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Маркын дуулга�ан �айн Мэдээсэл  

У�аар арюудхагша Иоаннай номнолго тухай  

1 Энэ болбол Бурханай Х‰б‰‰н Иисус Христос тухай �айн Мэ>
дээсэл юм. 2 Тэрэнь Исайя л‰ндэншын ном соо Бурханай иигэжэ 

хэлэ�энэй ¸�оор эхилнэ: «Шинии ябаха харгы бэлдэхыень би т‰>
р‰‰ндэшни µµрынгµµ Эльгээмэлые ябуулнаб», 3 ба�а «Дээдын Эзэ>
нэй ябаха замыень бэлдэгты,  

алхаха харгыень дардам сэхэ болгогты гэжэ  

хэн бэ даа с‰л губида хашхарба».  
4 С‰л губида У�аар арюудхагша Иоанн бии боложо: «Н‰гэл шэ>

бэлн‰‰дээ х‰лис‰‰лхын тула Бурханда хандан, у�аар арюудхуулаг>
ты», – гэжэ айладхаба. 5 Иудейн можо�оо, Иерусалим хото�оо 
олон зон Иоанные шагнахаяа ошобо. Тэдэнэр н‰гэл шэбэлн‰‰дээ 
мэдэрэн гэмшэбэ, тиин Иоанн тэдэниие Иордан голдо шунгуулан 
у�аар арюудхаба.  

6 Иоанн тэмээнэй ноо�он хубса�а ‰мдµµд, �ур бэ�э бэ�элээд 
ябадаг, таршаагаар ба зэрлиг з‰гын балаар хооллодог бэлэй. 7 «Хой>
но�оомни ерэхэ х‰н намда ороходоо аргаг‰й ехэ �‰р жабхалантай 
юм. Би б‰гтыгµµд, тэрэнэй гуталайнь оо�орыешье тайлаха эрхэ>
г‰йб. 8 Би таанадые у�аар арюудханаб, харин тэрэ таанадые Нангин 
�‰лдµµр арюудхаха юм», – гээд Иоанн номнодог бэлэй.  

Иисусые у�аар арюудха�ан тухай  

9 Уданшьег‰й тэдэ ‰дэрн‰‰дтэ Галилей можын Назарет хото�оо 
Иисусай ерэхэдэнь, Иоанн тэрэниие Иордан голдо шунгуулан у�аар 
арюудхаба. 10 У�ан�аа гарахатайгаа сасуу Иисус огторгойн нээгдэ>
хые, Нангин �‰лдын гулабхаадал адляар дээрэнь буухые хараба. 
11 «Ши хайрата Х‰б‰‰мни гээшэш, �анаа сэдьхэлдэмни таатайш», – 
гэ�эн дуун тэнгэри�ээ дуулдаба.  
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12 Тиигэмсээрнь �‰лдэ Иисусые с‰л губи руу ябуулба. 13 Тэндэ 
Иисус д‰шэн ‰дэрэй туршада сатанагаар туршуулан, зэрлиг ан 
арьяатанаар хамта байлсаа, з‰гµµр Бурханай Эльгээмэлн‰‰д тэрээн>
дэ ту�алжа байгаа.  

Иисусай д‰рбэн зага�ашадые дууда�ан тухай  

14 Иоанные барижа т‰рмэдэ хаа�ан хойнонь Иисус Галилейн 
можо ерэжэ, Бурханай �айн Мэдээсэл номнобо. 15 «Таарамжатай 
саг ерэбэ! Бурханай зонхилхо ха�а ойртобо. Н‰гэл шэбэлээ орхижо, 
�айн Мэдээсэлдэ этигэгты!» – гэжэ тэрэ айладхаба.  

16 Нэгэтэ Галилей далайн хажуугаар ябахадаа, тэрэ Симон 
ба Андрей гэдэг тэрэнэй ахые хараба. Тэдэ хо¸р зага�ашад 
г‰льмэеэ далайда хаяжа байгаа. 17 «Намтай ябалсагты, тиигэбэл 
зага�а барихын орондо х‰н‰‰дые намда хандуулха ажалда би 
таанадые �ургахаб», – гэжэ Иисус тэдэ хо¸рто хэлэбэ. 18 Тии>
гэхэдэнь тэдэнэр дары г‰льмэеэ орх¸од, Иисусай хойно�оо 
ябаа �эн.  

19 Тэндэ�ээ саашалжа ябатараа, тэрэ Зэбэдэйн х‰б‰‰дые, Яков ба 
Иоанн гэдэг аха д‰‰нэрэй онгосо соо �уугаад, г‰льмэеэ за�ажа бай>
хыень харамсаараа, 20 дуудаба. Тэдэнь Зэбэдэй эсэгэеэ х‰дэлмэри>
шэдтэйнь хамта онгосодонь орх¸од, Иисустай ябаба.  

Ада ш‰дхэртэ дайруул�ан х‰н тухай  

21 Иисус шабинартайгаа хамта Капернаум хото ерэжэ, субботын 
болоходо м‰ргэлэй гэртэ орожо, х‰н зониие �ургаба. 22 Тэрэнэй 
�ургаал шагна�ан х‰н‰‰д булта ехээр гайхаба. Ушарынь юуб гэхэдэ, 
тэрэ Хуули заадаг багшанарта адляар бэшэ, харин эрхэ засаг ба>
рижа бай�ан х‰ндэл адляар �урга�ан байгаа.  

23 Тэрэ м‰ргэлэй гэртэ ада ш‰дхэртэ барюул�ан х‰н орожо: 24 «На>
заредэй Иисус, ши бидэниие яаха гээбши? Ши маниие ‰гы хэхэеэ 
ерээ г‰ш? Би шамайе мэдэхэб, ши Бурханай нангин Х‰б‰‰нши», – 
гээд хашхарба.  

25 «Абяа анирг‰й болоод, энэ х‰н�µµ гара!» – гэжэ Иисус шан>
гаар ада ш‰дхэртэ захирба.  

26 Тиигэхэдэнь ада ш‰дхэр ‰нµµхи х‰нµµ ехээр ордо�олуулан, 
шангаар хашхараад, бэе�ээнь гаража арилба. 27 Х‰н зон булта 
аргаг‰й ехээр гайхажа, бэе бэедээ: «Энэшни юун гээшэб? �‰р х‰>
сэтэй шэнэ �ургаал байнал! Яа�ан ехэ эрхэ засагтай х‰н гээшэб? 
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Ада ш‰дхэрн‰‰дшье тэрэнэй ‰гэ дуулажа байнал», – гэлдэжэ 
байгаа.  

28 Уданшьег‰й Иисус тухай �ураг суу б‰хы Галилейн можоор 
хаа хаанаг‰й тараба.  

Иисус олон х‰н‰‰дые аргалан эдэгээбэ  

29 Яков Иоанн хо¸р шабинараараа хамта Иисус м‰ргэлэй гэр�ээ 
гараад, Симон Андрей хо¸рой гэртэнь ошоо �эн. 30 Иисусай орожо 
ерэхэтэйнь сасуу Симонэй хадам эжын ехэ халууржа хэбтэ�эн 
тухай дуулгаа бэлэй. 31 Иисус тэрэ эхэнэртэ ойртожо, гар�аань ба>
ряад бодхообо. Тиихэдэнь халууниинь бууража, эхэнэр айлшадаа 
х‰ндэлжэ оробо.  

32 ‡дэшэлэн, наранай ороходо, Иисуста ‰бшэн х‰н‰‰дые, ада 
ш‰дхэрн‰‰дтэ барюул�ан х‰н‰‰дые бултыень асаржал байгаа. 33 Хо>
тын зон бултадаа шахуу гэрэй ‰‰дэндэ сугларба. 34 Иисус элдэб 
‰бшэнтэй олон зониие аргалан эдэгээбэ, олон ада ш‰дхэрн‰‰дые 
намнажа гаргаба. Тэрэнэй Бурханай табисуурта бай�ыень ада ш‰д>
хэрн‰‰дэй �айн мэдэжэ бай�ан хадань, тэдэнэй юумэ хэлэхые тэрэ 
хорижо байгаа.  

Иисусай Галилейн можоор номно�он тухай  

35 Иисус хойто ‰глµµнь хара ‰‰рээр бодоод, гэр�ээн гаража нэгэ 
эзэг‰й газарта ошоод, Бурханда зальбарба. 36 Тиихэдэнь Симон ба 
тэрээнтэй яба�ан зон хойно�оонь гаража бэдэрбэ. 37 �‰‰лдэнь тэрээ>
ниие олоод: «Б‰хы зон шамайе бэдэржэ байнал», – гэбэ.  

38 «Д‰тэ оршодог ондоо тосхонуудаар ябая, би тэндэхи зондо ба>
�ал номнохо ¸�отой х‰м, тиимэл зорилготойгоор би иишэ ерээ ха 
юмбиб», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба.  

39 Тиигэжэ тэрэ б‰хы Галилей можын м‰ргэлэй гэрн‰‰дээр �ур>
гаалаа номножо, ада ш‰дхэрн‰‰дые даража байгаа.  

Иисус ‰бшэнтэй х‰ниие аргалан эдэгээбэ  

40 Иисуста ар�анай бузар ‰бшэнтэй х‰н ерэжэ, ‰бдэг дээрээ бай>
гаад, тэрэниие гуйна: «Хэрбээ ши х‰сэбэл, намайе арюудхан эдэ>
гээжэ шадахаш».  

41 Иисус тэрэ х‰ниие хайрлаад, гараа �арбайжа тэрээндэ х‰рµµд: 
«Эдэгээхэ х‰сэлтэйб, арюун болыш даа», – гэбэ. 42 Тэрэ дары ар>
�анайнь бузар ‰бшэниинь ‰гы боложо, ‰нµµхи х‰мнай арюун сэбэр 
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болобо. 43 Тиигээд эмн‰‰л�эн х‰нµµ харгыгаараа ябахыень, м‰н: 
44 «Энээн тухай ши хэндэшье б‰ хэлээрэй. З‰гµµр санаартада сэхэ 
ошожо, бэеэ ‰з‰‰лэ, тиигээд аргалуул�анаа х‰н б‰хэндэ гэршэл>
хын тула ши Моисейн зарлигай ¸�оор ‰ргэл асараарай», – гэжэ 
захирба.  

45 З‰гµµр ‰нµµхи х‰ниинь гараад, эмн‰‰л�эн тухайгаа х‰н б‰хэндэ 
хµµрэбэ. Тиимэ�ээ Иисус энэ хотодо ‰зэгдэхэ байхын аргаг‰й бо>
ложо, хото�оо гадуур эзэг‰й газарта ошоо �эн. Тиигэбэшье х‰н зон 
тэрээндэ газар б‰хэн�µµ ерэжэ байгаа.  

Иисус саа ‰бшэнтэй х‰ниие эдэгээбэ  

1 Нэгэ хэды ‰дэр болоод, Иисус Капернаум хотодоо бусажа ерэ>
бэ, тиин тэрэнэй гэртээ бай�ан тухай �ураг дары тараба. 2 Удан>

г‰й х‰н зон олоороо сугларжа, гэртэньшье, газаа хаалгандашье баг>
таха газарг‰й болоо �эн. Иисусай сугларагшадта номножо байхада, 
3 д‰рбэн х‰н саа ‰бшэнтэй х‰ниие тэлээд ерэбэ. 4 Х‰н зоной угаа 
олон бай�ан�аа тэрэ ‰бшэн х‰ниие Иисуста ойртуулхын арга ‰гы 
байгаа. Тиимэ�ээ ‰нµµхи ерэ�эн х‰н‰‰д Иисусай бай�ан газарай ту>
шаа гэрэй хушалта задалан, н‰хэ гаргаад, ‰бшэн х‰нµµ шэрдэгтэйнь 
доошонь буулгаба. 5 Иисус тэдэ х‰н‰‰дэй этигэл �‰зэгэйнь аргаг‰й 
ехэ байхые харахадаа, саа ‰бшэнтэндэ хандан: «Х‰б‰‰мни, н‰гэл>
н‰‰дшни х‰лисэгдэбэ», – гэбэ.  

6 Тэндэ �уу�ан Хуули заадаг хэдэн багшанар досоогоо: 7 «Юундэ 
тэрэ иимэ мэтын юумэн‰‰дые хэлэн, Бурханиие доромжолно гээ>
шэб? Ганса Бурхан�аа ондоо хэн х‰нэй н‰гэлые х‰лисэдэг юм?» – 
гэжэ бодожо байгаа.  

8 Тиигэжэ бодожо байхыень Иисус гансата мэдээд: «Юундэ тии>
гэжэ сэдьхэлдээ бодобот?» – гэжэ асууба. 9 «Саа ‰бшэнтэй х‰ндэ 
„Н‰гэлн‰‰дшни х‰лисэгдэбэ“ гэхэдэ бэлэн г‰, али „Бодоод, дэбис>
хэрээ абаад яба“ гэжэ хэлэхэдэмни бэлэн г‰? 10 Х‰н т‰рэлхитэнэй 
Х‰б‰‰нэй газар дэлхэй дээрэ н‰гэл шэбэлн‰‰дые х‰лисэхэ эрхэтэй 
бай�ые би таанадта баталан харуулхаб». Тиигээд саа ‰бшэнтэй 
х‰ндэ хандан: 11 «Шамда хэлэнэб, бодоод, дэбисхэрээ абаад, гэртээ 
хари», – гэбэ.  

12 Б‰хы х‰н‰‰дэй хара�аар байтар ‰нµµхи ‰бшэн х‰н бодоод, дэ>
бисхэрээ абаад, гаража ябаба. Улад зон бултадаа айхабтар ехээр 
гайхалдан: «Бидэ иимэрх‰‰ юумэ хэзээшье харааг‰йбди», – гэлдэн, 
Бурханиие алдаршуулжа ороо �эн.  
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Иисус Левиие шэлэжэ абаба  

13 Иисус дахин Галилей далайн эрьедэ ошобо. Ехэл олон зоной 
сугларан тэрээндэ ерэхэдэ, Иисус тэдэниие �ургаба. 14 Нэгэтэ ган>
саараа ябатараа тэрэ татабари суглуулдаг Алфейн Левий х‰б‰‰нэй 
ажалаа хэжэ �уухыень хараа �эн. «Хойно�оомни яба», – гээд Иисус 
тэрээндэ хэлэбэ. Тиихэдэнь Левий бодоод, хойно�оонь ябаба.  

15 Хожомынь Иисус шабинартайгаа хамта, тэрэниие олоороо да>
хажа ябадаг алба татаашадтай, бусадшье н‰гэлтэн‰‰дтэй хамта Ле>
виин гэртэ ‰дэшын хоол барижа байгаа. 16 Хуули заадаг зарим 
багшанар Иисусай н‰гэл хэгшэдтэй ба алба татагшадтай хамта хоол>
ложо байхыень хараад, «Юундэ багшатнай иимэ зоноор хамта эдеэл>
нэб?» – гэжэ шабинар�аань �ураба.  

17 Иисус тэрэнииень дуулахадаа: «Эл‰‰р уладта эмшэн хэрэгг‰й, 
харин ‰бшэн х‰н‰‰дтэ хэрэгтэй юм. Би ‰нэн сэдьхэлтэниие бэшэ, 
харин н‰гэл хэгшэдые дуудахаяа ерээ х‰нби», – гэжэ хэлэбэ.  

Масаг сахиха тухай асуудал  

18 Иоаннай шабинарай, м‰н фарисейн‰‰дэй масаглажа байха ‰едэ 
зарим х‰н‰‰д Иисуста ерээд: «Иоаннай, м‰н фарисейн‰‰дэй шаби>
нарай масаг сахижа байхада, шинии шабинар юундэ масаглана>
г‰йб?» – гэжэ асууба.  

19 Иисус иигэжэ сасуулан тэдэндэ харюусаба: «Т‰рэ хуримда ерэ�эн 
айлшад х‰рьгэн х‰б‰‰нтэй байхадаа, масаг сахиха аал? ‡гыл даа! Х‰рьгэн 
х‰б‰‰нтэй байха сагтаа тэдэнэр масаглахаг‰йл. 20 З‰гµµр х‰рьгэн х‰б‰‰>
ниие тэдэн�ээ абаад ябаха ‰дэрэй ерэхэдэнь, тэдэ айлшад масаглахал».  

21 «Хэншье хуушан хубса�анда шэнэ б‰дµµр халаа�а табидагг‰й 
бшуу, тиимэ халаа�ан хуушан хубса�ые удара татахал, хахархайень 
улам ехэ болгохол. 22 Хэншье �ая нэрэ�эн архияа хуушан туламда 
хэдэгг‰йл, тиигээ �аа, тэрэ архинь э�ээд, хуушан туламаа хахалжа, 
архиньшье, туламыньшье хэндээшье хэрэгг‰й болохол. Тиимэ�ээ �ая 
нэрэ�эн архи шэнэ туламда хэхэ хэрэгтэй юм».  

Суббото тухай асуудал  

23 Нэгэ субботодо* Иисус шабинартайгаа таряалангай газараар 
ябажа ябаа. Шабинарынь таряанай залаа та�алан ‰йр‰‰лээд, эдижэ 

                                                           

* Еврейн‰‰дэй ажал хэхэ ¸�ог‰й ‰дэр. 
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байгаа. 24 Зарим фарисейн‰‰д Иисуста: «‡гы, харыш, шабинаршни 
субботодо хэжэ болохог‰й юумэ хэжэ ябанал!» – гэбэ.  

25 «Давид хаанай, тэрээнтэй хамта яба�ан х‰н‰‰дэй ехээр гэдэ�ээ 
‰лдэхэдµµ юу хэ�эн тухайнь хэзээшье уншааг‰й �эн г‰т? 26 Тэрэ 
ушар Авиафарай ахамад санаарта байхада тох¸олдоо юм. Давид 
Бурханай гэртэ ороод, санаартад�аа бэшэ ондоо х‰н‰‰дэй эдижэ 
болохог‰й ‰ргэлэй хилээмэ эдеэд, хажуудахи х‰н‰‰дтээшье хубаажа 
‰гµµ юм», – гэжэ Иисус тэдэндэ харюусаба.  

27 Т‰гэсхэлдэнь Иисус тэдэ фарисейн‰‰дтэ иигэжэ хэлэбэ: «Х‰н 
гээшэмнай субботын тулада бэшэ, харин суббото х‰нэй ту�ада бии 
болгогдоо юм. 28 Тиимэ�ээ Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н субботыншье 
Эзэн м‰н».  

Хата�ан гартай х‰н тухай  

1 Иисусай дахинаа м‰ргэлэй гэртэ ошоходонь, тэндэ хата�ан 
гартай х‰н байба. 2 Ба�а буруу юумэ хэ�энэйнь т‰лµµ Иисусые 

зэмэлхэ �анаатайшуулшье байжа, ‰бшэн х‰ниие субботодо аргална 
аа г‰ гэжэ тэрэниие ажаглан хаража байбад. 3 «Бодоод, х‰н зоной 
урда гара!» – гээд Иисус хата�ан гартай х‰ндэ хэлэбэ. 4 Тиигээд х‰н 
зон�оо: «Субботодо бидэ �айн юумэ б‰тээхэ ¸�отой г‰бди, али ха>
рата юумэ ‰йлэдэхэ г‰? Х‰нэй ами на�ые абарха г‰, али хороохо 
г‰?» – гэжэ �ураа бэлэй.  

Тиигэхэдэнь х‰н зон абяа анирг‰й байгаа �эн. 5 Иисус тэдэниие 
сухалтайгаар хараад, з‰рхэ сэдьхэлэйнь мохооршо�ондо уйдан га>
шуудажа, ‰бшэн х‰ндэ хандан: «Гараа �арбай», – гэбэ. ‡бшэн х‰нэй 
гараа �арбайхадань, хата�ан гарынь эдэгэшэ�эн байгаа. 6 Фарисей>
н‰‰д м‰ргэлэй гэр�ээ гараад, дары Иродэй талынхидаар уулзажа, 
Иисусые яажа алаха тухайгаа з‰бшэн хэлсэбэ.  

Далайн хажууда аргаг‰й олон х‰нэй суглар�ан тухай  

7 Иисусай шабинартайгаа хамта далайн эрьедэ ошоходонь, тэрэ>
ниие ‰й т‰мэн зон дахажа ябаа. Тэдэ зон Галилей, Иудей можонууд>
�аа, 8 Иерусалим хото�оо, Иордан голой саада бэе�ээ, Тир, Сидон 
хотонуудай оршон тойрон�оо суглар�ан байгаа. Тэдэнэр булта Иису>
сай б‰тээ�эн хэрэг‰‰д тухайнь дуулаад, тэрээндэ ерэбэ. 9 Иисус эдэ 
‰й т‰мэн зондо шахуулжа, низа даруулшахаг‰йн тула онгосо бэл>
дээд байхыень шабинартаа захиба. 10 Тэрэнэй ехэ олон х‰н‰‰дые 
эмшэлэн эдэгээ�эн хадань ‰бшэн х‰н‰‰д тэрээндэ гараараа х‰рµµд 

 2  3  
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абаха �анаатайгаар Иисусай з‰г руу т‰лхилсэжэ байгаа. 11 Досоогоо 
ада ш‰дхэртэй х‰н‰‰д Иисусые харахадаа, урдань �‰гэдэн унаад: 
«Ши Бурханай Х‰б‰‰н байнаш», – гэжэ хашхаралдадаг байгаа. 
12 Бурханай табисуурта бай�ыемни нэгэшье х‰ндэ б‰ мэд‰‰лэгты 
гэжэ Иисус ада ш‰дхэрн‰‰дтэ хатуугаар захирдаг �эн.  

Иисус арбан хо¸р элшэнэрээ шэлэжэ абаба  

13 Иисус хэдэн шабинараа µµртэйнь хамта хада дээрэ гарахыень 
дурадхаба, тиигээд тэдэнь ябалсаба. 14 Тэдэнэйнгээ дунда�аа Иисус 
арбан хо¸рыень шэлэжэ абаад, элшэнэрээр томилоо бэлэй. Тэдэнь 
Иисустай хамта ябалсаха�аа гадна �айн Мэдээсэл дэлгэр‰‰лхэ уял>
гатай, 15 ада ш‰дхэрн‰‰дые дараха эрхэ засагтай байгаа. 16 Арбан 
хо¸рой нэгэнь Симон байгаа, Иисус тэрэниие П¸тр гэжэ нэрлээ. 
17 Ба�а Яков ба Иоанн гэдэг Зэбэдэйн хо¸р х‰б‰‰д байлсаа. Иисус 
тэдэ хо¸рто тэнгэриин дуунай х‰б‰‰д гэ�эн удхатай «Боанергес» 
гэ�эн нэрэ алдар ‰гэбэ. 18 Элшэнэрэй тоодо Андрей, Филипп, Вар>
фоломей, Матвей, Фома, Алфейн Яков х‰б‰‰н, Фаддей, Симон Ка>
нанит*, 19 �‰‰лдэнь Иисуста урба�ан Иуда Искариот байгаа.  

Иисус ба ада ш‰дхэрн‰‰дэй но¸н Веельзевул  

20 Иисусай гэртээ ерэхэдэнь, ба�ал х‰н зон олоороо сугларжа, 
тэрэ шабинартаяа эдеэлхэшье забг‰й болобо. 21 Тэрээн тухай Иису>
сай т‰рэлхидынь дуулахадаа, ухааниинь муудаа байна гэжэ бодоод, 
тэрэнээ асархаяа ошобо.  

22 Иерусалим хото�оо ерэ�эн Хуули заадаг багшанар: «Энэ х‰н 
Веельзевулай, ада ш‰дхэрн‰‰дэй но¸ной мэдэлдэ байна! Веельзеву>
лай аша ту�аар ада ш‰дхэрн‰‰дыешье дарана!» – гэжэ хэлсэбэ.  

23 Тиигэхэдэнь Иисус тэдэ багшанарые µµртµµ дуудаад, �ур>
гаалта ‰гэн‰‰дые хэлэбэ: «Бодоод ‰зыт, сатана яажа µµрыгµµ да>
раха юм? 24 Хубааралдаад, хоорондоо дайлалдажа бай�ан хаан орон 
удаан байнг‰й бутарха. 25 Хубааралдаад, хоорондоо арсалдажа бай>
�ан гэр б‰лэ удаан байнг‰й �алаха. 26 Сатанашье µµрынгµµ урда�аа 
эсэрг‰‰сэн бодобол, уданг‰й хосорхо юм. 27 Бар х‰сэтэй х‰нэй гэртэ 
ороод, т‰р‰‰н эзэнииень х‰лижэ уяаг‰й �аа, хэншье эд зµµрииень 

                                                           

* Эхэ бэшэгтэ «Кананит» гэжэ нэрлээтэй байдаг. Тиигэжэ римэй дарлал"

тын урда�аа эсэрэг‰‰сэн тэмсэжэ бай�ан еврей б‰лгэмэй гэш‰‰дые нэрлэ"

дэг байгаа.  
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тоножо шадахаг‰йл. Эзэнииень х‰ли�эн хойноол гэр барааень 
дээрмэдэхэ бшуу. 28 Х‰нэй ‰йлэдэ�эн н‰гэл шэбэлн‰‰дэй, хэлэ>
�эн харата ‰гэн‰‰дэй хэдышье ехэ хара н‰гэлтэй байбалнь, Бур>
хан тэдэниие х‰лисэхэ юм, 29 харин Нангин �‰лдые муушал�ан 
муудха�ан х‰ниие Бурхан хэзээдэшье х‰лисэхэг‰й, тэрэ н‰гэл 
шэбэлынь х‰ниие хэтэ заяандаа дахажа ябаха юм гэжэ таанадта 
‰нэн з‰бые хэлэнэб». 30 Досоогоо ада ш‰дхэртэй байна гэжэ Хуули 
заадаг багшанарай хэлсэдэг хадань Иисус иимэ юумэ хµµрэ�эн 
ушартай юм.  

Иисусай эжы ба д‰‰нэрынь  

31 Иисусай эжынь, д‰‰нэрынь ерэбэ. Тэдэнэр газаа байгаад, тэ>
рэниие дуудахыень гэр руу х‰ниие эльгээбэ. 32 Иисусые тойроод 
�уу�ан олон зон: «Хара даа, эжышни, д‰‰нэршни ерээд, шамайе 
х‰леэжэ байна», – гэбэ. 33 Тиигэхэдэнь Иисус: «Минии эжы хэн 
гээшэб? Минии аха д‰‰нэр хэд гээшэб?» – гэжэ урда�аань �ураба. 
34 Тиигээд µµрыень тойроод �уу�ан зониие шэртэн хараад: «Эдэл 
минии эжы, минии аха д‰‰нэр гээшэ. 35 Бурханай эрхэ х‰сэлые д‰‰р>
гэжэ бай�ан х‰н б‰хэн лэ минии аха д‰‰нэр, эгэшэ д‰‰нэр, эжымни 
гээшэ», – гэбэ.  

Таряашан тухай �ургаалта ‰гэ  

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

госодо �ууха болобо. Онгосонь далайн у�анда, харин х‰н зон эрье 
дээрэ зогсожо байгаа �эн. 2 Тиигээд Иисус �ургаалта ‰гэн‰‰дые 
хэрэглэн зондо ухаа зааба: 3 «Шагнагты даа! Нэгэ таряашан таряа 
тарихаяа гараба. 4 ‡рэ�эеэ сасахадань, зариманиинь харгын ха>
жууда унаба, тэдэнииень шубууд ерэжэ тоншобо. 5 Зарим ‰рэ�э>
ниинь х‰рь�э багатай, шулуутай газарта унаба, тиигээд нимгэн 
х‰рь�этэй газар�аа т‰ргэн бултайба. 6 Харин наранай гарахада, 
г‰нзэгы ‰ндэ�элµµг‰й з‰лгэ ногоон уршыгаад хатажа байгаа. 7 Ба>
�а зарим ‰рэ�эн‰‰д ‰‰ргэнэ соо унажа, хµµгтэ даруулаад, ургаса 
‰гэжэ шадабаг‰й. 8 Зарим ‰рэ�эниинь ‰рэжэлтэй газарта унажа, 
ехэ �айн ургаса ‰гэбэ: тари�анда ороходоо гуша, жара, али зуу да>
хин ехэ ургаса хадагдаба».  

9 Тиигээд Иисус: «Шэхэтэй юм �аа, анхарагты», – гэжэ хэлэбэ.  
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�ургаалта ‰гэн‰‰дэй зорилго  

10 Зоной тарахада Иисусай арбан хо¸р элшэнэр, ‰шµµ нэгэ хэды 
х‰н тэрээнтэй ‰лµµд, хµµрэ�эн �ургаалта ‰гэн‰‰дээ тайлбарилжа 
‰гэхыень гуйба. 11 Иисус тэдэндэ: «Бурханай хаан т‰рэ тухай г‰н 
нюусанууд таанадтал тайлбарилагдана, харин гадуур бай�ан тэдэ 
зондо би �ургаалта ‰гэн‰‰дээр лэ хµµрэнэ гээшэб. 12 Тиимэ�ээ:  

„Тэдэнэр хараба, шэртэбэшье,  

юумэ об¸орхог‰й.  

Тэдэнэр сонособо, шагнабашье,  

юумэ ойлгохог‰й.  

Хэрбээ юумэ об¸ордог, ойлгодог �аа,  

тэдэ Бурханда хандаха �эн,  

тиигээд Бурхан тэдэниие х‰лисэхэ �эн“», – гэжэ хэлэбэ.  

Таряашан тухай �ургаалта ‰гэн‰‰дээ Иисус  

тайлбарилжа ‰гэнэ  

13 Удаань Иисус �ураба: «�ургаалта эдэ ‰гэн‰‰дые таанад ойлго>
ног‰й аалта? Тиихэдээ бусад �ургаалта ‰гэн‰‰дые яажа ойлгохотнай 
гээшэб? 14 ‡нµµхи тарилгашамнай Бурханай ‰гэ тарина. 15 Бурханай 
‰гэ дуулабашье, тэрээндэ г‰йсэд �аналаа табяаг‰й х‰ндэ шолмос 
ерээд, сэдьхэл з‰рхэндэнь �уурижааг‰й ‰гэ абаад арилшадаг – хар>
гын хажууда таригда�ан ‰рэ�эн тон энээндэл адли юм. 16 Шулуутай 
газарта таригда�ан ‰рэ�эн тухай тайлбарилбал, иимэ: али нэгэ х‰н 
‰гэ шагнаад, тэрээниие аба�аар лэ баяртайгаар сахина, 17 з‰гµµр тэ>
рэ ‰гэ сэдьхэлдэнь г‰нзэгы ‰ндэ�элээг‰й, тиимэ�ээ удаан тогтоно>
г‰й. ‡гын т‰лµµ бэрхэшээлэй тудаа �аань, али м‰рдэлгэ зоболон>
гуудай дайраа �аань, энэ х‰н ай�ан �‰рдэ�эндµµ Бурханай ‰гэ�µµ 
тэрэ дороо арсаха. 18 ‡‰ргэнэ соо уна�ан ‰рэ�эн тухай удхалбал, 
иимэ байна: хэн нэгэн Бурханай ‰гэ шагнабашье, 19 энэ оршолон>
гой байдалда дашууран абта�андаа, баялиг зµµридэ, тэрэ мэтын эл>
дэб юумэн‰‰дтэ шуна�андаа ‰гын удха ойлгодогг‰й, тиимэ�ээ тэрэ 
‰гэ ямаршье ‰рэг‰й байдаг. 20 ‡рэжэлтэй х‰рь�эндэ урга�ан ‰рэ�эн 
иимэ удхатай: Бурханай ‰гэ шагнаад, тэрэниие хэшээлтэйгээр са>
хижа бай�ан х‰н‰‰д саашадаа аша ту�атай юм. Нэгэ зариманиинь 
зуу дахин, н‰гµµд‰‰лынь жара дахин, бусадынь гуша дахин ‰л‰‰ ‰рэ 
д‰н асардаг».  
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Зулын гэрэл тухай  

21 Иисус ‰ргэлжэл‰‰лбэ: «Таанад зула а�аагаад, тэрэнээ ямар нэгэн 
ам�артаар б‰глэдэгг‰йт, али орон дороо табидагг‰йт. Харин тэрэ>
нээ ‰ндэр табюур дээрэ табидаг ха юмта. 22 Ямаршье нюуса заабол 
эли болодог, ямаршье далда юумэн заабол мэдэгдэдэг юм. 23 Тии>
мэ�ээ шэхэтэй юм �аа, анхарагты.  

24 Дуулажа бай�ан юумэеэ анхаралтайгаар шагнагты! Ямар хэм>
жээгээр хэмжэнэбта, тэрэл хэмжээгээр, ‰шµµ нэмээдшье Бурхан 
таанадта хэмжэжэ ‰гэхэ*. 25 Ушарынь юуб гэбэл, юумэтэй бай�ан 
х‰ндэ нэмэгдэжэ ‰гтэхэ. Юумэг‰й бай�ан х‰н�µµ �‰‰лшын юумэ>
ниинь абтаха».  

Ургажа бай�ан ‰рэ�эн тухай �ургаалта ‰гэн‰‰д  

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

Горчицын ‰рэ�эн тухай �ургаалта ‰гэн‰‰д  

30 Иисус иигээд ‰‰ргэлжэл‰‰лбэ: «Зай, Бурханай хаан т‰рэ юун>
тэй адлиб? Ямар �ургаалта ‰гэн‰‰дээр тэрэниие тайлбарилжа боло>
хоб? 31 Бурханай хаан т‰рэ болбол газарта �уулгагда�ан горчицын 
‰рэ�энтэй адли юм. Тэрэ ‰рэ�эн газар дэлхэйдэ ургадаг ургамалнуу>
дай хамагай жэжэниинь юм. 32 Харин ургахадаа, тэрэ б‰хы ургамал>
нууд�аа ехэ болодог, тэнгэриин шубуудай уурхайгаа за�ажа боло>
моор �аглагар томо �алаануудые ‰гэдэг».  

33 Х‰н‰‰дтэй хµµрэлдэхэдµµ Иисус бусадшье олон �ургаалта ‰гэ>
н‰‰дые хэрэглэжэ байгаа, тиихэдэ тэдэнэй ойлгожо абаха аргаар 

                                                           

* Хо¸р янзаар ойлгожо болохо: 1. Ямар хэмжээгээр ‰гэ дууланабта, тэрэл 

хэмжээгээр, ‰шµµшье нэмээд Бурхан таанадта ойлгосо ‰гэхэ; 2. Ямар хэм"

жээгээр бусадые ш‰‰бэрилнэбта, тэрэл хэмжээгээр, б‰ришье шэр‰‰нээр 

Бурхан таанадые ш‰‰бэрилхэ.  
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�ургадаг байгаа. 34 Тэдэ зондо Иисус гансал �ургаалта ‰гэн‰‰дээр 
хэлэдэг бэлэй. Харин шабинартайгаа гансаараа ‰лэхэдµµ тэрэ б‰хы 
юумэн‰‰дые тайлбарилжа ‰гэдэг �эн.  

Иисусай шуурга номгоруул�ан тухай  

35 Тэрэл ‰дэшэлэн Иисус шабинартаа: «Далайн н‰гµµ эрьедэ 
гараябди», – гэжэ дурадхаба. 36 Иисус шабинартайгаа х‰н зониие 
орх¸од, онгосоороо далай гаталба. Ба�а ондоошье онгосонууд хой>
но�оонь тамарба. 37 Гэнтэ хуй �алхин буужа, онгосонь далайн дол>
гиндо сохюулаад, арайл шэнгээг‰йхэн у�аар д‰‰рэшэбэ. 38 Энэ ‰едэ 
Иисус тархи дороо юумэ дэрлээд онгосын �‰‰л хабида унтажа 
байгаа. Шабинарынь багшаяа �эрюулэн: „Багша! Бидэнэй ‰хэхэеэ 
байхада, танда хамааг‰й гээшэ г‰?“– гэлдэбэ.  

39 Тиигэхэдэнь Иисус х‰л дээрээ бодоод, �алхи саража, долги>
нуудта: «Аалин бологты, намдагты!» – гэжэ захирба. Тэрэ дороо 
�алхин намдажа, далай долгилхо¸о болижо, оршон тойрон огто 
аалин намдуу болошобо. 40 Тиигээд Иисус шабинартаа хандажа: 
«Таанад юундэ иитэрээ айбабта? Этигэл �‰зэгг‰йл байна г‰т?» – 
гэбэ.  

41 Тэдэнь б‰ришье ехээр айн �‰рдэ�эн юумэд: «�алхииешье, да>
лайешье мэдэлдээ оруулаад байдаг энэ х‰мнай хэн гээшэб?» – гэжэ 
µµ�эд дундаа хэлсэбэ.  

Иисус ада ш‰дхэртэй х‰ниие эдэгээбэ  

1 Иисус шабинартайгаа Галилей далай гаталаад, Гераса хотын 
шадар ерэбэ. 2 Тэрэнэй онгосо�оо буухатайнь сасуу досоогоо ада 

ш‰дхэртэй нэгэ х‰н агы н‰хэн хуурсагууд�аа шамдуухан гаража 
ерэбэ. 3 Тэрэ х‰н агы н‰хэн хуурсагуудта байрладаг байгаа, тиихэдэ 
хэншье тэрэниие гэнжээршье х‰лин барижа шададагг‰й бэлэй. 
4 Тэрэнэй гар х‰л оло дахин гэнжээр х‰либэшье, тэрэ гэнжэн‰‰дээ 
та�а татадаг, т‰мэр ш‰дэрн‰‰дые эбдэдэг байгаа. Тиигээд хэншье 
тэрэниие диилэжэ мэдэлдээ абаха аргаг‰й бэлэй. 5 Тэрэ х‰н ‰дэр 
�‰ниг‰й хада уулаар г‰, али агы н‰хэн хуурсагуудаар тэнэжэ, хаш>
харжа, бэеэрээ шулуу нэшэжэ байдаг �эн.  

6 Тэрэ х‰н Иисусые холо�оо хара�аар хажуудань г‰йжэ ерээд, 
х‰лдэнь унажа: 7 «Иисус, Дээдын Бурханай Х‰б‰‰н, би танда ямар 
хамаатай х‰нбиб? Намайе б‰ зобоогыш даа гэжэ Бурханай нэрээр 
гуйнаб!» – гэжэ байгаад бархирба. 8 Тиигэжэ бархир�анайнь ушар 

 4  5  
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хэлэбэл, Иисус ада ш‰дхэртэ: «Энэ х‰н�µµ гара!» – гэжэ захир�ан 
байгаа. 9 Тиигээд Иисус: «Нэрэшни хэн бэ?» – гэжэ �ураба. «‡й 
т‰мэн гэжэ нэрэтэйб, юундэб гэхэдэ, бидэ угаа олонбди», – гэжэ 
‰нµµхи х‰ниинь харюусаба. 10 «Энэ орон нютаг�аа ада ш‰дхэрн‰‰>
дые б‰ ‰лдыт даа», – гэжэ тэрэ дахин дахин Иисусые гуйба. 11 Тэрэ 
‰едэ хадын хаяагаар �‰рэг гахай бэлшэжэ байгаа. 12 «Маанадые энэ 
гахайн �‰рэгтэ эльгээгыш даа, гахайнууд соо орохыемнай з‰бшµµ>
гыш даа», – гэжэ ада ш‰дхэрн‰‰д Иисусые гуйба. 13 Иисусай з‰б>
шµµхэдэ, ада ш‰дхэрн‰‰д ‰нµµхи х‰н�µµ гараад, гахайнууд руу оро>
бо. Тиин хо¸р мянган тооной шахуу гахайн �‰рэг эгсэ эрье�ээ 
далай руу �‰рэжэ шэнгэшµµ бэлэй.  

14 Гахай манаашад хото х‰дµµгµµр ябаад, энэ ушар тухай зондо 
дуулгаба. Тиигээд х‰н зон юунэй боло�ые харахаяа тэрэ газарта ерэ>
жэ байгаа. 15 Тэдэнэй Иисуста ерэхэдэнь, ‰й т‰мэн ада ш‰дхэрн‰‰д>
тэ барюулаатай бай�ан х‰н хубсалаад, эл‰‰р ухаантай �ууба, тиимэ>
�ээ х‰н зон ехээр айжа �‰рдэбэ. 16 Ада ш‰дхэрн‰‰дтэ барюулаатай 
бай�ан х‰нтэй, гахайн �‰рэгтэй юунэй боло�ые хара�ан зон сугла>
раашадта хµµрэбэ. 17 Тиигэхэдэнь х‰н зон нютаг�аань гаража ошо>
хые Иисусые гуйба.  

18 Иисусай онгосодоо �уужа байхадань, урдань досоогоо ада ш‰д>
хэрн‰‰дтэй бай�ан х‰н суг ябалсахаар з‰бшµµл гуйба. 19 Теэд Иисус 
з‰бшµµбэг‰й, харин: «Гэртээ харижа, шамда Дээдын Эзэнэй хэды 
ехэ юумэ б‰тээ�эн тухай, ‰ршµµл хайратай бай�ан тухай гэртэхин>
дээ хµµрэжэ ‰гэ», – гээ �эн.  

20 Тиимэ�ээ тэрэ х‰н Декаполис гэдэг арбан хотын оршон тойро>
ноор ябажа, тэрээндэ Иисусай хэды ехэ юумэ б‰тээ�эн тухай х‰н 
б‰хэндэ хµµрэбэ. Энэ ушар тухай дуула�ан лэ х‰н б‰хэн гайхажа 
ханаба.  

‡хэ�эн басаган ба ‰бшэн эхэнэр тухай  

21 Иисус онгосоороо дахин Галилейн далай гаталжа, н‰гµµ эрье>
дэнь гараба. Тэндэнь тэрэниие тойроод олон зон суглараа бэлэй. 
22 М‰ргэлэй гэрэй дарганарай нэгэн болохо Иаир гэжэ нэрэтэй х‰н 
тиишээ ерээ. Иисусые хараад, тэрэ х‰лдэнь унажа, 23 ехээр гуйжа 
оробо: «Бага басагамни ‰хэхэеэ хэбтэнэ. Ошожо, тэрэнииемни га>
раараа х‰рыш даа, тиигээ �аашни тэрэмни эдэгэхэ, амиды байхал». 
24 Иисус тэрэ х‰нтэй гэртэнь ошобо. Хойно�оонь ‰нµµхил олон зон 
дахасалдан, эндэ тэндэ�ээнь т‰рисэлдэн ябаба.  
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25 Тэрэ зоной дунда арбан хо¸р жэлэй турша соо шу�а гоожоод 
тогтодогг‰й ‰бшэнтэй нэгэ эхэнэр ябалсаа. 26 Тэрэ эхэнэр олон эм>
шэдээр ябажа, б‰хы алта м‰нгэеэ бара�аншье �аа, оройдоо �айжа>
рааг‰й, харин б‰ри муудажал байгаа. 27 Иисус тухай дуулахадаа, тэрэ 
улад зоноор т‰рисэлдэн Иисусай ара�аа д‰тэлµµд, мэд‰‰лэнг‰йгµµр 
хубса�андань халта х‰рэбэ. 28 Иисусай хубса�андань халташье х‰рµµ 
�аа эдэгэхэб гэжэ тэрэ �анажа байгаа ха юм. 29 Тиигэхэтэйнь сасуу 
‰нэхµµрµµ шу�аниинь гарахаяа болижо, тэрэ эдэгэ�энээ мэдэрбэ. 
30 Тэрэл ‰едэ Иисус х‰сэ шадалайнгаа буура�ые ойлгобо. «Хэн на>
майе х‰рµµб?» – гэжэ тэрэ асууба. 31 Багшынгаа юун тухай �ура>
�ыень ойлгоог‰й шабинарынь: «Таниие тойроод бай�ан зон эндэ 
тэндэ�ээтнай т‰ринэл. „Хэн намайе х‰рµµб“ гэжэ юундэ асуугаа 
юмта?» – гэбэ.  

32 Тиихэдэнь Иисус хубса�андань х‰рэ�эн х‰ниие харахаяа тойрон 
шэртэбэ. 33 ‡нµµхи эхэнэр µµртэйнь юунэй ушар�ые тухайлаад, ай>
�ан �‰рдэ�эн, шэшэр�эн юумэ Иисуста д‰тэлэн, урдань �‰гэдэн 
унажа, сэхыень хэлэбэ. 34 «Басаган, этигэлшни шамайе абараа. Ши 
амгалан тайбан, эл‰‰р энхэ, ‰бшэ хабшанг‰й ябыш даа», – гэжэ 
Иисус эхэнэртэ хэлэбэ.  

35 Тиигэжэ байтарынь м‰ргэлэй гэрэй даргада хэдэн х‰н ерэжэ: 
«Басаганшни на�а бараа, ши багшые б‰ тухашаруула», – гэжэ хэлэ>
бэ. 36 З‰гµµр Иисус хэлээшыень тоонг‰й: «Б‰ ай. Этигээд лэ бай», – 
гэжэ Иаирта хэлэбэ.  

37 Тиигээд П¸тр, Яков, тэрэнэй Иоанн д‰‰ гурбан�аа ондоо хэн>
дэшье хойно�оонь ябахые Иисус з‰бшµµбэг‰й. 38 Тэдэ м‰ргэлэй 
гэрэй даргында ерээд, зоной хµµрсэгэнэхые, бахардан ‰ймэхые, 
шангаар уйлалдахые, бархиралдахые хараба. 39 Иисус гэртэ ороод: 
«Юундэ иитэрээ бархиралдана гээшэбта? Басаган ‰хµµг‰й, миин лэ 
унтажа байнал», – гэбэ. 40 Тиигэхэдэнь тойроод бай�ан улад зон 
Иисусые наада барин энеэлдэбэ.  

Иисус б‰гэдэ зониие гаргаад, ‰нµµхи басаганай аба эжытэй, гур>
бан шабинартайгаа басаганай хэбтэ�эн та�алгада оробо. 41 Тиигээд 
басаганай гар�аань баряад: «Талита кум!» – гэбэ (энэнь: «Басаган, 
бодо!» – гэ�эн удхатай). 42 Басаган тэрэ дороо бодоод, та�алгаараа 
ябаба. Тэрэ арбан хо¸р на�атай байгаа. Энэ ушарай гэршэ боло�он 
зон ехэл гайхажа ханаба. 43 Гэхэдэ Иисус энээн тухай нэгэшье ами>
танда б‰ дуулгагты гэжэ захираа �эн. Тиигээд: «Басаганда эдихэ 
юумэ ‰гэгты», – гэжэ хэлээ.  
 5  
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Назарет хотынхин Иисуста ‰�µµрхэбэ  

1 Тэндэ�ээ Иисус шабинартайгаа хамта т‰рэ�эн хотодоо бусажа 
ерэбэ. 2 Тэрэ суббото болоходо х‰н зониие �ургахаяа м‰ргэлэй 

гэртэ ошобо. Тэрэниие шагна�ан олон зон гайхалдажа: «Яажа эдэ 
б‰хэниие энэмнай б‰тээнэ гээшэб? Иимэ гайхамшагта ‰йлэ хэрэ>
г‰‰дые б‰тээхэ сэсэн ухаан, х‰сэ шадал тэрээндэ хаана�аа заяагдаа 
гээшэб? 3 ‡гы, энэмнай дархан бэшэ �эн г‰? Мариягай х‰б‰‰ниинь, 
Яковай, Иосиин, Иудын, Симонэй ахань бэшэ �эн г‰? Д‰‰ басага>
дынь энэ хотодо маанадаар ажа�ууна бэшэ аал?» – гэлсэбэ. Тиигэ>
жэ тэдэ зон тэрэнэй талаар �эжэглэжэ байгаа.  

4 Харин Иисус тэдэндэ: «Л‰ндэншэдые нютагынхид�аань, т‰рэл>
хид�µµ, гэр б‰лэ�µµнь бусад зон булта х‰ндэлжэ ябадаг юм», – гэ>
жэ хэлэбэ. 5 Иимэл ушар�аа Иисус нютагтаа гайхамшагта хэрэг‰‰>
дые б‰тээхэ аргаг‰й боложо, ‰сµµхэн лэ ‰бшэнтэниие гараараа 
адислан эдэгээбэ. 6 Нютагайнгаа зоной тиимэ этигэл �‰зэгг‰й бай>
далые Иисус гайха�аар лэ байгаа.  

Иисус арбан хо¸р элшэнэртээ захяа заабари ‰гэнэ  

Иисус оршон тойрон тосхонуудаар ябажа, зониие �ургаба. 7 Тэрэ 
арбан хо¸р шабинараа дуудаад, ада ш‰дхэрн‰‰дые дараха эрхэ засаг 
олгон, хо¸р хо¸роорнь иишэ тиишэнь эльгээбэ. 8 Тиигэхэ зуураа тэ>
дэндээ иимэ захяа ‰гэбэ: «Замдаа гансал тулга таягтай гаража бай>
гты. Эдеэ хоол г‰, али туулмаг с‰‰мхэ г‰, али алта м‰нгэ абаад яба>
хын хэрэг ‰гы. 9 Сандаали ‰мдµµд гарагты, гэхэтэй зэргэ �элгэхэ 
хубса�а абаад ябахын хэрэг ‰гы. 10 Ямар нэгэн гэртэ уригда�ан бай>
бал, хото�оо гаража ошотороо тэрэл айлдаа байха ¸�отойт. 11 Хэрбээ 
ямар нэгэ нютагта таанадые угтажа абаха дураг‰й г‰, али хэлэ�ые>
тнай дуулаха дураг‰й байбал, х‰лдэтнай халда�ан тоо�о �эжэрэн 
дураг‰йлхэ�энµµ мэд‰‰лээд, тэрэ нютаг�аа гаража ошогты».  

12 Тиигэхэдэнь элшэнэр замда мордожо, н‰гэлµµ орх¸од, Бурханда 
хандагты гэжэ х‰н б‰хэндэ номнобо. 13 Тэдэнэр ада ш‰дхэрн‰‰дые 
олоор гаргажа, ‰бшэн зониие олива то�оор т‰рхеэд эдэгээжэ байгаа.  

У�аар арюудхагша Иоаннай н‰гшэ�эн тухай  

14 Иисус тухай �ураг хаа хаанаг‰й таража, Иродойшье �онорто 
х‰рэбэ. Зарим х‰н‰‰д: «Энэ У�аар арюудхагша Иоанн амидыраад, 
иимэ гайхамшагта хэрэг‰‰дые б‰тээнэ», – гэлсэжэ байба. 15 Н‰гµµ 

6 
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зариман: «Энэ Илия байна», – гэбэ. ‡шµµ н‰гµµд‰‰лынь: «Эртэ 
урда ‰еын л‰ндэншэдтэл адли л‰ндэншэн хаш», – гэлсэбэ. 16 Харин 
Ирод энээн тухай дуулахадаа: «Энэ намда толгойгоо та�а сабшуул>
�ан Иоанн амидыраа», – гэжэ хэлэбэ. 17�18 Ушарынь хэлэбэл, Ирод 
Филипп д‰‰гэйнгээ Иродиада �амгатай �уу�ан байгаа. Тиигэхэдэнь 
Иоанн: «Ши д‰‰гэйнгээ �амгатай гэрлэхэ ¸�ог‰йш», – гэжэ Иродтэ 
хэлээ �эн. Тиимэ�ээл Ирод Иродиадын �айшаалда х‰ртэхын тула 
Иоанные т‰рмэдэ �уулга�ан байгаа.  

19 Тиихэдэ Иродиада Иоаннда ехээр хороо бусалжа, тэрэниие 
алахаяа �анаа, гэхэдэ Ирод�ээ боложо х‰сэлµµ бэел‰‰лхэ аргаг‰й 
байгаа. 20 Иоаннай эрхим �айн, гэгээн х‰н бай�ыень мэдээд, Ирод 
тэрээн�ээ айдаг, тэрэниие хамгаалдаг бэлэй. Иоаннай хэлэ�эн 
юумэн‰‰дэй �анааень зобоодогшье �аань, Ирод тэрэниие шагнаха 
дуратай байгаа, шагнадагшье байгаа.  

21 Одоошье Иродиадада таарамжатай саг тудаба. Ирод т‰рэ�эн 
‰дэртµµ дашарамдуулан, б‰хы т‰шэмэлн‰‰д, сэрэгэй дарганар, Га>
лилейн нэрэ х‰ндэтэй х‰н‰‰дые суглуулаад, ехэ найр хэбэ. 22 Тэндэ 
Иродиадын басаган хатаржа, Иродтэ, айлшадтань ехээр �айшааг>
даба. Тиимэ�ээ Ирод тэрээндэ: «Дуратай юумэеэ эри, х‰сэ�эн лэ 
юумыешни ‰гэхэб!» – гэбэ. 23 «Эри�эн лэ юумыешни ‰гэхэб, хаан 
оронойнгоо хахадыньшье ‰гэхэдэ бэлэнби», – гэжэ Ирод тангариг>
ла�ан байгаа.  

24 Басаган эжыдээ ошожо: «Юу эрихэбиб?» – гэжэ �ураба. «У�аар 
арюудхагша Иоаннай толгой эри», – гэжэ эхэнь харюусаба. 25 Басаган 
�µµргµµ хаанда т‰ргэхэн ошожо: «У�аар арюудхагша Иоаннай толгой 
табаг дээрэ табяад, намда энэ гэ�ээр ‰гэхыешни х‰сэнэб», – гэбэ.  

26 Ирод хаан �анаата болобошье, б‰хы айлшадай урда ‰гµµ ‰гэ�эн 
тула басаганай х‰сэл д‰‰ргэнг‰й байха аргаг‰й байба. 27 Ирод тэрэ 
дороо харуулайнгаа сэрэгшэдэ т‰рмэдэ бай�ан Иоаннай толгой та>
�а сабшаад, абаад ерэхыень захирба. 28 Тэрэ сэрэгшэнь Иоаннай 
толгойе табаг дээрэ табяад, басаганда асаржа ‰гэбэ, тэрэнииень 
басаган эхэдээ ‰гэбэ. 29 Иоаннай шабинарынь энээниие дуулаад, 
бэеыень агы н‰хэн хуурсагта абаашажа х‰дµµл‰‰л�эн байгаа.  

Иисус табан хилээмээр таба мянган х‰ниие садхааба  

30 Элшэнэр Иисустаа бусажа ерээд, юу хэ�энээ, улад зондо юу заа>
�анаа хµµрэбэ. 31 Ехэ олон зоной ерэжэ ошожол бай�ан хада Иисус 
элшэнэртэйгээ эдихэ уухашье с‰лµµг‰й байгаа. Тиимэ�ээ тэрэ 



Марк 6 

 103

шабинартаа: «Эзэг‰й газарта ошожо, нэгэ бага амарая», – гэжэ ду>
радхаба. 32 Тиигээд тэдэнэр онгосодоо �уугаад, эзэг‰й газар руу та>
марба. 33 Теэд олон зон тэдэнэй тамаржа ябахые хараад, хайшаа 
ошохыень тухайлжа байгаа. Тиимэ�ээ элдэб хотын зон Иисусай ба 
шабинарайнь урда гаража нуурай эрьеэр г‰йлдэбэ.  

34 Иисус онгосо�оо буухадаа, тэндэ олон зоной суглар�ые хараба, 
хонишонг‰й хонидтол мэтэ бай�ан тэдэниие хайрлан, олон юумэ>
н‰‰дтэ �ургажа эхилбэ. 35 ‡дэшэ болоходо шабинарынь багшадаа 
ойртоод: «М‰нµµ орой болошоо, энэ эзэг‰й газар байна. 36 Тиимэ>
�ээ хажуугаархи тосхон, отогуудаар орожо, эдихэ юумэ худалдажа 
абахыень эдэ зоноо табиит даа», – гэбэ.  

37 «Таанад µµ�эдµµ эдэндэ эдихэ юумэ ‰гэгты», – гэжэ Иисус ха>
рюусаба. «Эдэ зониие эдеэл‰‰лхын тула хо¸р зуун динари м‰нгµµр хи>
лээмэ худалдажа абахамнай гээшэ г‰?» – гэжэ шабинарынь гайхаба.  

38 «Хэды хилээмэтэй байнабта, хараад ерэгты», – гэбэ Иисус. Тэ>
дэнь ошожо хараад: «Табан монсогор хилээмэтэй, хо¸р багахан зага>
�атай байнабди», – гэжэ дуулгаба. 39 Тиигэхэдэнь Иисус эдэ зоноо 
б‰лэг б‰лэгµµр хубаагаад, з‰лгэ ногоон дээрэ �уулгагты гэжэ шаби>
нартаа захирба. 40 Х‰н зон зуу зуугаар, али таби табяар хубааралдан, 
б‰лэг‰‰д болон �уубад. 41 Тиигээд Иисус ‰нµµхи табан монсогор 
хилээмэеэ, хо¸р зага�аяа абаад, тэнгэри µµдэ шэртэн, Бурханда ба>
яр баясхалан х‰ргэбэ. Хилээмэеэ хухалан, х‰н зондо х‰ртµµжэ ху>
баахыень шабинартаа ‰гэбэ. Удаань хо¸р зага�аяа хухалжа, х‰н зон>
до х‰рт‰‰лбэ. 42 Х‰н б‰хэн дураараа эдижэ садаа �эн. 43 Тиигээд ша>
бинарынь арбан хо¸р т‰рс‰‰гээр д‰‰рэн хилээмэнэй, зага�анай 
‰лµµдэ�э суглуулба. 44 Хамта дээрээ эдеэл�эн зоной тоодо табан 
мянга шахуу гансал эрэш‰‰л байлсаа �эн.  

Иисус у�ан дээг‰‰р ябана  

45 Тиигэмсээрээ Иисус шабинараа онгосодо �уулгажа, нуурай н‰гµµ 
бэедэ оршо�он Бетсаида хото руу µµр�µµнь т‰р‰‰лэн тамархыень за>
хирба. Харин µµрµµ улад зоной таратар ‰лµµ бэлэй. 46 Зоной тарахада 
Иисус хада µµдµµ зальбархаяа гараба. 47 ‡дэшэ болоходо тэрэ ‰нµµхи 
газартаал гансаараа байба, харин шабинарынь онгосоороо далайн 
тэгэндэ х‰рэжэ байгаа. 48 Урда�аань ‰леэ�эн �алхинтай тулалдажа 
бай�ан шабинараа харахадаа, Иисус �‰ниин д‰рбэдэхи харуулай ‰еэр* 

                                                           

* М‰нµµнэйхеэр �‰ниин гурбан саг�аа ‰глµµнэй зургаан саг болотор.  
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у�ан дээг‰‰р ябаад, шабинартаа ошобо. 49 Тэрэнэй у�ан дээг‰‰р яба>
�ыень хара�ан шабинарынь сошожо, хии ‰зэгдэл гэжэ �анаад, ай>
�андаа хашхаралдаба. 50 Тэрэниие хараад, шабинарынь бултадаа ухаа 
алдаба. Харин Иисус тэдээндэ: «Зоригоо б‰ алдагты. Би Иисус бай>
наб, б‰ айгты», – гэбэ. 51 Тиигээд Иисус шабинарайнгаа онгосодо 
�ууба, �алхиншье намдаба. Харин шабинарынь гайхахын ехээр гай>
хаба. 52 Тэдэнэр хилээмэнтэй б‰тээ�эн гайхамшагта хэрэгэй ‰нэн 
удхые ойлгоог‰й, тэдэнэй ухаан бодолынь балартаад байгаа бшуу.  

Иисус Геннисарет хотодо ‰бшэн зониие эдэгээнэ  

53 Иисус шабинартайгаа далайе гаталжа, Геннисаредэй газарта 
х‰рэжэ ерээд, онгосоо эрье дээрэ гаргаба. 54 Онгосо�оо буухатайнь 
сасуу тэндэхи улад зон Иисусые таниба. 55 Тиигээд оршон тойрон>
хи б‰хы нютагуудаар г‰йжэ, Иисусай хаана бай�ыень дуулахадаал, 
тиишэнь ‰бшэн зониие дэбисхэртэйнь асаржа байгаа. 56 Иисусай 
хаанашье ябахада, хото х‰дµµгµµршье ороходо, х‰н‰‰д тэрээндэ ‰б>
шэн х‰н‰‰дые асаржа, хубса�андатнай халташье х‰рэхыень з‰бшµµ>
гыт даа гэжэ гуйдаг байгаа. Тиин хубса�андань гараараа х‰рµµд 
аба�ан б‰хы х‰н‰‰д эдэгэшэдэг бэлэй.  

‡бгэ эсэгэнэрэй �ургаал  

1 Иерусалим�аа хэдэн фарисейн‰‰д, Хуули заадаг зарим багша>
нар ерээд, Иисусые тойрон сугларба. 2 Иисусай зарим шабина>

рай гараа гуримай ¸�оор угаанг‰й эдеэлжэ байхые тэдэ об¸орбо. 
3 Фарисейн‰‰д, бусадшье б‰хы еврейн‰‰д хуушан заншалнуудаа на>
ринаар сахижа, гар угаалгын тусхай ¸�ололг‰йгµµр эдеэ хоолдо х‰>
рэдэгг‰й байгаа. 4 Худалдаа наймаанай газар�аа юумэ асараад, µµ�э>
дыгµµ угаажа арюудхааг‰й �аа, тэдэ эдидэгг‰й байгаа. М‰н тэдэ 
аяга шанагаа, ам�арта табагаа, забьяануудаа, �андали �уудалнуудаа 
оро дэрээ угааха гэхэ мэтын ондоошье заншал гуримуудые сахидаг 
бэлэй.  

5 Тиимэ�ээ фарисейн‰‰д, Хуули заадаг багшанар Иисуста хандан: 
«Шабинаршни юундэ ‰бгэ эсэгэнэрэймнай заа�ан заншалнуудые 
сахинаг‰йб? Тэдэшни яахадаа гараа угаанг‰йгµµр эдеэлнэб?» – гэбэ. 
6 Иисус харюудань хэлэбэ: «Хо¸р нюурта таанад тухай Бурханай хэ>
лэ�ые Исайя л‰ндэншэ ‰нэн з‰бµµр буулгажа бэшээ юм:  

„Эдэ зон намайе миин лэ ‰гµµрµµ х‰ндэлµµд,  

харин з‰рхэ сэдьхэлдээ нам тухай огто бодоног‰й.  

 6  7  
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7 Х‰н‰‰дэй зох¸о�он ¸�о гуримуудта �ургажа байхадаа,  

тэдэ дэмы намда м‰ргэнэ даа“.  
8 Таанад Бурханай захяа заабаринууд�аа арсаад, х‰нэй заа�ан ¸�о 
гуримуудые сахибат. 9 Таанад Бурханай захяа заабаринуудые гурим 
заншалнуудаараа арга мэхэтэйгээр �элгэжэ шададаг байнат. 10 „Аба 
эжы хо¸роо х‰ндэлэ“, „Аба эжы хо¸роо муушал�ан х‰н ‰хэлдэ х‰р>
тэхэ ¸�отой“ гэжэ Моисейгээр дамжуулан Бурхан хэлэ�эн байгаа. 
11 Харин таанад эхэ эсэгэдээ ту�алха юумэтэй байгаад, „Энэшни 
Корбан“, ондоогоор хэлэбэл, Бурханда ‰ргµµтэй юм гэхэнь з‰б гэ>
жэ зониие �ургахадаа, 12 аба эжыдээ ямаршье ту�а б‰ х‰ргэгты гэжэ 
�урганат. 13 Тиигэжэл таанад Бурханай захяа заабариие µµ�эдынгµµ 
тогтоо�он ¸�о заншалаар �элгэнэт, тиин ‰шµµшье олон иимэрх‰‰ 
юумэн‰‰дые таанад ‰йлэдэжэ байдагта».  

Ямар юумэн‰‰д х‰ниие бузарланаб?  

14 Иисус дахин улад зониие µµртµµ дуудажа хэлэбэ: «Х‰н б‰хэн 
хэлэ�ыемни шагнажа, ойлгохые хэшээгты! 15 Гадна�аа досоотнай 
орожо бай�ан юумэн таанадые бузарладагг‰й юм. Харин досоо>
�оотнай гаража бай�ан юумэн таанадые бузарладаг. 16 Шэхэтэй юм 
�аа, анхарагты»*.  

17 Иисусай улад зониие орх¸од гэртэ ороходонь, хэлэ�энээ манда 
тайлбарилжа ‰гыт гээд шабинарынь тэрэниие гуйба. 18 «М‰нµµ бо>
лотор таанад хэлэ�ыемни ойлгобог‰й гээшэ г‰т? Гадна�аа зосоотнай 
оро�он ямаршье юумэн ‰нэндµµ таанадые бузарлажа шадахаг‰й, 
19 юундэб гэхэдэ, тэрэ юумэн танай з‰рхэндэ ороно бэшэ, харин та>
най хотондо ороод, �‰‰лдэнь бэе�ээтнай гаргагдадаг ха юм». (Иигэ>
жэ хэлэхэдээ Иисус ямаршье эдеэ хоолые эдихэдэ зохихо юм гэжэ 
батална гээшэ).  

20 Тиигээд Иисус ‰ргэлжэл‰‰лбэ: «Досоо�оотнай гарадаг юумэн 
таанадые бузарладаг гээшэ. 21 Досоотнай, �анаа з‰рхэндэтнай н‰>
гэлтэ х‰сэлэнг‰‰д т‰рэжэ, таанадые ташаяангы ябадалда х‰ргэдэг, 
хулгай х‰‰лэдэг, алаха хюдаха тээшэ, 22 эрэдээ г‰, али эхэнэртээ ур>
баха тээшэ т‰лхидэг, хомхой сэдьхэлтэй, хара �анаатай болгодог, 
худал хуурмаг, зальхай ябадал, атаа ж‰тµµ т‰р‰‰лдэг, хэр‰‰л ама 
гаргадаг, бардам зан, тэнэг ааша гаргадаг. 23 Эдэ б‰хы н‰гэлтэ 
юумэн‰‰д досоо�оотнай гараад, µµ�эдыетнай бузарладаг юм».  

                                                           

* Энэ з‰йл зарим эхэ бэшэг‰‰дтэ ‰гы байдаг.  
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Эхэнэрэй �‰зэг этигэл тухай  

24 Иисус Галилей�ээ гаража, Тир хотын шадар ерэжэ, нэгэ гэртэ 
зогсобо. Эндэ ерэ�эн тухайгаа х‰н‰‰дтэ мэд‰‰лхэ дураг‰й байбашье, 
танигданг‰й байжа шадабаг‰й. 25 Ада ш‰дхэртэ барюул�ан басага>
най эхэнь Иисус тухай дуулаад, тэрээндэ ерэжэ, х‰лдэнь унаба. 
26 Еврей>бэшэ тэрэ эхэнэр Сириин Финики гэжэ газар�аа гарбал>
тай байгаа. Басагыемни бари�ан ада ш‰дхэрые гаргажа ‰гыт даа гэ>
жэ тэрэ эхэнэр Иисусые гуйба. 27 Харин Иисус тэрэ эхэнэртэ: «Нэн 
т‰р‰‰н ‰хиб‰‰дые садхааха хэрэгтэй. Тэдэнэй эдихэ хоол абаад, 
нохойнуудта хаяхань зохихог‰й юм»*, – гэбэ. 28 «Тиимэшьел даа, 
Дээдын Эзэн, теэд шэрээ�ээ уна�ан ‰хиб‰‰дэй ‰лµµдэ�ые нохой>
нуудшье эдидэг ха юм», – гэжэ ‰нµµхи эхэнэрынь харюусаба. 29 «З‰б 
даа энэ харюушни. Ши гэртээ хари, басаганайшни досоо�оо ада 
ш‰дхэр гаража тонилоо», – гэжэ Иисус эхэнэртэ хэлэбэ. 30 Гэртээ 
ерээд, тэрэ эхэнэр басаганайгаа орон дээрээ хэбтэхыень хараба; до>
соохи ада ш‰дхэрынь гаража ошо�он байба.  

Иисус хэлэг‰й д‰лии х‰ниие эдэгээбэ  

31 Тирэй шадархи газар�аа гараад, Иисус Сидон хотоор дайраад, 
Галилей далай тээшэ з‰глэбэ. Замдаа тэрэ Декаполис гэжэ нэрэтэй 
арбан хотын хажуугаар ‰нгэрбэ. 32 Хэдэн х‰н тэрээндэ д‰лии, арай 
шамай дуугардаг х‰ниие асаржа, дээрэнь гараа табижа адислыт даа 
гэжэ Иисусые гуйба. 33 Иисус тэрэниие гансаарыень зон�оо зай>
суулаад, шэхэн‰‰дтэнь хургануудаа хэбэ, тиигээд тэдээн дээрээ н¸л>
боод, хэлэндэнь халта х‰рэбэ. 34 Тиигээд огторгой µµдэ хаража, ехэтэ 
�анаа алдаад: «Эффата!» (энэнь «Нээгдыш!» гэ�эн удхатай) – гээд 
‰нµµхи х‰ндµµ хэлэбэ. 35 Тиигэмсээрнь тэрэ х‰н дары дууладаг, 
ямаршье бэрхэшээлг‰й хэлэдэг болошобо.  

36 Хэ�эн юумэн тухаймни хэндэшье б‰ дуулгаарайгты гэжэ Иисус 
зондо захирба. Теэд тэрэнэй хорихо тумань, зон б‰ришье ехээр энэ 
ушар тухай хэлсэжэ байгаа. 37 Дуула�ан зон булта аргаг‰й ехээр 
гайхалдажа: «Иисус ямаршье юумые �айнаар хэнэ. Д‰лии зониие 
дууладаг болгоно, хэлэг‰й зониие дуугардаг болгоно», – гэлсэжэ 
байгаа.  
 7  

                                                           

* Еврейн‰‰д еврей"бэшэ зондо олон ушарта нохойнуудтал адляар хандадаг 

байгаа.  



Марк 8 

 107

Иисус д‰рбэ мянган х‰ниие садхааба  

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

дажа хэлэбэ: 2 «Би эдэ зониие хайрланаб. Тэдэ намтай гурбан ‰дэр 
байлсаа, теэд м‰нµµ эдихэ юумэг‰й болоод байна. 3 Тэдэнэй зари>
маниинь холо�оо ерээ. Тиимэ�ээ ‰лэн хоо�он гэртэнь табибални, 
тэдэ замдаа �уларжа ядаржа магадг‰й». 4 «Теэд эзэг‰й хоо�он энэ 
газарта эдэ зониие бултыень садхааха хилээмэ х‰н хаана�аа оло>
хоб?» – гэжэ шабинарынь урда�аань хэлэбэ. 5 «Таанадта хэды шэ>
нээн хилээмэ байнаб?» – гэжэ Иисус �ураба. «Долоон жэжэхэн 
монсогор хилээмэн байна», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 6 Иисус 
улад зониие �уухыень захирба. Тиигээд ‰нµµхи долоон хилээмэеэ 
абаад, Бурханда баяр баясхалан х‰ргэбэ. Хилээмэеэ хухалан, х‰н 
зондо х‰ртµµжэ хубаахыень шабинартаа ‰гэбэ. Шабинарынь хубааба. 
7 ‡шµµ тэдэ хэдыхэн зага�атай �эн. Иисус тэдэнэй т‰лµµ Бурханда 
баясхалан х‰ргµµд, тэрэ зага�а хубаажа ‰гэхыень шабинартаа захи>
ба. 8�9 Д‰н хамтадаа д‰рбэн мянган шахуу х‰н булта дураараа эдижэ 
садаа, ‰шµµ тиихэдэ эдеэнэй ‰лµµдэ�эн долоон т‰рс‰‰гээр д‰‰рэн 
суглараа. Иисус х‰н зоноо тараагаад, 10 шабинартайгаа хамта онго>
содо �уужа, Далмануфын газар нютаг руу тамарба.  

Тэнгэри�ээ баталагда�ан гайхамшагта тэмдэг тухай  

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

Фарисейн‰‰дэй ба Иродэй э�ээбэри  

14 Шабинарынь хилээмэ абахаяа мартажа, онгосодонь тэдэндэ 
оройдоол гансахан монсогор хилээмэн байгаа. 15 «�эргэг байгты! 
Фарисейн‰‰дэй, Иродэй э�ээбэри�ээ болгоомжолжо ябагты», – гэ>
�эн �эргылэмжэ Иисус шабинартаа ‰гэбэ. 16 Шабинарынь µµ�эд 
хоорондоо: «Маанадта хилээмэнэй ‰гы бай�ан дээрэ�ээ тиигэжэ 
хэлээ ¸�отой», – гэжэ тухайлба. 17 Юун тухай хэлсэжэ бай�ыень 
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мэдээд, Иисус тэдэндээ хэлэбэ: «Хилээмэг‰й бай�ан тухайгаа юун>
дэ хэлсээбта? М‰нµµ болотор мэдэнэг‰й, ойлгоног‰й гээшэ г‰т? 
Ухаан бодолтнай тиимэ мунхаг байна гээшэ г‰? 18�19 Нюдэтэй бай>
гаад, харанаг‰й гээшэ г‰т? Шэхэтэй аад лэ, дууланаг‰й гээшэ г‰т? 
Табахан монсогор хилээмэ табан мянган х‰ндэ хубаажа ‰гэхэдэмни, 
хэды т‰рс‰‰гээр д‰‰рэн ‰лµµдэ�э суглуул�анаа �ананаг‰й аалта?» 
«Арбан хо¸р т‰рс‰‰г», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 20 «Тиигээд 
долоон хилээмэ д‰рбэн мянган х‰ндэ хубаахадамни, хэды т‰рс‰‰>
гээр д‰‰рэн ‰лµµдэ�э суглуулаа �эмта?» – гэжэ Иисус �ураба. «До>
лоон т‰рс‰‰г», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 21 «Теэд юун тухай 
хэлэ�ыемни м‰нµµшье болотор ойлгоног‰й гээшэ г‰т?» – гэжэ 
Иисус дахин �ураба.  

Бетсаида хотодо Иисус �охор х‰ниие эмнэбэ  

22 Иисусай шабинартайгаа Бетсаида хото ерэхэдэнь, хэдэн х‰н 
тэрээндэ �охор х‰ниие х‰тэлжэ асараад, гараараа адис х‰рт‰‰лэн 
эдэгээхыень гуйба. 23 Иисус тэрэ �охор х‰ниие гар�аань барижа, 
тосхон�оо х‰тэлэн гаргаба. Тиигээд нюдэндэнь н¸лбоод, дээрэнь 
гараа табин адислаад: «Зай, юумэ харана г‰ш?» – гэжэ �ураба. 
24 Тэрэнь иишэ тиишээ хараад: «Х‰н‰‰дые харанаб, теэд тэдэ той>
роод яба�ан мододтол адли ‰зэгдэнэ», – гэжэ хэлэбэ.  

25 Иисус дахин нюдэндэнь гараараа х‰рэбэ. Тиигэхэтэйнь сасуу 
‰нµµхи х‰н хараатай болобо; нюдэнь эдэгэжэ, тэрэ б‰хы юумэ эли 
тодоор харадаг болоо. 26 «Зай, ши гэртээ хари, тосхондо б‰ ороо>
рой», – гэжэ захин, Иисус тэрэ х‰ниие ябуулба.  

Иисус гээшэмнай хэн бэ?  

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



Марк 8, 9 

 109

Иисус зобохо, алуулха тухайгаа хэлэнэ  

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

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

Иисусай бодото �‰р х‰сэн тухай  

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

                                                           

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

удхатай.  

 8  9  

9 
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мэдэнг‰й тиигэжэ хэлээ бшуу, юундэб гэхэдэ, шабинар ехээр ай�ан 
�‰рдэ�эн байгаа. 7 Тиигэжэ байтарынь ‰‰лэн бии боложо, тэдэниие 
хушаад, тэндэ�ээнь: «Энэ минии инаг хайрата Х‰б‰‰мни юм, таа>
над ‰гыень дуулажа байгты», – гэ�эн абяан дуулдаба. 8 Шабина>
райнь тойроод харан гэхэдэнь, Иисус�аа ондоо хэншье ‰гы байба.  

9 Хада�аа буужа ябахадаа Иисус шабинартаа: «Х‰н т‰рэлхитэнэй 
Х‰б‰‰нэй ‰хµµд амидыртар энэ ‰зэ�эн хара�анаа хэндэшье б‰ хэ>
лээрэйт», – гэжэ захирба. 10 Шабинарынь энэ нюусые хадагалжа 
ябаа, теэд «‰хµµд амидырхань» ямар удхатайб гэжэ бэе бэе�ээ �ура>
даг байгаа. 11 «Хуули заадаг багшанар юундэ Бурханай табисуурта 
Христосой ерэхын урда тээ Илия л‰ндэншэ ерэхэ ¸�отой гэдэг 
бэ?» – гэжэ шабинарынь Иисус�аа асууба. 12 Иисус харюусаба: 
«‡нэхµµрµµ Илия т‰р‰‰н ерэжэ, б‰хы юумэ бэлдэхэ ¸�отой. Тиихэ>
дээ юундэ Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н ехээр зобохо, тэрээн�ээ ар>
саха юм гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг бэ? 13 Гэхэдэ 
Илия ерээ юм, тиин Нангин Бэшэг соо хэлэгдэ�энэй ¸�оор х‰н‰‰д 
дура зоргоороо тэрээнтэй болоо юм гэжэ таанадта хэлэхэ байнаб».  

Иисус досоогоо ада ш‰дхэртэй х‰б‰‰е эдэгээбэ  

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

Иисус дахин ‰хэхэ тухайгаа хэлэнэ  

30 Иисус шабинартайгаа тэндэ�ээ гараад, Галилейе ‰нгэржэ ябаба. 
Хаана яба�анаа х‰н‰‰дтэ мэд‰‰лхэг‰й гэжэ тэрэ оролдоо. 31 Уша>
рынь юуб гэбэл, тэрэ шабинараа �ургажа байгаа. «Х‰н т‰рэлхитэ>
нэй Х‰б‰‰н х‰н‰‰дэй гарта тушаагдахань, тиигээд тэрэ алуулаад, 
гурбадахи ‰дэртµµ амидырха», – гэжэ хэлэбэ. 32 Гэбэшье шабина>
рынь энэ хэлээшыень ойлгобог‰й, тиин �урахаяашье з‰рхэлбэг‰й.  

Эгээн ехэнь хэн гээшэб?  

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

Манда эсэрг‰‰сээг‰й зон манай талада юм  

38 «Багша, шинии нэрээр ада ш‰дхэрн‰‰дые дарадаг х‰ниие бидэ 
хараабди. Тиихэдээ тэрэ х‰н маанадаар суг ябалсааг‰й, тиимэ�ээнь 
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бидэ тэрэниие хор¸обди», – гэжэ Иоанн хэлэбэ. 39 Иисус шабинар>
таа хэлэбэ: «Тэрэниие хорихо гэжэ б‰ оролдогты. Минии нэрээр гай>
хамшагта ‰йлэ б‰тээ�эн х‰н тэрэ дороо намайе муудхажа шадаха>
г‰й. 40 Танда эсэрг‰‰сээг‰й х‰н танай талада байна ха юм. 41 Нам�аа 
боложо Христосой шабинар бай�ан хадатнай таанадта аяга у�а хэ>
жэ ‰гэ�эн х‰н µµрынгµµ шагнал заабол абаха гэжэ би баталнаб.  

42 З‰гµµр намда этигэгшэ эдэ багашуулай нэгыеньшье н‰гэл хилэн>
сэдэ т‰лхи�эн х‰н дээрэ аймшагтай хэ�ээлтэ бууха. Тэрэ х‰нэй х‰>
з‰‰ндээ тээрмын шулуу уюулаад, далайн о¸орто хаюулбалнь, тэрээндэ 
µµртэнь дээрэ байха �эн. 43 Хэрбээ гарайшни шамайе н‰гэлдэ оруулаа 
�аань, тэрэнээ та�а сабшаад хая. Хо¸р гартайгаа залирдагг‰й гал тамада 
орожо хосоронхаар, ганса гартайгаар м‰нхын амидарал амсабалшни 
шамда дээрэ байха*. 45 Хэрбээ х‰лэйшни шамайе н‰гэлдэ оруулаа 
�аань, тэрэнээ та�а сабшаад хая. Хо¸р х‰лтэйгµµ гал тамада орожо хо>
соронхаар, ганса х‰лтэйгµµ амиды яба�ан дээрэ**. 47 Хэрбээ нюдэнэй>
шни шамайе н‰гэлдэ оруулаа �аань, тэрэнээ �уга тата. Хо¸р нюдэтэй>
гµµ гал тама руу хаюуланхаар, ‰рµµ�эн нюдэтэйгµµ Бурханай хаан т‰>
рэдэ ороболшни шамда дээрэ. 48 Гал тама соо н‰гэлтэдые эдидэг ‰тэ 
хорхойнууд хэзээшье ‰хэдэгг‰й, галыньшье залирдагг‰й. 49 Ямаршье 
тахил яажа даб�аар даб�алуулан арюудхагдадаг бэ, тон тиигэжэл х‰н 
б‰хэн галаар туршуулан арюудхагдаха. 50 Даб�ан болбол �айн юумэн 
гээшэ, теэд амтаяа гээхэдэнь, дахин яажа гашуун болгохобта? Таанад 
досоогоо даб�атай байгты, хоорондоо эбтэй эетэй ажамидарагты».  

Иисус гэрлэхэ ба �алаха тухай �ургана  

1 Иисус тэндэхи газар�аа гараад, Иордан голой н‰гµµ талада 
оршодог Иудей можодо ерэбэ. Дахяад лэ ехэ олон зон тэрээн>

дэ ерэжэ, Иисус тэдэниие урдынхидаал адляар �ургаба. 2 Хэдэн фа>
рисейн‰‰д тэндэнь ерээд, Иисусые ‰гэдэнь торгоохо �анаатайгаар: 
«Хэлыш даа, Хуулиин ¸�оор ‰бгэн �амган�аа �алаха эрхэтэй г‰?» – 
гэжэ �ураба. 3 Урда�аань Иисус: «Моисей таанадта юун гэжэ захяа 
�эн бэ?» – гэжэ �ураба. 4 «�алаха тухай гэршэлгэ �амгандаа ‰гµµд 
лэ тэрээн�ээ �алажа болохо гээд Моисей захяа �эн», – гэжэ фари>
сейн‰‰д харюусаба. 5 Тиихэдэнь Иисус хэлэбэ: «Шулуун сэдьхэлтэй 
бай�ан хадатнай Моисей тиимэ ¸�о заншал таанадта тогтоогоо юм. 

                                                           

* 44"дэхи з‰йл олонхи эхэ бэшэг‰‰д соо ‰гы байдаг.  

** 46"дэхи з‰йл олонхи эхэ бэшэг‰‰д соо ‰гы байдаг.  
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6 Тиихэдэ юртэмсэ дэлхэй зох¸он б‰тээхэдээ, Бурхан нэн т‰р‰‰н 
эрэ эмэ хо¸рые б‰тээгµµ юм. 7 Тиимэ�ээл эрэ х‰н эхэ эсэгэеэ ор>
х¸од, �амгантайгаа нэгэдэхэ, 8 тиин тэрэ хо¸р ганса бэе болон эб>
лэрхэ гэжэ хэлээ юм. Тиихэлээрээ тэдэ хо¸р болбол хо¸р бэшэ, 
харин нэгэ бэе гээшэ. 9 Тиимэ�ээ Бурханай нэгэд‰‰л�эн юумэ х‰н 
хубааха ¸�ог‰й».  

10 �‰‰лдэнь гэртээ ерээд байхадаа шабинарынь ‰нµµхи �урга�ан 
юумэн тухайнь �ураба. 11 «�амган�аа �алаад, ондоо эхэнэртэй �уу>
�ан х‰н т‰р‰‰шынгээ �амганда урбаба гээшэ. 12 Тон тиигэжэл н‰>
хэр�µµ �алаад, ондоо эрэтэй �уу�ан эхэнэр т‰р‰‰шынгээ н‰хэртэ 
урбаба гээшэ», – гэжэ Иисус тайлбарилба.  

Иисус ‰хиб‰‰дые адислана  

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

Баян х‰н  

17 Иисусай харгыда ябахада нэгэ х‰н тэрээндэ г‰йжэ ерээд, ‰бдэг 
дээрээ �‰гэдэн унажа: «Эрхим багша! М‰нхын амидаралда х‰ртэхын 
тула би юу хэхэ ¸�отойбиб?» – гэжэ �ураба. 18 Иисус харюудань хэ>
лэбэ: «Юундэ намайе эрхим гэбэш? Имагтал Бурхан эрхим гээшэ. 
19 Ши захяа заабаринуудые мэдэнэ ха юмши. „Б‰ ала, ханидаа б‰ 
урба, хулгай б‰ хэ, бусад тухай худал юумэ б‰ хэлэ, х‰ниие мэхэл>
жэ, юумыень б‰ аба. Эхэ эсэгэеэ х‰ндэлэ“».  

20 «Багша аа, эдэ захяа заабаринуудые бултыень би эдир на�ан>
�аа сахижа ябадаг х‰нби», – гэжэ ‰нµµхи х‰ниинь хэлэбэ. 21 Иисус 
тэрэ х‰ниие шэртэжэ, �айшаан хэлэбэ: «Шамда нэгэл юумэн дутана: 
ошожо зµµри зµµшэеэ бултыень худалдаад, м‰нгыень ‰гытэйш‰‰л>
дэ хубаажа ‰гэ, тиигээ �аа, тэнгэри дээрэ баялиг зµµритэй боло>
хош. Тиигээд намда ерэжэ, хажуудамни ябаарай». 22 Тиигэжэ хэ>
лэхыень дуулахадаа, ‰нµµхи х‰нэй шарайнь хубилба. Тэрэ уйдхар>
тайгаар саашалба, ушарынь юуб гэхэдэ, тэрэ х‰б‰‰н аргаг‰й ехэ эд 
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зµµритэй байгаа. 23 Иисус тойрожо хараад: «Баян х‰н‰‰дэй Бурханай 
хаан орондо орохонь бэрхэтэйл байха даа!» – гэжэ шабинартаа хэлэ>
бэ. 24 Эдэ ‰гэн‰‰дыень дуулахадаа, шабинарынь сошолдон гайхал>
даба. Харин Иисус дабтажа: «‡хиб‰‰дни, Бурханай хаан орондо оро>
хонь бэрхэтэйл байха даа! 25 Баян х‰нэй Бурханай хаан орондо орохо>
�оонь бэлээр з‰‰нэй �‰бµµр тэмээн ороод гарахал», – гэжэ хэлэбэ.  

26 Тиигэхэдэнь шабинарынь б‰ришье ехээр гайхалдан: «Тиигэхэдээ 
хэн абарагдаха аргатайб?» – гэжэ бэе бэе�ээн �ураба. 27 Иисус тэдэ>
нээ шэртэн хараад: «Х‰н‰‰д µµ�эдыгµµ абаржа шадахаг‰й, харин 
юушье хэхэ аргатай Бурхан тэдэниие абаржа шадаха юм», – гэжэ хэ>
лэбэ. 28 Тиигэхэдэнь П¸тр: «Бидэ хамаг юумэеэ орх¸од, шамайе да>
хаабди, �аныш», – гэбэ. 29 «Минии тулада, �айн Мэдээсэлэй аша 
ту�ада гэрээ г‰, аха д‰‰нэрээ г‰, эгэшэ д‰‰нэрээ г‰, аба эжыгээ г‰, 
�амга ‰хиб‰‰дээ г‰, али эдлэжэ бай�ан газараа орхи�он х‰н 30 энэ дэл>
хэйдэ б‰ришье ехэ юумэндэ х‰ртэхэ юм гэжэ би баталнаб. Тэдэнэр 
зуу дахин олон гэрн‰‰дтэй, аха д‰‰нэртэй, эгэшэ д‰‰нэртэй, эжынэр>
тэй, ‰хиб‰‰дтэй, эдлэхэ газартай байха, хашалга м‰рдэлгэн‰‰дыешье 
µµр дээрээ мэдэрхэ, тиин ерээд‰йдэ м‰нхын ажамидаралтай болохо. 
31 З‰гµµр м‰нµµ т‰р‰‰ зэргэдэ байгшадай олониинь �‰‰л зэргэдэ оро>
хо, тиихэдэ м‰нµµ �‰‰л зэргэдэ бай�анай олониинь т‰р‰‰лэн гараха».  

Иисус ‰хэхэ тухайгаа гурбадахияа хэлэнэ  

32 Иисус шабинартайгаа Иерусалим хото руу зорибо. Тэрэ ай�ан 
зобо�он шабинарайнгаа урдань алхалба, харин тэдэнэй хойно�оо 
ба�а айша�ан х‰н зон �убарилдан ябаба. Нэгэ �абаандаа Иисус ар>
бан хо¸р шабинараа хажуу тээшэнь абаашаад, µµртэйнь юу ушарха 
тухай хµµрэжэ ‰гэбэ. 33 «М‰нµµ бидэ Иерусалим орохомнай. Тэндэ 
Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰ниие т‰р‰‰ санаартанай, Хуули заадаг баг>
шанарай гарта тушааха. Тэдэнэр Х‰б‰‰е гэмнэн, ‰хэлэй саазада 
х‰ртµµхэ гэжэ шиидээд, бусад арадай гарта тушааха. 34 Тэдэнь тэрэ>
ниие ба�аха, н¸лбохо, сохихо, хожомынь алаха байна. З‰гµµр Х‰>
б‰‰н гурбадахи ‰дэртµµ амидырха».  

Яков Иоанн хо¸рой гуйлта  

35 Яков Иоанн гэдэг Зэбэдэйн хо¸р х‰б‰‰д Иисуста ерэжэ: «Багша 
аа, бидэ шамайе нэгэ юумэн тухай гуйхамнай», – гэбэ. 36 «Юун тухай 
гуйнабта?», – гэжэ Иисус �ураба. 37 «Алдарта хаан т‰рынгµµ шэрээ>
дэ �уухадаа, бидэ хо¸рой нэгыемнай баруун таладаа, н‰гµµдыемнай 
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з‰‰н таладаа �уулгажа хайрлыш даа», – гэжэ тэдэ Иисус�аа гуйба. 
38 «Таанад юун тухай гуйжа бай�анаа ‰нэхµµрµµ ойлгоног‰йт. Ми>
нии амсаха ¸�отой зоболонгой аяга�аа таанад уужа амсажа шадаха 
аалта? Минии х‰ртэхэ ¸�отой зоболонто у�ан арюудхалгада таанад 
х‰ртэжэ шадаха аалта?» – гэжэ Иисус хэлэбэ. 39 «Шадахабди», – 
гэжэ Яков Иоанн хо¸р харюусаба. «‡нэхµµрµµ таанад минии зобо>
лонгой аяга�аа амсахат, минии х‰ртэхэ у�ан арюудхалгада х‰ртэл>
сэхэт. 40 Теэд баруун таладамни, з‰‰н таладамни �ууха х‰н‰‰дые 
�унгахань минии мэдэлдэ бэшэ. Тэдэ �ууринуудта Бурханай таби>
�ан х‰н‰‰д �ууха юм», – гэжэ Иисус хэлэбэ.  

41 Н‰гµµ арбан шабинарынь энэ хµµрэлдµµ дуулахадаа, Яков 
Иоанн хо¸рто сухалдаба. 42 Тиимэ�ээ Иисус тэдэниие дуудажа хэлэ>
бэ: «Арад зоной захирагшад гэжэ нэрлэгдэдэг хариинхид тойроошо 
арад зоноо зонхилхо дуратай байдаг, м‰н т‰шэмэд �айдуудыньшье 
албатанаа захирха б‰рин засагтай байдаг. 43 Харин таанад тэдэндэл 
адляар бэеэ абажа б‰ ябагты. Агууехэ болохо �анаатай х‰нтнай 
бусадайнгаа бултанайнь зараса болохо ¸�отой. 44 Али т‰р‰‰ зэргэдэ 
гараха �анаатай х‰нтнай бусадайнгаа бултанайнь барлаг болохо ¸�о>
той. 45 Ушарынь юуб гэхэдэ, Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н х‰н‰‰дые за>
рахаяа ерээ бэшэ, харин бусад уладта алба хэхэеэ, м‰н ‰нэтэ ами 
на�анайнгаа сэнгээр олон х‰н‰‰дые абархаяа ерээ».  

Иисус �охор Бартимейе эдэгээбэ  

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

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

бэ. 2 «Шанха урдатнай бай�ан тосхон ошогты. Тэндэ оромсоороо 
х‰н амитанай оройдоо унааг‰й залуу элжэгэнэй уяатай байхые 
харахат. Тэрэниие уяа�аань тайлаад, наашань х‰тэлжэ асарагты. 
3 Хэрбээ таанар�аа: „Юу хэжэ байнабта?“ – гэжэ �ураа �аань, „Энэ 
элжэгэн Эзэндэ хэрэгтэй болоо“, – гэжэ харюусаарайт, тиихэдэт>
най тэрэ элжэгэ абажа ябахыетнай дары з‰бшµµхэ».  

4 Шабинарынь ошожо, гудамжада нэгэ гэрэй хажууда уяатай залуу 
элжэгэ олоод, тэрэниие уяа�аань тайлаба. 5 Тэндэ бай�ан зон: «Таа>
над юундэ энэ элжэгэ сэргэ�ээнь тайланабта?» – гэжэ �ураба. 6 Ша>
бинар Иисусай захи�ан ¸�оор харюусаба, тиихэдэнь х‰н‰‰д тэдэниие 
табиба. 7 Шабинар тэрэ элжэгэ асаржа, нюрган дээрэнь хубса�аяа дэб>
дибэ, тиигээд Иисус тэрээниие унаба. 8 Олон зон Иисусай ябаха харгы 
дээг‰‰рнь хубса�аяа дэбдибэ, зарим зон м‰шэрн‰‰дые отолоод, харгы 
дээг‰‰рнь табиба. 9 Урдань яба�ан, хойно�оонь даха�ан зон булта:  

«Бурханда алдар соло!  

Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэгшэ  

‰ршµµл хайратай бай�ай!  
10 Манай ‰бгэ эсэгэ Давид хаанай мандуул�ан хаан т‰рэ  

алдар солотой бай�ай!  

Дээдын тэнгэридэ оршо�он Бурханда алдар соло!» – гэжэ шанга  

шангаар хашхаралдаба.  
11 Иерусалимда ороод, Иисус Бурхан �‰мэ ошожо, досоонь бай�ан 

б‰хы юумэ анхаралтайгаар хараба. Тиигээд орой болошо�он дээрэ>
�ээ арбан хо¸р элшэнэрээрээ хамта тэрэ Бетани руу бусажа ошобо.  

Иисус боди модо хараалдаа х‰ртµµбэ  

12 Хойто ‰дэрынь Иисусай шабинартайгаа Бетани�аа гараад 
ябахадань, тэрэнэй гэдэ�эниинь ‰лдэбэ. 13 Тэрэ холо�оо набша>
�адаар б‰рхµµгµµтэй боди модо хараад, тэндэнь эдихээр юумэн 
олдоно аа г‰ гэжэ харахаяа ошобо. Теэд модондонь набша�ад�аа 
бэшэ юушье байбаг‰й, ушарынь юуб гэбэл, тиигэхэдэ боди модо>
ной ‰рэ жэмэс ‰гэхэ саг болоог‰й байгаа*. 14 Тиимэ�ээ Иисус тэрэ 

                                                           

* Магадг‰й, еврейн‰‰д боди модоной эртын г‰лгэн‰‰дые эдидэг байгаа. 
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модондо: «Хойшодоо энэ модон�оо х‰н хэзээдэшье жэмэс б‰ эди>
�эй!» – гэжэ хэлэбэ. Тиигэжэ хэлэхыень тэрэнэй шабинарынь 
дуула�ан байгаа.  

Иисус Бурхан �‰мэ ошобо  

15 Иисус шабинартайгаа Иерусалим ерэхэдээ Бурхан �‰мэ оробо. 
Тэндэ�ээ наймаашадые, юумэ худалдажа абагшадые намнажа оро>
бо, м‰нгэ танга �олигшодой шэрээн‰‰дые, гулабхаа худалдагша>
дай �андалинуудые х‰мэрюулбэ. 16 Тиигээд худалдаа наймаанай 
ямаршье юумэ Бурхан �‰мын дотор хор¸огоор абажа ябахые хори>
бо. 17 «Нангин Бэшэгтэ: „Минии гэр б‰хы арадуудай м‰ргэл зальба>
ралай гэр гэжэ нэрлэгдэхэ“ гэжэ бэшээтэй байдаг. Харин таанад 
энэ гэр дээрмэшэдэй шэбээлдэг ‰‰р болгожорх¸от», – гэжэ Иисус 
хэлэбэ.  

18 Тиигэжэ хэлэхыень т‰р‰‰ санаартан, Хуули заадаг багшанар 
дуулаад, тэрэниие хюдаха арга бэдэрбэ. Юундэб гэбэл, б‰хы х‰н 
зон тэрэнэй �ургаал гайхан анхаржа байгаа, тиимэ�ээл тэдэнэр 
Иисус�аа айжа байгаа. 19 ‡дэшэ болоходо Иисус шабинартайгаа хо>
то�оо гаража ошобо.  

Боди модон�оо аба�ан хэшээл тухай  

20 Хойто ‰глµµг‰‰рынь боди модоной хажуугаар ‰нгэрхэдµµ, шаби>
нарынь тэрэ модоной ‰ндэ�µµрµµ х‰рэтэр хаташоод байхые хараба. 
21 П¸тр урдань Иисусай тэрэ модондо юумэ хэлэжэ бай�ыень �а>
наад: «Рабби, харыш! Шинии хараалда х‰ртэ�эн модон хаташоод 
байнал», – гэжэ багшадаа хэлэбэ. 22 Иисус харюудань хэлэбэ: «Бур>
ханда этигэл �‰зэгтэй байгты! 23 Хэрбээ Бурханда этигэл �‰зэгтэй, 
з‰рхэ сэдьхэлдээ ямаршье �эжэг маргалтаг‰й �аа, уулада хандан: 
„Эндэ�ээ х‰дэлµµд, далай руу �‰рэ» гээ �аатнай, захир�ан б‰хэнтнай 
б‰тэхэ гэжэ би баталан хэлэнэб. 24 Тиимэ�ээ Бурханда зальбаржа 
юумэ гуйхадаа, ямаршье эри�эн юумэеэ заабол абахаб гэ�эн этигэл>
тэй байгты, тиигэбэл тэрэ юумэеэ абахат. 25 Ба�а таанад зальбаржа 
байхадаа, хэн нэгэндэ гомдолтой �аа, тэрэ х‰нµµ х‰лисэгты. Тиигэ>
бэл тэнгэридэ оршодог Эсэгэтнайшье танай н‰гэлые х‰лисэхэ*».  

                                                           

* 26"дахи з‰йл олонхи эхэ бэшэг‰‰дтэ ‰гы байдаг: Хэрбээ таанадай х‰ли"

сэхэг‰й байбал, тэнгэридэхи Эсэгэтнай ба�а танай н‰гэлн‰‰дые х‰лисэ"

хэг‰йл. 
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Иисусай эрхэ засаг тухай асуудал  

27 Иисус шабинартайгаа дахин Иерусалим орожо ерэбэ. Бурхан �‰>
мµµр ябахадань, тэрээндэ т‰р‰‰ санаартан, ахамадууд, Хуули заадаг 
багшанар ойртобо. 28 «Ши иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэйбши? Иимэ 
эрхэ засаг шамда хэн ‰гµµб?» – гэжэ �урабад. 29 Иисус: «Бишье таа>
над�аа нэгэ юумэ �урахамни. Хэрбээ харюу ‰гэбэлтнай, иимэ юумэ 
хэхэ ямар эрхэтэй бай�анаа таанарта хэлэхэб. 30 Хэлыт даа, у�аар 
арюудхаха эрхэ Иоаннда Бурхан ‰гµµ юм г‰, али х‰н‰‰д г‰?» – гэ>
жэ урда�аань асууба. 31 Н‰гµµд‰‰лынь хоорондоо шэбэнэлдэбэ: «Хэр>
бээ Бурхан�аа тиимэ эрхэ ‰гтµµ гэбэлнай, тиигэбэл юундэ Иоаннда 
этигэдэгг‰й байгаабта гэхэл. 32 Н‰гµµ тала�аа, х‰н зон булта Иоан>
ные л‰ндэншэн гэжэ тоолодог. Тиимэ�ээ у�аар арюудхаха эрхэ тэ>
рээндэ юрэ х‰н‰‰д ‰гµµ гэхын аргаг‰йбди». Тэдэнэр х‰н зон�оо 
айжа байгаа ха юм. 33 Тиимэ�ээ тэдэнэр Иисуста: «Бидэ мэдэнэг‰й>
бди», – гэжэ харюусаба. Тиихэдэнь Иисус: «Эдэ юумэн‰‰дые хэхэ 
эрхэ намда хэнэй ‰гэ�ые би ба�а хэлэхэг‰йб!» – гэжэ тэдэндэ хэлэбэ.  

‡зэм тарилгын газарай х‰л�эншэд тухай  

�ургаалта ‰гэн‰‰д  

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

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

 11  12  
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9 «Зай, тиихэлээрээ ‰зэмэй сэсэрлигэй эзэн тэдэ ‰зэмшэдые яаха 
болоноб?» – гэжэ Иисус �ураба. «Эзэн ерээд, тэдэ ‰зэмшэдые ала>
ха, тиигээд ондоо ‰зэмшэдтэ сэсэрлигээ даалгаха. 10�11 „Хэрэгг‰й 
гэжэ барилгашадай голожо хая�ан шулууниинь гэрэй гол шухала 
тулга шулууниинь болоо: энээниие Дээдын Эзэн б‰тээгээ, тиин ман>
да ехэл ‰зэсхэлэнтэ го¸ор харагдана“, – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэ>
шээтэй байхые таанар хэзээшье уншааг‰й аалта?» 12 Иисусай хэлэ>
�эн �ургаалта ‰гэн‰‰дые дуулаад, т‰р‰‰ санаартан ба фарисейн‰‰д 
µµ�эд тухайнь хэлэжэ байна гэжэ ойлгобо. Тиимэ�ээ Иисусые ба>
рижа хэ�ээхэеэ х‰сэбэ, теэд улад зон�оо айжа, тэрэниие х‰рэбэг‰й.  

Алба татабари тухай асуудал  

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

‡хµµд амидырха тухай асуудал  

18 Х‰н‰‰д ‰хµµд амидырдагг‰й гэжэ тоолодог саддукейн‰‰дэй за>
риманиинь Иисуста ерэжэ хэлэбэ: 19 «Багша аа, ‰хиб‰‰г‰й ахынгаа 
на�ан�аа н‰гшэхэдэ, тэрэнэй д‰‰нь бэлбэ�эн эхэнэртэйнь �ууха ¸�о>
той, тиигээд тэдэн�ээ гара�ан ‰хиб‰‰н н‰гшэ�эн ахынь ‰хиб‰‰н гэ>
жэ тоологдохо зэргэтэй гэжэ Моисей манда бэшэ�эн байдаг. 20 Зай, 
долоон аха д‰‰нэр байгаа гэе. Тэдэнэй ахань �амга абаад, ‰хиб‰‰тэй 
болонг‰йгµµр на�а бараба. 21 Д‰‰нь ахынгаа �амгантай �уугаад, ба>
�ал ‰хиб‰‰тэй болонг‰йгµµр на�а барашаба. Гурбадахиньшье тии>
мэл табилантай байгаа. 22 Тиигэжэл долоон аха д‰‰нэр бултадаа 
‰нµµхи эхэнэрые �амга болгон абаад лэ, ‰хиб‰‰тэй болонг‰йгµµр 
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хойно хойно�оо на�ан�аа н‰гшэжэ байгаа. �‰‰лэй �‰‰лдэ тэдэнэй 
�амганииньшье на�а бараба. 23 Теэд Бурханай ‰хэ�эн х‰н‰‰дые 
амидыруулхада тэрэ эхэнэр хэнэйнь �амган байхаб? �‰‰лэй �‰‰лдэ 
тэрэ долоон аха д‰‰нэртэй бултантайнь �уу�ан байна ха юм».  

24 Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Таанад Нангин Бэшэгэй юун гэжэ 
�ургадагые, Бурханай �‰р х‰сэ мэдэдэгг‰й тула энд‰‰ржэ байнат. 
25 Бурханай х‰н‰‰дые амидыруулхада, тэдэ зон Бурханай Эльгээмэл>
н‰‰дтэл адли байха, тиин �амгашье абахаг‰й, хадамдашье гараха>
г‰й. 26 Зай, саашань ‰ргэлжэл‰‰лбэл, ‰хэ�эн зоной амидырха тухай 
таанад Моисейн номдо уншааг‰й аалта? Шатажа бай�ан �µµг бур>
гаа�ан соо�оо Бурхан Моисейдэ: „Би Абра�амай Бурхан, Исаагай 
Бурхан, Яковай Бурханби“, – гэжэ хэлээ �эн. 27 Бурхан болбол ‰хэ>
�эн х‰н‰‰дэй бэшэ, харин амиды х‰н‰‰дэй Бурхан юм. Тиимэ�ээ 
таанад саддукейнэр огто энд‰‰ржэ байнат».  

Эгээн шухала захяа заабари  

28 Иисусай саддукейнэртэй арсалдажа байхада нэгэ Хуули заадаг 
багша ерэбэ. Тэрэ Иисусай бодомжотой харюу ‰гэхые дуулаад, тэ>
рээн�ээ: «Б‰хы захяа заабаринуудай эгээн шухалань алинь бэ?» – 
гэжэ �ураба. 29 Иисус харюусаба: «Эгээн шухала захяа заабари иимэ: 
„Израилиин арад, манай Эзэн Бурхан ори ганса Дээдын Эзэн юм. 
30 Ши Эзэн Бурхандаа б‰хы з‰рхэ сэдьхэлээрээ, б‰хы �‰нэ�э �‰л>
дµµрµµ, б‰хы ухаан бодолоороо, бай�ан х‰сэ шадалаараа дуратай 
бай“. 31 Хо¸рдохи эгээн шухала захяа заабари иимэ: „Бусад зондо 
µµртµµл адли дуратай бай“. Эдэ хо¸р�оо ‰лэмжэ шухала захяа заа>
бари ‰гы юм».  

32 Хуули заадаг багша Иисуста хэлэбэ: «Багша аа, Бурхан ори 
ганса юм, тэрээн�ээ ондоо Бурхан ‰гы гэжэ хэлэхэдээ ши тон з‰б 
хэлэнэш. 33 Тиин Эзэн Бурхандаа б‰хы з‰рхэ сэдьхэлээрээ, б‰хы 
�‰нэ�э �‰лдµµрµµ, б‰хы ухаан бодолоороо, бай�ан х‰сэ шадалаараа 
дуратай бай; бусад зондо µµртµµл адли дуратай бай гэхэдээ ши ба>
�ал тон з‰б хэлэнэш. Эдэ захяа заабаринууд маанадай ‰ргэхэ арга>
тай б‰хы тахилнууд�аа, б‰хы ‰ргэл бэлэг‰‰д�ээ шухала юм». 34 Хуу>
ли заадаг багшын иигэжэ бодомжотойгоор харюусахада, Иисус тэ>
рээндэ: «Ши Бурханай хаан т‰рэ�µµ холо бэшэ байнаш», – гэбэ. 
Тиигэхэ�ээнь хойшо Иисус�аа юумэ �урахаяа хэншье з‰рхэлбэг‰й.  
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Бурханай табисуурта хэнэй ‰ри �ада�ан бэ?  

35 Бурхан �‰мэ соо х‰н зониие �ургажа байхадаа Иисус �ураба: 
«Бурханай табисуурта болбол Давидай ‰ри �ада�ан байха гэжэ Хуу>
ли заадаг багшанар юундэ хэлэдэг бэ? 36 „Бузар дайсадыешни х‰л>
дэш м‰рг‰‰лтэрни баруун таладамни �уугаарай гэжэ Дээдын Эзэн 
минии Эзэндэ хэлээ“, – гээд Нангин �‰лдµµр урмашуулагда�ан 
Давид айладхаба. 37 Тиихэлээрээ, хэрбээ Давид µµрµµ Бурханай та>
бисууртые Эзэмни гэжэ нэрлээ хадаа, яажа Бурханай табисуурта 
Давидай ‰ри болохоб?» Тэндэ бай�ан олон зон Иисусые ехэ ханал>
гатайгаар шагнаба.  

Иисус зониие Хуули заадаг багшанар�аа �эргылнэ  

Тэндэ бай�ан олон зон Иисусые ехэ ханалгатайгаар шагнаба. 
38 Тэдэниие �урган Иисус ‰ргэлжэл‰‰лбэ: «Хуули заадаг багшанар>
�аа бэеэ �эргылжэ ябагты. Тэдэнэр ута суба ‰мдµµд ябаха, олон зо>
ной дунда мэндэшэл‰‰лхэ дуратай байдаг. 39 М‰н тэдэнэр м‰ргэлэй 
гэр соо урдуур �ууха, т‰рэ найрташье эгээн х‰ндэтэй �уури эзэлхэ 
дуратай байдаг. 40 Тэдэнэр бэлбэ�эн эхэнэрн‰‰дэй зµµри �эшхэл>
г‰йгµµр ‰бэртэлдэг, удаань олоной нюдэн дээрэ удаан зальбардаг 
юм. Тиимэрх‰‰ зон хатуу хэ�ээлтэдэ х‰ртэхэ даа».  

Бэлбэ�эн эхэнэрэй ‰ргэл  

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

Бурхан �‰мын �андарха тухай  

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

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

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

Бурханда жэрхэдэ�этэй х‰н тухай  

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

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

24 Тиигээд зоболонто тэдэ ‰дэрн‰‰дэй ‰нгэр�эн хойно наран ба>
лартаха, �арашье гэрэлтэхэеэ болихо, 25 одо м‰шэдшье тэнгэри�ээ 
унаха, тэнгэриин х‰сэн‰‰дшье тэнс‰‰риеэ алдаха. 26 Тэрэ ‰едэ ‰‰лэн 
дундуур Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй �‰р х‰сэтэйгµµр, алдар соло>
тойгоор ерэжэ ябахань х‰н‰‰дтэ ‰зэгдэхэ. 27 Тиигээд тэрэ Бурханай 
шэлэжэ аба�ан зониие суглуулхын тула газар дэлхэйн заха хизаар>
�аа огторгойн заха хизаар х‰рэтэр Эльгээмэлн‰‰дээ ябуулха.  

Боди модон дээрэ харуулагда�ан жэшээ  

28 Боди модон�оо жэшээ абагты: тэрэнэй �алаа м‰шэрн‰‰дэй 
зµµлэрµµд, набша намаагайнь �албархада, зун ойртобо гэжэ мэдэ>
дэгта. 29 Тон тиигэжэл минии т‰р‰‰н хэлэ�эн юумэн‰‰дэй болохые 
‰зэхэдµµ, саг д‰хэжэ байна, б‰ри ойртоо гэжэ мэдэхэт. 30 М‰нµµ 
ажамидаржа бай�ан х‰н‰‰дэй бултанайнь ‰хэжэ ‰рдеэг‰й байхада 
минии таанадта хэлэ�эн б‰хэн тох¸олдохо гэжэ таанадта баталан 
хэлэнэб. 31 Огторгой тэнгэри, газар дэлхэйшье �‰нэн �алаха, харин 
минии хэлэ�эн ‰гэн‰‰д м‰нхэ оршохо.  

Тэрэ ‡дэрэй, тэрэ сагай хэзээ ерэхые хэншье мэдэхэг‰й  

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

Иисусые алаха гэ�эн нюуса хэлсээн  

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

Хуули заадаг багшанар Иисусые мэхэдээ оруулжа бариха, тиигээд 
алаха арга бэдэрбэ. 2 Теэд улад зоной дунда бу�алгаанай ‰‰схэгдэхэ>
г‰йн тула �айндэртэ тиимэ юумэ хэхэг‰й гэжэ хэлсэбэ.  

Иисус Бетанида байна  

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

Иуда ба ахамад санаартан тухай  

10 Арбан хо¸р шабинарайнь нэгэн болохо Искариодой Иуда т‰р‰‰ 
санаартанда ошожо, Иисусые барихада таанадта ту�алхаб гэбэ. 
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11 Т‰р‰‰ санаартан Иудын хэлэ�ые ехэ дуратайгаар шагнажа, шамда 
м‰нгэ ‰гэхэбди гэжэ амалба. Тиимэ�ээ Иуда Иисусые барижа ту>
шааха таарамжатай ушар бэдэрбэ.  

Иисус шабинартайгаа Паасхын хоол барина  

12 Э�ээгдээг‰й хилээмэнэй �айндэрэй т‰р‰‰шын ‰дэр болобо. 
Тэрэ ‰дэр Паасхын хурьга гаргаад байхада, шабинарынь Иисус�аа: 
«Паасхын хоол хаана бэлдэхэбибди?» – гэжэ �ураба. 13 Иисус хо¸р 
шабидаа: «Таанад хото ошогты, тэндэ домбо соо у�а абажа яба�ан 
х‰нтэй уулзахат, тэрэниие дахаад ябаарайт. 14 Тэрэ х‰нэй оро�он 
гэртэ ороод, гэрэй эзэндэ: „Багшамнай шамда эльгээгээ. Шабинар>
таяа хамта Паасхын хоол ямар та�алгада барихабибди?“ – гэхэт. 
15 Тэрэтнай танда ехэ уужам, зохидоор т‰хеэрэгдэ�эн та�алга дээдэ 
дабхарта харуулжа ‰гэхэ. Тэндэл шэрээгээ за�агты», – гэжэ хэлэбэ.  

16 Хо¸р шабинарынь хото орожо, Иисусай хэлэ�эн б‰хы юумые 
оложо, Паасхын хоол бэлдэбэ. 17 ‡дэшэ болоходо Иисус арбан хо¸р 
шабинартайгаа ерэбэ. 18 Шэрээдэ �уугаад, хоол барижа байха зуу>
раа Иисус: «Намтай хамта эдеэлжэ бай�ан нэгэнтнай намайе бари>
жа ‰гэхэнь, би баталан хэлэнэб», – гэбэ. 19 Тиигэхэдэнь шабина>
рынь �анаагаа ехээр зобожо: «Би бэшэ аабзаб?» – гэжэ Иисус�аа 
хойно хойно�оон �уража оробо. 20 Иисус: «Намтай хамта нэгэ та>
багта хилээмээ д‰рэжэ эдигшэ та арбан хо¸рой нэгэнь юм. 21 Х‰н 
т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н Нангин Бэшэг соо хэлэгдэ�энэй ¸�оор ‰хэхэ. 
Харин тэрээниие барижа ‰гэ�эн х‰н аймшагтай гай зоболон амса>
ха: тэрэ х‰нэй юрэдµµ т‰рµµг‰й �аань, µµртэнь �урагг‰й дээрэ байха 
�эн», – гэжэ хэлэбэ.  

Дээдын Эзэнэй ‰дэшын хоол  

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

27 Иисус шабинартаа иигэжэ хэлэбэ: «Энэл �‰ниндµµ таанар бул>
тадаа нам�аа арсажа холодохот, ушарынь гэбэл:  

„Хонишонииень дайража �алгаахадамни,  

�‰рэг хонидынь тарашаха“ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ.  
28 Харин амидыр�ан хойноо би таанадай т‰р‰‰ндэ Галилейдэ ошоод 
байхаб».  

29 «Бултанай шамайе орх¸ошье �аань, би шам�аа хэзээшье арсаха>
г‰йб», – гэжэ П¸тр тэрээндэ хэлэбэ. 30 «Энэ �‰ни эрэ тахяагай хо¸р 
дахин дуугарха�аань урда ши нам�аа гурба дахин арсахалши даа гэжэ 
баталан хэлэнэб», – гэжэ Иисус харюусаба. 31 «Шамтай хамта ‰хэхэ>
шье болобол, би шам�аа арсахаг‰йб», – гэжэ П¸тр б‰ришье хатуугаар 
хэлэбэ. Бусадшье шабинарынь булта ба�ал тиигэжэ хэлэбэ.  

Иисус Гефсимани гэдэг сэсэрлиг соо зальбарна  

32 Иисус шабинартайгаа Гефсимани гэдэг сэсэрлигтэ ерээд: «Ми>
нии зальбараад ерэтэр таанад эндээ �уужа байгты», – гэжэ шаби>
нартаа хэлэбэ. 33 Тэрэ П¸тр, Яков, Иоанн гурбые абажа ошобо. Тэрэ 
ехэл уйдхар гашуудалтай, ехэл �анаагаа зобо�он юумэн 34 шабинар>
таа: «Минии ами �‰нэ�эн туйлай ехээр уйдажа, ‰хэ�эндэл адли 
байнаб. Таанар эндэ намтай хамта �эргэг байгты», – гэбэ.  

35�36 Тиигээд тээ хажуу тээшээ ошожо, ‰бдэг дээрээ �уугаад, заль>
барба: «Аба, Эсэгэмни! Ши ямаршье юумэ хэхэ аргатайш! Энэ аяга>
�аа амсууланг‰й, иимэ ехэ зоболон нам�аа зайлуулыш даа. Тиигэ>
бэшье минии х‰сэлµµр бэшэ, харин шиниихеэр болог». 37 Удаань 
шабинартаа бусажа ерэхэдэнь, тэдэнь унтажа байба. Тэрэ П¸трто: 
«Симон, ши унтана г‰ш? Гансаханшье саг соо унтанг‰й байха арга>
г‰й байна г‰ш?» – гэбэ. 38 Тиигээд бултандань: «Хорхойтуулгада аб>
тахаг‰йн тула таанад �эргэг байгты, зальбарагты: сэдьхэл дорюун>
шье �аа, бэе махабад ахир �ула бшуу», – гэжэ хэлэбэ.  

39 Иисус дахин хажуу тээшээ ошожо, урданайгаа ‰гэн‰‰дые даб>
тан зальбарба. 40 Тиигээд шабинартаа ерэхэдэнь, тэдэнь ба�ал унтажа 
байгаа. Тэдэнэй нюдэниинь анилдаад нээгдэжэ ‰гэнг‰й, тэдэ юу хэ>
лэхэеэшье мэдэнг‰й байгаа. 41 Иисус гурбадахияа ерэхэдээ шабинар>
таа хэлэбэ: «Таанад ‰шµµл унтажа, амаржа байна г‰т? Зай, болоо! Х‰н 
т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй н‰гэл ‰йлэдэгшэдэй гарта тушаагдаха сагынь 
ерээ! 42 Бодогты, ябаябди! Намайе барижа ‰гэхэ х‰н д‰тэлжэ байна».  
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Иисусые барижа тушааба  

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

Иисус З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда  

53 Иисусые ахамад санаартында абаашаба. Тэндэнь т‰р‰‰ санаар>
тан, ахамадууд, Хуули заадаг багшанар булта суглараад байгаа. 
54 П¸тр зай баряад ахамад санаартын хор¸о х‰рэтэр Иисусай хойно>
�оо гэтэн ерэбэ. Тиигээд хор¸о соо орожо, харуулшадтай хамта га>
лай хажууда дулаасажа �ууба. 55 Т‰р‰‰ санаартан, дээдын З‰блэлэй 
гэш‰‰д булта Иисусые ‰хэлэй саазада х‰ртµµхэ �анаатай байгаа. Тии>
мэ�ээ тэдэнэр Иисусые гэмнэхэ гэршэ баримта бэдэрбэ, теэд юун>
шье олдобог‰й. 56 Олон худалша гэршэнэрэй хардажа гэршэлхэдэнь, 
тэдэ гэршэлгэн‰‰дынь хоорондоо харша байба. 57 �‰‰лдэнь харда>
хаяа ерэ�эн хэдэн гэршэнэр бодоод: 58 «Маанадай бари�ан Бурхан 
�‰мэ бута буулгаад, гурбан ‰дэр соо ямаршье х‰нэй ту�аг‰йгµµр 
шэнэ �‰мэ бодхохоб гэжэ тэрэнэй хэлэ�ыень дуулаа �эмди», – гэжэ 
хэлэбэ. 59 Теэд энэ гэршэлгэньшье баримтаг‰й байгаа бэлэй.  

60 Ахамад санаарта З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда байгаад: «Ши юундэ 
харюусанаг‰йбши? Шамайе зэмэл�эн гэршэлгэн‰‰дые дууланаг‰й 
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г‰ш?» – гэжэ Иисус�аа асууба. 61 Харин Иисус ямаршье харюу 
‰гэнг‰й, дууг‰й байба. Тиихэдэнь ахамад санаарта тэрээндэ да>
хин хандан: «Ши магтаалта Бурханай Х‰б‰‰н, Бурханай табисуурта 
г‰ш?» – гэжэ �ураба. 62 «Тиимэб. �аяар Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰>
нэй �‰р х‰сэтэй Бурханай баруун талада �уухыень, тэнгэриин 
‰‰лэн‰‰д дээг‰‰р заларан ерэхыень ‰зэхэт», – гэжэ Иисус тэрээндэ 
хэлэбэ. 63 Тиихэдэнь ахамад санаарта уурла�андаа хубса�аяа шуу 
татажа: «Бидэндэ ‰шµµ ямар гэршэ хэрэгтэйб? 64 Бурханиие дором>
жолхыень дуулаа бэзэт! Таанад юун гэжэ �ананабта?» – гэжэ З‰блэ>
лэй гэш‰‰д�ээ �ураба. «‡хэлэй саазада х‰ртэхэ ¸�отой», – гэжэ 
булта тэрэниие гэмнэбэ. 65 Тиигээд зариманиинь Иисусые н¸лбожо 
оробо, нюдыень боогоод, нюдаргаараа шаан: «Шамайе хэн сох¸об, 
хэлэл даа!» – гэлдэбэ. Удаань харуулшад тэрэнэй хасарые альгадаба.  

66 П¸трой хор¸о соо байхадань, ахамад санаартын нэгэ зараса 
�амган тэндэнь ерэжэ, 67 т‰‰дэгэй хажууда дулаасажа бай�ан П¸т>
рые анхаралтайгаар хараад: «Ши ба�ал Назаредэй Иисустай хамта 
байлсаа �энши», – гэбэ. 68 «Шинии юун тухай хэлэжэ бай�ыешни 
би ойлгоног‰йб», – гээд П¸тр мэлзэбэ. Тиигээд хор¸огой ‰‰дээр 
гаража байхадань, эрэ тахяа дуугарба. 69 Тэрэ зараса эхэнэр П¸трые 
дахин хараад, тэндэ бай�ан зондо: «Энэл Назаредэй Иисустай хамта 
ябагшадай нэгэн байна», – гэжэ дабтаба. 70 П¸тр дахин мэлзэбэ.  

Нэгэ хэды болоод, тэндэ зогсогшод П¸трто д‰тэлжэ: «¨�оороо ши 
тэдэнэй нэгэниинь байнаш, юундэб гэхэдэ, ши ба�ал Галилей�ээ 
байнаш», – гэбэд. 71 Тиигэхэдэнь П¸тр: «Тэрэ х‰ниие би мэдэхэ>
г‰йлби», – гээд Бурханиие дурдажа байгаад тангариглаба. 72 Тэрэ 
‰едэнь эрэ тахяа хо¸рдохи¸о дуугарба. «Эрэ тахяагай хо¸р дахин дуу>
гарха�аань урда ши нам�аа гурба дахин арсахалши даа» гэжэ Иису>
сай хэлэ�эниинь П¸трой �анаанда оробо. Тиимэ�ээ тэрэ сэдьхэл 
�анаагаараа унажа, бархирба.  

Иисус Пиладай урда зогсоно  

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

Иисусые х‰лижэ, Пиладта* абаашажа тушаагаа. 2 «Ши еврейн‰‰дэй 
хаан г‰ш?» – гэжэ Пилат Иисус�аа асууба. «Ши тиигэжэ хэлэнэш», – 
гэжэ Иисус харюусаба. 3 Т‰р‰‰ санаартан Иисуста олон зэмэ тохожо 

                                                           

* Иудейдэ б‰рин эрхэтэй Римэй засаглагша. 
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байгаа. 4 Тиимэ�ээ Пилат: «Ши харюу ‰гэхэг‰й гээшэ г‰ш? Шамда 
эдэнэй иимэ олон зэмэ тохожо байхые дууланаг‰й гээшэ г‰ш?» – 
гэжэ хэлэбэ. 5 Харин Иисус харюу ‰гэнг‰й Пиладые гайхуулба.  

Иисусые ‰хэлэй саазада х‰рт‰‰лбэ  

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

Сэрэгшэд Иисусые ба�аба  

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

Иисусые хэрээ�эндэ хадаба  

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

Иисус на�а бараба  

33 Хахад ‰дэрэй баг�аа ‰дэрэй гурбан саг болотор б‰хы газар дэл>
хэй шэб харанхыда хушагдаба. 34 Гурбан сагай багаар Иисус: «Элои! 
Элои! Лама сабахтани?» (Бурхамни, Бурхамни! Юундэ намайе ор>
хибош?) – гэжэ шангаар хашхарба. 35 Хажуудань зогсожо бай�ан 
зарим зон хэлэ�ыень дуулаад: «Шагныта, тэрэ Илияе дуудана!» – 
гэлдэбэ. 36 Тэдэнэй нэгэниинь г‰йжэ ошоод, бамбагар юумэн дээ>
рэ гашуун архи адхаад, тэрэнээ тулуурай ‰з‰‰ртэ табяад, Иисуста 
уухыень ‰гэхэ зуураа: «Х‰леэгты, Илия тэрээниие хэрээ�эн�ээнь 
буулгахаяа ерэгшэ аа г‰, харая!» – гэбэ. 37 Иисус шанга абяа гар>
гаад, амяа табиба.  

38 Тиихэдэнь �‰мэ соо Хамагай Нангин газарта ороходо ‰лгµµ>
тэй бай�ан х‰шэгэ дээрэ�ээ доошоо шууража, хо¸р боложо ха>
харба. 39 Иисусай сэхэ урдань зогсожо бай�ан зуунай дарга тэрэнэй 
хашхараад, амяа табихыень харахадаа: «Энэ х‰н ‰нэхµµрµµ Бурха>
най Х‰б‰‰н байгаа», – гэбэ. 40�41 Тээ холохоно зогсоод эдэ б‰гэдые 

                                                           

* 28"дахи з‰йл олонхи эхэ бэшэг‰‰дтэ ‰гы байдаг: «Тэрэниие хоротон гэжэ 

тоолохо», – гээд Нангин Бэшэг соо хэлэгдэ�эн ‰гэн‰‰д иигэжэл бэелбэ. 
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хэдэн эхэнэрн‰‰д хаража байгаа. Тэдэ Иисустай хамта Иерусалим 
ерэ�эн юм. Тэдэ ‰шµµ энэ ушарай тох¸олдохын урда, Иисусай Га>
лилейдэ байхада тэрэниие дахажа ябадаг, тэрээндэ ту�аламжа 
‰з‰‰лдэг �эн. Тэдэнэй дунда Магдалай Мария, балшар Яков Иосия 
хо¸рой эхэ Мария ба Саломия гэгшэд байлсаба.  

Иисусые х‰дµµл‰‰лбэ  

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

Иисус амидырба  

1 Субботын ‰нгэр�эн хойно Магдалай Мария, Саломия, Яковай 
эхэ Мария гэгшэд Иисусай шарилые т‰рхихµµр хангалтай з‰йл>

н‰‰дые худалдажа абаба. 2 Тиигээд гарагай нэгэнэй, воскресениин эртэ 
‰глµµг‰‰р нара гарахын урда тээхэнэ агы н‰хэн хуурсагта ошобо. 
3 Замдаа тэдэнэр: «Агы н‰хэ хаа�ан шулууе хэн бидэндэ хажуу тээшэнь 
‰мхир‰‰лжэ ‰гэхэб?» – гэжэ бэе бэе�ээ �уража байгаа. 4 З‰гµµр, ерэжэ 
харахадань, асари томо тэрэ шулуун хажуу тээшээ болгогдо�он байба. 
5 Тэдэнэр агы соо ороод, ‰‰дэнэй баруун талада суй сагаан хубса�атай 
залуу х‰нэй* �уухые харабад. Эхэнэрн‰‰дэй айн мэгдэхэдэ, 6 тэрэ х‰н: 
«Б‰ айгты! Таанад хэрээ�эндэ хадуул�ан Назаредэй Иисусые бэдэр>
нэт гэжэ би мэдэнэб. Тэрэтнай эндэ ‰гы, тэрэтнай амидыраа. Энэ 
шарилыень таби�ан газар харыт. 7 М‰нµµ шабинартань, илангаяа 
П¸трто ошожо: „Таанадта хэлэ�энэйнгээ ¸�оор, тэрэ таанад�аа т‰>
р‰‰н Галилей ошохо, тэндэ тэрэниие харахат“, – гэжэ дуулгагты».  

                                                           

* Эндэ Бурханай Эльгээмэл тухай хэлэгдэнэ. 
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8 Эхэнэрн‰‰д агы соо�оо айхабтар ехээр сошо�он �‰рдэ�эн 
юумэд г‰йжэ гарабад. Тон ехээр мэгдэ�эн дээрэ�ээ тэдэ хэндэшье 
юумэ дуулгабаг‰й.  

Иисус Мария Магдалинада ерэбэ  

9 Гарагай нэгэнэй, воскресениин эртэ ‰глµµг‰‰р Иисус амиды>
раад, анха т‰р‰‰н Мария Магдалинада ерэбэ. Урдань Иисус тэрэ 
эхэнэр соо�оо долоон ада ш‰дхэрые намнажа гарга�ан байгаа. 
10 Мария Иисустай хамта ябалса�ан шаналжа, уйлажа бай�ан х‰>
н‰‰дтэ ошожо, 11 Иисусай амидыр�ан тухай, µµрµµ тэрэниие хара>
�ан тухайгаа хµµрэбэ. Гэбэшье тэдэнь ‰нэншэбэг‰й.  

Иисус хо¸р шабинартаа ерэбэ  

12 Удаань Иисус ондоо шарай шарайлаад, хото�оо гараад яба�ан 
хо¸р шабинартаа ерээ. 13 Тэдэнь бусажа ерээд, ушар�ан б‰гэдые н‰>
гµµ шабинартаа хµµрэбэ, харин тэдэнь этигэбэг‰й.  

Иисус арбан нэгэн шабинартаа ерэбэ  

14 �‰‰лдэнь Иисус ‰дэшын хоол барижа бай�ан арбан нэгэн ша>
бинартаа ерэбэ. Амидыр�ан хойнонь хара�ан зондо ‰нэншэжэ ‰гэн>
г‰й з‰рюутэ�энэйнь т‰лµµ, этигэлг‰й бай�анайнь т‰лµµ шабинараа 
тэрэ харааба. 15 Тиигээд тэдэндээ иигэжэ хэлэбэ: «Б‰хы газар дэл>
хэйгээр ябажа, х‰н б‰хэндэ �айн Мэдээсэл номногты. 16 Намда 
этигэ�эн, у�ан арюудхалгада х‰ртэ�эн х‰н б‰хэн абарагдаха. Харин 
намда этигэхэеэ арса�ан х‰н б‰хэн гэмнэгдэхэ. 17 Намда этигэ�эн 
х‰н б‰хэн гайхамшагта ‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээхэ аргатай байха. Ми>
нии нэрээр тэдэ ада ш‰дхэрн‰‰дые намнажа гаргаха, танигдахаг‰й 
хэлэн‰‰дээр дуугарха. 18 Тэдэ могойнуудые барибашье, хоро ууба>
шье, µµ�эдыгµµ гэмтээхэг‰й. М‰н гараа ‰бшэн зон дээрэ табяад, 
тэдэниие эдэгээжэ байха».  

Иисус тэнгэридэ дэгдэбэ  

19 Эдэ б‰гэдые шабинартаа хэлээд, Дээдын Эзэн Иисус тэнгэри>
дэ дэгдэжэ, Бурханай баруун таладань �ууба. 20 Тиигээд шабина>
рынь хаа хаанаг‰й ябажа, эндэ тэндэ номножо байба. Дээдын Эзэн 
тэдэндэ хам�алсажа, хэлэ�эн ‰гэн‰‰дэйнь ‰нэн з‰б бай�ые гайхам>
шагта ‰йлэ хэрэг‰‰дээр баталдаг байгаа.  


