµртэнь ойртожо шадабаг‰й. 20 «Эжышни, д‰‰нэршни шам>
тай уулзахаяа ерээд, газаа байна», – гэжэ х‰н‰‰д Иисуста дуулгаба. 
21 «Бурханай ‰гэ шагнажа, тэрэ ‰гµµр ябагшад хадаа эжымни, аха 
д‰‰нэрни гээшэ», – гэжэ Иисус харюусаба.  

Иисус далайн шуурга номгоруулна  

22 Нэгэтэ Иисус шабинартаяа онгосодо �ууба. «Далайн н‰гµµ эрье>
дэ гараябди», – гэжэ тэрэ хэлээ. Тиигээд тэдэнэр эрье�ээ холодо>
бо. 23 Онгосоор тамарха зуураа Иисус унташаба. Гэнтэ ехэ шанга 
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�алхин буужа, онгосо руунь у�ан орожо, шэнгэхэ аюул тох¸олдоо 
�эн ха. 24 Шабинарынь Иисусые �эреэжэ: «Багша! Багша! У�анда 
шэнгэжэ хосорхо¸о байналди!» – гэбэд. Иисус �эреэд, дошхор�он 
�алхиие, долгито�он у�ые хорибо. Тиихэдэнь далай аалин номгон 
болошобо. 25 «Таанарай этигэлтнай яашоо гээшэб?» – гэжэ Иисус 
шабинар�аа �ураба. Тэдэнь ехээр гайха�ан, �‰рдэ�эн амитад: «Энэ 
�алхи, у�анда захиралта ‰гэжэ, мэдэлдээ оруулдагнай Хэн гээ>
шэб?» – гэжэ хоорондоо хэлсэбэ.  

Иисус ада ш‰дхэрн‰‰дтэ барюул�ан х‰ниие эдэгээбэ  

26 Тэдэнэр онгосоороо Галилей далайн н‰гµµ эрьедэ оршодог Ге>
раса хотын тушаа тамаржа ерэбэ. 27 Иисусай онгосо�оо буужа эрье 
дээрэ гарахада, досоогоо ада ш‰дхэрн‰‰дтэй хотын нэгэ х‰н дайрал>
даба. Тэрэ х‰н ‰нинэй хубса�а хунар ‰мдэхэеэ, гэртэ байхаяа бо>
л¸од, агы соохи ‰хээриин газарта байрладаг �эн ха. 28 Иисусые хара>
�аар тэрэ х‰н хашха хуугай табяад, х‰лдэнь унажа: «Иисус, Дээдын 
Бурханай Х‰б‰‰н, би танда ямар хамаатай х‰нбиб? Намайе б‰ зо>
боогыт даа, ехэтэ гуйнаб!» – гэжэ ори дуу табиба. 29 Юундэ тиигээб 
гэхэдэ, Иисус тэрэ х‰н соо�оо ‰тэр гара гэжэ ада ш‰дхэртэ захираа 
бшуу. Тэрэ х‰нэй досоонь ада ш‰дхэр оло дахин шэгэжэ ородог 
байгаа бшуу. Х‰н‰‰д тэрэ зоболонтые х‰леэдшье, гэнжэдэ �уулгаад>
шье, харуу�алаадшье ядалсаа �эн. Досоонь оро�он ада ш‰дхэр гэн>
жыень та�а татаад, тэрээниие эзэг‰й хоо�он газарта намнажа абаа>
шадаг байгаа. 30 «Нэрэшни хэн бэ?» – гэжэ Иисус тэрээн�ээ �ураба. 
«‡й т‰мэн», – гэжэ тэрэ харюусаба. Юундэб гэхэдэ, тоог‰й олон 
ада ш‰дхэрн‰‰д тэрэ х‰нэй досоонь орожо, шэгэшоод байгаа бшуу. 
31 «Маниие тамын о¸орг‰й н‰хэ руу оро гэжэ б‰ баалыт даа», – гэжэ 
ада ш‰дхэрн‰‰д Иисусые гуйжа оробо. 32 Ехэ �‰рэг гахай хадада 
бэлшэжэ ябаа. «Тэдэ гахайнуудта шэгэжэ орохыемнай з‰бшµµгыт 
даа», – гэжэ ада ш‰дхэрн‰‰д Иисусые гуйба. Иисус з‰бшµµгµµ �эн. 
33 Х‰нэй бэе�ээ гараад, ада ш‰дхэрн‰‰д гахайнууд руу оробо. Га>
хайн �‰рэг г‰йлдэжэ, эгсэ эрье дээрэ�ээ далай руу �‰рэжэ, у�анда 
шэнгэшэбэ.  

34 Гахай адуулагшад тиимэ юумэ хараад, тэндэ�ээ г‰йлдэжэ, хото 
х‰дµµгµµр ‰зэ�эн ушар тухайгаа хµµрэбэ. 35 Юунэй боло�ые хара>
хаяа х‰н зон ерэхэдээ, ада ш‰дхэрµµ гаргуулжа, эл‰‰р ухаантай, 
эдэгэ�эн х‰нэй хубса�а хунараа ‰мдэнхэй, Иисусай х‰лдэ �уужа 
байхые хараад, айн �‰рдэбэ. 36 Досоогоо ада ш‰дхэртэй х‰нэй яажа 
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эдэгэхые хара�ан х‰н‰‰д ерэ�эн зонтой �ониноороо хубаалсаба. 
37 Тэнсэлг‰йгµµр айн �‰рдэ�эн Герасын б‰хы зон Иисусые нютаг>
�аань гаража ябахые гуйба. Иисус онгосодоо �уужа, Галилейдээ бу>
саба. 38 Досоо�оо ада ш‰дхэрн‰‰дээ гаргуул�ан ‰нµµхи х‰ниинь суг 
ябалсахаар з‰бшµµл гуйба. Теэд Иисус тэрэниие абанг‰й: 39 «Гэртээ 
хари, Бурханай хэды ехэ юумэ б‰тээ�эн тухай х‰н зондо хµµрэ», – 
гэжэ хэлэбэ. Тэрэ х‰н Иисуста аргалуул�ан тухайгаа б‰хы хотоор 
ябажа хµµрэбэ.  

Амяа табижа бай�ан басаган ба ‰бшэн эхэнэр тухай  

40 Иисусай бусажа ерэхэдэнь, ‰нинэй х‰леэжэ бай�ан арад зон 
тэрэниие баяртайгаар угтаба. 41 Нэгэ Иаир гэжэ нэрэтэй м‰ргэлэй 
гэрэй даргань Иисуста ерээ �эн. Тэрэ х‰н Иисусай х‰лдэ унан 
м‰ргэжэ: «Манайда морилжо хайрлыт даа», – гэжэ гуйба. 42 Юундэ 
тиигээб гэхэдэ, тэрэнэй арбан хо¸ртойхон ори ганса басаганиинь 
ехээр ‰бшэлµµд, ‰хэхэ туйлдаа х‰рэ�эн байгаа.  

Иисусай тэрэ айлда ошожо ябахада, тэрэниие тойроод х‰н зон 
олошорбо. 43 Нэгэ эхэнэр арбан хо¸р жэлдэ шу�а гоожоод тогтодог>
г‰й ушар�аа ехээр зобожо байгаа. Эмшэдтэ аргалуулжа, хамаг зµµ>
ри зµµшэеэ бараашье �аа, тэрэ эдэгээг‰й ябаа. 44 Тэрэ эхэнэр Иису>
сай ара�аа ерэжэ, хубса�андань гараараа халта х‰рэбэ ха. Тэрэ до>
роол шу�аниинь тогтошобо. 45 «Хэн намайе х‰рµµб?» – гэжэ Иисус 
�ураба. Тэндэ бай�ан х‰н‰‰дэй бил х‰рµµг‰йб гэжэ булта хэлэхэ>
дэнь, Иисустай суг яба�ан П¸тр болон бусад шабинарынь: «Таниие 
тойроод бай�ан зон эндэ тэндэ�ээтнай т‰ринэл. „Хэн намайе х‰>
рµµб“ гэжэ юундэ асуугаа юмта?» – гэбэ. 46 «‡гы даа, нэгэл х‰н 
намайе х‰рµµ. Бэе�ээмни элшэ х‰сэнэй гарахые мэдэрээб», – гэжэ 
Иисус хэлэбэ. 47 Нюужа шадахаг‰йгµµ ойлго�он тэрэ эхэнэр Иису>
сай ойро шэшэрэн ерэжэ, х‰лдэнь унаад, Иисуста юундэ х‰рэ�энµµ, 
хайшан гэжэ тэрэ дороо эдэгэ�энээ б‰хы зондо дуулгаба. 48 «Баса>
ган, этигэлшни шамайе абараа. Амгалан тайбан ябаарай», – гэжэ 
Иисус хэлэбэ.  

49 Иисусай иигэжэ хэлэжэ байхада, м‰ргэлэй гэрэй даргада нэгэ 
х‰н ерэжэ: «Басаганшни на�а барашабал даа. Багшые ‰шµµ зобоо>
гоод яахабши даа», – гэбэ ха. 50 Харин ерэ�эн х‰нэй хэлэ�ые дуу>
ла�ан Иисус: «Б‰ ай. Этигээд лэ бай, басаганшни эл‰‰р мэндэ 
байха», – гэжэ Иаирта хэлэбэ. 51 Тэрэ айлда ерэжэ, сугтаа яба�ан 
х‰н‰‰д�ээ гансал П¸тр, Иоанн, Яков болон тэрэ басаганай эхэ эсэгэ 



Лука 8, 9 

 160

хо¸рто орохыень з‰бшµµгµµд, ондоо нэгэшье х‰ниие оруулбаг‰й. 
52 Х‰н зон булта басагые алда�андаа шаналжа, ‰бс‰‰гээ альгадан 
уйлалдажа байгаа.  

«Б‰ бархиралдагты. Энэ басаган на�а бараа бэшэ, миин лэ унта>
жа байна», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 53 Басагые ‰хэшµµ гэжэ мэдэжэ 
бай�ан зон Иисусые наада барин энеэлдэбэ. 54 Иисус ‰нµµхи баса>
гые гар�аань баряад: «Басаган, бодо даа!» – гэжэ шангаар хэлэбэ. 
55 Басаган амидыржа, тэрэ дороо бодобо. Басагаяа эдеэл‰‰лхыень 
Иисус захиба. 56 Басаганай аба эжы хо¸р гайхахын ехээр гайхаа �эн. 
З‰гµµр энэ боло�он ушар тухай хэндэшье б‰ хэлэгты гэжэ Иисус 
тэдээндэ захиба.  

Арбан хо¸р элшэнэртээ захяа заабари ‰гэнэ  

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

тэдэндээ олгобо. 2 Удаань Бурханай хаан т‰рэ тухай номнохыень, 
‰бшэнтэниие эдэгээхыень тэдэнээ эльгээбэ. 3 «Харгыдаа тулга таяг>
шье, туулмаг с‰‰мхэшье, эдихэ юумэшье, м‰нгэшье, �элгэхэ хуб>
са�ашье, б‰ри юушье б‰ абагты. 4 Шэнэ газар ерээд, ямар айлда 
буунабта, тэрэ нютаг�аа гаража ошотороо тэрэл айлдаа байгты. 
5 Харин таанадые х‰н зоной х‰леэжэ абахаг‰й байбалнь, хото�оонь 
гарахадаа, х‰лдэтнай халда�ан тоо�о �эжэрэн дураг‰йлхэ�энµµ мэ>
д‰‰лээрэйгты», – гээд Иисус захиба. 6 Тиин шабинарынь х‰дµµ 
нютагуудаар ябажа, �айн Мэдээсэл номнобо, яба�ан газартаал 
‰бшэнтэниие эдэгээбэ.  

Иродэй мэгдэ�эн сошо�он тухай  

7 Боложо бай�ан эдэ ушарнууд тухай дуулаад, Ирод хаан ехэл со>
шожо мэгдэбэ, юундэб гэхэдэ, нэгэ зариман Иоанн ‰хэ�энµµ ами>
дыраа гэжэ хэлсээ. 8 Н‰гµµ зариман Илия ерээ гэлдээ, ба�а бусад 
зониинь эртэ урдын л‰ндэншэдэй нэгэн амидыраа гэжэ хэлсээ. 
9 «Би Иоаннай тархи та�алуулаа бэлэйлби. Теэд х‰н зоной анха>
рал иигэжэ татажа бай�ан энэ хэн гээшэб?» – гэжэ Ирод хэлээд, 
Иисустай уулзахаяа �анаа �эн ха.  

Иисус таба мянган х‰ниие эдеэл‰‰лжэ садхааба  

10 Элшэнэр Иисуста бусажа ерээд, юу хэ�эн тухайгаа хµµрэбэ. 
Иисус тэдэнээ дахуулжа, бусад�аа холодон, Бетсаида гэжэ хото 
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ошобо. 11 Теэд арад зон хайшаа ошо�ыень мэдээд, хойно�оонь 
дахабад. Иисус тэдэниие �айнаар угтажа, Бурханай хаан т‰рэ тухай 
айладхаба, бэе муутайшуулые аргалжа эдэгээбэ.  

12 Нара орохо д‰хэжэ байхада арбан хо¸р шабинарынь Иисуста 
ерэжэ: «Бидэ м‰нµµ эзэг‰й с‰л газарта байнабди, дахажа яба�ан эдэ 
олон зоноо хажуугаархи тосхон, х‰дµµ нютаг руу эльгээгты, тэндэ 
хонохо, эдеэлхэ газараа олог лэ», – гэбэд. 13 «Таанад µµ�эдµµ эдэ 
зондо эдихэ юумэ ‰гэгты», – гэжэ Иисус шабинартаа хэлэбэ. «Би>
дэ оройдоол табан монсогор хилээмэтэй, хо¸р зага�атай байнабди. 
Эдэ зондо эдихэ юумэ худалдажа абааг‰й �аа, бултандань х‰ртэхэ>
г‰йл», – гэжэ тэдэнь харюусаба. 14 Табан мянга шахуу ганса эрэ>
ш‰‰л тэндэ ябалсаа бшуу.  

«Эдэ зониие таби>табин х‰нµµр б‰лэгл‰‰лэн �уулгагты!» – гэжэ 
Иисус шабинартаа хэлэбэ. 15 Тэдэнь б‰хы зониие б‰лэг б‰лэгµµрнь 
та�алжа �уулгаба. 16 Иисус тэрэ табан монсогор хилээмэ, хо¸р за>
га�а абаад, тэнгэри µµдэ шэртэн, Бурханда баяр баясхалан х‰ргµµд, 
хилээмэ зага�аяа хухалаад лэ, зондо хубаахыень шабинартаа дам>
жуулба. 17 Х‰н‰‰д булта эдеэлжэ садаа. ‡лµµдэ�ыень суглуулхадань, 
арбан хо¸р т‰рс‰‰г болоо �эн.  

Иисус гээшэмнай хэн бэ?  

18 Нэгэтэ Иисусай гансаараа Бурханда зальбаржа байхада, тэрээндэ 
шабинарынь ерэбэ. «Намайе арад зон хэн гэжэ �анана хаб?» – гэжэ 
Иисус тэдэн�ээ �ураба. 19 «Зариман таниие У�аар арюудхагша 
Иоанн гэлсэнэ, н‰гµµ зариман Илия гэлсэнэ, харин бусадынь эртэ 
урдын л‰ндэншэдэй нэгэниинь амидыраа гэжэ �анана», – гээд ша>
бинарынь харюусаба. 20 «Таанар намайе хэн гэжэ �ананабта?» – гэжэ 
Иисус �ураба. «Бурханай табисуурташ гэжэ �ананабди», – гэжэ П¸тр 
харюусаба.  

Иисус зобохо, ‰хэхэ тухайгаа хэлэнэ  

21 «Энээн тухай хэндэшье ама б‰ гарагты», – гэжэ Иисус шаби>
нартаа хатуугаар захиба. 22 Тиигээд ‰шµµ хэлэбэ: «Х‰н т‰рэлхитэ>
нэй Х‰б‰‰н аргаг‰й ехээр зобохо, ахамадууд, ахамад санаарта болон 
Хуули заадаг багшанар тэрээн�ээ арсаха. Тэрээниие алаха, теэд 
гурбадахи ‰дэртµµ тэрэ дахин амидырха».  

23 Тиигээд Иисус б‰хы х‰н‰‰дтэ хандажа хэлэбэ: «Намтай ябалса>
ха дуратай х‰н µµр тухайгаа бодохо¸о бол¸од, ‰дэр б‰хэн хэрээ�эеэ 
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‰ргэлµµд*, хойно�оомни яба. 24 Ушарынь хэлэбэл, ами на�аяа абарха 
�анаатай х‰н тэрэнээ алдаха, харин минии т‰лµµ ами на�аяа ‰гэ>
бэл, тэрэнээ абарха. 25 Х‰н б‰хы дэлхэйе олзолоод, харин ами бэеэ 
�‰нµµ�эн г‰, али гэмтээ�эн байбал, ямар ашаг олзотой байхаб даа? 
26 Нам�аа, минии �ургаал�аа эшэбэлтнай, би, Х‰н т‰рэлхитэнэй 
Х‰б‰‰н хожом µµрынгµµ, Эсэгынгээ, м‰н Бурханай Эльгээмэлн‰‰>
дэй алдар нэрэ нэрл‰‰лэн, энэ дэлхэйдэ ерэхэдээ, таанад�аа µµрµµ>
шье эшэхэб. 27 Эндэ байгшадай зариман Бурханай хаан т‰рэ ‰зµµ>
г‰йдµµ ‰хэхэг‰й гэжэ таанадта ‰нэн з‰рхэн�µµ хэлэхэ байнаб!»  

Иисусай бодото алдар  

28 Иигэжэ хэлэ�энэйнгээ �‰‰лээр найма хоноод, Иисус П¸тр, 
Иоанн, Яков гурбые абаад, Бурхандаа зальбархаяа хадын оройдо 
гараба. 29 М‰ргэжэ байхадань, Иисусай шэг шарай гэнтэ хубилжа, 
хубса�аниинь ялалзан, саб сагаан болошобо. 30 Гэнтэ Иисустай хµµ>
рэлдэжэ бай�ан хо¸р х‰н харагдаба. Тэдэ Моисей Илия хо¸р байгаа. 
31 Тэнгэриин алдараар толорон бии боло�он тэдэ хо¸р Иерусалим 
хотодо Иисусай н‰гшэлэй ямар удхатай байха тухай хэлээ. 32 П¸тр 
болон н‰гµµ хо¸рынь б‰хµµр унтажа бай�анаа гэнтэ �эрин гэхэдээ, 
Иисусай �‰р жабхаланта байдалые, м‰н хажуудань хо¸р х‰нэй зогсо>
хые хараба. 33 Тэдэ хо¸рой Иисустай хахасажа байхада: «Багша! Эндэ 
байхадамнай манда ямар �айн гээшэб! Гурбан майхан бодхоое, нэ>
гыень шамда, нэгыень Моисейдэ, ‰шµµ нэгыень Илияда», – гэжэ 
П¸тр юун гэжэ бай�анаа µµрµµш мэдэнг‰й дуугаржархиба. 34 Тии>
гэжэ П¸трой хэлэ�ээр байтарынь ‰‰лэн буужа, тэдэниие �‰‰дэрээ>
рээ хушаба. ‡‰лэндэ хушагдахадаа, тэдэнэр айжа абаба. 35 «Энэ 
минии шэлэжэ аба�ан Х‰б‰‰н юм! Тэрэнэй ‰гµµр ябагты!» – гэжэ 
абяан ‰‰лэн соо�оо хэлэбэ. 36 Тэрэ абяанай дуулдахаяа болиходо ха>
рахадань, Иисус гансаараа байба. П¸тр, Иоанн, Яков гурбан тиихэ>
дэ хара�ан ‰зэ�энµµ нюужа, хэндэшье хэлэбэг‰й.  

Иисус ада ш‰дхэртэ барюул�ан х‰б‰‰е эдэгээбэ  

37 ‡глµµдэрынь Иисусай гурбан шабитаяа хада�аа буухада, тэдэ>
ниие ехэ олон зон угтажа байгаа. 38 Зоной дунда�аа гэнтэ нэгэ х‰н 
Иисуста хандажа хашхарба: «Багша аа, минии х‰б‰‰е ‰зэжэ ‰гыт 

                                                           

* Зоболон туйлахадашье, ‰хэлэй саазада х‰ртэхэдэшье бэлэн байха гэ�эн 

удхатай. 
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даа, би таниие ехэтэ гуйнаб. Энэ ори ганса х‰б‰‰мни юумэл! 39 Ада 
ш‰дхэрэй добтолходо, энэ х‰б‰‰мни гэнтэ хашхаран хуугайлна, ш‰р>
бэ�эниинь таталдажа, амаараа хµµ�э бурана, шадал тэнхээнь бараг>
дажа, ехээр ядар�анайнь лэ �‰‰лээр тэрэ ада ш‰дхэр тэрэниие ор>
хижо ошоно. 40 Ада ш‰дхэрые гаргажа ‰гыт гэжэ шабинарыетнай 
гуй�амни, шэгэ�эн ада ш‰дхэрые тэдэ даража шадааг‰й». 41 «Этигэл 
�‰зэгг‰й, забхай ябадалтай зон аа! ‡шµµ хэды шэнээн таанадтай 
байхабиб? ‡шµµ хэды болотор таанадые тэсэжэ байхабиб? Х‰б‰‰гээ 
абаад ерэ!» – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 42 Х‰б‰‰нэй д‰тэлжэ яба>
хада, шэгэ�эн ада ш‰дхэр тэрэниие газарта унагаагаад, ш‰рбэ�ыень 
таталдуулжа оробо. Харин Иисус ада ш‰дхэрые хорижо, х‰б‰‰е эдэ>
гээгээд, эсэгэдэнь тушааба. 43 Бурханай агууехэ х‰сэ шадалые хара>
�ан б‰гэдэ зон гайхалдаа �эн.  

Иисус дахин ‰хэхэ тухайгаа хэлэнэ  

Иисусай б‰тээ�эн шэдитэ ‰йлэ хэрэг‰‰дтэ х‰н зоной гайхан ха>
нажа байхада: 44 «Хэлэхэ юумыемни б‰хµµр хадуужа абагты: Х‰н 
т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н х‰н‰‰дэй гарта тушаагдахань», – гэжэ Иисус 
шабинартаа хэлэбэ. 45 Теэд шабинарынь хэлэ�эн ‰гэн‰‰дэйнь удха 
ойлгобог‰й, юундэб гэхэдэ, ‰нэн удха тэдэн�ээ далдалаатай байгаа 
бшуу. Тиигээдшье тайлбарилан багша�аа �урахаяа з‰рхэлбэг‰й.  

Хэн агууехэб?  

46 Тиигэжэ байтараа, хэмнай агууехэб гэжэ шабинарынь доро до>
роо бодобо. 47 Тэдэнэйнгээ �анал бодол мэдэ�эн Иисус нэгэ ‰хи>
б‰‰е абажа, хажуудаа байлгаад, 48 тэдээндээ хэлэбэ: «Минии нэрээр 
энэ ‰хиб‰‰е тогтоожо аба�ан х‰н намайе тогтоожо аба�ан болоно, 
намайе тогтоожо аба�ан х‰н намайе иишэ эльгээ�эн Бурханиие тог>
тоожо аба�ан болоно. Юундэб гэхэдэ, таанадай эгээн даруу ном>
гонтнай эгээл агууехэтнай гээшэ».  

Иисусай талада, м‰н тэрээндэ эсэрг‰‰ талада бай�ан зон тухай  

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

51 Тэнгэридэ абтаха сагайнгаа ойртожо байхада Иисус Иерусалим 
хото ошохо гэжэ хатуугаар шиидэбэ. 52 Т‰р‰‰лэн тэрэ хэдэн т‰лµµ>
лэгшэдµµ хэрэгтэй б‰хы юумэ бэлдэжэ байхаарнь самаряан тосхон 
эльгээбэ. 53 Теэд Иисусай Иерусалим хото ошожо бай�ые мэдэ�эн 
тосхонойхид тэрэниие угтажа абахаяа �эдээ бэлэй. 54 Тиихэдэнь 
Яков Иоанн хо¸р шабинарынь: «Эзэн аа, тэнгэри�ээ гал буулгажа*, 
эдэ зониие бултыень шатаахамнай г‰?» – гэжэ багша�аа �ураба. 
55 Тиихэдэнь Иисус эрьен хаража, тэдэниие хорибо**. 56 Тиигээд 
тэдэ ондоо тосхон ошоо бэлэй.  

Иисусые дахаха дуратай бай�ан гурбан х‰н тухай  

57 Замда ябахадань нэгэ х‰н Иисуста: «Танай хаанашье ошоо �аа, 
би �аланг‰й дахаад ябахаб», – гэжэ хэлэбэ. 58 «Араата ‰нэгэн орохо 
н‰хэтэй, тэнгэриин шубуун хонохо уургайтай юм, харин Х‰н т‰рэл>
хитэнэй Х‰б‰‰н толгойгоо табижа амарха газарг‰йл», – гэжэ Иисус 
тэрээндэ хэлэбэ.  

59 ‡шµµ нэгэ х‰ндэ Иисус: «Намайе дахажа яба», – гэбэ. «Дээдын 
Эзэн, аа! Т‰р‰‰шээр гэртээ харижа, эсэгэеэ х‰дµµл‰‰лээд ерэхыем>
ни табииш даа», – гэжэ тэрэнь урда�аань хэлэбэ. 60 «‡хэ�эн х‰н‰‰д 
µµ�эдµµ ‰хµµшэдµµ х‰дµµл‰‰лэг лэ. Харин ши ябажа, Бурханай хаан 
т‰рэ тухай номно», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ.  

61 «Эзэн аа, би таниие дахахал байнаб. Теэд т‰р‰‰н гэр б‰лынхид>
тэеэ баяраа хэлсээд ерэхыемни з‰бшµµгыт», – гэжэ ба�а нэгэ х‰н хэ>
лэбэ. 62 «Газар хахалхаяа анза�а бари�ан аад, гэдэргээ хаража сухари>
�ан х‰н Бурханай хаан т‰рэдэ хэрэгг‰й», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ.  

Иисус далан хо¸р х‰ниие шэлэжэ даалгабаритай ябуулна  

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

                                                           

* Зарим эхэ бэшэг‰‰д соо: «хэзээ нэгэтэ Илиягай хэ�эндэл адляар» гэжэ 

нэмээтэй байдаг. 

** Зарим эхэ бэшэг‰‰д соо иигэжэ нэмээтэй байдаг: «Ямар �‰лдэтэй бай"

�анаа таанад мэдэнэг‰й г‰т? Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н х‰н‰‰дэй ами �‰"

нµµхэеэ бэшэ, харин абархаяа ерээ юм», – гэжэ хэлэбэ. 

*** Зарим гар бэшэг‰‰дтэ далан шаби гэжэ бэшээтэй байдаг. 
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эльгээхэдээ, иигэжэ захиба: 2 «Ургаса ехэ байна, теэд тэрэниие суг>
луулха х‰н‰‰дынь ‰сµµн лэ. Тиимэ�ээ ургасаяа суглуулха х‰дэлмэрилэг>
шэдые ябуулхыень Ургасын Эзэндэ зальбарагты. 3 Ябагты даа! �‰рэг 
шононууд руу хурьгадые туу�ан мэтэл таанадые эльгээнэб. 4 М‰нгэн>
шье, туламшье, гуталшье б‰ абажа ябагты, харгыдаа х‰ниие мэндэ>
шэлжэ сагаа б‰ гээгты. 5 Ямаршье айлда ороходоо, т‰р‰‰нэй т‰р‰‰ндэ: 
„Танай гэр б‰лынхид амгалан тайбан �уухатнай болтогой!“ – гэжэ 
юрµµгµµрэйгты. 6 Хэрбээ тэндэ амгалан тайбаниие х‰сэдэг х‰н‰‰дэй 
ажамидардаг юм �аань, танай юрµµ�эн амгалан тайбантнай тэдэн дээ>
рэ тогтохо; харин амгалан тайбаниие х‰сэдэгг‰й зоной байбалнь, тэрэ>
тнай таанартаа бусаха. 7 Буу�ан айлдаал хоножо, ‰гэ�эн юумыень эди>
жэ, уужа байгты: х‰дэлмэрилэгшэ ажалайнгаа т‰лµµ�э абаха эрхэтэй 
бшуу. Айлнуудые �элгэжэ б‰ г‰йгты. 8 Тиигээд али нэгэн хотодо оро>
ходотнай, х‰н зоной таанадые угтажа абабал, ‰гэ�эн юумыень эдигты. 
9 Тэндэхи ‰бшэнтэниие эдэгээгты, тиигээд: „Бурханай хаан т‰рэ эн>
дэтнай мэнэ гэ�ээр тогтохо“, – гэжэ х‰н зондо хэлэжэ ябагты. 10 Али 
нэгэн хотодо ороходотнай, тэндэхи зоной таанадые угтажа абаха ду>
раг‰й байбалнь, гудамжада гараад: 11 „Таанадые �эргылэн, х‰лдэмнай 
халда�ан хотынтнай тоо�ыешье г‰бижэ таанадта орхинобди. З‰гµµр 
Бурханай хаан т‰рэ оршон тогтохо д‰тэлµµ гэжэ мэдэгты!“ – гээрэй>
гты. 12 Зарга ш‰‰бэриин болохо ‡дэр таниие угтажа абааг‰й хотынхид 
Содом хотынхид�оо б‰ри ‰л‰‰ аймшагтай хэ�ээлтэдэ х‰ртэхэ. З‰гµµр 
Содом хотынхидые ямар аймшагтайгаар хэ�ээхэб гэжэ бодоод ‰зэгты.  

Этигэл �‰зэгг‰й хото тухай  

13 Хоразин хотынхид, таанад уй гашуудал ‰зэхэт! Бетсаида хотын>
хид, таанад уй гашуудал ‰зэхэт! Хэрбээ танай хотонуудта б‰тээ�эн 
гайхамшагта хэрэг‰‰дээ Тир Сидон хотонуудта ‰з‰‰л�эн байбални, 
тэдэ хотын зон ‰ни гэ�ээр Бурханда хандаха �эн. Тэдэнэр хахархай 
хубса�а ‰мдэжэ, тархи дээрээ ‰нэ�э адхажа н‰гэлн‰‰дээ гэмшэ�энээ 
баталха бэлэй. 14 Тиин Зарга ш‰‰бэриин болохо ‡дэр Бурхан Тир, 
Сидон хотынхидтэ таанадта ороходоо б‰ри ‰ршµµл хайратайгаар хан>
дахал. 15 Капернаум хотынхид, таанад огторгойдо алдаршаха �анаа>
тай байна г‰т? Таанад тамын о¸орто унахат!  

16 Т‰лµµлэгшэдни, таанадые шагнажа бай�ан х‰н‰‰д намайешье 
шагнана, таанадые буруушаа�ан х‰н‰‰д намайешье буруушаана. Ха>
рин намайе буруушаа�ан х‰н‰‰д намайе иишэ эльгээ�эн Бурханиие 
буруушаана гээшэ», – гэжэ хэлэбэ.  
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Далан хо¸р т‰лµµлэгшэдэй бусажа ерэ�эн тухай  

17 Далан хо¸р т‰лµµлэгшэдынь хото х‰дµµгµµр яба�анаа ехэ баяр>
тай бусажа ерээд: «Эзэн аа, танай нэрэ�ээ захирхадамнай ада ш‰д>
хэрн‰‰дшье ‰гыемнай дуулана», – гэжэ хэлэбэд. 18 Тиихэдэнь Иисус 
тэдээндээ хэлэбэ: «Тэнгэри�ээ Сатанагай сахилгаан мэтээр доо>
шоо уна�ые би хара�ан байнаб. 19 Шагнагты даа, могой болон хо>
рото абаахайнуудые, м‰н хамаг дайсадай х‰сые дараха засаг таанад>
та барюулааб. Тиимэ�ээ таанадта ямаршье х‰сэн хоро хэжэ шадаха>
г‰й. 20 Таанад ада ш‰дхэрн‰‰дые мэдэлдээ оруул�андаа бэшэ, харин 
нэрэеэ тэнгэридэ бэш‰‰л�эндээ баярлагты!»  

Иисус Эсэгэдээ баяр баясхалан х‰ргэнэ  

21 Энэ ‰едэ Нангин �‰лдын Иисусые баяраар д‰‰ргэхэдэ, тэрэ: 
«Газар тэнгэриин Дээдын Эзэн, Эсэгэмни! Сэсэн мэргэн, эрдэм 
номтой зон�оо далдалан нюу�ан юумэеэ эгээлэй юрын зондо нээ>
жэ элир‰‰л�энэйшни т‰лµµ шамда баяр баясхалан х‰ргэнэб. З‰б даа, 
Эсэгэмни, ши иимэл юумэнэй болохые х‰сэжэ байгаа ха юмши. 
22 Б‰хы юумые Эсэгэмни намда ‰гµµ. Эсэгэ�ээ ондоо хэншье Х‰>
б‰‰е мэдэхэг‰й, м‰н Х‰б‰‰н�ээ, ба�а Х‰б‰‰нэй дуулга�ан х‰н‰‰д�ээ 
ондоо хэншье Эсэгые мэдэхэг‰й», – гэжэ айладхаба.  

23 Тиигээд Иисус шабинартаа аминдань хандан хэлэбэ: «Таана>
дай хаража бай�ан юумые хара�ан х‰н аза жаргалтай. 24 Олон л‰н>
дэншэд, хаашуул таанадай хаража бай�ан юумые харахые ехээр х‰>
сэбэшье, харааг‰й, таанадай дуулажа бай�ан юумые дуулаха дуратай 
байгаад, дуулажа шадааг‰й гэжэ таанадта хэлэхэ байнаб».  

Энэрхы сэдьхэлтэй самаряан х‰н  

25 Нэгэ Хуули заадаг багша �уури�аа бодожо, Иисусые туршаха 
х‰сэлтэйгµµр: «Багша аа, м‰нхэ амидаралтай байхын тула би юу 
хэхэ ¸�отойбиб?» – гэжэ асууба. 26 «Хуули соо юун гэжэ бэшээтэй 
байдаг бэ? Тэрэниие яажа ойлгодогбта?» – гэжэ Иисус урда�аань 
�ураба. 27 «„Дээдын Эзэн Бурхандаа б‰хы з‰рхэ сэдьхэлээрээ, б‰хы 
�‰нэ�э �‰лдµµрµµ, б‰хы х‰сэ шадалаараа, б‰хы ухаан бодолоороо 
дуратай бай“, ба�а „Д‰тын х‰ндµµ µµртµµл адли дуратай бай“ гэжэ 
тэндэ бэшээтэй байдаг», – гэжэ тэрэнь харюусаба. 28 «Ши з‰б ха>
рюусабаш. Эдэ заабаринуудые д‰‰ргэжэ ябаа �аа, ши м‰нхэ ами>
даралтай байхаш», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 29 Харин Хуули 
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заадаг багша бэеэ сагааруулхые оролдон: «Д‰тымни х‰н хэн боло>
ноб?» – гэжэ Иисус�аа �ураба. 30 Иисус тэрэ дороо харюусаба: «Нэгэ 
х‰н Иерусалим�аа Иерихон хото руу ошожо ябаба ха. Харгыдаа тэ>
рэ дээрмэшэдтэ баригдашаба гэхэ. Дээрмэшэд бай�ан юумыень 
буляажа абаад, зада сох¸од, арай амиды голтой юумые орх¸од зуга>
даба. 31 Тушаан боложо нэгэ санаартан тэрэ харгыгаар ябаа. Гэбэ>
шье тэрэниие хараад, хажуугаарнь гарашаба. 32 Ба�а нэгэ левит х‰н 
тэрэ газартань ерэжэ, хэбтэ�эн х‰ниие хараад, хажуугаарнь гараша>
ба. 33 М‰н тэрэл харгыгаар яба�ан нэгэ самаряан х‰н гэмтэгшые ха>
раад, хажуудань ерээд, аргаг‰й ехээр хайрлаба. 34 Шархыень улаан 
архяар угаагаад, то�о т‰рхин уяба, элжэгэндээ �уулгажа, зоной буу>
даг газарта абаашаад, тэрэ х‰нµµ харуу�алжа хонобо. 35 Хойто ‰дэ>
рынь айлшадай буудаг газарай эзэндэ хо¸р динари м‰нгэ ‰гµµд, „Энэ 
х‰ниие харуу�алжа байгаарай, ‰л‰‰ гаргаша гаргаа �ааш, бусаха зам>
даа т‰лэхэб“, – гэбэ». 36 Тиигээд Иисус н‰гµµ Хуули заадаг багша>
�аа: «Юун гэжэ �ананаш, эдэ гурбанай хэниинь дээрмэшэдтэ со>
хюул�ан х‰ндэ эгээн ойро д‰тэ болоноб?» – гэжэ �ураба. 37 «Хайр>
лажа, амиинь абар�ан х‰н», – гэжэ н‰гµµдынь харюусаба. «Шишье 
тиимэ юумэ хэжэ ябаарай!» – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ.  

Марфа Мария хо¸р тухай  

38 Замда ябажа байхадаа Иисус шабинартаяа нэгэ тосхондо х‰>
рэбэ. Марфа гэжэ нэрэтэй нэгэ эхэнэр тэрэниие гэртээ оруулжа 
х‰ндэлµµ. 39 Тэрэ эхэнэрэй Мария д‰‰нь Дээдын Эзэнэй х‰лдэнь 
�уугаад, хэлэ�эн ‰гыень шагнаба. 40 Харин Марфа айлшанаа х‰н>
дэлхэ гэжэ туха с‰лµµг‰й х‰дэлнэ. Тиигээд Иисуста д‰тэлжэ: «Эзэн 
аа, энэ минии д‰‰гэй хамаг ажалаа нам дээрэ хаяад байхыень ха>
ранаг‰й гээшэ г‰т? Эгэшэдээ ту�ала гэжэ д‰‰дэм хэлыт», – гэбэ. 
41 «Марфа, н‰хэрни, ши дан олон юумэндэ �анаагаа табижа, хаа>
нааш х‰рэнэг‰йш. 42 Харин нэгэл юумэндэ гол �анаагаа табиха хэ>
рэгтэй. Мария д‰‰шни дэмбэрэлтэ �айхан хэрэг шэлэнхэй, тэрэ>
нииень хэншье болюулжа шадахаг‰й», – гэжэ Иисус айладхаба.  

Хайшан гээд зальбархаб?  

1 Нэгэтэ хаанашьеб Иисусай зальбаржа д‰‰ргэ�энэй �‰‰лээр: 
«Эзэн аа, Иоаннай шабинараа �урга�ан шэнгеэр Бурханда яажа 

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

 10  11  
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Эсэгэмнай! Нангин нэрэшни алдаршахань болтогой.  

Хаан т‰рэшни мандахань болтогой,  
3 Ажамидаралаймнай хоол  

‡дэр б‰хэндэ мандаа ‰гэжэ байгаарайт.  
4 Манда мууе хэ�эн алибаа х‰ниие  

Манай х‰лисэдэгтэл адляар  

Бидэнэйшье н‰гэл хилэнсые х‰лисыт даа.  

Горидолго хорхойтуулгада маниие б‰ оруулыт даа!»  
5 Иисус тэдээндээ хэлэбэ: «Танай нэгэн хани н‰хэртэй байгаа �эн 

гэлэй. �‰ниин тэндэ та н‰хэртµµ ошожо: „Ханимни, намдаа гурбан 
монсогор хилээмэ зээлеэр ‰гыш, 6 харгыдаа яба�ан нэгэ н‰хэрэйнгµµ 
орожо ерэхэдэ, табиха юумэг‰й байбаб“, – гэбэт гэлэй. 7 Тиихэдэтнай 
н‰хэртнай ‰‰дэнэйнгээ саана�аа: „Х‰ндэ хашаргаан б‰ гарга: ‰‰дэмни 
б‰хµµр шэбхэдээтэй, ‰хиб‰‰дни намтаяа унтаридаа оронхой; бодожо 
шамда хилээмэ ‰гэхэ аргамг‰й“, – гэжэ танда харюусаба гэлэй. 8 Тии>
гээд тэрэ н‰хэртнай �эшхэлээрээ боложо, хилээмэ ‰гµµг‰йшье �аа, 
эреэд �алахаг‰йдэтнай бодожо, эреэшыетнай дуу�ан ‰гэхэ баатай бо>
лохо гэжэ таанадта хэлэхэ байнаб. 9 Тиимэ�ээ эригты, тиихэдэтнай 
танда ‰гэхэл; бэдэрэгты, тиихэдээ олохот; ‰‰дэ тоншогты, тиихэдэ>
тнай танда нээхэ. 10 Юундэб гэбэл, эри�эн алишье х‰н абадаг, бэдэр>
�эн х‰н олодог, тоншо�он х‰ндэ ‰‰дэ нээжэ ‰гэдэг. 11 Х‰б‰‰нэйнгээ 
зага�а эрихэдэнь, могой барюулха эсэгэ таанарай дунда байха аал?* 
12 ‡гышье �аа, х‰б‰‰нэйнгээ ‰ндэгэ эрихэдэ, тэрээндээ хорото абаахай 
‰гэхэ эсэгэ байха аал? 13 Хэрбээ н‰гэл шэбэлтэй таанадай ‰хиб‰‰дтээ 
�айн юумэ ‰гэжэ шададаг байхадатнай, Огторгойн Эсэгэ гуй�ан х‰н 
б‰хэндэ Нангин �‰лдэеэ б‰ришье дуратайгаар ‰ршµµхэл!»  

Иисус ба Веельзевул  

14 Иисус нэгэ х‰ндэ шэгэ�эн хэлэг‰й ада ш‰дхэрые бэе�ээнь зай>
луулба. Ада ш‰дхэрэй гарахада, н‰гµµ х‰ниинь дуугардаг болошобо. 
Тэндэ бай�ан зон ехэтэ гайхалсаба: 15 «Иисус Веельзевулай, ада 
ш‰дхэрн‰‰дэй но¸ной х‰сµµр лэ ада ш‰дхэрн‰‰дые дарана», – гэжэ 
тэдэнэй зариман хэлэбэ. 16 Н‰гµµдэ зариманиинь Иисусые турша>
жа, Бурханай заяа�ан х‰н бай�анаа тэнгэри�ээ баталагда�ан гай>
хамшагта д‰лгэ тэмдэг харуулыш даа гэбэ. 17 Тэдэнэй бодол таа�ан 

                                                           

* Зарим эхэ бэшэг‰‰д соо энэ 11"дэхи з‰йлэй эхиндэ: «хилээмэ эрихэдэ, 

тэрээндээ шулуу ‰гэхэ, ‰гышье �аа, зага�а...» гэжэ нэмээтэй байдаг. 
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Иисус хэлэбэ: «Хэдэн б‰лэг боложо хубааралдаад, хоорондоо х¸мо>
ролдо�он алишье хаан орон хоо�орон, бутаран �алаха. Тиин нэгэ 
гэр б‰лын гэш‰‰дынь эбээ та�аран хэрэлдэбэл, тэрэ гэр б‰лэ �алаха, 
�арниха болоно. 18 Хэрбээ Сатана дотороо хо¸р �анаатай болоо �аа, 
тэрэнэй хаан орониинь яагаад б‰тэн байха бэлэй? Харин таанад 
ш‰дхэрн‰‰дэй Веельзевул но¸ной х‰сµµр ада ш‰дхэрн‰‰дые х‰нэй 
бэе�ээ зайлуулна гэжэ нам тухай хэлсэнэт. 19 Хэрбээ Веельзевул 
но¸ной х‰сµµр ада ш‰дхэрн‰‰дые х‰нэй бэе�ээ зайлуулдаг �аа>
мни, танай шабинар хэнээр айлгажа, ада ш‰дхэрн‰‰дые зайлуулдаг 
бэ? З‰б, тэдэ шабинартнай буруу байдалыетнай баталнал! 20 Хэрбээ 
Бурханай х‰сµµр ада ш‰дхэрн‰‰дые дарадаг �аамни, тэрэ Бурханай 
хаан т‰рын эндэтнай тогтоод бай�ые баталха.  

21 Хэрбээ нэгэ х‰сэтэй х‰нэй буу зэбсэг барижа, ордон гэрээ хам>
гаалаа �аань, зµµри зµµшэнь б‰тэн байха. 22 Б‰ри х‰сэтэй х‰н тэ>
рээндэ добтолжо ороод, тэрэниие диилээ �аа, б‰хы найдалынь бо>
лохо буу зэбсэгыень буляаха, зµµрииень олзолхо байна.  

23 Минии тала баряаг‰й х‰н намда эсэрг‰‰ гээшэ. Намтай хамта 
ургаса суглуулааг‰й х‰н тэрэ ургасые ‰рижэ �алгаана гээшэ.  

Ада ш‰дхэрэй бусалган тухай  

24 Х‰нэй бэе�ээ гара�ан ада ш‰дхэр у�аг‰й с‰л губяар тэнэжэ, амар 
заяа бэдэрээд, олохог‰йдµµ: „Бай�ан гэртээ бусахам ха даа“, – гэдэг. 
25 Бусажа ерэхэдэнь, хуушан гэрэйнь бог хамагда�ан, сэбэрлэгдэ�эн 
байдаг. 26 Тиигээд тэрэ ада ш‰дхэр ябажа, µµр�µµн �урагг‰й хоро>
той долоон ада ш‰дхэр абаад, �µµргµµ тэндэ шэгэн орожо байрладаг. 
Тиигэхэдэнь тэрэ х‰ниинь урдынхидаа ороходоо б‰ри ехээр тамаа 
‰зэдэг», – гэжэ Иисус хэлэбэ.  

‡нэн бодото жаргал тухай  

27 Иимэ юумэ хэлэжэ байхадань, зоной дунда�аа нэгэ эхэнэр: «Хэ>
бэл соогоо таниие абажа яба�ан, х‰хµµрµµ тэжээ�эн эхэ жаргал>
тай!» – гэжэ хоолойгоо шангадхан дуугарба. 28 «Бурханай ‰гэ шаг>
наад, тэрэниие наринаар сахидаг х‰н‰‰д ‰л‰‰ ехэ жаргалтай!» – гэжэ 
Иисус харюудань хэлэбэ.  

Бурханай харуул�ан д‰лгэ тэмдэг  

29 Тиигээд зоной улам олоор сугларжа эхилхэдэ, Иисус иигэжэ ай>
ладхаба: «Оршон ‰еын зон муу мэхэтэйш‰‰л байна. Тэдэнэр Бурхан�аа 
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д‰лгэ тэмдэг харуула гэнэ. Теэд Иона л‰ндэншэтэй ушар�ан гайхам>
шагта д‰лгэ тэмдэг�ээ ондоо д‰лгэ тэмдэг тэдэндэ ‰гтэхэг‰й. 
30 Иона л‰ндэншын Ниневит хотынхидтэ д‰лгэ тэмдэг боло�ондол 
адляар Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н энэ ‰еынхидтэ д‰лгэ тэмдэг боло>
хо юм. 31 Зарга ш‰‰бэриин болохо ‡дэр Урда з‰гэй хатан энэ ‰еын 
х‰н‰‰дтэй хамта бодожо, тэдэниие буруушааха. Тэрэ хатан Соломон 
хаанай сэсэн ‰гые шагнахаяа газарай мухар�аа ерэ�эн байгаа бшуу. 
Теэд м‰нµµ эндэ Соломон�оо б‰ри шухала нэгэн байна. 32 Зарга 
Ш‰‰бэри болохо ‡дэр Ниневит хотынхид тус ‰еынхидтэй бодо>
жо, тэдэниие буруушааха. Ионын номнол шагнаад, тэдэнэр н‰гэл>
�µµн зайлажа, Бурханда ханда�ан байгаа бшуу. Теэд эндэ байгаа>
шань Ионо�оо агууехэ юм!  

Бэеын гэрэл туяа тухай  

33 Зула а�аагаад, хэншье тэрэнээ далда газар табидагг‰й, али ам>
�артаар хабхалдагг‰й, харин оро�он х‰нэй гэрэлыень харахын тула 
‰ндэр табюур дээрэ табидаг ха юм! 34 Нюдэн болбол бэеын гэрэл 
дэн юм. Нюдэнэйшни арюун гэрэлтэй байгаа �аа, б‰хы бэешни гэ>
рэлтэй гэгээн байха; харин нюдэнэйшни б‰рхэг �аа, б‰хы бэешни 
хабхартан байха. 35 Тиимэ�ээ досоохи гэрэл туяагаа балартуулхаг‰й 
гэжэ оролдо! 36 Хэрбээ б‰хы бэешни �аруултаад, тэрээн соошни нэ>
гэшье харла�ан газарай ‰гы �аань, хамаг бэешни зулын ялагар гэ>
рэлээр гэрэлт‰‰лэгдэ�эн шэнги, зосоо газааг‰й гэрэлтэн толорхол».  

Иисус фарисейн‰‰дые ба Хуули заадаг багшанарые  

гэмнэнэ  

37 Иисусай хэлэжэ д‰‰ргэхэдэ нэгэ фарисей хоол барихые тэрэ>
ниие уриба. Иисус гэртэнь орожо �ууба. 38 Хоол барихынгаа урда 
тээ гараа угаахаг‰йдэнь фарисей ехээр гайхаба. 39 Тиихэдэнь Иисус 
тэрээндэ иигэжэ хэлээ: «Фарисейн‰‰д, таанар аяга, табагай газаа>
хииень аршажа арилгадагта, харин досоогоо таанад эд х‰рэнгэдэ 
шуналтай, н‰гэлтэй байнат. 40 Тэнэг мунхаг амитад! Юумэнэй газаа 
тала б‰тээ�эн Бурхан дотор талыеньшье б‰тээгээ бэшэ г‰? 41 З‰гµµр 
аяга табаг соогоо бай�ан юумэн�ээ ‰гытэйш‰‰лтэй хубаалсажа 
‰гэлсэжэ байбал, таанадые газаа досоог‰й арюун сэбэр болоо гэжэ 
Бурхан тоолохо �эн! 42 Фарисейн‰‰д, таанад гашуудал ‰зэхэт! Ур>
гуул�ан хангалта ургамалай, м‰н огородойнгоо эдеэнэй арбанайнь 
нэгэл хубиие Бурханда ‰ргэдэгта, харин тэрээнтэй зэргэ х‰н‰‰дые 
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хууранат, Бурханда дураг‰й байнат. Тиихэдэ таанад бусад зондо 
‰нэн з‰бµµр хандаха, м‰н арбанайнгаа нэгэ хубиие Бурхандаа ‰гэ>
жэл байха ¸�отойт. 43 Фарисейн‰‰д, таанад гашуудал ‰зэхэт! М‰ргэ>
лэй гэртэ урдуур �ууха дуратайт, олон зоной дунда мэндэшэл‰‰лхэ 
дуратайт. 44 Таанад гашуудал ‰зэхэт! Таанад ямаршье тэмдэгг‰й х‰‰р 
мэтэт, х‰н‰‰д гэшхэ�энээш мэдэнг‰й дээг‰‰ртнай ябадаг!»  

45 «Багша аа, иигэжэ хэлэхэдээ, та манииешье доромжолнот!» – 
гэжэ Хуули заадаг багшанарай нэгэн Иисуста хэлэбэ. 46 Харин 
Иисус: «Хуули заадаг багшанар, таанадшье гашуудал ‰зэхэт. Х‰>
н‰‰дтэ даашаг‰й ашаа ‰ргэл‰‰лээд, тэрэ ашаагаа зµµхэдэнь х‰ндэ 
ту�алха гэжэ хургаараашье х‰дэлгэдэгг‰йт! 47 Таанад гашуудал ‰зэ>
хэт! Таанад ‰бгэ эсэгэнэрэйнгээ ала�ан л‰ндэншэдтэ ‰зэсхэлэнтэ 
го¸ субаргануудые баринат. 48 Тиигэхэдээ таанад ‰бгэ эсэгэнэ>
рэйнгээ харата хэрэг з‰бшµµ�энµµ харуулнат, ‰гы �аа, тэдэнэй>
нгээ ала�ан л‰ндэншэдтэ субаргануудые барихаг‰й байгаат. 49 Б‰хы 
юумые уридшалан мэдэдэг Бурхан танай н‰гэлтэ хэрэг‰‰д тухай: 
„Л‰ндэншэдые болон мэдээсэгшэдые тэдээндэ эльгээхэб, з‰гµµр 
тэдэнэймни заримыень алаха, заримыень намнаха“, – гэжэ хэлэ>
�эн байгаа. 50 Тиин дэлхэйн анха бии болохо�оо хойшо б‰хы л‰н>
дэншэдэй адхар�ан шу�ан энэ оршон ‰еын угсаатан�аа нэхэгдэхэ: 
51 Авелиин шу�ан�аа эхилээд, ‰ргэлэй шэрээ ба Нангин Газарай 
хоорондо �‰нµµгдэ�эн Захариягай шу�ан х‰рэтэр нэхэгдэхэ. Тиимэ 
даа, б‰хы тэрэ адхар�ан шу�анай т‰лµµ энэ ‰еын зон хэ�ээлтэдэ 
орохо! 52 Хуули заадаг багшанар, таанад гашуудал ‰зэхэт! Таанад 
эрдэм ухаанай ордондо орохо ‰‰дэнэй т‰лхюур аба�ан аад, тэндэ 
µµ�эдµµшье ороог‰йт, орохо гэ�эн х‰н‰‰дтэшье �аалта хээт», – 
гэжэ зэмэлбэ.  

53 Иисусай тэрэ гэр�ээ гаража ошоходонь, Хуули заадаг багшанар 
болон фарисейн‰‰д Иисусые ехэ шэр‰‰нээр ш‰‰мжэлжэ оробо, тэ>
рэ саг�аа хойшо олон табан юумэ �уража, 54 буруу юумэ хэл‰‰лжэ 
бариха арга мэхэ бэдэрдэг болобо.  

�эргылэмжэ  

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

«Нюур сахидаг фарисейн‰‰дэй э�ээбэри�ээнь болгоомжолжо ябаг>
ты. Тэдэ �ургаалаараа зоной толгой эрьюулдэг юм. 2 Эли болохог‰й 
ямаршье далда юумэн байдагг‰й, мэдээжэ болохог‰й нюуса юумэн 
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байдагг‰й. 3 Тиимэ�ээ танай харанхыда хэлэ�эн юумэнтнай гэрэл>
тэй гэгээтэйдэ дуулдахал, хаалгатай та�алгада шэбэнэн хэлэ�эн ‰гэ>
тнай гэрэй орой�оо ханхинахал.  

Хэн�ээ айха хэрэгтэйб  

4 Хани н‰хэд аа, х‰нэй бэе �‰нµµгµµд, ондоо юумэ хэжэ шадаха>
г‰й х‰н‰‰д�ээ б‰ айгты. 5 З‰гµµр хэн�ээ айжа байхыетнай таанадтаа 
заажа ‰гэ�‰‰: х‰нэй ами �‰нµµгµµд, �‰нэ�ыень гал тамада хаяха эр>
хэ засагтай Бурхан�аал айгты. ‡нэхµµрµµ, гансал Бурхан�аа айжа 
байха ¸�отойт!  

6 Табан борбилоое хо¸рхон лэ зоосоор худалдадаг бэшэ аал? Тии>
хэдэ тэдэнэй нэгыеньшье Бурхан анхаралг‰й орхидогг‰й. 7 З‰гµµр 
танай толгойнтнай ‰�эншье х‰рэтэрµµ тоолоотой бшуу. Тиимэ�ээ 
б‰ айгты: таанад олон борбилоонууд�аа ‰нэтэйт.  

Христосые ш‰тэхэ ба буруушааха тухай  

8 Улад зоной урда минии мэдэлдэ байнаб гэжэ айладха�ан х‰н‰‰>
дые Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэй урда ба�ал 
намайе дахагша гэжэ нэрлэхэл. 9 Харин зоной дунда намайе буруу>
шаа�ан х‰н‰‰дые Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н Бурханай Эльгээмэлн‰‰>
дэй дунда ба�а буруушаахал. 10 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н тухай муу>
гаар хэлэ�эн х‰н б‰хэн х‰лисэгдэхэ. Харин Нангин �‰лдые муудха>
�ан х‰нэй н‰гэл х‰лисэгдэхэг‰й. 11 Таанадые м‰ргэлэй гэртэ г‰, али 
засаг баригшадай г‰, али но¸дой урда м‰шхэхµµр асарбалынь, яажа 
бэеэ ‰мµµрхэ, юун гэжэ хэлэхэ тухайгаа �анаагаа огто б‰ зобогты. 
12 Тэрэ сагтаа Нангин �‰лдэ юу хэлэхыетнай танда заажа ‰гэхэ».  

Тэнэг баян х‰н тухай  

13 «Багша аа, эсэгынгээ орхи�он зµµри д‰‰тэеэ хубаалда гэжэ аха>
дам хэлэжэ ‰гыт», – гэжэ зоной дунда�аа нэгэн гуйба. 14 «Н‰хэр аа, 
та хо¸рой зарга шиидхэхэ, зµµри зµµшыетнай хубааха эрхэ намда 
хэн ‰гµµ юм бэ?» – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаад, бултанда хан>
дан: 15 «Алибаа юумэндэ шунаха�аа µµ�эдыгµµ �эргылжэ, болгоом>
жолжо ябагты. Х‰нэй жэнхэни ами на�ан эд зµµри�µµ дулдыдадаг 
бэшэ, тиихэдэ хэды шэнээн баян бардам бай�антнай ямаршье ха>
мааг‰й юм».  

16 Иисус иимэ ушар хµµрэбэ: «Нэгэ баянай газар дээрэ аргаг‰й 
�айн ургаса ургаба. 17 „Яаха болоо гээшэбиб, ургасаяа хадагалха газар 



Лука 12 

 173

‰гылби“, – гэжэ тэрэ досоогоо бодобо. 18 „Ай, юу хэхэеэ мэдэнэб: 
хуушан амбаарнуудаа задалжа хаяад, орондонь шэнэ томонуудые ба>
рижа, б‰хы таряагаа хуряажа, тэндээ адхахаб, м‰н бусадшье эд зµµ>
риеэ хадагалхаб. 19 Зай, тиигээд µµртµµ: ‘Азатай х‰н байнаб! Олон 
жэл соо µµрыгµµ хангаха эд зµµритэйб. М‰нµµ юундэш �анаагаа 
зобонг‰й, эдижэ, уужа, х‰хижэ, сэнгэжэ байхаб’, – гэжэ хэлэхэб“. 
20 Харин Бурхан тэрээндэ: „Тэнэг амитан! Энэ �‰ниндµµл амииеш>
ни хороохо¸о байна, тиихэдэнь суглуул�ан зµµришни хэндэ х‰ртэ>
хэб?“ – гэжэ хэлэбэ».  

21 Хµµрµµнэйнгµµ т‰гэсхэлдэ Иисус: «Эрдэни баялиг Бурханай 
урда бэшэ, харин µµрынгµµ ‰бэртэ суглуулдаг х‰н болгон иимэ 
хойшолонтой», – гэжэ хэлэбэ.  

Бурханда найдагты  

22 Иисус шабинараа иигэжэ �ургаба: «Амиды ябахын тула юу 
эдихэ, бэедээ юу ‰мдэхэ тухай �анаагаа огто б‰ зобоогты. 23 Амим>
най эдеэ хоол�оо шухала юм. Бэемнай хубса�а хунар�аа шухала 
юм. 24 Хирээн‰‰дые хараад ‰зэгты: тэдэ таряа таридагг‰й, хададаг>
г‰й, хадагалха газаршьег‰й, амбааршьег‰й, гэбэшье тэдэниие Бур>
хан тэжээдэг. Таанад шубуудта ороходоо ‰нэтэй сэнтэйлта! 25 Таа>
надай хэнтнай шадалаараа оролдоод, тохоногойшье шэнээн урга>
жа шадахаб? 26 Теэд иимэ эгэл юумэ б‰тээхэ аргаг‰й аад, ондоо 
юумэн‰‰дтэ яагаад �анаагаа табихатнайб? 27 Хээрэдэ сэсэг‰‰дэй ур>
гахые хараад ‰зэгты: тэдэ ажал хэдэгг‰й, ута�а ээрэжэ µµртµµ хуб>
са�а о¸догг‰й. Алдар суутай Соломоншье аргаг‰й ехэ эд баялигтай 
бай�аншье �аа, эдэ сэсэг‰‰д шэнги тиимэ го¸ор хубсалдагг‰й �эн 
гэжэ би танда хэлэнэб. 28 М‰нµµдэр эндэ ургажа байгаад, ‰глµµдэ>
рынь, магад, галда шатаагдажашье болохо хээрэ урга�ан алишье 
ногоо Бурхан ‰зэсхэлэнтэ го¸ор шэмэглэдэг юм. Харин таанадые 
Бурхан тэрэ ногоон�оо �урагг‰й ехээр анхараа бэзэ, этигэл бага>
тан! 29 Тиимэ�ээ таанад эдихэ, ууха юумэндээ �аналаа б‰рин б‰ 
табигты. 30 Энэ дэлхэйн зон лэ иимэ юумэн‰‰дээр �анал бодолоо 
б‰рин эзэл‰‰лдэг юм. Таанад тиимэ зониие б‰ �ажаагты. Эдэ б‰гэ>
дэ юумэнэй таанадта хэрэгтэй бай�ые Эсэгэтнай �айн мэдэдэг юм. 
31 Тиимэ�ээ таанад анха т‰р‰‰н Бурханай хаан т‰рэ тухай бодожо 
байгты, тиихэдэтнай хэрэгтэй бусад юумэн‰‰дые Бурхан таанадта 
‰гэхэл.  
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Тэнгэри дээрэхи эрдэни баялиг тухай  

32 Шабинарни, багахан �‰рэг таанар, б‰ айгты! Эсэгэтнай танда 
Бурханай хаан орониие дуратайгаар ‰ршµµхэ бшуу. 33 Бай�ан юумэеэ 
худалдажа, м‰нгынь бадар болгон ‰гытэйш‰‰лдэ хубаагты! ‡мхир>
хэг‰й дараанаа, барагдашаг‰й баялигаа тэнгэридэ хадагалагты, тэн>
дэ хулгайшаншье ойронь х‰рэхэг‰й, хибэн хорхойшье химэлхэг‰й. 
34 Тиигэхэдэ баялигайтнай бай�ан газарта з‰рхэ сэдьхэлтнайшье 
оршохо бшуу.  

Этигэлтэй ба этигэлг‰й зарасанар тухай  

35 Хубсалаад, зулаа бадараагаад, хододоо бэлэн байхатнай болто>
гой. 36 Тиигэбэл таанад т‰рэ хурим�аа бусажа ерэхэ эзэнээ х‰леэжэ 
бай�ан зарасанар мэтэ бэлэн байхат. Тэдэнэр эзэнэйнгээ ерээд, 
‰‰дэ тоншохотойнь адли дороо нээгээдхидэг. 37 Эзэнэйнгээ ерэхэдэ, 
�эргэлэн бай�ан зарасанар жаргалтай! ‡нэн з‰рхэн�µµ таанадтаа 
хэлэнэб: эзэниинь дэгэлээ тайлаад, зарасанараа шэрээдэ �уулгажа, 
µµрµµ тэдэнээ х‰ндэлхэ. 38 Эзэнэйнгээ хахад �‰нишье, ‰‰р сайха>
шье багаар ерэхэдэнь, х‰л дээрээ бэлэн бай�ан зарасанар жаргал>
тай! 39 Хэрбээ гэрэй эзэн хулгайшанай хэдыдэ орожо ерэхые мэдэ>
жэ байбал, �эргэлэн байжа, хулгайшаниие гэртээ шургуулан оруул>
хаг‰й �эн бэзэ гэжэ таанар �айн мэдэнэт. 40 Таанадшье бэлэн байха 
¸�отойт, юундэб гэхэдэ, Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н х‰леэгээг‰й саг>
татнай х‰рэжэ ерэхэ юм».  

41 «Эзэн аа, энэ �ургаалта ‰гэн‰‰дээ гансал манда хµµрэнэ г‰т, 
али б‰гэдэндэ г‰?» – гэжэ П¸тр �ураба. 42 «Тиигэхэдээ этигэл най>
дабаритай, ухаантай зарасань хэн бэ? Гэрэйнгээ эрхилэгшээр та>
бяад, бусад зарасанараа даалгажа, эдеэ хоол сагтань ‰гэжэ байхаар 
гэрэй эзэн хэниие томилхо гээшэб? 43 Эзэнэйнгээ бусажа ерэхэдэ, 
‰‰ргэеэ �айнаар д‰‰ргэжэ бай�ан зараса аза жаргалтай даа! 44 Тиимэ 
зарасаа эзэн гэр буусынгаа эрхилэгшээр табиха гэжэ танда баталан 
хэлэхэ байнаб. 45 Хэрбээ тэрэ зараса: „Эзэмни �аяар ерэхэг‰й“, – 
гэжэ бодоод, зараса х‰б‰‰д, басагадаа сохижо наншажа, эдижэ, уужа, 
архидажа байгаа �аа, 46 тэрэ зарасын х‰леэгээг‰й ‰дэртэ, �анааг‰й 
сагта эзэниинь орожо ерээд, тэрэнээ зада сох¸од, этигэлг‰й зонтой 
хамта хэ�ээхэ байна. 47 Эзэнэйнгээ юу х‰сэжэ бай�ые мэдэжэ бай>
гаад, тэрэнииень д‰‰ргээг‰й, бэлэн бэшэ бай�ан зараса ехээр со>
хюулжа хэ�ээгдэхэ. 48 Харин ‰‰ргэ уялгаа мэдээг‰й дээрэ�ээ буруу 
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юумэ хэ�эн барлаг багаар сохюулха. Бурхан хэндэ ехэ ‰ршµµл хай>
ратай байнаб, тэрэ х‰н�µµ �айн алба хэхые х‰леэжэ байна, харин 
хэндэ ‰л‰‰ ехээр ‰ршµµлµµ хайрланаб, тэрээн�ээ б‰ришье ‰л‰‰ �айн 
алба хэхые х‰леэжэ байна.  

Энхэ тайбан бэшэ, харин эб та�аралга асараа  

49 Би газар дэлхэйдэ гал асарааб, тэрэмни бадар�ай гэжэ ехэ х‰>
сэнэб! 50 ‡хэлдэ шунгуулаад гараха ¸�отой х‰м, тэрэнэйнгээ бэел‰‰>
лэгдэхые би х‰леэжэ ядан, ехэтэ зобоноб! 51 Намайе газар дэлхэйдэ 
энхэ тайбан асараа гэжэ таанад �анана г‰т? ‡гы даа! Би зоной 
эбынь та�алхаяа ерээб! 52 Энээн�ээ хойшо нэгэ гэртэ байдаг табан 
х‰н хо¸р б‰лэг боложо та�араад, гурбаниинь хо¸ройнгоо урда�аа, 
хо¸рынь гурбанайнгаа урда�аа орохо. 53 Эсэгэнь х‰б‰‰нэйнгээ урда>
�аа, х‰б‰‰ниинь эсэгынгээ урда�аа; эхэнь басаганайнгаа урда�аа, 
басаганиинь эхынгээ урда�аа; хадам эхэнь бэриингээ урда�аа, бэ>
ринь хадам эхынгээ урда�аа эсэрг‰‰сэхэ».  

Саг мэдэхэ тухай  

54 Иисус арад зондо хэлэбэ: «Баруун тээ�ээ ‰‰лэнэй гарахада: 
„Бороо орохонь“, – гэжэ таанад хэлэдэгта. Теэд, нээрээшье, бороо 
ородог. 55 Урда�аа �алхинай ‰леэхэдэ: „Ааяма халуун болохонь“, – 
гэдэгта. Нээрээшье, ехэ халуун болодог. 56 Хо¸р нюуртан аа! Таанад 
газар тэнгэри хо¸рой шарай танижа, саг агаарыень уридшалан хэ>
лэдэг аад, яахадаа энэ оршон сагай д‰лгэ тэмдэг‰‰дые мэдэнэг‰йбта? 
57 Ямар ‰нэн з‰б юумэ хэхэ ¸�отой бай�анаа яахадаа µµ�эдµµ ойл>
гоног‰йбта? 58 Х‰нэй шамайе ямаршьеб юумэнэй т‰лµµ гэмнээд, зар>
га ш‰‰гшэдэ абаашажа байбал, тэрэ асуудалаа харгыдаа шиидхэжэ 
хаахые оролдо. Тиигээг‰й �ааш, тэрэшни шамайе зарга ш‰‰гшэдэ 
шэрэжэ абаашаха; харин зарга ш‰‰гшэ шамайе т‰рмын харуулшан>
да тушааха, харин харуулшан шамайе т‰рмэдэ �уулгаха. 59 �‰‰лшын>
гээ хашар�а м‰нгэ х‰рэтэр ‰гµµг‰й �аа, ши тэндэ�ээ гарахаг‰йш 
гэжэ мэдэжэ бай».  

Н‰гэлµµ орхижо, Бурхандаа дахин хандагты  

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

тэдэ х‰н‰‰дэй ами хорообо гэжэ ерэ�эн зон Иисуста дуулгаба. 2 Тии>
хэдэнь Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Тэдэ галилейнхид б‰хы можынгоо 
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зон�оо эгээл ехэ н‰гэлтэй бай�ан дээрэ�ээ хохидоо гэжэ �анана 
г‰т? 3 Тиимэ бэшэ даа! Харин таанад Бурханда хандан, эрид хуби>
лааг‰й �аа, бултадаа тэдээн шэнгеэр хосорхот гэжэ мэдэгты! 4 ‡гы>
шье �аа, уна�ан Силоамай аранга самхагта даруулжа ‰хэ�эн арбан 
найман х‰ниие Иерусалимай б‰хы зон�оо ‰л‰‰ ехэ н‰гэлтэй байгаа 
гэжэ �анана аалта? 5 Тиимэ бэшэ даа! Теэд хэрбээ таанад Бурханда 
хандан, эрид хубилааг‰й �аа, булта эгээл тиигэжэ хосорхот!»  

Жэмэсг‰й боди модон тухай �ургаалта ‰гэ  

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

Иисус субботын ‰дэр ‰бшэн эхэнэрые эдэгээбэ  

10 Иисус субботодо м‰ргэлэй гэр соо арад зониие �ургажа байба. 
11 Тэндэ арбан найман жэл соо ада ш‰дхэртэ барюулагда�ан, ‰б>
шэлжэ, тэнхээ тамирг‰й болонхой, бэеэ сэхэлжэ шадахаяа болито>
роо �ориишо�он нэгэ эхэнэр байба. 12 Иисус тэрэниие хара�аар 
дуудажа: «Ши, эхэнэр, эдэгэжэ эл‰‰р болобош!» – гэбэ, 13 тиигээд 
гараараа бэедэнь х‰рµµдхибэ. Тиихэтэйнь сасуу тэрэ эхэнэр бэеэ 
сэхэлжэ, Бурханда магтаал соло дуудаба.  

14 Тиихэдэнь м‰ргэлэй гэрэй ахалагша субботодо ‰бшэнтэниие 
аргалба гэжэ Иисуста дураа гутан: «Ажал хэрэг хэхэ зургаан ‰дэр 
бии ха юм. Аргалуулхаяа тэрэл ‰дэрн‰‰дтэ ерэжэ байгты, субботодо 
бэшэ», – гэжэ зондо хэлэбэ. 15 Харин Дээдын Эзэн тэрээндэ иигэ>
жэ харюусаба: «Хо¸р нюуртан! Х‰н б‰хэнтнай субботодо сараа г‰, 
али элжэгэеэ уяа�аань тайлажа, у�алхаяа абаашадаг бэшэ г‰? 16 Са>
танада баригдажа, арбан найман жэлдэ иитэрээ зобо�он Абра�амай 
удам энэ басагые субботодо ‰бшэнэй �абар�аа с‰лµµлхэ ¸�отой бэ>
шэ г‰?» 17 Иисусай иигэжэ хэлэхэдэ, тэрэниие буруушаагшад эшэн 
аяг‰йрхэбэ, харин бусад зон барандаа баярлан, Иисусай �айн �ай>
хан хэрэг‰‰дые магтан алдаршуулба.  
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Горчицын ‰рэ�эн, м‰н э�ээбэри тухай �ургаалта ‰гэ  

18 Тиигээд Иисус иигэбэ: «Бурханай хаан т‰рэ юунтэй адлиб, тэ>
рээниие ямар юумэнтэй сасуулхаар бэ? 19 Тэрэ хаан т‰рэ хадаа нэгэ 
х‰нэй горчицын ‰рэ�э абажа, сэсэрлиг соогоо �уулга�анда адли 
юм. Тэрэ ‰рэ�эниинь ургажа, ‰ндэр томо модон болоод, м‰шэр б‰>
хэндэнь тэнгэриин шубууд уургайгаа т‰хеэрээ.  

20 Бурханай хаан т‰рые ‰шµµ юунтэй сасуулалтайб? 21 Бурханай 
хаан т‰рые э�ээбэритэй сасуулжа болохо: нэгэ эхэнэр багахан э�ээ>
бэри абажа, гурбан хэмж‰‰рэй гурилтай худхажа э�этэрынь эдьхэбэ».  

Уйтахан ‰‰дэн тухай  

22 Иисус Иерусалим ошохо замдаа хото х‰дµµгµµр ябажа, х‰н зо>
ной дунда �ургаалаа номнобо. 23 Нэгэ х‰н Иисуста хандажа:  

«Эзэн аа, абарагдаха х‰н‰‰д ‰сµµн гэдэг ‰нэн г‰?» – гэжэ асууба. 
Иисус тэрээндэ иигэжэ харюусаба: 24 «Бурханай хаан т‰рэдэ орохо 
хаалга уйтахан юм. Тэрээгээр орохоор з‰дхэгты. Олохон х‰н орохо 
гэжэ оролдоошье �аа, орожо шадахаг‰й бшуу. 25 Гэрэй эзэнэй бодо>
жо ‰‰дэеэ хаахадань, таанад газаа тээнь зогсон, ‰‰дыень тоншожо: 
„Эзэн! Эзэн! Манда ‰‰дээ нээгыш“, – гэжэ хэлэхэт. „Хаанахи 
зомта, би таанадые танинаг‰йб“, – гэжэ тэрэ танда харюусаха. 
26 Тиихэдэнь таанад: „Тантай хамта бидэ эдеэлжэ, ундалжа байгаал>
ди, та манай гудамжануудта �ургаалаа номнодог бэлэйлта“, – гэжэ 
хэлэжэ эхилхэт. 27 „Таанадые мэдэнэг‰йб, хаана�аа ерээ зомта. Нам>
�аа холо бологты, таанад булта харата юумэ ‰йлэдэдэг уладта!“ – 
гэжэ тэрэ таанадта харюусаха. 28 Абра�ам, Исаак, Яков болон бусад 
б‰хы л‰ндэншэдэй Бурханай хаан орондо байхыень харахадаа, м‰н 
µµ�эдыетнай тиишэнь орууланг‰й намнахада, таанад уйлаха бархи>
ралдаха, ш‰дµµ хабиралдахат. 29 Тиин дэлхэйн д‰рбэн з‰г, найман 
хизаар�аа х‰н‰‰д ерэжэ, Бурханай хаан орондохи найрай шэрээдэ 
�ууха. 30 Тиигэхэдэ м‰нµµ адагай захада бай�ан х‰н‰‰д т‰р‰‰ зэргэ>
дэ гараха, м‰нµµ т‰р‰‰ бай�ан х‰н‰‰д адаг �‰‰лшын болохо», – гэ>
жэ Иисус хэлэбэ.  

Иисус Иерусалим хотынхидые хайрлана  

31 Энэ ‰едэ хэдэн фарисейн‰‰д Иисуста д‰тэлжэ: «Энэ дороо 
эндэ�ээ гаража ошогты, таниие Ирод алахаяа т‰лэблэжэ байна 
бшуу», – гэжэ дуулгаба. 32 Тиихэдэнь Иисус иигэбэ: «Таанад ошожо: 
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„М‰нµµдэр ‰глµµдэр хо¸р би ада ш‰дхэрн‰‰дые ‰бшэнтэнэй бэе�ээ 
зайлуулжа, эдэгээхэ ¸�отойб, тиигээд н‰гµµдэрынь ажалаа д‰‰ргэ>
хэб гэнэ“, – гэжэ тэрэ мэхэшэ ‰нэгэндэ хэлэгты. 33 З‰гµµр би м‰>
нµµдэршье, ‰глµµдэршье, н‰гµµдэршье харгы замдаа ябахаб. Л‰н>
дэншэниие Иерусалим�аа ондоо тээ алаха ¸�ог‰й юм даа.  

34 Ай Иерусалим, Иерусалим, шинии х‰н‰‰д л‰ндэншэдые ала>
даг, шамда эльгээ�эн Бурханай мэдээсэгшэдые шулуудадаг! Даража 
дэгжээ�эн дальбараануудаа дали дороо суглуулдаг шубуундал ад>
ляар шинии ‰ри х‰‰гэдые суглуулха гэжэ би хэды тэг‰‰лээ з‰дхµµ 
гээшэбиб. Теэд ши намайе з‰бшµµгµµг‰йш. 35 Тиимэ�ээ хоо�он �‰>
мэшни м‰нµµ шамдаа ‰лµµ. „Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэг>
шэ ‰ршµµл буянтай!“– гэжэ хэлэтэрээ намайе дахин харахаг‰йш 
гэжэ шамда хэлэнэб».  

Иисус ‰бшэнтэниие эдэгээбэ  

1 Субботодо фарисейн‰‰дэй х‰ндэтэй нэгэ даргында хоол ба>
рихаяа Иисусай ерэхэдэ, фарисейн‰‰д хойно�оонь ажаглан 

хаража �уубад. 2 Нэгэ хабанташа�ан х‰л гартай х‰н орожо, урдань 
зогсобо. 3 Хуули заадаг багшанарта болон фарисейн‰‰дтэ Иисус хан>
дажа: «Манай Хуулиин ¸�оор субботодо х‰ниие аргалжа болохо бэ>
лэй г‰, али ‰гы г‰?» – гэжэ �ураба. 4 Тэдэнэр абяа гарабаг‰й. Иисус 
‰бшэнтэниие гараараа х‰рµµд, эдэгээжэрхибэ. 5 «Субботодо таана>
дай хэн нэгэнэйтнай х‰б‰‰нэй г‰, алишье сарай худаг руу унашоо 
�аань, субботошье �аань, тэрэ дороо татажа гаргаха бэшэ аалта?» – 
гэжэ Иисус тэдээндэ хэлэбэ. 6 Тэдэнь тороод, юуншье гэжэ хэлэжэ 
шадабаг‰й.  

Даруу номгон байха, айлшадые угтажа абаха тухай  

7 Уряалаар ерэ�эн х‰н‰‰дэй дээг‰‰р �уурида �уухыень хараад, 
Иисус иимэ �ургаалта ‰гэ хµµрэбэ: 8 «Шамайе хэн нэгэнэй т‰рэ 
найрта урихада, дан дээг‰‰р гаража б‰ �уу, юундэб гэхэдэ, уряалаар 
ерэ�эн х‰н‰‰дэй дунда шам�аа х‰ндэтэй х‰н байжа болохо. 9 Тии>
гээд шамайе болон тэрэ х‰ниие ури�ан гэрэй эзэн ерээд: „Энэ 
�уурида тэрэниие �уулгыш даа“, – гэхэдээ болохо. Тиихэдэнь ши 
аяг‰йрхэ�µµр адагай захын �уурида ошожо �уухаш. 10 Уряалаар ошо>
ходоо, эгээн �‰‰лшын �уурида �уудаг байгаарай. Тиихэдэшни шамайе 
ури�ан эзэн хараад: „Хани н‰хэрни, дээшээ гаража �уу“, – гэжэ 
урихадань, найрай зоной дунда ехэ х‰ндэтэй х‰н гэжэ мэдэгдэхэш. 
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11 Ушарынь юуб гэхэдэ, µµрыгµµ дээг‰‰р абхуул�ан х‰н доошоо ха>
лиха, харин даруу доогуур х‰н µµдµµ ‰ргэгдэхэ бшуу».  

12 Гэртээ ури�ан фарисейдэ Иисус иигэжэ хэлэбэ: «‡дын г‰, 
али ‰дэшын хоол бэлдээд, хани н‰хэдµµ, аха д‰‰нэрээ, т‰рэл са>
данараа, баян х‰ршэнэрµµ б‰ ури. Юуб гэхэдэ, тэдэшни хожо>
мынь шамайгаа урижа, харюу ‰гэхэ болоно. 13 З‰гµµр найрай шэ>
рээ татахадаа, ‰гытэйш‰‰лые, ‰бшэн ‰лбэр, �охор дохолон х‰н‰‰>
дые ури. 14 Тэдэ ядуу зон ашыеш харюулжа шадахаг‰й. Гэбэшье 
Бурхан шамда буян хэшэгээ хайрлаха, тиигээд захяа заабарииень 
д‰‰ргэжэ ябадаг х‰н‰‰дээ амидыруулхадаа, шамайе шагналда х‰р>
тµµхэл».  

Найрай шэрээ тухай �ургаалта ‰гэ  

15 Сугтаа хоол барижа бай�ан нэгэ х‰н Иисусай хµµрэжэ бай�ые 
дуулаад:  

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

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

Хэрэгг‰й даб�ан тухай  

34 Даб�ан болбол �айн юумэн гээшэ, з‰гµµр даб�анай амтаяа гээ>
гээ �аань, яажа дахин амтыень оруулха болоноб? 35 Тиимэ даб�ан 
хэндэшье хэрэгг‰йл, угайдхадаа тэрээгээр газараашье ‰тэгж‰‰лхэ>
г‰йлши. Тэрэниие миил хаяжархихал! Шэхэтэй юм �аа, анхаран 
шагныта!»  

‡гы боло�он хонин тухай  

1 Нэгэтэ Иисусай �ургаалыень шагнахаяа алба татаашад болон 
н‰гэлтэн олоороо ерэбэ. 2 «Иисус н‰гэлтэнтэй н‰хэрлэжэ, тэ>

дэнээр хамта эдеэлжэ байнал», – гэжэ фарисейн‰‰д болон Хуули 
заадаг багшанар шоо ‰зэбэд. 3 Тиимэ�ээ Иисус тэдэндэ нэгэ иимэ 
�ургаалта ‰гэ хµµрэжэ ‰гэбэ: 4 «Зуун хонитой аад, нэгэнэйнь ‰гы 
болошоходо, таанадай хэнтнай ерэн ю�эн хони¸о хээрэ орх¸од, ‰гы 

                                                           

* Зоболон туйлахадашье, ‰хэлэй саазада х‰ртэхэдэшье бэлэн байха гэ�эн 

удхатай. 
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боло�он ганса хони¸о бэдэржэ ошохог‰йб? 5 Тэрээнээ олоходоо, 
тон ехээр баярлажа, ара нюргандаа ‰ргэлµµд гэртээ асархалта. 
6 Тиин хани н‰хэдµµ, х‰ршэнэрµµ суглуулаад: „Намтай хамта баяр>
лагты. Би ‰гы боло�он хони¸о оложо асарбаб!“ – гэжэ хэлэхэлта. 
7 Тэрээн шэнги н‰гэл хээг‰й ерэ ю�эн сэхэ сэбэр ябадалтан тушаа 
бэшэ, харин н‰гэл хэгшэ нэгэ х‰нэй Бурханда хандан, эрид ху>
билхые харахадаа, тэнгэридэ баяр баясхалан болохол гэжэ таанарта 
‰нэниие хэлэнэб.  

‡гы боло�он м‰нгэн тухай  

8 ‡гышье �аа, арбан сагаан м‰нгэтэй нэгэ эхэнэр ганса сагаан 
м‰нгэеэ ‰гы болгожорх¸о �аа, дэнгээ носоожо, гэрээ хамажа, ехэл 
нарибшалан бэдэржэ олодог бэшэ аал? 9 М‰нгэеэ оло�он эхэнэр 
хани басагадаа, х‰ршэ эхэнэрн‰‰дээ суглуулжа: „Намтай баярлалсаг>
ты, би ‰гы боло�он м‰нгэеэ олооб“, – гэжэ хэлэхэл. 10 Эгээл энээн 
шэнги нэгэшье х‰нэй Бурханда хандабал, Бурханай Эльгээмэлн‰‰д 
баярлаха юм».  

Тµµри�эн х‰б‰‰н тухай  

11 Иисус саашань хэлэбэ: «Хо¸р х‰б‰‰тэй нэгэ х‰н байгаа �эн ха. 
12 „Аба, минии хубита зµµри намда ‰гыш“, – гэжэ бага х‰б‰‰ниинь 
эсэгэдээ хэлэбэ гэлэй. Эсэгэнь гэр буусаяа х‰б‰‰дтээ хубааба. 13 Нэ>
гэ хэды хоноод, бага х‰б‰‰ниинь хубита зµµриеэ абаад, холын га>
зарта ошожо, ехээр �эбхиржэ, зµµриеэ ‰рижэрхибэ. 14 Зµµриг‰й 
болоод байхадань, тэрэ хари газартань ехэ ‰лэсхэлэн зуд боложо, 
‰нµµхи х‰б‰‰н ядарба. 15 Тиигээд тэрэ ороной нэгэ х‰нэйдэ ажалда 
ороходонь, гэрэй эзэн тэрэниие гахайгаа адуулуулхаар хээрэ тала 
руу эльгээгээ бэлэй. 16 Гахайн эдеэ эдилсэжэ, гэдэ�ээ д‰‰ргэхэ 
дуратай байхадань, тиимэшье эдеэ тэрээндэ х‰н ‰гэдэгг‰й бэлэй. 
17 Х‰б‰‰н ухаа орожо, досоогоо бодобо: „Т‰рэ�эн эсэгымни хэды 
олон зарасанарай элбэг дэлбэг эдеэ хоолтой байхадань, би эндэ ту>
ража ‰хэхэеэ байнаб. 18 Эсэгэдээ ошоод: ‘Абамни, би Бурханай, м‰н 
танайнгаа урда н‰гэл ‰ргэлбэб. 19 Танай х‰б‰‰н гэжэ нэрлэгдэхээр 
бэшэ муу амитанби. Зарасаяа зара�андаал намайе зарагты’, – гээд 
хэлэхэб“. 20 Тиигэ�ээр тэрэ х‰б‰‰н уданг‰й эсэгэдээ бусажа ерэбэ. 
Эсэгэнь х‰б‰‰гээ холо�оо хараад хайрлажа, урда�аань г‰йжэ ошоод, 
тэбэрин таалаба. 21 „Абамни, би Бурханай, м‰н танайгаа урда н‰гэл 
‰ргэлбэб. Х‰б‰‰нтнай гэжэ тоологдохо эрхэг‰йб“, – гэжэ х‰б‰‰ниинь 
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хэлэбэ. 22 Эсэгэнь барлагуудтаа: «Т‰ргэхэн эгээ �айн хубса�а аса>
раад, х‰б‰‰ндэм ‰мдэх‰‰лэгты, хургандань ‰нэтэ шулуутай бэ�элиг 
з‰‰лгэгты, х‰лдэнь гутал ‰мдэх‰‰лэгты. 23 Тиигээд шахамал буруу 
асаржа гаргагты, найрлаха х‰хихэбди. 24 Энэ х‰б‰‰мни ‰хэшэ�эн 
аад, амидыраа ха юм, ‰гы болошо�он аад, олдоо ха юм“, – гэбэ. 
Тиигээд лэ х‰б‰‰нэйнгээ бусажа ерэ�ые тэмдэглэн, х‰хижэ сэнгэжэ 
эхилбэ. 25 Тэрэ ‰едэ ехэ х‰б‰‰ниинь хээрэ ажал хэжэ байгаа. Гэртээ 
бусажа ерэхэдээ, х‰гжэм хатарай х‰нхинэжэ байхые дуулаба. 
26 Тиигээд нэгэ зарасаяа дуудажа: „Энэмнай юун боложо байнаб?“ – 
гэжэ �ураба. 27 „Д‰‰ х‰б‰‰ншни бусажа ерээ, тиимэ�ээ эсэгэшни 
х‰б‰‰нэйнгээ амиды мэндэ ерэ�эндэ баярлан, шахамал буруугаа 
гаргаа“, – гэжэ зарасань харюусаба. 28 Ахань сухалаа х‰рэжэ, гэр>
тээ оробог‰й. Эсэгэнь гаража, тэрэнээ аргадаба. 29 Ехэ х‰б‰‰ниинь 
эсэгэдээ иигэбэ: „Би хэды олон жэл шамда барлаг шэнги ажал хээ 
гээшэбиб, захяа заабари�ааш нэгэтэш гаража ‰зµµг‰йб. Ши адагай 
захын эшэгэшье гаргажа, хани н‰хэдµµрни найрлуулааг‰йш. 30 Ха>
рин энэ х‰б‰‰нэйнгээ янхан �амгадаар ор¸олдожо, ‰гэ�эн зµµрииеш 
‰реэд ерэхэдэнь, ши шахамал буруугаа гаргажа угтааш“.  

31 Тиихэдэнь эсэгэнь ехэ х‰б‰‰ндээ: „Х‰б‰‰мни, ши ходо намтаяа 
эндээ байна ха юмши, минии б‰хы зµµри шинии ха юм. 32 Харин 
д‰‰ х‰б‰‰ншни ‰хэ�эн аад лэ, амидыржа, ‰гы боло�он аад лэ, олдожо 
ерээ бшуу. Тиимэ�ээ бидэ баярлаха, сэнгэхэ ¸�отой ха юмбди“, – 
гэжэ хэлэбэ».  

�эшхэлг‰й эрхилэгшэ тухай  

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

ехээр ‰рижэ байна гэжэ тэрэ эзэндэ эрхилэгшэ тухайнь х‰н‰‰д 
дуулгаба гэхэ. 2 Гэрэй эзэн эрхилэгшэеэ дуудаад: „Шам тухай юун 
гэнэб? Эрхилжэ бай�ан ажал хэрэг тухайгаа б‰рин тоосоо хэ, саа>
шадаа шамайе эрхилэгшын тушаал�аашни халаахаб“, – гэбэ. 3 Тэрэ 
эрхилэгшэ µµртµµ: „Яахамни гээшэб? Эзэмни ажал�аамни халааха 
гэжэ байнал. Х‰рзµµр газар малтаха аргамг‰й, гуйраншалхам эш>
хэбтэр. 4 Зай, юу хэхэеэ би мэдэнэб! Ажал�аа халагда�ан хойноо 
гэртээ дуудажа ажаллуулха н‰хэдтэй яажа болохо¸о мэдэнэб“, – 
гэбэ. 5 Тиигээд эзэндэнь ‰ритэй х‰н‰‰дые ганса гансаарнь дуудаад: 
„Минии эзэндэ ши хэдые ‰ритэйбши?“ – гэжэ т‰р‰‰шынхи�ээнь 
�ураба. 6 „Зуун торхо ургамалай то�о“, – гэжэ тэрэнь харюусаба. 
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„Энэ ‰ри тухай саар�аяа абаад, табиие ‰ритэйб гэжэ шэнээр бэ>
шэ“, – гэжэ эрхилэгшэ хэлэбэ.  

7 Н‰гµµ ‰ритэй х‰ндэ хандажа: „Ши хэдые ‰ритэйбши?“ – гэбэ. 
„Мянган мэшээг шэниисэ“, – гэжэ тэрэнь харюусаба. „Тэрэ саар>
�аяа абаад, найман зууе ‰ритэйб гэжэ шэнээр бэшэ“, – гэжэ эрхи>
лэгшэ хэлэбэ. 8 �‰‰лэй �‰‰лдэ эзэниинь �эшхэлг‰й эрхилэгшэеэ арга 
мэхэтэй ябадал гаргабаш гэжэ магтаба. Юундэб гэхэдэ, энэ оршолон>
гой зон гэрэл туяагай зондо ороходоо арга хурга ехэтэй байдаг бшуу. 
9 Харин таанадта, шабинарни, би хэлэхэ байнаб: энэ дэлхэйдэхи зµµ>
ри баялигаараа µµ�эдтµµ н‰хэдые оложо байгты. Тиигэбэл хоо�орон 
на�а барахадатнай, таанадые диваажанай орондо угтажа абаха. 10 Ба>
гахан юумэндэ ‰нэн сэхэ х‰н, ехэшье юумэндэ ‰нэн сэхэ байдаг, ха>
рин багахан юумэндэ мэхэ гарга�ан х‰н ехэшье юумэндэ мэхэшэн 
зандаа байдаг. 11 Тиимэ�ээ хэрбээ таанадай энэ дэлхэйн эд зµµриие 
эрхилхэдээ ‰нэн сэхэ бэшэ байбалтнай, хэн танда бодото баялигые 
даалгахаб даа? 12 Тиин хэрбээ х‰нэй юумэндэ ‰нэн сэхэ хандажа ша>
дааг‰й �аатнай, хэн танда µµрынхииетнай даалгажа ‰гэхэб даа?  

13 Ямаршье зараса хо¸р эзэндэ зарагдажа шадахаг‰й: нэгэн гэбэл, 
таанад нэгэ эзэндээ дураг‰й, н‰гµµдэдµµ дуратай байхалта; али ‰гы>
шье �аа, нэгэ эзэндээ дуратайгаар, н‰гµµдэдµµ дураг‰йгµµр ажал>
лаха бшуут. Таанад Бурханда болон эд зµµридэ нэгэ зэргэ алба хэ>
жэ шадахаг‰йлта!»  

Баян байнхаар Бурханай захяа заабари д‰‰ргэжэ байхань б‰ри  

шухала юм  

14 Энэ хэлээшыень фарисейн‰‰д дуулаба. Тэдэ алта м‰нгэндэ ехэл 
дуратай хадаа Иисусые наада бариба. 15 Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Таа>
над зоной урда Бурханай захяа заабари д‰‰ргэдэг хэбэр ‰з‰‰лдэгта, 
харин Бурхан танай досоохиие нэбтэ хаража байна. Х‰н‰‰дэй ехэ 
шухала гэжэ тоолодог юумэн‰‰д Бурханай урда юуншье бэшэ ха юм. 
16 У�аар арюудхагша Иоаннай ерэтэр Моисейн Хуули болон л‰н>
дэншэдэй номууд х‰сэн т‰гэлдэр байгаа, гэбэшье м‰нµµ Бурханай 
хаан т‰рэ тухай мэдээсэлэй айладхагда�ан�аа хойшо, х‰н б‰хэн тии>
шэ орохо гэжэ нилээд х‰сэ шармай гаргана. 17 Газар тэнгэри хо¸р 
амархан �‰нэхэ, харин Хуулиин гансаханшье з‰йл хосорхог‰й.  

18 �амган�аа �алаад, ондоо эхэнэртэй �уу�ан х‰н т‰р‰‰шынгээ 
�амганда урбаба гээшэ. М‰н ‰бгэн�µµ �ала�ан эхэнэрээр �амга хэ>
�эн х‰н ба�ал т‰р‰‰шынгээ н‰хэртэ урбаба гээшэ.  
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Лазарь болон баян х‰н тухай  

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

Н‰гэл хилэнсэг тухай  

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

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

Этигэл �‰зэг тухай  

5 «Эзэн аа, манай этигэл �‰зэгые ехэ болгожо ‰гыт даа!» – гэжэ 
Иисусай элшэнэр хэлэбэ. 6 Иисус харюусаба: «Хэрбээ таанад гор>
чицын жэжэхэн ‰рэ�энэй шэнээхэншье этигэлтэй байгаад, боди 
модондо хандажа: „‡ндэ�µµрµµ газар�аа �угаржа, далай соо �уури>
жан урга!“ – гээ �аатнай, тэрэ модон ‰гыетнай дуулаха.  

Зарасын д‰‰ргэхэ ‰‰ргэ тухай  

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

Иисус арбан х‰ниие эдэгээбэ  

11 Иерусалим хото ошожо ябахадаа, Иисус Самари Галилей хо¸>
рой хилэ зубшан ябаба. 12 Нэгэ тосхондо ороходонь, �элхэ бузар 
‰бшэндэ дайруул�ан арбан х‰н Иисустай уулзаба. Тээ холохон бай>
гаад: 13 «Иисус багша аа! Маниие абаржа хайрлыт даа!» – гэжэ шан>
гаар хашхаралдаба. 14 Тэдэниие хараад: «Таанад ошожо, санаартанда 
эл‰‰р мэндэеэ ‰з‰‰лэгты!» – гэжэ Иисус хэлэбэ.  

Тэдэнь замдаа ябатараа эдэгэшэбэ. 15 Нэгэниинь эдэгэ�энээ гэн>
тэ мэдээд, шанга гэгшээр Бурханай нэрэ алдаршуулан, �µµргµµ бу>
саба. 16 Тиигээд Иисусай х‰лдэ м‰ргэн унажа, баяр баясхалан 
х‰ргэбэ. Тэрэ самаряан х‰н байгаа. 17 «Арбан х‰н эдэгээ бэшэ г‰т? 
Бэшэ ю�эншни хаанаб? 18 Бурханда магтаал соло дуудахаяа энэ 
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самаряан�аа ондоо нэгэшье х‰н бусажа ерээг‰й гээшэ г‰?» – гэжэ 
Иисус �ураба. 19 Тиигээд н‰гµµ эдэгэ�эн х‰ндµµ: «Х‰л дээрээ бодо>
жо, гэртээ хари! Этигэлшни шамайе абараа!» – гэжэ Иисус хэлэбэ.  

Бурханай хаан т‰рэ ойро байна  

20 «Бурханай хаан орон хэзээ манда морилхоб?» – гэжэ фари>
сейн‰‰дэй асуухада, Иисус иигэжэ харюусаба: «Бурханай хаан орон 
эли харагда�аар ерэхэг‰й. 21 „Эндэ байна, тэндэ байна“, – гэжэ х‰>
н‰‰д хэлэхэг‰й. Юундэб гэхэдэ, Бурханай хаан т‰рэ зосоотнай ор>
шоно бшуу».  

22 Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй нэгэ>
шье ‰дэрые хара�айб гэжэ х‰сэхэ саг мэнэ гэ�ээр ерэхэ, теэд хара>
хаг‰йт. 23 „Тэндэ байна, эндэ байна“, – гэжэ зарим зоной хэлэхэ>
дэнь, таанад б‰ ошооройгты, б‰ бэдэрээрэйгты. 24 Х‰н т‰рэлхитэнэй 
Х‰б‰‰н ерэхэдээ, тэнгэриин нэгэ хизаар�аа н‰гµµ хизаар х‰рэтэр 
ялагас гэ�эн сахилгаан шэнгеэр гэрэлтэн ‰зэгдэхэ бшуу. 25 Теэд т‰>
р‰‰н тэрэ ехэл зоболон амсаха, оршон ‰еын зон тэрээн�ээ арсаха. 
26 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй заларан ерэхэ тэрэ ‰дэрн‰‰дтэ Ной 
гэгшын ‰едэ боло�онтой адли гай гасалан ушарха: 27 Нойн томо ко>
рабльда орожо �ууха ‰дэр х‰рэтэр х‰н‰‰д эдеэлжэ, уужа, �амга аба>
жа, хадамда гаража байгаа. Харин тиигэжэ байтар галаб эрьежэ, 
у�ан аюул болоод, амитай юумэн хуу хосороо �эн. 28 Эгээл тиимэ 
юумэн ба�а Лот гэгшын ‰едэ болоо агша �эн: х‰н‰‰д эдеэлжэ, ун>
далжа, юумэ худалдан абажа, наймаа хэжэ, таряа, жэмэс тарижа, 
гэр бараагаа барижа байгаа, 29 тиихэдэ Лот гэгшын Содом хото�оо 
гара�ан ‰дэр тэнгэри�ээ х‰хэр бороо орожо, гал д‰лэн боложо, ха>
маг амитай юумые шатаагаа бэлэй. 30 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй 
газарта бууха ‰дэр эгээл тиимэ юумэн болохо! 31 Тэрэ ‰дэр гэрэй 
орой дээрэ бай�ан х‰н хогшол зµµриеэ абарха гэжэ гэртээ орохо 
¸�ог‰й; м‰н хээрэ талада яба�ан х‰н �µµргµµ гэртээ бусаха ¸�ог‰й. 
32 Лотой �амгые �анагты! 33 Ами на�аяа абарха гэжэ оролдо�он х‰н 
ами на�аяа алдаха, ами на�аяа ‰ргэ�эн х‰н тэрэнээ тэхэрюулэн 
абарха. 34 Тэрэ ‰дэр нэгэ орон дээрэ унта�ан хо¸р х‰нэй нэгыень 
абарха, н‰гµµдыень орхихо. 35 Таряа татажа бай�ан хо¸р эхэнэрэй 
нэгыень абарха, н‰гµµдыень орхихо»*. 37 «Багша аа! Иимэ юумэн 

                                                           

* Зарим эхэ бэшэг‰‰дтэ 36"дахи з‰йл нэмээтэй байдаг: «Хээрэ яба�ан хо¸р 

х‰нэй нэгыень абажа, н‰гµµдыень ‰лµµхэ». 
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хаана болохоб?» – гэжэ шабинарынь Иисус�аа �ураба. «‡хэ�эн 
бэеын хэбтэ�эн газарта б‰ргэд шубууд сугларха», – гэжэ Иисус 
харюусаба.  

Бэлбэ�эн эхэнэр болон зарга шиидхэгшэ тухай �ургаалта ‰гэ  

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

�ургаалта ‰гэ шабинартаа хµµрэбэ: 2 «Нэгэ хотодо зарга шиидхэгшэ 
ажа�уугаа �эн ха. Тэрэ Бурхан�аашье айдагг‰й, х‰н‰‰д�ээшье эшэдэг 
гайхадагг‰й бэлэй. 3 Тус хотын нэгэ бэлбэ�эн эхэнэр тэрэ заргаша>
да ерэжэ: „Намда ту�алыт, заргыемни з‰бµµр шиидхэжэ ‰гыт!“ – 
гэдэг гэлэй. 4 Заргаша ту�алха дураг‰й байжа, нилээд удаан саг ‰н>
гэргэбэ. „Би Бурхан�ааш айдагг‰йб, х‰н�µµшье эшэдэг гайхадагг‰йб. 
5 З‰гµµр намайе энэ эхэнэрэй ходол хашараажа байхаг‰йнь тула ту>
�алха болоо хаб. Тиигээг‰й �аамни, энэшни б‰ри голдомни оро>
хол!“ – гэжэ �‰‰лэй �‰‰лдэ бодобо.  

6 Хуурмаг заргашын хэлээшые хаража бодожо ‰зыт. 7 Тэрэнэй тии>
гэжэ байхадань, Бурхан шэлэжэ аба�ан зонойгоо ‰дэр �‰ниг‰й ту>
�аламжа гуйхадань, б‰ришье �айнаар харгалзаха хамгаалха бэшэ г‰? 
Тэдэндээ анхаралаа табиха бэшэ г‰? 8 Бурхан тэдэнэй хэрэг‰‰дые 
‰нэн з‰б руунь т‰ргµµр шиидхэн ту�алха гэжэ танда хэлэнэб. Теэд 
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй ерэхэдэ, газар дээрэ тиимэ �‰зэгтэй х‰н 
байха г‰?»  

Фарисей ба алба татааша тухай �ургаалта ‰гэ  

9 ¤µ�эд тухайгаа Бурханай эрхэ мэдэлые д‰‰ргэнэбди гэжэ тоо>
лоод, бусадые доромжолдог зарим х‰н‰‰дтэ Иисус иимэ �ургаалта 
‰гэ хµµрэбэ: 10 «Хо¸р х‰н м‰ргэхэеэ Бурхан �‰мэдэ оробо ха. Нэ>
гэниинь фарисей, н‰гµµдэхинь алба татааша байгаа. 11 Фарисейнь 
аман соогоо иигэжэ зальбарба: „Бурхан, шамда ехэ баяр баясхалан 
х‰ргэнэб! Би болбол эд зµµридэ шуналтай, хуурмаг, забхай зальхай 
бусад зондо адли бэшэб, м‰н тээ тэндэ зогсо�он алба татаашадашье 
адли бэшэб. 12 Долоон хоногтоо хо¸р дахин масагладагби, олзын>
гоо арбанай нэгэ хубиие шамдаа ‰ргэдэгби“. 13 Харин тээ холохоно 
зогсо�он алба татаашань нюдэеэ тэнгэри µµдэ шэгл‰‰лхэеэшье з‰р>
хэлбэг‰й, харин ‰бс‰‰гээ шаажа байгаад: „Бурхан, н‰гэлтэ намайе 
‰ршµµн хайрлыт!“ – гэжэ зальбарба. 14 Алба татааша фарисей хо¸>
рой гэртээ харихадань, Бурхан тэдэ хо¸р�оо алба татаашыень ‰нэн 
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сэдьхэлтэнэй тоодо оруулаа гэжэ танда хэлэхэ байнаб. ¤µрыгµµ 
дээг‰‰р абхуулдаг х‰н доошолуулагдаха, харин µµрыгµµ доошонь 
дарадаг зантай х‰н ‰ргэгдэхэ бшуу».  

Иисус ‰хиб‰‰дые адистаа х‰ртµµнэ  

15 Х‰н‰‰д ‰хиб‰‰дээ адиста х‰рт‰‰лхэеэ Иисуста асарба. Шаби>
нарынь тэдэниие хараад, багшадаа ойртуулбаг‰й. 16 Харин Иисус 
‰хиб‰‰дые µµртµµ дуудажа, шабинартаа хэлэбэ: «‡хиб‰‰дые наа>
шань табигты, намда ерэхэдэнь �аалта б‰ хэгты. Иимэш‰‰л Бурха>
най хаан ороной амитад гээшэ. 17 Эдэ ‰хиб‰‰д мэтээр Бурханай хаан 
орониие тогтоон абааг‰й х‰н тэндэ хэзээшье орожо шадахаг‰й юм 
гэжэ баталан хэлэнэб».  

Баян, м‰н ‰нэтэй сэнтэй х‰н  

18 «Эрхим багша! М‰нхын амидаралда х‰ртэхын тула би юу хэхэ 
¸�отойбиб?» – гэжэ нэгэ дарга Иисус�аа �ураба. 19 Иисус тэрээндэ 
хэлэбэ: «Юундэ намайе эрхим гэбэш? Имагтал Бурхан эрхим гээ>
шэ. 20 „Ханидаа б‰ урба, б‰ ала, хулгай б‰ хэ, бусад тухай худал 
юумэ б‰ хэлэ, эхэ эсэгэеэ х‰ндэлэ“ гэ�эн Бурханай захяа заабари>
нуудые мэдэхэ ха юмши», – гэбэ. 21 «Эдэ захяа заабаринуудые бул>
тыень би эдир на�ан�аа сахижа ябадаг х‰нби», – гэжэ н‰гµµдэхинь 
харюусаба. 22 Энэ харюуень дуулаад, Иисус тэрээндэ хэлэбэ: «‡шµµл 
нэгэ юумэн шамда дутана: зµµри зµµшэеэ бултыень худалдаад, м‰н>
гыень ‰гытэйш‰‰лдэ хубаажа ‰гэ, тиигээ �аа, тэнгэри дээрэ баялиг 
зµµритэй болохош. Тиигээд намда ерэжэ, хажуудамни ябаарай». 
23 Иисусай хэлэ�ые дуулаад, н‰гµµдэхинь ехэ �анаата болобо, юун>
дэб гэхэдэ, ехэ баян х‰н байгаа бшуу.  

24 Тэрэнэй гашуудал ойлгоод, Иисус хэлэбэ: «Баян х‰н‰‰дэй Бурха>
най хаан орондо орохонь бэрхэтэйл байха даа. 25 Баян х‰нэй Бурханай 
хаан орондо орохо�оонь бэлээр з‰‰нэй �‰бµµр тэмээн ороод гарахал». 
26 «Тиигэхэдээ хэн абарагдаха аргатайб?» – гэжэ шагнажа байгшад 
Иисус�аа асууба. 27 «Х‰нэй хэжэ шадахаг‰й юумэ Бурхан хэжэ шада>
даг», – гэжэ Иисус харюусаба. 28 «Харин бидэ яахабибди? Бидэ хамаг 
юумэеэ орх¸од, шамайе дахаабди», – гэжэ П¸тр хэлэбэ. 29 «Тиимэ даа, 
Бурханай хаан орондо орохын тула гэр бараагаа, аба эжыгээ, аха д‰‰>
нэрээ г‰, эгэшэ д‰‰нэрээ г‰, �амга ‰хиб‰‰дээ г‰ орхи�он х‰н б‰хэн 
30 энэ на�андаа хэдэ дахин ехэ юумэндэ х‰ртэхэ, ерээд‰йн ‰едэ м‰нхэ 
на�а на�алха гэжэ ‰нэниие хэлэнэб», – гэжэ Иисус харюусаба.  
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Иисус ‰хэхэ тухайгаа гурбадахияа хэлэнэ  

31 Арбан хо¸р ойрын шабинараа хажуу тээшэнь абаашаад, Иисус 
иигэжэ хэлэбэ: «М‰нµµ бидэ Иерусалим орохомнай. Эндэ Х‰н т‰>
рэлхитэнэй Х‰б‰‰н тухай л‰ндэншэдэй бэшэ�эн б‰хы хэрэг‰‰д бэ>
елхэ. 32 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ниие хариин зоной гарта тушааха, 
тэдэнь тэрэниие ба�аха, доромжолхо, н¸лбохо, 33 ‰шµµ сохихо, хо>
жомынь алаха байна. З‰гµµр Х‰б‰‰н гурбадахи ‰дэртµµ амидырха».  

34 Шабинарынь хэлээшыень оройдоо ойлгобог‰й. ‡гынь удха 
ор¸о далда байжа, юуншье тухай багшынгаа хэлэ�ыень ойлгожо 
шадабаг‰й.  

Иисус �охор гуйраншые эдэгээбэ  

35 Иисусай Иерихондо д‰тэлхэдэнь, харгын хажууда нэгэ �охор 
х‰н гуйраншалжа �ууба. 36 Хажуугаарнь х‰н‰‰дэй ябахые дуулаад: 
«Энэ юун зон бэ?» – гэжэ �ураба. 37 «Назаредэй Иисус ябана», – 
гэжэ тэрээндэ дуулгаба. 38 Тиихэдэнь �охор х‰н: «Давидай ‰ри �а>
да�ан Иисус, намайе ‰ршµµжэ хайрлыш!» – гэжэ хашхарба. 39 Иису>
сай урда яба�ан х‰н‰‰д абяаг‰й боло гэжэ тэрэ �охорые зандарба, 
теэд тэрэнь: «Давидай ‰ри �ада�ан Иисус, намайе ‰ршµµжэ хайр>
лыш!» – гэжэ б‰ри шангаар хашхарба. 40 Тиихэдэнь Иисус тогто>
жо: «Тэрэниие намда асарагты!» – гэбэ. Тэрэ �охорой Иисусай ой>
ро ерэхэдэнь: 41 «Шамда юу хэжэ ту�алхабиб?» – гэжэ Иисус асуу>
ба. «Ай, эзэн! Намайе харадаг болгыш даа!» – гэжэ тэрэ гуйгаа 
хаш. 42 «Хара даа! Этигэлшни шамайе эл‰‰р мэндэ болгобо», – гэ>
жэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 43 �охор х‰ниинь тэрэ дороо харадаг бо>
ложо, Бурханиие алдаршуулан, Иисусай хойно�оо ябалсаба. �о>
хор х‰нэй хараатай болохые хара�ан б‰хы х‰н зон Бурханиие маг>
тан алдаршуулба.  

Иисус Закхей хо¸р  

1 Иисус Иерихон хото ороод, гудамжаар ябаа. 2 Тэрэ хотодо 
алба татагшадай дарга Закхей гэжэ ехэ баян х‰н байгаа �эн 

ха. 3 Тэрэ Иисусые хэн юм ааб гэжэ харахаяа ехэтэ х‰сэжэ, набтар 
бэетэй бай�ан дээрэ�ээ х‰н зоной ара�аа яашье хаража ядаба. 4 Зак>
хей баян г‰йдэлµµр зоной урда ороод, �алаархуу модондо абиржа 
гараба. Иисус энэ харгыгаар лэ хажуугаарнь гараха байгаа. 5 Иисус 
хажуугаарнь ‰нгэрхэдµµ, µµдµµ хаража: «Закхей, модон�оо т‰ргµµр 
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буу! Би м‰нµµ танайда орохо ¸�отойб», – гэбэ. 6 Закхей тэрэ дороо 
модон�оо буужа, ехэл баяртайгаар Иисусые гэртээ оруулжа х‰ндэл>
бэ. 7 Тиихэдэнь х‰н зон булта: «Иисус н‰гэлтэй х‰нэйдэ орожо айл>
шалхань гээшэ г‰?» – гэжэ дураа гутаба.  

8 «Эзэн аа! Би хахад зµµриеэ ‰гытэйш‰‰лдэ хубаажа ‰гэхэм. Хэр>
бээ зарим х‰н‰‰д�ээ татари буруу нэхэжэ аба�ан байгаа �аа, тэрэнээ 
д‰рбэ нугалан бусаахаб», – гэжэ Закхей Иисусай урда зогсон хэлэ>
бэ. 9 «Шишье Абра�амай жэнхэни ‰ри �ада�ан байнаш. М‰нµµдэр 
шинии гэр б‰лэ абарагдаба. 10 Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н хосор�он 
х‰н‰‰дые бэдэржэ абархын тула ерээ юм», – гэжэ Иисус тэрээндэ 
хэлэбэ.  

Арбан зараса тухай �ургаалта ‰гэ  

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

Иисус Иерусалим хото ороно  

28 �ургаалта ‰гэн‰‰дээ хµµрµµд, Иисус саашаа, Иерусалим тээшэ 
ябаба. 29 Элеон хадын хаяада оршодог Беттагэ ба Бетани тосхонуудта 
д‰тэлµµд, тэрэ хо¸р шабияа т‰р‰‰лэн эльгээжэ: 30 «Урдамнай бай>
гааша тосхон ошоод, тэрэнэй захада х‰н амитанай оройдоо унааг‰й 
нэгэ элжэгэнэй уяатай байхые харахат. Тэрэниие уяа�аань тай>
лаад, наашань х‰тэлжэ асарагты. 31 Хэрбээ хэн нэгэнэй: „Юундэ 
уяа�аань тайланабта?“ – гэжэ �ураа �аань: „Энэ элжэгэн Эзэндэ 
хэрэгтэй болоо“, – гэжэ хэлээрэйгты», – гэжэ Иисус захиба.  

32 Шабинарынь ошоод, багшынгаа хэлэ�энэй ¸�оор тэрэ элжэгэ 
олобо. 33 Тэрэниие сэргэ�ээнь тайлажа байхадань: «Таанад юундэ 
энэ элжэгэ сэргэ�ээнь тайланабта?» – гэжэ эзэниинь �ураба ха. 
34 «Манай эзэндэ хэрэгтэй болоо», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 
35 Тиигээд тэрэ элжэгэ Иисуста асаржа, нюрган дээрэнь хубса�аяа 
дэбдеэд, багшаяа унуулба. 36 Иисусай элжэгэ унаад ябахада, х‰н зон 
ябаха харгы дээрэнь хубса�аяа дэбдибэ.  

37 Иисусай Элеон хада�аа бууха замдаа ябахадань, олон тоото ша>
бинарынь булта харуул�ан, ‰зэ�эн гайхалтай хэрэг‰‰дэй т‰лµµ Бур>
хан багшадаа магтаал соло дуудаба:  
38 «Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан ерэ�эн Хаан  

‰ршµµл хайратай бай�ай!  

Тэнгэридэ амгалан байдал оршо�ой,  

Бурханай алдаршахань болтогой!» – гэжэ  

шанга шангаар хашхаралдаба.  
39 «Багша аа, эдэ шабинартаа абяаг‰й болохыень захирыт!» – гэжэ 

зоной дунда�аа фарисейн‰‰дэй зариман Иисуста хандаба. 40 «Ша>
бинараймни абяаг‰й болоо �аа, харгы дээрэхи шулуунууд хашха>
ралдаха», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба.  
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Иисус Иерусалим хотын зон тухай шанална  

41 Иисус Иерусалим хотодо ойртожо, хотын харагдахада, х‰н зо>
нииень хайрла�андаа бархиржа: 42 «Хотын зон, амгалан байдалда 
юун х‰ргэхэб гэжэ энэ ‰дэр ойлгодог �айт! Теэд тэрэтнай м‰нµµ 
танай нюдэн�µµ далда байна даа. 43 Хожом нэгэтэ дайсадтнай доб>
толжо, хотыетнай тала тала�аань б‰�элэн, газар х‰реэгээр х‰реэлхэ, 
44 тиигээд µµ�эдыетнай, ‰ри х‰‰гэдыетнай хюдажа, хотыетнай �ан>
даргажа, ‰нэ�эн тоборог болгохо. Юундэб гэхэдэ, Бурханай шамайе 
абарха гэжэ ерэ�эн саг мэдээг‰й бшууш», – гэжэ хэлэбэ.  

Иисус �‰мэ соо  

45 �‰мэдэ орожо, Иисус тэндэ хонжоо наймаа хэгшэдые, юумэ 
худалдажа абагшадые намнажа гаргахадаа: 46 «Нангин Бэшэг соо 
Бурхан: „Минии гэр м‰ргэл зальбаралай газар байха ¸�отой“, – 
гэжэ хэлэнэ. Харин таанад энэ гэрые дээрмэшэдэй шэбээлдэг ‰‰р 
болгожорх¸от!» – гэжэ зэмэлбэ.  

47 Иисус ‰дэр б‰ри Бурхан �‰мэдэ ерэжэ, �ургаалаа номнодог бай>
гаа. Т‰р‰‰ санаартан, Хуули заадаг багшанар, ахамадууд хамтаржа, 
Иисусые алаха гэлсээ. 48 Теэд б‰хы арад зоной нэгэшье ‰гыень ал>
данг‰й Иисусай �ургаалые шагнадаг байхада, тэдэнэр яажаш ядаба.  

Иисусай эрхэ засаг тухай асуудал  

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

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

 19  20  

20 
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‡зэмэй сэсэрлиг х‰л�эл�эн ‰зэмшэд тухай �ургаалта ‰гэ  

9 Тиигээд Иисус иимэ �ургаалта ‰гэ арад зондо хµµрэбэ: «Нэгэ х‰н 
‰зэмэй сэсэрлиг таряад, ‰зэмшэдтэ х‰л�µµр орхижо, ондоо орон 
нютаг руу удаанаар ябаа �эн ха. 10 Жэмэсэй эдеэшэхэ багта ‰зэмэй 
ургаса�аа µµрынь хуби абажа ерэхээр тэрэ х‰н ‰зэмшэдтэ барла>
гаа эльгээбэ. Теэд ‰зэмшэд барлагыень зада сох¸од, �µµргэнь хоо>
�оор бусааба. 11 Сэсэрлигэй эзэн хо¸рдохи барлагаа ‰зэмшэдтэ эль>
гээбэ. Теэд тэдэнь барлагыень ба�а сохижо, ба�ажа доромжолжо 
байгаад, юушье ‰гэнг‰й табяа �эн. 12 Эзэн гурбадахи барлагаа ‰зэм>
шэдтэ эльгээбэ, ‰зэмшэд тэрэнииень шулга нюлга сох¸од, �µµргэнь 
намнажархиба. 13 ‡зэмэй сэсэрлигэй эзэн бодолгото болоод: „Яаха 
болоо гээшэбиб? Хайрата х‰б‰‰гээ эльгээхэ юм байна. Х‰б‰‰емни 
тэдэ х‰ндэлхэ бэзэ“, – гэжэ шиидэбэ. 14 Теэд ‰зэмшэд х‰б‰‰ень ха>
раад, µµ�эд хоорондоо з‰бшэжэ оробо. „Энэ х‰б‰‰н эсэгынгээ эд 
зµµри залгамжалха. Энээниие алая, тиигэбэл б‰хы зµµринь манай 
болохо“, – гэлсэбэ. 15 Тиигээд тэдэнэр х‰б‰‰ень ‰зэмэй сэсэрлиг�ээ 
гаргажа алажархиба. Тиихэдэнь ‰зэмэй сэсэрлигэй эзэн тэдэ ‰зэм>
шэдые яаха болоноб? 16 Эзэн ерээд, тэдэ ‰зэмшэдые алаха, тиигээд 
ондоо ‰зэмшэдтэ сэсэрлигээ даалгаха».  

Хэлэхыень шагна�ан х‰н‰‰д: «‡гы даа, тиимэ юумэн болохог‰й!» – 
гэлдэбэ. 17 Иисус тэндэ байгшадые хараад, иигэбэ: «Нангин Бэшэг 
соо: „Хэрэгг‰й гэжэ барилгашадай голожо хая�ан шулууниинь гэ>
рэй гол шухала тулга шулууниинь болоо“ гэ�эн ‰гэн‰‰д ямар удха>
тайб? 18 Тэрэ шулууе м‰ргэжэ уна�ан х‰н хаха бута унаха, тэрэ шу>
луун х‰нэй дээрэ унаа �аа, тэрэниие низа дараха».  

Алба татабари т‰лэхэ тухай асуудал  

19 Хуули заадаг багшанар ба ахамад санаартан Иисус маниие хад>
хажа, энэ �ургаалта ‰гэ хµµрэбэ гэжэ ойлгоод, тэрэ дороо тэрэниие 
барижа абаха гэ�эн аад, улад зон�оо айба. 20 Иисусай хойно�оо таг>
нуул табижа, ‰нэн сэдьхэлтэд мэтээр бэеэ харуулжа, Иисусые ‰гэ ал>
дуулан гэнэдхээжэ баряад, Римэй захирагшын эрхэ засагта тэрэниие 
тушааха зорилготойгоор µµ�эдынгµµ хэдэн х‰н‰‰дые тэдэ эльгээбэ. 
21 Тэдэнь билдагуушалан: «Багша аа! Ши бодото ‰нэниие хэлэдэг>
ши, нюур харадагг‰йш, Бурханай бодото замаар ябахые �ургадагши 
гэжэ бидэ мэдэнэбди. 22 Бидэ Римэй хаанда алба татабари т‰лэхэ 
¸�отой г‰бди, али ‰гы г‰?» – гэжэ асуубад.  
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23 Иисус тэдэнэй муу мэхые мэдээд: 24 «Намда динари м‰нгэ ха>
руулагты, тэрээн дээрэ хэнэй д‰рэ зураатай, хэнэй нэрэ бэшээ>
тэй байнаб?» – гэжэ �ураба. «Римэй хаанай», – гэжэ тэдэнь ха>
рюусаба. 25 «Тиигээ �аа, хаанай юумые хаандань, Бурханай юумые 
Бурханда ‰гэгты», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 26 Арад зоной урда буруу 
юумэ хэл‰‰лэн барижа ядан тэдэ тагнуулшад анирг‰й болобо, ‰шµµ 
µµ�эдынь асуудалда тиимэ сэсэн хурса харюу ‰гэхэдэнь ехээр гай>
халдаба.  

‡хµµд амидырха тухай асуудал  

27 Х‰н‰‰д ‰хµµд амидырдагг‰й гэжэ тоолодог саддукейн‰‰дэй за>
риманиинь Иисуста ерэжэ, иигэжэ хэлэбэ: 28 «Багша аа, ‰хиб‰‰г‰й 
ахынгаа на�ан�аа н‰гшэхэдэ, тэрэнэй д‰‰нь бэлбэ�эн эхэнэртэйнь 
�ууха ¸�отой, тиигээд тэдэн�ээ гара�ан ‰хиб‰‰н н‰гшэ�эн ахынь 
‰хиб‰‰н гэжэ тоологдохо зэргэтэй гэжэ Моисей манда бэшэ�эн бай>
даг. 29 Зай, долоон аха д‰‰нэр байгаа гэе. Тэдэнэй ахань �амга абаад, 
‰хиб‰‰тэй болонг‰й ‰хэшэбэ ха. 30 Хо¸рдохинь ахынгаа �амгатай �уу>
гаад, ‰хиб‰‰тэй болонг‰й морилбо. 31 Гурбадахи д‰‰нь, м‰н бэшэ 
д‰‰нэрынь �убарин тэрэ �амгыень абаад, ба�а ‰хиб‰‰тэй болонг‰й 
‰хэшэбэд. 32 �‰‰лэй �‰‰лдэ тэдэнэй �амганииньшье на�а бараа. 
33 Теэд Бурханай ‰хэ�эн х‰н‰‰дые амидыруулхада тэрэ эхэнэр хэ>
нэйнь �амган байхаб? Тэрэ эхэнэр долоон аха д‰‰нэрэй �амган 
байгаа бшуу».  

34 Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Энэ оршон ‰еын зон �амга абана, ха>
дамда гарана. 35 Харин Бурханай амидыруулгада х‰ртэхэ заяатайшуул 
�амгашье абахаг‰й, хадамдашье гарахаг‰й юм. 36 Тэдэнэр Бурханай 
Эльгээмэлн‰‰дтэл адли болоод, хэзээшье ‰хэхэг‰й м‰нхэ байха, 
юундэб гэбэл, тэдэнэр ‰хµµд амидырха бшуу. 37 Тиин Моисейшье 
шатажа бай�ан �µµг модон тухай туужа соогоо ‰хэ�эн х‰н‰‰дэй 
амидырха тухай батална. Ушарынь юуб гэбэл, Моисей Дээдын Эзэ>
ниие Абра�амай Бурхан, Исаагай Бурхан, м‰н Яковай Бурхан гэжэ 
нэрлэнэ ха юм. 38 Бурхан болбол ‰хэ�эн х‰н‰‰дэй бэшэ, харин 
амиды х‰н‰‰дэй Бурхан м‰н, юундэб гэхэдэ, тэрээндэ б‰гэдµµрµµ 
амиды юм».  

39 Иисусай иигэжэ хэлэхэдэ, Хуули заадаг зарим багшанар: «Баг>
ша аа, ши ехэ �айнаар хэлэжэ ‰гэбэш!» – гэбэ. 40 Тиин саашань тэ>
рээн�ээ юумэ �урахаяа хэншье з‰рхэлбэг‰й.  
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Бурханай табисуурта тухай асуудал  

41 Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Бурханай табисууртые Давид хаанай 
‰ри �ада�ан гэжэ юундэ хэлсэдэг гээшэб? 42�43 Давид хаан µµрµµ 
Магтаал дуунуудайнгаа ном соо:  

„Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хандажа:  

Бузар дайсадыешни асаржа,  

Х‰лдэш м‰рг‰‰лтэрни,  

Баруун таладамни �уугаарай!“ – гэжэ бэшэнэ.  
44 Зай, Давид хаан Бурханай табисууртые Эзэмни гэжэ нэрлэ>

нэ. Тиихэдэнь тэрэ яагаад Давидай ‰ри болохоб?» – гэжэ Иисус 
асууба.  

Иисус Хуули заадаг багшанар�аа �эргылжэ байна  

45 Б‰хы арад зоной шагнажа байхадань, Иисус шабинартаа захи>
ба: 46 «Хуули заадаг багшанар�аа бэеэ �эргылжэ ябаарайгты! Тэдэ>
нэр ута суба ‰мдµµд ябаха, олон зоной дунда мэндэшэл‰‰лхэ ду>
ратай, м‰ргэлэй гэртэ урдуур �ууха, т‰рэ найрташье эгээн х‰ндэтэй 
�уури эзэлхэ дуратай байдаг. 47 Тэдэнэр бэлбэ�эн эхэнэрн‰‰дэй гэр 
хоо�олдог, х‰нэй харахада ехэ удаан м‰ргµµшэ болодог. Бурхан тэ>
дэ Хуули заадаг багшанарые б‰ри аймшагтайгаар хэ�ээхэ юм».  

Бэлбэ�эн эхэнэрэй ‰ргэл  

1 Иисус тойрожо харахадаа, зарим баяшуулай ‰ргэлн‰‰дээ Бур>
хан �‰мын ‰ргэлэй санда табижа байхые хараба. 2 Нэгэ бэлбэ>

�эн ядуу эхэнэрэй хо¸р жэжэ м‰нгэ тэндэ табихые хараад, 3 Иисус 
хэлэбэ: «Энэ ‰гытэй ядуу бэлбэ�эн эхэнэр хэн�ээш ехэ ‰ргэл ‰ргэ>
бэ. 4 Бусад зоной ‰л‰‰ гара�ан юумэеэ асаржа санда табихадань, энэ 
эхэнэр ‰гытэй ядуу байбашье, хоолойгоо тэжээхэ бии ‰гы юумэеэ 
дуу�ан ‰ргэбэ».  

�‰мын �андаргагдаха тухай  

5 Го¸ �айхан ‰нэтэ шулуугаар, ‰ргэлэй юумээр шэмэглэгдэ�эн 
Бурхан �‰мэ тухай зарим х‰н‰‰дэй хµµрэлдэхэдэ: 6 «Эндэ ‰зэжэ 
бай�ан юумэн�ээтнай хожом нэгэтэ ганса шулууншье ‰лэхэг‰й, хуу 
баран �андаргагдаха», – гэжэ Иисус хэлэбэ.  

 20  21  
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Зоболон гашуудал, хашан м‰рдэлгэ тухай  

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

Иерусалим �андаргагдаха  

20 Иерусалимай хариин сэрэг‰‰дээр х‰реэлээтэй байхые хараха>
даа, �андаржа �алаха сагынь ерээ гэжэ мэдээрэйгты. 21 Тиихэдэ 
Иудейдэ бай�ан х‰н‰‰д хада г‰бээ р‰‰ тэрьедээрэйгты. Хотодо бай>
гшад бултадаа тэндэ�ээ зугадажа гараарайгты. Х‰дµµ тосхонуудта 
бай�ан х‰н‰‰д тэрэ хотодо б‰ орооройгты. 22 Юундэб гэхэдэ, Нан>
гин Бэшэг соо хэлэгдэ�эн ¸�оор тэрэ „Хэ�ээлтын ‰дэрн‰‰д“ байха 
юм. 23 Тэдэ ‰дэрн‰‰дтэ хээлитэй, х‰хµµр ‰хиб‰‰дтэй эхэнэрн‰‰дтэ 
ехэл гай зоболон тудаха. Газар дэлхэй дээрэ хаа>хаанаг‰й х‰н‰‰д 
гайтайгаар зобохо, аймшагтай хэ�ээлтэдэ орохо бшуу. 24 Зарим зон 
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�элмээр та�а сабшуулха, н‰гµµ зариманиинь хариин г‰рэн‰‰дтэ бо>
гоол болон абаашагдаха. Бусад арадуудай захирха ‰е сагай д‰‰рэтэр 
хариин зон Иерусалим хотые гэшхэжэ дэб�эжэ байха.  

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

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

Боди модон�оо абта�ан ‰льгэр жэшээ  

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

�эргэлэн байгты  

34 Х‰леэгээг‰й байтартнай занга мэтээр тэрэ сагай гэнтэ дээрэтнай 
буужа таанадые барихаг‰йн тула архи далгада шунанг‰й, хубиингаа хэ>
рэгтэ дашууранг‰й, бэеэ эртэн�ээ бэлдэжэ байгаарайгты. 35 Ушарынь 
юуб гэбэл, газар дэлхэй дээрэ ажамидар�ан х‰н амитанда бултан>
дань тэрэ саг гэтэн гэнтэ ерэхэ бшуу. 36 Тэрэ сагта тох¸олдохо хамаг 
аюул дабажа гарахын тула, Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй урда таатай 
зохистой байхын тула ‰ргэлжэ зальбаржа, �эргэг х¸рхо байгты!»  

37 Иисус ‰дэртµµ Бурхан �‰мэ соо �ургаалаа номнодог, �‰‰лээрнь 
Элеон хадада гаража, �‰ни ‰нгэргэдэг байгаа. 38 Тиигээд эртэ ‰г>
лµµн�µµ хамаг зон �ургаалыень шагнахаяа Бурхан �‰мэ соо суг>
лардаг байгаа.  
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Иисусые алаха гэ�эн нюуса хэлсээн  

1 Э�ээбэриг‰й Хилээмэнэй �айндэр, ондоогоор хэлэбэл Паас>
хын �айндэр д‰тэлжэ байгаа. 2 Т‰р‰‰ санаартан, Хуули заадаг 

багшанар арад зон�оо айжа бай�ан дээрэ�ээ Иисусые нюусаар ала>
ха арга бэдэржэ байба.  

Иуда Иисусые барижа ‰гэхµµр болоно  

3 Арбан хо¸р шабинарайнь нэгэн Искариот гэгдэдэг Иудын до>
соо Сатана оро�он байгаа. 4 Тиимэ�ээ тэрэ Иисусые хайшан гэжэ 
барижа ‰гэхэ тухайгаа т‰р‰‰ санаартан болон харуулай дарганар>
тай з‰бшэхэеэ ошобо ха. 5 Тэдэнь ерэ�эндэнь ехээр баярлажа, 
Иудада м‰нгэ ‰гэхэ болобо. 6 Тиигээд тэрэ Иисусые х‰нэй ‰гыдэ 
барижа ‰гэхэб гэжэ ‰гэеэ ‰гµµд, аятай саг дайралдуулхые оролдоно.  

Шабинар �айндэрэй шэрээ за�ана  

7 Э�ээгдээг‰й хилээмэнэй �айндэр боложо, Бурхан �‰мэдэ Паас>
хын хурьга гаргаба. 8 «Ошожо, хамта эдихэ Паасхын хоол бэлдэг>
ты», – гэ�эн даабаритайгаар Иисус П¸тр Иоанн хо¸р шабияа эль>
гээбэ. 9 «Хоол хаана бэлдэхэбибди?» – гэжэ тэдэнь �ураба. 10 Иисус 
иигэбэ: «Иерусалим хото ороходотнай, домбо соо у�а абажа яба�ан 
х‰н дайралдаха, тэрэниие дахаад ябаарайт. Тэрэ х‰нэй оро�он гэртэ 
ороод: 11 „Багшамнай шамда эльгээгээ. Шабинартаяа хамта Паасхын 
хоол ямар та�алгада барихабибди?“ – гэжэ гэрэй эзэн�ээ асуугаа>
райгты. 12 Тэрэтнай танда ехэ уужам, зохидоор т‰хеэрэгдэ�эн та>
�алга дээдэ дабхарта харуулжа ‰гэхэ. Тэндэл шэрээгээ за�агты».  

13 Хо¸р шабинь ошожо, Иисусай хэлэ�эн б‰хы юумые оложо, 
Паасхын хоол бэлдэбэ.  

Дээдын Эзэнэй ‡дэшын хоол  

14 �айндэрлэхэ саг ерэжэ, Иисус арбан хо¸р элшэнэртэйгээ хоол 
барихаяа �ууба. 15 Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Ехэ зоболондо оро>
хынгоо урда тээ Паасхын энэ хоол таанартаяа барихые би тон 
ехээр х‰сэ�эн байнаб. 16 Юуб гэхэдэ, Бурханай хаан ороной оршо>
тор би Паасхын хоол дахин барихаг‰йб гэжэ хэлэхэ байнаб».  

17 Иисус аяга абажа, Бурханда баяр баясхалан х‰ргµµд: «Таанад 
энээниие хубаагаад уужархигты. 18 Энээн�ээ хойшо Бурханай хаан 
ороной оршотор архи дар�а уухаг‰йб гэжэ таанадтаа хэлэхэ байнаб». 

 21  22  
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19 Иисус з‰�эм хилээмэ абаад, Бурханда баяр баясхалан х‰ргµµд, хи>
лээмэеэ хухалжа, шабинартаа хубаагаад: «Энэтнай танай тулада ‰р>
гэл болохо бэе махабадни гээшэ. Намайе дурсан энээние эдижэ 
байгаарайгты», – гэжэ хэлэбэ. 20 Хоол бари�анайнгаа �‰‰лдэ Иисус 
дар�атай аяга абаад хэлэбэ: «Энэ болбол танай т‰лµµ адхарха ми>
нии шу�аар баталагда�ан Шэнэ Хэлсээнэй аяга гээшэ. 21 Намайе 
барижа ‰гэхэ х‰н энэ шэрээдэ намтай хамта �ууна. 22 Х‰н т‰рэлхи>
тэнэй Х‰б‰‰н уридшалан заяагда�ан ¸�оор ами на�аа ‰гэхэнь, з‰>
гµµр тэрэниие барижа ‰гэ�эн х‰н аймшагтай гай зоболон амсаха». 
23 Шабинарынь: «Хэмнай багшадаа урбахань гээшэб?» – гэжэ бэе 
бэе�ээ �уража эхилбэ.  

Хэмнай агууехэб гэ�эн з‰рилдµµн  

24 Тэдэнэр эгээн агууехэмнай хэн бэ гэжэ хоорондоо арсалдажа 
оробо. 25 Иисус хэлэбэ: «Бусад арадуудай хаашуул албатанаа зон>
хилжо байдаг, �‰р х‰сэтэй засаглагшад µµ�эдыгµµ улад зоной н‰хэр 
гэжэ нэрлэдэг. 26 Харин таанад тэдэниие б‰ �ажаагты: таанадай 
агууехэтнай эгэл юрын х‰н байха ¸�отой; х‰тэлэгшэтнай зарасада 
адли байха ¸�отой. 27 Х‰н‰‰д хэниие дээг‰‰р гэжэ тоолодог бэ, хоол 
барижа бай�ан х‰ниие г‰, али тэрээндэ заруулжа бай�ан х‰ниие г‰? 
Хоол барижа бай�ан х‰ниие шухала гэжэ бододог бэзэ даа! Харин 
би танай дунда зарасада мэтэ байнаб. 28 Таанад булта минии зобо>
лон амсахада намтай бай�ан х‰н‰‰д болонот. 29 Хаандал адли захир>
ха эрхэ Эсэгымни намда ‰гэ�эндэл адли бишье таанадта хаандал 
адли захиржа байха эрхэ ‰гэнэб. 30 Таанад хаан орондомни шэрээ>
дэмни �уугаад, намтай эдижэ, уужа байхат. Таанад хаан шэрээдэ 
�уугаад, Израилиин арбан хо¸р угсаатаниие ш‰‰бэрилхэт».  

Иисус СимонJП¸трой арсаха тухай уридшалан хэлэнэ  

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

35 «Таанадые туулмаг сумааг‰йгµµр, гуталг‰йгµµр х‰н зондо ном>
нохыетнай эльгээхэдэмни, юумээр дуталдаа �эн г‰т?» – гэжэ Иисус 
шабинар�аа �ураба. «Юугээршье дуталдааг‰й �эмди!» – гэжэ тэдэнь 
харюусаба. 36 «Харин м‰нµµ туулмагтай х‰н туулмагаа, сумаатай х‰н 
сумаагаа абагты. Хубса�а хунараа худалдаад, �элмэ худалдажа абаг>
ты. 37 Юундэб гэхэдэ, Нангин Бэшэг соо: „Х‰н‰‰д тэрэниие зэмэ>
тэн гэжэ тоолобо“, – гэжэ нам тухай бэшэгдэ�эн ‰гэ бэелхэнь гэжэ 
танда хэлэнэб», – гээд Иисус хэлэбэ. 38 «Эзэн, эндээ хо¸р �элмэтэй 
байнабди», – гэжэ шабинарынь хэлэбэ. «Тэрэтнай болохо», – гэжэ 
Иисус харюусаба.  

Иисус Элеон хада дээрэ зальбарна  

39 Иисус хото�оо гаража, заншалта ¸�оороо Элеон хадада гара>
ба. Шабинарыньшье хамта ябалсаа. 40 Хада дээрэ гараад: «Хорхой>
туулгада абтахаг‰йн тула зальбарагты!» – гэжэ Иисус шабинартаа 
хэлэбэ.  

41 Тиигээд Иисус шэдэ�эн шулуунай х‰рэхэ зайда тэдэн�ээ хо>
лодожо, ‰бдэглэн �уугаад, Бурхандаа м‰ргэбэ: 42 «Эсэгэ Бурхамни, 
хэрбээ х‰сэбэл, энэ аяга�аа амсууланг‰й, иимэ ехэ зоболон нам�аа 
зайлуулыш даа! Гэбэшье энэ минии мэдэхэ хэрэг бэшэ, µµрыншни 
эрхэ х‰сэлµµр болог лэ». 43 Тэнгэри�ээ Бурханай Эльгээмэл ерэжэ, 
зоригынь ‰ргэбэ. 44 Иисус дабашаг‰й гашуудалда абтажа, улам ехээр 
зальбарба; х‰л�эниинь шу�анай ду�ал мэтээр газарта унан байба.  

45 М‰ргэлµµ д‰‰ргээд, х‰л дээрээ бодожо, шабинартаа бусажа 
ерэхэдэнь, тэдэнь ехээр уйда�андаа унташанхай байгаа. 46 «Юун>
дэ унтанабта? Бодогты! Хорхойтуулгада абтахаг‰йн тула зальбараг>
ты!» – гэбэ.  

Иисусые бариба  

47 Иисусай иигэжэ хэлэжэ байтарнь, арбан хо¸р шабинарайнь 
нэгэн болохо Иудын х‰тэлбэри доро х‰н зон ерэбэ. Иудын Иису>
сые таалаха гэжэ д‰тэлхэдэнь, 48 Иисус тэрээн�ээ: «Иуда аа! Ши 
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ниие таалан барижа ‰гэнэ аалши?» – гэжэ 
�ураба.  

49 Хажуудань бай�ан шабинарынь юунэй болохоо бай�ые ойлгоод: 
«Эзэн аа! Эдээниие �элмээрээ сабшахамнай г‰?» – гэжэ асууба. 
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50 Нэгэ шабинь добтолон, ахамад санаартын зарасын баруун шэхые 
�элмээрээ та�а сабшажархиба. 51 «Болигты, х‰рµµ!» – гэжэ Иисус 
хэлээд, зарасын шэхые гараараа х‰рµµд эдэгээбэ.  

52 Ойронь ерэ�эн т‰р‰‰ санаартанда, Бурхан �‰мын харуулай 
дарганарта, ахамадуудта хандажа, Иисус иигэжэ хэлэбэ: «Таанар 
дээрмэшэниие барихаяа гар�андал �элмэ, шиидам �аднагтайгаар 
намайе барихаяа ерэбэ г‰т? 53 Теэд ‰дэр б‰хэн таанадтай хамта 
Бурхан �‰мэ соо байхадамни намайе бариха гэжэ забдааг‰й �эн>
та. Харин м‰нµµ харанхы хара х‰сэнэй эзэрхэхэдэ, танай саг ерээ 
гээшэ».  

П¸тр Иисус�аа арсаба  

54 Иисусые барижа, ахамад санаартын гэртэ абаашаба. П¸тр зай 
баряад хойно�оонь гэтэн ябаа. 55 Гэрэй хашаа соо ехэ т‰‰дэг а�аа>
жа, зарасанарай тойроод �уухадань, П¸тр тэдэнэй дунда �уулсаба. 
56 Нэгэ зараса эхэнэр галай хажууда �уу�ан П¸трые анхаралтайгаар 
хараад, �айнаар шэртэ�энэйнгээ удаа: «Энэ х‰н ба�а Иисустай суг 
ябадаг �эмнай», – гэжэ хэлэбэ. 57 П¸тр буруушаажа: «Эхэнэр аа, би 
тэрэниие мэдэхэшьег‰йб!» – гэжэ хэлэбэ. 58 Уданг‰й ондоо нэгэ х‰н 
П¸трые хараад: «Ши тэдэнэй нэгэн ха юмши», – гэжэ хэлэбэ. Тии>
хэдэнь: «Эрэ х‰н аа, би тэдэнэй нэгэн бэшэб!» – гэжэ П¸тр мэлзэ>
бэ. 59 Нэгэ сагай ‰нгэр�эн хойно ондоо нэгэ х‰н: «Нээрээшье, энэ 
х‰н тэрээнтэй ябаа �эн. Тиигээдшье Галилейн х‰н байна», – гэжэ 
�алан �анданг‰й хэлэжэ оробо. 60 «Эрэ х‰н аа, юун тухай хэлэнэш? 
Би шамайе ойлгоног‰йб!» – гэжэ П¸тр хэлэбэ. Иигэжэ хэлэхэтэйнь 
адли эрэ тахяа донгодобо.  

61 Дээдын Эзэн эрьежэ, П¸тр тээшэ хараад абаба. Тиихэдэнь: 
«Эрэ тахяагай дуугарха�аань урда ши нам�аа гурба дахин арсахал>
ши даа», – гэжэ хэлэ�ыень П¸тр �анаандаа оруулаадхиба. 62 Тии>
гээд тэндэ�ээ гараад, гунигтайгаар уйлаба.  

Иисусые наада бариба, сохибо  

63 Иисусые харуу�алжа бай�ан х‰н‰‰д тэрэниие наада бариба, 
тиигээд сохибо. 64 Тэрэнэй нюдыень боогоод, нюурыень альгадан: 
«Шамайе хэн сох¸об, хэлэл даа!» – гэлдэбэ. 65 Гэхэ мэтээр Иисусые 
тэдэнэр нилээд удаан наадалба, шоолобо, доромжолбо.  
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Иисусые З‰блэлэй гэш‰‰д м‰шхэнэ  

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

Иисус Пиладай урда  

1 З‰блэлэй гэш‰‰д булта бодожо, Иисусые Пиладта абаашаад: 
2 «Энэ х‰н арад зонииемнай ‰йм‰‰лнэ, худхуулна: Римэй хаан>

да алба татабари т‰лэхые хорино, µµрыгµµ Бурханай табисууртаб 
гэжэ нэрлэнэ», – гэжэ тэрэниие зэмэлжэ эхилбэ. 3 «Ши еврейн‰‰>
дэй хаан г‰ш?» – гэжэ Пилат Иисус�аа �ураба. «Ши тиигэжэ хэлэ>
нэш», – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба. 4 «Энэ х‰ниие зэмэлхээр 
ямаршье баримта олоног‰йб», – гэжэ Пилат т‰р‰‰ санаартанда ба 
арад зондо хэлэбэ. 5 «Энэтнай х‰н зониие ‰йм‰‰лхэ, х‰лгµµхэ ‰гэ 
Галилей�ээ эхилээд, эндэ х‰рэтэр б‰хы Иудей соогуур тараажа яба>
на бшуу», – гэжэ тэдэнь ‰сэдµµр хэлэбэ.  

Иисус Иродэй урда  

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

Иисусые ‰хэлэй саазада х‰ртµµбэ  

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

Иисусые хэрээ�эндэ хадаба  

26 Иисусые сэрэгшэдэй абаад ябахадань, замдань Кириней нюта>
гай Симон гэжэ х‰н хээрэ ажаллаад бусажа ябаа. Тэрээндэ хэрээ�э 
‰ргэл‰‰лээд, Иисусай хойно�оо ябуулба.  

27 Иисусай хойно�оо тоолошог‰й олон х‰н зон дахажа, эхэнэр>
н‰‰дынь тэрээниие хайрла�андаа ‰бс‰‰гээ шаан уйлалдаба. 28 Иисус 
тэдээн тээшэ эрьен, иигэжэ хэлэбэ: «Иерусалим хотын эхэнэрн‰‰д, 
намайе хайрлажа б‰ уйлалдагты; µµ�эдыгµµ хайрлажа, ‰хиб‰‰дээ 
хайрлажа бархиралдагты. 29 „Хэбэлдээ ‰ри б‰рилд‰‰лээг‰й, ‰хиб‰‰ 
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т‰рµµг‰й, х‰хµµ х‰х‰‰лжэ ‰зµµг‰й эхэнэрн‰‰д амар жаргалтай!“ – 
гэхэ саг ойртожо байна. 30 Тиимэ сагай ерэхэдэ: „Дээрэ�ээмнай 
уныт“ гэжэ хада уулануудта, „Маниие хоргодуулыт“ гэжэ толгой 
г‰бээн‰‰дтэ х‰н‰‰д хандаха. 31 Зэмэг‰й х‰нтэй тиимэ юумэнэй бо>
ложо байхада зэмэтэй х‰нтэй юун болохоб гэжэ �ананат?»  

32 Иисустай хамта ‰шµµ хо¸р х‰ниие – хо¸р гэмтэниие саазалхаяа 
абаашаа. 33 «Хохимой» гэдэг газарта ерээд, тэрэниие хэрээ�эндэ ха>
даба, харин н‰гµµ гэмтэдэй нэгыень баруун таладань, н‰гµµдыень 
з‰‰н таладань хэрээ�эндэ хадажархиба. 34 «Эсэгэ Бурхамни, эдэниие 
х‰лисэ, юундэб гэхэдэ, эдэ юуш хэжэ бай�анаа µµ�эдµµ мэдэнэ>
г‰й», – гэжэ Иисус зальбарба.  

Харин саазалагшад жээрэб татажа, хубса�ыень дундаа хубаажа 
абаба. 35 Арад зоной хаража байтар еврейн‰‰дэй но¸д: «Бурханай 
табисуурта юм �аа, бусадые абар�андаал адли µµрыгµµ абарыш!» – 
гэжэ доромжолон хэлэбэ. 36 Сэрэгшэдшье элдэбээр ба�ажа, хямда>
хан гашуун архи ‰гэхэ зуураа: 37 «Хэрбээ ши еврейн‰‰дэй хаан юм 
�аа, µµрыгµµ абарыш!» – гэлдэбэ.  

38 Иисусай дээрэнь «Энэ еврейн‰‰дэй хаан» гэжэ грек, рим, ев>
рей хэлэн‰‰дээр бэшэгдэ�эн хабтагай ‰лгµµтэй байгаа �эн. 39 «Ши 
Бурханай табисуурта бэшэ аалши? ¤µрыгµµшье, манииешье аба>
рыш!» – гэжэ хэрээ�эндэ хадуул�ан гэмтэнэй нэгэн Иисусые шог>
лон ба�аба. 40 Харин н‰гµµдэхинь тэрэ н‰хэрµµ зэмэлэн: «¤µрµµ 
саазалуулжа бай�ан аад, иигэжэ дуугархаяа Бурхан�аа айнаг‰й аал>
ши? 41 Ехэ гэм хэ�эн маниие з‰б иигэжэ хэ�ээжэ байна, харин энэ 
Иисус ямаршье муу юумэ хээг‰й», – гэбэ. 42 Тиигээд Иисуста хан>
дажа: «Иисус аа, ши Хаан шэрээдээ �уухадаа намайе �анажа байгаа>
рай», – гэжэ тэрэ хэлэбэ. 43 «М‰нµµдэр ши намтай диваажан орондо 
ошолсохош гэжэ шамда ‰нэниие хэлэнэб!» – гэжэ Иисус тэрээндэ 
харюусаба.  

Иисус ами табиба  

44 Хахад ‰дэр боложо байгаа. Гэнтэ б‰хы газар дэлхэй дээрэ ‰дын 
гурбан саг болотор шэб харанхы болошобо: 45 наран хиртэшэбэ. 
Тиигээд Бурхан �‰мэдэ хо¸р х‰шэгын нэгэниинь тэг дундуураа 
шуу хахарба. 46 «Эсэгэмни, шинии мэдэлдэ �‰нэ�µµ ябуулнаб!» – 
гэжэ Иисус шанга гэгшээр ‰гэлбэ. Тиигээд тэрэ ами табиба.  

47 Эдэ б‰гэдые хара�ан зуунай дарга Бурханиие алдаршуулан маг>
таад: «Энэ х‰н ‰нэхµµрµµ ‰нэн сэдьхэлтэн байгаал даа», – гэбэ. 
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48 Аймшагтай ‰зэсхэлэн �онирхон харахаяа эндэ суглар�ан б‰хы 
х‰н зон боло�он б‰гэдые хаража сошолдон, ‰бс‰‰гээ шаажа уйлал>
да�аар гэр гэртээ тарабад. 49 Иисусые таниха мэдэхэ зон, Галилей>
�ээ тэрэниие дахажа ерэ�эн эхэнэрн‰‰д тээ холохоно зогсоод, хуу 
хаража байгаа �эн.  

Иисусые х‰дµµл‰‰лбэ  

50�51 Тэндэ ба�а Иудей можын Аримафей хотын Иосиф гэдэг х‰н 
байба. Тэрэ ‰нэн сэхэ, сагаан сэдьхэлтэй х‰н Бурханай хаан оро>
ной мандахые ехэл х‰леэжэ байгаа. Тэрэ ба�а З‰блэлэй гэш‰‰н 
аад, З‰блэлэй гарга�ан шиидхэбэриие, ‰йлэдэ�эн хара хэрэгые 
яашье з‰бшµµжэ шадахаг‰й байба. 52 Тэрэ Пиладта орожо, Иису>
сай бэе ‰гэхыень гуйба. 53 Тиигээд хэрээ�эн�ээ Иисусай шарилые 
буулгажа, б‰дµµр ор¸огоод, хабсагайда т‰нхигдэ�эн, урдань хэнэй>
шье хэбтээг‰й агы н‰хэндэ абаашажа хадаглаа �эн. 54 Тэрэ ‰дэр 
болбол субботын бэлэдхэл ‰дэр, пятница байгаа.  

55 Галилей�ээ Иисустай ерэлсэ�эн эхэнэрн‰‰д Иосифой м‰рµµр 
ошожо, т‰нхинэгдэ�эн агы н‰хэ, Иисусай шарилай тэндэ хадаглаг>
дахые хараба. 56 Тиигээд тэдэнэр гэртээ харижа, элдэб янзын хан>
галтай ургамалай то�о бэлдэбэ.  

Теэд субботодо тэдэнэр Хуулиин заа�ан ¸�оор амарба.  

Иисусай амидыралга тухай  

1 Гарагай нэгэнэй, воскресениин эртэ ‰глµµг‰‰р тэдэ эхэнэр>
н‰‰д бэлдэ�эн хангалтай то�о¸о абаад, агы н‰хэн хуурсагта 

ошобо. 2 Агы н‰хэнэй ам�арые б‰т‰‰л�эн ‰хэр шулуун хажуу тээ>
шээ болгогдо�он байба. 3 Ороходонь, Эзэн Иисусай шарил байба>
г‰й. 4 Эхэнэрн‰‰дэй гайхалдажа, юуш гэжэ бодохо ойлгохо¸о бол¸од 
байтар, ялалзама сагаан хубса�атай хо¸р х‰н бии болобо. 5 Эхэ>
нэрн‰‰дэй айн �‰рдэжэ, уруугаа харан зогсоходо, тэдэ хо¸р хэлэбэ: 
«Амиды х‰ниие юундэ ‰хэ�эн‰‰дэй дунда бэдэрээбта? 6 Тэрэтнай 
эндэ ‰гы, тэрэтнай амидыраа. Б‰ри Галилейдэ байхадаа таанадта 
юун гэжэ хэлэ�ыень �анагты. 7 „Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н н‰гэлтэ 
х‰н‰‰дэй гарта тушаагдаад, хэрээ�эндэ хадуулха, тиигээд гурбадахи 
‰дэртµµ амидырха“, – гэжэ тэрэ хэлээ �эмнай». 8 Тиигэхэдэнь эхэ>
нэрн‰‰д Иисусай хэлэ�эн ‰гые �анаандаа оруулба.  

9�10 Магдалай Мария, Иоаннай, м‰н Яковай эхэ Мария болон бу>
сад хэдэн эхэнэрн‰‰д агы н‰хэн хуурсагта ошо�он х‰н‰‰д байгаа. 
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Тэдэнэр агы�аа буса�аар ‰зэ�эн хара�ан юумэеэ Иисусай арбан 
нэгэн д‰тын шабинартань, м‰н бусад олон х‰н зондо дуулгаба. 
11 �амгад дэмы юумэ шашана гээд, элшэнэр этигэбэг‰й. 12 З‰гµµр 
П¸тр �уури�аа бодоод, агы н‰хэн тээшэ г‰йжэ ошобо. Тонгойжо 
харахадань, ор¸о�он б‰дынь лэ байба. Ямар �онин юумэн болооб 
гэжэ гайха�аар тэрэ гэртээ бусаба.  

Иисус хо¸р шабинартаа харагдаба  

13 Тэрэл ‰дэр Иисусай хо¸р шабинарынь Иерусалим хото�оо ар>
бан хо¸р модоной зайтай Эммаус тосхон ошобо. 14 Тэдэ хо¸р боло>
�он ушарнууд тухай бодожо, хоорондоо хµµрэлдэжэ ябаа. 15 Иигэжэ 
дуугаралсажа, з‰бшэжэ ябахадань, Иисус µµрµµ хажуудань ерэжэ, 
тэдэнтэй хамта ябалсаба. 16 З‰гµµр тэдэ шабинарай нюдэниинь б‰>
рэглµµд, тэдэ тэрэниие танибаг‰й.  

17 «Энэ юун тухай замдаа хµµрэлдэжэ ябанабта?» – гэжэ Иисус 
тэдээн�ээ �ураба. Уй гашуудалда дарагдаад яба�ан тэдэ хо¸рынь 
зогсобо. 18 «Эдэ ‰дэрн‰‰дтэ Иерусалим хотодо боло�он ушарнууд 
тухай шил гансаараа дуулааг‰й ябана г‰ш?» – гэжэ тэдэ хо¸рой 
Клеопа гэдэгынь Иисус�аа �ураба. 19 «Ямар ушарнууд юм?» – гэжэ 
харгынь хани урда�аань асууба. Тиихэдэнь тэдэнэр иигэжэ хµµрэ>
бэ: «Эдэ б‰хы ушарнууд Назарет хотын Иисустай тох¸олдоо. Б‰тээ>
�эн ‰йлэ хэрэг‰‰дээрээ, айладха�ан юумэн‰‰дээрээ тэрэ Бурханда 
болон х‰н зондо таатай, �‰р х‰сэтэй л‰ндэншэ бай�анаа харуу>
лаа. 20 Тиигээд манай т‰р‰‰ санаартан, но¸д дарганар тэрэниие ба>
рижа, ‰хэлэй саазада х‰ртµµжэ, хэрээ�эндэ хадаа юм. 21 Харин тэрэ 
х‰н Израилиин арад т‰мэниие Римэй хаанай дарлалта�аа с‰лµµлхэ 
гэжэ бидэ найдадаг байгаабди. Тиин тэрэ б‰гэдын боло�оор гурба>
дахи ‰дэр ябажа байна. 22 Манай хэдэн эхэнэрн‰‰д бидэниие ехэтэ 
гайхуулба: ‰глµµг‰‰р эртэ х‰дµµл‰‰л�эн агыдань ошожо харахадань, 
23 Иисусай шарил агы н‰хэн хуурсагтаа байбаг‰й. Тэндэ Бурханай 
хо¸р Эльгээмэлынь эхэнэрн‰‰дтэ ‰зэгдэжэ, „Иисус амиды!“ – гэжэ 
хэлэ�эн байгаа. 24 Бидэнэй зариманай шулуун хуурсагтань ошожо 
харахада, эхэнэрн‰‰дэй хэлээшэ ‰нэн байба. Харин µµрыень хараа>
г‰йбди».  

25 «Л‰ндэншэдэй уридшалан айладха�ан б‰хы юумэндэ этигэхэ 
талаар мохоо модохир, тэнэг амитад аа! 26 Алдаршахынгаа урда тээ 
Бурханай табисуурта иимэ зоболон ‰зэхэ ¸�отой гэжэ мэдээг‰й аал>
та?» – гэжэ Иисус тэдээндэ хэлэбэ. 27 Тиигээд Моисей�ээ эхилээд, 



Лука 24 

 207

б‰хы л‰ндэншэдэй µµр тухайнь Нангин Бэшэг соо хэлэ�эн з‰йл>
н‰‰дые тэдэ хо¸рто тайлбарилжа ‰гэбэ.  

28 Тэдэнэр зори�он тосхондоо х‰рэжэ ерэбэ. Иисусай саашаа 
ябаха гэ�эн хэбэр ‰з‰‰лхэдэнь, 29 н‰гµµ хо¸рынь: «Орой боложо, 
нара орохо¸о байна ха юм, бидэнтэй ‰лэ», – гэжэ Иисусые аргада>
ба. Тиин Иисус тэдэнээр ‰лэжэ, айлда оролсобо. 30 Тэдэнтэй хамта 
эдеэлхэеэ �уухадаа, Иисус хилээмэ гартаа абажа зальбараад, хухал>
жа н‰гµµ хо¸ртоо ‰гэбэ. 31 Б‰рэглэ�эн нюдэниинь �аял нээгдэжэ, 
тэдэ хо¸р багшаяа таниба. Тэрэ дороо Иисус харагдахаяа болишоо 
�эн. 32 «Харгыдамнай багшын дуугаржа ябахада, Нангин Бэшэг соо 
хэлэгдэ�ые нээн тайлбарилхадань, з‰рхэ сэдьхэлнай х‰лгµµ бэшэ 
�эн г‰?» – гэжэ тэдэнэр бэе бэедээ хэлэбэ. 33 Тэрэ бэеэрээ тэдэнэр 
бодожо, Иерусалим хото¸о бусаба.  

Тиигээд арбан нэгэн элшэнэрэй, м‰н бусадшье хамта ябалсаг>
шадай суглараад байхадань тэдэнэр орожо ерэбэ. 34 «Дээдын Эзэн 
‰нэхµµрµµ амидыраад, Симондэ ‰зэгдээ», – гэжэ б‰лэг зон орожо 
ерэ�эн хо¸рто хµµрэбэ. 35 Ээлжээндээ тэдэ хо¸р харгыда ябахадань 
юунэй боло�он тухай, хилээмэ хухалжа ‰гэхэдэнь лэ Иисусые тани>
�ан тухайгаа хµµрэбэ.  

Иисус шабинартаа ерэбэ  

36 Иигэжэ хµµрэжэ байхадань, Иисус µµрµµ хажуудань бии бо>
ложо: «Амгалан тайбаниие таанадта айладханаб!» – гэжэ хэлэбэ. 
37 Хии ‰зэгдэл харанабди гэжэ бодо�он шабинарынь ехээр сошо>
жо, айн �‰рдэбэ. 38 «Юундэ маргаба сошобот? Сэдьхэл з‰рхэндэтнай 
юундэ �эжэг уурхайлбаб? 39 Энэ гарым, х‰лым харыт. Би µµрµµлби. 
Намайе баряад ‰зэгты, бодото бэеэрээ байхыем харыт: хии ‰зэгдэл 
�аа, бэе махабадг‰й, я�аг‰й байха �эм», – гэжэ хэлэбэ. 40 Тиигээд 
Иисус тэдээндээ гар х‰лµµ харуулба. 41 Шабинарайнгаа ехээр баяр>
лажа, ‰шµµл этигэжэ ядан, гайхалсажа байхада: «Эндэтнай ямар 
нэгэ эдихэ юумэн байна г‰?» – гэжэ Иисус �ураа. 42 Шабинарынь 
тэрээндээ нэгэ хэршэмэг сонгоо�он зага�а ‰гµµ. 43 Тэрээнииень 
абаад, Иисус хара�аар байтарнь эдижэрхибэ.  

44 �‰‰лээрнь Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Нам тухай Моисейн Хуули 
соо, л‰ндэншэдэй номууд соо, Бурханай магтаалнууд соо бэшэгдэ>
�эн б‰хы юумэн бэелхэ гэжэ би таанадтаяа байхадаа хэлээ �энби. 
Тиимэл юумэн болоо». 45 Тиигээд Иисус Нангин Бэшэгэй удха ойл>
гожо абаха ухаа тэдэндээ ‰ршµµгµµ бэлэй. 46 «Бурханай табисуурта 
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алуулха, тиигээд гурбадахи ‰дэртµµ дахин амидырха. 47 Тиигээд н‰>
гэлµµ х‰лис‰‰лхынь тула б‰хы арадуудта Бурханда хандагты гэ�эн 
мэдээсэл тэрэнэй нэрээр номногдохо ¸�отой. Таанад Иерусалим>
�аа эхилээд, 48 тэрэ боло�он б‰хы хэрэг‰‰д тухай айладхаха ¸�отойт. 
49 Эсэгынгээ таанадта ‰гэхэб гэжэ найдуул�ые би м‰нµµ дамжуулан 
таанадта ‰гэнэб. Харин таанад Иерусалим хотодоол байгаад, дээрэ>
�ээ ‰ршµµгдэхэ ехэ х‰сэ шадалда х‰ртэтэрµµ х‰леэгты», – гэжэ 
Иисус тэдээндэ айладхаба.  

Иисус тэнгэридээ дэгдэн бусаба  

50 Тиигээд Иисус шабинараа хото�оо гаргажа, Бетани х‰рэтэр 
абаашаад, гараа ‰ргэжэ, тэдэнээ адислаба. 51 Тиигэжэ буян хэшэг>
тээ х‰ртµµ�энэйнь �‰‰лдэ Иисусые тэнгэри µµдэ дэгд‰‰лэн абаа. 
52 Тэрэнэй �‰‰лдэ шабинарынь Иисуста дохижо м‰ргµµд, хизаарг‰й 
ехэ баяртайнууд Иерусалим хото¸о бусаба. 53 Тиигээд тэдэ саг ‰р>
гэлжэ Бурхандаа баяр баясхалан х‰ргэн �‰мэ соо байдаг бэлэй.  


