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ИИсусай тү рэХэ ту Хай һайн мэдээсэл
урхан Иисус Христос хүбүү гээ газар дэл хэй дээрэ эльгээжэ, хүн
тү рэл тэниие нү гэл шэбэл һээнь, хёморол хосорол һоонь абарха
гэһэн байгаа. Тэрэнэй тү рэхэтэй адли газар дэл хэй дээрэ шэнэ Үе саг
тог тоо. Тиимэһээл манайшье ли тэ Иисус Христосой мүн дэл һэн үдэр
һөө эхи тэй бшуу.
Иисусай тү рэһэн түү хэнь гай хал тай. Һанаад үзэг ты, тэрэмнай Бур
ханай Хүбүүн аад, ма лай дал соо тү рэһэн бай гаа. Удан шьегүй тэн дэхи
уласай хаан тэрэниие ала ха гэжэ шии дээ.
Эхин һээнь хэлэбэл иимэ. Израи лиин хой то зүг тэ оршодог На зарет
гэһэн багашаг хотодо Мария гэжэ нэрэтэй номгон даруу басаган ажа
һуу гаа. Тэрэ басаган Бурхан да дуратай, сэхэ сэбэр сэдьхэл тэй бэлэй.
Нэгэтэ Бурханай Эльгээмэл Гавриил тэрээн дэ ерэжэ:
– Ба ясыш даа, азатай хүү хэн! Дээдын Эзэн шам тай оршоно: ши
олон эхэнэрнүүдэй дун даһаа үршөөл хайра да хүртөөш, – гэжэ хэлэбэ.
Мария тэрэниие хара ха даа мэгдэбэ. Тии хэдэнь Бурханай Эльгээмэл
үгэлбэ:
– Бү ай, Мария, ши Дээдын Эзэн һээ буян хэшэг тэ хүртэбэш. Ши
жэрмэһэн болохош, хүбүү тү рэхэш, тэрээн дээ Иисус гэжэ нэрэ үгэхэш.
Тэрэшни агууехэ хүн боложо, Дээдэ Бурханай хүбүүн гэжэ нэрэшэхэ,
Эзэн Бурхан хүбүүешни үбгэ эсэгэ Давид хаанай шэрээдэ һуулга ха,
тиигэжэ Яковай үри һа даһа дые тэрэ хүбүүншни үеын үедэ да хуул жа
ябаха. Тэрэнэй хаан тү рэ хэзээш һү нэхэгүй.
Тии хэдэ Мария ха дам да гараагүй, Иосиф гэжэ нэрэтэй, үнэн сэдь
хэл тэй хүн тэй һуухаяа байгаа. Тэрэ Бурханай Эльгээмэл һээ асуу ба:
– Би эрэ хү ниие үзөөгүй аад, яагаад жэрмэһэн болохобиб?
– Нангин Һүл дэ шамда буу жа, Дээдын Эзэнэй һүр хүсэн шамайе
ху ша ха. Тиимэһээ тү рэхэ нангин үришни Бурханай хүбүүн гэжэ нэр
лэгдэхэ, – гээд Бурханай Эльгээмэл харюусаба.
Марияе жэрмэһэн болоо гэжэ мэдэхэдээ, Иосиф тэрэниие орхи хо
гэбэ, харин Бурханай Эльгээмэл зүүдэн дэнь үзэгдэжэ:
– Иосиф, Дави дай үри һа даһан! Мари я тай һуухаяа бү ай, тэрэ һам
ганшни гээшэ. Тэрэнэйш тү рэхэ хүбүүн Нан гин Һүл дэһөө бүрилдөө.
Хүбүү тү рэхэ, тэрээн дэ Иисус* гэжэ нэрэ үгэхэш, юун дэб гэбэл, тэ
рэшни өөрын гөө улад зониие нү гэл шэбэл һээ абарха, – гэжэ үгэлбэ.
Матвейһ ээ1:19–21;Лукаһаа1:26–35
* Иисус гэһэн нэрэ еврей хэлэн дээрэ «Бурхан абарна» гэһэн уд хатай.
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ИИсус ХрИстос тү рэбэ
ария хээли тэй яба а. Тэрэ Иосифтой хам та холын зам
да мордобо, юун дэб гэхэдэ, Ри мэй Август хаан тэрэнэй
мэдэлдэ ороһон газар дай дын арад зоной тоогой бү рид хэл хэхые
за хирһан бай гаа. Хүн бүхэн өөһэдын гөө элинсэг ху линса гай
ажаһууһан хото ошохо болобо. Иосиф Мария хоёр Давид хаан
һаа уг гарбал тай зон һэн. Дави дай тү рэл хотонь Вифлеем бэлэй.
(Иисусай тү рэхын холо урда тээ, мян гаад жэлэй саана Давид
хаан Израи лиие захиржа бай гаа.)
Тиигээд лэ Иосиф Мари я тай гаа хам та өөһэдын гөө үбгэ эсэгэ
Дави дай тү рэһэн Вифлеем хото ошобо. На заред һээ Вифлеем хү
рэтэр хоёр зуу гаад модо һэн. На зарет болбол Израи лиин хой то
зү гэй Галилейдэ, Вифлеем урда хи Иудей дэ оршодог һэн. Га ли
лейһээ Иудей ошоходоо, Самариие дабаха хэрэг тэй байгаа. Харин
Самари болон Иудей хоёр хада уулатай газар дайда бшуу. Тэрэ
үедэ галта тэргэнүүдшье, машинуудшье байгаагүй, тиимэһээ тус
аяншалга хэдэн үдэр соо үргэл жэлөө.
Эсэстэнь Мария Иосиф хоёрой Вифлеем хү рэжэ ерэхэдэнь,
ай л ша дай буудал да байра ол добогүй. Олохон зон Вифлеем хо
то руу тоогой бү рид хэл дэ орохоёо ерээ бшуу. Мари я гай тү рэхэ
сагынь дайрал даа. «Тэрэ хүбүү тү рөө һэн, тэрэнээ мансы лаад,
ма лай эдюуртэ абааша жа табиба», – гэжэ Һайн Мэдээсэл соо
ун шанабди. Иихэдээ эдэм най ма лай хорёо соо байрлаа гээшэ.
Урданай домогой ёһоор тэрэ дал агы нү хэн соо байгаа. Мү нөөшье
тэн дэхи мал шад хонидоо тии мэл агы нууд соо хаана ха юм.
Лукаһаа2:1–7
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малшад ИИсустай золгобо
эрэ үедэ Вифлеем хото тойрон олон бэл шээринүүд байгаа.
Иисусай тү рэһэн һү ни зарим мал шад малаа манажа хоноо.
Гэнтэ тэдэн дэ Бурханай Эльгээмэл буу ба, Эзэн Бурханай ал дар
туяагаар сасарха дань, мал шад ай хын ехээр айн һүрдэбэ.
– Бү айгты, би бү хы арад зониие ехээр ба ясуул ха һайн мэдээ
таанадта дуулгахаяа ерээб: энэ үдэр Давид хаанай хотодо Христос
Абарагша тү рэбэ. Тэм дэгынь иимэ: мансы тай тэрэ хүбүү хэнэй
ма лай эдюур соо хэбтэхыень хара хат, – гэжэ Эльгээмэл тэдээн
дэ хэлэбэ.
Гэнтэ Эльгээмэлэй хажууда тэн гэриин ондоо олон эльгээмэл
нүүд бии боложо:
– Дээдэ тэнгэридэ Бурхан ал даршаһай! Бурханай үршөөһэн
хүн бүхэн газар дэл хэй дээрэ амгалан бай дал тай бай хань бол
тогой! – гэжэ Бурхан да маг таал соло дуудаба.
Эдэ мал ша дай Бурханай Эльгээмэл нүүдые хара ха даа, хэды
ехээр ай һые, тии хэдэ Абарагша Христосой мүн дэл һэн ту хай
дуулахадаа, хэды ехээр гай хаһыень би дэнэр ту хай лнабди. Юун дэ
тэдэнэй һү рэг малаа орхи жо, Вифлеем ошоһониинь ой лгосотойл
даа, тэрээн ту хай Һайн Мэдээсэл иигэжэ бэшэнэ: «Эзэн Бурха
най Эльгээмэл нүүдэй ог торгой доо буса ха дань,
– Вифлеем хото ошоё, Эзэн Бурханай дуулгаһыень харая, үзэе! –
гэжэ мал шад бэе бэедээ хэлэбэ.
Тэдэнэр яарал тай гаар тиишэ ошожо, ма лай эдюур соо хэбтэ
һэн хүбүү хэниие, ха жуудань һууһан Мария Иосиф хоёрые хараба.
Иимэ юумэ хараад, малшад энэ Хүбүү хэн ту хай Бурханай Эльгээ
мэлэй хэлээшые бү гэдэдэ хөөрэбэ. Мал ша дай хөөрэһыень дуу
лаһан хү нүүд ехээр гай хал даба. Мария эдэ үгэнүүдые шаг на жа,
сэдьхэл зүрхэн дөө ха дуу жа абаа. Малшад Бурханай Эльгээмэлэй
дуул гаһые нюдөөрөө хараһанайнгаа, шэхээрээ дуулаһанайн гаа
түлөө Бурханаа ал даршуулан, һү рэг мал даа бусаба».
Лукаһаа2:9–20
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сэсэшүүлэй һү гэдэһэн ту Хай
род хаанай үедэ Иудейн Вифлеем дэ Иисусай түрөөд байхада,
зарим сэсэшүүл зүүн зүгһөө Иеруса лим да ерээд:
– Һая тү рэһэн Иудейн хаан хаанаб? Би дэ зүүн зүг тэ бай ха даа,
тэрээнэй одые хараад, тэрээн дэ мүргэхэеэ ерээбди, – гэбэ.
Энээниие дуулаад, Ирод хаан мүн тэрээнтэй хам та бү хы Иеру
са лимай хүн зон ай жа мэгдээ. Тии гээд хаан бү хы ахамад санаар
таниие, Хуули заадаг багшанарые суглуулаад:
– Христос хаана тү рэхэ ёһотойб? – гэжэ һу раба.
– Иудейн Вифлеем дэ тү рэхэ ёһотой, – гэжэ тэдэ Ирод тэ ха
рюусаа, юун дэб гэхэдэ, лүн дэн шэ иигэжэ бэшэһэн байна: «Ши,
Иудейн Вифлеем, Иудейн бусад хотонууд һаа юугээрээшье ду та
нагүйш, юуб гэхэдэ, Израильда һуудаг минии улад зониие хү тэл хэ
ехэ удари даг ша шам һаа мүндэлэн гара ха». Тии хэдэнь Ирод тэдэ
сэсэшүүлые нюусаар дуудаад, одоной мандаһан саг тэдэн һээ мэ
дэжэ абаад, Вифлеем эльгээхэ зуураа:
– Ошоод, тэрэ хүбүүе һайнаар бэдэрэгты. Тэрэниие олоод, намда
дуулгаарайгты. Би баһа ошожо тэрээн дэ мүргэхэ һанаатайб, – гэбэ.
Үнэн дээрээ хаан тэрэ нарай хүбүүе ала ха гэһэн байгаа, юун дэб
гэхэдэ, хаан шэрээгээ хожомынь буляал га хаб гэжэ айгаа ха юм.
Сэсэшүүл хааниие шаг наад, зам даа мордобо. Тии хэдэнь зүүн
зүг тэ харагдаһан одон тэдэнэй урдань ябаһаар хүбүүнэй бай һан
байра дээрэ зогсошобо. Одые хара ха даа, тэдэнэр угаа ехээр ба
ярлаа бэлэй.
Тэдэ сэсэшүүл Вифлеем ерэмсээрээ, одоной дээрэнь тог тоһон
гэртэ оробод. Хүбүүе Мария эхэтэйнь хараад, газар хү рэтэр тэ
рээн дэ мүргэжэ, үнэтэ бэлэгээ дэл гэжэ, ал та мүнгэ, сан санзай,
хангал һай хан үнэртэй ургама лай тоһо үргэбэ.
Ирод тэ бү бусагты гэжэ Бурхан тэдэнэй зүүдэндэ үзэгдэн хэлэ
бэ, тии хэдэнь тэдэ ондоо харгыгаар нютагаа бусаба. Тэрээн ту хай
Ирод хаан дуулахадаа, хороо буса лан, сэсэшүүлһээ мэдэжэ абаһан
сагһаа хойшо Вифлеем дэ болон тойроошо газар нютагуудта тү рэ
һэн хоёр наһа хүрөөгүй хүү гэдые хюдаг ты гэһэн захиралтатайгаар
сэрэг шэдые эльгээбэ. Сэрэг шэд Вифлеем ошожо, ямаршье зэмэ
хээгүй үхибүүдые хюдаһан байна.
Матвейһ ээ2:1–12,16–18
8

ЕгИпЕт руу тэрьЕдэбэ
нөөхи сэсэшүүлэй болон ахамад санаар танай хэлэһэнээр тоо
сообол, тэдэ алуул һан хүү гэдэй дун да Израи лиин ерээдүй хаан
тудал даха гэжэ Ирод бодоо. Теэд тэрэнь болобогүй. Бурханай Эльгээмэл
сэсэшүүлэй ошоһон хой но Иосифой зүүдэн дэнь үзэгдөөд:
– Бу шуу хан бодоод, хү бүү гээ эхэтэйнь абажа, Еги пет руу тэрьедэ.
Ирод энэ хү бүүе ала ха һанаатай бай на. Тии гээд ми нии шамда дуул га
тар тэн дэ байгаарай, – гэжэ хэлэбэ.
Иосиф тэрэ һү ниндөө Иисус Мария хоёроо абаад, Еги пет руу ябаба.
Тэн дээ Иродэй наһа баратарнь байгаа. Хүбүүгээ Египедһээ дуудааб гэжэ
Дээдын Эзэнэй лүн дэн шөөрөө дам жуулан айладхахань бол тогой.
Вифлеем һээ Египет хү рэтэр зуу гаад хараанай модон аад, Иосиф Ма
рия хоёр то нарай үхибүү тэйгээ тиимэ аяншалга хэхэдэнь ехэл хүшэр
бай гаа һэн.
Иосиф, Мария ба балшар Иисус хү бүүн Иудейн Ирод хаанай на һа
баратарнь Еги пед тэ байба. Иродэй нүг шэһэн хой но Бурханай Эльгээ
мэл Иосифой зүүдэндэ үзэгдэн:
– Ши бодоод, хү бүү гээ эхэтэйнь абажа, Израи ль ню тагаа буса, хү
бүүнэй ами на һан да жү рөөдэг шэд хосороо, – гэжэ хэлэбэ.
Иосиф Бурханай Эльгээмэлэй үгэ дуулажа, Израиляа бусаба. Тии
хэдэ Иродэй орон до Архелай хү бүү ниинь Иудейн хаан шэрээдэ һуу на
гэжэ мэдэхэдээ, Иосиф тиишээ ошохоёо ай гаа. Нарай гаа абаад, урдань
Мари я гай ажа һууһан На зарет хото руу ошо гэһэн за хи рал зүүдэн соо
гоо тэрэ абаа һэн.
Би дэ Иисусай На зарет хотодо ажамидарһан ту хай тон бага мэдэ
нэбди. Иосиф модошо дархан бай гаа, тиин Иисус тэрэнэй ажал дань
хам һалса жа, өөрөө дархалжа һураа. Иисус балшар ба эдир наһаяа яажа
үнгэргөөб гэһэн мэдээ Һайн Мэдээсэл дэ тон бага үгтэнэ. Тии гэбэшье
тэдэниие ун ша ха дам най олохон юумэн тай лбари лагдана, нэгэдэхеэр,
«Бага хан хү бүүн Бурханай буян хэшэг тэ хүр тэжэ, дэг жэн бэежэжэ, һү
бэлгэн, хурса ухаатай хүн болобо», хоёрдохёор, «Иисус ха даа Бурхан да
шье, хүн зон дошье сэсэн ухаагаараа, энэрхы сэдьхэлээрээ һай шаагдан
ургажа яба а һэн».
Иисус аба эжынгээ үгэ дууладаг бай гаа гэжэ тэм дэглэхэ хэрэг тэй.
Тэрээн ту хай Һайн Мэдээсэл дэ иигэжэ уншанабди: «Тэдэнэйнгээ үгөөр
бай гаа». Үхибүүд бул та аба эжыдээ дуратай, үгыень дуулажа байһай
гэжэ Бурхан хүсэдэг. Бурханай арбан за хяа заабариин нэгэниинь иимэ:
«Энэ газар дэл хэй дээрэ Эзэн Бурханай шамда хайрладаг аза жаргалтай,
ута на һатай бай хые хүсэбэл, аба эжыгээ хүн дэлжэ яба».
Матвейһ ээ2:13–23;Лукаһаа2:40,50–52;Гаралга20:12
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дээдын эзэн ИИсусыЕ уһаар арюудХа ба
а хария санаар танай Иоанн хүбүүн сүл гу би да оршожо бай гаа. Дээ
дын Эзэн тэрээн дэ тусгай үүргэ бэл дээ: тэрэ Бурханай табисуурта
Христосой һа яар за ларан ерэхэ ту хай арад зон до тунхаглажа, тэдэниие
нү гэлөө орхи жо, Бурхан да хан да хыень уряал ха ёһотой бай гаа. Бурханай
табисууртын за ларан ерэхэдэ арад зониие Иоан най бэл дэхэ ту хай тэрэнэй
тү рэхэһөө үшөө зуу гаад жэлэй урда тээ лүн дэншэд иигэжэ бэшээ: «Шинии
урда хи харгы замыеш ни бэл дэхэ Эльгээмэлээ би мү нөө ябуулнаб». «Дээ
дын Эзэн дэ замыень бэл дэгты, харгыень сэхэлэг ты гэжэ ооглоһон абяан
сүл гу би да дуул дана».
Иоанн тэмээнэй нооһон хубсаһа үм дэжэ, һур бүһэ бэһэлээд ябадаг бэлэй,
таршаа болон зэрлиг зү гын ба лаар хоол лодог һэн. Бурханай эрхэ мэдэлээ
Иоаннда элирхэйлхэдэнь, Иоанн өөрын гөө үүргэ гүйсэд хэжэ за халба.
Тэрэ Иордан мү рэнэй ша дархи га зараар яба жа, нү гэл шэбэлээ арилгахын
тула хүн зониие нү гэлөө орхи жо, уһаар арюуд хуул хыень уряалба. Бү хы
Иудейн орон нютагһаа ба Иеруса лим хотоһоо зон тэрээн дэ ерэжэ, хэһэн
нү гэл нүүдээ гэмшэжэ бай гаа, тиин Иоанн тэдэниие Иордан гол до уһаар
арюуд хаа.
– Би дэ юу хэхэ болонобибди? – гэжэ арад зон Иоанн һаа асуу ба.
– Хоёр самсатай хүн самсагүй хүн дэ нэгыень үгэг, эди хэ, ууха юумэтэй
хүн бусад тай ху баал даг, – гэжэ тэрэ харюусаба.
Бурханай табисууртын ерэхые хүлеэһэн арад зоной олониинь:
– Үгы, Иоанн үнэхөөрөө тэрэ най дуул һан Бурханай табисуурта, Аба
рагша гээшэ гү? – гэжэ һу ра даг бай гаа.
– Нү гэлөө гэмшэһэн ха дат най би таниие уһаар арюуд ханаб, теэд ми нии
хой ноһоо Ябаг ша намһаа үлүү һүр хүсэтэй юм. Би тэрэнэй гу та лыеньшье
абажа ябаха эрхэгүйб. Тэрэ таана дые Нан гин Һүл дэ гал хоёроор арюуд
ха ха, – гэжэ Иоанн хэлэдэг бэлэй. Тии гэжэ Иоанн Иисус Христос ту хай
хэлээ гээшэ.
Тэрэ саг та Иисус уһан арюуд хал да хүртэхэеэ Иоаннда ерээ. Иоанн тэ
рэниие зогсоохо һанаатайгаар:
– Би шам һаа арюуд хал да хүртэхэ ёһотой лби, зү гөөр ши нам да ерэбэ
гүш? – гэжэ хэлэбэ.
– Тии гэжэ бү хэлэ; би дэ иигэжэл үнэн зүбые бү тээхэбди, – гэжэ Иисус
урдаһаань хэлэбэ.
Тиигэхэдэнь Иоанн зүбшөөбэ. Уһан арюуд хал да хүртөөд, Иисусай уһан
һаа гара ха дань, ог торгой нээгдэжэ, гулабхаагай дүрсэтэй Нан гин Һүл дэ
Иисусай дээрэ тог тохыень Иоанн хараба. Тиин ог торгой һоо:
– Энэ минии хайра дуратай Хүбүүмни гээшэ, һанаа сэдьхэлдэмни таатай
юм, – гэжэ хэлэхэ абяан дуул даба.
Маркһаа1:1–8;Лукаһаа3:2–18;Матвейһ ээ3:11–17
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ИИсус ХрИстосой арбан Хоёр ша бИнар
исус ехэ болоходоо, На зарет хотоёо орхи жо, Галилейдэ ор
шодог Ген нисаретын нуу рай ша дархи Капернаум хото ерэбэ.
Тии гэжэ лүн дэн шэ Исайын бэшэһэн иимэ үгэнүүд бэел һэн бай на:
«Забулоной газар, Нафта ли май газар, да лайн ша дархи харгы дээрэ,
Иордан голой саана бай һан бусад үндэһэтэнүүдэй Га ли лейн газар
дайда, харан хы мунхагта һуу гаашад тон ехэ гэрэл туяа үзэбэ, үхэлэй
ороной харан хы һүүдэртэ һуугаашадта гэрэл толон гэгээрбэ».
Тэрэ сагһаа хой шо Иисус:
– Бур ха най хаан тү рэ һаядаа мандахань! Тии мэ һээ нү гэл
үйлэдэхэеэ боли жо, Бурхан да хан даг ты, – гэжэ номнодог болоо һэн.
Тэрэнэй хой ноһоо эл дэб нютагай зон олоороо ябадаг болоо. Иисус
тэдэн дэ баг шал даг, үбшэ хабшыень аргал даг бэлэй.
Ан дрей ба СимонПётр гэжэ нэрэтэй аха дүү нэр Га ли лейн нуурта
загаһашал жа байба. Иисус тэдэниие хараад:
– Ми нии хой ноһоо ябаг ты, зага һа барихын орон до хү нүүдые
нам да хандуулха албанда би таа на дые һургахаб, – гэжэ хэлэбэ.
Тии хэдээ хүн зониие нү гэл шэбэл һээнь мултаруулжа, үнэн зүб
тээшэ хандуулхаб гэһэн уд хатай гаар хэлэһэн бай гаа. Ан дрей Пётр
хоёр зага һанай н гаа гүльмэ ха яад, Иисусай хой ноһоо дары ябаба.
Тэндэһээ саашал жа ябатараа Иисус Зэбэдэйн Яков ба Иоанн гэдэг
хоёр хүбүүдые хараба. Тэдэ эсэгэтэеэ хам та он госо соо губшуу раа
заһа жа һуугаа. Иисус тэдэниие дуудаба. Аха дүү нэр эсэгэеэ, он го
соёо орхёод, хойноһоонь ябаба. Иисусай дууда хатай зэргэ бусадшье
шаби нарынь тэдээн тэй хам таран яба а. Иисус тэдээн дээ үбшэ хаб
ша аргал ха, ада шүд хэрнүүдые нам на жа гарга ха эрхэ засаг олгобо.
Тии гэжэ Иисус өөр төө арбан хоёр шаби шэлэжэ абаад, тэдэнээ
ходо да хуул жа ябадаг, тэдэндээ тусхай хэшээл заадаг һэн. Тэдэ ша
би нарайнь нэрэнүүд иимэ: Си мон, Ан дрей, Иоанн, Яков, Фи липп,
Варфоломей*, Матвей**, Фома, Алфейн Яков, Фаддей***, Симон Кана
нит, хожомынь Иисуста урбаһан Иуда Искариот гэгшэд һэн. Тэдэнэр
бул та энгын зон байбашье, Бурханай Хүбүүн Иисус Христосой хани
нү хэдынь ба шаби нарынь болохо Бурханай хай ра да хүртөө ха юм.
Матвейһ ээ4:12–22;Маркһаа3:13–19
* Нафанаил.
** Левий.
*** Яковай Иуда ба Леввей.
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Хада дээрэ айладХагдаһан номнол:
жарга лай за Хяа заа ба рИ
эгэтэ Иисус уулын орой до гара жа, тэрээн дэ ерэһэн шаби нар
та, улад зон до жарга лай за хяа заабари ном нобо. Арад зон до
тунхаглаһан энэ һургаа лынь «Хада дээрэ айладхаһан ном нол» гэжэ
нэрэтэй. Хуу шан хэлсээнэй үе саг та Бурханай арад зондоо за яа һан
«Арбан захяа заабаридал» тон адляар «Хада дээрэ айладхаһан номнол»
хүнэй ажамидаралай сэдьхэл бодолой һуури табина, мүн Бурханай
хаан тү рэдэ орохо харгы зам заа жа үгэнэ.
– Бурханай Һүл дөөр дуталдагшад (юумэ бүхэниие Бурхан һаа гуй
гаашад) жаргал тайл,
Ог торгойн Хаан тү рэ тэдэнэй юм.
Гуниглан уй лаашад жаргал тайл, Бурхан тэдэнэй һанаае амаруул ха.
Даруу ном гон улад жаргал тайл, тэдэнэр дэл хэйе уг зал гам жа л хал.
Үнэн зү бые угаа ехээр хүсэг шэд жаргал тайл, тэдэнэр һана һан даа
хү рэхэ.
Бусад зониие хайрлаашад жаргал тайл, тэдэниие өөһэдыень хайр
ла ха.
Арюун сэдьхэл тэн жаргал тайл, тэдэнэр Бурханиие үзэхэ.
Амгалан бай дал най руулаг шад жаргал тайл, Бурхан тэдэниие үхи
бүүдни гэжэ нэрлэхэ.
Үнэн зү бэй түлөө хашуулагшад жаргал тайл, Ог торгойн Хаан тү рэ
тэдэнэй ха юм.
Минии түлөө дором жолуулаа, мүрдүүлжэ намнуулаа һаа, эл дэбээр
хардуулаа хараал гаа һаа, таанад жаргал тайт. Ба ярлажа, хү хи жэ ябаг
ты! Тэнгэридэ таанадта агууехэ шаг нал бэлдээтэй бай на. Эртэ урда
ажамидарһан лүн дэншэдые баһал тиигэжэ хашажа үлдэжэ байһан юм.
Таанад газар дэл хэйн дабһан ху жарынь гээшэт. Хэрбээ дабһанай
ам тагүй болоо һаань, да хин тэрэниие яажа гашуун бол гохоб? Иимэ
дабһан хэн дэшье хэрэг гүй болоод, миин лэ ха ягда жа, хүнэй хүл дэ
гэш хүүл хэ зэргэтэйл.
Таанад газар дэл хэйн гэрэл туяань гээшэт. Хада дээрэ бодхоогдоһон
хото хоргодожо шадахагүйл. Зула аһаагаад, хэн шье тэрэнээ амһарта
доро табидаггүй, харин гэр тэ бай һан зониие бултынь гэрэлтүүлжэ
бай хын тула зулын табюур дээрэ ба дараадаг юм. Энээн дэл адляар
танай гэрэл туяа улад зоной урда гэрэл тэжэ бай хань бол тогой, тии
гэбэл дэмбэрэлтэ һай хан хэрэгүүдыетнай зон хараад, Ог торгой дохи
Эсэгэдэт най маг таал соло дуудахал.
Матвейһ ээ5:3–16
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Хада дээрэ айладХаһан номнол:
Хайра ду ран ба зальба ралга ту Хай
аанад «Нюдэнэй харюу нюдэн, шүдэнэй харюу шүдэн» гэжэ хэлэдэгые
дуулаа ёһотойт. Харин би тан да хоротоноор бү үһөөрхэл дэг ты, баруун
хасарыет най альга да һан хүн дэ зүүн хасараа таби жа үгэг ты гэжэ хэлэнэб. Хэн
нэгэнэй тантай заргал даад, самсыетнай буляаха һанаатай байгаа һаань, таанад
тэрэ хүн дэ дэгэлээ тай ла жа үгөөрэй г ты. Ба һа хэн нэгэнэй та ниие ганса хараа
модон до хам та ябалса гэжэ баа лаа һаань, тэрээнтэй хоёр хараа модо газарта
суг ошолсооройт. Тан һаа юумэ эри һэн хүн дэ үгэг ты, тан һаа юумэ урьһаар
аба ха гээ һаа, буруу бү хараарай г ты.
«Нү хэр төө дуратай бай, үһөө тэ дайсанаа үзэн яда» гэжэ хэлэдэгые таанад
дуулаа бэзэт. Харин би тан да хэлэнэб: үһөө тэ дайсан даа дуратай байгты, та
ниие муу хай гаар харааг шад та һай хан үреэл таби жа байгты, тан да зэбүүрхэг
шэдтэ һайниие хэжэ ябаг ты, таниие дором жолон хашагша дай түлөө зальбаржа
байгты. Тии гэбэл таанад Ог торгойдо оршодог Эсэгын гээ жэн хэни хүү гэдынь
гээшэт: тэрэ Эсэгэт най өөрын гөө муушуулдашье, һай шуулдашье илгаагүй
нара гэрэл түүлнэ, мүн зүбтэндэшье, буруутандашье илгаагүй ху ра бороо
оруул на ха юм. Хэрбээ таана дые энхэрдэг зонииел хай рла жа байбалтнай,
таанад ямар шаг нал хай ра да хүр тэхэб та? Татабари хуряагшадшье тии гэдэг
бэшэ аал? Хэрбээ гансал аха дүү нэрээ мэн дэшэл жэ яба а һаа, үлэм жэ һайн
ямар юумэ хэнэ гээшэбта? Мүн бусад арадуудшье баһал тии дэг бэшэ аал? Тии
мэһээ эрхим түгэс Ог торгой дохи Эсэгэдээл адли таанад эрхим һайн байгты.
Хү нүүд тэ харагда ха, мэдэгдэхын лэ тула буянта хэрэгүүдые бү бүтээгты.
Тии гээ һаа, Ог торгой дохи Эсэгэһээ шаг нал да хүр тэхэгүйт. Хү нүүд тэ бэеэ
маг туул ха суурхуул хын тула үргэл ба дар бү үгэжэ байгты. Хоёр нюур тан лэ
тии гэжэ бэеэ магтуулхын тула мүргэлэй гэрээр дүү рэн, га заагууршье хаа
хи рал да даг, хаш харал да даг юм. Тэдэнэр өөһэдын гөө шагналые энэ дээрээл
абажа бай на гэжэ тан да үнэниие хэлэнэб. Буян хэжэ бай ха даа зүүн гар тнай
баруун гарай н гаа юу хэжэ бай һые бү мэдэг, ба дар үгэхэдөө, дал да нюусаар
үгэжэ байгты. Тии гэбэл тнай нюуса юумые хаража мэдэжэ бай даг танай Эсэгэ
ашыет най заатагүй харюул хал.
Таанад зальбархадаа, хо ёр нюуртаниие бү һажаагты. Тэдэ улад зон до
үзэгдэхэ харагдахын лэ тула мүргэлэй гэр тэ гү, али гудамжын булангуудаар
зогсоод мүргэхэ дуратай бай даг. Тэдэнэр өөһэдын гөө шагналые энэ дээрээл
абажа бай на гэжэ тан да үнэниие хэлэнэб. Харин таанад зальбархадаа, өөрын
гөө та һал га да орожо, үүдээ хаагаад, нюдэн һөө дал да бай даг Эсэгэдээ зальба
раарай г ты. Тии гээ һаат най нюуса юумые хаража, мэдэжэ бай даг танай Эсэгэ
ашыет най заатагүй харюул хал. Зальбарха үедөө буруу ном нол тон дол адляар
үлүү юумэ шаша жа, ша ли жа бү байгты, тэдэнэр олон табые шаша ха даа Бур
хан да дуул да хабди гэжэ һана даг. Тэдэниие бү һажаагты, хэрэг тэй юумэ эри хэ
гуй хын тнай урда тээ танай Эсэгэ һанал бодолыетнай мэдээд бай даг ха юм.
Харин иигэжэ зальбараг ты:
Матвейһ ээ5:38–48;6:1–8
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эсэгэмнай
Тэнгэридэ оршодог Эсэгэмнай!
Нангин нэрэшни алдаршахань болтогой.
Хаан түрэшни мандахань болтогой,
тэнгэри огторгойтойл адляар
газар дэл хэй дээрэшье
эрхэ хүсэлшни бэелхэнь болтогой!
Ажамидаралаймнай хоол мүнөөдэр мандаа
хайрлыш!
Манда муу юумэ хэгшэдые манай
хүлисэдэгтэл адляар,
маанадай буруу хэрэгүүдые хүлисыш даа.
Горидолго хорхойтуулгада маниие бү
оруулыш даа,
муу мэхэтэй шолмосһоо аршалжа байгыш даа!
Хаан тү рэ, хүсэ шадал, ал дар соло мүн хэдөө
шинии ха юм.
Болтогой!

та ряа шан ту Хай һургаалта үгэнүүд
аряашан ту хай һургаал та үгэнүүдые Иисус арад зон до хөө
рэбэ:
– Нэгэ таряашан тарилга да гараба. Тэрэнэй үрэһэеэ хая ха дань,
нэгэ зари маниинь харгын хажууда унаба. Тэдэниие нии дэжэ
ерэһэн шу бууд тон шожо эдибэ. Нү гөө зариманиинь шулуу тай,
дээгүүр, муу гаар ха ха лагдаһан газарта унаба. Га зарай хүрьһэнэй
зузаан бэшэ бай һан һаа боложо үрэһэнүүд түргөөр ургабашье,
бэхи үн дэһэгүй байжа, наранай шара хатай сасуу хаташаба. За
рим үрэһэнүүд үүргэнэ руу унаба, тиин тэрээн дэ даруул шаба.
Нү гөөдэ үрэһэнүүд үрэжэл тэй газар уна жа, һайн ургаса үгэбэ.
Тиигэбэшье тэдэ үрэһэнүүд нэгэ адляар ургаагүй: нэгэнь зуу да
хин, нү гөөдүүлынь жара да хин, буса дынь гу ша да хин ехэ ургаса
үгэбэ. Ой л гохо аргатай хү нүүд шаг наг лэ!
Удаань Иисус шабинартаа энэ таамаг үгэнүүдэй уд хыень тай л
барилба:
– Бурханай Хаан орон ту хай хэлэхые шаг набашье, хүсэд ой л
гоогүй бай һан хүн дэ шол мос ерээд, тэрэнэй сэдьхэл дэ һуу ри
жаагүй һанал бодолыень буляадаг – харгын хажууда таригдаһан
үрэһэн тон энээн дэл адли юм.
Шулуу тай газарта таригдаһан үрэһэн ту хай тай лбарилан хэлэ
бэл: али нэгэ хүн үгэ шагнаад, тэрээниие ехэ баяртайгаар ха дуу жа
абана, зү гөөр тэрэ үгэ хүнэй сэдьхэл соо һуурижангүй, бэхи үн
дэһэгүй байна. Үгын түлөө гансата хашал га мүрдэлгын болобол,
тэрэ хүн ай һан һүрдэһэн дөө тэрэ дороо Бурханай үгэһөө арсана.
Үүргэнэ соо унаһан үрэһэн ту хай уд халан хэлэбэл: хэн нэгэн
Бурханай үгэ шаг набашье, өөрын гөө ажамидаралай, ба ян бар
дам байдалай түлөө орол долго гарган, зөөри баялигта обтон,
үгын уд ха ой л гохые хэшээнэгүй, тии мэһээ тэрэ үгэ ямаршье үрэ
дүнгүй үнгэрнэ.
Һайн хүрьһэтэй газарта ургаһан үрэһэн иимэ уд хатай: Бурха
най үгэ шагнаад, анхаржа ой лгоһон хү нүүд сааша даа аша туһатай
юм. Нэгэ зари маниинь зуу да хин, нү гөөдүүлынь жара да хин,
буса дынь гу ша да хин үлүү үрэ дүн асардаг юм.
Матвейһ ээ13:3–9,18–23
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ИИсус нуу рай һалХИ номгоруулба
эгэтэ Иисус шабинартайгаа онгосодо һуу гаад, Геннисарет
нуу рые гаталба. Он госодо һуу хатай гаа сасуу Иисус ун та
шаба. Тэрэ саг та энэ нуу рые да лай гэжэ нэрлэдэг байгаа. Гэнтэ
хуй һал хин буу жа, он госо соонь уһан оробо. Энэ үедэ шабина
рынь баг шаяа һэрюулэн:
– Баг ша! Маниие абарыш, хосорхомнайл, – гэжэ гуйба.
– Танай этигэл алим бэ? Яаһан айм хай, этигэл багатай зом
та? – гэжэ Иисус тэдээн дэ хэлэбэ. Тэрэ бодоод, һал хи сара жа,
да лайн уһан да:
– Аалин боло, нам да! – гэжэ за хирба.
Тэрэ дороо һалхин нам да жа, нуур долгилхоёо боли жо, хонжэн
бай дал тог тобо.
Шабинарынь һүрдэжэ, гай хажа, хоорон доо:
– Энэ һал хииешье, да ла йешье зангидажа, мэдэл дээ абаад
бай даг хэн гээшэб? – гэжэ хөөрэл дэбэ.
Матвейһ ээ8:23–27;Маркһаа4:37–41;
Лукаһаа8:22–25
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ИаИрай баса гыЕ амИ дыруулба
эгэтэ Га ли лейн нуу рай эрьедэ эл дэб газарһаа сугларһан улад зон
до Иисус һургаал номножо бай гаа. Тэрээн дэ мүргэлэй гэрэй нэгэ
дарга Иаир гэжэ хүн ерэбэ. Тэрэ Иисусай хүл дэ уна жа:
– Басагам ни үхэхэеэ бай на. Ошожо, тэрэнииемни гараараа адислыш
даа, тии гээ һаашни тэрэм ни эдэгэшэхэл, – гэжэ аргагүй ехээр гуй жа
оробо.
Иисус тэрэ хүн тэй гэртэнь ошобо. Хойноһоонь олон зон да хасал дан,
эн дэ тэн дэһээн түрисэлдэн ябаба.
Тэдэ зоной дунда арбан хоёр жэлэй турша соо шуһа гоожоод тогтодоггүй
үбшэнтэй нэгэ эхэнэр ябалса а. Тэрэ эл дэб эмшэдээр арга луулбашье, мү
нөө хү рэтэр эдэгээгүй яба а. Иисус ту хай дуулахадаа, тэрэ эхэнэр зоноор
түрисэлдэн Иисусай араһаань дү тэл жэ, мэдүүлэн гүйгөөр хубсаһандань
хал та хү рэбэ. Тэрэ эхэнэр Иисусай хубсаһандань хал ташье хү рөө һаа
эдэгэхэб гэжэ һанаһан байгаа. Үнэхөөрөө тэрэ гэнтэ эдэгэһэнээ мэдэрбэ.
Тэрэл үедэ Иисус хүсэ ша да лайнгаа буу раһые ой л гобо.
– Хэн минии хубсаһан да хү рөөб? – гэжэ тэрэ зонһоо асуу ба. Баг шын
гаа юун ту хай һу раһыень ой л гоогүй шаби нарынь:
– Таниие тойроод хэдэн тээһээт най хү нүүд тү ри нэл, – гэбэд. Харин
Иисус хубсаһандань хүрэһэн хү ниие харагалзан, тойрон шэртэбэ. Үнөө
хи эхэнэр өөртэйнь юунэй ушарһые ту хай лаад, ай һан һүрдэһэн амитан
Иисуста дү тэлэн, урдань һү гэдэн уна жа, сэхыень хэлэбэ.
– Шамайе өөрын ш ни эти гэл абараа. Ши амгалан тайбан, элүүр энхэ,
үбшэ хабшан гүй ябыш даа, – гэжэ Иисус эхэнэртэ хэлэбэ.
Тии гэжэ байтарынь мүргэлэй гэрэй даргада хэдэн хүн ерээд:
– Басаган шни наһа бараа. Баг шые ту хашаруулаад яахашниб даа, –
гэбэ. Иисус тэдэ үгэнүүдые дуулахадаа, Иаирта:
– Ши бү ай, эти гээд лэ бай, – гэжэ хэлэбэ.
Иаирайда ерэхэдэнь, тэрэнэй түрэлхидынь хөөрсэгэнэжэ, бахардан
үймэжэ, шан гаар уй лал дажа, һү хирэл дэжэ байба. Иисус гэртэ ороод:
– Юун дэ иитэрээ бархирал дана гээшэбта? Басагантнай үхөөгүй, миин
лэ ун та жа байнал, – гэбэ.
Тии гэхэдэнь тойроод бай һан улад зон Иисусые наа да барин энеэл
дэбэ. Иисус Пётр, Яков, Иоанн гурбан тай, үнөөхи басаганай тү рэл хид
тэй хам та наһа бараһан басаганай таһал га да оробо. Басаганда ойртоод,
гарыень бари жа:
– Муха аа, бодо даа! – гэбэ. Басаган тэрэ дороо бодоод, таһал гаараа
ябаба. Энэ юрэ бусын ушарай гэршэ болоһон зон ехэл гай хажа ханаба.
Маркһаа5:21–42
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ИИсус та бан ХИ лээмээр
та ба мянган Хү нИИЕ садХаа ба
эгэтэ Иисус шабинартайгаа хамта Га ли лейн нуурай саада бэ
едэ оршодог Тибериа дын ша дарай газар ошобо. Хойноһоонь
олон зон дахал даба, ушарынь юуб гэхэдэ, үбшэн зониие гай хамшаг
аргаар Иисусай эмнэн эдэгээхые хараһан байна бшуу.
Иисус шабинартайгаа хамта уулын оройдо гаража һууба. Тиихэдэ
Иудейн зоной һайн дэрлэдэг Пасхын үдэр дү тэл жэ байгаа. Иисус
олон зоной сугларһые хаража, Фи липп һээ:
– Эдэ зониие эдеэлүүлхэ хилээмэ хаанаһаа худал да жа абахамнай
гээшэб? – гэжэ асууба.
Иисус юу хэхэеэ мэдэжэ байгаад, Фи липпые туршан тиигэжэ
хэлээ бшуу.
– Хоёр зуун динари* мүнгөөр хилээмэ худал да жа абаад, зүһэм
зүһэмөөршье хубаагаа һаа, бултанда хү рэхэгүйл, – гэжэ Фи липп
харюусаба.
– Эн дэ бай һан нэгэ хүбүүн дэ ешмээнээр бари һан табан хи лээ
мэн, хоёр багахан загаһа байна, теэд энэ эдихэ юумэн эдэ олон зондо
юуншье болохогүй, – гэжэ Иисусай нэгэ шабинь, СимонПёт рой
аха Ан дрей хэлэбэ.
– Хүн зониие һуулгаг ты, – гэжэ Иисус хэлэбэ.
Тэрэ газарта зүлгэ ногоон үдхэнөөр ургажа байгаа. Тэндэнь табан
мянга ша хуу хүн һууба.
Иисус хилээмэ абаад, Бурхан да баясхалан хүргөөд, һуугаашадта
хубааба. Мүн загаһашье зон до ду раарнь ху баа жа үгэбэ.
– Эдеэ хоолой үлөөдэһые суглуулаг ты, нэгэшье юумэ бү ха яг
ты, – гэжэ Иисус бү гэдэ зоной са да ха да шабинартаа хэлэбэ. Зоной
эдеэл һэнэй һүүл дэ үнөөхи табан ешмээн хи лээмэнэй үлөөдэһые
арбан хоёр түрсүүг дүү рэсэ суглуулбад.
– Энэмнай газар дэл хэйн зон до за ларжа ерэхэ ушартай байһан
ёһоороол тэрэ лүн дэншэ юм байна, – гэжэ Иисусай бүтээһэн гай
хамшаг хэрэгүүдые хараһан зон хэлсэбэ.
Иоаннһаа6:3–14
* Ди нари – ри мэй жэжэ мүн гэн, хүл һэншэ хүдэл мэри шэнэй нэгэ үдэ
рэй са лин болодог бай гаа.
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энэрХы сэдьХэлтэй са ма ряан Хүн ту Хай
һургаалта үгэнүүд
уули заадаг нэгэ багша Иисусые туршан:
– Баг ша, мүн хэ наһа наһал хын тула би юу хэхэ ёһотой
биб? – гэжэ һу раба.
– Хуули соо юун гэжэ бэшээтэй бай даг бэ? Уншаа һэн гүш? –
гэжэ Иисус урдаһаань асууба.
– Бү хы зүрхэ сэдьхэлээрээ, бү хы һүнэһэ һүлдөөрөө, бү хы хүсэ
шадалаараа, бү хы ухаан бодолоороо Эзэн Бурхан даа дуратай бай.
Дү тын хүн дөө өөртөөл адли дуратай бай, – гэжэ Хуули заадаг
багша харюусаба.
– Зүб харюусабаш. Эдэ заабаринуудые дүүргэжэ байгаа һаа, ши
мэндэ яба хаш, – гэжэ Иисус тэрээн дэ хэлэбэ.
– Дү тымни хүн хэн болоноб? – гээд бэеэ сагааруул ха һанаатай
хуули заадаг багша Иисусһаа асууба.
Иисус харюудань иимэ һургаалта үгэ хөөрэбэ:
– Нэгэ хүн Иеруса лим һаа Иери хон хото руу ошожо ябаба ха.
Харгы даа тэрэ дээрмэшэдтэ баригдаба гэхэ. Дээрмэшэд хубсаһы
ень тайлажа абаад, шархатуул жа, арай амиды голтой юумые орхёод
ябашаба. Ту шаан боложо нэгэ санаарта тэрэ харгыгаар ябатараа
тэрэниие хараад, ха жуу гаарнь гаран ошобо. Баһа нэгэ левит хүн
(һү мын та хилша) тэрэ газартань ерэжэ, хэбтэһэн хү ниие хараад,
ха жуу гаарнь гара жа ошобо. Мүн тэрэл харгыгаар ябаһан нэгэ
самаряан хүн гэмтэг шые хараад, ха жуудань ерээд, аргагүй ехээр
хайрлаба. Шархыень улаан архяар угаагаад, тоһо түрхин уяба,
эл жэгэн дээ һуулга жа, зоной буудаг газарта абаашаад, тэрэ хүнөө
харууһалжа хонобо. Хойто үдэрынь ай лша дай буудаг гэрэй эзэн
дэ хоёр динари үгөөд: «Энэ хү ниие харууһалжа байгаарай, үлүү
гаргаша гаргаа һааш, буса ха зам даа түлэхэб», – гэбэ.
Тиигээд Иисус нү гөө Хуули заадаг багшаһаа:
– Юун гэжэ һананаш, эдэ гурбанай хэниинь дээрмэшэдтэ со
хюул һан хүн дэ эгээн ойро дү тэ болоноб? – гэжэ һу раба.
– Хайрлажа, амииень абарһан хүн, – гээд нүгөөдынь харюусаба.
– Шишье тиимэ туһа хүргэжэ ябаарай! – гэжэ Иисус тэрээн дэ
хэлэбэ.
Лукаһаа10:25–37
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ИИсус шударгуу һайн адуулагша
урханай хүбүүн Иисус Христос хүн тү рэл тэниие абархын тула газар
дэл хэй дэ эльгээгдэһэн бай гаа. Хонишоной хони малаа харууһалжа
байдагтал адляар Абарагша Иисус тэрэниие бү хы зүрхэ сэдьхэлээрээ хүлеэжэ
абаһан, за хяа заабаринуудыень бэелүүлэн ажамидарһан зониие баһал бүрин
анхаран харууһалжа бай даг юм.
– Газар дэл хэйн хү нүүд тэ Бурхан тон ехээр дуратай байжа, өөрын гөө
ори ганса Хүбүүе үргэл бол гожо үгөө бшуу. Тии мэһээ энэ Хүн тү рэл хи тэнэй
Хүбүүн дэ эти гэһэн хү нүүд хосорон гүй, хэтэ мүн хэдэ ами дарха, – гэжэ тэрэ
һурга даг һэн.
Дээдын Эзэн Иисус иигэжэ айладхана:
– Хониной хорёодо үүдээрнь оронгүй, ондоо тээгүүр шурган ородог хүн
ха даа хулгайшан, дээрмэшэн гээшэ гэжэ үнэниие таанарта хэлэнэб. Үүдээрнь
ородог хүн хонин һүрэгэй адуулагшань мүн. Харуулшан тэрээн дэ хониниой
байрын үүдэ нээжэ үгэдэг. Хонидынь тэрэнэйнгээ үгэ дууладаг, адуулагшань
хонидоо нэрэ нэрээрнь дуу даад, газаашань гаргадаг. Хонидоо бултыень
байраһаань гаргаад, урдань ябадаг, харин хонидынь хонишоноо дуугаарнь
танижа, хойноһоонь дахадаг. Ондоо хүнэй хой ноһоо хонидынь дахахагүй,
тэрээнһээ зугадаха, юун дэб гэхэдэ, ондоо хүнэй дууниинь танигданагүй бшуу.
Би хонидой байрын үүдэ болоноб гэжэ таанадта үнэн зүбые хэлэнэб. Намһаа
тү рүүн ерэгшэд бул та дээрмэшэд ба тонуул шад бай гаа. Харин хонид тэдэ
нэй туу бари да ороогүй. Би ёһотой үүдэн гээшэб: ми нии үүдээр хэн ороноб,
тэрэ абарагда ха. Тэрэ хүн үүдээр орожо, һүүл дэ га заашаа гараад, өөрын гөө
бэлшээри олохо. Хул гай шан гансал хулуу хаяа, ала ха хюда хаяа ерэдэг. Харин
би хү нүүдэй ами даржа һуухын тула, тэрээнһээ гадна хү нүүдэй юрэ жэрын
ажамидаралһаа үлүү ажами дарал эдлэжэ бай хын тула иишэ ерээб.
Би шударгуу һайн адуулагшаб: шударгуу һайн адуулагша хонидоо абархын
тула ами наһаяа үгэдэг юм. Харин адуулагша бэшэ хүл һэн шэ хүн өөрын гөө
хонидые манажа бай гаагүй ха даа, шонын дү тэл хые харамсаараал хонидые
орхёод зу га дана. Тии гэхэдэнь шоно һү рэг тэнь орожо, тэдэнииень үй мүүлнэ
ха юм. Хүл һэн шэ хүн аба һаар тэрьедэхэ, хонидые хай рла ха һэн гү даа.
Би шударгуу һайн адуулагшаб. Би өөрын гөө хонидые мэдэнэб, ми нии
хонидшье намай гаа мэдэнэ. Эсэгымни намай гаа мэдэдэг тэл адляар бишье
Эсэгэеэ мэдэнэб. Би өөрын гөө хонидой түлөө ами на һаяа үгэнэб. Энэ хорёо
соохи хонидһоо гадна мүн он доошье хонид нам да бии. Тэрэ һүрэгые би ба
һа асарха ёһотойб. Тэдэ хонид ми нии һургаал дуула ха, һүүлээрнь нэгэ һү рэг
хонид бай ха, нэгэ Хони шон бай ха.
Да хин амидырхынгаа тула би ами на һаяа үгэхэб, тии мэһээ Эсэгэм ни
нам да дуратай юм. Ми нии ами на һые хэн шье хороохогүй, харин би өөрөө
тэрэнээ үргэнэб. Би ами наһаяа үргэхэ эрхэтэйб, мүн бусаа жа аба ха эрхэтэйб.
Би өөрын гөө Эсэгэһээ тиимэ за хяа заабари абаа һэм.
Иоаннһаа10:1–5,7–18,30
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үгы болоһон ХонИн ту Хай
һургаалта үгэнүүд
исус хүн тү рэл хи тэн дэ тон ехээр дурла жа, Ог торгойн ал
дарые орхин, газарта бууһан бэеэрээ нү гэлөөр нүг шэһэн,
Бурхан һаа ха дуурһан, Бурханиие мартаһан зониие бэдэржэ ар
шалха гээ ха юм. Тэрэ шударгуу һайн Адуулагша байһан дээрэһээ
үгы болоһон хониёо хододоо бэдэрнэ бшуу. Өөрын гөө һургаал та
үгэнүүд соо Иисус иигэжэ хэлэнэ:
– Зуун хони той аад, нэгэнэйнь үгы болошоходо, таа на дай
хэн тнай ерэн юһэн хониёо хээрэ орхёод, үгы болоһон ганса хо
ниёо бэдэржэ ошохогүйб? Тэрэнээ олоходоо, тон ехээр ба ярлажа,
ара нюрган даа үргэлөөд гэртээ асархалта. Тиин хани нү хэдөө,
хүршэнэрөө суглуулаад: «Намтай хам та ба ярлагты. Би үгы бо
лоһон хониёо оложо асарааб!» – гэжэ хэлэхэлта. Тэрээн шэн ги
нү гэл хээгүй ерэ юһэн үнэн сэдьхэл тэн ту шаа бэшэ, харин нү гэл
хэгшэ гансаханшье хүнэй Бурхан да хандан нү гэлөө наманшал
хые хара ха даа, тэнгэридэ баяр баясхалан болохол гэжэ таанарта
үнэниие хэлэнэб.
Лукаһаа15:3–7

32

төөрИһэн Хү бүүн ту Хай
һургаалта үгэнүүд
исус улад зон до үшөө һургаал та үгэнүүдые хөөрэбэ: «Хоёр
хүбүү тэй нэгэ хүн бай гаа һэн ха.
– Аба, минии ху би та зөөриие нам да ху баа жа үгыш, – гэжэ
бага хүбүү ниинь эсэгэдээ хэлэбэ гэлэй. Эсэгэнь гэр буусаяа хү
бүүд тээ ху бааба.
Нэгэ хэды хоноод, бага хүбүү ниинь ху би та зөөриеэ абаад, хо
лын газарта ошожо, ехээр һэбхиржэ, зөөриеэ үри жэрхибэ. Зөө
ри гүй болоод бай ха дань, тэрэ хари газартань ехэ үлэсхэлэн зуд
боложо, үнөөхи хүбүүн ехэ ядарба. Тии гээд тэрэ ороной нэгэ
эрхэтэнэй дэ ажалда ороходонь, гэрэй эзэн тэрэниие гахай адуул
хыень хээрэ та ла руу эльгээбэ. Га хайн эдеэ эдилсэжэ, гэдэһээ
дүүргэхэ дуратай байгаашье һаань, хэншье тэрээн дэ тиимэшье
эдеэ үгэдэг гүй байба.
Хүбүүн ухаа орожо: „Тү рэһэн эсэгымни хэды олон зарасана
рай элбэг дэлбэг эдеэ хоол той бай ха дань, би эн дэ ту ра жа үхэхэеэ
байнаб. Үглөөгүүр бодоод, эсэгэдээ ошожо, абамни, би Бурханай,
мүн танайнгаа урда нү гэл абабаб, танай хүбүүн гэжэ нэрэ зүү хээр
бэшэ муу амитанби. Барлагаа зараһан дал адляар намайе зараг ты
гээд хэлэхэб“, – гэжэ шии дэбэ.
Хүбүүн тү рэһэн эсэгэдээ ошобо».
Лукаһаа15:11–19
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төөрИһэн Хү бүүн гэртээ буса ба
ристос төөри һэн хүбүүн ту хай һургаал та үгэнүүдээ үргэл
жэлүүл нэ: «Эсэгэнь хү бүү гээ холоһоо хараад хай рла жа,
урдаһаань гүй жэ ошоод, тэбэрин таа лаба.
– Абамни, би Бурханай, мүн танайгаа урда нү гэл абабаб. Хү
бүүн тнай гэжэ тоологдохо эрхэгүйб, – гэжэ хүбүү ниинь хэлэбэ.
– Эгээн һайн хубсаһа асараад, хүбүүн дэм үм дэхүүлэг ты, хур
ган дань үнэтэ шулуу тай бэһэлиг зүүл гэг ты, хүл дэнь гу тал үм дэ
хүүлэг ты. Ша хамал буруу асаржа гаргагты, найрла ха хү хи хэбди!
Энэ хүбүүмни үхэһэн аад, ами дырба, үгы болошоһон аад, ол до
бо, – гэжэ эсэгэнь барлагууд таа хэлэбэ. Тии гээд лэ зон хү хи жэ
сэн гэжэ эхилбэ.
Ехэ хүбүү ниинь хээрэ ажал хэжэ бай һанаа буса жа, гэртээ дү
тэл хэдөө хүг жэм хатарай хүн хи нэжэ бай хые дуулаба. Тиигээд
нэгэ зарасаяа дууда жа:
– Энэм най юун боложо байнаб? – гэжэ һу раба.
– Дүү хү бүүн ш ни буса жа ерээ, тии мэһээ эсэгэш ни хү бүү
нэй н гээ амиды мэндэ ерэһэндэ баярлан, ша хамал бу руу гаа
гаргаа, – гэжэ зарасань харюусаба.
Ахань су ха лаа хү рэжэ, гэртээ оробогүй. Эсэгэнь гара жа, тэ
рэнээ арга даба.
– Би хэды олон жэл шамда барлаг шэн ги ажал хээ гээшэбиб,
за хяа заабари һааш нэгэтэш гара жа үзөөгүйб. Ши адагай за хын
эшэгэшье гарга жа, хани нү хэдөөрни найрлуулаагүйш. Харин
ян хан һамга даар орёол дожо, үгэһэн зөөрииеш үри һэн хүбүү нэй
н гээ ерэхэдэ, ши ша хамал бу руу гаа гарга жа уг тааш, – гэжэ ехэ
хүбүү ниинь эсэгэдээ хэлэбэ.
– Хүбүүм ни, ши ходо нам таяа эн дээ бай на ха юм ши, минии
бү хы зөөри шинии ха юм. Харин дүү хүбүүн ш ни үхэһэн аад лэ,
ами дыржа, үгы болоһон аад лэ, ол дожо ерээ бшуу. Тии мэһээ ба
ярла ха сэн гэхэ ёһотой ха юмбибди, – гэжэ эсэгэнь харюусаба».
Лукаһаа15:20–32
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ИИсус Хүү гэдыЕ адИсла на
исус Хрис тос хүү гэд тэ ехэ дуратай юм. Иисус та нэгэ тэ
хүү гэдые асаржа, тэрээнһээ адис абхуулжа, зальбаралдань
хүртүүлхэ һанаатай байгаа. Харин тэрэнэй шабинар үхибүүдые
баг ша даа ойртуулбагүй.
– Үхибүүдые табиг ты, нам да ерэхэдэнь һаал та бү хэг ты, Ог
торгойн хаан тү рэ тэдэнэй юм, – гэжэ Иисус хэлэбэ. Тиин үхи
бүүдые гараараа адислан үршөөбэ.
– Ог торгойн хаан тү рэ дотор хэниинь ехэб? – гэжэ шабина
рынь Иисусһаа асуу ба.
Тии хэдэнь Иисус нэгэ үхибүүе дууда жа, шабинарайнгаа дун да
бай л гаад:
– Хэрбээ таанар ху бил жа, үхибүүд тэл адли болоогүй һаа, Ог
торгойн хаан орон до орохогүйт гэжэ баталан хэлэнэб. Энэ үхи
бүүндэл адли хэн ном гон даруу болоноб, тэрэ Ог торгойн хаан
тү рэдэ үлэм жэ ехэнь гээшэ. Ми нии нэрээр иимэ нэгэ үхибүүе
тог тоожо абаһан хүн намайе тог тоожо абаһан болоно, – гэжэ
хэлэбэ.
Матвейһ ээ18:1–5;19:13–15
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ИИсус һоХор Хү нИИЕ эдэгээбэ
эгэтэ Иисус Иери хон гэжэ томошог хото ерэбэ. Үнөөхил
олон зон тэрэниие да ха жа ябаба.
Хото орохо харгы дээрэ нэгэ һохор гуй ран шан һуу ба. Тэрэ
Бартимей гэжэ нэрэтэй байгаа. Ха жуу гаарнь Иисус үнгэрнэ гэжэ
дуулахадаа, тэрэнэй эди шэди ту хай дуулаһан һохор хүн:
– Иисус, Да ви дай үри һа да һан! На ма йе үршөөн хай рлыш
даа! – гэжэ ооглобо.
Тойроод бай һан олон зоной тэрэнэй хаш хархые хори ходонь,
тэрэнь бү ри дорой тон:
– Да ви дай үри һа да һан! На ма йе үршөөн хай рлыш! – гэжэ
ооглобо.
– Дуудагты тэрэниие, – гэжэ Иисус зогсохо зуураа за хирба.
– Бү ай, бодо, шамайе Иисус дуудана, – гэжэ хү нүүд һохорой
ха жуудань ошожо хэлэбэ. Бартимей бодоһон бэеэрээ хэрэггүй бо
лоһон га дар хубсаһаяа тай ла жа ха яад, Иисусай хажууда ерэбэ.
– Шамда юу хэжэ туһалхабиб? – гэжэ Иисус тэрээнһээ асуу ба.
– Баг ша! Намайе хара даг бол гыш даа, – гэжэ һохор хүн ха
рюусаба.
– Яба, шамайе эти гэлшни абараа, – гэжэ Иисус тэрээн дэ хэ
лэбэ.
Бар ти мей тэрэ дороо хара даг боложо, Бурхан да ал дар соло
дуудан, Иисусай хойноһоо ябаба.
Маркһаа10:46–52;Лукаһаа18:43
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алба татаа ша зак ХЕй гэмээ мэдэрбэ
исус Амигүй да лайн ша дархи Иери хон хото дахинаа ошобо.
Тэрэ хотодо татабари хуряаг ша Зак хей ажаһуудаг байгаа.
Татабари хуряаг шад хуули бусаар үлүү ехэ татабари нэхэжэ, арад
зониие тонодог зан шал тай бай һан юм. Тии мэһээ улад зон тэдэ
нэрые үзэжэ яда даг һэн.
«Иисус Иери хон хотодо ороод, гудам жаар ябаба. Тэрэ хотын
татабари хуряагшадай дарга Зак хей Иисусые хэн юм ааб гэжэ
хара хаяа ехэ һанабашье, набтар бэетэй бай һан дээрэһээ хүн зо
ной араһаа яажашье хаража ядаба. Зак хей гүй дэлөөрөө Иисусай
урда ороод, үн дэр модон до абиржа гараба. Иисус тэрэ модоной
ха жуу гаар гара ха байгаа бшуу. Иисус ха жуу гаарнь үнгэрхэдөө,
өөдөө хаража:
– Зак хей, модон һоо түргөөр буу. Би мү нөө танай да орохо ёһо
тойб, – гэбэ.
Зак хей модон һоо буу жа, тон ба яр тай гаар Иисусые гэр тээ
оруул жа хүн дэлбэ. Тии хэдэнь хүн зон бул та:
– Иисус нү гэл тэй хү нэй дэ айлшалхань гээшэ гү, – гэжэ гэ
мэрэл дэбэ.
– Баг ша аа, би хахад зөөриеэ гуйран шад та ху баа жа үгэхэмни.
Хэрбээ зарим хү нүүд һээ алба татабари буруу нэхэжэ абаһан бай
гаа һаа, тэрэнээ дүрбэ ну га лан бусаа хаб, – гэжэ Зак хей Иисусай
урда зогсон хэлэбэ.
– Ши шье Авраамай жэн хэни үри һа да һан бай наш. Мү нөө
шинии гэр абарагдаба, юун дэб гэхэдэ, Хүн тү рэл хи тэнэй Хүбүүн
нү гэл шэбэл дэ хосорог шодые оложо абархаяа ерээ юм».
Иисус ха даа буян тай шье, нү гэл тэй шье зон до дуратай юм.
Тэрэнэй тон ехэ ду ран һаань боложо нү гэл тэ зон гэмээ наман
шал даг һэн.
Лукаһаа19:1–10
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эХИн тү рүү шын
эгээл шу Ха ла за Хяа заа ба рИ
эгэ тэ Иисус та Хуули заадаг нэгэ баг ша ерээд, иигэжэ
асуу ба:
– Баг ша аа, Хуулиин эгээн шу ха ла за хяа заабаринь алинь бэ?
– Нэгэдэхи, эгээл шу ха ла за хяа заабари иимэ:
«Ши бү хы зүрхэ сэдьхэлээрээ,
бү хы һүнэһэ һүлдөөрөө,
бү хы ухаан бодолоороо
Эзэн Бурхан даа дуратай бай».
Хоёрдохинь энээн дэл ад ли шуу:
«Дү тын гөө хү нүүд тэ
өөртөөл адли дуратай бай».
Хуулиин ном соо болон лүн дэншэдэй бэшэгүүд соо хэлэгдэһэн
бү хы зүйлнүүд эдэ хоёр за хяа заабари соо тобшологдон бата ла
гда даг, – гэжэ Иисус тэрээн дэ хэлэбэ.
Матвейһ ээ22:36–40
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һүүлшын үдэшын Хоол
асхын һайн дэр болоходо, Иисус Пётр Иоанн хоёрто:
– Ошожо, Пасхын хоол тү хеэрэг ты, хамта хоол лохобди, –
гэжэ хэлээд ябуулба.
– Эдеэ хаана бэл дэхэбибди? – гэжэ тэдэнь һу рабад.
– Иеруса лим хотодо ороходот най, домбо соо уһа абажа ябаһан
хүн дайрал да ха, тэрэниие да хаад ябаарайт. Тэрэ хүнэй ороһон
гэртэ ороод, «Баг шамнай шамда эльгээгээ, шабинартаяа хам та
Пасхын хоол бари ха таһаг заа жа үгыт» гэжэ гэрэй эзэн дэ хэлэ
хэт. Тэрэ тан да ехэ уужам, зохи доор тү хеэрэгдэһэн таһал га дээдэ
дабхарта харуул жа үгэхэ, тэн дэл шэрээгээ заһагты, – гэжэ Иисус
харюусаба.
Хоёр шабинь баг шын гаа зааһан газарта ошожо, һайн дэрэй
хоол бэл дэбэ.
Һайн дэрлэхэ саг ерэжэ, Иисус арбан хоёр шаби таяа хоол ба
ри хаяа һуу ха зуураа тэдээн дээ хэлэбэ:
– Ехэ зоболон до орохынгоо урда тээ би таанартаяа Пасхын энэ
хоол бари ха гэжэ тон ехээр хүсэһэн байнаб, юун дэб гэхэдэ, Бур
ханайл хаан ороной оршотор би найрай хоол да хин бари хагүйб.
Иисус аяга абаад, Бурхан да баясхалан хүргэн хэлэбэ:
– Таанад энээниие ху баагаад уужархиг ты. Энээн һээ хойшо
Бурханай хаан ороной оршотор архи дарһа уухагүйб гэжэ таа
над таа хэлэхэ байнаб.
Иисус зүһэм хилээмэ абаад, Бурхан да баяр баясхалан хүргөөд,
хи лээмэеэ ху хал жа, шаби нартаа ху баагаад:
– Энэт най танай тула да үргэл болохо бэе ма хабад ни гээшэ:
намайе дурсан энээниие эди жэ байгаарайгты, – гэжэ хэлэбэ.
Хоол бариһанайнгаа һүүл дэ Иисус дарһатай аяга абаад хэлэбэ:
– Энэ болбол танай түлөө адхарха минии шуһаар баталагдаһан
Шэнэ Хэлсээнэй аяга гээшэ.
Лукаһаа22:8–20
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ИИсус гЕфсИма нИ соо бурХан да зальбарна
нөөхи үдэшын хоолой һүүлээр Иисус арбан нэгэн шаби
нартаяа Иеруса лим хотоһоо гара жа, Кедрон горхо гатал жа,
Иеруса лимай ойро бай даг Гефсимани тосхон хүрэбэ. Иисус тэн дэ
шабинартайгаа хам та сэсэрлиг соо ороод:
– Минии тэн дэ ошожо зальбартар эн дээ һууг ты, – гэжэ хэлэбэ.
Тиигээд Пётр, Яков, Иоанн гурбые абаад ябаба. Иисус ехэл
гашууда жа, уй да жа эхилбэ, юун дэб гэхэдэ, манай нү гэл шэбэлэй
ашаан тэрэниие зобооһон, тамал һан байгаа бшуу.
– Минии ами һүнэһэн туйлай ехээр уй да жа, үхэһэндэл адли
байнаб. Таанар эн дэ намтай һэргэг байгты, – гэжэ Иисус шаби
нартаа хэлэнэ.
Тиигээд тээ ха жуу тээшээ ошожо, үбдэг дээрээ һуу гаад, заль
барба:
– Эсэгэмни! Хэрбээ арга бай гаа һаа, энэ аягаһаа амсуулангүй,
иимэ ехэ зоболон до намайе бү оруулыш даа. Гэбэшье минии дура
хүсэлөөр бэшэ, харин ши нии эрхэ хүсэлөөр болог лэ.
Ог торгой һоо Бурха най Эльгээмэл буу жа, тэрэниие зориг
жуулна. Сэдьхэлэй н гээ хүл гэхэдэ зальбара лаа ханал гатай гаар
ун ша ха дань, тэрэнэй хүл һэниинь шуһан шэн геэр дуһал на. Тэ
рэ шабинартаа буса жа ерээд, тэдэнэй н гээ ун та жа хэбтэхэдэнь
һэреэгээд:
– Таанад гансаханшье саг соо ун тангүй, намтай һэргэг бай
лса ха аргагүй гээшэ гүт? Хорхой тол годо абта хагүйн тула һэргэг
байгты, зальбараг ты: сэдьхэл дорюун байгаашье һаа, бэе махабад
ахир һула бшуу, – гэжэ хэлэбэ.
Тэрэ баһа ха жуу тээшээ ошожо зальбарха зуураа үгэлбэ:
– Эсэгэмни, хэрбээ энэ аягаһаа амсуулангүй, энэ ехэ зоболон
намһаа зайлуулха аргагүй һаа, ши нии дура хүсэлөөр болог лэ.
Энэ мүргэл соогоо Христос манай нү гэл шэбэлэй түлөө амса ха
зоболон тухайгаа хэлэбэ.
Матвейһ ээ26:36–44;Лукаһаа22:39–46
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ИИсусыЕ Ха руул доро аба ба
исусай шаби нартаа гурба да хияа буса жа ерэхэдэнь, тэдэ
ниинь ун таһаар лэ хэбтэбэ.
– Таанад баһа ун тана гүт? Зай, иигээд Хүн тү рэл хи тэнэй Хү
бүүнэй нү гэл үйлэдэгшэдэй гарта ту шаагда ха саг ерэбэ даа. Бо
догты, яба ябди, нам да урбаг ша хүн дү тэл жэ байна.
Энэ үедэ тэрэнэй арбан хоёр шаби нарай нэгэн болохо Иуда
бии болобо. Тэрэ ахамад санаарта да гу шан мүн гэн хашарһаар
Иисусые худал дахаб гэһэн байгаа. Иудатай хамта олон сэрэгшэд,
ахамад санаар танай хү нүүд дэн гүүдые, һэл мэ ба гасуу нуудые
барин хай ойртобод. Иуда урбаг ша тэдээн дэ тэм дэг үгэхэ зуураа:
– Хэниие би таа ланабиб, тэрэ хүн лэ Иисус гээшэ, тэрэнииел
баряарайгты, – гэбэ.
Өөрөө Иисуста дү тэлэн:
– Баг ша, ба ясыш! – гэжэ хэлээд, тэрэниие таа лаба.
– Нү хэр, ши юун дэ ерээбши? Хүн тү рэл хи тэнэй Хүбүүн дэ ур
ба ха даа таа ла даг юм гү? – гэжэ Иисус тэрээнһээ асуу ба.
– Таанар хэниие бэдэрнэбта? – гэжэ Иисус Иудатай хам та
ерэһэн сэрэг шэд һээ һу раба.
– На заредэй Иисусые, – гэжэ тэдэниинь харюусаба.
– Тэрэт най билби даа, – гэжэ Дээдын Эзэн тэдээн дэ хэлэбэ.
Тиигэжэ хэлэхыень дуулахадаа, үнөөхи зон хойшоо су харяад,
газарта унаба.
– Таанар дээрмэшэниие уг таһан дал, һэлмэ, шии дам абажа на
майе бари хаяа ерэбэл та; зү гөөр үдэр бү хэн дэ таанарые һурга жа
Бурханай һү мэ соо һуу ха дамни намайе таанар баряагүйт. Мү
нөө танай муу ёрын үй лэ хэрэгүүдые үй лэдэхэ үе саг ха юм даа.
Лүн дэн шэдэй бэшэгүүд бү тэг лэ, – гэжэ Иисус тэдээн дэ хэлэбэ.
Сэрэг шэд Иисусые бари жа, ахамад санаартын гэртэ абаашаба,
тии хэдэ шабинарынь тэрэниие орхёод, тэрьедэн зу га даба.
Матвейһ ээ26:45–57;Лукаһаа22:45–53;Иоаннһаа18:1–12
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ИИсус пИ ла дай урда зогсоно
үрэй сай ха үедэ хамаг түрүү санаар тан, улад зоной ахама дууд Иисус ту хай
зүбшэжэ, тэрээниие саа зал ха гэжэ шии дэ бэ. Тэдэнэр Иисусые хү ли жэ,
Пон тийн Пи лад та абаашаба. Израи лиие дай лан аба ха даа, Ри мэй хаан орон Пи
ла дые Иудейн болон Самариин за хи рагшаар таби һан юм. Иисуста урба һан Иуда
тэрэниие үхэлэй саа за да хүртөөхэнь гэжэ дуулахадаа, буруу хэрэг үйлэдэһэнөө мэ
дэрэн гэмшэжэ, үнөөхи гу шан мүн гэн хашарһаяа түрүү санаар тан да ба улад зоной
ахама дууд та бусаа жа үгэхэ зуураа:
– Гэм зэмэгүй хүн дэ урба ха даа би нү гэл хэбэб, – гэбэ. Тии гээд гадагшаа гара
жа, боожо үхэбэ.
Иудей нүүд бэеэ бузарла хагүйн тула ри мэй засаглаг ша Пи ла дай ордон до оробо
гүй. Пи лат өөрөө га заашаа гара жа, тэдээн һээ:
– Энэ хү ниие таанар юун гэжэ зэмэлнэб та? – гэжэ һу раба.
– Хэрбээ гэм хээгүй һаань, би дэ энээниие шамда асархагүй һэмди, – гэжэ тэ
дэнь харюусаба. Һүүл дэнь: «Энэ хүн арад зониием най үй мүүлнэ, хад хуул на: Ри
мэй хаан да алба татабари түлэхыень хори но, өөры гөө Бурханай табисууртаб гэжэ
нэрлэнэ», – гээд тэрэниие зэмэл жэ оробо.
Тии гээд Пи лат ордон доо да хин орожо, Иисусые дуудаад, тэрээнһээ:
– Ши Иудейн хаан гүш? – гэжэ асуу ба.
– Ми нии хаан тү рэ энэ дэл хэй дээрэхи засаг түрэдэл адли бэшэ юм. Хэрбээ ми
нии хаан тү рэ энэ дэл хэй дээрэхи засаг түрэдэл адли бай гаа һаань, ми нии албатан
намайе хамгаалха һэн, – гэжэ Иисус харюусаба.
– Тии хэдээ ши хаан гүш? – гэжэ Пи лат һу раба.
– Үнэн зүй лые гэршэл хэеэ би энэ дэл хэй дэ тү рөөб, энэ дэл хэй дэ ерээб, тии
мэһээ үнэн зүйл баримталагшад бултадаа ми нии хэлэһые дуулана, – гэжэ Иисус
харюусаба.
– Үнэн зүйл гээшэш ни юун бэ? – гэжэ Пи лат тэрээнһээ асуу ба. Гэбэшье Иисус
ондоо ямаршье харюу үгэбэгүй.
Иисусые Иродэй захирдаг Га ли лей можоһоо ерэһэн хүн бай на гэжэ мэдэхэдээ,
Ирод хаан дань эльгээбэ. Эгээл тэрэ үедэ Ирод өөрөө Иеруса лим ерээд бай гаа.
Ирод тэрээнһээ олон юумэ асуу ба, харин Иисус ямаршье харюу үгэбэгүй. Түрүү
санаар тан ба Хуули заадаг багшанар тэрэниие хатуугаар зэмэл жэл байба. Ирод
сэрэг шэд тэеэ хам та Иисусые һайн баһажа, эл дэбээр наа да лаад, тэрээн дэ хаанай
хубса һа үм дэхүүлээд, һөөргэнь Пи лад та эльгээбэ. Пи лат Ирод хоёр урдань харша
дайсад бай һан аад, энэ үдэр хани нү хэд болоо һэн.
Пи лат түрүү санаар таниие, ноёдые, улад зониие дуудаад:
– Арад зониие үй мүүлнэ гэжэ зэмэлээд, таанад энэ хү ниие нам да асарбат. Харин
би та най хара һаар бай тар мүрдэл гэ хээд, танай тохоһон тиимэ зэмэ тэй байһыень
тодоруулбагүйб, – гэбэ. Тии хэдэ Пи лат Паасхын һайн дэрэй хүндэлэлдэ түрмэдэ
бай һан нэгэ хү ниие сүлөөдэ таби ха ёһо той бай гаа. Тэрэ Иисусые сүлөөдэ таби ха
һанаатай бай гаа. Зү гөөр бү хы улад зон:
– Энээниие саа за ла! Би дэн дэ Бараббые таби, – гэжэ хаш харал да жа оробо.
Барабба гэдэгынь хо тодо һүй д хэл алуур хэһэнэй н гээ түлөө түрмэдэ хаагдаһан
бай гаа. Пи лат Иисусые таби ха гэжэ дуу гаа ба һа шан гад хаба. Харин улад зон:
– Тэрэниие хэрээһэн дэ хада! Тэрэниие хэрээһэн дэ хада! – гэжэ хашхаралдаба.
Тии гэжэ зоной болон түрүү санаар танай хаш харал даан дии лэжэ һа лаба.
Матвейһ ээ27:1–4;Лукаһаа23:2,7–23;Иоаннһаа18:28–30,33–38
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ИИсусыЕ Хэрээһэн дэ Ха да ба
исустай хамта үшөө хоёр гэмтэниие саазалхаяа абаашаба. «Хохимой» гэдэг
саазын газарта асараад, Иисусые хэрээһэн дэ ха даба, харин нүгөө гэмтэдэй
нэгыень баруун та ла дань, нү гөөдыень зүүн та ла дань хэрээһэн дэ ха да жархиба.
– Эсэгэ Бурхамни, эдэниие хүлисэ, эдэ юу хэжэ бай һанаа өөһэдөө мэдэнэ
гүй, – гэжэ Иисус зальбарба. Хабтагай модо бэл дээд, хэрээһэн дээрэнь ха даг ты
гэжэ Пи лат за хирба. Тэрэ хабтагай дээрэнь «На заредэй Иисус, еврей нүүдэй
хаан» гэжэ еврей, лата, грек хэлэнүүдээр бэшээтэй байгаа. «Сэрэг шэд Иисусые
хэрээһэн дэ ха даад, су быень абажа, өөһэд хоорон доо дүрбэ бол гон ху бааба»,
зүй дэл гүй гөөр нэхэгдэһэн су ба ту шаань жээрэб ха яба.
Улад зоной хаража бай тар еврей нүүдэй ноёд:
– Бурханай һунгажа ябуулһан табисуурта юм һаа, буса дые абарһан даал адли
өөры гөө абарыш! – гэжэ дором жолон хэлэбэ. Сэрэг шэд шье эл дэбээр баһажа,
хямдахан гашуун архи үгэхэ зуураа:
– Хэрбээ Иудейн хаан юм һаа, өөры гөө абарыш! – гэлдэбэ. Христостой
хам та саа за да хүртэһэн дээрмэшэдэй нэгэниинь тэрээн дэ хоро шараяа гарган:
– Бурханай табисуурта байбал, ши өөрыгөөшье, манииешье абарыш! – гэнэ.
Харин нү гөөдэнь тэрэ нүхэрөө зэмэлэн:
– Өөрөө саа за луул жа бай һан аад, иигэжэ дуу гархаяа Бурхан һаа ай нагүй
гүш? Ехэ гэм хэһэн маниие зүб иигэжэ хэһээнэ, харин энэ Иисус ямаршье муу
юумэ хээгүй аад, саа за луулба, – гэнэ. Удаань тэрэ Иисуста хандан:
– Иисус аа, Хаан шэрээдэ һуу ха даа намайе һанажа байгаарай, – гэбэ.
– Мү нөөдэртөө ши намтай хам та ди ваа жан орон до ошолсохош гэжэ шамда
үнэниие хэлэнэб! – гэжэ Иисус тэрээн дэ харюусаба. Хахад үдэрһөө гурбан саг
болотор бү хы газар дэлхэй шэб харанхыда хушагдаба. Гурбан сагай баг та Иисус:
– Эли, Эли! Лема сабах тани? (Бурхамни, Бурхамни! Юун дэ намайе ор
хибош?) – гэжэ Иисус шан гаар хаш харба. Сэрэг шэдэй нэгэниинь дары гүй жэ
ошомсоороо бамбагар юумэн дээрэ гашуун архи нэбтэртэрынь ад хаба, тэрэнээ
тулуу рай үзүүртэ табяад, Иисуста уухыень үгэбэ.
Иисус тэрэ улаан архииень амсаад:
– Бү тэбэ даа! – гэжэ хэлэбэ.
– Эсэгэм ни! Би ши нии мэдэлдэ һүнэһөө ябуулнаб! – гэжэ Иисус шанга
гэгшээр үгэлбэ. Тии гээд тэрэ амяа табиба.
Тии хэдэнь Һү мэдэ Хамагай Нангин газарта ороходо үлгөөтэй байһан хүшэгэ
дээрэһээ доошоо шууража, хоёр боложо ха харба, газар хүдэлбэ, шулуу нууд
хам харба, мүн агы нү хэн хуурсагууд нээгдэшэбэ. Наһа бараһан ху таг танууд
олоороо ами дырба. Иисусай ами дырһан хой но тэдэнэр агы нү хэнүүд һээ га
раад, Иеруса лим да олонто үзэгдэһэн байна. Тии хэдэ зуу най дарга, мүн тэрээн
тэй хам та Иисусые һа хилсаг шад га зарай хүдэл хые, мүн бусад шье болоһон
үзэгдэлнүүдые хараад, ехэ ай н һүрдэжэ:
– Тэрэ үнэхөөрөө Бурханай Хүбүүн бай гаа, – гэлсэбэ.
Матвейһ ээ27:45–49,51–54;
Лукаһаа23:35–43,46,48;Иоаннһаа19:19–23,30
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ИИсусыЕ Хүдөөлүүлбэ
исус пят ница да наһа бараа. Субботодо ехэ найр болохоёо
байгаа. Тэрэ үдэр хү нүүдые хэрээһэн дэ ха даатай бай л га ха
гүйн тула саа за луулагдаһан хү нүүдэй хан гир шэлбые ху ха лаад,
хэрээһэнһээ буулгаха зүбшөөл еврейнүүдэй ахама дууд Пи ладһаа
гуй хаяа ошобод. Пи ла дай зүбшөөхэдэнь, сэрэг шэд саа зын газар
ошожо, хоёр дээрмэшэдэй хүлыень ху ха сохибо. Харин Иисусай
ойро ерээд, үхэшөөд байхыень хараад, хүлэйнь шэлбэ ху халбагүй.
Нэгэ сэрэг шын жа даараа хабһа руунь хад ха ха дань, шархаһаань
шуһа уһан хоёр гоожобо. Энэнь «Тэрэнэй гансаханшье яһа н
хухархагүйнь болтогой» гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэн ёһоор
болоо (Гаралга12:46). Лүн дэн шэ За хария «Сүм хад хаһан хүнөө
тэдэ хараха» гэжэ уридшалан хэлээ юм.
Һүүл дэнь Ари мафей хотын Иосиф гэдэг Дээдын Зүблэлэй гэ
шүүн Пи лад та ерэбэ. Тэрэ еврей нүүдэй ахама дууд һаа ай гаад,
Иисусай нюуса шабинь болоһон юм. Иосиф Иисусай бэеые хэ
рээһэн һээ буул га ха зүбшөөл Пи ладһаа гуйба. Тэрэнь зүбшөөбэ.
Мүн баһа Иисустай һү ниндөө уулза даг бай һан Никодим гэдэг
Дээдын Зүблэлэй гэшүүн ерэбэ. Тэрэ хүдөөлүүл хэдэ хэрэг тэй
гу шаад литр хоншуу үнэртэй тоһо асарба. Тэдэ хоёр хан гал тай
зүй лнүүдээр арюун сэбэр бүд сүршэжэ, тэрээгээрээ еврей нүүдэй
гу ри май ёһоор Иисусай шари лые орёобо. Иисусые саа зал һан
һууриһаа холо бэшэ сэсэрлиг байгаа. Тэн дэхи хабсагай да түн
хигдэһэн агы нү хэн соо Иосиф Ни кодим хоёр Иисусай шарил
ха дагалба, тии гээд нү хыень томо шулуу гаар хааба.
Субботодо түрүү санаартан ба фарисейнүүд засаглаг ша Пи
лад тай уулзажа, тэрээн дэ Иисус ту хай:
– Эзэн! Тэрэ мэхэшэнэй үшөө амиды бай ха даа гурба дахи үдэр
төө ами дырхаб гэһые һананабди. Тии мэһээ гурбан хоног үн гэр
тэр хуурсагыень һа хиха за хирал та үгыш, тиигээгүй һаа, тэрэнэй
шабинарынь һү ниндөө ерэжэ, бэеыень хулуужа магадгүй, харин
улад зон до «тэрэ ами дыраа» гэжэ хэлэхэдээ болохо. Тиигэбэл
һүүлшын мэхэ тү рүү шын хи һээ ай мшаг тай бай хал, – гэбэд.
Тэдэнэр зүбшөөл абаад, агы нү хэнэйнь хажууда харуул табиба,
үнөөхи шулууень тамгалба.
Матвейһ ээ27:57–66;Иоаннһаа19:31–42
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ХрИстос амИ дыраа
арагай нэгэнэй, воскресениин эртэ үглөөгүүр газар айм
шагтайгаар хүдэлбэ. Тэрэнь Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл
тэн гэри һээ буу жа, агы нүхэнэй шулууе ха жуу тээшэнь му ха
рюул һан бай гаа. Тэрэ Эльгээмэлэй шэг шарайнь са хил гаандал
мэтэ, хубса һаниинь са һан шэн ги сагаан байбай. Агы нүхэнэй
харуу лшад тэрэниие харамсаараа ухаа мэдээ ал дан, үхэһэн
юумэд тэл тарайбад. Мэдээ ороходоо, тэдэ хото ошожо, түрүү
санаар тан да болоһон ушар ту хай дуул габад. Түрүү санаар тан
ахама дууд тай зүблөөд, сэрэг шэдэй гарыень нилээн сайлгажа:
– Һү ниндөө ун та жа бай ха дамнай Иисусай шаби нар ерээд,
шари лыень хулуу гаа гэжэ хэлэг ты. Хэрбээ засаглаг шын энээн
ту хай юумэ дуулабал, тэрээнтэй уулзажа энэ хэрэг аргалхабди,
таанарые эбгүй бай дал һаа гарга хабди, – гэжэ за хибад. Сэрэг шэд
мүнгэ абаад, түрүү санаартанай зааһан ёһоор бү хы юумэ хэбэ.
Үүрэй сай ха хирэдэ Иоанн ба Яков элшэнэрэй Са ломия эхэ,
«бага» Яков ба Иосия хоёрой Мария эхэ, Магда лын Мария гэгшэд
Иисусай хүдөөлүүлэгдэһэн сэсэрлиг тэ ерэбэ. Тэдэнэр өөһэдын
гөө асарһан хан гал тай зүй л нүүдээр агы соохи Иисусай шари лые
түрхи хэ гэһэн байгаа. Тэдэнэр агы да дү тэл жэ яба ха даа:
– Агы нү хын амһар тагалһан шулууе хэн маанадта ха жуу тээ
шэнь бол гожо үгэхэб? – гэжэ бэе бэеһээ һуража ябабад.
Эхэнэрнүүд агы нү хэн дэ дү тэл хэдөө асари томо шулуу най
зайсуулан хай бай хыень гай хан харабад. Тэдэнэр агы соо ороод,
суй сагаан хубса һа үм дэһэн Бурханай Эльгээмэлые ойшообо.
Эхэнэрнүүдэй ай н мэгдэхэдэ, Бурханай Эльгээмэл:
– Бү айгты! Таанад хэрээһэн дэ ха дуул һан Иисусые бэдэрнэт
гэжэ мэдэнэб. Тэрэт най эн дэ үгы, өөрын гөө хэлэһэн ёһоор тэ
рэ ами дыраа. Дээдын Эзэнэй хэбтэһэн га зарые ошожо хараг ты.
Түргөөр ошоод, шаби нартань дуул гаг ты: тэрэм най үхэһэн аад,
ами дыраа, Галилейдэ таана дые хүлеэнэ, – гэжэ хэлэбэ.
Эхэнэрнүүд агы сооһоо бу шуу хан гара жа, ехээр һүрдэһэн шье,
баярлаһаншье юумэд тэрэнэй шабинарта Христос ами дырба гэжэ
дуул га хаяа гүй л дэбэд.
Матвейһ ээ28:1–8,11–15;Маркһаа16:1–7,9;Лукаһаа24:1–7
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ИИсус ХрИстос дэгдэбэ
ристос ами дырһанайн гаа һүүл дэ дү шэн хоногой турша да
шаби нартаа ерэжэ, Бурханай хаан тү рэ ту хай айладхадаг
байгаа.
Һүүлэй һүүл дэ тэрэ шаби нараа суглуулаад:
– Иеруса лимдаа байгты. Ми нии тү рүүн хэлэһэнээр таанадта
Эсэгымни үгэхэб гэжэ най дуул һан юумэ хүлеэжэ байгты. Ио
анн уһаар арюуд хаа, харин таанад хэды хоноод Нангин Һүл дөөр
арюуд хуул хат. Нан гин Һүл дын танай дээрэ буу ха дань, хүсэ ша
далаар дүүрэхэт, тиигээд Иеруса лимай, бү хы Иудейн болон Са
мариин нютагуудһаа эхилээд, газарай заха хизаар хүрэтэр минии
гэршэнэр болохот. Бү хы дэл хэй гээр яба жа, бү хы хү нүүд тэ Һайн
Мэдээсэл номнохот. Этигэжэ уһаар арюудхуулһан хүн абарагдаха,
этигээгүй хүн хэһээл тэдэ орохо. Нам да этигээшэд минии нэрээр
ада шүд хэрнүүдые нам на жа гарга ха, хари хэлэнүүдээр дуу гарха;
могойнуудые гараараа баряашье һаа, үхэл тэ хоро уугаашье һаа,
гэмтэхэгүй; үбшэн зониие гараараа адисла ха даа, элүүр энхэ бол
гохо гай хамшаг шэди тэй болохо, – гэжэ хэлэбэ.
Иигэжэ хэлээд, шабинарайнгаа хараһаар байтар Иисус Христос
ог торгойдо дэгдэбэ, тиигээд үүлэндэ хал ха луулаад, харагда хаяа
боли шо бо. Тэрэнэй дэгдэхые хаража, тэнгэри өөдэ шэртэжэ
бай һан элшэнэрэй хажууда сагаан хубсаһатай хоёр хүн гэнтэ
бии боложо:
– Га ли лейнхид! Юун дэ таанад ог торгой өөдэ гэтэн зогсонот?
Тэнгэри өөдэ дэгдэһэн Иисус танай хаража байхада дэгдэһэндээл
тон адляар һөөргөө буса жа ерэхэл даа, – гэбэ.
Маркһаа16:15–19;Элшэнэрэйбүтээһэнхэрэг үүдһээ1:3–11
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«Харгы зам, үнэн зүйл, амИ на һан»
анай ли тэ Дээдын Эзэн Иисусай тү рэһэн үдэрһөө эхил нэ. Иисус гу
шатай һаа газар дэл хэй дээрэ өөрын гөө албан хэрэгые хэжэ за ха лаа,
тэрэнь гурбан жэл үргэл жэлөө, тии гээд тэрэ хэрээһэн дэ ха дуул һан бай гаа.
Тэрэ Һайн Мэдээсэлэй ашата һай хан һургаа лаар хү нүүдые абарһан, Бурха
най хаан тү рэ ту хай ном ноһон юм. Дээдын Эзэн Иисус Христосой зарим тон
шу ха ла һургаал нуудынь иимэ:
«Би болбол Харгы зам гээшэб, Үнэн зүйл, Ажами дарал гээшэб. Нам гүй
гөөр хүн Эсэгэдэм ни хү рэжэ ша да хагүй» (Иоанн14:6).
«Би ха даа Ами дырал га гээшэб, Ами на һан гээшэб. Нам да эти гэдэг хүн
үхөөшье һаа, ами дырха юм» (Иоанн11:25).
«Дэлхэй дээрэ байха саг таа би энэ дэл хэйн гэрэл туяань гээшэб» (Иоанн9:5).
«Би өөрөө ажамидаралай хи лээмэн гээшэб. Нам да ерэһэн хүн гэдэһээ үл
дэхэгүй, нам да эти гэһэн хүн хэзээшье ун даа хү рэхэгүй» (Иоанн6:35).
«Хүн тү рэл хи тэнэй Хүбүүн хосорһон зониие бэдэржэ абархын тула ерээ»
(Лука19:10).
«Нэн тү рүүн Бурханай хаан тү рые ба тэрэнэй үнэн зүй лые бэдэрэгты»
(Матвей6:33).
«Таана дые амгалан тайбанда үлөөнэб, өөрын гөө амгалан тайбаниие хайр
ланаб. Ми нии хайрлаһан энхэ тайбан энэ дэл хэйн зоной энхэ тайбанда адли
бэшэ. Танай сэдьхэл зүрхэн бү хүл гэг лэ, бү һүрдэг лэ» (Иоанн14:27).
«Хүшэр хүн дэ ашаанда даруулжа ядарһан зон бул та нам да ерэг ты, би та
най һанаа амаруул хаб. Ми нии хазаар абажа өөһэдыгөө хазаарлагты, намһаа
һуража аба гты, ушарынь юуб гэбэл, би ном гон даруу сэдьхэлтэйб, тиин
таанад һанаагаа амархат. Ми нии таанадта үгэхэ хазаар хашар бэшэ юм даа,
таанадта ашаха ашаан хүнгэн юм даа» (Матвей11:28–30).
«Ми нии үгэ дуула һан, намайе эльгээһэн Эсэгэдэ эти гэһэн хүн хэтэ мүн
хэдөө амиды мэндэ ябаха. Тиимэ хүн гэмнүүлхэгүй – тиимэ хүн үхэл һөө
абарагдан, ами дырха гээшэ» (Иоанн5:24).
«Бурханай Хүбүүн дэ эти гэдэг хүн хэтэ мүн хын ажами дарал да хүртэбэ,
харин энэ Хүбүүе буруушааһан хүн хэ тын ами дарал үзэхэгүй, Бурханай уур
су хал хододоо хүргэжэ бай ха» (Иоанн3:36).
«Намтай ябалсаха дуратай хүн өөр тухайгаа бодохоёо болёод, үдэр бүхэн
хэрээһэеэ үргэлөөд, хой ноһоомни ябаг» (Лука9:23).
«Бү хы дэл хэйе эзэлээд, харин ами бэеэ һүнөөһэн гү, али гэмтээһэн байбал,
хүн дэ ямар олзо ашатай юм?» (Лука9:25).
«Улад зоной урда ми нии мэдэлдэ байнаб гэжэ айладхаһан хүн бүхэниие
бишье Ог торгойдо оршодог Эсэгын гээ урда ми нии гэжэ гэршэлхэб. Харин
улад зоной урда намһаа арсаһан хүн бүхэн һөө бишье Ог торгойдо оршодог
Эсэгын гээ урда арса халби» (Матвей10:32–33).
«Ог торгой тэнгэри, газар дэл хэй шье һүнэн һа ла ха, харин ми нии үгэнүүд
хэтэдээ оршохо» (Лука21:33).
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