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ИИсу сай тү рэ Хэ ту Хай һайн мэ дээ сэл 

ур хан Иисус Хрис тос хү бүү гээ газар дэл хэй дээрэ эль гээ жэ, хүн 
тү рэл тэ ниие нү гэл шэ бэл һээнь, хё мо рол хо со рол һоонь абар ха 

гэ һэн бай гаа. Тэ рэ нэй тү рэ хэ тэй адли газар дэл хэй дээрэ шэ нэ Үе саг 
тог тоо. Тии мэ һээл ма най шье ли тэ Иисус Хрис то сой мүн дэл һэн үдэр
һөө эхи тэй бшуу. 

Иису сай тү рэ һэн түү хэнь гай хал тай. Һа наад үзэг ты, тэ рэм най Бур
ха най Хү бүүн аад, ма лай дал соо тү рэ һэн бай гаа. Удан шье гүй тэн дэ хи 
уласай хаан тэ рэ ниие ала ха гэжэ шии дээ. 

Эхин һээнь хэлэбэл иимэ. Из ра и лиин хой то зүг тэ оршодог На за рет 
гэ һэн ба га шаг хо то до Ма рия гэжэ нэ рэ тэй ном гон даруу ба са ган ажа
һуу гаа. Тэ рэ ба са ган Бур хан да дуратай, сэ хэ сэ бэр сэдь хэл тэй бэ лэй. 
Нэ гэ тэ Бур ха най Эль гээ мэл Гав риил тэ рээн дэ ерэ жэ: 

– Ба я сыш даа, аза тай хүү хэн! Дээ дын Эзэн шам тай оршоно: ши 
олон эхэ нэр нүү дэй дун да һаа үр шөөл  хай ра да хүр төөш, – гэжэ хэ лэ бэ. 

Ма рия тэ рэ ниие ха ра ха даа мэг дэ бэ. Тии хэ дэнь Бур ха най Эль гээ мэл 
үгэлбэ: 

– Бү ай, Ма рия, ши Дээ дын Эзэн һээ бу ян хэ шэг тэ хүр тэ бэш. Ши 
жэр мэ һэн бо ло хош, хү бүү тү рэ хэш, тэ рээн дээ Иисус гэжэ нэрэ үгэ хэш. 
Тэ рэш ни агууехэ хүн бо ло жо, Дээдэ Бур ха най хү бүүн гэжэ нэрэ шэ хэ, 
Эзэн Бур хан хү бүү еш ни үб гэ эсэ гэ Да вид хаа най шэ рээ дэ һуул га ха, 
тии гэ жэ Яко вай үри һа да һа дые тэ рэ хү бүүн ш ни үеын үедэ да хуул жа 
ябаха. Тэ рэ нэй хаан тү рэ хэ зээш һү нэ хэ гүй. 

Тии хэ дэ Ма рия ха дам да га раа гүй, Иосиф гэжэ нэ рэ тэй, үнэн сэдь
хэл тэй хүн тэй һуухаяа бай гаа. Тэ рэ Бур ха най Эль гээ мэл һээ асуу ба: 

– Би эрэ хү ниие үзөө гүй аад, яагаад жэр мэ һэн бо ло хо биб? 
– Нан гин Һүл дэ шамда буу жа, Дээ дын Эзэ нэй һүр хү сэн ша ма йе 

ху ша ха. Тии мэ һээ тү рэ хэ нан гин үриш ни Бур ха най хү бүүн гэжэ нэр
лэг дэ хэ, – гээд Бур ха най Эль гээ мэл харюусаба. 

Ма рияе жэр мэ һэн бо лоо гэжэ мэ дэ хэ дээ, Иосиф тэ рэ ниие ор хи хо 
гэ бэ, ха рин Бур ха най Эль гээ мэл зүү дэн дэнь үзэг дэ жэ: 

– Иосиф, Да ви дай үри һа да һан! Ма ри я тай һуухаяа бү ай, тэ рэ һам
ган ш ни гээ шэ. Тэ рэ нэйш тү рэ хэ хү бүүн Нан гин Һүл дэ һөө бүрилдөө. 
Хү бүү тү рэ хэ, тэ рээн дэ Иисус* гэжэ нэрэ үгэ хэш, юун дэб гэбэл, тэ
рэш ни өөрын гөө улад зо ниие нү гэл шэ бэл һээ абар ха, – гэжэ үгэлбэ. 

Матвейһээ1:19–21;Лукаһаа1:26–35

* Иисус гэ һэн нэрэ ев рей хэ лэн дээрэ «Бур хан абар на» гэ һэн уд ха тай. 
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ИИсус ХрИс тос тү рэ бэ 

а рия хээ ли тэй яба а. Тэ рэ Иосиф той хам та хо лын зам
да мор до бо, юун дэб гэ хэ дэ, Ри мэй Ав густ хаан тэ рэ нэй 

мэдэлдэ оро һон газар дай дын арад зо ной тоо гой бү рид хэл хэ хые 
за хир һан бай гаа. Хүн бүхэн өөһэ дын гөө элин сэг ху лин са гай 
ажа һуу һан хо то ошо хо бо ло бо. Иосиф Ма рия хо ёр Да вид хаан
һаа уг гар бал тай зон һэн. Да ви дай тү рэл хо тонь Виф ле ем бэ лэй. 
(Иису сай тү рэхын холо ур да тээ, мян гаад жэлэй саа на Да вид 
хаан Из ра и лиие захиржа бай гаа.) 

Тии гээд лэ Иосиф Ма ри я тай гаа хам та өөһэ дын гөө үб гэ эсэ гэ 
Да ви дай тү рэ һэн Виф ле ем хо то ошо бо. На за ред һээ Виф ле ем хү
рэ тэр хо ёр зуу гаад мо до һэн. На за рет бол бол Из ра и лиин хой то 
зү гэй Галилейдэ, Виф ле ем ур да хи Иудей дэ оршодог һэн. Га ли
лей һээ Иудей ошо хо доо, Са ма риие дабаха хэ рэг тэй бай гаа. Ха рин 
Са ма ри болон Иудей хо ёр хада уула тай газар дайда бшуу. Тэ рэ 
үедэ галта тэргэнүүдшье, машинуудшье бай гаа гүй, тии мэ һээ тус 
аяншалга хэдэн үдэр соо үр гэл жэ лөө. 

Эсэс тэнь Ма рия Иосиф хо ё рой Виф ле ем хү рэ жэ ерэ хэ дэнь, 
ай л ша дай буу дал да бай ра ол до бо гүй. Оло хон зон Виф ле ем хо
то руу тоо гой бү рид хэл дэ оро хоёо ерээ бшуу. Ма ри я гай тү рэ хэ 
са гынь дай рал даа. «Тэ рэ хү бүү тү рөө һэн, тэ рэ нээ ман сы лаад, 
ма лай эдюур тэ абаа ша жа та би ба», – гэжэ Һайн Мэ дээ сэл соо 
ун ша наб ди. Иихэ дээ эдэм най ма лай хорёо соо бай р лаа гээ шэ. 
Ур да най до мо гой ёһоор тэ рэ дал агы нү хэн соо бай гаа. Мү нөө шье 
тэн дэ хи мал шад хонидоо тии мэл агы нууд соо хаа на ха юм. 

Лукаһаа2:1–7
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мал шад ИИсус тай зол го бо 

э рэ үедэ Виф ле ем хо то тойрон олон бэл шээ ри нүүд бай гаа. 
Иису сай тү рэ һэн һү ни за рим мал шад малаа манажа хо ноо. 

Гэнтэ тэ дэн дэ Бур ха най Эль гээ мэл буу ба, Эзэн Бур ха най ал дар 
ту яа гаар са сар ха дань, мал шад ай хын ехээр ай н һүр дэ бэ. 

– Бү ай гты, би бү хы арад зо ниие ехээр ба я суул ха һайн мэ дээ 
таанадта дуул га хаяа ерээб: энэ үдэр Да вид хаа най хо то до Хрис тос 
Абарагша тү рэ бэ. Тэм дэ гынь иимэ: ман сы тай тэ рэ хү бүү хэ нэй 
ма лай эдюур соо хэб тэ хы ень ха ра хат, – гэжэ Эль гээ мэл тэ дээн
дэ хэ лэ бэ. 

Гэнтэ Эль гээ мэлэй хажууда тэн гэ риин ондоо олон эль гээ мэл
нүүд бии бо ло жо: 

– Дээдэ тэнгэридэ Бур хан ал дар ша һай! Бур ха най үр шөө һэн 
хүн бүхэн газар дэл хэй дээрэ амгалан бай дал тай бай хань бол
то гой! – гэжэ Бур хан да маг таал со ло дуу да ба. 

Эдэ мал ша дай Бур ха най Эль гээ мэл нүү дые ха ра ха даа, хэ ды 
ехээр ай һые, тии хэ дэ Абарагша Хрис то сой мүн дэл һэн ту хай 
дуулахадаа, хэ ды ехээр гай ха һы ень би дэ нэр ту хай л наб ди. Юун дэ 
тэ дэ нэй һү рэг малаа ор хи жо, Виф ле ем ошо һо ниинь ой л го со тойл 
даа, тэ рээн ту хай Һайн Мэ дээ сэл иигэ жэ бэ шэ нэ: «Эзэн Бур ха
най Эль гээ мэл нүү дэй ог тор гой доо бу са ха дань, 

– Виф ле ем хо то ошоё, Эзэн Бур ха най дуул га һы ень ха рая, үзэе! – 
гэжэ мал шад бэе бэ е дээ хэ лэ бэ. 

Тэ дэ нэр яарал тай гаар тии шэ ошо жо, ма лай эдюур соо хэб тэ
һэн хү бүү хэ ниие, ха жуу дань һуу һан Ма рия Иосиф хо ё рые хараба. 
Иимэ юумэ ха раад, мал шад энэ Хү бүү хэн ту хай Бур ха най Эль гээ
мэлэй хэ лээ шые бү гэ дэ дэ хөө рэ бэ. Мал ша дай хөө рэ һыень дуу
ла һан хү нүүд ехээр гай хал да ба. Ма рия эдэ үгэ нүү дые шаг на жа, 
сэдь хэл зүр хэн дөө ха дуу жа абаа. Мал шад Бур ха най Эль гээ мэлэй 
дуул га һые ню дөө рөө ха ра һа най нгаа, шэ хээ рээ дуу ла һа най н гаа 
тү лөө Бур ха наа ал дар шуу лан, һү рэг мал даа бу са ба». 

Лукаһаа2:9–20
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сэ сэ шүү лэй һү гэ дэ һэн ту Хай 

род хаа най үедэ Иудейн Виф ле ем дэ Иису сай тү рөөд байхада, 
за рим сэ сэ шүүл зүүн зүг һөө Иеру са лим да ерээд: 

– Һая тү рэ һэн Иудейн хаан хаа наб? Би дэ зүүн зүг тэ бай ха даа, 
тэ рээ нэй одые ха раад, тэ рээн дэ мүр гэ хэеэ ерээб ди, – гэ бэ. 

Энээ ниие дуу лаад, Ирод хаан мүн тэ рээ нтэй хам та бү хы Иеру
са лим ай хүн зон ай жа мэг дээ. Тии гээд хаан бү хы аха мад са наар
таниие, Хуули заадаг багшанарые суг луу лаад: 

– Хрис тос хаа на тү рэ хэ ёһо тойб? – гэжэ һу ра ба. 
– Иудейн Виф ле ем дэ тү рэ хэ ёһо той, – гэжэ тэдэ Ирод тэ ха

рюу саа, юун дэб гэ хэ дэ, лүн дэн шэ иигэ жэ бэ шэ һэн бай на: «Ши, 
Иудейн Виф ле ем, Иудейн бу сад хо то нууд һаа юугээ рээ шье ду та
на гүйш, юуб гэ хэ дэ, Из ра иль да һуу даг ми нии улад зо ниие хү тэл хэ 
ехэ уда ри даг ша шам һаа мүндэлэн га ра ха». Тии хэ дэнь Ирод тэдэ 
сэ сэ шүү лые нюу саар дуу даад, одо ной мандаһан саг тэ дэн һээ мэ
дэжэ абаад, Виф ле ем эль гээ хэ зуураа: 

– Ошоод, тэ рэ хү бүүе һайнаар бэ дэ рэ гты. Тэ рэ ниие олоод, нам да 
дуул гаа райгты. Би ба һа ошо жо тэ рээн дэ мүргэхэ һанаатайб, – гэ бэ. 

Үнэн дээрээ хаан тэ рэ на рай хү бүүе ала ха гэ һэн бай гаа, юун дэб 
гэ хэ дэ, хаан шэрээгээ хо жо мынь бу ляал га хаб гэжэ ай гаа ха юм. 

Сэ сэ шүүл хаа ниие шаг наад, зам даа мор до бо. Тии хэ дэнь зүүн 
зүг тэ ха раг да һан одо н тэ дэ нэй ур дань яба һаар хү бүүнэй бай һан 
бай ра дээрэ зог со шо бо. Одые ха ра ха даа, тэ дэ нэр угаа ехээр ба
яр лаа бэ лэй. 

Тэдэ сэ сэ шүүл Виф ле ем ерэм сээ рээ, одо ной дээ рэнь тог то һон 
гэр тэ оро бод. Хү бүүе Ма рия эхэтэйнь ха раад, газар хү рэ тэр тэ
рээн дэ мүр гэ жэ, үнэ тэ бэ лэ гээ дэл гэ жэ, ал та мүн гэ, сан сан зай, 
хан гал һай хан үнэр тэй ур га ма лай то һо үр гэ бэ. 

Ирод тэ бү бу са гты гэжэ Бур хан тэ дэ нэй зүү дэндэ үзэг дэн хэ лэ
бэ, тии хэ дэнь тэдэ ондоо харгыгаар ню тагаа бу са ба. Тэ рээн ту хай 
Ирод хаан дуулахадаа, хо роо бу са лан, сэ сэ шүүл һээ мэ дэжэ аба һан 
саг һаа хой шо Виф ле ем дэ болон той роо шо газар ню та гууд та тү рэ
һэн хо ёр на һа хү рөө гүй хүү гэ дые хю даг ты гэ һэн за хи рал та тай гаар 
сэ рэг шэ дые эль гээ бэ. Сэ рэг шэд Виф ле ем ошо жо, ямар шье зэ мэ 
хээ гүй үхи бүү дые хю да һан бай на. 

Матвейһээ2:1–12,16–18
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ЕгИ пЕт руу тэ рьЕ дэ бэ 

нөө хи сэ сэ шүү лэй болон аха мад са наар та най хэлэһэнээр тоо
соо бол, тэдэ алуул һан хүү гэ дэй дун да Из ра и лиин ерээ дүй хаан 

ту дал да ха гэжэ Ирод бо доо. Теэд тэ рэнь бо ло бо гүй. Бур ха най Эль гээ мэл 
сэ сэ шүү лэй ошо һон хой но Иоси фой зүү дэн дэнь үзэг дөөд: 

– Бу шуу хан бо доод, хү бүү гээ эхэтэйнь абажа, Еги пет руу тэ рье дэ. 
Ирод энэ хү бүүе ала ха һанаатай бай на. Тии гээд ми нии шамда дуул га
тар тэн дэ байгаа рай, – гэжэ хэ лэ бэ. 

Иосиф тэ рэ һү ниндөө Иисус Ма рия хо ё роо абаад, Еги пет руу ябаба. 
Тэн дээ Иро дэй на һа ба ра тарнь бай гаа. Хү бүү гээ Еги пед һээ дуу дааб гэжэ 
Дээ дын Эзэ нэй лүн дэн шөөрөө дам жуу лан айладхахань бол то гой. 

Виф ле ем һээ Еги пет хү рэ тэр зуу гаад хараанай мо дон аад, Иосиф Ма
рия хо ёр то на рай үхи бүү тэйгээ тиимэ аяншалга хэхэдэнь ехэл хүшэр 
бай гаа һэн. 

Иосиф, Ма рия ба балшар Иисус хү бүүн Иудейн Ирод хаа най на һа 
ба ра тарнь Еги пед тэ байба. Иро дэй нүг шэ һэн хой но Бур ха най Эль гээ
мэл Иоси фой зүү дэндэ үзэг дэн: 

– Ши бо доод, хү бүү гээ эхэтэйнь абажа, Из ра и ль ню тагаа бу са, хү
бүүнэй ами на һан да жү рөө дэг шэд хо со роо, – гэжэ хэ лэ бэ. 

Иосиф Бур ха най Эль гээ мэлэй үгэ дуулажа, Из ра иляа бу са ба. Тии
хэ дэ Иро дэй орон до Ар хе лай хү бүү ниинь Иудейн хаан шэ рээ дэ һуу на 
гэжэ мэ дэ хэ дээ, Иосиф тиишээ ошо хоёо ай гаа. На рай гаа абаад, ур дань 
Ма ри я гай ажа һуу һан На за рет хо то руу ошо гэ һэн за хи рал зүү дэн соо
гоо тэ рэ абаа һэн. 

Би дэ Иису сай На за рет хо то до ажамидарһан ту хай тон ба га мэ дэ
нэб ди. Иосиф мо до шо дар хан бай гаа, тиин Иисус тэ рэ нэй ажал дань 
хам һал са жа, өөрөө дар халжа һураа. Иисус балшар ба эдир на һаяа яажа 
үнгэргөөб гэ һэн мэ дээ Һайн Мэ дээ сэл дэ тон ба га үгтэнэ. Тии гэ бэ шье 
тэ дэ ниие ун ша ха дам най оло хон юумэн тай л ба ри лаг да на, нэ гэ дэ хеэр, 
«Ба га хан хү бүүн Бур ха най бу ян хэ шэг тэ хүр тэ жэ, дэг жэн бэ е жэ жэ, һү
бэл гэн, хур са ухаа тай хүн бо ло бо», хо ёр до хёор, «Иисус ха даа Бур хан да
шье, хүн зон до шье сэ сэн ухаа гаа раа, энэр хы сэдь хэ лээ рээ һай шаа г дан 
ургажа яба а һэн». 

Иисус аба эжынгээ үгэ дууладаг бай гаа гэжэ тэм дэг лэ хэ хэ рэг тэй. 
Тэ рээн ту хай Һайн Мэ дээ сэл дэ иигэ жэ ун ша наб ди: «Тэ дэ нэй н гээ үгөөр 
бай гаа». Үхи бүүд бул та аба эжыдээ дуратай, үгыень дуулажа байһай 
гэжэ Бур хан хү сэ дэг. Бур ха най ар бан за хяа заа ба риин нэ гэ ниинь иимэ: 
«Энэ газар дэл хэй дээрэ Эзэн Бур ха най шамда хайрладаг аза жаргалтай, 
ута на һатай бай хые хүсэбэл, аба эжыгээ хүн дэ лжэ яба». 

Матвейһээ2:13–23;Лукаһаа2:40,50–52;Гаралга20:12
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дээ дын эзэн ИИсу сыЕ уһаар арюуд Ха ба 

а ха рия са наар та най Иоанн хү бүүн сүл гу би да оршожо бай гаа. Дээ
дын Эзэн тэ рээн дэ тус гай үүр гэ бэл дээ: тэ рэ Бур ха най табисуурта 

Хрис то сой һа яар за ла ран ерэхэ ту хай арад зон до тунхаглажа, тэ дэ ниие 
нү гэ лөө ор хи жо, Бур хан да хан да хы ень уряал ха ёһо той бай гаа. Бур ха най 
табисууртын за ла ран ерэ хэ дэ арад зо ниие Иоан най бэл дэ хэ ту хай тэ рэ нэй 
тү рэ хэ һөө үшөө зуу гаад жэлэй ур да тээ лүн дэн шэд иигэ жэ бэ шэ э: «Ши нии 
ур да хи хар гы за мы еш ни бэл дэ хэ Эль гээ мэ лээ би мү нөө ябуулнаб». «Дээ
дын Эзэн дэ за мы ень бэл дэ гты, хар гы ень сэ хэ лэг ты гэжэ оог ло һон абяан 
сүл гу би да дуул да на». 

Иоанн тэ мээ нэй ноо һон хуб са һа үм дэ жэ, һур бү һэ бэ һэ лээд ябадаг бэ лэй, 
тар шаа болон зэр лиг зү гын ба лаар хоол ло дог һэн. Бур ха най эрхэ мэдэлээ 
Иоаннда элирхэйлхэдэнь, Иоанн өөрын гөө үүр гэ гүй сэд хэ жэ за хал ба. 
Тэ рэ Иор дан мү рэ нэй ша дар хи га за раар яба жа, нү гэл шэ бэ лээ арилгахын 
тула хүн зо ниие нү гэ лөө ор хи жо, уһаар арюуд хуул хы ень уряал ба. Бү хы 
Иудейн орон ню таг һаа ба Иеру са лим хо то һоо зон тэ рээн дэ ерэ жэ, хэ һэн 
нү гэл нүүдээ гэмшэжэ бай гаа, тиин Иоанн тэ дэ ниие Иор дан гол до уһаар 
арюуд хаа. 

– Би дэ юу хэ хэ бо ло но биб ди? – гэжэ арад зон Иоанн һаа асуу ба. 
– Хо ёр сам са тай хүн сам са гүй хүн дэ нэ гы ень үгэг, эди хэ, ууха юумэ тэй 

хүн бу сад тай ху баал даг, – гэжэ тэ рэ харюусаба. 
Бур ха най табисууртын ерэ хые хү леэ һэн арад зо ной оло ниинь: 
– Үгы, Иоанн үнэ хөө рөө тэ рэ най дуул һан Бур ха най табисуурта, Аба

рагша гээ шэ гү? – гэжэ һу ра даг бай гаа. 
– Нү гэ лөө гэмшэһэн ха дат най би та ниие уһаар арюуд ха наб, теэд ми нии 

хой но һоо Ябаг ша намһаа үлүү һүр хү сэ тэй юм. Би тэ рэ нэй гу та лы ень шье 
абажа ябаха эр хэ гүйб. Тэ рэ таа на дые Нан гин Һүл дэ гал хо ё роор арюуд
ха ха, – гэжэ Иоанн хэ лэ дэг бэ лэй. Тии гэ жэ Иоанн Иисус Хрис тос ту хай 
хэлээ гээ шэ. 

Тэ рэ саг та Иисус уһан арюуд хал да хүртэхэеэ Иоаннда ерээ. Иоанн тэ
рэ ниие зогсоохо һанаатайгаар: 

– Би шам һаа арюуд хал да хүр тэ хэ ёһо той л би, зү гөөр ши нам да ерэ бэ 
гүш? – гэжэ хэ лэ бэ. 

– Тии гэ жэ бү хэ лэ; би дэ иигэжэл үнэн зү бые бү тээ хэб ди, – гэжэ Иисус 
ур да һаань хэ лэ бэ. 

Тии гэ хэ дэнь Иоанн зүб шөө бэ. Уһан арюуд хал да хүр төөд, Иису сай уһан
һаа га ра ха дань, ог тор гой нээг дэ жэ, гу лаб хаагай дүрсэтэй Нан гин Һүл дэ 
Иису сай дээрэ тог то хы ень Иоанн хараба. Тиин ог тор гой һоо: 

– Энэ ми нии хайра дуратай Хү бүүм ни гээ шэ, һа наа сэдьхэлдэмни таатай 
юм, – гэжэ хэ лэ хэ абяан дуул да ба. 

Маркһаа1:1–8;Лукаһаа3:2–18;Матвейһээ3:11–17
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ИИсус ХрИс то сой ар бан Хо ёр ша бИ нар 

исус ехэ бо ло хо доо, На за рет хо тоёо ор хи жо, Галилейдэ ор
шодог Ген ни са ре тын нуу рай ша дар хи Ка пер на ум хо то ерэ бэ. 

Тии гэ жэ лүн дэн шэ Иса йын бэ шэ һэн иимэ үгэ нүүд бэ ел һэн бай на: 
«За бу ло ной газар, Нафта ли май газар, да лайн ша дар хи хар гы дээрэ, 
Иор дан го лой саа на бай һан бу сад үндэһэтэнүүдэй Га ли лейн газар 
дайда, ха ран хы мунхагта һуу гаа шад тон ехэ гэ рэл ту яа үзэ бэ, үхэлэй 
оро ной ха ран хы һүү дэр тэ һуугаашадта гэ рэл то лон гэ гээр бэ». 

Тэ рэ саг һаа хой шо Иисус: 
– Бур ха най хаан тү рэ һаядаа мандахань! Тии мэ һээ нү гэл 

үйлэдэхэеэ бо ли жо, Бур хан да хан даг ты, – гэжэ ном но дог бо лоо һэн. 
Тэ рэ нэй хой но һоо эл дэб ню та гай зон олоо роо ябадаг бо лоо. Иисус 
тэ дэн дэ баг шал даг, үб шэ хаб шы ень ар гал даг бэ лэй. 

Ан д рей ба Си монПётр гэжэ нэ рэ тэй аха дүү нэр Га ли лейн нуур та 
за га һа шал жа байба. Иисус тэ дэ ниие ха раад: 

– Ми нии хой но һоо ябаг ты, за га һа  барихын орон до хү нүү дые 
нам да хандуулха албанда би таа на дые һургахаб, – гэжэ хэ лэ бэ. 
Тии хэ дээ хүн зо ниие нү гэл шэ бэл һээнь мултаруулжа, үнэн зүб 
тээшэ хандуулхаб гэ һэн уд ха тай гаар хэ лэ һэн бай гаа. Ан д рей Пётр 
хо ёр за га һа най н гаа гүль мэ ха яад, Иису сай хой но һоо да ры ябаба. 
Тэндэһээ саа шал жа яба та раа Иисус Зэбэдэйн Яков ба Иоанн гэдэг 
хо ёр хүбүүдые хараба. Тэдэ эсэ гэ тэеэ хам та он го со соо губ шуу раа 
за һа жа һуугаа. Иисус тэ дэ ниие дуу да ба. Аха дүү нэр эсэ гэеэ, он го
соёо ор хёод, хойноһоонь ябаба. Иису сай дуу да ха тай зэр гэ бусад шье 
ша би на рынь тэ дээн тэй хам та ран яба а. Иисус тэ дээн дээ үб шэ хаб
ша ар гал ха, ада шүд хэр нүү дые нам на жа гар га ха эрхэ засаг олгобо. 

Тии гэ жэ Иисус өөр төө ар бан хо ёр ша би  шэ лэ жэ абаад, тэ дэ нээ 
хо до да хуул жа ябадаг, тэдэндээ тус хай хэ шээл заадаг һэн. Тэдэ ша
би на райнь нэ рэ нүүд иимэ: Си мон, Ан д рей, Иоанн, Яков, Фи липп, 
Вар фо ло мей*, Мат вей**, Фо ма, Ал фейн Яков, Фад дей***, Си мон Ка на
нит, хо жо мынь Иисус та ур ба һан Иуда Ис ка ри от гэг шэд һэн. Тэ дэ нэр 
бул та энгын зон байбашье, Бур ха най Хү бүүн Иисус Хрис то сой ха ни 
нү хэ дынь ба ша би на рынь бо ло хо Бур ха най хай ра да хүр төө ха юм. 

Матвейһээ4:12–22;Маркһаа3:13–19

* На фа на ил. 
** Ле вий. 
*** Яко вай Иуда ба Лев вей. 
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Хада дээрэ айладХагдаһан ном нол:  
жар га лай за Хяа заа ба рИ 

э гэ тэ Иисус уулын орой до га ра жа, тэ рээн дэ ерэ һэн ша би нар
та, улад зон до жар га лай за хяа заа ба ри ном но бо. Арад зон до 

тунхаглаһан энэ һур гаа лынь «Хада дээрэ айладхаһан ном нол» гэжэ 
нэ рэ тэй. Хуу шан хэл сээ нэй үе саг та Бур ха най арад зондоо за яа һан 
«Ар бан за хяа заа ба ридал» тон адляар «Хада дээрэ айладхаһан ном нол» 
хүнэй ажамидаралай сэдь хэл бодолой һуури табина, мүн Бур ха най 
хаан тү рэдэ оро хо хар гы зам заа жа үгэнэ. 

– Бур ха най Һүл дөөр дуталдагшад (юумэ бүхэниие Бур хан һаа гуй
гаа шад) жар гал тайл, 

Ог тор гойн Хаан тү рэ тэ дэ нэй юм. 
Гуниглан уй лаа шад жар гал тайл, Бур хан тэ дэ нэй һа наае ама руул ха. 
Даруу ном гон улад жар гал тайл, тэ дэ нэр дэл хэ йе уг зал гам жа л хал. 
Үнэн зү бые угаа ехээр хү сэг шэд жар гал тайл, тэ дэ нэр һа на һан даа 

хү рэ хэ. 
Бу сад зо ниие хай р лаашад жар гал тайл, тэ дэ ниие өөһэ ды ень хай р

ла ха. 
Арюун сэдь хэл тэн жар гал тайл, тэ дэ нэр Бур ха ниие үзэ хэ. 
Амгалан бай дал най руу лаг шад жар гал тайл, Бур хан тэ дэ ниие үхи

бүүдни гэжэ нэр лэ хэ. 
Үнэн зү бэй тү лөө хашуулагшад жар гал тайл, Ог тор гойн Хаан тү рэ 

тэ дэ нэй ха юм. 
Ми нии тү лөө до ром жо луу лаа, мүрдүүлжэ намнуулаа һаа, эл дэ бээр 

хар дуу лаа ха раал гаа һаа, таанад жар гал тайт. Ба яр лажа, хү хи жэ ябаг
ты! Тэнгэридэ таанадта агууехэ шаг нал бэлдээтэй бай на. Эртэ ур да 
ажамидарһан лүн дэн шэдые баһал тии гэ жэ ха шажа үлдэжэ бай һан юм. 

Таанад газар дэл хэйн даб һан ху жа рынь гээ шэт. Хэр бээ даб һа най 
ам тагүй бо лоо һаань, да хин тэ рэ ниие яажа га шуун бол гохоб? Иимэ 
даб һан хэн дэ шье хэ рэг гүй бо лоод, миин лэ ха яг да жа, хүнэй хүл дэ 
гэш хүүл хэ зэргэтэйл. 

Таанад газар дэл хэйн гэ рэл ту яань гээ шэт. Хада дээрэ бодхоогдоһон 
хо то хоргодожо шадахагүйл. Зу ла аһаа гаад, хэн шье тэ рэ нээ амһарта 
до ро табидаггүй, ха рин гэр тэ бай һан зо ниие бултынь гэрэлтүүлжэ 
бай хын тула зулын та бюур дээрэ ба да раадаг юм. Энээн дэл адляар 
та най гэ рэл ту яа улад зо ной ур да гэ рэл тэ жэ бай хань бол то гой, тии
гэ бэл дэмбэрэлтэ һай хан хэ рэ гүүдыетнай зон ха раад, Ог тор гой до хи 
Эсэ гэдэт най маг таал со ло дуудахал. 

Матвейһээ5:3–16
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Хада дээрэ айладХаһан ном нол:  
Хайра ду ран ба заль ба рал га ту Хай 

аанад «Ню дэ нэй ха рюу ню дэн, шү дэ нэй ха рюу шү дэн» гэжэ хэ лэдэгые 
дуу лаа ёһо тойт. Ха рин би тан да хо ро то ноор бү үһөөр хэл дэг ты, ба руун 

ха са ры ет най аль га да һан хүн дэ зүүн ха са раа та би жа үгэг ты гэжэ хэ лэ нэб. Хэн 
нэгэнэй тан тай зар гал даад, сам сы ет най буляаха һанаатай бай гаа һаань, таанад 
тэ рэ хүн дэ дэгэлээ тай ла жа үгөө рэй г ты. Ба һа хэн нэгэнэй та ниие ганса ха раа 
мо дон до хам та ябал са гэжэ баа лаа һаань, тэ рээ нтэй хо ёр ха раа мо до газарта 
суг ошо л соо ройт. Тан һаа юумэ эри һэн хүн дэ үгэг ты, тан һаа юумэ урьһаар 
аба ха гээ һаа, буруу бү ха раа рай г ты. 

«Нү хэр төө дуратай бай, үһөө тэ дай са наа үзэн яда» гэжэ хэ лэдэгые таанад 
дуу лаа бэ зэт. Ха рин би тан да хэ лэ нэб: үһөө тэ дай сан даа дуратай байгты, та
ниие муу хай гаар ха рааг шад та һай хан үреэл та би жа байгты, тан да зэ бүүр хэг
шэд тэ һай ниие хэ жэ ябаг ты, та ниие до ром жо лон ха шаг ша дай тү лөө заль бар жа 
байгты. Тии гэ бэл таанад Ог тор гойдо оршодог Эсэ гын гээ жэн хэ ни хүү гэ дынь 
гээ шэт: тэ рэ Эсэ гэт най өөрын гөө муушуулдашье, һай шуулдашье илгаагүй 
нара гэ рэл түүлнэ, мүн зүбтэндэшье, буруутандашье илгаагүй ху ра бо роо 
оруул на ха юм. Хэр бээ таа на дые энхэрдэг зонииел хай р ла жа байбалтнай, 
таанад ямар шаг нал хай ра да хүр тэ хэб та? Та та ба ри хуряагшадшье тии гэдэг 
бэшэ аал? Хэр бээ ган сал аха дүү нэ рээ мэн дэ шэл жэ яба а һаа, үлэм жэ һайн 
ямар юумэ хэ нэ гээ шэб та? Мүн бу сад арадуудшье баһал тии дэг бэшэ аал? Тии
мэ һээ эр хим түгэс Ог тор гой до хи Эсэ гэ дээл адли таанад эр хим һайн байгты. 

Хү нүүд тэ ха раг да ха, мэ дэг дэ хын лэ тула буянта хэ рэ гүү дые бү бүтээгты. 
Тии гээ һаа, Ог тор гой до хи Эсэ гэ һээ шаг нал да хүр тэ хэ гүйт. Хү нүүд тэ бэеэ 
маг туул ха суур хуул хын тула үр гэл ба дар бү үгэ жэ байгты. Хо ёр нюур тан лэ 
тии гэ жэ бэеэ магтуулхын тула мүр гэ лэй гэ рээр дүү рэн, га заа гуур шье хаа
хи рал да даг, хаш ха рал да даг юм. Тэ дэ нэр өөһэ дын гөө шагналые энэ дээрээл 
абажа бай на гэжэ тан да үнэниие хэ лэ нэб. Бу ян хэ жэ бай ха даа зүүн гар тнай 
ба руун га рай н гаа юу хэ жэ бай һые бү мэ дэг, ба дар үгэ хэ дөө, дал да нюу саар 
үгэ жэ байгты. Тии гэ бэл тнай нюу са юумые хаража мэ дэжэ бай даг та най Эсэ гэ 
ашы ет най заа та гүй ха рюул хал. 

Таанад зальбархадаа, хо ёр нюуртаниие бү һажаагты. Тэдэ улад зон до 
үзэгдэхэ харагдахын лэ тула мүр гэ лэй гэр тэ гү, али гудамжын булангуудаар 
зогсоод мүргэхэ дуратай бай даг. Тэ дэ нэр өөһэ дын гөө шагналые энэ дээрээл 
абажа бай на гэжэ тан да үнэниие хэ лэ нэб. Ха рин таанад зальбархадаа, өөрын
гөө та һал га да оро жо, үүдээ хаа гаад, ню дэн һөө дал да бай даг Эсэ гэ дээ заль ба
раа рай г ты. Тии гээ һаат най нюу са юумые хаража, мэ дэжэ бай даг та най Эсэ гэ 
ашы ет най заа та гүй ха рюул хал. Заль бар ха үедөө буруу ном нол тон дол адляар 
үлүү юумэ ша ша жа, ша ли жа бү байгты, тэ дэ нэр олон та бые ша ша ха даа Бур
хан да дуул да хаб ди гэжэ һа на даг. Тэ дэ ниие бү һажаагты, хэ рэг тэй юумэ эри хэ 
гуй хын тнай ур да тээ та най Эсэ гэ һа нал бодолыетнай мэ дээд бай даг ха юм. 
Ха рин иигэ жэ заль ба раг ты: 

Матвейһээ5:38–48;6:1–8



эсэгэмнай 

Тэнгэридэ оршодог Эсэгэмнай! 
Нан гин нэрэшни алдаршахань бол то гой. 

Хаан түрэшни мандахань бол то гой, 
тэнгэри огторгойтойл адляар 

газар дэл хэй дээрэшье 
эрхэ хүсэлшни бэелхэнь бол то гой! 

Ажамидаралаймнай хоол мүнөөдэр мандаа 
хай р лыш! 

Манда муу юумэ хэгшэдые ма най 
хүлисэдэгтэл адляар, 

маанадай буруу хэ рэ гүү дые хүлисыш даа. 
Горидолго хорхойтуулгада ма ниие бү  

оруу лыш даа, 
муу мэхэтэй шолмосһоо аршалжа байгыш даа! 
Хаан тү рэ, хү сэ шадал, ал дар со ло мүн хэдөө 

ши нии ха юм. 
Бол то гой! 
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та ряа шан ту Хай һур гаал та үгэ нүүд 

а ряа шан ту хай һур гаал та үгэ нүү дые Иисус арад зон до хөө
рэ бэ: 

– Нэ гэ та ряа шан та рил га да га ра ба. Тэ рэ нэй үрэ һэеэ ха я ха дань, 
нэ гэ за ри ма ниинь хар гын хажууда уна ба. Тэ дэ ниие нии дэ жэ 
ерэ һэн шу бууд тон шо жо эди бэ. Нү гөө за ри ма ниинь шу луу тай, 
дээ гүүр, муу гаар ха ха лаг да һан газарта уна ба. Га зарай хүрь һэ нэй 
зу заан бэшэ бай һан һаа бо ло жо үрэ һэ нүүд түр гөөр ур га ба шье, 
бэхи үн дэ һэ гүй байжа, на ра най ша ра ха тай са суу ха та ша ба. За
рим үрэ һэ нүүд үүр гэ нэ руу уна ба, тиин тэ рээн дэ да руул ша ба. 
Нү гөө дэ үрэ һэ нүүд үрэ жэл тэй газар уна жа, һайн ур га са үгэ бэ. 
Тии гэ бэ шье тэдэ үрэ һэ нүүд нэ гэ адляар ур гаа гүй: нэ гэнь зуу да
хин, нү гөө дүү лынь жа ра да хин, бу са дынь гу ша да хин ехэ ур га са 
үгэ бэ. Ой л го хо ар га тай хү нүүд шаг наг лэ! 

Удаань Иисус ша би нар таа энэ таамаг үгэнүүдэй уд хы ень тай л  
ба рил ба: 

– Бур ха най Хаан орон ту хай хэ лэ хые шаг на ба шье, хү сэд ой л  
гоо гүй бай һан хүн дэ шол мос ерээд, тэ рэ нэй сэдь хэл дэ һуу ри
жаа гүй һа нал бо до лы ень буляадаг – хар гын хажууда та риг да һан 
үрэ һэ н тон энээн дэл адли юм. 

Шу луу тай газарта та риг да һан үрэ һэ н ту хай тай л ба рил ан хэлэ
бэл: али нэ гэ хүн үгэ шаг наад, тэ рээ ниие ехэ ба яр тай гаар ха дуу жа 
аба на, зү гөөр тэ рэ үгэ хүнэй сэдь хэл соо һуурижангүй, бэхи үн
дэ һэ гүй бай на. Үгын тү лөө ган са та хашал га мүрдэлгын болобол, 
тэ рэ хүн ай һан һүр дэ һэн дөө тэ рэ до роо Бур ха най үгэ һөө ар са на. 

Үүр гэ нэ соо уна һан үрэ һэ н ту хай уд халан хэлэбэл: хэн нэ гэн 
Бур ха най үгэ шаг на ба шье, өөрын гөө ажамидаралай, ба ян бар
дам байдалай тү лөө орол долго гар ган, зөө ри баялигта об тон, 
үгын уд ха ой л го хые хэшээнэ гүй, тии мэ һээ тэ рэ үгэ ямар шье үрэ 
дүнгүй үнгэрнэ. 

Һайн хүрь һэ тэй газарта ур га һан үрэ һэ н иимэ уд ха тай: Бур ха
най үгэ шаг наад, анхаржа ой л го һон хү нүүд саа ша даа аша ту һа тай 
юм. Нэ гэ за ри ма ниинь зуу да хин, нү гөө дүү лынь жа ра да хин, 
бу са дынь гу ша да хин үлүү үрэ дүн асар даг юм. 

Матвейһээ13:3–9,18–23
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ИИсус нуу рай һал ХИ ном го руул ба 

э гэ тэ Иисус ша би нар тай гаа он го со до һуу гаад, Ген ни са ре т 
нуу рые га тал ба. Он го со до һуу ха тай гаа са суу Иисус ун та

ша ба. Тэ рэ саг та энэ нуу рые да лай гэжэ нэр лэ дэг бай гаа. Гэнтэ 
хуй һал хин буу жа, он го со соонь уһан оро бо. Энэ үедэ ша би на
рынь баг шаяа һэ рюу лэн: 

– Баг ша! Ма ниие аба рыш, хо сор хом найл, – гэжэ гуй ба. 
– Та най эти гэл алим бэ? Яаһан ай м хай, эти гэл ба га тай зом

та? – гэжэ Иисус тэ дээн дэ хэ лэ бэ. Тэ рэ бо доод, һал хи са ра жа, 
да лайн уһан да: 

– Аалин бо ло, нам да! – гэжэ за хир ба. 
Тэ рэ до роо һал хин нам да жа, нуур дол гил хоёо бо ли жо, хонжэн 

бай дал тог то бо. 
Ша би на рынь һүрдэжэ, гай хажа, хоо рон доо: 
– Энэ һал хии е шье, да ла йе шье зангидажа, мэ дэл дээ абаад 

бай даг хэн гээшэб? – гэжэ хөө рэл дэ бэ. 

Матвейһээ8:23–27;Маркһаа4:37–41;
Лукаһаа8:22–25
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ИаИрай ба са гыЕ амИ ды руул ба 

э гэ тэ Га ли лейн нуу рай эрье дэ эл дэб газарһаа суг лар һан улад зон
до Иисус һур гаал ном но жо бай гаа. Тэ рээн дэ мүр гэ лэй гэ рэй нэ гэ 

дар га Иаир гэжэ хүн ерэ бэ. Тэ рэ Иису сай хүл дэ уна жа: 
– Ба са га м ни үхэ хэеэ бай на. Ошо жо, тэ рэ нииемни га раа раа адис лыш 

даа, тии гээ һаашни тэ рэм ни эдэ гэ шэ хэл, – гэжэ аргагүй ехээр гуй жа 
оро бо. 

Иисус тэ рэ хүн тэй гэр тэнь ошо бо. Хойноһоонь олон зон да ха сал дан, 
эн дэ тэн дэ һээн түрисэлдэн ябаба. 

Тэдэ зо ной дун да ар бан хо ёр жэлэй турша соо шу һа гоожоод тогтодоггүй 
үбшэнтэй нэ гэ эхэ нэр ябал са а. Тэ рэ эл дэб эм шэд ээр ар га луул ба шье, мү
нөө хү рэ тэр эдэ гээ гүй яба а. Иисус ту хай дуулахадаа, тэ рэ эхэ нэр зоноор 
түрисэлдэн Иису сай ара һаань дү тэл жэ, мэ дүү лэн гүй гөөр хуб са һандань 
хал та хү рэ бэ. Тэ рэ эхэ нэр Иису сай хуб са һандань хал та шье хү рөө һаа 
эдэ гэ хэб гэжэ һа на һан бай гаа. Үнэ хөө рөө тэ рэ гэнтэ эдэ гэһэнээ мэ дэр бэ. 

Тэрэл үедэ Иисус хү сэ ша да лайнгаа буу ра һы е ой л го бо. 
– Хэн ми нии хуб са һан да хү рөөб? – гэжэ тэ рэ зонһоо асуу ба. Баг шын

гаа юун ту хай һу ра һы ень ой л гоо гүй ша би на рынь: 
– Та ниие той роод хэдэн тээ һээт най хү нүүд тү ри нэл, – гэ бэд. Ха рин 

Иисус хуб са һандань хүрэһэн хү ниие харагалзан, тойрон шэртэбэ. Үнөө
хи эхэ нэр өөр тэйнь юунэй ушар һые ту хай лаад, ай һан һүр дэ һэн амитан 
Иисус та дү тэ лэн, ур дань һү гэ дэн уна жа, сэ хы ень хэ лэ бэ. 

– Ша ма йе өөрын ш ни эти гэл аба раа. Ши амгалан тайбан, элүүр энхэ, 
үб шэ хаб шан гүй ябыш даа, – гэжэ Иисус эхэ нэр тэ хэ лэ бэ. 

Тии гэ жэ байтарынь мүр гэ лэй гэ рэй даргада хэдэн хүн ерээд: 
– Ба са ган шни на һа ба раа. Баг шые ту ха ша руулаад яахашниб даа, – 

гэ бэ. Иисус тэдэ үгэ нүү дые дуулахадаа, Иаир та: 
– Ши бү ай, эти гээд лэ бай, – гэжэ хэ лэ бэ. 
Иаирайда ерэ хэ дэнь, тэ рэ нэй түрэлхидынь хөөр сэгэнэжэ, бахардан 

үй мэжэ, шан гаар уй лал дажа, һү хи рэл дэжэ байба. Иисус гэр тэ ороод: 
– Юун дэ иитэ рээ бар хи рал да на гээ шэб та? Ба са ган тнай үхөө гүй, миин 

лэ ун та жа байнал, – гэ бэ. 
Тии гэ хэ дэнь той роод бай һан улад зон Иису сые наа да ба рин энеэл

дэбэ. Иисус Пётр, Яков, Иоанн гур бан тай, үнөө хи ба са га най тү рэл хид
тэй хам та на һа ба ра һан ба са га най та һал га да оро бо. Ба са га нда ойртоод, 
гарыень ба ри жа: 

– Муха аа, бо до даа! – гэ бэ. Ба са ган тэ рэ до роо бо доод, та һал гаараа 
ябаба. Энэ юрэ бу сын уша рай гэр шэ бо ло һон зон ехэл гай хажа ханаба. 

Маркһаа5:21–42
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ИИсус та бан ХИ лээ мээр  
та ба мян ган Хү нИИЕ сад Хаа ба 

э гэ тэ Иисус ша би нар тай гаа хам та Га ли лейн нуу рай саа да бэ
едэ оршодог Ти бе ри а дын ша да рай газар ошо бо. Хойноһоонь 

олон зон да хал да ба, ушарынь юуб гэ хэ дэ, үб шэн зо ниие гай хам шаг 
аргаар Иису сай эмнэн эдэ гээ хы е ха ра һан бай на бшуу. 

Иисус ша би нар тай гаа хам та уулын орой до га ра жа һуу ба. Тии хэ дэ 
Иудейн зо ной һайн дэр лэ дэг Пас хын үдэр дү тэл жэ бай гаа. Иисус 
олон зо ной суг лар һые хаража, Фи лип п һээ: 

– Эдэ зо ниие эдеэ лүүл хэ хилээмэ хаа на һаа ху дал да жа аба хамнай 
гээшэб? – гэжэ асуу ба. 

Иисус юу хэ хэеэ мэ дэжэ бай гаад, Фи лип пые тур шан тии гэ жэ 
хэлээ бшуу. 

– Хо ёр зуун ди на ри* мүн гөөр хилээмэ ху дал да жа абаад, зүһэм 
зүһэмөөршье хубаагаа һаа, бултанда хү рэ хэ гүйл, – гэжэ Фи липп 
харюусаба. 

– Эн дэ бай һан нэ гэ хү бүүн дэ еш мээ нээр ба ри һан та бан хи лээ
мэн , хо ёр ба га хан за га һа  бай на, теэд энэ эди хэ юумэн эдэ олон зон до 
юун шье бо ло хо гүй, – гэжэ Иису сай нэ гэ ша бинь, Си монПёт рой 
аха Ан д рей хэ лэ бэ. 

– Хүн зо ниие һуул гаг ты, – гэжэ Иисус хэ лэ бэ. 
Тэ рэ газарта зүл гэ но гоон үдхэнөөр ургажа бай гаа. Тэндэнь та бан 

мян га ша хуу хүн һуу ба. 
Иисус хилээмэ абаад, Бур хан да баясхалан хүргөөд, һуугаашадта 

ху баа ба. Мүн за га һа шье зон до ду раарнь ху баа жа үгэ бэ. 
– Эдеэ хоо лой үлөө дэ һые суг луу лаг ты, нэ гэ шье юумэ бү ха яг

ты, – гэжэ Иисус бү гэ дэ зо ной са да ха да ша би нар таа хэ лэ бэ. Зо ной 
эдеэл һэ нэй һүүл дэ үнөө хи та бан еш мээн хи лээ мэ нэй үлөө дэ һые 
ар бан хо ёр түрсүүг дүү рэ сэ суг луул бад. 

– Энэм най газар дэл хэйн зон до за ларжа ерэхэ ушартай бай һан 
ёһоороол тэ рэ лүн дэн шэ юм бай на, – гэжэ Иису сай бүтээһэн гай
хам шаг хэ рэ гүү дые ха ра һан зон хэ лсэ бэ. 

Иоаннһаа6:3–14

* Ди на ри – ри мэй жэ жэ мүн гэн, хүл һэншэ хү дэл мэ ри шэ нэй нэ гэ үдэ
рэй са лин бо ло дог бай гаа. 
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энэр Хы сэдь Хэл тэй са ма ряан Хүн ту Хай  
һур гаал та үгэ нүүд 

уули заадаг нэ гэ баг ша Иису сые тур шан: 
– Баг ша, мүн хэ на һа на һал хын тула би юу хэ хэ ёһо той

биб? – гэжэ һу ра ба. 
– Хуули соо юун гэжэ бэ шээ тэй бай даг бэ? Ун шаа һэн гүш? – 

гэжэ Иисус ур да һаань асуу ба. 
– Бү хы зүр хэ сэдь хэ лээ рээ, бү хы һүнэһэ һүлдөөрөө, бү хы хү сэ 

шадалаараа, бү хы ухаан бо до лоо роо Эзэн Бур хан даа дуратай бай. 
Дү тын хүн дөө өөр төөл адли дуратай бай, – гэжэ Хуули заадаг 
баг ша харюусаба. 

– Зүб ха рюу са баш. Эдэ заабаринуудые дүүргэжэ бай гаа һаа, ши 
мэндэ яба хаш, – гэжэ Иисус тэ рээн дэ хэ лэ бэ. 

– Дү тым ни хүн хэн бо ло ноб? – гээд бэеэ са гаа руул ха һанаатай 
хуули заадаг баг ша Иисус һаа асуу ба. 

Иисус ха рюу дань иимэ һур гаал та үгэ хөө рэ бэ: 
– Нэ гэ хүн Иеру са лим һаа Иери хон хо то руу ошо жо ябаба ха. 

Хар гы даа тэ рэ дээр мэ шэд тэ ба ри гда ба гэ хэ. Дээр мэ шэд хуб са һы
ень тай ла жа абаад, шар ха туул жа, арай амиды гол той юумые ор хёод 
яба ша ба. Ту шаан бо ло жо нэ гэ са наар та тэ рэ харгыгаар яба та раа 
тэ рэ ниие ха раад, ха жуу гаарнь га ран ошо бо. Ба һа нэ гэ ле вит хүн 
(һү мын та хил ша) тэ рэ газартань ерэ жэ, хэб тэ һэн хү ниие ха раад, 
ха жуу гаарнь га ра жа ошо бо. Мүн тэрэл харгыгаар яба һан нэ гэ 
са ма ряан хүн гэм тэг шые ха раад, ха жуу дань ерээд, аргагүй ехээр 
хай р лаба. Шар хы ень улаан ар хяар угаа гаад, то һо түр хин уяба, 
эл жэ гэн дээ һуул га жа, зо ной буу даг газарта абаа шаад, тэ рэ хүн өө 
харууһалжа хо но бо. Хой то үдэ рынь ай л ша дай буу даг гэ рэй эзэн
дэ хо ёр ди на ри үгөөд: «Энэ хү ниие харууһалжа байгаа рай, үлүү 
гар га ша гар гаа һааш, бу са ха зам даа тү лэ хэб», – гэ бэ. 

Тии гээд Иисус нү гөө Хуули заадаг багшаһаа: 
– Юун гэжэ һа на наш, эдэ гур ба най хэ ниинь дээр мэ шэд тэ со

хюул һан хүн дэ эгээн ой ро дү тэ бо ло ноб? – гэжэ һу ра ба. 
– Хай р ла жа, амии ень абар һан хүн, – гээд нүгөөдынь харюусаба. 
– Ши шье тиимэ ту һа хүр гэ жэ ябаа рай! – гэжэ Иисус тэ рээн дэ 

хэ лэ бэ. 

Лукаһаа10:25–37
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ИИсус шударгуу һайн адуулагша 

ур ха най хү бүүн Иисус Хрис тос хүн тү рэл тэ ниие абар хын тула газар 
дэл хэй дэ эль гээг дэ һэн бай гаа. Хонишоной хони малаа харууһалжа 

байдагтал адляар Абарагша Иисус тэ рэ ниие бү хы зүр хэ сэдь хэ лээ рээ хү леэжэ 
аба һан, за хяа заабаринуудыень бэелүүлэн ажамидарһан зо ниие баһал бүрин 
анхаран харууһалжа бай даг юм. 

– Газар дэл хэйн хү нүүд тэ Бур хан тон ехээр дуратай байжа, өөрын гөө 
ори ганса Хү бүүе үр гэл бол го жо үгөө бшуу. Тии мэ һээ энэ Хүн тү рэл хи тэ нэй 
Хү бүүн дэ эти гэ һэн хү нүүд хо со рон гүй, хэ тэ мүн хэ дэ ами дар ха, – гэжэ тэ рэ 
һур га даг һэн. 

Дээ дын Эзэн Иисус иигэ жэ айладхана: 
– Хониной хорёодо үүдээрнь оронгүй, ондоо тээгүүр шурган ородог хүн 

ха даа хул гай шан, дээрмэшэн гээ шэ гэжэ үнэниие таанарта хэ лэ нэб. Үүдээрнь 
ородог хүн хо нин һүрэгэй адуулагшань мүн. Харуулшан тэ рээн дэ хониниой 
байрын үүдэ нээжэ үгэдэг. Хонидынь тэрэнэйнгээ үгэ дууладаг, адуулагшань 
хонидоо нэрэ нэрээрнь дуу даад, газаашань гаргадаг. Хонидоо бултыень 
байраһаань гаргаад, ур дань ябадаг, ха рин хонидынь хонишоноо дуугаарнь 
танижа, хойноһоонь дахадаг. Ондоо хүнэй хой но һоо хонидынь дахахагүй, 
тэ рээнһээ зугадаха, юун дэб гэ хэ дэ, ондоо хүнэй дууниинь танигданагүй бшуу. 
Би хонидой байрын үүдэ бо ло ноб гэжэ таанадта үнэн зү бые хэ лэ нэб. Намһаа 
тү рүүн ерэгшэд бул та дээр мэ шэд ба то нуул шад бай гаа. Ха рин хонид тэ дэ
нэй туу ба ри да ороо гүй. Би ёһо той үүдэн гээшэб: ми нии үүдээр хэн оро ноб, 
тэ рэ аба ра гда ха. Тэ рэ хүн үүдээр оро жо, һүүл дэ га заа шаа га раад, өөрын гөө 
бэлшээри оло хо. Хул гай шан ган сал ху луу хаяа, ала ха хю да хаяа ерэ дэг. Ха рин 
би хү нүү дэй ами да ржа һуухын тула, тэ рээнһээ гадна хү нүү дэй юрэ жэрын 
ажамидаралһаа үлүү ажа ми да рал эдлэжэ бай хын тула иишэ ерээб. 

Би шударгуу һайн адуулагшаб: шударгуу һайн адуулагша хонидоо абар хын 
тула ами на һаяа үгэдэг юм. Ха рин адуулагша бэшэ хүл һэн шэ хүн өөрын гөө 
хонидые манажа бай гаа гүй ха даа, шо нын дү тэл хые ха рам саа раал хонидые 
ор хёод зу га да на. Тии гэ хэ дэнь шо но һү рэг тэнь оро жо, тэ дэ нии ень үй мүүлнэ 
ха юм. Хүл һэн шэ хүн аба һаар тэ рье дэ хэ, хонидые хай р ла ха һэн гү даа. 

Би шударгуу һайн адуулагшаб. Би өөрын гөө хонидые мэ дэ нэб, ми нии 
хонидшье на май гаа мэ дэ нэ. Эсэ гымни на май гаа мэ дэ дэг тэл адляар бишье 
Эсэ гэеэ мэ дэ нэб. Би өөрын гөө хонидой тү лөө ами на һаяа үгэнэб. Энэ хорёо 
соо хи хонидһоо гадна мүн он доошье хонид нам да бии. Тэ рэ һүрэгые би ба
һа асарха ёһо тойб. Тэдэ хонид ми нии һур гаал дуу ла ха, һүү лээрнь нэ гэ һү рэг 
хонид бай ха, нэ гэ Хо ни шон бай ха. 

Да хин амидырхынгаа тула би ами на һаяа үгэхэб, тии мэ һээ Эсэ гэм ни 
нам да дуратай юм. Ми нии ами на һые хэн шье хороохогүй, ха рин би өөрөө 
тэ рэ нээ үр гэ нэб. Би ами на һаяа үр гэ хэ эр хэ тэйб, мүн бу саа жа аба ха эр хэ тэйб. 
Би өөрын гөө Эсэ гэ һээ тиимэ за хяа заа ба ри абаа һэм. 

Иоаннһаа10:1–5,7–18,30
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үгы бо ло һон Хо нИн ту Хай  
һур гаал та үгэ нүүд  

исус хүн тү рэл хи тэн дэ тон ехээр дур ла жа, Ог тор гойн ал
да рые ор хин, газарта буу һан бэ еэ рээ нү гэ лөөр нүг шэ һэн, 

Бур хан һаа ха дуур һан, Бур ха ниие мар та һан зо ниие бэ дэр жэ ар
шал ха гээ ха юм. Тэ рэ шударгуу һайн Адуулагша бай һан дээ рэ һээ 
үгы бо ло һон хо ниёо хо до доо бэ дэр нэ бшуу. Өөрын гөө һур гаал та 
үгэ нүүд соо Иисус иигэ жэ хэ лэ нэ: 

– Зуун хо ни той аад, нэ гэ нэйнь үгы бо ло шо хо до, таа на дай 
хэн тнай ерэн юһэн хо ниёо хээ рэ ор хёод, үгы бо ло һон ганса хо
ниёо бэ дэр жэ ошо хо гүйб? Тэ рэ нээ оло хо доо, тон ехээр ба яр лажа, 
ара нюр ган даа үргэлөөд гэр тээ аса рхалта. Тиин ха ни нү хэ дөө, 
хүр шэ нэ рөө суг луу лаад: «На мта й хам та ба яр ла гты. Би үгы бо
ло һон хо ниёо оло жо аса рааб!» – гэжэ хэ лэ хэлта. Тэ рээн шэн ги 
нү гэл хээ гүй ерэ юһэн үнэн сэдь хэл тэн ту шаа бэшэ, ха рин нү гэл 
хэгшэ гансаханшье хүнэй Бур хан да хандан нү гэ лөө на ман шал
хые ха ра ха даа, тэнгэридэ баяр баясхалан болохол гэжэ таанарта 
үнэниие хэ лэ нэб. 

Лукаһаа15:3–7
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төө рИ һэн Хү бүүн ту Хай  
һур гаал та үгэ нүүд  

исус улад зон до үшөө һур гаал та үгэ нүү дые хөө рэ бэ: «Хо ёр 
хү бүү тэй нэ гэ хүн бай гаа һэн ха. 

– Аба, ми нии ху би та зөө риие нам да ху баа жа үгыш, – гэжэ 
ба га хү бүү ниинь эсэ гэ дээ хэ лэ бэ гэлэй. Эсэ гэнь гэр буу саяа хү
бүүд тээ ху баа ба. 

Нэ гэ хэ ды хо ноод, ба га хү бүү ниинь ху би та зөө риеэ абаад, хо
лын газарта ошо жо, ехээр һэб хир жэ, зөө риеэ үри жэр хи бэ. Зөө
ри гүй бо лоод бай ха дань, тэ рэ ха ри газартань ехэ үлэс хэ лэн зуд 
бо ло жо, үнөө хи хү бүүн ехэ ядар ба. Тии гээд тэ рэ оро ной нэ гэ 
эр хэ тэ нэй дэ ажалда ороходонь, гэ рэй эзэн тэ рэ ниие га хай адуул
хы ень хээ рэ та ла руу эль гээ бэ. Га хайн эдеэ эдил сэ жэ, гэ дэ һээ 
дүүр гэ хэ дуратай бай гаа шье һаань, хэн шье тэ рээн дэ тиимэшье 
эдеэ үгэ дэг гүй байба. 

Хү бүүн ухаа оро жо: „Тү рэ һэн эсэ гымни хэ ды олон за ра са на
рай эл бэг дэл бэг эдеэ хоол той бай ха дань, би эн дэ ту ра жа үхэ хэеэ 
байнаб. Үг лөө гүүр бо доод, эсэ гэ дээ ошо жо, аба мни, би Бур ха най, 
мүн та най н гаа ур да нү гэл аба баб, та най хү бүүн гэжэ нэрэ зүү хээр 
бэшэ муу ами тан би. Бар ла гаа за ра һан дал адляар на ма йе за раг ты 
гээд хэ лэ хэб“, – гэжэ шии дэ бэ. 

Хү бүүн тү рэ һэн эсэ гэ дээ ошо бо». 

Лукаһаа15:11–19
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төө рИ һэн Хү бүүн гэр тээ бу са ба  

рис тос төө ри һэн хү бүүн ту хай һур гаал та үгэ нүү дээ үр гэл
жэ лүүл нэ: «Эсэ гэнь хү бүү гээ хо ло һоо ха раад хай р ла жа, 

ур да һаань гүй жэ ошоод, тэ бэ рин таа ла ба. 
– Аба мни, би Бур ха най, мүн та най гаа ур да нү гэл аба баб. Хү

бүүн тнай гэжэ тоо лог до хо эр хэ гүйб, – гэжэ хү бүү ниинь хэ лэ бэ. 
– Эгээн һайн хуб са һа аса раад, хү бүүн дэм үм дэ хүү лэг ты, хур

ган дань үнэ тэ шу луу тай бэ һэ лиг зүүл гэг ты, хүл дэнь гу тал үм дэ
хүү лэг ты. Ша хамал буруу асар жа гар га гты, най р ла ха хү хи хэб ди! 
Энэ хү бүүм ни үхэ һэн аад, ами дыр ба, үгы бо ло шо һон аад, ол до
бо, – гэжэ эсэ гэнь бар ла гууд таа хэ лэ бэ. Тии гээд лэ зон хү хи жэ 
сэн гэ жэ эхил бэ. 

Ехэ хү бүү ниинь хээ рэ ажал хэ жэ бай һа наа бу са жа, гэр тээ дү
тэл хэ дөө хүг жэм ха та рай хүн хи нэ жэ бай хые дуу ла ба. Тии гээд 
нэ гэ за ра саяа дуу да жа: 

– Энэм най юун бо ло жо байнаб? – гэжэ һу ра ба. 
– Дүү хү бүүн ш ни бу са жа ерээ, тии мэ һээ эсэ гэ ш ни хү бүү

нэй н гээ амиды мэндэ ерэһэндэ баярлан, ша хамал бу руу гаа 
гар гаа, – гэжэ за ра сань харюусаба. 

Ахань су ха лаа хү рэ жэ, гэр тээ оро бо гүй. Эсэ гэнь га ра жа, тэ
рэ нээ ар га да ба. 

– Би хэ ды олон жэл шамда барлаг шэн ги ажал хээ гээ шэ биб, 
за хяа заа ба ри һааш нэ гэ тэш га ра жа үзөө гүйб. Ши ада гай за хын 
эшэ гэ шье гар га жа, ха ни нү хэ дөөр ни найрлуулаагүйш. Ха рин 
ян хан һам га даар орёол до жо, үгэ һэн зөө рии еш үри һэн хү бүү нэй
н гээ ерэ хэ дэ, ши ша хамал бу руу гаа гар га жа уг тааш, – гэжэ ехэ 
хү бүү ниинь эсэ гэ дээ хэ лэ бэ. 

– Хү бүүм ни, ши хо до нам таяа эн дээ бай на ха юм ши, ми нии 
бү хы зөө ри ши нии ха юм. Ха рин дүү хү бүүн ш ни үхэ һэн аад лэ, 
ами дыр жа, үгы бо ло һон аад лэ, ол до жо ерээ бшуу. Тии мэ һээ ба
яр ла ха сэн гэ хэ ёһо той ха юм биб ди, – гэжэ эсэ гэнь харюусаба». 

Лукаһаа15:20–32
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ИИсус Хүү гэ дыЕ адИс ла на  

исус Хрис тос хүү гэд тэ ехэ дуратай юм. Иисус та нэ гэ тэ 
хүү гэ дые асар жа, тэ рээнһээ адис абхуулжа, заль ба ралдань 

хүртүүлхэ һанаатай бай гаа. Ха рин тэ рэ нэй ша би нар үхи бүү дые 
баг ша даа ой р туул ба гүй. 

– Үхи бүү дые та биг ты, нам да ерэ хэ дэнь һаал та бү хэг ты, Ог
тор гойн хаан тү рэ тэ дэ нэй юм, – гэжэ Иисус хэ лэ бэ. Тиин үхи
бүү дые га раа раа адис лан үр шөө бэ. 

– Ог тор гойн хаан тү рэ до тор хэ ниинь ехэб? – гэжэ ша би на
рынь Иисус һаа асуу ба. 

Тии хэ дэнь Иисус нэ гэ үхи бүүе дуу да жа, ша би на рай н гаа дун да 
бай л гаад: 

– Хэр бээ таанар ху бил жа, үхи бүүд тэл адли бо лоо гүй һаа, Ог
тор гойн хаан орон до орохо гүйт гэжэ баталан хэ лэ нэб. Энэ үхи
бүүндэл адли хэн ном гон даруу бо ло ноб, тэ рэ Ог тор гойн хаан 
тү рэдэ үлэм жэ ехэнь гээ шэ. Ми нии нэ рээр иимэ нэ гэ үхи бүүе 
тог тоо жо аба һан хүн на ма йе тог тоо жо аба һан болоно, – гэжэ 
хэ лэ бэ. 

Матвейһээ18:1–5;19:13–15
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ИИсус һо Хор Хү нИИЕ эдэ гээ бэ  

э гэ тэ Иисус Иери хон гэжэ то мо шог хо то ерэ бэ. Үнөө хил 
олон зон тэ рэ ниие да ха жа ябаба. 

Хо то оро хо хар гы дээрэ нэ гэ һо хор гуй ран шан һуу ба. Тэ рэ 
Бар ти мей гэжэ нэ рэ тэй бай гаа. Ха жуу гаарнь Иисус үнгэрнэ гэжэ 
дуулахадаа, тэ рэ нэй эди шэ ди ту хай дуу ла һан һо хор хүн: 

– Иисус, Да ви дай үри һа да һан! На ма йе үршөөн хай р лыш 
даа! – гэжэ оог лобо. 

Той роод бай һан олон зо ной тэ рэ нэй хаш хар хые хо ри хо донь, 
тэ рэнь бү ри до рой тон: 

– Да ви дай үри һа да һан! На ма йе үршөөн хай р лыш! – гэжэ 
оог лобо. 

– Дуудагты тэ рэ ниие, – гэжэ Иисус зог со хо зуураа за хир ба. 
– Бү ай, бо до, ша ма йе Иисус дуу да на, – гэжэ хү нүүд һо хо рой 

ха жуу дань ошо жо хэ лэ бэ. Бар ти мей бо до һон бэ еэ рээ хэ рэг гүй бо
ло һон га дар хуб са һаяа тай ла жа ха яад, Иису сай хажууда ерэ бэ. 

– Шамда юу хэ жэ туһалхабиб? – гэжэ Иисус тэ рээнһээ асуу ба. 
– Баг ша! На ма йе ха ра даг бол гыш даа, – гэжэ һо хор хүн ха

рюусаба. 
– Яба, ша ма йе эти гэл шни аба раа, – гэжэ Иисус тэ рээн дэ хэ

лэ бэ. 
Бар ти мей тэ рэ до роо ха ра даг бо ло жо, Бур хан да ал дар со ло 

дуу дан, Иису сай хой но һоо ябаба. 

Маркһаа10:46–52;Лукаһаа18:43
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ал ба та таа ша зак ХЕй гэ мээ мэ дэр бэ 

исус Ами гүй да лайн ша дар хи Иери хон хо то да хи наа ошо бо. 
Тэ рэ хо то до та та ба ри хуряаг ша Зак хей ажа һуу даг бай гаа. 

Та та ба ри хуряаг шад хуули бу саар үлүү ехэ та та ба ри нэ хэ жэ, арад 
зо ниие то но дог зан шал тай бай һан юм. Тии мэ һээ улад зон тэ дэ
нэ рые үзэжэ яда даг һэн. 

«Иисус Иери хон хо то до ороод, гу дам жаар ябаба. Тэ рэ хо тын 
та та ба ри хуряагшадай дар га Зак хей Иису сые хэн юм ааб гэжэ 
ха ра хаяа ехэ һа на ба шье, наб тар бэ е тэй бай һан дээ рэ һээ хүн зо
ной ара һаа яажа шье хаража яда ба. Зак хей гүй дэ лөө рөө Иису сай 
ур да ороод, үн дэр мо дон до абир жа га ра ба. Иисус тэ рэ мо до ной 
ха жуу гаар га ра ха бай гаа бшуу. Иисус ха жуу гаарнь үн гэр хэ дөө, 
өөдөө хаража: 

– Зак хей, мо дон һоо түр гөөр буу. Би мү нөө та най да оро хо ёһо
тойб, – гэ бэ. 

Зак хей мо дон һоо буу жа, тон ба яр тай гаар Иису сые гэр тээ 
оруул жа хүн дэл бэ. Тии хэ дэнь хүн зон бул та: 

– Иисус нү гэл тэй хү нэй дэ айлшалхань гээ шэ гү, – гэжэ гэ
мэ рэл дэ бэ. 

– Баг ша аа, би хахад зөө риеэ гуй ран шад та ху баа жа үгэ хэм ни. 
Хэр бээ за рим хү нүүд һээ ал ба та та ба ри буруу нэ хэ жэ аба һан бай
гаа һаа, тэ рэ нээ дүр бэ ну га лан бу саа хаб, – гэжэ Зак хей Иису сай 
ур да зог сон хэ лэ бэ. 

– Ши шье Ав раа май жэн хэ ни үри һа да һан бай наш. Мү нөө 
ши нии гэр аба ра гда ба, юун дэб гэ хэ дэ, Хүн тү рэл хи тэ нэй Хү бүүн 
нү гэл шэ бэл дэ хо со рог шо дые оло жо абар хаяа ерээ юм». 

Иисус ха даа бу ян тай шье, нү гэл тэй шье зон до дуратай юм. 
Тэ рэ нэй тон ехэ ду ран һаань бо ло жо нү гэл тэ зон гэ мээ на ман
шал даг һэн. 

Лукаһаа19:1–10
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эХИн тү рүү шын  
эгээл шу Ха ла за Хяа заа ба рИ 

э гэ тэ Иисус та Хуули заадаг нэ гэ баг ша ерээд, иигэ жэ 
асуу ба: 

– Баг ша аа, Хуу лиин эгээн шу ха ла за хяа заа ба ринь алинь бэ? 
– Нэ гэ дэ хи, эгээл шу ха ла за хяа заа ба ри иимэ: 

«Ши бү хы зүр хэ сэдь хэ лээ рээ, 
бү хы һүнэһэ һүлдөөрөө, 
бү хы ухаан бо до лоо роо 
Эзэн Бур хан даа дуратай бай». 

Хо ёр до хинь энээн дэл ад ли шуу: 
«Дү тын гөө хү нүүд тэ 
өөр төөл адли дуратай бай». 

Хуу лиин ном соо болон лүн дэн шэ дэй бэ шэ гүүд соо хэ лэг дэ һэн 
бү хы зүйлнүүд эдэ хо ёр за хяа заа ба ри соо тоб шо лог дон ба та ла
гда даг, – гэжэ Иисус тэ рээн дэ хэ лэ бэ. 

Матвейһээ22:36–40
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һүүл шын үдэ шын Хоол 

ас хын һайн дэр бо ло хо до, Иисус Пётр Иоанн хо ёр то: 
– Ошо жо, Пас хын хоол тү хеэ рэг ты, хам та хоол ло хоб ди, – 

гэжэ хэ лээд ябуул ба. 
– Эдеэ хаа на бэл дэ хэ биб ди? – гэжэ тэ дэ нь һу ра бад. 
– Иеру са лим хо то до оро хо дот най, дом бо соо уһа абажа яба һан 

хүн дай рал да ха, тэ рэ ниие да хаад ябаарайт. Тэ рэ хүнэй оро һон 
гэр тэ ороод, «Баг шам най шамда эль гээ гээ, ша би нар таяа хам та 
Пас хын хоол ба ри ха та һаг заа жа үгыт» гэжэ гэ рэй эзэн дэ хэлэ
хэт. Тэ рэ тан да ехэ уужам, зо хи доор тү хеэ рэг дэ һэн та һал га дээдэ 
дабхарта ха руул жа үгэхэ, тэн дэл шэрээгээ заһагты, – гэжэ Иисус 
харюусаба. 

Хо ёр ша бинь баг шын гаа зааһан газарта ошо жо, һайн дэ рэй 
хоол бэл дэ бэ. 

Һайн дэр лэ хэ саг ерэ жэ, Иисус ар бан хо ёр ша би таяа хоол ба
ри хаяа һуу ха зуураа тэ дээн дээ хэ лэ бэ: 

– Ехэ зо бо лон до оро хын гоо ур да тээ би таа нар таяа Пас хын энэ 
хоол ба ри ха гэжэ тон ехээр хү сэ һэн байнаб, юун дэб гэ хэ дэ, Бур
ха найл хаан оро ной ор шо тор би най рай хоол да хин ба ри хагүйб. 

Иисус аяга абаад, Бур хан да баясхалан хүр гэн хэ лэ бэ: 
– Таанад энээ ниие ху баа гаад уужар хиг ты. Энээн һээ хой шо 

Бур ха най хаан оро ной ор шо тор ар хи дар һа ууха гүйб гэжэ таа
над таа хэ лэ хэ байнаб. 

Иисус зүһэм хилээмэ абаад, Бур хан да баяр баясхалан хүргөөд, 
хи лээ мэеэ ху хал жа, ша би нар таа ху баа гаад: 

– Энэт най та най ту ла да үр гэл бо ло хо бэе ма ха бад ни гээ шэ: 
на ма йе дур сан энээ ниие эди жэ бай гаа рай гты, – гэжэ хэ лэ бэ. 

Хоол бариһанайнгаа һүүл дэ Иисус дарһатай аяга абаад хэ лэ бэ: 
– Энэ бол бол та най тү лөө ад хар ха ми нии шу һаар баталагдаһан 

Шэ нэ Хэл сээ нэй аяга гээ шэ. 

Лукаһаа22:8–20
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ИИсус гЕф сИ ма нИ соо бур Хан да заль бар на 

нөө хи үдэ шын хоо лой һүү лээр Иисус ар бан нэ гэн ша би
нар таяа Иеру са лим хо то һоо га ра жа, Кед рон гор хо га тал жа, 

Иеру са лим ай ой ро бай даг Геф си ма ни тос хон хү рэ бэ. Иисус тэн дэ 
ша би нар тай гаа хам та сэ сэр лиг соо ороод: 

– Ми нии тэн дэ ошо жо заль бар тар эн дээ һууг ты, – гэжэ хэ лэ бэ. 
Тии гээд Пётр, Яков, Иоанн гур бые абаад ябаба. Иисус ехэл 

га шуу да жа, уй да жа эхил бэ, юун дэб гэ хэ дэ, ма най нү гэл шэбэлэй 
ашаан тэ рэ ниие зо боо һон, та мал һан бай гаа бшуу. 

– Ми нии ами һүнэһэн туйлай ехээр уй да жа, үхэһэндэл адли 
байнаб. Таанар эн дэ на мта й һэр гэг байгты, – гэжэ Иисус ша би
нар таа хэ лэ нэ. 

Тии гээд тээ ха жуу тээ шээ ошо жо, үб дэг дээрээ һуу гаад, заль
бар ба: 

– Эсэ гэм ни! Хэр бээ ар га бай гаа һаа, энэ аягаһаа амсуулангүй, 
иимэ ехэ зо бо лон до на ма йе бү оруу лыш даа. Гэбэшье ми нии дура 
хүсэлөөр бэшэ, ха рин ши нии эрхэ хүсэлөөр бо лог лэ. 

Ог тор гой һоо Бур ха най Эль гээ мэл буу жа, тэ рэ ниие зориг
жуулна. Сэдь хэ лэй н гээ хүл гэ хэ дэ заль ба ра лаа ха нал га тай гаар 
ун ша ха дань, тэ рэ нэй хүл һэ ниинь шу һан шэн геэр ду һал на. Тэ
рэ ша би нар таа бу са жа ерээд, тэ дэ нэй н гээ ун та жа хэб тэ хэ дэнь 
һэ реэ гээд: 

– Таанад гансаханшье саг соо ун тан гүй, на мта й һэр гэг бай
л са ха аргагүй гээ шэ гүт? Хор хой тол го до аб та ха гүйн тула һэр гэг 
байгты, заль ба раг ты: сэдь хэл до рюун бай гаа шье һаа, бэе ма ха бад 
ахир һула бшуу, – гэжэ хэ лэ бэ. 

Тэ рэ ба һа ха жуу тээ шээ ошо жо заль бар ха зуураа үгэлбэ: 
– Эсэ гэм ни, хэр бээ энэ аягаһаа амсуулангүй, энэ ехэ зо бо лон 

намһаа зайлуулха аргагүй һаа, ши нии дура хүсэлөөр бо лог лэ. 
Энэ мүр гэл соо гоо Хрис тос ма най нү гэл шэбэлэй тү лөө ам са ха 

зо бо лон тухайгаа хэ лэ бэ. 

Матвейһээ26:36–44;Лукаһаа22:39–46
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ИИсу сыЕ Ха руул до ро аба ба 

ису сай ша би нар таа гур ба да хияа бу са жа ерэ хэ дэнь, тэ дэ
ниинь ун та һаар лэ хэб тэ бэ. 

– Таанад ба һа ун та на гүт? Зай, иигээд Хүн тү рэл хи тэ нэй Хү
бүүнэй нү гэл үйлэдэгшэдэй гар та ту шааг да ха саг ерэ бэ даа. Бо
до гты, яба я б ди, нам да ур баг ша хүн дү тэл жэ бай на. 

Энэ үедэ тэ рэ нэй ар бан хо ёр ша би на рай нэ гэн бо ло хо Иуда 
бии бо ло бо. Тэ рэ аха мад са наар та да гу шан мүн гэн ха шар һаар 
Иису сые ху дал да хаб гэ һэн бай гаа. Иуда тай хам та олон сэ рэг шэд, 
аха мад са наар та най хү нүүд дэн гүү дые, һэл мэ ба га суу нуу дые 
ба рин хай ой р то бод. Иуда ур баг ша тэ дээн дэ тэм дэг үгэхэ зуураа: 

– Хэ ниие би таа ла на биб, тэ рэ хүн лэ Иисус гээ шэ, тэ рэ нии ел 
ба ряа рай гты, – гэ бэ. 

Өөрөө Иисус та дү тэ лэн: 
– Баг ша, ба я сыш! – гэжэ хэ лээд, тэ рэ ниие таа ла ба. 
– Нү хэр, ши юун дэ ерээб ши? Хүн тү рэл хи тэ нэй Хү бүүн дэ ур

ба ха даа таа ла даг юм гү? – гэжэ Иисус тэ рээнһээ асуу ба. 
– Таанар хэ ниие бэ дэр нэб та? – гэжэ Иисус Иуда тай хам та 

ерэ һэн сэ рэг шэд һээ һу ра ба. 
– На за ре дэй Иису сые, – гэжэ тэ дэ ниинь харюусаба. 
– Тэ рэт най бил би даа, – гэжэ Дээ дын Эзэн тэ дээн дэ хэ лэ бэ. 
Тии гэ жэ хэ лэ хы ень дуулахадаа, үнөө хи зон хойшоо су ха ряад, 

газарта уна ба. 
– Таанар дээр мэ шэ ниие уг та һан дал, һэл мэ, шии дам абажа на

ма йе ба ри хаяа ерэ бэл та; зү гөөр үдэр бү хэн дэ таа на рые һур га жа 
Бур ха най һү мэ соо һуу ха дам ни на ма йе таанар ба ряа гүйт. Мү
нөө та най муу ёрын үй лэ хэ рэ гүү дые үй лэ дэ хэ үе саг ха юм даа. 
Лүн дэн шэ дэй бэ шэ гүүд бү тэг лэ, – гэжэ Иисус тэ дээн дэ хэ лэ бэ. 

Сэ рэг шэд Иису сые ба ри жа, аха мад са наар тын гэр тэ абаа ша ба, 
тии хэ дэ ша би на рынь тэ рэ ниие ор хёод, тэ рье дэн зу га да ба. 

Матвейһээ26:45–57;Лукаһаа22:45–53;Иоаннһаа18:1–12
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ИИсус пИ ла дай ур да зог со но 

үрэй сай ха үедэ хамаг түрүү са наар тан, улад зо ной аха ма дууд Иисус ту хай 
зүб шэ жэ, тэ рээ ниие саа зал ха гэжэ шии дэ бэ. Тэ дэ нэр Иису сые хү ли жэ, 

Пон тийн Пи лад та абаа ша ба. Из ра и лиие дай лан аба ха даа, Ри мэй хаан орон Пи
ла дые Иудейн болон Са ма риин за хи ра гшаар та би һан юм. Иисус та ур ба һан Иуда 
тэ рэ ниие үхэлэй саа за да хүртөөхэнь гэжэ дуулахадаа, буруу хэрэг үйлэдэһэнөө мэ
дэ рэн гэмшэжэ, үнөө хи гу шан мүн гэн ха шар һаяа түрүү са наар тан да ба улад зо ной 
аха ма дууд та бу саа жа үгэхэ зуураа: 

– Гэм зэ мэ гүй хүн дэ ур ба ха даа би нү гэл хэ бэб, – гэ бэ. Тии гээд гадагшаа га ра
жа, боожо үхэбэ. 

Иудей нүүд бэеэ бу зар ла ха гүйн тула ри мэй за саг лаг ша Пи ла дай ор дон до оро бо
гүй. Пи лат өөрөө га заа шаа га ра жа, тэ дээн һээ: 

– Энэ хү ниие таанар юун гэжэ зэ мэлнэб та? – гэжэ һу ра ба. 
– Хэр бээ гэм хээ гүй һаань, би дэ энээ ниие шамда асар ха гүй һэмди, – гэжэ тэ

дэ нь харюусаба. Һүүл дэнь: «Энэ хүн арад зо нии ем най үй мүүлнэ, хад хуул на: Ри
мэй хаан да ал ба та та ба ри тү лэ хы ень хо ри но, өөры гөө Бур ха най табисууртаб гэжэ 
нэрлэнэ», – гээд тэ рэ ниие зэ мэл жэ оро бо. 

Тии гээд Пи лат ор дон доо да хин оро жо, Иису сые дуу даад, тэ рээнһээ: 
– Ши Иудейн хаан гүш? – гэжэ асуу ба. 
– Ми нии хаан тү рэ энэ дэл хэй дээрэхи засаг түрэдэл адли бэшэ юм. Хэр бээ ми

нии хаан тү рэ энэ дэл хэй дээрэхи засаг түрэдэл адли бай гаа һаань, ми нии ал ба тан 
на ма йе хамгаалха һэн, – гэжэ Иисус харюусаба. 

– Тии хэ дээ ши хаан гүш? – гэжэ Пи лат һу ра ба. 
– Үнэн зүй лые гэр шэл хэеэ би энэ дэл хэй дэ тү рөөб, энэ дэл хэй дэ ерээб, тии

мэ һээ үнэн зүйл баримталагшад бултадаа ми нии хэлэһые дуу ла на, – гэжэ Иисус 
харюусаба. 

– Үнэн зүйл гээ шэш ни юун бэ? – гэжэ Пи лат тэ рээнһээ асуу ба. Гэбэшье Иисус 
ондоо ямар шье ха рюу үгэ бэ гүй. 

Иису сые Иро дэй захирдаг Га ли лей можоһоо ерэ һэн хүн бай на гэжэ мэ дэ хэ дээ, 
Ирод хаан дань эль гээ бэ. Эгээл тэ рэ үедэ Ирод өөрөө Иеру са лим ерээд бай гаа. 
Ирод тэ рээнһээ олон юумэ асуу ба, ха рин Иисус ямар шье ха рюу үгэ бэ гүй. Түрүү 
са наар тан ба Хуули заадаг багшанар тэ рэ ниие хатуугаар зэм эл жэл байба. Ирод 
сэ рэг шэд тэеэ хам та Иису сые һайн баһажа, эл дэ бээр наа да лаад, тэ рээн дэ хаа най 
хуб са һа үм дэ хүү лээд, һөөр гэнь Пи лад та эль гээ бэ. Пи лат Ирод хо ёр ур дань харша 
дай сад бай һан аад, энэ үдэр ха ни нү хэд бо лоо һэн. 

Пи лат түрүү са наар таниие, но ё дые, улад зо ниие дуу даад: 
– Арад зо ниие үй мүүлнэ гэжэ зэ мэ лээд, таанад энэ хү ниие нам да асар бат. Ха рин 

би та най ха ра һаар бай тар мүр дэл гэ хээд, та най тохоһон тиимэ зэ мэ тэй байһыень 
тодоруулбагүйб, – гэ бэ. Тии хэ дэ Пи лат Паасхын һайн дэ рэй хүндэлэлдэ түр мэ дэ 
бай һан нэ гэ хү ниие сүлөөдэ та би ха ёһо той бай гаа. Тэ рэ Иису сые сүлөөдэ та би ха 
һанаатай бай гаа. Зү гөөр бү хы улад зон: 

– Энээ ниие саа за ла! Би дэн дэ Ба раббые та би, – гэжэ хаш ха рал да жа оро бо. 
Ба рабба гэ дэ гынь хо то до һүй д хэл алуур хэ һэ нэй н гээ тү лөө түр мэ дэ хаагдаһан 

бай гаа. Пи лат Иису сые та би ха гэжэ дуу гаа ба һа шан гад ха ба. Ха рин улад зон: 
– Тэ рэ ниие хэ рээ һэн дэ хада! Тэ рэ ниие хэ рээ һэн дэ хада! – гэжэ хашхаралдаба. 

Тии гэ жэ зо ной болон түрүү са наар та най хаш ха рал даан дии лэ жэ һа ла ба. 
Матвейһээ27:1–4;Лукаһаа23:2,7–23;Иоаннһаа18:28–30,33–38
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ИИсу сыЕ Хэ рээ һэн дэ Ха да ба 

исус тай хам та үшөө хо ёр гэмтэниие саа зал хаяа абаа ша ба. «Хохимой» гэдэг 
саа зын газарта аса раад, Иису сые хэ рээ һэн дэ ха да ба, ха рин нү гөө гэмтэдэй 

нэ гы ень ба руун та ла дань, нү гөө ды ень зүүн та ла дань хэ рээ һэн дэ ха да жар хи ба. 
– Эсэ гэ Бур хамни, эдэ ниие хү ли сэ, эдэ юу хэ жэ бай һа наа өөһэ дөө мэ дэ нэ

гүй, – гэжэ Иисус заль бар ба. Хаб та гай мо до бэл дээд, хэ рээ һэн дээ рэнь ха даг ты 
гэжэ Пи лат за хир ба. Тэ рэ хаб та гай дээ рэнь «На за ре дэй Иисус, ев рей нүү дэй 
хаан» гэжэ ев рей, ла та, грек хэ лэ нүү дээр бэ шээ тэй бай гаа. «Сэ рэг шэд Иису сые 
хэ рээ һэн дэ ха даад, су бы ень абажа, өөһэд хоо рон доо дүр бэ бол гон ху баа ба», 
зүй дэл гүй гөөр нэ хэг дэ һэн су ба ту шаань жээ рэб ха я ба. 

Улад зо ной хаража бай тар ев рей нүү дэй ноёд: 
– Бур ха най һунгажа ябуулһан табисуурта юм һаа, бу са дые абар һан даал адли 

өөры гөө аба рыш! – гэжэ до ром жо лон хэ лэ бэ. Сэ рэг шэд шье эл дэ бээр баһажа, 
хямдахан га шуун ар хи үгэхэ зуураа: 

– Хэр бээ Иудейн хаан юм һаа, өөры гөө аба рыш! – гэ лдэбэ. Хрис тос той 
хам та саа за да хүр тэ һэн дээр мэ шэ дэй нэ гэ ниинь тэ рээн дэ хо ро ша раяа гар ган: 

– Бур ха най табисуурта байбал, ши өөры гөө шье, манииешье аба рыш! – гэ нэ. 
Ха рин нү гөө дэнь тэ рэ нүхэрөө зэмэлэн: 

– Өөрөө саа за луул жа бай һан аад, иигэ жэ дуу гар хаяа Бур хан һаа ай на гүй 
гүш? Ехэ гэм хэ һэн ма ниие зүб иигэ жэ хэ һээ нэ, ха рин энэ Иисус ямар шье муу 
юумэ хээ гүй аад, саа за луул ба, – гэ нэ. Удаань тэ рэ Иисус та хандан: 

– Иисус аа, Хаан шэ рээ дэ һуу ха даа на ма йе һанажа байгаа рай, – гэ бэ. 
– Мү нөө дэр төө ши на мта й хам та ди ваа жан орон до ошо л со хош гэжэ шамда 

үнэниие хэ лэ нэб! – гэжэ Иисус тэ рээн дэ харюусаба. Хахад үдэр һөө гур бан саг 
бо ло тор бү хы газар дэл хэй шэб харанхыда хушагдаба. Гур бан сагай баг та Иисус: 

– Эли, Эли! Ле ма са бах та ни? (Бур хамни, Бур хамни! Юун дэ на ма йе ор
хибош?) – гэжэ Иисус шан гаар хаш хар ба. Сэ рэг шэд эй нэ гэ ниинь да ры гүй жэ 
ошо м соо роо бам ба гар юумэн дээрэ га шуун ар хи нэб тэр тэ рынь ад ха ба, тэ рэ нээ 
ту луу рай үзүүр тэ табяад, Иисус та уухы ень үгэ бэ. 

Иисус тэ рэ улаан ар хии ень ам саад: 
– Бү тэ бэ даа! – гэжэ хэ лэ бэ. 
– Эсэ гэм ни! Би ши нии мэдэлдэ һүнэһөө ябуулнаб! – гэжэ Иисус шанга 

гэгшээр үгэлбэ. Тии гээд тэ рэ амяа та би ба. 
Тии хэ дэнь Һү мэдэ Хамагай Нан гин газарта ороходо үлгөөтэй бай һан хүшэгэ 

дээ рэ һээ доошоо шууража, хо ёр бо ло жо ха хар ба, газар хү дэл бэ, шу луу нууд 
хам хар ба, мүн агы нү хэн хуур са гууд нээг дэ шэ бэ. На һа ба ра һан ху таг та нууд 
олоо роо ами дыр ба. Иису сай ами дыр һан хой но тэ дэ нэр агы нү хэ нүүд һээ га
раад, Иеру са лим да олон то үзэг дэ һэн бай на. Тии хэ дэ зуу най дар га, мүн тэ рээ н 
тэй хам та Иису сые һа хил саг шад га зарай хү дэл хые, мүн бусад шье бо ло һон 
үзэгдэлнүүдые ха раад, ехэ ай н һүрдэжэ: 

– Тэ рэ үнэ хөө рөө Бур ха най Хү бүүн бай гаа, – гэл сэ бэ. 
Матвейһээ27:45–49,51–54;

Лукаһаа23:35–43,46,48;Иоаннһаа19:19–23,30
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ИИсу сыЕ Хү дөө лүүл бэ 

исус пят ни ца да на һа ба раа. Суб бо то до ехэ найр бо ло хоёо 
бай гаа. Тэ рэ үдэр хү нүү дые хэ рээ һэн дэ ха даа тай бай л га ха

гүйн тула саа за луу лаг да һан хү нүү дэй хан гир шэл бые ху ха лаад, 
хэ рээ һэн һээ буул га ха зүб шөөл ев рей нүү дэй аха ма дууд Пи лад һаа 
гуй хаяа ошо бод. Пи ла дай зүб шөө хэ дэнь, сэ рэг шэд саа зын газар 
ошо жо, хо ёр дээр мэ шэ дэй хү лы ень ху ха со хи бо. Ха рин Иису сай 
ой ро ерээд, үхэ шөөд бай хы ень ха раад, хү лэйнь шэл бэ ху хал ба гүй. 
Нэ гэ сэ рэг шын жа даа раа хаб һа руунь хад ха ха дань, шар ха һаань 
шу һа уһан хо ёр гоо жо бо. Энэнь «Тэ рэ нэй гансаханшье яһа н 
хухархагүйнь бол то гой» гэжэ Нан гин Бэ шэг соо хэ лэг дэ һэн ёһоор 
бо лоо (Гаралга12:46). Лүн дэн шэ За ха рия «Сүм хад ха һан хүн өө 
тэдэ хараха» гэжэ уридшалан хэлээ юм. 

Һүүл дэнь Ари ма фей хо тын Иосиф гэдэг Дээ дын Зүблэлэй гэ
шүүн Пи лад та ерэ бэ. Тэ рэ ев рей нүү дэй аха ма дууд һаа ай гаад, 
Иису сай нюу са ша бинь бо ло һон юм. Иосиф Иису сай бэ еые хэ
рээ һэн һээ буул га ха зүб шөөл Пи лад һаа гуй ба. Тэ рэнь зүб шөө бэ. 
Мүн ба һа Иисус тай һү ниндөө уул за даг бай һан Ни ко дим гэдэг 
Дээ дын Зүблэлэй гэ шүүн ерэ бэ. Тэ рэ хү дөө лүүл хэ дэ хэ рэг тэй 
гу шаад литр хон шуу үнэр тэй то һо асар ба. Тэдэ хо ёр хан гал тай 
зүй л нүү дээр арюун сэ бэр бү д сүр шэ жэ, тэ рээ гээ рээ ев рей нүү дэй 
гу ри май ёһоор Иису сай ша ри лые орёо бо. Иису сые саа зал һан 
һууриһаа холо бэшэ сэ сэр лиг бай гаа. Тэн дэ хи хаб са гай да түн
хиг дэ һэн агы нү хэн соо Иосиф Ни ко дим хо ёр Иису сай шарил 
ха да гал ба, тии гээд нү хы ень то мо шу луу гаар хаа ба. 

Суб бо то до түрүү са наар тан ба фа ри сей нүүд за саг лаг ша Пи
лад тай уулзажа, тэ рээн дэ Иисус ту хай: 

– Эзэн! Тэ рэ мэ хэ шэ нэй үшөө амиды бай ха даа гур ба да хи үдэр
төө ами дыр хаб гэ һые һа на наб ди. Тии мэ һээ гур бан хо ног үн гэр
тэр хуур са гы ень һа хиха за хи рал та үгыш, тии гээ гүй һаа, тэ рэ нэй 
ша би на рынь һү ниндөө ерэ жэ, бэ е ы ень ху луужа магадгүй, ха рин 
улад зон до «тэ рэ ами дыраа» гэжэ хэ лэ хэдээ бо ло хо. Тии гэ бэл 
һүүл шын мэ хэ тү рүү шын хи һээ ай м шаг тай бай хал, – гэ бэд. 

Тэ дэ нэр зүб шөөл абаад, агы нү хэ нэйнь хажууда ха руул та би ба, 
үнөө хи шу луу ень там гал ба. 

Матвейһээ27:57–66;Иоаннһаа19:31–42
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ХрИс тос амИ дыраа 

арагай нэгэнэй, вос кре се ниин эртэ үг лөө гүүр газар айм
шагтайгаар хү дэл бэ. Тэ рэнь Дээ дын Эзэ нэй Эль гээ мэл 

тэн гэ ри һээ буу жа, агы нүхэнэй шу лууе ха жуу тээ шэнь му ха
рюул һа н бай гаа. Тэ рэ Эль гээ мэлэй шэг шарайнь са хил гаандал 
мэтэ, хуб са һа ниинь са һан шэн ги са гаан байбай. Агы нүхэнэй 
ха руу лшад тэ рэ ниие ха рам саа раа ухаа мэ дээ ал дан, үхэ һэн 
юумэд тэл та рай бад. Мэ дээ оро хо доо, тэдэ хо то ошо жо, түрүү 
са наар тан да бо ло һон ушар ту хай дуул га бад. Түрүү са наар тан 
аха ма дууд тай зүблөөд, сэ рэг шэд эй гарыень нилээн сайлгажа: 

– Һү ниндөө ун та жа бай ха дамнай Иису сай ша би нар ерээд, 
ша ри лы ень ху луу гаа гэжэ хэ лэг ты. Хэр бээ за саг лаг шын энээн 
ту хай юумэ дуула бал, тэ рээ нтэй уулзажа энэ хэрэг аргалхабди, 
таа на рые эб гүй бай дал һаа гар га хаб ди, – гэжэ за хи бад. Сэ рэг шэд 
мүн гэ абаад, түрүү са наар та най зааһан ёһоор бү хы юумэ хэбэ. 

Үүрэй сай ха хи рэ дэ Иоанн ба Яков элшэнэрэй Са ло мия эхэ, 
«ба га» Яков ба Иосия хо ё рой Ма рия эхэ, Маг да лын Ма рия гэг шэд 
Иису сай хү дөө лүү лэг дэ һэн сэ сэр лиг тэ ерэ бэ. Тэ дэ нэр өөһэ дын
гөө асар һан хан гал тай зүй л нүү дээр агы соо хи Иису сай ша ри лые 
түр хи хэ гэ һэн бай гаа. Тэ дэ нэр агы да дү тэл жэ яба ха даа: 

– Агы нү хын амһар тагалһан шу лууе хэн маанадта ха жуу тээ
шэнь бол го жо үгэхэб? – гэжэ бэе бэ е һээ һуража ябабад. 

Эхэ нэр нүүд агы нү хэн дэ дү тэл хэ дөө аса ри то мо шу луу най 
зай суу лан хай бай хы ень гай хан ха ра бад. Тэ дэ нэр агы соо ороод, 
суй са гаан хуб са һа үм дэ һэн Бур ха най Эль гээ мэ лые ойшообо. 
Эхэ нэр нүү дэй ай н мэгдэхэдэ, Бур ха най Эль гээ мэл: 

– Бү ай гты! Таанад хэ рээ һэн дэ ха дуул һан Иису сые бэ дэр нэт 
гэжэ мэ дэ нэб. Тэ рэт най эн дэ үгы, өөрын гөө хэ лэ һэн ёһоор тэ
рэ ами дыраа. Дээ дын Эзэ нэй хэб тэ һэн га за рые ошо жо ха раг ты. 
Түр гөөр ошоод, ша би нар тань дуул га г ты: тэ рэм най үхэ һэн аад, 
ами дыраа, Галилейдэ таа на дые хүлеэнэ, – гэжэ хэ лэ бэ. 

Эхэ нэр нүүд агы соо һоо бу шуу хан га ра жа, ехээр һүр дэ һэн шье, 
ба яр ла һан шье юумэд тэ рэ нэй ша би нар та Хрис тос ами дыр ба гэжэ 
дуул га хаяа гүй л дэ бэд. 

Матвейһээ28:1–8,11–15;Маркһаа16:1–7,9;Лукаһаа24:1–7
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ИИсус ХрИс тос дэг дэ бэ 

рис тос ами дыр һа най н гаа һүүл дэ дү шэн хо но гой тур ша да 
ша би нар таа ерэ жэ, Бур ха най хаан тү рэ ту хай айладхадаг 

бай гаа. 
Һүү лэй һүүл дэ тэ рэ ша би на раа суг луу лаад: 
– Иеру са лимдаа байгты. Ми нии тү рүүн хэлэһэнээр таанадта 

Эсэ гымни үгэхэб гэжэ най дуул һан юумэ хү леэжэ байгты. Ио
анн уһаар арюуд хаа, ха рин таанад хэ ды хо ноод Нан гин Һүл дөөр 
арюуд хуул хат. Нан гин Һүл дын та най дээрэ буу ха дань, хү сэ ша
далаар дүүрэхэт, тии гээд Иеру са лим ай, бү хы Иудейн болон Са
ма риин нютагуудһаа эхилээд, га зарай за ха хи заар хү рэ тэр ми нии 
гэр шэ нэр бо ло хот. Бү хы дэл хэй гээр яба жа, бү хы хү нүүд тэ Һайн 
Мэ дээ сэл ном но хот. Эти гэ жэ уһаар арюуд хуул һан хүн аба ра гда ха, 
эти гээ гүй хүн хэ һээл тэ дэ оро хо. Нам да эти гээ шэд ми нии нэ рээр 
ада шүд хэр нүү дые нам на жа гар га ха, ха ри хэ лэ нүү дээр дуу гар ха; 
мо гой нуу дые га раа раа ба ряа шье һаа, үхэл тэ хо ро уугаа шье һаа, 
гэм тэ хэ гүй; үб шэн зо ниие га раа раа адис ла ха даа, элүүр энхэ бол
го хо гай хам шаг шэ ди тэй бо ло хо, – гэжэ хэ лэ бэ. 

Иигэ жэ хэ лээд, ша би на рай н гаа ха ра һаар бай тар Иисус Хрис тос 
ог тор гойдо дэг дэ бэ, тии гээд үүлэндэ хал ха луулаад, ха раг да хаяа 
бо ли шо бо. Тэ рэ нэй дэг дэ хы е хаража, тэнгэри өөдэ шэртэжэ 
бай һан элшэнэрэй хажууда са гаан хуб са һа тай хо ёр хүн гэнтэ 
бии бо ло жо: 

– Га ли лейнхид! Юун дэ таанад ог тор гой өөдэ гэ тэн зог со нот? 
Тэнгэри өөдэ дэгдэһэн Иисус та най хаража байхада дэгдэһэндээл 
тон адляар һөөр гөө бу са жа ерэ хэл даа, – гэ бэ. 

Маркһаа16:15–19;Элшэнэрэйбүтээһэнхэрэгүүдһээ1:3–11
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«Хар гы зам, үнэн зүйл, амИ на һан» 

а най ли тэ Дээ дын Эзэн Иису сай тү рэ һэн үдэр һөө эхил нэ. Иисус гу
ша тай һаа газар дэл хэй дээрэ өөрын гөө ал бан хэ рэ гые хэ жэ за ха лаа, 

тэ рэнь гур бан жэл үр гэл жэ лөө, тии гээд тэ рэ хэ рээ һэн дэ ха дуул һан бай гаа. 
Тэ рэ Һайн Мэ дээ сэ лэй аша та һай хан һур гаа лаар хү нүү дые абар һан, Бур ха
най хаан тү рэ ту хай ном но һон юм. Дээ дын Эзэн Иисус Хрис то сой за рим тон 
шу ха ла һур гаал нуу дынь иимэ: 

«Би бол бол Хар гы зам гээшэб, Үнэн зүйл, Ажа ми да рал гээшэб. Нам гүй
гөөр хүн Эсэ гэ дэм ни хү рэ жэ ша да ха гүй» (Иоанн14:6). 

«Би ха даа Ами ды рал га гээшэб, Ами на һан гээшэб. Нам да эти гэ дэг хүн 
үхөө шье һаа, ами дыр ха юм» (Иоанн11:25). 

«Дэл хэй дээрэ бай ха саг таа би энэ дэл хэйн гэ рэл ту яань гээшэб» (Иоанн9:5). 
«Би өөрөө ажамидаралай хи лээ мэн  гээшэб. Нам да ерэ һэн хүн гэ дэ һээ үл

дэ хэ гүй, нам да эти гэ һэн хүн хэ зээ шье ун даа хү рэ хэ гүй» (Иоанн6:35). 
«Хүн тү рэл хи тэ нэй Хү бүүн хо сор һон зо ниие бэ дэр жэ абар хын тула ерээ» 

(Лука19:10). 
«Нэн тү рүүн Бур ха най хаан тү рые ба тэ рэ нэй үнэн зүй лые бэ дэ рэ гты» 

(Матвей6:33). 
«Таа на дые амгалан тайбанда үлөө нэб, өөрын гөө амгалан тай ба ниие хай р

ла наб. Ми нии хайрлаһан энхэ тайбан энэ дэл хэйн зо ной энхэ тайбанда адли 
бэшэ. Та най сэдь хэл зүр хэн бү хүл гэг лэ, бү һүр дэг лэ» (Иоанн14:27). 

«Хүшэр хүн дэ ашаанда даруулжа ядар һан зон бул та нам да ерэг ты, би та
най һа наа ама руул 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 дуу ла һан, на ма йе эль гээ һэн Эсэ гэ дэ эти гэ һэн хүн хэ тэ мүн
хэдөө амиды мэндэ ябаха. Тиимэ хүн гэмнүүлхэгүй – тиимэ хүн үхэл һөө 
аба ра гдан, ами дыр ха гээ шэ» (Иоанн5:24). 

«Бур ха най Хү бүүн дэ эти гэ дэг хүн хэ тэ мүн хын ажа ми да рал да хүр тэ бэ, 
ха рин энэ Хү бүүе буруушааһан хүн хэ тын ами да рал үзэ хэ гүй, Бур ха най уур 
су хал хо до доо хүр гэ жэ бай ха» (Иоанн3:36). 

«На мта й ябалсаха дуратай хүн өөр тухайгаа бодохоёо болёод, үдэр бүхэн 
хэрээһэеэ үргэлөөд, хой но һоомни ябаг» (Лука9:23). 

«Бү хы дэл хэ йе эзэ лээд, ха рин ами бэеэ һүнөөһэн гү, али гэмтээһэн байбал, 
хүн дэ ямар олзо аша тай юм?» (Лука9:25). 

«Улад зо ной ур да ми нии мэдэлдэ байнаб гэжэ айладхаһан хүн бүхэниие 
бишье Ог тор гойдо оршодог Эсэ гын гээ ур да ми нии гэжэ гэршэлхэб. Ха рин 
улад зо ной ур да намһаа ар са һан хүн бүхэн һөө бишье Ог тор гойдо оршодог 
Эсэ гын гээ ур да ар са халби» (Матвей10:32–33). 

«Ог тор гой тэнгэри, газар дэл хэй шье һүнэн һа ла ха, ха рин ми нии үгэ нүүд 
хэтэдээ оршохо» (Лука21:33). 
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