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Нэгдүгээр бүлэг  

1 Анханд Бурхан нь огторгуй болон дэлхийг бүтээв. 2 Дэлхий гэвэл, 
төлөвгүй болон хоосон байсан бөгөөд гүн нуурын дээр харанхуй нь 
байсан ба Бурханы тодотгол нь усны дээр хөдөлсөн билээ. 3 Тийм 
бөгөөд Бурхан нь зарлиг болгон; Гэрэл бүтэх болтугай! гэж зарлиг 
болгосноор гэрэл бий болов. 4 Бас Бурхан нь гэрлийг сайн гэж үзээд, 
Бурхан нь гэрлийг харанхуйгаас ангижруулав. 5 Бас Бурхан нь гэрлийг 
өдөр гэж нэрлээд, харанхуйг шөнө гэж нэрлэв. Тийнхүү үдэш болон өглөө 
нь нэг дэхь өдөр буй билээ. 6 Жич, Бурхан нь; Уснуудын дунд агаар бүтэх 
болтугай! Тэр нь уснуудыг уснаас салгатугай! 7 гэж зарлиг болоод, 
Бурхан нь агаарыг бүтээж, агаарын доор байгч болон агаарын дээр байгч 
уснуудыг хооронд нь салгав. Тийнхүү түүнчлэн боллоо. 8 Бас Бурхан нь 
агаарыг огторгуй гэж нэрлэв. Түүнээр үдэш болон өглөө нь хоёр дахь 
өдөр билээ. 9 Жич, Бурхан нь; Огторгуйн доор байгч уснууд нь нэг оронд 
хуралдах бөгөөд, хуурай газар нь үзэгдэх болтугай! гэж зарлиг болгосонд 
түүнчлэн болов. 10 Тийм бөгөөд Бурхан нь хуурайг газар гэж нэрлэж, 
уснуудын хуралдсаныг далай гэж нэрлээд, Бурхан нь үүнийг сайн гэж 
үзэв. 11 Бас Бурхан нь; Газар нь өөрийн дээр үрийг үрлэгчүүдийн өвсийг 
гарган, өөрийн дотор өөрийн үрийг баригч болон зүйл зүйлийн ёсоор 
жимсийг өсгөгч жимст моднуудыг гаргах болтугай! гэж зарлиг болгосонд 
түүнчлэн болов. 12 Тийм бөгөөд газрын өөрийн зүйлийн ёсоор үрийг 
үрлэгчүүдийн өвс болон өөрийн дотор баригч ба зүйл зүйлийн ёсоор 
жимсийг өсгөгч модыг гаргасанд, Бурхан нь үүнийг сайн гэж үзэв. 13 Тийм 
бөгөөд үдэш болон өглөө нь гурав дахь өдөр билээ. 14 Бас Бурхан нь 
зарлиг болруун; Огторгуйн агаарт гэрлүүд бүтээд, өдрийг шөнөөс салгах 
болтугай! Жич, тэд нь тэмдгүүд болон цагууд ба өдрүүд болон жилүүдийн 
төлөө болох болтугай! 15 Бас тэд нь дэлхийг гийгүүлэхийн төлөө 
огторгуйн агаарт байх болтугай! гэж зарлиг болгосонд түүнчлэн бүтэв. 16 
Тийнхүү Бурхан нь хоёр их гэрлийг бүтээв гэвэл ихийг нь өдрийг 
тэргүүлэхийн тул болон шөнийг тэргүүлэхийн төлөө бүтээгээд, оддыг ч 
бүтээв. 17 Бас Бурхан нь дэлхийн дээр гийгүүлэх бөгөөд 18 өдөр болон 
шөнийг тэргүүлэх ба гэрлийг харанхуйгаас салгахын тулд огторгуйн 
агаарт тэднийг тавиад, Бурхан нь үүнийг сайн гэж үзэв. 19 Тийм бөгөөд 
үдэш болон өглөө нь дөрөв дэхь өдөр билээ. 20 Тийм бөгөөд Бурхан нь; 
Уснууд нь хөдлөгч амьтныг үлэмжлүүлэх бөгөөд огторгуйн агаараар 
шувууд нь нисэх болтугай! гэж зарлиг болгов. 21 Бас Бурхан нь их бүү 
загас болон өөрийн зүйлийн ёсоор усны гаргагч хамаг аталзагч амьтан ба 
өөрийн зүйлийн ёсоор хамаг жигүүртэн шувуудыг бүтээгээд, үүнийг сайн 
гэж үзэв. 22 Тийм бөгөөд Бурхан нь тэднийг адистадлаж, ийн зарлиг 
болгов; Үргэлж үржигтүн! Далайн усыг дүүргэгтүн! Шувууд нь газрын дээр 



үржтүгэй! гэлээ. 23 Тийнхүү үдэш болон өглөө нь тав дахь өдөр билээ. 24 
Жич, Бурхан нь; Газар нь өөрийн зүйлийн ёсоор амьтан болон өөрийн 
зүйлийн ёсоор мал ба хорхой болон ангуудыг гаргатугай! гэж зарлиг 
болгосонд түүнчлэн болов. 25 Энэ мэтээр Бурхан нь өөрийн зүйлийн 
ёсоор газрын ан болон өөрийн зүйлийн ёсоор мал ба өөрийн зүйлийн 
ёсоор хорхойнуудыг бүтэээгээд, үүнийг сайн гэж үзэв. 26 Тийм бөгөөд 
Бурхан нь; Бидний дүрсээр бидэнтэй адил болох хүнийг бүтээе! Тэд нь 
далайн загас болон огторгуйн шувууд ба мал болон бүхэл дэлхий ба 
газрын дээр аталзагч хамаг хорхойнуудыг эзлэх болтугай! 27 гэж зарлиг 
болгоод, Бурхан нь өөрийн дүрсээр хүнийг бүтээв. Тэр нь Бурханы 
дүрсээр түүнийг бүтээж, эр болон эм тэднийг бүтээв. 28 Жич, Бурхан нь 
тэднийг адистадлаж, Бурхан нь тэдэнд; Та үржин олон болж, дэлхийг 
дүүргэгтүн! Бас түүнийг эрхэндээ оруулаад, далайн загас болон огторгуйн 
шувууд ба газрын дээр хөдлөгч амьтныг эзлэгтүн! 29 Бас Бурхан нь 
зарлиг болгон; Мана. Би хамаг газрын дээр үр үрлэгчид болон үр 
үрлэгчүүд ба өөрийн дотор модны жимсийг баригч аливаа модны 
жимсийг тань идээ болгохын тулд танд өгөв. 30 Бас газрын аливаа 
амьтан болон огторгуйн аливаа шувууд ба газар дээр байгч аливаа 
амины амьсгалт аталзагчуудын идээ болгохын тулд би хамгуудыг өгөв. 
гэж зарлиг болгосонд түүнчлэн болов. 31 Бас Бурхан нь өөрийн 
боловсруулж бүтээсэн бүрийг сайн гэж үзэв. Тийнхүү үдэш болон өглөө 
нь зургаа дахь өдөр билээ.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Энэ мэтээр огторгуй болон дэлхий ба тэдний хамаг чуулган нь 
бүтээгдэж дуусав. 2 Бас бурхан нь өөрийн үйлдсэн үйлсийг зургаан 
өдрийн дотор бүтээж дуусгаад долоо дахь өдрөө амрав. 3 Тийм бөгөөд 
бурхан нь өөрийн амралтын өдөр болох долоо дахь өдрийг адислаж, 
ариун болгов. Яагаад гэвэл, бурхан нь бүх зүйлээ бүтээж дуусаад, тэр 
өдөр амрав. 4 Огторгуй болон дэлхийг боловсруулахад Жахуа бурхны 
огторгуй болон дэлхийг бүтээх өдөр тэдний уг нь тэр мэт билээ. 5 Бас тэр 
нь газрын дотор булаггүй, хээрийн шугуй болон ургаагүй хээрийн нуга 
бүрийг бүтээв. Тэр юуны тулд гэвэл, бурхан нь газрын дээр бороог 
оруулаагүй бөгөөд газрыг урвуулах хүнгүй билээ. 6 Зүгээр нэг будаг нь 
газраас гарч, шорооны нүүрийг норгожээ. 7 Тийм бөгөөд Жахуа бурхан нь 
газрын шорооноос хүнийг бүтээгээд, түүний хамарт амины амьсгалыг 
үлээв. Тийнхүү хүн нь амьд сүнс болов. 8 Бас Жахуа бурхан нь зүүн зүгт 
нэг тариаланг тариад, өөрийн бүтээсэн хүнийг тэнд суулгав. 9 Бас Жахуа 
бурхан нь газраас аливаа сайхан үзэсгэлэнтэй болон сайн идээт мод 
болон тариалангийн дунд амины мод болон сайн ба мууг таниулах модыг 



ургуулав. 10 Жич, тариаланг услахын тулд нэгэн гол гаргав. Тэр нь 
тэндээс дөрвөн салаа болж,урссан юм. 11 Анхны салаа голын нэр нь 
Писон билээ. Тэр нь Хавела гэдэг алттай газар бүрийг тойров. 12 Тэр 
газрын алт нь сайн бөгөөд тэнд оюу эрдэнэ чулуу байгаа. 13 Хоёр дахь 
голын нэр нь Гихан бөгөөд тэр нь Кус газар бүхнийг тойров. 14 Гурав 
дахь голын нэр нь Хиджил бөгөөд тэр нь Ашүрийн зүүнээр урсав. Дөрөв 
дэхь голын нэр нь Ефредис билээ. 15 Тийм бөгөөд Жахуа бурхан нь 
тариаланг тарих бөгөөд сахихын тулд Адаам гэдэг хүнийг суулгав. 16 Бас 
Жахуа бурхан нь Адаамд захин; Чи тариалангийн аливаа модноос 
дураараа идтүгэй! 17 Харин сайн ба мууг таниулах жимстэй модноос бүү 
ид! Яагаад гэвэл, хэрэв чи түүнээс идвэл, тэрхүү өдрөө чи үхэх юм.. гэж 
зарлиг болгов. 18 Тэгээд бурхан нь; Ганцаар байх нь сайн биш. Бүү 
түүний тулд нэг зохист туслагчийг үйлдсүгэй! гэж зарлиг болгов. 19 Тэгээд 
Жахуа бурхан нь хээрийн аливаа ан болон огторгуйн аливаа шувуудыг 
шорооноос бүтээгээд, тэднийг Адаамаар нэрлүүлэхийн тулд Адаамын 
дэргэд ирүүлэв. Тэгээд Адаамын аливаа амьд юмыг нэрлэсэн нэр нь тэр 
амьтдын нэр нь болов. 20 Хүн нь мал болон огторгуйн шувууд ба хээрийн 
бүх ангуудад нэрийг өгөв. Тийм боловч Адаамд зохистой туслагч 
олдоогүй билээ. 21 Тэгээд Жахуа бурхан нь Адаамд нэг бөх нойрыг 
хүргэж, унтуулаад, түүний нэг хавиргыг аваад, түүний оронд махыг 
холбов. 22 Тэгээд бурхан нь Адаамаас авсан хавиргаар нэг эмэгтэйг 
бүтээгээд, Адаамд ирүүлэв. 23 Тэгээд Адаам нь; Энэ нь миний ясны яс 
болон махны мах билээ. Тэр нь эр хүнээс бүтээгдсэн тул Эм. гэж нэрлэе! 
гэж өгүүлэв. 24 Тийм учраас эр нь эцэг болон эхээ орхиж, өөрийн 
гэргийтэй нөхцөх юм. Тийнхүү тэр хоёр нь ганц мах болох юм. 25 Бас 
Адаам болон түүний гэргий хоёр хоёулаа нүцгэн байсан боловч эс ичсэн 
билээ.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Тийнхүү могой нь Жахуа Бурханы бүтээсэн газрын амьтан бүгдээс 
аргат болгоод эмд өгүүлрүүн; Бурхан нь тариалангийн аливаа модноос 
таныг бүү идтүгэй хэмээн зарлиг болсон биш үү? 2 гэсэнд эм нь могойд 
ийн өгүүлрүүн; Тариалангийн моддын жимснээс иднэ бид. 3 Зүгээр 
Бурхан нь тариалангийн дунд байгч модны жимсний учир ийн зарлиг 
болов; Та үл үхэхийн тул түүнээс бүү идэгтүн! Түүнийг ч бүү хөдөлгөгтүн! 
4 хэмээн өгүүлсэнд могой нь эмд өгүүлрүүн; Та тун үхэхгүй. 5 Тэр юуны 
тул гэвэл, та аль өдөр түүнээс идвэл таны нүд нь нээгдэх бөгөөд, та 
Бурхантай адил болоод сайн ба мууг мэддэг болно хэмээн Бурхан нь 
мэднэ. 6 хэмээн хэлсэнд эмэгтэй нь тэр модны жимсийг идэхэд сайн 
бөгөөд нүдэнд сайхан ба цэцэн болохын тул хүсэмжит хэмээн үзээд 



түүний жимснээс аваад идэв. Бас өөрийн эрдээ өгсөнд тэр ч идэв. 7 
Тийнхүү тэр хоёрын нүд нь нээгдсэнд тэд нь нүцгэн байснаа мэдээд 
модны навчсыг уяад хормогчийг үйлдэв. 8 Тийн бөгөөд тэд нь өдрийн 
сэрүүн цагт тариалангийн дотор өөд бологч Жахуа Бурханы дууг сонсоод 
тэр эр болон түүний гэргийг нь Жахуа Бурхны нүүрээс тариалангийн дунд 
нуув. 9 Тэгэхээр Жахуа бурхан нь Адаамыг дуудаж зарлиг болруун; Чи 
хаана байна? 10 хэмээн зарлиг болсонд айлтгаруун; Би тариалангийн 
дотор чиний дууг сонсоод нүцгэн байхын учир айгаад нуув. 11 хэмээн 
айлтгасанд тэр нь зарлиг болруун; Чиний нүцгэн байсныг чамд хэн 
зааваа. Чи миний хорьсон модноос идэв үү? 12 хэмээн зарлиг болсонд 
Адаам айлтгаруун; Чиний надад өгсөн эхнэр ийн тэр модны жимснээс 
надад өгсөнд би идэв. 13 хэмээн айлтгаруун; Жахуа нь эхнэрт зарлиг 
болруун; Чи юунд үүнийг үйлдэв. Энэ чиний үйлдсэн нь юу буюу? гэж 
зарлиг болсонд эхнэр нь айлтгаруун; Могой намайг мэхлэв. Тиймийн тул 
би идэв. 14 хэмээн айлтгасанд Жахуа Бурхан нь могойд зарлиг болруун; 
Чи үүнийг үйлдсэний тул хамаг мал хийгээд хээрийн хамаг ангуудаас 
үлэмж хараагдах болтугай! Чи өөрийн амины хамаг өдрүүдэд хэвлийгээр 
явах бөгөөд тоосыг идэх болно. 15 Бас би, эхнэр та хоёрын хооронд ба 
чиний үрс болон түүний үрсийн хооронд өшөөг тавьсугай! Тэр нь чиний 
толгойг хамхлах бөгөөд чи түүний өсгийг хамхлах болно. хэмээн зарлиг 
болов. 16 Бас эхнэрт зарлиг болруун; Би чиний жирэмсэн цагийн зовлонг 
ихэд үлэмжлүүлэх, чи бээр зовлонгоор хүүхдээ төрөхөд чиний дур нь 
чиний эрд болох бөгөөд чамайг тэргүүлэх болно. хэмээн зарлиг боловоо. 
17 Бас Адаамд зарлиг болруун; Чиний эм нь зөвхөн дууг сонсоод миний 
Бүү идтүгэй! хэмээн хорьсон модноос идсэний тул чиний учир газар нь 
хараалт болох болтугай! Чи өөрийн амины хамаг өдрүүдэд түүнээс 
зовлонгоор идэх болно. 18 Тэр газар нь өргөст хийгээд халгайнуудыг 
ургуулах бөгөөд чи хээрийн өвсийг идэх буй. 19 Чи шорооноос автсаны 
тул шороонд буцах бий. хэмээн зарлиг болов. 20 Тийн бөгөөд Адаам нь 
өөрийн эмийн нэрийг Ива хэмээн нэрлэвээ. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
хамаг амьтнуудын эх болохын тул билээ. 21 Бас Жахуа бурхан нь Адаам 
болон түүний эмийн тул арьсаар хувцсыг хийгээд тэдэнд өмсгөв. 22 Бас 
Жахуа бурхан нь ийн зарлиг болруун; Мана. Хүн нь сайн мууг мэдэж 
бидний нэгэнтэй адил болов. Одоо тэр нь гараа сунган амины модноос 
авч идээд наст амийг олох болуузай. хэмээн зарлиг болов. 23 Тиймийн 
тул Жахуа Бурхан нь шорооноос авсан хүнээ шороог урвуулахын тул 
Эден тариалангаас гаргав. 24 Энэ мэтээр тэр нь Адаамыг гаргаад амины 
модны замыг сахихын тул Эден тариалангийн зүүн этгээдэд Грубим 
болон эргэгч бадрангуй галт илдийг тавив.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  



1 Адаам өөрийн гэргий Иватай нөхчсөнөөр Ива нь жирэмсэн болж, Кэйн 
төрөхөд Адаам ийн өгүүлэв; Би бурхнаас нэг эрийг хүртэв. 2 Бас тэр нь 
Ива нь дахиж Кэйний дүү Абилыг төрүүлэв. Эбол нь хонь хариулагч 
бөгөөд Кэйн нь тариачин билээ. 3 Кэйн нь нилээн хугацаа өнгөрсний 
дараа газрын үрсээс нэгэн тахилыг бурханд өргөв. 4 Бас Абил нь өөрийн 
хоньдын анхны төрсөн хориод хурга болон тэдний өөхнөөс тахил болгон 
өргөв. бурхан нь Абил болон түүний тахилыг таалав. 5 Кэйн болон түүний 
тахилыг эс таалав. Тийм учраас Кэйн нь ихэд уурлаж, царай нь ч 
хувирав. 6 Кэйний уурлаж байх үед Жахуа нь Кэйнд; Чи юунд уурлаж, 
царай чинь хувирав? Хэрэв чи сайныг үйлдвэл чи тааламжит болох биш 
үү? Хэрэв чи сайныг үл үйлдвэл, хилэнц нь үүдний өмнө хэвтэнэ. 7 Бас 
түүний дүр нь чамд болох бөгөөд чи түүнийг тэргүүлэх болно. гэж зарлиг 
болгов. 8 Кэйн нь өөрийн дүүтэйгээ хээр газар хэлэлцэж байгаад, Кэйн нь 
Абил дүүгийнхээ эсрэг босоод түүнийг алав. 9 Тийм бөгөөд бурхан нь 
Кэйнд зарлиг болгон Чиний Абил дүү нь хаана байна вэ? гэж асуусанд 
Кэйн нь; Би мэдэхгүй. Би өөрийн дүүг сахигч юм уу? 10 гэхэд бурхан нь 
зарлиг болгон Чи юуг үйлдэв? Чиний дүүгийн цусны дуу нь газраас надад 
сонсогдоно. 11 Тийм учраас чиний гараас чиний дүүгийн цусыг авахын 
тулд амаа нээсэн газраар чи одоо хараагдах болтугай! 12 Хэзээ чи газрыг 
урвуулахад тэр нь хүчээ үл өгөх юм. Чи ертөнцийн дээр төөрөгч болон 
хэрэгч болох болтугай! 13 гэж зарлиг болгосонд Кэйн нь Жахуад; Миний 
зовлон нь миний даах чадлаас их юм. 14 Чи одоо өдөр намайг энэ газрын 
дээрээс хөөн гаргав. Би ч чиний нүүрээс нуугдаад, ертөнцийн дээр 
төөрөгч болон хэрэгч болов. Тийнхүү хэн ч намайг олбол намайг алах юм. 
15 гэж хэлсэнд Жахуа нь түүнд ийн Тийм учраас хэн ч Кэйнийг албал ал! 
Түүнээс долоон давхраар нээгдэх юм. гэж зарлиг болгов. Бас хэн ч 
Кэйнийг олоод, түүнийг үл алахын тулд Жахуа нь түүний дээр нэгэн 
тэмдгийг тавив. 16 Тийм бөгөөд Кэйн нь бурхны өмнөөс гараад, 
Ээдэнгийн зүүн зүгээр байгч Нод гэдэг газарт нутаглав. 17 Тийм бөгөөд 
Кэйний өөрийн гэргийтэй нөгцсөнөөр тэр нь жирэмсэн болж, Инаг гэдэг 
хүүхдийг төрүүлэв. Бас тэр нь нэгэн балгасыг эвдээд, тэр балгасыг 
өөрийн хөвгүүний нэр мэт Инэг гэж нэрлэв. 18 Инагт Ирад нь төрөгдөв. 
Ирад нь Михуяаилыг төрүүлэв. Михуяаил нь Митушаил төрүүлэв. 
Митушаил Ламигийг төрүүлэв. 19 Ламиг нь хоёр гэргийг биедээ авав. 
Нэгний нэр нь Аа Даа болон нөгөөгий нь нэрийг Цила билээ. 20 Аа Даа нь 
Явалыг төрүүлэв. Тэр нь цачир гэрт суугчид болон малыг баригчдын эцэг 
билээ. 21 Түүний дүүгийн нэр нь бил билээ. Тэр нь ятга болон биба 
хөгжмийн хуурдагчдын эцэг билээ. 22 Бас Цила нь Түбэлкаянийг 
төрүүлэв. Тэр нь гууль болон төмрийн дархан бүгдийг сургагч билээ. 
Түбэлкаяний охин дүүгийн нэр нь На Ама билээ. 23 Ламиг Аа Даа болон 
Цила хоёр гэргийдээ өгүүлэв; Ламигийн гэргийдээ! Та миний дууг сонсон, 



миний өгүүлэхийг чагнагтун! Яагаад гэвэл, би өөрийн шархын төлөө нэгэн 
хүнийг алж, өөрийн битүү шархын төлөө нэгэн залууг алсан юм. 24 Хэрэв 
Кэйний тулд долоон давхраар нээгдвэл, Ламигийн төлөө далан долоон 
давхраар нээгдэх юм. гэж өгүүлэв. 25 Жич, Адаам өөрийн гэргийтэйгээ 
нөгчсөнөөр тэр нь нэг хөвгүүнийг төрүүлээд, түүнийг Шид гэж нэрлэв. 
Яагаад гэвэл, Кэйнд алагдсан Абилын оронд бурхан нь надад өөр 
хөрөнгийг тавив гэж өгүүлэв. 26 Бас Шидэд нэг хөвгүүн нь төрөгдөв. 
Түүнийг Инос гэж нэрлэв. Тэр цагт улс нь бурхны нэрэнд эхэлж дуудав.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Адаамын төрлийн бичиг нь энэ юм. Бурхан нь хүнийг бүтээх өдрөө 
бурхны дүрсээр түүнийг бүтээв. 2 Бас тэднийг эр болон эмээр бүтээгээд, 
тэднийг адистидлаад, тэднийг бүтээсэн өдрөө тэднийг Хүн. гэж нэрлэв. 3 
Адаам нь зуун гучин настай болоод, өөрийн дүрс болон янзаараа нэгэн 
хөвгүүнийг төрүүлээд, түүнийг Шид гэж нэрлэв. 4 Бас Адаам нь Шидийн 
төрүүлсний дараа найман зуун жилийн туршаар суун байтлаа хөвгүүд 
болон охидыг төрүүлэв. 5 Тийнхүү Адаамын хамаг нас нь гэвэл, тэрээр 
есөн зуун гучин настай болоод нөгцөв. 6 Шид нь зуун таван настай 
бөгөөд Инагийг төрүүлэв. 7 Шид нь Инагийг төрүүлсний дараа найман 
зуун долоон жилийн турш суун байтлаа хөвгүүд болон охидыг төрүүлэв. 8 
Тийнхүү Шидийн хамаг нас нь гэвэл, тэр нь есөн зуун арван хоёр настай 
болоод нөгчжээ. 9 Инаг нь ерэн настай болоод, Кэйнэныг төрүүлэв. 10 
Инус нь Кэйэнийг төрүүлсний дараа найман зуун арван таван жилийн 
туршаар суун байтлаа хөвгүүд болон охидыг төрүүлэв. 11 Тийнхүү 
Иногийн хамаг нас нь гэвэл, тэр нь есөн зуун таван настай болоод 
нөгчив. 12 Кэйнэн нь далан настай болоод, Махалалилыг төрүүлэв. 13 
Кэйнэн нь Махалалилыг төрүүлсний дараа найман зуун дөчин жилийн 
туршаар суун байтлаа хөвгүүд болон охидыг ч төрүүлэв. 14 Тийнхүү 
Кэйнэний хамаг нас нь гэвэл, тэр нь есөн зуун арван настай болоод 
нөгчив. 15 Махалалил нь жаран таван настай бөгөөд Зэридийг төрүүлэв. 
16 Махалалил нь Зэридийг төрсний дараа найман зуун гучин жилийн 
туршаар суун байтлаа хөвгүүд болон охидыг төрүүлэв. 17 Тийнхүү 
Махалалилын хамаг нас гэвэл, тэр нь найман зуун ерэн настай болоод 
нөгчөв. 18 Зэрид нь зуун жаран хоёр настай болоод Иногийг төрүүлэв. 19 
Зэрид нь Иногийг төрүүлсний дараа найман зуун жилийн турш суун 
байтлаа хөвгүүд болон охидыг төрүүлэв. 20 Тийнхүү Зэридийн хамаг нас 
гэвэл, тэр нь есөн зуун жаран хоёр настай болоод нөгчив. 21 Иног нь 
жаран таван настай болоод Митүсэлийг төрүүлэв. 22 Иног нь Митүсэлийг 
төрүүлсний дараа гурван зуун жилийн турш бурхантай яван байтлаа 
хөвгүүд болон охидыг төрүүлэв. 23 Тийнхүү Иногийн хамаг нас нь гэвэл, 



гурван зуун жаран таван нас билээ. 24 Иног нь бурхантай явсан билээ. 
Яагаад гэвэл, бурхан нь түүнийг авав. 25 Митүсэл нь зуун наян долоон 
настай болоод Ламигийг төрүүлэв. 26 Митүсэл нь Ламигийг төрүүлсний 
дараа долоон зуун наян хоёр жилийн турш суун байхдаа хөвгүүд болон 
охидыг төрүүлэв. 27 Тийнхүү Митүсэлийн хамаг нас нь гэвэл, тэр нь есөн 
зуун жаран есөн настай болоод нөгчив. 28 Ламиг нь зуун наян хоёр 
настай болоод нэг хөвгүүнийг төрүүлээд, түүнийг Нуах гэж нэрлээд ийн 
өгүүлэв. 29 Энэ нь Жахуагийн хараасан газраас бидний гарын үйл болон 
зовлонгийн тухай биднийг егүүтгэх буй. 30 Ламиг нь Нуаг төрүүлсний 
дараа таван зуун ерэн таван жилийн турш суун байхдаа хөвгүүд болон 
охидыг төрүүлэв. 31 Тийнхүү Ламигийн хамаг нас нь гэвэл, тэр долоон 
зуун далан долоон настай болоод нөгчив. 32 Нова нь таван зуун настай 
болоод Шэм болон Хам ба Яфидыг төрүүлэв.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд хүмүүсийн дэлхий дээр үржиж эхлэхэд, тэдэнд охид нь 
төрөгдөв. 2 Бас бурхны хөвгүүд нь хүний охидыг үзэсгэлэнтэй гэж үзээд, 
өөрийн намаг сонгогсдоос биедээ гэргийдийг авав. 3 Тийм бөгөөд Жахуа 
нь зарлиг болруун; Миний тодотгол нь хүмүүсийн дотор үл тэмцэх буй. 
Яагаад гэвэл, тэд нь махбод мөн. Бас тэдний нас нь зуун хорин нас болох 
юм. 4 Тэр үед дэлхий дээр өндөр биетэй чадалтан буй билээ. Бас түүнээс 
хойно бурхны хөвгүүдийн хүний охидод явснаар тэдэнд хүүхэд нь 
төрөгдөөд, хүчтэн болон эрт цагийн алдартан боллоо. 5 Тийм бөгөөд 
Жахуа нь хүний хилэнцийг дэлхий дээр их бөгөөд түүний санаа болон 
сэтгэлийг өдөр бүр ганцхан муу байсныг үзээд, 6 Жахуа нь хүнийг дэлхий 
дээр бүтээсэндээ гэмшин, зүрхээрээ гомдов. 7 Тийм бөгөөд Жахуа нь 
зарлиг болруун; Би өөрийн бүтээсэн хүнийг дэлхийн дээрээс гарган, 
хоослох гэвэл, хүн болон мал ба хорхой болон огторгуйн шувуудыг 
хоосруулах юм. Яагаад гэвэл, би тэдгээрийг боловсруулсандаа гэмшинэ. 
8 Нова нь Жахуагийн өмнө хайрыг олов. 9 Новагийн төрлүүд нь; Нова нь 
өөрийн үед хийгээд шулуун хүц агаад бурхантай явлаа. 10 Бас Нова нь 
Шим, Хам, Зэпид гэдэг гурван хөвгүүдийг төрүүлэв. 11 Харин дэлхий нь 
бурхны өмнө доройтоод, дэлхий ч дээрэмдлэгээр дүүргэгдсэн билээ. 12 
Тийм байхдаа бурхан нь дэлхийн доройтсныг үзэв. Дэлхий дээр хамаг 
махбод нь өөрийн явдлыг доройтуулсан билээ. 13 Тийм бөгөөд бурхан нь 
Новад зарлиг болруун; Миний өмнө хамаг махбодын эцэс нь ирсэн юм. 
Яагаад гэвэл, тэднээр дэлхий хороор дүүргэгдсэн учир би тэдгээрийг 
дэлхийтэй хоосруулах юм. 14 Чи биедээ давирхайтай модоор нэг онгоц 
хий! Тэр онгоцны дотор тасалгаануудыг үйлдэгтүн! Дотор болон гадрыг 
нь давирхайгаар давирхайдан, хийгтүн! 15 Чи түүнийг энэ мэтээр хийвэл, 



түүний урт нь гурван зуун тохой болон өргөн нь тавин тохой ба өндөр нь 
гучин тохой байх болтугай! 16 Бас онгоцондоо цонх хийж оройгоосоо нэг 
тохой бүтээн үйлд! Жич, онгоцонд үүдийг үйлдэж, түүний этгээдэд тавин 
үйлд! Бас доорхи ба хоёр ба гуравдугаар давхрыг үйлд! 17 Тийнхүү Мана. 
би дэлхий дээр ямар ч амьд амьсгалтай махбодыг огторгуйн доороос 
үхүүлэхийн тулд дэлхийн дээр усан үерийг оруулах юм. Дэлхий дээр 
байгч бүгд нь үхэх бий. 18 Зүгээр чамтай би өөрийн тогтоолыг тогтоох 
бий. Тийм бөгөөд чи болон чиний хөвгүүд ба чиний гэргий нь онгоцонд 
орогтун! 19 Жич, хамаг амьтнаас эр эм хосуудыг амьдаар нь байлгахын 
тулд онгоцонд хамт оруул! 20 Зүйл бүрийн шувууд болон зүйл бүрийн 
дөрвөн хөлтөн ба зүйл бүрийн хорхойнуудаас амьд байхын тулд ямар ч 
зүйлийн амьтнаас хосууд чамтай орох болтугай! 21 Бас ямар ч идэх идээг 
хурааж, биедээ хадгал! Тэр нь чамд болон тэдэнд идээ болох юм. гэж 
зарлиг болов. 22 Энэ мэтээр Нова нь үйлдэв. Бурхны түүнд аль мэт тэр 
нь түүнчлэн үйлдэв.  

Долдугаар бүлэг  

1 Бас Жахуа нь Новад зарлиг болруун; Чи болон чиний гэр бүлийнхэн 
бүгд онгоцонд орогтун! Яагаад гэвэл, би энэ үед миний өмнө чиний зөв 
байхыг үзсэн юм. 2 Ариун дөрвөн хөлтний аливаа зүйлээс долоо 
долоогоор эр ба эмүүдийг биедээ аваад, ариун бус дөрвөн хөлтний 
аливаа зүйлээс эр эм хосуудыг ав! 3 Бас огторгуйн шувуудаас долоо 
долоон эр ба эмүүдийг ав! Яагаад гэвэл, хамаг дэлхийн дээр үрийг 
амьдаар байлгахын тулд билээ. 4 Яагаад гэвэл, эндээс долоон хоногийн 
болсонд, би дөчин өдөр болон дөчин шөнө бороог оруулж, миний аливаа 
бүтээсэн амьтныг газар дээрээс хоосруулах бий. гэж зарлиг болов. 5 
Тийнхүү Нова нь бурхны түүнд захисан мэтээр үйлдэв. 6 Дэлхий дээр 
усан үер болоход, Нова нь зургаан зуун настай байлаа. 7 Энэ мэтээр 
Нова болон түүний хөвгүүд ба түүний гэргий болон бэрүүд нь усны 
үерийн шалтгаанаар онгоцонд оржээ. 8 Бас ариун дөрвөн хөлтний 
аливаа зүйл болон ариун бус дөрвөн хөлтөн, ба шувууд болон дэлхий 
дээр мөлхөгч хорхойн аливаа зүйлээс эр эм хосууд онгоцонд Новатай 
оров. 9 Бурханы Новад захисан ёсоор түүнчлэн болов. 10 Тийм бөгөөд 
долоо хоног болсонд, үерийн усууд нь дэлхий дээр байлаа. 11 Новагийн 
зургаан зуу дахь насны хоёр дахь сар болон тэрхүү сарын арван долоо 
дахь өдөр болсонд, тэр өдөр их гүний хамаг булгууд нь дэлбэрсэн бөгөөд 
огторгуйн цонхнууд ч нээгдсэн билээ. 12 Тийнхүү бороо нь дөчин өдөр 
болон дөчин шөнө дэлхий дээр орон байв. 13 Тэр өдөр Нова болон 
Новагийн Шэм ба Хэм болон Зэпид хөвгүүд ба Новагийн гэргий болон 
түүний гурван бэрүүд нь онгоцонд оров. 14 Тэд болон ангийн зүйл бүр ба 



зүйл бүрийн мал болон дэлхий дээр мөлхөгч зүйл бүрийн хорхой ба зүйл 
бүрийн жигүүртэн шувууд оролцов. 15 Аливаа амьд амьсгалтай 
махбодоос хосууд онгоцон дотор Новатай оров. 16 Онгоцонд Бурханы 
түүнд захисан мэтээр хамаг махнаас эр эм хоёроор оров. Тийм бөгөөд 
Жахуа нь түүнийг хаав. 17 Тийм бөгөөд үер нь дөч хоногийн турш дэлхий 
дээр байлаа. Бас уснууд нь нэмсээр байгаад, онгоцыг дааж, дэлхий 
дээгүүр өргөсөн билээ. 18 Бас уснууд нь нэмж, дэлхий дээр маш их 
болов. Харин онгоц нь усны дээр явсан билээ. 19 Тийнхүү уснууд нь 
дэлхий дээр маш ихэд нэмэгдээд, бүхэл огторгуйн доор байгч уулсыг 
бүрхэв. 20 Уснууд нь уулсаас дээш арван таван тохойн төдий гараад, 
тэднийг бүрхэв. 21 Тийм бөгөөд дэлхийн дээр хөдлөгч махбод шувууд 
болон мал ба ан болон дэлхий дээр мөлхөгч хорхой ба хүн бүгдээр үхэв. 
22 Энэ мэтээр дэлхийн дээр байгч хамаг амьтан хүн болон мал ба хорхой 
болон огторгуйн шувууд нь хоосруулагдав. 23 Гагцхүү Нова болон 
түүнтэй онгоцон дотор байгчид нь үлдэв. 24 Энэ мэтээр уснууд нь дэлхий 
дээр зуун тавин өдрийн турш их байлаа.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Бурхан нь Нова болон түүнтэй хамт онгоцонд байгч 
аливаа амьтан болон малыг санаж, Бурхан нь дэлхий дээр нэг салхийг 
салхилуулав. Тийм бөгөөд уснууд нь тогтов. 2 Бас гүний булгууд болон 
огторгуйн цонхнуудын хаагдсанаар, огторгуйгаас бороо зогсов. 3 Бас 
уснууд нь газрын дээрээс буцсаар татарчээ. Зуун тавин өдрийн эцэст 
уснууд нь татарсан билээ. 4 Тийм бөгөөд долоо дахь сарын арван долоо 
дахь өдрөө онгоц нь Арарад гэдэг уулны дээр зогсов. 5 Уснууд нь арав 
дахь сар болтол татарсаар байсанд, арав дахь сарын нэг дэхь өдөр 
уулын орой нь харагдах болов. 6 Тийм бөгөөд дөчин хоногийн эцэст Нова 
нь өөрийн хийсэн онгоцны цонхыг нээгээд, нэг хэрээг гаргав. 7 Тэр нь 
гараад, дэлхий дээрх уснуудыг хаттал, нааш цааш яван байв. 8 Бас 
уснууд нь газраас татарч уу? гэдгийг үзэхийн тулд тэр нь нэгэн тагтааг 
гаргав. 9 Тэр тагтаа нь өөрийн хөлийн уланд түших газрыг эс олоод, 
Новад онгоцондоо буцав. Яагаад гэвэл, уснууд нь хамаг газрын дээр 
байгаа билээ. Тийнхүү Нова нь гараа сунгаж, тагтааг нь биедээ авч, 
онгоцонд оруулав. 10 Тийм бөгөөд тэр нь өөр долоон өдөр хүлээгээд, 
тагтааг онгоцноос дахин гаргав. 11 Тэр тагтаа нь үдшийн үед алгандаа 
тосны модноос түүсэн навчтай түүнд ирэв. Үүгээр Нова нь уснууд дэлхий 
дээрээс татрав гэж мэдэв. 12 Бас тэр нь өөр долоон өдөр хүлээгээд, 
тагтааг тавьсанд, тэр нь дахин эс ирэв. 13 Энэ мэтээр зургаан зуун нэг 
жилийн нэг дэхь сарын нэг дэхь өдөр уснууд нь дэлхий дээрээс хатав. 
Нова нь онгоцны бүтээлгийг аваад, газрын нүүрийг хатсаныг үзэв. 14 



Тийм бөгөөд хоёр дахь сарын хорин долоо дахь өдөр газар нь хуурай 
болов. 15 Тийм бөгөөд Бурхан нь Новад зарлиг болруун; 16 Чи болон 
чамтай чиний гэргий ба чиний хөвгүүд болон чиний бэрүүд нь онгоцноос 
гарагтун! 17 Бас чамтай байгч аливаа зүйлийн амьтан шувууд болон 
дөрвөн хөлтөн, ба газар дээр мөлхөгч хорхойнууд өөртэйгөө гарган, 
тэдгээр нь газар дээр үржин олон болох болтугай! 18 гэж зарлиг 
болгосонд Нова болон түүний хөвгүүд ба түүний гэргий болон түүний 
бэрүүд нь түүнтэй гарав. 19 Бас аливаа ан болон хамаг мөлхөгч ба хамаг 
шувуу газрын дээр ямар ч хөдлөгч нь өөрийн зүйлийн ёсоор онгоцноос 
гарав. 20 Тийм бөгөөд Нова нь нэг тахилын ширээг Бурханд өргөөд, 
аливаа ариун малаас болон аливаа ариун шувуудаас аваад, ширээн дээр 
шатаасан тахилуудыг өргөв. 21 Тийнхүү Бурхан нь түүний тахилыг таалж 
аваад, зүрхэндээ ийн зарлиг болруун; Хүний санаа нь залуу наснаас муу 
боловч би хүний төлөө үүнээс хойш газрыг үл харааж, миний үйлдсэн мэт 
хамаг амьтныг дахин үл таслах юм. 22 Ертөнцийн хамаг байх цагийн 
туршаар цацах болон хатах ба хүйтэн болон халуун ба зун болон өвөл ба 
өдөр болон шөнө нь үгүй үл болох бий. гэж зарлиг болжээ.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Тийм бөгөөд бурхан нь Нова болон түүний хөвгүүдийг адислаж, тэдэнд 
зарлиг болруун; Та үрстэй болон үржиж, дэлхийг дүүргэгтүн! 2 Бас танаас 
аюул болон эмээл нь газрын аливаа ангийн дээр болон огторгуйн аливаа 
шувуудын дээр ба газрын дээр байгч аливаа мөлхөгчийн дээр болон 
дэлхийн аливаа загаснуудын дээр болох болтугай! Тэд нь таны гарт 
өгөгдсөн юм! 3 Аливаа амьд хөдлөгч нь та нарт идээ болох юм. Би тэр 
бүгдийг нуга мэт танд өгсөн юм. 4 Махыг түүний амины цустай бүү 
идэгтүн! 5 Бас таны амины цусыг би аливаа амьд юмнаас нэхэн, аливаа 
хүнээс болон хүний ах дүүгээс би хүний амийг нэхэх юм. 6 Хүний цусыг 
асгагч түүний цус нь хүнд асгагдах бий. Яагаад гэвэл, бурхан нь өөрийн 
зангаар хүнийг бүтээв. 7 Харин та үрстэй болж үржээд, дэлхий дээр олон 
болж, түүний дээр үржигтүн! гэж зарлиг болов. 8 Бас бурхан нь Нова 
болон түүний хөвгүүдэд 9 Би тантай болон танаас хойно таны үрстэй ба 
10 тантай байгч шувуу болон мал ба газрын ангийн аливаа зүйлийн 
амьтан ба онгоцноос гаргагчид болон хамаг амьтантай миний тогтоолыг 
тогтооно. 11 Бас хамаг махбод нь үерийн усаар дахин үл таслагдах 
бөгөөд дэлхийг сөнөөх үер дахин үл болно гэж тантай миний тогтоолыг 
тогтооно. гэж зарлиг болов. 12 Бас бурхан нь зарлиг болруун; Миний 
болон таны ба тантай байгч аливаа зүйлийн амьтны хооронд миний мөнх 
тогтоох тогтоолын тэмдэг нь гэвэл, 13 би үүлний дотор өөрийн солонгыг 
тавина. Тэр нь миний болон дэлхийн хооронд байгч тогтоолын тэмдэг 



болох юм. 14 Тийнхүү миний болон таны ба махны хамаг амьтны хооронд 
байгч миний тогтоолыг би санах бөгөөд уснууд нь үер болж, хамаг 
амьтныг дахин үл эвдрүүлэх юм.  

* Verse 15 missing.  

16 Тэр солонго нь үүлний дотор байх бөгөөд бурхны болон дэлхийн 
аливаа махбодын хамаг амьтны хооронд байгч миний мөнх тогтоолыг 
санахын тулд би түүнийг үзэх болно. 17 Энэ нь миний болон дэлхийн 
дээр байгч хамаг махны хооронд миний тогтоосон тогтоол билээ. гэж 
бурхан нь Новад зарлиг болов. 18 Онгоцноос гарсан Новагийн хөвгүүд 
гэвэл, Шэм болон Хам ба Зэпид билээ. Хам нь Ханаваны эцэг билээ. 19 
Энэ гурав нь Новагийн хөвгүүд билээ. Тэднээс хамаг дэлхий нь 
нутаглагдсан билээ. 20 Тэр үед Нова нь тариачин болоод, нэгэн үзмийн 
цэцэрлэгийг тарив. 21 Тийм бөгөөд тэр нь үзмийн ундаанаас ууж, 
согтоод, майхан дотор нүцгэн хэвтэв. 22 Тийнхүү Ханаваны эцэг Хам нь 
өөрийн эцгийн нүцгэн байгааг үзээд, өөрийн ах дүү хоёртоо хэлэв. 23 
Тийм бөгөөд Шэм болон Зэпид нь хувцас аваад, хоёулаа мөрний дээр 
тавиад, гэдрэг явж, өөрийн нүцгэн эцгийг бүтээв. Тэд нь гэдрэгээ явснаар 
өөрийн эцгийн нүцгэнийг эс үзэв. 24 Тийм бөгөөд Нова нь өөрийн үзмийн 
ундаанаас сэрээд, өөрийн дунд хөвгүүний үйлдсэнийг мэдээд, өгүүлэв 25 
Ханаван нь хараагдах болтугай! Тэр нь өөрийн ах дүү нарт боолын боол 
болох буй. 26 Бас тэр нь өгүүлруун; Шэмийн Жахуа бурхан нь магтагдах 
болтугай! Ханаван нь тэдний боол болох гэж өгүүлэв. 27 Бурхан нь 
Зэпидийг зөвтгөх бөгөөд тэр нь Шэмийн майхнуудын дотор суух юм. 
Ханаван нь тэдний боол болно. гэж өгүүлэв. 28 Нова нь үерээс хойш 
гурван зуун тавин жил амьдрав. 29 Тйинхүү Новагийн хамаг нас нь гэвэл, 
тэр нь есөн зуун тавин настай болоод нөгчив.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Новагийн хөвгүүд Шэм болон Хэм ба Зэпид нарын төрлүүд нь гэвэл, 
үерийн дараа хөвгүүд нь тэдэнд төрөгдөв. 2 Зэпидийн хөвгүүд гэвэл, 
Кэмир болон Магог ба Мадай болон Жаван ба Түбил болон Мишиг ба 
Тирас билээ. 3 Кэмирийн хөвгүүд нь; Аскинас болон Ринэть ба Түгарлиа 
билээ. 4 Явяны хөвгүүд нь; Алеша болон Таршаяш ба Ктэм болон 
Дуданэм билээ. 5 Эдгээрээр улсын нутгууд нь газруудаар хуваагдав. 
Өөрийн улсын дотор хэн хэн өөрийн хэлтэй ба өөрийн төрөлтэй болов. 6 
Хэмийн хөвгүүд нь; Көш болон Мицрайем ба Пуд болон Ханаван билээ. 7 
Күсийн хөвгүүд нь; Шиба болон Хавила ба Сабда болон Равама ба 
Сабтих билээ. Равамагийн хөвгүүднь; Шэба болон Дитан билээ. 8 Күс нь 
Нимрудыг төрүүлэв. Тэр нь дэлхий дээр тэргүүлэн хүчтэй болов. 9 Тэр нь 



Жахуагийн өмнө хүчтэй анчин билээ. Тийм учраас; Жахуагийн өмнө хүчит 
анчин Нимруд мэт. гэж өгүүлэгдсэн билээ. 10 Түүний эзэлгүрэний эхэн нь 
Шинар газрын Бабил болон Ирэг ба Акад болон Гэлни билээ. 11 Тэр 
орноос Ашур нь гараад, Ниниви болон Рехоботир ба Кэлелийг үүдэн 12 
бас Ниниви ба Килах хоёрын хооронд байгч Ресинийг үүдэв. Тэр нь их 
балгасад билээ. 13 Мицрайемаас Лүди болон Анами ба Лихабили болон 
Нафтухи ба 14 Падруси болон Каслүхим ба Кавтурим улс нь гарав. 
Каслүхим улсаас Пилишти улс нь гарав. 15 Ханаван нь Сидан гэдэг их 
хөвгүүн болон Хид ба 16 Жмбүши болон Амури ба Гиргаши болон Хиви 
ба 17 Арки болон Сини ба Арвади болон Цимори ба Хамати нарыг 
төрүүлэв. 18 Түүнээс хойш Кинааны төрлүүд нь тархагдсан билээ. 19 
Ханаваны газрын хязгаар гэвэл, Гирард очихоор Цидоноос Газа хүртэл 
болон Содом болон Комура ба Адма болон Зибуймд очихоор Лэшэ 
хүртэл билээ. 20 Эд нь өөрийн хотын ёсоор болон өөрийн хэлний ёсоор 
ба өөрийн улсын дотор байгч Хэмийн хөвгүүд билээ. 21 Бас өөрийн хамаг 
хөвгүүдийн эцэг болон Зипэдийн ах болсон Шэмд хөвгүүд нь төрөгдөв. 22 
Шэмийн хөвгүүд гэвэл, Илам болон Ашур ба Арфагсад болон Лүд ба 
Арам бөлгөө. билээ. 23 Арамын хөвгүүд нь Үзэ болон Күл ба Хитэр болон 
Мэс билээ. 24 Арфагас Ибэрт хоёр хөвгүүн төрөгдөв. 25 Нэгний нэр нь 
Пилэн билээ. Яагаад гэвэл, тэр үед дэлхий нь хуваагдав. Түүний дүүгийн 
нэр нь Цогтон билээ. 26 Цогтон нь Алмудэд болон Жира ба 27 Хэдүрэм 
болон Үзэл ба 28 Дигла болон Убал ба Абимайл болон Шлба ба 29 Упир 
болон Хавила ба Зебэдийг төрүүлэв. Эд нар нь бүгд Цогтоны хөвгүүд 
билээ. 30 Тэдний нутаг нь гэвэл, Мишэгээс зүүн зүийн Шипир гэдэг 
ууланд хүрэв. 31 Эд нь өөрийн хот болон өөрийн хэлний ёсоор ба өөрийн 
улсуудын дотор байгч Шэмийн хөвгүүд билээ. 32 Эд нь өөрийн төрлүүд 
болон улсуудын ёсоор Новагийн хөвгүүдийн хотод билээ. Тэднээс үерийн 
дараа улсууд нь дэлхий дээр саллаа.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Тэр үед дэлхий ганц хэлтэй болон ганц үгстэй байлаа. 2 Тийм бөгөөд 
тэдгээр нь зүүн зүгээс нүүж, Шинар газарт нэг талыг олоод, тэнд суужээ. 
3 Бас тэдгээр нь өөр зуураа өгүүлрүүн; Бид тоосго хийж, тэднийг галаар 
түлье! гэж өгүүлэлдэв. Тэдэнд чулууны оронд тоосго байгаа бөгөөд 
шавах шавар байгаа билээ. 4 Бас тэдгээр нь өгүүлрүүн; Бид өөрийн 
төлөө нэгэн хот нэг асрыг босгохоор явъя! Түүний орой нь огторгуйд 
хүрэх болтугай! Бид хамаг дэлхийн нүүрний дээр үл тархагдахын тулд 
биеэ нэртэй болгоё гэж өгүүлэлдэв. 5 Тийм бөгөөд Жахуа нь хүний 
хөвгүүдийн босгосон хот болон асрыг үзэхийн тулд буугаад, 6 Жахуа нь 
зарлиг болруун; Мана, энэ улс нь ганц буй бөгөөд тэдний хэл нь ганц юм. 



Тийм байтал, тэдгээр нь энэ мэтийг эхэлж, үйлдэн одоо юуг үйлдэхээ 
сэтгэснээс үл зогсох буй за. 7 Тийм учраас тэднийг өөрийн хэлийг үл 
сонсгохын тулд бид буугаад, тэдний хэлийг өөрчлөе! гэж зарлиг болов. 8 
Тийм бөгөөд Жахуа нь тэднийг хамаг дэлхийн нүүрэнд тэдгээрийг ч 
тараав. Тэд хотыг босгохоо зогсов. 9 Тийм учраас түүний нэр нь Бэбил 
гэж нэрлэгдэв. Яагаад гэвэл, Жахуа нь тэнд бүхэл дэлхийн хэлийг 
өөрчлөөд, тэндээс бурхан нь тэднийг хамаг дэлхийн нүүрэнд тараав. 10 
Шэмийн төрлүүд нь гэвэл ийн; Үерээс хойш хоёр жилийн дараа Шэм нь 
зуун настай болоод Арфагсады төрүүлэв. 11 Шэм нь Арфагсадыг 
төрүүлээд, таван зуун жилийн турш амьдран байхдаа хөвгүүд болон 
охидыг төрүүлэв. 12 Арфагсад нь гучин таван настай болоод Салийг 
төрүүлэв. 13 Арфагсад нь Салийг төрүүлснээс хойш дөрвөн зуун гурван 
жил амьдран байхдаа хөвгүүд болон охидыг төрүүлэв. 14 Сала нь гучин 
настай болоод Ибэрийг төрүүлэв. 15 Сала нь Ибэрийг төрүүлсний хойш 
дөрвөн зуун гурван жилийн турш амьдран байхдаа хөвгүүд болон охидыг 
төрүүлэв. 16 Ибэр нь гучин дөрвөн настай болоод Пилигийг төрүүлэв. 17 
Ибэр нь Пилигийг төрүүлснээс хойш дөрвөн зуун гучин жил амьдран 
байхдаа хөвгүүд болон охидыг төрүүлэв. 18 Пилиг нь гучин настай 
болоод Риүг төрүүлэв. 19 Пилиг нь Риүг төрүүлснээс хойш хоёр зуун есөн 
жилийн турш амьдран байхдаа хөвгүүд охидыг төрүүлэв. 20 Риү нь гучин 
хоёр настай болоод Сэрүг төрүүлэв. 21 Риү нь Сэрүг төрүүлснээс хойш 
хоёр зуун долоон жилийн турш амьдран байхдаа хөвгүүд болон охидыг 
төрүүлэв. 22 Сэрүг нь гучин настай болоод Нахурыг төрүүлэв. 23 Сэрүг 
нь Нахурыг төрүүлснээс хойш хоёр зуун жилийн турш амьдрахдаа 
хөвгүүд болон охидыг төрүүлэв. 24 Нахур нь хорин есөн настай болоод 
Тираг төрүүлэв. 25 Нахур нь Тираг төрүүлснээс хойш зуун арван жилийн 
турш амьдрахдаа хөвгүүд болон охидыг төрүүлэв. 26 Тира нь далан 
настай болоод Абрам болон Нахур ба Хараныг төрүүлэв. 27 Тирагийн 
төрлүүд гэвэл ийн; Тэр нь Абрам болон Нахур ба Хараныг төрүүлэв. 
Харан нь Лодыг төрүүлэв. 28 Харин Харан нь Халдийн өр гэдэг өөрийн 
төрсөн газраа өөрийн Тира эцгээс өмнө нөгчив. 29 Абрам болон Нахур нь 
гэргийдийг авав. Абрамын гэргийн нэр нь Милха билээ. Милха болон 
Исха нь Хараны охид билээ. 30 Сарай нь хүүсэр болоод үргүй билээ. 31 
Тийм бөгөөд Тира нь өөрийн Абрам хөвгүүн болон өөрийн Харан 
хөвгүүний Лод хөвгүүн Абрамын гэргий болсон өөрийн Сарай бэрийг 
аваад, Ханаван газарт очихын тулд Халдийн өрөөс гараад, Харанд 
хүрээд, тэнд нутаглав. 32 Тира нь хоёр зуун таван настай болоод Харанд 
нөгчив.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  



1 Тийм бөгөөд Жахуа нь Абрамд зарлиг болруун; Чи өөрийн газар болон 
өөрийн төрлүүд ба эцгийн гэрээс гараад, миний чамүзүүлэх газарт оч! 2 
Би чамайг их улс болгон үйлдэж чамайг адистидлан, чиний нэрийг их 
болгоно. Тийнхүү чи адистид болох буй. 3 Чамайг адистидлагчдыг би 
адистидлах, чамайг доромжлогчдыг би хараах юм. Бас чамаар хамаг 
улсууд нь адистидлагдах буй. гэж зарлиг болов. 4 Тийнхүү Абрам нь 
Жахуагийн зарлиг болгосон ёсоор явав. Түүнтэй Лод ч явав. Абрам нь 
Харанаас гарахад, далан таван настай байлаа. 5 Энэ мэтээр Абрам нь 
өөрийн Сарай гэргий болон өөрийн дүүгийн хөвгүүн Лод ба өөрийн 
хураасан хамаг эд таваар болон Харанд болгосон боолуудыг аваад 
Ханаванд очихоор гараад, Ханаванд хүрэв. 6 Тийм бөгөөд Абрам нь 
Шихимийн орон гэвэл, Тирибинта гэдэг модны орон хүртэл хүрэв. Тэр үед 
Ханаван улс нь тэр газарт байсан билээ. 7 Тийм бөгөөд Жахуа нь Абрамд 
үзүүлэгдээд, зарлиг болруун; Би чиний үрсэд энэ газрыг өгье! гэж зарлиг 
болов. Тэнд Абрам нь түүнд үзүүлэгдсэн Жахуад нэгэн тахилын ширээг 
өргөв. 8 Тэндээс тэр нь нүүж, Битилийн зүүн зүгт нэгэн ууланд очоод, 
гэрээ тэнд барив. Битил нь баруун зүгт байгаа бөгөөд Ай гэдэг зүүн зүгт 
байгаа билээ. Бас тэр нь тэнд ч Жахуад нэг тахилын ширээг өргөөд, 
Жахуагийн нэрэнд дуудав. 9 Тийм бөгөөд Абрам нь нүүж, өмнө зүгт очив. 
10 Тэр нутагт зуд болсонд Абрам нь Египет нутагт суухаар явав. Яагаад 
гэвэл, зуд нь тэр нутагт бэрх билээ. 11 Тийм бөгөөд Египетэд шатардаад, 
тэнд орох болсонд Сарай гэргийдээ өгүүлрүүн; Чи сайхан үзэсгэлэнтэй 
эхнэр юм гэж би мэднэ. 12 Тийм бөгөөд Египетийн улс нь чамайг үзээд 
Тэр нь түүний гэргий юм. гэж өгүүлээд намайг алж, чамайг амьд байлгах 
юм. 13 Чи миний охин дүү юм гэж өгүүлж хайрла! Тэгвэл чиний тухай 
надтай сайн болох бөгөөд чиний төлөө миний амьд байх юм. 14 Тэгээд 
Абрамыг Египетэд орсонд Египетийн улс нь тэр эхнэрийг маш үзэсгэлэнт 
гэж үзэв. 15 Бас Вораугийн ноёд нь түүнийг үзээд, Ворауд сайшаасанд 
тэр эхнэр нь Вораугийн гэрт автав. 16 Тэр нь түүний учир Абрамд сайныг 
үйлдэв. Бас түүнд хоньд болон үхрүүд ба азарга илжгүүд болон боолууд 
ба шивэгчид болон гүү илжигэд ба тэмээнүүд билээ. 17 Зүгээр Жахуа нь 
Абрамын Сарай гэргийн тухай Вораус болон түүний гэр бүлийн их 
зовлонгоор зовоов. 18 Тийм бөгөөд Ворау нь Абрамыг дуудан өгүүлрүүн; 
Энэ чиний надад үйлдсэн нь юу вэ? Энэ нь миний гэргий юм. гэж чи 
яагаад надад эс мэдүүлэн 19 миний охин дүү гэж яагаад өгүүлэв? Би 
түүнийг гэргий болгон авч чадах билээ. 20 Бас Вораугийн түүний тухай 
хүмүүстээ захиснаар тэдгээр нь түүний гэргий ба түүний хамаг эд 
таваарыг тэндээс илгээв.  

Арван гуравдугаар бүлэг.  



1 Тийн бөгөөд Абрам хийгээд түүний гэргий ба түүнд юу байлаа. Бас 
түүнтэй Лод нь Египетээс гараад өмнө зүгт одов. 2 Абрам нь мал хийгээд 
мөнгө ба алтнууд маш баян билээ. 3 Тийн бөгөөд тэр нь явж өмнө зүгээс 
Битилд одоод эхэнд гэрээ баригдсан, Ай хийгээд Битил хоёрын хооронд 
байгч газарт гэвэл, 4 эхэнд тахилын ширээг өргөсөн газартаа ирээд тэнд 
Абрам нь Жахуа бурхны нэрэнд дуудав. 5 Бас Абрамтай явсан Лодод 
хонь болон үхэр ба гэрүүд буй билээ. 6 Тийн бөгөөд тэдний хамтаар 
суухыг газар нь эс багтаав. Тэдний эд таваарын их болсны тул хамтаар 
сууж эс чадсан билээ. 7 Бас Абрам малын малчид болон Лодын малын 
малчид нь өөр зуураа эвгүй билээ. Тэр цагт Хануаны хийгээд Парижийн 
улс нь тэр газарт суусан билээ. 8 Тийн бөгөөд Абрам нь Лодод өгүүлрүүн; 
Бид ах дүү нар мөн. Тиймийн тул бид хоёрын хооронд болон миний 
малчид ба чиний малчдын хооронд эв үгүй үл болох болтугай! 9 Хамаг 
газар нь чиний өмнө биш үү? Чи надаас салж хайрла! Хэрэв чи зүүн 
этгээдэд оох болбол баруун этгээдэд одох болно.. 10 гэж өгүүлсэнд Лод 
нь нүдээрээ ширтэж Иорданы хамаг талын сайтар услагдсаныг үзэв. Тэр 
гэвэл Жахуа бурхны Содом болон Гомура хэмээгчдийг эвдрүүлэхээс урьд 
Зувар гэдэгт одох замаар хаана ч Жахуагийн тариалан мэт болон Египет 
газар мэт билээ. 11 Тийн байхад Лод нь Иорданы хамаг талыг сонгоод 
зүүн тийш явав. Энэ мэтээр тэд нь өөр өөрөөсөө салалцав. 12 Абрам нь 
Ханаван газарт суув. Лод нь талын балгадад сууж өөрийн гэрийг 
Содомын ойр барив. 13 Содомын улс нь Жахуагийн өмнө маш муу 
хийгээд хилэнцэт билээ. 14 Тийн бөгөөд Лодын Абрамаас хагацсны 
хойно Жахуа нь Абрамд зарлиг болруун; Чи ширтэн үйлд. 15 Тэр юуны 
тул гэвэл, чиний хамаг үзэх газрыг би чамд болон чиний үрсэд мөнхөд 
өгөх буй. 16 Бас би чиний үрсийг газрын тоос мэт болгох бий. Тийнхүү 
аль хэн газрын тоосыг тоолж чадвал чиний үрс нь ч тоологдох болно. 17 
Тийн бөгөөд босож энэ газрын урт болон өргөнийг алсдаж од. Би түүнийг 
чамд өгөх буй. гэж зарлиг болов. 18 Тийн бөгөөд Абрам нь нүүж, Хибрүнд 
байгч Мамарийн Тирибинта модонд хүрээд суув. Тэнд тэр нь Жахуад нэг 
тахилын ширээг өргөв.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Шинарын Амрапил хаан болон Илсарын Ариюуг хаан ба 
Иламын Кидурлаума хаан болон улсуудын Тидал хаадын үед 2 эдгээр 
хаад нь Содомын Бира хаан болон Гомурагийн Бирма хаан ба Адмагийн 
Шиног хаан болон Зибуймын Шимибэр хаан ба Била эсвэл Зовар гэгчийн 
хаадтай дайлалцав. 3 Эд бүгдээр давсан далай болсон Сидимын талын 
тэнд цуглалцав. 4 Тэд нь арван хоёр жилийн турш Кидурлаумад 
зарагдаад, арван гурав дах жилдээ урвав. 5 Тийм бөгөөд Кидурлаумад 



болон түүнтэй байгч хаад нь арван дөрөв дэхь жилдээ ирээд, Аштируд 
Кранайм гэдэг газар Рипаймууд болон Хам газарт Зүжимүүд ба Шава 
Крияатиймд Имимуудыг таслав. 6 Бас тэд нь Хоритныг тэдний Сийр 
уулнаас говийн ойр байгч Илпаран хүртэл таслав. 7 Тийм бөгөөд тэд нь 
буцаж, Цамшипад эсвэл Кадис хүртэл ирээд тэнд Амалигтны бүхэл газар 
болон Хажижун Тамарт суугч Амуританыг ч таслав. 8 Тиймхүү Содомын 
хаан болон Гомурагийн хаан ба Адамын хаан болон Зибуймын хаан ба 
Била эсвэл Зоварын хаад нь гараад 9 Иламын Кидурлаума хаан болон 
улсуудын Тидал хаан ба Шинарын Амрапил хаан болон Иласарын 
Аридог хаан дөрвөн хаад нь таван удаа Шидимийн бэлийн дотор дайнд 
оролцов. 10 Шидимийн бэлийн дотор олон шавартай нүх буй билээ. 
Содом болон Гомурагийн хаад нь тэнд зугтааж, унагаагдав. Үлдэгсэд нь 
уул руу зугтаав. 11 Бас тэд нь Содом болон Гомурагийн эд таваар болон 
хамаг хүнснүүдийг аваад харив. 12 Бас тэд нь Абрамын дүүгийн Лод 
хөвгүүн болон түүний эд таваарыг авч явав. Тэр нь Содомд суусан билээ. 
13 Тийм бөгөөд зугтаагсдаас нэг нь ирээд Ибэри Абрамд мэдүүлэв. Тэр 
нь Амуритны Анирын ах болон Ишхүлийн Мамари ахын Тирибинта 
модны газарт суусан билээ. Тэд нь Абрамтай эвтэй билээ. 14 Тийм 
бөгөөд Абрам нь өөрийн дүүгийн нүүлгэгдсэнийг сонсоод, өөрийн гэрт 
төрөгдсөн ба сургасан гурван зуун арван найман хүмүүсийг цуглуулаад, 
тэднийг Дэн хүртэл нэхэв. 15 Тийм бөгөөд тэр болон түүний боолууд нь 
тэдний тус шөнөөр салалцаад, тэднийг дийлээд, Дамаскийн зүүн зүгт 
байгч Хуба хүртэл нэхэв. 16 Бас тэр нь хамаг эд таваарыг хариулан, 
өөрийн Лод дүү болон түүний эд таваар ба эхнэрүүд болон хүмүүсийг ч 
хариулав. 17 Тийм бөгөөд түүний Шавагийн бэл эсвэл хааны бэл хүртэл 
Кидурлаурма болон түүнтэй байсан хаадыг дийлээд, харьсны дараа 
Содомын хаан нь түүнийг угтахын тулд гарав. 18 Бас Салимын 
Милгишидиг хаан нь дээд бурхны лам бөгөөтөл боорцог болон үзмийн 
ундааг гаргаж авчрав. 19 Тэр нь түүнийг адистидлан өгүүлрүүн; Абрам нь 
огторгуй болон дэлхийн эзэн дээд бурхнаар адистидлагдах болтугай! 20 
Бас чиний дайснуудыг чиний гарт өгсөн дээд бурхан нь магтагдах 
болтугай! гэж өгүүлсэнд тэр нь хамгаас арав дахь говийг түүнд өгөв. 21 
Тийм бөгөөд Содомын хаан нь Абрамд өгүүлрүүн; Чи улсыг надад өгч эд 
таваарыг биедээ ав! 22 гэж өгүүлсэнд Абрам нь Содомын хаанд 
өгүүлрүүн; Би огторгуй болон дэлхийн эзэн дээд бурхнаар тангараглав 
гэсэнд 23 Би Абрамыг баян болгов. гэж чиний үл өгүүлэхийн тулд би утас 
гутлын тасмыг чинийхээс үл аван 24 гагцхүү залуусын итгэсэн болон 
надтай одолцогсдын хувийг авах буй. Анир хийгээд Ишкүл ба Мамари 
эдгээр нь өөрийн говийг авах болтугай! гэж өгүүлэв.  

Арван тавдугаар бүлэг  



1 Энэ мэт болсны хойно Жахуагийн зарлиг нь Абрамд зүүдээр болж ийн; 
Халх хийгээд маш их шан мөн буй. 2 гэж зарлиг болсонд Абрам нь ийн 
айлтгав; Эзэн Жахуа аа! Чи надад юуг хайрлах вэ? Би үргүй бөгөөд энэ 
Дамаскийн Илияасар нь миний гэрийг сахигчийн хөвгүүн буй. 3 Бас 
Абрам айлтгаруун; Чи надад үрийг эс хайрласан. Харин миний гэрийн 
боол нь өмчийн эзэн болох. гэж айлтгав. 4 Тийм бөгөөд Жахуа нь түүнд 
зарлиг болруун; Тэр нь чиний өмчийн эзэн үл болно. Зүгээр, чиний биеэс 
гарах тэр нь чиний өмчийн эзэн болох буй. 5 Бас тэр нь түүнийг гадаа 
гаргаад, зарлиг болруун; Огторгуйг ширтэн, оддыг тоолж, болбол тэднийг 
тоол! Чиний үрс нь энэ мэт олон болох буй. 6 гэж зарлиг болсонд Абрам 
нь Жахуад итгэв. Тэр ч үүнийг түүнд зөв болгон тоов. 7 Бас Жахуа түүнд 
зарлиг болруун; Би энэ газрыг чамд өмч болгон өгөхийн тулд чамайг 
Халдийн үүр гэдэг газраас гаргасан Жахуа мөн юм. 8 гэж зарлиг болсонд 
тэр нь айлтгаруун; Жахуа эзэн ээ! Би үүнийг эзлэн авах гэж юугаар мэдэх 
буй? 9 гэж айлтгасанд тэр нь зарлиг болруун; Чи миний төлөө гурван 
настай нэг үхэр болон гурван настай нэг ямаа ба гурван настай нэг хуц 
болон нэг тагтаа ба нэг тагтааны зулзагыг авчир! 10 гэж зарлиг болсонд 
тэр нь энэ бүгдийг аваад, дундаа хуваан, зэрэглэн тавив. Шувуудыг эс 
хуваав. 11 Бас шувуудыг маханд бууж, ирэхэд Абрам нь тэднийг хөөв. 12 
Тийм бөгөөд нар жаргах үед Абрамд бөх нойр хүрсэн бөгөөд айх мэт 
харанхуй нь түүнд буув. 13 Тийнхүү тэр нь Абрамд зарлиг болруун; Чиний 
үрс нь өөрийн бус газарт оролт болоод, тэр улсад зарагдах буй. Бас тэд 
нь тэднийг дөрвөн зуун жилийн турш зовоох юм. 14 Бас тэднийг зарсан 
улсыг ч би шүүх юм. Хожим нь тэд их зоорьтой гарч, ирэх буй. 15 Чи 
өөрийн эцэг нарт амраар очиж, ихэд насжиснаар болгогдох буй. 16 Тэд 
нь дөрөв дэх үед нааш ирэх юм гэвэл, Амурын хүмүүсийн хилэнц нь 
дүүрээгүй гэж магадаар мэдтүгэй! гэж зарлиг болов. 17 Тийм бөгөөд нар 
жаргахад, харанхуй болоод, нэг утаат гу болон галтай гэрэвч нь тэд 
хувиудын хооронд өнгөрөв. 18 Мөн тэр өдрөө Жахуа нь Абрамтай 
тогтоолыг тогтоож, зарлиг болруун; Би чиний үрсэд Египет голоос 
Ифирад гол хүртэл энэ газрыг өгөв. 19 Тэр нь; Хинийн болон Хинижийн 
ба Кадамонын болон Хитийн ба 20 Парижийн болон Рипибнийн ба 
Амурийн болон Ханаваны ба Хиргишийн болон Жибумийн гэдэг улсуудын 
газар буй. гэж зарлиг болгов.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Абрамын гэргий Сарай нь түүнд хүүхдийг эс төрүүлэн 
байтал нэг Хагар нэртэй Египетийн шивэгчинтэй билээ. 2 Тийнхүү Сарай 
нь Абрамд өгүүлрүүн; Мана. Жахуа нь намайг хүүхдийг эс төрүүлсэн буй. 
Тиймийн тул чи миний шивэгчинд нөхөр үйлд. Би түүнээс хөвгүүнийг 



хүртэх буй за. гэж өгүүлсэнд Абрам нь Сарайгийн дууг сонсов. 3 Тийм 
бөгөөд Абрамын Ханаваны газарт арван жил суусны дараа Абрамын 
Сарай гэргий нь өөрийн Египетийн Хагар шивэгчнийг аваад, Абрамд 
гэргий болгон өгөв. 4 Тийм бөгөөд Абрам нь түүнд нөхөр болсноор тэр нь 
жирэмсэн болов. Тэр ч жирэмсэн болсноо үзээд, өөрийн хатан эзнийг 
доромжлов. 5 Тийм учраас Сарай нь Абрамд өгүүлэв; Миний хор нь чамд 
болно. Би өөрийн шивэгчнийг чиний өвөрт өгөв. Тийнхүү тэр нь жирэмсэн 
болсноо үзээд, намайг доромжлов. Жахуа нь бидний хооронд шүүх 
болтугай! 6 гэж өгүүлсэнд Абрам нь Сарайд ийн өгүүлэв; Мана. Чиний 
шивэгчин нь чиний эрхэнд байдаг буй. Чи дураараа түүнтэй үйлд! Тийм 
бөгөөд Сарай нь түүнийг зовоож, байхад тэр нь түүнээс зугтаав. 7 Тийм 
бөгөөд Жахуагийн анхил нь түүнийг нэг усны булаг гэвэл, шүрийн 
хорхойн булагт олоод ийн өгүүлрүүн; 8 Сарайн шивэгчин Хагараа! Чи 
хаанаас ирэв. Хаана очих вэ? гэж өгүүлсэнд тэр нь Би өөрийн хатнаас 
зугтааж байна 9 гэж өгүүлсэнд Жахуагийн элч нь өгүүлэв; Чи өөрийн 
хатан эзэнд хариад түүний эрхэнд биеэ нохотгон үйлд. 10 Бас Жахуагийн 
анхил нь түүнд өгүүлэв; Би чиний үрийг ихэд үржүүлэх бөгөөд тэр нь олон 
болсон тул тоолшгүй болох бий. 11 Бас Жахуагийн анхил нь түүнд 
өгүүлрүүн; Чи жирэмсэн байгаа бөгөөд нэг хөвгүүнийг төрүүлэх буй. 
Түүнийг Ишмайл гэж нэрлэ! Яагаад гэвэл, Жахуа нь чиний зовлонг 
сонсов. 12 Тэр нь нэг догшин хүн болох бөгөөд түүний гар нь хамгийн тус 
болох бөгөөд хамгийн гар нь түүний тус болох буй. Тэр нь өөрийн ах дүү 
нарын өмнө суух буй. гэж өгүүлэв. 13 Тийм бөгөөд тэр нь биетэй үхүүлсэн 
Жахуаг; Чи намайг үзэгч бурхан. гэж нэрлэв. Яагаад гэвэл, би энд намайг 
үзэгчийн арыг үзэв. гэж өгүүлэв. 14 Тийм учраас тэр худаг нь Лахай Рой 
гэж нэрлэгдэв. Тэр нь Кидис Бирид хоёрын хооронд буй. 15 Тийм бөгөөд 
Хагарын Абрамд нэг хөвгүүнийг төрүүлсэнд Абрам нь Хагарын төрүүлсэн 
хүүхдийг Ишмайл гэж нэрлэв. 16 Хагар нь Абрамд хөвгүүнийг төрүүлсэн 
үед Абрам нь наян зургаан настай бөлгөө.  

Арван долдугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Абрамыг ерэн есөн настай болсонд бурхан нь үзэгддэг 
түүнд зарлиг болруун; Би агуу хүчтэй бурхан мөн буй. Чи миний өмнө 
явж, төгс үйлд! 2 Би миний болон чиний хооронд тогтоолыг тавиад 
чамайг маш ихэд үржүүлэх буй. 3 гэж зарлиг болсонд Абрам нь нүүрээрээ 
хөсөр унасанд, бурхан нь түүнтэй өгүүлэлдэж, зарлиг болруун; 4 Миний 
тогтоол нь чамтай байх бөгөөд чи олон хүмүүсийн эцэг болох буй. 5 Бас 
чи үүнээс хойш Абрам гэж үл нэрлэгдэж, Абрахам гэж нэрлэгдэх буй. 
Яагаад гэвэл, би чамайг олон хүмүүсийн эцэг болгов. 6 Бас би чамайг 
маш их үрстэй болгон, чамайг улсууд болгох буй. Бас хаад ч чамаас 



гарах буй. 7 Би миний болон чиний хооронд ба чиний дараа өөрийн 
төрлүүдээр чиний үрсийн хооронд миний тогтоолыг тогтоох буй. Би чамд 
болон чиний дараа чиний үрсэд бурхан болох гэж мөнх тогтоол болох 
буй. 8 Бас би чамд болон чиний дараа чиний үрсэд хамаг Ханаваны 
газрыг мөнх өмч болгон өгөх буй. Бас тэдэнд бурхан болох буй. гэж 
зарлиг болов. 9 Бас бурхан нь Абрахамд зарлиг болруун; Чи болон чиний 
дараа өөрийн төрлүүдээр чиний үрс нь миний тогтоолыг сахин үйлд! 10 
Миний болон таны хооронд таны сахих миний тогтоол гэвэл, энэ буй. 
Таны дотроос аливаа эр хүн нь хэрчигдэх болтугай! 11 Та өөрийн илүү 
махыг хэрчтүгэй! Тэр нь миний болон таны хооронд тогтоолын тэмдэг 
болох болтугай! 12 Таны төрлүүдийн дотор аливаа найман өдөртэй 
хөвгүүд гэвэл, гэрт төрөгдсөн буюу? Чиний үр биш байтлаа оролт хүнээс 
мөнгөөр худалдаж, авсан нь хэрчигдэх болтугай! 13 Чиний гэрийн дотор 
төрсөн болон чиний мөнгөөр худалдаж авагсад нь эрхгүй хэрчигдэх 
болтугай! Тийнхүү миний тогтоол нь таны маханд болж, мөнх тогтоол 
болох болтугай! 14 Эс хэрчигдсэн илүү махтай хүн нь миний тогтоолыг 
тасалсан буй. Тэр хүн нь өөрийн хүмүүсээс таслагдах болно. гэж зарлиг 
болов. 15 Бас бурхан нь Абрахамд зарлиг болруун; Чиний Сарай гэргий 
гэвэл, түүнийг Сарай гэж бүү нэрлэ! Харин түүний нэр нь Са Ра болох 
буй. 16 Би түүнийг адистидлаж, түүнээс чамд нэг хөвгүүнийг өгөн 
адистидлах буй. Тэр нь хүмүүсийн эх болох бөгөөд улсын хаад нь түүнээс 
гарах буй. 17 гэж зарлиг болсонд Абрахам нь нүүрээрээ хөсөр унаад 
инээж, дотроо өгүүлрүүн;; Зуун настайдаа хөвгүүн төрөгдөх юм уу? Са Ра 
нь ерэн настай болоод, хөвгүүнийг төрүүлэх буюу? 18 гэж бодоод, 
Абрахам нь бурханд айлтгаруун; Аяа, Ишмайл нь чиний өмнө амьд байх 
болтугай!. 19 гэж хэлсэнд бурхан нь зарлиг болруун; Чиний Са Ра гэргий 
нь лав чамд нэг хөвгүүнийг төрүүлэх буй. Тийм бөгөөд чи түүнийг Ишаг 
гэж нэрлэ! Би түүнтэй болон түүний дараа түүний үрстэй мөнх тогтоол 
болохын төлөө миний тогтоолыг тогтоох буй. 20 Бас Ишмайлын төлөө би 
чамайг сонссон буй. Би түүнийг адистидлаж, үрстэй болгон, маш их 
үржүүлэх буй. Тэр нь арван хоёр ноёдыг төрүүлэх бөгөөд би түүнийг их 
улс болгох буй. 21 Би өөрийн тогтоолыг Са Рагаас дараа жил төрөх 
Ишагтай тогтоох юм. гэж зарлиг болов. 22 Тийм бөгөөд бурхан нь түүнтэй 
ярилцаж, дуусаад Абрахамаас салав. 23 Тийнхүү Абрахам нь өөрийн 
Ишмайл хөвгүүн болон өөрийн гэрийн хамаг хүүхэд ба мөнгөөр 
худалдаж, авсан бүх хүүхэд ба өөрийн гэрийн бүх эрсийг аваад, бурхны 
түүнд зарлиг болсноор, мөн өдрөө тэдний илүү махыг хэрчив. 24 
Абрахамын илүү мах хэрчигдсэн үед тэр нь жаран есөн настай байсан. 25 
Бас түүний хүү Ишмайлийн илүү мах хэрчигдсэн үед тэр нь арван гурван 
настай байсан. 26 Түүний гэрийн бүх хүмүүс болон түүний гэрийн хүүхэд 
ба оролт улсаас худалдаж, авагсад нь түүнтэй хамт хэрчигдлээ.  



Арван наймдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Абрахамыг нэгэн өдөр дөлийн халуунд гэрийхээ үүдний 
дэргэд сууж байхад Жахуа нь түүнд Мамрийн талуудын дотор үзэгдэв. 2 
Тэр нь нүдээрээ ширтэн харахад, Мана. өмнөө гурван хүн зогсож байхыг 
үзээд тэднийг угтахын тул гэрийн үүднээс гүйгээд хөсөр бөхийж мөргөв. 3 
Тийн бөгөөд тэр нь айлтгаруун; Миний эзэн ээ! Хэрэв би чиний өмнө 
хайрыг олбол чи боолоо үл өнгөрөн 4 нэг багахан усыг авчруулж хөлөө 
угаан энэ модны доор амарч хайрла!. 5 Би боорцог авч ирье. Тийнхүү та 
зүрхээ тэнхрүүлэгтүн! Дараа нь алсдаж одогтун! Тиймийн тул та боолдоо 
ирэв. хэмээн айлтгасанд тэд нь Чи өгүүлснээрээ үйлд! хэмээн зарлиг 
болов. 6 Тийн бөгөөд Абрахам нь яарч гэрийн дотор Са Рад өгүүлрүүн; 
Гурилын гурван хэмжээг зуурч түргэн боорцгийг яаран үйлд. 7 гэж 
Абрахам нь сүрэгтээ очоод тэндээс нэг зөөлөн сайн тугалыг аваад залуу 
хүнд өгөв. Тэр ч түүнийг яаран бэлтгэв. 8 Бас тэр нь тос болон сүү ба 
өөрийн бэлтгэсэн тугалыг аваад тэдний өмнө тавиад тэдний ойр модны 
доор зогсож байв. Тэд нь зооглов. 9 Тийн бөгөөд тэд нь түүнд зарлиг 
болруун; Чиний Са Ра гэргий хаана байна вэ? гэж асуусанд тэр нь гэртээ 
байгаа гэж айлтгав. 10 Тэр нь зарлиг болруун; Амины цагийн энэ хирд би 
танд эрхгүй буцан ирэх бөгөөд чиний Са Ра гэргийд хөвгүүн болох буй. 
гэж зарлиг болсонд Са Ра нь хойно байгч гэрийн үүдний ойр сонсон байв. 
11 Абрахам болон Са Ра хоёулаа хөгширч их настай болсон бөгөөд Са 
Ратай эхнэрүүдийн ёс нь зогссон билээ. 12 Тийн бөгөөд Са Ра нь инээж 
өгүүлрүүн; Миний ноёны хөгширсний дараа би ч хөгшрөөд жаргалтай 
болох уу? гэж өгүүлэв. 13 Тийнхүү Жахуа нь Абрахамд зарлиг болруун; 
Са Ра нь би хөгшрөөд үнэхээр нэг хөвгүүнийг төрүүлэх буюу. хэмээн 
юуны тул инээж өгүүлэв ээ. 14 Жахуад болохгүй юм байгаа буюу. Би 
тогтоосон болзолдоо амины цагийн хирд буцаж ирэх бөгөөд Са Рад 
хөвгүүн болох 15 гэж зарлиг болсонд Са Ра нь айж би эс инээв гэж 
мэхэлзэн өгүүлэв. Тэр нь ийн Тийн бус. Харин чи мөн инээв гэж зарлиг 
болов. 16 Тийн бөгөөд тэд хүмүүс нь тэндээс буугаад Содомын зүгт 
ширтэв. Абрахам нь тэднийг үдэхийн тулд тэдэнтэй явав. 17 Тийн бөгөөд 
Жахуа нь зарлиг болруун; Би өөрийн үйлдэхийг Абрахамаас нуух буюу. 
18 Абрахам гэвэл их болон хүчтэй улс болох бөгөөд түүгээр дэлхийн 
хамаг улс нь адистидлагдах буй. 19 Тэр юуны тул гэвэл, Абрахам нь 
өөрийн хойно өөрийн хөвгүүд болон өөрийн гэр бүлсдээ зөв хийгээд 
шийдвэрийг үйлдэж Жахуагийн мөрийг сахихыг захирна. гэж би мэднэ 
гэвэл, Жахуагийн зарлиг болсон мэт Абрахамд бүтээхийн тул болно. 20 
Тийн бөгөөд Жахуа нь зарлиг болруун; Содом болон Комурагийн 
цохионыих болсон бөгөөд тэдний хилэнцийн маш хүнд болсны тулд 21 би 
бууж надад ирсэн тэдний цохионы ёсоор тэд нь тийм мөн үйлдсэн буюу. 



Эсвэл мэдэхийн тул үзэх больюу. 22 Тэд хүмүүс нь тэндээс хариад 
Содомын зүгт явав. Зүгээр Абрахам нь Жахуагийн өмнө зогсон байв. 23 
Тийн бөгөөд Абрахам нь шадардаж айлтгаруун; Чи зөвтүүдийг 
хилэнцтэнтэй эвдрүүлэх үү? 24 Хэрэв тавин зөвт хүн тэр балгасны дотор 
байвал, чи эвдрүүлж тавин зөвтүүдийн тул тэр орныг үл хайрлах буюу. 25 
Энэ мэтээр үйлдэх нь чамаас хол болох болтугай! Зөвтүүдийг 
хилэнцтэнтэй үхүүлэх бөгөөд зөвтүүдийг хилэнцтэн мэт болгох нь чамаас 
хол болох болтугай! Бүхэл дэлхийг шүүгч нь зөв шийдвэрийг үл үйлдэх 
буй. 26 гэж айлтгасанд Жахуа нь зарлиг болруун; Хэрэв би Содом 
балгасны дотор тавин зөвт хүнийг олбол ал! Би тэдний учир хамаг орныг 
хайрлах буй. 27 гэж зарлиг болсонд Абрахам нь хариу айлтгаруун; Би 
тоос хийгээд үнс болгоод миний эзэнтэй эдүгээ өгүүлэлцэж эхлэв. 28 
Хэрэв тавин зөвтүүдээс тав нь дутвал чи тавын учир хамаг орныг 
эвдрүүлэх үү? гэж айлтгасанд тэр нь Би тэндээс дөчин тавыг олбол 
түүнийг үл эвдрүүлэх буй. 29 гэж зарлиг болсонд тэр нь түүнтэй дахин 
өгүүлж ийн; Хэрэв тэндээс дөч олдвол. хэмээн айлтгасанд тэр нь би 
дөчийн учир үл үйлдэх хэмээн зарлиг болов. 30 Бас тэр нь айлтгаруун; 
Аяа, миний эзэн миний айлтгахад бүү хилэгнэх болтугай! Хэрэв тэндээс 
гуч олдвол. хэмээн айлтгасанд тэр нь Хэрэв би гучийг олбол би үл үйлдэх 
буй. 31 гэж зарлиг болсонд тэр нь айлтгаруун; Би эдүгээ миний эзэнтэй 
өгүүлэлцэж эхлэв. Хэрэв хорь тэнд олдвол. гэж айлтгасанд тэр нь ийн; Би 
хорийн учир үл эвдрүүлэх. гэж зарлиг болов. 32 Жич, тэр нь айлтгаруун; 
Аяа, миний эзэн нь миний ганц айлтгахад бүү хилэгнэтүгэй! Хэрэв 
тэндээс арав олдвол хэмээн айлтгасанд тэр нь Арвын учир би үл 
эвдрүүлэх. гэж зарлиг болов. 33 Тийн бөгөөд Жахуа нь Абрахамтай 
өгүүлэлцэж дуусаад өөд болов. Абрахам нь өөрийн оронд харьжээ.  

Арван есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд хоёр элч нь үдшээр Содомд ирэв. Лод нь Содомын 
хаалганы өмнө сууж байхдаа тэднийг үзээд угтахын тул босоод тэдэнд 
нүүрээрээ хөсөр мөргөв. 2 Тийн бөгөөд тэр нь айлтгаруун; Миний эзэд ээ! 
Таны боолын гэрт ороод хөлөө угааж хайрлагтун! Тийнхүү өглөө эрт 
босоод замдаа одогтун! гэж айлтгасанд тэд нь ийн; Тийм биш. Харин бид 
шөнө дуустал газарт байх буй. 3 гэж зарлиг болсонд тэр нь тэднийг маш 
их урьсан бөгөөд тэд нь түүнд буцааж түүний гэрт орсонд тэр нь талх 
барьж найр үйлдэв. Тийнхүү тэд нь зооглов. 4 Зүгээр тэдний хэвтэхээс 
урьд Содом балгасны залуу хийгээд хөгшин хүмүүс ба газар бүрээс бүх 
улс нь ирж гэрийг тойрч Лодыг дуудаж ийн өгүүлрүүн; 5 Танайд энэ шөнө 
ирсэн хүмүүс хаана байна вэ? Бид тэднийг мэдэхийн тул бидэнд гарга! 6 
хэмээн өгүүлсэнд Лод нь тэдэнд гарч биеийн хойноо үүдийг хаагаад ийн 



өгүүлрүүн; 7 Миний ах дүү нар аа! Энэ хилэнцийг бүү үйлдэгтүн! 8 Надад 
эр хүнийг мэдээгүй хоёр охин буй. Би тэднийг танд гаднаа авчирна. 
Тийнхүү тэдэнтэй өөрийн дураар үйлдэгтүн! Зүгээр эд эр хүмүүстэй юуг ч 
бүү үйлдэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, түүний тул тэд нь миний гэрийн 
дээврийн доор орсон буй 9 гэж өгүүлсэнд тэдгээр нь өгүүлрүүн; Цааш од. 
Бас тэд нь өгүүлрүүн; Энэ нэг нь суухын тул ирэвч заргач болох дуртай 
буй. Тиймийн тул одоо бид чамтай тэднээс муугаар үйлдэх бий. гэж 
өгүүлээд тэд нь Лод гэдэг хүнийг ихэд дараад үүдийг эвдэхийн тул 
ойртож ирэв. 10 Тийн бөгөөд тэд хоёр хүн нь гараа сунгаж, Лодыг гэр 
дотор татан оруулаад үүдийг хаав. 11 Тийнхүү тэд нь үүдний өмнө байсан 
бага хийгээд том хүмүүсийг сохор болгов. Тэд ч үүдийг олж ядав. 12 Тийн 
бөгөөд тэд хоёр хүн нь Лодод зарлиг болруун; Чамд энд өөр хэн бий буюу 
гэвэл, Хүргэн буюу эсвэл хөвгүүд охид бий, бас энэ балгасны дотор өөр 
буй байгаа бол энэ газраас гарган үйлд. 13 Тэр юуны тул гэвэл, бид энэ 
газрыг эвдрүүлэх буй. Тэдгээрийн цохионы Жахуагийн нүүрийн өмнө их 
болсны тулд Жахуа нь эвдрүүлэхийн тул биднийг илгээв. гэж зарлиг 
болов. 14 Тийн бөгөөд Лод нь гараад түүний охидыг авсан хүргэддээ 
өгүүлрүүн; Та нар босоод энэ газраас гарагтун! Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуа нь энэ балгасыг эвдрүүлэх буй. хэмээн өгүүлсэн боловч, тэдэнд 
наадам баригч хүнтэй адил үзэгдэв. 15 Тийнхүү өглөө болсонд тэр хоёр 
элч нар нь Лодыг түрэглүүлж ийн зарлиг болруун; Чи энэ балгасны 
хилэнцийн дотор үл үхэхийн тул босоод энд байгч гэргий болон хоёр 
охиноо аваачин үйлд. 16 гэж өгүүлээд Лодыг удаан байтал Жахуа нь 
түүнд нигүүлсэхүйд бүхийн тул тэр хоёр хүн түүний гар хийгээд түүний 
гэргийн гар ба түүний хоёр охины гараас бариад балгасны гадна гаргаад 
тэнд байлгав. 17 Тийн бөгөөд тэднийг гаргасны хойно тэдний нэгэн нь 
зарлиг болруун; Чи өөрийнхөө амины тул зайл! хэмээн зарлиг болов. 18 
Тэгэхэд Лод нь тэдэнд айлтгаруун; Миний эзэн ээ! Тийм биш. 19 Эдүгээ 
чи боолоо хайрлан миний амийг тонилгохын тул үзүүлсэн хайраа 
егүүтгэсэн буй. Зүгээр би ууланд зайлж чадна. Тэр юуны тул гэвэл, 
зовлонгийн надтай учралдсанаар би үхэх болуузай. 20 Мана. Энэ 
балгаснаас зайлахын тул ойр бөгөөд бяцхан балгас бий. хэмээн хайрла! 
Тэд нь бяцхан бус буюу. Би тэнд зайлах болтугай! Тийнхүү миний бие 
амьд болох бий. 21 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь зарлиг болруун; Бас үүний 
учир чамайг сонсоод, чиний өгүүлсний тул би энэ балгасыг эвдлэхгүй. 22 
Чиний тэнд хүрэхээс урьд миний юуг ч үйлдэж үл чадахын тул тэнд яаран 
зайл. хэмээн өгүүлэв. Тиймийн тул тэр балгас нь Зувар хэмээн 
нэрлэгдсэн билээ. 23 Лодын Зуварт ороход нар нь дэлхийн дээр гарсан 
билээ. 24 Тийнхүү Жахуа нь Содом болон Гомурагийн дээр Жахуагаас 
гэвэл огторгуйгаас хүхэр болон галыг бороо мэт оруулав. 25 Бас тэр нь 
балгаснууд болон бүх тал ба балгасуудын дотор суугчид болон газар 



дээр юу ургасныг хөмрүүлэн эвдэрлээ. 26 Харин Лодын гэргий нь 
гэдрэгээ хараад давсан багана болов. 27 Тийн бөгөөд Абрахам нь 
өглөөгүүр эрт босоод Жахуагийн өмнө зогссон газар хүртэл одож 28 
Содом болон Гомура ба хамаг талын газрыг хараад тэр орны утааны их 
гуугийн утаа мэт гарахыг үзэв. 29 Зүгээр Бурхан нь талын балгадыг 
эвдрүүлэхэд Абрахамыг санаж Лодын суусан балгасыг хөмрүүлж 
эвдэхээс урьд Лодыг эвдрэлийн дундаас илгээсэн билээ. 30 Тийн бөгөөд 
Лод нь Зуварын дотор байхаас айсны тул Зувараас гараад өөрийн хоёр 
охидтой ууланд одоод уулны нэг хөндийн дотор суув. 31 Тийнхүү эгч нь 
дүүдээ ийн; Бидний эцэг нь хөгширсөн бөгөөд бүхэл ертөнцийн ёсоор 
бидэнтэй нөгцөх эр хүн ертөнц дээр олдохгүй буй. 32 Бид эцгээ архиар 
согтоогоод бидний эцгээс үрийг барихын тул түүнтэй хэвтэлцье. гэж 
өгүүлэв. 33 Тийнхүү тэр шөнөдөө тэдний эцгээ архи уулгасанд эгч нь орж 
өөрийн эцэгтэй хэвтэвч тэр нь түүний хэвтэх хийгээд босохыг эс ажиглав. 
34 Тийн бөгөөд маргааш нь эгч нь дүүдээ ийн; Мана. Би өнгөрсөн шөнө 
өөрийн эцэгтэй хэвтэв. Бас энэ шөнөдөө түүнийг архи уулгаад түүнээс 
үрийг барихын тул чи түүнд орж түүнтэй хэвт. гэж өгүүлэв. 35 Жич, тэр 
шөнөдөө эцэгтээ архи уулгасанд бага охин нь түүнтэй хэвтэвч тэр түүний 
хэвтэх хийгээд босохыг эс ажиглав. 36 Энэ мэтээр Лодын хоёр охид 
өөрийн эцгээс жирэмсэн болов оо. 37 Том охин нь хөвгүүнийг төрүүлээд 
үүнийг Муаб гэж нэрийдэв. Тэр нь Муаб гэдэг улсын эцэг одоо болтол 
мөн. Жич, бага охин нь хөвгүүнийг төрүүлж түүнийгээ Аммия гэж 
нэрийдэв. Тэр нь Аммуд гэдэг хөвгүүдийн эцэг одоо болтол мөн.  

Хорьдугаар бүлэг  

1 Абрахам нь тэндээс өмнө оронд нүүж, Кадис Шүр хоёрын хооронд 
нутаглаад, Кирарын дотор суув. 2 Тийм бөгөөд Абрахам нь өөрийн Са Ра 
гэргийн тухай Тэр нь миний дүү буй. гэж өгүүлсэнд Кирарын Абимилиг 
хаан нь Са Раг авав. 3 Тийнхүү бурхан нь Абимилигийн зүүдэнд шөнө 
ирээд, түүнд; Чиний авсан гэргийн төлөө чи үхэх буй. Яагаад гэвэл, чиний 
эхнэр нь нэг эрийн гэргий буй. гэж зарлиг болгов. 4 Абимилиг нь түүнд эс 
ойртсон бөгөөд өгүүлэв; Эзэн минь ээ! Чи гэмгүй улсыг алах буй уу? 5 
Абрахам нь Энэ миний дүү буй. гэж надад өгүүлсэн биш үү? Бас Са Ра нь 
; Энэ миний ах буй. гэж өгүүлсэн. Би өөрийн зүрхний хиргүй болон өөрийн 
гарын цээрлэлээр үүнийг үйлдэв. 6 гэж хэлсэнд бурхан нь зүүдээр түүнд 
зарлиг болруун; Би чиний зүрхний хиргүйгээр үүнийг үйлдсэнийг би 
мэднэ. Тийм учраас чи миний төлөө нүглийг бүү үйлдтүгэй! гэж би чамайг 
түүний биед эс хүргүүлсэн буй. 7 Тийм бөгөөд одоо энэ хүний гэргийг 
буцааж өг! Тэр нь Парупид гэдэг бүхийн тулд чиний төлөө залбирах 
бөгөөд чи амьд байх буй. Хэрэв чи буцааж, өгөхгүй бол чиний болон 



чиний ах дүүс үхэхийг мэд! гэж зарлиг болов. 8 Тийм учраас Абимилиг нь 
өглөө эрт босож, хамаг боолуудаа дуудаад, энэ бүхнийг тэдэнд хэлэв. 
Тэр хүмүүс ч их айв. 9 Тэгээд Абимилиг нь Абрахамыг дуудаад, түүнд; Чи 
бидэнд юуг үйлдэв? Миний дээр болон миний орны дээр чиний их 
хилэнцийг ирүүлэхийн төлөө би чиний төлөө ямар бурууг үйлдэв? Чи 
надад ёсгүй үйлсийг үйлдэв. 10 Бас Абимилиг нь Абрахамд; Чи энэ 
үйлсийг үйлдсэний төлөө юуг үзэв? 11 гэсэнд Абрахам нь ; Би энэ оронд 
бурхнаас аюулгүй бөгөөд миний гэргийн төлөө намайг алах байх гэж айж 
өгүүлсэн буй. 12 Харин тэр нь миний дүү мөн буй. Миний эхийн охин биш 
боловч миний эцгийн охин бөгөөд миний гэргий болов. 13 Тийм бөгөөд 
бурхны миний эцгийн нутгаас намайг нүүлгэн, явуулахад би гэргийдээ 
Бидний очих ямар ч газарт чиний надад үзүүлэх хайр юу вэ? гэхэд 
Намайг чиний ах. гэж өгүүл 14 гэсэнд Абимилиг нь Абрахамд хоньд болон 
үхрүүд ба боолууд болон шивэгчдийг өгөөд, түүний Са Ра гэргийг буцааж 
өгөв. 15 Бас Абимилиг өгүүлрүүн; Чиний өмнө миний газар байгаа бөгөөд 
чи ямар ч таалагдсан газраа сууж болно. 16 Бас тэр нь Са Рад өгүүлрүүн; 
Би чиний ахад нэг мянган цэн мөнгийг өгөв. Тэр нь чамтай байгчид болон 
бусдаас чиний нүдний бүрхүүл буй. Энэ мэтээр тэр нь зэмлэгдэв. 17 
Тийнхүү бурханд залбирснаар бурхан нь Абимилиг болон түүний гэргий 
ба түүний шивэгчдийг эдгээв. Тэд ч хүүхэд төрүүлэв. 18 Яагаад гэвэл, 
Абрахамын Са Рагийн төлөө бурхан нь Абимилигийн гэрт байгчдын умайг 
хаасан билээ.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийнхүү Жахуа нь зарлиг болсноороо Са Раг золгож, Жахуа нь зарлиг 
болсноороо Са Рад үйлдэв. 2 Тийнхүү Са Ра нь жирэмсэн болоод, 
Абрахамыг хөгширсөн хойно бурхны зарлиг болгосон цагт түүнд нэг 
хөвгүүн төрөв. 3 Абрахам нь өөрийн төрсөн хөвгүүнийг Ишаг гэж нэрлэв. 
Ишаг нь Са Рагийн Абрахамд төрүүлсэн хөвгүүн буй. 4 Тэгээд Ишагийн 
төрснөөс найман өдрийн дараа бурхан нь Абрахамын бурхны захисан 
ёсоор хөвгүүндээ хэрчих ёсыг бүтээв. 5 Абрахам нь Ишагийг төрөхөд 
зуун настай байсан. 6 Тийм бөгөөд Са Ра нь өгүүлэв; Бурхан нь намайг 
инээлгэсэн бөгөөд хэн ч сонссон надтай хамт инээх байсан. 7 Бас 
өгүүлэв; Са Ра нь хөвгүүнээ хөхөөр тэжээх буй. гэж Абрахамд хэн хэлэх 
билээ. Яагаад гэвэл, би түүнийг хөгширсөн хойно нэг хөвгүүн төрүүлэв. 8 
Тийм бөгөөд тэр хөвгүүн нь өсөж хөхнөөс салав. Ишагийг хөхнөөс салсан 
өдөр Абрахам нь их найр хийв. 9 Тийм бөгөөд Са Ра нь Египетийн Хагар 
гэгч нь Абрахамын хүү Ишагийг элэглэн байхыг үзэв. 10 Тийм учраас Са 
Ра Абрахамд өгүүлэв; Энэ шивэгчин болон түүний хөвгүүнийг гарга! 
Яагаад гэвэл, энэ шивэгчний хүү нь миний Ишаг хөвгүүнтэй өмчийг үл 



авалцах буй. 11 гэж өгүүлсэнд Абрахам нь өөрийн хөвгүүний төлөө үүний 
тухай ихэд гомдсон билээ. 12 Тийнхүү бурхан нь Абрахамд Чи энэ 
хөвгүүн болон чиний шивэгчний тухай үл гомдон, Са Рагийн хэлсэн ёсоор 
үйлд! Яагаад гэвэл, Ишагаар чиний удам нэрлэгдэх буй. 13 Жич, би тэр 
шивэгчний хөвгүүнээс их улсыг бий болгох буй. Яагаад гэвэл, тэр нь 
чиний үр мөн. 14 гэж зарлиг болсонд Абрахам нь өглөө эрт босож, болсон 
талх болон усны савыг авч, Хагарын мөрөн дээр тавиад, хөвгүүнийг 
өгөөд, түүнийг цааш явуулав. Тэр нь явсаар Биршиба гэдэг говьд төөрөн 
явав. 15 Тийнхүү саван дотор байсан ус дууссаны дараа хөвгүүнийг нэгэн 
шугуйн доор тавив. 16 Тэндээс нэг зэвийн төдий газар очоод, түүний 
дэргэд сууж, ийн өгүүлэв; Хөвгүүний үхлийг бүү үзсүгэй! гээд түүний 
дэргэд суугаад уйлав. 17 Тийнхүү бурхан нь тэр хөвгүүний дууг сонсов. 
Бас бурхны анхил нь огторгуйгаас Хагарыг дуудан, зарлиг болруун; Хагар 
аа! Чамд юу тохиолдов. Бүү айтугай! Яагаад гэвэл, хөвгүүн хаана байна 
тэнд бурхан нь түүний дууг сонсов. 18 Тийм учраас босоод, хөвгүүнийг 
өргөн, гартаа ав! Би түүнийг их улс болгон тавих буй. гэж зарлиг болгов. 
19 Тийм бөгөөд бурхан нь түүний нүдийг нээснээр, тэр нь нэг усны 
худгийг үзээд, тэнд очиж, усны савыг усаар дүүргээд, хөвгүүндээ уулгав. 
20 Тийм бөгөөд бурхан энэ хөвгүүнтэй хамт байсан бөгөөд тэр нь өсөж 
бүхий говийн дотор сууж, бэрх харваач хүн болов. 21 Бас түүнийг Паран 
гэдэг говьд сууж байхад нь түүний эх нь Египет газраас нэг гэргийг түүнд 
авав. 22 Тийм бөгөөд тэр үед Абимилиг болон түүний цэргийн тэргүүлэгч 
Пихул нь Абрахамд өгүүлэв; Чамайг юу ч хийсэн бурхан нь чамтай хамт 
байна. 23 Тийм учраас чи надад болон миний хөвгүүдэд ба миний ач нарт 
худлаар үл яван, миний чамд үйлдсэн өршөөнгүйн ёсоор түүнчлэн надад 
болон нутагласан газар үйлдэх буй. гэж одоо надад бурхнаар тангарагла! 
24 гэж өгүүлсэнд Абрахам нь би тангараглана гэж өгүүлэв. 25 Бас 
Абрахам нь Абимилигийн боолуудын нэг нь усны худгийг булаан, авсны 
төлөө Абимилигийг зэмлэв. 26 Тийм бөгөөд Абимилиг нь өгүүлрүүн; Хэн 
үүнийг үйлдсэнийг би эс мэдсэн бөгөөд энэ өдөр болтол, чамаас өөр 
хүнээс үүнийг эс сонсов 27 гэсэнд Абрахамын хоньд болон үхрүүдийг авч, 
Абимилигт өгсөнд, тэр хоёр хоёулаа тогтоолыг тогтоов. 28 Бас 
Абрахамын сүргээс долоон эм хургыг тусад нь тавьсанд Абимилиг нь 
Абрахамд; 29 Чиний энэ тусд нь байлгасан долоон эм хурга нь юу вэ? 30 
гэж өгүүлсэнд Абрахам нь; Энэ нь намайг худаг малтсаны гэрч болох тул 
энэ долоон эм хургыг миний гараас ав! гэж өгүүлэв. 31 Тэнд тэр хоёр 
хоёулаа амласан тул тэр газар нь Биршиба гэж нэрлэгдэв. Яагаад гэвэл, 
тэд нь Биршибад тогтоолыг тогтоов. 32 Тийм бөгөөд Абимилиг болон 
түүний цэргийн тэргүүлэгч Пихул нь босоод, Пилисти таны газарт буцав. 
33 Тийм бөгөөд Абрахам нь Биршибад нэг модыг тариад, тэнд цаглашгүй 



Жахуа бурхны нэрийг дуудав. 34 Бас Абрахам нь Пилиститний газарт 
олон өдөр нутагласан билээ.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийнхүү эдгээр үйлсийн дараа бурхан нь Абрахамыг шалгаж түүнд ийн; 
Абрахам аа! гэж зарлиг болсонд тэр нь; Би энд байна гэж айлтгав. 2 
Тийнхүү бурхан нь зарлиг болруун; Чи өөрийн ганц хүү Ишагтай хамт 
Мурия гэдэг газар очоод, тэнд миний захих нэг уулны дээр түүнийг 
шатаалт тахил болгон өргөн үйлд! гэж зарлиг болов. 3 Тийнхүү Абрахам 
нь өглөө эрт босоод, илжгээ эмээллээд, хоёр залуустай болон өөрийн хүү 
Ишагтай хамт тахилын түлээг хагалаад, бурхны түүнд захисан газарт 
одов. 4 Тийнхүү гурав дахь өдрөө Абрахам нь нүдээрээ дээш ширтэж, тэр 
газрыг холоос харав. 5 Абрахам нь залуустаа ийн өгүүлрүүн; Та нар 
илжигтэй хамт хүлээж, бай! Би хөвгүүнтэйгээ тэнд очиж, мөргөөд буцаж, 
ирнэ 6 гээд Абрахам нь тахилын түлээг аваад, өөрийн Ишаг хөвгүүнд 
үүрүүлээд гартаа гал болон хутгыг барив. Тийнхүү тэр хоёр хамт явав. 7 
Тийм бөгөөд Ишаг нь Миний эцэг ээ! гэсэнд Абрахам нь Миний хөвгүүн би 
энд байна гэсэнд хүү нь; Тахилын гал болон түлээ нь энэ байна. Харин 
хурга хаана байна вэ? 8 гэж өгүүлсэнд Абрахам нь ; Миний хөвгүүн ээ! 
Бурхан нь тахилын төлөө өөрт хургыг бэлтгэх буй гэж өгүүлсэнд тэр хоёр 
хамт явав. 9 Тийм бөгөөд тэд нар бурхны болгосон газарт хүрч, ирэв. 
Тийнхүү Абрахам нь тэнд нэг тахилын ширээг хийгээд, түлээг өрөөд, 
өөрийн хүү Ишагийг хүлж, тахилын ширээн дээр байгч түлээний дээр 
хэвтүүлэв. 10 Абрахам нь хүүгээ алахын тулд гараа сунгаж, хутгыг авав. 
11 Энэ үед бурхны элч нь огторгуйгаас Абрахамаа, Абрахам аа! гэж 
түүнийг дуудахад тэр нь Би энд байна гэж хэлэв. 12 Элч нь Гараа 
хөвгүүний тус үл өргөн, түүнд юуг ч бүү үйлд! Яагаад гэвэл, чи ганц 
хөвгүүнээ бурхнаас айж, эс хайрласныг би мэднэ. гэж зарлиг болов. 13 
Тийнхүү Абрахам нь нүдээрээ дээш ширтэн, хойноо шугуйд эврүүдээр 
баригдсан хуцыг үзээд, Абрахам нь очиж, хуцыг аваад, өөрийн хөвгүүний 
оронд шатааж тахил өргөв. 14 Тэгээд Абрахам нь тэр газрыг Жахуа Жар. 
гэж нэрлэв. Түүний учир; Жахуа Жарын уул. гэж одоо болтол өгүүлэгдэнэ. 
15 Тийм бөгөөд бурхны элч нь Абрахамыг дуудаж; 16 Чи үүнийг үйлдэн, 
өөрийн ганц хөвгүүнээ надаас эс харамласан тул бурхан нь биеэрээ 
тангараглаж, ийн зарлиг болюсон буй. 17 Би адистидаар чамайг 
адистидлах, чиний үрсийг үлэмжлүүлэн огторгуйн одод мэт болон далайн 
хөвөөн дээр байдаг элс мэт олон болгох буй. Бас чиний үрс нь өөрийн 
дайснуудын хаалгыг эзлэх бөгөөд 18 миний дууг чи сонссон тул чиний 
үрсээр хамаг улс нь адистидлагдах буй гэж зарлиг болов. 19 Тэгээд 
Абрахам нь залуустай буцсанд тэд ч босч Биршибад хамтаар Абрахам нь 



Биршибд нутагдав. 20 Тийнхүү эдгээр үйлсийн дараа Абрахамд ийн 
өгүүлэгдэв; Милха гэдэг чиний дүү Нахурд хөвгүүнийг төрүүлэв. 21 Тэд 
гэвэл ир хөвгүүн Хүж. Түүний дүү Бүж ба Арамын эцэг Химү Ил. 22 Кисад 
болон Хэж ба Пилдас болон Жидлаб ба Битү Ил гэгчид болно. Битү Ил нь 
Рибикэг төрүүлэв. 23 Эд наймыг Милха нь Абрахамын дүү Нахурт 
төрүүлэв. 24 Бас түүний Риум нэртэй бага гэргий нь Тиба болон Гахам ба 
Пахас хийгээд Ма Аа Хаг төрүүлэв.  

Хорин гуравдугаар бүлэг  

1 Са Ра нь зуун хорин долоон настай болоод 2 Кирчид Арав гэхэд нас 
барав. Тэр гэвэл, Ханаван газрын Хибрун бий. Тийнхүү Абрахам нь Са 
Рагийн төлөө цурхирах болон уйлахын тулд ирэв. 3 Тийнхүү Абрахам нь 
өөрийн гэргийн өмнөөс босоод, Хидан хөвгүүдэд өгүүлрүүн; 4 Би бол 
тантай оролт болон нутаглагч мөн. Тийм байтал тантай нэг болох газрын 
өмчийг надад өгөгтүн! Тийнхүү би өөрийн нөгчсөнийг өөрийн өмнөөс 
булах буй 5 гэж өгүүлсэнд Хидийн хөвгүүд нь Абрахамд хариу өгүүлрүүн; 
6 Миний ноён оо! Биднийг сонс! Чи бидний дунд их ноён мөн. Бидний 
булшнуудаас сонгож, өөрийн нөгчсөн гэргийг бул! 7 гэж өгүүлсэнд 
Абрахам нь босоод, тэр газрын ард болсон Хидийн хөвгүүдийн өмнө 
мөргөж ийн өгүүлэв 8 Хэрэв та миний өмнөөс нөгчсөнийг булуулах дуртай 
бол намайг сонсож, миний төлөө Зухарийн Ипэрүн хөвгүүнээс эрэгтүн! 9 
Тэр нь өөрийн тариалангийн үзүүрт байгч Махпила гэдэг хөндийг надад 
өгтүгэй! Танай дотор булшлагдсан бүхний төлөө тэр нь дүүрэн үнээр 
надад өгтүгэй? 10 гэж өгүүлэхэд Ипарун нь Хидийн хөвгүүдийн дунд сууж, 
байсан билээ. Тийнхүү Хидийн Ипарун нь өөрийн хотын хаалгаар орогч 
хамаг хөвгүүдийг сонсож, байхад Абрахамд ийн өгүүлэв; 11 Миний эзэн 
ээ! Тийм биш. Намайг сонс! Тэр тариаланг би чамд өгнө. Жич, түүний 
дотор байгч хөндийг чамд өгье! Миний улсын хөвгүүдийн өмнө чамд өгөх 
буй. Нөгчсөнөө бул! гэж өгүүлэв. 12 Тийнхүү Абрахам нь тэр орны 
хүмүүсийн өмнө мөргөөд, 13 тэр орны хүмүүсийг сонсож, байхад 
Ипарунд; Хэрэв чи үүнийг надад өгвөл намайг сонс! Би тариалангийн 
үнийг чамд өгнө. Чи ав. Тийнхүү нөгчсөнөө булна 14 гэж өгүүлсэнд 
Ипарун нь Абрахамд хариу өгүүлэв; 15 Миний эзэн ээ! Намайг сонс! Тэр 
газрын үнэ нь цагаан мөнгөний дөрвөн зуун цэн буй. Тэр бид хоёрын 
хооронд юу вэ? Тийм учраас нөгчсөнөө бул! 16 гэж өгүүлсэнд Абрахам нь 
Ипарун ба Хидийн хөвгүүдийг сонсож, байхад Ипаруны өгүүлснийг 
худалдагчийн ёсоор явах мөнгөний дөрвөн зуун цэнг түүнд өгөв. 17 
Тийнхүү Махпилагийн дотор болон Мамарын өмнө байгч Ипаруны 
тариалан болон түүний дотор байгч хөндий ба тариалангийн дотор болон 
хамаг моднууд нь 18 хотын хаалгаар орогч Хидийн хамаг хөвгүүдийн 



өмнө Абрахамд өмчөөр тогтоогдов. 19 Түүнээс хойш Абрахам нь 
Мамарын өмнө байгч Махпилагийн тариалангийн хөндийн дотор өөрийн 
гэргий Са Раг булав. Тэр нь Ханаван газарт байгч Хибрун буй. 20 Энэ 
мэтээр тэр тариалан болон түүний дотор байгч хөндий нь булах өмч 
бүхний төлөө Хидийн хөвгүүдээр Абрахамд тогтоогдов.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийнхүү Абрахам нь хөгширч, их настай болов. Жахуа нь Абрахамыг 
хамгаар адистидалсан билээ. 2 Тийнхүү Абрахам нь түүний гэрт байгч 
ахлагч болон түүний хамаг эд таваарыг хариуцагч боолдоо; Чи миний 
гуян доор гараа тавь! 3 Тийнхүү чи миний суусан Ханаван газрын хүний 
охидоос миний хөвгүүнд гэргий бүү ав! гэж огторгуйн бурхан болон 
дэлхийн бурхнаар болсон Жахуагаар би чи чамайг тангараглуулах буй. 4 
Миний нутгийн газар болон миний төрөлд очоод, миний Ишаг хөвгүүнд 
гэргий ав! 5 гэж өгүүлсэнд боол нь түүнд Хэрэв тэр охин нь намайг даган, 
энэ газар ирэхийг хүсэхгүй бол би буцаж, чиний хөвгүүнийг өөрийн чинь 
ирсэн газар аваачих буй уу? 6 гэж өгүүлсэнд Абрахам нь түүнд өгүүлэв; 
Чи миний хөвгүүнийг тэнд аваачихгүй байхыг хичээ! 7 Миний эцгийн гэр 
болон миний төрлийн газраас намайг авсан ба надад зарлиг болсон 
болон чиний үрд энэ газрыг өгнө гэж надад тангарагласан огторгуйн 
бурхан нь өөрийн элчийг чиний өмнө илгээх буй. Тийнхүү чи миний 
хөвгүүнд тэндээс гэргий авчрах буй. 8 Тэр охин нь чамайг дагаж, ирэхийг 
хүсэхгүй бол чи энэ тангаргаас ариун болох буй. Харин миний хөвгүүнийг 
тэнд бүү аваач! 9 гэж өгүүлсэнд тэр боол нь өөрийн Абрахам эзний гуян 
доор гараа тавиад, энэ өгүүлснээр тангараглав. 10 Тэр боолын эзний 
хамаг эд таваар нь түүний гарт байсан тул тэр нь өөрийн эзний тэмээдээс 
арван тэмээ аваад, Мисупутамид байгч Нахурын балгасанд очив. 11 
Тийнхүү тэр нь балгасны гадна усны худгийн өмнө үдшийн хутгах үед 
тэмээдийг хэвтүүлээд, ийн өгүүлэв; 12 Миний Абрахам эзний Жахуа 
бурхан аа! Чи миний Абрахамд хайрыг үйлдэж, одоо энэ өдөр намайг 
бүтэмжит болгон соёрх! 13 Одоо би усны худгийн дэргэд байгаа бөгөөд 
энэ балгасын хүмүүсийн охид нь усыг хутгахаар гарч ирэх буй. 14 
Тийнхүү Чи саваа буулгаж, надад ус уулга! гэж аль нэг охинд би 
өгүүлэхэд Уу, би чиний тэмээдийг услах уу? гэж надад өгүүлэгч тэр чиний 
Ишаг боолын төлөө болох болтугай! гэж гуйна би. Тийн болбол, миний 
эзэнд чиний хайр үйлдсэнийг би үүнээр мэднэ гэж өгүүлэв. 15 Тэгээд 
түүнийг өгүүлж, дуусахаас өмнө Абрахамын Нахур дүүгийн Милха 
гэргийгээс Битү Илд төрөгдсөн Рибика нь өөрийн мөрөн дээр саваа 
барьж гарав. 16 Тэр охин нь маш сайхан үзэсгэлэнтэй бөгөөд эр хүн 
түүнийг эс мэдсэн билээ. Тэр охин нь худгаас саваа дүүргээд дахин 



гарав. 17 Тэр боол нь түүнийг угтахаар гүйгээд, Чи савтай уснаасаа 
надад багахан уулгаж, хайрла! 18 гэж өгүүлсэнд тэр нь Миний эзэн үү гэж 
өгүүлээд, өөрийн мөрөн дээрээс савыг гартаа буулгаж, түүнд ус уулгав. 
19 Бас тэр нь түүнийг ус ууж, дуусахад Би чиний тэмээдийг цадтал ус 
уулгахаар хутгая! 20 гэж яаран саван дотор байсан усыг ховоонд асгаад, 
дахин хутгахын тулд худагт очоод, түүний бүх тэмээдийг услав. 21 Тийм 
бөгөөд тэр хүн нь түүнд гайхаж, бурхан түүний замыг бүтэмжтэй болсон 
уу? үгүй юу? гэдгийг мэдэхийн тулд дуугүй байв. 22 Тийм бөгөөд тэмээд 
ус ууж, дууссанд тэр хүн нь хагас цэн алтан сүйх болон арван цэнгийн 
хоёр гарын алтан бугуйвчийг аваад өгүүлрүүн; 23 Чи хэний хэн бэ? Надад 
хэлээч! Чиний эцгийн гэрт гэр дотор миний байх зай байна уу? 24 гэж 
өгүүлсэнд тэр нь түүнд өгүүлэв; Би бол Милхагийн төрсөн Нахурын Битү 
Илийн охин буй. 25 Жич, бидэнд талхны иш болон хүнс ба газар байгаа 
гэж өгүүлэв. 26 Тийм бөгөөд тэр боол хүн нь толгойгоо бөхийлгөж, 
Жахуад мөргөж өгүүлэв; 27 Миний Абрахам эзний Жахуа бурхан нь 
магтагдах болтугай! Тэр нь өөрийн хайр болон үнэнээр миний эзнийг эс 
орхисон буй. Харин намайг зам дээр байтал Жахуа нь миний эзний ах дүү 
нарын гэрт удирдан авч ирэв гэж өгүүлэв. 28 Тийм бөгөөд тэр охин нь 
гүйгээд, өөрийн эхийн гэр дотор байсан хүмүүст энэ мэтийг өгүүлэв. 29 
Тийнхүү Рибикад нэг ах байгаа бөгөөд түүний нэр нь Лабан билээ. Лабан 
нь худагт гарч, тэр хүнд гүйв гэвэл ийн дэргэд хүрч ирэв. 30 Тэр нь сүйх 
болон дүүгийнхээ гарт байгч бугуйвчуудыг хараад, тэр хүн нь надад ийн 
өгүүлэв гэж Рибика дүүгийнхээ үгсийг сонсоод, тэр хүнд очив. Тэр ч 
тэмээдтэй усны худгийн дэргэд байсан билээ. 31 Лабан нь түүнд өгүүлэв; 
Чи Жахуагийн адистидласан аа! Чи гэрт ортугай! Чи газарт юуны тул 
байна вэ? 32 Би гэр болон тэмээдийн газрыг бэлдэв гэж өгүүлээд тэр 
хүнийг гэрт оруулаад, түүний тэмээдийг тавиад, тэмээдэд тарианы иш 
болон идээг өгч түүний хөл болон түүнтэй байгчдын хөлийг угаахын тулд 
ус өгөв. 33 Тийнхүү түүний өмнө идэх идээ нь тавигдав. Боол нь 
өгүүлрүүн; Би миний эзэн надад юу захисныг өгүүлэхээс урьд юу ч 
идэхгүй 34 гэж хэлсэнд Лабан нь Өгүүл гэсэнд боол нь өгүүлэв; Би 
Абрахамын боол билээ. 35 Жахуагийн миний эзнийг маш 
адистидласнаар тэр нь их болов. Бас тэр нь түүнд хоньд болон үхрүүд ба 
мөнгө болон алт ба боолууд болон шивэгчид ба тэмээд болон 
илжигнүүдийг өгсөн буй. 36 Миний эзний Са Ра гэргий хөгширсөн хойноо 
миний эзэнд хөвгүүнийг төрүүлэв. Эзэн нь байгаа бүх зүйлээ түүнд өгөв. 
37 Миний эзний өгүүлсэн нь; Миний суух Ханаван нутгийн хүмүүсийн 
охидоос миний хөвгүүнд гэргий бүү ав! 38 Чи миний эцгийн гэр болон 
миний төрөлд очоод, тэндээс миний хөвгүүнд гэргий ав! гэж намайг 
тангараглав. 39 Би өөрийн эзэнд өгүүлэв; Тэр эм намайг дагаж, ирэхгүй 
буй за 40 гэсэнд тэр надад өгүүлрүүн; Би хэний өмнө явсан гэвэл Жахуа 



бурхан нь өөрийн элчийг чиний өмнө илгээж, чиний замыг бүтэмжтэй 
болгох бөгөөд чи миний төрөл болон миний эцгийн гэрээс миний хөвгүүнд 
гэргий авах буй. 41 Чи миний төрөлд ирэх үедээ надад 
тангарагласнаасаа ариун болно. Бас тэд нь чамд үл өгвөл, чи надад 
тангарагласнаасаа ариун болох буй гэж өгүүлэв. 42 Энэ мэтээр өнөөдөр 
худгийн дэргэд ирээд, ийн өгүүлрүүн; Миний Абрахам эзний Жахуа 
бурхан аа! Хэрэв чи миний явах замыг бүтэмжтэй болговол 43 усны 
худгийн өмнө байгч намайг үзэн соёрх! Нэг охиныг ус хутгахын тулд гарч 
ирэхэд Чи савтай уснаасаа нэг балгыг өгөөч! гэж намайг түүнд хэлэхэд 44 
тэр нь Уу бас Би чиний тэмээдэд ус хутгаж өгнө гэж надад өгүүлбэл тэр 
нь миний эзний хөвгүүнд Жахуа бурхны тогтоосон гэргий болох болтугай! 
45 гэж намайг сэтгэлээр өгүүлж дуусахаас өмнө Рибика нь мөрөн дээрээ 
байгч савтай ирээд, ус хутгахын тулд худгийн дэргэд буув. Тийнхүү Ус 
балгуулаач гэж намайг өгүүлэхэд 46 тэр түрэглэж, өөрийн савыг 
дээрээсээ буулгаад Чи уу? бас би чиний тэмээдийг услах буй гэж 
өгүүлсэнд уув. Бас тэр нь тэмээдийг услав. 47 Тийм бөгөөд би түүнээс Чи 
хэний охин бэ? гэж асуув. Тэр нь Милхагийн Нахурын Битү Илийн төрсөн 
охин гэж өгүүлсэнд би түүний нүүрэнд сүйхийг зүүлгэж, түүний хоёр гарт 
бугуйвчуудыг зүүлгэв. 48 Тийнхүү би толгойгоо бөхийлгөн, миний эзний 
дүүгийн охиныг түүний хөвгүүнд авах зөв замаар намайг удирдсан 
бурханд мөргөж, өөрийн Абрахам эзнийг магтав. 49 Хэрэв та одоо 
өршөөнгүй болон үнэнээр миний эзэнтэй явахыг хүсвэл надад өгүүлэгтүн! 
Үгүй бол миний баруун гарт эсвэл зүүн гарт явахын тулд надад 
өгүүлэгтүн! гэж хэлэв. 50 Лабан болон Битү Ил нь хариу өгүүлэв Энэ буй 
нь бурхнаас гарсан буй. Бид чамд мууг эсвэл сайныг өгүүлж үл чадна. 51 
Рибика нь чиний өмнө байна. Түүнийг авч яв! Бурхны зарлиг болгосноор 
Рибика чиний эзний хөвгүүний гэргий болох болтугай! , 52 гэж өгүүлснийг 
Абрахамын боол нь сонсоод газар хүртэл бурханд мөргөв. 53 Тийнхүү тэр 
боол нь мөнгөн сав болон алтан сав ба хувцсыг гаргаж, өгөөд түүнийг ах 
болон эхэд эрдэнийн буйсыг өгөв. 54 Тэгээд боол болон түүнтэй байгч 
хүмүүс нь идээг идэн, ундааг уугаад хонов. Тийнхүү тэр боол нь маргааш 
босоод өгүүлэв; Намайг миний эзэн рүү явуулагтун! 55 гэж өгүүлэвч 
Рибикагийн ах болон эх нь өгүүлэв; Тэр охин нь бидэнтэй арваад хоног 
хамт байж байгаад очиж болох уу? гэж өгүүлэв. 56 Харин боол нь тэдэнд 
өгүүлэв Бурхан нь миний замыг бүтэмжтэй болсон тул намайг бүү 
саатуул! гэж өгүүлэв. 57 Тийнхүү охины ах болон эх нь өгүүлэв Бид 
охиныг дуудаж асууя! 58 гэж хэлээд, Рибикаг дуудаад Чи энэ хүнтэй явах 
уу? гэж асуухад охин нь; Би явна. гэж хэлэв. 59 Тийнхүү тэд нь өөрийн 
охин дүү Рибика болон түүнийг хөхүүлж өсгөсөн эмэгтэй ба Абрахамын 
боол болон түүнтэй хамт явсан хүмүүсийг явуулав. 60 Бас тэд нь Рибикаг 
адистидлаж; Охин дүү минь! Чи түмэн түмний эх болох бөгөөд чиний үрс 



нь тэднийг өшөөлөгчдийн хаалгыг эзлэх болтугай!гэж өгүүлэв. 61 Тэгээд 
Рибика болон түүний шивэгчид нь босоод, тэмээдийг унаж, тэр хүмүүсийг 
дагаж явав. Тийнхүү тэр боол нь Рибикаг аваад явав. 62 Тийм бөгөөд 
Ишаг нь өмнө зүгт сууж байхад лахаруй гэгч худгийн замаар ирэв. 63 Бас 
Ишаг нь үдшээр санаачлахын тулд хээр газар очиж, нүдээрээ дээшээ 
ширтэж, тэмээдийг ирж буйг харав. 64 Рибика нь нүдээрээ дээшээ 
ширтэж, Ишагийг хараад, тэмээнээсээ буув. 65 Яагаад гэвэл, тэр боолоос 
Бидэнтэй хээр дайралдагч хүн нь хэн бэ? гэхэд боол нь ; Тэр миний эзэн 
буй гэж түүнд өгүүлсэн билээ. Тийнхүү тэр нь нэг хөшгийг авч, биеэ 
ороов. 66 Тийм бөгөөд тэр боол нь хамаг үйлдсэнээ Ишагт өгүүлэв. 67 
Тэгээд Ишаг нь Рибикаг аваад, өөрийн эх Сарагийн гэрт оруулав. Тэр нь 
Ишагийн гэргий болов. Ишаг нь түүнийг янаглаж, өөрийн эхийг нөгчсөний 
дараа амгалагдсан билээ.  

Хорин тавдугаар бүлэг  

1 Абрахам нь дахин гэргий авав. Түүний нэр нь Китүрэ билээ. 2 Тэр нь 
Жирмрмэн, Зугшан, Мидан, Мидиян, Ишбаг, Шүва нарыг төрүүлэв. 3 
Зугшан нь Шиба, Дидан хоёрыг төрүүлэв. Дидан нь; Ашурим, Литүүшим, 
Лизумим нарыг төрүүлэв. 4 Мидияны хөвгүүд нь Ича, Ипаир, Хануг, 
Абида, Илдаваар билээ. Эдгээр нь бүгд Китүрийн хөвгүүд билээ. 5 
Абрахам нь өөртөө байсан бүх буйаа Ишагт өгөв. 6 Абрахам нь бага 
гэргийгээс гарсан хөвгүүддээ өглөгийг өгөөд, тэднийг Ишаг хөвгүүнээс 
өөр тийш зүүн зүг рүү явуулав. 7 Абрахам нь нэг зуун дал насласан 
билээ. 8 Абрахам нь өндөр настай болж, хөгшрөөд, нас барж, өөрийн 
улсад оршуулагдав. 9 Тийнхүү түүний Ишан, Ишмайл хоёр хөвгүүн нь 
Хэдийн Зухарын Махпала гэдэг хөндийд түүнийг булав. 10 Тэнд Абрахам 
болон түүний гэргий Са Ра хоёр хоёулаа булагдав. 11 Абрахам нь 
нөгчсөний дараа бурхан нь Ишагийг адистлав. Ишаг нь Лахаруй гэдэг 
худгийн ойролцоо суусан билээ. 12 Са Рагийн шивэгчин Хагарын 
Абрахамд төрүүлсэн хөвгүүн нь Ишмайлын хөвгүүд гэвэл, 13 Ишмайлын 
их хөвгүүн Нибамуд, Хидар, Адбиял, Мибшам, 14 Мишма, Дүмэ, Масса, 
Хадар, 15 Тимэ, Зитүр, Напис, Кидима нар билээ. 16 Эдгээр нь 
Ишмайлын хөвгүүд болон тэдний балгад ба цэргийн хүрээнүүдээр тэдний 
нэрс мөн гэвэл, арван хоёр улсын тэргүүлэгчид билээ. 17 Ишмайлын нэг 
зуун гучин долоон настай болоод, нас нөгчиж, өөрийн улсад 
оршуулагдав. 18 Тэр нь Ашүрт очих замаараа Египетийн өмнөх 
Хавилагаас Шүр хүртэл нутаглан, өөрийн хамаг дүү нарын ойролцоо 
суусан билээ. 19 Абрахамын хөвгүүн Ишагийн хөвгүүд гэвэл, Абрахам нь 
Ишагийг төрүүлэв. 20 Ишаг нь Падан Арамын Сариягийн Битү Илийн 
охин болсон Лабаны дүү Рибикэг гэргий болгон авах үедээ дөчин настай 



байсан. 21 Ишагийн гэргий нь хүүсэр байсан тул Ишаг нь түүний төлөө 
бурханд залбирав. Бурхан нь түүнд хайрыг үзүүлснээр түүний гэргий 
Рибикэ нь жирэмсэн болов. 22 Тийм бөгөөд түүний дотор хүүхэд нь 
хөдлөхөд, тэр нь Яагаад энэ зүйл болов гэж өгүүлээд, бурхнаас асуухаар 
явав. 23 Бурхан нь түүнд Чиний умай дотор хоёр улс байгаа бөгөөд 
чамаас хоёр хүүхэд гарах буй. Нэг улс нь нөгөө улсаас хүчтэй болон ах 
нь дүүдээ зарагдах буй гэж зарлиг болгов. 24 Тийнхүү төрөх цаг болоход 
түүний умай дотор хоёр ихэр хүүхэд байсан. 25 Тийнхүү нэг дэх хүүхэд 
гарахад, тэр нь бүхэл биеэрээ үстэй, хувцас мэт ба улаан байсан. 
Түүнийг Ишау гэж нэрлэв. 26 Бас түүний дараа түүний дүү нь гарав. 
Түүний гар нь Ишаугийн өсгийг барин байв. Түүнийг Яахоб гэж нэрлэв. 
Тэднийг төрөх үед Ишаг нь жаран настай байсан. 27 Тийм бөгөөд хөвгүүд 
нь том болоход Ишау нь хэцүү ангууч болон хээрийн хүн байсан бөгөөд 
Яахоб нь гэрт суугч номхон хүн байсан. 28 Ишаг нь Ишаугийн агнасан 
ангийн махыг иддэг, учир түүнийг энхрийлж, хайрладаг байв. Рибикэ нь 
Яахобыг энхрийлж, хайрладаг байв. 29 Тийнхүү Яахобыг шөл чанаж 
байтал, Ишаг нь хээрээс ирээд ядарсан тул Яахобт; 30 Муна ядарсан тул 
чи надад улаан шөл идүүл! гэж өгүүлэв. Тийм учраас тэр нь Идум гэж 
нэрлэгдэв. 31 Яахоб нь түүнд өгүүлэв; Чи өөрийнхөө анх төрсөн ёсыг энэ 
өдөр надад худалд! гэж өгүүлсэнд Ишаг нь; 32 Би үхэх болсон тул миний 
анх төрсөн ёс нь надад ямар тустай вэ? 33 гэж өгүүлсэнд Яахоб нь; Энэ 
өдрөө надад тангарагла! гэж өгүүлсэнд тэр нь тангараглаж, өөрийн анхны 
төрсөн ёсыг Яахобт худалдав. 34 Тийнхүү Яахоб нь Ишагт талх болон 
улаан буудайны шөл өгсөнд, тэр нь идэж, ууж дуусаад, босож явав. Энэ 
мэтээр Ишаг нь өөрийн анхны төрсөн ёсоо доромжлов.  

Хорин зургадугаар бүлэг  

1 Абрахамын үед байсан нэгдүгээр зудаас өөр нэг зуд тэр газарт болов. 
Тийнхүү Ишаг нь Волиститны Абимилиг хааны Карарт очив. 2 Тийм 
бөгөөд бурхан нь түүнд оч! Миний чамд зарлиглах газарт очиж суу! 3 Энэ 
газарт нутагла! Тийнхүү би чамтай хамт байж, чамайг адистлах буй. 
Яагаад гэвэл, би энэ хамаг газрыг чамд болон чиний үрсэд өгч, чиний 
Абрахам эцэгт тангарагласан тангаргаа бүтээх буй. 4 Бас би чиний 
үрсийг огторгуйн одод мэт үлэмж олон болгож, хамаг газрыг чиний үрсэд 
өгөх буй. Жич, чиний үрсээр ертөнцийн хамаг улс нь адистлагдах буй. 5 
Яагаад гэвэл, Абрахам нь миний дууг сонсож, миний захиа болон миний 
зарлиг ба миний тогтоол болон миний хуулиудыг сахисан билээ гэж 
зарлиг болов. 6 Тэгээд Ишаг нь Карарт суужээ. 7 Тийнхүү тэр орны 
хүмүүс нь түүний гэргийн тухай түүнээс асуусанд тэр нь; Миний дүү буй 
гэж өгүүлэв. Яагаад гэвэл, Рибикэ нь үзэсгэлэнтэй сайхан байсан тул 



түүний төлөө тэр газрын хүмүүс нь намайг ална гэж тэр айгаад, Энэ 
миний гэргий гэж хэлээгүй билээ. 8 Тийм бөгөөд түүнийг тэнд нь өнө 
удаан суусны дараа Волиститны Абимилиг хаан нь Ишагийг өөрийн 
гэргий Рибикэтэй наадан байсныг цонхоор харав. 9 Тэгээд Абимилиг нь 
Ишагийг дуудаж, Рибикэ нь чиний гэргий мөн. Тийм байтал, Тэр нь миний 
дүү буй гэж чи юунд өгүүлэв гэсэнд Ишаг нь Би түүний төлөө эс үхэхийн 
тулд ийн өгүүлэв 10 гэж өгүүлсэнд Абимилиг нь Чиний бидэнд үйлдсэн нь 
юу вэ? Хүмүүсээс нэг нь чиний гэргийтэй хямдаар нөгцөж болох билээ. 
Тийм болсон бол чи бидний дээр хилэнцийг хүргэх байсан 11 гэж 
өгүүлсэнд Абимилиг нь бүх хүмүүст захин; Энэ хүнд эсвэл түүний гэргийд 
гараа хүргэгч нь эрхгүй үхэх буй гэж өгүүлэв. 12 Тийм бөгөөд Ишаг нь тэр 
оронд тариа тарьж, тэр жилдээ зуун давхарт өсгөврийг олов. 13 Тэр 
мэтээр Жахуа нь түүнийг адистидлав. 14 Түүнд хоньдын сүргүүд болон 
үхрийн сүргүүд ба олон боол буй билээ. 15 Тийм учраас Волиститан нь 
түүнд эцэг Абрахамын боолуудын малтсан хамаг худгийг Волиститан нь 
бөглөж, шороогоор дүүргэв. 16 Тийм бөгөөд Абимилиг нь Ишагт өгүүлэв; 
Бидний дотроос гар! 17 Яагаад гэвэл, чи биднээс илүү тэндээс гарч, 
Кирарын бэлд нутаглан тэнд суужээ. 18 Тэгээд Абрахамыг амьд байсан 
үед малтсан болон Абрахамыг нөгчсөний дараа Волиститаны бөглөсөн 
худгуудыг Ишаг нь дахин малтаад, өөрийн эцэг Абрахамын нэрлэсэн 
нэрээр нэрлэв. 19 Жич, Ишагийг боолууд нь бэлд газар малтаж, тэнд 
булгийн усны худгийг олов. 20 Харин Кирарын малчид нь Ишагийн 
малчидтай хэрэлдэж, Энэ бидний ус гэж өгүүлэв. Тийм учраас Ишаг нь 
тэр худгийг Эсэг гэж нэрлэв. Яагаад гэвэл, Кирарын малчид нь түүнтэй 
хэрэлдсэн тул билээ. 21 Тийм бөгөөд Ишагийн боолууд өөр нэг худаг 
малтсанд, Кирарын боолууд нь түүний төлөө эсэргүүцэлдэв. Тийм бөгөөд 
Ишаг нь тэр худгийг Шиүн Нэ гэж нэрлэв. 22 Жич, Ишаг нь тэндээс нүүж, 
өөр нэг худгийг малтаад, Кирарын боолууд тэр худгийн талаар эс 
эсэргүүцэлдсэн тул тэр худгийг Рихубуд гэж нэрлээд, өгүүлэв; Бурхан нь 
одоо биднийг аажим болгов. Бид ч газартай үрстэй болох буй гэж 
өгүүлэв. 23 Тэндээс тэр нь Биршибад очив. 24 Тэр шөнө Жахуа нь түүнд 
үзэгдэн, зарлиг болруун; Би бол чиний эцэг Абрахамын бурхан буй. Чи 
бүү айгтун! Яагаад гэвэл, би чамтай байгаа бөгөөд чамайг адистидлана. 
Миний боол Абрахамын төлөө чиний үрсийг үржүүлэх буй гэж зарлиг 
болов. 25 Тийнхүү тэр нь тэнд нэг тахилын ширээг өргөж, Жахуагийн 
нэрийг дуудаад, тэнд гэрээ барив. Ишагийн боолууд нь тэнд нэг худаг 
малтав. 26 Тийм бөгөөд Абимилиг болон түүний танил хүн Ахужад ба 
түүний цэргийн тэргүүлэгч Пихул нар нь Кирараас Ишагт ирэхэд тэр нь; 
27 Та намайг өшөөлж, хүмүүсээ илгээгээд, яах гэж над дээр ирэв 28 гэж 
өгүүлсэнд тэд нь; Бид Жахуаг чамтай байхыг үзээд; Бид хоёрын хооронд 
тангараг байх болтугай! 29 Бид чамайг эс хилэгнүүлэн, чамд маш сайныг 



үйлдэн, чамайг амраар тавьсан мэт чи одоо Жахуагийн адистиданд 
хүртсэн тул бидэнд сайныг үйлд! гэж чамтай нэгэн тогтоолыг тогтооё! гэж 
өгүүлэв. 30 Тэгээд Ишаг нь тэдэнд нэг найрыг хийсэнд, тэд нь идэж, 
уусан буй. 31 Тэд маргааш нь босоод, өөр зуураа тангараглаад, Ишагийн 
тэднийг тавьсан ёсоор тэд нь түүнээс эвээр явав. 32 Мөн тэр өдрөө 
Ишагийн боолууд нь ирээд, тэдний малтсан худгийн тухай мэдүүлж, Бид 
усыг олов гэж өгүүлэв. 33 Ишаг нь түүнийг Шиба гэж нэрлэв. Тийм учраас 
тэр балгас нь одоо болтол Биршиба нэртэй буй. 34 Тийм бөгөөд түүний 
хүү Ишау нь дөчин настай болоод, Хидийн улсаас Бийрийн охин Зүдид 
болон Илуны охин Башимадийг гэргийгээ болгон авав. Тэд нь Ишаг 
болон Рибикэд сэтгэлийн гашуудал болов.  

Хорин долдугаар бүлэг  

1 Тийнхүү Исаг нь хөгшрөөд, түүний нүд нь харж эс чадаад том хөвгүүн 
Ишаугаа дуудаад; Миний хөвгүүн ээ! гэхэд Ишау нь; Би энд байна. гэж 
өгүүлэв. 2 Ишаг нь; Би хөгшрөөд, өөрийн нөгчих цагийг эс мэднэ. 3 Тийм 
учраас одоо чи өөрийн саадаг болон нум зэвсгүүдийг аваад, хээр явж, 
миний төлөө гөрөөсийг агнаад, 4 миний дуртай амтат махыг бэлтгэж, 
надад авчирч идүүл! Тэгвэл намайг нөгчихөөс өмнө миний сүнс нь чамайг 
адистидлах буй. гэж өгүүлэв. 5 Тийм бөгөөд Рибикэ нь Ишагийн Ишауд 
өгүүлснийг сонсов. Ишау нь гөрөөсийг авчрахаар хээр ан хийж явав. 6 
Тийм бөгөөд Рибикэ нь өөрийн Яахоб хөвгүүнд; Чиний эцэг нь чиний 
ахад; 7 Чи надад гөрөөсийг авч ирээд надад амттай идээг бэлд! Тэгвэл 
би нөгчихөөсөө өмнө идэж, Жахуагийн өмнө чамайг адистидлах буй гэж 
өгүүлэв. 8 Тийм учраас миний хөвгүүн ээ! Чи одоо миний дуу болон 
миний чамд захихыг сонс! 9 Чи сүрэгт очоод, тэндээс мянганы хоёр 
ишгийг авч ир! Би тэднийг чиний эцгийн дурладаг амтат идээ болгох буй. 
10 Тэгээд чи эцэгтээ үүнийг аваачин үйлд! Тэр нь нөгчихөөсөө өмнө идэж, 
чамайг адистидлах буй. 11 гэсэнд Яахоб нь өөрийн эх Рибикэд; Би ах 
Ишау нь үстэй хүн бөгөөд би нирман хүн байтлаа 12 миний эцэг нь надад 
гараа хүргэвэл, би түүний өмнө мэхч мэт болоод, биедээ адистидныг бус 
харин хараалыг ирүүлэх буй. 13 гэж өгүүлсэнд түүний эх нь өгүүлэв; 
Миний хөвгүүн ээ! Миний дээр хараал болох болтугай! Гагцхүү миний 
дууг сонсоод, тэднийг авч ир! 14 гэж өгүүлсэнд Яахоб нь явж, тэднийг 
аваад эхдээ авч ирэв. Түүний эх нь түүний эцгийн дурладаг амтат идээг 
болгов. 15 Тийм бөгөөд Рибика нь гэрийн дотор өөртөө байдаг том хүү 
Ишаугийн сайн хувцаснуудыг аваад, өөрийн бага хүү Яахобт өмсгөв. 16 
Бас тэр нь ишигний арьсыг түүний гар болон үсгүй хүзүүнд өмсгөөд, 17 
өөрийн бэлтгэсэн амтат идээ болон талхыг өөрийн хүү Яахобт өгөв. 18 
Тийм бөгөөд тэр нь өөрийн эцэгт очоод; Миний эцэг ээ! гэж өгүүлсэнд тэр 



нь; Миний хөвгүүн ээ! Би энд байна. Чи хэн бэ? 19 гэж өгүүлсэнд Яахоб 
нь эцэгтээ Би бол чиний том хүү Ишау бөгөөд чиний өгүүлснийг үйлдэв. 
Одоо чиний сүнс нь намайг адистидлахын төлөө чи босож, суугаад миний 
идээнээс ид! 20 гэж өгүүлсэнд Ишаг нь өөрийн хөвгүүнд өгүүлэв; Миний 
хөвгүүн ээ! Чи энэ мэтийг яаж хурдан олов. гэж өгүүлсэнд тэр нь; Чиний 
Жахуа бурхан нь түүнийг миний өмнө ирүүлэв. 21 гэж өгүүлсэнд Ишаг нь 
Яахобт өгүүлэв; Миний хөвгүүн ээ! Надад ойртож ир! Чи миний Ишау 
хөвгүүн мөн үү? Биш үү? гэж би чамд гараа хүргэсүгэй! 22 гэж өгүүлсэнд 
Яахоб нь өөрийн эцэг Ишагт ойртож, очиход тэр нь түүнд гараа хүргээд 
өгүүлэв; Дуу нь Яахобын дуу байна. Харин гар нь Ишаугийн гар буй гэж 
өгүүлэв. 23 Тийнхүү Яахобын гар нь түүний ах Ишаугийн үстэй гартай 
адил байсан тул тэр нь түүнийг эс таниад, адистидлав. 24 Бас Ишаг нь; 
Чи миний Ишау хөвгүүн мөн үү? гэж өгүүлсэнд тэр нь; Би мөн байна гэж 
өгүүлэв. 25 Тийм бөгөөд Ишаг нь өгүүлэв Миний хөвгүүн ээ! Би чамайг 
адистидласан тул чи надад ойртон, ир! Би чиний бэлтгэсэн идээнээс 
иднэ. гэж өгүүлээд Яахобыг ойртоход Ишаг нь түүний бэлтгэсэн идээ 
болон түүний авчирсан үзмийн ундааг уув. 26 Бас Ишаг нь Яахобт 
өгүүлэв; Миний хөвгүүн ээ! Ойртож ирээд намайг үнс! 27 гэж өгүүлсэнд 
Яахоб нь ойртоод түүнийг үнсэв. Тийм байхдаа Ишаг нь түүний хувцасны 
үнэрийг үнэртэж, түүнийг адистидлаад, ийн өгүүлэв; Миний хөвгүүний 
үнэр нь Жахуагийн адистидлагдсан хээрийн үнэр мэт буй. 28 Тийм 
учраас Бурхан нь огторгуйн шүүдэр болон газрын элбэглэл ба их талх 
болон дарсыг чамд өгөх болтугай! 29 Улс нь чамд зарагдах бөгөөд ард нь 
чамд мөргөх болтугай! Чамайг хараагч хараагдах бөгөөд чамайг 
адистидлагч нь адистидлагдах болтугай! гэж өгүүлэв. 30 Тийм бөгөөд 
Ишаг нь Яахобыг адистидлаж, дууссанд Яахоб ч эцгийнхээ зүүн өмнөөс 
гарсантай зэрэгцэх түүний их Ишау нь ангаасаа ирэв. 31 Тэр ч амтат 
идээг бэлтгээд, өөрийн эцэгт ирээд, өгүүлэв; Миний эцэг нь өөрийн 
хөвгүүний бэлтгэсэн идээнээс идэхийн тулд бостугай! Яагаад гэвэл, 
чиний сүнс нь намайг адистидлахын төлөө билээ. 32 гэж өгүүлсэнд Ишаг 
нь; Чи хэн бэ? гэсэнд тэр нь; Би чиний хөвгүүн Ишау байна. гэж өгүүлэв. 
33 Тийнхүү Ишаг нь маш их айн чичирч, өгүүлэв; Гөрөөсийг агнаад, махыг 
надад авчирсан хүн хэн бэ? Хаана байна вэ? Чамайг ирэхээс өмнө би 
цөм амтат идээнээс идэж, түүнийг адистидласан. Тэр ч адистидтан 
болсон. 34 гэж өгүүлсэнд Ишау нь өөрийн эцгийн үгсийг сонсоод, маш их 
гашуудан чанга дуугаар уйлж, эцэгтээ ийн өгүүлэв; Миний эцэг ээ! Намайг 
ч адисла! 35 гэж өгүүлсэнд эцэг нь Чиний дүү нь арга залиар ирээд, 
чиний адистидыг хүртэв. 36 гэж өгүүлсэнд тэр нь өгүүлэв Тэр нь намайг 
хоёр дахин мэхэлсэн тул Яахоб гэж зөв нэрлэсэн биш үү? Миний анхны 
төрсөн ёсыг аваад, одоо миний адисыг авав. Чи миний төлөө адисыг эс 
байлгав. 37 гэж өгүүлсэнд Ишаг нь Ишауд хариу өгүүлэв; Миний хөвгүүн 



ээ! Би түүнийг чиний ноён болгон, түүний хамаг ах дүү нарыг түүнд боол 
болгон өгөөд, түүнийг талх болон дарсаар тэтгээд, одоо чамд юуг үйлдэх 
вэ? 38 гэж өгүүлсэнд Ишау нь эцэгтээ ийн өгүүлэв; Чамд тэр ганцхан 
адис төдий буй уу? Миний эцэг ээ! Намайг , намайг ч адистидла! гэж 
өгүүлээд Ишау нь уйлав. 39 Тийм бөгөөд түүний эцэг Ишаг нь хариу 
өгүүлэв; Чиний нутаг нь газрын элбэглэлтэй болон дээд огторгуйн 
шүүдэртэй болох бөгөөд 40 чи сууж, дүүдээ зарагдах буй. Харин чи 
түүний дарсны дараа түүний ачааны тэргийг хүзүүнээсээ эвдэх буй. гэж 
өгүүлэв. 41 Тийм бөгөөд Ишау нь өөрийн эцгийг Яахобыг адистидласан 
адисын төлөө түүнийг өшөөлөөд, сэтгэлээрээ ийн өгүүлэв; Миний эцгийн 
тухай цорхирох цаг ойр байгаа бөгөөд би Яахоб дүүгээ алах буй. 42 гэж 
Рибикагийн том хүү Ишаугийн өгүүлсэн үгс нь түүнд өгүүлэгдэв. Тэр ч хүн 
илгээж, өөрийн бага хүү Яахобыг дуудаад, түүнд өгүүлэв; Чиний ах нь 
чамайг алсугай! гэж чиний тухай амлав. 43 Тийм учраас миний хөвгүүн 
ээ! Чи одоо миний дууг сонсож, босоод Хэрэн газарт байгч миний Лэбэн 
ахад зугтаан очоод 44 өөрийн ахынхаа хилэнг номхортол түүнтэй суу! 45 
Тийм бөгөөд чиний ахын уурлал өнгөрөх бөгөөд тэр чиний үйлдсэнийг 
мартахад би хүн илгээж, чамайг тэндээс авах буй. Би та хоёрыг нэг өдөр 
яагаад гээх вэ? 46 гэж өгүүлсэнд Рибика нь Ишагт өгүүлэв; Энэ Хидийн 
охидын тухай би аминдаа дургүй болов. Хэрэв Яахоб нь Хидийн охидтой 
адил байгч энэ газрын охидоос гэргийг авбал миний амь нь надад юу 
болох вэ? гэж өгүүлэв.  

Хорин наймдугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Ишаг нь Яахобыг дуудаж, адистидлаад, түүнд захиж 
өгүүлэв; Чи Ханаваны охидоос гэргий бүү ав! 2 Чи босоод Падан Арамд 
чиний эхийн Битү Ил эцгийн гэрт очоод, тэнд чиний эхийн ах Лабаны 
охидоос гэргийг ав! 3 Аугаа хүчит бурхан нь чамайг адистидлан, чамайг 
үрстэй болгон, үржүүлээд улсын чуулган болгох болтугай! 4 Бас тэр нь 
Абрахамын адисыг чамд болон чиний үрсэд ч өгч Абрахамд өгсөн чиний 
оролт болж, суусан газрыг чамд өгөх болтугай! 5 гэж өгүүлсэнд Ишаг нь 
Яахобыг илгээв. Тэр ч Падан Арамд Сариягийн Битү Илийн Лабан 
хөвгүүн болсон Ишау болон Яахобын Рибика эхийн ахад очив. 6 Тийм 
бөгөөд Ишау нь Ишагийн Яахобыг адистидлан, Падан Арамаас биедээ 
гэргийг авахын тулд тийш илгээсэн бөгөөд түүнийг адистидлан, байхад 
Ханаваны охидоос гэргийг бүү ав гэж захисан ба 7 Яахобын эцэг эхээ 
сонсож, Падан Арамд очсоныг үзээд 8 Ишау нь түүний эцэгт Ханаваны 
охидын тааламжгүй байхыг үзээд 9 Ишмайлд очоод, өөрийн гэргийдийн 
дээр Абрахамын Ишмайлын хөвгүүний Махалад охиныг гэргий болгон 
авав. Тэр охин нь Нибаяадын дүү билээ. 10 Тийм бөгөөд Яахоб нь 



Биришбагаас гараад, Харанд зорчин, байтал 11 нэгэн газарт хүрээд нар 
жаргасан тул тэнд хонохоор болоод тэр газрын чулуунаас аваад, 
толгойдоо дэр болгон тавиад тэр газарт хэвтэв. 12 Тийм бөгөөд тэр нь 
зүүдэндээ Нэгэн шат нь газар байсан бөгөөд түүний орой нь огторгуй 
хүрэв. Бас түүгээр бурхны элчүүд нь дээш болж, доош бууж, байсныг 
үзэв. 13 Жич, Жахуа нь түүний дээр байж, зарлиг болруун; Би чиний эцэг 
Абрахамын Жахуа бурхан мөн бөгөөд Ишагийн бурхан буй. Чиний 
хэвтсэн газар бүрийг чамд болон чиний үрсэд өгөх буй. 14 Чиний үрс нь 
газрын тоос мэт болох бөгөөд чи баруун болон зүүн ба хойт болон өмнө 
зүгүүдэд дэлгэрэх билээ. Бас чамаар болон чиний үрсээр ертөнцийн 
хамаг улс адистидлагдах буй. 15 Би чамтай байгаа бөгөөд чамайг явах 
бүрд чамайг сахих ба энэ газарт чамайг буцааж, миний чамд зарлиг 
болгосныг бүттэл, чамайг үл орхих буй гэж зарлиг болгов. 16 Тийнхүү 
Яахоб нь сэрээд, өгүүлэв; Үнэхээр Жахуа нь энэ газарт байна. Харин би 
эс мэдэв. 17 Бас тэр нь айж өгүүлэв; Энэ ямар аймшигтай газар вэ? Энэ 
нь бурхны гэрээс өөр биш. Энэ нь огторгуйн үүд мөн гэж өгүүлэв. 18 Тийм 
бөгөөд Яахоб нь өглөө эрт босоод, тэнд дэр болгон тавьсан чулуунуудыг 
аваад, тахил болгон тавиад оройд нь тос асгав. 19 Тийнхүү тэр нь тэр 
газрыг Битил гэж нэрлэв. Эхлээд тэр нь балгасны нэр нь Лүз билээ. 20 
Тийм бөгөөд Яахоб нь тангараглан өгүүлэв; Хэрэв бурхан нь надтай байх 
бөгөөд энэ миний явах замаар намайг сахих бөгөөд надад идэх идээ 
болно өмсөх хувцсыг өгөх бөгөөд 21 миний эцгийн гэрт намайг амархан 
буцаавал, Жахуа нь миний бурхан болох буй. 22 Жич, энэ миний тахил 
болгон тавьсан чулуу нь бурхны гэр болох бөгөөд чиний надад өгөх 
бүхнээс би арав дахь говийг чамд өгөх буй гэж өгүүлэв.  

Хорин есдүгээр бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Яахоб нь босоод, зүүн улсын зүг явав. 2 Тийм бөгөөд тэр 
нь тариалангийн дотор нэг худаг болон түүний дэргэд хоньдын гурван 
сүрэг хэвтсэнийг харав. Яагаад гэвэл, малчид нь худгаас сүргээ усалдаг 
билээ. Жич, худгийн аман дээр нэг том чулуу байгаа билээ. 3 Тэнд хамаг 
сүргүүд цуглахад, малчид нь тэр чулууг худгийн аман дээрээс 
муруйлгаад, хоньдыг усалсны дараа чулууг өөрийн оронд худгийн аман 
дээр тавьдаг билээ. 4 Тийм бөгөөд Яахоб нь тэдэнд өгүүлэв; Миний ах 
дүү нар аа! Та нар хаанаас ирсэн бэ? гэж өгүүлсэнд тэд нь бид Харанаас 
ирэв гэж өгүүлэв. 5 Тэр нь тэдэнд Та нар Нахурын Лабан ачийг таних уу? 
гэж өгүүлсэнд тэд нь; Бид танина гэж өгүүлэв. 6 Бас тэр нь тэдэнд 
өгүүлэв; Тэр амархан уу? гэсэнд тэд Тэр нь амархан буй. Бас түүний охин 
Рахил нь хоньдтой ирнэ гэж өгүүлэв. 7 Бас тэр нь өгүүлэв; Одоо эрт 
байгаа тул малыг цуглуулах болоогүй. Хоньдыг услаад, сахихаар явагтун! 



8 гэж өгүүлсэнд тэд нь өгүүлэв; Сүргүүдийг услахын тулд бүх малчид нь 
цуглаж, чулууг худгийн аман дээрээс муруйлгахаас өмнө бид үүнийг 
үйлдэж үл чадна. гэж өгүүлэв. 9 Тийм бөгөөд түүнийг тэдэнтэй ярилцаж 
байтал Рахил нь өөрийн эцгийн хоньдтой ирэв. Тэр нь тэднийг сахьдаг 
билээ. 10 Тийм бөгөөд Яахоб нь өөрийн эхийн ах Лабаний охиныг болон 
өөрийн эхийн ах Лабаний хоньдыг хараад, ойртож худгийн аман дээрээс 
чулууг муруйлган, өөрийн эхийн ах Лабаний хоньдыг услав. 11 Жич, 
Яахоб нь Рахилийг үнсээд, уйлав. 12 Тийм бөгөөд Яахоб нь; Би чиний 
эцгийн ах дүү болон Рибикагийн хүү буй гэж Рибикад мэдүүлсэнд тэр нь 
гүйж эцэгтээ ийн өгүүлэв; 13 Тийм бөгөөд Лабан нь өөрийн дүүгийн хүү 
Яахобын тухай мэдээг сонсоод, түүнийг угтаж, үнсээд түүнийг гэртээ 
оруулав. Яахоб нь Лабанд хамаг болсон явдлаа мэдүүлэв. 14 Тийнхүү 
Лабан нь түүнд өгүүлэв; Чи миний яс болон мах мөн гэж өгүүлсэнд тэр нь 
түүнтэй нэг сар суув. 15 Тийм бөгөөд Лабан нь Яахобт өгүүлэв; Чи миний 
ах дүү мөн тул надад сулаар зарагдах ёстой буй. Чи ямар хөлс авахаа 
надад хэл! гэж өгүүлэв. 16 Лабанд хоёр охин байгаа билээ. Том охины 
нэр Ли Э болон бага охины нэр нь Рахил билээ. 17 Ли Э нь нүд муутай 
байв. Харин Рахил нь үзэсгэлэнт байдалтай ба сайхан царайтай билээ. 
18 Яахоб нь Рахилийг бодож өгүүлэв; Би чиний бага охин Рахилийн 
төлөө чамд долоон жил зарагдана 19 гэж өгүүлсэнд Лабан нь; Түүнийг 
өөр хүнд өгөхөөс чамд өгсөн нь сайн буй. Чи надтай суу гэж өгүүлэв. 20 
Тийнхүү Яахоб нь Рахилийн төлөө долоон жил зарагдсан боловч түүнийг 
бодсон тул энэ өдрүүд нь өчүүхэн өдрүүд мэт түүнд үзэгдэв. 21 Тийм 
бөгөөд Яахоб нь Лабанд; Миний ажлын өдрүүд дууссан тул миний гэргийг 
өгөн үйлд! Тийнхүү би түүнтэй нөгцөх буй 22 гэж өгүүлсэнд Лабан нь тэр 
газрын хүн бүгдийг цуглуулаад, хурим хийв. 23 Тийнхүү үдэш болоход тэр 
нь өөрийн охин Ли Эг авч Яахобт өгөв. Тэр ч түүнтэй нөгцөв. 24 Жич, 
Лабан нь өөрийн шивэгчин Жилфаг өөрийн охин Ли Эд шивэгчин болгон 
өгөв. 25 Тийм бөгөөд өглөө болоход тэр нь энэ Ли Э буй гэж мэдээд 
Лабанд өгүүлэв; Чиний надад үйлдсэн нь юу вэ? Би чамд Рахилийн төлөө 
зарагдсан биш үү? Чи намайг яагаад мэхлэв? 26 гэж өгүүлсэнд Лабан нь; 
Том охиноос өмнө бага охиныг хүнд өгөх нь манай оронд үл зохино. 27 
Түүний долоон жилийг төгсгө! Тийм бөгөөд надад дахин долоон жил 
зарагдан, хөдөлмөрлөвөл, тэр нь чамд өгөгдөх буй 28 гэж өгүүлсэнд 
Яахоб нь тэр мэтийг үйлдэж, түүний долоон жилийг төгсгөв. Тийнхүү тэр 
нь өөрийн охин Рахилийг түүнд гэргий болгон өгөв. 29 Жич, Лабан нь 
өөрийн шивэгчин Билхаг Рахилийн шивэгчин болгон өгөв. 30 Тийнхүү 
Яахоб нь Рахилтэй нөгцөж, Рахилийг Ли Эгээс үлэмж энхрийлж, өөр 
долоон жил түүний төлөө зарагдав. 31 Тийм бөгөөд Жахуа нь Ли Эгийн 
өшөөлөгдсөнийг үзээд, түүнийг үрстэй болгов. Рахил нь хүүсэр билээ. 32 
Тийм бөгөөд жирэмсэн болоод, нэг хөвгүүнийг төрүүлээд, түүнийг Рүбин 



гэж нэрлэв. Яагаад гэвэл, Жахуа нь миний зовлонг үзэв. Одоо миний эр 
нь намайг энхрийлэх буй гэж өгүүлэв. 33 Бас тэр нь дахин жирэмсэн 
болоод, хөвгүүнийг төрүүлээд, өгүүлэв; Жахуа нь миний өшөөлөгдсөнийг 
сонсоод, үүнийг ч надад өгөв. гэж өгүүлээд, түүнийг Симир гэж нэрлэв. 34 
Бас тэр нь жирэмсэн болоод, хөвгүүнийг төрүүлээд, ийн өгүүлэв; Одоо би 
эрдээ гурван хөвгүүнийг төрүүлсэн тул тэр нь энэ цагт надтай нөгцөх буй. 
гэж өгүүлэв. Тийм учраас тэр нь түүнийг Ливи гэж нэрлэв. 35 Бас тэр нь 
жирэмсэн болоод, нэг хөвгүүнийг төрүүлж, өгүүлэв; Энэ цагт би Жахуаг 
магтана. гэж өгүүлэв. Тийм учраас тэр нь түүнийг Иудей гэж нэрлэв. Тийм 
бөгөөд тэр нь дахин үл төрөв.  

Гучдугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Рахил нь Яахобт хүүхэд эс төрүүлснээ үзээд, өөрийн эгч 
Ли Эд атаархаж, Яахобт Надад хүүхэд өгч үйлд! Тийм биш бол би үхэх 
бий. 2 гэж өгүүлсэнд Яахоб нь Рихалд хилэгнээд; Би чамд умайн үрийг эс 
хайрласан бурхны оронд буюу? 3 гэж өгүүлсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Энэ 
миний шивэгчин Билха байна. Түүнтэй нөгц! Тийм бөгөөд тэр нь миний 
өвдөгт хүүхдийг төрүүлэх буй. Тэгээд би түүнээс өдөөгдөх буй 4 гэж 
өгүүлээд өөрийн шивэгчин Билхаг Яахобт гэргий болгон өгсөнд тэр нь 
түүнтэй нөгцөв. 5 Тийм бөгөөд Билха нь жирэмсэн болоод, Яахобт нэг 
хөвгүүнийг төрүүлэв. 6 Тийнхүү Рахил нь; Бурхан намайг шүүгээд, миний 
дууг сонсоод, надад нэг хөвгүүнийг өгөв. Тийм учраас түүнийг Дэн гэж 
нэрлэв. 7 Жич, Рахилийн шивэгчин Билха нь дахин жирэмсэн болоод, 
Яахобт хоёр дахь хөвгүүнийг төрүүлэв. 8 Тийм бөгөөд Рахил нь; Би маш 
их барилдаанаар өөрийн эгчтэй барилдаад дийлэв. гэж өгүүлэв. Тийм 
учраас тэр нь түүнийг Напаталь гэж нэрлэв. 9 Тийм бөгөөд Ли Э нь 
төрөхөө больсноо үзээд, өөрийн шивэгчин Жилпаг аваад, Яахобт гэргий 
болгон өгөв. 10 Ли Эгийн шивэгчин Жилпа нь Яахобт нэг хөвгүүнийг 
төрүүлэв. 11 Тийнхүү Ли Э нь Нэг чуулган ирнэ гэж өгүүлсэн тул түүнийг 
Кад гэж нэрлэв. 12 Бас Ли Эгийн шивэгчин Жилпа нь Яахобт хоёр дахь 
хөвгүүнийг төрүүлэв. 13 Тийнхүү Ли Э нь; Би амгалантай буй. Яагаад 
гэвэл, эхнэрүүд нь намайг амгалантай буй гэж нэрлэдэг гэж өгүүлээд, 
түүнийг Ашир гэж нэрлэв. 14 Тийм бөгөөд Рүбин нь тариаг хадах цагт 
явж, байхдаа үнэртэй жимсийг олоод, өөрийн эх Ли Эд авч ирэв. Тийм 
бөгөөд Рахил нь Ли Эд; Чиний хөвгүүний үнэртэй жимснээс надад өгч 
хайрла 15 гэж өгүүлсэнд Ли Э нь; Миний эрийг авсан нь чамд бага буй 
уу? Бас чи миний хөвгүүний үнэртэй жимсийг ч авах буй уу? гэж 
өгүүлсэнд Рахил нь; Тийнхүү тэр нь чиний хөвгүүний жимсний төлөө энэ 
шөнө чамтай хэвтэнэ гэж өгүүлэв. 16 Тийм бөгөөд Яахобт хээрээс ирэхэд 
Ли Э нь түүнийг угтахаар гараад, ийн өгүүлэв; Чи надад ир! Яагаад гэвэл, 



би өөрийн хөвгүүний жимсний хөлсөөр чамайг хөлсөлж авав гэж 
өгүүлсэнд тэр нь түүнтэй тэр шөнө хэвтэв. 17 Тийм бөгөөд бурхны Ли Эг 
сонссоноор тэр нь жирэмсэн болоод, Яахобт тав дахь хөвгүүнийг 
төрүүлэв. 18 Тийм бөгөөд Ли Э нь өгүүлэв; Намайг өөрийн шивэгчнээ 
эрдээ өгсний төлөө бурхан нь надад шагналыг өгөв гэж өгүүлээд түүнийг 
Ишмахар гэж нэрлэв. 19 Бас Ли Э нь жирэмсэн болоод Яахобт зургаа 
дахь хөвгүүнийг төрүүлээд, өгүүлэв; Бурхан нь надад сайн өглөгийг 
хайрласан тул одоо миний эр нь надтай нөгцөх буй. 20 Яагаад гэвэл, би 
түүнд зургаан хөвгүүдийг төрүүлэв. Тийм учраас тэр нь түүнийг Сабулун 
гэж нэрлэв. 21 Үүнээс хойш тэр нь нэг охиныг төрүүлээд, түүнийг Динна 
гэж нэрлэв. 22 Тийм бөгөөд бурхан нь Рахилийг санаж, сонсоод түүнийг 
үртэй болгов. 23 Тийм бөгөөд тэр нь жирэмсэн болж, нэг хөвгүүнийг 
төрүүлээд, өгүүлэв; Бурхан нь миний ичгүүрийг надаас авав 24 гээд 
түүнийг Иосиб гэж нэрлээд, бас өгүүлэв; Жахуа нь надад нэг өөр 
хөвгүүнийг нэмэх болтугай! гэж өгүүлэв. 25 Тийм бөгөөд Рахилийн 
Иосибийг төрсөн үед Яахоб нь Лабанд өгүүлэв. Намайг орон болон зүгтээ 
очихын тулд намайг тавь! 26 Миний чамд хөдөлсний хөлс болсон миний 
гэргийд болоод хүүхдүүдийг надад өгөөд тавь! Яагаад гэвэл, чи миний 
чамд үйлдсэн хөдөлмөрийг мэднэ 27 гэж өгүүлсэнд Лабан нь; Чи чиний 
өмнө хайрыг олсугай гэвэл, чиний төлөө Жахуа намайг адистидласныг би 
мэднэ. 28 Чи хөлсөө надад мэдүүл! Тийм бөгөөд би өгөх буй 29 гэж 
өгүүлсэнд тэр нь түүнд өгүүлэв; Миний чамд яаж хөдөлснийг болон чиний 
мал надтай яаж байсныг би мэднэ. 30 Яагаад гэвэл, надаас өмнө чамд 
байсан нь бага боловч тэр нь нэмэгдэж, их болов. Намайг ирсэн цагаас 
бурхан нь чамайг адистидласан буй. Одоо би өөрийн гэрийн төлөө хэзээ 
хөдлөх вэ? 31 гэж өгүүлсэнд тэр нь; Би чамд юуг өгөх вэ? гэж өгүүлсэнд 
Яахоб нь; Чи надад юуг ч бүү өг! Хэрэв чи надад энэ мэтийг үйлдвэл, би 
дахин чиний хоньдыг идүүлж, сахих буй гэвэл, 32 Би энэ өдөр чиний бүх 
хоньдын дунд алсдан, тэндээс хоньдын хамаг цоохор болон алаг ба 
улаавтар болон ямаадын алаг болон цоохруудыг салгасугай! Тийнхүү 
үүнээс хойш тэр мэтэс нь миний хөлс болох болтугай! 33 Тийнхүү чи хойт 
цагтаа миний хөлсийг үзэхийн төлөө ирвэл, миний зөв нь миний төлөө 
чиний өмнө гэрчлэх буй. Бас ямаанаас ямар ч цоохор болон алаг бус 
бөгөөд хоньдоос ямар нь ч улаавтар бус тэд нь миний хулгайлсан мэт 
болох болтугай! 34 гэж өгүүлсэнд Лабан нь; Чиний өгүүлснээр болох 
болтугай! 35 гэж тэр өдөр хамаг алаг тэх болон цоохор ба алаг ямаад ба 
хамаг цагаан толботой болон улаавтар хоньдыг салгаад, өөрийн 
хөвгүүдийн гарт өгөв. 36 Бас тэр нь өөрийн болон Яахобын хооронд 
гурван өдрийг явах газрыг тавив. Яахоб нь Лабаний өөр хоньдыг сахисан 
билээ. 37 Тийм бөгөөд Яахоб нь Шинэ үйлс болон Шид ба өөр модны 
гишүүдийг аваад тэдний зоргодсыг өвчиж, цагаан Журом Журмаар 



болгоод, үүгээр гишүүдийн дээр байгч цагааныг нүцгэн болгов. 38 Тийм 
бөгөөд тэр нь өөрийн өвчсөн гишүүдийг сувгийн дотор байгч ховоонд 
тавив. Яагаад гэвэл, хоньд нь ус уухын тулд ирэхдээ ууж, байхдаа 
хээлтэй болохын төлөө билээ. 39 Тийм бөгөөд хоньд нь гишүүдийн өмнө 
хээлтэй болоод, эрээн болон цоохор ба алаг хориодыг төрүүлэв. 40 Тийм 
бөгөөд Яахоб нь хориодыг ялгаж, хамаг хоньдын нүүрийг Лабаний 
сүргийн дотор байгч эрээн болон улаавтар бүгдэд харуулав. Бас тэр нь 
өөрийн хоньдыг тусад нь тавиад, Лабаний хоньдтой эс тавив. 41 Тийм 
бөгөөд хүчтэй малын хээлтэй болох цагт тэдний гишүүдийн дунд хээлтэй 
болохын тулд Яахоб нь малын сувагт гишүүдийг тавив. 42 Зүгээр, мал нь 
хүчгүй бол тэр нь гишүүдийг эс тавив. Энэ мэтээр хүчгүй мал нь 
Лабанийх болов. Харин хүчтэйнүүд нь Яахобынх болов. 43 Жич, тэр хүн 
нь маш их болж, бүрэн түүнд олон хоньд болон шивэгчид ба боолууд 
болон тэмээд ба илжигнүүд билээ.  

Гучин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Яахоб нь бидний эцэгт байсан бүгдийг аваад, бидний эцэгт 
байснаас тийм хөрөнгөтэй болов. гэж Лабаний хөвгүүдийн өгүүлснийг 
Яахоб сонсов. 2 Бас Яахоб нь Лабаний нүүр өмнөхөөс өөр болсныг үзэв. 
3 Тийм бөгөөд Жахуа нь Яахобт зарлиг болруун; Чи өөрийн эцэг нарын 
газар болон өөрийн төрөлд харь! Би чамтай байна гэж зарлиг болов. 4 
Тийм бөгөөд Яахоб нь илгээж, хээр байсан малынхаа дэргэд Рахил 
болон Ли Эщг дуудан тэдэнд; 5 Таны эцгийн нүүрийг өмнөхөөс өөр 
байхыг би үзнэ. Зүгээр, миний эцгийн бурхан нь надтай байсан буй. 6 
Миний хамаг чадлаараа таны эцэгт зарагдсаныг та мэднэ. 7 Жич, таны 
эцэг намайг мэхэлж, миний хөлсийг арав дахин хувилгав. Тийм боловч 
бурхан нь надад мууг үйлдэхийг түүнд эс өгөв. 8 Хэрэв тэр нь; Цоохрууд 
нь чиний хөлс болно гэж өгүүлбэл хамаг хоньд нь цоохруудыг төрүүлсэн 
билээ. Хэрэв тэр нь; Эрээнүүд нь чиний хөлс болно гэж өгүүлбэл, хамаг 
хоньд нь эрээнүүдийг төрүүлсэн билээ. 9 Энэ мэтээр бурхан нь таны 
эцгийн малыг аваад, надад өгсөн буй. 10 Тийм бөгөөд хоньдын хээлтэх 
цагт би зүүдэндээ үзэв. Хоньдын дээр дэвхрэгч хуцнууд нь эрээн болон 
цоохор ба цагаан толботой билээ. 11 Тийм бөгөөд бурхны элч нь зүүдэнд 
надад зарлиг болруун; Яахоб аа! гэж зарлиг болсонд Би энд байна. гэж 
айлтгав. 12 Тэр нь; Чи ширтэж, хоньдын дээр дэвхрэгч хуцнуудын эрээн 
болон цоохор ба цагаан толботой байхыг үз! Яагаад гэвэл, би Лабаний 
чамд үйлдсэн бүхнийг үзэв. 13 Би бол Битилийн бурхан буй. Чи тэнд нэг 
овоог тослоод, тэнд нэг бат үгийг надад айлтгасан буй. Одоо босоод, энэ 
газраас гарч, өөрийн төрлийн газарт харь! гэж зарлиг болгов 14 гэсэнд 
Рахил болон Ли Эщнь түүнд хариу өгүүлэв; Бидний эцгийн гэрт бидэнд 



хувь эсвэл өмч байгаа юу? 15 Бид түүнд оролт мэт тоогдсон биш үү? 
Яагаад гэвэл, тэр нь биднийг худалдаад, бидний мөнгийг ч идэж орхив. 
16 Жич, бидний эцгээс бурхны авсан аливаа баяжил нь биднийх болон 
бидний хөвгүүдийнх билээ. Одоо чамд бурхны зарлиг болгосноор үйлд! 
гэж өгүүлэв. 17 Тийм бөгөөд Яахоб нь босоод, өөрийн эцэг Ишаг Эцигт 
Ханаван газарт очихын тулд хөвгүүд болон гэргийдээ тэмээдийн дээр 
суулгаад 18 Падан Арамд хураас бүгд мал болон хураасан эд таваараа 
авч явав. 19 Лабан нь өөрийн эцгийн хөргүүдийг хулгайлж, авав. 20 
Тийнхүү Яахоб нь өөрийн явах тухай Сарагийн Лабанд үзүүлэлгүй 
нууцаар одов. 21 Энэ мэтээр тэр болон түүнд байсан нь зайлж, босоод 
голыг гаталсны дараа Киянд уулны зүгт зорчив. 22 Тийм бөгөөд гурав 
дахь өдрөө Яахоб нь Зайлав гэж Лабанд өгүүлсэнд 23 тэр нь өөрийн ах 
дүү нарыг дагуулан, Яахобын хойноос долоон хоногийн замаар нэхээд, 
Хилянт ууланд гүйцэв. 24 Зүгээр, бурхан нь Сарагийн Лабанд шөнөөр 
зүүдэнд нь ирээд; Чи Яахобтай сайныг ч мууг ч өгүүлэхээс цээрлэ! гэж 
зарлиг болсон билээ. 25 Тийм бөгөөд Лабан Яахобыг гүйцэхэд, Яахоб нь 
өөрийн майхныг ууланд барьсан бөгөөд Лабан нь өөрийн майхныг Хилянт 
ууланд барив. 26 Тийм бөгөөд Лабан нь Яахобт; Чи надаас нууцаар 
зайлаад, манай охидыг илтээр авсан олзлогдогсод мэт аваачиж, юуг 
үйлдэв? 27 Бас чи далдаар зайлж, надаас нууж, надад яагаад ул эс 
үзүүлвэл, би баяр болон дуу ба хэнгэрэг болон ятгаар чамайг явуулах 
билээ. 28 Харин чи манай хөвгүүд болон охидыг үнсээгүй надад эс 
өгснөөр одоо мунхагаар үйлдэв. 29 Миний гар танд мууг үйлдэх чадалтай 
боловч харин таны эцгийн бурхан нь өнгөрсөн шөнө надад Чи Яахобтай 
сайныг ч мууг ч үйлдэхээс цээрлэ! гэж зарлиг болов. 30 Одоо чи өөрийн 
эцгийн гэрт машид дурласны төлөө явахдаа миний бурхдыг яагаад 
хулгайлж авав. 31 гэж өгүүлсэнд Яахоб нь Лабанд хариу; Би айж, чамайг 
өөрийн охидыг надаас хүчээр авах болжээ гэж өгүүлэв. 32 Чи хэнд 
өөрийн бурхдыг олбол, тэр нь амьдаар үл байх болтугай! Чи надад байгч 
өөрийн буйыг бидний ах дүү нарын өмнө танивал, түүнийг өг! Яагаад 
гэвэл, Яахоб нь Рахилийн тэднийг хулгайлж авсныг эс мэдэв. 33 Тийм 
бөгөөд Лабан нь Яахобын майхан болон Ли Эгийн майхан ба хоёр 
шивэгчдийн майхнуудад орж эс олоод, Ли Эщгийн майхнаас гараад, 
Рахилийн майханд оров. 34 Зүгээр, Рахил нь тэр хөргүүдийг авч, 
тэмээний ачаанд нуугаад, тэдний дээр суусан билээ. Тийнхүү Лабан нь 
тэднийг бүхэл майхнаар эрээр эс олов. 35 Тийм бөгөөд Рахил нь эцэгтээ; 
Эхнэрийн бэлэг надад байгаа бөгөөд намайг босож, чадахгүй тэдний 
тухай миний ноён нь үл хилэгнэх болтугай! гэж өгүүлсэнд тэр нь хайвч 
хөргүүдийг эс олов. 36 Тийм бөгөөд Яахобын хилэн төрөөд, Лабантэй 
хэрэлдэж, Лабанд хариу; Чиний намайг яарч, нэхсэний төлөө миний 
буруу юу вэ? Миний хилэнц нь юу вэ? 37 Чи миний эд таваар бүхнийг 



үзээд, өөрийн гэрийн аливаа эд таваараас юуг олов? Миний ах дүү нар 
болон чиний ах дүү нарын өмнө тавь! Тэд нь бид хоёрын хоооронд шүүх 
болтугай! 38 Би чамтай эдгээр хорин жилийн турш буй бөгөөд чиний 
хоньд болон ямаад нь зулзагаа эс орхисон бөгөөд чиний хуцнуудыг би эс 
идэв. 39 Би таслагдсан хоньдыг чамд эс авчран, өөрөө дагасан буй. Чи 
өдрөөр хулгайлагдсан болон шөнөөр хулгайлагдсануудыг миний гараас 
хэрэглэсэн билээ. 40 Намайг энэ мэтээр байж, байхад өдрөөр халуун 
болон шөнөөр хүйтэн нь намайг хатаадаг нойр нь миний нүднээс хагацав. 
41 Би чиний гэрт хорин жил сууж байхдаа чиний хоёр охидын төлөө 
арван дөрвөн жил болон малын төлөө зургаан жил чамд зарагдав. Бас чи 
миний хөлсийг арав дахин хувилгасан буй. 42 Хэрэв миний эцгийн бурхан 
бол Абрахамын бурхан Ишагийн айдас нь надтай эс байсан бол одоо чи 
намайг лавтайяа хоосон илгээх билээ. Бурхан нь миний зовнил болон 
миний гарын үйлийг үзээд, чамайг өнгөрсөн шөнө хорив гэж өгүүлэв. 43 
Тийм бөгөөд Лабан нь Яахобт хариу; Эдгээр охид нь миний охид бөгөөд 
эдгээр хөвгүүд ч миний хөвгүүд буй. Энэ мал нь миний мал бөгөөд чиний 
аливаа үзсэн нь минийх буй. Би миний охид болон тэдний төрсөн 
хөвгүүдэд юуг үйлдэх вэ? 44 Тийм учраас одоо би нэг хоёр тогтоолыг 
тогтооё! Тэр нь бид хоёрын хооронд гэрч болох болтугай! 45 гэж 
өгүүлсэнд Яахоб нь нэг чулууг авч овоо болгон тавиад, 46 чулуунуудыг 
цуглуулагтун! гэж ах дүү нартаа өгүүлэв. Тэд ч чулууг авч, нэг овоо бий 
болгов. Тийнхүү тэд нь овооны дээр итгэлцэв. 47 Тэгээд Лабан нь түүнийг 
Жигар, Сака Дүта гэж нэрлэв. Харин Зэкүд нь түүнийг Галита гэж нэрлэв. 
48 Тийм бөгөөд Лабан нь; Энэ овоо нь энэ өдрөө бид хоёрын хооронд 
гэрч буй. Тийм учраас тэр нь Галит гэж нэрлэгдэв. 49 Бас Миспа гэж 
нэрлэгдэв. Яагаад гэвэл, тэр нь өгүүлрүүн; Биднийг өөрсдөөсөө 
салцгаасны дараа Жахуа нь бид хоёрын хооронд сахих болтугай! 50 
Хэрэв чи миний охидыг зовоох, эсвэл миний охидоос өөр гэргийдийг 
авбал, бидэнтэй хүнгүй боловч бурхан нь бид хоёрын хооронд гэрч болох 
болтугай! 51 Бас Лабан нь Яахобт өгүүлэв; Бид хоёрын хооронд миний 
тавьсан энэ овоо болон босголыг үз! 52 Би чамд мууг үйлдэхийн тулд энэ 
овоог үл өнгөрөх бөгөөд чи надад мууг үйлдэхийн тул энэ овоо болон 
босголыг үл өнгөрнө гэж энэ овоо болон босгол нь гэрч болох болтугай! 
53 Абрахамын бурхан болон Нахурын бурхан бол тэдний эцгийн бурхан 
бидний хооронд шүүх болтугай! гэж өгүүлэв. Яахоб ч өөрийн эцэг 
Ишагийн аялгаар тангараглав. 54 Тийм бөгөөд Яахоб нь уулан дээр 
малыг алж, ах дүү нартаа идээг идүүлэхээр дуудсанд тэд нь идээг идээд, 
шөнө дуустал уулан дээр байв. 55 Тийм бөгөөд Лабан нь маргааш нь эрт 
босоод, өөрийн хөвгүүд болон охидыг үнсэж, адистидлаад, өөрийн 
газартаа буцаж ирэв.  



Гучин хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Яахобыг явж байхад бурхны элчүүд нь түүнтэй тааралдав. 
2 Яахоб нь тэднийг үзээд; Энэ нь бурхны чуулган буй гэж өгүүлсэн тул 
тэр газрыг Маханайм гэж нэрлэв. 3 Тийм бөгөөд Яахоб нь Идум орны 
Сийр газарт байгч өөрийн ах Ишауд элч нарыг илгээж, тэдэнд захиж; 4 Та 
миний Ишау ноёнд өгүүлэгтүн! Чиний боол Яахоб нь өгүүлэх нь; Би 
Лабантэй сууж, одоо болтол удав. 5 Бас надад үхрүүд болон илжигнүүд 
ба хоньд болон боолууд ба шивэгчид байгаа бөгөөд би чиний өмнө 
хайрыг олохын тулд миний ноёдод мэдүүлж илгээв. гэж захив. 6 Тийм 
бөгөөд элч нар нь Яахобт буцаж; Бид чиний ах Ишауд хүрэв. Бас тэр нь 
чамтай уулзахын тулд өөртэйгээ дөрвөн зуун хүмүүсийг дагуулна 7 гэж 
өгүүлсэнд Яахоб нь ихэд айж, сэтгэлээр зовоод, өөртөө байсан улс ба 
хоньд ба үхрүүд болон тэмээдийг хоёр хэсэг болгон хуваав. 8 Бас тэр нь; 
Хэрэв Ишау нь нэг хэсэгт ирээд, түүнийг цохивол, үлдсэн хэсэг нь 
тонилох буй гэж өгүүлэв. 9 Тийм бөгөөд Яахоб нь бас; Аяа, миний 
Абрахам эцгийн бурхан болон миний Ишаг эцгийн бурхан аа! Намайг 
өөрийн газар болон өөрийн төрөлд харьж од! Би чамд сайныг үйлдэнэ 
гэж зарлиг болгосон Жахуа аа! 10 Би чиний боолдоо үзүүлсэн хайр болон 
чиний үзүүлсэн хамаг үнэнээс бага буй гэвэл, би өөрийн таягаар энэ 
Иорданыг гатлаад, одоо хоёр хэсэг болсон буй. 11 Миний ах Ишаугийн 
гараас намайг тонилгон соёрх! Тэр нь ирээд, намайг ба эхчүүдийг 
хүүхэдтэй цохих байх гэж айна. 12 Бас чи Би чамд үнэхээр сайныг 
үйлдээд, чиний үрсийг далайн тоолшгүй элс мэт олон болгох буй гэж 
зарлиг болгов гэлээ. 13 Тийм бөгөөд тэр шөнө тэндээ хоноод, өөрийн 
гарт байсан бүхнээсээ өөрийн ах Ишауд өгөхийг авав. Үүнд; 14 хоёр ямаа 
болон хорин тэх ба хоёр зуун хоньд ба хорин хуц ба 15 гучин ботготой 
тэмээ болон дөчин үнээ ба арван бух болон хорин гүү илжиг ба арван 
унагуудыг авч 16 өөрийн боолуудын гарт сүрэг сүргээр өгч тэдэнд 
өгүүлэв; Миний ах Ишаугийн сүргийн хооронд завсар болгогтун! 17 Бас 
тэр нь эхний хүнд захиж; Миний ах Ишау чамтай уулзаад, чамаас Чи хэн 
бэ? Хаашаа явна вэ? Чамтай байгчид нь хэн бэ? гэж асуухад нь 18 чи 
Эдгээр нь чиний боол Яахобынх бөгөөд миний ноён Ишауд бэлэг болгон 
илгээгдсэн буй. Бас тэр нь бидний хойно байгаа гэж өгүүлэн үйлд. гэв. 19 
Бас тэр нь энэ мэтээр хоёр дахь ба гурав дахь ба сүргүүдийг дагагчдад 
захиж Та нар Ишаутай уулзахдаа эдгээр үгсийг өгүүлэгтүн! 20 гэж 
өгүүлээд, бас Чиний боол Яахоб нь бидний хойно буйг өгүүлэгтүн! гэж 
захив. Яагаад гэвэл, тэр нь өгүүлэв; Би өөрийнхөө өмнө явж, буй бэлгээр 
түүнийг хангасны дараа түүнтэй уулзах буй. Тэр нь намайг таалах буй гэж 
өгүүлэв. 21 Тийм бөгөөд тэр бэлэг нь түүний өмнө явж тэр шөнөө 
чуулганы дотор хонов. 22 Жич, тэр нь тэр шөнөө босож, өөрийн хоёр 



гэргийд болон хоёр шивэгчид ба арван нэгэн хөвгүүдээ аваад, Яабабуг 
гэдэг олмоор гатлав. 23 тэр нь тэднийг авч, горхийг гатлаад, өөртөө 
байсан бүхнээ гатлав. 24 Тийм бөгөөд Яахоб ганцаар үлдсэнд, нэг хүн 
үүр цайтал түүнтэй барилдав. 25 Тэр нь түүнийг эс дийлсэн тул түүний 
гуяны хонхорхойд гараа хүргэсэнд Яахобыг барилдаж байхад түүний 
гуяны хонхорхой нь булгарав. 26 Тийм бөгөөд тэр нь; Үүр цайж байгаа 
тул намайг тавь! гэсэнд тэр нь Хэрэв чи намайг үл адистидлавал, би 
чамайг үл тавина 27 гэж хэлсэнд тэр нь түүнд; Чиний нэр хэн бэ? гэсэнд 
тэр нь Яахоб гэж өгүүлэв. 28 Тэр нь; Чи үүнээс хойш Яахоб гэж үл 
нэрлэгдэн, Израйл гэж нэрлэгдэх буй. Яагаад гэвэл, чи нэг ноён мэт 
бурхантай хүчит хүнийг ч дийлэх буй гэж зарлиг болгов. 29 Яахоб нь; 
Чиний нэр хэн бэ? надад хэлж соёрх! гэж түүнээс асуухад тэр нь Чи 
миний нэрийг яагаад асууна вэ? гэсэнд түүнийг тэнд адистидлав. 30 Тийм 
бөгөөд Яахоб нь тэр газрыг Пинияал гэж нэрлэв. Яагаад гэвэл, Бурхныг 
нүүр нүүрээрээ харавч, миний амь нь тонилов. гэж өгүүлэв. 31 Тийм 
бөгөөд Пинияалийг алсдахад, нар нь түүний дээр гарав. Тэр нь гуяараа 
доголож явав. 32 Тийм учраас Израйлийн хөвгүүд нь гуяны хонхорхой 
дээр татсан шөрмөснөөс одоо болтол үл иднэ. Яагаад гэвэл, Яахобын 
гуяны татсан шөрмөсөнд түүнийг гараа хүргэсэн тул билээ.  

Гучин гуравдугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Яахоб нь нүдээрээ ширтэж, Ишау болон түүнтэй дөрвөн 
зуун хүн ирж байхыг харав. Тийм бөгөөд тэр хүүхдүүдийг Ли Э болон 
Рахил ба хоёр шивэгчдэд хуваан өгөв. 2 Жич, тэр нь шивэгчид болон 
тэдний хүүхдийг өмнө зэрэгцүүлэн, тэдний дараа Ли Э болон түүний 
хүүхдүүдийг зэрэгцүүлэн, тэдний хойно Рахил болон Иосибыг 
зэрэгцүүлэн зогсоов. 3 Тийнхүү тэр нь тэдний өмнө өнгөрөн өөрийн ахыг 
ойр иртэл долоо дахин хөсөр мөргөв. 4 Тийнхүү Ишау нь түүнийг угтахын 
тулд гүйн түүнийг тэврээд, түүний хүзүүнд оноод, түүнийг үнсэв. Жич, тэр 
хоёр хоёулаа уйлав. 5 Тийм бөгөөд тэр нь нүдээрээ ширтэж, гэргийд 
болон хүүхдүүдийг үзээд өгүүлэв; Чамтай байгч эдгээр нь хэн хэн бэ? гэж 
өгүүлсэнд тэр нь; Бурхны чиний боолд хайрласан хүүхдүүд буй гэж 
өгүүлэв. 6 Тийм бөгөөд шивэгчид нь хүүхдүүдтэйгээ ойртоод, мөргөв. 7 
Ли Э нь хүүхдүүдтэйгээ ойртоод мөргөв. Түүний дараа Иосиб болон 
Рахил нь ойртоод, мөргөв. 8 Тийм бөгөөд тэр нь өгүүлэв; Миний уулзсан 
чиний сүргүүд нь юу вэ? гэж өгүүлсэнд тэр нь; Миний ноёны өмнө хайрыг 
олохын тулд буй 9 гэж өгүүлсэнд Ишау нь өгүүлэв; Миний дүү! Надад 
олон байгаа. Чамд юу байна тэд нь чамд байх болтугай! 10 гэж өгүүлсэнд 
Яахоб нь ; Тийм бус болгож хайрла! Хэрэв би чиний өмнө хайрыг олсон 
бол миний гараас миний бэлгийг авч хайрла! Яагаад гэвэл, би бурхны 



нүүрийг үзсэн мэт чиний нүүрийг үзсэн бөгөөд чи намайг таалсан буй. 11 
Миний чамд барьсан бэлгийг авч хайрла! Яагаад гэвэл, бурхны надад 
хайрласнаар надад олон буй гэж ихэд гуйснаар тэр нь аваад өгүүлэв; 12 
Бид явж аялая! Би чиний өмнө явна 13 гэж өгүүлсэнд тэр нь түүнд; 
Хүүхдүүд болон надтай хургатай хоньд болон тугалтай үхрүүд байгаа 
бөгөөд хэрэв, нэг өдөр тэднийг яаруулан, явуулбал сүрэг бүхэн үхэх буй 
гэж миний ноён мэднэ. 14 Миний ноён өөрийн боолын өмнө явтугай! гэж 
өгүүлэв. 15 Тийнхүү Ишау нь өгүүлэв; Би өөрийн улсаас заримыг нь 
чамтай орхисугай! гэж өгүүлсэнд тэр нь; Яагаад вэ? Би өөрийн ноёны 
өмнө хайрыг олох болтугай! гэж гуйна. Би мал болон хүүхдүүдийн 
чадлаар тэднийг хөтөлж, миний ноёны Сайрт ирнэ гэж өгүүлэв. 16 
Тийнхүү Ишау нь тэр өдрөө өөрийн замаар Сайрт харив. 17 Яахоб нь 
Сүкүд хүртэл яваад, гэр бариад, малд дэл хашаануудыг барив. Тийм 
учраас тэр газар нь Сүкүд гэж нэрлэгдэв. 18 Тийм бөгөөд Яахоб нь Падан 
Арамаас ирэхэд Ханаванд байгч Шихимийн Шалим балгасдад ирээд, 
өөрийн гэрийг тэр балгасадын өмнө барив. 19 Жич, тэр нь өөрийн гэрийг 
барьсан газрын нэг хувийг Шихимийн Хамур гэгч эцгийн хөвгүүдээс зуун 
хориодоор худалдаж авав. 20 Бас тэр нь тэнд нэг тахилын ширээг өрөөд, 
түүнийг Ил Илухи Израйл гэж нэрлэв.  

Гучин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тэндээс Ли Эгийн Яахобт төрүүлсэн охин Динна нь тэр газрын охидыг 
үзэхээр гарав. 2 Тийнхүү тэр орны Хивигийн Хамур ноёны хөвгүүн Шихим 
нь түүнийг үзэж, аваад түүнтэй хэвтээд бузарлав. 3 Жич, тэр Яахобын 
охин Диннад их дуртай болоод, тэр охиныг энхрийлж, сайн үгсээр 
хэлэлцэв. 4 Бас Шихим нь Хамур эцэгтээ; Энэ охиныг миний гэргий 
болгон автугай! гэж өгүүлэв. 5 Тийнхүү Яахоб нь өөрийн охин Диннаг 
бузарлагдсан тухай сонссон боловч харин түүний хөвгүүдийн малтай 
хээр байсан тул тэднийг харин иртэл Яахоб нь юуг ч эс өгүүлэв. 6 Тийм 
бөгөөд Шихимийн Хамур эцэг нь Яахобтай хэлэлцэхийн тулд явав. 7 
Харин Яахобын хөвгүүд нь үүнийг сонсоод, хээрээс ирэв. Тэдгээр хүмүүс 
нь гашуудан, ихэд уурлав. Яагаад гэвэл, тэр нь Яахобын охинтой 
хэвтсэнээр, Израйлийн дотор нүглийг үйлдэв. Энэ мэтийг үйлдэх нь зөв 
бус билээ. 8 Тийнхүү Хамур нь тэдэнтэй хэлэлцэж өгүүлэв; Миний 
хөвгүүний сэтгэл нь таны охинд их дуртай байгаа тул түүнийг гэргий 
болгон өгч хайрла! 9 Жич, бидэнтэй ураг болон өөрийн охидыг бидэнд 
өгч, бидний охидыг биедээ ав! 10 Тийм болбол, таныг бидэнтэй суухад 
энэ орон нь таных болох буй. Та түүний дотор сууж, худалдаа хийж, 
өөрийн өмчөө болгон үйлд! гэж өгүүлэв. 11 Бас Шихим нь Диннагийн эцэг 
болон ах дүү нарт; Би таны өмнө хайрыг олох болтугай! Таны надад юу 



өгүүлэхийг би өгөх буй. 12 Та надаас их үнэ болон их бэлгийг хүсвэл, би 
өгөх буй. Энэ охиныг миний гэргий болгон өгтүгэй! 13 гэж өгүүлсэнд 
Яахобын хөвгүүд нь Шихим болон түүний эцэг Хамурт мэхээр хариу 
өгүүлэв; Яагаад гэвэл, тэр тэдний дүү Даннаг бузарласан билээ. 14 
Тийнхүү тэд нь тэдэнд өгүүлэв; Бид үүнийг үйлдэнэ гэвэл, өөрийн дүүг эс 
хэрчигдсэн хүнд өгч эс чадна. Энэ бидэнд ичгүүртэй байна. 15 Харин 
танаас эр бүр нь бид мэт хэрчигдвэл, түүнээр бид танд зөвшөөрөх билээ. 
16 Тийм болбол, бид өөрийн охидыг танд өгч, таны охидыг өөртөө авч 
тантай сууж, ганц улс мэт болох болтугай! 17 Хэрэв та хэрчихийн тухай 
биднийг эс сонсвол, бид дүүгээ аваад явах болно. 18 гэж өгүүлсэнд 
тэдний үгс нь Хамур болон Хамурын хүү Шихимд тааламжтай болов. 19 
Жич, тэр залуу нь Яахобын охинд их дуртай болсон тул энэ зүйлийг 
удалгүй үйлдэв. Бас тэр нь өөрийн эцгийн гэрт байгч бүхнээс хүндтэй 
билээ. 20 Тийм бөгөөд Хамур болон түүний хүү Шихим нь өөрийн 
балгасны хаалганы өмнө ирээд, өөрийн балгасны хүмүүстэй хэлэлцэж 
өгүүлэв; 21 Эдгээр хүмүүс нь бидэнтэй номхон буй. Энэ газар нь тэдний 
өмнө их уужим буй. Бид тэдний охидыг гэргийдээ болгон өөртөө авч, 
өөрийн охидыг тэдэнд өгөх болтугай! 22 Харин тэдгээр хүмүүс нь 
бидэнтэй сууж, бидэнтэй ганц улс болохыг ямагт үүнээр зөвшөөрнө 
гэвэл, хэрэв бидний эр бүр нь тэдний хэрчигдсэн ёсоор хэрчигдвэл, тэд 
нь зөвшөөрөх буй. 23 Тэдний эд таваар ба мал адгуус нь бүгд биднийх 
болох биш үү? Бид тэдэнд зөвшөөрье! Тэгвэл тэд нь бидэнтэй суух буй 
24 гэж өгүүлсэнд өөрийн балгасны хаалгаар гарагч хүн бүр Хамур болон 
түүний хөвгүүн Шихимийн хэлэхийг сонсоод, өөрийн балгасаар гарагч эр 
бүр хэрчигдэв. 25 Тийм бөгөөд гурав дахь өдөр тэднийг өвчтэй байхад нь 
Яахобын хөвгүүн ба Даннагийн ах Симион болон Ливи ах нар нь хоёулаа 
илдээ аваад, тэр балгасанд аюулгүйгээр ирээд, хамаг эрсийг алав. 26 
Тэд нь Хамур болон Шихимийг илдээр алаад, Шихимийн гараас өөрийн 
дүү Динагаг аваад гарав. 27 Жич, Яахобын хөвгүүд нь алагдагсдад ирээд, 
тэдний балгасыг тонов. Яагаад гэвэл, тэдний дүүг бузарласны төлөө 
билээ. 28 Бас тэд нь тэдгээрийн хоньд болон үхрүүд ба илжигнүүдийг авч 
балгасны дотор байсан ба гадаа хээрт байсан бүгдийг авав. 29 Жич, 
тэдний эд таваар болон хүүхэд ба гэргийд болон гэрийн дотор байсан 
бүхнийг тоноод нүүлгэв. 30 Тийм бөгөөд Яахоб нь Симион болон Ливид 
өгүүлэв.; Та нар энэ газарт суугч Ханаваны болон Парижийн улсын дунд 
намайг муу үнэртэй болгож зовоов. Миний өчүүхэн тоотой байсан тул тэд 
нь миний тус цуглаад, намайг алж, намайг болон миний гэрийг 
хоосруулах буй 31 гэж өгүүлсэнд тэд нь; Бидний дүүтэй садар эмийн 
ёсоор үйлдэх нь зөв буй уу? гэж асуув.  

Гучин тавдугаар бүлэг  



1 Тийм бөгөөд Бурхан нь Яахобт зарлиг болруун; Чи босож, Битилд 
очоод тэнд суу! Бас чиний Ишау ахыгаа өмнөөс зайлах цагт чамд 
үзэгдсэн бурханд нэг тахилын ширээг өр! 2 гэж зарлиг болсонд Яахоб нь 
өөрийн гэрийн улс болон өөртэйгээ хамт байгчдад; Таны дотор байгч 
бурхдыг биеэсээ салгаж, биеэ ариун болгоод, өөр хувцсыг өмсөгтүн! 3 
Бас бид босоод, Битилд очъё! Миний зовлонгийн цагт хариу зарлиг 
болсон хийгээд миний явсан замаар надтай байсан бурханд би тэнд 
тахилын ширээг үйлдэнэ 4 гэж өгүүлсэнд тэд нь өөрийн гарт байгч өөр 
бурхад болон өөрийн чихэнд байсан сүйхүүдийг Яахобт өгөв. Яахоб нь 
тэднийг Шихимийн өмнө байгч нэг Тирибинта модны доор нуув. 5 Тийм 
бөгөөд тэднийг явж байтал, тэдний тойронд байгч балгадын улсын дээр 
бурхны аюул байсан билээ. Тэд ч Яахобын хөвгүүдийг эс нэхэв. 6 Тийн 
Яахоб болон түүнтэй байгч хамаг улс Лүзэд ирэв. Тэр нь Ханаваны дотор 
байгч Битил буй. 7 Тэнд тэр нь нэг тахилын ширээг өрөөд, тэр газрыг Ил 
Битил гэж нэрлэв. Яагаад гэвэл, түүний ахын өмнөөс зайлахад бурхан 
түүнд тэнд үзэгдсэн билээ. 8 Тийнхүү Рибикагийн Дибура нэртэй 
хөхүүлсэн эм нь үхээд, Битилийн доор байгч Тирибинта модны доор 
булагдав. Тийм учраас тэр газар нь Аллун Бэкүд гэж нэрлэгдэв. 9 Тийм 
бөгөөд Яахобыг Падан Арамаас ирэхэд бурхан нь түүнд дахин үзэгдээд, 
түүнийг адистидлав. 10 Жич, бурхан нь түүнд; Чиний нэр нь Яахоб мөн 
билээ. Чи үүнээс хойш Яахоб гэж үл нэрлэгдэнэ. Чиний нэр нь Израйль 
болно. гэж зарлиг болгон түүнийг Израйль гэж нэрлэв. 11 Жич, бурхан нь 
түүнд; Би аугаа хүчтэй бурхан буй. Чи үрстэй болж үржтүгэй! Чамаас улс 
болон улсын чуулган нь гарах бөгөөд чиний бэлхүүснээс хаад гарах буй. 
12 Жич, Абрахам болон Исагт миний өгсөн газар гэвэл, тэр газрыг би 
чамд болон чиний дараа чиний үрсэд өгсүгэй! 13 гэж зарлиг болоод, 
бурхан нь түүнтэй зарлигласан газраасаа өөд болов. 14 Тийм бөгөөд 
Яахоб нь түүний өөртөө зарлиг болсон газраа нэг чулуун босголыг 
босгоод, түүний дээр нэг ундааны өргөлийг асгаад, бас тосыг асгав. 15 
Тийм бөгөөд Яахоб нь өөртөө бурхны зарлиг болсон газрыг Битил гэж 
нэрлэв. 16 Тийм бөгөөд тэднийг Битилээс явж байтал Ипарадын ойр 
ирсэнд Рахил нь төрөв. Төрөхдөө машид зовов. 17 Тийм бөгөөд түүний 
төрөхдөө зовоход туслагч эхнэр нь түүнд; Чи бүү айтугай! Яагаад гэвэл, 
чамд энэ нь хөвгүүн болох буй гэж өгүүлэв. 18 Харин тэр нь нөгчин 
байтал, амийг гаргах цагт түүнийгээ Они гэж нэрлэв. Түүний эцэг нь 
түүнийг Бинзамин гэж нэрлэв. 19 Энэ мэтээр Рахил нь нөгчиж, Ипарадад 
явах замд булагдав. Ипарадад гэдэг нь Бэтлэхим буй. 20 Тийнхүү Яахоб 
нь Рахилийн хүүрийн булшин дээр нэг суварганыг босгов. Одоо болтол 
Рахилийн булшны дээр тэр суварган нь байгаа. 21 Тийнхүү Израйль нь 
явж, өөрийн гэрийг Хидарын асрын цаана барив. 22 Тийм бөгөөд 
Израйлийг тэр газраа сууж байхад Рүбин нь өөрийн эцгийн бага гэргий 



Билхад очоод, түүнтэй хэвтэв. Бас Израйль нь үүнийг сонсов. 23 
Израйлийн хөвгүүд нь арван хоёр билээ. Ли Эщгийн хөвгүүд гэвэл, 
Израйлийн том хөвгүүн Рүбин болон Симион ба Ливи болон Иудей ба 
Иссахар болон Сабулун 24 Рахилийн хөвгүүд, Иосиб болон Бинзамин 25 
Рахилийн шивэгчин Билхагийн хөвгүүд, Дэн болон Набатали. 26 Ли Эгийн 
шивэгчин Жилнагийн хөвгүүд, Гад болон Ашур билээ. Эдгээр нь Падан 
Арам газар Яахобт төрөгдсөн хөвгүүд билээ. 27 Тийм бөгөөд Яахоб нь 
өөрийн Ишаг эцэгт Мамрын Арба балгасанд ирэв. Мамри нь Абрахам 
болон Ишагийн нутагласан Хибрун газар мөн билээ. 28 Ишаг нь зуун ная 
насласан билээ. 29 Тийм бөгөөд Ишаг нь хөгшин болон насаар дүүрэн 
болоод, амийг гаргаж, нөгчөөд, өөрийн улсад хоригдов. Тийнхүү түүний 
хүү Ишау болон Яахоб нь булав.  

Гучин зургадугаар бүлэг  

1 Идум гэгдсэн Ишаугийн үрс; 2 Ишау Ханаваны улсын охидоос Хитийн 
Илуны охин Э Дэ ба Хивийн Жибуяунын ач Э Нэгийн охин Ахулибама ба 
3 Нибаяудын дүү Исмайлын охин Башимад нарыг гэргийд болгон авав. 4 
Э Дэ нь Ишауд Илипажийг төрүүлэв. Башимад нь Ригулыг төрүүлэв. 5 
Ахулибама нь Жиүс болон Алам ба Күрэг төрүүлэв. Эдгээр нь Ханаван 
газарт төрсөн Ишаугийн хөвгүүд буй. 6 Ишау нь өөрийн гэргийд болон 
хөвгүүд ба охид болон гэрийн хамаг улс ба мал адгуусад болон Ханаван 
газарт хураагдсан эд таваар бүхнийг аваад өөрийн дүү Яахобын өмнөөс 
өөр газарт очив. 7 Яагаад гэвэл, тэдний зоорийг нь их болсон тул хамт 
сууж, үл болох билээ. Тэдний малын тухай тэдний нутагласан газар нь 
тэднийг багтааж үл чадах билээ. 8 Энэ мэтээр Ишау нь Сийр ууланд 
суужээ. Ишау гэдэг нь Идум буй. 9 Сийр ууланд байгч Идум улсын эцэг 
Ишаугийн үрс нь; 10 Ишаугийн хөвгүүдийн нэрс нь; Илибаж Ишаугийн 
гэргий Башимадын хөвгүүн билээ. 11 Тиман болон Умар ба Жипу болон 
Китам ба Киназ нар нь Илипажагийн хөвгүүд билээ. 12 Тимна нь 
Ишаугийн хөвгүүн Илипажагийн бага гэргий болоод, Илипажад Амалийг 
төрүүлэв. Эдгээр нь Ишаугийн гэргий Э Дэгийн үрс билээ. 13 Нахад 
болон Жира ба Шамма болон Мижа нар нь Риү Илийн хөвгүүд буй. 
Эдгээр нь Ишаугийн гэргий Башимадын хөвгүүд билээ. 14 Жибуяун ач Э 
Нэгийн охин болон Ишаугийн гэргий Ахулибамагийн хөвгүүд нь; Тэр нь 
Ишауд Жиүс болон Жис Алам ба Күрэг төрүүлэв. 15 Ишаугийн хөвгүүдээс 
гарсан ахлагчид гэвэл, Ишаугийн том хөвгүүн Илипажагийн хөвгүүд нь 
Тиман ахлагч, Умар ахлагч, Жипу ахлагч, Киназ ахлагч, 16 Кидам ахлагч, 
Амалих ахлагч билээ. Эдгээр нь Идум газарт Илипажагаас гарсан 
ахлагчид билээ. Тэд нь Э Дэгийн үрс билээ. 17 Ишаугийн хөвгүүн Риү 
Илийн хөвгүүд нь; Надад ахлагч, Жира ахлагч, Шимма ахлагч, Шамма 



ахлагч Мица ахлагч буй. Эдгээр нь Идум газарт Риү Илээс гарсан 
ахлагчид буй. Тэд нь Ишаугийн гэргий Башимадын үрс билээ. 18 
Ишаугийн гэргий Ахулибамагийн хөвгүүд нь; Жиүс ахлагч, Жия Алам 
ахлагч, Күрэ ахлагч. Эдгээр нь Э Нэгийн охин болон Ишаугийн гэргий 
Ахулибамагаас гарсан ахлагчид билээ. 19 Эдгээр нь Идум гэгч Ишаугийн 
хөвгүүд бөгөөд эдгээр нь тэдний ахлагч нар билээ. 20 Тэр газарт урьд 
суусан Хуригийн Сийрын хөвгүүд нь; Лутан болон Шубал ба Жибияд 
болон Э Нэ ба 21 Дишун болон Ижир ба Диман билээ. Эдгээр нь Хуритны 
ахлагчид болон Идум газарт Сийрын хөвгүүд билээ. 22 Хури болон 
Хишам нь Лутаны хөвгүүд билээ. Тимна нь Лутаны охин дүү билээ. 23 
Алван болон Манахад ба Ибэл болон Шипү ба Унам нар нь Шубалын 
хөвгүүд билээ. 24 Э, И болон Э Нэ нар нь Жибияны хөвгүүд билээ. Э Нэ 
нь өөрийн эцэг Жибиядын илжгүүдийг сахиж байхдаа луусуудыг говьд 
олсон буй. 25 Дишун болон охин Ахулибама нар нь Э Нэщгийн хүүхэд 
буй. 26 Химдан болон Ишбан ба Итран болон Хирэн нар нь Дишуны 
хүүхдүүд билээ. 27 Билхан болон Захаван ба Акан нар нь Ижирын 
хөвгүүд билээ. 28 Үжэ болон Аран нар нь Дишаны хөвгүүд билээ. 29 
Хуритны ахлагчид гэвэл, Лутан ахлагч болон Шубал ахлагч ба Жибияд 
ахлагч болон Э Нэ ахлагч ба 30 Дишун ахлагч ба Ижир ахлагч, Дишан 
ахлагч. Эдгээр нь өөрийн Сийр газрын ахлагч нарын хооронд Хуританы 
ахлагч нар билээ. 31 Израйлийн хөвгүүдийн эзлэх хаан болохоос урьд 
Идум газарт эзэлсэн хаад гэвэл, 32 Биурын хөвгүүн Билэ нь Идум газарт 
эзлэв. Түүний хотын нэр нь Динаба билээ. 33 Билэг нөгчсөнд Бужрагаас 
Цирагийн хөвгүүн Зүбүн нь түүнийг эзлэв. 34 Зүбүнийг нөгчсөнд Тиманы 
газрын Хүшам нь түүний оронд эзлэв. 35 Хүшамыг нөгчсөнд түүний оронд 
Бидадын хөвгүүн Хадад нь эзлэв. Тэр нь Муаб газарт Мидияаныг таслав. 
Түүний хотын нэр нь Шавид билээ. 36 Хаддын нөгчсөнд Масрикагаас 
Самла нь түүний оронд эзлэв. 37 Самлаг нөгчсөнд Савул нь Рихубудаас 
гол хүртэл түүний оронд эзлэв. 38 Савул нөгчсөнд Ахбур Ба Ал Ханан 
хөвгүүн түүний оронд эзлэв. 39 Ахбурын Ба Ал Ханан хөвгүүнийг 
нөгцсөнд түүний оронд Хадар эзлэв. Түүний хотын нэр нь Пау бөгөөд 
түүний гэргийн нэр нь Мажахуны охин Матидын Михитабил билээ. 40 
Ишаугийн ахлагчид өөрийн төрлийн ёсоор болон өөрийн орны ёсоор, ба 
өөрийн нэрсийн ёсоор гэвэл, Тимна ахлагч, Алва ахлагч, Житиун ахлагч, 
41 Ахулибима ахлагч, Ий Ла ахлагч, Пинун ахлагч, 42 Киназ ахлагч, 
Таман ахлагч, 43 Мибжар ахлагч, Микдияал ахлагч, Ирам ахлагч. Эдгээр 
нь өөрийн өмчийн газарт нутгийн ёсоор Идумын ёсоор ахлагчид буй. 
Идум улсын эцэг нь Ишау билээ.  

Гучин долдугаар бүлэг  



1 Яахоб нь өөрийн эцгийн оролт болон нутагласан газар гэвэл, Хагаван 
газарт суув. 2 Яахобтай тохиолдогсод нь; Иосиб нь арван долоон настай 
болоод, өөрийн ах нартай хонийг сахив. Тийнхүү тэр залуу нь өөрийн 
эцгийн Билха болон Жилпа гэргийдийн хөвгүүдтэй байж, байхдаа тэдний 
муу үйлсийн учрыг эцэгтээ мэдүүлэв. 3 Израйль нь Иосибийн өөрийн 
хамаг хөвгүүдээс үлэмж энхрийлэв. Яагаад гэвэл, өөрийг нь хөгширсөн 
хойно төрсөн тул билээ. Бас тэр нь түүнд нэгэн олон өнгөт дээлийг 
үйлдэв. 4 Тийм бөгөөд түүний ах нар нь өөрийн эцгийг түүний хамаг ах 
нараас үлэмж үнэлснийг үзээд, түүнийг өшөөлж, түүнтэй угтайгаар 
хэлэлцэж эс чадав. 5 Бас Иосибийн зүүдийг зүүдлээд, ах нартаа 
үзүүлснээр тэд нь урьдаас түүнийг үлэмж өшөөлөв. 6 Тийнхүү тэр нь 
тэдэнд Миний энэ зүүдийг сонсогтун! 7 Биднй тариаланд тарианы 
боолтуудыг уяж байна. Миний боолтыг босоод байхад таны боолт нь 
миний боолтыг хүрээлэн түүнд хөсөр мөргөв 8 гэж өгүүлсэнд түүний ах 
нар нь түүнд; Чи бидний дээр эзлэх буй уу? Эсвэл чи бидний ахлагч 
болох буй уу? гээд зүүд болон үгсийн төлөө түүнийг үлэмж өшөөлөв. 9 
Тэр нь бас нэг зүүдийг зүүдлээд, өөрийн эцэг болон ах нартаа; Би өөр нэг 
зүүдийг зүүдлэв. Нар болон сар ба арван нэгэн од нь надад хөсөр мөргөв 
10 гэж эцэг болон ах нартаа өгүүлэхэд түүний эцэг нь түүнийг зэмлэж; 
Чиний зүүдэлсэн зүүд нь юу вэ? Харин би болон чиний эх ба ах дүү нар 
нь чамд хөсөр мөргөхөөр ирэх биш үү?гэж өгүүлэв. 11 Тийнхүү түний ах 
нар нь түүнд атаархав. Зүгээр, түүний эцэг нь тэр үгсийг ажиглав. 12 
Тийм бөгөөд түүний ах нар нь өөрийн эцгийн хоньдыг сахихын тулд 
Шихимд очсон билээ. 13 Тийнхүү Израйль нь Иүшүигт; Чиний ах нар нь 
Шихимд мал сахидаг биш үү? Чи ир! Би чамайг тэдэнд илгээнэгэж 
өгүүлсэнд тэр нь; Би энд байна гэж түүнд өгүүлэв. 14 Тэр нь түүнд; Чи 
очоод ах нар мэнгэтэй юу? Бас хоньд мэнгэтэй юу? гэж үзээд надад 
мэдүүл гэж өгүүлээд, түүнийг Хибаруны бэлээс илгээв. Тэр ч Шихимд 
ирэв. 15 Тийм бөгөөд түүний хээрт төөрөн байхад нэг хүн нь түүнийг 
олоод, түүнээс; Чи юуг хайна вэ? 16 гэсэнд тэр нь; Би өөрийн ах нарыг 
хайж байна. Тэдний хаана сахин байгааг надад өгүүлж хайрла! 17 гэж 
өгүүлсэнд тэр хүн нь; Тэд нь надаас явав. Яагаад гэвэл, бид Дутанд очъё! 
гэж тэдний өгүүлснийг сонсов гэж өгүүлсэнд Иосиб нь өөрийн ах нарыг 
даган, Дутанд олов. 18 Тэд нь түүнийг холоос харахад, түүнийг ойр 
ирэхээс өмнө түүнийг алахаар арга олов. 19 Тийнхүү тэд нь өөр зуураа 
өгүүлэлдэв; Энэ хэтэрхий зүүдлэгч ирж байна. 20 Одоо ирэгтүн! Бид 
түүнийг алж, нэг худагт хаяад, ан нь түүнийг идэв гэж өгүүлье! Тийнхүү 
түүний зүүдний юу болохыг үзье! гэж өгүүлэлдэв. 21 Зүгээр, Рүбин нь 
үүнийг сонсоод, түүнийг тэдний гараас тонилгож өгүүлэв; Түүний амийг 
бүү тасалъя! 22 Бас Рүбин нь тэдэнд өгүүлэв; Цусыг бүү асгагтун! Энд 
говьд нэг худгийн дотор түүнийг хаягтун! Харин түүний дээр гараа бүү 



өргөгтүн! гэж өгүүлэв. Түүний өгүүлсний шалтгаан гэвэл, түүнийг тэдний 
гараас тонилгоод, өөрийн эцэгт хариулахын төлөө билээ. 23 Тийм бөгөөд 
Иосибийн ах нартаа ирсэнд тэд нь Иосибийн дээр байгч олон өнгөтэй 
дээлийг тайлаад, 24 түүнийг аваад нэг худагт хаяв. Тэр худаг нь усгүй 
хоосон билээ. 25 Тийм бөгөөд тэд нь идээг идэхийн тулд суун, нүдээрээ 
дээшээ ширтээд, Килиядаас ирээд, сайхан үнэртэн болон Балсам ба 
Мийрануудаар ачигдсан тэмээдтэй Египетэд очих Ишмайлтаны нэг 
аялагч чуулганыг үзэв. 26 Тийм бөгөөд Иудей нь ах дүү нартаа; Хэрэв 
бид өөрийн дүүг алж, түүний цусыг нуувал, ямар тус болох вэ? 27 Явъя! 
Түүнийг Ишмайлтанд худалдъя! Зүгээр, бидний гар нь түүний дээр үл 
болох болтугай! Яагаад гэвэл, тэр нь бидний дүү болон бидний мах мөн 
гэж өгүүлсэнд түүний ах дүү нар нь түүнийг сонсов. 28 Тийм бөгөөд 
Мидияантаны худалдагчдын тэнд алсдахад, тэд нь Иосиб худгаас татаж, 
өргөөд Иосибийн Шимайлтанд хорин цэн мөнгөөр худалдав. Тэд нь 
Иосиб Египетэд аваачив. 29 Рүбин нь тэр худагт очиж, Иосиб тэр худагт 
үгүй байсныг үзээд, хувцсаа цуулав. 30 Тэр нь өөрийн дүү нарт өгүүлэв; 
Тэр хөвгүүн нь үгүй болов. Би хаана очих вэ? гэж өгүүлэв. 31 Тийм бөгөөд 
тэд нь Иосибийн дээлийг авч нэг ямааны ишгийг алаад, тэр дээлийг 
цусанд норгов. 32 Тийнхүү тэд нь тэр олон өнгөт дээлийг илгээж, өөрийн 
эцэгт авч ирүүлээд; Бид үүнийг олов. Энэ нь чиний хөвгүүний дээл мөн 
үү? Биш үү? гэж мэдтүгэй! гэж захив. 33 Тийнхүү тэр нь түүнийг таниад; 
Энэ нь миний хөвгүүний дээл мөн байна. Нэг муу ан нь түүнийг идэв. 
Иосиб нь үнэхээр таслагдав 34 гэж Яахоб нь хувцсаа цуулаад, зүдгүүрт 
хувцсыг бэлхүүсэндээ өмсөөд, хөвгүүний тухай гашуудав. 35 Тийм бөгөөд 
түүний хөвгүүд болон охид нь түүнийг амруулахаар босовч тэр нь 
амрахыг үл хүсэн өгүүлэв; Би өөрийн хөвгүүнд хүүрийн булш хүртэл 
гашуудаж явна. гэж өгүүлэв. Энэ мэтээр түүний эцэг нь түүний төлөө 
уйлав. 36 Тэд нь Митиятан нь түүнийг Египетэд Вораугийн биеийг сахигч 
түшмэдээс нэг Путивур ахлагчид худалдсан билээ.  

Гучин наймдугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Иудей өөрийн ах дүү нараас яваад, Адүлэмтанаас нэг 
Хүрэ нэртэй хүний ойр буув. 2 Иудей нь тэнд Ханаванаас нэг Шүвэ 
нэртэй хүний охиныг үзээд, түүнийг авч түүнтэй нөгцөв. 3 Тийнхүү тэр нь 
жирэмсэн болоод, нэг хөвгүүнийг төрүүлээд, түүнийг Ир гэж нэрлэв. 4 
Жич, тэр нь дахин жирэмсэн болоод, нэг хөвгүүнийг төрүүлээд, түүнийг 
Унан гэж нэрлэв. 5 Бас тэр нь дахин жирэмсэн болоод нэг хөвгүүнийг 
төрүүлээд, түүнийг Шила гэж нэрлэв. Түүнийг төрөхөд Иудей нь Кизибнэд 
байлаа. 6 Тийм бөгөөд Иудей нь өөрийн том хөвгүүн Ирд нэг гэргий авав. 
Түүний нэр нь Тамар гэдэг билээ. 7 Харин Ир нь Жахуагийн өмнө муу 



болов. Тийнхүү Жахуа нь түүнийг өгүүлэв. 8 Тийн Иудей нь Унанд; Чи 
өөрийн ахын гэргийг авч түүнтэй нөгцөн, ахдаа үрийг босгон үйлд! гэж 
өгүүлэв. 9 Унан нь тэр үр нь өөрийн үл болно гэж мэдээд, ахынхаа 
гэргийтэй нөгцөж, ахдаа үрийг үл өгөхийн тулд газар асгав. 10 Тийм 
бөгөөд түүний үйлдсэнийг Жахуагийн өмнө мууг болсны тул тэр нь 
түүнийг ч үхүүлэв. 11 Тийм бөгөөд Иудей нь өөрийн бэр Тамарт; Миний 
хөвгүүн Шилаг том болтол чи өөрийн эцгийн гэрт бэлбэснээр суу! Яагаад 
гэвэл, түүний ах нар мэт үл үхэхийн тулд билээ гэж өгүүлсэнд Тамар нь 
яваад, өөрийн эцгийн гэрт суув. 12 Тийм бөгөөд удаан байсны дараа 
Шүвагийн охин байсан Иудейгийн гэргий нөгчив. Тийнхүү Иудейг амарсны 
дараа тэр болон Адүламтанаас түүнийг Хирэ нөхөр нь Тимнадад байгч 
түүний хоньдыг Хаячилнанд явав. 13 Тийнхүү чиний хадам эцэг нь 
хоньдоо Хаячилнаны төлөө Тимнадад очно гэж Тамарт өгүүлэгдсэнд 14 
тэр нь бэлбэсний хувцсаа биеэсээ тайлан аваад, хөшгийг өмсөөд, өөрөө 
хучаад, Тимнадад очих замаар Инаймын илэрхий газарт суув. Яагаад 
гэвэл, Шила нь том болсон боловч тэр нь түүнд гэргий болж эс 
өгөгдсөнөө үзсэн билээ. 15 Тийм бөгөөд Иудей нь түүнийг үзээд, садар 
эм байна гэж санав. Яагаад гэвэл, тэр нь нүүрээ бүрхсэн билээ. 16 Тийм 
бөгөөд тэр нь замаас түүнд гараад, өөрийн бэр мөн гэж эс мэдэж түүнд; 
Намайг биедээ оруулж, хайрла! гэж өгүүлсэнд тэр нь Чи надад орохын 
тулд юу өгөх вэ? 17 гэж өгүүлсэнд тэр нь; Би сүргээсээ нэг мянган ишгийг 
илгээнэ гэж өгүүлсэнд тэр нь; Чи үүнийг илгээтэл, нэг барьцааг өгнө үү? 
18 гэж өгүүлсэнд тэр нь; Би ямар барьцааг чамд өгөх вэ? гэсэнд тэр нь; 
Тамга болон бугуйвч ба гартаа байгч таягаа өгөн үйлд! гэж өгүүлсэнд тэр 
нь түүнд тэднийг өгөөд, түүнд оров. Тийнхүү тэр нь түүнээс жирэмсэн 
болов. 19 Тийм бөгөөд тэр нь тэндээс яваад, хөшгөө биеэсээ аваад, 
бэлбэсний хувцсаа өмсөв. 20 Тийм бөгөөд Иудей нь тэр гэргийн гараас 
өөрийн барьцааг авахын тулд өөрийн Адүламын нөхрөөр ишгийг илгээвч, 
тэр нь түүнийг эс олоод, 21 тэндэх газрын хүмүүсээс асуухад; Энэ эм эс 
байсан буй гэж өгүүлэв. 22 Тийм бөгөөд тэр нь буцаж, очоод, Иудейд; Би 
түүнийг эс олов. Тэр газрын хүмүүс нь энд садар эм эс байсан гэж 
өгүүлэв гэв. 23 Тийнхүү Иудей нь; Бидний үл ичихийн тулд тэр нь тэднийг 
автугай! Би энэ ишгийг илгээвч, чи түүнийг эс олов гэж өгүүлэв. 24 Тийм 
бөгөөд гурван сар болсны дараа Чиний бэр Тамар нь тачъяалдаад, 
тачъяангуйгаар жирэмсэн болов гэж Иудейд мэдэгдсэнд Иудей нь; 
Түүний гаргагтун! Тэр нь түлэгдэх болтугай! гэж өгүүлэв. 25 Тийнхүү 
түүнийг гарахад, тэр нь өөрийн хадам эцэгт; Эдний эзнээс би жирэмсэн 
болов. Чи энэ тамга болон бугуйвч ба таягийг хэнийх болохыг ялган 
мэдтүгэй! 26 гэж өгүүлсэнд Иудей нь тэднийг таньж; Тэр нь надаас зөв 
буй. Яагаад гэвэл, би түүнийг өөрийн хөвгүүн Шилад эс өгсөн тул билээ. 
Тэр нь түүнийг дахин эс мэдэв. 27 Тийм бөгөөд түүний төрөх үед түүний 



умайн дотор ихэр хүүхэд байлаа. 28 Тийм бөгөөд төрөхөд, нэгнийг нь 
гараа гаргахад,таалагч эм нь нэг улаан утас авч, түүний гаранд уяад; Энэ 
нь түрүүлэн гарав. 29 Харин түүнийг гараа гэдэргээ татсанд түүний дүү нь 
гарав. Тийм бөгөөд тэр нь; Чи яаж эвдэж гарав. Энэ эвдрэл нь гамтай 
болох болтугай! гэж өгүүлсэнд тэр нь Париж гэж нэрлэгдэв. 30 Бас гартаа 
улаан утастай дүү нь гарав. Тэр нь Жара гэж нэрлэгдэв.  

Гучин есдүгээр бүлэг  

1 Иосибийн Египетэд ирсэн Вораугийн бие хамгаалагч түшмэдийн ахлагч 
Путивор түүнийг авчирсан Ишмайлтны гараас худалдаж авав. Яагаад 
гэвэл, Египетийн хүн билээ. 2 Жахуа нь Иосибийн хамт байсан бөгөөд 
тэр бүтэмжит хүн болоод өөрийн эзэн болсон Египетчүүдийн гэрт байлаа. 
3 Түүний эзэн нь Жахуаг түүнтэй байсан бөгөөд түүний хамаг үйлдлийг 
Жахуа бүтэмжтэй болгосныг үзэв. 4 Тийм учраас Иосиб түүний өмнө 
хайрыг олж, түүнд үйлчилдэг билээ. Бас тэр түүнийг өөрийн гарт өгөв. 5 
Тэгээд түүний гэр болон байгаа бүхэндээ түүнийг сахигч болгон авсан 
цагаас эхлэн Жахуа нь Иосибийн төлөө Египетчүүдийн хүний гэрийг 
адистидлав. Бас түүнд гэртээ болон хээр байгаа бүхний дээр Жахуагийн 
адис байлаа. 6 Бас тэр байгаа бүхнээ Иосибийн гарт байлган, өөрийн 
идэх идээнээ өөр байгаа бүхнээ эс мэддэг билээ. Иосиб нь сайхан биетэй 
болон сайхан царайтай билээ. 7 Энэ мэт болсны дараа түүний эзний 
хатан нь Ишиүгийг нүдээрээ ширтэж надтай хэвт гэж өгүүлэв. 8 Харин тэр 
нь эс зөвшөөрч өөрийн эзний хатандаа өгүүлрүүн; Миний эзэн нь надтай 
гэрийн дотор юу ахуйг эс мэднэ. Хамаг байгаануудаа миний гар дээр 
өгөв. 9 Энэ гэрийн дотор надаас их үгүй бөгөөд чамаас бус надад 
харагдсан буй үгүй буй. Яагаад гэвэл, чи түүний гэргий буй. Тиймийн тул 
би яахин энэ нүглийг хийж бурхны тус хилэнцийг үйлдэж чадна. хэмээн 
өгүүлэв. 10 Тийн бөгөөд тэр нь өдөр бүр Иосиб өгүүлэвч тэр нь түүнтэй 
хэвтэх эсвээс түүнтэй байхаа эс зөвшөөрөв. 11 Тэгээд нэг өдөр Иосиб нь 
өөрийн үйлийг үйлдэхийн тул гэрт орсон бөгөөд гэрийн дотор гэрийн 
хүмүүсээс нэг ч үгүй байхад 12 тэр нь түүний хувцсаас барьж надтай хэвт 
хэмээн өгүүлсэнд тэр нь хувцсаа түүний гарт орхиод зайлж гарав. 13 
Тийн бөгөөд тэр хатан нь түүний хувцасдаа орхиод зайлж гарсныг үзээд 
14 өөрийн гэрийн хүмүүсийг дуудаж тэдэнд; Тэр нь энэ Еврей хүнийг 
биднийг элгэлэхийн тул бидэнд ирүүлэв хэмээн үзэгтүн!, хэмээвээс тэр нь 
надтай хэвтэхийн тул надад ирэв. Харин миний их дуу гарав. 15 Тэгээд 
тэр нь миний дуу гарч дуудсаныг сонсоод хувцасдаа надтай орхиод 
зайлж гадагш гарав. хэмээн өгүүлэв. 16 Тэр нь түүний эзний иртэл түүний 
хувцсыг ойроо тавиад 17 түүнд энэ мэт үгсээ өгүүлрүүн; Чиний бидэнд 
авчирсан Еврей боол нь намайг элгэлэхийн тул надад ирэв. 18 Харин 



миний их дуу гарч дуудахад тэр нь хувцсаа надад орхиод гадагш зайлав. 
хэмээн өгүүлэв. 19 Түүний эзэн нь чиний боол надад энэ мэтээр үйлдсэн 
хэмээн өөрийн гэргийгийн өгүүлсэн үгсийг сонсоод хилэгнэв. 20 Бас 
Иосибийн эзэн нь түүнийг аваад хааны хүлээлгэсэн ял таны байсан 
гяндны дотор суулгав. Тэнд тэр нь гяндны дотор байв. 21 Жахуа нь 
Иосибэй байсан бөгөөд түүнд хайрыг үзүүлэвч гяндны түшмэлийг өмнө 
хайрыг өгөв. 22 Тийнхүү гяндны түшмэл нь гяндны дотор агч хамаг 
хоригдогсдыг Иосибийн гарт өгөв. Бас юу ч тэнд үйлдвээс эл, тэр нь 
үйлддэг бөлгөө. 23 Тэр гяндны түшмэл нь түүний гарт байгаагаас юуг ч эс 
үзэв. Яагаад гэвэл, Жахуа нь түүнтэй байсан бөлгөө. Жахуа нь түүний 
үйлдсэнийг бүтээмжит болгов.  

Дөчдүгээр бүлэг  

1 Тийм бөгөөд энэ мэт болсны дараа Египетийн хааны аягыг баригч 
болон идээг бэлдэгч нь өөрийн эзэн Египетийн хаанд бурууг үйлдэв. 2 
Тийнхүү Ворау нь өөрийн аяга баригчдын тэргүүлэгч болон идээг 
бэлтгэгчдийн тэргүүлэгч хоёрт ихэд хилэгнээд, 3 тэднийг биеийг 
сахигчдын тэргүүлэгчийн гэр болох хүлэгдсэн Иосибийн байсан гянданд 
өгөв. 4 Тийм бөгөөд биеийг сахигчдын тэргүүлэгч тэднийг Иосиб тушааж, 
өгсөнд тэр нь тэдэнд үйлчилж явав. Тэд ч хэдэн хэдэн цаг болтол 
гянданд байв. 5 Тийм бөгөөд гяндан дотор хүлэгдсэн Египетийн хааны 
аяга баригч болон идээг бэлтгэгч хоёр хоёулаа тайлбартай зүүдийг 
зүүдэлж, өөр өөрийн зүүдийг нэг шөнө зүүдлэв. 6 Тийм бөгөөд Иосиб нь 
тэдэнд өглөө ирж тэднийг хараад, тэдний гомдолтой байхыг үзэв. 7 Тийм 
бөгөөд тэр нь өөртэйгээ хамт гянданд байгч өөрийн эзний түшмэдээс 
асуув; Таны бие энэ өдөр яагаад гашуудалтай байна вэ? 8 гэсэнд тэд нь 
Бид зүүд зүүдэлсэн бөгөөд түүнийг тайлагч нь үгүй байна гэж өгүүлсэнд 
Иосиб нь тэдэнд; Тайлбарууд нь бурхнаас гарах биш үү? Тэднийг надад 
өгүүлэн үйлд! 9 гэж өгүүлсэнд аяга баригчдын тэргүүлэгч нь өөрийн 
зүүдийг Иосиб өгүүлэв. Миний зүүдлэх нь; Миний өмнө нэг үзмийн иш буй 
бөгөөд 10 тэр үзмийн иш нь гурван салаатай болон хүлээтэй мэт болоод, 
цэцгүүдийг дээш гаргав. бас түүний мөчрүүд нь боловсорсон үзмийг 
гаргав. 11 Тийм байхад Вораугийн аяга нь миний гарт буй бөгөөд би 
үзмүүдийг аваад, Вораугийн аяганд шахаад, аягыг Вораугийн гарт өгөв 
гэж би зүүдлэв 12 гэсэнд Иосиб нь түүнд; Үүний тайлбар нь; Тэр гурван 
салаа нь гурван өдөр буй. 13 Үүнээс гурван өдрийн турш Ворау нь чиний 
заргуудыг шүүгээд, чамайг чиний оронд хариулах буй. Тийнхүү чи урьдын 
ёсоор Вораугийн аяга баригч байсан мэт түүний аягыг түүний гарт өгөх 
буй. 14 Тийм бөгөөд чамд сайн болоход чи намайг санаж, бас миний 
тухай Ворауд мэдүүлж, энэ гэрээс намайг гаргаж хайрла! 15 Яагаад 



гэвэл, би Еврей газраас хулгайгаар авагдаад, энд ч энэ гянданд 
оруулагдахын тулд юуг ч эс үйлдэв гэж өгүүлэв. 16 Тийм бөгөөд идээг 
баригчдын тэргүүлэгч нь түүнийг сайн тайлбарласныг үзээд, Иосиб; 
Миний зүүдэнд; Миний толгой дээр гурван цагаар сав буй бөгөөд 17 
тэдгээр саван дотор Вораугийн бэлтгэсэн зүйл бүрийн идээ буй бөгөөд 
миний толгой дээрх савнаас шувууд тэднийг идсэнийг үзэв 18 гэж 
өгүүлсэнд Иосиб нь хариу; Үүний хариу тайлбар нь; Тэр гурван сав нь 
гурван өдөр буй. 19 Үүнээс гурван хоногийн турш Ворау чиний заргыг 
шүүгээд, чамайг модонд өлгүүлэх буй. Тийм бөгөөд шувууд нь чиний 
биеэс чиний махыг идэх буй гэж өгүүлэв. 20 Тийм бөгөөд гурав дахь 
өдрөө Вораугийн төрсөн өдөр болсонд тэр нь өөрийн хамаг боолуудад 
нэг найр үйлдээд, өөрийн боолуудын хооронд байгч аяга баригчдын 
тэргүүлэгчийн зарга болон идээг бэлтгэгчдийн тэргүүлэгчийн заргыг 
шүүгээд, 21 аяга баригчдын тэргүүлэгчийг Вораугийн гарт аяга өгөхийн 
тулд аяга барих оронд хариулав. 22 Иосибийн тайлбарласан мэт тэр нь 
идээ бэлтгэгчдийн тэргүүлэгчийг өлгүүлэв. 23 Тийм боловч аяга 
баригчдын тэргүүлэгч нь Иосиб эс санаж мартав.  

Дөчин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийм бөгөөд хоёр жилийн дараа Ворау нь зүүдлэхдээ голын дэргэд 
байв. 2 Тийм бөгөөд долоон үзэсгэлэнтэй болон тарган махтай үхэр нь 
голоос гараад, нэг нугад идээшлэв. 3 Бас тэдний дараа үзэмж үгүй болон 
туранхай махтай үхэр нь голоос гараад, өөр үхрүүдтэй голын хөвөөн дээр 
байв. 4 Тийм бөгөөд үзэмжгүй болон туранхай үхрүүд нь сайн 
үзэсгэлэнтэй болон тарган махтай долоон үхрийг идэв гэж үзээд сэрэв. 5 
Тийм бөгөөд тэр нь унтаж, дахин зүүдлэхдээ; Ганц тарианы ишинд 
долоон том тариатай болон сайн толгой гарав. 6 Бас тэдний дараа 
долоон нарийн болон зүүний салхинд хатаагдсан толгой нь гарав. 7 Тийм 
байхад долоон нарийн толгой нь долоон том дүүрэн толгойг залгив гэж 
зүүдлээд, сэрснийхээ дараа үүнийг зүүд гэж мэдэв. 8 Тийм бөгөөд Ворау 
нь өглөөгүүр сэтгэлээр зовиноод, Египетийн хамаг зурхайчид болон 
хамаг мэргэдийг дуудаад, зүүдийг тэдэнд өгүүлэв. Тийм боловч түүнийг 
тайлбарлагч эс олдов. 9 Тийм бөгөөд аяга баригчдын тэргүүлэгч нь 
Ворауд; Би өөрийн бурууг энэ өдөр санав гэхэд 10 Ворау өөрийн боолд 
хилэгнээд, намайг болон идээ баригчдын тэргүүлэгчийг сахихын тулд 
биеийг сахигчийн гэрт өгөв. 11 Би болон тэр нь нэг шөнө зүүд 
зүүдэлцгээгээд, өөр өөрийн тайлбарт зүүдийг зүүдлэв. 12 Тэнд нэг Еврей 
залуу нь биеийг сахигчийн боол бөгөөд бидний зүүдэнд түүнд өгүүлсэн 
нь; Тэр нь бидний зүүдийг тайлбарлан, хүн бүрийн зүүдийг ёсоор 
тайлбарлав. 13 Тийм байхад түүний бидэнд тайлбарласнаар болов. Тэр 



нь намайг миний оронд хариулж өлгөв гэж өгүүлэв. 14 Тийм бөгөөд Ворау 
нь Иосиб дуудаад, гяндангаас түргэн авчруулав. Тэр нь сахлаа аваад, 
өөр хувцас өмсөөд, Ворауд оров. 15 Тэгээд Ворау нь Иосиб; Би зүүд 
зүүдэлсэн бөгөөд үүнийг тайлбарлагч үгүй буй. Харин чиний тухай би 
сонсвол, чи зүүдийг сонсоод, тайлбарлаж, чадна гэж сонсов би 16 гэж 
өгүүлсэнд Иосиб нь Ворауд; Энэ нь надаас бус. Харин бурхан нь Ворауд 
амархан хариу зарлиг болох болтугай! 17 гэж өгүүлсэнд Ворау нь Иосиб; 
Би зүүдээр голын хөвөөн дээр байсан бөгөөд 18 долоон тарган махтай 
болон сайхан янзтай үхэр нь голоос гараад, нэг нугад идээшлэн байв. 19 
Бас тэдний дараа долоон муухай болон маш үзэмжгүй туранхай махтай 
үхэр гарав. Би тийм мууг Египет газарт эс үзэв. 20 Тийн байхад тэр 
туранхай муу үхрүүд нь тэргүүн долоон тарган үхрийг идэв. 21 Залгисны 
дараа тэдний өмнө муу зангаар байсаар байсны тул идсэн нь эс мэдэгдэв 
гэж би зүүдлээд сэрэв. 22 Бас зүүдээр үзэхэд; Нэг тарианы ишинд долоон 
толгой ургав. Тэд нь том бөгөөд сайн билээ. 23 Бас тэдний дараа долоон 
хадайр болон нарийн ба зүүний салхинд хатаагдсан толгой гараад, 24 
тэр долоон нэрийн толгой нь долоон сайн толгойг залгив гэж үзэв. 
Тийнхүү би зурхайч нарт үүнийг өгүүлэвч надад тайлбарлагч эс олдов. 25 
гэж өгүүлсэнд Иүшиг нь Ворауд; ораугийн зүүд нь ганц буй. Бурхан нь юу 
үйлдэхээ Ворауд үзүүлэв. 26 Долоон сайн үхэр нь долоон жил буй. Бас 
долоон сайн тарианы толгой нь долоон жил билээ. Зүүд нь ганц буй. 27 
Бас тэдний дараа гарсан долоон туранхай болон муу үхэр нь долоон жил 
буй. Бас долоон хоосон болон салхинд хатаагдсан тарианы толгой нь 
долоон зудан жил буй. 28 Миний Ворауд өгүүлснээр бурхан нь юу 
өгүүлэхээ Ворауд үзүүлнэ. 29 Үүнээс хойш бүхэл Египет газарт долоон их 
элбэг жил болох буй. 30 Зүгээр, тэдний дараа долоон зудан жил ирсэнд, 
Египет газарт урьд элбэг нь мартагдах бөгөөд зуданд газар нь тарагдах 
бий. 31 Бас тэр хойд зуд нь маш хүнд болох тул элбэг нь энэ оронд үл 
мэдэгдэх буй. 32 Бас тэр зүүдний хоёр давхарлагдсаны шалтгаан нь; Тэр 
бурхнаар тогтоогдсон бөгөөд бурхан нь түүнийг удалгүй үйлдэх буй. 33 
Тийм учраас Ворау нь нэг мэргэн болон ухаант хүнийг олоод, Египет 
газрын дээр тавьтугай! 34 Бас Ворау нь газрын таван хувийг авах 
болтугай! 35 Тэд ч энэ ирэхгүй сайн жилийн идээг хурааж, Вораугийн 
эрхээр талхыг хадгалаад, балгадын идээ болох тул сахих болтугай! 36 
Тэр зудаар газрын үл эвдрэхийн тул тэр идээ нь Египет газарт ирэхгүй 
зудын долоон жилийн тул хадгалагдах болтугай! гэж өгүүлэв. 37 Тийм 
бөгөөд тэр нь уг Вроэүд болон түүний хамаг боолуудад зохистой билээ. 
38 Бас Ворау нь боолууддаа өгүүлэв; Бид үүнтэй адил хүнийг олох уу? 
Түүний дотор бурхны тодотгол буй 39 гэж өгүүлээд, Ворау нь Иосиб 
өгүүлэв; Бурхны чамд энэ бүхнийг мэдүүлсний дараа чамтай адил мэргэн 
болон ухаантай хүн үгүй. 40 Чи миний гэрийн дээр болох бөгөөд чиний 



үгээр миний улс бүгдээр эзлэгдэнэ. Би ганц ширээгээр чамаас их болно 
гэж өгүүлэв. 41 Бас Ворау нь Иосиб өгүүлэв; Би чамайг бүхэл Египет 
газрын дээр тавина 42 гэж өгүүлээд, өөрийн гараас бэлзгээ бөгжөө 
аваад, Иосибийн гарт зүүлгэн нарийн бүс хувцсыг өмсгөөд, нэг алтан 
оосрыг хүзүүнд зүүлгэв. 43 Бас тэр нь өөрийн хоёр дахь үзэсгэлэнт 
тэргэндээ явуулж, Түүнийг мөргө! гэж дуудуулав. Энэ мэтээр түүнийг 
бүхэл Египет газрын дээр тавив. 44 Бас Ворау нь Иосиб өгүүлэв; Би 
Ворау мөн. Зүгээр, чамгүйгээр бүхэл Египет газарт хэн ч гар буюу хөлөө 
үл өргөх буй. 45 Бас Ворау нь Иосибийг Саунад Па Анияа гэж нэрлээд, 
Оны Бутивура Ламагийн охин Ашипадыг түүнд гэргий болгон өгөв. 
Тийнхүү Иосиб нь Египет газарт нааш цааш зорчив. 46 Иосиб нь 
Египетийн хаан Вораугийн өмнө байсан цагт гучин настай байсан бөгөөд 
Вораугийн өмнөөс гараад, бүхэл Египетийг газрыг алсдав. 47 Тийм 
бөгөөд долоон элбэг жилээр газар нь атга атгаар ургуулав. 48 Тэр долоон 
жилийн турш Египетэд байгч хамаг идээг хурааж, балгадын дотор 
хадгалагдав. Үүнд; аливаа балгасдын тойронд байгч хээрийн идээг 
тэрхүү балгасад элс мэт маш их талхыг хураагаад, тоолшгүй байсан тул 
тоолохоо болив. 50 Тийм бөгөөд зудан жилүүдийн болохоос урьд Иосиб 
хоёр хөвгүүд нь төрөгдөв. Оны Путивура Ламагийн охин Ашипад нь түүнд 
төрүүлэв. 51 Иосибийн өөрийн том хөвгүүнийг Манасси гэж нэрлэв. 
Яагаад гэвэл, бурхан нь манай зовлон болон миний эцгийн гэрийг 
умартуулав. мартуулав гэж өгүүлсний төлөө билээ. 52 Хоёр дахь 
хөвгүүнийг Ивурайм гэж нэрлэв. Яагаад гэвэл, бурхан нь миний 
зовлонгийн газарт намайг үрстэй болгов гэж өгүүлсний төлөө билээ. 53 
Тийм бөгөөд долоон элбэг жилийн Египет газарт дуусгасанд Иосибийн 
өгүүлсэн мэт долоон зудан жил эхэлж ирэв. 54 Тийнхүү хамаг гацаадад 
зуд байсан боловч бүхэл Египет газарт тариа буй билээ. 55 Тийм бөгөөд 
бүхэл Египет газрын улсын өмсөж, Ворауд талхны төлөө дуудахад Ворау 
нь Египетийн улс бүгдээрт өгүүлэв; Та Иосиб очигтун! Түний танд юу 
өгүүлэх мэт түнчлэн үйлдэгтүн! гэж өгүүлэв. 56 Тийн зуд нь бүхэл газар 
дээр болсонд Иосиб нь хамаг хадгалах гэрүүдийг нээгээд, Египетийн 
улсад худалдав. Бас зуд нь бүхэлт Египет газарт хүчтэй болов. 57 Хамаг 
газруудад зуд нь хүчтэй байх тул аливаа газраас идээг худалдаж авахын 
тулд Египет Иосиб ирлээ.  

Дөчин хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийнхүү Яахоб нь Египетэд талх буй гэж мэдээд, өөрийн хөвгүүдэд 
өгүүлэв; Та нар өөр өөрөө юуны тул харалцана вэ? 2 Бас өгүүлэв; Миний 
сонсвол, Египетэд талх буй. Тийм учраас бидний амьд байж, үл үхэхийн 
тул та нар тэнд очоод, тэндээс бидэнд талх худалдаж авагтун! гэж 



өгүүлэв. 3 Тийм бөгөөд Иосибийн арван ах нар нь Египетээс талхыг 
худалдаж авахын тулд тэнд очив. 4 Зүгээр, Яахоб нь Иосибийн дүү 
Бинзаминий түүний ах нартай эс илгээв. Яагаад гэвэл, Түүнтэй зовлон нь 
учрах болжээ гэж өгүүлэв. 5 Тийм бөгөөд талхыг худалдаж, авахын тулд 
ирэгчдийн дунд Израйлийн хөвгүүд ч ирэлцэв. Яагаад гэвэл, зуд нь 
Ханаван газарт билээ. 6 Иосиб нь газрын дээр тэргүүлэгч болоод, газрын 
улс бүгдээрт худалддаг билээ. Тийн байхад Иосибийн ах нар нь ирээд, 
Иосиб нүүрээрээ хөсөр мөргөв. 7 Иосиб нь ах нараа үзээд, танивч эс 
таньсан мэт болж, хатуу үгсээр тэдэнд өгүүлэв; Та нар хаанаас ирэв? гэж 
өгүүлсэнд тэд нь; Идээг худалдаж авахын тулд Ханаван газраас ирэв бид 
гэж өгүүлэв. 8 Иосиб нь өөрийн ах нарыг танивч тэд нь түүнийг эс танив. 
9 Тийнхүү Иосиб нь тэдний тухай өөрийн зүүдэлсэн зүүдийг санаад, 
тэдэнд өгүүлэв; Та нар туршуулууд буй бөгөөд газрын өлсгөлөн үзэхийн 
тулд ирэв 10 гэж өгүүлсэнд тэд нь өгүүлэв; Бидний ноён оо! Тийм бус. 
Чиний боолууд нь талхыг худалдаж авахын тулд ирэв. 11 Бид нар ганц 
хүний хөвгүүд болон үнэн улс буй. Чиний боолууд нь туршуулууд бус буй. 
12 гэж өгүүлсэнд тэд нь өгүүлэв; Тийм бус. Харин та нарын газрын 
өлсгөлөнг үзэхийн тулд ирэв 13 гэж өгүүлсэнд, тэд нь өгүүлэв; Чиний 
боолууд нь арван хоёр ах дүү нар буй бөгөөд Ханаван газарт байгч ганц 
хүний хөвгүүд буй. Бас отгон хөвгүүн нь бидний эцэгтэй буй бөгөөд нэг нь 
үгүй болов 14 гэж өгүүлсэнд Иосиб нь тэдэнд өгүүлэв; Тэр нь миний танд 
өгүүлсэн гэвэл, Та нар туршуулууд буй 15 Та үүгээр шинжлэгдэх гэвэл, 
Танай отгон дүү нь энд үл ирвэл, та нар эндээс үл гарна гэж би 
Вораугийн амиар тангараглана. 16 Та нар өөрөөсөө нэгийг илгээж, дүүгээ 
ирүүлэгтүн! Таны үгсийг шинжлэхийн тулд болон танд үнэн буй юу?, үгүй 
юу? гэж мэдэхийн тулд та гянданд сахигдах буй. Эсвэл, Вораугийн амиар 
та туршуулууд буй 17 гэж өгүүлсэнд тэднийг гурван өдөр сахихын тулд 
өгөв. 18 Тийм бөгөөд гурав дахь өдрөө Иосиб тэдэнд өгүүлэв. Та амьд 
байхын тулд үүнийг үйлдэгтүн! Би бурхнаас айна. 19 Хэрэв та нар үнэн 
хүмүүс мөн бол танай ах дүү нараас нэг нь таны байсан гяндангийн дотор 
хүлээгдсээр байтугай! Та явж, өөрийн гэр дэх хүмүүсийн өлсгөлөнгүүдийн 
тул талхыг аваачигтун! 20 Зүгээр, таны очоод, дүүг надад авчрагтун! 
Үүгээр таны үгс нь шинжлэгдэх бөгөөд та үл үхнэ гэж өгүүлсэнд тэд нь 
түүнчлэн үйлдэв. 21 Тийм бөгөөд тэд нь өвөр зуураа хэлэлцэв. Бид 
өөрийн дүүгийн тухай үнэхээр буруутай билээ. Түүний биднийг гуйхад 
бид түүний сэтгэлийн гасланг үзэвч, эс сонсов. Тийм учраас энэ зовлон 
нь бидний дээр ирэв 22 гэж хэлэлцсэнд Рүбин нь тэдэнд хариу өгүүлэв. 
Хөвгүүний тус хилэнцийг бүү үйлдэгтүн! гэж би өгүүлсэн боловч та эс 
сонсов. Тийм учраас одоо үүний цус нь нээгдэнэ 23 гэж өгүүлэлдэн 
байхдаа тэд нь Иосибийн байхыг эс мэдэв. Яагаад гэвэл, тэр нь тэдэнтэй 
хэлмэрчээр хэлэлцэв. 24 Харин тэр нь тэндээс гараад уйлав. Бас тэдэнд 



буцаад, тэдэнтэй хэлэлцээд, тэднээс Симионыг аваад, тэдний өмнө 
хүлэв. 25 Тийм бөгөөд Иосиб нь захив; Тэдний савуудыг талхаар дүүргэж, 
хүн бүрийн мөнгийг савын дотор оруулж, замын хүнсийг тэдэнд өгөгтүн! 
гэж захиад тэдэнд түүнчлэн үйлдэв. 26 Тийм бөгөөд тэд нь илжгэндээ 
талхыг ачаад явав. 27 Тийм бөгөөд нэг үдлэгч гэрт хүрээд, тэдний нэг нь 
илжгээ идүүлэхийн тулд саваа тайлан савны амсарт өөрийн мөнгө 
байхыг үзэв. 28 Тийм байхад тэр нь ах дүү нартаа өгүүлэв; Миний мөнгө 
нь буцаагаад, миний сав нь дотор байна гэж өгүүлсэнд тэдний зүрх нь 
цочив. Бас тэд нь айгаад, өөр зуураа өгүүлэлцэв; Бурхны бидэнд үйлдсэн 
нь юу вэ? гэж өгүүлэлцэв. 29 Тийм бөгөөд тэд нь Ханаван газарт өөрийн 
эцэг Яахобт ирээд; Биедээ тохиолдсон цөмийг түүнд мэдүүлж, өгүүлэв; 
30 Тэр Египетийн ноён болсон хүн нь бидэнтэй ширүүн үгсээр хэлэлцэж, 
биднийг газрын туршуулууд буй гэж санав. 31 Зүгээр, бид өгүүлэв; Бид 
үнэн улсууд буй. Бид туршуулууд бус. Бид өөрийн эцгийн арван хоёр 
хөвгүүн буй. 32 Нэг нь үгүй бөгөөд отгон нь өөрийн эцэгтэй Ханаван 
газарт буй 33 гэж өгүүлсэнд тэр газрын ноён хүн нь бидэнд өгүүлэв; Та 
үнэн улс мөн гэж би үүгээр мэднэ гэвэл, ах дүү нартаа нэгийг надтай 
орхин, өөрийн гэр дэх хүмүүсийн өлсгөлөнгийн тухай талхыг аваад 
явагтун! 34 Бас бага дүүгээ надад авчрагтун! Тийм бол би таныг 
туршуулууд бус. Харин үнэн улс мөн гэж мэднэ. Бас би таны орхисон 
ахыг танд өгөх бөгөөд та энэ газарт худалдаа хийх буй гэж өгүүлэв гэлээ. 
35 Тийм бөгөөд тэднийг савуудаа хоосруулахад хүн бүрийн мөнгөний 
баглаа нь савны дотор байлаа. Тэд болон тэдний эцэг нь энэ мөнгөний 
баглааг үзээд айлцав. 36 Тийм бөгөөд тэдний Яахоб нь эцэг нь тэдэнд 
өгүүлэв; Та намайг хөвгүүдгүй болсон буй. Иосибийн болон Симионгүй 
болов. Бас та Бинзаминыг авах уу? Энэ бүгдээр миний тус буй 37 гэж 
өгүүлсэнд Рүбин эцэгтээ өгүүлэв; Би чамд түүнийг үл авчирвал, миний 
хоёр хөвгүүнийг алан үйлд! Миний гарт түүнийг өг! Би түүнийг чамд 
буцаах буй 38 гэж өгүүлсэнд тэр нь өгүүлэв; Миний хөвгүүн нь тантай үл 
явна. Түүний ах нөгчсөн бөгөөд тэр ганцаар үлдэв. Хэрэв таны явах 
харгуйгаар зовлон нь түүнтэй тохиолдвол та миний буурал үсийг хүүрийн 
булшинд гаслангаар буулгах буй гэж өгүүлэв.  

Дөчин гуравдугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд өлсгөлөн нь тэр газарт хүнд буй билээ. 2 Тийм байхад 
тэдний Египетээс авчирсан талхаа идэж, дууссаны дараа тэдний эцэг нь 
тэдэнд өгүүлэв; Та дахин очоод, нэг багахан талхыг худалдаж авагтун! 3 
гэж өгүүлсэнд Иудей нь түүнд өгүүлэв; Тэр хүн нь бидэнд бат үгээр ийн; 
Хэрэв таны дүү нь тантай үл ирвэл та миний нүүрийг үл үзэх буй гэж 
өгүүлэв. 4 Хэрэв чи бидний дүүг бидэнтэй илгээвэл, бид чамд талхыг 



худалдаж, авахын тул явах буй. 5 Зүгээр, хэрэв чи түүнийг үл илгээвэл, 
бид үл явах билээ. Яагаад гэвэл, тэр хүн нь ийн өгүүлэв; Хэрэв таны дүү 
нь тантай үл ирвэл, та миний нүүрийг үл үзэх буй 6 гэж өгүүлсэнд 
Израйль нь өгүүлэв; Та тэр хүнд нэг дүү буй гэж мэдүүлж, зовлонг надад 
юуны тулд хүргэв 7 гэж өгүүлсэнд тэд нь өгүүлэв; Тэр хүн нь бидний 
тухай болон бидний төрлийн тухай нэвтэрхий асуув. Таны эцэг амьд уу? 
Танд өөр ах дүү бий юу? гэж асуусанд бид энэ үгсийн ёсоор түүнд 
өгүүлэв. Харин таны дүүг авчрагтун гэж түүний өгүүлэхийг бид мэдсэн үү? 
гэж өгүүлэв. 8 Бас Иудей нь өөрийн Израйль эцэгтээ өгүүлэв; Тэр 
хөвгүүнийг надтай илгээн үйлд! Тийм бол бид босоод явах буй. Яагаад 
гэвэл, бид болон чи ба бидний бяцхан хүүхдийн үл үхэж, амьд байхын 
тулд билээ. 9 Би түүний төлөө гар даагч болох бөгөөд чи миний гараас 
түүнийг эрэн үйлд! Хэрэв би түүнийг авчран, чиний өмнө үл тавибал, би 
чамд хэзээ ч буруутай болох буй. 10 Хэрэв бид эс удвал одоо бид хоёр 
дахин буцан ирэх билээ 11 гэж өгүүлсэнд тэдний Израйл эцэг нь тэдэнд 
өгүүлэв; Тийм бол энэ мэтийг үйлдэгтүн! гэвэл, газрын үлэмж сайн үрсээс 
савнууд дотроо аваад нэг хэдий Балсам болон нэг хэдий бал ба сайхан 
үнэртэн болон Мийр ба Самур болон шиднүүдийг тэр хүнд бэлгээр 
баригтун! 12 Бас гартаа хоёр давхар мөнгийг ав. Савны амсар дотор 
буцаагдсан мөнгийг аваад гартаа аваачигтун! Тэр нь буруу болжээ. 13 
Бас дүүгээ аваад босож, тэр хүнд дахин явагтун! Тийн байхад тэр хүний 
таны үлдсэн ах болон Бинзаминийг буцааж, тавихын тул түүний өмнө 
аугаа хүчтэй бурхан нь танд хайрыг үзүүлэх болтугай! 14 Хэрэв би 
хүүхдээ гээвэл, тэднийг гээх буй гэж өгүүлэв. 15 Тийм бөгөөд тэр хүмүүс 
нь тэр бэлэг болон гартаа хоёр давхар мөнгө ба Бинзамин дүүгээ аваад 
босож, Египетэд очоод Иосибийн өмнө байв. 16 Иосиб нь тэдэнтэй байгч 
Бинзаминыг үзээд, өөрийн гэрийн тэргүүлэгчид өгүүлэв; Тэр хүмүүсийг 
гэрт оруулж, малыг алаад, идээг бэлтгэж үйлд! Яагаад гэвэл, тэр хүмүүс 
нь надтай хагас өдөр идээлэх буй 17 гэж өгүүлсэнд тэр хүн нь Иосибийн 
өгүүлснээр үйлдээд, тэднийг Иосибийн гэрт оруулав. 18 Тийм бөгөөд тэр 
хүмүүс нь Иосибийн гэрт оруулагдсан учраас айгаад өгүүлэв; Урьд 
бидний саванд буцаагдсан мөнгөний тухай бид оруулагдсан буй. Яагаад 
гэвэл, тэр нь биднийг буруутай болгож, биднийг хашиж, биднийг болон 
бидний илжгүүдийг боолууд болгон авах буй 19 гэж өгүүлэлцээд, 
Иосибийн гэрийн тэргүүлэгчид шадардаад гэрийн үүдний өмнө түүнд 
өгүүлэв; 20 Миний ноён оо! Бид анхандаа идээг худалдаж авахын тулд 
ирэв. 21 Тийм бөгөөд биднийг үдлэх гэрт хүрээд савнуудаа тайлсанд хүн 
бүрийн мөнгө нь савны амсрын дотор буй билээ. Бид мөнгийг жигнээд 
гартаа буцааж авчрав. 22 Бас идээг худалдаж авахын тулд бид өөр 
мөнгийг гартаа авчрав. Бид мөнгийг саванд хэн хийснийг эс мэдэв 23 гэж 
өгүүлсэнд тэр нь өгүүлэв; Та амраар байж, бүү айгтун! Таны бурхан 



болон таны эцгийн бурхан нь таны савнуудад энэ нууц санг өгөв. 24 Тийм 
бөгөөд тэр хүн нь тэднийг Иосибийн гэрт оруулаад, хөлийг угаахын тулд 
усыг өгөөд тэдний илжгүүдийг идээлүүлэв. 25 Тэд нь тэнд идээг 
идүүлэхээ сонссон тул Иосибийн хагас өдөр иртэл бэлгийг түүнд гэрийн 
дотор бэлтгэж үйлдэв. 26 Тийм бөгөөд Иосибийн гэртээ ирэхэд тэд нь 
гартаа байгч бэлгийг түүнд гэрийн дотор авчираад хөсөр мөргөв. 27 Тэр 
нь тэдэнд өгүүлэв; Та амар байна уу? Таны өгүүлсэн хөгшин эцэг нь амар 
байна уу?, Тэр одоо болтол амьд байна уу 28 гэж асуусанд тэд нь 
өгүүлэв; Чиний боол манай эцэг амар буй бөгөөд тэр нь бас амьд буй гэж 
өгүүлээд, толгойгоо бөхийлгөж, хөсөр мөргөв. 29 Тийм бөгөөд Иосиб нь 
нүдээрээ ширтэж, өөрийн эхийн хөвгүүд болон Бинзамин дүүгээ үзээд 
өгүүлэв; Таны надад өгүүлсэн дүү нь энэ үү? гэж өгүүлээд, Миний 
хөвгүүнээ бурхан нь чамайг өршөөтүгэй! 30 гэж өгүүлээд дүүдээ 
сэтгэлээр их өршөөнгүйтэй болоод нэг уйлах газрыг хайж, нэг тасалгаа 
ороод тэнд уйлав. 31 Тийм бөгөөд тэр нь нүүрээ угаагаад гарав. Тэнд тэр 
нь сэтгэлээ тайвшруулан Идээс тавигтун! гэж өгүүлэв. 32 Тийм байхад 
түүнд тусгаар болон тэдэнд тусгаар ба түүнтэй идээлэлцэгч Ихипэтэнд 
тусгаар идээг тавив. Яагаад гэвэл, Ихипэтэн нь Еврейтэй идээлж эс 
зохив. Тэр нь Ихипэтэнд жигшүүртэй билээ. 33 Тэд нь түүний өмнө 
суухдаа ах нь өөрийн насны ёсоор суусан бөгөөд дүү нь өөрийн насны 
ёсоор суусан буй. Үүнд тэд нь гайхалцав. 34 Бас тэр нь өөрийн өмнөөс 
идээний хувийг авч тэдэнд илгээв. Зүгээр, Бинзамины хувь нь тэдний 
хувиас таван давхрын төдий их билээ. Бас тэд нь түүнтэй уулзаж, 
баясалцав.  

Дөчин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийм бөгөөд тэр нь өөрийн гэрийн тэргүүлэгчид захиж, өгүүлэв; Тэдгээр 
хүмүүсийн савуудыг хэдий чинээ өргөж чадах зэргийн идээгээр дүүргээд 
мөнгийг савны амсарт оруулан 2 миний цагаан мөнгөн аягыг отгон 
хөвгүүний савны амсарт оруулан, түүний талхны мөнгийг ч оруулан үйлд! 
гэж өгүүлсэнд тэр нь Иосибийн өгүүлсэн үгээр үйлдэв. 3 Тийм бөгөөд 
түүний маргааш үүр цайхад, тэр хүмүүс нь илжигтэйгээр тавигдав. 4 
Харин тэдний хотоос гарч, хол бус одсонд Иосиб нь өөрийн гэрийн 
тэргүүлэгчид өгүүлэв; Чи босоод, тэр хүмүүсийг нэхэж, гүйцэхэд ийн; Та 
сайны төлөө мууг юуны тулд хариулав? 5 Энэ нь миний ноёны уух аяга 
биш үү? Та түүнийг ихэд үл нэхнэ гэж санав уу? Таны үйлдсэн нь муу буй 
гэж өгүүл 6 гэж өгүүлснээр түүнийг тэднийг гүйцээд эдгээр үгсээр 
өгүүлсэнд тэд нь түүнд өгүүлэв; 7 Миний ноён нь ийм үгсийг юуны тулд 
өгүүлнэ вэ? Чиний боолууд нь энэ мэтээр бүү үйлдэх болтугай! 8 Бидний 
савны амсарт олсон мөнгийг бид Ханаван газраас чамд буцаагаад, чиний 



ноёны гэрээс мөнгө эсвэл алтыг яаж хулгайлж, авах вэ? 9 Чиний 
боолуудаас хэнээс тэр нь олдвол тэр нь үхэх бөгөөд бид өөрийн ноёны 
боолууд болох болтугай! 10 гэж өгүүлсэнд тэр нь өгүүлэв; Үнэхээр үгсээр 
болох болтугай! Хэнээс тэр олдвол тэр нь миний боол болох буй. Тийнхүү 
та буруугүй болох билээ 11 гэж өгүүлсэнд тэдний хүн бүр нь өөрийн 
савыг газарт буулгаад, хүн бүр өөрийн савыг тайлав. 12 Тийм бөгөөд тэр 
нь ахаас эхлээд отгонд дуусган, аягыг Бинзаминий савны дотроос олов. 
13 Тийн байхад тэд нь хувцсаа цуучин өөр өөрийн илжгийг ачаад, хотод 
харив. 14 Бас Иудей болон түүний ах дүү нарын Иосибийн гэрт дахин 
одсонд тэр нь тэнд буй билээ. 15 Тийнхүү тэд нь түүний өмнө хөсөр 
унахад Иосиб нь тэдэнд өгүүлэв; Таны үйлдсэн нь юу вэ? Та миний 
зэргийн хүнийг ихэд нэхнэ гэж эс мэдэв үү? 16 гэж өгүүлсэнд Иудей нь 
өгүүлэв; Бид миний ноёнд юуг өгүүлэх вэ? уг хэлэх вэ? Өөрөө зөвтэй яаж 
болох вэ? Бурхан нь чиний боолуудын нүглийг олсон буй. Тийнхүү бид 
болон биедээ аягыг олуулсан нь миний ноёны боолууд билээ 17 гэж 
өгүүлсэнд тэр нь өгүүлэв; Тийм бус билээ. Биедээ аягыг олуулсан хүн нь 
миний боол болно. Харин та эцэгтээ амраар харигтун! 18 гэж өгүүлсэнд 
Иудей түүнд сандраад, өгүүлэв; Миний ноён оо! Чиний боол нь өөрийн 
ноёны чихэнд нэг үгийг өгүүлбэл, чи өөрийн боолын тус бүү хилэгнэ! Чи 
Вораутэй адил билээ. 19 Миний ноён оо! Танд эцэг бий юу? Дүү бий юу? 
20 гэж өөрийн боолуудаас асуусанд бид миний ноёнд өгүүлэв; Бидэнд 
эцэг буй бөгөөд тэр нь хөгширсөн буй. Бас түүний хөгширсөн үед 
төрөгдсөн отгон хөвгүүн буй. Түүний ах үгүй бөгөөд түүний эхээсээ 
ганцаар үлдсэн тул түүний эцэг нь түүнийг энхрийлнэ 21 гэж бидний 
өгүүлсэнд чи өөрийн боолуудад ийн өгүүлэв; Миний түүнийг үзэхийн тулд 
түүнийг авчрагтун! 22 гэж өгүүлсэнд бид миний ноёнд өгүүлэв; Тэр 
хөвгүүн нь эцгээ орхиж, үл чадна. Хэрэв эцгээ орхивол тэр нь үхэх билээ 
23 гэж өгүүлсэнд чи өөрийн боолуудад өгүүлэв; Хэрэв таны дүү нь тантай 
үл ирвэл, та миний нүүрийг үл үзэх билээ. 24 Тийм бөгөөд бид чиний 
боол гэвэл, бидний эцэгт ирээд, миний ноёны үгсийг өгүүлэв. 25 Бас 
бидний эцэг нь өгүүлэв; Та дахин очоод бидний төлөө багахан талхыг 
худалдаж авагтун! 26 гэж өгүүлсэнд бид өгүүлэв; Бид явж үл чадна. 
Хэрэв бидний дүү нь бидэнтэй очвол, бид явах буй. Хэрэв бидний дүү нь 
үл явбал бид нар хүнийг үзэж үл чадна 27 гэж өгүүлсэнд чиний боол 
миний эцэг нь өгүүлэв; Миний гэргий нь надад хоёрыг төрүүлснийг та 
мэднэ. 28 Нэг нь надаас явсанд би түүнийг алагдсан гэж өгүүлээд, одоо 
болтол эс учрав. 29 Таны үүнийг миний өмнөөс авсанд хэрэг зовлон нь 
түүнтэй учралдвал, та миний буурал үсийг гаслангаар хүүрийн булшинд 
буулгах болно гэж өгүүлэв. 30 Тийм бөгөөд миний эцэгтээ ирэхэд тэр 
хөвгүүн нь бидэнтэй үл байвал, түүний амь нь энэ хөвгүүний амьтай 
нийлэгдсэн тул 31 тэр нь хөвгүүнгүй гэж үзээд, үхэх буй. Тийнхүү чиний 



боолууд нь өөрийн эцгийн буурал үсийг гаслангаар хүүрийн булшинд 
буулгах буй. 32 Бас чиний боол нь тэр хөвгүүний төлөө өөрийн эцэгт гар 
дагагч болоод ийн өгүүлэв; Хэрэв би түүнийг үл авчирвал би чиний өмнө 
хэзээ ч буруутай болох буй. 33 Тийм учраас чиний боол нь тэр хөвгүүний 
оронд миний ноёнд боол болж, байх бөгөөд тэр хөвгүүн нь өөрийн ах 
нартай буцах болтугай! гэж гуйна. 34 Яагаад гэвэл, тэр хөвгүүн надтай үл 
байвал, би өөрийн эцэгт яаж очих вэ? Би эцэгтэй учралдах зовлонг үл 
үзэх болтугай! гэж өгүүлэв.  

Дөчин тавдугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Иосиб нь өөртэйгээ байгчдын өмнө сэтгэлээ тайвшруулж 
ядаад ийн дуудав; Хүн бүгдийг миний өмнөөс гаргагтун! гэж өгүүлсэнд 
Иосибийн ах дүү нартаа биеэ таниулахад нэг ч хүн эс байв. 2 Тийн 
байхад Иосибийн уйлж чанга дуу гарахыг Египеттэн болон Вораугийн 
гэрийн улс нь сонсов. 3 Иосиб нь өөрийн ах дүү нарт өгүүлэв; Би Иосиб 
буй. Миний эцэг одоо болтол амьд байна уу? гэж өгүүлсэнд түүний ах нар 
нь түүнд хариу өгүүлж эс чадав. Яагаад гэвэл, тэд нь түүнээс ихэд цочив. 
4 Бас Иосиб өгүүлэв; Та ойртогтун! гэж өгүүлсэнд тэд нь ойртов. Бас тэр 
нь өгүүлэв; Би таны Египетэд худалдагдсан Иосиб дүү буй. 5 Тийм 
боловч та намайг нааш худалдсаны учир үл гомдож, өөрийн тус бүү 
хилэгнэгтүн! Яагаад гэвэл, бурхан нь амийг гамнахын тулд намайг таны 
өмнө нааш илгээв. 6 Хоёр жилд энэ зуд нь газрын дотор байсан бөгөөд 
өөр таван жил үлдэв. Тэдний туршаар хагалах болон хадах нь үл болох 
буй. 7 Харин бурхан нь таны үрсийг дэлхий дээр сахих бөгөөд их 
авралаар таны амийг аврахын тулд таны өмнө намайг илгээв. 8 Тийм 
учраас та намайг илгээсэн бус. Харин бурхан нь намайг илгээж, намайг 
Ворауд эцэг болгон түүний гэрийн дээр эзэн болгон Египет газрын дээр 
тэргүүлэгч болгон тавив. 9 Тийнхүү та яарч очоод, миний эцэгт ийн 
өгүүлэгтүн! Чиний Иосиб хөвгүүний өгүүлсэн нь ийн; Бурхан нь намайг 
бүхэл Египетийн дээр тэргүүлэгч болгон тавив. Чи одоо удалгүй надад 
иртүгэй! 10 Чи Косин газар нутаглаж, миний ойр болох бөгөөд чи болон 
чиний хөвгүүд ба чиний ач нар болон чиний хоньд ба чиний үхрүүд болон 
чамд байгаа бүхэн нь надад ойр болох буй. 11 Бас чи болон чиний гэрийн 
улс ба чамд юу байгаа бүгдийг үл үхүүлэхийн тулд би чамайг тэнд 
тэжээнэ. Яагаад гэвэл, Жич; Таван жил зуд болох буй гэж өгүүлэгтүн! 12 
Бас таны нүд болон миний дүү Бинзамины нүд нь миний амны танд 
өгүүлснийг үзнэ. 13 Жич, та миний алдар болон цөм үзсэний тухай миний 
эцэгт өгүүлэн яарч миний эцгийг нааш ирүүлэгтүн! 14 гэж өгүүлээд тэр 
өөрийн дүү Бинзаминыг хүзүүгээр нь тэврэн уйлав. Бинзамин ч түүний 
хүзүүн дээр уйлав. 15 Түүнчлэн тэр нь ах бүгдийг үнсэж, тэдний дээр 



уйлав. Дараа нь түүний ах нар нь түүнтэй хэлэлцэв. 16 Тийм бөгөөд 
Иосибийн ах дүү нар нь ирэв гэж Вораугийн гэрт сонсогдоод, Ворауд 
болон түүний улсад тааламжтай болов. 17 Тийм бөгөөд Ворау нь Иосиб 
өгүүлэв; Та үүнийг үйлдэнэ гэвэл, илжигнүүдээ ачаад, Ханаван газарт 
очигтун! 18 Бас өөрийн эцэг болон гэрийн улсыг аваад, надад ирэгтүн! Би 
танд Египет газрын сайн буйнуудыг өгөх бөгөөд та газрын элбэгээс идэх 
буй. 19 Одоо миний захиснаар та өөрийн гэргийд болон хүүхдийн төлөө 
Египет газраас тэргүүдийг аваад, өөрийн эцгийг авч ирэгтүн! 20 Бас эд 
агуурсаа бүү хайрлагтун! Яагаад гэвэл, Египет газрын аливаа сайн нь 
таных болох буй гэж өгүүл! 21 гэсэнд Израйлийн хөвгүүд нь түүнчлэн 
үйлдэв. Бас Иосиб нь Вораугийн захиснаар тэргүүд болон замын хүнсийг 
тэдэнд өгөв. 22 Жич, тэр нь тэдний хүн бүрт шинэ хувцсыг өгөөд, 
Бинзаминд мөнгөний гурван зуун жингийн төдий болон таван шинэ 
хувцсыг өгөв. 23 Бас тэр нь энэ мэтээр өөрийн эцэгт Египетийн сайн 
буйаар ачигдсан арван азарга илжиг болон замын тулд талх ба идээ 
хүнсээр ачигдсан арван гүү илжгийг илгээв. 24 Тийнхүү тэр нь өөрийн ах 
нарыг хариулж, тэднийг явахад тэдэнд ийн; Та замаар бүү хэрэлдэгтүн! 
гэж өгүүлэв. 25 Тийм бөгөөд тэд нь Египетээс гараад, Ханаван газарт 
өөрийн эцэг Яахобт хүрээд, түүнд мэдүүлж, өгүүлэв; Иосиб нь одоо 
болтол амьд буй бөгөөд бүхэл Египет газар дээр тэргүүлэгч буй билээ 
гэж өгүүлсэнд түүний зүрх нь түгшив. Тэр нь тэдэнд эс итгэв. 26 Харин 
тэд нь Иосибийн тэдэнд өгүүлсэн хамаг үгсийг түүнд мэдүүлэв. 27 Бас 
тэдний эцэг нь биеэ аваачихын тулд Иосибийн илгээсэн тэргүүдийг үзээд, 
сэтгэлээр амархан болов. 28 Тийнхүү Израйль нь өгүүлэв; Миний хөвгүүн 
Иосиб нь одоо болтол амьд байгаа тул би ханав. Би үхэхээс өмнө түүнийг 
үзэхээр явна гэж өгүүлэв.  

Дөчин зургаадугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Израйль нь хамаг байснаа дагуулан, нүүж Биршибад 
хүрээд, өөрийн эцэг Ишагийн бурханд тахилуудыг өргөв. 2 Тэнд бурхан 
нь шөнийн үзэгдэлээр Израйльд зарлиг болруун; Яахоб оо! Яахоб оо! гэж 
зарлиг болсонд тэр нь; Би энд байна гэж айлтгав. 3 Бурхан нь зарлиг 
болруун; Би бурхан мөн бөгөөд чиний эцгийн бурхан буй. Чи Египетэд 
очихоос бүү айгтун! Яагаад гэвэл, би чамаас нэг улсыг тэнд болгоно. 4 Би 
чамтай Египетэд буун, чамайг тэндээс гаргах буй. Бас Иосиб нь гараа 
чиний нүдэн дээр тавих буй гэж зарлиг болов. 5 Тийм бөгөөд Яахоб нь 
Биршибагаас босоод гарав. Бас Израйлийн хөвгүүд нь өөрийн эцэг Яахоб 
болон хүүхэд ба гэргийдийг аваачихын тулд Вораугийн илгээсэн 
тэргүүдээр аваачив. 6 Бас тэд нь мал болон Ханаван газарт олзолсон эд 
агуурсаа авав. Тийнхүү Яахоб болон түүнтэй түүний үрс нь Египетэд 



ирэв. 7 Тэр нь өөрийн хөвгүүд болон хөвгүүдийн хөвгүүд ба өөрийн охид 
болон хөвгүүдийн охид ба хамаг үрсийг Египетэд авчрав. 8 Израйлийн 
Египетэд ирсэн хөвгүүдийн нэрс нь; Яахобын түрүүнд төрсөн хөвгүүн нь 
Рүбин билээ. 9 Рүбиний хөвгүүд нь; Хануг болон Палму ба Хижрүн болон 
Кармия билээ. 10 Симоны хөвгүүд нь; Замуйл бол Замин ба Ухад болон 
Закин ба Жухар болон нэг Ханаван газрын гэргийн хөвгүүн болсон Шавул 
билээ. 11 Ливийн хөвгүүд нь; Киршүн болон Күхад ба Мирари билээ. 12 
Иудей нь хөвгүүд нь; Ир болон Унан ба Шила болон Париж ба Жара 
билээ. Зүгээр, Ир болон Унан нь Ханаван газарт нөгчив. Парижийн 
хөвгүүд нь Хижрун болон Хамул билээ. 13 Иссахарын хөвгүүд нь; Ту Ла 
болон Пүва ба Иуб ба Шимрун билээ. 14 Сабулуны хөвгүүд нь; Шарад 
болон Илун ба Захалил билээ. 15 Эдгээр нь Ли Эгийн Яахоб Падан 
Арамд төрүүлсэн хөвгүүд билээ. Бас түүний Динна охин билээ. Түүний 
хөвгүүн болон охин үрс нь бүгд хорин гурав билээ. 16 Гадын хөвгүүд нь; 
Зупиуг болон Хаки ба Шүни болон Ижбун ба Ири хийгээд Аруди ба Арили 
билээ. 17 Асирын хөвгүүд нь; Зимна болон Ишуа ба Ишүй болон Бирия 
бөгөөд тэдний охин дүү Сийр болон Бирияагийн хөвгүүд Хибар болон 
Малкиял билээ. 18 Эдгээр нь Лабаний Ли Эгийн охиндоо өгсөн Зилпагийн 
хөвгүүд билээ. Түүнээс эдгээр арван зургаан хүн нь Яахобт үржив. 19 
Яахобын гэргий Рахилийн хөвгүүд нь; Иосиб болон Бинзамин билээ. 20 
Иосиб Египет газарт төрөгдөгсөд нь; Оны Путивура гэгч ламын охин 
Аминад нь түүнд Манасиш болон Ивураймыг төрүүлэв. 21 Бинзамины 
хөвгүүд нь; Билэ болон Бикир ба Ашбил болон Кира ба Нэ Э Ман болон 
Ихи ба Рус болон Мүпим ба Хүпим болон Ард билээ. 22 Эдгээр Яахобт 
Рахилээс үржсэн хөвгүүд билээ. 23 Дэнгийн хөвгүүд нь; Хүшим билээ. 24 
Наво Талийн хөвгүүд нь; Зажил болон Күни ба Зижар болон Шилим 
билээ. 25 Эдгээр нь Лабаний Рахил охиндоо өгсөн Билхагийн хөвгүүд 
билээ. Түүнээс Яахобт хамаг үржигсэд нь долоон хүн билээ. 26 Яахобын 
бэрүүдээс гадна Яахобын биеэс гарсан болон Яахобтай Египетэд очсон 
бүгд нь гэвэл, жаран зургаан хүн билээ. 27 Иосиб Египетэд төрөгдсөн 
хөвгүүд нь хоёр бөгөөд Египетэд очсон Яахобын гэрийн улс бүгдээрээ 
далан хүн билээ. 28 Тийм бөгөөд Яахоб нь Күшинд уулзъя гэж Иосиб 
мэдүүлэхийн тулд Иудейг урдаа илгээгээд Кушин газарт ирэв. 29 Тийм 
бөгөөд Иосиб нь өөрийн тэргийг бэлтгүүлээд, өөрийн эцэг Израйльд 
очихын тулд Кушинд очиж, түүнийг үзээд, түүний хүзүүнд унаж, өнө 
болтол уйлав. 30 Тийнхүү Израйль нь Иосиб өгүүлэв; Чиний амьд байх 
тул би чиний нүүрийг үзээд, одоо нөгчих болтугай! 31 Иосиб нь өөрийн ах 
дүү нар болон Ворауд мэдүүлж, түүнд ийн өгүүлнэ. Ханаван газарт 
байсан миний ах нар болон миний эцгийн гэрийн улс нь надад ирэв. 32 
Тэр хүмүүс нь малчид буй. Тэдний үйлдэх үйл нь гэвэл, малыг тэжээх 
буй. Бас тэд нь өөрийн хоньд болон үхрүүд ба хамаг зүгээрийг авчрав. 33 



Тийм бөгөөд Ворау нь таныг дуудаж, Таны үйлдэх үйл нь юу вэ? 34 гэж 
танд өгүүлэхэд та Кушин газарт суухын тулд та ийн; Чиний боолууд бага 
наснаас бид болон бидний эцэг нар нь малчин улс буй гэж өгүүлэгтүн! 
Яагаад гэвэл, аливаа малчин нь Египетийн хүнд жигшүүртэй буй гэж 
өгүүлэв.  

Дөчин долдугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Иосиб нь Ворауд ирээд, түүнд мэдүүлж, өгүүлэв; Миний 
эцэг болон ах дүү нар ба тэдний хоньд болон үхрүүд ба тэдний хамаг нь 
Ханаван газраас ирээд Кушин газарт буй гэж өгүүлэв. 2 Жич, тэр нь 
өөрийн ах дүү нараас таван хүнийг аваад Вораутэй бараалхуулав. 3 
Ворау нь түүний ах нарт өгүүлэв; Таны үйлдэх үйл нь юу вэ? гэж 
өгүүлсэнд тэд нь Ворауд; Чиний боолууд нь бид болон бидний эцэг нар 
хоньчид буй бөгөөд 4 энэ газарт нутаглахын тулд ирэв. Яагаад гэвэл, 
Ханаван газарт зуд хүнд болсон тул чиний боолуудын хоньдод тэжээл 
үгүй буй. Тийм учраас чи өөрийн боолуудыг Кушин газарт суулгаж 
хайрла! 5 гэж өгүүлсэнд Ворау нь Иосиб өгүүлэв; Чиний эцэг болон ах дүү 
нар нь чамд ирсэн байтал 6 Египет газар нь чиний өмнө буй бөгөөд чи 
өөрийн эцэг болон ах дүү нарыг үлэмж сайн газарт суулган үйлд! Тэд нь 
Кушин газарт суух болтугай! Бас хэрэв чи тэндээс хэцүү хүмүүсийг 
мэдвэл, миний малын тэргүүлэгчид болон үйлд! гэж өгүүлэв. 7 Жич, 
Иосиб нь өөрийн эцэг Яахобыг Ворауд оруулж, Вораугийн өмнө тавьсанд 
Яахоб нь Ворауг адистидлав. 8 Тийнхүү Ворау нь Яахобт өгүүлэв; Чиний 
амины нас нь хэд болов? гэж өгүүлсэнд Яахоб нь өгүүлэв; Миний суусан 
насны өдрүүд нь зуун гучин нас билээ. 9 Миний амины насны өдрүүд нь 
бага болон муу болоод, миний эцэг нарын суусан өдрүүд болон тэдний 
амины насны өдрүүдэд эс хүрэв 10 гэж өгүүлсэнд Яахоб нь Ворауг 
адистидлаад, Вораугийн өмнөөс гарав. 11 Тийм бөгөөд Иосиб нь өөрийн 
эцэг болон ах дүү нарыг суулгаж, Вораугийн захисны ёсоор Египет 
газрын үлэмж сайн газраа тэдэнд нэг өмчийг өгөв. Тэр газар нь Рамисис 
билээ. 12 Бас Иосиб нь өөрийн эцэг болон ах дүү нар ба өөрийн эцгийн 
гэрийн улсыг тэдний гэрдэхүүдийн ёсоор талхаар тэжээв. 13 Тэнд зуд 
маш хүнд болсон тул бүх газарт идээ нь үгүй болов. Бас Египет газар 
болон Ханаван газар нь тэр зудны тухай зовов. 14 Тийм байхад Иосиб нь 
худалдсан талхны төлөө Египет газар болон Ханаван газарт олдсон 
хамаг мөнгийг цуглуулаад, тэр мөнгийг Вораугийн гэрт оруулав. 15 
Тийнхүү Египет газар болон Ханаван газарт мөнгөний дууссаны дараа 
хамаг Египеттэн нь Иосиб ирээд, өгүүлэв; Бидэнд талхыг өгтүгэй! Мөнгө 
нь үгүй болсон боловч бид чиний өмнө юуны төлөө үхэх буюу? 16 гэж 
өгүүлсэнд Иосиб нь өгүүлэв; Хэрэв мөнгө дууссан бол малаа авчрагтун! 



Би таны малын төлөө талхыг өгөх буй 17 гэж өгүүлсэнд тэд нь малаа 
Иосиб авч ирсэнд тэр нь тэдний адуу болон хонь ба үхэр болон 
илжгүүдийн төлөө тэдэнд талхыг өгөөд, тэрхүү жилд тэдний хамаг мал 
адгууснуудын төлөө тэднийг талхаар тэжээв. 18 Тэр жил дууссаны дараа 
тэд нь хоёр дахь жилд түүнд ирээд өгүүлэв; Бидний мөнгө дууссан бөгөөд 
бидэнд байсан мал адгуусууд нь миний ноёнд ирсэн тул бидний баяс 
болон газруудаас миний ноёны өмнө өөр буйыг эс үйлдсэнийг бид миний 
ноёноос үл далдална. 19 Бид болон бидний газрууд нь миний ноёны 
өмнө юуны тулд үхэх буюу? Бидний газадыг талхаар худалдаж өг! Бид 
болон бидний газрууд нь Ворауд боолууд болно. Бидний үл үхэх бөгөөд 
газрууд хоосон үл болохын тулд бидэнд хөрөнгийг өгтүгэй! 20 гэж 
өгүүлсэн Иосиб нь Египетийн хамаг газдыг Ворауд худалдаж авав. 
Яагаад гэвэл, тэр зуд нь тэднийг дарсан тул Египетийн хүн бүр өөрийн 
газрыг худалдав. Тийнхүү тэд газрууд ч Вораугийнх болов. 21 Бас тэр нь 
улсыг Египет газрын нэг хязгаараас өөр хязгаар хүртэл балгасаар 
нүүлгэн суулгав. 22 Харин тэр нь лам нарын газруудыг эс худалдаж авав. 
Яагаад гэвэл, лам нар нь Вораугийн нэг тогтоосон хувийг авч, Вораугийн 
өгсөн хувийг иддэг билээ. Тийм учраас тэд нь өөрийн газруудыг эс 
худалдав. 23 Тийм бөгөөд Иосиб нь улсад өгүүлэв; Би энэ өдөр таныг 
болон таны газруудыг Ворауд худалдаж авав. Мана. Танд хөрөнгө энд 
бий. Та түүнийг газарт хаяад 24 ургасан үрсээс Ворауд тавдугаар хувийг 
өгч, дөрвөн хувийг биедээ байлгана гэвэл, газрын хөрөнгө болон идээ ба 
өөрийн гэрийн улс болон хүүхдийн тул байлгагтун! 25 гэж өгүүлсэнд тэд 
нь өгүүлрүүн; Чи биднийг амьдаар байлгасан буй. Ыид өөрийн ноёны 
өмнө хайрыг олох болтугай! Вораугийн боолууд болно. гэж өгүүлэв. 26 
Энэ мэтээр Иосиб Ворауд таван хувийг өгнө гэж Египет газарт хуулд 
болгон энэ өдөр болтол тогтоов. Ямагт лам нарын газар нь Вораугийн 
биш билээ. 27 Тийм байхад Израйль Египет газрын Кушин газарт суун 
байхад тэнд өмчийг олоод, үрстэй болж, ихэд үржив. 28 Яахоб нь Египет 
газарт арван долоон жил суув. Яахобын амины насны өдрүүд зуун дөчин 
долоон нас болов. 29 Тийн байхад Израйлийн нөгчих цагийн ойр болсонд 
тэр нь Иосиб хөвгүүнээ дуудаад түүнд өгүүлэв; Хэрэв би чиний өмнө 
хайрыг олбол гараа миний гуяны доор тавин, хайрлаад, надад өршөөнгүй 
хийгээд үнэнийг үйлд! гэвэл намайг Египетийн дотор булж бүү үйлд! 30 
Би өөрийн эцэг нартай хэвтсүгэй! Чи намайг Египетээс аваачиж, тэдний 
булшинд булан үйлд! гэж өгүүлсэнд тэр нь Би чиний өгүүлснээр үйлдэнэ 
гэж өгүүлсэнд тэр нь өгүүлэв; Надад тангараглан үйлд! гэж өгүүлсэнд тэр 
нь тангараглав. Тийнхүү Израйль нь өөрийн дэвсгэр дээр мөргөв.  

Дөчин наймдугаар бүлэг  



1 Тийнхүү энэ мэт болсны дараа Чиний эцэг өвчтэй байна гэж Иосиб 
өгүүлэгдсэнд Иосиб нь өөрийн Манасши болон Ивурайм хоёр хөвгүүнийг 
өөртөө авав. 2 Тийм байхад Яахобт чиний Иосиб хөвгүүн нь чамд ирэв 
гэж өгүүлэгдсэнд Яахоб нь тэнхрүүлэгдэн, өөрийн дэвсгэр дээрээ суугаад 
Иосибт өгүүлэв; 3 Аугаа хүчит бурхан Ханаван газрын Лүзэд надад 
үзэгдээд, намайг адистидлав. 4 Бас тэр нь надад зарлиг болруун; Би 
чамайг үрстэй болгон үржүүлээд, чамайг улсын чуулган болгоод, энэ 
газрыг мөнх өмч болгон чиний дараа чиний үрсэд өгсүгэй! гэж зарлиг 
болов. 5 Одоо миний Египет газар чамд ирэхээс өмнө чамд төрөгдсөн 
хоёр хөвгүүн нь минийх буй. Ивурайм болон Манасши нь Рүбин болон 
Симон мэт минийх болох бий. 6 Чиний тэдний дараа төрүүлэх үрс нь 
чинийх болно. Тэд нь өөрийн өмчийн дотор өөрийн ах нарын нэрээр 
нэрлэгдэх буй. 7 Миний Паданаас ирэхэд, Ефэрадад нэг багахан төдий 
хүрээгүй байтал чиний Рахил эх нь Ханаван газрын дотор замаар миний 
өмнө нөгчсөн бөгөөд би тэнд Египетэд очих замд түүнийг булав.  

* Verses 8 and 9 missing  

10 Израйлийн нүд нь хөгширсөн учраас балар болсон бөгөөд тэр нь 
илэрхийгээр үзэж эс чадав. Тийнхүү тэднийг түүнд ойртуулсанд тэр нь 
тэднийг үнсэж, тэврэв. 11 Бас Израйль нь Иосиб өгүүлэв; Би чиний 
нүүрийг үл үзнэ гэж санавч, бурхан нь үрсийг ч надад үзүүлэв гэж 
өгүүлэв. 12 Тийнхүү Иосиб нь хоёр өвдөгний хоорондоосоо тэднийг 
гаргаад, нүүрээрээ хөсөр мөргөв. 13 Бас Иосиб нь тэд Ивураймыг барин, 
зүүн гартаа Израйлийг, баруун гарын тус Манасшийг барив. 14 Тийнхүү 
Израйль нь баруун гараа өргөөд, бага хөвгүүн байсан Авураймын 
тэргүүний дээр тавьж, Манасшийн их хөвгүүн боловч мэдлээр зүүн гараа 
Манасшийн тэргүүн дээр тавив. 15 Тийнхүү тэр нь Иосибийг адистидлаж 
өгүүлэв; Миний Абрахам болон Ишаг эцэг нарын хэний өмнө явсан тэр 
бурхан нь миний төрснөөс одоо өдий болтол намайг тэжээсэн бурхан 
болон 16 намайг хамаг зүгээрээс тонилгосон элч нь эдгээр хөвгүүдийг 
адистидлах болтугай! Тэд нь миний нэр болон миний Абрахам ба Ишаг 
эцэг нарын нэрээр нэрлэгдэн, газрын дунд загас мэт үржээд, олон болох 
болтугай! гэж өгүүлэв. 17 Тийнхүү Иосиб нь өөрийн эцгийн баруун гараа 
Ивураймын тэргүүн дээр тавьсныг үзэж, эс таалаад, өөрийн эцгийн гарыг 
Ивураймын тэргүүнээс Манасшийн тэргүүнд тавихын тулд өргөөд эцэгтээ 
өгүүлэв; 18 Миний эцэг ээ! Тийм биш билээ. Энэ нь их хөвгүүн буй. 
Баруун гараа түүний тэргүүний дээр тавь! 19 гэж өгүүлсэнд түүний эцэг нь 
эс зөвшөөрөн өгүүлэв; Миний хөвгүүн ээ! Би үүнийг мэднэ. Би үүнийг 
мэднэ. Тэр нь нэг улс болон их болно. Түүний дүү нь түүнээс үлэмж их 
болох бөгөөд түүний үрс нь дүүрэн улс болох буй гэж өгүүлэв. 20 Энэ 



мэтээр тэр нь тэр өдрөө тэднийг адистидлаж, өгүүлэв; Чамд Израйль нь 
адистидлаж, ийн өгүүлнэ. Бурхан нь чамайг Ивурайм болон Манасшийн 
мэт болох болтугай! гэлээ. Энэ мэтээр тэр нь Ивураймыг Манасшийн 
урьд тавив. 21 Тийм бөгөөд Израйль нь Иосибээ өгүлэв; Би үхнэ. Зүгээр, 
бурхан нь таны эцэг нарын газарт таныг хариулах буй. 22 Жич, би чиний 
ах дүү нараас дээр чамд нэг хувийг өгнө. Би түүнийг өөрийн илд болон 
нумаар Амурийн улсын гараас авав.  

Дөчин есдүгээр бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Яахоб нь хөвгүүдээ дуудан өгүүлэв; Миний хөвгүүн ээ! 
Хойт цагт тантай юу учралдахыг миний танд үзүүлэхийн тулд цуглагтун! 2 
Яахобын хөвгүүн ээ! Та цуглаад, сонсогтун! Өөрийн Израйль эцгийг 
сонсогтун! 3 Рүбин ээ! Чи миний анхны төрөгдсөн болон миний хүч болон 
миний тэнхээгийн эхэн буй. Чи эрмэлзлэлээр эрхэм болон хүчээр эрхэм 
буй. 4 Харин чи ус мэт хальж, үл дэвших буй. Яагаад гэвэл, чи өөрийн 
эцгийн хэвтэрт оров. Чи миний дэвсгэрт ороод, түүнийг бузарлав. 5 
Симон болон Ливи нь ах дүү мөн. Тэдний илдүүд нь дээрэмдлэгтэй 
зэвсгүүд буй. 6 Миний сүнс ээ! Чи тэдний нууцад бүү ор! Миний хүндлэл 
ээ! Чи тэдний хуралтай бүү нийл! Тэд нь өөрийн хилэнгээр хүнийг алж, 
өөрийн дураар үхрийг таслав. 7 Тэдний хилэн нь хараагдах болтугай! 
Яагаад гэвэл, тэр нь хүчтэй билээ. Тэдний уурлал нь хараагдах болтугай! 
Яагаад гэвэл, тэр нь догшин билээ. Би Яахобын дотор тэднийг салган, 
Исра Ийлийн дотор тэднийг тараах буй. 8 Иудей ээ, чиний ах дүү нар нь 
чамайг магтах буй. Чиний гар нь өөрийн дайсны хүзүүнд болно. Чиний 
эцгийн хөвгүүд ч чамд мөргөх буй. 9 Иудей нь нэг арслангийн зулзага 
буй. Миний хөвгүүн ээ! Чи олзоос харив. Тэр нь арслан мэт бөхийн 
арслан мэт хэвтэнэ. Түүнийг хэн босгох вэ? 10 Шилуйн иртэл очир нь 
Иудейнээс үл хагацах бөгөөд түүний хөлийн дундаас тогтоолж, үл 
хагацах буй. Улсын хурал нь түүнд болох буй. 11 Тэр нь өөрийн илжгийг 
үзмийн ишинд уяж, өөрийн илжигний унагыг сайн үзмийн ишинд уяна. Тэр 
нь хувцсаа ундаагаар угааж, дээлээ үзмийн шүүсээр угаах буй. 12 Түүний 
хоёр нүд нь үзмийн ундаагаар уйлах бөгөөд түүний шүд нь сүүгээр цагаан 
болох буй. 13 Сабулун нь; далайн гарамд нутаглан, их онгоцуудын 
гарамд нутаглах буй. Түүний хязгаар нь Сийдүн хүртэл болох буй. 14 
Иссахар нь хоёр ачааны хооронд хэвтэгч хүчтэй илжиг буй. 15 Тэр амрыг 
сайн болон газрыг тааламжтай гэж үзээд, ачааг өргөхийн тулд мөрөө 
бөхийлгөн, албат боол болов. 16 Дэн нь Израйлийн нэг овог мэт өөрийн 
улсыг шийтгэх буй. 17 Дэн нь харанхуйн дээр нэг могой болон замын нэг 
хорт могой болно. Тэр нь мөрний морины нагсагайг зууж, унагчийг гэдрэг 
унагах буй. 18 Жахуа аа! Би чиний авралыг хүлээн авна. 19 Гадь нь ; нэг 



чуулган нь түүнийг дийлнэ. Тэр нь дараа дийлэх буй. 20 Амир нь түүний 
идээ нь тарган болох бөгөөд тэр нь хааны тансаг идээг авчрах буй. 21 
Наутали гэвэл нэг сул тавигдсан марал мэт болон сайхан үгтэй буй. 22 
Иосиб нь; нэг үрстэй гишүүн болон худгийн дэргэд таригдсан үрсүүдтэй 
гишүүн буй. Түүний салаанууд нь хүрээний дээр гарна. 23 Харвагчид нь 
түүнийг машид гашуудуулан, түүнийг харвалдан өшөөлсөн буй. 24 Зүгээр, 
түүний нум нь чанга байсан бөгөөд түүний гарын чадвах нь Яахобын 
аугаа хүчит бурхны мутраар хүчтэй байсан буй. Тэндээс Израйлийн 
хоньчин болон хаад болсон буй. 25 Тэр нь чамд туслагч чиний эцгийн 
бурхнаас болон чамайг адистидлах аугаа хүчит бурхнаас болсон буй. Тэр 
ч дээрээс огторгуйн адистан болон доор хэвтэгчийн адистадуудаар 
чамайг адистидлах буй. 26 Чиний эцгийн адистад нь мөнх хаадуудын 
хязгаар хүртэл миний эцэг нарын адистадуудаас үлэмжилсэн буй. Тэд нь 
Иосибийн толгой дээр тогтон өөрийн ах дүү нараас салгагдсаны оройн 
дээр тогтох болтугай! 27 Бинзамин гэвэл нэг чоно мэт таслах буй. Тэр нь 
өглөөгөөр олзоо идэж, үдшээр булааснаа хуваах буй. 28 Эдгээр хамаг нь 
Израйлийн арван хоёр овгууд юм. Бас энэ мэтээр тэдний эцэг нь тэдэнд 
өгүүлж, хүн бүрийн адисын ёсоор тэднийг адистидлав. 29 Жич, тэр нь 
тэдэнд захиж өгүүлэв; Би өөрийн улсад хураагдах болов. Та миний эцэг 
нартай Хитийн тариалангийн хөндий дотор намайг булж, 30 Ханаван 
газрын Мамрийн өмнө булах, газар болохын тулд Абрахамын Хитигийн 
Ипарунаас худалдаж авсан Магпилагийн хөндийд булагтун! 31 Тэнд 
Абрахам нь өөрийн гэргий Са Ратай булагдав. 32 Тэр тариалан болон 
түүний дотор байгч хөндий нь Хитийн хөвгүүдээс худалдан авагдсан 
билээ. 33 Тийм бөгөөд Яахоб нь хөвгүүддээ захиж, дуусаад хөлөө 
дэвсгэртээ татан, амиа гаргаж, өөрийн улсад хураагдав.  

Тавьдугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд Иосиб нь өөрийн эцгийн нүүрэнд унаад, түүний дээр уйлж 
түүнийг үнсэв. 2 Тийнхүү Иосибийн эцгийнхээ ясыг анхилах үнэртнээр 
гамнагтун! гэж эмч боолууддаа захисанд тэд эмч нар нь Израйлын ясыг 
анхилуун үнэртнээр гамнав. 3 Тийм бөгөөд тэр нь анхилуун үнэртнээр 
гамнах ёсыг бүтээхэд дөчин хоног нь дуусав. Жич, Египеттэн нь түүний 
төлөө далан хоног цорхиров. 4 Тийм бөгөөд цорхирох цаг дууссаны 
дараа Иосиб нь Вораугийн гэрийн улсад өгүүлэв; Хэрэв би таны өмнө 
хайрыг олбол та Вораугийн чихэнд өгүүлэгтүн! 5 Миний эцэг нь намайг 
тангараглуулж ийн; Би нөгчих буй. Ханаван газарт миний биеийн төлөө 
малтсан булшны тэнд намайг булан үйлд! гэж өгүүлэв. Тийм учраас 
өөрийн эцгийг булахын тулд намайг тавин хайрла! Би буцаж ирэх буй 6 
гэж өгүүлсэнд Ворау нь өгүүлэв; Чиний эцэг нь чамайг тангарагласан мэт 



түүнийг булахын тулд явтугай! 7 гэж өгүүлсэнд Иосиб нь эцгээ булахын 
тулд явав. Бас түүнтэй Вораугийн хамаг боол болон түүний гэрийн ахас 
ба Египет газрын ахас явалцав. 8 Бас Иосибийн хамаг гэрийн улс болон 
түүний ах дүү нар ба түүний эцгийн гэрийн улс нь одолцов. Ямагт тэдний 
хүүхэд болон хоньд ба үхрүүд Кушин газарт үлдэв. 9 Бас түүнтэй тэргэс 
болон морьтой их чуулган нь явалцав. 10 Тийм бөгөөд тэд нь Иорданы 
цаана байгч Атид гэдэг талд хүрээд, их болон хүнд цорхиролоор 
цорхиролдон, түүний эцгийн тухай долоон өдөр цорхиров. 11 Тийм 
бөгөөд тэр газар суугч Ханаваны улс нь Атад гэдэг талд тэр цорхирлыг 
үзээд ийн; Энэ нь Египет улсын хүнд цорхирол буй гэж өгүүлэв. Тийм 
учраас тэр газар нь Абил Мижрайм гэж нэрлэгдэв. Тэр нь Иорданы цаана 
буй билээ. 12 Энэ мэтээр түүний хөвгүүд нь түүний захисан мэт түүнчлэн 
үйлдэв. 13 Түүний хөвгүүд нь түүнийг Ханаван газарт аваачаад, 
Абрахамын булах газрын өмч болохын тул Атадын Ипарунаас Мамрийн 
өмнө байгч худалдаж авсан тариалангийн хөндийд булав. 14 Тийм 
бөгөөд Иосиб болон түүний ах дүү нар ба түүний эцгийг булахын тулд 
явалцагсад нь түүний эцгийг булсны дараа Египетэд харив. 15 Тийм 
бөгөөд Иосибийн ах дүү нар нь өөрийн эцгийн нөгчсөнийг үзээд ийн 
өгүүлэлцэв; Иосиб нь биднийг өшөөлөөд, бидний түүнд хүргэсэн хамаг 
мууг бидэнд буцаах болжээ. 16 Тийм учраас тэд нь Иосиб илгээж, ийн 
өгүүлэв; Чиний эцэг нь нөгцөхөөс өмнө захиж ийн; 17 Та Иосиб ийн 
өгүүлэгтүн! Чиний ах нар нь чамд мууг йүлдсэн боловч тэдний нүгэл 
болон хилэнцийг өнгөрүүлж хайрла! гэж өгүүлэв. Тийм учраас чиний 
эцгийн бурхны боолуудын бурууг өнгөрүүлэн хайрла! гэж бид одоо гуйна 
гэж өгүүлсэнд Иосиб нь уйлав. 18 Бас түүний ах дүү нар нь очоод, түүний 
өмнө унаад; Бид чиний боолууд мөн буй! 19 гэж өгүүлсэнд Иосиб нь 
тэдэнд өгүүлэв; Та бүү айгтун! Би бурхнаас айдаг. 20 Та надад мууг 
үйлдсэнээ санавч бурхан нь одоо өдөр үйлдсэн мэт олон улсыг амьдаар 
байлгахын тулд түүнийг сайн болгохоо санав. 21 Тийм бөгөөд та одоо бүү 
айгтун! Би таныг болон таны хүүхдийг тэжээх буй гэж өгүүлснээр тэднийг 
амруулж, тэдэнтэй хайртайгаар хэлэлцэв. 22 Энэ мэтээр Иосиб болон 
түүний эцгийн гэрийн улс нь Египетэд суув. Иосиб нь зуун арван настай 
болтлоо суув. 23 Бас Иосиб нь Ивураймын гучин хөвгүүнийг үзсэн бөгөөд 
Манасшийн Махирын хөвгүүд нь Иосибийн өвдөгний дээр авчрагдав. 24 
Тийм бөгөөд Иосиб нь өөрийн ах нарт өгүүлэв; Би нөгчинө. Зүгээр, 
бурхан нь эрхгүй таныг зулгаагаад, энэ газраас гарган, Абрахам болон 
Исаг ба Яахобт тангарагласан газарт оруулах буй гэж өгүүлэв. 25 Бас 
Иосиб нь Израйлын хөвгүүдийг тангараглуулан, өгүүлэв; Бурхан нь таныг 
эрхгүй зулгаах буй. Тийн болбол миний ясыг эндээс биетэй аваачигтун! 
гэж өгүүлэв. 26 Тийм бөгөөд Иосиб нь зуун арван настай болоод нөгчив. 



Түүний яс нь Египет газарт анхилуун үнэртнээр гамнагдаад, хайрцагны 
дотор агуулагдав.  

 

Чөлөөлөгдсөн нь.  

Нэгдүгээр бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Якувтай хүн бүр өөрийн гэртэйгээр Египедид ирсэн 
Израйлын хөвгүүдийн нэрс гэвэл, 2 Рубик хийгээд Шимиун ба Ливи 
хийгээд Иудей ба 3 Иссахар хийгээд Жибулуй ба Биниамин хийгээд дэн 
ба 4 Энэ далай хийгээд хийд ба амар бөлгөө. 5 Якувын бэлхүүснээс 
хамаг гарсан нь далан хүн бөлгөө. Иосиф Египед байсан бөлгөө. 6 Тийн 
бөгөөд Иосиф хийгээд түүний ах дүү нар ба тэр хамаг үе нь нөгчив. 7 Бас 
Израйлын хөвгүүд нь үрст болж нэмэгдэн ихэдэрх маш их хүчтэй болов. 
Тэр газар ч тэднээр дүүрэн болов. 8 Тийн бөгөөд Египедийн дээр 
Иосифийг хэн эс таньсан нэг шинэ хаан босов. 9 Тэр нь өөрийн улсад 
өгүүлрүүн; Мана. Израйлын хөвгүүдийн улс нь биднээс олон хийгээд 
хүчтэй болой. 10 Бид тэдэнтэй аргатаар үлдье. Тийн бус бөгөөс эл, тэд 
нь олон болоод дайны учрахад бидний дайснуудтай нийлээд бидний тус 
дайлалцах бөгөөд энэ газраас гарах болуузай хэмээн өгүүлэв. 11 Тийн 
бөгөөд тэд нь тэдгээрийг ачаануудаар зовоохын тул, Тэдгээрийн дээр 
тэргүүлэгчдийг тавив. Бас тэд нь Париуд битум хийгээд Ка Эмишис 
хадгалах балгадыг үүдэв. 12 Тийн боловч тэд нь тэдгээрийг хэр зовоосон 
мэт төдий цэнгэн, тэдгээр нь үржин нэмэгдсэн бөлгөө. 13 тиймийн тул тэд 
нь Израйлын хөвгүүдийг чанга ёсоор зарж, 14 Хатуу хөдөлмөрөөр гэвэл, 
шавлага хийгээд тоосго ба хээрд аливаа хөдөлмөрөөр тэдгээрийн амийг 
гашуудуулав. Тэдгээрийн аливаа үйлдсэн хөдөлмөр нь чанга ёсоор 
байсан бөлгөө. 15 Бас Египедийн хаан нь нэг Шифаран хийгээд бус Фува 
нэрт Ибэрийн туслагч эмст өгүүлрүүн. 16 Та Ибэрийн эхнэрүүдэд тусалж 
тэднийг ширээний дээр үзэхэд, хэрвээ хөвгүүн төрвөөс түүнийг үхүүлэн, 
хэрвээ охин төрөхөд бас түүнийг амьдаар байлган үйлдэгтүн! хэмээн 
өгүүлэв. 17 Зүгээр тэд туслагч эмс нь бурхнаас айгаад Египедийн хааны 
тэдэнд өгүүлсэн мэтээр эс үйлдэн, эр хүүхдийг амьдаар байлгасан 
бөлгөө. 18 Тийн ахуй Египедийн хаан нь туслагч эмсийг дуудаад тэдэнд 
өгүүлрүүн. Та юуны тул энэ мэтээр үйлдэн, эр хүүхдийг амьдаар 
байлгасан буюу. 19 хэмээн өгүүлсэнд тэд туслагч эмс нь Форуд 
өгүүлрүүн; Ибэрийн эхнэрүүд нь Египедийн эхнэртэй адил бус, тэд нь 
цугтай болж туслагч эмийн тэдэнд ирэхээс урьд төрнө хэмээн өгүүлэв. 20 
Тиймийн тул бурхан нь тэд туслагч эмст сайныг үйлдэв. Бас улс нь үржин 
маш хүчит болов. 21 Тиймийн тул туслагч эмсийн бурхнаас айсны тул тэд 



нь тэднийг үрст болгов. 22 Харин Фору нь өөрийн улс бүхэнд захиж 
өгүүлрүүн, аливаа төрөгдсөн хөвгүүнийг галд хаян, охиныг амьдаар 
байлга хэмээн захив.  

Хоёрдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Ивийн овгоос гарсан нэг хүн нь Ливийн нэг охиныг хэрэг 
болгон авав. 2 Тэр эхнэр нь жирэмсэн болоод нэг хөвгүүнийг төрөв. Тэр 
нь түүнийг сайхан хөвгүүн хэмээн өсгөн, гурван сарын туршаар нуув. 3 
Тийн бөгөөд тэр нь түүнийг өнө нууж үл болохын тул, түүний тул нэг 
хулсан хайрцгийг аваад, шавар хийгээд давирхайгаар дүүргээд, 
хөвгүүнийг түүнд оруулаад усны хөвөөний өөр байгч хулсанд тавив. 4 
Түүний эгч нь түүнтэй юу учрахыг мэдээд холоос зогсов. 5 Тийн бөгөөд 
Фаругийн биеэн орхихын тул голд буухад, түүний шивэгчин нь усны 
хөвөөн дээр явсан бөлгөө. Тийн бөгөөд тэр нь хулсны дотор хайрцгийг 
үзээд түүнийг авахын тул шивэгчнээ илгээв. 6 Тийнхүү түүнийг нээгээд 
хөвгүүнийг үзэхэд тэр хөвгүүн нь уйлав. Тэр нь түүнийг өршөөгөөд, энэ нь 
Ибэрийн хүүхдээс нэг буй хэмээн өгүүлэв. 7 Тийн бөгөөд түүний эгч нь 
Фаругийн охинд өгүүлрүүн; Би Ибэрийн улсаас түүнийг тэжээхийн тул нэг 
тэжээгч эхнэрийг чамд дуудан одоход 8 хэмээн өгүүлсэнд Фаругийн охин 
нь түүнд ол хэмээн өгүүлэв. Тийн бөгөөд тэр охин нь одоод, тэр хүүхдийн 
эхийг дуудав. 9 Фаругийн охин нь түүнд өгүүлрүүн; Энэ хүүхдийг аваад, 
миний тул тэжээн үйлд. Би чамд хөлсийг чамд өгсүгэй! хэмээн өгүүлсэнд 
тэр эхнэр нь түүнийг аваад тэжээв. 10 Тийн бөгөөд тэр хөвгүүний том 
болоход тэр нь түүнийг Фаругийн охинд аваачив. Тэр нь түүнийг өөрийн 
хөвгүүн болгон, түүнийг Моши хэмээн нэрийдэв. Тэр юуны тул гэвэл, би 
түүнийг уснаас татан гаргав, хэмээн өгүүлсний тул болой. 11 Тэр цагт 
Моши нь том болоод өөрийн ах дүү нарт гараад, тэдгээрийн ачаануудыг 
үзэн атал нэг Египетийн хүний түүний , ах дүү нараас Еврейн хүнийг 
цохьсныг үзээд, 12 Цааш нааш гарч, хүнгүй хэмээн үзээд, тэр Египетийн 
хүнийг алаад алсны дотор нуув. 13 Тийн бөгөөд тэр нь хоёрдугаар өдөр 
гараад хоёр Еврей хүний хэрэлдэхийг үзээд буруут хүнд чи нөхрөөр юуны 
тул цохьмуй. 14 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Хэн чамайг бидний 
дээр ноён хийгээд заргагч болгон тавив. Чи Египетийн хүнийг алсан мэт 
намайг алахыг санана уу? хэмээн өгүүлсэнд Моши нь айж, энэ хэрэг 
мэдэгдсэн мөн хэмээн өгүүлэв. 15 Бас Фару нь тэр хийгээд учир сонсоод 
Мошийг алахаар бэдрэв. Харин Моши нь Фаругийн нүүрээс дутааж, 
Митиан газарт одоод нэг худгийн захад суув. 16 Тэр Митианы ламд 
долоон охин бөлгөө. Тэд нь ирээд өөрийн эцгийн хонийг услахын тул усыг 
хутгаад, ховоог дүүргэв. 17 Тийн бөгөөд малчдын ирэхэд тэднийг цааш 
үйлдэхэд, Моши нь босоод тэдгээрийг халхалж хонийг услав. 18 Тийн 



бөгөөд тэдний Рудал эцэгтээ ирэхэд, тэр нь та юуны тул энэ өдөр тийм 
эрт ирэв үү? 19 хэмээн өгүүлсэнд тэд нь өгүүлрүүн, нэг Египетийн хүн нь 
биднийг малчнаас аварч усыг хутгаад хонийг услав. 20 хэмээн өгүүлсэнд 
тэр нь охиддоо өгүүлрүүн; Тэр нь хаана буй. Та түүнийг юуны тул орхив, 
идээг идэхийн тул түүнийг дуудагтун! хэмээн өгүүлэв. 21 Тийн бөгөөд 
Мошийн тэр хүнтэй суух дуртай болсонд, тэр нь өөрйин Зифурэн охиныг 
Мошид өгөв. 22 Тийнхүү түүний нэг хөвгүүн төрсөнд Моши нь түүнийг 
Хиршум хэмээн нэрийдэв. Тэр юуны тул гэвэл, би бус газарт оролт 
бөлгөө хэмээн түүний өгүүлсний тул болой. 23 Тийн бөгөөд олон 
өдрүүдийн хөдөлмөрийн учир уйлан бархирсанд, хөдөлмөрийн учир 
тэдний бархирал нь бурханд хүрэв. 24 Тийн бөгөөд бурхан нь тэдний 
уйллагыг сонсоод бурхан нь Абрахам хийгээд Ишах ба Якувтай өөрийн 
тогтоолыг санав. 25 Бас бурхан нь Израйлын хөвгүүдийн дээр гараад 
тэднийг таалсан буй.  

Гуравдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Моши нь Митианы лам болсон Зидуру хадам зуун хонийг 
сахин байхад, хонийг говийн хойно аваачиж, Эдуриб хэмээгч бурхны 
ууланд ирэв. 2 Тийн бөгөөд Жахуагийн анхил нь нэг шугуйн дотроос 
галын дөлөөр түүнд үзэгдэв. Тийнхүү түүний үзэхэд тэр шугуй нь галаар 
шатавч эс түлэгдэв. 3 Тийн байхад Моши нь өгүүлрүүн; Энэ их үзэгдэн 
гэвэл, шугуй нь юуны тул эс түлэгдсэнийг үзэхийн тул би эргэх буй 
хэмээн өгүүлэв. 4 Тийн бөгөөд Жахуагийн түүний үзэхийн тул ирснийг 
үзсэнд бурхан нь шугуйн дотроос дуудан зарлиг болруун; Моши аа! ??? 
хэмээн зарлиг болсонд тэр нь би энд буй хэмээн айлтгав. 5 Тэр нь зарлиг 
болруун; Чи нааш бүү ойрттугай! Чиний гутлыг хөлөөсөө тайлтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, чиний байсан газар нь ариун газар буй хэмээн зарлиг 
болов. 6 Бас тэр нь зарлиг болруун; Би чиний эцэг нарын бурхан гэвэл, 
Абрахамын бурхан хийгээд Ишагийн бурхан ба Якубын бурхан мөн 
хэмээн зарлиг болсонд Моши нь бурхнаас айж нүүрээ нуув. 7 Тийн 
бөгөөд Жахуа нь зарлиг болруун; Би Египетид байгч миний улсын 
зовлонг лаваар үзэн, тэднийг дарагчдын учир тэдний бархирлыг сонсов. 
Тэр юуны тул гэвэл, би тэдний зовлуудыг мэдсэн буй. 8 Бас би тэднийг 
Египетийн улсаас аварч энэ газраас гаргаад нэг сайн хийгээд уужим 
газар ба сүү хийгээд балаар урсагч газарт оруулахын тул бууж ирэв. Тэр 
газар гэвэл, Ханавамтан хийгээд эдидтэн ба Амуритан хийгээд 
Фирижиртан ба Хивитэн хийгээд Зибустаны газар буй. 9 Эдүгээ Мана, 
Израйлын хөвгүүдийн бархирал нь надад хүртэл ирсэн бөгөөд би тэдний 
Египетэнээс дарагдсан дарагдлыг үзсэн буй. 10 Эдүгээ од гэвэл, би 
чамайг Фаруд илгээх бөгөөд, чи миний улс болсон Израйлын хөвгүүдийг 



Египетээр гаргах буй. 11 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь бурханд, Фаруд 
одож Израйлын хөвгүүдийг Египетээс гаргахын тул би хэн буюу хэмээн 
айлтгав. 12 Тийн бөгөөд бурхан нь түүнд зарлиг болруун, би үнэхээр 
чамтай болох бөгөөд миний чамайг илгээсний бэлэг нь энэ болох гэвэл, 
чиний улсыг Египетээс гаргасны хойно та энэ уулны дээр бурханд 
зарагдах 13 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь бурханд айлтгаруун. Мана. 
Миний Израйлын хөвгүүдэд хүргэн. таны эцэг нарын бурхан нь намайг 
танд илгээв хэмээн тэдэнд юуг өгүүлэхэд, 14 хэмээн айлтгасанд бурхан 
нь Мошид зарлиг болруун; Би юу буюу тэр мөн буй бас зарлиг болруун; 
Би буй хэмээгч нь намайг танд илгээв, хэмээн Израйлын хөвгүүдэд 
өгүүлэн үйлд. 15 Жич, Бурхан нь Мошид зарлиг болруун; Чи Израйлын 
хөвгүүдэд ийн; Абрахамын бурхан болон Ишагийн бурхан ба Якувын 
бурхан болсон таны эцэг нарыг Жахуа бурхан нь намайг танд илгээв. Энэ 
нь миний мөнх нэр хийгээд хамаг төрлийн турш миний дурсгал буй 
хэмээн өгүүлэн 16 Чи одож Израйлын ахсын цуглуулаад тэдэнд ийн; 
Таны эцэг нарын Жахуа бурхан гэвэл, Абрахамын хийгээд Ишагийн ба 
Якубын бурхан нь надад үзэгдэж ийн зарлиг болов. Би таныг зулгаагаад 
Египетийн газарт тэнд юу үйлдсэнийг үзэв. 17 Бас миний зарлиг болсон 
нь ийн; Би Египетийн зовлонгоос таныг гарган Ханавантан хийгээд 
Зибустаны газар гэвэл, сүү хийгээд балаар урсагч газарт оруулах буй 
хэмээн өгүүлэн. 18 Тэд нь чиний дууг сонсох, бас чи хийгээд Израйлын 
ахас нь Египетийн хаанд ороод түүнд ийн; Еврейн Жахуа бурхан нь 
надтай учралдав. Эдүгээ бидний Жахуа бурхандаа тахил өргөхийн тул 
биднийг говийн зүгт гурван өдрийн замаар тавьж хайрлан, хэмээн 
өгүүлэгтүн! 19 Харин Египетийн хааны таныг үл тавин хүчит гараараа ч 
үл тавихыг би мэднэ. 20 Би мутраа сунган Египетийн дотор хамаг үйлдэх 
гайхамшигт үйлсээрээ түүнийг цохих, түүний хойно тэр нь таныг тавих 
буй. 21 Би Египеттэний өмнө энэ улсад хайрыг өгөх буй. Тийн бөгөөд та 
одоход хоосноор үл одох буй. 22 Зүгээр аливаа эхнэр нь өөрийн айлаас 
хийгээд гэрийн дотор суулцагчаас мөнгөн савууд хийгээд алтан савууд ба 
хувцадыг эртүгэй! Тийнхүү та хөвгүүд хйигээд охиддоо өмсгөн, 
Египеттэнийг тонох буй хэмээн зарлиг болов.  

Дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Моши нь хариу айлтгаруун; Тэд нь надад үл итгэн, миний 
дууг үл сонсон, Жахуа нь чамд эс үзэгдэв. хэмээн өгүүлэлцэх буй заа! 2 
хэмээн айлтгасанд Жахуа нь чиний гарт юу буюу хэмээн зарлиг болсонд 
тэр нь таяг хэмээн айлтгав. 3 Тийн бөгөөд тэр нь түүнийг газарт хаян, 
хэмээн зарлиг болсонд түүнийг газарт хаясанд тэр нь могой болж 
хувилав. Тийн бөгөөд Моши нь түүний өмнөөс дутаав. 4 Бас Жахуа нь 



мошид зарлиг болруун, гараа сунган түүний сүүлээс барь хэмээн зарлиг 
болсоноор түүний гараа сунган барьсанд, могой нь түүний алганы дотор 
таяг болж хувилав. 5 Энэ мэтээр тэдгээрийн эцэг нарын Жахуа бурхан 
гэвэл, Абрахамын болон Ишагийн бурхан ба, Якувийн бурхан чамд 
үзэгдсэн хэмээн тэдний итгэхийн тул буй. 6 Жич, Жахуа нь түүнд гараа 
өвөрт дүр хэмээн зарлиг болсонд тэр нь гараа өвөрт дүрэв. Тийнхүү 
түүнийг гаргахад тэр нь цас мэт бусархаг өвчин болов. 7 Бас тэр нь 
зарлиг болруун;; Гараа өвөртөө дүр, хэмээн зарлиг болсонд тэр нь гараа 
өвөртөө дүрэв. Тийнхүү түүний өврөөс гаргахад тэр нь түүний мах мэт 
болж хувилсан мэт бөлгөө. 8 Тийн хэрвээ тэдгээр нь чамд үл итгэн, 
тэргүүний гайхамшигийн дууг үл сонсон бөгөөс, нөгөө гайхамшигийн 
дуунд итгэх буй заа. 9 Жич, хэрвээ тэдгээр нь эд хоёр гайхамшигт үл 
итгэн, чиний дууг ч үл сонсох бөгөөс эл, чи мөрнөөс усыг аваад хуурай 
газарт асган үйлд. Тийнхүү эл, чиний авсан ус нь хуурай газрын дээр цас 
болох буй. 10 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь Жахуад айлтгаруун; 
Миний эзээн! Би үүний урьд ч чиний боолтой зарлиг болсоор үгт хүн бус, 
би хүнд алт хийгээд хүнд хэлт буй. 11 хэмээн айлтгасанд Жахуа нь түүнд 
зарлиг болруун; хүний хэлийг хэн бүтээв! Бас хэлгий эсвэл дүлий эсвээс 
үзлэгт эсвэл сохроор хэн болгоно. Би Жахуа нь болгодог биш үү? 12 Тийн 
бөгөөд чи эдүгээ од, би чиний эмтэй байж, чиний юу өгүүлснийг чамд 
өгүүлэх буй. 13 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь ийн айлтгав. Миний 
эзээн! Чи элчээр илгээж хайрла. 14 Тийн бөгөөд Жахуагийн хилэнгийн 
Мошийн тус халуун болсонд тэр нь зарлиг болруун; Ливийн ард нь чиний 
ах биш үү? Түүний сайтар үхүүлж чадахыг би мэднэ. Бас тэр нь чамайг 
устгахын тул гараад чамтай уулзахад сэтгэлээр баярхах буй. 15 Чи түнд 
өгүүлэн түүний аманд үгсийг оруулан үйлд, би чиний амтай хийгээд 
түүний амтай байж таны юу өгүүлэхийг танд үзүүлэх буй. 16 Тэр нь чиний 
тул өгүүлж, чамд амны оронд болох бөгөөд чи түүнд бурхны оронд болох 
буй. 17 Бас чи энэ таягийг гартаа аваад, түүгээр гайхамшигуудыг үйлдэх 
буй хэмээн зарлиг болов. 18 Тийн бөгөөд Моши нь одож өөрийн Зидру 
хадам эцэгт гараад түүнд өгүүлрүүн; Египетэд байгч миний ах дүү нар нь 
амьд буюу хэмээн үзэхийн тул намайг тавьж хайрла, хэмээн өгүүлсэнд 
Зидру нь Мошид амрахнаар од хэмээн өгүүлэв. 19 Бас Жахуа нь Мошид 
Митианы дотор хамаг бэдрэгч хүмүүс нь зарлиг болруун; Чи Египетэд 
хэрэн од, тэр юуны тул гэвэл, чиний амыг нөгчив. хэмээн зарлиг болов. 
20 Тийн бөгөөд Моши хийгээд хөвгүүнээ аваад илжигний дээр унуулж, 
Египет газарт харив. Бас Моши нь бурхны таягийг гартаа авав. 21 Тийн 
бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи Египетэд одож харихад 
миний чиний эрхэд өгсөн хамаг гайхамшигуудыг Фаругийн өмнө 
үйлдэхийг хичээн үйлд. Харин би түүний зүрхийг хатуу болгуулах бөгөөд 
тэр нь улсыг үл тавих буй. 22 Чи Фаруд ийн өгүүл; Израйл нь миний 



түрүүлж төрөгдсөн хөвгүүн буй, хэмээн Жахуа нь зарлиг болов. 23 Бас 
миний чамд зарлиг болох нь миний хөвгүүдийг надад зарагдахын тул 
тавин үйлд, хэрвээ чи түүнийг тавихад эс зөвшөөх бөгөөс эл би чиний 
тэргүүлж төрөгдсөн хөвгүүдийг алах хэмээн зарлиг болов. 24 тийн бөгөөд 
замаар үдлэх гэрийн дотор Жахуа нь түүнтэй учралдаад түүнийг алахаа 
хуваая. 25 Тийн Зифурам нь нэг хурц чулууг авч өөрийн хөвгүүнийг илүү 
махыг огтлоод түүний хол хаян ийн өгүүлэв. Чи надад цуст эр мөн. 26 
Тийн бөгөөд тэр нь түүнийг тавив. Тэр цагт тэр Зифура нь өгүүлрүүн; 
хэрчлэгийн учир чи цуст эр болой. хэмээн өгүүлэв. 27 Тийм бөгөөд Жахуа 
нь Арунд зарлиг болруун; Чи Мошийг угтахын тул говьд од хэмээн зарлиг 
болсон тэр нь одож түүнийг бурхны улны дээр угтаад түүнийг үнсэв. 28 
Тийн бөгөөд Моши нь түүнийг илгээсэн Жахуагийн зарлиг хийгээд түүнд 
захисан бэлгэсийг Арунд үзүүлэв. 29 Тийн бөгөөд Моши хийгээд Арун нь 
одоод Израйлын хөвгүүдийн хамаг ахсыг цуглуулаад 30 Арун улсын өмнө 
Жахуагийн Мошид хамаг зарлиг болсон үгсийг өгүүлэн, бэлгийг ч үйлдэв. 
31 Тийн улс нь итгэн, Жахуагийн Израйлын хөвгүүдийг зулгааж, тэдний 
зовлонг үзсэнийг сонсоод толгойгоон бөхийлгөн мөргөжээ.  

Тавдугаар бүлэг.  

1 Тийнхүү үүнээс хойно Моши хийгээд Арун нь Фаруд ороод түүнд 
өгүүлрүүн; Израйлын Жахуа бурхны зарлиг нь ийн; Миний улсын хувийн 
дотор надад найр хийхийн тул тэднийг тавин үйлд. 2 хэмээн өгүүлсэнд 
Фару нь өгүүлрүүн; Миний Жахуа хэмээгч ийн дууг сонсож Израйлыг 
тавихын тул тэр нь хэн буюу. Би Жахуа эс танин Израйлыг ч үл тавих буй. 
3 хэмээн өгүүлсэнд тэд нь өгүүлрүүн Еврейн бурхан нь бидэнтэй 
учралдав. Тиймийн тул бидний Жахуа бурханд тахилыг өргөхийн тул 
бидний гурван өдрийн замаар говьд тавин хайрла. Тийн бус бөгөөс, тэр 
нь халдварт цахихаар эсвэл сэлмээр бидэнтэй учралдах буй заа. 4 
хэмээн өгүүлсэнд Египедийн хаан нь тэдэнд өгүүлрүүн; Моши хийгээд 
Арун аа! Та юуны тул улсыг тэдний үйлсээс зогсуулмуй. Өөрийн ачаанд 
явагтун! 5 Бас Фару нь өгүүлрүүн; Эдүгээ энэ газрын улс нь олон буй. Та 
тэднийг ачаануудаас зогсоомуй. 6 хэмээгээд Фару нь тэр өдөр улсын 
тэргүүлэгчид хийгээд үзэгчдэд захиж өгүүлрүүн; 7 Та урьд цаг мэт тоосгыг 
үйлдэхийн тул улсад тарианы ишийг дахин бүү өгөгтүн! тэд нь өөрийн тул 
тарианы ишийг хураахын тул одох болтугай! 8 Зүгээр тэдний урьд хийсэн 
тоосгын тоог тэднээс хэрэглэн бүү багатгал! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь 
залуу болсны тул бидний бурханд тахилыг өргөхийн тул биднийг тавь 
хэмээн дуудаж өгүүлэхэд 9 Хөдөлмөр нь тэд хүмүүст хүнд болох бөгөөд 
тэд нь түүгээр хөдлөн, дэмий үгсийг үл сонсох болтугай! хэмээн өгүүлэв. 
10 Тийн бөгөөд улсын тэргүүлэгчид хийгээд үзэгчид нь гараад улсад 



өгүүлрүүн; Фаругийн өгүүлсэн нь ийн; Би танд тарианы ишийг үл өгөх буй. 
11 Та гараад аль олдох газраас авагтун! Зүгээр таны хөдөлмөрөөс хэдэн 
ч үл багадах буй. хэмээн өгүүлэв. 12 Тийн тэр улс нь тарианы ишний 
оронд тарианы ёзоорыг хураахын тул Египид бүхэл газраар тараагджээ. 
13 Бас тэдний тэргүүлэгчид нь тэднийг яаруулж ийн өгүүлэв. Та тарианы 
иштэй болсон цагт мэт. Аливаа өдрийн хөдөлмөрийн тэрхүү өдөр дуусгаж 
үйлдэгтүн! 14 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүдээс Фаругийн үзэгчдийн 
тавьсан ахлагчид нь жанчигдав. Бас тэдэнд ийн өгүүлэв. та урьд мэт 
үзэхэд тухайлбал хөдөлмөрөө гэвэл тоосгыг энэ өдөр юуны тул эс дуусав 
аа? 15 Тийн бөгөөд Израйлын ахлагчид нь Фаруд одоод түүнд дуудаж 
ийн; Чи боолууддаа энэ мэтийг юуны тул үйлдэв ээ? 16 Чиний боолуудад 
тарианы иш нь эс өгдөвч, тэд нь бидэнд тоосгыг үйлдэгтүн! хэмээн 
өгүүлнэ. Бас чиний боолуудын цохигдол нүгэл нь чиний улсын болой. 17 
хэмээсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Та залуу болов. Та залуу болов. Тиймийн 
тул та биднийг Жахуад тахилыг өргөхийн тул тавь хэмээн өгүүлнэ. 18 
Эдүгээ яван хөдлөгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тарианы иш танд үл өгөгдөх 
буй. Зүгээр тоосгыг тоог тушаан өгөгтүн! хэмээн өгүүлэв. 19 Тийн бөгөөд 
Израйлын хөвгүүдийн ахлагчид нь та өдрийн хөдөлмөрөө тоосгоос бүү 
багадгагтун! хэмээн өгүүлснээр зовлонт болсноо үзэв. 20 Тийн бөгөөд тэд 
нь Фаругаас гараад, тэдэнтэй учралдахын тул байсан Моши хийгээд 
Арунтай уулзаад тэдэнд өгүүлрүүн. 21 Жахуа нь таны дээр харан 
шүүдэхийг, тэр юуны тул гэвэл, биднийг алахын тул та бидний нүүрийг 
Фаругийн өмнө хийгээд түүний боолуудын өмнө өмхий болгон тэдний гарт 
нэг сэлмийг оруулав. хэмээн өгүүлэв. 22 Тиймд Моши нь Жахуад харан 
айлтгаруун; Эзээн! Чи энэ улсад юуны тул мууг үйлдэв ээ! Намайг юуны 
тул илгээв ээ? 23 Тэр юуны тул гэвэл, чиний нэрээр миний Фаруд 
үхүүлэхийн тул одсоор, тэр нь энэ улсад мууг үйлдэв. Бас чи өөрийн 
улсыг эсс тонилгосон буй хэмээн айлтгасанд Жахуа нь Мошид зарлиг 
болруун; Миний Фаруд юу өгүүлэхийг чи эдүгээгээс эхлэн үзэх больюу. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь хүчит гараар тэднийг тавин, хүчит гараар 
тэднийг газраас үйлдэх буй хэмээн зарлиг болов.  

Зургадугаар бүлэг.  

1 Бас бурхан нь Мошид зарлиг болон ийн; Би Жахуа буй. 2 Би Абрахам 
хийгээд Ишаг ба Якубт аугаа хүчит бурхны нэрээр үзэгдэн миний Жахуа 
хэмээгч нэрээр тэдэнд эс мэдэгдэв. 3 Бас би тэдний нутагласан нутгийн 
Ханаван газрыг тэдэнд өгсүгэй! хэмээн өөрийн тогтоолыг тэдэнтэй 
тогтоов. 4 Бас би Египетйин зарагдуулсан Израйлын хөвгүүдийн уйллагыг 
сонсоод өөрийн тогтоолыг сануулав. 5 Тиймийн тул чи Израйлын 
хөвгүүдэд ийн өгүүл. Би Жахуа мөн. Би Египетийн ачааны доороос таныг 



гарган тэдний зарагдлаас таныг танилган сунгасан гараар хйигээд их 
Шихудбуринээрээ таныг гэтэлгэх мөн. 6 Бас би таныг өөрийн улс болгон 
авч таны бурхан болох буй. Бас намайг Египетийн ачааны доороос таныг 
гаргагч Жахуа бурхан мөн хэмээн та мэдэх буй. 7 Бас Абрахам хйигээд 
Ишаг ба Якубвт өгсүгэй! хэмээн тангарагласан газарт би ирүүлээд 
түүнийг эзэлгүүр болгон танд өгсүгэй! Би Жахуа мөн хэмээн зарлиг 
болов. 8 Тийм бөгөөд Моши нь энэ мэтээр Израйлын хөвгүүдэд өгүүлэвч, 
тэдгээр нь сэтгэлийн гашуудлаас хийгээд хатуу хөдөлмөрөөс Мошийг эс 
сонсов. 9 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 10 Израйлын 
хөвгүүдийг өөрийн газраас тавьтугай! хэмээн Египетийн Фару хаанд 
одоод өгүүл 11 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь Жахуагийн өмнө 
айлтгаруун; Мана, Израйлын хөвгүүдийн намайг эс сонссон бөгөөтөл, 
Фару нь их сонсоход бас би бүдүүн үгт болой хэмээн айлтгав. 12 Бас 
Жахуа нь Моши хийгээд Арунд зарлиг болж Израйлын хөвгүүдийг 
Египетийн газраас гаргахын тул Египетийн Фару хаанд хийгээд Израйлын 
хөвгүүдэд тэднээр захиулав. 13 Тэдгээрийн эцэг нарын хотын ахас нь 
ийн; Израйлын тэргүүлж төрөгдсөн Рубин хөвгүүний хөвгүүд гэвэл Инуг 
хийгээд Фалу ба Хичирун хийгээд Ханаван Кэрмий эд нь Рубиний 
худнууд бөлгөө. 14 Шимунгийн хөвгүүд гэвэл Жамайл хийгээд Жамин ба 
Охад хийгээд Жакин ба Цутар хийгээд Ханаван газрын гэргийгээс Шавал 
эд нь Шимунгийн худнууд бөлгөө. 15 Өөрийн төрлүүдийн ёсоор Ливийн 
амины нас гэвэл зуун гучин гурван долоон нас бөлгөө. 16 Өөрийн худын 
ёсоор Кэршуны хөвгүүд гэвэл Либни хийгээд Шилил бөлгөө. 17 Кухудын 
хөвгүүд гэвэл Амрам хийгээд Ижхэр ба Хибрун хийгээд Үжиэл бөлгөө, 
Күтэдийн амины нас гэвэл зуун гучин нас бөлгөө. 18 Микирний хөвгүүд 
гэвэл, Махали хийгээд Муши бөлгөө. Эд нь өөрийн төрлүүдийн ёсоор 
Ливийн худнууд бөлгөө. 19 Амрам нь өөрийн авгын Охибид ба охиныг 
гэргий болгон авав. Тэр нь Арун хийгээд Мошийн түүнд төрөв. Амрамын 
амины нас гэвэл, зуун гучин долоон нас бөлгөө. 20 Ижхэрийн хөвгүүд 
гэвэл Кура хийгээд Нифи ба Зитри бөлгөө. 21 Үжиэлэйн хөвгүүд гэвэл 
Мишхил хйигээд Илжифэн ба Чидри бөлгөө. 22 Арун нь Аминавийн охин 
болсон Нивасуны дүү Илишбийг гэргий болгон авав. Тэр нь Надав 
хийгээд Авит ба Илнажар хийгээд Итэмэрийг түүнд төрөв. 23 Курагийн 
хөвгүүд гэвэл Ассир хийгээд Илкнэ ба Авиасад бөлгөө. Эд нь Курагийн 
худууд бөлгөө. 24 Аруны Илнажар хөвгүүн нь Футианы охиноос нэгийг 
гэргий болгон авав. Тэр нь Финиасыг түүнд төрөв. 25 Эд нь Арун хийгээд 
Моши бөлгөө. Жахуа нь чуулга чуулганаар Израйлын хөвгүүдийг Египет 
газраас гаргагтун! хэмээн тэдэнд зарлиг болов. 26 Израйлын хөвгүүдийг 
Египетийн газраас гаргахын тул Египетийн Фару хаанд өгүүлсэн нь; Энэ 
Моши хийгээд Арун бөлгөө. 27 Тийн бөгөөд Жахуагийн Египет газар 
Мошид зарлиг болсон өдөр 28 Жахуа нь Мошид ийн; Би Жахуа мөн. Чи 



миний чамд хамаг зарлиг болсныг Египетийн Фару хаанд өгүүл 29 хэмээн 
зарлиг болсонд Моши нь Жахуагийн өмнө ийн; Би бүдүүн үгт буй. 30 
Тийнхүү Фару нь намайг яахин сонсох буюу хэмээн айлтгав.  

Долдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Үз Би чамайг Фаруд нэг 
бурхан болсон бөгөөд чиний Арун ах нь чиний үхүүлэгч болох буй. 2 Чи 
миний чамд хамаг захьсныг өгүүлэн үйлд. Өөрийн газраас Израйлын 
хөвгүүдийг тавьтугай! хэмээн чиний Арун ах нь Фаруд өгүүлэх буй. 3 Бас 
би Фаругийн зүрхийг хатуу болгуулан өөрийн бэлгэс хийгээд 
гайхамшигуудыг Египет газарт үлэмжилүүлэх буй. 4 Жич, Фару нь таныг 
үл сонсох буй. Тийн бөгөөд би өөрийн мутрыг Египетийн дээр тавиад 
өөрийн чуулгууд гэвэл, миний улс байгч Израйлын хөвгүүдийг их 
шүүврүүдээр гаргах буй. 5 Бас миний мутраа Египетийн дээр сунгахад, 
Египетийн улс нь намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. Тийн бөгөөд би 
тэдний дотроос Израйлын хөвгүүдийг гаргах буй хэмээн зарлиг болов. 6 
Тийн бөгөөд Моши хийгээд Арун нь Жахуагийн тэдэнд захьсан мэт 
түүнчлэн үйлдэв. 7 Тэдний Фаруд өгүүлэх цагт Моши нь наян наст бөгөөд 
Арун нь наян гурван наст бөлгөө. 8 Жич, Жахуа нь Моши хийгээд Арунд 
зарлиг болруун. 9 Өөрийн тул нэг бэлгийг үзүүлэгтүн! хэмээн Фаругийн 
багт өгүүлэхэд чи Арунд ийн өгүүл. Таягаа авч Фаругийн өмнө хаятугай! 
Тийнхүү тэр нь нэг могой болох буй хэмээн зарлиг болов. 10 Тийн бөгөөд 
Моши хийгээд Арун нь Жахуагийн тэдэнд захьсан мэт үйлдэж Фаруд 
одов. Бас Аруны таягаа Фаругийн өмнө хийгээд түүний боолуудын өмнө 
хаясанд тэр нь могой болов. 11 Тийн бөгөөд Фаругийн мэргэн улс хийгээд 
Залвич нарыг дуудсанд Египетийн үзлэгч нар нь өөрийн Ялавичнуудаар 
тэр мэтээр үйлдэв. 12 Тэдний өөр өөрийн таягийг хаясанд, тэд нь 
могойнууд болов. Зүгээр Аруны таяг нь тэдний таягуудыг залгив. 13 Тийн 
бөгөөд Фаругийн зүрхний хатуу болсны тул тэр нь Жахуагийн зарлиг 
болсон мэт тэднийг эс сонсов. 14 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг 
болруун; Фаругийн зүрхний хатуу болсны учир тэр нь улсыг тавхуйяа үл 
дурлана. 15 Чи маргааш Фаруд од. Мана. Тэр нь усанд гарах буй. Чи 
голын хөвөөний дээр түүнтэй учралдахын тул зогс! Бас могой болж 
хувилагдсан таягийг гартаа ав. 16 Тийн бөгөөд чи түүнд өгүүл. Еврейн 
Жахуа бурхан нь намайг чамд илгээж, миний улсыг говийн дотор надад 
зарагдахын тул тавь хэмээн зарлиг болсон боловч, чи эдүгээ болтол эс 
сонсов. 17 Жахуагийн зарлиг болох нь ийн; Би Жахуа мөн. Чи үүгээр 
мэдэх буй гэвэл миний гартаа байгч таягаар голын усыг цахилж, тэд нь 
цас болж хувилгагдах буй. 18 Бас голын дотор байгч загас нь үхэх бөгөөд 
гол нь өмхий болох, Тийнхүү Египетийн улс нь голын усыг уухаас жигших 



буй хэмээн зарлиг болов. 19 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг 
болруун; Чи Арунд ийн өгүүл. Таягаа аваад Египетийн уснууд гэвэл 
горхид хийгээд голууд ба нуурууд хийгээд аливаа усны хурын дээр гараа 
сунга. Тийн болоод тэд нь цус болох буй. Бүхэл Египет газарт модон 
савны дотор хийгээд савын дотор цус болох, хэмээн зарлиг болов. 20 
Тийн бөгөөд Моши хийгээд Арун нь Жахуагийн захьсан мэт түүнчлэн 
үйлдэв гэвэл Аруны таягийг эргээд Фаругийн өмнө хйигээд боолуудын 
өмнө голын дотор байгч усыг цохьсонд голын дотор байгч ус нь цус болж, 
хувилав. 21 Тийн голын дотор байгч загас нь үхэв. Гол ч өмхий болов. 
Тийн Египетийн улс нь голын уснаас ууж эс чадав. Бас бүхэл Египет 
газрын дотор цус болов. 22 Тийн бөгөөд Египетийн Залвич нар нь өөрийн 
Залвичнуудаар энэ мэтийг үйлдэв. Бас Фаругийн зүрхний хатуу болсонд, 
тэр нь Жахуагийн зарлиг болсон мэт тэд тэр нь Финиасийг түүнд төрөв. 
Эд нь өөрийн худын ёсоор Ливийн эцэг нарыын ахас бөлгөө. 23 Эд нь 
Арун хийгээд Моши бөлгөө. Жахуа нь чуулган чуулганаар Израйлын 
хөвгүүдийг Египет газраас гаргагтун! хэмээн тэдэнд зарлиг болов. 24 
Израйлын хөвгүүдийг Египетийн газраас гаргахын тул Египетийн Фару 
хаанд өгүүлсэн нь энэ Моши хийгээд Арун бөлгөө. 25 Тийн бөгөөд 
Жахуагийн Египет газар Мошид зарлиг болсон өдөр 26 Жахуа нь Мошид 
ийн; Би Жахуа мөн. Чи миний чамд хамаг зарлиг болсныг Египетийн Фару 
хаанд өгүүл. 27 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь Жахуагийн өмнө ийн; Би 
бүдүүн үгт мөн. Тийнхүү Фару нь намайг их сонсох буюу хэмээн айлтгав.  

Наймдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи Фаруд одоод түүнд 
ийн өгүүл; Жахуагийн зарлиг нь ийн; Миний улсыг надад зарагдахын тул 
тавь. 2 Хэрвээ чи тэднийг тавихыг эс зөвшөөвөөс Мана, би чиний хамаг 
хязгадыг мэлхийнүүдээр зовоох болой. 3 Гол нь мэлхийнүүдийг маш 
үржүүлэх буй. Тийнхүү тэд нь гарч чиний гэрт хийгээд чиний унтах 
тасалгаанд ба чиний дэвсгэрийн дээр хийгээд чиний боолуудын гэрт ба 
чиний улсад хийгээд чиний галын ханзанд ба чиний талх зуурах савд 
орох буй. 4 Энэ мэт мэлхийнүүд нь чаммд хийгээд чиний улсад ба чиний 
хамаг боолуудад ирэх буй хэмээн зарлиг болов. 5 Тийн бөгөөд Жахуа нь 
Мошид зарлиг болруун; Арунд ийн өгүүл; Чи өөрийн таягийг гараараа 
горхи хийгээд гол ба нууруудын дээр сунга. Египетийн газрын дээр 
мэлхийнүүдийг гарган үйлд. 6 хэмээн зарлиг болсонд Аруны гараа 
Египетийн улсуудын дээр сунгасанд мэлхийнүүд нь гарч Египетийг 
бүрхэв. 7 Тийн бөгөөд Залвич нар нь Залвичнуудаар энэ мэтийг үйлдэж 
Египетийн газрын дээр мэлхийнүүдийг гаргав. 8 Тийн бөгөөд Фару нь 
Моши хийгээд Аруныг дуудаад тэдэнд өгүүлрүүн; Эндээс хийгээд миний 



улсаас мэлхийнүүдийг аваачихыг Жахуагаас эрэгтүн! Тийн бөгөөд би 
улсыг Жахуад тахилыг өргөхийн тул тавих буй 9 хэмээн өгүүлсэнд Моши 
нь Фаруд өгүүлрүүн, чиний надаас эрхэм бүхийн тул чамаас хийгээд 
чиний гэрүүдээс мэлхийнүүдийш үгүй болгож, гагц голын дотор байхын 
тул би чиний хийгээд чиний боолууд ба чиний улсын тул хэзээ ч 
залбирахад 10 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь маргааш хэмээн өгүүлэв. Тийн 
бөгөөд тэр нь өгүүлрүүн; Бидний Жахуа бурхантай адил бус хэн ч үгүй 
хэмээн тул чиний мэдэхийн чиний өгүүлсэн мэтээр болтугай! 11 
Мэлхийнүүд нь чамаас хийгээд чиний гэрүүдээс ба чиний боолуудаас 
хийгээд чиний улсаас хагацаад ямагт голын дотор байх буй хэмээн 
өгүүлэв. 12 Тийн бөгөөд Моши хийгээд Аруны Фаругийн өмнөөс гарсанд 
Моши нь Фаруны дээр Жахуагаас тавьсан мэлхийнүүдийн учир түүнд 
дуудав. 13 Тийн бөгөөд Жахуагийн Мошийн нүхийн ёсоор үйлдсэнээр 
мэлхийнүүд нь гэрээс хийгээд балгасаас ба хээрээс өгөв. 14 Тийн бөгөөд 
тэдгээрийг овог овгоор хураасанд газар нь өмхий болов. 15 тийн бөгөөд 
Фару нь амар болсноо үзээд зүрхээ хатуу болгож, Жахуагийн зарлиг 
болсон мэт тэднийг эс сонгов. 16 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг 
болруун; Чи Арунд ийн өгүүл, таягаа сунгаж газрын тоосыг цохь. Тийн 
бөгөөд тэр нь бүхэл Египет газарт бургасууд болох. 17 хэмээн зарлиг 
болсонд тэд түүнчлэх үйлдэв гэвэл, Аруны таягт гараа сунган газрын 
тоосыг цохьсонд хүн хийгээд малнуудын дээр бургасууд болсон бөлгөө. 
Бүхэл Египет газарт хамаг тоос нь бургасууд болов. 18 Тийн бөгөөд 
Залвич нар нь өөрийн залвичаар бургасуудыг гаргахын тул энэ мэтээр 
үйлдэвч эс чадав. Бургасууд гэвэл хүн хийгээд малнуудын дээр буй 
бөлгөө. 19 Тийн бөгөөд Залвичи нар нь Фаруд ийн; Энэ бурхны горхи мөн 
хэмээн өгүүлэв. Тийн боловч Фаруны зүрхний хатуу болсны тул 
Жахуагийн зарлиг болсон мэт тэр нь тэднийг эс сонсов. 20 Тийн бөгөөд 
Жахуа нь Мошид зарлиг болруун, чи маргааш эрт босоод Фаруны өмнө 
зогсон бай. Тэр нь усанд гарав. Жич, түүнд ийн өгүүл. Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Миний улсыг надад зарагдахын тул тавь. 21 Харин хэрвээ 
чи тэднийг үл тавих бөгөөс, би чиний гэрүүдийн дотор цох хорхойнуудыг 
илгээх буй. Тийн бөгөөд цох хорхойнууд нь Египетийн улсын гэрүүд 
хийгээд байсан газрыг дүүргэх буй. 22 Зүгээр би тэр өдөр миний улсын 
суусан Куши газрыг ялган, тэнд цох хорхойнуудыг үл байлгах буй. Тэр 
юуны тул гэвэл, намайг дэлхийн дотор Жахуа мөн буй хэмээн таныг 
мэдэхийн тул болой. 23 Бас би миний улсыг чиний улсаас ялгах, энэ 
бэлэг нь маргааш болох буй хэмээн зарлиг болов. 24 Тийн бөгөөд 
Жахуагийн энэ мэтээр үйлдсэнээр Фаруны гар хийгээд түүний боолуудын 
гэрүүд ба, бүхэл Египет газарт зовоож цох хорхойнуудын ирсэнд тэр 
газар нь цох хорхойнуудын учир муудав. 25 Тийн бөгөөд Фару нь Моши 
хийгээд Аруныг дуудаад ийн; Та одож өөрийн бурханд энэ газарт тахилыг 



өргөгтүн! 26 хэмээн өгүүлсэнд Моши нь өгүүлрүүн; Тийн өгүүлэх нь 
зохисгүй. Бид үүгээр бидний Жахуа бурханд Египетийн улсын жигшүүрт 
юмыг тахих буй заа. Хэрвээ бид Египетийн улсын өмнө жигшүүрт юмыг 
тахих бөгөөс эл, Тэд нь биднийг чулуудах болуузай! 27 Бид гурван 
өдрийн явахын төдий, говьд одоод бидний Жахуа бурхан бидэнд зарлиг 
болох мэт түүнд тахилыг өргөх буй. 28 хэмээн өгүүлсэнд Фару нь 
өгүүлрүүн; Таны Жахуад говийн дотор тахилыг өргөхийн тул би таныг 
тавих буй. Тийн боловч та одоод хол бүү одогтун! Бас миний тул 
залбирагтун! 29 хэмээн өгүүлсэнд Моши нь өгүүлрүүн; Би чиний өмнөөс 
гарч эд цох хорхойнуудын Фаругаас хийгээд түүний боолуудаас ба түүний 
улсаас маргааш гаргахын тул Жахуад залбирах буй. Зүгээр Фару нь 
улсыг Жахуад тахилыг өргөхийн тул үл тавихаар дахин үл мэхлэгдэв. 30 
хэмээгээд Моши нь Фаруны өмнөөс гараад Жахуад залбирав. 31 Тийн 
бөгөөд Жахуа нь Мошийн өгүүлснээр үйлдэж цох хорхойнуудыг Фаругаас 
хийгээд түүний боолуудаас ба түүний улсаас хагацуулав. Нэг ч эс үлдсэн 
бөлгөө. 32 Тийн боловч Фару нь зүрхээ хатуу болгоод улсыг эс тавив.  

Есдүгээр бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи Фаруд одож ийн өгүүл; Еврейн 
улсын Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Миний улсыг надад 
зарагдахын тул тавин үйлд. 2 Зүгээр хэрвээ чи тэднийг тавихыг үл 
зөвшөөн, бас тэднийг барих бөгөөс эл 3 Мана, Жахуагийн мутар нь 
хээрээс байгч чиний малын тус гэвэл, адуу хийгээд илжиг ба тэмээ 
хийгээд үхэр ба хонинуудын тул болох бөгөөд тэдэнд маш хүнд халдварт 
өвчин болох буй. 4 Бас Жахуа нь Израйлын мал хийгээд Египетийн улсын 
мал хоёрын хооронд ялгах бөгөөд Израйлын хөвгүүдийн хамаг 
ахуйнуудаас юу ч үл үхэх буй хэмээн зарлиг болов. 5 Бас Жахуа нь нэг 
болзолыг тавин, маргааш Жахуа нь энэ газарт үүнийг үйлдэх хэмээн 
зарлиг болов. 6 Тийн бөгөөд Жахуагийн маргааш энэ үйлийг үйлдсэнд 
Египетийн хамаг мал үхэв. Тийн боловч Израйлын хөвгүүдийн малаас нэг 
ч эс үхэв. 7 Тийн бөгөөд Фару нь илгээгээд, Израйлын хөвгүүдийн малаас 
нэг ч эс үхэв хэмээн мэдэвч Фаругийн зүрхний хатуу болсонд тэр улсыг эс 
тавив. 8 Тийн бөгөөд Жахуа нь Моши хийгээд Арунд зарлиг болруун; Та 
Гишийн үнснээс хоёр атгыг авагтун! Бас Моши нь Фаруны өмнө огторгуйн 
тийш хаятугай! 9 Тийн бөгөөд тэр нь бүхэл Египет газарт тоос болж 
хувилаад, Бүхэл Египет газарт хүн хийгээд малын дээр халуун зарыг 
гаргах буй хэмээн зарлиг болов. 10 Тийн бөгөөд тэдний Гишийн үнснээс 
авч Фаруны өмнө зогссонд Моши нь огторгуй тийш хаяв. Тийн бөгөөд тэр 
нь хүн хийгээд малд халуун зар болов. 11 Бас Залвичи нар нь Мошийн 
өмнө байж эс чадсан бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, зар нь Залвичи нар 



хийгээд Египетийн улсын дээр буй бөлгөө. 12 Зүгээр Жахуагийн Фаруны 
зүрхийг хатуу болгуулсны тул Жахуагийн Мошид зарлиг болсон мэт тэр 
нь тэднийг эс сонсов. 13 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 
Чи өглөө эрт босоод Фаруны дэргэд зогсоод түүнд ийн өгүүл; Еврей 
улсын Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Миний улсыг надад 
зарагдахын тул тавин үйлд. 14 Тийн бус бөгөөс би энэ цагт өөрийн хамаг 
зовлон чихиахнуудыг чиний зүрхэнд хийгээд чиний боолуудын дээр ба 
чиний улсын дээр илгээх буй. Тэр юуны тул гэвэл, бүхэл дэлхийн дээр 
надтай адил нэг ч үгүй хэмээн чиний мэдэхийн тул болой. 15 Би эдүгээ 
мутраа сунган чамайг хийгээд чиний улсыг халдварт чихиахаар цохивол 
чи дэлхийгээс хагацах бөлгөө. 16 Би үүний тул чамайг босгосон мөн 
гэвэл, миний хүчийг чамаар өсгүүлэн. Миний нэрийг бүхэл дэлхийн дээр 
дэлгэрүүлэхийн тул болой. 17 Чи миний улсыг үл тавин тэдний тус биеэ 
өргөмжлөх буюу. 18 Мана, би маргааш энэ цагт нэг хүнд мөндрийг 
оруулах. Тэр мэт мөндөр нь Египетийн үүдсээр эдүгээ болтол түүний 
дотор булагтай болой. 19 Эдүгээ илгээж мал хийгээд хээрт байгч хамаг 
буйнуудаа хураан үйлд. Аливаа хүн хийгээд мал нь гэрт үл хураагдан 
хээрт үлдэх бөгөөс, мөндрийг тэдний дээр унагаснаар тэд нь үхэх 
болъюу. 20 Тийн бөгөөд Фаруны боолуудаас аль хэн Жахуагийн 
зарлигаас айгч нь боол хийгээд малнуудаа гэртээ яаруулж авав. 21 
Зүгээр Жахуагийн зарлигийг эс хэрэглэгч нь боол хийгээд малнуудаа 
хээрт орхисон бөлгөө. 22 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 
Чи гараа огторгуйн тийш сунган үйлд. Тийн бөгөөд бүхэл Египет газарт 
мөндөр орох гэвэл, бүхэл Египет газрт байгч хүний дээр хийгээд малын 
дээр ба хээрийн аливаа өвсний дээр орох буй. 23 хэмээн зарлиг болсонд 
Мошид таягаа огторгуйн тийш сунгасанд Жахуа нь аянга хийгээд 
мөндрийг илгээв. Бас цахилгаан нь газрын дээр буусан бөлгөө. Энэ 
мэтээр Жахуа нь Египетийн газарт мөндрийн оруулав. 24 Тийн мөндөр 
хийгээд мөндөртэй хольсон цахилгаан нь маш хүнд болой. 25 Тэр мэт 
мөндөр нь Египет улсыг булсаар бүхэл хээрт байгч аливаа хүн хийгээд 
мал ба хээрийн аливаа өвснүүдийг цохь, бас хээрийн аливаа модыг 
хуулав. 26 Гагцхүү Израйлын хөвгүүдийн байгч Кушэн газрыг тэнд мөндөр 
эс оров. 27 Бас олс хийгээд арвай нь цохигдов. Тэр юуны тул гэвэл, 
арвай нь толгойт болсон бөгөөд, олс нь хонхорцог болсон бөлгөө. 28 
Зүгээр цагаан будаа тариа хийгээд хар тамхи нь эс гарсны тул эс 
цохигдов. 29 Тийн бөгөөд Фару нь илгээж Моши хийгээд Аруныг дуудаад 
тэдэнд ийн өгүүлэв. Би энэ цагт нүгэлт болов. Жахуа нь зөвт буй. Харин 
би хийгээд миний улс нь хилэнцэт болой. 30 Аянга хийгээд мөндрийн их 
болсны тул тэдний дахин үл болохын тул Жахуад залбирагтун! Тийнхүү 
би таныг тавих бөгөөд та үүнээс хойш үл байх буй. 31 хэмээн өгүүлсэнд 
Моши нь түүнд өгүүлрүүн; Дэлхий нь Жахуагийн буй хэмээн чиний 



мэдэхийн тул би хотоос гараад цэцэн гараа Жахуад сунгах буй. Тийнхүү 
аянга нь зогсох бөгөөд, мөндөр ч үл болох буй. 32 Тийн боловч чи 
хийгээд чиний боолуудын Жахуа бурхнаас үл айхыг би мэднэ хэмээн 
өгүүлэв. 33 Тийн Мошийн Фаруны өмнөөс хотын гадагш гараад гараа 
Жахуад сунгасанд аянга хийгээд мөндөр нь зогсов. Бороог эс газарт 
асгагдав. 34 Тийн бөгөөд Фару нь бороо хийгээд мөндөр ба аянгын 
зогсоосныг үзээд, тэр хийгээд түүний боолууд нь дахин нүглийг үйлдсэн 
зүрхээ хатуу болгов. 35 Тийн Фаругийн зүрхний хатуу болсны тул 
Жахуагийн Мошид зарлиг болсон мэт тэр нь Израйлын хөвгүүдийг эс 
тавив.  

Аравдугаар бүлэг.  

1 Жич, Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи Фаруд од. Би түүний 
зүрхийг хийгээд түүний боолуудын зүрхийг хатуу болгуулав. Тэр юуны тул 
гэвэл, эд миний бэлгэсийг түүний дунд тавихын тул хийгээд 2 Миний 
Египетид үйлдсэн хийгээд ачийгаа чихэнд дэлгэрүүлэхийн тул ба намайг 
Жахуа мөн хэмээн таныг мэдэхийн тул болой хэмээн зарлиг болов. 3 
Тийн бөгөөд Моши хийгээд Арун нь Фаруд ирээд түүнд өгүүлрүүн. Еврейн 
улсын Жахуа бурхны зарлиг болсон рнь ийн; Чи миний өмнө биеэ 
номхотгохыг хэзээ болтол үл зөвшөөрөх вэ? Миний улсыг надад 
зарагдахын тул тавин үйлд. 4 Хэрвээ чи миний улсыг тавихыг эс зөвгөөх 
бөгөөс, Мана, Маргааш би чиний хязгаарын дотор царцаануудыг ирүүлэх 
буй. 5 Тэдгээрийн газрын нүүрийг бүрхэхийн шалтгаанаар газар нь үл 
харагдах буй. Мөндрөөс гамнагдаж үлдсэнийг тэдгээр идэх буй хэмээвээс 
газрын аливаа нуга хийгээд хээрийн аливаа ургасан моддын жимсийг 
идэх мөн. 6 Бас тэдгээр нь чиний гэр хийгээд чиний хамаг боолуудын гэр 
ба Египетийн хамаг улсуудын гэрүүдийг дүүргэх буй. Тэр мэтийг чиний 
эцэг нар хийгээд өвөг эцэг нар нь дэлхийн дээр байсаар эдүгээ болтол эс 
үзсэн буй хэмээн өгүүлээд тэр нь эрт Фаругаас гарав. 7 Тийн бөгөөд 
Фаругийн боолууд нь түүнд ийн; Энэ нь хэзээ болтол бидэнд доор болох 
буюу. Эд улсыг тэдний Жахуа бурханд зарагдахын тул тавин үйлд. 
Египетийн эвдэрснийг чи эдүгээ болтол эс мэдэв үү? хэмээн өгүүлэв. 8 
Тийн Моши хийгээд Аруны Фаруд буцаагдсанд тэр нь тэдэнд өгүүлрүүн; 
Өөрийн Жахуа бурханд зарагдахын тул одогтун! Харин хол одолцох 
буюу. 9 хэмээн өгүүлсэнд Моши өгүүлрүүн; Бид одохдоо өөрийн залуус 
хийгээд хөншид ба хөвгүүд хийгээд охид ба хонь хийгээд үхэрүүдтэй 
одолцох буй. Тэр юуны тул гэвэл, бидэнд Жахуагийн найр буй. 10 хэмээн 
өгүүлсэнд тэр нь тэднийг өгүүлрүүн; Хэрвээ би таныг хийгээд таны 
хүүхдийг тавих бөгөөс Жахуа нь тантай болох болтугай! Та хичээгтүн! Тэр 
юуны тул гэвэл, муу нь таны өмнө буй заа. 11 Тийн бус таны эрс нь 



Жахуад зарагдахын тул одтугай! Тэр юуны тул гэвэл, та үүнийг эрсэн 
бөлгөө. хэмээн өгүүлсэнд тэд нь Фаругийн өмнө үлдэгдэн гаргагдав. 12 
Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи царцаануудыг ирэхийн 
тул гараа мөндрийн үлдсэн аливаа газрын, эсвээс хийгээд аливаа модны 
жимсийг идэх буй. 13 хэмээн зарлиг болсонд Мошид таягаа Египетийн 
газарт дээр сунгасанд Жахуа нь зүүн зүгээс салхийг тэр өдөр хийгээд 
шөнө дуустал газарт салхилуулав. Тийн маргааш болсонд зүүн салхи нь 
царцаануудыг авчрав. 14 Тэд царцаанууд нь маш олон болоод Египетийн 
бүхэл газарт ороод Египетийн хамаг хязгадад зогсов. Тэдний урьд тэр 
мэт царцаанууд эс байсан бөгөөд тэдний хонох үл болох буй. 15 Тэдний 
хамаг газрын нүүрийг бүрхсэнээр газар нь харанхуй болов. Бас мөндрийн 
үлдсэн газарт нуга хийгээд модны жимсийг тэд идэв. Бүхэл Египет газарт 
мод хийгээд өвсний нуга нь эс үлдэв. 16 Тийн бөгөөд Фару нь яарч Моши 
хийгээд Аруныг дуудаад өгүүлрүүн; Би таны Жахуа бурхны тус хийгээд 
таны өмнө нүглийг үйлдсэн буй. 17 Тийн та миний нүглийг ямагт энэ нэг 
та орхиж, таны Жахуа бурхны энэ үхлийн зовлонг аваачих тул түүнд 
залбирагтун! 18 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь Фаругаас гарч Жахуад 
зарбирав. 19 Тийн Жахуа нь үүнийг нэг маш хүчит баруун салхинд 
хувилгаж бүрэн, царцаануудыг аваачиж улаан далайд оруулав. 
Египетийн хамаг хязгаарын дотор нэг ч царцаа эс үлдэв. 20 Тийн боловч 
Жахуагаас Фаруны зүрхийг хатуу болгуулсны тул тэр нь Израйлын 
хөвгүүдийг эс тавив. 21 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи 
гараа огторгуйн тийш сунга. Тийн бөгөөд Египетийн газарт харанхуй 
болох бөгөөд тэд нь харанхуйгаас тэмтэрч явах буй. 22 хэмээн зарлиг 
болсонд Мошийн гараа огторгуйн тийш сунгасанд бүхэл Египетийн газарт 
гурван өдрийн туршаар хав харанхуй болов. 23 Тэд нь гурван өдрийн 
туршаар өөр өөрөө эс харалцаж, хэн ч байсан орноосоо эс босов. Зүгээр 
Израйлын хөвгүүд бүгдийн нутагт гэрэлт бөлгөө. 24 Тийн бөгөөд Фару нь 
Мошийг дуудаад өгүүлрүүн; Та Жахуад зарагдахын тул одогтун! Тийн 
боловч хонь хийгээд үхрүүдийг энд орхигтун! Бас таны хүүхэд нь тантай 
одтугай! 25 хэмээн өгүүлсэнд Моши нь өгүүлрүүн; Бидний Жахуа 
бурхандаа тахилыг өргөхийн тул, чи ч тахил хийгээд шатаалт тахилуудыг 
өгөх буй. 26 Бас бидний малууд нь бидэнтэй одолцох буй. Нэг ч үл үлдэх 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, бид тэндээс авч бидний Жахуа бурханд 
зарагдах буй. Бас энд тэнд хүрэхээс урьд Жахуад юугаар зарагдахаа үл 
мэднэ хэмээн өгүүлэв. 27 Зүгээр Жахуагийн Фаруны зүрхийг хатуу 
болгуулах тул, тэр нь тэднийг тавихыг эс дурлав. 28 Бас Фару нь түүнд 
өгүүлрүүн; Надаас цааш од, биеэ хүчээн үйлд. Үүнээс хойш миний 
нүүрийг бүү үз Тэр юуны тул гэвэл, чи эл өдөр миний нүүрийг үзүүлэн 
үхэх буй. 29 хэмээн өгүүлсэнд Моши нь ийн өгүүлэв. Чиний өгүүлсэн нь 
сайн. Би чиний нүүрийг үүнээс хойш үл үзэх буй.  



Арван нэгдүгээр бүлэг.  

1 Жахуа гэвэл Мошид ийн; Миний Фаругийн дээр хийгээд Египетийн дээр 
бус нэг зовлонг ирүүлсний хойно тэр нь таныг эндээс тавих буй тэр нь 
таныг тавихад эндээс ер хөөж гаргах буй. 2 Тиймийн тул улсын чихдэд 
ийн өгүүл; Аливаа эр хүн нь өөрийн шадар байгчаас хийгээд алтан эм хүн 
нь өөрийн шадар байгчаас цагаан мөнгөн савас хийгээд алтан савсыг 
эрдэнийн хэмээн зарлиг болсон бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд Жахуа нь улсад 
Египетийн улсын өмнө хайрыг олгуулав. Бас Моши гэвэл Фаруны 
боолуудын өмнө хийгээд улсын өмнө Египетийн газарт маш хүндэт 
болжээ. 4 Тийн бөгөөд Моши нь өгүүлрүүн; Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Би шөнө дөлийн цагт Египетийн дундад алсдам. 5 Египетийн газрын 
тэргүүн төрөгдсөнөөс бүгдээр үхэх гэвэл, ширээний дээр суугч Фаруны 
тэргүүн төрөгдсөнөөс тээрэмд байгч шивэгчний тэргүүн төрөгдсөн хүртэл 
үхэх бөгөөд малын хамаг тэргүүн төрөгдсөн ч үхэх буй. 6 Бас бүхэл 
Египет газарт их бархирал болох буй. Түүнтэй адил урьд болох өдөр 
хийгээд шөнө ч үл болох буй. 7 Тийм боловч Израйлын хөвгүүдийг 
Египетийн улаас ялгахыг таны мэдэхийн тул болой. 8 Бас эд чиний хамаг 
боолууд нь миний өмнө ирж, надад мөргөж ийн; Чи хийгээд чиний хөлийн 
өмнө байгч улс нь гарагтун! хэмээн өгүүлсний хойно би гарах, хэмээн 
өгүүлээд халуун хилэнгээр Фаруны өмнөөс гарав. 9 Бас Жахуа нь Мошид 
зарлиг болруун; Фару нь таныг үл сонсох буй. Тэр юуны тул гэвэл, миний 
бэлгэсийн Египетийн газарт үржихийн тул болой хэмээн зарлиг болов. 10 
Моши хийгээд Арун нь эд хамаг бэлгэсийг Фаруны өмнө үйлсэн боловч 
Жахуа нь Фаруны зүрхийг хатуу болгуулсны тул тэр нь Израйлын 
хөвгүүдийг өөрийн газраас эс тавьжээ.  

Арван хоёрдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид хийгээд Арунд Египетийн газрын дотор 
зарлиг болруун; 2 Энэ сар нь танд тэргүүн сар болон жилийн эхний сар 
болох болтугай! 3 Та Израйлын чуулганд ийн өгүүл; Энэ сарын арванд 
хүн бүр өөрийн эцгийн худын ёсоор хургыг авч гэрт нэжгээд нэжгээд 
хургыг авах болтугай! 4 Хэрвээ аль нэг гэртээ нь хурганы тул бага 
болбоос, тэр хийгээд түүний гэрийн ойр суугч хүнийг дууны ёсоор авах 
болтугай! Хүний идэхийн ёсоор нэг хурганы тул дуулагтун! 5 Таны хурга 
гэвэл, замгүй эсвээс ямааны зулзагыг авч болох буй. 6 Бас та энэ сарын 
арван дөрөвдүгээр өдөр болтол түүнийг сахигтун! Тийнхүү түүний үдэш 
Израйлын хамаг чуулганы хурал нь түүнийг алах болтугай! 7 Тийн бөгөөд 
тэд нь цусыг аваад аль идсэн гэрийн үүдний хоёр хатавч хийгээд дээрх 
тогтоолд дүүргэх болтугай! 8 Бас тэд нь тэр махыг тэр мөнхүү шөнөд 
идэн галаар шараад эс эссэн талхтай хийгээд гашуун өвснүүдтэй идэх 



болтугай! 9 Түүнээс түүхийгээр эсвэл усаар чанаснаар үл идэн харин 
галаар шараад идэх болтугай! Түүний толгой хийгээд хөлүүд ба дотрыг 
идтүгэй! 10 Бас түүнээс маргааш болтол юуг ч эс үйлдтүгэй! Хэрвээ 
түүнээс маргааш болтол үйлдвээс эл, түүний галаар түлэгдэх 11 Бас та 
энэ ёсоор идтүгэй! гэвэл бэлхүүсээ бүсэлсэн бөгөөд хөлөө гуталтай ба 
гартаа таягтайгаар идтүгэй! Бас яаран түүнийг идтүгэй! Тэр нь Жахуагийн 
басах өнгөрөх найр болов. 12 Тийнхүү би энэхүү шөнөөр Египетийн газар 
алсдаж, аливаа хүнийг эсвээс малын тэргүүн төрснийг алах буй. Бас 
Египетийн хамаг бурхдын тус би шүүврийг үйлдэх буй. Би Жахуа мөн. 13 
Жич таны хаана бүх гэрийн дээр байгч цус нь таныг тултал бэлэг болох 
буй. Би цусыг үзэж таныг өнгөрөн Египет газрыг цохихдоо таныг тэр 
зовлонгоор үл эвдрүүлэх буй. 14 Тийн энэхүү өдөр нь танд дурсгалт 
болтугай! Та өөрийн төрлүүдээр Жахуад энэ найрыг сахин мөнх 
тогтоолоор найр болгон сахьтугай! 15 Та эс иссэн талхыг долоон өдөр 
идэн, тэдний анхны өдөр аливаа иссэн талхыг гэрээсээ гаргагтун! Тэр 
юуны тул гэвэл, анхны өдрөөс долдугаар өдөр болтол аль хэн иссэн 
талхыг идвэл, тэр нь Израйлаас таслагдах буй. 16 Бас анхны өдөр ариун 
хурал болон долдугаар өдөр ч ариун хурал болох болтугай! Тэдний дотор 
аливаа хүний ямагт идэх идээг бэлтгэхээс бус ямар ч хөдөлмөрийг бүү 
үйлдэгтүн! 17 Жич та энэ эс иссэн талхны найрыг сахьтугай! Тэр юуны 
тул гэвэл, би энэ мөнхүү өдөр таны чуулгануудыг Египетийн газраас 
гаргасан буй. Тиймийн тул та өөрөөр төрөлүүдийн дотор мөнх тогтоолоор 
энэ өдрийг сахьтугай! 18 Та тэргүүн сарыг арван дөрөвдүгээр өдрийн 
үдшээс тэрхүү сарын хорин нэгний үдэш болтол эс эссэн талхыг идэгтүн! 
19 Долоон өдрийн туршаар исгэсэн талх нь таны гэрүүдийн дотор үл 
олдох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, аль хэн исгэсэн талхыг идвэл, тэр нь 
оролт буюу эсвэл газрын түрлэгт болбоос Израйлын чуулганаас 
таслагдах буй. 20 Аливаа исгэснийг үл идэн хамаг нутгууддаа эс 
исгэснийг идэгтүн! хэмээн зарлиг болов. 21 Тийн бөгөөд Моши нь 
Израйлын хамаг өвгөдийг дуудаад тэдэнд өгүүлрүүн; Та өөрийн гэрийн 
ёсоор нэг залуу хургыг аваад Фасах найр болгон айлд! 22 Бас Хигобын 
нэг бананг аваад савны дотор байгч цусанд түүнийг дэвтээгээд савны 
дотор байгч цусаар тотго хийгээд хоёр хатавчийг түрхэгтүн! Жич аливаа 
хүн нь өглөө болтол өөрийн үүдний гадна бүү гартугай! 23 Тийн Жахуа нь 
Египетийн улсыг алахын тул өнгөрөхөд тотго хийгээд хоёр хатавчин дээр 
байгч цусыг үзвэл; Жахуа нь таныг үүднүүдийг өнгөрч таныг алахын тул 
таны гэрийн дотор эвдрүүлэгчийг үл оруулах буй. 24 Та үүнийг өөрт 
хийгээд өөрийн үрст мөнх тогтоол болгон сахьтугай! 25 Бас та Жахуагийн 
зарлиг болсон мэт танд өгөх газарт ирээд энэ зарлагыг сахигтун! 26 Жич 
таны хөвгүүд нь энэ зарлага юу буюу хэмээн танаас асууваас эл 27 Та 
энэ нь Жахуагийн Фишах найрын тахил буй. Тэр нь Египет газарт 



Египетийн улсыг таслахад бидний гэрүүдийг үнэхээр тонилгов хэмээн 
өгүүлэгтүн! хэмээн өгүүлсэнд улс нь толгойгоо бөхийлгөж мөргөв. 28 Тийн 
бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь одоод үүнийг үйлдэж, Жахуагийн Моши 
хийгээд Арунд захисан мэт түүнчлэн үйлдэв. 29 Тийн бөгөөд шөнө 
дүлийн цагт Жахуа нь Египет газрын дотор хамаг тэргүүн төрснийг алав 
гэвэл, өөрийн ширээний дээр суугч Фаруны тэргүүн төрснөөс аван, 
гянданы дотор хаагдсаны тэргүүн төрөгдсөн хүртэл, бас малын хамаг 
тэргүүн төрөгдсөнийг алав. 30 Тийн бөгөөд Фару хийгээд түүний хамаг 
боолууд ба Египетийн хамаг улсын шөнөөр боссонд Египетийн газарт их 
бархирал бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, дотроо үхсэнгүй хэмээгч нэг ч 
гэргүй бөлгөө. 31 Тийн бөгөөд Фару нь Моши хийгээд Аруныг шөнөөр 
дуудаад тэдэнд өгүүлрүүн; Та босож Израйлын хөвгүүдтэй миний улсын 
дотроос гарч таны өгүүлсэн мэт Жахуад зарагдахын тул одогтун! 32 Бас 
таны өгүүлсэн мэт хонь хийгээд үхрүүдээ авч одогтун! Жич намайг 
адислагтун! 33 Бас Египеттэн нь тэр улсыг газраас илгээж, тэдний явахыг 
яаруулав. Тэр юуны тул гэвэл, бид бүгдээр үхэх буй заа. хэмээн тэд 
өгүүлэлцэв. 34 Тийн бөгөөд улс нь исгээгүй зуурсан талхыг авч өөрийн 
хувцдын дотор ороогоод мөрний дээр аваачив. 35 Бас Израйлын хөвгүүд 
нь Мошийн өгүүлснээр үйлдэж Египетийн мөнгөн савс хийгээд алтан савс 
ба хувцдыг эрэв. 36 Тийн Жахуагийн тэдэнд Египетийн өмнө хайрыг 
алгуулснаар, тэд нь юу эрснийг тэдэнд өгөв. Энэ мэтээр тэд нь Египетийг 
тонов. 37 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь Рэ Амшисаас Сукуд хүртэл 
явав. Тэд гэвэл хүргэн хийгээд бага хүүхдээс гадна явганаар явж зургаан 
бумын төдий их хүн бөлгөө. 38 Бас тэдэнтэй хольсон их чуулган хийгээд 
хонь ба үхрийн маш олон мал нь гарав. 39 Тийн бөгөөд тэдний Египетээс 
авчирсан талхны эс исгэсэн бүхийн тул тэд нь эс исгэсэн талхыг болгов. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь Египетээс үлдэгдээд хүлээж эс чадсан бөгөөд 
бүгд хүнсийг эс бэлтгэсний тул болой. 40 Израйлын хөвгүүдийн 
Египетийн газрын дотор суусан цаг гэвэл, дөрвөн зуун гучин жил бөлгөө. 
41 Тийн бөгөөд дөрвөн зуун гучин жилийн эцэс. тэр мөн өдөр Жахуагийн 
хамаг чуулганууд нь Египет газраас гарав. 42 Тэр шөнө нь тэднийг Египет 
газраас гарсны тул Жахуад их дурсгалт шөнө буй. Тэр нь Израйлын 
хөвгүүдийн хамаг төрлүүдээр Жахуад дурсгалт шөнө болой. 43 Тийн 
бөгөөд Жахуа нь Мошид хийгээд Арунд зарлиг болруун; энэ Фишах 
найрын тогтоол нь ийн; Оролтын хөвгүүд нь түүнээ бүү идтүгэй! 44 
Аливаа хүний мөнгөөр худалдаж авсан боол нь хэрчигдсэний хойно 
түүнээс идэх болтугай! 45 Оролт хийгээд хөлслөгдсөн зарц нь түүнээс үл 
идэх болтугай! 46 Тэр нь нэг гэрийн дотор идэгдэх болтугай! Тэр гэрээс 
газарт махыг үл гарган, түүний нэг ч ясыг бүү идэгтүн! 47 Үүнийг 
Израйлын бүхэл чуулган нь үйлдэх болтугай! 48 Хэрвээ тантай суугч 
оролт нь Фишахын найрыг Жахуад үйлдэхэд дурлах бөгөөд түүний хамаг 



эрс нь хэрчигдэх болтугай! Тийн бөгөөд тэр нь газарт төрөгдсөн мэт 
болоод үүнийг үйлдэхийн тул ойртох болтугай! Зүгээр эс хэрчигдсэн нь 
түүнээс бүү идтүгэй! 49 Газарт төрөгдсөн хийгээд тантай суугч оролтод 
гагц тогтоол болох буй хэмээн зарлиг болов. 50 Тийн бөгөөд Израйлын 
хамаг хөвгүүд нь энэ мэтээр үйлдэж, Жахуагийн Моши хийгээд Арунд 
захисан мэт түүнчлэн үйлдэв. 51 Тийнхүү тэр мөнхүү өдөр Жахуа нь 
Израйлын хөвгүүдийг тэдний чуулгануудаар Египет газраас гаргав.  

Арван гуравдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүдийн 
дотор хүнээс буюу малаас аливаа умайг нээж тэргүүн төрөгдсөн эрийг 
надад ариун болгон үйлд. Тэр нь миний буй хэмээн зарлиг болгов. 3 Тийн 
бөгөөд Моши нь улсад өгүүлрүүн. Таны Египет газраас болон зарагдлын 
гэрээс энэ гарсан өдрийг санагтун! Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь хүчит 
мутраар таныг татаж гаргав. Исгэсэн талх нь үл идэгдэх болтугай! 4 Та 
Авив сарайл энэхүү өдөр гарав. 5 Тийн бөгөөд Жахуагийн таны эцэг нарт 
өгсүгэй! хэмээн тангарагласан газар гэвэл, Ханавантан хийгээд, Хитийтэн 
ба Амуритан хийгээд Эдивитэн ба Зибустаны газар болон сүү хийгээд 
балаар урсагч газарт таныг оруулахад та энэ сард энэ зарагдлыг 
үйлдэгтүн! 6 Таны эс исгэсэн талхыг долоон өдөр идэхэд иссэн талхыг 
идээд долдугаар өдөр Жахуад найрыг булаагтун! 7 Таны эс иссэн талхыг 
долоон өдөр идэхэд исгэсэн талх нь тантай бүү үзэгдэгтүгэй! Бас таны 
аливаа мужнуудын дотор исгэлэн нь тантай бүү үзэгдтүгэй! 8 Тийн бөгөөд 
тэр цагт та хөвгүүддээ ийн; Энэ гэвэл бидний Египетээс гарахад 
Жахуагийн бидэнд үйлдсэний учир болой хэмээн мэдүүлэн өгүүлтүгэй! 9 
Бас Жахуагийн тогтоол нь таны амны дотор байх болтугай! хэмээн энэ нь 
таны гарын дээр тэмдэг болон, нүдний хооронд дурсгал болох болтугай! 
Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь хүчит мутраар таныг Египет газраас 
гаргуулах. 10 Тиймийн тулд та жил бүрт энэ тогтоолыг ёст цагт сахьтугай! 
11 Бас Жахуагийн эцэг нарт тангарагласан мэт Ханаван газарт таныг 
оруулаад түүнийг тэнд өгөхөд 12 Та аливаа умайг нээгч хийгээд танд 
байгч аливаа малын тэргүүн төрөгдсөнийг ч Жахуад салгагтун! Аливаа эр 
нь Жахуад болох болтугай! 13 Бас аливаа илжигний тэргүүн төрөгдсөнийг 
хургаар арилжин авагтун! Хэрвээ та түүнийг арилжин авахад үл турших 
бөгөөс эл, түүний хүзүүг хугалагтун! бас өөрийн хөвгүүдээс аливаа 
төрөгдсөнийг арилжин үйлдэгтүн! 14 Тийн таны хөвгүүн нь хожис нь юу 
буюу хэмээн танаас асуух бөгөөс та түүнд ийн; Жахуа нь хүчит мутраар 
биднийг Египет газраас болон зарагдлын гэрээс гаргав. 15 Тэр юуны тул 
гэвэл, Фаруны биднийг тавихад эс дурласанд Жахуа нь Египет газрын 
хамаг тэргүүн төрөгдөгсөд гэвэл хүний тэргүүн төрөгдөгсөд хийгээд 



малын тэргүүн төрөгсдийг алав. Тиймийн тул би аливаа умайг нээгч эрийг 
Жахуад тахина. Зүгээр хөвгүүдээс аливаа тэргүүн төрөгдсөнийг арилжин 
авна хэмээн өгүүл. 16 Бас энэ нь таны гарын дээр тэмдэг болон нүддийн 
хооронд саравч болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь хүчит мутраар 
биднийг Египетээс гаргав. хэмээлээ. 17 Тийм боловч Фаруны улсыг 
тавьсанд Билиститний газар нь ойр байсан боловч бурхан нь тэднийг 
дээгүүр эс удирдав. Тэр юуны тул гэвэл, бурхан нь ийн зарлиг болов. Улс 
нь дайныг үзвэл хэмээсэнд Египетид буцах болуузай. 18 Тиймийн тул 
бурхан нь улсыг улаан далайн говьд тойруулан удирдав. Бас Израйлын 
хөвгүүд нь зэрэг зэргээр Египет газраас гарав. 19 Жич Моши нь Иосифын 
ясыг аваачив. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Израйлын хөвгүүдийг 
тангараглуулан ийн; Бурхан нь таныг эрхгүй зулгаах тийн бөгөөд та 
миний ясыг биетэй эндээс аваачигтун! хэмээн өгүүлсэн бөлгөө. 20 Тийн 
тэд нь Суркудаас явж говийн хязгаарт байгч Идамд буув. 21 Бас тэдний 
өдрөөр эсвээс шөнөөр явахын тул Жахуа нь өдрөөр үүлний тэмдгээр 
өмнө залрав. 22 Тэр нь тэдний өмнөөс өдрөөр үүлний тэмдгийг эс аван, 
шөнөөр галын тэмдгийг эс авсан бөлгөө.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 2 Чи Израйлын 
хөвгүүдэд ийн; Та Фи Хихирудын өмнө Мигдул хийгээд далай хоёрын 
хооронд байгч Бабил Зибуны тус тэд эргэн зогсон, далайн ойр зогсогтун! 
хэмээн өгүүлэн үйлд. 3 Тэр юуны тул гэвэл, Фару нь Израйлын 
хөвгүүдийн учир ийн; Тэд нь газарт баригдав. Говь нь тэднийг хаав, 
хэмээн өгүүлэх буй. 4 Бас миний Фаругийн зүрхийг хатуу болгуулснаар 
тэр нь тэднийг нэхэж одолцох буй. Тийн бөгөөд би Фаруны учир хийгээд 
түүний хамаг чуулганы учир цог жавхлант болох буй. Тийнхүү Египетийн 
улс нь намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй хэмээн зарлиг болсонд тэд 
нь түүнчлэн үйлдэв. 5 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь зайлав. хэмээн 
Египетийн хаанд мэдүүлсэнд Фаруны зүрх хийгээд түүний боолуудын 
зүрх нь улсын тус хувилж бүрэн, бидний зарагдлаасаа Израйлыг тавьж 
үйлдсэн нь юу буюу хэмээн өгүүлэлдэв. 6 Тийн бөгөөд Фару нь тэргээ 
хөллөөд өөрийн улсыг биелүүгээ авав. 7 Бас тэр нь зургаан зууны төдий 
сунгагдсан тэргэс хийгээд Египетийн хамаг морьт цэрэг ба тэд 
бүгдээрийн тэргүүлэгчүүдийг авав. 8 Тийн бөгөөд Жахуагийн Египетийн 
Фару хааны зүрхийг хатуу болгуулснаар тэр нь Израйлын хөвгүүдийг 
нэхэж одов. Харин Израйлын хөвгүүд нь өндөр ёсоор гарав. 9 Тийн 
Египеттэн хэмээвээс Фаруны хамаг морьт улс хийгээд чуулганууд нь 
тэднийг нэхэж тэднийг далайн өмнө Фи Хихирудын ойр, Бабил Зифуны 
өмнө зогсооход хүрэв. 10 Тийн бөгөөд Фаруны шадартан ахуйд Израйлын 



хөвгүүд нь нүдээр дээш ширтэгтүн! Египеттэний хойноос явахыг үзээд 
ихэд айв. Тийнхүү Израйлын хөвгүүд нь Жахуад дуудав. 11 Бас тэд нь 
Мошид өгүүлрүүн; Египетэд хүүр булшгүй байсны тул чи биднийг говьд 
үхэхийн тул гаргав уу? Чиний биднийг Египетээс гаргаж үйлдсэн нь юу 
буюу. 12 Бидний Египетэнд зарагдахыг бүү зогсоо хэмээн бид Египетийн 
дотор чамд өгүүлсэн биш үү? Тэр юуны тул гэвэл, говийн дотор үхэхээс 
Египетэд зарагдах нь дээр бөлгөө. 13 хэмээн өгүүлсэнд Моши нь улсад 
өгүүлрүүн; Та бүү айгтун! Зогсон Жахуагийн энэ өдөр танд үйлдэх 
тонилгох талыг үзэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, таны энэ өдөр үзсэн 
Египетийн улсыг танаар мөнхөд үл үзэх буй. 14 Жахуа нь таны тул 
дайсалдах буй. Тийн бөгөөтөл та дуугүй байтугай! хэмээн өгүүлэв. 15 Бас 
Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи надад юуны тул дуудна. Улсыг 
урагшаа явагтун! хэмээн өгүүлэн үйлд. 16 Басчи таягаа өргөөд, гараа 
далайн дээр сунган түүнийг таслан үйлд. Тийн болбол Израйлын хөвгүүд 
нь далайн дундад хуурайгаар явах буй. 17 Бас миний Египеттэний 
зүрхийг хатуу болгуулснаар тэд нь тэднийг нэхэх буй. Тийн бөгөөд би 
Фару хийгээд түүний чуулган ба түүний тэргэс хийгээд түүний морьт 
улсаар цог жавхлангт болох буй. 18 Бас Фару хийгээд түүний тэргэс ба 
түүний морьт улсаар миний цог жавхлант болоход, Егиетийн улс нь 
намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй хэмээн зарлиг болов. 19 Тийн 
бөгөөд Израйлын чуулганы урьд явсан бурхны анхил нь нэхэж тэдний 
хойно одсон бөгөөд үүний тэмдэг нь тэдний урьдаас нэхэж хойно байв. 20 
Тийнхүү тэр нь Египетийн чуулган хийгээд Израйлын чуулган хоёрын 
хооронд ороод, нэгд харанхуй үүл болон, нөгөөд шөнөөр гэрэл болой. 
Тийн бөгөөд тэд нь тэр шөнөд эс шадардалцав. 21 Тийн бөгөөд Мошийн 
гараа далайн дээр сунгасанд, Жахуа нь тэр шөнө дуустал зүүн зүгийн 
хүчит салхиар далайг гэдэргээ урсгаад далайг хуурай болгов. Энэ мэтээр 
ус нь таслагдав. 22 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь далайн дундад 
хуурайгаар оров. Ус нь тэдний баруун гар хийгээд зүүн гараас тэдэнд 
хүрээ мэт бөлгөө. 23 Бас Египеттэн гэвэл Фаруны хамаг морьд хийгээд 
түүний тэргэс ба түүний морьт улс нь тэдний хойноос нэхэж, далайн дунд 
оров. 24 Тийн бөгөөд өглөө хараанд Жахуа нь гал хийгээд үүлнйи 
тэмдгээс Египетийн чуулганд ширтэн Египетийн чуулганыг зовоож 25 
Тэдний тэрэгний мөрүүдийг аваад тэднийг хүндээр явуулав. Тийн бөгөөд 
Египеттэн нь ийн; Бид Израйлын өмнөөс дутаая. Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуа нь тэдний тус Египеттэний тус дайлалцана хэмээн өгүүлэлдэв. 26 
Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи гараа далайн дээр 
сунган үйлд. Тийн бөгөөс ус нь Египеттэн хийгээд тэдний тэргэс ба 
тэдний морьтнуудын дээр буцах буй. 27 хэмээн зарлиг болсонд Мошийн 
гараа далайн дээр сунгасанд, далай нь өөрийн хүчээр үүр цайх цагт 
буцав. Тийн бөгөөд Египеттэний түүний өмнөөс дутаан ахуйд Жахуа нь 



Египеттэнийг усны дунд хөмрүүлэв. 28 Энэ мэтээр ус нь буцан 
тэдгээрийн тэргэс хийгээд морьт улс ба тэднйи хойноос далайд урсан 
Фаруны бүхэл чуулганыг бүрхэв. Тэндээс нэг ч эс үлдэв. 29 Тийн боловч 
Израйлын хөвгүүдийг далайн дунд хуурайгаар яван атал ус нь тэдний 
баруун хийгээд зүүн зүгт хүрээ мэт буй бөлгөө. 30 Тэр мэтээр Жахуа нь 
тэр өдөр Израйлыг Египеттэнээс тонилгов. Израйлын улс нь далайн 
хөвөөний дээр үхсэн Египеттэнийг үзэв. 31 Тийн Израйлын улс нь 
Жахуагийн Еипеттэнтэй их мутраар үйлдсэнийг үзээд, Жахуагаас айн 
Жахуа болон түүний Моши боолуудад итгэжээ.  

Арван тавдугаар бүлэг  

1 Тэр цагт Моши хийгээд Израйлын хөвгүүд нь Жахуад энэ дууг дуулж 
ийн өгүүлрүүн; Би Жахуад дуулах буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь цог 
жавхланаар өргөмжилөгдсөн буй. Тэр нь морь хийгээд түүнийг унагчыг 
далайд хаясан буй. 2 Жахуа нь миний хүч хийгээд миний дуу буй. Тэр нь 
миний тонилгогдол болов. Тэр нь миний бурхан бөгөөд би түүнийг магтах 
буй. Тэр нь миний эцгийн бурхан бөгөөд би түүнийг өргөмжлөх буй. 3 
Жахуа нь хүчит дайлалцагч буй. Түүний нэр нь Жахуа буй. 4 Тэр нь 
Фаруны тэргэс хийгээд түүний чуулганыг далайд хаяад түүнийг сонгосон 
тэргүүлэгчдийг улаанд живүүлэв. 5 Усны гүн нь тэднийг бүрхэв. Тэд чулуу 
мэт доош унав. 6 Жахуа аа! Чиний баруун мутар нь хүчээр цог жавхлант 
болов. Жахуа аа! Чиний баруун мутар нь дайсныг эвдрүүлэв. 7 Чиний 
хамрын амьсгалаар уснууд ч хураагдав. 8 Урсгалууд нь овоо мэт босон, 
гүнүүдийг далайн дунд өтгөрөн байв. 9 Дайсан нь ийн; Би нэг гүйцэх буй. 
Би олзыг хуваах буй. Миний сүнс нь тэднээр хахах буй. Би сэлмээ 
сугалах бөгөөд миний гар нь тэднийг эвдрүүлэх буй хэмээн өгүүлэв. 10 
Чиний салхиараа үлээсэнд далай нь тэднийг бүрхэв. Тэд нь тугалга мэт 
их усанд гишгэв. 11 Жахуа аа! Бурхдын дотор хэн чамд адил буюу. 
Ариутгалаар цог жавхлант хийгээд магтаалаар аймшигт ба 
гайхамшигуудыг үйлдэгчид чамд хэн адил буюу. 12 Чиний баруун мутраа 
сунгаснаар газар нь тэдгээрийг залгив. 13 Чи өөрийн арилжин авсан 
улсыг өршөөхөөр ийн; Удирдан өөрийн хүчээр өөрийн ариун суудалд 
хөдөлнө. 14 Улсууд нь үүнийг сонсоод чичрэх буй. Зовлон нь Филистийд 
суугчидын тосох буй. 15 Тэр цагт Идумын ахлачид нь гайхах бөгөөд 
чичрэл нь Мовабын баатар улсыг тосох ба Ханавинд суугчид нь хайлах 
буй. 16 Аюул хийгээд чичрэл нь тэдний дээр унах бөгөөд, Жахуа аа! 
чиний улсын өнгөртөл чи худалдаж авсан улсын өнгөртөл тэд нь чиний их 
хүчээр чулуу мэт дуугүй болох буй. 17 Жахуа аа! Чи тэднийг өөрийн 
өмчийн ууланд оруулж, Жахуа аа! Өөрийн байхын тул өөрийн бүтээсэн 
оронд өөрийн мутрын бэлдсэн ирид суулгах буй. 18 Жахуа нь мөнх наст 



эзлэх буй. хэмээн дуулалцав. 19 Тэр юуны тул гэвэл, Фаруны морьд ба 
тэргэс хийгээд унагчидын далайд оруул. Жахуа нь усыг тэдний дээр 
буцаасан бөлгөө. Зүгээр Израйлын хөвгүүд нь далайн дунд хуурайгаар 
одсон бөлгөө. 20 Тийн бөгөөд Аруны эм Фирофид болсон Мириам эгч нь 
гартаа хэнгэрэгийг аваад хамаг эхнэрүүдийг хэнгэрэг хийгээд бишгүүрээр 
дагуулан гарав. 21 Тийн бөгөөд Мириам нь тэдэнд энгэрний, Та Жахуад 
дуулагтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь цог жавхланаар өргөмжлөгдөв. Тэр 
нь морь хийгээд түүнийг унагчийг далайд хаяв. хэмээн өгүүлэв. 22 Тийн 
бөгөөд Моши нь Израйлын хөвгүүдтэй явж шүр гэгч говьд хүрч, говийн 
дотор гурван өдөр яван атал усыг эс олов. 23 Тийн бөгөөд тэр улс нь 
Мирид хүрэхэд Мирийн усын гашуун бүхийн тул тэд нь түүнийг ууж эс 
чадав. Тиймийн тул тэр нь Мири хэмээн нэрийдэв. 24 Тийн бөгөөд тэр 
улс нь Мошийн тус эс туршин өгүүлрүүн; Бид юуг уух буюу. 25 хэмээн 
асуусанд Мошийн Жахуад дуудсанаар, Жахуа нь түүнд нэг модыг 
үзүүлэв. Тэр нь түүнийг усанд хаяв. Тийн бөгөөд ус нь амтат болов. Тэнд 
тэр нь тэдэнд нэг тогтоол хийгээд нэг шүүврийг тогтоогоод. Тэнд ч 
тэднийг шинжлэв. 26 Бас тэр нь тэдэнд зарлиг болруун; Хэрвээ та ??? 
дууг сонсон, түүний өмнө зөвийг үйлд. Түүний зарлигуудыг чагнан, түний 
хамаг тогтоолуудыг сахих бөнөөс эл. Би Египеттэний дээр тавьсан 
эвдчинүүдээс таны дээр нэгийг ч үл тавих буй. Тэр юунч тул гэвэл, би 
чамайг эдгээгч Жахуа буй хэмээн зарлиг болов. 27 Тийн бөгөөд тэд нь 
Илимд хүрэв. Тэнд арван хоёр усны худаг хийгээд далан тост мод буй 
бөгөөд тэд нь тэнд зогсов.  

Арван зургадугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Израйлын хамаг чуулган нь Илимээс одоод Египетээс 
гарсны хойно хоёрдугаар сарын арван тавдугаар өдөр Илим хийгээд 
Мэни хоёрын хооронд байгч ??? гэгч говьд хүрэв. 2 Тийн бөгөөд 
Израйлын хөвгүүдийн бүхэл чуулган нь Моши хийгээд Аруны тус говийн 
дотор эс туршив. 3 Бас Израйлын хөвгүүд нь тэдэнд ийн; Хэрвээ бид 
махны дуунуудын ойр сууж, идээг цадтал идэх цагт Египет газрын дотор 
Жахуагийн мутраар өгвөөс эл бидэнд сайн байх бөлгөө. Тэр юуны тул 
гэвэл, та энэ бүхэл чуулганыг өлсгөлөнгөөр үхүүлэхийн тул, биднийг 
говьд гаргасан буй хэмээн өгүүлэв. 4 Тийн бөгөөд Жахуа нь зарлиг 
болруун; Мана, би огторгуйгаас бороо мэт таны дээр идээг оруулах буй. 
Тийн улс нь гарч аливаа өдрийн хувийг тэр өдөр хураах болтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, Тэд нь миний тогтоолоор явахгүй юу хэмээн шинжлэхийн 
тул болой. 5 Тийн бөгөөд тэд нь аравдугаар өдөр авчрах идээг бэлтгэхэд 
бус өдрөөс хоёр давхрын төдий болох болтугай! 6 хэмээн зарлиг болсонд 
Моши хийгээд Арун нь Израйлын хөвгүүдэд өгүүлрүүн; Та үдшээр 



Жахуагийн таныг Египет газраас гаргасныг мэдэх буй. 7 Бас та өглөөгүүр 
Жахуагийн цог жавхланг үзэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь таны 
түүний тус үл туршихыг сонссон буй. Тийн бидний тус үл туршихын тул 
бид юу буюу хэмээв. 8 Бас Моши нь өгүүлрүүн; Жахуагийн танд 
өглөөгөөр идэх мах хийгээд үдшээр цадах идээг өгөхөд. Жахуа нь таны 
түүний тус үл туршихыг сонссон мөн бус. Харин Жахуагийн тус буй 
хэмээн өгүүлэв. 9 Бас Моши нь Арунд өгүүлрүүн; чи Израйлын 
хөвгүүдийн хамаг чуулганд ийн; Жахуагийн өмнө ойртугай! Тэр юуны тул 
гэвэл, тэр нь таны үл туршихыг сонссон буй хэмээн өгүүл. 10 хэмээн 
өгүүлсэнд Аруны Израйлын хөвгүүдийн бүхэл чуулганд өгүүлэх атал, 
тэдний говийн зүгт гарахад Жахуагийн цог жавхлан нь үүлний дотор 
үзэгдэв. 11 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 12 Би 
Израйлын хөвгүүдийн үл туршихыг сонссон буй. Чи тэдэнд ийн өгүүл. Та 
үдшээр махыг ид, өглөөгөөр идээгээр цадаад намайг Жахуа бурхан мөн 
хэмээн мэдэх буй хэмээн зарлиг болов. 13 Тийн бөгөөд үдшээр бүтээнүүд 
нь ирээд буудалыг бүрхэв. Бас өглөөгүүр шүүвэр нь буудлыг тойрон 
хэвтсэн бөлгөө. 14 Бас хэвтсэн шүүврийн арилгасны хойно говийн 
нүүрийн дээр гарах мэт нэг бяцхан монцгой юм газрын дээр буй бөлгөө. 
15 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь түүнийг үзээд өөр зуураа 
өгүүлэлдрүүн. Энэ юм буюу. Тэр юуны тул гэвэл, тэд түүнийг юу ахуйг эс 
мэдэв хэмээн өгүүлэлдэв. Моши нь тэдэнд өгүүлэлдрүүн; Энэ нь таны 
идэхийн Жахуагийн өгсөн идээ буй. 16 Жахуагийн захисан зарлиг нь ийн; 
Танаас аливаа хүн нь өөрийн идэх хэрэглэлийн ёсоор түүнээс хураан. 
Хүний гэртээ байгаагийн тоогоор хүн бүрт нэг умар хэмжүүрийг авагтун! 
хэмээн өгүүлэв. 17 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүдийг түүнчлэн үйлдэх 
заримууд нь их хийгээд заримууд нь багааханыг хураав. 18 Тийн бөгөөд 
тэд нь умар хэмжүүрээр хэмжин ихийг хураасанд ихийг өгөх бөгөөд тэд 
нь багыг хураасанд дутуу өгөх бөлгөө. Аливаа хүн нь өөрийн хэрэглэлийн 
ёсоор авав. 19 Тийн бөгөөд Моши нь тэдэнд өгүүлрүүн. Аливаа хүн нь 
түүнээс маргааш болтол бүү үлдтүгэй! 20 хэмээн өгүүлэвч заримуудын 
Мошийг эс сонсон, маргааш болтол түүнээс үлдсэнээр, тэр нь 
хорхойнуудыг төрүүлээд өмхий болов. Тийн Моши нь тэдэнд хилэгнэв. 21 
Энэ мэтээр тэдгээр нь өөрийн идэх хэрэглэлийн ёсоор өглөө бүрт түүнээс 
хураасан буй. Харин нарны халуун болоход тэр нь хайлав. 22 Жич 
зургадугаар өдөр тэдгээр нь хоёр давхрын идэх гэвэл, нэг хүнд хоёр умар 
хэмжүүрийг хураав. Тийн бөгөөд чуулганы хамаг тэргүүлэгчид нь ирээд 
Мошид мэдүүлэв. 23 Тийн бөгөөд тэр нь тэдэнд өгүүлрүүн; Энэ нь 
Жахуагийн зарлиг болсон буй гэвэл, маргааш өдөр нь Жахуагийн умарын 
ариун савад буй. Шарах хэрэгт юмыг шаран, чанах хэрэгт юмыг чанагтун! 
Тийн бөгөөд хамаг үйлтгэлийг маргааш болтол хадгалахтун! 24 хэмээн 
өгүүлсэнд тэдгээр нь Мошийн захисан мэт маргааш болтол хадгалавч тэр 



нь өмхий эс болон, дотроо хорхойтойч эс болов. 25 Тийн бөгөөд Моши нь 
тэдэнд өгүүлрүүн түүнийг эдүгээ өдөр идэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, эдүгээ 
өдөр нь Жахуад савд буй бөгөөд, та эдүгээ өдөр хээрт үл олох буй. 26 Та 
зургаан өдөр түүнийг хураавч савад хэмээгч долдугаар өдөр тэр нь үл 
байх буй хэмээн өгүүлэв. 27 Тийн бөгөөд улсаас зарим нь хураахын тул 
долдугаар өдөр гаравч түүний эс олов. 28 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид 
зарлиг болруун; Та хэзээ болтол миний зарлиг хийгээд миний хуулиудыг 
сахихаа үл дурлана. 29 Жахуа нь танд савад өдрийг өгсөний тул, 
зургадугаар өдөр танд хоёр өдрийн идээг өгнө. 30 хэмээн үзэгтүн! Танаас 
аливаа хүн нь орондоо байж долдугаар өдөр амрав. 31 Тийн Израйлын 
хөвгүүд нь түүнийг Ми Ни хэмээн нэрийдэв. Тэр нь бяцхан бүрхэх хүртэх 
мэт цагаан бөгөөд түүний амгалан нь болт талхтай адил бөлгөө. 32 Жич 
Моши нь өгүүлрүүн; Жахуагийн захьсан зарлиг нь ийн; Та өөрийн 
төрөлүүдэд хадгалахын тул нэг умар хэмжүүрийг дүүргэгдэн, тэр юуны 
тул гэвэл, таныг Египет газраасс гаргаад говийн дотор танд миний өгсөн 
идээг тэдний үзэхийн тул болой хэмээн зарлиг болов. 33 Бас Моши нь 
Арунд өгүүлрүүн; Чи нэг савыг аваад түүнд умар хэмжүүрийг уулгаад 
өөрийн төрлүүдэд хамиахын тул Жахуагийн өмнө тавигтун! хэмээн 
өгүүлэв. 34 Тийн бөгөөд Жахуагийн Мошид захьсан мэт Арун нь түүнийг 
гамнаж, гэрчилгээний өмнө тавив. 35 Энэ мэтээр Израйлын хөвгүүд нь 
нутагласан газарт иртэл дөчин жилийн туршаар Ми Ни идэж, Ханавин 
газрын хязгаарт иртэл Ми Нийг идсэн бөлгөө. 36 Улсар гэвэл Ифийн 
аравдугаар говь буй.  

Арван долдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүдийн хамаг чуулган нь Жахуагийн 
зарлигаар явсаар шинэ говиос явж Рифидинд буув. Тэнд улсад уух 
усгүйн тул 2 Улс нь Мошитой хэрэлдэж ийн өгүүлрүүн; Бидэнд уух усыг өг 
хэмээн өгүүлсэнд Моши нь тэдэнд өгүүлрүүн; Та надтай юуны тул 
хэрэлдэж Жахуаг юуны тул шинжилнэ хэмээн өгүүлэв. 3 Харин улс нь 
тэнд усны тул ундаасна. Мошид үл туршаад түүнд өгүүлрүүн; Чи биднийг 
хийгээд бидний хүүхэд ба ундааслалаар алахын тул Египетээс юуны тул 
авчирав. хэмээн өгүүлэв. 4 Тийн бөгөөд Моши нь Жахуад дуудан 
айлтгаруун;Би энэ улсад юуг үйлдэх вэ? Тэд нь намайг чулуудахад бэлэн 
буй 5 хэмээн айлтгасанд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи улсын 
өмнө одож Израйлын бамснаас биедээ авч, бас усыг цохьсон таягаа 
гартаа аваад од. 6 Мана, Би тэнд чиний дэргэд Эдүрийн дотор байгч 
хадны дээр байх. Тийн бөгөөд чи хадыг цохил. Улсуудын уухын тул ус нь 
гарах буй. хэмээн зарлиг болсон Моши нь Израйлын ахасыг үзэхэд 
түүнчлэн үйлдэв. 7 Тийн бөгөөд тэр нь тэр газрыг Масс хийгээд Мэрүб 



хэмээн нэрийдэв. Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын хөвгүүдийн 
хэрэлдэлгийн учир бөгөөд Жахуа нь бидний дотор буй буюу өгье хэмээн 
тэдний Жахуаг шинжилсэний учир болой. 8 Тийн бөгөөд амамшиг гэгч улс 
нь ирээд Израйлтай Рифидимд дайлалдав. 9 Моши нь Иошуванд 
өгүүлрүүн; хүмүүсийг бидэнд сонгон аваад амамшигтантай дайлалцахын 
тул маргааш өдөр гартугай! Би уулны оройн дээр бурхны таягийг гартаа 
барьж байх буй. 10 хэмээн өгүүлсэнд Иошуван нь Мошийн түүнд өгүүлсэн 
мэт амамшигтантай дайлалдав. Бас Моши хийгээд Арун ба Хүр нь уулны 
орой дээр гарав. 11 Тийн Мошийн гараа өргөсөөр байхад Израйл нь 
дайлсан бөлгөө. Зүгээр түүний гараа доош тавихад Амамшигтан нь 
дайлсан бөлгөө. 12 Тийн бөгөөд Мошийн гаруудын хүнд болсоны тул тэд 
нь нэг чулуу аваад түүний доор тавиад түүнийг чулууны дээр суулгав. Бас 
Арун хийгээд Хүр нь түүний гарыг аливаа зүгээс тэтгэсэн бөгөөд түүний 
гарууд нь нарны ортол хөдлөлгүй байв. 13 Тийн Иошув нь амалиг хийгээд 
түүний улсыг илдээрээ таслав. 14 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг 
болруун; Би Амалигын дурсгалыг огторгуйн доороос хоосруулах хэмээн 
үүнийг дурсгал болгон нэг бичигт бичэн, Иошувын чихэнд сонсгон үйлд. 
хэмээн зарлиг болов. 15 Тийн бөгөөд Моши нь нэг тахилын ширээг 
үүдээд. Түүнийг Жахуа Ниссий хэмээн нэрийдээд ийн; 16 Жахуа нь 
Амалигтантай төрлөөс төрлүүд хүртэл дайлалдах буй хэмээн өгүүлэв.  

Арван наймдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Мошийн Зидру хадам болсон Митианы мал нь Мошийн тул 
хийгээд өөрийн Израйлын улсын тул бурхны хамаг үйлдсэн ба Жахуагийн 
тэднийг Египетээс гаргасаныг сонсоод 2 Мошийн Зидру хадам нь 
Мошийн хариулсан Зидру гэргий хийгээд түүний хоёр хөвгүүдийг аваачив. 
3 Тэд хөвгүүдийн нэрс нь гэвэл нэгий нь Хирсум бөлгөө. Тэр юуны тул 
гэвэл, би бус гадарт оролт болов. хэмээн Мошийн өгүүлсний тул болой. 4 
Нөгөөгийн нэг гэвэл Илиачар бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, миний эцгийн 
Жахуа нь надад туслан, намайг Фаруны илдээс тонилгов. хэмээсэн 
бөлгөө. 5 Тийн бөгөөд Мошийн Зидру хадам хийгээд түүний хөвгүүд ба 
түүний гэргий нь түүний говийн дотор хаана буусан гэвэл, бурхны уулга 
Мошид ирэв. 6 Тийн бөгөөд Мошид өгүүлэгдрүүн; Мана, Чиний Зидру 
хадам хийгээд чиний гэргий нь хоёр хөвгүүдтэй чамд ирэв. 7 хэмээн 
өгүүлсэнд Моши нь хадмаа угтахын тул гараад мэндчилэн түүнийг үнсэв. 
Бас тэд нь мэндчилэн түүнийг үнсэв. Бас тэд нь мэндлэлцээд гэрт оров. 8 
Тийн бөгөөд Моши нь Жахуагийн Фару хийгээд Египеттэнд Израйлын тул 
хамаг үйлдсэн ба замын дээр тэдэнтэй учралдсан зовлон хийгээд 
Жахуагийн тэднийг тонилгосныг өөрийн хадамд дуулгаж өгүүлэв. 9 Тийн 
бөгөөд Зидру нь Жахуагийн Египеттэнээс тонилгосон Израйлдаа хамаг 



үйлдсэн ачлалын тул баясав. 10 Бас Зидру өгүүлрүүн; Таны Египеттэн 
хийгээд Фаругаас тонилгосон бөгөөд энэ улсыг Египеттэний эрхээс 
тонилгосон Жахуа нь магтагдах болтугай! 11 Эдүгээ Жахуа нь хамаг 
бурхдаас их буй хэмээн би мэднэ. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь омгорхог 
авч тэр нь тэднээс дээр бөлгөө хэмээн өгүүлэв. 12 Тийнхүү Мошийн 
Зидру хадмын бурхны тул шатаалт тахил хийгээд өргөлүүдийг авсанд 
Арун хийгээд Израйлын хамаг ахас нь Мошийн хадамтай итгэлцэхийн тул 
бурхны өмнө ирэв. 13 Тийн бөгөөд маргааш Мошийн улсыг шийтгэхийн 
тулд суун ахуйд, улс нь Мошийн дэргэд өглөөгөөс үдэш болтол байв. 14 
Тийн ахуйд Мошийн хадам нь түүнийг улсад хамаг үйлдсэнийг үзээд 
өгүүлрүүн; Миний улсад үйлдсэн нь юу буюу гэвэл, чиний гагцаар суун 
атал улс нь өглөөгөөс үдэш болтол чиний дэргэд байна гэж өгүүлэв. 15 
Моши нь өгүүлрүүн; энэ гэвэл улс нь бурхнаас асуухын тул надад ирнэ. 
16 Тэдэнд хэрэг буй цагт тэдний надад ирсэнд, би хүн хүний зуур шүүж, 
тэдэнд бурхны тогтоол хийгээд хуулийг мэдүүлэв. 17 хэмээн өгүүлсэнд 
Мошийн хадам нь түүнд өгүүлрүүн; Чиний үйлддэг хэрэг нь сайн бус уу? 
18 Чи хийгээд чамтай байгч энэ улс нь өртөх буй. Тэр юуны тул гэвэл, энэ 
хэрэг нь чамд нэг хүнд хийгээд чи ганцаар үүнийг үйлдэж эс чадна. 19 
Эдүгээ миний дууг сонс. Би чамд зөвлөгөөнийг өгөх бөгөөд бурхан нь 
чамтай болох буй. Чи бурхнаас улсын шүүгч болоод; Тэдний хэргүүдийг 
бурханд хүргэн үйлд. 20 Бас чи тогтоол хийгээд хуулийг тэдэнд 
илэрхийгээр сурга. Тэдний явах мөр хийгээд үйлдэх үйлийг тэдэнд 
мэдүүлэн үйлд. 21 Бас чи хамаг улсаас чадалт хийгээд бурхнаас айгч ба 
итгэлт хийгээд шунахайрахыг өшөөлөгч хүмүүсүүдийг сонгоод, тэднийг 
улсын дээр мянганы дарга хийгээд зууны дарга ба тавины дарга хийгээд 
аравтын даргууд болгон үйлд. 22 Тэд нь аливаа цагт улсыг шүүх 
болтугай! Харин аливаа их хэргийг чамд авчран, аливаа бага хэргийг тэд 
шүүх болтугай! Энэ чамд хөнгөн болох бөгөөд тэд нь чамтай хэргийг 
дагалдах буй. 23 Хэрвээ чиний энэ мэт үйлддэхийг бурхан нь захирваас 
эл чи байж чадах бөгөөд энэ улс нь өөрийн оронд омгорхогоор одох буй. 
24 хэмээн өгүүлсэнд Моши нь өөрийн хадмын дууг сонсоод түүний 
өгүүлсэн мэт түүнчлэн үйлдэв. 25 Тийн бөгөөд Моши нь Израйлын хамаг 
улсаас чадалт улсыг сонгоод, тэднийг улсын тэргүүлэгчидийг тавин, 
мянганы дарга хийгээд зууны дарга ба, тавины дарга хийгээд зууны 
даргууд болгов. 26 Жич тэд нь аливаа цагт улсыг шүүн, аливаа бэрх 
хэргийг Мошид авчиран, аливаа бага хэргийг тэд өөрөө шүүсэн бөлгөө. 
27 Тийн бөгөөд Мошийн хадмаа тавьсанаар тэр нь өөрийн газарт гарав.  

Арван есдүгээр бүлэг.  



1 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь Египет газраас гарсны хойно гутгаар 
сарын мөн тэр өдөр шинэ говьд ирэв. 2 Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын 
улс нь Рифидимээс яваад шинэ говьд хүрээд дотор зогсоод уулны дэргэд 
буув. 3 Тийн бөгөөд Мошийн бурханд өөд гаргасанд Жахуа нь түүнд 
уулнаас дуудан зарлиг болруун; Чи Якувын гэртэх хийгээд Израйлын 
хөвгүүдэд мэдүүлж ийн өгүүл. 4 Та Египеттэнд миний үйлдсэн хийгээд 
миний таны бүргэдийн далийн дээр мэт үүрсэн ба таныг биеийн ойр 
авчирсаныг үзсэн буй. 5 Эдүгээ хэрвээ та миний дууг үнэнээр сонсож, 
миний тогтоолыг сахих бөгөөс эл та хамаг улсаас дээр надад эрдэнийн 
өмд болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, бүхэл ертөнц нь миний буй. 6 Зүгээр 
та миний тэл лам нарын эзэлгүүр хийгээд ариун улс болох буй. Эд үгсийг 
чи Израйлын хөвгүүдэд өгүүлэн үйлд хэмээн зарлиг болов. 7 Тийн бөгөөд 
Моши нь ирээд улсын ахасыг дуудаад, Жахуагийн түүнд захисан эд хамаг 
үгсийг тэдэнд сонсгов. 8. Тийн бөгөөд хамаг улс нь хамтаар хариу 
өгүүлрүүн; Жахуагийн хамаг зарлиг болсныг бид бүтээх буй хэмээн 
өгүүлсэнд Моши нь улсын үгсийг хүргэв. 9 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид 
зарлиг болруун; Мана, Миний чамтай зарлиг болохын улсын сонсохын 
тул хийгээд чамд хэзээ ч итгэхийн тул би чамд бүрхэх үүлний дотор ирэх 
буй. хэмээн зарлиг болов. Моши нь улсын үгсийг Жахуад хүргэдэг бөлгөө. 
10 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи улсад одоод энэ өдөр 
хийгээд маргааш өдөр улсыг арилган үйлд. Бас тэд нь хувцадаа 
угаатугай! 11 Бас нөгөө өдөр тэд нь бэлэн болох болтугай! Тэр уны тул 
гэвэл, Жахуа нь нөгөө өдөр улсыг үзэхэд Шина ууланд буух буй. 12 Бас 
чи уулны хязгаарыг хүрээлэн улсад ийн өгүүл. Ууланд үл одтой. Түүний 
хязгаарт ч үл хүрэхийн тул биеэ хичээгтүн! Аль хэн ууланд хүрвээс эл, 
Тэр нь эрхгүй үхэх буй. 13 Хэн ч түүнд бүү гараа хүргэтүгэй! Аль хүрэгч нь 
чулуунуудаар чулуудагдах, эсвэл сумаар харвагдах буй. Хэрвээ хүн буюу 
мал хүрвээс амьдаар үл байх буй. Бүрээний дууны гарахад тэд нь ууланд 
гарах болтугай! хэмээн зарлиг болов. 14 Тийн бөгөөд Моши нь уулнаас 
буун улсад одоод улсыг арилгав. Бас тэд нь хувцадаа угаав. 15 Бас тэр 
нь улсад өгүүлрүүн; Та нөгөө өдөр бэлэн байж, хэрээнд бүү ойртогтун! 
хэмээн өгүүлэв. 16 Тийн бөгөөд нөгөө өдрийн өглөөгөөр уулны дээр аянга 
хийгээд цахилгаан ба харанхуй үүл хийгээд бүрээний маш чанга дуу 
бөлгөө. Бас буудалд байгч улс нь бүгдээр чичрэв. 17 Тийн бөгөөд 
Мошийн улсыг бурхантай учралдахын тул буудлаас гаргасанд, тэд нь 
уулны бэлд буув. 18 Шина уул нь бүрнээр утаа болов. Тэр юуны тул 
гэвэл, Жахуа нь түүнд галаар буув. Тэр утаа нь их гауны утаа мэт гарсан 
бөлгөө. Бас тэр бүхэл уулс нь дэнслэв. 19 Жич тэр бүрээний дууны их 
болсонд Мошийн өгүүлсэнд бурхан нь дуугаар түүнд хариу зарлиг болов. 
20 Тийн бөгөөд Жахуа нь Шина ууланд уулны оройн дээр буугаад 
Жахуагийн Мошид уулны дээр дуудсанаар Моши нь тэнд гарав. 21 Тийн 



бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи бууж улсыг олон үл үхэхийн 
тул Жахуаг үз хэмээн хүрээнээс бүү өнгөрөгтүн! хэмээн тэдэнд захин 
үйлд. 22 Бас Жахуал ойртогч лам нар нь биеэн арилгах болтугай! Тийн 
бус бөгөөс тэднийг эвдрүүлэх буй. 23 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь 
Жахуад айлтгаруун; Улс нь Шина ууланд ирж үл чадна. Тэр юуны тул 
гэвэл, уулны тойроноор хязгаарлан түүнийг ариун болгогтун! хэмээн чи 
захисан буй. 24 хэмээн айлтгасанд Жахуа нь зарлиг болруун; Чи бууж од. 
Бас чи хийгээд чамтай Арун нь иртүгэй! Зүгээр лам нар хийгээд улс нь 
Жахуагийн ойр ирэхийн тул хүрээг бүү эвдтүгэй! Тийн бус бөгөөс тэр нь 
тэднийг эвдрүүлэх буй. 25 Хэмээн зарлиг болсонд Моши нь улсад 
буугаад үүнийг өгүүлэв.  

Хорьдугаар бүлэг  

1 Тийм бөгөөд бурхан нь эд хамаг үгсийг хэмээж ийн зарлиг болгов. 2 Би 
Египет газраас болон зарагдалын гараас чамайг гаргасан чиний Жахуа 
бурхан мөн. 3 Надаас өөр бурхныг биедээ бүү байлга. 4 Биедээ аливаа ч 
зурсан хөргийг үл үйлдэн дээд огторгуйд байгч доод дэлхийн дээр байгч 
ба дэлхийн доор усны дотор байгчуудын аливаа ч дүрсийг бүү үйлд. 5 
Тэдэнд үл сөгдөн тэдэнд бүү зарагд! Яагаад гэвэл, чиний Жахуа бурхан 
би атаархалтай бурхан бөгөөд намайш өшөөлөгччч эцэг нарын 
хилэнцэсийг гурав дахь болон дөрөв дэхь үе хүртэл хөвгүүдээс нэхнэ. 6 
Зүгээр, намайг энхрийлэгч болон миний зарлигуудыг сахигч мянгаадад 
өршөөнгүйг үйлдэнэ. 7 Өөрийн Жахуа бурхны нэрийг учиргүйгээр 
дуудагчыг зэмлэлээс үл арилгах юм. 8 Сабат өдрийг ариун болгох ба 
санан үйлд. 9 Зургаан өдөр хүртэл өөрийн хамаг хөдөлмөрийг бүтээн 
үйлд. 10 Зүгээр, долоо дахьь өдөр нь чиний Жахуа бурхны сабат юм. 
Түүний дотор ч болон чиний хөвгүүд ба чиний охин ба чиний боол чиний 
шивэгчин ба чиний мал болон чиний хаалганы дотор байгч чиний оролт 
хүн нь аливаа ч хөдөлмөрийг бүү үйлд. 11 Яагаад гэвэл, Жахуа нь 
зургаан өдрийн дотор огторгуй болон дэлхий ба далай болон тэдний 
дотор хамаг буйнуудыг бүтээн долоо дахь өдрөө амрав. Тийм учраас 
Жахуа ннь долоо дахь өдрийг адистлаад ариун болгов. 12 Эцэг болон 
эхээ хүндэлж хайрла! тэр мэт үйлдсэнээр чиний Жахуа бурхны чамд 
өгсөн газрын дээр чиний нас нь урт болох юм. 13 Амийг тэгшлэн бүү 
үйлд. 14 Тачаангуйлан бүү үйлд. 15 Хулгайлан бүү ав. 16 Өөр хүний тус 
хотоор бүү гэрчил. 17 Өөр хүний гэрийг бүү хүсэн өөр хүний гэргий болон 
түүний боол ба түүний шивэгчин ба түүний үхэр ба түүний илжиг болон 
өөр хүний аливаа ч юмыг хүсэн бүү үйлд гэж захив. 18 Тийм бөгөөд хамаг 
улс нь аянга болон бүрээний дууг сонсож цахилгаан болон уулны утааг 
үзэв. Улс нь эднийг үзээд тэндээс Хагарижу хол байв. 19 Тийм бөгөөд улс 



нь Мошид өгүүлэв. Чи бидэнтэй өгүүлэлцэн үйлд. Тийм болбол бид 
сонсох буй. Зүгээр бидний үл үхэхийн төлөө бурхан нь бидэнтэй үл 
өгүүлэлцэх болтугай! 20 гэж өгүүлсэнд Моши нь улсад өгүүлэв. Та бүү 
айтугай! Яагаад гэвэл бурхан нь таныг шинжлжхийн тул болон таны 
хилэнцийг үл үйлдэхийн тул түүний айлга нь таны өмнө байтугай! гэж 
эрэв гэлээ. 21 Жич, жлсыг хол байхад Моши нь бурхны хаана байх тэнд 
бүрхэг харанхуйд ойртов. 22 Тийм бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг 
болгон; Чи Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүл; Та миний огторгуйгаас танд 
зарлиг болсоныг үзэв. 23 Та мөнгөн бурхдыг биедээ үл үйлд! Алтан 
бурхдыг ч үл үйлдэгтүн! 24 Надад нэг тахилын ширээг шороогоор 
үйлдээд түүний дээр өөрийн гатаалтай тахилууд болон эвийн тахилууд 
ба хонь болон үхрүүдээс өргөн үйлд. Бас би аливаа газарт өөрийн нэрийг 
дурсавч тэнд ирээд таныг адислах юм. 25 Жич, хэрэв та надад чулуун 
ширээг үйлдвэл, цавчигдсан чулуугаар үүд бүү үйлдэгтүн! Яагаад гэвэл, 
танаар түүний дээр цавчуураа өргөвөл түүнийг бузарлах юм. 26 Жич, 
миний тахилын ширээнд гишгүүрээр дээш бүү гарагтун! Яагаад гэвэл, 
таны нүцгэн түүний дээр үл харагдахын тул билээ.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг.  

1 Жич, чиний тэдний мөн тавих тогтоолууд нь ийн; 2 Хэрвээ та Эбирийн 
хүнийг боол болгон худалдан авбаас тэр нь танд зургаан жил зарагдаад, 
долдугаар жилд сул тавигдан гарах болтугай! Би хэрвээ тэр нь ганцаар 
ирвээс. Ганцаар гарах бөгөөд хэрвээ тэр нь гэргийт бөгөөсс гэргийн ч 
түүнтэй гаралцах болтугай! 4 Хэрвээ түүний эзэн нь түүнд гэргийг өгсөн 
бөгөөд тэр гэргийн түүнд хөвгүүнүүдийг төрөвөөс, эл, Тэр гэргий хийгээд 
хүүхэд нь түүний эзний болох бөгөөд тэр нь ганцаар гарах болтугай! 5 
Хэрвээ тэр боол нь ийн; Би эзэн хийгээд гэргий ба хийгээд хүүхдээ 
янаглан сулаар гарахад үл дурлана хэмээн өгүүлэх болбоос эл. 6 Түүний 
эзэн нь түүнийг шүүгчидэд аваачаад, Бас үүдэнд буюу үүдний хачивчид 
авчраад тэр эзэн нь түүний чихийг шөвгөөр нүхлэх бөгөөд. Тэр боол нь 
түүнд хэзээч зарагдах болтугай! 7 Хэрвээ аль хүн нь өөрийн охиныг 
шивэгчин болгон худалдаваас эл тэр нь боолуудын гарах мэт үл гарах 
болтугай! 8 Хэрвээ түүний эзэн нь түүнийг муу хэмээн санан түүнийг 
гэргий болгон үл авах бөгөөс тэр охин нь арилжигдан өгтөх болтугай! Тэр 
нь түүнд дургүй болсны тул бус улсад түүнийг худалдах эрхгүй буй. 9 
Хэрвээ тэр нь өөрийн хөвгүүдэд гэргий болгон өгөх бөгөөс эл, Тэр нь 
түүнд охины зөвт ёсоор үйлдэх болтугай! 10 Хэрвээ тэр нь түүнээс бус 
гэргийг авах бөгөөс түүний идээ хийгээд хувцас ба гэргийн ёсыг үл боох 
болтугай! 11 Хэрвээ тэр нь түүнд эд гурвыг үл үйлдэх бөгөөс эл, Тэр нь 
түлхээсгүйгээр үл гарах болтугай! 12 Аль гэрээс хүнийг цохил үхүүлвээс, 



тэр эрхгүй үхүлэгдэх болтугай! 13 Зүгээр тэр нь муу сэтгэлийн хороор эс 
алсан, харин бурхан нь түүний гарт түүний учралдуудваас би тэнд 
зайлуулах газрыг тогтоох буй. 14 Хэрвээ нэг хүн нь бус хүнийг омгоор 
буюу аргаар алах бөгөөс түүнийг үхүүлэхийн тул миний тахилын 
ширээнээс авагтун! 15 Өөрийн эцэг эхийг цохигч нь эрхгүй үхүүлэгдэх 
болтугай! 16 Аль хэнээр хүнийг худалдахын тул хулгайлсан бөгөөд тэр нь 
түүний гарт үлдвээс эрхгүй үхүүлэгдэх болтугай! 17 Өөрийн эцэг хэийг 
хараагч нь эрхгүй үхүүлэгдэх болтугай! 18 Хэрвээ хүмүүс нь хэрэлдэн 
ахуйд нэг нь нөгөөг чулуугаар эсвэл нударгаар цохих бөгөөд тэр нь үл 
нөхцөн дэьвсгэрийн дээр хэвтээд 19 Хэрвээ тэр нь босоод таягаар 
гадагш гарваас эл, Тэр цохигч нь зэмгүй болох буй. Зүгээр тэр нь 
гээгдсэн цагийн тул төлж, түүнийг эмчлүүлэн эдгээх болтугай! 20 Хэрвээ 
нэг хүн нь өөрийн боол эсвэл шивэгчиний таягаар цохих бөгөөд тэр нь 
түүний гарын дор үхвээс эл, тэр нь эрхгүй засаглагдах болтугай! 21 Харин 
хэрвээ тэр нь нэг буюу хоёр өдрийн туршаар амьд байваас эл тэр нь үл 
сургагдах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь түүний мөнх болой. 22 
Хэрэв хүмүүс нь хэрэлдэн нэг жирэмсэн гэргийг цохиод, түүний үрийг 
дутуугаар гаргуулаад хорыг эс үйлдэх бөгөөс, тэр нь гэргийн эрийн 
дураар эрхгүй түлхэслэж заргач нарын өмнө төлсөнөө өгөх болтугай! 23 
Харин хэрвээ хор нь учралдваас тэр нь амины тул амийг өгөн. 24 нүдний 
тул нүдийг шүдний тул шүдийг, гарын тул гарыг, хөлийн тул хөлийг өгөн, 
25 халаалгийн тул халаалгийг, шархын тул шархыг цохилогийн тул 
цохилогийг эдлэх болтугай! 26 Хэрвээ хүн нь өөрийн боолуудын нүдийг 
эсвэл өөрийн шивэгчиний нүдийг цохин эвдвээс эл, тэр нь нүдний тул 
түүнийг сул тавих болтугай! 27 Хэрвээ тэр нь өөрийн боолын шүдийг 
эсвэл өөрийн шивэгчиний шүдийг унагаавал тэр нь шүдний тул түүнийг 
сул тавих болтугай! 28 Хэрвээ үхэр нь аль хүнийг мөргөж, үйлдэх бөгөөс 
эл, тэр үхэр нь чулуугаар чулуудагдах бөгөөд, түүний мах нь үл идэгдэх 
болтугай! Харин үхрийн эзэн нь зэмгүй болох болой. 29 Зүгээр тэр үхрийн 
урьд цагт мөргөсөн нь эзэнд ил гэрчлэгдвээс эзний түүнийг эс хаасанаар 
үхэр нь эр буюу эм хүнийг үхүүлбээс эл, тэр үхэр нь чулуугаар 
чулуудагдах бөгөөд, эзэн ч үхүүлэгдэх болтугай! 30 Хэрвээ амийг 
арилжих үнэ нь түүний дээр тавигдваас тэр нь өөрийн амины тул 
тавигдсан төлөөсийг өгөх болтугай! 31 Хэрвээ тэр нь хөвгүүнийг эсвээс 
охиныг мөргөвөөс эл, Энэ шүүврний ёсоор түүнд үйлдэх болтугай! 32 
Хэрвээ зхэр нь боол эсвэл шивэгчнийг мөргөвөөм тэр нь түүний эзэнд 
гучин цэнгийн төдий мөнгийг өгөх бөгөөд үхэр нь чулуудагдах болтугай! 
33 Хэрвээ аль хүн нь нүхийг нэхэх, эсвэл хүн нь нүхийг малтаад түүнийг 
эс бүрхсэний тул нэг үхэр эсвээс нэг илжиг түүнд унах бөгөөс 34 Тэр 
нүхний эзэн нь төлж малын эзэнд мөнгийг өгөөд унасан малыг авах 
болтугай! 35 Нэг хүний үхэр нь бусс хүний үхрийг мөргөж үхүүлвээс эл, 



тэр нь амьд үхрийг худалдаад түүний мөнгийг хуваан, үхсэн үхрийг ч 
хуваах болтугай! 36 Хэрэв тэр үхэр нь урьд мөргөдөг хэмээн мэдэгдэвч 
эзэн нь түүнийг эс хаасан бөгөөс эл, тэр нь эрхгүй, үхрийн тул үхрийг 
өгөөд, үхсэн үхрийг авах болтугай!  

Хорин хоёрдугаар бүлэг.  

1 Хэрвээ хүн нь үхэр эсвээс хонийг хулгайлан түүнийг алах эсвээс 
худалдах бөгөөс, тэр нь үхрийн тул таван үхрийг өгөн, хонины тул дөрвөн 
хонийг өгөх болтугай! 2 Хэрвээ нэг хулгайч нь гэрийг малтан атал 
баригдаад үхтэл цохиндвоос, түүний тул цус нь үл асгагдах болтугай! 3 
Харин хэрвээ түүний дээр нар гарсан бөгөөс, түүнийг цохин үхүүлэгч нь 
цусыг асгагч болон түүний тул хариул өгөх болтугай! Хэрвээ хулгайчид 
юу ч үгүй бөгөөс, тэр нь хулгайлж авсны тул худалдах болтугай! 4 Хэрвээ 
хулгайлж авсан юм гэвэл, амьд үхэр эсвээс илжиг эсвээс хонь гарт 
олдвоос тэр нь хоёр давхраар төлөх болтугай! 5 Хэрвээ нэг хүн нь 
бусдын тариалан эсвэл үзмийн тарилгыг эвдэж, бусдын тариалангуудад 
өөрийн малыг идүүлэхийн тул тавих бөгөөс, тэр өөрийн сайн 
тариалангаас эсвэл сайн үзмийн тарилгаас төлөх болтугай! 6 Хэрвээ 
галын ноцож түлээнд хүрсэнээр тарианыг цомого эсвэл байгч тариаг 
эсвэл тариаланг нь түймэрдвээс Тэр галыг ноцоогч нь эрхгүй төлөх 
болтугай! 7 Нэг хүний бус хүнд мөнгө эсвээс эд таваарыг хадгалахын тул 
өгснийг хойно, хэрвээ тэр юм нь тэр хүний гэрээс, хулгайлагдах бөгөөд 
хулгайч нь олдох бөгөөс эл, тэр нь хоёр давхраар төлөх болтугай! 8 
Хэрвээ хулгайчч нь үл олдох бөгөөс эл, тэр гэрийн эзэн нь өөрийн 
нөхрийн эд таваарыг гараа хүргэсэнгүйг мэдэхийн тул заргачидад, 
Авчрагдах болтугай! 9 Аливаа зал гэвэл сар буюу илжиг буюу хонь буюу, 
аль үгүй болсны тул, энэ нь миний хэмээн аль хэн өгүүлвээс эл, тэд 
хоёуланы хэрэг нь заргачидын өмнө ирэх бөгөөд заргачид нь аль хэнийг 
буруушааваас тэр нь нөгөөд хоёр давхараар төлөх болтугай! 10 Нэг 
хүний бусдад илжиг буюу үхэр буюу, хонь буюу аливаа хүнийг сахихын 
тул өгсөний хойно хэрвээ тэр нь үзэгдэлгүй үхэх, эсвэл бэртээх, эсвэл 
үгүй болох бөгөөс 11 Жахуагийн тангараг нь хоёулангийн хооронд болох 
бөгөөд хэрвээ тэр нь өөр нөхрийн эд таваарыг авахад гараа эс хүргэсэн 
бөгөөс эл, Тэр эзэн тэр тангарагийг тогтоож авах бөгөөд тэр нь үл төлөх 
болтугай! 12 Хэрэв тэр нь түүнээс хулгайлагдсан бөгөөс тэр нь эзэнд 
төлөх болтугай! 13 Хэрвээ тэр нь Ариаданд алагдваас, тэр нь алагдсаны 
гэрчилгээг авчирах болтугай! Тийнхүү тэр нь үл төлөх болтугай! 14 Хүний 
бусдаас ямар ч малыг урьд авсаны хойно, хэрвээ тэр нь эзний үгүйгээр 
бэртэх буюу үхэх бөгөөс тэр нь төлөх болтугай! 15 Хэрвээ эзэн нь түнтэй 
буй бөгөөс тэр нь үл төлөх болтугай! Хэрвээ тэр нь малыг хөлсөөр авсан 



бөгөөс тэр нь өөрийн хөлсний тул ирсэн буй. 16 Хэрвээ эр хүн нь эс 
хадамнагдсан охиныг мэхэлж түүнтэй хэвтэх бөгөөс тэр түүнийг 
төлөгсөлж эрхгүй гэргий болгон автугай! 17 Хэрвээ түүний эцэг нь үл 
туршин түүнийг үл өгөх бөгөөс, тэр хүн нь охины төлсөнөөр мөнгийг төлөх 
болтугай! 18 Заливичийг амьдаар бүү байлгагтун! 19 Аль хэн малтай 
хэвтэгч нь эрхгүй үхүүлэгдэх болтугай! 20 Аль хэн ганцаар Жахуагаас 
гадна бус бурханд тахигч нь хоосоруулагдах болтугай! 21 Оролт хүнийг 
гомдуулан бүү дарагтун! Тэр юуны тул гэвэл, та Египетийн газарт 
оролтуудад байсан бөлгөө. 22 Аливаа бэлэвсэн эсвэл өнчнийг бүү 
зовоогтун! 23 Хэрвээ та тэднийг зовоох бөгөөс тэдний надад бархирахад, 
Би тэднийг эрхгүй сонсох буй. 24 Тийм бөгөөд миний хилэн халуун болох 
бөгөөд би таныг илдээр алах буй. Тийм бөгөөд таны гэргэд нь бэлэвсэн 
болох бөгөөд таны хүүхэд нь өнчин болох буй. 25 Хэрвээ та миний 
улсаас тантай байгч өсөх хүнд мөнгийг урьдаар өгөх бөгөөс эл, түүнийг 
үл даран, түүний дээр идэгч хучлагыг бүү тавигтун! 26 Хэрвээ та өөрийн 
шадар байгчийн хувцсыг төлөх болохн тул ававаас эл, нарны орохоос 
урьд буцаан өгөгтүн! 27 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь түүний ганцхан 
бүрхүүл буй. Тэр нь юуны тул дотор унтах буюу бас түүний надад 
бархирахад би сонсох буй. Тэр юуны тул гэвэл, би өршөөлт буй. 28 
Бурхныг үл доромжилон, улсын тэргүүлэгчидийг хараан бүү үйлд. 29 
Таныг түрүүлж боловсорсон үрсийг хийгээд ундаанаас суун өгөхөд надад 
өргөн, таны тэргүүн төрсөн хөвгүүнийг надад өргөгтүн! 30 Өөрйин үхэр 
хийгээд хоньтой ийн; үйлдэгтүн! гэвэл. Тэр нь эхтэй долоон өдөр байсныг 
хойно наймдугаар өдөр надад өргөгтүн! 31 Тийн бөгөөд та надад ариун 
улс болох буй. Хээрт таслагдсан махыг үл идэн, ахуйд хайлагтун!  

Хорин гуравдугаар бүлэг.  

1 Дэмий сонссоныг бүү гарга, хорт гэрч болохын тул гараа хилэнцтэй бүү 
тавигтун! 2 Мууг үйлдэхийн тул олнуудыг даган бүү үйлд. Бас олнуудыг 
даган шүүврийн хазгай болгохын тул аль хэргийн учир бүү өгүүлэгтүн! 3 
Өгөхийн жаргалын хэргийн учир бүү ялга, 4 Чи өөрийн дайсны төөрсөн 
үхэр эсвэл илжигтэй учрахад түүнийг эрхгүй түүнд буцаан үйлд. 5 Чи 
чамайг өшөөлөгчийн илжигний ачааны доор хэвтсэнийг үзэхэд, түүнд 
туслахыг үл дурлах боловч түүнд эрхгүй туслан үйлд. 6 Үгээгүүгээс 
жаргалаар шүүврийг булааж бүү ав. 7 Хуумагчидаас холдтугай! Бас 
буруугүй хийгээд зөвтийг үхүүлэн бүү үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, би 
хилэнцэтийг үл зөвшөөх буй 8 Уич бэлгийг бүү ав. Тэр юуны тул гэвэл, 
бэлэг нь харагчидын нүдийг харанхуй болгон, зөвтөний үгсийг хазгай 
болгоно. 9 Оролт хүнийг даран бүү үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, та Египет 
газарт ??? оролтууд байсан тул оролтын сэтгэлийг мэднэ. 10 Зургаан 



жилд өөрийн тариаланг цацан, түүний үрсийг хураагтун! 11 Зүгээр 
долдугаар жилд түүнийг үл тарин амаруулахтун! Тийнхүү тантай байгч 
үгээгүүнүүд нь идэх бөгөөд тэдний орхисонуудыг хээрийн ангууд нь идэх 
болтугай! Энэ мэтээр үзмийн хийгээд тост модны тариаланд үйлд. 12 
Зургаан өдөр өөрийн үйлсийг үйлд. Долоодоход нь амарахтун! Тэр юуны 
тул гэвэл, таны шар хийгээд илжиг ба таны шивэгчиний хөвгүүд хийгээд 
оролт хүний амарахын тул болой. 13 Жич миний танд хамаг зарлиг 
болсныг сахин бус бурхдын нэрийг бүү дурсахтун! Түүний учир таны 
амнаас ч бүү сонсоттугай! 14 Жилийн дотор надад найрыг гурав дахин 
болгон үйлдэгтүн! 15 Эс иссэн талхны найрыг сахигтун! Миний захисан 
мэт Авиб сарын тогтоогдсон цагт долоон өдөр эс иссэн талхыг идэгтүн! 
Тэр юуны тул гэвэл, та тэр сард Египетээр гарав. Бас миний өмнө 
хоосноор хэн ч үл үзэгдэх болтугай! 16 Жич тариаланд таны цацсан 
үйлдврийн тэргүүн үрсний хатдаг цагийн найр хийгээд жилийн эцэс таны 
үйлдврийн үрсийг тариалангаас хураахад, хураах найрыг сахигтун! 17 
Жилийн дотор танаас аливаа эр нь Жахуа эзний өмнө гурав дахин 
үзэгдтүгэй! 18 Миний тахилын цусыг иссэн талхтай бүү тахигтун! Бас 
миний намрын өгөх нь өглөө болтол үл үлдэх болтугай! 19 Таны 
тариалангийн тэргүүн үрсийг таны Жахуа бурхны гэрийн дотор авчрагтун! 
Ишгийг түүний эхийн сүүний дотор бүү чанагтун! 20 Мана, энэхүү замын 
дээр таныг сахих бөгөөд миний бэлтгэсэн оронд таныг хүргэхийн тул, би 
өөрийн анхилыг таны өмнө илгээв. 21 Түүний учир хичээгтүн! Түүний дууг 
сонс түүнийг бүү гашуудуулагтун! Тэр юуны тул гэвэл, миний нэр нь 
түүний дотор буй бөгөөд, тэр нь таны хилэнцэсийг үл хүлцэх буй. 22 
Харин хэрвээ та түүний дууг сонсон. Миний хамаг зарлиг болохыг үйлдэх 
бөгөөс эл. Би таны дайснуудын дайсан болох бөгөөд, таныг дарагчидыг 
дарах буй. 23 Тэр юуны тул гэвэл, миний анхил нь таны өмнө одон таны 
Амаритан хийгээд Хидтэн ба Фарижтан хийгээд Ханавинтан ба Хэвитэн 
хийгээд Зибустаны газарт оруулах буй. Тийн бөгөөд би тэднийг 
хоосруулах буй. 24 Та тэдний бурхдад үл мөргөн тэдэнд үл зарагдан, 
тэдний үйлсийн ёсоор бүү үйлдэнтүн! Зүгээр тэднийг эвдрүүлэн тэдний 
хөргүүдийг унагаж эвдэгтүн! 25 Бас та өөрийн Жахуа бурханд зарагдан 
үйлдэгтүн! Тийн бөгөөд тэр нь таны идээ хийгээд усыг адислан таны 
дотроос өвчинийг хагацуулах буй. 26 Таны газарт хүүхдээ орхигчид 
хийгээд ??? үл болох. Харин би таны өдрүүдийн тоог зүүргэх буй. 27 Би 
өөрийн аянгыг таны өмнө илгээж, таны аль улсын дотор ирсэн тэднийг 
айлгаж таны дайснуудыг таны өмнөөс зайлуулах буй. 28 Бас би таны 
өмнө хорт зөгийнүүдийг илгээх бөгөөд, Тэд Идивитэн хийгээд Ханавинтан 
ба Хититэнийг таны өмнөөс үл гарах буй. 29 Би тэдгээрийг ганцхан жилд 
таны өмнөөс үл гаргах буй гэвэл гарын хоосон үл болохын тул хийгээд, 
таны тус хээрийн ангуудын үл үржихийн тул болой. 30 Таны үрст болж, 



газрыг эдгэгдэн би тэдгээрийг улам улмаар гаргах буй. 31 Би таны 
хязгаарыг улаан далайгаас Фмиститэний далай хүртэл хийгээд говиос 
мөрөн хүртэл тавих буй. Тэр юуны тул гэвэл, би тэр газрын суугчидыг 
таны гарт өгөх бөгөөд та өөрийн өмнөөс тэднийг гаргах буй. 32 Та 
тэдэнтэй эстэл тэдний бурхадтай эвт тогтоолыг тогтоон бүү үйлдэгтүн! 33 
Тэдгээр нь таны газарт үл суух болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэдгээр нь 
таныг миний тус хилэнцийг үйлдүүлэх болгож, хэрвээ та тэдгээрийн 
бурхдад зарагдах бөгөөс эл, тэр нь танд ураг болох буй.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи хийгээд Арун ба 
Нөдэв хийгээд Авид ба, Израйлын өтгөс улсаас далан хүн нь Жахуагийн 
өмнө ирээд тулаас хөсөр мөргөгтүн! 2 Жич Моши нь Жахуагийн ойр 
ганцаар иртүгэй! Тэд нь ойр үл ирэх бөгөөд улс ч түүнтэй үл ирэх 
болтугай! 3 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь ирээд Жахуагийн хамаг 
зарлигууд хйигээд хамаг шүүврүүдийг улсад мэдүүлэв. Тийнхүү хамаг улс 
нь гагц дуугаар өөрийн, Жахуагийн хамаг зарлиг болсонд бид үйлдэх буй 
хэмээн өгүүлэв. 4 Тийн бөгөөд Моши нь Жахуагийн хамаг зарлигуудыг 
бичээд, маргааш эрт босоод уулны доор нэг тахилын ширээг үүдэн 
Израйлын Аруг хоёр овогийн ёсоор арван хоёр дурсгалын чулуу босгов. 5 
Тийн бөгөөд түүний илгээсэнээр Израйлын хөвгүүдийн залуус нь үхрээс 
садагал тахилуудыг өргөн, эвийн тахилуудыг Жахуад өргөв. 6 Тийн 
бөгөөд түүний Моши нь цусны хаасаныг савсын дотор уулгаад, цусны 
нөгөө хагасыг тахилын ширээнд шүршэв. 7 Бас тэр нь тогтоолын номыг 
аваад улсын сонсоход дуудав. Тэд ч ийн; Жахуагийн хамаг зарлиг 
болсоныг бид сонсоэ үйлдэх буй хэмээн өгүүлэв. 8 Тийн бөгөөд Моши нь 
цусыг аваад уосын дээр шүршин ийн өгүүлэв. Мана, эд хамаг 
зарлигуудын учир Жахуагийн тантай тогтоосон тогтоолын цус нь энэ буй. 
9 Тийн бөгөөд Моши хийгээд Арун ба, Нэдэв хийгээд Авид ба, Израйлын 
өтгөс улсаас далан хүн нь ууланд гараад, 10 Израйлын бурхны цог 
жавхланг үзэв. гэвэл түүний хөлөн доор оюу эрдэнээр болоод тунамал 
гэрэл түүлдэр огторгуй мэт бөлгөө. 11 Харин тэр нь Израйлын 
тэргүүлэгчидийн тус мутраа үл сунгав. Тэд нь бурхны цог жавхланг үзээд 
идэн ба уул авай. 12 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи 
үүлний дээр надад ирээд тэнд хүлээн үйлд. Тийн бөгөөд би хавтгай 
чулууд хийгээд тогтоол ба миний бичсэн зарлигуудыг тэдэнд сургахын 
тул чамд өгсүгэй! 13 хэмээн зарлиг болсон Моши нь өөрийн Иогиув 
үйлчлэгчтэй босоод Моши нь уулны дээр бурханд өөд гарав. 14 Бас тэр 
нь өтгөс улсад ийн; бидний иртэл та биднийг хүлээн энд суун үйлдэгтүн! 
Мана, Арун хийгээд Хүр нь тантай буй. Аль хэнд хэрэг буй бөгөөс эл тэр 



нь тэдэнд иртүгэй! хэмээн өгүүлэв. 15 Тийн бөгөөд Мошийн ууланд 
гарсанд нэг үүл нь уулсыг бүрхэв. 16 Бас Жахуагийн цог жавхлан нь 
Шина уулны дээр байж бүрэн үүл нь зургаан өдөр түүнийг бүрхэв. 
Тийнхүү долдугаар өдөр тэр нь үүлний дотроос Мошид дуудав. 17 
Жахуагийн ццог жавхлангийн үзэгдэл нь уулны оройн дээр байгч 
бадрангуй гар мэт Израйлын хөвгүүдийн нүдэнд үзэгдэв. 18 Тийн Моши 
нь үүлний дотор орж, уулны дээр гарав. Бас Моши нь уулны дээр дөчин 
хоногийн туршаар байв.  

Хорин тавдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун. Чиний Израйлын 
хөвгүүдэд өгүүлсэнээр. 2 Тэд нь миний тул өргөл авчиртугай! Аль зүрхээр 
төрж хүнээс миний өргөлийг авагтун! 3 Таны тэднээс авах өргөл гэвэл алт 
хийгээд мөнгө ба зэс хийгээд 4 Вийндариа цэнхэр хийгээд хөхөвтөр 
улаан ба, улаан ноосон ба наран бөс ба, ямааны ноос хийгээд 5 
Улаанаар будсан хуцын арьс хийгээд Шитим модон ба 6 Зулын тус тос ба 
тослох тосны тус хийгээд шатах сайн үнэртэний тул анхилах өвснүүд 
хийгээд 7 Бэрил гэгч чулуунууд ба тавинд хийгээд жинчид тавихын тул 
бус чулуунуудыг авагтун! 8 Бас миний тул нэг сүмийг үйлдэгтүн! Тийн 
бөгөөд би таны дотор нутаглах буй. 9 Миний чамд хамаг үзүүлсэн мэт 
түүнчлэн сүмийн дүрс хийгээд түүний зэвсэгүүдийн дүрсийг үйлд. 10 Бас 
Шитим модоор нэг хайрцагийг үйлдэгтүн! Түүний ард нь хоёр тохой хагас 
хийгээд өргөн нь нэг тохой хагас ба өндөр нь нэг тохой хагасын төдий 
болох болтугай! 11 Бас чи түүнийг ариун алтаар бүрж, дотор хийгээд 
гадарыг бүрэн үйлд. Бас түүний дээр нэг алтан хөвөнийг тойруулан үйлд. 
12 Жич түүний тул дөрвөн алтан горхийг цутган, тэднийг түүний дөрвөн 
өнцөгт хадан нэг этгээдэд хоёр гархи хийгээд нөгөө этгээдэд хоёр гархийг 
хадан үйлд. 13 Бас Шитим модоор хоёр дамжуургийг үйлдэгтүн! Тэднийг 
алтаар бүрэн үйлд. 14 Жич хайрцагийг өргөхийн тул хайрцагийн этгээдэд 
байгч гархийн дотор дамжуурыг оруулан үйлд. 15 Тэд дамжуур нь 
гархийн дотор байж. Тэднээс үл автах болтугай! 16 Бас миний чамд өгөх 
гэрчилгээг хайрцагийн дотор тавин үйлд. 17 Жич ариун алтаар нэг 
хавхагийг үйлд, түүний урт нь хоёр тохой хагас болон, өргөн нь нэг тохой 
хагас болох болтугай! 18 Бас хавхагийн хоёр үзүүрт байх хоёр Хирувыг 
үйлд. Тэднийг цохьмол алтаар үйлд. 19 Бас нэг Хирувыг нэг үзүүрт 
хийгээд нөгөө Хирувыг нөгөө үзүүрт үйлдэж, хавхагийн хоёр үзүүрт 
хийгээд хоёр Хирувыг үйлд. 20 Хирувууд нь далайн дээгүүр сөнгөж 
далангаар хавхагийг бүрхэх бөгөөд тэдний нүүр нь өөр өөрийн нүүрийг 
харалцан, Хирувуудын нүүр нь хавхагийн тийш гарах болтугай! 21 Бас чи 
хавхагийн хайрцагийн дээр тавьж миний чамд өгөх гэрчилгээг хайрцагийн 



дотор тавин үйлд. 22 Тийн бөгөөд би чамтай тэнд учирч, хавхагийн 
дээрээс болон, гэрчилгээгийн хайрцагийн дээр байгч хоёр Хирувын 
хоорондоос чамд Израйлын хөвгүүнд миний хамаг захихыг зарлиг болох 
буй. 23 Бас чи Шитим модоор нэг шширээг үйлд, түүний урт нь хоёр тохой 
хийгээд өргөн нь нэг тохой ба өндөр нь нэг тохой хагас болох болтугай! 
24 Жич түүнийг ариун алтаар бүрхэн, түүний тул нэг алтан захыг 
тойруулан үйлд. 25 Бас түүний орчинд алгын төдий өргөн нэг хөвгүүнийг 
үйлдэгтүн! Тэр хөвгүүнийг тойруулан нэг алтан захыг үйлд. 26 Бас түүнд 
дөрвөн алтан гархийг үйлдэнтүн! Дөрвөн өнцөгт байгч хөлд нэг нэг 
гархийг хадан үйлд. 27 Ширээг өргөх дамжуурын тул тэд гархинуудыг 
хөвгүүний тус хадан үйлд. 28 Бас хоёр дамжуурыг Шитим модоор 
үйлдэгтүн! Тэднийг алтаар үйлд, ширил нь тэднээр өргөгдөх болтугай! 29 
Жич түүний тавгууд хийгээд аяган ба, ундаа, тахилын савсыг үйлдэж, 
ариун алтаар үйлд. 30 Бас сэрэлийн дээр өмнөх боорцогийг миний өмнө 
үргэлжид байлган үйлд. 31 Бас чи ариун алтаар нэг ариун алтаар нэг 
гэрэвчийн суурийг үйлдэж, Тэр гэрэвчийн суурыг цохьмолоор үйлд, 
түүний иш хийгээд түүний салаа ба, түүний амсар хийгээд түүний боолт 
ба түүний цэцэгнүүд мөн цохьмолоор бүтээгдэх болтугай! 32 Бас түүний 
хоёр этгээдээс зургаан салаа ба гархи гэвэл нэг этгээдээс гурван салаа 
гарах болтугай! 33 Нэгдүгээр салаанд гурван гонзгой цүүц мэт боолтод 
хийгээд цэцэгтээр болох ба, энэ мэтээр гэрэвчийг сууринаас гарагч 
зургаан салаад болох болтугай! 34 Бас гэрэвчийн суурины ишинд дөрвөн 
гонзгой цүүц мэт боолтод хийгээд цэцэгтээр болох болтугай! 35 Бас 
гэрэвчийн сууринаас гарагч зургаан салааны аливаа доор нэг боолт 
хийгээд цэцэг болох болтугай! 36 Тэд боолт хийгээд салаанууд нь адал 
болон, хамаг нь ганцхан ариун алтны цохьмол болох болтугай! 37 Бас чи 
түүний тул долоон гэрэвчийг үйлдэгтүн! Түүний тул хэмээхийн тул 
гэрэвчүүдийг өргөн үйлд. 38 Түүний хавчиг хийгээд хавчигийн тавга нь 
ариун алт болох болтугай! 39 Эд хамаг зэвсэгүүдийг нэг далант ариун 
алтаар үйлд. 40 Бас уулны дээр чамд үзүүлэгдсэн хэвийн ёсоор тэднийг 
үйлдэж хичээн үйлд.  

Хорин зургадугаар бүлэг.  

1 Бас чи арван нэхсэн бүс хөшиг хийгээд цэнхэр ба хөхөвтөр улаан 
хийгээд улаанаар нэг сүмийг үйлдэж,ураны үйлдврээр Хирувуудыг үйлд. 
2 Нэг хөшгийн урт нь хорин найман тохой хийгээд өргөн нь дөрвөн тохой 
болон хамаг урт нь хэмжээт болох болтугай! 3 Тавин хөшиг нь хамтаар 
нийлүүлэн, нөгөө таван хөшиг нь хамтаар нийлүүлэн үйлд. 4 Бас хөшгийн 
захад цэнхэр товчны бүтүүнүүдийг үйлдэж, түүний нийлдэг захад үйлдэн, 
бус хөшигтэй нийлэхийн тул нөгөө хөшгийн захад тэр мэтээр үйлд. 5 Нэг 



хөшгийн захад тавин товчны битүүг үйлд. Товчны битүүнүүдийг өөр 
өөрийн тус үйлд. 6 Бас тавин алтан гохыг үйлдээд, тэд гохуудаар хөшгийг 
хамтаар нийлүүлэн үйлд. Тийнхүү тэр нь нэг ирм болох буй. 7 Бас сүмийн 
дээрх бүрхүүл болох ямааны ноосоор хөшгөдийг үйлдэж, арван нэг 
хөшгийг үйлд. 8 Нэг хөшгийн урт нь гучин тохой хийгээд нэг хөшгийн 
өргөн нь дөрвөн тохой болох болтугай! 9 Бас таван хөшгийг хамтаар 
нийлүүлэн, зургаан хөшгийг хамтаар нийлүүлэн үйлд. Бас зургаадугаар 
хөшгийг сүмийн өмнө давхарлан үйлд. 10 Бас нэг хөшгийг гадаад захад 
нийлүүлэхийн тул тавин товчны битүүг үйлд. Нөгөө хөшгийн гадаад захад 
нийлүүлэхийн тул тавин товчны битүүг үйлд. 11 Бас зэс гохнуудыг 
үйлдэж, гохнуудыг битүүд оруулж сүмийг нийлүүлэн үйлд. Тийн бөгөөд 
тэр нь нэг майхан болох буй. 12 Бас майхнаас үлдсэн гэвэл, илүү хагас 
хөшиг нь сүмийн хойно илүүдэх болтугай! 13 Бас сүмийн хөшгөдөөс 
майханы аливаа зүгт уртаар илүү их тохой нь сүмийг бүрхэхийн тул 
улаанаар будсан ямааны арьсаар бүрхүүлийг үйлд. 14 Дээрх бүрхүүлийг 
доргоны арьсаар үйлд. 15 Бас чи сүмийн тул шинчим модоор дээр 
хандаж байх хавтгай модыг үйлд. 16 Аливаа модны урт нь арван тохой 
болон, өргөн нь нэг тохой хагас болох болтугай! 17 Хамаг хавтгай модыг 
зэрэглүүлээд хавтгай мод бүрэнд хошоод хошоод хоноголтыг үйлдээд, 
энэ мэтээр сүмийн хамаг хавтгай модонд үйлд. 18 Бас сүмийн тул 
хавтгай модыг үйлдэж, өмнө зүгт хорин модыг үйлд. 19 Бас хорин хавтгай 
модны доор дөчин мөнгөн хөшиг үйлд гэвэл аль нэг хавтгай хавтгай 
модны хоёр хоноголтын доор хоёр хөлийг үйлд. Бус хавтгай хавтгай 
модны хоёр хоноголтын доор хоёр хөлийг үйлд. Бус хавтгай модны хоёр 
хоноголтын доор хоёр хөлийг үйлд. 20 Бас сүмийн хоёрдугаар этгээд 
гэвэл хойд этгээдэд хорин хавтгай модыг үйлд. 21 Жич тэдний дөчин 
мөнгөн хөлийг үйлд, нэжгээд нэжгээд модны доор хошоод хошоод модыг 
үйлд. 22 Бас сүмийн баруун этгээдэд зургаан хавтгай модыг үйлд. 23 Жич 
сүмийн хоёр этгээдэд өнцөг болохын тул хоёр хавтгай модыг үйлд. 24 
Тэд нь ??? хамтаар нийлэгдэн, дээгүүр нэг гархид нийлүүлэгдэх буй. 
Хоёуланг нь энэ мэт болгоод хоёр өнцөг болох буй. 25 Тийм найман 
хавтгай мод хийгээд тэдний мөнгөн хөл нь арван зургаан хөл болох буй. 
Нэг хавтгай модны доор хоёр хөл хийгээд, бус бус хавтгай модны доор 
хоёр хөл болох буй. 26 Бас Шитим модоор хөндлөл моддыг үйлдэн 
сүмийн нэг зүгийн хавтгай моддын тул таван хөндлөл мод хийгээд 27 
сүмийн нөгөө зүгийн хавтгай моддын тул таван хөндлөл ба сүмийн 
баруун зүгийн хавтгай моддын тул таван хөндлөл модыг үйлд. 28 Бас 
дундахь хөндлөл нь хавтгай моддын дундуур нэг захаас нөгөө зах хүртэл 
хүрэх болтугай! 29 Бас хавтгай модыг алтаар бүрэн үйлд. 30 Уулны дээр 
чамд үзүүлэгдсэн зах мэт түүнчлэн сүмийг босгон үйлд. 31 Жич чи цэнхэр 
хийгээд хөхөвтөр улаан ба улаан нэхсэн бүсээр ураны үйлдврээр 



Хируваар хөшгийн үйлд. 32 Түүнийг алтаар бүрхсэн дөрвөн Шитим модон 
баганы дээр өлгөн үйлд. Тэдний гохос нь алт болох бөгөөд улаан нэхсэн 
бүсээр уран модон баганын дээр болох болтугай! 33 Тийн бөгөөд хөшгийг 
гохост өлгөөд хөшгийн доор гэрчилгээний хайрцагийг оруулан үйлд. 
Хөшиг нь танд ариун орныг маш ариун орноос ангид байлгах буй. 34 Бас 
маш ариуны орны дотор хавхагийг гэрчилгээний хайрцагийн дээр тавин 
үйлд. 35 Бас ширээний хөшгийн гадна тавин, гэрэвчийн сууринг 
ширээний тус болгон өмнө зүгт тавин, ширээг хойд зүгт тавин үйлд. 36 
Бас майханы үүд болохын тул цэнхэр хийгээд хөхөвтөр улаан ба улаан 
хийгээд нэхсэн ба оёсон бүсэсээр нэг хөшгийг үйлд. 37 Бас хөшгийн тул 
таван Шитим модон баганыг үйлдэгтүн! Тэднийг алтаар бзрэн үйлд. Бас 
тэдний гохосыг алтаар үйлдэн, тэдний тул таван зах хөлийг цутган үйлд.  

Хорин долдугаар бүлэг.  

1 Бас чи Шитим модоор нэг тахилын ширээг үйлд, түүний урт нь таван 
тохой хийгээд, өргөн нь таван тохой болон, ширээн нь хаана ч адил 
болох бөгөөд, түүний өндөр нь гурван тохой болох болтугай! 2 Бас түүний 
дөрвөн өнцөгт эвэрүүдийг үйлд. Эвэрүүд нь ганц модноос болох 
болтугай! Бас түүнийг зэсээр бүрэн үйлд. 3 Бас түүний үнсийг аваачих 
сав хийгээд хүрз ба аяга хийгээд тэг ба, галын савнуудыг үйлдэн, түүний 
хамаг савыг зэсээр үйлд. 4 Бас түүний тул сүлжмэл үйлдврийн нэг зэс 
шигшүүрийг үйлд. Бас сүлжмэлийн дөрвөн өнцөгт дөрвөн зэс гархийг 
үйлд. 5 Тийн бөгөөд шигшүүрийг тахилын ширээний доор тавин үйлд. 
Тийнхүү тэр нь тахилын ширээний дунд хүрэх болтугай! 6 Бас тахилын 
ширээний тул Шитим модыг дамжуур үйлдээд тэднийг зэсээр бүрэн үйлд. 
7 Эд дамжуур нь гархийн дотор оруулагдаад ширээний хоёр этгээдэд 
ширээг өргөхийн тул болох болтугай! 8 Түүнийг хавтгай модоор 
хөндийгөөр үйлд. Уулны дээр чамд үзүлсэн мэт түүнчлэн үйлд. 9 Жич 
сүмийн хүрээг үйлд, өмнө этгээдэд хүрээ болохын тул нэхсэн бүсийн 
хөшгидийг үйлд. Нэг этгээдийн урт нь зуун тохой болох болтугай! 10 Бас 
тэдний тул хорин багана хийгээд тэдний хорин хөлийг зэсээр үйлдэн гох 
хийгээд гархинуудыг мөнгөөр үйлд. 11 Энэ мэтээр хойд этгээдийг 
хөшгөдийн уртын зуун тохойн төдий үйлд. Тэдний хорин багана хийгээд 
хорин хөлийг зэсээр үйлдэн, тэдний гох хийгээд гархинуудыг мөнгөөр 
үйлд. 12 Бас баруун этгээдэд хүрээний өргөний тус тавин тохой хөшгөд 
хийгээд тэдний арван багана ба арван хөлийг үйлд. 13 Жич зүүн зүгийн 
өргөнийг тавин тохойгоор үйлд. 14 Бас нэг этгээдэд хөшгөдийг гурван 
багана хийгээд гурван хөлтөөр үйлд. 15 нөгөө этгээдэд хөшгөдийг гурван 
багана хийгээд гурван хөлтөөр үйлд. 16 Бас хүрээний үүд болохын тул 
цэнхэр хийгээд хөхөвтөр улаан ба улаан хийгээд нэхсэн ба оёсон бүсээр 



хорин дугуй хөшгийг үйлдэн түүнд дөрвөн багана хийгээд дөрвөн хөлийг 
үйлд. 17 Бас хүрээний хамаг баганууд нь цувимал мөнгөөр нийлүүлэгдэх 
бөгөөд тэдний гохос нь мөнх болох бөгөөд хөлүүд нь зэс болох болтугай! 
18 Тэрхүү нэхсэн бүс хүрээний урт нь зуун тохой хийгээд өргөн нь тавин 
ба өндөр нь таван тохой болох бөгөөд баганы хөлүүд нь зэс болох 
болтугай! 19 Сүмийн хамаг үйлчилэх сав хийгээд түүний хамаг гадасууд 
ба хүрээний хамаг гадасуудыг зэсээр үйлд. 20 Тийн бөгөөд чи Израйлын 
хөвгүүдэд захиж, зулын тэр ариун шахсан тосыг биед авчируулан үйлд. 
Тэр юуны тул гэвэл, зулыг хэзээ ч шатсаар байхын тул болой. 21 
Чуулганы майханд гэрчилгээгийн өмнө байгч хөшгийн гадна Арун хийгээд 
түүний хөвгүүд нь үдэш хийгээд өглөөгөөр Жахуагийн өмнө түүнийг засах 
болтугай! Энэ нь Израйлын хөвгүүдийн тул тэдний төрлүүдэд мөнх 
тогтоол болох болтугай!  

Хорин наймдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд чи Израйлын хөвгүүдээс надад үйлчлэхийн тул Арун 
хийгээд түүнтэй түүний Абид хийгээд Авит ба Эрлиэж хийгээд Итамар 
хөвгүүдийг биедээ аван үйлд. 2 Бас чиний Арунтанд хүндлэлт хийгээд 
үзэсгэлэнт болох ариун хувцсыг үйлд. 3 Бас Аруны надад үйлчлэхийг тул 
түүнд ариун хувцсуудыг үйлдэгтүн! хэмээн чи миний бэлгээр дүүрсэн 
хамаг ухаанаар мэргэнүүдэд өгүүлэн үйлд. 4 Тийн бөгөөд тэдний тул 
үйлпэх хувцсууд гэвэл, өвчүүвч хийгээд дээл ба жинч хийгээд доторх 
дээл ба малгай хийгээд бүс эдгээр болой. энэ мэтээр ламын ёсоор надад 
үйлчлэхийн тул чиний Арун ах хийгээд түүний хөвгүүдийн тул ариун 
хувцсуудыг үйлдэх болтугай! 5 Бас тэд нь алт хийгээд цэнхэр ба хөхөвтөр 
улаан хийгээд улаан ба нэхсэн бүсийг аваад, 6 Дээлийг алт хийгээд 
цэнхэр ба хөхөвтөр улаан хийгээд улаан бүсийг нарийн үйлдврээр үйлдэх 
болтугай! 7 Тэр дээлийн хоёр мөрөвч нь дээлэнд хадагдан, хоёр 
хязгаарын дээр хадагдах болтугай! 8 Бас тэр нь хоёр мөрөвчийн үйлдвэр 
нь дээлийн үйдвэртэй адил болох гэвэл, алт хийгээд цэнхэр ба хөхөвтөр 
улаан хийгээд улаан хийгээд бүс болох болтугай! 9 Бас чи хоёр бирил 
хэмээгч чулууг аваад тэдний дээр Израйлын хөвгүүдийн нэрсийг сийлэн 
үйлд. 10 Тэдний төрөгдсөний ёсоор нэг чулууны дээр зургаан нэрс 
хийгээд, нөгөө чулууны дээр зургаан нэрсийг сийлэн үйлд. 11 Тамгын 
сийлбэр мэт чулуудыг сийлэгчийн үйлдвэрээр эдгээр хоёр чулууны дээр 
Израйлын хөвгүүдийн нэрсийг сийлэн үйлд. Тэднийг алтан хүрээнд 
суулган үйлд. 12 Бас эдгээр хоёр чулууг дээлийн хоёр мөрөвчийн дээр 
хадан үйлд. Тэр нь Израйлын хөвгүүдийн тул дурсгалыг чулуу болох буй. 
Тийн бээр Арун нь хоёр мөрний дээрээ тэдний нэрсийг дурсгалын тул 
Жахуагийн өмнө зүүх буй. 13 Бас хоёр ариун алтан сэнжийг үйлдээд, 14 



адил хэмжүүрийн сүлжмэл үйлдврийн хоёр ариун алтан оосрыг үйлдэж, 
хоёр сүлжмэл оосрыг хоёр сэнжид нийлүүлэн үйлд. 15 Бас шүүврийн 
өвчүүвчийг үйлд. Түүнийг нарны үйлдврээр үйлд. Дээлийн үйлдвэр мэт 
алт хийгээд цэнхэр ба хөхөвтөр улаан ба улаан нэхсэн бүсээр үйлд. 16 
Тэр нь хоёр давхарт болон дөрвөлжин болоод уртаар нэг сөөм хийгээд 
өргөнөөр нэг сөөм болох болтугай! 17 Бас түүний дотрыг чулуудаар 
дүүргэн үйлд. Чулууд нь дөрвөн шугамт болох гэвэл, нэгдүгээр шугаманд 
Хэрнили хийгээд Топажи ба Илиралдан бөгөөд, 18 Хоёрдугаар шугаманд 
Фуби хийгээд Оюу ба Диамунд бөгөөд, 19 Гуравдугаар шугаманд Ликур 
хийгээд Ацад ба Амижист бөгөөд, 20 Дөрөвдүгээр шугаманд Бирэл 
хийгээд Онигса ба Жаспир эдгээр болох болтугай! Бас эдгээр нь алтаар 
хүрээлэгдэх болтугай! 21 Бас эдгээр чулууд нь Израйлын хөвгүүдийн 
нэрстэй болон тамгын Шиэнлүлгэ мэт болгоод нэрсийн ёсоор арван хоёр 
болох болтугай! Арван хоёр овгийн ёсоор аливаа чулуу нь нэртэй болох 
болтугай! 22 Бас өвчүүний сүлжмэл үйлдвэ;рийн хоёр адил ариун алтан 
оосрыг үйлд. 23 Бас өвчүүвчний хоёр алтан гархийг үйлдээд, эдгээр хоёр 
алтан гархийг өвчүүвчний хоёр үзүүрийн хадан үйлд. 24 Бас хоёр алтан 
сүлжмэл оосрыг өвчүүвчний хоёр үзүүрт байгч гархины дотор оруулан, 25 
хоёр сүлжмэл оосрыг нөгөө хоёр үзүүрийг гохтой болгон, дээлийн өмнөх 
мөрөвчийн дээр олгон үйлд. 26 Жич хоёр алтан гархийг үйлдээд, 
өвчүүвчний хоёр доорх үзүүлт бүсний тус хадан үйлд. 27 Бас бус хоёр 
алтан гархийг үйлд. Дээлийн хоёр доорх этгээдийн өмнө сугасын тус 
оёмол бүсний дээр хадан үйлд. 28 Тийн бөгөөд өвчүүвч нь дээлийн 
оёмол бүсний дээр болох бөгөөд, дээлнээс үл хагацахын тул өвчүүвчний 
гархис нь дээлийн гархист цэнхэр хүлээсээр оёгдох болтугай! 29 Тийн 
бөгөөд Арун нь ариун сүмд орох цагт Жахуагийн өмнө дурсгал болохын 
тул Израйлын хөвгүүдийн нэрсийг шүүврийн шүүвэрт зүрхэндээ үргэлжид 
зүүх болтугай! 30 Бас шүүврийн өвчүүвчний дээр гэрлүүд хийгээд 
үнэнүүдийг тавин үйлд. Тийн Аруны Жахуагийн өмнө ороход тэд нь 
түүний зүрхэнд байх бөгөөд Арун нь Израйлын хөвгүүдийн шүүврийг 
зүрхэндээ Жахуагийн өмнө үлгэлжид зүүх болтугай! 31 Жич чи дээлийн 
битүү жинчийг бүрнээр цэнхэр үйлд. 32 Түүний оройн дунд эд нэг амсар 
болох бөгөөд үл хагарахын тул амсарт тойруулан захыг үйлд. 33 Бас 
түүний хормойн дээр цэнхэр хийгээд хөхөвтөр улаан ба улаан анар мэт 
цацаг уудыг үйлд тэд нь хормойг тойруулан үйлд. 34 Жинчийн хормойд 
алтан хонх анар нэжгээд нэжгээдээр тойруулан үйлд. 35 Тэр нь Аруны 
үйлчлэхэд түүний дээр болох бөгөөд түүний Жахуагийн өмнө ариун сүмд 
орох бөгөөд гарахад түүний чимээ нь сонстох буй. Тийн бөгөөд эл тэр нь 
үл үхэх буй. 36 Жич чи нэг ариун хавтгай алтыг үйлдээд, түүний дээр 
тамгын сийлбэр мэт, Жахуад ариун буй хэмээн сийлэн үйлд. 37 Тийн 
бөгөөд түүнийг цэнхэр хүлээсээр учх бөгөөд тэр нь малгайн дээр болох 



гэвэл, малгайн өмнө болох болтугай! 38 Тийн бөгөөд тэр нь Аруны 
малгайн дээр болох буй. Бас Арун нь Израйлын хөвгүүдийн хамаг ариун 
өргөлүүдийг өргөхөд, тэд ариунуудын хилэнцийг дагах буй. Тэдний 
Жахуагий өмнө тааламжит болохын тул энэ малгай нь түүний магнайн 
дээр үргэлжид болох болтугай! 39 Жич доторх дээлийг наран бөсөөр 
үйлдэн малгайг ч наран бөсөөр үйлд. Харин бөсийг оёмол үйлдвэрээр 
үйлд. 40 Жич Аруны хөвгүүдэд дээлүүдийг үйлдэн, тэдэнд бөсүүдийг 
үйлдэн, тэдэнд хүндлэл хийгээд үзэсгэлэн болохын тул малгайнуудыг 
үйлд. 41 Тийн бөгөөд чи эдийг Арунд хийгээд түүнтэй түүний хөвгүүдэд 
өмсгөн тэднийг тосон, тэдэнд хэргийг даалган тэднийг ариун болгон үйлд. 
Тийнхүү тэд нь малын ёсоор над үйлчлэх буй. 42 Бас тэдний нүцгэн 
махыг бүрхэхийн тул тэдэнд бөс өмдийг үйлд. Тэд нь бэлхүүснээс эуя 
хүртэл хүрэх болтугай! 43 Тийн бөгөөд Арун хийгээд түүний хөвгүүд нь 
чуулганы майханд ороход, эсвэл ариун сүмд үйлчлэхийн тул тахилын 
ширээнд шадарлахад эд үйлдд болох болтугай! Тийн бөгөөдс эл, тэд нь 
нүглийг үл дагаж, үл үхэх ч буй Энэ миний түүнд хийгээд түүнээс хойно 
түүний үрсэд мөнх тогтоол болох болтугай!  

Хорин есдүгээр бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд тэдний надад үйлчлэх хэргийг тэдэнд даалгахын тул үйлд. 
Сүргээс нэг залуу үхэр хийгээд хоёр зэмгүй хуцыг авч, 2 Цагаан гурилаар 
хийсэн эс исгэсэн талх хийгээд тостой хольсон боорцог ба тосоор түрхсэн 
нимгэн боорцгийг аваад 3 нэг саванд оруулаад савын дотор тэднийг 
хийгээд үхэр ба хоёр хуцыг авчран үйлд. 4 Тийн бөгөөд Арун хийгээд 
түүний ххөвгүүдийг чуулганы майхны үүдэнд ирүүлээд тэднийг усаар 
угаан үйлд. 5 Бас хувцдыг аваад доторхи ддээл хийгээд дээл ба дээлийн 
дээрх жинч хийгээд өвчүүвчийг Арунд өмсгөөд, оёмол бүсээр бүслэн 
үйлд. 6 Бас малгайг толгойн дээр өмсөөд ариун титмийг малгайн дээр 
тавин үйлд. 7 Тийн бөгөөд тослох тосыг авч түүний толгойн дээр асгаж 
түүнийг тослон үйлд. 8 Тийн бөгөөд түүний хөвгүүдийг ирүүлээд тэдэнд 
дээлүүдийг өмсгөн үйлд. 9 Бас Арун хийгээд түүний хөвгүүдийг 
бүснүүдээр бүсэлж, тэдэнд малгайнуудыг өмсгөн үйлд. Тийн бээр ламын 
дагавар нь мөнх тогтоолоор тэдний болох болтугай! 10 Жич Арун хийгээд 
тэдний хөвгүүдийг ариун болгохын тул үхрийг чуулганы майхны өмнө 
авчраад, Арун хийгээд түүний хөвгүүдийн гараан үхрийн толгойн дээр 
тавьсны хойно, 11 Жахуагийн өмнө чуулганы майхны үүдний дэргэд алан 
үйлд. 12 Тийн бөгөөд чи үхрийн цуснаас аваад хуруугаараа тахилын 
ширээний эдрүүдэд жүрхээд, хамаг цусыг тахилын ширээний доор асган 
үйлд. 13 Тийн бөгөөд дотрыг бүрхэсэн хамаг өөх хийгээд элэгний дээр 
байгч цөс ба хоёр бөөр хийгээд тэдний дээр байгч өөхийг аваад тахилын 



ширээний дээр шатаан үйлд. 14 Жич үхрийн мах хийгээд түүний арьс ба 
түүний сэвсийг буудлын гадна галаар түлэн үйлд. Тэр нь нүглийн тул 
тахил болой. 15 Тийн бөгөөд нэг хуцыг аваад Арун хийгээд түүний 
хөвгүүдийн хуцны толгойн дээр гараа тавьсны хойно, 16 хуцыг алаад 
түүний цусыг аваад тахилын ширээг тойруулан сүрчин үйлд. 17 Бас хуцыг 
хэсэг хэсгээр огтлоод дотрыг хийгээд хөлийг угаагаад, тэднийг огтолсон 
бие хийгээд толгойтойн хамтаар тавин үйлд. 18 Тийн бөгөөд чи бүхэл 
хуцыг тахилын ширээний дээр шатсан үйлд. Тэр нь Жахуад шатаалт 
тахил болой. Тэр нь Жахуад амархаг үнэрт шатаалт тахил болой. 19 Тийн 
бөгөөд чи нөгөө хуцыг авч, Арун хийгээд түүний хөвгүүдийн хуцны 
толгойн дээр гараа тавьсны хойно 20 хуцыг алаад түүний цуснаас аваад 
Аруны баруун чихний захын дээр хийгээд түүний хөвгүүдийн баруун 
чихний захын дээр ба тэдний баруун гарын эрхийн дээр хийгээд баруун 
хөлийн эрхийн дээр түрхээд үлдсэн цусаар тахилын ширээг тойруулан 
сүрчин үйлд. 21 Тийн бөгөөд чи тахилын ширээний дээр байгч цуснаас 
хийгээд, түүний хувцасны дээр ба түүнтэй түүний хөвгүүд хийгээд тэдний 
хувцасны дээр сүрчин үйлд. Тийн бээр тэр хийгээд түүний хувцас нь 
ариун болох буй. 22 Бас энэ нь даалгаварны хуц буй. Тиймийн тул 
хуцнаас өөх хийгээд сүүл ба дотрыг бүрхээгч өөх хийгээд элэгний дээр 
байгч цөс ба хоёр бөөр хийгээд тэдний дээр байгч өөх ба баруун дал 
эдгээрийн аваад, 23 Жахуагийн өмнө байгч саванд эс исгэсэн талхнаас 
нэг боорцог хийгээд нэг тосны боорцог ба нэг нимгэн боорцгийг аваад, 24 
Эд хамгийг Аруны алга хийгээд түүний хөвгүүдийн алганы дээр тавин 
үйлд. Тэд нь эднийг Жахуагийн өмнө дэлгэгдэх өргөл болгон дэлгэх 
болтугай! 25 Тийн бөгөөд чи эднийг тэдний гараас аваад, тахилын 
ширээний дээр шатаалт өргөл болгон Жахуагийн өмнө амархан үнэр 
болохын тул шатаан үйлд. Тэр нь Жахуад шатаалт өргөл буй. 26 Бас 
Аруны даалгаварны хуцын өвчүүг аваад, түүнийг дэлгэгдэх өргөл болгон 
Жахуагийн өмнө дэлгэн үйлд. Тэр нь чиний хувь болох буй. 27 Бас Арун 
хийгээд түүний хөвгүүдийн даалгаварны хуцны дэлгэгдсэн өвчүү хийгээд 
өргөгдсөн далыг ариун болгон үйлд. 28 Энэ нь мөнх тогтоолоор 
Израйлын хөвгүүдээс Аруны хийгээд түүний хөвгүүдээс Аруны хийгээд 
түүний хөвгүүдийн болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, энэ нь дээш өргөгдөх 
тахил буй. Тиймийн тул Израйлын эвийн тахилаас энэ нь өргөгдөх өргөл 
болон Жахуад тэдний өргөгдөх өргөл болох буй. 29 Жич Аруны ариун 
хувцас нь түүний хойно, түүний хөвгүүдийн болох бөгөөд тэд нь тэд 
хувцдаар тослогдон тэднээр ч даалгагдах болтугай! 30 Бас түүний 
хөвгүүдээс түүний оронд лам болж, чуулганы майханд үйлчлэхийн тул 
орогч нь тэднийг долоо хоног өмсөх болтугай! 31 Тийн бөгөөд 
даалгаварны хуцыг аваад, түүний махыг ариун оронд чанан үйлд. 32 Бас 
Арун хийгээд түүнйи хөвгүүд нь мах хийгээд саванд байгч талхыг 



чуулганы майхны үүдний дэргэд идэх болтугай! 33 Бастэд нь өөрийн биед 
даалгахын тул хийгээд биеэ ариун болгохын тул үйлдсэн тахилаас идэх 
болтугай! Харин тэдний ариун ахугийн тул бусад хүн нь тэднээс үл идэх 
болтугай! 34 Хэрвээ даалгаварны махнаас эсвэл талхнаас маргааш 
болтол үлдвээс эл. Үлдснийг галаар түлж үйлд. Тэр нь ариун бүхийн тул 
үл идэгдэх болтугай! 35 Энэ мэтээр миний хамаг захиснаар чи Арунд 
хийгээд түүний хөвгүүдэд үйлд. Тэдэнд долоон өдөр хэрэг даалган үйлд. 
36 Жич өдөр бүрт нүглийг арилгахын тул нэг үхрийг өргөн тахилын 
ширээний дээр нүглийг арилгахад түүнийг тосолж ариун болгон үйлд. 37 
Тахилын ширээг ариун болгохын тул түүний дээр долоон өдөр тахил 
үйлд. Тэр нь маш ариун тахилын ширээ буй. Тиймийн тул түүнд гараа 
хүргэгч нь ариун болох ёстой. 38 Бас тахилын ширээний дээр чинйи 
үргэлжид өргөх нь ийн; Өдөр бүрт хоёр ганц настай хургыг өргөл үйлд. 39 
Нэг хургыг өглөөгөөр өргөн, нөгөө хургыг үдэшлэн өргөн үйлд. 40 Нэг 
хурганы тул шахсан тосны хин хэмжүүр ийн дөтгөөр хувьтай хольсон 
хэмжүүрийн аравдугаар хувь гурил хийгээд, ундааны өргөлийн тул хин 
хэмжүүрийн дөтгөөр хувь дарсыг өргөн үйлд. 41 Нөгөө хургыг үдэшлэн 
өргөн, өглөөний идээний өргөл хийгээд ундааны өргөл мэт түүнчлэн 
түүний тул үйлд. Тэр нь Жахуад аархан үнэрт шатаалт өргөл болой. 42 
Энэ нь Жахуагийн өмнө чуулганы майхны үүдний дэргэд таны төрлүүдэд 
үргэлжид шатаалт өргөл болох буй. Би чамд зарлиг болохын тул тантай 
тэнд учралдах буй. 43 Танд би Израйлын хөвгүүдтэй учралдах бөгөөд тэр 
орон нь миний цог жавхлангаар ариун болгогдох буй. 44 Бас би чуулганы 
майхан хийгээд тахилын ширээг ариун болгох буй. 45 Тийн бөгөөд би 
Израйлын хөвгүүдийн дотор нутаглан тэдний бурхан болох буй. 46 Бас 
миний тэдний дотор нутаглахын тул тэднийг Египет газраас гаргасан 
Жахуа бурхан мөн хэмээн тэд нь намайг мэдэх буй. Би тэдний Жахуа 
бурхан мөн болой.  

Гучдугаар бүлэг.  

1 Бас чи анхилах шатаахын тул нэг ширхэг үйлдэн, түүнийг Шитим 
модоор үйлд. 2 Түүний урт нь нэг тохой болон, өргөн нь нэг ч тохой болж 
хаана ч адил болоод, өндөр нь хоёр тохой болох болтугай! Бас түүний 
эврүүд нь түүнтэй адил болох болтугай! 3 Бас түүнийг ариун алтаар 
тойруулан бүрж, түүний орой хийгээд этгээдээр ба эврүүдийг бүрэн үйлд. 
Бас түүнд тойрогч захыг алтаар үйлд. 4 Бас түүний захын доор хоёр 
этгээдээр хошоод хошоод алтан гархийг үйлдэгтүн! Тэднийг өнцгийн ойр 
хадан үйлд. Тэд нь түүнийг өргөхийн тул дамжуурыг оруулах болтугай! 5 
Бас дамжуурыг Шитим модоор үйлдэгтүн! Алтаар бүрэн үйлдэгтүн! 6 
Тийн бөгөөд гэрчлэлгээний хайрцгийн өмнө байгч хөшгийн дэргэд тавин 



үйлд. Тэр гэвэл гэрчлэлгээний дээр байгч хавхагийн өмнө буй. Би тэнд 
тантай учрах буй. 7 Бас Арун нь түүний дээр анхилах үнэртнийг шатаан 
өглөө бүрт зулнуудыг засахад шатаах болтугай! 8 Бас Арун нь үдэшлэн 
зулнуудыг шатаахад анхилах үнэртнийг түүний дээр шатаах болтугай! 
Тэр нь таны төрлүүдээр Жахуад үргэлжид анхилах үнэртэн болох 
болтугай! 9 Та түүний дээр ариун бус үнэртнийг, эсвэл шатаалт өргөлийг 
эсвэл идээний өргөлийг үл өргөн, ундааны өргөлийг түүний дээр бүү 
асаагтун! 10 Тийн бээр Арун нь түүний эврүүдийн дээр нүглийн 
арилгахын тул тахилыг цусаар жилд нэгэнтээ тахих болтугай! Энэ нь 
Жахуад маш ариун болой. 11 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 12 
Чиний Израйлын хөвгүүдийг тоологдох хүмүүсийн тоог авахад, тоолох 
цагт тэдний хүн бүрийн сүнсний аралжлыг Жахуад өгөх болтугай! Тийн 
бөгөөс эл тэднийг тоолох цагт тэдний дотор боом үл болох буй. 13 
Тэдний өгөх гэвэл ийн; Тоологдогсдын дотор байгч хүн бүр сүмийн 
шиглийн ёсоор хагас шиглийг өгөх болтугай! Шигил гэвэл хорин Кири буй. 
Тийн бөгөөд хагас шигил нь Жахуад өргөгдөх өргөн болох болтугай! 14 
Тоологдогсдын дотор байгчид нь хорин наснаас дээш хүн бүр Жахуад 
өргөгдөх өргөлийг өгөх болтугай! 15 Таны сүнсний тул таниж Жахуад 
өргөгдөх өргөлд өгөхөд баянууд нь хагас шиглээс илүү үл өгөх бөгөөд 
үгээгүүнүүд нь багыг үл өгөх болтугай! 16 Тийн бөгөөд чи тахилын 
мөнгийг Израйлын хөвгүүдээс авч чуулганы майхны хэргүүдийн тул өгөн 
үйлд. Энэ нь таны сүнсний аралжил болон Израйлын хөвгүүдийн тул 
Жахуагийн өмнө дурсгал болох буй. 17 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг 
болруун; 18 Чи угаахын тул нэг зэс суурьт зэс гадрыг үйлдээд, түүнийг 
чуулганы майхан хийгээд тахилын ширээ хоёрын хооронд тавьж, түүний 
дотор усыг агуулан үйлд. 19 Тийн бөгөөд Арун хийгээд түүний хөвгүүд нь 
түүгээр гар хийгээд хөлүүдээ угаах болтугай! 20 Тэд нь чуулганы майханд 
ороход, эсвэл үйлчилж галын өргөлийг Жахуад шатаахын тул тахилын 
ширээнд ойртоход ийн; Үл үхэхийн тул биеэ усаар угаах болтугай! 21 Энэ 
мэтээр тэд нь үл үхэхийн тул гар хийгээд хөлүүдээ угаах болтугай! Энэ нь 
тэдэнд гэвэл, Арунд хийгээд түүний үрст, тэдний төрлүүдээр мөнх 
тогтоол болох болтугай! 22 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 23 Чи 
сүмийн шиглээр тэргүүн анхилах өвс гэвэл, ариун Миэрээс таван зуун 
хувийг аван, амтат урсаас түүний хагас гэвэл, хоёр зуун тавин хувь ба 
амтат хилмусаас хоёр зуун тавин хувь хийгээд 24 Хисиеэгээс таван зуун 
хувь ба модны тосноос нэгэн хин хэмжүүрийг аваад, 25 тэднээр ариун 
тослох тос болгон холигчийн ёсоор холин үйлд. Тэр нь ариун тослох тос 
болох буй. 26 Тийн бөгөөд түүгээр чуулганы майхан хийгээд 
гэрчлэлгээний хайрцаг ба, 27 ширээ хийгээд түүний хамаг савс ба 
гэрэвчийн суурин хийгээд түүний зэвсгүүд ба анхилах үнэртний ширээ 
хийгээд 28 шатаалт тахилын ширээ хийгээд түүний хамаг савс ба гадар 



хийгээд түүний суурийг тослон үйлд. 29 Тийн бөгөөд чиний тэднийг ариун 
болгосонд, тэд нь маш ариун болох буй. Аль хэн тэдэнд хүрэгч энь ариун 
болох ёстой. 30 Бас Арун хийгээд түүний хөвгүүдийн надад үйлчлэхийн 
тул тэднийг ариун болгож тослон үйлд. 31 Бас Израйлын хөвгүүдэд ийн 
өгүүлэн; Энэ нь таны төрлүүдээр миний тул ариун тосолгооны тос болох 
буй. 32 Энэ нь хүний биед үл асгагдан түүний холилгоотой адилыг бүү 
үйлд. Энэ нь ариун мөний тул танд ариун болох болтугай! 33 Аль хэн энэ 
мэтийг холих эсвэл оролт хүнд өгөх бөгөөс эл. Тэр нь өөрийн улсаас 
хоосруулагдах буй хэмээн зарлиг болов. 34 Жич Жахуа нь Мошид зарлиг 
болруун; Чи амтат өвс гэвэл, Стагт ти хийгээд Оних ба Кэлбэнум гэгч 
амтат өвс хийгээд ариун буйгарнуудаас нэг нэг хэмжүүрийг аван үйлд. 35 
Тийн бээр тэднээр холигчийн үйлдврийн холилгыг болгон ариун 
үнэртнийг үйлд. 36 Бас түүнийг бутархайгаар нухан миний чамтай учрах 
чуулганы майханд гэрчлэлгээний өмнө тавин үйлд. Тэр нь танд маш 
ариун болох болтугай! 37 Чиний үйлдсэн үнэртний холилго мэт биед бүү 
үйлд. Тэр нь Жахуагийн тул танд ариун болох болтугай! 38 Аль хэн 
үнэрлэхийн тул түүнтэй адилыг үйлдэгч өөрийн улсаас хоосруулагдах 
болтугай! хэмээн зарлиг болов.  

Гучин нэгдүгээр бүлэг.  

1 Жич бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 2 Мана, Би Иудегийн овгийн 
Хурын үр хөвгүүний Бижилэл хөвгүүнийг нэрээр дуудсан бөгөөд 3 Бурхны 
тодотголоор түүнийг хэтэрхий хийгээд ухвар ба мэдэл хийгээд хамаг 
урны оюунаар дүүргэв. 4 Тэр юуны тул гэвэл, ухааныг үйлдвэрнийг санах 
бөгөөд алт хийгээд мөнгө ба зэсээр үйлдэх ба 5 чулуугаар сийлж 
хүрээлэх бөгөөд модыг зарах ба хамаг урны үйлдвэрийг үйлдэхийн тул 
буй. 6 Бас би түүнтэй дэнгийн овгийн Ахисмагийн Адумав хөвгүүнийг 
өгөн, миний чамд хамаг ихэдүүдийг үйлдэхийн тул би хамаг хэцүү 
ухаантанд ухаан өгсөн буй. 7 Тэд гэвэл чуулганы майхан хийгээд 
гэрчлэлгээний хайрцаг ба түүний хавхаг хийгээд майхны хамаг савууд ба 
гэрэвчийн суурь хийгээд, гадар хийгээд түүний суурин ба  

* Verses 8 and 9 missing.  

10 Арун Лам хийгээд түүний хөвгүүдийн үйлчлэхийн тул сүмийн хувцас 
хийгээд ариун хувцас ба 11 ариун сүмийн тул тослох тос хийгээд анхилах 
үнэртнийг миний хамаг захисан мэт үйлдэх болтугай! хэмээн зарлиг 
болов. 12 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 13 Чи Израйлын 
хөвгүүдэд ийн; Миний савад өдрүүдийг сахин үйлд. Би таныг ариун 
болгогч Жахуа мөн хэмээн мэдэгдэхийн тул энэ нь би та хоёрын хооронд 
таны төрлүүдээр тэмдэг буй. 14 Тийн бөгөөд савад өдрийн сахигтун! 



гэвэл, тэр нь таны тул ариун мөн. Арь түүнийг тослогч нь эхргүй 
үхүүлэгдэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, аль хэн түүний дотор хөдөлмөрийг 
үйлдэгч нь өөрийн улсаас хоосруулагдах буй. 15 Зургаан өдөр 
хөдөлмөрийг үйлдэнтүн! Зүгээр долдугаар өдөр нь амрын Савад өдөр 
буй. Тэр нь Жахуад ариун буй. Долдугаар өдөр аль хөдөлмөрийг үйлдэгч 
нь эрхгүй үхүүлэгдэх буй. 16 Тиймийн тул Израйлын хөвгүүд нь савад 
өдрийг сахих болтугай! Савад өдрийг сахих нь тэдний төрлүүдэд мөнх 
тогтоол буй. 17 Тэр нь миний хийгээд Израйлын хөвгүүдийн хооронд мөнх 
тэмдэг буй. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь зургаан өдөр огторгуй хийгээд 
ертөнцийг боловсруулаад долоо дахь өдөр зогсож амрав хэмээн зарлиг 
болов. 18 Мошитой өгүүлэлдэж дуудсанд бурхны мутрын хуруугаар 
бичсэн хоёр гэрчлэлгээний хавтгай чулууг өгөв.  

Гучин хоёрдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд улс нь Мошийн маш удаан болтол уулнаас эс буусныг 
үзээд Арунд чуулгад түүнд ийн өгүүлрүүн; Босоод бидний урьд ятах 
бурхдыг бидэнд бүтээ! Тэр юуны тул гэвэл, биднийг Египид газрыг 
гаргасан хүн тэр Мошитой юунд учралдсаныг бид үл мэднэ. 2 хэмээн 
өгүүлсэнд Арун нь тэдэнд өгүүлрүүн; Таныг хэрээд хийгээд хөвгүүд ба 
охидын чихэнд байгч алтан сүйхүүдийг аваад надад авчрагтун! 3 хэмээн 
өгүүлсэнд хамаг улс нь чихэндээ байгч алтан сүйхүүдийг аваад арунд 
авчрав. 4 Тийн бөгөөд тэр нь тэдний гараас тэднийг аваад нэг тугалыг 
дүрслээд тэднээр бүрж үйлдэв. Тийн бөгөөд тэдгээр нь ийн; Израйл аа! 
Чамайг Египид газраас гаргасан чиний бурхан энэ буй хэмээн өгүүлэв. 5 
Тийн бөгөөд Арун нь түүнийг үзээд түүний өмнө нэг тахилын ширээг 
үүдэв. Бас Арун нь ийн; Маргааш Жахуад нэг найр болох хэмээн дуудаж 
өгүүлэв. 6 Тийн бээр улс нь маргааш эрт босоод шатаалт өргөлүүдийг 
өргөж, эвийн өргөлүүдийг авчрав. Тийн бөгөөд улс нь идэх уухын тул 
суугаад, наадахын тул босов. 7 Тийн ахуйяа Жахуа нь Мошид зарлиг 
болруун; Чи бууж од. Тэр юуны тул гэвэл, чиний Египд газраас гаргасан 
улс нь доройтсон буй. 8 Тэд нь миний тэдэнд захисан замаас түргэнээр 
даваад, биед нэг бүрсэн тугалыг үйлдэгтүн! Түүнд мөргөж өргөлүүдийг 
өргөж ийн; Израйл аа! Чамайг Египид газраас гаргасан чиний бурхан энэ 
буй хэмээн өгүүлнэ. 9 хэмээн зарлиг болруун; Жахуа нь Мошид бас 
зарлиг болруун; Би энэ улсыг үзэв. Мана, Энэ улс нь хатуу хүзүүтэй буй. 
10 Тиймийн тул эдүгээ чи саатан бүү үйлд. Миний хилэн нь тэдний тус 
халуун болох бөгөөд би тэднийг хоосруулах буй. Тийн бөгөөд би чамайг 
нэг их улс болгохо буй. 11 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь өөрийн Жахуа 
бурхны өмнө залбирч айлтгаруун; Жахуа аа! Чиний аугаа хүчээр хийгээд 
хүчит мутраар Египид газраас гаргасан улсын тус чиний хилэн нь юуны 



тул халуун болно вэ? 12 Египидийн улс нь тэднийг хаддын дээр алахын 
тул хийгээд газрын нүүрээс тэднийг хоосруулахын тул тэр нь муугийн тул 
тэднийг гаргав, хэмээн юуны тул өгүүлэх буюу. Чи халуун хилэнгээсээ 
буцан өөрийн улсын тус мууг орхин соёрх! 13 Абрадам хийгээд Исаг ба 
Израйл боолуудаа санан соёрх! хэмээвээс, чи биеэр тэдэнд тангараглаж 
ийн; Чи таны үрсийг огторгуйн одод мэт үржүүлж, миний зарлиг болсон 
энэ бүхэл газрыг таны үрст өгөх бөгөөд тэд нь мөнхөд эзлэх буй хэмээн 
тэдэнд зарлиг болсон буй. 14 хэмээн айлтгасанд Жахуа нь өөрийн улсад 
муу үйлдээс зарлигласнаа орхив. 15 Тийн бөгөөд Моши нь буцаж 
гэрчлэлгээний хоёр хавтгай чулууг гартаа аваад уулнаас буув. Хавтгай 
чулууд нь хоёр хажуугийн дээр бичигтэй гэвэл, өвөр ар хоёр этгээдэд 
бичигтэй бөлгөө. 16 Эдгээр хавтгай чулууд нь бурхны үйлдвэр хийгээд 
хавтгай чулуудын дээр сийлсэн бичиг нь бурхны бичиг бөлгөө. 17 Тийн 
бөгөөд Иошуа нь улсын цуугианы дууг сонсоод Мошид өгүүлрүүн; 
Буудлын дотор дайны дуу буй. 18 Бас өгүүлрүүн; Энэ нь дийлэгчдийн дуу 
биш бөгөөд дийлэгсдийн дуу биш буй. Би дуулах дууг сонсоно. хэмээн 
өгүүлэв. 19 Тийн бөгөөд Моши нь буудалд ойртоод тугал хийгээд 
бозлогийг үзэж хилэгнээд хавтгай чулуудыг гараасаа хаяж уулны доор 
эвдэв. 20 Бас тэр нь тэдний үйлдсэн тугалыг авч галаар түлж бутраагаад 
усны дээр хаяад, Израйлын хөвгүүдийг түүнээр уулгав. 21 Жич Моши нь 
Арунд өгүүлрүүн; Чиний энэ улсын дээр энэ мэт их хилэнцийг хүргэхийн 
тул тэд нь чамд юуг үйлдэв ээ. 22 хэмээн өгүүлсэнд Арун нь өгүүлрүүн; 
Миний эзний хилэн нь халуун үл болох болтугай! Чи энэ улсын муу ахуйг 
мэднэ. 23 Тэд нь надад ийн өгүүлэв. Бидний урд явах бурхдыг бидэнд 
үйлд. Биднийг Египид газраас гаргасан хүн нь Мошитой юун учралдсаныг 
бид үл иэднэ. 24 Тийнхүү би тэдэнд ийн; Аль хэнд алт буй бөгөөс эл 
түүнийг биеэс авагтун! хэмээн өгүүлсэнд тэд нь надад өгөв. Тийн бөгөөд 
миний тэднийг галд хаясанд энэ тугал нь гарав. хэмээн өгүүлэв. 25 Тийн 
бөгөөд Аруны улсыг дайснуудад ичгүүртэй болгон тэднийг нүцгэн 
болгосны тул Моши нь улсын нүцгэн ахуйг үзээд, 26 Моши нь буудлын 
үүдний өмнө зогсон өгүүлрүүн; Аль хэн Жахуагийн тул буй бөгөөс эл. 
Надад иртүгэй! хэмээн өгүүлсэнд Ливийн хамаг хөвгүүд нь түүнд цуглав. 
27 Тийн бөгөөд тэр нь тэдэнд өгүүлрүүн; Израйлын Жахуа бурхны зарлиг 
болох нь ийн; Хүн бүр сэлмээн хуйд зүүгээд буудлын нэг үүднээс нөгөө 
үүд хүртэл өнгөрөн буцаж, өөрийн ах дүү хийгээд нөхөр ба айлуудыг алан 
үйлд. 28 гэсэнд Ливийн хөвгүүдийн Мошийн үгээр үйлдснээр тэр өдөр 
улсаас гурван мянганы төдий хүн нь үхэв. 29 Тэр юуны тул гэвэл, Моши 
нь ийн; Жахуагийн таныг адислахын тул, таны хүн бүр эдүгээ өдөр түүний 
тул өөрийн хөвгүүний тус хийгэдэ ах дүүгийн тус биеэ ариун болгогтун! 
хэмээн өгүүлсэн бөлгөө. 30 Тийн бөгөөд маргааш Моши нь улсад 
өгүүлрүүн; Та их хилэнцийг үйлдсэн буй. Эдүгээ би Жахуад өөд гарах, 



хэрвээ би таны хилэнцийг арилгах буюу. 31 хэмэн өгүүлээд Моши нь 
Жахуал буцан ийн айлтгаруун; Аяа, энэ улс нь их хилэнцийг үйлдэж, 
өөртөө алтан бурхныг үйлдэв. 32 Тийн бөгөөд хэрвээ чи эдүгээ тэдний 
хилэнцийг уучлах буюу. Тийн бус бөгөөс эл. Миний нэрийг чиний бичсэн 
бичгээс баллан соёрх! 33 хэмээн айлтгасанд Жахуа нь зарлиг болруун; 
Би миний тус хилэнцийг үйлдсэний нэрийг миний нэрээс баллах буй. 34 
Эдүгээ чи миний чамд зарлиг болсон газарт улсыг удирд, од, Мана, 
Миний анхил нь чиний урд одох буй. Бас миний нэхэх өдөр би улсаас 
тэдний хилэнцийг нэхэх буй хэмээн зарлиг болов. 35 Тийн бөгөөд Жахуа 
нь улсын үйлдүүлсэн гэвэл Аруны үйлдсэн тугалын тул тэднийг зовоов.  

Гучин гуравдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи хийгээд чиний Египид 
газраас гаргасан улс нь эндээс гарч, би чиний үрст өгсүгэй! хэмээн, 
миний Абардам хийгээд Исаг ба Яхувт тангарагласан газарт одогтун! 2 
Би чиний урьд нэг анхилыг илгээж Ханаваны хийгээд Амурын ба Хитийн 
хийгээд Фирижийн ба Хивийн хийгээд Живушийн улсын үлдэн гаргах буй. 
3 Сүү хийгээд балаар урсагч газарт та одох буй. Би таныг замаар үл 
хоосруулахын тул таны дотор үл өөд болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, та 
хатуу хүзүүний улс буй хэмээн зарлиг болов. 4 Тийн бөгөөд жлс нь энэ 
муу үгийг сонсоод гашуудаж бүрэн, хэн ч чимгүүдээ эс өмсөв. 5 Тэр юуны 
тул гэвэл, Жахуа нь Мошид ийн; Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүл, та хатуу 
хүзүүтэй улс буй. Би агшин цагийн зуур таны дотор орж таныг хоосруулах 
буй. Тиймийн тул эдүгээ чимгүүдээ биеэс аван үйлд. Тийн бөгөөд би юу 
үйлдэхийг мэдэх буй хэмээн зарлиг болсон бөлгөө. 6 Тиймийн тул 
Израйлын хөвгүүд нь Хориб уулын тэнд чимгүүдээ тайлж авав. 7 Тийн 
бөгөөд Моши нь нэг майхныг аваад, буудлын гадаа болон буудлаас хол 
газарт бариад, түүнийг чуулганы майхан хэмээн нэрлэв. Тийн ахуйяа аль 
Жахуаг бэдрэгч нь буудлын гадаа байгч чуулганы майханд оддог бөлгөө. 
8 Тийн бөгөөд Мошийн тэр майханд одохуй цагт хамаг улс нь босч 
өөрийн гэрийн үүдэнд зогсож бүрэн, Мошийн майханд ортол түүний 
хойноос хардаг бөлгөө. 9 Тийн ахуйд Мошийн майханд орсонд үүлний 
тэмдэг нь бууж, майхны үүдний өмнө зогсож бүрэн Жахуа нь Мошитой 
өгүүлэлцэв. 10 Энэ мэтээр хамаг улс нь үүлний тэмдгийн майхны үүдний 
дэргэд зогсож байсныг үзээд хамаг улс нь босоод өөр өөрийн гэрйин 
дэргэд мөргөв. 11 Тийн бөгөөд хүн нь нөхөртөө өгүүлдэг мэт Жахуа нь 
Мошитой нүүр нүүрээр өгүүлэлцэв. Тэр нь буудалд буцдаг бөлгөө. Зүгээр 
түүний залуу үйлчлэгч Нүний Иошува хөвгүүд нь майхны дотроос эс 
гардаг бөлгөө. 12 Тийн бөгөөд Моши нь Жахуад айлтгаруун; Мана, Чи энэ 
улсыг явуул хэмээн надад зарлиг болсон боловч харин надтай хэнийг 



илгээхээ надад эс мэдүүлэв. Бас би чамайг нэрээр мэднэ. Чи миний өмнө 
хайрыг олов. хэмээн чи зарлиг болов. 13 Тиймийн тул хэрвээ би эдүгээ 
чиний өмнө хайрыг олбол эл, өөрийн замыг надад үзүүлэн соёрх! Миний 
чиний өмнө хайрыг олохын тул би чамайг мэдэх болтугай! Бас улс нь 
чиний улс хэмэн санан соёрх! 14 хэмээн айлтгасанд тэр нь ийн; Миний 
гэгээн нь чамтай одолцох бөгөөд би чамайг амгалах буй. 15 хэмээн 
зарлиг болсонд тэр нь түүнд айлтгаруун; Хэрвээ чиний гэгээн нь бидэнтэй 
үл одох бөгөөс эл, биднийг надаас үл явуулан соёрх! 16 Эдүгээ би 
хийгээд чиний улс нь чиний өмнө хайрыг олов, хэмээн юугаар мэдэгдэх 
буюу. Чиний бидэнтэй одсоноор мэдэгдэх биш үү? Тийн болбол би 
хийгээд энэ улс нь дэлхийн дээр байгч хамаг улсаас ялгагдах болой. 17 
хэмээн айлтгасанд Жахуа нь Мошид зарлиг болгов. Би энэ чиний 
айлтгасаныг ч бүтээх буй. Тийн Жахуагийн тул гэвэл, чи миний өмнө 
хайрыг олсон бөгөөд би чамайг нэрээр мэднэ. 18 хэмээн зарлиг 
болгосонд Моши нь айлтгав. Чиний цог жавхланг надад үзүүлэн соёрх! 19 
хэмээн айлтгасанд тэр нь зарлиг болгон; Би өөрийн хамаг сайныг чиний 
өмнө үзүүлж Жахуагийн нэрийг чиний өмнө дуудах буй. Бас би миний аль 
өршөөгдөгчийг өршөөн миний аль хайрлагдагчийг хайрлах буй. 20 хэмээн 
зарлиг болгоод бас зарлиг болгов. Чи миний гэгээн үзэж үл чадна. Яагаад 
гэвэл, аль миний гэгээг үзэгч нь амьдаар үл байх буй. 21 Бас Жахуа нь 
зарлиг болгон; Миний дэргэд нэг орон буй бөгөөд чи нэг хадны дээр 
зогсон үйлд. 22 Тийн бөгөөд миний цог жавхлангийн өнгөрөхөд би чамайг 
хадны хөндийд оруулан миний өнгөрөн байтал чамайг мутраар бүрхэх 
буй. 23 Тийн бөгөөд би мутраа авах бөгөөд чи миний арыг үзэх буй. 
Зүгээр миний гэгээ нь үл үзэгдэх буй хэмээн зарлиг болгов.  

Гучин дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи биедээ анхны мэт хоёр 
хавтгай чулууг цавчин үйлд. Тийн бөгөөд би чиний эвдсэн хоёр анхны 
хавтгай чулууны дээр байсан үгсийг эдний дээр бичих бий. 2 Чи маргааш 
бэлэн байж, маргааш Шинай ууланд гараад, тэнд уулын оройн дээр 
миний өмнө зогсон үйлд. 3 жич чамтай хамт хэн ч үл гаран, хамаг ууланд 
хэн ч үл үзэгдтүгэй! Бас хонь буюу үхэр ч тэр уулны дэргэд үл идээлэх 
болтугай! хэмээн зарлиг болов. 4 Тийн бөгөөд Моши нь анхны мэт хоёр 
хавтгай чулууг цавчаад, Жахуагийн түүнд захисан мэт маргааш эрт босч 
Шинай ууланд гарч, хоёр хавтгай чулууг гартаа авав. 5 Тийн бөгөөд 
Жахуа нь үүлээр буугаад, түүнтэй тэнд зогсож, Жахуагийн нэрийг дуудав. 
6 Жич Жахуа нь түүний өмнө өнхөрч ийн дуудруун; Жахуа, Жахуа аа! 
өршөөлт хийгээд хайрт ба хилэнд удаан хийгээд их нигүүлсэхүйд хийгээд 
үнэн ба, 7 мянганд хайрыг хадгалагч, хилэнц хийгээд буруу ба нүглийг 



өнгөрүүлэгч, харин хилэнцтийг жамаас тун үл арилгагч эцэг нарын 
хилэнцийг гуравдугаар хийгээд дөрөвдүгээр үе хүртэл хөвгүүд хийгээд 
анч нараас нэхэгч бурхан буй. 8 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь яарч 
толгойгоо хөсөр бөхийлгөн маргаад ийн айлтгаруун; 9 Эзээн! Хэрвээ би 
чиний өмнө мөргөөд олсон бол эл. Энэ улс нь хатуу хүзүүтэй боловч, 
миний эзэн нь бидний дотор өөд болон соёрх! Бас бидний нүгэл хийгээд 
хилэнцийг өнгөрүүлж, биднийг өөрийн эзэлбэр болгон соёрх! 10 хэмээн 
айлтгасанд тэр нь зарлиг болруун; Мана, Би бүхэл дэлхийд хийгээд 
аливаа улсын дотор эс үйлдсэн гайхамшигуудыг чиний хамаг улсын өмнө 
үйлдэх буй хэмээн тогтоолыг тогтооно. Тийн бөгөөд таны аль улсын 
дотор ахуйд тэд нь Жахуагийн үйлсийг үзэх буй. Тэр юунй тул гэвэл, 
миний чамтай үйлдэхүй нь аймшигтай буй. 11 Миний энэ өдөр Амурын 
хийгээд Ханаваны ба Хэтэйн хийгээд Хиргашийн ба Жибушийн улсуудыг 
гаргана. 12 Таны орох газарт суугчидтай тогтоолыг үл тогтоохын тул 
өөрөө хичээгээд тийн бус бөгөөс эл. Тэр нь таны дотор өлмий болох 
болуузай. 13 Харин та тэдгээрийн тахилын ширээдийг унаган, тэдгээрийн 
хөргүүдийг эвдрүүлэн, тэдгээрийн тахидаг айлуудыг цавчин үйлдэгтүн! 14 
Тэр юуны тул гэвэл, та бусад бурхдад бүү мөргөгтүн! Жахуа нь өөрийн 
нэрийн учир атаархалт болон атаархалт бурхан хэмээгч нэрт мөн. 15 
Хэрэв тйн бус бол эл. Та тэр газрын улстай тогтоолыг тогтоон, тэдний 
бурхадтай тачьяангуйлан, тэдний бурхдад тахин тэдний дуудсанаар 
тэдний тахилаас идэн, 16 тэдний үснээс өөрийн хөвгүүдэд авах бөгөөд 
тэдний охид нь өөрийн бурхадтай тачьяангуйлахад таны хөвгүүдийг ч 
тачьяангуйлуулах болуузай. 17 Та биед бүрд бурхдыг бүү үйлдэгтүн! 18 
Эс исгэсэн боорцгийн найрыг сахиад, миний чамд захисан мэт Авив 
хэмээгч тогтоосон сард долоон өдөр эс исгэсэн боорцгийг идэн 
үйлдэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, та Авив сард Египидээс гарав. 19 Аливаа 
тэргүүн төрөгдсөн хөвгүүд нь миний буй бас таны хамаг малаас тэргүүн 
төрсөн эр үхэр буюу хонь нь миний мөн. 20 Зүгээр аливаа илжигний 
тэргүүн төрснийг хургаар золин үйлд. Хэрвээ түүнийг үл золих бөгөөс 
түүний хүзүүг хугалан үйлд. Аливаа тэргүүн хөвгүүнийг золин үйлд. 
Аливаа хүн нь миний өмнө хоосноор үл үзэгдэх болтугай! 21 Та зургаан 
өдөр хөдөлмөрийг үйлд. Долдугаар өдөр амран, хагалах хийгээд хатгах 
цагт амрагтун! 22 Бас савнуудын найр хийгээд талхны тэргүүн үрсийг 
хатгах ба жилийн эцэст хураах найрыг сахин үйлдэгтүн! 23 Таны аливаа 
эр хүн нь Израйлын Жахуа эзний бурхны өмнө жилийн дотор гурвантаа 
үзэгдэх болтугай! 24 Тэр юуны тул гэвэл, би улсуудыг таны өмнөөс 
гаргаад таны хязгааруудыг уужим болгох буй. Тийн бөгөөд таны Жахуа 
бурхны өмнө жилийн дотор гурвантаа үзэгдэхийн тул одоход хэн ч таны 
газрыг үл шунахайрах буй. 25 Миний тахилын цусыг исгэсэн талхтай 
тахил бүү үйлд. Бас Пасагийн найрын тахил нь маргааш болтол үл үлэх 



болтугай! 26 Таны газрын тэргүүн үрсийг таны Жахуа бурхны гэрт 
авчрагтун! Ишгэний тэргүүний эхийг сүүний дотор чанан бүү үйлд хэмээн 
зарлиг болов. 27 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Чи эдгээр үгсийг 
бичин үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, би эдгээр үгсийн ёсоор чамтай хийгээд 
Израйлтай тогтоолыг тогтооно хэмээн зарлиг болов. 28 Энэ мэтээр Моши 
нь Жахуатай дөчин хоногийн туршаар ахуйдаа идээнийг эс идэн, усыг ч 
эс уусан бөлгөө. Бас Жахуа нь хоёр хавтгай чулууны дээр тогтоолын үгс 
хэмээвээс, арван захиаг бичив. 29 Тийн Моши нь Шинай уулаас бууж, 
гартаа гэрчлэлгээний хоёр хавтгай чулуутайгаар буухад Моши нь түүнтэй 
хэлэлцэхэд өөрийн нүүрийн арьсны гялбасныг үл мэдэв. 30 Харин Арун 
хийгээд Израйлын хамаг хөвгүүд нь Мошийг үзэхдээ, түүний нүүрний 
арьсны гялбасныг үзээд түүнд ойртохоос айв. 31 Тийн Моши нь тэдэнд 
дуудаад, Арун хийгээд чуулганы тэргүүлэгчдийн буцан ирэхэд, Моши нь 
тэдэнтэй өгүүлэлцэв. 32 Гучис Израйлын хамаг хөвгүүдийн ойртоход тэр 
нь Жахуагийн түүнд Шинай уулны дээр хамаг зарлиг болсныг тэдэнд 
захив. 33 Тийн бөгөөд Моши нь тэдэнтэй өгүүлэлцэн дуустал нүүрэндээ 
нэг хөшгийг өмсөв. 34 Зүгээр Моши нь Жахуатай өгүүлэхийн тул түүний 
өмнө ороод гартал хөшгийг нүүрээс авав. Бас тэр нь гараад биед хамаг 
захисныг Израйлын хөвгүүдэд өгүүлэв. 35 Тэр Израйлын хөвгүүд нь 
Мошийн нүүрийг үзэхэд түүний нүүрний гялбасныг үзэв. Тиймийн тул 
Моши нь Жахуатай өгүүлэхийн тул ортол хөшгийг дахин өмсөв.  

Гучин тавдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Моши нь Израйлын хөвгүүдийн бүхэл чуулганыг чуулаад 
тэдэнд өгүүлрүүн; Таны бүтээхийн тул Жахуагийн танд захисан зарлигууд 
нь ийн; 2 Зургаан өдөр хөдөлмөрийг үйлд. Зүгээр долдугаар өдөр нь танд 
ариун савууд болон, Жахуагийн амрын савууд болох болтугай! Аль хэн 
түүний дотор хөдөлмөрийг үйлдэгч нь үхүүлэгдэх буй. 3 Савад өдөр 
өөрийн нутгуудад галыг бүү түлэгтүн! хэмээн өгүүлэв. 4 Бас Моши нь 
Израйлын хөвгүүдийн бүхэл чуулганд өгүүлрүүн; Жахуагийн танд захисан 
зарлиг нь ийн; 5 Та өөрийн дотор байгчаас Жахуагийн тул өргөлйиг 
аваад, аль дорд зүрхтэй хүн нь Жахуад өргөлийг авчирч алт хийгээд 
мөнгө ба зэс хийгээд цэнхэр ба 6 хөхөвтөр улаан хийгээд улаан ба, 
нарийн бөс хийгээд ямааны ноос ба 7 улаанаар будсан хуцны арьс ба 
доргоны арьснууд ба Шитим модны хийгээд 8 Гэрэвчийн тул тос ба тосны 
түрхэх тул хийгээд анхилах үнэртний тул амтат өвс ба 9 дээл хийгээд 
өвчүүвчний тул оньсон чулууд хийгээд бусад чулуудыг өргөн үйлд. 10 Бас 
таны дотор байгч аливаа ухаант хүн нь ирж, Жахуагийн хамаг 
захиаснуудыг бүтээн үйлд гэвэл, 11 Сүм хийгээд түүний майхан ба түүний 
бүрхүүл хийгээд гадас ба хавтгай модод хийгээд хөндлөн модод ба 



баганууд хийгээд хөлүүд ба 12 хайрцаг хийгээд түүний дамжуурууд ба 
хавхаг хийгээд хавхгийн хөшиг ба, 13 ширээ хийгээд түүний дамжуурууд 
ба түүний хамаг савс хийгээд өмнөх талх ба, 14 гэрлийн тул гэрэвчийн 
суурь хийгээд түүний савс ба гэрэвч хийгээд гэрлийн тул тос ба, 15 
анхилах үнэртний ширээн хийгээд түүний дамжуурууд ба тослох тос 
хийгээд анхилах үнэртэн ба, сүмийн үүдний тул өлгөгч хөшиг хийгээд, 16 
шатаалт тахилын ширээ ба түүний тул зэс шигшүүр хийгээд түүний 
дамжуурууд ба хамаг савс хийгээд гадар ба түүний суурин хийгээд, 17 
хүрээний хөшиг ба түүний баганууд хийгээд түүний хөлүүд ба хүрээний 
үүдний өлгөгч хөшиг хийгээд, 18 сүмийн гадас ба хүрээний гадас хийгээд 
аргамж ба, 19 ариун сүмийн дотор үйлчлэхийн тул ариун хувцсад хийгээд 
ламын хэрээг дагахын тул Арун ламын ариун хувцад ба түүний 
хөвгүүдийн хувцад эдгээрүүд болой. 20 Тийн бөгөөд Израйлын 
хөвгүүдийн бүхэл чуулган нь Мошийн өмнөөс гараад, 21 Аливаа зүрхээр 
сэрүүлэгдсэн хүн хийгээд аливаа дуртай сэтгэл нь ирж чуулганы майхны 
үйлдвэрийн тул хэрэгтэй юм хийгээд үйлчлэхийн тул хэрэгтэй юм ба лам 
нарын хувцадын тул Жахуад өргөлүүдийг авчрав. 22 Аливаа дуртай 
зүрхтэй эр хийгээд эм хүн нь ирж, аливаа зэвсэг хэмээвээс, бугуйвч 
хийгээд сүйх ба гархи хийгээд бүсүүдийг авчрав. Аливаа өргөгч хүн нь 
алтан өргөлийгЖахуад өргөв. 23 Бас аливаа хүнд цэнхэр хийгээд 
хөхөвтөр улаан ба улаан хийгээд нарийн бөс ба ямааны үс хийгээд 
улаанаар будсан хуцны арьс ба доргоны арьс эдгээрүүд нь олдвол эл. 
Тэр нь эдгээрийг авчрав. 24 Аливаа мөнгө хийгээд зэс өргөлийг өргөгч 
тэр нь өргөлөө Жахуад өргөв. Бас үйлчлэх үйлдвэрийн тул аль хэнд 
Шитим мод нь олдвол тэр нь түүнийг авчрав. 25 Жич аливаа ухаант эхнэр 
нь гараараа ээрч, ээрвэр гэвэл цэнхэр хийгээд хөхөвтөр улаан ба улаан 
ба нарийн бөсөөр арчив. 26 Аливаа зүрхээр сэрүүлэгдсэн эхнэр нь 
ямааны үсийг ээрэв. 27 Бас тэргүүлэгчид нь дээл хийгээд өвчүүвчний тул 
оньсон хийгээд бусад чулууд ба, 28 Гэрлийн тул тос хийгээд тослох тос 
ба амтат анхилах үнэртний тул амтат өвсийг авчрав. 29 Жахуагийн 
Мошигоор захисан үйлдвэрийг үйлдэхийн тул Израйлын хөвгүүдээс 
аливаа дуртай зүрхтэйгээр авчрагч эр хийгээд эм нь Жахуад дуртай 
авчрав. 30 Тийн бөгөөд Моши нь Израйлын хөвгүүдэд өгүүлэгтүн! Мана, 
Жахуа нь Иудегийн овгийн Хурын өр хөвгүүний Бижилил хөвгүүнийг 
нэрээр дуудав. 31 Бас тэр нь бурхны тодотголоор түүнийг хэтэрхий 
хийгээд ухвар ба мэдэл хийгээд хамаг урны оюунаар дүүргэв. 32 Тэр 
юуны тул гэвэл, нарийн үйлсийг санаачлах бөгөөд алт хийгээд мөнгө ба 
зэсээр үйлдэх ба, 33 чулуудыг сийлж хүрээлэх бөгөөд модыг зорох ба 
аливаа нарийн үйлсийг үйлдэхийн тул болой. 34 Бас тэр нь түүнд хийгээд 
дэнгийн овгийн Ахисмагийн Ахулиав хөвгүүнд бусдыг сургахын тул 
ухааныг өгөв. 35 Тэр нь тэднийг аливаа сийлэгч хийгээд нарийн үйлдэгч 



ба цэнхэр хийгээд хөхөвтөр улаан ба улаан хийгээд нарийн бөсөөр 
оёмлын үйлдвэрийг үйлдэгч хийгээд нэхэгч ба аливаа үйлийг үйлдэгч 
хийгээд нарийн үйлсийг санаачлагчийн үйлдвэрүүдийг үйлдэхийн тул 
тэднийг мэргэн ухаанаар дүүргэв.  

Гучин зургадугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Бижилил хийгээд Ахлиав ба аливаа ухаант хүн гэвэл, 
ариун сүмийн тул хамаг үйлдвэрийн хөдөлмөрийг мэдэж үйлдтүгэй! 
хэмээн Жахуагийн аливаа ухаан хийгээд бэлнээр хайрласан хүн нь 
Жахуагийн хамаг захисан мэт үйлдэв. 2 Жич Моши нь Бижилил хийгээд 
Ахулиав ба Жахуагийн бэлнээр хайрласан аливаа ухаант хүн хийгээд тэр 
хөдөлмөрт ирэх аливаа зүрхээр сэрүүлэгдсэн хүнийг үйлдтүгэй! хэмээн 
дуудав. 3 Тийнхүү тэд нь Мошийн өмнөөс сүмийн үйлдвэрийг үйлдэхийн 
тул Израйлын хамаг авчирсан өргөлүүдийг авав. Бас улс нь өглөө бүрт 
дуртайгаар өргөлүүдийг авчирдаг бөлгөө. 4 Тийн бөгөөд сүмийн 
үйлдвэрийг үйлдсэн хамаг ухаант хүмүүс нь өөрийн үйлдсэн 
хөдөлмөрөөс ирээд Мошид өгүүлрүүн; 5 Улс нь Жахуагийн захисан 
үйлдвэрт хэрэглэснээс илүүг авчирна. 6 хэмээн өгүүлсэнд Мошийн 
захиснаар буудлын дотор ийн мэдүүлэгтүн! Аливаа эр ба эм хүн нь 
сүмийн өргөлийн тул үйлдвэрийг бүү үйлдтүгэй! гэснээр улс нь авчрахад 
зогсоогдов. 7 Тийн бөгөөд авчирсан нь үйлдвэрийг үйлдэх дээр илүү 
болов. 8 Тийн бөгөөд майхны үйлдвэрийг үйлдэгчдийн дотор хамаг 
ухаант нь арван хөшгийг нарийн нэхсэн бөс хийгээд цэнхэр ба хөхөвтөр 
улаан хийгээд улаанаар гурвуудаар үйлдэв. Тэд нь нарийн үйлдвэрээр 
үйлдэв. 9 Нэг хөшгийг өргөн нь дөрвөн тохой бөлгөө. Хамаг хөшгөд нь нэг 
хэмжээтэй бөлгөө. 10 Бас тэр нь эдгээр хөшгөдийг тав таваар хамтаар 
нийлүүлэв. 11 Нэг хөшгийг нийлсэн газрын захад товчны битүүг үйлдээд 
нөгөө хөшгийн цаана этгээдэд бусад хөшгийг нийлүүлэхийн тул битүүг 
үйлдэв. 12 Нэг хөшгөд тавин битүүг үйлдэж, бусад хөшгийг нийлүүлэх 
хөшгийн захад тавин битүүг үйлдэв. Битүүнд нь хөшиг хөшгийг 
нийлүүлэв. 13 Бас тэд нь тавин алтан гохыг үйлдээд гохсоор хөшиг 
хөшгийг хамтаар нийлүүлэв. Тийн бээр нэг сүм болов. 14 Тийн бөгөөд тэд 
нь ямааны ноосоор сүмийн дээр байх майхныг үйлдэж, арван нэгэн 
хөшгийг үйлдэв. 15 Нэг хөшгийн урт нь гучин тохой болон нэг хөшгийн 
өргөн нь дөрвөн тохой бөлгөө. Арван нэгэн хөшиг нь ганц хэмжээтэй 
бөлгөө. 16 Бас таван хөшгийг тусгаар нийлүүлэгдсэн зургаан хөшгийг 
тусгаар нийлүүлэв. 17 Бас нийлүүлэгдсэн хөшгөдийг гадаад хөшгийн 
захад тавин битүүг үйлдээд, гадаад хөшгийн захад тавин битүүг үйлдээд, 
хоёрдугаар нийллэгийн хөшгийн захад тавин битүүг үйлдэв. 18 Бас тэд нь 
майхныг ганц болгон нийлүүлэхийн тул тавин зэс гохыг үйлдэв. 19 Бас 



майхны тул улаанаар будсан хуцны арьсуудаар бүрхүүлийг үйлдэж, 
дээрх бүрхүүлийг доргоны арьсуудаар үйлдэв. 20 Бас тэд нь сүмийн тул 
Шитим модоор дээш хандаж байгч хавтгай моддыг үйлдэв. 21 Аливаа 
хавтгай модны өргөн нь нэг тохой хагас бөлгөө. 22 Аливаа хавтгай 
модонд хоёр хоёр адилаар хийсэн хоноолт бөлгөө. Энэ мэтээр сүмийн 
хавтгай модыг үйлдэв. 23 Бас тэд нь сүмийн хавтгай моддыг үйлдэж, 
өмнө зүгт харин үйлдээд, 24 хавтгай моддын доор дөчин мөнгөн хөлийг 
үйлдэн, аль модны дор байгч хоёр хоноолтот хөлийг үйлдэв. 25 Бас хойд 
хоёрдугаар этгээдэд хорин хавтгай модыг үйлдээд 26 Тэдний мөнгөн 
хөлийг үйлдэв. гэвэл аливаа модны доор хошоод хошоод хөлийг үйлдэв. 
27 Жич тэд нь сүмийн баруун этгээдэд зургаан хавтгай модыг үйлдээд 28 
Сүмийн хоёр этгээдэд байгч хоёр өнцөгт хоёр хавтгай модыг үйлдэв. 29 
Тэд нь доогуур хийгээд дээгүүр ч нэг гархиар нийлүүлэгдэв. Энэ мэтээр 
хоёулан өнцөгт тэднийг үйлдэв. 30 Энэ мэтээр найман хавтгайа мод 
болоод арван зургаан мөнгөн хөлт байсан гэвэл, аливаа модны доор 
хошоод хошоод хөл бөлгөө. 31 Бас тэд нь Шитим модоор хөндлөн модыг 
үйлдэж, сүмийн нэг этгээдэд таван хөндлөвч хийгээд, 32 Сүмийн нөгөө 
этгээдэд таван хөндлөвч ба баруун этгээдэд таван хөндлөвчийг үйлдэв. 
33 Бас тэд нь дундад байгч хөндлөвчийг хавтгай модны дундуур нэг 
захаас нөгөө зах хүргэж үйлдэв. 34 Жич тжд нь хавтгай модыг алтаар 
бүрж хөндлөвчдийг оруулахын тул бөгжүүдийг алтаар үйлдэж 
хөндлөвчдийг алтаар бүрэв. 35 Бас тэд нь цэнхэр хийгээд хөхөвтөр улаан 
ба улаан хийгээд нарийн нэхсэн бүсээр нэг хөшгийг үйлдэж, түүнийг 
нарийн үйлдвэрээр гурвлудаар үйлдэв. 36 Бас тэд нь түүний тул Шитим 
модоор дөрвөн баганыг үйлдээд, тэднийг алтаар бүрэв. Бас түүний гохос 
нь алт байсан бөгөөд, тэд нь тэдний тул дөрвөн мөнгөн хөлийг цутгав. 37 
Жич тэд нь майхны үүд болох нэг өлгөгч хөшгийг цэнхэр хийгээд 
хөхөвтөр улаан ба улаан хийгээд, нарийн нэхсэн бүсээр үйлдэв. Тэр нь 
оёсон үйлдвэр бөлгөө. 38 Бас тэд нь орой хийгээд хөндлөн таягуудыг 
алтаар бүрэв. Зүгээр тэдний таван хөл нь зэс бөлгөө.  

Гучин долдугаар бүлэг.  

1 Жич бас бичиглэл нь хайрцгийн шитим модоор үйлдэв. Түүний урт нь 
хоёр ??? тохой хагас хийгээд өргөн нь нэг тохой хагас ба өндөр нь нэг 
тохой хагас бөлгөө. 2 Бас тэр нь түүний дотор хийгээд гадрыг ариун 
алтаар бүрж, түүнд алтан захыг тойруулан үйлдэв. 3 Бас тэр нь түүний 
дөрвөн өнцгийн тул дөрвөн гархийг цутган аль ч этгээдэд хошгоод 
хошгоод хоёр, хоёр гархи буй бөлгөө. 4 Бас тэр нь Шитим модоор 
дамжууруудыг үйлдээд тэднийг алтаар бүрэв. 5 Бас тэр нь хайрцгийг 
өргөхийн тул хайрцгийн этгээдэд байгч гархисад дамжууруудыг оруулав. 



6 Жич тэд нь хавхгийн ариун алтаар үйлдэв. Түүний урт нь хоёр тохой 
хагас хийгээд өргөн нь нэг тохой хагас бөлгөө. 7 Жич тэр нь хоёр горвийг 
үйлдэж, тэднийг цохимол алтаар хавхгийн хоёр үзүүрт үйлдэв. 8 Тэр нь 
хавхгийн нэг үзүүрт нэг горви хийгээд нөгөө үзүүрт нэг горвийг үйлдэн, 
хоёр горвийг хоёр үзүүрт үйлдэв. 9 Тийн бөгөөд хоёр горви нь далайн 
дээгүүр сунган далайгаараа хавхгийг бүрхээв. Бас тэдний нүр нь өөр 
өөрийн тус болон хоёр горвийн нүүр нь хавхгийн тийш харсан бөлгөө. 10 
Бас тэр нь шитим модоор ширээг үйлдэв. Түүний урт нь хоёр тохой 
хийгээд өргөн нь нэг тохой ба өндөр нь нэг тохой хагас бөлгөө. 11 Бас тэр 
нь түүнийг ариун алтаар бүрээд түүнд алтан захыг тойруулан үйлдэв. 12 
Жич тэр нь түүнд нэг алгын төдий өргөн хөвөөг үйлдээд, хөвөөнд алтан 
захыг тойруулан үйлдэв. 13 Бас тэр нь түүний тул дөрвөн алтан гархийг 
цутгаад дөрвөн хөлийн тус байгч өнцөгт дөрвөн гархийг хадав. 14 Гархис 
нь захын тус бөлгөө. Тэд нь ширээг өргөхийн тул дамжуурын орон 
бөлгөө. 15 Бас тэр нь ширээг өргөхийн тул дамжууруудыг шитим модоор 
үйлдээд, тэднийг ариун алтаар бүрхэв. 16 Бас тэр нь ширээний тул савс 
хэмээвээс таваг хийгээд аяга ба ундаа тахилын бус савсыг үйлдэв. 17 
Бас тэр нь гэрэвчийн сууринг үйлдэж, түүний ишийг ба сэлэм хийгээд 
цүүц хийгээд, боолт хийгээд цэцгүүдийг мөн цохимол алтаар үйлдэв. 18 
Бас түүний хоёр этгээдээс гурван салаа хийгээд нөгөө этгээдээс гурван 
салаа гарсан бөлгөө. 19 Нэг салааны дээр гурван гонзгой цүүц боолтод 
хийгээд цэцэгт бөгөөд, нөгөө салааны дээр гурван гонзгой цүүц боолтот 
хйигээд цэцэгт бөлгөө. Гэрэвчийн сууринаас гарагч зургаан салаа нь энэ 
мэт бөлгөө. 20 Бас гэрэвчийн сууринг ишийн дээр дөрвөн гонзгой цүүц нь 
боолт хийгээд цэцгүүдэд бөлгөө. 21 Түүнээс гарсан зургаан салааны аль 
хоёр салааны дээр нэг бооль хийгээд нэг цэцэг бөлгөө. 22 Боолтнууд 
хийгээд салаанууд нь мөн ариун алтаар хийгдсэн бөлгөө. 23 Жич тэр нь 
түүний долоон зул хийгээд хавчиг ба хавчгийн тавгуудыг ариун алтаар 
үйлдэв. 24 Тэр нь түүнийг хийгээд түүний хамаг зэвсэгүүдийг нэг далан ба 
ариун алтаар үйлдэв. 25 Бас тэр нь анхилах үнэхтний ширээг шитим 
модоор үйлдэв. Түүний урт нь нэг тохой болон, өргөн нь нэг тохой ба 
хаашаа ч адил бөлгөө. Харин өндөр нь хоёр тохой бөлгөө. Эвэр нь мөн 
шитим модоос бөлгөө. 26 Бас тэр нь дээгүүр хийгээд этгээд ба эврүүдийг 
тойруулан ариун алтаар бүрхэв. Бас тэр нь тойрогч алтан захыг түүнд 
үйлдэв. 27 Бас тэр нь захны доор хоёр этгээдэд байгч өнцөгт хоёр 
гархийг үйлдэв. Тэд гэвэл түүнийг өргөх дамжууруудыг оруулахын тул 
бөлгөө. 28 Бас тэр нь дамжууруудыг шитим модоор үйлдээд тэднийг 
алтаар бүрэв. 29 Бас тэр нь ариун тослогч тосыг хийгээд амтат өвсөөр 
анхилах үнэртнийг холигчийн үйлдвэр мэт үйлдвэрлэв.  

Гучин наймдугаар бүлэг.  



1 Бас тэр нь шатаалт тахилын ширээг шитим модоор үйлдэв. Түүний урт 
нь таван тохой хийгээд өргөн нь таван тохой болон, хаана ч адил 
болгоод, өндөр нь дөрвөн тохой бөлгөө. 2 Бас тэр нь дөрвөн өнцөгт 
дөрвөн эврийг тэр мөн модоор үйлдээд түүнийг зэсээр бүрэв. 3 Бас тэр 
нь тахилын ширээний хамаг савс гэвэл үнсний сав хийгээд хүрз ба аяга 
хийгээд махны дэгээ ба анхилах сав эднүүдийг зэсээр үйлдэв. 4 Бас тэр 
нь тахилын ширээний тус нэг зэс сүлжмэл шигшүүрийг үйлдээд, түүнийг 
ширээний доорын дундаа тавив. 5 Бас тэрнь зэс шигшүүрийн тул дөрвөн 
өнцөгт байх дөрвөн гархийг цутгав. Тэр нь дамжууруудыг оруулахын тул 
бөлгөө. 6 Бас тэр нь дамжууруудыг шитим модоор үйлдээд, зэсээр 
бүрхэв. 7 Тийн бээр тахилын ширээг өргөхийн тул тэр нь түүний этгээдэд 
байгч гархинд дамжууруудыг оруулав. Түүнийг хавтгай модоор 
хөндийгөөр үйлдэв. 8 Бас тэр нь зэс гадар хийгээд түүний зэс суурийг 
чуулганы майхны үүдний дэргэд чуулж ирсэн олон эхнэрүүдийн 
тольнуудаар үйлдэв. 9 Бас тэр нь хүрээг үйлдэв. Өмнө этгээдэд нэхсэн 
бүсээр үйлдсэн хүрээний хөшгөд нь зуун тохой бөлгөө. 10 Тэдний 
баганууд нь хорь хийгээд зэс хөл нь хорь бөлгөө. Өөр баганууд гох 
хийгээд цувималнууд нь мөнгө бөлгөө. 11 Бас хойд этгээдэд зуун тохой 
бөлгөө. Тэдний баганууд нь гох хийгээд зэс хөлнүүд нь хорь бөлгөө. 
Зүгээр багануудын гох хийгээд цувималууд нь мөнгө бөлгөө. 12 Бас 
баруун этгээдэд хөшгөд нь тавин тохой бөлгөө. Тэдний багана хийгээд 
зэс хөлүүд нь арав бөлгөө. Зүгээр багануудын гох хийгээд цувималнууд 
нь мөнгө бөлгөө. 13 Бас зүүн этгээдэд хөшиг нь тавин тохой бөлгөө. 14 
Үүдний нэг этгээдэд хөшиг нь арван таван тохой болоод тэдний баганууд 
гурав хийгээд зэс хөлүүд гурав бөлгөө. 15 Бас нөгөө этгээдэд гэвэл 
хүрээний үүдний аль ч этгээдэд хөшиг нь арван таван тохой болоод 
тэдний баганууд гурав хийгээд зэс хөлүүд гурав бөлгөө. 16 Хүрээг 
тойрогч хамаг хөшгөд нь нэхсэн бөс бөлгөө. 17 Бас баруунуудын хөлүүд 
нь зэс байсан бөгөөд баруунуудын гохос хийгээд цувималнууд нь мөнгө 
байсан ба тэдний тэргүүнүүд нь мөнгөөр бүрэгдсэн бөлгөө. 18 Бас 
хүрээний үүдний хөшгид нь оёмол болон цэнхэр болон хөхөвтөр улаан ба 
улаан хийгээд нэхсэн бөсөөр чимэгдсэн бөлгөө. Тэдний урт нь хорин 
тохой болон, өндрийн өргөн нь таван тохой болоод хүрээний ёсоор 
бөлгөө. 19 Тэдний баганууд нь дөрөв хийгээд зэс хөлүүд нь дөрөв бөлгөө. 
Гохос нь мөнгө хийгээд оройнуудын бүрлэг ба цувимал нь мөнгө бөлгөө. 
20 Бас сүмийн хийгээд тойрогч хүрээний хамаг гадаснууд нь зэс бөлгөө. 
21 Энэ нь майхан гэвэл, гэрчлэлгээний майхны тоо болой. Тэд нь 
Мошийн захиагаар Арун ламын Итамар хөвгүүний үзсэнээр Ливийн 
хөвгүүнд даалгагдсан бөлгөө. 22 Иудегийн овгийн Хүрийн Өри хөвгүүний 
Бижилил хөвгүүн нь Жахуагийн Мошид хамаг захиснуудыг үйлдэв. 23 Бас 
түүнтэй дэнгийн овогт адисмагийн Ахулиав хөвгүүд бөлгөө. Тэр нь 



сийлэгч хийгээд нарийн уран ба цэнхэр хийгээд хөхөвтөр улаан ба улаан 
хийгээд нарийн бүсийг оёгч бөлгөө. 24 Сүмийн хамаг үйлдсэн үйлдвэрт 
хэрэглэсэн алт нь сүмийн шиглийн ёсоор хорин есөн далантаа ба долоон 
зуун гучин шиглийн төдий бөлгөө. Энэ нь эргүүлийн алт бөлгөө. 25 
Чуулганаас тоологчдын мөнгө нь сүмийн шиглийн ёсоор зуун далантаа 
нэг мянга долоон зуун далан таван шиглийн төдий болгов. 26 Хорин 
наснаас дээш хамаг тоологдсон хүн нь зургаан бум гурван мянган таван 
зуун тавин хүн бөлгөө. Хүн бүрээс Бих хэмээгч хагас шигил нь автсан 
бөлгөө. 27 Бас зуун далант мөнгө нь сүмийн хавтгай моддын хөлүүдийн 
тул хийгээд хөшгийг багануудын хөлнүүдийн тул цутгагдсан бөлгөө. Зуун 
далантаас зуун хөл болов. Аливаа хөлийн тул нэг далантаа оров. 28 Бас 
нэг мянга долоон зуун далан таван шиглээс багануудын гох хийгээд 
оройнуудын бүрлэг ба цувималууд нь хийгдсэн бөлгөө. 29 Бас 
эргүүлүүдийн зэс нь далан далантаа хоёр мянга дөрвөн зуун шигил 
бөлгөө. 30 Тэр нь түүгээр чуулганы майхны багануудад хөл хийгээд 
тахилын зэс ширээ ба түүний тул зэс шигшүүр хийгээд тахилын ширээний 
хамаг савс ба, 31 Хүрээ тойрогч багануудын хөл хийгээд хүрээний үүдний 
багануудын хөл бас сүмийн хамаг гадас хийгээд тойрогч хамаг гадсуудыг 
үйлдэв.  

Гучин есдүгээр бүлэг.  

1 Жич тэд нь цэнхэр хийгээд хөхөвтөр улаан ба улаанаар ариун сүмийн 
дотор үйлчлэхийн тул үйлчлэх хувцсуудыг үйлдэж, Жахуагийн Мошид 
захисан мэт ариунд ариун хувцсуудыг үйлдэв. 2 Бас тэд нь алт хийгээд 
цэнхэр бүгээвтэр баясгалан хийгээд улаан ба нэхсэн бөсөөр дээлийг 
үйлдэв. 3 Тэд нь алтыг давтаж, нимгэн навчаг болгон давтмал алтыг 
огтлоод, цэнхэр хийгээд хөхөвтөр улаан ба улаан хийгээд нарийн бөстэй 
нарийн оёмолоор оёв. 4 Бас тэд нь дээлэнд хадагдах хоёр мөрөвчийг 
үйлдээд, дээлийн хоёр хязгаарын дээр хадав. 5 Бас хоёр мөрөвчний 
үйлдвэр нь Жахуагийн Мошид захисан мэт дээлийн үйлдвэртэй адил 
гэвэл, алт хийгээд цэнхэр ба хөхөвтөр улаан хийгээд улаан ба нарийн 
бөс бөлгөө. 6 Бас тэд нь оньсон хэмээгч чулууг алтаар хүрээлэн тэдний 
дээр тамгын сийлбэрийн ёсоор Израйлын хөвгүүдийн нэрсийг сийлэв. 7 
Тийн бөгөөд Жахуагийн Мошид захисан мэт тэр нь тэднийг Израйлын 
хөвгүүдэд дурсгалын чулууд болгон дээлийн хоёр мөрөвчинд хадав. 8 
Бас тэр нь дээлийн үйлдвэрийн ёсоор нарийн үйлдвэрийн өвчүүвчний алт 
хийгээд цэнхэр ба хөхөвтөр улаан хийгээд улаан ба нэхсэн бөсөөр 
үйлдэв. 9 Тэд нь өвчүүвчнийг хоёр бавхар болгон хаана ч адил үйлдэв. 
Түүний урт нь нэг сөөм хийгээд өргөн нь нэг сөөм бөлгөө. 10 Бас тэд нь 
түүний дотор чулуудаар дөрвөн шугамыг үйлдэв. 11 Нэгдүгээр шугамд 



Карнили хийгээд товч ба Илиралда бөгөөд хоёрдугаар шугаманд Рубай 
хийгээд аюу ба диемада бөгөөд, 12 Гуравдугаар шугаманд Ликур хийгээд 
Акид ба Амитиста бөгөөд, 13 Дөрөвдүгээр шугаманд Бирил хийгээд 
оньсон ба, Засфир бөлгөө. Эдгээр нь алтаар хүрээлэгдсэн бөлгөө. 14 
Чулууд нь Израйдын хөвгүүдийн нэрсийн ёсоор арван хоёр овгийн ёсоор 
сийлсэн нэгэн нэрт бөлгөө. 15 Бас тэд нь өвчүүвчний тул хоёр үзүүрт 
ариун алтаар сүлжмэл оосрыг үйлдээд, 16 хоёр алтан сэнж хйигээд 
алтан гархийг үйлдэж, хоёр гархийг өвчүүвчний дээрх хоёр үзүүрт 
оруулаад, 17 Хоёр үзүүрт оёулав. 18 Бас тэд нь хоёр сүлжмэл оосрыг 
нөгөө хоёр үзүүртийг хоёр сэнжид оруулж, дээлийн мөрөвчний өмнө 
хадав. 19 Жич тэд нь бусад хоёр алтан гархийг үйлдээд, бүсний тус байгч 
өвчүүвчний доорх этгээдэд дотоод заханд хадав. 20 Бас тэд нь бусад 
хоёр алтан гархийг үйлдээд, дээлийн хоёр доорх этгээдийн өмнө хадан, 
хоёр суганы тус оёмол бүсний дээр дээлэнд хадав. 21 Тийн бөгөөд 
Жахуагийн Мошид захисан мэт өвчүүвчний оёмол бүсний дээр байх 
бөгөөд дээлнээс үл хагацахын тул тэд нь өвчүүвчнйи гархисыг дээлийн 
гархисанд цэнхэр хүлээсээр уяв. 22 Бас тэд нь дээлийн битүү инжийг 
бүрнээр цэнхэр нэхсэн үйлдвэрээр үйлдэв. 23 Бас инжний оройн дунд 
амсарт бөлгөө. Амсар нь үл хагарахын тул захад бөлгөө. 24 Бас тэд нь 
инжний хормойд цэнхэр хийгээд хөхөвтөр улаан ба улаан хийгээд нэхсэн 
бөсөөр анаруудыг үйлдээд, 25 Ариун алтаар хонхнуудыг үйлдээд, инжний 
хормойд тойруулан анаруудын хооронд хонхнуудыг хадав. 26 Энэ мэтээр 
Жахуагийн Мошид захисан мэт үйлчлэхүй инжийн хормойн дээр хонх 
анаруудыг нижгээд нижгээдээр хадав. 27 Бас тэд нь Арунд хийгээд 
түүний хөвгүүдэд нэхсэн бөсөөр тодрох дээлүүдийг үйлдээд, 28 нарийн 
бөс титим хийгээд бөс малгайнууд ба нэхсэн бөс өмдүүд ба, 29 нэхсэн 
бөгөөд цэнхэр ба, хөхөвтөр улаан хийгээд улаанаар чимэгдсэн бөс 
бүсийг үйлдэв. Энэ нь Жахуагийн Мошид захисан мэт бөлгөө. 30 Бас тэд 
нь нэг ариун хавтгай алтныг үйлдээд, түүний дээр тамгын сийлбэр мэт, 
Жахуад ариун буй хэмээн бичив. 31 Бас Жахуагийн Мошид захисан мэт 
тэд нь титмийн дээр уяхын тул цэнхэр хүлээсийг түүнд уяв. 32 Энэ мэтээр 
чуулганы майхны сүмийн хамаг хөдөлмөр нь төгсөв. Жахуагийн Мошид 
хамаг захисан мэт Израйлын хөвгүүд нь түүнчлэн үйлддээ. 33 Тийн бээр 
тэд нь сүм хийгээд майхан ба түүний хамаг зэвсэг гэтэл, гохос хийгээд 
хавтгай модод ба хөндлөн моодод хийгээд баганууд ба, 34 хөлүүд 
хийгээд улаанаар будсан хуцын арьсан бүрхүүл ба доргоны арьсан 
бүрхүүл хийгээд хөөргөх хөшиг ба, 35 Гэрчлэлгээний хайрцаг хийгээд 
түүний дамжуур модод ба түүний хавхаг ба, 36 Ширээ хийгээд түүний 
хамаг савс ба өмнөх талх хийгээд, 37 Арун гэрэвчийн суурин хийгээд 
зулууд ба түүний дээр тавигдах зулууд хийгээд хамаг савнууд ба гэрлийн 
тос ба, 38 Тахилын алтан ширээ хийгээд тослох тос ба, анхилах үнэтэн 



хийгээд сүмийн үүдний өлгөгдөх хөшиг ба, 39 Тахилын зэс ширээ хийгээд 
түүний тул зэс шигшүүр ба түүний дамжуурууд хийгээд хамаг савс ба 
гадар хийгээд түүний суурь ба, 40 Хүрээний хөшиг баганууд хийгээд 
хөлүүдтэй ба хүрээний үүдний өлгөгдөх хөшиг аргамж хийгээд 
гадаснуудтай ба чуулганы майхны тул сүмийн хамаг үйлчлэх савс 
хийгээд, 41 Ариун сүмийн дотор үйлчлэхийн тул үйлчлэхүй хувцад ба 
Арун ламын тул ариун хувцад хийгээд ламын дагавраар үйлчлэхийг тул 
түүний хөвгүүдийн хувцад эдүүдийг Мошид авчрав. 42 Жахуагийн Мошид 
хамаг захисан мэт Израйлын хөвгүүд нь түүнчлэн хамаг хөдөлмөрийг 
үйлдэв. 43 Тийн бөгөөд Моши нь хамаг хөдөлмөрийг үзэхэд тэдний 
Жахуагийн захисан мэт түүнчлэн үйлдсэнийг үзэв. Тийн бөгөөд Моши нь 
тэднийг адислав.  

Дөчдүгээр бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 2 Анхны сарын нэгдүгээр 
өдөр чуулганы майхан сүмийг бусаг үйлд. 3 Бас гэрчлэлгээний хайрцгийг 
тэнд тавиад, хайрцгийг хөшгөөр бүрхээн үйлд. 4 Бас ширээг оруулж 
түүний дээр зэрэглэгүүлдэхнүүдийг зэрэглүүлж, гэрэвчийн сууринг 
оруулж, зулнуудыг шатаан үйлд. 5 Бас анхилах үнэртний тахилын алтан 
ширээг гэрчлэлгээний хайрцгийн дэргэд тавин, үүдний өлгөгдөх хөшгийг 
өлгөн үйлд. 6 Бас шатаалт тахилын ширээг чуулганы майхан сүмийн 
үүдний өмнө тавин үйлд. 7 Бас гадрын чуулганы майхан хийгээд тахилын 
ширээ хоёрын хооронд тавиад, түүний дотор усыг агуулан үйлд. 8 Бас 
хүрээг тойруулан тавиад, өлгөгдөх хөшгийг хүрээний үүдэнд өлгөн үйлд. 
9 Бас тослох тосноос аваад, сүм хийгээд түүний дотор юу байгааг тослон, 
түүнийг хийгээд түүний хамаг савнуудыг ариун болгон үйлд. Тийн бөгөөд 
тэр нь ариун болох буй. 10 Бас шатаалт тахилын ширээ хйигээд түүний 
хамаг савнуудыг тослон ширээг ариун болгон үйлд. Тийн бөгөөд тэр 
тахилын ширээ нь маш ариун болох буй. 11 Бас агадар хийгээд түүний 
суурийг тослон ариун болгон үйлд. 12 Тийн бээр Арун хийгээд түүний 
хөвгүүдийг чуулганы майхны үүдэнд ирүүлээд усаар угаан үйлд. 13 Бас 
Аруныг ариун хувцсуудаар хувцлан, тослон ариун болгон үйлд. Тийн 
бөгөөд тэр нь надад лам болж үйлчлэх буй. 14 Бас түүний хөвгүүдийг 
ирүүлээд, тэдэнд доторх дээлнүүдийг өмсгөн, 15 тэдний эцгийн тослосон 
мэт тэднийг тослон үйлд. 16 Тийн бөгөөд тэд ч надад лам нар болж 
үйлчлэх буй. Тийн бээр тэдний тосолгоо нь тэдний төрлүүдээр мөнх 
ламын дагаврын тэмдэг болох буй гэсэнд Моши нь Жахуагийн түүнд 
хамаг захисан мэт түүнчлэн үйлдэв. 17 Тийнхүү Египидээс гарсаар 
хоёрдугаар жилийн анхны сарын нэгдүгээр өдөр сүм нь босгогдов. 18 
Моши нь сүмийг босгон, хөлүүдийг тавин, хавтгай моддыг босгон, 



хоноолтнуудыг оруулан, багануудыг босгов. 19 Бас Моши нь Жахуагийн 
түүнд захисан мэт майхныг сүмийн дээгүүр сунгаад майхны бүрхүүлийг 
дээгүүр тавив. 20 Бас тэр нь гэрчлэлгээг авч хайрцгийн гархинуудад 
оруулаад, хавхгийг хайрцгийн дээр тавив. 21 Бас Моши нь Жахуагийн 
түүнд захисан мэт хайрцгийг сүмийн дотор авчраад бүрхэнгүй хөшгийг 
өлгөж, гэрчлэлгээний хайрцгийг бүрхээв. 22 Бас тэр нь ширээг сүмийн 
хойд этгээдэд хөшгийн гадуур чуулганы майхны дотор тавив. 23 Бас 
Моши нь Жахуагийн түүнд захисан мэт түүний дээр боорцгийг засан 
Жахуагийн өмнө тавив. 24 Бас Моши нь гэрэвчийн суурийг ширээний тус 
сүмийн өмнө этгээдэд чуулганы майханд тавиад, 25 Жахуагийн түүнд 
захисан мэт зулуудыг Жахуагийн өмнө шатаав. 26 Бас тэр нь тахилын 
алтан ширээг чуулганы майханд хөшгийн өмнө тавив. 27 Бас Моши нь 
Жахуагийн тахилд захисан мэт түүний дээр анхилах үнэртнийг шатаав. 
28 Бас тэр нь сүмийн үүдний өлгөгдөх хөшгийг босгов. 29 Бас Моши нь 
Жахаугийн түүнд захисан мэт шатаалт тахилын ширээнийг чуулганы 
майхан сүмийн үүдний дэргэд тавиад, түүний дээр шатаалт тахил 
хийгээд, идээний тахилуудыг өргөв. 30 Бас тэр нь гадрыг чуулганы 
майхан хийгээд тахилын ширээ хоёрын хооронд тавиад, түүнд угаах усыг 
агуулав. 31 Тийн бөгөөд Моши хийгээд Арун ба түүний хөвгүүд нь гар 
хийгээд хөлөө угаав. 32 Тэд нь чуулганы майханд орох бөгөөд тахилын 
ширээний ойр ирэх цагт Жахуагийн Мошид захисан мэт угаадаг бөлгөө. 
33 Бас тэр нь сүм хийгээд тахилын ширээг тойруулан хүрээг босгон 
өлгөгдөх хөшгийг өлгөв. Энэ мэтээр Моши нь үйлдвэрээ дуусав. 34 Тийн 
бөгөөд үүл нь чуулганы майхныг бүрхээсэн бөгөөд Жахуагийн цог 
жавхлан нь сүмийг дүүрсэн бөлгөө. 35 Тийн бээр Моши нь чуулганы 
майханд орж эс чадав. Тэр юуны тул гэвэл, үүл нь түүний дээр байсан 
бөгөөд Жахуагийн цог жавхлан нь сүмийг дүүрсэн бөлгөө. 36 Үүлний 
сүмийн дээрээс өргөгдсөнд Израйлын хөвгүүд нь хамаг аянуудаараа 
явдаг бөлгөө. 37 Зүгээр үүл нь эс өргөгдвөл эл. Тэд нь түүний өргөгдөх 
өдрөөс урьд эс явдаг бөлгөө. 38 Тэр юуны тул гэвэл, тэдний хамаг 
аянуудаар Жахуагийн үүл нь сүмийн дээр өдөр болсон бөгөөд шөнөөр 
бадрангуй гал мэт болсон бөлгөө. Энэ нь Израйлын хөвгүүдийн хамаг 
аянуудаар тэдгээрт үзэгдсэн болой.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Ехува нь Мошийг дуудаад, чуулганы майхнаас түүнд 
зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүдэд ийн хэмээн өгүүл. Танаас аль хэн 
Ехувад өргөлийг өргөхөд малаас гэвэл үхэр буюу эсвэл хониноос 
өргөлийг өргөтүгэй! 3 Хэрвээ түний өргөл нь үхрийн шатаалт өргөл болох 



бөгөөс эл, тэр нь зэмгүй эр үхрийг өргөх болтугай! Ехувад тааламжит 
болохыг тул сайхны үүдний өмнө өргөх болтугай! 4 Бас тэр нь гараа 
шатаалт тахилын толгойн дээр тавих болтугай! Тийхүү тэр нь түний 
нүглийг арилгахын тул тааламжит болох буй. 5 Тийн түүний Ехувагийн 
өмнө үхрийн алсаны хойно Аруны лам хөвгүүн нь цусыг авчираад, 
чуулганы майхны үүдний дэргэд байгч тахилын ширээний дээр тойруулан 
шүрших болтугай! 6 Бас тэр нь тахилын үхрийг өвчөөд хэсгээр нь огтлох 
болтугай! 7 Тийн бөгөөд Арун ламын хөвгүүн нь голын тахилын ширээний 
дээр тавиад, түлээг галын дээр зэрэгцүүлж тавьтугай! 8 Жич Аруны лам 
хөвгүүн нь хэсгүүд хийгээд толгой ба өөхийг тахилын ширээний дээр 
байсан галын дээр байгч түлээний дээр зэрэгцүүлж тавьтугай! 9 Зүгээр 
түний дотор хийгээд хөлүүдийг усаар угаасны хойно лам нь хамгийг 
тахилын ширээний дээр шатаах болтугай! Тэр гэвэл Ехувад амархан 
үнэрийн шатаалт өргөл буй. 10 Бас хэрвээ түүний өргөл нь хонь эсвэл 
ямаанаас шатаалт тахил болох бөгөөс эл. Тэр нь зэмгүй эрийг өргөх 
болтугай! 11 Жич тэр нь тахилын ширээний хойд этгээдэд Ехувагийн 
өмнө түүнийг алах болтугай! Тийнхүү Аруны лам хөвгүүн нь түүний цусыг 
тахилын ширээний дээр тойруулан шүрших болтугай! 12 Жич тэр нь хэсэг 
хэсгээр байгч галын дээр байгч түлээний дээр зэрэгцүүлж тавьтугай! 13 
Зүгээр дотор хийгээд хөлүүдийг усаар угаасны хойно лам нь хамгийг 
өргөж тахилын үирээний дээр зэрэгцүүлж шатаах болтугай! <эр гэвэл 
Жхауад амархан үнэрийн шатаалт өргөл буй. 14 Жмч түүнийг Ехувад 
өргөх шатаалт өргөл нь шувуу болох бөгөөс эл, түүний өргөл нь тагтаа 
эсвэл хүүрзгэний зулзагаас болох болтугай! 15 Тийн бөгөөд лам нь 
түүнийг тахилын ширээнд авчираад, түүний толгойг мушгин таслаад, 
тахилын ширээний дээр түлэн, түүний цусыг тахилын ширээний этгээдэд 
шахах болтугай! 16 Бас тэр нь хоолойн сав хийгээд өтүүдийг аваад 
тэднийг тахилын ширээний зүүн этгээдэд үнсийг газарт хаях болтугай! 17 
Тийн бөгөөд түүний далайгаар таслан өгөхөө хагалсаны хойно лам нь 
тахилын дээр байгч галын түлээний дээр шатаах болтугай! Тэргэвэл 
Ехувад амархан үнэрийн шатаалт өргөл буй.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Хэрвээ аль хэнээр талхан өргөлийг Ехувад өргөвөөс эл, тэр нь өргөлөө 
цагаан холироос болгон, түүний дээр тосыг асгаж бойпорыг хийх 
болтугай! 2 Тийн бөгөөд түүнийг Аруны лам хөвгүүнд авчираад лам нь 
түүнээс нэг атгахын төдий холир хийгээд тосны зарим ба хамаг бойпорыг 
аваад түүний учир дурсгал болгон тахилын ширээний дээр шатаах 
болтугай! Тэр нь Ехувад амархан үнэрийн шатаалт өргөл буй. 3 Бас тэр 
нь талхан өргөлийн үйлдсэнийг Арун хийгээд түүний хөвгүүн нь авах 



болтугай! Тэр нь Ехувад маш ариун шатаалт өргөл буй. 4 Бас чи 
болгосон талхан өргөлийг өргөвөөс, тэр нь тостой хольсон бөгөөд эс 
иссэн цагаан гурил боорцгууд эсвэл тосоор түрхсэн эс иссэн нимгэн 
боорцгууд болох болтугай! 5 Хэрвээ чиний өргөл нь тавгийн дээр 
болгосон талхан өргөл болох бөгөөс, тэр нь тостой хольсон бөгөөд эс 
иссэн цагаар гурил болох болтугай! 6 Чи түүнийг хэсэг хэсгээр хуваагаа, 
түүний дээр тосыг асган үйлд. Тэр нь талхан өргөл буй. 7 Бас хэрээ чиний 
өргөл нв тарах тавгаар болсон талхан өргөл болох бөгөөс, тэр нь цагаан 
гурил тостоор болох болутгай! 8 Тийн бөгөөд энэ мэт үйлдсэн талхан 
өргөлийг Ехувад авчиран үйлд. Үүнийг ламд авчирахад тэр нь тахилын 
ширээнд авчирах болтугай! 9 Бас лам нь тэр талхан өргөлөөс заримыг 
аваад дурсгал болгон тахилын ширээний дээр шатаах болтугай! Тэр нь 
Ехувад амархан үнэрийн шаталт өргөл буй. 10 Бас талхан өргөлөөс 
уйдсан хүн нь Аруны хийгээд түүний хөвгүүний болох болтугай! Тэр нь 
Ехувад галаар үйлдсэн маш ариун шатаалт өргөл буй. 11 Ехувад аливаа 
өргөх талхан өргөлийг бүү исгэгтүн гэвэл, аливаа исгэсэн эсвэл балаар 
зуурсан шатаалт өргөлийг Ехувад өргөх нь ёсгүй буй. 12 Та анхны 
жимсийн өргөлүүдийг Жаухад өргөгтүн! Тийн боловч тэднийг амархан 
үнэр болгон тахилын ширээний дээр бүү шатаагтун! 13 Бас аливаа 
талхан өргөлийг давсаар давслан үйлд. Бас чиний бурхны тогтоолын 
давс нь талхан өргөлөөс үл дутах болтугай! Өөрийн хамаг өргөлтэй 
давсыг өргөн үйлд. 14 Хэрвээ чи анхны жимсээс талхан өргөлийг Ехувад 
өргөвөөс эл, галаар шатаагдсан тарианы шинэ толгой хийгээд зүүрэн 
толгойнуудаас цохьсон тарианы өргөлөө болгон өргөн үйлд. 15 Бас 
түүний дээр тосыг асгаж, анхилах үнэртэнийг хийж үйлд. Тэр нь талхан 
өргөл буй. 16 Тийн бөгөөд лам нь түүнийг дурсгал болгон цохьсон 
тарианы зарим хийгээд тосны зарим ба, хамаг бойпорыг шатаах 
болтугай! Тэр нь Ехувад шатаалт бргөл буй.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Хэрвээ аль хэн эвийн тул тахилын өргөл эр эсвэл эм үхрийг өргөвөөс 
эл, түүнийг зэмгүйгээр Ехувагийн өмнө өргөх болтугай! 2 Тийн тэр нь 
гараа өргөлийн толгойн дээр тавиад, чуулганы майханы үүдний өмнө 
түүнийг алах болтугай! Бас Аруны лам хөвгүүн нь цусыг тахилсан 
ширээний дээр тойруулан шүрших болтугай! 3 Тийн бгөөөд тэр нь эвийн 
тул болсон тахилаас дотрыг бүрхэгч өөх хийгээд дотор байгч хамаг өөх 
ба, 4 хоёр бөөр хийгээд бэлхүүсний ойр байгч өөх ба, элэгний дээр байгч 
сүсэлийг хоёр бөөртэй сэлт аваад Ехувад шатаалт өргөл болгон өргөх 
болтугай! 5 Аруны хөвгүүн нь түүнийг тахилын ширээний дээр, галд байгч 
түлээний дээр байгч шатаалт тахилын дээр шатаах болтугай! Тэр нь 



галаар үйлдсэн амархан үнэрийн шатаалт өргөл буй. 6 Хэрвээ хэн 
Ехувад эр эсвэл эм хонийг эвийн туд өргөл болгон өргөвөөс эл, түүний 
зэмгүйгээр өргөх болтугай! 7 Хэрвээ тэр нь хургыг тахил болгон өргөвөөс 
эл, Ехувагийн өмнө авчирах болтугай! 8 Тийн бөгөөд тэр нь гараа 
өргөлийн толгойн дээр тавиад чуулганы майхны өмнө алах болтугай! Бас 
Аруны хөвгүүн нь цусыг тахилын ширээний дээр тойруулан шүрших 
болтугай! 9 Тийн бөгөөд тэр нь эвийн тул болсон тахилаас өөх хийгээд 
нуруунаас авсан бүхэл ??? ба, дотрыг бүрхэвч өөх хийгээд дотор байгч 
хамаг өөх ба, 10 Хоёр бөөр хийгээд тэдний дээр бэлхүүсний ойр байгч 
өөх ба элэгний дээр байгч цөсийг хоёр бөөртэй аваад Жаухад шатаалт 
өргөл болгон өргөх болтугай! 11 Бас нэг лам нь тахилын ширээний дээр 
түүнийг шатаах болтугай! Энэ нь Ехувад амархан үнэрийн шатаалт өргөл 
буй. 12 Хэрвээ түүний өргөл нь ямаа болох бөгөөс эл, Тэр нь түүнийг 
Ехувагийн өмнө авчираад 13 Гараа түүний толгойн дээр тавиад чуулганы 
майхны өмнө алах болтугай! Бас Аруны хөвгүүн нь цусыг тахилын 
ширээний дээр тойруулан шүрших болтугай! 14 Тийн тэр нь түүнээс 
дотрыг бүрхэгч өөх хийгээд дотор байгч хамаг байх ба, 15 Хоёр бөөр ба 
тэдний дээр бэлхүүсний ойр байгч өөх ба, элэгний дээр байгч цөсийг 
хоёр бөөртэй аваад Ехувад шатаалт өргөл болгон өргөх болтугай! 16 Лам 
нь тэднийг тахилын ширээний дээр шатаах болтугай! Тэр нь Жаухад 
амархан үнэрийн шатаалт өргөлийн идээ буй. Хамаг өөх нь Ехувагийн 
болой. 17 Таны өөх ба цусыг ч үл идэх нь таны хамаг нутгуудаар таны 
төрлүүдэд мөнх тогтоол болох буй.  

Дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүнд ийн 
өгүүл; Хэрвээ аль хэн Ехувагийн аль нэг зарлигийг мэдэхгүй тасалж, аль 
хэрэггүй юмыг үйлдвээс эл, 3 Бас хэрвээ таслагдсан лам нь хилэнцийг 
үйлдэж улсыг төөрүүлвээс эл, тэр нь өөрийн үйлдсэн хилэнцийн учир нэг 
залуу зэмгүй үхрийг нүглийн тул тахил болгон Ехувад авчрах болтугай! 4 
Тийн тэр нь үхрээ чуулганы майхны үүдний дэргэд Ехувагийн өмнө алах 
болтугай! 5 Тийн бөгөөд таслагдсан лам нь үхрийн цусаас авч, чуулганы 
майханд авчираад 6 Тэр лам нь хуруугаа цусанд норгоод Ехувагийн өмнө 
сүмний хөшигийн тийш долоон та шүрших болтугай! 7 БАс лам нь цусаас 
авч чуулганы майхны дотор байгч анхилах үнэртний ширээний өврүүдэд 
түрхэн асгах болтугай! 8 Бас тэр нь нүглийн тул өргөл болсон үхрээс 
дотрыг бүрхэгч өөх хийгээд дотор байгч хамаг өөх ба, 9 Хоёр бөөр 
хийгээд тэдний дээр байгч бэлхүүсний ойр байгч өөх ба элэгний дээр 
байгч цөсийг хоёр бөөртэй авах болтугай! Эвийн тул тахилын үхрээс хэр 
автсан мэт түүнчлэн авах болтугай! 10 Тийн бөгөөд лам нь шатаалт 



тахилын үирээний дээр тэднийг шатаах болтугай! 11 Бас тэр нь үхрийн 
арьс хийгээд хамаг мах ба, толгой хийгээд хөлүүд ба, дотор хийгээд сэвс 
ба, 12 Бүхэл үхрийг буудлын гадна нэг цэвэр газкарт аваачаад түлээний 
дээр галаар түлэх болтугай! Үгсийг гаргах газарт түлэх болтугай! 13 Бас 
хэрвээ Израйлын чуулганы мэдэлгүй хилэнцийг үйлдсэнд тэр хилэнц нь 
чуулганаас нуугдваас, Жич тэд нь Ехувагийн хамаг зарлигуудаас нэгийг 
таслаад зэмт болсон болвоос 14 Тэдний үйлдсэн хилэнцийн мэдэгдэхэд, 
чуулган нь үхрээс нэг залуу шарыг нүглийн тул тахил болгон өргөхийн тул 
чуулганы майхны өмнө авчирах болтугай! 15 Тийн чуулганы өтгөсүүд нь 
гараа шарын толгойн дээр, Ехувагийн өмнө тавиад шарыг Ехувагийн 
өмнө алах болутгай! 16 Тийн бөгөөд таслагдсан лам нь шарын цусаас 
чуулганы майханд авчираад 17 хуруугаа цусанд норгоод, Ехувагийн 
хөшигийн тийш долоонтаа шүрших болтугай! 18 Тийн тэр нь чуулганы 
майхны дотор Ехувагийн өмнө байгч тахилын ширээний өврүүдэд цусаас 
заримыг түрхээд үлдсэн цусыг чуулганы майхны үүдний өмнө байгч 
тахилын ширээний доогуур асгах болтугай! 19 Жич түүний хамаг өөхийг 
түүнээс аваад тахилын ширээний дээр шатаах болтугай! 20 Бас тэр нь 
нүглийн тул өргөгдсөн үхэртэй гэр үйлдсэн мэт энэ үхэртэй түүнчлэн 
үйлдэх болтугай! Энэ мэтээр лам нь тэдний нүглийг арилгах бөгөөд, 
тэдгээрийн нүгэл нь өнгөрүүлэгдэх буй. 21 Тийн бөгөөд тэр үхрийг 
буудлын гадна гаргаад урьдахь үхрийг шатаасан мэт энэ үхрийг түүнчлэн 
шатаах болтугай! Энэ гэвэл чуулганы нүглийн тул өргөл буй. 22 Ахлагч нь 
хилэнцийг мэдэлгүй үйлдэн өөрийн Ехува бурхнй аливаа захианаас давж, 
хэрэггүй үйлийг үйлдээд зэмт болсон болвоос 23 Бас түүний үйлдсэн 
хилэнц нь түүнд мэдэгдвээс, тэр нь ямаанаас нэг зэмгүй эр ишгийг өргөл 
болгон авчрах болтугай! 24 Тийн тэр нь гараа ишгэний дээр тавиад, 
шатаалт тахилыг алах газрын тэнд Ехувагийн өмнө алах болтугай! Тэр нь 
нүглийн тул өргөл буй. 25 Тийн бөгөөд лам нь нүглийн тул болсон 
өргөлийг цусаас хуруугаараа аваад шатаалт өргөлийн ширээний 
өврүүдэд түрхээд, үлдсэн цусыг шатаалт тахилын ширээний доогуур 
асгах болтугай! 26 Бас түүний хамаг өөхийг эвийн тул болсон тахилын 
өөх мэт тахилын ширээний дээр шатаах болтугай! Энэ мэтээр лам нь 
түний нүглийг арилгах бөгөөд тэр нь өнгөрүүлэгдэх буй. 27 Хэрвээ орны 
эхэн улсаас аль хэн мэдэлгүй хилэнцийг үйлдэж, Ехувагийн аливаа 
захианаас даван хэрэггүй үйлийг үйдэж зэмт болсон болвоос 28 Бас 
түүний хилэнц нь түүнд мэдэгдвээс тэр нь өөрийн үйлдсэн хилэнцийн тул 
ямаанаас нэг зэмгүй эм ямааг өргөл болгон авах болтугай! 29 Тийн тэр нь 
гараа нүглийн тул болсон өргөлийн толгойн дээр тавиад шатаалт 
өргөлийг алах газарт түүнийг алах болутгай! 30 Тийн бөгөөд лам нь 
хуруугаараа цусаас аваад шатаалт тахилын ширээний өврүүдэд түрхээд, 
үлдсэн цусыг тахилын ширээний доогуур асгах болтугай! 31 Бас лам нь 



эвийн тул болсон тахилаас өөхийг авдаг мэт түүнчлэн түүний хамаг 
өөхийг аваад, түүнийг тахилын ширээний дээр Ехувад амар болгон 
шатаах болтугай! Энэ мэтээр лам нь түүний нүглийг арилгах бөгөөд тэр 
нь өнгөрүүлэгдэх буй. 32 Хэрвээ тэр нь хургыг авчрах болтугай! 33 Тийн 
тэр нь хилэнцийн тул болсон өргөлийн толгойн дээр гараа тавиад, 
шатаалт өргөлийг алах газарт хилэнцийн тул болсон өргөлийг алах 
болтугай! 34 Тийн бөгөөд лам нь хилэнцийн тул болсон өргөлийн цусаас 
хуруугаараа аваад шатаалт тахилын ширээний өврүүдэд түрхээд, үлдсэн 
цусыг тахилын ширээний доогуур асгах болтугай! 35 Бас лам нь эвийн 
тул болсон тахилын хурганы өөхийг авдаг мэт түүнчлэн түүний өөхийг 
аваад, Ехувагийн галаар үйлдэн тахилын ёсоор түүнийг шатаах болтугай! 
Энэ мэтээр лам нь түүний үйлдсэн хилэнцийг арилгах бөгөөд тэр нь 
өнгөрүүлэгдэх буй.  

Тавдугаар бүлэг.  

1 Хэрвээ аль хэн хараалын дууг сонсож гэрч болсноор нүгэлт болоод 
түүнийг үзсэн эсвэл мэдсэн бөгөөтөл эс мэдүүлсэн бөгөөс эл, тэр нь 
өөрийн хилэнийг дагах буй. 2 Бас аль хэн бузар юмд хүрэх гэвэл бузар 
ангийн үхдэлд буюу. Бузар малын үхдэлд буюу, бузар адалжих хорхойн 
үхдэлд мэдэлгүйгээр хүрээд бузар хийгээд нүгэлт болсон болвоос 3 Жич 
хэрвээ аль хэн нь хүний бузарт хүрч, аливаа бузарт мэдлгүйгээр хүрч 
бузарлагдваас, тэр нь мэдэх цагтаа зэмт болох буй. 4 Бас хэрвээ алт хэн 
муу буюу сайныг үйлдэх буй хэмээн аль тангарагаар тангараглаад 
түүнийг үйлдэхээ умартваас эл, тэр нь түүнийг санах цагтаа эдүүдээс аль 
нэгд зэмт болоод, 5 Энэ мэтээр зэмт болсны тул үйлдсэн хилэнцээ 
илэрхийлэх болтугай! 6 Тийн бөгөөд тэр нь өөрийн үйлдсэн нүглийн тул, 
буруугийн тул тахилыг Ехувад авчиан хониноос эм хурга эсвэл ямаанаас 
эс ишгийг авчирах болтугай! Тийн бгөөөд лам нь түүний нүглийг арилгах 
буй. 7 Хэрвээ тэр нь хургыг авчирч үл чадваас, түүний үйлдсэн нүглийн 
тул хоёр тагтаа эсвэл хоёр хүүрзгэний зулзагыг авчираад, нэгийг нүглийн 
тул тахил болгон, нөгөөг нь шатаалт тахил болгох болтугай! 8 Тийн тэр нь 
тэдний ламд авчирах бөгөөд лам нь нүглийн тахил болгохыг урьд өргөж 
биеийг хуваан өгөх толгойг мушгиж таслах болтугай! 9 Тийн тэр нь цусаас 
тахилын үирээний этгээдэд шүршээд, үлдсэн цусыг тахилын ширээний 
доогуур асгах болтугай! Тэр нь нүглийн тул тахил болой. 10 Бас тэр нь 
нөгөөг шатаалт тахил болгон ёсоор үйлдэх болтугай! Энэ мэтээр лам нь 
түүний үйлдсэн хилэнцийг арилгах бөгөөд хилэнц нь өнгөрүүлэгдэх буй. 
11 Зүгээр хэрвээ тэр хүн нь хоёр тагтаа эсвэл хоёр хүрзгэний зулзагыг 
авчирч эс чадваас, тэр нүглийг үйлдсэн хүн нь нэг Ифа хэмжүүрийн 
арван хувийн нэгний төдий цагаан холирыг тахил болгон авчиртугай! Тэр 



нь түүний дээр тосыг үл хийж анхилаа үнэртэнийг ч үл хийх болтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, тэр нь нүглийн тул тахил болой. 12 Тийн тэр нь түүний 
ламд авчрах бөгөөд лам нь түүнээс дурсгал болохын тул нэг атгыг 
атгаад, Ехувагийн галт тахилын ёсоор тахилын ширээний дээр шатаах 
болтугай! Тэр нь нүглийн тул тахил болой. 13 Энэ мэтээр лам нь түүний 
аль нэг үйлдсэн нүглийг арилгах бөгөөд тэр нь өнгөрүүлэгдэх буй. Бас 
тахилаас олдсоныг талхан өргөлийн ёсоор лам нь авах болтугай! 14 Тийн 
бөгөөд Ехува Мошид зарлиг болруун; 15 Бас хэн Ехувагийн ариунуудын 
учир зарлиг болсноос мэдэлгүй давж, хилэнцийг үйлдэхэдээ хониноос 
ариун сүмийн Шихилын ёсоор хоёр Шихимийн төдий үнэнт зэмгүй хуцыг 
өөрийн завсаны тул, Ехувад давсан өргөл болгон авчирах болтугай! 16 
Тийн тэр нь ариунуудын учир өөрийн бурууг үйлдсэний тул түлж, бас 
түүний таван хувийн нэгийг нэмж ламд өгтүгэй! Тийн бөгөөд лам нь 
нүглийн тус тахил болгосон хуцаар түний нүглийг арилгах бөгөөд, тэр нь 
өнгөрүүлэгдэх буй. 17 Бас хэрвээ аль хэн нүглийн үйлдээр Ехувагийн 
хамаг хорьсонуудаас аль нэг хэрэггүй үйлийг мэдэлгүй үйлвээс эл, тэр нь 
зэмт болоод өөрийн нүглийг дагах буй. 18 Тийн тэр нь хониноос чиний 
бодсон үнэнт нэг зэмгүй хуцийг давсаны тул тахил болгон ламд авчирах 
бөгөөд лам нь түүний мэдэлгүй үйлдсэн нүглийг арилгах бөгөөд тэр нь 
өнгөрүүлэгдэх буй. 19 Түүний Ехувагийн зарлигаас давсан мөний тул энэ 
давсан тахил болой.  

Зургадугаар бүлэг.  

1 Бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Хэрвээ аль хэн бус хүнээс 
хадгалахын тул авсан юмын дотор эсвэл түүний гарт даалгасан юмын 
учир, эсвэл булаан авсан юмын учир, эсвэл хүнд хорыг үйлдсэний учир 3 
эсвэл аль гээгдсэн юмыг олоод түүний учир худлаар өгүүлсэнээр 
Ехувагийн тус хилэнцийг үйлдвээс, аль хэн эд бүгдээрээс нэгийг үйлдэж 
түүнд нүгэлт болоод 4 Тэр нь энэ мэт нүглийг хийж зэмт болсонд булаан 
авсан юм эсвэл хороор авсан юм, эсвэл хадгалахын тул түүнд өгсөн юм 
эсвэл ??? гээгдсэн хийгээд түүний олсон юм, эсвэл түүний аль худлаар 
амалдсан юмыг буцааж өгөх болтугай! 5 Энэ мэтээр тэр нь өөрийн 
нүглийн тул өргөлийг өргөх цагт юмын эзэнд төдий мөнгийг төлж, таван 
хувийн нэгийг нэмж өгөх болтугай! 6 Тийн бөгөөд тэр нь хониноос нэг 
тогтоосон үнэний зэмгүй хуцийг Ехувад давсаны тул тахил болгон тэр 
давсаны тул тахилын ламд авчирах болтугай! 7 Тийн бөгөөд лам нь 
Ехувагийн өмнө түүний нүглийг арилгах бөгөөд түүний аливаа үйлдсэн 
хилэнц нь өнгөрүүлэгдэх буй. 8 Бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 9 
Арун хийгээд түүний хөвгүүнд захин ийн өгүүл. Шатаалт тахилын тогтоол 
нь ийн; Шатаалт тахил нь ширээний дээр галын оронд шөнө дуустал 



гатсаар байх бөгөөд, тахилын ширээний гал нь унтралгүй ширээний дээр 
байх болтугай! 10 Тийн бөгөөд лам нь бүс хувцад хийгээд бүс өмдөө 
биедээ өмсөөд, тахилын ширээний дээр байгч галаар түлэгдсэн тахилын 
үйлсийг аваад, тахилын ширээний хажуугаар тавьтугай! 11 Тийн бөгөөд 
тэр нь энэ хувцадыг тайлаад бус хувцадыг өмсөөд буудлын гадна нэг 
цэвэр газарт үнсийг аваачих болтугай! 12 Бас тахилын ширээний дээр 
байгч гал нь шатсаар байж үл унтраагдах болтугай! Тийн лам нь өглөө 
бүрд түлээг түлж шатаалт тахилыг зэрэглүүлж эвийн тул болсон тахилын 
өөхийг шатаах болтугай! 13 Тэр гал нь тахилын ширээний дээр үргэлжид 
шатсаар байж үл унтраагдах болтугай! 14 Жич талхан тахилын тогтоол 
нь ийн; Аруны хөвгүүн нь Ехувагийн өмнө тахилын ширээний дэргэд 
өргөх болтугай! 15 Тийн тэр нь талхан тахилын холироос хийгээд тосоос 
нэг атгыг атгаад талхан тахилын дээр байгч хамаг бойпорыг аваад 
Ехувад дурсгалт болохын тул амархан үнэрийн тахил болгон ширээний 
дээр шатаах болтугай! 16 Бас үлдсэнийг Арун хийгээд түүний хөвгүүд нь 
идэх болтугай! Тэр үйлдсэн нь эс тсгэгдсэнээр идэгдэх болтугай! Тэд нь 
ариун оронд чуулганы майхны хүрээний дотор идэх болтугай! 17 Тэд нь 
түүнийг исгэлэн үл болгох болтугай! Би өөрийн шатаалт тахилуудаас 
үүнийг тэдний хувь болгон тэдэнд өгсөн буй. Тэр нь нүглийн тул тахил 
хийгээд алтын тул тахилууд мэт маш ариун болой. 18 Аруны хөвгүүдээс 
аливаа эр нь түүнээс идэх болтугай! Энэ нь Ехувагийн шатаалт 
тахилуудын учир таны хамаг төрлүүдэд мөнх тогтоол болох буй. Тэдэнд 
аливаа гараа хүргэгч нь ариун болох ёст болой. 19 Бас Ехува нь Мошид 
зарлиг болруун; 20 Арун хийгээд түүний хөвгүүдийн таслагдсан өдөр 
тэдний Ехувад өргөх тахил нь ийн; Ифа хэмжүүрийн арван хувийн нэгний 
төдий цагаан гурилыг үргэлж тахил болгон нэг хагасыг өглөөгөөр өргөн 
нөгөө хагасыг нь үдшээр өргөх болтугай! 21 Түүний тавгны дээр тостой 
найруулж шараад, хэсэг хэсгээр огтолсоны хойно авчираад амархан 
үнэрийн талхан тахил болгон Ехувад өргөх болтугай! 22 Бас түүний 
хөвгүүдээс түүний оронд таслагдсан лам нь энэ мэтээр үйлдэх болтугай! 
Энэ нь Ехувагийн мөнх тогтоол буй. Тэр нь цөмөөр шатаагдах болтугай! 
23 Ламын аливаа талхан тахил нь цөмөөр шатаагдаад үл идэгдэх 
болтугай! 24 Бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 25 Арун хийгээд 
түүний хөвгүүдэд ийн хэмээн өгүүл. Нүглийн тул болсон тахилын тогтоол 
нь ийн; Шатаалт тахилыг алдаг газрын тэнд нүглийн тул болсон тахил нь 
Ехувагийн өмнө алагдах болтугай! Тэр нь маш ариун болой. 26 Үүнийг 
нүглийн тул өргөгч лам нь идэх болтугай! Тэр нь маш ариун оронд 
чуулганы майхныг өмнө хүрээний дотор идэгдэх болтугай! 27 Түүний 
маханд гараа хүргэгч нь ариун болох ёст болой. Бас хэрвээ түүнээс цус 
нь аливаа хувцасанд шүршигдвээс эл, шүршүүлсэн хувцад нь ариун 
оронд угаагдах болтугай! 28 Бас түүний чанасан шавар сав нь 



эвдрүүлэгдэх болтугай! Харихн хэрвээ тэр нь зэс савийн дотор 
чанагдваас эл, тэр сав нь сайтар арчигдаад усаар зайлагдах болтугай! 29 
Лам нарын дотор аливаа эр ньтүнээс идэх болтугай! Тэр нь ариун болой. 
30 Бас аливаа нүглийн тул болсон тахилын цус нь ариун орны дотор 
нүглийг арилгахын тул чуулганы майхны дотор авчирагдваас эл. Тэр 
тахил нь үл идэгдэх галаар шатаагдах болтугай!  

Долдугаар бүлэг.  

1 Бас давсаны тул тахилын тогтоол нь ийн; Тэр гэвэл маш ариун болно. 2 
Тийн бөгөөд шатаалт тахилыг алах газрын тэнд давсаны тул тахил нь 
алагдах болтугай! 3 Цус нь тахилын ширээний дээр тойрууж шүршигдэх 
болтугай! 4 Тийн түүний өөх хийгээд сүүл ба дотрыг бүрхэгч өөх хийгээд 
элэгний дээр байгч цөсийг хоёр бөөртэй авсны хойно 5 Лам нь тэднийг 
Ехувад шатаалт тахил болгон, тахилын ширээний дээр шатаах болтугай! 
Тэр гэвэл давсаны тул тахил болой. 6 Лам нарын дотроос аливаа эр нь 
түүнээс идэх буй. Тэр маш ариун бүхийн тул ариун орны дотор идэгдэх 
болтугай! 7 Нүглийн тул болдог тахил ямар буй мэт давсаны тул тахил нь 
адил буй. 8 Тэд нь ганц тогтоолт болой. Тэднээр нүглийг арилгагч лам нь 
тэднийг авах болтугай! 9 Бас аливаа ганцхан дотор шарсан эсвэл тавгийн 
дээр, эсвэл хавтгай төмрийн дээр шарсан талхан тахилууд нь тэднийг 
өргөж ламын болох болтугай! 10 БАс аливаа тостой хольсон эсвэл 
хуурай талхан тахилуудыг Аруны хамаг хөвгүүд нь ялгалгүй авах 
болтугай! 11; Бас Ехувад аль өргөн эвийн тул тахилын тогтоол нь ийн; 12 
Хэрвээ түүнийг магтаалт тахил болгон өргөвөөс тосоор хольсон эс иссэн 
боорцгууд хийгээд тосоор дүүргэгдсэн эс иссэн нимгэн боорцгууд ба 
цагаан гурилын шарсан тостой хольсон боорцгуудыг магтаалтай 
тахилтай өргөн, 13 бас нимгэн боорцгуудаас гадна эвийн тул болсон 
магтаалт тахилтай иссэн боорцгийг тахил болгон авчирах болтугай! 14 
Жич тэр нь хамаг тахилаас нэгийг дээш өргөгдөх тахил болгон Ехувад 
өргөтүгэй! Тэр нь эвийн тул болсон тахилуудын цусыг шүршигч ламын 
болох болтугай! 15 Бас эвийн тул магтаалт тахилуудын мах нь өргөгдсөн 
өдрө идэгдэн маргааш болтол үл өгөгдөх болтугай! 16 Бас хэрвээ түүний 
өргөх тахил нь тангарагийн буюу эсвэл дурны тахил болох бөгөөс эл, тэр 
нь тахил нь өргөгдсөн өдөр нь идэгдэх ёст боловч, харин түүний маргааш 
болтол үлдсэнийг идэж болох болой. 17 Зүгээр тахилын мах нь 
гуравдугаар өдөр болтол үлдвээс галаар шатаагдах болтугай! 18 Хэрвээ 
эвийн тул болсон тахилуудын мах нь гуравдугаар өдөр идэгдвээс эл, тэр 
нь тааламжит үл болон түүнийг өргөгчийн дуунд үл дуулагдан бузар 
болох буй. Түүнээс идэгч нь зэмт болох буй. 19 Бас аль бузар юмд хүрсэн 
мах нь үл идэгдэх болтугай! Тэр нь галаар түлэгдэх болтугай! Зүгээр 



аливаа бузар бус мах нь идэгдэх болтугай! 20 Тийн боловч бузар биетээр 
Ехувагийн эвийн тул болсон тахилын махнаас идэгч нь өөрийн улсаас 
хоосруулагдах буй. 21 Жич аливаа бузар юмд гэвэл, хүний бузарт, эсвэл 
малын бузарт, эсвэл аливаа буртаг хүрээд Ехувагийн эвийн тул болсон 
тахилын махнаас идэгч нь өөрийн улсаас хоосруулагдах буй. 22 Бас 
Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 23 Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүл; 
Аливаа үхрийн эсвэл хонины эсвэл ямааны өөхийг бүү идэгтүн! 24 Бас 
үхсэн малын өөх хийгээд араатанд алагдсан малын өөхөөр аливаа 
хэргийг үйлдэж болох буй. Зүгээр түүнийг яруу бүү идэгтүн! 25 Тэр юуны 
тул гэвэл, аль хэн Ехувад галт тахил болгогдон өргөгдсөн малын өөхийг 
идвээс эл, тэр нь өөрийн улсаас хоосруулагдах буй. 26 Бас таныг аливаа 
нутгууд аливаа малын эсвээс шувууны цусыг бүү идэгтүн! 27 Аль хэн 
ямар ч цусыг идэгч нь өөрийн улсаас хоосруулагдах буй. 28 Жич Ехува нь 
Мошид зарлиг болруун; 29 Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүл. Аль хэн эвийн 
тул тахилыг Ехувад өргөгч эвийн тул болсон тахилуудаасаа Ехувад 
авчрах болтугай! 30 Тэр нь өөрийн гараар Ехувад болгосон шатаалт 
тахилыг авчирч өвчүүл өөхтэй сэлт авчрах болтугай! Тийн бөгөөд өвчүүг 
дэлгэгдэх тахил болгон Ехувагийн өмнө дэлгэх болтугай! 31 Тийн лам нь 
өөхийг тахилын ширээний дээр шатааж харин өвчүү нь Аруны хийгээд 
түүний хөвгүүдийн болох болтугай! 32 Бас таны эвийн тул болсон 
тахилуудаас баруун далыг дээш өргөгдөх тахил болгон ламд өргөгтүн! 33 
Аруны хөвгүүдээс эвийн тул болсон тахилын цус хийгээд өөхийг хэн 
өргөгч нь баруун далыг авах болтугай! 34 Тэр юуны тул гэвэл, би 
дэлгэгдэх өвчүү хийгээд дээш өргөгдөх далыг Израйлын хөвгүүдийн 
эвийн тул болсон тахилуудаас аваад, Арун хийгээд түүний хөвгүүдэд 
Израйлын хөвгүүнээс мөнх тогтоолоор өгсөн буй. 35 Энэ нь Ехувагийн 
шатаалт тахилуудаас Аруны хийгээд түүний хөвгүүдийн авах хувь мөн. 
Тэр нь тэдний Жахуда лам нар болсон өдөр тогтоогдсон бөлгөө. 36 
Үүнийг Ехува нь Израйлын хөвгүүдийг тэдэнд өгөгчид хэмээн тэдний 
таслагдсан өдөр мөнх тогтоолоор Израйлын төрлүүдэд захив. 37 Эд нь 
шатаалт тахилын хийгээд талхан тахилын ба, нүглийн тул тахилын 
хийгээд давсаны тул тахилын ба даалгаварын тул тахилын хийгээд эвийн 
тул тахилын тогтоолууд буй. 38 Эднийг Ехува нь Шиуна уулны дээр 
Мошид захиж Израйл хөвгүүдийг өөрийн тахилуудыг Шиуна говьд Ехувад 
өргөтүгэй! хэмээн захисан өдөр захив.  

Наймдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Арун хийгээд түүний 
хөвгүүд ба хувцад хийгээд тослох тос ба нүглийн тул тахил босох нэг шар 
хийгээд хоёр хуц ба нэг сувагийн төдий нэг иссэн боорцгийг аваад, 3 



Бүхэл чуулганыг чуулганы майхны үүдний дэргэд чуулган үйлд. 4 хэмээн 
зарлиг болсонд Моши нь Ехувагийн захисан мэт түүнчлэн үйлдэж 
чуулганыг чуулганы майхны дэргэд чуулуулав. 5 Тийн бөгөөд Моши нь 
чуулганд өгүүлрүүн; Энэ нь Ехувагийн үйлдтүгэй! хэмээн захисан мөн. 6 
хэмээн өгүүлээд Моши нь Арун хийгээд түүний хөвгүүдийг ирүүлээд, 
тэднийг усаар угаагаад 7 Арунд тодорох дээлийг өмсгөж, бүсээр бүсэлж, 
дээрх дээлийг өмсгөж, жинчийг түүний дээр өмсгөж жинчид уясан бүсээр 
бүслэв. 8 Бас түүнд өвчүүвчийг өмсгөөд өвчүүвчийн дээр үрим хийгээд 
??? гадав. 9 Жич тэр нь түүний тэргүүний дээр малгайг тавьж малгайн 
өмнөх этгээдэд ариун титэм болсон хавтгай алтыг Ехувагийн Мошид 
захисан мэт тавив. 10 Бас Моши нь тослох тосыг аваад сүмийг хийгээд 
түүний дотор байгчуудыг тослоод, тэднийг ариун болгов. 11 Жич тэр нь 
түүгээр тахилын ширээг долоон таа шүршиж ширээ хийгээд түүний хамаг 
савас ба газар хийгээд түүний хавхагийг ариун болгож тослов. 12 Бас тэр 
тослох тосоос Аруны толгойд асган түүнийг ариун болгож тослов. 13 Тийн 
бөгөөд Моши нь Аруны хөвгүүдийг ирүүлээд Ехувагийн захисан мэт 
тэдэнд дээлүүдийг өмсгөж, бүсүүдээр бүслээд малгайнуудыг өмсгөв. 14 
БАс тэр нь нүглийн тул тахил болох шарыг авчирав. Тийнхүү Арун 
хийгээд түүний хөвгүүд нь гаруудаа нүглийн тул тахил болох шарын 
толгойн дээр тавив. 15 Тийн түүнийг алсаны хойно Моши нь цусаас 
аваад, хуруугаараа тахилын ширээний өврүүдэд тойруулж түрхээд 
тахилын ширээг ариун болгов. Бас тэр нь үлдсэн цусыг тахилын 
ширээний доогуур асган түүний дээр тахихын тул түнийг ариун болгов. 16 
Бас Моши нь дотор байгч өөх хийгээд элэгний цөс ба хоёр бөөр хийгээд 
тэдний өөхийг аваад, тэднийг тахилын ширээний дээр шатаав. 17 Бас тэр 
нь шар хийгээд түүний арьс ба мах хийгээд савсууд нь Ехувагийн захисан 
мэт буудлын гадна түлэгдэв. 18 Бас шатаалт тахилын хуцыг авчирсанд 
Арун хийгээд түүний хөвгүүд нь гаруудаа хуцын толгойн дээр тавив. 19 
Тийн бөгөөд түүнийг алсаны хойно Моши нь түүнийг цусаас тахилын 
ширээг тойруулан шүршив. 20 Бас хуцыг хэсэг хэсгээр огтолсоны хойно 
Моши нь толгой хийгээд хөлүүдийн усаар угаагаад Ехувагийн захисан 
мэт Ехувад амархан үнэрийн шатаалт тахил болгон бүхэл х уцыг тахилын 
ширээний дээр шатаав. 21 Бас тэр нь нөгөө хуц гэвэл лам нарын 
даалгаварын хуцийг авчирав. 22 Тийн Арун хийгээд түүний хөвгүүд нь 
гаруудаа хуцны толгойн дээр тавив. 23 Тийн түүнийг алсаны хойно Моши 
нь түүний цусаас аваад Аруны баруун чихний үзүүрт хийгээд түүний 
баруун гарын эрхийд ба баруун хөлийн эрхийд түрхэв. 24 Бас Моши нь 
Аруны хөвгүүдийг ирүүлээдтэдний баруун чихний үзүүрт хийгээд баруун 
гарын эрхийд ба баруун хөлийн эрхийд цусаас түрхээд үлдсэн цусыг 
тахилын ширээний дээр тойруулж шүршив. 25 Бас тэр нь өөх хийгээд 
сүүл ба дотор байгч хамаг өөх хийгээд элэгний цөс ба хоёр бөөр өөхтөөр 



хийгээд баруун далыг аваад, 26 Бас Ехувагийн өмнө байгч эс иссэн 
боорцгийн савсаас нэг эс иссэн боорцог хийгээд нэг тост боорцог ба нэг 
нимгэн боорцгийг аваад тэдний өөх хийгээд баруун далын дээр тавиад, 
27 Хамаг Аруны гарын алгын дээр хийгээд түүний хөвгүүдийн алгын дээр 
тавиад дэлгэгдэх тахил болгон Ехувагийн өмнө дэлгүүлэв. 28 Тийн 
бөгөөд Моши нь тэдний гарын алгаас тэднийг аваад, шатаалт тахилын 
ширээний дээр шатаав. Тэд нь Ехувад амархан үнэрийн даалгаварын тул 
шатаалт тахил бөлгөө. 29 Тийн бөгөөд Моши нь даалгаварын хуцны 
өвчүүг аваад дэлгэгдэх тахил болгон Ехувагийн өмнө дэлгэв. Ехувагийн 
Мошид захисан мэт энэ нь Мошийн хувь бөлгөө. 30 Тийн бөгөөд Моши нь 
тослох тосоос хийгээд тахилын ширээний дээр байгч цусаас аваад Аруны 
дээр хийгээд түүний хөвгүүдийн дээр ба тэдгээрийн хувцадын дээр 
шүршиж, Арун хийгээд түүний хувцас ба, түүний хөвгүүд хийгээд 
хөвгүүдийн хувцадыг хамтаар ариун болгов. 31 Тийн бөгөөд Моши нь 
Арун хийгээд түүний хөвгүүдэд өгүүлрүүн; Та махыг чуулганы майхны 
өмнө чанаад арун хийгээд түүний хөвгүү нь үүнийг идэх болтугай хэмээн 
над захисан мэт түүнчлэн даалгаварын савгаас боорцогтой тэнд идэгтүн! 
32 Бас үлдсэн мах хийгээд боорцгийг галаар шатаагтун! 33 Бас та 
даалгах өдрүүдийн дуустал долоон өдрийн туршаар чуулганы майхны 
үүдний гадна бүү гарагтун! Тэр юуны тул гэвэл, та долоон өдөр 
даалгаварыг авах ёст буй. 34 Энэ өдөр үйлдсэн мэт Ехува нь таны тул 
тахих үйлдэхийг захив. 35 Тиймийн тул та чуулганы майхны үүдний өмнө 
өдөр шөнөгүй долоон өдрийн туршаар байж үл үхэхийн тул Ехувагийн 
зээлийн сахин үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, над энэ мэт захигдсан болов 
хэмээн өгүүлэв. 36 Энэ мэтээр Арун хийгээд түүний хөвгүүд нь Ехувагийн 
Мошид хамаг захисаныг бүтээв.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд наймдугаар өдөр Моши нь Ариун хийгээд түүний хөвгүүд 
ба Израйлын өтгөсүүдийг дуудаад, Арунд өгүүлрүүн; 2 Үхрээс нэг зэмгүй 
тугалыг нүглийн тул тахил болгон, нэг зэмгүй хуцыг шатаалт тахил болгон 
аваад тэднийг Ехувагийн өмнө өргөн үйлд. 3 Бас Израйлын хөвгүүдэд ийн 
өгүүл; Ямаанаас нүглийн тул тахил болох нэг ишиг хийгээд нэг хуц ба 
тостой хольсон талхаа тахилыг Ехувад өргөхийн тул авагтун! 4 Тэр юуны 
тул гэвэл, Ехува нь энэ өдөр танд үзэгдэх буй. 5 хэмээн өгүүлсэнд тэд нь 
Мошийн чуулганы майхны өмнө захиануудыг авчирав. Бас бүхэл чуулган 
нь ойртон Ехувагийн өмнө байв. 6 Тийн бөгөөд Моши нь тэдэнд ийн 
өгүүлэв. Ехувагийн таныг хэмээн захисан энэ мөн болой. Тийн Ехувагийн 
цог жавхлан нь танд үзэгдэх буй. 7 Бас Моши нь Арунд өгүүлрүүн; 
Тахилын ширээний ойр одоод нүглийн тахил хийгээд шатаалт тахилаа 



өргөж, өөрийн хийгээд улсын нүглийг арилган үйлд 8 хэмээн өгүүлсэнд 
Арун нь тахилын ширээний ойр одоод өөрийн нүглийн тул тахил болох 
тугалыг алав. 9 Тийн Аруны хөвгүүдийн түүнд цусыг авчирсанд тэр нь 
хуруугаа цусанд норгоод, тахилын ширээний өврүүдэд түрхээд үлдсэн 
цусыг тахилын ширээний доогуур асгаад 10 нүглийн тул болсон тахилын 
өөх хийгээд хоёр бөөр ба элэгний цөсийг Ехувагийн Мошид захисан мэт 
тахилын ширээний дээр шатаав. 11 Бас тэр нь мах хийгээд арьсыг 
буудлын гадна галаар түлэв. 12 Бас шатаалт тахилыг алсаны хойно 
Аруны хөвгүүдийн түүнд цусыг авчирсанд, тэр нь түүнийг тахилын 
ширээний дээр тойруулан шүршив. 13 Жич тэдний шатаалт тахилын 
хэсэг хэсгээр толгойтой түүнд авчирсанд, тэр нь тэднийг тахилын 
ширээний дээр шатаав. 14 Жич тэр нь дотор хийгээд хөлүүдийг угаагаад 
тэднийг шатаалт тахилтай тахилын ширээний дээр шатаав. 15 Тийн 
бөгөөд тэр нь улсын тахилын ачираад, улсын нүглийн тул ишгийг авч 
алаад, урьд мэт нүглийн тул тахил болгон өргөв. 16 Бас тэр нь шатаалт 
тахилын авчираад түүнийг ёсоор өргөв. 17 Жич тэр нь талхан тахилын 
авчраад түүнээс нэг атгыг аваад өглөөний тахилаас гадна тахилын 
ширээний дээр шатаав 18 Тийн бөгөөд улсын эвийн тул болсон тахилын 
шар хийгээд, хуцыг алсаны хойно Аруны хөвгүүний түүнд цусыг 
авчирсанд, тэр нь түүнийг ширээний дээр тойруулж шүршив. 19 Бас тэд 
нь шар хийгээд хуцны өөх хийгээд сүүл ба, дотрыг бүрхэгч өөх хийгээд 
хоёр бөөр ба элэгний цөсийг авчирав. 20 Тийн тэдний өөхийг өвчүүдийн 
дээр тавьсанд тэр нь өөхийг тахилын ширээний дээр шатаав. 21 Жич 
Арун нь Мошийн захисан мэт өвчүү хийгээд баруун далыг дэлгэгдэх 
тахил болгон Ехувагийн өмнө дэлгэв. 22 Тийн бөгөөд Арун нь гараа улсад 
сунган тэднийг адислав. Бас нүглийн тул тахил хийгээд шатаалт тахил 
ба, эвийн тул тахилуудыг өргөж, дуусчаад буув. 23 Тийн бөгөөд Моши 
хийгээд Арун нь чуулганы дотор орж, тэндээс гараад адислав. Тийн 
Ехувагийн цог жавхлан нь хамаг улсад үзэгдэв. 24 Жич Ехувагийн өмнөөс 
нэг гал нь гараад, тахилын ширээний дээр байгч шатаалт тахил хийгээд 
өөхийг шатаав. Улс нь энэ мэтийг үзээд их дуугарч нүүрээрээ хөсөр унав.  

Аравдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Аруны Нэдэв хийгээд Авид хоёр хөвгүүн нь өөр өөрийн 
бойпорыг аваад тэдний дотор галыг тавьж анхилах үнэртнийг уулгаад 
Ехувагийн өмнө хорьсон ёсгүй галыг өргөв. 2 Тийн бөгөөд Ехувагийн 
өмнөөс гал нь гараад тэднийг түлэв. Тийн тэд нь Ехувагийн өмнө үхэв. 3 
Тийн бөгөөд Моши нь Арунд өгүүлрүүн; Энэ нь Ехувагийн зарлиг болсон 
гэвэл ийн; Над ойртогчидоор би ариунаар хөтлөгдөн, хамаг улсын өмнө 
алдаршуулагдах буй хэмээн өгүүлсэнд Арун нь эс дуугарав. 4 Тийн Моши 



нь Аруны Үжиэл авгын Мишмэл хийгээд Илжэфэн хөвгүүдийг дуудаад 
тэдэнд өгүүлрүүн; Тэд ирээд ах дүү нараа сүмийн өмнөөс буудлын өмнө 
аваачигтун! 5 хэмээн өгүүлсэнд тэд нь ирээд Мошийн өгүүлсэн мэт 
түүнчлэн тэднийг тавьтаар буудлын өмнө аваачив. 6 Бас Моши нь Арунд 
хийгээд түүний Иличэр хөвгүүнд хийгээд Итэмэр хөвгүүнд өгүүлрүүн; Та 
үл үхэхийн тул хийгээд хилэнг хамаг чуулганд үл хүргэхийн тул толгойгоо 
нүцгэн үл болгон хувцадаа бүү хагалагтун! Зүгээр таны ах дүү нар гэвэл 
хамаг Израйл нь Ехувагийн түлсэн түллэгийн учир гашуудах болтугай! 7 
Зүгээр та үл үхэхийн тул чуулганы майхны гадна бүү гарагтун! Тэр юуны 
тул гэвэл, Ехувагийн тослох тос нь таны дээр буй хэмээн өгүүлсэнд тэд 
нь Мошийн өгүүлсэн мэт түүнчлэн үйлдэв. 8 Тийн бөгөөд Ехува нь Арунд 
зарлиг болруун 9 чи хийгээд чиний хөвгүүд нь үл үхэхийн тул чуулганы 
майханд орохдоо орхи хийгээд аливаа согтох ундааг бүү уугтун! Энэ нь 
таны төрлүүдээр мөнх тогтоол болой. 10 Тэр юуны тул гэвэл, ариун 
хийгээд бузар ба, цэвэр хийгээд цэвэр бусыг ялгахын тул ба, 11 
Ехувагийн Израйлын хөвгүүд Мошиор зарлиг болсон тогтоолуудыг тэдэнд 
сургахын тул болой. 12 Тийн бөгөөд Моши нь Арунд хийгээд түүний 
үйлдсэн Илэчэр хийгээд Итэмэр хөвгүүдэд өгүүлрүүн; Ехувагийн галаар 
болгосон тахилаас үлдсэн талхан тахилыг аваад эс иссэн боорцгийг 
тахилын ширээний дэргэд идэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь маш ариун 
болой. 13 Бас та ариун орны дтор идэгтүн! Тэр нь Ехувагийн шатаалт 
тахилаас чамд тогтоогдсон хувь хийгээд чиний хөвгүүнд тогтоогдсон хувь 
болой. Энэ мэтээр над захигдсан буй. 14 Бас дэлгэгдэх өвчүү хийгээд 
дээш өргөгдөх далыг чи өөрийн хөвгүүнд хийгээд охинтой хамтаар нэг 
цэвэр газарт идэлцэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Израйлын хөвгүүний 
эвийн тул болсон тахилуудаас чиний хийгээд чиний хөвгүүдийн зөвт хувь 
болон танд өгөгдсөн буй. 15 Тэд нь дээш өргөгдөх дал хийгээд дэлгэгдэх 
өвчүүг ба, өөхийн шатаалт тахилтай Ехувагийн өмнө дэлгийн тул 
дэлгэгдэх тахил болгон авчирах болтугай! Тийн бөгөөд тэд нь Ехувагийн 
захисан мэт мөнх тогтоолоор чиний хийгээд чиний хөвгүүдийн болох буй. 
16 Тийн Моши нь нүглийн тул тахил болох ишгийг сайтар бэдрэхдээ 
түүний түлэгдсэний гүзээд Аруны үйлдсэн Иличэр хийгээд Итэмэр 
хөвгүүдийн тус хилэгнээд өгүүлрүүн; 17 Та нүглийн тус тахилыг ариун 
орны дотор юуны тул эс идэв. Тэр нь маш ариун буй. Бас тэр нь чуулганы 
нүглийг дагаж тэдний нүглийг Ехувагийн өмнө арилгахын тул өгөдсөн буй. 
18 Мана. Цус нь ариун орны дотр идэх ёст бөлгөө. 19 хэмээн өгүүлсэнд 
Арун нь Мошид өгүүлрүүн; Мана. Энэ өдөр тэд нь нүглийн тул тахил 
хийгээд шатаалт тахилаа Ехувагийн өмнө өргөсөн бөгөөд, энэ мэтэс нь 
надт ай учиралдсан буй. Хэрвээ би нүглийнг тул тахилыг энэ өдөр идсэн 
болвоос, тэр нь Ехувагийн өмнө нүглийн тул тахилыг энэ өдрө идсэн 



болвоос, тэр нь Ехувагийн өмнө тааламжит эс болсон болгожээ 20 
хэмээн өгүүлснийг Моши нь сонсоод үүнийг сайн хэмээн санав.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Ехува нь Моши хийгээд Арунд зарлиг болруун; 2 Израйлын 
хөвгүүдэд ийн өгүүлэлтүн! Бүхэл дэлхийн дээр байгч амьнаас таны амийг 
идэх гэвэл ийн; 3 Малаас аливаа ацат туурайт болон салаат хийгээд 
хивэгчийг идэж болох болой. 4 Ямагт хивэгчүүдийг эсвэл ямагт салаат 
туурайтнуудыг бүү идэгтүн! Тэмээ нь хэвдэг боловч харин салаагүй 
туурайт бүхийн тул танд бузар болох болтугай! 5 Бас алагдаага нь хэвдэг 
боловч, харин салаат туурайгүй нь тул танд бузар болох болтугай! 6 Жич 
туулай нь хивдэг боловч, харин салаат туурайгүй их тул танд бузар болох 
болтугай! 7 Жич гахай нь ацат хийгээд салаат туурайт боловч, харин тэр 
нь үл хэвдэгийн тул танд бузар болох болтугай! 8 Тэдний мах нь үл идэн, 
тэдний үхсэн маханд бүү хүртэгтүн! Тэд нь танд бузар болох болтугай! 9 
Бас усны дотор байгч амьтнаас таны идэх гэвэл ийн; Усны дотор гэвэл 
далайн дотор буюу нуур ба галын дотор байгч сэрвээт хийгээд 
хайрстуудаас идэж болох болой. 10 Зүгээр далай хийгээд галын усны 
дотор байгч аталцагч хийгээд усны дотор аливаа сэрвээгүй хийгээд 
хайрсгүй амьтан нь танд бузар болох болтугай. 11 Тэдгээр нь танд бузар 
болох, тэдний махыг бүү идэгтүн! Тэдний үхсэн баяс нь танд жигшүүрт 
болох болтугай! 12 Усны дотор байгч аливаа сэрвээ хийгээд хайрстууд нь 
танд жигшүүрт болох болтугай! 13 Жич шувуудаас танд бузар болон үл 
идэгдэхүүд нь ийн; Бүргэд хийгээд харцага ба халу мэтрэг ба, 14 Элээ 
хийгээд хэрээний зүйл ба 15 Аливаа хар хэрээний зүйл ба 16 тоть 
хийгээд шар шувуу ба, хөхөө хийгээд начины зүйл ба, 17 Ууль хийгээд 
хар галуу ба, Ибашар шувуу ба 18. хун хийгээд хотон ба, бух шувуу ба 19 
Урвай хийгээд цахлайн зүйл ба, ялан хутгур хийгээд багваахай эд нь танд 
жигшүүрт болох болтугай! 20 Аливаа дөрвөн хөлөөр явагч жигшүүртэн нь 
танд жигшүүрт болох болтугай! 21 Тийн боловч аливаа дөрвөн хөлөөр 
явагч жигүүртэн нь хярайхын тул хөлийн дээр гуят бөгөөс эл түүнийг 
идэж болно. 22 Тэд гэвэл царцааны зүйл хийгээд, халжин царцааны зүйл 
ба, цох хорхойн зүйл хийгээд голион зүйлүүд нь идэгдэх болтугай! 23 
Хамаг бус дөрвөн хөлт жигүүртэн нь танд жигшүүрт болох болтугай! 24 
Бас та тэдний учир бузар болох гэвэл, аль хэн тэдний үхсэн баяст 
хүрвээс эл, тэр нь үдэш болтол бузар болох буй. 25 Аль хэн тэдний 
үхдэлийг өргөвөөс эл, тэр нь хувцсаа угаагаад үдэш болтол бузар болох 
буй. 26 Аливаа мал нь салаат туурайт боловч, шувт салаат туурайт буй 
болон, эс хиввээс тэр нь танд бузар болох болтугай! 27 Бас аливаа 
шавраар явагч дөрвөн хөлт танд бузар болох болтугай! Аль хэн тэдний 



үхдэлд хүрвээс эл. Тэр нь үдэш болтол бузар болох болтугай! 28 Бас 
тэдний үхдэлийг өргөгч нь хувцдаа угаагаад үдэш болтол бузар болох 
болтугай! Тэд нь танд жигшүүрт болох болтугай! 29 Бас газрын дээр 
аталцагчидын зүйлээс танд бузар болох гэвэл, хүрнэ хийгээд хулгана ба, 
заст малгай нь зүйл болой. 30 Зараа хийгээд хөлт могой ба гүрвэл ба, 
могой хийгээд зурам болой. 31 Эд нь хамаг аталцагчидын дотор танд 
бузар болох болтугай! Аль хэн тэдний үхсэн биед гараа хүргэвээс эл, тэр 
нь үдэш болтол бузар болох буй. 32 Бас тэдний үхсэн бие нь алт модон 
сав буюу, эсвэл бүс буюу, эсвэл арьс буюу эсвэл олсон савын дээр 
унаваас эл. Тэр нь бузар болоод, усаар тавигдаад, үдэш болтол бузар 
болоод, түүнээс хойно ариун болох буй. 33 Харин хэрвээ тэр мэт бие нь 
шавар савад унаваас эл, савын дотор байгч аливаа юм нь бузар болох 
буй. Савыг ч идэгтүн! 34 Аливаа идэх идээний дээр ус нь орвоос эл тэр 
нь бузар болох бөгөөд, аливаа уух ундаа нь тэр мэт савын дотор болох 
бөгөөс эл, тэр нь бузар болох буй. 35 Бас тэдний үхсэн баяс нь аливаа 
юмын дээр унаваас эл. Тэр нь бузар болох болой. Хэрвээ тэд нь голын 
хагцын дээр эсвэл шавар савын дээр унаваас эл, тэд нь эвдэгдэх 
болтугай! 36 Зүгээр усны будаг хийгээд уст худгууд нь үл бузарлагдах 
буй. Зүгээр тэдний үхдэлүүдэд хүрэгч нь бузар болох буй. 37 Хэрвээ тэр 
нь мэтсийн үзэгдэл нь тарианы цацах хөрөнгийн дээр унаваас эл, тэр нь 
үл бузарлагдах 38 зүгээр хэрвээ тэдний үхсэн баяс нь усаар норгогдсон 
хөрөнгийн дээр унаваас эл, тэр нь танд бузар болох буй. 39 Хэрвээ 
аливаа идэгдэх мал нь үхвээс эл, түүний биед хүрэгч нь үдэш болтол 
бузар болох буй. 40 Бас тэр үхсэн биеэс идэгч нь хувцсаа угаагаад үдэш 
болтол бузар болох болтугай! Бас үхдэлийг өргөгч нь хувцсаа угаагаад, 
үдэш болтол бузар болох болтугай! 41 Газрын дээр аливаа аталцагч нь 
танд бузар болон үл идэгдэх болтугай! 42 Аливаа хэвлийгээр явагч 
хийгээд хөлөөр аталцагчийг бүү идэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь 
бузар болой. 43 Та аливаа аталцагчаар биеэ бүү бузарлагтун! Бас 
тэднээр биеэ үл хиртүүлэн биеэ бүү бузарлагтун! 44 Тэр юуны тул гэвэл, 
би таны Ехува бурхан мөн. Та биеэ арилгаад ариун болгогтун! Тэр юуны 
тул гэвэл, би ариун мөн. Газрын дээр аливаа аталцагчаар биеэ бүү 
бузарлагтун! 45 Тэр юуны тул гэвэл, би Ехувагаар таны Бурхан болохын 
тул таныг Египетээс гаргасан мөн. Тийн бөгөөд та ариун бологтун! Тэр 
юуны тул гэвэл, би ариун мөн. 46 Энэ нь дөрвөн хөлт хийгээд газрын 
дээр хамаг аталцагч амьтны учир тогтоол буй гэвэл, 47 бузрыг ариунаас 
ялган идэгдэх амьтнаас ялгахын тул болой.  

Арван хоёрдугаар бүлэг.  



1 Жич Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүл. 
Нэг эм хүн нь жирэмсэн болоод хөвгүүдийг төрөх цагтаа ариун бус 
болоод, өөрийн гараа бэлгийг хагацсан цагийн ёсоор долоон хоногийн 
туршаар ариун буй болох болтугай! 3 Бас наймдугаар өдөр хөвгүүний 
илүү мах нь хэрчигдэх болтугай! 4 Тийн бөгөөд тэр гэргий нь биеийн 
цусыг арилгахын тул гучин гурван хоногийн туршаар байж арилгах 
өдрүүдийн дуустал аливаа ариун юмд үл хүрэн, ариун оронд үл орох буй. 
5 Хэрвээ тэр нь охиныг төрвөөс эл, тэр нь сарын бэлгийн хагацсаны 
цагийн ёсоор арван дөрвөн хоногийн туршаар ариун бус болон биеийн 
цусыг арилгахын тул жаран зургаан хоногийн туршаар байх болтугай! 6 
Тийнхүү хөвгүүний тус эсвэл охины тул арилгах өдрүүдийн дуусахад, тэр 
нь нэг хургыг шатаалт тахил болгон, нэг тагтааг эсвэл хүүрзгэний 
зулзагыг нүглийн тул тахил болгон чуулганы майхны үүдний дэргэд ламд 
авчирах болтугай! 7 Тийн бөгөөд лам нь эдийг Ехувад өргөж түүний 
нүглийг арилгах болтугай! Тийн тэр гэргий нь цусны урсгалаас арилгагдах 
буй. Энэ нь эр эсвэл эм хүүхдийг төрсний ёс буй болой. 8 Хэрвээ тэр нь 
хургыг авчирч эс чадваас эл хоёр тагтааны зулзага эсвэл хоёр хүүрзгэний 
зулзагыг авч, нэгний шатаалт болгон нөгөөг нь нүглийн тул тахил болгон 
авчирах болтугай! Лам нь түүний нүглийг арилгах болтугай! Тийн бөгөөд 
энэ нь ариун болох болой.  

Арван гуравдугаар бүлэг.  

1 Бас Ехува нь Моши хийгээд Арунд зарлиг болруун 2 Хэрвээ аль нэг 
хүний биеийн арьсанд хавдар эсвэл хатиг эсвэл гялбаат тэмдэг болоод 
түүний биеийн арьсанд бузар бусраг өвчинтэй адил болох бөгөөс эл, Тэр 
нь Арун ламд эсвэл түүний лам хөвгүүнээс тэнд ирүүлэгдэх болтугай! 3 
Тийн лам нь биеийн арьсанд зарыг үзэгдэхийг хэрвээ өвчинт газарт үс нь 
цайсан бөгөөд өвчин нь биеийн арьсаас гүн болсон бөгөөс эл, тэр нь 
бузар бусраг өвчин мөн. Лам нь түүнийг үзээд, бузар болгон үхүүлэх 
болтугай! 4 Хэрвээ тэр гялбаат тэмдэг нь биеийн арьсанд цагаан бөгөөд 
түүний үзэхэд арьснаас гүн бус ба, үс нь эс цайваас эл, лам ньтэр 
зэртийг долон хоног хаах болтугай! 5 Тийн ламын долдугаар өдөр түүнийг 
үзэхэд, хэрвээ тэр бузар бусраг өвчин нь зогсож эс дэлгэрвээс эл. Лам нь 
түүнийг бус долоон хоног хаах болтугай! 6 Жич ламын долдугаар өдөр 
түүнийг дахин үзэхэд хэрвээ тэр өвчин нь хавдархаг болон арьсанд эс 
дэлгэрвээс эл, лам нь түүнийг ариун болгон үхүүлэх болтугай! 7 Зүгээр 
ламын түүнийг ариун болгохын тул үзсэний хойно хэрвээ хатиг нь 
арьсанд дэлгэрвээс эл, лам нь түүнийг дахин үзэх болтугай! 8 Тийн 
бгөөөд хэрвээ ламын үзэхэд хатиг нь арьсанд дэлгэрвээс эл, лам нь 
түүнийг бузар болгон үхүүлэх болтугай! Тэр нь бузар бусраг өвчин болой. 



9 Хэрвээ аль хэн бузар бусраг өвчинт болсон болвоос эл, тэр нь ламд 
ирүүлэгдэх болтугай! 10 Тийн бөгөөд ламын үзэхэд хэрвээ арьсанд 
цагаан буй бөгөөд хавдар нь арьсыг цайлган хавдарт үхсэн мах буй 
бөгөөс эл. 11 Тэр нь арьсанд хуучин бузар бусраг өвчин болой. Лам нь 
түүний бузар болгон үхүүлээд, үл хаах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр 
нь бузар мөн. 12 Хэрвээ тэр бузар бусраг өвчин нь арьсанд дэлгэрч, 
ламын хаана ч үзэхэд өвчинд хүний тэргүүнээс хөл хүртэл хамаг арьсыг 
бүрхвээс эл. 13 Ламын үзэхэд бузар бусраг өвчин нь хамаг махыг 
бүрхвээс эл, түүний өвчний ариун болгон үхүүлэх болтугай! Түүний 
цайсны тул тэр нь ариун болой. 14 Зүгээр үхсэн мах үзэгдвээс тэр нь 
бузар буй. 15 Лам нь үхсэн махыг үзүүлэн түүнийг бузар болгон үхүүлэх 
болтугай! Тэр нь бузар бусар мөний тул бузар болой. 16 Үхсэн махны 
хувилж цайхад тэр нь ламд ирэх болтугай! 17 Тийн бөгөөд ламын түүнийг 
үзэхэд өвчин нь цайваас эл, лам нь тэр өвчний ариун болгон үхүүлэх 
болтугай! Тэр нь ариун болов. 18 Биеийн арьсанд хатигийн болсонд 
хатигийн эдгээсний хойно 19 Хатигийн оронд цагаан хавдар эсвэл 
улаавтар цагаан гялбаат тэмдэг буй бөгөөс эл. Тэр нь ламд үзүүлэгдэх 
болтугай! 20 Тийн бөгөөд ламын түүнийг үзэхэд хэрвээ тэр нь арьсаас гүн 
үзэгдэж үгийг цайлгаваас эл. Лам нь түүнийг бузар болгон үхүүлэх 
болтугай! Тэр нь бузар бусраг өвчин болоод хатигийн оронд гарав. 21 
Зүгээр хэрвээ түүнийг ламын үзэхэд цагаан үсгүй хийгээд арьсаас доош 
эс хүрээд, харавтархан буй бөгөөс эл, лам нь түүнийг долоон хоног хаах 
болтугай! 22 Тийн хэрвээ тэр нь арьсанд дэлгэрвээс эл, лам нь түүнийг 
бузар болгон үхүүлэх болтугай! Тэр нь бузар бусраг өвчин мөн болой. 23 
Зүгээр хэрвээ гялбаат тэмдэг нь зогсон эс дэлгэрвээс эл, Тэр нь халуун 
хатиг болой. Лам нь түүнийг ариун болгон үхүүлэх болтугай! 24 Бас 
хэрвээ махны арьс нь галаар хамаг бөгөөд тэр хольсон маханд улаавтар 
эсвэл цагаан тэмдэг буй бөгөөс эл, 25 Ламын түүнийг үзэхэд хэрвээ 
гялбаат тэмдгийн дээр үс нь цайж арьсаас гүн үзэгдвээс эл, Тэр нь бузар 
бусраг мөн болов. Тэр нь халсанаас гарсан болой. Тиймийн тул лам нь 
түүнийг бузар болгон үхүүлэх болтугай! Тэр нь бузар бусраг өвчин мөн. 
26 Зүгээр ламын түүний үзэхэд хэрвээ гялбаат тэмдгийн дээр цагаан 
үсгүй хийгээд арьсаас доош бус ба, харавтар болсон болвоос эл, лам нь 
түүнийг долоон хоног хаах болтугай! 27 Тийн бгөөөд ламын долдугаар 
өдөр түүнийг үзэхэд хэрвээ дэлгэрвээс эл, лам нь түүнийг бузар болгон 
үхүүлэх болтугай! Тэр нь бузар бусраг өвчин болой. 28 Зүгээр гялбаат 
тэмдэг нь зогсож арьсанд эс дэлгэрвээс, харавтар болсон болвоос эл, 
тэр нь халсанаас хавдар болсон буй. Лам нь түүнийг ариун болгон 
үхүүлэх болтугай! 29 Хэрвээ аль эр эсвэл эм хүний толгой эсвэл сахалд 
зар болох бөгөөс эл, лам нь тэр зарыг үзэх болтугай! 30 Хэрвээ тэр нь 
арьснаас гүн үзэгдэх бөгөөд түүний дээр шингэн шар үс буй бөгөөс эл, 



лам нь түүнийг бузар болгон үхүүлэх болтугай! Тэр нь толгойн дээр эсвэл 
сахлын дээр бузар болгон бусраг өвчний зар болой. 31 Хэрвээ ламын тэр 
өвчний зарыг үзэхэд арьсан гүн үл үзэгдэх бөгөөд хар үсгүй бөгөөс эл, 
лам нь түүнийг долоон хоног хаах болтугай! 32 Тийн бөгөөд ламын 
долдугаар өдөр өвчнийг үзэхэд хэрвээ хатиг нь эс дэлгэрсэн бөгөөд шар 
үсгүй ба, арьсаас гүн үл харагдах бөгөөс эл, 33 Тэр нь сахалыг авах 
болтугай! Тийн боловч хатигаас сахилыг үл авах болтугай! Бас лам нь 
тэр зартыг бус долоон хоног хаах болтугай! 34 Тийн бөгөөд ламын 
долдугаар өдөр хатигийг үзэхэд, хэрвээ хатиг нь арьсанд эс дэлгэрсэн 
бөгөөд арьсан гүн эс үзэгдвээс эл, ламын түүнийг ариун болгон 
үхүүлсэнээр тэр хувцдаа угаагаад ариун болох болтугай! 35 Зүгээр 
хэрвээ түүний ариун болсны хойно хатиг нь арьсанд дэлгэрвээс эл, 36 
Ламын түүнийг үзэхэд хэрвээ хатиг нь арьсанд дэлгэрвээс, харин үсийг 
бэдрэх хэрэггүй. Тэр нь бузар болов. 37 Зүгээр хэрвээ хатиг нь зогссон 
бөгөөд хар үс нь дээр ургасан болвоос эл, хатигийн эдгэсний тул лам нь 
түүнийг ариун болсон үхүүлэх болтугай! 38 Хэрвээ аль эр эсвэл эм хүний 
биеийн арьсанд цагаан гялбаат тэмдэг болсон болвоос эл, лам нь 
түүнийг үзэх болтугай! 39 Тийн бөгөөд хэрвээ түнийг махны арьсанд 
бүдэг цагаан гялбаат тэмдэг буй бөгөөс эл, тэр нь арьсанд ургагч сэвх 
буй. Тэр нь ариун болой. 40 Аль хэний толгойн үс нь унаваас эл, тэр нь 
халзан боловч ариун болой. 41 Хэрвээ түүний толгойн үс нь оройгоос 
доош унаваас эл, түүний магнай нь халзан боловч тэр нь ариун болой. 42 
Хэрвээ халзан оройд эсвэл халзан магнайд улаавтар цагаан хатиг буй 
бөгөөс эл тэр нь халзан оройд эсвэл халзан магнайд бузар бусраг өвчин 
гарав. 43 Тийн бөгөөд ламын үзэхэд, хэрвээ түүний халзан тэргүүнд 
эсвэл халзан магнайд өвчний хавдар нь бузар бусраг өвчин мэт улаавтар 
цагаан буй бөгөөс эл. 44 Тэр нь бусрагт өвчинт болоод бузар болов. Лам 
нь түүнийг тун бузар болгон үхүүлэх болтугай! Түүний өвчин нь тэргүүнд 
болой. 45 Бас бузар бусраг өвчинт хүн нь халаасан хувцаст хийгээд 
нүцгэн болсон толгойт ба дээд уруулаа бүрхүүлтээр бузар хэмээн дуудах 
болтугай! 46 Тэр өвчний түүний дээр хамаг байх цагт тэр бузар бүхийн 
тул биеэ бузар болгох ботугай! Тэр нь ганцаар сууж, буудлын гадна суух 
болтугай! 47 Бас хэрвээ аливаа хувцсанд гэвэл, ноосон эсвэл бүс 
хувцсанд бузар бусраг өвчин халдваас 48 хэрвээ тэр өвчин нь нээлгэний 
уртад, эсвэл хөндлөнд эсвэл ноосонд эсвэл бүсэнд эсвэл арьсанд эсвэл 
аливаа арьсан юманд 49 Бас хэрвээ хувцсанд эсвэл нээлгэний уртад 
эсвэл хөндлөнд эсвэл аливаа арьсан юмын дотор өвчин нь ногоовтор 
эсвэл хөндлөнд эсвэл аливаа арьсан юмын дотор өвчин нь ногоовтор 
эсвэл улаавтар болох бөгөөс тэр нь бузар бусраг өвчин болоод, ламд 
үзүүлэгдэх болтугай! 50 Тийн лам нь үзээд долоон хоног хаах болтугай! 
51 Тийн бөгөөд долдугаар өдөр өвчний үзэхэд, хэрвээ өвчин нь хувцасны 



нээлгэний уртад эсвэл хөндлөнд эсвэл арьсанд эсвэл аливаа арьсан 
юманд дэлгэрвээс эл, тэр өвчин нь идэгч бусраг өвчин болоод бузар 
болов. 52 Тийн бөгөөд тэр нь нээлгийн уртад эсвэл хөндлөнд өвчинт 
болсон ноос буюу бүс хувцсанд эсвэл нээлгийн уртад эсвэл хөндлөнд 
өвчинт болсон ноос буюу бүс хувцсанд эсвэл арьсан савыг түлэх 
болтугай! 53 Хэрвээ лам нь өвчинт хувцсанд эсвэл нээлгийн уртад эсвэл 
хөндлөнд эсвэл арьсан юманд эс дэлгэрсэнийг үзвээс эл. 54 Лам нь 
өвчинт юмыг угаахыг захиад долоон хоног дахин хаах болтугай! 55 Тийн 
бөгөөд өвчинт юмыг угаасны хойно ламыг үзэхэд, өвчний өнгө нь эс 
хувилан, өвчин ч эс дэлгэрсэн боловч, тэр нь бузар босоод түүнийг 
галаар түлэх болтугай! Тэр нь дотор эсвэл гадна идэгч бусраг өвчин 
болов. 56 Бас ламыг үзэхэд хэрвээ угаасны хойно тэр нь харавтар буй 
бөгөөс эл, тэр нь хувцсаа эсвэл арьсаас, эсвэл нээлгийн уртаас, эсвэл 
хөндлөнгөөс таслах болтугай! 57 Бас тэр нь хувцсны нээлгэний уртад, 
эсвэл хөндлөнд, эсвэл аливаа арьсан юманд үзэгдвээс эл, тэр нь дэлгэрч 
бусраг өвчин болой. Өвчинт юмыг галаар түлэн үйлд. 58 Бас угаасан 
хувцасны нээлгэний уртаас, эсвэл хөндлөнгөөс, эсвэл аливаа юмаас 
өвчин нь хагацваас эл, тэр нь дахин угаагаад ариун болох буй. 59 Энэ нь 
бузар бусраг өвчинт ноос буюу бөс хувцасны нээлгэний урт, эсвэл 
хөндлөн, эсвэл аливаа арьсан юмыг ариун эсвэл бузар болгох тогтоол 
болой.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Бузар бурагт өвчинт хүний 
ариун болгогдох цагийн толтоол нь ийн буй. Тэр нь ламд ирүүлэгдэх 
болтугай! 3 Тийн бөгөөд лам нь буудлын гадна гараад үзэх буй Тийнхүү 
хэрвээ бузар бусраг өвчинт хүний өвчин нь эдэгвээс эл 4 Ламын 
захисанаар ариун болгогдох хүний тул хоёр амьд ариун шувуу хийгээд 
хуш мод ба, улаан хийгээд Хисувыг авах болтугай! 5 Тийн ламын 
захиснаар тэр нь шавар савын дотор урсагч усны дээр нэг шувууг алах 
болтугай! 6 Бас лам нь амьд шувуу хийгээд хуш мод ба, улаан хийгээд 
Хисувыг аваад, тэднийг хийгээд амьд шувууг урсагч усны дээр алагдсан 
шувууны дээр норгоод, 7 Бузар бусраг өвчнөөс ариун болгогдох хүнийг 
долоон та шүршин түүнийг ариун болгоод, амьд шувууг хээрт сул тавих 
болтугай! 8 Тийн бөгөөд ариун болгогдох хүн нь ариун болохын тул 
хувцсаа угаагаад хамаг үсээ авч, биеэ усаар угаасны хойно буудлын 
дотор орох болтугай! Зүгээр өөрийн гэрийн гадна долоон хоног байх 
болтугай! 9 Тийн бөгөөд долдугаар өдөр тэр нь хамаг үсээ гэвэл 
тэргүүний хийгээд сахлын ба нүдний хөмсөгний хамаг үсээ авч, хувцсаа 
угааж биеэ усаар угаагаад ариун болох болтугай! 10 Тийн бөгөөд тэр нь 



наймдугаар өдөр хоёр зэмгүй эр хурга хийгээд нэг зэмгүй эм хурга ба, 
талхан тахил болохын тул тостой хольсон цагаан гурилын гурван 
хэмжүүр хийгээд тосны нэг хэмжүүрийн төдий авах бөгөөд 11 Түүний 
ариун болгох лам нь ариун болгогдох хүн хийгээд эд юмуудыг чуулганы 
майхны үүдний дэргэд Ехувагийн өмнө байлгаад 12 Нэг эр хурга хийгээд 
нэг хэмжүүрийн төдий тосыг аваад тэднийг давсаны тул тахил болгон, 
бас дэлгэгдэх тахил болгон, Ехувагийн өмнө дэлгэх болтугай! 13 Бас тэр 
нь нүглийн тул тахил хийгээд шатаалт тахилыг алах газар гэвэл ариун 
оронд хургыг алах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, давсаны тул тахил нь 
нүглийн тул тахил мэт ламын хувь буй. Тэр нь маш ариун болой. 14 Тийн 
бөгөөд лам нь давсаны тул тахилын цусаас аваад ариун болгогдох хүний 
баруун чихний үзүүрт хийгээд баруун гарын эрхийд ба, баруун хөлийн 
эрхийд түрхэх болтугай! 15 Бас лам нь хэмжүүр тосоос аваад өөрийн 
зүүн гарын алганд хийж, 16 Баруун гарын хурууг зүүн гарын алгын дотор 
байгч тосонд норгож, тосыг хуруугаараа Ехувагийн өмнө долоон та 
ширших болтугай! 17 Бас лам нь гарын алганд үлдсэн тосоос ариун 
болгогдох хүний хөлийн эрхийд түрхэх болтугай! 18 Тийн бөгөөд лам нь 
гарын алганд үлдсэн тосыг ариун болгогдох хүний толгойн дээр хийж, 
түүний тул түүний нүглийн Ехувагийн өмнө арилгах болтугай! 19 Бас энэ 
мэтээр лам нь нүглийн тул тахилыг өргөж, бузраас ариун болгогдох 
хүнийг арилгасны хойно шатаалт тахилыг алах болтугай! 20 Тийн лам нь 
шатаалт тахил хийгээд талхан тахилыг тахилын ширээний дээр өргөж, 
түүний нүглийг арилгах болтугай! 21 Хэрвээ тэр хүн нь үхэх бүхийн тул 
энэ мэтийг өргөж эс чадваас эл, Тэр нь нүглээ арилгахын тул нэг 
дэлгэгдэх эр хургыг давсаны тул тахил болгон бас талхан тахил болгох 
тостой хольсон гурилын нэг хэмжүүр хийгээд нэг хэмжүүрийн төдий тос 
ба, 22 Чадлаараа хоёр хүүрзгэнэ эсвэл хоёр тагтааны зулзагыг авчираад 
нэгийг нүглийн тул тахил болгон, нөгөөг шатаалт тахил болгох болтугай! 
23 Энэ мэтээр тэр нь ариун болгогдохын тул наймдугаар өдөр ламд 
чуулганы майхныг үүдний дэргэд Ехувагийн өмнө тэднийг авчирах 
болтугай! 24 Тийн бөгөөд лам нь давсаны тул тахил болгох хурга хийгээд 
хэмжүүр тосыг аваад, тэдний дэлгэгдэх тахил болгон Ехувагийн өмнө 
дэлгэх болтугай! 25 Бас давсаны тул тахил болсон ариун болгогдох хүний 
баруун чихний үзүүрт хийгээд, баруун гарын эрхийд ба баруун хөлийн 
эрхийд түрхэх болтугай! 26 Бас лам нь тосоос зүүн гарын алганд хийж 27 
Зүүн гарт байгч тосоос авч баруун гарын хуруугаар Ехувагийн өмнө 
долоон та шүрших болтугай! 28 Жич лам нь гарын алганд байгч тосоос 
аваад, давсаны тул тахилын цусаар түрхсэн мэт ариун болгогдох хүний 
нүглийг Ехувагийн өмнө арилгахын тул гарын алганд үлдсэн тосыг түүний 
толгойд өсгөх болтугай!  



* Verse 29 missing.  

30 Бас тэр хүний чадлаараа хүргэсэн хүүрзгэнэ эсвэл тагтаагийн 
зулзагаас 31 нэгийг нь нүглийн тул тахил болгон, нөгөө нь шатаалт тахил 
болгон талхан тахилтай өргөх болтугай! Лам нь ариун болгогдох хүний 
нүглийг Ехувагийн өмнө арилгах болтугай! 32 Энэ нь бус арилгах аргыг 
хүргэж эс чадсан бузар бусраг өвчинт хүний тул тогтоол болой. 33 Бас 
Ехува нь Моши хийгээд Арунд зарлиг болруун; 34 Миний танд өмч болгон 
өгсөн Ханаван газарт таныг өргөхөд, хэрвээ би таны өмч болсон газарт 
аль нэг гэрт бузар бусраг өвчнийг оруулваас эл. 35 Гэрийн эзэн нь ирээд 
бузар бусраг өвчин нь миний гэрийн дотор буй хэмээн ламд мэдүүлэх 
болтугай! 36 Тийн бөгөөд лам нь өвчнийг үзэхийн тул гэрийн дотор 
орохоос урьд гэрийн дотор байгч юмуудыг гаргахыг захих болтугай гэвэл 
гэрийн дотор байгч юмууд нь бузар болох бус, түүнээс хойно лам нь 
гэрийг үзэхийн тул орох болтугай! 37 Тийн өвчнийг үзэхэд хэрвээ гэрийн 
ханын дотор тэр өвчнийг ногоовтор эсвэл улаавтар хонхорууд буй бөгөөд 
ханаас гүн буй бөгөөс эл. 38 Лам нь гэрээс үүдээр гараад долоон хоног 
хаах болтугай! 39 Тийн бөгөөд ламын долдугаар өдөр үзэхийн тул дахин 
ирэхэд хэрвээ өвчин нь гэрийн хананд дэлгэрвээс эл. 40 Ламын захихад 
чөмтгөрийн чулуудыг аваачиж балгасны гадна нэг бузар газарт хаях 
болтугай! 41 Бас тэр гэрийн дотрыг тойруулан хясуулаад, хяссан тоосыг 
балгасны гадна бузар газарт гаргах болтугай! 42 Тийн бөгөөд тэд нь бус 
чулуудыг аваад тэд чулуудын оронд оруулж бус шаваасыг аваад гэрийг 
шавах болтугай! 43 Бас хэрвээ чулуудыг авачиж, гэрийг хясаад, шавсаны 
хойно өвчин нь дахин гарваас эл. 44 Ламын үзэхийн тул ирэхэд, хэрвээ 
тэр гэрийн дотор өвчин дэлгэрвээс эл, тэр нь гэрийн дотор идэгч бузар 
бусраг өвчин болоод бузар болов. 45 Тиймийн тул тэр нь гэр хийгээд 
чулууд ба модод хийгээд шаваасыг сэлт эвдэж, балгасны гадна бузар 
газарт аваачих болтугай! 46 Тэр гэрийн хаагдсан цагт түүний дотор орогч 
нь үдэш болтол бузар болох болтугай! 47 Тэр гэрийн дотор хэвтэгч нь 
хувцсаа угаах бөгөөд, тэр гэрийн дотор идэгч нь хувцсаа угаах болтугай! 
48 Харин ламын учир ирэхэд хэрвээ гэрийг шавсаны хойно өвчин нь 
гэрийн дотор эс дэлгэрвээс эл, Тэр өвчний зогссоны тул лам нь гэрийг 
ариун болгон үхүүлнэ. 49 Тийн бөгөөд тэр нь гэрийг ариун болгохын тул, 
хоёр шувуу хийгээд хуш мод ба, улаан хийгээд Хисувыг аваад 50 Шавар 
савын дотор урсагч усны дээр нэг шувууг алах болтугай! 51 Бас хуш мод 
хийгээд Хисув ба улаан хийгээд амьд шувуу аваад, тэднийг алсан 
шувууны цусанд хийгээд урсагч усанд норгоод гэрийг долоон та шүрших 
болтугай! 52 Энэ мэтээр тэр нь шувууны цус хийгээд урсагч ус ба, амьд 
шувуу хийгээд хуш мод ба, Хисув хийгээд улаануудаар гэрийг ариун 
болгох болтугай! 53 Тийн бөгөөд тэр нь амьд шувууг балгасны гадна 



хээрт сул тавих болтугай! Энэ мэтээр гэрийг арилгаснаараа тэр ариун 
болох буй. 54 Энэ нь аливаа буза рбусраг халдварт хийгээд хатиг ба, 55 
Бузар бусраг хувцас хийгээд гэр ба 56 Хавдар хийгээд зар ба, гялбаат 
тэмдэгүүдийн учир тогтоол буй. 57 Энэ гэвэл бузар хийгээд ариун болсны 
мэдүүлэхийн тул болой. Энэ нь бузар бусраг өьчний тогтоол болой.  

Арван тавдугаар бүлэг.  

1 Бас Ехува нь Моши хийгээд Арунд зарлиг болруун; 2 Израйлын 
хөвгүүдэд ийн өгүүлэгтүн! Аль хэний аль биеэс цуврал буй бөгөөс эл тэр 
нь цувралын шалтагаар бузар болой. 3 Түүний цувралын тул түүний 
бузар нь ийн хэрвээ түүний цуврал нь биеэс гарваас, эсвэл биеэс эс 
гарваас эл, тэр нь бузар болой. 4 Тэр цувралт хүний аливаа хэвтсэн 
хэвтэр нь бузар болох бөгөөд, түүний аливаа суусан суудал нь бузар 
болов. 5 Хэрвээ аль хэн түүний хэвтэрт гараа хүргэвч эл, тэр нь хувцдаа 
угаан, биеэ усаар угаагаад үзэш болтол бузар болох болтугай! 6 Хэрвээ 
аль хэн цувралт хүний суусан суудлын дээр сууваас эл, тэр нь хувцсаа 
угаан биеэ усаар угаагаад үдэш болтол бузар болох болтугай! 7 Аль хэн 
цувралт хүний биед хүрвээс, тэр нь хувцсаа угаан, биеэ усаар угаагаад 
үдэш болтол бузар болох болтугай! 8 Хэрвээ цувралт хүн нь аль хэний 
дээр нулимваас эл, тэр нь хувцсаа угаан, биеэ усаар угаагаад үдэш 
болтол бузар болох болутгай! 9 Бас тэр цувралт хүний унсан эмээл нь 
бузар болох буй. 10 Хэрвээ аль хэн түүний доор байсан аливаа юмд 
хүрвээс эл үдэш болтол бузар болох болтугай! Бас тэд нь юмнуудыг 
өргөгч нь хувцсаа угаан биеэ усаар угаагаад үдэш болтол бузар болох 
болтугай! 11 Жич цувралт хүн нь гараа усаар угаан аль хэнд хүргэвээс 
тэр нь хувцсаа угаан биеэ усаар угаагаад үдэш болтол бузар болох 
болтугай! 12 Хэрвээ цувралт хүн нь аливаа шавар саванд хүрвээс эл тэр 
нь эвдэгдэх бөгөөд, аливаа модон сав нь усаар угаагдах болтугай! 13 
Цувралт хүн нь цувралаас ариун болох цагтаа ариун болохын тул долоон 
өдрийг тоолж, хувцсаа угааж, биеэ урсагч усаар угаагаад ариун болох 
болтугай! 14 Тийн бөгөөд наймдугаар өдөр тэр нь хоёр хүүрзгэнэ эсвэл 
хоёр тагтааны зулзагыг аваад чуулганы майхны үүдний дэргэд Ехувагийн 
өмнө ирж ламд өгөх болтугай! 15 Тийн лам нь нэгийг нүглийн тахил 
болгон, нөгөөг шатаалт тахил болгоод цувралт хүний нүглийг Ехувагийн 
өмнө арилгах болтугай! 16 Аливаа хүний шүүс нь түүнээс гарваас эл, тэр 
нь бүхэл биеэ усаар угааж, үдэш болтол бузар болох болтугай! 17 Бас 
шүүс нь аливаа хувцас эсвэл арьсыг тосвоос эл, тэр нь усаар угаагдаад 
үдэш болтол бузар болох болтугай! 18 Бас аль шүүсээ цувруулсан хүн нь 
гэргийтэй хэвтвээс эл, тэд нь хоёулаа биеэ усаар угаагаад үдэш болтол 
бузар болох болтугай! 19 Хэрвээ аль эмд цуврал буй бөгөөд, тэр цуврал 



нь сарын цас болох бөгөөс эл тэр нь долоон өдөр салгагдах болтугай! 
Түүнд хүрэгч нь үдэш болтол бузар болох болтугай! 20 Бас тэр нь 
салгагдах цагтаа аливаа юмын дээр хэвтвээс тэр нь бузар болох бөгөөд, 
аливаа юмын дээр сууваас эл, тэр нь бузар болох болтугай! 21 Жич аль 
хэн түүний хэвтэрт хүрэгч нь хувцсаа угааж биеэ усаар угаагаад үдэш 
болтол бузар болох болтугай! 22 Бас түүний суусан суудалд аливаа 
хүрэгч нь хувцсаа угаан биеэ усаар угаагаад үдэш болтл бузар болох 
болтугай! 23 Жич аливаа хэн түүний хэвтэр эсвэл суусан суудлын дээр 
байгч аливаа юмд хүрвээсэл, тэр нь үдэш болтол бузар болох болтугай! 
24 Бас түүний эр нь сарын бэлэгт цагт түүнтэй хэвтвээс эл, тэр эр долоон 
өдрийн туршаар бузар болох бөгөөд түүний аливаа хэвтсэн хэвтэр нь 
бузар болох болтугай! 25 Альэмийн цус нь салгагдах цагаас бус цагт 
эсвэл илүүгээр цуварваас эл, тэр нь салгагдах цагийн ёсоор аль цуврах 
цагт бузар болох болтугай! 26 Түүний хамаг цуврах цагт аливаа хэвтсэн 
хэвтэр нь салгагдсан цагийн хэвтэр мэт болох бөгөөд түүний аливаа 
суусан суудал нь салгагдсан цагийн бузар мэт бузар болох болтугай! 27 
Тэдэнд аливаа хүрэгч нь бузар болоод хувцсаа угааж, биеэ усаар үдэш 
болтол бузар болох болтугай! 28 Хэрвээ тэр нь сарын бэлгээс арилваас 
эл, тэр нь долоон өдрийг тоолоод түүнээс хойно ариун болох болтугай! 
29 Тийн тэр нь наймдугаар бар хоёр хүүрзгэнэ эсвэл хоёр тагтааны 
зулзагыг аваад ламд чуулганы майхны үүдний дэргэд авчирах болтугай! 
30 Тийн бөгөөд лам нь нэгийг нүглийн тул тахил болгон, нөгөөг нь 
шатаалт тахил болгон өргөж, түүний бузар цуварлын тул Ехувагийн өмнө 
нүглийг арилгах болтугай! 31 Энэ мэтээр Израйлын хөвгүүдийг тэдний 
бузруудаас салгагтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэдний дотор байгч миний 
сүмийн өөрийн бузруудаар бузарлаад үл үхэхийн тул болой. 32 Энэ нь 
цувралт болсон хүний тул хийгээд шүүсээ гаргасанаар бузар болсон 
хүний тул ба, 33 сарын бэлэгт гэргийн тул хийгээд, бузар болсонтой 
хэвтэгчийн тул ба аливаа цувралт эр эсвэл эм хүнд тогтоол буй.  

Арван зургадугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Аруны хоёр хөвгүүний Ехувагийн өмнө тахисан цагтаа 
үхсэний хойно Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Арун ахдаа ийн; Чи үл 
үхэхийн тул ариун оронд хөшгийн дотор хайрцагийн дээр байгч хавхагийн 
өмнө аливаа цагт бүү ортугай! хэмээн өгүүл. Тэр юуны тул гэвэл, би 
үүлний дотор хавхагийн дээр үзүүлэгдэх буй. 3 Арун нь ариун оронд орох 
гэвэл, үхрээс нэг залуу шарыг нүглийн тул тахил болгон, бас шатаалт 
тахилын тул хуцыг авч орох болтугай! 4 Жич тэр нь ариун бөс дээл 
хийгээд бөс өмдийг биедээ өмсөөд бөс бүсээр бүсэлж, бөс малгайг өмсөх 
болтугай! 5 Бас тэр нь Израйлын хөвгүүдийн чуулганаас нүглийн тул 



тахил болох ямаанаар хоёр тэхийг аван, шатаалт тахил болох нэг хуцыг 
авах болтугай! 6 Тийн бөгөөд Арун нь өөрийн нүглийн тул тахил болсон 
шарыг өргөж, өөрийн хийгээд гэрдэхүүдийн нүглийг арилгах болтугай! 7 
Жич Арун нь хоёр тэхийг аваад чуулганы майхны үүдний дэргэд 
Ехувагийн өмнө байлгаад 8 хоёр савааг орхин нэгийг Ехувагийн тул 
хийгээд нөгөөг нь сул тавигдах тэхийн тул орхих болтугай! 9 Тийн Арун нь 
Ехувагийн савааны тоссон тэхийг авчирч нүглийн тул тахил болгон өргөх 
болтугай! 10 Зүгээр сул тавигдах савааны тоссон тэхийг нүглийг 
арилгахын тул Ехувагийн өмнө амьдаар байлган, түүний сул тавигдах тэх 
болгон хөдөөд тавих болтугай! 11 Тийн бөгөөд, Арун нь өөрийн нүглийн 
тул тахил болгосон шарыг авчираад өөрийн хийгээд гэрдэхүүдийн 
нүглийг арилгах болтугай! Өөрийн нүглийн тул тахил болгосон шарыг 
алах болтугай! 12 Бас тэр нь Ехувагийн өмнө байгч тахилын ширээний 
дээрээс цогоор дүүрэн бойпор хийгээд бутархайгаар хэмхэлсэн Амдади 
анхилах үнэртэнээс хоёр атгыг авч хөшгийн дотор оруулаад 13 тэр нь үл 
үхэхийн тул анхилах үнэртний утааг гэрчидэгийн дээр байгч хавхагийн 
бүрхэхийн тул анхилах үнэртэнийг галын дээр Ехувагийн өмнө тавих 
болтугай! 14 Бас тэр нь шарын цусаас аваад хуруугаараа шүршээд, 
хавхагийн зүүн этгээдэд шүршиж хавхагийн урьдаар цусыг хуруугаар 
долоон та шүрших болтугай! 15 Жич тэр нь улсын нүглийн тул тахил 
болгосон тэхийг алаад, цусаас хөшгийн дотор оруулж шарын цусаар 
үйлдсэн мэт түүнчлэн шййдвээс, хавхагийн дээр хийгээд хавхагийн 
урьдаар шүрших болтугай! 16 Энэ мэтээр Израйлын хөвгүүдэд байгч 
бузарлал хийгээд хамаг нүгэл ба, алтуудын учир, ариун орныг арилгаад, 
тэдний бузарлалуудын дотор тэдэнтэй байгч чуулганы майхны түүний 
ёсоор үйлдэх болтугай! 17 Жич өөрийн хийгээд гэрдэхүүдийн ба 
Израйлын чуулганы нүглүүдийг арилгахын тул түүний ариун оронд орсон 
цагаас гарах цаг болтол аль хэн ч чуулганы майхны дотор үл байх 
болтугай! 18 Бас тэр нь Ехувагийн өмнө байгч тахилын ширээний тэнд 
гарч, түүнийг арилгахын тул шарын цусаас хийгээд тэхийн цусаас аваад, 
тахилын ширээний өврүүдийг тойруулан түрхэх болтугай! 19 Бас түүний 
дээр хуруугаар цусыг долоон та шүршиж Израйлын хөвгүүдийн 
бузарлалуудаас түүнийг арилгаж, ариун болгох болтугай! 20 Тийн бөгөөд 
Арун нь ариун орон хийгээд чуулганы майхан ба тахилын ширээг арилгаж 
дуусаад амьд тэхийн ойр авчираад, 21 хоёр гараа амьд тэхийн толгойн 
дээр тавьж түүний дээр Израйлын хөвгүүдийн хамаг хилэнц хийгээд 
хамаг буруу ба хамаг нүглүүдийг илэрхийлэх тэднийг амьд тэхийн 
толгойн дээр агаад, нэг зөгст хүнээр түүнийг хөдөөд илгээх болтугай! 22 
Тийн бөгөөд тэр нь тэдний хамаг хилэнцийг нэг газарт биедээ даахын тул 
говьд сул тавигдах болтугай! 23 Бас Арун нь чуулганы майханд ороод 
ариун оронд орсон цагтаа өмссөн, бөс хувцдыг тайлж аваад тэнд орхиод 



24 Ариун оронд биеэ угаагаад өөрийн хувцадыг өмссөний хойно гараад, 
өөрийн шатаалт тахил хийгээд улсын шатаалт тахилыг өргөж, өөрийн 
хийгээд улсын нүглийг арилгах болтугай! 25 Бас тэр нь нүглийн тул 
болсны өөхийг тахилы ширээний дээр шатаах болтугай! 26 Жич сул 
тавигдах болсон тэхийг аваачсан хүн нь хувцсаа угааж биеэ усаар 
угаасны хойно буудалд орох болтугай! 27 Бас нүглийг арилгахын тул 
цусаар ариун оронд оруулаад тахил болсон шар хийгээд нүглийн тул 
тахил болсон тэхийг буудлын гадна гаргаад, тэдний мах хийгээд арьс ба 
савсыг галаар түлэх болтугай! 28 Жич тэдний түлсэн хүн нь хувцсаа 
угааж, биеэ усаар угаагсны хойно буудалд орох болтугай! 29 Тийн бөгөөд 
энэ нь танд мөнх тогтоол болох болтугай! гэвэл долдугаар сарын 
аравдугаар өдөр та биеэ номотгогч таны газрын хүн буюу, эсвэл таны 
дотор суугч оролт нь аливаа хөдөлмөрийг үл үйлдэх болтугай! 30 Тэр 
юуны тул гэвэл, тэр өдөр тэрхүү лам нь таныг ариун болгон таны нүглийг 
арилгах буй. Тийнхүү та Ехувагийн өмнө арилгагдах буй. 31 Тэр нь танд 
амарын савад болох буй. Та биеэ номотгогтун! Энэ мөнх тогтоол болой. 
32 Бас эцгийнхээ оронд ламын хэргийг дагахын тул тослогдон 
тогтоогдсон лам нь нүглийг арилгаж, ариун болон бөс хувцдыг өмсөх 
болтугай! 33 Энэ мэтээр тэр нь маш ариун орон хийгээд чуулганы майхан 
ба тахилын ширээг арилгаж, лам нарын хийгээд чуулганы хамаг улсын 
нүглийг арилгах болтугай! 34 Израйлын хөвгүүдийн хамаг хилэнцсийн 
жилд нэгтаа арилгах нь мөнх тогтоол болох болтугай! хэмээн Ехувагийн 
захисан мэт Моши түүнчлэн үйлдэв.  

Арван долдугаар бүлэг  

1 Жич бас Ехува Мошид зарлиг болруун; 2 Арунд хийгээд түүний 
хөвгүүдэд ба Израйлын хамаг хөвгүүдэд ийн өгүүл. 3 Ехувагийн захисан 
зарлиг нь ийн; Израйлын улсаас аль хэн үхэр эсвэл хонь эсвэл ямааг 
буудлын дотор алж, эсвэл буудлын гадна алаад, түүнээс Ехувагийн 
сүмийн өмнө Ехувад тахилыг өргөхийн тул 4 Чуулганы үүдний дэргэд эс 
авчирваас тэр хүний цусыг асгахын тул, түүнээс цус нээгдэх буй. Тэр нь 
өөрийн улсын дотроос хоосруулагдах буй. 5 Тэр юуны тул гэвэл, 
Израйлын хөвгүүд нь хээрт өргөх тахилуудыг Ехувад чуулганы майхны 
үүдний дэргэд ламд авчирах бөгөөд тэднийг эвийн тул тахилууд болгон 
Ехувад өргөхийн тул болой. 6 Тийн бөгөөд лам нь цусыг чуулганы 
майхны үүдний өмнө Ехувагийн тахилын ширээний дээр шүршиж өөхийг 
амархан үнэр болохын тул шатаах болтугай! 7 Энэ мэтээр үүнээс хйоно 
тэд нь дүүрч, даасан чөтгөрүүдэдээ тахилуудыг үл өргөх болтугай! Энэ 
тэдний төрлүүдээр тэдэнд мах тогтоол болох болтугай! 8 Бас тэдэнд ийн 
өгүүл, Израйлын улсаас буюу, таны дотор суугч оролтоос аль нэгээр 



шатаалт өргөл эсвэл тахил өргөн, 9 чуулганы майхны үүдний дэргэд 
Ехувад эс авчирваас эл, тэр нь өөрийн улсаас хоосруулагдах буй. 10 Бас 
Израйлын улсаас эсвэл таны дотор суугч оролтоос аль хэн цусыг эл, би 
цусыг идэгчийн тус нүүрээрээ эсэргүүцэн, түүний улсын дотроос 
хоосруулах буй. 11 Тэр юуны тул гэвэл, махбодын аль нь цусанд буй. Бас 
би таны сүмийн нүглийг тахилын ширээний дээр арилгахын тул түүнийг 
танд өгсөн буй. Цус нь сүнсний тул нүглийг арилгана. 12 Тиймийн тул 
танаас аль хэн ч цусыг бүү ид. Таны дотор суугч оролт нь цусыг үл идэх 
болтугай! хэмээн би Израйлын хөвгүүдэд зарлиг болсон буй. 13 Тиймийн 
тул Израйлын хөвгүүдээс эсвэл тэдний дотор суугч оролтыг аль хэн 
идэгдэх ан эсвэл шувуудыг агнаваас түүний цусыг асгахад шугуйгаар 
бүрхэх болтугай! 14 Тэр юуны тул гэвэл, хамаг амьтны амь нь тэдний цус 
буй. Тэр нь тэдний амь мөн эс цус нь хамаг амьтны амь мөн. Тиймийн тул 
аливаа амьтны цусыг бүү идэгтүн! хэмээн би Израйлын хөвгүүдэд зарлиг 
болсон буй. Аль хэн идвээс тэр нь хоосруулагдах буй. 15 Бас таны 
газрын улсаас эсвэл оролтоос үхсэн эсвэл араатанд алагдсаныг идвээс, 
тэр нь хувцсаа угаан биеэ усаар угаагаад үдэш болтол бузар болох 
болтугай! Тийн бөгөөд түүнээс хойно тэр нь ариун болох буй. 16 Зүгээр 
хэрвээ тэр нь хувцсаа эс угаан биеэ эс угааваас эл, тэр нь өөрийн 
нүглийг дагах буй.  

Арван наймдугаар бүлэг.  

1 Жич бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүдэд ийн 
өгүүл; Би таны Ехува бурхан мөн. 3 Таны суусан Египет газрын тэнд 
үйлдсэнээр үл үйлд. Миний таныг хаана аваачих Ханаван газрын үйлс 
мэт бүү үйлдэгтүн! Тэдний тогтоолоор бүү явагтун! 4 Миний шүүврийг 
үйлдэн, миний тогтоолуудыг сахин, тэднээр явагтун! Би таны Ехува 
бурхан мөн. 5 Миний тогтоол хийгээд миний шүүврүүдийг бүтээгтүн! 
Тэдний аливаа бүтээгч тэднээр амьд байх буй. Би Ехува мөн. 6 Аль хэн 
өөрийн ойр төрөл болсонтой тачаангуйн хурьцлыг бүү үйлд. Би Ехува 
мөн. 7 Чиний эх болсон чиний эцгийн гэргийтэй тачаангуйн хурьцлыг бүү 
үйлд. Тэр нь чиний эх мөн. Түүнд тачаанч бүү үйлд. 8 Өөрийн эцгийн 
гэргийтэй тачаан бүү үйлд. Тэр нь чиний эцгийн тачаал мөн. 9 Чиний 
эцгийн эсвэл эхийн охин бөгөөтөл гэрт төрөгдөх эсвэл гадна төрөгдсөн 
өөрийн эгч дүүтэй тачаал бүү үйлд. 10 Өөрийн хөвгүүний охин эсвэл 
охины охинтой тачаал бүү үйлд. Тэр нь чиний биеийн үрс мөн. 11 Чиний 
эцгийн төрүүлсэн бөгөөтөл хойт эхийн охинтой тачаал бүү үйлд. Тэр нь 
чиний охин дүү мөн. 12 Чиний эцгийн эгч дүүтэй тачаал бүү үйлд. Тэр нь 
чиний эцгийн ойр төрөл буй. 13 Чиний эхийн эгч дүүтэй тачаал бүү үйлд. 
Тэр нь чиний эхийн ойр төрөл буй. 14 Чиний эцгийн ах дүүгийн авсан 



гэргийтэй тачаангуйн тул бүү ойрт. Тэр нь чиний бэргэн буй. 15 Өөрийн 
бэртэй тачаал бүү үйлд. Тэр нь чиний хөвгүүний гэргий мөн. Түүнтэй 
тачаал бүү үйлд. 16 Өөрийн ах дүүгийн гэргийтэй тачаал бүү үйлд. Тэр нь 
чиний ах дүүгийн тачаал буй. 17 Эх, охин хоёртой тачаал бүү үйлд. 
Түүний хөвгүүний охин ч охины охины үл өвөл тэдэнтэй тачаал бүү үйлд. 
Тэд нь тэр эмийн ойр төрлүүд болой. 18 Чиний гэргийн амьд цагт түүнийг 
зовоохын тул түүний эгч дүүтэй тачаанхийн тул аван бүү үйлд. 19 Аливаа 
гэргийн бузрын салгагдсаны цагт тачаахын тул бүү ойрт. 20 Бус хүний 
гэргийтэй тачаал бүү үйлд. Түүгээр биеэ бузар бүү болго. 21 Өөрийн 
үрсээс малихт бүү буй. Өөрийн бурхны нэрийг доромжилон бүү үйлд. Би 
Ехува мөн. 22 Эмтэй хэвтэх мэт эртэй бүү хэвт. Тэр нь жигшүүр буй. 23 
Аливаа малтай хэвтэж биеэ бүү бузарла. Эм ч малын өмнө байж түүнтэй 
хэвтэн бүү үйлд. Тэр нь жигшүүр буй. 24 Тийн бөгөөд та энэ мэтсээр 
бузар бүү бологтун! Тэр юуны тул гэвэл, миний таны өмнө гаргах улс нь 
энэ мэтээр бузар болов. 25 Жич тэр газрын бузар болсны тул би түүний 
хилэнцийн түүнээс тэхнэ. Бас тэр газар ч түүний дээр нуугчдыг бөхөлзөн 
гаргана. 26 Тиймийн тул та миний тогтоол хийгээд миний шүүврүүдийг 
сахин, таны газар төрөгдсөн ч, таны дотор суугч оролт ч энэ мэт 
жигшүүрүүдийг бүү үйлд. 27 Эд хамаг жигшүүрүүдийг танаас урьд тэр 
газарт байсан улс нь үйлдсэнээр газрыг бузарлав. 28 Та тэр газрыг 
бузарлах бөгөөс газар нь биднээс урьд байсан улсыг бөхөлзөн гаргасан 
мэт биднийг ч гаргах болгожээ хэмээн хичээгтүн! 29 Тэр юуны тул гэвэл, 
аль хэн энэ мэт жигшүүрүүдийг үйлдвээс, тэд нь улсын дотроос 
хоосруулагдах буй. 30 Тиймийн тул та миний захисаныг сахин, танаас 
урьд үйлдсэн жигшүүрүүдийг үл үйлдэн, тэднээр биеэ үл бузарлагтун! Би 
таны Ехува бурхан мөн.  

Арван Есдүгээр бүлэг.  

1 Жич Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүдийн хамаг 
чуулганд ийн өгүүл. Та ариун бологтун! Тэр юуны тул гэвэл, чиний Ехува 
бурхан би ариун мөн. 3 Та бүгдээр өөрийн эцэг хийгээд эхээс айж миний 
савад өдрүүдийг сахин үйлдэгтүн! Би таны Ехува бурхан мөн. 4 Та 
хөргүүдэд үл эргэн, биедээ цутгамал бурхдыг бүү үйлдэгтүн! Би таны 
Ехува бурхан мөн. 5 Та эвийн тул тахилын Ехувад өргөх бөгөөс эл, 
тааламжит болох ёсоор өргөгтүн! 6 Тэр тахил нь таны өргөсөн өдөр эсвэл 
маргааш өдөр идэгдэх болтугай! Харин нөгөөдөр болтол үлдсэн нь 
галаар түлэгдэх болтугай! 7 Хэрвээ тэр нь гуравдугаар өдөр идэгдвээс 
эл, тэр нь бузар болоод тааламжит үл болох буй. 8 Би түүнээс идэгч нь 
Ехувагийн ариун юмыг бузарласаны тул хилэнгээ эдлэх буй. Тэр өөрийн 
улсаас хоосруулагдах буй. 9 Жич та газрын тариагаа хадахдаа 



тариалангийн захыг дуустал үл хадаж тариалангийн үлдгэлийг бүү 
хураагтун! 10 Бас өөрийн үзмийн үлдсэн жимсийг үл хураан, үзмийн 
тахиалангаас унасан жимсийг бүү хураагтун! Зүгээр тэднийг үгээгүү 
хийгээд оролтуудад орхин үйлд. Би таны Ехува бурхан мөн. 11 Хулгайлан 
бүү ав. Мэхээр яван бүү үйлд. Аливаа хүн нь бусадтай худлаар бүү 
өгүүлтүгэй! 12 Миний нэрээр худлаар үл тангарагла. Өөрийн бурхны 
нэрийг доромжилон бүү үйлд. Би Ехува мөн. 13 Бус хүнийг үл даран, 
түүнийг тонон бүү үйлд. Чиний хөдлүүлсэн хүний хөлсийг биедээ маргах, 
болтол бүү байлга. 14 Дүлийнүүдийг үл хараан, сохруудын өмнө 
бүдрүүлгийг бүү тавь. Зүгээр өөрийн бурхнаас ай үйлд. Би Ехува бурхан 
мөн. 15 Шүүвэрт бурууг үл үйлдэн, үгээгүү нь нүүрийг үл ялган, их хэргийг 
үл хүндлэн, бусдыг зөвөөр шүүн үйлд. 16 Өөрийн улсын дунд бусдыг 
доромжилон үл яван, бусдын цусны тус бүү бос. Би Ехува мөн. 17 Ах 
дүүгээ зүрхээр өшөөлж бүү үйлд. Бусдын дээр хилэнцийн үл байлгахын 
тул зэмлэн үйлд. 18 Өөрийн улсын хөвгүүдээс буруу үл нэхэн тэдний тус 
харгислан бүү үйлд. Харин бусдыг өөрийн бие мэт янаглан үйлд. Би 
Ехува мөн. 19 Миний тогтоолуудыг сахин үйлдэгтүн! Өөрийн малын 
эрхийг аливаа бус зүйлийн малын эмээр хуйцуулан бүү үйлд. Өөрийн 
тариаланг холилдсон хөрөнгөөр цацан бүү үйлд. Бөс ноосоор хоёр 
зүйлээр үйлдсэн хувцасныг өмсгөн бүү үйлд. 20 Аль хэн хадамнагдсан 
атал эс арилжигдсан эрхт бөс хувцастай тачааваас тэд нь жанчигдах 
болтугай! Тэр охины эрхт бус бүхийн тул тэд нь үхүүлэгдэх болтугай! 21 
Тийн бөгөөд тэр эр нь өөрийн буруугийн тул нэг тахилыг Ехува чуулганы 
майхны үүдний дэргэд авчиран нэг хуцыг буруугийн тул атхил болгох 
болтугай! 22 Тийн лам нь буруугийн тул тахил болсон хуцаар түүний 
үйлдсэн нүглийг Ехувагийн өмнө арилгах болтугай! Тийнхүү түүний 
үйлдсэн нүгэл нь өнгөрүүлэгдэх буй. 23 Та тэр газарт ирээд, аливаа 
жимсний модныг тарихдаа, түүний жимсний эс хэрчигдсэн мэт болгон 
үйлд гэвэл, түүнийг гурван жилийн туршаар эс хэрчигдсэн мэт тоон бүү 
идэгтүн! 24 Зүгээр дөрөвдүгээр жилд түүний хамаг жимс нь Ехуваг 
магтахын тул ариун болох болтугай! 25 Тийнхүү тавдугаар жилд түүний 
үсэг бүрийг аван түүнээс идэгтүн! Би таны Ехува бурхан мөн. 26 Цуст юуг 
ч бү идэгтүн!! Залвичи хийгээд үүлийг харагчидаа бүү байлгагтун! 27 
Тэргүүний үсийг дүүрэн үл болгон сахлын үсийг бүү эвдэгтүн! 28 
Үхэгсэдийн тул майхнаа үл огтолон биеэ тамгалан бүү үйлд. Би Ехува 
мөн. 29 Өөрийн амины тачаангуйгаар бузар бүү болго. Тэр юуны тул 
гэвэл, газрын улсын үл тачаангуйлахын тул хийгээд газрын хилэнцээр үл 
дүүргэгдэхийн тул болой. 30 Миний савад өдрүүдийг сахин, миний сүмийг 
хүндлэн үйлд. Би Ехува мөн. 31 Зөнч нар ыг үл хэрэглэн өглөгч нарыг бүү 
бэдрэгтүн! Тэднээр биеэ бүү бузарлагтун! Би таны Ехува бурхан мөн. 32 
Буурал тэргүүний өмнө босон өвгөдийн нүүрийг хүндлэгтүн! Бас өөрийн 



бурхнаас айн үйлд. Би Ехува мөн. 33 Оролт нь таны газарт тантай суух 
бөгөөс түүнийг бүү загнагтун! 34 Тантай суугч оролтыг өөрийн дотор 
төрөгдсөн мэт болгон өөрийн бие мэт янаглан үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, 
та Египет газарт оролт бөлгөө. Би таны Ехува бурхан мөн. 35 Шүүвэр 
хийгээд хэмжээ ба, чинглүүр хийгээд хэмжүүрээр бурууг бүү үйлдэгтүн! 
36 Танд зөвт чинглүүр хийгээд зөвт фаса ба, зөвт ифа хэмжүүр хийгээд 
зөвт хил хэмжүүр болох болтугай! Би таныг Египет газраас гаргасан таны 
Ехува бурхан мөн. 37 Тиймийн тул та миний хамаг тогтоол хийгээд миний 
хамаг шүүврүүдийг сахин бүтээгтүн! Би Ехува мөн.  

Хорьдугаар бүлэг.  

1 Жич бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун 2 Израйлын хөвгүүдэд ийн 
өгүүл; Израйлын хөвгүүдээс эсвэл Израйлын дотор суугч оролтоос аль 
хэн өөрийн үрсээр ??? өгөгч нь эрхгүй үхүүлэгдэх буй. Тэр газрын улс нь 
түүнийг чулуугаар чулуудах болтугай! 3 Бас би тэр хүний тус нүүрээрээ 
эсэргүүцэн улсаас хоосруулах буй. Тэр юуны тул гэвэл тэр Мошихт 
өгсөнөөр миний сүмийг бузарлан миний ариун нэрийг доромжилсон буй. 
4 Бас хэрвээ газрын улс нь өөрийн үрсээс Мошихт өгсөн хүнөөс нүдээр 
бүрхэн түүнийг үл үхүүлвээс эл, 5 Би тэр хүний тус хийгээд бүрхэн, 
түүний гэрдэхүүдийн тус нүүрээрээ эсэргүүцэн түнийг хийгээд түүнтэй 
Мошихыг тачаангуйлан дагагчидыг тэдний улсын дотроос хоосруулах 
буй. 6 Аль хэн зөнч нар хийгээд үзлэгч нарыг төөрч дагаваас эл, би 
дагачийн тус нүүрээр эсэргүүцэн түүнийг улсын дотроос хоосруулах буй. 
7 Тиймийн тул та ариун болохын тул биеэ арилган үйлдэгтүн! Тэр юуны 
тул гэвэл, би таны Ехува бурхан мөн. 8 Тийнхүү та миний тогтоолуудыг 
сахин, бүтээгтүн! Би таны ариун болгогч Ехува мөн. 9 Эцэг эсвэл эхээ 
аливаа хараагч нь эрхгүй үхүүлэгдэх болтугай! Эцэг буюу эхээ хараасны 
тул түүний цус нь түүний дээр тогтох болтугай! 10 Аль хэн бус хүний 
гэргийтэй таяаангуйваас тэр эр хийгээд эм хоёрдугаар үхүүлэгдэх 
болтугай! 11 Өөрийн эцгийн гэргийтэй хэвтэгч хүн нь өөрийн эцгийн 
тачаалыг авсан буй. Тэд хоёул эрхгүй үхүүлэгдэх болтугай! Тэдний цус нь 
тэдний дээр тогтох болтугай! 12 Аль хэн өөрийн бэртэй хэвтвээс эл, тэд 
хоёул үхүүлэгдэх болтугай! Тэдний ёсгүй юмыг үйлдсэний тул тэдний цус 
нь тэдний дээр тогтох болтугай! 13 Аль хэн эмстэй хэвтэхийн ёсоор эртэй 
хэвтвээс эл, тэд хоёул жигшүүрийг үйлдсэний тул эрхгүй үхүүлэгдэх 
бөгөөд тэдний цус нь тэдний дээр тогтох болтугай! 14 Аль хэн охин эх 
хоёрыг гэргий болгон авваас эл, тэр нь хилэнц буй. Тэр эр нь эмстэй 
галаар түлэгдэх болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, таны дотор хилэнц үл 
болох болтугай! 15 Аль хэн малтай хэвтвээс тэр нь эрхгүй үхүүлэгдэх 
бөгөөд мал ч алагдах болтугай! 16 Аль эс нь малтай хэвтэхийн тул 



хүрвээс эл, эм ч малыг ч алагтун! Тэд нь эрхгүй үхүүлэгдэх бөгөөд, 
тэдний цус нь тэдний дээр тогтох болтугай! 17 Аль хэн өөрийн эгч дүү 
гэвэл эцгийн эсвэл эхийн охиныг аван түүнтэй тачааваас эл, тэр нь их 
хилэнц буй бөгөөд тэд нь өөрийн улсын хөвгүүдийн өмнөөс 
хоосруулагдах буй. Тэр нь өөрийн эгч дүүтэй тачаангуйлсаны тул өөрийн 
нүглийн нээлгэнийг эдлэх буй. 18 Аль хэн сарын билэг өвчинт эмтэй 
хэвтвээс, тэр түүний болгоныг өвчин болгосон бөгөөд эс ч өөрийн цусны 
булгийг илэрхийлсэний тул тэд хоёул өөрийн улсын дотроос 
хоосруулагдах буй. 19 Өөрийн эхийн эгч охин дүү эсвэл эцгийн эгч охин 
дүүтэй тачаал бүү үйлд. Тэр гэвэл ойр төрөлтэй тачаангуйдсаны тул, тэд 
хоёул нүглийнхээ нээлгэнийг эдлэх буй. 20 Өөрийн бэргэнтэй хэвтэгч хүн 
нь өөрийн авгын тачаалыг авсан буй. Тэд нь нүглийнхээ нээлгэнийг 
эдлэж, үрсгүйгээр үхэх болъюу. 21 Нэг хүн нь өөрийн ах дүүгийн гэргийг 
авваас эл, тэр нь бузар үйл болой. Тэр нь өөрийн ах дүүгийн тачаалыг 
авсан буй. Тэд нь үрсгүй болох буй. 22 Тиймийн тул та миний хамаг 
тогтоол хийгээд шүүврүүдийн сахин бүтээгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, таны 
суухын тул миний таныг оруулах газрын таныг бөхөлзөн үл гаргахын тул 
болой. 23 Бас миний таны өмнө гаргах улсын тогтоолуудаар бүү явагтун! 
Тэр юуны тул гэвэл, тэдний энэ мэтсийн үйлдсэний тул би тэднээс 
жигшсэн буй. 24 Харин миний танд зарлиг болох нь; Та тэдний газрыг 
эзлэх бөгөөд би түүнийг танд өгсүгэй! Тэр нь сүү хийгээд балаар урсагч 
газар мөн. Би таныг бус улсаас салгасан таны Ехува бурхан мөн. 25 
Тиймийн тул та цэвэр бузар мал хийгээд цэвэр бузар шувууг ялган, 
миний танд бузар болгон хагацуулсан аливаа мал хийгээд шувуу ба 
газрын дээр аталцагчуудаар биеэ бузар бүү болгогтун! 26 Та над ариун 
бологтун! 26 Та над ариун бологтун! Тэр юуны тул гэвэл, би ариун мөн 
бөгөөд, миний улс болохын тул таныг бус улсаас салгасан буй. 27 Аль 
зөнг эсвэл үзлэгч эр буюу эм хүн нь эрхгүй үхүүлэгдэх буй. Тэдний 
чулуугаар чулуудах болтугай! Тэдний цус нь тэдгээрийн дээр тогтох 
болтугай!  

Хорин нэгдүгээр бүлэг.  

1 Бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Аруны лам хөвгүүд ийн өгүүл; 
Лам нь үхсэний тул биеэ бүү бузар болготугай! 3 Тиймийн тул өөрийн ойр 
төрлүүдийн тул гэвэл, эцэг эх буюу хөвгүүн охин буюу, тэдний тул биеэ 
бузарлаж болох буй. 4 Зүгээр тэр эгч дүү охин нь өөрийн улсын дотор эрт 
болвоос эл, биеэ бузарлаж үл болох буй. 5 Жич тэд тэргүүнээ хялцгай үл 
болгон, сахлын үсээ ч үл аван, биеэ үл хэрчих болтугай! 6 Тэд нь өөрийн 
бурханд ариун болоод өөрийн бурхны нэрийг үл доромжлох болтугай! 
Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь Ехувагийн галын тахилууд ба өөрийн бурхны 



идээг өргөдөгийн тул ариун болох болтугай! 7 Тэд нь хууль эм эсвэл 
бузар эмийг гэргий болгон үл аван эрээс хагацуулагдсан эмийг үл авах 
болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь өөрийн бурханд ариун болой. 8 
Тийн бөгөөд тэднийг ариунаар хүндлэн үйлдэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, 
тэд нь таны бурхны идээг өргөнө. Тэд нь танд ариунаар хүндлэгдэх 
болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэдний гариун болгогч Ехува би ариун мөн. 
9 Хэрвээ аливаа малын охин нь тачаангуйлан биеэ доромжилвоос, тэр 
эцгээ доромжилж авай. Тэр охин нь галаар түлэгдэх болтугай! 10 Өөрийн 
ах дүү нарын дотор тэргүүн лам болон толгойдоо түрхэх тосоор 
тослогдон, хувцсаа үл хагалах болтугай! 11 Жич тэр нь аливаа үхсэн 
биед үл ойртон, өөрийн эцэг эхийн тул биеэ үл бузарлах болтугай! 12 Бас 
тэр нь өөрийн орны ариуныг үл доромжилохын тул титэм хийгээд түүний 
бурхны түрхэх тосны түүний дээр буй атал ариун орноос үл гартугай! Би 
Ехува мөн. 13 Бас тэр нь охиныг гэргий болгон авах болтугай! 14 Тэр нь 
бэлэвсэн эсвэл эрээс, хагацуулагдсан эм ба, бузар эм эсвэл хууль эмийн 
үл аван, өөрийн улсаас охиныг гэргий болгон авах болтугай! 15 Жич тэр 
үрсээ улсын дотор үл доромжилох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, Ехува 
би түүнийг ариун бөлгөө. 16 Жич Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 17 
Арунд ийн өгүүл, Чиний үрсэд төрлүүдээрээ аливаа гэмт биет хүн нь 
бурхны идээг өргөхийн тул үл ойртох болтугай! 18 Тэр юуны тул гэвэл, 
аль гэмт биет хүн гэвэл, сохор буюу доголон буюу, тахир буюу, илүү юмт 
буюу. 19 Доголон хөл гарт хүн буюу. 20 Бөгтөр нуруут буюу, бяцхан биет 
буюу, балар нүдэт буюу идээт яр хийгээд хуурай ярт буюу, хавдсан төмст 
хүмүүс нь үл ойртох болтугай! 21 Арун ламын үрсээс аливаа энэ мэт гэмт 
хүн нь Ехувагийн шатаалт тахилуудыг өргөхийн тул үл ойртох болтугай! 
Тэр мэт хүн нь гэмт мөний тул өөрийн бурхны идээг идэхийн тул үл 
ойртох болтугай! 22 Тэр нь өөрийн бурхны ариун орон хийгээд маш ариун 
орны идээний тахилаас идэх ёст боловч, 23 Харин тэр нь гэмт бүхийн 
тул, хөшгийн дотор үл орон, тахилын ширээний ойр үл ирэн миний ариун 
орныг үл доромжилох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, Ехува би тэднийг 
ариун болгоно. 24 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь энэ мэтээр Арунд 
хийгээд түүний хөвгүүдэд ба, Израйлын хамаг хөвгүүдэд өгүүлэв.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

1 Жич бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Арунд хийгээд түүний 
хөвгүүдээд ийн өгүүл; Таны над ариун болсон тахилуудаар миний нэрийг 
үл доромжилохын тул Израйлын хөвгүүдийн ариунуудаас хагацагтун! Би 
Ехува мөн. 3 Бас тэдэнд ийн өгүүл. Таны төрлүүдээр таны хамаг үрсээс 
аль хэн бузар биетээр Израйлын хөвгүүдийн Ехувад ариун болснуудын 
ойр хүрвээс эл, тэр нь миний өмнөөс, хоосруулагдах буй. Би Ехува мөн. 4 



Аруны биет хүн нь арилгахаас урьд ариунуудыг үл идэх болтугай! Бас 
үхсэн биед хүрсэн аливаа бузар хүн буюу шүүсээ цувруулагч хүнд хүрсэн 
буюу. 5 Аливаа бузар аталцагчид хүрсэнээр бузар хүн буюу. угаар ч 
хүнээс бузар болсон бөгөөс, 6 Энэ мэтүүдэд аливаа хүрэгч нь үдэш 
болтол бузар болох болтугай! Бас тэр нь биеэ усаар эс угааваас 
ариунуудыг үл идэх болтугай! 7 Нарны орсны хойно тэр нь ариун болоод, 
ариунуудыг идэх болтугай! Тэр нь түүний идээ мөн буй. 8 Тэд нь үхсэн 
буюу. Араатанд алагдсануудыг идэхээр биеэ үл бузарлах болтугай! Би 
Ехува мөн. 9 Тийн бөгөөд тэд нь миний тогтоолыг санах болтугай! Харин 
хэрвээ тэд нь түүний доромжилвоос, тэд нь үхэж, нүглийн нээлгэнээ 
эдлэх болтугай! Ехува би тэднийг ариун болгоно. 10 Аливаа оролт нь 
ариунуудыг үл идэх болтугай! Бас ламын гэрт суугч хүн хийгээд 
хөлсөлөгдсөн зарц нь ариунуудыг үл идэх болтугай! 11 Зүгээр хэрвээ лам 
нь аль хэнийг мөнгөөр худалдан авбаас эл, тэр нь идэх бөгөөд түүний 
гэрт төрөгдөгсөд нь түүний идээг идэх болтугай! 12 Хэрвээ миний охин нь 
оролт хадамд өгөгдсөн болвоос, тэр нь ариун тахилаас үл идэх болтугай! 
13 Зүгээр ламын охин нь үрсгүй бэлэвсэн болсон буюу эрээс 
хагацуулагдсан бөгөөд залуу насны ёсоор эцгийн гэрт харьсан болвоос 
эл, тэр нь өөрийн эцгийн идээг идэж болох болой. Зүгээр аливаа оролт 
хүн нь түүнийг үл идэх болтугай! 14 Хэрвээ аль хэн мэдэлгүйгээр 
ариунуудаас идвээс эл, тэр нь таван хувийн нэгийг түүнд нээлгэн ариун 
юмыг ламд өгөх болтугай! 15 Бас тэд лам нар нь Израйлын хөвгүүдийн 
Ехувад өргөсөнүүдийг үл доромжилон 16 Ариунуудыг идэж давсаны тул 
нээлгэнийг үл даалгах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, Ехува ба тэднийг 
ариун болгоно. 17 Бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 18 Арунд хийгээд 
түүний хөвгүүдэд ба Израйлын хамаг хөвгүүдэд ийн өгүүл, Израйлдын 
улсаас эсвэл Израйлын байгч оролтоос урьд бат үгсээрээ буюу эсвэл 
өөрийн дураар Ехувад шатаалт тахилуудыг аливаа өргөгч нь 19 Үхрээс 
буюу хониноос буюу ямаанаас дураараа зэмгүй эрийг өргөж болох 20 
Харин аливаа гэмтийг үл өргөх болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
хайрыг үл угаалгах болъюу. 21 Аль хэн бат үгээ бүтээхийн тул эсвэл 
өөрийн дураар Ехувад эвийн тул тахил болгон үхэр эсвэл хонийг өргөх 
бөгөөс тэр өргөл нь тааламжит болохын тул зэмгүй болон, аливаа гэмт үл 
болох болтугай! 22 Та сохор буюу, бэртсэн буюу, доголон буюу, олохт 
буюу, хамуут буюу, сарвайт эдгээрүүдээс Ехувад үл өргөн, тэднийг 
шатаалт тахил үл болгон, тахилын ширээний дээр Ехувад өргөгтүн! 23 
Бас аль хэн юугаар дутуу эсвэл илүү болсон үхэр буюу хургыг дураар 
өргөх тахил болгож болох боловч тэр нь бат үгийн тул тогтоол үл автах 
болъюу. 24 Жич аливаа цохигдсон эсвэл хавчигдсан эсвэл эвдэрсэн, 
эсвэл огтлогдсонуудыг Ехувад бүү өргөгтүн! Өөрийн газарт энэ мэтийг 
бүү үйлдэгтүн! 25 Бас оролт хүний гараас энэ мэтүүдээс өөрийн бурхны 



идэх тахил болгон бүү өргөгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь өмхий болоод 
гэмт болов. Тэд нь тогтоол үл автах болъюу. 26 Бас Ехува нь Мошид 
зарлиг болруун; 27 Үхэр эсвэл хонь эсвэл ямаа нь төрөгдөхөд эхтэйгээ 
долоон хоног байх болтугай! Тийн бөгөөд наймдугаар өдрөөс хойш 
Ехувад шатаалт тахил болвоос, тэр нь тогтоон автах болъюу. 28 Бас үнээ 
эсвэл эм хонийг зулзагатай хамтаар нэг өдөр бүү алагтун! 29 Та шатаалт 
тахилыг өргөхдөө тааламжит болохоор өргөгтүн! 30 Тэр мөн өдөр түүнийг 
идэн маргааш болтол түүнээс бүү үлдээгтүн! Би Ехува мөн. 31 Тийнхүү 
миний захиануудыг сахин бүтээгтүн! Би Ехува мөн. 32 Бас миний ариун 
нэрийг бүү доромжилогтун! Би Израйлын хөвгүүдийн дотор ариунаар 
хүндлэгдсүгэй! Би таныг ариун болгогч Ехува мөн. 33 Би таны бурхан 
болохын тул таныг Египет газраас гаргасан мөн. Би Ехува мөн.  

Хорин гуравдугаар бүлэг.  

1 Жич Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүл 
Таны Ехувад болгон хурлын найрууд нь ийн; 3 Зургаан өдөр хөдөлмөрийг 
бүтээн үйлд. Зүгээр долдугаар өдөр амрын савад хийгээд ариун хурал 
болох болтугай! Тэр өдөр аливаа хөдөлмөрийг бүү үйлдэгтүн! Тэр нь 
таны хамаг нутгуудад Ехувад савад болох болтугай! 4 Бас тогтоосон 
цагтаа таны Ехувад болгох найр хийгээд ариун хурлууд нь ийн; 5 Анхны 
сарын арван дөрөвдүгээр өдрийн үдэш нь Ехувагийн Фасах буй. 6 Тэр 
мөнхүү сарын арван тавдугаар бдөр Ехувад эс иссэн боорцгийн найр буй. 
Долоон өдрийн туршаар эс иссэн боорцгийг идэгтүн! 7 Нэгдүгээр өдөр 
ариун хурлыг болгон аливаа хөдөлмөрийг бүү үйлдэгтүн! 8 Бас долоон 
өдөр Ехувад шатаалт тахилыг шатаагтун! Долдугаар өдөр ариун хурлыг 
болгон аливаа хөдөлмөрийг бүү үйлдэгтүн! 9 Бас Ехува нь Мошид зарлиг 
болруун; 10 Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүл; Та миний танд өгөх газарт 
ирээд, тариаланг хадахдаа, таны тариалангийн тэргүүн үрсээс нэг 
боолтыг ламд авчирагтун! 11 Тийн бөгөөд тэр нь таны учир тааламжит 
болгохын тул боолтыг Ехувагийн өмнө дэлгэтүгэй! Лам нь савадыг 
маргааш өдөр түүнийг дэлгэх болтугай! 12 Жич боолтыг дэлгэх өдөр нэг 
зэмгүй эр хургыг шатаалт тахил болгон Ехувад өргөгтүн! 13 Түүний 
талхан тахил гэвэл тосоос хольсон гурилын хэмжүүрийн арван хувийн 
хоёрын төдий бөгөөд түүнийг амархан үнэр хийгээд Ехувад шатаалт 
тахил болгон, ундаат тахил нь үзмийн ундааны Хин хэмээгч хэмжүүрийн 
дөрвөн хувийн нэг болох болтугай! 14 Өөрийн бурхны тахилыг авчирхаас 
урьд, болсон талх буюу шарсан үрс буюу хөх үрсийг ч бүү идэгтүн! Энэ нь 
таны төрлүүдэд таны хамаг нутгуудад мөнх тогтоол болох болтугай! 15 
Тийн бөгөөд дэлгэрсэн боолтыг авчирсан савадын маргааш өдрөөс 
долоон савад өдрийг дүүртэл тоологтун! 16 Долдугаар савадын маргааш 



өдөр болтол тавин өдрийг тоолоод шинэ талхан тахилыг Ехувад өргөгтүн! 
17 Бас та гэрүүдээсээ дэлгээгдэх тахил болгохын тул хоёр болсон талхыг 
авчирах гэвэл иссэн цагаан талханы ифа хэмжүүрийн арван хувийн 
хоёрын төдий авчирагтун! 18 Тэд нь Ехувад тэргүүн жимс болно. Бас 
талхтай долоон зэмгүй эр хургыг хийгээд үхрээс нэг залуу шар ба хоёр 
хуц эднийг өргөгтүн! Тэд нь талхан тахил хийгээд ундаан тахилтайгаа 
Ехувад шатаалт тахил болон Ехувад галаар үйлдсэн амархан үнэрт 
шатаалт тахил болох болтугай! 19 Бас та ямаанаас нэг тэхийг нүглийн 
тул тахил болгон хоёр эр хургыг эвийн тул тахил болгон өргөгтүн! 20 Тийн 
бөгөөд лам нь тэднийг түргэн үрсийн талх хийгээд хоёр хургатай 
дэлгэгдэх тахил болгон Ехувагийн өмнө дэлгэх болтугай! Тэд ламын тул 
Ехувад ариун болох болтугай! 21 Бас тэр мөн өдөр нэг ариун хурлыг 
болгон дуудагтун! Аливаа хөдөлмөрийг бүү үйлдэгтүн! Тэр нь таны хамаг 
нутгууд ба таны төрлүүдэд мөнх тогтоол болох болтугай! 22 Жич та 
тариалангийн тариагаа хадахдаа тариалангийн захыг хоосон болгон үл 
хадан, тарианы хураах юмыг бүү хураагтун! Түүнийг үгээгүү хийгээд 
оролтуудад орхигтун! Би таны Ехува бурхан мөн. 23 Бас Ехува нь Мошид 
зарлиг болруун; Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүл; 24 Долдугаар сарын 
нэгдүгээр өдөр танд нэг савад мэт болон бүрээний дууг дуурсгах ариун 
хурал болох болтугай! 25 Аливаа хөдөлмөрийг үл үйлдэн Ехувад 
шатаалт тахилыг өргөгтүн! 26 Бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 27 
Тэр долдугаар сарын аравдугаар өдөр танд нүглийг арилгах өдөр хийгээд 
ариун хурал болох болтугай! Та биеэ номотгон Ехувад шатаалт тахилыг 
өргөгтүн! 28 Бас тэр өдөр аливаа хөдөлмөрийг бүү үйлдэгтүн! Тэр юуны 
тул гэвэл, тэр нь таны тул Ехува бурхны өмнө нүглийг арилгахын тул 
нүглийг арилгах өдөр болой. 29 Тэр өдөр аливаа биеэ үл номотгогч нь 
өөрийн улсаас хоосруулагдах буй. 30 Бас тэр өдөр хөдөлмөрийг үйлдэгч 
аливаа хүнийг би түүний улсаас эвдрүүлэх буй. 31 Аливаа хөдөлмөрийг 
бүү үйлдэгтүн! Тэр нь таныг төрлүүдэд хамаг нутгуудад мөнх тогтоол 
болох болтугай! 32 Тэр нь танд амарыг савад буй. Биеэ номотгогтун! 
Сарын есдүгээр өдрийн үдшээс түүний маргааш өдрийн үдэш болтол 
савадыг сахигтун! 33 Бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 34 Израйлын 
хөвгүүдэд ийн өгүүл; Энэ долдугаар сарын арван тавдугаар өдөр цацар 
гэрүүдийн найр нь долоон өдөр Ехувад болох болтугай! 35 Анхны өдөр 
ариун хурал болох болтугай! Тэр өдөр аливаа хөдөлмөрийг бүү 
үйлдэгтүн! 36 Долоон өдөр Ехувад шатаалт тахилыг өргөгтүн! 
Наймдугаар өдөр танд ариун хурал болох болтугай! Тийнхүү Ехувад 
шатаалт тахилыг өргөгтүн! Тэр нь цээрлэх өдөр мөн. Тиймийн тул аливаа 
хөдөлмөрийг бүү үйлдэгтүн! 37 Эд нь Ехувагийн найрууд гэвэл, Ехувад 
галаар үйлдсэн тахил хийгээд шатаалт тахил ба талхан тахил хийгээд 
тахил ба, ундаан тахилуудыг өргөхийн тул хурлуудыг хураагтун! Аливаа 



өдөр бүрийг хэргийг бүтээгтүн! 38 Эд нь Ехувагийн савад өдрүүд хийгээд 
өргөлүүд ба таны хамаг бат үгс хийгээд дураараа Ехувад өргөх 
өргөлүүдээс гадна сэтгэгдэх болтугай! 39 Бас долдугаар сарын авран 
тавдугаар өдөр газрын үрсээ хураасаны хойно Ехувагийн найрыг долоон 
өдөр жаргалаар сахигтун! Нэгдүгээр өдөр савад болох бөгөөд 
наймдугаар өдөр савад болох болтугай! 40 Тийн бөгөөд нэгдүгээр өдөр 
сайхан мододын мөчир хийгээд дал модны салаа ба нягт навчит моддын 
салаа хийгээд горхийн бургасуудыг авч, цацар гэрүүдийг үйлдээд өөрийн 
Ехува бурхны өмнө долоон өдөр жаргагтун! 41 Энэ мэтээр жил бүрт 
долоон өдөр Ехувад найрыг жаргалаар сахигтун! Энэ таны төрлүүдээр 
мөнх тогтоол болох буй. Долдугаар сард үүнийг жаргалаар сахигтун! 42 
Та цацар гэрүүдэд долоон өдөр суугтун! Израйлын дотор аливаа 
төрөгдсөн нь цацар гэрүүдэд суух болтугай! 43 Тэр юуны тул гэвэл, 
миний Израйлын хөвгүүдийг Египет газраас гаргаад тэднийг цацар 
гэрүүдэд суулгасаныг таныг төрлүүдийн мэдэхийн тул болой. 44 Энэ 
мэтээр Моши нь Израйлын хөвгүүдэд Ехувагийн найруудыг мэдүүлэв.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Жич бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Гэрлийн үргэлжид 
шатаасаар байхын тул шахсан модны тосыг чамд авчрахыг Израйлын 
хөвгүүдэд захин үйлд. 3 Тийн бээр Арун нь түүнийг гэрчилгээний хөшгийн 
гадна чуулганы майхны дотор Ехувагийн өмнө үдшээс өглөө болтол 
засан үйлдтүгэй! Энэ нь таны төрлүүдээр мөнх тогтоол болох болтугай! 4 
Арун нь гэрэвчийг гэрэвчийн ариун сууринд үргэлжид Ехувагийн өмнө 
засах болтугай! 5 Бас чи цагаан гурилыг аваад арван хоёр боорцгийг 
болгон үйлд. Нэг боорцогт нэг хэмжүүрийн арван хувийн хоёр болох 
болтугай! 6 Тийн бөгөөд тэднийг зургаа гургаагаар хоёр зэрэг болгон, 
ариун ширээнд Ехувагийн өмнө тавин үйлд. 7 Бас хоёул зэргийн дээр 
ариун буй гарны боорцгийн тул дурсгал болгон Ехувад галын тахил 
болгохын тул тавин үйлд. 8 Мана нь аливаа савад өдөр Израйлын 
хөвгүүдээс үүнийг аван, Ехувагийн өмнө үргэлжид засах болтугай! Энэ нь 
мөнх тогтоол буй. 9 Боорцог нь Аруны тул хийгээд түүний хөвгүүдийн тул 
болох бөгөөд тэд нь ариун оронд идэх болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр 
нь мөнх тогтоолоор Ехувагийн шатаалт тахилуудаас түүний тул маш 
ариун болой хэмээн зарлиг болов. 10 Тэр цагт Израйлдын улсаас 
Египетийн эрд болсон эмийн хөвгүүн нь Израйлын хөвгүүдийн дотор 
Египетээс гаргаад, тэр Израйлын эмийн хөвгүүд хийгээд Израйлын нэг 
хүн хоёр буудлын дотор хэрэлдэв. 11 Тийн бөгөөд Израйлынг эмийн 
хөвгүүн нь Ехувагийн нэрийг доромжлон хараасны тул Мошидп 
авчрагдав. Түүний эхийн нэр гэвэл, Дангийн овгийн Дибрийн Хилумид 



хэмээх охин бөлгөө. 12 Тийн бээр тэд нь Ехувагийн тааллыг мэдэхийн 
тул түүнийг гянданд хаяв. 13 Тийн бөгөөд Ехува нь Мошид зарлиг 
болруун; 14 Доромжлон хараасан хүнийг буудлын гадна гаргагтун! 
Тийнхүү түүнийг сонсогсод нь түүнийг тэргүүний дээр гараа тавих бөгөөд 
бүхэл чуулган нь түүнийг чулуудах болтугай! 15 Бас чи Израйлын 
хөвгүүдэд ийн өгүүл; Өөрийн тэргүүлэгч бурхныг аливаа хараагч хүн нь 
өөрийн нүглийг нэхлэгийг эдлэх буй. 16 Ехувагийн нэрийг аливаа 
доромжлогч нь эрхгүй үхүүлэгдэх болтугай! Бүхэл чуулган нь түүнийг 
чулуудаар чулуудах болтугай! Оролт эсвэл таны газарт төрөгдсөн нь 
Ехувагийн нэрийг доромжилбол эл. Үхүүлэгдэх болтугай! 17 Хүнийг алагч 
нь үхүүлэгдэх болтугай! 18 Малыг алагч нь малын тул бусад малыг өгөх 
болтугай! 19 Бусад хүнд гэмийг үйлдэгч түүнд үйлдсэн мэт үйлдэх 
болтугай! гэвэл, 20 Цохилгын тул цохилго, нүдний тул нүд, шүдний тул 
шүд, аль хэний гэмийг үйлдсэн мэт түүнд үйлдэх болтугай! Малыг алагч 
нь бусад малыг өгөн, хүнийг алагч нь үхүүлэгдэх болтугай! 22 Оролт хүн 
хийгээд өөрийн орны хүний тул ганц шүүвэрт байгтун! Би гэвэл таны 
Ехува бурхан мөн хэмээн зарлиг болов. 23 Энэ мэтээр Мошийн 
Израйлын хөвгүүнд өгүүлсэнд тэд нь хараагч хүнийг буудлын гадна 
гаргаад чулуудаар чулуудав. Тийн бээр Израйлын хөвгүүд нь Ехувагийн 
Мошид захисан мэт, түүнчлэн үйлдэв.  

Хорин тавдугаар бүлэг.  

1 Жич бас Ехува нь Мошид Шиной хэмээгч уулны тэнд зарлиг болруун; 2 
Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүл; Миний танд өгөх газарт таны ирэхэд, 
таны газар нь Ехувад савад болгон амрах болтугай! гэвэл, 3 Зургаан 
жилийн турш газартаа хөрөнгийг цацаж, зургаан жилийн турш үзмийн 
модыг засч, жимсээ хураагтун! 4 Зүгээр долдугаар жилд газарт амрын 
савад болон Ехувад савад болох болтугай! Газрыг үл цацан үзмийн 
модыг засан бүү үйлд. 5 Өөрөө ургасан тариаг эс хадан, эс зассан үзмийн 
жимсийг ч бүү хураагтун! Тэр нь газарт амрын жил болох болтугай! 6 
Газрын амар нь танд идээ болох гэвэл, чамд хийгээд чиний боолд ба 
чиний шивэгчинд хийгээд хөлсөлсөн хөдөлмөрчинд ба чамтай суугч 
оролтуудад хийгээд, 7 чиний малд ба чиний газарт ангуудад жимс нь 
идээ болох буй. 8 Бас жилийн долоон савад гэвэл, долоо дахин долоон 
жилийг тоологтун! Долоон жилийн савад нь дөчин есөн жил болох, 9 Тийн 
бөгөөд долдугаар сарын аравдугаар өдөр ир дуутай бүрээг татуулан, 
нүглийг арилгах өдөр бүхэл газраар бүрт татуулагтун! 10 Бас тавдугаар 
жилийн ариун болгон бүхэл газарт хамаг суугчдад эрхийг дэлгэрүүлэгтүн! 
Тэр нь танд Зөбили сул тавигдсан болоод танаас аливаа хүн нь өөрийн 
өмчид буцан, өөрийн гэрдэхэд буцах болтугай! 11 Тэр нь тэдэнд Зөбили 



мөн. Тиймийн тул хөрөнгийг үл цацан, өөрөө ургасныг ч үл хадан, эс 
зассан үзмийн жимсийг ч бүү хураагтун! 12 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
танд Зөбили болоод танд ариун болох болтугай! Та тариалангаас үрсийг 
идэгтүн! 13 Энэ Зөбилийн жилд аливаа хүн өөрийн өмчид буцах 
болтугай! 14 Бас хэрвээ та бусдад юуг ч худалдах, эсвэл бусдаас 
худалдаж авах бөгөөс нэгэн нэгнээн үл даран. 15 Бусад хүнээс Зөбилийн 
өнгөрсний хойно жилүүдийн тоогоор худалдаж аваад, бусад нь үрсний 
жилүүдийн тоогоор танд худалдах болтугай! 16 Олон жил болох бөгөөс 
үнийг ихэтгээд, өчүүхэн жил болох бөгөөс үнийг багатгагтун! 17 Тэр юуны 
тул гэвэл, үрсийн жилийн тооны ёсоор худалдах ёстой болой. 18 Тиймийн 
тул миний тогтоолуудыг бүтээн, миний газартаа аймшиггйүгээр суух 
болъюу. 19 Бас газар нь үрсээ ургуулах бөгөөд та цадтал идэж, 
аймшигтайгаар суух буй. 20 Хэрвээ та ??? ийн, бид хөрөнгийг үл цацан, 
жимсийг үл хураан байтал, долдугаар жилд юуг идэх буюу хэмээн 
өгүүлбэл эл. 21 Би зургадугаар жилд өөрийн адистидыг таны дээр хүргэх 
бөгөөд газар нь гурван жилийн төдий үрсийг ургуулах буй. 22 Тийн бөгөөд 
та наймдугаар жилд хөрөнгийг цацаж, түүний үрсийн иртлэ хуучнаас 
идэж есдүгээр жил болтол хуучин үрсийг идэх буй. 23 Газрыг мөнхөд бүү 
худалдагтун! Тэр юуны тул гэвэл, газар нь миний буй бөгөөд та надтай 
уралдан хийгээд зочид мөн болой. 24 Таны өмчийн бүхэл газарт газрын 
тул арилжааг тогтоож авагтун! гэвэл, 25 Хэрвээ чиний ах дүүгийн үгээгүү 
болоод өөрийн өмчийг худалдсаны хойно, түүний төрөл нь түүнийг 
арилжин авахын тул ирвэл тэр нь ах дүүгээ худалдсаныг арилжин авах 
болтугай! 26 Хэрвээ аль хэнд арилжин авах хүнгүй бөгөөд өөрөө арилжин 
авч чадах бөгөөс эл. 27 Тэр нь худалдсан жилүүдийг тоолон, илүүг 
худалдаж авсан хүнд буцаагаад өөрийн өмчид буцах болтугай! 28 Зүгээр 
хэрвээ тэр нь арилжин эс авч чадвал эл. Түүний худалсан юм нь 
худалдаж авсан хүний эрхэд Зөбилийн жил болтол байх болтугай! Тийн 
бөгөөд Зөбилийн жилд тэр нь буцаагдах бөгөөд, тэр эзэн ч өөрийн өмчид 
буцах болтугай! 29 Бас хэрвээ аль хэн хэрэм балгасны дотор байгч 
байшинг худалвал эл. Үүнийг худалдсан жилийн эцэс болтол арилжин 
авч болох болой. Үүнийг арилжиж авах цаг нь нэг бүхэл жил болох 
болтугай! 30 Тийн бөгөөд хэрвээ нэг жил дуустал түүнийг арилжин эс 
автал хэрэмтэй балгасны дотор байгч байшин нь худалдаж авсан хүнд 
хийгээд түүний төрлүүдэд үргэлжид тогтоогдох буй. Тэр нь Зөбилийн 
жилд үл буцаагдах болтугай! 31 Зүгээр тойрогч хэрэмгүй болон нэг бага 
балгасны дотор байгч байшингууд нь газрын тариалан мэт тоогдох 
бөгөөд тэдний гарижиж болох буй. Тэр нь мөн Зөбилийн жилд буцаагдах 
болтугай! 32 Бас Ливитэний балгад хийгээд тэдний эзэлсэн өмчийн дотор 
байгч балгадын байшингуудыг Ливитэн нь үргэлжид арилжин авч болох 
буй. 33 Хэрвээ аль хэн Ливитнээс худалдан авах бөгөөс түүний 



худалдсан байшин хийгээд эзэлсэн балгасыг Зөбилийн жилд буцаагдах 
болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, Ливитэний балгадын байшингууд нь 
хөвгүүдийн дотор тэдний өмч мөн болой. 34 Зүгээр тэдний балгадыг 
тойрогч тариалангууд нь үл худалдагдах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, 
тэд нь тэдний мөнх өмч мөн болой. 35 Бас хэрвээ чиний ах дүү нар нь 
үгээгүүрч ядуурвал эл, түүнийг тэтгэн үйлд. Тийнхүү тэр нь оролт хийгээд 
зочин мэт чамтай суух болтугай! 36 Түүнээс илүү төлөөс хийгээдашгийг 
бүү ав. Өөр өөрийн бурхнаас айж, ах дүүгээ бие лүгээ суулган үйлд. 37 
Мөнгөө илүү төлснөөр түүнд үл өгөн, идээг ч ашгаар бүү өг. 38 Би таны 
бурхан болохын тул хийгээ дтанд Ханаван газрыг өгөхийн тул таныг 
Египет газраас гаргасан таны Ехува бурхан мөн. 39 Бас хэрвээ чиний ах 
дүү нар үгээгүүрээд чамд худалдагдваас эл, түүнийг боол мэт бүү 
хөтлүүл. 40 Тэр нь хөлсөлсөн зарц хийгээд чамтай суугч мэт болох 
бөгөөд Зөбилийн жил болтол чамтай зарагдах болтугай! 41 Тийн бөгөөд 
тэр нь өөрийн хөвгүүдтэй чамаас гарч, гэрдэхүүддээ буцан өөрийн эцэг 
нарын өмчид буцах болтугай! 42 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь миний 
Египетээс гаргасан боолууд мөн. Тэд нь боол мэт үл худалдагдах 
болтугай! 43 Түүнийг чанга ёсоор үл эзлэн, өөрийн бурхнаас айн үйлд. 44 
Чамд байх боолууд хийгээд шивэгчид нь гадаад Арунаас автах болтугай! 
Тэднээс боолууд хийгээд шивэгчдээ худалдан авагтун! 45 Бас тантай 
суугч оролт хийгээд тэдний таны газарт төрүүлсэн үрсээс худалдан 
авагтун! Тэд нь таны эдэлбэр болох болтугай! 46 Бас танаас хойно таны 
хөвгүүдтэй тэднийг эзлэхийн тул тэдний ч эдэлбэр болгон үйлд. Тэднийг 
үргэлжид зарагтун! Харин таны ах дүү нар байгч Израйлын хөвгүүдийг 
өөр зуураа чангаар бүү эдэлтүгэй! 47 Хэрвээ оролт эсвэл тантай суугч нь 
баяжих бөгөөд түүний ойр суугч чиний ах дүү нь үгээгүүрээд, оролтад 
эсвэл тантай суугчид эсвэл түүний төрлүүдэд биеэ худалдан өгсөн 
болбол. 48 Худалдагдсаны хойно түүнийг арилжин авч болох буй. Түүний 
ах дү нараас нэг нь арилжин авч болох буй. 49 Түүний авга эсвэл авгын 
хөвгүүн нь түнийг арилжин авч болох буй. Эсвэл түүний ойр төрлөөс аль 
хэн түүнийг арилжин авч болох буй. Хэрвээ тэр өөрөө чадвал, биеэ 
арилжин авах болтугай! 50 Тийн бөгөөд тэр нь түүнийг худалдан авсан 
хүнтэй, Зөбилийн жи лболтол тоолон, түүнийг арилжих мөнгийг жилийн 
ёсоор өгөн, хөлсөлсөн зарцын цаг мэт тоолох болтугай! 51 Хэрвээ олон 
жил үлдвэл тэдний ёсоор авсан мөнгөнөөс арилжих мөнгийг буцаан өгөх 
болтугай! 52 Зүгээр болсоноор хэрвээ Зөбилийн жил болтол өчүүхэн жил 
үлдвэл эл. Жилүүдийн ёсоор арилжих мөнгийг буцаан өгөх болтугай! 53 
Тэр нь жилээр хөлсөлсөн зарц мэт тоогдох болтугай! Харин тэр нь чанга 
ёсоор чиний өмнө түүнийг үл эзлэх болтугай! 54 Бас хэрвээ тэр нь энэ 
мэтээр эс арилжигдвал эл. Тэр нь хөвгүүдтэй Зөбилийн жилд гарах 
болтугай! 55 Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын хөвгүүд нь миний боолууд 



мөн. Тэд нь миний Египет газраас гаргасан боолууд мөн. Би таны Ехува 
бурхан мөн.  

Хорин зургадугаар бүлэг.  

1 Та биедээ лэмий бузрыг үл үйлд. Сийлэгдсэн хийгээд босгогдсон 
хөргийг үл байлган аливаа чулуун дүрсийг газартаа үл босгож тэдэнд бүү 
мөргөгтүн! Тэр юуны тул гэвэл би таны Ехува бурхан мөн. 2 Миний савад 
өдрүүдийг сахин, миний сүмийг хүндлэгтүн! Би Ехува мөн. 3 Хэрвээ та 
миний тогтоолуудаар яван, миний захиануудыг сахин бүтээх бөгөөс эл. 4 
Би зохистой цагийн бороог оруулах буй. Тийн бээр газар нь үрсээ гаргах 
бөгөөд хээрийн модод нь жимсээ ч гаргах болой. 5 Тийн бөгөөд таны 
талхаа цохих цаг нь үзмийг хураах цаг нь цацах цаг болтол хүрэх буй. 
Бас та талхыг ханатал идэж газартаа аймшиггүйгээр суух буй. 6 Бас 
миний тэр газарт амрыг өгснөөр таны хэвтэхэд цаг ч таныг үл айлгах буй. 
Бас би хорт ангуудыг тэр газраас үгүй болгох бөгөөд илд нь газраар эс 
алсдах буй. 7 Тийн бөгөөд та дайснуудаа үлдэх бөгөөд тэд нь таны өмнө 
илдээр унагагдах буй. 8 Бас танаас тав нь юуг үлдэх бөгөөд танаас юу нь 
тмнийг үлдэх буй. Таны дайснууд ч таны өмнө илдээр унагагдах буй. 9 
Бас би таныг хайрлан үрстэй болгон үлэмжлүүлээд миний тогтоолыг 
тантай тогтоох буй. 10 Бас танаар хуучин идээг идэж шинийг багтаахын 
тул хуучныг гаргах буй. 11 Бас би өөрийн сүмийг таны дотор тавиад 
танаас үл жигших буй. 12 Бас би таны дотр өөд болж таны таны бурхан 
болох буй. Та ч миний улс болох мөн. 13 Таныг Египеттэний боолууд үл 
болгон Египет газраас гаргасан таны Ехува бурхан би мөн. Би таны 
хүлээснийг эвдээд таныг чигээр явуулав. 14 Тийн боловч хэрвээ та 
намайг үл сонсон, эд хамаг захиануудыг үл бүтээн 15 Хэрвээ та миний 
тогтоолуудыг хөнгөлөн, сүнсээрээ миний шүүврүүдээс жигшин, миний 
захиануудыг үл бүтээн, миний тогтоолыг таслах бөгөөс эл. 16 Би ч энэ 
мэтээр танд үйлдэх буй гэвэл, би танд аймшиг хийгээд хатгах өвчин ба 
халуун өвчнийг хүргэх буй Эд нь таны нүдийг бууруулдан, таны зүрхийг 
гашуудуулах буй. Бас та хөрөнгөө дэмийгээр цацах буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, таны дайснууд нь түүнийг идэх буй. 17 Бас би нүүрээ таны эсрэг 
тавих бөгөөд та өөрийн дайснуудын өмнө дийлдэх буй. Таныг 
өшөөлөгчид нь таныг та зугтаах буй. 18 Жич бас хэрвээ та эдний тул 
намайг үл сонсох бөгөөс эл. Би таны хилэнцийн тул таныг долоон 
давхраар сургах буй. 19 Бас би таны сайн хүчнийг эвдээд, таны огторгуйг 
төмөр мэт болгон, таны газрыг зэс мэт болгох буй. 20 Тийнхүү таны хүч 
нь дэмийгээр дуудах бөгөөд таны газар нь үрсээ үл гаргах ба модод ч 
жимсээ үл гаргах буй. 21 Бас хэрвээ та миний эсрэг явж, намайг үл 
сонсох бөгөөс, би таны хилэнцийн ёсоор танд зовлонгуудыг долоон 



давхраар хүргэх буй. 22 Бас би таны дотор хээрийн ан араатныг илгээх 
буй. Тэд ч таны хүүхдийг аваачин таны малуудыг хоосруулан таныг 
өчүүхэн болгох буй. Тийн бөгөөд таны замууд нь хоосон болох буй. 23 
Бас хэрэв та эднээр надаас үл сургагтун! Миний эсрэг явах бөгөөс эл. 24 
Би ч таны эсрэг яван, таны хилэнцийн тул таныг долоон давхраар зовоох 
буй. 25 Бас би чамд илдийг хүргэх буй. Тэр нь миний тогтоолын нэхлэгийг 
танаас нэхэх буй. Бас таны балгаддаа цуглахад би таны дотор боолыг 
илгээх буй. Бас та дайсны гарт тушаагдан өгөгдөх буй. 26 Миний таныг 
тэжээгч талхыг багатгахад арван хэрээд нь нэг ханжны дотор талхыг 
болгоод болгоод тэнд чингэлүүрээр буцаан өгөх буй. Тийн бээр та идэвч 
үл цадах буй. 27 Жич бас хэрвээ үүний тул та намайг үл сонсон, миний 
эсрэг явах бөгөөс эл. 28 Би ч хилэнгээрээ таны тус эсэргүүцэн таны 
хилэнцийн тул таныг долоон давхраар сургах буй. 29 Тийн бөгөөд та 
өөрийн хөвгүүдийн махыг идэн охидын ч махыг идэх буй. 30 Бас би таны 
бурхдын овоонуудыг эвдэж таны нарны хөргүүдийг цавчиж таны өгсөн 
баясыг таны жигшүүрт хөргүүдийн баясын дээр огоорох буй. Миний 
сэтгэц ч танаас жигших буй. 31 Бас би таныг балгадыг хоосон болгон 
таны сүмүүдийг хоосруулан, таны амархан үнэртнийг тогтоон үл авах 
буй. 32 Бас би таны газрыг хоосон үл болгох буй. Тийнхүү түүний дотор 
суусан таны дайснууд нь гайхах буй. 33 Бас би таныг балай номтны 
дотор тархаан таны хойноос илдийг сугалах буй. Тийн бөгөөд таны газар 
нь хоосон болох бөгөөд таны балгад нь савад өдрүүдээр амаржих буй. 34 
Газрын хоосон бөгөөтөл таны дайснуудын газарт байх цагт таныг газар 
нь амарч савад өдрүүдэрэ амаржих буй. 35 Газар нь хоосноор байтал 
амрах буй. Тэр юуны тул гэвэл, таны түүний дээр суух цагт тэр нь эс 
амарсан бөлгөө. 36 Бас танаас дайсны газарт үлдэгсэдийн зүрхийг би сул 
болгох буй. Тийнхүү хөдөлсөн навчийн чимээ нь тэднийг зайлуулах 
бөгөөд тэд нь илдээс зугтаадаг мэт зугтаан хэн ч тэднийг хэн ч эс нэхэвч 
тэд нь унах буй. 37 Жич хэн ч эс нэхэвч тэд нь өөр өөртөө илдийн өмнө 
мэт уналцах буй. Бас та өөрийн дайснуудын өмнө байх чадалгүй болох 
буй. 38 Бас та бусад улсын дотор хоосрох бөгөөд таны дайснуудын газар 
нь таныг идэх буй. 39 Тийн бөгөөд танаас дайснуудын газарт үлдэгсэд нь 
өөрийн хилэнцээр өмхийрөн, эцэг нараасаа хилэнцийн ач ойроор ч 
өмхийрөх буй. 40 Тийн боловч хэрвээ тэд нь өөрийн хилэнц хийгээд 
өөрийн эцэг нарын хилэнц ба, тэдний миний тус үйлдсэн нүглүүд хийгээд 
миний эсргүү явсан явдал ба 41 Бас түүний тул миний тэдний эсэргүү 
явсны бөгөөд дайснуудын газарт авчирсаныг илтүүлж хатуу зүрхээ 
номотгон нүглийн нээлгэнийг тогтоон авах бөгөөс 42 Би Якувтай 
тогтоосон тогтоол хийгээд, Ишагтай тогтоосон ба Африамтай тогтоосон 
тогтоолоо дурдан, тэр газрыг ч дурдах буй. 43 Тэр газар нь тэднээр 
орхигдоод, тэдний үгүйгээр хоосон байхдаа, савад өдрүүдээр амаржих 



буй. Харин тэд нь миний шүүврүүдийг хөнгөлөн, миний тогтоолуудаас 
жигшсэний тул нүглээсээ нээлгэнийг даах буй. 44 Тийн боловч тэдний 
дайснуудын газарт байхад би тэднийг үл орхин, тэднийг үл хоосруулан, 
миний тэдэнтэй тогтоосон тогтоолыг эвдтэл тэднээс үл жигших буй. Тэр 
юуны ту гэвэл, би тэдний Ехува бурхан мөн. 45 Харин би тэдний тулд 
тэдний эцэг нарын тогтоолыг дардах буй. Би тэдний Ехува болохын тул 
улсын өмнө тэднийг Египет газраас гаргасан бөлгөө. Би Ехува мөн, 
хэмээн зарлиг болов. 46 Эд нь Ехува хийгээд Израйлын хооронд Шиуна 
уулын тэнд Ехувагийн Мошид өгсөн тогтоол хийгээд шүүвэр ба, хуулиуд 
мөн бөлгөө.  

Хорин долдугаар бүлэг.  

1 Жич бас Ехува нь Мошид зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүдэд ийн 
өгүүл; Аль хэн Ехувад биеэ өргөсүгэй! хэмэн тангараглаваас түүний үнэ 
нь чиний бодсоноор болох болтугай! 3 Тийн бөгөөд хорин наснаас жаран 
нас болтол, байгч эр хүний үнэ нь сүмийн тахилаар тавин тахилын төдий 
цагаан шөнө болох болтугай! 4 Эм байваас чиний тавьсан үнэ нь гучин 
тахил болтугай! 5 Таван наснаас хорин нас болтол болвоос, чиний үнэ нь 
эрийн тул харин тахил хийгээд эмийн тул арван тахил болох болтугай! 6 
Нэг сараас таван нас болтол болвоос, чиний үнэ нь эрийн тул таван 
тахилын төдий цагаан шөнө хийгээд, эмийн тул гурван тахилын төдий 
цагаан шөнө болох болтугай! 7 Жаран настаас дээш болвоос, чиний үнэ 
нь эрийн тул арван таван тахил хийгээд эмийн тул арван тахил болох 
болтугай! 8 Хэрвээ тэр нь чиний тавьсан үнээс үгээгүү болох бөгөөс эл, 
түүнийг ламын өмнө байлга, лам нь бодож тангарагласан хүний чадлын 
ёсоор үнийг тавих болтугай! 9 Хэрвээ аль хэн малыг Ехувад өргөл болгон 
өргөвөөс эл, түүний Ехувад аль өргөх мал нь ариун болох болтугай! 10 
Тэр нь түүний үл худалдан, муугийн тул сайныг үл оруулан, сайн тул мууг 
үл оруулах болтугай! Хэрвээ тэр нь нэг малын тул бус малыг оруулж 
худалдваас эл, тэр мал хийгээд түүний оронд орсон мал хоёул ариун 
болох болтугай! 11 Зүгээр хэрвээ өргөл болгон Ехувад өргөж үл болох 
бузар мал болох бөгөөс эл, тэр малыг ламын өмнө байлгах болтугай! 12 
Тийн бөгөөд лам нь түүнийг сайн, мууг мэдэж үнийг тавих буй. Дамын 
тавьсан үнэээр болох болтугай! 13 Бас тэр нь түүний г арилжих дурт 
болох бөгөөс эл. Тавьсан үнийн таван хувийн нэг хувийг нэмэх болтугай! 
14 Аль хэн Ехувад гэрээ ариун болгон өргөхөд, лам нь түүнийг сайн, мууг 
мэдэж үүнийг тавих болтугай! Ламын тавьсан үнээр болох болтугай! 15 
Хэрвээ гэрээ ариун болгож өргөгч нь түүнийг арилжих дурт болвоос эл, 
тавьсан үнийг таван хувийн нэгийг тавих болтугай! Тийн бөгөөд тэр нь 
түүний болох болтугай! 16 Хэрвээ аль хэн нь өөрийн өмчийн 



тариалангаас нэг хувийг Ехувад ариун болгон өргөх бөгөөс эл, чиний 
тавьсан үнэ нь түний дээр таригдах үрсийн ёсоор болох болтугай! Арвай 
цацлан хөрөнгийн нэг күлгэр хэмжээ нь тавин тахилын төдий цагаан 
мөнгө болох болтугай! 17 Хэрвээ тэр нь Зөбилийн жилээс аван, 
тариалангаа ариун болговоос эл, чиний тавьсан үнээр болох болтугай! 18 
Хэрвээ тэр нь Зөбилийн жилээс хойно тариалангаа ариун болговоос эл, 
лам нь үлдсэн жилүүдээр Зөбилийн жил болтол, мөнгийг бодох бөгөөд, 
тэр нь чиний тавих үнээс автах болтугай! 19 Хэрвээ тариаланг ариун 
болгон өргөгч нь түүнийг арилжих дурт болох бөгөөс эл, чиний тавьсан 
үнийн таван хувийн нэг хувийг нэмэх болтугай! Тийн бөгөөд тэр нь түүний 
болох болтугай! 20 Хэрвээ тэр тариаланг арилжих дургүй эсвэл 
тариаланг бус хүнд худалдсан болвоос эл, түүнээс хойно тариалан нь үл 
арилжигдах болтугай! 21 Бас тэр тариалан нь Зөбилийн жилд 
буцаагдахдаа Ехувад өргөсөн тариалан мэт ариун болох бөгөөд, лам нар 
нь түүнийг эдлэх болтугай! 22 Хэрвээ аль хэн өөрийн өмч бус бөгөөтөл 
худалдаж авсан тариаланг Ехувад ариун болгон өргөх бөгөс эл, 23 Лам 
нь зөвийн жил болтол чиний тавьсан үнийг бодох бөгөөд, тэр өдөр 
тавьсан үнийг Ехувад ариун болгон өгөх болтугай! 24 Зөбилийн жилд 
тариалан нь худалдагдсан өмчийн эзэнд буцах болтугай! 25 Жич чиний 
хамаг бодлого нь сүмийн тахилын ёсоор болох бөгөөд, хорин Хирэ нэг 
тахил болох болтугай! 26 Харин үхэр буюу, хонь буюу, аливаа малын 
тэргүүн төрөгдсөнийг хэн ч ариун болгон үл өргөх болтугай! Тэр нь 
Ехувагийн мөн. 27 Бас хэрвээ бузар мал болох бөгөөс эл, тавьсан үнээр 
арилжин түүний дээр таван хувийн нэг хувийг нэмэх болтугай! Хэрвээ 
түүний эс арилжваас эл, чиний тавьсан үнээр худалдагдах болтугай! 28 
Тийн боловч аль хэнг улсаас, эсвэл малаас эсвэл эмчийн тариалангаас 
Ехувад юуг ч ариун болгон өргөвөөс эл, аливаа өргөгдсөн юмыг үл 
худалдан үл арилжих болтугай! Ехувад аливаа өргөгдсөн нь маш ариун 
болой. 29 Хүний аливаа өргөгдсөн нь үл арилжигдах эрхгүй алагдах 
болтугай! 30 Бас тариалангийн үрс эсвэл модны жимсээс аливаа 
тариалангийн арван хувийн нэг хувь нь Ехувагийн буй. Тэр нь Ехувад 
ариун болох болтугай! 31 Хэрвээ аль хэн арван хувийн нэг хувиа арилжих 
дурт болох бөгөөс, тэр нь түүний дээр таван хувийн нэг хувийг нэмэх 
болтугай! 32 Бас үхэр хийгээд хонины арван хувийн нэг хувь гэвэл, аль 
таалсан арван хувийн нэг хувь нь Ехувад ариун болох болтугай! 33 
Түүнийг сайн, муу хэмээн үл шинжилж үл худалдах болтугай! Хэрвээ 
худалдваас эл, тэр хийгээд худалдуулсан хоёул ариун болоод үл 
арилжигдах болтугай! хэмээн зарлиг болов. 34 Эд нь Израйлын 
хөвгүүдийн тул Шиуна уулны тэнд Ехувагийн Мошид захисанууд болой. 
Мошийн Ливитихус хэмээгч гуравдугар ном төгсөв.  



Нэгдүгээр бүлэг  

1 Тэдний Египет газраас гарсаны хойно хоёрдугаар жилийн гуравдугаар 
сарын анхны өдөр Жахуа нь Шиуна говьд чуулганы майхны дотор Мошид 
зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүдийн чуулганы хамаг эрсийг овог 
овгоор хийгээд тэдний эцэг нарын гэрийн ёсоор хийгээд нэжгээдээр 
нэрээр тоологтун! 3 Хорин наснаас дээш Израйлын цэргээр аваачигчдыг 
Арун хоёул чуулган чуулганаар тоологтун! 4 Бас аливаа овгоос өөрийн 
эцгийн гэрийн тэргүүлэгч болсон нэг нэг хүн нь тантай тоололцох 
болтугай! 5 Тантай байх хүмүүсийн нэрс гэвэл, Рубинээс Шидиурын 
Иличур хөвгүүн 6 Шимиаугаас Зөричиэтийн Шилумиал хөвгүүн 7 
Иудегээс Аммунадунгаас Нэдэшиун хөвгүүн 8 Иесахараас Зуврын Итэнил 
хөвгүүн 9 Зэбүлүнээс Химуны Илинав хөвгүүн, 10 Иосифын хөвгүүнээс 
гэвэл, Иооиамаас Амидүдын Илисимэ хөвгүүн, Манассигээс Фитэжурын 
Кэмэмиэл хөвгүүн 11 Битимилээс Киднунгийн Абитал хөвгүүн 12 Дангаас 
Амистийн Атачар хөвгүүн 13 Ашараас Орины Берниал хөвгүүн 14 Хэдээс 
Дувилын Иличиф хөвгүүн 15 Навтлайгаас Инали Адира хөвгүүн, эд 
болой. 16 Эд нь чуулганы дотор нададан болон өөрийн эцгийн овгийн 
ноёд ба Израйлын мянгадыг тэргүүлэгчид бөлгөө. 17 Энэ мэтээр Моши 
хийгээд Арун нь эд нэрлэгдсэн хүмүүсийг аваад 18 Хоёрдугаар сарын 
анхны өдөр бүхэл чуулганыг чуулуулаад тэдний гэрдэхүүдийн ёсоор 
хийгээд эцгийн овгийн ёсоор хорин насаас дээш нэжгээд нэжгээдээр 
хийгээд, нэрсийн тоогоор тэдний төрлийг мэдүүлэв. 19 Жахуагийн Мошид 
захисан мэт тэр нь Шиуна говьд тэднийг тоолов. 20 Тийн бөгөөд 
Израйлын Рубин их хөвгүүний хөвгүүн нь төрлүүдээр хийгээд гэрийн 
бүлсээр ба, эцгийн овгоор хийгээд нэрсийн тоогоор нэжгээдээр хорин 
настаас дээш болон, цэрэгт явагч бүгдээр гэвэл, 21 Рубинг овгоос 
тоологдогсод нь дөрвөн түм зургаан мянга таван зуу бөлгөө. 22 
Шиунаиунгын хөвгүүн нь өөрийн төрлүүдээр хийгээд гэрийн бүлсээр ба, 
эцгийн овгоор хийгээд нэрсийн тоогоор нэжгээдээр тоологдогсод нь 
хорин настаас дээш болон цэрэгт явагч бүгдээр гэвэл, 23 Шилимунингын 
овгоос тоологдогсод нь таван түм есөн мянга гурван зуу бөлгөө. 24 
Кидний хөвгүүд нь өөрийн төрлүүдээр хийгээд гэрийн бүлсээр ба эцгийн 
овгоор хийгээд нэрсийн тоогоор нэжгээдээр хорин настаас дээш болон, 
цэрэгт явагч бүгдээр гэвэл, 25 Кидийн овгоос тоологсод нь долоон түм 
дөрвөн мянга зургаан зуун тавь бөлгөө. 26 Иудегийн хөвгүүд нь өөрийн 
төрлүүдээр хийгээд гэрийн бүлсэээр ба эцгийн овгоор хийгээд нэрсийн 
тоогоор нэжгээдээр хорин настаас дээш болон цэрэгт явагч бүгдээр гэвэл 
27 Иудегийн овгоос тоологдогсод нь долоон түм дөрвөн мянга зургаан 
зуу бөлгөө. 28 Ассахарын хөвгүүд нь өөрийн төрлүүдээр хийгээд гэрийн 
бүлсээр ба эцгийн овгоор хийгээд нэрсийн тоогоор нэжгээдээр хорин 



настаас дээш болон цэрэг чвагч бүгдээр гэвэл 29 Ассахарын овгоос 
тоологдогсод нь таван түм дөрвөн мянга дөрвөн зуу бөлгөө. 30 
Зэбүлүний хөвгүүд нь өөрийн төрлүүдээр хийгээд гэрийн бүлсээр ба, 
эцгийн овгоор хийгээд нэрсний тоогоор нэжгээдээр хорин настаас дээш 
цэрэгт явагч бүгдээр гэвэл, 31 Зибулуны овгоос тоологдогсод нь таван 
түм долоон мянга дөрвөн зуу бөлгөө. 32 Иософын хөвгүүд гэвэл 
Ифриамын хөвгүүд нь өөрийн төрлүүдээр хийгээд гэрийн бүлсээр ба, 
эцгийн овгоор хийгээд нэрсний тоогоор нэжгээдээр хорин настаас дээш 
цэрэгт явагч бүгдээр гэвэл, 33 Ифриамын овгоос тоологдогсод нь дөрвөн 
түм таван зуун бөлгөө. 34 Манассийн хөвгүүд нь өөрийн төрлүүдээр 
хийгээд гэрийг бүлсээр ба, эцгийн овгоор хийгээд нэрсийн тоогоор 
нэжгээдээр хорин настаас дээш цэрэгт явагч бүгдээр гэвэл 35 Манассийн 
овгоос тоологдогсод нь гурван түм хоёр мянга хоёр зуу бөлгөө. 36 
Бининамы хөвгүүд нь өөрийн төрлүүдээр хийгээд гэрийн бүлсээр ба, 
эцгийн овгоор хийгээд нэрсийн тоогоор нэжгээдээр хорин настаас дээш 
цэрэгт явагч бүгдээр гэвэл 37 Бининамын овгоос тоологдогсод нь гурван 
түм таван мянга дөрвөн зуу бөлгөө. 38 Дангийн хөвгүүд нь өөрийн 
төрлүүдээр хийгээд гэрийн бүлсээр ба, эцгийн овгоор хийгээд нэрсийн 
тоогоор нэжгээдээр хорин наснаас дээш цэрэгт явагч бүгдээр гэвэл 39 
Дангийн овгоос тоологдогсод нь зургаан түм хоёр мянга долоон зуу 
бөлгөө. 40 Аширын хөвгүүд нь өөрийн төрлүүдээр хийгээд гэрийн бүлсээр 
ба эцгийн овгоор хийгээд нэрсийн тоогоор нэжгээдээр хорин настаас 
дээш цэрэгт явагч бүгдээр гэвэл, 41 Аширын овгоос тоологдогсод нь 
дөрвөн түм нэг мянга таван зуу бөлгөө. 42 Навтлайн хөвгүүд нь өөрийн 
төрлүүдээр хийгээр гэрийн бүлсээр ба, эцгийн овгоор хийгээд нэрсийн 
тоогоор нэжгээдээр хорин настаас дээш цэрэгт явагч бүгдээр гэвэл, 43 
Навтлайн овгоос тоологдогсод нь таван түм гурван мянга дөрвөн зуу 
бөлгөө. 44 Эд нь тоологдогсод бөлгөө. Тэднийг Моши хийгээд Арун ба, 
Израйлын тэргүүлэгчидээс өөр өөрийн эцгийн овгоор нэг болон арван 
хоёр хүн нь тоололцов. 45 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүдээс өөрийн 
эцгийн овгоор хорин настаас дээш болон Израйлын цэрэгт явагч бүгдээр 
гэвэл 46 Хамаг тоологдогсод нь зургаан бум гурван мянга таван зуун тавь 
бөлгөө. 47 Зүгээр Ливитэн нь өөрийн эцэг нарт овгоор тэдний дотор эс 
тоололцов. 48 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 49 
Ямагт Ливийн овгийг үл тоолж, Израйлын дотор ч тэдний тоог үл ав. 50 
Харин Ливитэнийг гэрчилгээний сум хийгээд түүний хамаг савас ба, 
түүний хамаг юмуудыг сахьтугай! хэмээн дуулган үйлд. Тийн бөгөөд тэд 
нь сүм хийгээд хамаг савасыг дааж сүмийн үйлийг үйлчилэн, түүний 
тойрон буух болтугай! 51 Тийн бөгөөд сүмийг нүүлгэх цагт, Ливитэн нь 
түүнийг задлан, сүмийг босгох цагт Ливитэн нь түүнийг босгох болтугай! 
Харин бус хүн нь түүнд ойртвоос эл, үхүүдэгдэх болтугай! 52 Тийнхүү 



Израйлын хөвгүүдээс тус бүр нь өөрийн буудлын ойр буун, цэргүүдээ тус 
бүр нь өөрийн түмийн ойр буух болтугай! 53 Зүгээр Израйлын хөвгүүдийн 
чуулганы дээр халуун хилэнгийн үл ирэхийн тул Ливитэн нь гэрчилгээний 
сүмийг тойрон буун Ливитэн ч гэрчилгээний сүмийн сахих болтугай! 54 
хэмээн зарлиг болсонд Израйлын хөвгүүд нь энэ мэтийг үйлдэн 
Жахуагийн Мошид захисан мэт түүнчлэн үйлдэв.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Бас Жахуа нь Моши хийгээд Арунд зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүд 
нь өөрийн эцгийн овгийн тус хийгээд өөрийн тэмдэгийн ойр бууж, 
чуулганы майхныг тойрон буух болтугай! 3 Нарны гарах зүүн этгээдэд 
Иудегийн буудлын тулууд нь их цэргүүдээрээ буух бөгөөд Иудегийн 
овгийн тэргүүлэгч нь Амминадафын Надасун хөвгүүн болох болтугай! 4 
Түүний тоологдсон цэргүүд нь долоон түм дөрвөн мянга зургаан зуу буй. 
5 Бас түүний удаагаар Ассахарын овог нь буух бөгөөд Ассахарын овгын 
тэргүүлэгч нь Зубрын Натимал хөвгүүн болох болтугай! 6 Түүний 
тоологдогсод цэргүүд нь таван түм дөрвөн мянга дөрвөн зуу буй. 7 
Тийнхүү Зөбилийн овог бөгөөд, Зөбилийн овгийн тэргүүлэгч нь Хилуны 
Илиаср хөвгүүн болох болтугай! 8 Түүний тоологдсон цэргүүд таван түм 
долоон мянга дөрвөн зуу болой. 9 Иудегийн цэрэгт тоологдсон бүхэл 
буудал нь нэг бум найман түм зургаан мянга дөрвөн зуу буй. Тэд нь 
урьдаар явах болтугай! 10 Рубины буудлын тэмдэг нь цэргүүдтэй өмнө 
этгээдэд буух бөгөөд Рубины овгийн тэргүүлэгч нь Шидиурын Иличур 
хөвгүүн болох болтугай! Түүний тоологдсон цэргүүд дөрвөн түм зургаан 
мянга таван зуу буй. 12 Түүний удаагаар Шимиунгийн овог буух бөгөөд, 
Шимиунгийн овгийн тэргүүлэгч нь Зүришидийн Шилумиал хөвгүүн болох 
болтугай! 13 Түүний тоологдсон цэргүүд нь таван түм есөн мянга гурван 
зуу буй. 14 Тийн Кидийн овог нь болох бөгөөд Кидийн овгийн тэргүүлэгч 
нь Дувилын Илиасиф хөвгүүн болох болтугай! 15 Түүний тоологдсон 
цэргүүд нь дөрвөн түм таван мянга зургаан зуун тавь буй. 16 Зубингийн 
цргүүдээр тоологдсон бүхэл буудал нь нэг бум таван түм нэг мянга 
дөрвөн зуун тавь буй. Тэр нь хоёрдугаар явах болтугай! 17 Тийн бөгөөд 
чуулганы майхан нь Ливитэний буудалтай явах болтугай! Тэд нь гэр 
буудал мэт түүнчлэн аливаа хүн нь өөрийн тэмдэгтэй өөрийн оронд явах 
болтугай! 18 Ифриамын буудлын тэмдэг нь цэргүүдтэй баруун этгээдэд 
болох бөгөөд Ифриамын овгийн тэргүүлэгч нь Амидудын Илисэм хөвгүүн 
болох болтугай! 19 Түүний тоологдсон цэргүүд нь дөрвөн түм таван зуу 
буй. 20 Түүний удаагаар Манассийн овог буух бөгөөд Манассийн овгийн 
тэргүүлэгч нь Фидичарын Сэлимэл хөвгүүн болох болтугай! 21 Түүний 
тоологдсон цэргүүд нь дөрвөн түм хоёр мянга хоёр зуу буй. 22 Тийнхүү 



Баймины овог болох бөгөөд Баймины овгын тэргүүлэгч нь Хидунийн 
Авидан хөвгүүн болох болтугай! 23 Түүний тоологдсон цэргүүд нь гурван 
түм таван мянга дөрвөн зуу буй. 24 Ифриамын цэргүүдээр тоологдсон 
бүхэл буудал нь нэг бум найман мянга нэг зуу бөлгөө. Тийн бөгөөд тэд нь 
гуравдугаараар явах болтугай! 25 Дангийн овгийн тэргүүлэгч нь 
Амишидийн Адичар хөвгүүн болох болтугай! 26 Түүний тоологдсон 
цэргүүд нь зургаан түм хоёр мянга долоон зуу буй. 27 Түүний удаагаар 
буугчид нь Аширт овог болох бөгөөд, Аширын овгийн тэргүүлэгч нь 
Охрины Фихиал болох болтугай! 28 Түүний тоологдсонг цэргүүд нь 
дөрвөн түм нэг мянга таван зуу буй. 29 Тийнхүү Навтлайн овог болох 
бөгөөд, Навтлайн овгийн тэргүүлэгч Инианы Хирэ болох болтугай! 30 
Түүний тоологдсон цэргүүд нь таван түм гурван мянга дөрвөн зуу буй. 31 
Дангийн тоологдсон цэргүүд нь бүхэл буудал нь нэг бум таван түм 
долоон мянга зургаан зуу бөлгөө. Тэд нь өөрийн тэмдэгүүдтэй хойноос 
явах болтугай! хэмээн зарлиг болов. 32 Эд нь өөрийн эцэг нарын 
овгуудаар Израйлын хөвгүүдээс тоологдсон бөлгөө. Цэргүүдээрээ 
буудлуудын хамаг тоологдсон нь зургаан бум гурван мянга таван зуун 
тавь бөлгөө. 33 Зүгээр Жахуагийн Мошид захисан мэт Ливитэн нь 
Израйлын хөвгүүдийн дотор эс тоологдсон бөлгөө. 34 Тийн бөгөөд 
Израйлын хөвгүүд нь Жахуагийн Мошид хамаг захисан мэт түүнчлэн 
үйлдэв. Тэд нь өөрийн гэрдэхүүдийн ёсоор хийгээд эцгийн овгийн ёсоор 
өөр өөрийн тэмдгүүдтэй буун түүнчлэн яван үйлдэв.  

Гуравдугаар бүлэг.  

1 Жахуагийн Мошид Шиуна уулны дээр зарлиг болсон цагт, Арун хийгээд 
Мошийн төрлүүд нь ийн бөлгөө. 2 Аруны хөвгүүдийн нэрс гэвэл тэргүүн 
төрөгдсөн Нэдэв хийгээд Авид ба, Иличар хийгээд Итэмэр бөлгөө. 3 Эд 
нь Аруны хөвгүүд болох ламын хэргийг даахын тул тослогдож арилсан 
лам нарын нэрс бөлгөө. 4 Зүгээр Нэдэв хийгээд Авид нь Жахуагийн өмнө 
зохисгүй галыг Шиуна говьд өргөж Жахуагийн өмнө нөгчив. Тэдэнд 
хөвгүүд үгүй бөлгөө. Тийн бөгөөд Иличар хийгээд Итэмэр нь өөрийн 
эцгийн өмнө ламын хэргийг даалаа. 5 Жич бас Жахуа нь Мошид зарлиг 
болруун; 6 Чи Ливийн овгийг ойр ирүүлээд, Арун ламын өмнө байлган 
үйлд. Тийн бөгөөд тэд нь түүнд үйлчилж 7 Чуулганы майхны өмнө түүний 
даалгасан хийгээд хамаг чуулганы даалгасануудыг сахин, сүмийн үйлийг 
үйлдэх болтугай! 8 Бас тэд нь чуулганы майхны хамаг зэвсэгүүд хийгээд 
Израйлын хөвгүүдийн даалгасануудыг сахин, сүмийн үйлийг үйлдэх 
болтугай! 9 Бас чи Ливитэнийг Арунд хийгээд түүний хөвгүүдэд өгөн үйлд. 
Тэд нь Израйлын хөвгүүдийн дотроос над алагдсан буй. 10 Энэ мэтээр 
Арун хийгээд түүний хөвгүүдийг тогтоон үйлд. Тэд нь ламын хөргийг даах 



болтугай! Аливаа бус хүн нь ойртвоос эл, тэр нь үхүүлэгдэх болтугай! 11 
Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 12 Израйлын хөвгүүдээс хамаг 
тэргүүн төрөгдөгсөдийн оронд би Израйлын хөвгүүдээс Ливитэнийг авсан 
буй. Тийн бөгөөд, Ливитэн нь миний болох буй. 13 Тэр юуны тул гэвэл, 
аливаа тэргүүн төрөгдөгсөд нь миний буй. Би Египет газарт хамаг тэргүүн 
төрөгдөгсөдийг тасалсан цагтаа Израйлын дотор аливаа тэргүүн 
төрөгдсөн хүн хийгээд малыг өөртөө салгав. Тэд ч миний болох болтугай! 
Би Жахуа мөн. 14 Бас Жахуа нь Шиуна говийн дотор Мошид ийн зарлиг 
болруун; 15 Ливийн үрсийг тэдний эцэг нарын гэрийн ёсоор хийгээд 
овгийн ёсоор цуглуулан нэг сараас дээш аливаа эрийг тоолон үйлд. 16 
хэмээн зарлиг болсонд Моши нь Жахуагийн түүнд захисан зарлигаар 
түүнчлэн тэднийг тоолов. 17 Ливийн хөвгүүдийн нэрс гэвэл, Хиршун 
хийгээд Кувнун ба Мирари бөлгөө. 18 Өөрийн гэрдэхүүдээр Хирнуны 
хөвгүүдийн нэрс гэвэл Либи хийгээд Шими бөлгөө. 19 Өөрийн 
гэрдэхүүдээр Кувнуны хөвгүүд гэвэл Эмэрэм хийгээд Ижхар ба Хибрун 
хийгээд Үжиэл бөлгөө. 20 Өөрийн гэрдэхүүдээр Мирэрийн хөвгүүд гэвэл, 
Михили хийгээд Моши бөлгөө. Эд нь өөрийн эцэг нарын гэрийн ёсоор 
Ливийн гэрдэхүүд бөлгөө. 21 Хириунаас Либиний гэрдэхүүд хийгээд, 
Шимийн гэрдэхүүд гарав. Эд нь Хиринунг гэрдэхүүд бөлгөө. 22 Нэг 
сараас дээш тэдний тоологдсон эрсийн тоо нь долоон мянга таван зуу 
бөлгөө. 23 Хирнуны гэрдэхүүд нь сүмийн араар барууд этгээдэд буух 
болтугай! 24 Чуулганы майхны дотор Хиринуны хөвгүүдийн даавар гэвэл 
сүм хийгээд майхан ба түүний бүрхүүл хийгээд чуулганы майхны үүд 
болсон өлгөгч хөшиг ба 25 Хүрээний хөшгөд хийгээд сүм ба, тахилын 
ширээг тойрогч хүрээний үүд болсон өлгөгч хөшиг хийгээд хамаг хэрэгт 
аргамж эд болох болтугай! 26 Бас Кувнунаас Эмэрэмийн гэрдэхүүд 
хийгээд Ижхурын гэрдэхүүд ба, Хибруны гэрдэхүүд хийгээд Үжиэлийн 
гэрдэхүүд гарав. Эд нь Кувнуны гэрдэхүүд бөлгөө. 28 Нэг сараас дээш 
тэдний хамаг тоологдсон эрс нь найман мянгна зургаан зуу бөлгөө. Тэд 
нь ариун орны дагаварын сахисан бөлгөө. 29 Кувнуны гэрдэхүүд нь 
сүмийн өмнөх этгээдэд буух болтугай! 30 Бас Үжиэлийн Илижифа хөвгүүн 
нь Кувнуны гэрдэхүүдийн эцгийн төрлүүдийн тэргүүлэгч болох болтугай! 
31 Тэдний даавар гэвэл хайрцаг хийгээд ширээ ба, гэрэвчийн суурь 
хийгээд тахилын ширээ ба, ариун үйлчлэх савас ба, өлгөгч хөшиг хийгээд 
тэдний хамаг юмууд болох болтугай! 32 Жич Ливитэний тэргүүлэгчидийн 
тэргүүлэгч нь Арун ламын Иличэр хөвгүүн болох болтугай! Тэр нь ариун 
орны дааварыг сахигчидыг тэргүүлэх болтугай! 33 Мирэрлэк Михлийн 
гэрдэхүүд хийгээд Мошийн гэрдэхүүд гарав. Эд нь Мирэрийн гэрдэхүүд 
бөлгөө. 34 Тэндээс нэг сараас дээш тоологдсон хамаг эрсийн тоо нь 
зургаан мянга хоёр зуу бөлгөө. 35 Бас Абихиэлийн Зикиэл хөвгүүн нь 
Мирэрийн гэрдэхүүдийн эцгийн төрлүүдийн тэргүүлэгч болох болтугай! 



Тэд нь сүмийн хойд этгээдэд буух болтугай! 36 Жич Мирэрийн хөвгүүдийн 
сахих даавар гэвэл сүмийн хавтгай модод хийгээд хөндлөн модод ба, 
түүний хамаг баганас хийгээд хөлүүд хамаг савас хийгээд үйлсийн юмууд 
ба, 37 Хүрээг тойрогч хамаг баганас хийгээд тэдний хөлүүд ба гадас 
хийгээд аргамжууд болох болтугай! 38 Зүгээр сүмийн хийгээд чуулганы 
майхны зүүн өмнөх этгээдэд Моши хийгээд Арун ба түүний хөвгүүд нь 
буух болтугай! Тэд нь Израйлын хөвгүүдийн тул ариун орныг сахих 
болтугай! Тийн бөгөөд аливаа бус хүн ойртвоос эл, тэр нь үхүүлэгдэх 
болтугай! 39 Жахуагийн заригаар гэрдэхүүдээр ба нэг сараас дээш 
Ливитэнээс Моши хийгээд Аруны тоолсон хамаг эрсийн тоо гэвэл, хоёр 
түм хоёр мянга бөлгөө. 40 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 
Израйлын хөвгүүдийн хамаг тэргүүн төрөгдсөн эрсийг нэг сараас дээш 
тоол, Тэдний нэрсийн тоог аван үйлд. 41 Тийн бөгөөд Израйлын 
хөвгүүдийн тэргүүн төрөгдөгсөдийн Ливитэнийг миний тул аван, 
Израйлын тэргүүн төрөгдсан малын оронд Ливитэний малыг аван үйлд. 
Би Жахуа мөн. 42 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь Жахуагийн түүнд 
захиснаар Израйлын хамаг тэргүүн төрөгдсөнийг тоолов. 43 Тийн бөгөөд 
нэг сараас дээш нэрсийн тоогоор тоологдсон тэргүүн төрөгдсөн эрс нь 
хоёр түм хоёр мянга хоёр зуун далан гурав бөлгөө. 44 Бас Жахуа нь 
Мошид зарлиг болруун; 45 Израйлын хөвгүүдийн тэргүүн төрөгдсөдийн 
оронд Ливитэнийг аван, тэдний малын оронд Ливитэний малыг аван 
үйлд. Тийн бөгөөд Ливитэн нь миний болох болтугай! Би Жахуа мөн. 46 
Бас Ливитэнээс илүү болой. Хоёр зуун далан гурван золигдох болсон 
Израйлын хөвгүүдийн тул 47 Ариун орны тахилыг аван үйлд. Тахил гэвэл 
хорин Хирэ болой. 48 Тийн бөгөөд Ливитэнээс илүү золигдогсодын 
мөнгийг Арунд хийгээд түүний хөвгүүдэд өгөн үйлд. 49 Хэмээн зарлиг 
болсонд Моши нь Ливитэнээр золигдогсодоос илүүнүүдтэй долих мөнгийг 
аван 50 Израйлын хөвгүүдийн тэргүүн төрөгдөгсөдөөс ариун орны 
тахилын хэмжээгээр нэг мянга гурван зуун таван тахилын төдий мөнгийг 
аваад 51 Моши нь Жахуагийн зарлигаар золигдогсодын мөнгийг Арунд 
хийгээд түүний хөвгүүдэд өгөв. Энэ мэтээр Жахуа нь Мошид захисан 
бөлгөө.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Жич Жахуа нь Моши хийгээд Арунд зарлиг болруун; 2 Ливийн үрсийн 
дотроос Кувнуны хөвгүүний тоог гэрдэхүүдээр хийгээд эцэг нарын овгоор 
аван үйлд. 3 Гучин насаас дээш тавин наст хүртэл майхны үйлийг 
үйлдэхийн тул чуулганд хамаг орогчидыг тоолон үйлд. 4 Чуулганы 
майхны дотор маш ариун орны Кувнуны хөвгүүдийн хөдөлмөр гэвэл мөн. 
5 Чуулганы нээх болсонд Арун хийгээд түүний хөвгүүд нь ирээд, бүрхэх 



хөшгийг аваад, түүгээр гэрчилгээний хайрцгийг бүрхээд, 6 түүний дээр 
доргоны арьсан бүрхүүлийг тавиад дээрээ ганцхан цэнхэр хөх өнгөт 
цэнгнлийг дэвсэж дамжууруудыг оруулах болтугай! 7 Бас өмнөх 
боорцгийн ширээний дээр цэнхэр цэнхилийг дэвсээд, түүний дээр таваг 
хийгээд халбага ба, анхилах аяга хийгээд бус ундааны аягасыг тавин, 
түүний дээр үргэлжид өмнөх боорцгийг тавих болтугай! 8 Бас тэдний дээр 
улаан цэнгэлийг дэвсээд, түүний доргоны арьсаар бүрхээд дамжууруудыг 
оруулах болтугай! 9 Тийн бөгөөд тэд нь цэнгэлийг аваад гэрэвчийн суурь 
хийгээд зулууд ба хайгч хийгээд хайгчийг таваг ба, тэдний хэрэглэх тосны 
савасыг бүрхээд, 10 Цэнгэлийг савстай нэг доргоны арьсанд оруулаад, 
таягийн дээр тавих болтугай! 11 Жич алтан тахилын ширээний дээр 
цэнхэр цэнгэлийг дэвсэж, доргоны арьсаар бүрхээд дамжууруудыг 
оруулах болтугай! 12 Бас тэд нь ариун оронд тахихийн тул бус хамаг 
хэрэглэгч зэвсэгүүдийг аваад, цэнхэр цэнгэлийн дотор оруулж доргоны 
арьсаар бүрхээд таягийн дээр тавих болтугай! 13 Бас тэд нь тахилын 
ширээнээс үнсийг аваад, түүний дээр хөх цэнгэлийг дэвсээд 14 Түүний 
дээр тэдний тахих хамаг савас гэвэл, бойпор хийгээд махны гох ба, хүрз 
хийгээд аяга ба, тахилын ширээний хамаг савасыг тавиад, түүний дээр 
доргоны арьсыг дэвсээд, дамжууруудыг оруулах болтугай! 15 Тийн 
бөгөөд чуулганы нээх цагт Арун хийгээд түүний хөвгүүд нь ариун орон 
хийгээд ариун орны хамаг савасыг бүрхэж дууссаны хойно Кувнуны 
хөвгүүдийн ачаа болох болтугай! 16 Бас Арун ламын Иличар хөвгүүний 
даавар гэвэл, гэрлийн тос хийгээд анхилах үнэртэн ба, үргэлж талхан 
тахил хийгээд, түрхэх тос ба, сүм хийгээд түүний дотор байгч ба, ариун 
орон хийгээд түүний дотор байгч савас эд түүний даавар болох болтугай! 
17 Бас Жахуа нь Моши хийгээд Арунд зарлиг болруун; 18 Кувнуны 
гэрдэхүүдийг Ливийн овгийн дотроос бүү хагацуул. 19 Харин тэдний амьд 
байж үл үхэхийн тул тэдэнд энэ мэтээр үйлд. Тэдний маш ариун оронд 
ойртоод, Арун хийгээд түүний хөвгүүд нь орж, тэдний хүн бүрийн 
хөдөлмөр хийгээд ачааг тэдэнд мэдүүлтүгэй! 20 Зүгээр тэд нь үл үхэхийн 
тул ариунуудыг үзэхэд яруу үл орох болтугай! 21 Жич Жахуа нь Мошид 
зарлиг болруун; 22 Хирсуны хөвгүүдийн тоог тэдний гэрдэхүүдээр 
хийгээд эцэг нарын овгоор аван үйлд. 23 Гучин насаас тавин нас болтол, 
аливаа хөдөлмөрт орогч хийгээд чуулганы майхны дотор үйл 
үйлчилэгчийг тоолон үйлд. 24 Хирсуны хөвгүүдийн үйлчилэх үйл хийгээд 
ачаа гэвэл ийн 25 Тэд нь сүмийн хөшиг хийгээд суулганы майхан ба, 
түүний бүрхүүл хийгээд дээр байгч доргоны арьсан бүрхүүл ба, чуулганы 
майхны үүд болсон хөшиг хийгээд 26 Хүрээний хөшиг ба, сүм хийгээд 
тахилын ширээг тойрогч хүрээний хаалганы үүд болсон өлгөгч хөшиг ба, 
аргамж хийгээд тэднийг хамаг үйлчлэх зэвсэгүүд ба, тэдний тул аливаа 
үйлдсэнүүдийг зөөж, энэ мэтээр зарагдах болтугай! 27 Арун хийгээд 



түүний хөвгүүдийн захиагаар Хирсуны хөвгүүдийн хамаг үйлчилэх үйл 
хийгээд, ачаанууд нь болох бөгөөд, та тэдний ачааг тэдэнд даалган 
мэдүүлэгтүн! 28 Энэ мэтээр Хирсуны хөвгүүдийн гэрдэхүүдийн хөдөлмөр 
нь чуулганы майхны дотор болох бөгөөд, Арун ламын Итэмэр хөвгүүн нь 
тэдний дааврыг даалгах болтугай! 29 Бас Мирэрийн хөвгүүдийг 
гэрдэхүүдээр хийгээд эцэг нарын овгоор тоолон үйлд. 30 Гучин наснаас 
тавин нас болтол аливаа хөдөлмөрт орогч хүнийг тоолон үйлд. 31 Тийн 
бөгөөд чуулганы майхны дотор тэдний үйлдэх ачааны даавар нь ийн; 
Сүмийн хавтгай модод хийгээд тэдний хөндлөн модод ба баганас хийгээд 
хөлүүд ба, 32 Хүрээний тойрогч баганас хийгээд тэдний хөлүүд ба, гадас 
хийгээд аргамжууд ба, тэдний хамаг үйлчилэх зөвсэгүүд нь тэдний 
даавар болох болтугай! Бас тэдний ачааны дааварны зөвсөгүүдийн 
нэрээр тоолон үйлд. 33 Энэ нь Мирэрийн хөвгүүдийн гэрдэхүүдийн 
чуулганы майхны дотор үйлийн ёсоор Арун ламын Итэмэр хөвгүүнийг 
захиагаар тэдний хөдөлмөр болой. 34 хэмээн зарлиг болсонд Моши 
хийгээд Арун ба чуулганы ахлагчид нь гэрдэхүүдээр хийгээд эцэг нарын 
овгоор 35 гучин насаас тавин нас болтол чуулганы майхны дотор 
үйлчлэхийн тул хөдөлмөрт орогч Кувнуны хөвгүүд бүгдээрийг тоолов. 36 
Тэндээс гэрдэхүүдээр тоологдогсод гэвэл, хоёр мянга долоон зуун тавь 
бөлгөө. 37 Эд нь Кувнуны тоологдсон хөвгүүд бөлгөө. Жахуагийн Мошид 
захисан зарлигаар Моши хийгээд Арун нь чуулганы майхны дотор хамаг 
үйлчлэгчдийг тоолов. 38 Жич Хирсуны хөвгүүдээс гэрдэхүүдээр хийгээд 
эцэг нарын овгоор 39 гучин наснаас тавин нас болтол чуулганы майхны 
дотор үйлчилэхийн тул аливаа хөдөлмөрт орогч нь тоологдов. 40 Тийн 
гэрдэхүүдээр хийгээд эцэг нарын овгоор тоологдсод нь хоёр мянга 
зургаан зуун гуч бөлгөө. 41 Эд нь Хирсуны хөвгүүдийн гэрдэхүүдээс 
чуулганы майхны дотор хамаг үйлчлэгчид бөлгөө. Тэднийг Моши хийгээд 
Арун нь Жахуагийн зарлигаар тоолов. 42 Бас Мирэрийн хөвгүүдээс 
гэрдэхүүдээр хийгээд эцэг нарын овгоор 43 гучин наснаас тавин наст 
болтол чуулганы майхны дотор үйлчлэхийн тул хөдөлмөрт аливаа орогч 
нь тоологдсон бөлгөө. 44 Гэрдэхүүдээр тоологдогсод нь гурван мянга 
хоёр зуу бөлгөө. 45 Эд нь Мирэрийн хөвгүүдээс тоологдсон бөлгөө. 
Жахуагийн Мошид захисан зарлигаар Моши хийгээд Арун нь тэднийг 
тоолов. 46 Энэ мэтээр Ливитэнээс гэрдэхүүдээрээ хийгээд эцэг нарын 
овгоороо 47 Гучин насаас тавин нас болтол, чуулганы дотор үйлийг 
үйлдэх бөгөөд ачааг даахын тул 48 Моши хийгээд Арун ба Израйлын 
ахлагчидаар тоологдогсод нь найман мянга таван зуун хая бөлгөө. 49 
Тэд нь Жахуагийн зарлиг мэтчилэн Мошиор тоологдсон бөлгөө. 
Жахуагийн Мошид захисан зарлигаар тэдний хүн бүр нь зарагдалын 
ёсоор хийгээд ачааны ёсоор тоологдсон бөлгөө.  



Тавдугаар бүлэг.  

1 Жич бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 2 Аливаа бузар бусраг 
хийгээд аливаа идээг цувруулагч ба, үхсэн биед аливаа 
бузарлагдсануудыг буудлаас гарган илгээгтүн! хэмээн Израйлын 
хөвгүүдэд захин үйлд. 3 Миний байх буудлыг үл бузарлахын тул эрс 
хийгээд эмсийг ч гарган буудлын гадна илгээгтүн! 4 хэмээн зарлиг 
болсонд Израйлын хөвгүүд нь түүнчлэн тэднийг буудлын гадна илгээв. 
Жахуагийн Мошид захисан мэт Израйлын хөвгүүд нь түүнчлэн үйлдэв. 5 
Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 6 Израйлын хөвгүүдэд өгүүл, аль 
эр эсвэл эм хүний хийх аль нэг бурууг үйлдэн, Жахуагийн тус тавиад гэмт 
болсон болвоос эл, 7 Тэр нь өөрийн үйлдсэн бурууг илэрхийлэн, хийсэн 
ялын төдий буцаах, дээр таван хувийн нэг хувийг нэмэн хорыг адлагч 
хүнд өгөх болтугай! 8 Хэрвээ тэр хорын учир хариуг авах хүнгүй болвоос 
эл, тэр хорын тул нүглийг арилгах хуцыг өргөхөөс гадна тэр хариуг 
Жахуад буцаан ламд өгөх болтугай! 9 Бас Израйлын хөвгүүдийн 
ариунуудаас тэдний ламд аливаа авчирсан дээш өргөгдөх тахил нь 
түүний болох болтугай! 11 Би Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 12 
Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүл. Аль хэний гэргий нь эрээс давж түүний 
тус бурууг үйлдэх бөгөөд 13 Бус хүн нь тэр гэргийтэй тачаангуйлан 
хөвтээд, түүнийг бузарлаваас, бас тэр нь эрээс нуугдан, эс мэдэгдэн гэрч 
үгүй бөгөөд эс баригдсан бөгөөтлө 14 Тэр гэргийд бузар болсны учир эр 
нь атаархалт сэтгэлт болоод гэргийд атаархваас, эсвэл гэргийн бузар 
болсон эл. 15 Тэр эр нь гэргийгээ ламд ирүүлж түүний тул арвайн 
гурилаас Ифа хэмжүүрийн арван хувийн нэгийг тахил болгон авчирч 
түүний дээр тоот бойпорыг чи үл хийх болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр 
нь атаархлын тул тахил буй. Бас нүглийг дурсахын ут лтэр нь дурсгалын 
тахил буй. 16 Тийн бөгөөд лам нь түүнийг ойртуулж Жахуагийн өмнө 
байлгаад 17 лам нь шавар савсын дотор ариун усыг аван сүмийн 
дэвсгэрийн тоосыг аваад усандуулах болтугай! 18 Тийн бөгөөд лам нь 
тэр гэргийг Жахуагийн өмнө байлган, түүний тэргүүнийг нүцгэн байлгаад 
гэргийн гарт дурсгалын тахил хийгээд атаархлын тахилыг тавиад, өөрийн 
гарт хараалын гашуун усыг байлгах болтугай! 19 Тийн лам нь тэр гэргийг 
хараалын тангарагаар тангараглуулан ийн; Хэрвээ бус хүн нь чамтай эс 
хэвтсэн бөгөөд чи эрээсээ давж эс бузарлагдсан болвоос эл, энэ 
хараалын гашууут усаар аврагдтугай! 20 Зүгээр хэрвээ чи эрээсээ давж 
бузарлагдсан бөгөөд чиний эрээс бус хүн чамтай хэвтсэн болвоос эл. 21 
Жахуа нь чиний хэвлийг хавдгах, чиний гуяыг хатингар болгон чиний 
улсын дотор чамайг хараал хийгээд шууд болгох болтугай! 22 Бас энэ 
хараалын ус нь чиний хэвлийг хавдгаж, чиний гуяыг хатингар болгохын 
тул чинйи дотор орох болтугай! хэмээн өгүүлэхэд гэргий нь болтугай! 



хэмээн өгүүлсэн болтугай! 23 Бас лам нь эд хараалуудыг нэг бичигт 
бичиж, гашуун усаар бэлдэх болтугай! 24 Тийн бөгөөд тэр нь гэргийд 
хараалын гашуун усыг уулгах бөгөөд, хараалын ус нь түүний дотор ороод 
гашуун болох буй. 25 Тийн бөгөөд лам нь атаархлынг тахлыг гэргийн 
гараас аваад Жахуагийн өмнө дэлгээд тахилын ширээний дээр өргөх 
болтугай! 26 Бас лам нь тэр тахилаас нэг атгыг дурсгал болгон аваад, 
тахилын ширээний дээр шатаасны хойно усыг гэргийд уулгах болтугай! 
27 Тийн ламын уулгасны хойно хэрвээ тэр гэргий нь бузар болоод эрээс 
давсан болвоос эл хараалын усны түүний дотор орж гашуун болсонд 
түүний хэвлий нь хавдах бөгөөд түүний гуя нь хатингар болох ба, тэр 
гэргий нь өөрийн улсын дотор хараал болох буй. 28 Зүгээр хэрвээ тэр 
гэргий нь бузар эс болоод ариун болвоос эл, тэр нь аврагдах үрсийг 
тогтоох буй. 29 Аль гэргийн эрээсээ даваад бузар болоод энэ нь 
атаархлын тогтоол буй. 30 Бас аль эр хүний атаархлын сэтгэлт болоод 
гэргийдээ атаархан эмээ Жахуагийн өмнө байлгахад, лам нь энэ 
тогтоолоор гэргийд үйлдэх болтугай! 31 Тийн бөгөөд эр нь нүглээс ариун 
болох бөгөөд эм нь нүглээ даах буй.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Мириам хийгээд Арун нь Мошийн Күстэнээс гэргийг авсаны 
тул Мошийн эсрэг өгүүлэв. Тэр юуны тул гэвэл, Моши нь Күстэнээс их 
гэргийг авсан бөлгөө. 2 Тийн бөгөөд тэд нь өгүүлрүүн; Ехуваа нь ямагт 
Мошиор зарлиг болсон буюу. Бас биднээр эс зарлиг болсон буюу хэмээн 
өгүүлснийг Ехуваа нь сонсов. 3 Моши гэвэл, дэлхийн дээр байгч хамаг 
улсаас үлэмж номхон бөлгөө. 4 Тийн бөгөөд Ехуваа нь Моши хийгээд 
Арун ба Мирианд ийн; Та гурвуул чуулганы майханд одогтун! хэмээн 
зарлиг болсонд тэд гурвуул одов. 5 Тийн бөгөөд Ехуваагийн үүлний дото 
буун майхны үүдний дэргэд байж Арун хийгээд Мирианыг дуудсанд тэд 
хоёулаа ирэв. 6 Тийн бүхийд Ехуваа нь зарлиг болруун; Миний зарлигийг 
сонсогтун! Хэрвээ танаас аль хэн форофидловоос, Ехуваа би түүнд 
үзэгдлээр мэдүүлэн зүүдээр зарлиг болдог. 7 Миний Моши боол нь тийн 
бус. Тэр нь миний гэрийн дотор цөмөөр итгэлт буюу. 8 Түүний Ехуваагийн 
таалал аа! Илэрхийгээр мэдэхийн тул би түүнтэй нууц үгсээр зарлиг 
болон өгөхөд ам амандаа илэрхийгээр зарлиг болдог. Та миний Моши 
боолын эсрэг өгүүлэхээс яахин эс айв 9 хэмээн зарлиг болоод Ехуваа нь 
тэдний тус ихэд хилэгнэснэээрээ тэднээс өөд болов. 10 Тийн бөгөөд 
үүлний майхны дээрээс одсонд Мириал нь цас мэт бусраг өвчинт болов. 
Тийн Арун нь түүнийг ширтэн, түүний бузар бусраг өвчинт ахуйг үзээд 11 
Арун нь Мошид өгүүлрүүн; Аяа миний ноён оо! Бидний ухаангүйгээр 
үйлдсэн нүглийг бидний дээр үе тогтоож хайрла. 12 Тэр нь эхийн 



умайгаасаа хагас үхсэн махтаар гарсан мэт үл болох болтугай! 13 хэмээн 
өгүүлсэнд Моши нь ийн; Бурхаан! Түүнийг эдгээж соёрх! 14 хэмээн 
Ехуваад залбирсанд Ехуваа нь Мошид зарлиг болруун; Хэрвээ түүний 
эцэг нь түүний нүүрт нулимсан болвоос эл. Тэр нь долоон өдөр ичих 
бөлгөө. Тэр нь долоон өдөр буудлын гадна хаагдсаны хойно эдгэх 
болтугай! 15 хэмээн зарлиг болсонд Мириан нь долоон өдөр буудлын 
гадна хаагдав. Бас түүний эдгэхээс урьд улс нь эс явав. 16 Түүнээс хойно 
улс нь Хижрудаас одоод Фора гэгч говийн дотор буув.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд бүхэл чуулган нь дуун гарч цурхирав. Бас улс нь тэр шөнөд 
уйлав. 2 Жич Израйлын хамаг хөвгүүд нь Моши хийгээд аруны тус үл 
дуршив. Бас бүхэл чуулган нь тэдэнд өгүүлрүүн; Бид Египетэд болбол 
сайн байсан бөлгөө. Бид энэ говийн дотор үхэх болтугай! 3 Бидний 
амьдаар үхэхийн тул хийгээд бидний гэргийд ба хүүхдийн олз болохын 
тул Жахуа нь биднийг энэ газарт юуны тул ирүүлэв ээ? Бидний Египетэд 
буцах нь сайн биш үү? хэмээн өгүүлэлдэв. 4 Бас тэд нь өөр зуураа 
өгүүлэлдрүүн; Бид нэг тэргүүлэгчийг булаагаад Египетэд буцъя. 5 хэмээн 
өгүүлэлдсэнд Моши хийгээд Арун нь Израйлын хөвгүүдийн чуулганы 
бүхэл хурлын өмнө нүүрээрээ хөсөр унав. 6 Тийн бөгөөд тэр газрыг 
төрчигчдөөс Нуний Иошуа хөвгүүнд хийгээд Жибонийн Хилиб хөвгүүн 
хоёр хувцдаа шллоон, 7 Израйлын хөвгүүдийн бүхэл чуулганд өгүүлрүүн; 
Бидний төрчиж алсдан газар маш сайн газар буй. 8 Хэрвээ Жахуа нь 
бидний таалбал эл. Тэр нь бидний тэр газарт оруулан, түүнийг бидэнд 
өгөх буй. Тэр нь сүү хийгээд балаар урсагч газар мөн. 9 Зүгээр та 
Жахуагийн тус үл эсэргүүцэн, тэр газрын улсаас бүү айгтун! Тэр нь 
бидний тэжээл болох буй. Тэдний халх нь тэднээс хагацсан буй. Зүгээр 
бидэнтэй Жахуа буй. Тэднээс бүү айгтун! 10 хэмээн өгүүлсэнд бүахэл 
чуулган нь тэднийг чулуугаара чулуудахыг өгүүлэв. Тийн атал Жахуагийн 
цог жавхлан нь чуулганы майхны дээр Израйлын хамаг хөвгүүдэд 
үзэгдэв. 11 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Энэ улс нь 
хэзээ болтол намайг хилэгнүүлэх болъюу. Миний тэдний дотор үзүүлсэн 
бэлгэсийн тул тэд нь хэзээ болтол надад үл итгэх буюу. 12 Би тэднийг 
боомоор цохин, тэднийг эзэд бус болгоод чамайг тэднээс их хийгээд 
хүчтэй улс болгох буй. 13 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь Жахуад 
айлтгаруун; Тийн бөгөөс эл. Египетийн улс нь түүнийг сонсох буй. Чи 
аугаа хүчээрээ энэ улсыг тэдний газраас гаргав. 14 Тийн бөгөөд тэд нь 
энэ газарт суугчдад өгүүлэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа аа! Чамайг 
энэ улсын дотор бөгөөд нүүр нүүрээрээ үзэгддэг. Бас чиний тул тэдний 
дээр буй бөгөөд өдөрт үүлээр хийгээд шөнөд галаар тэдний өмнө чиний 



явахыг тэд нь сонсов. 15 Тийн бөгөөтөл чи энэ улсыг нэг хүн мэт алах 
бөгөөсэл, чиний алдрыг сонссон нь ийн; 16 Жахуа нь амгалан газартаа 
энэ улсыг оруулан эс чадсаны тул тэднийг говийн дотор алсан буй 
хэмээн өгүүлэх буй. 17 Тиймийн тул миний залбирах гэвэл, Жахуа нь өнө 
хүлцэгч болон нигүүлсэхүй хийгээд үнэнээр элбэг ба нүгэл хийгээд ял ба 
хилэнгийг өнгөрүүлэгч хийгээд буруутныг арилгагч ба гуравдугаар 
хийгээд дөрөвдүгээр үе хүртэл эцэг нарын хилэнцийг хөвгүүдээс нэхэгч 
буй. 18 хэмээн чиний өөрийн учир зарлиг болсон мэт Жахуагийн хүч нь их 
болох болтугай! 19 Чиний их нигүүлэхүйд хийгээд Египетээс хэд хүртэл 
чиний энэ улсыг өршөөсөн мэт, энэ улсын хилэнцийг өнгөрүүлэн соёрх! 
хэмээн би чамд залбирна. 20 хэмээн айлтгасанд Жахуа нь зарлиг 
болруун; Чиний охины ёсоор би өнгөрүүлсэн буй. 21 Тийн боловч миний 
амьд байх мэт хийгээд хамаг дэлхий миний цог жавхланг үзэх мэт. 22 
Миний цог жавхлан хийгээд миний Египетийн дотор ба говийн дотор 
үйлдсэн гайхамшигт бэлгэсийг үзсэн хийгээд намайг арав дахин 
шинжилсэн ба миний зарлигийг эс сонссон хамаг улс тэд. 23 Тэдний эцэг 
нарт өгсүгэй! хэмээн миний амласан газрыг үнэнээр үзэх буй. Надаас 
жигшигчдийн нэг нь ч үүнийг үл үзэх буй. 24 Зүгээр миний Хилиб боол 
гэвэл, дотроо бус сэтгэлт болоод намайг төгсөөр дагасны тул би түүнийг 
одсон газарт түүний оруулах буй. Тийн бээр тэр хийгээд түүний үрс нь 
түүнийг эдлэх буй. 25 Тийн бүхийд Амалигийн хийгээд Ханаваны улсын 
бэлд суудгийн тул маргааш эрэгч улаан далайн зүгт байгч говьд явагтун! 
хэмээн зарлиг болов. 26 Бас Жахуа нь Моши хийгээд Арунд зарлиг 
болруун; 27 Миний тус үл дуршигч энэ муу чуулганыг би хэзээ болтол 
хүлцэх буй. Израйлын хөвгүүдийн миний тус дургүй болсныг би сонсов. 
28 Тэдэнд ийн өгүүлэгтүн! Жахуа нь амиараа тангараглан ийн зарлиг 
болно. Миний чихэнд таны өгүүлсэн мэт, түүнчлэн би үйлдэх буй гэвэл, 
29 энэ говийн дотор таны үхдлүүд нь унах буй. 30 Жифунын Хилиб 
хөвгүүд хийгээд Нуны Иушуа хөвгүүдээс бус хорин наснаас дээш таны 
хамаг тоологдогсод болон, намайг үл дуршигчид нь таны суухын тул 
миний амласан газарт үл орох буй. 31 Зүгээр таны өгүүлснээр олз болох 
таны хүүхдийг би оруулах бөгөөд тэд нь таны жигшсэн газрыг эдлэх буй. 
32 Таны үхдлүүд нь энэ говийн дотор унах буй. 33 Бас таны хүүхэд нь энэ 
говийн дотор дөчин жилийн туршаар хэрж таны үхдлүүдийг дуустал таны 
хилэнцсийг эдлэх буй. 34 Та газрыг торчсон дөчин өдрийн ёсоор нэг 
өдрийн тул нэг жилийг бодож, дөчин жилийн туршаар нүглийн нэхлэгээ 
эдэлж, миний хилэнг мэдэх буй. 35 Жахуа би үүнийг зарлиг болгоод 
миний тус чуулсан энэ муу чуулганд үйлдэх буй. Тэд нь энэ говийн дотор 
үгүй болон тэнд үхэх мөн хэмээн зарлиг болов. 36 Тийн бөгөөд Мошийн 
газрыг торчихын тул илгээгсэд нь буцаад газрын учир муу алдрыг 
авчирснаар улсыг дургүй болсон хүмүүс гэвэл. 37 Тэр гзарын газрын учир 



муу алдрыг авчирсан улс нь Жахуагийн өмнө боомоор үхэв. 38 Тийн 
боловч газрыг торчихоор одсноос Нуны Иушуа хөвгүүн хийгээд Жифуны 
Хилиб хөвгүүн хлёр амьд байлаа. 39 Тийн бөгөөд Мошийн эднүүдийг 
Израйлын хөвгүүдэд өгүүлсэнд улс нь ихэд гашуудаад 40 өглөөгүүр эрт 
босч ууланд гаргаад ийн өгүүлрүүн; Мана. Бид энд буй хэмээн өгүүлэв. 41 
Тийн бөгөөд Моши нь өгүүлрүүн; Та Жахуагийн зарлигаас юуны тул 
давна. Энэ нь бүтээмжит үл болох буй. 42 Жахуа нь таны дотор үгүй. 
Тийн бөгөөд дайснуудын өмнө үл дийлдэхийн тул бүү явагтун! 43 Тэнд 
Амалигтан хийгээд Ханавантан нь таны урьд буй бөгөөд та илдээр 
унагагдах буй. Таны Жахуагаас урвасны тул Жахуа нь тантай үл болох 
буй. 44 хэмээн өгүүлсэн боловч, тэд нь уулны дээр омгорхог сэтгэлээр 
гарав. Зүгээр Жахуагийн тогтоолын хайрцаг хийгээд Моши нь буудлаас 
эс гарав. 45 Тийн бөгөөд тэр ууланд суугч Амалигтан хийгээд Ханавантан 
нь тэдэнтэй учралдахын тул буугаад үтрэм хүртэл тэднийг цавчин 
тараалаа.  

Арван тавдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүдэд 
ийн өгүүл; Та миний танд суухын тул өгөх газарт ирэхдээ үхрээс бор, 
хониноос шатаалт тахил, эсвэл тангаргийг бүтээх тахил, эсвэл дураар 
ирэх тахил, эсвэл таны тогтоосон найруудын цагт тахилыг Жахуад 
амархан үнэрт тахил болгон өргөх бөгөөс эл. 4 Жахуад тахилыг өргөгч нь 
эдэн хэмжүүрийн дөрвөн хувийн нэгний төдий тостой холилдсон Ифа 
хэмжүүрийн арван хувийн нэгний төдий гурилыг талхан тахил болгон 
авчирч, 5 Бас шатаалт тахил, эсвэл бусад тахил болсон нэг хурганы тул 
хин хэмжүүрийн дөрвөн хувийн нэгний төдий үзмийн ундааг ундаан тахил 
болгон бэлтгэх болтугай! 6 Зүгээр хуцны тул эдэн хэмжүүрийн гурван 
хувийн нэгний төдий хольцолдсон Ифа хэмжүүрийн таван хувийн нэгнийг 
талхан тахил болгон бэлтгэж, 7 Жахуад амархан үнэр болгохын тул хин 
хэмжүүрийн гурван хувийн нэгний төдий үзмийн ундааг өргөх болтугай! 8 
Жич аль хэн тангарагийн тул, эсвэл найрын тахилын тул Жахуад шатаалт 
тахил, эсвэл бусад тахил болох шарыг бэлтгэхэд, 9 эдэн хэмжүүрийн 
хагасын төдий тостой хольцолдсон Ифа хэмжүүрийн арван хувийн 
гуравны төдий гурилыг талхан тахил болгон авчрах болтугай! 10 Бас 
Жахуад амархан үнэрт шатаалт тахил болохын тул хин хэмжүүрийн 
хагасын төдий үзмийн ундааг ундаан тахил болгон авчрах болтугай! 11 
Энэ мэтээр нэг шарын тул, эсвэл нэг хуцны тул, эсвэл нэг хурганы буюу 
ишигний тул бүтээгдэх болтугай! 12 Тийн өргөх тооны ёсоор энэ мэтээр 
нэгэн нэгэнд үйлдэгтүн! 13 Таны хамаг улс нь амархан үнэрт шатаалт 
тахилыг Жахуад өргөхөд энэ мэтээр үйлдэгтүн! 14 Бас хэрэв тантай суугч 



нэг оролт, эсвэл таны төрлүүдээс аль хэн амархан үнэрт шатаалт 
тахилыг Жахуад өргөх бөгөөс таны үйлдсэн мэт, түүнчлэн үйлдтүгэй! 15 
Чуулганы тул хийгээд тантай суугч оролтын тул, ганц тогтоол болох 
бөгөөд тэр нь таны төрлүүдээр мөнх тогтоол болох болтугай! 16 Таны тул 
хийгээд тантай суугч оролтын тул ганц тогтоол болох ганц ёслол нь 
болох болтугай! 18 Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүл; Та миний таны 
оруулах газарт ирээд 19 тэр газрын тариаг идэхдээ Жахуад дэлгэгдэх 
тахилыг өргөгтүн! 20 Та анхны бөөгнөсөн гурилаас нэг боорцгийг тахил 
болгон өргөгтүн! Шинэ цохисон тарианаас гэр дэлгэх мэт, бас түүнчлэн 
тэднийг дэлгэгтүн! 21 Өөрийн төрлүүдээр анхны бөөгнөрсөн гурилаас 
Жахуад дэлгэх тахилыг өргөгтүн! 22 Жич хэрэв та төөрч Жахуагийн 
Мошид захисан захиануудыг эс сахин, 23 Жахуагийн захисан өдрөөс 
эдүгээ болтол Мошигоор танд хамаг захиснуудыг эс сахивал эл. 24 Бас 
хэрвээ Жахуа ч мэдэлгүйгээр үйлдэгдээд чуулганаас нуугдсан болбол 
бүхэл чуулган нь тогтоогдсон ёсоор нэг шарыг амархан үнэрт шатаалт 
тахил болгон талхан тахил хийгээд ундаан тахилтай Жахуад өргөн нэг 
дэгээг нүглийн тул тахил болгон өргөх болтугай! 25 Тийн бөгөөд лам нь 
Израйлын хөвгүүдийн бүхэл чуулганыг арилгах болтугай! Тэдний нүгэл нь 
мэдэлгүйгээр болсон мөн бөгөөд тэдний мэдэлгүй нүглийн тул шатаалт 
тахилыг нүглийг тахилтай Жахуад авчирсны тул тэдний нүгэл нь 
өнгөрүүлэгдэх буй. 26 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүдийн бүхэл чуулган 
хийгээд тэдэнтэй суугч оролт нь уучлагдах буй. Тэр юуны тул гэвэл, улс 
бүгдээрийн эс мэдсэний тул болой. 27 Бас хэрвээ аль нэг хүн нь 
мэдэлгүйгээр нүглийг үйлдвэл эл. Тэр нэг эм ишгийг нүглийн тул тахил 
болгон авчрах болтугай! 28 Тийн бөгөөд лам нь тэр хүний мэдэлгүйгээр 
үйлдсэн нүглийг арилгах болтугай! Бас тэр нь Жахуагийн өмнө уучлагдах 
буй. 29 Мэдэлгүйгээр үйлдсэн нүглийн тул Израйлын төрлийн хүмүүс 
хийгээд тэдэнтэй суугч оролтод ганц тогтоол болох болтугай! 30 Зүгээр 
хэрвээ таны газарт төрөгдсөн, эсвэл оролт нь аль нүглийг аюулгүй 
үйлдвэл тэр нь Жахуаг доромжилно. Тэр хүн нь өөрийн улсаас 
хоосруулагдах буй. 31 Тэр хүн нь Жахуагийн зарлигийг хөлгөлөн түүний 
захиаг тасалсны тул хоосруулагдах бөгөөд түүний хилэнц нь түүний дээр 
тогтох буй хэмээн зарлиг болов. 32 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь 
говийн дотор байхдаа нэг савад өдөр түлт хураасан хүнийг олов. 33 Тэр 
түлт хураасны олсон нь түүнийг Мошид хийгээд Арунд ба бүхэл чуулганд 
авчрав. 34 Тийн бөгөөд тэр нь түүнд юу үйлдэхийг эс мэдсэний тул 
түүнийг гянданд хаав. 35 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 
Тэр хүн нь үхүүүлэгдэх бөгөөд бүхэл чуулган нь буудлын гадна түүнийг 
чулуугаар чулуудтугай! 36 хэмээн зарлиг болсонд бүхэл чуулган нь 
Жахуагийн Мошид захисан мэт түүнийг буудлын гадна гаргаад чулуугаар 
чулуудаж үхүүлэв. 37 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 38 Израйлын 



хөвгүүдэд ийн өгүүл. Таны төрлүүдээр таны хувцасны хязгаарын дээр 
захыг үйлдээд, захын дээр цэнхэр наран нэхмэлийг үйлдэгтүн! 39 Энэ 
мэтээр тэр зах нь танд болох бөгөөд та үүнийг үзэн Жахуагийн хамаг 
захиануудыг санан үйлдэж, таныг төөрүүлэгч таны зүрх хийгээд нүдний 
хүслийг бүү дагагтун! 40 Тэр юуны тул гэвэл, миний хамаг захиануудыг 
санан тэднийг үйлдэхийн тул болой. 41 Таны бурхан болохын тул таныг 
Египет газраас гаргасан таны Жахуа бурхан би мөн. Би таны Жахуа 
бурхан мөн.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Ливийн Гувад хөвгүүний Изхэр хөвгүүний Кок хийгээд 
Рубиний овгийн Илияабын Датан хийгээд Абирам хөвгүүн ба Пилидийн 
Уг хөвгүүд эд энэ. 2 Чуулганаас Израйлын зөвлөлгөөний нэрт тэргүүлэгч 
хоёр зуун тавин хүнтэй эсэргүүцэж Мошийн тус босов. 3 Тийнхүү тэд нь 
Моши хийгээд Аруны тус чуулгад тэдэнд өгүүлрүүн; Та биеэ их болгох 
бүхэл чуулган нь ариун буй бөгөөд Жахуа нь тэдний дотор буй. Тиймийн 
тул та биеэ Жахуагийн чуулганы дээр юуны тул өргөмжилнөм 4 хэмээн 
өгүүлснийг Моши нь сонсоод нүүрээрээ хөсөр унав. 5 Бас Моши нь Кок 
хийгээд түүний нөхдөд өгүүлрүүн; Жахуагийн хэн буй бөгөөд хэн ариун 
буй ба түүнд шадардах хэн зохист буй хэмээн тэр нь маргааш үзүүлэх 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь сонгосон хүнээ өөрт шадартгах буй. 6 Та 
ийн үйлдэгтүн гэвэл, Кок хийгээд түүний нөхөд нь бойпруудыг аваад, 7 
маргааш Жахуагийн өмнө тэдний дээр гал хийгээд анхилах үнэртнийг 
агуулагтун! Тийн бөгөөд Жахуагийн аль сонгосон тэр нь ариун тогтоох 
болтугай! Ливийн хөвгүүдийг та биеэ их болгоно 8 гээд Моши нь Кокод 
өгүүлрүүн; Ливийн хөвгүүдийг сонсогтун! 9 Жахуагийн сүмийн үйлсийг 
үйлчлэхийн тул хийгээд чуулганы өмнө зогсон тэдэнд зарагдахын тул 
Израйлын бурхны таныг Израйлын чуулганаас салгаж өөрт ойртуулсан нь 
танд бага буюу. 10 Бас тэр нь чамайг хийгээд чиний ах дүү нар болсон 
Ливитнийг өөртөө ойр болгосон буй. Тийн боловч та ламын тааврыг эрнэ. 
11 Түүний учир чи хамаг нөхөдтэй Жахуагийн тус чуулав. Таны Арунд 
дургүй болохын тул Арун нь юун буй хэмээн өгүүлэв. 12 Бас Мошийн 
Илияабын Датан хийгээд Абирам хөвгүүнийг дуудахаар илгээсэнд тэр нь 
өгүүлрүүн; Бид үл ирэх буй. 13 Чиний бидний говийн дотор алахын тул 
сүү хийгээд балаар урсагч газраас гаргасан нь бага буюу. Жич чи биеэ 
бидний эрхэм ахлагч болгоно. 14 Харин чи биднийг сүү хийгээд балаар 
урсагч газарт эс оруулан тариалан хийгээд үзмийн тариалангийн өмчийг 
бидэнд эс өгсөн буй. Бас чи эд хүмүүсийн нүддийг сугалах дуртай буюу. 
Бид үл ирэх буй хэмээн өгүүлэв. 15 Тийн бөгөөд Моши нь ихэд хилэгнээд 
Жахуад ийн; Тэдний тахилыг үл тогтоож аван соёрх! Би тэднээс нэг ч 



илжгийг эс аван, тэдний нэгнийг ч эс басамжилсан буй хэмээн айлтгав. 16 
Бас Моши нь Кокод өгүүлрүүн; Чи нөхөдтэй гэвэл, чи хийгээд тэд ба Арун 
нь Жахуагийн өмнө маргааш бэлэн болгоод 17 өөр өөрийн бойпрыг 
аваад, тэдний дээр анхилах үнэртнийг агуулагтун! Жахуагийн өмнө хоёр 
зуун тавин бойпорыг гэвэл, хэн ч өөрийн бойпрыг авчиртугай! Бас чи 
Арун хоёр өөрийн бойпрыг авчрагтун! 18 гэж өгүүлснээр таныг тавиад, 
Моши хийгээд Арунтай чуулганы майхны үүдний өмнө байлцав. 19 Бас 
Кокийн үүдний өмнө цуглуулсанд Жахуагийн цог жавхлан нь бүхэл 
чуулганд үзэгдэв. 20 Тийн бөгөөд Жахуа нь Моши хийгээд Арунд зарлиг 
болруун; 21 Энэ чуулганаас хагацагтун! Тийн бөгөөд би тэдний агшин 
цагийн зуур хоосруулах буй 22 гэж зарлиг болсонд тэд нь нүүрээрээ газар 
хөсөр унаад айлтгаруун; Бурхан аа! Хамаг төрөлхтний сүнсүүдийн бурхан 
аа! Нэг хүний хилэнцийг үйлдсэний тул чи ч бүхэл чуулганы тус хилэгнэх 
буюу 23 гэж айлтгасанд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 24 Чи чуулганд 
ийн; Кок хийгээд Датан ба Абирамын гэрүүдээс зайлагтун! гэж өгүүлэн 
үйлд 25 гэж зарлиг болсонд Моши нь босоод Датан ба Абирамд одов. 
Бас Израйлын өтгөсүүд нь түүнийг даган одолцов. 26 Тийн бөгөөд тэр нь 
чуулганд өгүүлрүүн; Эд муу хүмүүсийн гэрээс зайлаад, тэдний 
хилэнцсийн нэхлэгийн хувьтан үл болохын тул тэдний юунд ч үл хүрэгтүн! 
27 гэж өгүүлсэнд тэд нь Кок хийгээд Датан ба Абирамын гэрүүдээс 
хагацаад, аливаа зүгт одов. Тийн бөгөөд Датан ба Абирамын гэргийд 
хийгээд хүүхэд ба нялхастай гэрээс гараад, гэрийн үүдний дэргэд 
байсанд 28 Моши нь өгүүлрүүн; Энэ нь миний санаанаас бус харин эд 
хамаг үйлсийг үйлдэхийн тул Жахуагийн намайг илгээснийг та үүгээр 
мэдэх гэвэл, 29 хэрвээ эд улс нь хүний үхлийн ёсоор үхэх бөгөөд, Жахуа 
нь бусад хүмүүстэй гэр үйлддэг мэт, түүнчлэн тэдэнтэй үйлдэх бөгөөс эл. 
Жахуа нь намайг эс илгээсэн буй. 30 Зүгээр хэрвээ Жахуа нь шинэ юмыг 
үйлдвэл, хэрвээ газар нь амаа нээж, тэднийг хийгээд тэдэнд хамаг буй 
эмийг залгих бөгөөд тэд нь амьдаар газарт орох бөгөөс эл. Үүгээр эд 
хүмүүсийн Жахуаг доромжилсныг мэдтүгэй! 31 гэж өгүүлсэнтэй, сац газар 
нь тэдний доор хагараад, 32 газар нь амаа нээж Коктой нийлэлцсэн 
хамаг улсыг хэтэрхийнүүд хийгээд зөөртэйгээр залгив. 33 Тэд хийгээд 
тэдний хамаг байснууд нь амьдаар газрын дотор оров. Тийн бөгөөд 
газрын тэдний дээр хаагдсанд, тэд нь Израйлын чуулганаас хоосров. 34 
Тийн бөгөөд тэднийг тойрон байсан хамаг Израйлын хөвгүүд нь тэдний 
бархирлаас зайлав. Тэр юуны тул гэвэл, газар нь биднийг ч залгих 
болуузай хэмээн тэд нь өгүүлэлдэв. 35 Бас нэг гал нь Жахуагаас гаргаад 
анхилах үнэртнийг өргөсөн хоёр зуун тавин хүнийг алав. 36 Тийн бөгөөд 
Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 37 Түллэгийн дотроос бойпруудыг 
аваад галыг тархаатугай! гэж Арун ламын Илияазар хөвгүүдэд өгүүл. Тэр 
юуны тул гэвэл, тэд нь ариун буй. 38 Өөрийн амины тус нүглийг 



үйлдэгсдийн бойпруудаар тахилын ширээг бүрхэх хавтгайнуудыг 
үйлдтүгэй! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь Жахуагийн өмнө өргөгдсөний тул 
ариун буй. Тийн бөгөөд тэд нь Израйлын хөвгүүдийн тул тэмдэг болох 
болтугай! 39 гэж зарлиг болсонд Илияазар лам нь Жахуагийн Мошигоор 
түүнд захиснаар галдагдсануудын галыг өргөсөн зэс бойпруудыг аваад, 
тэднээр тахилын ширээн бүрхээхийн тул өргөн хавтгайнуудыг болгуулав. 
40 Тэр гэвэл, Аруны үрсээс бусад хэн ч Кок хийгээд түүний нөхдүүдтэй 
адил үл болохын тул Жахуагийн өмнө ойртож анхилах үнэртнийг бүү 
өргөгтүн! хэмээн Израйлын хөвгүүдэд дурсгал болов. 41 Тийн боловч 
маргааш өдөр Израйлын хөвгүүдийн хамаг чуулган нь Моши хийгээд 
Арунд дургүй болоод, та Жахуагийн улсыг алав гэж өгүүлэв. 42 Тийн 
бөгөөд чуулган нь Моши хийгээд Аруны тус чуулаад, чуулганы майхныг 
ширтээд үүлний түүнийг бүрхсэн бөгөөд Жахуагийн цог жавхлангийн 
үзэгдлийг үзэв. 43 Бас Моши хийгээд Аруны чуулганы майхны өмнө 
ирсэнд 44 Жахуа нь тэдэнд зарлиг болруун; 45 Энэ чуулганы дотроос 
гарагтун! Тийн бөгөөд би агшин цагийн зуур тэднийг хоосруулах буй 
хэмээн зарлиг болсонд тэд нь нүүрээрээ хөсөр унав. 46 Тийн бээр Моши 
нь Арунд өгүүлрүүн; Нэг бойпрыг аваад түүний дотор тахилын ширээнээс 
галыг хийж анхилах үнэртнийг дээр тавиад чуулганд түргэнээр одоод 
тэдний нүглийг арилган үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, хилэн нь Жахуагаас 
гарсан бөгөөд боом нь хэлсэн буй. 47 гэж өгүүлсэнд Арун нь Мошийн 
захиснаар нэг бойпрыг аваад, чуулганы дунд гүйв. Тэнд боом нь улсын 
дунд эхэлсэн бөлгөө. Тийн бөгөөд тэр нь бойпрын дээр анхилах 
үнэртнийг тавиад улсын нүглийг арилгав. 48 Бас түүний үхэгсэд хийгээд 
амьдуудын хооронд зогсон байснаар боом нь зогсов. 49 Энэ мэтээр 
Кокийн эсэргүүцлийн учир үхэгсдээс гадна боомоор үхэгсдийн тоо нь 
авран дөрвөн мянга долоон зуун бөлгөө. 50 Тийн бөгөөд боомын 
зогссоны хойно Арун нь Мошид чуулганы майхны үүдэнд буцав.  

Арван долдугаар бүлэг  

1 Жич бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүдэд өгүүл. 
Тэднээс арван хоёр таягийг аван үйлд гэвэл, овог овгийн тэргүүлэгч 
бүрээс нэжгээдийг аваад хүн бүрийн таягийн дээр түүний нэрийг бичин, 
үйлд. 3 Жич Ливийн таягийн дээр Аруны нэрийг бичин үйлд. Тэр юуны тул 
гэвэл, аливаа овгийн тэргүүлэгчид нэг таяг болох болтугай! 4 Тийн бгөөөд 
миний чамтай учралдах оронд чуулганы майхан дотор байгч 
гэрчлэлгээний өмнө тэднийг хадгалан үйлд. 5 Тийн бээр миний сонгосон 
хүний таяг нь хүлээлгэх буй. Тэр мэт би Израйлын хөвгүүдийн таны тус 
дургүйг болиулах буй хэмээн зарлиг болов. 6 Тийн бөгөөд Мошийн 
Израйлын хөвгүүдэд өгүүлснээр тэдний хамаг тэргүүлэгчид нь арван хоёр 



таягийг түүнд өгөв. Тэр гэвэл, өөрийн овгийн ёсоор тэргүүлэгчийн тул нэг 
таяг бөлгөө. Бас Аруны таяг нь тэдний таягуудын дотор буй бөлгөө. 7 Бас 
Моши нь таягуудын дотор буй бөлгөө. 7 Бас Моши нь таягуудыг 
гэрчлэлгээний майхны дотор Жахуагийн өмнө хадгалав. 8 Тийн бөгөөд 
маргааш өдөр Мошийн гэрчлэлгээний майханд ороход Мана. Ливийн 
овгийн тул болсон Аруны таяг нь гөлөглөсөн бөгөөд цэцэглэсэн ба 
жимсийг үүсгэсэн бөлгөө. 9 Тийн бөгөөд Мошийн хамаг таягуудыг 
Жахуагийн өмнөөс Израйлын хөвгүүдэд гаргасанд тэд нь үзээд өөр 
өөрийн таягийг авав. 10 Бас Жахуаг нь Мошид зарлиг болруун; Эд 
эсэргүүцэгчдэд тэмдэг болохын тул Аруны таягийг хадгалагдахуйяа 
гэрчлэлгээний өмнө буцаан авчиртугай! Тийн бөгөөд тэдний үл үхэхийн 
тул тэдний дургүйг миний өмнөөс болгуулан үйлд 11 гэж зарлиг болсонд 
Моши нь өгүүлрүүн; Мана. Бид үхэх буй. Бид хоосруулагдах буй. Бид 
бүгдээр хоосруулагдах буй. 13 Жахуагийн майханд аливаа ойртогч нь 
үхнэ. Бид дуустал үхэх буюу хэмээн өгүүлэлдэв.  

Арван наймдугаар бүлэг  

1 Бас Жахуа нь Арунд зарлиг болруун; Чи хийгээд чамтай чиний хөвгүүд 
ба чиний эцгийн хэтэрхийнүүд нь ариун орны нүглийг даан, өөрийн 
хөвгүүдтэй ламын дааварны нүглийг даах буй. 2 Бас өөрийн Ливи эцгийн 
овгоос ах дүү нараа биетэй нийлэлцэн чамд зарагдахын тул биедээ аван 
үйлд. Зүгээр чи өөрийн хөвгүүдтэй чуулганы майхны өмнө үйлдэгтүн! 3 
Тэд нь чиний шүүвэр хийгээд бүхэл майхны сахиврыг сахих болтугай! 
Тийн бөгөөд чиний хийгээд тэдний үл үхэхийн тул тэд нь ариун орны 
зэвсгүүдэд үл ойртох болтугай! 4 Энэ мэтээр тэд нь чамтай нийлэлцээд 
майхны аливаа зарагдлын тул чуулганы майхны сахиврыг сахих 
болтугай! Тийн бээр бусад хүн нь танд үл ойртох болтугай! 5 Жич та 
сүмийн сахивар хийгээд тахилын ширээний сахиврыг сахигтун! Тэр юуны 
тул гэвэл, Израйлын дээр хилэнгийн үл болохын тул болой. 6 Мана. Би 
таны ах дүү нар болсон Ливитнийг Израйлын хөвгүүдийн дотроос авсан 
бөгөөд тэд нь чуулганы майхны зарагдлыг үйлдэхийн тул Жахуад өргөл 
мэт танд өгөгдсөн буй. 7 Тиймийн тул чи хөвгүүдтэй өөрийн ламын 
дааврыг сахин, тахилын ширээний хамаг үйл хийгээд хөшгийн дотор 
хамаг үйлийг үйлдэгтүн! Би таны ламын дааврыг өглөө болгон өгсөн буй. 
Тиймийн тул аливаа хүн нь ойртвол эл. Үхүүлэгдэх болтугай! 8 Жич 
Жахуа нь Арунд зарлиг болруун; Мана. Би Израйлын хөвгүүдийн ариун 
болгосон юмнуудаас миний дээш өргөгдөх тахилуудын сахиврыг чамд 
өгсөн буй. Чамд хийгээд чиний хөвгүүдэд би мөнх тогтоолоор өгнө. 9 
Тэдний надад өргөх маш ариун шатаалт тахилуудаас гэвэл, тэдний 
аливаа тахилаас хийгээд тэдний аливаа талхан тахилаас би нүглийн тул 



аливаа тахилаас хийгээд тэдний аливаа давсны тул тахилаа энэ нь чамд 
хийгээд чиний хөвгүүдэд маш ариун болох болтугай! 10 Чи маш ариун 
орны дотор үүнийг идэн үйлд. Таны аливаа эр нь түүнээс идэх болтугай! 
Тэр нь чамд маш ариун болох болтугай! 11 Бас эд нь чиний буй гэвэл, 
тэдний дээш өргөх тахил хийгээд Израйлын хөвгүүдийн хамаг дэлгэх 
тахилуудыг би чамд хийгээд чиний хөвгүүдэд ба чиний охидод мөнх 
тогтоолоор өгнө. Чиний гэрийн дотор байгч аливаа ариун нь түүнээс идэх 
болтугай! 12 Тэдний сайн тосноос хийгээд сайн үзмийн ундаанаас ба 
талхнаас Жахуад өргөх тэргүүн жимсийг би чамд өгнө. 13 Бас тэдний 
газарт аливаа Жахуад өргөх тэргүүн боловсорсон нь чиний болох 
болтугай! Чиний гэрийн ндотор байгч аливаа ариун нь түүнээс идэх 
болтугай! 14 Израйлын дотроос аливаа салгагдах өргөгдсөн нь чиний 
болох болтугай! 15 Хамаг махбодоос гэвэл, хүнээс буюу малаас Жахуад 
өргөгдөх тэргүүн төрөгдсөн нь чиний болох болтугай! Зүгээр хүний 
тэргүүн төрөгдсөнийг арилжуулан үйлд. Бас ариун бус малын тэргүүн 
төрөгдсөн нь арилжигдах болтугай! 16 Нэг сартайгаас аван 
арилжигдахууд нь ариун орны Шихилийн ёсоор хорин Гирэ болсон таван 
Шихилийн төдий цагаан мөнгөөр арилжуулан үйлд. 17 Тийн боловч 
өөрийн тэргүүн төрөгдөгсөд эсвэл, хонины тэргүүн төрөгдсөн гэвэл, 
ямааны тэргүүн төрөгдсөнийг арилжуулан бүү үйлд. Тэд нь ариун буй. 
Тэдний цусыг тахилын ширээний дээр сүрчээд, тэдний өөхийг Жахуад 
амархан үнэрийн шатаалт тахил болгохж шатаан үйлд. 18 Зүгээр тэдний 
мах нь дэлгэгдэх өвчүү хийгээд найрын тахилын баруун дал мэт чиний 
болох болтугай! 19 Израйлын хөвгүүдийн Жахуад өргөдөг ариунаадын 
хамаг дэлгэгдэх тахилууд би чамд хийгээд чамтай чиний хөвгүүдэд ба 
чиний охидод мөнх тогтоолоор өгнө. Энэ нь Жахуагийн өмнө чамд 
хийгээд чиний үрст мөнх тогтоогдсон хувь болох буй. 20 Жич бас Жахуа 
нь Арунд зарлиг болруун; Израйлын хөвгүүдийн дотор газрын өмч ч хувь 
ч чамд үл болох болтугай! Би чиний хувь хийгээд чиний өмч болой. 21 
Тиймийн тул Ливитний үйлдэх зарагдал гэвэл, чуулганы майхны 
зарагдлын тул би өмчийн оронд Израйлаас арван хувийн нэгнийг танд 
өгнө. 22 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь үүнээс хойш чуулганы 
майханд үл ойртох болтугай! Тийн бус бөгөөс эл. Тэд нь нүглийн 
нэхвэртэй болоод үхэх буй. 23 Тэр юуны тул гэвэл, Ливитэн нь чуулганы 
майхны зарагдлыг үйлдэж, таны төрлүүдээр мөнх тогтоолоор тэдний 
нүглийг даах буй. Зүгээр тэд нь Израйлын дотор өмчтэй үл болох буй. 24 
Зүгээр Израйлын дээш өргөгдөх тахил болгон Жахуад өргөхүүдийн арван 
хувийн нэгийг би Ливитэнд өмч болгон өгнө. Тиймийн тул тэд нь 
Израйлын дотор өмчтэй үл болох болтугай! гэж би тэдэнд зарлиг болно. 
25 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 26 Ливитэнд ийн өгүүл. Та 
Израйлын хөвгүүнээс миний танд өмч болгон өгсөн арван хувийн нэгийг 



авахад ийн; Түүнээс арван хувийн нэгийг дээш өргөгдөх тахил болгон 
Жахуад өргөгтүн! 27 Тийн бөгөөд таны дээш өргөгдөх тахил нь таны 
цохисон тариа мэт хийгээд шахсан үзмийн ундааны элбэг мэт танд 
тогтоогдох буй. 28 Энэ мэтээр та ч Израйлын хөвгүүдээс авсан аливаа 
арван хувийн нэгнээс Жахуад дээш өргөгдөх тахилыг өгөгтүн! Тэндээс 
Жахуагийн дээш өргөгдөх тахилыг Арун ламд өгөгтүн! 29 Таны хамаг 
өглөгүүдийн сайн хийгээд ариунуудаас дээш өргөгдөх тахилыг Жахуад 
өргөгтүн! 30 Бас тэдэнд ийн өгүүл; Таны сайнуудыг өргөсөнд тэр нь 
Ливитэнд цохисон тарианы үрс мэт хийгээд шахсан үзмийн ундааны 
өсгөвөр мэт тоогдох буй. 31 Тийн бөгөөд та гэрдэхүүдтэй үлдсэнийг 
аливаа газарт идэж болох болой. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь таны шан 
буй. 32 Тийн бөгөөд таны сайнуудыг өргөсний хойно нүгэл нь танд үл 
халдах буй. Тийн бөгөөд үл үхэхийн тул Израйлын хөвгүүдийн 
ариунуудыг бүү доромжлогтун!  

Арван есдүгээр бүлэг.  

1 Жич бас Жахуа нь Моши хийгээд Арунд зарлиг болруун; 2 Жахуагийн 
захисан тогтоолын ёс нь ийн; Нэг шалтагт эмнэг эм үхрийг над 
авчиртугай! хэмээн Израйлын хөвгүүдэд өгүүлэгтүн! 3 Тийн бөгөөд 
түүнийг Илиачар ламд өгөгтүн! Илиачар лам нь түүнийш буудлын гадна 
гаргаад өөрийн дэргэд алуултугай! 4 Тийн бөгөөд Илиачар лам нь түүний 
цусаас хуруугаараа аваад, түүний цусаас чуулганы майхны тус долоон та 
эцгээр шүрших болтугай! 5 Бас тэр үхэр нь түүний өмнө галдагдах гэвэл 
түүний арьс хийгээд мах нь ба цус хийгээд савас нь түүний дэргэд 
галдагдах болтугай! 6 Бас лам нь хуш мод хийгээд Хэсүб ба, улаан 
үндсийг аваад үхрийг галдах галд хаях болтугай! 7 Тийн бөгөөд лам нь 
хувцсаа угааж биеэ усаар угаасаны хойно буудалд ирээд үдэш болтол 
бузар болох болтугай! 8 Жич үхрийг галдагч нь хувцсаа угааж, биеэ усаар 
угаагаад, үдэш болтол бузар болох болтугай! 9 Тийн бүхийд нэг ариун 
хүн нь үхрийн үнсийг хураагаад буудлын гадна нэг ариун газарт хадгалах 
болтугай! Тэр үнс нь Израйлын хөвгүүдийн чуулганы арилгахын тул 
арилгах усыг хийгээд хадгалагдах болтугай! 10 Тэр үхрийн үнсийг хураагч 
нь хувцсаа угааж, үдэш болтол бузар болох болтугай! Энэ нь Израйлын 
хөвгүүдэд хийгээд тэдний дотор суугч оролтод мөнх тогтоол болох 
болтугай! 11 Үхсэн биед хүрэгч нь долоон өдөр бузар болох болтугай! 12 
Тэр нь түүгээр гуравдугаар өдөр хийгээд долдугаар өдөр биеэ арилгаад 
ариун болох буй. Зүгээр хэрвээ тэр нь гуравдугаар өдөр түүгээр үл угаах 
бөгөөс тэр нь ариун үл болох буй. 19 Аль хүний үхсэн биед аливаа хүрэгч 
нь биеэ эс арилгаваас эл, тэр нь Жахуагийн сүмийг бузарлана. Тэр 
Израйлын дотроос хоосруулагдах буй. Түүний дээр арилгах усны эс 



шүршигдсэний тул тэр нь бузар буй. Түүний бузарлах нь түүний дээр 
байсаар буй. 14 Гэрийн дотор үхсэн хүний учир тогтоол нь ийн тэнгэрт 
аль орогч хийгээд тэр гэрт аль байгч бүгдээр долоон өдөр бузар болох 
буй. 15 Бас аливаа бүрхүүлгүй нээлгэн сав нь бузар болох буй. 16 Хээрт 
илдээр алагдсанд эсвэл үхсэн биед, эсвэл хүний ясанд эсвэл хүний 
булшинд аливаа хүрэгч нь долоон өдөр бузар болох буй. 17 Тийн бөгөөд 
бузар хүний тул нүглийг аритлгагч галдсан үхрийн үнс нь автаад урсагч 
устай савын дотор холигдох болтугай! 18 Тийн бөгөөд нэг ариун хүн нь 
Хисувыг аваад усанд норгоод гэргийн дээр хийгээд хамаг савын дээр ба, 
тэнд байгч хамаг улсын дээр бас ясанд эсвэл алагдсан хүнд, эсвэл үхсэн 
биед эсвэл хүүрийн булшинд хүрэгчийн дээр шүрших болтугай! 19 Энэ 
мэтээр ариун байгч нь бузрын дээр гурав хийгээд долдугаар өдөр 
шүрштүгэй! Тийнхүү тэр нь долдугаар өдөр биеэ арилгахын тул хувцсаа 
угааж биеэ усаар угааж үдэш ариун болох буй. 20 Зүгээр бузар бөгөөтөл 
биеэ арилгахад үл дуршигч хүн нь Жахуагийн сүмийг бузарласны тул 
чуулганы дотроос хоосруулагдах буй. Түүний дээр арилгах усны үл 
шүршигдсэний тул тэр нь бузар байсаар буй. 21 Арилгах усыг шүршигч нь 
хувцсаа угаах болтугай! Бас арилгах усанд хүрэгч нь үдэш болтол бузар 
болно. Энэ нь танд мөнх тогтоол болох болтугай! 22 Бас бузар хүний амь 
хүрсэн юм нь бузар болох буй. Түүнд аливаа хүрэгч нь үдэш болтол 
бузар болох болой.  

Хорьдугаар бүлэг.  

1 Тийн анхны сард Израйлын бүхэл чуулганы жин говьд хүрсэнд улс нь 
Хидист суув. Тэнд Мириам нь нөгчөөд тэнд ч булагдав. 2 Тэнд чуулганы 
тул усгүйн тул тэд нь Моши Арун хоёрын тус чуулав. 3 Бас улс нь 
Мошийн хэрэлдэж өгүүлрүүн; Хэрвээ бидний ах дүү нарын Жахуагийн 
өмнө нөгчсөн цагт бид нөгчсөн болвоос эл, сайн аху бөлгөө. 4 Бид 
хийгээд бидний малын энд үхэхийн тул чи Жахуагийн чуулганы энэ говьд 
юуны тул авчирав. 5 Бас энэ муу газарт гэвэл, үрсгүй тошлоггүй, үзмийн 
модгүй, бус жимсгүй, уух усгүй газарт авчирахын тул, Египет газраас 
биднийг юуны тул гаргав 6 хэмээн өгүүлсэн Моши хийгээд арун нь 
чуулганы өмнөөс чуулганы майхны үүдэнд одоод, нүүрээрээ унав. Тийн 
Жахуагийн цог жавхлан нь тэдэнд үзэгдэв. 7 Тийн бөгөөд Жахуа нь 
Мошид зарлиг болруун; 8 Таягаа аваад өөрийн Арун ахтай чуулганыг 
чуулуулагтун! Тэдний өмнө хаданд өгүүлэгтүн! Тийн тэр нь усаа гаргах 
буй. Тэр мэтээр та энэ хадаас усыг гаргаад, чуулган хийгээд тэдний 
малыг уулгах буй. 9 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь захисан мэтээр 
таягаа Жахуагийн өмнө авав. 10 Бас Моши хийгээд Аруны чуулганыг 
хадын өмнө чуулсанд Моши нь тэдэнд өгүүлрүүн; Та эсэргүүцэгч нар аа! 



Сонсогтун! Бид энэ хадаас танд ус гаргах буюу 11 хэмээн өгүүлээд 
Мошийн гараа өргөөд таягаараа хадыг хоёронтоо цохисонд их ус нь 
гарав. Тийн бөгөөд чуулган хийгээд тэдний мал нь уув. 12 Зүгээр Жахуа 
нь Моши хийгээд Арунд зарлиг болруун; Та над эс идэгдэж миний нэрийг 
Израйлын өмнө ариун эс болгосны тул энэ чуулганыг миний тэдэнд өгөх 
газарт үл оруулах буй хэмээн зарлиг болов. 13 Энэ нь Мирив гэгдсэн ус 
бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын хөвгүүд нь Жахуатай хэрэлдэв. 
Бас тэр нь тэдний дотор ариунаар хүндлэгдэв. 14 Тийн бөгөөд Моши нь 
Хидисээс Идумын хаанд элчийг илгээж ийн захируун; Чиний ах дүү нар 
Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүлнэ. Чи бидэнтэй учралдсан зовлонг мэднэ 
гэвэл, 15 Бидний эцэг нарын Египетэд одсон бөгөөд, бидний Египетэд 
удаан суусан ба Египетийн улсын биднийг хийгээд бидний эцэг нарыг 
зовоосоныг чи мэднэ. 16 Тийн бөгөөд бидний Жахуад дуудах цагт тэр нь 
бидний дууг сонсож нэг анхилыг илгээгээд, биднийг Егидетээс гаргав. 
Тийнхүү эдүгээ бид чиний газрын хязгаарт байгч Хэдис балгасны дотор 
буй. 17 Чи өөрийн газраар биднийг алстуулан үйлд хэмээн бид гуйна. Би 
тарианд ч үзмийн тариалангуудад ч үл орон, худгуудаас усыг үл уух буй. 
Бид хааны замаар явж чиний хязгаарыг өнгөртөл баруун ч зүүн ч гарт үл 
эргэх буй. 18 хэмээн захисанд Идумын улс нь тэдэнд өгүүлрүүн; Бидний 
таны тус сэлэмээр үл гарахын тул бидний газраар бүү алагдагтун! 19 
хэмээн өгүүлсэнд Израйлын хөвгүүд нь ийн; Бид замаар одож, хэрвээ бид 
эсвэл бидний мал нь усаас ууваас бид түүний тул түлэх буй. Ямагт 
явганаар аялагчид мэт биднийг тавигтун! 20 хэмээн тэдэнд өгүүлсэнд тэд 
нь бүү аласдагтун! хэмээн өгүүлэв. Жич Идумын хаан нь олон улс 
хийгээд их цэрэгтэй тэдний тус гарав. 21 Энэ мэтээр Идумын улс нь 
Израйлтанийг өөрийн газраар эс аластуулав. Тийн бөгөөд Израйлын 
хөвгүүд нь Идум газраас эргэж бус замаар явжээ. 22 Израйлын 
хөвгүүдийн бүхэл чуулган нь Хэдисээс одож хур ууланд гарав. 23 Тийн 
бөгөөд Жахуа нь Моши хийгээд Арунд Идумын газрын хязгаарт байгч хур 
уулны дэргэд зарлиг болруун; 24 Арун нь өөрийн улсад хороогдох буй. 
Миний Израйлын хөвгүүдэд өгөх газарт тэр нь үл орох буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, та Мирив усны дэргэд миний зарлигийн тус эсэргүүцэв. 25 Арун 
хийгээд түүний Илиачар тэднийг хар ууланд аваачин үйлд. 26 Тийн 
бөгөөд Аруны хувцсыг түүний биеэс аваад түүний Илиачар хөвгүүнд 
өмсгөн үйлд. Тэнд Арун нь нөгчөөд өөрийн улсад хороогдох буй. 27 
Хэмээн зарлиг болсонд Моши нь Жахуагийн захиснаар үйлдэв. Бас тэд 
нь бүхэл чуулганы үзэхэд хур уулны дээр гарав. 28 Тэнд Моши нь Аруны 
ариун хувцасны түүний биеээс аваад, түүний Илиачар хөвгүүнд өмсгөв. 
Тэнд Арун нь уулны оройн дээр нөгчив. Тийн бөгөөд Моши хийгээд 
Илиачар нь уулнаас буув. 29 Жич бүхэл чуулган нь Аруны нөгчсөнийг 
үзээд Израйлын хамаг улс Аруны учир гучин өдөр цурхиралдав.  



Хорин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд урьд суугч Ханаваны Аради хаан нь Израйлыг таны Атрим 
замаар ирэхийг сонсоод, Израйлтаны тус дайлт, тэндээс заримуудыг олз 
болгон авав. 2 Тийн бөгөөд Израйлтан нь Жахуад тангараглаж 
айлтгаруун; Хэрвээ чи энэ улсыг бидний гарт тушааж өгөх бөгөөс эл, бид 
тэдний балгадыг яруу эвдрүүлэх, 3 хэмээн тангарагласанд Жахуа нь 
Израйлтаны дууг сонсож, Ханаван улсыг тушааж өгөв. Тийн бөгөөд тэд нь 
тэднийг хийгээд тэдний балгадыг бүрнээр эвдэрүүлэв. Тиймийн тул тэд 
нь тэр газрыг Хурма хэмээн нэрийдэв. 4 Бас тэдний Хур уулнаас Идум 
газрыг тойрон улаан далайн зүгт явтал улсын сэтгэл нь замын учир ихэд 
гашуудав. 5 Тийн бөгөөд улс нь бурхны тус хийгээд Мошийн тус ийн; 
Бидний говийн дотор үхэхийн тул та биднийг Египет газраас юуны тул 
гаргав. Бидэнд талх ч ус ч үгүй. Бас бид энэ хөнгөн талхаас жигшинэ. 6 
хэмээн өгүүлсэн Жахуагийн улсын дотор галт могойнуудыг илгээсээр тэд 
нь улсыг зуув. Израйлын олон улс нь үхэв. 7 Тиймийн тул улс нь Мошид 
ирээд өгүүлрүүн; Бид Жахуагийн тус хийгээд чиний тус өгүүлсэнээр 
нүглийг үйлдэв. Эд могойнуудыг биднээс аван соёрх! хэмэн Жахуад 
залбиран үйлд хэмээн өгүүлсэнд Моши нь улсын тул залбрру9 8 Тийн 
бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун нэг галт тогойм бүрсийг үйлдээд, 
нэг баганын дээр өлсөн үйлд. Тийм бөгөөд аливаа зуугдсан түүнийг хярах 
цагтаа идэх буй 9 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь нэг зэс могойг үйлдээд 
нэг баганын дээр өлгөв. Тийн бөгөөд аливаа зуугдсан хүн нь зэс могойд 
хярсан болвоос идэв. 10 Тэндээс Израйлын хөвгүүд нь овоодод буув. 11 
Бас тэд нь овоодоос Мувабын өмнө зүүн зүгт байгч говийн дотор 
Авиримд буув. 12 Тэндээс тэд нь зорчиод Зэруди гэгч бэлд зогсов. 13 
Тэндээс тэд зовчоод Амурийн улсын хязгаараар говийн дотор урсагч 
Арнунг галын чанад этгээдэд буув. Арнунг гол нь Муваб хийгээд Ашури 
хоёр улсын хооронд хязгаар бөлгөө. 14 Түүний учир дайнуудын номын 
дотор ийн; Жахуа нь түүнтэй Сүвд ирээд Арнунгийн урсгалууд гэвэл, 15 
Шивифар хүртЭл хүрэгч хийгЭэ Му9абын хязГаарт тогтоон үерлэгч 
урсгалуудад хүрэв хэмээн бичсэн буй. 16 Тэнд тэд нь нэг худгийг олов. 
Тэр худгийн учир Жахуа нь Мошид ийн; Улсыг цуглуулан үйлд. Тийн 
бөгөөд би тэдэнд усыг өгөх буй хэмээн зарлиг болов. 17 Тэр цагт 
Израйлтан нь энэ дууг дуулруун; Нэг худаг гарав. Түүний учир дуулагтун! 
18 Тэр худгийн тэргүүлэгчид хийгээд улсын ноёд нь тогтоолчийн 
сургасанаар таягуудаар малтав хэмээн дуулав. 19 Тэр говиос тэд нь 
Мэдлэн хүртэл одож, Мэтнэнээс Нэхимэл хүртэл одож, Кэдлиэлээс 
Бамуд хүртэл одож, 20 Бамудаас Муваб газарт байгч бэлд одов. Тэнд 
Зишилуны тус байгч Фисргэ уулны орой харагдав. 21 Зүгээр Израйлтан 
нь Амурийн Шихун хаанд эвт үгсээр элчийг илгээн ийн; 22 Биднийг чиний 



газраар алстуулан үйлд. Тийн бөгөөс эл, бид хааны замаар яван баруун ч 
зүүн ч этгээдэд үл эргэн, тарианд ч үзмийн тариалангуудад ч үл орох буй. 
Бид худгуудын усыг ч үл уун, чиний хязгаарыг өнгөртөл, хааны замаар 
явах буй 23 хэмээн эргэсэн боловч Шихуа нь Израйлтаны тус говьд гарч 
Зэхэжид хүрээд тэнд Израйлтантай дайлалцав. 24 Тийн бөгөөд 
Израйлтан нь түүний сэлмийн ирээр таслаад, түүний газрыг Аруны 
голоос, Зэбуг хийгээд Алмуны хөвгүүдийн хязгаар хүртэл эзлэв. Аммуны 
хөвгүүдийн хязгаар гэвэл хүчит бөлгөө. 25 Энэ мэт гэвэл Хисбунд хийгээд 
түүний хамаг бага балгадад суужээ. 26 Хисбун гэвэл Амурийн улсын 
Шихун хааны балгас бөлгөө. Тэр нь Мувабын урьд байсан хааны тус 
дайлалцаад Арнунг гол хүртэл түүний газрыг олзлон авсан бөлгөө. 27 
Тиймийн тул үлгэрээр өгүүлэгчид нь ийн; Хисбунд ороёо Шихуны балгас 
нь үүдэгдэж бат болох болтугай! 28 Тэр юуны тул гэвэл, Хисбунаас нэг 
гол гэвэл Шихуны балгасаас нэг бадрангуй гал нь гараад Мувабын ар 
хийгээд Аруны өндөр ордыг хоосруулав. 29 Муваб аа! Чамд зовлон 
болой. Химусын улс аа! Та хоосорсон буй. Тэр нь хөвгүүдээ зайлагчид 
болгон, охиноо Амурийн Шихун хаанд олз болгон огоорсон буй. 30 
Хисбун нь тэдний сайхан тариануудыг Хибун хүртэл хоосруулсан бөгөөд, 
тэд нь Мидивийн ойр байгч Уфа хүртэл хоосон болов хэмээн өгүүлдэг 
бөлгөө. 31 Тэр ёсоор Израйлтан нь Амурийн газарт суув. 32 Тэндээс 
Мошийн Иэ газрыг торчихын тул илгээсэнд тэд нь түүний бага балгадыг 
аваад тэнд байгч Амурийн улсыг үлдэн гаргав. 33 Тэндээс эргэж Фасахын 
зүгт одсонд Фашахын Ох нэрт хаан нь тэдний хаан нь тэдний тус 
дайлахын тул өөрийн хамаг улстай Зидэри гарав. 34 Тийн бөгөөд Жахуа 
нь Мошид зарлиг болруун; Түүнээс бүү айтугай! Би түүнийг хийгээд хамаг 
улс ба түүний газрыг чиний гарт тушааж өгөх буй. Тийн бөгөөд та 
Хисбунд суусан Амурийн Шихун хаанд гэр үйлдсэн мэт түүнчлэн түүнд 
үйлдэх буй. 35 Хэмээн улсыг дуустал таслаад түүний газрыг эзлэв.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг.  

1 Тэндээс Израйлын хөвгүүд нь зөрчиж ирэхийн тус Иордан голын чанад 
этгээдэд байгч Мувабын далануудад буув. 2 Тийн бүхий Жипурын Балаг 
хөвгүүн нь Израйлын Агурн улсад хамаг үйлдсэнийг мэдэв. 3 Бас 
Мувабын улс нь энэ мэт олон улсаас айж Израйлын хөвгүүдийн учир ихэд 
зовов. 4 Тиймийн тулд Мувабын улс нь Митияаны өтгөс улсад өгүүлрүүн; 
Үхэр нь газрын өвсийг идэх мэт энэ чуулал нь тэдний тойрогчуудыг идэх 
буй за гэлээ. 5 Тэр цагт Жипурийн бэлэн хөвгүүн нь Мувабын хаан ажжээ. 
Тэр нь өөрийн улсын газрын голын дэргэд байгч Беурын Балаам 
хөвгүүнийг дуудахаар элчисийг Питурт илгээж ийн захируун; Египетээс 
гарсан нэг улс буй. Тэд нь дэлхийн цайраг бүтээж миний ойр суун амуй. 6 



Тийм учраас эдүүгээ ерөөл нь миний тул энэ улсыг хараан хайрла. Тэр 
юуны тул гэвэл, тэд нь надаас хүчит буй. Би тэднийг таслан энэ газраас 
хөөхийн тул дийлэх буюу. Тэр юуны тул гэвэл, чиний ерөөсөн нь 
ерөөгдсөн бөгөөд чиний хараасан хараагдсан мөн гэж би мэднэ. 7 гэж 
захисанд Мувабын өтгөс улс болон Митияаны өтгөс улс нь Залвийн 
хөлсийг гартаа авсаннаар одож Балавамд хүрээд Блахагийн үгсийг 
өгүүлэв. 8 Тйин бөгөөд тэр нь өгүүлрүүн; Энэ шөнөдөө энд хоногтун! Тийн 
бүхий Жахуагийн надад юу зарлиг болохыг би танд мэдүүлэх буй гэж 
өгүүлсэнд Мувабын ноёд нь Балавамтай хонов. 9 Тийн бөгөөд бурхан нь 
Блавамд ирж зарлиг болруун; Чамтай байгч хүмүүс нь ямар буюу? 10 гэж 
зарлиг болгосонд Блавам нь бурханд айлтгаруун; Жипурын Блахаг 
хөвгүүн нь надад өгүүлсэн буй. 11 Мана, Египидээс бүхэл дэлхийн 
нүүрийг бүтээгч нэг улс гарсан буй. Тиймийн тул миний тул тэднийг 
харааж үйлд. Би хүчит болоод тэднийг дийлээд гаргах болтугай! 12 гэж 
айлтгасанд бурхан нь Блавамд зарлиг болруун; Чи тэдэнтэй үл од. Тэр 
улсыг ч хараан бүү үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь адистлагдсан мөн 
гэж зарлиг болруун. 13 Тийн бөгөөд Блавам нь маргааш босоод 
Блахагийн ноёдод өгүүлрүүн; Та газартаа буцагтун! Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуа нь миний тантай одохыг хорьсон билээ. 14 гэж өгүүлсэнд Мувабын 
ноёд нь босоод Блахагт ирээд өгүүлрүүн; Блавам нь бидэнтэй ирэхүеэ үл 
дурлав. 15 гэсэнд Блахаг нь тэдэнээс олон тоотой хийгээд өндөр ноёдыг 
илгээв. 16 Тэд нь Блавамд ирээд түнд өгүүлрүүн; Жипурын Бламаг 
хөвгүүний өгүүлсэн нь ийн; Чиний надад ирэхэд юун ч үл суун хийх 
болтугай! 17 Тэр юуны тул гэвэл, би бээр чамайг их хүндэт болгон чиний 
юу өгүүлэх мэт түүнчлэнхүү үйлдсүгэй! Тиймийн тул нааш ирээд миний 
тул энэ улсыг хараан үйлд. 18 гэж өгүүлсэнд Блавам нь Блахагийн 
боолуудад өгүүлрүүн; Хэрэв Блахаг нь алт ба цагаан мөнгөөр 
дүүргэгдсэн гэрийг надад өгөвчч би миний Жахуа бурхны зарлигаас давж 
их ч багыг ч үйлдэж үл чадна. 19 Тиймийн тул энд хоногтун! Тийн бүхий 
би Жахуагийн надад юу дахин зарлиг болохыг мэдэх буй за. гэж өгүүлэв. 
20 Тийн бөгөөд Жахуа нь Блавамд шөнөөр ирж түүнд зарлиг болруун; 
Хэрэв эд улс нь чамайг дуудахаар ирэх бөгөөс чи босоод тэдэнтэй од. 
Зүгээр миний зарлиг болохоос бус юуг ч бүү үйлд гэж зарлиг болгов. 21 
Тйин бөгөөд Блавам нь өглөөгөөр босоод илжигээ эмээлээд Мувабын 
ноёдтой одолцов. 22 Зүгээр түүний одсоны тул бурхан нь түүний тус 
хилэгнэв. Бас Жахуагийн анхил нь түүнийг эсэргүүцэхийг тул замын дээр 
байв. Тэр нь илжигээ унасан бөгөөд түүний хоёр боол түүнтэй байлцана. 
23 Тийн бээр түүний илжиг нь гартаа сугалагдсан сэлэмд байгч 
Жахуагийн анхилыг замын дээр үзээд замаас гараад хээрт одов. 
Тиймийн тул Блавам нь илжигээ замаар буцаан оруулахын тул түүнийг 
цохив. 24 Зүгээр Жахуагийн анхил нь аливаа зүгт байгч замын дээр хоёр 



үзэмийн тариалангийн хооронд зогсов. 25 Тйин бөгөөд илжиг нь 
Жахуагийн анхилыг үзэв. Хэрэмд таараад Блавамыын хөлийг энд хавчив. 
Тиймийн тул тэр нь түүнийг дахин цохив. 26 Тийн бөгөөд Жахуагийн 
анхил нь цааш одоод баруун этгээдэд ч зүүн этгээдэд ч эргэн үл болох 
нэг хавцлан газарт зогсов. 27 Илжиг нь Жахуагийн анхилыг үзээд 
Блавамын доор унав. Тийнхүү Блавам нь хилэгнээд илжигийг модоор 
цохив. 28 Тийн бөгөөд Жахуагийн илжигний амыг ангасанд тэр илжиг нь 
Блавамд өгүүлрүүн; Чиний намайг гурвантаа цохьсоны тул би чамд юуг 
үйлдэв. 29 гэж өгүүлсэнд Блавам нь илжигээнд өгүүлрүүн; Чиний намайг 
элгэлсэний тул билээ. Хэрэв миний гарт сэлэм буй болбоос би чамайг 
алах бөлгөө. 30 гэж өгүүлсэнд илжиг нь өгүүлрүүн; Би чиний илжиг 
хийгээд миний чамд байсаар эдүгээ болтол чи намайг унасан биш үү? Би 
чамд энэ мэтээр үйлдэх зантай буюу. гэж асуусанд тэр нь Үгүй гэж хариу 
өгүүлэв. 31 Тийн бөгөөд Жахуагийн Блавамын нүдийг нээсэнд тэр нь 
Жахуагийн анхилын гартаа сугалсан сэлэмтэйгээр замын дээр байсаныг 
үзээд толгойгоороо мөргөн нүүрээрээ хөсөр унав. 32 Тийн бөгөөд 
Жахуагийн анхил нь түүнд өгүүлрүүн; Чи илжигээ юуны тул гурвантаа 
цохив. Чиний явдалын миний өмнө буруутай бүхийн тул гарав. 33 Илжиг 
нь намайг үзээд надаас гурвантаа эргэв. Хэрэв тэр нь надаас эс эргэсэн 
болбоос би чамайг алаад түүнийг амьдаар байлгах бөлгөө. 34 гэж 
өгүүлсэнд Блавам нь Жахуагийн анхилд өгүүлрүүн; Би хилэнцийг үйлдсэн 
буй. Чиний замын дээр миний тус байхыг би эс мэдэв. Тиймийн тул 
эдүгээ хэрэв чамд тааламжгүй бөгөөс би буцах билээ. 35 гэж өгүүлсэнд 
Жахуагийн анхил нь Блавамп өгүүлрүүн; Эд хүмүүстэй од. Зүгээр миний 
чамд өгүүлсэнээс бус юуг ч үл өгүүлэхээ хичээн үйлд, гэсэнээр Блавам нь 
Благийн ноёдтой одолцов. 36 Тийн бөгөөд Благ нь Блавамын ирсэнийг 
сонсоод түүнийг угтахын тул тэр газрын хязгаар Аруг голын захад байгч 
Мувабын нэг балгасанд одов. 37 Тийнхүү Благ нь Блавамд өгүүлрүүн; Би 
чамайг дуудахаар илгээсэн биш үү? Чи юуны тул эс ирэв үү? Би чамайг 
их хүндтэй болгож чадах биш үү? 38 гэж өгүүлсэнд Блавам нь Благт 
өгүүлрүүн; Мана, би бээр эдүгээ чамд ирэвч өөрийн биеэс юуг ч өгүүлж эс 
чадах биш үү? Жахуагийн миний аманд аль оруулах үгийг би бээр 
өгүүлэхээ хичээх буй. гэж өгүүлэв. 39 Тийн бөгөөд Блавам нь Благтай 
одолцон тэд нь Хэрөд эдүүгчдэд хүрэв. 40 Благ нь үхэр хийгээд 
хоньнуудыг алаад заримуудыг Блавамд хийгээд түүнтэй баайлцсан 
ноёдод илгээв.  

Хорин гуравдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд маргааш өдөр Благ нь Блавамд аваад Бавалын өндөр 
ордод аваачив. Тэднээс тэр нь чанад захын өлсыг харав. Тийн бүхий 



Блавам нь Благт өгүүлрүүн; Энд долоон тахилын ширээг эндүр нүдүгээд 
энд долоон шар хийгээд долоон хуцыг бэлтгэн үйлд. 2 гэж өгүүлсэнд Благ 
нь Блавамын өгүүлсэнээр үйлдэв. Бас Благ хийгээд Блавам нь аливаа 
ширээний дээр нэг шар ба нэг хуцыг өргөв. 3 Тийн бээр Блавам нь Благт 
өгүүлрүүн; Өөрийн шатаалт тахилын дэргэд бай. Жахуа нь надтай учрахт 
гэж би бээр одоод үзэх буй. Тийн нь түүний надад аль үзүүлэхийг би 
түүнчилэн чамд мэдүүлэх буй. гэж өгүүлээд нэг агуу газарт одов. 4 Тийн 
бээр бурхны Блавамтай учирсанд тэр нь айлтгаруун; Би чамд долоон 
тахилын ширээг өргөөд тус бүр ширээний дээр шар хийгээд хуцыг өргөв. 
5 гэж айлтгасанд Жахуа нь Блавамын аманд нэг үгийг оруулаад Благт 
буцаагаад түүнд энэ мэтээр өгүүл гэж зарлиг болов. 6 Тийнхүү түүний 
буцсанд Благ хийгээд Мувабын хамаг ноёд нь магтаалт тахилын дэргэд 
байх авай. 7 Тийн бөгөөд тэр нь үлгэрээр өгүүлрүүн; Благ нь намайг 
Арамаас ацран Мувабын хаан нь намайг зүүн ууладаас ацраад миний тул 
Израйлыг доройтуулахуйяа ир гэж өгүүлэв. 8 Би Жахуагийн эс хараасныг 
яахан хараан буюу. Би Жахуагийн эс доройтуулсаныг яахан доройтуулах 
буюу. 9 Би хададын оройгоос тэднийг харан Уулнаас тэднийг ширтэнэ. 
Мана, тэр улс нь ганцаар сууж бус ардтай үл тоологдох буй. 10 Ерүбийн 
туусаныг тоолж хэн чадмуу. Израйлын дөрвөн хувийн нэгийг тоолж хэн 
чадмуу. Би түүний эцэстэй адил болох болтугай! 11 гэж өгүүлсэнд Благ нь 
Блавамд өгүүлрүүн; Чи надад юуг үйлдсэн буюу миний дайснуудыг 
хараахын тул би чамайг ацаравч Мана, чи тэднийг тул ерөөсөн буй. 12 
гэж өгүүлсэнд Блавам нь хариу өгүүлрүүн; Жахуагийн миний аманд юу 
оруулсаныг өгүүлэхүеэ хичээх ёстой биш үү? 13 гэж өгүүлсэнд Благ нь 
түүнд өгүүлрүүн; Тэднийг харавч тэдний чанад захыг үл харан тэд 
бүгдээрийг үл харах бус нэг газарт одоё. Тэндээс миний тул тэднийг 
хараан үйлд. 14 хэмээгээд түүнийг Упим хэмээгч хээрт байгч Пишрэг 
ууланд гаргаад тэнд долоон тахилын ширээг үүдээд тус бүр ширээний 
дээр нэг шар хийгээд нэг хуцыг өргөв. 15 Тийнхүү тэр нь Благт өгүүлрүүн; 
Энд өөрийн шатаалт тахилын дэргэд байя. Би тэнд Жахуатай учрахын 
тул одох буй. гэж өгүүлэв. 16 Тийн бөгөөд Жахуа нь Блавамтай учраад 
түүний аманд нэг үгийг оруулаад чи Благт Мувабын ноёдтой шатаалт 
тахилын дэргэдээ байн аталаа түүнд өгүүлрүүн; Жахуагийн зарлиг 
болсон нь юу буюу 18 гэж өгүүлсэнд Блавам нь үлгэрээр өгүүлрүүн; Благ 
аа! Босоод сонсон үйлд. Жипурын хөвгүүн ээ! Намайг чагнан үйлд. 19 
Бурхан нь хүн бус бөгөөтөл үл мэхлэх буй. Тэр нь хүний хөвгүүн бус 
бөгөөтөл санаагаараа үл хувилах буй. Тэр нь зарлиг болсон болвоос 
үйлдэх болюу. Тэр нь захисан болбоос бүтээх буй. 20 Мана. ерөөн үйлд. 
гэж захигдсан буй. Тэр ч тэднийг ерөөсөн мөн. Тийн аталаа бибээр үл 
хувилгах буй. 21 Тэр нь Ерубийн дотор буруутай явдлыг үл үзнэ. Тэдний 
Жахуа бурхан нь тэдэнтэй буй бөгөөд тэдний дотор хааны дууны чимээ 



нь сонсогдоно. 22 Бурхан нь тэднийг Египидээс гаргасан буй. Ерүбийн тус 
бүх нэрүүд ??? чи үгүй, бурхан нь юуг бүтээх нь буюу, гэж энэ цагаас 
аван Ерүбийн учир хийгээд Израйлын учир өгүүлэгдэх буй. 24 Мана, тэр 
улс нь эм арслан мэт босон залуу арслан мэт биеэ өргөх буй. Тэр нь 
олзноос идэн алагдагсадын цусыг уухаас урьд хэвтэх үгүй гэж өгүүлэв. 25 
Тийн бөгөөд Благ нь Блавамд өгүүлрүүн; Тэднийг үл хараан бүү ч 
ерөөтүгэй! 26 гэж өгүүлсэнд Блавам нь өгүүлрүүн; Жахуагийн хамаг 
зарлиг болсоныг би үйлдэх ёстой буй гэж чамд өгүүлсэн биш үү? гэлээ. 
27 Бас Благ нь Блавамп өгүүлрүүн; Явъя, би чамайг бус нэг газарт 
аваачих буй. Тэднийг тэдэнтэй хараах нь бурханд тааламжит болох уу? 
28 гэж өгүүлээд Блавамыг Жишимуны тус харагч Бияур хэмээгч ууланд 
гаргав. 29 Тийн бөгөөд Блавам нь Благт өгүүлрүүн; Энд долоон тахилын 
ширээг надад үүдээд энд ч долоон шар хийгээд долоон хуцыг надад 
бэлдэн үйлд. 30 гэж өгүүлсэнд Благ нь Блавамын өгүүлэлээр үйлдээд тус 
бүр ширээний дээр нэг шар хийгээд нэг хуцыг өргөжээ.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Израйлын ерөөх нь Жахуад тааламжит гэж Блавам нь 
үзээд урьдын ёсоор Злавиыг бадарир эс одон нүдээрээ говийн зүгт 
ширтэв. 2 Тийнхүү Блавам нь нүдээр дээшээ ширтэж Израйлын өвөг 
овогоор буусныг үзэн аталаа бурхны тодотголын түүний дээр буусанд тэр 
нь үлгэрээр өгүүлрүүн; 3 Пилурын Блавам хөвгүүний өгүүлэх нь; Нээсэн 
нүднийн өгүүлэх нь; 4 Бурхны зарлигуудыг сонссон бөгөөд нээсэн нүдэн 
бээр унаж аугаа хүчит бурхны үзэгдэлийг үзсэний өгүүлэх нь; ийн 5 Елүб 
ээ! чиний гэрүүд ямар сайхан буй. Израйл аа! чиний нутагууд ямар 
сайхан буй. 6 Тэд нь гуругсын дэлгэрэх мэт болон усны голын дэргэд 
байгч тариалангууд мэт бөгөөд Жахуагийн тарьсан зандан мэт ба усны 
урсгалын дэргэд байгч, хум модод мэт буй. 7 Ерүбийн саваас ус нь урсах 
бөгөөд түүний эзэлгүр нь түүнээс өргөмжлөгдөх буй. 8 Түүний Египидээс 
гарсан бурхан нь түүний тул хилэн мэт хүчит буй. Тэр нь өөрийн 
дайснуудын улсыг хоосруулж тэдний ясдыг хэмхлэж тэднийг өөрийн 
сумнуудаар хатгах буй. 9 Тэр нь сүрэг арслан мэт хийгээд эм арслан мэт 
хэвтэнэ. Тийн бөгөөд түүнийг хэн босгох уу? Чамайг адистлагчид нь 
хараах болтугай! 10 гэж өгүүлсэнд Благ нь Блавамын тус хилэгнээд амаа 
хамтатгаж Блавамд өгүүлрүүн; Миний ??? тул би бээр чамайг ирүүлэв. 
Тийн боловч Мана, чи бээр тэднийг гурвантаа ер ерөөсөн буй. 11 
Тиймийн тул чи өөрийн газарт зайлан үйлд. Би бээр чамайг их 
хүндлэлтэй болгохыг санасан боловч Мана, Жахуа нь чамайг хүндлэлтэй 
үл болгосон буй. 12 гэж өгүүлсэнд Блавам нь Благт өгүүлрүүн; Би чиний 
надад илгээсэн элчист ийн; 13 Хэрэв Благ нь мөнгө ба алтаар дүүрэн 



гэрийг надад өгвөөс лал, Би Жахуагийн зарлигаас давж өөрийн 
санаагаар сайныг ч мууг ч үйлдэж үл чадмой. Харин Жахуагийн зарлиг 
болсоныг би өгүүлэх буй гэж өгүүлсэн биш үү? 14 Тийн бөгөөд эдүгээ би 
өөрийн улсад буцнам. Тиймийн тул ир. Энэ улсын чиний улсад хойт цагт 
юу өгүлэхийг би чамд мэдүүлсүгэй! 15 гэж өгүүлээд бас үлгэрээр 
өгүүлрүүн; Бияурын Блавам хөвгүүний өгүүлэх нь; Нээсэн нүдтэйгийн 
өгүүлэх нь; 16 Бурхны зарлигуудыг сонссон бөгөөд аугаа хүчтэйгийн 
үзэгдэлийг үзсэн ба унаган нээсэн нүдтэй болсоны өгүүлэх нь ийн; 17 Би 
үүнийг үзэх, тийн боловч эдүгээ бус би үүнийг ширтэж тийн боловч ойр 
бус тэр нь буй хэмээвээс Ерүбээс нэгүүд гарах бөгөөд Израйлаас нэг 
очирт тэргүүлэгч болох бөгөөд тэр нь Мувабын хоёр захыг хийгээд хамаг 
эсэргүүцэгчидийн эвдрүүлэх буй. 18 Бас Идум нь түүний өмч болох 
бөгөөд Сайр нь өөрийн дайснуудыг өмч болох болой. Тэр юуны тул гэвэл, 
Израйл нь баатараар явах буй. 19 Ерүбээс нэг нь дэвшээд Балгунаас 
үлдэгсэдийг хоосруулах буй хэмээлээ. 20 Бас тэр нь Амалиг улсыг 
ширтэж ийн үлгэрээр өгүүлрүүн; Амалиг нь улсаас тэргүүн мөн. Тийн 
боловч түүний үрс нь бүрнээ хоосруулах буй. гэлээ. 21 Жич, бас тэр нь 
Хинийн улсыг ширтэгч үлгэрээр өгүүлрүүн; Чиний нүд нь хүчтэй бөгөөд чи 
Эгүрийн Хадын дотор тавьсан буй. 22 Тийн боловч Эгүр нь эвдрүүлэгдэх 
бөгөөд Амир нь эцэсээ чамайг олз болгон авах буй хэмээлээ. 23 Бас тэр 
нь үлгэрээр өгүүлрүүн; Аяа бурхны үүнийг үйлдэхэд хэн амьд байх уу? 24 
Хийтитаны захаас онгоцоос нь ирээд Амурыг зовоон Хибирийг ч зовоох 
буй. Тийн боловч тэд нь бүрэнээр хоосрох буй. 25 хэмээгээд Блавам нь 
өөрийн газарт одов. Благ ч өөрийн замаар явжээ.  

Хорин тавдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Израйлтны Шитимд суун ахуйд улс нь Мувабын охидоор 
биеэ бузарлаж эхлэв. 2 Тэр юуны гэвэл, охидын улсын өөрийн бурхдын 
тахилуудад орхисонд улс нь Итгэлцэж тэдний бурхдад мөргөв. 3 Бас 
Израйлын хөвгүүдээс Зиримүдийн Бавал Фиур тэмдгүүдийг зүүсэнд 
Жахуа нь Израйлын тус ихэд хилэгнэв. 4 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид 
зарлиг болруун; Улсын хамаг тэргүүлэгчидийг аван үйлд. Тийн бөгөөд тэд 
нь Бавал Фиурын тэмдгүүдийг зүүгсэдийг алаад, нарны ортол Жахуагийн 
өмнө өлгөх болтугай! Тийн бөгөөс эл, Жахуагийн халуун хилэн нь 
Израйлаас хагацах буй. 5 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь Израйлын 
заргач нарт ийн; Та Бавал Фиурын тэмдгүүдийг зүүсэн улсаа алагтун! 
хэмээн өгүүлэв. 6 Тийн бөгөөд Мана, Израйлын бүхэл чуулганы үүдний 
өмнө үйлчилэн атал Израйлын нэг хүн нь Митианы эмийг Мошийн өмнө 
хийгээд чуулганы өмнө авчирав. 7 Тийнхүү Арун нь ламын Илиачар 
хөвгүүний Финиас хөвгүүн нь үүнийг үзээд, чуулганы дундаас босож, нэг 



Зиднийг гартаа 8 Тэрхүү Израйлын хүчийг унтах тасан хүртэл дагаж 
одоод Израйлын хүн хийгээд эм хоёуланг Балингийн тэр эмийн гэрийн 
тасгийн дотор шууд гатуув. Тийн Буулс нь Израйлын хөвгүүнээс зогсов. 9 
Буумаар үхэгсэд нь хоёр түм дөрвөн мянган төдий бөлгөө. 10 Тийн 
бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 11 Арун ламын Илиачар 
хөвгүүний Финиас хөвгүүн нь миний тул тэдний дотор үзүүлсэн зүтгэлээр 
миний хилэнг Израйлын хоосруулахын тул болой. 12 Тиймийн тул ийн 
өгүүл; Мана. Би түүнд өөрийн эвийн тогтоолыг өгнө. 13 Бас тэр нь түүнд 
хийгээд түүнээс хойш түүний үрст байх буй. Тэр нь ламын дааврын мөнх 
тогтоол мөн. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь өөрийн бурхны тул зүтгэлт 
болоод Израйлын тул нүглийг арилгасан буй хэмээн зарлиг болов. 14 
Митианы эмтэй тэр алагдсан Израйлын хүний нэр нь Салуний Зимри 
хөвгүүн бөлгөө. Тэр нь Шимнунгийн овгийн нэг тэргүүлэгч бөлгөө. 15 Бас 
алагдсан Митианы дотор нэг эцгийн овгийн тэргүүлэгч бөлгөө. Тэр Зүр нь 
Митианы эцгийн овгийн тэргүүлэгч бөлгөө. 16 Бас Жахуа нь Мошид 
зарлиг болруун; 17 Та Митиан улсыг зовоон, таслагтун! 18 Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь Фиурын үйл хийгээд Фиурын учир байсан Буумын цагт 
тэдний алагдсан Кужби охин гэвэл, Митианы нэг тэргүүлэгчийн охины 
үйлээр таныг махлахийн тул өөрийн мэхт аргаар таныг зовоосон буй 
хэмээн зарлиг болов.  

Хорин зургадугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Буумын болсны хойно Жахуа нь Моши хийгээд Арун 
ламын Илиачар хөвгүүнд зарлиг болруун; 2 Өөрийн эцгийн овгоороо 
цэргээр явагч Израйлын чуулганыг хорин наснаас дээш тоологтун! 3 
хэмээн зарлиг болсонд Моши хийгээд Илиачарх лам нь Зирикүгийн тус 
Иорданы ойр Мувабын талуудад Жахуагийн Мошид захисан мэт хорин 
наснаас дээш байгчидыг тоолов. 4 Египетээс гарсан Израйлын хөвгүүн нь 
ийн; 5 Израйлын тэргүүн хөвгүүн Рубин бөлгөө. Рубины хөвгүүд гэвэл, 
Ханунаас Хануны аймаг гарав. Фалугийн аймаг гарав. 6 Хижрунаас 
Хижруны аймаг гарав. Хэрмийгээс Хэрмийн аймаг гарав. 7 Эд нь Рубины 
аймгууд бөлгөө. Тэднээс тоологдсод нь дөрвөн түм гурван мянга долоон 
зуун гуч бөлгөө. Тэндээс тоологдсод нь дөрвөн түм гурван мянга долоон 
зуун гуч бөлгөө. 8 Бас Фалунийн хөвгүүн нь Илиав бөлгөө. 9 Илиавын 
хөвгүүн нь Нимдэл хийгээд Датаны ба Авирам бөлгөө. Энэ Датаны 
хийгээд Авирам нь чуулганаас дуудагдаад, Курэгийн чуулганд ороод 
Моши хийгээд Арунтай хэрэлдэж Жахуаг хилэгнүүлэв. 10 Тийн бөгөөд 
дэлхий нь амаа хийгээд тэднийг залгив. Бас тэр чуулганы үхэхэд нэг гал 
нь Курэ хийгээд хоёр зуун тавин хүнийг идэв. Энэ мэтээр тэд нь нэг бэлэг 
болгогдсон бөлгөө. 11 Тийн боловч Күрэгийн хөвгүүн нь эс үхэв. 12 



Өөрийн аймгуудаар Шиминунгийн хөвгүүн гэвэл, Нимуалаас Нимуалын 
аймаг гарав. Зэминээс Зэминий аймаг гарав. Зихинээс Зэхимний аймаг 
гарав. Зирэгээс Зирэгийн аймаг гарав. Шавалаас Шавалын аймаг гарав. 
14 Эд нь Шилнунгийн аймгууд болон хоёр түм хоёр мянга хоёр зуу 
бөлгөө. 15 Өөрийн аймгуудаар Кидийн хөвгүүн гэвэл Зифунаас Зируны 
аймаг гарав. Хэкиэгээс аймаг гарав. Шөнигээс Шөнийн аймаг гарав. 16 
Ужинигээс Ужинийн аймаг гарав. Ириэс Ирийн аймаг гарав. 17 Арудаас 
Арудийн аймаг гарав. Арилигээс Аримийн аймаг гарав. 18 Эд нь Зидийн 
тоологдсон аймгууд болон дөрвөн түм таван зуу бөлгөө. 19 Иудегийн 
хөвгүүд нь Ир хийгээд Унг бөлгөө. Зүгээр Ир хийгээд Унг Ханаван газарт 
нөгчив. 20 Өөрийн аймгуудаар Иудегийн хөвгүүд гэвэл, Шилагаас 
Шилагийн аймаг гарав. Фэрижиэс Фэрижийн аймаг гарав. 22 Эд нь 
Иудегийн тоологдсон аймгууд болон долоон түм зургаан мянга таван зуу 
бөлгөө. 23 Өөрийн аймгуудаар Иссахарын хөвгүүд гэвэл Тулагаас Тулайн 
аймаг гарав. Фувагаас Фува аймаг гарав. 24 Зэсиуюваас Зушуювын аймаг 
гарав. Шимрунаас Шимрун аймаг гарав. 25 Эд нь Иссахарын тоологдсон 
аймгууд болон зургаан түм дөрвөн мянга гурван зуу бөлгөө. 26 Өөрийн 
аймгуудаар Зэбулуны хөвгүүд гэвэл Сарадгаас Сарадийн аймаг гарав. 
Имунаас Имуны аймаг гарав. Зихилээс Зихилын аймаг гарав. 27 Эд нь 
Зибулуны тоологдсон аймгууд болон зургаан түм таван зуу бөлгөө. 28 
Өөрийн аймгууудаар Иосифын хөвгүүд нь Манасс хийгээд Ифриам 
бөлгөө. 29 Манассийн хөвгүүд гэвэл Мэрирээс Мэририйн аймаг гарав. 
Бас Мэрири нь Хилиадыг төрүүлэв. Химиадаас Химиадийн аймаг гарав. 
30 Хилиадын хөвгүүн гэвэл Зитэрээс Зижэрийн аймаг гарав. Хилэнгээс 
Хилэнгийн аймаг гарав. 31 Асриалаас Асриалын аймаг гарав. Шихимээс 
Шихимийн аймаг гарав. 32 Шилиадаас Шилиадийн аймаг гарав. Хифээс 
Хэфирийн аймаг гарав. 33 Хифирийн Зимуфэдид хөвгүүн нь хөвгүүнгүй 
болоод охид бөлгөө. Зимуфидид охидын нэрс нь Мэдлэн хийгээд Нуа ба, 
Хуйла хийгээд Милкэ ба Диржэ бөлгөө. 34 Эд нь Манассийн аймаг 
байсан бөгөөд тэднээс тоологдогсод нь тавн түм хоёр мянга долоон зуу 
бөлгөө. 35 Өөрийн аймгуудаар Ифриамын хөвгүүд гэвэл Шүтилэгээс 
Шүтилэгийн аймаг гарав. Бикирээс Бикирийн аймаг гарав. Тэвэнээс 
Тэвэний аймаг гарав. 36 Шүтилэгийн хөвгүүд гэвэл, Ирангаас Ирангийн 
аймаг гарав. 37 Эд нь Ифриамын тоологдсонг аймгууд болон гурван түм 
хоёр мянга таван зуу бөлгөө. Эд нь өөрийн аймгуудаар Иосифын хөвгүүд 
бөлгөө. 38 Өөрийн аймгуудаар Баймины хөвгүүд гэвэл Бийлэгээс 
Фийлэгийн аймаг гару9 УлибрнЭЭС УлрбрнЫ уймуГ Гуру9 УхрррмЭЭС 
Ухрррмрйн уймуГ Гуру9 39 ШүФрмЭЭС ШүФрмрйн уймуГ Гуру9 
ХоФЭнГЭЭС ХүФЭмЭГрйн уймуГ Гуру9 40 БрймрнЫ хө9Гүү ГЭ9Эл Урур 
хийГЭэд Кавмун бөлгөө. Аридаас Аридийн аймаг гарав. Навманаас 
Навманы аймаг гарав. 41 Эд нь өөрийн аймгуудаар Баймины хөвгүүд 



байсан бөгөөд тэднээс тоологдогсод нь дөрвөн түм таван мянга зургаан 
зуу бөлгөө. 42 Өөрийн аймгуудаар Дангийн хөвгүүд гэвэл Хишунаас 
Хишуны аймаг гарав. Эд нь өөрийн аймгуудаар ДАнгийн аймгууд бөлгөө. 
43 Хушимын хамаг аймгуудаас тоологдогсод нь зургаан түм дөрвөн мянга 
дөрвөн зуу бөлгөө. 44 Өөрийн аймгуудаар Аширын хөвгүүд гэвэл 
Зимунэгээс Зимунгийн аймаг гарав. Зишиугаас Зишиугийн аймаг гарав. 
Бирийгээс Бирийн аймаг гарав. 45 Бирийгийн хөвгүүд гэвэл Хибэрээс 
Хибэрийн аймаг гарав. Миликиэлийн аймаг гарав. 46 Бас Аширын охин нь 
Сирэ гэгч нэрт бөлгөө. 47 Тоологдогсодын тоогоор Аширын аймгууд нь эд 
болон таван түм гурван мянга дөрвөн зуу бөлгөө. 48 Өөрийн аймгуудаар 
Навтлайн хөвгүүд гэвэл Зэхикилээс Зихижилын аймаг гарав. Шилимээс 
Шилимийн аймаг гарав. 50 Эд нь өөрийн аймгуудаар Навтлайн хөвгүүд 
байсан бөгөөд тэднээс тоологдогсод нь дөрвөн түм таван мянга дөрвөн 
зуу бөлгөө. 51 Энэ мэтээр Израйлын хөвгүүдээс зургаан бум нэг мянга 
долоон зуун гуч тоологдсон бөлгөө. 52 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид 
зарлиг болруун; 53 Нэрсийн тооны ёсоор газар нь эдэнд өмч болгогдон 
хуваагдах болтугай! 54 Олон тоотод их өмчийг өгөн, өчүүхэн тоотод бага 
өмчийг өгөн үйлд. Тэдний тооны ёсоор өмч нь өгөгдөх болтугай! 55 Тийн 
боловч газар нь шивгаар хуваагдах бөгөөд, тэд ньөөрийн овгийн эцэг 
нарын нэрээр эзлэх болтугай! 56 Тэр өмч нь шивгаар олох хийгээд 
өчүүхэн тоотны хооронд хуваагдах болтугай! 57 Зүгээр төрлүүдээс 
Ливийн хөвгүүдээс тоологдогсод гэвэл Хирсиунаас Хирсуны аймаг гарав, 
Кувнунаас Кувнуны аймаг гарав. Миририэс Миририйн аймаг гарав. 58 
Ливийн аймгууд гэвэл ийн; Либангийн аймаг, Хифруны аймаг, Мэдлийн 
аймаг, Мушийн аймаг, Курнуны аймаг эд бөлгөө. Кувнун нь Амрамыг 
төрүүлэв. 59 Амрамын гэргийн нэр гэвэл Египет газарт Ливид төрөгдсөн 
Ливийн Зухитал гэгч охин бөлгөө. Тэр Амрамд Моши хийгээд Арун ба 
тэдний Мириам эгчийг төрүү 60 Арунд Нэдэв хийгээд Авид ба Илиачар 
хийгээд Итэмэр нь төрөгдөв. 61 Зүгээр Нэдэв хийгээд Авид нь Жахуагийн 
өмнө зохисгүй галыг өгөх цагтаа үхэв. 62 Тийн тэднээс тоологдогсод 
гэвэл нэг сараас дээш хамаг эрс нь хоёр түм гурван мянга бөлгөө. Тэр 
юуны тул гэвэл, Израйлын хөвгүүдийн дунд тэдэнд өмчийн эс өгөгдсөний 
тул тэд нь Израйлын хөвгүүдийн дотор эс тоологдсон бөлгөө. 63 Эд нь 
Моши хийгээд Илиачар ламаар тоологдсон бөлгөө. Тэд нь Мувабын 
талуудад Иорданы дэргэд Зирикийн ойр Израйлын хөвгүүдийг тоолов. 64 
Зүгээр тэдний дотор Моши хийгээд Арун ламын Шинэ говьд Израйлын 
хөвгүүдийн тоологсодоос нэг эс тоологдсон бөлгөө. 65 Тэр юуны тул 
гэвэл, эд нь говийн дотор эрхгүй үхэх хэмээн Жахуа нь зарлиг болсон 
бөлгөө. Тиймийн тул Зифунгийн Хилив хөвгүүн хийгээд Нүний Иосуа 
хөвгүүнээс бус нэг ч хүн эс үйлдсэн бөлгөө.  



Хорин долдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Иосивын Манасси хөвгүүний Микир хөвгүүний Хилнад 
хөвгүүний Хифир хөвгүүний Зилуфидиун хөвгүүний Мэдлэт хийгээд Нуа 
ба Хулан хийгээд Милинэ ба Диржэ гэгч охин нь чуулганы майханд ирээд 
2 Мошийн өмнө хийгээд ламын өмнө ба, ахлагчид хийгээд бүхэл 
чуулганы өмнө байж ийн өгүүлрүүн; 3 Бидний эцэг нь говийн дотор 
нөгчив. Харин тэр нь Жахуагийн тус эсэргүүцэгч Күрэ хийгээд түүний 
чуулгантай эс нөгчин өрөийн нүглийн тул нөгчиж хөвгүүдгүй бөлгөө. 4 
Бидний эцгийн хөвгүүнгүйн тул түүний нэр нь өөрийн төрлүүдээс юуны 
тул хоосрох буюу. Бидний эцгийн ах дүү нарын дунд бидэнд нэг өмчийг 
өгөн үйлд. 5 хэмээн өгүүлсэнд Моши нь тэдний шүүврийг Жахуагийн өмнө 
хүргэв. 6 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарли болруун; Зилуфидидийн 
охидын өгүүлсэн нь зөв болой. Тэдэнд эзлэх өмчийг тэдний эцгийн ах дүү 
нарын дотор эрх болой. 7 Тэдний эцгийн өмчийг тэдэнд өгөн үйлд. 8 Бас 
Израйлын хөвгүүдэд ийн өгүүл; Хэрвээ аль хэн хөвгүүнгүй атал нөгчвөөс 
эл, түүний өмчийг түүний охидод өгөгтүн! 9 Зүгээр хөрвөө түүнд охингүй 
болвоос, түүний өмчийг түүний ах дүү нарт өгөгтүн! 10 Бас хэрвээ түүнд 
ах дүү нар үгүй болвоос, түүний өмчийг түүний эцгийн ах дүү нарт 
өгөгтүн! 11 Жич хэрвээ түүний эцэгт ах дүү үгүй болвоос, түүний 
төрлүүдээс түүнд ойр байгч хүнд түүний өмчийг өгөгтүн! Тийн бөгөөд тэр 
нь түүнийг эзлэх болтугай! Энэ нь Жахуагийн Мошид захисан мэт 
Израйлын хөвгүүдэд шүүврийн тогтоол болох болтугай! хэмээн зарлиг 
болов. 12 Тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Энэ Авирам 
ууланд гараад миний Изралын хөвгүүдэд өгөх газрыг харан үйлд. 13 
Тийнхүү чи түүнийг харсны хойно өөрийн Арун ахын хураагдсан мэт 
өөрийн улсад хураагдах буй. 14 Тэр юуны тул гэвэл, улсын урин говийн 
дотор хэрэлдэхэд та тэдний өмнө намайг ариун болголгүй эсэргүүцэв. Эд 
Хэдисийн дотор чиний дотор Мирэв усад бөлгөө. 15 Бас алагдсан 
Митианы эмийн нэр нь Зурын Кужби охин бөлгөө. Тэр Зур нь Митианы 
дотор нэг эцгийн овгийн тэргүүлэгч бөлгөө. 16 Бас Жахуа нь Мошид 
зарлиг болруун; 17 Та Митиан улсыг зовоон тослагтун! 18 Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь Фиурын үйл хийгээд Фиурын учир байсан Буумын цагт 
тэдний алагдсан Кужби охин гэвэл Митианы нэг тэргүүлэгчийн охины 
үйлээр таныг мэхлэхийн тул өөрийн мэхт аргаар таныг зовоосон буй 
хэмээн зарлиг болов.  

Хорин наймдугаар бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүнд ийн өгүүл; 
Миний амархан үнэрт талхан шатаалт тахилуудыг тэдний тогтоосон цагт 
өргөхөө сахигтун! 3 Бас тэдэнд ийн өгүүл. Таны Жахуад өргөх шатаалт 



тахил нь ийн; Үргэлжид байх шатаалт тахил болохын тул өдөр бүрд хоёр 
зэмгүй хургыг өргөгтүн! 4 Нэг хургыг өглөөгөөр өргөж, нөгөөг үдэшд өргөн 
үйлд. 5 Бас талхан тахил болох Хиний дөрвөн хувийн нэгний төдий 
гурилыг өргөгтүн! 6 Тэр нь Шини уулны дэргэд тогтоогдсоноор Жахуад 
амархан үнэрт шатаалт тахил мэт үргэлж шатаалт тахил мөн. 7 Бас 
аливаа хурганы ундаан тахил гэвэл Хин хэмжүүрийн дөрвөн хувийн нэг 
болох болтугай! Тэр үзмийн ундаа нь Жахуад ундаан тахил болохын тул 
ариун оронд асгагдах болтугай! 8 Бас нөгөө хургыг үдэш өргөн Жахуад 
сайн амархан шатаалт тахил болгон өглөөний ёсоор талхан хийгээд 
ундаа нь тахилтаар өргөгтүн! 9 Зүгээр савад өдөр хоёр зэмгүй хурга 
хийгээд тостой хольсон талхан тахил болохын тул Ифа хэмжүүрийн 
таван хувийн хоёрын төдий гурил нь өргөгдөх болтугай! 10 Энэ үргэлж 
шатаалт тахил хийгээд түүний ундаан тахилаас гадна савад өдөр бүрийн 
шатаалт тахил хийгээд түүний ундаан тахилаас гадна савад өдөр бүрийн 
шатаалт тахил болой. 11 Жич бас таны сарын анханд Жахуад шатаалт 
тахилуудыг өргөгтүн! гэвэл хоёр шар хийгээд нэг хуц ба долоон зэмгүй 
хурга хийгээд 12 Аливаа шарын тул талхан тахил болох тостой 
холилдсон Ифа хэмжүүрийн арван хувийн хоёр ба, 13 Аливаа хурганы 
тул талхан тахил болох тостой холилдсон Ифагийн арван хувийн нэгний 
төдий өргөгтүн! Тэд нь Жахуагийн амархан үнэрт шатаалт тахил болохын 
тул болой. 14 Бас тэдний ундаан тахил гэвэл аливаа шарын тул Хин 
хэмжүүрийн үзмийн ундаа хийгээд аливаа хуцны тул хин хэмжүүрийн 
дөрвөн хувийн нэг ба аливаа хурганы тул хэмжүүрийн дөрвөн хувийн 
нэгний төдий үзмийн ундаа болох болтугай! Энэ шатаалт тахил нь 
жилийн сар бүгд өргөгдөх болтугай! Үргэлж шатаалт тахилаас гадна 
нүглийн тахил болох ямаанаас нэг ишиг нь ундаан тахилтай Жахуад 
өргөгдөх болтугай! 16 Анхны сарын арван дөрөвдүгээр өдөр Жахуагийн 
Фасах буй. 17 Тэр сарын арван тавдугаар өдөр сайр болох бөгөөд эс 
иссэн талх нь долоон өдөр идэгдэх болтугай! 18 Тэр анхны өдөр ариун 
хурал бөгөөд түүний дотор аливаа хөдөлмөрийг бүү үйлдэгтүн! 19 Зүгээр 
үхрээс хоёр шар хийгээд нэг хуц ба, долоон хургыг шатаалт тахил болгон 
Жахуад өргөгтүн! Тэд нь зэмгүй болох болтугай! 20 Бас тэдний талхан 
тахил нь тостой холилдсон гурил болох гэвэл шарын тул Ифа 
хэмжүүрийнарван хувийн гурав хийгээд хуцны тул Ифа хэмжүүрийн 
арван хувийн хоёр ба 21 Долоон хургаас нэг нэгний тул Ифа хэмжүүрийн 
арван хувийн нэгийг өргөгтүн! 22 Бас таны нүглийг арилгахын тул нэг 
тэхийг нүглийг тул тахил болгон өргөгтүн! 23 Үргэлжид байгч өглөөгийн 
тахилаас гадна Хишийн өргөгтүн! 24 Энэ мэтээр Жахуад амархан үнэрт 
шатаалт тахилын идээг долоон өдөр өдөр бүрт өргөгтүн! Энэ үргэлж 
тахил хийгээд түүний ундаан тахилаас гадна өргөгдөх болтугай! 25 Бас 
долдугаар өдөр танд ариун хурал болох болтугай! Түүний дотор та 



аливаа хөдөлмөрийг бүү үйлдэгтүн! 26 Жич таны долоон савадын болсны 
хойно Жахуад шинэ тариан тахилыг авчирахад анхны жимсний өдөр танд 
ариун хурал болох болтугай! Түүний дотор аливаа хөдөлмөрийг бүү 
үйлдэгтүн! 27 Зүгээр хоёр шар хийгээд нэг хуц ба долоон хургыг амархан 
үнэрт шатаалт тахил болгон өргөгтүн! 28 Долоон хургаас нэг нэгний тул 
арван хувийн нэгийг өргөгтүн! 30 Бас таны нүглийг арилгахын тул нэг 
тэхийг нүглийн тул тахил болгон өргөгтүн! 31 Үргэлж шатаалт тахил 
хийгээд түүний талхан тахилаас гадна Хинийн ундаан тахилуудтай 
өргөгтүн! Тэд нь зэмгүй болох болтугай!  

Гучдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Моши нь Израйлын хөвгүүдийн овгуудын тэргүүлэгчдэд 
өгүүлрүүн; Жахуагийн захисан нь ийн; 2 Хэрвээ аль хэн Жахуа бат 
үнэнийг өгүүлвээс эсвэл аль юуг үйлдсүгэй! хэмээн тангараглаваас эл, 
тэр нь үгээ үл таслан өөрийн амнаас аливаа гаргасанаа үйлдэх болтугай! 
3 Хэрвээ залуу үг нь өөрийн эцгийн гэрт байх цагтаа бат үгийг өгүүлэн, 
аль юуг үйлдсүгэй! хэмээн тангараглах бөгөөд 4 Түүний эцэг нь түүний үг 
хийгээд тангарагийг сонсоод таны үгүй байваас эл, түүний хамаг бат үгс 
хийгээд тангарагласан тангарагууд нь тогтох болтугай! 5 Зүгээр хэрвээ 
түүний эцэг нь сонссон өдрөө хорьвоос эл түүний аливаа бат үг хийгээд 
тангарагласан танагараг нь үл тогтох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, 
түүний эцгийн түүнийг хорисний тул Жахуа нь түүнийг уучлах буй. 6 
Хэрвээ тэр нь эрт болоод бат үгээр эсвэл өөрийн амны өгүүлсэнээр 
тангарагт болох бөгөөд 7 Түүний эр нь түүнийг сонсоход дуугүй байваас 
эл, түүний бат үг хийгээд тангарагласан тангараг нь тогтох болтугай! 8 
Зүгээр хэрвээ түүний эр нь үүнийг сонсох өдөр хорьвоос эл, түүний бат үг 
хийгээд амны өгүүлсэнээр тангарагласан нь үл тогтох болтугай! Тийн 
бүхийд Жахуа нь түүнийг уучлах буй. 9 Зүгээр бэлэвсний эсвэл эрээг 
хагацуулагдсан эмийн биеэ тангарагласан бат үг нь тэдний тус тогтох 
болтугай! 10 Хэрвээ аль эм нь өөрийн эрийн гэрт байх цагтаа бат үгийн 
өгүүлэн тангарагаар тангараглах бөгөөд 11 Түүний эр нь түүнийг 
сонсоход дуугүй байж эс хорьоос эл, түүний аливаа бат үг хийгээд 
түүнийг аливаа тангарагласан тангараг нь тогтох болтугай! 12 Зүгээр 
хэрвээ түүний эр нь тэднийг сонсох өдөр тэднийг үгүй болговоос эл, 
түүний бат үг хийгээд тангарагийн учир амны аливаа бат үгээр аливаа 
тангарагийг түүнийг эр нь тогтоон чадах бөгөөд үгүй болгох чадах буй. 14 
Зүгээр хэрвээ түүний эр нь өдрөөс өдөр болтол дуугүй байваас эл, тэр нь 
түүний аливаа бат үг хийгээд тангарагийг тогтооно. Тэр нь сонссон өдөр 
дуугүй байснаар тэднийг тогтоосон буй. 15 Харин хэрвээ эр нь тэднийг 
сонссон цагаас хойно үгүй болвоос эл, тэр нь түүний нүглийг эдлэх буй. 



16 Эд нь эр эм хоёрын хооронд болон, эцэг хийгээд өөрийн охины цагт 
эцгийнхээ гэрт байгч охин хоёрын хооронд Жахуагийн Мошид захисан 
тогтоол болой.  

Гучин нэгдүгээр бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүдийн учир 
Митиан улсаас өшөөг нэхэн үйлд. Тийн болсны хойно чи өөрийн улсад 
хороогдох буй 3 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь улсад өгүүлрүүн; 
Танаас заримууд нь дайны тул биеэ зэвсэглэн, Митиан улсын тус одоод 
Жахуагийн тул Митиан улсаас өшөөг нэхэгтүн! 4 Израйлын хамаг 
овгуудын аливаа овгоос нэжгээд дайнд илгээгтүн! 5 хэмээн өгүүлсэнд 
Израйлын мянгадын аливаа овгоос зэвсэгт болсон нэг нэг мянга нь 
дайлахын тул сонгогдон, арьан хоёр мянга сонгогдов. 6 Энэ мэтээр Моши 
нь аливаа овгоос нэг мянгыг дайнд илгээж, тэдэнтэй ариун зэвсэгүүд 
хийгээд бүрээдэх бүрээнд тань болсон Илиачар ламын Финиас 
хөвгүүнийг илгээлцэв. 7 Тийн бөгөөд тэд нь Жахуагийн Мошид захисан 
мэт. Митиан улсын тул дайлалдаж аливаа эрийг алав. 8 Тийнхүү 
алагдагсадын дотор, тэд нь Митианы хаад гэвэл Митианы Иви хийгээд 
Рихим ба Зур хийгээд Эхүр ба, Рибэ гэгч таван хааныг олон, Фиурын 
Блавал хөвгүүнийг сэлмээр алав. 9 Израйлын хөвгүүд нь Митианы хамаг 
эмс хийгээд хүүхдийг олз болгон, тэдний мал адгуус хийгээд эд таваарыг 
тонов. 10 Бас тэд нь тэдний хамаг балгад хийгээд тэдний суусан бат 
гэрүүдийг галаар галдав. 11 Зүгээр тэд нь олз болсон хүн хийгээд 
малуудыг аваачив. 12 Тийн тэд нь олз болгогдсон улс хийгээд тоносон 
олзыг Мошид хийгээд Илиачар ламд ба, Израйлын бүхэл чуулганд 
Зирикүрийн тус Иорданы дэргэд Мувабын танд байгч буудалд авчрав. 13 
Тийн бөгөөд Моши хийгээд Илиачар лам ба, чуулганы хамаг тэргүүлэгчид 
нь тэднийг угтахын тул буудлын гадна гарав. 14 Харин Моши нь цэргийн 
түшмэд гэвэл, дайнаас ирсэн мянганы дарга хийгээд зууны даргуудын тус 
машид хилэгнээд тэдэнд өгүүлрүүн; 15 Та хамаг эмсийг юуны тул 
амьдаар байлгав. Мана. Тэд нь Блавалын сургаснаар Фиурын үйлээр 
Израйлын хөвгүүдийг Жахуагийн өмнө хилэнцэд оруулав. 16 Тиймийн тул 
Жахуагийн чуулганы дотор Буум болов. 17 Тиймийн тул Бичихудын 
дотроос аливаа эрийг олон, эр хүнтэй хэвтэхийг мэдсэн хамаг охидыг 
өөрийн тул амьдаар байлгагтун! 19 Тийн бөгөөд та долоон өдөр буудлын 
гадна сууж байгтун! Хүнийг алсан эсвэл алагсанд хүрсэн хүн бүр 
гуравдугаар өдөр хийгээд долдугаар өдөр биеэ арилгатугай! 20 Бас биеэ 
хийгээд олз бологчид ба, аливаа арьсаар хийгээд ямааны ноосоор ба, 
модоор хийснүүдийг арилгагтун! 21 Бас Илиачар лам нь дайнд одсон 
цэргийн улсад өгүүлрүүн; Жахуагийн Мошид захисан тогтоол нь энэ буй 



гэвэл 22 Ямагт галыг тэсэх алт хийгээд мөнгө ба, зэс хийгээд төмөр ба, 
цагаан тугалга хийгээд хар тугалгуудыг галаар арилгагтун! Тийн бөгөөд 
тэд нь ариун болох болой. Тийн боловч тэд нь арилгагч усаар арилгагдах 
болтугай! 23 Бас галыг үл тэсэхүүд нь усаар арилгагтун! 24 Тийн бөгөөд 
долдугаар өдөр хувцсаа угаагаад биеэ арилгагтун! Үүнээс хойш буудалд 
орогтун! хэмээн өгүүлэв. 25 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 26 Чи 
хийгээд Илиачар лам ба чуулганы овгын тэргүүлэгчид нь авсан олз гэвэл, 
хүн хийгээд малуудыг тоолоод 2. Олзын нэг хагасыг дайнд одсон цэргийн 
улсад өгөн, нөгөө хагасыг бүхэл чуулганд өгөгтүн! 28 Тийн бөгөөд дайнд 
одогсодын хувцас гэвэл хүн хийгээд үхэр ба, илжиг хийгээд хонинуудыг 
аливаа таван зуугаас нэгийг Жахуад алба болгон авагтун! 29 Бас Жахуад 
дээш өргөгдөх тахил болохын тул Илиачар ламд өгөгтүн! 30 Тийн бөгөөд 
Израйлын хөвгүүдийн хувиас гэвэл, хүн хийгээд үхэр ба илжиг хийгээд 
хонинуудыг аливаа тавиас нэгийг аваад Жахуагийн майхны дааврыг 
сахигч Лимвитэнд өгөгтүн! 31 хэмээн зарлиг болсонд Моши хийгээд 
Илиачар лам нь Жахуагийн Мошид захиснаар үйлдэв. 32 Тийн 
цэргүүдийн авсан олзоос үлдсэн гэвэл зургаан бум долоон түм таван 
мянган хонь хийгээд 33 долоон түм хоёр мянган үхэр ба, 34 зургаан түм 
нэг мянган илжиг хийгээд 35 эр хүнтэй хэвтэхийг эс мэдсэн эмс бүгдээр 
нь гурван түм хоёр мянган хүн бөлгөө. 36 Энэ мэтээр дайнд одогсодын 
хагас хувийн тоос нь гурван бум гурван түм долоон мянган таван зуун 
хонь бөлгөө. 37 Тийнхүү эд хоньдоо Жахуагийн авах хувь нь зургаан зуун 
далан тав бөлгөө. 38 Үхэр нь гурван түм зургаан мянга болов. Жахуагийн 
авах хувь нь далан хоёр бөлгөө. 39 Илжиг нь гурван түм таван зуу болов. 
Жахуагийн авах хувь нь жаран нэг бөлгөө. 40 Улс нь нэг түм зургаан 
мянга болов. Жахуагийн авах хувь нь гучин хоёр бөлгөө. 41 Бас Моши нь 
Жахуагийн түүнд захисан мэт Жахуад дээш өргөгдөх тахилын хувийг 
аваад, Илиачар ламд өгөв. 42 Бас одогсодоос Мошийн Израйлын 
хөвгүүдийн тул авсан хувь гэвэл, 43 Бүхэл чуулганы хувь гурван бум 
гурван түм долоон мянга таван зуун хонь хийгээд 44 Гурван түм зургаан 
мянган үхэр ба 45 гурван түм таван зуун илжиг хийгээд, 46 нэг түм 
зургаан мянган хүн бөлгөө. 47 Энэ мэтээр Израйлын хөвгүүдийн хагас 
малаас ч улсаас ч Моши нь тавин хувийн нэгийг аваад, Жахуагийн түүнд 
захисан мэт Жахуагийн майхны дааврыг сахигч Ливитэнд өгөв. 48 Тийн 
бөгөөд цэргийн түшмэд гэвэл, мянганы дарга хийгээд зууны даргууд нь 
Мошид ирж өгүүлрүүн; 49 Чиний боолууд нь өөрийн мэдэлд улсыг 
тоолсон бөгөөд, тэднээс нэг ч эс дутсан буй. 50 Тиймийн тул бид 
Жахуагийн өмнө өөрийн амины тул нүглийг арилгахын тул өөрийн олсон 
алтан зэвсэг хийгээд оосор ба, бугуйвч хийгээд Бишилиг ба хонх хийгээд 
бүсүүдийг Жахуад өргөл болгон авчирав. 51 хэмээн өгүүлсэнп Моши 
хийгээд Илиачар лам нь хамаг зэвсэг болсон алтыг тэднээс авав. 52 Тийн 



мянганы дарга хийгээд зууны даргуудын Жахуад өргөсөн хамаг алт гэвэл, 
нэг түм зургаан мянга долоон зуун тавин тахил бөлгөө. 53 Энэ нь цэргийн 
улс нь өөрийн биеийн тул олз болгон авсан бөлгөө. 54 Тийн бөгөөд Моши 
хийгээд Илиачар лам нь мянганы дарга хийгээд зууны даргуудаас алтыг 
аваад Израйлын хөвгүүдэд дурсгал болохын тул чуулганы майханд 
авчирав.  

Гучин хоёрдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Рубинтэн хийгээд Хэдтэн нь олон малтай болоод Зажар 
газар хийгээд Килияад газрыг малын тул зохистой газрууд байхыг үзээд, 
2 Кадтан хийгээд Рубинтан нь Мошид хийгээд Илияазар ламд ба 
чуулганы тэргүүлэгчдэд ирээд ийн өгүүлрүүн; 3 Жахуагийн Израйлын 
чуулганы өмнө дийлсэн газрууд гэвэл, 4 Атаруд хийгээд Дибун ба Зажар 
хийгээд Нимрэ ба Хэшбун хийгээд Илиялан ба Шибэм хийгээд Нибу ба 
Бэеүн газрууд нь малын тул зохистой газрууд буй. Бас чиний боолуудад 
мал бий. 5 Тиймийн тул хэрвээ чиний боолууд нь чиний өмнө хайрыг 
олсон болбол бидний Иолрданы цаад этгээдэд гадууххалгүй энэ газрыг 
бидний өмч болгон бидэнд өгөгтүн! 6 хэмээн өгүүлсэнд Моши нь Хэдтэнд 
хийгээд Рубинтэнд өгүүлрүүн; Таны ах дүү нарын дайнд одон байтал, та 
ийн байх буюу. 7 Бас Жахуагийн Израйлын хөвгүүдэд өгсөн газарт бүү 
ортугай! гэж та Жахуагийн тул тэдний зүрхийг айлгах буюу. 8 Миний 
Кидис Барниагаас тэр газрыг үзэхийн тул таны эцэг нарыг илгээсэнд тэд 
нь энэ мэтээр үйлдэв. 9 Тэд гэвэл, Искул хэмээгч бэл хүртэл одоод 
газрыг үзээд, Израйлын хөвгүүдийн Жахуагийн өгсөн газарт үл орохын 
тул тэдний зүрхийг айлгав. 10 Тэр цагт Жахуа нь хилэгнээд ийн; 11 
Хинижийн аймгийн Зифунийн Хилиэв хөвгүүн хийгээд Нуаны Иошуа 
хөвгүүн хоёрын Жахуаг төгсөөр дагасны тул 12 Тэднээс бус хорин 
анснаас дээш Египетээс гарсан улсын нэг ч миний Аврахамд хийгээд 
Исиахд ба Ярувт амалсан газрыг үл үзэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь 
намайг дагахад эс дурлав хэмээн тангараглан зарлиг болов. 13 Тиймийн 
тул Жахуа нь Израйлын тус хилэгнэд Жахуагийн өмнө мууг үйлдсэн 
тэрхүү төрлийн хоосортол тэднийг дөчин жилийн туршаар говийн дотор 
тэнүүлэв. 14 Бас эдүгээ та хилэнцэт төрөл болоод Жахуагийн халуун 
хилэнг Израйлын тул зэгтгэхийн тул өөрийн эцэг нарын оронд босгосон 
буй. 15 Хэрвээ та түүнийг дагахаа болих бөгөөс, тэр нь Израйлын говийн 
дотор дахин орхих буй. Тийнхүү та энэ хамаг улсыг хоосруулах буй. 16 
хэмээн өгүүлсэнд тэд нь түүнд ойртож өгүүлрүүн; Бид өөрийн талын тул 
энд хүрээнүүд хийгээд өөрийн хүүхдийн тул балгадыг үүдэх буй. 17 Тийн 
боловч бид өөрөө Израйлын хөвгүүдийн тэдний газарт хөөтөл тэдний 
өмнө зэвсэгтээр өдөх буй. Зүгээр энэ газарт суугчидын учир бидний 



хүүхэд нь хүрээлсэн балгадын дотор суух болтугай! 18 Зүгээр Израйлын 
хөвгүүд бүгдээр өөрийн өмчийг эзэлтэл бид гэртээ үл буцах буй. 19 
Хэрвээ бид энэ Иорданы янд зүүн этгээдэд өмчит болох бөгөөс эл, 
бидний тэдний дотор Иорданы чанад этгээдэд өмчит үл болох буй. 20 
хэмээн өгүүлсэнд Моши нь тэдэнд өгүүлрүүн; Хэрвээ та энэ мэтийг 
үйлдэх бөгөөс эл, хэрвээ та Жахуагийн өмнө дайны тул зэвсэгт болоод 
21 Жахуагийн дайснуудаа өөрийн өмнөөс гаргаад зайлуултал түүний 
өмнө зэвсэгтээр Иорданыг гатлах бөгөөс 22 Бас тэр газар нь Жахуагийн 
өмнө дийлдэх бөгөөс эл, та Жахуагийн өмнөх ийгээд Израйлын өмнө 
зэмгүйгээр буцах бөгөөд энэ газар нь Жахуагийн өмнө таны өмч болох 
болтугай! 23 Зүгээр хэрвээ та энэ мэтийг үл үйлдэх бөгөөс эл, та 
Жахуагийн өмнө хилэнцийг үйлдэх буй. Тийнхүү таны хилэнц нь таныг 
олох хэмээн мэдэгтүн! 24 Өөрийн хүүхдийн тул балгад хийгээд малын тул 
хүрээнүүдийг үүдэж өөрийн амнаас гаргасан үгээ бүтээн үйлд. 25 хэмээн 
өгүүлсэнд Кэдтэн хийгээд Рубинтэн нь Мошид өгүүлрүүн; Чиний боолууд 
нь өөрийн ноёны захиснаар үйлдэх бий. 26 Бидний хүүхэд хийгээд 
гэргийд ба хонь хийгээд хамаг мал нь энд Гилияадын балгадад байх бий. 
27 Зүгээр бидний ноёны өгүүлснээр чиний боолуудын хүн бүр дайнд 
зөвсэгтэйгээр Жахуагийн өмнө гатлах буй хэмээн өгүүлэв. 28 Тийн бөгөөд 
Моши нь тэдний учир Илияазар ламд хийгээд Тийн бөгөөд Моши нь 
тэдний учир Илияазар ламд хийгээд Нүний Иушуад ба Израйлын 
овгуудын тэргүүлэгчдэд захиж өгүүлрүүн; 29 Хэрвээ Хэдтэн хийгээд 
Рубинтан нь таны өмнө зэвсэгтэйгээр Иорданыг гатлах болбол эл. 
Гилияад газрыг тэдэнд өмч болгон өгөгтүн! 30 Зүгээр хэрвээ тэд нь 
Ханаван газарт тантай өмчтэй болох болтугай! 31 хэмээн өгүүлсэнд 
Хидтэн хийгээд Рубинтэн нь хариу өгүүлрүүн; Жахуагийн чиний 
боолуудад зарлиг болсон мэт биднээр түүнчлэн үйлдсүгэй! 32 Биднээр 
Жахуагийн өмнө Ханаван газарт зэвсэгтэйгээр гатлах буй. Зүгээр бидний 
эзэлгүр өмч нь Иорданы наад этгээдэд болох болтугай! хэмээн өгүүлэв. 
33 Тийн бөгөөд Моши нь Хидтэнд хийгээд Рубинтэнд би Иосифийн 
Манассийн хөвгүүний хагас овогт Амурийн Шихун хааны эзэлгүрин 
хийгээд Башангийн уг хааны эзэлгүрийг өгч тэдний хязгаарын дотор 
байгч газар хийгээд балгад ба тэднийг тойрогч газрын балгадыг өгөв. 34 
Тийн бөгөөд Хидтэн нь Дабун хийгээд Атаруд ба Аруар ба 35 Адруд 
хийгээд Шопан ба Азар хийгээд Зогбиха ба, 36 Биунаймра хийгээд 
Бирхакам хэмээгч балгадыг шинэтгэн үүдэж малдаа хүрээнүүдийг үүдэв. 
37 Рубинтэн нь Хашбун хийгээд Илиялан ба Хир Затайм ба, 38 Нибу 
хийгээд шинэ нэртэй болсон Павел Миюн ба Шибма гэгч балгадыг 
шинэтгэж үүдэгтүн! Өөрийн шинэтгэн үүдсэн балгадыг бусад нэрсээр 
нэрийдэв. 39 Бас Манассийн Макир хөвгүүний үрс нь Гилияадад одоод, 
түүнийг аваад түүний дотор байсан Амурийн улсыг гаргав. 40 Тийн 



бөгөөд Мошийн Гилияадыг Манассийн Махир хөвгүүнд өгсөнд энд нь тэд 
суув. 41 Тийн бөгөөд Манассийн Зайр хөвгүүн нь одоод бага балгадыг 
аваад тэднийг Хавуд Зайр хэмээн нэрийдэв. 42 Бас Ноба нь одоод, 
Хинад хийгээд түүний бага балгадыг аваад түүнийг өөрийн нэрээр Ноба 
гэж нэрлэв.  

Гучин гуравдугаар бүлэг.  

1 Моши хийгээд Аруны эрхээр өөрийн цэргүүдээр Египет газараас гарсан 
Израйлын хөвгүүдийн аяллаганууд нь энд бий гэвэл 2 Моши нь 
Жахуагийн захиснаар тэдний нүүдлүүд хийгээд тэдний аялалагуудыг 
бичив. Тэдний гарлага хийгээд аяллагууд нь ийн; 3 Тэд нь анхны сарын 
арван тавдугаар өдөр Мишисээс гарав. Израйлын хөвгүүд нь Пашахын 
маргааш өдөр хамаг Египетийн улсын өмнө өндөр ёсоор гарав. 4 Тэр 
юуны тул гэвэл, Египетийн улс нь Жахуагийн алсан тэргүүн төрөгдөгсдөө 
булан байсан бөлгөө. Бас Жахуа нь тэдний бурхдын дээр шүүврүүдийг 
үйлдсэн бөлгөө. 5 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь Ралисисээс гараад 
Сүгүдэд буув. 6 Сүгүдээс гараад говийн хязгаарт байгч Итэмд буув. 7 
Итэмээс гараад Бавал Жифуны тус байгч Пи Хахирудад ирээд Микдулын 
өмнө буув. 8 Пи Хахирудад өмнөөс гараад далай дундуур гарч Итэм 
говийн дотор гурван өдөр яваад Ма Рад буув. Ма Рагаас гараад Илимд 
хүрэв. Илимд арван хоёр ус 9 булаг хийгээд далан дал мод бөлгөө. Тэнд 
тэд нь буув. 10 Бас тэд нь Илимээс гараад улаан далайн дэргэд буув. 11 
Улаан далайгаас одоод Саяа говьд буув. 12 Саяа говиос гараад Дуфкад 
буув. 13 Дуфкагаас гараад Ал Үст буув. 14 Ал Үсээс гараад Рифидимд 
буув. Тэнд улсын тул уух усгүй бөлгөө. 15 Рифидимээс гараад Шинэй 
говийн дотор буув. 16 Шинэй говиос гараад Хазарудад буув. Хазарудаас 
гараад Риун Мад буув. 19 Риун Магаас гараад Либнад буув. 21 Либнагаас 
гараад Риссэд буув. 22 Риссээс гараад Хихилатад буув. 23 Хихлатаас 
гараад Шипир уулны дэргэд буув. 24 Шипир уулнаас одоод Харадад 
буув. 25 Харадагаас гараад Магхилудад буув. 26 Магхилудаас гараад 
Тахадад буув. 27 Тахадаас гараад Та Рад буув. Ма Рагаас гараад 
Мидкэд буув. Мидкэгээс гараад Ханимунад буув. Хашмунаас гараад 
Моширудад буув. Моширудаас гараад Бини Зачинд буув. Бин Зачинаас 
гараад Хур Хакидкидэд буувай. ??? 33 Хур Хакидкадаас гараад Кадбатад 
буув. Зодбатагаас гараад Ибрунад буув. Ибрунаас гараад Ижаюун 
Кабирт буув. Ижаюун Кабираас гараад Кадист байгч жин говийн дотор 
буув. Кадисаас гараад Идумын хязгаарт байгч Хур уулны дэргэд буув. 
??? 38 Тийн бээр Арун лам нь Жахуагийн захиагаар Хур ууланд гараад 
Израйлын Египет газраас гарсны хойно дөчдүгээр жилийн тавдугаар 
сарын анхны өдөр тэнд нөгчив. 39 Арун нь Хур ууланд нөгчих цагтаа зуун 



хорин гурван өмнө зүгт суугч Ханаваны Арад хаан нь Израйлын 
хөвгүүдийн ирэхийг сонсов. 41 Бас тэд нь Хур уулнаас одоод Залмунд 
буув. 42 Залмунаас гараад Фүнүнд буув. 43 Фүнүнээс гараад Оводод 
буув. 44 Оводоос гараад Муабын хязгаарт байгч Иен Абирамд буув. 45 
Иен Абирамаас гараад Дибун Хидэд буув. 46 Дибун Хидээс гараад Элмун 
Диблэтэймд буув. 47 Элмун Диблэтэймээс гараад Нибугийн өмнө байгч 
Абирам уулын дэргэд буув. 48 Абирам уулнаас одоод Жирикугийн тус 
Иорданы дэргэд байгч Муабын талуудад Бид Жишмудээс Абим Шитил 
хүрэтл буув. 50 Тийн бөгөөд Жахуа нь Жирикугийн тус Иорданы дэргэд 
Муабын талуудын дотор Мошид зарлиг болруун; 51 Израйлын хөвгүүдэд 
ийн өгүүл. Та Иорданыг гатлаад Ханаван газарт ирэхэд ийн; 52 Тэр 
газарт хамаг суугчдыг өөрийн өмнөөс гарган, тэдний зурсан дүрсүүдийг 
хоосруулан, тэдний цутгасан хөргүүдийг эвдрүүлэн, тэдний өндөр ордыг 
үгүй болгогтун! 53 Тийн бөгөөд та тэр газрыг өөрийн өмч болгон түүний 
дотор суугтун! Тэр юуны тул гэвэл, би тэр газрыг таны өмч болгон танд 
өгсөн буй. 54 Бас та тэр газрыг өрөийн төрлүүдэдэ шаваагаар хуваан, 
олон улсд их өмчитйг өгөн, өчүүхэнд бага өмчийг өгөгтүн! Аливаа хүний 
тусах газрын тэнд тэдний өмч болох болтугай! Өөрийн эцэг нарын овгоор 
эзлэгтүн! 55 Зүгээр хэрвээ та тэр газарт суугч улсыг өөрийн өмнөөс үл 
гаргах бөгөөс үлдээгдэгсэд нь таны нүдэнд хатгуур хийгээд таны 
хавирганд өргөст халгай мэт болоод таныг зовоох буй. 56 Тийн бөгөөс би 
тэдэнд гэр үйлдэх санаснаараа танд үйлдэх буй хэмээн зарлиг болбой.  

Гучин дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 2 Израйлын хөвгүүдэд ийн захиаг 
өгүүл; Та Ханаван газарт орох болов. Энэ Ханаван газар нь түүний 
хязгааруудтай таны өмч болсон газар мөн. 3 Тийн бээр таны өмнө этгээд 
нь Идумтай нийлэг Жин говь нь болох бөгөөд таны өмнө хязгаар нь 
давстай далайн зүүн этгээдээр цаад зах хүртэл болох болтугай! 4 Таны 
өмнө хязгаар нь Акрибимын хаддаар тойрч Жин хүртэл хүрээд, тэндээс 
Хазар Адарт хүрээд Азмун хүртэл хүрэх буй. 5 Бас Хязгаар нь Азмунаас 
Египетийн мөрнөөр тойрох бөгөөд түүний зах нь далайн дэргэд болох 
болтугай! 6 Таны баруун хязгаар нь их далай болох буй. Тэр нь таны 
баруун хязгаар болох буй. 7 Бас энэ нь таны хойт хязгаар болох гэвэл, их 
далайгаас Ливан уул хүртэл хязгаарлан үйлд. 8 Тийн бөгөөд тэр газар нь 
Задад хүрэтл хүрэх болтугай! 9 Бас тэр хязгаар нь Зибарунд хүрэх 
бөгөөд түүний зах нь Хазар Инанд хүрэх болтугай! Энэ нь таны хойт 
хязгаар болох болтугай! 10 Таны зүүн хязгаар болохын тул Хазар 
Инанаас Шитэм хүртэл хязгаарлагтун! 11 Тийн бээр тэр хязгаар нь 
Шипэмээс Иорданы эхний зүүн этгээдээр Риблэ хүртэл хүрээд Канирид 



далайн зүүн этгээдэд хүрэх болтугай! 12 Бас тэр хязгаар нь Иорданы 
эрэгт одох бөгөөд, түүний зах нь давст далайд хүрэх болтугай! Энэ нь 
таны газар хийгээд тойрогч хязгаар болох болтугай! гэж зарлиг болов. 13 
Бас Моши нь Израйлын хөвгүүдэд ийн ийн захируун; Энэ нь таны 
шаваагаар эзлэх газар буй. Үүнийг таны есөн овог хагаст өгөхийг Жахуа 
нь захисан буй. 14 Тэр юуны тул гэвэл, Рубиний хөвгүүдийн овог өөрийн 
эцэг нарын аймгуудаар хийгээд Хидийн хөвгүүдийн овог өөрийн эцэг 
нарын аймгуудаар ба Манассийн хагас овог нь өөр өөрийн үзмийг авав. 
15 Эд хоёр овог хагас нь ирэхийн тус Иорданы энэ зүүн этгээдэд өмчитйг 
авав хэмээн захив. 16 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; 17 Танд 
газрыг хуваагч хүмүүсийн нэрс гэвэл, Илияазар лам хийгээд Нуний 
Иошован буй. 18 Бас тэр газрыг хуваахын тул аливаа овгоос нэгэн нэгэн 
тэргүүлэгчийг авагтун! 19 Тэд хүмүүсийн нэрс нь ийн; Иудегийн овгоос 
Жибунын Халиб хөвгүүн 20 Шимуяан хөвгүүдийн овгоос Амихундын 
Шилуяан хөвгүүн, 21 Бинзэминий овгоос Бислуны Илидад хөвгүүн, 22 
Данийн хөвгүүдийн овгийн тэргүүлэгч болсон Зоклийн бүки хөвгүүн, 23 
Манассийн хөвгүүдийн овгийн тул Иосифийн хөвгүүдийн тэргүүлэгч 
болсон Ифудын Ханияал хөвгүүн, 24 Ибриамын хөвгүүдийн овгийн 
тэргүүлэгч болсон Шибтаны Хилуяан хөвгүүн, 25 Забулоны хөвгүүдийн 
тэргүүлэгч болсон Барананын Илизапан хөвгүүн, 26 Иссахарын 
хөвгүүдийн овгийн тэргүүлэгч болсон эзний Платияан хөвгүүн, 27 Амарын 
хөвгүүдийн овгийн тэргүүлэгч болсон Шилумийн Ахихуд хөвгүүн, 28 
Набталайн хөвгүүдийн овгийн тэргүүлэгч болсон Амидудын Бидахан 
хөвгүүн, 29 Эдэнд Ханаваны дотор Израйлын хөвгүүдэд өмч хуваахыг 
Жахуа нь захив.  

Гучин тавдугаар бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь Зирикугийн тус Иорданы дэргэд Муабын талуудын дотор 
Мошид зарлиг болруун; 2 Өөрийн эдлэх өмчөөс Ливитэнд суух балгадыг 
өгөн, Ливитний балгадыг тойрогч газруудыг тэдэнд өгөхийг Израйлын 
хөвгүүдэд захин үйлд. 3 Тийн бөгөөдтэдний балгад нь тэдний суухын тул 
болох бөгөөд тойрогч газрууд нь тдэний мал ??? хийгээд эд??? Татах ба 
адгуусны тул болох буй. 4 Бас таны Ливитэнд өгөх балгадыг тойрогч 
газар нь балгасны хүрмээс гадагш аливаа зүгт нэг нэг мянган тохой хүрэх 
болтугай! 5 Та балганы гаднын зүүн этгээдээс хоёр мянган тохой хийгээд 
өмнө этгээдээс хоёр мянган тохой ба баруун этгээдээс хоёр мянган 
тохойг хэмжигтүн! Тийн бөгөөд балгас нь дунд болох буй. Энэ нь тэдний 
балгадыг тойрогч газар болох буй. 6 Бас таны Ливитэнд өгөх балгадын 
дотор зургаан халхлагч балгас болох болтугай! Тэдэнд хүнийг 
мэдэлгүйгээр алагч хүн нь зугтааж аврагдах буй. Бас тэд балгадад бусад 



дөчин хоёр балгасыг нэмэгтүн! 7 Энэ мэтээр таны Ливитэнд өгөх хамаг 
балгадыг дөчин найм болгоод тойрогч газруудтай өгөгтүн! 8 Бас таны 
өгөх балгадыг Израйлын өмчөөс өгөгтүн! Олон балгадтай бологсод нь 
олныг өгөх бөгөөд өчүүхэнтэй бологсод нь бүхнийг өгөх болтугай! Аль хэн 
өөрийн эзэлсэн өмчийн ёсоор Ливитэнд балгадыг өгөх болтугай! 9 хэмээн 
зарлиг болоод Жахуа нь Мошид бас зарлиг болруун; 10 Израйлын 
хөвгүүдэд ийн өгүүл; Та Иорданыг гатлаад Ханаванд орсон цагт 11 
Халхлагч балгадыг өөртөө сонсогтун! Тийн бөгөөд хүнийг алагч гэвэл, 
хүнийг мэдэлгүйгээр алагч хүн нь тэнд зайлах болтугай! 12 Тийн бөгөөд 
хүнийг халагч хүний чуулганы өмнө зогсон шүүгдэхээс урьд үл үхэхийн 
тул, тэд нь нэхэгчээс танд халхлагч балгад болох болтугай! 13 Таны 
Ливитэнд өгөх балгадаас зургаа нь халхлагч балгад болох гэвэл, 14 
халхлагч балгад болохын тул Иорданы энэ этгээдэд гурван балгас 
хийгээд Ханаван газарт гурван балгасыг өгөгтүн! 15 Хүнийг мэдэлгүйгээр 
нялба алагчийн тэнд зайлахын тул, эд зургаа нь Израйлын хөвгүүдэд 
хийгээд оролтод ба тэдний дотор суугчид халхлагч балгад болох 
болтугай! 16 Зүгээр хэрвээ аль хэн бусад хүнийг төмөр зэвсгээр цохин 
үхүүлбэл эл. Тэр нь хүнийг алагч болов. Хүнийг алагч нь эрхгүй 
үхүүлэгдэх 17 Бас аль хэн бусад хүнийг алахын тул чулууг хаяснаар 
албал, тэр нь хүнийг алагч болов. Хүнийг алагч нь эрхгүй үхүүлэгдэх 
болтугай! 18 Бас хэрвээ аль хэн бусад хүнийг алахын тул модоор цохин 
үхүүлбэл эл, тэр нь хүнийг алагч болов. Хүн алагч нь эрхгүй үхүүлэгдэх 
болтугай! 19 Цусыг нэхэгч нь алагчтай учирвал, түүнийг үхүүлэх болтугай! 
20 Бас хэрвээ алть хэн бусад хүнийг өшөөгөөр түлэх нэсвэл түүний дээр 
юмыг мэхээр хаян, 21 эсвэл өшөөгөөр гараараа цохин үхүүлбэл эл. Тэр 
цохигч хүн нь эрхгүй үхүүлэгдэх болтугай! Тэр нь хүнийг алагч болов. 
Цусыг нэхэгч нь түүнтэй учрахдаа түүнийг өшөөгүйгээр түлхэн, эсвэл 
түүний дээр аль юмыг мэхгүйгээр хаян, 23 эсвэл үзэлгүй чулууг хаяснаар 
түүнийг үхүүлбэл эл. Тэр нь түүний дайсан эс болон, түүнд хорыг 
үйлдэхүйеэ эс дурласан болбол, 24 Чуулган нь хүнийг алагч хийгээд 
цусыг нэхэгч хоёрын хооронд эд шүүврүүдээр шүүх болтугай! 25 Тийн 
бөгөөд чуулган нь хүнийг алагчийг цусыг нэхэгчийнэрхээс авраад, түүний 
зайлсан халхлагч балгадад түүнийг буцаах болтугай! Тийн бөгөөд тэр нь 
ариун тосоор тослогдсон тэргүүлэгч ламын нөгчтөл түүний дотор байх 
болтугай! 26 Зүгээр хэрвээ тэр хүнийг алагч нь өөрийн зайлсан халхлагч 
балгасны хязгаарын гадна гарвал, 27 Цусыг нэхэгч нь халхлагч балгасны 
хязгаарын гадна түүнийг олоод түүнийг алавч цусны жамтай үл болох 
буй. 28 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь тэргүүлэгч ламын нөгчтөл өөрийн 
халхлагч балгасны дотор байх ёстой бөлгөө. Зүгээр тэргүүлэгч ламын 
нөгчсөний хойно тэр хүнийг алагч нь өөрийн өмчийн газарт буцаж болох 
болой. 29 Тийн бээр энэ мэтүүд нь таны төрлүүдээр хийгээд таны хамаг 



нутгуудад танд шүүвэрний тогтоол болох болтугай! 30 Аль хэн хүнийг 
алах бөгөөс хүнийг алагч нь гэрч нарын үгсээр үхүүлэгдэх болтугай! 
Зүгээр ганц хүний гэрчилснээр хүнийг үл үхүүлэх болтугай! 31 Бас хүнийг 
алагч болон үхүүлэгдэх ёстой амины тул ямар ч хариуг бүү авагтун! Тэр 
нь эрхгүй үхүүлэгдэх болтугай! 32 Бас тэргүүлэгч ламын нөгчихөөс урьд 
өөрийн газарт дахин суухын тул халхлагч балгасанд зайлсан хүнээс 
хариуг бүү авагтун! 33 Та өөрийн суух газрыг цусаар бүү бузарлагтун! Цус 
нь газрыг бузарлана. Тийнхүү цусыг асгасан хүний цуснаас бусад аргаар 
газар нь асгагдсан цуснаас үл арилгагдах буй. 34 Таны суух газар бас 
миний ч байх газрыг бүү бузарлагтун! Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа би 
Израйлын хөвгүүдийн дотор байна гэж зарлиг болов.  

Гучин зургадугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Иосифийн үрсээс Манассийн Махир хөвгүүний Гилияад 
хөвгүүний хөвгүүдийн овгийн тэргүүлэгч нар нь Мошийн өмнө хийгээд 
Израйлын овгуудын тэргүүлэгч нарын өмнө ирээд ийн өгүүлрүүн; 2 Жахуа 
нь газрыг Израйлын хөвгүүдэд өмч болгон шаваагаар өгөхийг бидний 
ноёдод захив. Бас бидний Илупикид ахын өмчийг түүний охидод өг гэж 
Жахуа нь бидний ноёдод захисан буй. 3 Тийн бөгөөд хэрвээ тэд нь 
Израйлын хөвгүүдийн бусад овогт Хадамд одох бөгөөс эл. Тэдний өмч нь 
бидний эцэг нарын өмчөөс автан, тэдний хадамд болсон овгийн өмчтэй 
нийлэх буй. Энэ мэтээр тэр нь бидний шавааны өмчөөс нийлэх буй. Энэ 
мэтээр тэр нь бидний шавааны өмчөөс автах буй. 4 Тийн бээр Израйлын 
хөвгүүдийн Зүбили болоход тэдний өмч нь тэдний Хадамд болж одсон 
овгийн өмчтэй нийлсээр байх буй. Энэ мэтээр тэдний өмч нь бидний эцэг 
нарын овгийн өмчөөс автах буй. 5 хмэээн өгүүлсэнд Моши Жахуагийн 
захиснаар Израйлын хөвгүүдэд ийн захируун; Иосифын хөвгүүдийн 
өгүүлсэн нь зөв буй. 6 Жахуагийн Залуфихадын охидын учир захисан нь 
энэ буй гэвэл, тэд нь өөрийн дураар Хамадад одогтун! Ямагт өөрийн 
эцгийн овогт одох болтугай! 7 Энэ мэтээр Израйлын хөвгүүдийн өмч нь 
нэг овгоос буса довогт үл одох буй. Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын 
хөвгүүдээс аливаа хүн нь өөрийн эцэ гнар овгийн өмчийг гамнах 
болтугай! 8 Бас Израйлын хөвгүүдийн аливаа хүний эцэг нарынхаа 
өмчийг эзлэхийн тул Израйлын хөвгүүдийн аливаа овогт өмчтэй болсон 
охин нь өрөийн эцэг нарын овгийн аймгуудын хүнд гэргий болон одох 
болтугай! 9 Энэ мэтээр өмч нь нэг овгоос бусад овогт үл гарах, харин 
Ирзайлын хөвгүүдийн овгуудын аливаа хүн нь өөрийн өмчийг эзлэх 
болтугай! хэмэн өгүүлэв. 10 Тийн бөгөөд Жахуагийн Мошид захисан мэт 
Зилуфихидын охид нь түүнчлэн үйлдэв гэвэл 11 Зилуфихидийн Махлан 
хийгээд Тирз ба Хулт хийгээд Милкэ ба Нува охин нь өөрийн эцгийн ах 



дүүгийн хөвгүүдэд гэргий болж одов. 12 Тийн бөгөөд тэдний Иосифийн 
Манассийн хөвгүүний овогт гэргий болсонд, тэдний өмч нь тэдний эцгийн 
овгийн аймгуудын дотор байв. 13 Эд нь Зирикугийн тус Иорданы дэргэд 
Иуабын талуудын дотор Жахуагийн Мошиогоор Израйлын хөвгүүдэд 
захисан захианууд хийгээд тогтоол бөлгөө. Мошийн тоо хэмээгч 
дөрөвдүгээр ном төгсөв.  

Хотонд Мишиунаруудын бард 1839 онд дарагдав.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Иорданы янд этгээдэд говийн дотор бүтэл Фаран хийгээд Тофил ба 
Ливюан хийгээд Жажрууд ба Дижахив эдний хооронд хийгээд Сөө 2 Тус 
байгч талд ахуйдаа Мошийн Израйлд өгүүлсэн үгс нь эд болой. Шир 
уулаар Хоровоос Кадис барниаг хүртэл арван нэг газрыг явах газар 
болой. 3 Тийн бөгөөд дөчдүгээр жилийн арван нэгдүгээр сарын нэгдүгээр 
өдөр Моши нь Израйлын хөвгүүдийн тул Жахуагийн хамаг захисан мэт 
тэдэнд өгүүлэв. 4 Энэ нь Хишбунд суусан Амурийн Шихун хаан хийгээд 
Идирийн Аштаруудад суусан Башагын ус хааныг алсаны хойно бөлгөө. 5 
Модны газарт Иорданы янд этгээдэд Моши нь энэ тогтоолыг тайлбарлан 
эхэлж өгүүлрүүн; 6 Бидний Жахуа бурхан нь Хөкиүд бидэнд зарлиг 
болруун; Та энэ уулны дэргэд өнө суув. 7 Эргээд зорчиж Амурийн ууланд 
хийгээд тал ба уул хийгээд бэлүүдийн дотор байгч хамаг ойр газдад ба, 
өмнө зүгт хийгээд далайд ба, Ханаван улсын газарт хийгээд Либнунгад 
ба их мөрөн гэвэл Ефрат мөрөнд одогтун! 8 Мана. Би тэр газрыг таны 
өмнө тавив. Жахуагийн таны Абрахам хийгээд Ишаг ба Якув эцэг нарт 
хийгээд тэдний хойно тэдний үрст өгсүгэй! хэмээн амласан газарт орж, 
тэднийг эзлэгтүн! хэмээн зарлиг болов. 9 Тийнхүү тэр цагт би танд ийн 
өгүүлсэн гэвэл ба ганцаар таныг дагаж үл чадна. 10 Таныг Жахуа бурхны 
таныг үржүүлсэнээр Мана. та эдүгээ өдөр огторгуйн одод мэт олон болов. 
11 Таны эцэг нарын Жахуа бурхан нь таныг мянган давхараар үржүүлэн, 
танд тангарагласнаараа таныг адислах болтугай! 12 Харин ба ганцаар 
таны алжиалгаа ачаа хийгээд таныг гэрэлтүүлэгүүдийг яахин дагаж 
чадна. 13 Та цэцэн хийгээд ухаант ба өөрийн өвгүүдийн дотор мэдэгдсэн 
хүмүүсийг сонгон авагтун! Тийн бөгөөд би тэднийг таны тэргүүлэгчид 
болгох буй. 14 хэмээн өгүүлсэнд та ийн; чиний өгүүлсэнээр үйлдэх нь зөв 
болой хэмээн хариу өгүүлэв. 15 Тийн бөгөөд би таны овгуудйн цэцэн 
хийгээд ухаант ба мэдэгдсэн тэргүүн хүмүүсийг аваад таны тэргүүлэгчид 
болгон, Таны овгуудын дотор мянганы дарга хийгээд зууны дарга ба 
тавины дарга хийгээд аравны дарга ба бус даргууд болгов. 16 Бас би 



таны шүүгчдэд ийн; Та өөрийн ах дүү нарбн заргийг сонсон аливаа хүн 
хийгээд түүнтэй байгч оролтыг зөвөөр шүүгтүн! 17 Шүүхэд хүний нүүритйг 
үл таглаж, бага хийгээд ихүүдийг адил ёсоор сонсож, хүний нүүрээс бүү 
айгтун! Тэр юуны тул гэвэл, шүүвэр нь бурхны буй. Бас аливаа зарга нь 
таны тул үлэмж бэрх болох бөгөөс, түүнийг надад өвчрагтун! Тийнхүү би 
түүнийг сонсох буй хэмээн захив. 18 Бас би тэр цагт таны хамаг 
үйлдэхүүдийг захив. 19 Тийн бөгөөд бид Хоровоос зорчоод, Жахуагийн 
зарлигаар Амурийн ууланд одох замын дээр таны үзсэн тэр их хийгээд 
сүрхий говийг аластаад Кадил Барниад хүргэв. 20 Тэнд би танд 
өгүүлрүүн; Та бидний Жахуа бурхны бидэнд өгсөн Амурийн ууланд хүрэв. 
21 Мана. Таны Жахуа бурха нь тэр газрыг танд өгсөн буй. Таны эцэг 
нарын Жахуа бурхны танд зарлиг болсон мэт одоод үүнийг эзлэгтүн! Бүү 
айгтугай! Бүү эмээтүгэй! 22 хэмээн миний өгүүлсэнд та бүгдээр хамтаар 
надад ирээд ийн; Бид хүмүүсийг өөрийн өмнө илгээх бөгөөд тэд нь 
газраас туршаад алт замаар одох бөгөөд аль аль балгадад орох ёст 
хэмэн бидэнд мэдүүлэх болтугай! 23 хэмээсэн би энэ өгүүлсэнийг 
зөвшөөгөөд танаас арван хоёр хүн гэвэл, аливаа овгоос нэг нэг хүнийг 
тууж авав. 24 тийн бөгөөд тэд нь эргэж ууланд гараад, Ишрүлбэлд ороод 
газрыг туршив. 25 Бас тэд нь газрын жимсээс гартаа аваад бидэнд 
авчирч бидний Жахуа бурхны бидэнд өгөх газрыг жимсээс гартаа аваад 
бидэнд авчирч бидний Жахуа бурхны бидэнд өгөх газрыг сайн хэмээн 
бидэнд мэдүүлж өгүүлэв. 26 Тийн боловч та орохуйяа эс туршин өөрийн 
Жахуа бурхны зарлигийн тус эсэргүүцэв. 27 Гэрүүдийн дтор бэлдгүй 
болоод ийн; Жахуа нь бидний өшөөлсөний тул эвдэрүүлсүгэй! хэмээн 
биднийг Амури улсын гарт өгөхөд Египетийн газраас гаргав. 28 Бид яахин 
одох буюу. Бидний ах дүү нар нь ийн; Тэр улс нь биднээс их хийгээд 
өндөр буй. Балгад нь их хийгээд огторгуй хүртэл хүрээлэгдсэн буй. Бас 
ид анхны төрлийн улсыг үзэв хэмээн өгүүлсэнээр биднийг айлгав. 29 
хэмэн өгүүлсэнд би танд өгүүлрүүн; Та үл чичрэн, тэднээс бүү айтугай! 30 
Таны өмнө залагч таны Жахуа бурхан нь таны нүдийн өмнө Египет газарт 
хамаг үйлдсэн мэт 31 Бас нэг хүнийг өөрийн хөвгүүний тэтгэдэгийн ёсоор 
говийн дтор таны хамаг замаар энэ газар хүртэл Жахуагийн таны 
тэтгэсэнийг таны үзсэн мэт, түүчлэн таны тлу дайлах буй. 32 Таны 
буудлын газрыг бэдрэхийн тул хийгээд шөнөөр галаар хийгээд өдөр 
үүлээр таны одох замыг танд үзүүлэхийн тул таны өмнө явагч Жахуа 
бурханда та үүний тул үл итгэх буюу хэмээн би өгүүлэв. 33 Тийн бүхийд 
Жахуа нь таны үгсийн дуу сонсоод таны тус хилэгнэж ийн тангараглан 34 
Үнэхээр эн муу төрлийн хүмүүсийн нэг ч миний тэдний эцэг нарт өгсүгэй! 
хэмээн амалсан сайн газрыг үл өгөх буй. 35 Зүгээр Зибунийн Хилив 
хөвгүүн нь түүнийг үрст өгөх буй. Бас би түүний гишгэсэн газрыг түүнд 
хийгээд түүний үрст өгөх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Жахуаг төгсөөр 



дагасан буй хэмээн зарлиг болоод 35; Бас Жахуа нь таны тул миний тус 
хилэнгэн ийн; Чи тэнд үл орох буй. 37 Зүгээр чамд үйлчлэгч дөлийн 
Иосив нь тэнд орох буй. Түүнийг батлан үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
Израйлыг эзлэх буй. 38 Бас таны олз болох хэмээн өгүүлсэн багууд 
хийгээд эдүгээ сайныг ч мууг ч үл мэдэгч таны хүүхэд нь тэнд орох 
бөгөөд, би тэдэнд түүнийг өгөх буй. Тэд ч түүнийг эдлэх буй. 39 Зүгээр та 
эргэж улаан далайгаар явагтүн! хэмээн зарлиг болов. 40 Тэнд та надад 
хариу өгүүлрүүн; Бид өөрийн Жахуа бурхны тус хилэнцийг үйлдэв. 
Бидний Жахуа бурхны бидэнд хамаг захисан мэт бид одоод дайлах буй 
хэмээсэнээр таны хүн бүртний зэвсэгүүдээ зүүгээд ууланд одохын тул 
бэлдэв. 41 Зүгээр Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; Тэдэнд ийн өгүүл; 
Та дайснуудын өмнө үл алагдахын тул бүү одогтун! Бүү дайлагтун! гэвэл, 
би таны дунд бус болой. 42 хэмээн зарлиг болсонд би танд өгүүлэвч, та 
намайг эс сонсон Жахуагийн тус эсэргүүцэж ууланд оморгох сэтгэлээр 
одов. 43 Тийн бөгөөд тэд ууланд суусан Амурийн улс нь таны тус гарч, 
зөгийнүүд мэт таныг зайлуудаад Сиригээс Хурам хүртэл таныг алав. 44 
Тийн бөгөөд та буцаад Жахуагийн өмнө уйлав. Зүгээр Жахуа нь таны 
дууг эс сонсон, таныг чагнахыг эс таалав. 45 Тийнхүү таны Хидисд суусан 
өдрүүд нь олон болов.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд бид эргэж Жахуагийн надад захисан мэт улаан далайн 
замаар говьд зорчин атал, Сири уулыг олон өдөр тойров. 2 Тийн бөгөөд 
Жахуа нь надад зарлиг болруун; 3 Та энэ уулын өнө тойров. Хойд зүгт 
эргэгтүн! 4 Бас улс нь ийн захь; Та Сирид суугч өөрийн ах дүү болсон 
Ишухын хөвгүүдийн хязгаараар аластах ёст, бас тэд нь танаас айх буй. 5 
Тиймийн тул та тэднийг үл хүндлэхийн тул биеэ хичээн үйлд. Тэр юуны 
тул гэвлэ, би Сири уулыг Ишухад өмч болгон өгсөний тул тэдний газраас 
нэг хөлийн гишгэхийн төдий талд үл өгөх буй. 6 Та идэх идээг тэднээс 
мөнгөөр худалдаж аван, уух усыг тэднээс мөнгөөр худалдаж авагтун! 7 
Тэр юуны тул гэвэл, таны Жахуа бурхан нь таны гарын хамаг үйлдвэрээр 
таныг адистидлан, таны зарилгыг энэ их говийг аластал удирдсан буй. 
Таны Жахуа нь бурхан нь эд дөчин жилийн туршаар тантай байсан 
бөгөөд танд юу ч эс джтсан буй. 8 хэмээн зарлиг болсноор бид Сирид 
суугч бидний ах дүү нар болсон Ишухын хөвгүүдийг өнгөрч талын замаар 
Илун хийгээд Ичунг Хбирээс эргэж, Иоувын говийг аластав. 9 Тэнд Жахуа 
нь надад ийн; Муабын улсыг үл хэсүүлэн, тэдэнлүү бүү дайлалцагтун! 
Тэр юуны тул гэвэл, би Зир гэгч газрыг Лудын хөвгүүдэд өмч болгон 
өгсөний тул, тэдний газраас танд өмч болгон үл өгөх буй хэмээн зарлиг 
болов. 10 Урьд цагт их хийгээд олон тоот болон, анахтан мэт өндөр биет 



болсон Илитэн хэмээгчид нь тэнд суусан бөлгөө. 14 Тэд ч анахтан мэт 
өндөр биетэн тоогдсон буй. Харин Мовнугийн улс нь тэднийг Иилитэн 
хэмээн нэрийднэ. 12 Бас урьд цагт Хуритан хэмээгчид нь Сирид суусан 
бөлгөө. Харин Израйл нь Жахуагийн өгсөн өмчийн газарт гэр үйлдсэн мэт 
түүнчлэн Исухын хөвгүүд нь тэдний газрыг эзлэн, тэдний хоосруулаад, 
тэдний оронд суужухуй. 13 Тэр цагт би ийн; Эдүгээ босож яваад Зирит 
горхийг гаталагтун! хэмээсэнд би түүнчлэн Зирит горхийг гатлав. 14 Тийн 
бидний Кадис барнуагаас гараад Зирит горхийг гаталтал гучин найман 
жил болов. Тэр зуур Жахуагийн тэдэнд тангарагласан мэт тэр үеийн 
хамаг цэргийн улс нь чуулганы дотроос үхэв. 15 Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуагийн мутар нь үнэхээр тэдний тус болоод тэдний дуустал тэднийг 
чуулганы дотроос хоосруулав. 16 Тийн бөгөөд цэргийн хамаг хүмүүсийн 
улсын дундаас үхэж дууссан буй. 17 Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 
18 Та эдүгээ өдөр Муабын захын ар балгасыг өнгөрөх буй. 19 Тийнхүү та 
Аммунтаны хөвгүүдэд ойртоход тэдний үл хэсүүлэн, тэдний тус бүү 
эсэргүүцэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, би үүнийг Лудийн хөвгүүдэд өмч 
болгон өгсөний тул, төнд үл өгөх буй. 20 Тэр газар нь ч урьд цагт өндөр 
биетэний газар таагдсан бөгөөд өндөр биетэн нь түүний дотор суусан 
бөлгөө. Аммуны улс нь тэднийг Зэмжумуйтан хэмээн нэрийднэ. 21 Тэд нь 
их хийгээд олон тоот болон, Анахтан мэт өндөр биет улс бөлгөө. Харин 
Жахуагийн тэдний хоосруулсанаар тэд нь тэднийг гаргаад, тэдний оронд 
суужухуй. 22 Энэ мэт Жахуа нь Сирид суугч Асухын хөвгүүдийн өмнөөс 
Хуританыг хоосруулав. Тийнхүү тэд нь тэднийг гарган тэдний оронд 
суужухуй. 23 Бас энэ мэтээр Гафтороос гарсан Гафортон нь Хазарын 
дотор Газ хүртэл суусан Авитанйг хоосруулаад тэдний оронд суужухуй. 
24 Та босож яваад Арнун мөрнийг гатлагтун! Мана. Би Амурийн 
Хишибуны Сихун хаан хийгээд түүний газрыг таны гарт өгнө. Түүнийг 
эхлэн эзлэн, түүний тус дайнаар эсэргүүцэгтүн! 25 Би энэ өдөр эхлэн 
бүхэл огторгуйн доор байгч хийгээд таны алдрыг сонсогч улсыг танаас 
эмээлгэн айлгах буй. Тийн бөгөөд тэд нь таны учир чичрэн зовох буй 
хэмээн зарлиг болов. 26 Тийн бөгөөд би Хидимуд говиос Хишибуны 
Сихун хаанд элчисийг илгээж эвт үгсээр ийн захируун; 27 Өөрийн газраар 
биднийг аластуулан үйлд. Бид завхай замаар одож баруун ч зүүн ч зүгт 
үл гарах 28 Бидний идэх идээг бидэнд мөнгөөр худөлдөн бидний уух усыг 
мөнгөөр өгөн үйлд. Ямагт бидний Иорданы гаталж бидний Жахуа бурхны 
бидэнд өгсөн газар хүртэл биднийг айлгагчид мэт аластуулан үйлд. 29 
Энэ тэтээр Сирид суугч Исухын хөвгүүд хийгээд ард суугч Муабын улс нь 
бидэнд үйлдэв. 30 хэмээн захивч Хишибуны Шихун хаан нь өөрийн 
газраар бидний аластуулахад эс туршив. Тэр юуны тул гэвэл, энэ өдөр 
мэдэгдсэн мэт Жахуа нь түүний зүрхийг дуулгаргүй болгуулав. 31 Тэр 
мэтээр Жахуа нь надад ийн; Мана. Би Амурийн Хишбунын Шихун хаан 



хийгээд түүний газрыг таны гарт эхэлж өгнө. Түүний газар эхэлж 
эдлэгтүн! хэмээн зарлиг болсон бөлгөө. 32 Тэнд Шихун нь бидний тус 
дайлалдахын тул өөрийн улстай Зэхижид гарав. 33 Тийн бөгөөд бидний 
Жахуа бурхны түүний бидэнд өгсөнөөр бид түүнийг хийгээд түүний 
хөвгүүд ба түүний хамаг улсыг алав. 34 Бас тэр цагт бид, түүний 
балгадыг аваад, аливаа балгасын эр эм хүн хийгээд багуудыг бүрнээр 
хоосруулж нэгийг ч эс үлдээв. 35 Зүгэрэ малууд хийгээд бидний авсан 
балгасны юмнуудыг бид биедээ олз болгон авав. 36 Арнун мөрний 
хөвөөний дээр байгч Арувар хийгээд мөрний дэргэд байгч бус балгадаас 
Гилиэт хүртэл биднийг дайлах нэг ч балгасгүй бөлгөө. Бидний Жахуа 
бурхан нь бидэнд хамагийг өгөв. 37 Зүгээр та Аммуны хөвгүүдийн газар 
хийгээд Ябуг галын дээр байгч аливаа газарт ба, уулдад байгч балгадад 
хийгээд бидний Жахуа бурхны аливаа хорьсон газарт эс садардав.  

Гуравдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд бид эргэж бэшигийн замаар одов. Тийнхүү бэшэгийн Ох 
хаан хийгээд түүний хамагн улс нь бидний тус дайлалуахын тул Идэрид 
гарав. 2 Тийн бөгөөд Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; Түүнээс бүү 
айтугай! Тэр юуны тул гэвэл, би түүнийг хийгээд түүний хамаг улс ба, 
түүний газрыг таны гарт тушааж өгөх буй. Тийн та Хишбунд суусан 
Амурийн хаянд гэр үйлдсэн мэт түүнчлэн түүнд үйлдэх буй. 3 Хэмээн 
зарлиг болсноор бидний Жахуа бурхны башигийн Ох хаан хийгээд түүний 
хамаг улсыг бидний гарт тушааж өгсөнд бид түүнд нэгийг байлгалгүй 
таслав. 4 Бас тэр цагт бид түүний хамаг балгадыг авав. Бидний эс авсан 
нэг ч балгас эс үлдэв. Тэд гэвэл Башигийн Охын орноос Аркувын бүхэл 
газрын жаран балгас бөлгөө. 5 Олон хэрэмгүй балгасаас бус эд хамаг 
балгад нь өндөр хэрэмүүдээр хийгээд хаалгаар ба тээглэгч моддоор 
хүрээлэгдсэн бөлгөө. 6 Тийнхүү бид Хишибуны Шихун хаанд гэр үйлдсэн 
мэт түүнчлэн тэдэнд үйлдэж, аливаа балгасны эрс хийгээд эмс ба, 
хүүхдийг бүрнээр хоосруулав. 7 Зүгээр би тэдний хамаг мал хийгээд 
балгадын эдийг олз облгон биедээ авав. 8 Бас бид тэр цагт Арнун 
мөрнөөс Хирмун уул хүртэл Иорданы янд этгээдэд байгч газрыг Амурийн 
хоёр хааны эрхээс авав. 9 Тэр Хирмуны Сайдуны улс нь Ширунг хэмээн 
нэрийднэ. Харин Амурийн улс нь Шинир хэмээн нэрийднэ. 10 Бидний 
авсан гэвэл, талын хамаг балгад хийгээд бүхэл Клиат ба, Башид байгч 
Ох хааны салака хийгээд Идрэй хүртэл бүхэл Башиг бөлгөө. 11 Өндөр 
биет улсаас Башигийн Ох хаан ганцаар үлдсэн бөлгөө. Түүний 
дэвсгэрийн ширээ гэвэл, төмөр ширээ болон уртаар есөн тохой хийгээд 
өргөнөөр дөрвөн тохой бөлгөө. 12 Бас бидний тэ рцагт өмч болгон авсан 
газар гэвэл Арнун мөрний дэргэд байгч Арувараас хийгээд Клийтын хагас 



уулыг би Рөбинтэн хийгээд Гэдтэнд өгөв. 13 Бас Клиатын үлдсэн хагас 
хийгээд Охын эзэлсэн бүхэл башиг газрыг би Манассийн хагас овогт өгөв. 
Аркувын Арун нь ??? 27 Паскаягийн дээр гарч, нүдээ дээш өргөн баруун 
хийгээд хойд ба өмнө хийгээд зүүн зүгүүдэд нүдээрээ ширтэн үйлд. 
Харин эн Иорданыг чи үл өнгөрөх буй. 28 Тийн боловч Жиушивад захиж 
түүнийг бататгаж хүчит болгон үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь энэ улсыг 
удирдаж, чиний үзсэн газрыг эзлэх буй хэмээн зарлиг болов. 29 Тийн 
бөгөөд бид Фид Фаурын тус байгч бэлд байтугай!  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тиймийн тул Израйль аа! Та амьд байхын тул болон таны эцэг нарын 
Жахува бурхны танд өгөх газарт орж, түүнийг эзлэхийн тул одоо миний 
танд сургах тогтоол болон шүүврүүдийг сонсож бүтээгтүн! 2 Миний 
захисан таны Жахувагийн зарлигуудыг сахихын тул миний танд захих 
зарлигт үл нэмэн, түүнээс юуг ч багатгаж авагтун! 3 Таны нүд нь 
Жахувагийн бадал ??? учир юу үйлдсэнийг үзэв. Тэр юу гэвэл, таны 
бурхан нь бадал ???дагасан хамаг хүмүүсийг таны дотроос хоосруулав. 4 
Зүгээр, Жахувагаас үл гарсан та бүгдээр эдүгээ өдөр амьд буй. 5 Мана, 
миний Жахува бурхны надад захисан мэт би бээр танд тогтоол болон 
шүүврүүдийг сургасан буй. Та өмч болгон авах газарт орохдоо тэднээр 
явах ёстой буй. 6 Тиймийн тул тэднийг сахин бүтээгтүн! Тэр юуны тул 
гэвэл, тэр нь эд хамаг тогтоолыг сонсогч бус улсын өмнө таны цэцэн 
болон ухаантай явдал болох бөгөөд тэдгээр нь ийн Үнэхээр энэ улс нь 
цэцэн болон ухаантай улс мөн гэж өгүүлэх юм. 7 Тэр юуны тул гэвэл, 
бидний Жахува бурханд аливаа тогтоох цагт ямар нэг улсын бурхад нь 
мэтээр ойр буй буюу 8 гэсэн энэ өдөр миний таны өмнө тавьсан тогтоол 
мэт ямар их улс нь түүнтэй адил зөвт ёс болон шүүврүүдэд буй буюу. 9 
Ямагт биеэ сахин, тэднийг үл мартахын тулд таны зүрхнээс тэдний үл 
гарахын тул хамаг хоёруудад биеэ хичээсэн бас баар өөрийн нүдээр 
үзсэнүүдийгхөвгүүд болон ач нартаа мэдүүлэгтүн! гэвэл 10 Таны Жахува 
бурхны өмнө Эдүрибт байсан цагт Жахува нь надад ийн зарлиг болруун; 
Улсыг цуглуулан үйлд! Тийн тэдний дэлхийн дээр хамаг суух өдрүүддээ 
надаас айхаа сурахын тул болон тэдний хүүхдэдээ мэдүүлэхийн тул би 
өөрийн зарлигийг тэдэнд сонсгох буй 11 гэж зарлиг болгосонд та ойртож, 
уулны хөлд зогсов. Тийн бүхий уул нь харанхуй болон үүлтэй ба их 
харанхуйгаар огторгуйн дунд хүртэл галаар түлэгдэв. 12 Тэнд Жахува нь 
галын дотроос танд үарлиг болов. Та үгсийн дууг сонсовч аливаа ч 
дүрсийг үл үзэв. Та ямагт дууг сонсов. 13 Бас тэр нь таны бүтээхийн тул 
танд захисан тогтоол гэвэл, арван захиаг мэдүүлээд, тэднийг хоёр 
хавтгай чулууны дээр бичив. 14 Бас тэр цагт Жахува нь таны өмч болгон 



орох газарт бүтээхийн тул тогтоол болон шүүврүүдийг танд сургахыг 
надад захив. 15 Тиймийн тул биеэ хичээгтүн! гэвэл, 16 та доройтоод эр ч, 
эм ч хүний дүрсээр 17 эсвэл дэлхийн дээр байгч аливаа малын дүрсээр 
эсвэл огторгуйгаар нисэгч шувуудын дүрсээр 18 эсвэл дэлхийн дээр 
атулцагч аливаа хорхойн дүрсээр эсвэл дэлхийн доор усны дотор байгч 
аливаа загасны дүрсээр аливаа ч зурсан хөргийг бүү бүтээе гэж 19 эсвэл 
та нүдээрээ огторгуйг ширтэж, огторгуйн бүхэл чуулган гэвэл, 
Жахувагийн огторгуйн доор байгч улс бүгдээрт хувааж, өгсөн наран 
болон саран ба оддыг үзэхдээ тэдэнд бүү мөргөн зарагдая гэж биеэ 
хичээгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, Жахувагийн Хирибт галын дотроос танд 
зарлиг болгосон өдөр та ямар ч дүрсийг эс үзэв. 20 Бас Жахува нь таныг 
аваад, таны эдүгээ өдөр болсон мэт өөрийн тусгаар улс болгохын тул 
Египетийн төмрийг хайлуулагч гуугаас гарав. 21 Бас Жахува нь таны тул 
миний тус хилэгнээд, намайг Иорданы үл гатлан , таны Жахува бурхны 
танд өгсөн сайн газарт намайг үл орох гэж тангараглав. 22 Тиймийн тул 
би энэ газарт нөгцөн, Иорданыг үл гатлах буй. Зүгээр, та гатлаад, сайн 
газрыг эзлэх буй. 23 Та өөрийн Жахува бурхны танд тогтоосон тогтоолыг 
үл умартахын тулд болон таны Жахува бурхны хорисон аливаа ч дүрсээр 
зурсан хөргүүдийг үл үйлдэхийн тул биеэ хичээгтүн! 24 Тэр юуны тул 
гэвэл, таны Жахува бурхан нь бадрангуй гал болон атаархалтай бурхан 
мөн. 25 Жич, бас та тэр газарт өнө суусны хойно хөвгүүд болон ач нарыг 
төрүүлээд, хэрэв та доройтон биедээ аливаа ч дүрст зурсан хөргийг 
үйлдэж, таны Жахува бурхныг хилэгнүүлэхийн тул түүний өмнө мууг 
үйлдэн, бөгөөс 26 та Иорданыг гатлаад, өмч болгон авах газраас удалгүй 
хоосрон тэнд өдрүүдээ үл уртатган, ер хоосруулагдах гэж би эдүгээ өдөр 
таны тус гэрчлэхийн тул огторгуй болон дэлхийг дуудав. 27 Тэр юуны тул 
гэвэл, Жахува нь таныг бус улсуудын хооронд тараах буй. Тийм бээр 
Жахувагийн таныг бус улсын хооронд дагасан газарт танаас өчүүхэн тоо 
нь өлгөгдөх буй. 28 Бас тэнд та хүний гараар үйлдсэн үл харагч болон үл 
сонсогч ба үл идэгч болон үл үнэрлэгч модон болон чулуун бурхдын 
зарагдах буй. 29 Зүгээр, хэрэв та тэндээс өөрийн Жахува бурхныг эрэх 
гэвэл, хэрэв хамаг зүрхээр болон хамаг сүнсээрээ түүнийг эрэх бөгөөс та 
түүнийг олох буй. 30 Та хойт цагт зовлонтой болох бөгөөд энэ мэтүүдийн 
танд хүрсэнд хэрэв та өөрийн Жахува бурханд буцаж, түүний дууг сонсох 
бөгөөс 31 тэр нь таныг үл орхин, үл эвдрүүлэн таны эцэг нарт 
тангарагаар тогтоосон тогтоолыг үл мартах буй. Тэр юуны тул гэвэл, 
таны Жахува бурхан нь нигүүлсэлтэй бурхан мөн. 32 Тэр юуны тул гэвэл, 
танаас өмнө байж, өнгөрсөн өдрүүдээс аван бурхны хүнийг дэлхийн дээр 
бүтээсэн өдрөөс аван бас огторгуйн нэгэн захаас нөгөө зах хүртэл энэ 
мэт учрал болсон буюу энэ мэтээр сонсогдсон буюу гэвэл, 33 таны 
сонссон мэт аливаа бус улс нь амьд бурхны галаас зарлиг болсон дууг 



сонсоод, амьдаар байсан буюу 34 эсвэл таны нүдний өмнө Египетийн 
дотор таны Жахува бурхны тийм шинжлэлүүдээр болон бэлэгсээр ба 
гайхамшгуудаар болон дайнаар хүчит мутраар болон аймшигт үйлсээр 
таны тул үйлдсэн мэт аль бус бурхны түүнчлэнхүү нэг улсыг өөр улсын 
дундаас гаргах ??? нь сонсогдсон буюу гэж асуугтун! 35 Ганц Жахува нь 
бурхан бөгөөд түүнээс бус бурхан үгүй гэж мэдэхийн тулд та үзсэн буй. 
36 Тэр нь таныг сургахын тулд огторгуйгаас дуугаа танд сонсгон, дэлхийн 
дээр танд их галаа үзүүлэв. Та галын дотроос түүний зарлигуудыг 
сонсов. 37 Бас тэр нь таны эцэг нарыг янагласны тул тэдний хойно 
тэдний үрсийг сонгон, их агуу хүчээр таныг Египетээс өөрийн өмнө 
гаргасан буй. 38 Тэр юуны тул гэвэл, таны өмнө танаас их болон хүчтэй 
улсыг гаргахын тул болон таныг оруулж, энэ өдөр болсон мэт тэдний 
газрыг танд өмч болгон өгөхийн тул билээ. 39 Тиймийн тул дээр 
огторгуйд болон доор дэлхийд ганц Жахува нь бурхан мөн бөгөөд түүнээс 
бус бурхан үгүй гэж мэдэж, зүрхэндээ санагтун! 40 Тийм бөгөөд танд 
болон танаас хойно таны хөвгүүдэд сайн болохын тул болон Жахувагийн 
танд таны өдрүүдээ өнө болтол уртатгахын тул миний энэ өдөр захисан 
түүний тогтоол болон түүний захиануудыг сахигтун! гэлээ. 41 Тэр цагт 
Мөшэх нь Иорданы зүүн этгээдэд гурван балгасныг салгав. 42 Тэр юуны 
тул гэвэл, аль хэн бээр бус хүнийг урьд эс өшөөлөн атал мэдэлгүйгээр 
албал, тэнд зайлахын тул бөлгөө. 43 Тэд гэвэл, таны говийн дотор байгч 
далан газрын ??? болон ??? таны Галатад байгч Рамуд ба 
Манашшитаны Башанд байгч Рүлэн бөлгөө. 44 Тэр мэтээр Мөшэхийн 
Израйлийн хөвгүүдэд захисан тогтоол нь энэ буй билээ. 45 Эд нь 
Египетээс гарсны хойно Иорданы наад этгээдэд Хишбунд суусан 
бөгөөтөл Мөшэх болон Израйлийн хөвгүүдийн Египетээс гарсны хойно 
алсан Амурын Сидун хааны газарт Биун биурын тус байгч бэлд 46 
Мөшэхийн Израйлийн хөвгүүдэд өгүүлсэн гэрчлэлгээ болон шүүврүүд 
буй. 47 Тийн бээртэд нь Иорданы зүүн этгээдэд байгч Амурын хоёр хаан 
гэвэл, Сидуны газар болон Башангийн уг хааны газрыг эзлэв гэвэл, 48 
Арауг голын хөвөөнд байгч Арувараас Жираяун гэгдсэн Эдэрмүн уулан 
хүртэл болон 49 бас Иорданы зүүн этгээдэд байгч далан газрыг Ашдуун 
Пэсрэгийн доор байгч ??? далай хүртэл эзлэв.  

Тавдугаар бүлэг.  

1 Бас Моши нь хамаг Израйлыг дуудаад тэдэнд өгүүлрүүн; Израйл аа 
Миний энэ өдөр таны чихэнд өгүүлэх тогтоол хийгээд шүүврүүдийг 
сонсогтун! Бас тэднийг сурч тэднийг үйлдэхээ сахигтун! 2 Бидний Жахуа 
бурхан нь энэ тогтоолыг бидний эцэг нартай тогтоосон бус уу. Харин 
эдүгээ өдөр байсан бид бүгдээртэй тогтоосон буй. 4 Жахуа нь нүүр 



нүүрээрээ, ууланд галын дундаас тантай хэлэлцэж зарлиг болов. 5 Би 
гэвэл тэр цагт Жахуагийн зарлигийг танд мэдүүлэхийн тул Жахуагийн 
хийгээд таны хооронд байв. Тэр юуны тул гэвэл, та галаас айн ууланд эс 
гарав. 6 Зарлиг болсон нь ийн; Би таныг Египет газраас зарагдалын 
гэрээс гаргасан таны Жахуа бурхан мөн. 7 Надаас бус бурхдыг биедээ 
бүү байлга. 8 Биедээ зурсан хөргийг үл үйлдэн, дээд огторгуйд байгч 
хийгээд доор дэлхийд байгч ба, дэлхийн доор усны дотор байгчдууны 
аливаа дүрсийг үл үйлдэн 9 Тэдэнд үл сөгдөн, тэдэнд бүү зарагд. Тэр 
юуны тул гэвэл, таны Жахуа бурхан би атаархалт бурхан болон намайг 
өшөөлөгч эцэг нарыг хилэнцийг гуравдугаар хийгээд дөрөвдүгээр үе 
хүртэл хөвгүүнээс нэхнэ. 10 Зүгээр намайг янаглагч хийгээд миний 
зарлигуудыг сахигч мянгадад өршөөхийг үйлдэнэ. 11 Өөрийн Жахуа 
бурхны нэрийг учиргүйгээр бүү дууд. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь 
түүнийг нэрийг учиргүйгээр дуудагчийг зэмлэлээс үл арилгах буй. 12 
Чиний Жахуа бурхны чамд захисан мэт савад өдрийг ариун болгохоо 
сахин үйлд. 13 Зургаан өдөр хөдлөн өөрийн хамаг хөдөлмөрийг бүтээн 
үйлд. 14 Зүгээр долдугаар өдөр нь чиний Жахуа бурхны савад буй. 
Түүний дотор чи хийгээд чиний хөвгүүд ба чиний охин ба чиний боол 
хийгээд шивэгчин ба чиний үхэр хийгээд чиний илжиг аливаа мал ба 
чиний хаалганы дотор байгч чиний оролт хүн нь аливаа хөдөлмөрийг бүү 
үйлд. Энэ мэтээр чиний боол хийгээд чиний шивэгчин нь чамтай адил 
ёсоор амрах болтугай! 15 Тэр юуны тул гэвэл, чиний Египет газарт боол 
байсан бөгөөд чиний Жахуа бурхны аугаа хүчит мутраар хийгээд 
сунгагдсан сарвуугаар чамайг тэндээс гаргасаныг санан үйлд. Тиймийн 
тул чиний Жахуа бурхан нь савад өдрийг сахин үйлд хэмээн чамд захив. 
16 Чиний Жахуа бурхны чамд захисан мэт эцэг хийгээд эхээ хүндлэн 
үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, чиний Жахуа бурхны чамд өгсөн газрын дээр 
чиний нас өнө болтол байхын тул хийгээд чамд сайн болохын тул болой. 
17 Амийг таслан бүү үйлд. 18 Тачаангуйлан бүү үйлд. 19 Хулгайлан бүү 
ав. 20 Бус хүний тул худлаар бүү гэрчил. 21 Бус хүний гэргийг үл хүсэн, 
бус хүний гэр хийгээд тариалан ба, түүний боол хийгээд шивэгчин ба, 
түүний үхэр хийгээд илжиг ба бус хүний аливаа юмыг хүсэн бүү үйлд. 22 
Эд үгсийг Жахуа нь уулны дэргэд галбн дундаас бүрхэг хийгээд харанхуй 
үүлээс таны бүхэл чуулганд зарлиг болоод бус юуг эс нэмэв. Бас тэд нь 
тэдний хоёр хавтгай чулууны дээр бичээд надад өгөв. 23 Тийн бөгөөд 
уулны галаар түлэх атал таны харанхуйн дундаас дууг сонсоход таны 
хамаг овгуудын эцэг нар хийгээд өтгөс нь надад ирээд ийн өгүүлэв. 24 
Мана. Бидний Жахуа бурхан нь цог жавхлан хийгээд зангалалаа бидэнд 
үзүүлсэн бөгөөд бид түүний дууг галын дундаас сонссон буй. Бас бурхан 
нь хүнтэй хэлэцэвч, тэр хүн нь амьд байж болох хэмээн бид үзэв. 25 
Зүгээр эдүгээ бид юуны тлу үхэх буюу. Тэр юу гэвэл, хэрвээ бид бидний 



Жахуа бурхны дууг сонссоор байвч, энэ их гал нь биднийг хоосруулах 
бөгөөд бид үхэх болой. 26 Тэр юуны тул гэвэл, хамаг махбодоос хэн ч 
бид мэт амьд бурхны галын дундаас өгүүлэгч дууг сонсоод амьд байвуу? 
27 Чи ойртоод бидний Жахуа бурхны хамаг зарлиг болохыг сонсон үйлд. 
Бас бидний Жахуа бурхны чамд хамаг зарлиг болохыг сонсон үйлд. Бас 
бидний Жахуа бурхны чамд зарлиг болохыг бидэнд өгүүлэн үйлд. Тийн 
бөгөөд бид сонсож, түүнчлэн үйлдэх буй. 28 хэмэн өгүүлсэнд Жахуа нь 
таны үгсийн дууг сонсоод надад ийн зарлиг болов. Улсын чамд 
өгүүлэхийн учир, би тэдний үгсийн дууг сонсов. Тэдний хамаг өгүүлсэн нь 
сайн буй. 29 Тэдэнд хийгээд тэдний хүүхдэд мөнх сайн болохын тул 
тэдний надаас айх бөгөөд миний зарлигуудыг үрэглжид сахих зүрх нь 
тэдний дотор болох болтугай! 30 Тэдэнд одоод, гэртээ харигтун! хэмээн 
өгүүл; 31 Зүгээр чи энд миний дэргэд бий. Тийн бөгөөд миний тэдэнд өмч 
болгон өгсөн газрын дтоор тэдний бүтээхийн тул, би чиний тэдэнд сургах 
захиа хийгээд тогтоол ба шүүврүүдийг чамд өгүүлэх буй хэмээн зарлиг 
болов. 32 Тиймийн тул таны бурхны танд захисан мэт түүнчлэн сахин 
бүтээгтүн! Зүүн ч баруун ч этгээдэд тавигтун! 33 Таны амьд байхын тул 
хийгээд танд сайн болохын тул ба, таны эзлэх газарт таны өдрүүдийн өнө 
байхын тул таныг Жахуа бурхны танд захисан хамаг замуудаар явагтун!  

Зургадугаар бүлэг.  

1 Бас таны өмч болон авахын тул одох газрын дотор таны бүтээгийн тул 
таны Жахуа бурхан нь танд энэ мэт захиа хийгээд тогтоол ба 
шүүврүүдийг сургахыг захив. 2 Бас таны насны өнө болтол байхын тул 
өөрийн Жахуа бурхнаас айж та хийгээд таны хөвгүүд ба таны ач нь амьд 
байх хамаг өдрүүдэдээ миний танд захисан түүний тогтоол хийгээд 
захиануудыг сахигтун! 3 Израйл аа! Сонсогтун! Тийн бөгөөд танд сайн 
болохын тул хийгээд таны Жахуа бурхны захисан мэт сүү хийгээд балаар 
урсагч газартаа таныг ихэд үржихийн тул бүтээн хичээгтүн! 4 Израйл аа! 
Сонсогтун! Бидний Жахуа бурхан нь ганц Жахуа бурхан буй. 5 Тиймийн 
тул өөрийн Жахуа бурхныг хамаг зүрхээр хийгээд хамаг сүнсээр ба хамаг 
чадлаар янаглагтун! 6 Бас миний энэ өдөр танд захисан эд үгсийг өөрийн 
зүрхний дээр байлган 7 тэднийг өөрийн хөвгүүдэд сайтар сургаж, өөрийн 
гэрийн дотор суух бөгөөд замаар явах ба, хэвтэх бөгөөд босох цагтаа 
тэдний учир өгүүлэгтүн! 8 Бас тэднийг тэмдэг болгон гартаа өнж, саравч 
мэт малгайн дээр өнж 9 Гэрийн баганын дээр хийгээд хаалгын дээр 
бичигтүн! 10 Тийн бөгөөд таны Жахуа бурхан нь танд өгсүгэй! хэмээн 
таны Аврахам хийгээд Ишаг ба Якув нарт тангарагласан газарт гэвэл, 
таны эс үүдсэн их хийгээд сайхан балгадад хийгээд 11 таны эс дүүргэсэн 
сайн юмаар дүүрэн гэрт ба, таны эс малтсан худагт хийгээд таны эс 



тарьсан үзэх хийгээд тост модон газарт таныг оруулсаны хойно бас та 
идэж цадсаны хойно 12 Таныг Египет газраас зарагдалын гэрээс гаргасан 
Жахуа үл мартахаа хичээгтүн! 13 Та өөрийн Жахуа бурхнаас айж ямагт 
түүнд зарагдан түүний нэрээр тангараглагтун! 14 Бус бурхад гэвэл таныг 
тойрогч улсын бурхадыг бүү дагагтун! 15 Тийхн бус бөгөөс эл, таны 
Жахуа бурхан нь таны тус хилэгнээд таныг газрын дээрээс хоосруулах 
болгожээ. Тэр юуны тул гэвэл, тантай байгч таны Жахуа бурхан нь 
атаархалт бурхан мэт. 16 Өөрийн Жахуа бурхны захисан захиа хийгээд 
гэрчилгээ ба тогтоолуудын сайтар сахигтун! 18 Тийн бөгөөд танд сайн 
болхын тул хийгээд Жахуагийн таны эцэг нарт тангараглаж 19 таны хамаг 
дайснуудыг гаргаж танд тэр сайн газрыг өгсүгэй! хэмээн Жахуагийн 
зарлиг болсон мэт тэр газрыг эзлэхийн тул Жахуагийн өмнө зөв хийгээд 
сайныг бүтээгтүн! 20 Бас хлйд цагт таны хөвгүүд нь талаас асууж, бидний 
Жахуа бурхны бидэнд захисан гэрчилгээ хийгээд тогтоол ба шүүврүүд нь 
юу буюу хэмээн өгүүлэх бөгөөс 21 Та хөвгүүдээ ийн; Би дЕшипетийн 
дотор Фаругийн боолууд бөлгөө. Зүгээр Жахуа нь аугаа хүчит мутраар 
биднийг Египет газраас гарав. 22 Бас Жахуа нь бидний нүдний өмнө 
Египетийн дээр хийгээд Фаругийн дээр ба түүний хамаг гэртний дээр их 
хийгээд хүнд бэлгэс ба гайхамшгуудыг үйлдэв. 23 Тийн бөгөөд тэр нь 
биднийг нааш авчирч бидний эцэг нарт тангарагласан газрыг бидэнд 
өгөхийн тул бидний гтэндээс гаргав. 24 Бас эдүгээ гэр болсон мэт бидэнд 
хэзээ ч сайн болох хийгээд биднийг амьдраар байлгахын тул бидний 
Жахуагаас айж, эд хамаг тогтоолуудыг бүтээхийг Жахуа нь захив. 25 
Хэрвээ ибд түүний захисан мэт эд хамаг захиануудыг бүтээхээ хичээвээс 
эл, тэр нь бидний Жахуа бурхны өмнө, бидний зөв болох болой хэмэн 
өгүүлэгтүн!  

Долдугаар бүлэг  

1 Таны Жахуа бурхны таны өмч болгон авахын тул таны одох газарт 
таныг оруулсанд, бас таны өмнөөс олон улс болон танаас их хийгээд 
хүчит улс гэвэл Хинтэн хийгээд Кэркиштэн ба Амуртан хийгээд 
Ханавантан ба Фэрижтэн хийгээд Хивитэн ба Зибустан эд долоон улсыг 
гаргаж 2 Бас таны Жахуа бурхны тэднийг таны эрхэд тушааж өгсөнд, 
тэднийг хоосруултал таслагтун! Тэдэнтэй эвт хэлэлцээ үл болгон тэднийг 
бүү хайрлагтун! 3 Бас тэдэнтэй ураг үл бололцож, охидоо тэдний 
хөвгүүдэд үл өгөн тэдний охидыг хөвгүүддээ бүү авагтун! 4 Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь таны хөвгүүдийг бус бурхдад зарагдахын тул намайг 
дагахаас болиулах буй. Энэ мэтээр Жахуа нь таны тус ихэд хилэгнээд 
таныг гэнтэд хоосруулах буй. 5 Тиймийн тул тэдэнд ийн үйлдэгтүн! гэвэл, 
тэдний тахилын ширээг үгүй облгож, тэдний хөргүүдийг эвдэж, тэдний 



балай бурхдыг цавчиж тэдний зурсан хөргүүдийг галаар түлэгтүн! 6 Тэр 
юуны тул гэвэл, та өөрийн Жахуа Бурханд ариун улс буй. Таны Жахуа 
Бурхан нь өөрт тусгаар улс болхын тул, таныг дэлхийн дээр байгч хамаг 
улсаас сонгосон буй. 7 Бус улсаас таны олон болсны тул Жахуа нь таныг 
янаглан сонгосон бус уу. Тэр юуны тул гэвэл, та хамаг улсаас бага 
бөлгөө. 8 Зүгээр Жахуагийн таныг янагласны тул хийгээд таны эцэг нарт 
тангарагласан тангарагаа сахихын тул Жахуа нь таныг аугаа хүчит 
мутраар гаргаж, Египетийн Фару хааны гараас зарагдалын гэрээс 
тонилгосон буй. 9 Тиймийн тул таны Жахуа Бурханыг үнэн бурхан 
хийгээд итгэлт Бурхан ба, түүнийг янаглагчид хийгээд түүний 
захиануудыг сахигчидад мянган үе болтол өөрийн тогтоол хийгээд 
өршөөлөө сахигч бурхан мөн хэмээн мэдэгтүн! 10 Зүгээр тэр нь түүнийг 
өшөөлөгчидийг хоосруулж тэдэнд хариуг илт өгнө. Тэр нь өшөөлөгчидөд 
төдөлгүй хариуг илт өгөх буй. 11 Тиймийн тул та миний танд энэ өдөр 
захисан захиа хийгээд тогтоол ба шүүврүүдийг сахин бүтээгтүн! 12 
Тийнхүү хэрвээ та энэ шүүврүүдийг сонсон, тэднийг сахин бүтээвээс эл, 
таны Жахуа Бурхан нь таны эцэг нарт тангарагласан тогтоол хийгээд 
өршөөлөө танд сахих буй. 13 Бас тэр нь таныг янаглан, таныг адистлан, 
таныг үржүүлэн, танд өгсүгэй! хэмээн таны эцэг нарт тангарагласан 
газрын дотор таныг умайн үрс хийгээд тариалангийн үрс ба таны тариа 
хийгээд таны үзмийн ундаа ба таны тос хийгээд таны тос хийгээд таны 
үхрийн үрс ба хонины үрсийг адистидлах буй. 14 Та хамаг улсаас үлэмж 
адистидлагдаад таны дотор хийгээд таны малын дотор хүүсөр эрчэм ч үл 
болох буй. 15 Бас таны Жахуа Бурхан нь хамаг өвчнийг танаас 
холдуулаад, таны мэдсэн Египетийн муу өвчнүүдээс нэгийг ч таны дээр 
үл тавин, таны өшөөлөгчидийн дээр тавих буй. 16 Бас таны Жахуа 
Бурханы танд өгөх улсыг хоосруулагтун! Таны нүд нь тэднийг үл хайрлах 
болтугай! Жич та тэдний бурхдад бүү зарагдагтун! Тэр юуны тул гэвэл, 
тэр нь танд доор болох буй. 17 Хэрвээ та зүрхэндээ ийн; Эд улс нь 
биднээс олон буй. Бид тэднийг яахин дийлэх хэмээн өгүүлэвч, харин 
тэднээс үл айн 18 таны Жахуа Бурханы Фаруд хийгээд бүхэл Египетэд 
үйлдсэнийг сайтар санагтун! 19 Таны нүдний өвдсөн зовлон хийгээд таны 
Жахуа бурхны бэлгэсээр хийгээд гайхамшгуудаар ба, аугаа хүчит 
мутраар хийгээд сунгасан сарвуугаар таныг гаргасан мэт, түүнчлэн таны 
Жахуа бурхан нь таныг айлгаж хамаг улсад үйлдэх буй. 20 Бас танаас 
нуугдаж үйлдсэнүүдийг дуустал таны Жахуа бурхан нь тэдний дотор хорт 
хорхойнуудыг илгээх буй. 21 Тэднээс бүү айгтун! Тэр юуны тул гэвэл, 
таны Жахуа бурхан нь тантай буй. Тэ рнь аугаа хүчит хийгээд аймшигт 
бурхан буй. 22 Таны Жахуа бурхан нь тэд улсуудын таны өмнөөс улам 
улмаар гаргах буй. Ангуудын танд үл үлэмжлэхийн тул тэднийг гэнтэд бүү 
хоосруулагтун! 23 Бас таны Жахуа бурхны тэдний танд өгч хоосруултал 



хөмрүүлэн 24 Тэдний хаадыг таны гэрт өгсөнд тэдний нэрийг огторгуйн 
доороос үгүй болгогтун! Таны тэднийг хоосруулахаас урьд хэн ч таны тус 
байж үл чадах буй. 25 Тэдний зурсан бурхдыг галаар түлэгтүн! Тэдний 
дээр байгч мөнгө хийгээд алтыг үл хүсэн биедээ бүү авагтун! Тэр юуны 
тул түүгээр таны үл өлмийдэгдэхийн тул болой. Тэр нь таны Жахуа 
Бурханд жигшүүр буй. 26 Бас жигшүүрийг гэртээ бүү оруулагтун! Тэр 
юуны тул гэвэл, таны тэр мэт бузар үл болохын тул болой. Зүгээр түүнийг 
ихэд өшөөлж, түүнээс жигшигтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь бузар мөн 
болой.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Миний энэ өдөр захих хамаг захиануудыг бүтээхийг хичээгтүн! Тэр 
юуны тул гэвэл, таны амьд байж үржихийн тул хийгээ дЖахуагийн 
өгсүгэй! хэмээн таны эцэг нарт тангарагласан газарт урваж түүнийг 
эзлэхийн тул болой. 2 Бас таныг номхотгохын тул хийгээд шинжихийн тул 
ба, таны зүрхний дотор юу буй бөгөөд таны түүний захиануудыг сахих уу? 
үгүй юу? хэмээн мэдэхийн тул таны Жахуа бурхны таныг говийн дтор эд 
дөчин жилийн туршаар удирдан чвуулсан замыг санагтун! 3 Бас тэр нь 
таныг номхотгон таны хийгээд таны эцэг нарын эс мэдсэн Ми Нэчээр 
таныг итгүүлэхийн тул таныг өлсгөв. Тэр юуны тул гэвэл, хүний ямагт 
талхаар бус, харин Жахуагийн аливаа захисан юмаар, хүний амьд байхыг 
танд мэдүүлэхийн тул болой. 4 Эд дөчин жилийн туршаар таны дээр 
байгч таны хувцас нь эс хуучирсан бөгөөд, таны хөл нь эс хавдсан буй. 5 
Тиймийн тул хүн нь хөвгүүдээ сургадаг мэт Жахуагийн таныг сургасаныг 
мэдэгтүн! 6 Тиймийн тул өөрийн Жахуа бурхны захиануудыг сахиж, 
түүний замуудаар яван, түүнээс айгтун! 7 Таны Жахуа бурхны таныг сайн 
газар болон усны урсгалт хийгээд талаар уулнаас гарагч нуур хийгээд 
булагт газарт 8 буудай хийгээд арвай ба үзэм хийгээд тошлог ба анар 
модот газарт, Оливагийн тос хийгээд балт газарт 9 таны ховор бусаар 
талхыг идэж юуг дутахгүй газарт төмөр чулуут хийгээд зэсийг малтагдах 
газарт оруулсан цагт 10 та идэж цадсандаа энэ сайн газрыг танд өгсөний 
тул өөрийн Жахуа бурхныг магтагтун! 11 Өөрийн Жахуа нь бурхныг үл 
мартаж, миний эдүгээ өдөр захидаг түүний захианууд хийгээд түүний 
шүүврүүд ба түүний тогтоолыг сахихыг хичээгтүн! 12 Тийн бус бөгөөс эл, 
та идэн цадаад, сайн гэрүүдийн үүдээд тэдний дотор суусан бөгөөд 13 
Таны үхэр хийгээд хонины үржсэн бөгөөд мөнгө хийгээд алт их болсон ба 
таны хамаг эдэлбэр их болсон цагт 14 Таныг Египет газраас зарагдалын 
гэрээс гарган 15 Галт могой хийгээд хилэнцэт могойнуудаар дүүргэгдсэн 
их хийгээд сүрхий хувийг аластуулагч, усгүй хуурай газдад таны тул 
хаднаас усыг гарган 16 Бас таныг номхотгох шинжин хойд цагт танд 



сайныг үйлдэхийн тул, таны номхотгон шинжин хойд цагт танд сайныг 
үйлдэхийн тул, таны эцэг нарын эс мэдсэн Мэ Нэчээр таныг тэжээгч таны 
Жахуа бурхныг бардамласан зүрхээрээ мартаж, 17 Бидний чадал хийгээд 
бидний гарын хүч нь энэ эд уурсыг бидэнд хүргэв хэмээн зүрхэнд өгүүлэх 
болгожээ. 18 Харин өөрийн Жахуа бурхныг санагтун! Тэр юуны тул гэвэл, 
таны эцэг нарт тангарагласан тогтоол бататгахын тул эдүгээ өдрө болсон 
мэт тэр нь энэ мэт уурсыг олохын тул танд чадалын өгсөн буй. 19 Зүгээр 
хэрвээ та өөрийн Жахуа бурхныг мартаж, бусад бурхдыг дагаж тэдэнд 
зарагдан мөргөвөл танаар эрхгүй хоосрох, хэмээн би эдүгээ өдөр 
гэрчилнэ. 20 Жахуагийн өмнө хоосруулсан улс мэт та хоосрох буй. Тэр 
юуны тул гэвэл, таны Жахуа бурхны дуунд дуулгаргүй болсны тул болой.  

Есдүгээр бүлэг.  

1 Израйл аа! Сонсогтун! Та Эдүгээ Иорданы гатлаад, танаас их хийгээд 
хүчит улс хийгээд их хийгээд маш өндөр хэрмээр хүрээлэгдсэн балгадыг 
эзлэхийн тул орох буй. 2 Тэд нь их хийгээд өндөр биет улс болон анагын 
үрс буй. Тэдний учир анагын үрсийн тус хэн байж чадна хэмээн та 
сонссон буй. 3 Тиймийн тул таны өмнө орогч таны Жахуа бурхныг 
бадрангуй гал мөн хэмээн эдүгээ мэдэгтүн! Тэр нь тэднийг эвдэж таныг 
өмнөөс дайлах буй. Тийн бөгөөд та тэднийг түргэнээр гаргаж, Жахуагийн 
зарлиг болсон мэт тэднийг хоосруулах буй. 4 Таны Жахуа бурхны тэдний 
таныг өмнөөс гаргасанд, Жахуа нь бидний зөвийн тул энэ газрыг 
эзлэхийн тул биднийг оруулав хэмээн зүрхэндээ бүү өгүүлэгтүн! Тэр 
юуны тул гэвэл, эд улсын хилэнцийн тул Жахуа нь тэднийг таны өмнөөс 
гаргана. 5 Та өөрийн зөвийн тул хийгээд өөрийн шулуун сэтгэлийн тул 
эдний газрбг эзлэх бус уу. Харин Жахуа нь эд улсын хилэнцийн тул 
хийгээд таны Абрахам хийгээд Ишаг ба Якув эцэг нарт тангарагласан 
зарлигийг бүтээхийн тул тэднийг таны өмнөөс гаргана 6 Тиймийн тул 
танб Жахуа бурхан нь энэ сайн газрыг таны зөвийн тул танд өгсөн бус уу 
хэмээн мэдэгтүн! Та Египет газраас гарсаар энэ газарт иртэл Жахуагийн 
тус эсэргүүцэгчид болсон буй. 8 Хоривид та Жахуаг хилэгнүүлэв. Тийнхүү 
Жахуа нь таныг хоосруулахын төдий таны тус хилэгнэв. 9 Жахуагийн 
тантай тогтоосон тогтоолын чуулган гэвэл, хоёр хавтгай чулууг авахын 
тул миний ууланд гараад дөчин өдөр хийгээд дөчин шөнөд идээг эс идэн 
усыг ч эс уун байсанд 10 Жахуа нь бурхны мутрын хуруудаар бичигдсэн 
хоёр хавтгай чулууг авав. Тэдний дээр Жахуагийн уулнаас галын дотроос 
чуулганы өдөр танд хамаг зарлиг болсон мэт бичигдсэн бөлгөө. 11 Тийн 
бөгөөд дөчин өдөр хийгээд дөчин шөнийн эцэст Жахуа нь хоёр хавтгай 
чулуу гэвэл, тогтоолын хоёр чулууг надад өгөөд 12 Жахуа нь надад ийн 
зарлиг болов. Босоод надаас түргэлж буун үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, 



чиний Египетээс гаргасан улс нь доройтсон буй. Тэд нь миний захисан 
замаас түргэнээр эргэсэн буй. Тэд нь биедээ цутгасан дуулан үйлдэв. 13 
Бас Жахуа нь над зарлиг болруун; Би энэ улсыг үзэв. Тэд нь хатуу гөжүүт 
улс буй. 14 Байтугай! Би тэднийг эвдрүүлж тэдний нэрийг ч огторгуйн 
доороос болгогдох буй. Тийн бөгөөд би чамайг тэднээс их хийгээд хүчит 
улс болгох буй хэмээн зарлиг болов. 15 Тийн бөгөөд миний буцаж 
уулнаас буухад уул нь галаар түлэгдсэн бөлгөө. Бас хоёр хавтгай чулуу 
нь миний хоёр гарт буй бөлгөө. 16 Тийн бөгөөд миний гарахад, Мана. та 
цутгагдсан тугалыг биедээ үйлдсэнээр таны Жахуа бурхны тус хилэнцийг 
үйлдээд Жахуагийн танд захисан замаас түргэнээр эргэсэн бөлгөө. 17 
Тийнхүү би хоёр хавтгай чулууг аваад, хоёр гараасаа хаясанаар тэднийг 
таны өмнө эвдэв. 18 Бас би урьд мэт Жахуагийн өмнө хөсөр унав. Таны 
Жахуаг хилэгнүүлж Жахуагийн өмнө хилэнцийг үйлдсэний тул би таны 
үйлдсэн хилэнцийн учир дөчин өдөр хийгээд дөчин шөнөд идээг эс идэн, 
усыг ч эс уун байв. 19 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуагийн таныг 
хоосруулахын төдий таны тус хилэглэсний тул би Жахуагийн хилэн 
хийгээд халуун уурлалаас айв. Зүгээр тэр цагт ч Жахуа нь намайг сонсов. 
20 Бас Жахуа нь Аруны тус хилэгнээд түүнийг ч хоосруулсан бөлгөө. 
Зүгээр тэр цагт би Аруны тул залбирав. 21 Бас би таныг хилэнц болсон 
тэр тугалыг аваад түүнийг галаар галдаж тоос мэт бутархайгаар хэмхлэж, 
түүний тоосыг уулнаас урсагч горхинд хаяв. 22 Бас Тэвирт хийгээд 
Массад ба Кибрүд Хэтэвид та Жахуаг хилэгнүүлэв. 23 Бас Жахуа нь 
таныг Кадис барниад илгээж ийн зарлиг болруун; Миний танд өгсөн 
газрыг эзлэхийнтул одогтун! хэмээн зарлиг болсонд та өөрийн Жахуа 
бурхны зарлигийн тус эсэргүүцэж, түүнд эс итгэн, түүний дууг ч эс сонсов. 
24 Миний таныг танисан өдрөөс аван та Жахуагийн тус эсэргүүцэгчид 
байсан буй. 25 Жахуа нь таныг хоосруулах хэмээн зариг болов. Тиймийн 
тул би урьд мэт дөчин өдөр хийгээд дөчин шөнөд түүний өмнө унав. 26 
Тиймийн тул би Жахуад залбирч ийн; Жахуа бурхаан! Чиний улс болон 
чиний их байдлаараа тонилгосон бөгөөд Египет газраас чиний аугаа 
хүчит мутраар гаргасан өмчийг үл хоосруулан, 27 Абрахам хийгээд Ишаг 
ба Якув боолуудаа санан соёрх! Энэ улс ширүүн хийгээд хилэнц ба 
бурууг үл харан соёрх! 28 Тийн бус бөгөөс эл. Чиний бидний хаанаас 
гаргасан тэр газрын улс нь ийн; Жахуа нь тэднийг амалснаа газарт 
оруулж эс чадсаны тул, тэдний говийн дотор алахын тул гаргасан буй 
хэмээн өгүүлэх болгожээ. 29 Зүгээр тэд нь чиний улс болон чиний аугаа 
хүчит мутраар хийгээд сунгасан сарвуугаараа гаргасн өмч мөн хэмээн 
айлтгав.  

Аравдугаар бүлэг.  



1 Бас тэр цагт Жахуа нь надад зарлиг болруун; Урьд хоёр хавтгай 
чулуунд адил болохыг цавчин, нэг модон хайрцгийг үйлдээд надад улны 
дээр гаран үйлд. 2 Тийн бөгөөд би чиний эвдсэн урьд хавтгай чулууны 
дээр байсан үгсийг тэдний дээр бичих буй. Тийнхүү тэдний хайрцагт 
оруулан үйлд 3 хэмээн зарлиг болсонд би Шитим модоор хайрцагийг 
үйлдэж урьд хавтгай чулуунд адил хоёрыг цавчаад, гартаа хоёр хавтгай 
чулуунтаар ууланд өөд гарав. 4 Тийн бөгөөд Жахуа нь хоёр хавтгай 
чулууны дээр урьд хавтгай чулууны дээр бичсэн мэт гэвэл, Жахуагийн 
ууланд галын дотроос чуулганы дээр бичсэн мэт гээвл, Жахуагийн 
ууланд галын дотроос чуулганы өдөр зарлигласан арван захиаг бичээд 
надад өгөв. 5 Тийн бөгөөд би буцаж үүлнаас буугаад хоёр хавтгай чулууг 
миний үйлдсэн хайрцагт оруулав. Жахуагийн надад захисан мэт тэд нь 
тэнд байсаар амой. 6 Тэндээс Израйлын хөвгүүд нь арын улсын 
Бирудаас Мошир хүртэл зорчив. Тэнд Арун нь нөгчөөд тэнд ч булагдав. 
Тийнхүү түүний Илиачар хөвгүүн нь түүний оронд лам болов. 7 Тэндээс 
тэд нь Күд Күдэд хүрээд Күд Күдээс усны голд байгч Зудбин газарт хүрэв. 
8 Тэр цагт Жахуагийн хайрцгийг өргөх бөгөөд Жахуагийн өмнө байж 
түүнд зарагдах ба, түүний нэрээр адислахын тул Жахуа нь Ливийн өвгийг 
эдүгээ болтол салган авав. 9 Тиймийн тул Ливи нь ах дүү нартайгаа 
өмчгүй буй. Таны Жахуа бурхны түүнд амласан мэт Жахуа нь түүний өмч 
буй. 10 Бас би урьд цагт Маду уулны дээр дөчин өдөр хийгээд дөчин 
шөнөд байлаан Тийнхүү Жахуа нь таны үл хоосруулахын тул тэр цагт ч 
намайг сонсов. 11 Жич Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; Чи босоод 
миний өгсүгэй! хэмээн тэдний эцэг нарт тангарагласан газрыг эзлэхийн 
тул энэ улсыг удирдан үйлд хэмээн зарлиг болов. 12 Тийн бөгөөд Израйл 
аа! Таны Жахуа бурхан нь танаас юуг хэрэглмү гэвэл, өөрийн Жахуа 
бурхнаас айх бөгөөд түүний хамаг замуудаар явах ба түүнийг янаглах 
бөгөөд өөрийн Жахуа бурханд хамаг зүрхээр хийгээд хамаг сүнсээрээ 
зарагдах ба 13 Бас танд сайн болохын тул миний эдүгээ танд захиснаар 
Жахуа бурхны захиа хийгээд тогтоолын сахихыг хэрэглэх биш үү. 14 
Мана. Огторгуй хийгээд огторгуйн огторгуй ба дэлхий хийгээд түүний 
дотор байгчууд нь таны Жахуа бурхны буй. 15 Зүгээр Жахуа нь таны эцэг 
нарыг их таалсаны тул тэднээс хойно тэдний үрсийг энэ өдөр болсон мэт 
таныг хамаг улсаас сонсов. 16 Тиймийн тул өөрийн зүрхний бузрыг 
хагацуулаад, хажуу гөжүүг бүү бологтун! 17 Тэр юуны тул гээвл, таны 
Жахуа бурхан нь бурхдын бурхан хийгээд эздийн эзэн буй. Тэр нь их 
хүчит ба, аймшигт бурхан буй. Тэр нь нүүрийг үл тоон бэлгийг ч эс авах 
буй. 18 Тэр нь өнчин хийгээд бэлэвсний тул шүүврийг бүтээн, оролт 
хүнийг хайрлаж түүнд идээ хийгээд хувцсыг өгнө. 19 Тиймийн тул оролт 
хүнийг хайрлагтун! Тэр юуны ту гэвэл, та Египет газарт оролт байсан 
бөлгөө. 20 Өөрйин Жахуа бурхнаас айж түүнд зарагдаж түүний үл хагац, 



түүний нэрээр тангараглагтун! 21 Тэр нь таны магтаал болон таны 
нүдний үзсэн их хийгээд хаймшигуудыг таны тул бүтээсэн таны бурхан 
мөн. 22 Таны эцэг нар нь Египетэд орох цагтаа далан хүн бөлгөө. Зүгээр 
эдүгээ таныг Жахуа бурхна нь таныг огторгуйн одод мэт олон болгосон 
буй.  

Арван нэгдүгээр бүлэг.  

1 Тиймийн тул өөрийн Жахуа нь бурхныг янаглан, түүний шүүвэр хийгээд 
түүний тогтоол ба түүний шүүвэр хийгээд түүний захиануудыг аливаа 
цагт сахигтун! 2 Тэр юуны тул гэвэл, би эс мэдсэн хийгээд эс үзсэн таны 
хүүхдэд үл өгүүл. Та мэдсэн өгүүлнэ гэвэл, та өөрийн Жахуа бурхны 
сургалга хийгээд түүний их байдал ба, түүний аугаа хүчит мутар хийгээд 
үйлс ба 4 бас Египетийн цэрэгт хийгээд тэдний морьд ба тэргэст юу 
үйлдсэн гэвэл, тэдний таныг нээхэд улаан далайн усыг буцааж тэднийг 
цувуулсан бөгөөд Жахуагийн тэднийг мөнхөд хоосруулсан ба 5 Таны 
Атахи газарт иртэл таны тул говийн дотор юу үйлдэх ба 6 Бас Рубины 
Илиав хөвгүүний Дитаны хийгээд Абрахам хөвгүүдэд юу үйлдсэн гэвэл, 
газар нь амаа ангайлган, тэдний хийгээд тэдний гэр дэхь ба гэрүүд 
хийгээд Израйлын дотор байгч тэдний хамаг эдэлбэртэй залгисныг та 
эдүгээ өдөр мэднэ. 7 Энэ мэтээр таны нүдэд нь Жахуагийн үйлдсэн их 
үйлсийн үзсэн буй. 8 Тиймийн тул та хүчит болохын тул хийгээд өмч 
болгон авах газарт орж түүнийг эзлэхийн тул ба 9 Жахуагийн таны эцэг 
нарт хийгээд тэдний үрст өгсүгэй! хэмээн тэдэнд тангарагласан газар 
гэвэл, сүү хийгээд балаар урсагч газрын дээр насыг уртадгахын тул, 
миний эдүгээ өдөр танд захих хамаг захиануудыг сахигтун! 10 Тэр юуны 
тул гэвэл, таны эзлэхийн тул орох газар нь таны гарсан Египетэд адил 
бус уу. Тэнд та хөрөнгийн цацаад цэцэглэлийн ногоо мэт хөлөөрөө 
усалдаг бөлгөө. 11 Зүгээр таны эзлэхийн тул орох газар нь уулаар 
хийгээд талаар Лэвэл газар болон огторгуйн бороогоор услагдана. 12 Тэр 
газрыг Жахуа нь гамнана. Таны Жахуа нь бурхны нүд нь жилийн эхнээс 
жилийн эцэс болтол үргэлжид түүний дээр байна. 13 Тийн бөгөөд хэрвээ 
та миний эдүгээ өдөр танд захих захиаг сайтар сонсож өөрийн Жахуа 
бурхныг янаглан, түүнд бүхэл зүрхээр хийгээд бүхэл сүнсээр зарагдах 
бөгөөс эл. 14 Таны тариа хийгээд үзмийн ундаа ба тосыг хураахын тул, 
тэр нь таныг газрыг бороог түүний цагт өгөх гэвэл, хаврын хийгээд 
намрын бороог өгөх буй. 15 Бас тэр нь таны малын тул таны хээрт өвсийг 
өгөх буй. 11Тийн бөгөөд та идэн цадах буй. 16 Таныг зүрх нь мэхлэгдэх 
бөгөөд, та ч дэвэж бус бороонд зарагдан мөргөх болгожээ хэмээн 
хичээгтүн! 17 Тийн бус бөгөөс эл, Жахуа нь таны тус ихэд хилэгнээд, 
огторгуйг хаагаад бороог үл оруулах бөгөөд, газар нь жимсээ үл гаргах 



буй. Тийн бөгөөд та Жахуагийн танд өгсөн сайн газраас түргэнээ хоосрох 
буй. 18 Тиймийн тул та эд миний үгсийг зүрхэнд хийгээд сүнсэндээ 
хадгалж тэднийг гартаа тэмдэг болгон соёрх! Манлай дээрээ саравч сэт 
оёгтун! 19 Бас та гэртээ суух бөгөөд замаар явах ба, хэвтэх хийгээд 
босох цагтаа тэдний учир өгүүлж тэднийг хүүхдээ сургагтун! 20 Бас 
тэдний үүдний хатавч хийгээд хаалганд бичигтүн! 21 Тийн бөгөөтөл таны 
нас хийгээд таны хүүхдийн нас нь Жахуагийн таны эцэг нарт өгсүгэй! 
хэмээн тангарагласан газрын дээр олон болж, дэлхийн дээр огторгуйн 
өдрүүд мэт болох болой. 22 Тэр юуны тул гэвэл, хэрвээ та эд хамаг захих 
захиануудыг сайтар сахин бүтээж, өөрийн Жахуа бурхныг янаглан, 
түүний хамаг замуудаар явж түүнд хэлвээс эл. 23 Жахуа нь таны өмнөөс 
тэд хамаг улсыг гаргах бөгөөд та танаас их хийгээд хүчит улсын өмчийг 
авах буй. 24 Таны хөлийн улын аливаа гишгэсэн газар нь таны болох буй. 
Таны хязгаар нь говиос Либнун хүртэл болон Зөфрүд гэгч мөрнөөс 
баруун далай хүртэл болох болой. 25 Ямар ч хүн нь таны тус байж үл 
болох, тэр юуны тул гэвэл, таны Жахуа бурхан нь танд зарлиг болсон мэт 
таны аливаа гишгэх газрыг танаас айлган эмээлгэх буй. 26 Мана. Би 
эдүгээ өдөр таны өмнө адистид хийгээд хараалыг тавина гэвэл 27 хэрвээ 
та миний танд эдүгээ өдөр захихаар таны Жахуа бурхны захиануудыг 
сахих бөгөөс эл. Төнд адистид болох буй. 28 Зүгээр хэрвээ та өөрийн 
Жахуа бурхны захиануудыг үл сонсон миний эдүгээ өдөр танд захисан 
замаас эргэж, таны эс мэдсэн бурхдыг дагах бөгөөс эл, хараал болох 
буй. 29 Тийн бөгөөд таны Жахуа бурхны таны эзлэхийн тул орох газарт 
таныг оруулахад та адистидыг Хирижим ууланд тавин хараалыг Ивил 
ууланд тавигтун! 30 Тэд уул гэвэл Иорданы чанад этгээдэд нарны ургах 
зүгт Килэнэлийн тус байгч далд морийн талын ойр суугч Ханаван улсын 
газарт биш үү. 31 Тэр юуны тул гэвэл, та өөрийн Жахуа бурхны танд 
өгсөн газрыг эзлэхийн тул Иорданыг гатлах болов. Та түүнийг эзлэн 
түүний дотор суух буй. 32 Зүгээр миний эдүгээ өдөр таны өмнө тавих 
хамаг тогтоол хийгээд шүүврүүдийг үйлдэхээ сахигтун!  

Арван хоёрдугаар бүлэг.  

1 Таны эцэг нарын Жахуа бурхны танд өмч болгон өгсөн газрын дээр 
таны амьд байх хамаг өдрүүдэдээ үйлдэхийн тул сахих тогтоол хийгээд 
шүүврүүд нь ийн; 2 Таныг гаргах өндөр хададын дээр хийгээд уулны дээр 
би ногоон мододын доор зарагдсан газдыг бүрэн эвдэгтүн! 3 Тэдний 
тахилын ширээг хөмрүүлэн, тэдний хөргүүдийг эвдэн, тэдний балай 
бурхдыг галаар түлэгтүн! Бас тэдний зурсан хөргүүдийн хэмхлэж, тэдний 
нэрсийн тэр газраас үгүй болгогтун! 4 Зүгээр та өөрийн Жахуа бурханд 
тэр мэтийг бүү үйлдэгтүн! 5 Харин таны Жахуа бурхан нь таны хамаг 



овгуудаас нэрээ байлгахын тул аль газрыг сонговоос түүний суудлыг 
бэдрэн тэнд одогтун! 6 Тэнд ч өөрийн шатаалт тахилууд хийгээд бус 
тахилууд ба, арав болсон хувид хийгээд дээш өргөгдөх тахилууд ба 
тангарагийн тахилууд хийгээд дурны тахилууд ба өөрийн үхрийн хийгээд 
хонины анхны төрөгдсөнийг авчрагтун! 7 Тэнд та хийгээд таны гэрдэхүүд 
нь Жахуагийн өмнө идэж Жахуагийн анхны хамаг хөдөлмөрийг 
адисласаны тул жаргалдагтун! 8 Бидний эдүгээ тус бүр дураараа энд 
үйлддэг мэт үйлдэгтүн! 9 Тэр юуны тул гэвэл, та Жахуагийн танд өгсөн 
Амиру хийгээд өмчид ирэх өдий болой. 10 Зүгээр таны Иорданыг 
гатлуулаад таны Жахуа бурхны таны эзлэхийн тул танд өгсөн газар 
суухад, бас түүнийг тойрогч дайснуудаас танд Амурийг өгсөний тул таны 
амархнаар суухад 11 Таны Жахуа бурхан нь нэрээ байлгахын тул аль 
газрыг сонговоос тэнд миний танд хамаг захисан гэвэл, таны шатаалт 
тахилууд хийгээд бус тахилууд ба, арван болсон хувиуд хийгээд дээш 
өргөгдөх тахилууд ба Жахуад тангарагласан таны хамаг эрхэм 
тангарагийн тахилуудыг авчирагтун! 12 Тийн бөгөөд та хийгээд таны 
хөвгүүд ба таны охин хийгээд боолууд ба таны шивэгчид хийгээд таны 
хөвгүүд ба таны охин хийгээд боолууд ба таны шивэгчид хийгээд таны 
хаалганы дотор байгч Ливи нь таны дтор өмчгүй бүхийн тул тантай 
Жахуагийн өмнө жаргалдагтун! 13 Тийн аливаа үзсэн газарт шатаалт 
тахилуудаа үл эргэхийн тул биеэ хичээгтүн! 14 Харин Жахуа нь таны 
хамаг овгуудаас аль нэг газрыг сонговоос тэнд шатаалт тахилуудаа 
өргөж, миний танд аливаа захисныг бүтээгтүн! 15 Тийн боловч, та өөрийн 
хаалганы дотор өөрийн Жахуа бурхны адисласанаар малыг алж, махыг 
дураараа идэж болох буй. Тэнд ариун хийгээд ариун бусаад нь буга 
эсвэл хандгайн мах мэт идэж болох буй. 16 Зүгээр цусыг бүү идэгтүн! 
Түүнийг ус мэт газарт асгагтун! 17 Таны тарианы ба үзмийн ундааны 
хийгээд тосны арван хувийн нэг хийгээд, үхрийн хийгээд хонины анхны 
төрөгдсөн ба, таны аливаа тангарагласан тангарагийн тахилууд хийгээд 
дурны тахилууд ба, дээш өргөгдөх тахилуудыг өөрийн хаалганы дотор 
бүү идэгтүн! 18 Зүгээр таны Жахуа бурхны аль сонгосон газарт өөрийн 
Жахуа бурхны өмнө тэднийг идэгтүн! Та хийгээд таны хөвгүүд ба таны 
охин ба, таны боолууд хийгээд шивэгчид ба таны хаалганы дотор байгч 
Ливи нь идэлцэж, таны аливаа үйлдсэний учир өөрийн Жахуа бурхны 
өмнө жаргалдагтун! 19 Та өөрийн газарт суух хамаг өдрүүдэдээ Ливийг үл 
орхихоо хичээгтүн! 20 Таны Жахуа бурхны танд тангарагласнаар таны 
хязгаарыг жигдгэсний хойно та махыг идэх дуртай болоод махыг идсүгэй! 
хэмээн өгүүлвээс дураараа махыг идэж болох болой. 21 Хэрвээ таны 
Жахуа бурхны нэрээ байлгахын тул сонгосон газар нь танаас хол болох 
бөгөөс эл, миний захисан мэт Жахуагийн танд өгсөн үхэр хийгээд 
хониноос өөрийн хаалганы дотор хүссэнээрээ алж махыг идэх болох 



болой. 22 Буга эсвэл хандгайг иддэг мэт тэднийг идэгтүн! Арун хийгээд 
ариун бусууд нь тэднээс идэж болох болой. 23 Зүгээр цусыг үл идэхийг 
чангаар хичээгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, цус нь амин мөн. Тиймийн 
тулмахыг амьтай бүү идэгтүн! 24 Түүнээс үл идэн ус мэт газарт асгагтун! 
25 Таны Жахуагийн өмнө зөвийг үйлдсэнээр танд хийгээд таны хүүхдэд 
сайн болохын тул түүнээс бүү идэгтүн! 26 Зүгээр таны ариун болснууд 
хийгээд тангарагийн тахилуудаа аваад, Жахуагийн сонгосон газарт одоод 
27 шатаалт тахилууд гэвэл махыг ч цусыг ч өөрийн Жахуа бурхны 
тахилын ширээний дээр өргөгтүн! Бас таны бус тахилуудын цус нь 
өөрийн Жахуа бурхны тахилын ширээний дээр асгагдах болтугай! Харин 
тэдний махыг идэж болох болой. 28 Миний танд хамаг захиснуудыг 
үйлдэхийн тул ажиглан сонсогтун! Тэр юуны тул гэвэл, таны Жахуа 
бурхны өмнө таны зөвийг үйлдсэнээр танд хийгээд танаас хойно таны 
хүүхдэд хэзээ ч сайн болхын тул болой. 29 Таны Жахуа бурхны эзлэх 
улсыг хоосруулсан дтэдний оронд ороод тэдний тэдний газар суухдаа 30 
Тэдний таны өмнөөс хоосруулагдсаны хойно тэдний тааснаар үл 
өлмийдэгдэхийн тул хийгээд тэдний бурхдын учир асууж, эд улс нь 
өөрийн бурхдад яахин зарагдав. Би тэр мэтээр үйлдэх хэмээн үл 
өгүүлэхийн тул биеэ хитчээгтүн! 31 Та өөрийн Жахуа бурханд тэр мэтийг 
бүү үйлдэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь Жахуагийн аливаа өшөөлсөн 
жигшүүртүүдийг өөрийн бурхдад үйлдэж, хөвгүүд хийгээд охидоо өөрийн 
бурхдад галаар түлсэн буй. 32 Миний танд аливаа захисан юмыг 
үйлдэхээ хичээгтүн! Түүнд үл нэмэн, түүнээс үл авагтун!  

Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Хэрвээ таны дотор нэг зөнч эсвэл зүүдийг зүүдлэгч нь босоод, танд нэг 
бэлэг эсвэл гайхамшгийг үзүүлээд 2 бас тэрхүү бэлэг эсвэл гайхамшгийн 
бүтээсэнд тэр нь ийн; Бид таны эс мэдсэн бурхдыг дагаж тэдэнд зарагдах 
хэмээн танд өгүүлвээс 3 тэр зөнч эсвэл зүүдийг зүүдлэгчийн үгийг бүү 
сонсогтун! Тэр юуны тул гэвэл, та өөрийн Жахуа бурхныг хамаг зүрхээр 
хийгээд хамаг сүнсээрээ янаглана хэмээн мэдэхийн тул таны Жахуа 
бурхан нь үүгээр таныг шинжилнэ. 4 Та өөрийн Жахуа бурхныг дагаж 
түүнээс айж, түүний захиануудыг сахиж, түүний дууг сонсож, түүнд 
зарагдаж, түүнд галдагдана. 5 Тийн бөгөөд тэр зөнч эсвэл зүүдийг 
зүүдлэгч нь үхүүлэгдэх болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь таныг Египет 
газраас гаргасан бөгөөд таныг зарагдалын гэрээс тонилгосон таны Жахуа 
бурхнаас таныг хагацуулахын тул хийгээд, таны Жахуа бурхны танд 
захисан замаас таныг гаргахын тул үхүүлсэн бөлгөө. Энэ мэтээр тэр мууг 
өөрийн дотроос хагацуулаад 6 хэрвээ таны эцгийн эсвээс эхийн хөвгүүд 
болон таны ах дүү эсвэл хөвгүүд буюу охид буюу таны өврийн гэргий 



буюу, таны амь мэт, ойр нь амархан нь таныг нууцаар дуудаж, бид одож 
бус бурхдад гэвэл 7 танд ойр юу аль танаас хол юу дэлхийн нэг 
хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл таны хийгээд таны эцэг нарын эс мэдсэн 
таныг тойрогч улсын бурхдад зарагдах хэмээн өгүүлвээс, 8 түүнд үл 
зөвшөөн түүнийг бүү сонсогтун! Таны нүд нь түүнийг бүү өршөөтүгэй! 
Түүнийг үл хайрлан, бүү нуугтун! 9 Харин түүнийг үхүүлэгтүн! Түүнийг 
үхүүлэхийн тул таны гар нь түүний дээр түрүүлж тавигдах бөгөөд түүнээс 
хойно хамаг улсын гар нь түүний дээр тавигдах болтугай! 10 Тийн бөгөөд 
түүнийг чулуугаар чулуудан үхүүлэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, таныг Египет 
газраас зарагдлын гэрээс гаргасан таны Жахуа бурхнаас тэр нь таныг 
хагацуулахад туршсан бөлгөө. 11 Тийн бөгөөд хамаг Израйл нь үүнийг 
сонсож айгаад үүнээс хойно энэ мэт мууг дотроо үл үйлдэх болтугай! 12 
Хэрвээ Жахуагийн таны суухын тул танд өгсөн аль нэг балгасанд 13 
хилэнцтэн улс нь босоод, таны эс мэдсэн бурхдад зарагдахын тул одъя 
хэмээн өгүүлснээрээ өөрийн балгасны улсыг дагуулав хэмээн өгүүлснийг 
та сонсох бөгөөс эл, 14 таны эрт шинжин сайтар асуусаны хойно энэ нь 
үнэн хийгээд тэр мэт жигшүүрт юм таны дотор үнэхээр бүтээгдсэн 
болвоос эл. 15 Тэр балгасны улсыг эрхгүй илдээрээ цавчиж түүний дотор 
юу ахуйг малтай илдээрээ алагтун! 16 Бас түүний хамаг эд агуурс 
зээлний дунд хураагаад, тэр балгас хийгээд түүний хамаг эд агуурсыг 
өөрийн Жахуа Бурханд галаар түлэгтүн! Тэр нь овог болж дахин хэзээ ч 
үл үүдэгдэх болтугай! 17 Харин Жахуа нь өөрийн халуун хилэнг 
болиулахын тул хийгээд танд хайрыг үзүүлэхийн тул ба, таныг 
нүгүүлсэхийн тул хийгээд таны эцэг нарт тангарагласан мэт үржүүлэхийн 
тул тэрхүү хараагдсан юмаас таны гарт юу ч үл халдах болтугай! 18 Тийн 
бөгөөд та миний эдүгээ өдөр танд захисан захиануудыг сахихын тул 
Жахуагийн дууг сонсож, өөрийн Жахуа бурхны өмнө зөвийг үйлдэх 
болгожээ.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Та өөрийн Жахуа Бурханы хүүхэд мөн. Та нөгчсөдийн тул биеэ үл 
огтлон, духаа халзан бүү болгогтун! 2 Тэр юуны тул гэвэл, та өөрийн 
Жахуа бурханд ариун улс буй бөгөөд Жахуа нь өөртөө таныг тусаар улс 
болгон дэлхийн дээр байгч хамаг улсаас сонгосон буй. 3 Аливаа бузар 
юмыг бүү идээд 4 Таны идэж болох амьтан гэвэл ийн; Үхэр хийгээд хонь 
ба ямаа ба 5 Буга хийгээд хандгай ба 6 бас аливаа бус ан нь ацтай 
туурьтай болон салаат болоод хэввээс эл. Түүний идэж болох болой. 7 
Зүгээр эд салаат туурайт эсвэл хэвэгчүүдээс гэвэл тэмээ хийгээд туулай 
ба, алагдаага нь хэвэвч, харин салаат туурайт бус бүхийн тул тэднийг бүү 
идэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь хэвдэг боловч салаат туурайт бус 



болой. Тиймийн тул тэд нь танд бузар болой. 8 Энэ мэтээр гахайн салаат 
туурайт боловч, харин үл хэвдэгийн тул танд бузар болой. Тэдний махыг 
үл идэн, тэдний үхдэлд ч бүү хүргэгтүн! 9 Бас усны дотор байгчидаас 
таны идэн гэвэл аливаа хайст хийгээд сэрвээ идэгтүн! 10 Аливаа хайрст 
хийгээд сэрвээгүйчүүдийг бүү идэгтүн! Тэд нь танд бузар болой. 11 
Аливаа ариун шувууг идэн болох болой. 12 Зүгээр таны аль идэхүүд нь 
эд буй гэвэл бүргэд хийгээд харцага ба хэлүү мэргэн хийгээд 13 Хэсэг ба 
аливаа хийгээд халусор ба, 14 Аливаа хэрээний зүйл ба 15 Дохи хийгээд 
сар шувуу ба хөхөө хийгээд анчны зүйл ба. 16 Ууль хийгээд Ивэс шар 
шувуу ба хун ба 17 Хөдөө хийгээд бух шувуу ба хар галуу ба 18 Өрви 
хийгээд цахлайгийн зүйл ба үлэг худхур хийгээд багваахай хэмээгчид 
болой. 19 Аливаа адислагч жигшшртэн нь танд бузар болой. Тэднийг бүү 
идэгтүн! 20 Аливаа ариун шувууг идэгтүн! 21 Аливаа өөрөө үхсэнийг бүү 
идэгтүн! Таны хаалганы дотор байгч оролт хүний түүнийг идэхийн тул 
түүнд өгөгтүн! Бас оролт хүнд худалдаж болох болой. Зүгээр та өөрийн 
Жахуа бурханд ариун улс буй. Ишгийг түүний эхийн сүүний дотор бүү 
чанагтун! 22 Таны тариалангийн жил бүрт гаргасан үрсээс арван хувийн 
нэгийг үнэнээр өгөгтүн! 23 Бас таны тарианы хийгээд үзмийн ундааны ба 
тосны арван хувийн нэгийг хийгээд үхрийн ба хонины анхны төрөгдсөнийг 
таны Жахуа бурхны нэрээ байлгахын тул сонгосон газарт түүний өмнө 
идэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, таны Жахуа бурхнаас хэзээ ч айхаа сурахын 
тул болой. 24 Зүгээр хэрвээ таны Жахуа бурхны нэрээ байлгахын тул 
сонгосон газар нь танаас хол болох бөгөөд, Жахуагийн таны адисласаны 
хойно газрын тул болсны тул та арван хувийг аваачиж үл болох бөгөөс 25 
Түүнийг мөнгөөр худалдаад мөнгийг гартаа аваад, өөрийн Жахуа бурхны 
сонгосон газарт одогтун! 26 Жич та аливаа хүссэн юмын тул гэвэл, үхэр 
буюу хонь буюу, үзмийн ундаа буюу бас таны аливаа бус хүссэн юмын 
тул мөнгийг өгөөд, тэнд таны Жахуа Бурханы өмнө идэж та хийгээд таны 
гэрдэхүүд нь баясалцагтун! 27 Бас таны хаалганы дотор байгч Ливийг бүү 
орхигтун! Тэр юуны тул гэвэл, түүнд тантай хувь хийгээд өмчгүй буй. 28 
Тийн бөгөөд гурван жилийн эцэст, тэрхүү жилийн нэмэрийг гурван 
болгосон хувийг өөрийн хаалганы дотор хадгалагтун! 29 Тийнхүү таны 
хаалганы дотор байгч тантай хувь хийгээд өмчит эс болсон Ливи хийгээд 
өнчин ба бэлвэсэн нь ирээд, идэж цадах болтугай! Тийн бөгөөс эл, таны 
Жахуа бурхан нь таны гэрийн хамаг үйлдвэрийг адислах буй.  

Арван тавдугаар бүлэг.  

1 Долоон жилийн эцэст сул тавигтун! 2 Тэр өртөнийг тавих ёс нь ийн; Аль 
хэн бус хүнд урьдаар өгөгч нь түүнийг тавин, шадар байгч эсвээс ах 
дүүгээс өгсөнөө үл хэрэглэх болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 



Жахуагийн сул тавилга хэмээгдсэн болой. 3 Оролт хүнээс өөрийн зөгрийг 
хэрэглэж болох боловч, харин ах дүүгээс хэрэглэл өгөхөд сул тавигтун! 4 
Тийнхүү таны дотор өгөхүүд үл болох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, 
үйлдэж сахихийн тул өөрийн Жахуа бурхны дууг сонсох бөгөөс эл 5 Таны 
Жахуа бурхны танд өмч болгон өгсөн газарт Жахуа нь таныг ихэд 
адислах болъюу. 6 Бас таны Жахуа бурхан нь танд зарлиг болсноороо 
таныг адислах бөгөөд та олон улсад урьдаар өгөвч, тэднээс үл тэргүүлэх 
буй. 7 Хэрвээ таныг Жахуа бурхны танд өгсөн газарт таныг хаалганы 
дотор таны ах дүү нараас нэг үгээгүү хүн болох бөгөөс, үгээгүү ах дүүгийн 
тус зүрхээ хатуу үл болгон, гараа бүү хаагтун! 8 Зүгээр гэрээ 
хайрлалгүйгээр нэг түүний хэрэгт ёсоор түүнд хэрэглэсэнийг өгөгтүн! 9 
Сул тавих жил болсон, долдугаар жил нь ойр болов хэмээн муу зүрхээрээ 
өгүүлээд, нүдээ үгээгүүү ах дүүдээ муу болгож түүнд юу ч үл өгөхөд 
сананаас хичээгтүн! Тийн бус бөгөөс түүний Жахуад дуудсанаар нүгэл нь 
танд халдах болгожээ. 10 Түүнд эрхгүй өгөгтүн! Бас таны өгөхөд таны 
зүрх нь үл хайрлах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, энэ мэтээр үйлдсэний 
тул таны Жахуа бурхан нь таны хамаг үйлсээр хийгээд аливаа үйлдэх 
юмаар таныг адислах болъюу. 11 Тэр юуны тул гэвэл, үгээгүүнүүд нь тэр 
газарт байхыг үл болих буй. Тиймийн тул өөрийн газарт гараа үгээгүү 
ядуу ах дүүдээ хайрлалгүйгээр нээгтүн! хэмээн би танд захиж өгүүлнэ. 12 
Хэрвээ таны ах дүү нараас нэг Ибэри эсвэл Ибэри эм хүн нь танд 
худалдагдаад танд зургаан жил зарагдваас долдугаар жил түүнийг 
биеэсээ сул тавигтун! 13 Түүнийг сул тавиул, хоосноор үл тавь. 14 Таны 
Жахуа бурхны таныг адисласаны ёсоор өөрийн хониос хийгээд тарианы 
үтрэмээс ба үзмийн ундааны шахмагаас түүнд өгөгтүн! 15 Бас Египет 
газарт боол болсноо хийгээд Жахуагийн таныг тоноглосонг санагтун! 
Тиймийн тул би энэ өдөр танд энэ мэтийг захина. 16 Зүгээр хэрвээ тэр нь 
тантай байх сайн хэмээн санаад ийн; Би танд хийгээд таны Хиртихинд 
дуртай болоод үл гарах хэмээн өгүүлвээс 17 нэг шивээг аваад түүний 
чихийг үүдэнд нүхлэгтүн! Тийн бөгөөд тэр нь таны боол хэзээ ч болох 
болтугай! Бас энэ мэтээр өөрийн шивэгчинд үйдэгтүн! 18 Боолоо биеэс 
сул ьавих нь танд хатуугаар үл санагдах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, 
тэр нь танд зургаан жил зарагдсанаар хөлслөгдсөн зарцаас хоёр давхар 
дээр буй. Тийн бөгөөд таны Жахуа бурхан нь таны хамаг үйлдсэнээр 
таныг адислах болъюу. 19 Өөрийн үхэр хийгээд хонины төрөгдсөнөөс 
хамаг тэргүүн төрөгдөх эрсийг өөрийн Жахуа бурханд ариун бологтун! 
Тэргүүн төрөгдөх эрсийг өөрийн Жахуа бурханд ариун бологтүн! Тэргүүн 
төрөгдсөн үхрээ үл хөдөлгүүлэн, тэргүүн төрсөн хонои бүү хэрэглэгтүн! 20 
Гэрдэхүүдтэй Жахуагийн сонгосон газарт өөрийн Жахуа бурхны өмнө жил 
бүр тэр мэтсийг идэгтүн! 21 Зүгээр хэрвээ та тэдэнд аливаа шалтаг буй 
гэвэл, хэрвээ тэд нь доголон эсвэл сохор эсвэл аливаа бус муу шалтгаан 



буй бөгөөс эл, өөрийн Жахуа бурханд тэднийг тахил бүү болгогтун! 22 
Тэднийг өөрийн хаалганы дотор идэгтүн! Ариун бус хийгээд ариунууд нь 
адил ёсоор буга хийгээд хандгай мэт идэж болох болой. 23 Ямагт тэдний 
цусыг үл идэн, ус мэт газарт асгагтун!  

Арван зургадугаар бүлэг.  

1 гэгч сарыг сахиж, өөрийн Жахуад Фасахыг бүтээгтүн! Тэр юуны тул 
гэвэл, таны Жахуа нь бурхан нь Авид сард шөнөөр таныг Египетээс 
гаргав. 2 Тиймийн тул таны Жахуа бурхны нэрээр байлгахын тул 
сонгосон газар хонь хийгээд үхрээс гадна, Фасах тахилыг өөрийн Жахуа 
бурханд тахигтун! 3 Түүнийг исгэсэн боорцогтой үл идэн, зовлонт болсон, 
эс исгэсэн боорцгийг долоон өдөр идэгтүн! Тэр гэвэл, таныг Египетээс 
гарсан өдрийг хамаг насандаа санахын тул болой. Тэр юуны тул гэвэл, та 
Египет газраас яаралтай гарав. 4 Тийн бөгөөд таны хамаг хязгадын дотор 
исгэсэн боорцог нь долоон дөдрийн туршаар үл үзэгдэх болтугай! Бас 
таны анхны өдхрийн үдшийн тахисан махаас өглөө болтол үл үлдэх буй. 
5 Таны Жахуа бурхны танд өгсөн аливаа хаалганы дотор Фасах тахилыг 
бүү тахигтун! 6 Зүгээр таны Жахуа бурхны нэрээ байлгахын тул сонгосон 
газрын тэнд таны Египетээс гарсан цаг болсон нарны орох цагт үдшээр 
Фасахыг тахилыг алагтун! 7 Энэ мэтээр түүнийг сургаад таны Жахуа 
бурхны сонгосон газарт идэгтүн! Зүгээр тэднээс өглөөгөөр буцан гэртээ 
одож болох болой. 8 Эс исгэсэн боорцгийг зургаан өдөр идэгтүн! Тийн 
бөгөөд долдугаар өдөр таны Жахуа бурханд ариун хурал болох болтугай! 
Тэр цагт аливаа хөдөлмөрийг бүү идэгтүн! 9 Долоон савадыг өөрийн тул 
тоологтун! Тийн бөгөөд тариаг хадан эхлэхдээ долоон савадыг тоолоод 
эхлэгтүн! 10 Энэ мэтээр өөрийн Жахуа бурханд долоон савадын найрыг 
үйлдэж, таны Жахуа бурхныг таны адисласаны ёсоор өөрийн дуртай 
өргөлийг өөрийн гэрээс өгөгтүн! 11 Тийн та хийгээд таны хөвгүүд ба охин 
хийгээд таны боол ба таны шивэгчин хийгээд туны хаалганы дотор байгч 
Ливи ба таны дотор байгч оролт хийгээд өнчин ба бэлэвсэн нь таны 
Жахуа бурхны нэрээ байлгахын тул сонгосон газарт баясалцаад 12 та 
Египетэд боол байснаа санан энэ тогтоолыг сахигтун! 13 Өөрийн тариа 
хийгээд үзмийн ундааг хураасны хойно долоон өдөр цацаруудын найрыг 
үйлдэгтүн! 14 Тийнхүү та хийгээд таны хөвгүүд ба таны охид хийгээд 
таны таны боол ба таны шивэгчин хийгээд таны хаалганы дотор байгч 
Ливи ба, оролт хийгээд өнчин ба бэлэвсэн нь баясалцагтун! 15 Таны 
Жахуа бурхны сонгосон газар нь таны Жахуа бурханд ариун найрыг 
долоон хоногийн туршаар сахигтун! Тэр юуны тул гэвэл, таны Жахуа 
бурхны таны хамаг үрсээр хийгээд таны гарын хамаг үйлсээр таныг 
адислаасаны тул та эрхгүй баясаж 16 таны хамаг эрс нь Жахуад бурхны 



сонгосон газарт түүний өмнө жилийн дотор гурвантаа үзэгдэх гэвэл эс 
исгэсэн боорцгийн найрын цагт хийгээд, долоон савадын найрын цагт ба 
цацаруудын найрын цагт үзэгдэх болтугай! Жич тэд нь хоосноор үл 
үзэгдэх болтугай! 17 Аливаа хүн нь таны Жахуа бурхны түүнд өгсөний 
ёсоор чадлаараа өгөх болтугай! 18 Таны Жахуа бурхны өгсөн хамаг 
хаалганы дотор шүүгчид хийгээд тэргүүлэгчдийн овог овгоороо болгогтун! 
Тийн бөгөөд тэд нь улсыг зөвт шүүврээр шүүх болтугай! 19 Шүүврийг 
хазгай бүү болгогтун! Нүүрийг үл тоон, бэлгийг бүү авагтун! Тэр юуны тул 
гэвэл, бэлэг ньухаантний нүдийг балар болгон, ззөвтний үгсийг хазгай 
болгож 20 Аливаа зөвийг дагагтун! Тийн бөгөөтөл та амьд байж, таны 
Жахуа бурхны танд өгсөн газрыг эзлэх болъюу. 21 Таны Жахуа бурханд 
үйлдсэн тахилын ширээний ойр аливаа мододын ойг бүү таригтун! Бас 
таны Жахуа бурхны өшөөлсөн хөргүүдийг биедээ бүү босгогтун!  

Арьан долдугаар бүлэг.  

1 Өөрийн Жахуа бурханд аливаа шалтгаан эсвээс бус гэм зэмт болсон 
шар буюу хонийг дахин бүү болгогтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь таныг 
Жахуа бурханд жигшүүр болой. 2 Хэрвээ таны Жахуа бурхны танд өгсөн 
хаалганы дотор таны Жахуа бурхны тогтоолоос давж түүний өмнө мууг 
үйлдэн 3 Миний хорьсон бус бурхдад гэвэл нар эсвэл гэрэл эсвэл 
огторгуйн чуулганд зарагдаж мөнхийн тул одсон эр буюу эм хүн нь 
олдвоос эл. 4 Бас энэ мэт танд өгүүлвээс эл, түүнийг сонсмогц түүний 
учир сайтар асуугтун! Тийн бүхий энэ мэт жигшүүрт юм нь Израйлын 
дотор үйлдэгдвээс эл, 5 Энэ муу үйлсийг үйлдсэн эр буюу эм хүнийг 
өөрийн хаалганд авчираад, тэрхүү эр буюу эм хүнийг чулуудаар чулуудан 
өгүүлэгтүн! 6 Ялт хүн нь хоёр буюу гурван хүний гэрчилгээгээр өгүүлэгдэх 
бөгөөд зүгээр ганц гэрчийн гэрчилгээгээр үл өгүүлэгдэх болтугай! 7 Гэрч 
нарын гэрүүд нь түүнийг алахын тул түүний дээр тэргүүлэн тавигдах 
бөгөөд түүнээс хойно хамаг улсын гарууд нь тавигдах болтугай! Энэ 
мэтээр тэр мууг өөрийн дотроос хагацуулагтун! 8 Цусны учир эсвэл 
эрлэгийн учир, эсвэл цохьлогийн учир, эсвэл таныг хаалганы дотор 
тэмцлэгийн учир аль хэргийг шүүх нь танд хэцүү болох бөгөөс, босоод 
таны Жахуа бурхны сонгосон газарт одож, 9 Лам нар болсон Ливитэнд 
хийгээд тэр цагт байгч шүүгчидэд хүрээд тэднээс асуугтун! Тэд ч 
шүүврийн газраас танд үзүүлэх болтугай! 10 Тийнхүү тэдний Жахуагийн 
сонгосон газраас танд үзүүлэх мэт түүнчлэн үйлдэгтүн! Тэдний танд 
хамаг хийгээд тэдний мэдүүлэх шүүврийн ёсооор бүтээгтүн! Тэдний танд 
хамаг үзүүлэхийн ёсоор үйлдэхээ сахин, 11 тэдний танд үзүүлэх тогтоол 
мэт хийгээд тэдний мэдүүлэх шүүврийн ёсоор бүтээгтүн! Тэдний 
үзүүлэхээр баруун ч зүүн ч этгээдэд бүү тавигтун! 12 Зүгээр бардамаар 



явагч хийгээд таны Жахуа бурхны өмнө зарагдагч лам хийгээд шүүгчийг 
үл сонсогч хүн нь Израйлаас мууг хагацуулахын тул үхэх болтугай! 13 
Тийн бөгөөд хамаг улс нь сонсож айгаад, энэ мэт бардамаар үл явах буй. 
14 Та таны Жахуа бурхны танд өгсөн газарт ирээд түүнийг эзлэж түүний 
дотор суухдаа бид бус хамаг тойрогч улс мэт өөрийн дээр нэг хааныг 
тавих хэмээн мэдүүлвээс, 15 Таны Жахуа бурхны сонгосон газрыг тавин, 
өөрийн ах дүү нараас нэгийг биеийн дээр хаан болгон өөрийн улсаас бус 
болон, бус улсын хүнийг өөрийн дээр бүү тавигтун! 16 Зүгээр тэр нь 
морьдийг үл үржүүлэн морьдыг үржүүлэхийн тул Египетид үл буцаах 
болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, үүнээс хойш тэр замаар бүү буцагтун! 
хэмээн Жахуа нь зарлиг болсон буй. 17 Бас түүний зүрхний үл давахын 
тул олон хэргэсийг үл аван, их мөнгө хийгээд алтыг ч үл хураах болтугай! 
18 Тийн бөгөөд тэр нь эзэлгүүрний ширээний дээр суухдаа, лам нар 
болсон Ливитэний өмнө байгч тогтоолоос буулгаж их номыг бичих 
болтугай! 19 Тийн бөгөөд тэр ном нь түүнтэй байх бөгөөд, тэр нь өөрийн 
Жахуа бурхнаас айн, энэ тогтоолын хамаг үгээс хийгээд эд захиануудыг 
үйлдэхийн тул сахихаа сурахын тул хийгээд 20 Зүрхээрээ ах дүү 
нараасаа үл өргөгтүн! Захианаас баруун ч зүүн ч этгээдэд үл тавихын тул 
өөрийн насны хамаг өдрүүдэд түүнийг үзэх болтугай! Энэ мэт үйлдсэнээр 
тэр хийгээд түүний хөвгүүд ч Израйлын дотор эзэлгүүрээ уртадгах 
болъюу.  

Арван наймдугаар бүлэг.  

1 Лам нар болсон Ливитэн хийгээд Ливийн бүхэл овог нь Израйлтай хувь 
ч өмчийг ч үл аван Жахуад галаар өргөсөн тахилууд хийгээд түүний авах 
хувийг идэх болтугай! 2 Жахуа нь тэдэнд зарлигласнаараа тэдний хувь 
мөн. Тиймийн тул тэд нь ах дүү нартайгаа хувьт үл болох болтугай! 3 
Тахилыг өргөж улсаас ламын авах хувь гэвэл хэрэв аль хэнээр үхрийг 
эсвэл хонийг тахил болгон өргөвөөс, тэр урьд хөл хийгээд хоёр газар ба 
хүзүүг ламд өгөх болтугай! 4 Бас тэргүүн тариа хийгээд үзмийн ундаа ба, 
тос хийгээд хонины ноосоосоо түүнд өгөгтүн! 5 Тэр юуны тул гэвэл, таны 
Жахуа бурхан нь Жахуагийн нэрээр үргэлжид байж үйлчлэхийн тул 
түүнийг хийгээд түүний хөвгүүдийг таны хамаг овгуудаас сонгосон буй. 6 
Хэрвээ аль нэг Ливи нь өөрийн суусан газраас гэвэл хамаг Израйлын аль 
нэг хүрээнээс одоод Жахуагийн сонгосон газарт хамаг зүрхээрээ ирвээс 
эл, 7 түүний хамаг ах дүү нарын Жахуагийн өмнө байх мэт, тэр ч өөрийн 
Жахуа бурхны нэрээр үйлчлэх болтугай! 8 Тэдний эцгийн байсан 
бөгөөтөл тэдний худулдсан хувиас гадна тэд нь өөр өөрийн хувийг идэх 
болтугай! 9 Та Жахуа бурхны танд өгсөн газарт ирэхэд, тэд улсын 
жигшүүрт зангаар үйлдэхээ бүү сурагтун! 10 Хөвгүүн бую охиноо галаар 



аластуулагч эсвэл Ирувич, эсвэл үүлийг харавч, эсвэл шинжлэгч, эсвэл 
хүүрээр зөнчлөгч нь таны дотор үл олдох болтугай! 12 Тэр юуны тул 
гэвэл, энэ мэтсийг үйлдэгч бүгдээр Жахуад жигшүүрт бөгөөд, эд 
жигшүүртүүдийн учир таны Жахуа нь бурхан нь таны өмнөөс тэднийг 
гаргана. 13 Өөрийн Жахуа бурханд төгс ахт 14 Тэр юуны тул гэвэл, таны 
гаргах улс нь үүлийг гарагчид хийгээд Ирувачидийг сонгосон буй. Зүгээр 
таны Жахуа бурхан нь таны тэр мэтээр үл үйлдүүлэх буй. 15 Таны Жахуа 
бурхан нь таны дотроос гэвэл, таны ах дүү нараас миний мэт нэг 
форофидыг танд босгох буй. Түүнийг сонсогтун! 16 Таны Хүривт 
чуулганы өдөр таны Жахуа бурхнаас хүссэн гэвэл миний үл өгөхийн тул, 
миний Жахуа бурхны дууг дахин үл сонсон, энэ их галыг ч дахин үл үзэх 
болтугай! хэмээн өгүүлсэнд 17 Жахуа надад зарлиг болруун; Тэдний 
өгүүлсэн нь зөв 18 Би тэдний ах дүү нараас чиний мэт тэдэнд нэг 
форофидыг босгоод түүний аманд үгсийг оруулах болтугай! Тэр нь түүнд 
хамаг захисаныг тэдэнд өгүүлэх буй. 19 Тийн бөгөөд түүний миний нэрээр 
өгүүлсэн үгс аль хэн үл сонсох бөгөөс эл, би түүнээс нэхэх буй. 20 Зүгээр 
аль нэг форофид нь миний түүнд эс захисан үгийг миний нэрээр 
бардаллан өгүүлэн, эсвэл бус бурхадын нэрээр өгүүлэх бөгөөс, тэр 
форофид нь үхэх буй хэмээ нзарлиг болов. 21 Бас та дотроо ийн; Бид 
үүнийг Жахуагийн зарлигийг бус хэмээн яаж мэдэх буюу хэмээн 
өгүүлвээс эл. 2 Форофидын Жахуагийн нэрээр өгүүлэхэд, түүний 
өгүүлсэн нь үл болон үл бүтэх бөгөөс эл, тэр нь Жахуагийн зарлигласан 
бус, харин тэр форофид нь бардамлан өгүүлсэн буй. Түүнээс бүү айгтун!  

Арван есдүгээр бүлэг  

1 Таныг Жахуа бурхан нь таны Жахуа бурхны өгсөн газрын улсыг 
хоосруулах бөгөөд та тэднийг гаргаад тэдний балгадад хийгээд тэдний 
гэрүүдийн дотор суухдаа 2 Таныг Жахуа бурхны танд өмч болгон өгсөн 
газрын дунд гурван балгасыг тасалж салгагтун! 3 Таны Жахуа бурхны 
танд эзлэхийн тул өгсөн газрын хязгаарыг гурав болгон хувааж тэндээс 
замыг засагтун! Тийн бөгөөд хүнийг мэдэлгүйгээр алагч хүн бүр тэнд 
дутаах болтугай! 4 Хүнийг мэдэлгүйгээр алагч хүнийг амьд байхын тул 
тэнд зайлах ёс гэвэл ийн; Аль хэнээр бус хүнийг өшөөлсөөд мэдэлгүйгээр 
алах бөгөөс 5 Адилтгаваас хэрвээ аль хүн нь бус хүнтэй модыг цавчихын 
тул модонд одоод, модыг унагахын тул цавчихад сүх нь ишээс унаж, бус 
хүнийг тусаад үхүүлвээс эл, тэр нь амьд байхын тул балгадаас нэгэнд 
дутаах болтугай! 6 Тийн бус бөгөөс эл, цусыг нэхэгч нь гаслант бөгөөтөл 
хүнийг алагч хүнийг мөрдөөд замын холохуйн тул гүйцээд түүнийг алах 
буй. 7 Тиймийн тул өөрийн тул гурван балгасыг таслан, салгагтун! хэмээн 
би танд захив. 8 Бас таныг Жахуа бурхан нь таны эцэг нарт 



тангарагласан мэт таны хязгадыг уужим болгон таны эцэг нарт амалсан 
хамаг газрыг танд өгөхөд 9 Хэрвээ та миний эдүгээ захисан хамаг 
захиануудыг сахиж, өөрийн Жахуа бурхныг бус гурван балгасыг нэмэгтүн! 
10 Тийнхүү таны Жахуа бурхны танд өмч болгон өгсөн газрын дотор 
буруугүй цус нь үл асгагдах бөгөөд, таны дээр цус нэг нэг бүр нь үл болох 
буй. 11 Зүгээр хэрэг аль хүн нь бус хүнийг өшөөлж хүлээгээд түүний тус 
босож, түүнийг үхүүлтэл цохиод эд балгадаас аль нэгэнд зайлваас эл. 12 
Түүний балгасны өтгөс улс нь илгээж түүнийг үхүүлэхийн тул тэндээс 
аваад цусыг нэхэгчийн гарт тушаан өгөх болтугай! 13 Таны нүд нь түүнийг 
үл хайрлах болтугай! Зүгээр Израйлаас буруугүй цусыг хагацуулагтун! 
Тийнхүү танд сайн болох болой. 14 Таны Жахуа бурхны таны өмч болгон 
танд өгсөн газрын дотор эрт цагт тавигдан бус хүний хязгаарын тэмдэг 
болсныг хэн ч бүү хөдөлгөтүгэй! 15 Аль буруут буюу, хилэнцийг үйлдсэн 
хүний тус ганцхан гэрч нь үл тогтоогдох, харин хоёр буюу гурван гэрчийн 
үгээр аливаа хэрэг нь тогтоогдох болтугай! 16 Хуурмагч гэрчийн аль 
хүний тус бурууг гэрчлэхийн тул босоход, 17 Тэд хоёр заалдагч хүний 
юмны өмнө тэр цагт байгч лам нар хийгээд шүүгчдийн дэргэд байхад 18 
Шүүгчид нь сайтар мушгиж асуух болтугай! Тийн бөгөөд хэрвээ тэр гэрч 
нь хуурмагч гэрч болоод ах дүүгийн тус худлаар гэрчилвээс эл, 19 Ах 
дүүдээ гэр үйлдэн туурвисан мэт түүнчлэн тэдэнд үйлдэх болтугай! Энэ 
мэтээр та бурууг өөрийн дотроос хагацуулах буй. 20 Тэр юуны тул гэвэл, 
бусад нь сонсож айгаад түүнээс хойш энэ мэт бурууг таны дотор үл 
үйлдэх болой. 21 Таны нүд нь түүнийг бүү хайрлатугай! Харин амины тул 
амийг нүдний тул нүдийг, шүдний тул шүдийг, гарын тул гарыг, хөлний 
тул хөлийг авагтун!  

Хорьдугаар бүлэг  

1 Та өөрийн дайснуудтай дайлалцахын тул гарахдаа морьд хийгээд 
тэргэс ба, танаас олон улсыг үзвээс, тэндээс бүү айгтугай! Тэр юуны тул 
гэвэл, таныг Египет газраас гаргасан таны Жахуа бурхан нь тантай буй. 2 
Тийн бөгөөд таны дайнд ойртоход лам нь ойр ирээд улсад ийн; 3 
Израйлтан аа! Сонсогтун! Та эдүгээ таны дайснуудын тус дайнд ойртсон 
буй. Тэндээс зүрхээрээ үл сулран бүү айгтун! Тэндээс үл чичрэн бүү 
айгтун! 4 Тэр юуны тул гэвэл, таны Жахуа бурхан нь таны дайснуудын тус 
таны тул дайлалцахын тул хийгээд таныг тонилгохын тул тантай 
явалцана хэмээн өгүүлэх болтугай! 5 Бас тэргүүлэгчид нь улсад ийн; 
Шинэ гэрийг үүдээд түүний дотор эс суусан хүн хэн буюу түүний дайнд үл 
үхэхийн тул хийгээд бус хүний түүний гэрт үл суухын тул тэр нь одож 
гэртээ буцах болтугай! 6 Бас үзмийн тариаланг тариад түүний жимсээс эс 
идсэн хүн хэн буюу. Түүний дайнд үл үхэхийн тул хийгээд бус хүний 



түүнээс үл идэхийн тул тэр нь одож гэртээ буцах болтугай! 7 Бас гэргийг 
хэлэлцээд түүнийг эс авсан хүн нь хэн буюу түүнийдайнд үл үхэхийн тул 
хийгээд бус хүнийг тэр гэргийг үл авахын тул тэр нь одож гэртээ буцах 
болтугай! хэмээн өгүүлэх болтугай! 8 Жич бас тэргүүлэгчид нь улсад ийн; 
Айгч хийгээд зүрхээрээ сулрагч хүн хэн буюу түүний ах дүү нарын тэр мэт 
сул зүрхт үл болохын тул тэр нь одож гэртээ буцах болтугай! хэмээн 
өгүүлэх болтугай! 9 Тийн бөгөөд тэргүүлэгчдийн улсад өгүүлэн дуусахад 
улсыг удирдахын тул цэргийн дарга нар тавигдах болтугай! 10 Та 
балгасны тус дайлалцахын тул ойртохдоо түүнд эвээр дуудагтун! 11 Тийн 
бөгөөд хэрвээ тэр нь танд эвээр өгүүлж хаалгаа нээх бөгөөс эл, түүний 
хамаг улс нь танд албат нар болон зарагдах болтугай! 12 Зүгээр хэрвээ 
тэр нь тантай эвт үл болон, таны тус дайлалцах бөгөөс эл, түүнийг 
хүрээглэгтүн! 13 Тийн бөгөөд таны Жахуа бурхах түүнийг таны гарт 
өгөхөд аливаа илдээр цавчигтун! 14 Зүгээр тэр балгасны дотор байгч эмс 
хийгээд охид ба, лам хийгээд хамаг олзыг биедээ авагтун! Тийнхүү та 
таны Жахуа бурхны танд өгсөн дайснуудын олзыг идэх буй. 15 Энэ 
мэтээр танаас хол байгч балгадад гэвэл, таны Жахуа бурхны өмч болгонг 
танд газраас бус улсын балгадад үйлдэгтүн! 16 Зүгээр таны Жахуа 
бурхны өмч болгон танд өгсөн балгадаас юу ч амьдаар үл байлган 17 
Таны Жахуа бурхны танд захисан мэт тэдгээр гэвэл, Хидтэй хийгээд 
Амуртан ба Ханавинтан хийгээд Фирижитэн ба, Идивитэн хийгээд 
Зивистэн ба, Кирхистэнийг бүрнээр хоосруулагтун! 18 Тэр юуны тул 
гэвэл, тэдний өөрийн бурхадад үйлдсэн жигшүүртүүдэд үл сургахын тул 
хийгээд, таны Жахуа бурхны тус хилэнцийг үл үйлдэхийн тул болой. 19 
Та аль балгасыг авахын тул, түүний тус дайлалдаж, олон өдрүүдэд 
хүрээлсэнд, түүний жимст мододыг сүхээр бүү цавчигтун! Тэр юуны тул 
гэвэл, түүнээс идэж болох буй. Бас тэднээр хүрээлэхийн тул бүү 
цавчигтун! Тэр юуны тул гэвэл, Хээрийн жимст модод нь хүний тэжээл 
буй. 20 Зүгээр таны жимсгүй хэмээн мэдсэн мододыг эвдэж цавчин 
тантай дайлалдах балгасны тус эрхтээ оруултал тэднээр хүрээг 
үйлдэгтүн!  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  

1 Хэрвээ таны Жахуа бурхны танд өмч болгон өгсөн газарт алагдсан хүн 
нь хээр олдох бөгөөд, түүнийг алсныг хэн ч эс мэдвээс эл, 2 Таны өтгөс 
улс хийгээд шивэгчид нь одоод, алагдсаныг тойрогч балгад хүртэл 
хэмжив. 3 Тийнхүү тэр алагдсан хүний ойр байгч балгасны өтгөс улс нь 
хөдөлмөрийг эс хийсэн хийгээд хүзүүгээр эс татсан нэг залуу үхрийг 
аваад 4 тэр балгасны өтгөс улс нь хаалга тариж үл болох адхан талгад 
авчираад, тэнд жалганд эмнэг үхрийн толгойг тас цавчтугай! 5 Тийн 



бөгөөд лам нар болсон Ливитэн нь ойртох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, 
таны Жахуа бурхан нь түүнд үйлчлэхийн тул хийгээд Жахуагийн нэрээр 
адислахын тул тэднийг сонгосон буй. Тиймийн тул аливаа хэрэлдэлгэ 
хийгээд үйлдсэн хор нь тэдний үгээр болох болтугай! 6 Бас тэрхүү 
алагдсан хүний ойр болсон балгасны хамаг өтгөс улс нь жалганд 
толгойгоо цавчуулсан залуу үхрийн дээр гараа угааж 7 бидний гарууд нь 
энэ цусыг эс асгасан бөгөөд бидний нүдэд нь түүний асгасаныг эс үзсэн 
буй. 8 Жахуа аа! Өөрийн тонилгосон Израйлын улсыг нүхэлсэн өөрийн 
Израйл улсаас буруугүй цусыг үл нэхэн соёрх! хэмээн өгүүлэх болтугай! 
Тийн бөгөөд тэр цус нь тэднээс үл нэхэгдэх буй. 9 Та энэ мэтээр Жахуад 
зөвийг үйлдсэнээр буруугүй цусыг нэг бүхийг биеэсээ хагацуулах болъюу. 
10 Та өөрийн дайснуудтай дайлалцахын тул гарахдаа, Жахуагийн тэдний 
таны эрхэд өгсөний хойно тэднийг олзк болгон аваад 11 Олз болснуудын 
дотор аль хэнээс нэг сайхан эхнэрийг үзээд түүнийг гэргий болгон авахыг 
дурлаваас 12 түүний гэртээ авчирч түүний толгойны үсийг аваад, түүний 
хуруудын хумсыг огтолтугай! 13 Тийн бөгөөд тэр нь олзлогдсон хувцсаа 
биеэс авч өөрийн эцэг эхийн учир уйлахын тул таны гэрт нэг сард байх 
болтугай! Тийн болсны хойно түүнтэй нөхцөн түүний эр болох бөгөөд тэр 
нь чиний гэргий болох болтугай! 14 Бас хэрвээ та түүнд дургүй болох 
бөгөөс, түүнийг сул тавин үйлд. Зүгээр түүнийг өөрийн гэргий болгосны 
тул, түүнийг мөнгөөр үл худалдан, шивэгчин болгон бүү үйлд. 15 Хэрвээ 
аль хэн хүнд хоёр гэргий буй бөгөөтөл нэг нь янаглагдсан бөгөөд нөгөө 
нь өшөөлөгдсөн болвоос эл, бас тэд хоёуланг нь түүнд хүүхдийг төрсөн 
болвоос түрүүн төрөгдсөн хүүхэд нь өшөөлөгдсөн гэргийн хөвгүүн 
болвоос эл. 16 Тэр нь Зөгрөө өмч болгон янаглагдсаны хөвгүүний тэргүүн 
төрөгдсөн хөвгүүн үл болгох болтугай! 17 Зүгээр тэр нь өшөөлөгдсөний 
хөвгүүнд өөрийн зүгээс хоёр хувийг өгсөнөөр тэргүүн төрөгдсөн болгох 
болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь түүний хүчний эх болой. Тэр нь 
тэргүүн төрөгдсөн болох ёст болой. 18 Хэрвээ аль хүнд эцэг хийгээд 
эхийн дууг үл сонсож, эсэргүүцэгч дуулгаваргүй хөвгүүн болоод, тэдний 
түүнийг сургасны хойно тэднийг эс сонсвоос 19 тэд нь түүнийг бариад 
өөрийн балгасны өтгөс улсад хийгээд өөрийн газрын хаалганд гаргаад 20 
Тэрхүү балгасны өтгөс улсад ийн; Энэ бидний хөвгүүн нь эсэргүүцэгч 
бөгөөд дуулгаргүй болоод бидний дууг үл сонсож, ховдог хийгээд архич 
буй хэмээн өгүүлэх болтугай! 21 Тийн бөгөөд түүний балгасны хамаг улс 
нь түүнийг үхүүлтэл чулуугаар чулуудах болтугай! Энэ мэтээр Израйлын 
хамаг сөнөөж айхын тул биеэсээ бурууг хагацуулагтун! 22 Хэрвээ аль хүн 
нь үхэхийн нүглийг үйлдээд түүнийг модны дээр өлгөвөөс эл, 23 таны 
Жахуа бурхны танд өмч болгон өгсөн газрын бузар үл болохын тул, 
түүний бие нь шөнө дуустал үл байж, тэрхүү өдөр булагдах болтугай! Тэр 



юуны тул гэвэл, аливаа модны дээр өлгөгдөгч нь бурхнаар хараагдах 
буй.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

1 Та ах дүүгээ үхэр эсвэл хонины төөрсөнийг үзвээс эл, тэднийг үл орхин, 
ах дүүдээ эрхгүй буцаагтун! 2 Хэрвээ таны ах дүү нь танд ойр бус бөгөөс, 
эсвэл та түүнийг эс таних бөгөөс, өөрийн гэрт авчираад таныг ах дүүгийн 
бэдэртэл биедээ байлган, түүнд буцаагтун! 3 Энэ мэтээр түүний илжигт 
үйлдэн энэ мэтээр түүний хувцсанд ч үйлдэгтүн! Энэ мэтээр таны ах 
дүүгийн гээсэн ба таны олсон аливаа юмд үйлдэн, түүнийг бүү орхигтун! 4 
Та замын дээр өөрийн ах дүүгийн илжиг эсвэл үхрийн унасаныг үзвээл 
эл, тэднийг үл орхин, тэднийг босоход нь тусалагтун! 5 Эхнэр нь эр хүний 
хувцсыг үл өмсөх бөгөөд, эр ч эхнэрийн хувцсыг үл өмсөх болтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, энэ мэтийг үйлдэгч бүгдээр таны Жахуа бурханд 
жигшүүрт буй. 6 Хэрвээ таныг замаар аливаа модны дээр эсвэл аливаа 
газрын дээр нэг шувууны үүр нь таны өмнө олдвоос, тэр үүр нь зулзагат 
эсвэл өндөгт бөгөөтөл эх нь зулзагадын дээр эсвэл өндөгний дээр 
сууваас эл, эхийг зулзагатай бүү авагтун! 7 Зүгээр зулзагыг биедээ аван 
эхийг тавигтун! Тийн бөгөөд танд сайн болох бөгөөд та насаа уртадгах 
болъюу. 8 Та шинэ байшинг өгөхөд бүтлэгийн дээр хөвгүүнийг үйлдэгтүн! 
Тийн бус бөгөөс аль хэнээр түүнээс унаваас таны гэрийн дээр цусыг 
хүргүүлэх болъюу. 9 Өөрийн үзмийн тариаланг олон зүйлийн хөрөнгөөр 
бүү цацагтун! Тэр юуны тул гэвэл, таны цацсан хөрөнгийн ургалагын 
хийгээд үзмийн ургалагын бузар үл болохын тул болой. 10 Шар илжиг 
хоёроор хамтаар газрыг бүү хагалагтун! 11 Утас ба олс хоёр зүйлээр 
үйлдсэн хувцсыг бүү өмсөгтүн! 12 Таныг бүрхэгч хөнжлийн дөрвөн өнцөгт 
оосоруудыг үйлдэгтүн! 13 Хэрвээ аль хүн нь гэргийг аваад түүнтэй 
нөхцсөний хойно түүнийг өшөөлж 14 түүнийг үгсээр буруушааж муу нэрт 
болгон ийн; Би энэ гэргийг аваад түүнд охины бэлгэсийг эс олсон буй 
хэмээн өгүүлэх бөгөөс эл, 15 Тэр гэргийн эцэг хийгээд эх нь түүний охины 
бэлгэсийг аваад тэр балгасын өтгөс улсын өмнө хаалганд гаргаад 16 Тэр 
гэргийн эцэг нь өтгөс улсад ийн; Би өөрийн охиныг энэ хүнд гэргий болгон 
өгсөн буй. Харин тэр нь түүнийг өшөөлнө. 17 Бас Мана. тэр нь түүнийг 
үгсээр буруушааж би чиний охинд охины бэлгэсийг эс олсон буй хэмээн 
өгүүлнэ. Зүгээр миний охины бэлгэс нь эд буй хэмээн өгүүлээд өөрийн 
охины бэлгэсийг тэр балгасны өтгөс улсад үзүүлэх болтугай! 18 Тийнхүү 
тэр балгасны өтгөс улс нь тэр хүн авч засаглаад 19 Түүнээс зуун 
шихилын төдий цагаан мөнгийг аваад тэр гэргийн эцэгт өгөх болтугай! 
Тэр юуны тул гэвэл, түүний Израйлын охиныг муу нэрт болгосны тул 
болой. Бас тэр нь түүний гэргий байх бөгөөд тэр ч хамаг өгүүлсэн нь үнэн 



буй бөгөөд тэр гэргийд охины бэлгэс нь эс олдвоос 21 тэд нв тэр гэргийг 
түүний эцгийн гэрийн үүдэнд авчиртугай! Тийнхүү түүний балгасны 
хүмүүс нь түүнийг үхтэл чулуудах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
өөрийн эцгийн гэрт тачаангуйлсанаар Израйлын дотор жигшүүрт үйлийг 
үйлдсэн буй. Энэ мэтээр өөрийн дотроос бурууг хагацуулагтун! 22 Хэрвээ 
аль хүн хийгээд эрт болсон гэргийтэй хэвтсэнээр олвоос эл, тэр гэргийтэй 
хэвтсэн хүн хийгээд гэргий хоёуланг үхүүлэгдэх болтугай! Энэ мэтээр 
Израйлаас буруун хагацуулагтун! 23 Хэрвээ аль эр нь хадамд болсон 
охинтой болгосны дотор уулзаад түүнтэй хэвтвээс эл. 24 Тэд хоёрыг 
балгасны хаалганд авчираад тэр охины балгасны дотор байн атал 
бархирсаны тул хийгээд тэр эрийн бус хүний гэргий болохыг бузарласны 
тул тэднийг үхтэл чулуудагтун! Энэ мэтээр бурууг өөрийн дотроос 
хагацуулагтун! 25 Зүгээр хэрвээ аль эр нь хадамд болсон охинтой хээр 
уулзаад түүнтэй хүчээр хэвтвээс эл, түүний хэвтсэн эр ганцаар 
үхүүлэгдэх болтугай! 26 Харин тэр охинд юуг ч бүү үйлдэгтүн! Тэр охинд 
үхэх буруугүй буй. Энэ хэрэг нь бус хүний тус босоод алсан хүнтэй адил 
болой. 27 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь түүнтэй хээрт уулзаад, тэр хадамд 
охин бархиравч түүнийг аврахын тул хэн ч үгүй бөлгөө. 28 Хэрвээ аль эр 
хүн нь хадамгүй охинтой уулзаад түүнийг барьж түүнтэй хэвтэн атал 
олдвоос эл 29 Түүнтэй хэвтсэн эр нь тэр охиныг эцэгт тавин тахилын 
төдий цагаан мөнгийг өгөөд, түүнийг гэргий болгон авах болтугай! Тэр нь 
түүнийг бузарласны тул хамаг насандаа үл хагацуулах болтугай! 30 
Аливаа хүн нь өөрийн эцгийн гэргийг биедээ үл аван эцгийн тэжээлийг үл 
тайлах болтугай!  

Хорин гуравдугаар бүлэг  

1 Аль үрсийн иргэдээр дутсан хүн нь Жахуагийн чуулганд үл орох 
болтугай! 2 Нялх хүүхэд нь Жахуагийн чуулганд үл орон, аравдугаар ой 
болтол үл орох болтугай! 3 Амоны буюу Мувабын хүн нь Жахуагийн 
чуулганд аравдугаар ой болтол үл орон, мөнхөд ч үл орох болтугай! 4 
Тэр юуны тул гэвэл, таныг Египетээс гарсанд тэдний таныг идээт хийгээд 
усаар эс ухтсан хийгээд таныг хараахын тул Мисуфатамийн Фитураас 
ирсэн Биурын Бавам хөвгүүний хөлсөлсөний тул болой. 5 Зүгээр таны 
Жахуа бурхан нь Блавамийн эс сонсов. Харин таны Жахуа бурхан нь тэр 
хараалыг танд адистид болгон хувилав. Тэр юуны тул гэвэл, таны Жахуа 
бурхан нь таныг тайлав. 6 Тэдний амрыг ч тэдний бүтэмжилийг ч хамаг 
насандаа хэзээ ч бүү үйлдэгтүн! 7 Идумын хүнээс бүү жигшигтүн! Тэр 
юуны тул гэвэл, та түүний газарт оролтон бөлгөө. 8 Тэндээс төрөгдсөн 
хүүхэд нь гуравдугаар ойд Жахуагийн чуулганд орж болох болой. 9 Таны 
цэргийн дайснуудын тус гарахад аливаа муу үйлээс биеэ хичээгтүн! 10 



Хэрвээ шөнөөр учирсанаас ариун бус хүн таны дотор буй бөгөөс эл, тэр 
нь буудлын гадна гараад буудалд үл орох болтугай! 11 Зүгээр үдэш 
болоход тэр нь биеэ усаар угаагаад, нарны орсоны буудалд орох 
болтугай! 12 Буудлын гадна танд нэг доош суух газар болох болтугай! 13 
Бас таны зэвсэгүүдийн дотор нэг хүрз болох болтугай! Тийн бөгөөд таны 
газар суухад хүрзээр малтаад гэдэргээ эргэж танаас гарсаныг бүрхэгтүн! 
14 Тэр юуны тул гэвэл, таны Жахуа бурхан нь таныг тонилгохын тул 
хийгээд таны дайснуудыг таны өмнө өгөхийн тул таны буудлын дотор 
явав. Тиймийн тул таны буудал нь ариун болох болтугай! Тийн бус бөгөөс 
тэр нь бузрыг үзээд танаас жигших болжээ. 15 Өөрийн эзнээс танд 
зайлсан боолыг түүний эзэнд тушаан бүү өгөгтүн! 16 Тэр нь өөрийн 
сонгосон газарт хийгээд дурласан хаалганы дотор тантай суух болтугай! 
Түүнийг бүү зовоогтун! 17 Израйлын охидын дотор хуямг үл болох 
бөгөөд, Израйлын хөвгүүдийн дотор Судумын улсын зант хүн нь үл болох 
болтугай! 18 Хучлийн үнэнийг эсвэл нохой үнийг аливаа тангарагийн тул 
таныг Жахуа бурхны гэрт бүү оруулагтун! Тэр юуны тул гэвэл, эд 
хоёуланг нь таны Жахуа бурханд жигшүүрт буй. 19 Өөрийн ах дүүдээ 
дүрсээр бүү өгөгтүн! гэвэл, мөнгөний дүрс буюу, идээний дүрс буюу. 
Аливаа дүрсний юмыг дүрстээр бүү өгөгтүн! 20 Бус хүнд дүрсээр өгч 
болох боловч харин таны эзлэхэд одох газрын дээр таны Жахуа бурхны 
таныг адистидлахын тул өөрийн ах дүүд дүрсээр бүү өгөгтүн! 21 Өөрийн 
Жахуа бурханд тангарагласны хойно түүнийг бүтээхийн тул бүү одогтун! 
Тэр юуны тул гэвэл, таны Жахуа бурхан нь танаас эрхгүй хэрэглэх буй. 
Тийнхүү үл бүтэх нь нүгэл болой. 22 Зүгээр хэрвээ та тангараглахад эс 
дурлаваас, тэр нь танд нүгэл үл болох 23 таны амнаас гарсаныг 
бүтээгтүн! Таны Жахуад бурханд таны тангарагласан хийгээд таны 
амаараа амалсан мэт түүнчлэн бүтээгтүн! 24 Та бус хүний үзмийн 
тариаланд ороод үзмийн цадтал идэж болох болой. Зүгээр савад бүү 
оруулагтун! 25 Та бус хүний тарианд ороход, гараараа тарианы толгойг 
түүж болох болой. Зүгээр бус хүний тариаг хадуураар бүү хадагтун!  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Хэрвээ хүн нь гэргийг аваад түүний эр болсны хойно түүнд гэмт юмыг 
олсоны тул түүнд дургүй болох бөгөөс эл, тэр нь нэг хагацуулах бичгийг 
бичээд, түүний гарт өгч өөрийн гэрээс илгээх болтугай! 2 Бас хэрвээ тэр 
гэргий нь түүний гэрээс гараад бус хүнийг гэргий болохын тул одвоос 3 
Бас хэрвээ тэр адгийн гэр нь түүнийг өшөөлж нэг хагацуулах бичгийг 
бичээд түүний гарт өгч өөрийн гэрээс илгээх буюу эсвэл түүнийг гэргий 
болгон авсан адгийн эр нь нөгцөх бөгөөс эл. 4 Түүний бузарлагдсаны 
хойно түүнийг хагацуулсан урьд эр нь түүнийг гэргий болгон дахин үл 



авах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Жахуад бузар болох болъюу. 
Тийн таны Жахуа бурхны танд өмч болгон өгсөн газрын дээр хилэнцийг 
бүү хүргүүлэгтүн! 5 Шинэ гэргийг авсан хүн нь дайнд үл гарч аливаа 
хэрэгт үл даалгагтун! Өөрийн авсаг гэргийтэй баясалцахын тул өөрийн 
гэрт нэг жил суух болтугай! 6 Аль хэн хүн нь тээрмийн дээр ч доор ч 
чулууг барьцаа болгон үл авах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
амийг тэжээлийг барьцаа болгон авах буй. 7 Аль хэнээр өөрийн ах дүү 
болсон Израйлын хөвгүүдээс хүнийг холдуулан боол болгон эсвэл 
худалдан атал олдвоос эл, тэр хөлдөгч нь үхүүлэгдэх болтугай! Энэ нь 
мэтээр биеэс бурууг хагацуулагтун! 8 Лам нар хийгээд Ливи нарын танд 
бузар бусраг өвчиний учир мэдүүлэхийг сайтар бүтээхийн тул хичээгтүн! 
Миний тэдэнд захисан мэт түүнчлэн бүтээхээ хичээгтүн! 9 Таныг 
Египетээс гарсаны хойно Жахуагийн Мириамд юу үйлдсэнийг санагтун! 
10 Та өөрийн ах дүүд юуг урьдаар өгвөөс эл, түүнээс боорцгийг авахын 
тул түүний гэрт бүү орогтун! 11 Зүгээр таны гадна хүлээн атал танаас 
урьдаар авсан хүн нь танд авчирах болтугай! 12 Бас хэрвээ тэр нь үгээгүү 
болвоос эл, түүний барьцааг биедээ бүү хандуулагтун! 13 Түүний 
хувцсаараа унтахын тул хийгээд таныг ирүүгийн тул нарны орох цагт 
түүнд тэр барьцааг эрхгүй буцаагтун! Тийн бөгөөтөл энэ нь Жахуагийн 
өмнө таны зөв болох болъюу. 14 Өөрийн ах дүү нараас эсвэл таны газарт 
суугч оролтоос таны хаалганы дотор байгч үгээгүү ядуу хөлсөлсөн зарцыг 
бүү зарагтун! Түүний таны тус Жахуад дуудсанаар танд нүгэл үл болохын 
тул 15 Түүний хөлсийг өдөр бүрд нарны орохоос урьд түүнд өгөгтүн! Тэр 
юуны тул гэвэл, тэр нь үгээгүү мөний тул, түүнийг ихэд хүлээн амой. 16 
Эцэг нар нь хөвгүүдийн тул үл үхүүлэгдэх бөгөөд хөвгүүд ч эцэг нарын 
тул үл үхүүлэгдэх болтугай! Аливаа хүн нь өөрийн нүглийн тул үхүүлэгдэх 
болтугай! Аливаа хүн нь өөрийн нүглийн тул үхүүлэгдэх болтугай! 17 
Оролтын хийгээд өнчиний шүүврийг үл хазайлган, бэлэвсэний хувцсыг 
барьцаа болгон бүү авагтун! 18 Харин өөрийн Египетэд боол байсан 
хийгээд Жахуа бурхны таныг тэндээс тонилгосоныг санагтун! Тиймийн 
тул энэ мэтээр үйлдэхийг би танд захина. 19 Та өөрийн тариаланд байгч 
тариаг хадаад тариаландаа нэг боолтыг мартваас, түүнийг авчирахын 
тул бүү буцаагтун! Тэр нь оролт хийгээд өнчин ба бэлэвсэний тул болох 
болтугай! Тийнхүү таны Жахуа бурхан нь таны гарын хамаг үйлдвэрээр 
таныг адислах буй. 20 Та тосны моддоо цавчаад, гишүүн дахиж бүү 
цохигтун! Тэд нь оролт хийгээд өнчин ба бэлэвсэний тул болох болтугай! 
21 Та үзмийн жимсээ хураахдаа дахиж бүү хураагтун! Тэд нь оролт 
хийгээд өнчин ба бэлэвсэний тул болох болтугай! 22 Тэр юуны тул гэвэл, 
Египет газарт боол байсныг санагтун! Тиймийн тул энэ мэтээр үйлдэхийг 
би танд захина.  



Хорин тавдугаар бүлэг  

1 Хэрвээ хүмүүсийн хооронд хэрэлдлэгэ болох бөгөөд тэд нь 
заргалдваас, шүүгч нар нь тэднийг шүүж зөвтийг зөвшөөн буруутыг 
буруушаах болтугай! 2 Бас хэрвээ буруут хүн нь жанчигдах тэнсүүрт 
болох бөгөөс эл, шүүгч нь түүнийг өмнөө хэвтүүлэн түүний буруут ёсоор 
зөвт тоогоор жанчигдах болтугай! 3 Түүнийг дөчинтөө жанчуулаад 
түүнээс дээр үл нэмэх болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, хэрвээ түүнээс дээш 
нэмж олон жанчуулваас эл, тэр таны ах дүү нь таны нүдний өмн уйдах 
болгожээ. 4 Тариаг гишгэгч нарын амийг бүү бөхлөгтүн! 5 Хэрвээ ах дүү 
нь хамт суун бөгөөтөл тэднээс нэг хөвгүүнгүйгээр нөгчвөөс эл, нөгчсөний 
гэргий нь бус эрд үл одох болтугай! Зүгээр түүний эрийн дүү нь түүнийг 
гэргий болгон аваад, түүний эр болох болтугай! 6 Тийн бөгөөд түүний 
тэргүүн төрсөн хөвгүүн нь нөгсөн эрийн нэрийг авах болтугай! Тэр юуны 
тул гэвэл, Израйлын дотроос түүний нэрийн үл баллагдахын тул болой. 7 
Хэрвээ тэр хүн нь өөрийн ахын гэргийг авахыг үл дурсах бөгөөс түүний 
ахын гэргий нь балгасны хаалганы дэргэд өтгөс улсад одоод ийн; Миний 
эрийн дүү нь ахдаа Израйлын дотор нэрийг босгохыг үл туршин надтай 
дүүгийн ёсоор үл үйлдэнэ хэмээн өгүүлэх болтугай! 8 Тийн бөгөөд түүний 
балгасны өтгөс улс нь түүнийг дуудаад түүнд өгүүлэх болтугай! Хэрвээ 
тэр нь би түүнийг авахыг үл туршина хэмээн өгүүлэх бөгөөс эл, 9 Түүний 
ахын гэргий нь өтгөс улсын өмнө түүнд ойртоод түүний хөлөөс түүний 
гутлыг тайлаад, түүний өмнө нулимж ийн; Өөрийн ахын гэрий босгохыг үл 
туршигчид энэ мэтээр үйлдтүгэй! хэмээн өгүүлэх болтугай! 10 Тийн 
бөгөөд тэр нь гутлыг тайлуулсан хэмээн Израйлын дотор нэрлэгдэх 
болтугай! 11 Хүмүүс нь хэрэлдэх цагт нэгний гэргий нь өөрийн эрийг 
түүнийг цохигчоос аврахын тул ирээд, гэрээ сунгаж түүний нууцыг барих 
бөгөөс эл, 12 Түүний гарыг тас огтлогтун! Таны нүд нь түүнийг үл хайрлах 
болтугай! 13 Таны савын дотор зүйл бүрийн их хийгээд бага цэнгэлүүр үл 
болох болтугай! 14 Таны гэрийн дотор зүйл бүрийн их хийгээд бага 
хэмжүүр үл болох болтугай! 15 Зүгээр таны өдрүүдийн таны Жахуа 
бурхны танд өгсөн газарт уртадахын тул танд ганц төгс хийгээд зөвт 
цэнгэлүүр болох бөгөөд ганц төгс хийгээд зөвт хэмжүүр болох болтугай! 
16 Тэр юуны тул гэвэл, энэ мэтийг аливаа үйлдэгч болон, бурууг аливаа 
үйлдэгч нь таны Жахуад жигшүүрт буй. 17 Таны Египетээс гарсаны хойно 
Амилагтанд юу үйлдсэнийг санагтун! 18 Тэд гэвэл бурхнаас үл айн, 
замаар тантай уулзан, таны тэнхээгүй цуцарсан цагт таны хойно явагчид 
ба хойно байгч хамаг тэнхээгүйнүүдийг таслав. 19 Тиймийн тул таны 
Жахуа бурхны танд эзлэх өмч болгон өгсөн газрын дотор таныг тойрогч 
дайснуудаас аюулахад Амалигтаны дурсгалын огторгуйн доороос үгүй 
болгогтун! Түүнийг бүү мартагтун!  



Хорин зургадугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд та таны Жахуа бурхны танд өмч болгон өгсөн газар ирээд 
түүнийг эзэлж түүний дотор суухдаа 2 таны Жахуа бурхныг танд өгсөн 
газрын оруулсан тэргүүн жимсээс авах саваг савд оруулаад, таны Жахуа 
бурхны нэрээр байлгахын тул сонгосон газарт одоод, 3 тэр цагт ахуй 
ламд хүрээд түүнд ийн; Жахуагийн бидний эцэг нарт өгсүгэй! хэмээн 
тангарагласан газарт өөрийн ирсэнийг би чиний Жахуа бурханд илт 
өгүүлнэ хэмээн өгүүлэгтүн! 4 Тийн бөгөөд тэр лам нь тэр савуг савыг 
таны гараас аваад таны Жахуа бурхныг тахилын ширээний өмнө тавих 
болтугай! 5 Бас та өөрийн Жахуа бурхны өмнө ийн; Миний эцэг нь хэссэн 
Сирийн хүн агаад, Египетэд одох өдөр өө! Өчүүхэн дуутаар суугаад, тэнд 
их хийгээд хүчит ба олон тоот улс болов. 6 Тийн бөгөөд Египетийн улс нь 
бидэнд мууг үйлдэвч биднийг зовоож хүндээр зарсан бөлгөө. 7 Зүгээр 
бидний эцэг нарын Жахуа бурханд дуудсанд Жахуа нь бидний дууг 
сонсож, бидний довлон хийгээд хөдөлмөр ба дарагдалыг харав. 8 Бас 
Жахуа нь биднийг Египетээс аугаа хүчит мутраар хийгээд сунгагдсан 
царвуугаар ба их аймшигт бэлгэс хийгээд гайхамшгуудаар гаргаад 9 
Биднийг энэ газарт авчираад бидэнд сүүгээр хийгээд балаар урсагч 
газрыг өгөв. 10 Тиймийн тул Жахуа аа! Эдүгээ чиний надад өгсөн газрын 
тэргүүн жимсийг би авчирсан буй хэмээн өгүүлээд өөрийн Жахуа бурхны 
өмнө тавиад өөрийн Жахуа бурханд мөргөгтүн! 11 Бас та хийгээд тантай 
байгч Ливи хийгээд оролт нь Жахуагийн танд хийгээд таны гэрдэхүүдэд 
өгсөн аливаа адистидын учир баясалцагтун! 12 Та арван хувийн нэгнийг 
өгөхөд жил болсон гуравдугаар жилд өөрийн ургамын арван хувийн 
нэгнийг өгч дуусаад таны хаалганы дотор байгч Ливи хийгээд оролт ба 
өнчин хийгээд бэлэвснүүдийн идээгээр хангаж өгөөд, 13 өөрийн Жахуа 
бурхны өмнө ийн; Чиний надад хамаг захисан захиануудын ёсоор би 
ариунуудаа өөрийг гэрээс гаргаад, тэднийг Ливи хийгээд оролт ба, өнчин 
хийгээд бэлэвснүүдэд өгсөн буй. Би чиний захиануудаас эс даван 
тэднийг эс мартсан буй. 14 Би цухирах цагтаа ариунуудаас эс идэн, 
тэднээс аливаа ариун бус хэрэгт эс аван, өгсөний тул эс өгсөн буй. Зүгээр 
би өөрийн Жахуа бурхны дууг сонсоод чиний надад хамаг захисан мэт 
түүнчлэн үйлдсэн буй. 15 Чиний ариун суудал болсон огторгуйгаас 
ширтэн өөрийн Израйл улс хийгээд бидний эцэг нарт тангарагланснаараа 
бидэнд өгсөн бүхэл газар гэвэл, сүүгээр хийгээд балаар урсагч газраа 
адистидлан соёрх! хэмээн өгүүлэгтүн! 16 Эдүгээ өдөр таны Жахуа бурхан 
нь эд тогтоол хийгээд шүүврүүдийг бүтээхийг танд захисан буй. Тиймийн 
тул хамаг зүрхээр хийгээд хамаг сүнсээрээ тэднийг сахин бүтээгтүн! 17 
Жахуа нь бидний бурхан буй бөгөөд бид түүний замуудаар явж түүний 
тогтоол хийгээд захиа ба шүүврүүдийг сахиж түүнийг дууг сонсох хэмээн 



та эдүгээ өдөр өгүүлсэн буй. 18 Бас Жахуа нь танд тангарагласан мэт 
таныг өөрийн тусгаар улс болоод, хэрвээ та түүний хамаг захиануудыг 
сахих бөгөөс 19 тэр нь өөрийн бүтээсэн хамаг улсаас таныг алдараар 
хийгээд хүндлэлээр өндөр болгох бөгөөд та түүний зарлигласан мэт 
өөрийн Жахуа бурханд ариун улс болох хэмээн эдүгээ өдөр зарлиг 
болсон буй.  

Хорин долдугаар бүлэг  

1 Бас Моши хийгээд Израйлын хамаг өтгөс улс нь улсад захиж ийн 
өгүүлрүүн; Миний энэ өдөр танд захисан захиануудыг сахигтун! 2 Бас та 
Иордоныг гаталаад таны Жахуа бурхны танд өгсөн газарт орохдоо, их 
чулуудыг босгож шаваасаар шаваад, тэдний дээр энэ тогтоолын хамаг 
үгсийг бичигтүн! Тэр юуны тул гэвэл, таны Жахуа бурхны танд өгсөн 
газар гэвэл сүүгээр хийгээд балаар урсагч газарт гаталж орох болов. 4 
Тиймийн тул таны Иордоны гаталсаны хойно миний эдүгээ өдөр танд 
захисан эд чулуудыг Ивэл гэгч ууланд босгож шаваасаар шаваад 5 тэнд 
өөрийн Жахуа бурханд тахилын ширээг чулуугаар үүдэгтүн! Түүний дээр 
аливаа төмөх зэвсэгийг бүү өргөгтүн! 6 Тэр тахилын ширээг эс 
цавчигдсан чулуудаар үүдээд, түүний дээр өөрийн Жахуа бурханд 
шатаалт тахилуудыг өргөж 7 эвийн тул тахилуудыг өргөж тэнд идэн, 
өөрийн Жахуа бурхны өмнө баясагтун! 8 Бас чулуудын дээр энэ 
тогтоолын хамаг үгсийг илэрхийгээр бичигтүн! хэмээв. 9 Бас Моши 
хийгээд лам нар ба Ливитэн нь Израйлын хамаг хөвгүүдэд ийн өгүүлрүүн; 
Израйлтан аа! Сонсон хичээгтүн! Та эдүгээ өөрийн Жахуа бурхны улс 
болсон буй. 10 Тиймийн тул өөрийн Жахуа бурхныг дууг сонсож миний 
эдүгээ өдөр танд захисанаар түүний захианууд хийгээд тогтоодуг 
бүтээгтүн! 11 Бас Моши нь тэрхүү өдөр улсад захиж ийн өгүүлрүүн; 12 
Таны Иорданыг гаталсаны хойно Хирижим ууланд улсын адистид 
болохын тул эд нь байх гэвэл, Шимнынг хийгээд Ливи ба Иудей хийгээд 
Исахар ба, Иосиф хийгээд Баймины байх болтугай! 13 Бас хараал 
болохын тул Ивэл ууланд эд байх гэвэл, Рубин хийгээд Кит ба, Ашир 
хийгээд Зэбулун ба, Дам хийгээ днэвтлий байх болтугай! 14 Бас лам нар 
болсон Ливитэн нь Израйлын хамаг хүмүүст чанга дуугаар ийн; 15 
Жахуад жигшүүр болсон аль орны гарын үйлдвэрийн зурсан эсвэл 
цутгагдсан хөргийг бүтээн нууцаар байлгагч хүн нь хараагдах болтугай! 
хэмээн өгүүлэхэд хамаг улс нь болтугай! хэмээн өгүүлэх болтугай! 16 
Эцэг эхээ үл хүндлэгч нь хараагдах болтугай! хэмээн өгүүлэхэд хамаг улс 
нь болтугай! хэмээн өгүүлэх болтугай! 17 Бус хүний тариалангийн 
талбайд хөдлөгч нь хараагдах болтугай! хэмээн өгүүлэхэд хамаг улс нь 
болтугай! хэмээн өгүүлэх болтугай! 18 Сохорыг замаас төөрүүлэгч нь 



хараагдах болтугай! хэмээн өгүүлэхэд хамаг улс нь болтугай! хэмээн 
өгүүлэх болтугай! 19 Оролтын хийгээд өнчин ба, бэлэвсний шүүврийг 
хагацуулагч нь хараагдах болтугай! хэмээн өгүүлэхэд хамаг улс нь 
болтугай! хэмээн өгүүлэх болтугай! 20 Өөрийн эцгийн гэргийтэй хэвтэгч 
нь хараагдах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь өөрийн эцгийн 
тачаалыг тайлна хэмээн өгүүлэхэд хамаг улс нь болтугай! хэмээн өгүүлэх 
болтугай! 21 Аливаа малтай хэвтэгч нь хараагдах болтугай! хэмээн 
өгүүлэхэд хамаг улс нь болтугай хэмээн өгүүлэх болтугай! 22 Өөрийн эгч 
дүү гэвэл өөрийн эцгийн эсвээс эхийн охинтой хэвтэгч нь хараагдах 
болтугай! хэмээн өгүүлэхэд хамаг улс нь болтугай! хэмээн өгүүлэх 
болтугай! 23 Өөрийн хадам эхтэй хэвтэгч нь хараагдах болтугай! хэмээн 
өгүүлэхэд хамаг улс нь болтугай! хэмээн өгүүлэх болтугай! 24 Бус хүний 
нууцаар залдагч нь хараагдах болтугай! хэмээн өгүүлэхэд хамаг улс нь 
болтугай! хэмээн өгүүлэх болтугай! 25 Буруугүй хүнийг алахын тул 
бэлгийг авагч нь хараагдах болтугай! хэмээн өгүүлэхэд хамаг улс нь 
болтугай! хэмээн өгүүлэх болтугай! 26 Энэ тогтоолын хамаг үгсийг 
бүтээхийн тул тогтоож үл авагч нь хараагдах болтугай! хэмээн өгүүлэхэд 
хамаг улс нь болтугай! хэмээн өгүүлэх болтугай!  

Хорин наймдугаар бүлэг  

1 Бас Моши нь тэдэнд өгүүлрүүн; Хэрвээ та өөрийн Жахуа бурхны дууг 
сайтар сонсож, миний танд эдүгээ өдөр захиснаар түүний хамаг 
захиануудыг сахин, бүтээх бөгөөс таны Жахуа бурхан нь таныг дулхийн 
хамаг улсаас дээр болгох буй. 2 Хэрвээ та өөрийн Жахуа бурхны дууг 
сонсох бөгөөс эл, эд хамаг адистидууд нь танд ирээд тантай байх буй 
гэвэл 3 та балгасны дотор адислагдан хээрт ч адистидлагдах буй. 4 Та 
өөрийн биеийн ойроор хийгээд газрын ойроор ба, үхрийн ойроор хийгээд 
хонины сүргүүдээр адислагдах буй. 5 Таны сваг сав хийгээд талхыг 
зуурах сав нь адислагдах буй. 6 Та орохдоо адислагдан, гарахдаа 
адистидлагдах буй. 7 Жахуа нь таны тул босогч дайснуудыг таны өмнө 
таслах буй. Тийнхүү тэд нь таны тус ганц замаар гаравч таны өмнөөс 
толгойн замаар зайлах буй. 8 Жахуа нь таны хадгалдаг гэрүүдэд хийгээд 
таны хамаг үйлдэх үйлсэнд адистидыг захин таны Жахуа бурхны танд 
өгсөн газрын дотор таныг адислах буй. 9 Бас хэрвээ та өөрийн Жахуа 
бурхны захиануудыг сахиж, түүний замуудаар явах бөгөөс эл, Жахуа нь 
танд тангарагласан мэт таныг өөртөө ариун улс болгон тогтоол буй. 10 
Тийн бөгөөд дэлхийн хамаг улсууд нь таныг Жахуагийн нэрээр 
нэрийдэгдсэнийг үзээд танаас айх буй. 11 Бас Жахуа нь танд өгсүгэй! 
хэмээн таны эцэг нарт тангарагласан газрын дотор сайн юмуудаар гэвэл, 
таны биеийн ойроор хийгээд, малын ойроор ба, газрын ойроор таныг 



элбэг болгох буй. 12 Бас зохисон цагт бороог оруулахын тул хийгээд 
таны гарын хамаг үйлдвэрийг адистидлахын тул Жахуа нь огторгуйн сайн 
сангуудыг нээх буй. Тийн бөгөөд ат олон улсад урьдаар өгөвч тэднээс 
урьдаар үл авах болъюу. 13 Тэр юуны тул гэвэл, хэрвээ та миний эдүгээ 
үйлдэхийн тул сонсох бөгөөс эл, Жахуа нь таныг бусдаас тэргүүн болгон, 
эцэс үл болгох буй. Тийн бөгөөд та дээд болон, доорд үл болох болъюу. 
14 Та бус бурхадыг даган тэдэнд зарагдахын тул миний эдүгээ өдөр танд 
захисан үгсээс баруун зүүн этгээдэд бүү давагтун! 15 Зүгээр хэрвээ та 
миний эдүгээ өдөр танд захиснаар түүний тогтоол хийгээд захиануудыг 
бүтээхийн тул өөрийн Жахуа бурхны дууг үл сонсох бөгөөс эл, эд хамаг 
хараалууд нь танд хүрч халдах буй гэвэл, 16 та балгасны дотор 
хараагдан, хээрт ч хараагдах буй. 17 Таны саваг сав хийгээд талхыг 
зуурагч сав нь хараагдах буй. 18 Таны биеийн ойр хийгээд таны газрын 
ойр ба, таны үхрийн ойр хийгээд хонины сүргүүд нь хараагдах буй. 19 Та 
орохдоо хараагдан гарахдаа хараагдах буй. 20 Таны муу үйлсээрээ 
Жахуаг огоорсоны тул Жахуа нь таныг хоосруулан, түргэнээр 
эвдэрүүлтэл таны аливаа үйлдвэрт хараал хийгээд гаслан ба зэмлэлт 
илгээх буй. 21 Жахуа нь таны эзлэхийн тул одох газраас таныг 
хоосруултал буумыг танд халдаах болъюу. 22 Жахуа нь таныг 
туранхайллага хийгээд хижиг өвчнөөр ба, чичрэн өвчин хийгээд биеийн 
халуунаар ба ган хийгээд уруулын хатингир ба шарлалаар таслах буй. 23 
Тийн бөгөөд тэд нь таныг хоосруултал таныг нээх буй. Бас таны дээр 
байгч огторгуй нь зэс болох бөгөөд , таны хөлийн доор байгч газар нь 
төмөр болох буй. 24 Жахуа нь борооны оронд олсоныг өгөх бөгөөд, таны 
хоосортол огторгуйгаас олсон нь таны дээр буух буй. 25 Жахуа нь таны 
дайснуудын өмнө таслуулах бөгөөд та тэдний тус ганц замаар гаравч 
тэдний өмнөөс толгойн замаар зайлах буй. Бас та дэлхийн хамаг 
эзэлгүүдэд аваачигдах буй. 26 Бас таны өгсөн баяс нь огторгуйн 
шувуудад хийгээд хээрийн ангуудад идээ болох бөгөөд, тэднийг хэн ч үл 
айлгах буй. 27 Жахуа нь таныг Египетийн зар хийгээд бүсний урвалга ба 
гэдэхи хийгээд хамуунуудаар зовоох бөгөөд та тэндээс үл идэх буй. 28 
Жахуа нь тахыг мунхаг хийгээд сохор ба будангуй ухаант болгон зовоох 
буй. 29 Тийн бөгөөд сохор хүн нь харанхуйгаар тэмтэрч явдаг мэт, та 
өдөр дүлийн цагт тэмтэрч явах буй. Бас та өөрийн явдлаар бүтээмжит үл 
болон хэзээ ч дарагдан тоногдох буй. Тийн бөгөөд таныг хэнч үл тонилгох 
буй. 30 Та гэрийг хэлэлцэвч, бус нь түүнийг авах буй. Та гэрийг үүдэвч 
түүний дотор үл суух буй. Та үзмийг таривч жимсийг үл хураах буй. 31 
Таны үхэр нь таны нүдний өмнө алагдавч, та түүнээс үл идэх буй. Таны 
илжиг нь таны өмнө хүчээр автан танд үл буцаагдах буй. Таны хонь нь 
таны дайснуудад өгөгдөх бөгөөд, түүнийг аврагч үл болох буй. 32 Таны 
хөвгүүд хийгээд охид нь бус улсад өгөгдөх бөгөөд, таны нүд нь харж 



уйдавч, тэднийг тонилгох чадал нь танд үл болох буй. 33 Таны газрын 
жимсийг таны эс таньсан улс нь идэх бөгөөд та хамаг өдрүүдэдээ 
дарагдан дээрэмдэгдэх буй. 34 Тийнхүү та өөрийн үзсэнээр ухаанаа 
алдах буй. 35 Жахуа нь өвдөгт хийгээд хөлд үл эдгээгдэх муу зараар 
хөлөөс тэргүүний орой хүртэл таныг зовоох буй. 36 Жахуа таныг хийгээд 
таны дээр таны тавьсан хааныг таны хийгээд таны эцэг нарын эс таньсан 
улсад аваачигдах бөгөөд, та тэнд мод хийгээд чулуудаар үйлдэгдсэн бус 
бурхадад зарагдах буй. 37 Тийн бөгөөд Жахуагийн таныг аливаа улсад 
аваачихад тэнд би гайхлага хийгээ дүлгэр ба шүүд болох буй. 38 Та их 
хөрөнгийн тариаланд аваачивч багаханыг хураах буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, царцаа нь түүнийг идэх буй. 39 Та үзмийн тариалангуудыг тарьж 
тэднийг засавч, тэднээс үзмийн ундааг үл уун, тэдний жимсийг ч үл 
хураах буй. Тэр юуны тул гэвэл, хорхойнууд нь тэднийг идэх буй. 40 Таны 
бүхэл оронд тост модод болох боловч, та биеэ тосоор үл түрхэх буй. Тэр 
юуны тул гэвэл, таны тост модод нь жимсээ унагах буй. 41 Та хөвгүүд 
хийгээд охидыг төрөх боловч тэд нь таны тул үл болох буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь олз болон одох буй. 42 Жич оролт нь танаас үлэмж дээр 
болох бөгөөд та үлэмж доор болох болой. Тэр нь танд урьдаар өгөх 
бөгөөд та түүнд урьдаар үл өгөх буй. Тэр нь тэргүүн болох бөгөөд та эцэс 
болох буй. 45 Тийн та өөрийн Жахуа бурхны дууг үл сонсон, түүний танд 
захисан захиа хийгээд тогтоолуудыг үл бүтээх бөгөөс, үүний тул эд хамаг 
хараалууд нь танд хүрч, таныг хоосруултал нээж танд холдох буй. 46 Бас 
тэд нь таны дээр хийгээд таны үрсийн дээр бэлэг хийгээд хараал болон 
хэзээ ч байх буй. 47 Энэ юуны тул гэвэл таны хамаг элбэгийн тул зүрхний 
баяраар хийгээд жаргалаар хэвтэн Жахуа бурханд үл зарагддагийн тул 
болой. 48 Тиймийн тул таны Жахуа бурхны таны тус итгээж дайснуудад 
та өлсгөлөнгөөр хийгээд ундаасалаар ба, нүүгэнээр хийгээд аливаа дутуу 
зангаар зарагдах буй. Бас тэр нь таныг хоосруултал таны хүзүүнд нэг 
төмөр бугуйвчийг зүүлгэх буй. 49 Жахуа нь бүргэд мэт түргэн улсыг 
холоос дэлхийн захаас таны тус ирүүлэх буй. Та тэр улсын хэлийг үл 
мэдэх буй. 50 Тэр улс нь галзаа нүүрт болон, хөгширсөн биеийг үл 
хүндэл, залуучуудыг ч үл хайрлах буй. 51 Тэд нь таныг хоосруултал таны 
мал хийгээд таны газрын үрсийг идэж таныг эвдтэл танд тариа хийгээд 
үзмийн ундаа ба, тос хийгээ үхрийн үрс ба хонины сүргийг ч үл үлдэх буй. 
52 Тэд нь таныг бүхэл газарт болон таны хамаг хүрээнүүдээр таны 
найдсан өндөр хийгээд хүрээлсэн хэрмүүдийг унтал таныг бүслэх буй. 
Тэд нь таны Жахуа бурхны танд өгсөн бүхэл газарт хамаг хүрэээгээр 
таныг бүслэх буй. 53 Тийн бөгөөд таны дайснуудын таны бүслэн хавчиж 
зовоох цагт, та өөрийн биеийн үрсийг гэвэл өөрийн хөвгүүд хийгээд 
охидын махыг идэх буй. 54 Таны дотор байгч аль идэхэд тансаг хийгээд 
цэвэр хүн нь өөрийн ах дүү хийгээд өврийн гэргий ба үлдсэн хийгээд 



хүүхдийг үл хайрлах буй. 55 Таны хамаг хүрээнүүдээр таны дайснуудын 
таныг бүслэн хавчиж зовоох цагт түүнд түүнд юу ч эс үлдсэний тул тэр нь 
өөрийн идэх хүүхдийн махаас хэнд үл өгөх буй. 56 Бас таны дотор байгч 
өөрийн тансаг хийгээд цэвэрч байдалын тул газрыг хөлөөрөө гишгэхээс 
айгч тансаг хийгээд цэвэрч эхнэр ч өөрийн өврийн эр хийгээд хөвгүүн ба 
охин хийгээд өөрийн биеэс гарагч болон өөрийн төрсөн хүүхдийн үл 
хайрлах буй. 57 Тэр юуны тул гэвэл, таны дайснуудын таныг 
хүрээнүүдээр таныг бүслэн хавчин зовоох цагт, түүнд бус юу ч үгүй нь тул 
тэр нь тэднийг нууцаар идэх буй. 58 Хэрвээ та өөрийн Жахуа бурхан гэгч 
цог жавхлант хийгээд аймшигт нэрээс айхын тул энэ номд бичигдсэн 
хамаг үгсийг сахин үл бүтээх бөгөөс эл 59 Жахуа нь таны зовлонгууд 
хийгээд таны үрсийн зовлонгуудыг гайхамшигт хийгээд их ба өнө байх 
зовлонгууд болгон, хүнд хийгээд өнөн байх өвчинүүд болгох буй. 60 Бас 
тэр нь таны айсан Египетийн хамаг өвчнүүдийн танд хүргүүлэх бөгөөд, 
тэд нь танд халдах буй. 61 Бас Жахуа нь энэ номд эс бичигдсэн аливаа 
өвчин хийгээд аливаа зовлонг хоосруултал хүргүүлэх буй. 62 Тийн бөгөөд 
та өөрийн Жахуа бурхны дууг эс сонссоны тул огторгуйн одод мэт олон 
болсон боловч өчүүхэн тоот болох буй. 63 Бас Жахуа нь танд сайн 
үйлдсэнээр хийгээд таныг үржүүлсэнээр хэр баясан мэт түүнчлэн Жахуа 
нь таныг хоосруулсанаар хийгээд таныг үгүй болгосноор баясах болъюу. 
Та эзлэх болсон газраасаа авчирагдах буй. 64 Бас Жахуа нь таны хамаг 
улсын хооронд дэлхийн нэг захаас нөгөө зах хүртэл тараах буй. Тэнд та 
өөрийн хийгээд өөрийнг эцэг нарын эс мэдсэн мод хийгээд чулууд бороод 
арагдах буй. 65 Бас та тэд улсын хооронд амаржилыг үл олох бөгөөд, 
таны хаг ч амрыг үл олох буй. Зүгээр Жахуа нь тэнд чичирэх зүрх хийгээд 
болор нүд ба сэтгэлийн гашуудалыг танд өгөх буй. 66 Тийн бөгөөд таны 
амь ч сэжигт болох бөгөөд та өдөр хийгээд шөнөөр айж, аминдаа үл 
намдах буй. 67 Та зүрхнээсээ айсан аюул хийгээд нүдээрээ үзсэн үзмийн 
шалтагаар өглөөнөөс үдэш болох болтугай! хэмээн өгүүлж үдшээр өглөө 
болох болтугай! хэмээн өгүүлэх буй. 68 Бас Жахуа нь таныг онгоцоор 
Египетэд дахин аваачуулах буй. Миний танд өгүүлсэн замаар та түүнийг 
дахин үл үзэх буй. Тэнд та өөрийн зайснуудад боолууд хийгээд шивэгчид 
болон худалдагдавч хэн ч таныг худалдан үл авах буй хэмээв. 69 Эд нь 
Мошийн Израйлын хөвгүүдтэй Хирувт тогтоолоос гадна, Моувийн газарт 
Жахуагийн Мошид захисан мэт тогтоосон тогтоолын үгс болой.  

Хорин есдүгээр бүлэг  

1 Жич бас Моши нь хамаг Израйлыг дуудаад тэдэнд өгүүлрүүн; 
Жахуагийн Египет газрын дотор Фаруд хийгээд түүний хамаг боолуудад 
ба түүний бүхэл газарт хамаг үйлдсэн гэвэл, 2 Таны нүдээр үзсэн тэд их 



зовлонгууд хийгээд бэлгэс ба гайхамшгуудыг та үзсэн буй. 3 Тийн боловч 
Жахуа нь танд мэдэх зүрх хийгээд үзэх нүд ба сонсох чихүүдийг эдүгээ 
өдөр болтол эс өгсөн буй. 4 Зүгээр тэр нь дөчин жилийн туршаар таныг 
говийн дотор хөтөлсөн бөгөөд, таны биед байгч хувцас нь эс тасарлал ба 
таныг хөлд байгч гутал нь эс хуучирсан буй. 5 Жахуа нь таны бурхан мөн 
хэмээн таны мэдэхийн тул та талхыг эс идэн, архи ба согтуу ундааг эс 
уусан буй. 6 Бас таны энэ газарт ирэхэд Хисбуны Шидун хаан хийгээд 
Фишахын Ох хаан нь бидний тул дайлалдахын тул гарав. 7 Зүгээр бид 
тэднийг таслаад тэдний газрыг аваад Рубинтанд хийгээд Кэдтэнд ба 
Манассын хагас овгуудад өмч болохын тул энэ тогтоолын үгсийг сахин 
бүтээгтүн! 9 Та бүгдээр өөрийн овгийн тэргүүлэгчид хийгээд өтгөс улс ба 
дарга нар хийгээд Израйлын хамаг хүмүүс ба, 10 өөрийн хэргэс хийгээд 
бяцхан ба, таны буудлын дотор байгч түлээг хаалгач хийгээд усыг 
уугчуудтай хамтаар эдүгээ өдөр Жахуагийн өмнө байн амой. 11 Тэр юуны 
тул гэвэл, Жахуагийн танд зарласан бөгөөд таны Абрахам хийгээд Мшаг 
ба Якув эцэг нарт тангарагласан мэт таныг өөрийн улс болгон, өөрөө 
таны бурхан болохыг тогтоохын тул 12 та өөрийн Жахуа бурхны тогтоолд 
хийгээд таныг Жахуа бурхныг эдүгээ өдөр танд тангарагласан тангарагт 
орох болтугай! 13 Бас би энэ тогтоол хийгээд энэ тангарагийг ямагт танд 
бус 14 харин эдүгээ өдөр бидний Жахуа бурхны өинө байгч хийгээд 
эдүгээ өдөр үл байгчдад ч тогтооно. 15 Тэр юуны тул гэвэл, та Египетэд 
ямраар суусан хийгээд бидний аластсан улсыг ямраар өнгөрөөснөө 
мэднэ. 16 Бас та тэдний жигшүүрт үйлс хийгээд тэдэнд байгч мод хийгээд 
чулууд ба мөнгө хийгээд алтан хөргүүдийг үзсэн буй. 17 Тэдний бурхдад 
зарагдахын тул бидний Жахуа бурхныг зүрхээрээ огоорогч нэг эр хүн, 
эсвэл эм эсвэл нэг гэрийн улс эсвэл нэг овог үл болох бөгөөд таны дотор 
аль мэт ургуулагч үндэс нь үл болох болтугай! хэмээн биеэ хичээгтүн! 18 
Тийн бөгөөд хэрвээ ам хэлээр өөрийн зүрхний дураар явавч амгалант 
болох хэмээн өгүүлвээс эл, 19 Жахуа нь тэр хүнийг үл хайрлах харин 
түүний хилэн хийгээд атаархал нь түүний тус утаа мэт гарах бөгөөд энэ 
номын дотор бичигдсэн хамаг харуулаад түүний дээр тогтох ба Жахуа нь 
түүний нэрийг огторгуйн доороос баллах буй. 20 Бас Жахуа нь энэ номд 
бичигдсэн тогтоолын хамаг хараалуудын ёсоор түүнд мууг үйлдэхийн тул 
түүнийг Израйлын хамаг овгуудаас салгах буй. 21 Тийн бөгөөд танаас 
хойно болоход таны хүүхдийн үе хийгээд хол газраас ирэхэд улс нь тэр 
газрын зовлонгууд хийгээд Жахуагийн түүний дээр тавьсан өвчнүүд ба 22 
Жахуагийн уурлалаар хийгээд хилэнгээрээ хөмрүүлсэн Судум хийгээд 
Кумурин ба, Адиа хийгээд Зибумын хөмрүүлэг мэт үл цацагдагч хийгээд 
үл өсгөгч ба өвсийг ч үл ургуулагч газрыг хүүрийн хийгээд давсаны 
түлдэгийг үзэхдэх 23 хамаг улс нь ийн; Жахуа нь энэ газарт юуны тул энэ 
мэтээр үйлдсэн буюу энэ халуун хилэн нь юу буюу 24 хэмээн өгүүлэхэд 



бус улс нь ийн; Тэдний эцэг нар аа! Жахуа бурхны тэднийг Египет газраас 
гаргахдаа тогтоосон тогтоолыг огоорсоны тул болой. 25 Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь эс мэдсэн хийгээд Жахуагийн тэдэнд эс өгсөн бурхдад 
гэвэл, бус бурхдад мөргөж зарагдахын тул одов. 26 Тиймийн тул Жахуа 
нь энэ газрын тус ихэд хилэнгээд энэ номын дотор бичигдснүүдийг 
түүний дээр хүргүүлсэн буй. 28 Бас Жахуа нь эдүгээ болсон мэт 
хилэнгээр хийгээд уурлалаар ба их уураар тэдний газраас тэднийг 
гаргаад, бус газарт хаясан буй хэмээн өгүүлэх буй. 29 Нууцууд нь бидний 
Жахуа бурхны буй Зүгээр бидний энэ тогтоолын хамаг үгсийг бүтээхийн 
тул илэрхийлэгдсэнүүд нь бидний хийгээд бидний хөвгүүдийн мөнхөд 
буй.  

Гучдугаар бүлэг  

1 Жич эд хамаг юмууд гэвэл, миний таны өмнө тавьсан Адистид хийгээд 
хараалыг тантай учралдахад таны Жахуа бурхны таныг хамаг улсын 
дотор зайлуулах газрын тэнд та зүрхэндээ санаж, 2 та хийгээд таны 
хүүхэд нь өөрийн Жахуа бурханд буцаж, миний танд эдүгээ өдөр захисан 
мэт бүхэл зүрхээрээ хийгээд бүхэл сүнсээрээ түүний дууг сонсох бөгөөс 
эл, 3 таны Жахуа бурхан нь таны олз болсон байдлаас таныг буцааж 
нүгэлсэж, таны Жахуа бурхны таныг аливаа улсын дотор тараасан 
газраас таныг хураах болъюу. 4 Хэрвээ танаас заримууд нь огторгуйн 
хязгаар хүртэл хөөгдсөн болвоос эл, тэндээс таны Жахуа бурхан нь 
тэднийг хурааж тэндээс ч авах буй. 5 Бас таны Жахуа бурхан нь таны 
эцэг нарын эзэлсэн газарт таныг авчрах бөгөөд, та түүнийг эзлэх буй. 
Тийн бөгөөд тэр нь танд сайныг үйлдэвч, таны эцэг нараас таныг үлэмж 
үржүүлэх буй. 6 Бас таны амьд байхын тул таны Жахуа бурхныг бүхэл 
зүрхээр хийгээд бүхэл сүнсээрээ янаглахын тул, таны Жахуа бурхан нь 
таны зүрхийг хийгээд таны үрсийн зүрхийг арилгах буй. 7 Бас таны Жахуа 
бурхан нь эд хамаг хараалуудыг таны дайснуудын дээр хийгээд таныг 
өшөөлж, цохьсоны дээр хүргэх буй. 8 Зүгээр та буцаж Жахуаг сонсож, 
миний эдүгээ өдөр танд захьсан түүний захиануудыг бүтээх буй. 9 Хэрвээ 
та өөрийн Жахуа бурхны дууг сонсож, энэ номын дотор бичигдсэн түүний 
захиа хийгээд тогтоолуудыг сахиж, өөрийн Жахуа буханд бүхэл зүрхээрээ 
хийгээд бүхэл сүнсээрээ буцах бөгөөс эл, 10 Таны Жахуа бурхан нь таны 
гарын аливаа үйлдвэр хийгээд таны газрын үрсийг сайн болгон, их 
бүтээмжит болгох буй. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь таны эцэг нарын 
учир баясан мэт түүнчлэн таны сайн болохын тул таны учир баясах мөн. 
11 Тэр юуны тул гэвэл, миний эдүгээ өдөр танд захисан захиа нь таны 
ухаанаас өндөр бус болон, танаас хол ч бус болой. 12 Бидний түүнийг 
сонсож бүтээхийн тул огторгуйд хэн гараад түүнийг авчирах буюу хэмээн 



таны өгүүлэх учиргүй гэвэл тэр нь огторгуйд бус 13 бас бидний түүнийг 
сонсож бүтээхийн тул далайн чанд этгээдэд хэн одоод авчирах буюу 
хэмээн таны өгүүлэх учиргүй гэвэл тэр нь далайн чанд этгээдэд бус 
болой. 14 Зүгээр таны түүнийг бүтээхийн тул тэр үг нь маш ойр гэвэл, 
таны амны дотор хийгээд таны зүрхний дотор болой. 15 Би энэ өдөр таны 
өмнө амь хийгээд сайныг тавин, үхэл хийгээд мууг тавив хэмээн үзэгтүн! 
16 Тэр юу буй гэвэл, таны амьд болон үржихийн тул хийгээд таны 
эзлэхэд одох газарт таны Жахуа бурхны таныг адислахын тул, өөрийн 
Жахуа бурхныг янаглан, түүний замуудаар явж, түүний захиа хийгээд 
тогтоолуудыг сахигтун! хэмээн миний танд захисан нь энэ болой. 17 
Зүгээр хэрвээ таны зүрх нь эргэх бөгөөд, та үл сонсож, бус бурхдад 
мөргөж зарагдахын тул татагдах бөгөөс 18 Та эрхгүй хоосорч, Иорданыг 
гаталаад таны эзлэх газарт насаа үл уртадгах хэмээн би эдүгээ өдөр 
танд мэдүүлнэ. 19 Би эдүгээ өдөр таны өмнө амь хийгээд үхэл ба 
адистид хийгээд хараалыг тавив хэмээн би огторгуй хийгээд дэлхийг гэрч 
болгоно. Тиймийн тул таны хийгээд таны үрсийн амьл байхын тул амийг 
сонгож авагтун! 20 Бас та Жахуагийн өгсүгэй хэмээн таны Абрахам 
хийгээд Ишаг ба Якув эцэг нарт тангарагласан газрын дээр суухын тул, 
өөрийн Жахуа бурхныг янаглан түүний дууг сонсож түүнээс бүү 
хагацагтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь таны амь хийгээд таны насны 
уртадлага мөн.  

Зучин нэгдүгээр бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Моши нь одоод хамаг хийгээд Израйлд эд үгсийг 
өгүүлрүүн; 2 Би эдүгээ зуун хорин наст болоод, үүнээс хойш орж, гарч үл 
чадна. Бас Жахуа нь надад ийн; Чи энэ Иорданы үл гатлах буй хэмээн 
зарлиг болсон буй. 3 Таны Жахуа бурхан өөрөө таны өмнө өөд болоод, 
таны өмнөөс тэд улсыг эвдрүүлэх буй. Тийн бөгөөд та тэднийг гарган 
эзлэх буй. Бас Жахуагийн зарлиг болсон мэт Иосиф нь таны өмнө гатлах 
буй. 4 Бас Жахуа нь өөрийн эвдэрүлсэн Амурийн Шидун хийгээд Ох гэгч 
хаадад болон тэдний газарт гэр үйлдсэн мэт түүнчлэн тэдэнд үйлдэх буй. 
5 Энэ мэтээр миний танд захисан хамаг захиагаар таны тэдэнд 
үйлдэхийн тул Жахуа нь тэднийг танд тушааж өгөх буй. 6 Хүчит хийгээд 
бат зоригт бологтун! Тэндээс үл эмээн бүү айгтун! Тэр юуны тул гэвэл, 
таны Жахуа бурхан нь тантай одож таныг үл орхин үл огоорох буй 
хэмээв. 7 Тэндээс Моши нь Иосифийн дуудуулан хамаг Израйлын өмнө 
түүнд өгүүлрүүн. Чи хүчит хийгээд бат зоригт болтугай! Тэр юуны тул 
гэвэл, чи Жахуагийн энэ улсад өгсүгэй! хэмээн тэдгээрийн эцэг нарт 
тангарагласан газарт тэдэнтэй одолцож тэднийг түүнийг эзлэх ёст буй. 8 
Бас Жахуа өөрөө чиний өмнө өөд болон чамтай байх буй. Тэр нь чамайг 



үл орхин үл огоорох буй. Чи үл эмээн бүү айтугай хэмээв. 9 Тийн бөгөөд 
Моши нь энэ тогтоолыг бичээд Жахуагийн тогтоолыг хайрцагийг өргөж, 
Ливийн лам хөвгүүдэд хийгээд Израйлын хамаг өтгөс улсад өгөөд 10 
Моши нь тэдэнд ийн захируун; Аливаа долоон жилийн эцэст сул тавих 
жилийн ариун найрд цацруудын найрд, 11 таны Жахуа бурхны сонгосон 
газарт Израйл таны үүний өмнө үзэгдэхийн тул ирэх цагт энэ тогтоол нь 
хамаг хамаг Израйлтаны сонсголд үгшээгдэх болтугай! 12 Хамаг улс 
гэвэл эрс хийгээд эмс ба хүүхэд хийгээд төны хаалганы дотор байгч 
оролтыг цуглуулагтун! Тийн бөгөөд тэдгээр нь сонсож Жахуагаас айхаа 
сурч энэ тогтоолын хамаг үгсийг үйлдэхээ сахих болтугай! 13 Бас таны 
эзлэхийн тул Иорданыг гаталж одох газрын дээр суух хамаг өдрүүдэдээ 
тэдний мэдэх өдий хүүхэд нь сонсож, таны Жахуа бурхнаас айхаа сурах 
болтугай! хэмээн 14 тийн бөгөөд Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Мана. 
Чиний нөгцөх цаг нь ойртоно Иосувыг дуудаад, миний түүнд захихийн тул 
чуулганы майханд байгтун! хэмээн зарлиг болсонд Моши хийгээд Иосув 
хоёр одоод чуулганы майхны дотор байв. 15 Тийн бөгөөд Жахуагийн 
майхны дтор үүлний баганын дээр үзэгдсэнд үүлний багана нь майхны 
үүдний дээр зогсов. 16 Бас Жахуа нь Мошид зарлиг болруун; Мана. Чи 
өөрийн эцэг нартай хэвтэх буй. Зүгээр энэ улс нь босоод орох газарт 
байгч бус бурхдыг дагаж дүүрээд, намайг орхин миний тэдэнтэй 
тогтоосон тогтоолыг таслах буй. 17 Тийн бөгөөд тэр цагт би тэдний тус 
ихэд хилэгнээд тэднийг орхин нүүрээ тэднээс нуух буй. Бас тэд нь 
идэгдэгч олон хар хийгээ дзовлонгуудтай учралдаад бидний бурхны 
бидний дотор үл ахуйн тул эд хорууд нь бидэнтэй учралддаг бишүү 
хэмээн өгүүлэх буй. 18 Бас тэдний бус бурхдад эргэснээр тэдний хамаг 
муу үйлсийг үйлдсэний тул би тэр өдөр нүүрээ тэднээс эрхгүй нуух буй. 
19 Тиймийн тул эдүгээ энэ дууг бичээд Израйлын хөвгүүдэд сурган үйлд. 
Энэ дуу нь Израйлын хөвгүүдийн тус миний гэрч болох болтугай! хэмээн 
тэдний аманд оруулан үйлд. 20 Тэр юуны тул гэвэл, миний тэдэнд 
өгсүгэй! хэмээн тэдний эцэг нарт тангарагласан газар гэвэл сүүгээр 
хийгээд балаар урсагч газарт тэднийг оруулсанд тэд нь идэж цадаад 
хүслээ хангаад бус бурхдад эргэж тэдэнд зарагдаад намайг хилэгнүүлж 
миний тогтолыг таслах буй. 21 Тийн бөгөөд тэдэнтэй олон хор хийгээд 
зовлонгуудын учралдсанд, энэ дуу нь тэдний үрсийн амнаас үл 
мартагдаж гэрч болон, тэдний тус гэрчилэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, би 
тангарагласан газар тэднийг оруулахаас урьд эдүгээ тэдний үйлдсэнээр 
тэдний авирыг мэднэ. 22 хэмээн зарлиг болсонд Моши нь тэрхүү өдөр 
энэ дууг бичээд Израйлын хөвгүүдэд сургав. 23 Бас Жахуа нь намайг 
Иосифт ийн захируун; Чи хүчит болоод бат зүрхэт болтугай! Тэр юуны 
тул гэвэл, чи Израйлын хөвгүүдийг миний тэдэнд тангарагласан газарт 
оруулах буй. Бас би чамтай байх буй хэмээн зарлиг болов. 24 Тийн 



бөгөөд Моши нь энэ тогтоолын үгсийг дуустал бичээд, 25 Моши нь 
Жахуагийн тогтоолын хайрцгийг өргөж Ливитэнд ийн Захируун; 26 Энэ 
тогтоолын номыг аваад таны тус гэрч болохын тул түүнийг Жахуагийн 
тогтоолын хайрцгийн хажууд оруулагтун! 27 Тэр юуны тул гэвэл, би таныг 
эсэргүүцэгч хийгээд хажуу хүзүүн улс хэмээн мэднэ. Мана. Миний тантай 
байх атал та Жахуагийн тус эсэргүүцсэн буй. Тиймийн тул миний 
нөгчсөний хойно та үлэмж эсэргүүцэх буй 28 Таны овгуудын өтгөс улс 
хийгээд таныг тэргүүлэгчдийг надад цуглуулагтун! Тийн бөгөөд би эд 
үгсийг тэдний чихэнд өгүүлж огторгуй хийгээ ддэлхийг тэдний тус гэрч 
нар болгох буй. 29 Тэр юуны тул гэвэл, миний нөгчсөний хойно та бүрэн 
доройт, миний захисан замаас эргэн өөрийн гарын үйлдвэрээр Жахуаг 
хилэгнүүлэх буй. Тийнхүү таны түүний өмнө мууг үйлдэхийн тул хойд цагт 
муу нь тантай учралдах хэмээн би мэднэ. 30 Тийн бөгөөд Моши нь 
Израйлын чуулгадын чихэнд энэ дууны үгсийг дуустал ийн өгүүлэв.  

Гучин хоёрдугаар бүлэг  

1 Огторгуй аа! Чагнан үйлд! Би өгүүлэх буй. Дэлхий ээ! Миний амны 
үгсийг сонсон үйлд. 2 Миний сургаал нь бороо мэт орох бөгөөд миний үгс 
нь сүүдэр мэт хийгээд, нялх ногооны дээр намуун бороо мэт дусан, 
өвсөнд их бороо мэт орох буй. 3 Тэр юуны тул гэвэл, би Жахуагийн 
нэрийг дэлгэрүүлэх буй. Бидний бурхныг хэн болгогтун! 4 Тэр нь хад мөн. 
Түүний үйлдвэр нь төгс хийгээд түүний хамаг замууд нь Иуфэт буй. Тэр 
нь үнэний бурхан хийгээд хилэнцгүй ба зөвт хийгээд шулуун буй. 5 
Түүний гэмт хөвгүүд нь биеэ доройтуулсан буй. Тэд нь хатуу хийгээд 
идээгүй төрөл буй. 6 Хана хийгээд ухаангүй улс аа! Та Жахуад энэ мэтээр 
хариулна. Тэр нь таныг худалдаж асвсан эцэг биш үү? Тэр нь таныг 
бүтээгээд таныг бат болгосон биш үү? 7 Эртний өдрүүдийг сана.Үеийн 
жилүүдийг ухагтун! Өөрийн эцэг нараас асуугтун! Тэд нь танд мэдүүлэх 
буй. Өөрийн өтгөс улсаас асуугтун! Тэд нь танд ийн өгүүлэх буй. 8 Дээд 
нь улсуудыг салган Адамын хөвгүүдийг тараахдаа Израйлын дууны ёсоор 
улсын хязгадыг тогтоов. 9 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуагийн улс нь түүний 
хувь буй. Якув нь түүний өмч буй. 10 Тэр нь говийн дотор тэднийг түүн, 
элсний говийн дотор тэднийг тэжээсэн буй. Тэр нь тэднийг халхлан 
тэднийг ухуулан өөрийн нүдний цөцгий мэт гамнасан буй. 11 Бүргэд нь 
үүрээ сахиж зулзага дээгүүр нисэж, жигүүрээ дэлгэж тэднийг биедээ авч 
жигүүрдээ өргөдөг мэт. 12 Түүнчлэн ганц Жахуа нь тэднийг уртадгасан 
буй. Түүнтэй бус бурхангүй бөлгөө. 13 Тэр нь тэднийг өндөр газарт 
тавиад тэднийг газрын жимсээр идүүлсэн буй. Бас тэр нь хаднаас гарсан 
балаар ба чулуут уулнаас гарсан тосоор тэднийг тэжээсэн буй. 14 Бас 
тэр нь үхрийн тосоор хийгээд хонины сүүгээр тарган хургаар хийгээд 



ишгээр ба Филиахын хуцаар хийгээд тэхүүдээр ба сайн тарианы 
гамираар тэднийг идүүлж тэднийг үзмийн шүүсээр уулгав. 15 Зүгээр 
жишурун нь цаддаг болоод исүүлэв. Тэд нь цатгалан хийгээд бүдүүн ба 
хангалт болоод тэднийг бүтээсэн бурхныг орхин, өөрийн тонилголын 
хаадыг эс тоов. 16 Тэд бус бурхдаар түүнийг атаархуулж, 
жигшүүртүүдээр түүнийг хилэгнүүлэв. 17 Тэд нь бурханд бус, харин 
цидгүдэд, тэдний эс мэдсэн бурхдад бус улсаас ирсэн шинэ бурхдад 
өөрийн эцэг нарын эс айсан бурхдад тахилуудыг өргөв. 18 Зүгээр тэд нь 
тэднийг төрүүлсэн хатаныг огоорон, тэднийг бүтээсэн бурхныг мартсан 
буй. 19 Жахуа нь үүнийг үзээд өөрийн хөвгүүдийн хийгээд охид 
уурлуулсанаар хилэгнэв. 20 Тийн бөгөөд тэр нь ийн зарлиг болов. Би 
нүүрээ тэднээс нуун тэдний эцэс нь юу болох үзэх буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь хазгай үе хийгээд итгэлгүй хөвгүүд болой. 21 Тэд нь бурхан 
бусаар намайг атаархуулж өөрийн хөргүүдээр намайг хилэгнүүлсэн буй. 
Тиймийн тул би тэднийг улс бусаар атаархуулж хан улсаар хилэгнүүлэх 
буй. 22 Тэр юуны тул гэвэл, миний хилэнгээр нэг гал нь ноцсон буй. Тэр 
доорхи там хүртэл түлэгдэн дэлхий хийгээд түүний ойрыг хоосруулж, 
уулдын сууридыг бэдрүүлэх буй. 23 Би тэдний дээр зовлонгуудыг нэмэх 
бөгөөд, миний сумууд нь тэднийг идэх буй. 24 Тэд нь зудаар 
хоосруулагдаж, догшин шувуудад идэгдэж, хүнд зовлонгоор эвдрүүлэгдэх 
буй. Бас би тэдний тус ангуудын Шудудыг хийгээд газрын могойнуудын 
хорыг илгээх буй. 25 Гадаад илд хийгээд дотроос аюул нь залуу эр 
хийгээд охин ба нялх хүүхэд хийгээд буурал үстүүдийг хамтаар үхүүлэх 
буй. 26 Хэрвээ би тэдний дайсны оморхог байдлаас эс хичээвээс эл, 
хэрвээ тэдний дайснууд нь оморхог болоод, Жахуа бус харин бидний 
өндөр гар нь хамаг үүнийг үйлдэв хэмээн үл өгүүлэх бөгөөс эл. 27 Би 
тэдний дуустал таслан тэдний дурсгалыг хүмүүсийн дотор үгүй болгох 
хэмээн өгүүлэх бөлгөө. 28 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь зөвлөгөөгүй улс 
бөгөөд тэдний дотор ухваргүй бөлгөө. 29 Аяа тэд нь үүнийг ухахын тул 
хийгээд өөрийн эцгийг санахын тул ухаант ахуй болтугай! 30 Хэрвээ 
тэдний хаад нь тэдний эс худалдах бөгөөд Жахуа нь тэднийг эс орхисон 
болвоос эл, нэг нь мянгыг яахин тоох бөгөөд хоёр нь түмийг яахин 
зайлуулах болъюу. 31 Тэр юуны тул гэвэл, тэдний үзмийн иш нь Судумын 
ишээс хийгээд Кумуррагийн гандсан тариалангаас болой. Тэдний үзмүүд 
нь хорт үзмүүд хийгээд тэдний үзмийн бэсүүд нь гашуун буй. 33 Тэдний 
үзмийн ундаа нь аврага могойн хор хийгээд могойн маш хүчит хорт буй. 
34 Энэ нь надтай хадгалагдсан бөгөөд миний сангийн дотор 
тамгалагдсан биш үү? 35 Нэхэх хийгээд хариулах нь миний буй. Тэдний 
хөлийн хамтирах цаг нь ирэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэдний эвдрэх 
өдөр нь ойр хийгээд тэдэнд хүрэх юмууд нь яарна. 36 Тэр юуны тул 
гэвэл, Жахуа нь өөрийн улсыг шүүн, өөрийн боолуудын учир гэмших буй. 



Тэр нь тэдний хүчгүй болсон бөгөөд тэдэнд халхалагч хийгээд таслагчгүй 
болсныг үзэхдээ ийн зарлиг болох буй. 37 Таны бурхад гэвэл, таны 
найдсан хаад хийгээд таны тахилын өгөхийг идэгчид ба таны ундаа 
өргөлийн ундааг уугчид нь хаана буюу. 38 Тэд нь босож танд тасалтугай, 
тэд нь таны халх болох болтугай! 39 Эдүгээ би тэр мөн хийгээд надаас 
бус бурхангүй хэмээн үзэгтүн! Бас алах хийгээд амьдаар байлгана. Би 
шархдуулах бөгөөд идэх буй. Бас хэн ч миний мутраас тонилгон үл 
чадна. 40 Тэр юуны тул гэвэл, би тангараглаж, үнэхээр би мөнхөд амьд 
буй. 41 Хэрвээ би илдээ бэлдээд миний мутрын шүүврийг авах бөгөөс эл, 
би өөрийн дайснуудаас нэх, намайг өшөөлөгчдийг шагнах буй. 42 Би 
өөрийн сүмүүдийг цусаар согтоох бөгөөд, миний илд нь махыг идэх буй. 
Тэр гэвэл алагдагсадын цус хийгээд дайсны үст толгойн мах болой. 43 
Улсууд аа! Түүний улстай жаргалдагтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
өөрийн боолуудын цусыг нэхэж өөрийн дайснуудад нээврийг харуулах 
буй. Зүгээр тэр нь өөрийн улсын газрыг өршөөх буй хэмээв. 44 Тийн 
бөгөөд Моши хийгээд Нэмий Иошув нь одоод энэ дууны хамаг үгсийг 
улсын сонсголд өгүүлэв. 45 Бас Моши нь эд хамаг үгсийг хамаг Израйлд 
өгүүлж дуусаад тэдэнд өгүүлрүүн; Миний энэ өдөр таны дотор гэрчилсэн 
хамаг үгсийг сайтар санагтун! Бас та өөрийн хөвгүүдэд энэ тогтоолын 
хамаг үгсийг сахих бөгөөд үйлдэхийг захигтун! 47 Тэр юуны тул гэвэл, энэ 
үг нь дэлхий бус уу? Зүгээр тэр нь таны амь буй. Бас таны Иорданыг 
гаталж эзлэх газрын тэнд та энэ үгээр амиа уртадгах болъюу хэмээв. 48 
Бас Жахуа нь тэрхүү өдөр Мошид зарлиг болруун; 49 Жирүкийн тус 
Моновын газарт байгч Абрим уул гэгч Нибу ууланд гараад, миний 
Израйлын хөвгүүдэд өмч болгон өгсөн газрыг үзэн үйлд. 50 Бас чиний 
Арун ах нь эд уулны дээр нөгчөөд өөрийн улсад хураагдсан мэт чи ч 
гарсан уулны дээрээ нөгчөөд өөрийн улсад хураагдсан мэт чи ч гарсан 
уулны дээрээ нөгчөөд улсдаа хураагдтугай! 51 Тэр юуны тул гэвэл, та 
Мирув Хидигийн усны дэргэдээс говьд Израйлын дотор миний тус бурууг 
үйлдэж Израйлын дотор намайг ариун эс болгосон буй. 52 Тийн бөгөөд 
чи тэрхүү газрыг өөрийн өмнө үзэвч Израйлын хөвгүүдэд өгсөн газарт үл 
орох буй хэмээн зарлиг болов.  

Гучин гуравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд бурхны хүн болсон Моши нь нөгцөхөөс урьдаа Израйлын 
хөвгүүдийг адислаж ийн өгүүлрүүн; 2 Жахуа нь Шинаас ирж, Самраас 
тэдний дээр мандаж, Фараг уулаас гэгээрэв. Тэр ариудын олонуудтай 
ирэхэд түүний баруун мутраас гал гарч тэдэнд тэмдэг бөлгөө. 3 Тэр 
өөрийн улсын янаглав. Түүний хамаг ариунууд нь чиний мутарт буй. Тэд 
нь чиний хөлийн өмнө сууж, чиний үгсийг тогтоож авав. 4 Тэр нь бидэнд 



нэг тогтоолыг захив. Тэр гэвэл, Якувын чуулганы өмч мөн. 5 Израйлын 
овгууд болон улсын тэргүүлэгчдийн хураагдсан цагт тэр Жишурун дотор 
хаан бөлгөө. 6 Руыин нь амьд байж үл үхэх бөгөөд, түүний улс нь цөөхөн 
үл болох болтугай! 7 Бас тэр нь Иудийн учир ийн; Жахуа аа! Иудийн дууг 
сонсож түүнийг өөрийн улсад ирүүлж, түүний гарыг хүчит болгон түүний 
дайснуудын тус таслагч болон соёрх! гэв. 8 Бас тэр нь Ливийн учир ийн; 
Чиний үнэнүүд хийгээд гэрлүүд нь чиний ариун хүнтэй Миривийн усдад 
гэрэлтэй. 9 Тэр нь эцэг эхдээ би түүнийг эс үзэв хэмээн өгүүлээд, ах дүү 
нараа эс мэдэн, хүүхдээ ч эс мэдэв. Харин тэр нь чиний үгсийг сахин 
чиний тогтоолыг хадгалав. 10 Тэд нь чиний шүүврүүдийг Якувт сурган 
чиний тогтоолыг Израйлд сургах буй. Тэд нь чиний өмнө анхилах 
үнэртнийг тавьж, чиний тахилын ширээнд шатаалт тахилуудыг тавих буй. 
11 Жахуа аа! Тэдний эдэлбэрийг адислан, тэдний гарын үйлдвэрийг 
таалан соёрх! Тэдний тус эсэргүүцэгчдийн бэлхүүсийг цохь. Тэдний тус 
үл болохын тул тэднийг өшөөлөгчдийг цохин соёрх! гэв. 12 Бас тэр 
Биаминий учир ийн; Жахуагийн янагласан нь аюулгүйгээр суух бөгөөд 
дээд хамаг өдрүүдэд түүнийг халхлан түүний уулын хооронд суух буй гэв. 
13 Бас тэр Иосифын учир ийн; Түүний газар нь огторгуйн юмуудаар 
хийгээд шүүвэрээр ба доор хэвтэгч хөлөөр хийгээд 14 нарны гарсан 
юмуудаар ба сарны гарсануудаар хийгээд 15 эртний уулын өнтүүдээр 
хийгээд үргэлжид байгч хаадуудын өнтүүдээр ба 16 газрын өнтүүдээр 
хийгээд түүний тохьмолоор Жахуагаар адислагдах болтугай! Бас Шугуйн 
дотор байсны хайр нь Иосифын тэргүүний дээр хийгээд өөрийн ах дүү 
нараас салгагдсан оройн дээр тогтох болтугай! 17 Түүний алдах нь эрхэм 
үхрйин алдар мэт хийгээд түүний өврүүдийн хилэнгийн өвөр мэт буй. Тэр 
нь тэднээр улсуудыг хөөн, газрын хязгаар хүртэл хөөх буй гэв. 18 Бас тэр 
нь Зибуланы учир ийн; Зибулан аа! Өөрийн гарлагаар жарган үйлд. 
Ассаар аа! Өөрийн цацруудын дотор жарган үйлд. 19 Тэд нь улсыг 
ууланд дуудаад тэнд зөвийн тахилуудыг тахих буй. Тэр юуны тул гэвэл, 
тэд нь далайнуудаас хийгээд алсаны дотор нуугдсан сангуудаас элбэгийг 
хөөх буй гэв. 20 Бас тэр нь Кидийн учир ийн; Кидийг өгөөгдөгч нь 
магтагдах болтугай! Тэр нь арслан мэт хэвтэж гар хийгээд тэргүүний 
оройг таслана. 21 Бас тэр нь анхны хувийг өөртөө бэлдэнэ. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэнд тогтоогдсон хувь нь хадгалагдсан буй. Зүгээр тэр нь улсын 
өмнө одож Жахуагийн зөв хийгээд шүүврүүдийг Израйлын тул бүтээх буй 
гэв. 22 Бас тэр нь Дангийн учир ийн; Данг нь арслангийн зулзагатай адил 
буй. Тэр Фанахаас дэвхрэх буй гэв. 23 Бас тэр нь Нэвтэлийн учир ийн; 
Нэвтэли нь хайраар ханаж, Жахуагийн адисаар дүүрэн болоод далайн 
зах хийгээд урагш орныг эзлэх буй гэв. 24 Бас тэр нь Аширын учир ийн; 
Ашир нь хөвгүүдээр адислагдаж ах дүү нарынхаа хооронд тааламжит 
болох буй. Тэр нь хөлөө тосонд дэвтээх буй. 25 Чиний гудас нь төмөр 



хийгээд зэс болох бөгөөд чиний өдрийн хэрэглэл мэт чиний чадал болох 
буй гэв. 26 Зашуруны бурханд хэн ч адил бус. Тэр нь танд таслахын тул 
огторгуйн дээр хөлөглөн өөрийн цог жавхланаар үүлний дээр хөлөглөнө. 
27 Мөнх бурхан нь таны халх буй бөгөөд, мөнх мутрууд нь таны доор буй. 
Тийн бөгөөд тэр нь таны дайснуудыг таны өмнөөс гарган, тэднийг 
хоосруул хэмээн зарлиг болох буй. 28 Израйл нь аюулгүйгээр ганцаар 
суух бөгөөд Якувийн булаг нь их тариат хийгээд үзмийн ундаат газарт 
болох буй. Түүний огторгуй нь сүүдрийг тусгах буй. 29 Израйл аа! Чи 
амгалан мөн. Таны таслагч халх хийгээд таны алдарын илд болсон 
Жахуагаар тонилгогдсон улс аа! Танд адил хэн буй буюу. Таны дайснууд 
нь таны эрхэнд орох буй. Та тэдний өндөр ордод гишгэх буй хэмээв.  

Гучин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Мошийн Мувабын талаас Зирикугийн тус байгч Нибу уулны 
Фисрэг ордод гарсанд, Жахуа нь тэр бүхэл газар гэвэл, Килиадын газраас 
хүртэл хийгээд 2 Нэвтэлийн хийгээд Ифараймын ба Манассын хамаг 
газар хийгээд цааш далай хүртэл Иудийн хамаг газар ба 3 өмнө зүг 
хийгээд дал модот балгас гэгч Зирукийн бэлийн талыг Зувар хүртэл түүнд 
үзүүлэв. 4 Бас Жахуа нь түүнд зарлиг болруун; Би таны үрсэд үүнийг 
өгсүгэй! хэмээн миний Абрахим хийгээд Ишаг ба Якувт тангарагласан 
газар нь энэ буй. Би чамайг нүдээр үүнийг харуулавч, чи түүнд үл орох 
буй хэмээн зарлиг болов. 5 Тийн бөгөөд Жахуагийн Моши боол нь 
Жахуагийн зарлиг болсон мэт тэнд Маувийн газарт нөгчив. 6 Бас тэр нь 
Фидфидын тус байгч Муваб газрын нэг бэлд түүнийг болов. Зүгээр эдүгээ 
өдөр болтол хэн ч түүний хүүр булшийг эс мэднэ. 7 Моши нь нөгцөхдөө 
зуун хорин наст бөлгөө. Зүгээр түүний нүдэд нь эс балартсан бөгөөд 
түүний хүч нь эс буурсан бөлгөө. 8 Израйлын хөвгүүд нь Мошийн тул 
Маувын талд гучин өдөр үйлдээд Мошийн тул уйлах хийгээд цурхирах 
өдрүүдийг төгсгөв. 9 Тийн бөгөдө Нуны Иосув хөвгүүн нь цэцэн 
тогтоолоор дүүрэн болов. Тэр юуны тул гэвэл, Моши нь түүний дээр 
гараа тавьсан бөлгөө. Тийнхүү Израйлын хөвгүүд нь түүнийг сонсож, 
Жахуагийн Мошид захисан мэт түүнчлэн үйлдэв. 10 Тийнхүү Жахуагийн 
нүүрээрээ таньсан Мошиос хойно 11 Жахуагийн илгээснээр түүний 
Египет газрын дотор Фаруд хийгээд түүний хамаг боолуудад ба, түүний 
хамаг газарт үйлдсэн бэлгэсээр хийгээд гайхамшгуудаар ба 12 Мошийн 
Израйлын дотор үзүүлсэн гарын хамаг хүчээр хийгээд хамаг аймшигаар 
түүнд адил форофид нь эс болов.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  



1 Ехувагийн Моши боолын нөгчсөний хойно Ехува нь Нүнгийн Иошуа 
хөвгүүн болон үйлчлэгчид зарлиг болруун; 2 Миний Моши боол нь нөгчив. 
Тиймийн тул босоод чи хийгээд эд хамаг улс нь миний Израйлын 
хөвгүүдэд өгсөн газар хүртэл энэ Иорданыг худалдагтун! 3 Тийн хөлийн 
улны аливаа гишгэж газрыг миний Мошид зарлиг болсны ёсоор би танд 
өгсөн буй. 4 Говь хийгээд энэ Либанунгаас Ифирад хэмээгч их мөрөн 
хүртэл Хититний хамаг газар хийгээд нар жаргах зүгийн их далай хүртэл 
таныг хязгаар болох буй. 5 Чиний насны хамаг өдрүүдийн турш хэн ч 
чиний тус босч үл болох. Би Мошитой байсан мэт түүнчлэн чамтай хамт 
буй. 6 Чи цогтой бат зүрхтэй болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, чи миний энэ 
улсын эцэг нарт өгсүгэй! хэмээн тангарагласан газрыг тэдэнд өмч болгон 
хуваах буй. 7 Харин чиний хаана одохдоо бүтэмжитэй болохын тул, 
миний Моши боолын чамд захисан тогтоолын ёсоор хичээн үйлдэхийн 
тул чи маш цогтой бат зүрхтэй болтугай! Түүнээс баруун буюу зүүн 
этгээдэд ч бүү эргэ. 8 Тогтоолын бичиг нь чиний амнаас бүү хагацтугай! 
Зүгээр чи үүний дотор хамаг бичсэнийг хичээн үйлдэхийн тул түүний учир 
өдөр шөнө бүр санаачлан үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, чи үүгээр замаа 
бүтээмжтэй болгож ухаантайгаар үйлдэх буй. 9 Би чамд захисан биш үү? 
Чи цогтой бат болтугай! Чи бүү айтугай! Эмээтүгэй! Тэр юуны тул гэвэл, 
чиний хаана ч одохын тул тэнд чиний Ехува бурхан нь чамтай буй амой 
10 хэмээн зарлиг болсонд Иошуа нь улсын тэргүүлэгчдэд захин 
өгүүлрүүн; 11 Та чуулганы хооронд алсдан улсдаа, биедээ тэжээл 
бэлтгэгтүн! Тур юуны тул гэвэл, тэр гурван хоногоос хойно энэ Иорданыг 
гаталж өөрийн Ехува бурхны танд өгсөн газрыг эзлэхийн тул одох 
болъюу гэж захигтун! гэлээ. 12 Тийн бөгөөд Иошуа нь Рубины хөвгүүд 
хийгээд Кадын хөвгүүд ба Манасшийн хагас овогт ийн өгүүлрүүн; 13 Таны 
Ехува бурхан нь таныг амгалаад, энэ газрыг танд өгсөн буй гэж 
Ехувагийн Моши боолын захисан үгийг санагтун! 14 Таны гэргийд хийгээд 
хүүхэд ба малууд нь Мошийн танд Иорданы наад этгээдийн газарт байх 
болтугай! Зүгээр Ехува нь таныг амгалсан мэт, таны ах дүү нарыг ч 
амгалах бөгөөд таны Ехува бурхны тэдэндөгсөн газрыг тэдний эзлэх цаг 
болтол, хамаг хүчтэй баатрууд болон та ах дүү нарын өмнөө, тэднийг 
туслахын тул анги ангиар гатлагтун! 15 Тур цагт та ч өөрийн эзлэх газарт 
буцаж Ехувагийн Моши боолын танд өгсөн Иорданы наад этгээдэд нарны 
гарах зүгт байгч газрыг эзлэх болъюу хэмээн өгүүлсэнд 16 тэр нь Иошуад 
хариу өгүүлрүүн; Чиний бидэнд хамаг захисныг бид үйлдэх. Бас чиний 
биднийг аливаа илгээх зүгт бид одох буй. Бид Мошийг аливаа сонссон 
ёсоор түүнчлэн чамайг сонсох буй. 17 Зүгээр чиний Ехува бурхан нь 
Мошитой байсан мэт, түүнчлэн чамтай байх болтугай! 18 Хэн ч аливаа 
захисны тус эсэргүүцэн чиний үгсийг үл сонсвол үхүүлэгдэх болъюу. 
Харин чи цогтой бат зүрхтэй болтугай! гэлээ.  



Хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Нүнгийн Иошуа хөвгүүн нь Сидамаас нууцаар шинжлэхийн 
тул хоёр хүнийг илгээгээд, тэдэнд ийн өгүүлрүүн; Та газар болон Зэрикүг 
үзэхээр одогтун! хэмээн өгүүлсэнд тэд одож нэг Рахоб хэмээгч садар 
эмийн гэрт одоод тэнд хонов. 2 Тийн бөгөөд Зэррикүгийн хаанд энэ 
шөнөд Израйлын хөвгүүдийн хоёр хүн нь газрыг шинжлэхийн тул энд 
ирэв гэж өгүүлэгдсэн бөлгөө 3 гэсэнд Зэрикүгийн хаан нь Рахобт 
илгээгээд ийн өгүүлрүүн; Чамд ирээд гэр дотроо орсон хоёр хүнийг гарган 
үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь хамаг газрыг шинжлэхийн тул ирсэн буй 
гэлээ. 4 Зүгээр тэр эм нь тэд хоёр хүнийг авч нуугаад ийн өгүүлрүүн; Ер 
хоёр хүн надад ирэвч, би тэдний хаанаас ирснийг эс мэднэ. 5 Тийн 
бөгөөд хаалгыг хаах цагт харанхуй болсны хойно, тэд хоёр хүн гарав. 
Тэдний хаашаа ч одсоныг би эс мэднэ. Та тэднийг түргэнээр нэхэгтүн! 
Тур юуны тул гэвэл, та тэднийг гүйцэх буй за гэж өгүүлэв. 6 Тийн боловч 
тэр эм нь тэднийг гэрийн дээврийн дээр гаргаад дээврийн дээр эвхсэн 
олсны эмнүүдийн дотроо нуусан бөлгөө. 7 Тийн бөгөөд хүмүүс нь тэднийг 
Иорданы зүгээр олом хүртэл нэхэв. 8 Тийн бөгөөд тэднийг унтахаас урьд, 
тэр эм нь тэдэнд гэрийн дээвэрт гаран ийн өгүүлрүүн; 9 Ехува нь энэ 
газрыг танд өгсөн бөгөөд таны аюул нь бидний дээр унасан ба энэ газарт 
хамаг суугчдын таны учир суларсныг би мэднэ. 10 Тэр юуны тул гэвэл, 
таны Египет газраас гарсан цагт Ехувагийн улаан далайн усыг таны тул 
захин хатаасан бөгөөд Иорданы цаад этгээдэд таны хоосруулсан 
Амуритны Шихун хийгээд уг хоёр хаадад таны юу үйлдсэнийг бид сонсов. 
11 Тийн бөгөөд бидний үүнийг сонсмогц таны учир бидний зүрх нь уярсан 
бөгөөд хэн хүн суларсан буй. Тэр юуны тул гэвэл, таны Ехува бурхан 
гэвэл, дээд огторгуй дахь хийгээд доорд ертөнцөд бурхан мөн буй. 12 
Тиймийн тул эдүгээ миний танд хайрласны тул та миний эцгийн гэрийг 
хайрлах хэмээн 13 бас миний эцэг хийгээд эх ба миний ах дүү нар ба 
тэдний хамаг байсныг амьдаар байлган, бидний амийг үхлээс аврах 
хэмээн надад Ехувагаар тангараглан, үнэн тэмдгийг өгөн хайрлагтун! 14 
гэсэнд тэр хоёр хүн түүнд ийн; Хэрвээ чи энэ бидний хэргийг үл өгүүлэх 
бөгөөс эл. Бидний амь ч чиний амийн тул өгөгдөх буй. Бас Ехувагийн 
бидэнд энэ газрыг өгөхөд, бид чамд үнэн хийгээд хайрыг бүтээх буй гэж 
өгүүлэв. 15 Тийн бөгөөд тэр эм нь тэднийг цонхноос аргамжаар буулгав 
гэвэл тэр нь балгасны хэрмийн тэнд гэртэй болж, хэрмийн дэргэд суудаг 
бөлгөө. 16 Бас тэр нь тэдэнд ийн өгүүлрүүн; Нэхэгчдийн тэднийг үл 
учралдахын тул та ууланд одогтун! Гурав хонгийн турш нэхэгчдийн 
буцтал тэнд нуугдагтун! Тийн бөгөөд түүнээс хойно өөрийн замаар явж 
болох гэж өгүүлэв. 17 Бас тэр хоёр хүн нь түүнд ийн өгүүлрүүн; Бид энэ 
чиний биднийг тангараглуулсан үнийн учир үгээр зэмгүй болох гэвэл, 18 



Бидний энэ газарт ирэхэд чи биднийг буулгасан цонхондоо энэ улаан 
оосрыг уяад, чиний эцэг хийгээ дэх ба ах дүү нар хийгээд эцгийн гэртэх 
бүхнийг өөрийн гэрт цуглуулан үйлд. 19 Тийн бөгөөд хэн ч чиний гэрийн 
үүднээс зээлэнд гаргавал бидний зэм үгүй атал, түүний цус нь түүний 
толгойн дээр тогтох болъюу. Бас аль хэний гар нь чамтай гэр дотор 
аливаа байгчийн тус эсэргүүцвэл, түүний цус нь толгойн дээр тогтох буй. 
20 Бас хэрвээ чи энэ бидний хэргийг өгүүлэх бөгөөс эл. Бид чиний 
биднийг тангарагласан үгийн учир зэм үгүй болох буй 21 гэж өгүүлсэнд 
тэр эм нь өгүүлрүүн; Эд таны үгсийн ёсоор болох болтугай! гээд тэднийг 
тавьсанд тэд ч одов. Тийн бөгөөд тэр эм нь улаан оосрыг цонхонд уяв. 22 
Тэд нь одож ууланд хүрээд тэнд гурав хоногийн турш нэхэгчдийн буцах 
цаг болтол байв. Нэхэгчид нь тэднийг хамаг замаар бэдрэвч эс олов 23 
Тийнхүү тэр хоёр хүн буцаж уулнаас бууж гатлаад Нүнгийн Иошуа 
хөвгүүнд ирээд, өөрт аливаа учирсныг түүнд тоочив. 24 Бас тэд нь 
Иошуад ийн өгүүлэв. Үнэхээр Ехува нь тэр хамаг газрыг бидний гарт 
өгсөн буй. Бас тэр газарт хамаг суугчид нь бидний учир сулрав.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иошуагийн маргааш эрт болсонд түүнтэй Израйлын хамаг 
хөвгүүд нь Сайдимаас одоод Иорданд хүрч ирээд, гатлахаас урьд тэнд 
хонов. 2 Тийнхүү гурав хоног өнгөрсний хойно тэргүүлэгчид нь шивээтэй 
чуулганы хооронд алсдаж, 3 улсад захин ийн өгүүлрүүн; Та өөрийн Ехува 
бурхны тогтоолын хайрцаг хийгээд лам нар ба түүнийг өргөгч Ливитнийг 
үзэхдээ газраасаа цаашид одоод дагагтун! 4 Зүгээр та тэр хоёрын 
хооронд хоёр мянган тохойн хэмжээний завсан болгон яавагтун! Та явах 
замаа мэдэхийн тул түүнд шадар бүү ирэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, та энэ 
замаар урьд эс алсдсан буй гэж өгүүлэв. 5 Бас Иошуа нь улсад ийн 
өгүүлрүүн; Та биеэ ариун болгогтун! 6 Тэр юуны тул гэвэл, Ехуваг хураах 
цагийн дуустал хөвөөнөөсөө халин гардаг бөлгөө. Тийн бөгөөд улс нь 
Зэрикүгийн тус гатлав. 7 Энэ мэтээр хамаг Израйлын хуурайгаар 
гатлахад Ехувагийн тогтоолын хайрцгийг өргөгч лам нар нь улс 
бүгдээрийн Иорданыг гаталж дуустал Иорданы дунд хуурай газрын дээр 
батаар байв.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд хамаг улсын Иорданыг гаталж дууссаны хойно Ехува нь 
Иошуад ийн зарлиг болруун; 2 Чи улсаас арван хоёр хүн гэвэл, овог 
овгоос нэг хүнийг аваад, тэдэнд ийн; 3 Та лам нарын хөлүүдийн Иорданы 
дунд батаар байсан газраас арван хоёр чулуун биетэй аваачаад, энэ 
шөнөдөө хонох газартаа байлгагтун! хэмээн захин өгүүл 4 хэмээн зарлиг 



болсонд Иошуа нь өөрийн тогтоосон арван хоёр хүн гэвэл, овог овгоос 
нэжгээд нэг хүнийг дуудав. 5 Тийнхүү Иошуа нь тэдэнд өгүүлрүүн; Та 
өөрийн Ехува бурхны хайрцгийн өмнө Иорданы дунд оруулаад, хүн бүр 
Израйлын хөвгүүдийн овгуудын тооны ёсоор нэгэн нэгэн чулууг мөрөн 
дээрээ өргөөд 6 энэ гэвэл, таны үрс ч ирээдүй цагт ийн; Эд чулууд нь 
тэдэнд юу буй гэж асуухад, энэ нь тэмдэг болох бөгөөд 7 тэр цагт та 
тэдэнд хариу ийн Иорданы ус нь Ехувагийн тогтоолын хайрцгийн өмнө 
тасалдсан бөлгөө. Эд чулууд нь Израйлын хөвгүүдэд мөнх дурсгал 
болохын тул болой хэмээн өгүүлэгтүн! гэлээ. 8 Тийн бөгөөд Израйлын 
хөвгүүд нь Иошуагийн захисны ёсоор үйлдэж, Ехувагийн Иошуад зарлиг 
болсноор, арван хоёр чулууг Иорданы дундаас өргөн, Израйлын 
хөвгүүдийн овгуудын тооны ёсоор хоносон газартаа чулуудыг аваачаад, 
тэнд байлгав. 9 Тийн бөгөөд Иошуа нь арван хоёр чулууг Иорданы дунд 
тогтоолын хайцгийг өргөгч лам нарууд хөлүүдийн батаар байсан газарт 
босгов. Тийн бөгөөд тэд чудууд нь өдгөө цаг болтол байсаар байна. 10 
Энэ мэтээр Ехувагийн улсад өгүүлэхийн тул Иошуад аливаа захисан 
хэргийн төгстөл, хайрцгийг өргөсөн лам нар нь Иорданы дунд байв гэвэл 
улс нь яарч гатлав. 11 Тийнхүү хамаг улсын гаталж дууссаны хойно 
Ехувагийн хайрцаг хийгээд лам нар нь улсын өмнө гаталлаа. 12 Бас 
Рубины хөвгүүд хийгээд Хэдийн хөвгүүд ба Мангашийн хасаг овог нь 
Мошийн тэдэнд захиснаар Израйлын хөвгүүдийн өмнө зэвсэгтэйгээр 
гатлав. 13 Дайлахад бэлдсэн дөрвөн түмэн хүн нь Ехувагийн өмнө 
Жэрикүгийн талуудад гатлав. 14 Тэр өдөр Ехува нь Иошуаг хамаг 
Израйлын өмнө их болов. Тэд нь Мошийг түүний амины хамаг өдрүүдийн 
турш айсан мэт, түүнчлэн түүнээс айв. 15 Бас Ехува нь Иошуад зарлиг 
болруун; 16 Чи гэрчилгээний хайрцгийг өргөгч лам нарыг Иорданаас 
гарагтун! хэмээн захин үйлд 17 хэмээн зарлиг болсонд Иошуа нь лам 
нарт ийн; Та Иорданаас гарагтун! хэмээн захив. 18 Тийн бөгөөд 
Ехувагийн тогтоолын хайрцгийг өргөгч лам нарын Иорданы дундаас 
гарсанд лам нарын хөлүүдийн улын хуурай газарт хүрсэнтэй яацуу 
Иорданы ус нь өөрийн оронд буцаж урьдын ёсоор өөрийн хөвөөний 
дээгүүр халин урсав. 19 Тийнхүү анхны сарын аравдугаар өдөр улс нь 
Иорданаас гараад Зэрикүгийн зүүн хязгаар байх Калрилд буув. 20 Бас 
Иошуа нь Иорданаас авсан хоёр чулуугаа Карилд босголоо. 21 Бас тэр 
нь Израйлын хөвгүүдэд ийн; Хэзээ таны үрсийн ирээдүй цагт эд чулууд нь 
юун буй гэж өөрийн эцэг нараас асуухад 22 Та өөрийн үрс мэдүүлж, 
Израйл нь энэ Иорданыг хуурай замаар гатлав хэмээн өгүүлэгтүн! 23 Тэр 
юуны тул гэвэл, таны Ехува бурхан нь улаан далайг бидний гаталж 
дуустал, гэр таны өмнө хатаан үйлдсэн мэт, түүнчлэн таны Ехува бурхан 
нь Иорданы усыг таны өмнө хатаав. 24 Тэр гэвэл, ертөнцийн хамаг улс нь 



Ехувагийн мутар хүчтэй мөн гэж мэдэхийн тул болой. Жич та өөрийн 
Ехува бурхнаас үргэлжид айхын тул болой.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Иорданы цаад этгээдэд байгч Амуритны хамаг хад хийгээд, далайн 
дэргэд байгч Ханаван таны хийгээд, далайн дэргэд байгч Ханаван таны 
хамаг хаад Ехувагийн Иорданы усыг Израйлын хөвгүүдийн өмнө бидний 
гаталтал хатаасныг сонссонд тэдний зүрхний учрснаар, Израйлын 
хөвгүүдийн учир тэд сулрав. 2 Тэр цагт Ехува нь Иошуад зарлиг болруун; 
Цахиур хутгуудыг үйлдээд Израйлын хөвгүүдийг тахиж, хэрчин үйлд 3 
хэмээн зарлиг болсонд Иошуа нь цахиур хутгануудыг үйлдэгтүн! 
Израйлын хөвгүүдийг Хивиеэ Эдэрүд хэмээгчд хэрчив. 4 Иошуагийн 
хэрчсэн шалтгаан нь энэ буй гэвэл, Египетээс гарсан хамаг эрс болон 
цэргийн хамаг хүмүүс нь Египетээс гарсны хойно говьд замаар нөгчсөн 
бөлгөө. 5 Хамаг гарсан улс нь хэрчигдсэн боловч Егиипетээс гарсан 
хойно говийн дотор замаар төрөгдсөн хамаг улс нь эс хэрчигдсэн бөлгөө. 
6 Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын хөвгүүд нь Египетээс гарсан улсын 
хамаг цэргийн хүмүүсийн үхтэл дөчин жилийн турш говьд явсан бөлгөө. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэдний Ехувагийн дууг эс сонссоны тул Ехува нь 
тэдний эцэг нарт өгсүгэй! хэмээн тангарагласан газар гэвэл, сүү хийгээд 
балаар урсагч газрыг тэдэнд үл үзүүлэхээ тангараглав. 7 Харин Иошуа нь 
тэдний оронд боссон хөвгүүдийг хэрчив. Тэр юуны тул гэвэл, тэдний 
замаар эс хэрчигдсэний тул хэрчигдэл үгүйеэ байсан бөлгөө. 8 Тийн 
бөгөөд хамаг улсыг хэрчин дуусгаад тэдний эдгэтэл, тэдний учир 
буудалдаа суув. 9 Тийн бөгөөд Ехува нь Иошуад зарлиг болруун; Өдгөө 
өдөр би Египетийн ичгүүр сонжооныг танаас хагацуулсан буй. Тиймийн 
тул тэр газар нь Калкил хэмээн, өдгөө цаг болтол нэрийдэгдэв. 10 Тийн 
бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь Кэлкилд буугаад, сарын арван дөрөвдүгээр 
өдөр үдэш Зэрикүгийн талуудад Басхын хургыг идэв. 11 Тийнхүү тэд нь 
Басхын маргааш Ханаван газрын тарианаас хийсэн эс хийсэн хийгээд 
шарсан боорцгийг тэр мөнхүү өдөр идэв. 12 Тийн бөгөөд тэдний газрын 
тарианаас идсэн өдрөөс хойно Ма На нь зогсов. Жич тэр цагаас аван Ма 
На нь Израйлын хөвгүүдэд эс байсан бөлгөө. Харин тэд нь тэр жил 
Ханаваны үрсээс идэлцэв. 13 Тийн бөгөөд Иошуа нь Зэркүгийн дэргэд 
байн гартаа нүцгэн илдтэй байгч хүнийг үзээд Иошуа нь түүнд одож түүнд 
ийн өгүүлрүүн; Чи бидний тул буюу, бидний дайснуудын тул буюу. 14 
гэсэнд тэр нь ийн зарлиг болруун; Тийн бус, зүгээр Ехувагийн цэргийн 
чуулганы тэргүүлэгч би өдгөө ирэв хэмээн зарлиг болсонд Иошуа нь 
нүүрээрээ хөсөр мөргөөд түүнд ийн; Миний эзэн ээ! Чи боолдоо юуг 
өгүүлэв ээ? 15 гэсэнд Ехувагийн нэрийн чуулганы тэргүүлэгч нь Иошуад 



зарлиг болруун; Чи гутлаа хөлөөсөө тайлан үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, 
чиний байсан газар нь ариун мөн гэж, зарлиг болсонд Иошуа нь тэр 
мэтээр үйлдэв.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Зэрикү нь Израйлын хөвгүүдийн учир бүрнээ хаагдсан 
бөгөөд хэн ч үл гардаг ба хэнч үл ордог бөлгөө. 2 Тийн бөгөөд Ехува нь 
Иошуад зарлиг болруун; Би Зэрикү хийгээд түүний хаан ба түүний хүчит 
баатрууд ч чиний гарт өгсөн буй. 3 Бас цэргийн хүн бүгдээр танаар 
балгасыг нэгэнт ??? энэ мэтээр зургаан өдрийн туршаар балгасыг тойрон 
одож үйлдэгтүн! 4 Жич долоон лам нар нь долоон Зүбилийн бүрээний 
хайрцгийн өмнө барих бөгөөд та долдугаар өдөр тэр балгасыг долоон 
тахил тойрох лам нар нь бүрээгээр бүрээдэх болтугай! 5 Тийн бөгөөд 
тэдний Зүбилийн бүрээ нь өнө үлээхэд таны Зүбилийн бүрээний дууг 
сонсоход хамаг улс нь их дуу гаргалцах ботугай! Тийн бөгөөд балгасын 
хүрээ нь буй. Улсаа тус бүр ??? урагш одох болтугай! 6 хэмээн зарлиг 
болсонд Зосибата хөвгүүн нь лам нарыг дуудаад тэдэнд өгүүлрүүн; Та 
тогтоолын хайрцгийг өргөж долоон лам нар нь долоон бүрээг Ехувагийн 
хайрцгийн өмнө барих болтугай! хэмээлээ. 7 Бас тэр нь улсад өгүүлрүүн; 
Та одож тэр балгасыг тойрогтун! Бас аливаа зэвсэгтэй агч нь Ехувагийн 
хайрцгийн өмнө одох болтугай! хэмээлээ. 8 Тийн бөгөөд Иошуа нь улсад 
өгүүлсэний хойно долоон Зүбилийн бүрээг баригч долоон лам нар нь 
Ехувагийн өмнө одоод бүрээдийг үлээх бас Ехувагийн тогтоолын хайрцаг 
нь тэднийг даган одсон буй. 9 Жич зэвсэгтэй агч нь бүрээг үлээгч лам 
нарын урьд одов. Тийнхүү лам нарын одож бүрээг үлээхэд үлдсэн улс нь 
хайрцгийн хойноос зөрчив. 10 Бас Иошуа нь улсад ийн; Миний танд дуу 
гаралцагтун! хэмээн захих өдөр болтол үл дуу гаран, дуугаа үл сонсон 
үгийг ч амнаас бүү гаргагтун! Харин тэр цагт гаралцагтун! хэмээн 
захирсан бөлгөө. 11 Тийн бөгөөд Ехувагийн хайрцгийн балгасыг тойрон 
нэгэнт тойрогч одсонд тэдний буудалд ирээд, буудлын дотор хонов. 12 
Тийн бөгөөд Иошуагийн эрт манаар боссонд, лам нар нь Ехувагийн 
хайрцгийг өргөв. 13 Тийнхүү Ехувагийн хайрцгийн өмнө долоон Зүбүлийн 
бүрээг баригч лам нар бүрээдийг үлээсээр одов. Жич зэвсэгтэй байгчид 
нь тэдний урьд одов. Жич зэвсэгтэй байгчид тэдний урьд одов. Бас 
бүрээдийг үлэмж одоход үйлдсэн улс нь Ехувагийн хайрцгийн хойноос 
зөрчив. 14 Жич тэд нь хоёрдугаар өдөр үйлдэв. 15 Тийнхүү долоон өдөр 
тэд эрт үүр цайхад босоод, тэр балгасыг урьд ёсоор долоо дахин тойров. 
16 Тийн бөгөөд долдугаар үед лам нарын бүрээг үлээхэд Иошуа нь улсад 
өгүүлрүүн; Та бээр дуун гаралцагтун! Тэр юуны тул гэвэл, Ехува нь энэ 
балгасыг танд өгсөн буй. 17 Харин тэр балгад хийгээд түүний дотор байгч 



бүгдээр нь Ехувагийн тул эвдрэлд өгөгдөх буй. Гагцхүү Рахоб хэмээгч 
садар эм хийгээд түүнтэй гэр дотор хамаг байгчид нь амьд байх буй. Тэр 
юуны тул гэвэл, тэр нь бидний илгээсэн өмчийг нуув. 18 Та эвдрэлд 
өгөгдсөнөөс ер цээрлэгтүн! Тийн бус бөгөөс эл, та эвдрэлд өгөгдсөнөөс 
авснаар өөрөө эвдрэлд өгөгдөөд Израйлын буудлыг эвдрэл болгон 
түүнийг зовоох болтугай! 19 Зүгээр хамаг мөнгө хийгээд алт ба зэс 
хийгээд төмөр зэвсгүүд нь Ехувад ариун болж Ехувагийн сангийн савд 
орох болтугай! гэлээ. 20 Тийн бөгөөд лам нарын бүрээг үлээхэд улс нь 
дуу гаралцав. Жич улсын бүрээдийн дууг сонсоход, улсын их дуугаар 
бархиралдахад хүрээ нь унав. Тийнхүү улсын тус бүр нь чигээр 
балгасанд одож балгасыг авав. 21 Тийн бөгөөд тэд нь балгасанд байгч 
аливаа эр хийгээд эс ба залуу хийгээд хөгшин ба үхэр хийгээд хонь ба 
илжигүүдийг илдийн ирээр алав. 12 Зүгээр Иошуа нь газрыг шинжлэгч 
хоёр хүнд ийн; Та тэр садар эмийн гэрт ороод, түүнд тангарагласнаараа, 
тэндээс тэр эм хийгээд түүнд хамаг байгчдыг гаргаж авагтун! гэж үйлдсэн 
бөлгөө. 23 Тэр мэтээр тэд залуу шинжлэгч хүмүүс нь ороод Рахоб 
хийгээд түүний эцэг ба эх хийгээд ах дүү нар ба түүнд хамаг байгчид 
хийгээд түүний хамаг төрлүүдийг гаргаад, тэднийг Израйлын буудлын 
гадна гаргасан бөлгөө. 24 Тийн бөгөөд тэд нь балгас хийгээд түүний 
дотор хамаг байснуудыг галаар түлэв. Харин мөнгө хийгээд алт ба зэс 
хийгээд төмөр зэвсгүүдийг Ехувагийн гэрийн санд оруулав. 25 Тийн 
бөгөөд Иошуа нь Рахоб садар эм хийгээд түүний эцгийн гэр дэх ба түүнд 
хамаг байгчдыг амьдаар байлгав. Тийнхүү тэр эм нь Израйлын дотор энэ 
өдөр болтол сууна. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Иошуагийн Зэрүкүг 
шинжлэхийн тлу илгээсэн элчсийг нуув. 26 Бас тэр цагт Иошуа нь 
өгүүлрүүн; Энэхүү Зэрикү балгасыг өгөөгүйн тул босогч хүн нь Ехувагийн 
өмнө хараалтай болох болтугай! Тэр нь тэр балгасыг өөрийн их 
хөвгүүнээр суурилан, отгон хүүгээр түүний хаалгуудыг өргөж барих буюу 
гэж тангараглав. Тийнхүү Ехува нь Иошуатай байсан бөгөөд түүний 
алдар нь бүхэл газарт буй бөлгөө.  

Долдугаар бүлэг  

1 Зүгээр Израйлын хөвгүүд нь эвдрэлд өгөгдсөн юмын учир бурууг 
үйлдсэн бөлгөө. Тэр гэвэл, Иудэгийн овгийн Зайрын Завдийн Хэрмиэн 
Акан хөвгүүд нь эвдрэлд өгөгдсөнүүдээс авсан бөлгөө. Тийнхүү 
Ехувагийн хилэн нь Израйлын хөвгүүдийн тус халуун болов. 2 Тэр цагт 
Иошуа нь хүмүүсийг Зэрикүгээс Битаваны ойр болон Битилийн зүүн 
зүгээр байгч Айд илгээж, тэдэнд өгүүлрүүн; Та зорчоод тэр газрыг 
шинжлэгтүн! гэсэнд тэд хүмүүс нь зорчоод Айг шинжлэв. 3 Тийн бөгөөд 
тэд нь Иошуад буцаад түүнд өгүүлрүүн; Хамаг улс нь зөрчилгүйеэ хоёр 



мянга буюу гурван мянган хүн нь зорчоод Айг таслах болтугай! Хамаг 
улсыг эцэж бүү үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь өчүүхэн буй. 4 гэсэнд 
улсаас гурван мянганы төдий хүмүүс нь зорчоод, Айн улсын өмнөөс 
зугтав. 5 Тийнхүү Айн хүмүүс нь тэдний хорин зургаан хүнийг алав гэвэл, 
тэд нь хаалганаас Шибрим хүртэл тэднийг нэхэж уруудам газар алав. 
Тиймийн тул улсын зүрх нь сулран, ус мэт боллоо. 6 Тийн бөгөөд Иошуа 
хийгээд түүнтэй Израйлын өтгөс улс нь хувцсаа шуучин нүүрээ Ехувагийн 
хайрцгийн өмнө унаад, тэргүүн дээрээ шороог тавиад үдэш болтол газар 
хэвтэв. 7 Тийн бөгөөд Иошуа өгүүлрүүн; Аяа, Ехува бурхаан! Чи Хидэнийг 
Амуритны гарт хоосруулахаар өгөхийн тул юуны тул энэ улсыг Иорданы 
цаад этгээдэд байхад ханасан бөгөөс эл, сайн байх бөлгөө. 9 Ехува аа! 
Израйлын дайснууд эргэн зугтаахад даган би юун өгүүлэх буюу. 9 Тэр 
юуны тул гэвэл, Ханаван хийгээд энэ газарт суугчид нь сонсож биднийг 
тойрон бидний нэрийг дэлхийгээс таслах буй. Тийнхүү чи өөрийн их 
нэрийн тул юуг үйлдэх буюу 10 хэмээн өгүүлсэнд Ехува нь Иошуад 
зарлиг болруун; Бостугай! Чи юуны тул нүүрээрээ энд хэвтнэм. 11 Израйл 
нь нүглийг үйлдээд, миний захисан тогтоолоос давсан буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь эвдрэлд өгөгдсөн юмнаас аваад, бас хулгайлан, худлыг 
үйлдээд, түүнийг өөрийн зэвсгийн дотор тавив. 12 Тиймийн тул Израйлын 
хөвгүүд нь хараалтай болсны тул өөрийн дайснуудын өмнө байж эс 
чадсан дайснуудаасаа зугтаасан буй. Хэрвээ та эвдрэлд өгөгдсөнийг 
дундаасаа үл хоосруулах бөгөөс би хойшид тантай үл байлцах буй. 13 Чи 
босоод удсыг арилган тэдэнд ийн өгүүл; Маргааш өдөр биеэ ариутгагтун! 
Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын Ехува бурхны зарлиг болсон нь ийн; 
Израйл аа! Таны дотор эвдрэлд өгөгдсөн нь буй бөгөөд дундаасаа 
эвдрэлд өгөгдсөнийг хагацуултал, дайснуудын өмнөө байж үл чадах буй. 
14 Тиймийн тул та маргааш тусгай овог нь төрлүүдээр ирэх бөгөөд 
Ехувагийн тусгай төрлүүд нь гэрүүдээр ирэх ба Ехувагийн тусгай гэр нь 
эр эрээр ирэх болтугай! 15 Тийн бөгөөд тэр эвдрэлд өгөгдсөн юмтайгаар 
тусгах хүн хийгээд түүнд хамаг байгчид нь галаар түлэгдэх болтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, тэр нь Ехувагийн тогтоолоос даваад Израйлын дотор 
бурууг үйлдэв хэмээн зарлиг боллоо. 16 Тийн бөгөөд Иошуа нь эрт 
маргааш босоод Израйлыг овог овгоор ирүүлээд, Иудегийн овгийг тосов. 
17 Бас тэр нь Иудегийн овгийг ирүүлээд Зарахайн төрлийг тосов. Бас 
Зарахайн төрлийг гэр гэрээр ирүүлээд Завдайн гэрийг тосов. 18 Бас тэр 
нь түүний гэрийг эр эрээр ирүүлээд, Иудегийн овгийн Завдай хөвгүүний 
Гэрмэй хөвгүүний Акам хөвгүүнийг тосов. 19 Тийн бөгөөд Иошуа нь 
Акимд өгүүлрүүн; Миний хөвгүүн ээ! Чи Израйлын Ехува бурханд 
магтаалыг өгч түүнд илт өгүүлтүгэй! Бас өнө одоо чи юуг үйлдсэнээ үзвэл 
надаас бүү нуутугай! 20 гэсэнд Акэм нь Иошуад үзэж ийн өгүүлрүүн; Би 
үнэхээр Израйлын Ехува бурхны тус нүглийг үйлдээд ийн үйлдэв гэвэл 21 



би олзын дотор нэгэн Бавилын сайхан хувцсад хийгээд хоёр зуун Шитил 
цагаан мөнгө хийгээд хэмжүүрээр тавин штимийн нэгэн хэсэг алтыг 
үзээд, тэднийг хүсч авав. Бас тэд нь миний гэрийн дотор доороо байгч 
мөнгөтэйгээр газарт нуугдсан буй гэлээ. 22 Тийн бөгөөд Иошуа нь 
элчсийг илгээж тэдний гэрт хүрсэнд Мана. тэд юмууд нь доороо байгч 
мөнгөтэйгээр гэрийн дотор нуугдсан бөлгөө. 23 Тийнхүү тэд нь тэднийг 
гэрийн дотроос аваад, Иошуа хийгээд Израйлын хамаг хөвгүүдэд 
авчраад, Ехувагийн өмнө тавив. 24 Жич бас Иошуа хийгээд түүнтэй хамаг 
Израйл нь Зарайн Акам хөвгүүн хийгээд тэр мөнгө ба хувцсад хийгээд 
хэсэг алт ба түүний хөвгүүд хийгээд охид ба түүний үхэр хийгээд илжигэд 
ба түүний хоньд хийгээд гэр ба түүнд хамаг байхыг аваад Акурын бэлд 
авчраад; 25 Иошуа нь ийн өгүүлрүүн; Чи юуны тул биднийг зовоосон буй. 
Ехува нь эдүгээ чамайг зовоох болъюу гэсэнд хамаг Израйлууд нь 
түүнийг чулуугаар чулуудав. Түүнийг чулуугаар чулуудаад, тэднийг 
галаар түлээд, 26 Түүний дээр эдүгээ өдөр болтол байгч их чулуун овоог 
босгов. Тийн бөгөөд Ехува нь өөрийн халуун хилэнгээс зогсов. Тиймийн 
тул тэр газар нь зовлонгийн бэл хэмээн эдүгээ өдөр болтол нэрлэгдсэн 
буй.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Ехува нь Иошуад зарлиг болруун; Чи бүү айтугай! Бүү 
эмээтүгэй! Чи босоод нэрийн хамаг улсыг өөртөө аван, Айд одон үйлд. 
Миний Айн хаан хийгээд түүний улс ба түүний балгас хийгээд түүний 
орныг чиний гарт өгснийг үзтүгэй! 2 Тийнхүү чи Кэрикү хийгээд түүний 
хаанд үйлсдэн мэт түүнчлэн Ай хийгээд түүний хаанд үйлд. Харин түүний 
эд агуурс хийгээд малыг биедээ олз болгон авагтун! Балгасыг авахын тул 
хойноо улсыг гэтүүлэн үйлд гэж зарлиг болов. 3 Тийн бөгөөд Иошуа 
хийгээд цэргийн хамаг улс нь Айн тус одохын тул босоод Иошуа нь 
гурван түмэн хүчит баатар хүнийг сонгоод тэдгээрийг шөнөөр илгээв. 4 
Бас тэр нь тэдэнд захируун; Та балгасны дэргэд болон балгасны хойно 
гэтэж балгаснаас үл холдож бүгдээр бэлэн байгтун! 5 Тийн атал би 
хийгээд надтай байгч хамаг улс нь балгасанд ойртох буй. Тийнхүү тэдний 
бидэнтэй угтахаар гарахад бид урьд мэт зугтаах буй. Тийнхүү тэднийг 
гараад биднийг нэхэхэд, бид тэднийг балгаснаас хагацуултал тэдний 
өмнө зугтаах буй. 6 Тэр юуэны тул гэвэл, тэд нь ийн биднээс урьд мэт 
зугтаана гэж өгүүлэх буй. 7 Тийнхүү гэтсэн газраас босч балгасыг 
авагтун! Тэр юуны тул гэвэл, таны Ехува бурхан түүний таны гарт өгөх 
болъюу. 8 Тийнхүү балгасыг аваад, балгасыг галаар галдагтун! Та 
Ехувагийн зарлиг ёсоор үйлдэгтүн! Миний танд тэднийг илгээснээр тэд 
гэтэх газарт Бидил хийгээд Ай хоёрын хооронд болон Айн баруун зүгт 



байв. Зүгээр Иошуа тэр шөнөдөө улсын дунд хонов. 10 Тийн бөгөөд эрт 
маргааш Иошуа нь босч улсыг тоолоод, Израйлын өтгөс улстай улсын 
өмнө Айд одов. 11 Бас түүнтэй байгч цэргийн хамаг улс нь одож, 
балгасны өмнө ойртож ирээд, Айн хойт зүгт буув. Жич тэд хийгээд Ай 
хоёрын хооронд нэг хөдний буй бөлгөө. 12 Тийн бөгөөд тэр нь таван 
мянганы төдий хүнийг аваад, Бидил хийгээд гэтэхийн тул тавив. 13 Тийн 
бөгөөд тэд нь улсын бүхэл чуулганыг балгасны хойт зүгт болон захад 
байгчдыг балгасны баруун зүгт байлгасанд Иошуа нь тэр шөнөдөө бэлд 
одов. 14 Тийн бөгөөд Айн хааны үүнийг үзмэгц тэр хийгээд түүний хамаг 
улс гэвэл, балгасны хүмүүс нь яарч эрт босоод Израйлтай дайлалдахаар 
учралдахын тул нэгэн тогтоосон болзоогоо даган талд гарав. Зүгээр 
түүний тус балгасны хойно хэвтэгчдийн байхыг тэр эс мэдэв. 15 Тийн 
бөгөөд Иошуа хийгээд хамаг Израйл нь дийлсэн мэтээр говийн замаар 
тэднээс зугтаав. 16 Тийнхүү АЙд байгч хамаг улс нь тэднийг нээхийн тул 
чуулаад, Иошуаг нэхэж балгаснаас хагацав. 17 Тийн бөгөөд Израйлын 
тус эс гарсан Ай Бидил хоёрт нэг ч хүн эс үлдэв. Бас тэд нь балгасыг 
нэхсэнээр орхин Израйлыг нэхэв. 18 Бас Ехува нь Иошуад ийн; Чи чиний 
гар даган байгч тэднийг Айгийн зүгт чиг сурган үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, 
би түүнийг чиний гарт өгөх болъюу гэж зарлиг болсонд, Иошуа гартаа 
байгч жадыг балгасны тус сунгав. 19 Тийн бөгөөд түүний гараа 
сунгасантай чацуу, гэтсэн улс нь байсан газраасаа түргэн босоод 
балгасанд гүйж түүнийг аваад, тэр балгасыг яаран ноцоов. 20 Тийн 
бөгөөд Айн хүмүүс нь хойшоогоо гарч балгасны утааны огторгуйд дээш 
гарсныг үзээд нааш цааш зугтаах хүчгүй болов. Тийнхүү говийн зүгт 
зугтаасан нь нэхэгчдийн тус эргэлдэв. 21 Тийн бөгөөд Иошуа хийгээд 
хамаг Израйл нь гэтэгчдийн балгасыг авсан бөгөөд балгасны утааны 
дээш гарсныг үзээд буцаж, Айн хүмүүстэй учралдахын тул тэндээс гарав. 
Тийнхүү тэд нь Израйлын дунд байж бүрэн, заримууд нь нэг этгээд болон 
заримууд нь нөгөө этгээд бөлгөө. Тэдэнд нэг ч үлдэгч ба зугтаагчийг 
байлгал үгүйеэ Израйлын улс тэднийг таслав. 23 Бас тэд нь Айн хааныг 
амьдаар бариад Иошуад авчрав. 24 Тийн бөгөөд Израйл нь хээрийн 
говийн тэнд нэхсэн Айд хамаг суугчдыг алж дуусгасан бөгөөд, тэд 
бүгдээр дуустал илдийн ирээр унагасанд хамаг Израйл нь Айд буцаад, 
түүнийг илдийн ирээр таслав. 25 Тийн бөгөөд тэр өдөр Айн хамаг улсын 
унасан эр ба эм хүний тоо гэвэл, нэг түмэн хоёр мянга бөлгөө. 26 Иошуа 
гэвэл Айн хамаг улсыг алтал жадыг сунгасан гараа гэдрэг эс тавив. 27 
Харин Израйл нь тэр балгасны мал хийгээд эд агуурсыг олз болгон 
Ехувагийн Иошуад захисан зарлигийн ёсоор биедээ авав. 28 Тийнхүү 
Иошуа нь Айг галдаад түүний эзэнгүй эзэнгүй мөнх овоо энэ өдөр болтол 
болгов. 29 Бас Иошуа нь Айн хааныг нэг модны дээр үдэш болтол өлгөв. 
Тийн бээр нарны жаргахтай чацуу Иошуагийн захиснаар түүний үхсэн 



биеийг модноос буулгаад балгасны хаалгаар орох газарт хаяад түүний 
дээр өдгөө өдөр хүртэл байгч чулууны их овоог босгов. 30 Тэр цагт 
Иошуа нь Израйлын Ехува бурхны тул тахилын ширээг Зибил ууланд 
үүдэв. 31 Тэр мэтээр Израйлын хөвгүүдэд Мошийн тогтоолын судар номд 
бичигдсэнээр ийн; Төмрөөр эс засагдсан бүхэл чулуудаар үүдсэн 
тахилын ширээг үүдэгтүн! гэж Ехувагийн Моши боол нь захисан бөлгөө. 
Тэд нь түүний дээр шатаалт тахилуудыг өргөн эвийн тахилуудыг Ехувад 
тахив. 32 Бас Иошуа нь тэнд чулуудын дээр Мошийн тогтоолыг буулган 
бичиж Израйлын хөвгүүдийн өмнө бичив. 33 Тийн бөгөөд хамаг Израйл 
хийгээд тэдний өтгөс улс ба түшмэд хийгээд заргач нар ба оролт хийгээд 
өөрийн төрөлтөн ч Ехувагийн тогтоолын хайцгийг өргөгч лам нар болсон 
Ливитний өмнө хайрцгийн аливаа этгээд байв гэвэл, Хиризим уулны тус 
нэгэн хагас хийгээд Ибил уулны тус нөгөө хагас нь байв. Энэ гэвэл 
Израйлын улсыг адистадлахыг Ехувагийн Моши боол нь урьд захисан 
бөлгөө. 34 Тийн үйлдсэний хойно Иошуа нь тогтоолын үгсийг гэвэл 
тогтоолын номын дотор бичснийг ёсоор адистад хийгээд хараалыг 
уншив. 35 Мошийн хамаг захиснаас Иошуагийн Израйлын хамаг чуулган 
хийгээд эмс ба хүүхэд хийгээд тэдэнтэй байгч оролт улсын өмнө эс 
уншсан үггүй бөлгөө.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иорданы наад этгээд ууланд хийгээд бэлд ба их далайн 
хөвөөнд Ливаны тус байгч Хититэн хийгээд Амуритан ба Ханавантан 
хийгээд Парижтан ба Хивитэн хийгээд Жибүртэн эд улсын хаад нь 
сонсоод 2 Иошуа хийгээд Израйлын тус дайлалцахын тул нэгэн сэтгэлээр 
хамт чуулав. Жич Хибиюүнийн улс нь Иошуагийн Зэрикү хийгээд Айд 
үйлдсэн үйлсийг сонсоод 4 Аргатайгаар үйлдэж, баячуудаа илчүүд мэт 
болгоод илжгэдээ хуучин оготнууд хийгээд үзмийн ундааны хуучин 
оготнууд хийгээд үзмийн ундааны хуучин хагарсан ба зассан савнууд 
хийгээд, 5 хөлдөө хуучин нөхсөн гутал ба биедээ хуучин хувцсыг авав. 
Бас тэдний аяны талх нь хатаад бутарсан бөлгөө. 6 Тийнхүү тэд нь 
Калкилд байгч буудалд Иошуагийн дэргэд одож түүнд хийгээд Израйлын 
хүмүүст ийн; Бид гэвэл, хол газраас ирсэн буй. Тийнхүү та өдгөө 
бидэнтэй тогтоолыг тогтоотугай! 7 гэсэнд Израйлын хүмүүс нь Хивитэнд 
ийн; Та бидний ойр сууж бай. Тийн гэвэл, бид тантай захин тогтоолыг 
тогтоох буюу. 8 гэсэнд тэдгээр нь Иошуад ийн; Бид гэвэл чиний боолууд 
буй гэсэнд Иошуа нь тэдэнд өгүүлрүүн; Та хэн бэ? Та хаанаас ирэв ээ? 9 
хэмээсэнд тэдгээр нь түүнд өгүүлрүүн; Таны боолууд нь маш хол газраас 
таны Ехува бурхны нэрийн учир ирсэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, бид 
түүний алдар хийгээд түүний Египетэд үйлдсэн хамаг үйлс ба 10 



Иорданы цаад этгээдэд байсан Амуритны хоёр хаад гэвэл, Хишбүний 
Шидүн хаан хийгээд Астарудад суусан Башангийн уг хаадад түүний хамаг 
үйлдсэнийг сонссон буй. 11 Тиймийн тул бидний өтгөс улс хийгээд 
бидний оронд хамаг суугчид нь бидэнд ийн өгүүлэв. Та замын тул 
хөлсийг биедээ авч тэдэнтэй учралдахын тул одоод тэдэнд ийн; Бид 
таны боолууд мөн. Тиймийн тул та өдгөө бидэнтэй тогтоолыг тогтоогтун! 
гэж өгүүлэгтүн! гэж өгүүлэв. 12 Бид танд ирэхийн тул гэрээсээ гарах өдөр, 
энэ талхаа халуунаар авсан боловч Мана. тэр нь өдгөө хатаад бутарсан 
буй. 13 Бас бид энэ үзмийн ундааны савсыг шинээр дүүргэвч тэд ч өдгөө 
хагарсан буй. Жич эд бидний хувцсууд хийгээд гутал нь маш хол замын 
учраас хүүчин болсон буй. 14 гэсэнд Израйлын хүмүүс нь тэдгээрийн 
хүнснээс аваад Ехувагаас зөвлөгөөг эс асуувай. 15 Бас Иошуа нь 
тэдэнтэй эвтэй байж тэднийг амьд байлгахуйяа тэдэнтэй тогтоолыг 
тогтоох тогтоож бүрэн чуулганы ноёд нь тэдэнд тангараглавай. 16 Тийн 
бөгөөд тэдэнтэй тогтоолыг тогтоосны хойно гурван өдрийн эцэст тэд нь 
эд бидний ойр байгчид ба бидний дунд суугчид мөн гэж сонсов. 17 
Тийнхүү Израйлын хөвгүүд нь зөрчиж гуравдугаар өдөр тэдний балгадад 
хүрэв. Тэдний балгад гэвэл, Хибиюүн хийгээд Хифирэ ба Бизкүд хийгээд 
Киреэд хийгээд Жикэрим бөлгөө. 18 Тийнхүү Израйлын хөвгүүд нь 
тэднийг эс алав. Тэр юуны тул гэвэл, чуулганы ноёд нь тэдэнд Израйлын 
Ехува бурхнаар тангарагласан бөлгөө. Тиймийн тул бүгд чуулган нь 
ноёдын тус хямралдав. 19 Харин хамаг ноёд нь бүхэн чуулганд ийн; Бид 
тэдэнд Израйлын Ехува бурхнаар тангараглаад, өдгөө тэднийг хөдөлгөж 
үл чадна. 20 Бид тэдэнд тангарагласан тангаргийн учир хилэнгийн 
бидэнд үл хүрэхийн тул бид тэдэнд үүнийг үйлдэх гэвэл, тэд нь амьдаар 
байх болтугай! хэмээн өгүүлээд, ноёд нь тэдэнд бас ийн; 21 Ноёдын 
тэдэнд өгүүлснээр тэд нь амьд байх бөгөөд чуулганд түлт цавчигчид 
хийгээд усыг хутгагчид болох болтугай! гэж өгүүлэв. 22 Тийн бээр Иошуа 
нь тэднийг дуудаад тэдэнд ийн өгүүлрүүн; Та бидний ойр суух атал, бид 
танаас маш хол буй гэж юуны тул биднийг мэхлэн өгүүлэв. 23 Тиймийн 
тул та өдгөө хараалтай бөгөөд миний бурххны гэрийн тул боолууд болон 
түлээний цавчигчид ба усыг хутгагчид ба болохоос таны хэн ч хол үл 
тавигдах буй. 24 гэсэнд тэд нь Иошуад хариу өгүүлрүүн; Чиний Ехува 
бурхны тэнд хамаг газрыг өгөх бөгөөд газарт хамаг суугчдыг таны өмнөөс 
тослохыг Моши боолд ийн захисан нь чиний боолуудад мэдүүлэгдсэн 
бөлгөө. Тиймийн тул бид өөрийн амины учир танаас айгаад энэ мэтийг 
үйлдэв. 25 Тийн атал өдгөө бид чиний эрхэнд бөгөөд чамд юун сайн 
хийгээд зөв байхыг тэр мэтээр бидэнд үйлд. 26 гэж өгүүлсэнд тэр нь 
тэдэнд түүнчлэн үйлдэж тэднийг Израйлын хөвгүүдийн гараас авраад, эс 
алуулав. 27 Тийнхүү тэр өдөр Мошуа нь өөрийн сонгох газарт тэднийг 



чуулганд хийгээд Ехувагийн тахилын ширээнд түлж цавчигчид хийгээд 
усыг хутгагчид өдгөө болтол болгон үйлдэв.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иерусалимын Адуны Задаг хаан нь Иошуагийн Айг аваад 
бүрнээ эвдсэн гэвэл, Жирикү хийгээд түүний хаанд үйлсдэн мэт, түүнчлэн 
Ай хийгээд түүний хаанд үйлдсэн ба, Хибикүний улсын Израйлтай эвтэй 
болоод, тэдний дэнд байлцсаныг сонсоод ихэд айв. 2 Тэр юуны тул 
гэвэл, Хибиюүний нь Эзлүүрийн балгадын нэгэн мэт их балгас болон, 
Айгаас их бөлгөө. Бас түүний хамаг хүмүүс нь баатрууд бөлгөө. 3 
Тиймийн тул Иерусалимын Адунай Задаг хаан нь Хибрүний Хохом хаан 
хийгээд Жирмүдийн Фарам хаан ба Ларисын Зафиа хаан хийгээд 
Иклүний Дибир хаан тэдэнд илгээж хүлрүүн; 4 Та надад ирээд, надад 
туслагтун! Бид Хибивүнийг тасалъя. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Иошуа 
хийгээд Израйлын хөвгүүдтэй эвтэй болсон буй 5 гэсэнд Иерусалимын 
хаан, хийгээд Хороны хаан ба Армудын хаан хийгээд Лаксын хаан ба 
Иглуны хаан Амуритныг таван хаад нь цуглалцаж, өөрийн хамаг 
чуулгадаар гараад Хибикүнийн тус дайлав. 6 Тийн бөгөөд Хибиюүнийн 
хүмүүс нь Калрилд байгч буудалд илгээгээд Иошуад ийн өгүүлрүүн; Чи 
боолуудаа үл орхин биднийг авран туслахын тулд түргэнээр ирдэг. Тэр 
юуны тул гэвэл, ууланд суугч Амуртны хамаг хаад нь бидний тус 
цуглалцсан буй 7 гэсэнд Иошуа хийгээд түүнтэй цэргийн хамаг улс ба 
хамаг хүчтэй баатрууд нь Килрилээс гарав. 8 Тийн бөгөөд Ехува нь 
Иошуад зарлиг болруун; Тэднээс айн бүү үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, би 
тэднийг чиний гэрт өгсөн буй. Тэднээс нэг нь ч чиний тус байж үл болох 
хэмээн зарлиг болов. 9 Тиймийн тул Иошуа нь Килкилээс шөнө дуустал 
одон тэдэнд гэнэт хүрэв. 10 Тийн бөгөөд Ехува нь тэднийг Израйлын 
өмнө зовоосон тэднийг Хибикүний дотор ихэд таслан тэднийг Бэд 
Хороны өгсөх замаар нэхэж Адан хийгээд Махид хүртэл таслав. 11 Тийн 
бөгөөд тэдний Израйлын өмнөөс зугтааж Бид Хороны тэнд байхад Ехува 
нь их чулуудыг огторгуйгаас Азика хүртэл тэдний дээр хаяж тэднийг 
үхүүлэв. Мөндрийн чулуугаар үхэгсэд нь Израйлын хөвгүүдийн илдээр 
алагдагсдаас олон бөлгөө. 12 Тэр цагт Иошуа нь Ехувагийн Амуритныг 
Израйлын хөвгүүдэд өгсөнд Ехувад айлтган Израйлын өмнө ийн; Нар аа! 
Чи Хибикүнгийн дээр зогсон үйлд. Сар аа! Чи Ажалуны бэлд зогсон үйлд. 
13 гэсэнд улсын дайснуудад ийн; Хариулан өгтөл нар нь зогсов. Сар ч 
байв. Энэ нь Аширын судрын дотор бичигдсэн биш үү? гэвэл, нар нь 
огторгуйнд дунд байж, өдрийн дуусахад ороуйяа эс яарав. 14 Тийн бээр 
Ехувагийн хүний дууг сонсох тур мэт өдөр нь урьд ч, хойно ч үгүй бөлгөө. 
Тэр юуны тул гэвэл, Ехува нь Израйлын тулд дайлалцав. 15 Тийн бөгөөд 



Иошуа нь хамаг Израйлтай Хилкилд байгч буудалд буцав. 16 Зүгээр тэд 
таван хаан нь зугтаагаад Имэгэдэд байгч ахуй дотор хоргодов. 17 Тийн 
бөгөөд бид таван хааны нэгэн агуйн дотор хоргодсоныг олов хэмээн 
Иошуад мэдүүлэгдсэнд 18 Иошуа нь өгүүлрүүн; Агуйн амсарт их 
чулуудыг мухруулаад хүмүүсийг сахиулагтун! 19 Зүгээр та үл зогсон, 
дайснуудаа нэхэж, тэдний хойтонуудыг тасалж, тэдний балгадад бүү 
оруулагтун! Тэр юуны тул гэвэл, таны Ехува бурхан нь тэднийг таны гарт 
өгсөн буй гэлээ. 20 Тийн бөгөөд Иошуа хийгээд Израйлын хөвгүүд нь 
тэднийг эвдэртэл маш их таслахаар таслан дууссаны хойно тэднээс 
заримууд нь үлдээд хүрээлсэн балгадад оров. 21 Тийнхүү хамаг улс нь 
Мэхидэд байгч буудлын тэнд Иошуад амраар буцав. Хэн ч үгийг 
Израйлын хөвгүүдийн тус эс өгүүлэв. 22 Тийн бөгөөд Иошуа нь өгүүлрүүн; 
Агуйн амсрыг нээгээд, тэд таван хаан гэвэл, 23 Иерусалимын хаан 
хийгээд Хибруны хаан ба Арамудын хаан хийгээд лахисын хаан ба 
Ихлуны хаан тэднийг агуйгаас түүнд гарган авчрав. 24 Тийн бөгөөд тэд 
хаадын Иошуад авчрагдсанд Иошуа нь Израйлын хамаг хүмүүсийг 
дуудаад, биетэй явалцсан цэргийн улсын тэргүүлэгчдэд өгүүлрүүн; Та 
шадардаж хөлөө тэд хаадын хүзүүний дээр тавигтун! гэсэнд тэд нь 
шадардаад хөлөө тэдний хүзүүний дээр тавив. 25 Жич Иошуа нь тэдэнд 
өгүүлрүүн; Та үл айн эмээгтүн! Та хүчтэй болон, бат зүрхтэй бологтун! 
Тэр юуны тул гэвэл, таны Ехува бурхан нь таны хамаг дайлалцах 
дайснуудад энэ мэтээр үйлдэх болъюу. 26 гэж өгүүлсний хойно Иошуа нь 
тэднийг цавчаад үхүүлээд, тэднийг таван модны дээр өлгүүлэв. Тийн 
бээр тэд нь үдэш болтол моддын дээр өлгөгдсөөр байв. 27 Тийнхүү 
нарны орох цагт Иошуагийн засиснаар улс нь тэдний моддоос буулгаад, 
тэдний хоргодсон агуйн дотор хаяад, их чулуудыг агуйн амсарт тавив. Эд 
нь энэхүү өдөр болтол байв. 28 Бас тэр өдөр Иошуа нь Махидыг аваад 
илдийн ирээр таслан түүний хаан хийгээд түүний дотор байгч хамаг 
амьтныг алж нэгийг ч эс үйлдэгдэв. Зэрикүгийн хаанд үйлдэгдсэн мэт, 
түүнчлэн Махидын хаанд үйлдэв. 29 Тэндээс Иошуа хийгээд түүнтэй 
хамаг Израйл нь Макидаас Либнэ хүртэл одоод Либнэгийн тус дайлав. 30 
Тийнхүү Ехувагийн Либнэ хийгээд түүний хааныг Израйлын гарт өгснөөр 
тэд нь тэднийг хийгээд түүний дотор байгч хамаг амьтны илдийн ирээр 
тасалж түүний дотор нэгнийг ч үл үйлдэв. Зэрикүгийн хаанд үйлдсэн мэт 
түүнчлэн түүний хаанд үйлдэв. 31 Тэндээс Иошуа хийгээд түүнтэй хамаг 
Израйл нь Либиэгээс Лакас хүртэл одоод түүний дэргэд буугаад, түүний 
тус дайлав. 32 Тийнхүү Ехувагийн Лакасыг Израйлынд өгснөөр тэд нь 
хоёрдугаар өдөр түүнийг аваад түүнийг хийгээд түүний дотор байгч хамаг 
амьтны илдийн ирээр тасалж Либнэд хамаг үйлдсэн мэтээр түүнчлэн 
үйлдэв. 33 Тэр цагт Казарын Хурам хааны Лакаст туслахын тул ирсэнд 
Иошуа нь түүнийг хийгээд түүний улс нэгнийг ч үйлдээлгүйгээр таслав. 34 



Тэндээс Иошуа хийгээд түүнтэй хамаг Израйл нь Лакисаас Ихлун хүртэл 
одоод, түүний дэргэд буугаад, түүний тус дайлав. 35 Тийнхүү тэр өдөр 
тэдгээр нь түүнийг аваад илдийн ирээр тасалж, Акист хамаг үйлдсэн 
мэтээр түүний дотор байгч хамаг амьтныг тэр өдөр алав. 36 Тэндээс 
Иошуа хийгээд түүнтэй хамаг Израйл нь Ихлунээс Хибрун хүртэл одоод 
түүний тус дайлав. 37 Түүнийг аваад түүний хаан ба түүний хамаг балгад 
хийгээд түүнд байгч хамаг амьтнуудыг илдийн ирээр тасалж, хэнийг ч эс 
үлдээв. Түүний Ихлунд хамаг үйлдсэн мэтээр түүнчлэн түүнийг хийгээд 
түүний дотор байгч хамаг амьтныг хоосруулав. 38 Тийн бөгөөд Иошуа 
хийгээд түүний хамаг Израйл нь Дибир хүртэл буцаад түүний тус дайлав. 
39 Тийнхүү түүнийг хийгээд түүний хаан ба түүний хамаг балгадыг аваад 
тэднийг илдийн ирээр тасалж түүний дотор байгч хамаг амьтныг 
үлдээлгүйгээр алав. Хибрунд үйлдсэн мэт хийгээд Либнэ хийгээд түүний 
хаанд үйлдсэн мэтээр түүнчлэн Дибир хийгээд түүний хаанд илгээв. 40 
Тэр мэтээр Иошуа нь уул хийгээд өмнө ба бэл хийгээд булгуудын хамаг 
газрын улс хийгээд тэдний хамаг хаадыг үлдээлгүйгээр тасалж 
Израйлтын Ехува бурхны захисан мэт хамаг амьсгалтныг алав. 41 Тийн 
бөгөөд Иошуа нь тэдний Кидис Барниагаас Хэцэ хүртэл болон Кошины 
хамаг газар Кибиюуны хүртэл таслав. 42 Жич Иошуа нь тэд хамаг хаадыг 
хийгээд тэдний газрыг ганц та авав. Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын Ехува 
бурхан нь Израйлын тул дайлалцав. 43 Тийн бөгөөд Иошуа хийгээд 
түүнтэй хамаг Израйл нь Колкилын зүгт байгч буудалд буцав.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Хазарын Забин хаан нь үүний учир сонсоод, Мадоны 
Забав хаан хийгээд Шимруны хаан ба Агсалын хаан хийгээд 2 хойт 
зүгийн ууланд хийгээд Хинирүдийн өмнө зүгийн талд ба бэлд хийгээд 
баруун зүгийн Доордын Гилийн дотор байгч хаадад хийгээд 3 Зүүн 
хийгээд баруун зүгт байгч Ханавантны хийгээд Амуритны ба Хидтэн 
хийгээд Паражтан ба ууланд байгч Жибустний хийгээд Эдэрмуны доор 
байгч Миштагийн газрын Хавитанд илгээв. 4 Тийн бөгөөд тэд хийгээд 
тэдэнтэй тэдний хамаг чуулгад, гэвэл тоогоор далайн хөвөөний элч мэт 
олон улс хийгээд морьд ба тэргэс маш олон гарав. 5 Тийн бөгөөд тэд 
хамаг хаад нь Мирумын усдад Израйлын тус дайлахын тул буув. 6 
Тийнхүү Ехува нь Иошуад зарлиг болруун; Чи тэднээс айгтун! Тэр юуны 
тул гэвэл, маргааш өдрийн энэ цагт би тэд бүгдээрийн алсан баясыг 
Израйлын өмнө өгөх буй. Тийнхүү тэдний морьдын тахилыг огтлоод 
тэдний тэргэсийг ч галаар түлтүгэй! 7 хэмээн зарлиг болсонд Иошуа 
хийгээд түүнтэй хамаг цэргийн улс нь Мирумын усдын шадар тэдний тус 
гэнэт ирээд довтолж бүрэн, 8 Ехувагийн тэдний Израйлын гарт өгсөнд 



тэд нь тэднийг тасалж Сайдун Каба хийгээд Мижэринуд Маймад ба зүүн 
зүгийн Мисфийн хөндий хүртэл нэхэж, тэднийг үлдээлгүйгээр таслав. 9 
Жич Иошуа нь Ехувагийн зарлиг болсон мэт тэдэнд үйлдэж тэдний 
морьдын тахилыг огтлон, тэдний тэргэсийг ч галаар түлэв. 10 Бас тэр 
цагт Иошуа нь буцаж Хазарыг аваад түүний хааны илдээр таслав. Тэр 
гэвэл, урьд тэдгээр хамаг эзлүүрдийн тэргүүн бөлгөө. 11 Жич түүнд 
байсан хамаг амьтны илдийн ирээр тасалж, аливаа амьсгалтныг эс 
үлдээгээд Хазарыг галаар түлэв. 12 Бас Иошуа нь тэд хаадын хамаг 
балгад хийгээд тэдний хамаг хаадыг аваад тэднийг илдийн ирээр тасалж, 
Ехувагийн Моши боолын захиснаар хоосруулав. 13 Зүгээр Израйл нь 
уулнуудын дээр байсан балгадыг эс түлэв. Иошуа нь ганц Хазорыг түлэв. 
14 Бас Израйлын хөвгүүд нь тэд балгадын хамаг олз хийгээд малыг 
өөрийн тул олз болгон авав. Зүгээр тэд нь хамаг хүнийг хоосруултал 
илдийн ирээр тасалж аливаа амьсгалтныг эс үлдээв. 15 Ехувагийн Моши 
боолдоо захисан мэт, түүнчлэн Моши нь Иошуад захисан бөгөөд 
түүнчлэн Иошуа нь үйлдэн, Ехувагийн Мошид хамаг газар гэвэл уул 
хийгээд хамаг өмнө зүгийн газар ба Кушины хамаг газар хийгээд бэл ба 
тал хийгээд Израйлын уул ба түүний бэлийг Сайрын тийн одох Халаг 
уулаас Хирмун уулын дотор байгч Либунуны бэлийн Бавал Хид хүртэл 
авав. 17 Бас тэдний хамаг хаадыг аваад тэднийг тасалж, алав. 18 Иошуа 
нь олон өдрүүдэд тэд хамаг хаадтай дайлалдав. 19 Кибиюуны дотор 
суугч Хивитнээс бус нэгэн ч балгас нь Израйлын хөвгүүдтэй эвгүй болов. 
Тэд нь бусад хамгийг дайлж авав. 20 Тэр юуны тул гэвэл, тэдний 
Израйлтай дайлалцахад тэдний зүрхийг хатуу болгох нь Ехувагаас 
балсон гэвэл, тэднийг хайрлалгүйгээр хоосруулан, Ехувагийн Мошид 
захиснаар тэднийг таслахын тул бөлгөө. 21 Бас тэр цагт Иошуа нь одоод 
Анахийн улсыг уулнаас хийгээд Хибрунаас ба Дибирээс хийгээд Анабаас 
Иудейгийн хамаг уулнаас хийгээд Израйлын хамаг уулнаас тасалж 
Иошуа нь тэднийг тэдний балгадтай хоосруулав. 22 Анахийн улсаас хэн ч 
Израйлын хөвгүүдийн газарт эс үлдэв. Гагцхүү Каца хийгээд Кад ба 
Ашдудад үлдсэн бөлгөө. 23 Тийнхүү Иошуа нь Ехувагийн Мошид хамаг 
зарлиг болсон ёсоор, хамаг газрыг аваад, Израйлын хувийн бөгөөд 
тэдний овгуудад өмч болгон өгөв. Тийн бөгөөд газар нь дайнаас амрав.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийнхүү Израйлын хөвгүүдийн Арун голоос Хирмун хийгээд зүүний 
бүхэл тал хүртэл Иорданы нарны гарах этгээдэд тасалсан бөгөөд газраа 
авахуулсан хаад нь эд буй гэвэл, 2 Амуритны Сидун хаан бөлгөө. Тэр нь 
Хасбунд сууж Арнун голын хөвөөнд байгч Арувараас хийгээд голын 
дундаас ба Гилиадын хагсаас аван Амоны хөвгүүдийн хязгаарт болсон 



Забуг гол хүртэл болон, 3 зүүнээр Хинирудын далайд хүрэгч тал хийгээд 
далай гэвэл, давсат хийгээд өмнө зүгээс Ашдуд Пискэгийн доор хүртэл 
эзэлсэн бөлгөө. 4 Бас өндөр биет чадалтнаас үлдээд, Ашдаруд хийгээд 
Идрайд суугч Башангийн уг хаан бөлгөө. 5 Түүний хязгаар гэвэл, тэр нь 
Хирмун уул хийгээд Шилкэ ба хамаг Башанг Хишуритний хийгээд 
Махидитны ба Гилиадын хагасын хязгаар хүртэл эзэлсэн бөлгөө. 6 
Тэднийг Ехувагийн Моши боол хийгээд тэдний газрыг Рубинтэн хийгээд 
Хидтэний ба Манассын хагас овгуудад өмч болгон өгөв. 7 Тийн бөгөөд 
Иошуа хийгээд Израйлын хөвгүүдээр тасалсан газрын хаад гэвэл, тэдний 
газар нь Иорданы наад баруун зүгт Ливаны хөндийн Бавал Хидэгээс 
Гирийн замаар Халаг уул хүртэл тэднийг Иошуа нь Израйлын овгуудад 
тэдний говийн ёсоор өмч болгон өгөв 8 гэвэл уулнууд хийгээд хөндийнүүд 
ба тэгш газрууд хийгээд булгууд ба говь хийгээд өмнөх газарт буй боло. 
Хадитан хийгээд Амуритан ба Ханавантан хийгээд Паражтан ба Хивитэн 
ба Жибустны хаад гэвэл 9 Зэрүкугийн хаан нэгэн, Бидэлийн ойр байгч 
Айн хаан нэгэн 10 Иерусалимын хаан нэгэн Хибруны хаан нэгэн 11 
Жирмудын хаан нэгэн Лахисын хаан нэгэн 12 Иклуны хаан нэгэн Хизурын 
хаан нэгэн 13 Дибирийн хаан нэгэн Хадарын хаан нэгэн 14 Хорманы хаан 
нэгэн Арадын хаан нэгэн 15 Ливаны хаан нэгэн Адулмалын хаан нэгэн 16 
Маридагийн хаан нэгэн Бидилийн хаан нэгэн 17 Тафувагийн хаан нэгэн 
Хибэрийн хаан нэгэн 18 Анагийн хаан нэгэн Машаруны хаан нэгэн 20 
Шимруун Мироны хаан нэгэн Аксибын хаан нэгэн 21 Та Анагийн хаан 
нэгэн Михудийн хаан нэгэн 22 Хидисийн хаан нэгэн, Хэрмилийн 
Зоханимын хаан нэгэн, 23 Доорын хязгаарт байгч хаан нэгэн Калрилын 
улсын хаан нэгэн 24 Тирзийн хаан нэгэн хамаг хаад гучин нэгэн буй 
бөлгөө.  

Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иошуаны их наст хөгшин болсонд Ехува нь түүнд зарлиг 
болруун; Чи их настай хөгшин болов. Харин өмч болгон авах маш их 
газар үлдсэн буй. 2 Үлдсэн газар нь энэ буй гэвэл, Пилистиэг хамаг 
тойрогч газрууд хийгээд хамаг Хисури 3 Египетийн тус байгч Шихураас 
хойд зүгийн Ханаванд тоологдсон Ихирүн Хүртэл ба Пилистиэгийн таван 
ноёдын гэвэл, Казатны хийгээд Ашдудтаны ба Ишхилунтны хийгээд 
Хидтэний ба Ихэрунтний ноёдын газар бас Авитны буй. 4 Жич өмнө 
зүгийн Ханаваны хамаг газар хийгээд Сидонитны ойр байгч Мияара ба 
Афиг хийгээд Амурийн хязгаар хүртэл буй. 5 Бас хэвлийтний хийгээд 
нарны гарах зүгийн хамаг Либанун болон, Хирмун уулны доор байгч 
Бавал Хидээс Хамадын орох газар хүртэл ба, 6 Либанунаас Мисрифун 
Майм хүртэл уул газарт суугчид хийгээд хамаг Сиданитан тэднийг би 



Израйлын хөвгүүдийн өмнөөс гарган буй. Харин миний чамд захисан мэт, 
чи тэр газрыг Израйлд өмч болгон хуваан үйлд. 7 Тиймийн тул эдүгээ 
газрыг есөн овог болон Манасын хагас овог эдэнд өмч хуваан үйлд. 8 
Түүний бусад хагастай Рубин хийгээд Хидийн овгууд нь Мошийн тэдэнд 
өгсөн өмчөө Иорданы зүүн этгээдэд авсан бөлгөө. 9 Тэр гэвэл, Арнун 
голын хөвөөнд байгч Арувар хийгээд голын дотор байгч балгас ба 
Мидбийн хамаг талаас Дибун хүртэл хийгээд 10 Амуны хөвгүүдийн 
хязгаар хүртэл Хишбунд эзэлсэн Амуритны Шихун хааны хамаг балгад 
хийгээд, 11 Галиад ба Хишуритны хийгээд Мэхэдитний хязгаар ба 
Хирмуны хамаг уул хийгээд Сэлгэ хүртэл хамаг башан 12 Ашхаруд 
хийгээд Идрэйд эзэлсэн угийн Башаны дотор байгч хамаг эзлүүр эзнийг 
Ехувагийн Моши боол тэдэнд өгсөн бөлгөө. Тэр уг гэвэл өндөр биетнээс 
үлдсэн бөлгөө. Моши нь тэднийг таслаад гаргасан бөлгөө. 13 Зүгээр 
Израйлын хөвгүүд нь Хишуритэн хийгээд Мэхэдитнийг эс гаргав. Харин 
Хишуритэн хийгээд Мэхэдитэн нь Израйлын дунд эдүгээ болтол сууна. 14 
Зүгээр тэр нь Ливийн овогт өмчийг эс өгөв. Түүний зарлиг болсон мэт 
Ехува бурхны тахилууд нь тэдний өмч буй. 15 Моши нь Рубиний 
хөвгүүдийн овогт тэдний төрлүүдийн ёсоор өгсөн бөлгөө. 16 Тэдний орон 
гэвэл, Арнуны хөвөөнд байгч Арувараас Абун голын дотор байгч балгас 
хийгээд Митид хүртэл хамаг тал ба 17 Хишбун хийгээд Дибун талд байгч 
түүний хамаг балгад хийгээд Бамуд Бавал ба Бид Бавал Миун хийгээд 18 
Забаза ба Хидмуд хийгээд Миф Аун ба 19 Хирзэдэйм хийгээд Сибем ба 
Хаймиг ууланд байгч Зард Шадар хийгээд 20 Бид Биур ба Ашдуд Фичкэ 
хийгээд Бид Жишмүд ба 21 Талын хамаг балгад хийгээд Хишбунд 
эзэлсэн Амуритны Шихун хааны хамаг эзлүүр бөлгөө. Моши нь түүнийг 
хийгээд тэр газарт суугч Мидианы тэргүүлэгчид болон Шихуны ноёд Иви 
хийгээд Рахим ба Зөр хийгээ дХур ба Риб эзнийг тасалсан бөлгөө. 22 
Жич Израйлын хөвгүүд нь Бидрын Балавам Залвич хөвгүүнийг илдээр 
алагдагсадтайгаа алав. 23 Тийнхүү Рубины хөвгүүдийн хязгаар нь 
Иордан хийгээд түүний зах бөлгөө. Энэ нь өөрийн төрлүүд хийгээд 
балгад ба тойрогч нутгуудаар Рубиний хөвгүүдийн өмч бөлгөө. 24 Жич 
Моши нь Хэдийн хөвгүүдийн овогт тэдний төрлүүдээр өмчийг өгөв. 25 
Тэдний хязгаар гэвэл, Иорданы зүүн этгээдэд байгч Зазар хийгээд 
Гилиадын хамаг балгад ба Рабын өмнө байгч Аруварт хүрэгч Амуны 
хөвгүүдийн хагас газар хийгээд 26 Хашбунаас Римун Мисф хийгээд 
Битоним хүртэл ба 27 Бэлийн дотор Бид Харам хийгээд Бид Нимрэ ба 
Сонъод ба Хишбуны Шидун хааны эзлүүрийн үлдсэн хойтох газар ба 
Иордан хийгээд түүний хязгаар далайн зах хүртэл бөлгөө. 28 Энэ нь 
өөрийн төрлүүд хийгээд балгад ба тойрогч нутгуудаар Хэдийн хөвгүүдийн 
өмч бөлгөө. 29 Бас Моши нь Манасын хагас овогт өмчийг өгөв. Өөрийн 
төрлүүдээрээ Манасын хөвгүүдийн хагас овгийн өмч тэр бөлгөө. 30 



Тэдний орон гэвэл, Маханаймаас бүхэн башан болон, башаны хааны 
хамаг эзлүүр хийгээд Башаны Хавод Зайрт байгч угийн эзлүүрийн 
Гилиадын хагас хийгээд Ашдаруд ба Идри эд балгад нь Санасын 
Мэхирийн хөвгүүдийн хагаст өөрийн төрлүүдээр өгөгдсөн бөлгөө. 32 
Муабын талуудын Иорданы зүүн этгээдэд Зэрикүгийн тус эднүүдийг 
Моши нь өмч болгон хуваав. Зүгээр Моши нь Ливийн овогт өмчийг эс 
өгөв. Түүний зарлиг болсон мэт Израйлын Ехува бурхан нь тэдний өмч 
буй.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Жич Израйлын хөвгүүдийн Ханаваны газарт эзэлсэн гэвэл, Илиазар 
лам хийгээд Нүнгийн Иошуа хөвгүүн ба Израйлын хөвгүүдийн овогтны 
эцэг нарын тэргүүлэгч нарын эзлүүлсэн нь ийн; 2 Тэдний өмч гэвэл, 
Ехувагийн Мошид захиснаар есөн овог хагаст шаваагаар хувааргдсан 
бөлгөө. 3 Тэр юуны тул гэвэл, Моши нь хоёр овог хагаст Иорданы цаад 
этгээдэд өмчийг өгөөд Ливитэнд өмчийг тэдний дунд эс өгсөн бөлгөө. 4 
Иосифын хөвгүүд гэвэл, Манаши хийгээд Ифриам хоёр овог бөлгөө. 
Тийнхүү тэд нь суух балгад хийгээд тэдний мал хийгээд эд таваарын 
газраас Ливитэнд газартаа өмчийг эс өгөв. 5 Ехувагийн Мошид захисан 
мэт Израйлын хөвгүүд түүнчлэн үйлдэж газрыг хуваав. 6 Тэр цагт 
Килкилийн тэнд Иудейгийн хөвгүүдийн Иошуад ирсэнд Хиназын аймгийн 
Жибунийн Килиб хөвгүүн нь түүнд ийн; Чи бурхны Моши хүнд Ехувагийн 
Хидис Барниад чиний хийгээд миний учир зарлиг болсныг мэднэ гэвэл, 7 
Ехувагийн Моши боолын намайг Хидис Барниагаас газрын шинжлэхийн 
тул илгээсэн цагт би дөчин настай байсан бөгөөд сэтгэснээрээ түүнд 
хариу үгийг хүргэв. 8 Харин надтай одолцсон ах дүү нар нь улсын зүрхийг 
сулруулав. Зүнгээр би өөрийн Ехува бурхныг төгстөл дагав. 9 Бас тэр 
цагт Моши нь ийн; Чиний хөлийн гишгэсэн газар нь чиний хийгээд чиний 
хөвгүүдийн мөнх өмч болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи миний Ехува 
бурхныг төгстөл дагасан буй хэмээн тангараглан өгүүлэв. 10 Тийн бээр 
Мана. Эдүгээ Ехува нь зарлиг облсноороо Израйлын хөвгүүдийн хувьд 
зорчсон цаг болон, Мошид Ехувагийн энэ зарлиг болсон цагаас аван 
намайг эд дөчин таван жилийн туршаар амьдаар байлгав. Тийнхүү өдгөө 
би наян таван настай боловч 11 Өдгөө өдөр Мошийн намайг илгээсэн 
цагт байсан мэт түүнчлэн би өдгөө хүчтэй буй. Миний тэр цагийн 
дайлахуй хийгээд гарахуй ба орохуй хүч гэр байсан мэт түүнчлэн миний 
хүч өдгөө ч буй. 12 Тиймийн тул Ехувагийн тэр өдөр зарлиг болсон энэ 
уулыг өдгөө надад өгөн үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, тэнд Анакийн улс буй 
бөгөөд балгад ч их хүрээтэй буй хэмээн чи тэр өдөр сонсов. Хэрвээ 
Ехува нь надтай болох бөгөөс эл. Би тэднийг Ехувагийн зарлигийн ёсоор 



гаргах буй за 13 хэмээн өгүүлсэнд Иошуа нь Зифунийн Халиб хөвгүүнийг 
адистидлан түүнд Хибруныг өмч болгон өгөв. 14 Тиймийн тул Хибрун нь 
Киназын аймгийн Ифунийн Калиб хөвгүүний өмч энэ өдөр хүртэл болов. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Израйлын Ехува бурхныг төгстөл даав. 15 
Харин Хибруны нэр нь урьд цагт Хирзад Арба нэрт болой. Тэр Арба 
хэмээх нь Анакийн нэгэн их хүн бөлгөө. Тийн бөгөөд газар нь дайлахаас 
амрав.  

Арван тавдугаар бүлэг  

1 Төрлүүдээрээ Иудейгийн хөвгүүдийн овгийн хувь гэвэл, ийн; Тиманы 
захаас Идумын хязгаарын Жин говь хүртэл өмнөх хязгаар нь давст 
далайн захад байгч өмнө зүгт харагч тохойноос бөгөөд 3 өмнөх зүгт Ма А 
Ла Акрабим хүртэл Жингээр алсдан өмнөх захаар Хэдис Барниа хүртэл 
хүрэн Хизрунг алсдан, Атарт хүрээд Гэркийг тойров. 4 Тэндээс Ажлуныг 
алсдан Египетийн голд хүрээд, тэр хязгаарын эцэс нь далайн тэнд 
бөлгөө. Энэ гэвэл, таны өмнөх хязгаар болох болой. 5 Бас зүүн зүгийн 
хязгаар нь давст далайгаас Иорданы адаг хүрэтл бөгөөд хойт зүгийн 
хязгаар нь далайн тохойгоос болон Иорданы адгаас аван 6 Тэрхүү 
хязгаар нь Бид Хурлад хүрээд, Бид Харабагийн хойгуур алсдан хязгаар 
нь Рубины Бадан хөвгүүний чулуунд хүрэв. 7 Жич тэрхүү хязгаар Акурын 
бэлээс Дибирд хүрэн тэндээс хойт зүгт голын өмнөд этгээдэд байгч 
Адамимад байгч Килкилийн тус харав. Бас тэрхүү хязгаарын шимис усыг 
алсдан, эцэс нь Их Корилын тэнд бөлгөө. 8 Бас тэрхүү хязгаар рнь 
Хинумын хөвгүүний бэлээр, Иерусалим ахуй Жихустэний өмнө хүртэл 
гарав. Бас тэрхүү хязгаар нь өндөр биетэй хүмүүсийн бэлийн хойт эцэст 
байгч, Жинулийн бэлийн баруун зүгт байгч, уулны оройд хүрнэ. 9 Бас 
хязгаар нь уулын оройгоос Нивтүнийн усны булаг хүртэл зорогдон 
Ифарун уулны балгадад гарч, хязгаар нь Кижжид Жирим хэмээгч ба А Ла 
хүртэл зорогдов. 10 Бас тэр нь хязгаар нь ба А Лагийн баруун зүгээс сайх 
уулыг тойрон Хислун хэмээгч Жирим уулны Араар алсдан, Бид Шимист 
бууж, Тимнийг алсдав. 11 Бас тэрхүү хязгаар нь Икэрүний хойт зүгээр 
гараад, тэр хязгаар нь Шикирүн хүртэл зорогдох бөгөөд, Ба А Ла уулыг 
алсдан, Жибнилд гараад хязгаарын эцэс нь далайн тэнд буй бөлгөө. 12 
Бас баруун хязгаар нь их далай хийгээд түүний зах бөлгөө. Энэ нь тэдний 
төрлүүдээр Иудейгийн хөвгүүдийн тойрогч хязгаар бөлгөө. 13 Жич Иошуа 
нь Ехувагийн зарлиг болсноор Жибүнийн Залиб хөвгүүнд Иудейгийн 
хөвгүүдийн дотор хувийг өгөв. Тэр гэвэл, Анагийн Арба эцгийн Хибрүн 
хэмээгч балгас бөлгөө. 14 Тийн бөгөөд Калиб нь тэндээс Анагийн 
төрүүлсэн Үиүий хийгээд Химэн ба Талмай гурван хөвгүүнийг гаргав. 15 
Жич тэр нь тэндээс Дибирийн улсын тус одов. Дибирийн урьдах нэр нь 



Киржид Шипир буй бөлгөө. 16 Тийнхүү Калиб нь өгүүлрүүн; Киржид 
Шипирийг тасалж авагчид ба өөрйин Ахэса охиныг гэргий болгон өгсү. 17 
гэсэнд Калибын Хинэз дүүгийн Од найл хөвгүүний түүнийг авсанд Калиб 
нь өөрийн Ахэса охиныг түүнд гэргий болгон өгөв.18 Тийн бөгөөд Ахэси 
нь түүнд ирээд өөрийн эцгээс нэгэн тариаланг эрэхийн учир хэлэлцээд, 
илжигнээсээ буусанд Калиб нь түүнд өгүүлрүүн; Чамд юу хэрэгтэй вэ? 19 
гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Чи надад нэгэн өглөгийг өгөн үйлд гэвэл, чи 
надад хуурай газрыг өгсөн буй. Бас усны булгуудыг өгөн үйлд гэсэнд тэр 
нь түүнд дээрх булгууд хийгээд доорх булгуудыг өгөв. 20 Энэ төрлүүдээр 
Иудейгийн хөвгүүдийн овгийн өмч бөлгөө. 21 Идумийн хязгаарын дэргэд 
байгч өмнө этгээдийн захаас эхэлж Иудейгийн хөвгүүдийн балгад нь ийн; 
Кавчиал хийгээд Идэр ба Жикүр хийгээд 22 Кэйнэ ба Дамьна хийгээд 
Адада ба 23 Кидис хийгээд Казор ба Иоган хийгээд 24 Жина ба Тилим 
хийгээд Байлод ба 25 Хазар хийгээд Кэдта ба Кириүд хийгээд Кизор 
болон Кэзрүн, 26 Амам хийгээд Шама ба Момада хийгээд, 27 Кэцэркэдэ 
ба Кэшэмүн хийгээд Битфилиэд ба 28 Кэцэршүвэл хийгээд Биршиб ба 
Бид Жиүвэл хийгээд 29 Ба А Ла Ба Эй Ейм хийгээд Ацам ба 30 Илдүлид 
хийгээд Хисил ба Хорам хийгээд 31 Жиклаг ба Мэдмэнэ хийгээд 
санасана ба 32 Либнүд хийгээд Шилким ба Айн хийгээд Римүн хамаг 
балгад хийгээд тэдний тойрогчид нь хорин ес бий. 33 Бэлд Эиждэүл 
хийгээд Зориа ба Ашна хийгээд, 34 Занува ба Ахэним Табува ба Инэм 
хийгээд, 35 Жирмүд ба Адолам хийгээд Соко ба Асайка хийгээд, 36 
Шарайм ба Адидайм хийгээд Кадара ба Кэдэрүдим арван дөрвөн балгад 
хийгээд Кидисэ ба Мигдэл Кид хийгээд 38 Дилиеэн ба Мисф хийгээд 
Жикэдийл ба 39 Ларис хийгээд Бузкид ба Иклүн хийгээд, 40 Кабун ба 
Лахмам хийгээд Кидлис ба 41 Кадаруд хийгээд Бид Дакон ба На А Ма 
хийгээд Мэкэдэ арван зургаан балгад хийгээд тэдний тойрогчид бий. 42 
Либэнэ хийгээд Идэр ба Ашан хийгээд, 43 Жибдэ ба Асна хийгээд Ичэб 
ба 44 Кийл хийгээд Акасиб ба Мараша Исүн балгад хийгээд тосгон буй. 
45 Икрун хийгээд түүний бага балгад ба тойрогчид буй. 46 Икрунээс 
далай хүртэл Ашудад хамаг ойр байгч, тэдний тойрогчидтой буй. 47 
Ашуд хийгээд түүний бага балгад ба тойрогчид бөгөөд Каза ба түүний 
бага балгад хийгээд тойрогчид Египетийн гол хийгээд их далай ба түүний 
хязгаар хүртэл буй. 48 Бас уулуудад Шамир хийгээд Жидар ба Соку 
хийгээд 49 Даэ Э Нэ Ба Дибир болон Хэрзэд Сана. 50 Анаб хийгээд 
Исдимү ба Аним хийгээд 51 Коша ба Хулун хийгээд Калу арван нэгэн 
балгад хийгээд тэдний тойрогчид буй. 52 Араб хийгээд Түмэ ба Ашэйяан 
хийгээд 53 Инум ба Бид Табува Афика ба 54 Хүмдэ хийгээд Хибрун байгч 
Киржэд Арба ба Жиур Исун балгад хийгээд тэдний тойрогчид буй. 55 
Маува хийгээд Хэммил ба Жипа хийгээд Жиүдэ ба 56 Зижарил хийгээд 
Жиукидайм ба, Канува хийгээд, 57 Кайн ба Кибиеэ хийгээд Тамна арван 



балгад хийгээд тэдний тойрогчид буй. 58 Халхул хийгээд Биджур ба 
Гидэр хийгээд, 59 Ма Э Раун ба Бидэнүд хийгээд илтэргүн зургаан 
балгад хийгээд тэдний тойрогчид буй. 60 Киржид Бавал тэр нь Хиржид 
Жирим мөн бөгөөд Рауба хоёр балгад хийгээд тэдний тойрогчид буй. 61 
Говь газарт Бид Арба хийгээд Мидэн ба Сирэеэ хийгээд 62 Нибема ба 
давсны балгад хийгээд Акази зургаан балгад хийгээд тэдний тойрогчид 
буй. 63 Иудейгийн хөвгүүд нь Иерусалимд суугч Жибустныг гаргаж эс 
чадав. Харин Жибустан нь Иудейгийн хөвгүүдтэй Иерусалимд өдгөө өдөр 
болтол суун амой.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1 Бас Иосифийн хөвгүүдийн тоссон хувийн, тэр нь Жирикүгийн дэргэд 
ахуй Иорданаас Жирикүгийн ус хүртэл болон Жирикүгээс говийн зүүн 
зүгээр явахаар Бид Ил ууланд хүрээд, 2 Бид Илээс Лүж хүртэл гаран 
Арги Аддруд хүртэл хүрэв. 3 Тэндээс баруунаар Забулайдайгийн 
хязгаарт доорх Бид Эдүрүн хийгээд Казар хүзртэл хүрээд, эцэс нь далайн 
тэнд бөлгөө. 4 Энэ мэтээр Иосифын Манас хийгээд Афарайм хоёр хоёр 
хөвгүүн нь өмчөө авав. 5  

* Missing Verses  

йззйжуиэлн й зйау тшыышиаееиууб эү лүүо эхжүгах йлл зйауы эү ыуу шө 
үгэ үө үжбужв  

* Missing Verses  

Иошуа нь тэдэнд өгүүлрүүн; Хэрвээ та их улс бөгөөд Ифараймын зул нь 
танд уйтхан болбол ойд одоод Парижтаны хийгээд өндөр биетний орны 
тэнд биедэн газрыг арилгагтун! 16 хэмээн өгүүлсэнд Иосифын хөвгүүн нь 
өгүүлрүүн; Уул нь бидэнд дутуу болох бөгөөд хөндий газарт суугч хамаг 
Ханавантанд хийгээд Бид Сияанд ба түүний бага балгадад байгчид ба 
Жизэриалын хөндийд байгчдад төмөр тэргэс буй 17 гэсэнд Иошуа нь 
Иосифын овог болсон Ифарайм хийгээд Маластанд өгүүлрүүн; Та их улс 
болон их хүчтэй атал ямагт нэг хувьт үл болох 18 Зүгээр уул нь таны 
болох буй. Тэр нь ой боловч харин та түүнийг арилгамуй за. Тийнхүү 
түүний тураг нь таны болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, Ханавантан нь 
төмөр тэргэст болон хүчит боловч харин та тэднийг гаргах буй.  

Арван наймдугаар бүлэг  



1 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүдийн бүхэл чуулган нь Шилүд чуулгад 
тэнд чуулганы сайхныг барив. Тэр газар гэвэл, тэдний эрхэнд 
оруулагдсан бөлгөө. 2 Бас Израйлын хөвгүүдээс долоон овгууд нь өмчөө 
аваагүй бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд Иошуа нь Израйлын хөвгүүдэд өгүүлрүүн; 
Таны эцэг нарын Ехува бурхны танд өгсөн газрыг эзлэхэд та хэзээ 
болтол үл одох буюу. 4 Та овог бүрээс гурав гурван хүнийг өгөгтүн! 
Тийнхүү би тэднийг илгээх бөгөөд тэд ч босч газрыг алсдан өөрийн 
өмчийн хязгаарыг бичээд надад ирэх болъюэ. 5 Бас тэд нь түүнийг 
долоон хувь болгон хуваах Иудей нь өмнө зүгээс өөрийн хязгаарт байх 
бөгөөд Иосифын жич нь хойт зүгээс өөрийн хязгаарт байх болъюу. 6 Жич 
та тэр газрыг долоон говь болгон бичээд тэр бичсэнээ нааш надад 
авчрагтун! Би таны тул энд бидний Ехува бурхны өмнө шавааг орхих буй. 
7 Зүгээр Ливитэнд таны дотор хувьгүй буй. Тэр юуны тул гэвэл, 
Ехувагийн ламын таавар нь тэдний өмч буй. Бас Кади хийгэд Рубин ба 
Манасийн хагас овог нь Ехувагийн Моши боолын өгсөн өмчөө Иорданы 
зүүн этгээдэд авав гэлээ. 8 Тийн бөгөөд тэд хүмүүсийн босч одоход 
Иошуа нь тэр газрыг бичихийн тул одогчиддоо захируун; Та одогтун! Тэр 
газрыг алсдан түүнийг долоон хувь болгон балгадаар нэгэн бичгийн 
дотор бичээд, Иошуад Химрийн дотор байгч буудалд буцав. 10 Тийн 
бөгөөд Иошуа нь Израйлын хөвгүүдэд хувь хувиар газрыг хуваав. 11 
Бинзаминий хөвгүүдийн овгийн шавааны тэдний төрлүүдээр гарахад 
тэдний шавааны хязгаар нь Иудейгийн хөвгүүд хийгээд Иосифын 
хөвгүүдийн хооронд тусав. 12 Бас тэдний хойт зүгийн хязгаар нь 
Иорданаас аван Зэрикүгийн хязгаарын хойт зүгт хүрээд уулсын баруун 
зүгээр хүрээд, Бид Аваны говьд гарч хүрвээ 13 Жич тэрхүү хязгаар нь 
тэндээс Битил Мижийн өмнө зүгийг алсдаад доорд Бид Хороны өминө 
зүгт байгч уулаар Атруд Адарт хүрэв. 14 Тэндээс тэр хязгаар нь зорогдож 
Бид Хороны тус болон өмнө зүгт байгч уулнаас далайн өмнөд этгээдэд 
тойрч Иудейгийн хөвгүүдийн Киржид Бавал хэмээгч Киржид Жирим 
балгасанд гарч хүрэв. Энэ гэвэл, баруун этгээд бөлгөө. 15 Бас өмнө 
этгээд нь Киржид Жиримийн адгаас бөлгөө. Тэр хязгаар нь баруун зүгт 
одож Нибтуагийн усны булагт хүрэв. 16 Тийн бөгөөд тэр хязгаар нь өндөр 
биетний бэлд хойт зүгт байгч Хинүлийн хөвгүүний бэлийн тус байгч уулын 
адагт хүрээд Хинүлийн бэлд Жибүшийн өмнө зүгт хүрээдийн Рокилд 
хүрээд, 17 хойт зүгээс Зарогдажийн Шимист хүрч Адумамын өгсүү газрын 
тус байгч Кимүдэд хүрээд Афин Бухан Бин Рүбинд хүрээд 18 хойт зүгээр 
Арабын тус хажуугаар өнгөрөөд Арабт хүрэв. 19 Жич тэр хязгаар нь хойт 
зүгээр Бид Хухлагийн хажуугаар өнгөрөөд давст далайн хойт тохойд 
Иорданы өмнө адагт гарч хүрэв. Энэ нь өмнөх хязгаар буй бөгөөд 
Иорданы зүүн хязгаар бөлгөө. 20 Энэ нь тойрогч хязгааруудаар болон, 
төрлүүдээр Бинзэмины хөвгүүдийн өмч бөлгөө. 21 Жич Бинзаминий 



хөвгүүдийн өмч бөлгөө. 21 Жич Бинзаминий хөвгүүдийн овгийн балгад нь 
тэдний төрлүүдээр эдгээр буй гэвэл Зэрикү хийгээд Бид Хухала ба Илис 
Кижис хийгээд 22 Бид Араб ба Зимархим хийгээд Битил ба 23 Авим 
хийгээд Па Ра ба Уна Ра хийгээд Кипир Хамунай ба 24 Уфа нь хийгээд 
Каба арван хоёр балгад хийгээд тэдний тойрогчид болон 25 Кибиюун 
хийгээд Рама ба Бирүд хийгээд Мисфа ба 26 Риким хийгээд Эрниэл ба 
Тарлан хийгээд Зила ба 28 Илиб хийгээд Иерусалим болсон Жибүс ба 
Кибияад хийгээд Киржид арван дөрвөн балгад хийгээд тэдний тойрогчид 
болой. Энэ нь Бинзаминий хөвгүүдийн төрлүүдээр тэдний өмч буй.  

Арван есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд хоёрдугаар шаваа нь Шимиюүний тул гэвэл, Шилмунгийн 
хөвгүүдийн овогт тэдний төрлүүдээр гарав. Тэдний өмч нь Иудегийн 
хөвгүүдийн өмчийн дотор бөлгөө. 2 Тэдний өмчинд Биршиб хийгээд Шиба 
3 Маяа Да хийгээд Хазар Шүвэл ба, Ба Э Ла хийгээд Азим ба 4 Илтулад 
хийгээд Битул ба Хорма хийгээд Жихлаг ба 5 Бид Мархабуд хийгээд 
Хизар Хүшэ ба 6 Бид Либүд хийгээд Шарухин эд арван гурван балгад 
хийгээд тэдний тойрогчид болой. 7 Айн хийгээд Римун ба Аятар хийгээд 
Аман эз дөрвөн балгад хийгээд тэдний тойрогчид болон 8 Өмнө зүгийн 
Балад Бир Рамед хүртэл эд балгадын орчинд байгч хамаг тойрогчид 
болой. Энэ нь төрлүүдээрээ Шимиюүнийн хөвгүүдийн өмч буй. 9 
Шилиюүнгий нхөвгүүдийн өмч нь Иудейгийн хөвгүүдийн хувцас автсан 
бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, Иудейгийн хөвгүүдийн хувь нь тэдний тул 
үлэмж бөлгөө. Тиймийн тул Шимиюүнийн хөвгүүд нь тэдний өмчийн 
дотор өмчөө авав. 10 Тийнхүү гуравдугаар шаваа нь Саридад хүрэв. 11 
Тэдний хязгаар нь далай хийгээд Ма Ра Лад гарч Дабишидад хүрээд 
Зухияамын өмнө байгч голд хүрээд 12 Саридпаас нар гарах зүүн зүгт 
болон Кислүд Табурын хязгаараар эргээд, Дибирид хүртэл гараад 
Запияад хүрэв. 13 Тэндээс Китэ Хибир хүртэл зүүн зүгээр өнгөрөөд Итэ 
Кизин Римүн Миту ар хийгээд Нияад хүрэв. 14 Бас тэрхүү хязгаар нь 
Ханатуны хойт зүгээр эргээд, Жифтайлын бэл газарт гарч дуу сав. 15 Бас 
тэдний балгад гэвэл, Гитаун хийгээд Нахалан ба Шимрун хийгээд Идлан 
ба Бид Лихим тэргүүтэн арван хоёр балгад хийгээд тэдний тойрогчид 
бөлгөө. 16 Энэ нь Замрлуны хөвгүүдийн төрлүүдээр тэдний өмч гэвэл, эд 
балгад хийгээд тойрогчид бөлгөө. 17 Тийн бөгөөд дөрөвдүгээр шаваа нь 
Иссахарын тул гэвэл, Иссахарын хөвгүүдэд төрлүүдээр гарав. 18 Тэдний 
хязгаар гэвэл, Израйл хийгээд Кисүлүд ба 19 Сүнэм хийгээд Хифархим 
ба Шихун хийгээд Анахарад ба 20 Рабид хийгээд Гишүн ба Абис хийгээд 
Рамид ба Ин Киним хийгээд Ин Хада ба Бид Пасжиг буй. 21 Тийн бөгөөд 
хязгаар нь Табур хийгээд Шахазим ба Бид Шилист хүргээд Иорданд гарч 



дуусав. 22 Тэр гэвэл, арван зургаан балгад хийгээд тэдний тойрогчид 
буй. 23 Энэ нь Иссахарын хөвгүүдийн овгийн өмч тэдний төрлүүдээр 
болон тэдний балгад хийгээд тэдний тойрогчид буй. 24 Бас тавдугаар 
шаваа нь Аширын хөвгүүдийн овгийн тул тудний төрлүүдээр гарав. 25 
Тэдний хязгаар нь Хилгэд хийгээд Хали ба Бидин хийгээд Энсэб ба 26 Ал 
Милиг хийгээд Амад ба Мишиэл болоод баруун зүгээр Кармил хийгээд 
Шихур Ливанд хүргээд, 27 Нар гарах зүгт байгч Бид Дэкүний тийш эргээд 
хойт зүгээр Забулун хийгээд Жиб Тайлын бэл ба Бид Халиг хийгээд 
Нияалд хүрээд хойт талаар Кабулд гарна. 28 Бас хязгаар нь Хибрүн 
хийгээд Ракув ба Камун хийгээд Кана ба Их Сиздун хүртэл хүрээд, 29 
Рам хийгээд Тийр хэмээгч хүрээлэгдсэн балгасны тийш эргээд Хусад 
эргэж далайн ойр Хибэлээс Агжиб хүртэл гарав. Зо. Бас Үмэ хийгээд 
Афиг ба Ракцб тэргүүтэн, хорин хоёр балгад хийгээд тэдний тойрогчид 
бөлгөө. 31 Энэ нь Аширын хөвгүүдийн овгийн төрлүүдээр өмч болон 
тэдний балгад хийгээд тойрогчид буй. 32 Зургадугаар шаваа нь 
Набталийн хөвгүүдэд тэдний төрлүүдээр гарав. 33 Тэдний хязгаар нь 
Хилиб болон Алунаас Э Ананим хийгээд Адами ба Никэб хийгээд 
Жибанил ба Лакумд хүрээд Иорданд гарав. 34 Бас хязгаар нь баруунаар 
Ажнуд Табурын тийн эргэж тэндээс Хифүгт хүрээд өмнүүр Ябулунд 
хийгээд баруунаар Аширт хүрээд, нар гарах зүг Иорданы тэнд Иудейд 
хүрэв. 35 Хүрээлэгдсэн балгад гэвэл, Идум хийгээд Зир ба Хамад 
хийгээд Ракад ба Кинирид хийгээд Адам ба 36 Рама хийгээд Хазур ба 37 
Кидис хийгээд Идэри ба Ин Хазур хийгээд Ирун 38 Мирдэл Эйл ба хурим 
хийгээд Бид Анад ба Бид Шимж тэргүүтэн арван есөн балгад хийгээд 
тэдний тойрогчид буй. 39 Энэ нь Набталийн хөвгүүдийн овгийн 
төрлүүдээр тэдний өмч болон балгад хийгээд тойрогчид буй. 40 
Долдугаар шаваа нь Дэнгийн хөвгүүдийн овгийн тул тэдний төрлүүдээр 
гарав. 41 Тэдний өмчийн хязгаар нь Зура хийгээд Истаул ба Зир Шилис 
хийгээд Үавалобин ба 42 Ажалун хийгээд Зигла ба 43 Илүн хийгээд 
Тиманта ба Ибрүн хийгээд Эдтэхи ба 44 Кибиртүн хийгээд Бавал ба 45 
Зидуд хийгээд Бинибираг ба Кэд Римун хийгээд Мие Зиркун ба 46 Ракун 
хийгээд Абугийн өмнө байгч хязгаар эд буй. 47 Тийн бөгөөд Дэнгийн 
хөвгүүдийн хязкгаарын бага агсны тул Дэн хөвгүүд нь Лишилийн тус 
дайлахын тул одоод, түүнийг аваад илдийн ирээр таслаад түүнийг эзэлж 
түүний дотор нутаглав. Жич тэд нь Лишилийг өөрийн Дэн эцгийн нэрээр 
Дэн хэмээн нэрийдэв. 48 Энэ нь Дэний хөвгүүдийн овгийн төрлүүдээр 
тэдний өмч болон балгад хийгээд тойрогчид буй. 49 Тийн бөгөөд 
хязгаараар хуваахуйн дуусгаад өөрийн дунд Нүнгийн Иошуад нэгэн 
өмчийг өгч 50 Ехувагийн зарлиг болсноор Ифраияам ууланд агч түүний 
эргэсэн Тимэнүн шар балгасыг түүнд өгөв. Тийнхүү тэр нь балгасыг 
үүдээд түүний дотор суув. 51 Эд нь Илияазар лам хийгээд Нүнгийн 



Иошуа хөвгүүд ба эцэг нарын тэргүүлэгчдийн Ехувагийн өмнө Шилуд агч 
чуулганы майхны үүдний дэргэд Израйлын овгуудад шаваагаар 
эзлүүлсэн өмчүүд буй. Энэ мэтээр тэд нь газрыг хувааж дуусав.  

Хорьдугаар бүлэг  

1 Бас Ехува нь Иошуад зарлиг болруун; 2 Чи Израйлын хөвгүүдэд ийн 
өгүүл; Миний танд Мошигоор зарлиг болсноор биедээ халхлах балгадыг 
тогтоогтун! 3 Тийнхүү хүнийг алагч гэвэл, хүнийг алдал ба мэдэл үгүйгээр 
алагч нь тэнд зайлах болтугай! Тийн бээр тэд нь цусыг нэхэгчдээс таныг 
халхлагчид болох болъюу. 4 Тийнхүү тэд балгадын аль нэгэнд зайлагч нь 
балгасны хаалганы үүдэнд хүрээд, өөрийн хэргийг тэр балгасны өтгөс 
улсад мэдүүлэх бөгөөд тэд нь түүний балгасны дотор аваад биетэй байх 
газрыг түүнд өгөх болтугай! 5 Тийн бөгөөд хэрэв цусыг нэхэгч нь түүнийг 
нэхвэл, тэд нь шадар агч хүнээ урьд цагт эс өшөөлөөд мэдэлгүйгээр 
алав. 6 Тийнхүү тэр алагч нь заргын тул чуулганы өмнө байх цаг гэвэл, 
тэр цагт байх тэргүүн ламын нөгчихгүй цаг болтол тэр балгасны дотор 
суугаад 7 хэмээн зарлиг болсноор тэр нь Набтали ууланд Калилын дотор 
Кидис хийгээд Ифриам ууланд Шихим ба Иудейгийн ууланд Хибрун 
болсон Киртэд арав эд балгадыг тогтоов. 8 Бас Иорданы чанад 
Зирикүгийн зүүн зүгт тэд нь Рубины овгоос тал газрын говьд байгч Бижир 
хийгээд Кидийн овгоос Килиадид байгч Ромууд ба Манассийн овгоос 
Фишахт байгч Күлэн эд балгадыг тогтоов. 9 Эд нь Израйлын хамаг 
хөвгүүдийн тул хийгээд тэдний дотор суугч оролтын тул тогтоогдсон 
балгад буй. 10 Тэр юуны тул гэвэл, аль хэн нь алтаар хүнийг алваас тэнд 
зайлаад чуулганы өмнө байх цагаас урьд цусыг нэхэгчийн гараар үл 
үхэгдэхийн тул бөлгөө.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Ливитний эцэг нарын тэргүүлэгчид нь Илиачар лам 
хийгээд Нүнгийн Иошуа хөвгүүд ба Израйлын хөвгүүдийн овгуудын эцэг 
нарын тэргүүлэгчдийн дэргэд ирээд 2 Ханаван газрын Шилуд тэдэнд 
өгүүлрүүн; Ехува нь нутаглах балгад хийгээд, бидний малын тэдний 
газдыг бидэнд өгөхийг Мошиар захисан буй 3 гэсэнд Израйлын хөвгүүд 
нь өөрийн өмчөөс балгад хийгээд тэдний газдыг Ехувагийн зарлиг 
болсноор Ливитэнд өгөв. 4 Тэр мэтээр шавга нь Күхэдийн төрлүүдийн тул 
гарав. Тэднээс Арун ламын хөвгүүн болсон Ливитэн нь Иудейгийн овгоос 
хийгээд Шитунгийн овгоос ба Бинимилын овгоос арван гурван балгадыг 
шивгаар авав. 5 Бас Күхэдийн төрлүүдийн бус хөвгүүд нь Ифриамын 
овгоос хийгээд Дангийн овгоос ба Манассын хагас овгоос арван балгадыг 
Шивгаар авав. 6 Бас Киршуны төрлүүдийн хөвгүүд нь Иссахарын овгоос 



хийгээд Навтлайн овгоос ба Манассын хагас овгоос арван гурван 
балгадыг шивгаар ба 7 бас Миририйн хөвгүүд нь төрлүүдээрээ Рубиний 
овгоос хийгээд Кидийн овгоос ба, Зибулунй овгоос арван хоёр балгадыг 
авав. 8 Энэ мэтээр Израйлын хөвгүүд нь Ехувагийн Мошиор зарлиг 
болсноор эд балгад болон тэдний газдыг Ливитэнд Шивгаар өгөв. 9 
Тийнхүү тэд нь Иудейгийн хөвгүүдийн овгоос энд нэрээр нэрийдэгдсэн 
балгадыг өгөв. 10 Эд балгадыг Ливийн хөвгүүдээс болсон Күхэдийн 
төрлийн Аруны хөвгүүд нь авав. Тэр юуны тул гэвэл, анхны Шиваа нь нь 
тэдний бөлгөө. 11 Тийн бөгөөд тэд нь Иудейгийн ууланд байгч Хибрун 
гэгч Анахын Арба эцгийн балгас хийгээд түүний тойрогч газдыг өгөв. 12 
Зүгээр тэд нь балгасны тариалангууд хийгээд тэдний тойрогчидыг 
Зибунийн Кэлив хөвгүүнд өмч болгон өгсөн бөлгөө. 13 Энэ мэтээр тэд нь 
Арун ламын хөвгүүдэд Хибрун хийгээд түүний газдыг хүнийг алагчийн тул 
халхлах балгас болгон өгөөд Либка хийгээд түүний газад ба 14 Зитэр 
хийгээд түүний газад ба Истимуа хийгээд түүний газад ба 15 Хилун 
хийгээд түүний газад ба Дибир хийгээд түүний газад ба 16 Ахин хийгээд 
түүний газад ба Зидтэн хийгээд түүний газад ба, Фид Шимис хийгээд 
түүний газадтай Зисун балгадыг эд хоёр овгоос өгөв. 17 Бас Бинимины 
овгоос Хибунг хийгээд түүний газад ба Киб хийгээд түүний газар ба 18 
Анатуд хийгээд түүний газад ба Алмун хийгээд түүний газадтай дөрвөн 
балгад нь өгөгдөв 19 Аруны лам хөвгүүдийн хамаг балгад гэвэл, арван 
гурван балгад хийгээд тэдний газар бөлгөө. 20 Жич Күхэдийн хөвгүүдийн 
төрөл гэвэл Ливитэн болсон Күхэдийн бус хөвгүүд нь өөрийн шаваагийн 
балгадыг Ифриамын овгоос авав. 21 Энэ мэтээр Ифриамын ууланд байгч 
Шихим хийгээд түүний газар нь хүнийг алагчийг халхлан балгас болж 
өгөгдөн Кижир хийгээд түүний газад ба 22 Кибжиэм хийгээд түүний газад 
ба, Фид Хирун хийгээд түүний газадтай дөрвөн балгад нь тэдэнд өгөгдөв 
23 Жич Дангийн овгоос Илтэкэ хийгээд түүний газад ба Кибитун хийгээд 
түүний газад ба, 24 Айжилун хийгээд түүний газад ба Кэд Римун хийгээд 
түүний газадтай дөрвөн балгад нь өгөгдөв. 25 Жич Манассын хагас 
овгоос Ти Нэх хийгээд түүний газад ба Кид Китун хийгээд түүний газадтай 
хоёр балгад нь өгөгдөв 26 Күхүдийн бус хөвгүүдийн төрлүүдэд өгөгдсөн 
хамагбалгад тэдний газадтай арав бөлгөө. 27 Манассын бус овгоос 
хүнийг алагчийг халхлах балгас болохын тул Фишиат байгч Кулэн 
хийгээд түүний газад ба Биштирэ хийгээд түүний газад эд хоёр балгад нь 
Ливийн төрлөөс болсон Киршуны хөвгүүнд өгөгдөв 28 Жич Иссахарын 
овгоос Кишун хийгээд түүний газад ба Айн Кинэм хийгээд түүний газартай 
дөрвөн балгад нь өгөгдөв 30 Жич Аширын овгоос Мишал хийгээд түүний 
газад ба Авдун хийгээд түүний газад ба 31 Хилнэд хийгээд түүний газад 
ба, Рихув хийгээд түүний газадтай дөрвөн балгад нь өгөгдөв 32 Жич 
Навтлайн овгоос хүнийг алагчийг халхлах балгас болохын тул Килилид 



байгч Кидис хийгээд түүний газад ба Хэмудад хийгээд түүний газад ба, 
Кэртэн хийгээд түүний газадтай гурван балгад нь өгөгдөв 33 Хиршуны 
төрлүүдийн хамаг балгад хийгээд тэдний газад нь арван гурван бөлгөө. 
34 Жич бус Ливитэн болсон Миририйн хөвгүүдийн төрлүүдэд Зухиман 
хийгээд түүний газад ба Кэртэ хийгээд түүний газад ба 35 Димнэ хийгээд 
түүний газад ба, Нэхэлит хийгээд түүний газадтай дөрвөн балгад нь 
өгөгдөв 36 Жич Рубины овгоос Бижэр хийгээд түүний газад ба Зэхижэ 
хийгээд түүний газад ба 37 Кидэмура хийгээд түүний газад ба Мифэд 
хийгээд түүний газадтай дөрвөн балгад нь өгөгдөв. 38 Жич Кидийн овгоос 
хүнийг алагчийг халхлах балгас болохын тул Килиадид байгч Кэмуд 
хийгээд түүний газад ба, Михиним хийгээд түүний газад ба 39 Хишбуны 
хийгээд түүний газад ба Зажар хийгээд түүний газадтай хамтаар дөрвөн 
балгад нь өгөгдөв. 40 Ливитний төрлүүдээс болсон Миририйн хөвгүүдийн 
бус төрлүүдэд Шивгаар өгөгдсөн хамаг балгад гэвэл арван хоёр балгад 
бөлгөө. 41 Израйлын хөвгүүдийг өнчнүүдийн дотор байгч Ливитний хамаг 
балгад гэвэл дөчин найман балгад хийгээд тэдний газад бөлгөө. 42 Эд 
балгад гэвэл тус бүр балгас өөрийн тойрогч газадад бөлгөө. Энэ мэтээр 
эд хамаг балгад байсан бөлгөө. 43 Энэ мэтээр Ехува нь тэдний эцэг нарт 
өгсүгэй! хэмээн тангарагласан бүхэл газдыг Израйлын хөвгүүдэд өгөв. 
Тэд ч түүнийг эзлэн түүний дотор суув. 44 Жич Ехува нь тэдний эцэг нарт 
тангарагласнаараа тэдний аливаа зүгт амруулав. Тийнхүү тэдний 
дайснуудаас хэн ч тэдний тус байж эс чадав. Харин Ехува нь тэдний 
хамаг дайснуудыг тэдний гарт өгөв. 45 Ехувагийн Израйлын улсад зарлиг 
болсон хамаг юмаас нэг ч төдөлгүй цөм бүтэв.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэр цагт Иошуа нь Рубинтэн хийгээд Кидтэн ба Манассын хагас овгийг 
дуудаад тэдэнд өгүүлрүүн; 2 Та Ехувагийн Моши боолын танд хамаг 
захисаныг сахиад, миний тэнд хамаг захиснаар миний дууг ч сонсов. 3 Та 
эд олон өдрүүдийн туршаар эдүгээ өдөр болтол өөрийн ах дүү нархыг эс 
орхиод өөрийн Ехува бурхны зарлигийн сахилгыг сахисан буй. 4 Тийнхүү 
эдүгээ таны Ехува бурхан нь таны ах дүү нарт зарлиг болсноороо тэднийг 
амаруулсан буй. Тиймийн тул та эдүгээ буцан өөрийн гэрүүдэд болон 
Иорданы чанад этгээдэд байгч Ехувагийн Моши боолын танд өгсөн 
өмчийн газарт одогтун! 5 Зүгээр та өөрийн Ехува бурхны янаглан түүний 
хамаг замуудаар чван, түүний захиануудыг сахин, түүнд халдан, түүнд 
бүхэл зүрх, хийгээд бүхэл сүнсээрээ зарагдагтун! хэмээн Ехувагийн 
Моши боолын танд захисан захиа хийгээд тогтоолыг бүтээхээ сайтар 
сахигтун! 6 гээд Иошуа нь тэднийг адислуулаад тавив. Тэд ч өөрийн 
гэрүүдэд гарав. 7 Моши гэвэл Манассын хагас овгот Фишахын дотор 



өмчийг өгсөн бөлгөө. Зүгээр бус хагаст Иошуа нь тэдний ах дүү нарын 
дунд Иорданы баруун этгээдэд өгсөн бөлгөө. Бас Иошуа нь тэднийг гэрт 
тавихад тэднийг адислаж тэдэнд ийн өгүүлрүүн; 8 Та их эд уурст гэвэл, 
маш олон мал ба, мөнгө хийгээд алт ба, зэс хийгээд төмөр ба, маш олон 
хувцстаар гэртээ харьж өөрийн ах дүү нартай дайснуудаас авсан олзоо 
хуваалцагтун! 9 гэсэнд Рубиний хөвгүүд хийгээд Кидийн хөвгүүд ба 
Манассын хагас овог нь Ехувагийн Мошиор захиснаар Килиади газарт 
байгч өөрийн эзэлсэн өмчүүдэд одохын тул Ханаван газрын шилд байгч 
Израйлын хөвгүүдээс харин одов. 10 Тийн бөгөөд Рубинг хөвгүүд хийгээд 
Кидийн хөвгүүд ба Манассын хагас овог нь Ханаван газарт байгч 
Иорданы захад хүрээд, Иорданы дэргэд нэг тахилын ширээ гэвэл, Зихүйд 
их тахлын ширээг үүдэв. 11 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь Сонсорын 
Мана, Рубиний хөвгүүд хийгээд Кидийн хөвгүүд ба Манассын хагас овог 
нь Ханаван газрын тус болон, Израйлын хөвгүүдийг гаргалсан газад 
болсон Иорданы хөвөөний дээр нэг тахилын ширээг үүдэв 12 хэмээснийг 
Израйлын хөвгүүдийн сонсонтой цэц, Израйлын хөвгүүдийн бүхэл 
чуулган нь тэдний тус дайлахын тул шилд цуглав. 13 Жич Израйлын 
хөвгүүд нь Рубиний хөвгүүд хийгээд Кидийн хөвгүүд ба, Манассын хагас 
овогт Килиадын газарт Илиачар ламын Финиас хөвгүүн хийгээд 14 
түүнтэй арван ноёд гэвэл, Израйлын хамаг овгоос эцгийн гэр бүрээс нэг 
нэг ноёны илгээв. Эд гэвэл, хүн бүр Израйлын мянгадын дотор өөрийн 
эцэг нарын хийгээд төрлийн тэргүүлэгч бөлгөө. 15 Тийн бөгөөд тэд нь 
Рубиний хөвгүүд хийгээд Кидийн хөвгүүд ба Манассын хагас овогт 
Килиади газарт хүргээд тэдэнд өгүүлрүүн; 16 Ехувагийн бүхэл чуулганы 
өгүүлэх нь ийн; Та эдүгээ өдөр Ехуваг дагахаа огоорч, тахилын ширээг 
эвдэж Ехувагийн тус эсэргүүцснээрээ, Израйлын бурхны тус ямар 
хилэнцийг үйлдсэн буюу. 17 Бидний эдүгээ өдөр болтол арилгагдаад 
өдий Фиурын буруу нь бидэнд бага буюу түүний шалтагаар Ехувагийн 
чуулганы дотор буум болсон буй. 18 Тийн боловч та эдүгээ өдөр Ехуваг 
дагахаа огоорсон буй. Тийнхүү таны эдүгээ өдөр Ехувагийн тус 
эсэргүүцсэнээр тэр нь маргааш Израйлын бүхэл чуулганы тус хилэгнэх 
буй. 19 Бас хэрвээ таны өмчийн газар нь бузар бөгөөс эл, Ехувагийн сүм 
хаана бүхий Ехувагийн өмчийг газарт бидэнд ирээд, бидний дотор өмчийг 
авагтун! Зүгээр бидний Ехува бурхны тахилын ширээнээс бус тахилын 
ширээг биедээ үүдсэнээр, Ехувагийн тус хийгээд бидний тус бүү 
эсэргүүцэгтүн! 20 Зэрний Акин хөвгүүдийн эвдрэлд өгөгдсөний учир 
хилэнцийг үйлдсэнээр хилэнг нь Израйлын бүхэл чуулганы тус болсон 
биш үү? Тийн бгөөөд тэр хүн нь нүглээрээ ганцаар эвдэрсэн бус уу? 21 
гэсэнд Рубиний хөвгүүд хийгээд Кидийн хөвгүүд ба, Манассын хагас овог 
нь Израйлын мянгадын тэргүүлэгчдэд хариу өгүүлрүүн; 22 Бурхадпын 
Ехува бурхан тэр мэднэ. Жич Израйл ч мэдэх буй. Хэрвээ энэ нь 



эсэргүүцэл буюу, хилэнцээр Ехувагийн тул болсон болвоос, бидний 
эдүгээ өдөр бүү авартугай! 23 Хэрвээ бид Ехуваг дагахаа огоорохын тул 
үүдсэн буюу эсвэл шатаалт тахил эсвэл идээний тахил эсвэл бус эвийн 
тахилуудыг дээрээ өргөхийн тул биедээ тахилын ширээг үүдвээс эл, 
Ехува өөрөө түүнийг нээх болтугай! 24 Зүгээр ирэх өдий цагт таны үрс нь 
бидний үрсэд ийн; Та Изхрайлын Ехува бурханд юу хэрэг 25 тэр юуны тул 
гэвэл, Ехува нь бид та хоёрын хооронд Иорданыг хязгаар облгон тавьсан 
буй. Та Рубиний хөвгүүд хийгээд Кидийн хөвгүүд ээ! Танд Ехувагаас хувь 
үгүй хэмээн өгүүлэхээр таны хөвгүүд нь бидний үүнийг үйлдсэн буй. 26 
Тиймийн тул бид ийн; Тахилын ширээг биедээ эвдэж үйлдье, тэр нь 
шатаалт тахилын тул бус өөрт тахилтай тул ч бус 27 харин бил өөрийн 
шатаалт тахилууд хийгээд өөрт тахилууд ба эвийн тахилууд Ехувагийн 
өмнө түүний зарагдалыг бүтээхийн тул бид та хоёрын хооронд хийгээд 
бидний хойно бидний үрсийн хооронд гэрч болох бөгөөд, ирэх өдий цагт 
таны үрсийн бидний үрст та Ехувад хувь үгүй хэмээн уг өгүүлэхийн тул 
тул болой. 28 хэмээгээд бас бид өгүүлрүүн; Тэд нь бидэнд эсвэл ирэх 
өдий цагт бидний үрст тэр мэтээр өгүүлэхэд бид хариу ийн өгүүлэх 
Ехувагийн тахилын ширээний дүрмийг үзэгтүн! түүнийг бидний эцэг нар 
нь шатаалт тахилын тул бус, өөрт тахилын тул ч бус харин бид та хоёрын 
хооронд гэрч болохын утл үүдэв. 29 Бидний Ехува бурхны сүмийн өмнө 
байгч тахилын ширээнээс бус шатаалт тахилы эсвэл идээний тахил 
эсвэл өөрт тахилын тул тахилбн ширээг эвдсэнээр Ехувагийн тус 
эсэргүүцэн түүнийг дагахаа зогсох бүү болтугай! 30 хэмээсэнд Финис лам 
хийгээд түүнтэй байгч чуулганы ноёд ба Израйлын мянгадын 
тэргүүлэгчид Рубиний хөвгүүд хийгээд Кидийн хөвгүүд ба Манассын 
хиөвгүүдийн өгүүлсэн үгсийг сонсоод зөвшөөв. 31 Тийнхүү Илачар ламын 
Финис хөвгүүн нь Рубиний хөвгүүд хийгээд Кидийн хөвгүүд ба, Манассын 
хөвгүүдэд ийн; Эдүгээ өдөр бид Ехувагийн бидний дунд буй ахуйг мэднэ. 
Тэр юуны тул гэвэл, та Ехувагийн тус энэ хилэнцийг эс үйлдсэн буй. 
Харин та эдүгээ Израйлын хөвгүүдийг Ехувагийн мутраас аварсан буй 
гэв. 32 Тийн бөгөөд Илиачар ламын Финис хөвгүүн хийгээд ноёд нь 
Килиади газарт байгч Рубиний хөвгүүд хийгээд Кидийн хөвгүүдээс 
Ханаван газар т Израйлын хөвгүүдэд буцаж тэдэнд хариуг авчирав. 33 
Тийн бөгөөд тэр хариугаар Израйлын хөвгүүдэд тааламжтай байсны тул 
Израйлын хөвгүүд нь бурхныг магтаж Рубиний хөвгүүд хийгээд Кидийн 
хөвгүүдийн нутагласан газрыг эвдэхийн тул тэдний тус дайлалцахаа 
болив. 34 Тийн бөгөөд Рубиний хөвгүүд хийгээд Кидийн хөвгүүд нь тэр 
тахилын ширээг Идэ хэмээн нэрийдэв. Тэр юуны тул гэвэл, Ехува бурхан 
мөн хэмээн тэр нь бидний хооронд гэрч болох болъюу.  

Хорин гуравдугаар бүлэг  



1 Тийн бөгөөд Ехувагийн Израйлын тойрогч дайснццдаасаа амруулсан 
цагийн өнө өнгөрсний хойно Иошуа нь хөгширөөд их наст болоод 2 
Иошуа нь хамаг Израйлын өтгөс улс хийгээд тэдний тэргүүлэгчид ба, 
тэдний заргачид хийгээд тэдний түшмэдийг дуудаад, тэдэнд ийн хэмээн 
өгүүлрүүн; Би хөгшрөөд их наст болов. 3 Бас таны Ехува бурхны тэд 
хамаг улсуудад таны учир хамаг үйлдсэнийг та үзсэн буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, таны Ехува бурхан ч таны тул дайлав. 4 Мана. Таны овгуудын өмч 
болохын тул би эдгээр үзсэн улс гэвэл, Иорданаас аван, их баруун далай 
хүртэл эд үлдсэн улс хийгээд миний хамаг тасалсан улсуудыг танд 
шавгаар хуваав. 5 Тийн таны Ехува бурхны танд зарлиг болсноор таны 
Ехува бурхан нт тэднийг таны өмнөөс хөөн, таны өмнөөс гаргах, та ч 
тэдний газрыг эзлэх болъюу. 6 Тиймийн тул Мошийн тогтоолын таны 
учир хамаг бичигдсэнийг баруун буюу эсвэл зүүн зүгт тавин нүхийг сахин 
үйлдэхийн тул хийгээд 7 Биетэй үлдсэн эд улсуудтай үл нийлэлцэн 
тэдний бурхадын нэрийг үл дурсган, үл тангараглан, тэдэнд үл зарагдан, 
тэдэнд үл мөргөхийн тул машид бат бологтун! 8 Харин та өдий өдөр 
болтол хэр үйлдсэн мэт өөрийн Ехува бурханд халдагтун! 9 Тэр юуны тул 
гэвэл, Ехувагийн таны өмнөөс их хийгээд хүчит улсуудыг гаргасаны тул 
эдүгээ өдөр болтол хэн ч таны өмнө байж эс чадсан буй. 10 Танаас ганц 
хүн нь мянгыг нэхэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, таны Ехува бурхан нь 
зарлиг болсноороо таны тул дайлалцана. 11 Тиймийн тул та өөрийн 
Ехува бурхныг янаглахын тул баясаа хичээн ахигтун! 12 Зүгээр хэрвээ та 
урван биетэй үлдсэн эд улсуудад холдон, тэдэнтэй ураг болоцон өөр 
зуураа нийлэлцвээс эл, 13 Таны Ехува бурхан нь э дулсуудыг таны 
өмнөөс дахин үл гаргах буй. Харин таны Ехува бурхн танд өгсөн энэ сайн 
газраас таныг эвдэртэл тэд нь танд үгийд хийгээд зангад болон таны 
хавиргад ташуурууд болон, таны нүдэнд хатгуурууд болох буй. хэмээн 
лаваар мэдэгтүн! 14 Жич би эдүгээ өдөр дэлхийн хамаг амьтны замаар 
одно. Таны Ехува бурхны таны учир зарлиг болсон хамаг сайн юмуудаас 
эс дутсан буй. Харин хамаг танд бүтсэн бөгөөд нэг эс дутсан буй хэмээн 
та өөрийн хамаг зүрх хийгээд өөрийн хамаг сүнсээр мэднэ. 13 Тиймимйн 
тул таны Ехува бурхны танд аливаа зарлиг болсон сайн юмуудын 
бүтээсэн мэт, түүнчлэн таны Ехува бурхны танд өгсөн сайн газраас таныг 
эвдэртэл Ехува нь хамаг муу юмуудыг ч танд хүргэх гэвэл 16 Хэрвээ та 
өөрийн Ехува бурхны танд захисан тогтоолыг таслан, бус бурхдад 
зарагдхаар одож тэдэнд мөргөвөөс эл, Ехувагийн хилэнгийн таны тус 
халуун болсноос та түүний танд өгсөн сайн газраас түргэн эвдрэх болъюу 
хэмээв.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг  



1 Тийн бөгөөд Иошуа нь Израйлын хамаг овгуудыг Шихимд цуглуулаад, 
Израйлын өтгөс улс хийгээд тэргүүлэгчид ба, заргачид хийгээд 
түшмэдийг дуудав. Тэд ч бурхны өмнө зогсон байв. 2 Тийн бөгөөд Иошуа 
нь хамаг улсуудад ийн хэмэн өгүүлрүүн; Израйлын Ехува бурхны зарлиг 
болсон нь ийн; Эрт цагаас аван, Ифриам хийгээд Нахурын Тир эцгийн цаг 
болтол, таны эцэг нар нь мөрний чанад этгээдэд сууж, бус бурхдад 
зарагдан бөлгөө. 3 Тийнхүү би таны Ифриам эцгийн мөрний чанад 
этгээдээс аваад, түүнийг бүхэл Ханаван газраар алстуулж түүний үрийг 
үржүүлэх түүнд Ишагийг өгөв. 4 Бас би Ишагт Якуб хийгээд Исхуг өгөөд 
Исхуд Шийдэр уулыг өмч болгон өгөв. Харин Язув хийгээд түүний хөвгүүд 
нь Египет одов. 5 Тэндээс өи Моши хийгээд Аруныг илгээж Египетэд 
үйлдсэнээрээ түүнийг зовоосны хойно таныг тэндээс гаргав. 6 Энэ мэтээр 
миний таны эцэг нарыг Египетээс гаргасанаар, тэд нь далайд хүрэв. Тэнд 
Египетийн улс нь таны эцэг нарыг улаан далай хүртэл тэрэг хийгээд 
морьт хүмүүсээр нэхэв. 7 Бас тэдний Ехувад дуудсанд тэр тэдгээр 
хийгээд Египетийн улс хоёрын хооронд харанхуй болгоод, далайг тэдэнд 
хүргээд, тэднийг бүрхээв. Тэнд таны нүд нь миний Египетийн улсад юу 
үйлдсэнийг үзэв. Түүнээс хойно та говийн дотор өнө болтол байв. 8 
Тийнхүү миний таныг Иорданы чанад этгээдэд суусан Амуртаний газарт 
авчирсанд тэд нь таны өмч болон, тэднийг таны өмнөөс хоосруулав. 9 
Тэнд Мувабын хаан болсон Зикфурын Балах хөвгүүд нь босоод, 
Израйлын тул дайлалцаж таны харайхын тул Фиурын Билчим хөвгүүнийг 
дуу тарт илгээв. 10 Зүгээр би Биливийн сонсохыг эс таалав. Тиймийн тул 
тэр нь таныг огоод итгэв. Тэр мэтээр би таныг түүний гараас аврав. 11 
Тийн бөгөөд таны Иорданыг гатлаад Зирикүд ирсэнд Зирикүгийн улс 
таны тус дайлав. Бас Амуритан хийгээд Фирижитэн ба Ханавантан 
хийгээд Хитийтэн ба, Кирхишитэн хийгээд Хивитэн ба, Зибушитэн нь 
таны тус дайлав. Зүгээр би тэднийг таны гарт өгөв. 12 Бас миний таны 
өмнө хорт хорхойнуудыг илгээснээр тэд ч таны илд нумгүйгээр хоёр 
Амуританы хааныг гаргав. 13 Тийнхүү би таны эс хөдөлсөн газар хийгээд 
таны эс үүдсэн балгадыг танд өгөв. Тийнхүү та тэдний дотор суун, эс 
тарьсан үзмийн тариалан хийгээд тосны тариалангаасаа иддэг. 14 
Тиймийн тул эдүгээ Ехувагаас айн түүнд шударга хийгээд үнэнээр 
зарагдан өөрийн эцэг нарын мөрний чанад хийгээд Египетэд зарагдсан 
бурхадыг бмеэсээ хагацуулан, Ехувад зарагдагтун! 15 Хэрвээ Ехувад 
зарагдах нь танд муу болбоос эл, эдүгээ өдрө хэнд зарагдахаа 
соногогтун! Та өөрийн эцэг нарын мөрний чанад зарагдсан бурхад буюу 
эсвэл таны нутагласан газрын Амуританы бурхдад зарагдах буюу. Зүгээр 
би хийгээд миний гэр дэх нь Ехувад зарагдах буй. 16 хэмээн өгүүлсэнд 
улс нь хариу ийн өгүүлрүүн; Бидний Ехуваг огоорч бус бурхдад 
зарагдахад миний бүү болтугай! 17 Тэр юуны тул гэвэл, бидний хийгээд 



бидний эцэг нарыг Египет газраас болон зарагдалын гэрээс гарган, 
тэдгээр их бэлгэсийг бидний өмнө үйлдэж бидний явсан хамаг замаар 
хийгээд бидний аластсан улсын дунд биднийг халхлагч байсан нь бидний 
Ехува бурхан мөн. 18 Бас Ехува нь газарт суугч улс гэвэл Амуританий 
бидний өмнөөс гаргав. Тиймийн тул бид ч Ехувад зарагдах буй. Тэр юуны 
тул гэвэл, тэр нь бидний бурхан мөн 19 хэмээн өгүүлсэнд Иошуа нь улсад 
өгүүлрүүн; Та Ехувал зарагдаж эс чадна. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
ариун бурхан болон атаархалт бурхан болоод, таны хилэнцэс хийгээд 
таны нүглүүдийг үл өнгөрүүлэх буй. 20 Хэрвээ та Ехуваг огоорч буй 
бурхдад зарагдах бөгөөс эл, тэр нь танд сайныг хүргэсний хойно танд 
хорыг хүргэж таныг хоосруулах болъюу. 21 хэмэсэнд улс нь Иошуад ийн; 
Тийн бус. Зүгээр бид Ехувад зарагдах буй 22 хэмээсэнд Иошуа нь улсад 
өгүүлрүүн; Та Ехувад зарагдахын тул сонгосон буй хэмээн өөрийн тус 
гэрч нар буй хэмээсэнд тэд нь бид гэрч нар мөн. 23 гэсэнд Иошуа бас 
өгүүлрүүн; Тиймийн тул та дотроо байгч бус бурхадыг хагацуулаад зүрхээ 
Израйлын Ехува бурханд бөхийлгөгтүн! 24 хэмээн өгүүлсэнд улс нь 
Иошуа дөгүүлрүүн; Бид өөрийн Ехува бурханд зарагдан түүний дууг 
сонсох буй гэв. 25 Тийнхүү тэр өдөр Иошуа нь улсад тогтоолыг тогтоон, 
захиа хийгээд хуулийг тэдний тул Шихимд бүтээв. 26 Жич Иошуа нь эд 
хамаг юмууд бурхны тогтоолын судрын дотор бичээд, нэг их чулууг аваад 
тэнд Ехувагийн сүмийн дэргэд нэг тарьсан модны доор босгоод 27 Иошуа 
нь хамаг улсад өгүүлрүүн; Энэ чулуу нь бидний тус гэрч болох гэвэл тэр 
нь Ехувагийн бидэнд хамаг зарлиг болсон үгсийг сонсов. Тиймийн тул 
таны өөрийн бурхныг үл мэхлэхийн тул тэр нь таныг тус гэрч облох буй 
28 хэмээн өгүүлсэнд Иошуа нь улсын хүн бүрийг өөр өөрийн өмчид тавив. 
29 Тийн бөгөөд энэ мэт болсны хойно Ехувагийн боол болсон Нүнгийг 
Иошуа хөвгүүд нь зуун арван наст болоод нөгчив. 30 Тийн бөгөөд тэр нь 
Хэс уулны хойд зүгт болон, Ифриам ууланд байгч Тимкун Ширэ гэгч 
өөрийн өмчийн хязгаарын дотор булагдав. 31 Израйл нь Иошуагийн 
хамаг өдрүүдийн туршаар хийгээд Ехувагийн Израйлд хамаг үйлдсэн 
үйлсийг мэдсэн болон Иошуагийн хойно амьдаар үлдсэн Эбүхидын хамаг 
өдрүүдийн туршаар Ехувад зарагдав. 32 Бас Израйлын хөвгүүд нь 
Египетээс авчирсан Иосифын засыг Шихимд байгч Зэхүбын Шихимийн 
Хэмур эцгийн хөвгүүдээс зуун цэнгэл мөнгөөр худалдаж авсан 
тариалангийн дотор болов. Тэр нь Иосифын хөвгүүдийн өмч болсон 
бөлгөө. 33 Бас Аруны Илиачар хөвгүүн нь нөгчөөд, Ифриам ууланд байгч 
өөрийн Финис хөвгүүнд өгөгдсөн Кибэ адуд булагдав. Иошуа хэмээгч ном 
төгсөв.  

 



Нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иосовагийн нөгчсөний хойно Израйлын хөвгүүд нь 
Жахуагаас асууруун; Бидний тул Ханавантан тус дайлахын тул хэн 
тэргүүлэн одох буюу 2 хэмээн асуусанд, Жахуа нь зарлиг болруун; Иуде 
нь одох болтугай! Мана. би тэр газрыг түүний гарт өгсөн буй хэмээн 
зарлиг болов. 3 Тийнхүү Иуде нь Шимиүн ахдаа ийн; Чи миний хувьд 
Ханавантны тус дайлалцахын тул надтай одолцтугай! Би ч чиний хувьд 
чамтай одолцсугай! гэсэнд Шимүн нь түүнтэй одолцов. 4 Тийн бөгөөд 
Иудегийн одсонд Жахуа нь Ханавантан хийгээд Парижтаныг тэдний гарт 
өгөв. Тийнхүү тэд нь тэднээс бичгийн дотор түмэн хүнийг алав. 5 Бас тэд 
нь бичгийн дотор Адони бичгийг олоод түүний тус дайлав. Бас 
Ханавантны хийгээд Парижтаныг таслав. 6 Зүгээр Адоны бичиг нь дутав. 
Харин тэд нь түүнийг нэхэж бариад түүний хоёр гарын эрхий, хөлийн 
эрхийг огтлов. 7 Тийн бөгөөд Адони бичиг нь ийн; Гарын эрхий хийгээд 
хөлийн эрхийнүүдээ огтлуулсан далан хаад нь миний ширээний доор 
тэжээлээ хураадаг бөлгөө. Миний үйлдсэн мэт түүнчлэн бурхан нь надад 
хариулав хэмээн өгүүлэв. Тийнхүү тэр нь Иерусалимд авчрагдаад тэд 
нөгчив. 8 Тэндээс Иудегийн хөвгүүн Иерусалимын тус дайлалцаж түүнийг 
аваад түүний илдийн ирээр таслаад балгасыг галдав. 9 Түүнээс хойно 
Иудегийн хөвгүүн нь ууланд хийгээд өмнө зүгт ба тал газарт суугч 
Ханавантны тус дайлалцаар одов. 10 Бас Иуде нь урьд Хиржид Арба 
хэмээн нэртэй байсан Хибрүнд суугч Ханавантны тус одоод Шишэй 
хийгээд Ахиман ба Талмай Эдэнийг алав. 11 Тэндээс тэд нь урьд Хиржид 
Шипир гэдэг нэртэй байсан Дибирийн улсад одов. 12 Тийнхүү Килиб нь 
өгүүлрүүн; Хиржид Шипирийн таслан авагчид би өөрийн Аъса охиныг 
гэргий болгон өгсү 13 гэсэнд Килибийн Хинж дүүгийн Однияал хөвгүүний 
түүнийг авсанд Килиб нь өөрийн Акса охиныг түүнд гэргий болгон өгөв. 14 
Тийн бөгөөд Акса нь түүнд ирээд өөрийн эцгээс нэгэн тариаланг эрэхийн 
учи хэлэлцээд илжигнээсээ буусанд Килиб нь түүндю өгүүлрүүн; Чамд юу 
хэрэгтэй вэ? 15 гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Чи надад нэгэн өглөгийг өгөн 
үйлд гэвэл чи надад хуурай газрыг өгсөн буй. Бас усны булгуудыг өгөн 
үйлд гэсэнд Килиб нь түүнд дээрх булгууд хийгээд доорх булгуудыг өгөв. 
16 Тийн бөгөөд Мошийн хадам болсон Хинийн хөвгүүд нь Иудегийн 
хөвгүүдтэй тосны модтой балгаснаас Арадийн өмнө зүгт байгч Иудегийн 
говьд одож хүрээд улстай нутаглалцав. 17 Тийн бөгөөд Иуде нь өөрийн 
Шилмүн ахтай одолцоод Западад суусан Ханавантныг алаад, түүнийг 
цөм эвдэв. Тэрхүү балгасны нэрийг Хурам хэмээн нэрийдэв. 18 Жич Иуде 
нь Кэзэ хийгээд түүний хязгаар ба Асхил хийгээд түүний хязгаар ба Икрүн 
хийгээд түүний хязгаар эднийг авав. 19 Тийн бөгөөд Жахуагийн Иудетэй 
болсны тул тэр нь уулын улсуудыг гаргав. Харин тал газрын улсыг эс 



гаргав. Тэр юуны тул гэвэл, тэдэнд төмөр тэргэс бөлгөө. 20 Калибад 
гэвэл Мошийн өгүүлснээр Хибрун нь өгөгдсөн бөлгөө. Тэр ч тэндээс 
Анагийн гурван хөвгүүнийг гаргасан бөлгөө. 21 Бас Бинзамины хөвгүүд нь 
Иерусалимд суугч Жибуштэнийг эс гаргав. Харин Жибунстэн нь 
Банзамины хөвгүүдтэй Иерусалимд эдүгээ өдөр болтол суулцана. 22 Бас 
Иосибын овгийн Бидилийн тус гарсанд Жахуа нь тэдэнтэй буй бөлгөө. 23 
Тийнхүү Иосибын овгийн урьд Луж хэмээн нэрт Бидил балгасыг 
шинжлээр илгээсэнд 24 Харуулчид нь нэгэн хүнийг балгасанд орох газрыг 
үзүүлтүгэй! гэж гуйнам. Тийнхүү эл бид чамайг өршөөх буй 25 гэсэнд тэр 
нь балгасанд орох газрыг үзүүлэв. Тэндээс тэд нь балгасыг илдийн ирээр 
таслаад тэр хүн хийгээд түүний хамаг Хэрдэгинийг сул тавив. 26 Тийн 
бөгөөд тэр хүн нь Хидитний газарт одоод нэгэн балгасыг үүдээд түүний 
нэрийг Луж хэмээн нэрийдэв. Тэр нь эдүгээ өдөр болтол түүний нэр буй. 
27 Жич Манаши нь Бид Сияан хийгээд түүний нутгуудад суугчдыг эс 
гарган, Та Анаг хийгээд түүний нутгуудад суугчдыг ба Доор хийгээд 
түүний нутгуудад суугчдыг эс гарган Ба Иблайм хийгээд түүний нутгуудад 
суугчдыг эс гарган Ба Михит хийгээд түүний нутгуудад суугчдыг эс гаргав. 
Харин Ханавантан нь тэр газарт дураараа байлаа. 28 Тийн бөгөөд 
Израйл хүчтэй болсны хойно Ханавантныг албат болговч тэднийг огт эс 
гаргав. 29 Жич Ифраяам нь газарт суугч Ханавантныг эс гаргав. Харин 
Ханавантан нь Кизарт тэдний дунд суув. 30 Бас Заболон нь Кэтрүнд 
суугчид хийгээд Нахалунд суугчдыг эс гаргав. Харин Ханавантан нь албат 
болоод тэдний дунд суув. 31 Бас Асир нь Акуд суугчдыг эс гарган, Сазхан 
хийгээд Ахалаб ба Энчиб хийгээд Хилба ба Афиг хийгээд Рихэбэд 
суугчдыг эс гаргав. 32 ХАрин Аширтан нь тэднийг эс гаргасны тул тэр 
газарт суугч Ханавантны дунд суув. 33 Бас Навтали нь Бид Шилист 
суугчид хийгээд Бид Анадад суугчдыг эс гаргаад, Тэр газарт суугч 
Ханавантны дунд суув. Зүгээр Бид Шилист хийгээд Бид Анадад суугчид 
нь тэдэнд албат болов. 34 Зүгээр Амуритан нь Дэнгийн хөвгүүнийг ууланд 
хашаад тэднийг бэлд буухыг эс тавив. 35 Жич Амуритан нь Азалуны 
ууланд хийгээд Хэристэд ба Шалбимд дурласнаараа суув. Тийн боловч 
Иосибын овог нь эрхтэй болоод тэднийг албат болгов. 36 Тийнхүү 
Амуритны хязгаар гэвэл, Малзаг Акрабим гэвэл хаднаас дээш байсан 
бөлгөө.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Жахуагийн Анхил нь Килкилээс Бунимд ирээд ийн зарлиг 
болруун; Би таныг Египетээс гаргаад таны эцэг нарт тангарагласан 
газартаа таныг авчирав. Бас би танд ийн; Тантай болгосон тогтоолоо би 
насанд үл таслах буй. 2 Бас та энэ газарт суугчидтай эвт тогтоолд үл 



оролцож, тэдний тахилын ширээг эвдэгтүн! хэмээн зарлиг боловч, та 
миний дууг эс сонсож, юуг үйлдсэн буюу. 3 Тиймийн тул би бас ийн; Би 
тэднийг таны өмнөөс үл гаргах зүгээр тэд нь таны дайснууд болох бөгөөд 
тэднийг бурхад нь танд урхи болох болъюу хэмэн зарлиг болсон буй 4 
хэмээн Жахуа нь ийн; Анхилын Израйлын хамаг хөвгүүдэд энэ мэт зарлиг 
болсонд улс нь дуугарч уйлалцав. 5 Тийн бөгөөд тэд нь тэр газрыг Бухим 
хэмээн нэрийдээд тэнд Жахуад тахилыг өргөв. 6 Тэндээс Иошуагийн 
улсыг тараасанд Израйлын хөвгүүдийн тус бүр өөрийн өмчит газраа 
эзлэхийн тул одсон бөлгөө. 7 Бас улс нь Иошуагийн хамаг өдрүүдийн 
туршаар Жахуагийн Израйлд хамаг үйлдсэн их үйлсийг үзсэн болон, 
Иошуагийн хойно листээр үлдэн өвгөдийн хамаг өдрүүдийн туршаар 
Жахуад зарагдсан бөлгөө. 8 Бас Жахуагийн боол болсон Нүнгийн Иошуа 
хөвгүүн нь зуун арван наст болоод нөгчөөд 9 Хис уулны хойд зүгт болон 
Ифриам ууланд байгч Тимгун Ширэ гэгчид өөрийн өмчийн хязгаарын 
дотор булагдсан бөлгөө. 10 Тийнхүү тур бүхэл үеийн улсын эцэг нартаа 
хороогдсоны хойно Жахуаг хийгээд түүний Израйлд үйлдсэн үйлсийг эс 
мэдсэн бус нэг үеийн улс өсөв. 11 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь 
Жахуагийн өмнө мууг үйлдэж Бавилуудад зарагдан тэднийг Египет 
газраас гаргасан өөрийн эцэг нарын Жахуа бурхныг огоороод 12 тэднийг 
тойрогч улсуудын бурхдаас зарим бус бурхдыг даган одож тэдэнд 
мөргөснөөр Жахуаг хилэгнүүлэв. 13 Энэ мэтээр тэд нь Жахуаг огоороод 
Бивил хийгээд Аштарудад зарагдав. 14 Тийн бгөөөд Жахуагийн хилэн нь 
Израйлын тус халуун болсонд тэр нь тэднийг тонох тоногчидын гарт өгөн 
тэднийг тойрогч дайснуудын гарт өгөв. Тийнхүү тэд нь тэднээс өөрийн 
дайснуудын тус байж эс чадав. 15 Жахуагийн тэдэнд зарлиг болсон 
бөгөөд Жахуагийн мутар нь тэднийг тус эсэргүүцэн авай. Тиймийн тул тэд 
нь итхэд зовов. 16 Зүгээр Жахуа нь тэднийг тоногчдын гараас аврах 
шүүгчдийг босгов. 17 Тийн боловч тэд нь өөрийн шүүгчдийг эс сонсон бус 
бурхадтай таяаангуйлан одож, тэдэнд мөргөн, өөрийн Жахуагийн 
захиануудыг сонссон эцэг нар мэт эс үйлдэн тэдний явсан замыг 
түргэнээр тэвчив. 18 Тийн бөгөөд Жахуа нь тэдэнд шүүгчдийг босгоод, 
шүүгчидтэй байж тэр шүүгчийн хамаг өдрүүдэд тэдний дайснуудын 
гараас авардаг бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, тэднийг дарагчид хийгээд 
зовоогчдоос болсон залилогийн учир Жахуа нь гэмшдэг бөлгөө. 19 Тийн 
боловч шүүгчийн нөгчсөний хойно тэд нь урваж бус бурхдыг дагаж, 
тэдэнд зарагдаж мөргөсөнөөр эцэг нараас үлэмж доройтон, өөрийн үйлс 
хийгээд зөрүү явдлаас эс зогсдог бөлгөө. 20 Тиймийн тул Жахуагийн 
хилэнгийн Израйлын тус халуун болсонд, тэр нь ийн зарлиг болруун; 
Миний дууг эс сонссоны тул 21 Би Иошуагийн нөгчсөн цагт үлдсэн 
улсуудаас нэгийг ч тэдний өмнөөс дахин үл гаргах буй. 22 Тэр гэвэл 
Израйлыг Жахуагийн замаар явах өөрийн эцэг нарын сахьсан мэт сахих 



буюу бус буюу хэмээн тэднээр туршин үзэхийн тул болой хэмээн зарлиг 
болов. 23 Тиймийн тул Жахуа нь эд улсуудыг түргэнээр гарган өгөхөд 
байлгаад тэднийг Иошуагийн гарт эс өгсөн бөлгөө.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Тийнхүү Ханавантны хамаг дайнуудыг эс мэдсэн хамаг Израйлын 
үзэхийн тул хийгээд 2 Урьд дайныг эс мэдсэн Израйлын хөвгүүдийн 
төрлүүдийг сургахын тул Жахуагийн байлгасан улсууд эд буй гэвэл 3 
Билистийн таван ноёд хийгээд хамаг Ханавантан Шидунтан хийгээд 
Бавал Хэрмун уулнаас Химидын орох хүртэл Либнунг уулны дэргэд суугч 
Хивитэн эд болой. 4 Тэд гэвэл Израйлын Жахуагийн Мошиор өөрийн эцэг 
нарт захисан захиануудыг сонсох буюу хэмээг мэдэхийн тул тэднийг 
туршихын тул байсан буй. 5 Энэ мэтээр Израйлын хөвгүүд нь Ханавантан 
хийгээд Хидитэн ба, Амуритан хийгээд Фирижтэн ба, өөрийн охидыг 
тэдний хөвгүүдэд өгөн, тэдний бурхдад зарагдав. 7 Энэ мэтээр Израйлын 
хөвгүүд нь Жахуагийн өмнө мууг үйлдэж өөрийн Жахуа бурхныг мартаж 
Бавалууд хийгээд Аштарудад зарагдав. 8 Тиймийн тул Жахуагийн хилэн 
нь Израйлын тус халуун болсонд тэр нь тэднийг Мисуфутамийн газрын 
Күшин Ришитаймд найман жилийн туршаар зарагдав. 9 Тийн бөгөөд 
Израйлын хөвгүүдийн Жахуад бархирсанд Жахуа нь Израйлын 
хөвгүүдийн тул Кэливийн Канжи дүүгээсээ Однайл хөвгүүнийг аврагч 
болгон босгов. 10 Тийн бөгөөд тэр нь Жахуагийн тодотголтой төсгөлөн 
болоод Израйлыг шүүгээд дайлахын тул гарсанд Жахуа нь 
Мисуфуталийн Күтин Ришатайм хааныг түүний гарт өгөв. Тиймийн тул 
түүний гэр нь Күшин Рашатаймыг дайлав. 11 Тийн бөгөөд газрыг дөчин 
жилийн туршаар амарсаны хойно Хинаний Однайл хөвгүүн нь нөгчив. 12 
Тийнхүү Израйлын хөвгүүдийн Жахуагийн тус мууг дахин үйлдсэнд Жахуа 
нь Муабын газрын Охлун хааныг Израйлын тус хүчит болгов. 13 Тийн 
бөгөөд тэр нь биед Аммуны хөвгүүд хийгэд Амалигын хөвгүүдийг биед 
цуглуулаад, одож Израйлыг таслаад тост мододын балгасыг авав. 14 
Тийнхүү Израйлын хөвгүүд нь Мувабын Ихлун хаанд арван найман 
жилийн туршаар зарагдав. 15 Зүгээр Израйлын хөвгүүдийн Жахуад 
дуудсанд Жахуа нь тэдний тул толгой хүн байгч Бинилийн овгийн 
Кэрэгийн Ихунд хөвгүүнийг аврагч болгон босгов. 16 Бас Ихунд нь өөрийн 
тул хоёр иртэй богинохон сэлмийг бүтээгээд баруун гуяандаа хувцасны 
дотор зүүгээд 17 Тэр бэлгийг Мувабын Ихлун хөвгүүнд авчирав. Хилун 
гэвэл маш мариат хүн бөлгөө. 18 Тийнхүү тэр нь бэлгийг өргөж дууссаны 
хойно бэлгийг авчирагч улсыг тавиад 19 Өөрөө Килкилийн дэргэд байгч 
сийлсэн хөргүүдээс босгоод ийн өгүүлрүүн; Хаан аа! Би чамд нэг нууц 
хэрэгт буй хэмээгээд хааны дуугай байтугай! хэмээн өгүүлсэнд түүний 



дэргэд хамаг байгчид нь тэндээс гарав. 20 Иудүдийн түүний дэргэд 
ороход тэр нь өөрийн ширүүн тасгийн дотор суун байв. Тийнхүү Ихүди нь 
өгүүлрүүн; Над бурхнаас нэг зарлиг чамд буй хэмээсэнд тэр нь 
суудлаасаа босов. 21 Тийн бөгөөд Ихүди нь зүүн гараа өргөж сэлмээ 
баруун гуяараасаа аваад түүний хэвлийд түлхэн оруулав. 22 Бас бариул 
ч төмөртэй оролцсонд өөх нь төмрийн дээр бөглөрөв. Тиймийн тул тэр нь 
сэлмээ хөвлийгээс татан эс чадав. Харин хойшоо гарав. 23 Тийн бөгөөд 
Ихүди нь гадаадад тасагт гараад, тасгийн үүдээ хаагаад тээглэв. 24 
Тийнхүү түүний гарсаны хойно Ихлуны боолууд нь ирээд, үүдийг 
дэлгэгдсэнийг үзээд ийн өгүүлрүүн; Тэр нь ирүүн тасгийн дотор амархуй. 
25 Тийн бөгөөд тасгийг эс нээсийн тул тэд нь эцтэл хүлээгээд түлхүүрийг 
аван нээгээд өөрийн эзнийг нөгцөн биеэр газарт унасаныг үзэв. 26 
Тийнхүү тэдний хүлээн атал Ихуд нь дутааж сийлсэн хөргүүдийг өнгөрөөд 
Сири хүртэл дутааж ирээд 27 Ифриамын ууланд бүрээг татаад Израйлын 
хөвгүүдйин уулнаас буулцахад тэднийг удирдан одов. 28 Бас тэр нь 
тэдэнд өгүүлрүүн; Та намайг дагагтун! Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь 
таны дайсан болсон Мувабын таны гарт өгөв хэмээсэнд тэд нь түүнийг 
дагаж Иорданы Мувабын ойр болсон Иорданы улам газдыг аваад хүнийг 
алав. Тэд бүгдээр гэвэл бүдүүн хийгээд баатрууд бөлгөө. Тийнхүү нэг ч 
хүн нь эс дутаав. 30 Тийн бөгөөд Муваб нь тэр цагт Израйлын гараар 
дарагдав. Тийнхүү газар нь наян жилийн туршаар амрав. 31 Тийн бөгөөд 
түүнээс хойно Ануны Самгаар хөвгүүн бөлгөө. Тэр нь Билистийн улсын 
зургаан хүнийг цохих модоор алав. Бас тэр нь Израйлын аврав.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Бас Ихүдийн нөгчсөний хойно Израйлын хөвгүүдийн Жахуагийн тус 
мууг дахин үйлдсэнд 2 Жахуа нь Кэчурт эзэлсэн Ханавантны Зивил 
хааны гарт тэднийг тушааж өгөв. Түүний цэргийн чуулганы тэргүүлэгч 
гэвэл Хирушин Күймд суугч Шиширэ бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд Израйлын 
хөвгүүд нь Жахуад дуудав. Тэр юуны тул гэвэл, түүнд есөн зуун төмөртэй 
тэргэс байсан бөгөөд тэр нь хорин жилийн туршаар Израйлыг ихэд 
дарсан бөлгөө. 4 Тэр цагт Либдудын гэргий болсон Дибуран гэгч эмс 
форофид нь Израйлын шүүгч бөлгөө. 5 Тэр нь Рим Бидил хоёрын 
хооронд болон Ифриам ууланд байгч Дибура нэрт тосны модны дэргэд 
суудаг бөгөөд, тэнд Израйлын хөвгүүд нь шүүгдэхийн тул түүнд ирдэг 
бөлгөө. 6 Тийн бөгөөд тэр нь илгээж, Абинуванын Барах хөвгүүнийг 
Навтлайн Кидисээс дуудаад түүнд өгүүлрүүн; Израйлын Жахуа бурхан нь 
ийн; Чи Дабур ууланд зорчин одоод биетэй Навтлайн хөвгүүд хийгээд 
Зибулуны хөвгүүдээс нэг түмэн хүнийг аван үйлд. 7 Тийн бөгөөд Би 
Зэбины цэргийн чуулганы Шиширэ тэргүүлэгч хийгээд түүний тэргэс ба 



чуулганыг Кишун горхинд ирүүлээд түүнийг чиний гарт өгөх буй хэмээн 
зарлиг болсон биш үү? 8 гэсэнд Барах түүнд өгүүлрүүн; Хэрвээ чи надтай 
одолцох бөгөөс эл, Бид одсугай! Хэрвээ чи үл одолцох бөгөөс эл би үл 
одох 9 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Яаруу би чамтай үхэнээр 
одолцос уу. Тийн боловч чиний эдүгээ явахдаа чамд алдарт үл болох 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь Шиширэг нэг эмийн гарт тушааж өгөх 
болъюу гээд Дибура нь босоод Барахтай Кэдист одолцов. 10 Тийн бөгөөд 
Барах нь Зибулин хийгээд Навтлайн улсыг Кэдист дуудаад түмэн хүнийг 
дагуулан одов. Бас Дибужа нь түүнтэй одолцох 11 Хининий Хибэр гэвэл 
Мошийн Хубиу хадмын хөвгүүн болсон Кинитэнээс салаад Хидсийн 
дэргэд байгч Знаймын Тэрибитэ модны ойр гэрээ барьсан бөлгөө. 12 
Тийн бөгөөд Абинувамын Барах хөвгүүн нь Дабур ууланд одов хэмээн 
Ишиширэд мэдүүлэгдсэнд 13 Шиширэ нь өөрийн хамаг тэргэс гэвэл есөн 
зуун төмөртэй тэргэс хийгээд биетэй байгч хамаг улсыг Хирушун Күмээс 
Кишуд гол хүртэл Жахуагийнг Шиширэг чиний гарт өгөх өдөр энэ мэт. 
Жахуа нь чиний өмнө гарсан биш үү гэсэн Барах түмэн хүнийг дагуулан 
Дабур уулнаас буув. 15 Тийнхүү Жахуа нь Шиширэ хийгээд түүний хамаг 
тэргэс ба түүний чуулганы илдээрээ Барахын өмнө эвдэв. Харин Шиширэ 
нь тэргээс буугаад чвганаар дутаав. 16 Жич Бара хнь тэргэс хийгээд 
чуулганыг Хэрушун Күйм хүртэл нэхэв. Тийнхүү Шиширийн бүхэл чуулган 
нь ганц хүний эс үлдэлт илдийн ирээр алагдав. 17 Тийн бөгөөд Хажурын 
Зибин хаан хийгээд Кинийн Хибирийн эд хоёрын эвт байсны тул Шиширэ 
нь Кинийн Хибирийн Зайл гэргийн гэрт явганаар дутаав. 18 Тийн бөгөөд 
Зайл нь Шиширэг огтор гаргаад түүнд өгүүлрүүн; Миний ноён оо! Нааш 
эргэж миний гэрт ортугай! Бүү айтугай! гэсэнд түүний гэрт орсонд Зайл нь 
түүнийг хөнжлөөр бүрхэв. 19 Тийн бөгөөд Шиширэ нь түүнд өгүүлрүүн; 
Миний Ундаассаны тул над нэг аяга ус уулган хайрла гэсэнд Зайл нь 
сүүний савыг тайлаад түүнийг уулгаад дахин бүрхэв. 20 Бас Шиширэ нь 
түүнд өгүүлрүүн; Гэрийн үүдний дэргэд байтугай! Тийнхүү хэрвээ аль хэн 
ирээд ийн; Хүн энд буй буюу хэмээн чамаас асууваас чи үгүй хэмээн 
өгүүл гэв. 21 Тийнхүү Шиширэ нь унтсанд Хибринийн Зайл гэргий нь 
гэрийн гадсыг аваад гартаа алхыг бариад түүнд сэмээр одож гадсаа 
түүний чамархайд хатгаад газарт хадав. Тэр мэтээр тэр нь үхэв. 22 Тийн 
бөгөөд Барахын Шиширэг нэхэхэд Зайл нь түүнийг угтан гараад түүнд 
өгүүлрүүн; Нааш иртүгэй! Би чиний бэдэрсэн хүнийг чамд үзүүлсүү гэсэнд 
тэр нь түүнд одоод Шиширэгийн унасан бөгөөд чамархайдаа 
гадастайгаар үхсэнийг үзэв. 23 Энэ мэтээр бурхан нь тэр өдөр 
Ханавантны Зэбин хааныг Израйлын хөвгүүдийн өмнө дарав. 24 Тийн 
бөгөөд Израйлын хөвгүүдийн хүч нь Ханавантны Зэбин хааныг эвдлэн, 
Зэбин хааны тус улам уламаар их болжээ.  



* Verses missing  
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* Verses missing  

гарт очсонд Израйл нь тэднийг таслаад тэр газарт суугч Амуритны хамаг 
газрыг эзлэв. 22 Энэ мэтээр тэд нь Арнунгаас Зибуг хүртэл болон говиос 
Иордан хүртэл Амуритны хамаг хязгаарыг эзлэв. 23 Тийн бээр эдүгээ 
Израйлын Жахуа бурхан нь Амуртныг өөрийн Израйлын улсын өмнөөс 
гарсны хойно ч и түүнийг эзлэх ёстой юу. 24 Чи өөрийн Кимус бурхны 
эзлүүлснийг эзлэх биш үү? Харин бидний Жахуа бурхн бидний өмнөөс 
хэнийг гаргах тэднийг ч бид эзлэх буй. 25 Тийнхүү эдүгээ чм Муабын 
Зафурын Балаг хаан хөвгүүнээс юугаар ч дээр буюу. Тэр нь Израйлтай 
хэрэлдэн, тэдний тус дайлалцсан буюу. 26 Израйлын Хисфун хийгээд 
түүний бага балгад нь Арувар хийгээд түүний бага балгад ба гурван жил 
суун атал та тэр цагт газрыг юуны тул буцааж эс авав аа? 27 Би гэвэл 
чиний тус нүгнлийг эс үйлдэв. Зүгээр чи миний тус дайлж бурууг үйлдэнэ. 
Жахуа нь Израйлын хөвгүүд хийгээд Амоны хөвгүүдийн хооронд эдүгээ 
өдөр шүүх болтугай! 28 гэж өгүүлсэн боловч Амоны хөвгүүдийн хаан нь 
Иудегийн түүнд илгээсэн үгсийг эс хэрэглэв. 29 Тийн бөгөөд Жибдэ нь 
Жахуагийн тодотголтой төгс болоод Килияад хийгээд Манашийг алсдаад 
Килияадын Мисфаг хөвгүүдэд одов. Зо. Тийн бөгөөд Жибэ нь Жахуад 
тангаргаар тангараглан өгүүлрүүн; Хэрвээ чи Амоны хөвгүүдийг миний 
гарт үнэрээр өгөх бөгөөс эл 31 Миний Амоны хөвгүүдээс амраар буцахад 
намайг угтахын тул миний гэрийн үүднээс гарагч тэр Жахуагийн болон 
эсвэл, би түүнийг шатаалт тахил болгон өргөх буй гэлээ. 32 Тийн бөгөөд 
Жибдэгийн Амоны хөвгүүдийн тус дайлахын тул одсонд Жахуа нь 
тэднийг түүний гарт өгөв. 33 Тийн бөгөөд тэр нь Арувараас Минид хүртэл 
хийгээд үзмийн тариалан хүртэл хорин балгадыг таслаад маш их 
эвдрэлээр тэднийг таслав. Тэр мэтээр Амоны  

Тавдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Дибурун хийгээд Абинувамын Барах хөвгүүн нь тэр өдөр 
ийн дуулалцаруун; 2 Израйлын сул тавигдсаны тул улсын дурт зүтгэлгийн 
тул Жахуаг магтагтун! 3 Хаад аа! Сонсогтун! Ноёд оо! Чагнагтун! Би гэвэл 
би Жахуад дуулсуу. Би Израйлын Жахуа бурханд шүлгүүдийг дуулсуу. 4 
Жахуа аа! Чиний Сириэс гарахад, чиний Идумын хээрээс явахад, ертөнц 
нь чичирсэн бөгөөд, огторгуйн тоссон ба, үүл нь усыг тоссон буй. 5 Уулад 
нь Жахуагийн өмнө хайлсан ба Шилим нь Израйлын бурхны өмнө 



хайлсан буй. 6 Ануны Самгаар хөвгүүний цагт хийгээд Зайлын цагт их 
замууд нь орхигдсон бөгөөд явагчид нь тойрох замаар явдаг бөлгөө. 7 Би 
Дибур гэгчийн босож Израйд эх болж бостол, Израйлын нутгууд нь 
орхигдсон бөлгөө. 8 Тэдний шинэ бурхдыг сонгоход, дайн нь тэдний 
хаалгадын дотор болов. Тийнхүү Израйлын дөрвөн түмний дотор нэг ч 
бамбай эсвэл жад нь үзэгдсэн буюу. 9 Миний зүрх нь улсын дунд 
дураараа зүтгэсэн захирагчдыг таална. Жахуаг магтагтун! 10 Цагаан 
илжигдийг унагчид болон, шүүх оронд суугчид ба, замаар явагчид нь усыг 
утгах газруудын хооронд, харвагчдын цохионоос сулрав. 11 Тэнд тэд нь 
Жахуагийн зөвт үйлсийг дэлгэрүүлж, Израйлын нутгуудад зөвт үйлсийг 
дэлгэрүүлээд, тэндээс Жахуагийн улс нь халуунд одов. 12 Сэртүгэй! 
Дибур аа! Сэртүгэй! Дууг өгүүлтүгэй! Барах аа! Бастугай! Абинувамын 
хөвгүүд ээ! Өөрийн олз бологсодыг олз болгон автугай! 13 Тэр цагт 
ноёдын үлдэгсэд нь ирэн, Жахуагийн улс нь хүчтэнтэй над ирэв. 14 
Ифриамаас тэдний аймагт суугсад болон чамаас хойно чиний улсын дунд 
ирэв. 15 Иссахарын тогтоогчид нь Дибурунтай байсан бөгөөд Барахын 
бэлд явсанд Иссахар нь түүний ойр байсан буй. Рубины газрын анхилууд 
их зүрхний санаачилгууд байсан буй. 16 Чи сүргүүдийн чимээг сонсохдоо 
хонины хүрээнүүдийн дунд юуны тул байсан буюу. Рубины газрын 
анхилууд их зүрхний санаачилгууд байсан буй. 17 Килиад нь Иорданы 
чанад этгээдэд байсан буй. Данг нь юуны тул онгоцуудын дунд байсан 
буюу. Ашир нь юуны тул далайн хөвөөнд байж өөрийн гармуудад суусан 
буюу. 18 Зибулан хийгээд Навтлай нь дайны аймшигт газарт үхдэлт алиа 
эс хайрлагч улс амой. 19 Кид нь ирээд дайлав. Ханаваны хаад нь 
Микидийн усадын дэргэд байгч та анахд дайлав. Тэд нь мөнгөний олзыг 
эс авав. 20 Огторгуйгаас одоод дайлан, явдлуудаараа Шиширийн тус 
дайлав. 21 Күшин горхи нь тэднийг аваачин эвдэв. Хишүн горхи нь эрт 
цагийн горхи буй. Миний сүнс ээ! Чи хүчийг гишгэх буй. 22 Тэнд морьдын 
туурайнууд нь довтолсоноороо тэдний хүчтэнийг гишгэн эвдэв. 23 
Жахуагийн анхил нь ийн; Та Миружийг хараан, түүний улсыг ихэд 
хараагтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь Жахуагийн тусын тул гэвэл 
хүчтэний тул Жахуагийн тусын тул эс ирэв, хэмээн зарлиг болов. 24 
Кининий Хибирний Зайл гэргийн бус эмсээс үлэмж адистидтай болох 
болтугай! 25 Түүний усыг ирэхэд тэр нь сүүг өгч цоврогийг үнэтэй аягаар 
авчирав. 26 Тэр гараараа гадас барин, баруун гараараа дарханы алхыг 
аваад Шиширийг алаж, түүний толгойг цохив. Тэр нь түүний чамархайг 
ханхалан нэвтээр хатгав. 27 Тэр нь түүний хөлийн өмнө бөхийж унан 
хэвтэв. Түүний хөлийн өмнө тэр нь бөхийж унав. Тэр нь хаана бөхийсөн 
тэнд алагдсан биеэр хэвтэв. 28 Шиширийн эх нь цонхоор харан, нээгдсэн 
цонхоороо дуудруун; Түүний тэрэг нь юуны тул удаан ирнэ. Түүний 
тэрнийн үхрүүд нь юуны тул санагдана 29 гэсэнд түүний цэцэн эмс нь 



түүнд хариу өгүүлэв. Харин тэр өөрөө ч хариу ийн өгүүлрүүн; 30 Тэд нь 
бүтээмжит болоод, олзыг хуваан тус бүр тэргүүлэгч хүнд нэг буюу хоёр 
охин хийгээд Шиширт олон өнгөт олз ба олон өнгөт оёсон олз гэвэл 
хүзүүний тул өнгөт оёсон олзыг хуваан амой. 31 Жахуа аа! тэр мэтээр 
гарагч наран мэт болох болтугай! Тийн бөгөөд газар нь дөчин жилийн 
туршаар амрав.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Бас Израйлын хөвгүүдийн Жахуагийн өмнө мууг үйлдсэнд Жахуа нь 
тэднийг Митиантаны гарт долоон жилийн дуустал өгөв. 2 Тийн бөгөөд 
Митиантаний гар Израйлын тус хүчит болсны тул Израйлын хөвгүүд нь 
Митиантаны учир өөрийн тул уулнуудад малтсан нүх хийгээд агуй ба, 
хоргодолуудыг үйлдэв. 3 Тийн бөгөөд Израйлын улсын тариагаа тарихад 
Митиантан хийгээд Амалихтан ба, зүүн зүгт суугчид нь тэдний тус 
ирэлцэв. 4 Тийн тэд нь тэдний тус шивээгээр суун, Хижэ хүртэл газрын 
үрсийг эвдрүүлэн Израйлын дотор тэжээл болон, хонь хийгээд үхэр ба, 
илжигийг ч эс үлдээв. 5 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь мал хийгээд 
гэрүүдээрээ зарц мэт олон ирэн тэд хийгээд тэдний тэмээнүүд нь тоо 
томшгүй болоод тэрхүү газрыг эвдэхийн тул ирэв. 6 Тийн бөгөөд Израйл 
Митиантаны учир ихэд доройтоод Израйлын хөвгүүд нь Жахуад дуудав. 7 
Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүдийн Жахуад дуудсанд 8 Жахуа нь 
Израйлын хөвгүүдэд нэг форофид хүнийг илгээв. Тэр нь тэдэнд 
өгүүлрүүн; Израйлын Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Би таныг 
Египетээс авчран, таны зарагдалын гэрээс гаргав. 9 Жич би таныг 
Египетийн улсын гараас хийгээд таны хамаг дарагчдын гараас авран, 
тэднийг таны өмнөөс гаргаад тэдний газрыг танд өгөв. 10 Бас би танд 
ийн; Би таны Жахуа бурхан мөн. Таны суух газрын Амуританы бурхдаас 
бүү айгтун! хэмээн зарлиг болсон боловч та миний дууг эс сонсов хэмээн 
зарлиг болов. Тийн бөгөөд Жахуагийн нэг анхил нь ирээд Уфрад байгч 
Абиачарын Зибасын нэг Дарибита модны доор суув. 11 Тэнд Зиувасын 
Хидидг хөвгүүн нь Митиантанаас нууж шүүсийг сахих газарт тараан цохин 
авай. 12 Тийн бөгөөд Жахуагийн анхил нь түүнд үзэгдээд түүнд зарлиг 
болруун; Чи хүчит баатар хүн ээ! Жахуа нь чамтай буй 13 хэмээн зарлиг 
болсонд Хидидг нь түүнд өгүүлрүүн; Аяа миний эзээн! Хэрвээ Жахуа нь 
бидэнтэй буй бөгөөс эл бидэнтэй энэ мэт хамаг нь юуны тул учиралдсан 
буюу. Харин эдүгээ Жахуа нь биднийг огоороод Митиантаны гарт өгсөн 
буй 14 хэмээсэнд Жахуа нь түүнд эргэн зарлиг болруун; Чи энэ чиний 
хүчээр одтугай! Тийнхүү чи Израйлыг Митиантаны гараас аврах болъюу. 
Би чамайг илгээсэн биш үү? 15 хэмээн зарлиг болсонд тэр нь түүнд 
өгүүлрүүн; Аяа миний эзээн! Би Израйлыг юугаар аврах Мана. миний 



нутаг нь Манассийн дотор үгээгүү бөгөөд би өөрийн эцгийн гэрдэхийн 
дотор үнэхээр би чамтай байх бөгөөд чи Митиантаны ганц хүн мэт таслах 
болъюу хэмээн зарлиг болсонд тэр нь түүнд өгүүлрүүн; Хэрвээ би эдүгээ 
чиний өмнө хайрыг олбоос чиний надтай зарлиг болсны бэлгийг надад 
үзүүлэн соёрх! 18 Би ирээд чамд өргөлийг авчираад чиний өмнө тавьтал 
надаас үл хагацан соёрх! хэмээн өгүүлсэнд тэр нь ийн; Би чиний буцтал 
байх буй хэмээн зарлиг болов. 19 Тийн бөгөөд Хиднунг нь одоод нэг 
ямааны ишиг хийгээд нэг хэмжээний гурилаар эс иссэн боорцгийг 
бэлдээд махыг хэвэгт тавин шөлийг савд агуулаад, Дэригбитэ модны 
доор түүнд авчраад эргэв. 20 Тийн бөгөөд бурхны анхил нь түүнд зарлиг 
болруун; Мах хийгээд эс иссэн боорцгийг аваад энэ хадын дээр тавин, 
шөлийг ч асган үйлд хэмээн зарлиг болсонд тэр нь тэр мэтээр үйлдэв. 21 
Тийн Жахуагийн анхил нь гартаа байгч таягийн язгуурыг сунган, мах 
хийгээд эс иссэн боорцогт хүргэсэнтэй цацан, гол нь хадаас гараад, мах 
хийгээд эс иссэн боорцгийг түлэв хэмээн өгүүлсэнд Жахуагийн анхил нь 
түүний өмнөөс үст болов. 22 Тийн бөгөөд Кидиади нь үүний Жахуагийн 
анхил ахуйг мэдээд ийн өгүүлрүүн; Аяа Жахуа бурхаан! Тэр юуны тул 
гэвэл, би Жахуагийн нэг анхилтай нүүр нүүрээр уулзав 23 гэсэнд Жахуа 
нь түүнд зарлиг болруун; Чи амран бүү айтугай! Чи үл хэвтээд, түүний 
Жахуа сэлэм хэмээн нэрийдэв. Тэр эдүгээ болтол Авиачарын Уфрагийн 
байсаар буй. 25 Тийн бөгөөд тэр хүүрт Жахуа нь түүнд зарлиг болруун; 
Чи өөрийн эцгийн залуу гар гэвэл, хоёрдугаар долоон наст ширийг аваад, 
өөрийн эцэгт байгч Бавалын тахилын ширээг эвдээд түүний дээр байгч 
хөргийг тас цавчин үйлд. 26 Жич энэ хадын оройн дээр чиний Жахуа 
бурханд нэг тахилын ширээг зөвшөөн үүдэн, хоёрдугаар ширийг аваад 
шатаалт тахил болгон чиний тас цавчих хөргийн модоор өргөн үйлд 27 
хэмээн зарлиг болсноор Хидидиг нь өөрийн боолуудаас арван хүнийг 
аваад Жахуагийн түүнд зарлиг болсон мэт түүнчлэн үйлдэв. Тийн боловч 
тэр нь өөрийн эцгийн гэрдэхүүд хийгээд балгасны хүмүүсээс айсны тул 
өдрөөр эс үйлдэн шөнөөр үйлдэв. 28 Тийн бөгөөд балгасны хүмүүс нь 
өглөөгөөр боссонд Бавалын тахилын ширээний эвдэгдсэн бөгөөд, түүний 
дэргэд хөргийн тос цавчигдсан ба, хоёрдугаар ширийг үүдэгдсэн тахилын 
ширээний дээр өргөгдсөнийг үзээд 29 өөр зуураа өгүүлэлдрүүн; Энэ 
юмыг хэн үйлдсэн буюу хэмээн өгүүлээд нэхэж бэдэрсэнд Зиувисыг 
Кидиуны хөвгүүн үүнийг үйлдсэн буй 30 гээд балгасны хүмүүс нь Зиувист 
өгүүлрүүн; Чи хөвгүүнээ алагдахын тул гарган үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, 
тэр Бавалын тахилын ширээг эвдээд түүний дээр байсан хөргийг тас 
цавчив. 31 хэмээн өгүүлсэнд Зиус нь өөрийн тус хамаг байгчдад 
өгүүлрүүн; Та Бавалын тул булуулдан түүнийг аврах буюу. Түүний учир 
булаалдагч нь өглөөгөөс урьд үгээгүү болтугай! Хэрвээ тэр нь бурхан мөн 
бөгөөс түүний тахилын ширээг эвдсэний тул өөрийн учир булаалдах 



болтугай! 32 Тиймийн тул тэр өдөр тэр нь Зиру Бавал хэмээн 
нэрийдэгдэв. Тэр юуны тул гэвэл, тахилын ширээг эвдсэний тул Бавал нь 
түүний тус булаалдах болтугай! хэмээн өгүүлсний тул болой. 33 Тэндээс 
Митиантан хийгээд Амлахтан ба, зүүн зүгт суугч бүгдээр чуулаад 
Иорданыг гатлаад бэлд шивээгээр буув. 34 Тийн бөгөөд Жахуагийн 
тодотгол нь Кидиунгын дээр тогтов. Тэр ч бүрээг татаад, Авичартаныг 
цуглуулав. 35 Тийн тэр нь хамаг Манситанд элчсийг илгээгээд тэднийг 
биедээ цуглуулан Ашир хийгээд Зибулун ба, Навтлайд элчийг илгээснээр 
тэд ч тэдэнтэй учралдахын тул ирэлцэв. 36 Тийн бөгөөд Кидиунг бурханд 
айлтгаруун; Хэрвээ чи зарлиг болсноороо Израйлыг миний гараар 
тонилгох бөгөөс эл, 37 Мана. Би энэ хяргагч ноосыг үтрэмийн дээр тавих 
бөгөөд хэрвээ сүүдэр нь ямагт ноосны дээр болох бөгөөд бүхэл газар нь 
хуурай болох бөгөөс эл, энэ мэтээр чиний зарлиг болсноор миний гараар 
Израйлыг тонилгохыг би мэдэх буй 38 гэсэнд түүнчлэн болов хэмээгсүү. 
Тэр нь эрт маргааш босоод ноосыг эвхэж, сүүдэрийг нэг дүүрэн аягийн 
усыг шахан гаргав. 39 Тийн бөгөөд Киднунг нь бурханд айлтгаруун; Чиний 
хилэн нь миний тус халуун үл болох болтугай! гэвэл би нэгэнтээ өгүүлэн 
ямагт энэ нягт ноосоор турших буй. Эдүгээ ямагт ноосны дээр хуурай 
болох бөгөөд бүхэл газрын дээр сүүдэр болох болтугай! 40 гэсэнд бурхан 
нь түүнчлэн тэрхүү шөнөд үйлдэв гэвэл ноосны дээр хуурай байсан 
бөгөөд бүхэл газрын дээр байсан бөлгөө.  

Долдугаар бүлэг  

1 Түүнээс хойно Зируб Бавал нэрийдэгдсэн Киднунг хийгээд түүнтэй 
байсан хамаг улс эрт босоод Хэруди булгийн дэргэд буув. Бас 
Митиантаны чуулган нь тэдний хойд зүгээр Муриа гэгч уулны ойр байгч 
бэлд байсан бөлгөө. 2 Тийн бөгөөд Жахуа нь Кидиунгт зарлиг болруун; 
Митиантаныг чамтай байгч улсын гарт миний өгөхийн тул тэд нь илүү 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, Израйл нь миний гар намайг тонилгов хэмээн 
миний тус бардамналан өгүүлэх болжээ. 3 Тиймийн тул эдүгээ улсын 
чихэнд ийн дуудан, аль хэнг айн чичирэгч хүн нь буцан Килиади уулаас 
яаран харьтугай! хэмээн өгүүлсэнд улсын хоёр түм хоёр мянганы төдий 
буцсанд нэг түм үлдэв. 4 Тийн бөгөөд Жахуа нь Кидиунгт зарлиг болруун; 
Улс нь эдүгээ олон буй. Тэднийг усанд зорчуулан үйлд. Тэнд би тэднийг 
чиний тус ялгах буй. Тийнхүү миний аль хэний учир энэ нь чамтай чамтай 
одох буй хэмээн чамд зарлиг болохоор тэр нь чамтай одох болъюу. Жич 
миний аль хэний учир энэ нь чамтай үл одох буй хэмээн чамд миний 
зарлиг болохоор тэр ч үл одох болъюу 5 хэмээн зарлиг болсонд тэр нь 
улсыг усанд зорчуулав. Тийн бөгөөд Жахуа нь Киднунгт зарлиг болруун; 
Аль хэн усыг нохой мэт хэлээр долоогч, түүнийг тусгаар байлган, бас аль 



хэн уухын тул өвдөгөөрөө сөгдөгч түүнийг тусгаар байлган үйлд хэмээн 
зарлиг болов. 6 Тийн гараараа хүргэн тулгагчдын тоо нь гурван зуун хүн 
нь байсан бөгөөд хамаг үлдсэн улс нь усыг уухын тул өвдөгөөрөө сөгдөв. 
7 Тийн бөгөөд Жахуа нь Киднунгт зарлиг болруун; Би эд гурван зуун 
долоогч хүнээр таныг авран, Митиантаныг чиний гарт өгөх буй. Тийн 
бөгөөд хамаг бус улс нь өөр өөрийн оронд харьтугай! 8 хэмээн зарлиг 
болсонд улс нь гартаа хүнс хийгээд бүрээнүүдийг авсанд Киднунг нь 
хамаг Израйлын улсыг өөр өөрийн гэрт буцаагаад тэд гурван зуун хүнийг 
байлгав. Минтиантаны чуулганы тэдний доор бэлийн доор бөлгөө. 9 Тийн 
бөгөөд тэрхүү шөнөд Жахуа нь түүнд зарлиг болруун; Босоод чуулганд 
бууж од. Тэр юуны тул гэвэл, би түүнийг чиний гарт өгсөн буй. 10 Зүгээр 
хэрвээ чи бууж одохоос айваас өөрийн Фүрэ Хүдүчитэй чуулганд буухын 
тул хүчит болох буй хэмээн зарлиг болсонд тэр нь өөрийн Фүрэ 
Хүдүчитэй чуулганы зэвсэгтэй хүмүүсийг захад одов. 12 Митиантан 
хийгээд Амалахтан ба зүүн зүгт суугчид нь бэлийн дотор буудаллаад 
царцаа мэт олон бөлгөө. Бас тэдний тэмээнүүд нь далайн хөвөөний элс 
мэт тоо томшгүй бөлгөө. 13 Тийн бөгөөд Кидиунгийн хүрсэнд Мана. нэг 
хүн нь өөрийн нөхрийн гурилаар хийсэн нэг боорцог нь Митиантаны 
цэргийн чуулганы дунд мохрон ирээд, нэг майханд хүрээд түүнийг зүхэж 
хөмөрүүлсэнээр майхан нь унав 14 гэсэнд түүний нөхөр нь хариу 
өгүүлрүүн; Энэ нь Израйлын нэг хүн гэвэл Зиувисын Кидиуны хөвгүүн 
илдээс өөр бус болой. Бурха ннь түүний гарт Митиантан хийгээд бүхэл 
чуулганы өгсөн буй 15 хэмээн өгүүлсэн зүүд хийгээд түүний тайлбарыг 
Киднуныг сонсоод цацан мөргөөд Израйлын чуулганд буцаад ийн 
өгүүлрүүн; Босогтун! Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь Митиантаны 
чуулганыг таны гарт өгөв 16 гээд тэр нь гурван зуун хүнийг гурван зуун 
хүнийг гурван анги болгон хуваагтун! Аливаа хүний гарт бүрээ хийгээд 
хоосон шавар сав өгөгтүн! Сул савын дотор тавив. 17 Бас тэдэнд ийн 
өгүүлрүүн; Намайг тойрон түүнчлэн үйлдэгтүн! Тийн бөгөөд Мана. миний 
чуулганы захад хүрэх, тэнд миний уйлах мэт, түүнчлэн та ч үйлдэгтүн! 18 
Бас миний хийгээд надтай хамаг байгчдын бүрээ татахад та ч бүхэл 
чуулганыг тойроод, бүрээ татаж Жахуа хийгээд Киднунг ын илд хэмээн 
өгүүлэгтүн! 19 гээд Киднунг хийгээд түүнтэй байсан зуун хүмүүс нь 
дундахь харуулын эхэнд болон харуулчдыг тавьсан цагт, чуулганы захад 
хүрээд гартаа байгч бүрээг татан шавар савуудыг хагалав. 20 Энэ мэтээр 
гурван анги ч бүрээгээрээ татан, шавар савуудыг хагалан, зүүн гартаа 
зулуудыг барин Жахуа хийгээд Киднунгын тул илд хэмээн дуудалцав. 21 
Тийн бөгөөд буудлыг тойрон, тус бүр хүн нь өөр өөрийн оронд босов. 
Тийнхүү бүхэл чуулган нь хөөж бархиран дуудав. 22 Тийн бөгөөд гурван 
зуун хүний бүрээгээ татсанд Жахуа нь бүхэл чуулганы дотор тус бүр 
хүний илдийг түүний нөхрийн эсрэг болгон тавив. Тэр мэтээр чуулган нь 



Зарирудын Бид Шитэ хийгээд Даватын дэргэд байгч Авилмихулагийн 
хязгаар хүртэл дутаав. 23 Жич Навтлайн хийгээд Ашир ба, хамаг 
Манассаас Израйлын хүмүүс нь цуглалцаад, Митиантаныг даган нэхэв. 
24 Тийн Киднунг нь элчсийг бүхэл Ифриамын ууланд илгээн ийн 
захируун; Тамфтантай учралдахын тул гараад Бид Бэрэ хүртэл усаад 
хийгээд Иорданыг авагтун! хэмээн өгүүлсэнд Иуриамын хамаг хүмүүс нь 
чуулалцаж Бид Бэрэ хүртэл усууд хийгээд Иорданыг авав. 25 Жич тэд нь 
Урив хийгээд Зайв гэгч үзмийн шахлагийн Киднунгт Иорданы чанад 
этгээдэд авчрав.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Ибриамын хүмүүс нь түүнтэй ихэд хэрэлдэн өгүүлрүүн; Чи 
Митиантаны тус дайлаар одохдоо биднийг эс дуудсанаар бидний тус 
ямар үйлийг үйлдсэн буюу 2 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь тэдэнд өгүүлрүүн; 
Таныг үйлдсэнээс миний эдүгээ үйлдсэн нь юу буюу Ибриамын үзмийн 
түүвэр нь Абиачарын үзмийн хураахаас үлэмж дээр биш үү? 3 Бурхан нь 
Митиантаны Урив хийгээд Зиав ноёдыг таны гарт өгсөн бөгөөд би таны 
үйлдсэнээс юуг үйлдэж чадав хэмээн энэ үгийг өгүүлсэнд түүний тус 
болсон тэдний уур нь зогсов. 4 Тийн бөгөөд Киднунг хийгээд түүнтэй 
байгч гурван зуун хүн нь тэнхээгүй болов ниссээр Иорданд хүрээд гатлав. 
5 Тийн бөгөөд тэр нь Сүхүдийн хүмүүст өгүүлрүүн; Та намайг дагаж, хүнд 
талханы боорцгуудыг өгөн хайрлагтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь 
тэнхээгүй бөгөөд би ч Митиантаны Зиав хийгээд Зимлуны хаадыг нэхэн 
амой 6 хэмээн өгүүлсэнд Сүхүдийн ноёд нь өгүүлрүүн; Бидний чиний 
чуулганд талхыг өгөхийн тул Зайв хийгээд Залмуны гар нь эдүгээ чиний 
дотор буй буюу 7 хэмээн өгүүлсэнд Киднунг нь өгүүлрүүн; Тиймийн тул 
Жахуагийн Зиав хийгээд Залмуныг миний гарт өгөхөд би таны махыг 
говийн өргөс хийгээд халгайгаар таслах буй 8 гээд тэр нь тэндээс 
Финувилд хүрээд тэдэнд тэр мэтээр өгүүлсэнд Бинувиалын хүмүүс нь 
Сүхүдийн хүмүүсийн түүнд хариу өгүүлсэн мэт түүнчлэн түүнд хариу 
өгүүлэв. 9 Тийнхүү тэр нь Финувмиалын хүмүүст ийн; Би амраараа 
байхдаа энэ асарыг эвдэх буй хэмээн өгүүлэв. 10 Зиав хийгээд Залмуны 
нь Кэркүрт байсан бөгөөд, тэдний чуулган гэвэл зүүн зүгт суугчдын бүхэл 
чуулганаас үлдсэн нэг түм таван мянганы төдий хүмүүс тэдэнтэй байсан 
бөлгөө. Харин алагдагсад нь нэг бум хоёр түмний төдий бөлгөө. 11 Тийн 
бөгөөд Кидиунг нь майхнуудад суугчдын замаар болон Нува хийгээд 
Зүсбихийн зүүн зүгээр одоод, чуулганы аюулгүй байсан цагт тэр 
чуулганыг таслав. 12 Тийн бөгөөд Зиав хийгээд Залмуны дутаасанд тэр 
нь тэднийг нэхэж, Митиантаны Зиав хийгээд Залмуна хоёр хаадыг 
бариад бүхэл чуулганыг тараав. 13 Тийнхүү Зиавасын Киднунг хөвгүүн нь 



дайнаас Хэрисын өндөр газраар нарны гарахаас урьд буцан атал 14 
Сүхүдийн хүмүүсээс нэг залуу хүнийг барив. Түүнээс асуухад, тэр 
Сүхүдийн ноёд хийгээд өвгөд байгч далан долоон хүнийг заав. 15 
Тийнхүү тэр нь Сүхүдийн хүмүүст ирээд ийн өгүүлрүүн; Мана. Бидний 
чиний улсад талхыг өгөхийн тул Зайв хийгээд Залмуны гар нь эдүгээ 
чиний гарын дотор буюу хэмээн таны элэглэн өгүүлсэн Зайв хийгээд 
Залмуна энд буй 16 гээд тэр нь балгасыг өвгөдийг аван говийн өргөс 
хийгээд халгайг аваад тэднээр Сүхүдийн хүмүүсийг сургав. 17 Бас тэр нь 
Бинувиалын асарыг эвдээд тэр балгасны хүмүүсийг алав. 18 Тийн бөгөөд 
тэр нь Зайв хийгээд Залмунад ийн өгүүлрүүн; Таны Дабурт алсан хүмүүс 
нь ямар байсан буюу хэмээн асуусанд тэд нь өгүүлрүүн; Тэд нь чамд 
адил болон тус бүр хааныг хөвгүүд мэт бөлгөө 19 хэмээн өгүүлсэнд тэр 
нь өгүүлрүүн; Тэд нь миний ах дүү нар болон миний эхийн хөвгүүд 
бөлгөө. Хэрвээ та тэднийг амьдаар байлгасан болвоос Жахуагийн амьд 
ахуйгаар би ч таны үл алах бөлгөө. 20 гээд тэр нь өөрийн Зитир их 
хөвгүүнд өгүүлрүүн; Босоод тэднийг алан хэлэвч тэр нь залуу нь илдээ эс 
сугалав. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь залуу байсны тул айв. 21 Тийн 
бөгөөд Зайв хийгээд Залмуна нь өгүүлрүүн; Чи босоод биднийг алан 
үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, хүн нь ямар ахуй мэт түүнчлэн түүний хүч буй 
хэмээн өгүүлсэнд Киднунг нь босоод Зайв хийгээд Залмуныг алаад, 
тэдний тэмээнүүдийн хүзүүнд байсан чимгийг авав. 22 Тийн бөгөөд 
Израйлын хүмүүс нь Киднунгт өгүүлрүүн; Чи хийгээд чиний хөвгүүд ба 
чиний хөвгүүдийн хөвгүүд ч бидний эзэд болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, чи 
биднийг Митиантаны гараас аварсан буй 23 хэмээн өгүүлсэнд Киднунг нь 
тэдэнд өгүүлрүүн; Би таны эзэн үл болон, харин Жахуа нь таны эзэн 
болох буй. 24 Жич Киднунг нь тэдэнд өгүүлрүүн; Би нэг юмыг танаас эрэх 
гэвэл, тус бүр хүн нь над бид болсон сүхээ өгөх болтугай! Тэд 
Митиантаны улсын дотор байгч Исмиалын үрс гэвэл алтьан сүхтэй 
байдаг бөлгөө 25 хэмээн өгүүлсэнд тэд нь ийн; Бид дуртай өгнө гээд нэг 
хувцсыг дэвсээд түүний дээр хүн бүр олз болсон сүхээ тавив. 26 Тийнхүү 
түүний эрсэн алтан сүхийг цугласан гэвэл, чимгүүд хийгээд хуулавчид ба 
Митиантаны хаадын өмссөн хөх улаан хувцас хийгээд тэдний тэмээний 
хүзүүнд байгч хувцдаас гадна, нэг мянга долоон зуун алтны шихил 
байсан буй. 27 Тийн бөгөөд Киднунг нь түүгээр нэг Ифуд гэгчийг 
бүтээгээд, өөрийн Уфра балгасанд байлгав. Тийнхүү хамаг Израйл нь 
тэнд түүгээр тачаангуйлан үйлдэв. Бас тэр нь Киднунг хийгээд түүний 
гэрдэхэд урга мэт болов. 28 Энэ мэтээр Митиантан нь Израйлын өмнө 
дийлдээд, толгойгоо дахин эс өргөв. Тийн тэр газар нь Киднунгийн 
өдрүүдэд дөчин жилийн туршаар амрав. 29 Тийн бөгөөд Зиувисын Зируб 
Бавал хөвгүүн нь өөр гэрт суув. 30 Киднунг нь олон хүүхэдтэй байсны тул 
өөрийн биеэс төрлүүлэгдсэн далан хөвгүүнтэй бөлгөө. 31 Жич түүний 



Шихимд байгч бага эм нь түүнд нэг хөвгүүнийг төрөөд, түүний нэрийг 
Абимилих хэмээн нэрийдэв. 32 Тийн бөгөөд Киувисын эцгийн булшинд 
булагдав. 33 Тийн бөгөөд Киднунгийн нөгчсөний хойно Израйлын хөвгүүд 
нь дахин буцаад Бавалуудад тачаангуйлан одоод Бавал Баридыг өөрийн 
бурхан болгов. 34 Тийн бөгөөд Израйл хөвгүүд нь хамаг дайснуудаасаа 
аливаа зүгт тэднийг аварсан өөрийн Жахуа бурхныг эс санав. 35 Бас тэд 
нь Зирува Бавал хэмээн Киднунгийн Израйлд хамаг сайныг үйлдсэний 
ёсоор түүний гэрт хайрыг эс үйлдэв.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Зирув Бавалын Абимиших хөвгүүн Шихимд өөрийн эхийн 
ах дүү нарт одоод тэдэнтэй хийгээд өөрийн эхийн эцгийн гэрийн хамаг 
төрлүүдтэй хэлэлцэж ийн өгүүлрүүн; 2 Шихимд хамаг суугчдын чихүүдэд 
ийн; Зирув Бавалын далан хүн болсон хөвгүүд бүгдээр таны эзэд болох 
буюу эсвэл ганц хүн нь таны эзэн болох эд хоёроос аль нь танд сайн 
буюу. Бас би ч таны зэс хийгээд мах мөн буй хэмээн санагтун! хэмээн 
өгүүлтүгэй! 3 гэсэнд түүний эхийн ах дүү нарын түүний учир Шихимийн 
хамаг ноёдын чихүүдэд эд хамаг үгсийг өгүүлсэнээр, тэд нь зүрхээрээ 
Абимихыг дагахаа туршаад өгүүлрүүн; Тэр нь бидний ах дүү буй 4 хэмээн 
өгүүлсэнд түүнд далан цэнгэл мөнгөн Бавар баридын гараас өгөв. 
Абимилах ч түүгээр хомс сэтгэлт болон буруу ёст хүмүүсийг хөлслөөд 
дагуулав. 5 Тийн бөгөөд тэр нь Уфрад байгч өөрийн эцгийн гэрт одоод, 
өөрийн ах дүү нар болсон Зирув Бавалын далан хөвгүүдийг нэг чулуудын 
дээр алав. Зүгээр Зирув Бавалын Зидпан гэгч хөвгүүн нь нуугдаад үлдэв. 
6 Тийн бөгөөд Шихимын хамаг сайд нар хийгээд Мимийн дотор хамаг 
суугчид нь чуулж одоод, Шикалд байгч хөргийг асархан Дорибит модны 
дэргэд Абимлахыг хаан болгов. 7 Тийн бөгөөд үүний учир Зуданд 
мэдүүлэгдсэнд тэр нь одож Хирижин уулны оройн дээр байгаад их 
дуугарт тэдэнд өгүүлрүүн; Шикимд суугчид аа! Намайг сонсогтун! Тийнхүү 
бурхан нь таныг ч сонсох буй. 8 Үлгэрвээс модууд нь биедээ нэг хааныг 
тасалж боохын тул гарав. Тийн бөгөөд тэд нь тост модонд ийн өгүүлрүүн; 
Бидний дээр хаан болтугай! 9 гэсэнд тост мод нь тэдэнд өгүүлрүүн; Би 
бурхан хийгээд хүмүүсийг ч хүндлэх даргад шимээ орхиод бус моддын 
тул таньж явах буюу 10 хэмээн өгүүлсэнд тошлогийн модонд өгүүлрүүн; 
Чи ирээд бидний хаан болтугай! 11 хэмээн өгүүлсэнд тошлогийн мод нь 
тэдэнд өгүүлрүүн; Би амт хийгээд сайхан жимсээс орхин бус мододын тул 
таньж явах буюу 12 хэмээн өгүүлсэнд модод нь үзмийн модонд 
өгүүлрүүн; Чи ирээд бидний хаан болтугай! 13 гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; 
Би бурхан хийгээд хүмүүсийг жаргуулагч шүүсээ орхин моддын тул таньж 
явах буюу 14 гэсэнд хамаг модод нь нохойн хошуунд өгүүлрүүн; Чи 



бидний хаан болтугай! 15 гэсэнд нохой хошуу нь модонд өгүүлрүүн; 
Хэрвээ та үнэхээр намайг өөрийн хаан болгон таславаас ирээд миний 
сүүдрийн доор сүүдэрлэгтүн! Тийн бус болвоос эл, нохой хошуугаас гал 
гаран Лабнудын хошуудыг түймэрдүүлэх болъюу гэв. 16 Тиймийн тул та 
эдүгээ Абимилахыг үнэн хийгээд зөвөөр өөрийн хаан болгон Зирив Бавал 
хийгээд түүний гэрдэх сайныг үйлдэж түүний ачит үйлсийн ёсоор үйлдсэн 
буюу. 17 Миний эцэг гэвэл таны тул дайлж амиа эс хайрлан таны 
Митиантаны гараас аврав. 18 Харин та эдүгээ өдөр миний эцгийн 
гэрдэхийн тус босоод түүний хөвгүүд болсон далан хүнийг нэг чулууны 
дээр алаад, түүний шивэгчин Абилих хөвгүүдийг өөрийн ах дүү болсны 
тул Шикимийн улсын хаан болгосон буй. 19 Тийнхүү хэрвээ та эдүгээ 
өдөр Зирув Бавал хийгээд түүний ширээнд үнэ хийгээд зөвөөр үйлдвээс, 
Абилихын учир жаргагтун! Тэр ч таны учир жаргах болтугай! 20 Зүгээр 
тийн бус бөгөөс эл, Абимилахаас гол гараад, Шикимийн хүмүүс хийгээд 
Милид суугчдыг галдах болтугай! 21 хэмээн өгүүлээд Зудма нь гүйн 
дутааж Биурт одоод тэнд өөрийн Абилих ахаас далдлан суув. 22 Тийн 
Абимилах нь гурван жилийн туршаар Израйлын тэргүүлэгч болсны хойно 
23 бурхны Абилиах хийгээд Шикимын хүмүүсийн хооронд муу сэтгэлийг 
үүсгэснээр Шикимийн хүмүүс нь Абимлихын тул мэхтээр явав. 24 Тэр 
гэвэл, Зирув Бавалын далан хөвгүүдитйг алсаны нээлгэнийг хариулан, 
тэдний алсан Абимлах ахын дээр хийгээд түүний ах дүү нарыг алахыг 
тасалсан Шикимийн хүмүүсийн дээр тэдний цусыг хүргэхийн тул болой. 
25 Тийн бөгөөд Шикимийн хүмүүс нь нууцаар хүлээгчдийг уулдын оройн 
дээр тавиад тэдний ойр тэр замаар хамаг явагчдыг дээрэмдэв. Үүнийг 
Абимилах нь сонсов. 26 Тийн бөгөөд Ивидын Нэвэл хөвгүүн нь өөрийн ах 
дүүтэй одож Шикимд хүрсэнд, Шикимийн хүмүүс нь түүнд түшив. 27 Тийн 
тэд нь тариаланд гараад үзмийн тариалангуудыг хураан үзмийг гишгэн 
жаргалдаж тэндээс өөрийн бурхны гэрт ороод идэлцэн уулцан 
Абимилахыг хараад 28 тийн бөгөөд Ивидийн Нэвэл хөвгүүн өгүүлрүүн; 
Абимилах нь хэн буюу Шиким ч хэн буюу. Бид түүнд юуны тул зарагдах 
буюу. Тэр нь Зирув Бавалын хөвгүүд биш үү. Зайбул нь түүний түшмэл 
биш үү? Шикимийн Ханур эцгийн хүмүүст зарагдагтун! Тэр юуны тул 
гэвэл, Бид юуны тул түүнд зарагдах буюу. 29 Аяа энэ улс нь миний гарт 
ахуй болтугай! Тийн болвоос би Абимилахыг гаргах бөлгөгээд Абимилахт 
ийн; Өөрийн чуулганыг их болгон ирэгтүн! гэв. 30 Тийн бөгөөд балгасны 
Зайбул тэргүүлэгч нь Ивидийн Нэвэл хөвгүүдийн үгийг сонсож хилэгнээд 
31 Нууцаар элчисийг Абимилахыт илгээгээд ийн мэдүүлрүүн; Ивидын 
Нэвэл хөвгүүн хийгээд түүний ах дүү нар ньт Шикимд ирэлцээд, чиний тус 
балгасыг эсэргүүцүүлэв. 32 Тиймийн тул чи хийгээд чамтай байгч улс нь 
шөнөөр буцаад хээрт нууцаар хүлээгтүн! 33 Тийн бөгөөд маргааш нарны 
гарахтай сэц эрт босон балгасны тус довтлон үйлд. Тийнхүү тэр хийгээд 



түүнтэй байгч улсын чиний тус гарахад, чи тэдэнд өөрийн чадлаар 
үйлдэнэ 34 хэмээн мэдүүлсэнээр Абимлих хийгээд түүнтэй байгч хамаг 
улс нь шөнөөр босоод дөрвөн ангиар Шикимийн тус нууцаар хүлээн авай. 
35 Тийн бөгөөд Ивидийн Нэвэл хөвгүүн нь гараад, балгасны хаалганы 
оролгод байв. Бас Абимлих хийгээд түүнтэй байгч улс нь нууц 
хүлээснээсээ босов. 36 Тийнхүү Нэвэл нь улсыг үзээд Зайбулд өгүүлрүүн; 
Мана. Улс нь уулны оройнуудаас буун ирнэ хэмээн өгүүлсэнд, Зайбулд 
өгүүлрүүн; Чи уулны сүүдрийг хүмүүс мэт харна 37 гэсэнд Бавал нь дахин 
өгүүлрүүн; Мана. Улс нь өндөр газраас ирнэ. Бас нэг анги нь Миунинимын 
Дарибитын замаар ирнэ 38 хэмээн өгүүлсэнд Зайбул нь түүнд өгүүлрүүн; 
Абимлих нь хэн буюу. Бид түүнд юуны тул зарагдах буюу хэмээн чиний 
өгүүлсэн ам нь хаана буюу. Эд нь чиний доромжилсон улс биш үү? 
Эдүгээ гараад тэдний тус дайлалцан үйлд 39 хэмээн өгүүлсэнд Нэвэл нь 
Шикимийн хүмүүсийн өмнө гараад, Абилихын тус дайлалцаад түүнээс 
дутаав. 40 Тийн бөгөөд Абимлих нь түүнийг нэхэв. Бас хаалга хүртэл 
олон алагдсад нь унав. 41 Энэ мэтээр Зибимлахын Арунд суугчид Зайбул 
нь Нэвэл хийгээд түүний ах дүү нарыг Шикимын дотор байлган өгөхөд 
гаргав. 42 Бас маргааш өдөр улсын хээрт гараад, Абимлихт мэдүүлэхэд 
43 Тэр Абимлихыг аваад, тэднийг гурван анги болгон хуваагаад хээрт 
нууцаар хүлээж байв. Тийн бөгөөд тэр нь ширтэн, улсын балгасаас 
гарсаныг үзээд тэдний тус босоод тэднийг алав. 44 Тийн бөгөөд Абимлих 
хийгээд түүнтэй байгч ангийн довтолж балгасны хаалганд байн атал 
нөгөө хоёр анги нь хээрт хамаг нууцын тус довтлоод тэднийг алав. 45 
Тийн Абимлих нь тэр бүхэл өдөр балгасны тус дайлалцаад, балгасыг 
аваад, түүний дотор байгч улсыг алаад балгасыг эвдрүүлээд түүнийг 
завсаар цацав. 46 Тийн Шикимийн Аширын хамаг хүмүүсийн чуулсан нь 
Абилихт мэдүүлэгдэхэд 47 Тийнхүү Харимын Аширын хамаг хүмүүс ба 
цуглагсад нь абилилихт мэдүүлэгдэхэд 48 Абимлих хийгээд түүнтэй 
байгч хамаг улс нь Залмун ууланд гараад Абимлих нь гартаа сүхийг 
аваад моддоос гишүүг огтолоод, түүнийг аван мөрдийн дээрээ өргөөд, 
биетэй байгч улсад ийн өгүүлрүүн; Та миний юу үйлдсэнийг үзэхэд 
түүнчлэн яаран үйлдэгтүн! 49 хэмээн өгүүлсэнд хамаг улс тус бүр хүн нь 
нэг нэг гишүүг огтолоод Абимлихыг дагалцан бат гарийн тэнд тавин, 
тэднээр бат гэрийг ноцоогоод галдав. Энэ мэтээр мянганы төдий болсон 
Шикимын асрын хамаг эрс хийгээд эм хүмүүс нь үхэв. 50 Тэндээс 
Абимлих нь Дибис балгасанд одоод Дибисийн тус буудлаад түүнийг авав. 
51 Зүгээр балгасны дунд нэг бат асар байсан бөгөөд балгасны хамаг эр 
эм хүн болон сайд нарч асрын дотор чуулаад биеэ хаагаад асарын оройн 
дээр гарав. 52 Тийн бөгөөд Абимлихын асарт ирээд түүний тус 
дайлалцаад түүний галаар галдахын тул асрын үүдэнд ойртсонд 33 нэг 
эм нь түүний толгойн дээр тээрмийн чулууг хаян түүний хэвлийг хагалав. 



54 Тийн тэр нь зөвсгийг баригч залуугаа яаран дуудаад түүнд өгүүлрүүн; 
Илдээ сугалж намайг алан үйлд. Эм хүн нь түүнийг алав хэмээн миний 
учир бүү өгүүлтүгэй! гэсэнд түүний залуугийн түүний хатгасанд тэр ч үхэв. 
55 Тийн бөгөөд Израйлын хүмүүс нь Абимлихын нөгчсөнийг үзээд хүн бүр 
өөрийн оронд буцав. 56 Тэр мэтээр бурхан нь Абимлихын далан ах 
дүүгээ алсанаар түүний эцэст үйлдсэн хорыг түүнд хариулав. 57 Бас 
Шикимийн хүмүүсийн хамаг мууг тэдний дээр бурхан нь хариулав. Жич 
Зирув Бавалын Удма хөвгүүний хараатал нь тэднийг тосов.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Абимлихаас хойно Ибриамын уулны Маширт суугч 
Иссахарын овгийн хүн болон, Дудугийн Фүвий Тула хөвгүүн нь Израйлыг 
аврахын тул босов. 2 Тэр нь Израйлыг хорин гурван жилийн туршаар 
шүүсний хойно нөгчөөд, Шимирт булагдав. 3 Түүнээс хойно Килиадын 
Зайр босоод хорин хоёр жилийн туршаар Израйлын шүүгч бөлгөө. 4 
Түүнд гучин залуу илжгидийг унагч гучин хөвгүүд байсан бөгөөд, тэдэнд 
гучин балгад бөлгөө. Тэд балгад нь Килиади газарт байсан бөгөөд тэдний 
нэр эдүгээ өдөр болтол Хавуд Зайр буй. 5 Тийн Зайр нь нөгчөөд Кмунд 
булагдав. 6 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүд нь Жахуагийн өмнө дахин 
мууг үйлдэж Бавалууд хийгээд Аштаруд ба Сирийг бурхад хийгэд шүдний 
бурхад ба, Мувабын бурхад хийгээд Амуны хөвгүүдийн бурхад ба, 
Билистийн улсын бурхдад зарагдан Жахуаг огоороод түүнд эс зарагдав. 7 
Тиймийн тул Жахуа нь Израйлын тус хилэгнээд тэднийг Билистийн улсын 
гарт өгөн Амуны хөвгүүдийн гарт тушаан өгөв. 8 Тийнхүү тэд нь тэр 
жилээс аван арван найман жилийн туршаар Израйлын хөвгүүд гэвэл, 
Иорданы чанад этгээдэд Клиадид байгч Ануританы газарт Израйлын 
хамаг хөвгүүдийг зовоож даран авай. 9 Жич Амуны хөвгүүд нь Иордан 
хийгээд Бинимин ба, Ибриамын овгийн тус дайлахын тул Иорданы янд 
этгээдэд гарав. Тийн Израйл нь ихэд зоройтсон бөлгөө. 10 Тийн бөгөөд 
Израйлын хөвгүүд нь Жахуад дуудан ийн; Бид өөрийн бурхныг огоороод, 
Бавалуудад зарагдсанаар чиний тус нүглийг үйлдэв 11 хэмээн өгүүлсэнд 
Жахуа нь Израйлын хөвгүүдэд ийн зарлиг болруун; Би Египеттэн хийгээд 
Амуритан ба, Анунтан хийгэд Билиститэнээс таныг аварсан биш үү? 12 
Бас Шидүнтэн хийгээд Амалихтан ба Мувантан нь таны дарсанд таны 
над дуудсанд би таныг тэдний гараас аврав. 13 Тийн боловч та намайг 
огоороод, бус бурхдад зарагдсан буй. Тиймийн тул би таныг дахин үл 
авдрах буй. 14 Та одоод өөрийн сонгосон бурхдад дуудагтун! Тэд нь таны 
зовлонгийн цагт таныг аврах болтугай! 15 хэмээн зарлиг болсонд 
Израйлын хөвгүүд нь Жахуад өгүүлрүүн; Бид нүглийг үйлдсэн буй. Чи 
өөрийн хамаг тааллаар бидэнтэй үйлдэх болтугай! Харин биднийг эдүгээ 



өдөр авран соёрх! 16 гээд тэд нь өөрийн дундаас бус бурхадыг 
хагацуулаад, Жахуад зарагдав. Тийн бөгөөд түүний сэтгэл нь Израйлын 
зовлонгийн учир энэрэв. 17 Тийн бөгөөд Амуны хөвгүүд нь чуулаад 
Килиадид буудалав. Бас Израйлын хөвгүүд нь чуулаад Мисфад 
буудалав. 18 Тийн бөгөөд Килиадын улсын ноёд нь өөр зуураа ийн; 
Ануны хөвгүүдийн тус хэн эхлэн дайлалцах буюу. Тэр нь Килиадийн 
хамаг улсын тэргүүлэгч болох болъюу хэмээн өгүүлэлдэв.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Килияадын нэгэн садар эмийн Живдаг хөвгүүн нь их 
баатар хүн бөлгөө. Килияад нь Живдаг төрүүлэв. 2 Жич Килияадын 
гэргий нь түүнд хөвгүүдийг төрөв. Тийнхүү түүний гэргийн хөвгүүд нь их 
болоод Живдаг гарган түүнд ийн өгүүлрүүн; Чи бидний эцгийн гэрт өмчит 
бус буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи бусад эмийн хөвгүүн болой 3 хэмээн 
өгүүлсэнд Живдаг нь өөрийн ах дүү нараас дутаан Тов хэмээгч газарт 
суув. Тэнд хөнгөн сэтгэлт хүмүүс нь Живдад суулгаад түүнтэй хамт 
явалцав. 4 Тийн бөгөөд өнө болсны хойно Амуны хөвгүүд нь Изрхайлын 
тус дайлалцав. 5 Тийнхүү Амуны хөвгүүдийн Израйлын тус дайлахад 
Килияадын өвгөд нь Живдаг Тов газраас авчрахын тул одоод Живдад 
өгүүлрүүн; 6 Чи ирэн бидний тэргүүлэгч болоод Амуны хөвгүүдийн тус 
дайлалцъя 7 хэмээн өгүүлсэнд Живда нь Килияадын өвгөдөд ийн 
өгүүлрүүн; Та намайг өшөөлөн миний эцгийн гэрээс гаргасан биш үү? 
Тийнхүү та эдүгээ зовлонт болоод юуны тул надад ирсэн буюу 8 хэмээн 
өгүүлсэнд Килияадын өвгөд нь Живдад өгүүлрүүн; Чи бидэнтэй одоод 
Амуны хөвгүүдийн тус дайлалцаад Килияадид суугч бид бүгдээрийн 
тэргүүлэгч болохын тул бид чамд эдүгээ ирэв. Амуны хөвгүүдийн тус 
дайлалцахын тул буцаах бөгөөд Жахуа нь тэднийг надад өгвөөс эл, Би 
таны тэргүүлэгч болох уу? 10 хэмээн өгүүлсэнд Килияадын өвгөд нь 
Живдаад өгүүлрүүн; Хэрвээ бид чиний өгүүлснээр үл үйлдэх болбол 
Жахуа нь бидний хооронд гэрч болох болтугай! гэлээ. 11 Тийн бээр 
Живдагийн Килияадын өвгөдтэй одоод улс нь түүнийг өөрийн тэргүүлэгч 
болон түшмэл болгов. Бас Живда нь хамаг үгсээ Мисфад Жахуагийн 
өмнө өгүүлэв. 12 Тийн бөгөөд живда нь илчийг Амуны хөвгүүдийн хаанд 
ийн өгүүлэхүйеэ илгээрүүн; Чиний миний газарт ирж миний тус дайлахын 
тул надтай ямар хэрэг буюу 13 хэмээн өгүүлсэнд Амуны хөвгүүдийн хаан 
нь Живдагийн элчист өгүүлрүүн; Израйл нь Египет газраас гарсан цагт 
Арнунгаас Живбуг хийгээд Иордан хүртэл миний газрыг авав. Тиймийн 
тул газруудыг эвтэйгээр буцаан өгтүгэй! 14 хэмээн өгүүлсэнд Живда нь 
Амуны хөвгүүний хаанд элчсийг дахин илгээж ийн захиулруун; 15 
Живдагийн өгүүлэхүй нь ийн; Израйл нь Муабын газар хийгээд Амуны 



хөвгүүдийн газрыг эс авав. 16 Зүгээр Израйл нь Египетээс гарахдаа 
улаан далай хүртэл говиор алсдан Хидист хүрээд, 17 Идумын хаанд 
элчсийг илгээж ийн; Өөрийн газраар намайг явуулан хайрла гэсэнд 
Идумын хаан нь эс зөвшөөрөв. Тийн бөгөөд тэр мэтээр тэдний Муабын 
хаанд илгээсэнд тэр ч эс туршсан буй. Тиймийн тул Израйл нь Хидист 
байв. 18 Тийн бөгөөд тэд нь говийн замаар одон, Идумын газар хийгээд 
Муабын газрыг тойрооод Иуабын зүүн зүгээр одоод Арнунгийн цаад 
этгээдэд буудаллав. Зүгээр тэд нь Иуабын хязгаарын дотор эс оров. Тэр 
юуны тул гэвэл, Арнун нь Муабын хязгаар буй. 19 Тийн бөгөөд Израйл нь 
Амуритны Шихун хаан байтал Хисбуны хаанд элчсийг ийн өгүүлэхүйеэ 
Эбидэний орон хүртэл өөрийн газраар биднийг алсдуулан хайрла 20 
хэмээн өгүүлсэнд Шихун нь Израйлыг өөрийн хязгаараар алсдахыг эс 
зөвшөөгөөд, өөрийн улсыг чуулаад Захас газарт буудлаад Израйлын тус 
дайлав. 21 Тийн бээр Израйлын Жахуа бурхны Шихун хийгээд түүний 
хамаг улсыг Израйл  

* Verses missing  
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хөвгүүд нь Израйлын хөвгүүдэд дийлдэв. 34 Тийн бөгөөд Живдагийн 
Мисфад байгч гэртээ ирсэнд түүний охин нь түүнийг угтахын тул хэнгэрэг 
хийгээд бингүүрүүдээр гарав. Тэр нь түүний ганцхан охин байсан бөгөөд 
түүнээс өөр хөвгүүд ч охин түүнд үгүй бөлгөө. 35 Тийнхүү Живда нь 
түүнийг үзмэгц хувцсаа хагачаад өгүүлрүүн; Аяа, миний охин чи намайг 
маш доройтуулан, намайг зовоогчдын нэгэн болов. Тэр юу гэвэл, би амаа 
Жахуад нээгээд тангаргаа хувилган үл чадна 36 хэмээн өгүүлсэнд тэр 
охин нь түүнд өгүүлрүүн; Миний эцгийг Жахуагийн чиний тул чиний 
дайснууд болсон нэгний тул хэрвээ чи амаа Жахуад нээсэн болбол эл, 
өгүүлснээрээ надад үйлд 37 гээд бус эцэгтээ өгүүлрүүн; Энэ нь надад 
бүттүгэй! гэвэл, миний нөхөдтэй уулсын дээр явалцан охины байдлын 
учир гашуудахын тул хоёр сарын турш намайг тавин үйлд 38 гэж 
өгүүлсэнд тэр Живда нь одтугай! гээд түүнийг хоёр сарын турш тавив. 
Тийнхүү тэр нь өөрийн нөхөдтэй одоод уулсын дээр охины байдлын учир 
гашуудан агаад 39 хоёр сарын эцэст эцэгтээ харьсанд тэр ч охиндоо 
өөрийн тангарагласан тангаргаар үйлдэв. Тэр охин нь эрийг ч эс мэдэв. 
40 Тийн бөгөөд Израйлын дотор энэ мэт ёс болов гэвэл Израйлын охид 
нь жил бүр дөрөв дөрвөн өдөр Килияадын Живдагийн охины учир 
гашуудахын тул явдаг бөлгөө.  



Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Ифарияамын хүмүүс нь цуглалцаад хойтоон одоод 
Живдад өгүүлрүүн; Чи Амуны хөвгүүдийн тус дайлахын тул одоход юуны 
тул биднийг биетэй одолцохуйяа эс дуудав аа? Бид чиний дээр чиний 
гэрийг галаар түлэх буй 2 хэмээн өгүүлсэнд Живда нь тэдэнд өгүүлрүүн; 
Би өөрийн улстай Амуны хөвгүүдийн тус дайлалцан атал таныг дуудсан 
боловч та намайг тэдний гараас эс аврав. 3 Тийн бөгөөд би таны эс 
аварсныг үзээд өөрийн амийг эс хайрлан Амуны хөвгүүдийн тус гарсанд 
Жахуа нь тэднийг миний гарт өгөв. Тийн атал та юуны тул эдүгээ өдөр 
миний тус дайлахын тул ирсэн буюу 4 хэмээн өгүүлээд Живда нь 
Килияадын хамаг хүмүүсийг цуглуулаад Ифарияамтны тус дайлав. Бас 
Килияадын хүмүүс нь Ифарияатныг таслав. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь 
ийн; Та Килияадтан Ифарияамтан хийгээд Манаштан хоёрын дунд байн 
атал Ифарияамаас зайлагчид буй хэмээн өгүүлсэн бөлгөө. 5 Тийнхүү 
Килияадтан нь Иорданы олмуудыг Ифарияамтнаас урьд аваад 
Ифарияамтан хүн буюу гэсэнд тэр нь биш хэмээн өгүүлбэл 6 тэд нь түүнд 
өгүүлрүүн; Эдүгээ Шибулид хэмээн өгүүл гэсэнд тэр нь тэр мэтээр өгүүлж 
эс чадсаны тул Шибулид гэж өгүүлбэл, тэд нь Иорданы олмуудын тэнд 
түүнийг бариад алав. Тийнхүү тэр цагт Ифарияамтнаас дөрвөн түм хоёр 
мянганы төдий алагдав. 7 Тийн бөгөөд Живда нь Израйлыг зургаан жилд 
шүүгээд Килияадын Живда нь нөгчөөд Кидияадын нэгэн балгасны дотор 
булагдав. 8 Түүнээс хойно Бидлихимын Ибцэн нь Израйлын шүүгч болов. 
9 Түүнд гэвэл, гучин хөвгүүд хийгээд гучин охид байсан бөгөөд тэр нь 
охидоо хадмуудад өгөөд хөвгүүддээ гучин бэрийг авав. Тэр нь Израйлыг 
долоон жилийн турш шүүв. 10 Тийн бөгөөд Ибцэн нь нөгчөөд Бидлихимд 
булагдав. 11 Түүнээс хойно Забулуны овгийн илд нь Израйлын шүүгч 
болов. 12 Тийнхүү Забулуны газарт байгч Ансалунд булагдав. 13 Түүнээс 
хойно Пиританийг аймгийн Хилалын Абдун хөвгүүн нь Израйлын шүүгч 
болов. 14 Түүнд дөчин хөвгүүд хийгээд гучин ас нар байсан бөгөөд тэд нь 
далан залуу илжиг унадаг бөлгөө. Тэр ч найман жилд Израйлын шүүгч 
бөлгөө. 15 Тийн бөгөөд Пиритонигийн аймгийн Хилалын Абдун хөвгүүн нь 
нөгчөөд, Амалиг ууланд байгч Ифарияам газрын Пиритонд булагдав.  

Арван гуравдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Израйлын хөвгүүдийн Жахуагийн өмнө мууг дахин 
үйлдсэнд Жахуа нь тэднийг Билиститэний гарт дөчин жилийн дуустал 
өгөв. 2 Тийн атал Жара балгасны Дангийн овгийн төрлөөс нэг Мануа гэгч 
хүн бөлгөө. Түүний гэргий нь Хихүсэр болон эс төрөв. 3 Тийнхүү 
Жахуагийн анхил нь тэр эмд үзэгдэж түүнд зарлиг болруун; Эдүгээ чи 
Хихүсэр болон эс төрдөг. Зүгээр чи жирэмсэн болон хөвгүүнийг төрөх 



болъу. 4 Тиймийн тул чи үзмийн ундаа хийгээд хатуу ундааг ч эс уун. 
Аливаа бузар юмыг эс идэн цээрлэн үйлд. 5 Тэр юуны тул гэвэл, чи 
жирэмсэн болон хөвгүүнийг төрөх болъюу. Жич тэр хүүхний төрөх цагаас 
бурханд Нажирид болохын тулд түүний толгойн дээр тонгорог ч үл хүрэх 
буй. Тэр Израйлын Билиститний гараас эхэлж аврах буй 6 хэмээн зарлиг 
болсонд тэр эм нь өөрийн нөхөрт одоод ийн хэмээн өгүүлрүүн; Бурхны 
хүн нь надад ирэв. Түүний нүүр нь бурхны анхилын нүүртэй адил маш 
сүртэй бөлгөө. Тийнхүү би чи хаанаас хэмээн асгав. Тэр ч над нэрээ эс 
хэлэв. 7 Харин тэр нь над ийн; Мана. Чи жирэмсэн болон хөвгүүнийг 
төрөх бөгөөд үзмийн ундаа хийгээд хатуу ундааг ч уун бүү үйлд. Аливаа 
бузар юмыг бүү ид! Тэр юуны тул гэвэл, хүүхэн нь төрөх цагаас үхэх цаг 
болтол бурханд Нижирид болох болъюу хэмээн зарлиг болов 8 гэсэнд 
Мануа нь Жахуагаас эрж ийн; Миний эзээн! Төрөх өдий хүүхэнд бидний 
юуг үйлдэхийг бидэнд сургахын тулд чиний илгээсэн бурхны хүнийг 
бидэнд дахин ирүүлэн соёрх! хэмээсэнд 9 бурхан нь Мануагийн дууг 
сонсов. Тийн бөгөөд бурхны анхил нь эмийн тариаланд байсан цагт 
дахин ирэв. Зүгээр түүний Мануа нөхөр нь түүнтэй эс байсны тул 10 Эс 
Зиану яарч гүйн нөхөртөө мэдүүлэн өгүүлрүүн; Мана. Над нэг өдөр ирсэн 
хүн нь над үзэгдсэн буй. 11 хэмээн өгүүлсэнд Мануа нь босож гэргийгээ 
дагаж тэр хүн хаана бүхий тэнд хүрээд түүнд өгүүлрүүн; Чи энэ эмд 
болсон хүн буюу хэмээсэнд тэр ч би мөн хэмээн зарлиг болов. 12 Жич 
Мануа нь айлтгаруун; Чиний зарлиг нь бүтэх болтугай! Бид хүүхнийг ямар 
ёсоор удирдан түүнд юуг үйлдэх юу 13 хэмээсэнд Жахуагийн анхил нь 
Мануад зарлиг болруун; Миний энэ эмд хамаг зарлиг болсоны учир 
цээрлэх түүнийг болтугай! 14 Тэр нь үзмээс гарсаныг үл идэн, үзмийн 
хийгээд хатуу ундааг эс уун, жич аливаа бузрыг үл идэн цээрлэх 
болтугай! Миний түүнд хамаг захисныг сахих болтугай! 15 хэмээсэнд 
Мануа нь Жахуагийн анхилд айлтгаруун; Бидний нэг ямааны ишгийг чамд 
бэлдэн байж хайрла 16 гэсэнд Жахуагийн анхил нь Мануад зарлиг 
болруун; Чи намайг байлгавч би чиний идээнээс үл идэх буй. Зүгээр 
хэрвээ чи шатаалт тахилыг өргөвөөс, Жахуад түүнийг өргөн үйлд хэмээн 
зарлиг болов. Тэр юуны тул гэвэл, түүний Жахуагийн анхил мөн хауйг 
Мануа нь эс мэдэв. 17 Жич Мануа нь Жахуагийн анхилд ийн хэмээн 
айлтгаруун; Чиний нэр нь хэн буй. Чиний зарлигийн бүтэх цагт бид 
чамайг хүндлэхийн тул болой 18 гэсэнд Жахуагийн анхил нь түүнд зарлиг 
болруун; Чи юуны тул миний нэрийг асууна. Тэр нь гайхамшигт буй 
хэмээн зарлиг болов. 19 Тийнхүү Мануа нь ишгийг хийгээд идээний 
өргөлийг аваад, чулууны дээр Жахуад өргөв. Бас гайхамшигт үйлдвэр 
бүхийд Мануа хийгээд түүний гэргий нь үзэв. 20 Тэр юуны тул гэвэл, 
галын дөлийн тахилын ширээнээс огторгуйд гарахад Жахуагийн анхил нь 
түүний ширээний галын дөлийн дотор дэгжин өөд болов. 21 Тэр мэтээр 



Жахуагийн анхил нь Мануа хийгээд түүний гэргийд дахин эс үзэгдсэн буй. 
Тийнхүү Мануа нь түүний Жахуагийн анхил мөн хэмээн мэдэв. 22 Бас 
Мануна нь өөрийн гэргийд ийн; Яруу батаар үхэх буй за. Тэр юуны тул 
гэвэл, бид бурхныг үзсэн буй 23 хэмээн өгүүлсэнд түүний гэргий 
өгүүлрүүн; Хэрвээ Жахуа нь биднийг алахыг туршсан бөгөөс эл, тэр нь 
бидний гараас шатаалт тахил хийгээд идээний тахилыг үл аван эд хамаг 
юмуудыг бидэнд үл үзүүлэн, энэ цагт энэ мэтээр биднийг сонссон үл 
болох бөгөөс гэв. 24 Тийн бөгөөд тэр эм нь хөвгүүдийг төрөөд түүнийг 
нэрийг Самасун хэмээн нэрийдэв. Хүүхэн нь Жахуагийн адистидаар өсөв. 
25 Бас Жахуагийн тодотгол нь заримдаа Дангийн байдалд Зара хийгээд 
Истнуваг хоёрын хооронд түүнийг эхэлж хөдөлгөв.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тэндээс Самсун нь Тимнадад одоод Билиститэний охидоос нэг эмийг 
Тиманадад үзэв. 2 Тийнхүү тэр нь ирээд өөрийн эцэг хийгээд эхэд ийн 
хэмээн өгүүлрүүн; Би Билиститний охидоос нэг эмийг Тамнудад үзсэн 
бөгөөд эдүгээ түүнийг над гэргий болгохыг хүргэгтүн! 3 гэсэнд түүний эцэг 
хийгээд эх нь түүнд ийн; Өөрийн ах дүү нар хийгээд миний хамаг улсын 
охидоос нэг ч эм үгүйн тулд чи хэрчигдсэн Билиститнээс гэргийг авах 
буюу хэмээн өгүүлсэнд Самсун нь эцэгтээ ийн; Түүнийг над хүргэж үйлд. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь над тааламжтай буй гэв. Зүгээр түүний эцэг 
хийгээд эх нь энэ Хэрэний Жахуагаас болон, түүний Билиститний тус 
шалтгааныг бэдэрснийг эс мэдэв. Тэр юуны тул гэвэл, тэр цаг Билиститэн 
нь Израйлыг эзлэв. 5 Тэндээс Самсун нь эцэг нь хийгээд эхтэйгээ 
Тамнудад одож, Тамнадын үзмийн тариалангуудад хүрэв. Тийнхүү тэнд 
нэг залуу арслан нь Самсуны тус урхиран дуугарав. 6 Тийн бөгөөд 
Жахуагийн тодотгол нь түүний дээр буусан бөгөөд, тэр нь гартаа юу ч 
үгүй боловч, ямааны ишгийг хагалах мэт түүнчлэн арсланг хагалав. 
Харин тэр нь эцэг хийгээд эхдээ юуг үйлдсэнийг эс хэлэв. 7 Тийнхүү 
Самсуны одоод тэр эмтэй хэлэлцсэнд, тэр ч түүнд тааламжит бөлгөө. 9 
Тэр цагаас хойно Самсун нь түүнийг авахын тул дахин одоод, арсланы 
хүүрийг үзэхийн тул хажуугаар одов. Тийн бөгөөд Мана. арсланы биеийн 
дотор загийн сүрэг хийгээд бал байсан буй. 9 Тэр нь гараараа түүнээс 
авч идэж яван, эцэг хийгээд эхдэ хүрээд тэдэнд өгсөн бөгөөд, тэд ч идэв. 
Зүгээр түүний арсланы биеэс балыг авсныг тэдэнд эс хэлэв. 10 Тийнхүү 
түүний эцэг нь тэр эмд одов. Самсун ч тэнд хуримыг үйлдэв. Тэр юуны 
тул гэвэл, залуу хүмүүс нь энэ мэтээр үйлдэх ёст байсан буй. 11 Тийн 
бөгөөд тэд нь түүнийг үзээд түүнтэй байхын тул гучин нөхдийг дуудав. 12 
Самсун нь тэдэнд ийн өгүүлрүүн; Би эдүгээ танд тааврыг хэлсүү. Хэрвээ 
та хуримын долоон өдрийн дотор түүнийг над үнэхээр тайлбарлан утгийг 



олвоос эл, би танд гучин цамц хийгээд гучин хувцсыг өгөх буй. 13 Зүгээр 
хэрвээ та над тайлбарлан үл чадваас та над гучин цамц хийгээд гучин 
хувцсыг өгөх болъюу гэсэнд тэд нь түүнд өгүүлрүүн; Бидний сонсохын тул 
чиний тааврыг хэлэн өгүүлтүгэй! 14 гэсэнд тэр нь тэдэнд ийн;. Идэгчээс 
идээ нь гарав. Хүчтээс амт гарав хэмээсэнд тэд нь гурван өдрийн 
туршаар тайлбарлан эс чадав. 15 Тийн бөгөөд долдугаар өдөр тэд нь 
Самсуны гэргийд өгүүлрүүн; Бидэнд тааврыг тайлбарлахын тулд өөрийн 
нөхрөөс гуйн үйлд. Тийн бус бөгөөс эл, бид чамайг хийгээд чиний эцгийн 
гэрийг галаар түлэх буй. Та бидэнд ахуйг авахын тул биднийг дуудсан 
биш үү? 16 гэсэнд Самсуны гэргий нь түүний өмнө уйлж ийн өгүүлрүүн; 
Чи намйг өшөөлөн эс янаглана. Чи миний улсын хөвгүүдэд тааврыг 
өгүүлээд над эс мэдүүлэв гэсэнд Самсун нь түүнд өгүүлрүүн; Би өөрийн 
эцэг хийгээд эхэд түүнийг эс мэдүүлсэн бөгөөд эдүгээ чамд мэдүүлэх юу 
гэв. 17 Тийн бөгөөд тэр нь Самсуны өмнө тэдний хуримын долоон өдөр 
болтол уйлав. Харин долдугаар өдөр Самсун нь түүнд мэдүүлэв. Тэр ч 
өөрийн улсын хөвгүүдэд тааврыг хэлэв. 18 Тийнхүү долдугаар өдөр 
нарны орохоос урьд балгасны улс нь түүнд өгүүлрүүн; Балаас юу амттай 
бөгөөд, арсланаас юу хүчит буй буюу хэмээн өгүүлсэнд тэр нь тэдэнд 
өгүүлрүүн; Хэрвээ та миний үхрээр эс хагалсан бөгөөс эл, миний тааврыг 
үл олох бөлгөө гэв. 19 Тийн бөгөөд Жахуагийн тодотгол нь түүнд буусан 
бөгөөд тэр нь Асхилунд одоод тэндээс гучин хүнийг алаад, тэдний 
хувцсыг таавраа таагчдад өгөв. Жич тэр нь хилэн төрөөд өөрийн эцгийн 
гэрт одов. 20 Зүгээр Самсуны гэргий нь Самсуны янаг болсон нөхөрт 
өгөгдсөн бөлгөө.  

Арван тавдугаар бүлэг  

1 Тэндээс буудайг хадах цагт Самсун нь ямааны ишгийг аван өөрийн 
гэргийд одоод ийн; Би гэрийн дотор гэргийдээ орсугай! хэмээсэнд тэр 
гэргийн эцэг нь түүнийг эс оруулав. 2 Бас тэр гэргийн эцэг нь өгүүлрүүн; 
Чи түүнийг бүр өшөөлсөн буй хэмээн санасаны тул би түүнийг чиний 
нөхөрт өгөв. Түүний охин дүү нь түүнээс үзэсгэлэнт биш үү? Тэр нь 
эгчийн оронд чиний болох болтугай! 3 гэсэнд Самсун нь тэдний учир ийн; 
Билиститэнд хорыг үйлдэх боловч тэднээс зэмгүй болох буй гэв. 4 Тийн 
бөгөөд Самсун нь одоод, гурван зуун үнээг бариад тэднийг сүүл сүүлээр 
холбон, хоёр хоёр сүүлийн хооронд нэг гэрэвчийг тавив. 5 Тийнхүү 
гэрэвчүүдийг түлсэнд тэдгээр үнээнүүдийг Билиститний тарианд явуулав. 
Тийн бөгөөд тарианы боолтууд хийгээд хатуу өдий тариа ба, үзмийн 
тариалангууд хийгээд тост модны тариалангуудыг галдав. 6 Тийн бөгөөд 
Билиститэн нь үүнийг хэн үйлдэв гэсэнд Тимнитний Самсун хүргэн нь 
үйлдэв. Тэр юуны тул гэвэл, түүний гэргийг аваад түүний нөхөрт өгсөний 



тул болой гээд Билиститэн нь ирээд, тэр гэргийг хийгээд түүний эцгийн 
гэрийг галаар түлэв. 7 Тийн бөгөөд Самсун нь тэдэнд өгүүлрүүн; Таныг 
үүнийг үйлдсэний тул би таны мууг хариулаад түүнээс хойно зогсох буй. 8 
гээд тэднийг гуч хийгээд холд маш их эвдрэлээр алаад Идумбн хадын 
оройд одоод тэнд суув. 9 Тийн бөгөөд Билиститэн нь гаран Иорданд 
буугаад Лихимд дэлгэрэв. 10 Бас Иудейгийн хүмүүс нь өгүүлрүүн; Та 
юуны тул бидний тус ирэв гэсэнд тэд нь Самсуны олохын тул хийгээд 
түүний бидэнд үйлдсэн мэт түүнчлэн түүнд үйлдэхийн тул бид ирэв гэв. 
11 Тийн бөгөөд Иудейгээс гурван мянган хүн нь Идма хадын оройн дээр 
одоод Самсунд өгүүлрүүн. Билистийн бидний эзэд ахуйг чи эс мэднэ. Энэ 
чиний бидэнд үйлдсэн нь юу буюу хэмээн өгүүлсэнд тэр нь тэдэнд ийн; 
Тэдний над үйлдсэн мэт түүнчлэн би тэдэнд үйлдэв 12 хэмээн өгүүлсэнд 
тэд нь түүнд өгүүлрүүн; Бид чамайг хүлээд Билиститний гарт өгөхийн тул 
ирсэн буй гэсэнд Самсун нь тэдэнд өгүүлрүүн; Таны намайг үл алахыг та 
надад тангараглагтун! 13 хэмээн өгүүлсэнд тэд нь түүнд ийн; Тийн бус, 
бид чамайг үнэхээр үл алах буй. Бид чамайг чангаар хүлээд тэдний гарт 
өгсүгэй! гээд түүнийг хоёр шинэ аргамжаар хүлээд хаднаас авчирав. 14 
Түүний Лхимд хүрсэнд Билиститэн нь түүнийг тус их дуугарав. Тэнд 
Жахуагийн тодотголын түүний дээр бууснаар түүний гар дахь байсан 
аргамж нь галд түлэгдсэн улс мэт болов. Тийн хүлээлгэ нь түүний гараас 
мултрав. 13 Тийн бөгөөд тэр нь илжигний уурхайг олоод гараа суглан 
аваад түүгээр мянган хүнийг алаад 16 Самсун нь өгүүлрүүн; Би илжигний 
уурхайгаар овог овгийн дээр мянган хүнийг алав 17 хэмээн өгүүлэхийг 
дуусгасанд тэр нь илжигний уурхайг гараасаа хаяад тэрхүү газрын Рэмэ 
Лихи хэмээн нэрийдэв. 18 Бас тэр нь ихэд ундаасаад, Жахуад дуудан 
ийн; Чиний энэ их авралыг боолын гараараа өгсөнд эдүгээ би ундаасаж 
өгөх буюу. Эсвэл эс хэрчигдсэдийн гарт унах буюу 19 хэмээн өгүүлсэнд 
Жахуа нь Лхихийн хөндийг завсарлуулсан бөгөөд тэндээс ус нь гарав. 
Тийнхүү тэр нь уугаад сэтгэлдээ амар болоод амьдрав. Тиймийн тул тэр 
нь тэрхүү газрыг Инг Хикүр хэмээн нэрийдэв. Тэр нь эдүгээ өдрө болтол 
Лхихд буй. 20 Самсун нь Филиситтэний цагт хорин жилийн туршаар 
Израйлын шүүгч бөлгөө.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1 Тэндээс Самсун нь Кэжэд одоод тэнд садар эмийг үзээд түүнд оров. 2 
Тийнхүү Кэжийн улсад ийн; Самсун нь энд ирэв гэсэнд тэд нь түүнийг 
тойрч балгасны хаалганы дэргэд бүхэл шөнө түүнийг хүлээж бүхэл шөнө 
болтол аниргүй байж ийн өгүүлэлдрүүн; Маргааш өдөр болоод бид 
түүнийг алах буй гэв. 3 Тийнхүү Самсун нь шөн дөл болтол хэвтээд шөнө 
дөлд босон, балгасны хаалгийн үүд хийгээд хоёр багана модод ба 



хөндлөн мод бүгдээрийг аваад мөрдийн дээрээ өргөөд тэднийг Хибруны 
өмнө ахуй уулны оройд аваачив. 4 Тэр захаас хойно Самсун нь Сурагийн 
бэлд байгч Далилал гэгч эмийг янаглав. 5 Тийн бөгөөд Билиститний ноёд 
нь тэр эмд ирээд өгүүлрүүн; Түүнийг аргадан түүний их дайлаж болохыг 
ү3 Тийн болвоос биднээс тус бүр чамд нэг нэг зуун мөнгөний шахилыг 
өгөх буй 6 хэмээн өгүүлсэнд Дамша нь Самсунд ийн; Чиний их хүч нь 
юуны дотор буй. Бас чамайг зовоохын тул юугаар хүлж болох буюу 
хэмээн над өгүүлэн хайрла 7 гэсэнд Самсун нь түүнд өгүүлрүүн; Хэрвээ 
намайг долоон хатана өдий нойтон бургасаар хүлвээс, би бус хүн мэт 
хүнгүй болох буй гэв. 8 Тэндээс Филиститэний ноёдын түүнд долоон 
хатна өдий нойтон бургасыг авчирсанд тэр эм нь түүнийг тэднээр хүлэв. 9 
Тэнд хүмүүс нь тэр эмтэй таслагийн дотор түүцаар хэвтсэн бөгөөд Дашла 
нь Самсунд ийн; Самсун аа! Билиститэн нь чиний тус болох болтугай! 
гэсэнд Самсун нь бургасуудыг галаар түлсэн хүчгүй олс мэт таслав. Тэр 
мэт түүний хүч нь эс мэдэгдсэн буй. 10 Тийн бөгөөд Дашла нь Самсунд 
өгүүлрүүн; Чи намайг элэглэн худлаар хэлэв. Эдүгээ юугаар чамайг хүлж 
болох хэмээн над өгүүлэн хайрла 11 гэсэнд тэр нь түүнд өгүүлрүүн; 
Хэрвээ намайг сая гарсан шинэ аргамжаар чанга хүлвээс би бус хүн мэт 
хүчгүй болох буй. 12 гэсэнд Дашла нь шинэ аргамжуудыг аваад түүнийг 
хүлээд, түүнд ийн Самсун аа! Билисти нь чиний тус болох болтугай! гэв. 
Нууцаар хэвтэгчид нь таслагийн дотор байсан бөлгөө. Харин тэр нь 
аргамжуудыг олс мэт гараасаа эвдэв. 13 Тийнхүү Дашла нь Самсунд 
өгүүлрүүн; Эдүгээ болтол чи намайг элэглэн худлаар хэлэв. Чамайг 
юугаар хүлж болхрыг надад хэл гэсэнд тэр нь түүнд өгүүлрүүн; Хэрвээ чи 
миний толгой долоон гэзгийг цэгмээл нээвэл би хүчгүй болох буй 14 
гэсэнд тэр нь гадсаар уяад түүнд өгүүлрүүн; Самсун аа! Пилиститэн нь 
чиний тус болох болтугай! гэсэнд Самсун нь нойроос сэрээд гадас 
хийгээд цэгмээг аваачиж одов. 15 Тийнхүү Далила нь түүнд өгүүлрүүн; 
Чиний намайг янагласныг яаж өгүүлнэм миний зүрх нь намайг үл таална. 
Эдүгээ гурав дахин чи намайг элэглээд, чиний их хүч нь хаана байхыг 
надад эс хэлэв гэлээ. 16 Тийн бөгөөд тэр эмийн түүнийг өдөр бүр 
үгсээрээ хашсанаар түүний сэтгэл нь үхлийн ойр зовоогдов. 17 Тийнхүү 
тэр нь Далилад зүрхний дотроо хамаг байсныг хэлэн ийн; Миний толгойн 
дээр тонгорог нь эс хүрэв. Тэр юуны тул гэвэл, би өөрийн эхийн умайгаас 
бурханд салаадсан хүн байсан буй. Хэрвээ миний охидыг авах бөгөөд 
миний хүч нь надаас гарах бөгөөд би өөр хүн мэт хүчгүй болох буй 18 
гэснээр Далила нь Самсуны бүхэл сэтгэлийг түүнд хэлснийг үзээд 
Пилиститний ноёдод дуудахын тул илгээгээд ийн; Та энд нэгэнт ирэгтүн! 
Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь бүхэл сэтгэлээ надад үзүүлэв гэж өгүүлсэнд 
Пилиститний ноёд нь гартаа мөнгөө авчран түүнд ирэв. 19 Тийн бөгөөд 
Далила нь өөрийн өлмийн дээр түүнийг унтуулаад нэгэн хүнийг дуудаад 



Самсуны толгойн долоон гэзгийг авахуулав. Тэр мэтээр түүний хүчний 
түүнээс гарсны тул Далила нь түүнийг эхэлж зовоов. 20 Бас тэр нь 
өгүүлрүүн; Самсун аа! Пилиститэн нь чиний тус болох болтугай! гэсэнд 
тэр нь нойроосоо сэрээд Жахуагийн түүнээс холдсоныг эс мэдээд 
өгүүлрүүн; Би урьд мэт гаран биеэ хөдөлгөх буй гэлээ. 21 Харин 
Билиститэн нь түүнийг бариад түүнийг нүдийг тэслээд түүнийг хазад 
авчран зэс гинжээр хүлэв. Тэр ч хадны дотор дээрэмдэж байв. 22 Зүгээр 
түүний толгойн үс нь авсны хойно дахин эхэлж ургав. 23 Тэндээс 
Пилиститэн ноёд нь өөрийн Данад хэмээгч бурханд их тахилыг өргөж 
жаргахын тул цуглалцав. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь ийн; Бидний бурхан 
нь Самсун дайснаа бидний гарт өгсөн буй гэлээ. 24 Бас улс нь түүнийг 
үзээд ийн; Бидний бурхан нь бидний гзарыг эвдэгч гэвэл олон биднийг 
алагч дайсныг биднийг гарт өгсөн буй гэж өөрийн бурхныг магтав. 25 Бас 
тэдний зүрхний жаргасан цагт тэд нь өгүүлрүүн; Самсуны бидэнд 
наадахын тул түүнийг дуудагтун! гэж өгүүлсэнд тэд нь Самсуныг 
гяндангаас дуудаад түүнийг багануудын хооронд тавив. Тэр ч тэдний 
өмнө наадав. 26 Тийнхүү Самсун нь гараараа удирдагч хүнд өгүүлрүүн; 
Гэрийг даах багануудад тэнд миний түшихийн тул намайг хүргэтүгэй! 
гэлээ. 27 Гэр нь эр эм хүмүүсээр дүүрэн бөлгөө. Бас Пилиститний хамаг 
ноёд тэнд бөлгөө. Бас гэрийн оройн дээр гурван мянганы төдий эр эм хүн 
нь Самсуны наадсаныг үзэв. 28 Тийн бөгөөд Самсун нь Жахуад дуудан 
өгүүлрүүн; Эзэн бурхаан! Намайг санан соёрх! Бас бурхаан! Миний хоёр 
нүдний учир Пилиститэнд ганцад хариулахын тул намайг энэ нэгэнт хүчит 
болгон соёрх! 29 хэмээн өгүүлсэнд Самсун нь гэрийг даан тулсан дунд 
багана гэвэл, нэгийг баруун гараар нөгөөг зүүн гараараа барив. 30 Бас 
Самсун нь өгүүлрүүн; Би Пилиститэнтэй өгөлцөх болтугай! гээд түүний 
хүчит биеэ бөхийснөөр гэр нь ноёд хийгээд түүний дотор байсан хамаг 
улсын дээр унав. Тийнхүү тэдний үхэх цагт алагсад нь амьд цагийн 
алагсдаас үлэмж олон бөлгөө. 31 Тэндээс түүний ах дүү нар хийгээд 
түүний эцгийн хамаг Хирдэгэд нь ирээд түүнийг авчраад Зора хийгээд 
Иштаул хоёрын хооронд түүний Мануа эцгийн болох газарт болов. Тэр нь 
Израйлыг хорин жилийн турш шүүв.  

Арван долдугаар бүлэг  

1 Тэнд Ифараяамын уулны нэгэн Михэн нэрт хүн бөлгөө. Тэр нь өөрийн 
эхэд ийн хэмээн өгүүлрүүн; Чамаас автсан мөнгө гэвэл, түүний учир 
чиний хараасан бас миний сонссоноор өгүүлсэн нэгэн мянга нэгэн зуун 
хэсгүүд нь миний авсны тул бөгөөд надтай буй 2 хэмээн өгүүлсэнд түүний 
эх нь ийн; Миний хөвгүүн, чи Жахуагаар адистадлагдах болтугай! гэлээ. 3 
Тийнхүү түүний мөнгөний нэгэн мянга нэг зуун хэсгүүдийг эхдээ 



хариулсанд түүний эх өгүүлрүүн; Би тэр мөнгөөр сийлсэн бөгөөд цутгасан 
хөргийг бүтээхийн тул өөрийн хөвгүүний тул Жахуад ариутгав. Тиймийн 
тул эдүгээ түүнийг чамд хариулна гэлээ. 4 Зүгээр тэр нь мөнгийг эхдээ 
хариулсан бөгөөд түүний эх нь мөнгөнөөс хоёр зуун хэсгийг аваад, 
цутгагчид өгөв. Тэр нь тэдгээр сийлсэн хийгээд цутгасан хөргийг бүтээв. 
Тэр нь Микэгийн гэрийн дотор бөлгөө. 5 Бас тэр Микэ гэгч хүн нь бурхдын 
гэртэй бөгөөөд Ифуд хийгээд Тайравуудыг бүтээгээд өөрийн хөвгүүдээс 
нэгийг ариутган ламаа болгов. 6 Тэр цагт Израйлд хаан ч эс байсан 
бөгөөд тус бүр хүн нь өөрийн дураар үйлдэв. 7 Тэнд атал Бидлихим 
Иудэд суусан Иудейгийн төрлийн болон Ливитний нэг залуу хүн бөлгөө. 8 
Тийн бөгөөд тэр хүн нь Бидлихим Иудей балгаснаас суух орныг олохын 
тул гараад Ифарияам ууланд Микэгийн гэрт аянаараа ирэв. 9 Микэ нь 
түүнд өгүүлрүүн; Чи хаанаас ирэв ээ? гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Чи 
Бидлихим Иудейгийн Ливитний хүн бөгөөд орныг хаана олохуй тэнд 
суухын тул одно 10 гэсэнд Микэ нь түүнд өгүүлрүүн; Надтай суу. Надад 
эцэг хийгээд лам болтугай! Тийн болбол би чамд жил бүр мөнгөний арван 
хэсэг хийгээд төгс хувцас ба тэжээлийг өгсүгэй! гэлээ. Тийнхүү Ливитний 
хүн нь оров. 11 Ливитний хүн нь тэр хүнтэй ханаж суув. Тийн бөгөөд тэр 
залуу хүн нь түүнд түүний нэгэн хөвгүүн мэт болов. 12 Бас Микэ нь тэр 
Ливитний хүнийг ариутган үйлдэв. Тэр мэт тэр нь Микэгийн лам болж 
түүний гэрт байв. 13 Тийн бөгөөд Микэ нь ийн; Надад Ливитний хүний 
миний лам болсны тул Жахуа нь надад сайныг үйлдэх хэмээн би эдүгээ 
мэднэ гэж өгүүлэв.  

Арван наймдугаар бүлэг  

1 Тэр цагт Израйлд хаангүй бөлгөө. Бас тэр цагт Дэнгийн овог нь өөрийн 
суухын тул өмчийг бэдрэв. Тэр юуны тул гэвэл, тэр цаг байтал тэдний 
өмч нь Израйлын овгийн дунд тусаагүй бөлгөө. 2 Тийн бөгөөд Дэнгийн 
хөвгүүд нь өөрийн төрлөөс гэвэл, өөрийн хязгаар болон Зора хийгэд 
Иштаулаас таван баатар хүнийг газрыг торчиж бэдрэхийн тул илгээн, 
тэдэнд өгүүлрүүн; Одогтун! Газрыг бэдрэгтүн! гэсэнд тэд нь Ифаряамын 
ууланд Микэгийн гэрт хүрээд тэнд байв. 3 Тэд нь Микэгийн гэрийн дэргэд 
хүрсэнд залуу Ливитний хүний дууг таниад, тэнд ороод түүнд өгүүлрүүн; 
Чамайг хэн энд авчрав ээ! Бас энд юуг үйлдэнэ вэ? Чамд энд юун буюу 4 
гэж өгүүлсэнд тэр нь тэдэнд өгүүлрүүн; Ийм тийм Микэ надад үйлдэнэ. 
Түүний намайг хөлсөлснөөр би түүний лам буй 5 гэж өгүүлсэнд тэд нь 
түүнд өгүүлрүүн; Бидний одох зам нь бүтээмжтэй болох уу? үгүй юу гэж 
бидний мэдэхийн тул бурхнаас асууж хайрла! 6 хэмээн өгүүлсэнд лам нь 
тэдэнд өгүүлрүүн; Амраар одогтун! Таны одох зам нь Жахуагийн өмнө 
мөн буй гэлээ. 7 Тийнхүү тэд таван хүн нь одоод Лайст хүрээд тэндэс 



улсын амархан аюулгүй Шүдтэний ёсоор байсныг үзэв. Бас тэр газарт 
хэргийн учир ичүүлэх захирагч ч үгүй бөлгөө. Бас тэд нь шүдтэнээс хол 
болоод ямар ч хүнтэй хэрэггүй бөлгөө. 8 Тийн бөгөөд тэдний өөрийн Зора 
хийгээд Иштаулд байгч ах дүү нарт ирсэнд тэдний ах дүү нар нь тэдэнд 
ийн; Та юуг өгүүлнэ 9 гэсэнд тэд нь өгүүлрүүн; Босогтун! Тэдний тус 
гаралцъя. Тэр юуны тул гэвэл, бид газрыг үзэв. Тэр нь маш сайн буй. Та 
хөдлөлгүй байх буюу. Тэр газрыг эзлэхийн тул яаран орохоор одогтун! 10 
Таны одоход бурхны түүнийг таны гарт өгсний тул та аюулгүй улс хийгээд 
уужим газарт хүрэх буй. Тэрхүү оронд ертөнцийн хамаг байх юмнаас нэг 
ч дутуугүй буй гэлээ. 11 Тийнхүү тэндээс Зора хийгээд Иштаулаас 
Дэнгийн төрлөөс болон зурган зуун дайны зэвсэгтэй хүн нь гарав. 12 Тэд 
нь одож Иудегийн Гиржэд Жирэмд буув. Тиймийн тул тэр газар нь эдүгээ 
өдөр болтол Дэнгийн буудал хэмээн нэрийдэгдэнэ. Тэр нь Хиржэд 
Жирэмийн хойт зүгт буй. 13 Тэндээс тэр нь Ифаряам ууланд одоод 
Микэгийн гэрт хүрэв. 14 Тийн бөгөөд Лаваг газрыг торчихуйяа одсон 
таван хүн нь өөрийн ах дүү нарт өгүүлрүүн; Эд гэрүүдийн дотор Ифуд 
хийгээд Тирэбүүд ба сийлсэн хийгээд цутгасан хөргүүдийн байхыг та 
мэднэ үү? Тиймийн тул эдүгээ таны юу үйлдэхийг мэдэгтүн! 15 гээд тэнд 
яван залуу Ливитний хүний гэр гэвэл, Микэгитйн гэрт хүрээд түүнийг 
мэндчилэв. 16 Харин тэд зургаан зуун дайны зэвсэгтэй хүн нь хаалгын 
орон газарт зогсов. 17 Тийнхүү газрыг торчихуй одсон таван хүн нь ороод 
сийлсэн хөрөг хийгэд Ифуд ба Тирэбүүд хийгээд цутгасан хэргийг авав. 
Лам нь хаалгын орох газарт зургаан зуун дайны зэвсэгтэй хүнтэй зогсов. 
18 Бас тэдний Микэгийн гэрт ороод сийлсэн хөрөг хийгээд Ифуд ба 
Тирэвүүд хийгэд цутгасан хөргийг авсанд лам нь тэдэнд өгүүлрүүн; Та 
юуг үйлдэнэ вэ? 19 гэсэнд тэд нь түүнд өгүүлрүүн; Дуугүй байтугай! Аман 
дээрээ гараа тавин бидэнтэй од. Бас бидэнд эцэг хийгээд лам болтугай! 
Чамд нэг хүний гэрт лам болохоос Израйлын нэгэн овог хийгээд төрөлд 
лам болох нь дээр биш үү? 20 гэж өгүүлсэнд ламын зүрх нь баясав. Тийн 
бөгөөд Ифуд хийгээд Тирэбүүд ба сийлсэн хөргийг аваад улсын дун 
одов. 21 Тийн бөгөөд тэд нь буцаж хүүхэд хийгээд малууд ба барааг 
биеэс урьдаа явуулав. 22 Тэдний Микэгийн гэрээс холдсонд Микэгийн 
гэрийн ойр айлууд нь чуулаад Дэнгийн хөвгүүдийг нэхээд 23 Дэнгийн 
хөвгүүдэд дээдэв. Тийнхүү тэд нь нүүрээ эргэж Микэд ийн; Чамд юу буй 
буюу. Чиний бархирсан нь юуны тул буюу. 24 гэж өгүүлсэнд тэр нь 
өгүүлрүүн; Та миний бүтээсэн бурхад хийгээд ламыг авч одсон буй. 
Надад өөр юу ч үгүй бөгөөд чамд юу буюу, хэмээн таны өгүүлсэн нь юун 
буй буюу 25 гэсэнд тэд нь өгүүлрүүн; Бидний дунд дуугаа бүү сонсого. 
Тийн бус бөгөөс уурт хүмүүсийн чиний тус гүйхээр чи өөрийн амь хийгээд 
Хэрдэхидний амийг гээх болъюу 26 хэмээн өгүүлээд дэнгийн хөвгүүд нь 
аянаараа явав. Тийнхүү Микэ нь тэдний түүнээс хүчтэй байсныг үзээд 



буцаж өөрийн гэрт харив. 27 Тэр мэтээр тэд нь Микэгийн бүтээсэн хөрөг 
хийгээд түүний ламыг аваад Лайсын аюулгүй амархан улсад хүрээд 
тэднийг илдийн ирээр таслан балгасыг галаар түймэрдүүлэв. 28 Тийнхүү 
аврагчгүй бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, тэр балгас нь Бид Рихувын дэргэд 
бэлд бөгөөд Шиднээс хол бөлгөө. Бас тэд нь ямар ч хүнтэй хэрэггүй ажу. 
Тэндээс тэд нь балгасыг үүдээд тэнд суув. 29 Тийн бөгөөд тэд нь 
балгасны нэрийг өөрийн Израйлд төрөгдсөн Дэн эцгийн нэрээр Дэн 
хэмээн нэрлэв. Зүгээр тэр балгасны урьдахь нэр нь Лайс бөлгөө. 30 Тэнд 
Дэнгийн хөвгүүд нь тэр хийгээд түүний хөвгүүд нь Дэнгийн овогт олз 
болгогдох цаг болтол лам нар болсон буй. 31 Тэд нь бурхны гэрийн 
Шилүд байсан бүхэл цаг болтол Микэгийн бүтээсэн сийлсэн хөргийг 
суулгав.  

Арван есдүгээр бүлэг  

1 Бас Израйлын дотор хаангүй болсон цагт Ифараяамын уулны хажууд 
нутагласан Ливийн овгийн нэгэн хүн нь Бидлихим Иудейгээс нэгэн бага 
гэргийг гэртээ авав. 2 Тийн бөгөөд түүний бага гэргий нь түүний тус 
таяъяангүйлаад, түүнээс салан Бидлихим Иудейд байгч өөрийн эцгийн 
гэрт буцаад тэнд дөрвөн сарын турш байв. 3 Тэндээс түүний нөхөр нь 
өөрийн боол хийгээд хоёр илжигтэйгээр түүнд эвтэйгээр хэлж түүнийг 
буцаахын тул босон одов. Тийн тэрхүү залуу эмийн түүнийг өөрийн 
эцгийн гэрт оруулсанд эцэг нь түүний үзээд түүнтэй учрахуйяа баясав. 4 
Бас түүний хадам эцэг гэвэл, эмийн эцэг нь түүнийг суулгав. Тийн бөгөөд 
тэр нь түүнтэй гурав хоног байв. Бас тэд нь идэн уун хонов. 5 Тийн бөгөөд 
дөрөвдүгээр өдөр тэдний эрт маргааш боссонд тэр нь одохын тул босов. 
Зүгээр эмийн эцэг нь хүргэндээ ийн; Нэгэн бага боорцгоор зүрхээ 
амруулсны хойно одогтун! гэлээ. 6 Тэр мэт эмийн эцэг нь тэр хүнд чи 
ханатугай! Хонож Хайрла! Зүрхээ жаргуултугай! гэж өгүүлсний тул тэд 
хоёулан суугаад идэж ууж байв. 7 Тэндээс тэр хүн нь одохын тул босоход 
түүний хадам эцгийн түүнийг гуйсны тул дахин тэнд хонов. 8 Тийн бөгөөд 
тэр нь тавдугаар өдөр эрт маргааш одохын тул босоход эмийн эцэг нь 
түүнд өгүүлрүүн; Зүрхээ амруулан хайрла! гэж өгүүлсэнд тэд хоёулан 
хагас өдрийг өнгөрүүлтэл байгаад идэлцэв. 9 Тэндээс хүн хийгээд түүний 
бага гэргий ба, түүний боол тэдний одохын тул боссонд түүний хадам 
эцэг гэвэл эмийн эцэг нь түүнд өгүүлрүүн; Үдэш ойр болов хонож 
хайрлагтун! Мана. Өдөр нь дуусах болов. Чиний зүрх жаргуулан энд 
хонотугай! Тийнхүү маргааш гэртээ одохын тул явтугай! 10 Гэвч тэр хүн 
нь тэр шөнө байхын эс дурсан босож одоод Зибус гэвэл Иерусалимын 
тус хүрэв. Бас түүнтэй эмээлтэй хоёр илжиг хийгээд өөрийн нь бага 
гэргий нь буй бөлгөө. 11 Тийнхүү тэдний Зибусын дэргэд хүрсэнд үдэш 



ойр бөгөөд, боол нь өөрийн эзэнд өгүүлрүүн; Одъё. Энэ Зибусын улсын 
балгасанд ороод тэнд хонох миний болтугай! 12 хэмээн өгүүлсэнд эзэн нь 
түүнд өгүүлрүүн; Бид Израйлын хөвгүүдээс бус хүний балгасанд орж үл 
болох бид Кибид адсугай! гээд 13 бас боолдоо ийн өгүүлрүүн; Одъё. Эд 
ордоос нэг гэвэл, Кибиэд эсвэл Рэмэд хонохын тул оръё 14 гэсэнд тэд нь 
айн одоод нарны орох цагт Бикиминий Хэбнэд хүрэв. 15 Тийн бөгөөд тэд 
нь Кибиэд хонохын тул хажуугаар яван оров. Харин тэр хүний ороход хүн 
ч тэднийг гэртээ хоноход эс оруулсаны тул балгасны зээлд суув. 16 Тийн 
атал нэг өвгөн нь өөрийн хөдөлмөрөөс үдэшд тариалангаас буцан ирэв. 
Тэр гэвэл Ифриамын уулны хүн боловч Кибиэд суув. Зүгээр тэрхүү орны 
хүмүүс ч Бикиминий овгоос бөлгөө. 17 Тэр нь нүдээ өргөн балгасны захад 
аяны хүнийг үзээд тэр өвгөн нь түүнд ийн; Чи хаана хүртэл явна. Бас 
хаанаас ирэв. 18 гэсэнд тэр нь түүнд өгүүлрүүн; Бид Бидлихим Иудейд 
одоод Жахуагийн гэрт одно. Зүгээр хүн ч намайг гэртээ эс оруулав. 19 
Бас бидний илжигдийн тул өвс хийгээд хүнс бөгөөд биеийн тул хийгээд 
шивэгчний ба, чиний боолуудтай ахуй залуу хүний тул талх хийгэд 
үзмийн ундаа буй амой. Нэг юм дутуугүй буй 20 гэсэнд өвгөн өгүүлрүүн; 
Чамд амар болтугай! Зүгээр чиний дутуу нь надаас автах болтугай! Ямагт 
захад бүү хонотугай! 21 хэмээсэнд түүнийг өөрийн гэрт оруулан 
илжигдийг идүүлэв. Бас тэд нь хөлөө угаагаад идэн уун байв. 22 Тэдний 
зүрхээ жаргуулсанд зарим муу авиртууд гэвэл, балгасны хүмүүс нь 
гэргийг тойрон үүдэнд талд гэрийн өвгөн эзэнд ийн; Чиний гэрт орсон 
хүнийг бидний түүнийг мэдэхийн тул гарган үйлд 23 гэсэнд тэр хүн гэвэл, 
гэрийн эзэн нь тэдэнд өгүүлрүүн; Ах дүү нар минь ээ! Тийн бус хорыг бүү 
үйлдэн хайрла! Энэ хүний миний гэрт орсоны тул энэ мунхагийг бүү үйлд. 
22 Мана. Миний охин ба түүний бага гэргий нь буй. Эдүгээ би тэднийг 
гаргасуу. Тэднийг буулгагтун! Тэдэнд өөрийн дураар үйлдэгтүн! Зүгээр 
энэ хүнд энэ мунхагийг бүү үйлд 25 гэсэн боловч хүмүүс нь түүнийг эс 
сонсов. Тиймийн тул тэр хүн нь өөрийн бага гэргийг аваад түүнийг тэдэнд 
гаргав. Тэд ч түүнийг мэдэж бүхэл шөнө түүнийг муугаар хэрэглээд, үүр 
цайхад түүнийг тавив. 26 Тийн бөгөөд тэр эм нь үүр цайхад ирээд өөрийн 
эзний байгаа хүний гэрт ирээд үүдний дэргэд унаад өдөр болтол хэвтэв. 
27 Тийнхүү түүний эзний маргааш эрт болсон гэрийн үүдийг тайлаад 
аяндаа явахын тул гарсанд түүний бага гэргийн гар үүдний тус байсан 
бөгөөд гэрийн үүдэнд унасаныг үзэв. 28 Тэр нь түүнд өгүүлрүүн; Бас 
явалцъя гэсэнд тэр нь хариуг эс өгүүлэв. Тийнхүү тэр нь түүнийг 
илжигний дээр өргөн өөрийн оронд одоод 29 гэртээ хүрээд хутгыг аван 
өөрийн бага гэргийг барьж түүний биеийг арван хоёр хувь болгон 
хуваагаад, түүнийг Израйлын хамаг хязгаарт илгээв Тэр тийн бүхийд 
хамаг илжигд нь өгүүлэлдрүүн; Адил үйлд Израйлын Египет газраас 



гарсан цагаас эдүгээ болтол эс үзэгдсэн буй. Түүнийг саналцан, 
зөвлөлцөн, хэлэлцэгтүн! хэмээлдэв.  

Хорьдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд хамаг Израйлын хөвгүүдийн чуулган нь гаран нэг хүн мэт 
бөгөөд Дангаас Бирсива хүртэл Килиади газартай Мичифад Жахуагийн 
өмнө чуулав. 2 Тэр мэт Израйлын хамаг овгуудын бүхэл улсын 
тэргүүлэгчид нь бурхны улсын чуулганы дотор гэвэл, дөрвөн бум явган 
явагчид илдийг баригчид нь биеэ илэрхийлэв. 3 Биниминий хөвгүүд нь 
Израйлын хөвгүүдийн Мичифад одсоныг сонсов. Тийн бөгөөд Израйлын 
хөвгүүд нь ийн өгүүлрүүн; Тэрхүү хор нь яаж үйлдсэн буй хэмээн бидэнд 
мэдүүлтүгэй! 4 хэмээн өгүүлсэнд алсан эмийн Ливитний хүмүүс нь өчрүүн 
ийн; Би Биниминий Кибиэд гэвэл би хийгээд миний бага гэргий нь 
хонохийн тул ирэв. Тийнхүү Кибиэгийн хүмүүс нь шөнийн цагт миний тус 
босон гэрийг тойрон, намайг алах зоригтой бөлгөө. Бас миний бага 
гэргийг булааснаар тэр нь үхэв. 6 Тийн бөгөөд би бага гэргийгээ аваад 
түүнийг хэсэг хэсгээр огтлоод Израйлын өмчийн хоног газарт илгээв. Тэр 
юуны тул гэвэл, тэд нь таяаангуйн хурьцал хийгээд мунхагийг Израйлын 
дотор үйлдэв. 7 Эдүгээ та бүгдээр Израйлын хөвгүүд болон энд таны 
зөвлөлгөө хийгээд санаачлалыг өгүүлэгтүн! 8 гэсэнд улс нь ганц хүн мэт 
босоод ийн; Биднээс нэг ч өөрийн майханд үл одогтун! Өөрийн гэрт ч үл 
харих буй. 9 Зүгээр эдүгээ бид Кибиэд энэ хэргийг үйлдэх гэвэл, шавааг 
орхин түүний тус одохын тул Израйлын хамаг овгуудаас зуун хүнээс 
арвыг аван, мянгаас зууг аван, түмээс мянггыг авах буй. 10 Тэд ч улсын 
түм хүнсийг авчирах бөгөөд Биниминий Кибиэд хүрэхэд тэдний израйлд 
үйлдсэн хамаг мунхагийн ёсоор тэдэнд үйлдэх болъюу гэв. 11 Тийн 
бөгөөд Израйлын хамаг улсууд нь балгасны тус ганц хүн мэт нөгцөн 
чуулав. 12 Бас Израйлын овгууд нь хүмүүсийг Биниминий бүхэл овогт 
илгээж ийн хэмээн өгүүлрүүн; Энэ таны дотор үйлдсэн хор юу буюу . 13 
Тиймийн тул тул Кибиэд байгч муу хүмүүийг бидний тэднийг алж, 
Израйлаас хорыг гаргахын тул бидэнд өгөгтүн! хэмээн захиулав. Харин 
Биниминий хөвгүүд нь өөрийн ах дүү нар гэвэл Израйлын хөвгүүдийн тус 
дайлж гарахын тул Кибиэд чуулав. 15 Тийн бөгөөд тэр цагт балгадын 
болон Биниминий хөвгүүдийн тоо гэвэл, илдийг баригч хоёр түм зургаан 
мянган хүн бөгөд Кибиэн улс нь долоон зуун сонгосон хүмүүс нь дуудсан 
бөлгөө. 16 Энэ хамаг улсаас долоон зуун хүн нь сулгайвчилагчид бөгөөд 
чулуудыг Шитимээр хайваас, хялгасыг үл алддаг бөлгөө. 17 Бас 
Биниминий гадна Израйлын хүн нь дөрвөн бус илдийг баригч болон 
бүгдээр дайлах хүмүүс бөлгөө. 18 Тийнхүү Израйлын хөвгүүд нь босож 
Бидэд одоод бурхнаас зөвлөгөөг эрэн ийн; Биднээс гэрээр зарлиг 



болруун; Иудей нь гарах болтугай! 19 хэмээсэнд Израйлын хөвгүүд нь 
маргааш босон Кибиэгийн тус буув. 20 Тийн бөгөөд Израйлын хүмүүс нь 
Биниминий тул дайлахын тул одож Израйлын хүмүүс нь Кибиэд дайнд 
оролцохоор тэдний тус одов. 21 Тийн бөгөөд Биниминий хөвгүүд нь 
Кибиэгээс гараад Израйлын хоёр түм хоёр мянган хүнийг тэр өдөр алж 
таслав. 22 Тийн боловч улс гэвэл Израйлын хүмүүс нь зүрхээ бататган 
тэргүүн өдөр дайнд оролцсон оронд дайнд оролцохоор дахин одов. 23 
Зүгээр Израйлын хөвгүүд нь гаран Жахуагийн өмнө үдэш болтол уйлж 
Жахуагаас зөвлөлгөө эрэн ийн; Би өөрийн Биниминий дүүгийн 
хөвгүүдийн тус дайлахын тул гарах уу? гэж асуусанд Жахуа нь түүний тус 
гартугай! хэмээн зарлиг болов. 24 Тийн бөгөөд хоёрдугаар өдөр 
Биниминий хөвгүүдийн тус Израйлын хөвгүүд нь ойр ирэв. 25 Тийн 
бөгөөд хоёрдугаар өдөр Биниминий хөвгүүдийн тус Израйлын хөвгүүд нь 
орй ирэв. 25 Тийнхүү Бинимин нь хоёрдугаар өдөр Кибиэгээс гараад 
Израйлын хөвгүүдээс нэг түм найман мянган хүнийг алж таслав. Бүгдээр 
тэд нь илдийг баригчид бөлгөө. 26 Тийн бөгөөд Израйлын хамаг хөвгүүд 
хийгээд хамаг улс нь гаралцан бурхны гэрт ирээд уйлалцан тэнд 
Жахуагийн өмнө суун үдэш болтол бяцхан шатаалт тахилууд хийгээд 
эвийн тахилуудыг Жахуагийн өмнө өргөв. 27 Тэр юуны тул гэвэл, Бурхны 
тогтоолын хайрцаг нь тэр цагт тэнд байсан бөгөөд, Аруны Илиачар 
хөвгүүний Фишихис хөвгүүн нь хайрцгийн өмнө тур цагт байв. 28 Тийнхүү 
Израйлын хөвгүүд нь Жахуагаас эрэн ийн; Би өөрийн Бинимин дүүг 
хөвгүүдийн тус дайлахын тул дахин гарах уу эсвэл зогсох уу хэмээн 
асуусанд Жахуа нь ийн; Гарагтун! Тэр юуны тул гэвэл, би өглөө өдөр 
тэднийг таны гарт үхэх буй хэмээн зарлиг болов. 29 Тийнхүү Израйл нь 
нууцаар хэвтэгчдийг Кибиэг тойруулан тавив. 30 Израйлын хөвгүүд нь 
Биниминий хөвгүүдийн тус гуравдугаар өдөр гараад Кибиэгийн тус урьд 
ёсоор дайнд оролцохоор одов. 31 Тийн бөгөөд Биниминий хөвгүүд нь 
улсын тус гараад балгасаас холдож улсаас гучиад хүнийг замуудын дээр 
урьд ёсоор эхэлж алан таслав. Тэд замуудаас нэг нь бурхны гэрт хүрнэ. 
Нөгөө ч тариалангаар Кибиэд хүрнэ. 32 Тэр мэтээр Биниминий хөвгүүд нь 
ийн; Тэд нь урьд ёсоор бидний өмнөөс таслагдана гэв. Зүгээр Израйлын 
хөвгүүд нь өгүүлрүүн; Бид дутааж балгасаас замуудад тэднийг холдуулъя 
33 хэмээн өгүүлсэнд Израйлын хамаг хүмүүс нь өөрийн орноос Бавал 
Дамарт дайнд оролцохоор одов. Бас Израйлын нууцаар хэвтэгчид нь 
өөхийн хөвтсэн ордоос гэвэл, Кибиэгийн агуйдаас гарав. 34 Тийн бөгөөд 
бүхэл Израйлаас сонгосон нэг түмэн хүний Кибиэгийн тус одсоноор дайн 
аймшигт бөлгөө. Тэд ч хор нь бидний ойр буй хэмээн эс мэдэв. 35 Тийн 
бөгөөд Жахуагийн Биниминийг Израйлын өмнө тасалсанаар Израйлын 
хөвгүүд нь тэр өдөр Биниминитэнээс бүгд илдийг баригч хоёр түм таван 
мянга нэг зуун хүнийг алав. 36 Тийнхүү Биниминий хөвгүүд нь бид 



таслагдана хэмээн үзэв. Тэр гэвэл Израйлын хүмүүс нь тэдний Кибиэгийн 
дэргэд тавьсан нууцаар хэвтэгчдэдээ яаран Кибиэд хөөв. Бас нууцаар 
хэвтэгчид нь дэлгэрэн, бүхэл балгасыг илдийн ирээр эвдэв. 38 Жич 
Израйлын хүмүүс хийгээд нууцаар хэвтэгчид хоёрын хооронд 
тэмдэглэсэн тэмдэг бөлгөө гэвэл нууцаар хэвтэгчдийн их утаат галын 
дөлийг балгасаас гаргах нь бөлгөө. 39 Тийнхүү Израйлын хүмүүийн 
дайнаас буцахад Бинимин нь Израйлын хүмүүсээс гучаад хүнийг эхэлж 
алан таслав. Бас тэд нь ийн; Тэд нь бидний өмнө урьд дайнд мэт яруу 
таслагдана. 40 Зүгээр галын дөл хийгээд утааны баганын балгасаас 
эхэлж гарсанд Биниминий хөвгүүд нь гэдэргээ гарав. Мана. Бүхэл 
балгасны дөл нь огторгуйд гарсан буй. 41 Тэндээс Израйлын хүмүсийн 
буцахаар Биниминий хүмүүс нь бэдрэв. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь 
биеийн тус хорын ирснийг үзэв. 42 Тиймийн тул тэд нь Израйлын 
хүмүүсийн өмнөөс говийн зүгээр дутаавч, дайн нь тэднийг нэхэв. Бас 
балгадаас ирэгсэд ч тэднийг замын дунд эвдэв. 43 Бас Биниминий 
хүмүүсийг тойруулан тэднийг нэхэж Кибиэгийн зүүн зүгийн дэргэд 
химдээр гишгэв. 44 Тэр мэт Биниминий хамаг баатрууд болон нэг түм 
найман мянган хүн нь унав. 45 Бас тэдний буцан говийн зүг дутаасан 
бөгөөд тэднээс замуудын дээр таван мянган хүнийг түүж алаад, тэднийг 
Кидум хүртэл нэхэж бас хоёр мянган хүнийг алав. 46 Тийнхүү тэр өдөр 
Биниминий илдийг баригч бүгдээр баатрууд болон хоёр түм таван мянган 
хүн нь алагдав. 47 Зүгээр зургаан зуун хүн нь эргэж говьд байгч хадамд 
дутаагаад Кимүн хаданд дөрвөн сарын туршаар байв. Тэр мэтээр 
Израйлын хүмүүс нь Биниминий хөвгүүдийн тус дахин буцаад, балгасны 
хүн ч мал ч хамаг алагсад тэднийг илдээрээ алав. Жич тэдний олсон 
хамаг балгадыг түймэрдүүлэв.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  

1 Бас Израйлын хүмүүс нь Мисфад тангараглан ийн; Биднээс хэн ч 
охиноо Биниминд гэргий болгон үл өгөх буй хэмээн өгүүлэв. 2 Тийн 
бөгөөд улс нь бурхны гэрт ороод бурхны өмнө үдэш болтол байж 
дуугаран ихэд уйлалцан ийн; 3 Израйлын Жахуа аа! Израйлд юуны тул 
энэ мэт болов гэвэл эдүгээ өдөр Израйлд нэг овог дутах амой гэв. 4 Тэр 
өдрийн маргааш улс нь эрт босоод тэнд тахилын ширээг үүдээд шатаалт 
тахилууд хийгээд эвийн тахилуудыг өргөв. 5 Бас Израйлын хөвгүүд нь 
ийн хэмээн өгүүлрүүн; Израйлын хамаг овгуудаас Жахуад чуулгантай эс 
ирсэн нь хэд буюу. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь Жахуагийн өмнө Мисфад 
хэн ч үл ирэх хүний учир түүний аргагүй алагдахыг чангаар тангарагласан 
бөлгөө. 6 Зүгээр Израйлын хөвгүүд нь өөрийн Бинимин дүүгийн учир 
гэмшил төрөн өгүүлрүүн; Бид энэ цагт Израйлаас нэг овгийг огтолсон 



бөгөөд 7 тэдэнд өөрийн охидыг гэргий болгон үл өгөх хэмээн бид Жахуад 
тангарагласны тул үлдэгсдийн тул гэргэс авахын учир юу үйлдэх вэ? гээд 
8 тэр юуны тул гэвэл, улсын тоологдсонд тэнд Зибэс Килиадын улсаас 
нэг ч эс ирсэн бөлгөө. 10 Тиймийн тул чуулган нь их баатруудаас нэг түм 
хоёр мянгыг тэнд илгээн тэдэнд ийн өгүүлрүүн; Одогтун! Кибэс Килиадын 
хүмүүс хийгээд эхнэрүүд ба хүүхдийг илдийн ирээр таслагтун! 11 Таны 
үйлдэх хэрэг гэвэл та аливаа эр хүнтэй хийгээд эртэй хэвтсэн аливаа 
эмийг бүрэн эвдэх болъюу хэмээн захив. 12 Тийн бөгөөд тэд нь Зибэс 
Килиадын улсын дотор эр эс хэвтсэн болон эрийг эс мэдсэн дэрвөн зуун 
залуу охиныг олоод тэднийг Ханаван газрын Шилуд ахуй буудалд 
авчирав. 13 Тийн бөгөөд бүхэл чуулган нь Рэм ун хаанд байсан 
Биниминий хөвгүүдэд хэлэлцэх хийгээд эвтэйгээр тэднийг дуудахын тул 
илгээв. 14 Тэрцагт Биниминий улсын буцсанд Зибэс Килиадын амьдаар 
аварсан охиныг тэдэнд гэргэс болгон өгөв. Тийн боловч тоо нь тэдний тус 
дутуу бөлгөө. 15 Тийн бөгөөд улс нь Жахуагийн Израйлын овгуудын 
дотор завсарыг болгосоноор Биниминий учир гэмшив. 16 Тэндээс 
чуулганы өвгөд нь өгүүлрүүн; Бид Биниминээс эмсийг алагдсаны тул 
үлдсэн хүмүүст гэргэс авахын тул юуг үйлдэх вэ гээд 17 бас ийн 
өгүүлрүүн; Израйлаас нэг овгийн үл эвдрэхийн тул Биниминий 
үлдэгсдийн тул өмч ахуй гэрдэх буй 18 Харин Израйлын хөвгүүдийн ийн; 
Биниминд хэн ч гэргийг өгвөөс хараагдах болтугай! хэмээн тангарагласны 
тул бид тэдэнд өөрийн хүүхэдтэй гэргэс болгон өгч үл чадна гэв. 19 Бас 
тэд нь өгүүлрүүн; Жил бүр Шилугийн дотор Бидилын хойд зүгт болон 
Бидилээс Шикилт одох замын зүүн зүгт Либунагийн өмнө зүгт тэнд 
Жахуагийн найр буй гэв. 20 Тиймийн тул тэд нь Биниминий хөвгүүдэд ийн 
өгүүлрүүн; Одогтун! Үзмийн тариалангуудын дотор хүлээгтүн! 21 Тийнхүү 
хэрвээ Шилугийн охин нь бүжиглэлийг бүжиглэхийн тул гарах бөгөөс эл, 
та үзмийн тариалангуудас гаран Шилугийн охиноос тус бүр хүн нь өөрийн 
тул гэргийг аваад Биниминий газарт одогтун! 22 Тийн бөгөөд тэдний эцэг 
нар буюу ах дүү нар буюу бидэнд гомдож ирэхэд бид тэдэнд ийн; Бидний 
тул тэднийг хайрлагтун! Тэр юуны тул гэвэл, бид дайлах цагт тэднийг 
гэргэсийг эс үлдээв. Та эдүгээ тэндэнд өгсөний тул залат болох буй 
хэмээн өгүүлэгтүн! 23 гэсэнд Биниминий хөвгүүд нь энэ мэт үйлдэн 
өөрийн тул бүжиглэгчдээс гэргэсийг буцааж авав. Тэндээс тэд нь өөрийн 
өмчид одож хариад, балгадаа засан тэдний дотор суув. 24 Тийн бөгөөд 
тэр цагт Израйлын хөвгүүдийн тус бүр хүн нь өөрийн овог хийгээд өөрийн 
төрөлд одов. Тийнхүү тэндээс тус бүр хүн нь өөрийн өмчид одов. 25 Тэр 
цагт Израйлд хаангүй байсны тулд хүн бүр нь өөрийн дураар үйлдэв. 
Шүүгчид хэмээгч ном төгсөв. Шүүгчид  

 



Нэгдүгээр бүлэг  

1 Шүүгчдийн шүүх цагт Израйлын газарт нэг зуд буй бөгөөд Битлихим 
Иудейн нэг хүн хийгээд түүний гэргий ба хоёр хөвгүүд нь Муваб газарт 
суухын тул одов. 2 Тэр хүний нэр хэмээвээс, Илимилиг түүний гэргийн 
нэр нь Навуми бөгөөд хоёр хөвгүүдийн нэрс нь Мэхлун хийгээд Килияун 
бөлгөө. Тэд ч Битлихим Иудейн Ифаратын аймагтан бөгөөд Муваб газарт 
хүрээд тэнд байв. 3 Тэр тийн бүхий Навумигийн Илимилиг эр нь нөгчив. 
нас барав. Тэр мэтээр Навуми хийгээд түүний хоёр хөвгүүд нь үлдсэн 
буй. 4 Тэндээс тэд хөвгүүд нь Мувабын эмсээс гэргийсийг биедээ авав. 
Нэгний нэр нь Урпа бөгөөд, нөгөөгийн нэр нь Рүт бөлгөө. Тэд нь тэнд 
арван жилийн турш суув. 5 Бас Мэхлун хийгээд Килияун хоёулаа үхэв. 
Тийн бөгөөд өөрийн нөхөр хийгээд хоёр хөвгүүдийн үхсэнээр тэр эм нь 
ганцаар үлдсэн буй. 6 Тийнхүү тэр нь хоёр бэртэйгээ Муваб газраас 
буцахын тул босов. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахувагийн өөрийн улсыг 
хайрлан тэдэнд тэжээлийг өгснийг тэр нь Муваб газар байхдаа сонссон 
бөлгөө. 7 Тиймийн тул тэр хийгээд хоёр бэр нь хаана байсан орноос 
гаран Иудей газарт буцах замаар одов. 8 Тийн бөгөөд Навуми нь 
бэрүүддээ ийн; Та тус бүр өөрийн эхийн гэрт одож буцтугай! Жахува нь 
таны нөгчигсөд хийгээд надад үйлдсэний ёсоор танд нигүүлсэхийг хүргэх 
болтугай! 9 Та тус бүрт өөрийн эрийн гэрт амар олохыг Жахува нь өгөх 
болтугай! хэмээгээд тэднийг үнсэв. Тэд ч их дуу гарган уйлав. 10 Бас тэд 
нь түүнд өгүүлрүүн; Ер бид чиний улсад чамтай харилцах буй. 11 хэмээн 
өгүүлсэнд Навуми нь тэдэнд өгүүлрүүн; Охид минь ээ! Буцагтун! Та юуны 
тул надтай одох уу? Танд эрс болохын тул миний умайн дотор өөр 
хөвгүүд буй буюу? 12 Миний охид оо! Буцаж одогтун! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би эрд одохоос их наст буй. Хэрэв надад найдлага буй бөгөөд 
би энэ шөнөд эртэй болоод хөвгүүдийг төрөх бөгөөс л 13 та тэдний өсөх 
болтол тэдний тул хүлээх үү? Та эрст үл одож тэдний тул хүлээх үү? 
Миний охид оо! Тийн бус. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахувагийн мутар нь 
миний тус гарснаар надад танаас үлэмж гаслан буй 14 хэмээн өгүүлсэнд 
тэд нь дахин дуу гаран уйлав. Бас Урпа нь өөрийн хадам эхийг үнэсэв. 
Зүгээр, Рүт нь түүнээс эс хагацав. 15 Тийнхүү Навуми нь өгүүлрүүн; 
Мана. Чиний абисун нь өөрийн улс хийгээд өөрийн бурхдад буцсан буй. 
Өөрийн абисундаа буцтугай! 16 хэмээн өгүүлсэн Рүт нь өгүүлрүүн; Миний 
чамаас хагацтугайг эсвээс хаашаа одвоос тэнд би одсугай! Чи хаана 
сууваас тэнд би ч суусугай! Чиний улс нь миний улс болон чиний бурхан ч 
миний бурхан болох болтугай! 17 Чиний хаана үхэхэд би ч тэнд үхэх 
бөгөөд тэнд ч булагдсугай! Хэрэв үхлээс бус ч бид хоёрыг хагацуулах 
бөгөөс Жахуа нь надад урьдаас үлэмж мууг үйлдэх болтугай! 18 
хэмээсэнд Навуми нь Рүтийн түүнтэй одоход чанга зоригтой байсныг 



үзээд түүнд өгүүлэхийг зогсов. 19 Тэндээс тэд хоёрын Битлихим хүртэл 
одоод Битлихимд хүрснээр хамаг балгас нь тэдний учир хөдлөн ийн; Энэ 
нь Навуми буюу. 20 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь тэдэнд өгүүлрүүн; Намайг 
Навуми хэмээн үл нэрийдэн намайг МаА Ра хэмээн нэрийдэгтүн! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, хамгийг чадагч нь надад маш гаслантайгаар үйлдэв. 
21 Би дүүрнээр гарсан бөгөөд Жахува намайг хоосон болгон буцаав. 
Жахувагийн миний тус гэрчилсэн ба хамгийг чадагч ч намайг зовоосонд 
та намайг Навуми хэмээн юуны тул нэрийдэх үү? хэмээлээ. 22 Тэр 
мэтээр Навуми буцав. Бас түүний Мувабтаны Рүт бэр нь түүнтэй Муваб 
газраас гарсан бөгөөд тэд нь арвай тариаг хадах цагт Битлихимд хүрч 
ирэв.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Зүгээр Навумигийн эрийн нэгэн төрөл хүн хэмээвээс Илимилигийн 
төрлийн хүчит баян хүн бөгөөд түүний нэр нь Буваз бөлгөө. 2 Тийн 
бөгөөд Мувабтны Рүт нь Навумид өгүүлрүүн; Миний аль хэний өмнө хайр 
хүртэх түүнийг даган тарианы толгойг түүхийн тул намайг тариаланд 
тавьтугай! хэмээн өгүүлсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Охин минь одтугай! 3 
хэмээсэнд тэр нь одоод тариаланд хүрэн хадагчдаас хойно түүв. Түүний 
учирсан газар хэмээвээс Илимилигийн Буваз хэмээгч төрлийн 
тариалангийн хувь бөлгөө. 4 Тэндээс Буваз нь Битлихимээс ирээд тариаг 
хадагчдад; Жахуа тантай байх болтугай! хэмээн өгүүлсэнд тэд ч; Жахуа 
нь чамайг адистидлах болтугай! хэмээлээ. 5 Тэнд Буваз нь хадагчдын 
тэргүүн боолд ийн өгүүлрүүн; Энэ хэний хүүхэн буй буюу. 6 хэмээн 
өгүүлсэнд хадагчдын тэргүүн боол нь хариу өгүүлрүүн; Энэ нь Мувабын 
орноос Навумитай ирсэн Мувабын улсын охин буй. 7 Бас тэр нь ийн; 
Хадагчдаас хойно даган боолтын хооронд түүхийн тул намайг тавин 
хайрла. хэмээн өгүүлээд ирж өглөөнөөс эдүгээ гэрт нэгэн зуур орсны 
болтол байв. 8 хэмээн өгүүлсэнд Буваз нь Рүтэд өгүүлрүүн; Охин минь чи 
сонсох биш үү? Өөр тариаланд түүхийн тул бүү одтугай! Энд миний 
охидын ойр байж эндээс бүү одтугай! 9 Тэдний хадах тариаланг харж, 
тэднийг дагатугай! Би чамайг гэм үл хийхийг залууст захисан биш үү? Бас 
чиний ундаасахад савуудад одож залуусын хутгасан ундаанаас уутугай! 
10 хэмээн өгүүлсэнд Рүт нь нүүрээрээ хөсөр мөргөн түүнд ийн хэмээн 
өгүүлрүүн; Би оролт боловч чи юуны тул намайг өршөөн хайрыг надад 
хүргэв. 11 хэмээсэнд Буваз нь түүнд ийн хэмээн хариу өгүүлрүүн; Чиний 
эрийн нөгчсөний хойно чиний хадам эхэд чиний хамаг үйлдсэний учир 
надад тодорхойгоор мэдүүлэгдсэн буй. Бас би чиний эцэг эх хийгээд 
төрсөн нутгаа орхиод урьд эс таньсан улсад ирснийг мэднэ. 12 Жахува нь 
чиний явдлыг шагнах болтугай! Чи Израйлийн Жахува бурхны жигүүрийн 



доор түшихийн тул ирсэн буй. Тийнхүү Жахува нь их шанг өгөх болтугай! 
13 хэмээсэнд тэр нь ийн хэмээн өгүүлрүүн; Миний эзэн ээ! Чиний өмнө 
хайрыг олох миний болтугай! Тэр нь юуны тул хэмээвээс, би чиний нэгэн 
шивэгчинд адил бус боловч чи намайг амирлуулж чиний шивэгчинд 
эвтэйгээр өгүүлсэн буй. 14 хэмээсэнд Буваз нь түүнд өгүүлрүүн; Идэх 
цагт чи энд ирэн, талхыг идэн, идээгээ исгүүлсэн ундаанд дэвтээн үйлд. 
хэмээсэнд Рүтийн хадагчидтай суун атал Буваз нь түүнд хатсан талхыг 
авч өгөв. Тэр ч цадтал идээд идээнээс үлдээв. 15 Бас түүний түүхийн тул 
боссонд Буваз нь залууст ийн хэмээн захируун; Боолтуудын дунд түүнийг 
түүхийн тул тавин бүү зэмлэгтүн! 16 Бас түүхийн тул тарианаас атгыг 
зориуд түний тул унаган орхиж түүнийг бүү зэмлэгтүн! хэмээлээ. 17 Тийн 
бөгөөд тэр нь үдэш болтол түүгээд түүсэн тариагаа цохисонд арвайн 
ипагийн зэрэг болсныг аван 18 балгасан одов. Тийнхүү түүний хадам эх 
нь түүний түүснийг үзэв. Бас тэр нь цадсаны хойно үлдсэн идээгээ түүнд 
өгөв. 19 Тийн бөгөөд түүний хадам эх нь түүнд өгүүлрүүн; Чи эдүгээ өдөр 
хаана түүв? Хаана хөдөлмөрийг үйлдэв? Чамайг таньсан хүн чини 
адистадлагдах болтугай! хэмээн өгүүлсэнд тэр нь хадам эхдээ хэнтэй 
хөдөлснийг мэдүүлж ийн; Миний эдүгээ өдрийн хэнтэй хөдөлсөн 
хэмээвээс тэр хүний нэр нь Буваз хэмээх буй. 20 хэмээн өгүүлсэнд 
Навуми нь бэрдээ ийн; Тэр хэмээвээс, амьд хийгээд үхэгсдэд хайрыг 
хүргэхээ эс зогссоны учир Жахувагаар адистадлагдах болтугай! 
хэмээгээд жич Навуми нь түүнд өгүүлрүүн; Тэр хүн нь бидний ойр төрөл 
болон бидний арилжин авагчдаас нэгэн мөн буй. 21 хэмээсэнд Мувабтны 
Рүт нь өгүүлрүүн; Тэр нь надад бас ийн хэмээн өгүүлрүүн; Чи тариаг 
хадаж дуустал миний залуусын ойр байн үйлд! хэмээлээ. 22 хэмээн 
өгүүлсэнд Навуми нь Рүт бэрдээ өгүүлрүүн; Охин минь ээ! Түүний 
шивэгчдийн чамайг өөр тарианд үл олохын тул чиний тэдэнтэй одох нь 
сайн буй хэмээв. 23 Тийнхүү тэр нь арвай хийгээд буудайг хадахыг 
дуустал Бувазын шивэгчдийн ойр түүж өөрийн хадам эхтэй суув.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Тийнхүү түүний Навуми хадам эх нь түүнд өгүүлрүүн; Охин минь ээ! 
Чамд сайн болохын тул би чамд амрыг бэдрэх биш үү? 2 Эдүгээ чи хэний 
охидтой байсан Буваз хэмээвээс, тэр нь бидний төрлүүдээс биш үү? 
Мана. Тэр нь энэ шөнөд тариаг цохих оронд арвайг хийсгэнэ. 3 Тиймийн 
тул биеэ угаан тосоор тосолж хувцсаа өмсөн, тэр оронд одтугай! Тэрхүү 
хүний идэх уух дуустал биеэ түүнд бүү таниул. 4 Зүгээр түүний хэвтэхэд 
чи түүний хэвтэх газрыг ажиглан ороод түүний хөлийн дагаад хэвттүгэй! 
Тэр нь чамд юу үйлдэхийг мэдүүлэх буй за. 5 хэмээн өгүүлсэнд Рүт нь 
түүнд ийн; Чиний надад хамаг өгүүлснийг би үйлдсү. 6 хэмээгээд тариаг 



цохих оронд одоод хадам эхийнхээ захсанаар үйлдэв. 7 Тийнхүү Буваз нь 
идээд уугаад зүрхний жаргалтай байсан атлаа тарианы овооны адагт 
хэвтэхийн тул одов. Рүт нь сэмээр ирэн түүний хөлийн дэргэд хэвтэв. 8 
Тийн бөгөөд шөнө дөлийн цагт тэр хүн нь ирэхэд хөлдөө хэвтсэн эмийг 
үзэж айгаад 9 ийн хэмээн өгүүлрүүн; Чи хэн буюу? хэмээн өгүүлсэнд тэр 
нь; Би чиний Рүт шивэгчин буй. Тиймийн тул чиний шивэгчний дээр 
хормойгоо сунгатугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, чи арилжин авагч мөн. 10 
хэмээн өгүүлсэнд Буваз өгүүлрүүн; Охин минь ээ! Чи Жахувагаар 
адистадлагдах болтугай! Урьдаас эцэс дэх үлэмж хайрыг үзүүлэв. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, чи үгээгүү буюу баян залуусыг эс дагав. 11 Тийнхүү 
эдүгээ охин минь ээ! Бүү айтугай! Би чиний ирснийг бүрнээр үйлдсүгэй! 
Тэр юуны тул хэмээвээс, миний балгасны хамаг улс нь чиний явдалд эм 
буй ахуйг мэднэ. 12 Тийн бөгөөд эдүгээ би чиний арилжин авагч ахуй 
үнэн боловч надаас ойр арилжин авагч хүн буй. 13 Чи энэ шөнөд 
хүлээтүгэй! Тийнхүү маргааш хэрэв тэр хүн нь чамд арилжин авагчийн 
ёсоор үйлдвээс зөв, арилжин авагчийн ёсоор үйлдэх болтугай! Зүгээр 
хэрэв тэр нь арилжин авагчийн ёсоор чамд үл үйлдэх бөгөөс Жахува 
амьд буй амой. Би арилжин авагчийн ёсоор чамд үйлдсү. Өглөө болтол 
хэвттүгэй! 14 хэмээн өгүүлсэнд Рүт нь түүний хөлд өглөө болтол хэвтээд 
хүн хүний танихаас урьд бүрийд эрт босов. Тийнхүү Буваз нь түүнд 
өгүүлрүүн; Эм хүний тариаг цохих оронд орсныг бүү мэдүүл! 15 хэмээгээд 
жич Буваз нь өгүүлрүүн; Өмссөн бүрхүүлээ авчран барьтугай! хэмээсэнд 
тэр нь бүрхүүлээ түүнд өргөв. Тийн бөгөөд тэр нь балгасанд одов. 16 
Тийнхүү түүний хадам эхдээ ирснээр хадам эх нь өгүүлрүүн; Охин минь 
ээ! Чи хэн буй буюу. хэмээн өгүүлсэнд тэр нь түүнд тэр хүний хамаг 
үйлдсэнийг өгүүлэв. 17 Бас өгүүлрүүн; Тэр нь надад арвайн зургаан 
хэмжээг өгөөд ийн; Чи хадам эхдээ хоосноор бүү од хэмээлээ. 18 хэмээн 
өгүүлсэнд түүний хадам эх нь өгүүлрүүн; Охин минь ээ! Энэ хэргийн 
захиж учрахыг чиний мэдэх болтол суутугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр 
хүн нь эдүгээ өдөр энэ хэргийг дуустал амар үгүй болох буй за. хэмээлээ.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Буваз нь хаалганд одож тэнд суув. Тийнхүү Бувазыг 
өгүүлсэн арилжин авагч хүний тэр замаар явсанд Буваз нь түүнд нэрээр 
дуудан өгүүлрүүн; Аяа, ирэн энд суутугай! хэмээн өгүүлсэнд тэр нь ирээд 
суув. 2 Бас тэр нь балгасны өвгөдөөс арван хүнийг аваад тэдэнд 
өгүүлрүүн; Энд суугтун! хэмээн өгүүлсэнд тэд ч суув. 3 Тийнхүү тэр нь 
арилжин авагчид өгүүлрүүн; Мувабын газраас буцсан Навуми нь бидний 
Илимилиг ах дүүгийн нэгэн тариалангийн хувийг худалдана. 4 Тэр тийн 
бүхий би чамд мэдүүлэхийг санан ийн; Улсын өмнө хийгээд миний улсын 



өвгөдийн өмнө түүнийг арилжин аван үйлд хэмээн өгүүлнэ. Хэрэв чи 
арилжин авах бөгөөс аван үйлд. Зүгээр, хэрэв чи үл арилжин авах бөгөөс 
миний мэдэхийн тул хэлтүгэй! Тэр юуны тул хэмээвээс, чамаас бус 
арилжин авагчгүй бөгөөд би ч чамаас хойно буй. хэмээн өгүүлсэнд тэр нь 
өгүүлрүүн; Би арилжин авсугай! 5 хэмээн өгүүлсэнд Буваз нь өгүүлрүүн; 
Навумигийн гараас тариаланг арилжин авах цагт үхсэний нэрийг түүний 
өмчид өргөхийн тул бас үхсэний Мувабын аймгийн Рүт гэргийг авах 
хэрэгтэй буй. 6 хэмээн өгүүлсэнд арилжин авагч хүн нь өгүүлрүүн; Би 
өөрийн өмчийг үл муулахын тул өөрт авч үл чадна. Чи өөрийн тул миний 
ёсыг арилжин автугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, би авч үл чадах 
хэмээлээ. 7 Урьд цагт Израйлийн дотор арилжих хийгээд аталдахын учир 
аливаа хэргийг бататгахын тул ёс нь ийн; Хүн нь өөрийн гутлаа тайлан 
нөгөөд өгөв. Энэ нь Израйлийн дотор гэрчлэлгээ буй бөлгөө. 8 Тэр 
мэтээр арилжин авагч нь Бувазад өгүүлрүүн; Өөрийн тул арилжин ав. 
хэмээгээд гуталаа тайлав. 9 Тийнхүү Буваз нь өвгөд хийгээд хамаг улсад 
ийн хэмээн өгүүлрүүн; Эдүгээ өдөр би Навумийн гараас Илимилигийн 
хамаг байсныг худалдаж авав. хэмээн та гэрч нар буй. 10 Би үхсэний 
нэрийг түүний өмчиндөө байлгахын тул хэмээвээс, үхсэний нэрийн 
түүний ах дүү нарын дунд хийгээд түүний орны хаалгаас үл эвдрэхийн 
тул Мэхлуний Муваб аймгийн Рүт гэргийг өөрийн гэргий болгон худалдаж 
авсан буй. Та эдүгээ өдөр гэрч нар буй 11 хэмээн өгүүлсэнд хаалганд 
хамаг байсан улс хийгээд өвгөд нь өгүүлрүүн; Бид гэрч нар буй. Жахува 
нь чиний гэрт орох эмийг Израйлийн үрстэй болгогч Рэкил хийгээд Лийа 
хоёртой адил болгох болтугай! Чи Ифаратад сайтар үйлэндүн. 
Битлихимд алдартай болох болтугай! 12 Жахувагийн энэ залуу эмээс 
чамд өгөх үрээр Тамарын Иудейд төрсөн Парисийн гэр мэт түүнчлэн 
чиний гэр болох болтугай! хэмээлээ. 13 Тэндээс Бувад нь Рүтийг гэргий 
болгон аваад Буваз нь түүнд нөхцөв. Тийн бөгөөд Жахува нь түүнийг 
тогтнуулснаар тэр нь хөвгүүдийг төрөв. 14 Тэр тийн бүхий эхнэрүүд нь 
Навумид ийн хэмээн өгүүлрүүн; Жахуа нь магтагдах болтугай! Тэр нь 
чамайг төрөлгүйгээр эдүгээ өдөр эс орхив. Тэр хэмээвээс түүний нэрийн 
Израйльд алдартай болохын тул билээ. 15 Тэр нь чамд чиний амийг 
хариулагч хийгээд чиний их насны тэтгэгч болох. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чамд долоон хөвгүүнээс чамайг үлэмж янаглагч бэр нь 
түүнийг төрөв. хэмээлээ. 16 Тийн бөгөөд Навуми нь нялх хүүхнийг аваад 
өөртөө хэвтүүлэн түүний тэжээгч болов. 17 Бас Навумигийн айл эхнэрүүд 
нь хүүхэнд нэрийг өгөн өгүүлрүүн; Навумид нэгэн хөвгүүн нь төрөгдөв. 
Тийнхүү тэд нь түүний нэрийг Убит хэмээн нэрийдэв. Тэр нь Давидын 
Зиши эцгийн эцэг мөн. 18 Парисын үе нь ийн; Парис нь Хижруныг 
төрүүлэв. 19 Хижрун нь Рамыг төрүүлэв. Рам нь Аминидабыг төрүүлэв. 
20 Аминидаб нь Нахсуныг төрүүлэв. Нахсун нь Салмуныг төрүүлэв. 21 



Салмун нь Бувазыг төрүүлэв. Буваз нь Убитийг төрүүлэв. 22 Убити нь 
Зишийг төрүүлэв. Зиши нь Давидыг төрүүлэв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Ифараяам уулны Раматайм Зофимын Ифараттаны Илкэнэ нэрт нэгэн 
хүмүүн бөлгөө. Тэр нь Зүфийн Доду хөвгүүний Иладу хөвгүүний Жирухам 
хөвгүүний хөвгүүн бөлгөө. 2 Тэр Илкэнэ нь хоёр гэргийтэй бөгөөд нэгний 
нэр нь Хана, нөгөөгийн нэр нь Пинина бөлгөө. Пинина нь хүүхэдтэй Хана 
нь хүүхэдгүй бөлгөө. 3 Тэр хүн нь чуулгануудын Жахуад мөргөх хийгээд 
тахихын тул өөрийн балгаснаас Шилүд жил бүр гардаг бөлгөө. Бас 
Жахуагийн лам нар болон Илийш Хуфни хийгээд Пинихис хоёр хөвгүүд 
нь тэнд бөлгөө. 4 Тийн бөгөөд Илкэнэ нь тахих цагтаа өөрийн Пинина 
гэргий хийгээд түүний хөвгүүд хийгээд охид бүгдээр хувиудыг өгдөг 
бөлгөө. 5 Харин Ханад хоёр давхар хувийг өгөв. Тэр юуны тул гэвэл, 
Илкэнэ нь Хананыг янаглав. Зүгээр Жахуа нь тахилыг хүүсэр болгов. 6 
Тийнхүү Хананын эсэргүүцэгч нь Жахуагийн түүнийг хүүсэр болгосны 
учир түүнийг гашуудуулж зовоов. 7 Тэр мэтээр Хана нь жил бүр үйлдэж 
Жахуагийн гэрт одохдоо Пининагийн түүнийг зовоосноор тэр нь уйлж эс 
идэв. 8 Тийн бөгөөд түүний Илкэнэ эр нь түүнд өгүүлрүүн; Хана аа! Чи 
юуны тул уйлнам. Бас юуны тул эс иднэ вэ? уны тул чиний зүрх зовно вэ? 
Би чамд арван хөвгүүдээс дээр бус буюу гэлээ. 9 Тийнхүү тэдний Шилүд 
идсэн уусны хойно Хана нь босов. Тэнд Или хэмээгч лам нь Жахуагийн 
сүмийн баганын ойр ширээний дээр суусан буй. 10 Хана нь зүрхээрээ 
гашуудаж Жахуад залбиран ихэд уйлав. 11 Бас Хана нь тангараглан ийн 
өгүүлрүүн; Чуулгануудын Жахуа аа! Хэрвээ чи ер өөрийн шивэгчний 
зовлонг үзэн намайг санан өөрийн шивэгчнийг үл мартан, эр хүүхнийг 
өгөх бөгөөс эл. Би ч түүнийг насны эцэс болтол Жахуад өгөх буй. 
Тонгорог ч түүний толгойн дээр үл хүрэх буй 12 хэмээн Жахуагийн өмнө 
ихэд залбирч байхул Или нь түүнийг амыг ажиглав. 13 Хана нь зүрхээрээ 
залбирч, уруулаа хөдөлгөсөн боловч дуугаа эс сонсгов. Тиймийн тул Или 
нь түүний согтуу байхыг санав. 14 Тийн бөгөөд Или нь түүнд өгүүлрүүн; 
Чи хэдий болтол согтуу байх вэ? Үзмийн ундаанаас хагацан үйлд 15 
хэмээн өгүүлсэнд Хана нь өчин ийн; Миний Эзэн ээ! Тийн бус, би 
зүрхээрээ гаслантай эм мөн. Би үзмийн ундаа дарсыг ч эс уусан буй. 
Зүгээр би Жахуагийн өмнө зүрхээрээ залбирав. 16 Чиний шивэгчин нь 
миний абурит эм буй хэмээн санан бүү үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, би 
өөрийн олон санаачлал хийгээд гаслангаар эдүгээ болтол өгүүлэв 17 
хэмээн өгүүлсэнд Или нь хариу өгүүлэн ийн; Амраар од. Израйлын 
бурхан нь чиний түүнээс ирсэн гоёлгыг чамд өгөх болтугай! 18 хэмээн 



өгүүлсэнд Хана нь өгүүлрүүн; Чиний шивэгчин нь чиний өмнө хайрыг олох 
болтугай! гээд тэр эм нь одож, идээг идээд гашуудан зогсов. 19 Тийнхүү 
маргааш босон Жахуагийн өмнө мөргөөд Рамад байгч өөрийн гэрт буцаж 
ирэв. Илкэнэ нь өөрийн Хана гэргийг мэдсэн бөгөөд Жахуа нь түүнийг 
санав. 20 Тийн бөгөөд Хана нь жирэмсэн болсон өдрүүдийн өнгөрсний 
хойно хөвгүүнийг төрөөд, түүний нэр Самуйл хэмээн нэрлэв. Тэр юуны 
тул гэвэл, би түүнийг Жахуагаас эрэв хэмээн өгүүлэв. 21 Тийн бөгөөд 
Илкэнэ хэмээгч хүн хийгээд түүний хамаг гэртэх нь Жахуад жил бүр 
тахилаа өргөхийн тул хийгээд тангаргаа бүтээхийн тул одов. 22 Харин 
Хана нь эс одов. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь эрдээ ийн; Би хүүхнийг 
хөхүүлсний хойно түүнийг Жахуагийн өмнө тавин үзүүлсүгэй! Тэнд тэр нь 
хэзээ ч байх болъюу 23 хэмээн өгүүлсэнд түүний Илкэнэ эр нь ийн 
өгүүлрүүн; Чамд юу зохистойг үйлд. Чи хүүхнээ өөрийн зарлигийг бүтээх 
болтугай! гэлээ. Тийнхүү тэр эм байж, хөвгүүнээ хөхнөөс салгатал 
тэжээв. 24 Тийн бөгөөд Хана нь түүнийг хөхнөөс салгаад биеэрээ аван 
бас гурван үхэр хийгээд гурилын нэгэн Ифа ба үзмийн ундааны нэг савыг 
аваад, хүүхнээ Жахуагийн Шилүд байсан гэрт авчрав. Хүүхэн нь бага 
настай бөлгөө. 25 Тийн бөгөөд тэд нь нэгэн үхрийг алаад, хүүхнийг Илид 
авчрав. 26 Бас Хана нь өгүүлрүүн; Миний эзэн ээ! Чиний сүнс амьд 
байхад миний эзэн ээ! Би энд чиний дэргэд Жахуад залбирч байсан эм 
буй. 27 Энэ хүүхний тул залбиравай. Жахуагаас миний ирсэн гоёлгыг тэр 
нь өгсөн буй. Тиймийн тул би түүнийг гоёлгын хүчээр хүртээд Жахуад 
хариулна. Түүний хамаг насны турш би түүнийг Жахуад хариулав гэлээ. 
Тийн бөгөөд тэр нь тэнд Жахуад мөргөв.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Хана нь залбиран ийн өгүүлрүүн; Миний зүрх нь Жахуад баясна. Миний 
эвэр нь Жахуад өргөгдөнө. Миний ам нь дайснуудын дээрээ ихэтгэгдэв. 
Тэр юуны тул гэвэл, би чиний тонилгогдолд баясна. 2 Жахуа мэт ариун 
хэн ч үгүй буй. Чамаас нэгэн ч үгүй буй. Бидний бурхан мэт хад ч үгүй 
буй. 3 Их омгоор үл хэлэлцэн, ширүүнийг өөрийн амнаасаа бүү гаргагтун! 
Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь мэдэгч бурхан мөн. Түүгээр явдлууд нь 
чиглэгдэнэ. 4 Баатруудын нум нь эвдэрсэн буй. Харин бүдрэгчид нь 
хүчээр бүслэгдэх буй. 5 Цатгалан байгсад нь биеэ тэжээлийн тул хөлсөөр 
хөдөлнө, өлссөн нь ханана. Хүүсэр нь долоог төрөв. Олон хүүхдийг 
төрөгч нь тэнхээгүй болов. 6 Жахуа нь үхүүлэгч бөгөөд амьдруулагч мөн. 
Тэр нь хүүрийн булшинд буулгадаг. Бас тэндээс өргөдөг. 7 Жахуа нь 
үгээгүү болгож, баян ч болгодог. Тэр нь буулгадаг хийгээд өргөдөг. 8 Тэр 
нь үгээгүүг шорооноос өргөн, гуйланчийг хохироос ноёдтой тавин цог 
жавхлант ширээг эзлүүлэхийн тул өргөнө. Тэр юуны тул гэвэл, ертөнцийн 



баганууд нь Жахуагийн мөн. Тэр ч ертөнцийг тэдний дээр суулгасан буй. 
9 Тэр нь өөрийн ариунуудын хөлийг сахина. Харин муунууд нь харанхуйд 
дуугүй байх буй. Тэр юуны тул гэвэл, хэн ч хүчээрээ бүтээмжтэй үл болох 
буй. 10 Жахуагийн дайснууд нь таслагдах болъюу. Тэр нь огторгуйгаас 
тэдний дээр аянгыг дуурьсгана. Жахуа нь дэлхийн адгуудыг шүүх бөгөөд 
хаанд хүчийг өгөн, өөрийн тослогдсон эврийг өргөх буй гэлээ. 11 Тэндээс 
Илкэнэ нь Рамад байгч өөрийн гэрт харив. Хүүхэн нь Или ламын өмнө 
Жахуад үйлчлэв. 12 Тийн бөгөөд Илийн хөвгүүд нь муу абурит бөгөөд 
Жахуаг эс танив. 13 Ламын ёс нь улсын тушаа ийн; Хүний тахилыг 
өргөхөд ламын зарц нь махыг чанах цагт, махны гурван ацат гохыг 
гараараа барьж ирээд таваг, тогоо, аягын дотроос хатгадаг бөлгөө. 14 
Тийнхүү махны гохыг хамаг барьсныг лам нь өөрийн тул авав. Энэ мэтээр 
тэдний Шилүд тэд хамаг ирэгч Израйлтанд үйлдэв. 15 Бас эвэр өөхийг 
шатааснаас урьд, ламын боол нь ирэн тахилыг өргөгч хүнд махыг 
шарахын тул ламд өг. Тэр юуны тул гэвэл, лам нь чамаас чанасан махыг 
үл аван, түүхий махыг хэрэглэнэ гэж өгүүлдэг. 16 Тийн бөгөөд хэрвээ хэн 
хүн нь түүнд эдүгээ өөхийг саадгүйгээр шатаагаад өөрийн зүрхийг 
ханатал ав хэмээн өгүүлвээс би хүчээр авсугай! гэж өгүүлэх бөлгөө. 17 
Тийнхүү тэд залуусын хилэнц нь Жахуагийн өмнө маш их бөгөөд хүмүүс 
нь Жахуагийн тахилаас жигшив. 18 Самуйл нь бас Афудичаар бүсэлсэн 
хүүхэн бөгөөд Жахуагийн өмнө үйлчлэв. 19 Бас түүний эх нь түүний тул 
бяцхан тахилыг оён, өөрийн эртэй жил бүрийн тахилыг өргөхийн тул ирэн 
түүнд жил бүр авчирдаг. 20 Тийн бөгөөд Или нь Илкэнэ хийгээд түүний 
гэргийг адислан ийн хэмээн өгүүлрүүн; Жахуа нь тэр эмийн Жахуагаас 
ирсэн эрлэгийн оронд чамд үрийг өгөх болтугай! гэсэнд тэд нь өөрийн 
гэрт гарав. 21 Тийн бөгөөд Жахуа нь Ханаг хайрлав. Тийнхүү тэр нь 
жирэмсэн болон гурван хөвгүүд хийгээд хоёр охидыг төрөв. Самуйл 
хөвгүүн нь Жахуагийн өмнө их болов. 22 Тэндээс Или нь их настай 
бөгөөд өөрийн хөвгүүдийн Израйлын хөвгүүдэд хамаг үйлдсэн хийгээд 
чуулганы майхны үүдэнд цуглах эмстэй тэдний хэвтсэний учир ч сонсов. 
23 Тийн бөгөөд Или нь тэдэнд өгүүлрүүн; Та эд юмнуудыг юуны тул 
үйлдэнэ вэ? Би таны муу үйлсийн учир энэ хамаг улсаас сонсов. 24 Зарт 
миний хөвгүүд ээ! Миний сонссон алдар нь сайн бус буй. Та Жахуагийн 
улсыг нүгэлд унагана. 25 Гэрээр нэг хүн нь нөгөө хүний тус бурууг үйлдэх 
бөгөөс эл. Шүүгч нь түүнийг шүүх буй. Зүгээр хэрвээ хүн нь Жахуагийн 
тус нүглийг үйлдвэл хэн түүний тул гуйх буюу гэж өгүүлэвч тэд нь өөрийн 
эцгийг эс сонсов. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь тэднийг үхүүлэн тогтоов. 
26 Тэр тийм байхад Самуйл нь өсч, Жахуад хийгээд хүмүүст хайртай 
болов. Би чиний эцгийн гэртэхийн Египетэд Фаранын гэрт байсан цагт 
тэдэнд илэрхийгээр үзэгдсэн биш үү? 28 Жич би түүнийг Израйлын хамаг 
овгуудаас сонгож, өөрийн лам болгож миний тахилын ширээний дээр 



өргөх хийгээд анхилах үнэртнийг шатаах ба миний өмнө Ифуг өмсөхийн 
тул сонгов. Бас би чиний эцгийн гэрт Израйлын хөвгүүдийн хамаг 
шатаалт тахилыг өгөв. 29 Та юуны тул миний гэрт захисан тахил хийгээд 
өргөлийн тус эсвэл, надаас өөрийн хөвгүүдийг үлэмж хүндлэн, миний 
Израйлын улсуудын өргөлөөс анхилыг аван баясыг таргалуулан үйлдэнэ 
үү? 30 Тиймийн тул Израйлын Жахуа бурхан нь ийн зарлиг болруун; Би 
чиний гэртэх хийгээд чиний эцгийн гэртэх миний өмнө мөнхөд үйлчлэх 
буй гэж ер зарлиг болсон боловч өдгөө Жахуа нь ийн; Энэ надаас хол 
болох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, намайг хүндлэгчдийг би хүндлэх 
болъюу. Харин надаас жигшигчид нь хөнгөлөгдөх болъюу. 31 Мана. 
Миний чиний үр хийгээд чиний эцгийн гэртэхийн үрийг таслах өдөр нь 
ирнэ. Чиний гэрт настай хүн ч үл болох 32 тийн бөгөөд чи миний гэрийн 
дотор миний Израйлд хамаг өгсний дунд дайсныг үзэх болъюу. Тийн 
бөгөөд чиний гэрийн дотор их настай хүн хэзээ ч үл болох буй. 33 Бас 
миний тахилын ширээнээс үл хагацах чиний хүн нь чиний нүдийг эвдэх 
хийгээд чиний зүрхийг зовоохын тул болох. Тийн бөгөөд чиний гэрийн 
хамаг үрс нь насны дундах цагт үхэх болъюу. 34 Энэ нь чамд тэмдэг 
гэвэл, чиний Хупни хийгээд Финикэс хоёр хөвгүүдэд учрах нь ийн; Нэг 
өдөр тэд хоёулан үхэх буй. 35 Тийн бөгөөд би итгэлтэй ламыг өргөх буй. 
Тэр нь миний зүрх хийгээд миний сэтгэлийн дотор хамаг байгчийн ёсоор 
үйлдэх буй. Би түүнд бат гэрийг үүдэх бөгөөд тэр нь миний тосолсны 
өмнө мөнхөд үйлчлэх болъюу. 36 Тийн бөгөөд чиний гэрийн дотор 
аливаа үлдсэн нь түүнд ирэн мөнгөний хэсэг хийгээд талхны хэсгийн тул 
мөргөн ийн; Миний талхны хэсгийг идэхийн тул намайг нэг ламын хэрэгт 
оруулан, хайрла гэж өгүүлэх буй гэлээ.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Самуйл хөвгүүн нь Илийн өмнө Жахуад үйлчлэв Тэр цагт 
Жахуагийн илэрхий үзэгдэл эс болсны тул Жахуагийн зарлиг нь өчүүхэн 
бөлгөө. 2 Бас тэр цагт Или нь өөрийн оронд хэвтэн атал нүдээрээ 
харанхуй болоод харж эс чадав. 3 Тийнхүү Жахуагийн сүмийн дотор 
байгч бурхны зулын ундаргагүй цагт бурхны хайрцаг хаана бүхий тэнд 
Самуйл нь хэвтэж унтан атал, 4 Жахуагийн Самуйлыг дуудсанд тэр нь би 
энд байна гэж өгүүлээд 5 Илид гүйж, би энд байна. Тэр юуны тул гэвэл, 
чи намайг дуудав гэж өгүүлсэнд Или нь би эс дуудав. Буцаад хэвттүгэй! 
гэсэнд тэр нь одоод хэвтэв. 6 Тийнхүү Жахуагийн Самуйлыг дахин 
дуудсанд Самуйл босч Илид одоод ийн; Би энд байна. Тэр юуны тул 
гэвэл, чи намайг дуудав гэж өгүүлсэнд Или нь ийн; Хөвгүүн минь ээ! Би эс 
дуудав. Буцаад хэвттүгэй! хэмээн өгүүлэв. 7 Самуйл нь Жахуаг таниагүй 
бөгөөд Жахуагийн зарлиг нь түүнд эс нэхэгдсэн бөлгөө. 8 Жахуагийн 



Самуйлыг гурвантаа дуудсанд тэр нь босч Илид одоод, би энд байна. Тэр 
юуны тул гэвэл, чи намайг дуудав гэж өгүүлсэнд Или нь Жахуагийн 
хөвгүүнийг дуудсаныг мэдэв. 9 Тийн бөгөөд Или нь Самуйлд ийн; Чи 
одож хэвт. Тийн бөгөөд хэрэв тэр нь чамайг дуудвал чи ийн; Жахуа аа! 
Зарлиг болон соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, чиний боол нь сонсоно гэж 
өгүүл гэсэнд Самуйл нь одоод өөрийн оронд хэвтлээ. Тийн бөгөөд 
Жахуаг нь ирээд байж урьдын ёсоор Самуйл аа, Самуйл аа! гэж дуудав. 
Самуйл ч ийн; Зарлиг болон соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, чиний боол нь 
сонсоно хэмээн өгүүлсэнд 11 Жахуа нь Самуйлд ийн зарлиг болруун; 
Мана. Би Израйлд аливаа сонсох хүний чихэнд хангинуулах юмыг үйлдэх 
болъюу. 12 Тэр цагт би Илийн тус түүний гэртэхийн учир миний хамаг 
зарлиг болсныг эхлээд, дуустал бүтээх болъюу. 13 Бас тэр нь биеэ бузар 
болгосон хөвгүүдийн нүглийг мэдсэн боловч тэднийг эс зогсоосны тул би 
түүний гэртэхийг мөнхөд буруушаах буй гэж түүнд мэдүүлсэн буй. 14 
Тиймийн тул би Илийн гэртэхийн учир ийн; Илийг гэртэхийн хилэнц нь 
танхил хийгээд өргөлөөр мөнхөд арилгагдах болъюу гэж тангараглав 
хэмээн зарлиг болов. 15 Тийн бөгөөд Самуйл нь маргааш болтол хэвтээд 
Жахуагийн сүмийн үүддийг тайлав. Самуйл нь тэр үзэгдлийг Илид 
мэдүүлэхээс айв. 16 Тийн бөгөөд Или нь Самуйлыг дуудан, Самуйл нь би 
энд байна гэж өгүүлсэнд 17 Или нь өгүүлрүүн; Чамд зарлиг болсон нь 
Жахуа буй. Надаас нуун бүү үйлд. Гэрээр чи бурхны чамд хамаг зарлиг 
болсноос юмыг ч надаас нуух бөгөөс эл. Бурхан нь чамд тэр мэтээр 
үйлдэн нэмэх ч болтугай! 18 хэмээн өгүүлсэнд Самуйл нь Жахуаг ч эс 
нуун хамаг зарлигуудыг түүнд хэлэв. Тийн бээр Или нь ийн; Энэ нь Жахуа 
мөн. Тэр нь өөрийн таалалаар бүтэх болтугай! гэлээ. 19 Самуйл нь өсөв. 
Тийнхүү Жахуа нь түүнтэй байн, түүний хамаг үгсээс нэгийг ч 
бүтээмжгүйгээр эс орхив. 20 Тийн бөгөөд хамаг Израйл нь Дэн Пиршиб 
хүртэл Самуйлын Жахуагийн тогтоосон форофид мөн ахуйг мэдэв. 21 
Жич Жахуа нь Шилүд дахин үзэгдсэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь 
Жахуагийн зарлигаар Шилүд Самуйлд тааллаар үзүүлэв.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Самуйлын үг нь хамаг Израйлд хүрэв. Израйл нь 
Пилиститний тус дайлалцахын тул гараад, Ибин Изэрт буув. Пилиститэн 
нь Афигт буув. 2 Тийнхүү Пилиститэн нь Израйлын тус дайлалцахаар 
гарав. Тийнхүү дайлалцахуйяа эхэлсэнд Пилиститэн нь Израйлыг таслан 
тариаланд чуулганаас дөрвөн мянган хүний төдийг алав. 3 Тийн бөгөөд 
Израйл улс нь буудалд ирсэнд Израйлын өтгөс улс нь ийн өгүүлрүүн; 
Жахуа нь юуны тул өдгөө өдөр биднийг Пилиститний өмнө таслав аа? 
Бид Жахуагийн тогтоолын хайрцгийг биедээ Шилүдээс авчрах болтугай! 



Тийнхүү тэр хайрцаг нь бидэнтэй байхуйяа биднийг дайснуудын гараас 
аврах буй за 4 хэмээн өгүүлсэнд улс нь Шилүд Киробуудын хооронд 
байгч чуулганы Жахуагийн тогтоолын хайрцгийг тэндээс авчрахын тул 
илгээв. Илийн Хуфни хийгээд Бинихис хоёр хөвгүүд нь тэнд бурхны 
тогтоолын хайрцгийн дэргэд бөлгөө 5 Тийн бөгөөд хэзээ Жахуагийн 
тогтоолын хайрцгийг буудалд авчирсанд хамаг Израйлын маш их дуу нь 
гаралцсанаар газар нь дууриан гарав. 6 Тийн бөгөөд Пилиститэн нь тэр 
их дууг сонсоод өгүүлэлдрүүн; Ибэрийн буудлын дотор энэ их дуу нь юун 
буй гээд бас Жахуагийн тогтоолын хайрцаг нь буудалд ирсэн буй гэж 
мэдэв. 7 Бас Пилиститэн нь айж өгүүлэлдрүүн; Бурхан нь буудалд ирэв. 
Бидэнд зовлон болох буй за. Тэр юуны тул гэвэл, өдгөө болтол энэ мэт 
эс болов. 8 Бидэнд зовлон болох буй. Хэн бээр биднийг тэд хүчит 
бурхдаас аврах буй. Тэд нь Египетийн улсыг хувьд элдэв зовлонгоор 
тасалсан бурхад мөн буй. 9 Та Пилиститэн ээ! Эрс мэт бат болон 
үйлдэгтүн! Тийнхүү Ибэрийн Еврей улсын тэнд боолууд болсны ёсоор 
таны тэдэнд боолууд үл болохын тул та эрчүүд мэт дайлагтун! 10 гэж 
өгүүлсэнд Пилиститэн нь дайлсан бөгөөд Израйл нь тасалдав. Тийнхүү 
хүн бүр өөрийн гэрт дутаав. Тийнхүү тэр маш их таслахар Израйлаас 
гурван түмт явганаар явсан хүн нь алагдав. 11 Бас бурхны тогтоолын 
хайрцаг нь автсан бөлгөө. Жич Илийн Хуфни хийгээд Пинихис хоёр 
хөвгүүд нь алагдав. 12 Тийн бөгөөд хувцсаа хагацсан ба толгойн дээрээ 
шороог тавьсан Биниминий овгийн нэгэн хүн нь чуулганаас гүйж тэр өдөр 
Шилүд ирэв. 13 Тийн хүрсэнд Или нь замын хажууд ширээний дээр сахиж 
суув. Тэр юуны тул гэвэл, түүний зүрх нь бурхны тогтоолын хайрцгийн 
учир цацрав. Тийн бөгөөд тэр хүн нь балгасанд ороод мэдээг өгүүлсэнд 
бүхэл балгас нь их шуугиан дуу гарав. 14 Тийн бөгөөд Или нь шуугиан 
дууныг сонсон өгүүлрүүн; Энэ хутгалын дуу нь юу вэ? гэж өгүүлсэнд тэр 
хүн нь яаран ороод Илид мэдүүлэв. 15 Или нь ерэн найман настай болон 
балар нүдтэй болж эс үзэв. 16 Тийнхүү тэр хүн Илид өгүүлрүүн; Би 
цэргийн чуулганаас зугтаав гэж өгүүлсэнд Или нь өгүүлрүүн; Хөвгүүн 
минь ээ! Үйлдсэн юм нь юу вэ? 17 гэсэнд тэр элч нь өчрүүн; Израйл нь 
Пилиститний өмнөөс зугтаагаад улс нь ихэд сүйдсэн билээ. Чиний Хуфни 
хийгээд Пинихис хоёр хөвгүүд ч үхсэн буй. Бас бурхны хайрцаг нь 
эвдэрсэн юм 18 гэж өгүүлэн тэр хүний бурхны хайрцагны учир өгүүлсэнд 
Или нь ширээний араар хаалганы хажуу тийш унан хүзүүгээ эвдээд үхэв. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь хөгшин хүнд хүн бөлгөө. Тэр нь Израйлыг 
дөчин жилийн турш шүүв. 19 Тийн бөгөөд түүний бэр болон Пинихисийн 
гэргий нь жирэмсэн байтал төрөх цагт хүрээд бурхны хайрцгийн автсан, 
бас өөрийн хадам эцэг хийгээд эрийн үхсэнийг сонсоод биеэ бөхийж 
төрөхөөр зовов. Тэр юуны тул гэвэл, түүний гаслан нь хүрэв. 20 Тийн 
бөгөөд түүний үхэх цагт дэргэд байсан эмс нь түүнд өгүүлрүүн; Айн бүү 



үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, чи нэгэн хөвгүүнийг төрөв гэсэнд тэр нь эс 
ажиглан хариуг эс өгүүлэв. 21 Тийн бөгөөд тэр нь хүүхнээ Икэбуд хэмээн 
нэрлэн ийн өгүүлрүүн; Цог жавхлан нь Израйлаас хагацсан буй хэмээн 
өгүүлэв. Тэр юуны тул гэвэл, бурхны хайрцаг автсан. Бас хадам эцэг 
хийгээд эрийн учир болой. 22 Бас ийн; Израйлаас цог жавхлан нь 
хагацсан буй. Тэр юуны тул гэвэл, бурхны хайрцаг нь автсан буй гэлээ.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Пилиститэн нь бурхны хайрцгийг аван түүнийг Ибин Изэр 
Аштодод авчрав. 2 Пилиститэн нь бурхны хайрцгийг аваад Дагун 
хөрөгийн гэрт оруулаад Дагунын дэргэд тавив. 3 Тийн бөгөөд Иштодын 
улс нь эрт маргааш босоод Дагунын нүүрээрээ Жахуагийн хайрцгийн 
өмнө газарт унасныг үзэв. Тийнхүү тэд нь Дагуныг аваад түүний оронд 
дахин тавив. 4 Бас тэд нь хоёрдугаар өдөр эрт өглөөгүүр босоод Дагуны 
нүүрээрээ Жахуагийн хайрцгийн өмнө газарт унасныг үзэв. Бас Дагунын 
толгой хийгээд түүний хоёр гарын алгын гишгүүрт огтлогдсон бөгөөд 
ямагт Дагунын биеийн үлдсэнийг үзэв. 5 Тиймийн тул Дагунын лам нар 
хийгээд Дагунын гишгүүрийг Аштодод эс гишгэдэг. 6 Тийн бөгөөд 
Жахуагийн мутар нь Аштодын улсын тус хүнд болж Аштод хийгээд түүний 
хязгааруудыг хижиг өвчнөөр эвдэн таслав. 7 Тиймийн тул Аштодын 
хүмүүс нь энэ мэт байсныг үзээд өгүүлэлдрүүн; Израйлын бурхны 
хайрцаг нь бидэнтэй байж болохгүй. Тэр юуны тул гэвэл, түүний гар нь 
бид хийгээд бидний Дагун бурхны тус хэцүү буй 8 хэмээн өгүүлсэнд тэд 
нь илгээж Пилиститний хамаг ноёдыг цуглуулаад тэдэнд өгүүлрүүн; Бид 
Израйлын бурхны хайрцгийн учир юуг үйлдэх буюу гэж өгүүлсэнд тэд 
өгүүлрүүн; Израйлын бурхны хайрцаг нь Кадад аваачигдах болтугай! 
гэсэнд тэд нь бурхны хайрцгийг аваачив. 9 Тийн бөгөөд тэд нь хайрцгийг 
аваачсаны хойно Жахуагийн мутар нь тэрхүү балгасанд их эвдрэлийг 
хүргэв. Жахуа нь тэр балгасны бага хийгээд их хүмүүсийн нууц газарт 
хижиг өвчин болгон тэднийг аваачив. 10 Тийн бөгөөд тэд нь бурхны 
хайрцгийг Игрунд илгээв. Бурхны хайрцгийн Игрунд хүргэсэнд Игруны улс 
нь бархиран өгүүлрүүн; Тэд нь Израйлын бурхны хайрцгийг бид хийгээд 
бидний улсын алахын тул бидэнд авчрав 11 гэж өгүүлээд, тэд нь илгээж 
Пилиститний хамаг ноёдыг цуглуулаад тэдэнд өгүүлрүүн; Бид хийгээд 
бидний улсыг үл алахын тул Израйлын бурхны хайрцгийг илгээж түүний 
оронд буцаагтун! гэлээ. Тэр юуны тул гэвэл, үхүүлэх эвдрэл бүхэл 
балгасанд болсноор бурхны мутар нь тэнд маш хүнд бөлгөө. 12 Тийн 
бөгөөд эс үхсэн хүмүүс нь хижиг өвчнөөр зовсон бөгөөд тэр балгасны 
бархирал нь огторгуйд хүрэв.  

Зургадугаар бүлэг  



1 Жахуагийн хайрцаг нь Пилиститний оронд долоон сарын турш байсан 
буй. 2 Тийн бөгөөд Пилиститэн нь лам нар хийгээд зөнч ??? дуудаад 
өгүүлрүүн; Бид Жахуагийн хайрцагт юуг үйлдэх буюу. Түүний оронд 
юугаар түүнийг илгээхийг бидэнд мэдүүлэгтүн! 3 хэмээн өгүүлсэнд тэд нь 
өгүүлрүүн; Хэрвээ та Израйлын бурхны хайрцгийг илгээх бөгөөс хоосноор 
бүү илгээгтүн! Зүгээр буруугийн тул тахилаар илгээж хариулагтун! 
Тийнхүү та итгэгдэх эсвэл Жахуагийн мутар нь танаас юуны тул үл 
холдоно гэж мэдэж болох буй 4 хэмээн өгүүлсэнд тэд нь өгүүлрүүн; Бид 
түүнд хариулах тахил нь юун буй гэсэнд тэд нь ийн өгүүлрүүн; 
Пилиститний ноёдын тооны ёсоор таван алтан хулгана хийгээд таван 
хижиг өвчний дүрс болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, таны ноёд хийгээд та 
бүгдээрийн өвчин ганц буй. 5 Тиймийн тул бид хижиг өвчний хийгээд 
газрыг эвдэх хулганын дүрсийг үйлд. Израйлын бурхныг магтан, 
хүндлэгтүн! Тийн бөгөөс тэр нь мутраа танаас хийгээд таны бурхнаас ба 
таны газраас аван амар болгох буй за. 6 Та юуны тул зүрхээ хатуу болгон 
Парау хийгээд Египеттэний зүрхээ хатуу болгосны ёсоор үйлднэм. 
Бурхны тэдний дотор гайхамшигтаар үйлдсэний хойно тэдний Израйлыг 
тавьсанд тэд ч одсон биш үү? 7 Тиймийн тул өдгөө нэгэн шинэ тэргийг 
бүтэн хоёр тугалтай эмнэг үнээг аваад тэд үлээдийг тэргэнд оруулж, 
тэдний тугалуудыг гэрт авчраад 8 Жахуагийн хайрцгийг аваад тэрэгний 
дээр тавин бурханд буруугийн учир тахилыг болгосон алтан чимгийг 
тэрхүү хайрцгийн хажуу байх бус хайрцгийн дотор оруулан түүний 
одохын тул тавигтун! 9 Тийн бөгөөд хэрвээ тэр нь өөрийн Бидшияамис 
хэмээгч хязгаарын замаар одвол тэр нь бидэнд энэ их мууг үйлдэв. Тийн 
бус бөгөөд түүний гар нь биднийг эс таслав. Бус шалтгаан бидэнд хүрэв 
гэж бид тэр мэтээр мэдэх буй 10 гэж өгүүлсэнд хүмүүс нь тэр мэтээр 
үйлдэж, хоёр сүүтэй үнээг аваад тэргэнд оруулаад тэдний тугалуудыг 
гэрт хаав. 11 Бас Жахуагийн хайрцаг хийгээд алтан хулганууд ба хижиг 
өвчний дүрсүүдийг хайрцгийн дотроо тэрэгний дээр тавив. 12 Тийнхүү тэд 
үнээд нь Бидшэймиг чиг замаар одон, их замаар мөөрч, баруун ч, зүүн ч 
зүгт эс эргэн одов. Пилиститний ноёд нь тэднийг Бидшэймисийн хязгаар 
хүртэл дагаж явалцав. 13 Тийн бөгөөд Бидшэймис ын улс нь буудай 
тариаг нэг хөндийд хадаж байтал нүдээ өргөн хайрцгийг үзээд баясав. 14 
Тийн бөгөөд тэрэг нь Бидшэймисийн аймгийн Иушиагийн тариаланд 
хүрээд нэгэн их чулууны дэргэд зогсов. Тийн бөгөөд улс нь тэргийн модыг 
хагалаад үнээг Жахуад шатаалт тахил болгон өргөв. 15 Бас Ливитэн нь 
Жахуагийн хайрцаг хийгээд тэдэнтэй байгч алтан чимгийн хайрцгийг 
буулгаад тэднийг их чулууны дээр тавин Бидшэймисийн хүмүүс нь тэр 
өдөр Жахуад шатаалт тахилуудыг өргөн тахилыг тахив. 16 Тийн бүхий 
Пилиститний таван ноёд нь үзээд тэр өдөр Икрүнд буцав. 17 Буруугийн 
тахил болсон Пилиститний Жахуад илгээсэн алтан хижиг өвчний дүрс нь 



гэвэл, Аштодын тул нэг хийгээд ганцын тул нэг ба Ашхилуны тул нэгэн 
хийгээд Кадийн тул нэгэн ба Икрүний тул нэгийг илгээв. 18 Бас 
Пилиститний таван ноёдын хамаг балгад гэвэл, хүрээлсэн балгад хийгээд 
хөдөөний бага балгад Бидшэймисийн Иошуагийн тариаланд Жахуагийн 
хайрцгийг тавьсан өдгөө өдөр болтол байсан Абилын их чулуу хүртэл 
байх тэдний тооны ёсоор алтан хулгануудыг илгээв. 19 Тийн бөгөөд 
Жахуа нь Бидшэймисийн хүмүүсийг үхүүлэв. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь 
Жахуагийн хайрцгийн дотор харав. Тэр нь долоон долоон түмэн таван 
мянганы төдий хүмүүсийг үхүүлэв гэж үлдсэнд улс нь гаслав. Тэр юуны 
тул гэвэл, Жахуа нь улсыг их эвдрэлээр үхүүлэв. 20 Тийн бөгөөд 
Бидшэймисийн хүмүүс нь өгүүлэлдрүүн; Энэ ариун Жахуа бурхны өмнө 
хэн байж чадах буюу. Тэр нь биднээс одон, хэнд одох буй хэмээн 
өгүүлсэнд элчсийг Кэржэд Жиримд илгээгээд өгүүлрүүн; Пилиститэн нь 
Жахуагийн хайрцгийг буцаасан буй. Та ирэн түүнийг биедээ авагтун! 
гэлээ.  

Долдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Киржэд Жиримийн хүмүүс нь эргээд Жахуагийн хайрцгийг 
өргөн уулыг сахихын тул ариутгав. 2 Тийнхүү хайрцаг нь Кирэд Жиримийн 
дотор өнө болтол гэвэл хорин жилийн турш байв. Израйлын хамаг улс нь 
Жахуагийн учир гашуудав. 3 Тийн бөгөөд Самуйл нь Израйлын хамаг 
Хэрдэгидэд өгүүлрүүн; Хэрэв та Жахуад магад зүрхээрээ буцах бөгөөс 
эл. Бусад бурхад хийгээд Астарудын хөрөгийг биеэсээ салган зүрхээ 
Жахуад бэлтгэн, ямагт түүнд зарагдагтун! Тийнхүү тэд нь таныг 
Пилиститний гараас аврах болъюу 4 хэмээн өгүүлсэнд Израйлын хөвгүүд 
нь Бавалууд хийгээд Аштарудыг гарган ямагт Жахуад зарагдав. 5 Тийн 
бөгөөд Самуйл нь өгүүлрүүн; Хамаг Израйл нь Мижифэд чуулах 
болтугай! Тийн бөгөөд би таны тул Жахуад залбирсугай! 6 гэж өгүүлсэнд 
тэд нь Мижифэд чуулаад тэнд Жахуагийн өмнө усыг хутгаад асгав. Бас 
тэдгээр нь тэр өдөр бацаглан өгүүлэлдрүүн; Бид Жахуагийн тус нүглийг 
үйлдэв гэлээ. Бас Самуйл нь Израйлын хөвгүүдийг Мижифэд шүүв. 7 
Тийн бөгөөд Пилиститний ноёд нь Израйлын хөвгүүдийн Мижифэд 
чуулсныг сонсоод Пилиститний ноёд нь Израйлын тус гарав. Тийнхүү 
Израйлын хөвгүүд нь үүнийг сонсоод Пилиститнээс айгаад 8 Израйлын 
хөвгүүд нь Самуйлд өгүүлэлдрүүн; Пилиститний гараас биднийг 
аврагдахын тул бидний Жахуа бурханд бидний тул залбирахаа бүү зогс 9 
гэж өгүүлсэнд Самуйл нь нялх хургыг аваад бүхэл биеэр шатаалт тахил 
болгон Жахуад өргөв. Тийн бөгөөд Самуйлын Жахуад Израйлын тул 
залбирсанд Жахуа нь түүнийг сонсов. 10 Самуйлын шатаалт тахилыг 
өргөн атал, Пилиститэн нь Израйлын тус дайлахын тул ойртов. Зүгээр 



Жахуа нь тэр өдөр их аянгыг Пилиститний дээр буулгаж тэднийг таслав. 
Тийнхүү тэд нь Израйлын өмнө алагдав. 11 Бас Израйлын хүмүүс нь 
Мижифээс гараад Пилиститнийг нэхэн тэднийг Пидкэрийн доор хүртэл 
алав. 12 Тийн бөгөөд Самуйл нь нэгэн чулууг аваад Мижиф хийгээд Шин 
хоёрын хооронд тавин түүнийг Ибин Изэр гэж нэрлэн өгүүлрүүн; Энэ цаг 
хүртэл Жахуа нь биднийг туслав гэлээ. 13 Тийн бөгөөд Пилиститэн нь 
дийлдээд Израйлын хязгаарт дахин эс ирэв. Бас Жахуагийн мутар нь 
Самуйлын хамаг өдрүүдийн турш Пилиститний тус бөлгөө. 14 Бас 
Пилиститний Израйлаас авсан балгадыг Икрунээс Кэд хүртэл Израйлд 
хариулав. Бас Израйл нь хязгаараа Пилиститний гараас аврав. Жич бас 
Израйл хийгээд Амуритан хоёр нь эвтэй байв. 15 Тийнхүү Самуйл нь 
бүхэл насны дуустал Израйлыг шүүгч бөлгөө. 16 Тэр тийн бүхий Самуйл 
нь жил бүр Битил хийгээд Каларал ба Мижифэд тойрч яван, тэд хамаг 
газруудад Израйлыг шүүв. 17 Бас тэр нь буцахуйяа Рамад байв. Тэр 
юуны тул гэвэл, тэр нь тэнд суув. Тэнд ч Израйлыг шүүв. Бас тэнд 
Жахуад тахилын ширээг үүдэв.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Самуйл нь насажсан бөгөөд өөрийн хөвгүүдийг Израйлын 
шүүгчид болгов. 2 Түүний их хөвгүүний нэр нь Яуйл атал хоёрдугаар нэр 
нь Афияа бөлгөө. Тэд нь Биршибэд шүүгчид бөлгөө. 3 Самуйлын хөвгүүд 
нь түүний явдлаар эс яван, мөнгөнд хазгайгаар үйлдэн бэлнүүдийг аван 
шийдвэрийг хазгай болгодог авай. 4 Тийн бөгөөд Израйлын хамаг өтгөс 
улс нь чуулаад Самуйлын байх Рамад ирээд 5 түүнд өгүүлрүүн; Мана. Чи 
настай байхад, чиний хөвгүүд нь чиний явдлаар явдаг бус. Тиймийн тул 
хамаг улсууд мэт биднийг шүүхийн тул бидэнд хаан болгоотугай ! гэлээ. 6 
Зүгээр биднийг шүүхийн тул бидэнд хааныг өгтүгэй! гэж тэдний өгүүлсэн 
нь Самуйлд зохисгүй болсон бөгөөд тэр нь Жахуад залбирав. 7 Тийн 
бөгөөд Жахуа нь Самуйлд зарлиг болруун; Улсын чамд хамаг өгүүлснээр 
тэдний дууг сонс. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь чамайг эс орхив. Зүгээр 
миний тэдний хаан үл болохын тул намайг орхив. 8 Миний тэдний 
Египетээс гаргасан цагаас өдгөө болтол тэд нь намайг орхин, өөр 
бурхдад зарагдсанаар өөрийн хамаг үйлдсэн үйлсийн ёсоор түүнчлэн 
чамд үйлдэнэ. 9 Тийн бөгөөд өдгөө тэдний дууг сонс. Зүгээр тэднийг 
чангаар зэмлэн тэднийг эзлэх хааны ёсыг тэдэнд үзүүл! хэмээн зарлиг 
болов. 10 Тийн бөгөөд Самуйл нь Жахуагийн хамаг зарлигуудыг түүнээс 
хааныг эрсэн улсад ийн гэж өгүүлрүүн; 11 Таны дээр эзлэхүй хааны ёс нь 
ийн; Тэр нь таны хөвгүүдийг биедээ аваад өөрийн тэрэгчид хийгээд 
морьдыг унагчид болгох буй. Заримууд ч түүний тэргэсний урьд гүйгчид 
болох буюу. 12 Бас тэр нь мянганыг тэргүүлэгчид хийгээд тавиныг 



тэргүүлэгчид болгоод заримуудыг газрыг хагалуулах хийгээд тариаг 
хадуулах ба дайлах зэвсэг хийгээд тэргэсийн зэвсгүүдийг бүтээлгэх буй. 
13 Жич тэр нь таны охидыг тогоочин хийгээд талхыг баригчид ба тогоог 
баригчид болгон авах буй. 14 Бас тэр нь таны тариалангууд хийгээд 
үзмийн тариалангууд ба тост модны тариалангуудаас сайнуудыг аваад 
тэднийг өөрийн боолуудад өгөх буй. 15 Жич тэр нь таны хөрөнгийн 
хийгээд үзмийн тариалангуудын аравдугаар хувийг аван өөрийн түшмэд 
хийгээд боолуудад өгөх буй. 16 Бас тэр нь таны хөдөлмөрчид хийгээд 
шивэгчид ба таны залуусаас сайнууд хийгээд таны илжгэдийг аван, 
өөрийн хөдөлмөрт тавих буй. 17 Бас таны хоньдын аравдугаар хувийг 
авах буй. Чи түүний боолууд болох буй. 18 Тийн бөгөөд та тэр өдөр 
өөрийн сонгосон хааны учир бархирах буй. Зүгээр тэр өдөр Жахуа нь 
таныг үл сонсох буй 19 гэж өгүүлсэнд улс нь Самуйлын дууг сонсохуйд эс 
дуршаад өгүүлрүүн; Тийн бус бид өөрийн дээр хаантай болох болтугай! 
20 Тийнхүү бид хамаг улсуудтай адил болох бөгөөд бидний хаан нь 
биднийг шүүн, бидний өмнө яван, бидний дайнуудыг дайлах болтугай! 21 
гэж өгүүлсэнд Самуйл нь улсын хамаг үгсийг сонсоод тэд үгсийг Жахуад 
дахин айлтгав. 22 Тийн бөгөөд Жахуа нь Самуйлд зарлиг болруун; 
Тэдний дууг сонсон тэдэнд хаан болготугай! гэж зарлиг болсонд Самуйл 
нь Израйлын хүмүүст өгүүлрүүн; Хүн бүр өөрийн балгасанд харьтугай! 
гэж өгүүлэв.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Биниминий овгийн нэг хүн гэвэл, Биниминий их хүчит хүн 
бөлгөө. Түүний нэр нь Кис. Тэр нь Ави эмийн хөвгүүн, тэр нь Зарурын 
хөвгүүн. Тэр нь Бикүрэдийн хөвгүүн. Тэр нь Абиагийн хөвгүүн бөлгөө. 2 
Түүнд Савал нарт хөвгүүн байсан хийгээд үзэсгэлэнтэй залуу бөгөөд, 
мөрдийн дээрээ хамаг улсаас өндөр бөгөөд Израйлын хөвгүүдийн дотор 
түүнд нэг ч адил сайхан хүн үгүй бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд Савалын Кис 
эцгийн илжигдийн гээгдсэний тул, Кис нь Савал хөвгүүндээ өгүүлрүүн; 
Боолоос нэгийг биедээ аван босоод илжигдийг бэдрэхийн тул од 4 
гэснээр Савал нь Ифрам уулыг алстан, Салиша газрыг өнгөрөөд тэднийг 
эс олов. Тэндээс Салим газрыг алстахад тэд ч үгүй бөлгөө. Бас тэр нь 
Биниминий газрыг алставч тэднийг эс олов. 5 Зүфэ гэгч газарт хүрсэнд 
Савал нь түүнтэй байгч боолд өгүүлрүүн; Харъя. Тийн бус бөгөөс эл, эцэг 
миний илжигдийн учир саналаа орхин бидний учир зовж санах биш үү? 6 
гэсэнд боол нь түүнд өгүүлрүүн; Мана. Энэ болгасны дотор бурхны нэг 
хүн буй. Тэр нь хүндэт хүн буй. Түүний хамаг өгүүлэх юм нь эрхгүй бүтэх 
буй. Эдүгээ тэнд явъя. Тэр бидний зөвт явах замыг үзүүлэх буй за 7 
гэсэнд Савал нь боолдоо өгүүлрүүн; Зүгээр бид эдүгээ одох бөгөөс тэр 



хүнд юуг өргөх, тэр юуны тул гэвэл, талх нь савд дууссан бөгөөд бурхны 
хүнд өргөх бэлэг ч үгүй буй. Бидэнтэй юу буй 8 гэсэнд боол нь ийн 
өчрүүн; Эдүгээ мөнгөний нэг тахилын дөрвөн болсон хувь буй. Би бурхны 
хүнд бидний замыг үзүүлэхийн тул өгсүгэй! гэв. 9 Урьд цагт Израйлын 
дотор хүний бурхнаас асуухад ийн; Ирэ Үзүүлэгчид явъя хэмээн өгүүлдэг 
бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, эдүгээ форофид гэгч нь урьд цагт үзүүлэгч 
нэрт бөлгөө. 10 Тийнхүү Савал нь боолдоо өгүүлрүүн; Чиний үг нь сайн 
ирж явъя гэсэнд тэд нь бурхны хүний хаана бүхий тэнд одов. 11 Тийн 
бөгөөд тэд нь балгасны тавгыг өнгөрөн атал тэнд ус авахаар гарсан 
залуу охидыг үзээд тэдэнд өгүүлрүүн; Үзүүлэгч нь энд буй буюу 12 гэсэнд 
тэд нь өгүүлрүүн; Тэр гэвэл Мана. таны урьд буй. Эдүгээ яарагтун! Тэр 
юуны тул гэвэл, эдүгээ өдөр өндөр ордонд улсын тахил буй. 13 Та 
балгасанд хүрэхдээ түүний өндөр оронд идэхийн тул одохоос урьд 
түүнийг олох буй за. Тэр юуны тул гэвэл, түүний тахилыг адистидлахын 
тул ирэхээс урьд улс нь идэх бус уу. Харин түүнээс хойно орхигдогсод нь 
иддэг. Тийнхүү явагтун! Тэр юуны тул гэвэл, эдүгээ өдөр та түүнийг олох 
буй 14 гэсэнд тэд нь балгасанд одож балгасанд хүрээд Самуйлын өндөр 
оронд явж гарсанаас түүнтэй учралдав. 15 Тийн бөгөөд Жахуа нь 
Савалын ирэхээс урьд өдөр Самуйлд ийн мэдүүлэн зарлиг болруун; 16 
Маргааш энэ мэт цагт би Биниминий газраас нэг хүнийг чамд илгээх 
бөгөөд чи түүнийг миний Израйл улсын дээр тэргүүлэгч болгон таслах 
болъюу. Тийн бөгөөд тэр нь миний улсыг Филиститний гараас аврах буй. 
Тэр юуны тул гэвэл, миний улсын бархиралын над хүрсэний тул би 
тэднийг үзсэн буй хэмээн зарлиг болов. 17 Тийнхүү Самуйлын Савалыг 
үзсэнд Жахуа нь Самуйлд ийн; Миний чамд зарлиг болсон хүнийг ү3 Энэ 
нь миний улсыг эзлэх буй 18 хэмээсэнд Савал нь хаалгын дэргэд 
Самуйлд ширтээд өгүүлрүүн; Үзүүлэгчийн гэр нь хаана буй хэмээн над 
өгүүлэн хайрла 19 гэсэнд Самуйл нь савалд ийн; Би үзлэгч мөн. Чи миний 
өмнө өндөр оронд од. Тэр юуны тул гэвэл, чи надтай эдүгээ өдөр идэлцэх 
буй. Тийн бөгөөд маргааш би чиний зүрхэнд хамаг ахуйг өгүүлээд чамайг 
тавих буй. 20 Бас гурван хоногийн гээсэн илжигдийн учир бүү санатугай! 
Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь олдсон буй. Жич Израйлын хамаг хүсэл нь 
хэнд буй буюу. Чамд хийгээд чиний эцгийн бүхэл гэрдэхэд буй биш үү? 
21 гэсэнд Савал нь өчрүүн; Би Биниминий хүн болон Израйлын овгуудаас 
өчүүхэн биш үү? Бас миний төрөл нь Биниминий овгийн хамаг 
төрлүүүдээс бага биш үү? Тийн бөгөөд чи юуны тул тэр мэтээр над 
өгүүлнэ гэв. 22 Тэндээс Самуйл нь Савал нь хийгээд түүний боолыг аван 
тэдний гэрийн таслагт оруулаад тэднийг гучаад орхигдсон хүний дунд 
хамгаас тэргүүн оронд суулгав. 23 Бас Самуйл нь тоог баригчид 
өгүүлрүүн; Миний чамд ойр тавь хэмээн захисан хувийг авчир 24 гэсэнд 
тоог баригч нь мах хийгээд түүний дээр байсныг аван Савалд өргөв. Тийн 



бөгөөд Самуйл нь өгүүлрүүн; Мана. Энэ нь хадгалагдсан буй. Биеийн 
урьдаа тавин зооглотугай! Тэр юуны тул гэвэл, чиний тул улсыг урьсан 
цагаас эдүгээ болтол хадгалсан буй. Тэр мэтээр Савал нь Самуйлтай тэр 
өдөр зооглов. 25 Тэндээс тэдний өндөр орноос буусанд Самуйл нь 
Савалтай гэрийн оройн дээр хэлэлцэв. 26 Тийн бөгөөд тэдний эрт 
боссонд үүр цайхад Самуйл нь Савалыг гэрийн оройн дээр дуудан ийн 
өгүүлрүүн; Миний чамайг буцаахын тул бостугай! гэсэнд Савал нь 
босоод, хоёул гадна гарав. 27 Тэдний балгасны захаар буухад Самуйл нь 
Савалд өгүүлрүүн; Боолоо биднээс урьд явуултугай! гэсэнд боол нь 
өнгөрөн явав. Бас өгүүлрүүн; Чи эдүгээ өдөр байтугай! Тийн бөгөөд би 
бурхны зарлигийг чамд үзүүлэх буй гэв.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Самуйл нь тосны савыг аваад, Савалын толгойн дээр 
асган түүнийг үнсээд өгүүлрүүн; Жахуа нь чамайг өөрийн өмчийн 
тэргүүлэгч болгон тусалсан биш үү? 2 Чиний эдүгээ өдөр надаас одсоны 
хойно Золжад болон Биниминий хязгаарт байгч Кихилын хүүрийн булшны 
дэргэд хоёр хүнтэй учрахад тэд нь чамд ийн өгүүлэх буй. Чиний бэдэрсэн 
илжигд нь олдов. Бас чиний эцэг нь илжигдийг хэрэглэхээ болиод чиний 
учир зовж миний хөвгүүний тул би юуг үйлдэх хэмээн өгүүлнэ. 3 Бас 
чиний тэндээс одон Табурын талд хүрэхэд Битил хүртэл бурханд одох 
гурван хүн нь чамтай учрах буй. Тэднээс нэг нь гурван ишиг бөгөөд нөгөө 
нь гурван талхт болох бөгөөд гуравдахь нь үзмийн ундааны савт болох 
буй. 4 Тийнхүү тэдний чамайг мэхдчилэн чамд хоёр талхыг өгөхөд чи 
тэрхүү талхыг тэдний гараас авах буй. Түүнээс хойно чи Филиститний 
цэргийн буудал хаана ахуй бурхны ууланд хүрэх буй. Тийн бөгөөд чи 
балгасанд хүрээд өндөр орноос буун атал өмнөө байгч ятга хийгээд 
хэнгэрэг ба бишгүүр хийгээд хуурт форофид нарын чуулгантай учрах буй. 
6 Тийнхүү тэдний форофидлоход чи Жахуагийн тодотголоор төгс болоод 
тэдэнд форофидлолцож бус хүн мэт болж хувилах буй. 7 Бас эд 
бэлгэсийг чамд бүргэхэд чи өөрийн хэр олох мэт түүнчлэн шалтгаанаар 
үйлдтүгэй! Тэр юуны тул гэвэл, бурхан нь чамтай буй. Бас чи надаас урьд 
Килкилд бууж одох бөгөөд 8 би шатаалт тахилыг өргөн тахил тахихын тул 
чамд ирсү. Чиний юу үйлдэхийг миний чамд үзүүлэхийн тул иртэл чи 
миний тул долоон хоног хүлээтүгэй! 9 гэсэнд Савалын буцан Симиулаас 
одсонд бурхан нь түүнд бус зүрхийг өгөв. Тийнхүү тэр өдөр тэд хамаг 
бэлгэс нь бүтэв. 10 Тийн бөгөөд тэдний ууланд хүрсэнд форофид нарын 
чуулган нь түүнтэй учрав. Тийнхүү тэр нь бурхны тодотголоор төгс 
болоод тэдэнтэй форофидлолцов. 11 Тийн бөгөөд урьд цагт түүнийг 
таньсан улс нь Савал ч форофид нартай форофидлоно хэмээн үзээд өөр 



зуураа өгүүлэлдрүүн; Кисийн хөвгүүнд юу учрав. Савал ч форофид нарын 
дотор буй буюу 12 хэмээлцэхэд тэрхүү газрын нэг хүн нь ийн түүний эцэг 
нь хэн буюу хэмээн өгүүлэв. Тиймийн тул Савал ч форофид нарын дотор 
буй буюу нэгэн үлгэр болов. 13 Тийн бөгөөд Савал ч форофидлохыг 
дуусаад өндөр оронд хүрэв. 14 Тэндээс Савалын авга нь түүнд хийгээд 
түүний боолд ийн өгүүлрүүн; Та хааш явав гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Бид 
илжигдийг бэдрэхийн тул одоод тэднийг хаана ч эс үзээд Самуйлд одов. 
15 гэсэнд Савалын авга нь өгүүлрүүн; Самуйлын танд юу өгүүлснийг над 
үзүүлэн хайрла 16 гэсэнд Савал нь авгадаа өгүүлрүүн; Тэр нь илжиг нь 
олдов хэмээн бидэнд өгүүлэв гээд Савал нь авгадаа Самуйлын 
эзэлгүүрний учир өгүүлснийг эс мэдүүлэв. 17 Тийн бөгөөд Самуйл нь 
улсыг Мичфад Жахуагийн өмнө цуглуулаад 18 Израйлын хөвгүүдэд 
өгүүлрүүн; Израйлын Жахуа нь бурхан нь ийн; Би Израйлыг Египетээс 
авчиран, таныг Египетийн улсын гараас аврав хэмээн зарлиг болов. 19 
Тийн боловч та эдүгээ өдөр өөрийн бурхныг огооров хэмээн зарлиг 
болов. Тэр нь таныг хамаг зовлон хийгээд гаслангаас аварч, та түүнд ийн; 
Харин бидний дээр хааныг тавин үйлд хэмээн өгүүлэв. Тиймийн тул овог 
овгоор хийгээд мянгад мянгадаар Жахуагийн өмнө баясаа үзүүлэгтүн! 20 
гэсэнд Самуйл нь Израйлын овгуудыг ойр ирүүлэв. Тийнхүү Биниминий 
овог нь автав. 21 Тийн бөгөөд Биниминий овгийг ирүүлсэнд Мэтэрийн 
төрөл автсан бөгөөд Кисийн Савал хөвгүүн нь автав. Харин түүнийг 
бэдрэхэд тэр нь эс олдов. 22 Тийн бөгөөд тэдний Жахуагаас дахин ийн; 
Тэр хүн бас ирэх үү? гэсэнд Жахуа нь зарлиг болруун; Мана. Тэр нь 
зэвсэгийн дунд нуугдав 23 хэмээсэнд тэд нь гүйж түүнийг тэндээс 
авчирав. Тийн бөгөөд Савал нь улсын дунд боссонд мөрний дээрээ хамаг 
улсаас өндөр бөлгөө. 24 Бас Самуйл нь хамаг улст өгүүлрүүн; Жахуагийн 
сонгосоныг үзэгтүн! Хамаг улсын дотор түүнд адил нэг ч хүн үгүй буй 
гэсэнд хамаг улс нь их дуугаран хаан нь амьд болох болтугай! хэмээн 
өгүүлэлцэв. 25 Жич Самуйл нь улсад эзэлгүүрний ёсыг өгүүлэн нэг номд 
бичээд Жахуагийн өмнө хадгалав. Бас Самуйл нь хамаг улсыг тарааж тус 
бүр хүнийг гэртээ гаргуулав. 26 Савал нь Кибиэд гэртээ одов. Бас бурхны 
хөдөлгөсөн зүрхт хүмүүсийн чуулган нь түүнтэй одолцов. 27 Тийн бөгөөд 
муу Абурит улс нь ийн; Энэ хүн нь биднийг яаж аврах вэ? хэмээн өгүүлэн 
түүнийг доромжлон түүнд бэлгийг ч эс өргөв. Зүгээр тэр нь юуг ч эс 
ажиглаж байв.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Тэндээс Амуны аймгийн Нахас нь гараад Зибэс Килиэдын тус буув. 
Тийн бөгөөд Зибэсийн хамаг хүмүүс нь Нахаст ийн; Бидэнтэй тогтоолыг 
тогтоон үйлд. Тийнхүү бид чамд зарагдсугай! 2 гэсэнд Нахас нь тэдэнд 



өгүүлрүүн; Би энэ мэтээр тантай тогтоолыг тогтоон үйлдэх гэвэл би хамаг 
таны баруун нүдийг эвдэн үүгээр хамаг Израйлд ичгүүр болгон үйлдэх 
буй 3 гэсэнд Зибэсийн өтгөс улс нь түүнд өгүүлрүүн; Бид Израйлын хамаг 
хязгаарын тус элчсийг илгээх болтол долоон хоног хүлээн тэндээс гэрээр 
биднийг аврах хүн үгүй болвоос эл, бид танд одсугай! гэв. 4 Тийн бөгөөд 
элчис нь Савалын Кибиэд хүрээд тэд үгсийг улсын чихэнд өгүүлэв. 
Тийнхүү хамаг улс нь их дуугаран өгүүлэлцэв. 5 Тийн бөгөөд Савал нь 
сүргээ даган тариалангаас ирээд өгүүлрүүн; Улс нь юуны тул уйлна 
хэмээсэнд тэд нь Зибэсийн хүмүүсийн үгсийг түүнд сонсгов. 6 Савал нь 
эд үгсийг сонссоноороо бурхны тодотголоор төгсгөсөн болон их халуун 
хилэнг төрөв. 7 Тийн бөгөөд тэр нь нэг үхрийг аваад хэсэг хэсгээр 
цавчаад Израйлын хамаг хязгаарт элчисийн гараар илгээж өгүүлрүүн; 
Аль хэн Савал хийгээд Самуйлыг даган үл гарах бөгөөс энэ мэт түүний 
үхэрт үйлдэгдэх болъюу гэсэнд Жахуагийн аюул нь илт тогтов. Тийнхүү 
тэд нь ганц хүн мэт гарав. 8 Тийн бөгөөд түүний тэднийг бичигт тоолсонд 
Израйлын хөвгүүн нь гурван бум бөгөөд Иудей нь гурван түм хүн бөлгөө. 
9 Бас тэд нь ирсэн элчист өгүүлрүүн; Маргааш нар халуун болох цагт та 
аврагдах болъюу хэмээн Зибэс Килиадын хүмүүст өгүүлэгтүн! гэсэнд 
элчис нь ирээд Зибэсийн хүмүүст мэдүүлсэнд тэд ч баясав. 10 Тийн 
бөгөөд Зибэсийн хүмүүс нь ийн; Маргааш бид танд гарах буй. Тийнхүү та 
өөрийн дураар бидэнд үйлдтүгэй! хэмээв. 11 Тийнхүү маргааш өдөр 
савал нь улсыг гурван анги болгов. Тийнхүү тэд нь өглөөн харуулын цагт 
буудлын дунд одоод Амунтаныг өдөр дөлийн цаг атал анав. Бас өгүүлсэн 
нь тараагдаж бүрэн, тэднээс хоёр хоёр ч хүн хамтаар эс байв. 12 Тийн 
бөгөөд улс нь Самуйлд өгүүлрүүн; Савал нь бидний хаан болох болъюу 
гэсэнд улс хаана буй. Бидний тэд хүмүүсийн алахын тулд авчирагтун! 13 
хэмээсэнд Савал нь өгүүлрүүн; Эдүгээ өдөр нэг ч хүнийг үхүүлж болох, 
тэр юуны тул гэвэл, эдүгээ өдөр Жахуа нь Израйлд авралыг бүтээв 
хэмээн өгүүлэв. 14 Тийн бөгөөд Самуйл нь улст өгүүлрүүн; Бид Килкилд 
одоод тэнд эзэлгүүрийг шинэтгэн үйлдье 15 гэсэнд хамаг улс нь Зилкилд 
одоод, тэнд Килкилд Жахуагийн өмнө Савалыг хаан болгоод тэнд 
Жахуагийн өмнө тахилууд хийгээд эвийн өргөлүүдийг өргөв. Бас тэнд 
Савал хийгээд Израйлын хамаг хүмүүс нь маш ихэд баясав.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Самуйл нь хамаг Израйлд өгүүлрүүн; Мана. Би таны надад 
хамаг өгүүлснийг сонсоод таны дээр хааныг тогтоов. 2 Тийн бөгөөд хааны 
таны өмнө явахыг үзэгтүн! Би их наст болж буурал үст болсон буй. Эд 
миний хөвгүүд нь тантай буй. Би ч бага наснаасаа эдүгээ болтол таны 
өмнө явсан буй. Мана. Би энд буй амой. Би хэнийг үхрийг авав. Хэний 



илжигийг авав, хэнийг мэхлэв, хэнийг дарав. Нүдээ бүрхэхийн тул хэний 
бэлгийг авав хэмээн Жахуагийн өмнө хийгээд түүний туслагдсаны өмнө 
миний тус гэрчилэгтүн! Тийн болвоос би танд хариулсугай! 4 гэсэнд тэд 
нь өгүүлрүүн; Чи биднийг эс мэхлэн, эс даран аль хэн хүнийг гараас юуг ч 
эс авлаа 5 гэсэнд тэр нь тэдэнд өгүүлрүүн; Та миний гарт юуг ч эс олов 
хэмээн эдүгээ өдөр Жахуа нь гэрч буй бөгөөд түүний туслагдсан нь танд 
гэрч мөн буй гэсэнд тэд нь гэрч мөн хэмээн өгүүлэв. 6 Тийн бөгөөд 
Самуйл нь улсад өгүүлрүүн; Моши хийгээд Аруныг тогтоогч хийгээд таны 
эцэг нарыг Египет газраас гаргагч Жахуа мөн буй. 7 Тийнхүү миний 
Жахуагийн өмнө танд хийгээд таны эцэг нарт Жахуагийн хамаг үйлдсэн 
зөвт үйлсэний учир танд өгүүлэхийн тул та эдүгээ байгтун! 8 Якувын 
Египетид одсоны хойно таны эцэг нарын Жахуад бархирсанаар Жахуа нь 
Моши хийгээд Аруныг илгээв. Тэд нь таны эцэг нарыг Египетээс гаргаад 
тэднийг энэ оронд суулгав. 9 Тийн бөгөөд тэдний өөрийн Жахуа бурхныг 
мартсанд Жахуа нь тэднийг Хажурын чуулганы Шишара тэрггүүлэгчийн 
эрхэнд хийгээд Филиститний эрхэнд ба Мувабтаныг хааны эрхэнд 
тушааж өгөв. Тийнхүү тэд нь тэдний тус дайлав. 10 Бас тэд нь Жахуад 
бархиран ийн; Бид Жахуагы огоороод Бавалууд хийгээд Астарудад 
зарагдсанаараа нүглийг үйлдсэн буй. Зүгээр хэрвээ чи эдүгээ биднийг 
дайсны гараас аварваас эл, бид чамд зарагдах буй гэв. 11 Тийн бөгөөд 
Жахуа нь Зирубавал хийгээд Бидинг ба Зифэд хийгээд Самуйлыг 
илгээгээд таныг аливаа зүгийн дайснуудын эрхээс аварсан хийгээд 
тийнхүү та амраар суув. 12 Тийн бөгөөд та Амуны хөвгүүдийн Нахас 
хааныг таны тус ирснийг үзээд таны Жахуа бурхны таны хаан байсан 
цагт та над ийн; Тийн бус хаан нь бидний дээр эзлэх болтугай! хэмээн 
өгүүлэлдэв. 13 Тийн бөгөөд эдүгээ өөрийн сонгосон хийгэд хүссэн хааныг 
үзэгтүн! Тийнхүү Жахуа нь таныг дээр хааныг тогтоов. 14 Хэрвээ та 
Жахуагаас айж, түүнд зарагдан, түүний дууг сонсон, Жахуагийн 
зарлигийн тус үл урвах бөгөөс эл, та хийгээд таны дээр эзлэгч хаан нь 
таны Жахуа бурхныг дагаж байх буй. 15 Зүгээр хэрвээ та Жахуагийн дууг 
үл сонсон, Жахуагийн зарлигийн тус урвабаас эл Жахуагийн мутар нь 
таны эцэг нарын тус болсон мэт түүнчлэн таны тус болох буй. 16 
Тиймийн тул жич эдүгээ байж таны нүдний өмнө Жахуагийн бүтээх энэ их 
үйлийг үзэгтүн! гэвэл 17 эдүгээ буудайг хадах цаг биш үү? Би Жахуад 
дуудсуу. Тэр ч аянга хийгээд бороог өгөх болъюу. Тийн бөгөөд таны 
хааны эрсэнээр таны буруу нь Жахуагийн өмнө их буй хэмээн та үзэж 
мэдэх буй 18 гээд Самуйл нь Жахуад дуудав. Тийнхүү Жахуа нь тэр өдөр 
аянга хийгээд бороог оруулав. Тэр тийн бүхийд бүхэл улс нь Жахуа 
хийгээд Самуйлаас ихэд айв. 19 Бас хамаг улс нь Самуйлд ийн; Бидний 
үл үхэхийн тул өөрийн боолуудын тул Жахуа бурханд залбиран үйлд. Тэр 
юуны тул гэвэл, бид хааныг эрсэнээр хамаг нүглүүдээ бурууг нэмэв 20 



гэсэнд Самуйл нь улсад өгүүлрүүн; Бүү айгтун! Та энэ хамаг нүглийг 
үйлдэв. Зүгээр та Жахуад муу зүрхээрээ зарагдагтун! Түүнийг дагахаас 
буцан бүү үйлддэгтүн! 21 Жич та буруугаар үл яван тусгүй тонилгохгүй 
үйлсийг бүү үйлдэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь дэмий буй. 22 Жахуа 
нь таныг өөрийн улс болгох болсны тул өөрийн их нэрийн тул Жахуа нь 
өөрийн улсуудыг үл огоорох буй. 23 Жич би гэвэл таны тул залбиран 
зогсохоор Жахуагийн тус нүглийг үл үйлдэх болтугай! Зүгээр би танд сайн 
хийгээд зөвт замыг үзүүлэх буй. 24 Ямагт Жахуагаас айж түүнд үнэхээр 
магт зүрхээр зарагдагтун! Тэр юуны тул гэвэл, түүний таны тул ямар их 
үйл үйлдсэнийг саналцагтун! 25 Харин гэрээр та мууг үйлдэх бөгөөс та 
хийгээд хаан нь хоосруулагдах болъюу гэв.  

Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Савал нь нэг жилийн туршаар хаан болж, Израйлын дээр хоёр жил хаан 
болоод 2 Савал нь Израйлын гурван мянган хүнийг сонгов. Тэдний хоёр 
мянга нь Савалтай Михимист хийгээд Битили ууланд байсан бөгөөд нэг 
мянга нь Зиунатантай Биниминий Кибсэд бөлгөө. Харин үлдсэн улсын тус 
бүр хүнийг өөрийн гэрт илгээв. 3 Тэндээс Киунатан нь Кибиэд байгч 
Филиститний халхалагч чуулганыг тасалсан бөлгөө. Тийнхүү Филиститэн 
нь сонсов. Савал нь бүрээг хамаг оронд татуулаад Ибэрүүд нь сонсох 
болтугай! хэмээн өгүүлэв. 4 Тийн бөгөөд Израйл нь Филиститний нэг 
чуулганыг Бавалын тасалсаныг жич Израйлын Филиститэнд 
жигшигдсэнийг сонссоноор улс нь Савалыг даган Килкилд чуулалцав. 5 
Тийн бөгөөд Филиститэн нь Израйлын тус дайлахын тул гурван түм тэрэг 
хийгээд зургаан мянган морьтон ба, дэлхийн хязгаарын элс мэт олон 
улсыг цуглуулаад, тэнд Дибиши Бид Авины зүүн зүгээс Михлист буув. 6 
Тийн бөгөөд Израйлын хүмүүс нь бид дарагдах буй хэмээн үзээд улс нь 
зовлонт болсны тул агуй хийгээд шугуй ба, хад хийгээд өндөр газад ба, 
худгуудын дотор биеэ нуув. Тэр юуны тул гэвэл, улс нь зоволцов. 7 Тийн 
бөгөөд Ибэрүүдээс заримууд нь Иорданыг гатлан Киди хийгээд Килиади 
газдад одов. Харин Савал нь Килкилд байсан бөлгөө. Хараг улс нь 
чичрэн түүнийг дагав. 8 Тэр тийн ахуйд Савал нь Самуйлын болзсон 
цагаар долоон хоног хүлээвч, Самуйл нь Килкилд эс ирэв. Харин хамаг 
улс нь түүнээс тарган авай. 9 Тиймийн тул Савал нь өгүүлрүүн; Шатаалт 
тахил хийгээд эвийн өргөлийг над авчирагтун! гээд шатаалт тахилыг 
өргөв. 10 Тийн бөгөөд түүний шатаалт тахилыг өргөсөнтэй сэц Самшир 
нь ирэв. Бас Савал нь түүний ирэхийн тул угтаж гарав. 11 Тийн бөгөөд 
Самуйл нь түүнд өгүүлрүүн; Чи юу үйлдэв гэсэнд Савал нь өгүүлрүүн; Би 
улсын надаас тарах бөгөөд чиний болзсондоо чиний эс ирсэн ба 
Филиститний Михилист цуглуулсныг үзэв. 12 Тиймийн тул би ийн; Миний 



Жахуагийн өмнө эс залбирсан бөгөөтөл Филисти нь миний тус Килкилд 
хүрэх буй хэмээн сэтгээд биеэ баглаж шатаалт тахилыг өргөв 13 хэмээн 
өгүүлсэн Самуйл нь Савалд өгүүлрүүн; Чи мунхагаар үйлдэж Жахуа 
бурхны чамд захисан зарлигийг эс сахив. Тийн үйлдсэн бус болвоос эл 
Эдүгээ Жахуа нь чиний эзэлгүүрийг Израйлын дээр мөнх батлах бөлгөө. 
14 Зүгээр эдүгээ нэг хүнийг бэдрэв. Түүнийг Жахуа нь өөрийн улсын 
ахлагч болгов. Тэр юуны тул гэвэл, чи Жахуагийн чамд захисныг эс 
сахисан буй 15 гээд Самуйл нь босоод Килкилээс Биниминий Кибиэд 
одов. Савал нь өөртэй байсан улсыг тоолон тэдний зургаан зуу хүн ахуйг 
мэдэв. 16 Тийн бөгээд Савал хийгээд түүний Зиунатан хөвгүүн ба 
тэдэнтэй байсан улс нь Биниминий Кибиэд байв. Харин Филиститэн нь 
Михимист буув. 17 Тийн бөгөөд Филимититний буудлаас тоногчид нь 
гурван ангиар ирэв. Нэг анги нь Уфрад Шүвил газрын замаар одов. 18 
Нөгөө анги нь бид Хуруны замаар одов. Нөгөө ч Забунилын хөндлөнгөөр 
говийн зүгийн хязгаарын замаар одов. 19 Жич Израйлын бүхэл оронд нэг 
ч төмөрч дэрхэн хүн үгүй болов. Тэр юуны тул гэвэл, Финиститэн нь 
өгүүлрүүн; Ибэриүд илд хийгээд жадуудын үлүйлдэх болтугай! гэв. 20 
Тийн бөгөөд хамаг Израйлтан нь анжис хийгээд хүрз ба, сүх хийгээд 
малтуурыг засахын тул Филиситнд одов. 21 Харин тэдэнд малтуур 
хийгээд анжис ба, сэрээ хийгээд сүх ба, ац эд зэвсэгүүдийг засахын тул 
хуурай буй бөлгөө. 22 Тийн бөгөөд дайны цагт Савал хийгээд 
Зиунатантай байсан улсын гарт илд жад үгүй бөлгөө. Янаг Савал хийгээд 
Зиунатанд буй бөлгөө. 23 Тийн бөгөөд Филиститний цэргийн буудал нь 
Михисиссын гарах газарт одов.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тэндээс нэг өдөр Савалын Зиунатан хөвгүүн нь түүний зэвсэгийг өргөгч 
залууд ийн; Явъя. Филиститний чамд зүгийн буудалд гаръя хэмээн 
өгүүлэв. Харин өөрийн эцэгт эс мэдүүлэв. 2 Савал нь Кибсэгийн чамд 
хязгаарт Микруны ниг анар модны ойр байв. Түүнтэй байгч улс нь зургаан 
зууны төдий болсон буй. 3 Бас Жахуагийн Шилүд байгч Или тэргүүн 
ламын Финихис хөвгүүний Ахидувын Ахиа хөвгүүн болон Икбудийн ах дүү 
нь Икбудийг амсдаг бөлгөө. Улс ч Зиунатаны одсоныг эс мэдэв. 4 Тийн 
бөгөөд Зиунатан нь Филисти таны буудалд туурвисан гарах газрын 
хооронд янз газарт нэг үзүүлт хавцгай бөгөөд чанад хажууд үзүүрт 
хавцгай ч буй бөлгөө. Нэгний нэр нь Бужижи бөгөөд, нөгөө нь Сини 
бөлгөө. 5 Нэгний үзүүр нь Михмисын тус хойд зүгт байсан бөгөөд нөгөө 
нь Кибсэгийн тус өмнө зүгт бөлгөө. 6 Бас Зинатан нь түүний зөвсэгийг 
өргөгч залууд ийн; Явъя. Бид эд хэрчигдсэнд одъё. Жахуа нь бидний тул 
үйлдэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь олноор ч өчүүхэнээр ч, 



таалалаараа зогсворгүйгээр авран чадах буй 7 хэмээсэнд Зиунатаны 
зэвсэгийг өргөгч түүнд өгүүлрүүн; Чиний зүрхэнд хамаг ахуйг бүтээтүгэй! 
Явтугай! Би чиний зүрхний хүслээр чамтай үйлдэх биш үү? 8 гэсэнд 
Зиунатан нь ийн; Мана. Бид эд хүмүүст одон, тэдэнд биеэ үзүүлэх буй. 9 
Хэрвээ тэд нь бидэнд ийн; Бидний танд иртэл байгтун! хэмээвээс эл, бид 
тэрхүү газарт байн тэдэнд үл одох буй. 10 Зүгээр хэрвээ тэд нь бидэнд 
ийн; Бидэнд ирэгтүн! хэмээн өгүүлвээс бид одох буй. Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуа нь тэднийг бидний гарт өгсөн буй хэмээн энэ нь бидэнд бэлэг 
болох буй гэв. 11 Тийн бөгөөд тэд хоёулны биеэ Филиститэнд үзүүлсэнд 
Филиститэн нь өгүүлрүүн; Мана. Ибэриүдийн биеэ нуусан нүхдээс гарна 
хэмээн өгүүлэлдэв. 12 Бас буудлын хүмүүс нь Зиунатан хийгээд түүний 
зэвсэгийг өргөгчид өгүүлрүүн; Бидэнд ирэгтүн! Тийнхүү би танд нэг юмыг 
үзүүлсүгэй! гэсэнд Зиунатан нь түүний зэвсэгийг өргөгчид өгүүлрүүн; 
Намайг даган одтугай! Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь тэднийг Израйлын 
гарт өгсөн буй 13 гээд Зиунатан нь гар хийгээд хөлөөрөө авчрав. Түүний 
зэвсэгийг өргөгч түүнийг дагав. Тэд Филиститэн нь Зиунатаны өмнө унав. 
Түүний зэвсэгийг өргөгч нь түүнийг алав. 14 Зиунатан хийгээд түүний 
зэвсэгийг өргөгчийн энэ тэргүүн үйлдсэн эвдрэл гэвэл нэг бага 
тариалангийн дотор хорин хүнийг алав. 15 Тийн бөгөөд чуулганд хийгээд 
тариаланд ба, улсын дотор чичрэл байсан бөгөөд буудал хийгээд сахигч 
нар ба тоногчид нь чичрэв. Гэзэр ч хөдлөв. Тэр мэтээр маш их чичрэл 
болов. 16 Тийн бөгөөд Савалын Биниминий Кибиэд харуулчдын харсанд, 
Мана. чуулган нь өргөгдөн өөр өөрөө цохин үйлдэв. 17 Тийн бөгөөд 
Савал нь өөртэй байсан улсад өгүүлрүүн; Эдүгээ тоололцон биднээс хэн 
одов хэмээн мэдэгтүн! гэсэнд тэд нь тоололцон Зиунатан хийгээд түүний 
зэвсгийг өргөгч үгүй болов гэж мэдэв. 18 Бас Савал нь Ахиад өгүүлрүүн; 
Бурхны хайрцгийг нааш авчир. Тэр юуны тул гэвэл, тэр цагт бурхны 
хайрцаг нь Изрхайлын хөвгүүнтэй буй бөлгөө. 19 Тийнхүү Савалын 
ламтай хэлэлцэн атал Билиститний буудалд байсан Худхулал нь нэмж их 
болсны тул Савал нь өгүүлрүүн; Гараа тавь 20 гэсэнд Савал хийгээд улс 
нь чуулалцан дайнд оролцов. Зүгээр Филиститний хүн бүрийн илд нь 
өөрийн нөхрийн тус байсан бөгөөд маш их эвдрэл болов. 21 Бас тэр 
цагаас урьд Филиститэнтэй байсан тойрогч газраас буудалд орсон 
Ибэрүүд нь Савал хийгээд Зиунатантай байсан Израйлуудад буцав. 22 
Жич Ифриам ууланд Израйлын хамаг нуусан хүн нь Филиститэний 
дутаасныг сонсоод нэхэв. 23 Тийн Жахуа нь тур өдөр Израйлыг аврав. 
Дайлах нь Бид Авинд өнхөрөн хүрэв. 24 Зүгээр тэр өдөр Израйлын 
хүмүүс нь зовов. Тэр юуны тул гэвэл, Савал нь улсад өгүүлрүүн; Би 
өөрийн дайснуудад хариуг өгөхийн тул үдшээс урьд идээг идэгч хүн нь 
хараагдах болтугай! гэсэн бөлгөө. Тийнхүү улсаас хэн ч идээг эс идэв. 25 
Тийн бөгөөд тэр газрын хамаг улсын нэг ойд хүрсэнд тэнд газарт бэл 



бөлгөө. 26 Тийнхүү улсын ойд хүрсэнд бэлийн газарт байсан боловч хэн ч 
гараа амандаа эс орхив. Тэр юуны тул гэвэл, улс нь хараалаас айв. 27 
Зүгээр Зифнатан нь өөрийн эцгийн улсад хараал өгүүлснийг эс сонсоод 
гартаа байсан таягийн үзүүрийг сунган бэлийн нэг үүрт тавин гараа 
аманд хүргэв. Тийн түүний нүд нь гийгүүлэгдэв. 28 Тийн бөгөөд улсаас 
нэг хүн нь ийн; Чиний эцэг нь улсад эдүгээ өдөр идээг идэгч хүн 
хараагдах болтугай! хэмээн өгүүлэв. Тиймийн тул улс нь тэнхээгүй 
болсон буй 29 гэсэнд Зиунатан нь өгүүлрүүн; Миний эцэг нь газрыг 
зовоов. Миний энэ балаас нэг багыг идсэнээр миний нүд нь эдүгээ 
гийгүүлэгдсэн буй хэмээн үзтүгэй! 30 Тэр тийн ахуйд хэрвээ улс нь эдүгээ 
өдөр дайснуудаас олсон олзоос дураар идсэн болвоос эдүгээ 
Филиститнийг тэр өдөр Михимисээс Ажлун хүртэл таслаад ихэд эцэв. ??? 
32 Тийн бөгөөд улс нь олзод гүйж, хонь хийгээд үхэр ба тугал тэднийг 
аван, тэрхүү газарт алаад, тэднийг идэв. 33 Тийн бөгөөд Савалд ийн; Улс 
нь идсэнээр Жахуагийн тус нүглийг үйлдэнэ гэсэнд Савал нь өгүүлрүүн; 
Та бурууг үйлдэв. Эдүгээ над нэг их чулууг мохруулагтун! 34 гээд бас 
өгүүлрүүн; Та улсын дотор явалцан тэдэнд ийн хүн бүр үхрээ хийгээд 
хонийг над авчран энд алаад ид. Жахуагийн тус цустайгаар идэхээс 
нүглийг бүү хийгтүн! хэмээн өгүүлэгтүн! гэсэнд тэр шөнөд хамаг улсын 
хүн бүр өөрийн үхрийг авчран тэднийг тэнд алав. 35 Жич Савал нь 
Жахуад тахилын ширээг үүдэв. Тэр ширээ гэвэл, түүний Жахуад тэргүүн 
өгөгдсөн бөлгөө. 36 Бас Савал нь өгүүлрүүн; Бид энэ шөнөд 
Филиститнийг нэхэж одогтун! Тэднийг маргааш болтол тонож олзлон, 
тэднээс нэг хүнийг ч үлдээлгүй алан үйлдье гэсэнд тэд нь өгүүлрүүн; 
Чамд юу тааламжитыг бүтээн үйлдтүгэй! гэв. Тийн бөгөөд лам нь 
өгүүлрүүн; Бид энд бурханд ойртъё. 37 гэсэнд Савал нь бурхнаас 
зөвлөгөөг ирэн айлтгаруун! Би Филиститнийг нэхэж одох уу? Чи тэднийг 
Израйлын гарт өгөх үү? хэмээн асуусанд бурхан түүнийг тэр өдөр хариу 
эс зарлиг болов. 38 Тийн Савал нь өгүүлрүүн; Та улсуудыг захуудаас энд 
ирүүлэн эдүгээ өдрийн нүгэл нь тонилгогч Жахуа амьд буй. Хэрвээ нүгэл 
нь миний Зиунатан хөвгүүнд боловч, тэр эрхгүй үхэх болъюу гэсэнд 
улсаас хэн ч түүнд хариуг эс өгүүлэв. 40 Тийн тэр нь хамаг Израйлд 
өгүүлрүүн; Та нэг идээдэд болох би хийгээд миний Зиунатан хөвгүүн нь 
нөгөө этгээдэд болох буй гэсэнд улс нь Савалд чамд юу тааламжитыг 
үйлд 41 гэсэнд Савал нь Жахуад ийн; Зөвтийг үзүүлэн соёрх! гэсэнд 
Савал хийгээд Зиунатан нь тогтов. Улс ч гарав. 42 Тийн бөгөөд Савал нь 
өгүүлрүүн; Би хийгээд миний Зиунатан хөвгүүн хоёрын хооронд шавааг 
орхигтун! гэв. Тийнхүү Зиунатан нь тостов. 43 Тэнд Савал нь Зиунатанд 
өгүүлрүүн; Чиний юу үйлдсэнийг над өгүүл гэсэнд Зиунатан нь өгүүлрүүн; 
Би гартаа байсан таягийн үзүүрээр нэг бага балыг амандаа хүргэсэн буй. 
Тийнхүү би үхэх буюу 44 гэсэнд Савал нь өгүүлрүүн; Бурхан нь энэ мэт 



хийгээд үүнээс их мууг үйлдэх болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, чи эрхгүй 
үхэх болъюу 45 гэсэнд улс нь Савалд өгүүлрүүн; Израйлд энэ их 
тонилголыг үйлдэгч Зиунатан нь үхэх үү. Тэр мэтээр бүү болтугай! Жахуа 
амьд буй бөгөөд түүний толгойгоос нэг ч үс газарт үл унах буй. Тэр юуны 
тул гэвэл, тэр нь эдүгээ өдөр бурхантай үйлдэлцэв. гээд улс нь 
Зиунатаныг аврав. Тэр мэтээр тэр нь эс үхэв. 46 Жич Савал нь 
Филиститэн нь өөрийн оронд одов. 47 Тийн бөгөөд Савал нь Израйлын 
дээр эзэлгүүрийг аван аливаа зүгийн дайснууд гэвэл Муваб хийгээд 
Амуны хөвгүүд ба, Идум хийгээд Зубийн хаад ба Филиститний тус 
дайлав. Тийн бөгөөд тэр нь хаана ч ирэхэд тэнд дайснуудыг зовоов. 48 
Бас тэр нь хүчтээр үйлдэж Аналихтаныг таслан Израйлыг тоногчдын 
гараас аврав. 49 Савалын хөвгүүд гэвэл, Зиунатан хийгээд Ишува, 
Милхишуа бөгөөд түүний хоёр охидын нэрс гэвэл их охин нь Микба, бага 
нь Микэл гэгч бөлгөө. 50 Савалын гэргийн нэр нь Ахимижийн Ахинувам 
охин бөлгөө. Жич Савалын цэргийн чуулганы тэргүүлэгчийн нэр Абнир 
гэгч болон Савалын Нир авгын хөвгүүд бөлгөө. 51 Бас Савалын Кис эцэг 
хийгээд Абирын Нир эцэг нь Авиалын хөвгүүд бөлгөө. 52 Тийн Савалын 
хамаг өдрүүдэд Филиститний тус дайн байсан буй. Бас Савал нь аливаа 
хүчит хүнийг үзэхэд түүнийг өөрийн тул авав.  

Арван тавдугаар бүлэг  

1 Жич Самуйл нь Савалд өгүүлрүүн; Жахуа нь чамайг өөрийн Израйл 
улсын хаан болгон туслахын тул намайг илгээв. Тиймийн тул эдүгээ 
Жахуагийн зарлигуудыг сонс. 2 Чуулгануудын Жахуагийн зарлиг болсон 
нь ийн; Би Израйлын Египетээс гарсан цагт Амилахтаныг таслан тэдний 
хамаг буй ахуйг хоосруулан үйлд. Тэднийг үл хайрла, эр ба эм, нялх ба 
хөхөгчийг, үхэр ба хонь, тэмээ ба илжигүүдийг алан үйлд 4 гэсэнд Савал 
нь улсыг дуудаад тэднийг Тимилийн дотор тоолов. Тийн хоёр бум 
явганаар явагчид бөлгөө. Тэднээс гадна нэг түм нь Иудейн хүмүүс 
бөлгөө. 5 Тэндээс Савал нь Амалихын нэг балгасанд одоод хөндийн 
дотор хүлээн авай. 6 Тийн Савал нь Пинитэнд өгүүлрүүн; Та одоод 
Амалихтаны дундаас хагацан, зорчигтун! Тийн бус бөгөөс эл, би таныг 
тэдэнтэй эвдэлцэх буй. Та гэвэл Израйлын хамаг хөвгүүдийн Египетээс 
гарсан цагт тэдэнд хайрыг үзүүлэв гэсэнд Кинитэн нь Амалихтаны 
дундаас хагацав. 7 Тийн бөгөөд Савал нь Амалихтаныг Хавилаас 
Египетийн тус байгч Шүр хүртэл таслав. 8 Бас тэр нь Амалихтаны Аках 
хааныг амьдаар бариад хамаг улсыг илдийн ирээр хоосруулан алав. 9 
Жич Савал хийгээд улс нь Азахыг олон хонь хийгээд үхэр ба шахиал 
хийгээд хургаас хамаг сайнуудыг эс алаад тэднийг эс хоосруулан аливаа 
муу хийгээд хэрэггүй юмыг хоосруулав. 10 Тийн бөгөөд Жахуагийн зарлиг 



нь Самуйлд ирэн ийн; Бс Савалыг хаан болгосноо гэмшинэ. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэр нь намайг дагахаа буцаад миний зарлигуудыг эс бүтээв 11 
гэсэнд Самуйл нь гаслант Савалтай зуулцахын тул боссонд Самуйлд 
ийн; Мэдүүлтүгэй! Савал нь Кирмилд одоод нэг тэмдэгийг тавиад 
Килкилд гарч өнгөрөн одов. 13 Тийн бөгөөд Самуйлын Савалд нь түүнд 
өгүүлрүүн; Жахуа нь чамайг адислах болтуагй! Би Жахуагийн зарлигийг 
бүтээв 14 гэсэнд Самуйл нь өгүүлрүүн; Тийн болвоос, миний чихэнд 
сонсогдсон хонины майлах хийгээд үхрийн мөөрөх нь юу буй 15 гэсэнд 
Савал нь өгүүлрүүн; Амалихтанаас тэднийг авчрав. Тэр юуны тул гэвэл, 
улс нь чиний Жахуа бурханд тахил болгон өргөхийн тул хонь хийгээд 
үхрээ сайнуудыг эс алав. Зүгээр үлдэгсэдийг бид хоосруулав 16 гэсэнд 
Самуйл нь Савалд өгүүлрүүн; Байтугай! Би Жахуагийн над энэ шөнөд 
зарлиг болсныг чамд өгүүлсүү гэсэнд Савал нь түүнд ийн өгүүлэн үйлд 17 
гэсэнд Самуйл нь өгүүлрүүн; Чи өөрийн санасанаар бага байсан цагт 
Израйлын овгуудын тэргүүлэгч болсон биш үү? Бас Жахуа нь чамайг 
хаан болгон тусалсан биш үү? 18 Бас Жахуа нь чамайг аянд илгээж чи 
одоод нүгэлт Амалихтаныг хоосруулан үйлд. Тэдний үгүй болтол тэдний 
тус дайлан үйлд хэмээн зарлиг болов. 19 Тийн бөгөөд чи юуны тул 
Жахуагийн дууг эс сонсон олзод яаран, Жахуагийн өмнө бурууг үйлдэв 
үү? 20 гэсэнд Савал нь түүнд өгүүлрүүн; Тийнхүү би Жахуагийн дууг 
сонсоод Жахуагийн намайг илгээсэн замаар яван Амалихын Аках хааныг 
авчран Амалихтаныг хоосруулав. 21 Зүгээр улс хоосруулагдтугай! 
Сайнууд гэвэл, олзын хонь хийгээд үхрүүдээс чиний Жахуа бурханд 
Килкилд тахихын тул авав 22 гэсэнд Самуйл нь өгүүлрүүн; Жахуагийн 
дууг сонсоход таалах мэт түүнчлэн шатаалт өргөлүүд хийгээд тахилуудад 
Жахуа нь таална. Мана. Зарлигаар явах нь тахилаас үлэмж дээр бөгөөд 
сонсох нь хуцын үхэхээс үлэмж дээр буй. 23 Тэр юуны тул гэвэл, 
эсэргүүцэл нь Залвийн нүгэл мэт бөгөөд зөрүүцэл нь буруу хийгээд балай 
бурхдын мөргөл мэт буй. Чиний Жахуагийн зарлигийг огоорсны тул тэр ч 
чамайг хаан байхыг эс хэрэглэв 24 Савал нь Самуйлд өгүүлрүүн; Би 
нүглийг үйлдэв. Тэр юуны тул гэвэл, би улсаас айж тэдний дууг 
сонссоноороо Жахуагийн зарлиг хийгээд чиний үгсээс давав. 25 Тиймийн 
тул чи миний нүглийг өнгөрүүлэн миний Жахуад мөргөхийн тул надтай 
буцан хайрла. 26 Самуйл нь Савалд өгүүлрүүн; Би чамтай үл буцах тэр 
юуны тул гэвэл, чи Жахуагийн зарлигийг эс хэрэглэсэн бөгөөд Жахуа ч 
чамайг Израйлын хаан болохыг эс хэрэглэнэ 27 гээд Самуйл нь одохын 
тул эргэсэн буй. Харин Савалын түүний хувцасны захаас барьснаар 
хувцас нь хагарав. 28 Тийн бөгөөд Самуйл нь түүнд өгүүлрүүн; Жахуа нь 
нь Израйлын эзэлгүүрийг чамаас эдүгээ өдөр хаалгаад чиний шадар 
байгч чамаас сайн хүнд өгөв. 29 Бас Израйлын хүчит нь худлаар үл 
зарлиг болон үл гэмших буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь хүн бус бөгөөд 



үл гэмшинэ 30 гэсэнд Савал нь өгүүлрүүн; Би нүглийг үйлдэвч миний 
улсын өвгөд хийгээд Израйлын өмнө намайг хүндлэн чиний Жахуа 
бурханд миний мөргөхийн тул надтай буцан хайрла 31 хэмээн өгүүлсэнд 
Самуйлын Савалыг даган буцсанд Савал нь Жахуад мөргөв. 32 Тийн 
бөгөөд Самуйл нь өгүүлрүүн; Та надад Амалихтаны Аках хааныг 
авчрагтун! хэмээлээ. Тийнхүү Аках нь түүнд ирэв. Аках нь өгүүлрүүн; 
Яруу үхлийн гаслан нь өнгөрсөн буй. 33 Тийн бөгөөд Самуйл нь 
өгүүлрүүн; Чиний илд нь элчсийг хүүхэдгүй болгосон мэт түүнчлэн чиний 
эх ч эмсийн дотор хүүхэдгүй болох буй гээд Самуйл нь Азахыг Жахуагийн 
өмнө Килкилд хэсэг хэсгээр цавчив. 34 Тийн бөгөөд Самуйлын Рэмэд 
одсонд Савал нь Савалын Кибиэд ахуй өөрийн гэрт одов. 35 Самуйл нь 
Савалын уулзахын тул үхлийн цаг болтол дахин эс ирэв. Зүгээр Самуйл 
нь Савалын тул гашуудав. Жахуа нь Савалыг Израйлын хаан болгосноо 
гэмшив.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1 Жич Жахуа нь Самуйлд зарлиг болруун; Миний Савалыг Израйлын 
хаан болохыг огоорсоны хойно чи хэдий болтол түүний учир гашуудах 
буюу. Чи эвэр саваа тосоор дүүргээд одтугай! Би чамайг Бидлихимын 
аймгийн Зисуд илгээсүү. Тэр юуны тул гэвэл, би түүний хөвгүүдээс нэгийг 
хаан болгон бэлтгэв 2 хэмээсэнд Самуйл нь айлтгаруун; Би яаж одох вэ? 
Хэрвээ Савал нь сонсвоос тэр намайг алах буй за гээд Жахуа нь зарлиг 
болруун; Биетэй нэг үхрийг аван би Жахуад тахихын тул ирэв хэмээн 
өгүүл. 3 Бас Зисийг тахилд дуудан; Тийнхүү би чиний юу үйлдэхийг чамд 
үзүүлэх буй. Бас миний чамд нэрийдэхийг миний тул тусалтугай! хэмээн 
зарлиг болов. 4 Тэр мэтээр Жахуагийн зарлиг болсноор Самуйл нь 
үйлдэж, Битлихимд одов. Тийн тэр болгосныг өтгөс улс нь түүнтэй 
учрахад чичрэн өгүүлрүүн; Чи эвтээр ирэв үү? 5 гэсэнд тэр нь эвтээр би 
Жахуад тахихын тул ирэв. Та биеэ ариун болгон тахилд дуудав. 6 Тийн 
бөгөөд тэдний ирсэнд Самуйл нь Илиавыг үзээд, үнэхээр Жахуагийн 
тусалтугай! нь түүний өмнө буй за хэмээн өгүүлэв. 7 Зүгээр Жахуа нь 
зарлиг болруун; Түүний нүүр хийгээд биеийн өндөрийг бүү ажигла. Тэр 
юуны тул гэвэл, би түүнийг эс хэрэглэв. Жахуа нь хүн мэт үздэг бус, хүн 
нь нүүрийг үздэг. Харин Жахуа нь зүрхийг үзнэ. 8 Тийн бөгөөд Зисийн 
Авинадавыг дуудаад Самуйлын өмнө явгалсанд Самуйл нь ийн; Жахуа 
нь үүнийг эс сонгов хэмээн өгүүлэв. 9 Тийн бөгөөд Зисийн Шилиаг 
явгалсанд Самуйл нь өгүүлрүүн; Жахуа нь бас үүнийг эс сонгов. 10 Тийн 
бөгөөд Зиси нь долоон хөвгүүдээ Самуйлын өмнө явгалав. Зүгээр 
Самуйл нь Жахуа нь тэднийг эс сонгов хэмээн Зисид өгүүлэв. 11 Бас 
Самуйл нв Зисид өгүүрлүүн; Чиний хамаг хөвгүүд нь энд буй буюу. 



хэмээсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Бас отгон нь үлдсэн буй. Тэр нь хонио 
сахина гэсэнд Самуйл нь Зисид өгүүлрүүн; Түүнийг авчрахын тул илгээ. 
Тэр юуны тул гэвэл, түүний иртэл бид үл суух буй 12 гэсэнд тэр нь илгээн 
түүнийг ирүүлэв. Тэр отгон нь зарлиг болруун; Босоод түүнийг тосол тэр 
юуны тул гэвэл, энэ нь тэр мөн буй 13 хэмээн зарлиг болсноор Самуйл нь 
тост эврийг барин түүний эх дүү нарын дунд түүнийг тослов. Тийн бөгөөд 
Самуйл нь босоод Рэмэд одов. 14 Харин Жахуагийн тодотгол нь 
Савалаас гараад Жахуагаас нэг муу чөтгөр нь түүнийг зовоов. 15 Тийн 
бөгөөд Савалын боолууд нь түүнд ийн; Эдүгээ ү3 Бурхнаас нэг муу 
чөтгөр нь чамайг зовооно. 16 Хуураар хэцүү хуурдагчийг бэдрэгтүн! 
хэмээн бидний эзэн нь өмнөө байгч боолуудад эдүгээ захих болтугай! 
Тийн болвоос бурхнаас чамтай буй ахуйд түүний гараараа хуурдахад чи 
төмөр болох буй 17 гэсэнд Савал нь боолуудадаа өгүүлрүүн; Эдүгээ над 
хэцүү хуурдагчийг бэдрээд авчирагтун! 18 гэсэнд боолуудаас нэг нь 
өчрүүн; Би Битлихимын аймгийн Зисийн нэг хөвгүүнийг үзсэн буй. Тэр нь 
хэцүү хуурдагч атал их баатар хийгээд хүчит дайнгы хүн болон үгээр 
мэргэн ба, сайхан байдалт буй. Жахуа ч түүнтэй буй 19 гэсэнд Савал нь 
элчсийг Зисид илгээгээд хоньдоо сахигч чиний Давид хөвгүүнийг над 
илгээтүгэй! хэмээн өгүүлэв. 20 Тийн бөгөөд Зиси нь нэг илжигийг бариад 
талх хийгээд үзмийн ундааны нэг сав ба ямааны нэг и шгийг өөрийн 
Давид хөвгүүнээр Савалд илгээв. 21 Тийн бөгөөд Давид нь Савалд 
хүрээд түүний өмнө байв. Тийн Савал нь түүнийг ихэд янаглаад түүнийг 
зэвсэгээ өргөгч болгов. 22 Бас Савал нь Зисид илгээн Давидыг миний 
дэргэд байлган хайрла. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь над тааламжит буй 
гэв. 23 Тийн бөгөөд бурхнаас ирсэн муу чөтгөр нь Савалын дээр ахуйд 
Давид нь хуурыг барин гараараа хуурдав. Тэр мэтээр Савал нь 
тэнхэрүүлэгдээд амардаг бөгөөд муу чөтгөр нь түүнээс хагацдаг бөлгөө.  

Арван долдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Филититэн нь цэргийн чуулганыг чуулуулж Иудейгийн 
Шүкүд чуулалцаад Шикү хийгээд Далимын Захан Ажика хоёрын хооронд 
буув. 2 Тийн бөгөөд Савал хийгээд Израйлын хүмүүс нь чуулж Илсийн 
хөндийд буугаад Филиститний тус дайнд оролцохоор одов. 3 Тэр мэтээр 
Филиститэн нь нэг этгээдэд уулны дээр байсан бөгөөд Израйл нь нөгөө 
этгээдэд уулны дээр байв. Тэд хоёрын хооронд хөндий буй бөлгөө. 4 
Тийн бөгөөд Филиститний буудлаас нэг Кидийн Кимиэд нэрт баатар хүн 
нь гарав. Түүний биеийн өндөр нь зургаан тохой нэг Сүхүм бөлгөө. 5 Бас 
тэр зэс малгай бөгөөд түүний өмссөн хуяг нь таван мянга тахилын төдий 
хүнд бөлгөө. 6 Бас тэр нь хөлдөө зэс гуталт бөгөөд, цээжиндээ хавтгай 
зэст бөлгөө. 7 Бас түүний хадны иш нь цэнгэлийн нээгчийн модонд адил 



бөгөөд жадны төмөр нь зуун төмөр тахилын төдий хүнд бөлгөө. Бас нэг 
бамбайг өргөгч нь түүний өмнө явав. 8 Тийн бөгөөд тэр нь байж 
Израйлын цэргийн хуарангуудад дуудан ийн өгүүлрүүн; Та юуны тул 
дайнд оролцохоор гарав. Би Филистийн хүн биш үү? Та ч Савалын 
боолууд биш үү? Та өөрийн тул нэг хүнийг сонгон түүнийг над ирүүлэгтүн! 
9 Хэрвээ тэр нь миний тус дийлж намайг алж чадах бөгөөс эл, бид таны 
боолууд болох буй. Харин би түүнийг алах бөгөөс эл. Та бидний боолууд 
болоод бидэнд зарагдах болъюу 10 гээд бас тэр Филиститний хүн нь 
өгүүлрүүн; Би эдүгээ өдөр Израйлын цэргийн хуарангуудыг баатраар 
элэглэнэ. Бидний дайлалцахын тул над нэг хүнийг өгөгтүн! гэв. 11 
Тийнхүү Савал хийгээд хамаг Израйл нь эд үгсийг сонсоод, эмээн ихэд 
айв. 12 Давид нь Битлихим Иудейгийн Ифрэдийн аймгийн Зиси нэрт 
хүний хөвгүүн бөлгөө. Тэр хүнд найман хөвгүүн байсан буй. Зиси 
Савалын цагт их наст хүн буй хэмээн дуудсан буй. 13 Тийн бөгөөд 
Зисийн гурван их хөвгүүд нь Савалыг дайнд даган одов. Тэдний нэрс 
гэвэл тэргүүн Илиав, удаахь нь Авинадав, гуравдугаар нь Шама бөлгөө. 
14 Давид нь өтгөн буй бөгөөд гурван их нь Савалыг дагав. 15 Давид нь 
Савалаас буцан өөрийн эцгийн хоньдыг Битлихимд сахихын тул одов. 16 
Филиститний хүн нь өглөө үдэш бүр ойртож биеэ дөчин өдрийн туршаар 
үзүүлэв. 17 Тийн бөгөөд Зиси нь Давид хөвгүүндээ өгүүлрүүн; Эдүгээ 
чиний ах нарын тул хатсан талхыг нэг хэмжээ хийгээд эд арван боорцгийг 
аван, ах нарын тул буудалд гүйн үйлд. 18 Бас эд арван сүүний хуруудыг 
тэдний мянганы тэргүүлэгчид өргөн, чиний ах нарыг хэрхэн ахуйг үзээд 
тэдний барьцааг автугай! гэв. 19 Тийнхүү Савал хийгээд тэд ба Израйлын 
хамаг хүмүүс нь Илийн хөндийд Филиститний тус дайлав. 20 Тийн бөгөөд 
Давид нь эрт маргааш босоод, хоньдоо сахигчид сахиулаад Зисийн түүнд 
захиснаар аваад явав. Тийн бөгөөд царгийн чуулганы дайнд оролцохоор 
гарч дайны тус дуудсан цагт Давид нь захад хүрэв. 21 Тэр юуны тул 
гэвэл, Израйл хийгээд Филиститэн нь чуулганаа дайнд оролцохоор 
бэлтгэсэн бөлгөө. 22 Тийн бөгөөд Давид нь савасаа сав сахигчид өгөн, 
чуулганд гүйн, ах нартаа хүрэн тэднийг мэндчилэв. 23 Тийн бөгөөд 
Давидын тэдэнтэй хэлэцсэн атал Күлиэд нэрт Кидийн Филистийн баатар 
хүн нь Филиститний чуулганаас гаран урьдахь тус дайнаар одсугай! ??? 
33 гэсэнд Савал Давидад өгүүлрүүн; Чи энэ Филистийн хүний тус 
дайлахын тул гарч чадахгүй. Тэр юуны тул гэвэл, чи залуу атал тэр ч бага 
наснаас дайлагч хүн буй 34 гэсэнд Давид нь Савалд өгүүлрүүн; Чиний 
боолын өөрийн эцгийн хоньдыг сахин ахуйд арслан хийгээд өтөг нь ирээд 
хургыг сүргээс авав. 35 Тийнхүү би түүнийг даган дараад түүний амнаас 
аврав. Бас тэр арсланы миний тус эргэсэнд би түүнийг сахалаас барин 
таслан алав. 36 Чиний боол нь арслан хийгээд өтөг хоёуланг алав. Тийн 
бөгөөд энэ эс хэрчигдсэн Филистийн хүн нь тэдэнд адил болох буй за. 



Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь амьд бурхны хуарангуудын тус баатархаг 
элэглэнэ 37 гээд бас өгүүлрүүн; Жахуа нь намайг арслан хийгээд өтөгөөс 
аврав. Тэр ч намайг энэ Филистийн хүний гараас аврах болъюу гэсэнд 
Савал нь Давидад өгүүлрүүн; Од. Жахуа нь чамтай болох болтугай! 38 
гээд Савал нь зэвсгээ Давидад зүүлгэн түүний толгойд зэс малгайг хийж, 
хуягаа түүнд өмсгөв. 39 Бас Давид нь илдээ зэвсэгийн дээр зүүгээд 
одохыг туршиж үзэв. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь сурсан бөлгөө. Зүгээр 
Давид нь Савалд өгүүлрүүн; Эднээр би эс одож чадна. Тэр юуны тул 
гэвэл, би тэднийг эс туршив гээд биеэсээ тэднийг тайлав. 40 Тийн бөгөөд 
гартаа таягаа аван, горхиос тавин тэгш чулуудыг сонгоод хоньчины 
туланд тавив. Бас Шижэмээ гартаа аваад Филистийн хүнд ойртов. 41 
Тийн бөгөөд Филистийн хүн нь ирэн Давидад ойртон ирэв. Бас түүний 
бамбайг өргөгч нь түүний урьд байсан буй. 42 Филистийн хүн нь гарч 
Давидыг үзээд түүнийг доромжлов. Тэр юуны тул гэвэл, Давид нь 
үзэсгэлэнт залуу бөлгөө. 43 Тийн бөгөөд Филистийн хүн нь Давидад 
өгүүлрүүн; Чи миний тус таягтайгаар ирээд намайг нохой болгоно. гээд 
Филистийн хүн нь Давидыг өөрийн бурхдаар хараав. 44 Бас тэр нь 
Давидад өгүүлрүүн; Чи над ирэн үйлд. Тийнхүү би чиний махыг огторгуйн 
шувууд хийгэд хээийн ангуудад өгсүгэй! 45 гэсэнд Давид нь түүнд 
өгүүлрүүн; Чи над илд ба жад, бамбайгаар ирсэн буй. Харин би чамд 
чиний баатарлаг элэглэсэн Израйлын чуулганы бурхан гэвэл, 
чуулгануудын Жахуагийн нэрээр ирнэ. 46 Эдүгээ өдөр Жахуа нь чамайг 
миний гарт өгөх болъюу. Тийн би чамайг олж, чиний толгойг цавчиад, 
Филиститний чуулганы хүүрүүдийг огторгуйн шувууд ба хээрийн ангуудад 
өгөх буй. Тэр мэтээр бүхэл дэлхий нь Израйлд бурхан буй хэмээн мэдэх 
буй. 47 Бас энэ хамаг чуулган нь Жахуа нь илд хийгээд жадаар аврагч 
бус буй хэмээн мэдэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, дайн нь Жахуагийн буй. 
Тэр нь таныг бидний гарт өгөх болъюу гэв. 48 Тийн бөгөөд Филистийн 
хүний босож Давидад хүрэхийн тул ойр ирсэнд Давид нь яаран 
Филистийн хүнд хүрэхийн тул чуулганы тийш гүйв. 49 Тэнд Давид нь 
гараа туланд оруулж тэндээс нэг чулууг аваад, Шижимээр хаян 
Филистийн хүний толгойн магнайд тусав. Чуулганы магнайн дотор 
шингэснээр тэр нь нүүрээрээ газарт унав. 50 Энэ мэтээр Давид нь Шижим 
хийгээ дчуулганаар Филистийн хүнийг дайлан алав. Зүгээр Давид нь 
гартаа илдгүй бөлгөө. 51 Бас Давид нь гүйж, Филистийн хүний биеийн 
дээр босон түүний илдийг аван хуйгаас суглаан түүнийг алан, түүний 
толгойг тас цавчив. Тэр тйин бүхийд Филиститэн нь өөрийн баатрын 
үхсэнийг үзээд дутаав. 52 Тийн бөгөөд Израйл хийгээд Иудейн хүмүүс нь 
тэднийг Икруны хаалга хийгээд хөндий хүртэл нэхэв. Тэр мэтээр 
Филиститний шархадагсад нь Шариймын замаар Кад хийгээд Икрун 
хүртэл унав. 53 Тэндээс Израйл нь буцаад, тэдний буудлыг эвдэв. 54 



Давид нь Филистийн хүний толгойг Иерусалимд авчраад, зэвсэгийг 
өөрийн гэрт тавив. 55 Савал нь Давидын Филистийн хүний тус гарсаныг 
үзээд чуулганы тэргүүлэгч Авнирт өгүүлрүүн; Авнир аа! Энэ залуу нь 
хэний хөвгүүн буй гэсэнд Авнир нь өгүүлрүүн; Эзээн! Чиний сүнс амьд 
буй бөгөөд би эс мэднэ 56 гэсэнд хаан нь өгүүлрүүн; Залуу нь хэний 
хөвгүүн буй гэж асуутугай! гэв. 57 Тийн бөгөөд Давид нь Филистийн 
хүнийг алсанаас буцмагц, Авнир нь түүнийг аваад Савалын өмнө 
ирүүлэв. Филистийн хүний толгой нь түүний гарт байсан буй. 58 Тийн 
Савал нь түүнд өгүүлрүүн; Залуу! Чи хэний хөвгүүн буй гэсэнд Давид 
өгүүлрүүн; Би чиний Битлихимын аймгийн Зиси боолын хөвгүүн буй 
хэмээн өгүүлэв.  

Арван наймдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Давидын Савалд өгүүлж дууссанд Зиунатаны сонссон нь 
Давидын ??? нийлэв. Зиунатан нь түүнийг өөрийн сүнс мэт янаглав. 2 
Тийн тэр өдөр Савал нь түүнийг аваад өөрийн эцгийн гэрт эс буцаав. 3 
Бас Зиунатан нь хийгээд Давид нь өөр өөрийн сүнс мэт янаглалцсаны тул 
эвт тогтоолыг тогтоов. 4 Зиунатан нь дээлээ тайлаад Давидад өгөв. Бас 
нум ба илд хийгээд бүсээ өгөв. 5 Тийн бөгөөд Давид нь Савалын түүнийг 
хааш илгээснээр одож цэцнээр явав. Бас Савал нь түүнийг дайны 
хүмүүсийн тэргүүлэгч болгожээ. Жич Давид нь хамаг улс хийгээд 
Савалын боолуудын нүдэнд тааламжит бөлгөө. 6 Тийн боловч Давидын 
Филиститний эвдрэлээс буцсанд Израйлын хамаг балгадын эхнэрүүд нь 
дуулан бүжиглэн, Савал хааны угтахын тул хуур хийгээд жаргал ба 
хөгжимийн зэвсэгүүдээр гарч 7 тэнд эхнэрүүд ч наадалцаа өгүүлэлдрүүн; 
Савал нь мянгадыг алав. Давид ч түмийг алав 8 гэсэнд Савал нь ихэд 
хилэгнэн тэр үгэнд дургүй болоод ийн өгүүлрүүн; Тэд нь Давидад түмтийг 
тоолов. Харин над мянгадыг тоолов. Эзэлүүрээс түүн бус дутуу юу ч үгүй 
биш үү? 9 Тийн бөгөөд тэр өдрөөс хойно Савал нь Давидыг ажиглаж үзэв. 
10 Тэндээс маргааш бурхнаас ирсэн муу чөтгөр нь Савалд ирэв. Тийнхүү 
тэр нь гэрийн дотор форофидлон үйлдэв. Давид ч урьд ёсоор хуурдав. 
Бас Савал нь гартаа жадыг барив. 11 Тийн бөгөөд Савал нь би Давидыг 
хананд чихээс гээд жадаа хаяв. Зүгээр Давид нь түүний дэргэдээс хоёр 
дахиж зайлав. 12 Тийнхүү Савал нь Жахуагийн Давидтай болон 
Савалаас салсаны тул түүнээс айв. 13 Тиймийн тул Савал нь Давидыг 
биеэсээ хагацуулаад мянганыг тэргүүлэгч болгов. Тийн бөгөөд тэр нь 
улсын өмнө гарч орж үйлдэх буй. 14 Бас Давид нь хамаг явдлаа цэцнээр 
явав. Тийн бөгөөд Жахуа нь түүнтэй бөлгөө. 15 Тийнхүү Савал нь 
Давидын маш цэцнээр явсныг үзээд түүнээс айв. 16 Зүгээр хамаг Израйл 
хийгэд Иудей нь Давидыг янаглав. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь тэдний 



өмнө гаран орон үйлдэв. 17 Тийн бөгөөд Савал нь Давидад өгүүлрүүн; Би 
энэ миний Мирав их охиныг чамд гэргий болгон өгсүгэй! Ямагт чи миний 
тул баатарлан Жахуагийн дайнуудыг дайлтугай! гэв. Савал нь бас ийн 
өгүүлрүүн; Миний гар нь түүний тус үл болох болтугай! Зүгээр 
Филиститний гар нь түүний тус боолх болтугай! гэв. 18 Давид ч Савалд 
өгүүлрүүн; Би хэн буй. Миний эмс хийгээд миний эцгийн төрөл нь 
Израйлд юу буй. Яаж би хааны хүргэн болох буюу гэв. 19 Зүгээр Савалын 
охины Давидад өгөгдөх гэсэн цагт Микүлэдийн аймгийн Адиалд гэргий 
болгон өгөгдөв. 20 Тэндээс Савалын Микэл охин нь Давидыг янаглав. 
Үүний учир Савалд өгүүлсэнд тэр ч түүнд тааламжит бөлгөө. 21 Бас 
савал нь ийн; Би түүнийг Давидад өгсүгэй! Тэр юуны тул гэвэл, Микэл нь 
Давид ураг мэт болох бөгөөд Филиститний гар нь түүний эсрэг болох буй 
хэмээн өгүүлэв. Тиймийн тул Савал нь Давидад өгүүлрүүн; Чи эдүгээ 
өдөр хоёроос нэрийг аван, миний хүргэн болох буй 22 гээд Савал нь 
өөрийн боолууддаа та Давидад аргаар хэлэлцэн ийн; Мана. Хаан нь 
чамайг таалдаг. Бас түүний хамаг боолууд нь чамайг янагладаг. Тиймийн 
тул чи эдүгээ хааны хүргэн болтугай! хэмээгтүн! 23 гэсэнд Савалын 
боолуудын эд үгсийг Давидын чихэнд өгүүлэхэд Давид нь өгүүлрүүн. Би 
үгээгүү тоомжгүй хүн бөгөөтөл хааны хүргэн болох нь бяцхан юм гэж 
санан уу та 24 гэсэнд боолуудын Савалд энэ мэтээр Давид нь өгүүлэв 25 
гэсэнд Савал нь өгүүлрүүн; Та Давидад ийн; Хаан нь үнийг ч үл эрэн, 
ямагт хааны дайсны тус хариулан өгөхийн тул Билиститний нэг зуун 
хэрчсэн арьсыг эрнэ хэмээн өгүүлэгтүн! гэв. Савал Давидыг Филиститний 
гарт алагдах буй хэмээн санав. 26 Тийн түүний боолуудын эд үгсийг 
Давидад өгүүлсэнд хааны хүргэн болох нь Давидад тааламжит бөлгөө. 
Харин Басжорууд нь эс гүйцсэн бөлгөө. 2. Тийн бөгөөд Давид нь өөрийн 
хүмүүстэй босоод Филиститнээс хоёр зуун хүнийг алаад, Давид нь тэдний 
хэрчсэн арьсуудыг авчираад хааны хүргэн болохын тул бүхэл тоогоор 
хаанд өгөв. Тиймийн тул Савал нь түүнд өрөийн Микэл охиныг гэргий 
болгон өгөв. 28 Харин Жахуа нь Давидтай буй бөгөөд Савалын Микэл 
охин түүнийг янаглана хэмээн Савал нь үзэн мэдэв. 29 Тийн бөгөөд 
Савал нь Давидаас үлэмж айв. Бас Савал нь үргэлжид Давидын дайсан 
болов. 30 Бас Филиститний ноёд нь гарав. Тийн бөгөөд Тэдний гарсаны 
хойно Давид нь Савалын хамаг боолуудаас цэцэнээр явав. Тиймийн тул 
түүний нэр нь алдаршуулагдав.  

Арван есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Савал нв Зиунатан хөвгүүнд хийгээд хамаг боолуудад ийн; 
Давидыг алагтун! 2 Зүгэр Савалын Зиунатан хөвгүүн нь Давидыг машид 
янаглав. Тийн Зиунатан нь Давидад өгүүлрүүн; Миний Савал эцэг нь 



чамайг алахыг бэдэрнэ. Тиймийн тул эдүгээ чи маргааш болтол биеэ 
гамнаж нууцаар байн үйлд. 3 Би гараад чиний хаана ахуй хээрт тэнд 
өөрийн эцгийн өмнө байж эцэгтээ чиний учир хэлсүү. Тийн бөгөөд би 
миний юу ажигласнаар чамд өгүүлсүү гэв. 4 Тийн бөгөөд Зиунатан нь 
өөрийн Савал эцэгт Давидыг сайшааж өгүүлрүүн; Хаан нь өөрийн Давид 
боолын тус нүглийг үл үйлдэх болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь чиний 
тус нүглийг эс үйлдэнэ. Харин чиний тул түүний үйлс нь маш сайн буй. 
Тэр юуны тул гэвэл, түүний амиа эс хайрлан Филистийн хүнийг алсанаар 
Жахуа нь Израйлд их тонилголыг бүтээв. 5 Бас чи үзээд баясав. Тийн 
атал юуны тул Давидыг шалтгаангүйгээр олон нүглийг үйлдэх буюу 6 
гэсэнд Савал нь Зиунатаныг дууг сонсон, тангараглан ийн; Жахуа амьд 
бөгөөд тэр нь үл алагдах буй гэв. 7 Тийн бөгөөд Зиунатан нь Давидыг 
дуудаад түүнд эд хамгуудыг үзүүлэв. Жич Зиунатаны Давидыг Савалд 
ирүүлснээр Давид нь түүний өмнө урьд мэт байв. 8 Тэндээс дахиж 
дайлсанд Давид нь гараад Филиститний тус дайлан тэднийг алав. Тийн 
тэд нь түүнээс дутаав. 9 Зүгээр Жахуагаас муу чөтгөр нь Савалын гартаа 
жадтаар гэрийн дотроо суусанд түүнд байсан бөлгөө. Давид ч хуурдав. 
10 Тийн Савал нь Давидыг Хана хүртэл жадаар хатгахыг шинжэв. Харин 
тэр нь түүний дэргэдээс зайлав. Тэр мэтээр Савал нь жадыг Ханад 
хатгав. Давид ч дутааж тэр шөнөд тонилов. 11 Савал нь Давидын гэрт 
элчсийг түүнийг сахих хийгээд маргааш алахын тул илгээв. Тийн бөгөөд 
Давидын Микэл гэргий нь түүнд өгүүлрүүн; Хэрвээ чи энэ шөнөөр амиа үл 
аврах бөгөөс эл, маргааш чи алагдах болъюу 12 гээд Микэл нь Давидыг 
цонхоор буулгав. Тэр мэтээр тэр нь дутаав. 13 Тийн бөгөөд Микэл нь нэг 
Тирэвийг аваад дэвсгэрний дээр хэвтүүлэн ямааны үсэн дэр дэрлээд 
хөнжилөөр хучив. 14 Савалын элчсийн Давидыг авахын тул илгээсэнд 
Микэл нь тэр өвчтэй буй гэв. 15 Тийн бөгөөд Савал нь элчсийг Давидыг 
үзэхийн тул дахин илгээгээд өгүүлрүүн; Миний түүнийг алахын тул 
түүнийг дэвсгэртэйгээр над авчрагтун! гэв. 16 Тийн элчис нь ороод 
дэвсгэрийн дээр Тирэв бөгөөд ямаанаарүсээр хийсэн дэр буй бөлгөө 
хэмээн үзэв. 17 Тийн бөгөөд Савал нь Микэлд өгүүлрүүн; Чи намайг юунд 
мэхлэж, миний дайсны тонилгохын тул түүнийг явуулав гэсэнд Микэл нь 
Савалд өгүүлрүүн; Тэр намайг явуулаад би чамайг юуны тул алах буюу 
хэмээн өгүүлэв. 18 Тийн бөгөөд Давид нь дутаагаад Самуйлын хаана 
бүхий Рэмэд одоод Савалын хамаг үйлдсэнийг Самулйд дуулгав. Тийн 
бөгөөд тэр хийгээд Самуйл нь Кайдад одоод тэнд суув. 19 Тийн бөгөөд 
улс нь Савалд ийн; Давил нь Дэмийн Найдудад буй. 20 гэсэнд Савал нь 
Давидыг барихын тул элчсийг илгээв. Харин тэдний форофидын 
чуулганы форофидлох хийгээд тогтоогдсон Самуйл тэргүүлэгчийн басныг 
үзээд элчис нь бурхны тодотголоор төгсөөд бас форофидлов. 21 Тийн 
бөгөөд Шавадирлүүлэгдсэнд тэр нь бус элчсийг илгээв. Зүгээр тэд нь бас 



форофидлов. Савал нь дахин элчсийг илгээсэнд тэд форофидлов. 22 
Тийн бөгөөд тэр өөрөө Рэмэд одоод Шикүд ахуй гэсэнд хүн нь Найдудын 
Рэмэд буй гэв. 23 Тийн бөгөөд тэр нь Найдудын Рэмэд одохдоо бурхны 
тодотголоороо төгсөөд Найдудын Рэмэд хүрэх болтол форофидлож 
явав. 24 Тийн бөгөөд тэр нь хувцсаа тайлаад Самуйлын өмнө 
форофидлоод тэр бүхэл өдөр шөнөд хэвтэв. Тэр юуны тул гэвэл, Савал 
бас форофидуудын дотор буй буюу хэмээн өгүүлэлддэг.  

Хорьдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Давид нь Рэмгийн Найдудаас дутааж Зиунатанд ирээд 
өгүүлрүүн; Би юуг үйлдэв. Миний буруу юм буюу, чиний эцгийн өмнө 
миний нүгэл нь юу буюу. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь миний амийг бэдэрнэ 
2 гэсэнд тэр нь түүнд өгүүлрүүн; Тэр мэт бүү болтугай! Чи үл үхэх Мана. 
миний эцэг нь над үзүүлэлгүй их бага юуг ч үл үйлдэх тийн бөгөөд миний 
эцэг нь энэ хэргийг надаас юуны тул нуув. Тийн бөгөөд тааламжит буйг 
эрхгүй мэднэ. Тийн чамайг үл гомдоохын тулд түүнд энэ хэргийг бүү 
мэдүүл хэмээн өгүүлнэ. Зүгээр үнэхээр Жахуа нь амьд бөгөөд чиний сүнс 
ч амьд буй. Би хийгээд үхэл хоёрын хооронд нэг алхам мэт завсар буй 4 
гэсэнд Зиунатан нь өгүүлрүүн; Чиний зүрхний юу хүсэхийг би чиний тул 
бүтээсү 5 гэсэнд Давид нь түүнд өгүүлрүүн; Маргаан сарын шинийн нэгэн 
болохын тул би эрхгүй хаантай идэлцэх ёст буй. Тийн бөгөөд миний хээрт 
гуравдугаар өдрийн үдэш болтол биеэ нуухын тул намайг тавьтугай! 6 
Тийн хэрвээ чиний эцэг нь миний үгүй ахуйг ажиглаваас, чи ийн; Давид нь 
өөрийн Биулихим балгасны тэнд бүхэл төрлийн жил бүрийг тахил 
болохын шалтагаар намайг тавьтугай! хэмээн надаас эрэв хэмээн 
өгүүлэн үйлд. 7 Тийн бөгөөд хэрвээ тэр нь маш хилэгнэх бөгөөс тэр нь 
эрхгүй мууг үйлдэх зоригт буй. 8 Тиймийн тул чи боолдоо нигүүлгүйгээр 
үйлдтүгэй! гэвэл чи боолоо өөртэй хамт Жахуагийн эвт тогтоолоор 
нийлүүлсэн буй. Бас хэрвээ над буруу буй бөгөөс эл, чи намайг ал. Тэр 
юуны тул гэвэл, чи юуны тул эцэгтээ намайг авчрах буй 9 гэсэн Зиунатан 
нь өгүүлрүүн; Энэ чамаас хол болох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, хэрвээ 
би миний эцгийн чиний тус мууг үйлдэх зоригт байсныг мэдвээс чамд 
өгүүлэх биш үү 10 гэсэнд Давид нь өгүүлрүүн; Хэн над мэдүүлэх буй. Бас 
хэрвээ чиний эцэг ууртаар чамд хариуг өгүүлвээс юу болох 11 гэсэнд 
Зиунатан нь Давидад өгүүлрүүн; Ир. Бид хээрт гаръя гэсэнд тэд хоёул 
хээрт гарав. 12 Тийн бөгөөд Зиунатан нь Давидад өгүүлрүүн; Израйлын 
Жахуа бурхан мөн бөгөөд би маргааш буюу. Нөгөө өдөр буюу өөрийн 
эцгийн саналыг туршиж үзсү. Тийнхүү хэрвээ Давид нь сайн буй бөгөөтөл 
би чамд үл илгээн үл үзүүлэх бөгөөс эл. 13 Жахуа нь энэ мэт хийгээд 
үүнээс их мууг Зиунатанд үйлдэх болтугай! Зүгээр хэрвээ миний эцэг нь 



чамд мууг үйлдэхийг туршваас, би чамд үзүүлэн чиний амраар одохын 
тул чамайг тавина. Тийн бөгөөд Жахуа нь миний эцэгтэй гэр болсон мэт 
түүнчлэн чамтай болох болтугай! 14 Бас чи миний амьд байх цагт миний 
үл үхэхийн тул Жахуагийн өгүүлэхийг над үзүүлэх болтугай! 15 Бас 
түүнээс гадна Жахуагийн Давидын дайсан бүгдээрийг дэлхийгээ эвдэх 
цагаас хойно чи миний гэрдэхээс нүглсийг мөнхөд үл хагацуулах 
болтугай! 16 Энэ мэтээр Жахуа нь Давидын дайснуудын гараас нэхэх 
болтугай! хэмээн Зиунатан нь Давидын гэрдэхүүдтэй тогтоолыг тогтоов. 
17 Бас Зиунатан нь Давидыг өөрийн сүнс мэт янагласны тул захиж 
тангараглуулав. 18 Жич Зиунатан нь түүнд өгүүлрүүн; Маргааш сарын 
шинийн нэгэн бөгөөд чиний ширээний хоосон болоход, чиний үгүй ахуй нь 
мэдэгдэх буй. 19 Тиймийн тул чи гурван хоног байсны хойно удалгүй 
яван, хэргийг үйлдсэн өдөр нуусан газарт хүрээд Изил гэгч чуулганы 
дэргэд буутугай! 20 Тийн бөгөөд би гурван сумын бүлэгт мэт тэр газрын 
этгээдэд харав уу. 21 Бас би хөвгүүнээ илгээн од. Сумыг Бидэри хэмээн 
өгүүлэхэд хэрвээ би хөвгүүдэд чиг ийн; Мана. сумууд нь янд этгээдэд 
буй. Тэднийг авчир хэмээн өгүүлвээс чи ир. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа 
амьд бөгөөд чамд амар болж гэмгүй буй. 22 Зүгээр хэрвээ би хөвгүүдэд 
ийн; Сумууд чанд этгээдэд буй хэмэн өгүүлвээс чи од. Тэр юуны тул 
гэвэл, Жахуа нь чамайг явуулав. 23 Жич бид хоёрын хэлэлцсэн хэргийн 
учир Мана. Жахуа нь бид хоёрын хооронд мөнх болох болтуагй! 24 
гэсэнд Давид нь биеэ хээрт нуув. Тийнхүү шинэ сар болсонд хаан 
идэлцэхээр суув. 25 Тийнхүү хаан нь урьд ёсоор өөрийн ширээндээ 
хонын дэргэд суусан бөгөөд Зиунатан нь босов. Абнир нь Саволын 
хажууд суусан бөгөөд Давидын орон ч хоосон бөлгөө. 26 Тийн боловч тэр 
өдөр Савал нь юуг ч эс өгүүлэв. Тэр юуны тул гэвэл, түүнд шалтгаан ч 
буй амой. Тэр нь ариун бус хэмээн санав. 27 Тийн маргааш сарын шиний 
хоёронд Давидын орны хоосон ахуйд Савал нь Зиунатан хөвгүүндээ 
өгүүлрүүн; Зисийн хөвгүүн нь юуны тул идэлцэхийн тул урьд өдөр 
хийгээд эдүгээ өдөр эс ирэв. 28 гэсэнд Зиунатан нь Савалд өчрүүн; 
Давид нь намайг Биулхимихд тавьтугай! хэмээн надаас гуйж эрэв гэж ийн 
өгүүлрүүн; 29 Намайг тавин хайрла! Тэр юуны тул гэвэл, бидний төрөл нь 
тэр балгасанд тахилт буй. Тийн бөгөөд миний ах нар иртүгэй! хэмээн 
захив. Тийнхүү хэрвээ би эдүгээ чамд тааламжит буй болбоос намайг 
өөрийн ах нартай уулзахын тул тавин хайрла! хэмээн өгүүлэв. Тиймийн 
тул тэр нь эс ирсэн буй 30 гэсэнд Савал нь Зиаунатаны тус маш 
хилэгнээд түүнд ийн; Чи зөрүүд хөвгүүн ээ! Чи Зисийн хөвгүүнийг өөрийн 
ичгүүр хийгээд чиний эхийн нүцгэний ичгүүрийн тул сонгов хэмээн би 
мэдэх биш үү. 31 Тэр юуны тул гэвэл, Зисийн хөвгүүний газарт амьд 
болоод чи хийгээд чиний эзэлгүүр нь үл тогтох буй. Тиймийн тул эдүгээ 
түүнийг над авчир. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь эрхгүй үхэх болъюу 32 



гэсэнд Зиунатан нь өчрүүн; Тэр нь юуны тул алагдах буй. Тэр нь юуг 
үйлдэв. 33 гэсэнд Савал нь түүнийг хатгах жадаа хаяв. Тийн тэр нь 
өөрийн эцгийн Давидыг алах зоригт байсныг мэдэв. 34 Тийн бөгөөд 
Зианутан нь маш хилэгнээд ширээнээс босоод сарын шинийн хоёрт идээг 
эс идэв. Тэр юуны тул гэвэл, түүний эцгийн Давидын тус ичгүүртээр 
үйлдсэний учир тэр нь ихэд гомдов. 35 Тийн бөгөөд маргааш Зиунатан нь 
Давидаар тогтоосон хээрт нэг бяцхан хөвгүүнтэй одов. 36 Тийн бөгөөд 
тэр нь хөвгүүндээ ийн; Гүйтүгэй! Миний харвасан сумыг бэдэр хэмээн 
өгүүлэв. Тийн хөвгүүний гүйсэнд Зиунатан нь сумыг оронд хүрмэгц 
Зиунатан нь хөвгүүнд дуудан ийн; Сум нь чамаас чанад биш үү? хэмээн 
өгүүлэв. 38 Бас тэр нь хөвгүүнд ийн; Бүү зогс, яаран гүйтүгэй! хэмээн 
өгүүлсэнд түүний хөвгүүн нь сумнуудыг хураагаад эзэндээ ирэв. 39 
Хөвгүүн нь юуг ч эс мэдэв. Ямагт Зиунатан хийгээд Давид нь хэргээ 
мэдэв. 40 Тийн бөгөөд Зиунатан нь зэвсэгийг хөвгүүндээ өгөн од, 
балгасанд аваачтугай! хэмээн өгүүлэв. 41 Тийн бөгөөд хөвгүүний 
явсантай сац Давид нь өмнө зүгийн орноос нүүрээрээ газарт унан гурав 
дахин мөргөв. Тийн бөгөөд тэд нь бие биеэ үнсэлцэн Давидын үлэмж 
уйлах болтол уйлалцав. 42 Тийн бөгөөд Зиунатан нь Давидад өгүүлрүүн; 
Амраар од. Бид хоёулын Жахуагийн нэрээр тангарагласан мэт Жахуа нь 
бид хоёрын хооронд болон, миний чиний үрсийн хооронд мөнхөд болох 
болтугай! гэсэнд Давид нь одов. Зиунатан ч балгасанд оров.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Давид нь Нувад ахуй Ахимилах ламд одов. Ахимилах нь 
Давидтай учрахаас айж өгүүлрүүн; Чи юуны тул ганцаар болох биетэй 
хүн ч үгүй буюу 2 гэсэнд Давид нь түүнд өгүүлрүүн; Хаан нь над нэг 
хэргийг захиж ийн; Миний чамд таалан захисан хэргийн учир бүү мэдүүл 
гэв. Тийн би боолуудаа нэг газарт тавив. 3 Тиймийн тул эдүгээ чиний 
гарын дэргэд юу буй болбоос миний гарт таван боорцгийг өгч эсвэл 
аливаа олдохыг өгөн үйлд 4 гэсэнд лам нь Давидад хариу өгүүлрүүн; 
Миний гарын доор боорцог ч үгүй буй. Ямагт рамнайлсан боорцог буй. 
Залуунууд нь эмээс цээрлэж байсан болбоос, авч болох 5 гэсэнд Давид 
нь ламд өчрүүн; Үнэхээр гурван хоногийн туршаар миний гарсаны хойно 
эм хүмүүс ч бидэнд үгүй бөлгөө. Тийнхүү залуусын савас нь ариун буй. 
Бас эдүгээ өдөр бус рамнайлсан боорцог нь савд ахуйн тул ариун бус мэт 
болов 6 гэсэнд лам нь түүнд рамнайлсаныг өгөв. Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуагийн өмнөөс авсан өмнөх боорцгоос бус боорцог ч үгүй бөлгөө. Тэр 
гэвэл авсан өдөр шинэ халуун боорцгийг хуучны оронд тавив. 7 Тийн 
бөгөө дтэр өдөр Савалын боолуудаас тэнд Жахуагийн өмнө байлгагдсан 
нэг Идумын аймгийн До Их гэгч хүн буй бөгөөд тэр нь Савалын малчидын 



тэргүүлэгч бөлгөө. 8 Бас Давид нь ламд өгүүлрүүн; Эд чиний гарын 
дэргэд жад эсвэл илд ч буй буюу. Тэр юуны тул гэвэл, хааны хэрэг 
яаралт байсны тул би өөрийн илд хийгээд зэвсэгээ эс авчирав 9 гэсэнд 
лам нь өгүүлрүүн; Чиний Ифудийн хойно нэг цэнгэлд ороогдсон буй. 
Хэрвээ түүнийг авах бөгөөс ав. Тэр юуны тул гэвэл, түүнээс бус ч энд 
үгүй буй гэсэнд Давид нь өгүүлрүүн; Тэр илдэд адил илд үгүй түүүнийг 
над өгтүгэй! 10 гээд Давид нь босоод тэр өдөр Савалаасайж Кадын Акис 
хаанд одов. 11 Тийн бөгөөд Ажихын боолууд нь түүнд өгүүлрүүн; Энэ нь 
тэр газрын Давид хаан биш үү? Түүний учир бүжиглэн дуулж, Савал нь 
мянгадыг алсан Давид ч түмдийг алсан буй хэмээн өгүүлэлдсэн биш үү? 
12 Тийнхүү Давид нь эд үгсийг зүрхэндээ ажиглаад Кадын Акис хаанаас 
маш айв. 13 Тийн бөгөөд Давид нь тэдний өмнө явдлаа хувилган, тэдний 
дунд ухаангүй болсон мэт үйлдэн хаалгын үүдэнд бичиж нулимсаа 
сахалд цувруулав. 14 Тийн бөгөөд Акис нь боолууддаа өгүүлрүүн; Мана. 
Энэ хүн нь ухаангүй буй хэмээн та үзнэ. уны тул түүнийг над авчрав. 15 
Над ухаангүй хүмүүс нь хэрэгт буюу. Та үүнийг ухаангүйн зангаар миний 
өмнө үйлдэхийн тул авчирав уу? Энэ миний гэрт үл орох буй гэв.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

1 Тиймийн тул Давид нь тэндээс гаран Адулим гэгч агуйд дутаав. Тийн 
бөгөөд түүний ах нар хийгээд эцгийн гэрдэхэд нь сонсоод тэнд түүнд 
одов. 2 Тийн бөгөөд аливаа дарагсад хийгээд аливаа үрт ба, аливаа 
хангалгүй хүн нь түүнд чуулалцав. Тийнхүү тэр нь тэдний тэргүүлэгч 
болов. Тэр мэтээр түүнтэй дөрвөн зуугаад хүн бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд 
Давид нь тэндээс Мувабын Мичфад одоод Мувабын хаанд өгүүлрүүн; 
Миний эцэг хийгээд эхийн чамд ирэн бурхны над юу үйлдэхийг миний 
мэдэх болтол чамтай байхыг тавин хайрла гэв. 4 Тийн бөгөөд Давид нь 
тэднийг түүний өмнө авчрав. Тийхүү Давидын агуйд байсан бүхэл цагт 
тэд нь хаантай суув. 5 Тийн бөгөөд Кэди гэгч форофид нь Давидад 
өгүүлрүүн; Агуйд бүү байтугай! Одож Иудейн газарт явтугай! гэсэнд 
Давид ньодоод Хэрудын ойд хүрэв. 6 Савал хийгээд түүнтэй байсан 
хүмүүсийн хаана буйг сонсов. Савал гэвэл Кибиэд гараараа жадаа барьж 
өөрийн хамаг боолуудын түүний дэргэд ахуйд Рэмэд байгч модны дэргэд 
суув. 7 Тийн бөгөөд Савал нь дэргэд байсан боолууддаа ийн өгүүлрүүн; 
Биниминий овгийн хүмүүс ээ! Эдүгээ сонсогтун! Зисийн хөвгүүн нь таны 
тус бүрд тариалангууд хийгээд үзмийн тариалангуудыг өгөх юу. Таныг 
мянгадын түшмэд хийгээд зуутын түшмэд болгох буюу. 8 Тэр юуны тул 
гэвэл, та бүгдээр миний тус зөвлөлцөөд танаас хэн ч миний хөвгүүүний 
Зисийн хөвгүүнтэй эвт тогтоол тогтоосныг эс мэдүүлнэ. Бас танаас хэн ч 
намайг хайрлан миний хөвгүүний миний тус эдүгээ өдөр миний боолыг 



нууцаар хэвтүүлэн явуулсаныг эс мэдүүлнэ 9 гэсэнд Идумын аймгийн До 
Их гэгч Савалын боолуудын тэргүүлэгч нь өчрүүн; Би Зисийн хөвгүүний 
Нувад Авитувын Ахимилах лам хөвгүүнд ирснийг үзэв. 10 Тийн бөгөөд 
Ашилих нь түүний тул Жахуагаас асуун түүнд хүнсийг өгөн, Филистийн 
Күлиэд хүний илдийг өгөв 11 гэсэнд хаа нь Авитдувын Амилиах лам нь 
хөвгүүн хийгээд түүний эцгийн бүхэл гэрдэх болон Нувад байсан лам 
нарыг дуудахын тул илгээв. Тийн тэд бүгдээр хаанд ирэлцэв. 12 Тийн 
бөгөөд Савал нь өгүүлрүүн; Ахидувын хөвгүүн ээ! Эдүгээ сонс, гэсэнд тэр 
нь ийн; Эзэн миний би энд буй хэмээн өгүүлэв. 13 Савал нь түүнд 
өгүүлрүүн; Чи хийгээд Зисийн хөвгүүн хоёр юуны тул миний тус 
зөвлөлцсөн буюу. Түүний эдүгээ өдөр нууцаар хэвтэн, миний тус босохын 
тул түүнд юуны тул боорцог хийгээд илдийг өгөн түүний тул бурхнаас 
асуун үйлдэв 14 гэсэнд Ахимилах нь хаанд өчрүүн; Чиний хамаг 
боолуудаас хэн Давид мэт итгэлт буй. Тэр нь хааны хүргэн бөгөөд, чиний 
захиагаар яван чиний гэрийн дотор хүндэт буй. 15 Би түүнийг тул 
бурхнаас эхэлж асуун үйлдэв. Энэ над бүү болтугай! Хаан нь өөрийн 
боол хийгээд миний эцгийн гэрдэхийг бүү буруушаатугай! Тэр юуны тул 
гэвэл, чиний боол нь энэ хамаг хэргийн учир их бага юуг ч эс мэдэв 16 
гэсэнд хаан нь өгүүлрүүн; Ахимилах аа! Чи хийгээд чиний эцгийн хамаг 
гэрдэх нь эрхгүй үхэх болъюу 17 гээд хаан нь биеийн дэргэд байсан 
явганаар гүйгчдэд өгүүлрүүн; Та эргэн Жахуагийн лам нарыг алагтун! Тэр 
юуны тул гэвэл, тэдний гар нь Давидтай буй бөгөөд тэд нь түүний 
дутаасныг мэдсэн боловч, над эс мэдүүлэв гэв. Зүгээр хааны боолууд нь 
гараас эс сунган Жахуагийн лам нарыг алахыг эс туршив. 18 Тийн бөгөөд 
хаан нь До Ингэд өгүүлрүүн; Чи эргэн лам нарыг алан үйлд гэсэнд До Инг 
нь тэднийг алав. 19 Бас тэр нь илдийн ирээр лам нарыг Нува балгасыг 
таслан эрс ба эмс, нялх ба хүүхэд, үхэр ба илжиг хоньдыг алав. 20 Харин 
Ахидувын Амилих хөвгүүний хөвгүүүнээс Авиатар гэгч нэг хөвгүүн нь 
тонилоод Давидыг даган дутаав. 21 Тийн бөгөөд Авиатар нь Савалын 
Жахуагийн лам нарыг алсаныг Давидад мэдүүлэв. 22 Тийн бөгөөд Давид 
нь Авиатард өгүүлрүүн; Би Идумын аймгийн До Ингийг тэнд үзсэн өдөрт 
түүний эрхгүй Савалд үхүүлэхийг мэдэв. Миний шалтагаар чиний эцгийн 
хамаг улсад энэ нь учрав. 23 Чи аюулгүй надтай байтугай! Тэр юуны тул 
гэвэл, миний амийг бэдрэгч бас чиний амийг мөн. Тийнхүү чи надтай 
байж амраар болох буй.  

Хорин гуравдугаар бүлэг  

1 Тэндээс Давидад ийн мэдүүлэлдрүүн; Мана. Филиститэн нь Килийн тус 
дайлан талхыг үтрэм газдаас хулгайлна 2 гэсэнд Давидын Жахуагаас 
асуун би одоод эд Филиститнийг таслах уу гэсэнд Жахуа нь Давидад ийн 



зарлиг болов. Чи одогтун! Филиститнийг таслан Килийг авар. 3 Тийн 
бөгөөд Давидын хүмүүс нь түүнд өгүүлрүүн; Мана. Бид энд Иудейд 
айнам. Зүгээр хэрвээ бид Кийлэд Филиститний чуулганы тус одох бөгөөс 
эл, үлэмж айх биш үү? 4 гэсэнд Давидыг дахиж Жахуагаас асуусанд 
Жахуа нь түүнд хариу болруун; Босоод Кийлэд од. Тэр юуны тул гэвэл, би 
Филиститнийг чиний гарт өгсүгэй! 5 гэсэнд Давид хийгээд түүний хүмүүс 
нь Кийлэд одоод Филиститний тус дайлаад тэднийг малуудыг булааж 
аван тэднийг их эвдрэлүүдээр эвдэв. Энэ мэтээр Давид нь Кийлийн улсыг 
аврав. 6 Тийн бөгөөд Авиатар хөвгүүн гэвэл Кийлэ хүртэл Давидад 
дутаасанд гартаа Ифудыг барин одов. 7 Тийн бөгөөд Давид нь Кийлэд 
одов хэмээн Савалд мэдүүлэгдсэнд Савал нь өгүүлрүүн; Бурхан нь 
түүнийг миний гарт өгөв. Тэр юуны тул гэвэл, Давид нь хаалгат хийгээд 
тэх модот балгасанд ороод хаагдав гэв. 8 Тийн бөгөөд Савал нь хамаг 
улсыг дайлахын тул хийгээд, Кийлэд одоод Давид хийгээд түүний 
хүмүүсийг хүлээхийн тул чуулав. 9 Давид ч Савалыг өөрийн тул хорыг 
туурвив гэж мэдээд Авиатар ламд өгүүлрүүн; Ифудыг нааш авчиртугай! 
10 гээд Давид нь ийн залбиран Израйлын Жахуа бурхаан! Савал нь 
Кийлсэд ирэн тэрхүү балгасыг миний учир эвдэх зоригт буй хэмээн чиний 
боол би үнэхээр сонсов. 11 Кийлэгийн хүмүүс нь намайг түүний гарт өгөх 
үү? Савал нь чиний боолын сонссоны ёсоор ирэх юу? Аяа Израйлын 
Жахуа бурхаан! Боолдоо мэдүүлэн соёрх! гэсэнд Жахуа нь зарлиг 
болруун; Тэр нь ирэх буй хэмээн зарлиг болов. 12 Жич Давид нь 
өгүүлрүүн; Кийлийн хүмүүс нь намайг хийгээд миний хүмүүсийг Савалын 
гарт өгөх юу гэсэнд тэд нь өгөх буй гэж Жахуа нь зарлиг болов. 13 Тийн 
бөгөөд Давид хийгээд түүний зургаан зуун хүн босон Кийлээс гараад 
хааш чадсанаар явав. Тийн бөгөөд Давид нь Кийлээс дутаав хэмээн 
Савалд мэдүүлэгдсэнд тэр нь тэнд одохоо зогсоов. 14 Тийн бөгөөд Давид 
нь говьд хүрээлсэн газдад суун Зифаний нэг ууланд байв. Савал нь 
түүнийг өдөр бүр бэдэрсэн боловч бурхан нь түүний гарт эс өгөв. 15 
Савалын түүний амийг бэдрэхийн тул гарсаныг Давид нь мэдээд 
Зифагийн говийн ойн дотор байв. 16 Тийн атал Савалын Зиунатан 
хөвгүүн нь босон ойн дотор Давидад одоод түүний гарыг Жахуагаар 
батлав. 17 Бас тэр нь Давидад өгүүлрүүн; Бүү айтугай! Жич чи Израйлын 
хаан болох бөгөөд би ч чиний ойр боолх болъюу. Бас үүнийг миний 
Савал эцэг нь мэднэ 18 гэсэнд тэр хоёр нь Жахуагийн өмнө тогтоолыг 
тогтоов. Тийнхүү Давид нь ойд байв. Харин Зиунатан нь өөрийн гэрт 
одов. 19 Тэндээс Зифагийн аймгийн улс нь Кибиэд Савалын дэргэд ирээд 
өгүүлрүүн; Давид нь ойн хүрээлсэн газдад говийн өмнө зүгийн Хэкилэ 
ууланд биеэ нуусан биш үү? 20 Тиймийн тул эзээн! Чи эдүгээ өөрийн 
зүрхний хамаг хүслийн ёсоор гарах болбоос, бид ч түүнийг эзний гарт 
тушаан өгсүгэй! 21 гэсэнд Савал нь өгүүлрүүн; Жахуа нь таныг адислах 



болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, та намайг хайрлав. 22 Та одож хайрлагтун! 
Бэлэн байж түүний орон хаана бүхийг үзэгтүн! Түүнийг хэн үзэв хэмээн 
мэдэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь маш аргатаар явна хэмээн сонсов 
би. 23 Тийн бөгөөд та үзэн түүний биеэ нуух хамаг газдыг мэдээд над 
мэдээжээр гэдрэгэ буцагтун! Тийнхүү би тантай одсугай! Бас хэрвээ тэр 
нь энэ газарт буй бөгөөс эл, би түүний алтал Иудейгийн хамаг мянгадад 
бэдрэх буй 24 гэсэнд тэд нь босоод Савалаас урьд Жибэд одов. Давид 
хийгээд түүний хүмүүс ч мауны говьд Жисимуны өмнө зүгийн тал газарт 
агсан бөлгөө. 25 Савал хийгээд түүний хүмүүс нь түүнийг бэдрэхийн тул 
одов. Энэ нь Давидад өгүүлсэнд тэр нь буугаад Мауны говьд суув. 
Тийнхүү Савал нь сонссонтой сац, Давидыг Мауны говьд нэхэж одов. 26 
Тийн бөгөөд Савал нь уулын наад этгээдэд явав. Зүгээр Давид хийгээд 
түүний хүмүүс нь уулын цаад этгээдэд явав. Тийн бээр Давид нь 
Савалаас айж түүнээс зугтааж яарав. Тэр юуны тул гэвэл, Савал хийгээд 
түүний хүмүүс нь Давид хийгээд түүний хүмүүсийг барихын тул тойров. 27 
Харин нэгэн элч нь Савалд ирээд өгүүлрүүн; Яаран ир. Тэр юуны тул 
гэвэл, Филиститэн нь газарт дэлгэрэн оролцов 28 гэсэнд Савал нь 
Давидыг нэхсэнээсээ буцах, Филиститнийг даган одов. Тийн бөгөөд тэд 
нь тэр орныг салахын хад гэж нэрлэв. 29 Тийн бөгөөд Давид нь тэндээс 
гараад Инг Кидид хүрээлсэн газруудад суув.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тэндээс Савалын Пилиститнийг дагаснаас буцсаны хойно түүнд ийн 
мэдүүлэлдрүүн; Давид нь Ин Кидийн говьд буй 2 гэсэнд Савал нь хамаг 
Израйлаас гурван мянган хүнийг шалгаж аваад зээрт хаддад Давид 
хийгээд түүний хүмүүсийг бэдрэхийн тул одов. 3 Тийн бөгөөд тэр нь 
аяндаа агуй хаана бүхий хонины хүрээдийн тэнд хүрэв. Тийнхүү Савал нь 
хөлөө хучиж амрахын тул оров. Бас Давид хийгээд түүний хүмүүс хнь 
агуйн этгээдэд байв. 4 Тийн бөгөөд Давидын хүмүүс нь түүнд өгүүлрүүн; 
Мана. Би чиний дайсныг чиний гарт өгсүгэй! гэж Жахуагийн чамд зарлиг 
болсон өдрийг үзэн үйлд гэж өгүүлсэнд Давид босоод Савалын хувцасны 
захыг нууцаар огтлов. 5 Түүнээс хойш Давид нь Савалын хувцасны захыг 
огтолсон тул зүрхээрээ буруушаагдав. 6 Тийн бөгөөд тэр нь 
өөрийнхөндөө ийн; Би Жахуагийн тослогдсон эзэндээ энэ мэтийг үйлдэн 
түүний тус гараа үл сунгах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
Жахуагийн тослогдсон мөн 7 гэж өгүүлээд Давид нь эд үгсээр хүмүүсээ 
зогсуулан тэднийг Савалын тус эс босгов. Савал нь агуйгаас гараад 
аяндаа явъя. 8 Тэндээс Давид нь босоод агуйгаас гараад Савалыг даган 
дуудан ийн; Эзэн хаан минь ээ! гэсэнд Савалын гэдэргээгээ харсанд 
Давид нь нүүрээрээ хөсөр сөгдөж мөргөв. 9 Бас Давид нь Савалд 



өгүүлрүүн; Чи юуны тул хмүүсийн үгсийг сонсон, Давид нь чиний хорыг 
хэрэглэнэ гэж өгүүлснийг сонсном. 10 Мана. Өдгөө өдөр Жахуа нь чамайг 
миний гэрт агуйн дотор өгөв гэж өдгөө өдөр чиний нүд үзэв. Тийн атал 
чамайг алагдах хэмээн зарлиг өгүүлсэн боловч, би чамтай хайрлан гараа 
өөрийн эзний тус эс өргөсөн буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Жахуагийн 
тослогдсон буй хэмээн өгүүлэвээ. 11 Жич миний Эцэг ээ! Үз! Чиний 
хувцасны захыг миний гарт үз! Тийн бөгөөд би чини хувцасны захыг 
огтловч чамайг эс алснаар миний гарт муу хийгээд буруу ч үгүй. Чиний 
тус миний нүглийг ч эс үйлдсэнийг мэдэн ү3 Тийн боловч чи миний амийг 
таслахын тул нэхнэ. 12 Жахуа нь бид хоёрын хооронд шүүх болтугай! Бас 
Жахуа нь миний тул чамаас нэг бүрийг авах болтугай! Зүгээр миний гар 
нь чиний тус үл болох буй. 13 Эрт цагийн үлгэр нь ийн; Хилэнц нь 
хилэнцтэнээс гардаг. Зүгээр миний гар нь чиний үл болох буй гэж 
өгүүлдэг. 14 Израйлын хаан нь хэнийг ч даган гарав ээ? Хэнийг ч нэхмү. 
Үхсэн нохой эсвэл нохой бөөсийг нэхмү. 15 Жахуа нь шүүгч болон бид 
хоёрын хооронд шүүн миний хэргийг үзэн халхалж намайг чиний гараас 
аврах болтугай! гэлээ. 16 Тийн бөгөөд Давидын эд үгсийг Савалд өгүүлж 
дууссанд Савал нь өгүүлрүүн; Миний Давид хөвгүүн ээ! энэ чиний дуу буй 
буюу гэж өгүүлээд Савал нь дуу гаран уйлав. 17 Жич тэр нь Давидад 
өгүүлрүүн; Чи надаас үлэмж зөвт мөн. Тэр юуны тул гэвэл, чи надад 
сайныг хариулав. Харин би чамд мууг хариулав. 18 Бас чи өдгөө өдөр 
надад захиж сайныг үйлдэв гэж өгүүлсэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа 
нь намайг чиний гарт өгсөн боловч чи намайг эс алав. 19 Тэр юуны тул 
гэвэл, хэрвээ хүн нь өөрийн дайсныг олбол түүнийг амраар тавих уу? 
Тиймийн тул Жахуа нь чиний нада дөдгөө өдөр сайныг үйлдсэний тул 
чамд сайныг хариулах болтугай! 20 Тийн бөгөөд чи эрхгүй хаан болох 
бөгөөд Израйлын эзэлгүүрин нь чиний гарт тогтох буй гэж би өдгөө 
мэднэ. 21 Тиймийн тул чи миний хойно миний үрсийг үл таслан миний 
нэрийг миний эцгийн төрлөөс үл эвдэх хэмээн Жахуагаар надад 
тангараглан үйлд 22 гэснээр Савал нь гэртээ одов. Зүгээр Давид хийгээд 
түүний хүмүүс нь хүрээлсэн газарт оров.  

Хорин тавдугаар бүлэг  

1 Тэндээс Самуйл нь нөгчөв. Тийнхүү хамаг Израйл нь чуулаад түүний 
тул гашуудаж түүний Рамад байгч гэрийн дотор түүнийг булав. Давид ч 
босоод Паран говьд одов. 2 Тийн бөгөөд Маунд нэг хүн бөлгөө. Тэр хүн 
нь Карминд маш их эд агуурстай гэвэл, түүнд гурван мянган хонь хийгээд 
мянган ямаа бөлгөө. Тэр нь Карминд хонио хярган авай. 3 Тэр хүний нэр 
нь Набал бөгөөд түүний гэргийн нэр нь Абигайл бөлгөө. Тэр гэргий нь 
сайн ухаант, үзэсгэлэнт нүүрт бөлгөө. Харин Набал нь нүүрэндээ муу 



явдалт бөгөөд Килибийн төрөлөөс бөлгөө. 4 Давид нь говьд байх 
Набалын хоньдоо хяргаж байхыг сонсов. 5 Тийн бөгөөд Давид нь арван 
залуусыг илгээж, тэд залууст ийн өгүүлрүүн; Карминд одоод Набалд 
хүрэн түүнийг миний нэрээр мэндчилж 6 тэрхүү амраар суугчид ийн; 
Чамд амар хийгээд гэрт амар ба чамд хамаг байгчид амар болох 
болтугай! 7 Жич чамд хяргагчид буй гэж би өдгөө сонсов. Тийн бөгөөд 
чиний хоньдыг бидэнтэй байсанд бид тэдэнд хорыг эс хүргэв. Бидний 
Карминд хамаг байсан цагт тэдний юмнаас юу ч эс гээгдэв. 8 Чи залуу 
хүмүүсээсээ асуувал тэд нь чамд өгүүлэх буй за. Тиймийн тул миний 
залуусын сайн өдөр ирсэнд чиний өмнө хайрыг олох болтугай! Чи гарт 
байгч юуг ч чиний боол хийгээд чиний Давид хөвгүүнд өгөн хайрла! 9 
гэсэнд Давидын залуус нь одоод Набалд эд хамаг үгсийн ёсоор Давидын 
нэрээр өгүүлээд зогсов. 10 Тийн бөгөөд Набал нь Давидын боолуудад 
ийн гэж өчрүүн; Давид нь хэн буй. Жишийн хөвгүүд нь хэн бэ? Өдгөөх 
цагт эздээ орхигч боолууд нь олон буй. 11 Би өөрийн боорцог хийгээд ус 
ба өөрийн хяргагчдын тул алсан малын махыг аван хаанаас ирснийг минь 
эс мэдсэн хүмүүст өгөх юү? 12 гэж өгүүлсэнд Давидын залуус нь буцаж 
харин, түүнд хүрээд эд хамаг үгсийг өгүүлэв. 13 Тийн бөгөөд Давид нь 
хүмүүстээ өгүүлрүүн; Хүн бүр илдээ зүүгтүн! гэсэнд хүн бүр илдээ зүүв. 
Давид ч илдээ зүүв. Тийн бөгөөд дөрвөн зуун хүн нь Давидыг даган одов. 
Хоёр зуун хүн нь агуурстай байв. 14 Тийн бөгөөд Набалын залуусаас 
нэгэн нь Набалын Абигайл гэргийд өгүүлрүүн; Мана. Давид нь бидний 
эзнийг мэндчлэхийн тул говиос илгээсэн буй. Зүгээр Набал нь тэднийг 
хараав. 15 Тэд хүмүүсийн бидэнд сайн байсанд биднээр эс хордуулагдан 
тэдэнтэй хээрт байсан цагтаа юуг ч эс гээв. 16 Бидний тэдэнтэй хоньдыг 
сахисан хамаг цагийн турш тэд нь бидэнд өдөр шөнөд хүрээ мэт байсан 
бөлгөө. 17 Тиймийн тул юу үйлдэхээ санан үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, 
бидний эзэн хийгээд түүний хамаг гэртэхийн тул хорт зориг буй. Набал нь 
нүгэлт хүн бөгөөд түүнд өгүүлж тун болохгүй 18 хэмээн өгүүлсэнд 
Абигайл нь яаран хоёр зуун боорцог хийгээд үзмийн ундааны хоёр сав ба 
таван бэлтгэсэн хонь хийгээд хатсан гурилын таван хэмжүүр ба үзмийн 
жимсийн зуун балгаа хийгээд бурмын жимсийн хоёр зуун баглаа хийгээд 
бурхмын жимсийн хоёр зуун буурцгийг аваад илжгэдийн дээр ачив. 19 
Тийн бөгөөд Абигайл нь боолууддаа өгүүлрүүн; Миний өмнө явагтун! 
Мана. Би таныг даган одсу гэлээ. Зүгээр тэр нь өөрийн Набал эрд эс 
өгүүлэв. 20 Тийн бөгөөд түүний илжгийг унаж уулны араар ирсэнд Давид 
хийгээд түүний хүмүүс нь Абигайлын тус хүрээд түүнтэй учрав. 21 Давид 
гэвэл ийн; Ер тэр хүний байсан юмнаас юу ч эс гээгдэхийн тул би түүний 
говьд хамаг байгчдыг дэмийгээр сахив. Тэр нь надад сайны тул мууг 
хариулав. 22 Хэрэв би үүр цайх болтол түүний хамаг байгчдаас нэг ч 
эрийг үлдээх бөгөөс эл. Бурхан нь Давидын дайснуудад энгэ мэт мууг 



үйлдэн, түүнээс үлэмж үйлдэх болтугаа! хэмээн өгүүлсэн бөлгөө. 23 Тийн 
бөгөөд Абигайл нь Давидыг үзээд сац яаран илжигнээс бууц Давидын 
өмнө нүүрээрээ хөсөр унан өгүүлрүүн; Эзэн минь ээ! Тэрхүү буруу надад 
болох болтуагй! Жич өөрийн шивэгчин намайг чихэндээ өгүүлүүлэн, 
өөрийн шивэгчний үгсийг сонсон хайрла! 25 Миний эзэн нь энэ нүгэлт 
Набал хүний учир үл санах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, түүний нэр мэт 
түүнчлэн тэр мөн буй гэвэл, Набал эсвэл мунхаг түүний нэр бөгөөд 
түүнтэй мунхаг буй. Зүгээр чиний шивэгчин би миний эзний илгээсэн 
залуусыг эс үзэв. 26 Тиймийн тул эзэн минь ээ! Жахуа нь амьд бөгөөд 
чиний сүнс ч амьд буй. Цусыг асгахаас хийгээд хариулан авсугай! гэж 
ирэхээс Жахуа нь чамайг зогсоосон буй. Тийнхүү эдүгээ чиний дайснууд 
хийгээд миний эзэнд хорыг туурвигчид нь Набалд адил болох болтугай! 
27 Тийн бөгөөд энэ чиний шивэгчний өөрийн эзэнд авчирсан бэлэг нь 
миний эзнийг дагачид залууст өгөгдөх болтугай! 28 Чиний шивэгчний 
бурууг өнгөрүүлэн хайрла! Тэр юуны тул гэвэл, миний эзний Жахуагийн 
дайныг дайсны тул хийгээд чиний хамаг өдрүүдэд чиний дотор миний ч 
эс олдсоны тул Жахуа нь эрхгүй миний Давид эзний тул бат гэрийг 
болгох буй. 29 Тийн боловч чамайг нэхэгч болон чиний амийг бэдрэгч хүн 
ч босов. Зүгээр миний эзний амийг нь чиний Жахуа бурхантай амины 
овоонд уягдан хадгалагдах болъюу. Харин чиний дайснуудын амийг 
Жахуа нь Сижэмийн дундаас мэт хаях болъюу. 30 Басхүү Жахуагийн 
миний эзэнд хамаг зарлиг болсон сайны ёсоор үйлд. Чамайг Израйлын 
ахлагч болгоход 31 миний эзэн чи гэм буруугүй цусыг асгаад, өөрийн 
биеийг хариуллыг авсны учир гаслант хийгээд зүрхний сэжигт үл болох 
буй. Тийн бөгөөд Жахуагийн миний эзэнд сайныг үйлдэхэд чиний 
шивэгчдийг санан үйлд 32 гэсэнд Давид нь Абигайлд өгүүлрүүн; 
Израйлын Жахуа бурхан нь магтагдах болтугай! Тэр нь эдүгээ өдөрт 
чамайг надад илгээв. 33 Бас чиний цэцэн нь магтагдах болтугай! Чи ч 
адистадлагдах болтугай! Чи эдүгээ өдөр намайг цусыг асган, өөрийн 
гараар хариуллыг авахаас зогсоов. 34 Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын 
Жахуагийн бурхан нь амьд гэвэл, тэр намайг чамд хорыг үйлдэхээс 
зогсоов. Үнэхээр хэрэв чи яаран намайг угтахын тул эс ирсэн болбол эл. 
Эрхгүй маргааш үүр цайхад нэг ч эр Набалд үл үлдэх бөлгөө 35 гээд 
Давид нь түүний гараас авчирсан юмыг аван түүнд өгүүлрүүн; Өөрийн 
гэрт амраар буцан од. Би чиний дууг сонсон, чиний биеийг 
тааламжтайгаар авав гэлээ. 36 Тийн бөгөөд Абигайлын Набалд ирсэнд 
Мана. тэр нь гэртээ хааны найранд адил нэг найрыг үйлдсэн бөлгөө. 
Тийнхүү Набалын зүрх нь жаргалтай болов. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь их 
согтуу бөлгөө. Тиймийн тул Абигайл нь түүнд юуг ч маргааш болтол үл 
өгүүлэв. 37 Тийн бөгөөд маргааш үзмийн ундааны Набалаас гарсанд, 
түүний гэргийн түүнд үүний учир хэлснээр түүний зүрх нь бие дотроо 



үхсэн мэт бөгөөд чулуу мэт болов. 38 Тэндээс арваад хоногийн эцэст 
Жахугаийн Набалыг тасалснаар тэр нь үхэв. 39 Тийн бөгөөд Давид нь 
Набалын үхсэнийг сонсоод ийн; Жахуа нь магтагдах болтугай! Тэр нь 
миний ичгүүрийн шалтгааныг Набалын гараас нэхээд өөрийн боолыг 
муугаас аврав. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь Набалын хорыг түүний 
толгойн дээр хариулав гэлээ. Бас Давид нь Абигайлыг өөрийн гэргий 
болгохын учир хэлэлцэхээр илгээв. 40 Тийнхүү Давидын боолууд нь 
Абигайлын дэргэд Кармилд хүрээд түүнд өгүүлрүүн; Давид нь чамайг 
өөрийн гэргий болгохын тул биднийг чамд илгээв 41 гэсэнд Абигайл нь 
босоод нүүрээрээ хөсөрт мөргөн өгүүлрүүн. Мана. Чиний шивэгчид нь 
миний эзний боолуудын хөлийг угаагч зарц болох болтугай! 42 гээд 
Абигайл нь яаран босоод нэгэн илжгийг унаж биетэй таван шивэгчнийг 
дагуулан, Давидын элчсийг даган одоод түүний гэргий болов. 43 Жич 
Давид нь Израйлын Ахинаамыг авав. Тэд хоёулан ч түүний гэргийд 
болов. 44 Зүгээр Савал нь Давидын гэргий болсон өөрийн марал охиныг 
Каримын Лайснын Филист хөвгүүнд өгсөн бөлгөө.  

Хорин зургадугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Жифагийн улс нь Кибияад Жисмуны өмнө Хакила ууланд 
нуусан биш үү? 2 гэсэнд Савал нь босоод Израйлаас шалгасан гурван 
мянган хүнтэй Давидыг бэдрэхийн тул Жифагийн говьд одов. 3 Савал нь 
Жисмуны өмнө байгч Хакилагийн ууланд зам дээр буув. Зүгээр Давид нь 
говьд байгаад Савалын түүнийг даган говьд ирснийг сонсов. 4 Тиймийн 
тул Давид нь шинжлэгчдийг илгээгээд Савалын үнэхээр ирснийг мэдэв. 5 
Тийн бөгөөд Давид нь босоод Савалын буусан газарт хүрэв. Давид нь 
Савал хийгээд чуулганы тэргүүлэгч болсон Нирийн Абнирын хэвтэх 
орныг харав. Савал нь тэргэсийн хооронд хэвтсэн бөгөөд улс нь түүнийг 
тойрон буусан бөлгөө. 6 Тийн бөгөөд Давид нь Хититний Ахилислаг 
хийгээд Жируйеийн хөвгүүн болон Жиуабын Абишай ахад өгүүлрүүн; Хэн 
надтай Савалд буудал хүртэл одолцох буюу гэсэнд Абишай нь би чамтай 
одолцсу гэж өгүүлэв. 7 Тийн бөгөөд Давид хийгээд Абишай шөнийн цагт 
улсад хүрсэнд Мана. Савал нь тэргэсийн хооронд үдэн хэвтэв. Түүний 
жад нь Дарын дэргэд газарт хатгагдсан бөлгөө. Абнир хийгээд улс ч 
түүнийг тойрон хэвтэв. 8 Тийн бөгөөд Абишай нь Давидад өгүүлрүүн; 
Бурхан нь эдүгээ цагт чиний дайсныг чиний гарт өгөв. Тиймийн тул 
түүнийг жадаар газарт намайг хатгуулан хайрла. Би түүнийг хоёр дахин 
хатгаж, үл үйлдэх буй 9 гэсэнд Давид нь Абишайд өгүүлрүүн; Түүнийг бүү 
ал. Тэр юуны тул гэвэл, хэн ч Жахуагийн тослогдсоны тус гараа өргөвөл 
ялгүй үл болох буй 10 гээд Давид бас өгүүлрүүн; Жахуа нь амьд бөгөөд 
Жахуа нь түүнийг таслах буюу. Эсвэл түүний үхэх цаг ирэх буй. 11 



Жахуагийн тослогдсоны тус гараа өргөх бүү болтугай! Зүгээр чи түүний 
дэрний дэргэд байгч жад хийгээд усны сваыг аваад явъя 12 гээд Давид 
нь жад хийгээд усны савыг Савалын дэрнээс аваад явав. Тийн боловч 
хэн ч эс үзэн, эс мэдэн эс сэрэв. Тэр юуны тул гэвэл, тэд бүгдээр маш 
чанга нойронд Жахуагаас дарагдсаны учир унтав. 13 Тэндээс Давид нь 
нөгөө этгээдэд хол одоод нэгэн уулын оройн дээр зогсож байв. 14 Давид 
нь улс хийгээд Нирийн Абнирт ийн; Абнир аа! Чи хариуг өгүүлэхгүй юу 
гэсэнд Абнир нь өчрүүн; Чи хаанд дуудагч хэн бэ? 15 гэсэнд Давид нь 
өгүүлрүүн; Чи эр биш үү? Израйлд хэн нь чамд адил буюу. Тийн бөгөөд 
чи өөрийн эзэн хааныг юуны тул эс сахив аа! Тэр юуны тул гэвэл, улсаас 
нэг нь чиний хааныг алахын тул оров. 16 Энэ чиний үйлдсэн үйл нь сайн 
бус буй. Жахуа нь амьд бөгөөд та Жахуагийн тослогдсон өөрийн эзнийг 
эс сахисны тул үхүүлэгдэх ёстой буй. Тийн бөгөөд хааны үхүүлэгдэх 
ёстой буй. Тийн бөгөөд хааны дэрэнд байсан жад хийгээд усны сав нь 
хаана буй хэмээн үзэгтүн! 17 гэсэнд Савал нь Давидын дууг таньж 
өгүүлрүүн; Миний Давид хөвгүүн ээ! Энэ чиний дуу буюу гэсэнд Давид нь; 
Миний эзэн хаан аа! Миний дуу мөн 18 гээд жич өгүүлрүүн; Миний эзэн нь 
өөрийн боолыг юуны тулд энэ мэтээр нэхнэм. Би юуг үйлдэв ээ. Миний 
гарт ч муу юу буй буюу. 19 Тиймийн тул миний эзэн хаан нь өөрийн 
боолын үгсийг сонсох болтугай! Хэрвээ Жахуа нь чамайг миний тус 
босговол эл. Тэр нь тахилыг таалж авах болтугай! Зүгээр хэрэв хүний 
хөвгүүд нь чамайг босговол тэд ч Жахуагийн өмнө хараагдах болтугай! 
Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь өдгөө өдөр намайг Жахуагийн өмчийн дотор 
байснаас гарган өөр бурхдад зарагдан од гэв. 20 Тиймийн тул миний цус 
нь газарт Жахуагийн нүүрийн өмнө үл асгагдах болтугай! Тэр юуны тул 
гэвэл, Израйлын хаан нь нохой бөөсийг бэдрэхийн тул эсвэл уулын дээр 
цорхирууг алах хүн мэт гарав 21 гэсэнд Савал нь өгүүлрүүн; Би нүглийг 
үйлдэв. Миний Давид хөвгүүн ээ! Буцтугай! Тэр юуны тул гэвэл, миний 
сүнс нь өдгөө өдөр чиний өмнө үнэтэй болсны тул би чамд хорыг дахиж 
үл үйлдэх буй. Мана. Би мунхгийн ёсоор үйлдэн, маш буруутай болов 22 
гэсэнд Давид нь өчрүүн; Хаан нь жадаа үзэн үйлд. Түүнийг авахын тул 
залуусаас нэгийг илгээн үйлд. 23 Жахуа нь тус бүр хүнд түүний зөв 
хийгээд итгэлийг хариулах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь 
чамайг миний гарт өдгөө өдөр өгсөн бол би гараа Жахуагийн 
тослогдсоны тус өргөж эс үйлдэв. 24 Тийн бөгөөд чиний амь нь надад 
өдгөө өдөр үнэтэй болгогдсон мэт түүнчлэн миний амь нь Жахуагийн 
өмнө үнэтэй болох болтугай! Тэр нь намайг хамаг зовлонгоос аврах 
болтугай! 25 гэсэнд Савал нь Давидад өгүүлрүүн; Миний Давид хөвгүүн 
ээ! Чи адистадлагдах болтугай! Чи их үйлсийг үйлдэн, ба дийлэх буй 
гэлээ. Тийн бөгөөд Давид нь аянаараа одов. Савал ч өөрийн өөрийн 
оронд буцав.  



Хорин долдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Давид нь сэтгэлийн дотроо санан, би хэзээ нэг өдөр 
Савалын гараар эвдрэх буй. Миний Филиститний газарт дутаахаас ч сайн 
ч үгүй буй. Тийн Савал нь миний учир үл найдан Израйлын хамаг 
хязгаарт үл бэдрэх буй. Тэр мэтээр би түүний гараас тонилгох буй хэмээн 
сэтгэв. 2 Тийн бөгөөд Давид нь босоод өөртэй байгч зургаан зуун хүнтэй 
Кэдийн Маухын Акис хөвгүүнд одов. 3 Тийнхүү Давид хийгээд түүний 
хүмүүсийн тус бүр нь өөрийн гэрдэхтай Акистай суув. Давид ч 
Зижижэлийн Ахиунувам хийгээд Кэрмилийн Набалын гэргий байсан 
Абигайл гэгч өөрийн хоёр гэргэстэй суув. 4 Тэр тийн ахуйд Давидын 
Анист өгүүлрүүн; Хэрвээ би чиний өмнө хайрыг миний энэ оронд суухын 
тул нэг балгас нь хад өгөгдөх болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, чиний боол 
нь хааны балгасанд чамтай яаж суух буй 6 гэсэнд Акис нь тэр өдөр түүнд 
Зикилих балгасыг өгөв. Тиймийн тул Зихилих нь Иудейн хаадад эдүгээ 
өдөр болтол байна. 7 Тэр мэтээр Давид нь Филиститний оронд нэг жил 
дөрвөн сар суув. 8 Тийн бөгөөд Давид хийгээд түүний хүмүүс нь гаран 
Хишүртэн хийгээд Бижиритэн ба Аналихтаны оронд оров. Тэд улс гэвэл 
урьд цагт Шүр хийгээд Египетэд одох зүгийн газарт суусан бөлгөө. 9 Тийн 
бөгөөд Давид нь тэр газрыг таслан, эр эм хүнээс нэгийг амьд эс үлдээн, 
хоньд ба үхрүүд, илжигд ба тэмээд ба хувцадыг булаагаад Акист бузар 
хүрэв. 10 Тийн бөгөөд Акис өгүүлрүүн; Эдүгээ өдөр та хэний тус гарав 
гэсэнд Давид нь өгүүлрүүн; Иудейн өмнө хийгээд Зиримиалтаны өмнө ба 
Кинитэний өмнийн тус явав гэв. 11 Тийн бөгөөд энэ мэтээр Давид нь 
үйлдэв. Бас энэ ёсоор тэр нь Филиститний оронд бүхэл суух цагийн 
туршаар үйлдэх буй за хэмээн тэдний үл өгүүлэхийн тул Давид нь Кэдид 
мэдээг авчрах эр эм хүнийг ч амьдаар эс байлгав. 12 Тийн бөгөөд Акис нь 
Давидад итгэн сэтгэлдээ ийн; Тэр нь өөрийн Израйл улсыг өшөөт болгов. 
Тиймийн тул тэр нь миний боол ч болох буй хэмээн өгүүлэв.  

Хорин наймдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд тэр цагт Филиститэн нь чуулганаа Израйлын тус дайлахын 
тул Чуулав. Акис нь Давидад өгүүлрүүн; Яруу чиний боолын юу үйлдэж 
чадахыг чи эрхгүй мэдэх буй гэсэнд Акис нь Давидад ийн; Тийн болбоос 
би чамайг миний толгойг мөнх сахигч болгох буй гэв. 3 Самуйлын 
нөгчсөний хойно хамаг Израйл нь түүний учир гашуудаж түүний Рэмэ 
балгасны дотор түүнийг булав. Савал нь зөнч хийгээд Залвич нарыг 
газраас гаргасан бөлгөө. 4 Тийн бөгөөд Филиститэн нь чуулаад Сүнимд 
хүрээд тэнд буув. 5 Тийн бөгөөд Савал нь Фитлиститний чуулганыг үзэж 
айгаад, зүрхээрээ ихэд чичрэв. 6 Жич Савал нь Жахуагаас асуусанд 
Жахуа нь түүнд зүүдээр ч ??? ч, форофидоор ч эс хариу зарлиг болов. 7 



Тийн бөгөөд Савал нь боолууддаа өгүүлрүүн; Миний тул зөнч эмийг 
бэдрэгтүн! Тийн би түүнээс асуухын тул түүнд одох буй гэсэнд боолууд нь 
түүнд ийн; Индурт нэг зөнч эм буй амой 8 гэсэнд Савал нь биеийн 
байдлыг бус болгон бус хүний хувцсыг өмсөөд, хоёр хүнтэй одон, тэр эмд 
шөнөөр хүрэв. Тийнхүү Савал нь түүнд өгүүлрүүн; Зөнчит аргаар над 
зөнчлөн миний чамд үхүүлэх хүнийг над гарган хайрла 9 гэсэнд тэр эм 
өгүүлрүүн; Мана. Савалын юу үйлдсэнийг чи мэднэ. Тэр нь хамаг зөнч 
хийгээд Залвич нарыг газраас булаав. Тийн атал чи намайг үхүүлэхийн 
тул миний амины тус урхийг тавина 10 гэсэнд эм нь өгүүлрүүн; Чи чамд 
хэнийг гаргах буюу гэсэнд Савал нь над Самуйлыг гаргатугай! гэв. 12 
Тийн бөгөөд тэр эм нь Самуйлыг үзээд их дуугаран Савалд ийн; Чи 
намайг юуны тул мэхлэв. Тэр юуны тул гэвэл, чи Савал мөн буй 13 гэсэнд 
хаан нь түүнд өгүүлрүүн; Бүү айтугай! Чи юуг үзэв гэсэнд эм нь ийн; Би 
газраас бурхдын гарахыг үзэв гэв. 14 Савал нь эмд түүний буудал нь 
ямар буй гэсэнд эм нь өгүүлрүүн; Хөгшин хүн нь гарна. Тэр өглөөгөөр 
бүрхэгдсэн буй гэв. Савал нь тэр Самуйл гэж мэдээд нүүрээрээ газар 
хүртэл сөгдөж мөргөв. 15 Тийн бөгөөд Самуйл нь Савалд өгүүлрүүн; Чи 
юуны тул намайг зовоон гаргав гэсэнд Савал нь ийн; Би ихэд гашуудав. 
Тэр юуны тул гэвэл, Филиститэн нь миний тус дайлна. Бурхан ч надаас 
холдон над форофид нараар ч зүүдээр ч үл хариу зарлиг болно. Тиймийн 
тул юу өгүүлхэийг над мэдүүлэхийн тул би чамайг дуудсан буй 16 гэсэнд 
Самуйл нь ийн; Жахуагийн чамаас холдон чамд эсэргүүцэгч болсон 
бөгөөтөл чи юуны тул надаас асууна. 17 Жич Жахуа нь энд гараас 
тасалж аваад, түүнийг чиний шадар байгч Давидад өгөв. 18 Тэр юуны тул 
гэвэл, чи Жахуагийн дууг эс сонсон түүний халуун хилэнг Амилахын тус 
эс бүтээв. Тиймийн тул Жахуа нь эдүгээ өдөр чамд энэ мэтийг үйлдэв. 19 
Жич Жахуа нь Израйлын Филиститний гарт өгөх болъюу. Тийн маргааш 
чи хийгээд чиний хөвгүүд нь эндтэй болох буй. Жич Жахуа нь Израйлын 
чуулганыг Филиститний гарт өгөх болъюу 20 гэсэнд Савал нь удалгүй 
газарт биеэрээ унан Самуйлын үгсийн учир ихэд айв. Тийн бөгөөд түүнд 
тэнхээ ч үгүй болов. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь бүхэл өдөр хийгээд бүхэл 
шөнөд юу ч эс идсэн бөлгөө. 21 Тийн бөгөөд тэр эм нь Савалд ирээд 
түүний ихэд зовсоныг үзээд түүнд өгүүлрүүн; Мана. Чиний шивэгчин нь 
чиний дууг сонсоод, амиа чиний гарт өгөв. Жич би чиний над өгүүлсэн 
үгсийг сонсов. 22 Тиймийн тул эдүгээ бас чи өөрийн шивэгчний дууг 
сонсон, аяндаа одоход цэнэгт болохын тул өмнөө нэг боорцгийн хэсгийг 
тавиулаад зооглон, хайрла 23 гэсэнд Савал нь эс туршин өгүүлрүүн; Би 
үл идэх буй гэв. Зүгээр түүний боолууд хийгээд эм нь хүчилж түүнийг 
идүүлэв. Тийн бөгөөд Савал нь тэдний дууг сонсон газраас босоод 
дэвсгэрийн дээр суув. 24 Тэр эм нь гэртээ нэг шахмал тугалт байсан 
бөгөөд Тийнхүү тэр нгь яаран тэрхүү тугалыг алаад гурил аван холиод 



түүнээс эс иссэн боорцог үйлдээд Савал хийгээд түүний боолуудын өмнө 
тавив. Тэд ч идээд босож тэрхүү шөнөд харив.  

Хорин есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Филиститэн нь хамаг чуулганаа Афихд чуулуулав. 
Израйлтан нь Зижириалд байгч булгийн дэргэд буув. 2 Тийн бөгөөд 
Филиститний ноёд нь зуугаад хийгээд мянгадаар гарав. Харин Давид 
хийгээд түүний хүмүүс нь хойдоо Акистай гаралцав. 3 Тийн бөгөөд 
Филиститний тэргүүлэгчид нь өгүүлрүүн; Израйлтан нь энд юуг үйлдэнэ 
гэсэнд Акис нь өгүүлрүүн; Энэ Израйлын Савал хааныг Давид боол биш 
үү. Түүний найдлага байсан ахуйд тэр нь өдрүүд хийгээд жилүүдийн 
туршаар суусан боловч би түүнд бурууг ч эдүгээ өдөр болтол эс олов 4 
гэсэнд Филиститний тэргүүлэгчид нь түүний тус хилэгнэв. Жич тэд нь 
өгүүлрүүн; Энэ хүнийг чиний тогтоосон оронд гэдрэг одохын тул хариулж, 
түүнийг бидэнтэй дайнд бүү явуул. Тийн бус бөгөөс эл, тэр нь дайнд 
бидний тус эсэргүүцэгч болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь юугаар 
өөрийн эзэнтэй эвт болох болъюу. Энэ улсын толгойнуудаар биш үү. 5 
Энэ Давидын учир улс нь бүжиглэн, дуу дуулан, Савал нь мянгадыг алав. 
Давид ч түмдийг алав гэсэн биш үү 6 гэсэнд Акис нь Давидыг дуудаад 
түүнд өгүүлрүүн; Жахуа нь амьд бөгөөд чи үнэхээр шударга болсон 
бөгөөд чиний надтай чуулганы дотор гарах хийгээд орох нь над 
тааламжит байсан буй. Тэр юуны тул гэвэл, чиний над ирсэн өдрөөс 
эдүгээ өдөр болтол би чиний дотор бурууг эс олов. Зүгээр ноёд нь чамайг 
эс туршина. 7 Тиймийн тул Филиститний ноёдын өмнө мууг үл үйлдэхийн 
тул чи буцаж амраар одтугай! 8 гэсэнд Давид нь Акист өгүүлрүүн; Зүгээр 
би юуг үйлдэв. Жич миний чамд ирэх цагаас эхлэн эдүгээ өдөр болтол чи 
өөрийн боолын дотор юуг олов. Миний эзэн хааныг дайснуудын тул 
миний үл одох учир юу буй 9 гэсэнд Акис нь Давидад ийн хариу 
өгүүлрүүн; Чи миний өмнө бурхны анхил мэт сайн буй хэмээн би мэднэ. 
Тийн боловч Филиститний тэргүүлэгчид нь ийн; Тэр нь бидэнтэй дайнд 
одон үл болох хэмээн өгүүлсэн буй. 10 Тиймийн тул чи эрт маргааш 
чамтай ирсэн чиний эзний боолуудтай яван, эрт маргааш үүр цайхад 
босоод буцагтун! 11 гэсэнд Давид хийгээд түүний хамгууд нь эрт одохын 
тул Филиститний оронд буцаж одохын тул босов. Тийн бөгөөд 
Филиститэн нь Зижириалд гарав.  

Гучдугаар бүлэг  

1 Тэндээс гуравдугаар өдөр хийгээд түүний хүмүүсийн зарлигт ирсэнд 
Амилихтан нь өмнөх зүг хийгээд Зиклихт ороод Зиклихийн таслан галаар 
түлээд 2 түүний дотор байсан эмсийг олз болгон аваад их багуудыг ч 



алалгүй олзлоод аяндаа явсан бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд Давид хийгээд 
түүний хүмүүсийн балгасанд ирсэнд Мана. балгас нь галаар түлэгдсэн 
бөгөөд, тэдний гэргэс хийгээд хөвгүүд ба охин нь олз болж аваачигдсан 
бөлгөө. 4 Тийн Давид хийгээд түүнтэй байгч улс нь их дуугаран уйлахаас 
эцтэлээ уйлав. 5 Жич Зижириэлтэний Ахинувам хийгээд Кэрмилийн 
Набалын гэргий байсан Авигайл гэгч Давидын хоёр гэргэс нь олз болж 
аваачигдсан бөлгөө. 6 Тийн бөгөөд Давид нь ихэд зовнив. Тэр юуны тул 
гэвэл, хамаг улсыг зүрх нь гаслант бөгөөд, тус бүр хүн өөрийн хөвгүүд 
хийгээд охидын учир зовнин, Давидыг чулуудав гэж хэлэлцэв. Давид ч 
өөрийн Жахуа бурханд биеэ тэнхэрүүлэв. 7 Тийн бөгөөд Давид нь 
Ахимлихын Абиатар лам хөвгүүд өгүүлрүүн; Чи над Ифудийг авчир 
гэсэнд Абиатар нь Ифудийг Давидад авчирав. 8 Тийн бөгөөд Давид нь 
Жахуагаас асууруун; Би энэ чуулганыг нээх үү. Би тэднийг гүйцэх үү гэж 
асуусанд Жахуа нь ийн; Нээн үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, чи үнэхээр 
тэднийг гүйцээд хамгийг дахин авах буй 9 гэсэнд Давид хийгээд түүнтэй 
байсан зургаан зуун хүн нь одоод Бисур горхинд хүрэв. Тэнд улсаас 
заримууд нь уйлан байв. 10 Тийн бөгөөд Давид хийгээд түүнтэй дөрвөн 
зуун хүн нэхэв. Тэр юуны тул гэвэл, хор зуун хүн үлдсэн буй. Тэд нь 
тэнхээгүй басны тул Бисур горхийг гатлан эс чадав. 11 Тийн бөгөөд улс 
нь Египет газрын нэг хүнийг хээрт олоод түүнийг бурмын жимсийн хамаг 
хийгээд үзмийн хоёр багыг өгөв. Тийн тэр нь идээд сац амрав. Гэр гэвэл, 
гурван хоногийн турш боорцгийг эс идэн, усыг ч эс уунсан бөлгөө. 13 
Тэндээс Давид нь түүнд өгүүлрүүн; Чи хэний буй. Чи хаанаас ирэв гэсэнд 
тэр өгүүлрүүн; Би Египетийн залуу бөгөөд нэг Амилихын хүний боол буй. 
Тийнхүү гурван хоногоос нааш миний өвчинт болсны тул миний эзэн нь 
намайг орхив. 14 Бид Кирититний өмнөх зүгт хийгээд Иудейд ба, 
Килибэгийн өмнөх зүгт ороод Зиклихийг галаар түлэв 15 гэсэнд Давид нь 
түүнд өгүүлрүүн; Чи намайг тэрхүү чуулганд хүргэж чадах буюу гэсэнд тэр 
нь өгүүлрүүн; Чи намайг үл олон миний эзний гарт үл өгөх хэмээн 
бурхнаар тангараглах бөгөөс, би чамайг тэр чуулганд хүргэх буй гэв. 16 
Тийн бөгөөд түүний Давидын хүргэсэнд Мана. улс нь Филиститний газар 
хийгээд Иудейн газраас авсан олзын шалтагаар хамаг газрын дээр 
хэвтэж идэн уун бүжиглэн байв. Тийн бөгөд Давид нь тэднийг таслав. 
Тийн бөгөөд ямагт тэмээдийг унагч дутаасан дөрвөн зуун залуусаас бус 
нэг ч хүн эс тонилгов. ??? 18 Тийн бөгөөд Давид нь Амилихтаны авсан 
хамгийг буцааж авав. Жич Давид нь өөрийн хоёр гэргэсийг аврав. 19 
Тийнхүү бага хийгээд их ба хөвгүүд хийгээд охид ба тэдний олзлон 
авснаас тэдэнд нэг ч эс дутав. Давид нь хамгийг буцааж авав. 20 Бас 
Давид нь Акилих таны хамаг сүрэг хийгээд адгуусыг аваад бус малуудаас 
урьдаар явуулан ийн өгүүлрүүн; Энэ нь Давидын олз буй гэв. 21 Тийн 
бөгөөд тэнхээгүй бөгөөд Давидыг даган эс чадсаны тул Бисур горхины 



дэргэд орхигдсон хоёр зуун хүнд Давид нь ирэв. Тэдний Давид хийгээд 
түүнтэй басан улсыг угтахын тул гарсанд Давид нь тэд жлсад ойртоод 
мэндчилэв. 22 Тийн ахуйд Давидтай одсоноос хамаг муу хийгээд нүглүүд 
нь ийн; Тэд нь бидэнтэй эс одсоны тул бид тус бүр хүнд түүний гэргийг 
хийгээд хүүхдийг өгөн тэднийг дагуулан одохын тул өгөөд, бидний 
буцааж авсан олзоос юуг ч тэдэнд эс өгсүгэй! 23 гэсэнд Давид нь 
өгүүлрүүн; Миний ах дүү нар аа! Биднийг авран бидний тус ирсэн 
чуулганыг бидний гарт өгсөн Жахуагийн бидэнд өгсөнөөр энэ мэтийг бүү 
үйлдэх болтугай! 24 Тэр юуны тул гэвэл, хэн таныг энэ хэрэгт сонсох вэ? 
Харин дайнд одогчийн хувь мэт түүнчлэн зэвсэгүүдтэй байгчийн хувь 
болох буй. Тэд адил ёсоор хувийн авалцах болъюу гэв. 25 Тийн бөгөөд 
тэр өдрөөс хойно Давид нь энэ мэт захиа хийгээд тогтоолыг Израйлд 
эдүгээ өдөр болтол захив. 26 Тийн бөгөөд Давид нь Зихилихт хүрээд 
олзоос Иудейн өвгөд хийгээд нөхдөдөө илгээж ийн өгүүлрүүн; Мана. Танд 
Жахуагийн дайснуудын олзоос бэлэг буй хэмээн өгүүлэв гэвэл 27 
Битилын нугад хийгээд өмнөх Рамудын нугад ба, Зитирийн нугад хийгээд 
28 Аруварын нугад ба Шибнудын нугад хийгээд Иштимуагийн нугад ба 29 
Кэкинийн нугад ба Зирихмилтний балгадын нугад ба Кикитэний балгад ба 
30 Эхибруны нугад ба Кураманы нугад хийгээд Атахын нугад ба 31 
Күрмэгийн нугад хийгээд Давид хийгээд түүний хүмүүсийн аливаа явсан 
газдын тэдэнд илгээв.  

Гучин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Филиститний Израйлын тус дайлсанд Израйлын хүмүүс нь 
Филиститнээс дутаан Налбува ууланд таслагдаад алагдав. 2 Тийн бөгөөд 
Филиститэн нь Савал хийгээд түүний хөвгүүдийг нэхэв. Бас Филиститэн 
нь Савалын Зиунатан хийгээд Абиндав ба Милнишуа хөвгүүнийг алав. 3 
Тийн бөгөөд дайн нь Савалын тус аймшигт болов. Харвагчидйн түүнийг 
тоссоноор, харвагчид нь түүнийг ихэд шархдуулав. 4 Тийнхүү Савал нь 
түүний зэвсэгийг өргөгчид өгүүлрүүн; Чи илдээ сугалан түүгээр намайг 
хатгатугай! Тийн бус бөгөөс эл. Тэд эс хэрчигдсэд нь ирэн намайг хатган 
элэглэх буй гэв. Зүгээр түүний зэвсэгийг өргөгч нь маш айсны тул эс 
туршив. Тиймийн тул Савал нь илдээ аваад илдийн дээрээ унав. 5 Тийн 
бөгөөд Савалын зэвсгийг өргөгч нь Савалын үхсэнийг үзээд сац, бас 
илдийн дээрээ унан үхэлцэв. 6 Тэр мэтээр Савал хийгээд түүний гурван 
хөвгүүд ба, түүний зэвсэгийг өргөгч хийгээд түүний хамаг хүмүүс нь тэр 
өдөр хамтаар үхэлцэв. 7 Тийн бөгөөд хөндийн чанад этгээд хийгээд 
Иорданы чанад этгээдэд байсан Израйлын хүмүүс нь Израйлын улсын 
дутаасан хийгээд Савал хийгээд түүний хөвгүүдийн үхсэнийг үзмэгц 
балгадыг огоорон дутаав. Тийнхүү Филиститэн нь ирээд тэдний дотор 



суув. 8 Тийн бөгөөд маргааш Филиститэн нь алагдсадын хувцсыг авахын 
тул ирээд Савал хийгээд түүний гурван хөвгүүдийн Калбува ууланд 
алагдсаныг олов. 9 Тийн бөгөөд тэд нь түүний толгойг огтолон зэвсэгийг 
тайлан тэднийг Филиститний оронд тойруулан тэдний хөрөнгийн гэр 
хийгээд улсад мэдүүлэхийн тул илгээв. 10 Бас тэд нь түүний зэвсэгийг 
Аштурудын гэрт тавиад түүний хүүрийг Биушаны хэрэмд уяв. 11 Тэндээс 
Зибис Килиадын улсын Филиститний Савалд үйлдсэний учир хоносонд 
12 хамаг баатар хүмүүс нь босоод, бүхэл шөнөөр яван, Савалын бие 
хийгээд түүний хөвгүүдийн баясыг Биушаны хэрмээс аваад, Зибист нэг 
модны доор булаад, долоон хоногийн туршаар бяцлав. Самуйлын 
нэгдүгээр ном төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Савалын нөгчсөний хойно Давид нь Амалигтныг 
тасалснаас буцаад, Жикалигт хоёр хоног суусан бөлгөө. 2 Тийнхүү 
хоёрдахь өдөр Мана. хувцсаа хагацсан хийгээд толгой дээрээ шороотой 
болсон нэгэн хүн нь Саналын буудлаас ирэв. Тийн бөгөөд тэр нь Давидад 
хүргээд хөсөр унан мөргөв. 3 Давид нь түүнд өгүүлрүүн; Чи хаанаас ирэв 
ээ? гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Израйлын буудлаас би тонилов 4 гэсэнд 
Давид нь өгүүлрүүн; Хэрэг нь юу болов оо? Надад мэдүүлэн хайрла 
гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Улс нь дайнаас зугтаасан буй. Жич Савал 
хийгээд Жиунатан хөвгүүн нь үхсэн буй 5 гэсэнд Давид нь тийнхүү 
өгүүлэгч залууд ийн; Савал хийгээд түүний Жиутан хөвгүүнийг үхсэнийг 
чи яаж мэднэ 6 гэсэнд түүнд өгүүлэгч залуу нь өгүүлрүүн; Миний Калбуа 
ууланд учирч явсанд, Мана. Савал нь жадны дээрээ түшиж байв. Тийн 
бөгөөд Мана. тэргэс морьд унагчид нь түүнийг гүйцэн нэхэв. 7 Тийн 
бөгөөд тэр нь хойшоо харьж, намайг үзээд дуудав. Тийн бөгөөд би энд 
байна гэж өгүүлэв. 8 Тэр нь надад ийн; Чи хэн бэ? гэсэнд би Амалигийн 
хүн гэж өгүүлэв. 9 Жич тэр нь надад дахиж өгүүлрүүн; Миний дээр босон 
намайг алан хайрла! Тэр юуны тул гэвэл, миний гаслан нь надад хүрэв. 
Харин миний амь нь гараагүй буй 10 гэсэнд би түүний дээр гаран түүнийг 
алав. Тэр юуны тул гэвэл, түүний унасны хойно амьд байхгүйг би мэдэв. 
Бас би түүний толгой дахь байсан титим хийгээд түүний гарт байсан 
бугуйвчийг аваад тэднийг энд миний эзэнд авчирсан буй 11 гэсэнд Давид 
хийгээд түүнтэй байсан хүмүүс нь хувцсаа барьж хагацав. 12 Тийнхүү тэд 
нь Савалын учир хийгээд түүний Жиунатан хөвгүүний учир ба Жахуагийн 
улсын учир хийгээд Израйлын гэртэхийн учир гэвэл, тэдний илдээр 
алагдсаны учир гасалж уйлан, үдэш болтол, бацаглав. 13 Бас Давид нь 
өгүүлсэн залуудаа ийн; Чи хаанаас буй гэж асуусанд, тэр нь би нэгэн 



оролт Амалигийн хүний хөвгүүн буй 14 гэсэнд Давид нь ийн; Жахуагийн 
тосолсныг алахыг чи гараа өргөхөөс яаж эс айв. 15 гээд Давид нь өөрийн 
залуусаас нэгийг дуудаад, ойртон түүнийг ал гэсэнд тэр нь түүнийг цохиж 
үхүүлэв. 16 Жич Давид нь түүнд ийн; Чиний цус нь чиний толгой дээр 
болох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, би Жахуагийн тосолсныг олов гэж 
чиний ам нь чиний тус гэрчилсэн буй 17 гээд Давид нь Савалын учир 
хийгээд түүний Жиунатан хөвгүүний учир энэ гашуудлын дуугаар 
гашуудав. 18 Жич тэр нь нум хэмээх дууг Иудейгийн үрст сургагтун! гэж 
захив. Мана. Жишарын бичигт бичигдсэн буй. 19 Израйлын үзэсгэлэн нь 
чиний өндөр газрын дээр алагдсан буй. Хүчтэн нь амраар унасан буй. 20 
Кадад бүү өгүүлэгтүн! Ашкилуны Захалидад бүү дэлгэрүүлэгтүн! Тийн 
сонсвол эл. Пилиститний охид нь баясан эс хэрчигдэгсдийн охид нь 
бардамнах буй за. 21 Калфуагийн уулс аа! Шүүдэр хийгээд бороо ба 
тахилуудын тул тариалангууд ч таны дээр үл болох болтугай! Тэр юуны 
тул гэвэл, тэнд хүчтийн халх нь бузар мэт хаягдав. Тосоор эс тослогдсон 
мэт Савалын халх мөн болой. 22 Алагсдын цус хийээд хүчтэний өөхнөөс 
Жиунатны нум нь эс буцан авай. Савалын илд нь хоосноор эс буцав. 23 
Савал хийгээд Жиунатан нь насандаа янаглалтай хийгээд тааламжит 
болоод, үхэлд эс салгагдсан бөлгөө. Тэд нь бүргэдээс хурдан бөгөөд 
арслангаас хүчтэй бөлгөө. 24 Израйлын охидыг Савалын учир уйлагтун! 
Тэр нь таныг улаан хийгээд баясгалангуудаар өмсгөөд таны хувцсанд 
алтны чимгүүдийг тавив. 25 Аяа, хүчтэн нь дайны дунд ямраар унасан 
буй. Жиунатан аа! Чи өөрийн өндөр газруудад алагдав. 26 Жиунатан ах 
минь ээ! Би чиний учир зовно. Чи надад маш тааламжтай бөлгөө. Миний 
тул чиний янаглал нь гайхамшигтай болоод эмсийн янаглалаас их 
бөлгөө. 27 Хүчтэн нь ямраар унасан буй. Дайны зэвсгүүд нь ямраар 
эвдэрсэн буй.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд үүнээс хойш Давид нь Жахуагаас асуун, би Иудейгийн аль 
нэгэн балгасанд одох буюу гэсэнд Жахуа нь түүнд одтугай! гэж зарлиг 
болсонд Давид нь аминд одох буюу би гэсэнд тэр нь Хибрунд гэж зарлиг 
болов. 2 Тиймийн тул Давид нь Жизарайлын Ахинуам хийгээд Кармилын 
Набалын гэргий агсан Абигайл хэмээгч өөрийн хоёр гэргийстэйгээ одов. 3 
Жич Давид нь өөртэй агсан хүмүүсийн тус бүр хүн гэргийдтэйгээрээ 
авчрав. Тийнхүү тэд нь Хибруны балгадад суув. 4 Тийн бөгөөд Иудейгийн 
хүмүүс нь ирээд тэнд Давидыг Иудейгийн овгийн хаан болгон тослов. Бас 
Жибсийг Задын хүмүүсийн Савалыг болсны учир Давидад мэдүүлсэнд 5 
Давид нь Жибис Килияадын хүмүүст элчсийг илгээн, тэдэнд ийн; Та 
Жахуагаар адистадлагдах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, та өөрийн 



Савал эзэнд хайрыг үзүүлэн, түүнийг булав. 6 Тиймийн тул өдгөө Жахуа 
нь танд хайр хийгээд үнэнийг үзүүлэх болтугай! Бас би таны үүнийг 
үйлдсэний тул би танд энэхүү хайрыг хариулсугай! 7 Тиймийн тул өдгөө 
та гаруудаараа хүчит болон баатрууд болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, таны 
Савал эзний үхсэнд Иудейгийн овог нь намайг өөрийн хаан болгон туслав 
гэж захив. 8 Тийн бөгөөд Савалын чуулганы түшмэл болсон Нирийн 
Абнир хөвгүүн нь Савалын Шибушид хөвгүүнийг аваад Маханаймд 
авчраад 9 Килияад хийгээд Ашуритан ба Жизарайл хийгээд Ифарайм ба 
Бинимин хийгээд хамаг Израйлын дээр хаан болгов. 10 Савалын 
Ишбушид хөвгүүн нь Израйлын дээр хаан болохын тул цагт дөчин хоёр 
настай болоод хоёр жилийн турш эзлэв. Зүгээр Жахуагийн овог нь 
Давидыг дагав. 11 Давидын Хибрунд Иудейгийн овгийн дээр хаан болсон 
цаг нь долоон жил зургаан сар бөлгөө. 12 Тийн бөгөөд Нирийн Абанир 
хөвгүүн хийгээд Савалын Ашбушид хөвгүүний бооолууд нь Маханаймаас 
Хибрунд одов. 13 Тийн бөгөөд Жирүеийн Жиуа хөвгүүн хийгээд Давидын 
боолууд нь одон Хибруны нуурын дэргэд учралдав. Тийнхүү тэднээс нэг 
нь нуурын наад этгээдэд нөгөө нь нуурын цаад этгээдэд буув. 14 Тийнхүү 
Абнир нь Жиуабад ийн; Залуус нь бидний өмнө босоод наадтугай! гэсэнд 
Жиуа нь тэд нь бостугай! 15 гэсэнд Савалын Ишбушид хөвгүүний 
Бинимайн нь танаас арван хоёр хүн хийгээд Давидын боолуудаас арван 
хоёр нь босоод гарав. 16 Тийн бөгөөд тэд нь тус бүр өөр өөрийн 
эсэргүүцэгчийг толгойноос барин, эсэргүүцэгчийн хавиргыг илдээр 
хатгалцан тэнд хамтаар уналцав. Тиймийн тул тэр орон нь Кибиунын 
дэргэд байгч Хилкэд Хэзүрим хэмээн нэрлэгдэв. 17 Тийн бөгөөд тэр өдөр 
маш хэцүү дайн боллоо. Зүгээр Абнир хийгээд Израйлын хүмүүс нь 
Давидын боолуудын өмнө дийлдсэн бөлгөө. 18 Тийн бөгөөд Жирунын 
Жиуаб хийгээд Ибишай ба Асахил гурван хөвгүүд тэнд буй бөлгөө. 
Асахил нь хээрийн гөрөөстэй адил хурдан хөлтэй ажгуу. 19 Тийнхүү 
Асахил нь Абанирыг нэхэж, Абнирыг нэхэхээс баруун ч зүүн ч этгээдэд эс 
эргэв. 20 Тийн бөгөөд Абнир нь гэдэргээ харан чи Асахир мөн буюу 
гэсэнд Асахил нь би мөн бэлээ. 21 Тийнхүү Абнир нь түүнд чи баруун 
эсвэл зүүн этгээдэд эргэн, залуу хүмүүсийн нэгний зэвсгийг аван үйлд 
гэв. Зүгээр Асахил нь Абнирыг нэхэхээс эс буцав. 22 Жич Абнир дахиж 
Асахилд өгүүлрүүн; Намайг нэхэхээс буцан үйлд. Би юуны тул чамайг 
газарт таслах вэ? Тийн болбол би чиний Жиуаб ахын өмнө нүүрээ захиж 
үзүүлэх буй гэлээ. 23 Зүгээр тэр нь эс буцав. Тиймийн тул Абнир нь 
жадын хойт үзүүрээр түүнийг тавдахь хабисын хавирганы доор хатгав. 
Жад нь түүний биеийг алсдан гарав. Тэр мэтээр Асахил нь тэрхүү аорныг 
унагаад тэнд ч үхэв. Тийн бөгөөд Абахилын унаж үхсэн оронд хамаг 
хүрэгчид нь тэнд зугтав. 24 Харин Жиуаб хийгээд Хиеийн тус Кибие 
говийн замын дэргэд байгч Амама ууланд хүрсэнд нар нь оров. 25 Тийн 



бөгөөд Бинимайны хөвгүүд нь Абнирт чуулж нэгэн чуулган болоод нэг 
уулын орой дээр гараад байв. 26 Тэндээс Абнир нь Жиубад дуудан 
өгүүлрүүн; Илд нь үргэлжид эвдэх юү? Адагт гаслан болох буй хэмээн чи 
мэдэх биш үү? Чи улсыг тэдний ах дүү нараа нэхэхээс буцагтун! гэж 
хэдий болтол үл захих юу 27 гэсэнд Жиуаб нь өгүүлрүүн; Бурхан амьд 
бөгөөд хэрэв чи эс өгүүлсэн бөгөөс эл, эрхгүй өглөөд улсын тус бүр нь 
өөрийн ах дүүг нэхсэнээс буцах бөлгөө 28 гээд Жиуабын бүрээг 
татсанаар хамаг улс нь зогсоод түүнээс хойно Израйлыг эс нэхэн 
дайлахаа зогсов. 29 Тийн бөгөөд Абнир хийгээд түүний хүмүүс нь тэрхүү 
бүхэл шөнөд говиор яван, Иорданыг гатлан бүхэл Битаруныг алсдан 
Маханаймд хүрэв. 30 Тийн бөгөөд Жиуаб нь Абнирыг Нэхэхээс буцав. 
Тийнхүү түүний хамаг улсыг цуглуулсанд Давидын боолуудаас арван ес 
хийгээд Асахил нь үгүй болов. 31 Зүгээр Давитдын боол нь Бинимайнтан 
хийгээд Абнирын хүмүүсээс гурван зуун жаран хүнийг таслан үхүүлсэн 
бөлгөө. 32 Тийн бөгөөд тэд нь Асхилыг аваад Бидлихимд байсан түүний 
эцгийн булшны дотор булав. Тийн бөгөөд Жиуаб хийгээд түүний хүмүүс 
нь бүхэл шөнөөр яван, үүр цайх цагт Хибрунд хүрэв.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Савалын гэртэх хийгээд Давидын гэртэх хоёрын хооронд 
өнө болтол дайн болсон бөгөөд Давидыг хүч нь улам улмаар нэмэгдэв. 
Савалын хүч ч буурсаар буурав. 2 Жич Хиурын дотор хөвгүүд нь Давидад 
төрөгдөв. Түүний их хөвгүүн гэвэл, Жизрайлтны Ахнуиамын төрсөн Амуна 
бөлгөө. 3 Тиймхүү хоёрдугаар нь Кармилын Набалын Абигайл гэргийн 
төрсөн Калинаб бөлгөө. Гуравдугаар нь Камурын Тадмай хааны Мэкэ 
охины төрсөн Абсалум хөвгүүн бөлгөө. 4 Дөрөвдүгээр нь Хариуны төрсөн 
Адониза хөвгүүн бөлгөө. Тавдугаар нь Абиталын төрсөн Шинлэй хөвгүүн 
бөлгөө. 6 Зургадугаар нь Давидын Иклэ гэргийн төрсөн Итрияам бөлгөө. 
Эд нь Давидад Хибрунд төрөгдөв. 6 Тийн бөгөөд Савалын гэртэх хийгээд 
Давидын гэртэх хоёрын хооронд дайн болсон цагт Абнил нь Савалын 
гэртэхийн тул биеэ тэнхрүүлэв. 7 Тийн бөгөөд Савалд аяын охин болон 
Кижаар хэмээгч бага гэргий болсон бөлгөө. Тийнхүү Ишбушид нь Абнирт 
ийн; Чи миний эцгийн бага гэргийд юуны тул оров оо? 8 гэсэнд Абнир нь 
Ишбушидын үгсийн учир маш хилэгнээд өгүүлрүүн; Би нохойн толгой 
буюу. Би өдгөө өдөр Иудейгийн тус чиний Савал эцгийн гэр хийгээд 
түүний ах дүү нар ба түүний нөхдөд хайрыг үзүүлэн, чамайг Давидыг гарт 
эс өгөвч чи өдгөө өдөр энэ гэргийн учир намайг буруушаана. 9 Хэрвээ би 
Жахуагийн Давидад тангарагласан мэт түүнчлэн Давидад үл үйлдэх 
болбол эл. Бурхан нь Абнирт тэр мэт хийгээд түүнээс үлэмж үйлдэх 
болтугай! гэвэл 10 Эзэлгүүрнийг Савалын гэрээс урвуулж Давидын 



ширээг Израйлын дээр хийгээд Үдийн дээр дэнгээс Биршиб хүртэл 
босгохын тул болой 11 гэсэнд Шибушид нь Абнирт нэг ч хариу үгийг 
өгүүлэн үл чадав. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь түүнээс айв. 12 Тэндээс 
Абнир нь өөрийн учир элчсийг Давидад илгээж өгүүлрүүн; Энэ газар нь 
хэний буй буюу. Чи надтай эвийн тогтоолыг бүтээн үйлд. Тийн болбол 
миний гар нь хамаг Израйлыг чамд гэдрэг хариулахын тул чамтай болох 
буй 13 гэсэнд Давид нь өгүүлрүүн; Зөв. Би чамтай эвийн тогтоолыг 
бүтээсү. Зүгээр би чамаас нэгэн юмыг хэрэглэнэ гэвэл, чиний надтай 
уулзахын тул ирэхэд хэрэв чи Савалын Мэкэ охиныг үл авчрах бөгөөс эл. 
Чи надтай үл уулзах буй гэлээ. 14 Бас Двид нь элчсийг Савалын 
Ишбушид хөвгүүдэд илгээж, миний Пилиститний зуун хэрчигдсэн махны 
хэсгүүдээр гэргий болгон авсан Мэкэл гэргийг надад өгөн үйлд 15 гэсэнд 
Ишбушид нь Лайсын Платияамаас түүнийг авахын тул илгээв. 16 Тийн 
бөгөөд түүний эр нь түүнтэй явалцан түүний хойноос уйлж, Бахурим 
хүртэл одов. Зүгээр Абнирын тэр эрд харьтугай! гэсэнд тэр нь харив. 17 
Бас Абнир нь Израйлын өтгөс улстай өгүүлэлдрүүн; Та урьд цагт Давидыг 
өөрийн дээр хаан болгохоор ирэв. 18 Тиймийн тул өдгөө бүтээн үйлд. Тэр 
юуны тул гэвэл, Жахуагийн Давидын учир зарлиг болсон нь ийн; Би 
Давид боолын гараар миний Израйлы улсыг Пилиститний гар хийгээд 
хамаг дайснуудын гараас тонилгосугай! гэж зарлиг болов гэлээ. 19 
Тэндээс Абнир нь Бинзаминтны чихэнд өгүүлэв; Жич Абнир нь Израйлд 
хамаг тааламжит ба Бинзамины хамаг гэрт тааламжит үгсийг Давидын 
чихэнд өгүүлэхийн тул Хибрунд одов. 20 Тийн бөгөөд Абнир хийгээд 
түүнтэй гучин хүн нь Хибрунд Давидад одов. Тийнхүү Давид нь Абнир 
хийгээд түүнтэй байсан хүмүүсийн тул найрыг үйлдэв. 21 Тийн бөгөөд 
Абнир нь Давидад өгүүлэв; Би босон одоод хамаг Израйлыг өөрийн эзэн 
хаанд цуглуулах буй. Тийн бээр тэд нь чамтай тогтоолыг бүтээх буй. Тэр 
мэтээр чи өөрийн зүрхний хамаг хүссэнээ эзлэх буй гэлээ. Тийнхүүү 
Давидын Абнирыг явуулснаар тэр нь амраар одов. 22 Тэр тийн байхад 
Давидын хийгээд Жиуабын боолууд нь нэгэн чуулганыг нэхсэнээс 
буцсанд их олзыг авчрав. Абнир нь Хибрунд Давидтай үгүй бөлгөө. 
Давидын түүнийг явуулсанд Абнир нь амраар явсан бөлгөө. 23 Харин 
Жиуаб хийгээд түүнтэй байсан хамаг чуулганы ирсэнд улс нь Жиуабад 
өгүүлрүүн; Нирийн Абнир хөвгүүн нь хаанд оров. Тийн бөгөөд явуулсанд 
тэр нь амарар одсон буй 24 гэсэнд Жиуаб нь хаанд ирээд өгүүлрүүн; Чи 
юуг үйлдэв ээ? Мана. Абнирын чамд оров. Тийн байхад чи түүнийг юуны 
тул тавив. Тэр ч ер одсон буй. 25 Чи Нирийн Абнир хөвгүүнийг танина зэ. 
Тэр нь чамайг мэхлэхийн тул хийгээд чиний гарах бөгөөд орох ба хамаг 
үйлдэхийг мэдэхийн тул мөн ирэв гэлээ. 26 Тийн бөгөөд Жиуаб нь 
Давидын өмнөөс хараад Абнирт элчсийг илгээв. Тэд нь түүнийг Ширийн 
худгаас буцаав. Зүгээр Давид нь эс мэдэв. 27 Бас Абнирын Хибрунд 



буцсанд Жиуаб нь түүнийг хаалганы этгээдэд түүнтэй эвтэй мэт 
хэлэлцэхийн тул аваачаад өөрийн Саахил дүүгийн цусны тул түүнийг 
үхүүлэв. 28 Түүнээс хойно Давид нь донсоод өгүүлрүүн; Би хийгээд 
миний эзэлгүүрин нь Жахуагийн өмнө Абнирийн Абнир хөвгүүний цуснаас 
мөнхөд яагүй буй. 29 Тэр цус нь Жиуабын толгойн дээр хийгээд түүний 
эцгийн хамаг гэртэхийн дээр байх болтугай! Жич Жиуабын гэртэхээс 
идээг цувралт хийгээд бусраг өвчинт ба таягийн дээр түшигч хийгээд 
илдээр унагч ба хэзээ ч тэжээлгүй хүн болох болтугай! гэлээ. 30 Тэр 
мэтээр Жиуаб хийгээд түүний Абишай дүү нь Абнирыг алав. Тэр юуны 
тул гэвэл, тэр нь тэдний Асахи дүүг дайнд Хибруны дэргэд алсан бөлгөө. 
31 Тийн бөгөөд Давид нь Жиуаб хийгээд түүнтэй байсан хамаг улсад ийн; 
Та хувцсуудаа хагачин өрмөгөө өмсөөд Абнирын өмнө гашуудалцагтун! 
гээд Давид нь хүүрийн хуурцгийг даган одов. 32 Тийн бөгөөд тэд нь 
Абнирыг Хибоунд булав. Хаан нь их дуу гаран, Абнирын хүүрийн булшны 
дэргэд уйлав. Жич хамаг улс нь уйлалцав. 33 Тийн бөгөөд түүний тул 
хаан нь агшуудан өгүүлрүүн; Абнир нь тэнэг мэт үхсэн биш үү? 34 Чиний 
гарууд нь эс хүлэгдсэн бөгөөд чиний хөлүүд нь чөдрөөр эс баригдсан 
бөлгөө. Чи хилэнцтэний гараар унагагдсан мэт унав гэсэнд хамаг улс нь 
түүний учир дахиж уйлав. 35 Тийн бөгөөд хамаг улс нь өдрийн цагт 
Давидыг зугаалуулахын тул ирсэнд Давид нь тангараглаж өгүүлрүүн; 
Хэрвээ би нарны орохоос урьд талх буюу өөр идээг идвэл эл. Бурхан нь 
над энэ мэт хийгээд түүнээс үлэмж үйлдэх болтугай! 36 Тийн бөгөөд 
хамаг улс нь үүнийг ажиглав уу? Энэ ч тэдэнд тааламжтай бөлгөө. Тэр 
мэтээр хааны хамаг үйлдсэн нь улсад тааламжтай бөлгөө. 37 Тийнхүү 
хамаг улс хийгээд Израйл нь тэр өдөр хааны Нирийн Абнир хөвгүүнийг 
алахыг эс зөвшөөрснийг мэдэв. 38 Тийн бөгөөд хаан нь өөрийн 
боолуудад өгүүлрүүн; Нэгэн ноён хийгээд их хүн нь өдгөө өдөр Израйлын 
дотор унав гэж та мэдэх биш үү? 39 Өдгөө өдөр би тослогдсон хаан 
боловч Жируйн хөвгүүд нь надаас хүчтэй буй. Жахуа нь мууг үйлдэгчид 
түүний муугийн ёсоор хариулах болъюу.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Савалын хөвгүүний Абнирын Хибрунд өгснийг сонссонд 
түүний гарууд нь тэнхээгүй болов. Хамаг Израйл ч зовов. 2 Тийн бөгөөд 
Савалын хөвгүүнд чуулганы хоёр түшмэд буй бөлгөө. Тэндээс нэгний нэр 
нь Ба Э Энэ бөгөөд нөгөөгийн нэр нь Кикэб бөлгөө. Тэд нь Бирудийн 
Римуны хөвгүүд бөгөөд Бинзамины үрсээс бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, 
Бируд нь Бинзамид тоогдсон бөлгөө. 3 Тийнхүү Бирудтэн нь Китаймд 
зугтаагаад тэнд өдгөө өдөр болтол суусан буй. 4 Бас Савалын 
Жиунатаны хөвгүүдэд нэгэн тахир хөлт хөвгүүн бөлгөө. Жизрайлаас 



Савал хийгээд Жиунатны учир мэдээгийн ирсэн цагт тэр нь түүнийг таван 
наст бөлгөө. Тийн бөгөөд түүнийг тэжээгч эм нь түүнийг аван яарч 
зугтааснаар түүнийг унагаасан бөлгөө. Тийнхүү тэр нь тахир хөлт болов. 
Түүний нэр нь Мифибушид бөлгөө. 5 Тийн бөгөөд Пирудын Римуны 
Риикиб хийгээд Ба Эн На хөвгүүн нь одоод өдрийн халуун цагт 
Ишбушидын гэрт хүрэв. Ишбушид нь өдөр дөлийн цагт дэвсгэрийн 
дээрээ хэвтэв. 6 Тийн бөгөөд тэд нь тэнд гэрийн дотроос буудайн талхыг 
авахын тул ирээд Ишбушидыг тавдугаар хавтсын доор хатгав. Тийн 
бөгөөд Рикэб хийгээд түүний Ба Э На дүү нь зайлав. 7 Тэр мэтээр тэдний 
Ишбушидын гэрт орсонд тэр нь унтах тасгийн дотор здэвсгрэ дээрээ 
хэвтэв. Тийнхүү тэд нь түүнийг хатган алаад түүний толгойг огтлоод, 
толгойг аван говиор бүхэл шөнөөр явав. 8 Тийн бөгөөд тэд нь 
Ашбишидын толгойг Давидад Хибрунд авчран хаанд өгүүлрүүн; Мана. 
Чиний Савал нь дайсны Ишбушид хөвгүүний толгой нь энэ буй. Жахуа нь 
өдгөө өдөр миний эзэн хааны тул Савалаас хийгээд түүний үрсээс мууг 
нэхэв 9 гэсэнд Давид нь Бирудын Рамуны Рикаб хийгээд түүний Ба Э На 
хөвгүүнд ийн хариу өгүүлрүүн; Жахуа нь амьд бөгөөд тэр нь миний 
сүнсийг хамаг зовлонгоос зовив. 10 Нэгэн хүн нь Савалын үхсэнийг 
өгүүлээд сайн мэдээг надад авчрав хэмээн санав. Бас тэр нь надад 
мэдээний тул миний түүнд шанг санасан боловч би түүнийг Жикалагт 
алав. 11 Түүнээс үлэмж хилэнцэт улс нь зөвт хүнийг түүний гэрт дэвсгэр 
дээр алсны тул би түүний цусыг таны гараас нэгэнтнийг газраас гаргах 
биш үү? гэлээ. 12 Тийнхүү Давидын залуус нь түүний захиснаар тэднийг 
алаад тэдний гар нуурын дээр уяв. Тийн бөгөөд тэд нь Ишбушидын 
толгойг аван Абнирын булшны дотор Хибрунд булав.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Тэндээс Израйлын хамаг овгууд нь Давидад Хибрунд ирээд өгүүлрүүн; 
Мана. Бид чиний яс хийгээд мах мөн. 2 Жич өнгөрсөн цагт Савалын 
биднийг эзэн болсон цаөгт Израйлыг явуулж ирүүлж удирдагч чи мөн 
бөлгөө. Бас Жахуагийн чамд зарлиг болсон нь ийн; Чи миний Израйлын 
улсыг тэжээж Израйлын дээр тэргүүлэгч болох буй гэлээ. 3 Тэр мэтээр 
Израйлын хамаг өвгөдийн хаанд Хибрунд тэнд ирсэнд Давид хаан нь 
тэдэнтэй Жахуагийн өмнө Хиарунд тогтоолыг тогтоов. Тийнхүү тэд нь 
Давидыг Израйлын дээр хаан болгон тослов. 4 Давид нь хаан эхлэн 
болсон цагт гучин настай бөгөөд дөчин жилийн турш хаан байлаа. 5 Тэр 
нь Хибрэнд Иудейгийн дээр долоон жил, зургаан сарын турш хаан 
бөлгөө. 6 Тийн бөгөөд хаан хийгээд түүний хүмүүс нь Иерусалимд суугч 
Жибишутны тус одов. Тэд нь Давидаар энд орж үл чадах хэмээн сэтгээд 
ийн өгүүлрүүн; Чи сохор хийгээд доголонгуудыг үл аваачих болбол энд 



орж үл болох хэмээн Давид нь Шиунын хүрээсэн газрыг авав. Тэр гэвэл, 
Давидын балгас буй. 8 Тийн бөгөөд Давид нь тэр өдөр өгүүлрүүн; Аль хэн 
голд хүрээд Давидын зүрхэнд өшөөлөгдсөн Жибунитэн хийгээд доголон 
ба сохруудыг алагч нь түшмэл хийгээд тэргүүлэгч болох буй. гэлээ. Тэр 
юуны тул гэвэл, доголон хийгээд сохруд нь гэрт орж үл болох хэмээн 
өгүүлсэн бөлгөө. 9 Тэндээс Давид нь хүрээлсэн газарт сууж тэр газрыг 
Давидын балгас хэмээн нэрлэв. Давид нь Милугаас доторх зүг тойруулж 
үүдэв. 10 Тийнхүү Давид нь улам улмаар их болов. Тэр юуны тул гэвэл, 
чуулгануудын Жахуа бурхан нь түүнтэй бөлгөө. 11 Бас Тирийн Хирэм 
хаан нь Давидад элчис хийгээд хуш мод ба модыг цавчигчид хийгээд 
чулууг цавчигчдыг илгээв. Тэд нь Давидын тул гэрийг үүдэв. 12 Тийн 
бөгөөд Давид нь Жахуагийн түүнийг Израйлын дээр хаан болгосон 
хийгээд Израйлын улсын тул түүний эзэлгүүрнийг өргөмжилснийг үзэв. 13 
Бас Давид нь Хибрунээс ирсний хойно Иерусалимаас бага гэргийд 
хийгээд гэргийдийг авсан буй. Тийнхүү түүнд өөр хөвгүүд хийгээд охид нь 
төрөгдсөн буй. 14 Түүнд Иерусалимын дотор төрөгдсөгсдийн нэрс гэвэл, 
Шамуа хийгээд Шобив ба Натам хийгээд Соломуа ба 15 Ибдэр хийгээд 
Илишуа ба Ифиг хийгээд Жибиа ба 16 Илишим хийгээд Илианда ба 
Илалид эд бөлгөө. 17 Зүгээр Пилиститэн нь Давидыг Израйлын дээр хаан 
болон тослогдсоныг сонсоод хамаг Пилиститэн нь Давидыг бэдрэхийн 
тул ирэв. Давид нь сонсоод хүрээлсэн газарт одов. 18 Пилититэн нь 
гараад Рифаймынг хөндийд дэлгэрэн буув. 19 Тийн бөгөөд Давид нь 
Жахуагаас асууруун; Би Пилиститний тус одох юу? Чи тэднийг миний гарт 
өгөх юу хэмээн асуусанд Жахуа нь Давидад зарлиг болруун; Одон үйлд. 
Тэр юуны тул гэвэл, би эрхгүй Пилиститнгийг чиний гарт өгсүгэй! 20 гэж 
зарлиг болсонд Давид нь Павал Пирижимд хүрэв. Бас Давид нь тэнд 
тэднийг таслаад өгүүлрүүн; Жахуа нь миний өмнө миний дайснуудын тус 
усны эвдрэлээр мэт эвдэв. Тиймийн тул тэр нь тэрхүү газрыг Павал 
Пирэжим хэмэн нэрлэв. 21 Бас тэнд Пилиститэн нь хөргүүүдээ орхисон. 
Тийнхүү Давид хийгээд түүний хүмүүс нь тэднийг галдав. 22 Харин 
Пилиститэн нь дахиж гараад Рафайм хөндийн дотор дэлгэрэн буув. 23 
Тийнхүү Давидын Жахуагаас асуусанд тэр нь ийн зарлиг болруун; Чи бүү 
гартугай! Зүгээр тэднийг хойноос тойрч ялама модны тус Билиститэнд 
хүрэн үйлд. 24 Тийн бөгөөд чи ялама модны дээр явахын чимээг сонсох 
тэр цагт хөдлөн үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, тэр цагт Жахуа нь чиний өмнө 
Пилиститний чуулганыг алахын тул гарах буй хэмээн зарлиг болов. 25 
Тийн бөгөөд Давид нь Жахуагийн захисан ёсоор үйлдээд Пилиститний 
Кибэгээс Кизир хүртэл таслав.  

Зургадугаар бүлэг  



1 Тэндээс Давид нь Израйлын хамаг шалгаварт болсон гурван түмэн 
хүнийг цуглуулав. 2 Тийн бөгөөд Давид хийгээд түүнтэй байсан хамаг улс 
нь босоод бурхны хайрцгийн Иудейгийн Ба Э Лайгаас авчрахын тул одов. 
Тэнд Кировуудын хоронд суугч чуулгануудын Жахуагийн нэр нь 
дуудагдана. 3 Тийн бөгөөд тэд нь бурхны хайрцгийг Хибиэд байсан 
Абинадавын гэрээс шинэ тэргийн дээр тавин авчрав. Тийн бөгөөд 
Абинадавын үзх ийгээд Адиу хөвгүүд нь тэр шинэ тэргийг явуулав. 4 Тийн 
бөгөөд тэд нь тэргийг Хивиэд байсан Абинадавын гэрээс бурхны 
хайрцагтай явуулж, гаргав. Бас Ахиу нь хайрцгаас урьд явав. 5 Тийн 
бөгөөд Давид хийгээд Израйлын хамаг улс нь Жахуагийн өмнө нарсан 
модны зэргийн зэвсэг гэвэл, ятга хийгээд бишгүүр ба хэнгэрэг хийгээд 
бүрээ ба цангаар цэнгэлдэв. 6 Тийн бөгөөд тэдний нүдний үтрэмд 
хүрсэнд Үзэ нь гараа бурхны хайрцагт хүргээд барив. 7 Тиймийн тул 
Жахуа нь Үзэгийн тус хилэгнэв. Тийнхүү бурхан нь түүнийг тэнд буруугийн 
тул алав. Тийн бөгөөд тэнд тэр нь бурхны хайрцгийн дэргэд үхэв. 8 Тийн 
бөгөөд Жахуагийн Эзэг эвдрэлээр эвдсэний тул Давид нь гаслант 
болгоод тэрхүү орны нэрийг өдгөө өдөр болтол Пираза Үзэ хэмээн 
нэрлэв. 9 Бас Давид нь тэр өдөр Жахуагаас айн өгүүлрүүн; Жахуагийн 
хайрцаг нь надад яах гэж хүрэх үү гэлээ. 10 Тийнхүү Давид нь Жахуагийн 
хайрцгийг Давидын балгасанд эс хүргэв. Зүгээр Давид нь түүнийг Китийн 
Обид Идумын гэрт хүргэв. 11 Тийн бөгөөд Жахуагийн хайрцаг нь Обид 
Идумын гэрт гурван сарын туршаар байв. Жахуа нь Обид Идум хийгээд 
түүний хамаг гэргийдийг адислав. 12 Тийн бөгөөд тэд нь Давидад 
өгүүлрүүн; Жахуа нь Обид Идумын гэртэх хийгээд түүнд хамаг байгчийг 
бурхны хайрцгийн учир адислав хэмээн өгүүлсэнд Давид нь одож бурхны 
хайрцгийг Обид Идумын гэрээс Давидын балгасанд баясгалантайгаас 
авчрав. 13 Тийн бөгөөд хайрцгийг өргөгчдийн зургаан алхмын төдий 
явсанд Давид нь үхрүүд хийгээд шахмал малуудыг тахил болгон өргөв. 
14 Тийн бөгөөд Давид нь Жахуагийнг өмнө бүхэл хүчээрээ бүжиглэв. 
Давид нь бас Ифудээр бүслэгдсэн бөлгөө. 15 Тэр мэтээр Давид хийгээд 
Израйлын хамаг улс нь Жахуагийн хайрцгийг цэнгээнээр хийгээд 
бүрээний дуугаар авчрав. 16 Тийн бөгөөд Жахуагийн хайрцгийн Давидын 
балгасандп хүрсэнд Савалын Мэкэл охин нь цонхоор харж Давидын 
Жахуагийн өмнө дэвхрэн бүжиглэхийг үзэв. Тийнхүү Мэкэл нь зүрхээрээ 
түүнийг элэглэв. 17 Тийнхүү тэд нь Жахуагийн хайрцгийг оруулан өөрийн 
оронд гэвэл Давидын түүний тул бүтээсэн сүмийн дунд тавив. Тийн 
бөгөөд Давид нь шатаалт тахилууд хийгээд өргөлүүдийг Жахуагийн өмнө 
өргөв. 18 Тийн бөгөөд Давид нь шатаалт тахилууд хийгээд эвийн 
өргөлийг өргсөнийг дуусгаад сац, улсыг чуулгануудын Жахуагийн нэрээр 
адислав. 19 Бас тэр нь хамаг улсад гэвэл, Израйлын бүхэл чуулганы эрс 
ч, эмс ч тус бүр талхны буурцаг хийгээд махны нэг сайн хэсэг ба үзмийн 



ундааны савыг хувааж өгөв. Тийн бөгөөд хамаг улсын тус бүр нь өөрийн 
гэрт буцав. 20 Тэндээс Давид нь өөрийн гэртэхийн адислахын тул буцав. 
Савалын Мэкэл охин нь Давидыг угтахын тул гараад өгүүлрүүн; 
Израйлын хаан нь өдгөө өдөр ямар сүртэй болов. Тэр нь өөрийн 
боолуудын шивэгчдийн өмнө хөнгөн хүмүүсийн хувцсаа тайлдаг мэт 
түүнчлэн тайлав 21 гэсэнд Давид нь Мэкэлд өгүүлрүүн; Энэ нь Жахуагийн 
өмнө бөлгөө. Тэр нь намайг чиний эцгээс өмнө хийгээд түүний хамаг 
гэрээс урьд сонгоод, Жахуагийн улс болсон Израйлын дэрэ тэргүүлэгч 
болгов. Тиймийн тул би Жахуагийн өмнө цэнгэлдэх буй. 22 Бас би дахин 
өөрийн сэтгэлээр үүнээс үлэмж доорд болох буй. Бас чиний өөрийн 
боолуудын шивэгчид гэсэн тэд нь намайг хүндлэх буй гэлээ. Тиймийн тул 
Мэкэл нь үхэх цаг болтол хүүхэнгүй болов.  

Долдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд хаан нь өөрийн гэрийн дотор суусан цагт Жахуагийн 
түүний хамаг тойронд байсан дайснуудаас түүнийг амируулсаны хойно 2 
хаан нь Натан Парупидад өгүүлрүүн; Эдүгээ ү3 Би хуш модон гэрийн 
дотор суувч бурхны хайрцаг нь хөшөөдийн дотор байна 3 гэсэнд Натан 
нь хаанд өгүүлэв; Чиний зүрхний дотор хамаг ахуйг бүтээж явтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, Жахуа нь чамтай бий. 4 Тийн бөгөөд шөнөд Натанд 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 5 Миний Давид боолд одож түүнд ийн 
өгүүл Жахуа нь ийн зарлиг болруун; Чи миний байхын тул гэрийг үүдэх 
үү? 6 Би гэвэл, Израйлын хөвгүүдийг Египетээс гаргасан цагаас өдгөө 
өдөр болтол гэрийн дотор эс сууж, майхан хийгээд цацарт байдаг. 7 
Израйлын хамаг хөвгүүдтэй миний хаана ч явсанд миний Израйл улсыг 
сахиулсан Израйлын шүүгчдээс нэгэнд ч та миний тул хус модон гэрийг 
юуны тул эс үүдсэн буюу гэж зарлиг болсон буюу. 8 Тиймийн тул өдгөө 
миний Давид боолд ийн өгүүл; Чуулгануудын Жахуа нь ийн; Би чамайг 
хонины хүрээнээс хонийг сахиснаас миний Израйл улсын тэргүүлэгч 
болохын тул авав. 9 Бас чиний хаана ч явсанд би чамтай болон чиний 
дайснуудг чиний өмнөөс гарган чиний нэрийг дэлхийн ихсийн нэрд адил 
алдарт болгов. 10 Тийн бөгөөд би өөрийн Израйл улсын орондоо байж 
дахиж үл хөдлөхийн тул тэдэнд орныг тогтоон тэнд суулгах буй. Тийнхүү 
хилэнцтэний хөвгүүд нь урьд цагт мэт тэднийг үл зовоох буй. 11 Тийн 
бөгөөд миний улсын дээрээ шүүгчдийг тогтоосон цагаас би чиний хамаг 
дайснуудаас чамайг амирлуулав. Бас Жахуа нь чамайг үрстэй болгох гэж 
чамд мэдүүлнэ. 12 Тийн бөгөөд чиний өдрүүд нь дуусах бөгөөд чиний 
өөрийн эцэг нартай унтах цагт би чиний бэлхүүснээс гараагүй чиний 
үрийг чиний хойно өргөн түүний эзэлгүүрнийг батлах буй. 13 Тэр нь 
миний нэрийн тул гэрийг үүдэх буй. Бас би түүний эзэлгүүрний ширээг 



мөнхөд батлах буй. 14 Би түүний эцэг болох бөгөөд тэр нь миний хөвгүүн 
болох буй. Хэрэв тэро нь бурууг үйлдэх бол эл. Би түүнийг хүний шийдэм 
хийгээд хүн төрөлхтний цохилгоор цохих боловч 15 харин миний өршөөл 
нь чиний өмнө байсан Савалаас холдуулагдсан мэт чамаас үл 
холдуулагдах болъюу. 16 Тийн бөгөөд чиний гэртэх хийгээд эзэлгүүрин 
нь чиний өмнө мөнхөд тогтоогдох бөгөөд чиний ширээ нь мөнхөд 
батлагдах болъюу гэж зарлиг болов. 17 Эдгээр хамаг үгсийн ёсоор 
хийгээд энэ хамаг үзэгдлийн ёсоор Натан нь Давидад өгүүлэв. 18 Тийн 
бөгөөд Давид хаан нь ороод Жахуагийн өмнө суун ийн айлтгаруун; Жахуа 
эзээн! Чиний намайг өдгөө болтол удирдахын тул би хэн бэ? Бас миний 
гэртэх нь юу вэ? 19 Жич Жахуа эзээн! Энэ нь чиний өмнө бага хэрэг мэт 
буй. Чи бас өөрийн боолын гэртэхийн учир ирээдүй үнэтийн цаг болтол 
зарлиг болсон буй. Жахуа эзээн! Энэ нь хүний ёс буюу. 20 Түүнээс гадна 
Давид нь чамд юуг айлтган чадах юу. Тэр юуны тул гэвэл, чи Жахуа 
эзээн! өөрийн боолыг дайна. 21 Чи өөрийн зарлигны тул хийгээд өөрийн 
зүрхний ёсоор өөрийн боолд мэдүүлэн эд хамаг их үйлсийг үйлдэв. 22 
Тиймийн тул Жахуа эзээн! Чи их буй. Чамд адил хэн ч үгүй буй. Бас 
бидний чихээрээ хамаг сонссоны ёсоор чамаас бус бурхан ч үгүй буй. 23 
Тийн бөгөөд дэлхий дээр чиний улс гэвэл, Израйлын улсад адил аль нэг 
нь ч улс буй буюу. Бурхаан! Чи тэднийг өөрийн улс болгон золихын тул 
хийгээд өөртөө нэрийг болгохын тул ба Египет газраас өөрийн 
тонилгосон улсын өмнөөс улсууд хийгээд тэдний бурхдыг гаргаж их 
хийгээд аймшигтуудыг үйлдэхийн тул одов. Тэр юун тул гэвэл, чи өөрийн 
тул улсыг мөнхөд болгон Израйлын улсыг батлаад, Жахуа аа! Чи тэдний 
бурхан болов. 25 Жич Жахуа аа! Өдгөө чи өөрийн боолын учир хийгээд 
тэдний гэртэхийн учир зарлиг болсноо мөнхөд тогтоон, өөрийн 
чуулгануудыг Жахуа нь Израйлын бурхан мөн гэж өгүүлэгтүн! Чиний нэр 
нь мөнхөд егүүтгэгдэх болтугай! Жич чиний боолыг гэртэх нь чиний өмнө 
батлагдах болтугай! 27 Тэр юуны тул гэвэл, чуулгануудын Жахуа аа! Чи 
Израйлын бурхан бөгөөд чиний боолд ийн; би чамайг үрстэй болгосугай! 
гэж зарлиг болов. Тиймийн тул чиний боол нь өөрийн зүрхний дотор чамд 
энэ залбирлыг өргөхөө дуршив. 28 Тийн бөгөөд өдгөө Жахуа эзэн ээ! Чи 
тэрхүү бурхан бөгөөд чиний зарлигууд нь үнэн мөн. Жич чи энэ хайрыг 
өөрийн боол амлав. 29 Тиймийн тул чи түүнийг адислан соёрх! Тур юуны 
тул гэвэл, Жахуа эзэн ээ! чи тийм зарлиг болов. Тийн бээр чиний адисаар 
чиний боолын гэртэх нь мөнхөд адислагдах болтугай!  

Наймдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд түүнээс хойно Давид нь Пилиститнийг таслан доройтуулав. 
Давид нь Пилиститний гараас Митэг Амманыг авав. 2 Бас тэр нь 



Муабтаныг таслан тэднийг хэмжээгээр хэмжин газарт хаяв. Тэр нь 
алахын тул хоёр хэмжээгээр хэмжээд амьд байлгахын тул нэгэн бүхэл 
хэмжээгээр хэмжив. Тийн Муабтан нь Давидын боолууд болж бэлүүдийг 
өргөв. 3 Бас Давид нь Ефрад морийн дэргэд байгч өөрийн хязгаарыг 
дахин авахын тул одоход ийн; Риховын Хададижар хөвгүүн болон 
Зубагийн хааныг таслав. 4 Давид нь түүнээс мянган тэргэс хийгээд 
долоон зуун морьт цэргүүд ба хоёр түмэн явган явагчдыг аваад Давид нь 
тэрэгний морьдоос нэг зуун тэрэгний тул үлдээгээд бус хамгийн тахимыг 
огтлов. 5 Тэндээс Дамаскийн Сирийтний Зубагийн Хададижир хааныг 
туслахын тул ирсэнд Давид нь Сиритнээс хоёр түмэн, хоёр мянгыг алав. 
6 Бас Давид нь харуулч цэргүүдийг Дамаскийн Сирид тавив. Тийн бөгөөд 
Сиритэн нь Давидын боолууд болоод бэлгүүдийг өргөв. Тэр мэтээр 
Жахуа нь Давидын хаана ч одоход түүнийг аврав. 7 Тийн бөгөөд Давид 
нь Хададижирын боолуудын зүүст алтан балитайнуудыг аваад тэднийг 
Иерусалимд авчрав. 8 Давид нь Хададижирын Бита хийгээд Биружи гэгч 
балгаснаас маш их зэсийг авав. 9 Тийн бөгөөд Халмуны Той хаан нь 
Давидын Хадаижирын бүхэл чуулганыг эвдсэний учир сонсоод 10 Той нь 
Хададижирын тус дайлагч байсны тул өөрийн Жиурам хөвгүүнийг 
Давидад мэндчилүүлэх бөгөөд ерөөхийн тул илгээв. Тэр юуны тул гэвэл, 
Давид нь Хададижирын тус дайлаад түүнийг тасалсан бөлгөө. Жиурам нь 
мөнгөн савс хийгээд алтан савс ба зэс савсыг авчрав. 11 Давид нь тэд 
савсыг түүний хамаг дийлсэн улсуудын ариун болгосон мөнгө хийгээд 
амттай хамт Жахуад ариун болгон өргөв. 12 Тэр улсууд гэвэл Сири 
хийгээд Муаб ба Аммоны хөвгүүд хийгээд Пилиститний ба Амлис хийгээд 
Зубагийн хаан болон Рикувын Хададизар хөвгүүний олзтой буй бөлгөө. 
13 Тэр мэтээр Давид нь Сиритний нэгэн түм найман мянган хүнийг 
давсны хөндийд алснаас буцаад алдарт болов. 14 Бас тэр нь харуулч 
цэргүүдийг Идум гэвэл, бүхэл Идумд тавив. Тийнхүү хамаг Идумтан нь 
Давидын боол болов. Тэр мэтээр Жахуа нь Давидыг түүний хаана ч 
одоход аврав. 15 Тийн бөгөөд Давид нь хамаг Израйлын дээр эзлэв. Бас 
Давид нь шүүвэр хийгээд зөвийг өөрийн хамаг улсад үйлдэв. 16 Тийнхүү 
Жирүйгийн Жиуаб хөвгүүд нь чуулганы тэргүүлэгч бөгөөд Алихудын 
Жихушафад хөвгүүн нь тууж бичигч байсан буй. 17 Жич Анитовын Задуг 
хөвгүүн хийгээд Абитарын Ахимилиг хөвгүүн нь лам нар байсан буй. 
Сарайяа нь бичигч байсан буй. 18 Жич Жихүйтэний Пинайяа хөвгүүн нь 
Каратитан хийгээд Пилиатний дээр байсан буй. Давидын хөвгүүн нь 
тэргүүлэгчид байсан буй.  

Есдүгээр бүлэг  



1 Тэндээс Давид нь өгүүлрүүн; Миний Зиунатаны учир хайрыг өгүүлэхийн 
тул Савалын гэрдэхээс үлдсэн хүн буй буюу гэв. 2 Тэр цагт Савалын 
гэрдэхээс нэг Зиба нэрт боол бөлгөө. Түүнийг Давидад дуудсанд хаан нь 
түүнд ийн; Чи Зиба мөн үү гэсэнд тэр нь ийн; Чиний боол мөн 3 гэсэнд 
хаан нь өгүүлрүүн; Савалын гэрдэхээс хүн бий юу. Би түүнд бурхны 
хайрыг үзүүлсүгэй! гэсэнд Зиба нь хаанд ийн; Зиунатаны нэг доголон 
хөлт хөвгүүн буй 4 гэсэнд хаан нь түүнд өгүүлрүүн; Тэр нь хаана буй 
гэсэнд Зиба нь өгүүлрүүн; Мана. тэр нь Лууворт байгч Амойлын Мэкир 
хөвгүүний гэрт буй гэв. 5 Тийн бөгөөд Давид нь илгээгээд түүнийг 
авчируулав. 6 Тийн Савалын Зиунатаны Мифибушид хөвгүүн нь Давидад 
хүрээд нүүрээрээ унан мөргөв. Давид нь Мифибушид аа! гэсэнд тэр нь 
Мана. чиний боол мөн 7 гэсэнд Давид нь түүнд ийн; Бүү айтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, би чиний Зиунатан эцгийн тул чамд хайрыг өгүүлэн 
чиний Савал эцгийн хамаг орныг хариулсугай! Бас чи миний ширээнд 
үргэлжид зооглох буй 8 гэсэнд тэр нь мөргөн ийн; Чиний боол нь юу буй. 
Би үхсэн нохой мэт бөгөөд чи над яаж ажиглах буюу гэв. 9 Тийн бөгөөд 
хаан нь Зибаг дуудаад түүнд ийн; Би чиний эзний хөвгүүүнд Савалын 
хамаг байсныг өгөв. 10 Тиймийн тул чи хийгээд чиний хөвгүүд ба чиний 
боолууд нь чиний эзний хөвгүүний идээт болохын тул түүнд газрыг 
хагалан тариагаа авчирах буй. Харин чиний эзний хөвгүүнд миний гэрт 
үргэлжид зооглох буй гэв. Зибад арван таван хөвгүүд хийгээд хорин 
боолууд байсан буй. 11 Бас Зиба нь хаанд ийн; Миний эзэн хааны боолд 
хамаг захисаны ёсоор чиний боол нь бүтээнэ гэв. Тэр мэтээр Мифибушид 
гэвэл хааны нэг хөвгүүн мэт түүний гэрт иддэг бөлгөө. 12 Жич 
Мифибушидад нэг Микэ нэрт бяцхан хөвгүүн бөлгөө. Тийнхүү Зибагийн 
гэрийн хамаг улс нь Мифибушидад зарагдав. Мифибушид нь 
Иерусалимын дотор сууж хааныг ширээнд үргэлжид иддэг бөлгөө. 13 Тэр 
нь хоёр хөлөөрөө доголон бөлгөө.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд түүнээс хойно Аммуны хөвгүүдийн хааны үхсэнд түүний 
Ханум хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов. 2 Тийн бөгөөд Давид нь ийн; 
Би Нахамын Ханун хөвгүүнд түүний эцгийн над хайрыг үзүүлсэн мэт 
түүнчлэн түүнд хайрыг үзүүлсүгэй! гээд Давид нь түүний эцгийн учир 
олуулахын тул өөрийн боолуудаар илгээв. Тийн Давидын боолууд нь 
Аммуны хөвгүүдийн газарт одов. 3 Тийн бөгөөд Аммуны хөвгүүүдийн 
ноёд нь өөрийн Ханун эзэнд ийн; Давид нь амруулагчидыг чамд 
илгээснээр, чиний эцгийг хүндэлнэ. хэмээн чи санана уу. Давид нь 
өөрийн боолуудыг энэ балгасыг шинжилж үзэх хийгээд эвдэхийн тул 
чамд илгээсэн биш үү 4 гэсэнд Ханун нь Давидын боолуудыг аваад, 



тэдний сахалын хагасыг огтолоод тэднийг буцаав. 5 Тийн бөгөөд үүний 
Давидад мэдүүлэгдсэнд тэр нь тэднийг угтахын тул илгээв. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд хүмүүс нь ихэд ичив. Бас хаан нь ийн өгүүлэв; Та сахалын 
ургах болтол, Зирэеүд суугаад түүнээс хойно буцагтун! 6 Тийн Аммуны 
хөвгүүд нь Давидын өмнө өмхий мэт болсноор мэдэв. Тиймийн тул 
Аммуны хөьгүүд нь илгээгээд Фид Рихувын Сиритэн хийгээд Зибийн 
Сиритэн ба хоёр түм явганаар явагч хүн ба Ми На Кэ хаанаас мянган хүн 
хийгээд Читувагаас нэг түм хоёр мянган хүнийг хөлсөөр авав. 7 Үүнийг 
Давид нь сонсмогц Зиуваб хийгээд баатар хүмүүсийн хамаг чуулганыг 
илгээв. 8 Тийн бөгөөд Аммуны хөвгүүд нь гараад хаалгын орох газарт 
дайнд оролцохоор одов. Зиба хийгээд Рихувын Сиритэн ба Ишува 
хийгээд Ми На Кэ нь хээрт тусгаар байв. 9 Тийн бөгөөд Зивав нь дайны 
урьдаас хийгээд хойноос өөрийн тус байсныг үзээд Израйлын хамаг 
эрхэмүүдийг сонгоод тэднийг Сиритэний тус дайнд оролцохоор тавив. 10 
Бас Израйлын үлдсэн улсыг Аммуны тус дайнд оролцохоор тавихын тул 
өөрийн Авшайн дүүгийн эрхийн доор өгөв. 11 Тийн бөгөөд Зиував нь ийн; 
Хэрвээ Сиритэн нь надаас хүчит болох бөгөөс эл, чи над ирээд туслах 
болъюу. 12 Бат зүрхт болтугай! Бид өөрийн улс хийгээд өөрийн бурхдын 
балгадын тул хүчтээр явъя. Жахуа нь таалалаараа үйлдэх болтугай! гэв. 
13 Тийн бөгөөд Зиував хийгээд түүнтэй байсан улсын Сиритэний тус 
дайнд ойртсонд тэд нь түүнээс дутаав. 14 Жич Аммуны хөвгүүд нь 
Сиритэний дутаасныг үзээд Абишайгаас дутаагаад балгасандаа оров. 
Тэндээс Зиував нь Аммуны хөвгүүдээс буцаж, Иерусалимд хүрэв. 15 Бас 
Сиритэн нь Израйлын өмнө таслагдсанаа үзээд чуулалцав. 16 Тийн 
бөгөөд Хөдэдичир нь илгээгээд голын чанад зүгийн Сиритэнийг ирүүлэв. 
Тийнхүү тэд нь Хэдэдширын чуулганы Шиувах тэргүүлэгчийг дагаж ирэв. 
17 Энэ мэтээр Давидад мэдүүлэгдсэнд тэр нь хамаг Израйлыг 
чуулуулаад Иорданыг гатлаад Хилэнд одов. Тийн Сиритэн нь Давидын 
тус дайнд оролцохоор одож түүүний тус дайлав. 18 Харин Сиритэн нь 
Израйлаас дутаав. Бас Давид нь долоон зуун тэргэсийн хүн хийгээд 
дөрвөн түмэн морьт хүнийг алав. Бас тэдний чуулганы Шувах тэргүүлэгч 
таслагдаад тэнд үхэв. 19 Тийн бөгөөд Хэдэдичирт зарагдсан хаад нь 
тэдний Израйлын өмнө таслагдсаныг үзэд Израйлтай эвсэлдээд тэдэнд 
зарагдав. Тийн бөгөөд Сиритэн нь Аммуны хөвгүүдийг дахиж таслахаас 
айв.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Тэндээс Жимийн өнгөрсний хойно хаадын дайлахын тул гарах цагт 
Давид нь Зиував хийгээд өөрийн боолууд ба хамаг Израйлыг илгээв. 
Тийн бөгөөд тэд нь Аммуны хөвгүүдийг таслан Кибэг бсэлж суув. Харин 



Давид нь Иерусалимын дотор байв. 2 Тийн бөгөөд нэг үдэшт Давид нь 
дэвсгэрээс босоод хааны гэрийн оройн дээр яван атал, оройгоос нэг эм 
хүний биеэ угаахыг харав. Тэр эс нь маш үзэсгэлэнт бөлгөө. 3 Тийн 
бөгөөд Давидын илгээж эмийн учир өгүүлрүүн; Тэр нь Илиамын охин 
болон Хититэний Үрмэний Бидишива гэргий биш үү гэв. 4 Тийн бөгөөд 
Давид нь элчийг илгээгээд түүнийг авав. Бидшива нь түүнд оров. Тийн 
Давид нь түүнтэй нөхчив. Тэр Бидишива нь биеэ бзраас арилгаад өөрийн 
гэрт харив. 5 Тэндээс тэр эм нь жирэмсэн болоод Давидад өгүүлрүүн; Би 
жирэмсэн болов гэв. 6 Тийн Давид нь Зиувавд илгээж над Хититэний 
Үриэг илгээн үйлд гэсэн тэр нь илгээв. 7 Тийн бөгөөд түүний ирсэнд 
Давид нь Үриэд ийн; Чи өөрийн гэрт одон хөлөө угаатугай! гэв. Тийн Үриэ 
нь хааны гэрээс гарав. Бас нэг идээ нь түүний тул хаанаас илгээгдэв. 9 
Зүгээр Үриэ нь хааны гэрийн үүдний дэргэд өөрийн эзний хамаг 
боолуудтай одоод өөрийн гэрт эс одов. 10 Тийн бөгөөд Давидад ийн; 
Үриэ нь өөрийн гэрт эс одов гэсэнд Давид нь Үриэд өгүүлрүүн; Чи аянаас 
ирсэн биш үү? Тийн чи юуны тул гэртээ эс одов 11 гэсэнд Үриэ нь 
Давидад өгүүлрүүн; Хайрцаг хийгээд Израйл ба Иудейгийн майхнуудад 
байгуул. Миний Зиував эзэн хийгээд миний эзний боолуудын хээрт бууж 
байгуул. Би өөрийн гэрт ороод идэн уун гэргийтэйгээ хэвтэн үйлдэх үү. Чи 
амьд бөгөөд, чиний сүнс нь амьд буй . Би энэ юмыг үл үйлдэх буй 12 
гэсэнд Давид нь Үриэд эдүгээ өдөр энд байтугай! Маргааш би чамайг 
явуулсугай! гэсэнд Үриэ нь Иерусалимын дотор тэр өдөр хийгээд 
маргааш өдөр байв. 13 Тийнхүү Давидын түүнийг дуудсанаар тэр нь 
түүний өмнө идэн уун авай. Бас Давид нь түүнийг согтоов. Тийн бөгөөд 
үдэшд тэр нь өөрийн эзний боолуудтай дэвсгэрийн дээр хэвтэхийн тул 
гараад өөрийн гэрт эсодов. 14 Тийн бөгөөд маргааш өдөр Давид нь 
Зиувавд бичгийг бичээд Үриэгийн гэрээр илгээв. 15 Тийн бөгөөд тэр нь 
бичиг нь ийн; Үриэг халуун дайны урьд зүгийн дунд тавин, түүний 
таслагдан үхэхийн тул түүнээс холдогтун! гэж бичив. 16 Тийн бөгөөд 
Зиував нь балгасыг үзээд, баатар хүмүүс хаана бүхий өөрийн мэдсэн 
газрын тэнд Зүриэг тавив. 17 Тийн балгасны хүмүүсийн гараад Зиувавын 
тус дайлсангд Давидын боолуудаас зарим улс нь унаад үхэв. Жич 
Хититэний Үриэ нь үхэв. 18 Тэр тийн ахуйд Зиував нь илгээж Давидад 
дайны учир хамгийг мэдүүлж 19 элчид ийн захируун; Чиний дайны хамаг 
хэргийг хаанд өгүүлж дууссанд 20 хэрвээ хаан нь хилэгнэж чамд ийн; Та 
дайлахаа юуны тул балгасанд ойртов. Тэд нь хэрмээс харвах буй хэмээн 
та эс мэдэв үү. Зирувбишидын Абилимих хөвгүүнийг хэн алав. Нэг эмийн 
тээрмийн чулууны хэсгийг түүний дээр хаяснаар тэр нь Тибист үхсэн биш 
үү. Та хэрэмд юуны тул ойртов хэмээн өгүүлэх бөгөөс Чи ийн; Жич чиний 
Хититэний Үриэ боол нь үхэв гэж өгүүл ??? 22 гэсэнд элч нь одоод 
Давидад хүрээд Зиувавын түүгээр хамаг илгээсэн хэргийг үзүүлэв. 23 



Тийн бөгөөд элч нь Давидад ийн; Тэд хүмүүс нь биднийг дайлан бидний 
тус хээрт гарав. Харин тэдний тус хаалгийн орох хүртэл бидний 
эсэргүүцсэнд 24 харвагч нарын чиний боолуудын дээр хэрмээс 
харваснаар хааны боолуудаас заримууд нь үхсэн буй. Жич чиний Үриэ 
боол нь үхэв 25 гэсэнд Давид нь элчид өгүүлрүүн; чи Зиувавд ийн; Энэ нь 
чамайг үл гашуудуулах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, Илд нь 
Ялгалгүйгээр аливааг ч эвддэг. Дайнаа балгасны тус бат болгон түүнийг 
унаган үйлд гэж Зиувавыг бататган үйлд гэв. 26 Тийн бөгөөд Үриэгийн 
гэргий нь гашуудав. 27 Тэндээс гашуудлын өнгөрсөнд Давид нь илгээн 
түүний гэртээ ирүүлээд өөрийн гэргий болгов. Тийнхүү тэр нь түүнд 
хөвгүүнийг төрөв. Зүгээр Давидын үйлдсэн нь Жахуад тааламжгүй 
бөлгөө.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэндээс Жахуа нь Натангийн Давидад илгээв. Тэр нь түүнд ирээд 
өгүүлрүүн; Нэг балгасанд хоёр хүн бөлгөө. Нэг нь баян нөгөө нь үгээгүү 
бөлгөө. 2 Тэрхүү баян хүнд маш олон сүрэг хийгээд мал адгуусууд 
бөлгөө. 3 Зүгээр үгээгүү хүнд өөрийн худалдаж авсан нэг бяцхан 
тэжээсэн эм хургаас өөр юу ч үгүй бөлгөө. Тийнхүү хурга нь түүнтэй 
хийгээд түүний хүүхэдтэй хамт өсөв. Бас түүний идээнээс идэн уун 
түүний өвөрт хэвтэн түүнд охин мэт болов. 4 Тийнхүү тэр баян хүнд нэг 
аялагч хүн нь ирэв. Зүгээр тэр нь ирсэн аялагчдаа бэлдэхийн тул өөрийн 
сүрэг хийгээд адгуусаас авахаа хайрлан, үгээгүү хүний хургыг аваад 
ирсэн хүндээ бэлтгэв 5 гэсэнд Давид тэд хүний тус маш хилэгнээд 
Катангт ийн; Жахуа нь амьд бөгөөд үүнийг үйлдсэн хүн нь эрхгүй үхэх 
буй. 6 Бас тэр нь хургыг дөрвөн давхраар хариулах буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэр нь тэрхүү үйлийг үйлдээд хайргүй бөлгөө 7 гэсэнд Шатанг нь 
өгүүлрүүн; Чи тэр хүн мөн буй. Израйлын Жахуа бурхан нь ийн; Би 
чамайг Израйлын хаан болгон туслаад чамайг Савалын гараас аврав. 8 
Бас би чиний эзний гэр хийгээд чиний эзний гэргэдийг чиний өвөрт өгөн 
чамд Израйл хийгээд Иудейгийн овгуудыг өгөв. Тийн бөгөөд хэрвээ энэ 
нь бага болвоос би түүнээс өмнө мууг үйлдэв. Чи Хититний Үриэг илдээр 
алан гэвэл, Аммуны хөвгүүдийн илдээр алаад түүний гэргийг өөрийн 
гэргий болгоьв. 10 Тийнхүү эдүгээ илд нь чиний гэрээс хэзээ ч үл хагацах 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи намайг элэглэн Хититний Үриэгийн гэргийг 
өөрийн гэргий болгон авав. 11 Бас Жахуа нь ийн; Мана. Би чиний 
гэрдэхээс мууг үүсгэн, чиний гэргийг аван, чиний төрөлд өгөх буй. Тэр нь 
чиний гэргэстэй энэ нарны өмнө хэвтэх буй. 12 Тэр юуны тул гэвэл, чи 
үүнийг нууцаар үйлдэв. Харин би энэ юмыг хамаг Израйлын өмнө хийгээд 
нарны өмнө үйлдсүгэй хэмээв 13 гэсэнд Давид нь өгүүлрүүн; Би 



Жахуагийн тус нүглийг үйлдэв гэсэнд Натанг нь өгүүлрүүн; Жич Жахуа нь 
чиний нүглийг өнгөрүүлэв. Чи үл үхэх буй. 14 Зүгээр чи энэ үйлээр 
Жахуагийн дайснуудад их доромжлох шалтгааныг үйлдсэний тул чамд 
төрдөг өдий хүү нь эрхгүй үхэх болъюу 15 гэсэнд Натанг нь өөрийн гэрт 
буцав. Тийн бөгөөд Жахуа нь Үрмэгний гэргийн төрсөн хүүг овгийн 
болгосон бөгөөд, тэр хүү нь маш өвдөв. 16 Тиймийн тул Давид нь 
бурханд хүүгийн учир залбирав. Бас Давид бацаг барин ороод бүхэл 
шөнөд газарт хэвтэв. 17 Тийн бөгөд түүний гэрийн өвгөд нь босоод 
түүнийг газраас өргөхийн тул одов. Зүгээр тэр нь эс туршин, тэдэнтэй 
идээг ч эс идэв. 18 Тийн бөгөөд долдугаар өдөр хүү нь үхэв. Тийнхүү 
Давидын боолууд нь хүүгийн үхсэнийг түүнд мэдүүлэхээс айв. Тэр юуны 
тул гэвэл, тэд нь ийн; Мана. хүүгийн амьд байсан цагт бид түүнд өгүүлэвч 
тэр нь бидний дууг эс сонсов. Зүгээр хэрвээ бид түүнд хүү нь үхэв гэж 
мэдэв. Тиймийн тул Давид нь боолууддаа хүү нь үхэв гэсэнд тэд нь тэр 
үхэв гэв. 20 Тийн бөгөөд Давид нь газраас босоод биеэ үгааж тослон бүс 
хувцсыг өмсөөд Жахуагийн гэрт орж мөргөв. Тэндээс өөрийн гэрт ирв. 
Түүний эргэснээр түүнд идээг өргөсөнд тэр нь идэв. 21 Тийн бгөөөд 
боолууд нь түүнд өгүүлрүүн; Энэ чиний үйлдсэн нь юу буюу. Хүүгийн 
амьд байсанд чи бацаглан үйлдэв. Зүгээр хүүгийн үхсэнд чи босоод идээг 
идэв 22 гэсэнд тэр нь ийн; Тэр юуны тул гэвэл, бурхан нь намайг хайрлаж 
хүүг амьд байлгах юу хэмээн хэн мэдэх 23 зүгээр түүний үхсэний хойно 
юуны тул бацаглах юу. Би түүнийг буцаан чадах уу. Би түүнд одох харин 
тэр нь над үл буцах буй гэв. 24 Тэндээс Давид нь өөрийн Биднива гэргийг 
амруулаад, түүнд ороод түүнтэй нөгцөв. Тийн тэр нь нэг хүүг төрөв. 
Давид нь түүний нэрийг Саянуа гэж нэрийдэв. Жахуа нь түүнийг таалав. 
25 Тийн бөгөөд тэр нь Натанг форофидоор илгээн түүний нэрийн 
Жахуагийн учир Зидидиа гэж нэрийдэв. 26 Тэндээс Знував нь Аммуны 
хөвгүүдийн Рэбэгийн тус дайлаад хааны балгасыг авав. 27 Тийн бөгөөд 
Знував нь Давидад элчийг илгээн өгүүлрүүн; Би Рэбэгийн тус дайлаад 
улсуудын балгасыг авав. Тиймийн тул эдүгээ үлдсэн улсыг цуглуулж 
балгасны тус буун түүнийг аван үйлд. 28 Тийн бус бөгөөс эл тэр балгасыг 
миний авсаны тул миний нэрээр нэрийдэгдэх буй 29 гэсэнд Давид нь 
хамаг улсыг цуглуулж Рэбэд одоод түүний тус дайлан авав. 30 Тийн 
бөгөөд тэр нь тэдний хааны титмийн толгойгоос авав. Тэр титим Давидын 
толгойн дээр тавигдав. Тэр титмийн алт хийгээд эрдэнэ чулуунууд нь 
чинглүүрээр нэг далантаа бөлгөө. Жич Давид нь тэр балгасаас маш их 
олзыг гарган ава. 31 Бас тэр нь тэндэх улсыг гаргаад тэднийг Хирүг 
хийгээд төмөрт тамгуур ба төмөр сүхээр үйлийг үйлдүүлэв. Бас тэднийг 
тоосуудыг галдахын тул гаргав. Энэ мэтээр тэр нгь Аймуны хөвгүүдийг 
хамаг балгадад үйлдэв. Тэндээс Давид хийгээд хамаг улс нь Иерусалимд 
буцав.  



Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд үүнээс хойно Давидын Авсалум хөвгүүнд нэг үзэсгэлэнт 
Тамар нэрт охин дүү бөлгөө. Түүнийг Давидын амнуг хөвгүүн нь янаглав. 
2 Тийнхүү Амнунг нь ихэд зовож өөрийн Тамар дүүгийн учир өвчинт 
болов. Тэр юуны тул гэвэл, Тамар нь охин бөлгөө. Тийн бөгөөд Амнунгад 
нэг Зиунадав нэрт нөхөр бөлгөө. Тэр Зиунадав нь Давидын Шилима ахын 
хөвгүүн болон маш аргат хүн бөлгөө. 4 Тийн тэр нь түүнд өгүүлрүүн; Чи 
хааны хөвгүүн атал юуны тул өдөр бүр хатсан биет болов. Чи над үл 
өгүүлэх үү гэсэнд Амнунг нь түүнд, би өөрийн Абсалум дүүгийн охин дүүг 
янаглана 5 гэсэнд Зиунав нь түүнд ийн; чи дэвсгэрийн дээрээ хэвтэн биеэ 
өвчинт мэт болгон үйлд. Тийн чиний эцгийн чамайг үзэхээр ирэхэд түүнд 
ийн өгүүл. Миний Тамар дүүг над идээг өгөн, миний өмнө идээгээ бэлдэг 
миний үзэж түүний гараас идэхийн тул ирүүлэн хайрла 6 гэсэнд Амнунг 
нь хэвтээд өвчинт мэт болов. Тийн хааны түүнтэй уулзахын тул ирсэнд 
Амнунг нь түүнд өгүүлрүүн; Миний Тамар охин дүүг надаар боорцгийг 
миний өмнө бэтгэж миний түүний гараас идэхийн тул над ирүүлэн хайрла 
7 гэсэнд Давид нь гэртээ илгээж Тамарт өгүүлрүүн; Эдүгээ чи өөрийн 
Амнунг ахын гэрт одоод түүний тул идээг бэлдэн үйлд гэв. 8 Тийн түүний 
одсонд Амнунг нь хэвтсэн буй. Тийн бөгөөд Тамар нь гурилыг аваад 
зуурч боорцгийг түүний өмнө бүтээн шарав. 9 Бас Тамар нь савыг аван 
боорцгийг түүнд өргөв. Зүгээр тэр нь идэхийг эс дурлав. Амнунг нь 
өгүүлрүүн; Хамаг улсыг надаас гадна гаргагтун! гэсэнд хамаг хүн нь 
гарав. 10 Тийн бөгөөд Амнунг нь Тамарт өгүүлрүүн; Чиний гараас миний 
идэхийн тул идээгээ тасагт авчиртугай! гэсэнд Тамар нь боорцгийг аваад, 
түүнд авчирав. 11 Тийн бөгөөд түүний авчирсанд Амнунг нь түүнийг 
бариад түүнд өгүүлрүүн; Охин дүү минь ээ! Ирэн надтай нөхцтүгэй! 12 
гэсэнд Тамар нь өгүүлрүүн; Тийн бус, ах минь намайг бүү доромжил, тэр 
юуны тул гэвэл, тийм юм нь Израйлд үйлдэх ёсгүй буй. Энэ мунхагийг бүү 
үйлд. 13 Би өөрийн ичгүүрийг хаана хагацуулах бөгөөд, чи ч Израйлд 
тэнэгүүдийн нэг мэт боолх буй. Тиймийн тул эдүгээ хаанд өгүүлэн 
хайрла. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь намайг чамд өгөх буй гэв. 14 Зүгээр 
Амнунг нь түүнийг эс сонсоод, түүнээс хүчит болон баалж түүнтэй нөгцөв. 
15 Тэндээс Амнунг нь түүнийг маш ихэд өшөөлөв. Тийн бөгөөд Амнунг нь 
босоод Яв хэмээн түүнд өгүүлэв 16 гэсэнд Тамар нь өгүүлрүүн; Энэ мэт 
шалтгаангүй буй. Намайг явуулсаны муу нь чиний урьдахь над үйлдсэн 
муугаас их буй гэсэнд Амнунг нь эс сонсов. 17 Бас Амнунг нь өөрт 
зарагдах боолоо дуудаад түүнд ийн; Үүнийг надаас гарган түүний хойно 
үүдийг цоожил гэсэнд боол нь түүнийг гаргаад үүдийг цоожилов. 18 
Тамар нь олон өнгөт хувцаст бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, тийн хувцсыг 
хааны охин өмсдөг бөлгөө. 19 Тийн Тамар нь толгой дээрээ үнсийг тавин 



өмссөн өнгөт хувцсаа хагчаад, гараа толгойн дээр өргөн уйлж явав. 20 
Тэнд түүний Авсалум ах нь түүнд өгүүлрүүн; Чиний Амнунг ах нь чамтай 
байсан буй. Харин охин дүү минь ээ! Дуу бүү гартугай! Тэр нь чиний ах 
буй. Энэ номын учир бүү сана гэсэнд Тамар нь өөрийн ахын гэрт 
уйтгартаар суув. 21 Тийн бөгөөд Давид хаан нь тэд хамаг юмын учир 
сонсоод ихэд хилэгнэв. 22 Абсалум нь сайн мууг ч Амнунг ахдаа эс 
өгүүлсэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь түүнийг өшөөлэв. 23 Тийн 
бөгөөд хоёр жилийн өнгөрсний хойно Абсалумын хонийг хяргагчид нь 
Ифриамын дэргэд байгч Бавал Хажирт байсан бөгөөд Абсалум нь хааны 
хамаг хөвгүүдийг урав. 24 Бас Абсалум нь хаанд ирээд өгүүлрүүн; Мана. 
Эдүгээ чиний боолд хонийг хяргагчид буй. Хаан хийгээд түүний боолууд 
нь чиний боолтой одолцох болтугай! 25 гэсэнд хаан нь Абсалумд 
өгүүлрүүн; Хөвгүүн минь ээ! Тийн бус бид чамайг гарзад үл болгохын тул 
эдүгээ бид бүгдээр үл одох болтугай! гэсэнд Абсалум нь түүнийг гуйсан 
боловч хаан нь эс одов. Харин түүнийг адислав. 26 Тийн бөгөөд Абсалум 
нь өгүүлрүүн; Хэрвээ тийн бус болвоос миний Амнунг ахыг бидэнтэй 
явуулан хайрла! гэсэнд хаан нь түүнд өгүүлрүүн; Тэр нь юуны тул чамтай 
одох вэ? гэв. 27 Харин Абсалумын түүнийг гуйсны тул хаан нь Амнунг 
хийгээд хамаг хөвгүүдээ явуулав. 28 Тийн бөгөөд Абсалум нь боолууддаа 
ийн захируун; Амнунгын зүрхний үзмийн ундаагаар жаргалт болохыг 
ажиглагтун! Тийнхүү Амнунгыг цохигтун! хэмээн миний танд өгүүлмэгц 
түүнийг алагтун! Бүү айгтун! Би таныг захисан биш үү. Аюулгүй баатрууд 
болтугай! гэв. 29 Тийн бөгөөд Абсалумын боолууд нь түүнийг захиснаар 
Амнунгад үйлдэв. Тийн бөгөөд хааны хамаг хөвгүүд нь босоод дутаав. 30 
Тийн бөгөөд тэдний явтал Давидад сонсгол нь ирэв гэвэл, Абсалум нь 
хааны хөвгүүнийг алсан буй. Тэднээс нэг ч эс үлдсэн буй 31 гэж сонсоод 
хаан нь босон хувцсаа шуугаад газарт хэвтэв. Түүний хамаг боолууд нь 
түүний дэргэд босож байв. 32 Тийн бөгөөд Давидын Шимиа ахын 
Зиунадав хөвгүүн нь өчрүүн; Хааны хөвгүүд болсон залуус бүгдээр 
алагдсан буй гэж миний эзэн нь бүү санатугай! Тэр юуны тул гэвэл, 
Амнунг нь үхэв. Тэр юуны тул гэвэл, Абсалумын үгээр энэ нь Амнунгийн 
Тамар охин дүүгээ байлсан өдрөөс хойш зориглогдсон бөлгөө. 33 
Тиймийн тул эдүгээ миний эзэн хаан нь энэ юмын учир үл зовоон, хааны 
хамаг хөвгүүдийнг үхсэнийг бүү санатугай! Тэр юуны тул гэвэл, ямагт 
Амнунг үхсэн буй гэв. 34 Тийн бөгөөд Абсалум нь дутаав. Тэндээс 
харуулчид залуу нь нүдээрээ ширтэж олон улсын уулны зүгээр хойдоо 
ирэн ахуйг үзэв. 35 Тийн бөгөөд Зиунадав нь хаан өгүүлрүүн; Мана. 
Хааны хөвгүүд нь ирнэ. Чиний боолын өгүүлснээр мөн буй. 36 хэмээн 
дуусмагц хааны хөвгүүд нь ирээд дуугаран уйлав. 37 Зүгээр Абсалум нь 
дутааж Хишүрийн хаан болсон Амнхудын Далмай хөвгүүнд одов. Давид 
нь өөрийн хөвгүүний учир өдөр бүр гашуудав. 38 Тийн бөгөөд Абсалум нь 



дутаагаад Химүрт одоод тэнд гурван жилийн туршаар байсан бөлгөө. 39 
Тэндээс Давид нь Абсалумд одохоо хүсэв. Тэр юуны тул гэвэл, Амнунгын 
үхсэн боловч Давид нь түүний учир амруулагдсан бөлгөө.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Зирүхэгийн Зиував хөвгүүн нь хааны зүрхний Абсалумд 
дурт болсныг ажиглав. 2 Тийн бөгөөд Зиував нь Тикүвад илгээгээд 
тэндээс нэг цэцэн эмийг ирүүлээд түүнд өгүүлрүүн; Чи гашуудагч мэт 
биеэ үзүүлэн үрмэгийг өмсөн биеэ тосоор үл тослон үхэгсэдийн учир өнө 
гашуудсан эм мэт үйлдэж хайрла. 3 Тийнхүү хаанд одоод энэ мэтээр 
өгүүл, гээд Зиував нь түүний аманд үгсийг заав. 4 Тийн бөгөөд Тикүвэгийн 
эм нь хаанд өгүүлэхдээ нүүрээрээ газарт унан мөргөж өгүүлрүүн; Аяа 
хаан аа! Услан хайрла 5 гэсэнд хаан нь түүнд өгүүлрүүн; Чамд юу буй 
гэсэнд тэр нь ийн; Миний эр нь үхсэн бөгөөд би бэлэвсэн эм буй. 6 Тийн 
бөгөөд чиний шивэгчинд хоёр хөвгүүд байсан бөгөөд тэд хоёул хээрт 
хэрэлдэв. Тэдний хооронд аврагч үгүй болсны тул нэг нь нөгөөг цохин 
алав. 7 Тийн бөгөөд бүхэл гэрийн бүл нь чиний шивэгчний тус босоод 
өгүүлрүүн; Ах дүүгээ алагчийг бидний алахын тул өгөн үйлд. Тийн бид 
түүнийг алах буй гэв. Тэр мэтээр тэд нь миний үлдсэн цогийг унтраах буй. 
Бас миний эрд нэр хийгээд үлтгэлийг дэлхийн дээр өлгөх болъюу 8 
гэсэнд хаан нь эмд өгүүлрүүн; Чи гэртээ одтугай! Би чиний учир захиаг 
өгсүгэй 9 гэсэнд эм нь хаанд өгүүлрүүн; Миний эзэн хаан аа! Миний дээр 
хийгэд миний эцгийн гэрдэхийн дээр буруу болох бөгөөд хаан хийгээд 
түүний ширээ нь зэмгүй болох болтугай! 10 гэсэнд хаан нь өгүүлрүүн; Аль 
хэн чамд юуг ч үхүүлвээс эл, түүнийг над авчиран үйлд. Тэр нь чамайг 
дахиж үл хөдөлгөх буй 11 гэсэнд тэр эм нь өгүүлрүүн; Хаан нь өөрийн 
Жахуа бурхныг санах болтугай! Цусыг ч нэхэгчдийн миний хөвгүүнийг үл 
алахын тул тэднийг дахин бүү тавин хайрла гэсэнд хаан нь өгүүлрүүн; 
Жахуа нь амьд бөгөөд чиний хөвгүүний нэг үс нь газарт үл унах буй 12 
гэсэнд эм нь өгүүлрүүн; Чиний шивэгчинг өөрийн эзэн хаанд нэг үгийг 
өгүүлэн хайрла гэсэнд тэр нь өгүүлэн 13 гэсэнд эм нь өгүүлрүүн; Чи юуны 
тул ийм юмыг бурхны улсын тул үйлдэхаа санав. Хаан нь энэ юмыг 
буруут хүн мэт өгүүлнэ. Тэр юуны тул гэвэл, хаан нь өөрийн зайлсаныг 
гэртээ үл буцаана. 14 Тэр юуны тул гэвэл, бид үхэх ёст бөгөөд газарт 
асгагдаад үл урсах ус мэт буй. Харин бурхан нь түүний амийг эс аваад 
зайлсаны өврөөс үл гаргагдахын тул аргыг олно. 15 Тийн бөгөөд эдүгээ 
би энэ хэргийн учир хаанд өгүүлэхийн тул ирсэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, 
улс нь намайг айлгав. Чиний шивэгчин нь ийн; Би хаанд өгүүлсүгэй! Хаан 
нь шивэгчний амь хийгээд хөвгүүнийг бурхны өмчөөс таслах хүний гараас 
аврах буй. 17 Бас чиний шивэгчин нь ийн; Эдүгээ миний хааны үг нь 



амрын тул болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, миний эзэн хаан нь бурхны 
анхил мэт сайн мууг ялгах буй. Тиймийн тул чиний Жахуа бурхан нь 
чамтай болох буй 18 гэсэнд хаан нь өгүүлрүүн; Миний чамаас асуухыг 
бүү нуун хайрла гэсэнд эм нь эздүгээ миний хаан нь өгүүлэх болтугай! 19 
гэсэнд хаан өгүүлрүүн; Зиувавын гар нь хамаг үүнд чамтай буй биш үү 
гэсэнд эм нь өчрүүн; Миний хаан аа! Чиний сүнс нь амьд бөгөөд хэн ч 
баруун зүүн зүгт миний хааны өгүүлснээс эргэж үл чадах тэр юуны тул 
гэвэл, чиний Зиував боол нь над захьруун; Эд хамаг үгсийг чиний 
шивэгчний аманд өгөх заав. 20 Энэ хэлний байдлыг бүтээхийн тул чиний 
Зиував боол нь үүнийг үйлдэв. Тийн бөгөөд миний хаан нь дэлхийн дээр 
хамгийг мэдэхийн тул бурхны анхилын цэцэн мэт цэцэн буй гэв. 21 Тийн 
бөгөөд хаан нь Зиувавт өгүүлрүүн; Тэр мэтээр би энэ хэргийг үйлдэнэ. 
Тиймийн тул одож Абсалум залууг авчран үйлд 22 гэсэнд Зиував нь 
газарт нүүрээрээ унан мөргөж хааныг магтав. Бас Зиував нь өгүүлрүүн; 
Эдүгээ өдөр миний хаан аа! Би чиний өмнө хайрыг олов хэмээн чиний 
боол нь мэднэ. Тэр юуны тул гэвэл, хаан нь өөрийн боолын гуйлгыг 
бүтээв 23 гээд Зиував нь босоод Хишүрт одоод Абсалумыг Иерусалимд 
авчрав. 24 Тийн бөгөөд хаан нь өгүүлрүүн; Тэр нь өөрийн гэрт буцан, 
миний нүүрийг бүү үзтүгэй! гэв. Тийн бөгөөд Абсалум нь өөрийн гэрт 
буцаад, хааны нүүрийг эс үзэв. 25 Жич хамаг Израйллд Абсалум мэт 
үзэсгэлэнгийн учир ихэд магтагдах нэг ч үгүй бөлгөө. Түүний хөлийн 
улаас толгойн дээр хүртэл нэг ч гэмгүй бөлгөө. 26 Бас түүний толгойн 
үсийг хайлахад толгойн үсийг чийглээд хааны чингүүлрээр хочр зуун 
тахил мэт бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, түүний үсний хүнд басны тул тэр 
нь хайчилав. 27 Тийн бөгөөд Абсалумд гурван хөвгүүүнд хийгээд нэг охин 
төрөгдсөн бөлгөө. Тэр охины нэр нь Тамар бөлгөө. Тэр нь үзэсгэлэнт эм 
болов. 28 Тийн бөгөөд Абсалум нь хоёр жилийн туршаар Иерусалимд 
суугаад хаантай эс уулзав. 29 Тэндээс Абсалум нь Зиувавыг хаанд 
илгээхийн тул түүнд илгээсэн боловч тэр нь түүнд эс ирэв. Дахин 
илгээсэнд дахин эс ирэв. 30 Тийн бөгөөд Абсалум нь өөрийн боолуудад 
өгүүлрүүн; Үзэгтүн! Зиувавын тариалан нь миний оронд ойр бөгөөд түүнд 
тэнд арван буй. Та одоод түүнийг түймэрдүүлэгтүн! гэсэнд боолууд нь 
тариаланг түймэрдүүлэв. 31 Тийнхүү Зиував нь босоод Абсалумын гэрт 
ирээд түүнд өгүүлрүүн; Чиний боолууд нь юуны тул миний тариаланг 
түймэрдэв 32 гэсэнд Абсалум нь Зиувавд өгүүлрүүн; Мана. Би Хишураас 
юуны тул ирсэн буй. Эдүгээ болтол миний тэнд байх нь сайн болох 
бөлгөө. Тиймийн тул эдүгээ хааны нүүрийг үзэх миний болтугай! Харин 
хэрвээ над нүгэл буй болвоос эл, тэр нь намайг алах болтугай! хэмээн 
чиний хаанд одоод түүнд өгүүлэв. Тийн бөгөөд хааныг Абсалумыг 
дуудсанд тэр нь түүнд ирээд биеэ нүүрээрээ газарт унан мөргөв. Бас 
хаан нь түүнийг үнсэв.  



Арван тавдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд үүнээс хойно Абсалум нь тэргэс хийгээд морьд ба биеийн 
урьд тавин гүйх хүнийг бэлтгэх 2 ба Абсалум нь эрт босож хаалгийн 
замаар байв. Тийнхүү аль хэн гуйлгийг баригч хүний хаанд шийдвэрийн 
тул ирсэнд Абсалум нь түүнийг дуудан өгүүлрүүн; Чи аль балгасаас буюу 
гэсэнд тэр нь чиний боол нь Израйлын аль нэг овгоос буй 3 гэсэнд 
Абсалум нь түүнд өгүүлрүүн; Ү3 Чиний хэрэг нь сайн хийгээд зөв мөн. 
Харин чамайг сонсохын тул хааны хүнгүй буй 4 гээд тэр нь ийн; Аяа, 
хэрвээ би энэ газарт шивэгч болсон бөгөөс эл, аливаа гуйлгийг баригч 
хийгээд шийдвэрийг хэрэглэгч хүний над ирэхэд би түүнд зөвөөр үйлдэх 
бөлгөө гэв. 5 Бас аль хэний түүнд мөргөхийн тулд ойртсонд тэр нь гараа 
сунган тэр хүнийг барин үнэсэв. 6 Тэр мэтээр Абсалум нь хаанд 
шийдвэрийн тул ирсэн хамаг Израйлтанд үйлдэв. Тийнхүү Абсалум нь 
Израйлын хүмүүсийн зүрхийг холгов. 7 Тийн бөгөөд дөчин жилээс хойно 
Абсалум нь хаанд өгүүлрүүн; Миний Жахуад амалсан амаллагыг 
бүтээхийн тул намайг Хибрүнд тавин хайрла 8 Тэр юуны тул гэвэл, чиний 
боол нь Шириан Кишүрт суусан цагт амлалгаар амлаж ийн; Хэрвээ Жахуа 
нь намайг Иерусалимд буцаах бөгөөс эл, би Жахуад зарагдах буй гэв 9 
гэсэнд хаан нь түүнд амраар одтугай! гэсэнд тэр нь босоод Хибрунд 
одов. 10 Тийн бөгөөд Абсалум нь Израйлын хамаг овгуудад элчийг 
илгээж ийн; Та бүрээний дууг сонсоход Абсалум нь Хибрунд хаан болов 
хэмээн өгүүлэгтүн! гэв. 11 Тийнхүү хоёр зуун хүн нь дуудснаар 
Иерусалимаас гарав. Тэд шулуун сэтгэлээр юуг ч мэдэлгүй одов. 12 Бас 
Абсалум нь Давидын Килуны аймгийн Ахитуфил зөвлөгийг түүний 
тахилуудыг өргөсөн цагт Килун балаасаас Дуудахаар илгээв. Тэр мэтээр 
эсэргүүцлийн хэрэг нь бат болов. Абсалумтай байгч улс нь хэзээ ч 
нэмэгдэх авай. 13 Тийн бөгөөд нэг мэдүүлэгч нь Давидад ирээд 
өгүүлрүүн; Израйлын хүмүүсийн зүрх нь Абсалумд заган авай 14 гэсэнд 
Давид нь өөртэй Иуерусалимд байгч хамаг боолууддаа өгүүлрүүн; Босон 
дутаая! Тэр юуны тул гэвэл, бид Абсалумаас тонилж үл болох түүнийг 
биднийг тандан нэхэж үл хорлон, балгасыг илдийн ирээр үл таслахын тул 
яаран одогтун! 15 Тийн бөгөөд хааны боолууд нь хаанд өгүүлрүүн; Чиний 
боолууд нь өөрийн хааны хамаг захихыг бүтээх болъюу. 16 Тийн бөгөөд 
хаан нь гарав. Түүний хамаг гэрдэх ч дагав. Хаан нь арван бага гэргэсийг 
гэрийг сахихын тул үлдээв. 17 Тэр мэтээр хаан хийгээд түүнийг дагагч 
хамаг улс нь гараад хол газарт байв. 18 Тийн бөгөөд түүнийг хамаг 
боолууд нь түүний дэргэд явав. 19 Тийн бөгөөд хаан нь Кидийн аймгийн 
Итиэд өгүүлрүүн; Чи юуны тул бидэнтэй явалцана. Өөрийн оронд харин 
хаантай суутугай! Тэр юуны тул гэвэл, чи оролт хийгээд нигүүлсэн хүн 
буй. 20 Чи урьд өдөр ирсэн буй. Тийн атал би чамайг эдүгээ өдөр 



бидэнтэй түрүүлэн явуулах ёст буюу. Би хаана тосох газарт явах буй. Чи 
буцан ах дүү нараа ч буцаан үйлд. Өршөөн хийгээд үнэн нь чамтай болох 
болтугай! 21 гэсэнд Итиэ нь өчрүүн; Жахуа нь амьд бөгөөд миний хаан ч 
амьд болой. Миний хаан нь хаана бүхийг үхэлд эсвэл аминд болвоос 
тэнд эрхгүй чиний боол нь болох буй 22 гэсэнд Давид нь түүнд өгүүлрүүн; 
Яван гатлан үйлд гэсэнд Итиэ хийгээд түүний хамаг хүмүүс ба түүнтэй 
байсан хамаг бяцханууд нь гатлав. Бас хаан нь Кидрун горхит гатлав. Бас 
хамаг улс нь говийн замаар гатлав. 24 Тийн бөгөөд Зидус хийгээд түүнтэй 
хамаг Ливитэн нь бурхны тогтоолын хайрцгийг өргөж бурхны тогтоолын 
хайрцгийг тавив. Бас Абиатар нь хамаг улсын балгасаас гарч дуусталаа 
одов. 25 Тийн бөгөөд хаан нь Зидуст өгүүлрүүн; Чи бурхны хайрцгийг 
балгасанд буцаатугай! Хэрвээ би Жахуагийн өмнө хайрыг олвоос эл, тэр 
нь намайг буцаан, хайрцаг хийгээд түүний нутгийг над өгүүлэх болъюу. 26 
Зүгээр хэрвээ тэр нь ийн; Би чамайг үл таалах гэвээс эл Мана. би мөн тэр 
нь өөрийн таалалаар над үйлдэх болтугай! гэв. 27 Бас хаан нь Зидус 
ламд өгүүлрүүн; Чи үзлэгч биш үү. Чи хийгээд таны хоёр хөвгүүн гэвэл, 
чиний Ахилис хөвгүүүн хийгээд Абиатарын Зиунатан хөвгүүн амраар 
балгасанд буцагтун! 28 Мана. Чамаас мэдүүлэх үг над ирэх болтол би 
говийн тал газарт байсугай! 29 гэсэнд Зидус хийгээд Абиатар нь бурхны 
хайрцгийг Иерусалимд буцаагаад тэнд суув. Зо. Тэндээс Давид нь тост 
уулны өгсүү газарт гарч уйлж яван бүрхсэн толгойтоор хийгээд нүцгэн 
хөлөөрөө явав. Тийн бөгөөд түүнтэй байсан хамаг улсын тус бүр хүн нь 
толгойгоо бүрхэж уйлж яван гарав. 31 Бас нэг хүн Давидад оройд хүрээд 
тэнд бурханд мөргөв. Тэнд Арихийн аймгийн Хүмиэ нь шуусан 
хувцастаар хийгээд толгойн дээрээ шороотоор ирэв. 33 Давид нь түүнд 
өгүүлрүүн; Хэрвээ чи надтай явалцах бөгөөс эл, Чи над ачаа болох буй. 
34 Зүгээр хэрвээ чи балгасанд буцаж Абсалумд ийн; Хаан аа! Би чиний 
боол болох буй. Би эдүгээ болтол чиний эцгийн боол байсан мэт 
түүнчлэн эдүгээ чиний боол болох буй гэвээс эл. Энэ мэтээр чи миний 
тул Абитофилын зөвлөгөөг хоосруулах буй. 35 Бас чамтай Зидус хийгээд 
Абиатар лам нар буй биш үү. Тиймийн тул чи хааны гэрээс хамаг 
сонссоноо Зидус хийгээд Абитао ламд мэдүүлэх болтугай! 36 Мана. Тэнд 
тэдний хоёр хөвгүүд гэвэл, Зидусын Ахимис хөвгүүн хийгээд Абиатарын 
Үиунатан хөвгүүн буй. Тийн бөгөөд чи тэднээр хамаг сонссоноо над 
мэдүүлэн эмээтүгэй! 37 гэсэнд Давидын Хүниэ нөхөр нь балгасанд ирэв. 
Бас Абсалум нь Иерусалимд ирэв.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Давидын уулны оройг өнгөрсөнд Мибибушидын Зиба боол 
нь хоёр эмээлт илжигдээр түүнийг угтав. Тэдний дээр хоёр зуун боорцог 



хийгээд үзмийн зуун баглаа ба, зуны жимсний зуун баглаа хийгээд 
үзмийн ундааны нэг сав бөлгөө. 2 Тийн бөгөөд хаан нь Зибад өгүүлрүүн; 
Эд нь чамд юуны тул буй гэсэнд Зиба нь өгүүлрүүн; Илжигд нь хааны 
гэрдэхийн унахын тул бөгөөд, боорцог хийгээд зууны жимс нь залуусын 
идэхийн тул ба, үзмийн ундаа нь говьд эцсэн улсын уухын тул болой 3 
гэсэнд хаан нь өгүүлрүүн; Чиний эзний хөвгүүн нь хаана буй гэсэнд Зиба 
нь хаанд өгүүлрүүн; Мана. Тэр нь Иерусалимд сууна. Тэр юуны тул гэвэл, 
Тэр нь ийн; Эдүгээ өдөр Израйлын овгууд нь миний эцгийн эзэлгүүрийг 
над хариулах буй гэв 4 гэсэнд хаан нь Зибад өгүүлрүүн; Мана. 
Мифибушидын хамаг байснууд нь чиний буй гэсэнд Зиба нь өгүүлрүүн; 
Миний эзэн хаан аа! Чиний нүүрийн өмнө хайрыг олохын тул би чамд 
мөргөн эрнэ гэв. 5 Тийн бөгөөд Давид хааны Бауримд хүрмэгц тэнд 
Кирэгийн Шилима нэрт хөвгшүүн болсон Савалын гэрдэхийн нэг хүн 
гарав. Тэр гараад хараан явав. 6 Жич тэр нь Давид хийгээд Давид хааны 
боолууд ба, хамаг улс хийгээд түүний баруун гар ба зүүн гарт байсан 
хамаг баатар хүмүүсийн тус чулууг хаяв. 7 Бас Шилма нь хараан ийн; Чи 
цуст хүн хийгээд нүгэлт хүн гар, гар 8 Жахуа нь чамд Савалын гэрдэхийн 
хамаг цусыг хариулав. Чи түүний оронд хаан болсон бөлгөө. Харин 
Жахуа нь эзэлгүүрийг чиний Абсалум хөвгүүний гарт өгсөн буй. Тийн 
бөгөөд Мана. Чи цуст хүн болсны тул өөрийн хорт баригдсан буй 9 гэсэнд 
Зүрүиэгийн Абишиа хөвгүүн нь хаан өгүүлрүүн; Энэ үхсэн нохой нь юуны 
тул миний эзэн ханыг хараах вэ? Түүний толгойг авахын тул намайг 
явуулан хайрла 10 гэсэнд хаан нь өгүүлрүүн; Зүриэгийн хөвгүүн ээ! Би 
танд юу хэрэг энэ мэтээр тэр нь хараах болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуа нь Давидыг хараан үйлд гэж түүнд зарлиг болсон буй. Тийн атал 
чи юуны тул энэ мэтээр үйлдэв хэмээн хэн үйлдэх юэ 11 гээд бас Давид 
нь Абишиад өөрийн хамаг боолууудад өгүүлрүүн; Мана. Миний биеэс 
гарсан миний хөвгүүн нь миний амийнг таслахаа бэдэрчээ. Тийн ахуй энэ 
Биниминий хүн нь үлэмж хараагдах биш үү? Түүнийг бүү зогсоо. Тэр нь 
хараах болтугайа! Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь түүнд зарлиг болов. 12 
Жахуа нь миний нулимсыг үзэх буй. Тийн Жахуа нь эдүгээ өдөр түүний 
хараалын тул над сайныг хариулах буй гэв. 13 Тэндээс Давид хийгээд 
түүний хүмүүс нь замаар явалцав. Бас Шилима нь түүний тус уулны 
хажуугаар одон хараан явж түүнийг чулуудаж шороог хаяв. Тийн хаан 
хийгээд түүнтэй байсан хамаг улс нь эцэж ирээд тэнд биеэ асруулав. 15 
Зүгээр Абсалум хийгээд хамаг улс гэвэл, Израйлын хүмүүс хийгээд 
Ахитафил нь түүнтэй Иерусалимд ирээд өгүүлрүүн; Хаан нь амьд болох 
болтуагй! 17 гэсэнд Абсалум нь түүнд өгүүлрүүн; Энэ нь чиний нөхөртөө 
үзүүлсэн хайр буй. Чи юуны тул өөрийн нөхөртэй эс одов 18 гэсэнд тэр нь 
түүнд өгүүлрүүн; Тийн бус зүгээр би Жахуагийн хийгээд Израйлын хамаг 
хүмүүсийн хэнийг сонгосон түүний болоод түүнтэй суусугай! 19 Бас миний 



хэнд зарагдах ёстой вэ? Түүний хөвгүүний өмнө биш үү? Би чиний 
эжцгийн өмнө зарагдсан мэт түүнчлэн чиний өмнө болох буй гэв. 20 
Тэндээс Абсалум нь Ахитуфилд ийн; Та өөр зуураа юу үйлдэхийг 
зөвлөлцөгтүн! 21 гэсэнд Ахитуфил нь Абсалумд өгүүлрүүн; Чи чиний 
эцгийн гэрийг сахихын тул үлдсэн бага гэргэдэд ортугай! Тийн бөгөөд 
хамаг Израйл нь чиний эцэгтээ өшөөлөгдсөнийг сонсох буй. Тэр мэтээр 
чамтай ??? байгсадын гарууд нь бат болох буй 22 гэсэнд гэрийн оройн 
дээр майхны тавигдсанд Абсалум нь хамаг Израйлын өмнө өөрийн 
эцгийн бага гэргэдэд оров. 23 Тэр цагт Ахитуфилын зөвлөлцсөн зөвлөгөө 
нь хүний бурхны зарлигаас асуусан мэт бөлгөө. Ахитуфилын хамаг 
зөвлөгөө нь Абсалум хийгээд Давидад тэр мэт бөлгөө.  

Арван долдугаар бүлэг  

1 Бас Ахитопил нь Абсалумд өгүүлрүүн; Өдгөө нэг түмэн хоёр мянган 
хүмүүсийг сонгохын тул намайг тавин үйлд. Тийнхүү би босч Давидыг энэ 
шөнө нэхсүгэй! 2 Тийн бөгөөд би түүний эцсэн хийгээд тэнхээгүй болсон 
түүнд хүрч түүнийг айлгах буй. Тийнхүү түүнтэй байсан хамаг улсын 
зугтаахад хамаг улсыг чамд буцаах буй. 3 Тэр мэтээр би хамаг улсыг 
чамд буцаах буй. Чиний бэдэрсэн улсын олдох нь хамаг улсын буцах мэт 
буй. Тийнхүү хамаг улс нь амар болох буй 4 гэсэнд тэр үг нь Абсалум нь 
хийгээд Израйлын хамаг өтгөс улсад тааламжтай бөлгөө. 5 Зүгээр 
Абсалум нь өгүүлрүүн; Аркигийн аймгийн Хушийг дуудан түүний 
өгүүлэхийг сонсъё гэлээ. 6 Тийн бөгөөд Хушийн Абсалумд ирсэнд 
Абсалум нь түүнд өгүүлрүүн; Ахитопил нь ийм тийм өгүүлсэн буй. Бид 
түүний үгээр үйлдэх үү? Тийн бус болбол чи өгүүлтүгэй! 7 гэсэнд Хуши нь 
Абсалумд өгүүлрүүн; Ахитопилын зөвлөсөн зөвлөгөөн нь энэ цагт сайн 
бус буй 8 гээд бас Хуши нь өгүүлрүүн; Чиний эцэг хийгээд түүний хүмүүс 
нь баатрууд бөгөөд тэд нь өдгөө зулзгадаа хээр гээсэн өтөг мэт сэтгэлээр 
гаслантай буй. Чиний эцэг нь дайны хүн бөгөөд улстай үл суух буй. 9 
Мана. Тэр нь өдгөө нүхтэй эсвэл тусгаар оронд нуугдсан буй за. Тийн 
бөгөөд эзнээс заримууд нь эхэнд алагдвал үүнийг учир сонсогч нь ийн. 
Абсалумыг дагагч улсын дотор эвдрэл буй гэж өгүүлэх бөлгөө. 10 Тийн 
бөгөөд арслангийн зүрх мэт зүрхтэй баатар ч тун удах буй. Тур юуны тул 
гэвэл, чиний эцэг нь баатар хүн бөгөөд түүнтэй бүх хүмүүс нь хүчтэй мөн 
гэж хамаг Израйл нь мэднэ. 11 Тиймийн тул миний зөвлөгөө нь ийн; 
Дэнгээс Баршиб хүртэл далайн хөвөөний алс мэт тооой болсон хамаг 
Израйл нь чамд чуулах бөгөөд чи өөр дайнд одох болтугай! 12 Тийн 
бөгөөд бид түүний олдох орны тэнд хүрч сүүдрийн газарт унах мэт 
түүнийг тосч түүнд хийгээд түүнтэй байх хүмүүсээс нэгийг ч үл үлдээх 
буй. 13 Бас тэр нь балгасанд ч орох бөгөөс эл. Хамаг Израйл нь тэрхүү 



балгасанд аргамжуудыг авчрах буй. Тийнхүү бид тэнд нэгэн бяцхан 
чулууны үл үйлдтэл түүнийг голд татах буюу 14 гэсэнд Абсалум хийгээд 
Израйлын хамаг хүмүүс нь өгүүлрүүн; Аркийн аймгийн Хушигийн 
зөвлөгөөн нь Ахитопилын зөвлөгөөнөөс сайн буй гэлээ. Тэр гэвэл, Жахуа 
нь Абсалумд мууг учруулахын тул Ахит опилын сайн зөвлөгөөг 
хоосруулахын тогтоов. 15 Тэндээс Хуши нь Задуг хийгээд Абитар лам 
нарт өгүүлрүүн; Ахитопил нь Абсалум хийгээд Израйлын өтгөс улсад 
тийм зөвлөсөн буй. Би ч тийм зөвлөсөн буй. 16 Тийн бөгөөд өдгөө үтэр 
тал газарт бүү хонотугай! Харин хаан хийгээд түүнтай байгч хамаг улсын 
үл таслагдахын тул үтэр гаталтугай! гэлээ. 17 Тийн бөгөөд Жиунатан 
хийгээд Ахимас нь Ракилд байв. Тийнхүү тэд нь балгасанд үл үзэгдэхийн 
тул эс орсон бөлгөө. Тийн бөгөөд нэг шивэгчин нь одож тэдэнд мэдүүлэв. 
Тэд ч Давид хаанд мэдүүлэв. 18 Зүгээр нэгэн залуу нь тэднийг үзээд 
Абсалумд өгүүлэв. Тийн бөгөөд хоёулаа түргэнээр гарч Бахүримд байгч 
нэгэн хүний гэрт хүрэв. Тэр хүний харшид нэг худаг байсан байтал тэд нь 
түүнд оров. 19 Тэр гэрийн эм нь хавхгийг аваад худгийн амсарт тавьж 
түүний дээр талхыг асгав. Тийн бээр хэрэг нь эс мэдэгдэв. 20 Тэндээс 
Абсалумын боолууд нь тэрхүү гэрийн эмд хүрээд өгүүлрүүн; Ахимас 
хийгээд Жиунатан нь хаан буй гэсэнд эм нь тэдэнд ийн; Тэд нь усны 
горхийг гатлав гэсэнд тэд нь тэднийг бэдрээд олж ядаад Иерусалимд 
харив. 21 Тийн бөгөөд тэдний явсны хойно тэд хоёр нь худгаас гарч 
Давид хаанд одож Давидад өгүүлрүүн; Бостугай! Усыг гаталтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, Аеитопил нь чиний тус тийн зөвлөв. 22 гэсэнд Давид 
хийгээд түүнтэй байсан хамаг улс нь босоод Иорданыг гатлав. Өглөө үүр 
цайхад Иорданыг эс гаталсан нэгэн ч эс үлдэв. 23 Тийн бөгөөд Ахитопил 
нь өөрийн зөвлөгөөнийг эс бүтсэнийг үзмэгц илжгээ эмээлээд босч 
өөрийн балгасанд байгч гэртээ хүрээд гэртэхээ засч биеэ баймлож үхээд, 
өөрийн эцгийн бүлшны дотор булагдав. 24 Тийн бөгөөд Давид нь 
Махагиймд хүрэв. Абсалум хийгээд түүнтэй Израйлын хамаг хүн ч 
Иорданыг гаталсан бөлгөө. 25 Бас Абсалум нь Жиуабын оронд эмсийг 
оруулан чуулганы тэргүүлэгч болгов. Тэр эмс нь Израйлын хүний Итара 
нэрт хөвгүүн бөгөөд тэр хүн нь Нибасын Абигайн охин бөлгөө. 26 Тийн 
бөгөөд Израйл хийгээд Абсалум нь Килиадын газарт буув. 27 Тийнхүү 
Давидын Махагаймд хүрсэнд Аммоны хөвгүүдийн Рабаас ирсэн Нахасын 
Шооби хөвгүүн хийгээд Лодообараас ирсэн Амиалын Махир хөвгүүн ба 
Рокилиамаас Килиадын Барзилай нь 28 Дэвсгэрүүд хийгээд аяганууд ба 
савар савс хийгээд буудай ба арвай хийгээд гурил ба хатсан талх 
хийгээд боорцог ба улаан будаа хийгээд хатсан боорцог ба ббл хийгээд 
тос ба хоньд хийгээд үхрийн сүүний хуруудыг Давид хийгээд түүнтэй 
байсан улсын идэхийн тул авчрав. Тэр юуны тул гэвэл, энэ улс нь говьд 
өлсгөлөн хийгээд эцсэн ба ундаассан гэж тэд нь өгүүлэлцэв.  



Арван наймдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Давид нь өөртэй байгч улсыг тоолоод тэднийг дээр 
мянганы тэргүүлэгч хийгээд зууны тэргүүлэгчдийг тогтоов. 2 Бас Давид нь 
улсаа гурван хувь болгосны нэгийг Жиуабын эрхийн доор хийгээд гурван 
хувь болгогдсоны нэгийг Жирүйн Абишай хөвгүүн Жиуабын дүүгийн 
эрхийн доор ба гурван хувь болгогдсоны нэгийг Китийн аймгийн Китайн 
эрхийн доор илгээв. Хаан нь улсад өгүүлрүүн; Бас би эрхгүй тантай 
одолцсу хэмээн өгүүлэв. 3 Зүгээр улс танд тийн өгүүлрүүн; Чи үл одох 
буй. Тэр юуын тул гэвэл, хэрэв бид зугтаах бөгөөс эл, тэд нь бидний учир 
үл санан, хэрэв биднээс хагас ч алагдах бөгөөс эл, үл санах буй. Зүгээр 
чи бидний түмнээр тэнсэнэ. Тиймийн тул чи өдгөө биднийг балгаснаас 
таслах нь сайн болох буй гэсэнд хаан нь өгүүлрүүн; Танд юу ч сайн байх 
түүнийг би үйлдсүгэй! гэлээ. Бас хааны хаалгын этгээдэд байхад хамаг 
улс нь зуу зуугаар хийгэд мянга мянгаар гаралцав. 5 Тийнхүү хаан нь 
Жиуаб хийгээд Абшай ба Атайд ийн; Миний тул залууд гэвэл Абсалумыг 
хайрлагтун! гэж захисанд хамаг улс нь хааны тэргүүлэгчдэд Абсалумын 
учир захихыг сонсов. 6 Тийн бөгөөд улс нь Израйлын тус хээр гарав. 
Дайн нь Ифраймын айд буй бөлгөө. 7 Тийн бөгөөд тэнд Израйлын улс нь 
Давидын боолуудын өмнө алагдсан бөгөөд тэнд тэр өдөр хоёр түмэн хүн 
нь алагдав. 8 Тэр юуны тул гэвэл, дайн нь бүхэл газрын дээр 
дэлгэрүүлэгдсэн бөгөөд тэр өдөр ой нь илдээс үлэмж олон улсыг эвдэв. 9 
Бас Абсалум нь Давидын боолуудтай учрав. Абсалум нь Магусныг онов. 
Магусан нь нэг их Тирибинта модны өтгөн гишүүний доор явав. Тийнхүү 
түүний толгой нь тэрхүү Тирибинта модонд баригдаад ой газар хоёрын 
хооронд өлгөгдөв. Тийн бээр түүний доор байсан Магусан нь одов. 10 
Тийн бүхийг нэгэн хүн нь үзээд Жиуабад мэдүүлж өгүүлрүүн; Ер би 
Абсалумын Тирибинта модонд өлгөгдсөнийг үзсэн 11 гэсэнд Жиуаб нь 
түүнд мэдүүлсэн хүнд өгүүлрүүн; Чи тэр мэтийг үзээд юуны тул түүнийг 
тэнд газарт эс цохив оо. Хэрэв тийн болбол би чамд мөнгөний арван 
Шигил хийгээд нэг бүсийг өгөх бөлгөө 12 гэсэнд тэр хүн нь Жиуабад 
өгүүлрүүн; Би гартаа мөнгөний мянган Шигилийг ававч, би гараа хааны 
хөвгүүний тус үл өргөх бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, бидний сонссоноор 
хаан нь чамд хийгээд Абишай нь Итайд захиран, миний тулд залуу 
Абсалумыг чагнагтун! гэв. 13 Тийн бус болбоос эл. Би өөрийн амины 
төлөө бурууг үйлдсэн бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, юу ч хаанаас үл 
нуугдах бас чи өөр миний тус эсэргүүцэх бөлгөө 14 гэсэнд Жиуаб нь 
өгүүлрүүн; Би энэ мэтээр чамтай байж болохгүй гээд гурван жадыг гартаа 
аваад тэднээр Абсалумын зүрхийг түүний Тирибинтагийн дотор амьд буй 
атал хатгав. 15 Тийн бөгөөд Жиуабын зэвсгийг өргөгч арван залуу хүн нь 
Абсалумын тойрч цохиод алав. 16 Тийн бөгөөд Жиуабын бүрээг 



татсанаар улс нь Израйлтныг нэхэхээс буцав. Тэр юуны тул гэвэл, Жиуаб 
нь улсыг зогсоов. 17 Тийн бөгөөд тэд нь Абсалумыг аваад түүнийг ойн 
дотор нэг их нүхэнд хаяад түүний дээр чулууны маш их овоог тавив. Тийн 
бээр хамаг Израйлын тус бүр нь өөр өөрийн гэрт зугтаав. 18 Абсалум нь 
амьд байх цагтаа өөрийн тул нэг баганыг хааны хөндийд үүдэв. Тэр юуны 
тул гэвэл, миний нэрийг самуулах хөвгүүн ч надад үгүй буй гээд тэрхүү 
баганыг өөрийн нэрээр нэрлэв. 19 Тийн бөгөөд Задунийн Ахилас хөвгүүн 
нь ийн; Жахуагийн хааныг дайснуудын гараас гэр нэхсэнийг хаанд 
өгүүлэхийн тул би гүйсүгэй! 20 гэсэнд Жиуаб нь түүнд өгүүлрүүн; Чи 
өдгөө өдөр мэдээг үл мэдүүлэн нөгөө өдөр мэдээг мэдүүлэх буй. Харин 
чи өдгөө өдөр мэдээг мэдүүлэх буй. Харин чи өдгөө өдөр мэдээг 
мэдүүлэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, хааны хөвгүүн нь үхсэн буй 21 гэсэнд 
Жиуаб нь Гүшид өгүүлрүүн; Чи одоод хаанд юу үзсэнээ мэдүүл гэсэнд 
Хүши нь Жиуабад мөрөөд гүйв. 22 Тийн бөгөөд Задугийн Ахилас нь 
Жиуабад дахиж өгүүлрүүн; Би яахивч хүнийг дагаж гүйсүгэй! гэсэнд 
Жиуаб нь өгүүлрүүн; Хөвгүүн миний чамд мэдээ нь бэлэн бус атал чи 
юуны тул гүйх вэ? 23 гэсэнд тэр нь намайг ямар ч аргаар гүйлгэн үйлд 
гэсэнд Жиуаб нь түүнд гүй гэж өгүүлэв. Тийнхүү Ахиас нь говийн замаар 
гүйж хүнийг гүйцэж өнгөрөв. 24 Тийн бөгөөд Давидын хоёр хаалганы 
хооронд суухад харуулч нь хэрмийн нэгэн хүний ганцаар гүйхийг үзэв. 25 
Тийн бөгөөд харуулч нь дуудан хаанд өгүүлэв. Тийн бөгөөд хаан нь 
өгүүлрүүн; Хэрэв тэр нь ганцаар бол түүний аманд мэдээ буй амуй за гэв. 
Тийн бөгөөд тэр нь ирж ойртов. 26 Бас харуулч нь нөгөө нь гүйх хүнийг 
үзээд сахигчид дуудан өгүүлрүүн; Мана. Бас хүн нь ганцаар хгүйнэ. Тийн 
бөгөөд хаан нь ийн; Бас тэр нь мэдээг авчрана за гэлээ. 27 Харуул ч нь 
урьдахын гүйх нь Задугийн Ахимасын хүн бөгөөд сайн мэдээтэйгээр ирнэ 
за гэлээ. 28 Тийн бөгөөд Ахимас нь дуудан хаанд амар хэмээн өгүүлэв. 
Тийн бөгөөд тэр нь хааны өмнө нүүрээрээ хөсөр унаж өгүүлрүүн; Чиний 
Жахуа бурхан магтагдах болтугай! Тэр нь миний эзэн хааны тус гараа 
өргөж хүмүүсийг зогсоов 29 гэсэнд хаан нь өгүүлрүүн; Залуу хүн Абсалум 
нь амар буюу гэсэнд Ахимас нь өгүүлрүүн; Жиуабын хааны боол хийгээд 
чиний боол намайг илгээсэнд би их хутгалалыг үзсэн боловч харин юу юу 
байсныг эс мэдэв. 30 хэмээсэнд хаан нь өгүүлрүүн; Чи ирээд энд 
байтугай! гэсэнд тэр нь байв. 31 Тийн бөгөөд Гүши нь ирэв. Гүши нь 
өгүүлрүүн; Миний эзэн хаан аа! Мэдээ буй. Тэр гэвэл, Жахуа нь өдгөө 
өдөр чиний тус хамаг эсэргүүцэгчдэд хариуг хариулав 32 гэж өгүүлсэнд 
хаан нь Гүшид өгүүлрүүн; Залуу гэвэл, Абсалум амар буй буюу гэсэнд, 
Гүши нь өгүүлрүүн; Миний эзэн хааны дайснууд хийгээд чамд хорыг 
үйлдэхийн тул чиний тус хамаг эсэргүүцэгчид нь тэрхүү залууд адил 
болох болтугай! 33 гэсэнд хаан нь ихэд гашуудаад хаалганы дээр тасагт 
орж уйлав. Бас хаан нь явахдаа ийн; Аяа миний Абсалум хөвгүүн, хөвгүүн 



минь! Абсалум хөвгүүн минь ээ! Би чиний оронд үхэхимйг хүсэх бөлгөө. 
Аяа миний Абсалум хөвгүүн, Миний хөвгүүн хэмээн өгүүлэв.  

Арван есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Жиуабад ийн; Мана. Хаан нь Абсалумын учир уйлж 
гашуудна хэмээн мэдүүлэгдэв. 2 Тийн бөгөөд тэрхүү өдөр тонилгогдол нь 
хамаг улсад гашуудалд хувилгагдсан бөлгөө. Тур юуны тул гэвэл, хаан нь 
өөрийн хөвгүүний тул гашуудна хэмээн улс нь сонсоод 3 тэр өдөр 
нууцаар явж дайнаас зугтаагаад ичсэн улс мэт балгасандаа нууцаар 
оров. 4 Зүгээр хаан нь нүүрээ бүрхээв. Бас хаан нь их дуу гаран ийн; 
Миний Абсалум хөвгүүнийг аяа, Абсалум хөвгүүн минь, хөвгүүн минь ээ! 
гэж дуудав. 5 Тийн бөгөөд Жиуаб нь хааны өмнө гэрт ирээд өгүүлрүүн; Чи 
чиний амь хийгээд чиний хөвгүүд ба охидын амь ба чиний гэргийдийн амь 
хийгээд чиний бага гэрийдийн амийг аварсан хамаг боолуудын 
нүүрүүдийг өдгөө өдөр ичүүлэв. 6 Тэр гэвэл, чи дайснуудаа янаглан, 
нөхдө өшөөлнө. Тэр юу гэвэл, чи өдгөө өдөр тэргүүлэгчид хийгээд 
боолууд ч надад хэрэггүй хэмээн үзүүлэв. Тэр юуны тул гэвэл, өдгөө өдөр 
хэрвээ Абсалум нь амьд байсан бол бид бүгдээр үхсэн боловч чамд 
зохистой болох бөлгөө гэж өдгөө ажиглана. 7 Тийн бөгөөд өдгөө босч 
гараад өөрийн боолуудад амраар өгүүлэн үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, чи 
үл гарах бөгөөс өдгөө шөнөд нэг ч хүн чамтай үл байх буй гэж би 
Жахуагаар тангараглана. Тийнхүү энэ нь чиний бага наснаас өдгөө 
болтол чамд хамаг учралдсанаас муу болох буй 8 гэсэнд хаан нь босоод 
хаалганд суув. Тийн бөгөөд хаан нь босоод хаалганд суув. Тийн бөгөөд 
хаан хаалганд сууна гэж хамаг улсад мэдүүлэгдсэнд хамаг улс нь хааны 
өмнө ирэв. Тэр юу гэвэл, Израйлын тус бүр хүн нь өөрийн гэрт зугтаасан 
бөлгөө. 9 Тэндээс Израйлын хамаг овгуудын улс бүгдээр нь гэрэлтлэгтэй 
болж өгүүлэлдрүүн; Хаан нь бидний дайснуудын гараас биднийг авран 
Пилсититний гараас тонилгов. Зүгээр тэр нь өдгөө Абсалумын учир 
газраас зугтаасан буй. 10 Жич бидний хаан болгон тосолсон Абсалум нь 
дайнд үхсэн буй. Тийнхүү та юуны тул хааныг буцаахын учир дуугүй 
байна гэлдлээ. 11 Тийн бөгөөд Давид нь Задус хийгээд Абинатар лам 
нарт илгээн өгүүлрүүн; Та Иудейгийн өтгөс улсад ийн; Тэр юунд сууж 
хааныг түүний гэрт буцааму. Хамаг Израйлын үг нь хааны суусан газарт 
хүрсэн буй. 12 Та миний ах дүү нар бөгөөд миний яс хийгээд миний мах 
буй. Тийн атал юуны тул саатаж хааныг үл буцааму 13 гээд бас эмст ийн 
өгүүлрүүн; Чи миний ам хийгээд миний мах мөн. Хэрэв би өөрийн өмнө 
Жиуабын оронд чамайг чуулганы тэргүүлэгч болохыг үл болгох бөгөөс 
бурхан нь надад энэ мэтийг үйлдэн, үүнээс үлэмж үйлдэх болтугай! гэлээ. 
14 Энэ мэтээр тэр нь Иудейгийн хамаг хүний зүрхийг ганц хүн мэт 



хувилгав. Тийнхүү тэд нь хаанд илгээн өгүүлрүүн; Чи хийгээд чиний хамаг 
боолууд нь буцагтун! 15 гэсэнд хаан нь буцаж Иорданд хүрэв. Тийнхүү 
Иудей ч Калкалд хааныг угтаж хааныг Иорданы наана удирдахын тул 
одов. 16 Бас Бахуримаас Бинзамины овгийн Кирэгийн Шимэй хөвгүүн нь 
яарч Иудейгийн хүмүүстэй Давид хааныг угтахын тул одов. 17 Бас 
түүнтэй Биназимны мянган хүн бөгөөд Савалын гэртэхийн Жиба зарц 
хийгээд түүний арван таван хөвгүүн ба харин боолууд бөлгөө. Тэд нь 
хааны өмнө Иорданыг гатлав. 18 Бас нэгэн гэтэлгэх онгоц нь хааны 
гэртэх улсыг гэтэлгэж хааны ямар ч ёстой хэргийг үйлдэхийн тул гарав. 
Тэндээс Кирэгийн Шимэй хөвгүүн нь хааны Иорданыг гаталмагц түүний 
өмнө хөсөр унаж хаанд өгүүлрүүн; 19 Миний эзэн нь надад бурууг үл тоох 
бөгөөд миний эзэн хааны Иерусалимаас гарсан өдөр боолын 
буруутайгаар үйлдсэнийг үл санах ба хаан нь зүрхээрээ үүний учир үл 
сэтгэх болтугай! 20 Тэр юуны тул гэвэл, боол би бээр нүглийг үйлдсэнээ 
мэднэ. Тиймийн тул Мана. өдгөө өдөр миний эзэн хааныг угтахын тул би 
Иосибын хамаг овгоос тэргүүлэн ирэв 21 гэсэнд Жируйн Абишай хөвгүүн 
нь өчрүүн; Шимэй нь Жахуагийн тослогдсоныг хараасны тул алагдах биш 
үү? 22 гэсэнд Давид нь өгүүлрүүн; Жирүйн хөвгүүд ээ! Надад тантай юун 
хэрэг та өдгөө өдөр миний эсэргүүцэгчид болов. Өдгөө өдөр Израйлын 
хэн ч хүн нь үл алагдах буй. Тэр юуны тул гэвэл, би өдгөө өдөр Израйлын 
дээр хаан бий гэж би мэдэх биш үү? 23 гээд бас Шимэйд өгүүлрүүн; Чи үл 
үхэх буй гээд хаан нь түүнд тангараглав. 24 Тийн бөгөөд Савалын 
Мифибушид хөвгүүн нь хааныг угтахын тул ирэв. Тэр нь хааны одсон 
өдрөөс амраар буцсан өдрөө болтол хөлөө эс ороож, сахлаа эс засан 
хувцсаа эс угаасан бөлгөө. 25 Тийн бөгөөд түүний Иерусалимд хааныг 
угтахын тул ирсэнд хаан нь түүнд өгүүлрүүн; Мифибушид ээ! Чи юуны тул 
надтай эс явалцсан буюу 26 гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Эзэн хаан минь ээ! 
Миний боол нь намайг мэхлэв. Тэр юуны тул гэвэл, чиний боол нь 
доголон хөлтэй агаад ийн; Миний тул илжгийг мэхэлтүгэй! Би унаад 
хаанд одсугай! гэж өгүүлэв. 27 Тэр нь чиний боолын учир хаанд худлаар 
өгүүлэв. Зүгээр миний эзэн хаан нь бурхны анхил мэт буй. Тиймийн тул 
юун тааламжит байхыгаа үйлдтүгэй! 28 Тэр юуны тул гэвэл, миний эцгийн 
хамаг гэртэх нь миний эзэн хааны өмнө үхсэн хүн мэт боловч чи өөрийн 
боолыг өөрийн ширээнээс идэгчдийн дунд суулгав. Тийн бөгөөд миний 
хаанд дахиж бархирах ямар ёс буй буюу 29 хэмээсэнд хаан нь түүнд 
өгүүлрүүн; Чи өөрийн хэргүүдийн учир юуны тул дахиж өгүүлмү. Чи Жиба 
хоёр нь газрыг хуваалцагтун! хэмээн би өгүүлсэн буй 30 гэсэнд 
Мифибушид нь хаанд өгүүлрүүн; Харин миний эзэн хааны гэртээ амраар 
буцсаны тул тэр нь гэртээ хамгийн авах болтугай! гэлээ. 31 Тийн бөгөөд 
Килайдын Барзилай нь Рокилимээс ирж, хааныг Иорданыг цоош 
гэтэлгэхийн тул түүнтэй гатлалцав. 32 Базилай нь их настай гэвэл, наян 



настай бөлгөө. Тэр нь хааны Мананимд суусанд түүнд хүнсийг бэлтгэв. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь маш их хүн бөлгөө. 33 Тийн бөгөөд хаан нь 
Барзилайд өгүүлрүүн; Чи надтай ир, би чамайг Иерусалимд тэжээх буй 
34 гэсэнд Базилай нь хаанд өгүүлрүүн; Миний Иерусалимд хаантай 
одохын тул би хэдий болтол аж төр хвэ? 35 Би өдгөө цагт наян настай 
бөгөөд сайн мууг ялгаж үл чадна. Чиний боол нь идэх уухыг амсах уу? 
Хөгжим ч эрс хийгээд эмсийг сонсох уу? Тийн бөгөөд чиний боол нь юуны 
тул өөрийн эзэн хаанд ачаа болох уу? 36 Чиний боол нь бас нэг хэдий 
хүртэл хантай Иорданы цаана явалцахын тул хаан нь юуны тул намайг 
тэр мэт, шангаар шагнах уу? 37 Өөрийн боолыг буцаан хайрла! Тийнхүү 
би өөрийн балгасанд нөхчөөд өөрийн эцэг хийгээд эхийн хүүрийн булшны 
ойр булагдах буй. Харин чиний Кимхим боол нь буй. Түүнийг миний эзэн 
хаантай явуулан чиний юу таалснаа түүнд үйлдэн үйлд 38 гэсэнд хаан нь 
өгүүлрүүн; Кимхим нь надтай гарах бөгөөд чамд юу тааламжтайг би 
түүний тул үйлдсүгэй! Бас чиний надаас юу ч ирэхийг би чиний тул 
үйлдсүгэй! гэлээ. 39 Тийн бөгөөд хамаг улс нь Иорданыг гатлав. Хаан нь 
гараад Барзилайг үнэсч түүнийг адислав. Тэр ч өөрийн оронд харив. 40 
Тийн бөгөөд хаан нь Калкилд одов. Кимхим нь түүнтэй одолцов. 
Жахуагийн хамаг улс хийгээд Израйлын хага улс нь хааныг удирдав. 41 
Тэр тийн ахуйяа Израйлын хамаг хүмүүс нь хаанд ирж, хаанд өгүүлрүүн; 
Бидний ах дүү болсон Иудейгийн хүмүүс нь юуны тул чамайг холгож, 
хаан хийгээд түүний гэртэх ба Давидын хамаг хүмүүсийг Иорданы наад 
этгээдэд авчрав 42 гэсэнд Иудейгийн хамаг хүмүүс нь Израйлын хүмүүст 
ийн өчрүүн; Тэр юуны тул гэвэл, хаан нь бидний ойр төрөлтэй буй. 
Тийнхүү та энэ хэргийн учир хилэгнэнэ. Бид хааны юмнаас идэв. Тэр нь 
бидэнд бэлгийг ч өгөв 43 гэсэнд Израйлын хүмүүс нь Иудейгийн хүмүүст 
өгүүлрүүн; Бид хаанд арван хувьтай бөгөөд бид ч Давидад танаас их 
хэрэгтэй буй. Тийн бөгөөд юуны тул та биднийг элэглэж бидний хааныг 
буцаахын тул бидний зөвлөгөөг тэргүүнд эс авав гэлээ. Харин Иудейгийн 
хүмүүсийн үгс нь Израйлын хүмүүсийн үгсээс хатуу буй бөлгөө.  

Хорьдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд тэд нүгэлт хүн гэвэл, Бинзамины овгийн Бикрийн Шиба 
нэрт хөвгүүн бөлгөө. Тэр нь бүрээг татаад өгүүлрүүн; Бид Давидад 
хувьгүй бөгөөд Жисийн хөвгүүнд өмч ч үгүй буй. Израйлтан аа! Тус бүр 
хүн өөрийн гэрт одтугай! 2 гэсэнд Израйлын аливаа хүн нь Давидыг 
дагахаас зогсож Бикэрийн Шиб хөвгүүнийг дагалцав. Зүгээр Иудейгийн 
хүмүүс нь Иорданаас Иерусалим хүртэл өөрийн хааныг дагав. 3 Тэндээс 
Давид нь Иерусалимд өөрийн гэрт ирээд хаан нь гэрийг сахихын тул 
үлдсэн арван бага гэдгийг аваад тэднийг сахих гэрт оруулаад тэднийг 



тэжээвч тэдэнд эс оров. Тийнхүү тэд нь бэлбэсэд мэт сууж үхлийн уаг 
болтол хаагдсан буй. 4 Бас хаан нь Амасад өгүүлрүүн; Иудейгийн 
хүмүүсийг гурван хоногийн дотор надад цуглаад чи ч энд атугай 5 гэсэнд 
Амаса нь Иудейг цуглуулахын тул одов. Харин тэр нь тогтоосон цагаас 
хожимдов. 6 Тийн бөгөөд Давид нь Абишид өгүүлрүүн; Өдгөө Бикирийн 
Шиба хөвгүүн нь бидэнд Абсалумаас илүү хорыг үйлдэх буй за. Чи 
өөрийн эзний боолуудыг аваад түүний хүрээлсэн балгадад орж биднээс 
тонилж үл болохын тул түүнийг нэгэн үйлд гэлээ. 7 Тийн бөгөөд Жиуабын 
хүмүүс хийгээд Цирититэн ба Пилиститэн хийгээд хамаг баатрууд нь 
түүнийг даган одолцов. Тэд нь Иерусалимаас Бикирийн Шиба хөвгүүнийг 
нэхэхийн тул одов. 8 Тэдний Кибиунд байгч их чулууны дэргэд хүрсэнд 
Амаса нь тэдний өмнө одов. Жиуабын өмссөн хувцас нь түүний биед 
бүслэгдсэн бөгөөд дээрээ бүс бөлгөө. Бас түүний бэлхүүсэнд зүүсэн 
хуйтай илд бөлгөө. Тэр илд нь Жиуабын явахад унав. 9 Тийн бөгөөд 
Жиуаб нь Амасад өгүүлрүүн; Ах минь чи амар буюу гээд Жиуаб нь баруун 
гараараа Амасагийн сахлаас барьж түүнийг үнэсэв. 10 Зүгээр Амаса нь 
Жиуабын гарт байсан илдийг эс ажиглав. Тийнхүү Жиуаб нь түүнийг 
тавдугаар хавьсанд хатгав. Тийн бээр түүний дотрын газарт асгасны тул 
түүнийг дахиж эс хатгав. Тэр мэтээр тэр нь үхэв. Тийн бөгөөд Жиуаб 
хийгээд түүний Абишай дүү нь Бикирийн Шиба хөвгүүнийг нэхэв. 11 Тийн 
бөгөөд Жиуабын хүмүүсээс нэгэн нь түүний дрэгэд байж өгүүлрүүн; Аль 
хэн Жиуабыд дуртай хийгээд Давидын тул буй болбоос Жиуабыг дагах 
болтугай! 12 Амаса нь цусандаа муурч замын дунд хэвтэв. Тийн бөгөөд 
тэр хүн нь хамаг улсын зогсож байсныг үзэн, Амасаг замаас хээр аваад 
түүний дэргэд хамаг ирэгчдийн зогсохыг үзсэний тул түүнийг хувцсаар 
бүрхэв. 13 Тийн бөгөөд түүний замаас автсан хойно хамаг улс нь 
Жиуабыг даган Бикрийн Шива хөвгүүнийг нэхэв. 14 Шива нь Израйлын 
хамаг улсыг алсдан бид Мэкэгийн Абил ба хамаг Биритэнд одов. Тэд нь 
цуглаад түүнийг даган явалцав. 15 Тийн бөгөөд тэд нь хүрээд Бмд 
Мэкэгийн Абилд түүнийг хүрээлээд тэр балгасны тус шорооноор овоог 
босгов. Тэр овоо нь гадаад хэрмийн тус үүдэгдсэн буй. Жиуабтай басан 
хамаг улс нь хэрмийг унагахын тул эвдэж цохив. 16 Тийн бөгөөд нэг 
ухаант эм нь балгаснаас дуудаж, сонсогтун, сонсогтун! Та Жиуабад ийн; 
Миний чамд өгүүлэхийн тул нааш ир хэмээн өгүүлэн хайрлагтун! 17 гэж 
дуудсанаар Жиуабын ойр ирсэнд эм нь өгүүлрүүн; Чи Жиуаб мөн үү? Тэр 
нь би мөн гэж өгүүлэв. Эм нь өгүүлрүүн; Өөрийн шивэгчнийг үгсийг 
сонстугай! гэсэнд Жиуаб нь би сонсоно гэлээ. 18 Тэр эм өгүүлрүүн; Урьд 
цагт улс нь ийн; Тэд нь Абилд асуусан бөгөөд хэргээ дуусав. 19 Би 
Израйлд эвтэй, итгэлтэй бөгөөд чи Израйлын их балгасыг эвдлэхийг 
хүснэ. Чи Жахуагийн өмчийг юунд хоосруулна. 20 гэсэнд Жиуаб нь хариу 
өгүүлрүүн; Хоосруулж эвдэх нь надаас хол болох болтугай! 21 Хэрэг нь 



тийм бус. Зүгээр Ифариам уулны нэгэн хүн гэвэл, Бикрийн Шиба нэрт 
хөвгүүн нь Давид хааны тус гараа өргөсөн буй. Хэрэв та түүнийг өгвөл, би 
балгаснаас гарна гэсэнд эм нь Жиуабад өгүүлрүүн; Мана. Түүний 
толгойнь чамд хэрмээр хаягдах болъюу. 22 Тийн бөгөөд тэр эм нь 
ухаанаараа хамаг улсад одсон буй. Тэд нь Бикрийн Шиба хөвгүүний 
толгойг огтлоод Жиуабад хаяв. Тийнхүү Жиуабын бүрээг татсанаар тэд 
нь балгаснаас зайлан хүн бүр өөрийн гэрт одов. Жиуаб нь Иерусалимд 
хүртэл хаанд харив. 23 Тийн бөгөөд Жиуаб нь Израйлын хамаг чуулганы 
дээр байсан бөгөөд Жихуяадын Бинайн хөвгүүн Цирититэн хийгээд 
Пилиститний дээр бөлгөө. 24 Адурам нь албаны хэргийг дагав. Алиховын 
Жихушифад хөвгүүн нь тууж бичигч бөгөөд Шиба нь бичигч бөлгөө. Задус 
хийгээд Абияатор лам нар бөлгөө. 25 Бас Жирайн аймгийн Ий Ка нь 
Давидын дэргэд тэргүүлэгч бөлгөө.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Давидын цагт гурван жилийн турш жил бүр зуд болов. 
Давидын Жахуагаас асуусанд, Жахуа нь ийн; Энэ нь Савалын учир 
хийгээд түүний цуст гэрдгэхийн учир буй. у гэвэл, тэр нь Хибнунтнийг 
алав гэж зарлиг болов. 2 Тиймээс хаан нь Хибунтныг дуудаад тэдэнд 
өгүүлэв. Хибнунтэн гэвэл, Израйлын хөвгүүнээс бус, харин үлдсэн 
Амуритнаас болов. Израйлын хөвгүүн нь тэдэнд тангарагласан боловч 
Савал нь Израйл хийгээд Иудейгийн хөвгүүдийн тул зүтгэлтэй байхдаа 
тэднийг алахыг шамдсан бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд Давид нь Хибиунтэнд 
өгүүлрүүн; Жахуагийн өмчийг таны адислахын тул би таны тул юуг 
үйлдэх вэ? Бас юугаар эвсэлдүүлэх тахилыг тахих вэ? 4 гэсэнд 
Хибиунтэн нь түүнд өгүүлрүүн; Бид Савал хийгээд Савалын гэртэхийн 
мөнгө буюу алтыг үл хэрэглэнэ. Бас бидний тул чи Израйлын хүмүүсээс 
нэгнийг ч бүү ал гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Таны өгүүлснээр би таны тул 
үйлдсүгэй! 5 гэсэнд тэд нь хаанд өгүүлрүүн; Биднийг эвдэж Израйлын 
хамаг хязгаарт бүү үлдээсүгэй! хэмээн биднийг хоосруулахыг туурьчсан 
хүний хөвгүүнээс долоон хүн нь бидэнд өгөгдөх болтуагй! 6 Тийн бөгөөд 
бид Жахуагийн өмнө боймлох буй гэсэнд хаан нь би өгсүгэй! гэв. 7 Зүгээр 
хаан нь Савалын Жиуатан хөвгүүний Мифибушид хөвгүүнийг тонилгов. 
ун гэвэл, Жахуагийн тангараг нь Давид болон Савалын Жиунатан хөвгүүн 
хоёрын хооронд буй бөлгөө. 8 Зүгээр хаан нь Аяын Ришфа охины эгчийн 
Михуладын аймгийн Барзилайн Адириал хөвгүүнд төрсөн таван 
хөвгүүнийг авав. 9 Тийн бээр Давидын тэднийг Кибиунтний гарт өгсөнд 
тэд нь Жахуагийн өмнө уулны дээр боймлов. Тэд долуулан хамтаар 
унаж, тариаг эхэлж хадах цаг болон арвайг хадах цагийн эхэнд алагдсан 
буй. 10 Тийн бөгөөд Аяын Ришфа охин нь өрөмгөн хувцсыг аваад хадны 



дээр дэвсээд тарианы эхнээс аван огторгуйгаас усны тэдний дээр дуссан 
цаг болтол өдрөөр огторгуйд нисэх шувуудын болон шөнөөр хээрийн 
ангуудыг тэдний дээр суухуйяа эс тавив. 11 Тийн бөгөөд улс нь Савалын 
бага гэргий болсон Аяагийн Ршифа охины үйлдсэнийг Давидад өгүүлэв. 
12 Жич Давид нь одоод Савалын яснууд хийгээд түүний Жиунатны 
хөвгүүний яснуудыг Зибис Килиадын хүмүүсээс авав. Тэд нь 
Пилиститнийг Бидианы Захалид өлгөсөн газраас тэд яснуудыг 
хулгайлсан бөлгөө. 13 Тийн бөгөөд Давид нь тэндээс Савалын яснууд 
хийгээд түүний Житунатан хөвгүүний яснуудыг авчраад үлдэгсдийн ясыг 
хураав. 14 Тийн бөгөөд тэд нь Савалын хийгээд түүний Жиунатан 
хөвгүүний ясыг жилийн дотор Бинзамины дотор түүний Кис эцгийн 
булшинд булав. Бас улс нь хааны хмаг захисныг бүтээв. Тийн бөгөөд 
үүнээс хойно бурхан нь газрын тул сонсож таалав. 15 Тэндээс 
Пилиститэн нь Израйлын тус дахиж дайлав. Тийнхүү Давид болон түүний 
боолууд нь одолцоод, Пилиститний тус дайлалцсанд Давид нь сулрав. 16 
Тийн бөгөөд Риабгийн хөвгүүдээс болсон Ишба Кинов нь шинэ илдийг 
зүүгээд Давидыг алахаа санав. Түүний жадны хүнд зэсийн гурван зуун 
шигил бөлгөө. 17 Зүгээр Жирүйн Абиши хөвгүүн нь Давидыг туслан 
тэрхүү Пилистийн хүнийг цохин алав. Тийн бөгөөд Давидын хүмүүс нь 
Давидад тангараглаж ийн; Чиний Израйлын гэрлийг эс унтраахын тул чи 
бидэнтэй үүнээс хойно дайнд үл явах буй гэв. 18 Бас түүнээс хойно нөгөө 
дайн нь Пилиститний тус Ковьд бөлгөө. Тэнд Хүшэдийн аймгийн Шибики 
нь Рипийн хөвгүүдээс Сана гэгчийг алав. 19 Тийн бөгөөд Ковьд 
Пилиститний тус дахиж дайнд гараад тэнд Биулайхимын Жигирийн 
Илханан хөвгүүн нь Кадын Ролиадын ах дүү нараас нэгийг алав. Түүний 
жадны иш нь цагнамыг нэхэгчийн мод мэт байсан бөлгөө. 20 Бас Кадад 
өөр нэг дайн бий бөгөөд тэнд нэг маш өндөр хүн байв. Түүний хоёр гар нь 
зургаан хуруутай мөн хөл нь зургаан хуруутай бүгд бүгд 24 хуруутай аж. 
Тэр Рипийн төрөл юм санж. 21 Тийн бөгөөд түүний Израйлын 
доромжилсонд Давидын Шимиа ахын Жиунатан хөвгүүн нь түүнийг алав. 
22 Тэд дөрөв нь Кадад байсан Кипэд төрсөн бөгөөд Давидын гар болон 
түүний боолуудын гараар алагдав.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийнхүү Давид нь Жахуаг хамаг дайснуудын болон Савалын гараас 
аврахаар Жахуад энэ дууны үгсийг ийн өгүүлэв. 2 Жахуа нь миний хад 
болон халхлагч хүрээ ба тонилгогч 3 миний бурхан, найдагч хад, халх 
хийгээд тонилгогдлын эвэр, өндөр асар, хоргодох газар мөн. Миний 
тонилгогч оо! Чи намайг дээрмээс хамгаалдаг. 4 Магтагдах тэнцүүрт 
Жахуаг дуудах болно. Тиймийн тул би өөрийн дайснуудаас зайлна. 5 



Үхлийн зовлон намайг бүслэв. Хилэнцтэний урсгалууд нь намайг бүслэв. 
Хилэнцтэний урсгалууд нь намайг айлгав. 6 Үхээрийн зовлонгууд нь 
намайг тойров. Үхлийн өлмийнууд нь миний өмнө байв. 7 Би зовлонтой 
байхдаа Жахуаг дуудан өөийн бурханд бархирав. Тэр нь өөрийн сүмээс 
миний дууг сонсов. Миний бархирлын дуу нь түүний чихэнд хүрэв. 8 Тийн 
бөгөөд дэлхий нь чичрэн хөдөлсөн бөгөөд огторгуйн суурингууд нь 
чичрэн хөдлөв. Тэр юун гэвэл, түүний хилэнцсний тул болно. 9 Түүний 
хамраас утаа дэгдэв. Түүний амнаас гал гарч идэв. Түүнээс нүүрс нь 
шатав. 10 Бас тэр нь огторгуйг бөхийлгөж буув. Харанхуй нь түүний хөл 
доор байлаа. 11 Тэр нь Кировын дээр сууж нисэн, салхины дамийн дээр 
үзэгдэв. 12 Жич тэр нь харанхуйгаар өөрөө тойрогч хөшөөд болгон, 
харанхуй ус хийгээд зузаан үүлнүүд болгов. 13 Түүний өмнө байгч 
гялбаанаас нүүр нь шатав. 14 Жахуа нь огторгуйгаас аянга гаргаж 
дээргүй дээд нь дуугаа гаргав. 15 Бас тэр нь сүмнууд тавьж тэдгээрийг 
тараан цахилгаан гаргаж тэдгээрийг таслав. 16 Жахуагийн зэмлэл ба 
хамрын амьсгалаас далайн урсгалууд нь үзүүлэгдэв. Ертөнцийн 
сууринууд нь илт харагдав. 17 Бас тэр нь дээрээ илгээж намайг аван, их 
уснаас гаргасан билээ. 18 Бас миний хүчтэй дайснууд болон өшөөлөгчид 
нь надаас хүчтэй болсон боловч, тэр нь тэндээс намайг аварсан юм. 19 
Тэд нь миний зовлонгийн өдөр надаас урьдсан билээ. Тийн боловч 
Жахуа нь миний тулгуур болсон юм. 20 Тэр нь намайг уужим газарт 
гаргаад аварсан билээ. Тэр юу гэвэл, тэр нь намайг таалсан аж. 21 
Жахуа нь миний зөвийн ёсоор надад өгөн, жич миний гарын ариуны 
ёсоор намайг шагнасан юм. 22 Тэр юу гэвэл, би Жахуагийн замыг сахин, 
өөрийн бурхнаас хилэнцтээс эс холдсон буй. 23 Харин түүний хамаг 
шүүврүүд нь миний өмнө бий бөгөөд би түүний тогтоолоос холдоогүй 
билээ. 24 Бас би түүний өмнө шударга байсан ба миний хилэнцээс биеэ 
сахисан юм. 25 Тиймийн тул Жахуа нь миний зөвийн ёсоор хийгээд 
түүний нүдний өмнө миний ариуны ёсоор надад хариулсан билээ. 26 Чи 
өршөөнгүйтэй өршөөнгүйгээр явах бөгөөд зөвт хүнтэй зөвтөөр явах буй. 
27 чи ариун хүнтэй ариунаар явах бөгөөд хэрцгийтэй эсрэгээр явах 
болно. 28 Бас чи дарагдсан улсыг тонилгох буй. Зүгээр чиний нүд нь 
бардам болно. 29 у гэвэл, Жахуа аа! Чи миний зул бөгөөд Жахуа нь 
миний харанхуйг гийгүүлэх буй. 30 Бас би чамаар цэргийн хураангйг 
эвдэн, миний бурхнаар хэрмийг харайсан буй. 31 Бурхны зам нь тос 
хийгээд Жахуагийн зарлиг нь ариун мөн болно. Тэр нь түүнд хамаг 
түшигчдийн халх болно. 32 у гэвэл, Жахуагаас өөр бурхан хэн байх 
билээ. Жич бидний бурхнаас өөр хэн хад билээ. 33 Энэхүү бурхан нь 
миний хүч хийгээд тэнхээ бөгөөд надад төгс замыг заана. 34 Тэр нь 
миний хөлийг бугын хөл мэт болгон, миний өндөр газыр ндээр намайг 
байлгана. 35 Тэр нь миний гарыг дайсалдахын тул сургана. Тиймээс 



миний сарвуу зэс нум нь эвдэрсэн билээ. 36 Чи өөрийн авралын халхыг 
надад өгсөн бөгөөд чиний номхон ёс нь намайг ихэтгэсэн билээ. 37 Чи 
миний доор миний алхмуудыг өргөн болгосон буй. Тиймээс миний хбл 
хальтраагүй юм. 38 Би өөрийн дайснуудын хойноос нэхэж тэдгээрийг 
даран сөнөөснөөс өмнөөс эс буцсан билээ. 39 Би тэднийг хоосруулав. 
Миний тэднийг хатгасны тул тэд босч чадалгүй миний хөлийн дор унасан 
юм. 40 у гэвэл, чи тулалдахын тул намайг хүчээр бүслэн, миний төлөө 
босогчдын миний доор унагасан буй. 41 Чи миний дайснуудын хүзүүг 
нада өгсөн бөгөөд би өөрийн өшөөлөгчдийг үгүй болгосон билээ. 42 Тэд 
нь харавч тонилгогчгүй билээ. Тэд нь Жахуад гарсан боловч тэр нь 
тэдэнд хариуг эс зарлиг болов. 43 Тийнхүү би тэдгээрийг газрын тоос мэт 
будруулан Захамины шавар мэт гишгэн тэднийг цацав. 44 Чи миний 
улсын сүйрлээс намайг дайлаад улсуудын ахлагч болгосон билээ. Миний 
эс таньсан улс нь надад зарагдах болно. 45 Оролт улс нь миний эрхэнд 
орох болно. Тэд нь сонсоод сац надад дуулгавартай болох буй. 46 Оролт 
улс нь өөрийн бат ордоос айх бий. 47 Жахуа нь амьд бөгөөд миний хад 
нь магтагдах болтугай! Миний тонилгогдлын хадны бурхан нь өргөгдөх 
болтугай! 48 Тэр гэвэл, миний төлөө нэхэгч хийгээд миний эрхэнд 
оруулагч бурхан мөн. 49 Тэр нь миний дайснуудаас намайг аварна. Чи 
миний өмнөөс босогчдоос намайг өргөн, догшин хүмүүсээс намайг 
аварсан билээ. 50 Тиймийн тул Жахуа аа! Би улсуудын дотро чамайг 
магтаж, чиний нэрэнд магтаалыг дуулах буй. 51 Тэр нь өөрийн хаанд 
тонилгогдлын асар бөгөөд өөрийн тослогдсон гэвэл, Давидад хийгээд 
түүний үрсэд мөнх наст өршөөх буй.  

Хорин гуравдугаар бүлэг  

1 Бас эд нь Давидын сүүлчийн үгс билээ. Жисийн Давид хөвгүүн гэвэл, 
дээд болсон хүн болон Яаховын бурхны тослогдсонд Израйлын эвтэй 
дуулагч нь ийн өгүүлэв 2 Жахуагийн тодотгол нь надаар зарлиг болон, 
түүний зарлиг нь миний хэлэнд бий. 3 Израйлын бурхан нь зарлиг болон 
Израйлын хад нь надад ийн зарлиг болруун; Хүний дээр тэргүүлэгч нь 
зөвт болон, бурхны аюулаар тэргүүлэх ёстой билээ. 4 Тэр нь өглөөний 
гэрэл гэвэл, үүлгүй өглөөний нарны гарах мэт болон борооны орсон 
хойно газраас цэлмэгээр гарсан өвс мэт болох буй. 5 Миний гэртэх нь энэ 
мэтээр бурхантай эс болсон боловч тэр нь надтай мөнх бүрнээ тогтсон 
бат тогтоолыг үйлдэв. Тэр нь үл нэмүүлэх боловч энэ мэт хамаг 
тонилгогдол хийгээд хамаг хүсэл бий. 6 Зүгээр нүгэлтэн гэвэл, тэд 
бүгдээр гаргасан өргөснүүд мэт болох бий. Тэр юу гэвэл, тэднийг гараар 
барьж үл болох 7 зүгээр тэднийг хөдөлгөх хүн нь төмрөөр хийгээд жадны 
ишээр хүрээлэгдэх бий. Тэд ч галаар тэр оронд цөм түлэгдэх бий. 8 



Давидын баатруудын нэрс нь ийн; Тэргүүлэгчдийн тэргүүн болон, 
Такимуны аймгийн Жиусийн Шибид тэр нь Ижнийн Ахину бөгөд жадаа 
найман зууны тус өргөөд тэднийг нэгэнт алав. 9 Түүнээс хойно Жихугийн 
аймгийн Дадугийн Илизар хөвгүүн гэвэл, Пилиститний дайлахын тул 
цугласанд, Израйлын хүмүүсийн одсоноор Давид нь Пилиститнийг 
баатарлан дуудсан билээ. Тэр цагт тэр нь Давидтай байсан гурван 
баатрын нэгэн байсан билээ. Тэр өдөр нь Жахуа нь их аврлыг бүтээв. 
Тийнхүү улс нь түүний хойно ямагт булаахын тул даган одов. 11 Түүнэс 
хойно Хакарийн аймгийн Акийн Шама хөвгүүн билээ. Пилиститний улаан 
будаагаар дүүрэн байсан нэгэн оронд хүнсийг олохын тул цугласанд улс 
нь Пилиститнээс зугтаав. 12 Зүгээр Акийн Шама нь тэр орны дунд байж, 
түүнийг халхлан Пилиститнийг алсан байна. Тийн бээр Жахуа нь авралыг 
бүтээв. 13 Бас гучин баатраас гурван тэргүүлэгч нь одож таргач хадах 
цагт Адуламын агуйд Давидад хүрсэн аж. Пилиститний чуулган нь 
Рифаймын хөндийд суужээ. 14 Давид нь тэр цагт хүрээлсэн газарт 
байсан бөгөөд Пилиститний буудал нь Бидлихимд байжээ. 15 Тиймээс 
Давид нь хүсэж ийн; Аяа, аль хэн нь хаалганы дэргэд байгч Бидлихимийн 
худгийн уснаас намайг уулгах болтугай! 16 гэсэнд тэдгээр гурван баатар 
нь Пилиститний чуулганаар хүчээр холдож хаалганы байгч Бидлихимийн 
худгаас ус уугаад Давидыг авчрав. Тийн боловч тэр нь эс уун, Жахуагийн 
өмнө асгаад ийн; 17 Жахуа аа! Би үүнийг ууж чадахгүй. Энэ нь амиа эс 
хайрласан хүмүүсийн цус биш үү? гэлээ. Тийм учраас түүнээс уусангүй. 
Энэ мэтээр гурван баатар нь үйлдэв. 18 Жич Жиршйн Абиши хөвгүүн 
болон Жиуабын дүү нь нөгөө гурваны тэргүүн билээ. Тэр нь өөрийн 
жадыг гурван зууны тус өргөж тэднийг алаад, эд гуравтай алдарт байсан 
билээ. 19 Тэр нь гурваас үлэмж хүчтэй болсны тул тэдний тэргүүлэгч 
боловч тэргүүн гуравт эс хүрэв. 20 Бас Кабжилаас баатар хүний 
Жихүеэдийн Бинай хөвгүүн нь олон үйлсийг үйлдээд, Муабын хоёр маш 
их хүчтэнийг алав. Бас тэр нь цустай үед нэгэн худгийн дотор байсан 
арсланд ороод түүнийг алав. 21 Бас тэр нь Египетийн хүн нь гартаа 
жадтай байлаа. Зүгээр тэр нь түүний таягаар одож, жадыг Египетийн 
хүний гараас аваад, түүний жадаар түүнийг алав. 22 Энэ мэтээр 
Жиүеэдийн Бинай хөвгүүн нь үйлдээд гурван баатруудтай алдартай 
байсан билээ. 23 Тэр нь гучаас үлэмж хүндтэй байсан боловч тэргүүн 
гуравт эс хүрэв. Тийн бөгөөд Давид нь түүнийг биеэ сахигчдын тэргүүн 
болгов. 24 Гучны нэг нь Жиуабын Асахын дүү хийгээд Бидлихимаас 
Додугийн Илханан хөвгүүн 26 Харудын аймгийн Шамал Харудын аймгийн 
Ниликэ. 26 Пладийн аймгийн Эдилис Дэгфгийн аймгийн Икэсийн Ирэ 
хөвгүүн 27 Анибудын аймгийн Авизао, Хүшэтийн аймгийн Мибунай 28 
Ахухийн аймгийн залмун Нитутидын аймгийн Махарай, 29 Нитуфидын 
аймгийн Ба Э Нэгийн Халив хөвгүүн, Башамайны хөвгүүүдийн Рибиагаас 



гарсан Рибайн Итай хөвгүүн, 30 Пирэтүни аймгийн Бинайяа Нахал Касын 
Хидай 31 Арбидын аймгийн Аби Элэбүн, Бархумын аймгийн Азмафад, 32 
Салбунайн аймгийн Илиахба, Жасаны хөвгүүдээс Жиунатан, 33 Какарийн 
аймийн Шама, Какарийн аймгийн Шарарын Ахиам хөвгүүн 34 Мэ Э Кадын 
аймгийн Ахашбай хөвгүүний Имгилид хөвгүүн, Килунийн аймгийн 
Ахитобилын Илиам хөвгүүн, 35 Кармилийн аймгийн Хижки, Арбайн 
аймгийн Парай, 36 Зубагаас Натаны Игал хөвгүүн, Кадийн аймгийн Бани, 
37 Эмэмүний аймгийн Жилэг, Бирүтийн аймгийн Нахари, тэр нь Жирүйн 
Жиуабын Хэриб 39 Хитийн аймгийн Өрнэ буй бөгөөд бүгдээр гучин долоо 
бөлгөө.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Бас Жахуагийн хилэн нь Израйлын тус халуун болсон буй. Тэр юуны 
тул гэвэл, эсэргүүцэгч нь Давидыг тэдний тус мууг үйлдүүлж ийн 
өгүүлрүүн; Одоод Израйл хийгээд Иудейг тоолон үйлд гэлээ. 2 Тийн бээр 
хаан нь өөртэй байгч чуулганй Жиуаб тэргүүлэгчид өгүүлрүүн; Одоод 
Израйлын хамаг омгуудыг Дэнгээс Бирниб хүртэл алсдан яван миний 
улсын тоог мэдэхийн тул улсыг тоолон үйлд 3 гэсэнд Жиуаб нь хаанд 
өгүүрүүн; Эдүгээ чиний Жахуа бурхан нь унасны тоо хэр олон авч, 
тэднийг зуун давхарт болгох болтугай! Бас миний эзэн хааны нүд нь үзэх 
болтугай! Зүгээр миний эзэн хаан нь юуны тул энэ хэргийг таалнам 4 гээд 
өгүүлсэн боловч ханы үгийн Жиуабаас хийгээд чуулганы түшмэдээс 
хүчтэй байсны тул Жиуаб хийгэээд чуулганын түшмэд нь хааны өмнөөс 
Израйлын улсыг тоолохын тул гарав. 5 Тийн бөгөөд тэд нь Иорданыг 
гатлаад Аруарт Кадынг хөндийн дунд байгч балгасны баруун этгээдэд 
байгч Жисирийн дэргэд буув. 6 Тэндээс тэд нь Калиад орон хийгээд 
Тахтим Ходшид хүрээд, Данзан хийгээд Шидунд тойрч хүрэв. 7 Бас тэд 
нь Тирийн хүрээлсэн орон хийгээд Кивитэн ба Канбавтны хамаг балгадад 
хүрэв. Бас Иудейгийн өмнөх зүгээр Биршиб хүртэл гарав. 8 Тийн бөгөөд 
Тэд нь хамаг орныг алсдад есөн сар хорь хоногийн эцэст Иерусалимд 
ирэв. 9 Тийнхүү Жиуаб нь улсын бүхэл тоог хаанд өгөв. Израйлд найман 
бум илдээ сугалагч баатар хүн бий бөгөөд Иудейгийн хүмүүс нь таван хүн 
бий билээ. 10 Тийн бөгөөд Давид нь улсын тоолсны хойно, сэтгэлээр 
буруушаагдав. Тийнхүү Давид нь Жахуад айлдруун; Би өөрийн 
үйлдсэнээр их нүглийг үйлдэв. Зүгээр Жахуа аа! Чиний боолын нүглийг 
өнгөрүүлсэн соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, би маш буруутайгаар үйлдэв. 11 
гэж айлтгасанд маргааш Давидын боссонд Жахуагийн зарлиг нь Давидын 
үзэгч болсон Кад Фаруфид ирээд ийн; 12 Чи одоод Давидад өгүүл; Жахуа 
нь ийн зарлиг болов. Би чамд гурван юмыг үзүүлэх буй. Тэндээс нэгийг 
миний чамд бүтээхийн тул сонгоод үйлд гэж зарлиг болов. 13 Тийн 



бөгөөд Кад нь Давидад ирээд мэдүүлж түүнд ийн өгүүлрүүн; Гурван 
жилийн турш зуд ирэх үү? Эсвэл чиний дайснуудаасаа зугтаахад тэд нь 
чамайг гурван сар нэхэх үү? Эсвэл чиний оронд гурван өдрийн турш 
халдварт өвчин болох уу? Намайг илгээсэнд хариуг айлтгахын тул санан 
үйлд 14 гэсэнд Давид нь Кадад өгүүлрүүн; Би ихэд дарагдав. Өдгөө 
Жахуагийн мутарт унах маш мана болтугай! Тэр юу гэвэл, түүний 
өршөөлүүд нь олон бий. Харин би хүний гарт үл унах болтугай! гэлээ. 15 
Тийн бөгөөд Жахуа нь Израйлын тус халдварт өвчнийг өглөөнөөс 
тогтоосон цаг болтол илгээв. Энэ мэтээр дэнгээс Бирний хүртэл улсаас 
долоон түмэн хүн нь үхэв. 16 Тийн бөгөөд анхилын гараар Жахуа нь 
хорын учир гэмшсэн улсыг алсан Анхилд зарлиг болруун; Хэрэв өдгөө 
гараа зогс! гэж зарлиг болсонд Жахуагийн Анхил нь Жибушийн аймгийн 
Арауаны үтрэмийн ойр байсан аж. 17 Тийн болсонд Давидын улсыг алсан 
Анхилыг үзсэнд Жахуад айлтган ийн; Мана. Би нүглийг үйлдээ 
хилэнцтэйгээр явав. Зүгээр эд хоньд гэвэл, юуг үйлдэв ээ? Чиний мутар 
нь миний тус хийгээд миний эцгийн гэртэхийн тул болох болтугай! гэлээ. 
18 Тийнхүү тэр өдөр Кад нь Давидад ирээд түүнд өгүүлрүүн; Жибушийн 
аймгийн Араунагийн үтрэмийн тэнд Жахуад тахилын ширээг үүдэн үйлд 
19 гэсэнд Давид нь Кадын хэлсэн ёсоор Жахуагийн захиснаар гарав. 20 
Тийн бөгөөд Арауна нь харж хаан хийгээд түүний боолуудыг түүнд ирж 
явсныг харав. Арауна нь гараад биеэ хөсөрт нүүрээрээ өгүүлрүүн; Миний 
эзэн хаан нь юуны тул боолдоо ирэв ээ? гэсэнд Давид нь өгүүлрүүн; 
Халдварт өвчний улмаас зогсохын тул үтрэмийг чамаас худалдаж, аваад, 
тэнд Жахуад тахилын ширээг үүдэхийн тул ирэв 22 гэсэнд Аруана нь 
Давидад өгүүлрүүн; Миний эзэн хаан нь түүнд юу таалахыг аван ирэх 
болтугай! Мана. шатаалт тахилын тул үхрүүд хийгээд цохих зөвсгүүд 
хийгээд түлээ тул үхрийн зэвсгүүд буй 23 гээд Аруна нь эзэн болон эд 
хамгийг хаанд өгөв. Бас Аруана нь хаанд өгүүлрүүн; Чиний Жахуа бурхан 
чамайг таалж авах болтугай! 24 гэсэнд хаан нь Аруана өгүүлрүүн; Тийн 
бус, зүгээр би чамаас үнээр худалдаж авах буй. Бас би өөрийн Жахуа 
бурханд үнэ үгүйгээр авсан юмаа шатаалт тахил болгон үл өргөх буй гээд 
Давид нь үтрэмүүд хийгээд үхрүүдийг тавин шигил мөнгөөр худалдаж 
авав. 25 Тийн бөгөөд Давид нь тэнд Жахуад тахилын ширээг үүдээд 
шатаалт тахилууд хийгээд эвийн тахилуудыг өргөв. Энэ мэтээр Жахуа нь 
газрын тул эргэдсэн бөгөөд халдварт өвчин нь Израйлаас зогсов. 
Самуйлын хоёрдугаар ном тогсөв.  

 

Хаадын тууж хэмээгч нэгдүгээр ном  

Нэгдүгээр бүлэг  



1 Тийнхүү Давид нь наст болоод хөгширөв. Тийн түүнд хувцсыг өмсгөсөн 
боловч, тэр нь эс дулаацав. 2 Тиймийн тул түүний боолууд нь түүнд 
өгүүлрүүн; Миний хааны тул нэг залуу охин нь бэдрэгдэх болтугай! Тэр 
охин нь хааны өмнө байж, миний хааныг дулаацуулахын тул тэтгэн, 
чиний өвөрт хэвттүгэй! 3 гээд Израйлын хамаг хязгаараар бэдэрч 
Шүкмэгийн Абишахыг олоод хаанд ирүүлэв. 4 Тэр охин нь маш 
үзэсгэлэнт болон хааныг тэтгэж, түүнд зарагдав. Харин хаан нь түүнийг 
эс мэдэв. 5 Тэндээс Хэридийн Атуша хөвгүүн нь биеэ их болгон, би хаан 
болсугай! гээд тэргэс хийгээд морьдыг унагчид ба биеийн өмнө хуяг ч 
тавин хүнийг бэлтгэв. 6 Бас түүний эцэг нь түүний тус юугаар ч эс 
эсэргүүцэж, чи энэ мэтээр юуны тул үйлдэв гэж хэзээ ч эс өгүүлсэн 
бөлгөө. Тэр нь үзэсгэлэнт биет бөгөөд түүний эх нь түүнийг Абсалумын 
хойно төрөв. 7 Тэр Атуниа Зирунагийн Зиував хөвгүүн хийгээд Абиатар 
ламтай хэлэлцсэнээр тэд нь түүнийг даган туслав. 8 Зүгээр Задух лам 
хийгээд Зидуй Адагийн Бикиа хөвгүүн ба Натагыг форофид хийгээд 
Шимиэ ба Рэн хийгээд Давидтай байсан баатрууд нь Атутатай эс 
байлцлаа. 9 Тийн бөгөөд Атукиа нь ийн; Рукилын дэргэд байгч Зидхимд 
чулууны тэнд хоньд хийгээд үхрүүд ба шатиал малуудыг алаад өөрийн 
хамаг ах дүү болсон хааны хөвгүүн хийгээд хааны боолууд ба Иудейн 
хамаг хүмүүсийг урив. 10 Зүгээр Натанг форофид хийгээд Бинимин ба, 
баатрууд хийгээд Соломон дүүгээс эс урив. 11 Тиймийн тул Натанг 
Соломоны Бидниуа эхэд өгүүлрүүн; Хэридын Атуша хөвгүүн нь хаан 
болсон буй. Зүгээр бидний Давид эзэн нь үл мэднэ хэмээн чи эс сонсов 
уу? 12 Тиймийн тул эдүгээ иртүгэй! Чиний амиа тонилгон, өөрийн 
Соломон хөвгүүүнийг амийг ч тонилгохын тул би чамд зөвлөгөө өгсү. 13 
Чи даруй од. Давид хаанд ороод түүнд ийн; Миний хаан аа! Чи өөрийн 
шивэгчинд тангараглан, чиний Соломон хөвгүүн нь миний хойно эрхгүй 
хаан болж миний ширээний дээр суух буй гэсэн биш үү? Тийн боловч 
Атунка нь юуны тул хаан болсон буюу хэмээн өгүүл. 14 Чиний тэнд 
хаантай өгүүлэлдэн атал, бас би хойно орж чиний үгсийг зөвшөөсү 15 
гэсэнд Битинива нь хаанд зарагдав. 16 Тийн бөгөөд Бидишива нь мөргөж 
хаанд мэндчилэв. Хаан нь; Чамд ямар хэрэг буй буюу 17 гэсэнд тэр нь 
түүнд өгүүлрүүн; Миний Эзээн; Чи Жахуа бурхнаараа өөрийн шивэгчинд 
тангараглаж чиний Соломон хөвгүүн нь миний хойно эрхгүй хаан болж 
миний ширээний дээр суух буй гэсэн буй. 18 Тийн боловч эдүгээ Мана. 
Атукиа нь хаан болов. Зүгээр миний хаан аа! Чи эс мэднэ. 19 Тэр нь 
үхрүүд хийгээд шахиал малууд ба хоньдыг элбэгээр алаад хааны хамаг 
хөвгүүн хийгээд Абитар лам ба чуулганы тэргүүлэгч Зиувавыг урьсан 
боолвч чиний Соломон боолыг эс урьсан буй. 20 Тийн бөгөөд эдүгээ 
миний хаан аа! Миний хааны ширээний дээр түүний хойно хэн суух буй 
хэмээн чиний өгүүлэхийн тул хамаг Израйлын нүдэд нь чамд буй. 21 Тийн 



бус бөгөөс эл, миний хааны өөрийн эцэг нартай унтахад, би хийгээд 
миний Соломон хөвгүүн нь буруутантай туугдах буй 22 хэмээн хаантай 
өгүүлэлдэн атал бас Натанг форофид нь оров. 23 Хаан Натанг форофид 
нь ирсэн буй гэв. Тийнхүү тэр нь хаанд мөргөв. 24 Тийн бөгөөд Натанг нь 
өгүүлрүүн; Миний эзэн хаан аа! Атуикиа нь миний хойно хаан болж миний 
ширээний дээр суух буй гэж чи өгүүлэв. 25 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
эдүгээ өдөр одоод үхрүүд хийгээд шахмал малууд ба хоньдыг элбэгээр 
алаад хааны хамаг хөвгүүн хийгээд чуулганы түшмэд ба, Абиатар ламыг 
урьсан буй. Бас тэд нь түүний өмнө идэж ууж Атукиа хан нь амьд болох 
болтугай! хэмээн өгүүлэлдэнэ. 26 Зүгээр тэр нь чиний боол хийгээд Задух 
лам ба Зихуа Адагийн Биникиа хөвгүүн хийгээд чиний Соломон боолыг эс 
урьсан буй. 27 Тийн бөгөөд миний эзэн хаан нь энэхүү юмыг үйлдэн, 
миний эзэн хааны хойно түүний ширээний дээр хэний суухыг чи өөрийн 
боолд эс мэдүүлэв 28 гэсэнд Давид нь хариу өгүүлрүүн; Над Бидшиваг 
дуудагтүн! гэсэнд тэр нь хааны өмнө ирэн байв. 29 Тийн бөгөөд хаан нь 
тангараглан ийн; Жахуа амьд буй бөгөөд тэр нь миний сүнсийг хамаг 
зовлонгоос тонилгогч мөн. 30 Чиний Соломон хөвгүүн нь эрхгүй хаан 
болж, миний ширээнд миний оронд суух буй гэж чамд тангараглаж 
өгүүлснээр түүнчлэн би эдүгээ өдөр үйлдсү 31 гэсэнд Бидшива нь мөргөж 
хааныг хүндэлж ийн; Миний Давид хаан нь мөнх наст болох болтугай! гэв. 
32 Тийн Давид нь ийн; Зидух лам, Натанг форофид ба, Зидиу Адагийн 
Биникиа хөвгүүний над дуудагтүн! гэсэнд тэд нь ирэв. 33 Жич хаан нь 
тэдэнд өгүүлрүүн; Та өөрийн эзний боолуудыг аваад миний Соломон 
хөвгүүнийг луусыг унуулаад Кихунд авчирагтун! 34 Бас Зидух лам 
хийгээд Натанг форофид нь тэнд түүнийг Израйлын хаан болгон туслах 
болтугай! Жич та бүрээгээр бүрээдэн Соломон хаан нь амьд байх 
болтуагй! хэмээн өгүүлэгтүн! 35 Бас та түүнийг дагаж ирэгтүн! Тийн тэр нь 
ирээд миний ширээний дээр сууж, миний оронд хаан болох буй. Бас би 
түүнийг Израйл хийгээд Иудейн дээр тэргүүлэгч болгов 36 гэсэнд 
Биникиа нь хаанд ийн; Эн мэтээр болтугай! Миний эзний Жахуа бурхан 
нь энэ мэтээр зарлиг болохыг хүснэм. 37 Жахуа нь миний эзэн хаантай 
хэр байсан мэт түүнчлэн Соломонтой болох бөгөөд түүний ширээг их 
болгох болтугай! гэв. 38 Тэндээс Задух лам хийгээд Натанг форофид ба 
Зидух Адагийн Биникиа хөвгүүн хийгээд Кэритэн ба Филититэн нь одоод 
Соломоныг Давид хааны луусыг унуулаад Кихунд ирүүлэв. 39 Бас Задух 
лам нь сүмээс тосны дүүрэн эврийг аваад Соломоныг тослов. Бас тэд нь 
бүрээгээр бүрээдэв. Хамаг улс нь Соломон хаан нь амьд болтугай! 
хэмээв. 40 Бас хамаг улс нь түүнийг даган бишгүүрүүдийг татаж ихэд 
баясав. Тийн газар нь тэдний дуугаар хагарсан мэт болов. 41 Тийн 
Атуниа хийгээд түүнтэй хамаг зочид нь идэж дуусмагц сонсов. Бас Зиував 
нь бүрээний дууг сонсоод, балгасны хутгалалыг цохион юу буй буюу 42 



гэсэнд Абитар ламын Зиунатан хөвгүүнэг 17 Тийнхүү бурхны үйлсийн тул 
Христос Есүсээр сайрхах учир нь надад буй. 18 у гэвэл, би христосын 
баярын мэдээг Иерусалимаас Илирикүм хүртэл тойрон, гүйцэд 
дэлгэрүүлсэн бөгөөд 19 Христос нь үгс явдлаар бэлгэтэмдэг хийгээд 
гайхамшгуудын хүчээр ба ариун чанарын аугаа хүчээр өөр номтныг 
дагуулахын тул надаар үйлдүүлснээс өөр юуг ч би өгүүлэхээс айх бөгөөд 
20 бусдын суурины дээр байгуулах болжээ гэж Христосын эс алдаршсан 
газарт баярын мэдээг дэлгэрүүлэхээр зүтгэсэн билээ. 21 Энэ мэтээр 
Түүнийг дэлгн нь эзэлгүүрний ширээний дээр сууна. 47 Бас хааны 
боолууд нь бидний Давид хааныг өргөхийн тул ирээд ийн; Бурхан нь 
Соломоны нэрийг чиний нэрээс алдарт болгон түүний ширээг чиний 
ширээнээс их болгох болтугай! гэсэнд хаан нь дэвсгэрийн дээр мөргөв. 
48 Бас хаан нь ийн өгүүлэв; Израйлын Жахуа бурхан нь магтагдах 
болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь эдүгээ өдөр миний нүдний үзэн атал 
миний ширээний дээр суугчийг над өгсөн буй гэв. 49 Тийн бөгөөд 
Адинуатай байсан зочидын айсны тул тэдний хүн бүр босож өөрийн 
замаар одов. 50 Тийн бөгөөд Адуниа нь Соломоноос айж, босон одоод 
тахилын ширээний эвдрүүдээс барин байв. 51 Тийн бөгөөд Соломонд ийн 
өгүүл; Мана. Адуниа нь Соломоноос айна гэвэл тэр нь ийн өгүүлэв; 
Соломон хаан нь өөрийн боолыг илдэр үл алахыг эдүгээ өдөр над 
тангараглах болтуагй! 52 гэсэнд Соломон нь ийн; Хэрвээ тэр нь биеэ 
шударга хүн мэт үзүүлэх бөгөөс эл, түүний нэг үг ч газарт үл унгаагдах 
буй. Зүгээр хэрвээ түүний дотор хор нь олдох бөгөөс эл, тэр нь үхэх 
болъюу гэв. 53 Тийн бөгөөд Соломон хааны илгээснээр түүнийг тахилын 
ширээний эврүүдээс ирүүлэв. Тэр ч ирээд Соломонд мөргөв. Тийнхүү 
Соломон нь түүнд гэртээ харьтугай! гэв.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Давидын нөгцөх цагийн ойртсонд тэр нь Соломонд захин 
ийн өгүүлрүүн; 2 Би дэлхийн хамаг амьтны замаар одно. Тиймийн тул чи 
бат болоод урамштугай! 3 Бас Мошийн тогтоолын дотор бичигдсний 
ёсоор чиний Жахуа бурхны захиаг бүтээж түүний замаар яван түүний 
тогтоолууд хийгээд зарлигууд ба шүүврүүд хийгээд гэрчилгээнүүдийг 
сахин үйлд. Тэр гэвлэ, чиний хамаг үйлдэхэд хийгээд чиний хана ч 
одоход бүтээмжит болохын тул болой. 4 Бас Жахуагийн миний учир 
зарлиг болсоноо бүтээхийн тул болой гэвэл, хэрвээ чиний хүүхэд нь 
өрөийн явдлыг гамнан, миний өмнө зүрхээрээ хийгээд сүнсээрээ үнэхээр 
явах бөгөөс, чиний үрсээс Израйлын ширээний дээр суугч хүн үргэлжид 
болох болъюу хэмээн зарлиг болов. 5 Бас чи Зируйгийн Зиував хөвгүүний 
над юу үйлдсэнийг мэдэж Израйлын чуулганы түшмэд болсон Кирийн 



Абинир хөвгүүн ба Зитирийн Эмса хөвгүүн хоёрт түүний юу үйлдсэнийг 
мэднэ гэвэл, Тэр нь Эмсаг алаад дайн цусыг эвт цагт асган, дайны цусыг 
бэлхүүсэндээ байсан бүсэнд тавин, гуталууддаа тавив. 6 Тиймийн тул чи 
өөрийн цэцнээр үйлдэн түүний толгой буурал үсийг амраар хүүрийн 
булшинд хүргэн бүү үйлд. 7 Зүгээр Килиадитний Баржили хөвгүүдийг 
хайрлан чиний ширээнд идэгчдээс болгон үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, 
чиний Абсалум ахаас миний дутаасан цагт тэд нь тэр мэтээр над эргэж 
ирэв. 8 Бас Мана. Бихуримээс Биниминтний Кирэгийн Шимиа хөвгүүн нь 
чамтай буй. Тэр нь миний Мэхниймд одсон өдөр намайг хатуу хараалаар 
хараав. Зүгээр түүний намайг угтахын тул Иорданд ирсэнд би түүнд 
Жахуагаар ийн; Би чамайг илдээр үл үхүүлсү гэж тангараглав. 9 Тийн 
бөгөөд эдүгэ түүнийг нүгэлгүй тоон бүү үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, чи 
цэцэн болон түүнд юу үйлдэхийг мэднэ. Бас түүний буурал үсийг хүүрийн 
булшинд цусаар хүргэн үйлд гэв. 10 Тэндээс Давид нь өөрийн эцэгт 
нартай унтан Давидыг балгасны дотрор булагдав. 11 Тийн Давидын 
Израйлын дээр хаан болсон цаг нь дөчин уил бөлгөө. Хибрунд долоон 
уил хаан агаад, Иерусалимд гучин гурван уил хаан бөлгөө. 12 Тэндээс 
Соломон нь хаан болов. Тийн бөгөөд түүний эзэлгүүр нь ихэд батлагдав. 
13 Тэндээс Хэкидыг Адуниа хөвгүүн нь Соломоны Бидшива ихэд ирэв. 
Тийн Бидшивагийн түүнд чи эвтээр ирэв үү гэсэнд тэр нь эвтээр ирэв 14 
гээд бас өгүүлрүүн; Чамд нэг өгүүлэх үг над буй гэсэнд Бидшива нь 
өгүүлэн үйлд 15 гэсэнд тэр нь ийн; Эзэлгүүр нь миний байсан бөгөөд 
хамаг Израйл нь миний хаан болохын тул нүүрээрээ над харав хэмээн чи 
мэднэ. Тийн блдлюч эзэлгүүр нь өргөгдөөд миний дүүгийн болов. Тэр 
юуны тул гэвэл, түүний ахуй нь Жахуагаас болжээ. 16 Тийн бөгөөд эдүгээ 
миний чамаас нэг хайрыг өргөөд намайг бүү орхи гэсэнд Бидшиба нь 
түүнд ийн өгүүлэн үйлд 17 гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Соломон ханы над 
Шикэмигийн Абишахыг гэргий болгон өгөхийн учир түүнд өгүүлэн хайрла. 
Тэр юуны тул гэвэл, хаан нь чиний гуйлгыг үл орхих буй 18 гэсэнд 
Бидшива нь ийн; Сайн. Би чиний тул хаанд өгүүлсү гэв. 19 Түүнчлэн 
Бидшива нь Соломон хаанд Адунийн учир өгүүлэхийн тул одов. Тийн 
бөгөөд хаан нь түүнийг угтахын тул босож түүнд мөргөөд өөрийн 
ширээний дээр суугаад, хааны эхийн тул ширээг тавиулав. Тийнхүү 
Бидшива нь түүний баруун этгээдэд суугаад ийн өгүүлрүүн; 20 Над 
чамаас нэг бяцхан гуйлга буй. Над үгүй хэмээн өүү өгүүл гэсэнд хаан нь 
түүнд эх минь ээ! Асуутугай! Тэр юуны тул гэвэл, би чамд үгүй хэмээн үл 
өгүүлсү 21 гэсэнд Бидшива нь ийн; Сүнкийн Абишахыг чиний Адуниа 
ахад гэргий болгон өгтугэй! 22 гэсэнд Соломон хаан нь ийн; Тийнхүү чи 
юуны тул Адушахийн тул ирнэ. Түүний тул эзэлгүүрийг ч эртүгэй! Тэр 
юуны тул гэвэл, тэр миний ах мөн буй. Түүний тул хийгээд Абиатар 
ламын тул ба Зирнугийн Зиував хөвгүүний тул иртүгэй! 23 гээд Соломон 



хаан нь Жахуагаар тангараглан ийн; Бурхан нь над энэ мэтийг үйлдэн 
үүнээс үлэмж үйлдэх болтугай! Яруу Адушах нь энэ үгийг өөрийн амины 
тул өгүүлсэн биш үү? 24 Тиймийн тул эдүгээ намайг тогтоож миний Давид 
эцгийн ширээний дээр суулгаад амласан мэт намайг гэрт болгосон Жахуа 
нь амьд бөгөөд адуниа нь эдүгээ өдөр үхүүлэгдэх болъюу 25 гээд 
Соломон хаан нь Зидух Адагийн Биникиа хөвгүүнийг илгээв. Тийн тэр 
Адушахыг дарж үхүүлэв. 26 Тийн бөгөөд хаан нь Абиатар ламд 
өгүүлрүүн; Чи өөрийн Анатудад байгч тариалангуудад од. Тэр юуны тул 
гэвэл, чи үхэх түгшүүрт буй. Зүгээр би энэ цагт чамайг үл үхүүлэх буй. 
Тэр юуны тул гэвэл, чи үхэх түгшүүрт буй. Зүгээр би энэ цагт чамайг үл 
үхүүлэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи миний Давид эцгийн өмнө Жахуа 
бурхны хайрцгийг өргөөд миний эцгийн хамаг зовлонгоор зковолцов 27 
гээд Соломон нь Шилуд Илийн гэрийн учир Жахуагийн зарлиг болсныг 
бүтээхийн тул Абиатарыг Жахуагийн лам болохоос гаргав. 28 Тэндээс 
сонсгол нь Зиувавд хүрэв. Тэр юуны тул гэвэл, Зиуавав нь Абсалумынг эс 
дагасан боловч Адуниаг дагасан бөлгөө. Тиймийн тул Зиував нь 
Жахуагийн сүмд дутааж тахилын ширээний эврүүдээс барьж байв. 29 
Тийн бөгөөд Зиувавын Жахуагий нсүмд дутаагаад тахилын ширээний 
дэргэд байсан нь Соломонд мэдүүлэгдсэнд Соломон нь Зидуй Адагийн 
биникиа нь Жахуагийн сүмд одоод Зиувавд өгүүлрүүн; Хаан нь чамайг 
гар хэмээн өгүүлэв гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Тийн бус, харин би энд 
үхсүгэй! гэсэнд Биникиа нь мэдээг хаанд хүргэж Зиував нь тэр мэтээр 
өгүүлэн хариу өгүүлэв 31 гэсэнд хаан нь түүнд өгүүлрүүн; Түүний 
өгүүлснээр үйлд, түүнийг алаад булан үйлд. Тийнхүү чи надаас хийгээд 
миний эцгийн гэрээс Зиувавын асгасан буруугүй цусыг салгах буй. 32 
Тийн Жахуа нь түүний цусыг түүний толгой дээр хариулах буй. Тэр нь 
миний Давид эцгийн эс мэдсэнээр өөрөөс зөвт хоёр хүн гэвэл Израйлын 
чуулганы тэргүүлэгч болсон Нирын Абнар хөвгүүн хийгээд Иудейгийн 
чуулганы тэргүүлэгч болсон Зитирын толгойн дээр хийгээд түүний үрсийн 
дээр үргэлжид хураагдах буй. Зүгээр Давидын дээр Жахуагаас үргэлжид 
амар болох буй 34 гэсэнд Зидуй Адагийн Биникиа хөвгүүн одоод түүнийг 
даран алав. Тийн бөгөөд тэр нь говьд байгч өөрийн гэрт булагдав. 35 
Тийн хаан нь түүний оронд Зидуй Адагийн Биникиа хөвгүүнийг чуулганы 
дээр тавиад Зидухын Абиатарын оронд оруулав. 36 Бас хаан нь илгээж 
Шимиэг дуудаад түүнд өгүүлрүүн; Чи Иерусалимд гэрийг үүдэж тэнд байн 
тэндээс хааш ч бүү гар, 37 тэр юуны тул гэвэл, чиний горч Нидрун горхийг 
гатлах өдөр чи эрхгүй буй гэж сайтар мэдэн үйлд. Чиний цус нь чиний 
дээр болох болъюу 38 гэсэнд Шимиа нь ханд өгүүлрүүн; Энэ зарлиг нь 
сайн миний хааны өгүүлснээр чиний боол би уйлсу гээд Шимиэ нь 
Иерусалимд өнө болтол суув. 39 Тийн гурван жил өнгөрсний хойно 
Шимиэгийн хоёр боол нь Кэдийн хаан болсон Ма Акагийн Акис хөвгүүд 



дутаасан бөлгөө. Тийнхүү Мана. чиний боолууд нь Кэдид буй 40 хэмээн 
Шимиэд мэдүүлэгдсэнд Шимиэ нь босоод илжигээ эмээллээд Акист Кэд 
хүртэл одоод боолуудаа авчрав. 41 Тийн бөгөөд Шимиэ нь Иерусалимаас 
гараад Кэдид хүрээд буцсан буй хэмээн Соломонд мэдүүлэгдсэнд 42 
хаан нь илгээж Шимиэг дуудаад түүнд өгүүлрүүн; Би чамайг Жахуагаар 
тангараглуулж чамд ийн; Чиний хааш ч одох өдөр чи эрхгүй үхэх болъюу 
хэмээн сайтар мэд хэмээн өгүүлсэн биш үү? Тийн бөгөөд чи над ийн; 
Миний сонссон үг нь сайн буй хэмээн өгүүлэв. 43 Тиймийн тул чи Жахуад 
тангарагласан хийгээд миний чамд захисан захиаг юуны тул эс сахив 44 
гээд хаан нь бас өгүүлрүүн; Чи миний Давид эцэгт үйлдсэн хамаг хороо 
зүрхний дотроо мэднэ. Тиймийн тул Жахуа нь чиний хорыг чиний толгойн 
дээр хариулах болъюу. 45 Харин Соломон хаан нь адислагдсан бөгөөд 
Давидын ширээ нь Жахуагийн өмнө мөнхөд тогтоогдох буй гэв. 46 
Тийнхүү Зидух Адагийн Биникиа хөвгүүн Соломоны эрхэд тогтоогдов.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Соломон нь Египетын Фару хаантай ураг болоод Фаругийн 
охиныг гэргий болгон өөрийн гэр хийгээд Жахуагийн гэр ба Иерусалимын 
тойрон хэрмийг эвдэхээ дуустал Давидын балгасанд суулгав. 2 Харин улс 
өндөр ордод тахилуудыг өргөв. Тэр юуны тул гэвэл, тэр цаг болтол 
Жахуагийн нэрт сүм эс үүдэгдсэн бөлгөө. 3 Жич Соломон нь Жахуаг 
янаглан өөрийн Давид эцгийн захиануудаар явав. Ямагт тэр нь өндөр 
ордод тахилуудыг өргөн, анхилах үнэртнийг шатаадаг бөлгөө. 4 Бас хаан 
нь тахилыг өргөхийн тул Кибиунгад одов. Тэр нь их өндөр орон бөлгөө. 
Соломон нь мянган шатаалт тахилыг тэрхүү тахилын ширээн дээр өргөв. 
5 Кибиунад Жахуа нь Соломонд шөнийн зүүдэнд үзэгдэв. Тийн бурхан нь 
ийн; Миний чамд юу өгөхийг эрэн үйлд 6 гэсэнд Соломон нь айлтгаруун; 
Чиний боол болсон миний Давид эцгийн чиний өмнө үнэнээр хийгээд 
зөвөөр ба, зүрхний шударгаар явсны ёсоор чи түүнд их хайрыг үзүүлэв. 
Чи түүний ширээний дээр суух хөвгүүнийг түүнд өгсөн буй. 7 Тийн бөгөөд 
аяа миний Жахуа бурхан аа! Чи миний Давид эцгийн оронд өөрийн 
боолыг хаан болгосон буй. Зүгээр би бяцхан хүү мэт боолн гарах орохыг 
эс мэднэ. 8 Бас чиний боол нь сонгосон тоо томшгүй их улсын дунд буй. 9 
Тиймийн тул чиний улсыг шүүхийн тулд боолдоо сайн муу хоёрыг ялгах 
цэцэн зүрхийг өгөх соёрх! 10 гэсэнд Соломон үүнийг эрсний тул тэр үг нь 
Жахуад тааламжит бөлгөө. 11 Тийн бөгөөд бурхан нь түүнд зарлиг 
болруун; Чиний энэ юмын эрээд, өөрийн тул урт насыг үл эрэн, өөрийн 
тул шүүврийг ялгах ухааныг эрсэний тул 12 би чиний үгсийн ёсоор 
үйлдсэн буй. Мана. Би чамд цэцэн ухаант зүрхийг өгнө. Тийнхүү чамаас 
урьд чамтай адил хэн ч үгүй байсан бөгөөд чамаас хойно чамтай адил 



хэн ч босч үл болох болъюу. 13 Би чиний эрсэн гэвэл, баяжил хийгээд 
хүндлэлийг чамд өгөв. 14 Тийн бөгөөд хэрвээ чи миний тогтоол хийгээд, 
миний захиаг сахин өөрийн Давид эцгийн явсан мэтээр миний замуудаар 
явах бөгөөс эл. Би чиний насыг уртадгах буй гэв. 15 Тийн бөгөөд 
Соломоны сэрсэнд Мана. энэ нь зүүд бөлгөө. Тэндээс тэр нь Иерусалимд 
ирээд Жахуагийн тогтоолын хайрцгын өмнө байж эвийн ба шатаалт 
тахилуудыг өргөөд хамаг боолууддаа амрыг үйлдэв. 16 Түүнд хоёр 
шадар эм нь хаанд ирэв. 17 Нэг эм нь өгүүлрүүн; Аяа миний эзээн! Бид 
хоёр ганц гэрт суудаг. Би түүнтэй гэрийн дотор байхдаа хүүг төрөв. 18 
Тийн бөгөөд миний төрсний хойно гурван хоног болсонд энэ эм ч хүүг 
төрөв. Бид хамт байсан бөгөөд бид хоёроос бидэнтэй гэрийн дотор буй 
хэн ч үгүй бөлргөө. 19 Тийнхүү шөнийн цагт энэ эмийн хүүгийн дээр 
хэвтсэний тул тэр нь үхэв. Тийн бөгөөд тэр нь шөнө дүлийн цагт босож 
чиний шивэгчин унтан атал миний хөвгүүнийг аваад өвөртөө тавин, 
өөрийн үхсэн хүүг миний өвөрт тавив. 21 Тийн бөгөөд өглөөд боссонд 
Мана. тэр нь үхсэн буй. Зүгээр миний түүнийг ажигласанд тэр нь миний 
хөвгүүн бус бөлгөө 22 гэсэнд нөгөө эм нь ийн; Тийн бус харин амьд нь 
миний хөвгүүн бөгөд үхсэн нь чиний хөвгүүн буй гэсэнд тэр нь ийн; Тийн 
бус. Харин үхсэн нь чинийх, амьд нь миний хөвгүүн мөн хэмээн 
өгүүлэлдэв. 23 Тийн бөгөөд хаан нь өгүүрлүүн; Над илдийг авчирагтун! 
гэсэнд илдийг авчрав. 24 Амьд хөвгүүнийг хагалан хагас хагасаар нь 
өгөгтүн! 25 гэсэнд амьд хүүгийн эх болсон эм нь дотроо хөвгүүнийг 
хайрлан хаанд өгүүлрүүн; Аяа миний эзээн! Түүнд амьд хүүг өгтүгуй! 
Түүнийг яаран бүү алан үйлд гэсэнд нөгөө эм нь өгүүлрүүн; Түүнийг 
хагалан үйлд 26 гэсэнд хаан нь ийн; Түүнд амьд хүүг өгөн, түүнийг бүү 
алагтун! Тэр нь түүний эх мөн буй гэв. 27 Тийн бөгөөд хамаг Израйл нь 
хааны шүүсэн шүүврийн учир сонсоод айв. Тэр юуны тул гэвэл, шүүврийг 
үйлдэхийн тул бурхны цэцэн нь түүний дотор буй хэмээн тэд нь үзэв.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийнхүү Соломон хаан нь Израйлын хаан болов. 2 Түүний ноёд нь эд 
байсан гэвэл, Задог ламын Азариа хөвгүүн хийгээд Шимиэгийн 
Элихорафа ба Ахиа хөвгүүн нь бичигч нар бөлгөө. 3 Ахалүдийн 
Жихушафад хөвгүүн нь туужийг бичигч бөлгөө. 4 Бас Жихуй Адын Биниа 
хөвгүүн нь чуулганы тэргүүлэгч бөгөөд Задог хийгээд Абияатар нь лам 
нар бөлгөө. 5 Бас Натангийн Забүдар хүү нь тэргүүн түшмэд болон хааны 
янаг амраг бөлгөө. 6 Бас Ахишар нь гэрийн тэргүүлэгч бөгөөд автангийн 
Адунирам хүү нь албаны тэргүүлэгч бөлгөө. 7 Бас Соломонд Израйлын 
дээр арван хоёр түшмэл бөлгөө. Тэд нь хаан болон түүний гэр бүлсийн 
хүнсийг бэлтгэв. 8 Тэдний нэрс гэвэл; Ефириам ууланд Эхүрийн хөвгүүн 9 



Макажид болон Шалбимд ба Бидшимист хийгээд Илун Бидханамд 
Дэкэрийн хөвгүүн 10 Арубудад Хишидийн хөвгүүн, түүнд Сүкү хийгээд 
Хибирийн хамаг газар бөлгөө. 11 Тоорын бүхэл оронд Абинадабын 
хөвгүүн, түүнд Соломоны Табад охин нь гэргий болов. 12 Ахилудын Ба Э 
На хөвгүүн түүнд Таэ Наг хийгээд Микиду ба Зартанагийн дэргэд 
Жизарайлын доор Бидшианаас Абил Михула хүртэл Зокнияамын чанад 
байгч бүхэл Бидмияан бөлгөө. 13 Рамуд Килиадад Кибирийн хөвгүүн, 
түүнд Манамийн Зайр хөвгүүний Килияадад байсан балгад бөгөөд ба 
Башанд байгч Аргув орон гэвэл, жаран их хэрэмтэй гуулин цуургатай 
балгас бөлгөө. 14 Мананаймд Ахимаж бөлгөө. Тэр нь Соломоны Басамад 
охиныг гэргий болгон авав. 16 Аширт болон Алудад Хүшэйн Ба Э На 
хөвгүүн бөлгөө. 17 Ишахорт Фаругийн Жихушафад хөвгүүн бөлгөө 18 
Бинзаминд Илэгийн Шимэй хөвгүүн бөлгөө 19 Урийн Кибир хүү нь Килиад 
оронд гэвэл, Амуритны Шидүл хаан хийгээд Башангийн уг хааны оронд 
бөгөөд тэрхүү орны ганцхан түшмэл бөлгөө. 20 Иудей болон Израйл нь 
далайн хөвөөн дээр байгч элс мэт маш олон агаад идэж ууж жаргалцан 
байв. 21 Тэгээд Соломон нь голоос Пилиститний орон хийгээд Египетийн 
хязгааруудад бэлгүүдийг авчран түүнд зарагдав. 22 Бас Соломоны нэгэн 
өдрийн хүнс гэвэл, сайн гурилын гучин хэмжүүр болон гурилын жаран 
хэмжүүр ба 23 арван шахмал шар хийгээд бэлчээрээс хорин шар ба зуун 
хонь болон, буга ба хандгай хийгээд гөрөөсүүд ба тэжээвэр шувууд 
бөлгөө. 24 Тэр юу гэвэл, тэр нь голын наад зүгт давснаас Аза хүртэл 
бүхэл орон гэвэл, голын наана хамаг хаадын дээр эзлэв. Бас тэр нь 
тойрогч аливаа зүгээр эвтэйгээр суув. 25 Тэгээд Дэнгээс Биршиб хүртэл 
Иудей хийгээд Израйлын хүн тус бүр нь өөрийн үзмийн мод хийгээд 
Бурувмны модны доор Соломоны хамаг өдрүүдэд амраар суув. 26 Бас 
Соломонд тэргэсийн тул дөрвөн түмэн хос морь хийгээд нэг түм хоёр 
мянган морьт хүмүүн бөлгөө. 27 Тийнхүү тэдгээр түшмэдийн тус бүр хүн 
нь Соломон хаан, түүний ширээнд хамаг ирэгчдэд өөр өөрийн сард 
хүнсийг бэлтгэв. Тэдэнд юу ч эс дутдаг бөлгөө. 28 Бас хүн тус бүр нь 
өөрийн дагаврын ёсоор морьд, тэмээдийн тул түшмэдийн байсан газарт 
арвай болон тариалан ишийг авчирдаг бөлгөө. 29 Бас бурхан нь 
Соломонд далайн хөвөөнд байгч элс мэт маш их цэцэн, ухаант ба 
зүрхний чадлыг өгөв. 30 Тийн бээр Соломоны цэцэн нь зүүн зүгийн хамаг 
улсын цэцэнээс ба Египетийн хамаг цэцэнээс их бөлгөө. 31 Тэр гэвэл, 
хамаг хүмүүсээс цэцэн болоод Жизранитны Итэн хийгээд Махулын 
Химан болон Калрул ба Дарда хөвгүүнээс цэцэн бөлгөө. Тийнхүү тэр нь 
хамаг тойрогч ордод алдартай болов. 32 Бас тэр нь 3000 түлгийг өгүүлэв. 
Бас түүний дуунууд нь 1005 бөлгөө. 33 Бас тэр нь моддын учир гэвэл, 
Ливаын хуцаас аван хэрмээс ургагч өвс хүртэл тэдний учир өгүүлэв. Бас 
ангууд хийгээд шувууд ба аталцагч хорхойнууд хийгээд загаснуудын учир 



өгүүлэв. 34 Тийн бөгөөд түүний цэцний учир сонссон хамаг улсаас гэвэл, 
дэлхийн хамаг хаадаас Соломоны цэцнийг сонсохын тул ирдэг бөлгөө.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Тийрийн Хирэм хаан нь боолуудаа Соломонд илгээв. Тэр 
юу гэвэл, тэр нь түүний эцгийхээ оронд хан болж, тослогдсоныг сонсов. 
Хирэм гэвэл, хэзээ ч Давидын янаг амраг байсан бөлгөө. 2 Тийнхүү 
Соломон нь Хирэмд илгээгээд өгүүлрүүн; 3 Миний Давид эцэг нь аливаа 
зүгт байгч дайны шалтгаанаар Жахуагийн түүний хөлийн улны доор 
түүний дайснуудыг тавих болтол өөрийн Жахуа бурхны нэртэй гэрийг 
үүдэж эс чадав гэж чи мэднэ зэ. 4 Зүгээр өдгөө миний Жахуа бурхан нь 
надад аливаа зүгээр амрыг өгсөн буй. Дайсангүй бөгөөд муу ч үл учирна. 
5 Тийн бөгөөд Жахуа нь миний Давид эцэгт ийн; Би чиний хүүг чиний 
ширээн дээр чиний оронд суулгана. Тэр нь миний нэр дээр нэг гэрийг 
үүдэх болъюу гэж зарлиг болсон мэт түүнчлэн, би өөрийн Жахуа бурхны 
нэр дээр нэг гэрийг үүдэх зоригтой амуй. 6 Тийн бөгөөд өдгөө чи миний 
тул хуш модыг Ливанаас цавчуулан үйлд. Миний боолууд нь чиний 
боолуудтай байлцах болтугай! Би чиний тогтоохуйгаар чиний боолуудын 
тул хөлсийг чамд өгнө. Тэр юу гэвэл, шийдэтний мэт модыг цавчихыг 
мэдэгч хүн нь бидэнд үгүй гэж чи мэднэ 7 гэсэнд Хирэм нь Соломоны 
үгсийг сонсоод ихэд баясч өгүүлрүүн; Өнөөдөр Жахуа нь магтагдах 
болтугай! Тэр нь Давидад цэцэн хүүг энэ их улсын дээр тавьж өгөв 8 гээд 
Хирэм нь Соломонд илгээн өгүүлрүүн; Би чиний надад илгээсэн юмны 
учир сонсоод, хуш, нарс модны учир чиний хүссэнээр үйлдэнэ. 9 Миний 
боолууд нь тэднийг Ливанаас далайд хүргэх бөгөөд би тэднийг аваад, 
миний гэрийн тул тэжээлийг өгснөөр миний хүссэнийг бүтээх болъюу 10 
гэж өгүүлээд Хирэм нь Соломонд хуш, нарс модыг түүнийг хүсхээр өгөв. 
11 Тиймд Соломон нь Хирэмд буудайн хоёр түмэн хэмжүүр хийгээд 
ариун тосны хорин хэмжүүрийг гэртэхийг тэжээхийн тул өгөв. Энэ мэтээр 
Соломон нь Хирэмд жил бүр өгөв. 12 Тийнхүү Жахуа нь амласнаараа 
Соломоныг цэцэн болгосон билээ. Бас Хирэм, Соломон хоёр эвтэй 
болоод эвийн тогтоолыг тогтоов. 13 Бас Соломон хаан нь бүхэл 
Израйлаас хүмүүсийг аваад, гурван түмэн хүнийг явуулав. 14 Тийн 
бөгөөд тэр нь тэднийг ээлжээр нэг нэг түмээр сар бүр Ливанд илгээв. Тэд 
нь Ливанд нэг сар байж, гэрт хоёр сар байв. Адунирам нь тэд автагсдын 
тэргүүлэгч болсон буй. 15 Бас Соломонд ачааг өргөгчид долоон түм 
бөлгөө. Бас ууланд чулууг цавчигчид найман түм бөлгөө. 16 Бас 
хөдөлмөрийн дээр тэргүүлэгчид болсон Соломоны их түшмэд нь гурван 
мянга гурван зуу тараг бөлгөө. Тэд нь хөдөлмөр үйлдэгч улсыг захирав. 
17 Бас хааны зарлигаар тэд нь их чулуу, үнэт чулуу, цавчигдсан чулуудыг 



гэрийн суурь болгохын тул авчрав. 18 Тэр мэтээр Соломоны улс болон 
Хирмийн улс ба Киблитэн нь мод, чулуудыг цавчин тэгшитгэж гэрийг 
үүдэхийн тул бэлтгэв.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Тэгээд Изрйлын хөвгүүдийн Египетээс гарсны хойно 480 жил бөгөөөд 
Соломоны Израйл дээр хаан болсоор дөрөвдэхь жилд Жиба хэмээгч сар 
болсон хоёр дахь сард Соломон нь Соломоны гэрийг эхэлж үүдэв. 2 
Тэгээд Соломон хааны Жахуад үүдсэн гэрийн урт нь жаран тохой болон, 
өргөн нь хорин тохой ба өндөр нь гучин тохой бөлгөө. 3 Бас гэрийн урд 
байгч хүрээ нь гэрийн өргөний ёсоор хорин тохой болон өргөн нь гэрийн 
урд зүгт арван тохой бөлгөө. 4 Бас тэр нь гэрт нарийн цонхнуудыг үйлдэв. 
5 Бас тэр нь гэрийн ханын тус тойрох тоснуудыг тойруулан үүдэж, гэрийн 
хананы хажуугаар гэвэл, сүм болон дотоод залбирах оройн тус тасгуудыг 
үүдэв. 6 Доорх тасгуудын өргөн нь таван тохой болон, дундах нь зургаан 
тохой ба гуравдугаар нь долоон тохой бөлгөө. Тэр юу гэвэл, тэдний грийн 
хананд үл тулахын тул тэр нь гадна нарийн тулгууруудыг тойруулж 
үйлдэв. 7 Бас гэрийг үүдэх цагт тэнд авчирснаас урд бэлтгэсэн чулуудаар 
үүдэгдсэн бөгөөд гэрийг үүдэхэд алх, сүх, аливаа төмөр зэвсэг эс 
сонсдов. 8 Дотоод тасгийн үүд нь гэрийн баруун этгээдэд бөлгөө. Тийн 
бээр тойруулах гишгүүрээр дундах тасагт гаргаад дундахаас 
гуравдугаарт гардаг бөлгөө. 9 Тэр мэтээр тэр нь гэрийг үүдэж дуусав. Бас 
тэр нь хушны бүдүүн мод болон хавтгай модоор орой болгон гэрийг 
бүрхэв. 10 Бас тэр нь бүхэл гэрийн тус хуш моддын дээр түших өндрөөр 
таван тохой тасгуудыг үүдэв. 11 Тийн бөгөөд Соломонд Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; 12 Энэ чиний үүдэх гэрийн учир гэвэл, хэрвээ чи 
миний захиагаар яван, миний шүүврүүдийг бүтээн, миний хамаг 
зарлигуудыг сахин, тэднээр явах бөгөөс, би чиний Давид эцэгт зарлиг 
болсныг бүтээж 13 Израйлын хөвгүүдтэй суун өөрийн Изрйл улсыг үл 
огоорсуу гэв. 14 Тийнхүү Соломон нь гэрийг үүдэж дуусав. 15 Бас тэр нь 
ханын дотрыг автгай хуш модоор дэвсгэрээс бүтээлэг хүртэл үүдэж, 
дотор модоор бүрээд гэрийн дэвсгэрийг хавтгай нарс модоор бүрэв. 16 
Бас тэр нь гэрийн хажууд ханын хорин тохойг дэвсгэрээс хавтгай хуш 
модоор бүрхэв гэвэл дотоод залбиран орон болсон маш ариун оронд 
үүдэв. 17 Тийнхүү өмнө байгч сүм болсон гэрийн урт нь дөчин тохой 
бөлгөө. 18 Бас гэрийн дотоод хуш нь боолт хийгээд дэлгэрсэн цэцгүүдээр 
сийлэгдсэн үйлдвэрт буй. Хамгийн хушаар бүрэгдсэний тул чулуу эс 
үзэгдэв. 19 Бас тэр нь гэрийн дотор Жахуагийн тогтоолын хайрцгийг 
тавихын тул дотоод залбирах орныг бэлдэв. 20 Дотоод орны өмнөх 
зүгийн урт нь хорин тохой болон, өргөн нь хорин тохой ба өндөр нь хорин 



тохой бөлгөө. Бас тэр нь түүнийг ариун алтаар бүрж тэр мэтээр тахилын 
хуш ширээг бүрэв. 21 Тийнхүү Соломон нь гэрийн дотрыг ариун алтаар 
бүрэв. Бас тэр нь дотоод орны өмнөөс алтан гинжээр тулагийг буулгаад 
түүнийг алтаар бүрэв. 22 Жич тэр нь бүхэл гэрийг алтаар бүрж, дотоод 
залбирах орны дэргэд байгч тахилын бүхэл ширээг алтаар бүрэв. 23 Бас 
тэр нь дотоод залбирах орны дотор байгч хоёр Кирувыг тост модоор 
үйлдэв. 24 Кирувын нэг тал таван тохой бөгөөд, нөгөөн ч мөн адил 
бөлгөө. 25 Жич нөгөө Кирув нь арван тохой бөгөөд хоёул адил бөлгөө. 26 
Хоуёл арван тохой өндөр бөлгөө. 27 Тэр нь Кирувуудыг дотоод гэрийн 
дотор тавив. Тэдний далийн дэлгэрснээр нэгний дали нь нэг хананд 
хүрэн нөгөөгийн дали нь нөгөө хананд хүрэв. Бас тэдний далиуд нь 
гэрийн дунд хүрэлцэв. 28 Бас тэр нь Кирувуудыг алтаар бүрэв. 29 Бас тэр 
гэрийн хамаг ханануудыг Кирувууд хийгээд дал мод ба, дэлгэрсэн 
цэцгүүдийн дэлбэгээр дтор хийгээд гадна тойронд сийлэв. 30 Бас тэр нь 
гэрийн дэвсгэрийн дотор гадна алтаар бүрэв. 31 Бас тэр нь дотоод 
залбирах оронд тост модоор үүдийг үйлдэв. Тотго хийгээд хоёр хажуувч 
нь гэрийн өргөний таваг болсон хувийн нэг хувь бөлгөө. 32 Бас хоёр үүд 
нь тост модоор үйлдэгдэв. Тэр нь тэдний дээр Кирувууд хийгээд дал 
модод ба дэлгэрсэн цэцгүүдийн сийлмэгээр сийлж, Кирувууд хийгээд дал 
модыг алтаар бүрэв. 33 Бас тэр нь сүмийн үүдэнд тост модоор баганасыг 
дөрвөн болсон хувийн нэг хувиар үйлдэв. 34 Бас хоёр үүд нь нарс мод 
бөлгөө. Нэг үүдний хоёр хувь нь эвхмэл бөгөөд, нөгөө үүдний хоёр хувь 
нь эвхмэл бөлгөө. 35 Бас тэр нь Кирувууд хийгээд дал мод ба, дэлгэрсэн 
цэцгүүдийг сийлээд, тэднийг сийлсний дээр алтаар нийлүүлж бүрэв. 36 
Бас тэр нь дотоод хүрээг чавчигдсан чулууны гурван үеэр хийгээд хуш 
модны нэг үеэр үүдэв. 37 Дөрөвдүгээр жилийн Зифа сард Жахуагийн 
гэрийн суурин дэлгэгдэв. 38 Тийнхүү арван нэгдүгээр жилийн Бүн сар 
гэвэл, наймдугаар сард гэр нь бүрнээр хамаг зүйлээрээ хамаг 
ёслолуудын ёсоор бүтээгдэв. Тийнхүү Соломон нь түүнийг долоон 
жилийн туршаар үүдэж байв.  

Долдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Соломон нь өөрийн гэрийг 1З жилийн турш үүдэж гэрээ 
бүрэн бүтээв. 2 Бас тэр нь Ливаны ойн гэрийг бүтээв. Тэр гэр нь уртаараа 
зуун тохой болон, өргөнөр тавин тохой ба өндрөөр гучин тохой болоод, 
хуш баганасын дөрвөн үеийн дээр үүдэгдэв. Бас баганасын дээр хуш 
нуруувчууд байлаа. 3 Бас тэр гэр нь нуруувчуудын дээр хушаар 
бүрхэгдэв. Тэд нь дөчин таван баганан дээр арван тав таваар гурван 
үеэр тавигдав. 4 Бас цонхнууд нь гурван зэрэгээр хийгээд гэрэл нь гурван 
үеэр аж. 5 Тийнхүү хамаг үүдэд хийгээд баганас нь цонхнуудын тус 



байсан бөгөөд гэрэл нь гэрлийн тус болоод гурван үеэр байв. 6 Бас тэр 
нь баганасаар хүрээг үйлдэв. Түүний урт нь тавин тохой болон, өргөн нь 
гучин тохой ажээ. Хүрээ нь баганасын тус бөгөөд баганас хийгээд 
нуруувч нь тэдний өмнө ажээ. 7 Бас тэр нь ширээний өмнө шүүх хүрээ 
гэгч шүүврийн хүрээг үйлдэв. Тэр нь дэвсгэрийн нэгэн этгээдээс нөгөө 
этгээд хүртэл хушаар бүрхээгдэв. 8 Бас түүний суух гэр нь хүрээний 
дотор өөр харштай болоод адил үйлдвэртэй ажээ. Бас Соломон нь 
өөрийн гэргий болгон авсан Фараугийн охины тул тэрхүү хүрээтэй адил 
гэрийг үйлдэв. 9 Тэд бүгээд цавчигдсан чулуудын хэмжүүрээр хүрээгээр 
хүрээгдсэн үнэт чулуудаар дотор хийгээд гадна ба сууриас орой хүртэл 
болон гадна их хүрээ хүртэл сууриас орой хүртэл болон гадна их хүрээ 
хүртэл бөлгөө. 10 Суурь нь үнэтэй хийгээд их чулуугаар гэвэл, арван 
тохой чулуу хийгээд найман тохой чулуугаар бүтээгдэв. 11 Бас оройн 
цавчигдсан чулуудын хэмжүүрийн ёсоор үнэт чулууд хийгээд хуш модод 
бөлгөө. 12 Жич тойрулах их хүрээнд цавчигдсан чулуудын гурван үе 
хийгээд хуш модон нуруучвдын үе байсан бөгөөд Жахуагийн гэрийн 
дотоод хүрээнд хийгээд гэрийн хүрээнд тэр мтэ бөлгөө. 13 Бас Соломон 
хаан нь илгээгээд Хирамыг Тайраас ирүүлэв. 14 Тэр Хирам нь Навталийн 
аймгийн бэлбэсэн эмийн хөвгүүн байсан бөгөөд түүний эцэг нь Тайрын 
хүн бөлгөө. Тэр нь зэсээр дархлах уран хүн болоод ухаан мэдлэгээр 
аливаа зэс хөдөлмөрийг үйлдэхүйеэ төгссөн бөлгөө. Тэр нь Соломон 
хаанд ирээд түүний хамаг үйлдвэрийг үйлдэв. 15 Тийн бөгөөд тэр нь хоёр 
зэс баганыг үйлдэв. Тэдний тус бүрийн өндөр нь арван найман тохой 
болон тойрох хэмжүүр нь арван хоёр тохой төдий бөлгөө. 16 Бас тэр нь 
баганын оройн дээр тавихын тул цутгасан зэсээр хоёр тэргүүнийг үйлдэв. 
Нэг тэргүүний өндөр нь таван тохой болон, нөгөө тэргүүний өндөр нь 
таван тохой болно. 17 Бас багананын оройн дээр байгч хоёр тэргүүний 
тул өлмий мэт үйлдвэр хийгээд сүлжмэл үйлдэврийг үйлдэн, тэрхүү хоёр 
тэргүүнд тус бүр долоог үйлдэв. 18 Бас тэр нь баганасын дээр байсан 
тэргүүнийг бүрхээхийн тул нэгэн тэргүүний өлмий үйлдвэрийг тойруулах 
анаруудын хоёр давхруудыг үйлдэв. Бас тэр мэтээр нөгөө тэргүүнд 
үйлдэв. 19 Бас хүрээний дотор баганасын орой дээр байгч хоёр тэргүүн 
нь Линхуа цэцэг үйлдэвр болоод дөрвөн тохой бөлгөө. 20 Бас хоёр 
баганын тэргүүний дээр өлмий үйлдвэрний дэргэд дундуурын тус 
анарууд гэвэл, хоёр зуун анар нь үе үеэр аливаа тэргүүний тойруулав. 21 
Тийн бөгөөд тэр нь баганасыг сүмийн хүрээний дотор тавив. Баруун 
баганыг тавиад түүнийг Захин хэмээн нэрийдэв. Тийн бээр зүүн баганыг 
тавиад түүнийг Булжи гэж нэрлэв. 22 Жич багансын дээр Линхуа цэцгийн 
үйлдэвр бөлгөө. Тэр мэтээр баганасын үйлдвэр нь төгсөв. 23 Бас тэр нь 
нэг цутгалан зэс далай гэгч тогоог үйлдэв. Тэрхүү далай нь дүүрэн 
болоод нэг захаас нөгөө зах хүртэл арван тохой бөгөөд өндөр нь таван 



тохой ба тойрох хэмжүүр нь гучин тохойн төдий бөлгөө. 24 Бас түүний 
захын доор өнцгүүд гэвэл, нэг тохойн хэмжүүрээр арван өнцөг болгоод 
далайг тойруулав. Тэр өнцгүүд нь далайн цутгагдахад хоёр үеэр 
цутгагдав. 25 Тэр нь арван хоёр үеийн дээр суусан бөгөөд дөрвөн зүгт 
гурав гурваар харав. Тийн бээр хэдий дээр далай тавигдав. Тэдний хамаг 
хойт хөл нь дотоод зүгт бөлгөө. 26 Тийнхүү далайн зузаан нь гарын алгын 
зэрэг бөлгөө. Түүний зах нь аяганы зах мэт Линхуа цэцгийн үйлдвэрнээр 
бүтээгдсэн бөлгөө. Тэр нь 2000аад бид хэмжүүрийг багтаав. 27 Бас 
Хирам нь арван зэс суурийг үйлдэв. Нэг суурийн урт нь дөрвөн тохой 
хийгээд өргөн нь дөрвөн тохой ба өндөр нь гурван тохой ажээ. 28 Тийнхүү 
сууриудын үйлдвэр нь энэ мэт болсон гэвэл, тэд нь захтай байсан бөгөөд 
зах нь хязгааруудын хооронд аж. 29 Бас хязгааруудын хооронд байгч 
захад арслангууд хийгээд үхрүүд ба Хриувууд бий бөгөөд хязгааруудын 
дэр бариувчид бөлгөө. Бас арслангууд хийгээд үхрүүдийн доор нарийн 
үйлдвэр нь нэмэгдсэн бөлгөө. 30 Бас тус бүрт сууринд дөрвөн зэс мөөр 
хийгээд хавтгай зэс байсан бөгөөд хүний дөрвөн өнцөгт өргөгчид бөлгөө. 
Савны доор цутгагдсан өргөгчид нь аливаа хажууд бөлгөө. 31 Тийнхүү 
түүний амсар нь тэргүүүний дотор хийгээд дээр нэгэн тохой буй бөгөөд 
амсар нь суурины ёсоор дүгрэг болоод нэг тохой хагас бөлгөө. Бас 
түүний амсарт захтай сийллэгүүд нь дүгрэг бус товгор бөлгөө. 32 Бас 
захын доор дөрвөн мөөр байсан бөгөд мөөрүүдийн голууд нь сууринд 
байсан бөгөөд нэг мөөрийн өндөр нь нэг тохой хагас аж. 33 Мөөрүүдийн 
үйлдвэр нь тэрэгний үйлдвэр мэт бөгөөд тэдний гол хийгээд бул ба хүрд 
хийгээд хэгээс бүгдээр цутгагдсан ажээ. 34 Бас нэг суурины дөрвөн 
өнцөгт дөрвөн, өргөгчтэй ажээ. Тэд нь суурины биеэс болсон аж. 35 Бас 
суурины оройн дээр нэг хагас тохой өндөр дүгрэг босоод суурины орой, 
зах, хажуунууд нь түүний биеэс мөн аж. 36 Тийнхүү хавтгайнуудын 
хийгээд захын дээр тус бүрийн хэмжүүрээр Кирувууд хийгэд арслангууд 
ба дал модод хийгээд нэмэгдлүүдийг тойруулж сийлэв. 37 Энэ мэтээр тэр 
нь тэр арван суурийг үйлдэв. Тэд бүгээд ганц цутгамал, хэв хэмжээтэй 
ажээ. 38 Бас тэр нь арван угаах зэс гадрыг үйлдэв. Нэг гадар нь дөчин 
бад хэмжүүрийг багтаав. Угаах гадар нь тус бүр дөрвөн тохой бөгөөд 
арван суурины дээр тус бүр нэг угаах гадар байна. 39 Тэгээд таван 
суурийг гэрийн баруун талд тавиад, тавыг зүүн талд тавив. 40 Бас Хирам 
нь угаах гадар, хүрз, аягасыг хйив. Тийнхүү Хирам нь Жахуагийн гэрт 
Соломоны тул хийсэн бүх үйлдвэрлэл гэвэл, 41 хоёр багана, баганын 
орой дээр байсан тэргүүний дүгрэг, тэр дүгрэгт бүрхэх хоёр өлмий 
үйлдвэр хийгээд 42 хоёр өлмий үйлдвэрт дөрвөн зуун амар гэвэл, нэг 
баганын дээр байсан тэргүүний дээр байсан хоёр дүгрэгийг бүтээхийн 
тул, анарт хоёр үе ба 43 арван суурь, арван суурийн дээр угаах гадар 44 
далай түүний доор арван хоёр үхэр ба 45 гадар, хүрз, аягасыг бүтээж 



дуусав. Хирамын Жахуагийн гэрт Соломонд үйлдсэн бүх сав нь ариун 
зэсээр хийгдэв. 46 Хаан нь тэднийг Сөгөд болон Зартаны хооронд байгч 
шавартай газар Иорданы говьд цутгуулав. 47 Тийн бөгөөд Соломон нь 
маш олон зэвсэг хийсэн боловч үнэ цэнэ өгсөнгүй. Тийнхүү зэс гэр хүнд 
байсан нь эс мэдэгдэв. 48 Ингэж Соломон нь Жахуагийн гэрийн бүх савыг 
үйлдэв гэвэл, тахилын алтан ширээ болон өмнөх боорцгийн алтан ширээ 
ба 49 дотоод залбирах орны тэнд баруун, зүүн этгээдэд тав таван ариун 
алтан гэрэвчийн тавиурууд, алтан цэцгүүд, гэрэвч, хайч, 50 цэвэр алтан 
аяга, гэрэвчийн хавчиг, их аягас, халбагууд, бойпор, алтан цүйт гэвэл, 
дотоод маш ариун орон хийгээд сүм гэрийн үүднүүдэд цүйг үйлдэв. 51 
Тэр мэтээр Жахуагийн гэрт Соломон хааны үйлдсэн бүх үйлдвэрлэл нь 
төгсөв. Бас Соломон нь өөрийн Давид эцгийн ариун болгосон мөнгө, алт 
ба савуудыг оруулан Жахуагийн шантай хамт тавьжээ.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Соломон нь Жахуагийн тогтоолын хайрцгийг Давидын Шиуна 
гэгч балгаснаас авчрахын тул Израйлын өтгөс улс, овгуудын бүх 
тэргүүлэгчид, Израйлын хөвгүүдийн эцгүүдийн ноёдыг Иерусалимд 
Соломон хаанд цуглуулав. 2 Тийнхүү Израйлын хамаг хүмүүс нь Атаким 
сар гэвэл, 7р сарын найрт Соломон хаанд чуулав. 3 Тийн бөгөөд 
Израйлын хамаг өтгөс улсын ирсэнд лам нар нь хайрцгийг өргөв. 4 Тийн 
бөгөөд тэд нь Жахуагийн хайрцаг, чуулганы майхан майхны дотор байсан 
хамаг ариун савуудыг өргөв. Лам нар болон Ливитэн нь эднийг авчрав. 5 
Тийнхүү Соломон хаан болон түүнд цугласан Израйлын бүхэл чуулган нь 
түүнтэй хайрцгийн өмнө тоолж баршгүй олон хонь, үхрүүдийг тахил 
болгон өргөлөө. 6 Тэндээс лам нар нь Жахуагийн тогтоолын хайрцгийг 
түүний орон гэвэл, гэрийн дотоод залбирах маш ариун оронд хүрвүүдийн 
далийн доор оруулав. 7 Тэр юу гэвэл, Кирувууд нь хоёр далийн 
хайрцгийн орны дээр сунгав. Бас Кирувууд нь хайрцаг болон түүний 
дамжууруудыг бүрхээв. 8 Бас тэдний дамжууруудыг татсанаара тэд 
дамжууруудын үзүүр нь дотоод залбирах орны өмнө ариун оронд 
үзэгдэвч, гадна нь эс үзэгдсэн буй. Тэд нь өнөөдөр хүртэл тэнд байна. 9 
Израйлын хөвгүүдийн Египетээс гарсан цагт Жахуагийн тогтоолыг 
бүтээсэнд Мошийн Хоривын дэргэд хайрцагны дотор тавьсан хоёр 
хавтгай чулуунаас хайрцгийн дотор юу ч үгүй ажээ. 10 Тийнхүү лам 
нарын ариун орноос гарсанд үүл нь Жахуагийн гэрийг дүүргэжээ. 11 
Тийнхүү лам нар нь үүлний шалтгаанаар зарагдаж эс чадав. Тэр юу 
гэвэл, Жахуагийн цог жавхлан нь Жахуагийн гэрийг дүүргэсэн аж. 12 
Соломон нь ийн өгүүлрүүн; Жахуа нь ийн; Би харанхуйн дотор суух буй 
гэж зарлиг болсон буй. 13 Үнэхээр би чамд суух гэр гэвэл, чиний насанд 



суухын тул нэг тогтвортой орныг үүдэв 14 өгүүлээд нааш нь нүүрээ эргээд 
Израйлын бүхэл чуулганыг адислав. Тийн бөгөөд Израйлын бүхэл 
чуулганы зогсон байхад 15 тэр нь нь ийн өгүүлрүүн; Израйлын Жахуа 
бурхан нь магтагдах болтугай! Тэр нь амаараа миний Давид эцэст зарлиг 
болоод өөрийн мутраар бүтээсэн буй. 16 Тэр зарлиг нь ийн; Миний 
Израйл улсын Египетээс авчирсан цагаас хойно би өөрийн нэрийг 
байлгахын тул гэрийн үүдэнд Израйлын хамаг авнуудаас нэг ч балгаыг эс 
сунгав. Зүгээр би Давидыг өөрийн Израйл улсын тэргүүлэгч болгон 
сонгов гэж зарлиг болов. 17 Тийн бөгөөд Израйлын Жахуа бурхны нэрд 
гэрийг гэрийг үүдэх нь миний Давид эцгийн зүрхний дотор байх болно. 18 
Харин Жахуа нь миний Давид эцэгт ийн; Миний нэр дээр гэрийг үүдэх нь 
чиний зүрхт дотор байсан билээ. Чи зүрхэн дотроо үүнийг санаснаараа 
сайныг үйлдэв. 19 Тийн боловч чи гэрийг үл үүдэх буй. Зүгээр чиний 
бэлхүүснээс гарах хөвгүүн нь миний нэрэн дээр гэрийг үйлдэх буй гэж 
зарлиг болов. 20 Энэ мэтээр Жахуа нь зарлиг болсноо бүтээв. Тэр юу 
гэвэл, би өөрийн Давид эцгийн оронд босч Израйлын ширээн дээр 
суугаад, Жахуагийн зарлиг болсноор Израйлын Жахуа бурхны нэрэн дээр 
гэрийг үүдэв. 21 Тийн бөгөөд би тэнд хайрцагны орныг тогтоов. 
Жахуагийн биднйи эцэг нарыг Египет газраас авчирсан цагт тэдэнтэй 
бүтээсэн тогтоол нь түүний дотор мөн байгаа. 22 гэж өгүүлээд Соломон 
нь Жахуагийн тахилын ширээний өмнө байж, Израйлын бүхэл чуулганы 
өмнө гаруудаа огторгуйн тийн өргөж дэлгээд ийн өгүүлрүүн; 23 Израйлын 
Жахуа бурхаан! Дээд огторгуйд болон доод ертөнцөд чамд адил бурхан 
үгүй буй. Чиний өмнө магад зүрхээр явдаг боолуудтай чи тогтоол хийгээд 
өршөөлийг сахина. 24 Чи чиний боол болон миний Давид эцэгт зарлиг 
болсноо түүний тул сахин үйлдэв. Чи амаараа зарлиг болсныг өйрийн 
мутраар өнөөдөр миний Давид эцэгт зарлиг болсноо сахин соёрх! Тэрхүү 
зарлиг болсон нь ийн; Хэрвээ чиний хөвгүүд нь явдлаа хичээж чиний 
миний өмнө явсан мэт мөн миний өмнө явах болбол эл, миний өмнө 
Израйлын ширээн дээр суугч хүн нь чамд үргэлжид болох болъюу гэж 
зарлиг болсон билээ. 26 Тийн бөгөөд өдгөө Израйлын бурхаан! Чиний 
боол болсон миний Давид эцэгт чиний зарлиг болсон нь бүтэх болтугай! 
27 Зүгээр бурхан нь үнэхээр дэлхийд суух буюу. Мана. Огторгуй гэвэл, 
огторгуйнуудын огторгуй нь чамайг багтаан үл чадна. Тийн атал энэ 
миний үүдсэн гэр нь яахин багтаах буюу. 28 Тийн боловч миний Жахуа 
бурхаан! Өөрийн боолын залбирлыг даалган, өөрийн боолын өндөөдөр 
чиний өмнө залбирсан дуу хийгээд, залбирлыг сонсон соёрх! 29 Миний 
нэр тэнд болох буй хэмээн миний зарлиг болсон орон гэвэл, энэхүү 
гэрийн тийш чиний нүд нь өдөр, шөнө бүрт ширтэх болтугай! Өөрийн 
боолын энэхүү оронд өргөх залбирлыг сонсон соёрх! 30 Чиний боол ба 
Израйлын оронд залбирахад түүний залбирлыг сонсон соёрх! 31 Өөрийн 



суух огторгуйн орноос сонсон соёрх! Тийнхүү сонсохдоо уучлан соёрх! 31 
Хэрвээ аль нэг хүн бусдын төлөө бурууг үйлдэж, тэр нь түүнээс 
тангараглалыг хэрэглэж тангараглуулаад тэр тангараглалыг чиний 
тахилын ширээний өмнө тавивал эл 32 Огторгуйд сонсон боолуудаа 
шүүж, буруутныг буруушааж, түүний толгой дээр түүний явдлыг хүгүүлэн 
зөвтийн зөвийн ёсоор түүнд өгөн зөвт болгон соёрх! 33 Чиний Израйл нь 
чиний төлөө нүгэл үйлдсэн тул дайсны өмнө таслагдахдаа чамд буцаад 
чиний нэрийг илэрхийлэн залбирч чамд энэхүү гэр тийш залбирлаа өргөх 
болбол эл. 34 Огторгуйгаас сонсон өөрийн Израйлйн нүглийг уучлан, 
түүний овог эцэг нарт өгсөн газарт тэднийг буцаан соёрх! 35 Тэдний 
чиний төлөө нүглийг үйлдсэний тул огторгуй нь хаагдах бөгөөд бороо үл 
орох болбол эл. Хэрвээ тэд нь энэхүү оронд залбиран, чиний нэрийг 
илэрхийлэн, чиний тэднийг зовооход нүглээсээ буцах болбол эл. 36 
Огторгуйгаас сонсон өөрийн боолууд болсон Израйл улсын нүглийг 
уучлан тэдний явах сайн явдлыг тэдэнд сургаж, өөрийн улсад өмч болгон 
өгсөн газарт бороо оруулан соёрх! 37 Хэрвээ тэр газарт зуд, эсвэл 
халдварт өвчин, эсвэл тарианы үрсгүй, эсвэл шарлагаа эсвэл царцаа, үст 
хорхой болох болбол бас тэдний дайсан нь тэднийг балгасанд нь 
хүрээлэх болбол, аливаа хор буюу өьчин болох болбол эл 38 Ганц хүн 
эсвэл чиний бүхэл Израйл улс, буюу тус бүр хүн өөр өөрийн зүрхний 
хорыг мэдэж гараа энэ гэрт дэлгэж аливаа залбирал, эрлийг өргөх 
болбол эл 39 Өөрийн суух огторгуйн орноос сонсон, уучлаж бүтээн соёрх! 
Чиний аливаа хүн зүрхний айлтгаснаар түүний явдлын ёсоор түүнд өгөн 
соёрх! у гэвэл, ямагт чи хамаг хүн төрөлхтний зүрхийг мэднэ. 40 Тийнхүү 
чиний бидний эцэг нарт өгсөн газарт тэд нь хамаг суух өдрүүддээ чамаас 
айх болтугай! 41 Бас чиний Израйл улсаас бус болон, чиний ялангуяа их 
нэр болон аугаа хүчит мутар ба 42 чиний сунгасан сарвууны учир 
сонссоны шалтгаанаар, чиний нэрийн тул хол газраас ирэх оролт хүний 
гэрийн дотор залбирахаар ирэхэд 43 өөрийн суух огторгуйн орноос 
сонсон, оролт хүний чамаас хамаг ирэхийн ёсоор бүтээн соёрх! у гэвэл, 
дэлхийн хамаг улсын чиний Израйл улс мэт, мөн чиний нэрийг таних 
бөгөөд чамаас айх ба энэ миний үүдсэн гэрийн чиний нэрээр 
нэрлэгдсэнийг мэдэхийн тул болой. 44 Хэрэв чиний улс нь чиний хаана ч 
илгээснээр өөийн дайснуудын тус дайнд гарахад, чиний сонгосон балгас 
хийгээд чиний нэрд миний үүдсэн гэрийн тийш Жахуад залбирах болбол 
эл. 45 Огторгуйгаас тэдний залбирал болон эрлийг сонсон, тэдний зөвийг 
бүтээмжит болгон соёрх! 46 Бас нүгэлгүй хүнгүй атал, хэрэв тэд нь чиний 
тус нүглийг үйлдэж, чиний тэдний тус хилэгнэж тэднийг дайснуудын гарт 
өгснөөр тэд ч дайсны газарт хол буюу ойр олзлогдон ирсэн болбол 47 
бас тэд нь олзлогдсон газарт дахиж итгэл гэмшилийг төрөн, тэднийг олз 
болгон аваачсан улсын газарт чамд залбиран ийн; Бид нүглийг үйлдэн, 



буруугаар яван, мууг бүтээв гэж өгүүлж 48 Тэднийг олзолсон дайснуудыг 
газраас гэвэл, чиний тэдний эцэг нарт өгсөн орон юугаан тийш гэвэл, 
чиний сонссон балгас, миний өгсөн гэртийн чамд магад зүрх, сүнсээрээ 
залбирах болбол эл. 49 Өөрийн суух огторгуйн орноос тэдний залбирал, 
эрлийг сонсон, тэдний зөвийг бүтээмжтэй болгон слёрх! 50 Жич чиний тус 
нүглийг үйлдсэн улсаа уучлан тэдний чиний өмнөөс үйлдсэн хилэнцсийг 
өнгөрүүлэн, тэднийг олзолсон улсаас буцааж авахын тул тэдэнд хайрыг 
өгөн соёрх! 51 Тэр юу гэвэл, тэд нь Египетээс гэвэл, төмрийн ган гавын 
дундаас авчирсан. чиний улс хийгээд өмч мөн буй. 52 Чиний нүд нь чиний 
боолын эрэл ба, Израйлын улсын эрэлд нэхэгдэх бөгөөд тэдний хамаг 
чамд залбирсныг сонсон соёрх! 53 Тэр юу гэвэл, Жахуа бурхаан! Чи 
бидний эцгүүдийг Египет газраас авчирсан цагтаа өөрийн Моши боолоор 
зарлиг болсны ёсоор тэднийг дэлхийн хамаг улсаас ялган өөрийн өмч 
болгов гэж залбиран өгүүлэв. 54 Тиймээс Соломон нь гараа огторгуй 
тийш дэлгээд өвгдгөөрөө сөгдөж, энэ залбирал хийгээд эрлийг Жахуад 
өргөж дуусаад Жахуагийн тахилын ширээний өмнөөс босов. 55 Тийнхүү 
тэр нь босоод Израйлын хамаг чуулганыг адислаж, их дуу гаран 
өгүүлрүүн; 56 Жахуа нь магтагдах болтуагй! Тэр нь өөрийн Израйл улсыг 
хамаг зарлиг болсноороо амарлуулав. Түүний Моши боолоороо хамаг 
сайн зарлиг болсноос нэг үг ч эс дутав. 57 Бидний Жахуа бурхан нь 
бидний эцгүүдтэй байсан мэт, түүнчлэн бидэнтэй болох болтугай! Тэр нь 
биднийг үл орхин, үл огоорох болтугай! 58 Түүний хамаг замаар яван, 
түүний бидний эцгүүдэд захисан зарлигууд, захиа, шүүврүүдийг сахихын 
тул тэр нь бидний зүрхийг өөрт бөхийлгөх болтугай! 59 Жич эд мэт 
Жахуагийн өмнө ирсэн үгс нь өдөр шөнө бүрт бидний Жахуа бурхны ойр 
байх болтугай! Түүний боолын зөв болон түүний Израйлын улсын зөвийг 
ёстой цагтаа бүтэх болтугай! 60 Тийн бээр Жахуа нь бурхан мөн бөгөөд 
түүнээс бус үгүй бөгөөд гэж далайн хамаг улс нь мэдэх болтугай! 61 Энэ 
өдөр байх мэт таны Жахуа бурхны захиануудаар явж, түүний зарлигуудыг 
сахихын тул таны зүрх нь түүнтэй шударга болох болтугай! гэлээ. 62 
Тэднээс хаан хийгээд түүнтэй хамаг Израйл нь Жахуагийн өмнө тахилыг 
өргөв. 63 Тийн бөгөөд Жахуагийн Соломонд өргөсөн эвийн өргөлүүдийн 
тахил гэвэл, хоёр түм хоёр мянган үхэр ба нэг бум хоёр түмэн хонь 
болно. Тэр мэтээр хаан хийгээд Израйлын хамаг хөвгүүд нь Жахуагийн 
гэрийг ариутгав. 64 Тэрхүү өдөр хаан нь Жахуагийн гэрийн өмнө хүрээний 
дундах орныг ариутгав гэвэл тэр нь тэнд шатаалт тахил болон талхууд 
өргөлүүд ба эвийн өргөлүүдийн өөхийг өргөв. Тэр юу гэвэл, Жахуагийн 
өмнө байгч зэс ширээ нь хамаг шатаалт тахил, талхны өргөл, эвийн 
өргөлүүдийн өөхийг эс багтаалаа. 65 Тэр цагт Соломон хийгэдэ түүнтэй 
их чуулган болсон хамаг Израйл нь Хамадын орон орноос Египетийн гол 
хүртэл хоёр долоо гэвэл, арван дөрөв хоногийн турш Жахуагийн өмнө 



найрыг үйлдэв. 66 Наймдугаар өдөр тэр нь улсыг тараав. Тэд нь хааныг 
ерээж, мэндчилэн Жахуагийн Давид боол болон Израйл улсдаа үйлдсэн 
хамаг хайрын учир зүрхний жаргалтайгаар гэртээ буцав.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Соломоны Жахуагийн гэр болон хааны гэрийг дуустал 
үүдсэн бөгөөд Соломоны үйлдэхэд таалсан хүслээ бурханд бүтээсэнд 2 
Жахуа нь Соломонд Гибиунд үзэгдсэн мэт түүнчлэн түүнд дахиж үзэгдэв. 
3 Жахуа нь түүнд ийн; Миний өмнө өргөсөн чиний залбирал, эрлийг би 
сонсов. Би өөрийн нэрийг мөнхөд оруулахын тул энэ чиний үүдсэн гэрийг 
ариутгасан билээ. Тийнхүү миний зүрх, нүд нь тэнд хамаг өдрүүдэд болох 
буй. 4 Бас чи өөрийн Давид эцгийн явсан мэт миний өмнө шударга зүрх 
болон зөвөөр яван, миний чамд захисан ёсоор үйлдэж, миний захиа, 
шүүврүүдийг сахих болбол эл 5 Би ч чиний эзэлгүүрний ширээг Израйлын 
дээр мөнхөд тогтоосу. Тэр мэт би чиний Давид эцэгт ийн; Чиний үрсээс 
Израйлын ширээний дээр суух хүн нь үргэлжид болох болъюу гэж зарлиг 
болов. 6 Зүгээр хэрвээ та эсвэл таны хөвгүүн нь намайг таалахаас буцан, 
миний таны өмнө тогтоосон захиануудыг үл сахин, өөр бурхдад зарагдаж, 
мөргөх бөгөөс эл. 7 Би Израйлд өгсөн газраас тэднийг таслан, өөрийн 
нэрийн тул ариутгасан энэ гэрийг өөрийн өмнөөс хаях болно. Бас Израйл 
нь хамаг улсын дунд үлгэр, элэглэл болох бий. 8 Жич энэ өндөр гэрийн 
учир аливаа алсдагч нь гайхаж элэглэн ийн; Жахуа нь юуны тул энэ 
мэтээр энэхүү газар болон гэрт үйлдэв 9 гэсэнд тэд нь ийн; Тэр шалтгаан 
гэвэл, тэд нь тэдний эцгүүдийг Египет газраас авчирсан Жахуа бурхныг 
огоороод өөр бурхдыг дуршиж тэдэнд мөргөж зарагдав. Тиймээс Жахуа 
нь тэдэнд энэ бүх хорыг хүргүүлэв гэж хариу өгүүлэх болъюу гэж зарлиг 
боллоо. 10 Тийн бөгөөд хорин жилийн эцэст Соломон нь хоёр гэр гэвэл, 
Жахуа ба өөрийн гэрийг үүдсэн бөлгөө. Бас Соломон нь Тийрийн Хирам 
хаанд Галилей газарт хорин балгасыг өгөв. 11 Хирам гэвэл, хуш нарс, 
алтыг Соломоны хүссэнээр хүргэсэн бөлгөө. 12 Тийн бөгөөд Хирам нь 
Соломони түүнд өргөсөн балгасыг үзэхээр Тийрээс ирэв. Харин тэд нь 
түүнд тааламжгүй байлаа. 13 Иймд тэр өгүүлрүүн; Миний ах аа! Эд чиний 
над өгсөн балгад нь ямар вэ? гээд тэднийг Кабул газар гэж одоо болтол 
нэрийдэв. 14 Нирам нь хорин дэлэнтийн төдий алтыг тэдэнд хаанд 
илгээв. 15 Жич Соломон хааны албыг хураасны шалтгаан гэвэл, 
Жахуагийн гэр, өөрийн гар ба Милу, Иерусалимын хүрээ ба Хазур Микид 
ба Кизирийн үүдэхийн тул болой. 16 Египетийн Фарау хаан нь ирээд 
Кизирийн авч галаар түлээд, тэрхүү балгасанд суусан Хануантныг алаад 
балгасыг Соломоны гэргий болсон өөрийн охинд бэлгээр өгсөн байна. 17 
Жич Соломон нь Кизир болон доорхи Бадхорон ба 18 Алад болон тэрхүү 



газрын говьд байгч Татамер ба 19 Соломоны хамаг хадгалах балгад ба 
түүний тэргэсийн балгад, морьт цэргүүдийн балгад, Соломоны 
Иерусалимын дотор болон Ливанд болон эзэлгүүрний хамаг орондоо 
үүдэхийн хүссэнээ үүдэв. 20 Бас Израйлын хөвгүүдийн бус агсан 
Амуритан болон Хититэн, Фиржитэн болон Хивитэн, Жибушитны 
Фиржитэн болон Хивитэн, Жибушитны үлдсэн улс гэвэл, 21 Израйлын 
хөвгүүдийн тасалж эс чадан үлдсэн улсын үрсийн дээр Соломон нь 
өнөөдөр болтол албат боолуудын үйлдвэрийг тавив. 22 Зүгээр Соломон 
нь Израйлын хөвгүүдээс боолууд эс болгов. Харин тэд нь түүний цэргийн 
улс, зарц нар, ноёд түшмэд, тэргэсийг эзлэгчид, болон морьт улс байдаг 
бөлгөө. 23 Соломоны үйлдвэрний дээр байгч түшмэдийн тэргүүлэгчид нь 
550 хүн болно. Тэд нь үйлдэврийг үйлдэгч улсыг тэргүүлэв. 24 Тийнхүү 
Фараугийн охины Давидын балгаснаас гараад Соломоны түүний тул 
үүдсэн гэрт орсны хойно Соломон нь Милуг үүдэв. 25 Тийн бөгөөд 
Соломон нь Жахуад үүдсэн ширээн дээрээ шатаалт тахил, эвийн 
өргөлүүдийг жил бүр гурав дахин өргөж Жахуагийн өмнө байгч тахилын 
ширээн дээр анхилах үнэртнийг шатаадаг бөлгөө. Тэр мэтээр тэр нь 
мэтээр нь гэрийг төгсгөв. 26 Жич Соломон хаан нь Ялудын ойр байгч 
Ижиун Кибирт онгоцууд үйлдэв. Тэр нь улаан далайн хөвөөнд Идумын 
газарт буй. 27 Тийн бөгөөд Хирам нь тэр онгоцнуудын дотор өөрийн 
боолууд гэвэл, далайг мэдэх онгоцчдыг Соломоны боолуудтай хамтаар 
илгээв. 28 Тийнхүү тэд нь Уфирт хүрээд тэндээс дөрвөн зуун хорин 
дэлэнтний төдий алтыг аваад Соломонд авчрав.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Шибагийн хаан нь Жахуагийн нэрийн учир Соломоны 
алдрыг сонсоод, түүнийг хэцүү асуултуудаар туршихын тул ирэв. 2 Тийн 
бөгөөд тэр Иерусалимд маш их дагалдантайгаар болон анхилах үнэртэн, 
маш их алт эрдэнэ. чулууд ачсан тэмээдтэйгээр ирэв. Тийнхүү Соломонд 
ирээд түүнтэй зүрхэндэх хамаг учраа хэллээ. 3 Тэгэхэд Соломон нь 
түүний хамаг асуусныг түүнд үзүүлэв. Хааны түүнд мэдүүлж эс чадан 
нуугдсан юу ч үгүй бөлгөө. 4 Тийнхүү Шибагийн хатан хаан нь Соломоны 
хамаг цэцэн хийгээд түүний түүний үүдсэн гэр ба, 5 түүний ширээний 
идээ болон хувцас, аягыг өргөгчид, хийгээд түүний Жахуагийн гэрт 
өргөсөн шатаалт тахилуудыг үзээд дотроо ухаан үгүй мэт болов. 6 Бас 
тэр нь хаанд өгүүлрүүн; Миний орондоо чиний үгс хийгээд чиний эцэний 
учир сонссон үгс нь үнэн мөн буй. 7 Зүгээр би өөрөө эргээд нүдээрээ 
үзсэнээс урьд тэр үгст эс итгэв. Тийнхүү Мана. нэг хагас нь надад эс 
өгүүлэгдсэн буй. Чиний цэцэн, сайн байдал нь миний сонссон сонсголоос 
үлэмж их буй. 8 Чиний хүмүүс нь амгалан мөн. Чиний өмнө хэзээ ч байж 



чиний цэцнийг сонсогч боолууд нь амгалан мөн. 9 Чамайг Израйлын 
ширээний дээр суулгахаар таалсан чиний Жахуа бурхан нь магтагдах 
болтугай! Жахуа нь Израйлд үргэлжид таалсны тул шүүвэр болон зөвийг 
үйлдэхийн тул чамайг хаан болгов гэлээ. 10 Бас тэр нь хаанд зуун хорин 
дэлээнтний төдий алт хийгээд маш их анхилах үнэртэн ба эрдэнэ 
чулуудыг өгөв. Шибагийн хатан хааны Соломонд өгсөн их анхилах 
үнэртэн мэт дахиж хэзээ ч эс ирэв. 11 Бас Хирамын онгоцос нь Офираас 
алтыг авчран ба Офираас Аламос хэмээгч модод болон эрдэнэ чулуудыг 
их элбэгээр авчрав. 12 Тэгээд хаан нь тэр Аламос моддоор Жахуагийн 
гэрт болон хааны гэрт багансыг үйлдэн, дуулагчдын тул хуурууд хийгээд 
ятгууд үйлдэв. Тэдэнд адил Аламос модод нь өнөөг хүртэл дахиж эс 
исрэн буй. 13 Тийн бөгөөд Соломон хаан нь Шибагийн хатан хааны 
ирснээр хамаг хүссэнийг өгөв. Түүнээс гадна Соломон хаан нь өөрийн 
хайраар түүнд өгөв. Тийн бөгөөд тэр хатан хаан нь буцаж өөрийн 
боолуудтай хамт өөрийн оронд буцав. 14 Соломонд нэг жилээр 
авчрагдсан алт гэвэл, зургаан зуун жаран зургаан дэлэнтний төдий алт 
бөлгөө. 15 Түүнээс гадна нь тэр нь худалдагчид болон анхилах үнэртнийг 
худалдагчдын наймаанаас ба Арабын хамаг хаадаас хийгээд орны 
тэргүүлэгчдээс авдаг бөлгөө. 16 Жич Соломон хаан нь 200 ариун алтан 
бамбайг үйлдэв. Нэг бамбайд 600 шахиын тэдий алт оров. 17 Жич тэр нь 
300 алтан халхыг үйлдэв. Нэг халханд гурван Минагийн төдий алт оров. 
Тийн бөгөөд хаан нь тэднийг Ливаны ойн гэрийн дотор тавив. 18 Бас хаан 
нь зааны соёогоор их ширээг үйлдээд маш ариун алтаар бүрэв. 19 
Ширээнд зургаан гишгүүр байсан бөгөөд ширээний тавцан нь хойноос 
дүгрэг бөлгөө. Бас хоёр этгээд суух оронд түшлэгтэй ажээ. Тэд түшлэгийн 
дэргэд хоёр арслан буй аж. 20 Жич тэнд зургаан гишгүүр дээр хоёр 
этгээдэд 12 арслан буй аж. Бусад эзэлгүүрэнд түүнтэй адилгүй аж. 21 Бас 
Соломон хааны хамаг уух савс нь алт ажээ. Бас Ливаны ойн гэрийн хамаг 
савс нь ариун алт аж. Мөнгөн савс үгүй бөлгөө. Мөнгө нь Соломоны цагт 
үнэгүй ажээ. 22 Тэр юун гэвэл, Хирамын онгоцостой Таршисын онгоцос 
нь далайн дээр хаанд ажээ. Гурван жил болсонд Таршисын онгоцос нь 
алт, мөнгө, зааны соёо болон бич, тогоснуудыг авчирдаг аж. 23 Тийнхүү 
Соломон хаан нь баяжил болон цэцнээр дэлхийн хамаг хаадаас их 
бөлгөө. 24 Тийн бөгөөд бүхэл дэлхий нь Соломоны өмнө ирж бурхны 
зүрхэнд оруулсан цэцнийг сонсохын тул дурлав. 25 Тийнхүү тэдний тус 
бүр хүн нь бэлгээ гэвэл, мөнгөн савс болон алтан савс, хувцас, цэргийн 
зэвсгүүд ба анхилах үнэртэн, морьд луусуудыг жил бүр тогтоосноор 
авчирдаг ажээ. 26 Бас Соломон нь тэргэс болон морьтой хүмүүсийг 
цуглуулав. Тийнхүү түүнд 1400 тэрэг, түм хоёр мянган морьтой хүн аж. 
Бас хаан нь тэргэсийн балгадад суулган, хааны биетэй Иерусалимд ч 
суулгав. 27 Бас хаан нь Иерусалимын дотор мөнгийг чулуу мэт элбэг 



болгон хуш модыг хөндийгөөр байгч тост модод мэт элбэг болгов. 28 Жич 
Соломон нь Египетээс Морид хийгээд бөсийг авчруулдаг ажээ. Хааны 
худалдаачид нь бөсийн үнээр авдаг ажээ. Жич тэрэг нь Египетээс 600 
шигилийн төдий мөнгөний тул гардаг бөгөөд морь ч 150 шигилийн төдий 
мөнгөний тул гардаг ажээ. Тэр мэтээр Хиттэний хамаг хаад болон Сирийн 
хаадын тул тэднээр авчирдаг ажээ.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Соломон хаан нь Фараугийн охиноос гадна олон оролт эмс 
гэвэл, Муавтан болон Амуритан, Идумтэн, Шийдүнтэн ба Хаититан 
тэдний эмсийг таалав. 2 Тэдний учир Жахуа нь Израйлын хөвгүүдэд ийн; 
Та тэдэнд үл оролуох бөгөөд тэд ч танд үл оролцох болтугай! Тэд нь 
эрхгүй таны зүрхийг тэдний бурхдыг дагуулах буй гэж зарлиг болсон 
ажээ. Соломон нь тэдэнд янаглалаар нөхцөв. 3 Тийнхүү түүнд 700 хатад 
болон 300 бага гэргий байсан буй. Тийн бөгөөд түүний гэргийс нь түүний 
зүрхийг урвуулав. 4 Тэгээд Соломоны их настай болсонд түүний гэргийс 
нь түүний зүрхийг өөр бурхдуд явуулав. Тэр мэтээр түүний зүрх нь түүний 
Давид эцгийн зүрх мэт Жахуа бурхны өмнө шударга бус болов. 5 Тэр юун 
гэвэл, Соломон нь Шийдүнтний Ашиторид дагина бурхан болон 
Аммонтны жигшүүрт Мулиг хүрнийг даган явав. 6 Тэр мэтээр Соломон нь 
Жахуагийн өмнө мууг үйлдэн өөрийн Давид эцэг мэт Жахуаг төгсөөр эс 
дагав. 7 Тэр цагт Соломон нь Муавын Кимус хэмээгч жигшүүрт хүрэнгийн 
тул болон Аммоны хөвгүүдийн Молиг жигшүүрт хүрний тул, Иерусалимын 
дэргэд байгч ууланд өндөр орныг үүдэв. 8 Бас тэр нь анхилах үнэртнийг 
шатаан бурхаддаа тахигч өөрийн хамаг оролт гэргийдийн тул тэр мэтээр 
үйлдэв. 9 Тийн бөгөөд Жахуа нь Соломоны тус хилэгнэв. Тэр юу гэвэл, 
түүнд хоёр дахиж үзэгдээд үүний учир захиж, өөр бурхдыг даган бүү үйлд 
гэж түүнд зарлиг болсон Израйлны Жахуа бурхнаас түүний зүрх нь 
урвасан аж. 10 Бас тэр нь Жахуагийн түүнд захисныг эс сахив. 11 
Тиймийн тул Жахуа нь Соломонд ийн; Чиний үүнийг үйлдэж, миний чамд 
захисан тогтоол хийгээд захиануудыг эс сахисны тул би эзэлгүүрнийг 
чамаас эрхгүй хагацуулан чиний боолд өгсү. 12 Зүгээр чиний Давид 
эцгийн тул би чиний байх цагт үүнийг үл үйлд. Чиний хөвгүүний гараас 
эзэлгүүрнийг хагацуулах буй. 13 Тийн бөгөөд би миний Давид боолын 
учир болон миний сонгосон Иерусалимын учир бүхэл эзэлгүүрнийг үл 
хагацуулан, чиний хөвгүүдэд нэгэн овгийг өгсү гэж зарлиг болов. 14 Тийн 
бөгөөд Жахуа нь Идумын хадид хүнийг Соломоны тус эсэргүүцэгч болгон 
босгов. Тэр нь Идумд хааны үрээс бөлгөө. 15 Тийн бээр Давидын Идумд 
одсон цагт чуулганы Жиуав тэргүүлэгч нь Идумд хамаг эрсийг алаад, 
алагсдыг булахын тул гарав. 16 Тэр юун гэвэл, Жиуав нь тэнд хамаг 



Израйлтай Идумд байгч хамаг эрсийг алдлан зургаан сарын турш байв. 
17 Тэр цагт Хадид нь бяцхан хүүхэн атал өөрийн эцгийн боолууд байсан 
зарим Идумтэнтэй Египетэд одохоор зугтаав. 18 Тэгээд тэд Мидианаас 
босоод Паранд ирээд, Паранаас хүмүүсийг аваад Египетэд Египетийн 
Фарау хаанд хүрч ирэв. Тэр нь Хадидад гэрийн өгөн, түүнийг тэжээлгэн 
түүнд нэг газрыг өгөв. 19 Тэгээд Хадид нь Фараугийн өмнө их хайр 
хүртэв. Бас Фарау нь өөрийн хатан гэвэл, Тахфинис хатан хааны дүүг 
түүнд гэргий болгон өгөв. 20 Тийнхүү Тахфинисийн дүү нь түүнд Кинубад 
хөвгүүнийг төрөв. Тахфинис нь Фараугийн гэр дотор түүнийг хөхнөөс нь 
салгав. Тийн бээр Кинубад нь Фараугийн гэр дотор Фараугийн хөвгүүдтэй 
байлцав. 21 Тэгээд Хадид нь Египетэд байх цагтаа Давидын эцэг 
нартайгаа унтсан хийгээд чуулганы Хиуав тэргүүлэгчийн үхсэнийг сонсов. 
Тийнхүү Хадид нь Фарауд ийн; Миний орондоо одохын тул намайг тавин 
хайрла! гэж өгүүлэв. 22 Тийнхүү Фарау нь түүнд өгүүлрүүн; Чи надтай 
юугаар дутаад өөрийн оронд одохыг эрсэн буюу гэсэнд Хадид нь 
өгүүлрүүн; Надад юу ч дутаан биш, харин намайг тавьж илгээтүгэй! гэлээ. 
23 Бас бурхан нь Соломонны тус өөрийн Зубагийн Хададизар эзэн 
хаанаас зугтаасан Илиадын Ризун хөвгүүнийг эсэргүүцэгч болгон босгов. 
24 Тэр нь Давидын Зубануудыг алсан цагт биедээ хүмүүсийг цуглуулаад 
чуулганы тэргүүлэгч болов. Тэд нь Дамаскад одоод, тэнд сууж Дамаскад 
эзлэв. 25 Тийн бөгөөд Хадидын хороос гадна Ризун нь Соломоны хамг 
цагт Израйлд эсэргүүцэгч болоод Израйлыг өшөөлөн Сири дээр хаан 
бөлгөө. 26 Жич Жиридийн Ифарадтаны Нибадын хөвгүүн байтал 
Соломоны боол болсон Жирубуам нь хааны тус урвав. 27 Түүний гараа 
хааны тус өргөх шалтгаан гэвэл ийн; Соломон нь Милуг үүдэж өөрийн 
Давид эцгийн хотны эвдрэлүүдийг засав. 28 Тэрхүү Жирубуам хүн нь их 
баатар хүн аж. Бас Соломон нь тэрхүү залуугийн үйлдвэрт байхыг 
ажиглаад түүнийг Жиусивны гэрийн хамаг хэргийн дээр захирагч болгов. 
29 Тийнхүү тэр цагт Жирубуамын Иерусалимд гарсанд Шилугийн Ахиа 
форофид нь замд түүнтэй уулзав. Тэр нь шинэ хувцастай ажээ. Бас тэд 
хоёр нь хээрт тусгаар аж. 30 Тэгээд Ахиа нь түүний өмссөн шинэ хувцсыг 
бариуд Арван хоёр анги болгон тасдаад, Жирубуамд өгүүлрүүн; 31 арван 
хувийг ав. у гэвэл, Израйлын Жахуа бурхан нь ийн; Мана. Би 
эзэлгүүрнийг Соломоны гараар хагацуулан чамд арван хувийг өгсү. 32 
Зүгээр миний Давид боолын тул болон Израйлын хамаг овгоос миний 
сонгосон Иерусалимын балгасны тул түүнд нэг овог байх болно. 33 Тэр 
юу гэвэл, тэд нь намайг огоороод Шийдунтний Ашторид Дагина бурхан 
болон Муавтны Химус бурхан ба Аммоны хөвгүүдийн Милкум бурханд 
мөргөн миний замуудаар эс яван миний өмнө зөвийг эс үйлдэн, түүний 
Давид эцэг мэт миний захиануудыг эс бүтээв Тийн боловч би бүхэл 
эзэлгүүрнийг түүний гараас үл аван, миний сонгосон Давид боолын тул 



Соломоны насны хамаг өдрүүдэд түүнийг ноён байлгах болно. Тэр юу 
гэвэл, Давид нь миний зарлигууд болон захиануудыг сахив. 35 Зүгээр би 
Соломоны хөвгүүний гараас эзэлгүүүрнийг аван чамд арван овгийг өгсү. 
36 Тийнхүү миний нэрээ байлгахын тул сонгосон Иерусалим балгасны 
дотор миний Давид боолын миний өмнө үргэлжид зултай болохын тул би 
түүний хөвгүүнд нэг овгийг өгсүү. 37 Тийн бээр би чамайг авах бөгөөд чи 
сүнсний хамаг хүслээрээр эзэлж, Израйлын дээр хаан болох болно. 38 
Тэр тийн байхад чи миний чамд хамаг зарлиглахыг сонсож миний замаар 
яван, миний өмнө зөвийг үйлдэн, миний Давид боол мэт миний захиас 
болон зарлигийг сахих бөгөөс эл. Би чамтай байж, Давидын тул бат 
гэрийг үүдсэн мэт, түүнчлэн чамд үүдэн, Израйлыг чамд өгсү. 39 Жич би 
үүний учир Давидын үрсийг зовоох боловч мөнхөд зовоох бус гэж зарлиг 
болов. 40 Тиймийн тул Соломон нь Жирубуамыг алахыг туурвив. Харин 
Жирубуам нь босоод Египетэд зугтаан Египетийн Шишаг хаантай 
Соломоны үхэх болтол Египетэд байв. 41 Тийнхүү Соломоны биш үйлс 
хийгээд хмаг үйлдсэн ба цэцэн нь Соломоны үйлдвэрийн туужийн дотор 
бичигдсэн болно. 42 Тийн бээр Соломоны хамаг Израйлын дээр 
Иерусалимын эзэлсэн цагт дөчин жил бөлгөө. 43 Тэндээс Соломон нь 
өөрийн эцэг нартай унтаад өөрийн Давид эцгийн хотод булагдав. Тийн 
бөгөөд түүний Рихубуам хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэндээс Рихубуам нь Шихимд одов. Тэр юу гэвэл, хамаг Израйл нь 
түүнийг хаан болгохын тул Шихимд ирсэн болно. 2 Тэгээд Нибэдийн 
Жирубуам хөвгүүн нь тэр цагт Египетэд байтал сонсов. Жирубуам гэвэл, 
Соломон хааны өмнөөс зугтаагаад Египетэд суусан билээ. 3 Тэгээд 
тэднийг илгээгээд түүнийг дуудсанд, Жирубуам болон Израйлын бүхэл 
чуулган нь ирэлцээд Рихубуамд ийн өгүүлэлдрүүн; 4 Чиний эцэг нь 
бидний ачааг хүн болгов. Тиймээс чи эцгийнхээ хатуу зарагдал хийгээд 
түүний бидний хүнд ачсан хүнд аяааг хөнгөн облгох бол бид чамд 
зарагдана. 5 гэсэнд тэр нь тэдэнд өгүүлрүүн; Та гурван хоногт одоод 
дахиж надад ирэгтүн! гэсэнд улс нь одов. 6 Тэгээд Рихубуам хаан нь 
өөрийн Соломон эцгийн амьд цагт түүний өмнө байгч өтгөс улстай 
зөвлөлцөж өгүүлрүүн; Та энэхүү улсад ямар хариу өгүүлэхийг надад 
зөвлөлцөнө үү? 7 гэсэнд тэд нь өгүүлрүүн; Хэрвээ чи өнөөдөр энэхүү 
улсад номхон болон тэдний хүссэнээр болж, сайхан хариу үгсийг өгүүлэх 
бөгөөс эл. Тэд нь чиний боолууд үргэлжид болох буй гэлээ. 8 Зүгээр тэр 
нь өтгөс улсын түүнд өгсөн зөвлөгөөг орхин түүний өмнө байгчтай хамт 
хүмүүжигдсан залуустай зөвлөлцөн тэдэнд өгүүлрүүн; 9 Чиний эцгийн 
бидэнд авчирсан ачааг хөнгөн болгон үйлд! гэсэн улсад бидний ямар 



хариу өгүүлэхийг зөвлөлцөнө үү, та 10 гэсэнд түүнтэй хамт хүмүүжсэн 
залуус нь өгүүлрүүн; Чиний эцэг нь бидний ачааг хүнд болгов. Харин чи 
бидэнд хөнгөн болгон үйлд гэж чамд өгүүлсэн энэ улсад ийн өгүүл. 
Миний чигчий хуруу нь миний эцгийн бэлхүүснээс зузаан болох буй. 11 
Миний эцэг нь танд хүнд ачааг ачив. Харин би таны ачаанд нэмсү. Бас 
миний эцэг таныг ташуураар жанчив. Харин би таныг хилэнцэт 
хорхойгоор жанчсу гэлээ. 12 Тэгээд хааны гуравдугаар өдөр надад дахин 
ирэгтүн! гэж болзоолсон мэт Жирубуам болон хамаг улс нь гуравдугаар 
өдөр Ривубуамд ирэлцэв. 13 Тийнхүү хаан нь тэдэнд хатуугаар хариу 
өгүүлэн, өтгөс улсын түүнд өгсөн зөвлөгөөн орхиж, 14 залуусын 
зөвлөгөөний ёсоор тэдэнд өгүүлрүүн; Миний эцэг таны ачааг хүн болгов. 
Харин би таны ачаанд нэмсү. Миний эцэг нь таныг ташуураар жанчив. 
Харин би таныг хилэнцэт хорхойгоор жанчсу гэлээ. 15 Тэр мэтээр хаан нь 
улсыг эс сонсов. Тэр юу гэвэл, тэр нь Жахуагаас билээ гэвэл, Жахуагийн 
Шилугийн Ахиагаар Нибэдийн Жирубуам хөвгүүнд зарлигаа бүтээхийн 
тул болой. Тийнхүү хамаг Израйл нь хааны тэдэнд эс сонссоныг үзэв. 
Тиймийн тул улс нь ханд хариу өгүүлрүүн; Бид Давидад ямар хувьтай вэ? 
Бас Ишийн хөвгүүнд өмч үгүй билээ. Израйл аа! Өөрийн майхнуудад 
харигтун! Давид аа! Одоо өөрийн гэрийг үйлд гэсэнд Израйл нь өөрийн 
гэрт харив. 17 Зүгээр Жахуагийн балгадад суугч Израйлын хөвгүүдэд 
Рихубуам нь хаан болов. 18 Тэгээд Рикубуам хааны албаны тэргүүлэгч 
Адурамыг илгээсэнд, хамаг Израйл нь түүнийг чулуугаар чулуудаж 
үхүүлэв. Тиймийн тул Рахубуам хаан нь яаран Иерусалимд зугтаахын тул 
тэргэндээ оров. 19 Тийнхүү Израйл нь өнөөдөр болтол Давидын гэрийн 
тус урвасан ажуу. 20 Тэгээд хамаг Израйл нь Жирубуамын буцаж ирснийг 
сонсод илгээж, чуулганд дуудаад хамаг Израйлд хаан болгов. Иудейгийн 
овгоос өөр хэн ч Давидын гэрийг эс дагав. 21 Тэгээд Рихубуам нь 
Иерусалимд хүрээд Иудейгийн бүхэл овог болон Бинзамины овог гэвэл, 
нэг бум найман түмэн сонгосон, дайны хүнийг Израйл таны тус 
дайлалцан, эзэлгүүрнийг Соломоны Рихубуам хөвгүүнд буцаахын тул 
цуглуулав. 22 Тэгээд бурхны зарлиг нь бурхны Шимайяа хүнд ирж ийн; 23 
Чи Иудейд хийгээд улсад ийн; 24 Жахуа нь ийн зарлиг болно. Та бүү 
гарагтун! Өөрийн ах дүү нар гэвэл, Израйлын хөвгүүдийн тус бүү 
дайлагтун! Хүн бүр өөрийн гэрт харьтугай! Тэр юу гэвэл, энэ үйл нь 
надаас билээ гэсэнд тэд нь Жахуагийн зарлигийг сонсоод Жахуагийн 
зарлигийн ёсоор гэртээ харьж одов. 25 Тэндээс Жирубуам нь Ифариам 
ууланд Шихимыг үүдээд тэнд суув. Бас тэр нь тэндээс гараад Пинуйлыг 
үүдэв. 26 Тийнхүү Жирубуам нь зүрхээрээ өдгөө эзэлгүүр нь Давидын 
гэрт буцах буй за. 27 Хэрэв энэхүү улс нь Жахуагийн гэрт тахилыг 
өргөхийн тул Иерусалимд одох бөгөөс элэхүү улсын зүрх нь өөрийн эзэнд 
гэвэл, Иудейгийн Рихубуам хаанд буцах бөгөөд тэд нь намайг алаад 



Иудейгийн Рихубуам хаанд буцах буй за гэлээ. 28 Тиймийн тул хаан нь 
зөвлөөд хоёр алтан тугалыг үйлдэв. Израйлын хөвгүүд өгүүлрүүн; 
Иерусалимд одоход нь танд хэцүү буй. Израйл аа! Чамайг Египет газраас 
авчирсан бурхдыг үзэн үйлд 29 гээд нэг тугалыг Битилд байлган, нөгөөг 
Дэнд байлгав. 30 Тийн бөгөөд энэ хэрэг нь нүгэл болов. Тэр юу гэвэл, улс 
нь нэгэнд мөргүрт Дэн хүртэл нутаг бөлгөө. 31 Бас тэр нь өндөр ордын 
гэрийг үйлдээд, Ливин хөвгүүдээс өөр улсаас лам нар болгов. 32 Жич 
Жирубуам нь Иудейгийн дотор байгч найртай адил найрыг 8р сарын 
15ны өдөр тогтоогоод, Битилд тахилын ширээний дээр тахилуудыг өргөж, 
өөрийн гэсэн тугалуудад ч тахилуудыг өргөв. Бас тэр нь өөрийн үйлдсэн 
өндөр ордын лам нарыг Битилд байлгав. 33 Тэр нь 8р сарын 15ны өдөр 
гэвэл, өөрийн санасан сард өөрийн Битилд үйлдсэн тахилын ширээний 
дээр тахилуудыг өргөж, Израйлын хөвгүүдийн тул найрыг тогтоогоод, 
тахилын ширээн дээр тахилуудыг өргөж анхилах үнэртнийг шатаав.  

Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Тэндээс Мана. Жирубуамын тахилын ширээний дэргэд анхилах 
үнэртнийг өргөхийн тул байсанд бурхны нэг хүн нь Жахуагийн зарлигаар 
Иудейгээс Битилд ирэв. 2 Тийнхүү тэр хүн нь Жахуагийн зарлигаар 
тахилын ширээний тус дуудаж ийн; Тахилын ширээ ээ! Тахилын ширээ 
ээ! Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Нэгэн хөвгүүн нь Давидын 
гэрт төрөгдөх буй. Түүний нэр нь Зосио болох бөгөөд, тэр нь чиний дээр 
анхилах үнэртнийг шатаагч өндөр газрын лам нарыг чиний дээр өргөх 
бөгөө дхүмүүсийн яс нь чиний дэр шатаагдах бий 3 гээд тэрхүү өдөр 
тэмдэг өгч өгүүлрүүн; Жахуагийн өгсөн тэмдэг нь ийн; Мана. Энэ тахилын 
ширээ нь хагарах бөгөөд түүний дээр байгч үнэс нь асгагдах болно 4 
гэсэнд Жирубуам хаан нь Битилд байгч тахилын ширээний тул дуудагч 
ширээнээс гараа сунгаж өгүүлрүүн; Түүнийг баригтун! гэсэнд түүний тус 
сунгасан гар нь хатав. Тэгээд тэр нь биедээ буцаан татаж эс чадав. 5 Бас 
тахилын ширээнээс бурхны хүний Жахуагийн зарлигаар өгсөн тэмдгийн 
ёсоор тахилын ширээ нь хагарсан бөгөөд үнс нь асгарсан билээ. 6 
Тиймээс хаан нь бурхны хүнд өгүүлрүүн; Одоо миний тул өөрийн Жахуа 
бурхны хайрыг эрэн, миний гарыг надад дахиж өгөгдөхийн тул залбиран 
үйлд гэсэнд бурхны хүний Жахуагийн хайрыг эрснээр хааны гар нь дахиж 
өгөгдөв. 7 Тийнхүү хаан нь бурхны хүнд өгүүрүүн; Надтай миний гэрт ирж 
биеэ амруулан үйлд. Би чамд шанг өгнө 8 гэсэнд бурхны хүн нь хаанд 
өгүүлрүүн; Чи өөрийн гэрийн хагасыг надад өгөх боловч би чамтай үл 
одож, энэ оронд идээг үл идэн усыг ч үл уух буй. 9 Тэр юу гэвэл, 
Жахуагийн зарлиг нь надад ийн; Идэн үл идэн, усыг ч бүү уу! Жич одсон 
замаараа буцтугай! гэж захисан буй 10 гэсэнд тэр нь өөр замаар яваад 



Битилд ирсэн замаар эс буцав. 11 Тэр цагт нэг хөгшин форофид нь 
Битилд суун авай. Бас түүний хөвгүүд нь ирээд бурхны хүний тэр өдөр 
Битилд үйлдсэн хамаг үйлсийн учир мэдүүлэн түүний хаанд түүний хаанд 
өгүүлсэн үгсийг эцэгтээ мэдүүлэв. 12 Тийн бөгөөд тэдний эцэг нь тэдэнд 
ийн; Тэр нь ямар замаар одов гэж өгүүлэв. Тэр юу гэвэл, түүний хөвгүүд 
нь Иудейгээс ирсэн тэрхүү бурхны хүний одсон замыг үзсэн ажээ. 13 Бас 
тэр нь хөвгүүддээ ийн; Илжгийг эмээлэгтүн! гэсэнд тэдний илжгийг 
эмээлсэнд тэр нь унаад 14 бурхны хүнийг нэхэж, Дирибитэн модны доор 
суусныг олоод түүнд өгүүлрүүн; Чи Иудейгээс ирсэн бурхны хүн мөн буюу 
гэсэнд тэр нь би мөн гэж өгүүлэв. 15 Тийнхүү тэр нь түүнд ийн; Надтай 
миний гэрт ирээд идээг идтүгэй! 16 гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Би чамтай 
одон, чамтай орж, бас чамтай энэхүү оронд идээг идэн усыг ууж, үл 
болох буй. 17 Тэр юу гэвэл, Жахуагийн надад зарлиг болсон нь ийн; Чи 
тэнд идээг үл идэж, усыг ч үл уу! Жич одсон замаараа бүү буц 18 гэсэнд 
тэр нь түүнд өгүүлрүүн; Би чамд адил форофид мөн. Тийн бөгөөд нэг 
анхил нь Жахуагийн зарлигаар надад ийн өгүүлэв Түүний идээг идэх 
бөгөөд усыг уухын тул түүнийг өөрийн гэрт буцаан үйлд гэж түүнд 
худлаар өгүүлэв. 19 Тийн бөгөөд тэр нь түүнтэй буцаад түүний гэрийн 
дотор идээг идэн усыг уув. 20 Тэгээд тэдний ширээний дэргэд суун атал 
Жахуагийн зарлиг нь түүнийг буцаасан форофид ирэв. 21 Тийн бөгөөд 
тэр нь Иудейгаас ирсэн бурхны хүнийг дуудаж өгүүлрүүн; Жахуа нь ийн 
зарлиг болно. Чи Жахуагийн зарлигийг тасалж, чиний Жахуа бурхны чамд 
зарлиг болсон орны тэнд идээг усыг уусан билээ. Тиймийн тул чиний хүүр 
нь чиний эцгийн хүүрийн булшинд үл бүрэх бий гэлээ. 23 Тийн бөгөөд 
тэрхүү буцаагдсан хүний идээг идэж, усыг уусны хойно тэр форофид нь 
түүний тул илжгийг эмээлэв. 24 Тэгээд түүний одсоны хойно нэг арслан 
нь түүнтэй замаар учирч түүнийг алав. Бас түүний хүүр нь замд хаягдав. 
Тийнхүү илжиг нь түүний дэргэд зогсов. Арслан ч хүрийн дэргэд зогсов. 
25 Тэндээс Мана. хүмүүс нь өнгөрч, замд хаясан хүүр болон арсланы 
хүүрийн дэргэд зогсснйг үзээд хөгшин форофидын сууан балгасанд 
хүрээд тэнд үхүүлэв. 26 Тийнхүү түүнийг замаас буцаагч форофид нь 
үүний учир сонсонд өгүүлрүүн; Тэр нь Жахуагийн озарлигийг эс сонссон 
бурхны хүн мөн буй. Тиймийн тул Жахуагийн түүнийг арсланд өгснөөр 
арслан нь Жахуагийн түүнд зарлиг болсны ёсоор таслан алав 27 гээд 
хөвгүүддээ ийн; Миний тул илжгийг эмээллэгтүн! гэсэнд тэд нь эмээллэв. 
28 Тийнхүү тэр нь одоод түүний замд хаягдсан хүүр хийгээд хүүрийн 
дэргэд зогсож байсан илжиг болон арсланг олов. Арслан нь хүүрийг эс 
идэн илжгийг эс тасалсан бөлгөө. 29 Тийн бөгөөд форофид нь бурхны 
хүний хүүрийг өргөж илжгний дээр тавиад гэдрэг авчрав. Тийнхүү хөгшин 
форофид нь түүний учир цурхирахын тул болон нүхийг булахын тул 
балгасанд ирэв. Зо. Бас тэр нь өөрийн тул үйлдсэн булшны дотор 



хүүрийг тавив. Тийн бөгөөд тэд нь түүний учир цурхирч аяа миний ах аа! 
гэж өгүүлэлдэв. 31 Жич форофид нь түүнийг булаад хөвгүүддээ ийн; 
Миний үхэхэд бурхны хүний булагдсан булшны дотор намайг булагтун! 
Миний ясыг түүний ястай тавиад 32 тэр юуны тул гэвэл, Жахуагийн 
зарлигаар Битилд байгч өндөр ордуудын хамаг гэрүүдийн тус түүний 
дуудсан үг нь эрхгүй бүтэх болъюу гэлээ. 33 Түүнээс хойно Жирубуам нь 
өөрийн муу явдлыг эс тэвчин, улсаас өндөр ордын лам нар дахин болгов. 
Тэр нь аль зурласныг ариутгав. Тийнхүү тийм хүн нь өндөр ордын лам 
болов. 34 Тийн бээр энэ нь Жирубуамын гэрийг таслах болон дэлхийн 
нүүрээс хоосруулах нүгэл болов.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тэр цагт Жирубуамын Авиа хөвгүүн нь өвдөв. 2 Тийн бөгөөд Жирубуам 
гэргийдээ ийн; Босоод Жирубуамын гэргий байх үл мэдэгдэхээр биеэ 
ондоо болгон Шилүд одож хайрлан, Мана. тэнд миний энэхүү улсын хаан 
болохыг өгүүлсэн Ахиа форофид буй. 3 Бас гартаа арван боорцог 
хийгээд нэмгэн боорцгууд ба балын савыг аваад түүнд од. Тэр нь хүүхэнд 
юу болохыг чамд өгүүлэх буй за 4 гэсэнд Жирубуамын гэргий нь тэр 
мэтээр үйлдэн босоод Шилүд одоод Ахиагийн гэрт хүрэв. Зүгэр Ахиа нь 
харж эс чадсан буй. Тэр юу гэвэл, их настай болсноос түүний нүд нь 
сохор болсон билээ. 5 Харин Жахуа нь Ахиад ийн; Мана. Жирубуамын 
гэргий нь өөрийн хөвгүүний учир юмыг асуухаар чамд ирнэ. Тэр юу гэвэл, 
хөвгүүн нь өвчтэй ажээ. Ийм тийм түүнд өгүүлэн үйлд. Тэр юун гэвэл, тэр 
нь орохдоо биеэ ондоо болгох буй гэж зарлиг болсон билээ. 6 Тийн 
бөгөөд Ахиа нь түүний үүдээр орж хөлийн чимээг сонсмогц өгүүлрүүн; 
Жирубуамын гэргий ээ! Ортугай! Чи юуны тул биеэ ондоо болгоном бэ? 
Тэр юу гэвэл, би чамд хүнд үгээр илгээгдэнэ. 7 Од. Жирубуамд ийн; 
Израйлын Жахуа бурхны зарлиг нь ийн; Би чамайг улсын дээр тэргүүлэгч 
болгож, 8 эзэлгүүрийг Давидын гэрээс хагацуулаад чамд өгөв. Тийн 
боловч би миний Давид боол мэт эс болов. Тэр нь миний зарлигуудыг 
сахиж намайг магад зүрхээр дагаж, миний өмнө ямагт зөвийг үйлдэв. 9 
Зүгээр чи чамаас урьд байгсдаас мууг үйлдэж өөрийн ту лөөр бурхад 
болон цутгасан хөргүүдийг хйиж, намайг хилэгнүүлээд намайг гэдрэг 
огоорсон буй. 10 Тиймийн тул Мана. би Жирубуамын гэрийн тус хорыг 
ирүүлэн, Жирубуамаас эр хүн болон Израйлд үлдэж хаагдсаныг таслан, 
хүний хоидыг аваачигдах мэт, түүнчлэн Жирубуамын гэрийг үлдээлийг 
дуустал аваачна. 11 Балгасны дотор Жирубуамын үхэгч хүнийг 
нохойнууд нь идэх буй. Бас хээр үхэгчийг огторгуйн шувууд нь идэх буй. 
Тэр юу гэвэл, Жахуа нь энэ мэт зарлиг болсон буй. 12 Тиймийн тул чи 
босоод гэртээ од. Чиний хөлийн балгасанд ороход хүүхэн нь үхэх буй. 



Тийн бөгөөд хамаг Израйл нь түүний учир гашуудаж түүнийг булах буй. 
Тийн бээр Жирубуамын үрсээс ганцхан тэр нь булшинд хүрэх буй. Тэр юу 
гэвэл, Жирубуамын гэрээс түүний дотор Израйлын Жахуа бурхны тул 
сайн сэтгэл нь олдсон буй. 14 Жич Жахуа нь өөрийн тул Израйлын дээр 
хааныг босгох буй. Тэр нь Жирубуамын гэрийг тэр өдөр таслах буй. 
Зүгээр хэзээ буй буюу. Өдгөө цагт буй. 15 Тэр юуны тул гэвэл, усан дотор 
хулс хөдөлдөг мэт Жахуа нь Израйлыг тасалж, тэдний эцэгт өгсөн энэ 
сайн газраас Израйлыг үндсээр гаргаж голын цаана тархаах буй. Тэр юу 
гэвэл, тэд нь Ашара ойгоо үйлдэж Жахуаг хилэгнүүлэв. 16 Бас нүглийг 
үйлдээд Израйлыг нүгэлд оруулсан Жирубуамын нүглүүдийн учир тэр нь 
Израйлыг огоорох болъюу 17 гэсэнд Жирубуамын гэргий нь босч одоод 
Тиршид ирэв. Тийнхүү түүний үүдний оролгод хүрмэгц хүүхэн нь үхэв. 18 
Тэгээд түүнийг булаад, хамаг Израйл нь Жахуагийн Ахиа форофидоор 
зарлиг болгосон мэт түүний учир гашуудав. 19 Тийнхүү Жирубуамын өөр 
үйлс гэвэл, түүний дахиж дайлалцсан болон яахиж эзэлсэн нь Мана. 
Израйлын хаадын цагийн туужийн дотор бичигдсэн буй. 20 Тэгээд 
Жирубуамын эзэлсэн цаг нь хорин хоёр жил болсон бөгөөд тэр нь өөрийн 
эцэг нартай унтав. Тийнхүү түүний Надав хөвгүүн нь түүний оронд хаан 
болов. 21 Тэгээд Соломоны Рихубуам хөвгүүн нь Иудейд хаан болов. 
Рихубуам нь эхэлж хаан болох цагтаа дөчин нэгэнт настай болоод, 
Жахуагийн Израйлын хамаг овгуудаас тэнд нэрээ байлгахын тул 
сонгосон Иерусалимд арван долоон жилд эзлэв. Рихубуамын эхийн нэр 
нь Нэ Э Ла билээ. Тэр нь Аммонтоанаас аж. 22 Тэгээд Иудей нь 
Жахуагийн өмнө мууг үйлдэн, үйлдсэн нүглүүдээрээ өөрийн эцэг нарын 
хамаг үйлдсэнээс түүнийг ихэд атаархуулан хилэгнүүлэв. 23 Тэр юу 
гэвэл, тэд нь өөрийн тул өндөр орд болон хөргүүд ба дүрсүүдийг аливаа 
өндөр уулан дээр, ногоон модны доор бүтээв. 24 Бас тэр газарт худумын 
хилэнцийн үйлдэгчид бөлгөө. Тэд нь Израйлын хөвгүүүдийн өмнөөс 
Жахуагийн гаргасан улсуудын хамаг бузруудын ёсоор үйлдэв. 25 Тэгээд 
Рихубум хааны 5р жилд Египетийн шашаг хаан нь Иерусалимд ирэв. 26 
Тийнхүү тэр нь Жахуагийн шан болон хааны шанг аваачиж, хамгийг 
аваачив. Жич тэр нь Соломоны үйлдсэн хамаг алтан бамбайнуудыг 
аваачив. 27 Тэндээс Рихубум хаан нь тэдний оронд зэс бамбайнуудыг 
үйлдээд хааны гэрийн үүдийг сахигчдын тэргүүлэгчийн гарт өгөв. 28 
Тэгээд хааны Жахуагийн гэрт ороход сахигчид нь тэднийг өргөөд 
сахигчдын тасагт хариулав. 29 Тийнхүү Рихубуамын өөр үйл гэвэл түүний 
хамаг үйлдсэн нь Иудейгийн хаадын цагт тууж номонд бичигдсэн буй. 30 
Тийнхүү Рихубуам Жирубуам хоёрын хооронд тэдний бүхэл цагт дайн 
байсан ажээ. 31 Тэгээд Рихубуам нь өөрийн эцгүүдтэй унтаад, эцэг 
нартай Давидын балгасны дотор булагдав. Түүний эхийн нэр нь Нэ Э Ла 



аж. Тэр нь Аммонтан аж. Тэгээд түүний Абиам хөвгүүн нь түүний оронд 
хаан болов.  

Арван тавдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Нибадын Жирубуам хөвгүүний 18 дахь жилд Абиам нь 
Иудейгийн хаан болоод Иерусалимд гурван жилд эздэв. Түүний эхийн 
нэр нь Абишалумын Ма Э Ка охин аж. 3 Тиймээс тэр нь өөрийн эцгийн 
урьд үйлдсэн нүглүүдээр явав. Бас түүний зүрх нь түүний Давид эцэг 
ажээ. 4 Түүний Жахуа бурхан Давидын тул түүний хойно хөвгүүнийг нь 
Иерусалим тэтгэн Иерусалимыг батлахын тул түүнд нэгэн зулыг өгөв. 5 
Тэр юу гэвэл, Давид нь Жахуагийн өмнө хэргээс өөр захисан юунаас ч 
насны хамаг өдрүүддээ эс давав. 6 Рихубуам Жирубуам хоёр нь насан 
турш дайтсан билээ. 7 Тийнхүү Абиамын өөр үйлс гэвэл, түүний хамаг 
үйлдсэн нь Иудейгийн хаадын цагийн тууж номын дотор бичигдсэн буй. 
Бас Абиам Жирубуам хоёрын хооронд дайн байжээ. 8 Тийнхүү Абаиам нь 
өөрийн эцгүүдтэй унтаад Давидын балгасанд булагдав. Бас түүний Эсэ 
хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов. 9 Тэгээд Израйлын Жирубуам хаан 
2р жилд Э Сэ нь Иудейгийн хаан болоод 10 Иерусалимыг 41 жил эзлэв. 
Түүний эмэг эх нь Абишалумын Ма Э Еа нэрт охин аж. 11 Бас Э Сэ нь 
өөрийн Давид эцэг мэт Жахуагийн өмнө зөвийг үйлдэв. 12 Тийнхүү тэр нь 
Содомын хилэнц үйлдэгчдийг газраас гарган, өөрийн эцгийн бүтээсэн 
бузар хөргүүдийг болиулав. 13 Жич тэр нь Ма Э Ка эхээ хатан хаан 
болгохыг болиулав. Тэр юу гэвэл, тэр нь Ашарад нэг хөргийг үйлдэв. Э 
Сэ нь түүний бүтээсэн хөргийг эвдэж горхины дэргэд түлэв. 14 Харин 
өндөр орд нь бүрнээ эс болиулагдав. Тийн боловч Э Сэгийн зүрх нь 
түүний бүхэл насанд Жахуагийн өмнө шударга ажээ. 15 Бас тэр нь 
өөрийн эцгийн ариутгасан юмнууд хийгээд өөрийн ариутгасан нь гэвэл, 
алт болон мөнгө ба зэвсгүүдийг Жахуагийн гэрт оруулав. 16 Тэгээд Э Сэ 
болон Израйлын Ба Э Ша хааны хооронд тэдний бүхэл цагт дайн байсан 
байна. 17 Жич Израйлын Ба Э Үа хаан нь Иудейгийн тус одоод 
Иудейгийн Э Сэ хаанд хэнийг ч үл оруулан түүнээс хэнийг ч үл гаргахын 
тул Рамаг үүдэв. 18 Тэгээд Э Сэ нь Жахуагийн гэрийн үлдсэн санг болон 
хааны гэрийн сангийн хамаг мөнгө алтыг аваад өөрийн боолуудад өгөв. 
Жич Э Сэ хаан нь тэднийг Дамаскад суугч Сирийн Хижиуны Табримун 
хөвгүүний Бинхадад хаан хөвгүүнд илгээж өгүүлрүүн; 19 Бид хоёрын 
хооронд эвийн тогтоол болсон буй. Мана. Би чамд мөнгө алтыг бэлэг 
болгон илгээв. Тэгээд ирэн, Израйлын Ба Э Ша хааны надаас одохын тул 
түүнтэй байгч эвийн тогтоолоо тасалн үйлд 20 гэсэнд Бинхадид нь Э Сэ 
хааныг сонсож, чуулгадын тэргүүлэгчдээ Израйлын балгадын тус илгээж, 
Иун хийгээд Дэн ба Абил Бид Ла Э Ка болон Кинируд ба Навталайн 



бүхэл орныг таслав. 21 Тэгээд Ба Э Ша нь үүнийг сонсоод Рамаг 
үүдэхүйеэ зогсоод Тиржэд суув. 22 ТЭгээд Э Сэ хааны бүхэл Иудейд 
ялган өгөхүйеэ сонсголыг дэлгэрүүлснээр тэд нь Ба Э Шагийн Рамаг 
үүдсэн чулуу, модыг аваачив. Тэгээд Э Сэ хаан нь тэднээр Бинзамины 
Хив болон Мижбаг үүдэв. 23 Э Сэгийн өөр хамаг үйлс болох хамаг хүч ба 
хамаг үйлдсэн болон үүдсэн балгад эдний учир Иудейгийн хаадын цагийн 
тууж номын дотор бичигдсэн буй. Жич тэр нь Э Сэ нь өөрийн эцэгтэй 
унтаад эцэгтэйгээ Давидын балгасын дотор булагдав. Тийнхүү түүний 
Жихушабад хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов. 25 Жирубуамын Надав 
хөвгүүн нь Иудейгийн Э Сэ хааны 2р жилд хаан болоод Израйлд хоёр 
жилд эзэлсэн ажээ. 26 Харин тэр нь Жахуагийн өмнө мууг үйлдэж, эцгийн 
явдлаар болон түүний Израйлыг үйлдүүлсэн нүгэлт явдлаар явав. 27 
Тийнхүү Иссахарын овгийн Ахиагийн Ба Э Үа хөвгүүн нь түүний тус 
урваад түүнийг Пилиститний Кивтуны дэргэд алсан ажээ гэвэл, Надав 
болон хамаг Израйл нь Кивтуныг хүрээлсэн ажээ. 28 Иудейгийн Э Сэ 
хааны Зр жилд Ба Э Ша нь түүнийг алаад, түүний оронд эзлэв. 29 Тэгээд 
тэр нь хаан болоод Жирубуамын гэрийн хамгийг алаад, Жахуагийн 
Шилугийн Ахиа боолоороо зарлиг болсны ёсоор Жирубаумыг бүрнээ 
эвдэж түүнд их ч амьдыг эс үлдээв. 30 Тэр юу гэвэл, Жирубуамын 
үйлдсэн нүглүүдийн учир хийгээд түүний Израйлыг нүгэлд оруулсны учир 
ба түүний Израйлын Жахуа бурхныг хилэгнүүлсний учир болой. 31 Тэгээд 
Надавын өөр үйс хийгээд түүний хамаг үйлдсэн нь Израйлын хаадын 
цагийн тууж номон дотор бичигдсэн буй. 32 Тэгээд Э Сэ болон Израйлын 
Ба Э Ша хаан хоёрын хооронд тэдний бүхэл цагт дайн бөлгөө. 33 
Иудейгийн Э Сэ хааны Зр жилд Ахиа Ба Э Ша хөвгүүн нь хаан болоод 
хамаг Израйлын дээр Тиржад 24 жил эзлэв. 34 Жич тэр нь Жахуагийн 
өмнө мууг үйлдэн, Жирубуамын явдлаар хийгээд түүний Израйлыг нүгэлд 
оруулсан нүглээр явав.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1 Тэндээс Жахуагийн зарлиг нь Хананын Жиху хөвгүүнд Ба Э Шагийн тус 
ирж ийн; 2 Би чамайг шорооноос босгоод миний Израйл улсын дээр 
тэргүүлэгч болгосон боловч чи Жирубуамын явдлаар яваад миний 
Израйль улсыг нүгэлт оруулж тэдний нүглүүдээр намайг хилэгнүүлэв. 3 
Мана. Би Ба Э Шагийн үрс хийгээд түүний гэрийн үрсийг аваачин, чиний 
гэрийг Нибудийн Жирубуам хөвгүүний гэр мэт болгосу. 4 Ба Э Шагийн 
үрсээс аль хэн балгасанд үхэх хүнийг нохойнууд нь идэх бөгөөд аль хэн 
хээрт үхэх хүнийг огторгуйн шувууд нь идэх буй хэмээн зарлиг болов. 5 
Зүгээр Ба Э Шагийн өөр үйлс хийгээд түүний үйлдсэн ба түүний хүч нь 
Израйлын хаадын цагийн тууж номонд бичигдсэн буй. 6 Тийнхүү Ба Э Ша 



нь өөрийн эцэг нартай унтаад, Тирисад булагдав. Тэгээд түүний Ай Ла 
хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов. 7 Бас Жахуагийн зарлиг нь 
Хананайн Жиху форофид хөвгүүнээр Ба Э Шагийн тус хийгээд түүний 
гэрийн тус ирэв. Тэр юу гэвэл, түүний Жахуагийн өмнө үйлдсэн хамаг 
муугийн учир гэвэл, гарын үйлээрээ Жахуаг хилэгнүүлээд Жирубуамын 
гэрт адил болоод түүнийг алсны тул болно. 8 Иудейгийн Э Сэ хааны 26р 
жилд Ба Э Үагийн Эй Лэ хөвгүүн нь Тиржэд хаан болоод хоёр жил 
Израйлын дээр эзлэв. 9 Тэгээд Эй Лэийн Тиржэд байж тэндээс гэрийн 
Аржас тэргүүлэгчдийн гэрт согтон байтал, түүнийтэргэсийн хагас хувийн 
тэргүүлэгч болсон Жимри боол нь түүний тус урваад, 10 Иудейгийн Э Сэ 
хааны 28р жилд ороод, түүнийг алаад, түүний оронд хаан болов. 11 
Тэгээд тэр нь эзлэхээ эхэлж, ширээнд суумагц Ба Э Шагийн гэрийн 
хамгийг алаад, түүний төрлүүд болон нөхөдөөс нэг ч эрийг эс үлдээв. 12 
Тэр мэтээр Ба Э Шагийн үйлдсэн хамаг нүглүүдийн тул хийгээд түүний Эй 
Лэ хөвгүүний нүглийн тул ба тэдний Израйлыг нүгэлд оруулж, 13 Өөрийн 
дэмийрлүүдээр Израйлын Жахуа бурхныг хилэгнүүлсний тул Жахуагийн 
Жиху форофидоор Ба Э Шагийн тус зарлиг болсны ёсоор Жимри нь Ба Э 
Шагийн гэрийн хамгийг хоосруулав. 14 Тэгээд ЭЙ лэгийн өөр үйлс болон 
хамаг үйлдсэн нь Израйлын хаадын цагийн тууж номд бичигдсэн буй. 15 
Иудейгийн Э Сэ хааны 27р жилд Жимри нь Тиржэд долоон өдөрт эзлэв. 
Улс нь Пилиститэнд байгч Кибитаны тус балгас бөлгөө. 16 Тэгээд буусан 
улс нь Жимрийн урваад хааныг алсныг сонсов. Тиймийн тул хамаг 
Израйл нь тэр өдөр чуулганы Умри тэргүүлэгчийг буудалд Израйлын хаан 
болов. 17 Жич Умри хийгээд хамаг Израйл нь Кибитоноос гараад Тиржэг 
хүрээлэв. 18 Тэгээд Жимри нь балгасны автсаныг үзээд, хааны орд 
харшийн гэрт ороод өөрийн бие дээр хааны гэрийг ноцоогоод үхэв. 19 
Энэ гэвэл, Жахуагийн өмнө түүний мууг үйлдэж нүгэлтэй болоод, 
Жирубуамын явдлаар хийгээд түүний Израйлыг нүгэлд оруулсан нүглээр 
явсны тул болно. 20 Зүгээр Жимрийн өөр үйлс, үйлдсэн урван хэрэг нь 
Израйлын хаадын цагийн тууж номд бичигдсэн буй. 21 Тэр цагт 
Израйлын улс нь хоёр ангиар хуваагдав. Улсын нэг хагас нь Кинадын 
Тивний хөвгүүнийн хаан болгохын тул дагав. Нөгөө хэсэг нь Умрийг 
дагав. 22 Зүгээр Умрийг дагасан улс нь Кинадын Тивни хөвгүүнийг 
дагасан улсыг дайлав. Тийнхүү Тивни нь үхэв. Харин Умри хаан болов. 
23 Иудейгийн Э Сэ хааны 31р жилд Умри нь Израйлын дээр хаан болоод 
12 жил эзлэв. Тэр нь Тиржэд зургаан жил эзлэв. 24 Бас тэр нь Шимараас 
Самари уулыг хоёр дэлэнтний төдий мөнгөөр худалдаж аваад тэр уулан 
дээр нэг балгасыг үүдээд өгөгдсөн балгасаа уулын Шимар эзний нэрээр 
Самари хэмээн нэрлэв. 25 Зүгээр Умри нь Жахуагийн өмнө мууг үйлдэн, 
түүний урьд байсан хамгаас их мууг үйлдэв гэвэл, 26 тэр нь Нибудийн 
Жирубуам хөвгүүний хамаг явдал, дэмийрлүүдээр Израйлын Жахуа 



бурхныг хилэгнүүлэхийн тул түүний Израйлыг нүгэлд оруулсан нүглээр 
явав. 27 Тийнхүү Умрийн үйлдсэн өөр үйлс, үйлдсэн хүч нь Израйлын 
хаадын цагийн туужид бичигдсэн буй. 28 Тийнхүү Умри нь өөрийн 
эцгүүдтэй унтаад Самарид булагдав. Тийнхүү түүний Надав хөвгүүн нь 
түүний оронд хаан болов. 29 Тэр мэтээр Иудейгийн Э Сэ хааны 38р жилд 
Умрийн Ахав хөвгүүн нь Израйлын хаан болов. Тэр хүү Умрийн Ахав 
хөвгүүн нь Самарид 22 жилд Израйлд эзлэв. 30 Тийнхүү Умрийн Ахав 
хөвгүүн нь түүний урьд байсан хамгаас Жахуагийн өмнө их мууг үйлдэв. 
31 Тэгээд Нибэдийн Жирубуам хөвгүүний нүглүүдээр явах нь түүнд бага 
юм мэт бөгөөд тэр нь Шийдунтний Идба Ал хааны Жизэбил охиныг гэргий 
болгон аваад Бавалд зарагдаж мөргөв. 32 Бас тэр нь Самарид үүдсэн 
гэртээ Бавалын тул тахилын ширээг бүтээв. 33 Бас Ахав нь Ашара 
хөргийг үйлдээд түүнээс урьд байсан Израйлын хамаг хаадаас Израйлын 
Жахуа бурхныг ихэд хилэгнүүлэв. 34 Түүний цагт Бидалын Хияал нь 
Жирикуг үүдэв. Тэр нь Нүнгийн Иошован хөвгүүнээр Жахуагийн зарлиг 
болсны ёсоор түүнийг өөрийн Абирам их хөвгүүнээр суурилан түүний 
хаалгануудыг өөрийн Шихув отгон хөвгүүнээр босгон барив.  

Арван долдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Килиадад суугчдаас байсан Тишбагийн Илиа нь Ахавт 
өгүүлрүүн; Израйлын Жахуа бурхан нь амьд бөгөөд би түүний өмнө 
байна. Эд жилүүдийн турш миний зарлиггүйгээр сүүдэр хийгээд бороо ч 
үл болох буй гэлээ. 2 Бас Жахуагийн зарлиг нь Илиад ирж ийн; 3 Эндээс 
одож, зүүн зүгээр эргэж Иорданы өмнө байгч Хирид горхины дэргэд биеэ 
нуун үйлд. 4 Тэгээд чи тэр горхиноос уух буй. Би чамайг тэнд тэжээхийг 
хэрээнүүдэд захисан буй 5 гэж зарлиг болсонд тэр нь одоод Жахуагийн 
зарлигийн ёсоор үйлдэж, Иорданы өмнө байгч Хирид горхины дэргэд 
суув. 6 Тэгээд хэрээнүүд нь түүнд өглөө үдэш бүр талх, махыг авчирдаг 
ажээ. Бас тэр нь горхиноос уудаг аж. 7 Тэгээд нэг цаг өнгөрсний хойно 
горхи нь хуурай болов. Тэр юу гэвэл, тэр газарт бороо нь эс орсон ажээ. 8 
Жич Жахуагийн зарлиг нь түүнд ирж ийн; 9 Босоод, Шийдуны Зарифадад 
одоод тэнд суутугай! Мана. Би чамайг тэжээ гэж тэндээс нэг бэлбэсэн 
эмд захисан билээ гэж зарлиг болов. 10 Тэгээд тэр нь босоод Зарифадад 
одов. Тийнхүү түүний балгасны хаалганд хүрсэнд Мана. нэг бэлбэсэн эм 
нь тэнд түлээг хураан авай. Тэгээд тэр нь түүнд дуусан өгүүлрүүн; Миний 
уухын тул бяцхан усыг саваар авчирч хайрла 11 гээд тэр эмийн авчрахын 
тул одоход тэр нь бас дуудан өгүүлрүүн; Надад бяцхан талхыг гартаа 
авчран хайрла! 12 гэсэнд тэр эм нь өгүүлрүүн; Чиний Жахуа бурхан нь 
амьд бөгөөд надад болсон талхгүй ямагт торхонд нэг багахан гурил бий 
бөгөөд саванд нэг багахан тос буй. Мана. Би үүнийг өөрийн тул хийгээд 



хөвгүүний тул бэн чанах түлээг хураагаад гэртээ харина. Тийнхүү бид 
түүнийг идээд үхэх буй за 13 гэсэнд Илиа нь түүнд өгүүлрүүн; Бүү 
айтугай! Одоод өгүүлснээрээ үйлд. Зүгээр миний тул бяцхан боорцгийг 
урьд үйлдээд надад авчран түүнээс хойно өөрийн болон хөвгүүний тул 
хийж үйлд. 14 Тэр юу гэвэл, Израйлын Жахуа бурхны зарлиг болсон нь 
ийн; Жахуагийн газрын дээр бороог илгээх цаг болтол торхонд байгч 
гурил нь үл бага болох бөгөөд саванд байгч тос нь үл дутах буй 15 гэсэнд 
тэр нь одоод Илиагийн өгүүлснээр үйлдэв. Тийнхүү тэр эм хийгээд Илиа 
ба тэр эмийн гэр бүл нь нэг жилийг дуустал идэлцэв. 16 Тэгээд 
Жахуагийн Илиагаар болсон зарлигийн ёсоор торхонд байгч гурил нь 
бага эс болов. Саванд байгч тос ч эс дутав. 17 Тэгээд үүнээс хойно 
тэрхүү гэрийн эм эзний хөвгүүн нь өвчтэй болов. Түүний өвчний маш хүнд 
болсонд түүний дотор амьсгал эс үлдэв. 18 Тэгээд тэр эм нь Илиад 
өгүүлрүүн; Аяа, бурхны хүн ээ! Би чамд юун хэрэг. Чи миний нүглийг 
сануулж, миний хөвгүүнийг алахын тул ирэв үү? 19 гэсэнд тэр нь 
өгүүлрүүн; Хөвгүүнээ надад авчиртугай! гээд хөвгүүнийг түүнийг өврөөс 
аваад өөрийн суудаг дээрх давхарт аваачаад өөрийн дэвсгэрийн дээр 
хэвтүүлэв. 20 Тэгээд илиа нь Жахуад залбирч айлтгаруун; Миний Жахуа 
бурхан аа! Чи намайг гэртээ суулгасан бэлбэсний хөвгүүнийг алснаар 
түүнд мууг үйлдсэн буюу 21 гэж айлтгаад биеэ хөвгүүний дээр гурав 
дахиж сунган Жахуад залбирч айлтгаруун; Миний Жахуа бурхаан! Энэ 
хөвгүүний сүнсийг түүний дотор дахин оруулан соёрх! 22 гэж айлтгасанд 
Жахуа нь Илиагийн дууг сонсов. Тийн бээр хөвгүүний сүнс нь түүнд дахин 
орсон бөгөөд тэр амьд болов. 23 Тэгээд Илиа нь хөвгүүнийг аваад тэрхүү 
тасгаас гэрт буугаад түүний эхэд өгөв. Бас Илиа нь өгүүлрүүн; Мана. 
Чиний хөвгүүн нь амьд бий 24 гэсэнд тэр эм нь Илиад өгүүлрүүн; Чи 
бурхны хүн мөн бөгөөд чиний аманд байгч Жахуагийн зарлитг нь үнэн 
буй гэж өдгөө би мэднэ гэлээ.  

Арван наймдугаар бүлэг  

1 Тэгээд олон өдөр өнгөрсний хойно хоёр дахь жилд Жахуагийн зарлиг нь 
Илиад ирэн ийн; Чи одоод биеэ Ахавт үзэхүл тийнхүү би бороог оруулах 
бий 2 гэж зарлиг болсноор Илиа нь биеэ Ахавт үзүүлэхийн тул одов. Бас 
Самарид нэг хэцүү зуд болов. 3 Тэгээд Ахав нь өөрийн гэрийн Овидиа 
тэргүүлэгчийг дээдэв. Бас Овидиа гэвэл, Жахуагаас ихэд айдаг ажээ. 4 
Тэр тийн ахуйд Жижабилын Жахуагийн форофидыг алсан цагт Овидиа нь 
зуун форофидыг аваад, тавиад тавиадаар нэг агуйн дотор нуугаад талх, 
усаар тэжээв. 5 Тэгээд Ахав нь Овидиад өгүүлрүүн; Бид морьд, луусыг 
амьд байлгах өвсийг олохын тул газрын усны хамаг булгуудад болон 
горхиудад одъё. Тийн бус бөгөөс хамаг адгуус нь гээгдэх буй за гэлээ. 6 



Тэгээд тэд нь газраа алсдахын тул хоёрын хооронд хуваав. Ахав нь нэгэн 
харгуйгаар тусгаар одов. Овидиа ч нөгөө харгуйгаар тусдаа одов. 7 
Тэгэдэ Овидиагийн явж байтал Илиа нь түүнтэй учрав. Овидиа нь түүнийг 
таньж нүүрээрээ хөсөр унаад өгүүлрүүн; Чи миний Илиа эзэн мөн буюу 8 
гэсэнд Илиа тэр би мөн, чи одоод, Мана. Илиа энд байна гэж эзэндээ 
өгүүл 9 гэсэнд Овидиа өгүүлрүүн; Би ямар нүглийг үйлдэв ээ гэвэл, чи 
өөрийн боолыг Ахавын гарт магтахын тул өгөхийг дуралнам уу? 10 Чиний 
Жахуа бурхан нь амьд бөгөөд миний эзний илгээж чамайг эс бэдрүүлсэн 
газар болон эзэлгүүрэн ч үгүй. Тийнхүү тэр нь энд үгүй буй гэж тэдний 
өгүүлсэнд тэр нь чамайг эс олсны учир тэрхүү эзэлгүрин болон газрыг 
тангараглуулав. 11 Тийн боловч өдгөө чи ийн; Од. Өөрийн эзэнд Илиа 
энд байна гэж өгүүл гэж өгүүлнэ. 12 Зүгээр миний чамаас салмагц 
Жахуагийн тодотгол нь чамайг миний эс мэдсэн оронд аваачих бий. 
Тийнхүү миний Ахавт одож өгүүлсэнд, тэр нь чамайг үл олоод намайг 
алах буй. Харин чиний боол нь бага наснаасаа Жахуагаас айна. 13 
Жижабилын Жахуагийн форофид нарыг алсанд миний үйлдсэн нь миний 
эзэнд өгүүлэгдсэн буй за. Би Жахуагийн форофид нараас юун хүнийг 
тавь тавиар нэг агуйд нуугаад талх, усаар тэжээв. 14 Тэгээд өдгөө чи ийн; 
Одоод өөрийн эзэнд, Мана. Илиа энд бий гэж өгүүл гэсэн юм. Тийн бээр 
тэр нь намайг алах буй 15 гэсэнд Илиа нь өгүүлрүүн; Чуулганы Жахуа 
бурхан нь амьд бөгөөд би түүний өмнө байна. Өнөөдөр би эрхгүй биеэ 
түүнд үзүүлнэ 16 гэсэнд Овидиа Ахавтай учрахын тул одоод түүнд 
мэдүүлэв. Ахав ч Илиатай уулзахын тул одов. 17 Тэгээд Ахав нь Илиатай 
уулзахдаа түүнд өгүүлрүүн; Чи Израйлыг зовоогч мөн үү 18 гэсэн дтэр нь 
өгүүлрүүн; Би Израйлыг эс зовоов. Зүгээр чи болон чиний эцгийн гэр нь 
зовлоно Тэр юу гэвэл, та Жахуагийн захиануудыг огоороод Бавалд 
зарагдана. 19 Тиймийн тул өдгөө илгээгдээд миний дэргэд Кармил 
ууланд хамаг Израйл болон Бавалын дөрвөн зуун тавин форофид ба 
Жижибилын ширээн дидэгч Аштаридын 400 форофидыг цуглуулаад үйлд 
20 гэсэнд Ахав нь илгээгээд Израйлын хамаг форофид нарыг Кармил 
ууланд цуглуулав. 21 Тэгээд Илиа нь хамаг улсад ойртоод өгүүлрүүн; Та 
хэдий болтол хоёр санааны хооронд зогсном. Хэрвээ Жахуа нь бурхан 
мөн болбол түүнийг дагагтун! Бавал нь бурхан мөн бол түүнийг дагагтун! 
гэсэнд улс нь түүнд хариу эс өгүүлэв. 22 Бас Илиа нь улсад өгүүлрүүн; Би 
ганцаар Жахуагийн форофид амой. Зүгээр Бавалын форофид нар нь 450 
хүн өв. Тэр юуны тул гэвэл, тэр цаг болтол Жахуагийн нэрт сүм эс 
үүдэгдсэн бөлгөө. 3 Жич Соломон нь Жахуаг янаглан өөрийн Давид 
эцгийн захиануудаар явав. Ямагт тэр нь өндөр ордод тахилуудыг өргөн, 
анхилах үнэртнийг шатаадаг бөлгөө. 4 Бас хаан нь тахилыг өргөхийн тул 
Кибиунгад одов. Тэр нь их өндөр орон бөлгөө. Соломон нь мянган 
шатаалт тахилыг өргөв. Тийн бурхна нь ийн; Миний чамд юу өгөхийг эрэн 



үйлд 6 гэсэнд Соломон нь айлтгаруун; Чиний боол болсон миний Давид 
эцгийн чиний өмнө үнэнээр хийгээд зөвөөр ба, злдэгтүн! Тэр юун гэвэл, 
та олон буй. Тийнхүү өөрийн бурхдын нэрсэд дуудагтун! Зүгээр галыг бүү 
тавигтун! 26 гэсэнд тэд нь өгөгдсөн шараа авч бэлтгээд Бавалын нэрэнд 
эрт маргаашаас хагас өдөр болтол дуудан өгүүлрүүн; Бавал аа! Биднийг 
сонс! Гэвч дуугүй байсан бөгөөд хэн ч хариу эс өгүүлэв. Жич тэд нь 
үйлдсэн тахилын ширээн дээр дэвхэрч байв. 27 Тэгээд хагас өдөрт Илиа 
нь тэднийг элэглэн өгүүлрүүн; Их дуу гарагутн! Тэр юу гэвэл, тэр нь 
бурхан мөн. Тэр нь хэлэлцнэм за эсвэл нэхнэм за эсвэл аянаар явна за 
эсвэл унтаад сэрүүлэгдэх хэрэгтэй буй за гэлээ. 28 Тэгээд тэд нь их дуу 
гаран өөрийн ёсоор цусыг асгатал баясаан хутга хийгээд тонгогуудаар 
огтлов. 29 Тийн бээр хагас өдрийн өнгөрсний хойно тэд нь үдшийн 
тахилыг өргөх цаг болтол залбиравч дуу хийгээд хариу ч эс болов. Хэн ч 
эс сонсов. 30 Тэгээд Илиа нь хамаг улсад өгүүлрүүн; Надад ойртогтун! 
гэсэнд хамаг улс нь ойртов. Тийнхүү тэр нь Жахуагийн эвдэрсэн тахилын 
ширээг засав. 31 Бас Илиа нь Яахувын хөвгүүдийн овгуудын тоогоор 12 
чулууг авав. Тэр Яахувт Жахуагийн зарлиг нь ийн; Чиний нэр нь Израйл 
болох буй гэж зарлиг болсон билээ. 32 Жич Илиа нь тэдгээр чулуугаар 
Жахуагийн нэрд нэг тахилын ширээг үүдээд хоёр хэмжүүрийн төдий 
хөрөнгийг багтаах зуухыг тахилын ширээний тойронд үйлдэв. 33 Бас тэр 
нь түлээг зэрэглээд шарыг хэсэг хэсгээр огтолж, түлээн дээр тавиад 
өгүүлрүүн; Дөрвөн торхыг усаар дүүргээд шатаалт тахил дээр хийгээд 
түлээний дээр асгагтун! 34 Бас ийн өгүүлрүүн; Дахин үйлдэгтүн! гэсэнд 
тэд нь дахин үйлдэв. Жич тэр нь өгүүлрүүн; Гуравдахь үед үйлдэгтүн! 
гэсэнд тэд нь гуравдахь үед үйлдэв. 35 Тийн бээр ус нь тахилын ширээг 
тойрч урсав. Бас тэр нь зуухыг усаар дүүргэв. 36 Тэгээд үдшийн тахилыг 
өргөх цагт Илиа форофид нь ойртож өгүүлрүүн; Абрахим болон Ишаг ба 
Яахувын Жахуа бурхаан! Чи Израйлын дотор бурхан мөн бөгөөд би 
чиний боол мөн буй. Бас би эдгээ рулсыг чиний зарлигаар үйлдэв гэж 
өнөөдөр мэдэгдэх болтугай! 37 Намайг сонсон соёрх! Жахуа аа! Намайг 
сонсон соёрх! Тийнхүү чиний энэ улсын зүрхийг эргүүлсний хойно тэд ч 
чамайг Жахуа бурхан мөн гэж мэдэх болтугай! 38 гэсэнд Жахуагийн гал 
нь буугаад шатаалт тахил болон түлээ ба чулууд болон тоосыг шатаан, 
зууханд байсан усыг халаав. 39 Тэгээд хамаг улс нь үүнийг үзээд хөсөр 
унаж ийн; Жахуа бурхан мөн. Жахуа бурхан мөн гэцгээлээ. 40 Тэгээд 
Илиа нь тэдэнд өгүүлрүүн; Та Бавалын форофид нарыг бариад, тэднээс 
нэгийг ч бүү зугтаалгагтун! гэсэнд улс нь тэднийг барив. Авчраад тэнд 
алав. 41 Жич Илиа нь Ахавт өгүүлрүүн; Босоод ид, уу! Тэр юу гэвэл, их 
борооны чимээ буй 42 гэсэнд Ахав нь идэж уухын тул одов. Тэндээс Илиа 
нь Кирмилийн оройд одоод биеэ газарт хаян нүүрээ өвдгийн хооронд 
тавиад 43 зарцдаа ийн өгүүлрүүн; Одоод далайн тийш хартугай! гэсэнд 



тэр нь одож хараад ийн; у ч үгүй байна гэсэнд Илиа нь өгүүлрүүн; Долоо 
дахь үед тэр нь өгүүлрүүн; Мана. Хүний гарын төдий бяцхан үүл нь 
далайгаас гарна гэсэнд Илиа нь өгүүлрүүн; Босоод Ахавт ийн; Чамайг 
бороог үл зогсоохын тул тэргээ бэлтгээд одтугай! 45 гэсэнд тэр зуур 
огторгуй нь үүл болон салхиар бүрхүүлсэн бөгөөд их бороо оров. Тийнхүү 
Ахав нь морилж Жижабилд одов. 46 Тийн бөгээд Жахуагийн мутар нь 
Илиатай басан бөгөөд тэр нь дээлээ бүслээд Ахавын өмнө Жизариалын 
орлогод гүйв.  

Арван есдүгээр бүлэг  

1 Тэгээд Ахав нь Илиагийн хамаг үйлдсэн гэвэл, хамаг форофид нарыг 
илдээр яахиж алсныг Жижибилд өгүүлэв. 2 Тийнхүү Жижибил элчийг 
Илиад илгээн өгүүлрүүн; Хэрвээ би маргаашийн энэхүү цагаас уоьд 
чиний амийг тэдний амь мэт үл болгох бөгөөс, бурхад нь надад ийн 
үйлдэж, үүнээс их мууг үйлдэх болтугай! гэлээ. 3 Тэгээд Илиа нь мэдээд, 
босоод амины тул зайлж, Иудейгийн Биришибэд хүрээд зарцаа тэнд 
орхив. 4 Зүгээр тэр нь нэгэн өдрийн аянаар говьд одоод нэг ямаан арц 
модны доор суув. Бас тэр нь өөрийн тул үхэхийг эрж өгүүлрүүн; Хүрэх 
буй. Өдгөө Жахуа аа! Миний амийг аван соёрх! Тэр юу гэвэл, би өөрийн 
эцгүүдээс дээр бус буй гэлээ. 5 Тэгээд түүний ямаан арц модны доор 
унтаж хэвтсэн цагт арц модны доор унтаж хэвтсэн цагт Мана. нэгэн анхил 
нь түүнийг хөдөлгөн түүнд өгүүлрүүн; Босоод ид 6 гэсэнд тэр нь харав. 
Тийнхүү Мана. нүүрэн дээр шарсан боорцог болон түүний толгойн дэргэд 
усны сав байлаа. Тэгээд тэр нь идсэн бөгөөд уусны хойно дахин хэвтэв. 7 
Бас Жахуагийн анхил нь 2р үед ирээд түүнийг хөдөлгөн өгүүлрүүн; 
Босоод ид. Тэр юу гэвэл, аян нь чамд хэцүү буй 8 гэсэнд тэр нь босоод 
идэж уугаад тэр идээний хүчээр дөчин хоног яван бурхны Хуривууланд 
одов. 9 Тийнхүү түүний тэнд нэгэн агуйд хүрээд тэнд суусанд, Жахуа нь 
түүнд ийн; Илиа аа! Чи юуг энд үйлднэм. 10 гэж зарлиг болсонд Илиа нь 
айлтгаруун; Чуулгадын Жахуа нь бурхны тул би маш зүтгэлтэй байсан 
буй. Тэр юун гэвэл, Израйлын хөвгүүн нь чиний тогтоолыг огоороод, 
чиний тахилын ширээг эвдээд чиний форофид нарыг илдээр алсан буй. 
Тийнхүү би гэвэл, ганцхан би үлдсэн буй. Бас тэд нь миний амийг 
таслахын тул бэдэрнэ 11 гэж айлтгасанд Жахуа нь зарлиг болруун; 
Эндээс гараад уулан дээр Жахуагийн өмнө байтугай! гэж зарлиг болов. 
Тэгээд Мана. Жахуа нь өнгөрөв. Тэр тийн байхад хүчит салхи нь 
Жахуагийн өмнө уулсыг хагалан, хаддыг эвдэв. Зүгээр Жахуа нь салхины 
дотор биш ажээ. Бас Салхинаас хойно газрын хөдөлгөөн болсон боловч 
Жахуа нь газрын хөдөлгөөнөөс хойно гал байсан боловч Жахуа нь галын 
дотор бус аж. Галаас хойно бяцхан нарийн дуу ажээ. 13 Тэгээд Илиа нь 



сонсоод нүүрээ хувцсаараа бүтээж гаргаад агуйд байв. Тийнхүү Мана. нэг 
дуу нь түүнд ийн; Илиа аа! Чи энд юу үйлдэнэм. 14 гэж зарлиг болсонд 
Илиа айлтгаруун; Би чуулгадын Жахуа бурханд маш зүтгэлтэй байсан 
билээ. Учир нь Израйлын хөвгүүн нь чиний тогтоолыг огоороод, тахилын 
чинь ширээг эвдээд, форофид нарыг чинь илдээр алсан билүээ. Тэгэхэд 
гагцхүү би үлдсэн юм. Гэтэл тэд намайг алахаар бэдэрч байсан юм 15 
гэж айлтгасанд Жахуа нь түүнд зарлиг болруун; Чи аянаараа Дамаскийн 
говьд буцаж оч. Тэнд хүрээд Хажайлыг Сирийн хаан болгон тусалтугай! 
16 Жич Нимшийн Жиду хөвгүүнийг Израйлын хаан болгон тусалтугай! 
Жич Абил Михула газрын Шафадын Илиша хөвгүүүнийг өөрийн оронд 
форофид болгон тусалтугай! 17 Тэгээд Хажайлын илдээс тонилгох хүнийг 
Жиду нь алах буй. Бас Жидушны илдээс Жиду нь алах буй. Бас Жидушы 
н илдээс тонилгох хүнийг Илисэ нь алах буй. 18 Зүгээр Израйлын дотор 
надад 7000 хүн бий. Тэд бүгдээр Бавалд овгоорөө эс мөргөн, түүнийг 
амаараа эс үнссэн билээ. 19 гэж Илиа нь тэндээс яваад Шафадын Илишэ 
хөвгүүнийг олов. Тэр нь 12 хос шараар газрыг хагалж, 12 рынд байв. 
Илиа нь түүнийг өнгөрөн хувцсаа дээр нь хаяв. 20 Тэгээд Илишэ нь 
шаруудаа орхин Илиаг даган гүйж өгүүлрүүн; Миний Эцэг эхээ үнсэхийн 
тул намайг тавин хайрла! Тэгвэл би чамайг дагая гэсэнд тэр нь 
өгүүлрүүн; Буцаж оч гэвэл,би чамд юуг үйлдсэн буюу 21 гэсэнд тэр нь 
тэндээс буцаад, нэгэн хос шарыг авч алаад махыг чануулаад улсад өгөв. 
Тийнхүү тэд нь идэв. Тэндээс тэр нь босоод Илиаг дагаж яваад түүнд 
зарагдав.  

Хорьдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Сирийн Бинхадид хаан нь хамаг чуулгадаа цуглуулаад биетэй 
32 хаан, морьд тэргэсийг дагуулж очоод Самарийг бүслэн дайатав. 2 Бас 
тэр нь элчсийг Израйлын Ахав хийгээд балгас хүртэл илгээж өгүүлрүүн; 
Бинхадид нь ийн; 3 чиний мөнгө, алт нь минийх билээ. Жич чиний гэргий, 
хүүхдээс сайхнууд нь минийх 4 гэсэнд Израйлын хаан хариу өгүүлрүүн; 
Миний эзэн хаан аа! Чиний зарлигаар би болон миний хамаг ахуй нь 
чинийх буй гэлээ. 5 Бас элчис нь дахин ирээд өгүүлрүүн; Бинхадид ийн; 
Би чамд анх удаа илгээж ийн; Мөнгө, алт ба гэргий, хүүхдээ над өгтугэй! 6 
гэж өгүүлэвч би маргааш энэхүү цагт өөрийн боолуудыг чамд илгээх 
бөгөөд тэд чиний гэр болон боолуудын чинь гэрүүдийн дотор бэдэрч, 
тааламжтай бүхнийг чинь авчрах буй 7 гэсэнд Израйлын хаан нь газрын 
хамаг өтгөс улсыг дуудаад тэдэнд ийн; Энэ хүний хорыг яаж бэдрэн 
байхыг ажиглан үзээд гэвэл, түүний миний мөнгө болон алт гэргий 
хүүхдийн тул надад илгээсэнд би түүнийг эс хорив 8 гэсэнд хамаг өтгөс 
болон улсын нь түүнд ийн; Чи сонсон зөвшөөн бүү үйүлд гэлээ. 9 Тэгэхэд 



Ахав нь Бинхадидын элчист ийн өгүүлрүүн; Миний эзэн хаанд ийн; Чиний 
боолууддаа урьд илгээж хамаг захиулсыг би бүтээнэ. Зүгээр би үүнийг 
үйлдэж үл болох гэж өгүүлэгтүн! гэсэнд элчис нь буцаад Бинхадидад 
хариуг хүргэв. 10 Тэгэхэд Бинхадид Ахавт илгээн өгүүлрүүн; Хэрвээ 
Самарийн тоос нь намайг дагах улсад нэг нэг атгааар хүрэх бол бурхад 
нь надад тэр мэт болон түүнээс их мууг үйлдэх болтугай! 11 гэсэнд 
Израйлын хаан түүнд ийн; Биеэ бүслэгч нь бүсээ тайлагч мэт үл 
бардамнах болтугай! гэж өгүүлэгтүн! 12 гэсэнд Бинхадид нь хаадтайгаа 
майханд идэж ууж байхдаа энэ үгийг сонсмогц, боолууддаа 
дайлалцахаар одогтун! гэсэнд тэд нь балгасанд дайлалцахаар одов. 13 
Тэр цагт, Мана. нэгэн форофид нь Израйлын Ахав хаанд ирээд 
өгүүлрүүн; Жахуагийн зарлиг нь ийн; Чи энэ их чуулганыг үзсэн буюу 
Мана. Би түүний чиний гарт өнөөдөр өгнө. Тийнхүү намайг Жахуа мөн гэж 
чи мэдэх буй 14 гэж өгүүлсэнд Ахав нь өгүүлрүүн; Хэнээр өгөх буй гэсэнд 
Ахав нь өгүүлрүүн; Дайны тэргүүлэгч хэн болох буюу гэсэнд чи болох буй 
гэж өгүүлэв. 15 Тэгээд түүний мужуудын ноёдын залуусыг тоолсонд тэд 
нь 232 байв. Бас тэндээс хойно хамаг улс гэвэл, Израйлын хамаг 
хөвгүүдийг тоолсонд тэд нь 7000 байлаа. 16 Тэгээд тэд нь хагас өдөрт 
гарав. Зүгээр Бинхадид нь туслагч 32 хаантай хамт майханд согтож уун 
байв. 17 Гэтэл муждын ноёдын залуус нь урьд одов. Бинхадидын 
илгээсэнд улс нь түүнд ийн; Самариас хүмүүс ирэв. 18 гэсэнд Бинхадид 
нь өгүүлрүүн; Тэд эвтэйгээр ирсэн буюу эсвэл дайны тул ирсэн буюу. 
Тэднийг амьдаар баригтун! гэлээ. 19 Тийнхүү муждын ноёдын залуус 
болон тэднийг дагасан чуулган нь балгаснаас гаралцав. 20 Тэдний тус 
бүр нь нэг нэг хүн алав. Тийнхүү Сиритний зугтаасанд Израйл нь тэднийг 
нэхэв. Сирийн Бинхадид хаан нь морио унаад морьтнуудтай тонилов. 
Тэгэхэд Израйлын хаан нь гараад морьд тэргэсийг таслан, Сиритнийг их 
тасалгаагаар таслав. 22 Тэгээд тэрхүү форофид нь Израйлын хаанд 
ирээд өгүүлрүүн; Очоод биеэ тэнхрүүлэн үйлдэхээ ажиглан ү3. у гэвэл, 
жилийн дараа Сирийн хаан чиний тус ирэх буй гэлээ. 23 Тэгээд Сирийн 
хааны боолууд нь түүнд өгүүлрүүн; Тэдний бурхад нь уулсын бурхад тул 
биднээс хүчтэй буй. Зүгээр бид тэдний тус тал газарт дайлъя. Тэгвэл бид 
тэднээс эрхгүй хүчтэй болох болно. 24 Бас үүнийг үйлд гэвэл, аливаа 
хааныг түүний орноос гарган, тэдний оронд түшмэдийг тавьтугай! 25 Бас 
чиний эвдрүүлэгдсэн чуулганд адил чуулган гэвэл, төдий чинээ морьд 
болон тэргэсийг тоолон үйлд. Тэгвэл бид тэдний тус тал газарт байлдан 
эрхгүй тэднээс хүчтэй болох буй гэсэнд тэр нь тэдний дууг сонсоод 
ёсчлон үйлдэв. Тэндээ жилийн дараа Бинхадид Сиритнийг тоолоод 
Израйлыг байлдахын тул Афинд очив. Тийнхүү Израйлын хөвгүүд нь 
ямааны ишигний хоёр бяцхан сүрэг мэт ажээ. Гэтэл Сиритэн нь тал 
дүүрэн байв. 28 Тэгэхэд бурхны нэг хүн ирээд Израйлын хаанд өгүүлрүүн; 



Жахуа нь ийн зарлиг болов. Жахуа нь уулсын бурхан болохоос биш 
талын бурхан биш гэж Сиритэн өгүүлсэн билээ. Тиймийн тул би энэ их 
чуулганыг чиний гарт өгнө. Тийнхүү та намайг Жахуа мөн гэж мэдэх биз 
гэлээ. 29 Тэгээд тэд нь долоо хоногийн турш өөр өөрийн тус бууж агаад, 
долоо дахь өдөрт дайнд оролцов. Тийнхүү Израйлын хөвгүүд нь нэгэн 
өдөр Сиритнээс нэг бум явган хүнийг алав. 30 Гэтэл үлдэгсэд нь Афин 
балгас хүртэл зугтаав. Харин нэг хэрэм нь үлдсэн хоёр түмэн долоон 
мянган хүн дээр унав. Бас Бинхадид нь зугтааж, балгасанд ирээд нэгэн 
дотоод тасагт оров. 31 Тэндээс боолууд нь өгүүлрүүн; Израйлын хаад нь 
нигүүлсэхүйтэй хаад мөн гэж бид сонсов. Бид бэлхүүсэндээ өрмөгийг 
өмсөн толгойдоо аргамжаанд тавъя. Тэгээд биднийг Израйлын хаанд 
тавин хайрла! Тэр чиний амийг аврах буй за 32 гээд тэд нь өрмөгийг 
бэлхүүсэндээ өмсөөд толгойдоо аргамжаа тавиад Израйлын хаанд ирээд 
өгүүлрүүн; Чиний Бинхадид боол нь ийн өгүүлнэ. Намайг амьд байлган 
хайрла! гэсэнд Ахав нь өгүүлрүүн; Тэр нь амьд буюу. Тэр нь миний ах дүү 
мөн гэлээ. 33 Тэд хүмүүс нь ихэд ажиглан түүнийг өгүүлснийг яарч авав. 
Тэгээд тэд нь чиний Бинхадид ах дүү мөн гэж өгүүлэв. Бас Ахав нь тэдэнд 
ийн; Очоод түүнийг ирүүлэгтүн! гэлээ. Тэгэхэд Бинхадидад түүнд ирсэнд 
Ахав нь түүнийг тэргэндээ оруулав. 34 Тийнхүү Бинхадид нь түүнд 
өгүүлрүүн; Чиний эцгээс миний эцгийн авсан балгасыг би буцааж өгөж 
миний эцгийн Самарид бүтээсэн шиг түүнчлэн өөрийн тул Дамаскад 
замуудыг бүтээтүгэй! гэсэнд Ахав нь өгүүлрүүн; Би чамайг энэ тогтоолыг 
тогтоогоод хариулав. 35 Тэндээс форофид нарын хөвгүүдээс нэг хүн нь 
өөрийн шадар болсон хүнд Жахуагийн зарлигаар ийн; Чи намайг цохин, 
хайрла! гэвэл тэр хүн түүнийг цохохыг хүссэнгүй. 36 Тэгэхэд тэр нь түүнд 
өгүүлрүүн; Жахуагийн дууг чи эс сонссоны тул Мана. Чиний эндээс 
явмагц нэг арслан нь чамайг алах буй гэлээ. Тийнхүү тэр хүний түүнээс 
одсонтой сац нэг арслан нь түүнийг олоод алав. 37 Жич тэр нь өөр хүнтэй 
үүлзаад өгүүлрүүн; Намайг цохин хайрла! гэсэнд тэр хүн нь түүнийг цохин 
шархдуулав. 38 Тийнхүү тэр форофид нь яваад замаар хааныг хүлээж 
биеэ өөр болгон нүүрэндээ үнс түрхэв. 39 Тэгээд хааны өнгөрөхөд тэр нь 
хааныг дуудан өгүүлрүүн; Чиний боолын дайнд орсонд Мана. нэг хүн 
ирээд өөр хүнийг надад авчраад ийн өгүүлэв. Энэ хүнийг сахитугай! 
Хэрвээ тэр нь ер гээгдэх болбол эл. Чиний амь нь түүний амины тул 
өгөгдөх буюу эсвэл чи нэг дэлэнтийн төдий мөнгийг төлөх буй. 40 Тийн 
бөгөөд чиний боолын нааш цааш одоход тэр нь үгүй болов гэсэнд 
Израйлын хаан нь түүнд өгүүлрүүн; Тэр мтэрээр чи өөрийн шүүвэрнийг 
өөрөө шийтгэв 41 гэсэнд тэр хүн нь яаран үнсийг нүүрнээсээ авав. 
Тийнхүү Израйлын хаан нь форофидоос нэгэн хүн мөн гэж үзэв. 42 Тийн 
бөгээд тэр нь хаанд ийн; Жахуа нь ийн зарлиг болов. Чи магад миний 
эвдрэлд тогтоосон нэг хүнийг гараасаа тавив. Тиймийн тул чиний амь нь 



түүнийг амины тул болон чиний улс нь түүний улсын тул автах буй 43 
гэсэнд Израйлыг хаан нь гаслантай хилэнтэйгээр гэртээ очиж Самарид 
хүрэв.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийнхүү үүнээс хойш Самарийн Ахав хааны Жижрайлын дотор байгч 
орд харшийн дэргэд нэг үзмийн тариалан нь Жижрайлын Набудад буй 
бөлгөө. 2 Тийнхүү Ахав нь Набудуд өгүүлрүүн; Тариалангаа миний 
өвсний тариалан болгохын тул надад өг! Яагаад гэвэл, тэр нь миний 
гэрийн ойр юм. Тэгвэл би чамд сайн тариалан өгнө эсвэл, хэрвээ чамд 
тааламжтай бол би үнийг мөнгөөр өгнө 3 гэсэнд Набуд Ахавт өгүүлрүүн; 
Би эцгийнхээ өмчийг чамд өгөх нь юугаар надад хоригдох болтугай! 4 
гэсэнд Ахав нь гаслан, хилэнтэйгээр гэртээ оров. Яагаад гэвэл, тэр нь 
ийн; Би эцгийнхээ өмчийг чамд өгөхгүй гэсэнд билээ. Жич Ахав нь 
дэвсгэртээ хэвтэж нүүрээ бүрхэж идээг эс идэв. 5 Тэгэхэд түүний 
Жижибил гэргий нь түүнд ирэн өгүүлрүүн; Чи юунд идээг эс идэн, 
зүрхээрээ гаслантай болов 6 гэсэнд Ахав нь түүнд өгүүлрүүн; Үүний 
шалтгаан гэвэл, би Жизрайлын Набудад ийн; Би өөрийн тариаланг надад 
мөнгөөр өг эсвэл түүний оронд өөр тариалан өгье гэсэн боловч тэр чамд 
тариалангаа өгөхгүй гэсэн билээ 7 гэхэд түүний гэргий нь түүнд ийн; Чи 
Израйлын эзэлгүүрний хаан билээ. Босоод идээг идтүгэй! Чиний зүрх 
жаргах болтугай! Би чамд Жизрайлын Нибудын үзмийн тариаланг өгнө 
гэлээ. 8 Тэгээд Жизибил нь Ахавын нэрээр бичгүүд бичин, тамгалж, 
Набудтай суугч түүний балгасны өвгөд, ноёдод илгээв. 9 Тэр бичигт ийн 
бичив; Бацгийг дэлгэрүүлээд Набудыг улсын дунд дээш суулгагтун! 10 
Жич чи бурхан болон хааны тус олхион үгсийг өгүүлэв гэж түүний тус 
гэрчлэхийн тул хоёр нүгэлт хүнийг түүний өмнө тавигтун! Тийн үйлдээд 
түүнийг гаргаад үхүүлтэл чулуудагтун! гэж захив. 11 Тэгэхэд тэр балгасны 
хүмүүс гэвэл, Набудын балгасанд суугч өвгөд болон ноёд нь Жизибилийн 
тэдэнд илгээсэн бичгийн дотор бичсэнээр үйлдэв гэвэл 12 тэд нь бацгийг 
дэлгэрүүлээд Набудыг дээш суулгав. 13 Жич хоёр нүгэлт хүн нь ороод 
түүний өмнө суув. Тийнхүү тэд хоёр нүгэлт хүн нь улсын өмнө Набудын 
тус гэрчилж ийн; Набуд нь бурхан болон хааны өмнө олхион үгсийг 
өгүүлэв гэсэнд тэд нь түүнийг балгаснаас гадна гаргаад үхтэл чулуудэв. 
14 Тийн бөгөөд тэд нь Жизибилд илгээн ийн; Набуд нь чулуудагдаад 
үхлээ гэж мэдүүлэв. 15 Тэгэхэд Жизибил нь Набудын үхсэнийг сонсоод; 
Ахавт өгүүлрүүн; Босоод Набудын чамд өгөөгүй Тариаланг автугай! у 
гэвэл, Набуд үхсэн 16 гэсэнд Ахав нь Набудын үхсэнийг сонсоод, түүний 
тариаланг авахын тул босч явлаа. 17 Тэгэхэд Жахуагийн зарлиг нь 
Тишбийн Илиад ийн; 18 Босоод Самарид байгч Израйлын Ахав хааныг 



угтахаар яв. Мана. Тэр Набудын үзмийн тариаланд бий. Тэр түүнийг 
эзлэхийн тул явсан юм. 19 Жич түүнд ийн өгүүл; Жахуа нь ийн; Чи алсдан 
эзлэв гээд бас түүнд өгүүл! Жахуа нь ийн; Набудын цусыг долоосон 
нохойнуудын тэнд чиний цусыг нохойнууд долоох болно гэж зарлиг 
болов. 20 Тэгээд Ахав нь Илиад өгүүлрүүн; Миний дайсан аа! Чи намайг 
олов хэмээн өгүүлсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Би чамайг олов. Тэр юу гэвэл, 
чи Жахуагийн өмнө мууг үйлдэхийн тул бие худалдсан билээ. 21 Мана. 
Би чиний дээр мууг ирүүлэн, чиний үрсийг аван, эр хийгээд Израйлд 
хадгалагдсан ба үлдсэнийг Ахаваас огтлон эвдээд 22 чиний гэрийг 
Нибадын Жирубуам хөвгүүний гэрт адил болгон Ахиагийн Ба Э Ша 
хөвгүүний гэрт адил болгох буй. Тэр гэвэл, чиний Израйлыг нүгэлд 
оруулж намайг хилэгнүүлсний тул болой. 23 Бас Жахуагийн Жизибилийн 
учир зарлиг болсон нь ийн; Нохойнууд нь Жизибилийн учир зарлиг 
болсон нь ийн; Нохойнууд нь Жизибилийг Жизрайлын хэрмийн дэргэд 
идэх буй. 24 Ахавын аль хэн балгасанд үхэгчийг нохойнууд нь идэх буй. 
Жич аль хэн хээрт үхэгчийг огторгуйн шувууд нь идэх буй хэмээн зарлиг 
боллоо. 25 Тийнхүү Жизибил гэргийгээрээ удирдагдаад, Жахуагийн өмнө 
мууг үйлдэхийн тул биеэ худалдсан Ахавт адил хэн ч үгүй бөлгөө. 26 Бас 
тэр нь хөргүүдийг даган Жахуагийн Израйлын өмнөөс гаргасан Амуритны 
ёсоор маш бузартайгаар үйлдэв. 27 Тэгэхэд Ахав нь эд үгсийг сонсоод 
хувцсаа хагачин өрмөгийг биедээ өмсөн бацаглан өрмөгт хэвтэн 
гашуудалтайгаар явав. 28 Тэр тийм байхад Жахуагийн зарлиг нь 
Дитшибийн Илиад ийн; Ахавын миний өмнө биеэн доорд болгосныг чи 
үзмү. Түүний миний өмнө биеэ доорд болгосны тул би хорыг түүний цагт 
үл хүргүүлэн, түүний хөвгүүний цагт тэр хорыг түүний гэрийн тус 
хүргүүлэх буй хэмээн зарлиг болов.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэгээд гурван жилийн турш Сири, Израйл хоёрын хооронд дайнгүй 
бөлгөө. 2 Тэгээд гурав дахь жилд Иудейгийн Жихушафад хаан нь 
Израйлын хаан ирэв. 3 Тийнхүү Израйлын хаан нь боолууддаа өгүүлрүүн; 
Килидад байгч Рамуд нь бидний боловч, бид дуугүй байж Сирийн хааны 
гараас түүнийг үл авна гэж та мэднэм 4 гээд Жихушафадад өгүүлрүүн; 
Израйлын хаанд өгүүлрүүн; Би чиний бие мэт буй бөгөөд миний улс нь 
чиний улс мэт ба миний морьд мэт буй. 5 Жирушафад нь Израйлын 
хаанд өгүүлрүүн; Өнөөдөр Жахуагийн зарлигаас асуун хайрла! 6 гэсэнд 
Израйлын хаан нь форофид нарыг гэвэл, 400 хүнийг цуглуулаад тэдэнд 
өгүүлрүүн; Рамуд Килиадын тус дайлаар одох уу? эсвэл зогсох уу? гэсэнд 
тэд нь өгүүлрүүн; Од! Тэр юу гэвэл Жахуа нь түүнийг хааны гайд өгөх буй 
7 гэсэнд Жихушафад нь өгүүлрүүн; Бидний асуухыэн тул тэднээс гадна 



Жахуагийн нэг форофид энд үгүй буюу 8 гэсэнд Израйлын хаан нь 
Жихушафадад өгүүлрүүн; Бас нэг хүн буй. Тэр гэвэл, Имлэгийн Микиэ 
хөвгүүн буй. Түүгээр Жахуагаас асууж болох буй. Зүгээр би түүнийг 
өшөөлнө. Тэр юу гэвэл, тэр нь миний учир сайнгы эс форофидлон мууг 
форофидлодог гэсэнд Жихушафад нь өгүүлрүүн; Хаан нь дэмий үл 
өгүүлэх болтугай! гэлээ. 9 Тэгээд Израйлын хаан нь нэгэн түшмэлийг 
дуудаад өгүүлрүүн; Милэгийн Микиэ хөвгүүн ийг нааш түргэнээр ирүүл 
гэлээ. 10 Бас Израйлын хаан хийгээд Иудейгийн Жихушафад хаан нь 
хувцсаа өмсөөд Самарийн хаалгаар орох орны чөлөөт газарт тус бүр 
өөрийн ширээн дээр суув. Тийнхүү тэнд хамаг форофид нар нь тэдний 
өмнө форофидлолцов. 11 Жич Хинэ Анагийн Жидикиэ хөвгүүн нь өөрийн 
тул төмөр эврүүдийг бүтээгээд өгүүлрүүн; Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Чи тэднээр Сиритнийг эвдтэл мөргөх буй гэлээ. 12 Бас форофид нар 
нь форофидлож өгүүлрүүн; Рамуд Килиадад одож бүтээмжтэйгээр үйлд. 
Тэр юу гэвэл, Жахуа нь хааны гарт өгөх болъюу 13 гэлээ. Тийнхүү Микиэг 
дуудахаар одсон элч нь түүнд өгүүлэн ийн; Мана. Өдгөө форофид нарын 
үгс нь ганц амаар мэт хаанд сайн буй. Тэдний үгс мэт түүнчлэн чиний үг 
болох болтугай! Сайныг өгүүлэн хайрла! 14 гэсэнд Микиэ нь өгүүлрүүн; 
Жахуа нь амьд бөгөөд Жахуагийн надад юун зарлиг болохыг өгүүлсэн би 
15 гээд Микиэ нь хаан дирэв. Хаан нь түүнд ийн; Микиэ ээ! Рамуд 
Килиадын тус дайлаар одох юу эсвэл зогсох юу гэж өгүүлсэнд Тэр нь 
хариу ийн; Одож бүтээмжтэйгээр үйлд. Тэр юу гэвэл, Жахуа нь хааны 
гарт өгөх буй 16 гэсэнд хаан нь түүнд өгүүлрүүн; Би чамайг Жахуагийн 
нэрээр тангараглуулан, үнэнээсээ биш надад юуг ч бүү өгүүл гэж хэдий 
болтол өгүүлэх буюу 17 гэсэнд Микиэ нь өгүүлрүүн; Би хоньчингүй хоньд 
мэт хамаг Израйлын тархаагдсаныг үзэв. Тийнхүү Жахуа нь зарлиг 
болов. Эдэнд эзэн үгүй буй. Тус бүр хүн нь өөрийн гэрт амраар харих 
болтугай! 18 гэсэнд Израйлын хаан нь Жихушафадад өгүүлрүүн; Тэр нь 
миний учир сайныг бус, харин мууг форофидлох буй гэж би чамд 
өгүүлсэн бус буюу. 19 Бас Микиэ нь өгүүлрүүн; Тиймийн тул Жахуагийн 
зарлигийг сонс гэвэл, би Жахуагийн ширээн дээрээ суусан болон 
огторгуйн хамаг чуулгадын түүний баруун, зүүн этгээдэд байсныг үзэв. 20 
Тэгээд Жахуа нь ийн; Ахавын Рамуд Килиадад одож тэнд унахын тул хэн 
түүнийг мэхлэх юү гэж зарлиг болсонд нэг нь ийм, нөгөө нь тийм айлтгав. 
21 Жич нэг тодотгол нь гараад Жахуагийн өмнө, би түүнийг мэхлэх буй 22 
гэж айлтгасанд Жахуа нь түүнд ийн юугаар мэхлэх юү гэж зарлиг болсонд 
тэр нь айлтгаруун; Би одоод түүний хамаг форофид нарын аманд хамаг 
тодотгол болох буй гэж айлтгасанд тэр нь ийн; Чи мэхлэн бүтээх буй. 
Одоод тэр мэтээр бүтээн үйлд гэж зарлиг болов. 23 Тиймийн тул өдгөө 
Мана. Жахуа нь чиний учир муу зарлиг болов. 24 гэсэнд Хинэ Энэгийн 
Жидикиэ хөвгүүн нь шадартан Микиэгийн хацрыг цохиод өгүүлрүүн; 



Жахуагийн тодотгол нь чамд зарлиг болохын тул хаагуур надаас гарав 25 
гэсэнд Микиэ нь өгүүлрүүн; Мана. Чи биеэ нуухын тул тааг тасгаар явах 
өдөртөө үүнийг үзэх буй гэж өгүүлэв. 26 Тэгэхэд Израйлын хаан нь ийн 
өгүүлрүүн; Микиэг аваад балгасны аман тэргүүлэгчид болон хааны Зовас 
хөвгүүнд хариулаад ийн өгүүлэгтүн! 27 Хааны өгүүлсэн нь ийн; Үүнийг 
гянданд оруулаад миний амраар иртэл гашуудлын боорцог болон усаар 
тэжээгтүн! 28 гэсэнд Микитэ нь өгүүлрүүн; Хэрэв чи ер амраар буцах 
болбол эл. Жахуа нь надаар зарлиг болсон буй гээд бас ийн; Улс аа! Та 
бүгдээр сонсогтун! гэж өгүүлэв. 29 Тэгээд Израйлын болон Иудейгийн 
Жихушафад хаан нь Рамуд Килиадад одов. 30 Бас Израйлын хаан нь 
Жихушафадад өгүүлрүүн; Би биеэ ондоо болгох, харин чи хувцсуудаа 
өмсөн үйлд гэсэнд Израйлын хаан нь биеэ ондоо болгоод дайнд одов. 31 
Зүгээр Сирийн түшмэлдээ захирч ийн; Ихсийн ч багасыг ч тус эс 
дайлалцан ямагт Израйлын хааны тул дайлалцагтун! гэж өгүүлэв. 32 
Тэгээд тэргэсийн түшмэд нь Жихушафадыг үзээд ийн; Үнэхээр энэ нь 
Израйлын хаан мөн гэж өгүүлэв. Тэгээд тэдний түүний тул дайлаар 
ирсэнд Жихушафад нь дуун гарав. 33 Тийнхүү тэргэсийн түшмэд нь энэ 
Израйлын хаан биш гэж ажиглаад түүнийг нэхэхээс буцав. 34 Тэгээд нэг 
хүн нь нумаа балайгаар татаад Израйлын хааны хуягийн үеийн хооронд 
тусав. Тиймийн тул хаан нь тэргийг сахигчдаа ийн; Буцаад намайг 
чуулганаас аваачтугай! Тэр юу гэвэл, би шархадсан байна гэлээ. 35 
Тэгээд тэр өдөр дайн нь хэцүү болов. Тийнхүү хаан нь Сиритний тус 
өөрийн тэргэнд ороод үдэш нь үхэв. Бас Сиригээс цус нь тэргэн дотор 
урсав. 36 Тийнхүү хүн тус бүр өөрийн балгас, болон оронд буцтугай! гэж 
чуулганд захирагдав. 37 Тийнхүү хаан нь үхээд Самарид хүргэгдэв. Бас 
тэд нь хааныг Самарид булав. 38 Жич угаагаад, түүнийг зэвсгүүдийг ч 
угаав. Тэгээд Жахуагийн зарлиг болсноор нохойнууд нь цусыг долоов. 39 
Тэгээд Ахавын өөр үйлс болон хамаг үйлдсэн ба түүний үүдсэн зааны 
соёо гэр хийгээд түүний үүдсэн хамаг балгадын учир Израйлын хаадын 
цагийн тууж номын дотор бичигдсэн буй. 40 Энэ мэтээр Ахав нь өөрийн 
эцэг нартай унтав. Тэгээд түүний Ахижиа хөвгүүн нь түүний оронд хаан 
болов. 41 Жич Э Сэгийн Жихушафад хөвгүүн нь Израйлын Ахав хааны 
дөрөвдүгээр жилд Иудейгийн дээр эхэлж эзлэв. 42 Жихушафад нь цагтаа 
35 настай болоод Иерусалимд 35 жилийн турш эзлэв. Бас түүний эхийн 
нэр гэвэл, Силхийн Ажүба охин бөлгөө. 43 Бас Жихушафад нь өөийн Э 
Сэ эцгийн хамаг явдлаар яван түүнээс дээл өгөхөд Жахуагийн өмнө 
сайныг үйлдэв. Зүгээр өндөр орд нь эс аваачигдсан бөлгөө. Харин улс нь 
тэрхүү цаг болтол өндөр ордод дахиж анхилах үнэртнийг Израйлын 
хаантай эвсэлдэв. 44 Бас Жихушафад нь Израйлын хаантай эвсэлдэв. 45 
Тэгээд Жихушафадын бус үйлс болон үзүүлсэн хүч ба түүний гэр 
дайлсны учир Иудейгийн хаадын цагийн тууж номын дотор бичигдсэн 



буй. 46 Бас тэр нь түүний Э Сэ эцгийн цагт байсан Модомын хилэнцийг 
үйлдэгчдийг газраас гаргав. 47 Ээр цагт Идумын дотор хаангүй бөлгөө. 
Харин хааны хэргийг дагагч бөлгөө. 48 Жихушафад Таршисын арван 
онгоц бөлгөө. Тэд нь алтыг авчруйяа Уфирт одох болсон боловч эс одов. 
Тэр юу гэвэл, онгоцос нь Ижээүн Кибирт эвдрүүлэгдсэн бөлгөө. 49 Тэр 
цагт Ахавын Ахажиа хөвгүүн нь Жихушафадад өгүүлрүүн; Миний боолууд 
нь чиний болуудтай онгоцнууд дотор явалцах болтугай! гэсэнд 
Жихушафад нь эс зөвшөөрөв. 50 Тэндээс Жихушафад нь өөрийн эцэг 
нартайгаа унтаад өөрийн Давид эцгийн балгасан дотор эцэг нартайгаа 
булагдав. Тийнхүү түүний Жихурам хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов. 
51 Ахавын Ахажиа хөвгүүн нь Иудейгийн Жихушафад хааны 17р жилд 
Израйлын дээр Самарид эхэлж эзлээд хоёр жилийн турш Израйлын дээр 
эзлэв. 52 Тэр нь Жахуагийн өмнө мууг үйлдэн, өөрийн эцгийн явдлаар 
болон өөрийн эхийн явдлаар ба Израйлыг нүгэлд оруулсан Нибадын 
Жирубуам хөвгүүний явдлаар явав. 53 Тэр юу гэвэл, тэр нь Павалд 
зарагдан мөргөж өөрийн эцгийн үйлдсэний ёсоор Израйлын Жахуа 
бурхныг хилэгнүүлэв. Хаадын тууж хэмээгчийн нэгдүгээр ном төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Тэндээс Ахабын нөгцсөний хойно Мувабтан нь Израйлын тус урвав. Тэр 
цагт Ахажияа нь Самарияад агч өөрийн дээрх тасгийн цонхоос унаад 
өвдөв. Тийн бөгөөд тэр нь элчисийг илгээн тэдэнд ийн; Та Икруны Бавал 
Зибув бурханд одоод миний энэ өвчнөөс эдгээхийг асуугтун! хэмээлээ. 3 
Зүгээр Жахува ийн; Анхил нь Тишбигийн Илияад ийн; Босоод 
Самарияагийн хааны элчистэй уулзахаар одож тэдэнд ийн; Икруны 
Бавал Зибув бурхнаас таны асуух учир юу буюу хэмээвээс, Израйлд 
бурхан үгүй ахуйн тул буюу. 4 Тиймийн тул Жахувагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Чи хэвтсэн дэвсгэрээсээ босолгүйгээр үнэхээр үхэх болъюу хэмээн 
өгүүлэн үйлд хэмээн зарлиг болсноор Илияа нь одов. 5 Тийн бөгөөд 
элчисийн Ахажияад буцсанд тэр нь тэдэнд ийн; Та юуны тул буцав 6 
хэмээсэнд тэд нь түүнд өгүүлрүүн; Нэгэн хүн нь бидэнтэй уулзахаар 
ирээд бидэнд ийн өгүүлэв. Одогтун! Таныг илгээсэн хаанд буцаад ийн 
өгүүлэгтүн! Жахувагийн зарлиг болсон нь ийн; Икруны Бавал Зибув 
бурхнаас таны асуух учир юу буюу хэмээвээс, Израйлд бурхан үгүй ахуйн 
тул буюу. Тиймийн тул чи хэвтсэн дэвсгэрээсээ босолгүйгээр үнэхээр 
үхэх болъюу хэмээлээ 7 хэмээн өгүүлсэнд тэр Ахажияа нь тэдэнд ийн; 
Тантай уулзахаар ирээд эд үгсийг өгүүлсэн хүн нь ямар байдалтай хүн 
буюу 8 хэмээсэнд тэд нь өгүүлрүүн; Тэр нь үст хүн бөгөөд бэлхүүсэндээ 
сур бүсээр бүслэгдсэн буй хэмээсэнд тэр нь өгүүлэв. Тэр нь Тишбигийн 



Илияа мөн буй. 9 Тийн бөгөөд хаан нь түүнд тавины түшмэлийг түүний 
тавин хүнтэй илгээв. Тэрхүү түшмэлийг Илияад одсонд тэр нь нэгэн 
уулны оройн дээр суун авай. Тийнхүү түшмэл нь түүнд өгүүлрүүн; Бурхны 
хүн ээ! Хааны өгүүлсэн нь ийн; Буун үйлд 10 хэмээсэнд Илияа нь тэр 
тавины түшмэлд хариу өгүүлрүүн; Хэрэв би бурхны хүн мөн болбоос гал 
нь огторгуйгаас буугаад чамайг чиний тавин хүнтэй идэх болтугай! 
хэмээсэнд гал нь огторгуйгаас буугаад түүнийг түүний тавин хүнтэй идэв. 
11 Бас хаан нь нөгөө тавины түшмэлийг тавин хүнтэй түүнд илгээв. Тийн 
бөгөөд тэр нь идияад ийн; Бурхны хүн ээ! Хааны өгүүлсэн нь ийн; Ноёнд 
буун үйлд. 12 хэмээн өгүүлсэнд Илияа нь тэдэнд хариу өгүүлрүүн; Хэрэв 
би бурхны хүн мөн болбоос гал нь огторгуйгаас буугаад чамайг чиний 
тавин хүнтэй идэх болтугай! хэмээсэнд бурхны гал нь огторгэйгаас 
буугаад түүнийг түүний тавин хүнтэй идэв. 13 Бас хаан нь гуравдугаар 
тавины түшмэлийг тавин хүнтэй илгээв. Тийн бөгөөд гуравдугаар таваны 
түшмэл нь одоод Илияд хүрээд өвдгөөрөө хөсөр мөргөөд гуйж ийн 
өгүүлэв Бурхны хүн ээ! Миний амь хийгээд эд чиний тавин боолуудын 
амь нь чиний өмнө хайрт болох болтугай! 14 Мана. Гал нь огторгуйгаас 
буугаад урьдахь хоёр тавины түшмэлийг тэдний тавин хүнтэй идэв. 
Тиймийн тул эдүгээ миний амь нь чиний өмнө хайрт болох болтугай! 15 
хэмээсэнд Жахувагийн анхил нь Илияад өгүүлрүүн; Түүнтэй буун од. 
Түүнээс бүү айтугай гэсэнд Илия нь босоод түшмэлтэй хаанд одов. 16 
Тийнхүү Илияа нь хаанд өгүүлрүүн; Чи Икруны Бавбал Зибув бурхнаас 
асуухын тул элчисийг илгээсэн буй. Түүний шалтаг хэмээвээс, Израйлд 
зарлигаараа асуулгах бурхан үгүй буй Тиймийн тул чи энэ хэвтсэн 
дэвсгэрээсээ үл буун үнэнээр үхэх буй хэмээлээ. 17 Тийн бөгөөд тэр нь 
Илияагийн мэдүүлсэн Жахувагийн зарлигийн ёсоор үхэв. Жихурам нь 
Иудейн Жихушибад хааны Жихурам хөвгүүний хоёрдугаар жилд түүний 
оронд хаан болов. Тэр юуны тул хэмээвээс, Ахажияад хөвгүүн үгүй ажгуу. 
18 Бас Ахажияагийн үйлдсэн бус үйлс нь Израйлын хаадын цагийн тууж 
номны дотор бичигдсэн буй.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Жахуагийн Илиаг огторгуйд хуй салхиар авах цагт Илиа нь 
Илияштай Калкалаас одолцов. 2 Тэгээд Илиа нь Илияшид өгүүлрүүн; Энд 
байж хайрла! Тэр юу гэвэл, Жахуа намайг Битилд илгээв гэсэнд, Илияш 
нь түүнд өгүүлрүүн; Жахуа нь амьд бөгөөд чиний сүнс ч амьд бий. Би 
чамаас салахгүй гэсэнд тэд нь Битилд одов. 3 Тэгээд Битилд байгч 
форофидуудын хөвгүүд нь Илияшид ирээд өгүүлүрүүн; Өнөөдөр Жахуа 
чиний тэргүүнээс чиний эзнийг авах бий гэж чи мэднэ гэсэнд тэр нь 
өгүүлрүүн; Би мэднэ. Дуугүй байгтун! гэлээ. 4 Тэгэхэд Илиа түүнд ийн; 



Илияш аа! Энд байж хайрла! у гэвэл, Жахуа нь намайг Жирихүд илгээв 
гэсэнд тэр нь ийн; Жахуа нь амьд бөгөөд чиний сүнс ч амьд байгаа. Би 
чамаас салахгүй гэсэнд тэд нь Жирэкүд хүрэв. 5 Тэгэхэд Жирэкүд байсан 
форофидуудын хөвгүүд нь Илияшид ирээд түүнд өгүүлрүүн; Өнөөдөр 
Жахуа нь чиний тэргүүнээс чиний эзнийг авах бий гэж чи мэдэмз гэсэнд 
тэр нь өгүүлрүүн; Би мэднэ. Дуугүй байгтун! гэлээ. 6 Тэгэхэд Илиа түүнд 
өгүүлрүүн; Энд байж хайрла! Тэр юу гэвэл, Жахуа намайг Иорданд илгээв 
гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Жахуа амьд бөгөөд чиний сүнс ч амьд байгаа. 
Би чамаас салахгүй гэсэнд тэд хоёул одов. 7 Тэгэхэд форофидын 
хөвгүүдээс 50 хүн явж холоос харахаар болов. Тэр хоёр нь Иорданы 
дэргэд байв. 8 Тэндээс Илиа нь өрөийн дээлийг авч эвхээд ус цохиж 
нааш цааш сэлэв. Тэгж тэр хоёр хуурай газраар гарав. 9 Тэднийг гарсны 
дараа Илиа нь Илияшид өгүүлрүүн; Миний чамд хүргэгдэхээс өмнө би 
чамд юу хийхийг эртүгэй! гэсэнд Илияш өгүүлрүүн; Чиний тогтоолын хоёр 
давхар хувь нь миний дээр тогтох болтугай! 10 гэсэнд Илиа өгүүлрүүн; Чи 
хэцүү юмыг эрэв. Хэрвээ чи миний чамаас салахыг үзвэл, тэр мэт чамд 
болох бий. Хэрэв тийм биш бол болохгүй буй гэлээ. 11 Тэгээд тэдний явж 
хэлэлцэн байтал, Мана. нэг гал тэрэг болон гал морьд нь тэр хоёрыг 
салгав. Тийн бээр Илиа нь хуй салхиар огторгуйд дэгдэн одов. 12 Тэгэхэд 
Илияш нь үзэж ийн дуудруун; Миний эцэг ээ! Миний эцэг ээ! Аяа, 
Израйлын тэрэг болон түүний морь хүмүүс гээд Илиаг дахин үзсэнгүй. 
Тийнхүү Илияш нь хувцасуудаа барин хоёр анги болгон шуурнав. 13 Бас 
тэр нь Илиагийн биеэс унасан хувцсуудыг авч буцаад Иорданы хөвөөний 
дэргэд байв. 14 Бас тэр нь Илиагийн биеэс унасан дээлийг аваад ус 
цохин ийн; Илиагийн Жахуа бурхан хаана байна гэлээ. Тийнхүү түүний 
усыг цохисонтой сац. усны нааш цааш салсанд Илияш нь гарав. 15 
Тэгэхэд Жирэкүд харж байсан форофидуудын хөвгүүд нь түүнийг үзээд 
өгүүлрүүн; Илиагийн тодотгол нь Илияшийн дээр байна гээд түүнийг 
угтахаар ирээд өмнө нь биеэрээ хөсөр мөргөв. 16 Тэгээд тэд нь түүнд 
өгүүлрүүн; Мана. Одоо чиний боолуудад тавин хүчтэй хүн бий. Тэднийг 
явуулан өөрийн эзнийг бэдрүүлэн үйлд. Яагаад гэвэл, Жахуагийн 
тодотгол нь түүнийг дэгдээн аваад нэг уулан дээр эсвэл нэг хөндийд 
хаясан буй за гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Бүү илгээгтүн! 17 гэвч тэдний 
түүний ичтэл гуйснаар тэр нь илгээгтүн! гэж өгүүлэв. Тийнхүү тэд нь тавин 
хүнийг илгээв. Харин тэд нь гурван өдөр бэдэрсэн боловч түүнийг эс 
олов. 18 Тэр цагт Илияш нь Жирикүд байв. Тэгээд тэдний түүнд буцсанд 
тэр нь тэдэнд ийн; Би бүү одогтун! гэж танд өгүүлсэн биш үү? гэлээ. 19 
Бас балгасны хүмүүс нь Илияшид өгүүлрүүн; Үзэн хайрла! Энэ балгасны 
орон нь эетэй мөн буй гэж миний эзэн үзнэ зэ. Харин ус нь муугаас газрыг 
муу ургуулдаг. 20 гэсэнд тэр нь ийн; Надад нэг шинэ савыг авчраад түүнд 
давс тавигтун! гэсэнд тэд авчрав. 21 Тэгэхэд тэр нь булагт очоод давсыг 



хаяад өгүүлрүүн; Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би энэ усыг эдгээв. 
Үүнээс хойш тэндээс үхэл болон зуд болохгүй гэлээ. 22 Тэр мэтээр өнөө 
болтол тэр ус нь Илияшийн өгүүлснээр эдгээгдсэн байна. 23 Тэгээд 
түүний тэндээс Битилд очиж аянаар явсанд тэр балгаснаас хүүхэд нь 
гараад түүнийг элэглэж өгүүлрүүн; Аяа, халзаан, аяа халзаан од! 24 
гэсэнд тэр нь гэдэргээ эргэн тэднийг ширтэж Жахуагийн нэрээр хараалт 
болгов. Тэгэхэд хоёр эм өтөг баавгай нь ойгоос ирээд тэд хүүхдээс 42ыг 
зууж таслав. 25 Тийн бөгөөд тэр нь тэндээс Кармил ууланд очиж тэндээс 
Самарид буцав.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иуедэгийн Жихушибад хааны арван наймдугаар жилд 
Ахабын Жихурам хөвгүүн нь Самарияагийн дотор Израйлын дээр эхэлж 
эзлэн арван хоёр жил эзлэв. 2 Тийнхүү тэр нь Жахувагийн өмнө мууг 
үйлдсэн боловч өөрийн эцэг хийгээд эхтэй адил бус бөлгөө. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь өөрийн эцгийн бүтээсэн Бавалын хөргийг орхив. 3 
Зүгээр тэр нь Нибидийн Жирубувам хөвгүүний Израйлыг нүгэлд оруулсан 
нүглүүдэд халдаж тэднээс эс хагацав. 4 Бас Мувабын Ми Ша хаан нь 
хоньдыг өсгөдөг бөгөөд Израйлын хаанд нэгэн бум хурга хийгээд нэгэн 
бум хуцыг тэдний ноостой өгдөг бөлгөө. 5 Тэндээс Ахабын үхсний хойно 
Мувабын хаан нь Израйлын хааны тус урвав. 6 Тэр цагт Жихурам хаан нь 
Самарияагаас гараад хамаг Израйлыг тоолов. 7 Тийн бөгөөд тэр одоод, 
Иудейн Жихушабад хаанд илгээж өгүүлрүүн; Мувабын хаан нь миний тус 
урвав. Чи Мувабын тус дайдахаар надтай одолцох уу? хэмээсэнд тэр нь 
өгүүлрүүн; Би одолцсу. Би чамтай адил. Миний улс нь чиний улс мэт, 
миний морьд ч чиний морьд мэт буй 8 хэмээсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Бид 
хаагуур одох буюу хэмээсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Идумын говийн замаар 
одох буй хэмээлээ. 9 Тийнхүү Израйлын хаан хийгээд Иудейн хаан ба 
Идумын хаан нь явалцав. Харин долоон өдөр аянаар тойрон одсны хойно 
чуулганы тул хийгээд тэднийг дагасан малын тул усгүй болов. 10 Тийн 
бөгөөд Израйлын хаан нь өгүүлрүүн; Аяа, Жахува нь эд гурван хааныг 
Мувабын гарт өгөхийн тул цуглуулав 11 хэмээсэнд Жихушабад нь 
өгүүлрүүн; Бидний Жахувагаас асуухын тул Жахувагийн нэг форофид нь 
энд буй буюу хэмээсэнд Израйлын хааны боолуудаас нэг нь хариу 
өгүүлрүүн; Илияагийн гарт усыг асгагч зарцагсан Шафадын Илияша 
хөвгүүн нь энд буй 12 хэмээсэнд Жихушабад нь өгүүлрүүн; Жахувагийн 
зарлиг нь түүнтэй мөн буй хэмээсэнд Израйлын хаан хийгээд Жихушабад 
ба Идумын хаан нь түүнд одов. 13 Тийн бөгөөд Илияша нь Израйлын 
хаанд өгүүлрүүн; Би чамд ямар хэрэг өөрийн эцгийн хийгээд эхийн 
форофид нарт од. хэмээсэнд Израйлын хаан нь түүнд өгүүлрүүн; Тийн 



бус. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахува нь эд гурван хааныг Мувабын гарт 
өгөхийн тул цуглуулав 14 хэмээсэнд Илияша нь өгүүлрүүн; Чуулганы 
Жахува нь амьд буй. Би түүний өмнө байна. Ер, хэрэв би Иудейн 
Жихушабад хааныг эс хүндэлвээс би чиний тийш үл харан чамайг үл үзэх 
бөлгөө. 15 Тийн боловч надад хөгжимчийг ирүүлэгтүн! хэмээлээ. Тийнхүү 
хөгжимчийн хөгжимдсөнд Жахувагийн мутар нь Илияшаг төгөлдөр 
болгов. 16 Тийн бөгөөд тэр нь өгүүлрүүн; Жахувагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Энэ хөндийг сувгуудаар дүүрэн болгогтун! 17 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Жахувагийн зарлиг болгосон нь ийн; Та салхийг үл үзэн 
бороог ч үл үзэх буй. Тийн боловч энэ хөндий нь усаар дүүрэн болох 
бөгөөд танай мал адгуус нь ундлах болно. 18 Бас энэ нь Жахуагийн өмнө 
бага юм. Тэр нь бас Мувабтаныг таны гарт өгөх буй. 19 Бас та аливаа 
хүрээлсэн балгас хийгээд сайхан балгасыг таслан, аливаа сайн модыг 
цавчин усны хамаг худгуудыг бөглөн, аливаа сайн тариаланг чулуугаар 
муу болгох буй хэмээлээ. 20 Тийн бөгөөд маргааш идээний тахилыг өргөх 
цагт Мана. Идумын зүгээр усны урссанаар газар нь усаар дүүрэн болов. 
21 Тийн бөгөөд хамаг Мувабтан нь хаадын тэдний тус дайдахаар ирснийг 
сонсоод цэргийн зэвсгүүдийг хамаг дааж чадагчдийг цуглуулаад газрын 
захад байв. 22 Тийн бөгөөд тэд маргааш эрт боссонд нар нь усны дээр 
гялбасан буй. Тийнхүү Мувабтан нь чанад зүгт усыг цус мэт улаан 
болсныг хараад ийн; 23 Энэ нь цус мөн. Үнэхээр тэд хаад нь өөр 
өөрийгөө таслаад алалцсан буй. Тиймийн тул Муваб аа! Олзонд одоё! 
хэмээлээ. 24 Тийн бөгөөд тэдний Израйлын буудалд хүрсэнд Израйлтан 
нь босоод Мувабтаныг таслав. Тийнхүү Мувабтан нь тэндээс зугтаав. 
Зүгээр израйл нь Мувабтаныг таслаж тэдний орон хүртэл нэхэж одов. 25 
Тийн бөгөөд тэд нь балгадыг эвдэв. Бас тус бүр хүн сайн тариаланд 
чулууг хаяж дүүргэв. Бас тэд нь усны аливаа худгийг бөглөн аливаа сайн 
модыг цавчив. Ямагт Кирдарашид балгасанд тэд нь чулуудыг үлдээв. 
Зүгээр шижимээр хаягч улс нь тойрч яван тэр балгасыг таслав. 26 Тийн 
бөгөөд Мувабын хаан нь өөрийн тус дайны хэцүү агсаныг үзээд долоон 
зуун илдийг өргөгчдийг өөртөө аваад Идумын хаан хүртэл хүчээр гарахыг 
тууривч эс чадав. 27 Тэндээс тэр нь өөрийн оронд хаан болох ёстой их 
хэвгүүнээ аваад хэрмийн дээр тахил болгон өргөв. Тэр мэтээр Израйлын 
тус их хилэн бөлгөө. Тийн бөгөөд тэд нь түүнээс одоод өөрийн газарт 
буцав.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Жич форофид нарын хөвгүүдийн гэргийдээс нэг эм нь Илияшид дуудан 
ийн; Чиний бол гэвэл, миний эр нь нөгчив. Бас чиний боолуудын 
Жахуагаас айсныг чи мэднэ зэ. Тийн бөгөөд өрийг авагч нь миний хоёр 



хүүг боол болгохын тул авахаар ирэв. 2 гэсэнд Илияш нь түүнд 
өгүүлрүүн; Би чиний тул юуг үйлдэх вэ? Чиний гэрийн дотор юу байгааг 
надад өгүүлтүгэй! гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Чиний шивэгчинд гэрийн 
дотор нэг тостой савнаас өөр юу ч үгүй буй 3 гэсэнд Илияш нь өгүүлрүүн; 
Очоод ойр байгч хамаг айлуудаасаа хоосон савыг үрсээр аван олон 
савыг аван үйлд. 4 Тийнхүү чи өөрийн хөвгүүдтэй гэртээ орсны хойно 
үүдийг хаагаад тэр бүх саванд тосыг асган дүүрснийг тусгай тавин үйлд 
гэлээ. 5 Тийн бөгөөд тэр эм нь түүнээс одоод өөрийн болон савсыг 
авчирсан хөвгүүдийн орсны хойно үүдийг хаагаад асгав. 6 Тэгээд 
савнуудын дүүрэн болсонд тэр эм нь хөвгүүндээ ийн; Надад бас нэг 
савыг авчир гэсэнд хэвгүүн нь түүнд өгүүлрүүн; Өөр савгүй байна гэлээ. 
Тийн бөгөөд тос нь зогсов. 7 Тэндээс тэр нь одоод бурхны хүнд мэдүүлэв. 
Тийнхүү тэр нь өгүүлрүүн; Одоод тосыг худалдаж өрийг төлөөд үлдсэн 
мөнгөөр өөрийн хөвгүүдтэй аж төрөгтүн! 8 Тэндээс нэг өдөр Илияш нь 
Шүнэмд одож, тэнд нэг их эм буй бөгөөд тэр нь Илияшийг урьж идээг 
идүүлэв. Тийнхүү тэр нь хэзээ ч явахдаа орж идээг иддэг бөлгөө. 9 Бас 
тэр эм нь өөрийн эрд өгүүлрүүн; Мана. Энэ бидэнд хэзээ ч явагч нь 
бурхны хүн мөн гэж би ажиглана. 10 Хананы дэргэд нэг бяцхан тасгийг 
бүтээе. Тийнхүү түүний тул дэвсгэр, ширээ сандал, зулын тавиурыг тэнд 
тавъя. Тэгээд түүний бидэнд ирэхэд тэнд орох буй гэлээ. 11 Тэгээд нэг 
өдөр Илияш нь тэнд ирж тасагт ороод тэнд хонов. 12 Тийнхүү тэр нь 
Хихэжи зарцдаа өгүүлрүүн; Энэ Шүнэмийн аймгийн эмийг дуудтугай! 
гэлээ. Тийнхүү тэр эм нь дуудагдаад түүний өмнө байв. 13 Жич Илияш нь 
Хихэжид өгүүлрүүн; Одоо тэр эмд ийн; Мана. Чи бидний тул энэ их 
шамдлагаар шамдсан буй. Тийнхүү чиний тул юуг үйлдэх хэрэгтэй. Хаанд 
эсвэл чуулганы тэргүүлэгчид чиний учир өгүүлэхийг дурланам гэсэнд тэр 
нь хариу өгүүлрүүн; Би өөрийн улсын дотор байна. 14 гэсэнд Илияш нь 
өгүүлрүүн; Түүний тул юуг үйлдэх хэрэгтэй вэ? гэсэнд Хихэжи нь 
өгүүлрүүн; Үнэхээр түүнд хүүхэдгүй бөгөөд түүний эр нь их настай байгаа 
15 гэсэнд Илияш нь өгүүлрүүн; Түүнийг дууд гэсэнд тэр эм нь дуудагдаад 
үүдний дэргэд байв. 16 Тийн бөгөөд Илияш нь өгүүлрүүн; Амины цагийн 
энэхүү Хикид чи нэг хөвгүүн тэврэх буй гэсэнд эм нь өгүүлрүүн; Тийм 
биш. Миний эзэн болон бурхны хүн ээ! Өөрийн шивэгчинд худлаар бүү 
өгүүлтүгэй! гэлээ. 17 Тийнхүү тэр эм нь тогтнож Иляшийн түүнд өгүүлсэн 
амины цагийн Хикид нэг хөвгүүнийг төрүүлэв. 18 Тэгээд хөвгүүн нь өсөөд 
нэг өдөр өөрийн эцэгтэй тариаг хадагчдад одов. 19 Тэнд тэр нь эцэгтээ 
ийн; Аяа, толгой минь, толгой минь гэсэнд эцэг нь зарцад түүний эхэд 
аваачтугай! гэлээ. 20 Тийнхүү тэр нь эхдээ хүргэгдээд эхийнхээ өвдөгт үд 
болтол суугаад үхэв. 21 Тэгэхэд тэр эм нь очоод түүнийг бурхны хүний 
дэвсгэр дээр тавин үүдийг хаагаад гарав. 22 Бас эрээ дуудаад өгүүлрүүн; 
зарц нар болон илжигнээс нэг нэгийг надад илгээн хайрла! Би бурхны 



хүнд гүйгээд буцах бий 23 гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Чи юуны тул өнөөдөр 
түүнд одму. Сарын шинийн нэгэн биш бөгөөд шавад өдөр биш билээ 
гэсэнд тэр нь одох нь сайн болох гэж өгүүлэв. 24 Тэгэхэд эм нь илжгээ 
эмээллээд зарцдаа өгүүлрүүн; Яван одъё. Миний чамд өгүүлэх болтол 
миний учир бүү зогстугай! гэлээ. 25 Тийнхүү тэр нь одоод Кармил ууланд 
байгч бурхны хүнд хүрэв. Тийнхүү бурхны хүн нь түүнийг холоос хараад 
Хикижи зарцдаа ийн өгүүлэв; Мана. Тэр Шүнэмийн аймгийн эм буй. 26 
Одоо түүнийг угтахын тул гүйж түүнд ийн; Амар уу Чиний эр амар уу. 
Хүүхэн Амар юу гэж өгүүлтүгэй! гэсэнд тэр эм нь амар буй гэлээ. 27 
Тийнхүү тэр нь бурхны хүнд ууланд ирээд, түүний хөлөөс барив. Зүгээр 
Хихижи нь ойртоод түүнийг гаргахыг туурвив. Харин бурхны хүн нь 
өгүүлрүүн; Түүнийг бүү тэнүүл. Яагаад гэвэл, түүний зүрх нь түүний дотор 
зовнино. Бас Жахуа нь шалтгааныг надаас нуун эс мэдүүлэв гэлээ. 28 
Тийнхүү эм нь өгүүлрүүн; Би миний эзнээс нэг хөвгүүнийг хүсч эрэв. 
Намайг бүү мэхлэ гэж би өгүүлсэн биш үү? 29 гэсэнд Илияш нь Хихижид 
өгүүлрүүн; Бэлхүүсээ бүслээд миний таягийг гартаа аваад од. Хэрвээ чи 
хүнтэй аяны замд учирвал, түүнийг бүү мэндчил. Бас хэрвээ хэн нэг нь 
чамайг мэндчилбэл түүнд хариу бүү өгүүлтүгэй! Жич миний таягийг 
залуугийн нүүрэнд тавьтугай! гэлээ. 30 Зүгээр тэр зулуугийн эх нь 
өгүүлрүүн; Жахуа амьд бөгөөд чиний сүнс амьд буй. Би чамаас салахгүй 
гэсэнд Илияш нь босоод түүнийг даган одов. 31 Тэгэхэд Хихижи нь 
тэдний өмнө одоод таягийг хүүгийн нүүрэн дээр тавин үйлдэв. Зүгээр дуу, 
мэдээ ч үгүй ажгуу. Тиймийн тул тэр нь Илияшийн угтахын тул буцаж 
одоод түүнд өгүүлрүүн; Залуу нь эс сэрэв гэлээ. 32 Тийнхүү Илияшийн 
гэрт орсонд Мана. Залуу нь нөгчөөд дэвсгэр дээр тавигдсан байлаа. 33 
Тиймийн тул тэр нь ороод өөрийн бие хийгээд залуу хоёрын байснаар 
үүдийг хаагаад Жахуад залбирав. 34 Бас тэр нь замууд ойртоод түүнд 
дээр хэвтэн өөрийн амыг залуугийн аман дээр болон өөрийн нүдийг 
түүний нүдэн дээр ба өөрийн гарыг түүний гэр дээр тавин, биеэ хүүхний 
бие дээр сунгав. Тийн бээр залуугийн бие нь дулаан болов. 35 Бас 
Илияш нь түүнээс эргээд гэр дотор нааш цааш яваад, дахиж одоод 
түүний дээр биеэ сунгав. Тийн бөгөөд залуу нь долоон удаа найтаагаад 
нүдээ нээв. 36 Тийнхүү Илияш нь Хихижийг дуудаж өгүүлрүүн; Энэ 
Шүнэмийн аймгийн эмийг дуудтугай! гэсэнд Хихижи нь түүнийг дуудав. 
Тийнхүү түүний ирсэнд илияш нь өгүүлрүүн; Хөвгүүнээ өргөн автугай! 37 
гэсэнд эм нь ороод түүний хөлд унан хөсөр мөргөөд хөвгүүнээ аваад 
одов. 38 Тэндээс Илияшийн Калкилд буцсанд тэр газарт нэг их зуд 
бөлгөө. Тийн бөгөөд форофид нарын хөвгүүний Илияшийн өмнө сууж 
байтал Илияш өөрийн зарцанд өгүүлрүүн; Их тогоо тавьж форофид 
нарын хөвгүүдийн тул шөл чанатугай! гэлээ. 39 Тэгэхэд нэг нь өвсийг 
хураахын тул хээр одоод нэг зэрлэг үзмийг олоод, түүнээс навчсыг нь 



дээлийн хормойгоо дүүртэл хурааж ирээд шөлтэй тогоонд хэрчиж хийв. 
Яагаад гэвэл, тэд эс мэдэв. 40 Тийнхүү тэд нь тэр улсын идэхийн тул 
гаргав. Харин тэд нь идэхдээ дуугаран ийн; Бурхны хүн ээ! Энэ тогоон 
дотор үхэл бий гэлээ. Тийнхүү тэд нь идэж эс чадав. 41 Зүгээр тэр нь 
өгүүлрүүн; Тийм бол гурилыг авчрагтун! гээд тогоонд хаяад өгүүлрүүн; 
Улсын идэхийн тул гарагтун! гэлээ. Тийнхүү тогоонд хоргүй болов. 42 
Тийн бөгөөд Бавал Шилайшаас нэг хүн нь ирээд бурхны хүнд талхны 
анхны үрс гэвэл, арвайн гурил, боорцог хийгээд тарианы хальстай дүүрэн 
толгойг авчрав. Тийн бөгөөд Илияш нь өгүүлрүүн; Улсын идэхийн тул 
тэдэнд өгтүгэй! 43 Гэсэнд түүний зарц нь өгүүлрүүн; Би үүнийг зуун хүний 
өмнө яахин тавих буюу гэсэнд тэр нь дахиж өгүүлрүүн; Улсын идэхийн 
тул тэдэнд өгтүгэй! Тэр юу гэвэл, Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Тэд нь 
идээд үлдээх буй 44 гэсэнд тэр нь тэдний өмнө тавив. Тийн бээр тэд нь 
идээд Жахуагийн зарлигийн ёсоор үлдээв.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Тэр цагт Сирийн хааны чуулганы На А Ман хэмээгч тэргүүлэгч нь 
өөрийн эзэнд их эрхэм хүн бөлгөө. Тэр юу гэвэл, Жахуа нь түүгээр Сирийг 
тонилгосон бөлгөө. Тэр нь маш хэцүү баатар хүн байсан боловч бузар 
бусраг өвчтэй бөлгөө. 2 Тэр цагт Сиритэн нь ангиар одохдоо Израйлын 
газраас нэг бяцхан охиныг олзлон авчирсан билээ. Тэр охин нь На А 
Маны гэргийд зарагдав. 3 Тэгээд тэр нь өөрийн эзний гэргийд өгүүлрүүн; 
Миний эзэн нь Самарид байгч форофидтой уулзах болтугай! гэж хүснэм 
би. Тэр юуны тул гэвэл, тэр форофид нь түүний бузар бусраг өвчнийг 
эдгээх бөлгөө 4 гэсэнд нэг хүн нь одоод өөрийн эзэнд ийн; Израйлын 
газрын охин нь энэ мэтийг өгүүлэв гэж мэдүүлэв. 5 Тийнхүү Сирийн хаан 
нь өгүүлрүүн; Од. Би Израйлын хаанд нэг бичгийг бичив гэсэнд тэр нь 
одоод арван далантын төдий мөнгө, зургаан мянган хэсгийн төдий алт, 
арван хувцсыг биедээ авав. 6 Тэгээд тэр нь бичгийг Израйлын хаанд 
авчрав. Бичигдсэн гэвэл ийн; Одоо энэ бичгийн чамд хүрсэнд би өөрийн 
На А Ман зарцыг бузар бусраг өвчнөөс эдгээхийн тул чамд илгээв 7 гэж 
бичсэн бичгийг Израйлын хаан нь уншаад хувцсуудаа тайлан өгүүлрүүн; 
Би үхүүлэх хийгээд а мьдруулах бурхан буюу гэвэл, энэхүү хүн нь бузар 
бусраг өвчнөөс хүнийг эдгээлгэхийн тул надад илгээв. Тиймийн тул 
энэхүү хүний миний тус хэрүүлийн шалтгааныг бэдрэн байхыг ажиглан 
үзэгтүн! гэлээ. 8 Тэгээд бурхны Илияш хүн нь Израйлын хааны хувцсаа 
хагачсаныг сонсоод хаанд илгээж өгүүлрүүн; Чи хувцсаа юуны тул 
хагачиваа тэр хүн нь надад ирэх болтугай! Тийнхүү Израйлын дотор 
форофид буй хэмээн тэр нь мэдэх буй 9 гэсэнд На А Ман нь морьд 
тэрэгтэй ирээд Илияшийн гэрийн үүдний өмнө байв. 10 Тэгэхэд Илияш нь 



түүнд элч илгээн өгүүлрүүн; Одоод Иорданыд долоонтаа биеэ угаан 
үйлд. Тийн болбол чиний мах нь дахин буцах бөгөөд чи ариун болох буй 
11 гэсэнд На А Ман нь уурлаж цаашаа одоод ийн өгүүлрүүн; Мана. Тэр нь 
эрхгүй надад гараад өөрийн Жахуа бурхны нэрээр дуудаж гараа өвчтэй 
газрын дээр тавьж бузар бусраг өвчнийг эдгээх буй за. гэж би санав. 12 
Дамаскийн Аба На хийгээд Парпар голууд нь Израйлын хамаг уснаас 
сайн биш үү? Би тэдний дотор биеэ угааж ариун болж үл болох буюу гээд 
буцаж хилэнтэйгээр одов. 13 Тийн бөгөөд түүний боолууд нь ойртоод 
түүнд өгүүлрүүн; Эцэг минь ээ! Хэрвээ тэрхүү форофид нь чамд нэг их 
юмыг үйлд гэж зохивол чи үйлдэх биш үү? Тийм бол тэр нь биеэ угаагаад 
ариун болтугай! гэж өгүүлсэнд үлэмж зүтгэх ёстой биш үү? 14 гэсэнд На А 
Ман нь буугаад бурхны хүний үгээр Иорданы дотор долоонтаа шунгав. 
Тийн бээ түүний мах нь бяцхан хүүхний мах мэт дахин ариун болов. 15 
Тийн бөгөөд тэр хийгээд түүний байсан бүхэл чуулган нь бурхны хүнд 
буцаж хүрээд түүний өмнө байв. Тийнхүү тэр нь ийн; Мана. Израйлд 
байгч бурхнаас бүх дэлхий дээр өөр бурхангүй буй гэж би одоо мэднэ. 
Тиймийн тул одоо өөрийн боолоос нэг бэлгийг аван хайрла! 16 гэсэнд тэр 
нь өгүүлрүүн; Жахуа нь амьд байгаа бөгөөд би түүний өмнө байна. Би юуг 
ч үл авах буй гэсэнд На А Ман нь түүнийг машид гуйсан боловч тэр нь эс 
зөвшөөрөв. 17 Тийн бөгөөд На А Ман нь өгүүлрүүн; Хоёр луус даах төдий 
шороог чиний боолд өгөх болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, үүнээс хойш 
чиний боол нь Жахуагаас өөр бурханд шатаалт өргөл хийгээд тахилыг ч 
үл өргөх буй. 18 Жахуа нь үүний учир чиний боолыг уучлах болтугай! 
гэвэл миний эзний Римуны гэрт мөргөхөөр орохдоо миний гар дээр 
түшихэд миний Римуны гэрийн дотор мөргөх болбол миний Римуны гэрт 
мөргөхөд Жахуа нь чиний боолууг үүний учир уучлах болтугай! 19 гэсэнд 
Илияш нь түүнд амраар од гэж өгүүлэв. Тийнхүү түүний хол бус түүнээс 
одосонд 20 бурхны Илияш хүний Хихижи зарц нь өгүүлрүүн; Мана. Миний 
эзэн нь энэ Сири газрын На А Ман хүний авчирсныг эс авснаар түүнийг 
хайрлав. Зүгээр Жахуа нь амьд бөгөөд би түүнийг даган гүйгээд түүнээс 
их юмыг авсу 21 гээд Хихижи нь На А Манг даган одов. Тийнхүү На А Ман 
нь түүний гүйж дагасныг үзээд түүнийг угтахын тул тэрэгнээс буугаад 
өгүүлрүүн; Хамаг амар юу 22 гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Хамаг амар буй. 
Миний эзэн нь намайг илгээгээд ийн өгүүлнэ. Мана. Өдгөө Ижраймын 
уулнаас форофид нарын хөвгүүдээс хоёр хүн надад ирсэн буй. Тэдэнд 
нэг далантын төдий мөнгө хийгээд хоёр хувцсадыг өгөн хайрла! 23 гэсэнд 
На А Ман нь өгүүлрүүн; Хоёр далантыг авахуйяа зөвшөөрөн үйлд гэж 
гуйгаад хоёр далантын төдий мөнгийг хоёр уутанд оёод тэднийг хийгээд 
хоёр хувцсадыг аваачихыг хоёр зарцад захив. Тийнхүү тэд нь түүний 
өмнө явав. 24 Тийн бөгөөд тэр нь асарт хүрээд тэдний гараас авч гэрт 
тавиад тэр хоёр хүнийг хариулав. Тийнхүү тэд нь харив. 25 Тийн бөгөөд 



тэр нь орж өөрийн эзний өмнө байв. Тийнхүү Илияш нь түүнд өгүүлрүүн; 
Хихижи ээ! Чи хаанаас ирэв гэхэд тэр нь өгүүлрүүн; Чиний боол нь 
хаашаа ч эс одов. 26 гэсэнд Илияш нь түүнд өгүүлрүүн; Тэрхүү хүний 
тэрэгнээс буцаж чамайг угтахын тул ирсэнд миний сэтгэл нь чамтай 
одсон биш үү? Одоо мөнгийг авах хийгээд хувцдыг авах ба тост модны 
тариалангууд хийгээд үзмийн тариалангууд ба хоньд хийгээд мал ба 
боолууд хийгээд шивэгчдийг авах цаг буюу. 27 Тиймийн тул На А Маны 
бузар бусраг өвчин нь чамд хийгээд чиний үрст мөнхөд халдах болъюу 
гэж өгүүлсэнд Хихижи нь түүний өмнөөс цас мэт цагаан бузар бусраг 
өвчтэй болоод гарав.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд форофид нарын хөвгүүд нь Илияшид өгүүлрүүн; Мана. Энэ 
бидний чамтай хамтаар суудаг орон нь бидэнд бага буй. 2 Бид Иорданд 
одож, тэндээс хүн бүр нэг нэг мод аваад, тэнд суух орныг биедээ үүдье 
гэж бид гуйна гэсэнд тэр нь одогтун! гэж өгүүлэв. 3 Бас нэг нь өгүүлрүүн; 
Өөрийн боолуудтай одолцон хайрла! гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Би 
одолцъё 4 гээд тэдэнтэй одолцов. Тийнхүү тэд нь Иорданд хүрээд 
моддыг цавчиж байв. 5 Тэр тийм байхад нэг нь модыг цавчихад сүхний 
төмрөө усанд унагаагаад дуу гаран ийн; Ай эзээн! Тэр гэвэл, урьдаар 
автсан буй 6 гэсэнд бурхны хүн нь өгүүлрүүн; Тэр нь хаана унав аа? 
гэсэнд тэр нь түүнд газрыг үзүүлэв. Тийнхүү Илияшийн гишүүнийг огтлоод 
тэнд хаясанд тэр төмөр нь дээш гарав. 7 Тийнхүү тэр нь ийн; Биедээ 
автугай! гэсэнд тэр хүн нь гараа сунган түүнийг авав. 8 Тэр цагт Сирийн 
хаан нь Израйлын тус дайлж, өөрийн боолуудтай зөвлөлцөж өгүүлрүүн; 
Ийм тийм зэрэгтэй газарт миний буудал болох буй гэлээ. 9 Тэгэхэд 
бурхны хүн нь Израйлын хаанд илгээж өгүүлрүүн; Тийм газраар явахаас 
хямгадагтун! Яагаад гэвэл, Сиритэн нь тэнд буув 10 гэсэнд Израйлын 
хаан нь бурхны хүний түүнд мэдүүлж хямгадуулсан газарт илгээгээд 
нэгэнтээ хоёртаа бус харин олонтаа тонилов. 11 Тиймийн тул Сирийн 
хааны зүрх нь энэ юмны учир ихэд зовов. Тийнхүү тэр нь боолуудаа 
дуудаад тэдэнд өгүүлрүүн; Биднээс Израйлын хааны тийш болсон хэн 
буй гэж та надад үл мэдүүлэх буюу 12 гэсэнд түүний боолуудаас нэг нь 
өгүүлрүүн; Миний эзэн хаан аа! Хэн ч эс болсон буй. Зүгээр Израйлд 
байгч Илияш форофид нь чиний дэвсгэрийн тасаг дотор өгүүлсэн үгсийг 
Израйлын хаанд мэдүүлнэ 13 гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Одоод түүний 
хаана байгааг үзэгтүн! Тийн бөгөөд би түүнийг авчрахын тул илгээнэ 
гэсэнд түүнд ийн; Мана. Тэр нь Дутанд буй гэж мэдүүлэгдэв. 14 Тиймийн 
тул тэр нь морьд, тэргэс ба их чуулганыг илгээсэн бөгөөд тэд нь шөнөөр 
хүрээд балгасыг хүрээлэв. 15 Тийн бөгөөд бурхны хүний зарцын эрт 



босоод гарсанд Мана. чуулган нь морьд тэргэсээр балгасыг хүрээлэв. 
Жич түүний зарц нь түүнд өгүүлрүүн; Миний эзэн ээ! Бид юуг үйлдэх буюу 
16 гэсэнд Илияш нь өгүүлрүүн; Бүү айтугай! ун гэвэл, тэдэнтэй байгчдаас 
бидэнтэй байгчид нь олон буй 17 гээд Илияш нь залбиран айлтагаруун; 
Жахуа аа! Түүнийг үзэхийн тул түүний нүдийг нээн соёрх! гэж залбирсанд 
Жахуа нь тэрхүү залуугийн нүдийг нээв. Тийн бээр түүний харсанд, Мана. 
Уул нь Илияшийг тойрсон гал морьд, тэргэсээр дүүрэн болсон буй. 18 
Тийн бээр улсын Илияшид хүрсэнд тэр нь Жахуад залбиран айлтгаруун; 
Энэ улсыг сохор болгон соёрх! гэж залбирсанд тэр нь Илияшийн үгийн 
ёсоор тэднийг сохор болгов. 19 Жич Илияш нь тэдэнд өгүүлрүүн; Энэ нь 
харгуй биш бөгөөд энэ балгас биш буй. Та намайг дагах боловч би таны 
бэдэрсэн хүнд таныг хүргэх буй гээд тэднийг Самарид удирдав. 20 Тийн 
бөгөөд тэдний Самарид хүрсэнд Илияш айлтгаруун; Жахуа аа! Тэдний 
үзэхийн тул тэдний нүдийг нээн соёрх! гэж залбирсанд Жахуа нүдийг нь 
нээв. Тэд хараад, Мана. Самарийн дунд бөлгөө. 21 Тэгэхэд Израйлын 
хаан нь тэднийг үзээд Илияшид өгүүлрүүн; Миний эцэг ээ! Би тэднийг 
таслах буюу 22 гэсэнд Илияш нь өгүүлрүүн; Тэднийг бүү тасалтугай! Чи 
өөрийн илд, нумаар олз болгогсдыг таслах буюу. Тэдний идэж ууж 
өөрийн эзэнд одохын тул тэдний өмнө идээ ундааг тавиад үйлд 23 гэсэнд 
тэр нь тэдний тул их идээг бэлтгүүлэв. Тэдний идэж, уусны хойно тэр нь 
тэднийг буцаан илгээв. Тэд тийнхүү өөрийн эзэндээ буцав. Тэр мэтээр 
Сирийн чуулгад нь Израйлд дахин ирсэнгүй. 24 Тэгээд үүнээс хойш 
Сирийн Бинхадид хаан нь бүхэл чуулганаа хураагаад явж Самарийг 
хүрээлж буув. 25 Гэтэл Самарид их зуд болов. Тэд нь илжигний толгой 
наян Шиглийн чинээ мөнгө, тагтааны аргал хэмээгч буурцагийн Кау 
хэмээгч хэмжүүрийн дөрөв болгосон хувийн нэгийг таван шигэлийн төдий 
мөнгөөр худалдсан буй. 26 Тэгтэл Израйлын хааны хэрмийн дэргэдүүр 
өнгөрөхөд нэг эм дуудан; Миний эзэн хаан аа! Тусалтугай! 27 гэсэнд хаан 
өгүүлрүүн; Хэрвээ Жахуа нь чамд эс тусалбал би чамд юугаар туслах 
буюу. Үтрэмээс эсвэл дарсны шахлагаас туслах буюу 28 Жич хаан нь 
түүнд ийн; Чамд юу хэрэгтэй байна гэсэнд эм нь өгүүлрүүн; Энэхүү эм нь 
надад ийн; Өдгөө өдөр чиний хөвгүүнийг надад өг. Тийнхүү бид түүнийг 
идээд миний хөвгүүнийг өглөөгүүр идэх буй 29 гэснээр бид миний 
хөвгүүнийг чанаад идэв. Зүгээр би нөгөө өдөр түүнд ийн; Чи хөвгүүнээ 
бидний идэхэд зориулан аг! гэж өгүүлсэн боловч тэр нь хөвгүүнээ нуув 
гэлээ. 30 Тэгэхэд хаан тэр эмийн үгсийг сонсоод хувцдаа хагачин хэрмэн 
дээр өнхрөв. Бас улсын харахад тэр нь бие дээрээ өрмөг хувцастай 
бөлгөө. 31 Тэгээд тэр нь ийн; Хэрвээ Шафадын Илияш хөвгүүний толгой 
нь түүний дээр өдгөө өдөр байвал бурхан нь надад энэ мэтээр хийгээд 
үүнээс үлэмж мууг үйлдэх болтугай! гэлээ. 32 Зүгээр Илияш нь өөрийн 
гэрт суув. Бас өвгөд нь түүнтэй суулцав. Тийнхүү хаан нь өөрийн өмнөөс 



хүнийг илгээв. Тэр элчийн хүрэхээс урьд Илияш нь өвгөдөд өгүүлрүүн; 
Энэ алагчийн хөвгүүн нь миний толгойг авахын тул захиж илгээв гэж 
үзэгтүн! Элчийг ирэхэд үүдийг хаагаад, түүнийг чангаар баригтун! Түүний 
эзний хөлийн чимээ нь түүний хойно биш үү? 33 гэж өгүүлтэл элч нь 
түүнд ирэв. Бас тэр нь ийн; Мана. Энэ муу нь Жахуагаас буй за. Би бас 
Жахуаг юуны тул хүлээх юм гэж өгүүлэв.  

Долдугаар бүлэг  

1 Жич Илияш нь өгүүлрүүн; Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Маргааш энэ цагт нэг хэмжүүрийн төдий сайн 
буудайн гурил нь нэг Шигэлээр болон хоёр хэмжүүрийн төдий арвай нь 
нэг шигэлээр Самарийн хаалганд худалдагдах буй 2 гэсэнд хааны нэг 
түшсэн ноён нь бурхны хүнд хариу өгүүлрүүн; Мана. Хэрвээ Жахуа нь 
огторгуйд цохннуудыг нээвэл энэ юм болох буй за гэсэнд Илияш нь 
өгүүлрүүн; Мана. Чи нүдээрээ үзэвч түүнээс үл идэх буй гэлээ. 3 Тэгээд 
хаалганы орлогод дөрвөн бузар бусраг өвчтэй хүн байсан бөгөөд тэд нь 
өөр зуураа ийн өгүүлэлдрүүн; Бид юуны тул энд үхтэлээ суунам. 4 Хэрвээ 
бид балгасанд оръё гэж өгүүлбэл балгасанд зуд буй бөгөөд бид тэнд үхэх 
буй за. Жич хэрвээ бид энд суувал бид үхэх буй. Тиймийн тул өдгөө 
Сиритний чуулганд одъё. Хэрвээ тэд нь биднийг амьдаар байлгах бол 
бид амьд болох буй. Зүгээр тэд нь биднийг албал эл бид мөн үхэх буй 5 
гээд үдшийн бүрийд Сиритний чуулганы буудалд одохын тул босов. Тийн 
бөгөөд тэдний Сиритний буудлын хязгаар хүртэл хүрсэнд, Мана. Тэнд 
хүнгүй бөлгөө. 6 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь Сиритний чуулганд 
тэргэсийн чимээ хийгээд морьдын чимээ гэвэл, их чуулганы чимээг 
сонсгов. Тийн бөгөөд тэд нь өөр зуураа ийн; Мана. Израйлын хаан нь 
Хититний хаад хийгээд Египеттэний хаадыг бидний тус ирэхийн тул 
хөлсөөр авсан буй за гэлдлээ. 7 Тиймийн тул тэд нь босоод үдшийн 
бүрийд дутааж майхнууд хийгээд морьд ба илжгэдээ гэвэл байсан 
буудлыг орхиод амины тулдаа зугтаав. 8 Тийн бөгөөд тэд дөрвөн бузар 
бусраг өвчтэй хүн нь буудлын хязгаар хүртэл хүрээд нэг майханд ороод 
идэж уугаад тэндээс алт, мөнгө, хувцсуудыг аваад нуув. Бас дахин ирж 
өөр майханд орж тэндээс аваад одож нуув. 9 Тийнхүү тэд өөр зуураа ийн; 
Бид сайн бишийг үйлдэнэ. Энэ өдөр нь сайн сонсголын өдөр боловч бид 
дуугүй байна. Хэрвээ бид маргааш үүр цайх хүртэл байвал нэг хор нь 
бидэнд тусах буй за. Тиймээс одоо хааны гэрт мэдүүлэхээр одъё 10 
гэснээр ирээд балгасны сахигчийг дуудаж тэдэнд иэдүүлэн ийн; Бид 
Сиритний буудалд хүрэв. Харин тэнд хүн ч үгүй хүний дуу ч үгүй байна. 
Зүгээр морьд, илжгэд уягдсаар ба майхнууд нь байсаар амай 11 гэсэнд 
түүний өөр сахигч нарыг дуудсанд, тэд нь хааны гэрт мэдүүлэв. 12 



Тэгэхэд хаан нь шөнө босоод болууддаа өгүүлрүүн; Би өдгөө Сиритний 
бидэнд үйлдэхийг танд үзүүлнэ гэвэл тэд нь бидний өлсгөлөн байгааг 
мэдэж буудлаас гараад хээр нууж ийн; Тэдний балгаснаас гарахад бид 
тэднийг амьдаар барьж балгасанд орох буй гэж өгүүлнэ зэ 13 гэсэнд 
түүний боолуудаас нэг нь хариу өгүүлрүүн; Балгасанд үлдээж байсан 
таван мориноос авахуулж үзэхийн тул илгээе. Мана. Тасалсан 
Израйлтны бүхэл чуулганаас гэвэл, Израйлын морьдын бүхэл тооноос 
ямагт таван морь үлдэв гэлээ. 14 Тийнхүү тэдний тэрэгний морьдоос 
хоёрыг авсанд хаан нь Сиритний чуулганыг нэхүүлэн илгээж, үзэхээр 
одогтун! гэж захив. 15 Тэд нь Иордан хүртэл тэднийг нэхэн одов. Мана. 
Хамаг зам нь Сиритний яарснаар хаясан хувцсууд болон зэвсгүүдээр 
дүүрэн бөлгөө. Тийнхүү элчис нь буцаад хаанд мэдүүлэв. 16 Тийн бөгөөд 
улс нь одоод Сиритний майхнуудыг тонов. Тэр мэтээр Жахуагийн 
зарлигаар нэг хэмжүүрийн төдий сайн буудайн гурил нь нэг шигэлээр 
хийгээд хоёр хэмжүүрийн төдий арвай нь нэг шигэлээр худалдагдсан буй. 
17 Жич хаан нь өөрийн түшсэн ноёдыг хаалганы тэргүүлэгч болгов. Тийн 
бөгөөд улсын түүнийг гишгэлсэнээр хааны бурхны хүнд ирсэн цагт түүний 
өгүүлснээр тэр нь үхэв. 18 Тийнхүү хоёр хэмжүүрийн төдий арвай нь нэг 
шигэлээр хийгээд нэг хэмжүүрийн төдий сайн буудайн гурил нь нэг 
шигэлээр Самарийн хаалганд маргаашийн цагт болох буй гэж бурхны 
хүний хаанд өгүүлсэн нь бүтэв. 19 Жич тэрхүү ноён нь бурхны хүнд хариу 
ийн; Мана. Хэрвээ Жахуа нь огторгуйд цонхнуудыг нээвэл, тийм юм 
болох буй за гэсэнд Илияш нь түүнд ийн; Мана. Чи нүдээрээ үзэх боловч 
түүнээс үл идэх буй гэсэн бөлгөө. 20 Тэр мэтээр түүнд мөн учрав. Тэр юу 
гэвэл, улс нь түүнийг хаалганд гишгэв. Тийнхүү тэр нь үхэв.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Бас Илияш нь амьдруулсан хөвгүүдийнхээ эхэд ийн; Босоод өөрийн 
гэрийн бүлстэй одоод аливаа суухуйяа болох газарт сууж байгтун! Тэр юу 
гэвэл, Жахуа нь нэг зудыг тогтоов. Тийнхүү тэр зуд нь энэ газар долоон 
жил болтол байх буй 2 гэсэнд тэр эм босоод бурхны хүний үгээр үйлдэв. 
Тийнхүү өөрийн гэр бүлстэй одоод Пилиститний газарт долоон жил байв. 
3 Тийнхүү тэр долоон жил өнгөрсний хойно тэр эм Пилисититний газраас 
буцаад өөрийн гэр хийгээд газрын учир гуйхын тул хаанд одов. 4 Тэгээд 
хаан нь бурхны хүний Хихижи зарцтай хэлэлцэж ийн; Надад Илияшийн 
үйлдсэн хамаг их үйлсийг тоолон өгүүл гэлээ. 5 Тэгээд түүний Илияшийн 
нэг үхсэн биеийг захиж амьдруулсныг хаанд өгүүлтэл, Мана. 
Амьдруулсан хөвгүүний эх нь өөрийн гэр болон газрын учир хааныг гуйв. 
Тийнхүү Хихижи нь өгүүлрүүн; Миний эзэн хаан аа! Энэ нь тэрхүү эм 
бөгөөд бас Илияшийн амьдруулсан түүний хөвгүүн энэ буй 6 гэсэнд 



тэрхүү эм хааны асууснаар түүнд өгүүлэв. Тийнхүү хаан нь түүний тул нэг 
түшмэлийг тогтоогоод өгүүлрүүн; Тэрхүү эмийн хамаг байсан хийгээд 
түүний орноосооо гарсаар өдгөө болтол ургасан тариалангийн хамаг 
үрсийг түүнд буцаан үйлд гэж өгүүлэв. 7 Тэгэхэд Илияш нь Дамаскад 
ирэв. Тэнд Сирийн Бинхадид хаан нь өвчтэй болов. Тийнхүү бурхны хүн 
нь энд ирсэн буй гэж түүнд мэдүүлэгдэв. 8 Тийн бөгөөд хаан нь Хажайлд 
өгүүлрүүн; Биедээ нэг бэлгийг аваад бурхны хүнийг угтахаар одоод 
миний энэ өвчнөөс эдгээхийг Жахуагаас түүгээрээ асуун үйлд 9 гэсэнд 
Хажайл нь түүнийг угтахаар одоод биедээ бэлгийг гэвэл, Дамаскийн 
хамаг сайны дөчин тэмээний ачааг авч хүрээд түүний өмнө байж 
өгүүлрүүн; Сирийн Бинхадид хаан болон чиний хөвгүүн нь ийн; Би энэ 
өвчнөөс эдгэх болов уу? гэж намайг илгээн асуулгав 10 гэсэнд Илияш нь 
өгүүлрүүн; Одоод түүнд ийн; Чи итгэж чадах уу? гэж өгүүл; Зүгээр тэр нь 
үхэх буй гэж Жахуа нь надад үзүүлэв 11 гээд нүүрээ ичээтэл харж байв. 
Бас бурхны хүн нь уйлав. 12 Тийн бөгөөд Хажайл нь өгүүлрүүн; Миний 
эзэн нь юуны тул уйлна гэсэнд тэр нь хариу өгүүлрүүн; Үүний шалтгаан 
гэвэл, Израйлын хөвгүүдэд чиний үйлдэх хорыг би мэднэ. Чи тэдний 
хүрээлсэн газруудыг галдаж тэдний залуусыг илдээр алан, тэдний 
хүүхдийг таслан, жирэмсэн эмсийг хагалах буй 13 гэсэнд Хажайл нь 
өгүүлрүүн; Харин энэ юу буюу. Чиний боол нь нохой болоод ийм их 
үйлийг үйлдэх буюу гэсэнд Илияш нь өгүүлрүүн; Жахуа нь чиний Сирийн 
хаан болохыг надад үзүүлэв 14 гэсэнд Хажайл нь Илияшаас одоод 
өөрийн эзэнд хүрэв. Тийнхүү тэр нь түүнд өгүүлрүүн; Илияш нь чамд юуг 
өгүүлэв гэж асуусанд тэр нь хариу өгүүлрүүн; Чи эрхгүй эдгэх буй гэж тэр 
нь надад өгүүлэв гэлээ. 15 Зүгээр өглөө тэр нь нэг бүдүүн бүсийг аваад 
усанд норгоод түүний нүүрэн дээр тавив. Тэгэхэд тэр нь үхэв. Тэндээс 
Хажайл нь түүний оронд хаан болов. 16 Тэгэхэд Израйлын Ахав хааны 
зурам хөвгүүний тавдугаар жилд Иудейгийн Жихушабын Жихурам нь 
хөвгүүн нь хаан болов. Тэр цагт Жихушафад нь Иудейгийн хаан бөлгөө. 
17 Тэрхүү Жихурам нь эхэлж эзлэх цагтаа гучин хоёр настай болооод 
Иерусалимд найман жил эзлэв. 18 Тэр нь Ахавын гэр мэт Израйлын 
хаадын явдлаар явав. Тэр юуны тул гэвэл, Ахавын охин нь түүний гэргий 
болсон буй. Тийнхүү тэр нь Жахуагийн өмнө мууг үйлдэв. 19 Зүгээр 
Жахуа нь Давидад болон түүний үрст мөнх гэрлийг өгсүгэй! гэж зарлиг 
болсон мэт, өөрийн Давид боолын тул Иудейг эвдэхүйеэ эс таалав. 20 
Түүний цагт Идумтэн нь Иудейгийн эрхийн тус урваад өөрийн тул хаан 
болгов. 21 Тийн бөгөөд Жихурам хийгээд түүнтэй хамаг тэргэс нь Зайрт 
одов. Тийнхүү тэр нь шөнөөр босоод түүнийг тойрогч Идумтэн хийгээд 
тэдний түмэдийг таслав. Тийн бөгөөд улс нь өөрийн гэрүүдэд зугтаав. 22 
Зүгээр Идумтэн нь Иудейгийн эрхийн тус өдгөө болтол урваснаар байна. 
Бас тэр цагт Ливан нь урвав. 23 Жич Жихурамын бус үйлс хийгээд түүний 



хамаг үйлдсэн нь Иудейгийн хаадын цагийн тууж номын дотор бичигдсэн 
буй. 24 Тийн бөгөөд Жихурам нь өөрийн эцэг нартай унтаад өөрийн эцэг 
нартай Давидын балгасанд булагдав. Тийнхүү түүний Ахажиа хөвгүүн нь 
түүний оронд хаан болов. 25 Израйлын Ахав хааны Зурам хөвгүүний 
арван хоёрдугаар жилд Иудейгийн Жихурам хааны Ахажиа хөвгүүн нь 
хаан болов. 26 Ахажиа нь эхэлж эзлэх цагтаа 22 настай болоод, 
Иерусалимд нэг жил эзлэв. Түүний эх гэвэл, Израйлын Умри хааны 
Аталиа нэртэй охин бөлгөө. 27 Тэр нь Ахавын гэрийн явдлаар яван, 
Ахавын гэр мэт Жахуагийн өмнө мууг үйлдэв. Тэр юу гэвэл, тэр нь 
Ахавын гэрийн хүргэн бөлгөө. 28 Тийн бөгөөд тэр нь Ахавын Зурам 
хөвгүүнтэй, Сирийн Хажайл хааны тус Рамуд Гилияадад дайлаар одсон 
бөгөөд Сиритэн нь Зурамыг шархдуулав. 29 Тийн бөгөөд Зурам хаан нь 
Сирийн Хажайл хааны тус дайлсан цагтаа Рамын дэргэд сиритнээс авсан 
шархнуудаа Израйлын дотор эдгээхийн тул буцав. Тийн бөгөөд Идуегийн 
Зурам хааны Ахажиа хөвгүүн нь Ахавын Зурам хөвгүүний өвчтэй байсны 
тул түүнийг үзэхээр Израйлд одов.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Бас Илияш форофидын форофид нарын хөвгүүдээс нэгийг дуудаад 
түүнд өгүүлрүүн; Бэлхүүсээ бүслээд, энэ тосны савыг аваад Рамуд 
Гилияадад одтугай! 2 Тэгээд тэнд хүрээд Нимшийн Жихушафадын Жидү 
хөвгүүнийг бэдрэн түүний ах дүү нарын дундаас түүнийг босгон 3 нэгэн 
доторх тасагт оруулаад тосны савсыг аван, түүний толгойн дээр асган 
ийн өгүүл. Жахуагийн зарлиг болсон нь; Би чамайг Израйлын хаан болгон 
тосолсон билээ гээд үүдийг тайлаад зогсолгүй зугтаан үйлд 4 гэсэнд тэр 
залуу гэвэл, залуу форофид нь Рамуд Килияадад одов. 5 Тэгэхэд түүний 
хүрсэн цагт чуулганы тэргүүлэгчид нь суун авай. Тийнхүү тэр нь 
өгүүлрүүн; Тэргүүлэгч ээ! Би чамд хэрэгтэй буй гэсэнд Жиху өгүүлрүүн; 
Бид бүгдээс хэнд гэсэнд тэр өгүүлрүүн; Тэргүүлэгчид ээ! Чамд хэрэгтэй 
буй 6 гэсэнд тэр нь босоод гэрт оров. Тэгэхэд тэр залуу форофид нь 
түүний тэргүүн дээр тосыг асган түүнд өгүүлрүүн; Израйлын Жахуа 
бурхны зарлиг болсон нь ийн; Бас Жахуагийн улсын дээр гэвэл, 
Израйлын дээр чамайг хаан болгон тослов. 7 Тийнхүү чи өөрийн Ахав 
эзний гэрийг таслах буй. Тэр мэтээр би өөрийн форофид боолуудын цус 
хийгээд Жахуагийн хамаг боолуудын цусыг Жизибилийн гараас нэхэх 
буй. 8 Тэр юуны тул гэвэл, Ахавын бүхэл гэр нь эвдрэх буй. Бас би 
Ахавын эрс хийгээд Израйлд үлдэгсдийг таслах буй. 9 Бас би Нибэдийн 
Жирубуам хөвөөний гэр мэт хийгээд Ахияагийн Ба Э Ша хөвгүүний гэр 
мэт Ахавын гэрийг булаах буй. 10 Бас Жизрайлын өмчийн дотор 
номойнууд нь Жизибилийг идэх буй. Бас түүнийг булагч үл болох буй 



гээд үүдийг тайлаад дутаав. 11 Тэндээс Жиху нь өөрийн эзний боолуудад 
гарав. Тэгэхэд нэг нь түүнд ийн; Бүгдээр амар юу. Энэ ухаанаа тавьсан 
нь юуны тул чамд ирэв гэсэнд тэр нь тэдэнд ийн; Та тэр хүнийг хийгээд 
түүний мэдүүлгийг мэднэ за 12 гэсэнд тэд нь тийм биш, бидэнд өгүүл 
гэсэнд Жидү нь өгүүлрүүн; Тэр нь ийм тийм надад өгүүлж, Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Би чамайг Израйлын хаан болгон тосолно гэж 
өгүүлэв 13 гэсэнд хүн нэг бүр яаран хувцсаа аваад, гишгүүрийн орой дээр 
байж бие дороо тавиад бүрээгээр бүрээдэж ийн; Жиху нь хаан буй гэж 
өгүүлэлдэв. 14 Тэр мэтээр Нимишийн Жихушафад хөвгүүний жиху 
хөвгүүн нь Зурамын тус урвав. Зурам хийгээд хамаг Израйл нь Сирийн 
Хажайл хааны тус Рамуд Килияадыг сахин авай. 15 Зүгээр Зурам хаан нь 
Сирийн Хажайл хааны тус дайсан цагтаа Сиритнээс авсан шархнуудаа 
Жизрайлын дотор эдгээхийн тул буцсан бөлгөө. Тийн бөгөөд Жиху нь 
өгүүлрүүн; Хэрвээ таны сэтгэл нь тийм болбол Жизрайлд мэдүүлэхийян 
тул балгаснаас хэнийг ч бүү тавигтун! гэв. 16 Тийн бөгөөд Жиху нь 
тэргээр яван, Жизрайлд одов. Тэр юуны тул гэвэл, Зурам нь тэнд хэвтэн 
авай. Бас Иудейгийн Ахажиа хаан нь Зурамыг үзэхээр ирсэн бөлгөө. 17 
Тийн бөгөөд Жизрайлын асар дээр нэг харуулч босоод Жихугийн 
чуулганы ирэхийг үзээд өгүүлрүүн; Би чуулганыг харна гэсэнд Зурам нь 
өгүүлрүүн; Нэг морьтой хүнийг аваад түүнтэй уулзахаар илгээгээд 
эвтэйгээр ирмү. Та гэж өгүүлтүгэй! гэж өгүүлэв. 18 Тэр мэтээр морьтой 
хүн нь түүнтэй уулзахаар одоод өгүүлрүүн; Хааны өгүүлсэн нь ийн; 
Эвтэйгээр ирмү та гэсэнд Жиху нь өгүүлрүүн; Чамд эв юун хэрэг. Миний 
хойноос од гэлээ. Тэгэхэд харуулч нь ийн; Элч нь тэдэнд хүрээд эс буцна 
19 гэсэнд тэр нь өөр морьт хүнийг илгээв. Тэр нь тэдэнд хүрээд 
өгүүлрүүн; Хааны өгүүлсэн нь Та эвтэйгээр ирмү гэсэнд Жиху нь хариун 
өгүүлрүүн; Чамд эв юун хэрэг. Миний хойноос од гэлээ. 20 Тэгэхэд 
харуулч нь өгүүлрүүн; Тэр нь тэдэнд хүрсэн боловч эс буцна. Бас явах нь 
Нимишийн Жихугийн явахад адил буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь маш 
түргэнээр явна 21 гэсэнд Зурам нь өгүүлрүүн; Тэргийг бэлдзэгтүн! гэсэнд 
тэрэг нь бэлтгэгдэв. Тийнхүү Зурам хаан хийгээд Иудейгийн Ахажиа хаан 
нь тус бүр өөрийн тэргэнд гарч, Жихугийн тус явж түүнтэй Жизрайлын 
Набудын өмчинд уулзав. 22 Тэгэхэд Зурам нь Жихуг үзэхдээ өгүүлрүүн; 
Жиху аа! Эвтэй буюу гэсэнд тэр нь ийн; Чиний Жизрибил эхийн олон 
тачъяангуй хийгээд Залвийн байн атал ямар эв буюу 23 гэсэнд Зурам нь 
эргэн зугтааж Ахажиад өгүүлрүүн; Ахажиа аа! Мэх буюу гэлээ. 24 Тэгэхэд 
Жиху нь хүчээрээ нумыг татаад, Зурамын далны хооронд тусав. Бас сум 
нь зүрхэнд оров. Тийнхүү тэр нь тэргэндээ унав. 25 Тэндээс Жиху нь 
өөрийн Бидкэр түшмэлд өгүүлрүүн; Түүнийг аваад Жизрайлын Набудын 
өмчийн тариаланд хая. Тэр юуны тул гэвэл, чи бид хоёр түүний Ахав 
эцгийг даган явсанд Жахуа нь энэ ачааг түүн дээр тавьсан буй гэж 



санатугай! 26 Тэр гэвэл, ийн; Ер би урьд өдөр Набудын цус хйигээд 
түүний хөвгүүдийн цусыг үзсэн буй гэж Жахуа нь зарлиг болов. Бас би 
чамаас энэ өмчинд хариуг авсу гэж Жахуа нь зарлиг болно. Тиймийн тул 
одоо түүнийг аваад энэ өмчид Жахуагийн зарлигаар хаягтун! гэлээ. 27 
Тэгэхэд Иудейгийн Ахажиа хаан нь үүнийг үзээд цэцэглэгийн гэрийн 
харгуйгаар зугтаав. Тийнхүү Жиху нь түүнийг нэхэн өгүүлрүүн; Бас 
түүнийг тэргэндээ ал гэсэнд Иблиямын дэргэд Курын харгуй зүгт Энэ нь 
бүтэв. Тэр нь Михидэд зугтаагаад тэнд үхэв. 28 Тэгэхэд түүний боолууд 
нь түүнийг тэргээр Иерусалимд аваачаад Давидын балгасны дотор 
хүүрийн булшинд түүний эцэг нартай булав. 29 Бас Ахавын Зурам 
хөвгүүний арван нэгдүгээр жилд Ахажиа нь Иудейгийн хаан болсон 
бөлгөө. 30 Тэгэхэд Жихугийн Жизрайлд хүрмэгц Жизибил сонсоод нүүрээ 
будаж толгойгоо засан цонхоор харан авай. 31 Тийнхүү Жихугийн 
хаалгаар орсонд Жизибил нь өгүүлрүүн; Өөрийн эзнийг алагч Жимрид 
амар байсан буюу 32 гэсэнд Жиху нь нүүрээ цонхны тийш эргэн 
өгүүлрүүн; Миний тул хэн буй. Хэн буюу гэсэнд хоёр гурван түшмэл нь 
дотроос түүнд харав. 33 Бас Жиху нь өгүүлрүүн; Түүнийг хаягтун! гэсэнд 
тэд нь түүнийг хаяв. Тийн бээр түүний цуснаас зарим нь ханан дээр 
хийгээд м орьдын дээр асгагдав. бас тэр нь түүнийг хөлөрөө гишгэв. 34 
Тэгэхэд тэр нь орж идэж уугаад өгүүлрүүн; Одоод одоо тэр бузар эмийг 
үзээд булагтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь хааны охин буй 35 гэсэнд тэд 
нь түүнийг булахын тул одоод түүний толгойн яс, хөл ба гарын алганаас 
өөр юуг ч эс олов. 36 Тиймээс тэд буцаад Жихуд мэдүүлэв. Тийнхүү тэр 
нь өгүүлрүүн; Энэ нь Жахуагийн Тишбийн Илиа боолоор зарлиг болсон 
мөн. Тэр гэвэл, ийн; Израйлын өмчинд нохойнууд нь Жизибилийн махыг 
идэх буй. 37 Бас Жизибилийн хүүр нь Жизрайлын өмчийн тариалан дээр 
аргал мэт болох буй. Тэр мэтээр улс нь энэ Жизибил мөн гэж үл өгүүлэх 
буй гэлээ.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Жич Самарид Ахавын далан хөвгүүн бөлгөө. Тийнхүү Жиху нь 
бичгүүдийг бичээд Самарид илгээн Жизрайлын тэргүүлэгчид болон өвгөд 
ба Ахавын хөвгүүдийг хүмүүжүүлэгчдэд ийн; 2 Танай эзний хөвгүүд нь 
тантай буй бөгөөд тэрэг морьд ба хүрээлсэн балгас, зэвсгүүд нь танд 
бий. 3 Тийнхүү энэ бичгийн танд хүрсэнтэй сац өөрийн эзний хөвгүүдээс 
сайхан зохистойг сонгоод түүний эцгийн ширгээн дээр суулган өөрийн 
эзний гэрийн тул дайлагтун! 4 гэж бичсэнд тэд нь ихэд айж өгүүлрүүн; 
Мана. Хоёр хаан нь түүний тул эс байж чадав. Тэгэхэд бид яаж байх буюу 
гэлээ. Тийн бөгөөд гэрийн тэргүүлэгч, балгасны тэргүүлэгч ба өвгөд 
хүмүүжүүлэгчид нь Жихуд илгээн өгүүлрүүн; бид чиний боолууд болоод, 



чиний хамаг захисныг бүтээх буй. Бид хааныг үл болгох буй. Өөрийн тул 
тааламжтай байхыг үйлд 6 гэсэнд тэр нь тэдэнд дахиж бичгийг бичин ийн; 
Хэрвээ та миний тул болоод миний дууг сонсвол, эд хүмүүсийн гэвэл, 
таны эзний хөвгүүдийн толгойнуудыг аваад Жизрайлд маргааш энэхүү 
цагт надад ирэгтүн! гэж бичив. Хааны хөвгүүд болсон далан хүн нь 
тэднийг удирдагчид гэвэл, балгасны их хүмүүстэй бөлгөө. 7 Тийн бөгөөд 
тэдэнд бичгийг хүргэсэнд тэд нь хааны далан хөвгүүн болсон хүнийг авч 
алаад тэдний толгойнуудыг савд савсын дотор тавиад Жихуд илгээв. 
Тэгэхэд элч нь ирээд Жихуд өгүүлрүүн; Хааны хөвгүүдийн толгойнууд нь 
авчрагдсан буй гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Та тэднийг хоёр овоогоор тавин 
хаалганд орох газарт маргааш болтол байлгагтун! гэлээ. 9 Тэгэхэд тэр нь 
өглөөгүүр гараад байж улсад өгүүлрүүн; Та зөвт мөн. Мана. Би өөрийн 
эзний тус урван түүнийг алав. Зүгээр эд бүгдийг хэн алав. 10 Жахуагийн 
зарлигаар гэвэл Жахуагийн Ахавын гэрийн учир зарлиг болсноос юу ч 
хоосноор газарт үл унах буй. Харин Жахуа нь өөрийн Илиа боолоор 
зарлиг болсноо бүтээв гэж мэдэгтүн! 11 гээд Жиху нь Ахавын гэрийн 
хамаг үлдэгсэд хийгээд түүний хамаг их хүмүүс ба төрлүүд хийгээд лам 
нарыг Жизрайлд алаад нэгийг ч эс үлдээв. 12 Тэгээд Жиху нь бос ч одоо 
Самарид хүрэв. Харин тэр нь аяны дээр хяргах гэрийн дэргэд байсандаа 
13 Иудейгийн Ахажиа хааны ах дүү нартай учраад өгүүлрүүн; Та бээр 
хаад буюу гэсэнд тэд нь өгүүлрүүн; Бид Ахажиагийн ах дүү нар болоод 
хааны хүүхэд хатан хааны хүүхдийг мэндчилэхийн тул явна 14 гэсэнд тэр 
нь өгүүлрүүн; Тэднийг амьдаар баригтун! гэсэнд тэднийг амьдаар бариад 
харанхуй гэрийн худагт дөчин хоёр хүнийг алаад тэднээс нэгийг ч эс 
үлдээв. 15 Тэгээд тэр нь тэндээс яваад түүнийг угтахаар ирсэн Рикэвийн 
Жихунадав хөвгүүнтэй уулзаад түүнийг мэндчилж өгүүлрүүн; Миний зүрх 
нь чиний зүрхтэй гэр буй мэт түүнчлэн чиний зүрх нь зөв буюу гэсэнд 
Жихунадав нь өгүүлрүүн; Зөв буй гэсэнд тэр нь ийн; Хэрвээ тийм бол 
гараа өгтүгэй! гэсэнд түүний гарыг өгсөнд тэр нь түүнийг тэргэндээ 
оруулан авав. 16 Бас тэр нь өгүүлрүүн; Надтай ирээд Жахуагийн тул 
миний зүтгэлийг үзтүгэй! гэж өгүүлээд, энэ мэтээр түүнийг тэргэндээ 
суулгав. 17 Тийн бөгөөөд тэр нь Самарид хүрээд Жахуагийн Илиа боолд 
зарлиг болсноор Ахавын Самарид хамаг үлэгсдийг эвдтэл алав. 18 
Тэгээд Жиху нь хамаг улсыг цуглуулаад тэдэнд өгүүлрүүн; Ахав нь 
Бавалд багахнаар зарагдав. Харин Жиху нь түүнд ихэд зарагдах буй. 19 
Тиймийн тул одоо Бавалын хамаг форофид нар хийгээд түүний хамаг 
боолууд ба түүний хамаг лам нарыг нэгийг ч үлдээлгүйгээр надад 
дуудагтун! Тэр юуны тул гэвэл, би Бавалд их тахилт буй. Хэрвээ хэн нэг 
нь үл ирэх болбол тэр нь амьдаар үл байх буй гэсэн боловч Жиху нь 
Бавалд мөргөгчдийг эвдэхийн тул аргаар үйлдэв. 20 Бас Жиху нь ийн; 
Бавалын тул хурлыг дэлгэрүүлэгтүн! гэж өгүүлсэнд тэд нь дэлгэрүүлэв. 



21 Жич Жихугийн хамаг Израйлд илгээснээр Бавалд хамаг мөргөгчид нь 
ирэлцэв. Тийнхүү тэднээс эс ирсэн хүнгүй бөлгөө. Тийнхүү тэдний 
Бавалын гэрт орсонд Бавалын гэр нь нэг захаас нөгөө зах хүртэл дүүрэн 
болов. 22 Бас тэр нь хувцсыг хадгалагчид өгүүлрүүн; Бавалд мөргөгчдөд 
хувцсуудыг гаргатугай! гэсэнд тэр нь хувцсыг тэдэнд гаргав. 23 Тийн 
бөгөөд Жиху болон Ракавын Жихунидав хөвгүүн нь Бавалын гэрт ороод 
Бавалд мөргөгчдөд өгүүлрүүн; Энд тантай Жахуагийн боолуудаас нэгийг 
ч үл байлган, ямагт Бавалд мөргөгчдийг байлгахын тул бэдрэн үзэгтүн! 
гэлээ. 24 Тэгэхэд тэдний тахилууд хийгээд шатаалт өргөлүүдийг өргөхөөр 
орсонд Жиху нь наян хүнийг гадна байлган өгүүлрүүн; Хэрвээ таны гарт 
миний авчирсан хүмүүсээс нэг ч зугтаах бөгөөс эл. тавигч хүний амь нь 
түүний тул автах буй гэлээ. 25 Тэгэхэд түүний шатаалт өргөлийг өргөж 
дууссантай сацуу Жиху нь харуулчид болон тэргүүлэгчдэд өгүүлрүүн; 
Ороод тэднийг алагтун! Тэднээс хэнийг ч бүү дутаалгагтун! Гэсэнд тэд нь 
тэднийг илдийн ирээр алав. Бас харуулчид хийгээд тэргүүлэгчид нь 
тэднийг гадагш хаяад Бавалыны гэрийн дотооод тасагт одов. 26 Бас тэд 
нь Бавалын гэрээс хөргүүдийг авчраад галдав. 27 Бас тэд нь Бавалын 
хөргийг эвдээд, гэрийг нь эвдэн өдгөө болтол хохирын гэр болов. 28 Тэр 
мэтээр Жиху нь Бавалыг Израйлиас эвдэв. 29 Зүгээр Жиху нь Израйлыг 
нүгэлд оруулагч Нибудын Жирубуам хөвгүүний нүглээс эс хагацав гэвэл 
Битилд хийгээд Дэнд байсан алтан тугалууд байсаар бөлгөө. 30 Тэгэхэд 
Жахуа нь жихуд ийн зарлиг болруун; Чи миний өмнө зөвт хэргийг 
бүтээгээд миний зүрхэнд хамаг байсны ёсоор Ахавын гэрт үйлдсэн буй. 
Тиймийн тул чиний үрс нь дөрвөн үе болтол Израйлын ширээний дээр 
суух буй гэж зарлиг болов. 31 Зүгээр Жиху нь Израйлын Жахуа бурхны 
тогтоолын ёсоор магад зүрхээр явахыг эс хичээв гэвэл, тэр нь Израйлыг 
нүгэлд оруулагч Жирубуамын нүглүүдээс эс хагацав. 32 Тэр цагт Жахуа 
нь Израйлыг эхэлж багатгав. Тийнхүү Хазрайл нь Израйлын хамаг 
хязгааруудад тэднийг таслав. 33 Тэд гэвэл, Иорданаас зүүн зүгээр 
Килияадын бүхэл орон хийгээд Хадтан ба Рубинтэн хийгээд Манаштан ба 
Аранун голын дэргэд Арувараас аван Килияад хийгээд Башан бөлгөө. 34 
Тэгэхэд Жихугийн өөр үйлс хийгээд түүний хамаг үйлсдэн ба түүний 
хамаг хүч нь Израйлын хаадын цагийн тууж номын дотор бичигдсэн буй. 
35 Тийнхүү Жиху нь өөрийн эцэг нартай унтаад Самарид булагдав. Жич 
түүний Жихугхаж хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов. 36 Жихугийн 
Самарид эзэлсэн цаг гэвэл, хорин найман жил бөлгөө.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Ахажиагийн Аталиа эх нь хөвгүүнийхээ үхсэнийг үзээд, 
босч хааны хамаг үрсийг алав. 2 Зүгээр Зурам хааны Жихушиба охин 



Ахажиагийн эгч нь Ахажиагийн Зуас хөвгүүнийг авч хааны алагдсан 
хөвгүүдээс хулгайлж түүний тэжээгчтэй дэвсгэрийн тасгийн дотор 
Аталиагаас нуув. Тэгээд тэр нь эс алагдсан бөлгөө. 3 Тийнхүү тэр нь 
түүнтэй зургаан жилийн турш Жахуагийн гэрт нуугдав. Тэгээд Аталиа нь 
орны дээр эзлэв. 4 Тэндээс долдугаар жилд Жихуй Ада нь илгээгээд 
зууны дарга нар хийгээд харуулчид ба тэргүүлэгчдийг авчрахын тул 
илгээгээд, тэднийг Жахуагийн гэрт биедээ авчруулаад, тэдэнтэй 
тогтоолыг үйлдэн, Жахуагийн гэрт тэднийг тангараглуулаад тэдэнд хааны 
хөвгүүнийг үзүүлэв. 5 Бас тэр нь тэдэнд захиж өгүүлрүүн; Таны үйлдэх 
үйл нь энэ буй гэвэл, та савад өдөр орогчдоос гурав болгосон хувийн нэг 
нь хааны гэрийн харуулчид болох буй. 6 Бас гурав болгосон хувийн нэг нь 
Сүр гэгчийн хаалганд байх бөгөөд гурав болгосны хувийн нэг нь 
харуулчдаас хойш байх буй. Тэр мэтээр та хааны гэрийг үл эвдүүлэхийн 
тул сахих буй. 7 Бас Савад өдөр хамаг харуулчдаас хоёр хувь нь хааны 
дэргэд Жахуагийн гэрийг сахих буй. 8 Жич танаас тус бүр хүн нь зэвсгээ 
гартаа барьж хааныг тойрох буй. Тэгээд хэн нэг нь хязгаарын дотор 
орвол, тэр нь алагдах болтугай! Бас хааны гарах хийгээд ороход түүнтэй 
байгтун! 9 гэхэд зууны дарга нар нь Жихуй Ада ламын хамаг захиснаар 
үйлдэв. Тийнхүү хүн бүр нь савад өдөр орох хүмүүсээ хийгээд савад өдөр 
гарах хүмүүсээ аваад Жихуй Ада ламд ирэв. 10 Бас лам нь Жахуагийн 
гэрт байсан Давид хааны жад, бамбайнуудыг зууны дарга нарт өгөв. 11 
Тэгэхэд харуулчдаас хүн бүр нь зэвсгээ гартаа барьж гэрийн баруун 
булангаас зүүн зүг хүртэл тахилын ширээн тийш хааныг тойрч байв. 12 
Жич тэр нь хааны хөвгүүдийг гадна авчраад түүний дээр титмийг өмсгөж 
түүнд тогтоолыг өгөв. Тийнхүү тэд нь түүнийг хаан болгон тослоод алгаа 
ташин ийн; Хаан нь амьд байх болтугай! гэж өгүүлэлдэв. 13 Тэгэхэд 
Аталиа нь харуулчид болон улсын цуугианыг сонсоод, Жахуагийн гэрт 
ирэв. 14 Тэгээд түүний харахад, Мана. хаан нь тэдний ёсоор нэг баганын 
дэргэд байсан бөгөөд ноёд болон бүрээ татагчид нь хаантай байсан ба 
орны хамаг улс нь баясч бүрээнүүдээр бүрээдэн авай. Тэгэхэд Аталиа нь 
хувцсаа хагачин ийн; урвах мэх урвах мэх гэж дуу гарав. 15 Зүгээр жихуй 
Ада лам нь зууны дарга нар болон чуулганы тэргүүлэгчдэд захиж 
өгүүлрүүн; Түүнийг хязгаараас цааш гаргагтун! Бас хэн нэгэн түүнийг 
дагагчийг илдээр алагтун! гэлээ. Тэр юуны тул гэвэл, лам нь ийн; Түүнийг 
Жахуагийн гэрийн дотор бүү алагтун! гэж өгүүлсэн бөлгөө. 16 Тэгэхэд тэд 
нь түүнийг бариад хааны гэрт морины ирэх замаар явуулан, тэнд алав. 17 
Жич Жихуй Ада нь Жахуа болон хаан ба улсын хооронд тэдний 
Жахуагийн улс болохын тул тогтоолыг тогтоогоод, хаан болон улсын 
хооронд тийм тогтоолыг үйлдэв. 18 Тэгээд орны хамаг улс нь савалын 
гэрт ороод түүнийг эвдэв. Бас түүний тахилын ширээд хийгээд хөргүүдийг 
тун эвдээд Бавалын Матан ламын тахилын ширээдийн өмнө алав. Жич 



лам нь Жахуагийн гэр дээр тэргүүлэгчдийг тогтоов. 19 Бас тэр нь зууны 
дарга нар хийгээд түшмэд ба харуулчид хийгээд орны хамаг улсыг авав. 
Тийнхүү тэд нь Жахуагийн гэрээс хааныг авчраад хааны гэрт байгч 
харуулын хаалганы замаар ирэв. Тийнхүү тэр нь хаадын ширээний дээр 
суув. 20 Тэгэхэд орны хамаг улс нь баясав. Бас балгас нь амраар байв. 
Тийнхүү тэд нь Аталиаг хааны гэрийн дэргэд илдээр алав. 21 Жихуас нь 
эхэлж эзлэх цагтаа долоон настай бөлгөө.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Жихугийн долдугаар жилд Жихуас нь хаан болов. Иерусалимд дөчин 
жил эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Фиршибагийн аймгийн Жибай бөлгөө. 2 
Тэгэхэд Жихуй Ада ламын түүнийг хамаг сургасан цагт Жихуас нь 
Жахуагийн өмнө сайныг үйлдэв. 3 Зүгээр өндөр орд нь эс автсан бөлгөө. 
Тийнхүү улс нь тахилыг өргөж анхилах үнэртнийг эд өндөр ордод шатаав. 
4 Бас Жихуас нь лам нарт өгүүлрүүн; Ариутгасан юмнуудын тул 
Жахуагийн гэрт авчрагдах хамаг мөнгө гэвэл, 5 Аливаа хүний тоолсноор 
Жахуагийн гэрт дуртайгаар авчрагдах мөнгийг лам нар нэг бүр нь өөрийн 
танилуудаас аваад гэрийн аливаа олдсон эвдрэлийг засах болтугай! 
гэлээ. 6 Зүгээр Жихуас хааны хорин гуравдугаар жилд лам нар нь 
Жахуагийн гэрийн эвдэрснийг эс зассан бөлгөө. 7 Тэгэхэд Жихуас хаан 
нь Жихуй Ада лам болон бусад лам нарыг дуудаад тэдэнд өгүүлрүүн; Та 
бээр гэрийн эвдрэлийг юуны тул зассангүй үлдээв. Тиймийн тул одоо 
өөрийн таних улсаас өөр мөнгийг бүү авагтун! Зүгээр гэрийн эвдрэлийг 
засахын тул тэр мөнгийг өгөгтүн! 8 гэсэнд лам нар нь улсаас өөр мөнгийг 
авахгүй хийгээд эвдрэлийг ч үл засахыг зөвшөөрөв. 9 Зүгээр Жихуй Ада 
лам нь нэг хайрцгийг аваад түүний хавхагт нүх хийж түүнийг Жахуагийн 
гэрт орохын баруун зүгт тахилын ширээний дэргэд тавив. Тийнхүү үүдний 
сахигч лам нар нь Жахуагийн гэрт хамаг авчирсан мөнгийг түүнд хийлгэв. 
10 Тэгээд тэдний хайрцагт их мөнгө байхыг үзсэнд хааны бичигч хийгээд 
тэргүүн лам нь ирээд Жахуагийн гэрт олдсон мөнгийг тоолоод нэг саванд 
оруулав. 11 Тэгээд мөнгийг тоолсон хойно тэд нь Жахуагийн гэрийн 
захирагчид гэвэл, үйлийг үйлдэгчдийн гарт өгөв. Тийн бээр тэд нь 
Жахуагийн гэрийг хөтөлсөн модчид, үүдэгчид ба 12 чулуугаар үүдэгчид, 
чулуу цавчигчдад өгөн, бас Жахуагийн гэрийг засахын тул мод болон 
цавчсан чулуудыг худалдан авахын тул гарган өгөв. 13 Зүгээр Жахуагийн 
гэрт авчирсан мөнгөнөөс Жахуагийн гэрийн тул мөнгөн аяга хийгээд 
хавцаг ба таваг хийгээд хүрээ ба алтан сав хийгэээд мөнгөн сав эс 
бүтээгдсэн буй. 14 Зүгээр тэд нь мөнгийг хөдөлмөрчдөд өгөн түүгээр 
Жахуагийн гэрийг засуулав. 15 Бас тэд нь хөдөлмөрчдөд өгөхийн тул 
мөнгийг авахуулсан хүмүүстэй эс бүтэлцэв. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь 



итгэлтэйгээр үйлдэв. 16 Буруугийн тул хийгээд нүглийн тул өгсөн мөнгө 
нь Жахуагийн гэрт эс авчрагдсан буй. Тэр гэвэл, лам нарын бөлгөө. 17 
Тэр цагт Сирийн Хажаийл хаан нь гараад Кадын тус дайлаад түүнийг 
авав. Бас Хажаийл нь Иерусалимд одохуйяа туурвив. 18 Тэгэхэд 
Иудейгийн Жихуас хаан нь Иудейгийн хаад байсан Жихушафад хийгээд 
Жихурам ба Ахажиа эцэг нарынхаа ариутгасан юмнууд болон өөрийн 
ариутгасан юмнууд ба Жахуагийн гэр болон хааны гэрийн шангийн дотор 
олдсон хамаг алтыг аваад Сирийн Хажияал хаанд илгээв. Тийн бээр тэр 
нь Иерусалимаас хагацав. 19 Тэгэхэд Жихусаын өөр үйлс хийгээд түүний 
хамаг үйлдсэн нь Иудейгийн хаадын цагийн тууж номын дотор бичигдсэн 
буй. 20 Жич түүний боолууд нь босч урваад Силийн зүгт одохуй Милу 
гэрийн дотор Жихуасыг алав гэвэл 21 түүний боолууд болсон Шимидийн 
Зужикар хөвгүүн хийгээд Шумирын Жихужибад хөвгүүн нь түүнийг таслан 
үхүүлэв. Жич тэр нь өөрийн эцэг нартай Давидын балгасанд булагдав. 
Тэгээд түүний Амажиа хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов.  

Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Иудейгийн Ахажиа хааны Жихуас хөвгүүний хорин гуравдугаар жилд 
Жихугийн Жихугхаж хөвгүүн нь Самарт Израйлын хаан болол. Тэр нь 
арван долоон жил эзлэв. 2 Тэгээд тэр нь Жахуагийн өмнө мууг үйлдэж, 
Израйлыг нүгэлд оруулсан Нивэдийн Жирубуам хөвгүүний нүглүүдийн 
ёсоор үйлдэн тэднээс эс хагацав. 3 Тэгэхэд Жахуа нь Израйлын тус ихэд 
хилэгнээд тэдний хамаг өдрүүдэд тэднийг Сирийн Хажаийл хааны эрхэнд 
эрхэнд хийгээд Хажайлын Бинхадид хөвгүүний эрхэнд өгөв. 4 Тэгэхэд 
Жихугхажийн Жахуад залбирснаар Жахуа нь түүнийг сонсов. Тэр юуны 
тул гэвэл, Сирийн хааны Израйлыг зовоосонд Жахуа нь тэдний зовлонг 
үзэв. 5 Бас Жахуа нь Израйлд тонилгогчийг өгөв. Тийн бээр тэд нь 
Сиритний эрхээс гарав. Тэндээс Израйлын хөвгүүд нь урьд цагт мэт 
өөрийн гэрүүдэд суув. 6 Зүгээр тэд нь Израйлыг нүгэлд оруулсан 
Жирубуамын гэрийн нүглээс эс хагацан тэднээр явав. Бас Ашара гүрэн 
нь Самарийн дотор үлдэв. 7 Бас улсаас ямагт тавин морьт хүн хийгээд 
арван тэрэг ба нэг түмэн явган цэргийн хүн нь Жихугхажид үлдсэн 
бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, Сирийн хаан нь тэднийг эвдээд шороо мэт 
хишгэсэн бөлгөө. 8 Тэгэхэд Жихугхажийн өөр үйлс хийгээд түүний хамаг 
үйлдсэн ба түүний хүч нь Израйлын хаадын цагийн тууж номын дотор 
бичигдсэн буй. 9 Тийнхүү Жихугхаж нь өөрийн эцэг нартай унтаад 
Самарид булагдав. Тэгэхэд түүний Зуас хөвгүүн нь түүний оронд хаан 
болов. 10 Иудейгийн Жихуас хааны гучин долдугаар жилд Жихугхажийн 
Заус хөвгүүн нь Самарид Израйлын хаан болоод арван зургаан жил 
эзлэв. 11 Бас тэр нь Жахуагийн өмнө мууг үйлдэн, Израйлыг нүгэлд 



оруулсан Нибэдийн Жирубуам хөвгүүний хамаг нүглүүдээс эс хагацсан 
тэднээр явав. 12 Тэгэхэд Зуасын өөр үйлс хийгээд түүний хамаг үйлдсэн 
ба түүний Иудейгийн Амажа хааны тус дайлсан хүч нь Израйлын хаадын 
цагийн тууж номын дотор бичигдсэн буй. 13 Тийнхүү Зуасын эцэг 
нартайгаа унтсанд Жирубуам нь түүний ширээн дээр суув. Бас Зуас нь 
Самарид Израйлын хаадтай булагдав. 14 Тийнхүү Иляша нь үхэлт 
өвчнөөрөө өвдөв. Тэгэхэд Израйлын Зуас хаан нь түүнд ирээд түүний 
нүүрэн дээр уйлж өгүүлрүүн; Эцэг минь ээ! Эцэг минь Израйлын тэрэг 
хийгээд түүний морьд, хүмүүс 15 гэсэнд Иляша нь түүнд өгүүлрүүн; Нум 
сумаа ав гэсэнд тэр нь биедээ нум сумаа авав. 16 Бас тэр нь Израйлын 
хаанд өгүүлрүүн; Нуманд гараа хүргэн үйлд гэсэнд тэр нь гараа хүргэв. 
Тэгэхэд Иляша нь өөрийн гарыг хааны гар дээр тавиад өгүүлрүүн; 17 
Зүүн зүгийн цонхыг нээтүгэй! гэсэнд тэр нь нээв. Бас Иляша нь өгүүлрүүн; 
Харав уу? гэсэнд тэр нь харвав. Бас өгүүлрүүн; Жахуагийн тонилголын 
сум хийгээд Сиригээс тонилголын сум бий. Тэр юуны тул гэвэл, чи Афигт 
Сиритнийг эвдтэл таслах буй 18 гээд бас өгүүлрүүн; Сумдыг ав гэсэнд 
тэр нь авав. Бас тэр нь Израйлын хаанд ийн; Газрыг цохь гэсэнд тэр нь 
гурвантаа цохиод зогсов. 19 Тэгэхэд бурхны хүн нь түүнийг хилэгнэж 
өгүүлрүүн; Чи тав зургаа дахиж цохих ёстой бөлгөө. Тийн болбол чи 
Сирийг эвдтэл таслах бөлгөө. Зүгээр одоо чи Сирийг ямагт гурвантаа 
таслах буй гэлээ. 20 Тэгэхэд Иляша нь үхээд булагдав. Жич Муавын 
чуулгад нь жилийн эхэнд тэрхүү оронд булааж оров. 21 Тэгэхэд тэд нь нэг 
хүнийг булан атал чуулганыг хараад тэр хүний хүүрийг Иляшагийн 
булшинд хаяв. Зүгээр тэр хүний хүүрийн буулгагдаад Иляша ясанд 
хүрээд сац, амьдран хөлөөрөө босч байв. 22 Зүгээр Сирийн Хажаийл 
хаан нь Жихугхажийн хамаг өдрүүдэд Израйлыг хашив. 23 Тэгэхэд Жахуа 
нь тэднийг өршөөж хайрлан нигүүлсэв. Тэр юуны тул гэвэл, өөрийн 
Абрахам хийгээд Исаг ба Яахувтай бүтээсэн тогтоолын тул тэднийг эс 
эвдэн, тэр цаг болтол өөрийн өмнөөс эс гаргав. 24 Жич Сирийн Хажаийл 
хааны нөгчсөний хойно түүний Бинхадид хөвгүүн нь түүний оронд хаан 
болов. 25 Бас Жихугхажийн Зуас хөвгүүн нь Хажаийлын Бинхадилд 
хөвгүүний түүний Жихугхаж эцгийн гараас дайнаар авсан балгадыг 
түүнээс дахин авав. Зуас нь түүнийг гурвантаа дийлээд Израйлын 
балгадыг буцааж авав.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Израйлын Жихугхаж хааны Зуас хөвгүүний хоёрдугаар жилд Иудейгийн 
Зуас хааны Амажиа хөвгүүн нь хаан болов. 2 Тэр нь хаан болсон цагтаа 
хорин таван настай болоод, хорин жил Иерусалимд эзлэв. Түүний эхийн 
нэр нь Иерусалимын Жихугдан бөлгөө. 3 Тэгэхэд тэр нь Амажиа нь 



Жахуагийн өмнө зөвийг үйлдсэн боловч өөрийн Давид эцэг мэт эс үйлдэж 
өөрийн Зуас эцгийн хамаг үйлдсэн үйлсийн ёсоор үйлдэв. 4 Зүгээр өндөр 
орд нь эс болиулагдав. Улс нь тэр цаг болтол өндөр ордонд тахилыг 
өргөж, шатаалт өргөлүүдийг өргөж байв. 5 Тэгэхэд эзэлгүүрний түүний 
эрхэнд тогтоогдсонтой сац тэр нь түүний эцгийг алагчдыг алав. 6 Зүгээр 
тэр нь алагчдын хөвгүүдийг эс алав. Энэ нь Мошийн тогтоолын номын 
дотор бичигдсэний ёсоор болой. Түүгээр Жахуа нь ийн; Эцэг нар нь 
хөвгүүдийн тул үл үхүүлэгдэх бөгөөд хөвгүүд ч эцэг нарын тул үл 
үхүүлэгдэх болтугай! Харин хүн бүр нь өөрийн нүглийн тул үхүүлэгдэх 
болтугай! гэж захисан бөлгөө. 7 Тэр нь давсны баланд нэг түмэн Идумын 
хүнийг алаад Шийлийг дайлснаар аваад түүнийг өдгөө болтол Зугтил гэж 
нэрийдэв. 8 Тэр цагт Амажиа нь Израйлын хаан болсон Жихугийн 
Жихугхаж хөвгүүний Зуас хөвгүүнд илгээн ийн; Бид уулзъя 9 гэж 
өгүүлсэнд Израйлын Зуас хаан нь Иудейгийн Амажиа хаанд илгээгээд 
өгүүлрүүн; Либнунгад байсан өргөс нь Либнунгад байсан хуш модонд 
илгээн өгүүлрүүн; Охиноо миний хөвгүүнд гэргий болгон өг гэсэнд 
Либнунгад байсан нэг ан нь явж тэрхүү өргөсдийг гишгэв. 10 Чи Идумыг 
мөн таслав. Тийнхүү чиний зүрх нь чамайг оморхог болгов. Биеэрээ 
сайрхаж гэртээ байтугай! Тэр юуны тул гэвэл, Чи юуны тул хорыг 
хөдөлгөн, биеэ хийгээд биетэй Иудейг унагах буюу гэв. 11 Зүгээр Амажиа 
нь эс сонсов. Тиймийн тул Израйлын Зуас хаан нь гараад тэр хийгээд 
Иудейн Амажиа хаан нь Иудейгийн Бидшимист уулзав. 12 Тийн бөгөөд 
Иудей нь Израйлын өмнө дийлдэв. Тийн бөгөөд тус бүр хүн нь өөрийн 
гэрт дутаав. 13 Бас Израйлын Зуас хаан нь Ахажиагийн Зихувас 
хөвгүүний Амажиа гэгч Иудейгийн хааны Бидшимист бариад, 
Иерусалимд хүргээд Иерусалимын хэрмийг Ифриамын хаалгаас өнцгийн 
хаалга хүртэл дөрвөн зуун тохой төдийг эвдэв. 14 Бас тэр нь Жахуагийн 
гэрт хийгээд хааны гэрийн санд олдсон хамаг алтан хийгээд мөнгөн ба, 
хамаг зэвсгүүд хийгээд төлөө болсон улсыг аваад Самарид буцав. 15 
Тийн бөгөөд Зуасын бус үйлдсэн хийгээд түүний хүн ба түүний Иудейгийн 
Амажиа хааны тус дайлсан нь Израйлын хаадын цагийн тууж номын 
дотор бичигдсэн буй. 16 Тийнхүү Зуас нь өөрийн эцэг нартай унтаад 
Израйлын хаадтай Самарид булагдав. Жич түүний Зирубувам хөвгүүн нь 
түүний оронд хаан болов. 17 Бас Иудейгийн Жихувас хааны Амажиа 
хөвгүүн нь Израйлын Зихугхажийн Зуас хөвгүүний нөгчсөний хойно арван 
таван жил аж төрөв. 18 Тийн бөгөөд Амажиагийн бус үйлс нь Иудейгийн 
хаадын цагийн тууж номын дотор бичигдсэн буй. 19 Тийнхүү улсын 
түүний тус Иерусалимд урвасанд тэр нь Лакист дутаав. Тийн боловч тэд 
нь түүнийг Лакас хүртэл нэхэж илгээгээд тэнд алав. 20 Жич тэр нь 
морьдын дээр Иерусалимд авчрагдаад Иерусалимд Давидын балгасны 
дотор өөрийн эцэг нартай булагдав. 21 Бас Иудейгийн хамаг улс нь 



арван зургаан наст болсон Ажириаг аваад түүнийг Амажиа эцгийн оронд 
хаан болгов. 22 Хааны эцгүүдтэйгээ унтсаны хойно, тэр нь Кладыг үүдэн 
Иудейд буцааж авав. 23 Иудейгийн Жихувас хааны Амажиа хөвгүүний 
арван тавдугаар жилд Израйлын Зуас хааны Жирубуам хөвгүүн нь 
Самарид хаан болоод дөчин нэгэн жил эзлэв. 24 Тийн бөгөөд тэр нь 
Жахуагийн өмнө мууг үйлдэн Израйлыг нүгэлд оруулсан. Нибадын 
Жирубуам хөвгүүний хамаг нүглүүдээс эс хагацав. 25 Кэдхифирт суусан 
Амитийн Иуна форофид хөвгүүнээр Израйлын Жахуа бурхны зарлиг 
болсон мэт тэр нь Израйлын орныг Химадын эхээс тал газрын далай 
хүртэл буцааж авав. 26 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь Израйлын маш 
гашуун зовлонг үзэн Израйлын дотор хаагдсан ч, сул тавигдсан ч туслагч 
ч үгүй хэмээн үзэв. 27 Жич Жахуа нь ийн; Би Израйлын нэрийг огторгуйн 
дороос үл хоосруулах буй хэмээн зарлиг болоод тэднийг Зуасын 
Жирубуам хөвгүүний гарт тонилгов. 28 Тийн бөгөөд Жирубуамын бус 
үйлс хийгээд түүний хамаг үйлдсэн ба түүний хүч хийгээд түүнийг дахиж 
дайлсан ба Иудейгийн байгч Дамаск хийгээд Хамадыг дахин Израйлд 
буцааж авсан нь Израйлын хаадын цагийн туужийн ном дотор бичигдсэн 
буй. 29 Тийн бөгөөд Жирубуам нь өөрийн эцэг нартай хийгээд Израйлын 
хаадтай унтав. Тэндээс түүний Захариа хөвгүүн нь түүний оронд хаан 
болов.  

Арван тавдугаар бүлэг  

1 Израйлын Жирубуам хааны хорин долдугаар жилд Иудейгийн Амажиа 
хааны Ажариа хөвгүүн нь хаан болов. 2 Тэр хаан болсон цагтаа арван 
зургаан наст болоод тавин хоёр жил Иерусалимд эзлэв. Түүний эхийн 
нэр нь Иерусалимын Зикириа бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд тэр нь Жахуагийн 
өмнө өөрийн Амажиа эцгийн хамаг үйлдсэний ёсоор сайныг үйлдэв. 4 
Зүгээр өндөр орд нь эс булаагдав. Улс нь өндөр ордын дээр тахилыг 
өргөж анхилуун үнэртнийг шатааж байв. 5 Тийн бөгөөд Жахуа нь хааны 
үхэх цаг болтол түүнийг бузар бусраг өвчинт болгов. Тийнхүү тэр нь нэг 
тусгаар гэрт суув. Тийн хааны Зутан хөвгүүн нь гэрийн тэргүүлэгч болоод 
газрын улсыг шүүв. 6 Бас Ажариагийн бус үйлс хийгээд түүний хамаг 
үйлдсэн нь Иудейгийн хаадын цагийн тууж номын дотор бичигдсэн буй. 7 
Тийнхүү Ажариа нь өөрийн эцэг нартай унтаад өөрийн эцэг нартай 
Давидын балгасанд булагдав. Тийн бөгөөд түүний Зутан хөвгүүн нь 
түүний оронд хаан болов. 8 Иудейгийн Ажариа хааны гучин наймдугаар 
жилд Жирубуамын Закириа хөвгүүн нь Самарид Израйлын дээр зургаан 
сарын туршаар эзлэв. 9 Бас тэр нь Жахуагийн өмнө өөрийн эцэг нар мэт 
мууг үйлдэн, Израйлыг нүгэлд оруулсан Нибадын Жирубуам хөвгүүний 
нүглүүдээс эс хагацав. 10 Тийн бөгөөд Зибэсийн Салум хөвгүүн нь түүний 



тус урваад түүнийг улсын өмнө тасалж алаад түүний оронд хаан болов. 
11 Тийнхүү Закириагийн бус үйлс нь Израйлын хаадын цагийн тууж 
номын дотор бичигдсэн буй. 12 Тэр мэтээр чиний үрс нь дөрөдвдүгээр үе 
болтол Израйлын хааны ширээний дээр суух буй хэмээн Жахуагийн 
Зихуд зарлиг болсон нь бүтэв. 13 Зибисийн Салум хөвгүүн нь Иудейгийн 
Үжиэ хааны гучин есдүгээр жилд хаан болоод Самарид нэг сар эзлэв. 14 
Тийнхүү Гадийн Минхим хөвгүүн нь Тиржээс одож Самарид ирээд 
Зэбисийн Салум хөвгүүнийг Самарид таслан алаад, хаан болов. 15 Тийн 
бөгөөд Салумын бус үйлс хийгээд түүний урвасан нь Израйлын хаадын 
цагийн тууж номын дотор бичигдсэн буй. 16 Бас Минхим нь Дифиа 
хийгээд түүний дотор хамаг байгсад ба түүний хязгадыг Дирза хүртэл 
эвдэв гэвэл тэдний түүнд эс нээсний тул тэр нь түүнийг эвдээд түүний 
дотор байсан хамаг жирэмсэн эхнэрүүдийг хагалав. 17 Иудейгийн 
Ажариа хааны гучин есдүгээр жилд Гадийн Минхам хөвгүүн нь Израйлын 
хаан болоод Самарт арван жил эзлэв. 18 Тэр нь Жахуагийн өмнө мууг 
үйлдэн Израйлыг нүгэлд оруулсан Нибадын Жирубуам хөвгүүний 
нүглүүдээс бүхэл насандаа эс хагацав. 19 Тийн бөгөөд Асариагийн Фүл 
хаан нь орны тус ирэв. Тийн Минхим нь эзэлгүрийн өөрийн эрхэд 
тогтоохын тул мянган далантын төдий мөнгийг түүнд өгөв. 20 Бас Минхим 
нь Израйлын тус бүр нь их баян хүнээс тахимлын шахилын төдий мөнгийг 
Асариагийн хаанд өгөхийн тул татаж авав. Тийн бөгөөд Аширагийн хаан 
нь буцаад тэрхүү оронд эс байв. 21 Тийн бөгөөд Минхимийн бус үйлс 
хийгээд түүний хамаг үйлдсэн нь Израйлын хаадын цагийн тууж номын 
дотор бичигдсэн буй. 22 Минхим нь өөрийн эцэг нартай унтав. Тийн 
бөгөөд Бикэдиэ хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов. 23 Иудейгийн 
Ажариа хааны тавдугаар жилд Минхимын Бикэдиэ хөвгүүн нь Самарид 
Израйлын хаан болоод хоёр жил эзлэв. 24 Жич тэр нь Жахуагийн өмнө 
мууг үйлдэн Израйлын нүгэлд оруулсан Нибадын Жирубуам хөвгүүний 
нүглүүдээс эс хагацав. 25 Тийн бөгөөд Камалиагийн Фирка хөвгүүн нь 
түүний түшмэл болоод түүний тус урваж, түүнийг хийгээд түүнтэй Аргув 
хийгээд Ария ба Килиядтнаас тавин хүнийг Самарияд хааны орд 
харшийн дотор тасалж алаад хаан болов. 26 Тийн бөгөөд Фикидиагийн 
бус үйлс хийгээд түүний хамаг үйлдсэн нь Израйлын хаадын цагийн тууж 
номын дотор бичигдсэн буй. 27 Иудейгийн Ажириа хааны тавин 
хоёрдугаар жилд Килиэгийн Фирга хөвгүүн нь Израйлын дээр Самарид 
хаан болоод хорин жил эзлэв. 28 Жич тэр нь Жахуагийн өмнө мууг 
үйлдэж Израйлыг нүгэлд оруулсан Нибадын Жирубуам хөвгүүний 
нүглүүдээс эс хагацав. 29 Израйлын Фирэ хааны цагт Ашириагийн Дикун 
Билшир хаан нь ирээд Аюуд хийгээд Авил Бид Ма А Ка Казуа хийгээд 
Кидис ба Хичур хийгээд Килиади ба Килили гэвэл, Навтлайн хамаг газрыг 
аваад тэдний улсын олз болгон Ашириад аваачив. 30 Тийн бөгөөд 



Илэгийн Хушиа хөвгүүн нь Фимэлиягийн Фирэ хөвгүүний тус урваад 
түүнийг алаад, Үжиэгийн Зутам хөвгүүний хорьдугаар жилд түүний ??? 
хаан болов. 31 Тийн бөгөөд Рирэгийн бус үйлс хийгээд түүний хамаг 
үйлдсэн нь Израйлын хаадын цагийн тууж номын дотор бичигдсэн буй. 32 
Израйлын Рилимэгийн Фирэ хаан хөвгүүний хоёрдугаар жилд Иудейгийн 
Үжиэ хааны Зутан хөвгүүн нь хаан болов. 33 Тэр хаан болох цагтаа хорин 
таван наст болоод Иерусалимд арван зургаан жил эзлэв. Түүний эхийн 
нэр нь Задухын Зируша охин бөлгөө. 34 Тийн бөгөөд тэр нь Жахуагийн 
өмнө өөрийн Үжиэ эцгийн хамаг йүлдсэний ёсоор сайныг үйлдэв. 35 
Зүгээр өндөр орд нь эс булаагдсан буй. Улс нь өндөр ордод тахилыг 
өргөж анхилуун үнэртнийг шатааж байв. Тэр нь Жахуагийн гэрийн дээрх 
хаалгыг үүдэв. 36 Тийн бөгөөд Зутамын бус үйлс хийгээд түүний хамаг 
үйлдсэн нь Иудейгийн хаадын цагийн тууж номын дотор бичигдсэн буй. 
37 Тэр цагт Жахуа нь Сирийн Кижа хаан хийгээд Кимлиэгийн Фирэ 
хөвгүүнийг Иудейгийн тус илгээв. 38 Тийн бөгөөд Зутан нь өөрийн эцэг 
нартай унтаад өөийн Давид эцгийн балгасанд булагдав. Тийнхүү түүний 
Ахижи хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1 Килилмиэгийн Фирэ хөвгүүний арван долдугаар жилд Идуейгийн Зутан 
хааны Ахижи хөвгүүн нь хаан болов. 2 Ахижи нь хаан болсон цагтаа 
хорин наст болоод Иерусалимын дотор арван зургаан жил эзлэв. Тэр нь 
өөрийн Жахуа бурхны өмнө Давид эцэг мэт сайныг эс үйлдэн 3 Израйлын 
хаадын явдлаар яван Жахуагийн Израйлын хөвгүүдийн өмнөөс гаргасан 
улсуудын бузрын ёсоор хөвгүүдээ галаар алстуулав. 4 Бас тэр нь өндөр 
ордод хийгээд уулын дээр ба аливаа хөх модны доор тахилыг өргөж, 
анхилах үнэртнийг шатаадаг бөлгөө. 5 Тэр цагт Сирийн Кижэ хаан 
хийгээд Израйлын Килимиэгийн Фирэ хаан хөвгүүн нь Иерусалимд 
дайлахын тул ирээд, Ахижийг хүрээлсэн боловч түүнийг эс дийлэв. 6 Тэр 
цагт Сирийн Кижэ хаан нь Иладыг Сирид буцааж аваад Иудейтэнийг 
Иладаас гаргав. Тийнхүү сиритэн нь Иладад ирээд тэнд эдүгээ өдөр 
болтол байна. 7 Бас Ахижи нь Аширийн Диклун Филиширт элчийг 
илгээгээд өгүүлрүүн; Миний эсэргүүцэгч Сирийн хааны гараас хийгээд 
Израйлын хааны гараас намайг тонилгон хайрла! 8 гээд Ахижи нь 
Жахуагийн гэрт хийгээд хааны гэрийн санд байсан мөнгө хийгээд алтыг 
аваад, Аширийн хаанд бэлгээр илгээв. 9 Тийн бөгөөд Аширийн хаан нь 
түүнийг сонсов гэвэл Аширийн хаан нь Дамаскийн тус одоод түүнийг 
аваад түүний улсыг олз болгон хээрт аваачаад Кэжийг алав. 10 Тийн 
бөгөөд Ахажи хаан нь Аширийн Диклун Фишир хааныг угтахын тул 
Дамаскт одоод тэнд байсан нэг тахилын ширээг үзэв. Тийнхүү Ахажи 



хаан нь тэрхүү тахилын ширээний хамаг хөдөлмөрийн хэв хийгээд 
дүримыг Үриэ ламд илгээв. 11 Тийн бөгөөд Үриэ лам нь Ахажи хааны 
Дамаскаас ирсэн цаг болтол бүтээв. 12 Тийн бөгөөд хаан нь Дамаскаас 
ирээд тахилын ширээг үзэв. Тийнхүү хаан нь тэрхүү тахилын ширээнд 
ойртон түүний дээр тахилуудыг өргөв. 13 Жич тэр нь шатаалт тахилаа 
хийгээд идээний тахилаа шатаагаад ундааны тахилаа шатаагаад 
ундааны тахилаа асган, өөрийн эвийн тахилын цусыг тахилын ширээний 
дээр асгав. 14 Жич тэр нь Жахуагийн өмнө байсан тахилын зэс ширээг 
гэрийн өмнөөс гэвэл, тахилын ширээ хийгээд Жахуагийн гэр хоёрын 
хоорондоос авчираад түүнийг шинэ тахилын ширээний хойд зүгт тавив. 
15 Бас Ахажи хаан нь Үриэ ламд захиж ийн өгүүлрүүн; Их тахилын 
ширээний дээр өглөөний шатаалт тахил хийгээд үдшийн идээний тахил 
ба хааны шатаалт тахил хийгээд түүний үдшийн махны өргөл ба, газрын 
хамаг улсын шатаалт тахил хийгээд тэдний махны өргөл ба, ундааны 
өргөлүүдийг шатаан үйлд. Бас түүний дээр шатаалт өргөлийн цус хийгээд 
тахилын цусыг асган үйлд. Жич тахилын зэс ширээний учир гэвэл, би 
түүгээр асгах буй гэв. 15 Энэ мэтээр Үриэ лам нь Ахижи хааны хамаг 
захиснаар үйлдэв. 17 Жич Ахижи хаан нь суурьдын захыг огтлоод угаах 
савыг тэднээс авав. Бас далайг түүний доор байсан зэс үхрээс буулган 
тэгшитгэсэн чулуун дэвсгэрийн дээр тавив. 18 Бас тэр нь Аширийн хааны 
учир гэрийн дотор савад өдрийн тул үүдсэн бүрхүүлийг авч, хааны 
гадаад орлогыг Жахуагийн гэрээс эвдэн гаргав. 19 Тийн бөгөөд Ахижийн 
үйлдсэн өөр үйлс нь Иудейгийн хаадын цагийн тууж номд бичигдсэн буй. 
20 Тийн бөгөөд Ахижи нь өөрийн эцэг нартай унтаад, өөрийн эцэг нартай 
Давидын балгасны дотор булагдав. Тэндээс түүний Хижихиэ хөвгүүн нь 
түүний оронд хаан болов.  

Арван долдугаар бүлэг  

1 Иудейн Ахаз хааны арван хоёрдугаар жилд Илэн Хушияа хөвгүүн нь 
Израйлын хаан болоод Самарияад эзлэв. 2 Тэр нь Жахувагийн өмнө мууг 
үйлдсэн боловч Израйлын урьд агсан хаад мэт эс үйлдэв. 3 Түүний тус 
Асирияагийн Шалманишир хааны ирсэнд Хушияа нь түүний боол болоод 
түүнд бэлгүүдийг өргөв. 4 Жич Асирияагийн хаан нь Хушияад урвах 
мэхийг олов хэмээвээс тэрнь Египетийн Сү хаанд элчисийг илгээгээд 
Асирияагийн хаанд жил бүрийн ёсоор бэлгээ эс авчирсан бөлгөө. 
Тиймийн тул Асирияагийн хаан нь түүнийг гянданд хаяж гинжлэв. 5 
Тэндээс Асирияагийн хаан нь бүхэл орныг алсдан Самарияад одоод 
түүнийг гурван жилийн туршаар хүрээлэв. 6 Хушияагийн есдүгээр жилд 
Асирияагийн хаан нь Самарияаг аваад Израйлыг Асирияад аваачаад 
тэднийг Күзэн голд агч Хэлэ хийгээд Хибурт ба, Михитэний балгадад 



суулгав. 7 Тэр юуны тул хэмээвээс, Израйлын хөвгүүд нь тэднийг Египет 
газраас хэмээвээс Египетитйн Фарау хааны эрхээс авчирсан өөрийн 
Жахува бурхны тус нүглийг үйлдэж бус бурхдад зарагдаж 8 Жахувагийн 
Израйлын хөвгүүдийн өмнөөс гаргасан улсын захиануудаар Израйлын 
хаадын үйлдсэн захианууд явсан бөлгөө. 9 Тийн бөгөөд Израйлын 
хөвгүүд нь өөрийн Жахува бурхны тус зөв бу үйлсийг нууцаар үйлдэн 
өөрийн хамаг балгадын дотор хариулчдын асраас хүрээлсэн балгасад 
хүртэл өндөр ордыг үйлдэв. 10 Бас тэд нь хөргүүд хийгээд Ашарануудыг 
аливаа өндөр уулны дээр хийгээд аливаа хөх модны доор тавив. 11 Бас 
тэд нь Жахувагийн тэдний өмнөөс гаргасан улс мэт хамаг өндөр ордод 
анхилах үнэртнийг шатаан муу үйлсээрээ Жахуваг хилэгнүүлэв. 12 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, тэд нь хөргүүдэд мөргөв. Үүний учир Жахувагийн 
тэдэнд зарлиг болгосон нь ийн; Үүнийг бүү үйлдэгтүн! 13 Зүгээр Жахува 
нь Израйл хийгээд Иудейн тус хамаг форофид нар хийгээд үзлэгчдээр 
гэрчлэн зарлиг болруун; Муу явдлуудаас буцан таны эцэг нарт миний 
захисан хамаг тогтоол хийгээд миний форофид боолуудаар танд 
илгээсэн тогтоолуудаар яв. Миний зарлигууд хийгээд захиануудаар 
үйлдэгтүн! хэмээн зарлиг болов. 14 Тийн боловч тэд нь эс сонсон, өөрийн 
Жахува бурханд эс итгэсэн эцэг нарын хүзүү мэт түүнчлэн хүзүүгээ хатуу 
болгон үйлдэв. 15 Тийн бээр тэд нь түүний захианууд хийгээд тэдний эцэг 
нартай бүтээсэн тогтоол ба түүний тэдний тус гэрчилсэн гэрчлэлгээг 
огоорон дэмийрлийг дагаж дэмийрсэн болоод тэдний тойронд байсан 
улсыг даган явав. Тэдний учир Жахува нь ийн; Та тэдний ёсоор бүү 
үйлдэгтүн! хэмээн тэдэнд захисан бөлгөө. 16 Бас тэд нь өөрийн Жахува 
бурхны хамаг зарлигуудыг огоорон өөрийн тул цутгагдсан хөргүүд 
хэмээвээс, хоёр тугалыг бүтээгээд Ашара хөргийг үйлдээд огторгуйн 
хамаг чуулганд мөргөн Бавалд зарагдав. 17 Жич, тэд нь өөрийн хөвгүүд 
хийгээд охидыг галаар алсдуулан залви хийгээд тирэнгүүдийг эдэлж 
Жахвуагийн өмнө мууг үйлдэхүеэ биесээ худалдан Жахуваг хилэгнүүлэв. 
18 Тиймийн тул Жахува нь Израйлын тус ихэд хилэгнэж тэднийг өөрийн 
өмнөөс гаргав. Тийн бээр тэднээс ямагт Иудзйн овог нь үлдсэн буй. 19 
Бас Иудей нь өөрийн Жахуа бурхны зарлигийг эс сахин Израйлын 
үйлдсэн тогтоолуудаар явав. 20 Тийн бөгөөд Жахува нь Израйлын хамаг 
үрсийг эс хэрэглэж тэднийг зовоон өөрийн өмнөөс гаргаж эвдэгчдийн гарт 
өгөв. 21 Тэр юу хэмээвээс, тэр Израйлыг Давидын гэрээс хагацуулав. 
Тийнхүү тэд нь Нибэдийн Жирубувам хөвгүүнийг хаан болгов. Тийн 
бөгөөд Жирубувам нь Израйлын Жахуваг дагахаас зогсоож тэднийг их 
нүгэлд оруулав. 22 Тийн бээр Израйлын хөвгүүд нь Жирубувамын хамаг 
үйлдсэн нүглүүдээр яван 23 Жахувагийн форофид боолуудаараа зарлиг 
болсны ёсоор Израйлыг өөрийн өмнөөс гаргах цаг болтол тэд нүглүүдээс 
эс хагацав. Тэр мэтээр Израйл нь өөрийн газраас Асирияад эдүгээ 



болтол аваачигдсан буй. 24 Тийн бөгөөд Асирияагийн хаан нь 
Бабилоноос хийгээд Күтээс ба авнаас хийгээд Хамадаас ба 
Сифирваймаас улсыг авчраад Израйлын хөвгүүдийн оронд 
Самарияагийн балгадад суулгав. 25 Тийнхүү тэд нь Самарияг эзэлж 
тэндэх багасуудад суув. Тийн бөгөөд тэдний тэнд эхэлж суусанд тэдний 
Жахувагаас эс айсны тул Жахува нь тэдний тус арслангуудыг илгээж 
тэднээс заримуудыг алуулав. 26 Тиймийн тул тэд нь Асирияагийн хаанд 
өгүүлрүүн; Чиний нүүлгэж Самарияагийн балгадад суулгасан улс нь тэр 
орны бурхны ёсыг үл мэднэ. Тиймийн тул тэр нь алах арслангуудыг 
тэдний дунд илгээсэн буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь тэр орны ёсыг 
үл мэднэ 27 хэмээсэнд Асирияагийн хаан нь ийн захьруун; Таны тэндээс 
авчирсан лам нараас нэгийг аваачиж тэнд суулгагтун! Тийн бээр тэр нь 
тэрхүү орны бурхны ёсыг тэдэнд сургах болтугай! хэмээлээ. 28 Тийн 
бөгөөд тэдний Самарияагаас аваачсан лам нараас нэг нь Битилд хүрч 
суугаад тэдэнд Жахувад сүсэглэх ёсыг сургав. 29 Зүгээр тус бүр орны улс 
нь өөр өөрийн орны бурхдыг бүтээж Самарияагийн улсын үйлдсэн өндөр 
ордод тавив хэмээвээс, тус бүр орны улс нь өөр өөрийн суусан 
балгаадад тавив. 30 Тийн бөгөөд Бабилоны хүмүүс нь Сүкүд Бинудыг 
бүтээв. Бас Күдийн хүмүүс нь Нэркэлийг бүтээв. Бас Хамадын хүмүүс нь 
Ашиманыг бүтээв. 31 Бас Авитан нь Нибдис хийгээд Тартагийг бүтээв. 
Бас Сифарваймтан нь хүүхдээ Сифарфаймын Адрамилигийн Анамилиг 
бурхадад гараар түлэв. 32 Тэр мэтээр тэд нь Жахувгаас айсан боловч 
өндөр ордодын гэрүүдийн дотор тэдний тул тахидаг өндөр ордодын лам 
нарыг улсаас биедээ тогтоов. 33 Тэд нь Жахувагаас айж тэндээс 
аваачигдсан улсын ёсоор өөрийн бурхдад зарагдав. 34 Тэд нь эдүгээ 
өдөр болтол урьд ёсоор үйлдэн Жахувагаас үл айж тэдний тогтоолууд 
хийгээд захианууд ба Жахувагийн Израйлы хэмээн нэрийдсэн Яакубд 
захисан хууль хийгээд зарлигийн ёсоор үл үйлдэнэ хэмээвээс 35 
Израйлтай Жахува нь тогтоолыг тогтоож ийн; Бус бурхдаас үл айж, 
тэдэнд үл мөргөн, тэдэнд үл зарагдан тэдэнд тахилыг бүү өргөгтүн! 36 
Зүгээр таныг Египет газраас их хүчээр хийгээд сунгасан мутраар гаргасан 
Жахувагаас айж түүнийг сүсэглэн түүнд тахилаа өргөгтүн! 37 Бас түүний 
танд бичсэн захианууд хийгээд тогтоол ба хууль хийгээд зарлигийг 
мөнхөд сахиж бүтээгтүн! Жич, бус бурхдаас бүү айгтун! 38 Бас миний 
тантай тогтоосон хуулийг үл умартан бус бурхдаас бүү айгтун! Тийн 
болбоос тэр нь таны хамаг дайснуудын гараас таныг тонилгох буй хэмээн 
зарлиг болгосон бөлгөө. 40 Тийн боловч тэд нь эс сонсон өөрийн урьд 
ёсоор үйлдэв. 41 Тийнхүү тэд улсууд нь Жахувагаас айж бас өөрийн 
сийлсэн хөргүүдэд зарагдав. Жич, тэдний хөвгүүд хийгээд хөвгүдийн 
хөвгүүд нь эдүгээ болтол тэдний эцэг нарын үйлдсэний ёсоор үйлддэг.  



Арван наймдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Израйлын хаан болсон Илэгийн Хушиа хөвгүүний 
гуравдугаар жилд Иудейгийн Ахижи хааны Хижикиэ хөвгүүн нь хаан 
болов. 2 Тэр нь хаан болох цагтаа хорин таван наст болоод Иерусалимд 
хорин есөн жил эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Зикирийн Абиа охин бөлгөө. 3 
Тийнхүү тэр нь өөрийн Давид эцгийн хамаг үйлдсэнээр Жахуагийн өмнө 
сайныг үйлдэв. 4 Тэр нь өндөр ордыг булааж, хөргүүдийг эвдэн, ашар 
хөргүүдийг цавчин Мошийн бүтээсэн зэс могойг эвдэв. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэр цаг болтол Израйлын хөвгүүд нь тэр могойд анхилах үнэртнийг 
шатаадаг бөлгөө. Бас тэр нь түүнийг Нихуштан хэмээн нэрийдэв. 5 Тэр 
Израйлын Жахуа бурханд найдав. Түүнээс хойно Иудейгийн хамаг 
хаадаас түүнд адил нэг ч үгүй болсон бөгөөд, түүнээс урьд ч түүнд адил 
нэг ч эс байсан бөлгөө. 6 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Жахуад халдаж 
түүнээс эс холдон Жахуагийн Мошид зарлигласан зарлигуудыг сахив. 7 
Тийн бөгөөд Жахуа нь түүнтэй бөлгөө. Тийн тэр нь хааш ч одсонд 
бүтэмжит болов. Бас тэр нь Аширийн хааны тус урваж түүнд эс зарагдав. 
8 Тэр нь Филиститнийг Кэжэ хийгээд түүний зах хүртэл харуулчдын 
асараас хүрээлсэн балгас хүртэл таслав. 9 Тийн бгөөөд Хижикиэ хааны 
дөрөвдүгээр жилд гэвэл, Израйлын хаан болсон, Илэгийн Хушиа 
хөвгүүний долдугаар жилд Ашиарийн Шалманишир хаан нь Самарийн тус 
ирээд түүнийг хүрээлж буугаад, 10 гурван жилийн эцэст авав. Хижиеэгийн 
зургадугаар жилд гэвэл Израйлийн Хушия хааны есдүгээр жилд Самара 
нь автав. 11 Тийнхүү Аширийн хаан нь Израйлыг Аширт аваачаад, Куван 
голд байгч Хало хийгээд Хибурт ба Мидитэний балгадад суулгав. 12 Тэр 
юуны тул гэвэл, тэд нь өөрийн Жахуа бурхны дууг эс сонсон, түүний 
тогтоолоос давж, Жахуагийн Моши боолын тэдэнд хамаг зарлигласаныг 
эс сонсон эс үйлдсэн бөлгөө. 13 Бас Хижикиэ хааны арван дөрөвдүгээр 
жилд Аширийн Шинэкиривэ хаан нь Иудейгийн хамаг хүрээлсэн балгадын 
тус ирээд тэднийг авав. 14 Тийн бөгөөд Иудейгийн Хижикиэ хаан нь 
Аширийн хаанд Лакист илгээж өгүүлрүүн; Би бурууг үйлдэв. Чи надаас 
буцах бөгөөс эл, чиний миний дээр тавихыг би даасу гэсэнд Аширийн 
хаан нь Иудейгийн Хижикиэ хаанд гурван зуун далантын төдий мөнгө 
хийгээд гучин далантын төдий алтыг тогтоов. 15 Тийн бөгөөд Хижикиэ нь 
Жахуагийн гэрт хийгээд хааны гэрийн санд олдсон хамаг мөнгийг түүнд 
өгөв. 16 Тэр цагт Хижикиэ нь Жахуагийн сүмийн үүднээс хийгээд 
Иудейгийн Хижикиэ хааны бүрхсэн баганасаас алтыг огтлоод Аширийн 
хаанлд өгөв. 17 Тийн боловч Аширийн хаан нь Тэртэн хийгээд Эвсарис 
ба Кэбиэхыиг Лакисаас их чуулгантай Хижикиэд Иерусалимын тус илгээв. 
Тийн бөгөөд тэд нь одоод Иерусалимын ойр хүрэв. Бас тэд нь хүрээд 
бодогчийн тариалангийн замд байсан дээрх нуурын сувгын дэргэд зогсон 



байв. 18 Тийн бөгөөд тэдний хаанд дуудсанд гэрийн тэргүүлэгч болсон 
Хилкиэгийн Илиахим хөвгүүн хийгээд Шибэ бичигч ба туужийн бичигч 
болсон Асавын Зуа хөвгүүн нь тэдэнд гарав. 19 Тийнхүү Кэбшихи нь 
тэдэнд өгүүлрүүн; Та эдүгээ Хижикиэд ийн өгүүлэгтүн! Их хаан гэвэл, 
Аширийн хааны өгүүлсэн нь ийн; Энэ чиний найдсан түшлэг нь ямар 
буюу. 20 Дайлахын тул надад зөвлөгөө хүч бий гэж чи өгүүлэвч, энэ чинь 
дэмий үг. Чи миний эсрэг урваад хэнд найдна. 21 Одоо чи энэ эвдэросэн 
хулсан таяг дээр эсвэл Египетийг түшнэ. Түүнийг хүн тулбал түүний гарыг 
хатгана. Тэр мэт Египетийн Фарау хаан нь хамгийг түшигчид мөн. 22 
Зүгээр хэрвээ та над ийн; Бид өөрийн Жахуа бурханд түшнэ хэмээн 
өгүүлвээс Хижикиэ нь түүний өндөр орд хийгээд тахилын ширээг 
аваачаад Иудей хийгээд Иерусалимд ийн; Энэ тахилын ширээний өмнө 
Иерусалимд сүсэглэгтүн! хэмээн өгүүлсэн биш үү? 23 Тиймийн тул эдүгээ 
миний Аширийн эзэн хаанд түлээнүүдийг өгтүгэй! Тийнхүү хэрвээ та 
унагчдыг унуулж чадах бөгөөс би танд хоёр мянган морийг өгсү. 24 Тийн 
ахуйд чи миний эзний доорд боолуудын нэг түргүүлэгчийг буцаагаад 
Египетэд тэргэс хийгээд морьт хүмүүсийн тул яаж түшнэ. 25 
Жахуагүйгээр энэ орныг эвдэхийн тул түүний тус ирсэн бус, Жахуа нь над 
ийн; Энэ орны тус одоод түүнийг эвдэн үйлд хэмээн зарлиг болсон буй 26 
гэсэнд Хилкиэгийн Илиахим хөвгүүн хийгээд Шибиэ ба Зуа нь Рэбшэхид 
өгүүлрүүн; Чиний боолуудтай Сирийн хэлээр өгүүлж хайрла! Тэр юуны 
тул гэвэл, бид түүнийг мэднэ. Хэрмийн дээр байгч улсын чихэнд 
Иудейгийн хэлээр бүү өгүүлтүгэй! 27 гэсэнд Кибиэхи нь тэдэнд өгүүлрүүн; 
Миний эзэн нь намайг эд үгсийг өгүүлэхийн тул чиний эзэнд хийгээд чамд 
илгээсэн буюу. Хэрмийн дээр суугч улсын өөрийн гаргасан өтгөн 
шингэнийг идэх уухын тул тэдэнд илгээсэн биш үү? 28 гээд Кэбшахи нь 
босож их дуугаран Иудейгийн улсын хэлээр ийн; Их хаан гэвэл, Аширийн 
хааны зарлигийг сонсогтун! 29 Хааны өгүүлсэн нь ийн; Хижикиэ нь таныг 
үл мэхлэх болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь миний гараас таныг 
тонилгож үл чадах буй. 30 Бас Хижикиэ нь таныг Жахуад найдуулан танд 
ийн; Жахуа нь биднийг эрхгүй тонилгох буй. Бас энэ балгас нь Аширийн 
хааны гарт үл өгөгдөх буй. 31 Гэвч Хижикиэг бүү сонсогтун! Тэр юуны тул 
гэвэл, Аширийн хааны өгүүлсэн нь ийн; Таны амьд байж үл үхэхийн тул 
таны оронд адил оронд гэвэл, тариат хийгээд үзмийн ундаат орон, талхт 
хийгээд үзмийн тариалант орон, Бурувмын модны ариун тост хийгээд 
балт оронд миний таныг аваачтал, та над бэлгээр тогтоолыг үйлдэн, над 
ирэх бөгөөс, тус бүр хүн нь өөрийн үзмийн мод хийгээд Бурувмын 
модноос идэн өөрийн худгийн усаас уух буй. 32 Жич Хижикиэгийн таныг 
мэхлэж ийн; Жахуа нь бидпнийг аврах буй хэмээхийг бүү сонс. 33 
Улсуудын аль нэг бурхан нь өөрийн орныг Аширийн хааны гараас 
тонилгосон буюу. 34 Хамад хийгээд Арвидын бурхад нь хаана буй. 



Шифирвайм хийгээд Хинэ ба Ивагийн бурхад нь хаана буй. Тэд Самариаг 
миний гараас тонилгов уу? 35 Ордын хамаг бурхадаас хэн нь өөрийн 
орныг миний гараас тонилгов. Тийн бөгөөд Жахуа нь Иерусалимыг миний 
гараас тонилгох уу? 36 гэсэнд улс нь дуугүй байж түүнд хариу эс өгүүлэв. 
Тэр юуны тул гэвэл, хааны зарлиг болсон нь ийн; Түүнд хариу бүү 
өгүүлэгтүн! 37 Тэндээс гэрийн тэргүүлэгч байсан Хилкиэгийн Илиахим 
хөвгүүн хийгээд Шибиэ бичигч ба туужийн бичигч болсон Асавын Зуа 
хөвгүүн нь хагчсан хувцадтайгаар Хижикиэд ирээд, түүнд Кэбишихийн 
үгсийг өгүүлж мэдүүлэв.  

Арван есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Хижикиэ нь сонсоод хувцсаа хагачин биеэ өрмөгөөр 
бүрхээд Жахуагийн гэрт оров. 2 Жич гэрийн тэргүүлэгч Илиаким хийгээд 
Шибиэ бичигч ба лам нарын өвгөд нь өрмөг хувцастаар Амужийн Илишар 
форофид хөвгүүнд илгээв. 3 Тийн бөгөөд тэд нь түүнд өгүүлрүүн; 
Хижикиэгийн өгүүлсэн нь ийн; Энэхүү өдөр нь зовлонгийн хийгээд 
зэмлэлийн ба уурлалын өдөр буй. Тэр юуны тул гэвэл, Хүүхэд нь 
төрөгдөхөд хүрэвч төрөх хүчгүй. 4 Чиний Жахуа бурхан нь тэрхүү 
Кэбишиэгийн эзэн болсон Аширийн хааны амьд бурхныг доромжлохоор 
илгээсэн Кэбишиэгийн хамаг үгсийг сонсох бөгөөд, чиний Жахуа бурхан 
нь өөрийн сонссон үгсийг зэмлэх буй за. Тиймийн тул улсаас үлдсэн 
үлдээлийн тул залбиралаа өргөн үйлд 5 гэсэнд Хижикиэ хааны боолууд 
нь Ишиад ирэв. 6 Тийн бөгөөд Иляша нь тэдэнд өгүүлрүүн; Өөрийн эзэнд 
ийн өгүүлэгтүн! Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Чиний сонссон үгс 
гэвэл, Аширийн хааны зарц нарын намайг доромжилсон үгсээс бүү 
айгтун! 7 Мана. Би түүний дээр нэг салхийг илгээх буй. Тийн бөгөөд тэр 
нь нэг чимээг сонсон, өөрийн оронд буцах буй. Тийнхүү би түүнийг түүний 
оронд илдээр унгаасу хэмээн өгүүлэв. 8 Тийн бөгөөд Рэбшэги нь буцаад 
Аширийн хааны Либнэгийн тус дийлэн ахуйг олов гэвэл, Кэбишихи нь 
хааны Лакисаас одсоныг сонссон бөлгөө. 9 Бас тэр нь Итиофийн Тирдикэ 
хааны учир мана. Тэр нь чиний тус дайлаар ирэв хэмээн сонсоод 
Хижигиеэд элчсийг дахин илгээж өгүүлрүүн; 10 Иудейгийн Хижигиеэ 
хаанд ийн өгүүлэгтүн! Иерусалим нь Аширияагийн хааны гарт үл өгөгдөх 
буй хэмээн чиний түшсэн бурхан нь зарлиг болсноор чамайг үл мэхлэх 
болтугай! 11 Мана. Асайрийн хаадын хамаг газруудыг бүрнээр эвдэн 
тэдэнд юу үйлдсэнийг чи сонсов за. Тэгэхэд чи тонилгох буюу. 12 Миний 
эцэг нарын эвдсэн улсын бурхад нь тэднийг тонилгосон буюу. Тэд гэвэл 
Козан хийгээд Харан ба Рижив хийгээд Тиласарт байсан Идиний улс буй. 
13 Хамадын хаан хийгээд Арфадын хаан ба Шифарваймын балгас 
хийгээд Хина Ивагийн хаан нь хаана буй гэлээ. 14 Тэгэхэд Хижихиа нь 



бичгийг элчсийн гараас аваад уншив. Бас Хижихиэ нь Жахуагийн гэрт 
ороод бичгийг Жахуагийн өмнө дэлгээд өргөв. 15 Бас Хижихиэ нь 
Жахуагийн өмнө залбираад ийн айлтгасан нь; Израйлын Жахуа бурхан 
аа! Чи Хировуудын хооронд байгч бурхан мөн. Чи дэлхийн хамаг 
эзэлгүүрдийн ганцхан Бурхан мөн. Чи огторгуй хийгээд дэлхийг 
боловсруулав. 16 Жахуа аа! Чихээрээ чагнан сонсон Жахуа аа! Нүдээ 
нээн үзэн амьд бурхныг доромжлохоор илгээсэн Шинакиривийн үгсийг 
сонсон соёрх! 17 Жахуа аа! Үнэхээр Асириагийн хаад нь улсууд хийгээд 
тэдний ордыг эвдээд 18 тэдний бурхдыг галд хаясан буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь бурхад биш, харин хүний гарын үйлдвэр болсон мод хийгээд 
чулуу байсан мөн. Тиймийн тул тэднийг эвдсэн буй. 19 Гэтэл бидний 
Жахуа бурхаан! Чамайг Жахуа бурхан бөгөөд ганцхан мөн ахуйг дэлхийн 
хамаг эзэлгүүрдийн мэдэхийн тул биднийг үүнийг гараас тонилгон соёрх! 
гэлээ. 20 Тэгэхэд Амужийн Ишиа хөвгүүн нь Хижихиэд илгээн өгүүлрүүн; 
Израйлын Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Асириагийн Шинакирив 
хааны тус чиний залбирсныг би сонсов. 21 Жахуагийн түүний учир зарлиг 
болсон нь ийн; Охин гэвэл, Шиунагийн охин нь чамаас жигшиж чамайг 
элэглэн инээв. Иерусалимын охин нь чиний тус толгойгоо хөдөлгөсөн 
буй. 22 Чи хэнийг харааж доромжлов. Хэний тус дуу гаран, нүдээрээ 
дээш ширтэв. Израйлын ариуны тус мөн буй. 23 Чи элчсээрээ Жахуаг 
доромжилж ийн өгүүлэв. Би өөрийн олон тэргэсээр уулсын оройд гэвэл, 
Ливаны хажууд хүрээд түүний өндөр хуш моддыг цавчин түүний захын 
суудлуудад хийгээд түүний Кармилын ойд орсу. 24 Би малтаад өөр ус 
уугаад, хөлийн улаараа хүрээлсэн ордуудын голуудыг хуурай болгов 
гэлээ. 25 Чи өнөөс миний үйлдсэнийг эс сонсож, эртний цагаас миний 
түүнийг бүтээснийг эс сонсов уу? Чиний хүрээлсэн балгадыг овоо болгож 
эвдэгч болохын тул би өдгөө үүнийг болгов. 26 Тиймийн тул тэдний 
улсын хүч нь бага бөлгөө. Тэд нь цочиж машид айв. Тэд нь хээрийн өвс 
мэт хөх өвс хийгээд гэрийн орой дээрх өвс ба ургаагүй атал хөлдсөн 
тариа мэт болов. 27 Зүгээр би чиний суух хийгээд чиний гарах ба орох 
хийгээд миний тус чиний уурлалыг мэднэ. 28 Миний тус чиний уурлах 
хийгээд омог нь миний чихэнд хүрч ирсэн бий. Тиймийн тул би өөрийн 
гохыг чиний хамарт тавин, өөрийн хазаарыг чиний уруулд оруулж, чиний 
ирсэн замаар буцаах буй. 29 Бас энэ нь чамд тэмдэг болох буй гэвэл, 
энэхүү жилд та өөрөө ургасныг идэж хоёрдугаар жилд түүнээс үржсэнийг 
идэх болъюу. Тийнхүү гуравдугаар жилд цацан хатан үзмийн тариаланг 
тарьж тэдний жимснээс идээд, 30 Тийнхүү Иудейгийн овгийн аврагдсан 
үлдэгдэл нь доогуур ундэслэн дээшээ үрсийг ургуулах болъюу. 31 Тэр 
юуны тул гэвэл, нэг үлдээл нь Иерусалимаас гарах бөгөөд Шиуна 
уулнаас тонилгогдсон нь гарах буй. Чуулгадын Жахуагийн зүтгэл нь 
үүнийг үйлдэх буй. 32 Тиймийн тул Асирийн хааны учир Жахуагийн 



зарлиг болсон нь ийн; Тэр нь энэхүү балгасанд үл орж, тэнд сумыг ч үл 
харван, түүний өмнө бамбайгаар үл ирэн түүний тус шороон овоог үл 
үүдэх буй. 33 Тэр нь ирсэн замаараа буцан энэ балгасанд үл орох буй 
гэж Жахуа нь зарлиг болсон буй. 34 Тэр юуны тул гэвэл, би энэ балгасыг 
тэтгэн өөрийн тул хийгээд миний Давид боолын тул тонилгох буй гэлээ. 
35 Тэгэхэд тэрхүү шөнө Жахуагийн анхил нь гараад Асиритны буудалд 
нэг бум найман түм таван мянгыг таслав. Тийн бөгөөд тэдний маргааш 
эрт босоход тэд бүгдээр үхсэн хүүрүүд болсон бөлгөө. 36 Тийнхүү 
Асирийн Шинакирив хаан нь буцаж одоод Нинивид суув. 37 Тийн бөгөөд 
түүний Нисрус бурхан Зуган гэрт мөргөн атал түүний Адрамилж хийгээд 
Шаризар хөвгүүд нь түүнийг илдээр алаад Армяны газарт зугтаав. 
Тийнхүү түүний Исархадун хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов.  

Хорьдугаар бүлэг  

1 Тэр цагт Хижихиэ нь үхэх мэт өвчнөөр өвдөв. Тийнхүү Амужийн 
Исаийяа форофид хөвгүүн нь түүнд ирээд өгүүлрүүн; Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Гэрээ засан үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, чи үхэж амьд үл 
байх буй 2 гэсэнд тэр нь нүүрээ хананд эргэн Жахуад залбиран ийн; 3 
Жахуа аа! Чиний өмнө миний үнэн шулуун зүрхээр яван, чиний өмнө 
миний сайныг үйлдсэнийг өдгөө санан соёрх! гэж айлтгаад Хижихиэ нь 
ихэд уйлав. 4 Тэгээд Исаийягийн дундах харшинд хүрэхээс урьд 
Жахуагийн түүнд зарлиг болсон нь ийн; Буцаад миний улсын Хижихиэ 
тэргүүлэгчид ийн өгүүл. Чиний Давид эцгийн Жахуа бурхны зарлиг 
болсон нь ийн; 5 Буцаад миний улсын Хижихиэ тэргүүлэгчид ийн өгүүл; 
Чиний Давид эцгийн Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Би чиний 
залбирал хийгээд чиний нулимсыг үзэв. Мана. Би чамайг эдгээсү. Нөгөө 
өдөр чи Жахуагийн гэрт орох буй. 6 Бас би чиний насанд арван таван 
жилийг нэмэн, чамайг хийгээд энэхүү балгасыг Асирийн хааны гараас 
тонилгох буй. Жич би өөрийн тул хийгээд миний Давид боолын тул энэ 
балгасыг тэтгэх буй гэж зарлиг болов. 7 Бас Исаийяа нь өгүүлрүүн; 
Буруамын жимсний хэсгийг авагтун! гэсэнд тэд нь аваад Зарагийн дээр 
тавив. Тийнхүү тэр нь эдгээв. 8 Жич Хижихиэ нь Исаийяад өгүүлрүүн; 
Жахуагийн намайг эдгээх хийгээд нөгөө өдөр Жахуагийн гэрт миний 
орохын тэмдэг нь ямар болох буй 9 гэсэнд Исаийяа нь өгүүлрүүн; 
Жахуагийн өөрийн зарлиг болсныг чамд бүтээхийн тэмдэг нь Жахуагаас 
ийн болох буй. Нарны сүүдэр нь арван хэмжээгээр гэдрэг явах уу? эсвэл 
арван хэмжээгээр урагшаа явах уу? 10 гэсэнд Хижихиэ нь өгүүлрүүн; 
Сүүдрийн арван хэмжээгээр урагш явах нь бага юм буй. Зүгээр сүүдрийг 
арван хэмжээгээр гэдрэг буцаатугай! 11 гэсэнд Исаийяа форофид нь 
Жахуад залбирсан бөлгөө. Тийнхүү тэр нь Ахажийн цагийн хэмжээнд 



орсон арван хэмжээгээр сүүдрийг буцаасан бөлгөө. 12 Тэр цагт 
Бавилоны хаан болсон Балатоны Барудаг Балатон хөвгүүн нь бичгүүд 
хийгээд бэлгийг Хижихиэд илгээв. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
Хижихиэгийн өвдсөнийг сонссон бөлгөө. 13 Тэгэхэд Хижихиэ нь тэдний 
учир баясан тэдэнд эрдэнийн юмсын бүхэл гэр гэвэл, мөнгө, алт ба үнэт 
тос, өөрийн зэвсгийн гэр болон санд хамаг байгааг үзүүлэв. Гэртээ 
хийгээд хамаг эзэлгүүрэндээ Хижихиэгийн тэдэнд эс үзүүлсэн юу ч үгүй 
бөлгөө. 14 Тэгэхэд Исаийяа форофид нь Хижихиэ хаанд ирээд түүнд 
өгүүлрүүн; Тэд хүмүүс нь чамд юу өгүүлэв; Бас тэд нь хаанаас чамд 
ирсэн бэ? гэсэнд; Хижгиеэ нь өгүүлрүүн; Тэд нь хол газраас гэвэл, 
Вавилоноос ирсэн буй 15 гэсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Тэд нь чиний гэрт юуг 
үзэв гэсэнд Хижихиэ нь өгүүлрүүн; Тэд нь миний гэрт хамаг байгааг үзсэн 
буй. Миний сангийн дотор тэдэнд эс үзүүлсэн юу ч үгүй буй 16 гэсэнд 
Исаийяа нь Хижихиэд өгүүлрүүн; Жахуагийн зарлигийг сонс. 17 Мана. 
Чиний гэрт хамаг байгааг болон чиний эцэг нарын өдгөө болтол хураасан 
нь Бавилонд аваачигдах буй. Тийм өдөр нь мөн ирнэ. у ч үл үлэх буй гэж 
Жахуа нь зарлиг болов. 18 Жич чиний төрүүлэх гэвэл чамаас гарах 
хөвгүүдээс заримуудыг тэд нь аваачих буй. Тийн бөгөөд тэд хөвгүүд нь 
Бабилоны орд харшинд зарц нар болох бий. 19 гэсэнд Хижгиеэ нь 
Исаийяад өгүүлрүүн; Жахуагийн чамд зарлиг болсон нь сайн буй. Миний 
цагт эв болон үнэн нь болох бөгөөс сайн биш үү? гэлээ. 20 Тэгэхэд 
Хижихиэгийн өөр үйлс хийгээд түүний хамаг хүч ба түүний нуур хийгээд 
сувгийг үйлдсэн ба балгасанд усыг авчирсны учир Иудейгийн хаадын 
цагийн тууж номонд бичигдсэн буй. 21 Тэгэхэд Хижихиэ нь өөрийн эцэг 
нартай унтав. Тийнхүү түүний Манасши хөвгүүн нь түүний оронд хаан 
болов.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  

1 Манасши нь хаан болох цагтаа арван хоёр настай болоод Иерусалимд 
тавин жил эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Хафжиба бөлгөө. 2 Тэр нь 
Жахуагийн Израйлын хөвгүүдийн өмнөөс гаргасан улсуудын бузрын 
ёсоор Жахуагийн өмнө мууг үйлд гэвэл 3 тэр нь өөрийн Хижихиэ эцгийн 
эвдсэн өндөр ордыг дахин үүдэн, Бавалд тахилын ширээг босгон бас 
Израйлын Ахав хаан мэт Ашара хөргийг үйлдэж огторгуйн хамаг чуулганд 
мөргөн зарагдав. 4 Бас тэр нь Жахуагийн гэрийн дотор тахилын ширээг 
үүдэв. Тэр гэрийн учир Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би Иерусалимд 
өөрийн нэрийг байгуулсу. 5 Бас тэр нь Жахуагийн гэрийн хоёр хүрээний 
дотор огторгуйн хамаг чуулганы тул тахилын ширээг үүдэв. 6 Жич тэр нь 
өөрийн хөвгүүнийг галаар алсдуулан, цагуудыг ялган зөгнөхийг хэрэглэж 
залвич нар хийгээд зөнч нартай зөвлөлцөж Жахуаг хилэгнүүлэхийн тул 



түүний өмнө их мууг үйлдэв гэвэл, тэр нь өөрийн үйлдсэн Ашарагийн 
сийлсэн дүрсийг Жахуагийн гэрт тавив. Тэрхүү гэрийн учир Жахуагийн 
Давидад хийгээд түүний Соломон хөвгүүнд ийн; Энэ гэрт хийгээд 
Израйлын хамаг овгуудаас миний сонгосон Иерусалимын дотор миний 
өөрийн нэрийг мөнхөд байгуулах буй гэж зарлиг болсон бөлгөө. 8 Бас 
ийн; Хэрвээ тэд нь миний тэдэнд хамаг зарлигласны ёсоор хийгээд миний 
Моши боолын тэдэнд зарлигласан хамаг тогтоолын ёсоор явбал эл. Би 
тэдний эцэг нарт өгсөн газраасаа Израйлыг дахиж үл гаргах буй гэж 
зарлиг болсон бөлгөө. 9 Зүгээр тэд нь эс сонсов. Тэгэхэд Манасши нь 
Жахуагийн Израйлын хөвгүүдийн өмнөөс эвдсэн улсуудын муугаас үлэмж 
их муу үйлдүүлж тэднийг мэхлэв. 10 Жич Жахуа нь өөрийн форофид 
боолуудаар зарлиг болруун; Иудейгийн Манасши хаан нь эд бузар 
үйлсийг үйлдээд 11 түүний урьд байсан Амуритнаас их мууг үйлдэн, 
өөрийн хөргүүдээр Иудейг нүгэлд оруулсан буй. 12 Тиймийн тул 
Израйлын Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Би Иерусалимын хийгээд 
Иудейгийн дээр хорыг ирүүлнэ. Түүний учир ссонсогчийн хоёр чих нь 
цуугих буй. 13 Жич би Иерусалимын дээр Самарийн аргамжийг сунган 
Авабын гэрийг хэмжих аргамжийг сунгах буй. Бас хүн нь савыг авчирдаг 
мэт түүнчлэн би Иерусалимыг арчиж хөмрүүлэх буй. 14 Бас би өөрийн 
өмчийн үлдээлийг огоорон тэдний дайснуудын гарт өгөх буй. Тийн бээр 
тэд нь хамаг дайснууддаа олз хийгээд эвдрэл болох буй. 15 Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь миний өмнө мууг үйлдэнэ. Тэдний эцэг нарын Египет 
газраас ирсэн өдрөөс өдгөө болтол намайг хилэгнүүлэв гэж зарлиг болов. 
16 Бас Манасши нь Иерусалимыг нэгэн зүгээс нөгөө зүг хүртэл дүүргэтэл 
буруугүй цусыг асгав. Түүнээс гадна тэр нь Жахуагийн өмнө мууг үйлдэн, 
өөрийн нүглээр Иудейг нүгэлд оруулав. 17 Тэгэхэд Манасшийн өөр үйлс 
хийгээд түүний хамаг үйлдсэн нүглийг Иудейгийн цагийн тууж номын 
дотор бичигдсэн буй. 18 Тэгэхэд Манасши нь өөрийн эцэг нартай унтаад 
өөрийн гэрийн цэцэглэгт гэвэл, үзмийн цэцэглэгийн дотор булагдав. 
Тэгээд түүний Амун хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов. 19 Амун нь хаан 
болох цагтаа хорин хоёр настай болоод, Иерусалимд хоёр жил эзлэв. 
Түүний эхийн нэр нь Зодбагийн Харужийн Мисүлимид охин бөлгөө. 20 
Бас тэр нь өөрийн Манасши эцэг мэт Жахуагийн өмнө мууг үйлдэж 21 
өөрийн эцгийн явсан хамаг явдлаар яван эцгийн зарагдсан хөргүүдэд 
зарагдаж мөргөв. 22 Тэгэхэд тэр нь өөрийн эцэг нарын Жахуа бурхныг 
огоорч, Жахуагийн явдлаар эс явав. 23 Тэгэхэд Амуны боолууд нь түүний 
тус урваад хааныг түүний гэрийн дотор алав. 24 Зүгээр орны улс нь 
Амуны тус хамаг урвагчдыг алаад түүний Иошиа хөвгүүнийг түүний оронд 
хаан болгов. 25 Тэгэхэд Амуны өөр үйлс нь Иудейгийн хаадын цагийн 
тууж номын дотор бичигдсэн буй. 26 Тэгэхэд тэр нь Үжэгийн цэцэглэгийн 



дотор байгч булшинд булагдав. Жич түүний Иошиа хөвгүүн нь түүний 
оронд хаан болов.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

1 Иошиа нь хаан болох цагтаа найман настай болоод, Иерусалимд гучин 
нэгэн жил эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Бускадын Адияагийн Жидидэ охин 
бөлгөө. 2 Тэр нь Жахуагийн өмнө сайныг үйлдэн, өөрийн Давид эцгийн 
явдлаар яван, баруун ч зүүн ч этгээдэд эс давав. 3 Тэгээд Иошиа хааны 
арван наймдугаар жилд хаан нь Мишүлэмийн Ажилиа хөвгүүний Шафан 
бичээч хөвгүүнийг Жахуагийн гэрт илгээж өгүүлрүүн; 4 Хилхиа тэргүүн 
ламд од. Тэр нь үүдийг сахигчдын улсаас хураагаад Жахуагийн гэрт 
авчирсан мөнгийг тоолох болтугай! 5 Бас тэд нь үйлийг бүтээгчдийн гарт 
гэвэл, Жахуагийн гэрийн захирагчдад өгөх болтугай! Тэд нь Жахуагийн 
гэрийн эвдрэлийг засахын тул гэрийн үйлдвэрийг үйлдэгчид гэвэл, 6 
гэрийг засах мод, чулууг худалдаж авахын тул модны дархан болон 
үүдэгчид ба чулуугаар үүдэгчдийн гарт өгөх болтугай! гэж захилаа. 7 
Зүгээр тэдний гарт өгөгдсөн мөнгө нь тоологдолгүй өгөгдөв. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь итгэлтэйгээр үйлдэв. 8 Жич Хилкияа тэргүүн лам нь Шафан 
бичээчид өгүүлрүүн; Би Жахуагийн гэрийн дотор тогтоолын номыг олов 
гээд Хилкияа нь тэрхүү номыг Шафанд өгөв. Тийнхүү тэр нь түүнийг 
уншив. 9 Тэгээд Шафан бичээч нь хаанд ирээд хаанд хариуг хүргэн 
өгүүлрүүн; Чиний боолууд нь гэрийн дотор олдсон мөнгийг хураагаад, 
үйлийг үйлдэгчид гэвэл, Жахуагийн гэрийг захирагчдын гарт өгсөн буй 10 
гээд Шафан бичээч нь бас хаанд мэдүүлж өгүүлрүүн; Хилкияа лам нь 
надад нэгэн номыг өгөв гээд Шафан нь хааны өмнө номыг уншив. 11 
Тэгэхэд хаан нь тогтоолын номын үгсийг сонсоод хувцсаа хагачив. 12 Бас 
хаан нь Хилкияа ламд хийгээд Шафаны Ахиким хөвгүүнд ба Микиэгийн 
Акбур хөвгүүнд хийгээд Шанан бичээчид ба хааны Асахиа боолд ийн 
зарлиг болруун; 13 Та одоод миний тул болон улсын тул ба хамаг 
Иудейгийн тул энэ олдсон номын үгсийн учир Жахуагаас асуугтун! Тэр 
юуны тул гэвэл, бидний тус Жахуагийн халуун хилэн нь их буй. Тэр юуны 
тул гэвэл, энэ номын дотор бидний учир хамаг бичигдсэнээр бидний эцэг 
нар нь үйлдэхийг эс сонссон буй. 14 гэсэнд Хилкиэ лам хийгээд Ахикам 
ба Акбур хийгээд Шафан ба Асаха нь Хүлд эм форофидод одов. Түүний 
эр нь Хархасын Тиквэ хөвгүүний Шалум хөвгүүн болоод хувцдын сан 
сахигч бөлгөө. Тэр эм нь Иерусалимд сургуулийн гэрт суув. 15 Тийнхүү 
тэдний түүнтэй хэлэлцсэнд Хүлд нь тэдэнд өгүүлрүүн; Израйлын Жахуа 
бурхны зарлиг болсон нь ийн; Таныг надад илгээсэн хүнд ийн өгүүлрүүн; 
16 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би Иудейгийн хааны уншсан 
номын дотор байгч хамаг үгсээр энэ орны тус хийгээд түүний улсын тус 



мууг ирүүлэх буй. 17 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь намайг огоорон өөр 
бурхдад анхилах үнэртнийг шатаан өөрийн гарын хамаг үйлдвэрээр 
намайг хилэгнүүлэв. Тиймийн тул миний хилэн нь энэ орны тус 
шатаагдаад үл унтрах буй. 18 Зүгээр Жахуагаас асуухын тул таныг 
илгээсэн Иудейгийн хаанд ийн өгүүлэгтүн! Израйлын Жахуа бурхны 
зарлиг болсон нь ийн; Чиний сонссон үгийн учир гэвэл, 19 чиний зүрхний 
зөөлөн агсан бөгөөд чиний биеэ Жахуагийн өмнө доорд болгон энэ орны 
хийгээд түүний улсын тус миний мэдүүлсэн гэвэл, тэдний хоосон хийгээд 
хараал болохыг сонсоод хувцсаа хагачин миний өмнө уйлсаны тул би 
чамайг сонсов гэж Жахуа нь зарлиг болов. 20 Тиймийн тул Мана. би 
чамайг чиний эцэг нарт хураана. Тийнхүү чи амраар хүүрийн булшиндаа 
хураагдах буй. Бас чиний нүд нь миний оронд ирүүлэх хамаг мууг үл үзэх 
буй гэлээ. Тийн бөгөөд тэд нь хаанд хариу үгийг хүргэв.  

Хорин гуравдугаар бүлэг  

Тийн бөгөөд хаан нь илгээгээд, Иудей хийгээд Иерусалимын хамаг 
өвгөдийг биедээ цуглуулав. 2 Бас хаан нь Жахуагийн гэрт оров. Түүнтэй 
Иудейгийн хамаг хүмүүс хийгээд Иерусалимын хамаг улсууд ба, лам нар 
хийгээд форофид нар ба, бага хийгээд их байсан улс бүгдээр одолцов. 
Тийн бөгөөд хаан нь тэдний чихэнд Жахуагийн гэрт олдсон тогтоолын 
номын хамаг үгсийг уншив. 3 Жич хаан нь нэг баганын дэргэд байгаад 
Жахуаг даган, түүний зарлигууд хийгээд, гэрчилгээнүүд ба, захиануудыг 
магад зүрхээр хийгээд, магад сүнсээр сахин, тэрхүү номын дотор 
бичигдсэн тогтоолын үгсийг бүтээхийн тул Жахуагийн өмнө тогтоолыг 
тогтоов. Жич хамаг улс нь тэрхүү тогтоолыг зөвшөөв. 4 Тийн бөгөөд хаан 
нь Хилихиэ тэргүүн лам хийгээд, хоёрдугаар зэргийн лам нар ба, үүдийг 
сахигчдад ийн захьруун; Жахуагийн сүмээс Бавалын тул хийгээд Ашара 
хөргийн тул ба, огторгуйн хамаг чуулганы тул бүтээгдсэн хамаг 
зэвсэгүүдийг авчиртугай! хэмээн зарлиг болоод тэднийг Иерусалимын 
гадна Кидруны тариалангуудад түлээд, тэдний үнсийг Битилд аваачив. 5 
Жич тэр нь Иудейгийн хаадын Иудейгийн балгадын өндөр ордод хийгээд 
Иерусалимын дэргэд байгч газдад анхилах үнэртнийг шатаахын тул 
тогтоосон лам нар хийгээд Бавалд хийгээд наранд ба, саранд хийгээд 
ододын гэрүүдэд ба огторуйн хамаг чуулганд анхилах үнэртнийг 
шатаагчдыг болиулав. 6 Бас тэр нь Жахуагийн гэрээс Ашарагийн хөргийг 
гаргаад Иерусалимын гадна Хидрун горхинд авчраад горхийн дэргэд 
түлээд дууссан мэт болгож гишгээд түүний тоосыг улсын хөвгүүдийн 
хүүрний булшины дээр хаяв. 7 Жич тэр нь Жахуагийн гэрийн дэргэд 
байсан Судумтаны хилэнцийг үйлдэгчдийн гэрүүдийг эвдэв. Тэнд 
энхэрүүд нь хөшгөдийг Ашара хөргийн тул ээддэг бөлгөө. 8 Жич тэр нь 



Иудейгийн балгадаас хамаг лам нарыг авчиран, Кибээс Биришива хүртэл 
байсан лам нарын анхилах үнэртнийг шатаасан өндөр ордыг 
бузарлуулав. Бас хаалгадын өндөр ордыг эвдэв. Тэд орд гэвэл балгасны 
Зушиа тэргүүлэгчийн хаалганы орох газарт бөгөөтөл, балгасны хаалганы 
зүүн зүгт бөлгөө. 9 Зүгээр өндөр ордын лам нар нь Иерусалимд 
Жахуагийн тахилын ширээнд эс ирсэн боловч өөрийн ах дүү нарын дунд 
эс иссэн гурилыг иддэг бөлгөө. 10 Жич тэр нь хэн ч өөрийн хөвгүүн эсвэл 
охиныг Мологит галаар бүү алстуултугай! хэмээн Хинумын хөвгүүдийн 
бэлд байгч Тофидыг бузарлуулав. 11 Жич тэр нь Иудейгийн хаадын 
наранд өргөсөн морьдыг аваачив. Тэд гэвэл, Жахуагийн гэрийн ороход 
балгасыг тойрох хотод байгч Натин Милих түшмэлийн тасгийн дэргэд 
бөлгөө. Бас тэр нь нарны тэргэсийг галаар түлэв. 12 Бас хаан нь Ахижийн 
дээрх тасгийн оройн дээр байгч тахилын ширээд хийгээд Жахуагийн 
гэрийн хоёр харшийн дотор Манасшийн үйлдсэн тахилын ширээдийг 
тэндээс хагалан эвдээд тэдний тоосыг Кидрун горхинд хаяв. 13 Жич 
Иерусалимын өмнө байгч гэвэл, өмхийн уулын баруун этгээдэд байгч 
Израйлын Соломон хааны Сидунтаны жигшүүрт Аштауд хийгээд 
Мувавтаны жигшүүрт Химус ба, Аммуны хөвгүүдийн жигшүүрт Милкүмийн 
тул үүдсэн өндөр ордыг хаан нь бузарлуулав. 14 Жич тэр нь хөргүүдийг 
эвдэн Ашара хөргүүдийг чавчин тэдний ордыг хүний ясдаар дүүргэв. 15 
Бас тэр нь Битилд байгч тахилын ширээ хийгээд, Израйлыг нүгэлд 
оруулсан Нибадын Зирубуам хөвгүүний үүдсэн өндөр орд гэвэл, тэр 
тахилын ширээ хийгээд өндөр ордыг эвдэн, өндөр ордыг галдаад түүнийг 
тоос мэт болгон гишгээд Ашарыг галдав. 16 Тийн бөгөөд Зошиа нь эргээд 
ууланд байсан хүүрний булшнуудыг үзэв. Тийнхүү тэр нь илгээгээд тэд 
булшнуудаас ясдыг аваад, тахилын ширээний дээр шатаагаад эд үгсийг 
дэлгэрүүлсэн гэвэл бурхны хүний Жахуагийн зарлигийг дэлгэрүүлсний 
ёсоор түүнийг бузарлуулав. 17 Тийн бөгөөд хаан нь өгүүлрүүн; Энэ миний 
үзсэн нэр нь юу буй гэсэнд балгасны хүмүүс нь түүнд өгүүлрүүн; Энэ нь 
Иудейгээс ирсэн бурхны хүний булш буй. Тэр нь Битилийн тахилын 
ширээний тус чиний үйлдсэн үйлсийг дэлгэрүүлэв 18 гэсэнд тэр нь 
өгүүлрүүн; Түүнийг байлгагтун! Хэн ч түүний ясыг үл хөдөлгөх болтугай! 
гэсэнд тэд нь түүний яс хийгээд Самараас ирсэн форофидын ясыг 
байлгав. 19 Бас Зошиа нь Жахуаг хилэгнүүлсэн Израйлын хаадын 
үйлдсэн Самарийн балгадад байсан өндөр ордын хамаг гэрүүдийг 
аваачаад Битилд, үйлдсэн хамаг үйлсээрээ тэдэнд үйлдэв. 20 Жич тэр нь 
тэнд байсан өндөр ордын лам нарыг тахилын ширээний дээр алаад, 
тэдний дээр хүмүсийн ясуудыг шатаагаад Иерусалимд буцав. 21 Тийн 
бөгөөд хаан нь хамаг улсад ийн өгүүлрүүн; Энэ тогтоолын номын дотор 
бичигдснээр өөрийн Жахуа бурхны Фасаг бүтээж сахигтун! хэмээн захив. 
22 Ер Зошиа хааны арван наймдугаар жилд Иерусалимын дотор Жахуад 



үйлдсэн Фаса мэт 23 Израйлыг шүүсэн шүүгчдийн цагаас аван, Израйлын 
хаад хийгээд Иудейгийн хаадын хамаг цагт адил Фаса эс болов. 24 Бас 
Зошиа нь Хилихиэ ламын Жахуагийн гэрт олсон номын дотор бичигдсэн 
тогтоолын үгсийг бүтээж зөнч нар хийгээд илбэч нар ба, хөргүүд хийгээд 
дүрсүүд ба Иудей хийгээд Иерусалимд үзсэн хамаг жигшүүрүүдийг 
гаргав. 25 Тэр мэтээр түүнээс урьд түүнтэй адил нэг ч хаан эс болсон 
бөлгөө. Тэр нь магад зүрхээрээ хийгээд магад сүнсээр ба, магад хүчээрээ 
Мошийн хамаг тогтоолын ёсоор Жахуад эргэв. Бас түүүнээс хойно түүний 
адил нэг ч эс болов. 26 Тийн боловч Жахуа нь өөрийн их халуун 
хилэнгээс гэлэл, түний Иудейгийн тус шатаагдсан хилэнгээс эс зогсов. 
Түүний шалтаг гэвэл, Манасши нь хамаг хилэгнүүлэлээрээ түүнийг 
хилэгнүүлсэн буй. 27 Тийн бөгөөд Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би 
Израйлыг гаргасан мэт Иудей өөрийн өмнөөс гарган, энэ миний сонгосон 
Иеусалим балгас хийгээд миний нэр нь түүний дотор байх гэсэн гэрийг 
огоорох бий гэж зарлиг болов. 28 Тийн бөгөөд Зошуагийн буй бус үйлс 
хийгээд түүний хамаг үйлдсэн нь Иудейгийн хаадын цагийн тууж номын 
дотор бичигдсэн буй. 29 Түүний цагт Египетийн Фару Нику хаан нь 
Ашарагийн хаант ус Ифарад голд одов. Тийн бөгөөд Зошиа хааны түүний 
тус явсанд тэр нь түүнийг Микидын дэргэд үзээд алав. 30 Тийн бөгөөд 
түүний боолууд нь түүний хүүрийг Микидээс тэргийн дотор Иерусалимд 
авчраад, түүнийг булшинд булав. Тийн бөгөөд орны улс нь Зошиагийн 
Зидуг Ахажи хөвгүүнийг аваад туслаж эцгийн оронд хаан болгов. 31 Зиду 
Ахажи нь хаан болох цагтаа хорин гурван наст болоод Иерусалимд 
гурван сарын туршаар эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Либнэгийн 
Зиримиэгийн Химутил охин бөлгөө. 32 Харин тэр нь өөрийн эцэг нарын 
хамаг үйлдсэний ёсоор Жахуагийн өмнө мууг үйлдэв. 33 Тийн бөгөөд 
түүний Иерусалимын дотор үл эзлэхийн тул Фару Нику нь Хамудын 
оронд байгч Риблэгийн дэргэд түүнийг гинжлээд орны улсын зуун 
далантын төдий мөнгө хийгээд нэг далантийн төдий алтаар албат болгов. 
34 Бас Фару Нику нь Зошиагийн Илиахим хөвгүүнийг түүний Зошиа 
эцгийн оронд хаан болгон түүний нэрийг Зихуяхим болгон хувилгаж Зиху 
Ахижийг аваачив. Тийнхүү тэр нь Египетэд хүрээд тэнд үхэв. 35 Тийн 
бөгөөд Зихуяхим нь мөнгө хийгээд алтыг Фаруд өгөв. Зүгээр тэр нь 
Фаругийн зарлигаар мөнгийг өгөхийн тул орноос албыг татав гэвэл, мөнгө 
хийгээд алтыг орны улсаас авч Фаруд өгөхийн тул тус бүр хүний албаны 
зэргээр авав. 36 Зихуяхим нь хаан болох цагтаа хорин таван наст болоод 
Иерусалимд арван нэгэн жил эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Рүмд байсан 
Фидиагийн Зибуда охин бөлгөө. 37 Бас тэр нь өөрийн эцэг нарын хамаг 
үйлдсэний ёсоор Жахуагийн өмнө мууг үйлдэв.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг  



1 Түүний цагт Вавилоны Нибукидничар хаан нь ирэв. Тийн бөгөөд 
Зихуяхим нь гурван жилийн туршаар түүний боол болсны хойно түүнийг 
огоорон түүний тус урвав. 2 Жич Жахуа нь түүний тус Килдийтэний 
чуулгад хийгээд Сиритний чуулган ба, Мувабтаны чуулган хийгээд 
Аммунтаны чуулганыг илгээж, Иудейгийн эвдэхийн тул түүний тус илгээв. 
Энэ нь Жахуагийн өөрийн форофид боолуудын амаар зарлиг болсны 
ёсоор болой. 3 Ер Жахуагийн зарлигаар Иудей түүний өмнөөс 
холдуулахын тул, Манасшийн хамаг үйлдсэнээр түүний нүглүүдийн тул 
хийгээд 4 Жахуагийн үл өнгөрүүлэх түүний буруугүй цусыг асгасаны тул 
энэ нь Иудейгийн дээр хүрэв. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Иерусалимыг 
буруугүй цусаар дүүргэв. 5 Тийн бөгөөд Зидуяхимын бус үйлс хийгээд 
түүний хамаг үйлдсэн нь Иудейгийн хаадын цагийн тууж номын дотор 
бичигдсэн буй. 6 Тийнхүү Зидуяхимын өөрийн эцэг нартай унтсаны хойно 
Зидуяхимын хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов. 7 Тийн бөгөөд 
Египетын хаан нь өөрийн газраас дахиж эс ирэв. Тэр юуны тул гэвэл, 
Вавилоны хаан нь Египет голоос Ерфрат гол хүртэл Египетын хаанд 
хамаг байсан орныг авсан бөлгөө. 8 Зихуяхим нь хаан болох цагтаа 
арван найман наст болоод Иерусалимд гурван сарын туршаар эзлэв. 
Түүний эхийн нэр нь Иерусалимын Илнатаны Нихушта бөлгөө. 9 Тийн 
бөгөөд тэр нь өөрийн эцгин хамаг үйлдснээр Жахуагийн өмнө мууг 
үйлдэв. 10 Тэр цагт Вавилоны Нибуридчинар хааны боолууд нь 
Иерусалимын тус ирээд балгасыг бүслэв. 11 Тийнхүү Бабилоны 
Нибукидэнизэр хааны боолуудын балгасны тус ирээд түүнийг бүсэлсэнд 
12 тийн Иудейгийн Зихуяхим хаан хийгээд түүний эх ба, түүний боолууд 
хийгээд ноёд ба, түүний түшмэд нь Вавилоны хаанд одож гарав. Тийнхүү 
Вавилоны хаан нь эзэлсэн наймдугаар жилдээ түүнийг авав. 13 Бас тэр 
нь Жахуагийн зарлиг болсноор Жахуагийн гэрийн сан хийгээд хааны 
гэрийн санг тэндээс аваачин, Израйлын Соломон хааны Жахуагийн сүмд 
үйлдсэн хамаг алтан савасыг хэсэг хэсгээр огтлов. 14 Жич тэр нь 
Иерусалимын хамаг улс хийгээд хамаг ноёд ба хамаг хүчит баатар 
хүмүүс гэвэл, нэг түм олз бологсод хийгээд хамаг уран хийгээд 
дархануудыг аваачив. Орны доорд улсаас бус хэн ч эс үлдэв. 15 Бас тэр 
нь Зихуяхим хийгээд хааны эх ба, хааны хатад хийгээд, түний түшмэд ба, 
орны хүчтэнийг Вавилонд аваачаад Иерусалимаас Вавилонд олз болгон 
аваачив. 16 Жич Вавилоны хаан нь хамаг хүчтэн гэвэл; Долоон мянган 
хүн болон, уран дархан хүмүүс нэг мянга, дайнд зохистой бүгдийг 
Вавилонд олз болгон аваачив. 17 Бас жич Вавилоны хаан нь Зихуяхимын 
эцгийн Матаниа дүүг түүний оронд хаан болгоод түүний нэрийг Зидикиэ 
болгон хувилгав. 18 Зидикиэ нь хаан болох цагтаа харин нэгэн наст 
болоод Иерусалимд арван нэгэн жил эзлэв. Бас түүний эхийн нэр нь 
Либнид байсан Зиримиэгийн Хлутан охин бөлгөө. 19 Тийнхүү тэр нь 



Жахуагийн өмнө Зихуяхимын хамаг үйлдсний ёсоор мууг үйлдэв. 20 Тэр 
юуны тул гэвэл, Иудей хийгээд Иерусалимын дотор Жахуа нь 
хилэнгээрээ тэднийг өөрийн өмнөөс гаргав. Төдий Зидихиэ нь Вавилоны 
хааны тус урвав.  

Хорин тавдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Вавилоны Нибуридчинар хааны эзэлсний есдүгээр жилийн 
аравдугаар сарын аравдугаар өдөр тэр хийгээд түүний бүхэл чуулган нь 
Иерусалимын тус ирж буугаад бат гэрүүдийг аливаа зүгт үүдэв. 2 Тийн 
бөгөөд Зидикиэгийн арван нэгдүгээр жил болтол балгас нь бүслэгдсэн 
бөлгөө. 3 Тийнхүү дөрөвдүгээр сарын есдүгээр өдөр болтол зуд нь 
балгасны дотор ихдэв. Тийнхүү тэр орны улсын тул идээгүй бөлгөө. 4 
Тийн бөгөөд балгасны эвдэгдсэнд дайны хамаг хүмүүс нь хаалгын 
замаар хааны цэцэрлэгийн дэргэд байсан хоёр хэрмийн хооронд шөнийн 
цагт дутаав. Ктлидийтэн нь балгасны тус тойрон авай. Хаан нь талын 
зүгээр дутаав. Тийн бөгөөд Килидийтэний цэргүүдийн чуулган нь хааныг 
нэхэж Зирикүгийн талд гүйцэж барив. Тийн цэргүүдийн бүхэл чуулган нь 
түүнээс тарсан бөлгөө. 6 Тийнхүү тэд нь хааныг бариад Риблиэд 
Вавилоны хааны дэргэд авчираад шүүв. 7 Жич тэд нь Зидикиэгийн 
хөвгүүнийг түүний нүдний өмнө алаад, Кидикиэгийн нүдэдийг сугалан 
түүнийг зэс гинжээр гинжлээд Вавилонд аваачив. 8 Тийн бөгөөд 
Вавилоны Нибуридчинар хааны арван есдүгээр жилийн тавдугаар сарын 
долдугаар өдөр Вавилон хааны Нибучиратан боол болон харуулчдын 
тэргүүлэгч нь Иерусалимд ирэв. 9 Тийн бөгөөд тэр нь Жахуагийн гэр 
хийгээд хааны гэр ба, Иерусалимын хамаг гэрүүд хийгээд аливаа их 
гэрийг галаар түлэв. 10 Бас тэр харуулчдын тэргүүлэгчтэй байсан 
Килидийтэний цэргийн чуулган нь Иерусалимын хэрмийг тойрон эвдэв. 
11 Жич тэр харуулчдын Нибурчитан тэргүүлэгч нь балгасанд байсан 
улсын үлдээл хийгээд Вавилоны хаанд дутаагчид ба, улсын үлдээлийг 
аваачив. 12 Зүгээр харуулчдын тэргүүлэгч нь улсын үгээгүүгүүдээс 
үзмийг таригчид хийгээд газрыг хөдөлгөгчид болохын тул заримуудыг 
үлдээв. 13 Бас Клийдийтэн нь Жахуагийн гэрт байсан зэс баганас хийгээд 
суурьд ба, Жахуагийн гэрт байсан зэс далайг хагалж тэдний зэсийг 
Вавилонд аваачив. 14 Жич тэд нь тогоонууд хийгээд хүрзүүд ба, 
хавчигууд хийгээд халбагууд ба, лам нарын үйлчилдэг хамаг зэс 
савсуудыг аваачив. 15 Бас харуулчдын тэргүүлэгч нь бойфор хийгээд 
шүрших аягас ба, алтан юмнууд хийгээд мөнгөн юмнуудыг ч аваачив. 16 
Жахуагийн гэрийн тул Соломоны үйлдсэн хоёр баганас хийгээд нэг далай 
ба, суурьдын зэс нь хэмжээ жингүй бөлгөө. 17 Нэг багана нь өндрөөр 
найман тохой бөгөөд, түүний дээр байгч тэргүүн нь зэс бөлгөө. Тэр 



тэргүүний өндөр нь гурван тохой бөлгөө. Бас тэргүүний эргэн тойронд 
сүлжиж хийсэн зүйлс анар нь цөм зэс юм. Бас нөгөө багана нь адил 
бөлгөө. 18 Бас харуулчдын тэргүүлэгч нь Сири тэргүүн лам хийгээд 
Зифиниэ хоёрдугаар лам ба, үүдний гурван сахигчийг аваад 19 балгасаас 
цэргийн хүмүүсийн дээр тогтоосон нэг тэргүүлэгч хийгээд хааны өмнө 
байгчдаас балгасны дотор олдсон таван хүн ба чуулганы тэргүүн бичигч 
болсон орны улсыг хураагч хийгээд орны улсаас балгасны дотор олдсон 
жаран хүнийг авав. 20 Тийн бөгөөд харуулчдын Нибужаратан тэргүүлэгч 
нь тэднийг аваад Риблиэд Вавилоны хааны дэргэд авчрав. 21 Тийн 
бөгөөд Вавилоны хаан нь Хамад гэгч газрын Риблиэд тэднийг таслаж 
алав. Тэр мэтээр Иудейгийн улс нь өөрийн орноос аваачигдав. 22 Жич 
Бабилоны Нибукидчинар хаан нь Иудей оронд үлдсэн улсын доор 
Шафаны Ахихим хөвгүүний Хидмиэ хөвгүүнийг тэргүүлэгч болгов. 23 
Тийн бөгөөд цэргийн чуулгадын хамаг түшмэд хийгээд тэдний хүмүүс нь 
Бабилоны хааны Кидлиэг тэргүүлэгч болгосныг сонсов. Тийн бөгөөд 
Нитаниягийн Ишайл хөвгүүн хийгээд Кириэний Зухнал хөвгүүн ба 
Нитубидын аймгийн тан Хүмидийн Шириэ хөвгүүн хийгээд нэг Ма Э 
Кэдийн аймгийн Иэ Ажаниа хөвгүүн хийгээд тэдний хүмүүс нь Кидиэ 
тэргүүлэгчид Мижива хүртэл ирэв. 24 Тийн бөгөөд Кидиэ нь тэдэнд 
хийгээд тэдний хүмүүст тангараглан өгүүлрүүн; Та Килдийтэний боолууд 
болохоос бүү айгтун! Оронд сууж, Бабилоны хаанд зарагдагтун! Тийн 
болвоос танд сайн болох буй гэв. 25 Зүгээр долдугаар сард хааны төрөл 
болсон Илишимийн Нитикиэ хөвгүүний Исимал хөвгүүн нь арван хүнтэй 
ирээд Кидимиэг таслан алаад, түүнтэй Мичвад байсан Иудейтэн хийгээд 
Клийдийтнийг алав. 26 Тийн бөгөөд үлдсэн их бага улс бүгдээр хийгээд 
цэргийн тэргүүлэгчид нь босоод Египетэд одов. Тэр юуны тул гэвэл, тэд 
нь Клийдийтнээс айв. 27 Тийн бөгөөд Иудейгийн Зихуяхим хааны олз 
болсны гучин долдугаар жилийн арван хоёрдугаар сарын хорин 
долдугаар өдөр Бабилоны Ивал Миротан хаан эхлэж эзэлсэн жилдээ 
Иудейгийн Зихуяхим хааныг гянданаас сул тавиад 28 түүнд энэрлээр 
өгүүлж, түүний ширээг түүнтэй Бабилонд байсан хаадын ширээдээс дээр 
болгоод, 29 түүний гянданы хувцдыг хувилгаж, түүнийг өөрийн өмнө 
насны эцэс болтол идээгээр идэлцэв. 30 Тийн бөгөөд түүний хувь нь 
хааны хэзээ ч өгсөн хувь байсан бөгөөд өдөр бүрийн хувь нь түүний 
насны эцэс болтол өгөгдөх бөлгөө. Хаадын туужийн хоёрдугаар ном 
төгсөв.  

 

Цагийн тууж гэгчийн нэгдүгээр ном  

Нэгдүгээр бүлэг  



1 Адам, Сид, Икус, 2 Хийэнэ, Махаллаийл, Зарида, 3 Инуг, Митүсэлэ, 
Малиг, 4 Нуа, Шим, Хам, Зафид, 5 Зафидын хүү гэвэл; Камир, Магун, 
Мадай болон Заван, Түвэл, Мишиг ба Тирэс бөлгөө. 6 Калифын хүү 
гэвэл; Асхинаж, Рифэд ба Токарам бөлгөө. 7 Заваны хүү гэвэл; Илиша, 
Таршиж, Хитим болон Раданим бөлгөө. 8 Хамын хүү гэвэл; Күс, 
Мизараийм, Фүд, Ханаван бөлгөө. 9 Күсийн хүү гэвэл; Сив, Хавила 
Савта, Рэ Ама, Савтих бөлгөө. Рэ Амагийн хүү Шиба Дидан бөлгөө. 10 
Күс нь Нимрүдийн төрүүлэв. Тэр нь дэлхий дээр хүчтэй болов. 11 
Мизарайм нь Лүдтэн болон Анамтан ба Лихавтан, Навтудитан ба 12 
Батрустан, Каслухитан Осавдуртныг төрүүлэв. Каслухитанаас 
Пилиститэн нь гарав. 13 Бас Ханаван нь өөрийн Сидүн их хүү болон Хид 
ба 14 Жибуши, Амури ба Хиргаси хийгээд 15 Хави ба Арги, Шини ба 16 
Арвади болон Жимари ба Хамажи хэмээгчдийг төрүүлэв. 17 Шимийн хүү 
гэвэл, Илам, Ашур, Арфагсад, Лүд ба Арам, Үж Хивал, Хитир ба Мишиг 
бөлгөө. 18 Бас Арфагсад нь Шилиг төрүүлэв. Иүлэ нь Ивэрийг төрүүлэв. 
19 Тэгээд Ивэрт хоёр хүү төрөгдөв. Нэгний нэр нь Пилэг бөлгөө. Тэр 
юуны тул гэвэл, түүний цагт дэлхий нь хуваагдав. Түүний дүүгийн нэр нь 
Зугтан бөлгөө. 20 Тэгээд Зугтан нь Алматад, Шилив, Хазармавид Жира 
ба 21 Хадурам, Үзэл ба Дихила хийгээд, 22 Ивил, Абимайал, Шиба ба 23 
Офир, Хавила ба Зобавыг төрүүлэв. Эд бүгдээр Зогтаны хүүхдүүд 
бөлгөө. 24 Шим, Арфагсад, Шилэ 25 Ивэр, Пилиг, Риү, 26 Ширүг, Нахур, 
Тирэ, 27 Аврам, тэр нь Аврахам мөн. 28 Аврахамын хөвгүүд гэвэл, Исаг 
Ишамил бөлгөө. 29 Тэдний үес нь ийн; Ишамилийн их хүү нь Нибаюуд, 
бас Хидар, Абийл ба Мивсам 30 Мишимэ хийгээд Дүмэ ба Масса, Хадар 
ба 31 Тимэ, Житүр, Нэбис, Хидимэ эд нь Исмийлийн хөвгүүд буй. 32 Бас 
Аврахамын Хитүрэ бага эмийн хөвгүүд гэвэл, тэр нь Жимрам, Зогтан ба 
Митэн, Митиэл, Ишбаг болон Шүвэг төрүүлэв. Зогтаны хөвгүүд гэвэл; 
Шиба, Илдэвэ эд бүгдээр Хитүрэгийн хөвгүүд буй. 34 Аврахам нь 
Ишагийг төрүүлэв. Ишагийн хөвгүүд гэвэл; Исау, Израйл бөлгөө 35 
Исаугийн хөвгүүд гэвэл; Илифэж, Риү Ил, Жий Үс болон Зэ Э лам ба Хүрэ 
бөлгөө. 36 Илифэжийн хөвгүүд гэвэл; Тимэн, Омар, Жифу, Хатам, Хинаж, 
Тимэнэ ба Амалиг бөлгөө. 37 Риү Илийн хөвгүүд гэвэл, Нахад, Жира, 
Шамма болон Мизэ бөлгөө. 38 Сирийн хөвгүүд гэвэл; Лотал, Шобил, 
Жибизүн, Э Нэ ба, Дишүн, Ижар ба Дийшин бөлгөө. 39 Лотаны хөвгүүд 
гэвэл; Хори, Хомама, бас Тимна, нь Лотаны охин дүү бөлгөө. 40 
Шобилын хөвгүүд гэвэл; Алван, Манахад ба Нибэл, Шифү, Онам бөлгөө. 
Жибизүнгийн хөвгүүд гэвэл, Э Зэ, Э Э бүлгийн Үр гэвэл; Дэмүн бөлгөө. 
Дэшүний хөвгүүд гэвэл; Амарам, Ишбэл, Итрэл, Хирэл бөлгөө. 42 
Изэрийн хөвгүүд гэвэл; Билхэн ба Акан бөлгөө. Дишаны хөвгүүд Үж, Арал 
бөлгөө. 43 Тэгээд Израйлын хөвгүүдийн хааны эзэлснээс урьд Идүмийн 
газарт эзэлсэн хаад нь эд гэвэл, Биурын Била хүү, түүний Худаны нэр нь 



Динаба бөлгөө. 44 Тэгээд Билагийн үхсэний хойно Бозрагийн Жирагийн 
Зобав хүү нь түүний оронд эзлэв. 45 Тэгээд Зобавын үхсэний хойно 
Тимантны газрын Хүшэм нь түүний оронд эзлэв. 46 Тэгээд Хүшэмийн 
үхсэний хойно Бидэдийн Хадад хөвгүүн нь түүний оронд эзлэв. Тэр нь 
Муавын хээрт Мидианыг таслав. Түүний Худаны нэр нь Авид бөлгөө. 47 
Тэгээд Хадидын үхсэний хойно Масракаас Самла нь түүний оронд эзлэв. 
48 Тэгээд Самлагийн үхсэний хойно голын дэргэд байсан Рихубүдээс 
гарсан Шавул хүү нь түүний оронд эзлэв. 49 Тэгээд Шавулын үхсэний 
хойно Нэквүрийн Бавал Ханан хөвгүүн нь түүний оронд эзлэв. 50 Тэгээд 
Бавал Хананы үхсэн хойно Хадар нь түүний оронд эзлэв. Бас түүний 
хотны нэр нь Пау бөлгөө. Бас түүний гэрийн нэр нь Мижахавын Матрид 
охины Михитэбэл охин бөлгөө. 51 Бас Хадар нь үхэв. Жич Идумийн ноёд 
гэвэл; Ахулибама ахлагч, Илэ ахлагч Пинүн Ирэм ахлагч, 53 Киназ 
ахлагч, Тиман ахлагч, Мивичар ахлагч, 54 Мактиал ахлагч, Ирэм ахлагч 
эд нь Идумийн ахлагчид бөлгөө.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Израйлын хөвгүүд нь эд гэвэл, Робин, Симизүн, Ливи Иудей ба 
Иссахар, Яболон ба 2 Дэн, Иосив, Бинзамины Навтали, Кад хийгээд Асир 
бөлгөө. 3 Иудейгийн хөвгүүд гэвэл, Жир, Онан, Шилэ эд гурав нь Ханаван 
газрын Шувэгээс түүнд төрөгдөв. Тэгээд Иудейгийн Ир хэмээгч их хөвгүүн 
нь Жахуагийн өмнө муу байсан бөгөөд тэр нь түүнийг үхүүлэв. 4 Бас 
түүний Тамар бэр нь түүнд Париж болон Зэ Рэг төрөв. Иудейгийн хамаг 
хөвгүүд нь тав бөлгөө. 5 Парижийн хөвгүүд гэвэл, Жимри, Итэн, Химэн, 
Хэлкүл, Дара болоод хамтаар тав бөлгөө. 7 Кармийн хөвгүүд гэвэл, 
эвдрэлд өгөгдсөн юмаар бурууг үйлдээд Израйлыг зовоогч болсон Азам 
бөлгөө. 8 Итэний үр Азириа бөлгөө. 9 Хазрунд төрөгдсөн хөвгүүд 
Жирмиал, Рам ба Халиб бөлгөө. 10 Рам нь Аминадавыг төрүүлэв. 
Аминадав нь Иудейгийн хөвгүүдийн Нахашун ноёныг төрүүлэв. 11 
Нахашун нь Салманыг төрүүлэв. Салма нь Буажийг төрүүлэв. 12 Буаж нь 
Овидыг төрүүлэв. Овид нь Жишийг төрүүлэв. 13 Жиши нь Илияав их хүү 
хийгээд Абинадав, Шимэ, 14 Нитанил, Радай, болон 15 Үзүм, Давид 
эдгээр долоог төрүүлэв. 16 Тэдний эгч охин дүү нар нь Жирүеэ хийгээд 
Абигайл бөлгөө. Жирүеэгийн хөвгүүд гэвэл, Абишай, Жиуав, Асажил 
гурав бөлгөө. 17 Абигайл нь Алиасаг төрөв. Амасагийн эцэг нь Исмайлын 
аймгийн Житир бөлгөө. 18 Бас Хизруний Калив хөвгүүн нь өөрийн Азүб 
гэргийгээс хийгээд Жиризүдээс хүүхдийг төрүүлэв. Түүний хөвгүүд гэвэл 
Жисир, Шобав, Ардун бөлгөө. 19 Тэгээд Ажшбийн үхсэнд Халив нь 
биедээ Ифарадыг авав. Тэр нь түүнийг хүрийг төрөв. 20 Бас Хүр нь өрийг 
төрүүлэв. Өр нь Бизэлилийг төрүүлэв. 21 Бас түүнээс хойно Хизрун нь 



жаран настай болоод Килияадын Михир эцгийн охинд орж түүнийг гэргий 
болгов. Тэр Жизрунд Шикувийг төрөв. 22 Шикув нь Зайрыг төрүүлэв. 
Түүнд Килияадын газарт хорин гурван балгас бөлгөө. 23 Тэр нь Кишүр, 
Арам, Зайрын балгад хийгээд Хинэд ба түүний худад гэвэл, жаран 
балгасыг тэднээс авав. Эд хамаг нь Килияадын Микир эцгийн хөвгүүд 
бөлгөө. 24 Тэгээд Жизруний Халив Ифаритний дотор үхсэний хойно 
Жизруний Абиа гэргий нь Тикүэгийн эцэг Ашурыг түүнд төрөв. 25 
Жизруний Жирэмиэл их хөвгүүний хөвгүүд гэвэл; Рам гэгч их хөвгүүн 
хийгээд Бүнэ, Орин, Үжим ба Ахиа бөлгөө. 26 Жирмиэл нь Атара нэрт өөр 
гэргийтэй байсан бөгөөд тэр нь Онамын эх бөлгөө. 27 Жирмиэлмйн Рам 
гэгч их хөвгүүний хөвгүүд гэвэл, Мэ Аз болон Замин ба Икир бөлгөө. 28 
Онамын хөвгүүн нь Шамай хийгээд Зад бөлгөө. Бас Шамайн хөвгүүн нь 
Надав хийгээд Абишир бөлгөө. 29 Абшүрийн гэрийн нэр нь Абихайл 
бөлгөө. Тэр нь түүнд Ахбан хийгээд Молидыг төрөв. 30 Надавын хөвгүүд 
гэвэл, Шилүд хийгээд Абайм бөлгөө. Зүгээр Шилид нь хүүхэдгүйгээр үхэв. 
31 Абаймын үр гэвэл, Иши бөлгөө Ишийн үр Шишэн бөлгөө. Шишэний үр 
гэвэл, Ахлаги бөлгөө. 32 Шамайн Зад дүүгийн хөвгүүд гэвэл, Зитир 
хийгээд Зонтан бөлгөө Зүгээр Зитир нь хүүхэдгүйгээр үхэв. 33 Зонатаны 
хөвгүүд гэвэл Пилад хийгээд Зажа бөлгөө. Эд нь Жирмэйлийн хөвгүүд 
бөлгөө. 34 Тэгээд Шишэн нь хөвгүүдгүй агаад охидтой бөлгөө. Бас 
Шишанд нэгэн Икифидийг Зарха нэрт боол агсан бөгөөд 35 Шишэн нь 
өөрийн охиныг Завиж боолдоо гэргий болгон өгөв. Тэр нь түүнд Атайг 
төрөв. 36 Бас Атай нь Натаныг төрүүлэв. Натан нь Завадыг төрүүлэв. 37 
Завад нь Ифлэлийг төрүүлэв. Ифлэл нь Офидыг төрүүлэв. 38 Овид нь 
Жихуг төрүүлэв. Жиху нь Ажириаг төрүүлэв. 39 Ажириа нь Хилижийг 
төрүүлэв. Хилиж нь Илияасаг төрүүлэв. 40 Илияас нь Шисамайг 
төрүүлэв. Шисамай нь Саломыг төрүүлэв. 41 Салом нь Жиклияаг 
төрүүлэв. Жикимияа нь Илисэмэг төрүүлэв. 42 Тэгээд Жирмиэлийн Калив 
дүүгийн үрс гэвэл, их хөвгүүн нь Живийн эцэг болсон Миша хийгээд 
Хибруны эцэг болсон Маршиагийн хөвгүүд бөлгөө. 43 Хибруны хөвгүүд 
гэвэл Кора хийгээд Тафуа ба Рихим, Шимэ бөлгөө. 44 Шимэ нь Рахамыг 
төрүүлэв. Тэр нь Зоркуамын эцэг бөлгөө. Рихим нь Шамайг төрүүлэв. 45 
Шамайн хөвгүүд нь Магун бөлгөө. Маун нь Бидзурын эцэг бөлгөө. 46 
Каливын Ифа бага гэргий нь Харан, Мүзэ, Хэжизийг төрөв. Харан нь 
Кэжизийг төрүүлэв. 47 Захдайн хөвгүүд нь Рихим, Зотам, Кишам болон 
Пилид, Ифа, Шэ Ав бөлгөө. 48 Каливын Мэ Э Ка бага гэргий нь Үивир 
хийгээд Тирханаг төрөв. 49 Бас тэр нь Мадманагийн Шэ Ав эцэг хийгээд 
Маравинагийн Шивэ эцэг ба Кивиагийн эцгийг төрөв. Каливын охин гэвэл 
Энсэн бөлгөө. 50 Ифарадын их хөвгүүн болсон Хүрийн Калив хөвгүүний 
хөвгүүд гэвэл, Кариад Жиримийн Шовал эцэг хийгээд 51 Бидлихимын 
Салама эцэг ба Бид Кадидын Харав эцэг бөлгөө. 52 Кирияад Жикримийн 



Шовал эцэгт үрс бөлгөө гэвэл Хару Ид, Манахидтаны хагас овог бөлгөө. 
53 Бас Хирияад Жинримийн төрлүүд гэвэл, Айтритан, Фүдитэн, 
Шүмэдтэн, Мисрэйтэн бөлгөө. Тэднээс Зарияадтан Шитэүлитэн нь гарав. 
54 Салмагийн хөвгүүд гэвэл, Бидлихим Нитуфадтан, Жиуавын гэр ба 
Манахидтаны хагас овог хийгээд Зори бөлгөө. 55 Бас Завизад суусан 
бичигч нарын төрүүлд гэвэл, Тирэдтэн, Шимидтэн, Сүхэдтэн бөлгөө. Эд 
нь Рикэвийн гэрийн Хинимд эцгээс гарагсад Хинитэн бөлгөө.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Хивруны дотор Давидын төрөгдсөн хөвгүүд эд буй гэвэл, их 
хөвгүүн нь Жизрайлын аймгийн Ахинуамын Аманун бөлгөө. 2р нь 
Кармилын аймгийн Абигайлын Данияал бөлгөө. 2 Зр нь Хишүрийн 
Талами хааны Мэ Э Кэ охины Авсалум хөвгүүн бөлгөө. 4р нь Хахидын 
Адониа хөвгүүн бөлгөө. 3 5р нь Авитилын Шибитиэ хөвгүүн бөлгөө. 6р нь 
түүний Ихил гэргийн Итрияал хөвгүүн бөлгөө. 4 Эд зургаа нь Хивруны 
дотор түүнд төрөгдөв. Тэр нь тэнд долоон жил, зургаан сарын турш 
эзлээд, Иерусалимд гучин гурван жил эзлэв. 5 Бас эд нь Иерусалимын 
дотор түүнд төрөгдөв гэвэл, Шамуа хийгээд Субав ба Натан болон 
Соломон эд дөрөв Амиалын Бидшиб охины хөвгүүд бөлгөө. 6 Бас Ивдар 
хийгээд Илишлам ба Илипилид хийгээд 7 Ноко ба Нибиг хийгээд Запияа 
ба 8 Илишама хийгээд Илиада ба Илипилид Жисун бөлгөө. 9 Эд нь 
Давидын бага гэргийн хөвгүүдээс өөр хамаг хөвгүүд бөлгөө. Тэдний эгч 
дүү нь Тамар бөлгөө. 10 Бас Соломоны хөвгүүд нь Рихубуам, түүний 
хөвгүүн Абиа, түүний хөвгүүн Э Сэ, түүний хөвгүүн Жихушафад 11 түүний 
хөвгүүн Зурам, түүний хөвгүүн Ахажиа, түүний хөвгүүн Зуас 12 түүний 
хөвгүүн Амажиа, түүний хөвгүүн Ажириа, түүний хөвгүүн Зотам 13 түүний 
хөвгүүн Ахиз, түүний хөвгүүн Хижигиэ, түүний хөвгүүн Манасиш, 14 
түүний хөвгүүн Амон, түүний хөвгүүн; Зосиа бөлгөө. 15 Зосиагийн хөвгүүн 
гэвэл их Зуханан, хоёрдугаар нь Жихүнхим, гуравдугаар нь Жихихиа, 
дөрөвдүгээр нь Шалүм бөлгөө 16 Жихүнхимийн хөвгүүн гэвэл, түүний 
Жикүниэ хөвгүүн, түүний Жикихиэ хөвгүүн бөлгөө. 17 Гянданд хоригдсан 
Жикүниэгийн хөвгүүд гэвэл, түүний Салатияал хөвгүүн хийгээд Мэлхирэм 
ба 18 Пидиеэ хийгээд Шиназар ба Жикэмиэ хийгээд Жирубувил хийгээд 
Шимий бөлгөө. Жирубавилын хөвгүүд гэвэл, Мишүлэм хийгээд Хананиа 
ба тэдний охин дүү Шилүмид хийгээд 20 Хэшүв ба Охил хийгэд Бирихиэ 
ба Хасадиа хийгээд Зэшүв Хисиди тав бөлгөө. 21 Хананиагийн үрс гэвэл, 
Пилэтиэ хийгээд Жиси, ба Рибиагийн хөвгүүд Арананы хөвгүүд, 
Овадиагийн хөвгүүд, Шикиниэгийн хөвгүүд бөлгөө. 22 Бас Шикиниэгийн 
үр нь Шимэйгийн хөвгүүд гэвэл, Хэтүс нь Икияал Бариа, Нинрияа хөвгүүд 
гэвэл, Илиү Инэй хийгээд Хижикиэ ба Азиким гурав бөлгөө. 24 Бас Илиү 



Инайн хөвгүүд гэвэл, Хохиа хийгээд Илишяав ба Пилайяа хийгээд Акув 
ба Зоханан хийгээд Далалиа ба Анани долоо бөлгөө.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Иудейгийн хөвгүүд гэвэл, Париж хийгээд Хазрун ба Карми хийгээд Хүр 
ба Шовил бөлгөө. 2 Бас Шовилын Хару Ихэ хөвгүүн нь Захадыг төрүүлэв. 
Захад нь Ахүмэй хийгээд Линидийг төрүүлэв. Эд нь Зурадтаны төрлүүд 
буй. 3 Жич Итэмийн эцгийн үрс гэвэл, Жизрайл хийгээд Ишэмэ ба Идвэс 
бөлгөө. Бас тэдний охины дүүгийн нэр нь Хазилилифүни бөлгөө. 4 Бас 
Кидурын Пинуяал эцэг хийгээд Хшэгийн Эзэр эцэг бөлгөө. Эд нь 
Бидлихимийн Ифрита эцгийн Хүр их хөвгүүний хөвгүүн бөлгөө. 5 Бас 
Тикү эгийн Ашүр эцэг нь Хилэ хийгээд Нэ Э Рэ хоёр гэргийтэй бөлгөө. 6 
Нэ Нэ Рэ нь түүнд Ахужим хийгээд Хифир ба Тимини хийгээд 
Хахажтарийг төрөв. Тэр нь Нэ Э Рэгийн хөвгүүд бөлгөө. 7 Хилэгийн 
хөвгүүд гэвэл, Жирид хийгээд Жизуар ба Итана бөлгөө. 8 Бас Коз нь Анув 
хийгээд Зовив ба Харумын Анархилын төрлүүдийг төрүүлэв. 9 Тэгээд 
Завиз нь өөрийн ах дүү нараас эрхэм бөлгөө. Түүний эх нь би түүнийг 
гаслангаар төрөв гэж өгүүлээд түүнийг Завиз гэж нэрлэв. 10 Тийнхүү 
Завиз нь Израйлын бурханд дуудан ийн; Аяа, намайг үнэхээр адислан, 
миний хязгаарыг уужим болгон соёрх! Мутраа надтай байлган муугийн 
намайг үл зовоохын тул түүнээс намайг авран соёрх! гэж айлтгав. Тэгээд 
бурхан нь түүний ирснийг түүнд өгөв. 11 Шуагийн Килув дүү нь Митирийг 
төрүүлэв. Тэр нь Иштуны эцэг бөлгөө. 12 Иштун нь Бидраф хийгээд 
Писиа ба Ир Нахасын Тихина эцгийг төрүүлэв. Эд нь Рикэгийн хүмүүс 
бөлгөө. 13 Киназын хөвгүүд гэвэл Однияал, Сириа бөлгөө. Однияалын 
хөвгүүд гэвэл, Хатад хийгээд Миунути бөлгөө. 14 Тэр нь Офруныг 
төрүүлэв. Бас Сириа нь Жиувыг төрүүлэв. Тэр нь Карашилын бэлгийн 
улсын эцэг бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь дархнууд бөлгөө. 15 
Жифунийн Калив хөвгүүний хөвгүүд гэвэл, Иру, Ий Рэ ба Нэ Ам бөлгөө. 
Ий Лэгийн хөвгүүн нь Киназ бөлгөө. 16 Жихалилын хөвгүүд гэвэл, Жив, 
Жифа, Тариа, Асарил бөлгөө. 17 Изрэгийн хөвгүүд гэвэл, Итир, Мирид, 
Ифир, Залун бөлгөө. Бас тэр нь Миразам, Шамай ба Истимүэгийн 
Ишьэцгийг төрөв. 18 Тэгээд түүний Жихүдиэ гэргий нь Хидурын Жикид 
эцгийг болон Сокугийн Хабир эцэг ба Зануагийн Жиктиал эцгийг төрөв. 
Тэд нь Миридийн авсан Фараугийн Битай охины хөвгүүд бөлгөө. 19 
Надамын охин дүү болон Жихудиа гэргийн хөвгүүд гэвэл Кармитны 
Каийлагийн эцэг хийгээд Мэ Э Кэдний аймгийн Истмимүэ бөлгөө. 20 
Шинмуний хөвгүүн гэвэл, Амнун, Рина, Бинханан, Тилүн бөлгөө. Ишийн 
хөвгүүд гэвэл, Зухид, Бинзухид бөлгөө. 21 Иудейгийн Сила хөвгүүний 
хөвгүүн гэвэл, Ликэгийн Ир эцэг болон Маришагийн Лэ Э Дэ эцэг ба 



Ашбиагийн гэрээс нарийн бөсийг үйлддэг төрлүүд ба 22 Зоким хийгээд 
Кожибын хүмүүс ба Зуас хийгээд Сарав бөлгөө. Тэд нь Муав хийгээд 
Зашубилихамд эзэлсэн бөлгөө. Эд нь эрт цагийн юмнууд буй. 23 Эд нь 
Сивир Шаба гэгчид болоод Тариалангууд хийгээд хүрээнүүдийн дунд 
сууж тэд хааны үйлдвэрийн тул түүнтэй хамт суудаг бөлгөө. 24 
Симиүнийн хөвгүүд гэвэл Ниму Ил хийгээд Замин ба Зарив хийгээд Жира 
ба Шэүл 25 бас түүний Шалум хөвгүүн хийгээд түүний Шивсам хөвгүүн ба 
түүний Мишам хөвгүүн бөлгөө. 26 Мишамын хөвгүүд гэвэл, түүний 
Хамувил хөвгүүн хийгээд түүний Закур хөвгүүн ба түүний Шимий хөвгүүн 
бөлгөө. Бас Шилийд арван зургаан хөвгүүн хийгээд зургаан охин бөлгөө. 
Зүгээр түүний ах дүү нар нь олонх хүүхэдтэй эс агсан бөгөөд тэдний 
хамаг төрөл нь Иудейгийн хүүхэд мэт эс уламжлав. ??? 28 Тэгээд тэд нь 
Биршив хийгээд Мулат ба Хазар Шүэл хийгээд 29 Билха ба Ижим хийгээд 
Тулад ба 30 Битүйл, Хурам ба Жихлаг хийгээд 31 Бидмарквуд ба, Хазар 
Сүсим, Бидбихай ба Шарайлд суув. Эд нь Давидын эзлэх цаг болтол 
тэдний балгад бөлгөө. 32 Бас тэд нь Итим хийгээд Аийн ба Римун, Тохин, 
Ашан гэгч таван балгастай байсан бөгөөд 33 тэдний хамаг худад нь эд 
балгадын тоо буй. 34 Бас Мишубад Замлиг ба Амажиагийн Зоша хөвгүүн 
хийгээд 35 Зо Ил ба Зосбайгийн Жиху хөвгүүн, тэр нь Сирийн хөвгүүн, 
тэр нь Израйлын хөвгүүн бөлгөө. 36 Бас Илиу Иней хийгээд Зэ Акуб ба 
Жишүхи, Асай ба Ахияал, Исилияал, Бинази хийгээд Жиза 37 тэр нь 
Шифигийн хөвгүүн, тэр нь Амуны хөвгүүн, тэр нь Жидайн хөвгүүн, тэр нь 
Симрийн хөвгүүн, тэр нь Шимайн хөвгүүн бөлгөө. 38 Эд нараар 
нэрлэгдсэн нь өөрийн төрлүүдээд ноёд бөлгөө. Бас тэдний эцэг нарын 
гэр нь ихэд үлэмжлэв. 39 Тэгээд тэд нь өөрийн сүргүүдийн тул 
бэлчээрийг бэдрэхийн тул Кидурийн орох газарт гэвэл, бэлийн зүүн зүгт 
одов. 40 Тэгээд тэд нь сайн элбэг бэлчээрийг олов. Бас газар нь уужим, 
амар ба эвтэй бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, Хамтан нь эднээс тэнд суусан 
бөлгөө. 41 Тийнхүүү эд нараар бичигдсэн нь Иудейгийн Хизики хааны 
цагт ирээд тэдний гэрүүд хийгээд тэнд үлдсэн суудлуудыг таслан, 
тэднийг өдгөө болтол хоорсуулаад тэдний оронд суув. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэнд тэдний сүргүүдийн тул бэлчээр бөлгөө. 42 Тэгээд тэднээс 
гэвэл, Шимүний хөвгүүдээс таван зуун хүн нь Сайр ууланд одов. Тэдний 
түшмэд нь Ишийн Билити хийгээд Нинкий ба Рибай хийгээд Үзиеэл 
хөвгүүд бөлгөө. 43 Бас тэд нь Амилатнаас үлдэж аврагдагсдыг таслаад 
тэнд өдгөө болтол суув.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Бас Израйлын Рубин их хөвгүүний хөвгүүн гэвэл, тэр Рубин нь их 
хөвгүүн боловч өөрийн эцгийн дэвсгэрийг бузарласны тул түүний 



тэргүүлэх ёслол нь Израйлын Иосив хөвгүүний хөвгүүдэд өгөгдсөн 
бөлгөө. Тийн түүний төрлүүдийн тоо нь тэргүүлэх ёслолын ёсоор үл 
тоологдоно. 2 Тэр юуны тул гэвэл, Иудей нь өрөийн ах дүү нараас хүчтэй 
болов. Бас түүнээс тэргүүлэгч ноён нь гарав. Тийн боловч тэргүүлэх 
ёслол нь Жисувын бөлгөө. 3 Израйлын Рубин хөвгүүний хөвгүүн гэвэл, 
Хануг Талу, Хизрун, Карми бөлгөө. 4 Зу Илийн хөвгүүд гэвэл түүний 
Шимай хөвгүүн нь түүний Кос хөвгүүн, түүний Шимай хөвгүүн 5 түүний 
Микэ хөвгүүн түүний Риэ Ий хөвгүүн, түүний Асирийн Тикалун Пилнисир 
хаан нь аваачив. Тэр нь Рубинтны ахлагч бөлгөө. 7 Бас тэдний 
төрлүүдээрээ тоологдсонд түүний Жий Ил хийгээд Жикари дүү нар нь 
тэргүүлэгчид бөлгөө. 8 Бас Азизын Била хөвгүүн, тэр нь Симийн хөвгүүн, 
тэр нь Зу Илийн хөвгүүн бөлгөө. Тэр нь Аруарт Нибу хийгээд Бавал Миун 
хүртэл суув. 9 Бас зүүн тэр нь говь газрын орохоос Ефрад голын хүртэл 
суув. Тэр юуны тул гэвэл, тэдний малууд нь Килияад газарт үлэмжилсэн 
бөлгөө. 10 Бас тэд нь Савалын цагт Хакартны тус дайлсан бөгөөд тэд ч 
тэдний гараар унав. Тийнхүү тэд нь Килияадын бүхэл зүүн зүгт өөрийн 
гэргүүдийн дотор суув. 11 Бас Кадын хөвгүүд нь Башаны газарт хийгээд 
Зэ Анай ба Башанд байгч Шафад бөлгөө. 13 Бас тэдний ах дүү нар болон 
тэдний эцгийн гэр гэвэл, Михайл хийгээд Мишиүлэм ба Шив хийгээд 
Зарай ба Захан хийгээд Жий ба Хивирийн долоо бөлгөө. 14 Эд нь 
Абихайлын хөвгүүд бөлгөө. Тэр нь Хүрийн хөвгүүн, тэр нь Заруйн 
хөвгүүний тэр Гилиадын хөвгүүн, тэр нь Микэийлийн хөвгүүн, тэр нь 
Жишишийн хөвгүүн, тэр нь Захдугийн хөвгүүн, тэр нь Бүзийн хөвгүүн 
бөлгөө. 15 Бас Абхайлын Ахий хөвгүүн, тэр нь Күнийн хөвгүүн бөлгөө. Эд 
нь өөрийн эцэг нарын гэрийн тэргүүлэгчид бөлгөө. 16 Тийнхүү тэд нь 
Гилиадын Башанд хийгээд түүний хотод ба өөрийн хязгааруудад өгч 
Шаруны хамаг тойрох хотодод суув. 17 Эд бүгдээр Иудейгийн Зутан 
хааны цагт хийгээд Израйлын Жирубуам хааны цагт төрлүүдийн 
тоогоороо тоологдов. 18 Рубины хөвгүүд болон Надтаны ба Манасишийн 
хагас овог гэвэл, баатрууд болон бамбай, сэлмийг өргөж чадагчид 
хийгээд нумаар харвагчид ба дайнд мэргэн бологчид болон дайнд 
явагчид нь дөрвөн түмэн дөрвөн мянган долоон зуун жар бөлгөө. 19 
Тэгээд тэд нь Харартан хийгээд Житур ба Нинис болон Нутавын тус 
дайлав. 20 Тэгээд тэд нь тэдний тус туслагдсан буй. Тийнхүү Хакартан 
хийгээд тэдэнтэй хамаг байгчид нь тэдний гарт өгөгдөв. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэдний дийлэн атал бурханд дуудсанаар тэр нь тэднийг сонсов. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь түүнд найдав. 21 Бас тэд нь тэдний мал гэвэл, 
таван түмэн тэмээ хоёр бум таван түмэн хонь, хоёр мянган илжиг, болон 
нэг бум хүнийг олзлов. 22 Тэр юуны тул гэвэл, дайн нь бурхнаас бөлгөө. 
Тиймийн тул олон нь алагдан унав. Тийнхүү тэд нь олз болгогдсон цаг 
болтол тэдний оронд суув. 23 Бас Манасшийн хагас овгийн хөвгүүд нь 



газарт суугаад Батангаас Бавал Хармун, Синир, Хармун уул хүртэл 
уламжлав. 24 Тэгээд тэдний эцэг нарын гэрийн тэргүүлэгчид гэвэл, Ифир, 
Иши, Илияал, Жизрайл, Жирамий Худавай ба Захдияал нь хүчтэй 
баатрууд болон алдартай хүмүүс бөлгөө. Эд нь өөрийн эцэг нарын гэрийн 
тэргүүлэгчид бөлгөө. 25 Тийнхүү тэд нь өөрийн эцэг нарын бурхны тус 
нүглийг үйлдэж, бурхны тэдний өмнө хоосруулсан улс гэвэл, тэр газрын 
улсын бурхдыг даган тачъяангуйлав. 26 Тэгээд Израйлын бурхан нь 
Асирын Фул хааны зүрхийг хөдөлгөв. Тийнхүү тэр нь тэднийг гэвэл, 
Рубинтэн, Кадтан, Манасишийн хагас овгийг аваачаад, тэднийг Хила 
хийгээд Хабур ба Хара, Кузан голд өдгөө өдөр болтол хүргэв.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Ливийн хөвгүүд гэвэл, Киршун, Кухад, Мирэри бөлгөө. 2 Кухадын 
хөвгүүн гэвэл, Амафам, Изхир, Хиврүн, Үжиэл бөлгөө. 3 Амрамын үрс 
гэвэл, Арун, Моши, Мируйм бөлгөө. Аруны хөвгүүн гэвэл, Надав Абиху, 
Илияазар, Итэмэр бөлгөө. 4 Илияазар нь Пинихисийг төрүүлэв. Пинихис 
нь Абишуаг төрүүлэв. 5 Абишуа нь бүкийг төрүүлэв. Букий нь Үхийг 
төрүүлэв. 6 Үж нь Жирихиеэг төрүүлэв. Жирэхиеэ нь Мириүдийг 
төрүүлэв. 7 Мириүд нь Амарияг төрүүлэв. Амария нь Ахитүвийг төрүүлэв. 
8 Ахитүв нь Задугийг төрүүлэв. Задуг нь Ахимэ Азыг төрүүлэв. 9 Ахимэ Аз 
нь Ажириаг төрүүлэв. Ажириа нь зухананыг төрүүлэв. 10 Зуханан нь 
Ажариаг төрүүлэв. Тэр гэвэл, Соломоны Иерусалимд үүдсэн сүмийн 
дотор ламын ёслолын бүтээгч бөлгөө. 11 Ажириа нь Амариаг төрүүлэв. 
Амариа нь Ахитүвийг төрүүлэв. 13 Шэлүм нь Хилгийг төрүүлэв. Хиликиэ 
нь Ажириаг төрүүлэв. 14 Ажириа нь Сирийг төрүүлэв. Сири нь 
Жихужадагийг төрүүлэв. 15 Тэгээд Жахуагийн Иудей хийгээд 
Иерусалимыг Нихбусиханизарын гараар аваачсан цагт Жихудадаг нь олз 
булуугдав. 16 Ливийн хөвгүүд гэвэл, Хиршүн, Күхэд, Мирэри 17 Хиршүний 
хөвгүүдийн нэрс гэвэл, Ливни, Шимэй бөлгөө. 18 Күхэдийн хөвгүүд гэвэл, 
Эмэрэм, Изхрэр, Хэврүн, Үзэеэл бөлгөө. 19 Мирэрийн хөвгүүд гэвэл, 
Михлай, Мүши бөлгөө. Тийнхүү эд нь өөрийн эцэг нарын ёсоор Ливитний 
төрлүүд буй. 20 Гирсуны үрс гэвэл, түүний Ливни хөвгүүн, түүний Захад 
хөвгүүн, түүний Жима хөвгүүн 21 Түүний Зуа хөвгүүн, түүний Идү хөвгүүн 
түүний Жий Атури хөвгүүн бөлгөө. 22 Кухадын үрс гэвэл, түүний 
Аминадав хөвгүүн, түүний Корэ хөвгүүн түүний Асир хөвгүүн 23 Алрана 
хөвгүүн, 24 Түүний Тахнун хөвгүүн, түүний Үриеэл хөвгүүүн, түүний Үжиеэ 
хөвгүүн, Шэүл хөвгүүн бөлгөө. 25 Илранагийн хөвгүүн гэвэл, Амасай, 
Амхмуд 26 Амасайн хөвгүүд гэвэл Илрана, Алранагийн хөвгүүд түүний 
Зофий хөвгүүн болон Нахад хөвгүүн 27 түүний Илияав хөвгүүн, түүний 
Жирухам хөвгүүн, түүний Илрана хөвгүүн 28 Самуйлын хөвгүүн гэвэл, их 



хөвгүүн >ашни, Авиас бөлгөө. 29 Мирэрийн үр гэвэл, Махлай бөлгөө. 
Түүний Ливни хөвгүүн, түүний Шимэй хөвгүүн, түүний Үза хөвгүүн, 30 
Түүний Шимияа хөвгүүн, түүний Харияа хөвгүүн, түүний Асияа хөвгүүн 
бөлгөө. 31 Хайрцгийн тогтсоны хойно Давид нь эзнийг Жахуагийн гэрт 
дуугийн үйлчлэлийн дээр байлгасан бөлгөө. 32 Тэгээд Соломоны 
Иерусалимд Жахуагийн гэрийн үүдэн дуустал тэд нь чуулганы цацар 
гэрийн суудлын өмнө дуу дуулахаар үйлчлэн, өөрийн зэргээр ёслолоо 
бүтээдэг бөлгөө. 33 Өөрийн хөвгүүдтэй үйлчлэгчид гэвэл, Кухадтаны 
хөвгүүдээс Химан дуулагч бөлгөө. Тэр гэвэл, Израйлын Ливи хөвгүүний 
Кухад хөвгүүний Изхир хөвгүүний 34 Корэ хөвгүүний Ибияасав хөвгүүний 
Тахад хөвгүүний 35 Жибанаяа хөвгүүний Ажирияа хөвгүүний Ёо Ил 
хөвгүүний, Илрана хөвгүүний 36 Амасай хөвгүүний Махид хөвгүүний 
Илрана хөвгүүний, Зофий хөвгүүний 37 Това хөвгүүний Илияал хөвгүүний 
Жирухам хөвгүүний Илкана хөвгүүний 38 Самуйл хөвгүүний Ёо Ил 
хөвгүүн бөлгөө. 39 Бас түүний дүү болсон Асав нь түүний баруун зүгт 
байдаг бөлгөө. Тэр Асав гэвэл Ливийн Гиршүн хөвгүүний Захад хөвгүүний 
40 Шимай хөвгүүний Жима хөвгүүний Итан хөвгүүний 41 Адияа хөвгүүний 
Жира хөвгүүний Итни хөвгүүний 42 Малакиа хөвгүүний Ба Э Сиа 
хөвгүүний Михайл хөвгүүний 43 Шилиа хөвгүүний Пирикиагийн хөвгүүд 
бөлгөө. 44 Бас тэдний зүүн зүгт тэдний ах дүү нар болсон Мирарийн 
хөвгүүд нь байдаг бөлгөө. Итан гэвэл Ливийн Мирэри хөвгүүний Мүши 
хөвгүүний Махлай хөвгүүний 45 Шамир хөвгүүүний Бани хөвгүүний Амжи 
хөвгүүний 46 Хилигиэ хөвгүүний Амажиа хөвгүүний Авди хөвгүүний 
Хишийн хөвгүүн бөлгөө. 48 Бас тэдний ах дүү нар болсон Ливийн 
хөвгүүний бурхны гэрийн цацрын аливаа зэргийн үйлчлэлд тогтоогдсон 
бөлгөө. 49 Зүгээр Арун хийгээд түүний хөвгүүд нь шатаалт тахилын 
ширээн дээр болон анхилах үнэртний тахилын ширээн дээр тахиж, маш 
ариун орны хамаг үйлчлэлийн тул хийгээд Израйлын тул эвсэлдүүллийг 
бүтээхийн тул бурххны Моши боолын хамаг захисны ёсоор тогтоогдсон 
бөлгөө. 50 Бас Аруны үрс гэвэл, түүний Илияазар хөвгүүн түүний Пинихас 
хөвгүүн, түүний Абишуа хөвгүүн 51 Түүний Бүки хөвгүүн, түүний Үж 
хөвгүүн, түүний Жирахиа хөвгүүн 52 Түүний Миранюуд хөвгүүн, түүний 
Амариа хөвгүүн, түүний Ахитүв хөвгүүн, 53 түүний Задуг хөвгүүн, түүний 
Ахимэ Аз хөвгүүн бөлгөө. 54 Тэгээд өөрийн хязгарууд дотор хүрээлсэн 
гэрүүдээр Аруны үрсээс болсон Кухадтаны төрлүүдийн нутгууд нь ийн; 55 
Иудейгийн газарт агч Хибрүн болон түүний тойрогч газрууд нь тэдний 
шаваа болсны тул тэдэнд өгөгдөв. 56 Зүгээр балгасны тариалангууд 
хийгээд түүний хотод нь Жибуний Калив хөвгүүнд өгөгдөв. 57 Бас Аруны 
хөвгүүдэд Иудейгийн балгад гэвэл, халхлах балгас болх Хибрүн хийгээд 
Либна хийгээд түүний газрууд ба Затир ба Иштимү хийгээд тэдний 
газрууд ба 58 Хилан хийгээд түүний газрууд ба Дибир хийгээд түүний 



газруу ба 59 Ашан хийгээд түүний газрууд ба Бидшилис хийгээд түүний 
газрууд нь өгөгдөв 60 Бас Бинзамины овгоос Киб хийгээд түүний газрууд 
ба Алмид хийгээд түүний газрууд ба, Анатуд хийгээд түүний газрууд нь 
өгөгдөв. Тэдний төрлүүдээр тэдний хамаг балгад нь арван гурав балгас 
бөлгөө. 61 Тэрхүү овгийн төрлөөс үлдсэн Кухадын хөвгүүдэд хагас овгоос 
гэвэл, Манасшийн хагас овгоос арван балгас нь шаваагаар өгөгдөв 62 
Бас Киршүний хөвгүүдэд тэдний төрлүүдээр Иссахарын овгоос хийгээд 
Аширын овгоос ба Нафталын овгоос хийгээд Башанд байгч Манасшийн 
овгоос арван гурван балгас өгөгдөв. 63 Бас Мирэрийн хөвгүүдэд тэдний 
төрлүүдээр Рубины овгуудаас хийгээд Кадын овгоос ба Жабалоны овгоос 
арван хоёр балгас нь шаваагаар өгөгдөв. 64 Энэ мэтэр Израйлын хөвгүүд 
нь Ливитэнд эд балгас хийгээд тэдний газруудыг өгөв. 65 Бас тэд нь 
Иудейгийн хөвгүүдийн овгоос хийгээд Самуйнын хөвгүүдийн овгоос ба 
Бинзамины хөвгүүдийн овгоос нэрсээр нэрлэгдсэн балгадыг шаваагаар 
өгөв. 66 Бас Кухадын бус хөвгүүдийн төрлүүд нь Ифараийлын овгоос 
өгөгдсөн өөрийн хязгаарт балгадад бөлгөө. 67 Бастэд нь тэдэнд халхлах 
балгад болохын тул Ифараймын ууланд байгч Шиүшм хийгээд түүний 
газрууд ба Хазжир хийгээд түүний газруудыг өгөн, 68 Зухмияам хийгээд 
түүний газрууд ба Бидхарун хийгээд түүний газрууд ба 69 Азалид хийгээд 
түүний газрууд ба Кад Римун хийгээд түүний газруудыг өгөв. 70 Бас 
Кохадын хөвгүүдийн үлдсэн төрлийн тул Манасшийн хагас овгоос Анир 
хийгээд түүний газрууд ба Билияам хийгээд түүний газруудыг өгөв 71 
Хиршүний хөвгүүдэд Манасшийн хагас овгоос Башанд агч Залан хийгээд 
түүний газрууд ба Аштаруд хийгээд түүний газрууд нь өгөгдөв. 72 
Иссахарын овгоос Гидис хийгээд түүний газрууд ба Давид хийгээд түүний 
газрууд ба 73 Рамуд хийгээд түүний газрууд ба Аним хийгээд түүний 
газрууд өгөгдөв. 74 Бас Аширын овгоос Машал хийгээд түүний газрууд ба 
Авдун хийгээд түүний газрууд ба 75 Хүкүг хийгээд түүний газрууд ба 
Рихув хийгээд түүний газруу днь өгөгдөв. 76 Бас Навталийн овгоос 
Калилиад байгчХидис хийгээд түүний газрууд ба Хамун хийгээд түүний 
газрууд ба Кирияатайм хийгээд түүний газрууд өгөгдөв. 77 Бас Мирэрийн 
өөр хөвгүүдэд Забалоны овгоос Римун хийгээд түүний газрууд ба Табур 
хийгээд түүний газрууд өгөгдөв. 78 Бас Иорданы чанад этгээдэд 
Жиркүний дэргэд Зорданы зүүн зүгт Рубины овгоос Ховийд агч Бизар 
хийгээд түүний газрууд ба Захза хийгээд түүний газрууд ба 79 Кидимүд 
хийгээд түүний газрууд ба Ад хийгээд түүний газрууд нь өгөгдөв. 80 Бас 
Кадын овгоос Килияадад агч Рамуд хийгээд түүний газрууд ба, Махгаийм 
хийгээд түүний газрууд ба 81 Хишбун хийгээд түүний газрууд ба Зазар 
хийгээд түүний газрууд нь өгөгдөв.  

Долдугаар бүлэг  



Тэгээд Иссахарын хөвгүүд гэвэл, Тү Лэ хийгээд Пүва ба Зашув хийгээд 
Шимрүн дөрөв бөлгөө. 2 Тү Лэгийн хөвгүүд гэвэл, Үж, Рэпиа ба 
Жизрияал, Жихали ба Живсам хийгээд Симуйл нь өөрийн Тү Лэ эцгийн 
гэрийн тэргүүлэгчид болоод өөрийн үед хүчит баатрууд бөлгөө. Давидын 
цагт тэдний тоо нь хоёр түм хоёр мянга зургаан зуу бөлгөө. 3 Үжийн үр 
гэвэл Израхиа бөлгөө. Изрихиагийн хөвгүүд гэвэл, Микайл, Оведиэ ба 
Зухил хийгээд Ишиа нь тав бөлгөө. Тэд бүгдээр тэргүүлэгчид бөлгөө. Бас 
тэдэнтэй өөрийн эцэг нарын гэрээр болон төрлүүдээрээ дайны тул 
цэргийн хураангуйнууд болсон гурван түм зургаан мянган хүн бөлгөө. Тэр 
юуны тул гэвэл, тэдэнд олон гэргий хийгээд хөвгүүд асан бөлгөө. 5 
Иссахарын хамаг төрлүүдийн дунд агч тэдний ах дүү нар нь хүчит 
баатрууд болоод, төрийн тоогоороо хамтаар найман түм долоон мянганы 
төдий тоологдов. 6 Бинзамины хөвгүүд гэвэл Би Лэ хийгээд Бикир ба 
Жидий Айл гурав бөлгөө. 7 Бас Би Лэгийн хөвгүүд гэвэл Избун, Үж ба 
Үжиеэл, Жиримүд ба Жири тав бөлгөө. Тэд эцэг нарын гэрийн 
тэргүүлэгчид болон хүчит баатрууд бөлгөө. Тэд нь төрлийн тоогоороо 
хоёр түм хоёр мянга гучин дөрөвний төдий тоологдов. 8 Бас Бикирийн 
хөвгүүд гэвэл Жимирэ, Зуас ба Илияазар, Илиу Инай ба Умри хийгээд 
жиримүд ба Авиа, Анатуд ба Аламиу эд бүгдээр Бикирийн хөвгүүд 
бөлгөө. 9 Тийнхүү тэд гэвэл, өөрийн төрлүүдээр төрлийн тоогоор хүчит 
баатрууд болоод хоёр түм хоёр зууны төдий тоотой бөлгөө. 10 Бас 
Жидий Айлын үр нь Билхэл бөлгөө. Билхэлийн хөвгүүд гэвэл, Жий Үс 
Бинзмина ба Ихүд, Кинэ Э Нэ ба Житэн, Тариж, Ахишахар бөлгөө. 11 Эд 
бүгдээр Жидий Айлын үрс болон өөрийн эцэг нарын тэргүүлэгч дээр 
хүчит баатрууд болоод дайтаж байлдахын тул гарах зохистой болоод нэг 
түм долоон мянга хоёр зууны төдий тоотой бөлгөө. 12 Бас Ирийн Сүпим 
хийгээд Хүпим хөвгүүд ба Ахирамын хөвгүүд бөлгөө. 13 Навтлайн 
хөвгүүд гэвэл Захжияал Күни ба Зижир хийгээд Шалүм нь Билхагийн 
хөвгүүд бөлгөө. 14 Манасшийн хөвгүүд гэвэл, түүний эмийн түүний 
төрсөн Ашрияал, бас түүний Сиритнээс агсан бага гэргий нь Хилияадын 
эцэг болсон Макирыг төрөв. 15 Макир нь Хүпим, Шүпимийн Мэ Э Кэ нэрт 
охин дүүг гэргий болгон авав. хоёрдугаарын нэр нь Жилубихэд бөлгөө. 
Жилүбихэдэд охид бөлгөө. 16 Макирын Мэ Э Кэ гэргий нь түүнд нэгэн 
хөвгүүнийг төрөөд түүнийг Пирис гэж нэрлэв. Түүний дүүгийн нэр нь 
Ширис агсан бөгөөд түүний хөвгүүдийн нэрс нь Үлэм, Рэким, бөлгөө. 17 
Үлэмийн үр гэвэл, Бидан бөлгөө. Манасшийн Макир хөвгүүний Хилияад 
хөвгүүний хөвгүүд бөлгөө. 18 Түүний Хамуликид охин дүү нь Ишүд, Абий 
Изар ба Махланыг төрөв. 19 Симидийн хөвгүүд гэвэл, Ахияал, Шихим ба 
Шүтилэ, түүний Фирид хөвгүүн ба түүний Тахад хөвгүүн, түүний Ий Лада 
хөвгүүн ба түүний Тахад хөвгүүн хийгээд 21 түүний Завад хөвгүүн, түүний 
Шитилэ хөвгүүн, бас тэдний газарт төрөгдсөн Кадын хүмүүс алсан Изар 



хийгээд Илияад бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь тэдний малыг 
аваачихын тул ирсэн бөлгөө. 22 Тэгээд тэдний Ифарайм эцэг нь олон 
өдөр гашуудав. Тийнхүү түүний өөрийн ах дүү нар нь түүнийг 
амруулахаар ирэв. 23 Тийнхүү түүний өөрийн гэргийтэй нөхцсөнд тэр нь 
жирэмсэн болоод нэг хөвгүүнийг төрөв. Тэр нь түүнийг Пири гэж нэрлэв. 
Тэр юуны тул гэвэл, түүний гэрт муу болсны тул болой. 24 Түүний охин нь 
Шира бөлгөө. Тэр нь доорх болон дээрх Бидхорун хийгээд Үзэн Шираг 
үүдэв. 25 Бас түүний Рипа хөвгүүн бас Ришив хийгээд түүний Ти Лэ 
хөвгүүн ба Тахан хийгээд 26 Түүний Лэ Атан хөвгүүн ба түүний Эмихүд 
хөвгүүн хийгээд түүний Илишэм хөвгүүн ба 27 түүний Нүн хөвгүүн, түүний 
Иошовоа хөвгүүн бөлгөө. 28 Тэгээд тэдний эзэлсэн газрууд хийгээд 
нунчууд нь Битил түүний хотууд ба зүүн зүгээр наран хийгээд баруун 
зүгээр Кажир ба түүний хотууд ба Шихим, түүний хотууд, Тэ Анаг, түүний 
хотууд хүртэл болоод 29 Манасшийн хөвгүүдийн хязгааруудаар Бишиеэн, 
түүний хотууд Та Анаг хотууд ба Микид, түүний хотууд ба доор хийгээд 
түүний хотууд бөлгөө. Тэдний дотор Израйлийн Иосив хөвгүүний хөвгүүд 
нь суув. 30 Аширын хөвгүүд гэвэл, Жимна, Ишова, Ишүй, Пири ба түүний 
Шира охин дүү бөлгөө. 31 Пирийн хөвгүүд гэвэл Хибир, Малкияал бөлгөө. 
Тэр нь Бирзавадын эцэг бөлгөө. 32 Тэгээд Хибир нь жиблид, Шамир, 
Хутан болон түүний Шива охин дүүг төрүүлэв. 33 Жибилидын хөвгүүд 
гэвэл, Пасаг, Бимхал ба Ашвад бөлгөө. Эд нь Жибилидийн хөвгүүд 
бөлгөө. 34 Шумирийн хөвгүүд гэвэл, Ахи Рохка, Жихуйбэ хийгээд Арам 35 
Түүний Ахлам дүүгийн хөвгүүд гэвэл, Жира, Имна, Шилж, Амал бөлгөө. 
36 Жифагийн хөвгүүд гэвэл, Шүва, Харанибир Шүвэл, Пири, Имра 
хийгээд 37 Бизар, Ход, Шама ба Шилиа хийгээд Идран, ба Пийта бөлгөө. 
38 Житирийн хөвгүүд гэвэл, Жибүни, Писпа, Ара, 39 Үлагийн хөвгүүд 
гэвэл, Ара Ханияал, Кижиэ бөлгөө. 40 Эд бүгдээр Аширын хөвгүүн бөгөөд 
эцгийн гэрийн тэргүүлэгчид болон, эрхэм хүчит баатрууд болон ноёдын 
тэргүүлэгчид бөлгөө. Тэгээд тэдний төрлийн тоогоор байлдах дайнд 
зохистой агчид нь хоёр түм зургаан мянган хүн бөлгөө.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Бинзамин нь өөрийн Била их хөвгүүн болов. Асбил хоёрдугаар 
ба Ахара гуравдугаар 2 Уха дөрөвдүгээр, Раба тавдугаар хөвгүүнийг 
төрүүлэв. 3 Билагийн хөвгүүд гэвэл, Ахар, Кира, Абихүд хийгээд 4 
Абишуа, Нэ Аман, Ахуа ба 5 Кира, Шүбэм, Хүрэм бөлгөө. 6 Бас Ихүдийн 
хөвгүүд нь Хибаны улсын эцэг нарын тэргүүлэгчид болоод Манахадад 
зүүлгэгдэв. 7 Тэд гэвэл Нэ Аман хийгээд ахиа ба Кира бөлгөө. Тэр нь 
тэднийг зүүлгээд Үзэ, Ахихүд ба Шахараймыг төрүүлэв. 8 Тэгээд 
Шахарайм нь Муавын газарт хүүхэд төрүүлээд түүнээс хойно тэднийг 



илгээв. Түүний эхнэрүүд нь Хүшим, Ба Рэ бөлгөө. 9 Тэгээд тэр нь Худис 
эхнэрээсээ Зубав, Жибиа, Миша, Малкам ба 10 Жий Үз, Шахиа ба 
Мирамыг төрүүлэв. Эд нь түүний хөвгүүд болоод эцэг нарын тэргүүлэгчид 
бөлгөө. 11 Бас тэр нь Хүшимээс Абитүв, Илпавалыг төрүүлэв. 12 
Илпавалын хөвгүүд гэвэл, Ибир, Мишам ба Шамид бөлгөө. Тэр нь Уну 
хийгээд Лод ба тэдний хотуудыг үүдэв. 13 Бас Бириа, Шима, тэд нь 
Аяалуны улсын эцэг нарын тэргүүлэгчид болоод Кадын улсыг гаргав. 14 
Бас Ахиу, Үаүаг ба Жиримүд хийгээд Жибадиа, Арад, Адир ба 16 Михайл, 
Исфа ба Зуха эд нь бириагийн хөвгүүд бөлгөө. 17 Жибадиа, Мишүлэм ба 
Хижихи, Хибир ба 18 Ишмирай, Жизлиа ба Зобав гэвэл Илпавалын 
хөвгүүд бөлгөө. 19 Захим, Жикри, Забди ба 20 Илияанай, Жилтай, 
Илияал хийгээд 23 Абдун ба Жикри, Ханан ба 24 Хананиа, Илам, Антутиа 
хийгээд 25 Ибитиа ба Бинуяал нь Шашагийн хөвгүүд бөлгөө. 26 Бас 
Салиширай, Шихариа, Аталиа ба 27 Жиришиа, Илиа ба Жикри нь 
Жирухамын хөвгүүд бөлгөө. 28 Эд нь өөрийн төрлүүдээр эцэг нарын 
тэргүүлэгчид болоод Иерусалимд суудаг бөлгөө. 29 Бас Хибиюун хэмээгч 
оронд Хибиюуны Жихияал эцэг нь суув. Түүний гэргийн нэр нь Мэ Э Кэ 
бөлгөө. 30 Түүний их хөвгүүн Абтун хийгээд түүнээс хойно Зүр ба Хис, 
Бавал, Надав хийгээд 31 Хидур ба Ахиу Жикариа ба Михлад бөлгөө. 32 
Михлад нь Шилшаг төрүүлэв. Тэд нь Иерусалимын дотор өөрийн ах дүү 
нарын тус суув. 33 Нир нь Хисийг төрүүлэв. Кис нь Савалыг төрүүлэв. 
Савал нь Зунатан, Малхишуа, Абинадав хийгээд Бавалыг төрүүлэв. 34 
Зунатаны хөвгүүн нь Мирав Бавал бөлгөө. Мирав Бавал Микэг төрүүлэв. 
35 Микэгийн хөвгүүд гэвэл, Питун, Милиг, Тариа, Ахаз бөлгөө. 36 Ахаз нь 
Жихуадыг төрүүлэв. Жихуад нь Амилид Ажмавид ба Жимрийг төрүүлэв. 
Жимри нь Музаг төрүүлэв. 37 Муза нь Биниаг төрүүлэв. Түүний хөвгүүн 
Раба, түүний хөвгүүн Илиаса, түүний хүү Азал бөлгөө. 38 Азал нь зургаан 
хүүтэй бөлгөө. Тэдний нэрс нь; Азариким, Бокиру, Ишамайл, Сияариа, 
Обадиа, Ханан бөлгөө. Эд бүгдээр Азалын хөвгүүд бөлгөө. 39 Түүний 
Исиг дүүгийн хөвгүүд гэвэл, түүний нэг хөвгүүн Үлэм, хоёрдугаар Жихүс, 
гуравдугаар нь Илипилид бөлгөө. 40 Үлэмийн үрс нь хүчит баатрууд 
болон харвагчид ба олон тоот агсан гэвэл, зуун тавин хөвгүүд хийгээд ач 
нар бөлгөө. Эд бүгдээр Бинзамины хөвгүүдээс бөлгөө.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Энэ мэтээр хамаг Израйль нь төрлүүдийн тоогоор тоологдоод Мана. 
өөрийн хилэнцсийн тул Бабилонд аваачигдсан Израйль хийгээд Иудегийн 
хаадын тууж номын дотор бичигдсэн буй. 2 Түүнхүү өөрийн өмчийн 
балгадад анхны суугсад нь Израйльтан хийгээд лам нар ба Ливитэн 
хийгээд Нитинитэн бөлгөө. 3 Бас Иерусалимд суугсад гэвэл, Иудегийн 



хөвгүүдээс хийгээд Бинзамины хөвгүүдээс ба Ифарайм болон 
Манасшийн хөвгүүдээс 4 Иудегийн Париз хөвгүүний хөвгүүдээс Банийн 
Имри хөвгүүний Умри хүүгийн Амихүд хөвгүүний Үтэй хөвгүүн суув. 5 
Шилүнтнээс Асиа гэгч их хөвгүүн хийгээд түүний хөвгүүд 6 Жираны 
хөвгүүдээс Жиу Ал хийгээд тэдний ах дүү нар зургаан зуун ер бөлгөө. 7 
Бинзамины хөвгүүдээс Хасинуагийн Худавиа хөвгүүний Мишунам 
хөвгүүний Салу хөвгүүн 8 Жирухамын Ибиниа хөвгүүн хийгээд Микрийн 
Үз хөвгүүний Эй Лэ хөвгүүн ба Ибниагийн Риүл хөвгүүний Шибатиа 
хөвгүүний Мишүлэн хөвгүүн хийгээд 9 тэдний ах дүү нар нь өөрийн 
төрлүүдээр есөн зуун тавин зургаа бөлгөө. Эд хамаг хүмүүс нь өөрийг 
эцэг нарын гэрт эцэг нарын тэргүүлэгчид бөлгөө. 10 Лам нар гэвэл, 
Задай, Жикуяарив, Зарин болон 11 бурхны гэрийг төрүүлэгч болсон 
Ахтүвийн Микайд хөвгүүний Задуг хөвгүүний Мишүлэм хөвгүүний Халакиа 
хөвгүүний Азариа хөвгүүн бөлгөө. 12 Малкиагийн Башур хөвгүүний 
Жирухам хөвгүүний Адиа хөвгүүн хийгээд Имарын Мишилимид хөвгүүний 
Мишшүлэм хөвгүүний Жизара хөвгүүний Ахияалын Ма Э Шиа хөвгүүн 
бөлгөө. 13 Бас өөрийн эцэг нарын гэрийн тэргүүлэгчид асан тэдний ах 
дүү нар нь нэг мянга долоон зуун жараны төдий бөлгөө. Тэд нь бурхны 
гэрийн үйлчлэлийн үйлдвэрт маш чадалтай хүмүүс бөлгөө. 14 Бас 
Ливитэн гэвэл; Микэрийн хөвгүүдээс Хашабийн Азрикэм хөвгүүний Хашув 
хөвгүүний Шимай хөвгүүн хийгээд 15 бас Бкар хийгээд Хирис ба Калал 
хийгаад Асавын Жихри хөвгүүний Микэ хөвгүүний Матаниа хөвгүүн 16 
бас Жидутоны Калал хөвгүүний Симиа хөвгүүнийл Обадиа хөвгүүн 
хийгээд Нитуфадтаны хотуудад суусан Илканагийн Э Сэ хөвгүүний 
Бирикиа хөвгүүн бөлгөө. 17 Сахигчид гэвэл, Шалүм, Акүв, Талмун, 
Ахиман ба тэдний ах дүү нар агсан бөгөөд Шалүм нь тэргүүлэгч бөлгөө. 
18 Тэд нь үүнээс урьд хааны хаалганд зүүн зүгээр зарагддаг. Тэд ч 
Ливитний чуулганд сахигчид бөлгөө. 19 Коканы Ибияасав хөвгүүний Кори 
хөвгүүний Шалум хөвгүүн хийгээд түүний эцэг нарын гэрээс түүний ах дүү 
нар болсон Коратан нь үйлчлэлийн үрийг тэргүүлж, майхны хаалгуудыг 
сахигчид бөлгөө. Тэдний эцэг нар нь Жахуагийн чуулганыг тэргүүлэн орох 
газрыг сахигчид бөлгөө. 20 Илияазарын Пинихас хөвгүүн нь өнгөрсөн 
цагт тэднийг тэргүүлэгч бөлгөө. Тэгээд Жахуа нь түүнтэй бөлгөө. 21 
Мисилимиэгийн Жихариа хөвгүүн нь чуулганы майхны үүдийг сахигч 
бөлгөө. 22 Хаалгануудад сахигчид болохын тул сонгогдсон эд бүгдээр 
хоёр зуун арван хоёр бөлгөө. Тэд нь өөрийн төрлүүдийн тоогоор 
хотууддаа тоологдов. Тэднийг Давид хийгээд Самуйл үзлэгч нь тэдний 
ёст хэрэгт тогтоов. 23 Тэгээд тэд болон тэдний хөвгүүд нь Жахуагийн 
гэрийн хаалганууд гэвэл, майхныг тасаг тасгаар тэргүүлэв. 24 Сахигчид 
нь дөрвөн зүгт гэвэл, зүүн, баруун, хойд, өмнө зүгүүдэд байдаг бөлгөө. 25 
Бас хотууддаа асан тэдний ах дүү нар нь долоо хоногоос хойно өөрийн 



цагт тэдэнтэй ирэлцэх ёстой бөлгөө. 26 Тэр юуны тул гэвэл, дөрвөн 
сахигч болсон Ливитний тогтоогдсон хэрэгтээ бурхны гэрийн тасгууд 
хийгээд сангуудыг тэргүүлэв. 27 Тийнхүү тэд нь бурхны гэрийн тойронд 
хонодог бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, даавар нь тэдний асан бөгөөд тэд нь 
өглөө бүрд түүнийг нэхэх ёстой бөлгөө. 28 Бас тэдний заримууд нь 
үйлчлэх савсыг тоогоор оруулах бөгөөд гаргахын тул сахидаг бөлгөө. 29 
Бас тэдний заримууд нь савс хийгээд ариуны орны зэвсгүүд ба нарийн 
гурил хийгээд үзмийн ундаа ба тос болон буйгар ба анхилах үнэртнийг 
даав. 30 Бас лам нарын зарим хөвгүүд нь анхилах үнэртний тул тосыг 
үйлдэв. 31 Тэгээд Ливитнээс Корагийн аймгийн Шалүмийн их хөвгүүн 
болсон Матитиа нь тавгуудад үйлдэх юмнуудыг сахих хэрэгтэй бөлгөө. 32 
Бас тэдний ах дүү нараас Кухадтанаас зарим нь өмнөх боорцгийг савад 
өдөр бүр бэлтгэхийг даав. 33 Бас дуулагчид нь Ливитний эцэг нарын 
тэргүүлэгчид болоод тасгуудад сул тавигдав. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь 
тэр хэргээр өдөр шөнөгүй үйлчлэв. 34 Эд Ливитний тэргүүн эцэг нар нь 
өөрийн төрлүүдээр тэргүүлэгчид болоод Иерусалимд суув. 35 Кибиюуны 
дотор Хибийюуны Жихияал эцэг нь суув. Түүний гэргийн нэр нь Мэ Э Кэ 
бөлгөө. 36 Түүний их хөвгүүн нь Абдун бөлгөө. Түүнээс хойно Зүр хийгээд 
Хис ба Бавал, Нир, Надав хийгээд 37 Кидур ба Ахиу хийгээд Зикириа ба 
Миклун бөлгөө. 38 Миклун нь Симияамыг төрүүлэв. Тэгээд тэд нь өөрийн 
ах дүү нарын тус Иерусалимд суув. 39 Нир нь Хисийг төрүүлэв. Хис нь 
Савалыг төрүүлэв. Савал нь Зунатан Малкишуа ба Абинадав хийгээд Ис 
Бавалыг төрүүлэв. 40 Зунатны хөвгүүн нь Мирав Бавал асан бөгөөд 
Мирав Бавал нь Микэг төрүүлэв. 41 Микэгийн хөвгүүд гэвэл, Питун 
хийгээд Милиг ба Тахариа хийгээд Ахаз бөлгөө. 42 Бас Ахаз нь Зэ Рэг 
төрүүлэв. Зэ Рэ нь Алимид, Азмавид ба Зимрийг төрүүлэв. Зимри нь 
Музаг төрүүлэв. 43 Муза нь Биниаг төрүүлэв. Бас түүний Рифиа хөвгүүн 
түүний Илизаса хөвгүүн, түүний Азил хөвгүүн, 44 Азил гэвэл зургаан 
хөвгүүнтэй байсан бөгөөд тэдний нэрс нь; Азрикил, Бохиру, Амамил, 
Сияариа ба Обадиа хийгээд Ханан эд нь Азилын хөвгүүд бөлгөө.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Билиститэн нь Израйлын тус дайлалцав. Жич Израйлын хүмүүс 
ч Пилиститний өмнөөс дутаагаад Калбуа ууланд шархдуулагдаад унав. 2 
Тэгээд Пилиститэн нь Савал хийгээд түүний хөвгүүдийг зүтгэлтэйгээр 
нэхээд Савалын зунатан хийгээд Абинадав ба Малхишуа ба хөвгүүнийг 
алав. 3 Тийнхүү дайн нь Савалын тус маш хэцүү болов. Бас харвагчдын 
түүнийг туссанаар тэр нь харвагчдаар шархдуулагдав. 4 Тэгээд Савал нь 
зэвсгийг өргөгчдөө ийн; Эд эс хэрчигдсэн Пилиститний ирээд намайг үл 
доромжлохын тул сэлмээ сугалаад түүгээр намайг хатган үйлд гэсэн 



боловч түүний зэвсгийг өргөгч нь ихэд айгаад эс дуршив. Тиймийн тул 
Савал нь сэлмээ аваад түүний дээр унав. 5 Тэгээд түүний зэвсгийг өргөгч 
нь Савал өгснийг үзээд, тэр ч сэлмийн дээрээ унаад үхэв. 6 Тэгээд 
Савалын үхсэнд түүний гурван хийгээд хамаг гэр нь цуг үхэлцэв. 7 Тэгээд 
бэлд агсан Израйлын хамаг хүмүүс нь тэдний зугтаасан бөгөөд Савал 
хийгээд түүний хөвгүүдийн үхсэнийг үзээд балгадаа орхиод зугтаав. 
Тийнхүү Пилиститэн нь ирээд тэдний дотор суув. 8 Тэгээд маргааш өдрөө 
Пилиститэн нь алагдсагсдын хувцсуудыг олов. 9 Тэгээд тэд нь түүний 
хувцдыг тайлж аваад түүний толгой хийгээд зэвсгүүдийг аваад 
Пилистиний газрыг тойруулж хөргүүдэд хийгээд улсад мэдээг 
мэдүүлэхийн тул илгээв. 10 Тэгээд тэд нь түүний зэвсгийг өөрийн 
бурхдын гэрт тавиад түүний толгойг Дагуны сүмийн дотор хатгаж өргөв. 
11 Тэгээд Зэвис Килияадын хамаг хүмүүс нь Пилиститний Савалд 
үйлдсэнийг сонссонд 12 хамаг баатрууд нь босоод Савалын бие хийгээд 
түүний хөвгүүдийн биесийг аваад Зэвис Килиадад авчраад тэдний ясыг 
Зэвисийн Тирибитан модны доор булаад долоо хоног бацагалв. 13 Энэ 
мэтээр Савал нь Жахуагийн тус үйлдсэн өөрийн хилэнцийн тулд үхэв 
гэвэл, тэр нь Жахуагийн зарлигийн тус хилэнцийг үйлдэн, түүнийг эс 
сахин, заличаас зөвлөгөөнийг эрж асуугаад 14 Жахуагаас эс асуусан 
бөлгөө. Тиймийн тул тэр нь түүнийг үхүүлээд Жишийн Давид хөвгүүнд 
эзэлгүүрнийг өгөв.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Тэгээд хамаг Израйль нь Хибрунд Давидын өмнө цуглаад ийн 
өгүүлрүүн; Мана. Бид чиний яс, мах мөн. 2 Бас үүнээс урьд Савалын 
эзэлсэн газарт Израйлийг гаргагч, оруулагч бөлгөө. Бас чиний Жахуа 
бурхны чамд зарлиг болсон нь ийн; Чи миний Израйль улсыг сахин, 
түүний тэргүүлэгч болох буй гэлээ. 3 Тийнхүү Израйлийн хамаг өтгөсийн 
Хибрунд хааны дэргэд ирэлцсанд Давид нь Хибрунд Жахуагийн өмнө 
тэдэнтэй тогтоолыг тогтоов. Тэгээд Жахуагийн Самуйлд зарлиг болсноор 
тэд нь Давидыг Израйлийн хаан болгон тослов. 4 Тийнхүү Давид болон 
хамаг Израйль нь Жибус гэсэн Иерусалимд одов. Тэр газарт суугч 
Жибусын улс нь тэнд бөлгөө. 5 Тэгээд Жибуст суугч улс нь Давидад ийн; 
Чи энд ирж үл болох буй гэсэн боловч Давид нь Шиунагийн хүрээлсэн 
гэрийг авав. Тэр нь Давидын болсон балгас мөн. 6 Тэгээд Давид нь ийн 
өгүүлрүүн; Хэн нь тэргүүтнээр Жибустнийг таслагч тэргүүлэгч болон 
түшмэл болох вэ? гэсэнд Жируйн Жиуаб хөвгүүн тэргүүнээр одоод, 
тэргүүлэгч болов. 7 Тийнхүү Давид нь хүрээлсэн гэрт суув. Тиймийн тул 
тэр нь Давидын балгас гэж нэрлэгдэв. 8 Тэгээд тэр нь Милүгээс аван 
балгасыг тойруулж үүдэв. Жиуаб нь балгасны өөр газарыг засав. 9 



Тийнхүү Давид нь улам улмаар их болов. Тэр юуны тул гэвэл, чуулганы 
Жахуа нь түүнтэй бөлгөө. 10 Бас Давидын баатруудын тэргүүлэгчид 
гэвэл, Жахуагийн Израйлийн учир зарлиг болсноор түүнийг хаан 
болгохын тул түүнтэй болон хамаг Израйльтай түүний эзэлгүүрэнд 
зүтгүүлэгчид бөгөөд 11 Давидад байсан баатруудын тоо нь ийн; 
Хакмунын аймгийн Жишубияам нь түшмэдийн тэргүүлэгч бөлгөө. Тэр ч 
ганц цагт гурван зуун хүний тус жадаа өргөөд тэднийг алав. 12 Жич 
түүнээс хойно Ахухийн аймгийн Додугийн Илияазар хөвгүүн нь гурван 
баатраас нэг бөлгөө. 13 Тэр нь Башадамимд Давидтай бөлгөө. Тэнд 
Пилиститэн нь арвайгаар дүүрэгсэн нэгэн тариаланд дайлалцахаар 
цуглав. Тэгээд улс нь Пилиститний өмнөөс зугтаав. 14 Тэд нь тийнхүү 
тариалангийн дунд байгаад түүнийг авран Пилиститнийг алав. Тийнхүү 
Жахуа нь их авралаар тэднийг аврав. 15 Бас гучин түшмэлээс гурав нь 
Адүламын агуй дотор Давидад хад хүртэл явав. Тэгтэл Пилиститний 
чуулган нь Рапаймын бэлд буув. 16 Тэгээд Давид нь тэр цах хүрээнд 
бөлгөө. Бас Пилиститний харуулах цэргүүд нь Бидлихимд бөлгөө. 17 
Тийнхүү Давид нь хүсч ийн; Аяа, хаалганы дэргэд байгч Бидлихимийн 
худгийн уснаас аль хэн намайг уулгах гэж хүснэм 18 гэсэнд эд гурав нь 
Пилиститний чуулганыг хүчээр алсдан хаалганы дэргэд байгч 
Бидлихимийн худгаас ус хутган аваад Давидад авчрав. Давид нь түүнийг 
эс уугаад Жахуагийн өмнө асгаж өгүүлрүүн; 19 Миний үүнийг үйлдэх нь 
үл болох болтугай! Амиа аймшигт оруулсан эд хүмүүсийн цуснаас би уух 
уу? гэвэл тэд нь амиараа түүнийг авчрав. Тиймийн тул тэр нь түүнийг эс 
уув. Энэ мэтээр эд гурав маш их баатрууд нь үйлдэв. 20 Бас Жиуабын 
Абишай дүү нь гуравны тэргүүн бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь гурван 
зууны тус жадаа өргөн алсны тул гурваны дунд алдартай бөлгөө. 21 Бус 
хоёроос тэр нь эрхэм бөлгөө гэвэл, тэр нь тэдний түшмэл бөлгөө. Зүгээр 
тэр ч тэргүүн гуравт эс хүрэв. 22 Кавчийлаас нэг баатар хүний Жиху Эндэ 
хөвгүүний Биназиа хөвгүүн нь их үйлст болоод Муавын хоёр маш их 
хүчит хүнийг алав. Бас тэр нь нэг цуст цагт нэг худгийн дотор байсан 
тохойн төдий өндөр нэгэн Египет хүнийг алав. Египетийн хүний гарт 
чигсмаг нэхэгчийн мод мэт жад бөлгөө. Тийнхүү тэр нь Египетийн хүнд 
таягаараа одоод түүний гараас жадыг аваад түүнийг алав. 24 Жиху 
Эндэгийн Биназиа нь тэр мэтийг үйлдээд, гурван баатрын дунд алдартай 
бөлгөө. 25 Мана. Тэр нь гучны дунд эрхэм боловч, тэргүүн гуравт эс 
хүрэв. Тэгээд Давид нь түүнийг бие сахигчдын тэргүүн болгов. 26 Бас 
чуулгадын баатрууд гэвэл, Жихуабын Асхил дүү, Бидлихимийн Додугийн 
Илханан хөвгүүн 27 Харурын аймгийн Шамад Пилуны аймгийн Хилиз 28 
Тикүэгийн аймгийн Икисийн Ира хөвгүүн, Инитудийн аймгийн Аби изар 29 
Хүшэдийн аймгийн Сибикий, Ахухийн аймгийн Илай 30 Нитунадын 
аймгийн Махарай, Нитунадын аймгийн Ба Э Нэгийн Хилид хөвгүүн 31 



Бинзамины хөвгүүдийн Кибиагаас Рибайн Итай хөвгүүн, Пиратуны 
аймгийн Банизиа 32 Ка Асын Горухасын, Хүри, Арбадын айямгийн 
Абияал 33 Бахарумын аймгийн Азамавид, Мэ Албуны аймгийн Илияав 34 
Хизуны аймгийн Хашимын хөвгүүн, Хирарийн аймгийн Шазийн Зонотан 
хөвгүүн 35 Харар аймгийн Сакирын Ахияам хөвгүүн, Үрийн Илифэл 
хөвгүүн 36 Микарад аймгийн Хибир, Пилуны аймгийн Ахиа, 37 Кармилын 
аймгийн Хизру, Избайн Нэ Арай хөвгүүн 38 Натаны Еүйл дүү, Хакирын 
Мибхар хөвгүүн 39 Аммуны аймгийн Жилиг, Бирудын аймгийн Нахарай 
тэр нь Жирүйгийн Жиуав хөвгүүний зэвсгийг өргөгч бөлгөө. 40 Имтийн 
аймгийн Ира, итирийн аймгийн Карив 41 Хитийн аймгийн Үриэ, Атлайн 
Забад хөвгүүн 42 Рубины овгийн Шизэгийн Адина хөвгүүн, тэр нь 
Рүбинтний түшмэл байсан бөгөөд түүнтэй гучин хүн бөлгөө. 43 Мэ Э 
Кэгийн Ханан хөвгүүн, Митнигийн аймгийн Зошабад 44 Астирадын 
аймгийн Үжиа, Аруараны аймгийн Хутаны Шама болон Жихияал хөвгүүн, 
45 Тижийн аймгийн Шимригийн Жихи Айл хөвгүүн хийгээд түүний Жүвэ 
дүү 46 Махавигийн аймгийн Илияал хийгээд Илиэ Амын Жирабай хийгээд 
Жошавиа хөвгүүн ба Муавын аймийн Илиа, 47 Илияал хийгээд Обид 
Мишубын аймийн Засаяал бөлгөө.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Хисийн Савалын хөвгүүний учир Давидын нууцаар байсан атал, Жиглаг 
хүртэл ирэгсэд нь ийн гэвэл, тэд нь баатруудаас болоод дайнд туслагчид 
ба 2 нумт хийгээд баруун зүүн хоёр гараар чулуу болон сумнуудыг 
харваж чадагсад ба Бинзаминтны Савалын ах дүү нараас бөлгөө. 3 
Тэдний тэргүүлэгч нь Ахияазар хийгээд Зуас бөлгөө. Тэд нь Хивияадын 
аймгийн Шима Эгийн хөвгүүд бөлгөө. Бас Азмавидын Жизияал хийгээд 
Пилид хөвгүүн ба Бирэгэ хийгээд Антудын аймгийн Жиху 4 бас Кибизуны 
аймгийн Исамайа, тэр нь гучны дунд баатар болон, гучны тэргүүлэгч 
бөлгөө. Бас Жиримиа ба Захижияал хийгээд Зуханан ба Кидирадын 
аймгийн Зожабад 5 Илузар хийгээд Жиримуд ба Бизалиа хийгээд 
Шимариа ба Харуфийн аймгийн Шибатиа 6 Корхийн аймгийн Илкана 
хийгээд Жисиа ба Азарийл хүйгээд Зу Изар ба Жисубияам 7 бас Кидурын 
Жирухамын Зо Илэ хийгээд Жибатиа хөвгүүн 8 бас Кадтанаас заримууд 
нь говь газарт байгч хүрээний дотор Давидын тул баясаа салгав. Тэд нь 
чуулганы баатрууд болон халх хийгээд бамбайг баригчид ба дайнд 
зохистой бөлгөө. Тэдний нүүрүүд нь арсланы нүүр мэт бөгөөд тэд ч 
уулсын дээр байгч гөрөөс мэт хурдан бөлгөө. 9 Тэргүүн Изар, хоёрдугаар 
Обидиа, гуравдугаар Илияав, 10 дөрөвдүгээр Мишална, тавдугаар 
Жиримиа, 11 зургадугаар Атай, долдугаар Илияал, 12 наймдугаар 
Зуванан, есдүгээр Илзабад 13 аравдугаар Жиримиа, арван нэгдүгээр 



Макбанай 14 эд нь Кадын хөвгүүдээс болон чуулганы тэргүүлэгчид 
бөлгөө. Тэдний бага нь зууны тэргүүлэгч байсан бөгөөд тэдний их нь 
мянганы тэргүүлэгч бөлгөө. 15 Эд нь Иорданы хамаг эрхинүүдээс 
хальсан цаг болсон нэгдүгээр сард хатлаад бэлнүүдэд байсан бүгдээрийг 
зүүн, баруун зүгээр зугтаалгав. 16 Бас Бинзамины хийгээд Иудегийн 
хөвгүүдээс заримууд нь Давидад хүрээ хүртэл ирэв. Тэгээд Давид нь 
тэдэнд гараад ийн өгүүлрүүн; Хэрэв та бээр надад туслахын тул 
эвтэйгээр ирвэл, миний зүрх нь тантай нийлэх буй. 17 Зүгээр хэрвээ та 
миний дайснуудад намайг бариулахын тул ирвэл миний гарт 
булаалдайгүйн тул бидний эцэг нарын бурхан нь үзээд зэмлэх болтугай! 
18 гэсэнд түшмэдийн Амаси тэргүүлэгч нь тодотголоор төгөлдөр болоод 
ийн; Давид аа! Бид чиний этгээдэд буй Жисийн хөвгүүн ээ! Амар. Яамд 
амар болох болтугай! Чиний туслагчдад ч амар болох болтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, чиний бурхан нь чамд тусална гэсэнд Давид нь тэднийг 
аваад ангийн түшмэд болгов. 19 Бас Давидын Пилиститэнтэй Савалын 
тус дайнд одсонд Манасшийгаас зарим нь түүнд урвав. Харин тэд нь 
тэдэнд эс туслав. Тэр юуны тул гэвэл, Пилиститний ноёд нь зөвлөөд 
түүнийг буцаагаад ийн; Тэр нь өөрийн Савал эзэнд урваж бидэнд хор 
хүргэх буй за гэж өгүүлэв. 20 Түүний Жиглэгт явагхад Манасшигаас 
мянгадын түшмэд гэвэл Адиа хийгээд Зужабад хийгээд Жиди Айл 
хийгээд Микэгийл ба Зужабад хийгээд Илиху ба Жилтай нь Манасшигаас 
түүнд нийлэв. 21 Тэгээд тэд нь Давидад ангийн тус туслав. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд бүгдээр хүчит баатрууд хийгээд чуулганы түшмэд бөлгөө. 22 
Тэр юуны тул гэвэл, туслагчид нь өдөр бүрт Давидад ирж бурхны чуулган 
мэт их чуулган мэт болов. 23 Тийнхүү Жахуагийн зарлигаар Савалын 
эзэлгүүрнийг Давидад оруулахын тул түүнд Эдибрун хүртэл ирээд зэвсэгт 
ба бамбай, жадыг баригчид нь зургаан мянга найман зуу бөлгөө. 25 
Симиёоны хөвгүүдээс дайнд хүчтэй баатрууд нь долоон мянга нэг зуу 
бөлгөө. 26 Ливийн хөвгүүдээс дөрвөн мянга зургаан зуу бөлгөө. 27 Жидүй 
Эндэ нь Аруны тэргүүлэгчид агсан бөгөөд түүнтэй гурван мянга долоон 
зуу бөлгөө. 28 Залуу хүчит баатрууд болсон Задуг нь өөрийн эцгийн гэр 
дэхтэй хорин хоёр түшмэд бөлгөө. 29 Савалын төрлөөс маш олон нь 
Савалын гэрийн харуулчид бөлгөө. 30 Ифраймын хөвгүүдээс өөрийн эцэг 
нарын гэрт алдарт хүчит баатрууд нь хоёр түм найман зуу бөлгөө. 31 
Манасшийн хагас овгоос нэг түм найман мянга бөлгөө. Тэд нь ирж 
Давидыг хаан болгохын тул нэрээр нэрлэгдсэн буй. 32 Цагуудыг мэдэгч 
болон Израйлын юу үйлдэхийг мэдсэн Иссахарын хөвгүүд гэвэл, тэдний 
тэргүүлэгчид нь хоёр зуу бөлгөө. Тэдний хамаг ах дүү нар нь тэдний 
захиагаар үйлдэв. 33 Заболунаас дайнд явж хэцүү болоод, дайны элдэв 
зэвсэгтэй агаад, хэргээ мэдэгчид нь таван түм бөлгөө. Тэд нь шударга 
зүрхт бөлгөө. 34 Навталигаас нэг мянган түшмэл бас тэдэнтэй бамбай, 



жадтанууд гурван түм долоон мянга бөлгөө. 35 Дэнтнээс дайнд хэцүү 
агчид нь зуун найман мянга зургаан зуу бөлгөө. 36 Ашираас дайнд 
явагчид хэргээ мэдэгчид нь дөрвөн зуун мянга бөлгөө. 37 Бас Иорданы 
цаад этгээдэд Рубинтнээс хийгээд Кадтанаас ба Манасшийн хагас овгоос 
дайны тул элдэв зүйлийн зэвсэгтэй байгчид нь нэг бус хоёр түм бөлгөө. 
38 Эд хэргээ мэдэгч дайны тус улс бүгдээр Давидыг хамаг Израйлийн 
хаан болгохын тул шударга зүрхээр Хибрунд ирэв. Бас Израйлийн хамаг 
үйлдэгсэд нь Давидын хаан болгох ганц сэтгэлт бөлгөө. 39 Тэгээд тэд нь 
Давидтай тэнд гурван өдөр идэж ууж байлцав. Тэр юуны тул гэвэл, 
тэдний ах дүү нар нь тэдний тул бэлдсэн бөлгөө. 40 Бас тэдний ойр 
байгсад гэвэл Иссахар, Забалун, Навталийн ойр байгсад нь илжиг, тэмээ, 
луусууд ба шаруудын дээр талх, мах, гурил, үзмийн буурцаг ба үзмийн 
баглаа, ундаа, ба тос хийгээд шарууд ба хоньдыг элбэгээр авчрав. Тэр 
юуны тул гэвэл, Израйльд жаргалан бөлгөө.  

Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Давид нь мянган, зууны түшмэд ба тэргүүлэгчидтэй зөвлөлцөөд 
2 Израйлийн бүхэл чуулганд ийн өгүүлрүүн; Хэрвээ танаар тааламжтай 
бөгөөд бидний Жахуа бурхны тааллаар болох бөгөөс, Израйлийн бүхэл 
газарт үлдсэн өөрийн ах дүү нар хийгээд балгад, хотоддоо байгч лам нар 
болон Ливитнийг бидэнд цуглуулахын тул тэдэнд хаана ч илгээе. 3 
Тийнхүү өөрийн бурхны хайрцгийг биедээ буцаая. Тэр юуны тул гэвэл, 
биднээр Савалын цагт түүнээс эс асуув 4 гэхэд бүхэл чуулган нь ийн; Бид 
энэ мэтээр үйлэе гэж өгүүлэв. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь хамаг улсын 
сэтгэлээр зөв бөлгөө. 5 Тэгээд Давид нь бурхны хайрцгийг Кириеэд 
Жинримээс авчрахын тул Египетийн Сидураас Химидийн оролго хүртэл 
хамаг Израйль нь Кировуудын хооронд суугч гэж нэрлэсэн нэрт Жахуа 
бурхны хайрцгийг авчрахын тул Иудегийн Хирээд Жинрим гэгч Ба Э Лэд 
одов. Тэгээд тэд нь хайрцгийг шинэ тэргэн дээр тавиад Абинадавын 
гэрээс авчрав. Тийнхүү Үзэ, Аху нь тэргийг явуулав. 8 Тэгээд Давид 
хийгээд хамаг Израйль нь хамаг хүчээрээ дуу хуур хийгэд ятга хэнгэрэг, 
цан, бүрээнүүдээр бурхны өмнө магталцав. 9 Тэгээд тэдний Кидуны 
үтрэм үхрүүд нь бүдэрсэн бөлгөө. 10 Тийн бөгөөд Жахуа нь Үзийн тус 
ихэд хилэгнээд түүнийг таслан үхүүлэв. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь гараа 
хайрцагт хүргэв. Тийнхүү тэр нь тэнд бурхны өмнө үхэв. 11 Харин Давид 
нь Жахуагийн Үзийн тус эвдрэлийг үүсгэсний тул гомдов. Тиймийн тул тэр 
газар нь Пириз Үз гэж өнөөдөр болтол нэрлэгдэв. 12 Бас Давид нь тэр 
өдөр бурхнаас айгаад өгүүлрүүн; Би бурхны хайрцгийг захиж гэртээ 
авчрах буюу. 13 Тийн бөгөөд Давид нь хайрцгийг Давидын балгасанд 
биедээ эс явуулан Хитийн аймгийн Обид Идумын гэрт хадгалахаар 



авчрав. 14 Тийн бөгөөд бурхны хайрцаг нь Обид Идумын төрөлтэй түүний 
гэрт гурван сарын турш байв. Тийнхүү Жахуа нь Обид Идумын гэр 
хийгээд тэдний хамаг байсныг адислав.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тэр цагт Тирийн Хирам хаан нь элчис хийгээд хуш модод ба чулууг 
цавчигчид хийгээд модыг цавчигчдыг Давидын тул гэрийг үүдэхэд тэдэнд 
илгээв. 2 Тийнхүү Давид нь түүнийг Израйлийн дээр хаан болгон 
тогтоосныг мэдэв гэвэл, түүний Израйль улсын тул түүний эзэлгүүр нь 
зэхэгдэв. 3 Бас Давид нь өөр гэргийсийг Иерусалимд аваад өөр хөвгүүд 
охидыг төрүүлэв. 4 Түүний Иерусалимд төрөгдсөн хөвгүүдийн нэрс нь 
ийн; Шамуа, Шубав, Натан, Соломон ба 5 Ибхир Илишуа, Илполид 
хийгээд 6 Нока, Нибиг, Забиа ба 7 Илишам, Илияада, Алифилид бөлгөө. 
8 Тийн бөгөөд Пилиститэн нь Давидын хамаг Израйлийн дээр хаан 
болсныг сонсов. Тийнхүү хамаг Пилиститэн нь Давидыг бэдрэхийн тул 
одов. Давид ч сонсоод тэдний тус одов. 9 Тийн бөгөөд Пилиститэн нь 
ирээд Рипаймын бэлд дэлгэрэв. 10 Тийнхүү Давид нь бурхнаас асуун 
ийн; Би Пилиститний тус гарах буюу. Бас чи тэднийг миний гарт өгөх 
буюу гэж айлтгасанд Жахуа нь ийн; Гартугай! Тэр юуны тул гэвэл, би 
тэднийг чиний гарт өгнө гэж зарлиг болов. 11 Тийн бөгөөд тэдний Бавал 
Пирэжимд ирсэнд Давид нь тэднийг таслав. Тийн бөгөөд Давид нь ийн 
өгүүлэв. Бурхан нь миний дайснуудыг миний гараар усны эвдрэл мэт 
эвдэв гэсний тул тэд нь тэр газрыг Бавал Пирэжим гэж нэрлэв. 12 Тэгээд 
тэдний бурхдаа тэнд орхиосонд Давидын захиснаар тэд нь галаар 
түлэгдэв. 13 Бас Пилиститэн нь дахиж бэлд дэлгэрэв. 14 Тиймийн тул 
Давид нь дахиж бурхнаас асуув. Бурхны түүнд зарлиг болсон нь ийн; 
Тэдний хойноос бүү од. Тэднээс эргэж Илма моддын тэнд тэдний тус 
явтугай! 15 Тийнхүү чи Илма моддын оройд гарах чимээг сонсохдоо 
дайнд од. Тэр юуны тул гэвэл, бурхан нь чиний өмнө Пилиститний 
чуулганыг таслахын тул явна 16 гэж бурхны захиснаар Давид нь түүнчлэн 
үйлдээд Пилиститний чуулганы Хибиёоноос Кизар хүртэл таслав. 17 
Тэгэхэд Давидын алдар нь хамаг хязгааруудад хүрэв. Жахуа ч хамаг 
улсуудыг түүнээс айлгав.  

Арван тавдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Давид нь Давидын балгасанд гэрүүдийг бүтээгээд бурхны 
хайрцгийн тул орныг бэлтгээд түүний тул нэг мянганыг барив. 2 Бас 
Давид нь өгүүлрүүн; Ливитнээс өөр хэн ч бурхны хайрцгийг өргөх ёсгүй. 
Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь бурхны хайрцгийг өргөхийн тул өөрт 
мөнхөд үйлчлэхийн тул тэднийг сонгосон буй 3 гээд Давид нь Жахуагийн 



хайрцгийг түүнд бэлтгэсэн оронд авярахын тулд хамаг Израйлийг 
Иерусалимд цуглуулав гэвэл 4 тийн бээр Давид нь Аруны хөвгүүд 
хийгээд Ливитнийг цуглуулав гэвэл, 5 Кихадын хөвгүүдээс Үриеэл 
тэргүүлэгчид хийгээд түүний ах дүү нар зуун хорь 6 Мирэрийн хөвгүүдээс 
Асиа тэргүүлэгч хийгээд түүний ах дүү нар хоёр зуун хорь 7 Хиршумын 
хөвгүүдээс Зо Ил тэргүүлэгч хийгээд түүний ах дүү нар зуун гуч, 8 
Илижафаны хөвгүүдээс Симиа тэргүүлэгч хийгээд түүний ах дүү нар ная, 
10 Үжиеэлийн хөвгүүдээс Аминадав тэргүүлэгч хийгээд түүний ах дүү нар 
зуун арван хоёрыг цуглуулав. 11 Бас Давид нь Задуг болон Абияатар лам 
нар ба Үриеэл хийгээд Асайаха Зо Ил хийгээд Шимайа ба Илиеэл 
хийгээд Аминадав Ливитнийг дуудаад тэдэнд ийн 12 Та Ливитний эцэг 
нарын тэргүүлэгчид мөн. Та хийгээд таны ах дүү нар нь Израйлийн Жахуа 
бурхны хайрцгийг миний түүний тул бэлтгэсэн оронд авчрахын тул 
баячуудаа ариутгагтун! 13 Таны урьд цагт үүнийг эс үйлдсэний тул, 
бидний Жахуа бурхан нь бидний тус эвдрэлийг үүсгэв 14 гэсэнд лам нар 
хийгээд Ливитэн нь Израйлийн Жахуа бурхны хайрцгийг авчрахын тул 
баячуудаа ариутгав. 15 Тэгээд Ливитний хөвгүүд нь Жахуагийн зарлигаар 
Мошийн захисан мэт бурхны хайрцгийг дамжуур моддоор мөрдийн 
дээрээ өргөв. 16 Бас Давид нь Ливитний тэргүүлэгчдэд захируун; Өөрийн 
ах дүү нарыг дуулагчид болгон, ятга, хуур, цан зэрэг хөгжмийн 
зэвсгүүдээр дуугарагчид хийгээд баясгалантайгаар өндөр дуун гарагчид 
болгогтун! 17 гэж захисанд Ливитэн нь Зо Илийн Химан хөвгүүн хийгээд 
түүний ах дүү нараас Бирихианы Асав хөвгүүн ба тэдний ах дүү нар 
болсон Мирэрийн хөвгүүдээс Хушайаны Итан хөвгүүн 18 тэдэнтэй тэдний 
ах дүү нарын хоёрдугаар зэрэгээс Жикариа хийгээд Бин ба Зэ Ажаяал, 
Шимирамуд ба Жихияал, Үни, Илияав, Бинайа ба Мэ Э Шиэ Лититиэ, 
Илинилэ, Микниеэ, Обид Идум, Жиалыг үүд сахигчид болгов. 19 Бас 
Химан, Асав, Итан дуулагчид нь зэс цангуудаар дуугарахын тул 
тогтоогдов. 20 Бас Жикариа, Ажаяал, Шимирамуд, Жихаяал, Үни, 
Илияав, Мэ Э Шиэ, Бинайаг ахмадын ятгануудаар дуугаргахын тул 
хийгээд 21 Мэтитиэ, Илинилэ, Микниэ, Обид Идум ба Жияал Ажажийг 
Шиминүдийн хуураар эрхэм ёсоор дуугаргахын тул тогтоов. 22 Бас 
Ливитний Хананиа тэргүүлэгч болон дууны учир сайтар мэдсэний учир 
дууг заав. 23 Бас Бирикиа хийгээд Илкана нь хайрцгийн тул үүдийг 
сахигчид 24 бас Шибиниа нитанил, Амосай ба Жикэриа Бинайа, 
Илияазар лам нар нь бурхны хайрцгийн өмнө бүрээнүүдээр бүрээддэг 
бөлгөө. Бас Обид Идум болон Жихиа нь хайрцгийн тул үүдийг сахигчид 
бөлгөө. 25 Тийн бөгөөд Давид болон Израйлийн өтгөс улс ба мянгадын 
түшмэд нь Жахуагийн хайрцгийг Обид Идумийн гэрээс авчрахын тул 
баясгалангаар явав. 26 Тийн бөгөөд Жахуагийн тогтоолын хайрцгийг 
өргөгч Ливитэнд бурхны тасалсанд тэд нь долоон нар хийгээд долоон 



хуцыг тахиж өргөв. 27 Бас Давид хийгээд хайрцгийг өргөгч хамаг Ливитэн 
хийгээд дуулагчид ба дууг Хинаниа тэргүүлэгч хийгээд дуулагчид нь хамт 
нарийн бөс дээлтэй бөлгөө. Бас Давид нь бас Ифудтэй бөлгөө. 28 Энэ 
мэтээр хамаг Израйль Жахуагийн тогтоолын хайрцгийг чимээ, 
бишгүүрийн дуу, бүрээдээр, цангаар, ятга ба хууруудын дуугарснаар 
авчрав. 29 Тийн бөгөөд Жахуагийн тогтоолын хайрцгийн Давидын 
балгасанд хүрмэгц, Савалын Микэл охин нь цонхноос харж Давид хааны 
бүжиглэж, наадсаныг үзэв. Тэгээд тэр нь Давидыг зүрхэндээ басамжлав.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1Тийн бөгөөд тэд нь бурхны хайрцаг, авчраад Давидын түүний тул 
бэлгэсийн майхны дунд тавиад, бурхны өмнө шатаалт тахилууд хийгээд 
эвийн тахилуудыг өргөв. 2Тэгээд Давид нь шатаалт тахилууд хийгээд 
эвийн тахилуудыг өргөж дуусгаад улсыг Жахуагийн нэрээр адислав. ЗБас 
тэр нь Израйлын тус бүр эр хийгээд эм хүнд талхны буурцаг, махны нэг 
сайн хэсэг баө үзмийн ундааны нэгэн савыг хувааж өгөв. 4Бас тэр нь 
Жахуагийн хайрцгийн өмнө үйлчлэхийн тул болон бичихийн тул ба 
Израйлын Жахуа бурхныг магтахын тул Ливитнээс заримуудыг тогтоов. 
5Тогтоогдсон гэвэл тэргүүлэгч Асав хийгээд түүнээс хойно Жикэриэ ба 
Жияал хийгээд Силирэмүд ба Жихияал болон Мидидиэ ба Илияав 
хийгээд Бикайа ба Обид Идүм бөлгөө. Бас Жияал нь ятга, хуураар 
магтав. Асав нь цангуудаар дуугаргав. 6Бинайа болон Жихижияал мал 
нар нь бүрээтэйгээ үргэлжид бурхны хайрцгийн өмнө байв. 7Тийн бөгөөд 
тэр өдөр Давид нь Жахуаг энэ магтахад Пасалмаг Асав болон түүний ах 
дүү нарт өгөв. 8Жахуаг магтагтун! Түүний нэрийг дуудагтун! Түүний 
үйлсийг улсуудад мэдүүлэгтүн! 9Түүний нэрийг дуудагтун! Түүнд 
магтаалыг өргөгтүн! Түүний хамаг гайхамшгуудын учир өгүүлэлцэгтүн! 
10Түүний ариун нэрийн учир магтагтун! Жахуаг бэдрэгчдийн зүрх нь 
баясах болтугай! 11ЖАхуа хийгээд түүний хүчийг бэдрэгтүн! Түүний 
нүүрийг үргэлжид бэдрэгтүн! 12Түүний үйлдсэн гайхамшгуудыг санан, 
түүний бэлгэс хийгээд түүний амины шүүврийг санагтун! 1ЗТүүний 
Израйлын боолын үрс ээ! Яахувын хөвгүүд болон түүний сонгогсод оо! 
14Тэр нь бидний Жахуа бурхан мөн. Түүний шүүврүүд нь бүхэл дэлхийн 
дээр буй. 15Түүний тогтоол гэвэл, түүний мянган үед захисан зарлигийг 
мөнхөд сахигтун! 16Тэр юуны тул гэвэл, түүний Аврахамд тогтоосон 
бөгөөд Исагт тангарагласан тогтоол ба 17Яахувын хууль болгон Израйлд 
мөнх тогтоол болгон баталж ийн; 18Би Ханаван газрыг таны өмчийн хувь 
болгон чамд өгөх буй, гэсэн зарлиг болой. 19Тэр цагт та түүний дотор 
бага болон өчүүхэн ба оролтон бөлгөө. 20Бас тэдний улсаас улсад 
одогтун! Нэгэн нэг эзэлгүүнээс өөр төрөлхтөнд зөрчихөд 21Тэр нь 



тэднийг хэнд ч эс дарагдуулан, тэдний тул хаадыг ч зэмлэн ийн; 22Миний 
тосолсонд гараа үл хүргэн, миний форофид нарт хорыг бүү үйлдэгтүн! 
гэж зарлиг болсон буй. 2ЗБүхэл дэлхий ээ! Жахуад дуулагтун! Түүний 
тонилголыг өдрөөс өдөр болтол дэлгэрүүлэгтүн! 24Улсын дотор түүний 
цог жавхланг дэлгэрүүлэн хамаг төрөлхтний дотор түүний гайхамшгуудыг 
дэлгэрүүлэгтүн! 25Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь их болон ихэд тагтагдах 
ёстой буй. 26Тэр юуны тул гэвэл, балай номтны бурхад нь дэмийллүүд 
буй. Зүгээр Жахуа нь огторгуйг бүтээсэн буй. 27Цог жавхлан хийгээ 
дхүндлэл нь түүний өмнө буй. Аугаа хүч хийгээд баясгалан нь түүний 
ариун оронд буй. 28Улсуудын төрөлтөн өө! Жахуад өргөгтүн! гэвэл цог 
жавхлан хийгээд аугаа хүч түүнийг Жахуад өргөгтүн! 29Жахуад түүний 
нэрийг цог жавхланг өргөгтүн! Өргөлийг авчирч түүний өмнө ирэгтүн! 
Ариутгалын үзэсгэлэнгээр Жахуад мөргөгтүн! 30Бүхэл дэлхий ээ! Түүний 
өмнө чичрэгтүн! Бас ертөнц нь бат болон үл хөдлөх буй! 310гторгуй нь 
цэнгэлдэх бөгөөд дэлхий нь жаргах болтугай! Балай номтны дотор ийн; 
Жахуа нь эзэлнэ гэж өгүүлэгтүн! 32Далай хийгээд түүнийг дүүрэгчид нь 
чимэн гаргах болтугай! Хээр хийгээд түүний дотор байгчид нь жаргах 
болтугай! ЗЗТэр цагт ойн хамаг модод нь Жахуагийн өмнө баясалцах 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь дэлхийг шүүхийн тул ирнэ. 34Аяа, Жахуаг 
магтагтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь сайн буй. Жич түүний өршөөл нь 
мөнх буй. 35Бас ийн; Бидний тонилгогч бурхаан! Бидний чиний ариун 
нэрд магтаалыг өргөхийн тул хийгээд чиний магтаалаар цэнгэлдэхийн 
биднийг тонилгон биднийг хураан, улсуудаас тонилгон соёрх! 
36Израйлын Жахуа бурхан нь үеэс үеэ болтол магтагдах болтугай! 
гэсэнд хамаг улс нь болтугай! гэж өгүүлэлцэн Жахуаг магтав. 37Тэгээд 
тэр нь Жахугаийн хайрцгийн өмнө өдөр бүрийн үйлчлэлийн хэрэглэснээр 
үйлчлэхийн тул тэнд тогтоолын хайрцгийн өмнө Асав хийгээд түүний ах 
дүү нарын байлган, 38Бас Обид Идүмийн тэдний ах дүү нартай жаран 
найм хийгээд Жидутны Обид Идүм хийгээд Хусыг сахигчид болгон, 
39Задуг лам хийгээд түүний ах дүү лам нарыг Жахуагийн майхны өмнө 
Хибиёонд байгч өндөр оронд 40шатаалт тахилын дээр өглөө үдэшт 
шатаалт тахилуудыг Жахуад өргөж, Жахуагийн Израйлд захисан зарлигт 
хамаг бичигдсэний ёсоор үйлдэхийн тул байлгав. 41Бас тэдэнтэй Химан 
хийгээд Жихутан ба өөр сонгогдогсод гэвэл Жахуагийн нэрд магтаалыг 
өргөхийн тул нараар нэрлэгдсэнийг байлгав Тэр юуны тул гэвэл, түүний 
өршөөл нь мөнх буй 42Тэдэнтэй бүрээ, цам, бурхны хөгжмийн 
зэвсэгүүдээр дуугаргагчдын тул Химун хийгээд Жихутныг байлгав. 
Жихутны хөвгүүд нь үүд сахигчид бөлгөө. 4ЗТийнхүү улс бүгдээрийн тус 
бүр хүн нь гэртээ буцав. Бас Давид нь өөрийн гэрийг адислахын тул 
буцав.  



Арван долдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Давид нь өөрийн гэрийн дотор суун атал Натан форофидод 
өгүүлрүүн; Мана. Би хуш модон гэрийн дотор суувч Жахуагийн тогтоолын 
хайрцаг нь хөшөөдийн дотор байна. 2 гэсэнд Натан нь Давидад 
өгүүлрүүн; Чиний зүрхний дтор хамаг ахуйг үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, 
бурхан нь чамтай буй гэлээ. 3 Тийнхүү Натанд тэрхүү шөнөд бурхны 
зарлиг болсон нь ийн; Миний Давид боолд одоод ийн өгүүл; Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Чи миний суухын тул гэрийг үл үүдэх буй. 5 Тэр 
юуны тул гэвэл, би Израйлийг авчирсан цагаас өнөөдөр хүртэл гэрийн 
дотор эс сууж, майхнаас майханд яван цацарт байсан буй. 6 Хамаг 
Израйльтай миний хааяа ч явсанд миний улсаа сахиулсан Израйлийг 
шүүгчдээс нэгэнд ч та миний тул хуш модон гэрийг юуны тул эс үүдсэн 
буюу гэж зарлиг болсон буюу. 7 Тиймийн тул өдгөө миний Давид боолд 
ийн өгүүл; Чуулгадын Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би чамайг хонины 
хүрээнээс хонийг сахиснаас өөрийн Израйль улсын тэргүүлэгч болгохын 
тул авав. 8 Тэгээд би чиний хаана ч явсанд чамтай байн; Чиний 
дайснуудыг чиний өмнөөс таслан чиний нэрийг дэлхийн ихсийн нэр мэт 
алдартай болгов. 9 Тэгээд би өөрийн Израйль улсын тул орныг тогтоон 
тэднийг суулгах буй. Тийнхүү тэд нь орондоо сууж дахиж үл хөдлөх буй. 
Бас хилэнцтэн нь урьд цагт мэт хийгээд миний улсынхаа дээр шүүгч нар 
тогтоосон цагт мэт тэднийг дахин үл зовоох буй. 10 Бас би хамаг 
дайснуудыг дийл эх буй. Бас Жахуа нь чамайг үрстэй болгох буй гэж би 
чамд өгүүлнэ. 11 Тэгээд чиний өөрийн эцэг нартай унтах цагийн гүйцэхэд 
би чиний үрийг чиний хойно босгоод түүний эзэлгүүрнийг бутлах буй. 12 
Тэр нь миний тул гэрийг үүдэх буй. Тэгээд би түүний ширээг мөнхөд 
батлах буй. 13 Би түүний эцэг болох бөгөөд тэр нь миний хөвгүүн болох 
буй. Би өөрийн өршөөлийг чиний урьд байсан хүнээс холдуулсан мэт 
түүнээс үл холдуулах буй. 14 Зүгээр би түүнийг миний гэрт хийгээд миний 
эзэлгүүрэнд мөнхөд тогтоох буй. Тийнхүү түүний ширээ нь мөнхөд 
батлагдах болъюу гэж зарлиг болов. 15 Эдгээр хамаг үгсээр хийгээд энэ 
бүхэл үзэгдлээр Натан нь Давидад өгүүлэв. 16 Тэгээд Давид хаан нь 
ирээд Жахуагийн өмнө сууж ийн айлтгаруун; Жахуа бурхаан! Чиний 
намайг өдгөө болтол удирдсаны тул би хэн буюу. Бас миний гэр нь юу 
буюу. 17 Харин бурхаан! Энэ нь чиний өмнө бага буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, чи өөрийн боолын гэрийн учир өнө ирээдүй цаг болтол зарлиг 
болсон буй. Бас Жахуа бурхаан! Чи өндөр хэргэмтэй хүний байдлаар 
намайг үзэв. 18 Чиний боолдоон үзүүлсэн хүндлэлийн тул Давид нь 
үүнээс гадна чамд юуг айлтган чадах буюу. Тэр юуны тул гэвэл, чи 
өөрийн боолыг мэднэ. 19 Жахуа аа! Чи өөрийн боолын тул хийгээд 
өөрийн зүрхний ёсоор эд хамаг их үйлсийг үйлдэн эд их үйлсийг 



мэдүүлэв. 20 Жахуа аа! Чамд адил хэн ч үгүй бөгөөд бидний чихээрээ 
хамаг сонссоноор чамаас өөр бурхан ч үгүй буй. 21 Бас дэлхийн аль 
нэгэн улс нь чиний улсад адил буюу гэвэл, бурхан нь Египетээс зольсон 
өөрийн улсын өмнөөс улсуудыг гаргаснаар өөрийн тул их хийгэд 
аймшигтай нэрийг бологохын тул тэднийг өөрийн улс болгон золив. 22 
Тэр юуны тул гэвэл, чи Израйль улсыг мөнхөд өөрийн улс болгов. 
Тийнхүү Жахуа аа! Чи тэдний бурхан болов. 23 Тиймийн тул өдгөө Жахуа 
аа! Өөрийн боолын учир хийгээд түүний гэрийн учир зарлиг болсноо 
мөнхөд тогтоон зарлиг болсноороо бүтээн соёрх! 24 Тэгээд чуулгадын 
Жахуа нь Израйлийн бурхан болон Израйльд бурхан мөн гэснээр чиний 
нэрийн мөнхөд зээтгэгдэхийн тул тогтох болтугай! Жич чиний Давид 
боолын гэр нь чиний өмнө батлагдах болтугай! 25 Тэр юуны тул гэвэл, 
миний бурхаан! Чи өөрийн боолд ийн; Би чамайг үрстэй болгоно гэж 
зарлиг болов. Тиймийн тул чиний боол нь зүрхэндээ чамд залбирахыг 
дуршив. 26 Тэгээд Жахуа аа! Чи бурхан болон, өөрийн боолд энэ хайрыг 
амлав. 27 Тиймийн тул өдгөө чиний боолын гэрийн чиний өмнө мөнхөд 
байхын тул түүнийг адислан соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа аа! Чиний 
адисласнаар тэр нь мөнхөд адислагдах болъюу.  

Арван наймдугаар бүлэг  

1 Тэгээд түүнээс хойно Давид нь Пилиститнийг таслан дийлээд 
Пилиститний гараас Кад болон түүний хотдыг авав. 2 Бас тэр нь Муавыг 
таслав. Тийнхүү Муавтан нь Давидын боолууд болоод албыг төлөв. 3 Бас 
Давид нь эзэлгүүрнээ Ефрат мөрний дэргэд тогтоохын тул одохдоо 
Зубаны Хадризар хааныг Хамад хүртэл таслав. 4 Бас Давид нь түүнээс 
нэг мянган тэрэг, долоон мянган морьт хүн, хоёр түмэн явган хүнийг 
аваад тэд морьдоос зуун тэрэгний тул үлдээгээд, тэргэсийн өөр морьдын 
тахимыг огтлов. 5 Тэгээд Дамаскад суугч Сиритний Зубаны Хадризар 
хаанд туслахын тул ирсэнд Давид нь Сиритнээс хоёр түм, хоёр мянган 
хүнийг алав. 6 Бас Давид нь цэргүүдийг Дамаскийн Сирид оруулав. 
Тийнхүү Сиритэн нь Давидын боол болоод албыг төлөв. Тэр мэтээр 
Жахуа нь Давидын хаана ч одоход түүнийг аврав. 7 Тийнхүү Давид нь 
Хадаризарын боолуудад байсан алтан бамбайнуудыг аваад Иерусалимд 
авчрав. 8 Бас Давид нь Хадаризарын Тибхад хийгээд Күн гэгч балгадаас 
маш их зэсийг авчрав. Түүгээр Соломон нь зэс далай болон баганас ба 
зэс зэвсгүүдийг бүтээв. 9 Тэгээд Хамадын хаан нь Давидын Зубаны 
Хадаризар хааны хамаг чуулганыг эвдсэний учир сонсоод 10 
Хадаризарын тус дайлаад түүнийг тасалсны тул өөрийн Хадурам 
хөвгүүнийг Давид хаанд мэндчилэн ерөөхийн тул илгээв. Тэр юуны тул 
гэвэл, Хадаризар нь Тойн тус дайлалцсан бөлгөө. Хадурам нь аливаа 



зүйлийн алт, мөнгө, зэс савсыг авчрав. 11 Тэд савс хийгээд хамаг 
улсуудаас гэвэл, Идүм, Муав, Аммуны хөвгүүд болон Пилиститэн, 
Амалигтнаас авсан мөнгө, алтыг Давид хаан нь Жахуад өргөв. 12 Бас 
Жируйн Абишай хөвгүүн нь давсны бэлд Идүмтнээс нэг түм найман 
мянган хүнийг алав. 13 Бас тэр нь харуулч цэргүүдийг Идүмд тавив. 
Тэгээд хамаг Идүмтэн нь Давидын боолууд болов. Тэр мэтээр Жахуа нь 
Давидыг түүний хаана ч одоход аврав. 14 Тийнхүү Давид нь хамаг 
Израйлийн дээр эзэлж шүүвэр хийгээд зөвийг өөрийн хамаг улсад 
үйлдэв. 15 Тэгээд Жирүйн Жиуав хөвгүүн нь чуулганы тэргүүлэгч байсан 
бөгөөд Ахилүдийн Жихушабад хөвгүүн нь туужийг бичигч бөлгөө. 16 Бас 
Ахитүвийн Задуг хөвгүүн болон Абияатарын Абимилиг хөвгүүн нь лам 
нар бөлгөө. Шаваша нь бичигч бөлгөө. 17 Бас Жиху Адын Бинайа хөвгүүн 
нь Кирититэн хийгээд Пилититний тэргүүлэгч бөлгөө. Бас Давидын 
хөвгүүд нь хааны дэргэд тэргүүлэгчид бөлгөө.  

Арван есдүгээр бүлэг  

1 Тэгээд түүнээс хойно Аммуны хөвгүүдийн Нахис хаан нь үхэв. Тиймээс 
түүний хөвгүүн нь түүний оронд эзлэв. 2 Тэгээд Давид нь ийн; Би 
Нахисын Ханун хөвгүүнд хайрыг үзүүлэв гээд Давид нь түүний эцгийн 
учир түүнийг амгалахын тул элчсийг илгээв. Тийнхүү Давидын боолууд нь 
Аммуны хөвгүүдийн газарт Хануныг амгалахын тул хүрэв. 3 Зүгээр 
Аммуны хөвгүүдийн ноёд нь Ханунд өгүүлрүүн; Давид нь чиний эцгийг 
хүндлэхийн тул амгалагчдыг чамд илгээсэн буй гэж чи санаму. Түүний 
боолууд нь газрыг шинжилж үзээд эвдэхийн тул ирсэн биш үү? 4 гэсэнд 
Ханун нь Давидын боолуудыг бариад, тэдний сахлыг аваад, тэдний 
хувцсуудыг дундуураар бэлхүүсэнд хүртэл огтлоод тэднийг буцаав. 5 
Тэгээд заримууд нь одоод эд хүмүүс юу үйлдснийг Давидад мэдүүлэв. 
Тийнхүү тэр нь тэдэнтэй уулзахын тул илгээв. Тэр юуны тул гэвэл, 
тэдгээр хүмүүс нь ихэд ичив. Бас хаан нь ийн; та сахлуудын ургах болтол 
Жирэкүд суугаад түүнээс хойно буцагтун! 6 Тэгээд Аммуны хөвгүүд нь 
Давидын өмнө өмхий мэт болсноо мэдээд, Хашун хийгээд Аммуны 
хөвгүүд нь Мисуфаталиас хийгээд Сири Мэ Э Кэгээс ба Зубагаас тэргэс, 
морьт хүмүүсийг хөлслөхийн тул нэг мянга далантын төдий мөнгийг 
илгээв. 7 Тийнхүү тэд нь гурван түм хоёр мянган тэрэг хийгээд Мэ Э 
Кэгийн хаан ба түүний улсыг хөлслөв. Тэд нь ирээд Михибийн өмнө буув. 
Тэгээд Аммуны хөвгүүд нь балгадаасаа цуглалцаж дайлалцахаар ирэв. 8 
Тэгээд Давид нь сонсоод Жуав хийгээд баатруудын бүхэл чуулганыг 
илгээв. 9 Тэгээд Аммуны хөвгүүд нь гараад балгасны хаалганы өмнө 
дайнд оролцохоор одов. Жич ирсэн хаад нь хээр тусдаа байв. 10 Тэгээд 
Жиуав нь дайны урьдаас ч хойноос ч өөрийн тус байсныг үзээд, 



Израйлийн хамаг эрхмүүдийг сонгоод Сиритний тус дайнд оролцохоор 
тавив. 11 Бас үлдсэн улсыг Аммуны хөвгүүдийн тус дайлалцсаар одохын 
тул өөрийн Абишай дүүгийн эрхийн доор өгөв. 12 Тэгээд тэр нь ийн; 
Хэрвээ хөвгүүд нь чамаас хүчтэй болбол би чамд туслах болъюу. 13 Бас 
зоригт болтугай! Бид өөрийн улс, өөрийн бурхны балгадын тул хүчтэйгээр 
явъя. Жахуа нь тааллаараа үйлдэх болтугай! гэлээ. 14 Тийнхүү Жуав 
хийгээд түүнтэй байсан улсын Сиритний өмнө дайлалцаар ойртсонд тэд 
нь түүний өмнөөс дутаав. 15 Жич Аммуны хөвгүүд нь Сиритний тогтоолыг 
үзээд, түүний Абишай дүү дутаагаад балгасанд оров. Тэндээс Жуаь нь 
Иерусалимд одов. 16 Бас Сиритэн нь Израйлийн өмнө таслагдсанаа 
үзүүд элчсийг илгээгээд голын цаад зүгийн Сиритнийг цуглуулав. Тийнхүү 
Хадаризарын чуулганы Шубаг тэргүүлэгч нь тэдний өмнө явав. 17 Тэгээд 
үүний учир Давидад мэдүүлсэнд, тэр нь хамаг Израйлийг цуглуулаад 
Иорданыг гатлан тэдэнд хүрээд тэдний тус дайнд оролцоор одов. 
Тийнхүү Давидын Сиритний тус дайнд оролцоор одсонд тэд ч түүний тус 
дайлав. 18 Зүгээр Сиритэн нь Израйлийн өмнөөс дутаав. Бас Давид нь 
долоон мянган тэрэгтэй хүн, дөрвөн түмэн явган хүнийг алаад чуулганы 
Шубаг тэргүүлэгчийг алав. 19 Тэгээд Хадаризарын боолууд нь Израйлийн 
өмнө таслагдсанаа үзээд Давидтай эвсэлдээд түүний боолууд болов. 
Тэгээд Сиритэн нь Аммуны хөвгүүдэд дахиж таслахыг эс дуршив.  

Хорьдугаар бүлэг  

1 Тэгээд жил өнгөрсний хойно хаадын дайлахын тул гарах цагт Жуав нь 
чуулганы хүчийг удирдаж Аммуны хөвгүүдийн газрыг хоосруулан Рабад 
хүрээд түүнийг хүрээлэв. Зүгээр Давид нь Иерусалимд байв. Тэгээд Жуав 
нь Равыг тасалж эвдэв. 2 Бас Давид нь тэдний хааны титмийг түүний 
толгойгоос аваад чинлээд нэг далантын төдий алт буй гэж мэдэв. Түүнд 
эрдэнэ чулууд бөлгөө. Тэрхүү титим нь Давидын толгойд тавигдав. Бас 
тэр нь маш их олзыг балгаснаас авчрав. 3 Жич тэр нь түүнд байсан улсыг 
гаргаж тэднийг хөрөө төмрийн тагнуурууд ба сүхнүүдээр огтлуулав. Тэр 
мэтээр Давид нь Аммуны хөвгүүдийн хамаг балгадад үйлдэв. Тэгээд 
тэндээс Давид болон хамаг улс нь Иерусалимд буцав. 4 Тэгээд үүнээс 
хойно Пилиститний тус Хизирт дайн болов. Тэр цагт Хүшэдийн аймгийн 
Шибихэй нь Рапагийн хөвгүүдээс байсан Шибайг алав. Тэгээд тэд нь 
дийлдэв. 5 Бас Пилиститний тус дайн нь дахин болов. Тэгээд Зайрын 
Илханан хөвгүүн нь Кадын Каулияадын Лэ Ми дүүг алав. Түүний жадны 
иш нь чигнэмийг нэхэгчийн мод мэт бөлгөө. 6 Бас Кадад дайн нь дахин 
болов. Тэнд нэг өндөр биетэй хүн байсан бөгөөд түүний гар, хөлийн 
хурууд нь зургаа зургаа болоод хорин дөрөв бөлгөө. Тэр нь Рабын 
хөвгүүд бөлгөө. 7 Зүгээр түүний Израйлийг доромжилсонд Давидын 



Шимайа ахын Зунатан хөвгүүн нь түүнийг алав. 8 Эд нь Кадын дотор 
Рабад төрөгдсөн бөгөөд Давидын гар, болон түүний боолуудын гараар 
унав.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тэгээд Сатана нь Израйлийн тус босоод Израйлийг тоолохыг Давидыг 
шинжлэв. 2 Тийнхүү Давид нь Жуавд хийгээд улсын тэргүүлэгчдэд ийн; 
Одоод Дэнгээс Биршиб хүртэл Израйлийг тоолоод, миний мэдхийн тул 
тоог надад хүргэгтүн! 3 гэсэнд Жуав нь ийн; Жахуа нь өөрийн улсыг хэр 
олон авч тэднийг зуун давхар болгох болтугай! Зүгээр миний эзэн хаан 
аа! Эд бүгдээр миний эзний боолууд биш үү? Тийн байтал, миний эзэн 
юуны тул үүнийг хэрэглэн, юуны тул Израйльд буруугийн шалтгаан болох 
уу? 4 Гэвч хааны үг нь Жуавын үгнээс хүчтэй бөлгөө. Тиймийн тул Жуав 
нь одоод хамаг Израйлийг алсдаад Иерусалимд хүрэв. 5 Тэгээд Жуав нь 
улсын бүхэл тоог Давидад өгөв. Израйлийн бүхэл тоо гэвэл, илдээ 
сугалагч нэг сая нэг бум хүн бөлгөө. Иуде гэвэл илдээ сугалагч дөрвөн 
бус долоон түмэн хүн бөлгөө. 6 Зүгээр тэр нь Ливи хийгээд Бинзаминыг 
тэдэнтэй эс тоолов. Тэр юуны тул гэвэл, хааны үг нь Жуавт жигшүүртэй 
бөлгөө. 7 Бас бурхан нь үүнийг эс таалав. Тиймийн тул тэр нь Израйлийг 
таслав. 8 Тэгээд Давид нь бурханд айлтагаруун; Би үүнийг үйлдэж их 
хилэнцийг үйлдэв. Зүгээр өдгөө өөрийн боолын нүглийг өнгөрүүлэн 
соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, би маш мунхгаар үйлдэв 9 гэж айлтгасанд 
Жахуа нь Давидын Кид үзлэгчид ийн; 10 Одоод Давидад ийн; Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Би чамд гурвыг тавина. Тэднээс нэгийг миний чамд 
үйлдэхийн тул сонгон үйлд гэж зарлиг болов. 11 Тийнхүү Кад нь Давидад 
ирээд түүнд ийн; Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 12 Гурван жилийн зуд, 
эсвэл чиний дайснуудын илдийн чамайг нэг атал дайснуудын өмнөө 
гурван сарын турш эвдрэх эсвэл Жахуагийн илд гэвэл, халдварт өвчний 
газарт гурван өдөр болох бөгөөд Жахуагийн анхилын Израйлийн хамаг 
хязгааруудад эвдэхийг сонгон үйлд. Тийнхүү өдгөө намайг илгээсэнд 
хариуг хүргэхийн тул зөвлөлцөн үйлд 13 гэсэнд Давид нь Кадад ийн; Би 
ихэд дарагдав. Жахуагийн мутарт унах миний болтугай! Тэр юуны тул 
гэвэл, түүний өршөөлүүд нь маш олон буй. Зүгээр хүний гарт үл унах 
миний болтугай! гэлээ. 14 Тэгээд Жахуа нь халдварт өвчнийг Израйльд 
илгээв. Тийнхүү Израйлиас долоон түмэн хүн нь үхэв. 15 Бас бурхан нь 
Иерусалимыг эвдэхийн тул анхилыг тэдэнд илгээв. Тийнхүү тэдний эвдэн 
атал Жахуа нь үзээд хорын учир гэмшин, эвдэгч анхилд ийн; Хүрэв. Одоо 
гараа зогсоо гэж зарлиг болсонд Жахуагийн анхил нь Жибусын аймгийн 
Урнаны үтрэмийн ойр зогсов. 16 Тэгээд Давид нь дээш ширтээд 
Жахуагийн анхилын газар, огторгуй хоёрын хооронд зогсон, гартаа 



сугалсан илдийг Иерусалимын дээр сунгасныг үзэв. Тийнхүү Давид 
хийгээд Израйлийн өтгөс улс нь өрмөг хувцастайгаар нүүрээрээ уналцав. 
17 Бас Давид нь бурханд айлтгаруун; Улсыг тоолуулагч нь би биш үү? 
Нүгэл, хилэнцийг үйлдсэн нь би мөн. Зүгээр эд хоньд гэвэл, тэд юуг 
үйлдэв. Миний Жахуа бурхаан! Чиний мутар нь миний тус хийгээд миний 
эцгийн гэрийн тус болох болтугай! Зүгээр чиний улсын зовоогдохын тул 
тэдний тус үл болох болтугай! 18 гэж айлтгасанд Жахуагийн анхил нь 
Кадад захиж ийн; Давидад ийн өгүүл; Давид нь одоод Жахуад нэгэн 
тахилын ширээг Жифүсийн аймгийн Орнуны үтрэмд үүдэх болтугай! гэж 
захив 19 гэсэнд Давид нь Кадын Жахуагийн нэрээр зарлиг болсноор 
одов. 20 Тэгээд Орнан нь эргээд, анхилыг үзээд өөрийн дөрвөн 
хөвгүүнтэй нуулцав. Орнан нь буудайг цохин авай. 21 Тэгээд Давидын 
Орнанд ирсэнд Орнан нь харж Давидыг үзээд үтрэмээс гараад Давидад 
нүүрээрээ хөсөр мөргөв. 22 Тэгээд Давид нь Орнанд өгүүлрүүн; Миний 
Жахуад тахилын ширээг үүдэхийн тул энэ үртэмийн орныг надад өгтүгэй! 
Халдварт өвчний улсаас зогсохын тул түүнийг магад үнээр надад өгөн 
үйлд 23 гэсэнд Орнан нь Давидад өгүүлрүүн; Автугай! Бас миний эзэн 
хаан нь аливаа тааламжтайг үйлдэх болтугай! Мана. Би чамд шатаалт 
тахилын тул шарууд хийгээд түлээ болохын тул цохих зэвсгүүд ба 
идээний өргөлийн тул буудайг өгсү. Би хамгийг өгсү 24 гэсэнд Давид хаан 
нь Орнанд өгүүлрүүн; Тийн бус. Зүгээр би магад үнээр худалдаж авах 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, би Жахуагийн тул чиний юмыг үл аван, 
үнэгүйгээр шатаалт тахилуудыг үл өргөх буй 25 гээд Орнанд тэрхүү орны 
тулд зургаан зуун шахилын төдий алтыг чинлүүрээр өгөв. 26 Тэгээд 
Давид нь Жахуад тахилын ширээг тэнд үүдээд шатаалт тахилууд хийгээд 
эвийн тахилуудыг өргөж Жахуад дуудав. Тийн бээр тэр нь огторгуйгаас 
шатаалт тахилын ширээн дээр галаар хариуг түүнд өгөв. 27 Бас 
Жахуагийн анхилд захиснаар тэр нь илдээ хуйнд дүрэв. 28 Тэр цагт 
Давид нь Жаухагийн түүнд Жибусын аймгийн Орнаны үтрэмд хариу 
өгснийг үзээд тэнд тахилыг өргөв. 29 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуагийн 
Мошийн говьд бүтээсэн цацар гэр хийгээд шатаалт тахилын ширээ нь тэр 
цагт өндөр оронд Кибиюунд бөлгөө. 30 Зүгээр Давид нь түүний өмнө 
бурхнаас асуухын тул одож эс чадав. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
Жахуагийн анхилын илднээс айв.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Давид нь ийн өгүүлрүүн; Энэ нь Жахуа бурхны гэр буй бөгөөд 
энэ Израйлийн тулд шатаалт тахилын ширээ мөн 2 гээд Давид нь 
Израйлийн газарт байсан оролтыг цуглуулахыг захив. Бас тэр нь бурхны 
гэрийг үүдэхийн тул чулуудыг цавчихыг чулуучдад захив. 3 Бас Давид нь 



хаалгадын үүддийн хийгээд нийлүүлсэн газруудын хадааснуудын тул 
төмрийг элбэгээр хийгээд зэсийг хэмжээгүй элбэг бэлдэн 4 хуш модыг ч 
элбэгээр бэлтгэв. Тэр юуны тул гэвэл, Шидтэн хийгээд Тийртэн нь 
Давидад олон хуш модыг авчрав. 5 Тэгээд Давид нь өгүүлрүүн; Миний 
Соломон хөвгүүн нь залуу хийгээд зөөлөн буй. Бас Жахуад үүдэгдэх гэр 
нь маш үзэсгэлэнтэй болон хамаг газруудад алдартай хийгээд цог 
зальтай болох ёстой буй. Би одоо түүний тул бэлтгэнэ гэлээ. Тийн бээр 
Давид нь өөрийн үхлийн урьд элбэгээр бэлтгэв. 6 Бас тэр нь өөрийн 
Соломон хөвгүүнийг дуудаад, Израйлийн Жахуа бурхны тул гэрийг 
үүдэхийг түүнд захив. 7 Бас Давид нь Соломонд өгүүлрүүн; Миний 
хөвгүүн ээ! Би гэвэл, өөрийн Жахуа бурхны нэрийн тул гэрийг үүдэхүйеэ 
зүрхний дотроо санасан бөлгөө. 8 Зүгээр Жахуа нь надад ийн; Чи их 
цусыг асган их дайнуудыг үйлдэв. Чи миний нэрийн тул гэрийг үл үүдэх 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи газар дээр миний өмнө их цусыг асгасан буй. 
9 Мана. Нэг хөвгүүн нь чамд төрөгдөх буй. Тэр нь эвийн хүмүүс болох 
буй. Тийнхүү би түүний хамаг тойрох дайснуудаас түүнд эвийг өгсү. Тэр 
юуны тул гэвэл, түүний нэр нь Соломон болох буй. Бас би түүний 
өдрүүдэд Израйльд эв хийгээд амрыг өгсү. 10 Тэр нь миний нэрийн тул 
гэрийг үүдэх буй. Тэр нь миний хөвгүүн болох бөгөөд би түүний эцэг 
болох буй. Тэгээд би түүний эзэлгүүрний ширээг Израйльд мөнхөд 
тогтоох буй гэж зарлиг болов. 11 Тийнхүү миний хөвгүүн ээ! Жахуа нь 
чамтай болох болтугай! Тэгээд бүтээмжит болоод чиний Жахуа бурхны 
чиний учир зарлиг болсноор түүнийг үүдтүгэй! 12 Чиний Жахуа бурхны 
зарлигийг бүтээхийн тул Жахуа нь чамд цэцэн хийгээд ухааныг өгөн чамд 
Израйлийн учир захиаг өгөх болтугай! 13 Тэгээд хэрвээ чи Жахуагийн 
Мошид Израйлийн учир захисан тогтоолууд хийгээд шийдвэрүүдийг 
бүтээхийг хичээвэл эл чи бүтээмжтэй болох буй. Бас болон аюулгүй 
зоримгой булагдахуй, бүү ай. Бүү эмээ. 14 Мана. Одоо би үгээгүү 
байдалдаа Жахуагийн гэрийн тул нэгэн бум далантын төдий алт хийгээд 
нэг сая далантын төдий мөнгө ба хэмжээгүй их зэс, төмрийг бэлтгэсэн 
буй. Бас би мод, чулууг бэлтгэсэн буй. Түүнд нэмэн үйлд. 15 Бас 
дархнууд гэвэл, чулуучид, модчид, аливаа зүйлийн хөдөлмөрт хэцүү 
урнууд нь чамд олон бий. 16 Алт, мөнгө, зэс, төмөр нь тоогүй бий. 
Тиймийн тул босоод бүтээж үйлд. Тэгээд Жахуа нь чамтай болох 
болтугай! гэлээ. 17 Бас Давид нь Соломонд туслахыг Израйлийн хамаг 
ноёдод захин ийн; 18 Таны Жахуа бурхан нь тантай буй биш үү? Тэр нь 
аливаа зүгээр танд эвийг өгсөн бөгөөд газар нь Жахуагийн өмнө хийгээд 
тэдний улсын өмнө дийлдэв. 19 Одоо өөрийн Жахуа бурхныг бэдрэхийн 
тул зүрх болон сүнсээ өгөгтүн! Тиймийн тул босоод Жахуагийн тогтоолын 
хайрцаг хийгээд бурхны ариун зэвсгүүдийг Жахуагийн нэрийн тул 
үүдэгдэх гэрт оруулахын тул Жахуа бурхны ариуны ариун орныг үүдэгтүн!  



Хорин гуравдугаар бүлэг  

1 Тэндээс Давид нь хөгширч их настай болоод, өөрийн Соломон 
хөвгүүнийг Израйльд хаан болгов. 2 Бас тэр нь Израйлийн хамаг ноёд, 
лам нар ба Ливитнийг цуглуулав. 3 Тийнхүү Ливитэн нь гучин наснаас 
аван тоологдсон буй. Тэдний толгой толгойгоор тоологдсон бүгдийн тоо 
нь гурван түмэн найман мянга бөлгөө. 4 Тэндээс хорин дөрвөн мянга нь 
Жахуагийн гэрийн үйлдэврнийг харахын тул байсан бөгөөд зургаан мянга 
нь түшмэд, шүүгчид бөлгөө. 5 Бас дөрвөн мянга нь сахигчид байсан 
бөгөөд дөрвөн мянга нь Давидын үйлдсэн магтахуй зэвсгүүдээр Жахуаг 
магтдаг бөлгөө. 6 Тэгээд Давид нь тэднийг Ливийн Жиршшүн хийгээд 
Кохад ба Мирэрид анги ангиар хуваав. 7 Киршүнтнээс Лэ Э тэн хийгээд 
Шимий бөлгөө. 8 Лэ Этний хөвгүүд гэвэл, тэргүүн нь Жихияал, Житам, Зо 
Ил, гурав бөлгөө. 9 Шимийн хөвгүүд гэвэл, Шилүмид, Хизияал, Харан 
гурав бөлгөө. Эд нь Лэ Этний эцэг нарын тэргүүлэгчид бөлгөө. 10 Бас 
Шимийн хөвгүүд нь Захад, Зина, Зий Үс, Бириа эд дөрөв нь Шилийн 
хөвгүүд бөлгөө. 11 Жич Захад нь тэргүүн байсан бөгөөд Жиза нь 
хоёрдугаар бөлгөө. Зүгээр Жий Үс болон Бириа нь олон хөвгүүдтэй 
бишийн тулд, өөрийн эцгийн гэрийн ёсоор нэгэн бодлоготой бөлгөө. 12 
Кухадын хөвгүүд гэвэл, Амаран, Изхар, Хибрун, Үзэеэл дөрөв бөлгөө. 13 
Амарамын хөвгүүд гэвэл, Арун, Моши, тэгээд Арун, түүний хүү нь маш 
ариун юмнуудыг ариутгахын тул Жахуагийн өмнө анхилах үнэртнийг 
шатааж, түүнд үйлчлэн түүний нэрийг мөнх наст магтахын тулд 
шалгагдав. 14 Бас бурхны Моши хүний учир гэвэл, түүний хөвгүүд нь 
Ливийн овогт нэрлэгдэв. 15 Мошийн хөвгүүд нь Киршүн, Илияазар 
бөлгөө. 16 Киршүний хөвгүүдээс Шибүйеэл нь тэргүүн бөлгөө. 17 Бас 
Илияазарын үрс эх Рихабиа тэргүүн бөлгөө. Илияазарт өөр хөвгүүнгүй 
бөлгөө. Зүгээр Рихабиагийн хөвгүүд нь маш олон бөлгөө. 18 Изхарын 
хөвгүүдээс Шилүмид нь тэргүүн бөлгөө. 19 Хибруны хөвгүүдээс Жириэ нь 
тэргүүн, Амариа нь хоёрдугаар, Захажияал нь гуравдугаар, Жикэмиеэм 
нь дөрөвдүгээр бөлгөө. 20 Үзиеэлийн хөвгүүдээс Микэ нь тэргүүн, Жисиэ 
нь хоёрдугаар бөлгөө. 21 Мирэрийн хөвгүүд гэвэл, Махали Муши бөлгөө. 
Махалайн хөвгүүд гэвэл, Илияазар, Хис бөлгөө. 22 Илияазар нь 
хөвгүүдгүй бөгөөд ямагт охидтой болоод үхэв. Тэгээд тэдний ах дүү нар 
нь болсон Хисийн хөвгүүд нь тэднийг авав. 23 Мүшийн хөвгүүд гэвэл, 
Махлай, Жидар, Жиримүд гурав бөлгөө. 24 Эд нь өөрийн эцэг нарын 
ёсоор Ливийн хөвгүүд бөлгөө. Тэд нь эцэг нарын тэргүүлэгчид болон 
хорин наснаас аван толгойн нэрсийн тоогоор тоологдон Жахуагийн 
гэрийн үйлчлэлийн хэргийг бүтээгчид бөлгөө. 25 Тэр юуны тул гэвэл, 
Давид нь өгүүлрүүн; Израйлийн Жахуа бурхан нь өөрийн улсын 
Иерусалимд мөнхөд суухын тул тэдэнд амрыг өгсөн буй. 26 Бас Ливитэнд 



ийн; Та үүнээс хойно цацар гэр, түүний үйлчлэлийн зэвсгүүдээс нэгийг ч 
үл өргөх буй гэлээ. 27 Тэр юуны тул гэвэл, Давидын адгийн үгсээр 
Ливитэн нь хорин наснаас аван тоологдов. 28 Тэр юуны тул гэвэл, тэдний 
даавар нь гэвэл, Жахуагийн гэрийн үйлчлэл байсан хүрээдийн дотор 
хийгээд тасгуудын дотор ба хамаг ариун юмсыг ариутгахад хийгээд 
бурхны гэрийн үйлчлэлийн хэрэгт байх гэвэл, 29 өмнөх боорцог хийгээд 
идээний өргөлийн тулд хийгээд эс исгэсэн боорцгуудын тул нарийн гурил 
ба хавтгай таваг хийгээд шарсан юм ба хэмжээ хийгээд багтах юмны 
аливаа зүйлийн үйлчилгээг бүтээх Аруны хөвгүүдийн өмнө байх бөгөөд 
30 өглөө, үдэш бүрт байж Жахуаг магтаж цэнгэлдэх бөлгөө. 31 Бас 
Жахуагийн өмнө тэдний үргэлж ёсоор Савад өдрүүд хийгээд шинэ сарууд 
ба тогтоогдсон найруудад хамаг шатаалт тахилуудыг Жахуад тоогоор 
өргөх нь бөлгөө. 32 Бас чуулганы цацар гэрийн захиа хийгээд ариун 
захиа ба тэдний ах дүү нар болсон Аруны хөвгүүдийн захиаг Жахуагийн 
гэрийн үйлчлэлд сахихын тул болой.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Аруны хөвгүүдийн хуваалга нь энэ буй гэвэл, Аруны 
хөвгүүд нь Надав хийгээд Авид ба Илиазар хийгээд Итамар бөлгөө. 27 
Зүгээр Надав хийгэд Абиху нь хөвгүүдгүй атал өөрийн эцгээс урьд үхэв. 
Тиймийн тул Илиазар хийгээд Итамар нь ламын дааварныг бүтээв. 3 
Тэгээд Давид нь тэднийг гэвэл, Илиазарын хөвгүүдээс Задугийг, 
Итамарын хөвгүүдээс Ахимилинийг тэдний үйлчлэлийн дааврын ёсоор 
хуваав. 4 Тэгээд Итамарын хөвгүүдээс Илиазархын хөвгүүдийн тэргүүн 
хүмүүс нь олон болов. Тэд нь энэ мэтээр хуваагдав. Илиазарын 
хөвгүүдээс өөрийн эцэг нарын гэрээс арван зургаан тэргүүн хүн байсан 
бөгөөд Итамарын хөвгүүдээс өөрийн эцэг нарын гэрийн ёосор найм 
бөлгөө. 5 Тэд нь энэ мэтээр шаваагаар зэрэг зэргээр хуваагдав гэвэл, 
ариун орны түшмэд хийгээд бурхны гэрийн түшмэд нь Илиазарын 
хөвгүүдээс хийгээд Итамарын хөвгүүдээс бөлгөө. 6 Тэгээд Ливитнээс 
болсон Нитанийлийн Шимай бичигч хөвгүүн нь хааны өмнө түшмэд, Задуг 
лам, Абиатарын Ахилилиг хөвгүүн, лам нар, Ливитний тэргүүлэгчдийн 
эцэг нарын өмнө тэднийг бичив. Нэгэн эцгийн гэр нь Илиазарын тул 
автсан бөгөөд нэг нь Итамарын тул автав. 7 Тэгээд нэгдүгээр шаваа нь 
Жихүяаривыг тосов. Хоёрдугаар нь Жихиаг, гуравдугаар нь Жиримийг, 
дөрөвдүгээр нь Сиуримийг, 9 тавдугаар нь Малкиаг, зургадугаар нь 
Милминийг, 10 долдугаар нь Хакузыг, наймдугаар нь Абиаг, 11 есдүгээр 
нь Жишуаг, аравдугаар нь Шиканиаг, 12 арван нэгдүгээр Илияанивыг, 
арван хоёрдугаар нь Закимыг, 13 арван гуравдугаар нь Хүфэг, арван 
дөрөвдүгээр нь Жисибияаг, 14 арван тавдугаар нь Билкэг, арван 



зургадугаар нь Имирийг, 15 арван долдугаар нь Хизарыг, арван 
наймдугаар нь Афсисыг, 16 арван есдүгээр нь Битихиаг, хорьдугаар нь 
Жихизихилийг, 17 хорин нэгдүгээр нь Закиныг, хорин хоёрдугаар нь 
Камулыг, 18 хорин гуравдугаар нь Дилиаг, хорин дөрөвдүгээр нь Мэ Э 
Жийг тосов. 19 Израйлийн Жахуа бурхны Арунд захиснаар энэ нь тэдний 
Арун эцгийнхээ эрхийн доор үйлчлэхийн тул Жахуагийн гэрт орох ёстой 
бөлгөө. 20 Тэгээд Ливийн өөр хөвгүүд гэвэл ийн; Амрамын хөвгүүдэс 
Шүбэйл, Шүбэймийн хөвгүүдээс Жихдиа бөлгөө. 21 Рихабиан учир, 
Рихабайн хөвгүүдээс тэргүүн нь Ишиэ бөлгөө. 22 Изхартнаас Шилумуд 
бөлгөө. Шилумудын хөвгүүдээс Захад бөлгөө. 23 Бас Жибруны 
хөвгүүдээс тэргүүн Жириа, хоёрдугаар Амариа, гуравдугаар нь Захажиал, 
дөрөвдүгээр Жикамияам бөлгөө. 24 Үзиеэлийн хөвгүүдээс Мэкэ бөлгөө. 
Мэкэгийн хөвгүүдээс Шимир бөлгөө. ??? 26 Мирэрийн хөвгүүд нь Махали 
хийгээд Мүши бөлгөө. Зэ Ажиагийн хөвгүүдээс Бину бөлгөө. 27 Зэ 
Ажиагаар Мирэрийн үрс Бину болон Шухам ба Закур болон Ибри бөлгөө. 
28 Махалигаас Илиазар нь гарав. Түүнд хөвгүүнгүй бөлгөө. 29 Кисийн 
учир, Хисийн хөвгүүн Жирамийл 30 бас Мүнийг хөвгүн нь Махали, Идар, 
Жирамуд бөлгөө. Эд нь өөрийн эцэг нарын гэрийн ёсоор Ливитний 
хөвгүүд бөлгөө. 31 Бас эд нь Давид хааны өмнө хийгээд Задуг ба 
Химилиг, лам нарт Ливитний эцэг нарын тэргүүлэгчдийн өмнө өөрийн ах 
дүү нар болсон Аруны хөвгүүдийн тус шаваануудыг орхив гэвэл, тэргүүн 
эцэг нар нь өөрийн дүүгийн тус шаваануудыг орхив.  

Хорин тавдугаар бүлэг  

1 Бас Давид болон чуулганы түшмэд нь Асав, Химан, Идутуны хөвгүүдийг 
хуур, ятга, цангуудаар форофидлохын тул тэр үйлчлэлд салгаж тогтоов. 
Тэгээд хөдөлмөрчдийн тоо нь тэдний үйлчлэлээр гэвэл ийн; 2 Асавын 
хөвгүүдээс Закур, Иосив, Нитаниа, Асариа, эд гэвэл, Асавын хөвгүүд 
болон Асавын эрхийн доор бөлгөө. Тэд нь хааны захианаар 
форофидлов. 3 Жидутунаас гэвэл, Жидутуны Кидалиа, Жири, Ишай, 
Хашабиа, Мэтитиэ, шимай зургаан хөвгүүн нь өөрийн хуураар 
форофидлон магтаал өргөж, Жахуаг магтагч Жидутун эцгийнхээ эрхийн 
доор бөлгөө. 4 Химанаас гэвэл, Химаны хөвгүүд Бөхиэ, Матаниа, Үзиеэл, 
Шибуяал, Жиримуд 5 эд бүгдээр бурхны үйлст хааны эврийг өргөгч 
Химаны хөвгүүд бөлгөө. Бурхан нь Химанд арван дөрвөн хөвгүүн, гурван 
охиныг өгсөн бөлгөө. 6 Эд хамаг нь хааны захиснаар өөрийн эцгийн 
эрхийн доор дуулахын тул Жахуагийн гэрт цан, хуур, ятгуудаар бурхны 
гэрийн үйлчлэлийн тул Асав, Жидутун, Химанд бөлгөө. 7 Тэгээд өөрийн 
ах дүү нартай Жахуагийн дуунуудыг сураад хэцүү болсон бүгдийн тоо нь 
хоёр зуун наян найман хүн бөлгөө. 8 Тийнхүү тэд нь аймаг аймгаар, бага 



их буюу шавь багш хамтаар шавааг орхив. 9 Тэгээд тэргүүн шаваа нь 
Асавын тул Иосивыг тосов. Хоёрдугаар нь Хидалиаг тосов. Тэр нь ах дүү 
нар болон хөвгүүдтэй арван хоёр бөлгөө. 10 Гуравдугаар Закурыг тосов. 
Тэр нь хөвгүүд болоод ах дүү нартай арван хоёр бөлгөө. 11 Дөрөвдүгээр 
нь Изрийг тосов. Тэр нь хөвгүүд болоод ах дүү нартайгаа арван хоёр 
бөлгөө. 12 Тавдугаар нь Натаниаг тосов. Тэр нь хөвгүүд ах дүү нартай 
арван хоёр бөлгөө. 13 Зургадугаар нь Бөхиэг тосов. Тэр нь хөвгүүд болон 
ах дүү нартайгаа арван хоёр бөлгөө. 14 Долдугаар нь Жисарилаг тосов. 
Тэр нь хөвгүүд болон ах дүү нартай арван хоёр бөлгөө. 15 Наймдугаар нь 
Жишимэйэг тосов. Тэр нь хөвгүүд хийгээд ах дүү нартай арван хоёр 
бөлгөө. 16 Есдүгээр нь Маташиаг тосов. Тэр нь хөвгүүд хийгээд ах дүү 
нартай арван хоёр бөлгөө. 17 Аравдугаар нь Шимиэг тосов. Тэр нь 
хөвгүүд болон ах дүү нартай арван хоёр бөлгөө. 18 Арван нэгдүгээр нь 
Ажирайлыг тосов. Тэр нь ах дүү нартай арван хоёр бөлгөө. 19 Арван 
хоёрдугаар нь Хашабиаг тосов. Тэр нь хөвгүүд болон ах дүү нартай арван 
хоёр бөлгөө. 20 Арван гуравдугаар нь Шүбиэлийг тосов. Тэр нь хөвгүүд 
болон ах дүү нартай арван хоёр бөлгөө. 21 Арван дөрөвдүгээр нь 
Мэтитиэг тосов. Тэр нь хөвгүүд ба ах дүү нартай арван хоёр бөлгөө. 22 
Арван тавдугаар нь Жириммудыг тосов. Тэр нь хөвгүүд хийгээд ах дүү 
нартай арван хоёр бөлгөө. 23 Арван зургадугаар нь Хананиаг тосов. Тэр 
нь хөвгүүд болон ах дүү нартай арван хоёр бөлгөө. 24 Арван долдугаар 
нь Зусбикашаг тосов. Тэр нь хөвгүүд болон ах дүү нартай арван хоёр 
бөлгөө. 25 Арван наймдугаар нь Хананийг тосов. Тэр нь хөвгүүд болон ах 
дүү нартай арван хоёр бөлгөө. 26 Арван есдүгээр нь Манудыг тосов. Тэр 
нь хавгүүд болон ах дүү нартай арван хоёр бөлгөө. 27 Хорьдугаар нь 
Илияатаг тосов. Тэр нь хөвгүүд болон ах дүү нартай арван хоёр бөлгөө. 
28 Хорин нэгдүгээр нь Хутирыг тосов. Тэр нь хөвгүүд болон ах дүү нартай 
арван хоёр бөлгөө. 29 Хорин хоёрдугаар нь Кидлатыг тосов. Тэр нь 
хөвгүүд болон ахд үү нартай арван хоёр бөлгөө. 30 Хорин гуравдугаар нь 
Махижиүдийг тосов. Тэр нь хөвгүүд болон ах дүү нартай арван хоёр 
бөлгөө. 31 Хорин дөрөвдүгээр нь Рамамти Ижирийн тосов. Тэр нь хөвгүүд 
болон ах дүү нартай арван хоёр бөлгөө.  

Хорин зургадугаар бүлэг  

1 Сахигчдын хуваалгуудын учир Коританаас гэвэл, Асавын хөвгүүдээс 
байсан Корын Мишилилиа хөвгүүн бөлгөө. 2 Мишилимиэ хөвгүүнээс их 
хөвгүүнээс их хөвгүүн нь Закариа, хоёрдугаар нь Жидияал, гуравдугаар 
нь Жибадиа, дөрөвдүгээр нь Заднияал 3 тавдугаар нь Илма, зургадугаар 
нь Жихуханан, долдугаар нь Илиа Инай бөлгөө. 4 Бас Обид Идумийн 
хөвгүүд гэвэл, их нь Шимайа, хоёрдугаар нь Жихузабад, гуравдугаар нь 



Зуа, дөрөвдүгээр нь Сакар, тавдугаар нь Нитанил, 5 зургадугаар нь 
Амияал, долдугаар нь Иссахар, наймдугаар нь Пи Үлтэй бөлгөө. Тэр 
мэтээр бурхан нь түүнийг адислав. 6 Бас түүний Шимайа хөвгүүнд 
хөвгүүд нь төрөгдөв. Тэд нь хүчтэй баатрууд байсны тул өөрийн эцгийн 
гэрт эзлэв. 7 Шимайн хөвгүүд гэвэл, Уони, Рапайл, Обид, Илзабид 
бөлгөө. Түүний ах дүү нар нь хүчтэй хүмүүс бөлгөө. Бас Илиху болон 
Симакиа бөлгөө. Тэд хийгээд тэдний хөвгүүд, ах дүү нар нь үйлчлэлд 
хүчтэй, чадалтай болоод Обид Идүмийн жаран хоёр хүн бөлгөө. 9 Бас 
Мишилимийн хөвгүүд болон ах дүү нар нь арван найман хүчит хүн 
бөлгөө. 10 Бас Мирэрийн хөвгүүдээс байгч Хусад хөвгүүн бөлгөө. Тэргүүн 
нь Симри. Тэр гэвэл их хөвгүүн биш боловч түүний эцэг нь түүнийг 
тэргүүн болгов. 11 Хоёрдугаар нь Хилкиэ, гуравдугаар нь Тиблиа, 
дөрөвдүгээр нь Жикириэ бөлгөө. Хусагийн хамаг хөвгүүд, ах дүү нар нь 
арван гурав бөлгөө. 12 Тэдэнд сахигчдын хуваалгууд агсан бөгөөд 
тэргүүн хүмүүс нь Жахуагийн гэрт үйлчлэлийн тул өөр өөрийн тасагт 
бөлгөө. 13 Тэгээд тус бүр хаалганы учир тэдний эцэг нарын гэрийн ёсоор 
багас, ихсийн тул шаваанууд нь орхигдов. 14 Тэгээд зүүн зүгт болсон 
Жикирт хөвгүүний тул шавааг орхисонд түүний шаваа нь хойд зүгийг 
тосов. 15 Өмнө зүгт Обид Идүмийн тул хийгээд түүний хөвгүүдийн тул 
Ашүбилийн гэр нь тосогдов. 16 Баруун зүгт Шүбим болон Хусаны тул 
шаваа нь Шамкид хаалгыг гарах зээлээр тасаг тасгийн тус тосов. 17 Зүүн 
зүгт зургаан Ливитэн байдаг бөгөөд хойд зүгт өдөр бүр дөрөв, өмнө зүгт 
өдөр бүр дөрөв, Ашүфимийн зүгт хоёр хоёроор байдаг бөлгөө. 18 Бариад 
зүгт зээлд дөрөв, Парбарт хоёр бөлгөө. 19 Эд нь Корын болон Мирэрийн 
хөвгүүдийн дотор сахигчдын хуваалганууд бөлгөө. 20 Бас Ливитнээс 
Ахиа нь бурхны гэрийн сангуудын тэргүүлэгч болоод ариун юмнуудын 
сангуудын тэргүүлэгч бөлгөө. 21 Лэ ЭТаны хөвгүүдийн учир Киршуны 
аймгийн Лэ ЭТаны хөвгүүд болон тэргүүн эцэг нар гэвэл, Кармины 
аймгийн Лэ ЭТанаас Жихияали бөлгөө. 22 Жихияалийн хөвгүүд гэвэл, 
Житам, түүний Зо Ил дүү, тэд нь Жахуагийн гэрийн сангийн тэргүүлэгчид 
бөлгөө. 23 Амрамтан болон Изхартан, Хибрутэн болон Үзиеэлтнээс 24 
бас Мошийн Киршүм хөвгүүний Шибүйеэл хөвгүүн нь сангийн тэргүүлэгч 
бөлгөө. 25 Бас Илияазараас гарсан түүний ах дүү нар гэвэл, түүний 
Рихийна хөвгүүн, түүний Жимэйэ хөвгүүн ба түүний Зурам хөвгүүн, 
түүний Жикрий хөвгүүд ба түүний Шүлүмид хөвгүүд бөлгөө. 26 Тэр 
Шилумид хийгээд түүний ах дүү нар нь ариун болсон юмнуудын хамаг 
сангууд гэвэл, Давид хаан болон тэргүүн эцэг нар ба мянга зууны 
түшмэд, чуулганы түшмэдийн өргөсөн юмнуудын тэргүүлэгчид бөлгөө. 27 
Тэд гэвэл, дайлахдаа авсан олзлох Жахуагийн гэрийн гаргашийн тул 
өргөсөн бөлгөө. 28 Бас Самуйл нь үзлэгч, Хисийн Савал хөвгүүд, Нирийн 
Абнир хөвгүүд болон Жирүйн Жиуав хөвгүүний хамаг өргөсөн гэвэл, хэн 



нэгний өргөсөн юм нь Шилүмид болон түүний ах дүү нарын эрхийн доор 
бөлгөө. 29 Изхартнаас Кинаниа хийгээд түүний хөвгүүд нь гадаад хэрэгт 
Израйльд түшмэд болон заргачид бөлгөө. 30 Бас Хибрунтнээс Хашабиа 
нь түүний ах дүү нартай нэг мянга долоон зуун баатар хүн болоод 
Иорданы наад баруун этгээдээр заагчдын дунд Жахуагийн хамаг хэрэг 
болон хааны зарагдлыг бүтээдэг бөлгөө. 31 Хибрунтны дунд гэвэл, 
өөрийн эцэг нарын үйлсээр Жириа нь Хибрунтны дунд тэргүүн бөлгөө. 
Давидын эзэлсэний дөчдүгээр жилд тэднийг бэдэрсэнд тэдний дунд хүчит 
баатрууд нь Килиадын Изарт олдсон бөлгөө. 32 Бас түүний ах дүү нар нь 
баатрууд болоод хоёр мянга долоон зуун тэргүүн эцэг нар бөлгөө. 
Тэднийг Давид хаан нь Рүбинтэн болон Кадтан, Манасшийн хагас овогт 
бурхны учир аливаа хэрэг хийгээд хааны юмнуудад тэргүүлэгчид болгов.  

Хорин долдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Израйлийн хөвгүүдийн тоо гэвэл, тэргүүн эцэг нар болон мянга, 
зуун түшмэд, хуваалгануудын аливаа хэргээр хаанд зарагдагч түшмэд нь 
жилийн хамаг саруудын сар бүрд орогчид, гарагчид нь хорин дөрвөн 
мянган хүн бөлгөө. 2 Нэгдүгээр сарын нэгэнд хуваалгад Забдияалын 
Зашубиам хөвгүүд бөлгөө. Түүний хуваалгад хорин дөрвөн мянган хүн 
бөлгөө. 3 Нэгдүгээр сард чуулганы хамаг түшмэдийн тэргүүлэгч нь 
Пирижийн хөвгүүдээс бөлгөө. 4 Тэгээд хоёрдугаар сарын хуваалгад 
Хухугийн аймгийн Додай бөлгөө. Түүний хуваалгын тэргүүлэгч нь Миклуд 
бөлгөө. Түүний хуваалгад хоёр мянга дөрвөн зуун хүн бөлгөө. 5 
Гуравдугаар сард чуулганы гуравдугаар шүшмэл нь Жихуй Ад тэргүүн 
ламын Биниа хөвгүүн бөлгөө. Түүний хуваалгад хорин дөрвөн мянган хүн 
бөлгөө. 6 Тэр Биниа гэвэл, хүчит гучаас нэг болоод гучны тэргүүлэгч 
бөлгөө. Бас түүний хуваалгад түүний Амизабад хөвгүүн бөлгөө. 7 
Дөрөвдүгээр сард дөрөвдүгээр түшмэл нь Жиуавын Асахил дүү бөлгөө. 
Түүний Жибадиа хөвгүүн нь түүний хойно бөлгөө. Бас түүний хуваалгад 
хорин дөрвөн мянган хүн бөлгөө. 8 Тавдугаар сард тавдугаар түшмэл нь 
Израхийн аймгийн Самхуд бөлгөө. Түүний хуваалгад хоёр түшмэл нь 
Тикуэгийн аймгийн Ихисийн Ира хөвгүүн бөлгөө. Түүний хуваалгад хоёр 
түмэн дөрвөн мянган хүн бөлгөө. 10 Долдугаар сард долдугаар түшмэл 
нь Ифараймын хөвгүүдийн Пилуны аймгийн Хилиз бөлгөө. Түүний 
хуваалгад хоёр түмэн дөрвөн мянган хүн бөлгөө. 11 Наймдугаар сард 
наймдугаар түшмэл нь Зархитны Хүшэдийн аймгийн Сибикэй бөлгөө. 
Түүний хуваалгад хоёр түм дөрвөн мянган хүн бөлгөө. 12 Есдүгээр сард 
есдүгээр түшмэл нь Бинзамины овгийн Анитудын аймгийн Абияазар 
бөлгөө. Түүний хуваалгад хоёр түм дөрвөн мянган хүн бөлгөө. 13 
Аравдугаар сард аравдугаар түшмэл нь Зархитны Нитуфидын аймгийн 



Махарай бөлгөө. Түүний хуваалгад хоёр түмэн дөрвөн мянган мхүн 
бөлгөө. 14 Арван нэгдүгээр сард арван нэгдүгээр түшмэл нь Ифараймын 
хөвгүүдийн Пиратуны аймгийн Бинай бөлгөө. Түүний хуваалгад хоёр 
түмэн дөрвөн мянган хүн бөлгөө. 15 Арван хоёр сард арван хоёрдугаар 
түшмэл нь Однияалын Нитубадын аймгийн Хилдай бөлгөө. Түүний 
хуваалгад хоёр түм дөрвөн мянгөн хүн бөлгөө. 16 Бас Израйлийн овгийн 
тэргүүлэгчид гэвэл, Рубинтны тэргүүлэгч нь Жикрийн Илияазар хөвгүүн, 
Симизунтнаас Мэ Э Кэгийн Шипатна хөвгүүн, 17 Ливитнээс Химуймины 
Хашабиа хөвгүүн, Аруны аймгаас Задуг 18 Иудегээс Давидын Илиху ах, 
Иссахараас Мизайлын Умри хөвгүүн Забулоноос Обидиагийн Ишиамиа 
хөввгүүн, Навталигаас Азрияалын Жиримүд хөвгүүн 20 Ифараймын 
хөвгүүдээс Азижиагийн хошиа хөвгүүн, Манасгийн хагас овгоос Бидайн 
Зо Ил хөвгүүн 21 Килиадад байгч Манасшийн хагас овгоос Жикариам 
Идо хөвгүүн, Бинзаминаас Абнимын Зэ Ашияал хөвгүүн, 22 Дэнгээс 
Жирухамын Азрийл хөвгүүн бөлгөө. Эд нь Израйлийн овгуудын ноёд 
бөлгөө. 23 Зүгээр Давид нь 20 наснаас доор байгчдын тоог эс тоолов. Тэр 
юуны тул гэвэл, Жахуа нь ийн; Би Израйлийн огторгуйн одод мэт 
үлэмжлүүлэх буй гэж зарлиг болсон бөлгөө. 24 Жирүйн Жиуав хөвгүүд нь 
эхэлж тоолсон боловч эс төгсөв. Тэр юуныт ул гэвэл, үүний учир 
Израйлийн тус хилэн гарав. Бас тоо нь Давид хааны цагийн туужийн 
бичгүүдэд эс оруулагдав. 25 Бас Адияалын Азмавид нь хааны сангуудын 
тэргүүлэгч байсан бөгөөд Үзиэгийн Жихунатан хөвгүүн нь тариалангуудад 
хийгээд балгад ба хотодод бат гэрүүдэд байгч сангийн гэрүүдийн 
тэргүүлэгч бөлгөө. 26 Килувын Изри хөвгүүн нь тариаланд үйлийг 
үйлдэгчид, газрыг хагалагчдын тэргүүлэгч бөлгөө. 27 Арнидын аймгийн 
Шимий нь үзмийн тариалангуудын тэргүүлэгч бөлгөө. Шибами аймгийн 
Забди нь үзмийн ундаа хадгалдаг гэрүүдэд орох үзмийн тариалангуудын 
үрсийн тэргүүлэгч бөлгөө. 28 Хидарын аймгийн Бавал Ханан нь тал 
газруудад байсан тосны модод тошлогийн моддын тэргүүлэгч байсан 
бөгөөд Зуас нь тос хадгалдаг гэрүүдийн тэргүүлэгч бөлгөө. 29 Шаруны 
аймгийн Ситрай нь Шарунд тэжээгдсэн үрхийн тэргүүлэгч байсан бөгөөд 
Адалийн шафад хөвгүүн нь тал газруудад байсан үхрийн тэргүүлэгч 
бөлгөө. 30 Ишмийлийн аймгийн Обил нь тэмээдийн тэргүүлэгч байсан 
бөгөөд Мирунудын аймгийн Жихдиа нь илжгэдийн тэргүүлэгч бөлгөө. 31 
Бас Хакирийн аймгийн Зажиз нь хонины тэргүүлэгч бөлгөө. Эд бүгдээр 
Давид хааны эд таваарын тэрүүлэгчид бөлгөө 32 Бас Давидын Зунатан 
авга нь саран зөвлөгч хүн болон бичээч бөлгөө. Бас Какмунын Жихаяал 
хөвгүүн нь хааны хөвгүүдтэй бөлгөө. 33 Бас Ахитопил нь хааны зөвлөгч 
байсан бөгөөд Архийн аймгийн Хүшэй нь хааны нөхөр бөлгөө. 34 Бас 
Ахитопилоос хойно Бинайн Жихуй Ад хөвгүүн хийгээд Абияатар бөлгөө. 
Бас Жиуав нь хааны чуулганы тэргүүлэгч бөлгөө.  



Хорин наймдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Давид нь Израйлийн хамаг ноёд гэвэл, аймгуудын ноёд хийгээд 
хуваалгаар үйлчилдэг ангиудын түшмэд ба мянганы түшмэд, зууны 
түшмэд ба хаан болон түүний хөвгүүдийн хамаг эд таваарыг сахигчид, 
зарц нар, баатрууд болон хүчит хүмүүсийг Иерусалимд цуглуулав. 2 
Тэгээд Давид нь босоод ийн өгүүлрүүн; Миний ах дүү нар, миний улс аа! 
Намайг сонсогтун! Би зүрхээрээ Жахуагийн тогтоолын хайрцгийн тул 
болон бидний бурхны хөлийн тавцангийн тул тогтох гэрийг үүдэхийг 
санаад үүдэхийн тул бэлтгэсэн бөлгөө. 3 Зүгээр бурхан нь надад ийн; Чи 
миний нэрд гэрийг үл үүдэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи дайны хүн 
болоод цусыг асгасан буй гэж зарлиг болсон буй. 4 Тийн боловч 
Израйлийн Жахуа бурхан нь миний эцгийн бүхэл гэрээс намайг 
Израйлийн хаан мөнх болгохын тул сонгов. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
Иудег тэргүүлэгч болгон сонгоод Иудегээс миний эцгийн гэрийг сонгон, 
миний эцгийн хөвгүүдээс намайг таалан хамаг Израйлийн хаан болгов. 5 
Бас Жахуа нь надад олон хөвгүүнийг өгөөд тэд бүгдээс Израйлийн дээр 
болох бөгөөд Жахуагийн эзэлгүүрний ширээнд суухын тул миний 
Соломон хөвгүүнийг сонгов. 6 Бас тэр нь надад ийн; Чиний Соломон 
хөвгүүн нь миний гэр болон миний хүрээнүүдийг үүдэх болъюу. Тэр юуны 
тул гэвэл, би түүнийг өөрийн хөвгүүн болгон сонсгоод түүний эцэг болох 
буй. 7 Бас хэрвээ тэр нь миний захиануудыг болон шийдвэрүүдийг 
өнөөдөр мэт үйлдэхэд бат болговол, би түүний эзэлгүүрнийг мөнхөд 
байлгах буй гэж зарлиг болов. 8 Тиймийн тул одоо Жахуагийн чуулган 
болсон хамаг Израйлийн өмнө хийгээд бидний бурхны сонсохоор өөрийн 
Жахуа бурхны захиануудыг хэрэглэн сахигтун! Тэгвэл та сайн газрыг 
эдлэн, таны хойно таны ач үрсэд мөнх өмч болгон үлдээх болъюу. 9 Бас 
миний Соломон хөвгүүн ээ! Өөрийн эцгийн бурхныг ташин түүнд магад 
зүрх хийгээд дорд сэтгэлээр зарагдан үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа 
нь хамаг зүрхийг шинжлэн, сэтгэлийн хамаг саналуудыг онодог. Хэрвээ 
чи түүнийг бэдэрвэл тэр нь чамд олдох буй. Зүгээр хэрвээ чи түүнийг 
орхивол тэр нь чамайг мөнхөд огоорох болъюу. 10 Өдгөө хичээн үйлд. 
Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь ариун орон болох гэрийг үүдэхэд чамайг 
сонгосон буй. Бат бат болоод бүтээн үйлд 11 гээд Давид нь Соломон 
хөвгүүндээ орох орон, түүний гэрүүд, түүний сангууд, түүний дээрх 
тасгууд, дотоод тасгууд, болон өршөөлийн суудлын орон эдний хэвүүдийг 
өгөн 12 тодотголын түүнд мэдүүлсэн хамгийн хэв гэвэл, Жахуагийн 
гэрийн хүрээнүүд болон хамаг тойрогч тасгууд ба бурхны гэрийн сангууд 
хийгээд өргөгдсөн юмнуудын сангуудын хэвүүдийг өгөн 13 лам нар 
хийгээд Ливитний хуваалгуудын тул ба Жахуагийн гэрийн үйлчлэлийн 
хамаг үйлийн тул болон Жахуагийн гэрт үйлчлэлийн хамаг зэвсгүүдийн 



тул хэвийг өгөв. 14 Бас тэр алтан үйлчлэлийн зүйл бүрийн хамаг савсын 
тул алтыг чинлүүрээр өгөн, хамаг мөнгөн зэвсгүүдийн тул гэвэл, 
үйлчлэлийн зүйл бүрийн хамаг савсын тул чинлүүрээр өгөв. 15 Эд гэвэл, 
алтан гэрэвчдэд хийгээд тэдний зулын алтан савст чинлэж, тус бүр 
гэрэвч хийгээд түүний зулын саванд чинлэж өгөв. Бас мөнгөн гэрэвчдэд 
хийгээд гэрэвч бүрд ба түүний зулын савсад аливаа гэрэвчийн эдлэхийг 
чинлэж өгөв. 16 Бас өмнөх боорцгийн ширээдийн тул гэвэл, тус бүр 
ширээний тул алт, бас мөнгөн ширээний тул мөнгийг өгөв. 17 Бас майхны 
гохос хийгээд тавгууд ба аягасын тул алтыг өгөн, их алтан аягасын тус 
бүр их аяганы тул чинлэж өгөөд тус бүр их мөнгөн аяганы тул чинлэж 
өгөв. 18 Бас анхилах үнэртний тахилын ширээний тул ариун алт чинлэж 
жигнэж өгөн дална. дэлгэж Жахуагийн тогтоолын хайрцгийг бүрхээгч 
Хировуудын тэргийн хэвийн ёсоор алтыг өгөөд ийн 19 Жахуа нь мутраа 
миний дээр байлган энэ хамаг гэвэл, энэ хэвийн хамаг үйлсийг бичгээр 
намайг онуулж үйлдэв гэж өгүүлэв. 20 Бас Давид нь Соломон хөвгүүндээ 
ийн; Бат зоримгоор бүтээн хий. Бүү ай. Бүү эмээ. Яагаад гэвэл, Жахуа 
бурхан гэвэл миний бурхан нь чамтай болох буй. Тэр нь чамайг үл орхин, 
Жахуагийн гэрийн үйлчлэлд хамаг үйлийг чиний төгсөх болтол үл огоорох 
буй. 21 Тэгээд Мана. лам нар болон Ливитний хуваалгууд нь бурхны 
гэрийн хамаг үйлчлэлийн тул болох буй. Бас үйлийн аливаа зүйлийн тул, 
аливаа үйлчлэлийн тул аливаа дуртай уран хүн нь чамтай болох буй. Бас 
ноёд хийгээд улс нь огт чиний зарлигаар үйлдэх буй гэж өгүүлэв.  

Хорин есдүгээр бүлэг  

1 Бас Давид хаан нь бүхэл чуулганд ийн өгүүлрүүн; Бурхны ганцхан 
сонгосон миний Соломон хөвгүүн нь залуу зөөлөн буй. Харин үйл нь их 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, энэ орд харш нь хүний тул бус. Харин Жахуа 
бурхны тул буй. 2 Тэгээд би хамаг хүчэээрээ өөрийн өөрийн бурхны 
гэрийн тул бэлдэн алтан юмын тул алтан, мөнгөн юмын тул мөнгөн ба зэс 
юмын тул зэс, төмөр юмын тул төмөр ба модон юмын тул модон бас 
Бирил чулууд болон суулгагдах чулууд ба гэрэлт чулууд хийгээд олон 
өнгөт ба эрдэнэ чулуудын аливаа зүйл хийгээд цагаан чулуудыг элбэг 
бэлдэв. 3 Бас би өөрийн бурхдын гэрийг таалаад ариун гэрийн тул миний 
хамаг бэлдснээс гадна өөрийн эдээс алт, мөнгийг өөрийн бурхны гэрийн 
тул өгсөн буй гэвэл 4 Офирын алтнаас гурван мянга далантын төдий алт, 
долоон мянга далантын төдий ариун мөнгийг гэрийн ханыг бүрэхийн тул 
өгсөн буй. 5 Алтан юмын тул алт, мөнгөн юмын тул мөнгө ба урануудын 
харуудаар хийгээд аливаа зүйлийн үйлийн тул болой. Тэгээд өнөөдөр хэн 
өөрийн үйлчлэлийг Жахуад өргөхийг дурламуй 6 гэсэнд эцэг нар хааны 
үйлийн ноёд нь дуртайгаар өргөв. 7 Тэд нь бурхны гэрийн үйлчлэлийн тул 



таван мянга далантын төдий алт, нэг түмэн дархан ба нэг түмэн далант 
төдий мөнгийг, нэг түмэн найман мянган далантын төдий төмрийг өгөв. 8 
Бас эрдэнэ чулууд байгсад нь Жахуагийн гэрийн шанд Хиршуны аймгийн 
Жихияалын гарар өгөв. 9 Тэгээд улс нь дуртайгаар өргөн магад зүрхээр 
Жахуад дуртайгаар өргөсний тул жаргалцав. Бас Давид хаан нь их 
жаргалангаар баясав. 10 Тиймийн тул Давид нь бүхэл чуулганы өмнө 
Жахуаг магтав. Бас Давид нь ийн айлтгаруун; Бидний Израйль эцгийн 
Жахуа бурхаан! Чи мөнх наст магтагдах болтугай! 11 Жахуа аа! Их 
байдал хийгээд аугаа хүч ба цог жавхлан болон ялгах ба цог заль нь 
чиний буй. Тэр юуны тул гэвэл, огторгуй ба дэлхийд хамаг ахуй нь чиний 
буй. Жахуа аа! Эзэлгүүрин нь чиний буй бөгөөд чи хамгаас дээр тэргүүн 
болон өргөмжлөгдсөн амой. 12 Баяжил ба эрхэм нь чамаас буй. Чи 
хамгийн дээр хаан буй. Чиний мутарт аугаа хүч болон чадал буй бөгөөд 
чиний мутар нь ихэтгэн, хамагт хүчийг өгч чадна. 13 Тиймийн тул бидний 
бурхаан! Бид чамайг магтан, чиний цог жавхлант нэрд магтаалыг өргөнө. 
14 Зүгээр би хийгээд миний улс нь хаад буюу. Бид захин энэ мэт 
дуртайгаар өргөх чадал болсон буюу. Тэр юуны тул гэвэл, хамаг юмнууд 
нь чамаас буй бөгөөд бид чиний юмнаас чамд өргөсөн буй. 15 Бид гэвэл, 
өөрийн хамаг эцэг нар мэт чиний өмнө оролт болон аяны улс буй. Бидний 
дэлхий дээр байхад өдрүүд нь сүүдэр мэт болон үл тогтох буй. 16 Бидний 
Жахуа бурхаан! Энэ чиний нэрийн тул гэрийг үүдэх бидний бэлдсэн хамаг 
сан нь чамаас гараад бүрнээр чиний буй. 17 Бас миний бурхаан! Чи 
зүрхийг шинжлэн шударга хүнийг таална гэж би мэднэ. Би гэвэл, өөрийн 
зүрхний шударгаар эд хамаг юмнуудыг дуртайгаар өргөв. Бас энд байгч 
чиний улсын чамд дуртайгаар өргөхийг би баясгалангаар үзэв. 18 
Биднийл Абрахим болон Исаг ба Израйль эцэг нарын Жахуа бурхаан! 
Өөрийн улсын зүрхний сэтгэлийн санаанд үүнийг мөнхөд байлган, тэдний 
зүрхийг өөртөө тогтоон соёрх! 19 Бас чиний зарлигууд болон чиний 
гэрчилгээнүүд ба чиний тогтоолуудыг сахихын тул хийгээд миний 
бэлдсэнээр хамгийг үйлдэж орд харшийг үүдэхийн тул миний Соломон 
хөвгүүнд шударга зүрхийг өгөн соёрх! 20 гэж залбираад Давид нь бүхэл 
чуулганд ийн өгүүлрүүн; Өдгөө өөрийн Жахуа бурхныг магтагтун! гэсэнд 
бүхэл чуулган нь өөрийн эцэг нарын Жахуа бурхныг магталцан, толгойгоо 
бөхийлгөж Жахуад болон хаанд мөргөв. 21 Бас тэд нь тэр өдрийн 
маргааш өдөр хамаг Израйлийн тул Жахуад тахилуудыг өргөн, Жахуад 
шатаалт тахилуудыг өргөн, нэг мянган шар болон мянган хуц ба мянган 
хурга болон тэдний ундааны өргөлүүд ба тахилуудыг элбэгээр өргөв. 22 
Бас тэд нь тэр өдөр Жахуагийн өмнө их жаргалангаар идэж ууж Давидын 
Соломон хөвгүүнийг захиж хаан болгон Жахуад тэргүүн эзлэгч болгон 
тослоод Задугийг лам болгов. 23 Тэгээд Соломон нь өөрийн эцгийн 
оронд Жахуагийн ширээн дээр хаан болон сууж бүтээмжит болов. 



Тийнхүү хамаг Израйль нь түүнийг сонсов. 24 Бас хамаг ноёд хүчит 
хүмүүүс ба Давид хааны хамаг хөвгүүд нь Соломон хааны эрхэнд оров. 
25 Бас Жахуа нь Соломоынг хамаг Израйлийн өмнө маш ихэд 
үлэмжлүүлэн, түүнд хааны байдлыг өгөв. Тэр мэт байдал нь түүнээс урьд 
Израйлийн дотор байсан нэг ч хаанд эс болсон бөлгөө. 26 Тэр мэтээр 
Жисийн Давид хөвгүүн нь Израйльд эзлэв. 27 Тэгээд түүний Израйлийн 
дээр эзэлсэн цаг нь дөчин жил бөлгөө гэвэл, Хибрунд долоон жил эзлээд 
Иерусалимд гучин гурван жил эзлэв. 28 Тэгээд тэр нь их настай болоод 
өдрүүд хийгээд баяжил ба хөдлөлөөр түгээмэл болоод нөгчив. Жич 
түүний Соломон хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов. 29 Тийнхүү Давид 
хааны үйлс гэвэл, тэргүүний хийгээд адгийн үйлс нь Самуйл үзлэгчийн 
номын дотор болон Натан форофидын номын дотор ба Кад үзлэгчийн 
номын дотор бичигдсэн буй гэвэл, 30 түүний эзэлсэн болон хүч ба түүнд 
хийгээд Израйльд ба газруудын хамаг эзэлгүүридэд учирсан цагууд нь 
бичигдсэн буй. Цагийн тууж хэмээгчийн нэгдүгээр ном төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Давидын Соломон хөвгүүн нь өөрийн эзэлгүүрэнд бат 
болов. Бас түүний Жахуа бурхан нь түүнтэй байж түүнийг машид ихэтгэв. 
2 Тийнхүү Соломон нь хамаг Израйльд гэвэл мянга, зууны түшмэдэд 
хийгээд шүүгчдэд ба эцэг нарын тэргүүлэгч хамаг Израйлийн дотор байгч 
аливаа түшмэлд өгүүлрүүн; 3 Соломон болон түүний бүхэл чуулган нь 
Кибиюунд байгч өндөр оронд одолцов. Тэр юуны тул гэвэл, бурхны 
чуулганы майхан нь тэнд бөлгөө. Тэрхүү майхныг Жахуагийн Моши боол 
нь говьд байсан бөлгөө. 4 Зүгээр Давид нь бурхны хайрцгийг Кирияад 
Жикримээс түүний тул бэлдсэн орондоо авчирсан бөлгөө. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэр нь түүний тул Иерусалимд нэг майхныг барьсан бөлгөө. 5 Бас 
Хүрийн Үри хөвгүүний Бизэлил хөвгүүний бүтээсэн тахилын зэс ширээ нь 
Жахуагийн сүмийн өмнө байсан бөгөөд Соломон болон чуулган нь түүний 
тэнд цугладаг бөлгөө. 6 Тэгээд Соломон нь Жахуагийн өмнө чуулганы 
сүмийн дэргэд байсан тахилын зэс ширээнд одоод түүний дээр мянган 
шатаалт тахилыг өргөв. 7 Тэр шөнө бурхан нь Соломонд үзэгдээд түүнд 
зарлиг болруун; Миний чамд юу өгөхийг эрэн үйлд 8 гэж зарлиг болсонд 
Соломон нь бурханд айлтгаруун; Чи миний Давид эцэгт их өршөөлийг 
үзүүлээд, түүний оронд намайг хаан болгов. 9 Жахуа бурхаан! Миний 
эцэгт чиний зарлиг болсон нь өдгөө бат болох болтугай! Тэр юуны тул 
гэвэл, чи газрын тоос мэт их тоот улсын дээр намайг хаан болгов. 10 
Өдгөө миний энэ улсын өмнө гарах, орохын тул надад цэцэн болон 
ухааныг өгөн соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, энэ чиний их улсыг хэн шүүж 



чадах буюу 11 хэмээн айлтгасанд бурхан нь Соломонд айлтгаруун; Энэ 
нь чиний зүрхэнд байсан бөгөөд чиний баяжил болон эд таваар, ба 
хүндлэл, өөрийн дайснуудын амь ба урт насыг эс эрэн, миний улсын дээр 
хаан болоод тэднийг шийтгэхийн тул өөртөө цэцэн ухааныг эрсний тул 12 
цэцэн болон ухаан нь чамд өгөгдсөн буй. Бас би чамаас урьд байсан 
хаадын эс эдэлсэн бөгөөд, чамаас хойно хэний ч үл эдлэх баяжил эд 
таваар, хүндлэлийг чамд өгсү гэж зарлиг болов. 13 Тэгээд Соломон 
Хибиюунд байгч өндөр орноос гэвэл, чуулганы сүмийн өмнөөс 
Иерусалимд одоод Израйлын дээр эзлэв. 14 Бас Соломон нь тэргэс 
хийгээд морьт хүмүүсийг цуглуулав. Тийнхүү түүнд нэг мянга дөрвөн зуун 
тэрэг хийгээд нэг түм хоёр мянган морьт хүн бөлгөө. Тэр нь тэднийг 
тэргэсийн балгадад хийгээд хаантай Иерусалимд байлгав. 15 Бас хаан нь 
Иерусалимын дотор мөнгө, алтыг чулуу мэт элбэг болгон хуш модыг бэлд 
байгч тост мэт элбэг болгов. 16 Бас Соломон нь Египетээс морьд болон 
бөсийг авчруулдаг бөлгөө. Хааны худалдагчид нь бөсийг үнээр авдаг 
бөлгөө. 17 Жич тэд нь Египетээс тэргийг зургаан зуун шигэлийн төдий 
мөнгөөр гаргадаг бөгөөд морийг зуун тавин шигэлийн төдий мөнгөөр 
гаргадаг бөлгөө. Тэр мэтээр Хидтэний хаад, нь Сирийн хаадын тул 
тэдний аргаар авчирдаг бөлгөө.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Соломон нь Жахуагийн нэрийн тул нэгэн гэр болон өөрийн 
эзэлгүүрний тул нэгэн гэрийг үүдэх зоригтой бөлгөө. 2 Тийнхүү Соломон 
нь ачааг өргөх долоон түмэн хийгээд, ууланд цавчих найман түмэн, 
тэднийг сахих гурван мянга зургаан зуун хүнийг тоогоор тавив. 3 Бас 
Соломон нь Тийрийн Хирам хаанд илгээж ийн; Чи миний Давид эцгийн 
суух гэрийн үүдэхийн тул хуш модыг илгээж, үйлдсэн мэт түүнчлэн надад 
үйлдэн хайрла 4 Мана. Би өөрийн Жахуа бурхны ирийн тул түүнд 
ариутган, түүний өмнө анхилах үнэртнийг шатаан, үргэлж өмнөх 
боорцгийн тул болон өглөө, үдэш бүрийн хийгээд Савад өдрүүдийн ба 
шинэ сарын хийгээд бидний Жахуа бурхны хүндэт найруудын шатаалт 
тахилуудын тул гэрийг үүднэ. Энэ нь Израйльд Израйльд мөнх тогтоол 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, бидний бурхан нь хамаг бурхдаас их буй. 6 
Зүгээр түүнд хэн гэрийг үүдэж чаднам. Тэр юуны тул гэвэл, огторгуй 
гэвэл, огторгуйнуудын огторгуй нь түүнийг үл багтаана. Тиймийн тул 
ямагт түүний өмнө өргөлийг шатаахын тул түүний тул гэрийг үүдэх би хэн 
буюу. 7 Тиймийн тул алт, мөнгө, зэс, төмөр ба хөхөвтөр улаан, улаан, 
цэнхрээр үйлдэгч болон миний Давид эцгийн бэлтгэсэн гэвэл, надтай 
Иуде болон Иерусалимын дотор байгч уран хүмүүстэй сийлж чадагч уран 
хүнийг над илгээтүгэй! 8 Бас миний одыг элбэгээр бэлтгэхийн тул хуш 



мод, нарс, алмун модыг надад Ливанаас илгээтүгэй! Тэр юуны тул гэвэл, 
чиний боолууд нь Ливанд модыг цавчихыг мэдэгчид буй гэж би мэднэ. 
Тэгээд миний боолууд нь чиний боолуудтай байлцах буй. 9 Тэр юуны тул 
гэвэл, миний үүдэх гэр нь гайхамшигт их болох буй. 10 Тэгээд Мана. Би 
чиний мод цавчигч боолуудад хоёр түмэн хэмжүүрийн төдий цохисон 
буудай, хоёр түмэн бадын хэмжүүрийн төдий арвай, хоёр түмэн бадын 
төдий тосыг өгсү 11 гэж илгээсэнд Тийрийн Хирам хаан нь хариу бичгийг 
Соломонд илгээж ийн; Жахуа нь өөрийн улсыг янагласны тул тэдний 
дээр чамайг хаан болгов гэж бичив. 12 Бас Хирам нь ийн. Огторгуй 
дэлхийг бүтээгч болон Израйлийн Жахуа бурхан нь магтагдах болтугай! 
гэвэл тэр нь Жахуад болон өөрийн эзэлгүүрэнд гэрийг үүдэхийн тул 
Давид хаанд цэцэ хийгээд унамгай ухаант хөвгүүдийг өгсөн буй. 13 
Тэгээд өдгөө би өөрийн Хирам эцгийн нэгэн ухаант уран хүнийг чиний 
болон чиний эцэг агсан миний Давид эзний уран хүмүүстэй байлцахын 
тул илгээв. 14 Тэр нь Дэнгийн овгийн охидоос нэгэн эхнэрийн хөвгүүн 
бөгөөд түүний эцэг нь Тийрийн хүн бөлгөө. Тэр нь алт, мөнгө, зэс, төмөр, 
чулуу, мод ба хөхөвтөр улаан, улаан, цэнхэр, нарийн бөс хийгээд 
улаанаар дархлах мэдэгч болгон аливаа зүйлийн сийлмэлийг сийлэх, 
түүнд аливаа өгөгдөх үйлдвэрнийг мэдэгч буй. 15 Тиймийн тул миний 
эзэн хаан нь өгүүлсэн буудай, арвайн, тос, дарсаа боолууддаа илгээх 
болтугай! 16 Тэгээд бид чиний хэрэглэсний төдий модыг Ливанаас 
цавчаад, салууд болгон Зофа хүртэл далайгаар чамд хүргэх буй. Тэгээд 
чи түүнийг Иерусалимд аваачих буй гэлээ. 17 Тэгээд Соломон нь 
Израйлийн газарт байсан хамаг оролтыг өөрийн Давид эцгийн тоолсноор 
тоолов. Тийнхүү тэдний тоо нь нэгэн бум таван түм гурван мянга зургаан 
зуун хүн бөлгөө. 18 Тэгээд тэр нь тэднээс долоон түмний төдийг ачааг 
өргөгчид болгон найман түмний төдийг ууланд цавчигчид болгон гурван 
мянга зургаан зууны төдийг улсын үйлвэрийг сахигчид болгон тогтоов.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Соломон нь Иерусалимд байгч Муриа уулны дээр өөрийн Давид 
эцэгт үзэгдсэн газар гэвэл, Зэвүсийн аймгийн Ураны үтрэмд Давидын 
бэлтгэсэн газрын тэнд Жахуагийн гэрийг эхэлж үүдэв. 2 Тийнхүү тэр нь 
өөрийн эзлэхийн дөрөвдүгээр жилийн хоёрдугаар сарын хоёрдугаар өдөр 
эхэлж үүдэв. 3 Тэгээд бурхны гэрийг үүдэхийн тул Соломонд сургагдсан 
нь ийн бөлгөө. Урт нь тэргүүн хэмжээгээр жаран тохой бөгөөд өргөн нь 
хорин тохой бөлгөө. 4 Бас өмнөх хүрээний урт нь гэрийн өргөний ёсоор 
хорин тохой болсон бөгөөд өндөр нь зуун хорин тохой бөлгөө. Бас тэр нь 
түүний дотрыг ариун алтаар бүрэв. 5 Бас тэр нь их гэрийг нарс модоор 
бүрхээгээд ариун алтаар бүрж түүний дээр дал модод болон гинжээр 



чимэв. 6 Бас тэр нь гэрийг эрдэнэ чулуугаар чимж үйлдэв. Тийнхүү алт нь 
Тарваймын алт бөлгөө. 7 Бас тэр нь гэр болон модод ба баганас, хана, 
үүднүүдийг алтаар бүрээд, ханануудын дээр Кирувуудыг сийлэв. 8 Бас 
тэр нь маш ариун гэрийг үүдэв. Түүний урт нь гэрийн өргөний ёсоор хорин 
тохой болсон бөгөөд өргөн нь хорин тохой бөлгөө. Бас тэр нь түүнийг 
зургаан зуун далантын төдий ариун алтаар бүрэв. 9 Бас хадааснуудын 
хүнд нь тавин шигилийн төдий алт бөлгөө. Бас тэр нь дээрх тасгуудыг 
алтаар бүрэв. 10 Тэгээд тэр нь маш ариун орны дотор хоёр Кирувын дүрс 
үйлдсэн бөгөөд алтаар бүрэв. 11 Бас Кирувуудын даль нь уртаар хорин 
тохой болсон бөгөөд нэг даль нь таван тохой болоод гэрийн хананд 
хүрэв. Жич нөгөө даль нь таван тохой болоод гэрийн хананд хүрэв. Нөгөө 
даль нь таван тохой болоод нөгөө Кирувын дальтай нийлэлцэв. 13 Эд 
Кирувуудын далиуд нь хорин тохойгоор дэлгэрсэн буй. Тэд нь хөлөөрөө 
байж, нүүрээрээ дотор харж байв. 14 Бас тэр нь хөшгийг цэнхэр, 
хөхөвтөр улаан, улаан, болон нарийн бөсөөр үйлдээд түүний дээр 
Кирувуудыг бүтээв. 15 Бас тэр нь гэрийн өмнө хоёр баганыг үйлдэв. 
Тэдний өндөр нь гучин таван тохой болсон бөгөөд тус бүрийн орой дээр 
байсан тэргүүн нь таван тохой бөлгөө. 16 Бас тэр нь дотоод залбирах 
оронд мэт гинжсийг бүтээгээд баганасын дээр тавиад зуун анарыг 
үйлдээд, гинжсийн дээр үйлдэв. 17 Тэгээд тэр нь баганасыг сүмийн өмнө 
босгон, нэгийг баруун, нөгөөг зүүн зүгт тавив. Тийнхүү тэр нь баруун 
зүгийн баганыг Закин гэж нэрлэн, зүүн зүгийн баганыг Боваж гэж нэрлэв.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Бас тэр нь нэгэн тахилын зэс ширээг бүтээв. Тэр нь уртаар хорин тохой, 
өргөнөөр хоёр тохой, өндрөөр арван тохой бөлгөө. 2 Бас тэр нь дүгрэг 
цутгасан далай гэгч тогоог үйлдэв. Тэрхүү далай нь хөвөөнөөс хөвөө 
хүртэл арван тохой болоод өндрөөр таван тохой, тойрох хэмжүүрээр 
гучин тохой төдий бөлгөө. 3 Бас түүний доор үхрийн дүрсүүд бөлгөө. 
Арван тохойн дотор нэг нэг нь далайг тойруулав. Далайн цутгагдсанд 
үхрүүд нь хоёр зэргээр цутгагдав. Тэр далай нь арван хоёр үхрийн дээр 
суув. Гурав нь умар зүг тийш, гурав нь өрнө зүгийн тийш, гурав нь өмнө 
зүгийн тийш, гурав нь дорно зүгийн тийш харав. Тэгээд түүн дээр далай 
нь тавигдав. Бас тэд бүгдийн хойт хөлүүд нь дотоод зүгт бөлгөө. 5 Тэгээд 
тэргүүн далайн зузаан нь алгын чинээ бөлгөө. Түүний зах нь аяганы зах 
мэт Линхуа цэцгийн үйлдвэрнээр бүтээгдсэн бөлгөө. Тэр нь гурван 
мянган бад хэмжүүрийг багтаав. 6 Бас тэр нь арван угаах савыг үйлдээд 
тэдний дотор угаахын тул баруун зүгт тавыг, зүүн зүгт тавыг тус тус 
тавив. Шатаалт тахилд зориулсан юмыг тэдний дотор угаадаг ажээ. 
Зүгээр далай нь лам нарын биеэ угаахад зориулагджээ. 7 Бас тэр нь 



арван алтан гэрэвчийн тавиурыг хэвлэж үйлдээд сүмийн дотор баруун 
зүгт тавыг, зүүн зүгт тавыг тавив. 8 Бас тэр нь арван ширээг үйлдээд 
сүмийн дотор баруун зүгт тавыг зүүн зүгт тавыг тавив. Бас тэр нь зуун 
алтан аягыг үйлдэв. 9 Бас тэр нь лам нарт зориулан, хүрээ болон их 
хүрээ, хүрээний үүдийг үйлдээд, үүднүүдийг зэсээр бүрэв. 10 Бас тэр нь 
далайг зүүн өмнө зүгт тавив. Тийнхүү Хирам нь бурхны гэрт зориулан 
Соломонд үйлдэх үйлдвэрлэл гэвэл, 12 хоёр багана түүний орой дээр 
байсан тэргүүний дүгрэг, тэр дүгрэгийг бүрхэх хоёр өлмий үйлдвэр 
хийгээд 13 хоёр өлмий үйлдвэринд дөрвөн зуун анар гэвэл, баганас дээр 
байсан тэргүүний хоёр үе ба 14 сууриуд түүний сууриудын дээр угаах 
гадар ба 15 далай, түүний доор арван хоёр үхэр ба 16 гадрууд хийгээд 
хүрзнүүд ба майхны гохос, тэдний хамаг савсыг түүний хүрэм эцэгт 
Соломон хаанд Жахуагийн гэрт зориулан ариун зэсээр бүтээв. 17 Хаан нь 
Иорданы талд Сүкүд болон Заридта хоёрын хооронд шавартай газарт 
тэднийг цутгав. 18 Энэ мэтээр Соломон нь эд хамаг савсыг их элбэгээр 
үйлдэв гэвэл, зэст гэр хүнд байсан нь эс мэдэгдэв. 19 Тэгээд Соломон нь 
бурхны гэрт зориулан хамаг савс, тахилын алтан ширээ, өмнөх 
боорцогны ширээнүүдийг үйлдэв. 20 Дотоод залбирах орны өмнө шатах 
ёстой гэрэвчийн тавиурууд, тэдний цөгцнүүдийн ариун алтаар үйлдэн 21 
цэцгүүд болон гэрэвчийн цөгцөс, хавцгуудыг алт гэвэл төгссөн алтаар 
үйлдэн 22 бас зулын хавцгууд хийгээд аягас, халбагас, бойпоруудыг 
ариун алтаар үйлдэв. Бас гэрийн хүрээ гэвэл түүний маш ариун орны 
үүднүүд, сүмийн гэрийн үүднүүд нь алт ажээ.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Тэр мэтээр Жахуагийн гэрт зориулан Соломоны үйлдсэн үйл нь төгсөв. 
Соломон нь өөрийн Давид эцгийн өргөөн юмнуудыг авчраад мөнгө, алт 
ба савсыг бурхны гэрийн сангуудад тавив. 2 Тэндээс Соломон нь 
Жахуагийн тогтоолын хайрцгийг Давидын Шиуна балгаснаас авчрахын 
тлу Израйлын өтгөс улс болон овгуудын хамаг тэргүүлэгчид, Израйлийн 
хөвгүүдийн эцэг нарын ноёдыг Иерусалимд цуглуулав. 3 Тийнхүү 
Израйлийн хамаг хүмүүс нь долдугаар сарын найрын цагт хаанд 
цуглалцав. 4 Тэгээд Израйлийн хамаг өтгөс улсын ирсэнд Ливитэн нь 
хайрцгийг өргөв. 5 Тэгээд тэд нь нь хайрцаг хийгээд чуулганы майхан, 
сүмийн дотор байсан хамаг ариун савсыг авчрав. Эднийг лам нар болон 
Ливитэн нь авчрав. 6 Бас Соломон хаан хийгээд түүнд хайрцгийн өмнө 
цуглалцсан Израйлийн хамаг чуулган нь тоо томшгүй олон хонь, үхрийг 
өргөв. 7 Тэндээс лам нь Жахуагийн тогтоолын хайрцгийг түүний орон 
гэвэл, гэрийн дотоод залбирах маш ариун оронд Кирувуудын далийн 
дотор оруулав. 8 Тэр юун гэвэл, Кирувууд нь хайрцгийн орны дээр хоёр 



далиа дэлгэв. Бас Кирувууд нь хайрцаг болон түүний дамжууруудын 
дээрээс бүрхэв. 9 Бас тэд нь дамжууруудыг тэдэнд гаргав. Тийнхүү 
дамжууруудын үзүүрүүд нь дотоод залбирах орны өмнө хайрцгаас 
харагдсан боловч гадна эс харагдав. Тэд нь өнөөдөр болтол тэнд байна. 
10 Израйлын хөвгүүдийн Египетээс гарсан цагт Жахуагийн тэдэнтэй 
тогтоолыг бүтээсэнд Мошийн Хуривын дэргэд хайрцагт агуулсан хоёр 
хавтгай чулуунаас өөр юм нь түүний дотор үгүй ажээ. 11 Тэгээд лам нар 
нь ариун орноос гарав. Тэнд хамаг байгсад лам нар гэвэл, тэр цагт 
ээлжээрээ эс хүлээж ариутгагдсан ажээ. 12 Бас дуулагч Ливитэн болон 
Асавтан, Химантан, Жидутан болон тэдний хөвгүүд, ах дүү нар бүгд 
нарийн бөсөөр өмссөн бөгөөд цан, ятга, хууруудтай болоод тахилын 
ширээний зүүн талд байв. Бас тэдэнтэй бүрээ үлээгч зуун хорин лам 
байлцав. 13 Тэнд байгч бүрээчид, дуулагчид нь Жахуаг магтан нэгэн 
зэрэг, нэгэн дуугаар магтаал өргөв. Тэгээд тэд нь дуугаа бүрээ, цан, 
хөгжмийн зэмсгүүдтэй гаргалцан ийн; Тэр гэвэл, сайн буй. Түүний өршөөл 
гэвэл, мөнх буй гэж Жахуаг магтахад гэр гэвэл, Жахуагийн лам нар нь 
үүлний шалтгаанаар үйлчлэхээр байж эс чадлаа. Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуагийн цог жавхлан нь бурхны гэрийг дүүргэсэн бөлгөө.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Тэгээд Соломон нь ийн өгүүлрүүн; Жахуа нь ийн; Би харанхуйд суух буй 
гэж зарлиг болсон билээ. 2 Зүгээр би чамд суух гэр гэвэл, чиний наст 
суухын тул нэг тогтвортой орныг үүдэв 3 гэж өгүүлээд хаан нь нүүрээ 
эргэн Израйлийн бүхэл чуулганыг адислав. Тэгээд Израйлийн бүхэл 
чуулганы босоод байхуяа 4 тэр нь ийн өгүүлрүүн; Израйлийн Жахуа 
бурхан нь магтагдах болтугай! Тэр нь амаараа миний Давид эцэгт зарлиг 
болсон мэт өөрийн мутраа бүтээсэн буй. 5 Тэр зарлиг нь ийн; Миний 
Израйль улс аа! Египет газраас авчирсан цагаас хойно өөрийн нэрийг 
байлгахын тул гэрийг үүдэхээр Израйлийн хамаг овгуудаас нэг ч 
болгосон эс сонгов. Бас би өөрийн Израйль улсын тэргүүлэгч болохын 
тул ямар ч хүнийг эс сонгов. 6 Зүгээр би өөрийн нэрийн тэнд байхын тул 
Иерусалимыг сонгон, Давидыг өөрийн Израйль улсын тэргүүлэгч болгон 
сонгов гэж зарлиг болов. 7 Тийнхүү Израйлийн эцгийн зүрхний дотор буй 
бөлгөө. 8 Харин Жахуа нь миний Давид эцэгт ийн; Миний нэр дээр гэрийг 
үүдэх нь чиний зүрхний дотор байсан буй. Чи зүрхний дотроо 
үүнийгсанаснаараа сайныг үйлдэв. 9 Тийн боловч чи гэрийг үл үүдэх буй. 
Зүгээр чиний бэлхүүснээс гарах хөвгүүн нь миний нэр дээр гэрийг үүдэх 
буй гэж зарлиг болов. 10 Энэ мэтээр Жахуа нь зарлиг болсноо бүтээв 
гэвэл, би өөрийн Давид эцгийн оронд босоод Израйлийн ширээнд суугаад 
Жахуагийн зарлиг болсноор Израйлийн Жахуа бурхны нэрд гэрийг үүдэв. 



11 Тэгээд би түүн дотор хайрцгийг тавив. Жахуагийн Израйлийн 
хөвгүүнтэй тогтоосон тогтоол нь тэр хайрцагны дотор мөн буй 12 гэж 
өгүүлээд Жахуагийн ширээний өмнө байж, Израйлийн чуулганы өмнө 
гаруудаа өргөж тавив. 13 Соломон гэвэл, нэг зэс ширээг үйлдээд 
хүрээний дунд тавив. Түүний урт нь таван тохой, өргөн нь таван тохой, 
өндөр нь гурван тохойн төдий бөлгөө. Тийнхүү тэр нь түүний дээр байж 
Израйлийн бүхэл чуулганы өмнө өвдгөөрөө мөргөн, гараа огторгуй тийш 
өргөж дэлгээд ийн айлтгаруун; 14 Израйлийн Жахуа бурхаан! Дээд 
огторгуй болон доод ертөнцөд чамд бурхан үгүй буй. Чиний өмнө магад 
зүрхээрээ явдаг боолуудтайгаа чи тогтоол хийгээд өршөөлийг сахина. 15 
Чи чиний боол болсон миний Давид эцэгт зарлиг болсноо түүний тул 
сахив. Чи амаараа зарлиг болсныг өөрийн мутраар өнөөдөр бүтээсэн 
буй. 16 Тиймийн тул одоо Израйлийн Жахуа бурхаан! Чиний боол болсон 
миний Давид эцэгт зарлиг болсноо сахин соёрх! Тэрхүү зарлиг болсон нь 
ийн; Хэрвээ чиний хөвгүүн нь явдлаа хичээж, чиний миний өмнө явсан 
мэт түүнчлэн миний тогтоолоор явбал эл, миний өмнө Израйлийн 
ширээнд суугч хүн нь чамд үргэлжид болох болъюу гэж зарлиг болсон 
бөлгөө. 17 Тэгээд өдгөө Израйлийн Жахуа бурхаан! Чиний Давид 
боолдоо зарлиг болсон нь бүтэх болтугай! 18 Зүгээр бурхан нь үнэхээр 
хүмүүстэй дэлхий дээр суух буюу. Мана. Огторгуй гэвэл, огторгуйнуудын 
огторгуй нь чамайг багтаан үл чадна. Тэгтэл энэ миний үүдсэн гэр нь 
яахин багтаах буюу. 19 Тийн боловч миний Жахуа бурхаан! Өөрийн 
боолын залбирал, эрэлгийг таалан, өөрийн боолын өдгөө өдөр чиний 
өмнө залбирсан дуу, залбирлыг сонсон соёрх! 20 Миний нэр тэнд болох 
буй гэж чиний зарлиг болсон орон гэвэл, энэхүү гэрийн тийш чиний нүд нь 
өдөр шөнө бүрт ширтэх болтугай! Өөрийн боолын энэхүү оронд өргөх 
залбирлыг сонсон соёрх! 21 Чиний боол, Израйль улсын энэхүү оронд 
залбирахад, түүний залбирлыг сонсон соёрх! Өөрийн суух огторгуй 
орноос сонсон соёрх! Тийнхүү сонсохдоо уучлан соёрх! 22 Хэрэв ямар 
нэг хүн миний бус хүний тус бурууг үйлдэх бөгөөд тэр нь түүнэс 
тангараглалыг хэрэглэж тангараглуулаад тэрхүү тангараглалыг чиний 
тахилын ширээний өмнө энэхүү гэрийн дотор оруулбал эл. 23 Огторгуйд 
сонсон, боолуудаа шүүж буруутайг буруушаан, түүний толгойн дээр 
түүний зөвт болгон соёрх! 24 Чиний Израйль улс нь чиний тус нүглийг 
үйлдсэний тул дайсны өмнө таслагдахдаа, чамд буцаад чиний нэрийг 
илэрхийлэн залбирч, чамд энэ гэрийн тийш гуйж залбирлаа өргөвөл эл. 
25 Огторгуйгаас сонсон өөрийн Израйль улсын нүглийг уучлан чиний 
тэдэнд, түүний овог эцэг нарт өгсөн газарт тэднийг буцаан соёрх! 26 
Тэдний чамд зориулсан нүглийг үйлдсэний тул огторгуй нь хаагдах 
бөгөөд бороо үл орвол эл. Хэрвээ тэд нь энэхүү оронд залбиран чиний 
нэрийг илэрхийлэн чиний тэднийг зовооход нүглээсээ буцвал эл. 27 



Огторгуйгаас сонсон өөрийн боолууд болсон Израйль улсын нүглийг 
уучлан, тэдний явах сайн явдлыг тэдэнд сургаж, өөрийн улсад өмч 
болгон өгсөн газрын дээр бороог оруулаад соёрх! 28 Хэрвээ тэр газарт 
зуд, эсвэл халдварт өвчин, эсвэл тарианы үрсгүй, эсвэл шарлалга эсвэл 
царцаа, эсвэл үст хорхой болбол, бас хэрвээ тэдний дайснууд нь тэднийг 
балгадын газарт хүрээлбэл, жич хэрвээ аливаа хор буюу. Аливаа өвчин 
болбол эл. 29 Ганц хүн эсвэл чиний бүхэл Израйль улс буюу. Хүн бүр 
зовлон гаслангаа мэдэж гараа энэ гарт дэлгэж аливаа залбирал эрлийг 
өргөвөл эл. 30 Өөрийн суух огторгуй орноос сонсон, айлчлан бүтээн 
соёрх! Чиний аливаа хүний зүрхийг айлдсанаар түүний явдлын ёсоор 
түүнд өгөн соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, чи ямагт хүн төрөлхтний зүрхийг 
мэднэ. 31 Тийнхүү чиний бидний эцэг нарт өгсөн газарт тэд нь хамаг суух 
өдрүүддээ чамаас айх болтугай! 32 Бас чиний Израйль улсаас бус болон, 
чиний их нэр болон чиний хүчит мутар, чиний сонгосон сарвууны учир 
хол газраас ирэх оролт хүний энэ гэрийн дотор залбирахаар ирэхэд 33 
өдрийн суух огторгуйн орноос сонсон оролт хүний чамаас хамаг эрхийн 
ёсоор бүтээн соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, дэлхийн хамаг улсын чиний 
Израйль улс мэт түүнчлэн чиний нэрийг таних бөгөөд чамаас айх ба энэ 
миний үүдсэн гэрийн чиний нэрээр нэрлэгдсэнийг мэдэхийн тул болой. 34 
Хэрвээ чиний улс нь чиний хаана ч илгээснээр өөрийн дайснуудын 
өмнөөс дайнд гараад чиний сонгосон балгас болон чиний нэрд миний 
үүдсэн гэрийн тийш чамд залбирах бөгөөс эл. 35 Огторгуйгаас тэдний 
залбирал, эрэлийн сонсон, тэдний зөвийг бүтээмжит болгон соёрх! 36 Бас 
нүгэлгүй хүнгүй атал, хэрвээ тэд нь чиний өмнөөс нүглийг үйлдээд чи 
тэдний өмнөөс хилэгнэж, тэднийг дайснуудын гарт өгснөөр тэд ч дайсны 
газарт хол, ойр буюу олзлогдсон газарт дахиж итгэн гэмшлийг төрөн, 
тэднийг олз болгон аваачсан улсын газарт чамд залбиран ийн; Бид нүгэл 
үйлдэн буруугаар яван, мууг бүтээв гэж өгүүлж 38 тэднийг олзлон, 
аваачсан дайсны газраас гэвэл, чиний тэдний эцгүүдэд өгсөн орныхоо 
тийш гэвэл, чиний сонгосон балгас, чиний нэрд миний үүдсэн гэр тийш 
чамд магад зүрх болон сүнсээрээ залбирвал эл. 39 Өөрийн суух 
огторгуйн орноос тэдний залбирал, эрилийг сонсон, тэдний зөвийг 
бүтээмжтэй болгон соёрх! Жич чиний өмнө нүгэл үйлдсэн улсыг уучлан 
соёрх! 40 Өдгөө миний бурхаан! Чиний нүд нь нээгдэх бөгөөд чих чинь 
энэ оронд өргөгдөх залбирлыг чагнан сонсох болтугай! 41 Тиймийн тул 
өдгөө Жахуа бурхаан! Өөрийн аугаа хүчний хайрцагтай босоод амралын 
оронд орж соёрх! Жахуа бурхаан! Чиний лам нар нь тонилголоор 
өмсгөгдөх бөгөөд чиний ариунууд нь сайнд баясах болтугай! 42 Жахуа 
бурхаан! Өөрийн тосолсон нүүрийг үл эргүүлэн Давид боолдоо өршөөлөө 
санан соёрх! гэж залбирлаа.  



Долдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Соломоны залбирч дууссанд гал нь огторгуйгаас бууж, шатаалт 
өргөл, тахилуудыг шатаав. Бас Жахуагийн цог жавхлан нь гэрийг дүүргэв. 
2 Тэгээд лам нар нь Жахуагийн гэрт орж эс чадав. Тэр юун гэвэл, 
Жахуагийн цог жавхлан нь Жахагийн гэрийг дүүргэсэн бөлгөө. 3 Тэгээд 
Израйлын хамаг хөвгүүдийн галын буусан бөгөөд Жахуагийн цог 
жавхлангийн гэр дээр басныг үзээд нүүрээрээ хөсөр унаж мөргөн Жахуаг 
магтаж ийн; Тэр гэвэл сайн буй. Түүний өршөөл мөнх буй гэж өгүүлэв. 4 
Тэгээд хаан болон хамаг улс нь Жахуагийн өмнө тахилуудыг өргөв. 5 Бас 
Соломон хаан нь хоёр түмэн хонийг тахил болгон өргөв. Энэ мэтээр хаан 
хийгээд хамаг улс нь бурхны гэрийг ариутгав. 6 Бас лам нар нь 
дааврандаа байв. Бас Ливитэн нь Давид хааны Жахуаг магтахад 
Жахуагийн төлөө үйлдсэн хөгжлийн зэмгүүдээр сахин үйлдэв. Тэднээр 
Давид нь магтсан бөлгөө. Тэр юун гэвэл, Жахуагийн өршөөл мөнх буй. 
Тийнхүү лам нар нь тэдний өмнө бүрээдийг татав. Бас бүхэл Израйль нь 
байв. 7 Бас Соломон нь Жахуагийн гэрийн өмнө байгч хүрээний дундах 
орныг ариутгав гэвэл, тэнд тэр нь шатаалт тахилууд хийгээд эвийн 
өргөлүүдийн өсгөнийг өтгөнийг өргөв. Тэр юу гэвэл, Соломоны үйлдсэн 
тахилын ширээ нь шатаалт тахилууд хийгээд талхны өргөлүүд ба 
өсгөнийг эс багтаав. Бас тэр цагт Соломон хийгээд түүнтэй хамаг 
Израйль гэвэл, Химадын орон орноос Египетийн гол хүртэл байгч 
хязгааруудаас ирсэн маш их чуулган нь долоон өдөр найрыг сахив. 9 
Тэгээд наймдугаар өдөр тэд нь хурал үйлдэв гэвэл, тэд нь тахилын 
ширээний ариутгалыг долоон өдөр сахин, найрыг долоон өдөр сахив. 10 
Тэгээд долдугаар сарын хорин гуравны өдөр тэр нь улсыг тэдний 
гэрүүдэд буцаан Жахуагийн Давидад хийгээд Соломонд ба түүний 
Израйль улсад үйлдсэн хайрын учир зүрхний жаргалтай болон 
баясгалантайгаар илгээв. 11 Энэ мэтээр Соломон нь Жахуагийн гэр 
болон хааны гэрийг төгсгөв. Бас Жахуагийн гэрт болон өөрийн гарт 
үйлдэх зүрхэндээ аливаа Санасныг бүтээмжтэйгээр үйлдэв. 12 Тэгээд 
Жахуа нь Соломонд шөнөөр үзэгдээд түүнд зарлиг болруун; Би чиний 
залбирлыг сонсоод энэхүү орныг өөрийн тул тахилын гэр болгон сонгов. 
13 Хэрвээ би огторгуйг хаах бөгөөд, бороо үл орох бөгөөс, бас хэрвээ би 
газрыг эвдэгтүн! гэж царцаануудад захивал, бас хэрвээ би өөрийн улсад 
халдварт өвчнийг илгээвэл, 14 хэрэв миний нэрээр нэрлэгдсэн улс нь 
баячуудаа доорд болгон, миний нүүрийг залбирч бэдрэн муу үйлсээсээ 
буцвал эл. Би огторгуйгаас сонсон тэдний газрыг эдгээх буй. 15 Өдгөө 
миний нүдэд нь нээгдэх бөгөөд миний чих нь энэ орны дотор өргөгдөх 
залбирлыг чагнах буй. 16 Тэр юун гэвэл, миний нэрийн энэхүү гэрт 
үргэлжид байхын тул би түүнийг сонгон ариутгав. Бас миний нүд, зүрх нь 



мөнх наст тэнд болох буй. 17 Бас хэрвээ чи өөрийн Давид эцгийн явснаар 
түүнчлэн миний өмнө яван, миний чамд хамаг захиснаар үйлдэн миний 
захиа, шийдвэрүүдийг сахивал эл. 18 Би чиний эзэлгүүрний ширээг 
тогтооно. Тэр мэтээр би чиний Давид эцэгтэй тогтоолыг тогтоож ийн; 
Израйлийг тэргүүлэх хүн нь чамд үргэлжид болох буй. 19 Зүгээр хэрвээ 
та миний таны өмнө тогтоосон захиа, зарлигуудыг орхин, өөр бурхдад 
одож зарагдан мөргөвөл 20 би тэдэнд өгсөн газраасаа тэднийг үндсээр 
сугалан өөрийн нэрийн өмнөөс ариутгасан энэ гэрийг далдлуулан хаяж, 
түүнийг хамаг улсуудад үлгэр болон тэмдэг үг болгох буй. 21 Бас энэ 
өндөр гэр нь аливаа алсдагчид гайхамшиг болох буй. Тэгээд Жахуа нь 
энэ газар болон энэ гэрт энэ мэтээр юуны тул үйлдэв 22 гэж өгүүлэгдэхэд 
хариу нь ийн; Тэр юун гэвэл, тэд нь тэдний эцгүүдийг Египетээс авчирсан 
Жахуа бурхныг огоороод өөр бурхдад дуршиж тэдэнд мөргөж зарагдав. 
Тиймийн тул тэр нь тэдэнд энэ хамаг мууг хүргүүлэв гэж өгүүлэгдэх буй.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Тэгээд хорин жил өнгөрсөн хойно Соломоны Жахугийн гэр болон 
өөрийн гэрийг дуустал үүдсэнд 2 Соломон нь Хирамын түүнд хариулсан 
балгадыг үүдээд, Израйлийн хөвгүүдийг тэнд суулгав. 3 Бас Соломон нь 
Хамад Зубагийн тус одоод түүнийг дайлав. 4 Бас тэр нь говьд Тадмурыг 
үүдэн, Хамадад байгч хамаг сангийн гэрүүдийг үүдэв. 5 Бас тэр нь дээрх 
Бидхурун хийгээд доорх Бидхурун ба хэрэмд болон хаалганд ба дэгээ 
модонд хүрээлсэн балгадыг үүдээд 6 Ба Э Лад хийгээд Соломоны хамаг 
хадгалах балгад ба тэргэсийн хамаг балгад хийгээд морьт хүний хамаг 
балгад ба Соломоны Иерусалимд хийгээд Ливанд ба өөрийн эзэлгүүрний 
хамаг оронд үүдэхүйеэ хүссэнээ үүдэв. 7 Бас Израйлиас өөр байсан улс 
гэвэл Хититэн хийгээд Амуритан ба Пирижтэн хийгээд Хивитэн ба 
Зэбустэн эд хамаг үлдсэн улс гэвэл, 8 Израйлийн хөвгүүдийн эс таслан 
газарт үлдсэн улсын үрсийг Соломон нь өнөөдөр болтол албат болгов. 9 
Зүгээр Соломон нь өнөөдөр Израйлийн хөвгүүдээс өөрийн хөдөлмөрийн 
тул боолууд эс болгов. Харин тэд нь цэргийн улс хийгээд түшмэдийн 
тэргүүлэгчид хийгээд тэргэсийн түшмэд, морьт улс адаг бөлгөө. 10 Тэгээд 
Соломон хааны түшмэдийн тэргүүлэгчид болсон хоёр зуун тавин нь 
улсын дээр тэргүүлэв. 11 Тийнхүү Соломон нь Фаруагийн охиныг 
Давидын балгаснаас түүний тул үүдсэн гэртээ авчрав. Тэр юун гэвэл, тэр 
нь ийн; Жахуагийн хайрцгийн орны орны мөн ахуйн тул миний эм нь 
Израйлийн Давид хааны гэрт үл суух буй. 12 Бас Соломон нь өөрийн 
үүдсэн хүрээний орохын өмнө Жахуагийн Жахуагийн тахилын ширээний 
дээр шатаалт тахилуудыг өргөв гэвэл, 13 Мошийн зарлигар өдөр бүр нэг 
усаар өргөн Савад өдрүүдэд хийгээд шинэ саруудад ба хурах цагийн 



найруудад өргөн, жил бүрт гурвантаа гэвэл, эс исгэсэн талхны найр 
хийгээд долоон өдрийн найр ба цацар гэрүүдийн найрт өргөв. 14 Бас тэр 
нь өөрийн Давид эцгийн ёсоор лам нарыг тэдний үйлчлэхэд ээлжээр 
хийгээд тус бүр өдрийн, ёсны хэрэглэснээр лам нарын өмнө магтаж 
үйлчлэхийн тул Ливитнийг тэдний сахивраар тогтоон аливаа хаалганд 
сахигч нарыг ээлжээр тогтоов. Тэр юун гэвэл, бурхны Давид хүн нь тэр 
мэтээр тогтоосон бөлгөө. 15 Тэгээд тэд нь аливаа хэргийн тул болон 
сангуудын тул хааны лам нар, Ливитэнд захиснаас эс давав. 16 Тийнхүү 
Соломоны хамаг үйл нь Жахуагийн гэрийн суурилсан өдөрт болон түүний 
төгссөн болтол бэлтгэгдсэн бөлгөө. Тийнхүү Жахуагийн гэр нь төгсөв. 17 
Тэгээд Соломон нь Ижүн Кибирт болон Идумын газарт далайн хөвөөнд 
байгч Илудад одов. 18 Бас Хирам нь өөрийн боолуудаар онгоцууд болон 
далайг мэдэгч боолуудыг түүнд илгээв. Тэд нь Соломоны боолуудтай 
Үфирт одолцоод тэндээс дөрвөн зуун тавин далантын төдий алтыг аваад 
Соломон хаанд авчрав.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Тэгээд Шибагийн хатан хаан нь Соломоны алдрын учир сонсоод, 
Соломоныг хэцүү асуултуудаар туршихын тлу маш их чуулганаар болон 
анхилах үнэртэн ба их алт, эрдэнэ чулуугаар ачигдсан тэмээдтэйгээр 
Иерусалимд ирэв. Тийнхүү тэр нь Соломонд хүрээд, түүнтэй зүрхэндээ 
байсан хамгийн учир хэлэлцэв. 2 Тийнхүү Соломон нь түүний хамаг 
асуусныг түүнд үзүүлэв. Соломоны түүнд мэдүүлж эс чадсан нуугдсан юу 
ч үгүй бөлгөө. 3 Тэгээд Шибагийн хатан хаан нь Соломоны цэцэн хийгээд 
түүний үүдсэн гэр ба 4 түүний ширээний дээр идээ хийгээд түүний 
боолуудын суусан ба түүний зарц нарын зарлагдсан хийгээд тдэний 
хувцсууд ба түүний аягасыг өргөгчид хийгээд тэдний хувцад ба түүний 
Жахуагийн гэрт өргөсөн шатаалт тахилуудыг үзээд дотроо ухаангүй мэт 
болов. 5 Бас тэр нь хаанд өгүүлрүүн; Миний орондоо чиний үгс, чиний 
цэцний учир сонссон үг нь үнэт мөн буй. 6 Зүгээр би өөрөө ирээд өөрийн 
нүдээр үзсэнээс урьд тдэний үгст эс итгэв. Тийнхүү Мана. чиний их 
цэцний хагас ч надад эс өгүүлэгдсэн буй; Чи миний сонссон сонсголоос 
үлэмж их буй. 7 Чиний хүмүүс нь амгалан буй. Чиний өмнө хэзээ ч байж, 
чиний цэцнийг сонсогч боолууд нь амгалан мөн. 8 Чиний Жахуа бурхны 
тул чамайг хаан болгон өөрийн ширээнд суулгахуйяа таалсан чиний 
Жахуа бурхан нь магтагдах болтугай! Чиний бурхан нь Израйлийн мөнхөд 
тогтоохуйяа таалсны тул шийдвэр хийгээд зөвийг үйлдэхийн тул чамайг 
тэдний хаан болгов гэлээ. 9 Бас тэр нь хаанд зуун хорин далантын төдий 
алт болон маш их үнэртэн ба эрдэнэ чулуудыг өгөв. Шибагийн хатан 
хааны Соломонд өгсөн их анхилах үнэртэн мэт үгүй бөлгөө. 10 Бас 



Хирамын боолууд, Соломоны боолууд нь Офироос алтыг авчран Алмог 
гэгч модод, эрдэнэ чулуудыг авчрав. 11 Тэгээд хаан нь Алмог моддоор 
Жахуагийн гэр болон хааны гэрт баганасыг үйлдэн, дуулагчдад зориулан 
хуур, ятгуудыг бэлтгэв. Тэдэнд адил модод нь Иудей газарт урьд эс 
үзэгдэв. 12 Тийнхүү Соломон хаан нь Шибагийн хатан хааны ирснээр 
хамаг хүссэнийг түүнд өгөв. Бас тэр нь авчирсныг хаанд өгсөн бөлгөө. 
Тэгээд тэр хатан хаан нь буцаж өөрийн боолуудтай өөрийн оронд буцав. 
13 Жич Соломонд нэг жилээр авчрагдсан алт гэвэл, зургаан зуун жаран 
зургаан далантын төдий алт бөлгөө. 14 Түүнээс гадна арилжаачид, 
худалдаачид нь авчирдаг бөлгөө. Бас Аравын хамаг хаад, орны 
тэргүүлэгчид нь алт, мөнгийг Соломонд авчирдаг бөлгөө. 15 Жич 
Соломон хаан нь хоёр зуун ариун алтан бамбайг үйлдэв. Нэг бамбайд 
зургаан зуун шигилийн төдий алт оров. 16 Жич тэр нь гурван зуун ариун 
алтан халхыг үйлдэв. Нэг халханд гурван зуун шигилийн төдий алт оров. 
Тэгээд хаан нь тэдний Ливаны ойн гэрт тавив. 17 Бас хаан нь зааны 
соёогоор их ширээг үйлдээд ариун алтаар бүрэв. 18 Ширээнд зориулан, 
зургаан гишгүүр, нэг алтан тавцан нь ширээнд хадагдсан бөгөөд, суух 
орны хоёр талд түшлэгтэй бөлгөө. Бас тэдний түшлэгийн дэргэд хоёр 
арслан нь буй бөлгөө. 19 Жич тэр зургаан гишгүүрийн дээр хоёр талд 
арван хоёр арслан бий. Өөр эзэлгүүринд түүнтэй адилгүй бөлгөө. 20 Бас 
Соломон хааны хамаг уух савс нь алтан бөлгөө. Бас Ливаны ойн гэрийн 
хамаг савс нь ариун алтан бөлгөө. Мөнгөн савсгүй бөлгөө. Мөнгө нь 
Соломоны цагт үнэгүй бөлгөө. 21 Тэр юун гэвэл, хааны онгоцнууд нь 
Хирамын боолуудтай Таршист оддог гэвэл, гурван жил болсонд 
Таршисын онгоцнууд нь нэгэнт ирэн, алт, мөнгө, зааны соёо, бич, 
тогосуудыг авчирдаг бөлгөө. 22 Тийнхүү Соломон хаан нь баяжил болон 
цэцнээр дэлхийн хамаг хаадаас их бөлгөө. 23 Тэгээд дэлхийн хамаг хаад 
нь Соломоны өмнө ирж бурхны түүний зүрхэнд оруулсан цэцнийг 
сонсохыг дурлав. 24 Тийнхүү тэдний хүн нэг бүр нь бэлгээн гэвэл, мөнгө, 
алтан савс хийгээд хувцсууд, цэргийн зэвсэг, анхилах үнэртэн, морьд 
луусуудыг жил бүр тогтоосноор авчирдаг бөлгөө. 25 Бас Соломонд 
тэрэгнүүдэд зориулан дөрвөн мянган хос морьд хийгээд нэг түм хоёр 
мянган морьт хүн бөлгөө. Тэр нь тэднийг тэрэгнүүдийн балгадад хийгээд 
хааны биетэй Иерусалимд суулгав. 26 Бас тэр нь мөрнөөс Пилиститний 
орон болон Египетийн хязгаар хүртэл хамаг хаадын дээр хаан болов. 27 
Бас хаан нь Иерусалим дотор мөнгийг чулуу мэт элбэг болон хуш модыг 
бэлд байгч тост модод мэт элбэг болгов. 28 Бас Соломонд зориулан 
Египетээс хийгээд хамаг газруудаас морьдыг авчирдаг бөлгөө. 29 
Тийнхүү Соломоны өөр үйлс гэвэл, эхний хийгээд эцэс дэх үйлс нь Натан 
форофидын туужийн номын дотор болон Шилүгийн аймгийн Ахиагийн 
форофидлосонд ба Иддү үзлэгчийн Нибэдийн Жирубуамын тус бичсэн 



үзэгдлүүдэд бичигдэв. 30 Тийнхүү Соломон нь Иерусалимд хамаг 
Израйлийн дээр дөчин жил эзлээд 31 Соломон нь өөрийн эцгүүдтай 
унтан өөрийн Давид эцгийн балгасын дотор булагдав. Тэндээс түүний 
Рихубуам хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Тэндээс Рихубуам нь Шигимд одов. Тэр юун гэвэл, хамаг Израйль нь 
түүнийг хойш болгохын тул Шигимд ирсэн бөлгөө. 2 Тэгээд Нибэдийн 
Жирүбуам хөвгүүн нь Соломон хааны өмнөөс дутаагаад Египетийг суун 
атал сонсоод Египетээс буцаж ирэв. 3 Тэгээд тэднийг илгээгээд түүнийг 
дуудсанд Жирубуам хийгээд хамаг Израйль нь ирээд Жихубуамд ийн 
өгүүлрүүн; 4 Чиний эцэг нь бидний ачааг хүнд болгов. Тиймийн тул чи 
эцгийнхээ хатуу зарагдал хийгээд түүний бидэнд ачсан ачааг хөнгөн 
болговол бид чамд зарагдана 5 гэсэнд тэр нь тэдэнд өгүүлрүүн; Та гурав 
хоног одоод надад дахиж ирэгтүн! гэж өгүүлсэнд улс нь одов. 6 Тэгээд 
Рихубуам хаан нь өөрийн Соломон эцгийн амьд цагт түүний өмнө байгч 
өтгөс улстай зөвлөлцөж өгүүлрүүн; Та энэ ямар хариу өгүүлэхийг надад 
зөвлөнөмү 7 гэж өгүүлсэнд тэд нь түүнд өгүүлрүүн; Хэрвээ чи энэ улсад 
номхон болон тэдэнд эртэй болж, тэдэнд сайхан үгсийг өгүүлбэл, тэд нь 
чиний боолууд үргэлжид болох буй гэлээ. 8 Зүгээр тэр нь өтгөс улсын 
түүнд өгүүлсэнэ зөвлөгөөнийг орхиж, түүний өмнө байгч түүнтэй хамт 
хүмүүжүүлэгдсэн залуутай зөвлөлцөн тэдэнд өгүүлрүүн; 9 Чиний эцгийн 
бидэнд ачсан ачааг хөнгөн болгон үйлд гэж өгүүлсэн улсад та ямар 
өгүүлэхийг зөвлөнөмү 10 гэсэнд түүнтай хамт хүмүүжигдсэн залуус нь 
түүнд өгүүлрүүн; Тэр улсад энэ мэтээр өгүүлэн үйлд гэвэл, чиний эцэг нь 
бидний ачааг хүнд болгов. Чи бидэнд хөнгөн болгон үйлд гэж өгүүлэгсдэд 
ийн өгүүл; Миний сигц хурга нь миний эцгийн бэлхүүснээс зузаан болох 
буй. 11 Бас миний эцэг нь тэнд хүнд ачааг ачдаг бөлгөө. Харин би таны 
ачаанд нэмнэ. Миний эцэг нь ташуураар занчдаг бөлгөө. Харин би таныг 
хилэнцэт хорхойнуудаар занчина гэлээ. 12 Тэгээд гуравдахь өдөр надад 
дахиж ирэгтүн! гэж болзуужан мэтэр Жирубуам хийгээд хамаг улс нь 
гуравдахь өдөр Жихубуамд ирэлцэв. 13 Тийнхүү хаан нь тэдэнд 
хатуугаар хариу өгүүлэн, өтгөс улсын түүнд өгүүлсэн зөвлөгөөнийг орхиж, 
14 залуусын зөвлөгөөний ёсоор тэдэнд өгүүлрүүн; Миний эцэг нь таны 
ачааг хүнд болгов. Би таны ачаанд нэмнэ. Миний эцэг нь таныг 
ташуураар занчдаг бөлгөө. Харин би таныг хилэнцэт хорхойнуудаар 
занчина. гэлээ. 15 Тэр мэтээр хаан нь улсыг эс сонсов. Тэр юун гэвэл, тэр 
нь Жахуагаас бөлгөө гэвэл, Жахуагийн Шилүгийн аймгийн Адиагаар 
Нибэдийн Жирубуам хөвгүүнд зарлигаа бүтээхийн тул болой. 16 Тэгээд 
Израйль нь хааны тэднийг эс сонссоныг үзээд улс нь хаанд ийн хариу 



өгүүлрүүн; Бид Давидад ямар хувьтай буюу. Бас Жисийн хөвгүүнтэй 
бидэнд өмчгүй буй. Израйль аа! Өөрийн майхнуудад харигтун! Давид аа! 
Өөрийн гэрийг үзэн үйлд гэсэнд хамаг Израйль нь өөрийн майхнуудад 
харив. 17 Зүгээр Иудейгийн балгадад суугч Израйлийн хөвгүүдийн дээр 
Рихубуам нь хаан болов. 18 Тэгээд Рихубуам нь албаны тэргүүлэгч 
болсон Адурамыг илгээв. Харин хамаг Израйль нь түүнийг чулуугаар 
чулуудаж үхүүлэв. Тиймийн тул зугтаахын тул тэргэндээ оров. 19 Тэгээд 
Израйль нь өнөөдөр болтол Давидын гэрийн тус урвасаар ажгуу.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Тэгээд Рихубуам нь Иерусалимд хүрээд Иудей хийгээд Бинзамины 
овгоос нэг бум найман түм сонгосон дайны хүнийг Израйльтны тус 
дайлалцан, эзэлгүүрнийг Рихубуамд буцаахын тул чуулав. 2 Тэгээд 
Жахуа нь бурхны Шилиэ хүнд ийн зарлиг болруун; 3 Иудейгийн хаан 
болсон Соломоны Рихубуам хөвгүүнд хийгээд Иудей хийгээд Бинзаминид 
байгч хамаг Израйльд ийн өгүүл; 4 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Та 
бүү гарагтун! Өөрийн ах дүү нарын тус бүү дайлагтун! Хүн бүр нь өөрийн 
гэрт харьтугай! Тэр юун гэвэл, энэ үйл нь надаас буй гэсэнд тэд нь 
Жахуагийн зарлигийг сонсоод Жирубуамын тус явахаас буцав. 5 Бас 
Рихубуам нь Иерусалимд сууж, Иудейд халхлах балгадыг үүдэв гэвэл 6 
Бидлихим хийгээд Итам ба Тикүэ хийгээд 7 Бидзүр ба Шоку хийгээд 
Адүлам ба 8 Кад хийгээд Марина ба Зив хийгээд 9 Адурайм ба Лакис 
хийгээд Азика ба 10 Зука хийгээд Аий Залун ба Хибруныг үүдэв. Тэд нь 
Иудей хийгээд Бинзаминд хүрээлсэн балгад буй. 11 Бас тэр нь бат гэрийг 
батлан тэдний дотор түшмэд хийгээд элбэг хүнс ба тос хийгээд үзмийн 
ундааг байлган 12 бус бүр балгаст бамбай, жаднуудыг байлган тэргийг 
маш бат болгон үйлдэв. Иудей хийгээд Бинзамин нь түүнд бөлгөө. 13 
Тэгээд хамаг Израйльд байгч лам нар Ливитэн нь өөрийн хамаг 
хязгааруудаас түүнд ирэлцэв гэвэл 14 Ливитэн нь өөрийн эзэлсэн өмчийг 
орхин, Иудей болон Иерусалимд ирэв. Тэр юу гэвэл, Жирубуам хийгээд 
түүний хөвгүүд нь ламын ёсыг Жахуад үйлчлэхээс тэднийг гаргасан 
бөлгөө. 15 Бас тэр нь өндөр ордын тул хийгээд читгудийн тул ба өөрийн 
үйлдсэн тугалуудын тул лам нарыг тогтоов. 16 Бас тэднээс хойно хамаг 
Израйлийн овгуудаас Израйлийн Жахуа бурхныг зүрхээрээ бэдрэгчид нь 
өөрийн эцгүүдийн Жахуа бурханд тахилыг өргөхийн тул Иерусалимд 
ирэлцэв. 17 Энэ мэтээр тэд нь Иудейгийн эзэлгүүрнийг бат болгон, 
Соломоны Рихубуам хөвгүүнийг гурван жил бат болгов. Тэр юун гэвэл, 
тэд нь гурван жилд Давид болон Соломоны явдлаар явав. 18 Тэгээд 
Рихубуам нь Давидын Жирмуд хөвгүүний Махалад охины болон Жисийн 
Хилияав хөвгүүний Абихайл охиныг гэргий болгон авав. 19 Тэд нь түүнд 



Жиүс хийгээд Самари бол Захам хөвгүүнийг төрөв. 20 Бас тэр нь түүнээс 
хойно Абсалумын Мэ Э Кэ охиныг гэргий болгон авав. Тэр нь түүнд Абиа, 
Атай, Жиз, Шилүмидийг төрөв. 21 Тийнхүү Рихубуам нь Абсалумын Мэ Э 
Кэ охиныг хамаг гэргийс хийгээд бага гэргийсээсээ ихэд таалав. Тэр 
гэвэл, арван найман гэргий болон жаран бага гэргийг аваад хорин 
найман хөвгүүн, жаран охиныг төрүүлэв. 22 Рихубуам нь Мэ Э Кэгийн 
Абиа хөвгүүнийг түүний ах дүү нарын дунд тэргүүн болгов. Тэр юун гэвэл, 
тэр нь түүнийг хаан болгохыг санав. 23 Бас тэр нь цэцнээр үйлдэн, 
өөрийн хамаг хөвгүүдийг Иудей болон Бинзамины хамаг газруудын 
аливаа хүрээлсэн балгасанд тараагаад, тэдэнд хүнсийг элбэгээр өгөв. 
Тийнхүү тэр нь олон гэргийг хүсэв.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Рихубуам нь эзэлгүүрнийг тогтоогоод биеэ бат болгосон цагтаа 
хамаг Израйльтай Жахуагийн тогтоолыг огооров. 2 Тэгээд Рихубуамын 
тавдахь жилд Египетийн Шишаг хаан нь Иерусалимийн тус ирэв. Тэр юу 
гэвэл, тэд нь Жахуагийн өмнөөс бурууг үйлдсэн бөлгөө. 3 Тэр нь нэг 
мянга хоёр зуун тэрэг, зургаан зуун мянган морьт хүнтэй ирэв. Египетээс 
түүнтэй ирэлцсэн улс нь тоомшгүй бөлгөө. Тэд нь Лүбитэн, Сүкитэн, 
Рүстэн бөлгөө. 4 Тийнхүү тэр нь Иудейгийн хүрээлсэн балгадыг аваад, 
Иерусалимд ирэв. 5 Тэгээд Шимайа форофид нь Рихубуамд хийгээд 
Шишагийн учир Иерусалимд чуулсан Иудейгийн ноёдод ирээд тэдэнд 
өгүүлрүүн; Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Та намайг огоорсон буй. 
Тиймийн тул би ч таныг Шишагийн гарт өгөн огоорсон буй 6 гэсэнд 
Израйлийн ноёд, хаан нь биеэ доород болгон өгүүлрүүн; Жахуа нь зөвт 
буй гэлээ. 7 Тэгээд Жахуа нь тэдний доорд болсныг үзээд Жахуа нь 
Шимайад ийн; Тэд нь биеэ доорд болгов. Тиймийн тул би тэднийг үл 
эвдэн, тэдэнд өчүүхэн тонилголыг өгнө. Бас миний хилэн нь 
Иерусалимын тус Шишагийн гараар үл асгагдах буй. 8 Тийн боловч тэд 
нь миний зарагдал хийгээд газруудын эзэлгүүрдийн зарагдлыг мэдэхийн 
тул түүний боолууд болох буй гэж зарлиг болов. 9 Тэгээд Египетийн 
Шишаг хаан нь Иерусалимд тус ирээд Жахуагийн гэрийн сангууд хийгээд 
хааны гэрийн сангууд бүгдээрийг авч аваачив. Бас тэр нь Соломоны 
үйлдсэн алтан бамбайнуудыг аваачив. 10 Тэдний оронд Рихубуам хаан 
нь зэс бамбайнуудыг үйлдээд, хааны гэрийн үүдийг сахигчдын 
тэргүүлэгчийн гарт өгөв. 11 Тэгээд хааны Жахуагийн гэрт ороход 
сахигчид нь одоод тэдний өргөөд сахигчдын тасагт хариулав. 12 Тэгээд 
түүний биеэ доорд болгосонд Жахуагийн хилэн нь түүнийг тун үл 
эвдэхийн тул түүнээс эргэв. Бас Иудейд сайн бөлгөө. 13 Тийнхүү 
Рихубуам хаан нь биеэ Иерусалимд бат болгон эзлэв. Рихубуам гэвэл, 



хаан болох цагтаа дөчин нэгэн настай болоод, Жахуагийн нэрээр тэнд 
байлгахын тул Израйлийн хамаг овгуудаас сонгосон Иерусалим 
балгасанд арван долоон жил эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Аммуны На Э 
Мэ бөлгөө. 14 Тэгээд тэр нь Жахуаг бэдрэхийн тул зүрхээ эс баталсны 
тул мууг үйлдэв. 15 Тийнхүү Рихубуамын эхний болон эцэс дэх үйлс нь 
Шилша форофидын туужийн номын дотор болон Жидду үзлэгчийн үеийн 
учир бичсэн туужийн дотор бичигдэв. Бас Рихубуам болон Жирубуам нь 
үргэлжид өөр өөрийн тус дайлалцав. 16 Тэгээд Рихубуам нь өөрийн 
эцгүүдтэй унтаад, Давидын балгасны дотор булагдав. Тийнхүү түүний 
Абиа хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов.  

Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Жирубуам хааны арван наймдахь жилд Абиа нь Иудейгийн хаан 
болоод 2 Иерусалимд гурван жил эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Кибиагийн 
Үриеэлийн Миканза эхийн бөлгөө. Бас Абиа Жирубуам хоёрын хооронд 
дайн бөлгөө. 3 Тэгэхэд Абиа нь дөрвөн сая сонгосон хүчит дайны 
хүмүүсээр дайлалцахаар гарав. Бас Жирубуам нь түүний өмнөөс найман 
сая сонгосон хүчит баатар хүнээр дайлалцахаар гарав. 4 Тэгээд Абиа нь 
Ибарайм ууланд байгч Жимарайм уулны дээр босоод ийн өгүүлрүүн; 
Жирубуам болон хамаг Израйль аа! Намайг сонсогтун! 5 Израйлийн 
Жахуа бурхан нь Израйлийн дээр мөнхөд эзлэхийг Давид түүний 
хөвгүүдэд мөнх тогтоолоор өгөв гэж та мэдэх ёстой биш буюу? 6 Тийн 
боловч Давидын Соломон хөвгүүний боол гэвэл, Нибэдийн Жирубуам 
хөвгүүн нь босоод өөрийн эзний тус урвав. 7 Тэгээд хөнгөн сэтгэлт 
хилэнцэт хүмүүс нь түүнд чуулалцаад, Рихубуамын залуу, зөөлөн зүрхт 
байсны тул тэдний тус эсэргүүцэж эс чадсан цагт Соломоны Рихубуам 
хөвгүүний тус хүчилсэн бөлгөө. 8 Тэгээд өдгөө та Давидын хөвгүүдийн 
гарт байгч Жахуагийн эзэлгүүриний тус эсэргүүцэхийг санана. Бас та 
олон тоотой бөгөөд, Жирубуамын таны тул бурхад болгон үйлдсэн алтан 
тугалууд нь танд буй. 9 Та Жахуагийн лам нар болсон Аруны хөвгүүд 
хийгээд Ливитнийг гаргаад бус газруудын улсын ёсоор лам нарыг өөрийн 
тул болгосон бус буюу. Тэгээд аль хэн залуу үхэр болон долоон хуцаар 
биеэ ариутгахаар ирэгч нь бурхад бус байгчдын лам нар болно за. 10 
Зүгээр бид гэвэл, Жахуа нь бидний бурхан буй. Бид түүнийг эс огооров. 
Бас Жахуад үйлчлэгч лам нар болсон Аруны хөвгүүд болон Ливитэн нь 
үйлээ сахидаг. 11 Бас тэд нь өглөө, үдэш бүрийн шатаалт тахилууд 
болон анхилах үнэртнийг Жахуад шатаан, өмнөх боорцгийг ариун 
ширээнд тавин, алтан гэрэвчийн тавиур, түүний зулнуудыг үдэш бүр 
засдаг. Тэр юу гэвэл, бид өөрийн Жахуа бурхны шүүврийг сахина. Зүгээр 
та түүнийг огооров. 12 Тэгээд Мана. Жахуа нь тэргүүлэгч болоод 



бидэнтэй буй. Бас түүний лам нар нь дуут бүрээнүүдээр танд зориулан 
аялгуулах дуу гарахын тул буй. Аяа, Израйлийн хөвгүүд ээ! Өөрийн 
эцгүүдийн Жахуа бурхны өмнө бүү дайлалцагтун! у гэвэл, та бүтээмжит 
үл болох буй гэлээ. 13 Зүгээр Жирубуам нь тэдний хойно бүгэх цэргийг 
илгээв. Тэд нь Иудегийн өмнө байсан бөгөөд бүгсэн цэрэг нь тэдний 
хойно бөлгөө. 14 Тэгээд Иудетний гэдрэгээ харсанд, Мана. дайн нь өмнө 
хойно бөлгөө. Тийнхүү тэд нь Жахуад дуудав. Лам нар ч бүрээгээ татав. 
15 Бас Иудегийн хүмүүс нь их дүү гаргав. Тэгээд Иудегийн хүмүүсийн дуу 
гарсантай сац бурхан нь Жирубуам болон хамаг Израйлийг Абиа хийгээд 
Иудетний өмнө таслав. 16 Тэгээд Израйлийн хөвгүүд нь Иудетнээс 
зугтав. Тэр мэтээр бурхан нь тэднийг тэдний гарт өгөв. 17 Тэгээд Абиа 
хийгээд түүний улсын тэднийг их тасалгаагаар алснаар Израйлийн таван 
бус сонгосон хүн нь унаад алагдав. 18 Тэр мэтээр Израйлийн хөвгүүд нь 
тэр цагт дарагдав. Харин Иудетэн нь дайлав. Тэр юу гэвэл, тэд нь өөрийн 
эцгүүдийн Жахуа бурханд найдав. 19 Бас Абиа нь Жирубуамын бага 
хотод ба Жишана болон түүний бага хотод Ибарайм болон түүний бага 
хотдыг авав. 20 Тэгээд Жирубуам нь Абианы цагт дахин хүчтэй 
болсонгүй. Тийнхүү Жахуагийн түүнийг цохисноор тэр нь үхэв. 21 Зүгээр 
Абиа нь хүчтэй болон, арван дөрвөн гэргийг аваад, хорин хоёр хүү, арван 
зургаан охин төрүүлэв. 22 Тэгээд Абианы өөр үйлс хийгээд түүний үгс нь 
Идду форофидын туужийн номд бичигдэв.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тэгээд Абиа нь өөрийн эцэг нартай унтаад Давидын балгасанд 
булагдав. Тийнхүү түүний Э Сэ хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов. 
Түүний цагт газар нь арван жил эвтэйгээр байв. 2 Тэгээд Э Сэ нь өөрийн 
Жахуа бурхны өмнө сайн, зөвийг үйлдэв гэвэл 3 тэр нь өөр бурхдын 
тахилын ширээд, өндөр ордыг аваачаад дүрсүүдийг эвдээд, хөргүүдийг 
огтлоод 4 өөрийн эцгүүдийн Жахуа бурхныг бэдрэх тогтоол зарлигийг 
бүтээхийг Иудед хамаг балгадаас өндөр орд, хөргүүдийг аваачив. Орон 
нь түүний өмнө эвтэй болов. 6 Бас тэр нь Иудед хүрээлсэн балгадыг 
үүдэв. Тэр юу гэвэл, газар нь эвтэй бөлгөө. Бас тэр нь тэр жилүүдэд 
дайнгүй бөлгөө. Тэр юу гэвэл, Жахуа нь түүнд эвийг өгсөн билээ. 7 
Тиймийн тул тэр нь Иудед ийн өгүүлрүүн; Газар нь бидний байтал, 
биднээр эд балгадыг үүдэн, тойрох хэрэм, асар, хаалга, хөшүүрүүдийг 
үүдэв. Тэр юун гэвэл, бид өөрийн Жахуа бурхныг бэдрээд түүнийг 
хэрэглэсэн буй. Тийнхүү тэр нь биднийг аливаа зүгээр эвтэй болгов 
гэсэнд тэд нь үүдэж бүтээмжтэйгээр үйлдэв. 8 Бас Э Сэд Иудетнээс 
бамбайа, жад баригч цэргүүд гурван бус байсан бөгөөд Бинзаминтнаас 
бамбай баригч, нумаар харвагчид нь хоёр сая найман зуун мянга бөлгөө. 



Эд бүгдээр хүчтэй баатрууд бөлгөө. 9 Тэгээд Күс газрын Жик нь нэг сая 
тоот чуулгантай, гурван зуун тэрэгтэй тэдний тус гаргаад Маришад хүрэв. 
10 Тэгээд Э Сэгийн түүний өмнө гаргасанд тэд нь Маришад Жибутагийн 
бэлд дайлалцаар одов. 11 Тэгээд Э Сэ нь Жахуа бурхандаа дуудан ийн 
айлтгаруун; Жахуа аа! Олноор эсвэл хүчгүйнүүдээр туслах нь чамд адил 
буй. Жахуа бурхаан! Бидэнд туслан соёрх! Тэр юу гэвэл, бид яамд түшин, 
чиний нэрээр энэ чуулганы өмнөөс гарна. Жахуа аа! Чи бидний бурхан 
мөн. Хүн нь чиний тус бүтээмжимт үл болох болтугай! 12 гэж айлтгасанд 
Жахуа нь Э Сэ хийгээд Иудегийн өмнө Күстнийг таслав. Тийнхүү Күстэн 
нь зугтаав. 13 Тэгээд Э Сэ болон түүнтэй байсан улс нь тэднийг Кирар 
хүртэл нэхэв. Күстэн нь унагагдаад, биеэ аварч эс чадав. Тэр юу гэвэл, 
тэд нь Жахуагийн өмнө болон чуулганы өмнө эвдэгдэв. Бас тэд нь маш 
их олз аваачив. 14 Бас тэд нь Хирарыг тойрогч хамаг балгадыг таслав. 
Тэр юу гэвэл, Жахуагаас аюул нь тэдэнд хүрэв. Тийнхүү тэд нь хамаг 
балгадыг тонов. Тэр юу гэвэл, тэдний дотор маш их олз бөлгөө. 15 Бас 
тэд нь малын майхнуудыг таслан, олон хоньд хийгээд тэмээдийг 
аваачаад Иерусалимд буцав.  

Арван тавдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Удидын Азириа хөвгүүн нь бурхны тодотголоор төгөлдөр болоод 
2 Э Сэгийн өмнө одоод түүнд өгүүлрүүн; Э Сэ хамаг Иуде, Бинзамин аа! 
Намайг сонсогтун! Таны Жахуатай байтал, тэр ч тантай байх буй. Бас 
хэрэв та түүнийг бэдэрвэл, тэр нь танд олдох буй. Зүгээр та түүнийг 
хэрэв огоорвол тэр ч таныг огоорох буй. 3 Израйль гэвэл, үнэн бурхангүй 
болон сургагч ламгүй, тогтоолгүйгээр өнө болтол байв. 4 Зүгээр тэдний 
зовлондоо Израйлийн Жахуа бурханд буцаж түүнийг бэдэрсэнд, тэр нь 
тэдэнд олдов. 5 Бас тэр цагт гарагч, орогчид амаргүй бөлгөө. Зүгээр их 
гашуудал нь газруудын хамаг улсын дээр байв. 6 Жич улс нь улсыг 
хийгээд балгас нь балгасыг хоосруулав. Тэр юу гэвэл, бурхан нь тэднийг 
аливаа зовлонгоор гашуудуулав. 7 Тиймийн тул бат бологтун! Таны гар 
нь тэнхээгүй болохгүй болтугай! Тэр юу гэвэл, таны үйл нь магтагдах буй 
гэлээ. 8 Тэгээд Э Сэ нь эд үгс, болон Удид форофидын форофидлосныг 
сонсоод Иуде хийгээд Бинзамины бүхэл газар, Ибараймын уулнаас авсан 
балгадаасаа жигшүүрт хөргүүдийг зоримгоор гаргаад Жахуагийн 
хүрээний өмнө байгч Жахуагийн тахилын ширээг шинэтгэв. 9 Бас тэр нь 
хамаг Иудетэн, Бинзаминтан, оролтнуудыг Ибараймаас болон Манасши, 
Силшионоос цуглуулав. Тэр юу гэвэл, Израйлиас олон нь түүний Жахуа 
бурхны түүнтэй байсныг үзээд түүнийг дагалдав. 10 Тэгээд тэд нь Э 
Сэгийн эзэлсэн арван тавдахь жилийн гуравдугаар сард Иерусалимд 
цуглалцав. 11 Бас тэд нь тэр өдөр авчирсан олзноосоо долоон зуун үхэр, 



долоон мянган хонийг Жахуад өргөв. 12 Бас тэд нь өөрийн эцгүүдийн 
Жахуа бурхныг магад зүрх, сүнсээрээ бэдрэхийн тул тогтоолыг бүтээв 
гэвэл 13 аль хэн нь Израйлийн Жахуа бурхныг үл бэдрэгч бага ч, их ч, эр 
ч, эмч алагдах ёстой бөлгөө. 14 Бас тэд нь их дуугаар бүрээ, бишгүүрээр 
Жахуад тангараглав. 15 Тэгээд хамаг Иуде нь тангараглалын учир 
баясав. Тэр юу гэвэл, тэр нь түүнд магад зүрхээрээ тангараглан, түүнийг 
магад хүслээрээ бэдрэв. Тэгээд Жахуа нь тэдэнд олдоод тэднийг тойрох 
эвийг өгөв. 16 Бас Э Сэ хааны Мэ Э Кэ эхийн учир гэвэл, Э Сэ нь хатан 
хаан болохыг болиулав. Тэр юу гэвэл, Мэ Э Кэ нь нэгэн Ашара жигшүүрт 
хөргийг бүтээсэн бөлгөө. Тийнхүү Э Сэ нь түүний жигшүүрт хөргийг 
цавчиж гишгээд, Хидрун горхины дэргэд түлэв. 17 Зүгээр өндөр орд нь 
Израйлийг эс автав. Тийн боловч Э Сэгийн зүрх нь түүний насны эцэс 
болтол шударга бөлгөө. 18 Бас тэр нь өөрийн эцгийн өргөсөн юмнууд 
болон өөрийн өргөсөн юмнууд гэвэл, мөнгө, алт, савсыг бурхны гэрт 
авчрав. 19 Тэгээд Э Сэгийн эзэлсэн цагт гучин тавдах жил болтол 
дайнгүй бөлгөө.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1 Э Сэгийн эзэлсэн гучин зургаа дахь жилд Израйлийн Ба Ашэ хаан нь 
Иудегийн тус одоод Иудегийн Э Сэ хаанд хэнийг ч үл оруулан, түүнээс 
хэнийг ч үл гаргахын тул Рамаг үүдэв. 2 Тэгээд Э Сэ нь Жахуагийн гэрийн 
сангуудаас болон хааны гэрээс мөнгө, алтыг аваад Дамаскад суугч 
Сирийн Бинхадид хаанд илгээж ийн өгүүлрүүн; 3 Чи бидний эцгийн 
хооронд эвийн тогтоол агсан мэт түүнчлэн чи бид хоёрын хооронд мөн 
буй. Мана. Би чамд мөнгө, алт илгээсэн билээ. Тэгээд үрэн Израйлийн ба 
Ашэ хааны надаас одохын тул түүнтэй эвийн тогтоолоо таслан, үйлд 4 
гэсэнд Бинхадид нь Э Сэ хааныг сонсож, өөрийн чуулганы тэргүүлэгчдийг 
Израйлийн балгадын өөдөөс илгээв. Тэд нь Изун, Дэн, Абилмазим, 
Навталийн хамаг сангийн балгадыг таслав. 5 Тэгээд Би Ашэ нь үүнийг 
сонссоод, Рамаг үүдэхийг болиод үйлээ зогсоов. 6 Тэгээд Э Сэ хаан нь 
хамаг Иудег аваад Ба Ашэгийн үүдсэн Раманы чулууд, моддыг аваачаад, 
тэднээр Киба, Мизфаг үүдэв. 7 Тэгээд тэр цагт Ханани үзлэгч нь 
Иудегийн Э Сэ хаанд ирээд түүнд ийн; Чиний Сирийн хаанд найдан, 
өөрийн Жахуа бурханд эс найдсаны тул Сирийн хааны чуулган нь чиний 
гараас зугтаасан буй. 8 Күстэн, Лүбитэн, маш олон тэрэг, морьт хүнтэй 
чуулган агсан биш үү? Зүгээр чиний Жахуад найдсаны тул тэр тэднийг 
эмний гарт өгөв. 9 Жахуагийн нүдэд гэвэл, түүний өмнө агч магад 
зүрхтэнд түүний хүчтэйгээр бүтээхийн тул бүхэл дэлхийд нааш цааш 
явдаг, үүгээр чи мунхагласан буй. Тиймийн тул үүнээс аван, чи дайнтай 
болон буй 10 гэсэнд Э Сэ нь үзмэгчийн өмнө хилэгнээд түүнийг гянданд 



суулгав. Тэр юу гэвэл, тэр нь үүний учир түүний тус их ууртай бөлгөө. Бас 
Э Сэ нь тэр цагт улсаас заримуудыг хашив. 11 Тийнхүү Э Сэгийн эхэн, 
эцэс дэхь үйлс гэвэл, Мана. Иуде болон Израйлийн хаадын туужийн 
номонд бичигдсэн буй. 12 Тэгээд Э Сэ нь эзэлсэн гучин есдэхь жилдээ 
хөлөөрөөө өвчлөөд маш их өвдөв. Зүгээр тэр нь өвчиндөө Жахуаг бус 
харин эмч нарыг хэрэглэв. 13 Тэгээд Э Сэ нт өөрийн эцгүүдтэй унтаж 
эзэлсэн дөчин нэгэн жилдээ үхэв. 14 Тэгээд тэр нь Давидын балгасанд 
биеийн тул бүтээсэн булшиндаа булагдан, анхилах үнэртэн, болон 
эмчийн аргаар бэлтгэгдсэн зүйр бүрийн өвсөөр дүүрсэн дэвсгэр дээр 
тавигдав. Тийнхүү түүний тул маш их татан нь бүтээгдэв.  

Арван долдугаар бүлэг  

1 Тэндээс түүний Жихушафад хөвгүүн нь түүний оронд хаан болж 
Израйлийн тус биеэ тэнхрүүлэв. 2 Бас тэр нь Иудегийн хамаг 
хүрээлэгдсэн балгадад цэргүүд оруулан Иудегийн газарт болон өөрийн Э 
Сэ эцгийн авсан Ибараймын балгадад харуулч цэргүүдийг оруулав. 3 
Тийнхүү Жахуа нь Жихушафадтай бөлгөө. Тэр юу гэвэл, тэр нь өөрийн 
Давид эцгийн явдлаар яван, Бавалуудыг эс хэрэглэн 4 өөрийн эцгийн 
бурхныг хэрэглээд, түүний зархлигуудаар яван, Израйлийн үйлсээр эс 
явав. 5 Тиймийн тул Жахуа нь эзэлгүүрнийг түүнийг гарт тогтоов. Бас 
хамаг Иуде нь Жихушафадад бэлэг авчрав. Тийнхүү тэр нь маш их 
баяжил хийгээд хүндлэлийг олов. 6 Тэгээд түүний зүрх нь Жахуагийн 
явдлаар зоригтой болов. Бас тэр нь өндөр орд хийгээд Ашара хөргүүдийг 
Иудегээс аваачив. 7 Бас тэр нь эзэлсэн гуравдахь жилдээ Иудегийн 
балгадын дотор сурахуйяа өөрийнхөө Бин Хайл, Обадий, Жикэрий, 
Нитанайл, Микэй ноёдын тул илгээж, 8 Тэдэнтэй хамт Ливитэн гэвэл, 
Шимэй, Нитанийл, Микэй ноёдын тул илгээж 8 тэдэнтэй хамт Ливитэн 
гэвэл, Шимэй, Нитанийл, Жибатий, Асахил, Шимирамуд, Жихунатан, 
Адуний Тобий, Тов Ауни, Ливитэн болон түүнтэй Илишам, Жихурам, лам 
нарыг илгээв. 9 Энэ мэтээр тэд нь Иудетний дотор сурган Жахуагийн 
тогтоолын номыг биетэй аваад Иудегийн хамаг балгадыг алсдан явж 
улсыг сургав. 10 Тэгээд Жахуагаас айх нь Иудег тойрогч газруудын 
эзэлгүүридийн дээр болсон буй. Тиймийн тул тэд нь Жихушафадын тус 
эс дайлав. 11 Бас Билисти тэндээс заримууд нь Жихушафадад бэлгүүд 
хийгээд албаны мөнгийг авчрав. Бас Арабийтан нь түүүнд сүргүүд гэвэл, 
долоон мянга долоон зуун хуц, долоон мянга долоон зуун тэхийг аючрав. 
12 Тийнхүү Жихушафад нь маш их болоод Иудегийн дотор орд харшууд 
болон сангийн балгадыг үүдэв. 13 Бас тэр нь Иудегийн балгадад их 
үйлийг үйлдэв. Дайны хүмүүс болсон хүчит баатрууд нь Иерусалимд 
байв. 14 Тэдний эцгүүдийн гэрийн ёсоор тэдний тоо нь ийн; Иудегээс 



мянганы түшмэд гэвэл, Адна тэргүүлэгч түүнтэй гурван буман хүчит 
баатар бөлгөө. 15 Түүнээс хойно Жихуханан түшмэл, түүнтэй хоёр бум 
найман түмэн бөлгөө. 16 Түүнээс хойно биеэ Жахуад дураараа өргөсөн 
Жихрийн Амаси хөвгүүн бөлгөө. Түүнтэй хоёр буман хүчит баатар бөлгөө. 
17 Бас Бинзаминаас Илиада хүчит баатар бөлгөө. Түүнтэй нум, бамбай, 
зэвсэгт хоёр буман хүн бөлгөө. 18 Бас түүнээс хойно Жихужабад бөлгөө. 
Түүнтэй дайнд бэлэн болсон нэг бум найман түмэн бөлгөө. 19 Хааны 
бүхэл Иудегийн хүрээлэгдсэн балгадад оруулагсадаас гадна эд нь хаанд 
зарагдав.  

Арван наймдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Жихушафад нь их баян хүндлэлтэй болоод Ахивтай нөхцөв. 2 
Тийнхүү нэг хэдүй жил өнгөрсөн хойно тэр нь Ахивт Самари хүртэл одов. 
Бас Ахив нь түүний тул болон түүнтэй асан улсын тулд олон хонь, үхрийг 
алаад, түүний Рамуд Килияад хүртэл одолцохыг эрж бүрэн, 3 Израйлийн 
Ахив хаан нь Иудегийн Жихушафад хаанд өгүүлрүүн; Чи надтай Рамуд 
Килияадад одолцох буюу гэсэнд тэр нь түүнд өгүүлрүүн; Би чиний бие 
мэт буй бөгөөд миний улс нь чиний улс мэт буй. Бид чамтай дайнд 
одолцох буй 4 гээд Жихушафад нь Израйлийн хаанд өгүүлрүүн; Өнөөдөр 
Жахуагийн зарлигаас асуун хайрла! 5 гэснээр Израйлийн хаан нь 
форофид нарыг гэвэл, дөрвөн зуун хүнийг цуглуулаад тэдэнд өгүүлрүүн; 
Бид Рамуд Килияадад дайлалцахаар одох буюу эсвэл би зогсох буюу 
гэсэнд тэд нь өгүүлрүүн; Од. Тэр юун гэвэл, бурхан нь хааны гарт өгөх 
буй 6 гэсэнд Жихушафад нь өгүүлрүүн; Бидний асуухын тул тэднээс 
гадна Жахуагийн нэгэн форофид энд үгүй буюу 7 гэсэнд Израйлийн хаан 
нь Жихушафадад өгүүлрүүн; Бас нэгэн хүн тэр нь миний учир хэзээ ч 
сайныг эс форофидлон, хэзээ ч мууг форофидолдог. Тэр гэвэл, Имлэний 
Микий хөвгүүн буй гэсэнд Жихушафад нь өгүүлрүүн; Хаан нь тийм дэмий 
үл өгүүлэх болтугай! гэлээ. 8 Тэгээд Израйлийн хаан нь түшмэдээс нэгийг 
дуудаад өгүүлрүүн; Имлэгийн Мики хөвгүүн түргэн ирүүл гэлээ. 9 Бас 
Израйлийн хааны Иудегийн Жихушафад хаан нь хувцсаа өмсөөд 
Самарийн хаалгааар орох орны чөлөөт газарт тус бүр өөрийн ширээнд 
суув. Тийнхүү хамаг форофид нар нь тэдний өмнө форофидлов. 10 Жич 
Гикэ Жинэгийн Жихшиг хөвгүүн нь өөрийн тул төмөр эврүүдийг үйлдээд 
өгүүлрүүн; Жахуагийн зарлиг болсон нь; Чи тэднээр Сирийг эвдтэл 
мөргөх буй гэлээ. 11 Бас хамаг форофид нар нь форофидолж өгүүлрүүн; 
Рамуд Килияадад одон бүтээмжтэйгээр үйлд. Тэр юу гэвэл, Жахуа нь 
хааны гарт өгөх болъюу гэлдлээ. 12 Тийнхүү Микийг дуудахаар одсон элч 
нь түүнд ийн өгүүлрүүн; Мана. Өдгөө форофид нарын үгс нь ганц Амабар 
мэт хаанд майн буй. Тэдний үг мэт түүнчлэн чиний үг болох болтугай! 



Сайныг өгүүлэн хайрла! 13 гэсэнд Мики нь өгүүлрүүн; Жахуа нь амьд 
бөгөөд миний бурхны надад юун зарлиг болохыг өгүүлнэ би гэв. 14 
Тийнхүү түүний хаанд ирсэнд хаан нь түүнд ийн; Мики ээ! Бид Рамуд 
Килияадад дайлалцахаар одох юу эсвэл би зогсох юу гэсэнд тэр нь хариу 
ийн; Одон бүтээмжтэйгээр үйлд. Тийнхүү тэд нь таны гарт өгөгдөх буй 15 
гэсэнд хаан нь түүнд өгүүлрүүн; Би чамайг Жахуагийн нэрээр 
тангараглуулан үнэнээс өөр юуг ч надад бүү өгүүл гэж хэдий болтол 
өгүүлэх буюу 16 гэсэнд Мики нь өгүүлрүүн; Би хоньчингүй хоньд мэт 
хамаг Израйлийн тангарагласныг үзэв. Тийнхүү Жахуа нь ийн зарлиг 
болов. Эдэнд эзэнгүй буй. Хүн бүр нь гэртээ амар харих болтугай! 17 
гэсэнд Израйлийн хаан нь Жихушафадад өгүүлрүүн; Тэр нь миний учир 
сайныг биш, харин мууг форофидлох буй гэж би чамд өгүүлсэн биш үү? 
гэлээ. 18 Бас Мики нь өгүүлрүүн; Тиймийн тул Жахуагийн зарлигийг сонс 
гэвэл, би Жахуагийн ширээн дээрээ суусан хийгээд огторгуйн хамаг 
чуулгадын түүний баруун, зүүн талаар байсныг үзэв. 19 Тийнхүү Жахуа 
нь ийн; Израйлийг Ахав хааны Рамуд Килияадад одож унахын тул хэн 
түүнийг мэхлхэ буюу гэж зарлиг болсонд нэг нь ийм, нөгөө нь тийм 
айлтгав. 20 Жич нэгэн тодотгол нь гараад Жахуагийн өмнө, би түүнийг 
мэхлэх буй гэж айлтгасанд Жахуа нь түүнд ийн; угаар мэхлэх вэ? 21 гэж 
зарлиг болсон тэр нь айлтгаруун; Би одоод түүний хамаг форофид нарын 
аманд хуурмаг тодотгол болох буй гэж айлтгасанд тэр нь ийн; Чи мэхлэн 
бүтээх буй. Одоод тэр мэтээр бүтээн үйлд гэж зарлиг болов. 22 Тиймийн 
тул өдгөө Мана. Жахуа нь эд чиний форофид нарын аманд хуурмаг 
тодотголыг оруулав. Жич Жахуа нь чиний учир мууг зарлиг болов 23 
гэсэнд Гинэ Анэгийн Жидки хөвгүүн нь шадартан Микийн хацрыг цохиод 
өгүүлрүүн; Жахуагийн тодотгол нь чамд зарлиг болохын тул хаагуур 
надаас гарав 24 гэсэнд Мики ийн өгүүлрүүн; Мана. Чи биеэ нуухын тул 
тасаг тасгаар явах өдөртөө үүнийг үзэх буй гэж өгүүлэв. 25 Тэгээд 
Израйлийн хаан ийн; Микийг аваад балгасны Амнун тэргүүлэгчид, хааны 
Зуас хөвгүүнд хариулаад ийн өгүүлэгтүн! 26 Хааны өгүүлсэн нь ийн; 
Үүнийг гянданд оруулаад миний амаар иртэл гашуудлын боорцог болон 
усаар тэжээгтүн! 27 гэсэнд Мики өгүүлрүүн; Хэрэв чи р амар буцвал эл. 
Жахуа нь надаар зарлиг болсон бус буй гээд бас ийн; Улс аа! Та бүгд 
сонсогтун! гэж өгүүлэв. 28 Тэгээд Израйль Иудегийн Жихушафад хаан 
Рамуд Килияадад одов. 29 Бас Израйлийн хаан нь Жихушафадад 
өгүүлрүүн; Би биеэ ондоо болгох, харин чи өөрийн хувцсыг өмсөн үйлд 
гээд Израйлийн хаан нь биеэ ондоо болгоод дайнд оров. 30 Зүгээр 
Сирийн хаан түүнтэй агч тэргэсийн түшмэдэд захиж ийн; Ихсийн ч, 
багасын ч тус үл дайлалцан ямагт Израйлийн хааны тус дайлагтун! гэж 
өгүүлэв. 31 Тэгээд тэргэсийн түшмэд нь Жихушафадыг үзээд ийн; 
Үнэхээр энэ нь Израйлийн хаан мөн гээд түүний өмнөөс дайлахаар ирэв. 



Тийн боловч Жихушафадын дуугарахад Жахуа нь түүнд туслав. Бас 
бурхан нь тэднийг түүнээс холдуулав 32 Тийнхүү тэргэсийн түшмэд нь 
энэ Израйлийн хаан биш гэж ажиглаад түүнийг нэхэхээс буцав. 33 Тэгээд 
нэгэн хүн нь нумаа балайгаар татаад Израйлийн хааныг хуягийн үеийн 
хооронд тусав. Тиймийн тул тэр нь тэрэг сахигчдаа ийн; Буцаад намайг 
чуулганаас аваачтугай! Тэр юу гэвэл, би шархдсан буй гэлээ. 34 Тэгээд 
тэр өдөр дайн нь хэцүү болов. Тийнхүү Израйлийн хаан нь Сиритний тус 
тэргэндээ үдэш болтол босгогдоод нар жаргах цагт үхэв.  

Арван есдүгээр бүлэг  

1 Тэгээд Иудегийн Жихушафад хааны Иерусалимд агч гэртээ амар 
буцахад 2 Хананын Жиху үзлэгч хөвгүүн нь түүнийг угтахын тул гараад 
Жихушафадад өгүүлрүүн; Чи хилэнцтэнд туслан Жахуаг өшөөлөгчдийг 
тоолох ёстой буюу. Тийнхүү Жахуагаас чамд хилэн буй. 3 Тийн боловч 
сайн үйлс нь чиний дотор буй гэвэл, Чи Ашара хөргүүдийг газраас 
гаргаад зүрхээ Жахуаг хэрэглэхэд бэлтгэв. 4 Тэгээд Жихушафад нь 
Иерусалимд суув. Тэндээс тэр нь дахиж гараад Бирийбээс Ибарайм уул 
хүртэл улсаар алсдаан тэднийг тэдний эцгүүдийн Жахуа бурханд буцаав. 
5 Бас тэр нь орны дотор Иудегийн хамаг хүрээлсэн балгадаар балгас 
бүрт шүүгчдийг тогтоов. 6 Бас тэр нь шүүгчидэд ийн; Та юу үйлдэхээ 
хичээгтүн! Тэр юу гэвэл, та хүний тул биш, харин Жахуагийн тул шүүнэ. 
Шүүхэд тэр нь тантай мөн амой. 7 Тиймийн тул өдөө Жахуагаас ах нь 
танд даар байх болтугай! Бүтээхийг хичээгтүн! Тэр юу гэвэл, буруу эсвэл 
хүнийг нууцлах, эсвэл бэлгийг авах нь бидний Жахуа бурханд байхгүй. 8 
Бас Жихушафад нь Иерусалимд буцахдаа Жахуагийн шийдвэрийн тул 
хийгээд булаалдлуудын тул Ливитэнээс хийгээд лам нараас ба 
Израйлийн эцгүүдийн тэргүүлэгчдээс заримуудыг Иерусалимын дотор 
тогтоов. 9 Тийнхүү тэр нь тэдэнд захиж ийн; Та энэ мэтээр Жахуагаас 
айж итгэлтэйгээр болон шударга зүрхээр үйлдэгтүн! 10 Тэгээд таны 
балгадад суугч таны ах дүү нарын ямар ч үйл гэвэл, цасны учир буюу, 
зарлиг хийгээд захианы учир буюу. Тогтоолууд хийгээд шийдвэрүүдийн 
учир таны өмнө ирвэл, та ийн; Жахуагаас бүү давагтун! Тийнхүү биш 
болбол хилэн нь таны дээр болон таны ах дүү нарын дээр ирэх буй гэж 
тэдэнд мэдүүлэгтүн! Энэ мэтээр үйлдвэл эл. Та үл давах буй. 11 Бас 
Мана. Амари тэргүүн лам нь Жахуагийн хамаг үйлийн учир таны дээр 
болсон бөгөөд Иудегийн овгийг тэргүүлэгч Ишмайлийн Жибадий хөвгүүн 
нь хааны хамаг үйлсийн тул буй. Бас Ливитэн нь таны өмнө түшмэд 
болох буй. Зоримгоор үйлдэгтүн! Тийнхүү Жахуа нь тантай болох буй гэж 
захив.  

Хорьдугаар бүлэг  



1 Бас түүнээс хойно Муавтан, Аммунтан ба Аммунтнаас бусад нь 
тэдэнтэй Жихушафадын тус дайлаар ирэлцэв. 2 Тэгээд заримууд нь 
ирээд Жихуашафадад мэдүүлрүүн; Сирийн наад этгээдийг далайн цаад 
этгээдээс их чуулган нь чиний тус ирнэ. Мана. Тэд нь Ин хийдэд байгч 
Хазажун Тамарт буй 3 гэж мэдүүлсэнд Жихшафад нь айж, Жахуаг 
бэдрэхэд биеэ бэлдэн, хамаг Иудэд бяцхан болохыг захив. 4 Тийнхүү 
Иудэ нь Жахуагийн хамаг балгадаас Жахуаг бэдрэхийн тул ирэв. 5 Тэгээд 
Жихушафад нь Иудэ хийгээд Иерусалимын дотор Жахуагийн гэрт шинэ 
хүрээний өмнө босоод ийн айлтгав; 6 Бидний эцгүүдийн Жахуа бурхаан! 
Чи огторгуйд мөн. Чи улсуудын хамаг эзэлгүүридийн дээр эзэлдэг. Мөн 
бас чиний мутарт чадал, аугаа хүч бий бөгөөд хэн ч чиний өмнөөс 
эсэргүүцэж үл чадна. 7 Чи биднийг бурхан болгоод энэ газрын улсыг 
өөрийн Израйль улсын өмнөөс гаргаад түүнийг өөрийн таалсан Абрахамд 
мөнхөд өгсөн мөн. 8 Тэгээд тэд нь тэнд сууж тэнд чиний нэрийн тул ариун 
орныг үүдээд ийн; 9 Бидний тус муу гэвэл, илд эсвэл шийдвэр, эсвэл 
халдварт өвчин, эсвэл чиний нэрийн гэрт байгаад, чиний өмнө босоод 
зовлонтойгоор чамд дуудах бөгөөс эл. Чи биднийг сонсон туслах буй гэж 
өгүүлэв. 10 Мана. Аммунтан, Муавтан, Сийр уулны улсыг үзэн соёрх! 
Израйлийн Египет газраас ирсэн цагт чи тэднийг эс булаалгав. Тийнхүү 
тэд нь тэднээс эрэн, тэднийг эс эвдэв. 11 Мана. Тэд нь чиний бидэнд 
эзлэхүйеэ өгсөн өмчөөс биднийг гаргахаар ирснээр шагнав. 12 Аяа, 
бидний бурхаан! Чи тэднийг үл шийтгэх буюу. Тэр юу гэвэл, бид энэ 
бидний тус ирэгч их чуулганы тус хүчгүй болоод юу үйлдэхийг үл мэднэ. 
Зүгээр бидний нүд нь чамд буй 13 гэж айлтгатал хамаг Иудэ нь нялх 
хүүхэд хийгээд гэргийс ба хөвгүүдтэй Жахуагийн өмнө байлцав. 14 Тэгээд 
чуулганы дунд Ливийн аймагт гэвэл, Асавын хөвгүүдээс Матанийн Жияал 
хөвгүүний Бинази хөвгүүний Жикари хөвгүүний Захажиал хөвгүүн нь 
Жахуагийн тодотголоор төгөлдөр болоод ийн; 15 Хамаг Иудэ хийгээд 
Иерусалимд суугчид ба Жихушафад хаан аа! Сонсогтун! Жахуагийн тэнд 
зарлиг болсон нь ийн; Энэ их чуулганы учир үл айн; Бүү эмээгтүн! Тэр юу 
гэвэл, дайн нь таны бус, харин бурхны буй. 16 Маргааш тэдний тус 
буугтун! Мана. Тэд нь Жиз даваагаар ирнэ. Тэгээд та тэднийг бэлийн 
язгуурын дэргэд Жирүяалын говийн өмнө олох буй. 17 Үүний тул та 
дайлах, зогсоод байгтун! Тэгээд Иудэ хийгээд Иерусалим аа! Тантай 
байгч Жахуагийн тонилголыг үзэгтүн! Үл ай! Бүү эмээгтүн! Маргааш 
тэдний тус гарагтун! Тэр юу гэвэл, Жахуа нь тантай байх буй 18 гэсэнд 
Жихушафад нь толгойгоо бөхийж нүүрээрээ хөсөр мөргөв. Бас 
Иерусалимын хамаг улс нь Жахуагийн өмнө хөсөр унан мөргөв. 19 
Тэгэхэд Каухадын аймгийн хийгээд Карагийн аймгийн Ливитэн нь 
Израйлийн Жахуа бурхныг их дуугаар магтахын тул дээшээ босов. 20 
Тэгэхэд тэд нь эрт маргааш босоод Тикүэгийн говьд одов. Тийнхүү тэдний 



одоход Жихушафад нь босоод ийн; Аяа Иудэ хийгээд Иерусалимд 
суугчид аа! Намайг сонсогтун! Өөрийн Жахуа бурханд итгэгтүн! Тийн 
болбол та бүтээмжит болох буй гэлээ. 21 Тэгээд тэр нь улстай 
зөвлөлцөөд чуулганы өмнө явахдаа ариун үзэсгэлэнг магтан ийн; Жахуаг 
магтагтун! Тэр юу гэвэл, түүний өршөөл нь мөнх буй гэж өгүүлэлдэх 
дуулагчдыг Жахуад тогтоов. 22 Тэгээд тэдний эхэлж дуулах хийгээд 
магтахад Жахуа нь Израйлийн тус ирсэн Аммунтан хийгээд Муавтан ба 
Сийр уулны улсын тус бүгэх цэргийг тавив. Тийнхүү тэд нь тасалдав 
гэвэл, 23 Аммунтан хийгээд Муавтан нь Сийр ууланд суугчдыг дуустал 
алаад, бие биеэ эвдэхүйеэ туслалцав. 24 Тэгээд Иудэ нь говьд байгч 
харуулын асарт хүрээд чуулганыг харахад, Мана. газарт унасан 
хүүрүүдийг үзэв. Хэн ч үл тонилсон бөлгөө. 25 Тэгээд Жихушафад 
хийгээд түүний улс нь тэдний олзыг аваачихын тул ирээд, тэдний дунд 
хүүрүүдтэй их баяжил хийгээд эрдэнэ чулуудыг олоод аваачин чадахаас 
илүүг биедээ булаав. Тийнхүү олзны тийм их болсны тул тэд нь түүнийг 
гурван өдөр хурааж байв. 26 Тэгээд дөрөвдэхь өдөр тэд нь Бирэкэгийн 
бэлд цуглалцав. Тийнхүү тэд нь Жахуаг магтав. Тиймийн тул тэр газар нь 
Бирэкэгийн бэл гэж өнөөдөр болтол нэрлэгдэнэ. 27 Тэгээд Иудэ болон 
Иерусалимд жаргалантайгаар одохын тул буцалцав. Тэр юу гэвэл, Жахуа 
нь тэдний дайснуудын дээр тэднийг жаргуулсан бөлгөө. 28 Тэгээд тэд нь 
хуур, ятга, бүрээнүүдээр Иерусалимд Жахуагийн гэрт хүрэв. 29 Тэгээд 
Жахуа нь Израйлийн дайснуудын тус дайлалцана гэж айв. 30 Тийнхүү 
Жихушафадын эзэлгүүрин нь эвтэй бөлгөө. Тэр юу гэвэл, бурхан нь түүнд 
аливаа зүг эвийг өгсөн бөлгөө. 31 Тэр мэтээр Жихушафад нь Иудэгийн 
дээр эзлэв. Тэр нь эзлэхээр эхэлсэндээ гучин таван настай болоод 
Иерусалимд хорин таван жил эзлэв. Бас түүний эхийн нэр нь Шилхийн 
Ажүба охин бөлгөө. 32 Жич тэр нь өөрийн Э Сэ эцгийн явдлаар яван, 
түүнээс эс даван, Жахуагийн өмнө зөвийг үйлдэв. 33 Тийн боловч өндөр 
орд нь эс эвдэв. Тэр юу гэвэл, улс нь өөрийн эцгүүдийн бурханд зүрхэдээ 
бэлтгээгүй бөлгөө. 34 Тэгээд Жихушафадын бус үйлдсэн эхний болон 
эцэс дэх үйлс нь Хананийн Жиху хөвгүүний туужийн номын дотор 
бичигдсэн буй. Тэр нь Израйлийн хаадын туужийн номын дотор 
алдаршуулагдсан буй. 35 Тэгээд үүнээс хойно Иудэгийн Жихушафад 
хаан нь маш их муугаар үйлдэгч Израйлийн Ахажиа хаантай нөхцөв. 36 
Тэр нь түүнтэй Тариж хүртэл явах онгоцсыг үйлдэхийн тул нөхцөв. 
Тийнхүү тэр нь Ижиюун Хибирт онгоцсыг үйлдэв. 37 Тэгээд Маришагийн 
Додиагийн Илияазар хөвгүүн нь Жихушафадын тус форофидлон ийн; 
Чиний Ахажитай нөхөцсөний тул Жахуа нь чиний үйлсийг эвдсэн буй 
гэлээ. Тийнхүү онгоцос нь эвдрээд Таршист одож эс чадав.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  



1 Тэгээд Жихушафад нь өөрийн эцэг нартай унтаад өөрийн эцэг нартай 
Давидын балгасанд булагдав. Тэндээс түүний Жихурам хөвгүүн нь түүний 
оронд хаан болов. 2 Бас түүнд Жихушафадын хөвгүүд болсон дүү нар 
агсан гэвэл, Азари хийгээд Жихияал ба Жикари болон Азори, Микэйл, 
Шифати эд хамаг нь Иудегийн Жихушафад хааны хөвгүүд бөлгөө. 3 
Тийнхүү тэдний эцэг нь тэдэнд их өглөгүүд гэвэл, мөнгө, алт, эрдэнэ 
юмнууд ба Иудед хүрээлсэн балгадыг өгөв. Зүгээр тэр нь эзэлгүүрийн 
Жихурамд өгөв. Тэр юу гэвэл, тэр нь их хөвгүүн бөлгөө. 4 Тэгээд 
Жихурам нь өөрийн эцгийн оронд босоод биеэ бат болгоод, өөрийн хамаг 
дүү нар болон Израйлийн ноёдоос заримуудыг илдээр алав. 5 Жихурам 
нь эзлэх цагтаа гучин хоёр настай болоод Иерусалимд найман жилийн 
турш эзлэв. 6 Тэгээд тэр нь Ахавын гэр мэт Израйлийн хаадын явдлаар 
явав. Тэр гэвэл, Ахавын охиныг гэргий болгон авсан бөлгөө. Тийнхүү тэр 
нь Жахуагийн өмнө мууг үйлдэв. 7 Зүгээр Жахуа нь Давидын гэрийг 
эвдэхүйеэ эс таалав. Тэр юу гэвэл, түүний Давидтай тогтоосон тогтоолын 
учир, бас түүнд, түүний хөвгүүдэд мөнх гэрлийг өгнө гэж зарлиг болсны 
тул болой. 8 Түүний өдрүүдэд Идумтэн нь Иудегийн эрхээс урван, өөрийн 
тул хааныг тогтоов. 9 Тэгээд Жихурам нь өөрийн ноёд хамаг тэргэстэйгээ 
гарав. Тийнхүү тэр нь шөнөөр босоод түүнийг, түүний тэргэсийн 
түшмэдийг тойрсон Идумтнийг таслав. 10 Харин Идумтэн нь Иудегийн 
эрхээс одоо болтол урвасаар буй. Бас тэр цагт Либна нь түүний эрхээс 
урвав. Тэр юу гэвэл, тэр нь өөрийн эцгүүдийн Жахуа бурхныг огоорсон 
бөлгөө. 11 Бас тэр нь Иудегийн уулсын дээр өндөр орцыг үйлдэн 
Иерусалимд суугчдыг таяъяангуйн хурцлыг үйлдүүлэн Иудег баалав. 12 
Тэгээд түүнд Илиа форофидоос нэг бичиг нь ирэн ийн; Чиний Давидаар 
Иудегийн Э Сэ хааны явдлаар эс яван 13 Израйлийн хаадын явдлаар 
явж, Ахавын гэрийн хурцлууд мэт түүнчлэн Иуде болон Иерусалимд 
суугчдыг тачъяалав. Бас чи чамаас сайн байсан бөгөөд чиний эцгийн 
хүүхэд болсон дүү нараа алав. 14 Тиймийн тул Мана. Жахуа нь чиний улс 
хийгээд хүүхэд, гэргийг хамаг эд таваарыг их цохилгоор цохих буюу. 15 
Бас чи дотроо их өвчнөөр өвдөх бөгөөд чиний дотор нь өвчний 
шалтгаанаар өдөр бүр гарч унах болъюу гэж бичигдэв. 16 Бас Жахуа нь 
Пилиститэн, Хүстний ойр байсан Арабитны сэтгэлийг Жихурамын тум 
сэрүүлэв. 17 Тэгээд тэд нь Иудед хүрээд түүнийг таслан хааны гэрийн 
олдсон хамаг эд таваар, түүний хөвгүүд, гэргийсийг олз болсон аваачив. 
Тэгээд түүний Жихугхаз одоод хөвгүүнээс өөр нэг ч хөвгүүн эс үлдэв. 18 
Тэгээд үүнээс хойно Жахуа нь түүний доторт эдгэхгүй өвчнөөр түүнийг 
зовоов. 19 Тэгээд хоёр жилийн эцэст түүний дотор нь өвчний 
шалтгаанаар гарч унав. Тэгээд тэр нь маш их өвчнөөр үхэв. Бас түүний 
улс нь түүний эцгүүдийн тул шатаасан мэт түүний тул шатаахыг эс 
үйлдэв. 20 Тэр нь эхэлж эзлэх цагтаа гучин хоёр настай болоод 



Иерусалимд найман жил эзлээд хайрлагдал үгүй одов. Тийнхүү тэд нь 
түүнийг Давидын балгасанд булсан боловч хаадын булшнуудад эс булав.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Иерусалимд суугчид нь түүний Ахажи одоод хөвгүүнийг түүний 
оронд хаан болгов. Тэр юу гэвэл, Арабитантай ирэлцсэн чуулган нь 
түүний хамаг ах нарыг алсан бөлгөө. Тийнхүү Иудегийн Жихурам хааны 
Ахажи хөвгүүн нь хаан болов. 2 Ахажи нь хаан болох цагтаа хорин хоёр 
настай болоод Иерусалимд нэг жил эзлэв. Түүний эх нь Умрийн Атали 
охин бөлгөө. 3 Бас тэр нь Ахавын гэрийн явдлаар явав. Тэр юу гэвэл, 
түүний эх нь мууг үйлдэхэд түүнийг зөвлөв. 4 Тиймийн тул тэр нь Ахавын 
гэр мэт Жахуагийн өмнө мууг үйлдэв. Тэр юу гэвэл, түүний эцгийн 
үхсэний хойно түүнийг эвдэхийн тул зөвлөгчид бөлгөө. 5 Бас тэр нь 
тэдний зөвлөснөөр үйлдэн, Израйлийн Ахав хааны Зурам хөвгүүнтэй 
явалцан Рамуд Килияадын дэргэд Сирийн Хажайл хааны тус дайлав. 
Тэгээд Сиритэн нь Зурамыг таслав. 6 Тэндээс тэр нь Сирийн Хажайл 
хааны тул дайлсан цагтаа Раманы дэргэд авсан шархнуудаас эдгээхийн 
тул Жизрайлд буцав. Тийнхүү Иудегийн Жихурам хааны Ажири хөвгүүн 
нь Ахавын Зурам хөвгүүний өвчтэй байсны тул түүнтэй уулзахаар 
Жизрайлд одов. 7 Тэгээд Ахажийн Зурамд ирэхээр түүний эвдрэл нь 
бурхнаас болов гэвэл, тэр нь ирээд Ахавын гэрийг таслахын тул 
Жахуагийн тосолсон Нимсийн Жиху хөвгүүний тус Зурамтай гарав. 8 
Тэгээд Жиху нь Ахавын гэрийн тус шийдвэрийг үйлдэхдээ Иудегийн ноёд 
Ахажид үйлчлэгчид Ахажийн ах дүү нарын хөвгүүдийг олоод тэднийг 
алав. 9 Тэгээд тэр нь Ахажийг бэдрэв. Тийнхүү тэд нь түүнийг олоод 
Жихуд авчрав. Тэр гэвэл, Самарид нуугдсан бөлгөө. Тэгээд тэд нь 
түүнийг алаад булав. Тэр юу гэвэл, тэр нь Жахуаг магад зүрхээрээ 
бэдэрсэн Жихушафадын хөвгүүн буй гэж тэд нь өгүүлэв. Тэгээд Ахажийн 
гэр нь эзэлгүүрнийг барихыг хүчгүй бөлгөө. 10 Зүгээр Ахажийн Атали эх 
нь хөвгүүнийхээ үхсэнийг үзэаэд, босоод Иудегийн овгийн хааны хамаг 
үрсийг алав. 11 Зүгээр хааны Жихушиба охин нь Ахажийн Жихуас 
хөвгүүнийг аваад хааны алагдсан хөвгүүдийн дундаас хулгайлж, түүнийг 
болон түүнийг тэжээгч эмийг дэвсгэрийн тасгийн дотор оруулав. Тэгээд 
Жихурам хааны Жихушиба охин болон Жихуй Ада ламын гэргий гэвэл, 
Ахажийн ээж нь түүнийг Аталигаас нуув. Тийнхүү Атали нь түүнийг эс 
алсан бөлгөө. 12 Тэгээд тэр нь тэдэнтэй бурхны гэрт зургаан жилийн 
турш нуугдсан бөлгөө. Тийн бээр Атали нь орны дээр эзлэв.  

Хорин гуравдугаар бүлэг  



1 Тэндээс долоо дахь жилд Жихуй Ада нь биеэ тэнхрүүлэн зууны түшмэд 
гэвэл, Зурамын Азари хөвгүүн, Жихусаланы Исамил хөвгүүн, Обидын 
Ажари хөвгүүн, Адайн Мэ Э Ши хөвгүүн, Жихрийн Илисафад хөвгүүн 
тэдэнтэй зөвлөлцөн, хэлэлцэв. 2 Тэгээд тэд нь Иудегийн газраар явж, 
Иудегийн хамаг балгадаас Ливитнээс Мовийн эцгүүдийн тэргүүлэгчдийг 
цуглуулаад Иерусалимд ирэв. 3 Бас бүхэл чуулган нь бурхны гэрт 
хаантай тогтоолыг тогтоов. Тийнхүү тэр нь тэдэнд сайн Мана. Жахуагийн 
Давидын хөвгүүдийн учир зарлиг болсноор хааны хөвгүүн нь хаан болох 
буй. 4 Тийн үйлдэх үйл нь энэ буй гэвэл, та лам нар болон Ливитэн 
бологсдын гурав болсон хувийн нэг нь өдөр орж үүддийг сахигчид болох 
буй. 5 Бас гурав болсон хувийн нэг нь суурины хаалганд хааны гэрт 
болох бөгөөд гурав болсон хувийн нэг нь суурины хаантанд болох буй. 
Тийнхүү хамаг улс нь Жахуагийн гэрийн хүрээнд болох буй. 6 Зүгээр лам 
нараас болон үйлчлэх Ливитнээс өөр хэн ч Жахуагийн гэрт үл орох 
болтугай! Эд нь орон болтугай! Тэр юу гэвэл, тэд нь ариун буй. Зүгээр 
хамаг улс нь Жахуагийн сахиулсныг бүтээх болтугай! 7 Бас Ливитний хүн 
бүр нь гартаа зэвсгээ барьж, хааныг тойрох буй. Тэгээд өөр аль хэн нь 
гэрт орвол эл алагдах болтугай! Зүгээр хааны орох хийгээд гарахад 
түүнтэй байгтун! 8 гэсэнд Ливитэн болон хамаг Иуде нь Жихуй Ада 
ламын хамаг захиснаар үйлдэж, хүн бүр нь савад өдөр орох хүмүүс 
хийгээд савад өдөр гарах хүмүүсээ авав. Тэр юу гэвэл, Жидуй Ада лам нь 
??? үл зогсоов. 9 Бас Жихуй Ада лам нь зууны түшмэдүүдэд жад, бамбай 
хонхнуудыг өгөв. Эд нь Давидын байсан бөгөөд бурхны гэрт бөлгөө. 10 
Бас тэр нь гэвэл, зэвсгээ гартаа баригч хүн тус бүхийг гэрийн баруун 
зүгээс зүүн зүг хүртэл гэрийн тахилын ширээний дэргэд хааны тойрохоор 
байлгав. 11 Тэндээс тэд нь хааны хөвгүүнийг гадна авчраад, түүнд 
титмийг өмсгөж тогтоолыг өгөн түүнийг хаан болгов. Тийнхүү Жихуй Ада 
болон түүний хөвгүүн нь түүнийг тослоод хаан нь амьд болтугай! гэж 
өгүүлэлдэв. 12 Тэгээд Атали нь хааныг магтаж гүйсэн улсын цуугианыг 
сонсоод, Жахуагийн гэрийн дотор байсан улсад ирэв. 13 Тийнхүү түүний 
харсанд Мана. хаан нь өөрийн баганын дэргэд орох оронд бөлгөө. Бас 
ноёд хийгээд бүрээнүүдийг татагчид нь татан авай. Бас дуулагчид нь 
хөгжмийн зэвсэгтэй бөгөөөд магтаалыг дуулах сургагчидтай бөлгөө. Тийн 
бөгөөд Атали нь хувцдаа хагачин ийн; Урвах мэх, урвах мэх гэж өгүүлэв. 
14 Тэгээд Жихуй Ада лам нь чуулганы тэргүүлэгчид, зууны дарга нарыг 
гадна авчраад тэдэнд өгүүлрүүн; Хязгадаас цааш гаргагтун! Бас түүний 
аль хэн дагагчийг илдээр алагтун! гэлээ. Тэр юу гэвэл, ламын өгүүлсэн, 
нь ийн; Түүнийг Жахуагийн гэрт бүү алагтун! гэж өгүүлсэн бөлгөө. 15 Тийн 
бөгөөд тэд нь бариуд, түүний мөрийн хаалганы ороход хүрсэнд, хааны 
гэрийн дэргэд түүнийг алав. 16 Жич Жидуй Ада нь өөр хамаг улс, хаан ч 
хамтаар Жахуагийн улс болохын тул тогтоолыг тогтоов. 17 Тэндээс хамаг 



улс нь Бавалын гэрт ороод түүнийг эвдэв. Бас түүний тахилын ширээд 
болон хөргүүдийг цөм эвдээд Бавалын матал ламыг тахилын ширээдийн 
өмнө алав. 18 Бас Жихуй Ада нь лам нар болсон Ливитний гараар 
Жахуагийн гэрийн дааварныг тогтоов. Эд лам нарыг Давид нь Мошийн 
тогтоолын дотор бичигдсэн мэтээр Жахуагийн гэрт шатаалт тахилуудыг 
өргөхийн тул жаргалан хийгээд дуулахаар Давидын тогтоосноор хувааж 
зэрэглүүлсэн бөлгөө. 19 Бас Жахуагийн гэрт юугаар ч бузар болсон үл 
орохын тул тэр нь хаалгасын дэргэд сахигчдыг тавив. 20 Бас тэр нь зууны 
дарга нар болон түшмэд, ноёд, улсын тэргүүлэгчид, газрын хамаг улсыг 
аваад Жахуагийн гэрээс хааныг ирүүлэв. Тэгээд тэд нь өндөр хаалгаар 
хааны гэрт ирээд, хааныг эзэлгүүриний ширээнд суулгав. 21 Бас газрын 
хамаг улс нь баясав. Балгас ч Аталийн илдээр алагдсаны хойно амар 
байв.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Жихуас нь хаан болох цагтаа долоон настай болоод Иерусалимд дөчин 
жил эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Биришбагийн аймгийн Жиби бөлгөө. 2 
Тэгээд Жихуас нь Жихуй Ада ламын насны дуустал Жахуагийн өмнө 
сайныг үйлдэв. 3 Жихуй Ада нь түүний тул хоёр гэргийг авав. Тэгээд тэр 
нь хөвгүүд, охидыг төрүүлэв. 4 Бас түүнээс хойно Жихуас нь Жахуагийн 
гэрийг засахыг санав. 5 Тэгээд тэр нь лам нар болон Ливитнийг 
цуглуулаад тэдэнд өгүүлрүүн; Иудегийн балгадад одоод, Жахуагийн 
гэрийг жил бүр засахын тул хамаг Израйлиас мөнгө хурааж үйлийг 
яаруулан үйлдэгтүн! гэсэн боловч Ливитэн нь эс яаруулав. 6 Тэгээд хаан 
нь Жихуй Ада тэргүүлэгчийг дуудаад түүнд өгүүлрүүн; Чи Жахуагийн 
Моши боол болон Израйлийн чуулганы зарлигууд Иуде болон 
Иерусалимаас гэрчилгээний цацар гэрийн тулд бадарлах мөнгийг 
авчрахыг юуны тул Ливитэнд эс захив гэлээ. 7 Тэр юу гэвэл, тэрхүү Атали 
хэмээгч муу эмийн хөвгүүд нь бурхны гэрийг тонож Жахуагийн гэрт 
өргөгдсөн хамаг юмнуудыг Бавалуудад өгсөн бөлгөө. Тэгээд хааны 
зарлигаар тэд нь хайрцгийг үйлдээд Жахуагийн гэрийн хаалганы дэргэд 
гадна тавив. 9 Тэгээд тэд нь бурхны Моши боолын говь газарт Израйльд 
тогтоосон бадрыг Жахуад авчрагтун! гэж Иуде болон Иерусалимын дотор 
сонсголыг дэлгэрүүлэв. 10 Тэгээд хамаг ноёд хийгээд хамаг улс нь 
баясан өнгийг авчраад дуустал хайрцгийн дотор агуулав. 11 Бас 
Ливитний хайрцгийг хааны тасагт авчирч их мөнгө байхыг үзсэнд хааны 
бичигч болон тэргүүн ламын зарц нь ирээд, хайрцгийг хоосон болгоод 
түүний байдаг оронд дахин аваачив. Тэр мэтээр тэд нь өдөр бүр үйлдэн 
их мөнгө хураав. 12 Бас хаан хийгээд Жихуй Ада нь Жахуагийн гэрийн 
үйлчлэлийн үйлийг үйлдэгчдэд мөнгийг өгөн, чулуу ч хийгээд модоч 



дархнууд төмөр зэсний дархнуудыг Жахуагийн гэрийг засахын тул 
хөлслөв. 13 Тэгээд дархнууд нь хөдлөл үйлийг төгсгөж бурхны гэрийг 
бүтээгээд бататгав. 14 Тэгээд тэд нь төгсөөд үлдсэн мөнгийг хаан хийгээд 
Жихуй Адагийн өмнө авчрав. Тэгээд Жахуагийн гэрийн тул үйлчлэх болон 
өргөх сав, халбага, алт, мөнгөн савсыг тэр мөнгөөр үйлдэв. Бас тэд нь 
Жахуагийн гэрт шатаалт тахилуудыг Жихуй Адагийн хамаг өдрүүдэд 
өргөв. 15 Тэгээд Жихуй Ахав нь үхэх цагтаа их настай хөгшин бөлгөө 
гэвэл, цагт зуун гучин настай бөлгөө. 16 Тэгээд тэр нь Давидын балгадад 
булагдав. Тэр юу гэвэл, тэр нь Израйлийн дотор бурхны тул хийгээд 
түүний гэрийн тул сайныг үйлдсэн бөлгөө. 17 Тэндээс Жихуй Адагийн 
үхсэний хойно Иудегийн ноёд нь ирэд хаанд мөргөв. Тийнхүү хаан нь 
тэднийг сонсоод 18 өөрийн эцгүүдийн Жахуа бурхны гэрийг огоороод 
Ашара хөргүүдийн болон бус хөргүүдэд зарагдав. Тиймийн тул энэ 
буруугийн учир хилэн нь Иуде болон Иерусалимд тусав. 19 Бас тэднийг 
Жахуад буцахын тул тэр нь тэдний өмнө гэрчлэх форофид нарыг тэдэнд 
илгээсэн боловч тэд нь эс сонсов. 20 Тэгээд Жихуй Ада ламын Жикэри 
хөвгүүн нь бурхны тогтоолоор төгөлдөр болоод улсаас дээш босоод 
тэдэнд ийн; Бурхны зарлиг болсон нь ийн; Та бүтээмжит үл болох буй. Та 
юуны тул Жахуагийн зарлигаас давмуюу. Таны Жахуаг огоорсны тул тэр 
нь таныг огоорсон буй 21 гэсэнд тэд нь түүний өмнө зөвлөлцөөд хааны 
зарлигаар Жахуагийн гэрийн хүрээний дотор түүнийг чулуугаар чулуудав. 
22 Тийнхүү Жихуас хаан нь Жикирийн Жихуй Ада эцгийн түүнд үзүүлсэн 
хайрыг эс санан түүний хөвгүүнийг алав. Тэгээд тэр нь үхэхдээ ийн; 
Жахуа нь харан хариуг хэрэглэх буюу гэв. 23 Тэгээд жил өнгөрсөн хойно 
Сирийн чуулган нь түүний тус ирээд Иуде болон Иерусалимд хүрээд, 
улсын дундаас улсын хамаг ноёдыг таслааад тэдний хамаг олзыг 
Дамаскын өчүүхэн хүнтэй ирсэн боловч Жахуа нь тэдний гарт маш их 
чуулганыг өгөв. Тэр юу гэвэл, тэд нь өөрийн эцгүүдийн Жахуа бурхныг 
огоорсон бөлгөө. Тийнхүү тэд нь Жихуасын өмнөөс шүүврийг бүтээв. 25 
Тэгээд тэд нь түүнийг их өвчинд дарагдсанаар орхив. Бас тэднийг түүнээс 
одсоны хойно түүний боолууд нь Жихуй Ада ламын хөвгүүдийн цусны 
учир түүний тус зөвлөлцөөд түүний дэвсгэрийн дээр түүний таслан 
үхүүлэв. Тийнхүү тэр нь Давидын балгасанд булагдавч хаадын 
булшнуудад эс булагдав. 26 Түүний тул зөвлөлцөгсөд гэвэл, Аммунтнаас 
Шимияад нэрт эмийн Забад хөвгүүн хийгээд Муавтнаас Симрид нэрт 
эмийн Жихужабад хөвгүүн бөлгөө. 27 Бас түүний хөвгүүн, түүний дээр 
тавигдсан их ачаанууд ба бурхны гэрийг засах гэвэл Мана. эдний учир 
Хаадын туужийн номын дотор бичигдсэн буй. Тэгээд түүний Амажи 
хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов.  

Хорин тавдугаар бүлэг  



1 Амажи нь хаан болох цагтаа хорин таван настай болоод Иерусалимд 
хорин есөн жил эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Иерусалимын Жихугтан 
бөлгөө. 2 Тэгээд тэр нь Жахуагийн өмнө сайныг үйлдсэн боловч шударга 
зүрхээрээ биш 3 тэгээд тэр нь эзэлгүүринээ тогтоогоод түүний эцэг 
хааныг алсан боолуудаа алав. 4 Зүгээр тэр нь тэдний хүүхдийг эс алан, 
Мошийн номын тогтоолын дотор бичигдсэнээр үйлдэв гэвэл Жахуагийн 
захисан нь ийн; Эцгүүд нь хүүхдийн тул үл үхүүлэгдэх бөгөөд хүүхэд ч 
эцгүүдийн тул үл үхүүлэгдэх болтугай! Аливаа хүн нь өөрийн нүглийн тул 
үхүүлэгдэх болтугай! гэж бичигчджээ. 5 Бас Амажи нь Иудег цуглуулаад, 
тэдний эцгүүдийн гэрийн ёсоор бүхэл Иуде хийгээд Бинзаминд мянганы 
түшмэд, зууны түшмэдийг тогтоов. Бас тэр нь хорин наснаас дээш 
байгчдыг тоолоод дайнд чадалтай болон жад, бамбай баригч гурван бум 
шилсэн цэргийг алав. 6 Бас тэр нь Израйлиас нэг буман хүчит баатруудыг 
нэг зуун далантын төдий мөнгөөр хөлслөв. 7 Зүгээр нэг бурхны хүн түүнд 
ирээд ийн; Хаан аа! Израйлийн чуулган нь чамтай үл явалцах болтугай! 
Тэр юу гэвэл, Жахуа нь Израйльтай гэвэл, Ибараймын хамаг хөвгүүдтэй 
үл болно. 8 Зүгээр хэрэв чи одвол эл. Одоод дайнд бат болтугай! Тийн 
бус бөгөөс бурхан нь чамайг дайсны өмнө унагах буй. Тэр юу гэвэл, 
бурхан нь туслах хийгээд унагах хүчтэй буй 9 гэсэнд Амажи нь бурхны 
хүнд өгүүлрүүн; Зүгээр бид Израйлийн чуулганд өгсөн нэг зуун далантын 
тул юуг үйлдэх вэ? гэсэнд бурхны хүн нь хариу өгүүлрүүн; Жахуа нь 
үүнээс ихнийг өгч чадна 10 гэсэнд Амажи нь Ибараймаас түүнд ирсэн 
чуулганыг тэдний оронд буцааж салгав. Тиймийн тул тэд нь Жахуагийн 
тус ихэд хилэгнээд гэртээ их хилэнтэйгээр харив. 11 Бас Амажи нь биеэ 
батлан, өөрийн улсыг удирдаж давсны бэлд одоод Сирийн улсаас нэг 
түмэн хүнийг алав. 12 Бас амьд үлдсэн нэг түмэн хүнийг Иудегийн улс нь 
олз болгон аваачаад хадны оройд авчрад, хадны оройгоос хаяв. Тийн 
бээр тэд цөм эвдэрсэн бөлгөө. 13 Зүгээр Амажийн биетэй дайнд эс 
явуулан буцаасан чуулганы цэргүүд нь Самаригаас Бидхурум хүртэл 
Иудегийн балгасны өмнөө дайлалцаад тэднээс гурван мянган хүнийг 
алаад их олз авав. 14 Тэгээд Амажи нь Идумтнийг алахаас буцаад 
Сирийн улсын бурхдыг авчраад өөрийн бурхад болгон тавиад тэдний 
өмнө мөргөн тэдэнд анхилах үнэртнийг шатаав. 15 Тиймийн тул Жахуа нь 
Амажид ихэд хилэгнээд, түүнд нэг форофидыг илгээв. Тэр нь түүнд 
өгүүлрүүн; Чи юуны тул энэ лусын бурхдыг хэрэглэв. Тэд нь өөрийн улсыг 
чиний гараас аврахыг эс чадав 16 гэж түүнтэй хэлэлцэж байтал хаан нь 
түүнд өгүүлрүүн; Чи хааны зөвлөгчдийн нэг болсон буюу. Зогс! Чи юуны 
тул занчигдах буюу гэсэнд форофид нь зогсов. Харин ийн өгүүлрүүн; 
Бурхны чамайг эвдэхийг зориглосныг би мэднэ. Тэр юу гэвэл, чи үүнийг 
үйлдэгтүн! Миний зөвлөгөөнийг эс сонсов гэлээ. 17 Тэгээд Иудегийн 
Амажи хаан нь зөвлөлцөөд Израйлийн хаан болсон Жихуйн Жихо Ахиз 



хөвгүүний Зуас хөвгүүнд илгээгээд өгүүлрүүн; Иртүгэй! Бид нүүрээрээ 
уулзъя! 18 гэсэнд Израйлийн Зуас хаан нь Иудегийн Амажи хаан 
илгээгээд өгүүлрүүн; Ливанд байсан өргөс нь Ливанд байсан нэг ан нь 
явж тэр өргөийг гишгэв. 19 Чи Идумийг мөн таслав гэж өгүүлсэн буй. 
Тийнхүү чиний зүрх нь сайрагчаар чамайг омгорхог болгов. Өөрийн гэрт 
байтугай! Тэр юу гэвэл, чи юуны тул хорыг хөдөлгөн биеэ хийгээд биетэй 
Иудег унагах буюу гэлээ. 20 Зүгээр Амажи нь эс сонсов. Тэр юу гэвэл, энэ 
нь тэднийг дайсны гарт өгөхийн тул бурхдаас бөлгөө. Тэр юу гэвэл, тэд 
нь Идумийн бурхныг хэрэглэсэн бөлгөө. 21 Тэгээд Израйлийн Зуас хаан 
нь гараад тэр хийгээд Иудегийн Амажи хаан нь Иудегийн Бидшимист 
уулзав. 22 Тэгээд Иуде нь Израйлийн өмнө дийлдээд, хүн бүр нь өөрийн 
гэрт зугтаав. 23 Бас Израйлийн Зуас хаан нь Жихугхазын Жихуас 
хөвгүүний Амажи гэгч Иуде хааныг Бидшимист бариуд Иерусалимд 
хүргээд Иерусалимын хэрмийг Абараймын хаалганаас өнцгийн хаалга 
хүртэл дөрвөн зуун тохой төдий эвдэв. 24 Бас тэр нь Жахуагийн гэрийн 
дотор Обид Идумын гарт олдсон хамаг алт, мөнгө, савс ба хааны гэрийн 
сан хийгээд төлөө болсон улсыг аваад Самарид буцав. 25 Тэгээд 
Жахуагийн хаан болсон Жихуасийн Амажи хөвгүүн нь Израйлийн 
Жихугхаз хааны Зуас хөвгүүний нөгсчсөний хойно арван таван жил аж 
төрөв. 26 Тийнхүү Амажийн эхэн болон эцэс дэх өөр үйлс нь Мана. Иуде 
хийгээд Израйлийн хаадын тууж номын дотор бичигдсэн буй. 27 Тэгээд 
Амажи Жахуаг дагахаа больсны хойно тэд нь Иерусалимд түүний тус 
урвах хэргийг үйлдэв. Тийнхүү түүний Лагист зугтаасанд тэд нь түүнийг 
тэнд алав. 28 Тэгээд тэр нь морьдоор авчрагдаад Иудегийн балгасанд 
өөрийн эцэг нартай булагдав.  

Хорин зургадугаар бүлэг  

1 Тэгээд Иудегийн хамаг улс нь арван зургаан настай болоод Үжийг 
аваад түүний Амажи эцгийн оронд хаан болов. 2 Хааны эцэг нартайгаа 
унтсаны хойно тэр нь илдийг үүдэн Иудед буцааж авав. 3 Үжий нь хаан 
болох цагтаа арван зургаан настай болод тавин хоёр жил Иерусалимд 
эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Иерусалимын Жикүлий бөлгөө. 4 Тэгээд тэр 
нь Жахуагийн өмнө өөрийн Амажи эцгийн хамаг үйлдсэний ёсоор сайныг 
үйлдэв. 5 Бас тэр нь бурхнаас айхыг сургагч Жизирийн цагт бурхныг 
бэдрэв. Тийнхүү түүний Жахуаг бэдэрсний төдий бурхан нь түүнийг 
бүтээмжит болгов. 6 Тэгээд тэр нь гараад Пилиститний тус дайлан, 
Кадын хэрэм хийгээд Забнийн хэрэм ба Ашдудын хэрмийг эвдээд 
Ашдудын орчинд хийгээд Пилиститний дунд балгадыг үүдэв. 7 Бас 
бурхан нь түүнд Пилиститний тус хийгээд Күр Бавалд суугч Арабитны тус 
хийгээд Михүйтний тус туслав. 8 Бас Аммунтан нь Үжийд бэлгийг өгөв. 



Тийнхүү түүний нэр нь Египетийн орох хүртэл алдартай болов. Тэр юу 
гэвэл, тэр нь биеэ ихэд батлав. 9 Бас Үжий нь Иерусалимд гэвэл, өнцөг 
болон бэлийн хаалганд ба хэрмийн эргэхэд асруудыг үүдээд бат болгов. 
10 Бас тэр нь говьд асруудыг үүдэн, олон худаг малтав. Тэр юу гэвэл, 
тал, хадаа газарт олон мал бөлгөө. Бас уулс, Кармилд тариачид, 
үзэмчид, түүнд бөлгөө. Тэр юу гэвэл, тэр нь тарианы үйлдвэрийг туршив. 
11 Бас Үжийд цэргийн чуулган бөлгөө. Тэд нь тоологдсон тоогоороо 
Жияал бичигич хийгээд Мэ Э Ши тэргүүлэгч, хааны түшмэдээс Хананий 
нэрт түшмэлийн эрхээр анги ангиар дайлалцаар гардаг бөлгөө. 12 Хүчит 
баатруудын эцэг нарын тэргүүлэгчдийн бүхэл тоо нь хоёр мянга зургаан 
зуу бөлгөө. 13 Бас тэдний эрхийн дор гурван буман долоон мянган таван 
зуун тоот чуулган нь их хүчээр дайлж, дайсны өмнөөс хаанд тусалдаг 
бөлгөө. 14 Тийн бөгөөд хаан нь тэдний бүхэл чуулганы тул бамбай, жад, 
малгай, өвчуувч, нум, чулуудыг сэжимнээс сэжмүүдийг бэлтгүүлэв. 15 
Бас тэр нь цэцэн хүмүүсийн бодомжилсон сум, их чуулганыг хаях 
зэвсгүүдийг асар болон баталсан ордын дээр байлгахын тул Иерусалимд 
үйлдэв. Тийнхүү түүний нэр нь хол алдаршив. Тэр юу гэвэл, тэр нь хүчит 
болсон болтол гайхамшигтайгаар туслагдав. 16 Зүгээр тэр нь хүчит 
болоод өөрийн эвдрэлд зүрхээрээ омгорхог болов гэвэл, тэр нь өөрийн 
Жахуа бурхны өмнө бурууг үйлдэн анхилах үнэртнийг тахилын ширээнд 
анхилах үнэртнийг шатаахын тул Жахуагийн сүмд оров. 17 Тэгээд 
Ажирийн лам болон Жахуагийн лам нараас ноян хүчит хүн нь түүнийг 
даган оров. 18 Тийнхүү тэд нь Үжий хааны өмнөөс эсэргүүцэн түүнд 
өгүүлрүүн; Үжий ээ! Жахуад анхилах үнэртнийг шатаах нь чиний хэрэг 
бус. Зүгээр Аруны лам хөвгүүдийн хэрэг буй. Тэд нь анхилах үнэртнийг 
шатаахын тул ариутгагдсан буй. Арун орноос гартугай! Тэр юу гэвэл, чи 
бурууг үйлдэв. Бас энэ нь Жахуа бурхнаас чамд хүндлэн үл болох буй 19 
гэсэнд Үжий нь гартаа анхилах үнэртнийг шатаах бойпорыг барьж уурлав. 
Тэгээд түүний лам нарын тус уурлатал, лам нарын өмнө Жахуагийн гэрт 
анхилах үнэртний тахилын ширээний дэргэд бузар бусраг өвчин нь 
түүний цох хүртэл гарав. 20 Тийнхүү Жизири тэргүүн лам болон хамаг 
лам нарын түүнийг харсанд түүний цохиндоо бузар бусраг өвчтэй асныг 
үзээд түүнийг тэндээс гаргав. Бас тэр нь өөрөө гарахыг яарав. Тэр юу 
гэвэл, Жахуа нь түүнийг занчсан бөлгөө. 21 Тэгээд Үжий хаан нь үхэх цаг 
болтол бузар бусраг өвчтэй болоод, тийн өвчтэй болсны хойно нэг гэрт 
ангид суув. Тэр юу гэвэл, тэр нь Жахуагийн гэрээс салгагдсан бөлгөө. 
Тэндээс түүний Зутан хөвгүүн нь хааны гэгрийг тэргүүлэх болоод газрын 
улсыг шүүв. 22 Тэгээд Үжийн эхний болон эцэс дэх өөр үйлсийг Амузын 
Исий форофид хөвгүүн бичив. 23 Тийнхүү Үжий нь өөрийн эцэг нартай 
унтаад, өөрийн эцэг нартай хаадын булах тариалангийн дотор булагдав. 



Тэр юу гэвэл, тэд нь өгүүлрүүн; Тэр нь бузар бусраг өвчтэй бөлгөө. 
Тэгээд түүний Зутан хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов.  

Хорин долдугаар бүлэг  

1 Зутан нь хаан болох цагтаа хорин таван настай болоод Иерусалимд 
арван зургаан жил эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Задугийн Жирүсэ охин 
бөлгөө. 2 Тэгээд тэр нь Жахуагийн өмнө өөрийн Үжий эцгийн хамаг 
үйлдсэний ёсоор сайныг үйлдэв. Зүгээр тэр нь Жахуагийн сүмд эс оров. 
Бас улс нь муугаар үйлдэв. 3 Тэр нь Жахуагийн гэрийн өндөр хаалгыг 
үүдэд ба Офил гэгчийн дээр ихэд үүдэв. 4 Бас тэр нь Иудегийн уулсын 
дээр балгадыг үүдээд ойнуудад бат гэр, асруудыг үүдэв. 5 Бас тэр нь 
Аммунтны хааны тус дайлаад тэднийг дайлав. Тийнхүү Аммунтан нь тэр 
жил зуун далантын төдий мөнгө, түмэн хэмжүүрийн төдий буудай түмэн 
хэмжүүрийн төдий арвайг түүнд өгөв. Тэр мэтээр Аммунтан нь хоёр 
болон гуравдугаар жилд түүнд төлөв. 6 Тэгээд Зутан нь хүчтэй болов. Тэр 
юу гэвэл, тэр нь явдлаа өөрийн Жахуа бурхны өмнө бататгав. 7 Тэгээд 
Зутамын өөр үйлс хийгээд түүний хамаг дайн ба түүний явдал гэвэл, 
Мана. Израйль хийгээд Иудегийн хаадын тууж номын дотор бичигдсэн 
буй. 8 Тэр нь хаан болохдоо хорин таван настай болоод Иерусалимд 
арван зургаан жил эзлэв. 9 Тэгээд Зутан нь өөрийн эцгүүдэй унтаад 
Давидын балгасанд булагдав. Жич түүний Ахаз хөвгүүн нь түүний оронд 
хаан болов.  

Хорин наймдугаар бүлэг  

1 Ахаз нь хаан болох цагтаа хорин настай болоод Иерусалимд арван 
заргаан жил эзлэв. Зүгээр тэр нь Жахуагийн өмнө өөрийн Давид эцэг мэт 
сайныг эс үйлдэв гэвэл, 2 тэр нь Израйлийн хаадын явдлаар яван 
Бавалуудын тул цутгамал хөргүүдийг үйлдэв. Бас тэр нь Хинумын 
хөвгүүний бэлд анхилах үнэртнийг шатаан 3 Жахуагийн Израйлийн 
хөвгүүдийн өмнөөс гаргасан улсуудын жигшүүртүүдийн ёсоор өөрийн 
хүүхдийг галаар түлэв. 4 Бас тэр нь өндөр орд, уулсын дээр ба аливаа 
ногоон модны доор дахиж анхилах үнэртнийг өргөн үйлдэв. 5 Тиймийн 
тул түүний Жахуа бурхан нь түүнийг Сирийн хааны гарт өгье. Тийнхүү тэд 
нь түүнийг таслан, түүнээс маш олныг олз болгон аваачаад Дамаскад 
авчрав. Бас тэр нь Израйлийн хааны гарт өгөгдөв. Тэгээд тэр нь түүнийг 
их явдлаар таслав гэвэл 6 тэдний эцгүүдийнхээ Жахуа бурхныг огоорсны 
тул Рималийн Пикэ хөвгүүн нь Иудегийн дотор нэг бум хоёр түмэн 
баатрыг ганц өдөр алав. 7 Тэгээд Ибараймын нэг хүчит баатар болсон 
Жикри гэгч нь хааны Мэ Э Ши хөвгүүн хийгээд гэрийн тэргүүлэгч болсон 
Азрикам ба хааны ойр байгч Илкана гэгчийг алав. 8 Бас Израйлийн 



хөвгүүд нь өөрийн ах дүү нараас хоёр буман хүн гэвэл, элс, хөвгүүд, 
охидыг олз болгон аваачин, жич тэднээс их олзыг булаагаад олзыг 
Самарид авчрав. 9 Зүгээр Жахуагийн нэг Одид нэрт форофид нь тэнд 
байгаад, Сирид ирсэн чуулганы өмнө гараад тэдэнд өгүүлрүүн; Мана. 
Таны эцэг нарын Жахуа бурхан нь Иудегийн өмнөөс хилэгнэсний тул 
тэднийг таны гарт өгсөн буй. Тийнхүү та огторгуйд хүрэх уураар тэднийг 
алсан буй. 10 Тэгээд одоо та Иуде хийгээд Иерусалимын улсыг биедээ 
боол, шивэгчид болгон дарахаар зориглосон буй. Зүгээр таны дотор ч 
таны Жахуа бурхны тус хилэнцэс буй биш үү? 11 Тиймийн тул одоо 
намайг сонсон өөрийн ах дүү нараас олз болгогсод гэвэл, таны олз 
болгогчдыг буцаан өгөгтун! Тэр юу гэвэл, Жахуагийн их хилэн нь таны тус 
буй гэлээ. 12 Тэгээд Ибараймын хөвгүүдийн тэргүүлэгчдээс заримууд 
гэвэл, Зухананы Азари хөвгүүн болон Мишилимүдийн Бирики хөвгүүн ба 
Илалумын Жихизхи хөвгүүн хийгээд Хадалайн Амаса хөвгүүн нь дайнаас 
ирэгсдийн тус босоод тэдэнд өгүүлрүүн; 13 Та олз бологсдоо энд бүү 
авчрагтун! Тэр юу гэвэл, бидний Жахуагийн тус нүглийг үйлдсэн байтал 
та бидний нүглүүд хийгээд буруунуудад нэмэхийг зориглоно гэвэл, 
бидний буруу нь их болоод Израйлийн тус халуун хилэн буй 14 гэсэнд 
зэвсэгт хүмүүс нь ноёд хийгээд бүхэл чуулганы өмнө олз болсон улс 
хийгээд юмнуудыг орхив. 15 Тэгээд нэрээр нэрлэгдсэн хүмүүс босоод олз 
бологсдыг аваад тэдний хамаг нүцгэн бологсдыг булуусан олзоор 
хувцаслан гутлыг өмсгөн, идүүлэн, уулган туслаад тэдний хамаг 
тэнхээгүйнүүдийг илжгэдийн дээр унуулж дал модонд Жирэкү балгаст 
тэдний ах дүү нарт хүргэв. Тэгээд тэд нь Самарид буцав. 16 Тэр цагт 
Ахаз хаан нь тусыг эрэхээр Асирийн хаанд илгээв. 17 Тэр юу гэвэл, 
Идумтэн нь дахиж ирээд Иудег таслаад олз бологсдыг аваачясан бөлгөө. 
18 Бас Пилиститэн нь тал газрын хийгээд Иудегийн өмнөх зүгийг 
балгадад хүчээр ороод Бидшимис хийгээд Аялад ба Кидрүд, Шоху, 
түүний Кимж, түүний хотуудыг аваад тэнд суув. 19 Тэр юу гэвэл, 
Израйлийн Ахаз хааны учир Жахуа нь Иудег доройтуулав. Тэр юу гэвэл, 
тэр Ахаз нь Иудег нүцгэн болгон Жахуагийн өмнө их бурууг үйлдэв. 20 
Ахаз нь Жахуагийн гэрээс хийгээд хааны гэр ба ноёдоос хувийг аваад 
Асирийн хаан өгөвч, харин тэр нь түүнд эс туслав. 22 Бас тэр нь 
зовлонгийн цагтаа Жахуагийн өмнө дахин бурууг үйлдэв. Энэ нь тэр Ахаз 
хаан болой. 23 Тэр юу гэвэл, тэр нь түүнийг наслагч Дамаскийн бурхдад 
тахил өргөж ийн; Сирийн хаадын бурхад нь тэднийг тасалдаг. Тиймийн 
тул тэдний намайг таслахын тул би тэдэнд тахилыг өргөсү гэж өгүүлэв. 
Зүгээр тэд нь түүнд хийгээд хамаг Израйльд эвдрэлийг хүргэв. 24 Бас 
Ахаз нь бурхны гэрийн савсыг хураагаад, түүнийг огтлон Жахуагийн 
гэрийн хаалгыг хааж Иерусалимын аливаа буланд тахилын ширээдийг 
өөрийн тул үйлдэв. 25 Бас тэр нь Иудегийн аливаа балгасны дотор өөр 



бурхдад анхилах үнэртнийг шатаахын тул өндөр ордыг үйлдэн, өөрийн 
эцэг нарын Жахуа бурхныг хилэгнүүлэв. 26 Тийнхүү түүний эхний хийгээд 
эцэс дэх өөр үйлс болон түүний хамаг явдлын учир Иуде болон 
Израйлийн хаадын туужийн номын дотор бичигдсэн буй. 27 Тэгээд Ахаз 
нь өөрийн эцэг нартай унтаад Иерусалимд балгасанд булагдав. Зүгээр 
түүнийг Израйлийн хаадын булшинд эс оруулав. Тийнхүү түүний Хижихи 
хүү нь түүний оронд хаан болов.  

Хорин есдүгээр бүлэг  

1 Хижихи нь хаан болохдоо хорин таван настай болоод Иерусалимд 
хорин есөн жил эзлэв. Түүний эхийн нэр нь жикирийн Аби охин бөлгөө. 2 
Тэгээд тэр нь өөрийн Давид эцгийн хамаг үйлдсэнээр Жахуагийн өмнө 
сайныг үйлдэв. 3 Тэр нь эзэлсэн нэг жилийнхээ нэгдүгээр сард Жахуагийн 
гэрийн үүдийг нэхээд засав. 4 Бас тэр нь лам нар хийгээд Ливитнийг 
авчраад тэднийг зүүн зээлд цуглуулаад, тэдэнд өгүүлрүүн; 5 Ливитэн ээ! 
Намайг сонсогтун! Одоо биеэ ариун болгоод өөрийн эцэг нарын Жахуа 
бурхны гэрийг ариун болгон, ариун ороноос бузрыг гарган аваачигтун! 6 
Тэр юу гэвэл, бидний эцэг нар нь бурууг үйлдэн бидний Жахуа бурхны 
өмнө мууг үйлдээд түүнийг огоорон, Жахуагийн суудлаас нүүрээ эргэн, 
хүзүүгээ эргэсэн буй. 7 Бас тэд нь хүрээний үүддийг хааж зулыг 
унтраагаад ариун ороны дотор Израйлийн бурханд анхилах үнэртнийг эс 
шатааж шатаалт тахилуудыг эс өргөсөн буй. 8 Тиймийн тул Жахуа нь 
Иуде болон Иерусалимын тус хилэгнээд тэднийг таны үзсэнээр зовлонт 
хийгээд гайхамшигт ба элэглэлд өгөв гэвэл 9 Мана. бидний эцгүүдийн 
илдээр унагагдсан бөгөөд бидний хөвгүүд, охид, гэргийс нь үүний 
шалтгаанаар олз болгогдсон буй. 10 Өдгөө Жахуа бурхны халуун 
хилэнгийн биднээс хагацахын тул би түүнтэй тогтоол бүтээхийг хүснэ. 11 
Миний хөвгүүд ээ! Өдгөө хичээнгүй үгүйгээр бүү булагтун! Тэр юу гэвэл, 
Жахуагийн өмнө байж, түүнд зарагдан, түүнд үйлчлэн тахилыг өргөхийн 
тул Жахуа нь номыг сонгосон буй 12 гэсэнд Ливитэн гэвэл, Кухадтаны 
хөвгүүдээс Амасайн Махад хөвгүүн болон Азарийн Зо Ил хөвгүүн, 
Мирэрийн хөвгүүдээс Авдийн Хис болон Жихалилын Азари хөвгүүн ба 
Кириунтнаас Зимагийн Зуа хөвгүүн, Зувагийн Идин хөвгүүн ба 13 
Илизэфэний хөвгүүнээс Жикэри, Митани ба 14 Химаны хөвгүүдээс 
Жихияал, Шимэй ба Житутны хөвгүүдээс Шимай, Үзиеэл тэд нь босоод 
15 өөрийн ах дүү нарыг цуглуулаад биеэ ариун болгон хааны Жахуагийн 
зарлигаар захисан мэт Жахуагийн гэрийг арилгахын тул ирэлцэв. 16 
Тэгээд лам нар нь Жахуагийн гэрийн дотоод орныг арилгахын тул ороод, 
Жахуагийн сүмд олдсон хамаг хирийг гарган, Жахуагийн гэрийн горхинд 
аваачихаар авав. 17 Тэгээд тэд нь нэгдүгээр сарын шинийн нэгэнд эхэлж 



арилган, тэрхүү сарын наймдугаар өдөр Жахуагийн гэрийн хүрээнд хүрэв. 
Тэр мэтэр тэд нь найман өдөр Жахуагийн гэрийг асилгаад цэвэрлээд 
арван зургадугаар өдөр дуусав. 18 Тийнхүү тэд нь Хижихи хаанд ороод 
ийн өгүүлрүүн; Бид Жахуагийн бүхэл гэр хийгээд шатаалт тахилын ширээ 
ба түүний хамаг савс хийгээд өмнөх боорцгийн ширээ ба түүний хамаг 
савсыг арилгав. 19 Бас Ахазын эзэлсэн түүний буруугаар хаясан хамаг 
савсыг бид бэлдэн арилгасан буй. Мана. Тэд нь Жахуагийн тахилын 
ширээний өмнө буй гэлээ. 20 Тэгээд Хижихи хаан нь эрт босоод балгасны 
тэргүүлэгчдийг цуглуулаад Жахуагийн гэрт одов. 21 Тэндээс тэд нь 
эзэлгүүрний тул болон ариуны орны тул ба Иудегийн тул долоон үхэр 
долоон хуц долоон хурга, долоон тэхийг нүглийн тахил болгон авчрав. 
Бас тэр нь Аруны лам хөвгүүдэдэ Жахуагийн тахилын ширээний дээр 
өргөхийг захив. 22 Тийнхүү тэд нь үхрүүдийг алав. Бас лам нар нь 
цуснаас аваад тахилын ширээнд сүрчив. Бас тэд нь хуцнуудыг алаад 
цусыг тахилын ширээнд сүрчив. Бас тэд нь хургадыг алаад цусыг 
тахилын ширээнд сүрчив. 23 Бас тэд нь тэхнүүдийг нүглийн тахил болгон 
хаан хийгээд чуулганы өмнө ойр авчрав. Тэд ч гараа тэдний дээр тавив. 
24 Тэгээд лам нар нь тэднийг алаад хамаг Израйлийн нүглийг арилгахын 
тул тэдний цусаар тахилын ширээний дээр эвсэлдүүлэв. Тэр юуны тул 
гэвэл, хаан нь шатаалт тахил болон нүглийн тахилыг хамаг Израйлийн 
тул сүйлдэхийг захив. 25 Бас тэр нь Давидын болон хааны Кад 
үйлчлэгчийн ба Натан форофидын захиснаар Жахуагийн гэрт Ливитнийг 
цан, ятга, хууруудаар тогтоов. Тэр юу гэвэл, Жахуагийн форофид 
нараараа зарлиг болсон нь тийн бөлгөө. 26 Тэгээд Ливитэн нь Давидын 
зэвсгүүдтэйгээр байв. Лам нар ч бүрээдтэй байв. 27 Тэгээд Хижихийг 
шатаалт тахилыг тахилын ширээнд өргөхийг захиснаар шатаалт тахилын 
эхэлсэнд Жахуагийн дүү нь бүрээнүүд хийгээд Израйлийн Давид хааны 
зэвсгүүдтэй эхлэв. 28 Тэгээд хамаг чуулган нь мөргөв. ДУулагчид нь 
дуулав. Бүрээ татагчид нь бүрээдэв. Энэ нь шатаалт тахилын дуустал 
цугаар байн авай. 29 Тэгээд тэдний өргөхийг дууссанд хаан хийгээд 
түүнтэй байгч бүгдэр мөргөж үйлдэв. 30 Бас Хижихи хаан болон ноёд нь 
Давид хийгээд Асав үзлэгчийн үгсээр Жахуад магтаал дуулахыг Ливитэнд 
захив. Тэгээд тэд нь баясгалантайгаар магтаалыг дуулан, толгойгоороо 
мөргөн үйлдэв. 31 Тэгээд Хижихи хариу өгүүлрүүн; Өдгөө та биеэ 
ариутгаад Жахуад ойртон Жахуагийн гэрт тахилуууд хийгээд магтаалын 
өргөлүүдийг авчрагтун! гэсэнд чуулган нь тахилууд хийгээд магтаалын 
өргөлүүдийг авчрав. Бас аливаа дуртай хүн нь шатаалт тахилуудыг 
авчрав. 32 Тийнхүү чуулганы авчирсан шатаалт тахилудын тоо гэвэл, 
далан үхэр, зуун хуц, хоёр зуун хурга бөлгөө. Эд хамаг нь Жахуад 
шатаалт тахил бөлгөө. 33 Бас ариутгагдагсад гэвэл, зургаан зуун үхэр, 
гурван мянган хонь бөлгөө. 34 Зүгээр лам нар нь өчүүхэн агаад хамаг 



шатаалт тахилуудыг өвчиж эс чадав. Тиймийн тул тэдний Ливитэн ах дүү 
нар нь үйлийг дуустал хийгээд өөр лам нарын ариун болгогдтол тэдэнд 
туслав. Тэр юу гэвэл, Ливитэн нь биеэ ариун болгохоор ламаас их 
шударга зүрхтэй бөлгөө. 35 Бас шатаалт тахилуудын тул эвийн өргөлүүд, 
ундааны өргөлүүд нь олон бөлгөө. Тэр мэтээр Жахуагийн гэрийн 
зарагдал нь ёстойгоор бүтэв. 36 Тэгээд Хижихи болон хамаг улс нь 
бурхны улсыг бэлтгэсний тул баясав. Тэр юу гэвэл, үйл нь өндөр бүтэв.  

Гучдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Хижихи хамаг Израйль хийгээд Иудед илгээж, Абарайм хийгээд 
Иерусалимд бичиж ийн; Та Жахуагийн гэрт Иерусалимд ирэн Израйлийн 
Жахуа бурханд Пасахыг сахигтун! гэж бичив. 2 Тэр юу гэвэл, хаан, түүний 
ноёд ба бүхэл чуулган нь Иерусалимд хоёрдугаар сард Басахыг сахихыг 
зөвлөлцсөн бөлгөө. 3 Лам нарын баясаан сайтар эс ариутгасан бөгөөд 
улсын Иерусалимд эс цуглалцсаны тул тэд нь тэр цагт түүнийг сахиж эс 
чадав. 4 Тийнхүү энэ юм нь хаан болон бүхэл чуулганд тааламжтай 
бөлгөө. 5 Тэгээд тэд нь Израйлийн Жахуа бурханд Басахыг сахигтун! гэж 
бүхэл Израйльд Биршибаас Дэн хүртэл мэдээг дэлгэрүүлэх захиаг 
тогтоов. Тэр юу гэвэл, тэд нь өнө болтол бичигдсэнээр эс үйлдсэн 
бөлгөө. 6 Тийнхүү хааны зарлигаар улаанууд нь хааны хийгээд түүний 
ноёдын бичгүүдийг бүхэл Израйль хийгээд Иудед хүргэж явав. Бичгүүд нь 
ийн; Израйлийн хөвгүүд ээ! Аврахам, Исаг ба Израйлийн Жахуа бурханд 
буцагтун! Тийн болтол тэр нь Асирийн хаадын гараас тонилгогдсон таны 
үлдээлд буцах буй. 7 Өөрийн эцэг нар болон ах дүү нар мэт бүү бологтун! 
Тэд нь өөрийн эцэг нарын Жахуа бурхны тус бурууг үйлдэв. Тийнхүү тэр 
нь тэднийг таны үзсэнээр эвдрэлд өгөв. 8 Өдгөө өөрийн эцэг нар мэт 
хүзээгээ хатуу үл болгон, биеэ Жахуад өгөн зарагдагтун! Тийн болбол 
түүний халуун хилэн нь танаас хагацах болъюу. 9 Тэр юу гэвэл, хэрвээ та 
Жахуад буцвал, таны ах дүү, хүүхэд нь тэднийг олз болгодог улсад 
өршөөгдөх буй. Бас тэд нь энэ газарт дахин ирэх буй. Тэр юу гэвэл, таны 
Жахуа бурхан нь өршөөлтэй, хайртай буй. Хэрвээ та түүнд буцвал эл. 
Тэр нь таныг үл орхих буй. гэж бичив 10 Тэгээд улаанууд нь Ибарайм 
хийгээд Манасшийн газарт Яболон хүртэл балгасаар алсдав. Зүгээр тэд 
нь тэднийг доромжлон ингэж элэглэв. 11 Тийн боловч Ашир, Манасси, 
Ибараймын заримууд нь номхотгож Иерусалимд ирэв. 12 Бас Жахуагийн 
зарлигаар хаан облон ноёдын захисныг Иудегийн дотор бүтээхийн тул 
бурхан нь тэдэнд ганц зүрхийг өгөв. 13 Тэгээд олон улс гэвэл, маш их 
чуулган нь хоёрдугаар сард эс исгэсэн боорцгийн найрыг сахихын тул 
Иерусалимд цуглалцав. 14 Тийнхүү тэд нь босоод Иерусалимд агсан 
тахилын ширээдийг аваачив. анхилах үнэртний тул агсан хамаг тахилын 



ширээдийг аваачаад Кидрун горхинд хаяв. 15 Бас тэд нь хоёрдугаар 
сарын арван дөрвөнд Пасахыг алав. Тэгээд лам нар хийгээд Ливитэн нь 
ичээд баясаа ариун болгон, шатаалт тахилуудын Жахуагийн гэрт 
оруулав. 16 Тийн бөгөөд бурхны Моши хүний тогтоолоор тэд нь ёсоороо 
өөрийн оронд байв. Лам нар нь Ливитний гараас авсан цусыг сорчив. 17 
Тэр юу гэвэл, чуулганы дотор олны ариун бус агсны тул Ливитэн нь хамаг 
ариун бус агсдыг Жахуад ариун болгохын тул тэдний дунд Пасахыг алах 
захиатай бөлгөө. 18 Тэр юу гэвэл, олон улс гэвэл, Ибараймын, 
Манассийн, Ассахарын Яболонын олон нь баясаа ариун эс болгосон 
боловч бичигдсэнээс өөр ёсоор Пасахыг идэв. Зүгээр Хижихи нь тэдний 
тул залбиран ийн; 19 Өөрийн бурхан гэвэл, өөрийн эцэг нарын Жахуа 
бурхныг бэдрэхэд зүрхээ бэлдсэн хүн бүрийг ариун орны ариутгалаар 
ариун бус боловч харин сайн Жахуа нь түүнийг уучлах болтугай! 20 гэж 
айлтгасанд Жахуа нь Хижихийг сонсон, улсыг идгээв. 21 Тэгээд 
Иерусалимд агсан Израйлийн хөвгүүд нь эс исгэсэн боорцгийн найрыг 
долоон өдөр их баясгалантайгаар сахив. Бас Ливитэн хийгээд лам нар нь 
Жахуад дуулж чанга дуут зэвсгүүдээр өдөр бүр Жахуаг магтав. 22 Тэгээд 
Хижихи нь Жахуагийн сайн мэдээг сургагч хамаг Ливитэнд зүтгэлээр 
өгүүлэв. Тийнхүү тэд нь найрын долоон өдөр идэлцэн, өөрийн эцэг нарын 
Жахуа бурханд нүглээ илэрхийлэв. 23 Тэгээд бүхэл чуулган нь бас 
долоон өдрүүдийг сахихыг зөвлөлцөөд, өөр долоон өдрийг 
баясгалантайгаар сахив. 24 Тэр юу гэвэл, Иудегийн Хижихи хаан нь 
чуулганд нэг мянган үхэр, долоон мянган хонийг өргөсөн бөлгөө. Бас маш 
олон лам нар нь баясаа ариун болгов. 25 Тэгээд Иудегийн хамаг чуулган, 
лам нар ба Ливитэн, Израйлиас ирсэн бүхэл чуулган, Израйлиас ирсэн 
Иудед суусан оролт нь баясалцав. 26 Тийнхүү Иерусалимд их баясгалан 
бөлгөө гэвэл, Израйлийн Давид хааны Соломоны хөвгүүний цагаас хойно 
тийм адил нь эс үзэгдсэн бөлгөө. 27 Тэндээс лам нар болсон Ливитэн нь 
босч улсыг адислав. Тэгээд тэдний дуу нь сонсогдсон бөгөөд тэдний 
залбирал нь Жахагийн ариун суудалд гэвэл огторгуйд хүрэв.  

Гучин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тэгээд энэ хамгийн дууссанд тэнд агсан хамаг Израйль нь Иудегийн 
балгадаас гараад бүхэл Иуде хийгээд Бинзаминд ба Ибараймын 
Манассид байгч хөргүүдийг эвдэн, Ашара, хөргүүдийг цавчин, өндөр орд 
хийгээд тахилын ширээд бүгдээрийг эвдтэл хаяв. Тэгээд Израйлийн 
хамаг хөвгүүдийн тус бүр нь өөрийн балгасанд өмчдөө буцав. 2 Тэгээд 
Хижихи нь лам нарын хуваалга, Ливитний хуваалгануудыг тус бүр хүний 
үйлчлэлийн ёсоор тогтоон, шатаалт тахилуудын тул хийгээд эвийн 
тахилуудын тул үйлчлэх бөгөөд магтах ба Жахуагийн майхнуудын үүддэд 



магтаалыг өргөхийн тул лам нар болон Ливитнийг тогтоов. 3 Бас тэр нь 
шатаалт тахилуудын тул гэвэл, өглөө үзэш шатаалт тахилуудын тул ба 
савад өдрүүд хийгээд шинэ сарууд ба тогтоогдсон найруудын шатаалт 
тахилуудын тул Жахуагийн тогтоолд бичигдсэнээр өөрийн эдээс хааны 
хувийг тогтоов. 4 Бас тэр нь лам нар болон Ливитний Жахуагийн тогтоол 
зоримог болгохын тул тэдний хувийг тэдэнд өгтүгэй! гэж Иерусалимд 
суусан улсад захив. 5 Тэгээд тэрхүү зарлигийг гармагц Израйлийн 
хөвгүүд нь их тариа, үзмийн ундаа, тос, бал ба тариалангийн хамаг 
нэмэгдлийн анхны олон үрсийг авчран, хамгийн арван болсон хувийн 
нэгийг элбэгээр авчрав. Бас Иудегийн балгадад суусан Израйль хийгээд 
Иудегийн хөвгүүд нь үхэр, хонины арав болсон хувийн нэгийг авчран, 
өөрийн Жахуа бурханд ариутгасан юмнуудын арав болгосон хувийн 
нэгийг авчран овоодоор тавив. 7 Тэр нь гуравдугаар сард овоодыг эхлэн 
тавьж, долдугаар сард болив. 8 Тэгээд Хижихи болон ноёд нь ирээд, 
овоодыг үзээд Жахуа болон түүний Израйль улсыг магтав. 9 Тэгээд 
Хижихийн лам нар болон Ливитнээс овоодын учир асуухад 10 Задугийн 
гэрээс агсан Ажири тэргүүн лам нь түүнд хариу өгүүлрүүн; Улсын 
Жахуагийн гэрт өргөлүүдийг авчирсны хойно бид цадтал идээд болоод үл 
дутна. Тэр юу гэвэл, Жахуа нь өөрийн улсыг адислав. Тийнхүү үлдсэн нь 
энэ их сан болой гэлээ. 11 Тэгээд Хижихи нь Жахуагийн гэрт хадгалах 
тасгуудыг бэлтгэхийг захив. Тийн бөгөөд тэд нь бэлтгээд 12 эрүүлүүд 
болон арван болсон хувийн нэг ба өргөсөн юмнуудыг итгэлтэйгээр 
авчрав. Тэдний дээр Ливитний Конони нь тэргүүлэгч агсан бөгөөд түүний 
Шими дүү нь түүнээс хойно бөлгөө. 13 Бас Жихияал хийгээд Азажи ба 
Нахад, Асахил, Жиримүд, Зожабид, Илияал, Исмаки, Махад, Бинай нь 
Кононыг болон түүний Шилий дүүгийн эрхийн доор тэргүүлэгчид бөлгөө. 
Энэ нь Хижихи хаан болон бурхны гэрийн Азари тэргүүлэгчийн зарлигаар 
болов. 14 Бас Ливийн овгийн хаан Эмнэгийн Кори хөвгүүн болон зүүн 
зүгийн сахигч нь Жахуагийн тахилууд хийгээд маш ариун юмсыг 
хуваахын тул бурханд дураар өргөсөн өргөлүүдийн тэргүүлэгч бөлгөө. 15 
Бас түүнээс хойно Идин, Минаяайн, Жишуа ах дүү нар болсон ихэс болон 
багаст хэмжээр өгөхийн тул лам нарын балгадад бөлгөө. 16 Тэднээс 
гадна тэдний эрсийн үеийн тоо гэвэл, гурван наснаас дээш аван, 
Жахуагийн гэрт аливаа орогчийн өдөр бүрийн хувийг тэдний сахих ёсонд 
үйлчлэлийн тул тэдний ээлжийн ёсоор өгдөг бөлгөө. 17 Бас лам нарын 
төрлийн тоогоор тэдний эцэг нарын гэрээр, хорин наснаас дээш аван 
Ливитний сахих ёсонд ээлжийн ёсоор өгдөг бөлгөө. 18 Бас тэдний 
төрлийн тоогоор хамаг бяцхан хүүхэд хийгээд эмс ба хөвгүүд, охидод 
бүхэл чуулганаар өгдөг бөлгөө. Тэр юу гэвэл, тэд нь өөрийн тогтоогдсон 
ёслолд баясаа ариутгалаар ариутгадаг бөлгөө. 19 Бас Аруны лам 
хөвгүүдээс тэдний балгадыг тойрогч хотуудын тариалангуудад тус бүр 



тусгаар балгадад агсад гэвэл, нэрээр нэрлэгдсэн хүмүүс нь лам нарын 
хамаг эрст хийгээд Ливитний төрлөөр хамаг тоологдогсдод хувиудыг 
өгөхийн тул бөлгөө. 20 Тэр мэтээр Хижихи нь хамаг Иудед үйлдэн өөрийн 
Жахуа бурхны өмнө сайн, зөв, үнэнийг бүтээв. 21 Тийнхүү тэр нь бурхны 
гэрийн үйлчлэл, тогтоол, зарлигийн учир аливаа үйлийг эхлэхдээ бэдрэн 
магад зүрхээрээ үйлдээд бүтээмжит бөлгөө.  

Гучин хоёрдугаар бүлэг  

1 Энэ мэтсийг үйлдсэний хойно Асирийн Синэкирив хаан нь ирээд Иудед 
ороод хүрээлсэн балгадын тус буудлан тэднийг өөрийн тул авахыг санав. 
2 Тийнхүү Хижихи нь Синакиривын ирээд Иерусалимын тус дайлах 
зоригтой байсныг үзээд 3 балгаснаас гадна байсан усны булгуудыг 
бөглөхийн учир өөрийн ноёд болон хүчит хүмүүстэй зөвлөлцөв. Тэгээд 
тэд нь түүнд туслав. 4 Тийн бээр олон улс нь цуглалцаад хамаг булгууд 
хийгээд газрын дунд урсагч горхисыг бөглөөд ийн өгүүлэлдэв. 5 Бас тэр 
нь биеэ ба болгон баатрууд эвдэрсэн хэрмийг үүдэн асрууд хүртэл өндөр 
болгож нэг гадаад хэрмийг үүдээд Давидын балгасанд агч Милуг засан 
олон сум, бамбайнуудыг хийлгэв. 6 Бас тэр нь улсын дээр дайны 
тэргүүлэгчдийг тогтоогоод тэднийг балгасны хаалганы зээлд цуглуулаад 
тэднийг зүрхтэй болгон ийн өгүүлрүүн; 7 Бат зоримог бологтун! Асирийн 
хааны учир болон түүнтэй байгч хамаг чуулганы учир үл айж, бүү 
эмээгтүн! Тэр юу гэвэл, түүнтэй байгчдаас бидэнтэй байгчид нь олон буй. 
8 Түүнтэй Махабудын гар буй. Зүгээр бид туслах бөгөөд бидний 
дайнуудыг дайлахын тул бидэнтэй байгч нь бидний Жахуа бурхан буй 
гэсэнд улс нь Иудегийн Хижихи хааны үгст түшив. 9 Үүнээс хойно 
Асирийн Синакирив хаан нь өөрийн хамаг хүчтэнтэй хамтаар Лакисын тус 
дайлан атал боолуудаа Иерусалимд хийгээд Иудегийн Хижихи хаанд ба 
Иерусалимд байгч Иудегийн хамаг улсд илгээж ийн өгүүлрүүн; 10 
Асирийн Шинакирив хаан нь ийн өгүүлнэ. Та юунд түшиж Иерусалимд бат 
гэрт суун аму. 11 Таны баясаа зуд болон ундааслагаар үхүүлэхийн тул 
Хижихи хаан нь ийн; Бидний Жахуа бурхан нь бидний Асирийн хаанаас 
аврах буй гэж өгүүлдэг биш үү? 12 Тэр Хижихи нь түүний өндөр орд 
хийгээд тахилын ширээдийг аваачаад Иуде хийгээд Иерусалим захин 
ийн; Та ганц тахилын ширээний өмнө сүсэглэн түүний дээр анхилах 
үнэртнийг шатаагтун! гэж өгүүлсэн биш үү? 13 Өөр газруудын хамаг 
улсад миний хийгээд миний эцэг нарын үйлдсэнийг та үл мэдмү. Тэд 
газдын улсын бурхад нь тэдний газдыг миний гараас аварч чадсан буюу. 
4 Миний эцэг нарын тун эвдсэн улсын хамаг бурхдаас аль нь өөрийн 
улсыг миний гараас аварч чадсан буюу. Тийнхүү таны бурхан нь таныг 
миний гараас аварч чадах буюу. 15 Тийн байтал өдгөө Хижихи нь таныг 



мэхлэн, энэ мэтээр зөвлөгөөндөө үл оруулах болтугай! Түүнд бүү 
итгэгтүн! Тэр юу гэвэл, аливаа улс хийгээд эзэлгүүриний бурхан нь улсаа 
миний гараас, миний эцэг нарын гараас аварч эс чадсан буй. Тийн 
байтал таны Жахуа бурхан таныг миний гараас тун үл аврах буй гэлээ. 16 
Бас түүний боолууд нь Жахуа бурхны тус хийгээд түүний Хижихи боолын 
тус өгүүлэлцэв. 17 Бас тэр нь Израйлийн Жахуа бурхныг хараах, түүний 
тус өгүүлэх бичгүүдийг бичиж ийн; Өөр газдын улсуудын бурхад нь 
өөрийн улсыг миний гараас эс аварсан мэт түүнчлэн Хижихийн бурхан нь 
өөрийн улсыг миний гараас үл аврах буй гэж бичив. 18 Бас тэд нь 
балгасыг авахын тул хэрмийн дээр байсан Иерусалимын улсыг айлган 
зовоос тэдэнд Иудегийн хэлээр их дуу гаран дуудаж, 19 хүний гарын 
үйлдвэр байтал дэлхийн улсын бурхдын тус өгүүлсэн мэтээ. Түүнчлэн 
Иерусалимын бурхны тус өгүүлэв. 20 Тэгээд үүний учир Хижихи хаан 
хийгээд Амузын Иши форофидын хөвгүүн нь залбиран огторгуйд дуудав. 
21 Тиймийн тул Жахуа нь нэгэн анхилыг илгээв. Тэр нь Асирийн хааны 
буудалд байсан хамаг баатрууд хийгээд тэргүүлэгчид, түшмэдийг таслав. 
Тэгээд тэр хаан нь өөрийн газарт очиж буцав. Тийнхүү түүний өөрийн 
бурхны гэрт орсонд түүний биеэс гарсан нь түүнийг илдээр алав. 22 Тэр 
мэтээр Жахуа нь Хижихи болон Иерусалимд суугчдыг Сирийн Синакирив 
хааны гараас хийгээд хамаг бусдын гараас тонилгон тэднийг алив зүгээр 
удирдав. 23 Тэгээд олон хүн нь Иерусалимд Жахуагийн тул өргөлүүдийг 
өргөн Иудегийн Хижихи хаанд эрдэнүүдийг өргөж авчрав. Тийн бээр тэр 
нь түүнээс хойно хамаг улсын өмнө ихэтгэгдэв. 24 Тэр цагт Хижихи нь 
үхэх мэт өвчнөөр өвдөж Жахуад залбирав. Тэгээд тэр нь түүнд зарлиг 
болоод нэгэн тэмдгийг өгөв. 25 Зүгээр Хижихи нь хүртсэн хайрын ёсоор 
хариуг эс өгөв. Тэр юу гэвэл, түүний зүрх нь омгорхог болов. Тиймийн тул 
хилэн нь түүний тус хийгээд Иуде ба Иерусалимын тус бөлгөө. 26 Тийн 
боловч Хижихи хийгээд Иерусалимд суугчид нь түүний зүрхний 
омгорхгийн учир номхотгов. Тийнхүү Жахуагийн хилэн нь Хижихийн цагт 
тэдэнд эс хүрэв. 27 Бас Хижихид маш их баяжил хийгээд хүндлэл бөлгөө. 
Тийнхүү тэр нь мөнгө, алтны тул ба эрдэнэ чулуудын тул болон халуун 
өвсний тул ба бамбайнуудын тул хийгээд аливаа зүйлийн хүсэмжит 
зэвсгүүдийн тул сангийн гэрүүдийг үйлдүүлэн 28 үлэмжилсэн тариа 
үзмийн ундаа, тосны тул сангийн гэрүүд болон малын аливаа зүйлийн 
хүрээнүүд ба сүргүүдийн тул хашаа үйлдүүлэв. 29 Бас тэр нь олон балгад 
хийгээд адгуус, сүргүүд, эд агуурсыг өөрийн тул бэлтгэв. Тэр юу гэвэл, 
бурхан нь түүнд маш их эд агуурсыг өгсөн бөлгөө. 30 Бас энэ Хижихи нь 
Кидуны дээрх урсгалыг бөглөөд түүнийг Давидын балгасны баруун зүгээр 
чиг буулгав. Тэгээд Хижихи нь хамаг үйлсдээ бүтээмжит бөлгөө. 31 
Зүгээр Бабилоны ноёдын элчсийн учир асуухын тул тэднийг илгээсэнд 
бурхан нь түүнийг шинжилж түүний зүрхний дотор байгч хамгийг 



мэдэхийн тул түүнийг огооров. 32 Тэгээд Хижихийн өөр үйлс болон 
түүний хайрууд нь Амузын Иши форофид хөвгүүний үзэгдлийн дотор 
хийгээд Иуде ба Израйлийн хаадын тууж номын дотор бичигдсэн буй. 33 
Тэгээд Хижихи нь өөрийн эцэг нартай унтаад Давидын хөвгүүдийн 
булшуудын тэргүүүнд булагдав. Тийнхүү хамаг Иуде ба Иерусалимд 
суугчид нь түүний үхэхэд түүнийг хүндлэв. Бас түүний Манасси хөвгүүн нь 
түүний оронд хаан болов.  

Гучин гуравдугаар бүлэг  

1 Манасси нь хаан болох цагтаа арван хоёр настай болоод, Иерусалимд 
тавин таван жил эзлэв. 2 Зүгээр тэр нь Жахуагийн Израйлийн хөвгүүдийн 
өмнөөс гаргасан улсуудын бузруудын ёсоор Жахуагийн өмнө мууг үйлдэв 
гэвэл, 3 тэр нь өөрийн эцгийн эвдсэн өндөр ордыг дахиж үүдэн 
Бавалнуудын өмнө тахилын ширээнүүдийг босгон Ашара хөргүүдийг 
үйлдэн, огторгуйн хамаг чуулгадад мөргөн зарагдав. 4 Бас тэр нь 
Жахуагийн гэрийн дотор тахилын ширээдийг үүдэв. Тэр гэрийн учир 
Жахуа ийн; Миний нэр нь Иерусалимд мөнх наст болох буй гэж зарлиг 
болов. 5 Бас тэр нь Жахуагийн гэрийн хоёр хүрээнд огторгуйн хамаг 
чуулганы өмнө тахилын ширэг үүдэв. 6 Бас тэр нь Хикумын хөвгүүний 
бэлд өөрийн хүүхдийг галаар алсдуулав. Бас тэр нь цагццдыг ялган 
зөгнөхийг хэрэглэж Залвич нар хийгээд зөнч нартай зөвлөлцөж 
Жахуагийн өмнө ихмууг үйлдэж түүний хилэгнүүлэв. 7 Бас тэр нь сийлсэн 
хөрөг гэвэл, түүний үйлдсэн дүрсийг бурхны гэрт тавив. Тэрхүү гэрийн 
учир Жахуа нь Давидад болон түүний Соломон хөвгүүнд ийн; Энэ гэрт 
болон миний Израйлийн хамаг овгоос сонгосон Иерусалимд ба өөрийн 
нэрийг мөнх байлгах буй. 8 Хэрэв тэд нь миний тэдэнд хамаг зарласнаар 
болон Мошигоор очсон бүхэл тогтоол болон захиа ба хуулиар явбал эл, 
би таны эцэг нарын газрын өмнөөсөө Израйлийн хөлийг захиж үл гаргах 
буй гэж зарлиг болов. 9 Тэгээд Манасси нь Жахуагийн Израйлийн 
хөвгүүдийн өмнөөс эвдсэн улсуудын муугаас үлэмж мууг үйлдүүлэн Иуде 
хийгээд Иерусалимын хамаг улсыг бурууд унагав. 10 Тэгээд Жахуа нь 
Манассид болон түүний улсад зарлиг болов. Зүгээр тэд нь эс сонсов. 11 
Тиймээс Жахуа нь тэдний өмнө Асирийн хааны чуулганы түшмэдийг 
ирүүлэв. Тэр нь Манассийг өргөснүүдийн дунд бариад гинжсээр гинжлээд 
Бабилонд аваачив. 12 Тэгээд тэр нь зовлонтой болсондоо өөрийн Жахуа 
бурхныг бэдрэн өөрийн эцгийн Жахуа бурхны өмнө ихэд номхтож түүнд 
залбирав. 13 Тэгээд Жахуа нь түүнийг хайрлан түүний залбирлыг сонсон 
түүнийг Иерусалим, түүний эзэлгүүрт хариулав. Тийнхүү Жахуа нь бурхан 
мөн гэж Манасси нь мэдэв. 14 Бас түүнээс хойно тэр нь Давидын 
балгасны гадна байгч бэлийн дотор Хихуны баруун зүгээр заасан 



хаалганы орох хүртэл хэрмийг үүдээд Офил асарыг тойруулан түүнийг 
маш өндөр болгоод, Иудегийн хамаг хүрээлсэн балгаст дайны түшмэдийг 
тогтоов. 15 Бас тэр нь Жахуагийн гэрээс ойр бурхад, хөрөг, ба Жахуагийн 
гэрийн уул, Иерусалимд байсан өөрийн үүдсэн хамаг тахилын ширээдийг 
аваачаад балгаснаас гадна хаяв. 16 Жич тэр нь Жахуагийн тахилын 
ширээг засаад түүний дээр эвийн өргөл, магтаалын өргөлүүдийг тахиж 
өргөн, Израйлийн Жахуа бурханд зарагдахыг Иудед захив. 17 Бас улс нь 
өндөр ордонд тахилуудыг өргөвч ямагт Жахуа бурхандаа өргөв. 18 
Тэгээд Манассийн өөр үйлс, түүний бурханд ийн залбирсан ба Израйлийн 
Жахуа бурхны нэрээр түүнд өгүүлсэн үзлэгчдийн үгс нь Израйлийн 
хаадын туужийн номын дотор бичигдсэн буй. 19 Бас түүний залбирал, 
бурхны түүнийг сонссоны учир ба түүний номхотгогдсонооос урьд түүний 
хамаг нүгэл буруу ба өндөр ордыг үйлдсэн, Ашара хөргүүд, сийлсэн 
хөргүүдийн тавьсан орд ын учир Мана. Үзлэгч нарын үгс дотор бичигдсэн 
буй. 20 Тэгээд Манасси нь өөрийн эцэг нартай унтаад өөрийн гэрт 
булагдав. Тийнхүү түүний Амун хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов. 21 
Амун нь хаан болох цагтаа хорин хоёр настай болоод Иерусалимд хоёр 
жил эзлэв. 22 Бас тэр нь өөрийн Манасси эцэг мэт Жахуагийн өмнө мууг 
үйлдэж, түүний хамаг үйлдсэн хамаг сийлсэн хөргүүдэд тахил өргөж, 
тэдэнд зарагдав. 23 Бас Манассийг номхотгогдсоны адил Жахуагийн 
өмнө номхтов. Тэгээд Амун нь бурууг үлэмжлүүлэв. 24 Тэгээд түүний 
боолууд түүний өмнө урваад түүний гэрт түүнийг алав. 26 Зүгээр газрын 
улс нь Амун хааны өмнө хамаг урвагсдыг алав. Бас газрын улс нь түүний 
Зоси хөвгүүнийг түүний оронд хаан болов.  

Гучин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Зоси хаан болоход найман настай болоод Иерусалимд гучин нэгэн жил 
эзлэв. 2 Тэгээд тэр нь Жахуагийн өмнө зөвийг үйлдэн, өөрийн Давид 
эцгийн явдлаар яван баруун зүүн этгээдэд эс давав. 3 Тэр гэвэл, эзэлсэн 
наймдугаар жилдээ залуу байтал өөрийн Давид эцгийн Жахуаг эхэлж 
бэдрэв. Бас арван хоёрдугаар жилдээ өндөр орд, Ашара хөргүүд, 
сийлсэн хөргүүд болон цутгасан хөргүүдээс Иуде хийгээд Иерусалимыг 
эхэлж арилгав. 4 Тийн улс нь Бавалуудын тахилын ширээдийг түүний 
өмнө эвдэв. Бас тэдний дээр байсан нарны хөргүүдийг тэр нь цавчаад 
Ашара хөрөг, сийлсэн, цутгасан хөргүүдийг хэсэг хэсгээр эвдэн 
бутаргаад, тэдэнд тахилыг өргөгсдийн булшны өмнө сацав. 5 Бас тэр нь 
лам нарын ясыг тэдний тахилын ширээд дээр түлж, Иуде болон 
Иерусалимыг арилгав. 6 Бас тэр нь Манасси, Ибарайм, Симилоны 
балгадад Навтали хүртэл хаана ч тэдний хөргүүдийн гэрүүдийг бэдрэв. 7 
Тэгээд тэр нь тахилын ширээд, Ашара хөрөгүүдийг эвдээд сийлсэн 



хөргүүдийг тоос болгон нүдээд Израйлийн бүхэл газарт хамаг хөргүүдийг 
цавчаад Иерусалимд буцав. 8 Тийнхүү тэр нь эзэлсэн арван наймдахь 
жилдээ газар болон гэрийг арилгаад Азалийн Шафи хөвгүүн, балгасны 
Мэ Э Сий гэгч түшмэл, Жихугхазын Зуа гэгч үеийн бичигч хөвгүүнийг 
өөрийн Жахуа бурхныг сахихын тул илгээв. 9 Тэгээд тэд нь Хилки тэргүүн 
ламд хүрээд бурхны гэрт авчирсан мөнгө гэвэл, үүддийг сахигч Ливитний 
Манасси болон Ибарайм ба Израйлийн хамаг үлдэгсэд, хамаг Иуде, 
Бинзаминаас цуглуулсан мөнгийг өгөөд Иерусалимд буцав. 10 Тэгээд тэд 
нь Жахуагийн гэрийг тэргүүлэгч дархчуудын гарт өгөв. Тийн бээр тэд нь 
Жахуагийн гэрийн үйлдвэрнийг үйлдэгчдэд гэрийг засч шинэ болгохын 
тул өгөв гэвэл 11 цавчсан чулууд, барих моддыг худалдаж авахын тул 
болон Иудегийн хаадын эвдсэн гэрүүдийг дэвсгэрлэхийн тул дархчууд, 
үүдэгчдэд өгөв. 12 Тэгээд тэд хүмүүүс нь итгэлтэйгээр үйлдэв. Бас тэдний 
яаруулахын тул Мирэрийн хөвгүүдийн Жихад, Обидийн Ливитэн, 
Кохадтаны хөвгүүдээс Жикири, Мишүлэм нь тэдний тэргүүлэгчид бөлгөө. 
Бас Ливитнээс хөгжмийг хамаг мэдэгчид бөлгөө. 13 Бас тэд нь ачаа 
өргөгчид, аливаа зүйлийн зарагдлын үйлдвэрнийг үйлдэгчдийн 
тэргүүлэгчид бөлгөө. Бас Ливитнээс бичээчид, түшмэд, сахигчид бөлгөө. 
14 Тэгээд тэдний Жахуагийн гэрт авчирсан мөнгийг гарган авахад Хилки 
лам нь Жахуагийн Мошигоор өгсөн тогтоолын номыг олов. 16 Тэгээд 
Шафа нь номыг аваачин хаанд өгч, мэдээг хүргээд ийн; Чиний боолуудад 
хамаг үйлтгүүлснийг тэд нь бүтээж 17 Жахуагийн гэрт олдсон мөнгийг 
хураагаад сахигчдын гарт болон дархнуудын гарт өгсөн буй гэлээ. 18 Бас 
Шафа бичээч нь хаан өгүүлэн ийн; Хилки лам нь надад нэг номыг өгсөн 
гээд Шафа нь түүнийг хааны өмнө уншив. 19 Тэгээд хаан нь тогтоолын 
үгсийг сонсоод хувцсаа хагацав. 20 Хилки Шафаны Ахирам хөвгүүн, 
Микэн Абдун хөвгүүн, Шафан бичээч, хааны Асай боолд ийн зарлиг 
болруун; 21 Одоод миний тул болон Израйль, Иудед үлдэгсдийн тул 
олдсон номын үгсийн учир Жахуагаас асуугтун! Тэр юу гэвэл, бидний эцг 
нар нь энэ номын дотор хамаг бичигдсэнийг эс бүтээснээр Жахуагийн 
зарлигийг эс сахив. Тиймээс бидний тус Жахуагийн хүргэсэн хилэн нь нэг 
буй 22 гэсэнд Хилки болон хааны тогтоогсод нь Хүлд эм форофидод 
одов. Тэр нь хувцас сахигч Хардасын Тигва хөвгүүний Шалум хөвгүүний 
гэргий болоод Иерусалимд сургуульд суудаг билээ. Тийнхүү тэдний тэр 
мэтээр түүнд өгүүлсэнд 23 тэр нь тэдэнд хариу өгүүлрүүн; Израйлийн 
Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Таны надад илгээсэн хүнд ийн 
мэдүүлэгтүн! 24 Израйлийн Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Мана. 
Би Иудегийн хааны өмнө тэдний уншсан номын дтор бичигдсэн хамаг 
хараалуудыг энэ газрын тус болон түүний улсын тус ирүүлэх болъюу. 25 
Тэр юу гэвэл, тэд нь намайг огоороод өөр бурхдад анхилах үнэртнийг 
шатааж өөрийн гарын үйлдвэрээр намайг хилэгнүүлсэн буй. Тиймийн тул 



миний хилэн нь энэ газарт хүргэгдээд үл унтрах буй. 26 Бас Иудегийн 
хаанд учир гэвэл, таныг Жахуагаас асуухын тул илгээсэнд ийн 
өгүүлэгтүн! Чиний сонгосон үгсийн учир Израйлийн Жахуа бурхны зарлиг 
болсон нь ийн; 27 Чиний зүрх нь зөөлөн болсон бөгөөд, чи бурхны өмнө 
биеэ номхотгон энэ газрын тус хийгээд түүний улсын тус түүний 
зарлигуудыг сонсоод миний өмнө биеэ номхотгон хувцсаа хагачин миний 
өмнө уйлсан буй. Тиймээс би бас чамайг сонсов гэж Жахуа нь зарлиг 
болов. 28 Мана. Би чамайг чиний эцэг нарт хураах буй. Тийнхүү чи 
булшиндаа амраар хураагдах бөгөөд чиний нүд нь энэ газрын тус хийгээд 
түүнд суугчдын тус миний ирүүлэх хамаг мууг үл үзэх болъюу гэлээ. 
Тэгээд тэд нь хаанд хариу хүргэв. 29 Тийнхүү хаан нь илгээж, Иуде болон 
Иерусалимын хамаг өтгөсүүдийг цуглуулав. 30 Бас хаан хийгээд 
Иудегийн хамаг хүмүүс ба Иерусалимд суугчид хийгээд лам нар, Ливитэн 
болон их, бага асан улс бүгдээр Жахуагийн гэрт оролцов. Тийнхүү хаан 
нь Жахуагийн гэрт олдсон тогтоолын номын хамаг үгсийг тэдний чихэнд 
уншив. 31 Бас хаан нь өөрийн оронд байж, Жахуаг даган түүний 
зарлигууд болон гэрчилгээнүүд, захиануудыг магад зүрх, сүнсээрээ 
сахин, тэрхүү номд бичигдсэн тогтоолын үгийг бүтээхийн тул Жахуагийн 
өмнө тогтоолыг тогтоов. 32 Бас тэр нь Иерусалим болон Бинзаминд 
байгсдыг түүнд батлуулав. Тэгээд Иерусалимд суугчид нь бурхны гэвэл, 
эцгийн бурхны тодотголоор үйлдэв. 33 Бас Зоси нь Израйльд байгч хамаг 
Жахуагаас хамаг жигшүүрүүдийг аваачин Израйльд хамаг байгсдыг 
зарагдуулан, тэдний Жахуа бурханд зарагдуулав. Түүний хамаг өдрүүдэд 
тэд нь эцгийнхээ Жахуа бурхныг даган эс холдов.  

Гучин тавдугаар бүлэг  

1 Бас Зоси нь Иерусалимд Жахуагийн тул Пасхыг сахив. Тийн бээр 
нэгдүгээр сарын арван дөрөвний өдөр Пасх нь алагдав. 2 Бас тэр нь лам 
нарыг тэдний даавранд тогтоож тэднийг Жахуагийн гэрийн үйлчлэлд 
батлан 3 Жахуад ариун болсон байтал хамаг Израйлийг сургагч Ливитэнд 
ийн; Израйлийн Давид хааны Соломон хөвгүүний үүдсэн гэрт хайрцгийг 
тавиад, тэр нь таны мөрөн дээр ачаа үл болох буй. Таны Жахуа бурхан 
болон түүний Израйль улсад зарагдагтун! 4 Бас өөрийн эцэг нарын 
гэрүүдээр Израйлийн Давид хааны бичсэнээр болон түүний Соломон 
хөвгүүний бичсэнээр хуваалгуудаараа биеэ бэлдэгтүн! 5 Бас ариун оронд 
таны ах дүү нар болон эцэг нарын төрлийн улсын хувааснаар болон 
Ливитний төрлүүдийн ёсоор байгтун! 6 Тийн бээр Пасхыг алан, биеэ 
ариун болгон Жахуагийн Мошигоор өгсөн зарлигийг үйлдэхийн тул 
өөрийн ах дүү нарыг бэлдэгтүн! 7 Бас Зоси нь улсад Пасхын өргөлүүдийн 
тул болон хамаг байсан улсын тул сүргээс гурван түмний төдий тоот 



хурга, ишгийг өгөн гурван мянган үхэр өгөв. Эд нь хааны эд агуурсаас 
бөлгөө. Бас түүний ноёд нь улс, лам нар, Ливитэнд дураараа өргөв. 
Хилки, Жикри, Ахияал нь бурхны гэрийн түшмэд болоод Басгын 
өргөлүүдийн тул хоёр мянга зургаан зуун хурга, ишиг, гурван зуун үхрийг 
лам нарт өгөв. 9 Бас Ливитний Конуны болон түүний ах дүү нар болсон 
Шими, Нианил, Хашаби, Жияал, Зужабад тэргүүлэгчид нь Басгын 
өргөлүүдийн тул таван мянган хурга, ишиг, таван зуун үхэр өгөв. 10 Тэр 
мэтээр үйлчлэл нь бэлдэв. Лам нар нь өөрийн оронд байсан бөгөөд, 
Ливитэн нь хааны зарлигаар өөрийн хуваалгуудаар байв. 11 Тэр мэтээр 
үйлчлэл нь бэлдэв. Лам нар нь өөрийн оронд байсан бөгөөд, Ливитэн нь 
өвчив. 12 Бас тэд Мошийн номонд бичигдсэнээр Жахуад өргөхийн тул 
улсын төрлүүдийн хуваалгангуудаар тахилыг холдуулав. Бас тэд нь тэр 
мэтээр үхрүүдийг холдуулав. 13 Бас тэд нь тогтоороор Пасгыг галар 
шарав. Зүгээр ариун юмнуудыг тогоо, савс, завъяануудад чанаж 
удалгүйгээр улсад хуваав. 14 Түүнээс хойш тэд нь өөрийн тул болон лам 
нарын тул бэлтгэв. Яагаад гэвэл, Аруны лам хөвгүүд нь шатаалт 
тахилууд хийгээд өгөхийг шөнө болтол өргөж байв. Тиймээс Ливитэн нь 
өөрийн болон Аруны лам хөвгүүдийн тул бэлдэв. 15 Бас Асавын дуулагч 
хөвгүүд нь Давид, Асав, Химан, хааны Жихутун үзлэгчийн зарлигаар 
өөрийн оронд байв. Бас сахигчид нь алива хаалганд байв. Тэд нь өөрийн 
үйлчлэлээс холдох ёсгүй бөлгөө. Яагаад гэвэл, тэдний ах дүү Ливитэн нь 
тэдний тул бэлдэв. 16 Тэгээд Жахуагийн хамаг үйлчлэл нь тэрхүү өдөр 
Пасгыг сахихын тул болон Жахуагийн тахилын ширээнд шатаалт 
тахилуудыг өргөхийн тул Зоси хааны зарлигаар бэлтгэгдэв. 17 Тэгээд 
тэнд байсан Израйлийн хөвгүүд нь тэр цагт Пасгыг болон эс исгэсэн 
боорцгийн найрыг долоон өдрийн турш сахив. 18 Тийнхүү Самуйл нь 
форофидын цагаас аван, тэрхүү Пасгад адил Пасга нь Израйльд эс 
сахигдав. Бас Израйлийн хамаг хаад нь Зосийн сахисан Пасгад адил 
Пасгыг эс сахив. Тэнд лам нар, Ливитэн, бүхэл Иуде, Израйль, 
Иерусалимд суугчид нь бөлгөө. 19 Зосийн эзэлсэн арван наймдахь жилд 
энэ Пасга нь сахигдав. 20 Түүнээс хойш Зосийн сүмийг бэлтгэсэнд 
Египетийн Никү хаан нь Ефратын дэргэд байгч Киргимисийн тус 
дайлахын тул Егидетээс гарав. Зоси нь түүний тул гарав. 21 Зүгээр тэр нь 
түүнд элчсийг илгээгээд ийн; Иудегийн хаан аа! Би чамд юу хэрэг. Би 
өнөөдөр чиний төлөө биш, харин миний дайлах овгийн төлөө гарна 
Яагаад гэвэл, бурхан нь надад ийн; Яаран үйлд гэж захив. Надтай байгч 
бурхны тул чамайг үл эвдэхийн тул зогстугай! 22 гэсэн боловч Зоси нь 
түүнээс нүүрээрээ эс эргэн түүний төлөө дайлахын тул биеэ ондоо 
болгон бурхны амаар зарлиг болсон үгс гэвэл, Никүгийн үгсийг эс сонсов. 
Тийнхүү тэр нь Михидийн бэлд дайлахын тул одов. 23 Тэгээд хараагчдын 
Зоси хааныг харвасанд хаан нь боолууддаа ийн; Намайг аваачигтун! 



Яагаад гэвэл, би их шархдсан болно гэж өгүүлэв. 24 Тэгэхэд түүний 
боолууд тэрэгнээс буулган түүний хоёрдугаар тэргэнд суулгаад 
Иерусалимд авчрав. Тэгээд тэр нь үхээд өөрийн эцгүүдийн булшинд 
булагдав. Тийнхүү хамаг Иуде Иерусалим гашуудав. 25 Бас Жиримий нь 
Зосид гашуудав. Бас хамаг дуулагч эрс, эмс нь гашуудах дуугаараа 
Зосийн учир өнөөдөр өгүүлэн; Тэднийг Израйльд тогтоов. Тэд нь 
гашуудлуудад бичигдсэн ажээ. 26 Тэгээд Зосийн өөр үйлс, Жахуагийн 
тогтоолын дотор бичигдсэнээр хайрууд ба 27 түүний эхэн эцэс дэхь үйлс 
нь Израйль болон Иудегийн хаадын тууж номонд бичигдсэн буй.  

Гучин зургадугаар бүлэг  

1 Тэгээд газрын улс нь Зосийн Жихугхаз хөвгүүнийг аваад түүний эцгийн 
оронд хаан болгов. 2 Жихугхаз нь хаан болох үедээ хорин гурван настай 
болоод Иерусалимд гурван сар эзлэв. 3 Тэгээд Египетийн хаан нь 
түүнийг Иерусалимд болиулаад зуун далантын төдий мөнгө, нэг 
далантын төдий алтыг газраас татав. 4 Бас Египетийн хаан нь түүний 
Илиеэгим ахыг Иуде болон Иерусалимын дээр хаан болгон түүний нэрийг 
Жихуй Аким гэж болгон хувилгав. Бас Нику нь түүний Жихугхаз дүүг авч 
Египетэд аваачив. 5 Жихуй Аким нь хаан болох цагтаа хорин таван 
настай болоод Иерусалимд арван нэгэн жил эзлэв. Тэр нь өөрийн Жахуа 
бурхны өмнө мууг үйлдэв. 6 Бабилоны Нибүзаднизар хаан нь түүний 
төлөө ирээд түүнийг гинжээр гинжлээд Бабилонд аваачив. 7 Бас 
Нибүзаднизар нь Жахуагийн гэрийн савсаас заримыг тавив. 8 Тэгээд 
Жихуй Акимын бус үйлс хийгээд түүний үйлдсэн жигшүүрүүд болон 
түүний дотор байсан нь Израйлийн болон Иудегийн хаадын тууж номын 
дотор бичигдсэн буй. Тэгээд түүний Жихуй Акин хөвгүүн нь түүний Жихуй 
Акин нь түүний оронд хаан болов. 9 Жихуй Акин нь хаан болох цагтаа 
арван найман настай болоод Иерусалимд гурван сар арван өдөр эзлэв. 
Тэр нь Жахуагийн өмнө мууг үйлдэв. 10 Тэгээд жил өнгөрөхөд 
Нибүзаднизар хаан нь илгээгээд түүнийг болон Жахуагийн гэрийн савсыг 
хамтаар Бабилонд аваачаад түүний Жихики авгыг Иуде болон 
Иерусалимд хаан болгов. 11 Жихики нь хаан болохдоо хорин нэгэн 
настай болоод Иерусалимд арван нэгэн жил эзлэв. 12 Тэгээд тэр нь 
өөрийн Жахуа бурхны өмнө мууг үйлдэн, Жахуагийн зарлигийг мэдүүлэгч 
Жиримий форофидын өмнө биеэ эс номхотгов. 13 Бас Нибүхиднизар 
хаан нь бурхнаар тангараглуулав. Тэгэвч тэр нь Нибухиднизарын тус 
урвав. Зүгээр тэр нь хүзүүгээ хатуу болгон Израйлийн Жахуа бурханд эс 
эргэн зүрхээ хатуу болгов. 14 Бас лам нарын хамаг тэргүүлэгчид, улс нь 
өөр улсуудын хамаг жигшүүрийн ёсоор маш ихэд бурууг үйлдэн 
Жахуагийн Иерусалимд ариутгагдсан гэрийг бузарлав. 15 Тэгээд тэдний 



эцгүүдийн Жахуа бурхан нь өөрийн элчсээр илгээн, зүтгэлтэйгээр илгээв. 
Яагаад гэвэл, тэр нь өөрийн өмч болон улсыг хайрлав. 16 Зүгээр тэд нь 
бурхны элчсийг илгээн, түүний зарлигуудаас жигшиж, түүний форофид 
нарыг доромжлов. Тийн бээр Жахуагийн улсын өмнөөс түүний хилэн нь 
эдгээх аргагүй болтол гарав. 17 Тиймээс Жахуа нь тэдний залуусыг ариун 
гэрт нь алж, залуу эр, эм, хөгшин, болон их насаар бөхийгч нарыг эс 
хайрлагч Калдитны хааныг тэдний өмнө ирүүлээд тэднийг гарт нь өгөв. 
18 Тийнхүү тэр нь бурхны гэрийн хамаг их бага савс, Жахуагийн гэрийн 
сангууд болон хаан ба түүний ноёдын сангуудыг бүрнээр Бабилонд 
аваачив. 19 Бас тэд нь бурхны гэрийг галдаад Иерусалимын хэрмийг 
эвдээд, түүнийг хамаг орд харшуудыг галаар галдаад түүний хамаг сайн 
савсыг таслав. 20 Бас тэр нь илдээр тонилгогсдыг Бабилонд авачив. Тэд 
нь түүнд болон түүний хөвгүүдэд Пирсийн эзэлгүүрний эзлэх болтол 
боолууд болов. 21 Жахуагийн Жиримийн амаар зарлиг болсныг 
бүтээхийн тул газар нь савад өдрүүдээ сахисан ажээ. Тэр газар нь хоосон 
байн атал савад өдрийг сахисаар далан жилийг дүүргэв. 22 Тэгээд 
Пирсийн Хирус хааны анхны жилд Жахуагийн Жиримийн амаар зарлиг 
болсныг бүтээхийн тул Жахуа нь Пирсийн Кирус хааны сэтгэлийг 
сэрүүлэв. Тэгээд тэр нь хамаг эзэлгүүриндээ мэдээг дэлгэрүүлэн ийн 
бичив. 23 Пирсийн Кирус хааны өгүүлэх нь ийн; Огторгуйн Жахуа бурхан 
нь дэлхийн хамаг эзэлгүүринийг надад өгөөд Иудед агч Иерусалимд 
түүний тул гэрийг үүдэхийг надад захив. Түүний хамаг улсаас таны дунд 
хэн буй буюу. Түүний Жахуа бурхан нь түүнтэй байх болтугай! гэж 
өгүүлэв. Цагийн тууж гэгч хоёрдугаар ном төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Пирсийн Кирус хааны нэгдүгээр жилд Жахуагийн Жиримийн Амабар 
зарлиг болсныг бүтээхийн тул Жахуа нь Пирсийн Кирус хааны сэтгэлийг 
сэрүүлэв. Тэгээд тэр нь хамаг эзэлгүүриндээ мэдээг дэлгэрүүлэн ийн 
бичив. 2 Пирсийн Кирус хааны зарлиг нь ийн; Огторгуйн Жахуа бурхан нь 
дэлхийн хамаг эзэлгүүринийг надад өгөөд Иудэд байгч Иерусалимд 
түүний тул гэрийг үүдэхийг надад захив. 3 Түүний хамаг улсаас таны дунд 
хэн буй. Түүний бурхан нь түүнтэй болох болтугай! Тэр нь Иудэд байгч 
Иерусалимд одоод Израйлийн Жахуа бурхны гэрийг Иерусалимд үүдэх 
болтугай! Тэр нь бурхан мөн! 4 Бас аливаа ч оронд сууж байсан хүнд 
тэрхүү орны улс нь бурхны Иерусалимд байгч гэрийн тул өөрийн дуртай 
өргөлөөс гадна мөнгө, алт, эд таваар, малаар туслах болтугай! 5 гэж 
зарлиг болсонд Иудэ болон Бинзамины эцэг нарын болон тэргүүлэгчид, 
лам нар, Ливитэн нь бурхны зүтгэлт сэтгэлтэй болсон улс бүхэнтэй 



Жахуагийн Иерусалимд байгч гэрийг үүдэхийн тул босов. 6 Бас тэдний 
хамаг шадар байгчид нь хамаг дураар өргөсөн юмнаас гадна мөнгөн 
зэвсгүүдээр болон алт, эд таваар, мал, эрдэнэ юмнуудаар тэдэнд туслав. 
7 Бас Нибухиднизарын Иерусалимаас аваачаад өөрийн бурхадын гэрт 
оруулсан савс гэвэл, Жахуагийн гэрийн савсыг Хирус хаан нь гаргаж 
авчрав. 8 Пирсийн Кирус хаан нь тэд савсыг Митридад гэгч санг 
сахигчийн гараар авчруулаад, Иудэгийн Шишбазар ноёнд тоогоор өгөв. 9 
Тэдний тоо гэвэл, гучин алтан таваг, нэг мянган мөнгөн таваг, хорин есөн 
хутга хийгээд 10 гучин алтан аяга, дөрвөн зуун арван өөр зэрэгт мөнгөн 
аяга, хийгээд нэг мянган бус савс бөлгөө. 11 Хамаг алт, мөнгө, савс нь 
таван мянга дөрвөн зуу бөлгөө. Тэд бүгдийг Шишбазар нь Бабилоноос 
Иерусалим хүртэл олз болсон улстай хамт аваачив.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийнхүү Бабилоны Нибүхэднизар хааны олз болгон Бабилонд 
нүүлгэсэн бөгөөд нүүлгэнээс гаран Иерусалимын хийгээд Иудейд өөр 
өөрийн балгасанд буцаж ирсэн тэрхүү мужийн улс болон 2 Жирубабил 
хийгээд Жишуа, Нихимий, Сирэй, Рилэй, Мордукай, Билшан, Мисфар 
хийгээд Бикэй, Рэхүм, Ба Нэ Мэтэй ирэлцсэн Израйлийн хүмүүсийн тоо 
нь ийн; 3 Парусын үрс нь хоёр мянга нэг зуун далан хоёр, 4 Шипэтийн үрс 
нь гурван зуун далан хоёр, 5 Э Рэгийн үрс нь долоон зуун далан тав, 6 
Жишуа болон Жиуавын үрсээс Пахад Муавын үрс нь хоёр мянга найман 
зуун арван хоёр, 7 Иламын үрс нь нэг мянга хоёр зуун тавин дөрөв, 8 
Затугийн үрс нь есөн зуун дөчин тав, 9 Закайн үрс нь долоон зуун жар, 10 
Банийн үрс нь зургаан зуун дөчин хоёр, 11 Бибайн үрс нь зургаан зуун 
хорин гурав, 12 Азкадын үрс нь нэг мянга хоёр зуун хорин хоёр, 13 
Адуникамын үрс нь зургаан зуун жаран зургаа, 14 Бикэйн үрс нь хоёр 
мянга тавин зургаа, 15 Адины үрс нь дөрвөн зуун тавин дөрөв, 16 
Хижикийн Атирын үрс нь жаран найм, 17 Бизайн үрс нь гурван зуун хорин 
гурав, 18 Иурэгийгийн үрс нь зуун арван хоёр, 19 Хэшүмийн үрс нь хоёр 
зуун хорин гурав, 20 Хибэрийн үрс нь жаран тав, 21 Битлихимийн үрс нь 
зуун хорин гурав, 22 Нитуфагийн хүмүүс нь тавин зургаа, 23 Анатудын 
үрс нь зуун хорин найм, 24 Азмавидын үрс нь дөчин хоёр, 25 Кирияад 
Арим болон Кипира ба Пирудын үрс нь долоон зуун дөчин гурав, 26 Рама 
болон Кабаны үрс нь зургаан зуун хорин нэг, 27 Михмэсийн хүмүүс нь 
зуун хорин хоёр, 28 Битил болон Айн хүмүүс нь хоёр зуун хорин гурав, 29 
Нибугийн үрс нь тавин хоёр, 30 Макбисын үрс нь зуун тавин зургаа, 31 
өөр Илмийн үрс нь мянга хоёр зуун тавин дөрөв, 32 Харимын үрс нь 
гурван зуун хорь, 33 Луд болон Хадад, Онын үрс нь долоон зуун хорин 
тав, 34 Жирихүгийн үрс гурван зуун дөчин тав, 35 Си Э Нэгийн үрс нь 



гурван мянга зургаан зуун гуч, 36 лам нар гэвэл, Жишуагийн гэрийн 
Жидайн үрс нь есөн зуун далан гурав, 37 Имирийн үрс нь мянга тавин 
хоёр, 38 Пашүрийн үрс нь мянга хоёр зуун дөчин долоо, 39 Харимын үрс 
нь мянга арван долоо, 40 Ливитэн гэвэл, Худавийн үрсээс агсан Жишува 
болон Кадмияалын үрс нь далан дөрөв, 41 Дуулагчид гэвэл, Асавын үрс 
нь зуун хорин найм, 42 сахигчдын үрс гэвэл, Шалүмийн үрс болон, 
Атирын үрс ба Таламуны үрс, Акувын үрс, Хатитагийн үрс, Шубайн үрс, 
тэд бүгдээр зуун гучин ес, 43 Нитанитан гэвэл, Зиха, Хасупа, Табазудын 
үрс болон 44 Кирус, Шиэхэ, Патуны үрс ба 45 Ливан, Хагаб, Акув, 46 
Хакив, Салмай, Хананы үрс ба 47 Кидил, Кадар, Рияайн үрс хийгээд, 48 
Ризам, Никүд, Казамын үрс ба 49 Үзэгийн үрс болон Паси, Бисай, 50 
Асна, Михүнэм, Нибүсэм, 51 Бахбүг, Хакуфа, Хархүр, 52 Базлуд, Михада, 
Харшагийн үрс ба 53 Баркус, Сисир, Тамагийн үрс болон 54 Нижи, 
Хатифа, 55 Соломоны боолуудын үрс гэвэл, Сутай, Суфирид, Пирудын 
үрс болон, 56 Зэ Э Лэ, Даркун, Кидилийн үрс ба 57 Шипити, Хатил, 
Жибаймын Бокирид, Амийн үрс 58 Нитнайтан хийгээд Соломоны 
боолуудын үрс бүгд гурван зуун жаран хоёр бөлгөө. 59 Тийнхүү Тилмилэ, 
Тилхара, Кирув, Атан, Имар хэмээгч газруудаас гарагсад буй бөлгөө. 
Зүгээр тэд нь өөрийн гэр, төрлүүд, Израйлийн мөн буюу эсвэл өөр буюу 
гэж үзүүлж эс чадав. 60 Дили, Тоби, Никүдийн үрс нь зургаан зуун тавин 
хоёр, 61 жич лам нарын үрсээс гэвэл; Хабаяа, Коз, Барзилайн үрс гэвэл, 
тэр нь Килияадын Барзилайн охидоос гэргийг аваад тэдний нэрээр 
нэрлэгдсэн бөлгөө. 62 Эд гэвэл, үрсээрээ тоологдогсдын дунд үрсийн 
туужийг бичсэн боловч эс олов. Тиймийн тул тэд нь бузар мэт болоод 
ламын ёслолоос гаргагдав. 63 Тэгээд Тиршата нь тэдэнд ийн өгүүлрүүн; 
Укрим болон Түмимт ламын болох болтол та маш ариун юмнуудаас идэж 
үл болох буй хэмээлээ. 64 Бүхэл чуулган нь дөчин хоёр мянга гурван зуун 
жар бөлгөө. 65 Тэднээс гадна тэдний боолууд, шивэгчид нь долоон мянга 
гурван зуун гучин долоо бөлгөө. Бас тэднээс хоёр зуу нь дуулагч эрс 
хийгээд дуулагч эмс бөлгөө. 66 Тэдний морьд нь долоон зуун гучин 
зургаа байсан бөгөөд луусууд нь хоёр зуун дөчин тав ба 67 тэмээд нь 
дөрвөн зуун гучин тав бөгөөд тэдний илжгэд нь зургаан мянга долоон 
зуун хорь бөлгөө. 68 Тэгээд тэргүүлэгч эцэг нараас заримууд нь 
Иерусалимд байгч Жахуагийн гэрт хүрмэгц түүний оронд үүдэх бурхны 
гэрийн тул дуртайгаар өргөв. 69 Тэд нь чадлаараа санг сахигчид жаран 
нэгэн мянган дирхамын төдий алт болон мянган Минагийн төдий мөнгө 
ба ламын зуун хувцсыг өгөв. 70 Тэгээд лам нар болон Ливитэн, ба улс 
аас заримууд болон дуулагчид ба сахигчид, Нитинитэн, нь өөрийн 
балгадад суув. Бас хамаг Израйль нь өөрийн балгадад суув.  

Гуравдугаар бүлэг  



1 Тэгээд долдугаар сарын болсонд Израйлийн хөвгүүд нь балгадын 
дотор авай. Жич улс нь ганц хүн мэт Иерусалимд чуулалцав. 2 Тэгээд 
Зужадагийн Жишуа хөвгүүн хийгээд түүний ах дүү нар болсон лам нар ба 
Сияалтияалын Жирубавил хөвгүүн түүний ах дүү нар нь босоод, бурхны 
Моши хүний тогтоолд бичигдсэн ёсоор Израйлийн бурхны тахилын 
ширээнд шатаалт тахилыг өргөхийн тул түүнийг үүдэв. 3 Тэгээд тэд нь 
тахилын ширээг түүний суурин дээр суулгав. Зүгээр тэд газдын улсын 
учир тэд нь айв. Тийнхүү тэд нь тахилын ширээний дээр Жахуад шатаалт 
тахилууд гэвэл, өглөө болон үдэш бүр шатаалт тахилуудыг өргөв. 4 Бас 
тэд нь тогтоосноор цацар гэрийн найрыг сахиж өдөр бүрийн шатаалт 
тахилуудыг өдөр бүр хэрэглэснээр тэдний зангаар тоогоор өргөв. 5 Жич 
түүнээс хойш тэд нь шинэ сарын хийгээд Жахуагийн ариун болгосон 
хамаг тогтоосон найруудын өргөлц шатаалт тахилуудыг өргөв. Бас 
аливаа дураараа өргөгч Жахуад дураар өргөх тахилыг өргөв. 6 Тэд нь 
долдугаар сарын нэгэнд шатаалт тахилыг Жахуад эхэлж өргөв. Тийн 
атал Жахуагийн сүм нь суурилагдаагүй бөлгөө. 7 Бас тэд нь чулууч, 
модоч дархнуудад мөнгө өгөн Пирсийн Кирус хааны зөвшөөрлөөр 
Ливанаас Зупалийн далай хүртэл хуш моддыг авчрахын тул Сидунтан, 
болон Тиртэнд идээ, ундаа, тосыг өгөв. 8 Тэгээд тэдний Иерусалимд 
агсан Жахуа бурхны гэрт ирсээр хоёрдугаар жилийн хоёрдугаар сард 
Сияалтияалын Жирубавил хөвгүүн болон Зузадагийн Жишуа хөвгүүн ба 
үлдсэн лам нар болон тэдний ах дүү болсон Ливитэн, олз болсон газраас 
Иерусалимд ирэгсэд бүгдээр эхлээд, хорин наснаас дээш настай 
Ливитнийг Жахуагийн гэрийн үйлдвэрийг бүтээхийн тул тогтоов. 9 Тэгээд 
Жишуа түүний хөвгүүд, ах дүү нар болон Кадмияал, түүний хөвгүүд, 
Хинададын хөвгүүд, тэдний хөвгүүд ба тэдний ах дүү нар болсон 
Ливитэн, бүгдээр босоод бурхны гэрийн хөдөлмөрчдийг хөдлүүлэв. 10 
Тэгээд үүдэгчид нь Жахуагийн сүмийн суурилахдаа номын хувцдаар 
өмсгөсөн бүрээтэй болсон лам нар, Асавын хөвгүүд, болсон Ливитнийг 
цангуудаар Израйлийн Давид хааны тогтоолоор Жахуаг магтахын тул 
тогтоов. 11 Тийнхүү тэд нь ээлжээр дуулалцан Жахуад магтаал, 
хүндлэлийг өргөв. Тэр юу гэвэл, тэр нь сайн буй. Бас тэр нь Израйльд 
үргэлжид өршөөлтэй буй. Бас Жахуагийн гэрийн суурилагдсаны тул 
хамаг улс нь маш их дуугаар Жахуаг магтаж дуудалцав. 12 Тэгэвч лам 
нар, Ливитэн, эцэг нарын тэргүүлэгчдээс олон их настай бологсод нь 
анхны гэрийг үзсэний тул энэ гэрийн суурины тэдний өмнө суурилагдсанд 
их дуу гаргацан уйлалцав. Жич олон нь баясч их дуу гарав. 13 Тиймийн 
тул улс нь баясгалант цэнгээний дууг улсын уйлалдааны дуунаас ялгаж, 
эс чадав. Тэр юу гэвэл, улсын их дуугаар дуудалцсанаар дуу нь хол 
сонсогдов.  



Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тэгээд Иудэ болон Бинзамины тус эсэргүүцэгчид нь олз агсан улсын 
Израйлийн Жахуа бурхны тул гэрийг үүдэн ахуйг сонсоод 2 Жирубавил 
хийгээд эцэг нарын тэргүүлэгчдэд ирээд тэдэнд ийн; Бид тантай хамтаар 
үүдэлцье. Тэр юу гэвэл, бид тантай адилаар таны бурхныг бэдрэн, 
биднийг нааш авчирсан Асирийн Исар Хадун хааны цагаас Жахуад тахил 
өргөсөөр амой. 3 гэсэнд Жирубуавил, Ишуа, Израйлийн эцэг нарын өөр 
тэргүүлэгчид нь тэдэнд өгүүлрүүн; Та бидний бурханд гэрийг үүдэлцэх 
ёсгүй буюу. Харин Пирсийн Кирус хааны бидэнд захиснаар ямагт бид 
Израйлийн Жахуа бурханд үүдэх буй 4 гэсэнд газрын улс нь Иудэгийн 
улсын өмнөөс эсэргүүцэж тэдний үүдэхийг саатуулан 5 тэдний зоригийг 
болиулахын тул Пирсийн Кирус хааны бүхэл цаг болон Парисын Дариус 
хааны эзлэх цаг болтол эсэргүүцэж тэдний өмнөөс зөвлөгчдийг хөлслөв. 
6 Тийн бээр Ахасу Ирусын эхэлж эзлэх цагт тэд нь Иудэ болон 
Иерусалимд суугчдын өмнөөс буруушаах бичгийг бичив. 7 Бас 
Арташаштагийн цагт Бишлам болон Митритад, Табийл хийгээд тэдний 
өөр нөхөд нь Пирсийн Арташашта хаанд бичив. Тэр бичиг нь Сирийн 
хэлээр тайлбарлагдсан бөлгөө. 8 Рихүм тогтоолч Шимшай бичээч нь 
Иерусалимын өмнөөс ийм бичгийг Арташашта хаанд бичив. 9 Тэр цагт 
Рихүм тогтоолч хийгээд Шимтай бичээч ба тэдний өөр нөхөд гэвэл, 
Динайтан, Афарсадхитан, Тарфилитан, Афарситан, Архивитан, 
Бабилонтон, Сүшэнкитэн, Дидавитан ба Пириситан 10 бас их хүчит 
Асанбартын мөрний цаад этгээдэд гэтгэлгэж авчраад Самарийн 
балгадад суулгасан хийгээд мөрний наана этгээдэд байгч бусад нь 
цагийн тоотойгоор бичив. 11 Тэдний Арташаштан хаанд илгээсэн бичгийн 
буулгамал нь ийн; Мөрний наана байгч чиний боолууд нь ийм цагт, 12 
чамаас ирсэн Иудэ нар нь Иерусалимд ирээд эсэргүүцэгч хийгээд муу 
балгадыг үүдэж бүрэн, түүний хаалгыг босгон, суурийг нийлүүлсэн буй 
гэж хаанд мэдэгдэх болтугай! 13 Тэр балгас нь дахин үүдэгдэх бөгөөд 
хэрэм нь босгогдох бөгөөд эл, Тэд нь аливаа гааль тэргүүтнийг үл төлөх 
буй гэж хаанд өдгөө мэдэгдэх болтугай! Үүгээр чи хаадын санг бууруулах 
буй. 14 Тийн ахуйд бид хааны орд харшаас тэтгэгдэн хааны хүндлэлгүйг 
үзэх зохисгүй ахуйн тул хаан нь эцэг нарынхаа туужуудын дотор тэр 
бэдрүүлтүгэй хэмээн мэдүүлж бичив. 15 Тэд туужуудын дотор тэр 
балгасад нь эсэргүүцэгч хийгээд хаанд болн мужид хорт ба түүний дотор 
эртний цагт хутгаллууд нь үргэлжид хөдөлгөгдсөн бөлгөө. Түүний тул энэ 
балгас нь эвдрүүлэгдсэн бөлгөө гэж чи мэдэх буй. 16 Хэрэв тэр балгас нь 
үүдэгдэх бөгөөд түүний хэрэм нь босгогдвол эл мөрний наана этгээдэд 
чиний эрх нь үгүй болох гэж хаанд мэдүүлнэ бид гэж бичив. 17 Тэгээд 
хаан нь Рихүм тогтоолч, Шимшэй бичээч, Самарид суугч тэдний өөр 



нөхөд, мөрний цаана суугчдад хариуг илгээж ийн; Амгалан. Ийм цаг 18 
таны бидэнд илгээсэн бичиг нь бидний өмнө илэрхийгээр уншигдсан буй. 
19 Тэгээд миний захиснаар бэдрэхэд тэр балгас нь эртний цагт хаадын 
өмнөөс үймчлүүлсэн бөгөөд түүний дотор эсэргүүцэгч, хутгалалт улс нь 
олдсон бөлгөө. 20 Бас Иерусалимд хүчит хаад агаад мөрний цаана байгч 
хамгийг эзэлсэн бөлгөө. Бас тэдэнд алба гааль тэргүүтэн өгөгдсөн бөлгөө 
гэж мэдэгдэв. 21 Тиймээс эд хүмүүсийн болиулаад, бас надаас зарлигийн 
иртэл тэр балгасыг бүү үүдэгтүн! гэж захигтун! 22 Хаадад хор үл болохын 
тул үүнийг хичээн эрхгүй үйлдэгтүн! гэж бичив. 23 Тийнхүү Рихүм 
тогтоолч, Шимшай бичээч, тэдний нөхөд нь Арташашта хааны бичгийг 
уншаад Иерусалимд яаралтай одоод Иудэтнийг хүчлэн хүчээр зогсоов. 
24 Энэ мэтээр бурхны Иерусалимд байгч гэрийн үйлдвэр нь зогсож 
Пирсийн Дариус хааны эзэлгүүрний хоёр дахь жил болтол зогсов.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Тэр цагт форофид нар болсон Хэгэй болон Идүгийн жихари хөвгүүн нь 
Иудэ болон Иерусалимд агч Иудэтэнд Израйлийн бурхны нэрээр 
форофидлов. 2 Бас тэр цагт Сияалтияалын Жирубавил хөвгүүн хийгээд 
Зуздагийн Жишуа хөвгүүн босоод бурхны Иерусалимд агч гэрийг эхэлж 
үүдэв. Бас бурхны форофид нар нь тэдэнтэй байлцан туслалцав. 3 
Тэрхүү цагт мөрний наана байгч Таднай тэргүүлэгч хийгээд Шитар Бузнай 
ба тэдний нөхөд нь ирээд тэдэнд ийн; Энэ гэрийг үүдэн хэрмийг ч 
босгогтун! хэмээн танд хэн захисан буюу 4 гэсэнд бид энэ үүдлэгийг 
үүдэгч улсын нэрсийг тэдэнд өгүүлэв. 5 Тэгэвч Иудэгийн өтгөсүүдийн 
дээр тэдний бурхны нүдний агсаны тул Дариусын зарлигийн иртэл 
тэдгээрийг зогсоож эс чадсан бөлгөө. Тиймийн тул тэд нь үүний учир 
бичгийг бичив. 6 Мөрний наана байгч Таднай тэргүүлэгч хийгээд Шитар 
Бузнай ба мөрний наана байгч Афарсакийн нөхөд нь Дариус хаанд 
илгээсэн бичгийн буулгамал гэвэл, 7 Тэд нь бичгийг илгээн ийн бичрүүн; 
Дариус хаанд амгалан болох болтугай! 8 Бидний Иудэгийн мужид агч их 
бурхны гэрт одсонд тэрхүү гэр нь чуулганаар ирээд түүний хананд мод 
тавигдсан буй. Тийнхүү энэ үйл нь яаралтайгаар бүтээгдэж тэдгээрийн 
гараар бүтээмжилнэ гэж хаанд мэдэгдэх болтугай! 9 Тийнхүү бид тэд 
өтгөсүүдээс асууж өгүүлрүүн; Энэ гэрийг үүдэж, хэрмийг ч босгогтун! гэж 
танд хэн захисан буюу 10 гээд бас чамд бичиж мэдүүлэхийн тул бидний 
тэндэх нэрсийг асуусанд тэд нь ийн хариу өгүүлрүүн; 11 Бид огторгуй 
болон дэлхийн бурхны боолууд буй бөгөөд Израйлийн нэг их хааны 
үүдэгдсээр олон жил болсон гэрийг дахин үүднэ. 12 Зүгээр бидний эцэг 
нарын огторгуйн бурхныг хилэгнүүлсний тул тэр нь Бабилоны 
Нибукиднизар хаан болсон Килдий хүний гарт тэднийг өгөв. Тэр ч энэ 



гэрийг эвдээд улсыг Бабилонд аваачив. 13 Зүгээр Бабилоны Кирус хаан 
нь нэгдүгээр жилд Кирус хааны энэ бурхны гэрийг үүдэхийг захив. 14 Бас 
Кирус хаан нь Нибухиднизарын Иерусалимд агсан сүмээс аваад 
Бабилонд агч сүмийн дотор оруулсан бурхны гэрийн алт, мөнгөн савсыг 
Бабилоны сүмээс аваад түүний хэргийг дагагч болсон Шишибазарт 
тушаагаад, түүнд ийн; 15 Эд савсыг аваад Иерусалимд агч сүмд аваачин 
од. Бас бурхны гэр нь түүний оронд үүдэгдэх болтугай! 16 Тэр цагт тэрхүү 
Шишибазар нь ирээд Иерусалимд агсан бурхны гэрийн суурийг тавив. 
Бас тэр цаг өдгөө болтол үүдэгдсэн болвч эс төгсөв гэж өгүүлэв. 17 
Тиймийн тул хэрэв хаанд тааламжтай болбол эл. Кирус хаан нь энэ 
бурхны гэрийг Иерусалимд үүдэхийг захисан буюу бус буюу гэж мэдэхийн 
тул хааны Бабилонд агч сангийн гэрт бэдрэх болтугай! Тэгээд хаан нь 
бидэнд өөрийн тааллыг мэдүүлэх болтугай! гэж бичжээ.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Тэгээд Дариусын захиснаар Бабилонд агсан сангийн гэрүүдийн 
бичгүүдийг бэдэрсэнд 2 Мидийн мужид агч Армитагийн орд харшид нэг 
бичиг олдсон бөгөөд түүнд бичигдсэн нь ийн; 3 Кирус хааны нэг дэхь 
жилд Иерусалимд байгч бурхны гэрийн учир Кирус хааны зарлиг болсон 
нь ийн; Тэдний тахилуудыг өргөсөн орон гэвэл, тэр гэр нь үүдэгдэх 
бөгөөд түүний суурин нь бөхөөр тавигдах болтугай! Тэр нь өндрөөр 
жаран тохой болоод өргөнөөр жаран тохой болтугай! 4 Тэр нь гурван их 
чулуунд болон модны нэг зэргээр үүдэгдэх болтугай! Бас түүний гаргаж 
нь хааны гэрээс өгөгдөх болтугай! 5 Бас Нибухиднизарын Иерусалимд 
агсан сүмээс аваад Бабилонд аваачсан савс гэвэл, бурхны гэрийн алт, 
мөнгөн савс нь буцаагдан Иерусалимд агч сүмд хүргэгдэн бурхны гэрт 
орондоо тавигдах болтугай! гэж зарлиг болсон бөлгөө. 6 Тиймийн тул 
мөрний цаана Таднай тэргүүлэгч ба мөрний цаана байсан Шитар Бузани 
ба таны Афарсакатан нөхөд өө! Тэндээс холдогтун! 7 Та энэ бурхны 
гэрийн үйлсийг бүү саатуулагтун! Иудэ нарын тэргүүлэгч хийгээд Иудэй 
нарын өтгөсүүд нь энэ бурхны гэрийг түүний оронд үүдэх болтугай! 8 Бас 
энэ бурхны гэрийг үүдэхийн тул Иудейтний өтгөсүүдэд нөхдөд таны юу 
үйлдэхийг би захина гэвэл тэдний үл зогсохын тул хааны мөрний цаана 
эд агуурс болсон албанаас эд хүмүүст гаргаш нь удалгүй өгөгдөх 
болтугай! 9 Бас Иерусалимд байгч эм нарын тогтоолоороо хэрэглэх 
гэвэл, огторгуйн бурханд шаталт өргөлүүдийг өргөхийн тул шар, хуц, 
хургад болон талх, давс, үзмийн ундаа, тос нь тэдэнд өдөр бүр эрхгүй 
өгөгдөх болтугай! 10 Тэгээд тэд нь анхилах үнэрт тахилуудыг огторгуйн 
бурханд өргөж хаан, түүний хөвгүүдийн амины тул залбирах болтугай! 11 
Бас миний захиснаар аль хэн нь энэ захиаг хувилгавал эл. Үүний тул 



түүний гэрээс мод нь автаад босгогдсонд тэр нь түүний дээр олгогдох 
болтугай! Түүний гэр нь санд автах болтугай! 12 Бас өөрийн нэрийг тэнд 
байгуулсан бурхан нь бурхны Иерусалимд агч гэрийг гараараа хувилгагч, 
эсвэл эвдэгч хамаг хаад болон улсыг эвдрүүлэх болтугай! Би Дариусд 
энэхүү захиаг өгсөн буй. Тэр нь яаралтай бүтэх болтугай! 13 гэж захисанд 
мөрний наана байгч Таднай тэргүүлэгч хийгээд Шитар Бузнай ба тэдний 
нөхөд нь Дариус хааны илгээснээр түүнчлэн удалгүйгээр үйлдэв. 14 
Иудэтний өтгөс нь үүдэж Хакай болон Идүгийн Жикири хөвгүүд форофид 
нарын форофидлогоор бүтээмжит болов. Тийнхүү тэд нь Израйлийн 
бурхны зарлигаар хийгээд Пирсийн Кирус болон Дариус ба Арташашта 
хаадын захиагаар үүнийг төгсгөв. 15 Энэ мэтээр тэр гэр нь Дариус хааны 
эзэлсэн зургаа дахь жилийн Атар хэмээгч сарын гуравдугаар өдөр төгсөв. 
16 Тэгээд Израйлийн хөвгүүд гэвэл, лам нар, Ливитэн, өөр олз агсад нь 
энэ бурхны гэрийг баясгалантайгаар ариутгав. 17 Бас тэд нь бурхны 
энэхүү гэрийг ариутгахдаа зуун шар, хоёр зуун хуц, дөрвөн зуун хургыг 
өргөн Израйлийн арван хоёр овгийн тоогоор арван хоёр тэхийг нүглийн 
тахил болгон хамаг Израйлийн тул өргөв. 18 Бас Мошийн номонд 
бичигдсэнээр бурхны Иерусалимд агч гэрийн үйлдвэрийн тул тэдгээр нь 
лам нарыг тэдний хуваалгуудаар болон Ливитнийн тэдний ангиудаар 
тогтоов. 19 Тэгээд олзлогсод улс нь нэгдүгээр сарын арван дөрөвний 
өдөр Пасхыг сахив. 20 Тэр юу гэвэл, лам нар болон Ливитэн бүгдээр хамт 
ариутгагдан ариун болоод олзлогдсон улсын тул хийгээд өөрийн ах дүү 
нар болсон лам нарын тул ба өөрийн тул Пасхын хургыг алав. 21 Тэгээд 
олз болон байдлаас буцсан Израйлийн хөвгүүд хийгээд Израйлийн 
Жахуа бурхныг бэдрэхийн тул тэдэнд ирээд тэрхүү газрын балай номтны 
жигшүүрээс хагацагсад бүгдээр идэлцэн 22 долоон өдрийн турш эс 
исгэсэн гурилын найрыг баясгалантайгаар сахив. Тэр юу гвэл, Жахуа нь 
тэднийг баясган Израйлийн бурхан болсон бурхны гэрийн үйлдвэрэнд 
тэдний гаруудыг тэнхрүүлэхийн тул Асирын хааны зүрхийг тэдний тул 
эргүүлэв.  

Долдугаар бүлэг  

1 Тэгээд үүнээс хойно Пирсийн Арташашта хааны эзлэх цагт Арун 
тэргүүн ламын Илияазар хөвгүүний Пинихас хөвгүүний Абишуа хөвгүүний 
Бүхи хөвгүүний 2 Үз хөвгүүний Жирахай хөвгүүн Миразүд хөвгүүний 3 
Ажари хөвгүүний Амари хөвгүүний Ахитов хөвгүүний 4 Задуг хөвгүүний 
Салүм хөвгүүний Хилкий хөвгүүний 6 Азари хөвгүүний Сирийн Изк 
хөвгүүн нь Бабилоноос гарав. 6 Энэхүү Изк нь Израйлийн Жахуа бурхны 
Мошигоор өгсөн тогтоолоор төгссөн ном заагч бөлгөө. Түүний Жахуа 
бурхны мутрын түүнтэй агснаар хаан нь түүний хамаг ирснийг өгөв. 7 



Тэгээд Арташашта хааны долоодахь жилд Израйлийн хөвгүүн, лам нар, 
Ливитэн хийгээд дуулагчид, сахигчид Нитинитнээс зарим нь Иерусалимд 
одов. 8 Тэгээд Изра нь хааны долоо дахь жилийн тавдугаар сард 
Иерусалимд хүрэв. 9 Тэр гэвэл, нэгдүгээр сарын нэгний өдөр Бабилоноос 
гараад түүний бурхны сайн мутрын түүнтэй агснаар тавдугаар сарын 
нэгний өдөр Иерусалимд хүрэв. 10 Тэр юу гэвэл, Изк нь Жахуагийн 
тогтоолыг хэрэглэж түүнийг бүтээж Израйльд захиа хийгээд шүүврүүдийг 
заахын тул зүрхээ бэлдэв. 11 Арташашуа хааны ном заагчид гэвэл, 
Жахуагийн зарлигийн үгс болон түүний Израйльд өгсөн захиануудыг 
заагч болсон Изра ламд өгсөн бичгийн буулгамал нь ийн; 12 Хаадын 
Арташашта хаан нь ийм цагт огторгуйн бурхны тогтоолын ном заагч 
болсо Израд амгаланг хүснэ. 13 Миний оронд агч Израйлийн улсаас 
болон лам нар, Ливитнээс Иерусалимд чамтай одолцох хамаг дуртай 
болсон нь чамтай одолцох болтугай! гэж би тогтооно. 14 Тэр юу гэвэл, чи 
хаан, түүний долоон зөвлөгчөөс илгээгдэж чиний гарт агч чиний бурхны 
зарлигаар Иудэгийн хийгээд Иерусалимын учир асуухын тул хийгээд 15 
хааны хийгээд түүний зөвлөгчдийн Иерусалимд суудалтай Израйлын 
Бурханд дуртайгаар өргөсөн мөнгө хийгээд алтыг аваачихын тул ба 16 
Бабилоны бүхэл мужийн дотор чиний олох мөнгө, алт ба улсын хийгээд 
лам нарын Иерусалимд агч тэдний бурхны гэрийн тул дуртай, өргөх 
өргөлүүдийг аваачихын тул илгээгдсэн буй. 17 Энэхүү мөнгөөр шар, хуц, 
хургадыг тэдний идээний болон ундааны тахилуудтай удалгүй худалдаж 
аваад тэднийг өөрийн бурхны Иерусалимд агч гэрийн тахилын ширээнд 
өргөн үйлд. 18 Бас үлдсэн мөнгө, алтаар таны бурхны тааллаар өөрийн 
болон ах дүү нарын дураараа юу үйлдэх тааламжтайг үйлдэгтүн! 19 Бас 
чиний бурхны гэрийн үйлдвэрний тул чамд өгдөн савсыг Иерусалимын 
бурхны өмнө тавин үйлд. 20 Бас чи өөрийн Бурханы гэрийн тул ямар ч 
бус гаргах юмыг хэрэглэвэл, тэр нь хааны сангаас өгдөх буй. 21 Бас би 
Арташашта хаан нь мөрний цаана агч санг сахигчдад захина гэвэл, 
огторгуйн бурхны өмнө заагч Изра лам нь танаас аль юмыг хэрэглэвэл, 
түүнчлэн бүтээгдэх болтугай! гэвэл, 22 зуун талантын төдий мөнгө 
хийгээд зуун хүр хэмжүүрийн төдий талх ба зуун бад хэмжүүрийн төдий 
үзмийн ундаа болон зуун бад хэмжүүрийн төдий тос хүртэл бас давс нь 
тоогүй өгөгдөх ботугай! 23 Огторгуйн бурхны аль захисан нь огтогуйн 
бурхны гэрийн тул зүтгэлтэй бүтээгдэх болтугай! Тэр юу гэвэл, хааны 
эзэлгүүрэн хийгээд түүний хөвгүүдийн тус хилэнийг үл болохын тул 
болой. 24 Бас энэ бурхны гэрийн лам нар болон Ливитний дуулагчид 
болон сахигчид, Нитинитэн, зарц нар бүгдээр тэднээс алба гааль татвар 
тэргүүтнийг авах ёсгүй гэж танд мэдүүлнэ. 25 Бас Изра аа! Чиний дотор 
агч чиний бурхны цэцнээр тэргүүлэгчид болон заргачдыг тогтоон үйлд. 
Тэд ч мөрний цаана агчдын болон чиний бурхны зарлигийг мэдэгчдийг 



шүүн, үл мэдэгчдийг сургах болтугай! 26 Бас чиний бурхны зарлигаар 
болон хааны зарлигаар явахыг үл дурлагч нь үхлээр буюу эсвэл 
гаргагдлаар буюу эсвэл зөөрийг талахаар буюу, эсвэл гянданд 
суулгахаар удалгүй засаглагдах болтугай! гэж бичив.щ 27 Тэгээд 
Жахуагийн Иерусалимд агч гэрийг үзэсгэлэнт болгохыг хааны зүрхэнд 
оруулсан бидний өвөг эцэг нарын Жахуа бурхан нь магтагдах болтугай! 
28 Жич тэр ч хааны болон зөвлөгчид, хааны хамаг хүчит ноёдын өмнө 
өршөөлийг надад хүргэв. Тийн бөгөөд миний Жахуа бурхны мутрын 
надтай болсноор би тэнхрүүлэгдээд Израйлиас тэргүүн хүмүүсийг надтай 
явалцахын тул цуглуулав.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Тэгээд эцэг нарын тэргүүлэгчид болон надтай Бабилоноос 
Арташаштагийн эзлэх цагт явалцагсдын үеийн тууж нь ийн буй. 2 
Пинихасын хөвгүүдээс Киршум Итамарын үрсээс Даниал, Давидын 
үрсээс Хатус, 3 Сикнийн үрсээс гэвэл, Парусын үрсээс Зикири бөгөөд 
түүнтэй үе үеийн тоогоор эрчүүдээс зуун тавь тоологдов. 4 Пахад Муавын 
үрсээс Жирихийн Илихо Инай хөвгүүн бөгөөд түүнтэй хоёр зуун эр 
бөлгөө. 5 Шигний үрсээс Захажиалын хөвгүүд бөгөөд түүнтэй гурван зуун 
эр бөлгөө. 6 Адины үрсээс Зунатаны Ибад хөвгүүн бөгөөд түүнтэй тавин 
эр бөлгөө. 7 Иламын үрсээс Атамийн Иши хөвгүүн бөгөөд түүнтэй далан 
эр бөлгөө. 8 Шиптийн үрсээс Микайлын Жибити хөвгүүн бөгөөд түүнтэй 
наян эр бөлгөө. 9 Зуавын үрсээс Жихияалын Убидий хөвгүүн бөгөөд 
түүнтэй хоёр зуун арван найман эр бөлгөө. 10 Шилумидын үрсээс 
Зосифийн хөвгүүн бөгөөд түүнтэй зуун жаран эр бөлгөө. 11 Жич Бибайн 
үрсээс Бибайн Жикири хөвгүүн бөгөөд түүнтэй хорин найман эр бөлгөө. 
12 Азкадын үрсээс Хакитаны Зуханан хөвгүүн бөгөөд түүнтэй зуун арван 
эр бөлгөө. 13 Жич Задуникимын Атагийн үрсээс Илифилид хийгээд 
Жинал ба Симийн нэрт хөвгүүн бөгөөд тэдэнтэй жаран эр бөлгөө. 14 Бас 
Баквайн үрсээс Үтэй хийгээд Зэ Бүд бөгөөд тэдэнтэй далан эр тоологдов. 
15 Тэгээд би тэднийг Ахавад урсагч голд цуглуулав. Тэнд бид гурван 
өдөр майхан гэрүүдэд суулцав. Жич би улс болон лам нарыг үзээд тэнд 
Ливийн хөвгүүдээс нэгийг ч эс олов. 16 Тиймийн тул би Илиазар хийгээд 
Шими ба Илнатан, Зарив ба Илиатан болон Натан ба Зикири, Мишүлэн 
тэргүүлэгчид болон ухаантан болсон Зуй Арив хийгээд Илнатаныг 
дуудахаар илгээв. 17 Тэгээд би тэднийг Касуфи орны Иду тэргүүлэгчид 
захиатай илгээж, Касипийн оронд агч Идуд болон түүний ах дүү агч 
Натинитанд ийн; Бидний бурхны гэрийн тул зарц нарыг бидэнд авчрагтун! 
гэж өгүүлэхийг захив. 18 Тэгээд бидний бурхны сайн мутрын бидэнтэй 
агснаар тэд нь Израйлийн Ливи хөвгүүний Махалийн хөвгүүнээс нэг 



ухаант хүн болон Шириби ба түүний хөвгүүн болон ах дүү нар болсон 
арван найман хүнийг бид авчрав. 19 Жич Хашиби болон Мирэрийн 
хөвгүүнээс Жишай ба түүний ах дүү нар хийгээд тэдний хөвгүүд хорин хүн 
бөлгөө. 20 Бас Нитинитан гэвэл, Давид болон ноёдын Ливитний 
үйлчлэлийн тул тогтоосон Нитинитнээс хоёр зуун хорин хүн бөлгөө. Тэд 
бүгд нэрээр нэрлэгдэв. 21 Тэгээд бидний бурхныхаа өмнө биеэ зовоон 
өөрийн тул хийгээд өөрийн нялх ба хамаг эд агуурсын тул зөвт явдлыг 
түүнээс ирэхийн тул би тэнд Ахава голын дэргэд бичгийг дэлгэрүүлэв. 22 
Тэр юу гэвэл, би бидний аяны дээр бидний дайсны өмнөөс туслахын тул 
цэргийн чуулган болон морьт цэргийг хаанаас эрхийг эчив. Тэр юу гэвэл, 
бид хаанд ийн; Бидний бурхны мутар нь түүнийг хамаг бэдрэгчдийн дээр 
сайны тул мөн ахуй бөгөөд түүний аугаа хүч болон уур нь түүнийг хамаг 
огоорогчдын өмнөөс байна гэж өгүүлсэн бөлгөө. 23 Тийнхүү бид бацаглан 
үүний учир өөрийн бурхнаас эрсэн буй. Тэгээд тэр нь биднийг сонсохуйяа 
таалав. 24 Тэгээд би лам нарын тэргүүлэгчдээс арван хоёр гэвэл, 
Шириби, Хашиби тэдэнтэй хамт асан тэдний арван ах дүүг салгаад, 25 
тэдэнд мөнгө, алт, зэвсгүүдийг чинлэв. Энэ нь бидний бурханд өргөл 
гэвэл, хаан болон түүний зөвлөгчид, ноёд, Израйлийн хамаг агчдын 
өргөсөн бөлгөө. 26 Би тэдний гарт зургаан зуун тавин далантын төдий 
мөнгө, болон зуун далантын төдий мөнгөн савс ба зуун далантын төдий 
алтан савс 27 Жич мянган дирхамын төдий болсон хорин алтан аяга 
болон алт мэт үнэтэй хоёр зэс савсыг чинлэв. 28 Жич би тэдэнд ийн; Та 
Жахуад ариун буй. Бас савс нь ариун болой. Тэгээд мөнгө алт нь таны 
эцэг нарын Жахуа бурханд дурт өргөл мөн буй. 29 Та Иерусалимд 
бурхны гэрийн тасгуудад тэргүүн лам нар болон Ливитэн, Израйлийн 
тэргүүлэгч эцэг нарын өмнө чинлэх цаг болтол тэднийг сахин баригтун! 
30 гэж өгүүлсэнд лам нар, Ливитэн нь мөнгөн, алт, савсыг Иерусалимд 
бидний бурхны гэрт авчрахын тул чинлэн авав. 31 Тэгээд нэгдүгээр 
сарын арван хоёрны өдөр бид Иерусалимд одохын тул Ахава голоос 
явав. Тийнхүү бидний бурхны мутар нь бидэнтэй байсан бөгөөд тэр нь 
дайнсы гараас болон аянаар нууцаар хэвтэгсдээс биднийг авчрав. 32 
Тийнхүү бид Иерусалимд хүрээд тэнд гурван өдөр суув. 33 Тэгээд 
дөрөвдүгээр өдөр мөнгө, алт, савс нь бидний бурхны гэрт орой ламын 
Миримүд хөвгүүний гараар цэнлэгдэв. Жич түүнтэй Пинихасын Илияазар 
хөвгүүн бөгөөд тэдэнтэй Ливитэн болон Жишуагийн Зужабад хөвгүүн, 
Бинүйн Нуади хөвгүүн буй бөлгөө. 34 Тэд юмнууд тус бүр тоогоор болон 
цэнлэхүйгээр асан бөгөөд хамаг чинлэсэн нь тэр цагт бичигдэв. 35 Жич 
олз болж аваачигсдын үрс нь олз болсноос буцаад, Израйлийн бурханд 
шатаалт өргөлүүдийг өргөн хамаг Израйлийн тул арван хоёр шар 
хийгээд, жаран зургаан хуц, далан долоон хурга, арван хоёр тэхийн 
нүглийн тул өргөл болгон өргөв. Эд бүгдээр Жахуад шатаалт өргөл мөн 



бөлгөө. 36 Тэгээд тэд нь голын наана агчид гэвэл, хааны хэргийг 
тагнаачдад болон түшмэдэд хааны захиануудыг өгөв. Тийнхүү тэд нь улс 
болон бурхны гэрт туслан бүтээв.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Тэгээд энэ мэтсийг үйлдсэний хойно ноёд нь надад ирээд ийн 
өгүүлрүүн; Израйлийн улс, лам нар, Ливитэн нь эд газрын улс гэвэл, 
Ханавантан, Хититэн, Пирижтэн, Жибустан, Аммунтан, Муавтан, 
Египеттэн, Амуританы жигшүүртүүдийн ёсоор үйлдэн тэднээс эс хагацсан 
буй гэвэл, 2 тэд нь өөрийн тул хийгээд өөрийн хөвгүүдийн тул тэдний 
охидоос авсан буй. Тэгээд ариун үрс нь газдын улстай холимолт болов. 
Бас ноёд, тэргүүлэгчид нь тэрхүү буруугаар тэргүүлж удирдсан буй гэлээ. 
3 Тэгээд би энэ үгийг сонсмогц хувцас, дээрх дээлээ хагачин, толгой, 
сахлын үсээ зулгаан гайхаж суув. 4 Тэнд олз агсдын буруугийн учир 
Израйлийн бурхны зарлигуудаас аливаа чичрэгч хүн нь надад чуулж 
ирэв. Тийнхүү би үдшийн тахилын цаг болтол гайхаж суув. 5 Тэгээд 
үдшийн тахилын цагт би гашуудлаас босоод хувцас, дээлээ хагачаад 
өвдгөөрөө хөсөр унан өөрийн Жахуа бурханд гараа сунган ийн айлтгав.. 6 
Аяа, миний бурхаан! Би ичиж, миний бурхаан! Нүүрээ чамд өргөхүйеэ 
эчнэ. Тэр юу гэвэл, бидний хилэнцэс нь бидний толгойноос дээр өндөр 
болсон бөгөд бидний буруу нь огторгуй хүртэл ихдэж гарав. 7 Бидний 
өвөг эцэг нарын цагаас өнөөдөр болтол бид их бурууг үйлдсэн буй. 
Тэгээд бидний хилэнцсийн тул бид, бидний хаад, лам нар нь газдын 
хаадын гарт өгдөн, илд, нүүлгэгдэл, эвдрэл, нүүрийн ичгүүр өдгөө өдөр 
болсон мэт өгдсөн буй. 8 Тэгээд бидэнд аврах үйлдлийг үйлдэхийн тул 
болон түүний ариун оронд сууринг өгөхийн тул ба бидний бурхны бидний 
нүдийг гийгүүлж, бидний олз болсонд нэгэн бага амьдралыг өгөхийн тул 
өдгөө нэгэн төдий цаг болтол бидний Жахуа бурхнаас хайр буй. 9 Тэр юу 
гэвэл, бид боолууд болсон бөлгөө. Тэгэвч бидний бурхан нь боолын 
байдалд биднийг эс огоороод Пирсийн хааны өмнө бидэнд хайрыг 
олгуулаад бидэнд амтьдрал өгөн бидний бурхны гэрийг үүдэхийн тул 
болон түүний эвдрэлийг засахын тулд ба Иудей болон Иерусалимд 
хэрмийг бидэнд өгөхийн тул биднийг өршөөсөн буй. 10 Тэгээд аяа, 
бидний бурхаан! Үүнээс хойш бид Жахуаг өгүүлэх буюу гэвэл, бид чиний 
форофид боолуудаар захисан зарлигийг огооров. 11 Тэр зарлиг нь ийн; 
Таны эзлэхээр орох газар нь газдын улсын жигшүүрт газар буй. Тэд улс 
нь түүний нэгэн зүгээс нөгөө зүг хүртэл жигшүүртүүдээрээ газрыг дүүргэв. 
12 Тиймийн тул охидоо тэдний хөвгүүдэд үл өгөн тэдний охидын өөрийн 
хөвгүүдийн тул үл аван тэдний эв болон эд агуурыг хэзээ ч бүү 
хэрэглэгтүн! 13 Тэгээд бидний муу үйлдвэр хийгээд бидний их буруугийн 



тул бидэнд хамаг муу учирсны хойно, бидний бурхаан! Чиний бидний 
хилэнцсийн дэнсүүрээс биднийг бага засаглан, бидэнд энэ мэт авралыг 
өгөн атал, 14 хэрвээ бид чиний зарлигуудыг дахин таслан, эд жигшүүрт 
улсаар нийлбэл, чи биднийг эвдтэл бидний өмнөөс хилэгнэх биш үү? 
Тийнхүү үйлтгэл хийгээд аврал ч үгүй болох бөлгөө. 15 Аяа, Израйлийн 
Жахуа бурхаан! Чи зөвт мөн. Тэр юун гэвэл, бид өнөөдөр мэт аврагдаад 
байна. Мана. Бид өөрийн буруугаар чиний өмнө буй. Тэр юу гэвэл, бид 
үүний учир чиний өмнө байж үл чадна.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Израгийн залбираад, бурхны гэрийн өмнө уйлж хөсөр унан 
нүгэлээ илэрхийлсний хойно Израйлиас маш их чуулган болсон эрс, эмс, 
хүүхэд нь түүнд чуулалцав. Тэр юу гэвэл, улс нь маш их уйлалцав. 2 
Тэгээд Иламын хөвгүүдээс Жихияал хөвгүүний Шиканий хөвгүүн нь Израд 
ийн хариу өгүүлрүүн; Бид өөрийн бурхны өмнөөс бурууг үйлдээд энэ 
газрын оролт улсаас гэргийсийг авав. Тэгэвч үүний учир өдгөө Израйльд 
найдлага буй. 3 Тиймийн тул өдгөө бид өөрийн эзний зөвлөгөөнөөр 
болон бидний бурхны зарлигаас чичрэгчдийн зөвлөгөөнөөр өөрийн 
бурхантай тогтоолыг бүтээж тэд хамаг гэргийс, тэдний төрөгсдийг салгав. 
Бас энэ нь тогтоолоор үйлдэгдэх болтугай! 4 Бостугай! Тэр юу гэвэл, энэ 
хэрэг нь чиний буй бөгөөд бид чамтай болох буй. Үүнийг зоримгоор үйлд 
5 гэсэнд Изк нь босоод энэ өгүүлснээр үйлдсүгэй! бид гэж тэргүүн лам 
нар, Ливитэн, хамаг Израйлийг тангараглуулав. Тэр мэтээр тэд нь 
тангараглав. 6 Тэгээд Изк нь бурхны гэрийн өмнөөс босоод Илияашивын 
Зуханан хөвгүүний гэрт оров. Харин тэнд ороод идээг эс идэн, усыг ч эс 
уув. Тэр юу гэвэл, тэр нь олз агсдын буруугийн учир гашуудав. 7 Тэгээд 
тэд нь Иудей болон Иерусалимын хамаг зүгүүдэд олз агсдын үрсэд 
Иерусалимд цуглалцагтун! 8 Хэрвээ хэн нэг нь ноёд, өтгөсүүдийн 
зөвлөгөөнөөр гурван өдрийн турш үл ирвэл түүний хамаг эд агуурс нь 
автах бөгөөд тэд ч олз асдын чуулганаас хагацуулагдах гэж мэдүүлэв. 9 
Тэгээд гурван өдрийн дотор Иудей болон Бинзамины хамаг хүмүүс нь 
есдүгээр сарын хоёрны өдөр Иерусалимд чуулалцав. Хамаг улс нь 
бурхны гэрийн зээлд энэ хэргийн учир болон борооны учир чичирч 
байлцав. 10 Тэгээд Изра лам нь босоод тэдэнд ийн; Та бурууг үйлдэж, 
оролт гэргийсийг аваад, Израйлийн бурууг ихэтгэв. 11 Тиймээс өөрийн 
эцэг нарын Жахуа бурханд буруугаа илэрхийлэн, түүний тааллыг бүтээн, 
энэ газрын улсаас болон оролт гэргийсээс хагацагтун! 12 гэсэнд бүхэл 
чуулган нь их дуу гарган хариу өгүүлрүүн; Бид чиний өгүүлснээр үйлдэнэ. 
13 Тэгэвч улс нь олон буй бөгөөд энэ цаг нь их бороотой буй. Бид гадна 
байж үл чадна. Бас энэ хэрэг нь нэг хоёр өдрийн хэрэг биш буй. Тэр юу 



гэвэл, бидний олон нь үүгээр бурууг үйлдэв. 14 Бидний чуулганы хамаг 
захирагчид нь байх бөгөөд бидний балгадад оролт гэргийсийг авагсад 
болон тэдэнтэй тус бүр балгасны өтгөсүүд ба заргачид нь бидний 
балгадад оролт гэргийсийг авагсад болон тэдэнтэй тус бүр балгасны 
өтгөсүүд ба зарагчид нь бидний бурхны их хилэнгийн биднээс хагацтал 
энэ хэргийн учир тогтоосон цагт ирэлцэх болтугай! гэлээ. 15 Ямагт 
Асахилын Иунатан хөвгүүн хийгээд Тиквэгийн Зихажи хөвгүүн нь энэ 
хэргийг даав. Харин Мисүлам болон Ливитний Шабитай нь тэдэнд 
туслалцав. 16 Тэгээд олзлогсдын үрс нь энэ мэтээр үйлдэв. Жич Изк лам 
болон өөрийн эцэг нарын гэрийн ёсоор хамаг нэрсээрээ нэрлэгдсэн 
зарим тэргүүлэгч эцэг нар нь тусгаар болоод аравдугаар сарын нэгний 
өдөр энэ нэрийг ялгахын тул суугаад 17 нэгдүгээр сарын нэгний өдөр 
оролт гэргийсийг авсан эрсийн үйлийг төгсгөв. 18 Тийн бөгөөд лам нарын 
хөвгүүдээс оролт гэргийсийг авагсад нь эд олдов гэвэл, Зузадагийн 
Жишуа хөвгүүн хийгээд түүний ах дүү нарын хөвгүүдээс Мэ Э Сий болон 
Илияазар ба Зарив, Кидлай бөлгөө. 19 Тэгээд тэд нь гэргийсээ салгахыг 
гараа тавиад ялт болоод буруугийн тул сүргээс нэг хуцыг тахил болгон 
өргөв. 20 Бас Имарын хөвгүүнээс Ханани, Зибати, 21 Бас Харимын 
хөвгүүнээс Мэ Э Си, Илиузнай, Илий Шимой ба Өзий бас Пашүрийн 
Илизнай 22 Исмайл, Нитанияал, Зучабад, Илишэ, 23 Бас Ливтнээс 
Зучабад, Шимай, Килази, тэр нь Калита гэж нэртэй мөн. Бас Питахи, 
Иудэ Илияазар, 24 Бас дуулагчдаас Илияашив, бас сахигчдаас Шалум, 
Тилим, Үри, 25 бас Израйлиас Парусын хөвгүүдээс Рами, Зижи, Малки, 
Мизамин, Илияазар, Малки Бинай 26 Бас Иламын хөвгүүдээс Атани, 
Жикири, Жихияал, Абди, Жиримуд, Илиа, 27 Бас Затугийн хөвгүүдээс 
Илиазани, Илияашив, Атани, Жиримуд, Забад, Азаза бөлгөө. 28 Бас 
Бибайн хөвгүүдээс Жихуханан, Ханани, Забай, Атали, 29 Бас Банийл 
хөвгүүдээс Мишүлэм, Мэлүг, Ати, Зашүв, Шияал, Рамуд, 30 Пахад 
Муавын хөвгүүдээс Адана, Килал, Бинай Мэ Э Сий, Матани Бизалайл, Би 
Нүй, Манасси бөлгөө. 31 Бас Харимын хөвгүүдээс Илияазар, Иши, Мэлки, 
Шимай, Шимиёон 32 Бинзамин, Мэлүг, Симири, 33 Хашүлгийн хөвгүүдээс 
Матинай, Матата, Забад, Илипилид, Жиримэй, Манасси, Шими, бөлгөө. 
34 Банийн хөвгүүдээс Мэ Э Дай, Амрам, Уйл, 35 Биний, Биди, Ки Лу, 36 
Вани, Миримүд, Илизашив, 37 Матани, Матинай, Зэ Э Сү, 38 Бни, Бинүй, 
Шими, хийгээд 39 Шилими, Натан, Атази ба 40 Макнадибай, Шашай, 
Шарай хийгээд 41 Азарил, Шилими, Симари ба 42 Шалүм, Амари, Иосив 
бөлгөө. 43 Нибугийн хөвгүүдээс Жияал, Матати, Забад, Зибнал, Зэ Дау, 
Зо Ил, Бинази бөлгөө. 44 Бас эд хамаг нь оролт гэргийсийг авсан бөлгөө. 
Бас тэднээс заримуудад хүүхдийг төрсөн гэргийс бөлгөө. Изка хэмээгч 
ном төгсөв.  



Нэгдүгээр бүлэг  

1 Хакалийн Нихимиа хөвгүүний үгс нь ийн буй. Хорьдугаар жилийн Хислу 
гэгч сард миний Шүшэн гэгч орд харшид байсанд 2 миний ах дүү нараас 
Ханани гэгч нэгэн болон Иудэгийн зарим нь ирэв. Тийнхүү би 
олзлогсдоос үлдэж аврагдсан Иудэтний учир болон Иерусалимын учир 
тэднээс асуув. 3 Тэгээд тэд нь над ийн; Олзлогсдоос үлсэн үлдээл нь 
тэнд мужид их зовлонтой болон ичгүүртэй буй. Бас Иерусалимын хэрэм 
нь эвдэрсэн бөгөөд хаалгад нь галаар түлэгдсэн буй. 4 гэсэнд би эд 
үгсийг сонсоод уйлж суугаад, нэгэн хэдүй өдрүүдэд гашуудан, бацаглан 
огторгуйн бурхны өмнө залбирч ийн айлтгаруун; 5 Огторгуй Жахуа 
бурхаан! Чи ялангуяа аймшигтай бурхан мөн. Чи тогтоол хийгээд 
өршөөлөө чамайг янаглагчдын тул болон чиний зарлигуудыг сахигчдын 
тул бүтээнэ. 6 Эдүгээ чиний боолын залбирлыг сонсохын тул чиний чих 
нь сонсох бөгөөд чиний нүд нь нээгдэх болтугай! Би гэвэл, өнөөдөр шөнө 
бүр чиний боолууд болсон Израйлын хөвгүүдийн тул чиний өмнө 
залбиран Израйлийн хөвгүүдийн нүглүүд гэвэл, бидний чиний өмнө 
үйлдсэн нүглүүдийг илэрхийлнэ. Би хийгээд миний эцгийн гэр нь нүглийг 
үйлдсэн буй. 7 Бид чиний өмнө маш муугаар үйлдээд чиний Моши боолд 
захисан зарлигууд болон захианууд ба шийтгэлүүдийг эс сахисан буй. 8 
Өөрийн Моши боолд зарлиг болсноо санан, соёрх! Тэрхүү зарлиг гэвэл 
хэрвээ та бурууг үйлдвэл, би таныг улсуудын дунд тархаах буй. 9 Зүгээр 
хэрвээ та надад буцаж, миний зарлигуудыг сахин бүтээвэл, танаас 
зарлигууд нь газрын цаад хязгаар хүртэл тархаагдсан боловч, би тэднийг 
тэндээс хурааж, өөрийн сонгосон орон гэвэл, өөрийн нэрийг тэнд 
байгуулах оронд авчрах буй гэж зарлиг болсон буй. 10 Тийнхүү чиний их 
аугаа хүчээрээ болон чиний хүчит мутраараа аварсан чиний боолууд 
болон улс нь эд мөн буй. 11 Аяа, Жахуа аа! Чиний нэрээс айхыг хүсэгч 
өөрийн боолын залбирлыг чагнан соёрх! Бас өнөөдөр өөрийн боолыг 
бүтээмжит болгон энэ хүний өмнө түүнд өршөөлийг үзүүлэн соёрх! гэж 
залбирав. Тэр юу гэвэл, би хааны аягыг өргөгч бөлгөө.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Арташалита хааны хорьдугаар жилийн Нисан гэгч сард хааны 
өмнө үзмийн ундаа агсан бөгөөд би ундааг өргөөд хаанд барив. Би тэр 
цагаас урьд түүний өмнө гашуудалтай эс асан бөлгөө. 2 Тиймээс хаан нь 
над өгүүлрүүн; Чи өвчингүй атал, чиний нүүр нь яагаад гашуудалтай буюу 
гэвэл, зүрхний уйтгар мөн 3 гэсэнд би ихэд айгаад хаанд ийн өгүүлрүүн; 
Хаан нь мөнх настай амьд байх болтугай! Тэр балгас гэвэл, миний эцэг 
нарын хүүрийн булшны орны хоосон эвдрэл болсон бөгөөд түүний 
хаалгадын галаар түлэгдсэн атал, миний нүүр нь гашуудалтай болох 



ёстой биш үү? 4 гэсэнд хаан над өгүүлрүүн; Чи юуг гуйнам гэсэнд; Би 
огторгуйн бурханд залбираад хаанд өгүүлрүүн; 5 Хэрвээ хаанд 
тааламжтай бол бас хэрвээ чиний боол нь чиний өмнө хайрыг хүртсэн 
бол миний эцэг нарын хүүрийн булшны балгас болсон Иудэг үүдэхийн 
тул намайг тийш илгээн хайрла! 6 гэсэнд хаан нь хатан хааны түүний 
дэргэд суун атал над ийн өгүүлрүүн; Чиний аян нь хэр өнө болтол болох 
бөгөөд чи хэзээ ирэх юү гээд хаан нь намайг тавьж хайрлав. Тэгээд би 
түүнд болзоо өгүүлэв. 7 Жич, би хаанд ийн; Хэрвээ хаанд тааламжтай 
бол голын цаана агч мужийн түшмэдийн намайг Иудэ хүртэл хүргэхийн 
тул над нэг захиа өгдөх болтугай! 8 Бас хааны ойг сахигч болсон Асавд 
захиа нь өгөгдөх бөгөөд тэр нь гэрийн орд харшийн хаалганы тул, 
балгасны хэрмийн тул, миний орох гэрийн тул моддыг над өгөх болтугай! 
гэсэнд хаан нь миний бурхны сайн, мутрын надтай байснаар над өгөв. 9 
Тэгээд би голын цаана агч мужийн түшмэдэд хүргээд тэдэнд хааны 
захиануудыг өгөв. Жич хаан нь цэргийн чуулганы түшмэд болон морьт 
хүмүүсийг надтай хамт илгээсэн бөлгөө. 10 Тэнд Хоруны аймгийн Санба 
Лад болон Амуны аймгийн Тоби боол нь Израйлийн хөвгүүдийн сайныг 
хэрэглэгч хүний ирснийг сонсоод маш их гашуудав. 11 Тэгээд би 
Иерусалимд хүрээд тэнд гурван өдөр байв. 12 Тийнхүү би болон надтай 
нэг өчүүхэн хүмүүс нь шөнөөд босов. Зүгээр Иерусалимд үйлдэхүеэ 
миний бурхны миний зүрхэнд оруулсныг би хэнд ч эс өгүүлэв. Жич миний 
унасан хүлгээс бус ч хүлэг надтай үгүй бөлгөө. 13 Тэгээд би шөнөд 
луугийн худгийн өмнө агч бэлийн хаалгаар хухирын үүд хүртэл яваад, 
Иерусалимын эвдэрсэн хэрмүүд, түүний галаар түлэгдсэн хаалгадыг 
ширтэв. 14 Тэндээс би булгийн хаалганд болон хааны нуурт одов. Зүгээр 
тэнд миний унасан хүлгийн тул явах зам үгүй бөлгөө. 15 Тэндээс би 
шөнөд горхиор явж хэрмийг гараад буцаж, бэлийн хаалгаар одоод харив. 
16 Зүгээр тэргүүлэгчид нь миний хаана одсон болон юу үйлдсэнийг эс 
мэдэв. Жич би Иудэтэнд болон лам нарт, ноёд болон тэргүүлэгчид, өөр 
үйл үйлдэгчдэд эс мэдүүлсэн бөлгөө. 17 Тэгээд би тэдэнд ийн; Та бидний 
дарагдсаныг үзнэ зэ гэвэл, Иерусалим нь хоосон эвдрэл болсон бөгөөд 
түүний хаалгад нь галаар түлэгдсэн буй. Явалцъя. Үүнээс хойно бидний 
ичгүүр нь үл болохын тул Иерусалимын хэрмийг үүдье 18 гээд би өөрийн 
бурхны мутрын надтай сайн агснаар хааны над өгүүлсэн үгсийг тэдэнд 
мэдүүлэв. Тэгээд тэд нь ийн; Бид босоод үүдье гээд тэд нь энэ сайн 
үйлийн тул гараа тэнхрүүлэв. 19 Зүгээр Хоруны аймгийн Санба Лад 
болон Аммуны аймгийн Тобиа боол, Арабна газрын Кишим нь сонсоод 
биднийг элэглэж жигшин өгүүлрүүн; Энэ таны үйлдэх нь юу вэ? Та хааны 
өмнө урвах буюу? 20 гэсэнд би тэндэнд өгүүлрүүн; Огторгуйн бурхан нь 
бидний бүтээмжтэй болгох буй. Тиймээс түүний боолууд бид босоод 



үүдэх буй. Тэгээд та Иерусалимд хувь болон ёс ба тоогүй буй гэж 
өгүүлэв.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Илияашив тэргүүн лам нь өөрийн ах дүү агч лам нартай босоод 
хонины гэгч хаалгыг үүдэв. Тэд нь түүнийг ариутган түүний үүддийг 
бүтээв гэж Миагийн асарт Хананийлийн асар хүртэл ариутгав. 2 Түүнээс 
хойно Жирикугийн улс нь үүдэв. Түүний хойно Имрийн Закур хүү нь 
үүдэв. 3 Жич Хашинэ Эгийн хөвгүүд нь загасны хаалгыг үүдэн, түүний 
моддыг суулган, түүний үүдэд хийгээд цуурганууд ба түүний хөндлөвч 
дэгээнүүдийг бүтээв. 4 Тэднээс хойно Күзийн Үриэ хөвгүүний Миримүд 
хөвгүүн нь засав. Тэндээс хойно Мишижибилийн Бирикиэ хүүгийн 
Мишиүлэм хүү нь засав. Тэднээс хойно Ба Э Нэгийн Задуг хөвгүүн нь 
засав. 5 Тэднээс хойно Тикуатан нь засав. Зүгээр тэдний ноёд нь хүзүүгээ 
эзний үйлд эс оруулав. 6 Бас Пасианы Жихуй Адэ хөвгүүн хийгээд 
Бисудиагийн Мишүлэм хөвгүүн нь хуучин хаалгыг засан, түүний моддыг 
суулган, түүний үүдэд хийгээд цуурга, хөндлөвч дэгээнүүдийг бүтээв. 7 
Тэднээс хойно Кибиюун хийгээд Мизфагийн хүмүүс гэвэл, Кибуюуны 
аймгийн Милтиа болон Мирунудын аймгийн Задун нь голын наад мужийн 
түшмэлийн ширээ хүртэл засав. 8 Түүнээс хойно алтач дархнуудаас агч 
Хархайагийн Үзиеэл хөвгүүн нь засав. Бас түүнээс хойно эмчүүдээс нэг 
болон Хананиа хөвгүүн нь засав. Тэгээд тэд нь өргөн хэрэм хүртэл 
Иерусалимыг бат болгон хүрээлэв. 9 Тэднээс хойно Иерусалимын хагас 
хувийн тэргүүлэгч болсон Хүрийн Рипиа хөвгүүн нь засав. 10 Тэднээс 
хойно Хэрүмэвийн Жидайа хөвгүүн нь өөрийн гэрийн тус засав. Бас 
түүнээс хойно Хишбаниан Хэтүс хөвгүүн нь засав. 11 Миримийн Мэлкиэ 
хөвгүүн болон Пахад Муавын Хэшүв хөвгүүн нь бусад хувь хийгээд галын 
гаунуудын асрыг засав. 12 Бас түүнээс хойно Иерусалимын нөгөө 
хагасын тэргүүлэгч болсон Халухисын Шэлүм хөвгүүн болон түүний охид 
нь засав. 13 Хашул болон Зануад суугч улс нь бэлийн хаалгыг засав. Тэд 
нь түүнийг үүдэн түүний үүдэд болон цуурганууд ба, хөндлөвч дэгээнүүд, 
хухирын хаалга хүртэл нэг мянган тохойг бүтээв. 14 Тийн бөгөөд 
Битхакирамын нэг хувийн тэргүүлэгч болсон Ризкавын Малкиа хөвгүүн нь 
Хухирын хаалгыг засав. Тэр нь түүнийг үүдээд түүний үүдэд, цуурганууд, 
хөндлөвч дэгээнүүдийг бүтээв. 15 Бас Мизфагийн нэг хувийн тэргүүлэгч 
болсон Колхожийн Шэлүн хөвгүүн нь булгийн хаалгыг засав. Тэр нь 
түүнийг үүдэж хавхаглаад түүний үүд, цуурга, хөндлөвч дэгээ болон 
хааны цэцэрлэгийн дэргэд байгч Шилуа нуурын хаалгаар Давидын 
балгасаас буух гишгүүрүүд хүртэл бүтээв. 16 Түүнээс хойно Бидзурын 
хагас хувийн тэргүүлэгч болсон Азбүгийн Нихимиа хөвгүүн нь Давидын 



булшны өмнө хүртэл болон малтсан нуур хүртэл ба хүчтэний гэр хүртэл 
засав. 17 Тэгээд түүнээс хойно Ливитний Банийн Рихүм хөвгүүн нь засав. 
Түүнээс хойно Хилэний хагас хувийн тэргүүлэгч болсон Хашабиа нь 
өөрийн хувийг засав. 18 Түүнээс хойно тэдний ах дүү нар нь засав гэвэл, 
Хилэгийн хагас хувийн тэргүүлэгч болсон Хашададын Бавай хүү нь засав. 
19 Бас түүнээс хойно Миуфагийн тэргүүлэгч болсон Жишуагийн Ижир 
хөвгүүн нь цэргийн зэвсгийн хураангуйд одох орны тус хэрмийн өнцөгт 
өөр хувийг засав. 20 Түүнээс хойно Забайн Бэрүг хөвгүүн нь өнцгөөс 
Илияашив тэргүүн ламын гэрийн үүд хүртэл өөр хувийг зүтгэлтэйгээр 
засав. 21 Түүнээс хойно Козын Үриэ хөвгүүний Миримуд хөвгүүн нь 
Илияашивын гэрийн үүднээс түүний гэрийн үзүүр хүртэл өөр хувийг 
засав. 22 Бас түүнээс хойно тал газарт суугч лам нар нь засав. 23 
Тэднээс хойно Баймиа болон Хашув нь өөрийн гэрийн өмнөөс засав. 
Тэднээс хойно Ананиагийн Мэ Э Си хөвгүүний Азариа хөвгүүн нь өөрийн 
гэрийн өмнөөс засав. 24 Түүнээс хойно Хинададын Бинүй хөвгүүн нь 
Азарийн гэрээс хэрмийн өнцөг хүртэл гэвэл, булан хүртэл өөр хувийг 
засав. 25 Үзэйн Палал хөвгүүн нь хэрмийн өнцгийн өмнө хийгээд гяндны 
хүрээний дэргэд асан хааны өндөр гэрийн цаанаа агч асрын өмнө засав 
Түүнээс хойно Парусын Пидиа хөвгүүн нь засав. 26 Тэгээд Офилд суугч 
Нитинитэн нь зүүн зүгийн усны хаалганы өмнө агч орон хүртэл хийгээд 
цаана байгч асар хүртэл засав. 27 Тэднээс хойно Тикүэтэн нь цаана 
байгч их асрын өмнө Офилын хэрэм хүртэл өөр хувийг засав. 28 Аливаа 
лам нь өөр өөрийн гэрийн өмнө морины хаалганы дээрээс засав. 29 
Тэднээс хойно Имирийн Задуг хөвгүүн нь өөрийн гэрийн өмнө засав. Бас 
түүнээс хойно зүүн хаалганы сахигч болсон Шиканиагийн Шимайа 
хөвгүүн нь засав. 30 Түүнээс хойно Шилимиэгийн Хананиа хөвгүүн нь 
засав. Бас Залавын Ханун зургадугаар хөвгүүн нь өөр хувийг засав. 
Түүнээс хойно Биригиагийн Мишүлэм хөвгүүн нь өөрийн тасгийн өмнө 
засав. 31 Түүнээс хойно алтач дархны Малкиа хөвгүүн нь Нитинитэн 
болон худалдагчдын орон хүртэл Мифкад хаалганы тус болон өнцөгд 
одох оронд засав. 32 Бас алтач дархнууд болон худалдагчид нь өнцөгт 
одох орон болон хонины хаалганы хооронд засав.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Зүгээр Санба Лад нь бидний хэрмийг үүдэхийг сонсоод ихэд хилэгнэж 
уурлаад Иудэтнийг элэглэв. 2 Тэгээд тэр нь өөрийн ах дүү нарын өмнө 
болон Самарийн цэргийн чуулганы өмнө ийн; Эд хүчгүй Иудэтэн нь юуг 
үйлднэмү. Тэд нь биеэ хүрээлэх юү. Тэд нь тахих юу. Тэд нь нэг өдөр 
дуусах юу. Тэд нь түлэгдсэн үлдээлийн овооноос чулуудыг шинэтгэх юү? 
3 гэсэнд Аммуны аймгийн Тобиа нь түүний дэргэд байгаад ийн; Хэрвээ 



үнэг нь тэдний үүдсэний дээр гарвал тэдний чулуун хэрмийг эвдэх буй за 
гэлээ. 4 Бурхаан, сонсон соёрх! Тэр юу гэвэл, бид элэглэгдсэн буй. 
Тэгээд тэдний ичгүүрийг тэдний тэргүүн дээр хариулан тэдний олз 
болгогдох газарт тэднийг тоногдол болгон соёрх! 5 Бас тэдний хилэнц нь 
үл бүрхэгдэх бөгөөд тэдний нүгэл нь чиний өмнөөс үл хоосруулагдах 
болтугай! Тэр юу гэвэл, тэд нь үүдэгчдийн өмнө чамайг хилэгнүүлэв. 6 
Тэгээд бид хэрмийг үүдэн хэрмийн хагас хүртэл бүгдээр хамтатгаж 
бүтээв. Тэр юу гэвэл, улс нь дуртай хөдлөв. 7 Тэгээд Санба Лад болон 
Тобиа, Арабиатан, Аммунтан, Амдудтан нь Иерусалимын хэрмүүдийн 
үүдсэн засвруудын эхэлж нийлснийг сонсоод ихэд хилэгнэв. 8 Тэгээд тэд 
бүгдээр ирээд Иерусалимын өмнөөс дайлалцан зогсоохыг зөвшилдөв. 9 
Тийнхүү бид өөрийн бурханд залбиран тэдний учир тэдний өмнөөс өдөр 
шөнө бүрт харуулыг тогтоов. 10 Тэгээд Иудэтэн нь ийн өгүүлрүүн; Ачааг 
даагчдын хүч нь суларсан бөгөөд эвдэрхий нь их болов. Бид хэрмийг 
үүдэж эс чадна гэлээ. 11 Бас бидний өмнөөс эсэргүүцэгчид нь ийн 
өгүүлрүүн; Тэдний мэдэлгүй, үзэлгүйгээр байхад бид тэдний дунд ирээд 
тэднийг алан, хөдөлмөрийг зогсоох буй гэлээ. 12 Тэгээд тэдний дэргэд 
суусан Иудэтэн нь ирээд бидэнд олонтаа ийн өгүүлрүүн; Тэд нь хамаг 
ордоос таны тус ирэх буй за. гэлээ. 13 Тиймээс би доорд ордод хэрмийн 
хойно хийгээд дээрх ордод улсыг тэдний төрлүүдээр илдэт, жадат, 
нумтаар тавив. 14 Тэгээд би штртэж босоод ноёд, тэргүүлэгчид, үлдсэн 
улсад ийн; Тэднээс бүү айгтун! Ялангуяа сүрт Жахуаг санаж, өөрийн ах 
дүү, хөвгүүд, охид, эмс болон гэрүүдийн тул дайлалцагтун! гэлээ. 15 
Тэгээд энэ нь бидэнд мэдэгдсэн хийгээд бурхан нь тэдний зөвлөлгөөнийг 
хохируулсан гэж бидний дайснуудын сонссонд бид бүгд өөр өөрийн 
үйлдвэрэнд хэрэмд харив. 16 Тэгээд тэр цагаас аван, миний боолуудын 
нэг хагас нь үйлдвэрнийг үйлдсэн бөгөөд нөгөө хагас нь жад, халх, нум, 
цээживчийг барив. Бас тэргүүлэгчид нь Иудэгийн хамаг улсын ард 
бөлгөө. 17 Хэрмийн дээр үүдэгчид хийгээд ачааг даагчид ба ачигчдын тус 
бүр нь нэг гараараа үйлдвэрнийг үйлдэж нөгөө гараараа зэвсэг барив. 18 
Тэр юу гэвэл, аливаа үүдэгч нь илдээ хажуудаа зүүсээр үүдэв. Бас бүрээ 
бүрээдэгч хүмүүс нь миний дэргэд байв. 19 Тэгээд би ноёд, тэргүүлэгчид, 
үлдсэн улсад ийн; Үйл нь маш их уужим бөгөөд бид гэвэл, хэрмийн дээр 
өөр өөрөөс хол салсан буй. 20 Таны бүрээг хаана сонсоход тэнд бидэнд 
ирэгтүн! Бидний бурхан нь бидний тул дайлалцах буй гэв. 21 Тэгээд бид 
үйлд шимтэлцэв. Бас улсаас нэг хагас нь үүр цайхаас аван оддын 
харагдах цаг болтол жадаа барив. 22 Жич би тэр цагт ийн өгүүлрүүн; Тус 
бүр хүн нь өөрийн боолтой Иерусалимд хонох болтугай! Тийнхүү тэд нь 
шөнөөр бидний тул харуул болоод өдөр хөдлөх буй гэлээ. 23 Тэгээд би 
болон миний ах дүү нар ба миний боолууд хийгээд намайг дагагч, 



сахигчдаас хэн ч хувцсаа угаахын тул тайлахаас бус шалтгаанаар эс 
тайлав.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Тэгээд улс болон тэдний гэргийс нь өөрийн ах дүү нар болсон Иудэтний 
тус их гомдолтой болов. 2 Тэр юу гэвэл, зарим нь ийн өгүүлрүүн; Бид, 
бидний хөвгүүд, охид нь олон буй. Тиймээс бид идэн аж төрөхийн тул бан 
тариаг авсан буй гэв. 3 Бас зарим нь ийн; Бид тариалан, үзмийн 
тариалан, болон гэрүүдээ зудын учир төлөөс болгон тариаг худалдаж 
авахын тул өгсөн буй гэв. 4 Бас зарим нь ийн; Бид өөрийн тариалан, 
үзмийн тариалангуудаар төлөөлсөн хааны албын тул мөнгийг авав. 5 
Тэгэвч бидний баяс нь бидний ах дүү нарын баяс мэт бөгөөд бидний 
хүүхэд ч тэдний хүүхэд мэт буй. Тэгээд Мана. бид өөрийн хөвгүүд хийгээд 
охидыг боолууд болгон олз болгосон болоод бидний охидоос заримууд 
нь олз болсон буй. Тийнхүү бид тэдний зольж үл чадна. Тэр юу гэвэл, өөр 
хүмүүс нь бид тариалан, үзмийн тариаланг эзэлнэ гэж өгүүлэлдэв. 6 
Тэгээд би тэдний бархирал хийгээд эд үгсийг сонсоод ихэд хилэгнэв. 7 
Бас би өөрийн биеэр зөвлөж, ноёд, тэргүүлэгчдийг зэмлэн тэдэнд ийн; Та 
вээр тус бүр өөрийн ах дүүгээс хонжлогын хэрэглэнэ гээд би тэдний тус 
нь чуулганыг босгов. 8 Бос би тэдэнд өгүүлрүүн; Бид өөрийн чадлаар 
улсуудад худалдсан ах дүү нар болсон Иудэтнийг зольсон буй. Харин та 
ах дүү нараа худалдах юу. Эсвэл тэд нь бидэнд худалдагдах буюу гэсэнд 
тэд нь хариуг эс олоод дуугүй байв. 9 Бас би өгүүлрүүн; Таны үйлдсэн нь 
сайн бус буй. Та бидний дайсан болсон улсуудын ичгүүрийн учир өөрийн 
бурхнаас айж явах ёстой бус уу? 10 Бас би, миний ах дүү нар, боолууд нь 
тэднээс мөнгө, тариаг хэрэглэж авах чадалтай буй. Энэ хонжлогыг тэвчих 
болтугай! 11 Өнөөдөр тэдний газад хийгээд үзмийн тариалан, тостой 
модны тариалан, гэрүүд, ба таны тэднээс хэрэглэсэн мөнгө, тариа, 
үзмийн ундааны болон тосны зуун хувиас нэг хувийг хариулагтун! 12 
гэсэнд тэд нь ийн; Бид тэднийг хариулан тэднээс юуг ч үл хэрэглэх буй. 
Бид чиний өгүүлсэн мэт үйлдэх буй гэсэнд би лам нарыг дуудаад тэднийг 
энэ амлалтын ёсоор бүтээхийн тул тэдний тангараглуулав. 13 Бас би 
хормойгоо сэгсрэн ийн өгүүлрүүн; Энэ мэт бурхан нь энэ амлалтыг үл 
бүтээгч хүнийг түүний гэрээс болон хөдөлмөрөөс сэгрэх болтугай! гэвэл 
энэ мэт сэгсрэгдэн хоосруулагдах болтугай! гэсэнд бүхэл чуулган нь 
болтугай! гэж өгүүлэлцэн, Жахуаг магтав. Тэгээд улс нь энэ амлалтын 
ёсоор үйлдэв. 14 Жич миний Иудэгийн газарт тэдний тэргүүлэгч 
болгогдсон цагаас гэвэл, Арташашта хааны хорьдугаар жилээс гучин 
хоёрдугаар жил хүртэл арван хоёр жилийн турш би болон миний ах дүү 
нар нь мужийн түшмэлийн талхыг эс идсэн бөлгөө. 15 Зүгээр надаас урьд 



асан түшмэд нь улсад ачаатай болоод тэднээс талх, үзмийн ундааг авч 
дөчин шикилийн төдий мөнгийг авдаг бөлгөө. Бас тэдний зарц нар нь өөр 
улсын дээр тэргүүлсэн бөлгөө. Зүгээр тэр мэтээр би бурхнаас айсны тул 
эс үйлдэв. 16 Бас би энэ хэрмийн үйлдвэринд байсан бөгөөд бид нэг ч 
тариаланг эс худалдаж авав. Жич миний хамаг боолууд нь хөдөлмөрийн 
тул цуглалаа. 17 Жич миний ширээнд Иудэтэн болон тэргүүлэгчдээс зуун 
тавин хүн буй бөлгөө. Түүнээс гадна бидний тойронд асан улсаас бидэнд 
ирэгсэд нь байдаг бөлгөө. 18 Тэгээд миний тул өдөр бүр бэлтгэгэдсэн 
гэвэл, нэг шар, зургаан шилдэг хонь, шувууд нь над бэлтгэгдсэн буй. 
Арав арван өдрөөр үзмийн ундааны элдэв зүйл буй бөлгөө. Тэгэвч энэ 
хамгийн тулд би мужийн түшмэлийн талхыг эс хэрэглэв. Тэр юу гэвэл, 
боолын байдал нь энэ улсад хүнд бөлгөө. 19 Миний бурхаан! Энэ улсын 
тулд миний хамаг үйлдсэний ёсоор намайг сайнаар санан соёрх!  

Зургадугаар бүлэг  

1 Тэгээд Санба Лад болон Тобиа ба Аравын аймгийн Хишим хийгээд 
бидний өөр дайснууд нь миний хэрмийг үүдсэн бөгөөд түүний завсаргүй 
ахуйг сонсов. Тэгэвч тэр цагт би хаалгануудад үүдийг эс үүдсэн бөлгөө. 2 
Тиймээс Санба Лад болон Хишим нь над илгээгээд өгүүлрүүн; Одъё. 
Онын тал газрын аль нэг хотод уулзъя гэж өгүүлсэн боловч над хорыг 
үйлдэхийг санав. 3 Тэгээд би тэдэнд элчсийг илгээн ийн өгүүлрүүн; Би их 
үйлийг үйлдэн эс ирж чадна. Би үйлээ орхиод танд одохоор юуны тул 
үйлээ зогсоох буюу 4 гэсэнд тэд нь над дөрөв дахиж тэр мэтээр илгээсэн 
буй. Би тэр мэтээр тэдэнд хариу өгүүлэв. 5 Тийнхүү Санба Лад нь тэр 
мэтээр тавдугаар үед өөрийн боолыг эс тамгалагдсан бичигтэйгээр над 
илгээв. 6 Бичгийн дотор бичигдсэн нь ийн; Улсуудын дунд хэлэлцсэн 
хийгээд Касмунийн өгүүлсэн нь ийн; Чи болон Иудэтэн нь урвахыг 
зориглоно. Тиймээс эд үгсийн ёсоор чиний Иудэтний хаан болохын тул 
хэрмийг үүднэ. 7 Бас чи өөрийн учир Иерусалимд дэлгэрүүлэхийн тул 
форофид нарыг тогтоов. Тэд нь ийн Иудэд хаан мөн буй гэж өгүүлнэ. 
Тэгээд өдгөө эд үгсийн ёсоор хаанд мэдүүлэгдэх буй за. Тиймийн тул 
өдгөө ирээд хамтаар зөвлөлцье 8 гэж бичсэнд би түүнд илгээж ийн 
өгүүлрүүн; Чиний өгүүлснээр юу ч эс болсон буй. Зүгээр чи өөрийн 
сэтгэлээс тэднийг мэхээр санасан буй гэлээ. 9 Тэр юу гэвэл, тэд бүгдээр 
биднийг айлгаж өгүүлрүүн; Тэдний гарууд нь үйлээс сулрах бөгөөд үйл нь 
үл бүтэх буй за гэлээ. Тиймийн тул бурхаан! Миний гарыг тэнхрүүлэн 
соёрх! 10 Тэгээд би Михитабияалын Дилайа хөвгүүний Шимиа хөвгүүний 
хаасан гэрт одов. Тийн бээр тэр нь ийн өгүүлрүүн; Бид бурхны гэрт гэвэл, 
сүмийн дотор цуглаж, сүмийн үүднүүдийг хаая. Тэр юу гэвэл, тэд нь 
чамайг алахын тул ирэх буй за. Үнэхээр тэд нь чамайг алахын тул 



шөнөөр ирэх буй за 11 гэсэнд би ийн өгүүлрүүн; Надтай адил хүний 
зугтаах нь ёстой буюу. Бас хэн надтай адил болоод өөрийн амийг 
тонилгохын тул сүмд орох буюу. Би үл орох буй гэв. 12 Тийнхүү Мана. 
Бурхан нь түүнийг эс илгээсэн буй. Зүгээр Тобиа хийгээд Санба Ладын 
түүнийг хөлсөлсний тул тэр нь энэ форофидлохыг миний тус өгүүлсэн 
буй гэж би мэдэв. 13 Түүнийг хөлсөлсөн шалтгаан гэвэл, миний айн тэр 
мэтээр үйлдэж нүглийг бүтээснээр тэдний бидний тус муу сонсголын 
шалтгаантай болоод намайг ичгүүрт оруулахын тул бөлгөө. 14 Миний 
бурхаан! Тобиа хийгээд Санба Ладын энэ мэт үйлсийн ёсоор тэднийг 
санан, намайг ойлгохыг санасан Нувидиа эм форофид болон өөр 
форофид нарыг санан соёрх! 15 Тэгээд хэрэм нь Илун сарын хорин 
тавны өдөр гэвэл, эхлэгдсэнээс тавин хоёрдугаар өдөр төгсгөгдөв. 16 
Тэгээд бидний хамаг дайснуудын сонссон бөгөөд биднийг тойрогч хамаг 
улсуудын үзсэнд тэд нь сэтгэлээрээ маш доорд бололцов. Тэр юу гэвэл, 
тэр үйл нь бидний бурхнаар бүтээгдсэн буй гэж үзэв. 17 Жич тэр цагт 
Иудэгийн ноёд нь олон бичгүүдийг Тобиад илгээв. Бас Тобиагийн бичгүүд 
нь тэдэнд хүрэв. Тэр гэвэл, Ара Агийн Шиканиа хөвгүүний хүргэн болсон 
бөгөөд түүний Зуханан хөвгүүн нь Бирикиагийн Мишилэм хөвгүүний 
охиныг гэргий болгон авсан бөлгөө. 18 Тиймээс Иудэд агсдаас олон нь 
түүнд тангарагласан бөлгөө. 19 Жич тэд нь түүний сайн үйлсийг миний 
өмнө мэдүүлэн, миний үгсийг түүнд илэрхийлэв. Тобиа нь намайг 
айлгахын тул бичгүүдийг илгээв.  

Долдугаар бүлэг  

1 Тэгээд хэрмийн үүдэгдсэн бөгөөд миний үүддийг бүтээсэнд сахигчид 
болон дуулагчид ба Ливитэн нь тогтоогдов. 2 Тэг цагт би өөрийн Ханани 
дүү болон орд харшийн Хананиа тэргүүлэгчийг Иерусалимд тавив. Тэр 
юу гэвэл, тэр нь итгэлт хүн болоод олон бурхнаас үлэмж алав. 3 Тэгээд 
би тэдэнд ийн; Нарны халуун цаг болтол Иерусалимын хаалгад нь үл 
тайлагдах болтугай! Тийнхүү улсын байтал үүднүүд нь хаагдан 
дэгээлэгдэх болтугай! Бас Иерусалимд суугчдаас харуулчдыг тогтоож тус 
бүрийг түүний харуулд хийгээд тус бүрийг түүний гэрийн тус тогтоогтун! 
гэж өгүүлэв. 4 Балгас гэвэл, уужим хийгээд их боловч улс нь өчүүхэн асан 
бөгөөд гэрүүд нь үүдэгдээгүй бөлгөө. 5 Тийнхүү миний бурхан нь ноёд, 
тэргүүлэгчид, улсыг төрөл төрлүүдээр тоолохоор цуглуулах саналыг 
миний зүрхэнд оруулав. Бас би анханд ирэгсдийн төрлийн тууж олоод 
түүний дотор ийн бичигдсэнийг олов гэвэл, 6 Бабилоны Нибухиднизар 
хааны олз болгон Бабилонд нүүлгэсэн нүүдлээс гаран, Иерусалим 
хийгээд Иудэд өөр өөрийн балгадад буцаж ирсэн тэрхүү мужийн улс 
болон 7 Жируббабил, Жишуа, Нихимиа, Азариа, Рэ Э Миэ, Нахимани 



Мукдакай Билшан, Мизфарид, Биквэй, Ихүм, Ба Э Нэтэй ирэлцэн. 
Израйлийн улсын хүмүүсийн тоо нь ийн; 8 Парусын үрс нь хоёр мянга нэг 
зуун далан хоёр, 9 Шибатиагийн үрс нь гурван зуун далан хоёр, 10 Ар 
Эгийн үрс нь зургаан зуун тавин хоёр, 11 Пахадын Муавын Жишуа болон 
Жуавын үрс нь хоёр мянга найман зуун арван найм,, 12 Иламын үрс нь 
нэг мянга хоёр зуун тавин дөрөв, 13 Затугийн үрс нь найман зуун дөчин 
тав, 14 Закайн үрс долоон зуун жар, 15 Бинуайн үрс нь зургаан зуун 
дөчин найм, 16 Бибайн үрс нь зургаан зуун хорин найм, 17 Ажкадын үрс 
нь хоёр мянга гурван зуун хорин хоёр, 18 Адункамын үрс нь зургаан зуун 
жаран долоо, 19 Бихвэйн үрс нь хоёр мянга жаран долоо, 20 Адины үрс 
нь зургаан зуун тавин тав, 21 Хижигиэний Атирагийн үрс нь жаран найм, 
22 Хаширмийн үрс нь гуран зуун хорин найм, 23 Бизайн үрс нь гурван 
зуун хорин дөрөв, 24 Харифагийн үрс нь зуун арван хоёр, 25 Кабиюуны 
үрс нь ерэн тав, 26 Бидлихим хийгээд Нитуфагийн хүмүүс нь зуун наян 
найм, 27 Анатудын хүмүүс нь зуун хорин найм, 28 Битажмавидын хүмүүс 
нь дөчин хоёр, 29 Хириад Жияарамын болон Кибира, Бирудын хүмүүс нь 
долоон зуун дөчин гурав, 30 Рама, Кабагийн хүмүүс нь долоон зуун хорин 
нэг, 31 Михмасын хүмүүс нь зуун хорин хоёр, 32 Битил болон Айн хүмүүс 
нь зуун хорин гурав, 33 Бус Нибүгийн хүмүүс нь тавин хоёр, 34 бус 
Иламын үрс нь нэг мянга хоёр зуун тавин дөрөв, 35 Харимын үрс нь 
гурван зуун хорь 36 Жирэкүгийн үрс нь гурван зуун дөчин тав, 37 Муд 
болон Хадид ба Онын үрс нь долоон зуун хорин нэг, 38 Сиэ Нэ Эгийн үрс 
нь гурван мянга есөн зуун гуч, 39 Лам нар гэвэл, Жишуагийн гэрийн 
Жидайагийн үрс нь есөн зуун далан гурав буй. 40 Имирийн үрс нь мянга 
тавин хоёр, 41 Пашүрийн үрс нь нэг мянга хоёр зуун дөчин долоо, 42 
Харамын үрс нь мянга арван долоо, 43 Ливитэн гэвэл, Жишуа, Кадлияал, 
Худавагийн үрсээс далан дөрөв, 44 Дуудагчид гэвэл; Асавын үрс нь зуун 
дөчин найм, 45 Сахигчид гэвэл; Шалүм, Атир, Талмун, Акүв, Хатита, 
Шубайн үрс нь зуун гучин найм, 46 Нитинитэн гэвэл; Жихг, Хашунфа, 
Табануудын үрс бөгөөд 47 Хирус, Сиа, Падуны үрс хийгээд 48 Ливан, 
Хакаба, Салми, 49 Ханан, Кидил, Кахарын үрс болон 50 Ри Айа, Рикин, 
Никуда, 51 Кизим, Үзэ, Писиа, 52 Бисай, Миу Нийм Нифишишимын үрс ба 
53 Баг бун, Хакуба, Хархүр, 54 Базмид, Михада, Харшан, 55 Баркус, 
Сисирэн, Тамагийн үрс болон, 56 Нижиа, Хатифагийн үрс бөлгөө. 57 
Соломоны боолуудын үрс гэвэл; Сутай, Сифирид, Пиридагийн үрс болон 
58 Зэ Э Лэгийн үрс ба Даркун, Кидил, 59 Шифтиа, Хатил, Жибаймын 
Похижад, Амуны үрс ба 60 Хамаг Нитинитэн болон Соломоны боолууд нь 
гурван зуун ерөн хоёр бөлгөө. 61 Тийнхүү Тилмилэ болон Тилхарса, 
Хиров, Адун, Имир хэмээгч газдаас гарагсад буй бөлгөө. Зүгээр тэд нь 
өөрийн эцгийн гэр хийгээд төрөл ба Израйлийн мөн буюу эсвэл өөр буюу 
гэж үзүүлж эс чадав. 62 Бас Дилиагийн үрс болон Тобиа, Никудэгийн үрс 



нь зургаан зуун дөчин хоёр бөлгөө. 63 Жич лам нараас гэвэл, Хабайагийн 
үрс Кузын үрс Барзилайн үрс бөлгөө. Тэр нь Килияадын аймгийн 
Барзилайн охидоос нэгийг гэргий болгон аваад тэдний нэрээр нэрлэгдэв. 
64 Тэд нь үеэр тоологдогсдын дотор үеийн туужийг бэдэрсэн боловч эс 
олов. Тиймээс тэд нь жигшүүртэй мэт болоод ламын ёслолоос гаргагдав. 
65 Тэгээд Тиршата нь тэдэнд ийн; Үрим болон Түмимтэй лам болох 
болтол та маш ариун юмнуудаас идэж, үл болох гэж өгүүлэв. 66 Бүхэл 
чуулган нь хамтаар гэвэл, дөчин хоёр мянга гурван зуун жар бөлгөө. 67 
Тэднээс гадна тэдний боолууд болон шивэгчид нь долоон мянга гурван 
зуун гучин долоо, бөгөөд дуулагч эрс болон эмс нь хоёр зуун дөчин тав 
бөлгөө. 68 Тэдний морьд нь долоон зуун гучин зургаа асан бөгөөд 
луусууд нь хоёр зуун дөчин тав ба 69 Тэмээд нь дөрвөн зуун гучин тав 
бөгөөд илжгэд нь зургаан мянга долоон зуун хорь бөлгөө. 70 Тэгээд 
тэргүүн эцэг нараас зарим нь үйлдвэрний тул өгөв гэвэл, Тиршата нь 
мянган дархамагийн төдий алтан болон тавин аяга ба ламын таван зуун 
гуч хувцсыг санд өгөв. 71 Тэргүүн эцэг нараас заримууд нь хоёр түмэн 
дархам төдий алт хоёр мянган хоёр зуун төдий мөнгийг үйлдэврийн санг 
сахигчид өгөв. 72 Жич өөр үйлдсэн улсын өгсөн гэвэл, хоёр түмэн дархам 
төдий алт болон хоёр мянган минагийн төдий мөнгө ба жаран долоон 
ламын хувцас бөлгөө. 73 Тэгээд лам нар, Ливитэн, үүд сахигчид, 
дуулагчид, улсаас зарим, болон Нитинитэн болон хамаг Израйль нь 
балгадад суулцав. Тийнхүү долдугаар сард Израйлийн хөвгүүд нь өөрийн 
балгадад бөлгөө.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Тэгээд хамаг улс нь усны хаалганы дэргэд байгч зээлэнд нэгнээ 
цуглалцаад Изра ном заагчид ийн; Жахуагийн Израйльд захисан Мошийн 
тогтоолын номыг хартугай! гэж өгүүлэв. 2 Тэгээд Долдугаар сарын 
шинийн нэгэнд Изка лам нь чуулганы өмнө гэвэл, эрс эмс, хамаг 
ухвартайгаар сонсогчдын өмнө тогтоолыг авчрав. 3 Тийнхүү тэр нь усны 
хаалганы дэргэд байгч зээлний тэнд эрс, эмс ба ухвартайгаар 
сонсогчдын өмнө үүр цайхаас аван, хагас өдөр болтол уншиж ав. Тэгээд 
хамаг улсын чих нь тогтоолын номыг чагнав. 4 Тэгээд Изка ном заагч нь 
тэдний зориуд хийсэн модон ширээн дээр босов. Бас түүний дэргэд 
баруунтаа Матитиа, Шима, Аниа, Үриэ, Хилхиэ, Мэ Э Сиэ нь байв. Жич 
түүний зүүнтээ Бидайа, Мишаийл, Малкай, Хашүм, Хашбадна, Жикэриэ, 
Мишүлэм нь байв. 5 Тэгээд Изка нь хамаг улсын дээр болоод хамаг 
улсын үзэхээр номыг нээв. Тийнхүү түүнийг нээсэнд хамаг улс нь 
босоцгоов. 6 Тэгээд Изка нь ялангуяа их Жахуа бурхныг магтав. Тийнхүү 
хамаг улс нь гараас өргөөд, болтугай! Болтугай! гэж өгүүлэлцэв. Жич тэд 



нь толгойгоо бөхийлгэж нүүрээрээ хөсөр Жахуад мөргөв. 7 Бас Жишуа, 
Бани, Ширибиа, Замин, Аг Кув, Шабитай, Худний, Мэ Э Сиэ, Калиба, 
Азариа, Зочибад, Ханан, Пилайа болон Ливитэн нь улсад тогтоолыг 
ухуулав. Улс нь орондоо байв. 8 Тэгээд тэд нь бурхны тогтоолын номоос 
тодорхойгоор уншиж тайлбарлсан утгыг ухуулав. 9 Тийнхүү Нихимиа 
Тиршата, Изка ном заагч лам, улсыг сургагч Ливитэн нь хамаг улсад ийн; 
Энэ өдөр нь таны Жахуа бурханд ариун болой. Үл гашуудан бүү уйлагтун! 
гэлээ. Тэр юу гэвэл, хамаг улс нь тогтоолын үгсийг сонсохдоо уйлалцав. 
10 Бас тэр нь тэдэнд ийн; Одон тарганыг идэж, амттаныг уун, хэн нэгэнд 
эс бэлтгэгдсэн бол тэдэнд хувийг илгээгтүн! Тэр юу гэвэл, энэ өдөр нь 
бидний эзэнд ариун буй. Бас гашуудалтай бүү бологтун! Тэр юу гэвэл, 
Жахуагийн жаргалан нь таны хүч буй гэлээ. 11 Тэр мэтээр Ливитэн нь 
хамаг улсыг намхруулаад ийн; Дуугүй байгтун! Тэр юу гэвэл, энэ өдөр нь 
ариун буй. Бас бүү гашуудагтун! 12 гэсэнд хамаг улс нь тэдэнд өгүүлсэнд 
үгсийг ухсаны тул идэхийн тул хийгээд уухын тул ба хувиудын илгээхийн 
тул болон ихэд жаргалцахын тул одов. 13 Тэгээд хоёрдугаар өдөр хамаг 
улсын тэргүүн эцэг нар, лам нар, Ливитэн нь тогтоолын үрсийг ухахын тул 
Изка ном заагчид цуглалцав. 14 Тэгээд тэд нь Жахуагийн Мошиогоор 
захисан тогтоолд бичигдсэнийг олов. Тэдний олсон нь ийн Долдугаар 
сарын найрт Израйлийн үрс нь цацар гэрүүдэд суух болтугай! 15 Жич тэд 
нь өөрийн хамаг балгадад болон Иерусалимд дэлгэрүүлж ийн; Цацар 
гэрүүдийг үйлдэхийн тул уулсад гараад тост модны гишүүд, нарс, Адас 
гэгч мод, дал мод, өтгөн модны гишүүдийг бичигдсэнээр авчрахыг 
мэдүүлэгтүн! 16 гэж өгүүлсэнд улс нь гараад гишүүдийг авчраад өөрийн 
тул цацар гэрүүдийг үйлдэн, өөр өөрийн гэрийн оройн дээр болон 
харшины дотор ба бурхан тэнгэрийн харшийн дотор, усны хаалганы 
зээлийн дотор, Ибараймын хаалганы зээлд үйлдэв. 17 Тэгээд бүхэл 
чуулган гэвэл, олз болсон байдлаас буцаж, ирсэн нь цацар гэрүүдийг 
үйлдээд, түүндээ суув гэвэл Нүнгийн Иушуа хөвгүүний цагаас аван тэр 
цаг болтол Израйлийн хөвгүүд нь тэр мэтээр эс үйлдсэн бөлгөө. Тийнхүү 
маш их жаргалан бөлгөө. 18 Жич өдөр бүр нэгдүгээрээс эцэсдэх өдөр 
болтол тэр нь бурхны тогтоолын номыг уншив. Тэгээд тэд нь найрыг 
долоон өдөр сахив. Тийнхүү наймдугаар өдөр тогтоосноор цээрлэх 
чуулган буй бөлгөө.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд тэрхүү саран хорин дөрөвдүгээр өдрөө Израйлын хөвгүүд 
нь бацаглаж өрмөг хувцастай хийгээд биеэ дээн шороотойгоор 
цуглалцав. 2 Тийнхүү Израйлын үрс нь хамаг оролтоос хагацаад өөрийн 
хилэнцэс хийгээд эцэг нарынхаа хилэнцсийг илэрхийлэв. 3 Бас тэд нь 



өөрийн оронд босоод өдрийн дөрвөн болгосон хувийн нэг хувийн 
туршаар өөрийн Жахува бурхны тогтоолын номыг уншаад бус дөрвөн 
болгосон хувийн нэг хувийн туршаар илэрхийлэн, өөрийн Жахува 
бурханд мөргөв. 4 Тийн бөгөөд Жишу хийгээд Бани ба Кадамияал 
хийгээд Шибанияа ба Буни хийгээд Ширибияа ба, Бани хийгээд Кинани 
хэмээгч Ливитэн нь дээшээ босоод өөрийн Жахува бурханд их дуугаар 
залбирав. 5 Тийнхүү Жишуа хийгээд Кадмияал ба Бани хийгээд 
Хашабинияа ба Ширибияа хийгээд Хүдиеэ ба Шибинияа хийгээд Филэхий 
нь ийн өгүүлэв; Босоод өөрийн Жахува бурхныг үргэлжид магтагтун! Бас 
ийн залбирав; Хамаг алдаршуулах хийгээд магтахаас өндөр болсон 
чиний цог жавхлант нэр нь магтагдах болтугай! 6 Чи хэмээвээс, ямагт чи 
Жахува мөн. Чи огторгуй хэмээвээс, огторгуйн огторгуй хийгээд тэдний 
бүхэл чуулган ба, дэлхий хийгээд түүний дээр агч хамаг ба, далайнууд 
хийгээд тэдний дотор агч хамгийг бүтээгээд бүгдээрийг амьдаар байлган 
тэтгэнэ. Жич, огторгуйн чуулган нь чамд сүсэглэн мөргөнө. 7 Чи бидний 
Жахува мөн чи Абрамыг сонгоод Калтитаныг үрсээс авчраад түүнд 
Аврахам хэмээх нэрийг өгөв. 8 Тийн бөгөөд чи түүний зүрхний чиний 
гэгээний өмнө итгэлт ахуйг олоод түүнд Ханавантан хийгээд Хититэн ба 
Амуртан хийгээд Бирижиятан ба Жибустан хийгээд Каргашитаны газрыг 
өгье хэмээвээс түүний үрд өгөх тогтоолыг түүнтэй бүтээв. Тийнхүү чи 
өөрийн зарлиг болсныг бүтээсэн буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи зөвтэй 
буй. 9 Бас чи бидний эцэг нарын зовлонг Египетэд үзээд улаан далайн 
тэнд тэдний бархирлыг сонсоод 10 Фараугийн дээр хийгээд түүний хамаг 
боолуудын дээр ба түүний газрын хамаг улсын дээр бэлгэс хийгээд 
гайхамшгийг үзүүлэв. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи тэдний омгорхогоороо 
тэдний тус үйлдсэнийг мэдэв. Тийн бөгөд чи эдүгээ өдөр ахуй мэт алдарт 
болов. 11 Жич, чи тэдний өмнө далайг таслав. Тэд ч хуурай газраар 
далайн дунд явав. Бас чи тэдний цөгцөдийг гүнд хаян чулуу мэт хүчит 
усдад хаяв. 12 Бас чи тэдний явах замыг гэрэлтэй болгон тэднийг өдөр 
үүлэн баганаар удирдан шөнөд галын баганаар удирдав. 13 Бас чи шинэ 
ууланд буугаад тэдэнтэй огторгуйгаас хэлэлцэн тэдэнд зөвт шүүврүүдийг 
хийгээд үнэн тогтоолууд ба сайн захианууд хийгээд зарлигуудыг өгөв. 14 
Өөрийн ариун саббатын тэдэнд мэдүүлэн өөрийн Моши боолоор 
зарлигууд хийгээд захианууд ба тогтоолуудыг захин 15 тэдний өлсөхөд 
идээг огторгуйгаас тэдэнд өгөн тэдний ундаасахад чулуунаас тэдэнд усыг 
авчран чиний тэдэнд тангарагласан газрыг эзлэхийн тул оруулсу хэмээн, 
тэдэнд зарлиг болов. 16 Тийн боловч тэд хийгээд бидний эцэг нар нь 
омголон хүзүүгээ хатуу болгон чиний зарлигуудыг эс сонсов. 17 Бас тэд 
нь чиний зарлигаар үйлдэхүеэ эс дурлан, чиний тэдний дунд үйлдсэн 
гайхамшгуудыг үл санан, хүзүүгээ хатуу болгон урвахдаа боолын 
байдалдаа буцахын тул нэг удирдагчийг тогтоов. Зүгээр чи уучлах бурхан 



болон, өршөөлт хийгээд хайртай ба хилэнд удаан хийгээд их өршөөнгүйт 
болоод тэднийг эс огооров. 18 Харин тэд нь өөрийн тул цутгасан тугалыг 
үйлдээд ийн; Бидний Египетээс авчирсан бурхан нь энэ буй хэмээн 
өгүүлснээр их хилэгнүүлэх үйлсийг бүтээсэн боловч 19 чи өөрийн олон 
өршөөлөөр тэднийг говь газарт эс орхив Тэднийг замаар удирдахын тул 
үүлэн багана нь өдөр тэднээс эс хагацсан бөгөөд, тэднийг явах ёстой 
замд гийгүүлэхийн тул гал багана нь шөнөд эс хагацав. 20 Бас чи тэднийг 
сургахын тул ??? сайн тогтолыг өгөн тэдний амнаас Ма Наг эс зогсоон 
тэдний ундаасахад усыг өгөв. 21 Энэ мэтээр чи тэднийг дөчин жилийн 
туршаар говь газарт тэтгэв. Тийнхүү тэд нь юугаар ч эс дутав. Тэдний 
хувцас нь эс элээсэн бөгөөд тэдний хөл нь эс хавдав. 22 Бас чи тэдэнд 
эзэлгүрэн хийгээд улсуудыг өгөөд тэднийг хязгаар хязгаараар хуваав. 
Тийнхүү тэд нь шүдний газар хэмээвээс, Хишибун хааны газар хийгээд 
Башанийн Уг хааны газрыг эзлэв. 23 Бас чи тэдний үрсийг огторгуйн одод 
мэт үлэмжлүүлэн тэд нь эзлэхээр орох хэмээн тэдний эцэг нарт чиний 
зарлиг болсон газарт хүргэв. 24 Тийн бөгөөд тэдний үрс нь ороод газраа 
эзлэв. Тийнхүү чи тэр газарт суусан Ханавантаныг тэдний өмнөөс гарган 
тэдний дураараа тэдэнд үйлдэхийн тул тэднийг хийгээд тэдний хаад ба 
газрын улсыг тэдний гарт өгөв. 25 Бас тэд хүчит балгад хийгээд элбэг 
газрыг аваад хамаг эд таваараар дүүрэн, гэрүүд хийгээд малтсан худгууд 
ба үзмийн тариалангууд хийгээд тост модны тариалангууд ба жимст 
моддыг элбэгээр эзлэв. Тийн бөгөөд тэд нь идээд хануун цатгалан 
болоод чиний их хайранд баясав. 26 Тийн боловч тэд нь эс сонсож чиний 
тул урваад чиний тогтоолыг гэдэргээ хаяж тэднийг чамд буцаахын тул 
тэдний тус гэрчилсэн чиний форофидыг алаад их хилэгнүүлэх үйлсийг 
үйлдэв. 27 Тиймийн тул чи тэднийг зовоох дайснуудын гарт өгөв. Харин 
тэдний зовлонгийн цагтаа чамд дуудсанд чи тэднийг огторгуйгаас сонсов. 
Бас чи олон өршөөлүүдийн ёсоор тэдний дайснуудын гараас аврах 
тонилгогчдыг тэдэнд өгөв. 28 Зүгээр тэд нь амаржсаны хойно дахин 
чиний өмнө мууг үйлдэв. Тиймийн тул чи тэдний дайснуудын гарт тэднийг 
орхив. Тэд ч тэдний дээр ялав. Тийн боловч тэдний чамд буцаж дуудсанд 
чи огторгуйгаас сонсон өөрийн өршөөлүүдийн ёсоор тэднийг олонтаа 
тонилгодог бөлгөө. 29 Бас чи тэднийг өөрийн тогтоолд оруулахын тул 
тэдний тус гэрчлэв. Тийн боловч тэд нь омголон чиний зарлигуудыг эс 
сонсон, чиний шүүврүүдийн тус нүглийг үйлдэв. Эд шүүврүүдийг бүтээгч 
нь тэднээр амьд байх буй. Бас тэд нь гэдэргээ татан хүзүүгээ хатуу 
болгон эс сонсов. 30 Бас чи тэднийг олон жилийн туршаар хүлцэж чиний 
тодотголоор төгөлдөр болсон өөрийн форофид нараар тэдний тус 
гэрчлэв. Зүгээр тэдний эс сонссоны тул чи тэднийг эд гаждын улсын гарт 
өгөв. 31 Тийн боловч чи өөрийн олон өршөөлүүдээр тэднийг тун эс орхив. 
Тэр юуны тул хэмээвээс, чи хайртай хийгээд өршөөнгүйт бурхан мөн. 32 



Тийн бөгөөд эдүгээ бидний бурхан хэмээвээс, ялангуяа хүчит болон 
тогтоол хийгээд өршөөлийн сахигч бурхан аа! Асирияагийн хаадын 
цагаас аван эдүгээ өдөр болтол бидний тус хийгээд бидний хаадын тус 
ба бидний ноёдын тус хийгээд бидний лам нарын тус ба, бидний 
форофид нарын тус хийгээд бидний эцэг нарын тус хийгээд чиний хамаг 
улсын тус ирсэн хамаг зовлон нь чамд бага тул үл болох болтугай! 33 
Тийн ахуй чи бидний тус хамаг ирүүлсэн зовлонгоороо зөвт мөн 
хэмээвээс, чи зөвийг үйлдсэн буй. Харин бид мууг үйлдсэн буй. 34 Бас 
бидний хаад хийгээд ноёд ба лам нар хийгээд эцэг нар нь чиний 
тогтоолыг эс бүтээн чиний тэдний тус гэрчилсэн захианууд хийгээд 
гэрчлэлгээнүүдийг эс сонсов. 35 Жич тэд нь өөрийн эзэлгүрэнд хийгээд 
чиний тэдэнд өгсөн их сайнд ба тэдэнд өгсөн их элбэг газарт чамд эс 
зарагдан өөрийн муу үйлсээс эс буцав. 36 Мана. Эдүгээ өдөр бид 
боолууд мөн. Түүний жимс хийгээд сайныг идэхийн тул чиний бидний 
эцэг нарт өгсөн газар хэмээвээс, Мана. бид түүний дотор боолууд буй. 37 
Тийн бөгөөд тэр газар нь бидний хилэнцсийн тул чиний бидний дээр 
тавьсанд хаадад их үрст буй. Бас тэд нь бидний биеийн дээр хийгээд 
бидний малын дээр өөрийн дураар эзэлнэ. Бид ч ихэд зовно. 38 Тийн 
бөгөөд энэ хамаг юмын учир бид бат тогтоолыг бүтээж бичив. Тийн бээр 
бидний ноёд хийгээд Ливитэн ба лам нар таалав.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Тэгээд тамгалагчид нь эд буй гэвэл, Хакалианийн Нихимиа Тиршата 
хөвгүүн хийгээд Жидхиа ба 2 Сири, Азариа, Жиримиа, 3 Бишүр, Амариа, 
Малкиа, 4 Хатүс, Шибаниа, Мэлүг, 5 Харим, Миримүд, Обадна, 6 
Данияал, Кинитун, Бэрүг, 7 Мишүлэм, Авиа, Мияамин, 8 Мэ Э Цайа, 
Блэкэй, Симэй, эд нь лам нар бөлгөө. 9 Бас Ливитэн гэвэл, Азаниагийн 
Жишуа хөвгүүн Ханададийн хөвгүүдээс Бинүй, Кадамияал, 10 Бас тэдний 
ах дүү нар Шибаниа, Худна, Хилитэ, Пилиэ, Ханан, 11 Микэ, Рихов, 
Хашабна, 12 Зэкүр, Ширибиэ, Шибиниэ, 13 Худна, Бнай, Бинину, 14 
Улсын тэргүүлэгчид гэвэл, Парус, Пахад, Муав, Иламын зэдү, Бани, 15 
Бүни, Азгэд, Бибай, 16 Адуниа, Биквэй, Адин, 17 Атар, Хизкиэ, Азур, 18 
Худна, Хашүм, Бизай, 19 Харина, Анантуд, Нибай, 20 Магфияас, 
Мишүлэм, Хизар, 21 Мишизабияал, Задуг, Задуа, 22 Пилатиа, Хана, 
Ананиа, 23 Хүшиэ, Хананиа, Хашов, 24 Халухис, Пилихэ, Шовиг, 25 
Рихүм, Хишабиа, Мэ Э Сиэ, 26 Бас Ахиа, Ханан, Анан, 27 Мэлүг, Харим, 
Ба Э Нэ, бөлгөө. 28 Бас үлдсэн улс гэвэл, лам нар, Ливитэн, сахигчид, 
дуулагчид, Нитини, Тан болон газрын улсаас бурхны тогтоолд хамаг 
салагчид ба тэдний эмс болон хөвгүүд, охид, бүгдээрээ мэдээтэй болон 
ухаантай болоод 29 өөрийн ах дүү нарт болон ноёддоо халдаж, бурхны 



Моши боолоор өгөгдсөн бурхны тогтоолоор явж, бидний Жахуа эзний 
хамаг зарлиг, түүний шийдвэр, захиануудыг сахиж бүтээх хараал болон 
тангараглалыг бүтээв гэвэл, 30 Өөрийн охидыг газрын улсад үл өгөн, 
тэдний охидыг өөрийн хөвгүүдийн тул үл авах ба 31 хэрвээ газрын улс нь 
савад өдөр ямар ч эд таваар хийгээд хүнсийг худалдахын тул авчирвал 
эл. Бид Савад болон ариун өдөр тэднээс үл худалдаж аван долдугаар 
газрыг сул байлган аливаа үрийн хэрэглэлийг орхих буй гэж тангараглав. 
32 Бас бид өөрийн бурхны гэрийн зарагдалын тул өгөхийг биедээ тогтоов 
гэвэл, 33 өмсөх боорцог, үргэлж идээний өргөл, савад өдрүүд, шинэ 
саруудын тогтоосон найрууд, ариун юмнууд хийгээд нүглийн өргөлүүдийн 
тул гэвэл, Израйлийн тул, бидний бурхны гэрийн хамаг үйлдвэрний тул, 
эвсэлдүүлгийг бүтээхийн тул шикилийн гурав болгосон хувийн нэгэн 
хувийг жил бүр өгөхийг өөрийн тул тогтоолыг үйлдэв. 34 Тэгээд бид лам 
нар, Ливитэн ба улсад шавааг орхин, үйлдэв. Энэ гэвэл, тогтоолын дотор 
бичигдсэн мэт бидний эцэг нарын гэрүүдийн ёсоор бидний Жахуагийн 
тахилын ширээний дээр шатаах түлээний өргөлийг жил бүрийн 
тогтоогдсон цагуудад бидний бурхны гэрь авчрахын тул бөгөөд 35 
бидний газрын анхны үрс болон хамаг моддын, хамаг жимсний анхны 
үрсийг жил бүр Жахуагийн гэрт авчрахын тул ба 36 тогтоолд 
бичигдсэнээр бидний хөвгүүд хийгээд бидний малаас анхны төрөгдөгсөд 
ба бидний адгуусны хийгээд сүргүүдээс анхны төрөгсдийг бидний бурхны 
гэрт үйлчлэгч лам нарт бидний гэрт авчрахын тул болой. 37 Бас бидний 
исгэсэн гурил, өргөлүүдийн анхны үрс, зүйл бүрийн модны жимс, үзмийн 
ундааг лам нарт өөрийн бурхны гэрийн тасгуудад авчран, бидний газрын 
үрсийн арав болгосон хувийн нэг хувь өргүүдийг Ливитэнд авчрах бөгөөд 
эд Ливитний бидний тариалангуудын хамаг балгадаас арав болгосон 
хувийн нэг хувийг лам нарт тушааж өгөхийн тул болой. 38 Тэгээд 
Ливитний арав болгосон хувийн нэг хувийг авах цагт Аруны лам болсон 
хөвгүүн нь тэдэнтэй байлцаж буй Ливитэн нь арав болгосон хувийн нэг 
хувиас арав болгосон хувийн нэг хувийг бидний бурхны гэрийн тасагт 
авчран санд оруулах болтугай! 39 Тэр юу гэвэл, Израйль болон Ливитний 
үрс нь тариа, шинэ үзмийн ундаа, тосны өргөлүүдийг ариун орны савс, 
үйлдэгч лам нар, дуулагчдын хаана бүхий тэнд авчрах буй. Тийнхүү бид 
өөрийн бурхны гэрийг үл огоорсу.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Тэгээд улсын тэргүүлэгчид нь Иерусалимд суув. Жич бус улс нь арав 
арваас нэг хүний Иерусалим гэгч ариун балгасанд суух бөгөөд есөн 
хувийн бус балгадад суухын тул шавааг орхив. 2 Тэгээд улс нь 
Иерусалимд нутаглахыг дуртай зөвшөөрсөн хамаг хүмүүсийг ерөөв. 3 



Тийн бээр Иудэгийн балгадад тус бүр хүний өөр өөрийн балгасанд суутал 
Иерусалимд суугчдын мужийн тэргүүлэгчид нь эд буй гэвэл, Израйльтан, 
лам нар, Ливитэн, Литнитэн ба Соломоны боолуудын үрс бөлгөө. 4 Бас 
Иудэ, Бинзамины үрсээс зарим нь Иерусалимд суув. Иудэгийн үрс 
болсон Пиризийн хөвгүүдээс Михалалийлийн Шипатиа хөвгүүний, 
Амдрий хөвгүүний Жикир хөвгүүний Үзий хөвгүүний, Атай хөвгүүн хийгээд 
5 Шилүнийн Жикириэ хөвгүүний Зуй Арив хөвгүүний Атайа хөвгүүний, 
Хажиа хөвгүүний Колхужи хөвгүүний, Бэрүг хөвгүүний, Мэ Э Сиэ хөвгүүн 
бөлгөө. 6 Иерусалимд суугч Пиризийн хамаг хөвгүүд нь 468 хүчит хүн 
бөлгөө. 7 Тэгээд Бинзамины хөвгүүд гэвэл, Жисиагийн Итияал хөвгүүний 
Мэ Э Сиэ хөвгүүний Колиа хөвгүүний Пидайа хөвгүүний Зо Ид хөвгүүний 
Мишүлэмийн Салу хөвгүүн бөгөөд 8 Түүнээс хойно Кабай хийгээд Сали 
тэргүүтэн 928 бөлгөө. 9 Тийнхүү Жикрийн Зо Ил хөвгүүн нь тэдний 
захирагч болёон бөгөөд Синувдгийн Иудей хөвгүүн нь балгасанд 
хоёрдугаар ноён бөлгөө. 10 Лам нараас Зуй Аривын Жидиа хөвгүүн 
хийгээд Акин ба 11 Ахитүвийн Мирэйүд хөвгүүний Задуг хөвгүүний 
Мишүлэм хөвгүүний Хилкиэ хөвгүүний Сириэ хөвгүүн нь бурхны гэрийн 
тэргүүлэгч бөлгөө. 12 Тэгээд гэрийн үйлдвэрнийг үйлдэгч тэдний ах дүү 
нар гэвэл, 822 бөлгөө. Бас Малкиагийн Пашүр хөвгүүний Жикириэ 
хөвгүүний Амжи хөвгүүний Пилалиа хөвгүүний Жирухам хөвгүүний Адайа 
хөвгүүн хийгээд 13 түүний эцэг нарын тэргүүлэгчид болсон ах дүү нар нь 
242 бөлгөө. Бас Имирийн Мишилимуд хөвгүүний Ахасай хөвгүүний 
Азарайл хөвгүүний Амаси хөвгүүн хийгээд 14 хүчит баатрууд болсон 
тэдний ах дүү нар нь 128 бөлгөө. Бас тэдний захирагч нь Хидулимийн 
Забдияал хөвгүүн бөлгөө. 15 Бас Ливитнээс Бунийн Хашабиа хөвгүүний 
Азриким хөвгүүний Хишүв хөвгүүний Зимиэ хөвгүүн асан бөгөөд 16 
Ливитний тэргүүлэгчдээс Шабитай болон Зузабад нь бурхны гэрийн 
гадаад хэргийн Захирлагыг даав. 17 Бас Асавын Завди хөвгүүний Микэ 
хөвгүүний Матаниа хөвгүүн нь магтаалаар залбирахын тул тэргүүн 
удирдагч бөлгөө. Бас өөрийн ах дүү нарын дунд хоёрдугаар болсон 
Багбукиэ хийгээд Жидутүний Калал хөвгүүний Шамуа хөвгүүний Абда 
хөвгүүн бөлгөө. 18 Ариун балгасны дотор агсан хамаг Ливитэн нь 284 
бөлгөө. 19 Бас сахигчид гэвэл Акув болон Талмун ба тэдний ах дүү нар 
нь хаалгадыг сахигчид болоод 172 бөлгөө. 20 Тэгээд Израйльтан, лам 
нар, Ливитнээс үлдэгсэд нь өөр өөрийн өмчийн дотор Иудэгийн хамаг 
балгадад байв. 21 Зүгээр Нитинитэн нь Офилд суув. Тэгээд Зиха хийгээд 
Хисфа нь Нитинитний тэргүүлэгчид бөлгөө. 22 Бас Иерусалимд агч 
Ливитний захирагч гэвэл, Микэгийн Матаниа хөвгүүний Хашабиа 
хөвгүүний Бани хөвгүүний Үжи хөвгүүн бөлгөө. Асавын хөвгүүнээс 
дуулагчид нь бурхны гэрийн хэргийг даагчид бөлгөө. 23 Тэр юу гэвэл, 
тэдний учир хааны зарлиг нь ийн; Дуулагчдын тул тогтоогдсон хувь нь 



өдөр бүр өгөгдөх болтугай! гэж захив. 24 Бас Иудэгийн Жирэ хөвгүүний 
үрсээс болсон Мишижибиелийн Патахиа хөвгүүн нь улсын учир хамаг 
хэргүүдэд хааны дэргэд бөлгөө. 25 Бас бага балгад болон тэдний 
тариалангуудын тул Иудэтнээс зарим нь Кириэд Арбад болон түүний бага 
балгадад ба Дибунд болон түүний бага балгадад ба Жикабжилд болон 
түүний бага балгадад суув. 26 Бас Жишиуад болон Муладад ба Бид 
Пилидэд болон 27 Хижир Сүэлд ба Пиришибад болон түүний бага 
балгадад ба 28 Жихлагт, Микунад, түүний бага балгад 29 Ин Римун, 
Зариа, Зарамуд ба 30 Зануа, Адулэм, тэдний бага балгад, Лахис, түүний 
тариаланд Ажика, түүний бага балгадад суув. Тэгээд тэд нь Биршибагаас 
Хинумын бэл хүртэл суув. 31 Бас Бинзамины үрс нь Хибагаас Микмэст 
болон Айа, Битил, тэдний багаг балгад ба 32 Анатуд, Нов, Ананиа болон 
33 Хизур, Рама, Хитайм ба 34 Хадид, Жибүйм, Нибалад болон 35 Лод, 
Оно, Кирасимийн бэлд суув. 36 Тэгээд Ливитнээс зарим аймгууд нь Иудэ 
болон Бинзаминд суув.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэгээд Шияалатияал Жирүббэл хөвгүүн хийгээд Жишуатай гарсан лам 
нар болон Ливитэн нь эд буй гэвэл, Сириа Жиримиа, Изка, 2 Амариа, 
Мэнүг, Хатүс, 3 Шигниа, Рихүм, Миримүд, 4 Иду, Кинит, Абиа, 5 Мияамин, 
Мэ Э Диэ, Блака, 6 Шимиа Зуй Арив, Идайа, 7 Салу, Амуг, Хилкиэ, 
Жидиа, эд нь Жишуагийн цагт лам нар болон өөрийн ах дүү нарын 
тэргүүлэгчид бөлгөө. 8 Бас Ливитэн гэвэл, Жишуа, Бинүй, Кадмияал, 
Ширибиа, Иудэ, Матаниа, тэр нь ах дүү нартайгаа магтаалыг дуулах 
удирдагч бөлгөө. 9 Бас тэдний Багбукиа болон өнө ах дүү нар нь тэдний 
тус харуулчдын тэргүүлэгчид бөлгөө. 10 Жишуа нь Зуй Акимыг төрүүлэв. 
Зуй Аким нь Илияашавыг төрүүлэв. Илияашав нь Зуй Адаг төрүүлэв. 11 
Зуй Ада нь Зунатаныг төрүүлэв. Зунатан нь Задуаг төрүүлэв. 12 Зуй 
Акимын цагт эцэг нарын тэргүүлэгч асан лам нар гэвэл, Сириагаас Микиэ 
Жиримиагаас Хананиа 13 Изкагаас Мишүлэм Амариагаас Жихуханан, 14 
Милихүгээс Зунатан, Шибаниагаас Зосив, 15 Харамаас Адан Мирэеүдээс 
Хилкэй, 16 Идугээс Жикириэ, Кинитунаас Мишүлэм, 17 Абиагаас Жикри, 
Муадиагийн Минияаминаас Пилтай, 18 Билкээс Самуа, Шимиагаас 
Жихунатан, 19 Бас Зуй Ариваас Матинай Жидиагаас Үжи, 20 Салайгаас 
Калай, Амугаас Ибир, 21 Хилкиэгээс Хашабиа, Жидиагаас Нитанийл 
бөлгөө. 22 Илияашв болон Зуй Ада ба Зуханан болон Задуагийн цагт 
Ливитэн нь эцэг нарын тэргүүлэгчид гэж бичигдэв. Бас Пирсиэгийн 
Дариусын эзэлсэн цаг болтол лам нар нь тэргүүлэгчид бөлгөө. 23 Ливийн 
үрсийн тэргүүн эцэг нар нь цагийн тууж номын дотор Илияашивын 
Зуханан хөвгүүний цаг болтол бичигдэв. 24 Бас Ливитний тэргүүлэгчид 



гэвэл, Хашавиа, Ширибиа, Кадмияалын Жишуа хөвгүүн тэдний ах дүү нар 
нь бурхны Давид хүний охины ёсоор бурхны алдаршуулан магтахын тул 
зэрэг зэргээр тогтоогдсон бөлгөө. 25 Матаниа Багбукиэ, Обидиа, 
Мишүлэм, Талмун, Акүв нь сахигчид болоод хаалгадын орох газрын 
дэргэд сахив. 26 Эд нь Зузадагийн Жишуа хөвгүүний Зуй Аким хөвгүүний 
цагт бөгөөд Михимиэ түшмэл болон Изра лам болон ном заагчийн цагт 
бөлгөө. 27 Тэгээд Иерусалимын хэрмийг ариутгахад тэд нь Ливитнийг 
Иерусалимд ирүүлэхийн тул тэдний хамаг нутгаас бэдрэв гэвэл, 
баясгалан, магтаал, дуулах болон цан, ятга, бишгүүрүүдээр ариутгалыг 
бүтээхийн тул болой. 28 Тэгээд дуулагчдын хөвгүүд нь Иерусалимыг 
тойрогч тал газраас болон Нитуфатын бага балгадаас ба 29 Килралын 
газраас болон Киба ба Азамавадын тариалангаас цуглалцав. Тэр юу 
гэвэл, эд дуулагчид нь Иерусалимын тойронд бага балгадыг биедээ 
үүдсэн бөлгөө. 30 Жич лам нар хийгээд Ливитэн нь биеэ ариутган, улс 
болон хаалгад ба хэрмийг ариутгав. 31 Тэгээд би Иудэгийн ноёдыг 
хэрмийн дээр ирүүлээд хоёр их магтагч чуулганыг тогтоов. Нэг нь 
хэрмийн баруу зүгээр Хухирын хаалганы тийш явав. 32 Бас тэднээс 
хойно Хошиа болон Иудэгийн ноёдын нэг хагас нь явав. 33 Бас Азариа 
хийгээд Изка ба Мишүлэм хийгээд 34 Иудэ ба Бинзамин болон Симиа ба 
Жиримиэ 35 лам нарын хөвгүүдээс зарим нь бүрээтэйгээр явалцан, 
Асавын Акур хөвгүүний Микиэ хөвгүүний, Матаниа хөвгүүний, Шимиа 
хөвгүүний Жикариа хөвгүүний Иунатан хөвгүүн хийгээд 36 түүний ах дүү 
нар Шимиэ, Азарияал, Милалай, Килалай, Мэ Ай, Нитанийл, Иудэ, 
Ханани нь бурхны Давид хүний хөгжмийн зэмсэгтэйгээр одов. Изка ном 
заагч нь тэдний өмнө одов. 37 Тэгээд тэдний өмнө байгч булгийн 
хаалганд тэд нь Давидын балгасны дэргэд гишгүүрүүдээр хэрмийн дээш 
гарах оронд Давидын гэрийн дээр усны хаалга хүртэл зүүн зүгээр гарав. 
38 Тэгээд бус магтах чуулган нь тэдний тус явав. Бас би болон хэрэм 
дээр асан улсын нэгэн хагас нь тэдний хойноос Гаунуудын асрын цаана 
өргөн хэрэм хүртэл явав. 39 Бас Ифараймын хаалган дээрээс болон 
хуучин хаалганы дээрээс ба загасны хаалганы дээрээс болон 
Хананийлын асар ба Миагийн асраас хонины хаалга хүртэл явалцаад 
гянданы хаалганд зогсов. 40 Тэгээд бурхны гэрт магтагчдын хоёр чуулган 
хийгээд би ба тэргүүлэгчдийн нэг хагас нь байв. 41 Бас лам нар гэвэл, 
Илияахим болон Мэ Э Сиэ ба Минияамин, болон Микэйэ болон Илио 
Инай, Жикириэ, Хананиа нь бүрээтэй бөлгөө. 42 Бас Мэ Э Сиэ, Шимиэ, 
Илияазар, Үзи, Жихуханан, Малкиа, Илам, Изар бөлгөө. Бас дуулагчид нь 
Жизкахиа удирдагчтайгаа хамгт их дуу гаран дуулав. 43 Бас тэд нь тэр 
өдөр их тахилууд өргөн баясав. Тэр юу гэвэл, бурхан нь тэднийг их 
баясгалангаар баясгав. Бас эмс, хүүхэд нь баясав. Тийнхүү Иерусалимын 
баясгалан, нь холоос сонсогдов. 44 Бас тэр цагт сангууд болон өргөлүүд, 



анхны үрс, болон арав болгосон хувийн нэг хувийн тул балгадын 
тариалангуудаас лам нар хийгээд Ливитэний тул ёст хувиудыг тэдний 
дотор хураахын тул зарим хүмүүс нь тасгийн тэргүүлэгчид болгогдон 
тогтоогдов. Тэр юу гэвэл, Иудэ нь үйлчлэгч байсан лам нар болон 
Ливитний тул баясав. 45 Тэгээд дуулагчид, сахигчид нь Давид, түүний 
Соломон хөвгүүний зарлигаар өөрийн бурхны сахиул болон ариутгалыг 
сахив. Тэр юуны тул гэвэл, Давид болон Асавын цагт болсон эртний цагт, 
дуулагчдын тэргүүн болон бурхныг алдаршуулах ба магтах дуунууд нь 
асан бөлгөө. Тэгээд Жирубавилын цагт болон Нихимиагийн цагт хамаг 
Израйлт нь дуулагчид, сахигчдын хувийг өгөн тус бүрт өдөр бүрийн 
хувийг өгдөг бөлгөө. Бас тэд нь ариун юмнуудыг ариутгав. Ливитэн ч 
Аруны үрсийн тул ариутгав.  

Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Тэр өдөр улсын сонсоход Мошийн ном нь уншигдав. Тэгээд Аммунтан, 
Муавтан нь бурхны суулганд хэзээ ч үл орох буй. 2 Тэр юу гэвэл, тэд нь 
Израйлын хөвгүүдийг талх, устайгаар эс угтаад тэднийг хараахын тул 
тэдний өмнөөс Балавамыг хөлслөв. Тэгэвч бидний бурхан нь хараалыг 
адистадад хувилгав гэж түүний дотор бичигдсэн нь олдов. 3 Тэгээд тэд нь 
тогтоолыг сонсоод хамаг хольцсон чуулганыг Израйлаас хагацуулав. 4 
Бас түүнээс урьд бидний бурхны тасгийн тэргүүлэгч болсон Илияашав 
лам нь Тобиатай нөхцөв. 5 Тэгээд тэр нь идээний өргөлүүд, буйгар савс, 
тарианы арван болгосон хувийн нэг хувь ба шинэ үзмийн ундаа, тос ба, 
Ливитэнд дуулагчдад сахигчдад өгөгдөхийг захигдсанууд болон лам 
нарын өргөлүүдийг урьд цагт хадгалагдан их тасгийг түүний тул бэлтгэв. 
6 Зүгээр энэ хамгийг үйлдсэн цагт би Иерусалимд үгүй бөлгөө. Тэр юу 
гэвэл, Бавилоны Артшашта хааны гучин хоёр дахь жилд би хаанд ирээд 
нэг хэдүй өдрүүдийг өнгөрүүлсний хойно хаанаас сул тавигдлаа хүртэв. 7 
Тэгээд би Иерусалимд ирээд Илияамавын бурхны гэрийн харшнуудын 
дотор Тобиагийн тул тасгийг бэлтгэснээр муу үйлдсэнийг мэдээд 8 түүний 
учир ихэд гашуудав. Тиймийн тул би тэр тасгаас Тобиагийн гэрийн хамаг 
зэвсгийг гаргав. 9 Бас миний захиснаар тасгуудыг арилгасанд би бурхны 
гэрийн савс, идээний өргөл, буйгарыг буцаан авчрав. 10 Тэгээд Ливитний 
хувиудыг тэдэнд эс өгөгдсөнийг би мэдэв. Үйлийг үйлдэгч Ливитэн болон 
дуулагчид гэвэл, тус бүр өөрийн тариаланд зугтаасан бөлгөө. 11 Тийнхүү 
би тэргүүлэгчидтэй хэрэлдэн өгүүлрүүн; Бурхны гэр нь юуны тул 
орхигдсон буюу гээд би тэднийг цуглуулж тэдний байх оронд байлгав. 12 
Тэгээд хамаг Иудетэн нь тариа, шинэ үзмийн ундаа, тосны арав болгосон 
хувийн нэг хувийг сангийн гэрүүдэд авчрав. 13 Тэгээд би Шилимие лам 
хийгээд Задуг ном заагч ба Ливитнээс Пидайаг сангийн дээр сан сахигч 



болгов. Бас тэднээс хойно Матаниан Закур хөвгүүний Ханан хөвгүүн 
бөлгөө. Тэр юу гэвэл, тэд нь итгэлт гэж тогтоогдсон бөлгөө. Тэдний 
үйлдвэр гэвэл, өөрийн ах дүү нарт хуваах нь бөлгөө. 14 Аяа, миний 
бурхаан! Үүний учир намайг санан, миний бурхны гэрийн тул болон 
түүний үйлчлэлийн тул миний үйлдсэн ачит үйлсийг үл баллан соёрх! 15 
Тэр цагт би Иудегийн дотор заримын савад өдөр үзмийн шахлагануудыг 
гишгэн, боолтнуудыг авчран, илжгэдийг ачсаныг үзэв. Бас үзмийн унада 
хийгээд үзмийн жимс ба тошлогийн жимс болон ачаануудыг Иерусалимд 
савад өдөр авчирсаныг үзэв. Тэгээд тэдний хүнсийг худалдах цагийн 
учир тэдний тус гэрчлэв. 16 Бас загас болон аливаа зүйлийг эд таваарыг 
авчран Иудегийн хөвгүүдэд Иерусалимын дотор савад өдөр худалдагч 
Тирийн хүмүүс нь түүний дотор суув. 17 Тэгээд би Иудегийн ноёдтой 
хэрэлдэн өгүүлрүүн; Та савад өдрийг жигшүүртэй болгохоор энэ ямар 
мууг үйлднэмү. 18 Таны эцэг нарын энэ мэтээр үйлдсэнээр бидний 
бурхан нь бидний тус хийгээд энэ балгасны тус энэ хамаг хорыг ирүүлсэн 
биш үү? Тэгэвч та савадыг жигшүүртэй болгосноор Израйлд үлэмж их 
хилэнг ирүүлнэ гэв. 19 Тэгээд савад өдрийн урьд өдөр Иерусалимын 
хаалгадын тэнд харанхуй болоход би хаалгадыг хаахыг захиад савадыг 
өнгөртөл үл тайлахыг захив. Бас би ямар ч ачааг савад өдөр үл 
оруулахын тул өөрийн боолуудаас заримыг хаалгадын дэргэд байлгав. 
20 Тэгээд худалдагчид хийгээд аливаа зүйлийн эд таваарыг худалдагчид 
нь нэг хоёр дахиж Иерусалимын гадна хонов. 21 Тэгээд би тэдэнд 
мэдүүлэн өгүүлрүүн; Та юуны тул хэрмийн дэргэд хоному. Хэрвээ та тэр 
мэтээр дахин үйлдвэл, би таныг барина гэлээ. Тэр цагаас аван, тэд нь 
савад өдөр дахин эс ирэв. 22 Жич би Ливитэнд захиж, өөрийн биеийг 
ариутган ирээд хаалгадыг сахин, савад өдрийг ариунаар сахигтун! гэж 
өгүүлэв. Аяа, миний бурхаан! Бас үүний учир намайг санан, өөрийн 
ялангуяа өршөөлийн ёсоор намайг авран соёрх! 23 Жич тэр цагт би 
Ашдудын болон Амшуны ба Муабын охидоос гэргийсийг авсан зарим 
Иудетнийг үзэв. 24 Тэгээд тэдний хүүхэд нь Ашдудын хагас хагас хэлээр 
өгүүлэн Иудетний хэлээр өгүүлж, эс чадав. Харин хоёр улсын хэлээр 
өгүүлэв. 25 Тэгээд би тэдэнтэй хэрэлдэн хараагаад тэднээс заримыг 
цохин, тэдний үсийг зулгаан, тэднийг бурхнаар тангараглуулан ийн; 
Өөрийн охидыг тэдний хөвгүүдэд үл өгөн, тэдний охидыг өөрийн 
хөвгүүдийн тул эсвэл өөрийн биеийн тул бүү авагтун! 26 Израйлын 
Соломон хаан нь эднээр үүнийг үйлдсэн биш үү? Олон улсын дотор 
түүнд адил хаан эс болсон буй. Тэр нь өөрийн бурхнаар таалагдсан 
бөлгөө. Бурхан нь түүнийг хамаг Израйлын дээр хаан болгов. Тэгэвч 
оролт эмс нь түүнийг нүгэлд оруулав. 27 Тэгээд бид таныг сонсон, энэ 
хамаг их мууг үйлдэж, оролт гэргийсийг аван, өрийн бурхны тус бурууг 
үйлдэх буюу гэв. 28 Бас тэргүүн лам болсон Илияашивын Зуй Ада 



хөвгүүний хөвгүүнээс нэг нь Хоруны аймгийн Санба Ладын хүргэн бөлгөө. 
Тийнхүү би түүнийг биеэсээ холдуулав. 29 Миний бурхаан! Тэднийг санан 
соёрх! Тэр юу гэвэл, тэд нь ламын үйлчлэлийг бузарлан, ламын болон 
Ливитний үйлчлэлийн тогтоолыг бузарлав. 30 Тэр мэтээр би тэднийг 
хамаг оролтоос арилган лам нар хийгээд Ливитний зарагдлыг тогтоон тус 
бүрийг түүний хэрэгт тогтоов. 31 Жич би түлээний өргөлийн тул 
тогтоогдсон цагууд хийгээд анхны үрсийн тул тогтов. Аяа, миний бурхаан! 
Сайнаар намайг санан соёрх!  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Аха Сү Ирусын цагт хэмээвээс Энэтхэгээсээс Күс хүртэл 
зуун хорин долоон мужийн дээр хаан болсон Аха Сү Ирусын цагт 2 тэр 
Аха Сү Ирус хаан нь өөрийн эзлүүрний Шүшэн хэмээгч орд харшны дотор 
асан ширээний дээр суув. 3 Тэр нь эзэлсэн гуравдугаар жилдээ өөрийн 
хамаг ноёдод хийгээд хамаг боолуудад найрыг үйлдэв. Бас Пиршияа 
хийгээд Митийн ноёд хийгээд муждын түшмэд ба ноёд нь түүний өмнө 
бөлгөө. 4 Тэр цагт өөрийн цог жавхлант эзлүүрний баяжил хийгээд сүрт 
ялангуяа хүндлэлийг олон өдрүүд хэмээвээс, зуун наян өдрийн туршаар 
үзүүлэв. 5 Бас тэд өдрүүдийн өнгөрсөнд хаан нь Шүшэн орд харшинд 
асан их ч бага ч улс бүгдээрийн тул долоон өдрийн туршаар хаан орд 
харшны цэцэрлэгүүдийн хүрээний дотор найрыг үйлдэв. 6 Тэнд цагаан 
хийгээд ногоон ба хөх хийгээд хөхөвтөр, улаан нарийн бүс аргамжаар 
мөнгөн цагираг хийгээд чулуун баганаст уягдсан хөшөөд бөлгөө. 
Хэвтрүүд нь алт хийгээд мөнгөөр чимэгдсэн бөгөөд улаан хийгээд хөх ба 
цагаан хийгээд хар чулуун дэвсгэрт бөлгөө. 7 Бас тэд нь зүйл бүрийн 
алтан савсаас уув. Жич, эзлүүрний үзмийн ундаа нь хааны зэргийн ёсоор 
их бөлгөө. 8 Жич, уух нь үл баалах ёсоор бөлгөө. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, хааны өөрийн гэрийн түшмэддээ захиснаар тэдний тус бүр 
хүн нь дураараа үйлдэв. 9 Жич, Вашти хатан хаан нь эмсийн тул Аха Шү 
Ирус хааны орд харшинд найрыг үйлдэв. 10 Долдугаар өдрөө хааны 
зүрхний үзмийн ундаагаар жаргалантай болсонд тэр нь Вашти хатан 
хааны үзэсгэлэнг улсад хийгээд ноёдод, хааны титимтээр үзүүлэхийн тул, 
11 түүний дэргэд үйлчилсэн Михуман хийгээд Бижта ба Хэрбуна хийгээд 
Бикта ба Абака хийгээд Житэр ба Кэргэж хэмээгч долоон түшмэлд 
түүнийг хааны өмнө авчрахыг захив. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр хатан 
хэмээвээс үзэсгэлэнтэй бөлгөө. 12 Зүгээр, Вашти хатан хаан нь хааны 
түшмэдээр илгээсэн зарлигаар ирэхийг эс зөвшөөрөв. Тиймийн тул хаан 
нь ихэд уурлаад дотроо хилэнгээр халав. 13 Тийн бөгөөд хаан нь ёсыг 
мэдэгч цэцэн хүмүүст өгүүлэв. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр мэтээр хаан 



нь тогтоол хийгээд шүүврийг хамаг мэдэгчдэд өгүүлдэг бөлгөө. 14 Бас 
түүний дэргэд асан Пиришияагийн хийгээд Идийн Киришина хийгээд 
Шитэр ба Адмата хийгээд Таршис ба Мирис хийгээд Маршина ба 
Мимүгэн хэмээгч долоон ноён нь эзлүүрний тэргүүн оронд суув. 15 Хаан 
нь тэдэнд ийн; Бид Вашти хатан хаанд тогтоолын ёсоор юуг үйлдэх вэ? 
Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь Аха Сү Ирус хааны түшмэдээр илгээсэн 
захиаг эс бүтээв. 16 хэмээсэнд Мимука нь хаан хийгээд ноёдын өмнө ийн 
хариу өгүүлрүүн; >ашти хатан хаан нь хаанд мууг үйлдсэнээс гадна хамаг 
ноёдод хийгээд Аха Сү Ирус хааны муждад агч хамаг улсын тус бурууг 
үйлдсэн мөн 17 Тэр юуны тул хэмээвээс, хатан хааны үйл нь хамаг эмст 
дэлгэрүүлэгдэх буй заа! Аха Сү Ирус хаан нь Вашти хатан хааныг өмнөө 
авчрахыг захисан боловч тэр нь эс ирэв. хэмээн тэд нь сонсохдоо өөрийн 
эрсээс жигшиж үйлдэх буй заа. 18 Тэр мэтээр эдүгээ Пиршияагийн 
хийгээд Митийн хатад нь хатан хааны үйлийн учир сонсохдоо хааны 
хамаг ноёдод өгүүлэх буй заа. Тийн бөгөөд их элэглэл хийгээд уур нь 
төрөгдөх буй. 19 Хэрэв хаанд тааламжит болбоос, үүнээс хойш Вашти нь 
Аха Сү Ирус хааны өмнө үл ирэх болтугай! хэмээн хаан нь биеэсээ 
зарлигийг дэлгэрүүлэн түүний үл хувилгагдахын тул Паршияагийн 
хийгээд Митийн тогтоолуудын дотор бичүүлэх болтугай! Бас хаан нь 
түүний хатан хааны хэргэмийг сайн эмд өгөх болтугай! 20 Тийн бөгөөд 
хааны үйлдэх цаазын түүний бүхэл эзлүүрэнд хэмээвээс, их эзлүүрэнд 
дэлгэрүүлэгдАхад хамаг эмс нь баян ч, үгээгүү ч эрстээ ёстой хүндлэлийг 
үзүүлэх буй 21 хэмээсэнд энэ зөвөлгөөн нь хаанд хийгээд ноёдод 
тааламжит бөлгөө. Тийн бээр хаан нь Милиукагийн зөвлөгөөний ёсоор 
үйлдэж 22 түүнчлэн хааны хамаг муждад тэдний бичсэний ёсоор 
хэмээвээс, тус бүр улсын хэлээр тэдэнд ийн; Аливаа хүн нь өөрийн гэрт 
эзлэх болтугай! хэмээн бичгүүдийг илгээв.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэд үйлсээс хойно Аха Сү Ирус хааны уурын зогссонд тэр нь Вашти 
хийгээд түүний үйлдсэн ба түүний тус юу захисныг санав. 2 Тийн бөгөөд 
хаанд үйлчлэгч боолууд нь түүнд өгүүлрүүн; Сайхан залуу охид нь хааны 
тул бэдрэгдэх болтугай! 3 Бас хаан нь өөрийн эзлүүрний хамаг муждын 
хамаг сайхан залуу охидыг Шүшин хэмээгч орд харшинд хориод эмсийн 
гэрт хааны эмсийг сахигч болсон Хикэй түшмэлд өгөхийн тул түшмэдийг 
тогтоох болтугай! Бас тэднийг арилгах юмууд нь тэдэнд өгөгдөх болтугай! 
4 Тийн бөгөөд хаан нь тааламжит болох охин нь Ваштийн оронд хатан 
хаан болох болтугай! хэмээсэнд хаан нь үүнийг таалаад тэр мэтээр 
үйлдэв. 5 Шүшэн орд харшинд нэгэн Муртики хэмээгч Иудейн хүн бөлгөө. 
Тэр нь Биаминий овогт хөвгүүн бөлгөө. 6 Тэр нь Иерусалимаас олз 



болсон хийгээд Бабилоны Нибукиднизар хааны аваачсан Иудейн Жихуй 
Ахин хэмээгч хаантай аваачигдсан бөлгөө. 7 Тийн бөгөөд Мурдики нь 
өөрийн авгын Хэдиса хэмээгч бөгөөтөл Иштир нэрт охиныг тэжээсэн 
бөлгөө. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь өнчин болсон бөлгөө. Тэр нь 
биеэр хийгээд нүүрээрээ үзэсгэлэнтэй ажгуу. Түүний эцэг хийгээд эхийн 
нөгчсөний хойно Муритики нь түүнийг аваад өөрийн охин болгон өргөв. 8 
Тийн бөгөөд хааны зарлиг хийгээд захианы сонсогдсонд олон залуу охид 
нь Шүшэн орд харшинд сахигдахын тул Хэкид цуглуулагдав. Бас Иштир 
нь хааны гэрт эмсийг сахигч Хэкид авчрагдав. 9 Тийн бөгөөд тэр охин нь 
түүнд тааламжит бөлгөө. Бас тэр нь удалгүйгээр арилгах юмнууд хийгээд 
өөр хэрэгтнүүд ба хааны гэрээс долоон сонгосон шивэгчнийг тэр охинд 
өгөөд түүний тул хийгээд түүний шивэгчдийн тул эмсийн гэрийн хамгаас 
сайн орныг сонгож тогтоов. 10 Иштир нь өөрийн улс хийгээд төрлийг эс 
мэдүүлсэн бөлгөө. Тэр юуны тул хэмээвээс, Мурдики нь бүү мэдүүл 
хэмээн захисан бөлгөө. 11 Тийн бөгөөд Мурдики нь Иштирийн амар 
хийгээд түүнд юу учрахыг мэдэхийн тул эмсийн гэрийн харшны өмнө 
өдөр бүрд явдаг бөлгөө. 12 Тийн тус бүр охин нь эмсийн ёсоор арван 
хоёр сард байсны хойно Аха Сү Ирус хаанд ээлжээр оруулагдав. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Мирийн тосоор зургаан сар болоод анхилах 
үнэртнээр хийгээд бус юмнуудаар эмсийг арилгахын тул зургаан сар 
бөлгөө. 13 Энэ мэтээр тус бүр охины хаанд ороход эмсийн гэрээс хааны 
гэрт аваачихын тул түүний аливаа дуршсан юм нь түүнд өгөгддөг бөлгөө. 
14 Тэр нь үдшээр одоод өглөөгөөр эмсийн хоёрдугаар гэрт буцаж хааны 
эмсийг сахигч Иа Эс Кэз түшмэлийн сахилганд ирдэг бөлгөө. Хэрвээ хаан 
нь түүнийг таалаад нэрээр дуудах бус бөгөөс тэр нь хаанд дахин эс ордог 
бөлгөө. 15 Тийн бөгөөд Мудикигийн Абихэйл овгийн охин хэмээвээс, 
Мурдикигийн өөрийн охин болгон авсан Иштирийн хаанд орох ээлжийн 
болсонд тэр нь хааны эмсийг сахигч Хэки түшмэлийн тогтоосноос бус 
юмыг эс хэрэглэв. Тийн бөгөөд Иштир нь түүнийг хамаг харагчдад 
тааламжит бөлгөө. 16 Тийнхүү Иштир нь Аха Сү Ирус хааны эзэлсэн 
долдугаар жилийн тобид сар хэмээгч аравдугаар сард хааны гэрт 
оруулагдав. 17 Тийн бөгөөд хаан нь Иштирийг хамаг эмсээс үлэмж 
янаглав. Бас тэр нь хааны өмнө хамаг охидоос үлэмж хайр хийгээд 
өршөөлийг хүртэв. Бас хаан нь түүний толгойн дээр хааны титмийг тавин 
Ваштийн оронд түүнийг хатан хаан болгов. 18 Жич, хаан нь хамаг ноёд 
хийгээд боолууддаа их найр хэмээвээс, Иштирийн найрыг үйлдээд 
муждын дотор ялтныг сул тавихыг тогтоон хааны байдлын ёсоор 
өглөгүүдийг өгөв. 19 Тийн бөгөөд охидын дахин цуглахад Муртики нь 
хааны хаалганд суув. 20 Иштир нь тэр цаг болтол Муртикигийн захиснаар 
өөрийн төрөл хийгээд улсыг эс мэдүүлсэн бөлгөө. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Иштир нь Муртикигээр тэжээгдсэн цагт бүтсэн мэт түүнчлэн 



түүний захиаг бүтээв. 21 Тэр цагт Муртикигийн хааны хаалганд суусанд 
хааны үүдийг сахигч түшмэдээс хоёр хэмээвээс, Бэктана хийгээд Тирис 
нь Аха Сү Ирус хааныг алахад зориглов. 22 Тийн бөгөөд Муртики нь тэр 
үйлийг мэдээд Иштир хатан хаанд мэдүүлэв. Бас Иштир нь Муртикигийн 
нэрээр хаанд илэрхийлэв. 23 Тийн бөгөөд тэр хэрэг нь нь нээгдээд 
олдсон бөлгөө. Тиймийн тул тэд хоёул нь нэгэн модны дээр боомилогдов. 
Жич, тэр хэрэг нь цагийн туужийн номын дотор хааны өмнө бичигдэв.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Үүнээс хойно Аха Сү Ирус хаан нь Акартийн аймгийн Хамитаташийн 
Хэмэн хөвгүүнийг их болгон дэвшүүлэн түүнтэй асан хамаг ноёдоос дээр 
өндөр ширээний дээр суулгав. 2 Тийн бөгөөд хааны хаалганд асан хааны 
хамаг боолууд нь Хэмэнд мөргөж түүнийг хүндлэв. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, хаан нь тийм захисан бөлгөө. Зүгээр Мурдики нь эс мөргөн 
түүнийг эс хүндлэв. 3 Тийн бөгөөд хааны хаалганд асан хааны боолууд 
нь Мурдикид өгүүлрүүн; Чи юуны тул хааны зарлигийг тасламуй. 
хэмээлээ. 4 Тийн ахуй тэдний түүнд өдөр бүрд өгүүлсэн боловч тэр нь 
тэднийг эс сонсов. Тэндээс Мурдикигийн явдал нь зөвшөөгдөх юу хэмээн 
мэдэхийн тул тэд нь Хэмэнд өгүүлэв. Тэр юуны тул хэмээвээс, Мурдики 
нь би Иудейн хүн буй хэмээн тэдэнд мэдүүлсэн бөлгөө. 5 Тийн бөгөөд 
Хэмэн нь Мурдикигийн эс мөргөн түүнийг эс хүндэлснийг үзээд ихэд 
уурлав. 6 Тийн бөгөөд тэр нь ганц Мурдикийг барихаас жигшив. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, түүнд Мурдикийн улс нь мэдүүлэгдсэн бөлгөө. Тиймийн 
тул Хэмэн нь Мурдикигийн улс хэмээвээс Аха Сү Ирусын бүх эзлүүрэнд 
асан хамаг Иудейтнийг эвдэхийг тойров. 7 Нисан сар хэмээгч нэгдүгээр 
сард Аха Сү Ирус хааны арван хоёрдугаар жилд тэд нь Хэмэний өмнө 
өдөр бүрд, сар бүрд Адар хэмээгч арван хоёрдугаар сар болтол Фүр 
хэмээгч шавааг орхив. 8 Тийн бөгөөд Хэмэн нь Аха Сү Ирус хаанд 
өгүүлрүүн; Чиний эзлүүрний хамаг муждад улсын дунд нэгэн цацагдан 
тархаагдсан улс буй. Тийнхүү тэдний тогтоолууд нь хамаг улсаас бус буй. 
Тэд нь хааны тогтоолыг үл сахьдаг. Тиймийн тул тэднийг байлгах нь 
хаанд тустай бус буй. 9 Хэрэв хаанд тааламжит боловч тэднийг таслах нь 
бичигдэх болтугай! Тийн болбоос би хааны санд оруулагдахын тул энэ 
хэргийг бүтээгчдийн гарт нэг түмэн алтыг өгсү. 10 хэмээсэнд хаан нь 
гараасаа бэлзэгээ аваад Иудейтний дайсан болсон Акний аймгийн 
Хэмидэтний Хэмэн хөвгүүнд өгөв. 11 Бас хаан нь Хэмэнд өгүүлрүүн; 
Мөнгө нь чамд өгөгдсөн бөгөөд чиний дураараа улсад үйлдэхийн тул тэд 
нь өгөгдсөн мөн хэмээлээ. 12 Тийн бөгөөд нэгдүгээр сарын арван 
гуравдугаар өдөр хааны бичээчид нь дуудагдав. Бас Хэмэний хааны 
хэргийг дагагчдад хийгээд аливаа мужид асан түшмэдэд ба аливаа 



мужийн аливаа улсын эзлэгчдэд аливаа захиснаар түүний бичсэний 
ёсоор хийгээд аливаа улсын хэлээр бичигдэв хэмээвээс Аха Сү Ирус 
хааны нэрээр бичигдээд хааны тамгаар тамгалагдав. 13 Тийн бөгөөд 
бичгүүд нь хааны хамаг муждад улаагаар илгээгдэв. Нэгэн өдөр 
хэмээвээс Адар хэмээгч арван хоёрдугаар сарын арван гуравдугаар өдөр 
ч хамаг Иудейтэн болсон залуус ч их настан ч, бяцхан хүүхэд хийгээд эмс 
бүгдээрийг таслан алан хоосруулаад тэдний эд таваарыг олз болгон авах 
нь захигдав. 14 Хамаг улсын тэр өдөр бэлэн болохын тул хамаг муждад 
захих бичгийн буулгамал нь дэлгэрүүлэгдэв. 15 Улаанууд нь хааны 
зарлигаар Шүшэн орд харшинд өгөгдсөн захиагаар яаруулагдаад одов. 
Тийн бөгөөд хаан хийгээд Хэмэн нь уухын тул суулаа. Зүгээр Шүшэн 
балгас нь гашуудалтай болов.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийнхүү Мурдики нь хамаг үйлдсэнийг мэдээд хувцсаа хагачин үнст 
өрмөгийг өмсөн балгасны дунд одоод их гашуудалт дуугаар дуудан 
хааны хаалганд ч хүрэв. 2 Харин хэн ч өрмөгийг өмсвөөс хааны хаалганд 
орох ёсгүй бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд хааны зарлиг хийгээд захианы хүрсэн 
аливаа мужийн тэнд Иудейтний гашуудал хийгээд бацаглал ба уйллага 
ба зойллго болов. Олон ч өрмөгт хийгээд үнстээр хэвтэв. 4 Тийнхүү 
Иштирийн шивэгчид хийгээд түшмэдийн түүнд ирээд мэдүүлсэнд хатан 
хаан нь ихэд зовж, Мурдикид хувцсыг илгээн түүнээс өрмөгийг аваад 
илгээсэн боловч тэр нь эс явав. 5 Тийн бөгөөд Иштир нь хааны Хатаг 
түшмэл хэмээвээс, хааны Иштирт үйлчлэхийн тул нэгэн түшмэлийг 
дуудаад энэ юм буй бөгөөд юуны тул болсон буюу хэмээн мэдэхийн тул 
түүгээр Мурдикид зарлигийг хүргүүлэв. 6 Тийн бөгөөд Хатаг нь хааны 
хаалганы өмнө агч балгасны зээлний тэнд Мурдикид гарав. 7 Мурдики нь 
түүнд хамаг учирсан хийгээд Иудейтнийг таслахын тул Хэмэн хааны санд 
төлөөс хэмээсэн мөнгөний учир мэдүүлээд 8 Иудейтний таслахын учир 
Шүшэнд өгөгдсөн захианы бичгийн буулгамлыг Иштирт үзүүлэхийн тул 
түүнд өгөөд Иштирийн хаанд орж түүнд залбиран өөрийн улсын тул 
түүний өмнө ирэхийг захив. 9 Тийн бөгөөд Хатаг нь ирээд Мурдикийн 
үгсийг Иштирт өгүүлэв. 10 Жич, Иштир нь Хатагт өгүүлэн түүнээр 
дамжуулан Мурдикид ийн захируун; 11 Хааны муждын аль хэн ч эр буюу 
эсвээс эм нь дуудагдан өгөхүеэ хаанд дотоод харшинд орох бөгөөс нэг 
тогтоолоор алагдах буй. Ямагт аль хэнд хаан нь алтан очрыг сонговоос 
тэр нь амьд байх буй хэмээн хааны хамаг боолууд хийгээд хааны 
муждын улс нь мэддэг. Зүгээр эд гучин өдөр хаанд орохын тул эс 
дуудагдав 12 хэмээсэнд тэд нь Иштирийн үгсийг Мурдикид мэдүүлэв. 13 
Тийн бөгөөд Мурдики нь Иштирт хариу ийн өгүүлэхийг захив. Чи хааны 



гэрт байсны тул бус хамаг Иудейтэн мэт үл алагдах буй за хэмээн бүү 
сана. 14 Тэр юуны тул хэмээвээс, хэрэв чи энэ цагт тун дуугүй байвч, 
аврал хийгээд тонилгол нь бус зүгээс Иудейтэнд ирэх болъюу. Зүгээр чи 
хийгээд чиний эцгийн гэр нь эвдрэх буй. Бас чи энэ мэт цагийн тул 
эзлүүрэнд ирсэн буюу хэмээн хэн мэдмой 15 хэмээсэнд Иштир нь 
Мурдикид ийн хариу захируун; 16 Одоод Шүшэнд асан хамаг Иудейтнийг 
цуглуулж миний тул бацаглан гурван хоног өдөр шөнөөр ч идэн уун бүү 
үйлдэгтүн! Бас би хийгээд миний шивэгчид нь бацаглах буй. Тийн бөгөөд 
би ёсгүй боловч хаанд орох буй. Тийнхүү хэрэв би үхэх бөгөөс үхэх буй за 
хэмээлээ. 17 Тийн бөгөөд Мурдики нь одоод Иштирийн түүнд хамаг 
захиснаар үйлдэв.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Тэндээс гуравдугаар өдөр Иштир нь хатан хааны хувцсаа өмсөөд 
хааны гэрийн дотоод ширээний дотор хааны гэрийн тус байв. Хаан нь 
хааны ширээний дээр хааны гэрийн дотор гэрийн хаалганы тус суун авай. 
2 Тийн бөгөөд хаан нь Иштир хатан хааныг харшны дотор байсныг үзээд 
түүнийг хайрлав. Тийн хаан нь гартаа асан алтан очрыг Иштирт сунгав. 
Тийнхүү Иштир нь ойртоод очрын оройд гараа хүргэв. 3 Бас хаан нь 
түүнд ийн; Иштир хатан хаан аа! Чи юуг дурламой. Чиний гуйлга нь юу 
буй. Тэр нь эзлүүрний нэг хагас хүртэл чамд өгөгдөх буй хэмээсэнд 4 
Иштир нь өгүүлрүүн; Хэрэв хаанд тааламжит болбоос хаан хийгээд 
Хэмэн эдүгээ өдөр миний түүний тул бэлдсэн найранд ирэх болтугай! 5 
хэмээсэнд хаан нь ийн; Иштирийн өгүүлснээр үйлдэхийн тул Хэмэнийг 
яаруулагтун! хэмээн өгүүлэв. Тийн бөгөөд хаан хийгээд Хэмэний 
Иштирийн бэлдсэн найранд одов. 6 Тийн бөгөөд хаан нь үзмийн ундааны 
найранд суун атал Иштирт өгүүлрүүн; Чиний гуйлга нь юу буюу? Чиний 
эрлэг нь юу буюу. Тэр нь эзлүүрний нэг хагас хүртэл чамд бүтээгдэх буй 7 
хэмээн өгүүлсэнд Иштир нь хариу өгүүлрүүн; Миний гуйлга хийгээд эрлэг 
нь ийн; 8 Хэрэв би хааны өмнө хайрыг олсон болбоос бас хэрэв миний 
гуйлгыг өгөн эрлэгийг бүтээх нь хаанд тааламжит болбоос л хаан хийгээд 
Хэмэн нь миний тэдний тул бэлдэх найрт ирэх болтугай! Тийн бөгөөд 
маргааш өдөр би хааны өгүүлснээр үйлдсү хэмээлээ. 9 Тийн бөгөөд тэр 
өдөр Хэмэн нь баясаж жаргалант зүрхээр харив. Зүгээр Хэмэн нь 
Мурдикийг хааны хаалганы тэнд үзээд түүний боссон хийгээд, түүний тул 
эс хөдөлсний учир Мурдикигийн тус ихэд уурлав. 10 Тийн боловч Хэмэн 
нь хичээв. Тийнхүү тэр нь гэртээ хүрээд нөхдөө хийгээд Жирис гэргийгээ 
дуудахаар илгээгээд 11 тэдэнд өөрийн баяжлын цог жавхлан хийгээд 
хүүхдийн олон тоо ба хааны түүнийг ихэтгэх хааны ноёд хийгээд 
боолуудын дээр өндөр болгосныг мэдүүлэв. 12 Бас Хэмэн нь өгүүлрүүн; 



Иштир хатан хаан нь өөрийн бэлдсэн найранд намайг хаантай оруулан 
бус хүнийг эс оруулав. Бас маргааш би хаантай түүнд уригдсан буй. 13 
Зүгээр миний Иудейн Мурдики хэмээгч хүний хааны хаалганд суухыг үзэн 
атал энэ хамаг нь надад тусгүй буй 14 хэмээсэнд түүний Жирис гэргий нь 
хийгээд түүний хамаг нөхөд нь түүнд ийн өгүүлрүүн; Тавин тохойн төдий 
өндөр модыг үйлдүүлээд маргааш Мурдикийг түүний дээр боомлохын 
учир хаанд хүсэн үйлд. Тийн бөгөөд жаргалтайгаар хаантай найранд 
ортугай! хэмээсэнд тэр нь Хэмэнд тааламжит бөлгөө. Тийн бээр тэр нь 
модыг үйлдүүлэв.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Тэр шөнөд хаан нь нойрсож эс чадаад цагийн дурдатгалын номыг 
авчруулав. Тийн бээр тэр нь хааны өмнө уншигдав. 2 Тийн бөгөөд Тирис 
хоёр түшмэлийн Аха Сү Ирус хааныг алах зоригт болсныг Мурдикийн 
мэдүүлсний учир бичигдсэн нь олдов. 3 Тийнхүү хаан нь ийн өгүүлрүүн; 
Үүний тул Мурдикид ямар хүндлэл хийгээд хэргэм нь өгөгдсөн буюу 
хэмээн өгүүлсэнд хаанд үйлчлэгч боолууд нь түүнд ийн; Тэр Мурдикид юу 
ч эс өгөгдөв 4 хэмээсэнд хаан нь ийн; Хүрээнд хэн буй хэмээн өгүүлэн 
атал Хэмэн нь Мурдикид бэлтгэсэн модны дээр түүнийг боомилохын учир 
хаанд өгүүлэхийн тул хааны гэрийн гадаад хүрээнд орсон бөлгөө. 5 Тийн 
бөгөөд хааны үйлчлэгч нар нь хаанд ийн; Хэмэн нь хүрээнд байна 
хэмээсэнд хаан нь; Түүнийг оруулагтун! хэмээн өгүүлэв. 6 Тийнхүү 
Хэмэний орсонд хаан нь түүнд ийн өгүүлрүүн; Хааны хүндэлхүеэ таалсан 
хүнд юуг үйлдэх вэ? хэмээсэнд Хэмэн зүрхэндээ ийн; Хаан нь надаас бус 
хэнийг үлэмж хүндлэхийг таалмуй хэмээн сэтгээд хаанд өгүүлрүүн; 7 
Хааны хүндлэхүеэ таалах хүнд ийн; 8 Хааны өмсдөг хааны хувцас 
хийгээд хааны унах морь ба хааны толгойн дээрээ тавьдаг титим нь 
авчруулагдах бөгөөд 9 тийнхүү хувцас хийгээд морь хааны маш хүндэт 
ноёнд өгөгдөх ба тэр нь хааны хүндлэхүеэ таалах хувцасдын балгасны 
зээлэнд морийг унуулаад түүний өмнө ийн; Энэ мэтээр би хааны 
хүндлэхүеэ таалах хүнд үйлдэгдэх буюу хэмээн дуудах болтугай! 10 
хэмээсэнд хаан нь Хэмэнд ийн; Өөрийн өгүүлснээр хувцад хийгээд 
морийг аваад хааны хаалганд суугч Иудейн овогт Мурдикид энэ мэтээр 
яаран үйлд. чиний хамаг өгүүлснээс юу ч үл дутах болтугай! 11 
хэмээсэнд Хэмэн нь хувцад хийгээд морийг аваад Мурдикид өмсгөөд 
балгасны зээлэнд хүндлэгдэхүеэ таалсан хүнд энэ мэтээр үйлдэх буй 
хэмээн дуудав. 12 Тийн бөгөөд Мурдики нь хааны хаалганд дахин ирэв. 
Зүгээр Хэмэн гашуудан толгойгоо бөхийгээд гэртээ яарав. 13 Тийн 
бөгөөд Хэмэн нь биетэй аливаа учирсныг Жирис гэргий хийгээд нөхөддөө 
мэдүүлэв. Тийнхүү түүний цэцэн хүн бөгөөд тэр нь Иудейн төрлөөс 



болбоос чи түүний тул бүтэмжит үл болон эрхгүй түүний өмнө унах буй 14 
хэмээн тэдний түүнтэй өгүүлэлдэн атал хааны түшмэл нь ирээд 
Иштирийн бэлтгэсэн найранд Хэмэнийг яаруулан аваачив.  

Долдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд хаан хийгээд Хэмэн нь Иштир хатан хаантай найрлахын 
тул одов. 2 Тийнхүү хаан нь хоёрдугаар өдөр үзмийн ундааны найранд 
Иштир хатан хаанд дахин өгүүлрүүн; Иштир хатан хаан аа! Чиний гуйлга 
нь юу буюу. Тэр нь чамд өгөгдөх буй. Бас чиний эрлэг нь юу буюу. Тэр нь 
эзлүүрний хагас хүртэл бүтээгдэх буй 3 хэмээсэнд Иштир хатан хаан нь 
хариу өгүүлрүүн; Хаан аа! Хэрэв би чиний өмнө хайрыг олбоос бас хэрэв 
энэ нь хаанд тааламжит болох бөгөөс миний эрлэгээр миний улс нь 
алагдах эвдрүүлэгдэж хоорсуулагдах тул худалдагдсан буй. Зүгээр хэрэв 
бид боолууд хийгээд шивэгчид болж худалдагдсан болбоос би дургүйгээр 
байх бөлгөө. Тийн боловч дайсан нь хааны хорыг хариулан үл чадах 
бөлгөө 5 хэмээсэнд Аха Сү Ирус хаан нь өгүүлрүүн; Зүрхэндээ энэ мэтээр 
үйлдэхийг зүрхээрээ бардамлагч нь хэн буй. Тэр нь хаана буй 6 
хэмээсэнд Иштир нь өгүүлрүүн; Эсэргүүцэгч хийгээд дайсан хүн 
хэмээвээс, энэ хорт Хэмэн мөн хэмээсэнд Хэмэн нь хаан хийгээд хатан 
хаанаас айв. 7 Тийн бөгөөд хаан нь уурлаж үзмийн ундааны найраас 
босоод орд харшийн цэцэрлэгт одов. Тийнхүү Хэмэн нь өөрийн амины 
тул Иштир хатан хаанаас гуйхын тул босов. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр 
нь хааны түүний тус хорыг зориглосныг үзэв. 8 Тийн бөгөөд хааны орд 
харшны цэцэрлэгээс үзмийн ундааны найрын оронд буцсанд Хэмэн нь 
Иштирийн суусан дэвсгэрийн дээр унасан бөлгөө. Тийнхүү хаан нь ийн; 
Бас тэр нь миний гэрийн дотор хатан хааныг хүчлэх үү? хэмээн хааны энэ 
үгийг өгүүлсэнтэй цэцэн Хэмэний нүүр бүрхэгдэв. 9 Жич, түшмэдээс 
Хэрэбуна хэмээгч нь хааны өмнө ийн; Бас Мана, хааны учир сайныг 
өгүүлэгч Мурдики тул Хэмэний үйлдсэн тавин тохойн төдий өндөр мод нь 
гэрийн дэргэд байна хэмээсэнд хаан нь өгүүлрүүн; Түүнийг тэрхүү модны 
дээр боомилогтун! 10 хэмээн өгүүлсэнд тэд нь Хэмэний Мурдикийн тул 
бэлтгэсэн модны дээр түүнийг боомилов. Тийн бээр хааны дур нь 
намхрав.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Тэр өдөр Аха Сү Ирус хаан нь Иудейтний Хэмэн дайсны гэрийг Иштир 
хатан хаанд өгөв. Бас Мурдики нь хааны өмнө ирэв. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Иштир нь Мурдики түүнд ямар төрөл ахуйг хаанд мэдүүлсэн 
бөлгөө. 2 Тийн бөгөөд хаан нь Хэмэнээс авсан билишигийг гараасаа 
аваад Мурдикид өгөв. Жич, Иштир нь Мурдикийг Хэмэний гэрийн 



тэргүүлэгч болгон тогтоов. 3 Бас Иштир нь хаанд дахин өгүүлэн; Түүний 
хөлд хөсөр унан уйлан гуйж Акаригийн аймгийн Хэмэний Иудейтний тус 
сэтгэсэн хор хийгээд аргыг болиулахыг гуйв. 4 Тийн бөгөөд хааны Иштирт 
алтан очрыг сунгасанд Иштир нь босоод хааны өмнө байж ийн өгүүлрүүн; 
5 Хэрэв хаанд тааламжит болох бөгөөд би түүний өмнө хайрыг олсон 
болбоос бас хэрэв энэ үйл нь хааны өмнө зөвт буй бөгөөд би түүний 
өмнө тааламжит болбоос Акарийн аймгийн Хэмидэтэн Хэмэн хөвгүүний 
аргалсан бичгүүдийг буцаахуяа бичигдэх болтугай! хэмээвээс, тэр нь 
хааны хамаг муждад агч Иудейтнийг таслахын тул бичсэн бөлгөө. 6 
Харин би өөрийн улсын тус ирэх хор захиж үзэж чадах буюу. Бас би 
өөрийн төрлийн эвдрэлийг яаж үзэж чадах буюу 7 хэмээсэнд Эхү Сү Ирус 
хаан нь Иштир хатан хаанд Иудейн овогт Мурдикид өгүүлрүүн; Мана, би 
Иштирт Хэмэний гэрийг өгсөн бөгөөд Хэмэн нь Иудейтний тус гараа 
өргөсний тул модны дээр боомилогдсон буй. 8 Тийн бөгөөд өөрийн 
сэтгэлээр Иудейтны тул хааны нэрээр бичиж хааны тамгаар тамгалагтун! 
Тэр юуны тул хэмээвээс, хааны нэрээр бичигдсэн хийгээд тамгаар 
тамгалагдсан бичгийг хэн ч үл буцааж чадах буй хэмээлээ. 9 Тийн бөгөөд 
тэр цагт Сиван хэмээгч гуравдугаар сарын хорин гуравдугаар өдөр хааны 
бичээчид нь дуудагдав. Тийнхүү Мурдикийн хамаг захирснаар Иудейтэнд 
хийгээд хааны хэргийг дагагчдад муждын тэргүүлэгчид хийгээд түшмэдэд 
хэмээвээс, Энэтхэгээс Күс хүртэл зуун хорин долоон морийн тус бүр 
мужид түүний бичгийн ёсоор хийгээд тус бүр улсын хэлээр ба Иудейтэнд 
тэдний хэлээр хийгээд тэдний бичихийн ёсоор бичигдэв. 10 Тийн бөгөөд 
тэр нь Аха Сү Ирус хааны нэрээр бичээд хааны тамгаар тамгалаад 
бичгүүдийг морийг унагчид хийгээд луусууд ба тэмээд хийгээд залуу 
тэмээдийг унагчдаар улаагаар илгээв. 11 Тэд бичгүүдээр хаан нь аливаа 
балгасанд агч Иудейтэнд ийн; Чуулаад өөрийн амины тул босож аливаа 
мужийн улс нь таныг таслах бөгөөс тэднийг хийгээд тэдний хамаг хүүхэд 
ба эмсийг эвдэн алан хоосруулж тэдний агуурсыг олз болгон авагтун! 
хэмээн хаан нь эрхийг өгөв. 12 Энэ нь ганц өдөр хэмээвээс, Адар сар 
хэмээгч арван хоёрдугаар сарын арван хоёрдугаар өдөр нь Аха Сү Ирус 
хааны хамаг муждад болов. 13 аливаа мужид захин бичгийн буулгамал 
хийгээд Иудейтний тэр өдөр өөрийн дайснуудын тус биеэ халхлахын тул 
бэлэн болох нь хамаг улсад мэдүүлэгдэв. 14 Луусад хийгээд тэмээдийг 
унагч элчис хааны зарлигаар дуудагдан заргалдаж ирэв. Захиа нь Шүшэн 
орд харшнаас дэлгэрүүлэгдэв. 15 Тийн бөгөөд Мурдики нь хааны хөх 
хийгээд цагаан өнгөт хувцаст хийгээд алтан ба их титимт хийгээд нарийн 
бүс хөхөвтөр улаан дээлтэйгээр хааны өмнөөс гарав. Тийн бөгөөд Шүшэн 
балгас нь баясалдан жаргалдав. 16 Иудейтэнд гэр хийгээд жаргалан ба 
баясгалан хийгээд хүндлэл буй бөлгөө. 17 Тийн бөгөөд хааны зарлиг 
хийгээд захианы аливаа мужид хийгээд аливаа балгасанд хүрвээс, тэнд 



Иудейтэнд баясгалан хийгээд, жаргалан ба найр хийгээд сайн өдөр 
болов. Тийн бөгөөд газрын улсаас олон нь Иудейтний ёст болов. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, тэд нь Иудейтнээс айв.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Адар сар хэмээгч арван хоёрдугаар сарын арван 
гуравдугаар өдөр хааны зарлиг хийгээд цаазыг бүтээхүеэ шадар болсонд 
Иудейтний дайснууд нь тэдний дээр эрхт болхуяа найдавч, харин тэр 
мэтээр үл болон Иудейтний тэднийг өшөөлөгчдийн дээр эрхэт болсон 
өдөр 2 Иудейтэн нь тэднийг хорлохуяа хүсэгчдийн эсэргүүцэхийн тул Аха 
Сү Ирус хааны хамаг муждаар өөр өөрийн балгадад цуглав. Тийн бөгөөд 
хэн ч тэдний тус эсэргүүцэж эс чадав. Тэр юуны тул хэмээвээс, хамаг улс 
нь Иудейтнээс айв. 3 Жич, муждын хамаг түшмэд хийгээд ноёд ба 
тэргүүлэгчид хийгээд хааны хэргийг дагагчид нь Мурдикигаас айсны тул 
Иудейтэнд туслав. 4 Мурдики хэмээвээс, хааны гэрт их болоод хамаг 
муждад их алдарт болсон бөлгөө. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэрхүү 
Мурдики хүн нь улам улмаар үлэмж их болов. 5 Тийн бөгөөд Иудейтэн нь 
дайснуудаа илдийн ирээр таслан эвдрүүлэн үхүүлж тэднийг өшөөлөгчдөд 
дураараа үйлдэв. 6 Тийн бээр Шүшэн орд харшинд Иудейтэн нь таван 
зуун хүнийг таслан алаад 7 Иудейтний дайсан болсон Хэмитэдагийн 
Хэмэн хөвгүүний Фаршандата хийгээд Далфун ба, Ашфта хийгээд 8 
Фората ба Адалияа хийгээд Аридата ба 9 Фармашта хийгээд Аришай ба, 
Аридай хийгээд Ра Жиа Цата хэмээгч арван хөвгүүнийг алав. 10 Зүгээр 
тэд олзыг эс авав. 11 Тэр өдөр Шүшэн орд харшинд алагсдын тоо нь 
хаанд мэдүүлэгдэв. 12 Тийн бөгөөд хаан нь Иштир хатан хаанд 
өгүүлрүүн; Иудейтэн нь Шүшэн орд харшны дотор таван зуун хүн хийгээд 
Хэмэний арван хөвгүүнийг таслан алав. Бас тэд нь хааны бус муждад юуг 
үйлдсэн буюу. Чиний гуйлга нь юу буюу. Тэр нь чамд өгөгдөх бас чиний 
бус эрлэг нь юу буюу. Тэр нь чамд бүтээгдэх буй 13 хэмээсэнд Иштир нь 
өгүүлрүүн; Хэрэв хаанд тааламжит болбоос л эдүгээ өдрийн захианы 
ёсоор Шүшэн орд харшинд үйлдсэн мэт түүнчлэн маргаашийн үйлдэхийн 
тул захиа нь Иудейтэнд өгөгдөх бөгөөд Хэмэний арван хөвгүүн нь модны 
дээр боомилогдох болтугай! 14 хэмээсэнд хаан нь тэр мэтээр үйлдэхийг 
захив. Тэр захианы сүнсэнд өгөгдсөнөөр Хэмэний арван хөвгүүд нь 
боомилогдов.  

* Verses missing.  

Esther 9:15 through 10:3 was missing in Brad Jolly's file. The following text 
was transcribed from the 2000 MBTC Bible by Robert D. Wood, compiler.  



15 Сусын иудейчүүд Адар сарын арван дөрөв дэх өдөр мөн цугдацгаан, 
Сусад гурван зуун хүнийг алсан боловч тэд тонуул үйлдсэнгүй. 16 Мөн 
хааны мужуудын бусад иудейчүүд өөрсдийн амиа хамгаалж, 
дайснуудаасаа ангижран, өөрсдийн өшөөтнүүдээс далан таван мянгыг 
алахаар цутларав. Гэвч тэд тонуул үйлдсэнгүй. 17 Энэ нь Адар сарын 
арван гурав дахь өдөр болсон бөгөөд арван дөрөв дэх өдөр нь тэд 
амарч, энэ өдрийг найр наадам баярын өдөр болгов. 18 Харин Сусын 
иудейчүүд тэр сарын арван гурав дахь болон арван дөрөв дэх өдөр 
цугларч, арван тав дахь өдөр нь амарцгаан, энэ өдрийг найр наадам 
баярын өдөр болгов. 19 Тиймээс захын хотуудад амьдрагч хөдөө нутгийн 
иудейчүүд Адар сарын арван дөрөв дэх өдрийг баясах, найр наадам, 
баяр цэнгээн хийн цайлах, бие биедээ идээний хувийг илгээх амралтын 
өдөр болгодог. 20 Тэгээд Мордехаи эдгээр явдлуудыг тэмдэглэж, хаан 
Ахашверошийн хол, ойрын бүх мужуудад амьдрагч бүх иудейчүүдэд 
захидлуудыг илгээв. 21 Захидлууддаа тэр жил бүрийн Адар сарын арван 
дөрөв дэх өдөр, мөн сарын арван тав дахь өдрийг тэмдэглэхийг үүрэг 
болгов. 22 Учир нь тэдгээр өдрүүдэд иудейчүүд дайснаасаа ангижирсан 
ба энэ сар нь тэдний хувьд уй гашуугаас баяр хөөр, гашуудлаас 
цэнгэлийн өдөр болсон тул тэд эдгээр өдрүүдийг найр наадам, баяр 
цэнгээн, мөн идээний хувийг бие биендээ илгээх болон ядуучуудад бэлэг 
өгөх өдрүүд болгох ёстой. 23 Тийнхүү иудейчүүд өөрсдийн хийж эхэлсэн 
байснаа болон Мордехаин тэдэнд бичсэн зүйлийг үүрэг болгон авав. 24 
Учир нь агаг хүн, Хаммедагийн хүү, бүх иудейчүүдийн дайсан Хаман 
иудейчүүдийг устгахаар тэдний эсрэг төлөвлөн, тэднийг устган 
сүйрүүлэхээр Пур буюу шавга орхин шодсон билээ. 25 Гэвч энэ нь хаанд 
хүрэхэд хаан иудейчүүдийн эсрэг Хаманы санаачилсан хорон муу 
төлөвлөгөө нь өөрийнх нь толгой дээр буух ёстой гэж үзэн, мөн түүнийг 
болоод хөвгүүдийг нь дүүжлүүрт дүүжлэх ёстой хэмээн захидлаар 
тушаав. 26 Тиймээс тэд энэхүү өдрүүдийг Пурын нэрээр Пурим хэмээн 
нэрлэв. Мөн энэ захидал дахь зааврууд буюу тэд энэ тухайд үзсэн болон 
тэдэнд тохиолдсон зүйлсээс болж 27 иудейчүүд өөрсөддөө, өөрсдийн үр 
удамдаа болон тэдэнтэй нэгдсэн бүхэнд жил бүрийн тогтоосон цаг 
болоод ёс журмынхаа дагуу эдгээр хоёр өдрийг тэмдэглэхээ 
орхигдуулахгүйн тулд заншил болгон тогтоов. 28 Эдгээр өдрүүдийг үеийн 
үед гэр бүл, муж болон хот бүр дурсан санаж, тэмдэглэх ёстой. Пуримийн 
эдгээр өдрүүд нь иудейчүүдийн дунд тэмдэглэгдэхээ болих ч юм уу, 
эсвэл тэдний үр удмын дурсамжаас арилах ёсгүй. 29 Тэгэхэд Абихаилын 
охин Хатан Естер иудей Мордехаитай хамт Пуримийн тухай хоёр дахь 
захидлыг батлахаар бүрэн эрхтэйгээр бичив. 30 Тэр Ахашверошийн 
хаант улсын зуун хорин долоон мужууд уруу бүх иудейчүүдэд 
захидлуудыг ялангуяа амар амгалан болон үнэний үгсийг илгээв. 31 Энэ 



нь тогтоосон цагуудад Пуримийн эдгээр өдрүүдийг иудей Мордехаи 
болон хатан Естер нараас тэдэнд тогтоосонтой адил тэд өөрсөддөө 
болон өөрсдийн үр удамдаа өөрсдийн мацаг барих болон гашуудах үеийн 
тухайд заан тогтоосонтой адил тогтоохын тулд юм. 32 Ийнхүү Естерийн 
зарлиг нь Пуримийн талаар эдгээр заншлуудыг тогтоосон бөгөөд энэ нь 
номд бичигдэв.  

Аравдугаар бүлэг  

Хаан Ахашверош газар нутагтаа болон далайн эрэг хавийн нутагтаа ч 
алба гувчуур оногдуулав. 2 Түүний эрх мэдэл болон хүч чадлын бүх 
үйлсийн тухай, мөн Мордехаид хаанаас дэвшүүлж хүртээсэн алдар 
гавъяаны бүрэн илтгэл, энэ бүхэн нь Персийн болон Медийн Хаалын 
Судрын он дарааллын Номд бичигдээгүй гэж үү? 3 Учир нь иудей 
Мордехаи нь хаан Ахашверошийн удаах хүн байсан ба иудейчүүдийн 
дунд онцгой нэр төртэйн гадна, өөрийн садан төрлийн тааллыг олсон, 
ард түмнийхээ сайн сайхныг эрэлхийлж, өөрийн бүхэл үндэстнийхээ аз 
жаргалын төлөө ярьдаг хүн байлаа.  

 

Иов хэмээгч ном Нэгдүгээр бүлэг  

1 Үж хэмээгч газарт Иов нэрт хүн буй бөлгөө. Тэр хүн нь төгс хийгээд зөвт 
ба бурхнаас айж муугаас зугтаадаг бөлгөө. 2 Түүнд долоон хөвгүүн 
хийгээд гурван охид нь төрөгдөв. 3 Түүний эд агуурс гэвэл, долоон 
мянган хонь хийгээд гурван зуун тэмээ ба таван зуун хосын төдий шар 
хийгээд таван зуун эм илжиг ба маш олон боолууд бөлгөө. Тийнхүү тэр 
хүн нь зүүн зүгийн хамаг хүмүүсээс их бөлгөө. 4 Тийн бөгөөд түүний 
хөвгүүд нь тус бүр өөрийн өдөр гэртээ найрыг үйлдэн, гурван эгч дүүдээ 
илгэн тэдэнтэй идэлцэн уулцахын тул тэднийг урив. 5 Тийн бөгөөд тэдний 
найрын өдрүүдийн дуусахад Иов нь тэднийг ариутгахын тул илгээж эрт 
маргааш босон, тэдний бүхэл тоогоор тахилуудыг өргөв. Тэр юуны тул 
гэвэл, Иов нь ийн; Хэрвээ миний хөвгүүд нь нүглийг үйлдэж бурхныг 
зүрхээрээ доромжилсон болов уу? хэмээн өгүүлэв. Энэ мэтээр Иов нь эд 
хамаг өдрүүдэд үйлдэв. 6 Тийн бөгөөд нэгэн өдөр бурхны хөвгүүдийн 
биеэ үзүүлэхийн тул Жахуагийн өмнө ирсэнд Сатана нь тэдний дунд 
ирэв. 7 Тийн бөгөөд Жахуа нь Сатанад ийн; Чи хаанаас ирсэн буюу 
хэмээн зарлиг болсонд Сатана хариу айлтгаруун; Дэлхий дээр нааш 
цааш яван, түүнийг тойрон явснаар ирэв би. 8 хэмээн айлтгасанд Жахуа 
нь Сатанад ийн; Чи миний Иов боолыг ажигласан буюу гэвэл, дэлхий 
дээр түүнд адил нэг ч үгүй буй. Тэр нь төгс хийгээд зөвт ба бурхнаас айж 



муугаас зугтаадаг хүн буй. 9 хэмээн зарлиг болсонд Сатана нь Жахуад 
хариу айлтгаруун; Иов нь бурханд шангүйгээр зарагдана. 10 Чи түүний 
тойронд хийгээд түүний гэрийн тойронд ба түүний хамаг ахуйн тойронд 
хашааг тавьсан биш үү. Чи түүний гарын үйлдвэрийг адисласан буй. 
Түүний эд агуурс ч газрын дээр үлэмжлэгдсэн буй. 11 Зүгээр эдүгээ 
мутраа сунган түүний хамаг ахуйг эвдэх бөгөөс тэр нь чинийнүүрийн өмнө 
чамайг доромжлох буй. 12 хэмээн айлтгасанд Жахуа нь зарлиг болруун; 
Мана. Түүний хамаг ахуй нь чиний эрхийн доор буй. Зүгээр түүний биеийн 
тус гараа бүү өргө, хэмээн зарлиг босонд Сатана нь Жахуагийн өмнөөс 
гарав. 13 Тийн бөгөөд нэг өдөр Иовын хөвгүүд хийгээд охидын ахтайгаа 
гэрийн дотор идэлцэн үзмийн ундааг уулцан байхуйяа 14 нэгэн элч нь 
Иовд ирээд ийн өгүүлрүүн; Шаруудын хагалсан бөгөөд илжигнүүдийн 
тэдний дэргэд идэлцсэнд, 15 Са Битэн нь тэдний дээр довтлон тэднийг 
булаагаад залуусыг илдээр тасалсан буй. Ямагт би чамд мэдүлэхийн тул 
зугтаасан буй. 16 хэмээн өгүүлэн атал бусад нэг нь ирээд ийн; Бурхны 
гал нь огторгуйгаас унаад, хоньд хийгээд залуусыг галдаж түлсэн буй. 
Ямат би чамд мэдүүлэхийн тул зугтаасан буй. 17 хэмээн өгүүлэн атал 
бусад нэг нь ирээд ийн; Кладитан нь гурван анги болоод тэмээдийн дээр 
довтлон тэднийг булаан аваачсан буй. Бас тэд нь залуусыг илдээр 
таслан буй. Ямагт би чамд мэдэгдэхийн тул зугтаасан буй. 18 хэмээн 
өгүүлэн атал бусад нэгэн нь ирээд ийн; Чиний хөвгүүд хийгээд охидын 
өөрийн ахын гэрийн дотор идэлцэн үзмийн ундааг уулцан атал, 19 Мана. 
говиос хуй салхины ирээд, гэрийн дөрвөн зүгийг цохисноор гэр нь 
залуусын дээр унасан буй. Тийн бээр тэд нь үхсэн буй. Ямагт би чамд 
мэдүүлэхийн тул зугтаасан буй. 20 гэсэнд Иов нь босоод хувцсаа 
хагачин, үсээ аваад хөсөр унан мөргөж өгүүлрүүн; 21 Би өөрийн умайгаас 
нүцгэнээр гараад нүцгэнээр тэдэнд буцах буй. Жахуа нь өгөв. Жахуа ч 
авав. Жахуагийн нэр нь магтагдах болтугай! гэлээ. 22 Иов нь эд хамаг 
юмаар нүглийг эс үйлдэн, бурхны тус хорыг эс айлтгав.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд нэг өдөр биеэ үзүүлэхийн тул бурхны хөвгүүдийн 
Жахуагийн өмнө ирэхэд Сатана нь тэдний дунд бииеэ үзүүлэхийн тул 
ирэв. 2 Тийн бөгөөд Жахуа нь Сатанад ийн; Чи хаанаас ирсэн буюу 
хэмээн зарли г облсонд Сатана нь хариу айлтгаруун; Дэлхий дээр нааш 
цааш яван, түүнийг тойрон явснаас ирэв би. 3 хэмээн айлтгасанд Жахуа 
нь Сатанад зарлиг болруун; Чи миний Иов боолыг ажигласан буюу. Тэр 
юуны тул гэвэл, дэлхий дээр түүнд адил нэгэн ч үгүй буй. Тэр нь төгс 
хийгээд зөвт ба бурхнаас айж, муугаас зугтаадаг хүн буй. Бас чи намайг 
шалтгаангүйгээр түүнийг таслахыг босгосон боловч тэр нь эдүгээ болтол 



зөвөө эс орхив. 4 хэмээн зарлиг болсонд Сатана нь хариу айлтгаруун; 
Мана. Хүн нь арьсыг арьсны тул өгөн өөрийн амины тул хамгийг өгөх буй. 
5 Зүгээр чи эдүгээ мутраа сунган түүний яс хийгээд маханд хүргэх бөгөөс 
тэр нь чиний нүүрийн өмнө чамайг доромжилно. 6 хэмээн айлтгасанд 
Жахуа нь Сатанад ийн; Мана. Тэр нь чиний эрхийн доор буй. Тийн боловч 
түүний амийг таслан бүү үйлд. 7 хэмээн зарлиг болсонд Сатана нь 
Жахуагийн өмнөөс гараад, Иовыг хөлийн улнаас орой хүртэл халуун 
шархтай болгов. 8 Тийн бөгөөд тэр нь биеэ хусахын тул эвдэрсэн шавар 
савыг аваад үнсний дунд суув. 9 Тийн бөгөөд түүний гэргий нь түүнд ийн; 
Чи эдүгээ болтол зөвөө үл орхиму. Бурхныг доромжлоод өгтүгэй! 10 
хэмээсэнд тэр нь гэргийд ийн; Мунхаг эмсээс нэгэн мэт чи өгүүлэх юу. 
Бид бурхнаас сайныг хүртэл мууг ч үл хүртэх буюу гэлээ. 11 Зөвийн 
гурван нөхөр нь түүнд энэ хамаг муугийн учирсныг сонсоод тус бүр 
өөрийн орноос ирэв гэвэл, Тимэний аймгийн Илифэж хийгээд Шүхийн 
Билхад ба На Э Мадын аймгийн Зофар бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, тэд 
нь түүнтэй гашуудан түүний амруулахын тул ирэлцэхүйеэ зөвлөлцсөн 
бөлгөө. 12 Тийн бөгөөд тэд нь нүдээ өргөн түүнийг холоос үзээд эс танив. 
13 Тийн ахуйд тэд нь их дуу гаран уйлавай. Бас тус бүр нь хувцсаа 
хагачиж толгойныхоо дээр шороог огторгуйн тийш хаяв. 14 Тийн бээр тэд 
нь түүнтэй долоон өдөр хийгээд долоон шөнийн турш шороонд суулцав. 
Харин хэн ч түүнд үгийг эс өгүүлэв. Тэр юуны тул гэвэл, түүний 
зовлонгийн маш их байсныг тэд нь үзэв.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Түүнээс хойно Иов нь ийн өгүүлэв. 3 Миний төрөгдсөн өдөр нь эвдрэх 
бөгөөд Мана. эр нь төрөгдсө буй хэмээн өгүүлсэн шөнө нь эвдрэх 
болтугай! 4 Тэрхүү өдөр нь харанхуй болох болтугай! Түүнийг бурхан нь 
дээрээс хэзээ ч үл ажиглах болтугай! Түүнийг гэрэл нь үл гийгүүлэх 
болтугай! 5 Харанхуй хийгээд үхлийн шүүвэр нь түүнийг барих болтугай! 
Түүний дээр үүл нь байх болтугай! Өдрийн хав нь харанхуй нь түүнийг 
айлгах болтугай! 6 Тэрхүү шөнийг өтгөн харанхуй нь барих болтугай! Тэр 
нь жилийн өдрүүдтэй үл нийлэн, сарын тоонд үл орон болтугай! 7 Мана. 
Тэр шөнө нь ганцаар болох болтугай! Цэнгэлгэн нь хэзээ ч түүнд үл ирэх 
болтугай! 8 Ливитаныг босохыг туурвигчид болон өдрийг хараагчид нь 
түүнийг хараах болтугай! 9 Түүний бүрүйн одод нь бүрхэг болох болтугай! 
Гэрлээ хүлээсэн боловч гэрэл ч үл болох болтугай! Үүр цайхыг үл үзэх 
болтугай! 10 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь умайн үүддийг эс хаан миний 
нүднээс зовлонг эс нуув. 11 Би умайгаас гарахуйяа юуны тул эс үхэв ээ? 
Би төрөгдөхдөө юуны тул амиа эс гаргав аа? 12 Эбүдүг нь юуны тул 
намайг авав аа Миний хөсөн хөх нь юуны тул намайг авав аа? 13 Тийн 



бус болбол би эдүгээ хэвтэж амраад, унтаж амрах бөлгөө. 14 Би биеийн 
тул булшуудыг үүдсэн хаад хийгээд дэлхийн тэргүүлэгчидтэй болох 
бөлгөө. 15 Эсвэл би хадгалсан алтад хийгээд гэрүүдээ мөнгөөр дүүргэсэн 
ноёдтой болох бөлгөө. 16 Би нуусан дутуу төрөгдөл мэт гэвэл, гэрлийг эс 
үзсэн хүүхэд мэт болох бөлгөө. 17 Тэнд хилэнцтэн нь зовоохоос зогсоно. 
Тэнд ч эчигсэд нь амарна. 18 Хоригдон суусан нь хамт амарч зүхэгчийн 
дууг эс сонсоно. 19 Бага хийгээд их нь тэнд буй. Боол нь эзнээсээ хол 
тавигдана. 20 Зовлонтод гэрэл нь юуны тул өгөгдсөн бөгөөд сүнсээ 
гашуудагчид амь нь юуны тул өгөгдсөн буй. 21 Тэд нь үхлийг хүссэн 
боловч үхэл нь үл ирнэ. Тэд нь нуусан сангуудаас үхлийг үлэмж бэдэрнэ. 
22 Тэд нь хүүрийн булшийг олох бөгөөс жарган маш их баясах бөлгөө. 23 
Хүний явдал нь нуусан бөгөөд бурхан нь түүнийг хүрээлсэн болбол тэр 
мэт буй. 24 Тэр юуны тул гэвэл, миний идэхэд уйллага нь ирнэ. Миний 
бархирал нь ус мэт асгагдана. 25 Тийн бөгөөд миний айсан аюул нь 
миний дээр тогтсон бөгөөд миний сэжиглэсэн нь миний дээр ирсэн буй. 
26 Би аймшиггүй байсан бус, амар ч эрд ч байсан бус боловч зүгээр 
зовлон нь ирэв.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Тимэний Илифэж нь ийн хариу өгүүлрүүн; Хэрвээ бид чамд 
өгүүлэхийг торчих бөгөөс чи сулрах буюу. 2 Зүгээр хэн өгүүлэлгүйгээр 
байж чаднам. 3 Мана. Чи олныг сургаад тэнхээгүй гаруудыг хүчтэй 
болгов. 4 Чиний үгс нь бүдрэгчийг босгодог бөлгөө. Чи бөхийх өвгүүдийг 
тэнхрүүлэв. 5 Зүгээр эдүгээ чамд хүргэсний тул чи сацан чиний хүртэл 
хүрсний тул гашуудна. 6 Чиний бурхнаас айх нь чиний түшлэг биш үү? 
Чиний зөвт явдал ч чиний найдлага биш үү? 7 Аль хэн буруугүй байтал 
хоосорсон буюу. Аль хэн зөвт байтал эвдэрсэн буюу, хэмээн санатугай! 8 
Миний үзсэнээр хилэнцийг хагалагчид хийгээд хорыг цацагчид нь түүний 
үрсийг хаддаг. 9 Тэд гэвэл, бурхны хуй шуургаар эвдрэн, түүний уурын 
амьсгалаар хоосруулагдана. 10 Арсланы урхирал хийгээд хар арсланы 
дуу нь зогссон бөгөөд, залуу арслангуудын шүдэд нь эвдэрсэн буй. 11 
Хүчит арслан нь олзгүйн тул үхсэн буй. Эм арсланы зулзагад нь 
тараагдсан буй. 12 Надад нэг хэрэг нь нууцаар хүргэгдэв. Миний чих нь 
түүнээс өчүүхнийг авав. 13 Шөний г үзэгдлүүдийн санаачлагад хүний 
чанга нойроор дарагдах цагт 14 Аюул хийгээд чичрэл нь надад учрав. 
Түүнээс миний хамаг ясууд нь чичрэв. 15 Тэр цагт нэг тодотгол нь миний 
өмнө өнгөрөв. Тийн бөгөөд миний бииеийн үс нь үзүүрээрээ босов. 16 Тэр 
нь зогсов. Зүгээр би түүний хэв дүрмийг үзэж эс чадав. Дүрс нь миний 
нүдний өмнө бөлгөө. 17 Аниргүй атал би нэг дууг сонсов. Тэр дуу нь ийн; 
Хүн нь бурхнаас зөвт болох бөгөөд хүн ч түүнийг боловсруулагчаас ариун 



болох буюу. 18 Мана. Тэр нь өөрийн боолуудад үл түшиж, өөрийн 
анхилуудыг үл сайшаана. 19 Тийм болбол шавар гэрүүдэд суугдыг яахин 
сайшаах буюу тэдний суурих нь шороонд мөн. Тэд нь хорхойд адил 
дарагдана. 20 Тэд нь өглөөнөөс үдэш болтол тасалдан ажиглалгүйгээр 
үргэлжид хоосордог. 21 Тэдний сайн чанар нь өнгөрөх биш үү? Тэд нь 
цэцэнд үл хүрэн үхдэг.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Эдүгээ дуудан, хэн чамд хариу өгөх буюу, Бас чи ариунуудаас альт 
хэнд эргэх юу? 2 Тэр юуны тул гэвэл, уур нь тэнэгийг тасална. Бас 
атаархал нь ухаангүйг ална. 3 Би тэнэгийн үндэст болсныг үзэв. Зүгээр 
би түүний суудлыг эвдрэлд шийтгэв. 4 Түүний хөвгүүд нь аймшиггүй 
байдлаас хол буй. Тэдний шийдвэрт дарагдахад аврагч үгүй буй. 5 
Тэдний хадах тариаг өлсөгч нь идэн, халгайнуудаас булаана. Хулгайч нь 
тэдний эд таваарыг залгина. 6 тэр юуны тул гэвэл, зовлон нь шорооноос 
үл гарна. Гашуудал ч газраас үл ургана. 7 Тийн боловч нисэгчийн үрс нь 
нисэн дэгдэх мэт, хүн нь зовлонд төрөгдсөн буй. 8 Би аугаа хүчтээс эрин; 
Бурханд хэргээ тушаах бөлгөө. 9 Тэр нь ялангуяа их хийгээд сэтгэшгүй 
юмнуудыг үйлдэн, тоогүй олон гайхамшиггуудыг үйлддэг. 10 Тэр нь 
дэлхийн нүрийн дээр бурууг оруулан, хээрүүдийн нүрийн дээр усыг 
илгээдэг. 11 Тэр нь доордуудыг дээр тавин гашуудагчдыг авралд өргөнө. 
12 Тэр нь мэхчүүдийн аргыг зогсооно. Тийн бөгөөд тэдний гарууд нь 
зоригоо бүтэж үл чадна. 13 Тэр нь цэцнүүдийг тэдний мэхэнд барина. Тэд 
нь аргатуудын зөвлөгөөнийг дэмий болгоно. 14 Тэд нь өдөр харанхуйд 
гүйн, шөнөөр үдийн цагт тэмтэрдэг. 15 Зүгээр тэр нь зүхэгдэгсдийг тэдний 
амнаас авран үгээгүүнүүдийг хүчтийн гараас аврах буй. 16 Тийн бөгөөд 
үгээгүүнүүдийг хүчтийн гараас аврах буй. 16 Тийн бөгөөд үгээгүүнүүдэд 
найдлага мөн буй. Хилэнц нь амаа хаана. 17 Бурхны сургасан хүн нь 
амгалан мөн. Тийн бөгөөд аугаа хүчтэнээ суртлаас бүү жигш. 18 Тэр 
юуны тул гэвэл, тэр нь зовоовч амруулна. Тэр нь шархдуулавч түүний 
мутар нь эдгээнэ. 19 Тэр нь зургаан зовлонгоос чамайг аврах буй. 
Долоод ч хор нь чамд үл хүрэх буй. 20 Тэр нь зудад үхлээс хийгээд дайнд 
илдийн ирний эрхээс чамайг аврах буй. 21 Чи хэлний цохилгоос нуугдах 
бөгөөд ирэх эвдрэлээс үл айх буй. 22 Чи эвдрэл хийгээд зудыг ихээж, 
газрын ангуудаас үл айх буй. 23 Тэр юуны тул гэвэл, чи хээрийн 
чулуудтай нөхцөх бөгөөд хээрийн ан нь чамтай эвтэй болох буй. 24 Бас 
чи өөрийн гэрийн амрыг мэдэх бөгөөд өөрийн суудлыг шинжлэхэд үл 
алдах буй. 25 Жич чиний хөрөнгө нь олон болох бөгөөд чиний үрс ч 
газрын өвс мэт олон болох хэмээн чи мэдэх буй. 26 Тарианы боолтын 
өөрийн ширд хадагдах мэт түүнчлэн чи боловсрох их насанд хүүрийн 



булшнуудаа хүрэх буй. 27 Мана. Бид үүнийг бэдрэн олов. Энэ мэт мөн 
буй. Сонсоод өөрийн сайны тул үүнийг мэдтүгэй! гэлээ.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иов нь хариу өгүүлрүүн; 2 Аяа, миний зовлон нь үнэхээр 
цэнлэгдэх бөгөөд миний гашуудал нь чинлүүр дээр цуг тавигдах 
болтугай! 3 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь эдүгээ далайн элснээс хүнд болох 
бөлгөө. Тиймийн тул миний үгс нь хоосон буй. 4 Тэр юуны тул гэвэл, 
аугаа хүчтний сумнууд нь миний дотор буй бөгөөд тэдний хор нь миний 
зүрхийг уйтгарлуулна. Бурхны зарлиг нь миний тус зэрэглэгдэнэ. 5 Илжиг 
нь өвстэй атал янцгаах юу. Шар нь идээтэй атал, мөөрөх юу. 6 Амтгүй 
юмыг давсгүйгээр идэгдэх буюу. Өндөгний цагаанд амт буй буюу. 7 
Миний зүрхний хүрэхүйеэ эс дурласан юм нь миний гашуудлын цагт 
миний талх мэт болов. 8 Аяа, би гоёлоо олох болтугай! Бурхан нь миний 
хүссэнийг өгөх болтугай! гэвэл, 9 Бурхан нь намайг таслан, мутраа 
сунгаад намайг үхүүлэх болтугай! 10 Тийн болбол би үүнээс хойно амрыг 
хүртэн гасландаа баясах бөлгөө. Тэр нь үл гамнах болтугай! Тэр юуны 
тул гэвэл, би ариуны үгсийг эс мэхэлзсэн буй. 11 Миний найдахын тул 
миний хүч нь юун буй. Миний найдахын тул миний хүч нь юун буй. Миний 
амиа уртатгахын тул миний эцэс юун буй. 12 Миний хүч нь чулууны хүч 
буюу. Миний мах нь зэс мэт буюу. 13 Аяа, миний биед тус буй буюу. Үгүй 
буй бөгөөд тэнхээ нь надаас гаргагдсан буй. 14 Зовлонтод түүний нөхөр 
нь хайрыг үзүүлэх ёстой буй. Зүгээр тэр нь аугаа хүчтээс айхаа огоорно. 
15 Миний ах дүү нар нь горхи мэт мэхт болгоод голын урсгалууд мэт 
өнгөрдөг. 16 Урсгалууд нь мөсөөр булингар болсон буй. Тэдний дотор 
цас нь хайлав. 17 Тэд нь халуун болсон цагтаа үгүй болоод халуун ахуйд 
өөрийн орноос зугтана. 18 Тэдний замын явдал нь эргэж уур болоод 
дэгдэн гээгдэнэ. 19 Тимийн чуулган нь зүтгэлээр бэдэрсэн бөгөөд 
Шибийн аялагчид нь тэдний тул ангана. 20 Тэд нь ичнэ. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь найдсан бөлгөө. Тэд нь тэнд хүрээд гутамшигт болно. 21 
Тэр мэтээр та юу ч үгүй болов. Та миний доорд байдлыг үзэн айна. 22 Би 
ийн; Над авчирагтун! Эсвэл миний тул таны эд таваараас шанг өргөгтүн! 
23 Эсвэл намайг дайсны гараас аврагтун! Эсвэл дарагчидын гараас 
намайг тонилгогтун! хэмээн өгүүлсэн буюу. 24 Та намайг сургах бөгөөс би 
дуугүй биш үү. Жич миний үйлдсэн бурууг над мэдүүлэгтүн! 25 Зөвт үгс 
нь ямар хүчит буй. Зүгээр таны зэмлэлгээ нь юуг зэмлэ юу. 26 Та үгс 
хийгээд зовлонг мэдүүлэх үгсийг зэмлэхээ хяна юу. 27 Үнэхээр та тусгүй 
байгчийг үарж өөрийн нөхрийн тул хүнийг малтана. 28 Тиймийн тул 
эдүгээ хангалтаар намайг харагтун! Би таны өмнө боловч худлаар 
өгүүлсэн буюу. 29 Буцаж хайрлагтун! Хилэнцгүй болвоос буцагтун! Үүнд 



би зөвт болох буй за. 30 Миний хэлний дээр ямар хилэнц буй буюу. 
Миний ам нь хорыг шинжилж үл чадна.  

Долдугаар бүлэг  

1 Хүний тул дэлхийн дээр тогтоогдсон цаг буй биш үү. Түүний өдрүүд нь 
хөдөлмөрчийн өдрүүд мэт буй биш үү. 2 Боол нь сүүдрийг маш хүсдэг 
бөгөөд хөдөлмөрч нь шангаа хүлээдэг мэт, 3 Түүнчлэн би хоосон 
саруудыг өмчилсөн буй. Зовлонт шөнүүд нь над тогтоогдсон буй. 4 Би 
хэвтэхдээ ийн; Би хэзээ босох буюу. Шөнө нь хэзээ өнгөрөх буюу хэмээн 
өгүүлэн үүр цайтал амаргүйгээр эцнэ. 5 Миний махбод нь хорхойнууд 
хийгээд нийлэх шороогоор өнгөгдсөн буй. Миний арьс нь хагарч хатна. 6 
Миний өдрүүд нь цэнгэлийг нэхэгчийн урхицаас хурдан болоод 
найдлагагүйгээр дуусна. 7 Аяа, миний амь нь салхи мөн хэмээн санан 
үйлд. Тийн бөгөөд миний нүд нь сайныг дахин үл үзэх буй. 8 Намайг үзэгч 
нүд нь намайг дахин үл үзэх буй. Чиний нүдний намйг харах байтал би 
үгүй болох буй. 9 Үүл нь хоосрон үл харагдах мэт түүнчлэн үхэгсдийн 
оронд буугч нь үл гарах буй. 10 Тэр нь өөрийн гэрт дахин үл харих 
бөгөөд, түүний нутаг нь түүнийг дахин үл тахих буй. 11 Тиймийн тул би 
анаа үл зогсоон, зүрхний гаслангаараа өгүүлэн, сүнсний зовлонгоороо 
гашуудах буй. 12 Миний могой эсвэл луу болсны тул чи миний дээр 
харуулыг тавьсан буюу. 13 Миний дэвсгэр нь намайг амраах бөгөөд 
миний хэвтэр нь миний гашуудлыг зогсоох буй хэмээн миний өгүүлэхэд 
14 тэнд чи намайг дүүднүүдээр айлган, үзэгдлүүдээр намайг цогооно. 15 
Тиймийн тул миний сүнс нь дарагдал хийгээд үхлийг амиас үлэмж сонгож 
хүснэ. 16 Би амиас жигшин, мөнхөд амьд байхыг үл хүснэ, намайг байлга. 
Тэр юуны тул гэвэл, миний өдрүүд нь дэмийрэл буй. 17 Хүн гэвэл, юу буй. 
Чиний түүнийг тэжээж, чи түүний дээр сэтгэлээ тавьсан буюу. 18 Түүнийг 
чи өглөө бүрт торчиж, агшин бүрт түүнийг шинжилсэн буюу. 19 Чи хэзээ 
болтол надаас үл хагацан миний нулимсаа залгих чөлөөг над үл өгөх юу. 
20 Хүнийг тэтгэгч ээ! Би нүглийг үйлдэв. Би чамд юуг бүтээж чадах юу. Чи 
юуны тул өөрийн тул намайг бүлэнч болгон тавьсан буюу. Үүний учраас 
би өөрийн биед ачаа болсон буй. 21 Чи миний бурууг юуны тул үл 
өнгөрүүлэн миний хилэнцийг намайг аваачина. Тэр юуны тул гэвэл, би 
сая шируйд хэвтээд чиний намайг өглөөгөөр бэдрэхэд үгүй болох буй гэв.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Шүдийн аймгийн Билдэди нь хариу өгүлрүүн; 2 Чи хэзээ 
болтол энэ мэт үгсийг өгүүлэх буюу. Чиний амны үгс нь хэзээ болтол 
хэцүү салхи мэт болох буюу. 3 Бурхан нь шийдвэрийг хазгай болгоно. 
Аугаа хүчит нь зөвийг хазгай болгоно. 4 Чиний хүүхдийн түүний тус 



нүглийг үйлдсэний тул тэр нь тэдний буруугийн тул тэднийг огоорсон 
боловч, 5 Чи бурхнаас эрж, аугаа хүчтэнд залбиралаа өргөхдөө 6 ариун 
хийгээд зөвт байсан боловч, тэр нь эрхгүй чиний тул сэрж чиний зөвт 
сэтгэлийг бүтээмжит болгох бөлгөө. 7 Чиний эхэн нь бага боловч, чиний 
эцэс нь ихэд үлэмжлэх бөлгөө. 8 Эдүгээ урьд үеэс асууж, тэдний эцэ 
нарыг турчих болтол үйлд. 9 Тэр юуны тул гэвэл, би өчигдөрийн бөгөөд 
юу ч эс мэднэ. Бидний дэлхийн дээр өдрүүд гэвэл сүүдэр мэт мөн буй. 10 
Тэд нь чамайг сургаж, чамд өгүүлэн зүрхнээсээ үгсийг мэдүүлэх биш үү. 
11 Хулс нь шивэргүй газар ургана. Зэгс нь усгүй болвоос үхнэ. 12 Тэр 
ногоон болон атал эс хэтсан боловч, бус өвсөөс урьд хувхайрах буй. 13 
Бурхны аливаа умартагчийн явдлаас нь тийм буй. Мэхт нүүртээ найдлага 
нь тэр мэтээр хоосрох буй. 14 Түүний түшлэг нь хоосруулагдах бөгөөд 
түүний найдлага нь агалчийн шилсэн гэр мэт болох буй. 15 Тэр нь өөрийн 
шилсэн гэрт түших боловч үл байх буй. Түүний дээр биеэ тэнхэрүүлэх 
боловч үл наслана. 16 Тэр нь нарны өмнө ногоон болсон бөгөөд, түүний 
гишүүд нь цэцэрлэгийн дотор дэлгэрнэ. 17 Түүний үндэс нь овооны 
ороогдсон бөгөөд чулуудын орныг туршина. 18 Хэрвээ тэр нь өөрийн 
орноос түүний хоосруулан үл тонилговоос би чамайг эс үзэв. хэмээн 
өгүүлэх буй. 19 Мана. Энэ нь үтэр өнгөрөх жаргал болох бөгөөд, тоосноос 
бусад нь ургах буй. 20 Мана. Бурхан нь төгсөтгөсөнөөс үл жигших бөгөөд 
мууг үйлдэгчидийн гаруудыг үл тэнхэрүүлэх буй. 21 Эдүгээ боловч тэр нь 
чиний амыг инээлгээр дүүргэн, чиний уруулуудын цэнгэлдэхээр дүүргэх 
буй. 22 Чамайг өшөөлөгчид нь ичгүүрээр хучигдах бөгөөд, муугийн 
суудал нь үгүй болох буй гэв.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иов нь хариу өгүүлрүүн; 2 Үнэхээр тэр мэт мөн буй хэмээн 
би мэднэ. Тимйн боловч хүн нь бурхны өмнө яаж зөвт болох буюу. 3 
Хэрвээ бурхан нь түүнтэй хэрэлдэх таалваас, тэр нь мянган буруугаас 
нэгний тул хариу өгүүлж л чадах бөлгөө. 4 Тэр нь зүрхээр цэцэн, хүчээр 
чадалт амой. Хэн түүний тус эсэргүүцвээс бүтээмжит болох буюу. 5 Тэр 
гэвэл, уулдыг аваачивч тэд нь үл мэднэ. Тэр нь тэднийг хилэнгээрээ 
хөмрүүлнэ. 6 Тэр нь дэлхийг түүний орноос хөдөлгөнө. Тийн түүний 
суурьд чичирнэ. 7 Тэр нь наранд жигшвээс нар нь үл гарна. Тэр нь оддыг 
тамгална. 8 Тэр ганцаар огторгуйг дэлгэн далайн давалгааны дээр явна. 
9 Тэр нь амжсан хошуу хийгээд гурван марал одод ба, долоон одон 
хийгээд өмнө зүгийн тосуудыг бүтээв. 10 Тэр нь бэдрэгдшгүй их үйлсийг 
үйлдэн тоолшгүй гайхамшигуудыг үйлдэнэ. 11 Мана. Тэр нь намайг 
өнгөрөвч, би түүнийг үл харна. Бас тэр нь явавч би түүнийг үл ажиглана. 
12 Мана. Тэр нь аваачивч түүнийг хэн зогсоох буй. Чи юуг үйлдэнэ 



хэмээн хэн түүнд өгүүлэх буюу. 13 Хэрвээ бурхан нь уураа үл хариулах 
бөгөөс эл, маш хүчтэн нь түүний доор бөхийх буй. 14 Тийн бөгөөд би яаж 
түүнд хариу өгүүлэн түүнд үгсийг сонгож болох буюу. 15 Би зөвт болсон 
боловч түүнд хариу үл айлтгах бөлгөө. Зүгээр заргачдаа залбиралыг 
өргөх буй. 16 Хэрвээ тэр нь миний дуудахад хариу зарлиг болсон боловч, 
түүний миний дууг сонсохыг би үл итгэх бөлгөө. 17 Тэр юуны тул гэвэл, 
тэр нь намайг хуй шуургаар таслан миний шархуудыг шалтаггүйгээр 
үлэмжлүүлнэ. 18 Тэр нь намайг үл амьсгалуулан, намайг гашуун 
зовлонгуудаар дүүргэв. 19 Хүчний учир өгүүлвээс Мана. тэр нь хүчит мөн. 
Шийдвэрийн учир гэвэл хэн надад цагийг тогтоох буюу. 20 Хэрвээ би 
биеэ зөвт болговоос, миний ам нь намайг буруушаах бөлгөө. Би төгс мөн 
хэмээн өгүүлвээс миний ам нь намайг бурууд болгох бөлгөө. 21 Би төгс 
мөн хэмээн өгүүлвээс, би сүнсээ үл мэдэн амиа өшөөлэх бөлгөө. 22 
Тиймийн тул ямагт энэ үгийг би өгүүлэх гэвэл, тэр нь тоос хийгээд 
хилэнцтийг ялгалгүйгээр тасалдаг. 23 Ташуур нь Хкад тасалваас тэр нь 
буруугийн шинжлэлийг нээх буй. 24 Дэлхий нь муугийн гарт өгөгдсөн буй. 
Заргачидын нүүр нь бүрхэгдсэн буй. Тийн бус бөгөөс эл, тэр нь хэн буй. 
25 Миний өдрүүд нь алгаас хурдан буй. Тэд нь өнгөрөн сайныг үл үзнэ. 26 
Тэд гэвэл түргэн онгоц мэт өнгөрөн, олзын дээр буугч бүргэд мэт яарна. 
27 Би гашуудалаа мартан зовлонгоо орхиод амрах буй хэмээн өгүүлвээс 
28 Хамаг зовлонгуудаасаа айх буй. Чи намайг зэмгүй үл болгох хэмээн би 
мэднэ. 29 Хэрвээ би хилэнцэт болвоос би юуны тул дэмийгээр зовно. 30 
Би биеэ цасны усаар угааж, гараа их савангаар арилгах боловч, 31 Чи 
намайг нүхэнд хаях бөгөөд миний хувцас ч намайг өшөөлөх бөлгөө. 32 
Тэр юуны тул гэвэл, миний түүнд хариу өгүүлэхийн тул хийгээд бидний 
шүүвэрт оролцохын тул тэр нь над адил хүн бус буй. 33 Бас бид хоёулны 
дээр гараа тавивч гэвэл, бидний хооронд шүүгчгүй буй. 34 Зүгээр тэр нь 
айлгаар надаас холдуулах болтугай! Түүнээс эмээлгэ нь намайг үл 
айлгах болтугай! 35 Тийн болвоос би өгүүлэн түүнээс үл айх бөлгөө. 
Зүгээр тэр мэтээр би эдүгээ үйлдэж үл чадах буй.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Би амьд байхад залхуурна. Би дотроо гомдохоо болиод сүнсний 
гашуунаараа өгүүлэх буй. 2 Бурханд миний айлтгах нь ийн; Намайг засагт 
үл унаган миний тус юуны тул эсэргүүцэхээ надад өгүүлэн соёрх! 3 Чиний 
намайг даран, өөрийн мутрын үйлдвэрээс жигшиж, хилэнцтийн 
зөвлөгөөний дээр гийгүүлэх нь сайн буюу. 4 Чи махбодын нүдэт буюу. Чи 
хүний үзэхийн ёсоор үзнэ. 5 Чиний өдрүүд нь хүний өдрүүд мэт бөгөөд, 
чиний жилүүд нь хүний жилүүд мэт буюу. 6 Тэр юуны тул гэвэл, чи миний 
хилэнцийг бэдрэн миний нүглийг шинжилнэ. 7 Чи миний муу бусыг мэднэ. 



Зүгээр хэн ч чиний мутраас аварч үл чадна. 8 Чиний мутар нь намайг 
боловсруулан, бүрнээр бүтээв. Тийн бөгөөд чи намайг залгих буюу. 9 
Намайг шавар мэт боловсруулсанаа санан соёрх! Тийн бөгөөд чи намайг 
шороонд буцаах буюу. 10 Ча намайг сүү мэт асган, хуруудын тул өрөм 
мэт ихдүүлсэн буюу. 11 Чи намайг арьс хийгээд махаар өмсгөөд яс 
хийгээд ширвэсээр хүрээлсэн биш үү. 12 Чи надад амь хийгээд хайрыг 
өгсөн буй. Чиний хичээх нь миний амьсгалыг тэтгэв. 13 Тийн боловч чи 
эднийг зүрхэндээ нуусан буй. Эд чиний зоригууд мөн хэмээн би мэднэ. 14 
Хэрвээ би нүглийг үйлдвээс чи намайг ажиглан хилэнцээс зэмгүй үл 
болгох буй. 15 Хэрвээ би муу болвоос нада зовлон болох буй. Би зөвт 
болвоос толгойгоо өргөж үл болох, би ичгүүрээр дүүрэн болов. Миний 
зовлонг үзэн соёрх! 16 Чи догшин арслан мэт миний тус хөөж, 
гайхамшигт хүчээ миний тус үзүүлнэ. 17 Чи сэжлэлүүдээ миний тус 
дахиж, хилэнгээ миний тус үлэмжлүүлнэ. Улиралууд хийгээд дайн нь 
миний тус ирнэ. 18 Тийн бөгөөд чи намайг умайгаас юуны тул гаргав. 
Аяа, хэрвээ би үхсэн бөгөөд нүд ч намайг эс үзсэн болвоос сайн болох 
бөлгөө. 19 Хэрвээ би эс байсан мэт болоод, умайгаас хүүрийг булшинд 
аваачигдсан болвоос сайн болох бөлгөө. 20 Миний өдрүүд нь өчүүхэн 
биш үү. Миний үл буцахаар харанхуй хийгээд үхлийн сүүдрийн газарт 
гэвэл, шөнө дүлийн харанхуй мэт хар хийгээд 21 Үхлийн сүүдэр угтаалгүй 
газар ба түүний гэгээ нь шөнө дөлийн харанхуй болсон газарт миний 
одохоос урьд 22 Миний бяцхан цаг амрахын тул намайг тавин үйлд гэв.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Нэ Мэ аймгийн Зуфар нь хариу өгүүлрүүн; Олон үгст хариу 
өгүүлэгдэх ёст биш үү. 2 Бас их өгүүлэгч хүн нь зөвт болгогдох буюу. 3 
Чиний бардамнах нь хүмүүсийг дуугүй болгох буй. Бас чи элэглэвээс хэн 
ч чамайг үл ичүүлнэ. 4 Тэр юуны тул гэвэл, чи ийн, миний сургаал нь зөв 
байсан буй. Би чиний өмнө ариун мөн буй хэмээн өгүүлсэн буй. 5 Зүгээр 
бурхан нь зарлиг болж чиний тус уруулаа нээж 6 Өөрийн цэцний 
нууцуудыг чамд үзүүлэх болтугай! хэмээн би хүснэ. Тэр юуны тул гэвэл, 
тэр нь ахуй юмаас хоёр давхар их буй. Тийн бөгөөд бурхан нь чиний 
хилэнцийн тэнсүүрээс бага нээв хэмээн мэдтүгэй! 7 Чи бэдэрч бурхныг 
олно. Чи ацгаа хүчтийг төгстөл олох юу. 8 Тэр огтогуйгаас өндөр буй. Чи 
юуг үйлдэх юу. Тамын орноос гүн буй. Чи юуг мэдэх юу. 9 Түүний хэмжээ 
нь дэлхийгээс урт хийгээд далайгаас өргөн буй. 10 Хэрвээ тэр нь 
хувилгах эсвэл хаах, эсвэл цуглуулах бөгөөс эл, хэн түүнийг зогсоох буй. 
11 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь мунхаг хүмүүсийг мэдэн мууг үзнэ. Тийнхүү 
тэр нь ажиглах биш үү. 12 Тэр юуны тул гэвэл, мунхаг хүн нь зэрлэг илжиг 
мэт төрөгдсөн боловч цэцэн болохоо санана. 13 Хэрвээ чи зүрхээ бэлэн 



болгон, гаруудаа түүнд сунгах бөгөөс эл, 14 Хэрвээ чиний гарын дотор 
хилэнц буй бөгөөс түүнийг гарган гэрүүддээ хилэнцийг бүү байлга. 15 
Тийнхүү чи нүүрээ хиргүйгээр өргөн зурмагай болгоод үл айх буй гэвэл, 
16 Чи зовлонгоо умартаад өнгөрсөн усад мэт санах буй. 17 Тийн бөгөөд 
чиний нас нь үдийн цагаас үлэмж хилбэлгэн гарах бөгөөд чиний гэрэл ч 
өглөө мэт болох буй. 18 Жич, чи найдлагат болсны тул аймшигүй болох 
буй. Чи шинжилэгдээд аюулгүйгээр амрах буй. 19 Тийнхүү чи амраар суух 
бөгөөд хэнч чамайг үл айлгах буй. Бас олон нь чиний хайрыг гуйх буй. 20 
Зүгээр муунуудын нүд нь сулрах буй. Тэндээс хоргодол нь эвдрэх буй. 
Тэдний найдлага нь амьсалын гарах мэт хоосорно гэв.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иов нь хариу өгүүлрүүн; 2 Үнэхээр та улс буй бөгөөд цэцэн 
нь тантай үхэх буй за. 3 Зүгээр ухаан буй мэт түүнчлэн над ч мөн буй. Би 
танаас доор бус. Энэ мэтийг хэн эс мэднэ. 4 Би өөрийн нөхөрт элэглэл 
болов. Тэр нь бурханд дуудсан бөгөөд түүнд хариуг өгөх болтугай! Зөвт 
шударга хүн нь доромжилогдоно. 5 Хөлөөрөө бүдрэхэд бэлэн байгч нь 
амраар суугчийн сэтгэсэнээр жигшигдсэн зул мэт буй. 6 Дээрэмдэгчидийн 
гэрүүд нь амар буй. Бурхныг хилэгнүүлэгчид нь аюулгүй буй. Бурхан нь 
тэдний гарт элбэгээр оруулна. 7 Тэр юуны тул гэвэл, ангуудаас асууваас 
тэд нь чамд өгүүлэх бөгөөд, огторгуйгаар нисэгч шувууд нь асууваас эл, 
тэд нь чамд өгүүлэх буй. 8 Эсвэл газрыг шинжлэн үзвээс тэр нь чамайг 
сургах буй. Далайн загас ч чамд мэдүүлэх буй. 9 Тэд хамгаас Жахуагийн 
мутар нь үүнийг бүтээв хэмээн хэн эс мэдэв. 10 Аливаа амьдын амь 
хийгээд хамаг хүн төрөлтөний амьсгал нь түүний мутарт буй. 11 Ам нь 
идээг амсах мэт түүнчлэн чих нь үгсийг туршина. 12 Хөгшидөд цэцэн буй. 
Урт настад ухаан буй. 13 Бурханд цэцэн хийгээд аугаа хүч буй бөгөөд 
түүнд зөвлөгөөн хийгээд ухаан мөн буй. 14 Мана. Тэр нь эвдэх бөгөөс хэн 
ч дахин үүдэж үл болох буй. Тэр хүнийг хаах бөгөс хэн ч үл нээх буй. 15 
Тэр нь усдыг үл өгвөөс тэд нь хатна. Тэр тэднийг илгээвээс тэд нь 
дэлхийн дээр уярна. 16 Түүнд аугаа хүч хийгээд төгс оюун буй бөгөөд 
мэхлэгч хийгээд мэхлэгдэгч нь түүний буй. 17 Тэр нь зөвлөгчдийг таслан 
аваачиж, заргачидыг тэнэг болгоно. 18 Тэд нь хадын хүлэлгийг тайлан 
тэдний бэлхүүсийг бүсээр бүслэнэ. 19 Тэр нь ноёдыг тоноод аваачин 
баатруудыг ч унагана. 20 Тэр нь итгэлтний хэмийг холдуулаад хөгшидийн 
ухааныг авна. 21 Тэр нь эрхтэний дээр элэглэлийг хүргэн, хүчтэний 
бүсийг тайлна. 22 Тэр нь харанхуйн нууцуудын илэрхийлэн, нүглийн 
сүүдрийн гэрэлд гаргана. 23 Тэр нь улсуудыг үлэмжлүүлээд, тэднийг 
эвдэнэ. Тэр улсуудыг дэлгэрүүлээд тэднийг амаржуулна. 24 Тэр нь 
газрын тэргүүлэгчидээс ухааныг авч тэднийг зэмгүй хувиар дэмийрүүлнэ. 



25 Тэд нь харанхуйд тэмтэрч гэрэлгүй буй. Тийнхүү тэр нь тэднийг 
согтсон мэт хэлбэлзүүлнэ.  

Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Мана. Миний нүд нь энэ хамгийг үзсэн бөгөөд миний чих нь сонсоод 
ухав. 2 Таны мэдсэнийг би ч мэднэ. Би танаас доор бус амой. 3 Үнэхээр 
би аугаа хүчтэд айлтгахад ихэд хүсэн, бурхантай хэргийг хэлэлцэхээ 
хүснэ. 4 Зүгээр та худлыг үүсгэгчид бөгөөд, бүгдээр тусгүй эмч нар мөн. 5 
Аяа, хэрвээ та огт дуугүй байваас энэ нь таны цэцэн мөн болох бөлгөө. 6 
Миний ухварыг сонсон, миний уруулын үзүүлэх үгсийг чагнан хайрлагтун! 
7 Та бурхны тул буруугаар өгүүлэн түүний тул мэхээр булуугдах юу. 8 Та 
түүний биеийг таалан бурхны тул хэрэлдэх буй. 9 Түүний таныг шинжлэх 
нь сайн болох больюу. 10 Хэрвээ та нүүрийг нууцаар таалах бөгөөд эл, 
тэр нь таныг эрхгүй зэмлэх буй. 11 Түүний сүрт байдал нь таныг айлгах 
бөгөөд түүнээс айлга нь таны дээр унах биш үү. 12 Таны саналга нь тоос 
мэт бөгөөд, таны өндөр орд нь шавар өндөр ордод адил буй. 13 
Дуугүйгээр байн, намайг үхүүлэгтүн! Над юуч учрах боловч би өгүүлэх 
буй. 14 Би махаа шүдээрээ барьж амиа гартаа юуны тул тавих буюу. 15 
Мана. Тэр нь намайг алавч би түүнд найдах буй. Тийн боловч би өөрийн 
явдлыг түүний өмнө зөвшөөх буй. 16 Мана. Бурхан нь миний аврал болох 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, мэхт нүүрт нь түүний өмнө ирж, үл болох буй. 17 
Миний үгсийг ажиглалтаар сонсон минйи айлтгалыг чихээрээ сонсогтун! 
18 Мана. Би өөрийн хэргийг халхлаад зөвшөөгдөх буй хэмээн мэднэ. 19 
Намайг шүүвэрт буруушаагч нь хэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, би 
дуугүйгээр байх амьсгалаа гаргах буй. 20 Бурхаан! Ямагт хоёр юмыг 
надад үйлдэх бөгөөс, би чиний өмнөөс үл нуух буй гэвэл 21 Мутраа 
надаас холдуулан, айлгаараа намайг үл айлган соёрх! 22 Тийн бөгөөд 
чиний дуудахад, би хариу өгүүлэх буй. Эсвэл миний өгүүлэхэд чи над 
хариу зарлиг болон соёрх! 23 Миний хилэнцэс хийгээд нүглүүд нь хэр 
олон буюу. Миний буруу хийгээд нүглүүдийг надад мэдүүлэн соёрх! 24 Чи 
юуны тул надаас нүүрээ нууж намайг дайсан мэт тооно. 25 Чи гишгэгдсэн 
навчийг гарган хуурь тарианы гуурсыг нээх юу. 26 Тэр юуны тул гэвэл, чи 
миний тус гашуунуудыг бичиж миний бага насны хилэнцсийг миний дээр 
тогтооно. 27 Бас чи миний хөлийг түшэд оруулан, миний хамаг яявдлыг 
шинжлэн миний хоёр хөлийн усыг ч ажиглана. 28 Тийнхүү тэр нь омгорхог 
мэт түлэгдээд, хувцас мэт хорхойд идэгдэх буй.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Эмээс төрөгдсөн хүн нь өчүүхэн өдөрт болоод, зовлонгоор дүүрэн буй. 
2 Тэр нь цэцэг мэт гараад цавчигдан, сүүдэр мэт өнгөрөн эс тогтоно. 3 Чи 



тийм нэгийг нүдээрээ харан өөртэй шүүвэрт оруулах юу. 4 Бузар юмаас 
ариуныг гаргагч нь хэн буй. Хэн ч үгүй буй. 5 Тийн бөгөөд түүний өдрүүд 
нь болжлогдсон бөгөөд түүний сарын тоо нь чамтай мөн. Чи түүний үл 
өнгөрөх хязгаарыг тогтоосон буй. 6 Түүнээс холдон соёрх! Тийнхүү тэр нь 
амрах бөгөөд шанг авагч мэт өдрөө дуустал байх буй. 7 Тэр юуны тул 
гэвэл, мод нь цавчигдавч дахин ургах бөгөөд түүний залуу гишүү нь үл 
зогсох буй хэмээн найдамжит буй. 8 Түүний үндэс нь газарт хөгшрөх 
бөгөөд, иш нь шороонд үхэх боловч, тэр нь шимээр дахин цэцэглэж, 
тарьсан нуга мэт гишүүнээ дэлгэрүүлэх буй. 9 Зүгээр хүн нь үхээд 
өмхийрнө. Хүн нь амьсгалаа, гаргаад, хаана буй. 10 Усад нь далайгаас 
дутах бөгөөд, горхи ч татаад хуурай болох мэт 11 Түүнчлэн хүн нь 
хэвтээд үл босох буй. Огторгуйн өнгөртөл үл сэрж нойроос үл босгогдох 
буй. 12 Аяа, намайг үхэгсэдийн оронд бүрхэж, чиний хилэнгийн өнгөртөл 
намайг нууж, цагийг тогтоон намайг санан соёрх! ??? 14 Хэрвээ хүн нь 
үхвээ. Тэр нь амьдрах буюу. Миний хувилах цаг болтол би хамаг 
тогтоогдсон өдрүүдээ хүлээх буй. 15 Чиний дуудахад би хариу өгүүлэх 
буй. Чи өөрийн мутрын үйлдвэрийг хайрлах буй. 16 Зүгээр эдүгээ чи 
миний алимуудыг тоолон, миний хилэнцсийг оёно. 18 Тийн бөгөөд унагч 
уул нь хоосрох бөгөөд, чулууд нь өөрийн орноос гарна. 19 Усад нь 
чулуудыг элээнэ. Үерлэлүүд ч газрын шороог аваачина. Тэр мэтээр чи 
хүнийг найдлагыг эвдэнэ. 20 Чиний түүний тус хэзээ ч хүчилснээр тэр нь 
одно. Чи түүний нүүрийг хувилган түүнийг цааш илгээнэ. 21 Түүний 
хөвгүүд нь хүндлэгдсэн боловч, тэр нь үл мэднэ. Тэд нь дарагдсан 
боловч үл ажиглана. 22 Зүгээр түүний мах нь биеийн дээр өмхийрөх буй. 
Түүний сүнс нь түүний дээр гашуудах буй хэмээв.  

Арван тавдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Тимэны аймгийн Илибчи нь хариу өгүүлрүүн; 2 Цэцэн хүн 
нь салхины үгсийг өгүүлэн зүүн салхиар хэвлийгээр дүүргэн 3 Тусгүй үгс 
хийгээд хүчгүй үгсээр өгүүлэх буюу. 4 Чи хөшгийг хэрэггүй болгон бурхны 
өмнө залбиралыг зогсооно. 5 Тийн боловч чиний ам нь чиний хилэнцийг 
үзүүлсэн буй. Чи мэртэний хэлийг сунгасан буй. 6 Би бус, харин чиний ам 
нь чамайг буруушаана. Чиний уруулууд нь чиний тус гэрчилнэ. 7 Чи 
түргэн төрөгдсөн хүн буюу. Чи уулдаас урьд бүтээгдсэн буюу. 8 Чи 
бурхны нууц зөвлөгөөнийг сонсоод, өөрийн тул цэцнийг хадгална. 9 Чи 
бидний эс мэдсэн юмыг мэднэ. Бидэнтэй эс ахуй ч чи ухна. 10 Бидэнтэй 
их настан хийгээд буурал үстэй буй. Тэдний нас нь чиний эцгийн насаас 
их буй. 11 Бурхны зүгт гэрэлүүд чамд өчүүхэн буюу. Номхон үг нь чамд 
юуг бус буюу. 12 Чиний зүрх нь чамайг яаж аваачина. Чиний нүд нь яямар 
шалтагаар анина. 13 Тэр юу гэвэл, чи сэтгэлээ бурхны тус эргэн, үгсийг 



амаасаа гаргана. 14 Хүн нь ариун тогтохын тул юу буюу. Эмээс төрөгдсөн 
нь зөвт болохын тул юу буюу. 15 Мана. Бурхан нь өөрийн ариунуудад үл 
түшдэг. Огторгуй ч түүний өмнө ариун бус буй. 16 Тийн атал хилэнцийг ус 
мэт уугч хүн нь эр үлэмж бузар хирт буй. 17 Би чамд үзүүлэх буй. Намайг 
сонс би өчүүхэнээ өгүүлэх гэвэл, 18 Цэцнүүдийн эс нуусан, харин тэдний 
эцэг нараас авсаныг өгүүлнэ. 19 Ямагт тэдэнд газар нь өгөгдсөн бөлгөө. 
Тэдний дунд нэг ч оролт хүн нь эс явав. 20 Тэдний өгүүлсэн нь ийн; Муу 
нь бүхэл насандаа зовлонт буй. Дарагчийн өдрүүдийн тоо нь нуугдана. 21 
Түүний чихэнд аймшигт дуу буй бөгөөд эвдэгч нь эвийн цагт түүний тус 
ирэх буй. 22 Тэр нь харанхуйгаас буцахдаа үл итгэн, илтээр хүлээгдэнэ. 
23 Тэр нь хэрэн талхаа бэдрэн ийн хаана буй хэмээн өгүүлнэ Харанхуй 
нь өдөр нь тогтоогдсон буй хэмээн тэр нь мэднэ. 24 Зовлон хийгээд 
гашуудал нь түүнийг айлгана. Тэд нь дайнд бэлэн болсон хаан мэт 
түүнийг дайлна. 25 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь гараа бурхны тус аугаа 
хүчтийн тус биеэ бат болгов. 26 Тэр нь түүний тус хүзүүгээр хөнөөж, 
бамбайн бөх өнцөгүүдийн тус хөнөөв. 27 Тэр нь нүүрээ өөхөөр бүрхээд, 
бэлхүүсэндээ өөхийг хураана. 28 Тэр нь хоосон балгадад гэвэл эзэнгүй 
эвдэрхийд хүргэсэн гэрүүдэд суусан боловч 29 Баян үл болох бөгөөд, 
түүний эд таваар нь үл тогтох буй. Энэ мэт хүний уурс нь дэлхийн дээр 
магадаар үл дэлгэрэх буй. 30 Тэр нь харанхуйгаас үл одох буй. Галын цог 
нь түүний гишүүг хатаах буй. Тэр нь өөрийн амины амьсгалаар өнгөрөх 
буй. 31 Тэр нь мэхлэгдээд дэмий юмд үл түших болтугай! Тэр юуны тул 
гэвэл, дэмийрэл нь түүний шан болох буй. 32 Түүний хирээс өмнө тэр нь 
бүтэх бөгөөд түүний гишүү нь ногоон үл байх буй. 33 Тэр нь түүний жимст 
үзмийн мод мэт унаган, тост мод мэт цэцгээ хаях буй. 34 Тэр юуны тул 
гэвэл, мэхт нүүртийн гэрийн бүлс нь хоосон болох буй. Гал нь муу 
бэлгийг авагчидын гэрүүдийг түлэх буй. 35 Тэд хорыг үүсгэн хилэнцийг 
төрнө. Тэдний сэтгэл нь мэхийг бэлдэнэ гэв.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иов нь хариу өгүүлрүүн; 2 Би олон энэ мэт үгсийг сонссон 
буй. Та бүгдээр хэрэггүй амруулагчид буй. 3 Дэмий үгст эцэс болох буюу. 
Чиний хариу өгүүлэхийн тул чамайг юу баатарлуулна. 4 Бас би танд адил 
үхүүлж чадах бөлгөө. Хэрвээ таны сүнс нь сүнсний оронд буй болвоос би 
таны тус үгсийг хурааж, таны тус толгойгоо хөдөлгөж чадах бөлгөө. 5 
Зүгээр би таныг амар тэнхрүүлэх бөлгөө. Миний уруулын хөдлөх нь 
зогсох бөлгөө. 6 Би өгүүлэвч миний гашуудал нь үл багадах, зогсовч 
юугаар амаржуулагдана. 7 Чи эдүгээ намайг эцэгт миний бүхэл гэрийн 
бүлсийг хоосруулсан буй. 8 Чи намайг хуниаст болгосон буй. Энэ нь гэрч 
буй. Миний дарсан байдал нь миний тус босон миний нүүхний өмнө 



гэрчилнэ. 9 Намайг өшөөлөгч нь хилэнгээрээ тасалж миний тус шүдээрээ 
хавчина. Миний дайсан нь миний тус нүдээ гаргана. 10 Тэд нь над амаа 
ангайлган, надаас жигшиж миний газрыг зүхэн, миний тул цуглана. 11 
Бурхан нь намайг нүгэлтэд тушааж муунуудын гарт огоорсон буй. 12 
Миний амар болоснд тэр нь намайг таалаад миний хүзүүнээс барьж 
дарав. Тэр нь өөрийн тул намайг бүлэг болгон тавив. 13 Түүний 
харвагчид нь намайг тойров. Тэр нь миний дотрыг нэвтрүүлэн эс хайрлан, 
миний цусийг газарт асгав. 14 Тэр нь намайг олон та эвдрэлээр таслан 
миний тул баатар мэт хөөнө. 15 Би арьсандаа үрмэгийг оёод эврээ 
тоосоор бузарлав. 16 Миний нүүр нь үлдсэнээр хуучирсан буй. Миний 
нүдний зовхид үхлийн сүүдэр буй. 17 Энэ нь миний гарт булаалга байсны 
тул бус буй. Миний залбирал ч ариун болсон буй. 18 Газар аа! Миний 
цусыг бүү бүрхэг, миний бархирал нь оронгүй болох болтугай! 19 Мана. 
Эдүгээ миний гэрч нь огторгуйд мөн намайг танигч нь дээд эд мөн буй. 20 
Миний үхэл нь намайг элэглэсэн боловч, миний нүд нь бурханд уйлна. 21 
Аяа, нэг хүний нөхрийн тул гуйх мэт, хүний тул бурханд гуйхыг хүснэм. 22 
Тэр юуны тул гэвэл, өчүүхэн жилийн өнгөрсний хойно би замаараа одож 
тэндээс үл буцах буй.  

Арван долдугаар бүлэг  

1 Миний амьсгал нь дарагдсан буй. Миний өдрүүд нь дууссан буй. 
Хүүрийн булш нь намайг хүлээнэ. 2 Миний өмнө намайг элэглэгчид нь 
буй бөгөөд миний нүдний өмнө тэдний хараалууд нь байна. 3 Өөртэй 
зуур?? миний тул тогтоон соёрх! Надтай гараа тавигч нь хэн буй. 4 Тэр 
юуны тул гэвэл, чи тэдний зүрхийг ухвараас нуусны тул тэднийг үл 
өргөмжлөх буй. 5 Өөрийн нүхсийг дэмий үгсээр малтагчийн хүүхдийн нүд 
нь унах буй. 6 Тэр нь намайг улсад үлгэр болгосон буй. Би тэдний өмнө 
үзэгдэх болов. 7 Тиймийн тул миний нүд нь гашуудлаар харанхуй болсон 
буй. Миний хамаг мөчид нь сүүдэр мэт болов. 8 Үүний учир шударгууд нь 
гайхах бөгөөд буруугүйнууд нь мэхт нүүртийн тус босох буй. 9 Жич, зөвт 
нь заль даган баримтлан байх бөгөөд ариун гарт нь хүчээ нэмэх буй. 10 
Зүгээр та бүгдээр харьж яван хайрлагтун! Тэр юуны тул гэвэл, би таны 
дотор нэг ч цэцнийг үл олно. 11 Миний өдрүүд нь дууссан буй. Миний 
зоригууд гэвэл миний зүрхийг эдэлсэн зоригууд нь эвдэрсэн буй. 12 
Өдрийн оронд шөнө нь над тогтоогдсон буй. Гэрэл нь харанхуйд ойртоно. 
13 Хэрвээ би хүлээх бөгөөс хүүрийн булш нь миний гэр болох буй. Би 
дэвсгэрээ харанхуйд тавина. 14 Би өмхийрэлийг чи миний эцэг мөн 
хэмээн нэрийдэн, хорхойг чи миний эх хийгээд эгч мөн хэмээн нэрийдсэн 
буй. 15 Тийн бөгөөд миний найдлага нь хаана буй. Миний найдсаныг хэн 



үзэх буюу. 16 Тэд нь булшны аниргүйгээр буух буй. Бид шороон хамтаар 
амралцах буй хэмээв.  

Арван наймдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Шиүдийн аймгийн Билдиди нь хариу өгүүлрүүн; 2 Та хэзээ 
үгсээ дуусах буюу. Таны ухаант болсны хойно бид ч хэлэлцэх буй. 3 Бид 
юуны тул мал мэт туугдан, чиний өмнө ариун бус мэт болох буюу. 4 Аяа, 
хилэнгээрээ биеэ таслагч аа! Газар нь чиний тул орхигдох буюу. Хад нь 
өөрийн орноос хөдлөх буюу. 5 Мана. Хилэнцтэний гэрэл нь унтрах бөгөөд 
түүний галын дөл нь үл гийлгэх буй. 6 Түүний гэрт гэрэл нь харанхуй 
болох бөгөөд түүний зул нь түүний дээр унтрах буй. 7 Түүний хүчний 
алхалууд нь дарагдах бөгөөд, түүний зөвлөгөө нь түүнийг унагах буй. 8 
Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь өөрийн хөлөөр өлмийд хаягдсан бөгөөд урагт 
одно. 9 Өөш нь нь өөшөөс барих бөгөөд, тоногчид нь түүнийг хүлэх буй. 
10 Түүний тул аргамж нь газарт нуугдсан бөгөөд, түүний тул занга нь 
замд хэвтэнэ. 11 Аймшигууд нь түүнийг аливаа зүгт айлгаж хөөлөө. 12 
Түүний хүч нь сулрах бөгөөд түүний эвдрэл нь түүний дэргэд бэлэн болох 
буй. 13 Тэр нь түүний биеийн хүчийг таслах буй. Үхлийн тэргүүн 
төрөгдсөн нь түүний хүчийг таслах буй. 14 Түүний найдлага нь түүний 
гэрээс үндсээр гаргагдах бөгөөд энэ нь түүнийг аймгийн хаанд авчирах 
буй. 15 Эд нь түүний гэрт суух бөгөөд түүнд юу ч үл байх буй. Хүүр нь 
түүний нутагт цацагдах буй. 16 Түүний үндсүүд нь хатах бөгөөд түүний 
гишүү нь дээрээс огтлогдох буй. 17 Түүний дуртгал нь газраас гээгдэх 
бөгөөд тэр нь зэхлиндээ нэргүй болох буй. 18 Тэр нь гэрлэх харанхуйд 
гаргагдаад ертөнцөөс хөөгдөх буй. 19 Тэр нь өөрийн улсын дотор хөвгүүн 
ач ч үгүй болох бөгөөд түүний нутгуудад хэн ч үл үлдэх буй. 20 Түүний 
үеийн улс нь аюулд дарагдсан мэт түүнчлэн хойдохь үе нь түүний өдрийн 
учир гайхах буй. 21 Үнэхээр муунуудын нутгууд нь тэр мэт болох бөгөөд 
бурхны эс танигчийн орон нь тэр мэт болох буй хэмээв.  

Арван есдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иов нь хариу өгүүлрүүн; 2 Та хэзээ болтол миний сүнсийг 
зовоож үгсээр намайг эвдэх буй. 3 Та арвантаа намайг доромжилоод 
ичингүйгээ над хорыг хүргэдэг. 4 Хэрвээ би үнэхээр бурууг үйлдсэн 
болвоос, миний буруу нь миний дээр байх биш үү? 5 Та миний тус 
бардамлах бөгөөс эл, миний ичгүүрийг миний тус илэрхийлэгтүн!. 6 
Бурхан нь намайг унагаад, өөрийн өлмийд оруулав хэмээн мэдэгтүн! 7 
Мана. Би хорын учир бархиравч үл сонсоно. Их дуугаравч шүүвэргүй буй. 
8 Тэр нь миний замыг хүрээлсэн буй. Тийнхүү би өнгөрч үл чадна. Тэр нь 
миний мэрүүдийн дээр харанхуй тавив. 9 Тэр нь миний сүрт байдлыг 



надаас аваад, миний толгойгоос титмийн авсан буй. 10 Тэр нь намайг 
дуустал эвдсэн буй. Тийнхүү би үгүй болсон буй. Тэр нь миний найдлагыг 
мод мэт сугалж гаргасан буй. 11 Тэр нь миний тус хилэнгээ шатаагаад, 
намайг өөрийн дайсан мэт болгов. 12 Түүний чуулгад нь цуглалцаа 
намайг тойрч хүрээг үйлдэж миний гэрийн тойронд буув. Тэр нь миний ах 
дүү нарыг надаас холдуулсан буй. Миний нүхэс нь над оролтон болсон 
буй. ??? 14 Миний ойр байгчид хийгээд нүхэс нь намайг танихад 
зогсоосон буй. 15 Миний гэрт суугчид хийгээд миний шивэгчид нь намайг 
оролть мэт болгосон бөгөөд би тэдний өмнө бус газрын хүн мэт болсон 
буй. 16 Миний боолоо дуудахад тэр нь над хариу эс өгүүлэв. Би түүний 
дэргэд амраа эрэв. 17 Миний амьсгал нь миний гэргийд зохисгүй болсон 
буй. Би өөрийн хүүхдийн учир гуйсан буй. 18 Жич, хүүхэд нь намайг 
элэглэн миний босоход миний тус өгүүлнэ. 19 Миний хамаг янаг үгс нь 
намайг өшөөлнө. Намайг таалагчид нь миний тус урвасан буй. 20 Миний 
ясад нь миний арьс хийгээд маханд наалдана. Би шүдний арьсаараа 
дутаасан буй. 21 Миний нүхэс ээ! Намайг хайрлагтун! Тэр юуны тул 
гэвэл, бурхны мутар нь над хүрсэн буй. 22 Та юуны тул бурхан мэт 
намайг зүхнэ. Та миний махаар эс цатгагдсан буй. 23 Аяа миний үгс нь 
бичигдтүгэй! хэмээн хүснэ би. Аяа, тэд нь бичигт дарагдтугай! гэвэл 24 
Дуулгийн дээр төмрөөр мөнх наст чулууны дээр сийлэгтүгэй! хэмээн 
хүснэ. 25 Тэр юуны тул гэвэл, миний золигч нь амьд мөн ахуй хийгээд 
эцэсдэх цагт дэлхийн дээр байх буй хэмээн мэднэ би. 26 Миний биеийн 
арьсны эвдэрсний хойно би махбод биеэрээ үзэх буй. 27 Би түүнийг 
өөрийн тул үзэх буй. Бусын нүд нь харин миний нүд нь харах бөгөөд 
миний доторх хүслүүд нь бүтэх буй. 28 Зүгээр хэргийн үндэсний найдлага 
алдсаны тул та ийн; Бид юуны тул түүнийг зүхэх буюу хэмээн өгүүлэх 
буй. 29 Илдээс айгтун! Тэр юуны тул гэвэл, шийдвэрийг юу ахуйг таны 
мэдэхийн тул хилэн нь илдийн нэхвэрийг авчирна гэв.  

Хорьдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Нэ Зэ мэдийн аймгийн Зуфар нь хариу өгүүлрүүн; 2 Миний 
санаанууд нь хариу өгүүлэхэд намайг үүний тул яаруулна гэвэл, 3 Би 
намайг доромжлогчийг сонссон буй. Тийн миний ухааны тодотгол нь 
намайг хариу өгүүлнэ. 4 Чи эрт эхээс гэвэл хүний дэлхий дээр 
суулгагдсан цагаас үүнийг үл мэднэ гэвэл, 5 Муунуудын бардамнах нь 
өнө бус буй. Мэхт нүүртийн баясгалан нь нэг агшин зуур буй. 6 Түүний 
омгорхог нь огторгуй хүрт эл дэгдэх бөгөөд толгойн үүлэнд хүрэх боловч 
7 тэр нь өөрийн хохир мэт мөнөхөд хоорох буй. Тийнхүү түүнийг үзсэн нь 
тэр хаана нь буй хэмээн өгүүлэх буй. 8 Тэр нь зүүд мэт нисэн үл олдох 
буй. Үнэхээр тэр нь шөнийн үзэгдэл мэт өнгөрөх буй. 9 Түүнийг үзсэн нүд 



нь дахиж үл үзэх бөгөөд түүний орон нь түүнийг дахиж үл харах буй. 10 
Түүний хүүхэд нь гуйланчидын хайрыг эрэх буй. Түүний гар нь тэдний эд 
таваарыг хариулах буй. 11 Түүний ясад нь түүний залуу цагийн 
нүглүүдээр дүүрэн болно. Тэр нь түүнтэй шороонд хэвтэлцэх буй. 12 
Хилэнц нь түүний аманд амтат болох бөгөөд тэр нь түүнийг хэл зүг доор 
нуугаад 13 Гамнал эс орхиж амны дотроо байлгах боловч 14 Түүний 
тэжээл нь хэвлийний дотор хувилан түүнд могойн сүс болох буй. 15 Тэр 
нь цадталаа баяжилыг залгисан боловч дахин бөөлжих буй. Бурхан нь 
түүний биеэс тэдний гаргах буй. 16 Тэр нь могойн хорыг хөөх бөгөөд 
хилэнцэт хорхойн хэл нь түүнийг алах буй. 17 Тэр голуудын тажуурууд 
гэвэл бал ба тосоор дүүрэн горхиудыг үл үзэх буй. 18 Тэр үйлдвэрний 
үрсийг буцааж үл залгих буй. Тэр нь өөрийн уурсны ёсоор хариулж үл 
жаргах буй. 19 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь үгээгүү ядуунуудыг дараад 
орхив. Бас түүний үүдсэн гэрийг булаав. 20 Тиймийн тул түүний сэтгэл нь 
үл хангах буй. Тэр нь хүссэнээсээ юуг ч эс аврах буй. 21 Түүний идэхээс 
юу ч үл үлдэхийн тул түүний баяжил нь үл байх буй. 22 Тэр нь их 
цатгаландаа гашуудах буй. Хамаг зовлонтоны гар нь түүний тус ирэх буй. 
23 Түүний хэвлийгээ дүүргэхэд бурхан нь түүний дээр хилэнгийн уураа 
хаян, түүнийг идэн атал түүний дээр оруулах буй. 24 Тэр нь төмөр 
зэвсэгээс хөндөх боловч зэс нум нь түүнийг хатгах буй. 25 Хэлбэлгэн илд 
нь татагдаад түүний биеэс гарч түүний хүсээс гарна. Түүний дээр 
аюулууд байна. 26 Хамаг харанхуй нь түүний нууц газарт хураагдах 
бөгөөд эс үлээсэн гөл нь түүнийг түлэх буй. Түүний гэрийн дотор үлдсэн 
нь эвдрэх буй. 27 Огторгуй нь түүний хилэнцийг илэрхийлэх буй. Дэлхий 
ч түүний тус эсэргүүцэн босох буй. 28 Түүний гэрлийн уурс нь үгүй болох 
түүний тул уурын өдөр түүний уурс нь горхи мэт урсах буй. 29 Энэ гэвэл 
муу хүний хувь бөгөөд бурхныг түүний тул тогтоосон өмч мөн буй гэв.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иов нь хариу өгүүлрүүн; 2 Миний үгсийг ажиглалтаар 
сонсогтун! Энэ таны амаржил болох буй. 3 Намайг өгүүлэгтүн! Тийнхүү 
миний өгүүлсний хойно элэглэгтүн! 4 Миний учир гэвэл миний гомдол нь 
хүнд буюу. Хэрвээ тийм болвоос миний сэтгэл нь гашуудах ёст биш үү. 5 
Намайг ажиглан гайхагтун! Гараа амны дээрээ тавигтун! 6 Би санахдаа 
айна. Чичрэл нь миний биед хүрнэ. 7 Муунууд нь юуны тул амьд байж, их 
наст болж, эрхээр хүчит болно вэ? 8 Тэдний үрс нь тэдний өмнө тогтдог 
бөгөөд тэдний хүүхэд нь тэдний нүдний өмнө тэдэнтэй тогтдог. 9 Тэдний 
гэрүүд нь амар болон аюулгүй буй. Бурхны айлга нь тэдний тус үл болно. 
10 Тэдний бус нь түжитгүүлэн үл алдана. Тэдний үнээ нь төрж үл уурдаг. 
11 Тэд нь бяцхануудыг сүрэг мэт гаргадаг. Тэдний хүүхэд нь бүжиглэдэг. 



12 Тэд нь хэнгэрэг хийгээд хуурыг барьж, бишгүүрийн дуунд баясдаг. 13 
Тэд нь өдрүүдээ жаргалангаар өнгөрүүлж хэв хнайдын үхэгсэдийн оронд 
буудаг. 14 Тиймийн тул тэд нь бурханд ийн; Биднээс холдтугай! Тэр юуны 
тул гэвэл, бид чиний явдлыг мэдэхийг үл хүснэ. 15 Бидний түүнд 
зарагдахын тус аугаа хүчтэн нь хэн буй. Жич, бид түүнд залбирах бөгөөс 
бидэнд ямар тус болох буй хэмээн өгүүлдэг. 16 Мана. Тэдний бүтээсжит 
байдал нь тэдний эрхэд бус буй. Тийн боловч би муунуудыг бүү 
зөвшөөрсүгэй! 17 Муунуудын зул нь хэдий дахиж унтарсан буй. Бурхан нь 
тэдниий дээр эвдрэлийг тогтоон, хилэнгээрээ зовлонгуудыг хуваана. 18 
Тэд нь салхины өмнө тарианы гуурс мэт буй болон хуй шуурганы өмнө 
хийсгэгдсэн хальс мэт буй. 19 Бурхан нь түүний хилэнцийг түүний 
хүүхдийн тул хадгалан түүнд хариуг өгөх буй. Тийн бөгөөд тэр нь үүнийг 
мэдэх больюу. 20 Түүний нүд нь түүний эвдрэлийг үзэх буй. Тэр аугаа 
хүчтэний хилэнгээс уух буй. 21 Тэр юуны тул гэвэл, түүний саруудын 
өнгөрсний хойно түүнээс хойно болох гэрт тэр нь ямар хэрэгт буюу. 22 
Өдрүүдийг шүүгч бурханд мэдэхийг хэн сургах буй. 23 Нэг нь төгс 
хүчээрээ амар хийгээд эвт болгон үхнэ. 24 Түүний дотор нь өөхөөр 
дүүрэн буй бөгөөд, шүүс нь ясдаа норгоно. 25 Бус нэг нь жаргалаар хэзээ 
ч эс идэн сүнсний гаслангаараа үхнэ. 26 Тэд нь адил ёсоор шоронд 
хэвтэх буй. Хорхойнууд нь тэднийг бүрхэх буй. 27 Мана. Би таны 
санаанууд хийгээд таны намайг дарах аргуудыг мэднэ. 28 Тэр юуны тул 
гэвэл, та ийн; Хүчтийн гэр нь хаана буй. Муунуудын нутгууд нь хаана буй 
хэмээн асууна. 29 Та аянд явагчидаас эс асуугаад тэдний тэмдгүүдийг эс 
мэднэ гэвэл 30 Муу хүн нь эвдрэлийн өдөр болтол хадгалагдаад 
хилэнгийн өдөр ирүлэгдэх буй. 31 Хэн түүний явдлыг түүний нүүрийн 
өмнө өгүүлэх бөгөөд хэн түүний үйлдсэнээр түүнд хариуг өгөх буюу. 32 
Тийн боловч тэр нь хүүрийн булшинд авчирагдах бөгөөд, тэр нь 
хайрцагын дотор байх буй. 33 Бэлийн зөөлөн шороо нь түүнд аят болох 
буй. Түүнээс урьд таа томшгүй хүмүүс нь болсон мэт түүнчлэн түүнээс 
хойно одох буй. 34 Тийн бөгөөд та намайг дэмий юмуудаар яаж амруулах 
юу. Тэр юуны тул гэвэл, таны хариунуудад худал байна гэв.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Тимэны аймгийн Иливч нь хариц өгүүлрүүн; 2 Цэцэн нь 
өөрийн тул туст болох мэт, түүнчлэн хүн нь бурханд туст болох буюу. 3 
Чиний биеэ зөвт болгох нь аугаа хүчтэд тааламжит буюу. Чиний явдлаа 
төгс болгох нь түүнд олз буюу. 4 Тэр нь чиний бишрэлийн тул чамайг 
зэмлэх буюу. Чамтай шүүвэрт оролцох буюу. 5 Чиний хилэнц нь их биш 
үү. Чиний буруунууд нь тоо томшгүй биш үү. 6 Тэр юуны тул гэвэл, чи 
өөрийн ах дүүгээс хариугүйгээр барьцагийг авч үгээгүүн хувцсыг 



булаасан буй. 7 Чи эцснийг усаар үл уулган, өлссөнд талхыг эс өгсөн буй. 
8 Зүгээр хүчит хүнд газар нь өгөгдсөн буй. Тийнхүү хүндэт хүн нь тэнд 
суусан буй. 9 Чи бэлэвсэдийг хоосноор буцааж өнчидийн гаруудыг эвдсэн 
буй. 10 Тиймийн тул ургууд нь чамайг тойрно. Аюул нь хэв Хнанд нь 
чамайг зовооно. 11 Эсвэл чиний үл үзэх харанхуй хийгээд их усад нь 
чамайг бүрхээнэ. 12 Бурхан нь огторгуйн дээд оронд буй биш үү. Бас 
оддын тэргүүнүүд нь хэр өндөр ахуйг ү3. 13 Харин чи ийн; Бурхан нь яаж 
мэдэх буюу. Тэр нь харанхуй үүлний алс шүүж чадах буюу. 14 Зузаан 
үүлдийн түүнийг бүрхсэний тул тэр нь үл үзэх буй. Жич тэр нь огторгуйг 
тойрон явна хэмээн өгүүлнэ. 15 Чи муу хүмүүсийн явсан хуучин замыг 
ажигласан буюу. 16 Тэр гэвэл Хиригээс урьд тасалдав. Галууд нь тэдний 
суурий хайлуулав. 17 Тэд нь бурханд ийн; Биднээс холдон үйлд хэмээв. 
Тэр юуны тул гэвэл, аугаа хүчит нь тэдний тул юуг үйлдэх юу. 18 Тийн 
боловч тэр нь тэдний гэрүүдийг сайнаар дүүргэв. Харин муунуудын 
зөвлөгөө нь надаас хол болох болтугай! 19 Зөвтөн нь үзэн баясав. 
Буруугүйнууд нь тэднийг элэглэн инээв. 20 Харин бидний эд уурс нь 
хоосруудагдсан биш үү. Тэдний үлтгэлийг галаар түлсэн биш үү. 21 
Түүнтэй эв орон үйлд. Тийн бөгөөд чамд сайн болох буй. 22 Түүний 
амаас тогтоолыг аван зүрхэндээ түүний зарлигуудыг хадгалан үйлд. 23 
Хэрвээ чи аугаа хүчтэд буцах бөгөөс эл. Чи үүдэгдэх больюу. Хэрвээ чи 
өөрийн цацар гэрээс хилэнцийг холдуулах бөгөөс эл. 24 Чи мөнгийг тоос 
мэт хадгалан Уфирын алтыг горхийн чулууд мэт хадгалах больюу. 25 
Жич аугаа хүчит нь чиний сан болох бөгөөд их мөнгө нь чамд болох буй. 
26 Тэр юуны тул гэвэл, чи аугаа хүчтийг таалан нүүрээ бурханд өргөх 
буй. 27 Чиний түүнд залбирахад тэр нь чамайг сонсох буй. Чи 
тангарагуудаа бүтээх буй. 28 Чи тогтоолыг тогтоох бөгөөс эл, тэр нь 
чиний тул тогтох буй. Тийн гэрэл нь чиний явдлыг гишгүүлэх буй. 29 Тэр 
юуны тул гэвэл, хүмүүсийн буулгагдахад чи ийн өргөдөл буй хэмээн 
өгүүлэх буй. Жич, тэр нь доорд сэтгэлтийг тонилгох буй. 30 Тэр нь 
буруугүй хүний нутгийг аврах буй. Бас тэр нь чиний гарын ариунаар 
аврагдана хэмээв.  

Хорин гуравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иов нь хариу өгүүлрүүн; 2 Бас эдүгээ өдөр миний гомдол 
нь гашуун бөгөөд миний цонилого нь золилгоос хүнд буй. 3 Аяа, хэрвээ 
би түүний хаана олохыг мэдсэн болвоос би түүний суудалд одох бөлгөө. 
4 Би түүний өмнө өөрийн хэргийг үзүүлэн, зөвшөөх үгсээр амаа дүүргэх 
бөлгөө. 5 Тийн бөгөөд би түүний надад хариу зарлиг болохыг мэдэн 
түүний над мэдүүлэхийг ухах бөлгөө. 6 Тэр нь их хүчээрээ миний тул 
булаалдах больюу. Тийн бус эрхгүй тэр нь миний тул бүтээх бөлгөө. 7 



Тэнд зөвт нь түүнтэй жаргалд оролцох бөгөөд би өөрийн шүүгчээс 
мөнхөд аврагдах бөлгөө. 8 Мана. Миний урьдаа явахад, тэр нь үгүй 
бөгөөд, хойндоо явахад түүнийг үл харна. 9 Түүний зүүн этгээдэд 
үйлдэхэд би түүнийг үл ширтэн түүний баруун этгээдэд нуусанд түүнийг 
үл үзнэ. 10 Тийн боловч тэр нь миний явах замыг мэднэ. Түүний намайг 
шинжилсэний хойно би алт мэт гарах буй. 11 Би хөлөө түүний мөрүүдэд 
оруулаад түүний замыг сахиад эс төөрөв. 12 Би түүний уруулын 
зарлигаас эс давж түүний амны үгсийг цээжиндээ хадгалсан буй. 13 
Зүгээр тэр нь хувилгалгүй буй. Түүнийг хэ эргүүлж чадах буюу. Бас тэр нь 
хүссэнээ бүтээнэ. 14 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь миний тул тогтоогдсоныг 
үйлдэнэ. Бас түүнд энэ мэтээс олон буй. 15 Тиймийн тул би түүний өмнө 
ахуйгаар зовон түүнийг ажиглахдаа түүнээс ихэд айна. 16 Тийн ахуйд 
бурхан нь миний зүрхийг зөөлөн болгосон бөгөөд аугаа хүчит нь намайг 
зовооно. 17 Тэр юуны тул гэвэл, би харанхуйн урьдаас эс таслагдсан буй. 
Тэр нь надаас харанхуйг бүрхээв.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Аугаа хүчтэн нь цагуудыг юуны тул эс тогтооно. Бас түүнийг эс таньсан 
нь түүний өдрүүдийг юуны тул эс үзнэ. 2 Тэд нь гзарын тэмдгүүдийг 
холдуулан, сүргийг булааж идэн, 3 Өнчиний илжигийг аваачин, 
бэлэвсэний шарбг барьцаа болгон, 4 Үгээгүүнүүдийг явдлаас хажуугаар 
явуулна. Тийнхүү газрын дарагдсан нь хамтаар нуулцана. 5 Мана. Тэд нь 
говийн зэрлэг илжиг мэт олзын тул үүр цайхаас урьд босож хөдөлмөртөө 
явна. Говь нь тэдэнд хийгээд хүүхдэд нь идээг өгнө. 6 Тэд нь 
тариаландаа түүний ургасаныг цавчин, хилэнцтэний үзмийн тариаланг 
хадан 7 Хувцасгүйнүүдийг нүцгэнээр хонуулж, бүрхүүлгүйгээр хүйтэнд 
байлгана. 8 Тэд уулдын бороогоор норгогдож бүрхэгдэхийн тул хаданд 
түшнэ. 9 Бас тэд нь өнчидөөс хүүхдийг булаан үгээгүүнүүдийн хувцсыг 
барьцаа болгон 10 Нүцгэнүүдийг хувцасгүйгээр явуулан, боолтыг 
өлсгөлөнг тэднээс булаан авна. 11 Тэд хэрмийн хооронд тосыг хийж 
үзмийг шахах боловч ундаасна. 12 Хүмүүс нь балгасаан зайлна. 
Зовнигчдын зүрх нь бархирна. Тийн боловч бурхан нь хорыг үл ажиглана. 
13 Тэд гэвэл гэрлийн тус эсэргүүцэн, түүний явдлыг эс мэдэн, замууддаа 
эс байна. 14 Амийг таслагч нь үүр цайхад босон, үгээгүү ядууг алан, шөнө 
ч хулгайч мэт болно. 15 Тачьяангуйг үйлдэгчийн нүд нь бүрийд хүлээж 
ийн; Аливаа нүд нь намайг үл үзэх хэмээн өгүүлээд нүүртээ бүрхүүлийг 
өмсөнө. 16 Тэд нь өөрийн тул өдөр тэмдэглэсэн гэрүдэд харанхуйн цагт 
орон, гэрлийг үл мэднэ. 17 Тэр юуны тул гэвэл, үүр цайх нь тэдэнд 
үхлийн шүүдэр мэт мөн. Тэд нь мэдэгдвээс үхлийн шүүдрийн аялгад 
хүрнэ. 18 Тэд нь усадын дээр хөнгөн юм мэт болоод, хуурай газарт бузар 



болох буй. Үзмийн тариалангийн үйл нь зогсоно. 19 Ган хийгээд халуун 
нь цасын усыг ширгээнэ. Тэр мэтээр үхэгсэдийн орон нь нүглийг 
үйлдэгсэдийг ширгээх буй. 20 Умай нь тэднийг умартах буй. Хорхой нь 
тэднийг идэх буй. Тэд нь хэзээ ч үл санагдах буй. Тийн бөгөөд хилэнц нь 
мод мэт идэгдэх буй. 21 Тэр эс төрсөн хөхүүсэрийг таслан, бэлэвсэнд ч 
сайныг эс үйлдэнэ. 22 Бас тэр нь өөрийн хүчээр хүчтийг татна. Түүний 
босоход хэний ч амь нь аймшиггүйгээр үл байна. 23 Тийнхүү амар нь 
өгөгдсөн буй. Тийнхүү тэд нь амраас сууна. Тийн боловч түүний нүд нь 
тэдний явдлыг ажиглана. 24 Тэд нь нэг цаг болтол эсэргүүцэвч, үгүй 
болоод хоосорно. Жич, тэд нь хувхайрсан булшинд хамаг хаагдсан мэт 
болоод, тарианы иш мэт цавчигдана. 25 Хэрвээ тийн бус болбоос хэн 
намайг худалч болгон миний үгсийг буруушаана гэв.  

Хорин тавдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Шиүдийн аймгийн Билдиди нь хариу өгүүлрүүн; 2 Хааны 
эрх хийгээд хүндлэл нь түүнтэй буй. Тэр нь өөрийн өндөр ордыг эвт 
болгоно. 3 Түүний чуулган нь дуулдаж болох буюу. Түүний гэрэл нь 
хэнийг үл гийгүүлэх буюу. 4 Тийн бөгөөд хүн нь бурхны өмнө яаж зөвт 
болох буюу. Эмээс төрөгдсөн нь яаж ариун болох буюу. 5 Мана. Сар 
гэвэл үл гийх буй. Одод нь түүний өмнө ариун бус буй. 6 Тийн болвоос 
хүн нь өмхийрөх бөгөөд, хүний хөвгүүд нь хорхой буй гэв.  

Хорин зургадугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иов нь хариу өгүүлрүүн; 2 Аяа, чи хүчгүйг яаж таслан, 
тэнхээгүй гарыг яаж аварсан буюу. 3 Чи цэцэн буссыг яаж зөвлөж, их гүн 
цэцнийг яаж мэдүүлсэн буюу. 4 Чи хэнд үгсийг өгүүлсэн буюу. Хэний тул 
амьсгалууд нь чамаас гарав уу. 5 Хүчит өгсөн хийгээд тэдэнтэй байсан нь 
усдын доор зөвлөлцөнө. 6 Үхэгсэдийн орон нь түүний өмнө нүцгэн буй. 
Эвдрэл нь бүрхүүлгүй буй. 7 Тэр нь хойд зүгийг хоосон орны дээр 
дэлхийг юуч үгүйгээр элгинэ. 8 Тэр нь зузаан үйлэндээ усыг хадгалсан 
боловч үүл нь тэдний доор эс хагарна. 9 Тэр нь өөрийн ширээний нүүрийг 
холдуулан үүлээрээ бүрхэнэ. 10 Тэр нь гэрэл хийгээд харанхуй нь 
дуустал усдад хязгаарыг тогтооно. 11 Огторгуйн баганас нь түүний 
зэмлэхээр чичрэн айна. 12 Тэр нь аугаа хүчээрээ далайг номхотгон, 
цэцнээрээ омгорхогийг таслана. 13 Тэр нь тодотголоороо огторгуйг 
чимэв. Бас түүний мутар нь дутаагч могойг бүтээнэ. 14 Мана. Эд нь 
түүний явдлаас хязгаарууд буй. Харин түүний учир бид ямар бяцхан 
чимгийг сонсном. Бас түүний аугаа хүчний аянга нь хэн ухаж чадах буюу 
гэлээ.  



Хорин долдугаар бүлэг  

1 Жич, Иов нь үгэндээ нэмэн ийн өгүүлрүүн; 2 амьд бурхан нь миний 
шүүврийг авсан бөгөөд аугаа хүчтэн нь миний сүнсийг гашуудуулав. 3 
Үнэхээр миний амины байх бөгөөд бурхны өгсөн тодотголын миний 
хамарт байн атал 4 Мана. уруул нь хорыг үл өгүүлэх, миний хэл ч мэхийг 
үл хэлэх буй. 5 Таны зөвшөөх нь надаас хол болох болтугай! Миний 
үхтэл би өөрийн зөвийг үл орхих буй. 6 Би өөрийн зөвийг чангаар барьж 
үл тавих буй. Миний зүрх нь миний амьд байтал намайг үл буруушаах 
буй. 7 Миний дайсан нь буруут мэт болох бөгөөд миний тус эсэргүүцэгч 
нь хилэнцэт мэт болох болтугай! 8 Тэр юуны тул гэвэл, мэхт нүүрт нь 
баяжсан боловч бурхны түүний сүнсийг аваачихад түүний найдлага нь юу 
болох буй. 9 Зовлонгийн түүнд хүрэхэд бурхан нь түүний бархиралыг 
сонсох буюу. 10 Тэр нь аугаа хүчтээр баясах буюу. Тэр нь хэзээ ч 
бурханд дуудах буюу. 11 Би танд бурхны хүчийг үзүүлэн аугаа хүчтэнтэй 
юу ахуйг үл нуух буй. 12 Мана. Та бүгдээр үзээд юуны тул энэ мэтээр тун 
дэмийрнэ. 13 Бурхнаас муу хүний авах хувь бөгөөд, аугаа хүчтэнээс 
дарагчидын авах хувь гэвэл ийн; 14 Хэрвээ түүний хүүхэд нь үлэмжилэх 
бөгөөс энэ нь илдийн тул болой. Түүний ач үрс нь тэжээлээр үл цадах 
буй. 15 Түүний үлдэгсэд нь үхээд булагдавч тэдний бэлэвсэд нь тэдний 
учир үл гашуудах буй. 16 Тэр нь мөнгийг тоосон мэт хурааж, хувцсыг 
шавар мэт бэлдэх бөгөөс 17 Тэр нь бэлдэх боловч, зөвт нь өлсөх бөгөөд, 
буруугүй нь мөнгийг хуваах буй. 18 Тэр гэрээ хорхой мэт эсвэл 
харуулчийн барьсан бүрх гэр мэт үүднэ. 19 Тэр нь баян болоод хэвтэвч 
дахиж үл хураагдах буй. Тэр нь нүдээ нээхэд үгүй болно. 20 Аюул нь 
усны үер мэт түүний дээр урсах буй. Шөнөөр хуй салхи нь түүнийг хулуух 
буй. 21 Зүүн салхины түүнийг булаасанаар тэр нь явах буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, сурган нь түүний орноос түүнийг гаргах буй гэвэл. 22 Бурхан нь 
түүний тус эсэргүүцэн үл гамнана. Түүний мутраас тэр нь хүсэвч үл 
дутаах буй. 23 Түүний тул улс нь алгаа ташиж түүний орноос түүнийг 
элэглэлээр зүхэх больюу.  

Хорин наймдугаар бүлэг  

1 Үнэхээр мөнгөний тул нүх буй. Бас арилсан алтын тул орон буй. 2 
Төмөр нь газраас автана. Зэс нь чулуунаас гарна. 3 Хүн нь харанхуйг 
нэвтэрч цааш хязгаар хүртэл харанхуй хийгээд үхлийн сүүдрийн 
чулуудыг бэдэрнэ. 4 Урсгалууд нь байгчидын дээр Хнанд гарна. Мана. 
Тэд нь хөлөө хэрэглэхийг умартана. Тэд нь бууж хүмүүст төөрнө. 5 
Газраас талх нь ургана. Тийн боловч түүний дотор гол нь урвуулагдана. 6 
Түүний голууд нь Шафирын орон буй бөгөөд алтад олсон ч тэнд олдоно. 
7 Энэ замыг шувуу ч эс мэдсэн бөгөөд бүргэдийн нүд нь эс харав. 8 



Ангуудын зулзагад нь тэнд эс явсан бөгөөд хүчит хар арслан нь түүний 
дээр эл аластан буй. 9 Хүн нь гараа хаданд хүргэн, уулыг тэдний сууриас 
урвуулна. 10 Тэр нь чулуудын дунд голуудыг малтана. Түүний нд нь 
аливаа эрдэнэ юмыг үзнэ. 11 Тэр нь голуудыг үерлэхийг зогсоон 
сангуудыг илэрхийлнэ. 12 Зүгээр цэцэн нь хаана олдох буюу. Ухварны 
орон нь хаана буюу. 13 Хүн нь түүний үнийг эс мэднэ. Тэр нь амьтны 
газарт үл олдоно. 14 Гүн нь ийн; Тэр нь миний дотор бус буй хэмээн 
өгүүлнэ. Далай ч миний дотор бус буй хэмээн өгүүлнэ. 15 Ариун алт нь 
түүний тул үл автах бөгөөд, мөнгө ч түүний үнийн тул үл цэнгэлдэх буй. 
16 Тэр нь Уфирын алт хийгээд эрдэнэ ??? ба, Шифирээр үл худалдах 
буй. 17 Амт хийгээд шим нь түүнд үл адилдагдах буй. Ариун алтны 
чимэгүүд нь түүнд адил үл болох буй. 18 Сүр хийгээр шилийн учир бү 
өгүүлэгтүн? Тэр юуны тул гэвэл, энэ цэцний үнэ нь сувдаас их буй. 19 
Күсний Дофжи нь түүнд адил бус уу. Тэр нь маш ариун алтаар үл 
худалдагдах буй. 20 Тийн бөгөөд цэцэн нь хаанаас ирнэ. Ухварны орон 
нь хаана буюу. 21 Тэр гэвэл хамаг амьтны нүднээс нуугдаад огторгуйгаар 
нисэгч шувуудаас бүрхэгдсэн буй. 22 Эвдрэл хийгээд үхэл нь ийн; Би 
чихээрээ түүний алдарыг сонссон буй. 23 Бурхан нь түүний замыг ухаж 
түүний орныг мэднэ. 24 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь дэлхийн хязгадыг үзэн 
бүхэл огторгуйн доор ахуйг харна. 25 Тэр нь салхины тул цэнгэлүүрийг 
үйлдэн усадыг хэмжээгээр хэмжив. 26 Тэр нь буруугийн тул замыг 
үйлдэн, аянгын цахилгааны мөрийг үйлдсэндээ 27 Түүнийг үзэн 
мэдүүлэв. Бас түүнийг тогтоож бэдрэв. 28 Тийн бөгөөд тэр нь хүнд ийн; 
Мана. Эзнээс анх нь цэцэн мөн бөгөөд, муугаас холдох нь ухвар мөн буй 
хэмээн зарлиг болов гэв.  

Хорин есдүгээр бүлэг  

1 Бас Иов нь үгэндээ нэмэн ийн өгүүлрүүн; 2 Аяа, өнгөрсөн саруудад 
надад хэр байсан бөгөөд, бурхны намайг тэтгэсэн цагт байсан мэт 
түүнчлэн ахуйг хүснэ би. 3 Тэр цагт түүний зул нь толгойн дээр гэгээрэв. 
Түүний гэрлээр би харанхуйд явав. 4 Миний залуу насны цагт болсон 
гэвэл, бурхны миний гэрийг миний тойронд байгуулсанд 5 Тэр цагт аугаа 
хүчтэн нь айлга байсан бөгөөд, миний хүүхэд ч миний дэргэд байсан 
бөлгөө. 6 Би мөрүүдээ тосоор угаадаг бөгөөд хад нь надад тосны 
урсгалыг гаргадаг бөлгөө. 7 Тэрхүү цагт би балгасаар хаалгад одож 
суудлаа зэхид бэлддэг бөлгөө. 8 Залуус нь намайг үзээд биеэ нуудаг 
бөгөөд хөгшин босож байдаг ба 9 Ноёд нь хэлэлцэхээ зогсон амны дээр 
гараа тавьдаг бөлгөө. 10 Тэргүлэгчид нь дуугүй байдаг. Тэдний хэл нь 
амны тагнайд наалддаг бөлгөө. 11 Чих нь намайг сонсохдоо адисладаг. 
Нүд ч намайг үзэн миний тул гэрчилдэг бөлгөө. 121 Тэр юуны тул гэвэл, 



би уйлсан үгээгүү ядуунууд хийгээд өнчин ба, таалагчийг авардаг бөлгөө. 
13 Эвдрэлд хүрсэний адис нь миний дээр тогтов. Би бэлэвсэний зүрхийг 
баясав. 14 Би зөвийг хувцас болгон өмсөв. 15 би сохорт нүд болоод 
доголонд хөл мэт бөлгөө. 16 Би үгээгүүнүүдэд эцэг болоод эс мэдсэн 
хэргийг нэхдэг бөлгөө. 17Жич би муунуудын соёонуудыг эвдэн тэднээс 
олзыг булаав. 18 Тийн бөгөөд би ийн; Би өөрийн үхэрт өгөж өдрүүдээ 
алсан мэт үлэмжлүүлэх буй хэмээн өгүүлэв. 19 Миний үндэс нь усадын 
дээр дэлгэрэв, 20 Миний алдаршил нь надад шинэтгэгдэв. 21 Улс нь 
намайг сонсон ажиглаж, миний зөвлөгөөнд дуугүй байв. 22 Миний 
өгүүлснй хойно тэд нь хариу эс өгүүлэв. Миний хэлэх нь тэдний дээр 
тогтов. 23 Тэд нь бурууг хүлээсэн мэт түүнчлэн намайг хүлээн хадах 
цагийн борооны тул мэт амаа ангайлгав. 24 Хэрвээ би тэдэнд инээсэн 
болвоос тэд нь эс итгэв. Бас тэд нь миний нүүрийн гэрлийг эс 
доромжилов. 25 Би тэргүүлэгч мэт тэдний явдлыг сонгон, өөрийн 
чуулганы дунд байгч хаан мэт болон, гашуудагчидыг амруулагч мэт суув.  

Гучдугаар бүлэг  

1 Зүгээр эдүгээ надаас бага настан нь намайг элэглэв. Тэдний эцэг нарыг 
би өөрийн сүрний нохойнуудтай адилтгахаас жигших бөлгөө. 2 Тэдний 
гарын хүч ч надад юун байсан буюу. Тэдний их нас нь эвдэрсэн бөлгөө. 3 
Тэд нь өлсгөлөн хийгээд зудын учир хоосон хийгээд эзэнгүй говьд 
дутааж, 4 Шугуйгаас үндсүүд хийгээд арцуудыг тэжээл болгон малтдаг 
бөлгөө. 5 Тэд нь айлуудаас гаргагдсан бөлгөө. 6 Тэд нь бэлийн 
залгаануудад хийгээд газрын агуйнуудад ба хаддад байдаг бөлгөө. 7 Тэд 
нь шугуйнуудын дунд бархиран, халгайнуудын дор цуглалцдаг бөлгөө. 8 
Тэд нь итгэлгүй доод төрөлтөн бөгөөд газраас гаргагддаг бөлгөө. 9 
Зүгээр би эдүгээ тэдний дуу болоод тэдний үлгэр ч болов. 10 Тэд нь 
намайг өшөөлөн надаас холдож, миний өмнө нулимахаас үл цээрлэнэ. 11 
Бурхны миний хөвчийг тайлаад намайг зовоосны тул тэд нь миний өмнө 
хазаарыг авав. 12 Миний баруун гарт залуус нь босон, миний хөлд 
эсэргүүцэн, өөрийн хорт явдлыг үүсгэнэ. 13 Тэд нь миний замыг эвдэж, 
миний зовлонд баясна. Хэн ч тэдний тус надад үл тусална. 14 Тэд нь 
өргөн завсрар мэт ирж, хутгаллаар биеэ мохооруулна. 15 Аюулууд нь 
миний тус эргэнэ. Миний хүндлэл нь салхиар мэт хийсгэгдсэн буй. Миний 
амар нь үүл мэт өнгөрнө. 16 Тийн бөгөөд эдүгээ миний амь нь миний 
дотор асгагдана. Бас зовлонгийн өдрүүд нь намайг барина. 17 Миний 
яснууд нь шөнөөр хатгагдсан буй. Миний гаслан нь намайг үл амруулна. 
18 Зовлон нь их хүчээрээ миний хувцсанд хувилгагдаад, намайг дээлийн 
зах мэт хүрээлнэ. 19 Би шаварт хаягдаад тоос хийгээд үнс мэт болов. 20 
Би чамд дуудавч чи надад хариу үл өгүүлнэ. Би босовч, чи намайг үл 



ажиглана. 21 Чи надад хэрцгий болоод хүчтэй мутраараа миний тус 
эсэргүүцнэ. 22 Чи намайг үүрэн салхины дээр явуулан миний ухааныг 
үгүй болгов. 23 Тэр юуны тул гэвэл, чи намайг үхэлд хийгээд хамаг 
амьтанд тогтоогдсон гэрт авчрах буй хэмээн мэднэ би. 24 Харин тэр нь 
хүүрийн булшинд гараа үл оруулах буй. Тэнд түүний эвдрэлээр аврал 
болох буй. 25 Би золгүй бологсдын тул уйлсан биш үү? Миний сүнс нь 
үгээгүү бологсдын тул гашуудсан биш үү? 26 Миний сайныг хүлээсэнд 
муу нь ирэв. Миний гэрлийг хүлээсэнд харанхуй нь ирэв. 27 Миний дотор 
нь хөдөлж эс зогсоно. Тэр юуны тул гэвэл, зовлонт өдрүүд нь намайг 
тосов. 28 Би наргүйгээр гашуудан явна. Би босоод чуулганы дотор дуу 
гарна. 29 Би муунуудад ах дүү мэт болоод гашуудалтантай нөхөр болов. 
30 Миний арьс нь миний дээр хар болсон бөгөөд миний яснууд ч 
халуунаар түлэгдэнэ. 31 Миний ятга гашуудалд хувилсан бөгөөд миний 
бишгүүр нь уйлагчдын дуунд хувилсан буй.  

Гучин нэгдүгээр бүлэг  

1 Би охиныг үл харсугай! хэмээн нүдээрээ тогтоолыг бүтээв. 2 Тэр юуны 
тул гэвэл, дээрээс бурхны хувь нь юун буюу. Өндөр орноос аугаа хүчтийн 
өмч нь юун буюу. 3 Муунуудад эвдрэл болох биш үү? Хилэнций 
үйлдэгчдэд хоосрол болох биш үү. 4 Тэр нь миний явдлыг үзэн, миний 
хамаг мөрүүдийг тоолдог биш үү? 5 Би мэхээр яваад хөлөөрөө мэхэнд 
түшсэн буюу. 6 Бурхан нь миний мэхгүйг мэдэхийн тул намайг зөвт 
чинлүүрээр чинлэх болтугай!. 7 Хэрвээ миний алхам нь замаас давсан 
бөгөөд минй зүрх нь миний нүдийг даган явсан бөгөөд хир нь миний гарт 
наалдсан болбол. 8 Миний цацахыг бус хүн нь идэх болтугай! Бас миний 
үрс нь тасалдах болтугай! 9 Хэрвээ миний зүрх нь эмээр мэхлэгдсэн 
бөгөөд бусад нь түүнийг доромжлох болтугай! 11 Тэр юуны тул гэвэл, энэ 
нь их буруу хийгээд шүүгчдээр засаглагдах хилэнц мөн болох бөлгөө. 13 
Хэрвээ би надтай заргатай болсон боол эсвэл шивэгчнийхээ хэргийг 
доромжилсон болбол. 14 би бурхны босох цагт юуг үйлдэх буюу. Бас 
түүний шинжлэхэд би ямар хариу өгүүлэх буюу. 15 Намайг умайн дотор 
бүтээгч нь түүнийг ч бүтээсэн биш үү? Ганц нь бид хоёуланг умайн дотор 
хэвэлсэн биш үү? 16 Хэрвээ би үгээгүүнүүдийн хүслээс зогсоон 
бэлбэсний нүдийг сулруулан. 17 Өөрийн идээг ганцаар идэн, түүнээс 
өнчнийг эс итгүүлбэл, 18 Харин би бага наснаасаа эцэг мэт түүнийг 
өргөн, эхийн умайгаас бэлбэснийг сахисан буй. 19 Хэрвээ миний аль 
хэний хувцасгүйгээр үхэхийг үзэн, үгээгүү хүнийг бүрхээс юмгүйгээр 
үзэхэд, 20 түүний бэлхүс нь намайг эс адисласан бөгөөд түүний бие нь 
миний хонины ноосоор эс дулаацсан болбол 21 Хэрвээ би хаалганд 
өөрийн эрхийг үзээд гараа өнчний тус өргөсөн болбол. 22 Миний мөр нь 



миний далнаас унах бөгөөд миний гар ч яснаас эвдрэх болтугай! 23 Тэр 
юуны тул гэвэл, бурхнаас эвдрэл нь намайг айлгасан бөгөөд би түүний 
сүрт байдлыг дасч эс чадсан буй. 24 Хэрвээ би алтыг өөрийн найдлага 
болгон ариун алтанд ийн; Чи миний түшлэг буй хэмээн өгүүлэн 25 Миний 
эд таваарын их болсны тул баясан гараараа ихийг олсны тул баяссан 
болбол 26 Хэрвээ нарны гийгүүлэхэд түүнд хараад, сарны гэрлээр 
явахад түүнийг харахад 27 миний зүрх нь нууцаар хүссэн бөгөөд ам ч 
гарыг үнссэн болбол, 28 Энэ гэвэл, миний шүүгчээр засаглагдах нүгэл 
болох бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, түүгээр би дээд байгч бурхныг мэлзэх 
бөлгөө. 29 Би өөрийн дайсны эвдрэлд эс баясч, зовлонгийн түүнд 
учирсанд эс жаргасан буй. 30 Харин би түүний сүнсийг хараахаараа амаа 
нүгэлд эс унагав. 31 Миний гэрийн бүлс нь ийн; Хэн түүний махыг хүсвэл 
эс цатгасан буюу хэмээн өгүүлсэн биш үү? 32 Оролт хүн нь гацаа эс 
хонодог бөлгөө. Би аялагчид үүдээ тайлдаг бөлгөө. 33 Би Адам мэт 
буруугаа бүрхэвч цээжиндээ хилэнцээ нуусан болбол 34 Би их 
чуулганаас айн төрлүүдийн жигшүүрээс айлгагдсаны тул дуугүй байж, 
үүдлээс эс гарсан буй. 35 Ай, хэрвээ намайг аль нэгэн сонсогч байсан 
болбол, Мана. миний хүсэл гэвэл, аугаа хүчит нь надад хариу зарлиг 
болох болтугай! Миний тус эсэргүүцэгч нь буруушаалыг бичих болтугай! 
36 Би үүнийг эрхгүй мөрөн дээрээ өргөн титим мэт биед уях бөлгөө. 37 Би 
алхмын дууг түүнд мэдүүлэн, ноёд мэт түүнд ойртох бөлгөө. 38 Хэрвээ 
миний газар нь миний тус бархирсан бөгөөд түүний сувгууд нь гомдсон 
болбол, 39 Хэрвээ би түүний үрсийг төлөөсгүйгээр идэн, түүний эздийн 
зүрхийг зовоосон болбол, 40 Тэрхүү газраас буудайн оронд солдох 
хийгээд арвайн оронд ишр, шарх ороох болтугай! Иовын үгс нь төгсөв.  

Гучин хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд эд гурван хүн нь Иов хариу өгүүлэхүйеэ зогсов. Тэр юуны 
тул гэвэл, тэр нь өөрийн нүдэнд зөвт бөлгөө. 2 Зүгээр Бүжийн аймгийн 
замын төрлөөс болсон Баркилын Илит хөвгүүний уур нь халуун болов 
гэвэл, Иовын тус түүний уур нь халуун болов. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
биеэ бурхнаас үлэмж зөвшөөв. 3 Жич түүний гурван нөхрийн тус түүний 
уур нь халуун болов. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь Иовыг буруушаасан 
боловч хариу өгүүлэхийг эс олсон бөлгөө. 4 Тийн бөгөөд тэдний түүнээс 
их настай болсны тул Илит нь Иовын өгүүлэхийг дуустал хүлээсэн 
бөлгөө. 5 Тийнхүү Илитийн эд гурван хүний аманд хариугүй байсныг 
үзсэнд түүний уур нь халуун болов. 6 Тийнхүү Бүжийн аймгийн 
Барикилын Илит хөвгүүн нь ийн өгүүлрүүн; Би бага настан буй. Харин та 
их насажсан буй. Тиймийн тул би эмээн өөрийн саналыг таны өмнө 
үзүүлэхээс айв. 7 Би ийн; Их нас нь өгүүлэх бөгөөд их настан нь цэцнийг 



сургах болтугай! хэмээн өгүүлэв. 8 Зүгээр тодотгол нь хүний дотор буй 
бөгөөд аугаа хүчтийн адислах амьсгал нь түүнийг ухаантай болгоно. 9 
Ихүүд нь цэцэн бус байх болоод их настан нь зөвөөр үл шүүдэг. 10 
Тиймийн тул би ийн; Намайг сонсогтун! Жич би санаснаа үзүүлсү хэмээн 
өгүүлнэ. 11 Мана. Би таны үгсийг хүлээгээд таны зөвшөөнгүй үгсийг 
сэтгэж олсон болтол чагнан сонсов. 12 Тийн бөгөөд миний таныг 
ажигласанд Мана. хэн ч Иовыг сэтгэлдээ эс оруулсан бөгөөд танаас 
нэгэн ч түүниий үгст хариу эс өгүүлэв. 13 Бид цэцнийг олсон буй хэмээн 
таны үл өгүүлэхийн тул хүн бус харин бурхан нь түүнийг унагах буй. 14 
Тийн бөгөөд тэр нь миний тус үгсээ эс өгүүлсэн бөгөөд би түүнд таны 
үгсээр хариу үл өгүүлэх буй. 15 Тэд нь гайхаж хариу эс өгүүлэв. Үгс нь 
тэднээс холдсон буй. 16 Жич, би хүлээсэн боловч тэд нь эс өгүүлсэн буй. 
Тэд нь босоод хариу эс өгүүлэв. 17 Тийн бөгөөд би өөрийн тул хариу 
өгүүлэн саналаа үзүүлэх буй. 18 Тэр юуны тул гэвэл, би үгсээр дүүрэн 
буй. Миний дотор байгч тодотгол нь намайг дарна. 19 Мана. Миний зүрх 
нь гарах газаргүй үзмийн ундаанд адил бөгөөд шинэ үзмийн ундааны сав 
мэт тасархайд хүрэв. 20 Би амрахын тулд өгүүлэн, уруулаа нэгэн хариу 
өгүүлэх буй. 21 Би хэнийг ч эс нүүрчлэн, хүнд ч магтах нэрсийг үл өгсү. 22 
Тэр юуны тул гэвэл, би магтах нэрсийг өгөхийг эс мэднэ. Тийн бус болбол 
миний бүтээгч нь намайг аваачих бөлгөө.  

Гучин гуравдугаар бүлэг  

1 Тиймийн тул Иов аа! Миний өгүүлэхийг сонсон миний хамаг үгсийг 
чагнан үйлд. 2 Мана. Эдүгээ би амаа нээсэн бөгөөд миний хэл нь миний 
амны дотор өгүүлнэ. 3 Би өөрийн зүрхний зөвийг өгүүлэх бөгөөд миний 
уруулууд нь мэдээг ариунаар өгүүлэх буй. 4 Бурхны тогтоол нь намайг 
бүтээсэн бөгөөд аугаа хүчтийн амьсгал нь намайг амьд болгов. 5 Хэрэв 
чи чадвал надад хариу өгүүлэн үйлд. Миний тус үгсээн зэрэглэж үйлд. 6 
Мана. Би чамтай адилаар бурхны болоод, бурхнаар шавраас хэвлэгдсэн 
буй. 7 Мана. Надаас аюул нь чамайг үл айлгах бөгөөд миний гар нь чиний 
тус хүнд үл болох буй. 8 Үнэхээр чи миний сонсохоор өгүүлсэн бөгөөд 
миний сонсохоор өгүүлсэн бөгөөд миний сонссоноор чиний дууны чимээ 
нь ийн; 9 Би ариун болоод, буруугүй буй. Бас би цэвэр болсон бөгөөд 
надад муу ч үгүй буй. 10 Мана. Тэр нь миний тус шалтгааныг олж намайг 
дайсан болгон дуудав. 11 Тэр нь миний хөлийг дөнгөнд оруулан миний 
хамаг явдлыг шинжилнэ гэж өгүүлсэн буй. 12 Мана. Чи үүгээр зөв бус 
буй. Би чамд хариу өгүүлсү. Үнэхээр бурхан нь хүнээс их буй. 13 Чи юуны 
тул түүний тус эсэргүүцнэ. Тэр нь өөрийн хамаг үйлсийг эс мэдүүлдэг. 14 
Зүгээр бурхан нь нэгэнтээ зарлиг болж, хоёртаа зарлиг болдог боловч 
хүн нь түүнийг үл ажиглана. 15 Зүүдэнд гэвэл шөнийн үзэгдэлд хүний 



чанга нойр дарагдан, дэвсгэрийн дээр унтахад 16 Тэр цагт тэр нь 
хүмүүсийн чихийг нэгэн, тэдэнд сургаалыг тэмдэглэнэ. 17 Тийнхүү тэр нь 
хүнийг хэргээс буцааж хүчит хүнээс омгорхгийн бүрхээнэ. 18 Тэр нь 
түүний амийг булшнаас авран, түүний биеийг алахуй сумнаас аварна. 19 
Жич тэр нь дэвсгэр юүгээ дээр гашуудлаар дарагдсан буй. Түүний яснууд 
нь ихэд чичирнэ. 20 Тийн бөгөөд түүний амь нь тэжээлийг өшөөлөх 
бөгөөд түүний зүрх нь хүсэмжтэй идээг өшөөлнө. 21 Түүний мах нь хатаж 
үл үзэгдэнэ. Бас түүний эс үзэгдсэн яснууд нь харагдах болов. 22 Тийнхүү 
амь нь хүүрийн булшинд ойртдог бөгөөд түүний бие нь таслагчдад 
ойртоно. 23 Хэрвээ түүнд элч гэвэл мянгаас нэг илэрхийлэгч нь хүнд 
түүний зөвийг үзүүлэхийн тул илгээгдэх бөгөөс 24 Тэр нь түүнд хайртай 
болоод ийн; Хүүрийн булшинд буухаас түүнийг тонилго. Тэр юуны тул 
гэвэл,би танжийг алсан буй хэмээн өгүүлэх буй. 25 Түүний мах нь хүүхний 
махнаас эрүүл болсон буй. Тэр нь бага насны цагт буцах буй. 26 Тэр нь 
бурханд залбирах буй. Тийнхүү тэр нь түүнийг таалан түүний нүүрийг 
баясгалнгаар үзэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь хүнд өөрийн зөвийг 
хариулах буй. 27 Тэр нь хүмүүст ширтэн ийн; Би нүглээ үйлдэж зөвийг 
буруут болгов. Тэр нь миний тунсүүрээр надад эс үйлдэв. 28 Тэр нь 
миний амийг булшинд орохоос авран миний амийг булшнаас хариулан, 
30 Амины гэрлээр гийгүүлэхийн тул олонтаа эд хамгийг үйлддэг. 31 Иов 
аа! Намайг чагнан сонс! Миний өгүүлэн дуугүй байтугай! 32 Хэрвээ чи 
надад хариутай боловч өгүүлэн үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, би чамайг 
зөвшөөхийг хүснэ. 33 Зүгээр хэрвээ тийн бус болбол намайг сонс!. Дуугүй 
байтугай! Тийнхүү би чамд цэцнийг үзүүлэх буй.  

Гучин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Бас Илит нь өгүүлрүүн; 2 Цэцнүүд ээ! Миний үгсийг сонсогтун! 
Ухаантаан! Намайг чагнагтун! 3 Тэр юуны тул гэвэл, ам нь идээг амсдаг 
мэт түүнчлэн чих нь үгсийг шинжилнэ. 4 Бид биедээ шүүврийг сонгон өөр 
зуураа юун сайн буй. Мэдэлцье. 5 Тэр юуны тул гэвэл, Иов нь ийн; Би 
зөвт боловч бурхан нь миний шүүврийг надаас хагацуулна. 6 Би хэрэгтээ 
худлыг өгүүлэх буюу. Буруугүй болоод сумаар суларсан буй хэмээн 
өгүүлсэн буй. 7 Иовд адил хүн хаана буй Тэр нь элэглэлийг ус мэт уув. 8 
Тэр нь хилэнцийг үйлдэгчидтэй нөхцөн муу хүмүүстэй явалцана гэвэл, 9 
тэр нь ийн; Бурханд дуртай болох нь хүнд тусгүй буй хэмээн өгүүлсэн 
буй. 10 Тиймийн тул ухаант хүмүүс ээ! Намайг сонсогтун! Мууг үйлдэх нь 
бурхнаас хол болох бөгөөд хилэнцийг үйлдэх нь аугаа хүчтээс хол болох 
болтугай! 11 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь хүнд түүний хэргийн тул хариуг 
өгөн, тус бүр хүнийг түүний явдлын ёсоор шагнах буй. 21 Үнэхээр бурхан 
нь муугаар үл үйлдэх бөгөөд аугаа хүчит нь шүүврийг үл таслах буй. 13 



Дэлхийн хэргийг түүнд хэн даалгасан буюу. Бүхэл дэлхийг хэн бүтээв. 14 
Хэрвээ тэр нь зүрхээ түүний тус тогтоох бөгөөс түүний сүнс хийгээд 
амьсгал нь хураагдах бөлгөө. 16 Тийн бөгөөд хамаг амьтан нь хамтаар 
үхэх бөгөөд хүн нь тотосонд харах бөлгөө. 16 Тийн бөгөөд хэрвээ ухаан 
буй болбол үүнийг сонсон миний үгсийн дууг чагнан үйлд. 17 Зөвийг 
өшөөлэгч нь эзлэх юү. Чи ялангуяа зөвтийг буруушаах юу. 18 Хаанд ийн; 
Чи тус үгүй. Ноёдод та бээр муу хэмээн хэн өгүүлэх буюу. 19 Тэр нь 
тэргүүлэгчдийн нүрийг үл таалан, байнуудыг үгээгүүнүүдээс үл ялгана. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэд бүгдээр түүний мутрын үйлдвэр мөн буй. 20 Тэд 
нь гэв гэнэт шөнийн дүлд эвдэрнэ. Улс нь чичрэн өнгөрөх буй. Хүчтэн нь 
хүчгүйгээр гаргагдах буй. 21 Тэр юуны тул гэвэл, түүний нүд нь хүний 
явдлыг ажиглах бөгөөд тэр нь түүний хамаг гишигдлүүдийг үзнэ. 22 
Хилэнцийг үйлдэгчдийн биеийг нуух харанхуй хийгээд үхлийн сүүдэр ч 
үгүй буй. 23 Тийн бөгөөд хүний бурхантай шүүвэрт орохын тул түүний 
дээр илүү нь үл тавигдах буй. 24 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь тэдний 
үйлсийг мэдэн, тэднийг шөнөөр унагана. Тийнхүү тэд нь дарагдана. 26 
Тэр нь тэднийг муунууд мэт үзэгчдийн өмнө тасална. 27 Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь түүнийг дагахуйяа зогсов. Түүний хамаг явдлыг эс ажиглав. 
28 Бас тэд нь үгээгүүгийн дууг түүнд хүргэдэг. Тийн бээр тэр нь 
зовлонгийн бархирлыг сонсоно. 29 Түүний амрыг өгөхөд хэн зовоох буюу. 
Түүний амрыг өгөхөд хэн зовоох буюу. Түүний нүүрээ угаахад улсаас 
буюу. Ганц хүнээс буюу хэн түүнийг харах буюу. 30 Тэр гэвэл бузар 
хүнийг үл эзлэн, улсын үл мэхлэгдэхийн тул болой. 31 Үнэхээр бурханд 
ийн; Би энэлгээд нүглийг үл үйлдэх буй. 32 Миний эс үзсэнийг надад 
сурган соёрх! Хэрвээ би бурууг үйлдсэн болбол дахин үл үйлдэх буй 
хэмээн өгүүлэх ёстой буй. 33 Тэр нь чиний санаагаар шагнах юу гэвэл, би 
бус харин чи үүнийг сонгоно. Эсвэл эс хэрэглэнэ. Тиймийн тул 
мэдэгдсэнээ өгүүлэн үйлд. 34 Ухаант хүмүүс нь надад өгүүлэх бөгөөд 
цэцэн хүн нь намайг сонсох болтугай! 35 Иов нь мэдэлгүйгээр өгүүлсэн 
буй. Түүний үгс нь ялгалгүй бөлгөө. 36 Иов нь муу хүмүүсийн тул хариу 
өгүүлсний тул дуустал шүүгдэх болтугай! хэмээн би хүснэ. 37 Тэр юуны 
тул гэвэл, тэр нь өөрийн хилэнцэт зөрүүрлээ нэмэв. Тэр нь бидний дунд 
алгаа ташиж бурхны тус үгсээ үлэмжлүүлсэн буй.  

Гучин тавдугаар бүлэг  

1 Бас Илит нь өгүлрүүн; 2 Би бурхнаас үлэмж зөвт буй хэмээн чиний 
өгүүлсэн нь зөв ахуйг чи санаму. 3 Тэр юуны тул гэвэл, чи ийн чамд ямар 
тус болох буюу. Би нүглээс арилгах боловч үүнээс ашиг буй буюу гэлээ. 4 
Би чамд хийгээд чамтай байгч нөхдөд хариу өгүүлсү. 5 Огторгуйг харж ү3. 
Чамаас өндөр байгч үүлсийг ажиглан үйлд. 6 Хэрвээ чи нүглийг үйлдвэл 



бурхны тус юуг үйлднэм. Хэрвээ чиний буруу нь олон болбол түүнд юуг 
үйлднэм. 7 Хэрвээ чи зөвт болбол түүнд юуг өгсөн буюу. Тэр нь чиний 
гараас юуг авнам. 8 Чиний хилэнц нь чамд адил хүнд хорт болох бөгөөд 
чиний зөв нь хүний хөвгүүнд туст болох буй. 9 Тэд нь олон дарагчдын 
шалтгаанаар дуу гарах хүчтийн гарын шалтгаанаар бархирна. 10 Тийн 
боловч хэн ч ийн; Намайг бүтээгч бурхан нь хаана буюу. Тэр нь шөнөд 
дуунуудыг өгдөг. 11 Тэр нь газрын ангаас биднийг үлэмж сурган 
огторгуйгаар нисэх шувуудаас биднийг үлэмж цэцэн болгоно гэж үл 
өгүүлнэ. 12 Тэд нь тэнд бархиравч муу хүмүүсийн омгорхгийн учир тэр нь 
хариу үл өгүүлнэ. 13 Үнэхээр бурхан нь дэмийрлийг үл сонсон аугаа хүчит 
нь түүнийг үл үзнэ хэмээн өгүүлэвч шүүвэр нь түүний өмнө буй. Тиймийн 
тул түүнд түштүгэй! 15 Зүгээр эдүгээ тэр нь их хилэнгээрээ эс засаглан их 
омгорхгийг эс ажигласан буй. 16 Тиймийн тул Иов нь амаа дэмийгээр 
тайлан ухаангүйгээр үгсийг үлэмжлүүлэн өгүүлнэ.  

Гучин зургадугаар бүлэг  

1 Бас Илит нь өгүүлрүүн; 2 Намайг нэгэн хэдий болтол хүлцтүгэй! Тийн 
бөгөөд би бурхны тул бас үгст буй хэмээн чамд өгүүлсү. 3 Би мэдээг 
холоос авчран намайг бүтээгчийг зөвшөөх буй. 4 Тэр юуны тул гэвэл, 
миний үгс нь худал бус буй. Мэдээгээр төгс болсон нь чамтай буй. 5 
Мана. Бурхан нь үлэмж аугаа хүчит болоод үл доромжлогдоно. Тэр нь хүч 
хийгээд ухаанаар төгөлдөр буй. 6 Тэр нь муучуудын амийг үл тэтгэн 
үгээгүүнүүдийн шүүврийг тогтоодог. 7 Тэд нь нүдээ зөвтөөс үл холдуулан, 
ширээний дээр байгч хаадыг ч мөнхөд тогтоож, өргөдөг. 8 Зүгээр хэрвээ 
тэд нь гинжээр гинжлагдан зовлонгуудын хүллэгүүдээр баригдсан боловч 
9 Тэр нь тэдний үйлс нь тэдний хилэнцсийн илүү болсныг тэдэнд 
үзүүлдэг. 10 Тэр нь тэдний чихийг сургаалд нэгэн, тэдний буруугаас 
буцахыг захидаг. 11 Хэрвээ тэд нь сонсон түүнд зарагдах бөгөөс тэд нь 
насаа бүтээмжитээр хийгээд жилүүдээ жаргалангаар өнгөрүүлэх буй. 12 
Зүгээр хэрвээ тэд нь үл сонсох бөгөөс тэд нь сумаар өнгөрүүлэгдэн 
мэдээгүйгээр өгөх буй. 13 Харин мэхт нүүртэн нь уурыг хурааж түүний 
тэднийг хүлээхэд үл аврагдах буй. 14 Тэд нь бага насандаа үхэн, амиа 
бузруудтай гээх буй. 15 Зүгээр тэр нь зовлонтыг түүний зовлонгоос хол 
тавин, түүний чихийг сургаалд нээдэг. 16 Тэр мэтээр тэр нь чамайг 
хавчлаганаас аваран, уужим чөлөөт оронд тавин, чиний ширээний дээр 
тарганыг өгөх бөлгөө. 17 Зүгээр чи буруутын шүүврийг бүтээсэн болбол 
шүүвэр хийгээд шийдвэр нь тогтох буй. 18 Мана. Хилэн буй. Хэрвээ тэр 
нь чамайг засаглалаар аваачих бөгөөс их аралжин нь чамайг үл аврах 
буй. 19 Тэр нь чиний баяжлыг хүндлэх буюу. Тийн бус алт хийгээд хүчний 
хамаг шамдлагыг үл хүндлэх больюу. 20 Шөнийг хүсэн бүү үйлд. Түүний 



дотор улс нь орноосоо алдагддаг. 21 Хилэнцэт үл эргэхүйеэ хичээн үйлд. 
Тэр юуны тул гэвэл, чи зовлонгоос үүнийг үлэмж дуршина. 22 Мана. 
Бурхан нь өөрийн хүчээр өргөмжилнө. Хэн түүнд адил сургадаг. 23 Түүнд 
явдлыг үл захих буюу. Чи хилэнцийг үйлдэв хэмээн хэн түүнд өгүүлэх юү. 
24 Түүний хүмүүсээр магталцсан үйл ихэтгэхийг санан үйлд. 25 Аливаа 
хүн нь түүнтэй үзнэ. Хүн төрөлхтөн нь холоос ажиглаж болох буй за. 26 
Мана. Бурхан нь их буй. Тийнхүү бид түүнийг үл ухна. Жич, түүний насны 
тоо нь үл олдох буй. 27 Түүний усны дуслуудыг татахад тэд нь түүний 
үүлний бороо болон орно. 28 Тийн бөгөөд үүлс нь буулган хүний дээр 
элбэгээр тусгана. 29 Бас үүлсийн дэлгэрсэн хийгээд түүний бүрхүүлийн 
өндөр чимээг хэн ухах буюу. 30 Мана. Тэр нь түүний дээр гэрлээр сунган 
далайн ёроолыг бүрхэнэ. 31 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь тэднээр улсуудыг 
шүүж тэжээлийг элбэгээр өгдөг. 32 Тэр нь үүлсээр гэрлийг бүрхээж, 
хооронд ирсэн үүлдэр зогсооно. 33 Тэр нь чимээгээрээ мэдүүлэн, уураан 
муугийн тус гаргана.  

Гучин долдугаар бүлэг  

1 Үүний учир миний зүрх нь чичрэн, өөрийн орноос хүндэлнэ. 2 Түүний 
чанга дуу хийгээд түүний амнаас гарах чимээг чагнан, сонс. 3 Тэр нь 
бүхэл огторгуйн доор явуулан, дэлхийн хязгаар хүртэл, гэрлээ явуулна. 4 
Түүний хойно дуу нь их цуугианаар цуугина. Тэр нь өөрийн сүрт байдлаар 
аянгын дуу гарна. Тийн бөгөөд түүний дууны сонсогдоход тэр нь үл 
зогсоох буй. 5 Бурхан нь дуугаараа аймшигтайгаар дуугардаг. Тэр нь 
ялангуяа юмнуудыг үйлддэг. Тэднийг бид үл мэднэ. 6 Тэр юу гэвэл, тэр нь 
цасанд газрын дээр ор. Бас хүнд бороо гэвэл, өөрийн хүчний хүнд 
бурханд ор хэмээн зарлиг болдог. 7 Хамаг хүмүүсийн түүний үйлсийг 
мэдэхийн тул тэр нь хамгийн үйлдвэрийг зогсоодог. 8 Тийн бөгөөд амьтан 
нь бүрхгийн доор орон, суудлууддаа байлцдаг. 9 Өмнө зүгээс хуй шуурга 
нь гардаг. Хойт зүгээс хүйтэн нь гардаг. 10 Бурхны амьсгалаар хүйтэн нь 
өгөгддөг. Уужим уснууд нь хүрдэг. 11 Бас түүний илбэлгэн нь зузаан 
үүлийг шингээх бөгөөд түүний гэрэл нь дэлгэрсэн үүлнээс тараадаг. 12 
Тэр мэтээр тэр үүл нь түүний зөвлөгөөнөөр эргүүлэгдэнэ гэвэл, түүний 
тэдэнд хамаг захисныг бүхэл дэлхийн дээр бүтээхийн тул болой. 13 Тэр 
нь сургахын тул эсвэл хайрын тул түүнийг дэлхийн дээр унагадаг. 14 Иов 
аа! Үүнийг сонс. Зогсоон бурхны гайхамшгуудыг ажигтатугай!. 15 Бурхны 
өөрийн үүлний гэрлийг гийгүүлэхэд тэднийг ямараар тогтооно хэмээн чи 
мэднэм. 16 Чи үүлний тэжээхүй гэвэл, төгссөн цэцний гайхамшгуудыг 
мэднэ. 17 Түүний өмнө зөвөөс газрыг номхруулахад чиний хувцасны 
ямраар дулаацахыг чи мэднэмү 18 Чи цутгасан тэгш толь мэт болсон 
тэнгэрийг түүнтэй сунгалцсан буюу. 19 Бидний түүнд юу өгүүлэхийг 



бидэнд сурган үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, бид мунхгийн шалтгаанаар 
түүнд үгсээн зэрэглүүлж үл чадах буй. 20 Миний өгүүлэхүй нь түүнд 
мэдүүлэгдэх юү. Хэрвээ хүн нь өгүүлбэл, тэр нь үнэхээр эвдрэх буй. 21 
Бас эдүгээ үүлсийн дотор байгч гялбаат гэрэл нь үл харагдана. Харин 
салхи ньь өнгөрч тэднийг цэлмэг болгоно. 22 Хойт зүгээс гинбэлгэн нь 
ирдэг. Бурхантай цог жавхлант буй. 23 Бид аугаа хүчтийг олж үл чадна. 
Тэр нь хүчит хийгээд шүүврээр төгөлдөр болсон бөгөөд түүний ялангуяа 
зөв нь үл дарах буй. 24 Тиймийн тул хүмүүс нь түүнээс айна. Тэр нь 
аливаа цэцэн ухаантныг үл үзэх буй гэлээ.  

Гучин наймдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь хуй салхинаас Иовд хариу зарлиг болруун; 2 
Мэдээгүй үгсээр зөвлөгөөнийг бүрхээгч нь хэн буюу. 3 Чи эдүгээ эр мэт 
бэлхүүсээ бүслэн миний чамаас асуухад хариу өгүүлэн 4 Миний дэлхийг 
боловсруулах цагт чи хаана бөлгөө. Хэрвээ чи энэ мэдээг ухваас өгүүл. 5 
Түүний хэмжээг хэн тогтоов оо! хэмээн чи мэдвэл өгүүл Бас түүнд 
аргамжийг хэн дэлгэрүүлэв ээ? 6 Түүний суурин нь юуны дээр тавигдсан 
бөгөөд түүний өнцгийн чулууг хэн тогтоов оо. 7 Тэнд өглөөний оддын цуг 
цэнгэлдсэн бөгөөд бурхны хамаг үрс нь баясгалант дуу гаралцав. 8 Бас 
далайн умайгаас гарсан мэтээр гарахад хэн түүнийг үүдээр хаав аа. 9 Би 
үүлийг түүний хувцсууд болгон хав харанхуйг бүслэх бүс болгон 10 
түүний тул өөрийн тогтсон ороныг хагалан түүний тул тээгүүд хийгээд 
үүднүүдийг тогтоогоод түүнд ийн; 11 Чи энд хүртэл хүрэн цааш үл хүрэх 
буй. Бас энд чиний омогт давалгаан нь зогсох буй хэмээн зарлиг болов. 
12 Чи өөрийн насанд өглөөд яахин үүр цайхад түний орныг мэдүүлэв ээ? 
13 гэвэл түүний дэлхийн хязгаарыг барьснаар мууг үйлдэгчдийн түүнээс 
хаягдахын тул болой. 14 Шавар нь тамгаар хувилдаг мэт түүнчлэн тэр нь 
хувилна. Тэд нь хувцас мэт байна. 15 Тийн бөгөөд муунуудаас тэдний 
гэрэл нь холдох бөгөөд өндөр гар нь эвдрэх буй. 16 Чи далайн угт хүрээд 
гүний нуусан орд хүртэл явсан буюу. 17 Үхлийн хаалгад нь чамд 
тайлагдсан буюу. Чи үхлийн сүүдрийн хаалгадыг үзсэн буюу. 18 Чи 
дэлхийн өргөнийг шинжилсэн буюу. Хэрэв чи энэ хамгийг мэдвэл өгүүл. 
19 Гэрлийн суух орны зам нь хаана буюу. Харанхуй суудал нь хаана буй 
гэвэл, 20 чи түүний зах хүртэл түүнийг удирдан түүний гэрийн замуудыг 
мэднэм. 21 Чи мэднэ. Тэр юуны тул гэвэл, чи тэр цагт төрөгдсөн бөлгөө. 
Чиний насны өдрүүдийн тоо нь их буй. 22 Чи цасны хадгалах оронд 
ороод мөндрийн хадгалах орныг үзсэн буюу. 23 Би тэднийг зовлонгийн 
цагийн тул гэвэл, дайлах хийгээд байлдахын цагийн тул хадгалсан буй. 
24 Жич гэрлийн дэлгэрсэн орон нь хаана буй. Тэндээс зүүний салхи нь 
дэлхийн дээр тархагдана. 25 Үерлэлийн тул ёроолыг хэн тогтоов оо? 



Аянгын сумын тул замыг хэн тогтоов оо? 26 Хоосон сул орныг нурааж, 
зөөлөн өвсний гөлгийг дэлгэрүүлэхийн тул, 27 Хүнгүй газарт хийгээд хүн 
эс нутагласан говьд бороог хэн өгөв өө? 28 Бороо ньв эцэгтэй буюу. Бас 
шүүврийн дуслуудыг хэн төрүүлэв ээ? 29 Мөс гэвэл хэний умайгаас 
гардаг. Бас огторгуйн хярууг хэн төрүүлэв ээ? 30 Ус нь чулуу мэт хатуу 
болдог бөгөөд гүний нуур нь хүрэв. 31 Чи долоон оддын эвч чанарыг 
хүлж Хижлийн хүллэгүүдийг тайлах буюу. 32 Чи сарын арван хоёр гэрийг 
тэдний цагт гарган, жаран дүрс хийгээд түүний хөвгүүдийг удирдах буюу. 
33 Чи огторгуйн тогтоолыг мэднэм. Чи дэлхийн дээр тэдний хүчийг 
тогтоов оо? 34 Чи их усаар биеэ бүрхээхийн тул дуугаа үүл хүртэл өргөх 
юү. 35 Чи цахилгааныг гаргах буюу. Тэд нь ирээд, бид энд буй хэмээн 
чамд өгүүлэх юү. 36 Хүний дотор хэн цэцнийг оруулан, сэтгэлт хэн 
ухааныг өгөв өө? 37 Тоосны хатуу болсон бөгөөд бөөн шорооны чангаар 
нийлэхийн тул 38 Хэн цэцнээрээ үүлсийг тоолон, огторгуйн савсыг хэн 
зогсоосон буюу. 39 Чи эм арсланы тул олзыг хөрөнгөлөн 40 
Арслангуудын зулзагадын нүхэндээ хэвтэн, нуух орныы бүрхэгсэддээ 
байхад тэдний хүслийг хангаж чадах юу. 41 Хэрээний зулзагадын 
тэжээлгүйн тул гадна одоод бурханд дуугаа гарахад тэдэнд тэжээлийг 
хэн бэлтгэнэм.  

Гучин есдүгээр бүлэг  

1 Чи хадны чмаануудыг төрөх цагийг мэдэн гөрөөснүүдийн төрснийг 
ажигласан буюу. 2 Чи тдэний хээлтэй болох сарын тоог мэдэн, тэдний 
төрөх цагийг мэднэм. 3 Тэд нь бөхийж үрсээн гарган, гашуудлуудаа 
хагацуулдаг. 4 Зулзагад нь харайж, хээрт үлэмжлэн гараад тэдэнд үл 
харьдаг. 5 Зэрлэг илжгийг хэн сул тавив аа? Бас зэрлэг луусын уяаг хэн 
тавив аа? 6 Би говийг түүний гэр болгон хужирт газрыг түүний явах орон 
болговой. 7 Тэр нь балгасны олон улсаас жигшиж, явуулагчийн дууг үл 
сонсдог. 8 Тэр нь уулсыг бэлчээр болгон алсдан аливаануудыг бэдэрдэг. 
9 Хилэн нь чамд зарагдан, чиний хүрээнд байх буюу. 10 Чи хилэнгийн 
хүлгийг анжсандаа хүлж чадах буюу. Тэр нь чамайг даган бэлүүдийг 
хагалах юу. 11 Чи түүний их хүчний учир түүнд түшин өөрийн үйлдвэрийг 
түүнд өгөх буюу. 12 Түүний чиний хөрөнгийг авчрахын тул хийгээд 
тарианы үтрэмд хураахын тул түүнд найдна. 13 Дони далайгаа хөлгөдөг. 
Харрин Өрбийн гуурс хийгээд өтнүүдийг хэн өгөв өө. 15 Тэр нь өндгөө 
газарт орхин, элсэнд тэднийг дулаацуулдаг. 15 Харин хөл нь тэднийг 
дарах бөгөөд хээрийн ан нь тэднийг гишгэх буй за хэмээн үл санадаг. 16 
Тэр нь зулзагад юугаан тус өөрийн бус агсан мэтээр энэрэлгүй буй. 
Түүний үйлдвэр нь гамналгүйн шалтгаанаар дэмий буй. 17 Тэр юуны тул 
гэвэл, бурхан нь түүнийг мунхаг болгон ухааныг эс өгөв. 18 Тийн боловч 



тэр нь биеэ дэгдэн, өргөхдөө морь хийгээд түнийг унагчийг ч элэглэдэг. 
19 Чи моринд түний хүчийг өгөөд түүний хүзүүг аянгаар чимсэн буюу. 20 
Чи царцааг айлгах мэт түүнийг айлгах буюу. Түүний чанга янцгаах нь 
аймшигтай буй. 21 Тэр нь бэлд дэвхрэн хүчээрээ баярлан, эсэргүцэгч 
чуулгадтай учрахын тул яардаг. 22 Тэр нь аюулыг элэглэн, үл айн, илдийг 
үзэхэд үл хардаг. 23 Саадаг хийгээд гялбаат жад ба сум нь түүний тус 
дэмийгээр дуугардаг. 24 Тэр нь хилэн хийгээд уураараа газрыг залгин, 
бүрээний татагдахад тэр нь хээ, хээ хэмээн өгүүлэн, дайгын холоос 
үнэрлэх, тэргүүлэгчдийн аянга хийгээд цохионыг сонсдог 26 Тэр нь 
хаданд сууж амраар өндөр хавцгайн дээр эвт оронд байдаг. 29 Тэндээс 
тэр нь олзоо хүлээж сахидаг. Түүний нүд нь хол хардаг. 30 Бас түүний 
зулзагад нь цусыг ууж залгидаг. Бас үхдэл хаана байна, тэнд тэр мөн буй.  

Дөчдүгээр бүлэг  

1 Бас Жахуа нь Иовд ийн; Аугаа хүчтэнтэй хэрэлдэгч нь түүнийг сургах 
юу. 2 Бурхныг зэмлэгч нь үүнд хариу өгүүлэх болтугай! 3 хэмээн зарлиг 
болсонд Иов нь Жахуад хариу айлтгаруун; Мана. Би бузар буй. 4 Би чамд 
юу хариу айлтгах буюу. Би гараа амны дээрээ тавих буй. 5 Би нэгэнтээ 
өгүүлээд хариу үл өгүүлэх буй. Хоёр дахинж, зүгээр дээр үл нэмэх буй. 6 
хэмээн айлтгасанд Жахуа нь Иовд хуй шуурганаас хариу зарлиг болруун; 
7 Эдүгээ эр мэт бэлхүүсээ бүслэн үйлд. Миний чамаас асуухад надад 
хариу өгүүлэн үйлд. 8 Чи миний шийдвэрийг таслан, биеэ зөвшөөхийн тул 
намайг буруушаах юу. 9 Чамд бурхантай адил мутар буй бөгөөд түүний 
дуу мэтээр аянгаыг дуугарганам. 10 Эдүгээ сүр хийгээд өргөлжлөлөөр 
өмсгөн биеэ цог жавхлан хийгээд хүндлэлээр бүрхээн үйлд. 11 Хилэнгийн 
уураа гарган, аливаа омгорхгийг үзвэл доорд болгон үйлд. 12 Аливаа 
омгорхгийг үзээд, түүнийг буулган, муунуудыг доор гишгэн үйлд. 13 
Тэднийг тоосонд хамтаар бүрхээн тэдний нүүрүүдийг нууцаар нуун үйлд. 
14 Тийн болбол чиний баруун гар нь чамайг тонилгох буй хэмээн би илт 
өгүүлэх буй. 15 Бахисуудыг үзэн би чамайг бүтээгээд түүнийг ч бүтээв. 
Тэр нь үхэр мэт өвсийг иддэг. 16 Мана. Түүний бэлхүүсний хүчийг ү3. 
Түүний чадал нь хэвлийний хүйсэнд буй. 17 Тэр нь сүүлийг хуш мэт 
дураараа өргөдөг. Түүний бэлхүүсний судас нь хөрөгдсөн буй. 18 Түүний 
яснууд нь зэс багана мэт болсон бөгөөд түүний их яснууд нь төмрийн 
хэсгүүд мэт буй. 19 Тэр нь бурхны үйлдвэрний тэргүүн буй. Түүнийг 
бүтээгч нь илдээ ойртуулж чадах буй. 20 Үнэхээр уулс нь түүний тул 
тэжээлийг өгдөг. Тэнд хамаг ангууд нь наадалцдаг. 21 Тэр нь сүүдэрлэх 
моддын доор гэвэл хулст бүрхүүл хийгээд уст газарт хэвтдэг. 22 
Сүдэрлэх модод нь түүнийг бүрхээнэ. Голын бургасууд нь түүнийг тойрно. 
23 Мана. Гол нь үерлэвч тэр нь эс яардаг. Иордан нь түүний амны тул 



урсах боловч амраар байдаг. 24 Түүнийг илд барьж хэн чадах буюу. 
Түүний хамраас аргамжаар татаж хэн чадах буюу.  

Дөчин нэгдүгээр бүлэг  

1 Чи Ливияаданыг татан, түүний хэлийг гох хийгээд буулгасан аргамжаар 
татах буюу 2 Чи түүний хамарт уясан аргамжийг оруулан, түүний өрийг 
сумаар хатгах юу. 3 Тэр нь чамд олон гоёлыг өргөж чамд зөөлөн үгсийг 
өгүүлэх буюу. 4 Тэр нь чамтай тогтоолыг бүтээх буюу. Чи түүнийг мөнхөд 
боол болгох буюу. 5 Чи шувуудтай мэт түүнтэй наадан түүнийг өөрийн 
шивэгчдийн тул хүлэх буюу. 6 Чиний нөхөд нь найр хийж түүнийг идэх 
буюу. Худалдаачдад түүнийг хувуух буюу. 7 Чи түүний арьсыг гохт төмөр 
зэвсгүүдээр төхөөрөх буюу. Түүний төлгийн загасыг хатгах сумуудаар 
төхөөрөх буюу 8 Түүний дээр гараа тавин дайныг санан бусад юуг ч бүү 
үйлд. 9 Мана. Түүнийг барих найдлага нь дэмий буй. Хэн айлгүйгээр 
түүнийг үзэх буй. 10 Хэн түүнийг сэрээхээс л айдаг. Тиймийн тул миний 
тус хэн эсэргүүцэх юу. 11 Миний түүнд хариулахын тул хэн өгсөн буюу. 
Бүхэл огторгуйн доор ахуй нь миний буй. 12 Би түүний мужид хийгээд 
түүнийг уялга ба зохист үүдлэнийг үл нуух буй. 13 Хэн түүнийг хуягийн 
гадрыг тайлан түүний хоёр давхар хазаарыг уях юу. 14 Түүний нүүрийн 
үүдийг хэн ангайлгах юу. Түүнийг тойрогч шүд нь аймшигтай буй. 15 
Түүний бие нь бүх халх бөгөөд түүний хайрсууд нь тамга мэт 
хаагдагдана. 16 Тэр нь нэг нэгний дээр зохино. Хий ч тэдний хооронд үл 
орох буй. 17 Тус тус бүр нь наалдан нийлэлцээд үл хагацах буй. 18 
Түүний найтаахад гэрэл нь гэгээрнэ. Түүний нүд нь өглөөний зовхи мэт 
буй. 19 Түүний амнаас галт гэрээвчүүд нь гардаг. Галын очнууд нь 
дэвхэрдэг. 20 Түүний хамраас утаа буцлах тогоо хийгээд савнаас мэт 
гардаг. 21 Түүний амьсгал нь нүүрсийг ноцоодог. Бас түүний амнаас 
галын дөл нь гардаг. 22 Түүний хүзүүнд хүч нь байдаг. Эвдрэл нь түүний 
өмнө жаргадаг. 23 Түүний махны цогцос нь наалдаж, түүний дээр бат 
болоод үл хөдөлдөг. 24 Түүний зүрх нь чулуу мэт хатуу болон тээрмийн 
доорх чулуу мэт хатуу болон тээрмийн доорх чулуу мэт бөх буй. 25 
Түүний босоход хүчтэн нь айж, аюулаас гутамшигт болдог. 26 Илд нь 
түүнд хүрэх боловч үл тогтох жад хийгээд ссум ба хуяг ч үл байх буй. 27 
Түүний санаснаар төмөр нь хуурс мэт буй бөгөөд зэс нь өмгөрсөн мод 
мэт буй. 28 Сум нь түнийг үл дутаалгадаг. Хаясан чулуу нь хэвт мэт 
болдог. 29 Тэр нь сумуудыг хэвэг мэт тоон, жадыг өргөгдөхөд инээдэг. 30 
Түүний доор шавар савын хэсгүүд буй бөгөөд хурц чулууг шаварт 
дэлгэдэг. 31 Тэр нь гүнийг тогоо мэт буцалган, далайг тос мэт өтгөн 
болгодог. 32 Түүний хойно зам нь гэрэлтэ болдог буй. Гүн нь хөөсөөр 
цайдаг. 33 Дэлхий дээр түүнд адилгүй буй. Тэр нь аюулгүй буй. 34 Тэр нь 



хамаг өндрийг гаргаж, хамаг омгорхог үрсийн дээр хаан буй хэмээн 
зарлиг боллоо.  

Дөчин хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Иов нь Жахуад хариу айлтгаруун; 2 Чи хамгмйг бүтээдэг 
бөгөөд чиний зориг нь үл зогсоогдох буй хэмээн би мэднэ. 3 Энэ 
мэдэлгүйгээр зөвлөгөөнийг нуугч нь хэн буюу. Тиймийн тул би эс ухсанаа 
өгүүлэн, эс мэдсэн болон мэдсэнээс илүү агсан гайхамшгуудыг өгүүлсэн 
буй. 4 Намайг сонсон соёрх! Тийн бөгөөд би айлтгах буй. Миний чамаас 
асуухад надад мэдүүлэн соёрх! 5 Би чиний учир чихний сонсголоор 
сонссон буй. Зүгээр эдүгээ миний нүд нь чамайг үзнэ. 6 Тиймийн тул би 
биеэ бузар тоон, тоос хийгээд үнсэнд гэмшинэ гэж айлтгав. 7 Тийн бөгөөд 
Жахуагийн Иовд эд зарлиг болсны хойно Жахуа нь Тимэний аймгийн 
Жилфичид ийн зарлиг болруун; Би чиний тус хийгээд чиний хоёр нөхдийн 
тус ихэд хилэгнэв. Тэр юуны тул гэвэл, та миний Иов боолын зөв 
өгүүлсэн мэт миний учир зөвийг эс өгүүлэв. 8 Тиймийн тул та өөрийн тул 
долоон шар хийгээд долоон хуцыг аваад, миний Иов боолд одоод, 
өөрийн тул шатаалт өргөлийг өргөгтүн! Тийн бөгөөд миний Иов боол нь 
таны тул залбирах буй. Тэр юуны тул гэвэл, би түүнийг таалах буй. Тийн 
бус бөгөөс эл, би таны буруугийн ёсоор танд үйлдэх буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, та миний Иов боолын зөв өгүүлсэн мэт миний учир зөвийг эс 
өгүүлэв. 9 хэмээн зарлиг болсонд Тимэний аймгийн Жилфич хийгээд 
Шүхийн аймгийн Билдэд ба Ни А Мадын аймгийн Зафар нь одоод 
Жахуагийн захиснаар үйлдэв. Тийнхүү Жахуа нь Иовыг таалав. 10 Тийн 
бөгөөд Иовын өөрийн нөхдийн тул залбирсны хойно Жахуа нь түүний 
золтой байдлыг хариулав. Жич Жахуа нь Иовд урьдны байсныг хоёр 
давхраар түүнд өгөв. 11 Тийн бөгөөд түүний хамаг ах дүү нар хийгээд 
хамаг эгч охин дүү нар ба урьд түүний хамаг танигсад нь түүнд ирэлцэн, 
түүний гэрт түүнтэй идээг идэлцэн, түүнтэй Жахуагийн тус ирүүлсэн 
хамаг хорын учир хайрлаж түүнийг амаржуулав. Бас тус бүр нь түүнд 
нэгэн хэсэг мөнгөн хийгээд нэгэн алтан сүйхийг өгөв. 12 Тэр мэтээр 
Жахуа нь Иовын эцсийг түүний эхнээс үлэмж адислав. Тэр юуны тул 
гэвэл, түүнд нэг түм, дөрвөн мянган хонь хийгээд зургаан мянган тэмээ 
ба нэг мянган хонь шар хийгээд нэг мянган эм илжиг буй бөлгөө. 13 Бас 
түүнд долоон хөвгүүд хийгээд гурван охин бөлгөө. 14 Тийн бөгөөд тэр нь 
тэргүүний охиныг Зимимэ хийгээд хоёрдугаар Кизиеэ ба гуравдугаарыг 
Кирин Хэфүг хэмээн нэрийдэв. 15 Тийн бөгөөд хамаг газарт Иовын 
охидод адилхан үзэсгэлэнт эмс эс олдов. Тийн бөгөөд үүнээс хойно Иов 
нь нэг зуун зөчин жилд аж төрж өөрийн хөвгүүд хийгээд хөвгүдийн 



хөвгүүд гэвэл, дөрвөн үеийг үзэв. 17 Тийн бгөөөд Иов нь их настай 
хийгээд өдрүүдээр дүүрнээр нөгчив. Иовын ном төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Хилэнцэтний зөвлөгөөнд үл явагч хийгээд нүгэлтний замд үл байгч ба 
элэглэгчдийн суудалд үл суугч, 2 Харин Жахуагийн тогтоолд дуртай 
агаад түүний тогтоолын учир өдөр хийгээд шөнөд санаачлагч хүн нь 
амгалан мөн. 3 Тэр нь уст голын дэргэд суулгагдсан хийгээд, өөрийн цагт 
жимсээ үүсгэгч ба үл шарлах навчит модтой адил болой. Бас түүний 
хамаг үйлдвэр нь бүтээмжит буй. 4 Хилэнцтэн нь тийм бус буй. Тэдгээр 
хэмээвээс, салхиар хийсгэгдсэн тарнаны хальстай адил болой. 5 
Тиймийн тул хилэнцтэн нь жарганд үл байлцах бөгөөд нүгэлтэн нь 
зөвтний чуулганд үл байлцах буй. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь 
зөвтний замыг мэднэ. Зүгээр, хилэнцэтний зам нь эвдрэх буй.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Блай номтон нь юуны тул уурлалцмуюу. Улс нь юуны тул дэмийгээр 
сэтгэлцэн амой. 2 Жахуагийн тус хийгээд, түүний тослолцсоны тус 
дэлхийн хаад нь эсэргүүцэлддэг бөгөөд ахлагчид ч хамтаар зөвлөлдөн 
ийн; 3 Бид бээр тэдний хөллөгөөнүүдийг таслан, тэдний аргамжуудыг 
биеэс хая! хэмээн өгүүлэлдэнэ. 4 Огторгуйн дээр суугч нь инээх буй. 
Жахуа нь тэдгээрийг элэглэх буй. 5 Тэр цагт тэр нь хилэнгээрээ тэдгээрт 
зарлиг болруун; Уурлалаараа тэдгээрийг зовоох буй. 6 Зүгээр, би бээр 
өөрийн хааныг өөрийн ариун Шиуна уулны дээр суулгав. 7 Би тогтоолыг 
мэдүүлэх хэмээвээс, Жахуа нь надад ийн; Чи миний хөвгүүн мөн. Би 
эдүгээ өдөр чамайг төрүүлэв. 8 Надаас эртүгэй! Тийнхүү би Балай 
номтныг чиний таавар болгон, ертөнцийн хязгаарыг чиний өмч болгоод, 
чамд өгсүгэй! 9 Чи тэдгээрийг төмөр шийдмээр эвдрүүлэн, шавар сав мэт 
хамхлах буй хэмээн зарлиг болов. 10 Тиймийн тул хаад аа! Ухагтун! 
Ертөнцийн заргачид аа! Сургагдагтун! 11 Жахуад аюулаар зарагдагтун! 
Түүний өмнө чичрэлээр баясагтун! 12 Хөвгүүдийн үл хилэгнэхийн тул 
түүнийг хүндлэгтүн! Түүний хилэнгийн багахан ч халах цагт та замын дээр 
эвдэгдэх болуузай! Түүнд хамаг түшигчид нь амгалан мөн.  

Гуравдугаар бүлэг  

Өөрийн Абсалума хөвгүүнээс зайлсны учир Давидын бичсэн Псалма. 1 
Жахуа минь дайснууд нь ямар олон болов. Бас миний тус босогчид нь 



олон буй. 2 Түүнд бурхнаас ивээл үгүй хэмээн миний сүнсний учир 
өгүүлэгчид нь олон болой. Шила. 3 Зүгээр Жахуа аа! Чи миний тул халх 
хийгээд миний цог жавхлан ба миний толгойг өргөгч мөн. 4 Миний 
дуугаараа Жахуад дуудсанд тэр нь өөрийн ариун уулнаас намайг сонсов. 
Шила. 5 Би хэвтэн унтаад сэрсэн буй. Тэр юуны тул хэмээвээс Жахуа нь 
намайг тэтгэсэн буй. 6 Миний тус хаанаас ч эсэргүүцэгч түмэн улсаас би 
үл айх буй. 7 Жахуа аа! Босон соёрх! Миний бурхан аа! Намайг тонилгон 
соёрх! Үнэхээр чи миний дайснуудын хацрыг цохин! Хилэнцтэний 
шүднүүдийг ч эвдэх буй. 8 Жахуад аврал буй. Чиний адистит нь чиний 
улсын дээр буй. Шила.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

Нэгнүүдийн тэргүүн хөгжимчид Давидын бичсэн Псалма. 1 Миний зөвийн 
Жахуа аа! Миний дуудахад намайг сонсон соёрх. Миний хавчлаганы 
дотор ахуйд байхад чи надад уужим болгов. Намайг нигүүлсэж. миний 
залбирлыг сонсон соёрх! 2 Хүний хөвгүүдээ! Та хэзээ болтол миний 
алдрыг ичгүүрт хувилгах буй? Та хэзээ болтол дэлхийг янаглан худлыг 
бэдрэх буй? Та хэзээ болтол дэмийг янаглан худлыг бэдрэх буюу? Шила. 
3 Зүгээр Жахуа нь зөвтийг өөрийн тул салгав хэмээн мэдэгтүн! Жахуа нь 
миний түүнд дуудахад сонсох буй. 4 Аюул нүглийг бүү үйлдэгтүн! 
Хэвтэрний дээрээ өөрийн зүрхний дотор санаачлан амрагтун! Шила. 5 
Зөвт тахилуудыг өргөж Жахуад түшигтүн! 6 Бидэнд сайныг үзүүлэх буюу 
хэмээн олон нь өгүүлдэг. Жахуа аа! Өөрийн нүүрийн гэрлийг бидний дээр 
гийгүүлж соёрх! 7 Тэдний тариан хийгээд үзмийн ундааны элбэг ахуй 
цагаас чи миний зүрхийг үлэмж баясгалант болгов. 8 Би амарханаар 
хэвтэн унтах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс; Жахуа аа! Ганц чи намайг 
аймшиггүйгээр суулгана.  

Тавдугаар бүлэг  

Нихулудын тэргүүн хөгжимцинд Давидын бичсэн Псалма 1 Жахуа аа! 
Миний үгсийг сонсон, миний санаачлалыг ялган соёрх. 2 Миний хаан 
хийгээд миний бурхан аа! Миний бархирах дууг сонсон соёрх. Тэр юуны 
тул хэмээвээс би чамд залбирах буй. 3 Жахуа аа! Чи миний дууг эрт 
өглөөгүүр сонсох буй. Би эрт өглөөгүүр бэлэн байж чамайг хүлээх буй. 4 
Тэр юуны тул хэмээвээс чи хортыг таалагч бурхан бус буй. Чамтай муу нь 
үл байх буй. 5 Чиний нүдний өмнө тэнэгүүд нь үл байх бөгөөд чи хамаг 
бурууг үйлдэгчид өшөөлнө. 6 Чи худалаар эвдрүүлэгчидийг эвдрүүлэх 
буй. Жахуа нь цусыг асгагч хийгээд хуурамч хүнээс жигших буй. 7 Би 
хэмээвээс чиний их өршөөлөөр чиний гэрт ороод чамаас айж чиний 
ариун сүмийн дотор мөргөх буй. 8 Жахуа аа! Миний дайснуудын учир 



өөрийн зөвөөр намайг хөдөлбөрлөн соёрх! Өөрийн замыг миний өмнө чиг 
болгон соёрх! 9 Тэр юуны тул хэмээвээс тэдний амны дотор үнэнгүй буй. 
Тэдний дотор муу буй. Тэдний хоолой нь нээгдсэн хүүрийн булш буй. Тэд 
нь хэлээрээ үнхчилнэ. 10 Бурхан аа! Тэднийг замд болгон соёрх! Тэд нь 
өөрийн зөвлөгөөнөөр унах болтугай. Тэдний олон хилэнцсийн тул 
тэднийг огоорон соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс тэд нь чиний тус 
эсэргүүцсэн буй. 11 Зүгээр чамд хамаг түшигчид нь баясалцах болтугай. 
Тэд нь мөнхөд цэнгэлдэх болтугай. Бас чиний нэрийг янаглагчид нь 
чиний учир жаргалдах болтугай. 12 Тэр юуны тул хэмээвээс Жахуа аа! Чи 
зөвтийг адистатлан халхавч мэт өөрийн хайраар хүрээлэх буй.  

Зургадугаар бүлэг  

Шиминид Ихнудын тэргүүн хөгжимчид Давидын бичсэн псалма. 1 Жахуа 
аа! Өөрийн хилэнгээр намайг үл зэмлэн өөрийн уурлалаар намайг үл 
сурган соёрх! 2 Жахуа аа! Миний тэнхээгүй болсны тул намайг нигүүлсэн 
соёрх! Миний ясуудын хөдөлгөсний тул намайг эдгээн соёрх! 3 Бас миний 
сүнс нь ихэд зовнисон буй. Зүгээр чи Жахуа аа! Хэзээ болтол? 4 Жахуа 
аа! Буцан миний сүнсийг авран соёрх. Чиний өршөөнгүйн тулд намайг 
тонилгон соёрх! 5 Тэр юуны тул хэмээвээс, үхэлд чиний учир дурсгал 
үгүй. Хүүрийн булшинд чамайг хэн магтах буюу? 6 Би өөрийн уйллагаас 
зовж, шөнө бүгд дэвсгэрээ услаж, нүдний нулимсаараа хэвтрээ норгоно. 
7 Миний нүд нь зовлонгоос хатаж, миний хамаг дайснуудын учир 
хөгшрөв. 8 Хилэнцийг хамаг үйлдэгчид ээ! Надаас зайлагтун! Тэр юуны 
тул хэмээвээс; Жахуа нь миний уйлах дууг сонсов. 9 Жахуа нь миний 
эрлийг сонсов Жахуа ч миний залбирлыг тогтоон авав. 10Миний хамаг 
дайснууд нь маш ичиж зовох болтугай. Тэд нь буцаж гэнэт ичих болтугай.  

Долдугаар бүлэг  

Баймины овгийн Кушийн үгсийн учир Давидын Жахуад дуулсан шигайун 
хэмээгч псалма 1 Миний Жахуа бурхан аа! Би чамд түшнэ. Миний хамаг 
зүхэгчдээс намайг тонилгон намайг авран соёрх! 2 Тийм бус бөгөөс эл 
тонилгогч үгүй атал тэд нь арслан мэт миний амийг савардан таслах буй. 
3 Миний Жахуа бурхан аа! Хэрэв би энэ мэтийг үйлдвээс, хэрэв миний 
гарын дотор хилэнц буй бөгөөс, 4 хэрэв би нөхөртөө муугаар хариулан 
шалтгаангүйгээр болсон дайсны тус бурууг үйлдвээс эл, 5 дайсан нь 
миний сүнсийг нэхэн гүйцээд миний амийг газрын дээр гишгэн миний 
алдрыг тоосонд хэвтүүлэх болтугай! Шила. 6 Жахуа аа! Өөрийн 
хилэнцээр босон миний дайснуудын уурын тус зогсон миний бурхан аа! 
Сэрээд шүүврийг тогтоон соёрх! 7 Тийн бөгөөд улсын чуулган нь чамайг 
хүрээлэх буй. Тэдгээрийн тул дээр гаргаад буцан соёрх! 8 Жахуа нь 



улсыг шүүх буй. Жахуа аа! Миний зөвийн ёсоор хийгээд миний дотор агч 
байгч буруугүйн ёсоор намайг шүүн соёрх! 9 Хилэнцтэний буруу нь 
барагдах болтугай. Зүгээр зөвт хүнийг тогтоон соёрх! Тэр юуны тул 
хэмээвээс чи зөвт бурхан болон хүний зүрх хийгээд дотруудыг ялгана. 10 
Миний халх нь бурханд буй. Тэр нь шулуун зүрхтэнийг тонилгоно. 11 
Бурхан нь зөвт шүүгч буй. Бурхан нь хилэнцтийн тус өдөр бүрт хилэгнэнэ. 
12 Хэрэв тэр нь үл буцах бөгөөс бурхан нь сэлмээ билүүдээд нумаа 
татаж бэлдэх буй. 13 Бас тэр нь түүний тус үхлийн зэвсгүүдийг бэлтгээд 
өөрийн сумуудыг зүхэгчдийн тус зассан буй. 14 Мана. муу хүн нь бурууг 
үүсгэн, хороор жирэмсэн болгоод мэхийг төрөв. 15 Тэр нь нүхийг малтан 
үйлдээд, өөрийн хийсэн нүхэнд өөрөө унав. 16 Түүний хор нь түүний 
толгой дээр буцах бөгөөд, түүний дээрэмдлэг нь түүний оройн дээр буух 
буй. 17 Би Жахуагийн зөвийн ёсоор түүнийг магтан, дээр үгүй дээд 
Жахуагийн нэрд магтаалыг дуулах буй.  

Наймдугаар бүлэг  

. 1 Бидний Жахува эзэн ээ! Бүхэл дэлхийн дээр чиний нэр нь ямраар 
өргөмжлөгдөнө, чи өөрийн цог жавхланг огторгуйгаас дээш тавьсан буй. 2 
Чиний тус эсэргүүцэгчдийн учир чи нялхас хийгээд хөхийг хөхөгч 
хүүхдийн амаар хүчийг тогтоов. Тэр юуны тул гэвэл, дайсан болон 
өшигчийг аниргүй болгохын тулд болой. 3 Чиний хуруугаар үйлдсэн 
огторгуй болон чиний бүтээсэн саран болон оддыг миний ширтэхэд 4 сая 
хүн нь юу вэ? Чи түүнийг юуны тул санаж, хүний хөвгүүдийг юуны тул 
золгодог буюу. 5 Тэр юуны тул гэвэл, чи түүнийг элч нараасаа багахан 
доор болгоод, алдар хийгээд үзэсгэлэнгээр титэмлээд 6 бас өөрийн 
мутрын хамаг үйлдвэрийн дээр түүнийг эзэн болгоод, түүний хөлийн доор 
хамгуудыг тавьсан буй, гэвэл 7 хамаг хоньд болон үхрүүд ба хээрийн 
араатан ба 8 огторгуйн шувууд болон далайн мөрөөр алсдагч 
загаснуудыг тавьсан буй. 9 Бидний Жахува эзэн ээ! Бүхэл дэлхий дээр 
чиний нэр нь ямраар өргөмжлөгдөнө.  

Есдүгээр бүлэг  

Муд Лавины тэргүүн хөгжимчид Давидын бичсэн фсалма 1 Жахуа аа! Би 
бүхэл зүрхнээс чамайг магтан чиний хамаг гайхамшигуудыг дэлгэрүүлэх 
буй. 2 Би чиний учир баясан жаргах буй. Дээргүй дээдээ би чиний нэрийг 
дуулах буй. 3 Миний дайснууд нь хойшоо буцахдаа чиний өмнөөс бүдэрч 
эвдрэх буй. 4 Тэр юуны тул хэмээвээс чи надад шийдвэр хийгээд 
шүүврийг үйлдсэн буй. Чи өөрийн ширээний дээр суун зөвөөр шүүсэн 
буй. 5 Чи улсыг зэмлэн. Хилэнцтийг эвдрүүлж тэдгээрийн нэрийг мөнхөд 
хоосруулсан буй. 6 Дайсан аа! Эвдрэлүүд нь мөнхөд дуусав. Чи тэдний 



балгадыг эвдсэн буй. Тэдгээрийн дурсгал нь тэдэнтэй эвдрэлцэв. 7 
Зүгээр Жахуа нь мөнхөд байх буй. Тэр нь заргын тулд ширээгээ бэлдсэн 
буй. 8 Тэр нь ертөнцийг зөвөөр шүүж, улсуудад үнэн заргыг шийтгэх буй. 
9 Жич; Жахуа нь зовогчдын тулд хоргодол болон зовлонгийн цагуудад 
хоргодол болох буй. 10 Чиний нэрийг мэдэгчид нь чамд түших буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Жахуа аа! Чи чамайг бэдрэгчдийг эс орхисон буй. 11 
Шиунагийн дээр байгч Жахуад магтаалыг дуулагтун. Түүний 
үйлдвэрүүдийг үйлдлүүдийг улсуудад дэлгэрүүлэгтүн. 12 Тэр юуны тул 
хэмээвээс; Цусны тул нэхэгч нь тэднийг санан, дарагдагсдын бархирлыг 
үл мартах буй. 13 Жахуа аа! Намайг нигүүлсэн соёрх! Намайг үхлийн 
үүднээс өргөгчөө! Намайг өшөөлөгчдөөс миний эдэлсэн зовлонг ширтэн 
соёрх! 14 Тийн бөгөөс эл би чиний хамаг магтаалыг Шиунагийн охины 
хаалганы дотор дэлгэрүүлэн чиний авралын учир жаргах буй. 15 Улс нь 
өөрийн малтсан нүхэнд унав. Тэдний бүрхсэн өлмийд тэдний хөл нь 
баригдсан буй. 16 Жахуа нь үйлдсэн шүүвэрээрээ мэдэгдсэн буй. 
Хилэнцэт нь гарын үйлдвэрээрээ ороогдсон буй. Хихиун Шила. 17 
Хилэнцтэн хийгээд бурхныг мартагч хамаг улсууд нь тамд орхигдох 
болой. 18 Тэр юуны тул хэмээвээс үгээгүү хүн нь хэзээд ч мартагдах бус 
бөгөөд дарагдагсдын найдлага нь мөнхөд үл эвдрэх буй. 19 Жахуа аа! 
Босон соёрх! Хүн нь үл хүчлэх болтугай. Улсууд нь чиний өмнө шүүгдэх 
болтугай. 20 Жахуа аа! Тэдгээрийн дээр аюулыг буулган соёрх! Улсууд нь 
биеэн хүн ахуг мэдэх болтугай. Шила.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Жахуа аа! Чи юуны тул хол зогсон гаслангийн цагуудад юуны тул 
нууна? 2 Хилэнцэт нь омгорхогоор үгээгүү ядуунуудыг зүхнэ. Тэд нь 
өөрийн санаачилсан санаагаар унах буй. 3 Тэд юуны тул хэмээвээс 
хилэнцэт нь зүрхний хүслээрээ бардамнаж Жахуагийн жигшсэн тоногчийг 
сайшаадаг. 4 Хилэнцэт нь бардам ёсоороо бурхныг эс бэдэрнэ. Түүний 
хамаг санаанд бурхан үгүй буй. 5 Түүний зам нь аливаа цагт хазгай буй. 
Чиний шүүврүүд нь түүнээс өндөр буй. Тэр нь өөрийн хамаг дайснуудаас 
жигшдэг. 6 Тэр нь зүрхэндээ ийн; би үл хөдлөх хэмээвээс, би зовлонд 
хэзээ ч үл орох буй, хэмээн өгүүлдэг. 7 Түүний ам нь хараал хийгээд мэх 
ба хуурмагаар дүүрэн буй. Бас түүний хэлний дор эвдрэл хийгээд хоосон 
залидал буй. 8 Тэр нь хүрээний нууц гажидад сууж, далд гажидын дотор 
зөвтнийг алдаг. Түүний нүднүүд нь зовлонтыг гэтдэг. 9 Арсаланы нүхэн 
дотроо байдаг мэт тэр нь нууц газрын дотор суудаг. Тэр нь дарагдагсдыг 
барихын тул далд хэвтдэг, бас тэр нь дарагдагсдыг өөрийн өлмийд 
оруулж барьдаг. 10 Тэр нь биеэ номхотгон хэвтдэг. Тийн байхад 
зовлонтон нь түүний хүчээр унагаагддаг. 11 Бас тэр нь зүрхэндээ ийн; 



Бурхан нь мартаад нүүрээ нуугаад хэзээ ч үл үзэх буй, хэмээн өгүүлсэн 
буй. 12 Жахуа аа! Босон соёрх! Бурхан аа! Мутраа өргөн соёрх! 
Дарагдагсдыг үл мартан соёрх! 13 Хилэнцэт нь юуны тул бурхныг үл тоон 
чамайг үл нэхэх хэмээн зүрхэндээ өгүүлнэ. 14 Чи үзсэн буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс чи хор хийгээд уурлалыг хардаг. Жич; чи мутраараа тэдэнд 
өгөх буй. Зовлонт нь биеэ чамд тушаан өгнө. Чи өнчний туслагч мөн. 15 
Хилэнцэт хийгээд хортын сарвуунуудыг эвдэн, тэдний хилэнц нь үл олтол 
бэдрэн соёрх! 16 Жахуа нь мөнх үргэлжид хаан буй. Буруутай улс нь 
түүний газраас эвдрэв. 17 Жахуа аа! Чи номхнуудын хүслийг сонссон буй. 
Тэдний зүрхийг бататган, өөрийн чихээр чагнан соёрх! 18 Тэр юуны тул 
хэмээвээс; Хүний өнчин хийгээд дарагдсаныг газраас үл зүхэхийн тул 
тэднийг шийтгэн соёрх!  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма 1 Би Жахуад түшнэ. Шувуу 
мэт ууландаа нис хэмээн та миний сүнсэнд яахан өгүүлэлцэнэ. 2 Тэр 
юуны тул хэмээвээс Хилэнцтэн нь нууцаар шударга зүрхтэнийг харвахын 
тул нумаа татан, сумаа хөвчинд нь онилж бэлтгэнэ. 3 Хэрэв суурин нь 
эвдрэх бөгөөс л зөвт нь юуг үйлдэх буюу? 4 Жахуа нь өөрийн ариун 
сүмийн дотор буй. Жахуагийн ширээ нь огторгуйн дээр буй. Түүний нүд нь 
хүний хөвгүүдийг ширтдэг. Түүний нүдний аньсага нь тэднийг шинжилдэг. 
5 Жахуа нь зөвтийг шинжилдэг. Зүгээр түүнийг сүнс нь хилэнцэт хийгээд 
дээрэмдлэгт дурлагчийг өшөөлдөг. 6 Тэр нь хилэнцтэний дээр цог 
хийгээд гал ба хүхэр хийгээд халуун салхийг оруулах болюу. Энэ нь 
тэдний аяганы хувь болох буй. 7 Тэр юуны тул хэмээвээс зөвт Жахуа нь 
зөвийг янагладаг хайрладаг. Түүний нүүр нь шударга хүнийг хардаг.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

Шиминиунын тэргүүн хөгжимчид Давидын бичсэн псалма 1 Жахуа аа! 
Туслан соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс өршөөнгүйг хүнгүй болно. 
Итгэлтэн нь хүний хөвгүүдийн дотор өчүүхэн болно. 2 Тэд нь өөр зуураа 
худлыг өгүүлэлцдэг. Тэд нь өнгөц уруулаар хийгээд хоёр давхар зүрхээр 
өгүүлэлцдэг. 3 Жахуа нь хамаг өнгөц уруулууд хийгээд бардмаар 
өгүүлэгч хэлийг таслах буй. 4 Тэд нь ийн; Бид өөрийн хэлээр хүчлэх, 
бидний уруул нь бид өөрийн буй. Хэн бидний дээр эзэн болох вэ? хэмээн 
өгүүлдэг. 5 Тийн ахуд Жахуа нь ийн; Дарагдагсдын эвдрэл хийгээд 
үгээгүүнүүдийн уйлахын учир би эдүгээ босох буй. Би түүнээс жигшигчээс 
түүнийг аврах буй, хэмээн зарлиглана. 6 Жахуагийн зарлиг нь ариун 
зарлиг мөн буй. Тэр нь шороон гууд долоо дахин арилгагдсан мөнгө мэт 



мөн буй. 7 Жахуа аа! Чи тэднийг сахин, энэ үетнээс үргэлжид халаглах 
болюу. 8 Эгэл муу улсын өргөмжлөгдөх цагт хилэнцэт нь хаана ч явдаг.  

Арван гуравдугаар бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчид Давидын бичсэн псалма 1 Жахуа аа! Чи хэзээ болтол 
намайг мартах буюу? Мөнхөд буюу? Чи хэзээ болтол надаас нүүрээ нуух 
буюу? 2 Би хэзээ болтол сэтгэлдээ зөвлөлдөн, өдөр бүрийн зүрхний 
дотроо зовж байх буюу? Миний дайсан нь хэзээ болтол миний дээр 
өргөмжлөгдөх буюу? 3 Миний Жахуа бурхан аа! Намайг ширтэн сонсон 
соёрх! Миний үхлийн нойр үл дарагдахын тул миний нүдийг гийлгэн 
соёрх! 4Тийн бус бөгөөс би түүний тус тэнхрүүлсэн хэмээн миний дайсан 
нь өгүүлэх бөгөөд миний хөдөлсөн цагт намайг зовоогчид нь баярлах 
болуузай. 5 Зүгээр би чиний өршөөнгүйд түшнэ. Миний зүрх нь чиний 
авралын учир баясах буй. 6 Би Жахуаг магтан дуулах буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь надад сайныг бүтээсэн буй.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

. Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн Паслам. 1 Мунхаг хүн нь 
Ертөнцийн Эзэнгүй гэж зүрхэн дотроо өгүүлнэ. Тэд нь хорт болоод, 
жигшүүрт үйлсийг үйлдсэн буй. Сайныг үйлдэгч нь нэгэн ч үгүй буй. 2 
Жахува нь ухаантай бөгөөд Ертөнцийн Эзэнийг бэдрэгч эрэгч байгаа 
буюу гэж үзэхийн утлд огторгуйгаас хүний хөвгүүдийн дээр гарав. 3 Тэд 
бүгдээр гарахаас даваад хамтаар бузарлагдсан буй. Сайныг үйлдэгч гэж 
үгүй бөгөөд ер ганц ч үгүй буй. 4 Хилэнцийг хамаг үйлдэгчид нь эс мэднэ. 
Тэд нь талхыг иддэг мэт миний улсыг идэн, Жахувад эс дуудна. 5 Тэнд 
тэд нь их аюулаар айсан буй. Тэр юуны тул гэвэл, Жахува зөвт төрлийн 
дотор буй. 6 Та үгээгүү хүний зөвлөлгөөнийг ичгүүрт болгосон буй. Зүгээр 
Жахува нь түүний халх мөн. 7 Хэн Израйлын авралыг сиюунаас илгээх 
үү? Жахувагийн өөрийн улсын нүүлгэтэл буцаахад Яахоб нь баясах 
бөгөөд Израйл нь жаргах буй.  

Арван тавдугаар бүлэг  

Давидын бичсэн псалма 1 Жахуа аа! Чиний цацрын дотор хэн байх буюу? 
Чиний ариун ууланд хэн нутаглах буюу? 2 Тэр хэн хэмээвээс төгс ёсоор 
явагч хийгээд зөвийг үйлдэгч ба, зүрхнээсээ үнэнийг өгүүлэгч хийгээд, 3 
хэлээрээ эс муутгагч ба бус хүнд мууг үл үйлдэгч хийгээд өөрийн ойр 
дахь хүний тус хорт үгсийг үл үүсгэгч тэр мөн. 4 Түүний нүдэнд бузар хүн 
нь доромжлогддог. Зүгээр тэр нь Жахуагаас айгчдыг хүндэлдэг. Тэр нь 
бус хүнд тангараглавал үл хувилах бөгөөд, 5 өөрийн мөнгийг дүрсээр үл 



өгөн, үгүйнүүдийн тус бэлгийгүл авдаг. Энэ мэтсийг үйлдэгч нь мөнхөд үл 
хөдөлгөгдөх буй.  

Арван зургадугаар бүлэг  

Давидын Микатам хэмээгч псалма 1 Бурхан аа! Намайг сахин соёрх! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, би чамд түшнэ. 2 Би Жахуад ийн өгүүлсэн буй. Чи 
миний эзэн мөн. Миний сайн үйлс нь чамд үл хүрнэ. 3 Зүгээр ертөнцийн 
дээр байгч хийгээд сайнаар одогсдод хүрэх буй. Тэдний дотор миний 
хамаг жаргал бий. 4 Бусад бурхадыг дагагчдын зовлонгууд нь үлэмжлэх 
ихдэх буй. Би тэдний ундааны өргөлийг үл өргөн, тэдний нэрсийг ч 
амандаа үл оруулах буй. 5 Жахуа нь миний өмчийн хийгээд миний аяганы 
хувь мөн. Чи миний шавааг өргөн барьдаг. 6 Захын хил нь миний тул 
сайхан гажидад туссан бөгөөд үнэхээр надад сайн хувь буй. 7 Надад 
зөвөлгөөнийг өгөгч Жахуаг би магтах буй. Жич; миний зүрх нь шөнийн 
цагт намайг сургана. 8 Би Жахуаг үргэлжид өмнөө байлгасан буй. Түүний 
миний баруун этгээдэд байхын тул би үл хөдөлгөгдөх буй. 9 Тиймийн тул 
миний зүрх нь жаргах бөгөөд миний хэл нь баясах ба миний махбодь бие 
ч найдлагаар амрах буй. 10 Тэр юуны тул хэмээвээс; Чи миний сүнсийг 
үхлийн оронд үл байлган, өөрийн ариун нэгнийг хумхинаа үл дарагдуулах 
буй. 11 Чи амьны замыг надад үзүүлэх буй. Чиний гэгээний өмнө 
баясгалан нь элбэг бөгөөд чиний баруун мутарт мөнх жаргалан буй.  

Арван долдугаар бүлэг  

Давидын залбирал 1 Жахуа аа! Зөвийг сонсож миний дууг ажиглан миний 
мэхгүй уруулын залбирлыг чагнан соёрх! 2 Чиний өмнөөс миний шийдвэр 
нь гарах болтугай! Чиний нүд нь зөвийг харах болтугай! 3 Чи миний 
зүрхийг шинжилж шөнийн цагт намайг золгож намайг ялгаад юу ч эс 
олсон буй. 4 Миний ам нь хүний үйлдвэрний учир бурууг үл өгүүлэх 
хэмээн би зориглосон буй. Чиний амны зарлигаар би эвдрүүлэгчийн 
замаас цээрэлсэн буй. 5 Миний явах гишигдлүүдийг чиний замын дээр 
тэтгэн соёрх! Тийм болбол миний алхам нь үл хэлбийх буй. 6 Би чамд 
дуудна. Тэр юуны тул хэмээвээс; Бурхаан! Чи намайг сонсох буй. 
Чихээрээ намайг чагнан миний үгийг сонсон соёрх! 7 Чамд найдагчдыг 
түүний эсэргүүцэгчдээс баруун мутраараа тонилгогч оо! Өөрийн 
гайхамшигт нигүүлсэхүйг үзүүлэн соёрх! 8 Нүдний цөцгий мэт намайг 
сахин өөрийн дөлийн сүүдрээр нуун. 9 Намайг дарагч хилэнцэтнээс 
хийгээд миний сүнсний дайснуудаас ба, намайг тойрогчоос намайг 
халхлан соёрх! 10 Тэд нь өөрийн өөхний дотор хаагдсан буй. Тэдний ам 
нь омгорхгоор өгүүлдэг. 11 Тэд нь эдүгээ бидний мөрийн дээр биднийг 
тойрсон буй. Тэд нь нүднүүдээ газрын тийш харуулж тавив. 12 Тэд нь 



савардах дуртай арслан хийгээд нууц газрын дотор суугч залуу 
арслантай адил болой. 13 Жахуа аа! босон түүнээс урьтан түүнийг унаган 
соёрх! Өөрийн сэлмээр миний сүнсийг хилэнцэт хүмүүсээс тонилгон, 14 
Жахуа аа! Өөрийн мутраар улсаас хэмээвээс ертөнцийн улсаас тонилгон 
соёрх! Тэдний хувь нь энэ аминд буй. Жич; тэдний хэвлийг чи өөрийн 
сангаас дүүрсэн буй. Бас тэдний хөвгүүд ч цадах бөгөөд үйлдлээ өөрийн 
хүүхдэд үлдээдэг. 15 Би чиний нүүрийг зөвөөр үзэх буй. Би чиний 
адилтгалаар сэрэхдээ ханах буй.  

Арван наймдугаар бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчид Жахуагийн боол болсон Давидын бичсэн псалма. Тэр 
нь Жахуа түүнийг хамаг дайснуудын эрх хийгээд Савилын эрхээс 
тонилгосон цагт энэ дууны үгсийг Жахуад айлтган ийн өгүүлэв. 1 Миний 
хүчин Жахуа аа! Би чамайг янаглах хайрлах буй. 2 Жахуа нь миний хад 
хийгээд миний халхлагч хүрээ ба, миний тонилгогч хийгээд миний бурхан 
ба, миний найдагч хад хийгээд миний халх ба миний авралын эвэр 
хийгээд миний хоргодох өндөр газар мөн. 3 Магтагдах дэнсүүрт Жахуад 
би дуудах буй. Тийн бөгөөд би өөрийн дайснуудаас тонилгогдох буй. 4 
Үхлийн хүлээсүүд нь намайг бүслэв. Хилэнц таны урсгалууд нь намайг 
айлгав. 5 Үхээрийн хүлээсүүд нь намайг тойров. Үхлийн хүлмэд нь миний 
өмнө байв. 6 Би зовлонтой ахудаа ийн Жахуад дуудан, өөрийн бурханд 
бархирав. Тэр нь өөрийн сүмээс миний дууг сонсов. Миний бархирлын 
дуун нь түүний дэргэд хүрч түүний чихэнд оров. 7 Жич; түүний 
хилэгнэсний тул дэлхий нь чичирч хөдөлсөн бөгөөд уулын суурь нь 
чичрэн хөдлөв. 8 Түүний хамраас утаа дэгдэв. Түүний амнаас гал идэв. 
Тэр галаас нүүрс нь шидэв. 9 Бас тэр нь огторгуйг бөхийлгөж буув. 
Харанхуй нь түүний хөлийн дор агсан буй. 10 Бас тэр нь Киробын дээр 
сууж нисэн, салхины далиар нисэв. 11 Тэр нь харанхуйг өөрийн нууц 
газар болгов. Түүнийг тойрч бүрхүүл нь харанхуй ус хийгээд зузаан 
үүлнүүд бөлгөө. 12 Түүний өмнө агсан гялбаанаас түүний зузаан үүлнүүд 
хийгээд мөндрөөр галт цог өнгөрөв. 13 Жахуа нь огторгуйгаас аянгыг 
гаргаж дээр нь үгүй дээд нь дуугаа гарган, мөндөр хийгээд галт цог 
гаргав. 14 Бас тэр нь сумнуудаа тавьж тэдгээрийг тархаан, цахилгааныг 
гаргаж тэдгээрийг зовоов. 15 Жахуа аа! Тэр тийн атал чиний зэмлэлээс 
хийгээд чиний хамрын амьсгалаас усны урсгалууд нь үзэгдэв. Ертөнцийн 
суурин ч харагдав. 16 Тэр нь дээрээс илгээж намайг аван, их уснуудаас 
намайг гаргасан буй. 17 Миний хүчит дайсан хийгээд намайг 
өшөөлөгчдөөс тэр нь намайг аврав. Тэд хэмээвээс надаас хүчит болсон 
буй. 18 Миний зовлонгийн өдөр тэд нь надаас урьтсан бөлгөө. Тийн 
боловч Жахуа нь миний тулгуур болсон буй. 19 Тэр нь намайг уужим 



газарт гаргаад аварсан буй. Тэр юуны тэл хэмээвээс тэр нь надад 
таалсан буй. 20 Жахуа нь миний зөвийн ёсоор надад хариулан; Миний 
гарын цээрлэлийн ёсоор намайг шагнасан буй. 21 Тэр юун хэмээвээс; Би 
Жахуагийн замыг сахин, миний бурхнаас хилэнцэтээр үл урвасан буй. 22 
Харин түүний хамаг шийдвэр нь миний өмнө буй бөгөөд би түүний 
тогтоолыг биеэс эс холдуулсан буй. 23 Бас би түүний өмнө шударга агсан 
бөгөөд миний хилэнцээс биеэ сахисан билээ. 24 Тиймийн тул Жахуа нь 
миний зөвийн ёсоор хийгээд түүний нүдний өмнө агсан миний гарын 
цээрлэлийн ёсоор надад хариулсан буй. 25 Чи өршөөнгүйтэй 
өршөөнгүйтээр яван, зөвт хүнтэй зөөвтөөр яван, 26 заргатай заргаар 
яван, хэрцгийтэй эсрэгээр явах мөн. 27 Тэр юуны тул хэмээвээс; чи 
дарагдсан улсыг тонилгон, бардам нүдтийг доройтуулах бий. 28 Тэр 
юуны тул хэмээвээс; Жахуа аа! Чи миний зулыг шатаах бөгөөд миний 
бурхан нь миний харанхуйг гийгүүлэх буй. 29 Тэр юуны тул хэмээвээс; би 
чамаар цэргийн хураангуйг эвдрүүлэн, миний бурхнаар хэрмийг харайсан 
билээ. 30 Бурхны зам нь төгс бөгөөд Жахуагийн зарлиг нь ариун мөн. Тэр 
нь түүнд хамаг түшигчдэд халх буй. 31 Тэр юуны тул хэмээвээс; 
Жахуагаас бус хэн бурхан буюу? Жич; бидний бурхнаас бус хэн хад 
буюу? 32 Энэ бурхан нь намайг хүчээр бүсэлж, миний замыг бат болгоно. 
33 Тэр нь миний хөлийг бугын хөл мэт болгон, миний өндөр газрын дээр 
намайг тавив. 34 Тэр нь миний газруудыг дийлэхийн тул сургана. Тийн 
бөгөөд миний сарвуу нь нэг жис номыг эвдсэн буй. 35 Чи өөрийн авралын 
халхыг надад өгсөн бөгөөд чиний баруун мутар нь намайг тэтгэсэн ба, 
чиний номхон ёс нь намайг зэтгэсэн буй. Чи миний дор миний алхмуудыг 
өргөн болгосон буй. 36 Тэрхүү миний хөлүүд нь эс халтирсан буй. 37 Би 
өөрийн дайснуудын хойноос нэхэж гүйцээд, тэдгээрийг үгүй болгосон 
урьд эс буцсан буй. 38 Тэдгээрийг хатгасны тул тэд нь босч эс чадан, 
миний хөлийн дор унасан буй. 39 Тэр юуны тул хэмээвээс; чи намайг 
дийлэхийн тул хүчээр бүслэн миний тус босогчдыг миний дор унгасан 
буй. 40 Бас чи миний дайснуудыг миний өмнө зайлуулсан бөгөөд би 
намайг өршөөлөгчдийг үгүй болгосон буй. 41 Тэд нь дуудавч тонилгогч 
үгүй бүлгээ. Тэд нь Жахуад дуудавч тэр нь тэдэнд хариу зарлиг эс болов. 
42 Тиймийн тул би тэдгээрийг салхины өмнө агч тоос мэт бутруулан 
зээлний дээр байдаг шавар мэт гишгэсэн буй. 43 Чи намайг улсын 
хэрүүлээс тонилгон намайг улсуудын дор ахлагч болгосон буй. Миний эс 
таньсан улс нь надад зарагдах буй. 44 Тэд нь миний учир сонсоод сац 
надад дуулгавартай болно. Оролт улс нь миний эхэнд орох бий. 45 Бусад 
овогтон нь уйдан, өөрийн бат ордоос айх бий. 46 Жахуа нь амьд бөгөөд 
миний хад нь магтагдах болтугай! Миний тонилгол нь бурхан нь 
өргөмжлөгдөх болтугай! 47 Бурхан нь миний тул нэгэл, улсыг миний 
эрхэнд оруулна. 48. Тэр нь миний дайснуудаас намайг аварна. Чи миний 



тус босогчдоос намайг өргөөд, догшин хүнээс намайг аварсан буй. 49 
Тиймийн тул Жахуа аа! Би улсын дотор чамайг магтаж, чиний нэрд 
магтаалыг дуулах буй. 50 Тэр нь өөрийн хаанд их тонилголыг өгч өөрийн 
тусалсан хэмээвээс, Давид хийгээд түүний үрсийг мөнхөд өршөөнө.  

Арван есдүгээр бүлэг  

. Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн пасалам. 1 Огторгуй нь бурхны цог 
жавхланг дэлгэрүүлнэ. Жич, түүний мутрын үйлдвэрийг агаар нь үзүүлнэ. 
2 Өдөр нь өдөрт үгийг өгүүлнэ. Жич, шөнө нь шөнөд мэдээг үзүүлнэ. 3 
Тэд нь хэлгүй бөгөөд үг ч үгүй буй. Тэдгээрийн дуу нь үл сонсогдоно. 4 
Харин тэдгээрийн зураг нь аливаа газарт гарсан бөгөөд тэдгээрийн үгс ч 
ертөнцийн хязгаарт хүрэв. Тэр нь тэдгээрийн дотор нарны тул суудлыг 
тавив. 5 Тэр нь өөрийн тасалгаанаас тушаат эр мэт гарч баатар хүн мэт 
гүйдлээр гүйхэд жаргадаг. 6 Түүний гаралга нь огторгуйн хязгаараас 
бөгөөд түүний тойрлого нь түүний зах хүртэл буй. Жич, түүний халуунаас 
юу ч үл нуугдана. 7 Жахувагийн тогтоол нь төгс болоод сүнсийг урвуулна. 
Жахувагийн гэрчлэлгээ нь итгэлтэй болоод, ханануудыг цэцэн болгоно. 8 
Жахувагийн цаазууд нь зөв болоод, зүрхийг баясгана. Жахувагийн захиа 
нь илэрхий болоод нүднүүдийг гийгүүлнэ. 9 Жахувагийн аюул нь ариун 
болоод мөнхөд байх бий. Жахувагийн шийдвэрүүд нь үнэн бөгөөд 
хамтаар зөв буй. 10 Тэд нь алт болон арилгагдсан алтнаас хүсэмжит 
байтал бал болон зөгийн үүрийн балнаас амтат юм. 11 Бас чиний боол нь 
тэднээр гийгүүлэгдсэн юм. Тэднийг сахих нь их шантай юм. 12 Хэн 
өөрийн нүглүүдийг ойлгож чадна, намайг нууцуудаас арилган, 13 боолоо 
омгорхогуудаас сахин соёрх! Тэр цагт би төгч болоод их ялаас ариун 
болох бий. 14 Миний хүч болон миний золигч Жахува аа! Миний амны үгс 
болон зүрхний санаачлагууд нь чиний өмнө тааламжит болох болтугай!  

Хорьдугаар бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма 1 Жахуа нь зовлонгийн өдөр 
чамайг сонсох болтугай! Яакувын бурхны нэр нь чамайг тэтгэх болтугай! 
2 Тэр нь ариун сүмээс чамд тусыг илгээн Шиунаас чамайг батлах 
болтугай! 3 Тэр нь чиний хамаг тахилуудыг санан, чиний шатаалт 
өргөлүүдийг тогтоон авах болтугай! Шила. 4 Тэр нь чиний зүрхний 
хүслээр чамд өгөн чиний хамаг зөвөлгөөнийг бүтээх болтугай! 5 Бид 
чиний тонилголын учир жаргалдах бөгөөд бидний бурхны нэрээр 
тугуудаан өргөх буй. Жахуа нь чиний хамаг эрлэгүүдийг бүтээх болтугай! 
6 Жахуа нь өөрийн тусалсныг тонилгох хэмээн би эдүгээ мэднэ. Тэр нь 
өөрийн ариун огторгуйгаас өөрийн баруун мутрын тонилгох хүчээр 
түүнийг сонсох буй. 7 Заримууд нь тэргэст найдан заримууд нь морьдод 



найдна. Зүгээр бид манай Жахуа бурхны нэрийг санах буй. 8 Тэд нь 
доройтоод унасан буй. Зүгээр бид босгоод батаар зогссон буй. 9 Жахува 
Хааныг тонилгон биднийг дуудах цагт биднийг сонсон соёрх!  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчид Давидын бичсэн псалма 1 Жахуа аа! Хаан нь чиний 
хүчээр жарган чиний авралын учир ямар ихэд баярлах буй. 2 Чи түүний 
зүрхний хүслийг түүнд өгөөд, түүний уруулын гуйлгыг эс орхисон буй. 
Шила. 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, чи сайн адистатаар түүнийг урьтаад 
түүний толгойн дээр ариун алтан титмийг тавьсан буй. 4 Тэр нь чамаас 
амийг эрсэн бөгөөд чи түүнд барагдашгүй олон өдрийг өгөв. 5 Түүний 
алдар нь чиний авралаар их буй. Чи түүний дээр хүндлэл хийгээд их 
үзэсгэлэнг тавьсан буй. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс; чи түүнийг мөнх 
адистатад болгоод, өөрийн нүүрний баясгалангаар түүнийг жаргуулсан 
буй. 7 Тэр юуны тул хэмээвээс; хаан нь Жахуад түшиж, дээргүй, дээдийн 
өршөөнгүйгээр үл хөдлөх буй. 8 Чиний мутар нь чиний хамаг дайснуудын 
олох бөгөөд чиний баруун мутар нь чамайг өшөөлөгчдийг олох болой. 9 
Чи өөрийн хилэнгийн цагт тэдгээрийг халуун гуу мэт болгох буй. Жахуа нь 
өөрийн хилэнгээр тэдгээрийг залгихбөгөөд гал нь тэдгээрийг идэх буй. 10 
Чи тэдний үрсийг дэлхийгээс эвдрүүлэн, тэдний хөрөнгийг ч хүний 
төрөлтнөөс эвдрүүлэх буй. 11 Тэр юуны тул хэмээвээс; тэд нь чиний тус 
хорыг туурвисан буй. Харин тэд нь сэтгэсэн санаагаа бүтээн эс чадав. 12 
Тиймийн тул чи тэдгээрийг бүлэг болгон өөрийн нумын хөвчийг тэдний 
нүүрийн тус бэлтгэх буй. 13 Жахуа аа! Өөрийн хүчээр өргөмжлөгдтүгэй! 
Бид дуулж, чиний аугаа хүчийг магтах буй.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

Аялид шадрын тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма 1 Миний 
бурхаан! Миний бурхаан! Чи юуны тул намайг орхив? Чи миний бархирал 
хийгээд миний уйлахын үгсээс хол болов? 2 Миний бурхаан! Би өдрөөр 
дуудна. Зүгээр чи намайг эс сонсоно. Жич; би шөнөөр дуудавч надад 
амаргүй болой. 3 Зүгээр Изриалын магтаалуудын дотор суугч аа! Чи 
ариун болой. 4 Бидний эцэг нар нь чамд түшсэн буй. Тэдний түшихэд чи 
тэднийг аварсан буй. 5 Тэд нь чамд дуудснаараа тонилгогдоод чамд 
түшсэнээрээ эс ирсэн буй. 6 Зүгээр би хорхой болон хүн бус буй. Би 
хүмүүст, шууд болон улсад доромжлогдсон буй. 7 Намайг хамаг үзэгчид 
нь намайг элэглэж уруулаа урт болгон, толгойгоо хөдөлгөн ийн; 8 Жахуа 
нь намайг тонилгох хэмээн тэр нь түшсэн буй. Тийн бөгөөд Жахуа нь 
түүнийг таалгаваас л тонилгох болтугай! хэмээн өгүүлэлцэнэ. 9 Тийн 
боловч чи намайг хэвлийнээс гаргаад миний эхийнхээ хөхийг хөхсөн цагт 



миний түшлэг мөн бөлгөө. 10 Би умайгаас чамд өгдсөн буй. Чи миний 
эхийн хэвлийгээс миний бурхан мөн. 11 Чи надаас үл холдон соёрх! Тэр 
юуны тул хэмээвээс; зовлон нь ойрхон болов. Харин туслагчгүй буй. 12 
Олон бухас намайг тойрон, Башангийн бухас нь намайг хүрээлэв. 13 Тэд 
нь догшин болон урхирах арслан мэт амаа миний тус ангайлгана. 14 
Миний зүрх нь ац мэт болоод миний длотор халив. Би ус мэт асгарсан 
бөгөөд миний хамаг ясууд нь булгарсан буй. 15 Миний хүч нь шавар сав 
мэт хатсан бөгөөд нигүүслэл нь миний аманд наалдсан буй. Миний зүрх 
нь лац мэт болоход миний дотор хайлав. Бас чи намайг үхлийн шороонд 
тавьсан буй. 16 Нохойнууд нь намайг хүрээлэв. Хорт чуулган нь намайг 
тойров. Тэд нь миний гар хийгээд хөлүүдийг хатгав. 17 Би өөрийн хамаг 
яснуудыг тоолж чадах буй. Тэд нь ширтэн, намайг харалцана. 18 Тэд нь 
өөр зуураа миний хувцсыг хуваалцан, миний дээлийн учир шавааг 
орхилцоно. 19 Тийн болохул чи Жахуа аа! Надаас үл холд! Миний Хүчээ! 
Надад туслахын тул яаран соёрх! 20 Миний амийг сэлмээс авран миний 
хагарлыг нохойн хүчээс авран соёрх! 21 Намайг сонсон арслангын ам 
хийгээд хилэнгийн эврээс авран соёрх! 22 Би өөрийн ах дүү нарт чиний 
нэрийг дэлгэрүүлэн, чуулганы дунд чамайг магтах буй. 23 Жахуагаас 
айгчид аа! Түүнийг магтагтун! Яакувын хамаг үрсээ! Түүнийг хүндлэхтүн! 
Изриалын хамаг үрсээ! Түүнээс айгтун! 24 Тэр юуны тул хэмээвээс; тэр 
нь зовоогчийг эс доромжлон, эс жигшсэн буй. Бас түүнээс нүүрээ эс 
халхалсан буй. Харин түүний түүнд дуудсанд тэр ч сонссон буй. 25 Их 
чуулганы дотор миний магтаал нь чиний учир болох болой. Түүнээс 
айгчдын өмнө би өөрийн тангаргуудыг бүтээх буй. 26 Үгээгүү ядуучууд нь 
идэж ханах бөгөөд Жахуаг бэдрэгчид нь түүнийг магтах буй. Бас тэдний 
зүрх нь мөнхөд амьд байх буй. 27 Дэлхийн хамаг хязгаар нь дордаж 
Жахуад буцах буй. Жич; хамаг улсын омогтон нь түүний өмнө мөргөх буй. 
28 Тэр юуны тул хэмээвээс; эзэлгүр нь Жахуагийн мөн. Тэр нь улсуудын 
эзэн мөн буй. 29 Дэлхийн хамаг баянууд нь идэж мөргөх буй. Амиа тэтгэн 
үл чадагч хамаг шороонд дарагдагсад нь түүний өмнө сөгдөх буй. 30 
Жич; нэгэн үр нь түүнд зарагдан, Жахуагийн тул нэг үрийн улс тоогдох 
буй. 31 Тэд нь ирж түүний зөвийг төрөгдөх улсад дэлгэрүүлэх буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс; тэр нь үүнийг үйлдсэн буй.  

Хорин гуравдугаар бүлэг  

Давидын бичсэн Паласма 1 Жахува нь миний хоньчин буй. Надад дутуу 
нь үл болох буй. 2 Тэр нь намайг ногоон бэлчээрүүдэд хэвтүүлэн, номхон 
усны дэргэд хөтөлнө. 3 Тэр нь миний сүнсийг буцаана. Тэр нь өөрийн 
нэрийн тул намайг зөвийн замаар хөтөлнө. 4 Би үүлний сүүдрийн бэлээр 
ч одох боловч хороос үл айх буй. Тэр нь юуны тул гэвэл, чи надтай чиний 



таяг болон тулгуур нь намайг амруулна. 5 Чи миний дайснуудын 
хүзүүгээр миний өмнө нэг ширээг бэлтгэсэн буй. Чи миний толгойг тосоор 
тосолсон бөгөөд миний аяга нь хальтал дүүргэгдсэн буй. 6 Тийм бөгөөд 
ачлал болон өршөөнгүй нь миний амины хамаг өдрүүдийн туршаар 
намайг дагах бөгөөд Жахувагийн гэрийн дотор олон өдрүүдийн туршаар 
байх буй.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг  

Давидын бичсэн псалма 1 Ертөнц хийгээд түүнийг дүүрэгчид ба, дэлхий 
хийгээд түүний дотор суугчид нь Жахуагийн буй. 2 Тэр юуны тул 
хэмээвээс; тэр нь түүнийг далайнуудын дээр суурилан голуудын дээр 
баталсан буй. 3 Жахуагийн ууланд хэн гарах бөгөөд, түүний ариун оронд 
хэн зогсон байх буюу хэмээвээс, 4 ариун гарт хийгээд буруу үгүй зүрхт 
ба, сүнсээ дэмийлэлд үл өргөгч хийгээд мэхээр үл тангаралагч тэр мөн. 5 
Тэр нь Жахуагаас адистатыг аван, өөрийн тонилголын бурхнаас зөвийг 
хүртэх буй. 6 Энэ бол түүнийг бэдрэгч хийгээд Яакувын бурхны нүүрийг 
эрэгч төрөл мөн. Шила. 7 Хаалгад аа! Толгойгоо өргөгтүн! Мөнх үүдэд ээ! 
Дэгдтүгэй! Тийн бөгөөд цог жавхлангийн хаан нь орох буй. 8 Энэ цог 
жавхлангийн хаан хэн буюу хэмээвээс, бат хийгээд хүчит Жахуа ба 
дайлалдахад хүчит Жахуа мөн? 9 Хаалгад аа! Толгойгоо өргөгтүн! Мөнх 
үүдэд ээ! Дэгдтүгэй! Тийн бөгөөд цог жавхлангийн хаан нь орох буй. 10 
Энэ цог жавхлангийн хаан нь хэн буюу хэмээвээс, чуулгадын Жахуа нь 
тэр цог жавхлангийн хаан мөн буй. Шила.  

Хорин тавдугаар бүлэг  

Давидын бичсэн псалма 1 Жахуа аа! Би сүнсээ чамд өргөнө! 2 Миний 
бурхаан! Би чамд түшнэ. Миний дайснууд нь миний тус үл жаргалдах 
болтугай! 3 Бас чамайг хүлээгчид нь үл ирэх болтугай! Би үл ичих 
болтугай! Харин дэмий мэхлэгчид нь ичих болтугай! 4 Жахуа аа! өөрийн 
замуудыг надад мэдүүлэн өөрийн харгуйнуудыг надад сурган соёрх! 5 
Өөрийн үнэнээр намайг удирдан, намайг сурган соёрх! Тэр юуны тул 
хэмээвээс; Чи миний тонилголын бурхан мөн. Би өдөр дуустал чамайг 
хүлээн амуй. 6 Жахуа аа! Өөрийн нигүүлсэхүй хийгээд өршөөнгүйг санан 
соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс; тэд нь мөнхөөс буй. 7 Жахуа аа! Миний 
залуу цагийн хилэнцэс хийгээд миний бурууг үл санан, 8 Өөрийн сайны 
тул өөрийн өршөөнгүйн ёсоор намайг дурдан соёрх! Жахуа нь сайн болон 
шулуун буй. Тиймийн тул тэр нь нүгэлтэнд замыг заах буй. 9 Тэр нь 
номхнуудыг шүүврээр удирдан номхнуудад өөрийн замыг сургах буй. 10 
Жахуагийн тогтоол хийгээд гэрчлэлгээнүүдийг сахигчдад түүний хамаг 
замууд нь өршөөнгүй хийгээд үнэн буй. 11 Жахуа аа! Өөрийн нэрийн тул 



миний хилэнцийг өнгөрүүлэн соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс; тэр нь их 
буй. 12 Жахуагаас айгч хэн буюу? Тэр нь түүний сонгох замыг түүнд 
үзүүлэх буй. 13 Түүний сүнс нь амаржлаар байх бөгөөд түүний үрс нь 
ертөнцийг эзлэх буй. 14 Жахуагийн нууц нь түүнээс айгчидтай буй 
бөгөөд, тэр нь өөрийн тогтоолыг тэдэнд мэдүүлэх буй. 15 Миний нүд нь 
Жахуад үрлэлжид харна. Тэр юуны тул хэмээвээс; тэр нь хөлийг 
өлмийгөөс гаргах буй. 16 Миний дээр харан намайг нигүүлсэн соёрх! Тэр 
юуны тул хэмээвээс; би ганцаар болоод дарагдсан буй. 17 Миний 
зүрхний зовлонгууд нь үлэмжилсэн буй. Миний хавчлалаас намайг гарган 
соёрх! 18 Миний шаналал хийгээд миний зовилыг харан, миний хамаг 
нүглүүдийг өнгөрүүлэн соёрх! 19 Миний дайснуудыг харан соёрх! Тэдгээр 
нь олон болоод хорт өшөөлөөр намайг өшөөлнө. 20 Миний сүнсийг сахин 
намайг авран соёрх! Би үл ичих болтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс; би 
чамд түшнэ. 21 Үнэн хийгээд зөв нь намайг халхлах болтугай! Тэр юуны 
тул хэмээвээс; Жахуа аа! би чамайг хүлээнэ. 22 Бурхаан! Израйлыг 
түүний хамаг зовлонгуудаас тонилгон соёрх!  

Хорин зургадугаар бүлэг  

Давидын бичсэн псалма 1 Жахуа аа! Намайг шүүн соёрх! Тэр юуны тул 
хэмээвээс; би шударга ёсоороо явна. Жич; би Жахуад түшнэ. Тиймийн 
тул би үл хальтрах буй. 2 Жахуа аа! намайг ялган, намайг шинжлэн, 
миний дотор хийгээд миний зүрхийг торчин соёрх! 3 Тэр юуны тул 
хэмээвээс; чиний өршөөнгүй нь миний нүдний өмнө буй бөгөөд би чиний 
үнэнээр явсан буй. 4 Би тоомжиргүй улстай эс суулцан, мэхтэнтэй эс 
явсан буй. 5 Би хилэнцтний чуулганыг өшөөлөн, нүгэлтэнтэй эс суулцсан 
буй. 6 Жахуа аа! Би гараа цээрлэлээр угаагаад чиний тахилын ширээг 
хүрээлэх буй. 7 Тэр юуны тул хэмээвээс; чиний гайхамшигуудыг 
магтаалын дуугаар сонсгон дэлгэрүүлэхийн тул болой. 8 Жахуа аа! Би 
чиний гэрийн суудал хийгээд цог жавхлангийн суух орныг янагласан 
хайрласан буй. 9 Миний сүнсийг хилэнцтэнтэй хийгээд миний амийг 
цусны улстай үл хороон соёрх! 10 Тэдгээрийн гарын дотор хор буй 
бөгөөд тэдгээрийн баруун гар нь буруу бэлгүүдээр дүүрэн буй. 11 Би 
хэмээвээс шулуун ёсоороо явах буй. Намайг аварч өршөөн соёрх! 12. 
Миний хөл нь тэгш газар байна. Би чуулгадын дотор Жахуаг магтах буй.  

Хорин долдугаар бүлэг  

Давидын бичсэн псалма 1 Жахуа нь миний гэрэл хийгээд миний тонилгол 
мөн. Би хэнээс айх буюу? Жахува нь миний амьны хүч мөн. Би хэнээс 
цочих буй? 2 Намайг дарагчид хийгээд миний дайснууд болсон хилэнцтэн 
нь миний махыг идэхийн тул надад ойртоод бүдэрч унав. 3 Хэрэв чуулган 



нь миний тус чуулах бөгөөс миний зүрх нь үл айх буй. Хэрэв дайн нь 
миний тус босох бөгөөс би үүнээр найдлагатай болох буй. 4 Би 
Жахуагаас нэгнийг эрээд, түүнийг бэдрэх хэмээвээс Жахуагийн 
үзэсгэлэнг ширтэхийн тул хийгээд, түүний сүмийн дотор эрэхийн тул 
өөрийн амины хамаг өдрүүдэд Жахуагийн гэрийн дотор• байхуй нь 
болой. 5 Тэр юуны тул хэмээвээс; тэр нь миний зовлонгийн цагт өөрийн 
нууцын дотор намайг нуун, өөрийн цацрын далдын дотор намайг 
далдлан хадны дээр өргөх буй. 6 Тийнхүү эдүгээ миний толгой нь намайг 
хүрээлэгч дайснуудын тус өргөгдөх бөгөөд би түүний цацрын дотор 
алдарт дууны тахилыг өргөх буй. Би дуулж Жахуад магтаалыг шүлэглэх 
буй. 7 Жахуа аа! Миний дууг сонсон, миний дуудахад намайг нигүүлсэн 
надад хариу зарлиг болон соёрх! 8 Жахуа нь миний нүүрийг бэдрэгтүн! 
хэмээн зарлиг болоход Миний зүрх нь би чиний нүүрийг бэдрэх мөн 
хэмээн өгүүлэв. 9 Нүүрээ надаас үл нуун өөрийн боолыг хилэнгээр үл 
орхин соёрх! Чи миний туслагч болсон мөн. Тийнхүү миний тонилголын 
бурхаан! Намайг үл орхин, намайг үл огоорон соёрх! 10 Миний эцэг 
хийгээд эх нь намайг орхивч Жахуа нь намайг авах бөлгөө. 11 Жахуа аа! 
Өөрийн замыг надад сурган, миний дайснуудын учир намайг шулуун 
харгуйгаар удирдан соёрх! 12 Миний дайснуудын торонд намайг үл өгөн 
соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс; хуурмаг гэрч нар нь миний тус босоод 
дээрэмдлэгийг амсгана. амсуулна 13 Би амьтны газрын дээр Жахуагийн 
өршөөнгүйг үзсүгэй! хэмээн итгэсэн буй. 14 Жахуад найдаж хүлээн, 
зоригтой атугай! Тэр нь чиний зүрхийг бат болгох буй. Жахуад найдаж 
хүлээн үйлд!  

Хорин наймдугаар бүлэг  

Давидын бичсэн псалма 1 Жахауа аа! Би чамд дуудах буй. Миний хад аа! 
Миний тул дуу үгүй үл болон соёрх! Хэрэв чи дуугүй болох бөгөөс би 
хүүрийн булшинд орогчидтой адил болох болуузай! 2 Миний чамд 
дуудахад миний гаруудаа чиний ариун сүмд өргөхөд миний залбиралын 
дууг сонсон соёрх! 3 Намайг хилэнцтэн хийгээд бурууг үйлдэгчидтэй үл 
гарган соёрх! Тэдгээр нь өөрийн шадар байгчидтай эвээр өгүүлэлцэвч 
тэдгээрийн зүрхний дотор хор буй. 4 Тэдгээрийн үйлийн сёоор хийгээд 
муу явдлын ёсоор тэдгээрт өгөн, тэдгээрийн гарын үйлдэврийн ёсоор 
тэдгээрт өгөн, тэдгээрийн шанг тэдгээрт буцаан соёрх! 5 Тэдгээрийн 
Жахуагийн үйлдвэр хийгээд түүний мутрын үйлсийг эс ухдагийн тулд тэр 
нь тэдгээрийг унагааж эвдрүүлэн үл босгох буй. 6 Жахуа нь магтагдах 
болтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс; тэр нь миний залбирлын дууг сонссон 
буй. 7 Жахуа нь миний хүч хийгээд миний халх мөн. Миний зүрхний түүнд 
түшсэнээр би туслагдсан буй. Үүний учир миний зүрх нь жаргана. Би 



түүнийг өөрийн дуугаар магтах буй. 8 Жахуа нь өөрийн улсын хүч хийгээд 
өөрийн тослогдсоны тонилгох хүч буй. 9 Өөрийн улсыг тонилгон, өөрийн 
өмчийг адистатлан тэдгээрийг тэжээн, тэдгээрийг мөнхөд өргөн соёрх!  

Хорин есдүгээр бүлэг  

Давидын бичсэн псалма 1 Хүчтэн ээ! Жахуад өргөгтүн! хэмээвээс Жахуад 
хүндлэл хийгээд хүчийг өргөгтүн! 2 Жахуад түүний нэрийн хүндлэлийг 
өргөгтүн! Жахуад ариутгалын үзэсгэлэнгээр мөргөгтүн! 3 Жахуагийн дуу 
нь уснуудын дээр буй. Цог жавхлангийн бурхан нь аянгын дууг гаргана. 
Жахуа нь их уснуудын дээр буй. 4 Жахуагийн дуу нь аугаа хүчтэй буй. 
Жахуагийн дуу нь цог жавхлантай буй. 5 Жахуагийн дуу нь хушнуудыг 
эвдэнэ. Жахуа нь Либанугийн хушнуудыг эвдэнэ. 6 Тэр нь тэднийг тугал 
мэт харайлган, Либануг хийгээд Шириуныг залуу хилэн мэт харайлгана. 7 
Жахуагийн дуу нь галын дөлийг цацруулна. 8 Жахуагийн дуу нь говийг 
хөдөлгөнө. Жахуа нь Кэдис говийг хөдөлгөнө. 9 Жахуагийн дуу нь 
согоонуудыг төрүүлэн, ойн моддыг нүцгэн болгоно. Жич; түүний сүмийн 
дотор хамаг нь түүний хүндлэлийг дэлгэрүүлнэ. 10 Жахуа нь усны үерийн 
дээр сууна. Жахуа нь хаан мэт мөнхөд суух буй. 11 Жахуа нь өөрийн 
улсад хүчийг өгөн, Жахуа нь өөрийн улсыг эвээр адистатлах буй.  

Гучдугаар бүлэг  

Давидын шинэ гэрт орох цагтаа дуулахуйяа бичсэн псалма 1 Жахуа аа! 
Би чамайг өргөмжлөн магтах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс; чи намайг 
өргөөд, миний дайснуудыг миний учир эс баясгасан буй. 2 Миний Жахуа 
бурхаан! Миний чамд дуудсанд чи намайг эдгээсэн буй. 3 Жахуа аа! Чи 
миний амийг үхэгсдийн орноос өргөн, миний хүүрийн буршинд үл буухын 
тул намайг амьдаар байлгасан буй. 4 Жахуагийн зарганууд аа! Түүнд 
эгшиглэн магтан, түүний ариутгалын учир санахдаа магтахтүн! 5 Түүний 
хилэн нь агшин зуур буй. Түүний таслалд амь буй. Үдшээр уйлаан буй 
боловч, өглөөгүүр жаргал буй. 6 Би ч өөрийн сайн цагт ийн; Би хэзээ ч үл 
хөдөлгөгдөх буй, хэмээн өгүүлэв. 7 Жахуа аа! Чи өөрийн таалаар миний 
хадыг бат болгосон буй. Чиний нүүрээ нуусанд би зовоогдсон буй. 8 
Жахуа аа! Би чамд дуудаж, Жахуад залбирсан буй. 9 Хэрвээ би булшинд 
буух бөгөөс цусаар юу тус болох буй? Тоос нь чамайг магтах буюу? Тэр 
нь чиний үнэнийг мэдүүлэх буюу? 10 Жахуа аа! Сонсож намайг 
нигүүлсэн. Жахуа аа! Надад туслагч болон соёрх! 11 Чи миний зовлонг 
жаргаланд хувирган надаас зүдгүүрт хувцсыг тайлаад намайг жаргалаар 
бүсэлсэн буй. 12 Тиймийн тул миний алдар нь чамайг магтахад үл зогсох 
буй. Миний Жахуа бурхаан! Би чамайг мөнхөд магтах буй.  



Гучин нэгдүгээр бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма. 1 Жахуа аа! Би чамд түшнэ. 
Би мөнхөд үл ичих болтугай! Өөрийн зөвөөр намайг авран соёрх! 2 Чи 
чихээрээ чагна. Намайг түргэнээр авран, намайг тонилгохын тул надад 
хүчтэй хад хийгээд бат хүрээ болон соёрх! 3 Тэр юуны тул хэмээвээс; чи 
миний хад хийгээд миний хүрээ мөн. Тийнхүү өөрийн нэрийн тул намайг 
хөтөлбөрлөн, намайг удирдан соёрх! 4 Тэдний миний тул нуусан 
өлмийгөөс намайг гарган соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс; чи миний хүч 
мөн. 5 Би сүнсээ чиний мутарт тушаан өгнө. Үнэний Жахуа бурхаан! Чи 
намайг аварсан мөн. 6 Би хуурмаг дэмийлэлүүдийг хүндлэгчдийг 
өшөөлнө. Зүгээр би Жахуад түшнэ. 7 Би чиний өршөөнгүйн учир баярлан 
жаргах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс; чи миний зовлонг үзэн. Хавчлагын 
дотор миний сүнсийг мэднэ. 8 Бас чи дайсны гарт намайг эс өгөн, миний 
хөлийг уужим газар тавьсан буй. 9 Жахуа аа! Намайг нигүүлсэн соёрх! 
Тэр юуны тул хэмээвээс; надад зовлон буй. Миний нүд хийгээд миний 
сүнс ба, миний дотор нь уйтгараас хатав. 10 Тэр юуны тул хэмээвээс; 
миний амь нь зовлонгоор хийгээд миний нас нь уйлагаар хоосорсон буй. 
Миний уулнаас миний хүч нь сул болсон бөгөөд миний ясууд нь хатсан 
буй. 11 Миний хамаг дайснуудаас би, өөрийн айлуудад их шоовдор болон 
өөрийн танилуудад айлгагч болов. Зээлийн дээр намайг үзэгчид нь 
надаас зайлна. 12 Би үхсэн мэт зүрхнээс мартагдан хэмхэрсэн сав мэт 
болов. 13 Тэр юуны тул хэмээвээс; би олны ховлох үгсийг сонссон буй. 
Хаанаас ч аймшиг буй бөгөөд тэд нь миний амийг таслахын тул хамтаар 
зөвшилдөн санаачилна. 14 Зүгээр Жахуа аа! Би чамд түшин ийн; Чи 
миний бурхан мөн. 15 Миний цагууд нь чиний мутарт буй. Миний 
дайснууд хийгээд намайг зүхэгчдийн гараас намайг авран соёрх! 16 
Өөрийн боолд нүүрээ гийгүүлэн, өөрийн өршөөнгүйгээр намайг тонилгон 
соёрх! 17 Жахуа аа! Би үл ичих болтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс; би 
чамд дуудна. Хилэнцтэн нь ичгүүртэй болон булшны дотор дуугүй болох 
болтугай! 18 Зөвтийн тус омог хийгээд ширүүнүүдийг доромжлолоор 
өгүүлэгч хуурмаг уруулууд нь хавчигдах болтугай! хэмээн өгүүлэв. 19 
Чамаас айгчдын тул чиний хадгалсан хийгээд хүний хөвгүүний өмнө чамд 
түшигчдийн тулд чиний бэлтгэсэн ачлал нь ямар их буй. 20 Чи өөрийн 
нүүрний халхын дотор улсын эвдрэлээс тэдгээрийг халхлан, хорт 
хэлнүүдээс бүрхүүлээр халхлах буй. 21 Жахуа нь магтагдах болтугай! 
Тэр юуны тул хэмээвээс; тэр нь бөх балгасны дотор надад их 
өршөөнгүйгээ үзүүлсэн буй. 22 Бас би яарч ийн; Би чиний нүднээс 
салгагдсан буй хэмээн өгүүлсэн бөлгөө. Тийн боловч миний дуудсанд чи 
миний залбирлын дууг сонсов. 23 Жахуагийн ариунууд аа! Түүнийг 
янаглагтун! Жахуа нь итгэлтнийг сахина. Зүгээр тэр нь омгорхогоор 



явагчид үлэмж хариулна. 24 Жахуад хамаг найдагчд аа! Бат бологтун! 
Тэр нь таны зүрхийг хүчтэй болгох буй.  

Гучин хоёрдугаар бүлэг  

Давидын сургамжит псалма. 1 Аль хэний хилэнц өнгөрүүлэгдсэн бөгөөд 
нүгэл бүрхээгдсэн тэр амгалан мөн. 2 Жахуа нь аль хэнд бурууг үл тоох 
бөгөөд сүнсний дотроо мэхгүй хүн нь амгалан мөн. 3 Миний дуугүй 
байсанд бүхэл өдрийн уйлагаасаа миний хамаг ясад нь хатав. 4 Тэр 
юуны тул хэмээвээс; өдөр хийгээд шөнөөр чиний мутар нь миний дээр 
хүнд болсон бөгөөд миний биеийн шүүс нь зуны ганд хувилгагдсан буй. 
Шила. 5 Би өөрийн нүглийг чамд илт үзүүлэн өөрийн бурууг эс нууж ийн; 
Би өөрийн хилэнцийг Жахуад илт үзүүлэх хэмээн миний өгүүлсэнд чи 
миний нүглийн бурууг өнгөрүүлэв. Шила. 6 Үүний тулд аливаа ариун хүн 
нь чамайг олох цагт залбирах буй. Тийн бөгөөд үерийн их усууд нь түүнд 
үл хүрэх буй. 7 Чи миний хоргодол мөн. Чи намайг зовлонгоос сахина. Чи 
тонилголын цэнгэлээр намайг хүрээлэх буй. Шила. 8 Би чамайг ухуулан, 
чиний явах замыг чамд заах буй. Би чамайг зөвлөх бөгөөд миний нүд нь 
чиний дээр болох буй. 9 Ухаангүй морь хийгээд луустай адил бүү 
бологтун! Тэд нь чамд эс ирвээс тэдний амыг хазаар хийгээд зуузайгаар 
барих ёстой буй. 10 Хилэнцтэд олон зовлонгууд болох буй. Зүгээр 
Жахуад түшигчийг өршөөнгүй нь хүрээлэх буй. 11 Зөвтөн өө! Жахуад 
баясан цэнгэлдэгтүн! Бас хамаг шулуун зүрхтэн ээ! Жаргалдагтун!  

Гучин гуравдугаар бүлэг  

1 Зөвтөн өө! Жахуад цэнгэлдэгтүн! Магтаал нь зөвтөнд зохистой буй. 2 
Жахуаг ятгаар магтан, арван чавхадаст хөгжмөөр түүнд дууг гаргагтун! 3 
Түүнд шинэ дууг дуулагтун! Их дуугаар тодорхойгоор хуурдагтун! 4 Тэр 
юуны тул хэмээвээс; Жахуагийн зарлиг нь шулуун буй бөгөөд, түүний 
аливаа үйл нь үнэн буй. 5 Тэр нь зөв хийгээд шийдвэрийг янаглана. 
Дэлхий нь Жахуагийн ачлалаар дүүрэн буй. 6 Огторгуй нь Жахуагийн 
зарлигаар бүтээгдсэн бөгөөд түүний бүхэл чуулган нь түүний амьсгалаар 
бүтээгдсэн мөн. 7 Тэр нь далайн усуудыг овоо мэт хураагаад, далайн 
гүнийг хадгалагч газарт тавьсан буй. 8 Жахуагаас бүхэл дэлхий нь айх 
бөгөөд, ертөнцийн дээр хамаг суугчид нь түүнээс чичрэх болтугай! 9 Тэр 
юуны тул хэмээвээс; түүний зарлиг болсноор бүтэв. Түүний захиснаар 
тогтов. 10 Жахуа нь ардын зөвөлгөөнийг хоосруулан улсын санаачлагыг 
үгүй болгоно. 11 Жахуагийн зөвөлгөө нь мөнхөд байх бөгөөд түүний 
зүрхний санаа нь хамаг үеүдэд байна. 12 Жахуа бурханд болсон улс 
хийгээд өмч болгон сонгосон улс нь амгалан мөн. 13 Жахуа нь огторгуйг 
ширтэж хамаг хүн төрөлхтнийг харна. 14 Тэр нь өөрийн суудлын орноос 



дэлхий дээр хамаг суугчдыг харна. 15 Тэр нь тэдний хамаг зүрхийг 
бүтээгээд, тэдний хамаг үйлсийг ялгана. 16 Аливаа ч хаан нь олон 
цэргүүдэд үл тонилгогдох бөгөөд хүчтэй нь их хүчээр үл аврагдах буй. 17 
Авралын тул морь нь найдамжгүй болон их хүчээрээ хэнийг ч үл аврах 
буй. 18 Мана, Жахуагийн нүд нь түүнээс айгчид хийгээд түүний 
өршөөнгүйд найдагчдын дээр буй. 19 Тэр хэмээвээс, тэдний амийг үхлээс 
тонилгон, зудын цагт тэднийг амьдаар байлгахын тул болой. 20 Бидний 
сүнс нь Жахуаг хүлээнэ. Тэр нь бидний туслагч хийгээд бидний халх мөн. 
21 Тэр юуны тул хэмээвээс; бидний түүний ариун нэрд найдсаны тул 
бидний зүрх нь түүний учир жаргах буй. 22 Жахуа аа! Биднийг чамд 
найдах мэт түүнчлэнхүү чиний өршөөнгүй нь бидний дээр болох 
болтугай!  

Гучин дөрөвдүгээр бүлэг  

Давидын явдлаа Абимилигийн өмнө хувилгасны тул гаргагдаад, одсоны 
учир бичсэн ном 1 Би аливаа цагт Ехувааг магтах буй. Түүний магтаал нь 
миний амны дотор үргэлжид болох буй. 2 Миний сүнс нь Ехуваагаар 
сайрхах буй. Номхнууд нь үүнийг сонсоод баясах бий. 3 Надтай Ехувааг 
өргөмжлөлцөгтүн! Түүний нэрийг хамтаар өргөлцье. 4 Миний Ехувааг 
бидэрсэнд тэр нь намайг сонсоод, миний хамаг аюулууд намайг аврав. 5 
Тэд нь түүнд хараад, гийлгэгдэв. Тэдний нүүр ч эс ичив. 6 Энэхүү 
энэлэгчийн дуудсанд Ехуваа нь сонсоод, түүний хамаг зовлонгуудаас 
түүнийг тонилгов. 7 Ехуваагийн элч нь түүнээс айгчдыг тойрон тонилгоно. 
8 Ехуваа нь сайн гэж шинжилж, үзэгтүн! Түүнд түшигч хүн нв амгалан 
мөн. 9 Ехуваагийн ариунууд аа! Түүнээс айгтун! Тэр юуны тул гэвэл, 
түүнээс айгчдад дутуу үл болдог. 10 Залуу арслангууд нь дутуу хийгээд 
өлсгөлөнт адаг адгийн муу бидрэгчдэд ч сайн нь үл дутах буй. 11 Хүүхэд 
ээ! Ирж намайг сонсогтун! Би танд Ехуваагийн аюулыг сургасугай! 12 
Сайныг үзэхийн тул амийг хүс! 0лон өдрүүдийг дуршигч хүн хэн бэ? 13 
Хэлээ хороос сахин, уруулуудаа мэхт үгээс сахин үйлд! 14 Хороос 
зайлан, сайныг үйлд! Эвийг бидрэн даган үйлд. 15 Ехуваагийн нүднүүд нь 
зөвтний дээр буй бөгөөд түүний чих нь тэдний бархирлыг сонсоно. 16 
Ехуваагийн нүүр нь мууг үйлдэгчдийн тус буй. Тэр хэмээвэл тэдний 
дурсгалыг дэлхийн дээрээс эвдрүүлэхийн тул болно. 17 Зөвтөн нь 
дуудна. Тийн бөгөөд Ехуваа нь сонсож, тэдний хамаг зовлонгуудаас 
тэднийг аварна. 18 Ехуваа нь эвдэрсэн зүрхтний үр болон номхон 
сэтгэлтнийг тонилгоно. 19 Зөвтөнд зовлонгууд нь олон буй. Зүгээр Ехуваа 
нь тэд бүгдээс түүнийг аварна. 20 Тэр нь түүний хамаг ясуудыг гамнадаг 
бөгөөд тэднээс нэгэн ч үл эвдрүүлэгдэнэ. 21 Хор нь хилэнцтийг үхүүлэх 
бөгөөд зөвтийг өшөөлөгчид нь хоосрох буй. 22 Ехуваа нь өөрийн 



боолуудын сүнсийг зальж авна. Тийн бөгөөд түүнд тшүигчдээс хэн ч үл 
хоосрох буй.  

Гучин тавдугаар бүлэг  

Давидын бичсэн псалма. 1 Жахуа аа! Миний тус эсэргүүцэлдэгчдийн тус 
эсэргүүцэлдэн надтай дайлалдагчдын тус дайлалдан соёрх! 2 Халх 
хийгээд бамбайг аваад надад туслахын тул босон соёрх! 3 Жадыг 
гаргаад намайг зүхэгчдийн тус замыг хаан соёрх! Би чиний тонилгол мөн, 
хэмээн миний сүнсэнд зарлиг болон соёрх! 4 Миний амийг бэдрэгчид нь 
ичгүүртэй болж ичих болтугай! Жич; миний тус хорыг санаачлагчид нь 
хойшоо буцаагдаж гутамшигт болох болтугай! 5 Салхины өмнө хэвэг гэр 
адаг мэт тэд ч болох болтугай! Жахуагийн анхил нь тэднийг зүхэх 
болтугай! 6 Тэдний зам нь харанхуй хийгээд хальтархай болох болтугай! 
Жахуагийн анхил нь тэднийг хөөх болтугай! 7 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
тэд нь учиргүйгээр миний тул өлмийг нуугаад учиргүйгээр миний амины 
тул нүхийг малтав. 8 Тэдний үл мэдэхээр эвдрэл нь тэднийг тосох бөгөөд 
тэдний нуусан өлмий нь тэдний биеийг барих ба тэрхүү эвдрэлд тэд нь 
өөрөө унах болтугай! 9 Зүгээр миний сүнс нь Жахуад баясан түүний 
тонилолд жаргах буй. 10 Миний хамаг ясад нь ийн; Жахуа аа! Хэн чамтай 
адил буюу? Чи энэлэгчийг түүнээс үлэмж хүчит агчаас тонилгон 
дарагдагч хийгээд үгээгүүг тэднийг эвдрүүлэгчээс тонилгоно, хэмээн 
өгүүлэх буй. 11 Хуурмаг гэрч нар нь миний тус босон, миний эс мэдсэнийг 
надаас асууна. 12 Тэд нь миний сүнсийг эвдрүүлэхийн тул надад сайны 
тул хороор түлнэ. 13 Би тэдгээрийн өвчний цагт зүдгүүрт хувцсыг өмсөөд, 
зүрхээ бацгаар дарав. Миний залбирал нь миний цээжний дотор буцсан 
буй. 14 Би өөрийн янаг нөхөр эсвэл ах дүү мэттэй явж, өөрийн эхийн учир 
гашуудагч мэт уйтгараар бөхийсөн буй. 15 Зүгээр миний бүдрэхэд тэд нь 
баясаж цуглав. Шархдуулагчид нь миний үл мэдэхэд миний тус цуглаад, 
таслахуйяа үл зогсоно. 16 Тэд нь хилэнцтэн хийгээд элэглэгчидтэй миний 
тус шүдээрээ хавирна. 17 Эзээн! Чи хэзээ болтол харах буюу? Миний 
амийг тэдний эвдрүүллэгүүдээс тонилгон миний ганцханыг арслангуудаас 
ч тонилгон соёрх! 18 Би чамайг их чуулганы дотор сайшаан, олон тоот 
улсын дунд чамайг магтах буй. 19 Дэмийгээр миний дайсан бологсод нь 
миний учир үл баясах бөгөөд, намайг учиргүйгээр өшөөлөгчид нь нүдээр 
үл элэглэх болтугай! 20 Тэр юуны тул хэмээвээс; тэд нь эвийг үл 
өгүүлэлцэн, газрын номхнуудын тус мэхт үгсийг санаачлалцана. 21 Бас 
тэд нь миний тус амаа ангайлалцаж, аяа, аяа бидний нүдэд нь хүссэнээ 
үзэв хэмээн өгүүлэлцэнэ. 22 Жахуа аа! Чи үзэн атал дуугүй үл байн, 
Эзээн! Надаас үл холдон соёрх! 23 Миний бурхаан! Миний шийдвэрийн 
тул, сэрэн. Миний Эзээн! Миний заргын тул босон соёрх! 24 Миний Жахуа 



бурхаан! Өөрийн зөвөөр намайг шүүн соёрх! Тийн болохул тэд нь миний 
учир үл баярлах болтугай! 25 Тэд нь зүрхэндээ ай. Бидний хүссэнээр 
болов, хэмээн үл өгүүлэн, бид түүнийг залгив, хэмээн үл өгүүлэх 
болтугай! 26 Миний зовлонд баясагчид нь ичин гутамшигтай болох 
болтугай! Миний тус биеэ ихэтгэгчид нь ичгүүр хийгээд доромжлолоор 
хучигдах болтугай! 27 Миний зөвийг хүсэгчид нь жарган цэнгэлдэх 
болтугай! Өөрийн боолын амрыг таалагч Жахуа нь өргөмжлөгдөх 
болтугай! хэмээн тэд нь үргэлжид өгүүлэлцэх болтугай! 28 Тийн бөгөөд 
миний хэл нь чиний зөв хийгээд чиний магтаалыг өдөр бүр дэлгэрүүлэх 
буй.  

Гучин зургадугаар бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Жахуагийн Давид боолын бичсэн псалма. 1 
Хилэнцтийн нүгэл нь миний зүрхний дотор ийн; Түүний нүдний өмнө 
бурхны аюул үгүй хэмээн өгүүлдэг. 2 Тэр юуны тул хэмээвээс; тэр нь 
өөрийн хилэнцийг өшөөлтэй хэмээн олтол өөрийн нүдээр биеэ өнгөлнө. 3 
Түүний амны үгс нь буруу хийгээд мэх буй. Тэр нь ухах бөгөөд сайн 
үйлдэхүйеэ зогсов. 4 Тэр нь хэвтэрний дээрээ хилэнцсийг санаачилж, муу 
замын дээр байж, хилэнцийг эс өшөөлөв. 5 Жахуа аа! Чиний өршөөнгүй 
нь огторгуйн дээр буй. Чиний үнэн нь үүлдэд хүрнэ. 6 Чиний зөв нь их 
уулад мэт буй. Чиний шийдвэрүүд нь их гүн буй. Жахуа аа! Чи хүн 
хийгээд малыг гамнадаг. 7 Бурхаан! Чиний өршөөнгүй нь ямар эрдэнэ 
буй. Түүний тул хүн төрөлхтөн нь чиний далийн сүүдэрт халхлагдана. 8 
Тэд нь чиний гэрийн элбэгээр ханах бөгөөд чи өөрийн жаргалын голоос 
тэднийг уулгах буй. 9 Тэр юуны тул хэмээвээс, чамтай амины булаг буй. 
Чиний гэрлээр бид гэрлийг үзэх буй. 10 Чамайг танигчдад өөрийн 
өршөөнгүйг байлган шударга зүрхтэнд өөрийн зөвийг байлган соёрх! 11 
Омгорхгуудын хөл нь надад үл ойртох бөгөөд, хилэнцтэний гар нь намайг 
үл хөдөлгөх болтугай! 12 Тэд хилэнцийг үйлдэгчид нь унасан буй. Тэд нь 
унагагдаад босож үл чадна.  

Гучин долдугаар бүлэг  

Давидын бичсэн псалма. 1 Хилэнцтэний учир үл гашуудан, нүглийг 
үйлдэгчдэд бүү атаарх. 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь өвс мэт 
түргэнээр цавчигдаж, өвсний нуга мэт хагдрах буй. 3 Жахуад түшин 
сайныг үйлд. Газрын дээр суун үнэнээр биеэ тэжээн үйлд. 4 Жахуад 
түшин үйлд. Тийн болхул тэр нь чиний зүрхний эрлэгүүдийг чамд өгөх 
буй. 5 Өөрийн замыг Жахуад өг. Түүнд найдтугай! Тийн бөгөөд тэр нь 
бүтээх буй. 6 Жич; Тэр нь чиний зөвийг гэрэл мэт гарган, чиний 
шийдвэрийг хагас өдрийн гэрэл мэт гаргах мөн. 7 Жахуад амарч түүнийг 



хүлээн үйлд. Өөрийн замуудын дээр олзтой бологч хийгээд өөрийн муу 
санааг төгсгөгч хүний учир бүү гашууд. 8 Хилэнг номхруулан, уурлалыг 
огоорон, мууг үйлдэхийн тул бүү гашууд. 9 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
хилэнцийг үйлдэгчид нь тасалдах буй. Зүгээр Жахуаг хүлээгчид нь газрыг 
эзлэх буй. 10 Нэг хэдэн зуур болбоос хилэнцэт нь үл болох түүнийг 
газрын дээр бэдрэвч тэр нь үгүй болох буй. 11 Зүгээр номхнууд нь газрыг 
эзлэх бөгөөд элбэг амраар жаргах буй. 12 Хилэнцэт нь зөвтийн тус 
санаачилж, түүний тус шүдээ хавирна. 13 Эзэн нь түүнд инээх буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс; тэр нь түүний өдрийн ойртсоныг үзнэ. 14 Хилэнцтэн 
нь илдээ суглаж нумаа татав. Тэр юуны тул хэмээвээс; үгээгүү ядууг 
унагахын тул хийгээд, зөвт замаар явагчдыг үхүүлэхийн тул болой. 15 
Тэдний илд нь тэдний зүрхний дотор орох бөгөөд тэдний нумууд нь 
эвдрүүлэх буй. 16 Зөвтийн цөөхөн нь олон хилэнцтэний баяжлаас дээр 
буй. 17 Тэр юуны тул хэмээвээс, хилэнцтэний сарвууд нь эвдрүүлэгдэх 
буй. Зүгээр Жахуа нь зөвтнийг тэтгэх буй. 18 Жахуа нь шулуунуудын 
өдрүүдийг мэддэг. Тэдний өмч нь мөнхөд байх буй. 19 Тэд нь муу цагт үл 
ичих, харин зудтай цагт цадах буй. 20 Зүгээр хилэнцтэн нь эвдрэх бөгөөд 
Жахуагийн дайснууд нь хурганы үхэх мэт үгүй болон, утаа мэт үгүй болох 
буй. 21 Хилэнцэт нь урьдаар аваад эс түлдэг. Зүгээр зөвт нь хайрлан 
өгдөг буй. 22 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуагийн адистатласан нь 
дэлхийг эзлэх буй. Зүгээр түүний хараагсад нь эвдрүүлэгдэх буй. 23 Сайн 
хүний алхмууд нь Жахуагаар тогтоогдсон бөгөөд тэр нь түүний замыг 
таална. 24 Тэр нь унан алдавч үл унах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс; 
Жахуа нь түүний гарыг тэтгэнэ. 25 Би залуу агсан бөгөөд эдүгээ 
хөгширөв. Тийн боловч би зөвтийн орхигдсон бөгөөд, түүний хүүхдийн 
тэжээлийг гуйланчилсныг эс үзэв. 26 Тэр нь аливаа өдөр хайртай бөгөөд, 
урьдаар өгдөг тийн бөгөөд түүний хүүхэд нь адистатлагдсан буй. 27 
Хилэнцээс зайлаж сайн үйлд. Тийн бөгөөд мөнхөд суутугай! 28 Тэр юуны 
тул хэмээвээс, Жахуа нь үнэн шийдвэрийг янаглаж, өөрийн ариунуудыг 
үл орхих буй. Тэд нь мөнхөд гамнагдах буй. Зүгээр хилэнцтэний үрс нь 
эвдрүүлэгдэх буй. 29 Зөвтөн нь газрыг эзэлж түүний дээр мөнхөд суух 
буй. 30 Зөвтийн ам нь цэцнийг үүсгэнэ. Түүний хэл нь шийдвэрийн учир 
өгүүлэлцдэг. 31 Түүний бурхны тогтоол нь түүний зүрхний дотор буй. 
Түүний гишигдэл нь үл хальтарна. 32 Хилэнцэт нь зөвтийг ажиглаж, 
түүнийг үхүүлэхүйеэ бэдэрнэ. 33 Зүгээр Жахуа нь түүний гарт түүнийг үл 
огоорч түүний шүүгдэх цагт түүнийг бурууд үл унагах буй. 34 Жахуаг 
хүлээн түүний замыг сахин үйлд. Тийнхүү эл, тэр нь чамайг газрыг 
эзлэхийн тул өргөмжлөх буй. Бас чи хилэнцтэний таслагдахыг үзэх буй. 
35 Би үндэслэн дэлгэрсэн мод мэт болсон хилэнцэтийг үзсэн буй. 36 
Зүгээр тэр нь нөхчөөд үгүй болов. Бас би түүнийг бэдрэвч тэр нь эс 
олдов. 37 Төгс болсныг ажиглан шударгыг үзтүгэй! Тэр юуны тул 



хэмээвээс; тийм хүний эцэс нь амархан буй. 38 Зүгээр буруутан нь 
хамтаар хоосрох буй. Хилэнцтэний эцэс нь эвдрүүлэгдэх буй. 39 Зүгээр 
зөвтний тонилгол нь Жахуагаас буй. Зовлонгийн цагт тэр нь тэдний хүч 
мөн. 40 Жахуа нь тэдэнд тусалж, тэднийг аврах буй. Тэр нь тэднийг 
хилэнцтэнээс аварч тонилгох буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь түүнд 
түшнэ.  

Гучин наймдугаар бүлэг  

Давидын сануулахын тул бичсэн псалма. 1 Жахуа аа! Өөрийн хилэнгээр 
намайг үл зэмлэн. Өөрийн уурлалаар намайг үл сурган соёрх! 2 Тэр юуны 
тул хэмээвээс; чиний сумнууд нь намайг нэвтэртэл хатгана. Жич; чиний 
мутар нь миний дээр хүнд болов. 3 Чиний хилэнгээс миний маханд 
өргөлгүй буй. Миний нүглээс миний ясанд амаргүй буй. 4 Тэр юуны тул 
хэмээвээс; миний хилэнц нь миний толгойг бүрхээд хүнд ачаа мэт надаас 
хүнд болов. 5 Миний шархууд нь өмхий болж миний ухаангүйгээс 
хохирно. 6 Би бөгтийж, ихэд бөхийнө. Би өдөр дуустал гашуудан явна. 7 
Тэр юуны тул хэмээвээс; миний дотор нь халуун өвчнөөр дүүргэгдсэн 
бөгөөд миний маханд өргөлгүй. 8 Би тэнхээгүй болон ихэд дарагдсан буй. 
Би өөрийн зүрхний зовлонгоос бархирна. 9 Эзэн ээ! Миний хамаг хүсэл 
нь чиний өмнө буй бөгөөд миний уйллаг нь чамаас эс нуугдана. 10 Миний 
зүрх нь ихэд догдолно. Миний хүч нь намайг орхив. Миний нүдний гэрэл ч 
надад үгүй буй. 11 Миний янагууд хийгээд нөхөд нь миний өвчний өмнөөс 
хол зогсоно. Миний төрлүүд нь хол байж зогсоно. 12 Миний амийг 
бэдрэгчид нь өлмийг тавьдаг. Бас надад хорыг хүсэгчид нь хорлолын 
учир өгүүлэлцэн, аливаа өдөр мэхүүдийн учир санаачлалцдаг. 13 Тийн 
боловч би дүлий мэт эс сонсон, хэлгий мэт амаа үл нээн; 14 Жич; би үл 
сонсогч хийгээд аман дотроо зэмлэлгүй хүн мэт болов. 15 Тэр юуны тул 
хэмээвээс; Жахуа аа! Би чамд найдана. Миний Эзэн Бурхаан! Чи хариу 
зарлиг болох буй. 16 Бас би ийн; Тэд нь миний учир баясан, миний 
хөлийн хальтрахад миний тус биеэ өргөмжлөх буй за. 17 Тэр юуны тул 
хэмээвээс; би бүдэрэх бэлэн бөгөөд миний гаслан нь хэзээ ч надтай буй, 
хэмээн өгүүлэв. 18 Би болбол өөрийн хилэнцийг илт үзүүлэн, өөрийн 
нүглийн учир гашуудах буй. 19 Миний дайснууд нь амьд хийгээд хүчтэй 
буй. Намайг буруугаар өшөөлөгчид нь үлэмжилсэн буй. 20 Бас сайны тул 
хорыг надад өгөгчид нь намайг өшөөлнө. Тэр юуны тул хэмээвээс; миний 
сайныг дагасны тул болой. 21 Миний Жахуа Бурхаан! Намайг үл орхин, 
надаас үл холдон соёрх! 22 Миний тонилгогч Эзээн! Надад туслахын тул 
түргэлэн соёрх!  

Гучин есдүгээр бүлэг  



Зидутун тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма. 1 Би ийн; Би 
хэлээрээ нүглийг үл үйлдэхийн тул өөрийн явдлыг хичээнгүйлэх буй. 
Хилэнцтэний миний өмнө байн атал би амаа хазаарлах буй, хэмээн 
өгүүлэв. 2 Би дуугүй болон эс өгүүлж, сайны учир ч огт өгүүлэл үгүй байв. 
Тийм болхул миний гаслан нь хөдлөв. 3 Миний зүрх нь миний дотор 
халуун болов. Миний санаачлан байтал гал нь шатав. Би хэлээрээ 
өгүүлрүүн; 4 Жахуа аа! миний эцэс хийгээд миний амины хэмжээний юун 
ахуйг надад мэдүүлэн соёрх! Тийнхүү би өөрийн насны хэр богино ахуйг 
мэдэх буй. 5 Мана. Чи миний өдрүүдийг гарын алганы өргөний төдий 
болгосон бөгөөд миний нас нь чиний өмнө юу ч бус мэт буй. Үнэхээр 
аливаа эрхэм байдалд хүн нь ямагт дэмийлэл буй. Шила. 6 Үнэхээр хүн 
нь сүүдэр мэт явна. Үнэхээр тэр нь дэмийгээр эд агуурсыг хураана. Тэр 
юуны тул хэмээвээс; түүнийг хэний авахыг тэр нь эс мэднэ. 7 Эдүгээ 
Эзээн! Би юуг хүлээх буюу? Миний найдлага нь чамд буй. 8 Миний хамаг 
хилэнцээс намайг тонилгон намайг ухаангүйнуудын хараал үл болгон 
соёрх! 9 Би дуугүй болоод амаа эс нээв. Тэр юуны тул хэмээвээс; чи 
үүнийг үйлдэв. 10 Чиний цохилгыг надаас холдуулан соёрх! Чиний 
мутрын даралгаас би эвдэрнэ. 11 Чи нүглийн тул хүнийг зэмлэлээр 
сургахдаа, түүний үзэсгэлэнг хорхой мэт хувируулдаг. Үнэхээр аливаа хүн 
нь дэмийлэл буй. Шила. 12 Жахуа аа! Миний залбирлыг сонсон, миний 
дууг чагнан, миний нулимсны учир анир үгүй үл болгон соёрх! Тэр юуны 
тул хэмээвээс, би чамтай урилт болон, миний хамаг эцэг нар мэт зочин 
буй. 13 Надаас мутраа холдуулан соёрх! Тийнхүү би үгүй болж одохоос 
урьд тэнхрэх буй.  

Дөчдүгээр бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма. 1 Би Жахуаг хүлцэнгүйгээр 
хүлээсэн буй. Тийнхүү тэр нь надад бөхийгөөд миний бархилыг сонссон 
буй. 2 Тэр нь сүрхий нүхнээс хийгээд нялцгай шавраас намайг гаргаад, 
миний хөлийг хадны дээр тавьж миний гишигдлийг батлав. 3 Бас тэр нь 
бидний Бурханд магтаалын шинэ дууг миний аманд оруулсан буй. Олон 
нь үүнийг үзээд айж, Жахуад түших буй. 4 Жахуаг өөрийн найдлага 
болгон, улсууд хийгээд хуурмагт давагчдыг эс хүндлэгч хүн нь амгалан 
мөн. 5 Миний Жахуа Бурхаан! Чиний үйлдсэн гайхамшигууд хийгээд 
бидний учир чиний санаачлагууд нь олон буй. Тэд нь тоолшгүй. Хэрвээ 
би чамд тэдний учир дэлгэрүүлэн өгүүлбээс тэд нь тооноос үлэмж болно. 
6 Чи танил хийгээд өргөлийг үл таална. Чи миний чихийг нээсэн буй. Чи 
шатаалт тахил хийгээд нүглийн тул тахилыг эс хэрэглэсэн буй. 7 Тэр цагт 
би ийн; Мана. Би ирнэ. Миний учир номын дэвтрийн дотор бичигдсэн буй. 
8 Миний Бурхаан! Би чиний тааллыг бүтээх дуртай бөгөөд, чиний тогтоол 



нь миний зүрхний дотор буй. 9 Би их чуулганы дотор зөвийг дэлгэрүүлсэн 
буй. Жахуа аа! Миний уруулаа эс зогсоосныг чи мэднэ. 10 Би чиний 
зөвийг зүрхний дотроо эс нуугаад, чиний итгэл хийгээд чиний тонилголыг 
дэлгэрүүлсэн буй. Би их чуулганы өмнө чиний өршөөнгүй хийгээд чиний 
үнэнийг эс далдалсан буй, хэмээн өгүүлэв. 11 Жахуа аа! Өөрийн 
энэрлийг надаас үл зогсоон соёрх! Чиний өршөөнгүй хийгээд үнэн нь 
намайг үргэлжид халхлах болтугай! 12 Тэр юуны тул хэмээвээс, тоолшгүй 
зовлонгууд нь намайг хүрээлэв. Миний буруунуудын намайг гүйцсэний 
тул би харж эс чадна. Тэр нь миний толгойн үснээс үлэмж болов. 
Тиймийн тул миний зүрх нь намайг орхисон буй. 13 Жахуа аа! Намайг 
тонилгохуйяа таалан соёрх! Жахуа аа! Надад туслахын тул түргэлэн 
соёрх! 14 Миний амийг таслахуйяа бэдрэгчид нь хамтаар ичин, 
гутамшигтай болох болтугай! Надад хорыг хүсэгчид нь гэдрэг буцагдан 
ичгүүлэгдэх болтугай! 15 Надад эй, эй хэмээн өгүүлэгчид нь өөрийн 
ичгүүрийн нээврээр хоосруулагдах болтугай! 16 Чамайг хамаг бэдрэгчид 
нь баясан, чиний учир жаргах болтугай! Жич; чиний тонилголыг 
янаглагчид нь ийн; Жахуа нь өргөмжлөгдтүгэй! хэмээн үргэлжид 
өгүүлэлцэх болтугай! 17 Би дарагдсан хийгээд үгээгүү мөн. Зүгээр эзэн нь 
миний учир санаачилна. Чи миний туслагч хийгээд миний тонилгогч буй. 
Миний бурхаан! Үл саатан соёрх!  

Дөчин нэгдүгээр бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма. 1 Үгээгүү ядууг санагч нь 
амгалан мөн. Жахуа нь зовлонгийн цагт түүнийг аврах буй. 2 Жахуа нь 
түүнийг сахин, амьдаар байлгах буй. Тэр нь дэлхийн дээр амгалан болон 
өөрийн дайснуудын дуранд үл өгөгдөх буй. 3 Жахуа нь өвчний хэвтэрний 
дээр түүнийг тэтгэн, түүний тэнхээгүй цагт түүний дэвсгэрийг цөм 
хувилгах буй. 4 Би ийн; Жахуа аа! намайг нигүүлсэн соёрх! Би чиний тус 
нүглийг үйлдсэн боловч миний сүнсийг эдгээн соёрх! хэмээн айлтгав. 5 
Миний дайснууд нь миний учир хорыг өгүүлэн ийн; Тэр нь хэзээ үхэх 
буюу? Түүний нэр нь хэзээ эвдрэх буюу? хэмээн өгүүлэлцэнэ. 6 Бас хэрэв 
тэр нь намайг золгохоор ирвээс дэмийллийг өгүүлнэ. Түүний зүрх нь 
өөртөө бурууг хураагаад гадна гарахад түүнийг өгүүлнэ. 7 Намайг хамаг 
өшөөлөгчид нь миний тус өөр зуураа шивнэлцэн, миний тус хорыг 
санаачилна. 8 Нэг хилэнцэт юм нь түүнд халдсан бөгөөд тэр нь хэвтээд 
дахин үл босох буй. хэмээн өгүүлэлцэнэ 9 Миний найдсан эвт хийгээд 
миний идээг идсэн хүн ч өсгийгөө миний тус өргөсөн буй. 10 Зүгээр 
Жахуа аа! Намайг нигүүлсэн, намайг босгон соёрх! Тийн бөгөөд би 
тэдгээрт хариуг өгсүгэй! 11 Чиний намайг таалдгийг би үүнээр мэднэ 
хэмээвээс миний дайсан нь миний дээр эс цэнгэлдсэн буй. 12 Зүгээр чи 



миний шударга ёсоор намайг тэтгэж, өөрийн нүүрийн өмнө намайг 
мөнхөд байлгах буй. 13 Израйлын Жахуа бурхан нь мөнхөөс мөнх болтол 
магтагдах болтугай! Үүнээр болох болтугай! Үүнээр болох болтугай!  

Дөчин хоёрдугаар бүлэг  

Кокийн хөвгүүдийн тул тэргүүн хөгжимчинд бичсэн сургамжит псалма. 1 
Буга нь усны урсгалыг хүсдэг мэт, Бурхаан! Түүнчлэнхүү миний сүнс нь 
чамайг хүснэ. 2 Миний сүнс нь бурхан хэмээвээс амьд Бурхан тул 
умдаасна. Би хэзээ ирээд бурхны өмнө илт үзэгдэх буй? 3 Миний нулимс 
нь өдөр хийгээд шөнөөр миний тул итгэн буй. Тийн атал тэд нь чиний 
Бурхан хаана буюу? хэмээн өдөр бүрт өгүүлэлцэнэ. 4 Миний эднийг 
санахад миний сүнс нь миний дотор суларна. Тэр юуны тул хэмээвээс; би 
улсын дунд Бурхны гэрт одож, сайн өдрийг сахигч чуулгантай цэнгэл 
хийгээд магтаалын дуугаар явдаг бөлгөө. 5 Миний сүнс ээ! Чи юуны тул 
уйдмуй? Чи миний дотор юуны тул зовниму? Бурханд түш! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би түүний нүүрийн авралын тул түүнийг дахин магтах буй. 6 
Миний Бурхаан! Миний сүнс нь миний дотор уйдна. Тиймийн тул би 
Иорданы газраас хийгээд Хирмун уулынаас ба Мижар уулнаас чамайг 
санах буй. 7 Чиний усны хүрхрээгийн дуунаас гүн нь гүнд дуудна. Чиний 
хамаг долгион хийгээд давалгаанууд нь миний дээр алс гарсан буй. 8 
Жахуа нь өдрөөр өөрийн өршөөнгүйг надад үзүүлэх, шөнөөр ч түүний дуу 
нь надтай буй бөгөөд, миний залбирал нь миний амины бурханд буй. 9 
Би Бурханд ийн; Миний Хад аа! Чи юуны тул намайг мартсан буюу? Би 
юуны тул дайсны дарлагаас гашуудан явна? хэмээн айлтгах буй. 10 
Миний ясны дотор сэлмээр мэт миний дайснууд нь намайг харааж, чиний 
Бурхан хаана буюу? хэмээн өгүүлэлцэнэ. 11 Миний сүнс ээ! Чи юуны тул 
уйдна? Чи миний дотор юуны тул зовиноно? Бурханд түш! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би түүнийг дахин магтах буй. Тэр нь миний нүүрийн аврал 
хийгээд миний Бурхан мөн.  

Дөчин гуравдугаар бүлэг  

1 Бурхаан! Намайг шүүн. Хайр үгүй улсын тус миний заргыг шийтгэн, мэхт 
хийгээд буруутай хүнээс намайг авран соёрх! 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
чи миний хүчит Бурхан мөн. Чи юуны тул намайг орхисон буюу? Би юуны 
тул дайсны дарлагаас гашуудан явна? 3 Өөрийн гэрэл хийгээд үнэнийг 
гарган соёрх! Тэд нь намайг удирдан, чиний ариун ууланд хийгээд чиний 
суудлуудад намайг хөтөлбөрлөх болтугай! 4 Тийн бөгөөд би Бурхны 
тахилын ширээнд хийгээд миний их жаргалангийн Бурханд хүрэх буй. 
Бурхаан, Миний Бурхаан! Би бас чамайг ятгаар магтах буй. 5 Миний сүнс 
ээ! Чи юуны тул уйдна? Чи юуны тул зовиноно? Бурханд түш! Тэр юуны 



тул хэмээвээс, би түүнийг дахин магтах буй. Тэр нь миний нүүрийн аврал 
хийгээд миний бурхан мөн.  

Дөчин дөрөвдүгээр бүлэг  

Кокийн хөвгүүдийн тул тэргүүн хөгжимчинд бичсэн сургамжит псалма. 1 
Бурхаан! Бид чихээрээ сонссон бөгөөд бидний эцэг нар нь тэдгээрийн цаг 
болсон эрт цагуудын дотор чиний үйлдсэн үйлийг биднээр мэдүүлсэн 
буй. 2 Чи өөрийн мутраар улсуудыг гарган үлдээгээд тэднийг суулгав. Чи 
бус төрөлхтнийг зовоогоод, тэднийг өсгөв. 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд 
нь өөрийн сэлмээр газрыг эс эзэлсэн бөгөөд, тэдний сарвуу нь тэднийг эс 
тонилгосон буй. Зүгээр чиний баруун мутар хийгээд чиний сарвуу ба 
чиний нүүрийн гэрэл нь тэднийг тонилгов. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи 
тэднийг таалсан буй. 4 Бурхаан! Чи миний Хаан мөн. Яакувын тул 
авралыг захиран соёрх! 5 Бид чамаар дайснуудаа түлхэж, чиний нэрээр 
бидний тус эсэргүүцэгчдийг гишгэх буй. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, бид 
өөрийн нуманд үл найдах, миний сэлэм ч намайг үл тонилгох буй. 7 
Зүгээр чи бидний дайснуудаас биднийг тонилгон биднийг өшөөлөгчдийг 
ичгүүртэй болгох буй. 8 Бид аливаа өдөр бурхнаар өргөмжлөгдөх бөгөөд 
чиний нэрийг мөнхөд магтах буй. Шила. 9 Зүгээр чи биднийг орхин, 
биднийг ичгүүрт болгоод, бидний цэрэгтэй эс гарна. 10 Чи биднийг 
дайснаас гэдрэг буцаана. Жич биднийг өшөөлөгчид нь биднийг 
дээрэмдэнэ. 11 Чи биднийг хонь мэт идээний тул өгөөд биднийг улсын 
хооронд тархаасан буй. 12 Чи өөрийн улсын үнэгүйгээр худалдан, тэдний 
үнээр зүгээрээ эс үлэмжлүүлнэ. 13 Чи бидний айлуудад биднийг ичгүүр 
болгон, биднийг тойрон суугчдад инээдэм хийгээд элэглэл болгов. 14 Чи 
биднийг улсын үлгэр болгон, бусад төрөлхтний толгойн хөдлөлгөө 
болгов. 15 Миний гутамшиг нь миний өмнө үргэлжид буй бөгөөд миний 
ичгүүр нь миний нүүрийг бүрхэв. 16 Тэр хэмээвээс, шоовдорлогч хийгээд 
доромжлогчийн дуунаас болон дайсан хийгээд нэхэгчийн нүүрээс болой. 
17 Энэ нь цөмөөр биднийг гүйцэвч бид чамайг эс мартан, чиний тогтоолд 
хуурмагаар эс явсан буй. 18 Бидний зүрх нь гэдрэг эс буцсан, бидний 
гишигдэл ч чиний замаас эс давсан буй. 19 Зүгээр чи биднийг луунуудын 
газарт туун, нүглийн сүүдрээр бүрхүүлсэн буй. 20 Хэрэв бид өөрийн 
бурхны нэрийг магтан, гаруудаа бус бурханд сунгасан бөгөөс эл. 21 
Бурхан нь үүнийг эс бэдрэх агсан буюу. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь 
зүрхний нууцыг мэднэ. 22 Харин чиний тул бид өдөр бүрт үхүүлэгдэн 
алагдах хонь мэт тоогдоно. 23 Жахуа аа! Босон соёрх! Чи юуны тул удна. 
Сэрэн соёрх! Биднийг хэзээ ч үл орхин соёрх! 24 Чи юуны тул нүүрээ 
нуун, бидний зовлон хийгээд дарагдал мартана? 25 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, бидний сүнс нь тоосонд бөхийнө. Бидний хэвлий нь газарт 



наалдав. 26 Бид туслахын тул босон өөрийн өршөөнгүйн тул биднийг 
тонилгон соёрх!  

Дөчин тавдугаар бүлэг  

Шушанимын тэргүүн хөгжимчинд Кокийн хөвгүүдийн тул бичсэн 
янаглалын сургамжит псалма. 1 Миний зүрх нь сайн хэргийг зохион амой. 
Би хааны үйлсийн учир өгүүлнэ. Миний хэл нь түргэн бичигчийн гуурс мэт 
буй. 2 Чи хүний хөвгүүнээс ялангуяа үзэсгэлэнтэй буй. Хайр нь чиний 
уруулд асагдсан буй. Тиймийн тул бурхан нь чамайг мөнхөд адисталасан 
буй. 3 Ялангуяа хүчит ээ! Өөрийн цог жавхлан хийгээд чимгээр сэлмээ 
гуяандаа зүүж үйлд. 4 Тийн бөгөөд өөрийн чимгээр үнэн хийгээд номхтгол 
ба зөвийн тул бүтэмжитээр өөд болон үйлд. Тийнхүү чиний баруун мутар 
нь чамд гайхамшгуудыг үзүүлэх буй. 5 Чиний сумнууд нь хааны 
дайснуудын зүрхдийн дотор хурц буй. Улс нь чиний доор унах буй. 6 
Бурхаан! Чиний ширээ нь мөнх хийгээд мөнх буй. Чиний эзэлгүүрний очир 
нь зөвт очир буй. 7 Чи зөвийг янаглан, хилэнцийг өшөөлнө. Тиймийн тул 
бурхан хэмээвээс чиний бурхан нь чиний хувьтнаас дээр чамайг 
жаргалангийн тосоор тосолсон буй. 8 Чиний хамаг хувцад нь миэр 
хийгээд алуа ба касшиагийн үнэрт буй. Зааны соёон орд харшнуудаас чи 
амгалагдана. 9 Хаадын охид нь чиний эрхэм эхнэрүүдийн хооронд буй. 
Чиний баруун этгээдэд хатан хаан нь офирын алтан чимэгтэйгээр 
зогсоно. 10 Охин оо! Сонс! Санан чихээрээ намайг чагнан үйлд. Өөрийн 
улс хийгээд эцгийн гэрийг марттугай! 11 Тийн бөгөөд хаан нь чиний 
үзэсгэлэнг ихэд таалах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь чиний эзэн 
мөн. Түүнд ч мөргөн үйлд. 12 Тирийн охин нь бэлгийг авчрах бөгөөд, баян 
улс нь чиний хайрыг эрэх буй. 13 Хааны охины дотор нь бүрнээр 
чимэгдсэн бөгөөд түүний хувцас нь алтаар чимэгдсэн буй. 14 Тэр нь 
оёмол цэцэгтэй хувцастайгаар хаанд оруулагдах бөгөөд, түүнийг дагагч 
нөхөд болсон охид нь чамд авчрагдах буй. 15 Тэд нь жаргалан хийгээд 
цэнгэлээр авчрагдан хааны орд харшинд оролцох буй. 16 Чиний эцэг 
нарын оронд чиний хөвгүүд болох буй. Чи тэднийг бүхэл дэлхий дээр 
ноёд болгон тавих буй. 17 Би чиний нэрийг хамаг үеүдэд дурсуулах буй. 
Тиймийн тулд улсууд нь чамайг мөнх хийгээд мөнхөд магтах буй.  

Дөчин зургадугаар бүлэг  

Аламудын тэргүүн хөгжимчинд Кокийн хөвгүүдийн тулд бичсэн дуу. 1 
Бурхан нь бидний хоргодол хийгээд хүч ба зовлонгийн цагт маш 
олдомжит тус мөн. 2 Тиймийн тул дэлхий нь хөдлөх бөгөөд хадад нь 
далайн дунд хаягдах ба 3 түүний ус нь буцлан дуугарах бөгөөд, түүний 
үерлэлээс хадад нь чичрэх боловч бид үл айх буй. Шила. 4 Нэг гол буй. 



Түүний урсгалууд нь бурхны хот хэмээвээс, дээргүй дээдийн суудлыг 
жаргуулна. 5 Бурхан нь түүний дунд буй. Тэр нь үл хөдлөх буй бурхан нь 
түүнд эрт өглөөгүүр туслах буй. 6 Улс нь цуугив. Эзэлгүүрид нь хөдлөв. 
Түүний дуугаа гаргахад газар нь хайлав. 7 Чуулгадын Жахуа нь бидэнтэй 
буй. Яахувын бурхан нь бидний халх мөн. Шила. 8 Дэлхий дээр 
Жахуагийн үйлс хэмээвээс түүүний үйлдсэн эвдрүүллэгнүүдийг үзэхүйеэ 
ирэгтүн! 9 Тэр нь дэлхийн хязгаар хүртэл дайнуудыг болиулна. Тэр нь 
нумыг эвдэж, жадыг хугална. Бас тэр нь тэднийг галаар галдав. 10 Та 
номхрон байж намайг бурхан гэж мэдэгтүн! Би улсын дунд өргөмжлөгдөн 
дэлхийн дээр өргөмжлөгдөх буй. 11 Чуулгадын Жахуа нь бидэнтэй буй. 
Яахувын бурхан нь бидний халх мөн. Шила.  

Дөчин долдугаар бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Кокийн хөвгүүдийн тул бичсэн псалма. 1 Хамаг 
улсууд аа! Алгаа ташигтун! Цэнгэлтэй дуугаар бурханд дуудагтун! 2 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, дээр үгүй дээд Жахуа нь айлгамжит болон, бүхий 
дэлхийн дээр их хаан мөн. 3 Тэр нь улсуудыг бидний доор оруулан, 
ардуудыг бидний хөлүүдийн доор оруулах буй. 4 Тэр нь бидний өмчийг 
бидэнд сонгосон буй. Тэр хэмээвээс, түүний янагласан Яакувын 
өргөмжлөл буй. Шила. 5 Бурхан нь цогионоор дэгдэн, Жахуа нь бүрээний 
дуугаар дэгдэв. 6 Магтаалыг дуулан бурханд магтаалыг дуулагтун! 
Магтаалыг дуулан бидний хаанд магтаалыг дуулагтун! 7 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, бурхан нь бүхэл дэлхийн хаан мөн. Ухаантаар магтаалыг 
дуулагтун! 8 Бурхан нь улсын дээр эзэлнэ. Бурхан нь өөрийн ариун 
ширээний дээр сууна. 9 Улсын тэргүүлэгчид нь чуулав. Тэд хэмээвээс 
Аврахамын бурхны улс буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, дэлхийн ноёд нь 
бурхны буй. Тэр нь өргөмжлөгдсөн буй.  

Дөчин наймдугаар бүлэг  

Кокийн хөвгүүдийн тул дуу болон псалма болно. 1 Жахуа нь их болон 
бидний бурхны хотны дотор хийгээд түүний ариун уулын дээр маш 
магтагдсан буй. 2 Шиуна уул нь сайхан газартай бөгөөд бүхэл дэлхий 
жаргал буй. Түүний хойд зүгт их хааны хот буй. 3 Түүний орд харшуудын 
дотор бурхан нь хоргодол мөн хэмээн мэдэгдэнэ. 4 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Мана. Хаад нь чуулж хамтаар алсдав. 5 Тэд нь үзээд сац 
гайхалдав. Тэд ч цочиж яаран зайлав. 6 Тэнд чичрэл нь төрөгч эмийн 
зовлол мэт тэднийг барив. 7 Зүүний салхин нь Таршисын ууцсыг эвддэг 
мэт тэд ч эвдэгдэв. 8 Бид чуулгадын Жахуагийн хотны дотор хэмээвээс 
бидний бурхны хотны дотор гэр сонссон мэт түүнчлэнхүү үзсэн буй 
хэмээвээс бурхан нь түүнийг мөнхөд батлах буй. Шила. 9 Бурхаан! Бид 



чиний өршөөнгүйн учир чиний сүмийн дотор санаачилсан буй. 10 
Бурхаан! Чиний нэр яфэр буй мэт түүнчлэнхүү чиний магтаал нь 
ертөнцийн хязгаар хүртэл болох буй. Чиний баруун мутар нь зөвөөр 
дүүрэн буй. 11 Чиний шүүврүүдийн учир Шиуна уул нь цэнгэлдэх бөгөөд 
Иудегийн охид нь жаргалдах болтугай! 12 Шиунаг тойрон явагтун! 
Түүнийг муруйн явагтун! Түүний асруудыг тоологтун! 13 Түүний баталгааг 
ажиглан, түүний орд харшуудыг ялган үзэгтүн! Тэр хэмээвээс хойд үед 
дэлгэрүүлэхийн тул болой. 14 Тэр юуны тул хэмээвээс, энэ бурхан нь 
үргэлжид мөнхөд бидний бурхан буй. Тэр нь бидний үхэл хүртэл бидний 
удирдагч болох болой.  

Дөчин есдүгэр бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Кокийн хөвгүүдийн тул бичсэн псалма. 1 Хамаг улс 
аа! Үүнийг сонсогтун! Дэлхийн дээр хамаг суугчид хэмээвээс, 2 Бага 
хийгээд их ба баян хийгээд үгээгүүчүүд хамтаар чагнагтун! 3 Миний ам нь 
эрдмийг өгүүлэх бөгөөд миний зүрхний санаачлал нь мэргэн болох буй. 4 
Би чихээ адилтгалд буулган, дагавраа ятгаар дайлах буй. 5 Миний 
зовлонгийн өдрүүдэд миний зүхэгчдийн хорын намайг хүрээлэхэд, би 
юуны тул айх буюу. 6 Өөрийн хүчинд найдагчид хийгээд өөрийн 
баяжлаар биеэ магтагчдаас, 7 нэг ч хүн нь өөрийн ах дүүг зольж тун үл 
чадан, түүний тул бурханд золилгыг өгч үл чадъюу. 8 Тэдний сүнсний 
золилго нь үнэтэй бөгөөд мөнхөд үл болох буй. 9 Бас тэр нь мөнхөд амьд 
байж, хумхийг үл үзэх буй. 10 Тэр юуны тул хэмээвээс, ухаантан нь 
нөхчдөг. Хөдөө хийгээд ухаангүйнууд нь хамтаар үгүй болж зоорио 
бусдад орхих, хэмээн үзэгдэнэ. 11 Тэдний дотоод санаа нь ийн; Бидний 
гэрүүд нь мөнхөд байх бөгөөд бидний нутгууд нь үеэс үе болтол байх 
буй. Тийн бөгөөд тэд нь өөрийн Гажидыг өөрийн нэрсээр нэрлэдэг. 12 
Зүгээр хүн нь хүндлэлд үл тогтон, алагдах малтай адил буй. 13 Энэ 
тэдний зам нь тэдний мунхаг буй. Зүгээр тэдний үрс нь тэдний үгсийг 
сайшаадаг. Шила. 14 Тэд нь хонь мэт хүүрийн булшинд тавигдах, үхэл нь 
тэднийг идэх бөгөөд зөвтөн нь тэднийг өглөөгүүр тэргүүлэх ба тэдний янз 
нь хурхирах бөгөөд тэдний нутаг нь хүүрийн булш болох буй. 15 Үнэхээр 
бурхан нь миний сүнсний хүүрийн булшны хүчээс аврах буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэр нь намайг авах буй. Шила. 16 Хүн нь баян боловч бас 
түүний гэрийн алдаршил нь их боловч чи бүү айтугай! 17 Тэр нь юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь нөхчөхдөө юуг ч үл авах бөгөөд түүний алдаршил нь 
түүнийг даган үл одох буй. 18 Тэр нь амьд буй атал сүнсээ ерөөж, биедээ 
сайныг үйлдэн атлаа магтагдавч, 19 Харин тэр нь өөрийн эцэг нарын 
төрөлд одох буй. Тэд нь мөнхөд гэрлийг үл үзэх буй. 20 Хүндлэлд байн 
атал эс ухагч хүн нь алагдах малтай адил буй.  



Тавьдугаар бүлэг  

Асабын бичсэн псалма. 1 Маш хүчтэй Жахуа бурхан нь зарлиг болгоод 
нарны гарах зүгээс түүний орох зүг хүртэл дэлхийг дуудсан буй. 2 Бурхан 
нь төгс үзэсгэлэнтэй Шиунагаас гийлгэсэн буй. 3 Бидний бурхан нь 
аниртайгаар ирнэ. Түүний өмнө гал идэх бөгөөд түүний тойронд хүчит хуй 
хөдлөх буй. 4 Тэр нь өөрийн улсыг шүүхийн тул дээрээс огторгуйд 
хийгээд дэлхийд ийн; 5 Надтай тахилаар тогтоолыг тогтоосон миний 
ариунуудыг надад цуглуулагтун! хэмээн дуудах буй. 6 Тийн бөгөөд 
огторгуй нь түүний зөвийг дэлгэрүүлэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, энэ 
заргач нь бурхан мөн буй. Шила. 7 Миний улс аа! Сонсогтун! Би танд 
зарлиг болно. Израйл аа! Би таны тус гэрчилнэ. Би бурхан болон, таны 
бурхан мөн. 8 Таны тахилуудын учир хийгээд миний өмнө үргэлжид 
байсан таны шатаалт өргөлүүдийн учир би таныг үл зэмлэх буй. 9 Би 
таны гэрээс үхрийг үл аван, таны хороонуудаас тэхүүдийг үл авах буй. 10 
Тэр юуны тул хэмээвээс, ойн дотор агч хамаг араатан хийгээд мянган 
уулын дээр байгч мал нь миний буй. 11 Би хаддад агч хамаг шувуунуудыг 
мэддэг бөгөөд хээрийн ангууд нь миний өмнө буй. 12 Хэрвээ би өлсвөөс, 
танд үл өгүүлэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, ертөнц хийгээд түүний 
түгээмэл нь миний буй. 13 Би үхрийн махыг идэн, ямааны цусыг уух 
буюу? 14 Бурханд магтаалыг өргөн дээр үгүй дээдэд тангаргуудаа 
бүтээгтүн! 15 Тийнхүү зовлонгийн цагт надад дуудагтун! Би таныг аврах 
бөгөөд та ч намайг магтах буй. 16 Зүгээр бурхан нь хилэнцтэд ийн; Чи 
миний зарлигуудыг дэлгэрүүлэн миний тогтоолыг амандаа оруулахуяа 
юун хэрэгтэй буюу? 17 Чи сургаалыг өшөөлөн миний зарлигуудыг 
гэдрэгээн хаяна. 18 Чи хулгайчийг үзвээс түүнтэй зөвшөөлдөн, 
тачьяангуйн хурьцалтантай хувьт болов. 19 Чи амаа хараалд өгдөг, 
чиний хэл нь мэхийг бүтээдэг. 20 Чи өөрийн ах дүүгийн тус суун өгүүлж, 
өөрийн эхийн хөвгүүдийг хувилдаг. 21 Чиний энэ мэтсийг үйлдэхэд би 
дуугүй байв. Чи намайг биетэй огт адил хэмээн санасан буюу? Би чамайг 
зэмлэн чиний өмнө эдүүдийг тавих буй, хэмээн зарлиг болно. 22 Тийн 
бөгөөд бурхныг мартагчид аа! Үүнийг санагтун! Тийм бус бөгөөс би 
таслах бөгөөд тонилгогч үл болох буй. 23 Магтаалыг өргөгч нь намайг 
хүндэлнэ. Бас замаа сахигч түүнд би бурхны тонилголыг үзүүлэх буй.  

Тавин нэгдүгээр бүлэг  

Давидын Бадшибтай нөхцсөний хойно Натан форофидын түүнд ирсэн 
цагт тэргүүн хөгжимчинд бичсэн псалма. 1 Бурхаан! Өөрийн өршөөнгүйн 
ёсоор намайг нигүүлсэн өөрийн их энэрлийн ёсоор миний ялыг баллан 
соёрх! 2 Миний хилэнцээс намайг ихэд угаан, миний нүглээс намайг 
арилган соёрх! 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, би өөрийн ялыг мэднэ. Миний 



нүгэл ч миний өмнө үргэлжид буй. 4 Би чиний тус, ямагт чиний тус 
нүглийг үйлдэн. Чиний нүдний өмнө бурууг үйлдсэн буй. Тийн бөгөөд чи 
өөрийн зарлигаар зөвтэй бөгөөд өөрийн шийдвэрээр ариун буй. 5 Мана. 
Би хилэнцээр төрөгдсөн бөгөөд миний эх нь намайг нүгэлтэйгээр 
тогтнуулсан буй. 6 Мана Чи зүрхний дотор үнэнийг таална. Тийнхүү чи 
миний дотроор цэцнийг надад мэдүүлэх буй. 7 Хэсубээр намайг арилган 
соёрх! Тийн болохул би цэвэр болох буй. Намайг угаан соёрх! Тийн 
болохул би цаснаас цагаан болох буй. 8 Надад баяр хийгээд жаргалыг 
сонсгон соёрх! Тийн болохул чиний эвдрүүлсэн ясад нь жаргалдах буй. 9 
Миний нүглээс нүүрээ нуун, миний хамаг хилэнцсийг баллан соёрх! 10 
Бурхаан! Надад ариун зүрхийг боловсруулан зөвт сэтгэлийг миний дотор 
оруулж соёрх! 11 Өөрийн нүүрээс намайг үл хагацуулан, өөрийн ариун 
тодотголыг надаас үл аван соёрх! 12 Өөрийн тонилголын баярыг надад 
буцаан соёрх! Эрхт тодотгол нь намайг тэтгэх болтугай! 13 Би 
хилэнцтэнд чиний замыг сургах бөгөөд нүгэлтэн нь чамд буцаагдах буй. 
14 Бурхаан! Миний тонилголын бурхаан! Намайг цусны нэхлэгнээс 
тонилгон соёрх! Тийнхүү миний хэл нь чиний зөвийн учир дуулах буй. 15 
Эзээн! Миний уруулуудыг нээн соёрх! Тийн бөгөөд миний ам нь чиний 
магтаалыг дэлгэрүүлэх буй. 16 Тэр юуны тул хэмээвээс, чи өргөх тахилыг 
үл дуршин, шатаалт тахилыг ч үл таална. 17 Бурхны тахилууд хэмээвээс, 
эвдэрсэн сэтгэл буй. Бурхаан! Чи эвдэрсэн хийгээд номхотгогдсон 
зүрхнээс үл жигшинэ. 18 Чиний тааллаар Шиунаг ачлан Иерусалимын 
хэрмийг үүдэн соёрх! 19 Тэр цагт чи зөв тахилууд хийгээд өргөлүүд ба 
шатаалт тахилуудыг таалах буй. Тэр цагт чиний тахилын ширээний дээр 
үхрүүд нь өргөгдөх болно.  

Тавин хоёрдугаар бүлэг  

Идумын аймагтад Исийн Савилд ирээд Давид нь Ахимилигийн гэрт хүрэв 
хэмээн өгүүлсний учир Давидын тэргүүн хөгжимчинд бичсэн сургамжит 
псалма. 1 Хүчит хүн ээ! Чи юуны тул хорлолоор сайрхана? Бурхны 
өршөөнгүй нь үргэлжид байна. 2 Чиний хэл нь эвдрэлийг санаачлан хурц 
тонгорог мэт болон мэхийг үйлдэнэ. 3 Чи сайнаас мууг үлэмж янаглан, 
үнэнийг өгүүлэхээс худлыг үлэмж янаглана. Шила. 4 Мэхт хэл ээ! чи 
эвдрэлт үгсийг янаглана. 5 Тийнхүү бурхан нь чамайг мөнхийг эвдрүүлэн, 
чамайг аваачин нутгаас гарган, чиний үндсийг амьтны газраас гаргах буй. 
Шила. 6 Зөвтөн нь үзэж айгаад түүний дээр инээж ийн; 7 Мана. Энэ 
хэмээвээс бурхныг өөрийн хүчин үл болгон өөрийн их баяжилд найдан, 
өөрийн хилэнцсээр биеэ батлагч хүмүүн буй, хэмээн өгүүлэх буй. 8 
Зүгээр би бурхны гэрийн дотор ногоон тост мод мэт болж, бурхны 
өршөөнгүйд мөнхөд хийгээд үргэлжид найдах буй. 9 Чиний үүнийг 



үйлдсэний тул би чамайг мөнхөд магтан, чиний нэрд найдах буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, энэ нь чиний ариунуудын өмнө сайн буй.  

Тавин гуравдугаар бүлэг  

Махаладын тэргүүн хөгжимчинд бичсэн Давидын сургамжит псалма. 1 
Мунхаг хүн нь бурхан үгүй хэмээн зүрхний дотроо өгүүлнэ. Тэд нь хорт 
болоод жигшүүрт үйлсийг үйлдсэн буй. Сайныг үйлдэгч нэгэн ч үгүй буй. 
2 Ухаант бөгөөд бурхныг бэдрэгч буй буюу хэмээн үзэхийн тул бурхан нь 
огторгуйгаас хүний хөвгүүдийн дээр гарав. 3 Тэд бүгдээр гарахаас даваад 
хамтаар бузарлагдсан буй. Сайныг үйлдэгч хэмээх үгүй бөгөөд, ер ганц ч 
үгүй буй. 4 Хилэнцийг үйлдэгчид нь эс мэдмү. Тэд нь талхыг иддэг мэт 
миний улсыг иднэ. Тэд нь бурханд эс дуудна. 5 Тэнд аймши үгүй газарт 
тэд нь их аюулаар айсан буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, бурхан нь чиний 
тус цуглагсдын ясуудыг тараав. Бурхны тэднээс жигшсэний тул чи 
тэднийг ичүүлэв. 6 Хэн Израйлын авралыг Шиунагаас илгээх үү? Бурхны 
өөрийн улсын нигүүлгэгдлийг буцаахад Яакув нь баясах бөгөөд Израйл 
нь жаргах буй.  

Тавин дөрөвдүгээр бүлэг  

Зифийн улсын Савалд ирээд Давид нь бидний газарт далдалсан биш үү? 
хэмээн мэдүүлсэн цагт Давидын Нигсинуудын тэргүүн хөгжимчинд бичсэн 
сургамжит псалма. 1 Бурхаан! Өөрийн нэрээр намайг тонилгон өөрийн 
хүчээр намайг шүүн соёрх! 2 Бурхаан! Миний залбирлыг сонсон, миний 
амны үгсийг чагнан соёрх! 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, бусад төрөлтөн нь 
миний тус боссон бөгөөд аймшигтууд нь миний амийн бэдэрнэ. Тэд нь 
өмнөө бурхныг эс байлгана. Шила. 4 Мана. Бурхан нь миний туслагч 
бөгөөд эзэн нь миний амийг тэтгэгчидтэй амой. 5 Миний дайсанд хорыг 
буцаан өөрийн үнэнээр тэднийг хоосруулан соёрх! 6 Жахуа аа! Би 
дураараа чамд тахилыг өргөн чиний нэрийг магтах буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь сайн буй. 7 Тэр хэмээвээс намайг хамаг зовлонгоос 
тонилгодог. Миний нүд ч миний дайснуудын тус ширтэх буй.  

Тавин тавдугаар бүлэг  

Нигсинуудын тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн сургамжит псалма. 1 
Бурхаан! Миний залбиралыг сонсон, миний эрлэгнээс үл нуун соёрх! 2 
Намайг чагнан намайг сонсон соёрх! Би өөрийн зовлонгоос гашуудаж 
уйлна. 3 Тэр юунаас хэмээвээс, дайсны дуунаас хийгээд хилэнцтэний 
хавчлагнаас болой. Тэд хэмээвээс, миний дээр хилэнцийг хүргүүлэн, 
өөрийн хилэнгээр намайг өшөөлнө. 4 Миний зүрх нь миний дотор өвдөнө. 



Жич; үхлийн аймшигууд нь миний дээр унав. 5 Аюул хийгээд чичрэл нь 
миний дээр ирсэн бөгөөд их аюул нь намайг хүрээлсэн буй. 6 Тийн 
бүхүйд би ийн; Аяа, хэрвээ надад даль буй бөгөөс эл, би тагтаа мэт 
нисээд амгаланд хүрэх бөлгөө. 7 Би хол газар зайлж говийн дотор суух 
бөлгөө. Шила. 8 Би хуй салхин хийгээд шуурганаас түрэглэж зайлах 
бөлгөө, хэмээн өгүүлэв. 9 Эзээн! Тэдний хэлнүүдийг хоосруулан салган 
соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, би балгасны дотор дээрэмдлэг хийгээд 
хэрэлдлэгийг үзэв. 10 Тэд нь өдөр хийгээд шөнөөр түүний хэрмийн дээр 
тойрон явдаг. Хор хийгээд зовлон нь түүний дунд буй. 11 Түүний дунд 
хилэнц буй бөгөөд түүний залиас мэх хийгээд хуурмаг нь эс сална. 12 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, намайг доромжлогч нь дайсан бус, тийн агсан 
бөгөөс би түүнийг тэсэх бөлгөө. Жич; миний тус биеэ ихэтгэгч нь намайг 
өшөөлөгч бус, тийн агсан бөгөөс би түүнийг нуух бөлгөө. 13 Зүгээр чи 
надтай адил хүн болон, миний нөхөр хийгээд миний удирдагч ба миний 
танил мөн бөлгөө. 14 Бид эртэйгээр зөвлөлдөн хамтаар бурхны гэрт 
одолцдог бөлгөө. 15 Үхэл нь тэднийг гэнэт булаах бөгөөд тэд нь амьдаар 
хүүрийн булшинд орох буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, хор нь тэдний 
нутгийн дотор хийгээд тэдний дунд буй. 16 Харин би бурханд дуудах 
бөгөөд Жахуа нь намайг тонилгох буй. 17 Үдэш хийгээд өглөөгүүр ба 
хагас өдөр залбиран дуудах буй. Тийн бөгөөд тэр нь миний дууг сонсох 
буй. 18 Тэр нь миний тус агсан дайллагаас миний амийг амархнаар 
тонилгосон буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, надтай олон буй бөлгөө. 19 
Эхнээс байгч бурхан нь тэднийг сонсоод зовоох буй. Шила. Тэдэнд 
хувилгалгүйн тул тэд нь бурхнаас эс айна. 20 Тэр нь биеэтэй эвтэйгээр 
агчдын тус гараа сунгаад, өөрийн тогтоолыг эвдрүүлэв. 21 Түүний ам нь 
тос мэт зөөлөн боловч түүний зүрхний дотор дайсаглал буй, түүний үгс нь 
тосноос зөөлөн боловч сугалсан сэлэм мэт буй. 22 Өөрийн ачааг Жахауд 
тавь. Тийн бөгөөд тэр нь чамайг тэтгэх буй. Тэр нь зөвтнийг мөнхөд үл 
хөдөлгүүлэх буй. 23 Зүгээр бурхаан! Чи тэднийг нүглийн нүдэнд оруулах 
буй. Цусч хийгээд мэхт хүмүүс нь өөрийн өдрүүдийн хагасыг үл гүйцэнэ. 
Зүгээр би чамд түшнэ.  

Тавин зургадугаар бүлэг  

Филиститний Давидын Кадийн дотор барьсны учир түүний зонад Илим 
Рикузимын тэргүүн хөгжимчинд бичсэн Мигтам хэмээгч псалма. 1 
Бурхаан! Намайг нигүүлсэн соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, хүн нь намайг 
залгих дуртай буй. Тэр нь өдөр бүрт дайлалцаж намайг зовооно. 2 Миний 
дайснууд нь намайг залгихуйяа аливаа өдөр дурлана. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, миний тус олон нь омгорхгоор дайсагнана. 3 Би айх цагтаа 
чамд найдах буй. 4 Би бурхнаар түүний зарлигийг магтах буй. Би бурханд 



найдаж үл айх буй. Махбодь нь надад юуг үйлдэх буй? 5 Тэд нь аливаа 
өдөр миний үгсийг хазайлгана. Тэдгээрийн хамаг санаачлал нь миний тус 
хортой болов. 6 Тэд нь нууцаар чуулан миний мөрийг ажиглана. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, тэд нь миний амийг аврахаар хүлээнэ. 7 Тэд нь 
хилэнцээрээ тонилох буюу. Бурхаан! Хилэнгээрээ тийм улсын дорогш 
хаян соёрх! 8 Миний төөрсөн явдлуудыг чи тоолоод, миний нулимсадыг 
өөрийн савны дотор хадгалсан буй. Тэд нь чиний номын дотор биш үү? 9 
Миний чамайг дуудах цагт миний дайснууд нь хойшоо буцах буй. Бурхны 
надтай байхын тул би үүнийг мэднэ. 10 Би бурхнаар түүний зарлигийг 
магтах буй. Би Жахаугаар түүний зарлигийг магтах буй. 11 Би бурханд 
найдаж үл айх буй. Хүн нь надад юуг үйлдэх буюу. 12 Бурхаан! Чамд 
тангарагласан тангаргууд нь миний дээр буй. Би чамд магтаалыг өргөх 
буй. 13 Тэр юуны тул хэмээвээс, чи миний сүнсийг үхэлээс аврав. Миний 
амьтны гэрлийн дотор бурхны өмнө явахын тул, чи миний хөлийг унахаас 
үл тонилгох буюу.  

Тавин долдугаар бүлэг  

Давидын Савалаас агуйд дутаасны учир Ал Дашхидын тэргүүн 
хөгжимчинд бичсэн сургамжит псалма. 1 Намайг нигүүлсэн соёрх! 
Бурхаан! Намайг нигүүлсэн соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, миний сүнс 
нь чамд түшнэ. Бас эд зовлонгуудыг өнгөртөл би чиний далийн сүүдэрт 
халхлагдах буй. 2 Би дээр үгүй дээд бурхан хэмээвээс, миний тул сайныг 
бүтээгч бурханд дуудах буй. 3 Тэр нь огторгуйгаас илгээж намайг 
тонилгон намайг залгигчийг ичээх буй. Шила. Бурхан нь өөрийн өршөөл 
хийгээд үнэнийг илгээх буй. 4 Миний сүнс нь арслангуудын дунд буй. Би 
хүний хөвгүүдийн бадрангуй галын дунд хэвтэнэ. Тэдний шүднүүд нь жад 
хийгээд сум буй. Жич тэдний хэл нь хурц сэлэм буй. 5 Бурхаан! 
Огторгуйгаас дээр өргөмжлөгдөн, өөрийн цог жавхланг аливаа газрын 
дээр дэлгэрүүлэн соёрх! 6 Тэд нь миний хөлүүдэд өлмийг тавиад, миний 
амины тул доорыг бэлтгээд миний урьд нэгэн нүхийг малтаад, түүний 
дотор өөрөө унав. Шила. 7 Миний зүрх нь бэлэн болов. Бурхаан! Миний 
зүрх нь бэлэн болов. Би эгшиглэн дуулах буй. 8 Миний цог заль аа! Сэрэн 
үйлд. Хуур хийгээд ятга аа! Сэрэгтүн! Би өөрөө эрт сэрэх буй. 9 Жахуа 
аа! Би чамайг улсын хооронд магтан, бус төрөлхтний дунд чамд эгшиглэх 
буй. 10 Тэр юуны тул хэмээвээс, чиний өршөөнгүй нь огторгуй хүртэл 
хийгээд чиний үнэн хийгээд үүлэд хүртэл их амой. 11 Бурхаан! 
Огторгуйгаас дээр өргөмжлөгдөн, өөрийн цог жавхланг аливаа газрын 
дээр дэлгэрүүлэн соёрх!  

Тавин наймдугаар бүлэг  



Ал Дашхидын тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн сургамжит псалма. 1 
Хүний хөвгүүд ээ! Та үнэхээр зөв өгүүлнэ? Та үнэнээр шүүнэ. 2 Тийн бус 
та зүрхний дотроо хилэнцсийг үйлдэн, өөрийн гарын дээрэмдлэгийг 
дэлхий дээр бүтээнэ. 3 Хилэнцтэн нь умайгаас гарсаар төөөрч, 
төрөгдсөөр самуурч хуурмагийг өгүүлнэ. 4 Могойн хор мэт тэдэнд хор 
буй. Тэр нь чихээ бөглөж, дүлий могой мэт буй. 5 Тэр нь Зилвэчийн дууг 
үл сонсон, эрдэмт шидтэний шидийг үл сонсогч буй. 6 Бурхаан! Тэдний 
шүднүүдийг тэдний амны дотор эвдэн, Жахуа аа! Арсланы хөвгүүдийн 
араа шүддийг хугалан соёрх! 7 Тэд нь ус мэт асгагдан үгүй болох 
болтугай! Тэдний сумнуудаа тавихад тэд нь хэмхлэгдсэн мэт болох 
болтугай! 8. Тэд нь ибагу хорхой мэт үгүй болон, хэрээнээс дутуугаар 
гарсан хүүхэн мэт нарыг үл үзэх болтугай! 9 Тэдний тогоонуудын халаагч 
халгайнуудаар халахаас урьд амьд буюу, эсвээс галдагдсан буюу. 
Шуурга нь тэднийг хийсгэх буй. 10 Зөвтэй нь тэдний нэхлэгийг үзэхдээ 
баярлах буй. Бас тэр нь хөлүүдээ хилэнцтний цусанд угаах буй. 11 Тийм 
бөгөөд улс нь ийн; Үнэхээр зөвтийн тул шан буй. Үнэхээр дэлхийн дээр 
шүүгч бурхан буй хэмээн өгүүлэх буй.  

Тавин есдүгээр бүлэг  

Савалын илгээгээд Давидыг алахын тул гэрийг сахиулсан цагт түүний Ал 
Дашхидын тэргүүн хөгжимчинд бичсэн сургамжит псалма. 1 Миний 
бурхаан! Миний дайснуудаас намайг авран, миний тус босогчдоос намайг 
соёрх! 2 Хилэнцсийг үйлдэгчдээс намайг авран, цус ч хүмүүсээс намайг 
тонилгон соёрх! 3 Жахуа аа! Мана. Тэд нь миний амины тус гэтнэ. Миний 
ялын тул хийгээд миний нүглийн тул бусаар хүчтэн нь миний тус чуулна. 
4 Тэд нь миний буруугүйгээр гүйж биеэ бэлдэнэ. Надад туслахын тул 
сэрээд, ширтэн соёрх! 5 Чуулгадын Жахуа бурхан, Израйлын бурхаан! 
Сэрж энэ хамаг улсыг золгон, хуурмагчдыг үл хайрлан соёрх! Шила. 6 Тэд 
нь үдшээр буцан, нохой мэт хуцаж, балгасыг тойрч явах болтугай! 7 
Мана. Амаа бүлхийлгэнэ. Тэдний уруулуудын дотор сэлэм буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэд нь хэн сонсох буюу. хэмээн санана? 8 Зүгээр Жахуа 
аа! Чи тэдний дээр инээж, энэ хамаг улсуудыг шоовдорлох буй. 9 Зүгээр 
миний хүч ээ! Би чамайг хүлээх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, бурхан нь 
миний халх буй. 10 Бурхан нь өөрийн өршөөнгүйгээр намайг халхлах буй. 
Бурхан нь миний дайснуудыг надад үзүүлэх буй. 11 Миний улсын үл 
мартахын тул тэднийг үл алан соёрх! Биднийг халхлагч эзээн! Өөрийн 
хүчээр тэднийг тархаан доош унаган соёрх! 12 Тэдний амны нүглийн тул 
тэдний уруулуудын үгийн тул болон, тэдний өгүүлсэн харьяалга хийгээд 
хуурмагийн тул тэд нь өөрийн омгорхгоор баригдах болтугай! 13 Чи 
хилэнгээрээ тэднийг хоосруулан тэдний үл байхын тул хоосруулан соёрх! 



Тийн бөгөөд бурхны дэлхийн хазгаад хүртэл Яакувын дээр тэргүүлэхийг 
тэд нь мэдэх болтугай! Шила. 14 Тэд нь үдшээр буцан, нохой мэт хуцаж, 
балгасыг тойрч явах болтугай! 15 Тэд нь тэжээлийг олохын тул хэрэн, 
чадал өгөхүйеэ хонох болтугай! 16 Зүгээр би чиний хүчийг эгшиглэн, 
чиний өршөөнгүйг өглөөгүүр дуулан, магтах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
чи миний зовлонгийн өдөр надад халх хийгээд хоргодол болсон буй. 17 
Миний хүч ээ! Би чамайг эгшиглэн дуулах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
бурхан нь миний халх болон, намайг өршөөгч бурхан мөн.  

Жардугаар бүлэг  

Давидын Арам Нахараиум хийгээд Арам зөв гэгчидтэй дайлалдсан 
бөгөөд, Зовабын буцаад давсны балын дотор Идумтнаас нэг түмэн хоёр 
мянган хүнийг алсны учир Давидын Шушин Идудын тэргүүн хөгжимчинд 
бичсэн Михтам хэмээгч псалма болой. 1 Бурхаан! Чи биднийг орхиж 
тараасан буй. Чи хилэгнэсэн буй. Бидэнд буцан соёрх! 2 Чи газрыг 
хөдөлгөн эвдэв. Түүний эвдрэлүүдийг засан соёрх! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь хөдөлнө. 3 Чи улсдаа хадах юмнуудыг үзүүлэн биднийг 
гайхлаар архи мэтээр уулгав. 4 Чи чамаас айгчидад тусыг өгсөн буй. Тэр 
нь үнэний тул босгогдсон буй. Шила. 5 Чиний янагуудын аврагдахын тул 
баруун мутраараа тонилгон, намайг сонсон соёрх! 6 Бурхан нь өөрийн 
ариун ордод ийн; Би цэнгэлдэж Шикимийг хуваан, Ширкүдийн талыг 
хэмжих буй. 7 Гилиад хийгээд Манасси нь миний буй. Ифарайм нь миний 
толгойн хүч буй. Иудей нь миний тогтоолч мөн. 8 Муваб нь миний ухи 
алгын гадар буй. Би Идумд гутлаа сунган өгөх бөгөөд филисти нь миний 
учир цэнгэлдэх буй, хэмээн зарлиг болсон буй. 9 Намайг бөх балгадад 
хэн оруулах буюу. Намайг Идум хүртэл хэн удирдах буюу. 10 Биднийг 
орхиод бидний цэргүүдийн дотор эс явсан. Бурхаан Чи үл удирдах уу? 11 
Зовлонгоос бидэнд тусыг өгөн соёрх! Хүний аврал хэмээвээс дэмий буй. 
12 Бид бурхнаар хүчлэн бүтээмжлэх буй. Тэр нь бидний дайснуудыг 
гишгэх буй  

Жаран нэгдүгээр бүлэг  

Никинийн тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма. 1 Бурхаан! Миний 
бархилыг сонсон, миний залбирлыг чагнан соёрх! 2 Миний зүрхний 
уйдахад би газрын захаас чамд дуудна. Надаас өндөр агч хадны дээр 
намайг хөтлөн соёрх! 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, чи миний хоргодол 
болон дайсны тус бөх халх агсан буй. 4 Би чиний сүмд мөнхөд суун, 
чиний далийн бүрхүүлд түших буй. Шила. 5 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Бурхаан! Чи миний тангаргуудыг сонсоод чиний нэрээс айгчдын өмчийг 
надад өгөв. 6 Чи хааны өдрүүдийг ихэд үлэмжлүүлэн түүний насуудыг үе 



хийгээд үе хүртэл нэмэх буй. 7 Тэр нь бурхны өмнө мөнхөд байх буй. 
Түүнийг хадгалахын тул өршөөл хийгээд үнэнийг бэлдэн соёрх! 8. Тийн 
би тангаргуудаа аливаа өдөр бүтээн, чиний нэрийг эгшиглэн дуулах буй.  

Жаран хоёрдугаар бүлэг  

Зидтун хэмээгч тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма. 1 Үнэхээр 
миний сүнс нь бурхныг хүлээнэ. Түүнээс миний тонилгол буй. 2 Үнэхээр 
тэр нь миний хад хийгээд миний тонилгол ба миний хоргодол мөн. Би 
ихэд үл хөдлөх буй. 3 Та хэзээ болтол хүний тус санаачлах буюу? Та 
бүгдээр алагдах буй. Та хазайсан хэрэм хийгээд задарсан хашаа мэт 
болох буй. 4 Үнэхээр тэд нь түүнийг дэвслэгээс унагахыг зөвлөлдөнө. Тэд 
нь хуурмагийг янаглан, амаар сайшаавч дотроо хараана. Шила. 5 Тийн 
ахуйд миний сүнс ээ! Бурхныг хүлээн үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
миний найдлага нь түүнээс буй. 6 Тэр нь миний хад хийгээд миний 
тонилгол ба миний хоргодол буй. Би үл хөдлөх буй. 7 Бурханд миний 
тонилгол хийгээд миний алдар буй. Миний бөх хад хийгээд хоргодол нь 
бурханд буй. 8 Улс аа! Аливаа цагт түүнд найдагтун! Түүний өмнө зүрхээ 
асгагтун! Бурхан нь бидний тул хоргодол буй. Шила. 9 Үнэхээр хүний 
хөвгүүд нь дэмийлэл хийгээд эрсийн хөвгүүд нь хуурмаг буй. Хэрвээ 
тэднийг жигнүүрийн дээр тавих бөгөөс тэд нь хамтаар дэмийллээс хөнгөн 
буй. 10 Та дээрэмдлэг хийгээд булаалгад бүү найдагтун! Дэмий бүү 
бологтун! Баяжил нь үлэмжилбээс, түүнд зүрхээ бүү холбогтун! 11 Хүч нь 
бурханд буй, хэмээн бурхан нь нэгэнт зарлигласан бөгөөд, би хоёр дахин 
ч сонссон буй. 12 Эзээн! Жич; чамд өршөөнгүй буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чи тус бүрд түүний үйлдвэрээр өгдөг буй.  

Жаран гуравдугаар бүлэг  

Давидын Иудегийн говийн дотор ахуйдаа бичсэн псалма 1 Бурхаан! Чи 
миний бурхан мөн. Би чамайг өглөөгүүр бэдрэх буй. Миний сүнс нь чамд 
ундаасна. Усгүй бөгөөтөл хуурай хийгээд ундаасагч газарт миний махбод 
чамд ихэд дурлана. 2 Миний сүмийн дотор чамайг гэр үзсэн мэт түүнчлэн 
чиний хүч хийгээд чиний цог жавхланг үзсүгэй! 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
чиний өршөөл нь аминаас дээр буй. Миний уруулууд нь чамайг магтах 
буй. 4 Энэ мэтээр би амьд цагт ийн; Чамайг магтаж, чиний нэрээр гараа 
өргөх буй. 5 Миний сүнс нь өөх хийгээд тос мэтээр ханах буй. Тийн 
бөгөөд миний ам нь чамайг цэнгэлт уруулуудаар магтах буй. 6 Би чиний 
учир хэвтрэн дээрээ дуршихад, шөнийн цагт санаачилна. 7 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чи миний туслагч мөн. Жич; би чиний далийн сүүдэрт жаргана. 
8 Миний сүнс нь чамд халдана. Чиний баруун мутар нь намайг тэтгэнэ. 9 
Зүгээр миний амны эвдрэлийг бэдрэгчид нь газрын доор одох буй. 10 Тэд 



нь сэлмээр унагаагдаад үнэгдийн олз болох буй. 11 Зүгээр хаан нь 
бурхнаар цэнгэлдэх буй. Аливаа түүнээр тангараглагч нь магтах буй. 
Зүгээр хуурмагийг өгүүлэгчдийн ам нь хаагдах буй.  

Жаран дөрөвдүгээр бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма 1 Бурхаан! Миний 
залбирахуй нь миний дууг сонсон миний амийг дайсны аймшигаас сахин 
соёрх! 2 Хилэнцтэний чуулганаас хийгээд бурууг үйлдэгчдээс намайг 
халхлан соёрх! 3 Тэд нь хэлээ сэлэм мэт хурцатган, сум мэт гашуун 
үгсийг бэлдэнэ. 4 Тэр юуны тул хэмээвээс, зөвтийг нууцаар харвахын тул 
болой. Тэд нь аюул үгүйгээр түүнийг гэнэт харвана. 5 Тэд нь хороор биеэ 
бататгаж, далдаар өлмийнүүдийг тавихыг зөвлөлдөн биднийг хэн үзэх 
буюу? хэмээн өгүүлэлцэнэ. 6 Тэд нь хорт үйлсийг санаачилж, 
санаачлалаа төгсгөнө. Тэдний тус бүрийн дотор хийгээд зүрх нь гүн буй. 
7 Зүгээр бурхан нь тэдний тус сумыг харвах буй. Тэд нь гэнэт 
шархдуулагдах буй. 8 Тийн бөгөөд тэдний өгүүлсэн нь тэдний баясыг 
тосох буй. Тэднийг хамаг үзэгчид нь зайлан дутаах буй. 9 Бас хамаг улс 
нь айж, бурхны үйлдвэрийг дэлгэрүүлэн түүний үйлийг ухах буй. 10 Зөвт 
нь Жахуагаар баясан, түүнд түших буй. Бас зүрхээр хамаг шулуунууд нь 
магтах буй.  

Жаран тавдугаар бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма болон дуу болов 1 Бурхаан! 
Шиунагийн дотор магтаал нь чамайг хүлээнэ. Жич; чамд тангаргууд нь 
бүтээгдэх буй. 2 Залбирлыг сонсогч оо! Аливаа махбод нь чамд ирэх буй. 
3 Хилэнцэт үйлс нь чамайг дийлсэн буй. Харин чи бидний ялуудыг 
арилгах буй. 4 Чиний хүрээний дотор суухын тул чиний сонгосон хийгээд 
ойртуулсан хүн нь амгалан мөн. Чиний гэр хэмээгч чиний ариун сүмийн 
сайнаар бид ханах буй. 5 Бидний тонилголын бурхаан! Чи зөв ёсоор 
бидэнд гайхамшигаар хариу зарлиг болно. Чи бүхэл дэлхийн хязгаар 
хийгээд далайгаар холдуулагдсан улсуудын найдлага буй. 6 Чи аугаа 
хүчээр бүслэгдээд, хүчээрээ хаддыг тогтоов. 7 Чи далайн хуугиан хийгээд 
түүний долгионы хуугиан ба улсын хутхаллыг номхруулна. 8 Дэлхий 
хязгаарын дээр суугчид нь чиний үйлсээс айх буй. Чи өглөө хийгээд 
үдшийн гарлагыг цэнгэлдүүлнэ. 9 Чи газрыг зулгаан нураана. Чи усаар 
дүүрэн агч бурхны голоор түүнийг элбэгээр баяжуулна. Чи энэ мэтээр 
бэлтгээд тэдний талхыг бэлтгэнэ. 10 Чи түүний сувгуудыг усалж түүний 
хөвөөг тэгшитгэнэ. Чи түүнийг борооны дуслаар зөөлрүүлнэ. Чи түүний 
оруулгыг адислана. 11 Чи өөрийн ачлалаар жилийг чимнэ. Чиний 
гишигдлүүд нь тосыг дусаана. 12 Тэд нь говийн бэлчээрүүдийн дээр 



дусаана. Тийн бөгөөд хадад нь баяраар бүслэгдэнэ. 13 Бэлчээрүүд нь 
сүргээр хучигдсан бөгөөд тариалан нь тариагаар бүрхэгдсэн буй. Тэд нь 
цэнгэлдэж дуулна. Жаран зургадугаар бүлэл Тэргүүн хөгжимчинд 
бичигдсэн дуу болон паслама билээ 1 Хамаг гажид аа! Бурханд 
дуулагтун! 2 Түүний нэрийн цог жавхланг эгшиглэн, түүний магтаалыг цог 
жавхлантай болгогтун! 3 Бурханд ийн; Чи өөрийн үйлсээр ямар аюултай 
буй. Цэвэр хүчээр чиний дайснууд нь чиний эрхэнд орох буй. 4 Аливаа 
газар нь чамд мөргөн, чамд эгшиглэн, дуулах буй. гэж өгүүлэгтүн! Ши Ла. 
5 Ирээд бурхны ??? ширтэгтүн! Тэр нь үйлсээрээ хүний хөвгүүдэд 
айшигтай юм. 6 Тэр нь далайг хуурай болгон хувилгав. Тэд нь урсгалыг 
явганаар алсдав. Бид түүнээр тэнд жаргав. 7 Тэр нь аугаа хүчээрээ 
мөнхөд эзэлнэ. Түүний нүднүүд нь улсуудыг харна. Эсэргүүцэгчид нь 
биеэ бүү өргөмжлөгтүн! Ши Ла. 8 Улсуудаа! Бидний бурхныг магтагтун! 
Түүний тухай магтаалын дууг сонсогтун! 9 Тэр нь бидний сүнсийг 
амьдаар тэтгэн, бидний хөлийг үл хальтруулна. 10 Бурханаа! Чи биднийг 
шинжлэв. Цагаан мөнгө нь ялгагддаг мэт түүнчлэн чи биднийг ялгав. 11 
Чи биднийг хүлэмд оруулан, бидний бэлхүүсэнд нэг ачааг тавив. 12 Чи 
бидний тэргүүний дээр хүмүүсийг унуулав. Бид галын дотор болон усан 
дотор оров. Зүгээр, чи биднийг амаржлалд гаргав. 13 Би чиний гэрт 
шатаалтай тахилтайгаар орж, тангаргуудаа чамд бүтээх юм. 14 Тэд нь; 
Миний амны гаргасан, бөгөөд миний зовлонгийн дотор болон миний 
хэлний өгүүлсэн буй. 15 Би хуцын үхэхийн утаатай тарган шатаалтай 
тахилуудыг чамд өргөн, үхрүүдийг ямаадтай авчрах буй. Ши Ла. 16 
Бурхнаас хамаг айгчид аа! Ирж чагнагтун! Тийн бөгөөд сүнсний төлөө 
түүний юу үйлдсэнийг дэлгэрүүлэх буй. 17 Би амаараа түүнд дуудан, 
хэлээрээ түүнийг магтав. 18 Хэрэв би зүрхний дотроо хилэнцийг дуршсан 
боловч эзэн нь намайг үл сонсох билээ. 19 Зүгээр, бурхан нь үнэхээр 
сонсож, миний залбирлын дууг сонсов. 20 Миний залбирлыг эс огоорсон 
бөгөөд надаас өөрийн өршөөнгүйг эс салгасан бурхан нь магдагдах 
болтугай!  

Жаран долдугаар бүлэг  

Нихинудын тэргүүн хөгжимчинд бичсэн дуу болон псалма болой 1 
Бурхаан! Биднийг нигүүлсэж, биднийг адислан соёрх! Нүүрээ бидний дээр 
гийгүүлэн соёрх! Шила. 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, дэлхий дээр чиний 
замыг мэдэгдэх бөгөөд хамаг улсад чиний тонилголын мэдэгдэхийн тул 
болой. 3 Бурхаан! Улсууд нь чамайг магтаж хамаг улсууд нь чамайг 
мантах болтугай! 4 Ардууд нь жаргалдаж, цэнгэлдэх болтугай! Тэр юуны 
тул хэмээвээс, чи улсыг зөвөөр шүүж, дэлхий дээр ардуудыг тэргүүлэх 
буй. Шила. 5 Бурхаан! Улсууд нь чамайг магтах болтугай! Хамаг улсууд ч 



чамайг магтах болтугай! 6 Газар нь өөрийн үрийг өгөх бөгөөд бурхан, 
бидний бурхан нь биднийг адислах буй. 7 Бурхан нь биднийг адислах 
бөгөөд бүхэл дэлхийн хязгаар нь түүнээс айх буй.  

Жаран наймдугаар бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн дуу болон псалма болой 1 Бурхан 
нь босох болтугай! Түүний дайснууд нь тархаагдах бөгөөд түүнийг 
өшөөлөгчид нь түүний нүүрээс дутаах болтугай! 2 Утаа нь тархаагддаг 
мэт тэд ч тархаагдах бөгөөд лав нь галаас хайлдаг мэт түүнчлэн 
хилэнцтэн нь бурхны өмнө хоосрох болтугай! 3 Зүгээр зөвтөн нь бурхны 
өмнө баясч цэнгэлдэн, баясгалангаар жаргалдах болтугай! 4 Бурханд 
эгшиглэн, түүний нэрийг дуулагтун! Зияа хэмээгч нэрээр огторгуйд 
явагчид дуугаран түүний өмнө цэнгэлдэгтүн! 5 Бурхан нь өөрийн ариун 
орны дотор өнчдийн эцэг хийгээд бэлбэсдийн шүүгч буй. 6 Бурхан нь 
ганцаар агчдыг гэрт болгон, хорилгонд агчдыг элбэгт гаргана. Зүгээр 
түүний тус эсэргүүцэгчид нь хуурай газарт суух буй. 7 Бурхаан! Чиний улс 
юун өмнө гарч говиор явахад, Шила. 8 Бурхны өмнөөс газар нь хөдөлсөн 
бөгөөд огторгуй нь дусаав. Энэ Шинай нь бурхны өмнөөс хэмээвээс 
Израйлын бурхны өмнөөс хөдлөв. 9 Бурхаан чи элбэг бороог оруулж, 
өөрийн цацарсан өмчийг тэтгэв. 10 Бурхаан! Чиний чуулган нь түүний 
дотор суув. Чи өөрийн ачлалыг үгээгүүд бэлдэв. 11 Эзний зарлигийг 
өгсөнд дэлгэрүүлэгчдийн чуулган нь их болов. 12 Чуулгадын хаад нь 
зайлан гүйв. Тийнхүү гэрт суугч эхнэр нь олзыг хуваав. 13 Та өөрийн 
оронд хэвтэвч тагтаатай адил болох буй хэмээвээс, түүний дальнууд нь 
цагаан мөнгө хийгээд түүний өдүүд нь шар алтаар бүрхэгдсэн буй. 14 
Аугаа хүчийн хаадыг тархаахад тэр нь Салмунын дээр агч цас мэт 
бөлгөө. 15 Башан хад нь бурхны хад буй. Башан хад нь өндөр хад буй. 16 
Өндөр хадад аа! Та юуны тул бардамлана? Бурхны суухын тул таалсан 
хад нь энэ буй. Жахуа нь үнэнээр түүний дээр мөнхөд суух буй. 17 
Бурхны дэргэс тоолшгүй олон мянгад буй. Сүмийн дотор суугч эзэн нь 
Шинайд агсан мэт тэдэнтэй буй. 18 Чи дээр гарч олз бологсдыг удирдан 
хүний тул хийгээд эсэргүүцэгчдийн тул өглөгнүүдийг авав. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Зияа бурхны тэдэнтэй суухын тул болой. 19 Жахуа нь аливаа 
өдөр магтагдах болтугай! Тэр нь биднийг тэтгэгч хийгээд бидний 
тонилголын бурхан мөн. 20 Энэ бурхан нь бидний тонилголын бурхан 
буй. Эзэн Жахуад үхлийн эрх буй. 21 Үнэхээр бурхан нь өөрийн 
дайснуудын толгойг шархдуулан, өөрийн хилэнцсээр явагчдын үстэй 
оройг шархдуулах буй. 22 Эзэн нь ийн; Башангаас буцаан, далайн гүнээс 
буцаах буй. 23 Тэр юуны тул хэмээвээс, чиний хөл нь дайснуудын цусанд 
норгогдох бөгөөд, чиний нохойнууд нь хувиа долоох болтугай! хэмээн 



зарлиг болов. 24 Бурхаан! Тэд нь чиний явахыг үзэн, миний бурхан 
хийгээд миний хааны сүмийн дотор явахыг үзэв. 25 Дуучид нь тэргүүлж 
явав. Тэдний хойноос хөгжмийн зэмсгээр наадагчид нь явав. Тэдний дунд 
хэнгэргээр наадагч охид бөлгөө. 26 Израйлын үндэснээс гарагсад нь эзэн 
бурхны чуулгадын дотор магтана. 27 Тэнд тэдний тэргүүлэгч болсон 
отгон Баниамин хийгээд тэдний халх болсон Иудейгийн ноёд ба Ябулуны 
ноёд хийгээд Навталийн ноёд бөлгөө. 28 Чиний бурхан нь хүчийг чамд 
захив. Бурхаан! Бидний тул үйлдсэнээ батлан соёрх! 29 Иерусалимын 
дотор агч чиний сүмийн учир хаад нь бэлгүүдийг өргөх буй. 30 Хулсны 
ангуудыг, хүчтэний чуулганг, улсын тэргүүлэгчдийг, мөнгөн дэвсгэрийг 
гишгэгчдийг зэмлэн, дайныг хүсэгч улсуудыг тархаан соёрх! 31 Египетээс 
тэргүүлэгчид нь ирэх буй. Ефиуфиа нь бурханд гараа сунгах буй. 32 
Дэлхий эзэлгүрэд ээ! Бурханд дуулагтун! Эзэнд эгшиглэн дуулагтун! 
Шила. 33 Тэр хэмээвээс огторгуй огторгуйн дээр мөнхөд суугч буй. Мана. 
Тэр нь өөрийн дуугаар их аянгыг гаргав. 34 Бурханд хүчний магтаалыг 
өргөгтүн! Түүний сүр жавхлан нь Израйлын дотор хийгээд түүний аугаа 
хүч нь үүлэн дотор буй. 35 Бурхан нь өөрийн сүмээс аймшигт буй. 
Израйлын бурхан нь хүч хийгээд тэнхээг улсдаа өгнө. Бурхан нь 
магтагдах болтугай!  

Жаран есдүгээр бүлэг  

Шошанимын тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма 1 Бурхаан! 
Намайг тонилгон соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, ус нь миний амь хүртэл 
ирэв. 2 Би байх газаргүй гүн шаврын дотор шингэнэ. Би усны гүнд живнэ. 
Тийн бөгөөд урсгалууд нь намайг бүрхэнэ. 3 Би бархирлаасаа чичрэв. 
Миний хоолой нь хатав. Миний бурхныг хүлээн атал миний нүдэд нь 
бүрэгшив. 4 Намайг учир үгүйгээр өшөөлөгчид нь миний толгой дахь 
үснээс олон буй. Намайг дэмийгээр эвдрүүлэгч дайснууд нь хүчтэй 
болов. Тийн бөгөөд би эс булааж авснаа буцаана. 5 Бурхаан! Чи миний 
мунхгийг мэднэ. Миний буруунууд нь чамаас нуугдсан бус болой. 6 
Чуулгадын Жахуа бурхаан! Чамайг хүлээгч бүгдээр миний тул үл ичих 
болтугай! Израйлын бурхан аа! Чамайг бэдрэгчид нь миний учир 
гутамшигт үл болох болтугай! 7 Тэр юуны тул хэмээвээс, би чиний тул 
ичгүүрийг даасан бөгөөд гутамшиг нь миний нүүрийг бүрхэв. 8 Би ах дүү 
нартаа танил бус бөгөөд, өөрийн эхийн хөвгүүдэд оролт болов. 9 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, чиний гэрийн учир зүтгэлэг нь намайг идэв. Бас 
чамайг хараагчдын хараалууд нь намайг тосов. 10 Миний сүнсээрээ 
бацаглан уйлахад тэр ч миний тул ичгүүр болов. 11 Би зүдгүүрт хувцсыг 
өмсөхдөө тэдний тул үлгэр болов. 12 Хаалганд суугчид нь миний тус 
өгүүлэлцэнэ. Бас би архичидтай дуу болов. 13 Жахуа аа! Тийн боловч би 



чамд тааламжтай цагт залбирна. Бурхаан! Өөрийн өршөөнгүйгээр өөрийн 
тонилголын үнэнээр намайг сонсон соёрх! 14 Миний үл живэхийн тул 
намайг шавраас гарган соёрх! Би намайг өшөөлөгчдөөс хийгээд гүн 
уснаас тонилсугай! 15 Усны урсгалууд нь намайг үл живүүлэх, бөгөөд гүн 
нь намайг үл залгих ба худаг нь амсраа миний дээр үл хаах болтугай! 16 
Жахуа аа! Намайг сонсон соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, чиний 
өршөөнгүй нь сайн буй. Чиний их өршөөнгүйгээр надад эргэн соёрх! 17 
Өөрийн боолоос нүүрээ үл нуун, харин миний зовлонтой бүхүйн тул 
намайг түргэнээр сонсон соёрх! 18 Миний сүнсэнд ойртон түүнийг авран 
миний дайснуудын учир намайг тонилгон соёрх! 19 Чи миний хараагдал 
хийгээд ичгүүр ба миний гутамшигийг мэднэ. Миний хамаг дайснууд ч 
чиний өмнө буй. 20 Хараал нь миний зүрхийг эвдсэн бөгөөд би ихэд 
зовно. Би энэрлийг хүлээвч тэр нь үгүй буй. Би амруулагчийг хүлээвч үл 
олно. 21 Жич; тэд нь надад идээний тул гашуун өвсийг өгөн, миний 
ундаасахад намайг эсгэлэн ундаагаар уулгана. 22 Тэдний ширээ нь 
тэдний өмнө өлмий болон, шан хийгээд доор ч болох болтугай! 23 Тэдний 
нүдэнд нь үл харахын тул харанхуй болох бөгөөд тэдний бэлхүүс нь хэзээ 
ч чичрэх болтугай! 24 Өөрийн хилэнг тэдний дээр асган, өөрийн халуун 
уурлалыг тэдгээрт гүйцээн соёрх! 25 Тэдний нутаг нь хоосон болох 
бөгөөд, тэдний гэрүүдийн дотор суугч нь үл болох болтугай! 26 Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэд нь чиний хатгасаныг зүхэн, чиний шархдуулсны 
энэллийг ихэтгэнэ. 27 Тэдний бурууд бурууг нэмэн соёрх! Тэд нь чиний 
зөвийг үл гүйцэх болтугай! 28 Тэд нь амьтны тооноос баллагдан, 
зөвтөнтэй үл бичигдэх болтугай! 29 Зүгээр би үгээгүү хийгээд зовлонтой 
болов. Бурхаан! Чиний тонилгол нь намайг өргөмжлөх болтугай! 30 Би 
бурхны нэрийг эгшиглэн магтаж, түүнийг магтаалаар ихэтгэх буй. 31 Энэ 
нь Жахуад шар хийгээд эвэртэй туурайтай үхрээс тааламжтай болох буй. 
32 Номхнууд нь үүнийг үзэж баярлах буй. Бурхныг бэдрэгчид ээ! Таны 
зүрх нь амьд байх буй. 33 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь үгээгүүг 
сонсож, хорионд суугчдаасаа үл жигших буй. 34 Огторгуй хийгээд дэлхий 
ба далай хийгээд тэдний дотор хамаг хөдлөгчид нь түүнийг магтах буй. 
35 Тэр юуны тул хэмээвээс, бурхан нь Шиунаг тонилгон. Иудегийн 
балгадыг үүдэх буй. Тийн бөгөөд тэд нь тэнд нутаглаж түүнийг эзлэх буй. 
36 Тийн бөгөөд түүний боолуудын үрс нь түүнийг эзлэх бөгөөд түүний 
нэрийг янаглагчид нь түүний дотор суух буй.  

Далдугаар бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн сануулагч псалма 1 Бурхаан! 
Намайг тонилгохын тул, Жахуа аа! Надад туслахын тул түргэлэн соёрх! 2 
Миний амийг бэдрэгчид нь ирээд хараагдах болтугай! Надад хорыг 



хүсэгчид нь гэдрэгээ буцан гутамшигт болох болтугай! 3 Надад ёо, ёо 
хэмээн өгүүлэгчид нь өөрийн элэглэлийн тул гэдрэгээ буцаагдах 
болтугай! 4 Чамайг хамаг бэдрэгчид нь чамаар амаржин жаргалдах 
болтугай! Бурхан нь өргөмжлөгдөх болтугай! хэмээн чиний тонилголыг 
янаглагчид нь үргэлжид өгүүлэх болтугай! 5 Бурхаан! Би үгээгүү хийгээд 
ядуу буй. Надад түргэлэн соёрх! Чи миний тус хийгээд миний аврагч мөн. 
Жахуа аа! Үл саатан соёрх!  

Далан нэгдүгээр бүлэг  

1 Жахуа аа! Би чамд түшнэ. Намайг мөнхөд үл ичүүлэн соёрх! 2 Өөрийн 
зөвөөр намайг гэтэлгэн авран соёрх! Чихээрээ чагнан соёрх! 3 Миний 
үргэлжид ирэхийн тул надад бүх суудал болон, намайг тонилгохын тул 
зарлиг болон соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, чи миний хад хийгээд 
миний бат гэр буй. 4 Миний бурхаан! Хилэнцэтийн гараас хийгээд, ялт ба 
дээрэмдэгчийн гараас намайг авран соёрх! 5 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
эзэн ээ! Чи миний найдлага буй. Жахуа аа! Чи миний залуу наснаас 
миний түшлэг буй. 6 Би чамаар хэвлийнээс тэтгэгдэнэ. Чи миний эхийн 
хэвлийнээс намайг гарган авав. Миний магтаал нь чиний учир үргэлжид 
болох буй. 7 Би олонд гайхамшиг болов. Зүгээр чи миний бүх хоргодол 
буй. 8 Миний ам нь аливаа өдөр чиний магтаал хийгээд, чиний цог 
жавхлангаар дүүрэн болох болтугай! 9 Миний хөгшрөх цагт намайг үл 
огоорон, миний хүчний буурахад намайг үл орхин соёрх! 10 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, миний дайснууд нь миний тус өгүүлэлцэнэ. Жич; миний амины 
тул сахигчид нь хамтаар зөвлөлдөж, 11 ийн; Бурхан нь түүнийг орхив. 
Түүнийг нэхэж баригтүн! Тэр юуны тул хэмээвээс, аврагч нь үгүй буй 
хэмээн өгүүлэлцэнэ. 12 Бурхаан! Надаас үл холдон, миний бурхаан! 
Надад туслахын тул түргэлэн соёрх! 13 Миний амины тус 
эсэргүүцэлдэгчид нь ичээд үгүй болох болтугай! Надад хорыг бэдрэгчид 
нь ичгүүр хийгээд гутамшигаар бүрхэгдэх болтугай! 14 Зүгээр би 
үргэлжид найдан чиний хамаг магтаалыг үлэмжлүүлэх буй. 15 Миний ам 
нь аливаа өдөр чиний зөв хийгээд чиний тонилголыг дэлгэрүүлэх буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, би тэдний тоог эс мэднэ. 16 Би Жахуа эзний хүчээр 
зөрчин, ямагт чиний зөвийг дурдах буй. 17 Бурхаан! Чи миний залуу 
наснаас намайг сургасан бөгөөд би эдүгээ болтол чиний гайхамшигуудыг 
дэлгэрүүлсэн буй. 18 Тиймийн тул бурхаан! Миний чиний сарвууг энэ 
үеийн улсад дэлгэрүүлэн чиний хүчийг хамаг ирэгчдэд дэлгэрүүлтэл, 
миний хөгшрөөд буурал үстэй болсон цагт намайг үл орхин соёрх! 19 
Бурхаан! Чиний зөв нь маш дээд буй. Чиний боловсруулсан үйлс нь их 
буй. Бурхаан! Чамтай хэн адил буюу? 20 Чи надад олон хийгээд маш 
хүнд зовлонгуудыг үзүүлэвч, намайг амьдруулж, газрын гүнээс гаргах 



буй. 21 Чи миний их ёсонд нэмж, намайг аливаа зүгээс амаржуулах буй. 
22 Тийн бөгөөд миний бурхаан! Би чамайг магтан,ъ чиний үнэнийг ятгаар 
магтах буй. Израйлын ариун аа! Би хуураар чамд дуулах буй. 23 Миний 
чамайг дуулах цагт миний уруулууд хийгээд чиний тонилгосон миний сүнс 
нь баярлах буй. 24 Жич; миний хэл нь аливаа өдөр чиний зөвийг 
дэлгэрүүлэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, надад хорыг бэдрэгчид нь 
ичээд гутамшигт болсон буй.  

Далан хоёрдугаар бүлэг  

Соломоны бичсэн псалма 1 Бурхаан! Өөрийн шүүвэрүүдийг хаанд өгөн, 
өөрийн зөвийг хааны хөвгүүнд өгөн соёрх! 2 Тэр нь чиний улсын зөвөөр 
шүүн, чиний үгээгүүнүүдийн шүүврээр шүүх буй. 3 Хадад хийгээд уулууд 
нь улсад амрыг зөвөөр авчрах буй. 4 Тэр улсын үгээгүүнүүдийг шүүн 
ядуунуудын хөвгүүдийг тонилгох буй. Зүгээр тэр нь дарагчийг эвдэх буй. 
5 Нар хийгээд сарны байхад хамаг үеүдээр тэд нь чамаас айх буй. 6 Тэр 
нь цавчигдсан нугын дээр бороо мэт болон газрыг норгогч их бороо мэт 
болгоод буух буй. 7 Түүний өдрүүдэд зөв нь цэцэглэх бөгөөд сарын 
дуустал их амгалан болох буй. 8 . Тийн бөгөөд тэр нь далайгаас далай 
хүртэл эзлэн, мөрнөөс дэлхийн хязгаар хүртэл эзлэх буй. 9 Говийн улс нь 
түүний өмнө мөргөх бөгөөд, түүний дайснууд нь тоосыг долоох буй. 10 
Диршисийн хийгээд Аралуудын хаад нь бэлгүүдийг авчрах бөгөөд Сиба 
хийгээд Шибагийн хаад нь өргөлүүдийг өргөх буй. 11 Хамаг хаад нь түүнд 
мөргөх бөгөөд хамаг улсууд нь түүнд зарагдах буй. 12 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь бахирагч үгээгүү хийгээд туслагчгүй дарагдагчийг аврах 
буй. 13 Тэр нь үгээгүү хийгээд ядууг нигүүлсэн, ядуунуудын сүнсийг 
тонилгох буй. 14 Тэр нь түүний амийг хуурмаг хийгээд дээрэмдлэгээс 
тонилгох бөгөөд тэдний цус нь түүний нүдний өмнө их үнэтэй болох буй. 
15 Жич, тэр нь амьд байх бөгөөд, Шибагийн алтнаас түүнд өгөгдөх буй. 
Бас түүний учир залбирал нь хэзээ ч өргөгдөх бөгөөд тэр нь аливаа өдөр 
магтагдах буй. 16 Газарт нэг атга тариа нь уулны оройн болох бөгөөд 
түүний жимс нь Либанунгийн мод мэт хөдлөх буй. Балгасны дотор 
суугчид нь газрын нуга мэт цэцэглэх буй. 17 Түүний нэр нь мөнхөд байх 
буй. Нарыг дуустал түүний нэр нь дэлгэрэх буй. Түүгээр дэлхийн хамаг 
төрөлхтөн нь адистадлагдах бөгөөд хамаг улсууд нь түүнийг амгалан 
хэмээн нэрийдэх буй. 18 Гайхамшигуудыг үйлдэгч ганц Жахуа бурхан 
болон Израйлын бурхан нь магтагдах болтугай! 19 Бас түүний цог 
жавхлант нэр нь мөнхөд магтагдах болтугай! Түүний цог жавхлангаар 
дэлхий нь дүүргэгдэх болтугай! Энэ мэтээр болох болтугай! 20 Жишийн 
Давид хөвгүүний залбиралууд нь төгсөв.  

Далан гуравдугаар бүлэг  



Асабын бичсэн псалма 1 Үнэхээр бурхан нь ариун зүрхтэй болсон 
Израйлд сайн буй. 2 Зүгээр би хэмээвээс миний хөл нь арайхан ч эс 
хөдөлсөн бөгөөд миний гишигдлүүд нь арайхан ч эс хальтарсан буй. 3 
Тэр юуны тул хэмээвээс, би хилэнцтэний амгаланг үзэхдээ мунхагуудад 
атаархав. 4 Тэд хэмээвээс, үхтэл гашуудалгүй, харин тэдний хүч нь бат 
буй. 5 Тэд нь хүний зовлонд үл байж, бусад улс мэт үл зовно. 6 Тиймийн 
тул оморхог нь тэднийг бүсэлдэг бөгөөд дээрэмдлэг нь хувцас мэт 
тэднийг бүрхдэг. 7 Тэдний нүдэд нь өгөхөөр мултардаг бөгөөд тэдэнд 
зүрхний хүслүүдээс илүү болов. 8. Тэд нь элэглэн хорыг өгүүлэлцэж, 
дарлагын учир бардмаар өгүүлэлцдэг. 9 Тэд нь амаа огторгуйн тус 
тавьдаг бөгөөд тэдний хэл нь газрыг алсдан оддог. 10 Тиймийн тул 
түүний улс нь нааш буцан дүүрэн усаар цадна. 11 Бас тэд нь ийн; Бурхан 
нь захиж мэднэ? Дээр үгүй дээдэд мэдэл буй буюу? хэмээн өгүүлэлдэнэ. 
12 Мана. Эд хилэнцтэн нь золтай болж, баяжлаар үлэмжилнэ. 13 Үнэхээр 
би зүрхээ дэмийгээр арилган, гараа буруугүйгээр дэмийгээр угаав. 14 Би 
аливаа өдөр зовоогдон аливаа өглөөгүүр зэмлэгдэнэ. 15 Хэрвээ би тэр 
мэтээр өгүүлэх хэмээн өгүүлбээс би чиний төрөлхтний хөвгүүдэд цэцгийг 
төрүүлэх бөлгөө. 16 Тийн бөгөөд миний энэ мэтийг мэдэхээ сэтгэн атал 
энэ нь миний тул хүнд бөлгөө. 17 Түүнээс хойно би бурхны сүмд ороод 
тэдний эцсийг ухав. 18 Үнэхээр чи тэднийг хальтаргаат газарт тавьж 
тэднийг хоосруулгад унгаасан буй. 19 Тэд нь яаж агшин зуур мэт 
хоосруулагдан аюулаас үгүй болгогдоно. 20 Эзээн! Зүүднээс сэрсэн мэт 
чи сэрэхдээ тэдний янзаас жигших буй. 21 Миний зүрхний энэ мэтээр 
зовоход миний дотор нь хатгагдав. 22 Би хүдхих болон эс ухсан буй. Би 
чиний өмнө мал мэт бөлгөө. 23 Зүгээр би үргэлжид чамтай буй бөгөөд чи 
миний баруун гараас барина. 24 Чи өөрийн зөвөлгөөнөөр намайг удирдан 
хожим намайг цог жавхланд, оруулах буй. 25 Чамаас огторгуй дахь надад 
хэн буй буюу? Жич, би дэлхийд чамтай адил юунд ч үл дуршина. 26 
Миний махбод хийгээд зүрх нь уйдна. Харин бурхан нь миний зүрхний хүч 
хийгээд миний мөнх хувь бий. 27 Тэр юуны тул хэмээвээс, Мана. Чамаас 
холдогчид нь эвдрэх буй. Чамаас хамаг тачьяангуйгаар явагчдыг чи 
хоосруулах буй. 28 Зүгээр бурханд ойртох нь надад сайн буй. Би 
найдлагаа Жахуа эзэнд тавьсан буй. Тийнхүү би чиний хамаг үйлсийг 
дэлгэрүүлэх буй.  

Далан дөрөвдүгээр бүлэг  

Асабын сургамжит псалма 1 Бурхаан! Чи биднийг юуны тул орхив оо? 
Чиний хилэн нь чиний бэлчээрийн хонидын тус хэзээ ч удаах буюу? 2 
Чиний эртний цагт олсон чуулганыг, чиний зольсон өмчийн овгийг чиний 
нутагласан Шиуна уулыг санан соёрх! 3 Мөнх эвдрүүлэгүүд хэмээвээс, 



дайсны сүмийн дотор хамаг хорлосонд хөлүүдээ өргөн соёрх! 4 Чиний 
дайснууд нь чиний чуулганы дотор бахирч өөрийн тусуудыг тэмдэг 
болгон тавьсан буй. 5 Өтгөн салаат модонд сүхээ өргөгч хүн нь 
мэдэгдсэн бөлгөө. 6 Зүгээр эдүгээ тэд нь сүх хийгээд зэвсгээр сүмийн 
зурсан чимгийг хамтаар эвдэнэ. 7 Тэд нь чиний сүмд галыг хаяж, чиний 
нэрийн суудлыг газар хүртэл унагаж бузарлав. 8 Тэд нь ийн; Тэдгээрийг 
хамтаар эвдрүүлье хэмээн зүрхэндээ өгүүлэлцэнэ. Тэд нь газарт агсан 
бурхны хамаг чуулах гэрүүдийг галдав. 9 Бид өөрийн бэлгэсийг үл үзнэ. 
Форофид ч үгүй, үүний гэр өнө байхыг мэдэгч нь бидний дотор үгүй буй. 
10 Бурхаан! Хэзээ болтол дарагч нь хараах уу? Дайсан нь чиний нэрийг 
мөнхөд доромжлох уу? 11 Чи мутраа юуны тул буцаав аа? Өөрөөсөө 
баруун мутраа гарган соёрх! 12 Зүгээр эртнээс дэлхийн дотор тонилголыг 
бүтээгч бурхан нь миний хаан мөн. 13 Чи хүчээрээ далайг салган усны 
луунуудын толгойг эвдэв. 14 Чи Ливиятаны толгойг халхлаж говиор 
суугчидад идэхийн тул өгөв. 15 Чи булаг хийгээд горхийг салгаж их 
мөрнийг хатаав. 16 Өдөр хийгээд шөнө нь чиний буй. Чи гэрэл хийгээд 
нарыг бэлдэв. 17 Чи дэлхийн хамаг хязгаарыг байлгаж зун хийгээд 
өвлийг бүтээв. 18 Жахуа аа! Дайсны хараасанг санан мунхаг улсыг чиний 
нэрийг доромжилсныг санан соёрх! 19 Өөрийн хүүрзгэнийн амийг догшин 
шувуунд үл өгөн, өөрийн энэлэгчдийн чуулганыг мөнхөд үл мартан соёрх 
20 Өөрийн тогтоолын дээр ширтэн соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, хамаг 
харанхуй ород нь хорын нутгуудаар дүүрэн буй. 21 Дарагдсан нь 
гутамшигаар үл буцан, зовогчид хийгээд үгээгүүнүүд нь чиний нэрийг 
магтах болтугай! 22 Бурхаан! Босгоод өөрийн заргыг шийтгэн, ухаангүйн 
чамайг өдөр бүрт хараасныг санан соёрх! 23 Чиний дайснуудын дууг үл 
мартан, чиний тус босогчдын хэзээч үлэмжлэгч цуугианыг үл мартан 
соёрх!  

Далан тавдугаар бүлэг  

Ал Дашхидын тэргүүн хөгжимчинд Асабын бичсэн псалма болон дуу 
болой 1 Бурхаан! Бид чамайг магтана. Бид чамайг магтана. Чиний нэр нь 
ойр мөн хэмээн чиний гайхамшигууд нь дэлгэрүүлнэ. 2 Би чуулганыг 
тогтоон авахдаа зөвөөр шүүх буй. 3 Дэлхий хийгээд түүний дээр хамаг 
суугчид нь хайлав. Би түүний суурьдыг тэтгэнэ. Шила. 4 Би мунхагуудад 
ийн; Бүү мунхаглагтун! Бас хилэнцтэнд ийн; Эврээ бүү өргөгтүн! хэмээн 
өгүүлэв. 5 Эврээ өндрөөр үл өргөн зөрүүгээр бүү өгүүлэгтүн! 6 Тэр юуны 
тул хэмээвээс, өргөмжлөл нь зүүнээс буюу эсвээс баруунаас буюу, 
эсвээс өмнөөс үл ирэх буй. 7 Зүгээр бурхан нь шүүгч буй. Тэр нь нэгийг 
даран, бус нэгийг өргөмжилнө. 8 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь 
мутарт аяга буй бөгөөд дарсан нь түүний дотор боргино амуй. Тэр нь 



холилгоор дүүрэн буй. Бас тэр нь түүнээс асгах буй. Үнэхээр дэлхийн 
хамаг хилэнцтэн нь түүний булингарыг дуулах буй. 9 Зүгээр би мөнхөд 
дэлгэрүүлж Яакубын бурханд магтаалыг дуулах буй. 10 Би хамаг 
хилэнцтэний эврүүдийг эвдэх буй. Тийн бөгөөд зөвтний эврүүд нь 
өргөгдөх буй.  

Далан зургадугаар бүлэг  

Нихинудын тэргүүн хөгжимчинд Асабын бичсэн псалма болон дуу болой 
1 Бурхан нь Иудейн дотор мэдэгдсэн бөгөөд түүний нэр нь Израйлын 
дотор их буй. 2 Түүний сүм нь Салимын дотор хийгээд түүний суудал нь 
Шиунагийн дотор буй. 3 Тэр нь тэнд нумын сум хийгээд бамбай ба 
сэлмүүдийг дайнд эвдрүүлэв. Шила. 4 Шиуна аа! чи цог зальтай болон 
булаалгын хаддаас үлэмж үзэсгэлэнт буй. 5 Баатар зоригтон нь 
дээрэмдэгдсэн буй. Хамаг хүчит эрс нь өөрийн нойроор унтаж хүчээ эс 
олов. 6 Яакувын бурхаан! Чиний зэмлэлээр морьч хийгээд морь нь чанга 
нойронд дарагдана. 7 Чи аймшигтай буй. Чиний хилэгнэх цагт чиний 
нүүрийн өмнө хэн байж чадах буюу? 8 Чи огторгуйгаас шийдвэрийг 
сонссон буй. Дэлхий нь чичирч дуугүй болов. 9 Тэр хэмээвээс, бурхны 
дэлхийн хамаг зовогчдыг тонилгохын тул боссон цаг бөлгөө. Шила. 10 
Үнэхээр хүний хилэн нь чамайг магтах бөгөөд түүний үйлдлийг чи зогсоох 
буй. 11 Өөрийн Жахуа бурханд тангараглаад бүтээгтүн! Хэнээс айх зөвт 
түүнд хамаг тойрогчид нь өргөлүүдийг өргөх болтугай! 12 Тэр нь 
тэргүүлэгчдийн сэтгэлийг номхтгон дэлхийн хаадад аймшигтай буй.  

Далан долдугаар бүлэг  

Жидутуны тэргүүн хөгжимчинд Асабын бичсэн псалма 1 Би дуунаараа 
бурханд дуудсан буй. Миний дуунаар бурханд дуудахад тэр нь намайг 
сонсов. 2 Би зовлонгийн өдрөө эзнийг бэдрэв. Миний гар нь шөнөөр 
тасалбар өгөөгүй сонгогдсон бөлгөө. Миний сүнс нь амаржихуйяа эс 
дуршмой. 3 Би бурхны учир санан түгшив. Миний санаачлахад нь миний 
сэтгэл нь уйдав. Шила. 4 Чи миний нүддийг унталгүйгээр байлгамой. Би 
зовоогдоод өгүүлж эс чадав. 5 Би эртний өдрүүдийг тоолон, өнгөрсөн 
жилүүдийг санана. 6 Би өөрийн дууг санан зүрхээрээ шөнөөр санаачлан, 
сэтгэлээрээ шинжилж ийн; 7 Эзэн нь биднийг мөнхөд орхин, биднийг 
дахин үл өршөөх буюу. 8 Түүний өршөөнгүй нь мөнхөд зогссон бөгөөд 
түүний амласан зарлиг нь аливаа үед тасалдах буюу? 9 Бурхан нь 
өршөөхөө мартан хилэнгээр өршөөнгүйгээ хаасан буй. Шила. 10 хэмээн 
санан ахуй бас би ийн; Энэ нь миний гаслан болон, дээр үгүй дээдийн 
баруун мутрын хувилал мөн хэмээн өгүүлэв. 11 Би Жахуагийн үйлсийг 
санан түүний эртний гайхамшигуудыг санах буй. 12 Би чиний аливаа 



үйлдвэрийг санаачлан чиний бүтээврүүдийг дэлгэрүүлэх буй. 13 Бурхаан! 
Чиний зам нь ариутгалын дотор буй. Бидний бурхан мэт элч бурхан их 
буй буюу? 14 Чи гайхамшигуудыг үйлдэгч бурхан буй. Чи аугаа хүчээн 
улсын дунд үзүүлсэн буй. 15 Чи өөрийн улс хэмээвээс Яакувын хийгээд 
Иусибын хөвгүүдийг өөрийн сарвуугаар зольсон буй. Шила. 16 Бурхаан! 
Уснууд нь чамайг үзэв. Уснууд нь чамайг үзээд айв. Гүн нь зовов. 17 
Үүлнүүд нь усыг асгасан бөгөөд тэнгэр нь тойрсон ба чиний сумнууд нь 
үсрэв. 18 Чиний аянгын дуу нь тэнгэрийн дээр буй. Чиний цахилгаан нь 
ертөнцийг гийгүүлэв. Ертөнц ч чичирч хөдлөв. 19 Чиний аянгын зам нь 
далайн дотор хийгээд чиний харгуй нь олон мөрдийн дотор ба чиний 
гишигдлүүд нь эс мэдэгдсэн буй. 20 Чи өөрийн улсыг Мошэх хийгээд 
Аруны гараар хоньд мэт удирдсан буй.  

Далан наймдугаар бүлэг  

Асабын сургамжит псалма 1 Миний улс аа! Миний тогтоолыг сонсон, 
миний амны үгсийг чихдээрээ чагнагтун! 2 Би амаа эрдэнэ үгсээр нээн 
эртний цагийн дурсгалуудыг дэлгэрүүлэх буй. 3 Бидний сонссон бөгөөд, 
мэдсэн ба, бидний эцэг нарын бидэнд мэдүүлснүүдийг 4 бид ч тэдний 
хүүхдээс үл нуун, Жахуагийн магтаалууд хийгээд аугаа хүч ба, үйлдсэн 
гайхамшигуудыг ирэгч үед дэлгэрүүлэх буй. 5 Тэр нь гэрчлэлгээг Яакувт 
тавин тогтоолыг Израйлд тогтоогоод эднийг хүүхэддээ мэдүүлэгтүн! 
хэмээн бидний эцэг нарт захив. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, ирэгч үе 
хэмээвээс, төрөгдөн босох хүүхдийн эднийг мэдээд, өөрийн ч хүүхдэд 
дэлгэрүүлэхийн тул бөгөөд 7 тэдний ч найдлагаа бурханд тавин, бурхны 
үйлсийг үл мартан, түүний тогтоолыг сахин. 8. Өөрийн эцэг нар мэт зөрүү 
хийгээд эсэргүүцэгч үе ба зүрхээр тогтворгүй хийгээд сэтгэлээр бурханд 
итгэлгүй үе үл болохын тул болой. 9 Зэвсэглэгдсэн хийгээд нумтай 
болсон Ифарияамын хөвгүүд нь дайны цагт гэдрэгээ буцав. 10 Тэд нь 
өөрийн бурхны тогтоолыг эс сахин, түүний зарлигаар явахуйяа эс 
дурласан буй. 11 Түүний тэдэнд үзүүлсэн үйлс хийгээд гайхамшигуудыг 
тэд нь мартав. 12 Тэр нь тэдний эцэг нарын өмнө Египетийн газар агч 
Жуван хэмээгч талын дээр гайхамшигуудыг үйлдсэн бөлгөө. 13 Тэр нь 
далайг таслан, усыг овоо мэт босгож байлган тэднийг гаталгав. 14 Бас 
тэр нь тэднийг өдөр үүлээр удирдан, шөнө бүрд галын гэрлээр удирддаг 
бөлгөө. 15 Тэр нь говийн дотор хаддыг хагалж, их гүнээс мэт тэднийг 
услав. 16 Тэр нь хавцгайгаас урсгалуудыг гаргаж усыг горхи мэт урсгав. 
17 Тийн боловч тэд нь түүний тус нүглийг дахин үйлдэж, дээргүй дээдийг 
говийн дотор гашуудуулсан буй. 18 Бас тэд нь өөрийн хүслийн ёсоор 
тэжээлийг эрснээр бурхныг зүрхний дотроо шинжлэв. 19 Бас тэд нь 
бурхны тус өгүүлэлцэж ийн; Бурхан нь говийн дотор ширээг бэлдэж чадах 



уу? 20 Мана. Тэр нь чулууг дэлдээд, усыг асгаруулан, урсгалуудыг 
урсгавч, харин тэр нь идээг ч өгөн, улсдаа махыг бэлдэж чадах уу? 
хэмээн өгүүлэлцэв. 21 Тиймийн тул Жахуагийн үүнийг сонсоод 
хилэгнэснээр Яакувын тус гал шидэв. Израйлын ч тус хилэн гарав. 22 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, тэд нь бурханд эс итгэн, түүний тонилолд эс түшсэн 
буй. 23 Зүгээр тэр нь дээрээс үүлдэд зарлиг болж, огторгуйн үүдийг 
нээсэн бөлгөө. 24 Бас тэр нь тэдний идэхийн тул тэдэнд Ма Наг бороо 
мэт оруулаад огторгуйн талхыг тэдэнд өгсөн бөлгөө. 25 Хүн нь анхилын 
идээг идсэн бөгөөд тэр нь тэдэнд тэжээлийг ханатал илгээсэн бөлгөө. 26 
Тэр нь зүүн зүгийн салхийг огторгуйд зогсоож, урд зүгийн салхийг 
хүчээрээ гаргав. 27 Бас тэр нь махыг тоос мэт тэдэнд тараан, жигүүрт 
шувуудыг далайн элсэд мэт тараан өгөв. 28 Тэр нь тэдний нутгийн 
тойронд, тэдний буудлын дунд тэднийг унагав. 29 Тийнхүү тэд нь ханатал 
идэв. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь тэдний хүссэнээ тэдэнд хүргэв. 30 
Зүгээр тэдний тэжээлийн тэдний амны дотор байн атал, тэд нь муу 
хүслээс эс салав. 31 Тийн бөгөөд бурхны хилэн нь тэдний дээр ирж, 
тэдний Мариднуудыг алж, Израйлын залуусыг унагав. 32 Эд хамгууд нь 
учирсан боловч тэд нь бас нүглийг үйлдэж түүний гайхамшигуудад эс 
итгэсэн буй. 33 Тийн бөгөөд тэд нь тэдний өдрүүдийг дэмийллээр хийгээд 
тэдний насдыг зовлонгоор үгүй болгов. Шила. 34 Түүний тэднийг алсанд 
тэд нь түүнийг бэдэрч, бурхныг дахин зүтгэн бэдрэв. 35 Тийн бөгөөд 
бурхан нь бидний халх буй бөгөөд дээргүй дээд нь бидний тонилгогч мөн 
хэмээн тэд нь дурдалцсан буй. 36 Бас тэд нь амаараа түүнийг өнгөлөж, 
хэлээрээ түүнд худлаар өгүүлсэн буй. 37 Бас тэдний зүрх нь түүнд бат 
бус бөгөөд тэд нь түүний тогтоолд эс итгэсэн буй. 38 Өөр тэр нь 
өршөөнгүйд байсны тул тэдний нүглийг бүрхэн, тэднийг эс эвдрүүлсэн 
буй. Тэр нь олон дахиж хилэнгээ зогсоон хамаг уурлалаа эс сэрүүлсэн 
буй. 39 Бас тэр нь тэднийг махбод болон өнгөрөөд үл буцагч салхи мөн 
буй, хэмээн санав. 40 Тэд нь хэдий чинээ говийн дотор түүнийг 
гашуудуулж, эзэнгүй газар хилэгнүүлсэн буй. 41 Бас тэд нь бурхныг дахин 
шинэжилж, Израйлын ариуныг хилэгнүүлсэн буй. 42 Түүний тэднийг 
зовлонгоос тонилгосон өдөр тэд нь түүний мутрыг эс санан, 43 түүний 
Ихфидэд үйлдсэн бэлгэс хийгээд түүний Жуван хэмээгч талын дээр 
үйлдсэн үйлсийг эс санав хэмээвээс, 44 тэр нь тэдний мөрд хийгээд 
горхидыг цусанд хувилгав. Тийнхүү тэд нь ууж эс чадав. 45 Тэр нь 
тэднийг идэх хорхойнуудыг тэдний дээр илгээн, тэднийг эвдрүүлэх 
мэлхийнүүдийг илгээв. 46 Тэр нь тэдний газрын үрсийг үст хорхойнд өгөн, 
тэдний хөдөлмөрийг царцаанд өгөв. 47 Тэр нь тэдний үзэмүүдийг 
мөндрөөр цохин, тэдний Борувамнуудыг хүйтнээр цохив. 48 Тэр нь 
тэдний малыг мөндөрт өгөн, тэдний сүргүүдийг цахилгаанд өгөв. 49 Тэр 
нь хорт анхилуудыг илгээж, тэдний дээр өөрийн бадрангуй уурлал 



хийгээд хилэн ба өшөөлөл хийгээд зовоолгыг илгээв. 50 Тэр нь өөрийн 
хилэнгийн тул замыг бэлдэж, тэдгээрийн амийг үхлээс эс сахин тэдний 
амийг боомд өгсөн буй. 51 Тэр нь Иквифидийн хамаг тэргүүн 
төрөгдсөнийг хэмээвээс, Хамын суудлуудын дотор тэргүүн хүчтэнийг 
алав. 52 Тийн бөгөөд тэр нь өөрийн улсыг хонь мэт гаргаад, говийн дотор 
сүрэг мэт удирдав. 53 Түүний найдлагатайгаар удирдсаны тул тэд нь эс 
айв. Зүгээр тэдний дайснуудыг далай нь бүрхэв. 54 Тийн бөгөөд тэр нь 
тэднийг өөрийн ариун хилд авчран, өөрийн баруун мутраар авсан энэ 
ууланд авчрав. 55 Тэр нь Тэдний өмнөөс улсыг үлдээж, тэдний өмчийг 
хэмжээгээр хуваан, Израйлын овгуудыг тэдний гэрүүдээр суулгав. 56 
Зүгээр тэд нь дээр үгүй дээд бурхныг шинжилж гашуудуулан, түүний 
гэрчлэлгээнүүдийг эс сахисан буй. 57 Тэд нь өөрийн эцэг нар мэт урван, 
мэхтээр явж, итгэлгүй нум мэт хөдлөв. 58 Тэд нь өндөр ордоороо түүнийг 
хилэгнүүлэн, зурсан хөргүүдээрээ түүнийг атаархуулав. 59 Бурхан нь 
сонсоод, хилэгнэж, Израйлын тус маш их таалалгүй болов. 60 Тийн 
бөгөөд тэр нь хүнтэй байгуулсан өөрийн нутаг хэмээвээс. Шилугийн 
дотор байгч цацрыг огооров. 61 Бас тэр нь өөрийн хүчийг олз болгуулан, 
өөрийн цог жавхланг дайсны гарт өгөв. 62 Бас тэр нь өөрийн улсыг 
сэлэмд өгч, өөрийн өмчийн тус хилэгнэв. 63 Тэдний залуусыг гал нь 
идсэн бөгөөд, тэдний охид нь жаргалын дууг эс дуулав. 64 Тэдний лам 
нар нь сэлмээр унасан бөгөөд, тэдний бэлбэсэд нь эс уйлав. 65 Тийн 
бөгөөд эзэн нь нойроос сэрсэн мэт болон хатуу архийг уугаад бархирагч 
мэт босов. 66 Тийн бөгөөд тэр нь өөрийн дайснуудын арыг цохиж, 
тэднийг мөнхөд ичгүүрт өгөв. 67 Бас тэр нь Иосибын нутгийг орхин, 
Ифрагимын овгийг эс сонгон, 68 Иудегийн овог хийгээд өөрийн янагласан 
Шиуна уулыг сонгов. 69 Тийн бөгөөд тэр нь тэр нь тэнд өндөр нутаг мэт 
хийгээд мөнхөд баталсан дэлхий мэт өөрийн сүмийг үүдэв. 70 Бас тэр нь 
Давид боолоо сонгоод, хонины хорооноос авч, 71 өөрийн улс Яакув 
хийгээд өөрийн өмч болсон Израйлыг сахихын тул саагдагч хоньдыг 
даахаас авчрав. 72 Тийн бөгөөд тэр нь ариун зүрхээр хийгээд эрдэмт 
гараараа тэднийг удирдав.  

Далан есдүгээр бүлэг  

Асабын бичсэн псалма 1 Бурхаан! Бали номтон нь чиний өмчинд ороод, 
чиний ариун сүмийн бузарлан, Иерусаламыг овоонууд болгон, тавив. 2 
Тэд нь чиний боолуудын хүүрүүдийг огторгуйн шувуудын идлэг болгон 
өмч, чиний ариунуудын махбодыг ертөнцийн ангуудад өгөв. 3 Тэд нь 
тэдний цусыг Иерусалимыг тойруулан ус мэт асгав. Тийнхүү тэднийг 
болох хүнгүй. 4 Бид айлууддаа шоовдор болон биднийг тойрогчдод 
элэглэл хийгээд наадам болов. 5 Жахуа аа! Чи хэзээ болтол хилэгнэх 



буюу? Чиний атаархал нь хэзээ ч гал мэт бадрах буюу? 6 Чамайг үл 
мэдэгч улсуудад хийгээд чиний нэрэнд үл дуудагч эзэлгүринд хилэнгээ 
асган соёрх! 7 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь Яакувыг идэн, түүний 
нутгийг эвдэв. 8 Бидний урьд хилэнцсийг үл санан соёрх! Харин чиний 
нигүүлсэл нь биднийг түргэнээр угтах болтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
бид машид зүдгүүрсэн буй. 9 Бидний тонилголын бурхан аа! Өөрийн 
нэрийг цог жавхлангийн тул бидэнд туслан өөрийн нэрийн тул биднийг 
тонилгон, бидний нүглүүдийг арилган соёрх! 10 Улсууд нь тэдний бурхан 
хаана буй? хэмээн юуны тул өгүүлэх буюу. Чиний боолуудын 
асгаруулагдсан цусны нэхвэр нь улсын дотор бидний нүдний өмнө 
мэдэгдэх болтугай! 11 Хоригдсоны уйллага нь чиний өмнө ирэх болтугай! 
Чиний сарвуунууд их бядлын ёсоор үхэх болсныг авран соёрх! 12 Эзэн 
ээ! Бидний шадар агчдын чамайг хараасан хараалыг тэдэнд долоон 
давхараар хариулан соёрх! 13 Тийн бөгөөд чиний болон чиний 
бэлчээрийн хоньд биднээр чамайг мөнхөд магтан, хамаг үеүд болтол 
чиний магтаалыг дэлгэрүүлэх буй.  

Наядугаар бүлэг  

Шашаним Идудын тэргүүн хөгжимчинд Асабын бичсэн псалма 1 Иосибыг 
хонь мэт удирдагч Израйлын хоньч оо! Киробуудын дээр суугч аа! 
Гэгээрэн соёрх! 2 Ифрагимын өмнө хийгээд Бияамины өмнө ба 
Манасшийн өмнө хүчээ сэрүүлэн, биднийг тонилгохын тул ирэн соёрх!•  3 
Бурхаан! Биднийг буцаан нүүрээ гийгүүлэн соёрх! Тийн бөгөөд бид 
тонилгогдох буй. 4 Чуулганын Жахуа бурхаан! Чи өөрийн улсын 
залбиралд хэзээ болтол хилэгнэх буюу? 5 Чи тэднийг нулимсны талхаар 
тэжээн, тэдэнд гурав болгосон хэмжүүрийн нулимсыг уулгав. 6 Чи бидний 
айлуудын тул биднийг дэмжүүллэг болгон тавьсан бөгөөд бидний 
дайснууд нь өөр зуураа инээлцэнэ. 7 Чуулгадын бурхаан! Биднийг 
буцаан, нүүрээ гийгүүлэн соёрх! Тийн бөгөөд бид тонилгогдох буй. 8 Чи 
Египетээс үзмийн ишийг авчраад, улсыг хөөн гаргаж, түүнийг суулгав. 9 
Чи түүний тул газрыг бэлдэн, түүнийг үлэмжээр үндэслүүлсэн буй. Тэр ч 
бүхэл газрыг дүүргэв. 10 Хадад нь түүний сүүдрээр бүрхэгдсэн бөгөөд, 
түүний салаанууд нь бурхны хуш мэт болов. 11 Тэр нь гишүүдээ далай 
хүртэл хийгээд салаануудаа мөрөн хүртэл дэлгэрүүлэв. 12 Тийн болохул 
замаар хамаг өнгөрөгчдийн түүнийг таслахын тул чи түүний хүрээг юуны 
тул эвдсэн буюу? 13 Ойн будан нь түүнийг эдвддэг бөгөөд, хээрийн ан нь 
түүнийг иднэ. 14 Чуулгадын бурхаан! Буцан, огторгуйгаас харж ширтэн, 
энэ үзмийг зулгаан соёрх! хэмээвээс 15 Чиний баруун мутрын суулгасан 
хийгээд чиний өөрт баталсан салааг зулгаан соёрх! 16 Тэр нь галаар 
түлэгдэн цавчигдав. Чиний нүүрийн зэмлэлээс тэд нь эвдрэв. 17 Чиний 



мутар нь чиний баруун мутрын эрийн дээр байн чиний өөрт баталсан 
хүний хөвгүүний дээр байх болтугай! 18 Тийн бөгөөд бид чамаас үл 
төөрөх буй. Биднийг амьдруулан соёрх! Тийнхүү бид чиний нэрэнд 
дуудах буй. 19 Чуулгадын Жахуа бурхаан! Биднийг буцаан, нүүрээ 
гийгүүлэн соёрх! Тийн бөгөөд бид тонилгогдох буй.  

Наян нэгдүгээр бүлэг  

Китидын тэргүүн хөгжимчинд Асабын бичсэн псалма 1 Бидний хүч болсон 
бурхны өмнө жаргалдагтун! Яакувын бурханд дуулан цэнгэлдэгтүн! 2 
Магтаалын дууг өргөн, хэнгэрэг хийгээд сайхан дуут ятгыг хууртай 
авчрагтун! 3 Шинэ сард болон бидний тогтоогдсон сайн өдөр бүрээг 
татагтун! 4 Тэр юуны тул хэмээвээс, энэ нь Израйлын тул тогтоол болон 
Яакувын бурхны зарлиг буй. 5 Тэр нь Иосибын Египет газраас гарахад 
түүний гэрчлэлгээ болгон тавьсан буй. Тэнд би эс мэдсэн хэлийг сонсов. 
6 Би түүний мөрийг ачаанаас хагацуулсан бөгөөд, түүний гар нь саваас 
суллагдав. 7 Чиний зовлонгийн цагтаа намайг дуудахад, би чамайг 
тонилгов. Би чамайг аянгын нууц газраас сонсон, чамайг Мирибийн 
усуудад шинжлэв. Шила. 8 Миний улс аа! Сонсогтун! Тийнхүү би танд 
гэрчлэх буй. Аяа! Израйл аа! Хэрвээ та намайг сонсох болбоос ямар вэ? 
9 Бус бурхныг биедээ үл байлган бус бурханд мөргөн бүү үйлдэгтүн! 10 
Би таныг Египет газраас гаргасан таны Жахуа бурхан мөн. Амаа нээгтүн! 
Тийн бөгөөд би түүнийг дүүргэх буй. 11 Тийн боловч миний улс нь миний 
дууг эс сонсов. Израйл нь намайг эс дуршив. 12 Тийнхүү би тэдний 
зүрхний дураар тэднийг орхисон бөгөөд тэд ч өөрийн санааны ёсоор 
явав. 13 Аяа, хэрэв миний улс нь намайг сонссон бөгөөд Израйлын 
хөвгүүд нь миний замаар явсан болбоос, 14 би тэдний дайснуудыг 
түргэнээр даран, тэдэнд эсэргүүцэлдэгчдийн тус мутраа өргөх бөлгөө. 15 
Жахуаг өшөөлөгчид нь тэдний эрхэнд орох бөгөөд тэдний цаг нь мөнх 
болох бөлгөө. 16 Тэр нь тэднийг шалгарсан буудайгаар тэжээж хаднаас 
авсан балаар хангах бөлгөө.  

Наян хоёрдугаар бүлэг  

Асабын бичсэн псалма 1 Бурхан нь хүчтэний чуулгад байн бурхдын дунд 
шийдвэрийг гаргана. 2 Та хэзээ болтол буруугаар шүүн, хилэнцтэний 
нүүрийг хүндлэх буюу? Шила. 3 Үгээгүү хийгээд өнчдийг шүүн, дарагдагч 
хийгээд ядууд зөвийг үйлдэгтүн! 4 Үгээгүү хийгээд ядууг авран, 
хилэнцтэний гараас тонилгогтун! 5 Тэд нь үл мэдэж ухан, харанхуйн 
дотор явна. Дэлхийн хамаг суурьд нь хөдлөв. 6 Би ийн; Та бурхад болон 
бүгдээр дээр үгүй дээдийн үрс мөн хэмээн өгүүлсэн бөлгөө. 7 Тийн 
боловч та хүн мэт үхэн, тэргүүлэгчдийн нэгэнтэй адил ёсоор унах буй. 8 



Бурхан аа! Босон, дэлхийг шүүн соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, чи хамаг 
улсуудыг эзлэх буй.  

Наян гуравдугаар бүлэг  

Асабын дуу болон псалма болой 1 Бурхаан! Дуугүй үл болон соёрх! 
Бурхаан! Чимээгүй үл болон үл амран соёрх! 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Мана. Чиний дайснууд нь цуугин, чамайг өшөөлөгчид нь толгойгоо өргөв. 
3 Тэд нь чиний улсын тус мэхээр санаачлалцан чиний халхлагчдын тус 
зөвөлгөөнийг үйлдэнэ. 4 Жич, тэд нь ийн; Израйлын нэрийг үүнээс хойш 
үл дурдахын тул бид өдөж тэдний улсаас хоосруулъя хэмээн 
өгүүлэлцэнэ. 5 Тэд нь нэгэн санаагаар зөвөлгөөнийг үйлдэж, чиний тус 
холболгоонд оролцов хэмээвээс, 6 Идум хийгээд Ишмайлтан ба Муваб 
хийгээд Хагартны майхнууд буй. 7 Бас Кибил хийгээд Амун ба Амалиг 
хийгээд Филистин нь Тирт суугчидтай буй. 8 Бас Ассур нь тэдэнтэй 
нийлэлцсэн бөгөөд Лодын хөвгүүн нь тэдэнд туслагчид болов. Шила. 9 
Чи Мидиантан хийгээд Шишир ба Заван Хисэн горхийн тэнд үйлдсэн мэт 
түүнчлэн тэдэнд үйлдэн соёрх! 10 Тэд хэмээвээс индэрт хоосруулагдаад 
газрын ховир болов. 11 Тэдний ноёдыг Орив хийгээд Зияав мэт болгон, 
тэдний хамаг тэргүүлэгчдийг Жив хийгээд Залмуна мэт болгон соёрх! 12 
Тэд нь Бурхны нутгуудыг эзэлье хэмээн өгүүлэлцэнэ. 13 Миний бурхаан! 
Тэднийг нэг мөөр мэт болгон салхиар хийсгэгдэх тарианы гуурс мэт 
болгон соёрх! 14 Гал нь ойг түймэрддэг мэт хийгээд нөл дөл нь хаддыг 
түлдэг мэт. 15 Түүнчлэнхүү өөрийн хуй салхиар тэднийг хөөн, хуйгаараа 
тэднийг эвдрүүлэн соёрх! 16 Жахуа аа! Чиний нэрийг тэдний бэдрэхийн 
тул тэдний нүүрийг ичгүүрээр дүүргэн, соёрх! 17 Тэд нь мөнхөд гутамшигт 
болоод эвдрүүлэгдэх болтугай! Бас тэд нь чичирч үхэх болтугай! 18 Тийн 
бөгөөд чиний нэрийг Жахуа мөн хийгээд, чамайг бүхэл дэлхийн дээр 
ганцхан хамгийн дээд мөн хэмээн тэд нь мэдэх болтугай!  

Наян дөрөвдүгээр бүлэг  

Китидийн тэргүүн хөгжимчинд Кокийн хөвгүүдийн тул бичсэн псалма. 1 
Чуулгадын Жахуа аа! Чиний суудлууд нь ямар тааламжт буй? 2 Миний 
сүнс нь Жахуагийн хүрээнүүдийн тул ундаасч уйдна. Миний зүрх хийгээд 
миний бие нь амьд бурханд бархирна. 3 Чуулгадын Жахуа болон миний 
хаан хийгээд миний бурхаан! Чиний тахилын ширээний ойр шувууд нь 
үүрийг олж, хараацай нь зулзгадаа тавихын тул үүрийг олов. 4 Чиний гэрт 
суугчид нь амгалан мөн. Тэд нь чамайг үргэлжид магтах буй. Шила. 5 Аль 
хэн хүний хүч нь чиний дотор буй бөгөөс тэр амгалан мөн. Тэд нь чиний 
замуудыг ихэд хүснэ. 6 Тэд нь уйлалгын бэлээр өнгөрч, түүнийг усны 
булагт урвуулна. Бороо нь нууруудыг дүүргэнэ. 7 Тэд нь хүчээс хүчинд 



одож, Шиунад бурхны өмнө үзэгдэнэ. 8. Чуулгадын Жахуа бурхаан! 
Миний залбиралыг сонсон соёрх! Яакувын бурхаан! Чагнан соёрх! 9 
Бурхаан! Бидний халхыг үзэн, өөрийн тосолсоннүүрийг ширтэн соёрх! 10 
Тэр юуны тул хэмээвээс, чиний хүрээний дотор нэгэн өдөр байх нь 
мянган өдөрөөс дээр буй. Хилэнцийн нутгуудад суухаас бурхны гэрийн 
үүдийг сахихыг би үлэмж хүснэ. 11 Тэл юуны тул хэмээвээс, Жахуа 
бурхан нь нар хийгээд халх буй. Жахуа нь хайр хийгээд цог жавхланг өгөх 
буй. Тэр нь үнэнээр явагчдад сайныг өгвөл өгхүеэ үл байх буй. 12 
Чуулгадын Жахуа аа! Чамд түшигч хүн нь амгалан мөн.  

Наян тавдугаар бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Кокийн хөвгүүдийн тул бичигдсэн псалма 1 Жахуа 
аа! Чи өөрийн газрыг нигүүлсэж, Яакувын олзлогдсоныг буцаав. 2 Чи 
өөрийн улсын бурууг өнгөрүүлэн, тэдний хамаг нүглийг бүрхээв. Шила. 3 
Чи хамаг хилэнгээ зогсоож, халуун хилэнгээ буцаав. 4 Бидний 
тонилголын бурхаан! Биднийг буцаан, бидний тус агсан хилэнгээ зогсоон 
соёрх! 5 Чи бидний тус мөнхөд хилэгнэх хилэнгээ үеэс үе болтол байлгах 
буюу? 6 Чиний улсын чиний учир баясахын тул, чи буцаан биднийг үл 
амьдруулах буюу? 7 Жахуа аа! Өөрийн өршөөлийг бидэнд үзүүлэн 
өөрийн тонилголыг бидэнд өгөн соёрх! 8 Би Жахуа бурхны юун зарлиг 
болохыг сонсох буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь өөрийн улс хийгээд 
ариунуудад эвтэй зарлиг болох буй. Зүгээр тэд нь дэмийлэлд үл буцах 
болтугай! 9 Бидний газрын дээр цог жавхлангийн нутаглахын тул түүнээс 
айгчдад түүнийг тонилгол нь үнэхээр ойр буй. 10 Өршөөл хийгээд үнэн нь 
учралдсан бөгөөд зөв хийгээд эв нь таалалцсан буй. 11 Үнэн нь газраас 
гарах бөгөөд зөв нь огторгуйгаас ширтэх буй. 12 Тийн бөгөөд Жахуа нь 
сайныг өгөх бөгөөд, бидний газар нь үрсээ өгөх буй. 13 Зөв нь түүний 
өмнө одож, түүний гишигдлүүдийг замын дээр тавих буй.  

Наян зургадугаар бүлэг  

Давидын бичсэн залбирал 1 Ехуваа аа! Чихээрээ чагна. Намайг сонсон 
соёрх! Яагаад гэвэл, би дарагдаад үхэх буй. 2 Миний сүнсийг сахин 
соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, би ариун буй. Бурхан аа! Чамд түшигч боолоо 
тонилгон соёрх! 3 Ехуваа аа! Намайг нигүүлсэн соёрх! Тэр юуны тул 
гэвэл, би өдөр бүр чамд дуудна. 4 Өөрийн боолын сүнсийг баясган соёрх! 
Тэр юуны тул гэвэл, Эзэн ээ! би сүнсээ чамд өргөнө. 5 Тэр юуны тул 
гэвэл, Эзэн ээ! чамд хамаг дуудагчдад чи сайн хийгээд өршөөлтэй ба 
маш нигүүлсэхэд буй. 6 Ехуваа аа! Миний залбирлыг сонсон, миний 
гуйлгын дууг чагнан соёрх! 7 Би өөрийн гаслангийн өдөрт чамд дуудах 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи намайг сонсох мөн. 8 Эзэн ээ! Бурхдын дотор 



чамд адил үгүй бөгөөд чиний үйлсэд адил үйлс үгүй буй. 9 Эзэн ээ! Чиний 
бүтээсэн хамаг улсууд нь ирээд чиний өмнө мөргөн, чиний нэрийг магтах 
буй. 10 Тэр юуны тул гэвэл, чи их буй бөгөөд гайхамшгууд үйлдэнэ. Чи 
ганцаар бурхан буй. 11 Ехуваа аа! Өөрийн замыг надад үзүүлэн соёрх! 
Би бээр чиний үнэнээр явах буй. Чиний нэрээс айхын тул зүрхийг ганц 
болгон соёрх! 12 Миний эзэн бурхан аа! Би бүхэл зүрхээрээ чамайг 
магтан, чиний нэрийг мөнхөд хүндлэх буй. 13 Тэр юуны тул гэвэл, чиний 
өршөөнгүй нь надад их буй бөгөөд чи миний сүнсийг доод тамаас 
тонилгосон буй. 14 Бурхан аа! Омгорхогууд нь миний тус босно. Хорт 
чуулган нь миний амийг бэдэрнэ. Тэд нь чамайг өмнөө үл тавина. 15 
Зүгээр, чи хайрт хийгээд өршөөлт ба хүлцэгнүй хийгээд маш нигүүлсэлт 
ба үнэн эзэн бурхан буй. 16 Миний дээр ширтэж, намайг нигүүлсэн соёрх! 
Өөрийн хүчийг боолдоо өгөн, өөрийн шивэгчний хөвгүүнийг тонилгон 
соёрх! 17 Надад нэг сайны бэлгийг үйлдэн соёрх! Тийнхүү Ехуваа аа! 
Чиний амийг туслан амруулахад, намайг өшөөлөгчид нь үзэж, ичих 
болтугай!  

Наян долдугаар бүлэг  

Кокийн хөвгүүдийн тул бичигдсэн псалма болон дуу болой 1 Түүний 
суурьд нь ариун уулны дээр буй. 2 Жахуа нь Шиунагийн хаалгыг Яакувын 
хамаг нутгуудаас үлэмж янаглана. 3 Бурхны балгас аа! Чиний учир 
алдартнууд нь дэлгэрүүлэгдэнэ. Шила. 4 Намайг мэдэгчдийн дунд би 
Египет хийгээд Бабилоныг дурдах буй. Мана. Филистияа хийгээд Тир нь 
Ифиуфитай байх буй энэ нь тэнд төрөгдсөн бөлгөө. 5 Бас Шиунагийн 
учир; Тэр хийгээд тэр нь түүний дотор төрөгдсөн буй хэмээн өгүүлэгдэх 
буй. Дээр нь үгүй дээд өөрөө түүнийг батлах буй. 6 Жахуа нь улсуудын 
бичээлэлд, Энэ нь үүний дотор төрөгдөв хэмээн бичих буй. Шила. 7 Бас 
дуулагчид хийгээд наадагчид нь; Миний хамаг булгууд нь чиний дотор 
буй хэмээн дуулах буй.  

Наян наймдугаар бүлэг  

Махалад Лияяанудын тэргүүн хөгжимчинд Израхайн аймгийн Химаны 
Кокийн хөвгүүдийн тул бичигдсэн 1 Миний тонилголын Жахуа бурхаан! Би 
өдөр хийгээд шөнөөр чиний өмнө дуудна. 2 Миний залбирал нь чиний 
өмнө хүрэх болтугай! Миний бархирлыг чихээрээ чагнан соёрх! 3 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, миний сүнс нь зовлонгоор машид дүүрэн бөгөөд 
миний амь нь хүүрийн булшинд ойртов. 4 Би хүүрийн булшинд 
орогчидтой тоологдож, хүчгүй хүн мэт болов. 5 Бас би үхэгсдийн дотор 
сул болоод, чамд эс санагдан атал хүүрийн булшны дотор алагдан 
хэвтэгчид хийгээд чиний мутраас холдон гологдогсодтой адил болой. 6 



Чи намайг маш дор нүхний дотор, харанхуйн дотор, гүний дотор тавив. 7 
Чиний хилэн нь намайг хашна. Чи өөрийн хамаг давалгаадаар намайг 
зовоов. Шила. 8 Чи миний танилуудыг надаас холдуулан, тэдэнд намайг 
жигшүүрт болгов. Би хаагдаад гарч үл чадна. 9 Миний нүд нь гашуудлаас 
уйдна. Жахуа аа! Би өдөр бүрт чамд дуудъюу. Алгаа чамд сунгамой. 10 
Чи үхэгсэдэд гайхамшигуудыг үйлдэх буюу? Үхэгсэд нь босч чамайг 
магтах буюу? Шила. 11 Чиний өршөөл нь хүүрийн буршны дотор 
дэлгэрүүлэгдэх бөгөөд чиний үнэн нь хоосорлогын дотор дэлгэрүүлэгдэх 
буюу? 12 Чиний гайхамшигууд нь харанхуйн дотор мэдэгдэх бөгөөд 
чиний зөв нь мартлагын газар мэдэгдэх буюу? 13 Зүгээр Жахуа аа! Би 
чамд дуудна. Миний залбирал нь эртээр чамайг урьдана. 14 Жахуа аа! 
Чи юуны тул миний сүнсийг огоорон, нүүрээ юуны тул надаас нуусан 
буюу? 15 Би залуу наснаас зовоогдож үхэх болов. Би чиний аймшигийг 
дааж ухаангүй болов. 16 Чиний халуун хилэн нь миний дээр алсдана. 
Чиний аймшигууд нь намайг эвдрүүлэн амой. 17 Тэд нь аливаа өдөр ус 
мэт намайг тойрон хамтаар намайг хүрээлэв. 18 Чи миний амраг хийгээд 
нөхрийг надаас холдуулж, миний танилуудыг харанхуйд холдуулав.  

Наян есдүгээр бүлэг  

Израхийн аймгийн Итаны сургамжит псалма 1 Би Жахуагийн өршөөлийг 
мөнхөд дуулан, амаараа хамаг үеүдэд чиний үнэнийг мэдүүлэх буй. 2 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, өршөөл нь мөнхөд үүдэгдэх бөгөөд чи огторгуйн 
дээр өөрийн үнэнийг батлах буй хэмээн би өгүүлсэн буй. 3 Би өөрийн 
сонгосон хүнтэй тогтоолыг тогтоон, өөрийн Давид боолд ийн; 4 Би чиний 
үрсийг мөнхөд батлан, чиний ширээг хамаг үеүд болтол үүдэх буй хэмээн 
тангаргаласан буй. Шила. 5 Жахуа чиний гайхамшигуудыг огторгуй нь 
магтах бөгөөд чиний үнэн нь ариунуудын чуулганы дотор магтагдах 
болтугай! 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, огторгуйн дээр Жахуатай хэн адил 
буюу? Хүчтэний хөвгүүдийн хооронд Жахуад хэн адилдму? 7 Бурхан нь 
ариунуудын чуулганд их аймшигт болон түүнийг тойрогчдоос айгдах 
ёстой. 8 Чуулгадын Жахуа бурхаан! Чам мэт хэн хүчтэй эзэн буюу? Жич, 
чиний үнэн нь чамайг тойрно. 9 Чи далайн омгорхог байдлын дээр 
тэргүүлнэ. Түүний давалгаадын хөдлөхөд чи тэднийг номхруулна. 10 Чи 
Рахабыг алагдсан мэт болгон эвдрүүлэн, өөрийн бат сарвуугаар 
дайснуудаа тархаав. 11 Огторгуй нь чиний хийгээд дэлхйи ч чиний буй. 
Чи ертөнц хийгээд түүний түгээмлийг бүтээв. 12 Чи хойд хийгээд өмнө 
зүгийг бүтээв. Табур хийгээд Хирмун нь чиний нэрийн учир жаргалдана. 
13 Чиний сарвуу нь бат буй. Чиний мутар нь хүчтэй буй. Чиний баруун 
мутар нь өндөр буй. 14 Зөв хийгээд шүүвэр нь чиний ширээний суурин 
буй. Өршөөл хийгээд үнэн нь чиний өмнө урьтан одно. 15 Жаргалын дууг 



мэдэгч улс нь амгалан буй. Жахуа аа! Тэд нь чиний нүүрийн гэрлээр яван 
16 чиний нэрээр өдөр дуустал жарган, чиний зөвөөр өргөгдөх буй. 17 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, чи тэдний хүчний чимэг мөн. Чиний сайн тааллаар 
бидний эвэр нь өргөгдөх буй. 18 Тэр юуны тул хэмээвээс, бидний халх нь 
Жахуагаас хийгээд бидний хаан нь Израйлын маш ариун бурханаас буй. 
19 Тэр цагт чи өөрийн ариунд үзэгдлээрээ зарлиг болруун; Би нэгэн 
хүчтэйн дээр тусыг тавин улсаас сонгосноо өргөмжлөв. 20 Би өөрийн 
Давид боолыг олж, өөрийн ариун тосоор түүний тослов. 21 Миний мутар 
нь түүнтэй тогтох бөгөөд миний сарвуу нь түүнийг батлах буй. 22 Дайсан 
нь түүнийг үл дарах бөгөөд хилэнцтэн хүн нь түүнийг үл зовоох буй. 23 Би 
түүний дайснуудыг түүний өмнө эвдрүүлэн, түүнийг өшөөлөгчдийг зовоох 
буй. 24 Зүгээр миний үнэн хийгээд миний өршөөл нь түүнтэй байх бөгөөд 
миний нэрээр түүний эвэр нь өргөмжлөгдөх буй. 25 Би түүний гарыг 
далайд тавин түүний баруун гарыг мөрдөд тавих буй. 26 Тэр нь намайг; 
Миний эцэг ээ! Чи миний бурхан хийгээд миний тонилголын хад мөн 
хэмээн дуудах буй. 27 Үнэхээр би түүнийг тэргүүн төрөгсдсөн болгон 
дэлхийн хаднаас дээш болгох буй. 28 Би өөрийн өршөөлийг түүний тулд 
мөнхөд хадгалах бөгөөд миний тогтоол нь түүнтэй итгэлтэйгээр байх буй. 
29 Жич, би түүний үрийг мөнхөд байлган, түүний ширээг огторгуйн өдрүүд 
мэт байлгах буй. 30 Хэрвээ түүний үрс нь миний тогтоолыг орхин, миний 
шүүврүүдээр үл явах бөгөөс, 31 хэрвээ тэд нь миний тогтоолыг таслан, 
миний захиануудыг үл сахих бөгөөс эл, 32 Би тэднийг хилэнцийг модоор 
засаглан, тэдний бурууг цохилгоор засаглах буй. 33 Зүгээр би түүнээс 
өөрийн өршөөлийг үл аван, өөрийн үнэнээр үл мэхлэх бөгөөд, 34 өөрийн 
тогтоолыг үл эвдрүүлэн, өөрийн уруулаас гарсан үл хувилгах буй. 35 Би 
Давидад худлаар зарлиглахгүй хэмээн нэгэнт өөрийн ариутгалаар 
тангарагласан буй. 36 Түүний үр нь мөнхөд байх бөгөөд түүний ширээ нь 
миний өмнө нар мэт байх буй. 37 Тэр нь сар мэт болон, үүлний дотор 
итгэлтэй гэрч мэт мөнхөд байх буй хэмээн зарлиг болов. Шила. 38 Тийм 
боловч чи огоорч жигшүүрээд өөрийн тосолсны тус хилэгнэсэн буй. 39 Чи 
өөрийн боолтой тогтоосон тогтоолыг огоорч, түүний титмийг газар хүртэл 
доромжлов. 40 Чи түүний хамаг хүрээг эвдээд, түүний бат гэрүүдийг 
эвдрэлд хувилгав. 41 Замаар хамаг өнгөрөгчид нь түүнийг тонодог. Тэр 
нь өөрийн айлуудын шоовдор болов. 42 Чи түүний дайснуудын баруун 
гарыг өргөөд түүний хамаг эсэргүүцэгчдийг баясгав. 43 Түүний сэлмийн 
ирийг хэлбэрүүлэн түүнийг дайнд эс батлав. 44 Чи түүний үзэсгэлэнг үгүй 
болгон, түүний ширээг газарт хаяв. 45 Чи түүний залуу насны өдрүүдийг 
богинотгон түүнийг ичгүүрээр бүрхээв. Шила. 46 Жахуа аа! Чи хэзээ 
болтол, чи үргэлжид нуух буюу? Чиний хилэн нь гал мэт бадрах буюу? 47 
Миний насны ямар богино ахуйг санан соёрх! Чи хүний хамаг хөвгүүдийг 
юуны тул дэмийгээр бүтээсэн буюу. 48 Үхлийг үл үзэн суугч хэн хүн буй 



буюу? Тэр хүн нь амиа хүүрийн булшны эрхээс тонилгох буюу. Шила. 49 
Эзээн! Чиний Давидад үнэнээр тангарагласан урьд өршөөлүүд нь хаана 
буюу? 50 Эзээн! Өөрийн боолуудын ичгүүрийг санан соёрх! Би өөрийн 
дээрээ хамаг хүчит улсаас ичгүүрийг даана. 51 Тэр хэмээвээс, чиний 
дайснуудын ичээсэн буй. Жахуа аа! Тэд нь чиний тосолсны мөрүүдийг 
ичээнэ. 52 Жахуа нь мөнхөд магтагдах болтугай! Энэ мэтээр болох 
болтугай! Энэ мэтээр болох болтугай!  

Ердүгээр бүлэг  

. Бурхны Мөших хүний бичсэн залбирал 1 Эзэн ээ! Чи ямар ч үед бидний 
хоргодол хоргодох мөн. 2 Хаддын бүтээгдэхээс урьд хийгээд чиний 
дэлхий болон ертөнцийг бүтээхээс урьд чи мөнхөөс мөнх болтол бурхан 
мөн. 3 Чи хүнийг хумхинд буцаан хүний хөвгүүнээ буцаагтун! гэж зарлиг 
болдог. 4 Тэр юуны тул гэвэл, чиний нүдний өмнө мянган жил нь өнгөрсөн 
өчигдөр мэт болон шөнийн харуул мэт буй. 5 Чи тэднийг усны үер мэт 
аваачна. Тэд нь нойр мэт буй. Тэд нь өглөөгүүр ургах ногоо мэт буй. 6 
Тэд нь өглөөгүүр цэцэглэж ургавч, үдшээр цавчигдан хатна. 7 Тэр юуны 
тэл гэвэл, бид чиний хилэнгээр хоосруулагдан чиний уурлал нь 
зовоогдоно. 8 Чи бидний хилэнцсийг өмнөө тавин, бидний нууцуудыг 
нүүрний гэгээний өмнөө тавьсан буй. 9 Тэр юуны тул гэвэл, бидний хамаг 
өдрүүд нь чиний таалалгүйгээр хохирно. Бид насуудаа үг мэт дуусгана. 
10 Бидний насны өдрүүд нь далан нас буй. Хэрэв хүчээр наян насанд 
хүрвэл, тэдний тэнхээ нь зовлон болон уйтгар буй. Тэр юуны тул гэвэл, 
тэд нь түргэнээр өнгөрдөг бөгөөд бид ч ниснэ. 11 Чиний хилэнгийн хүчийг 
хэн мэднэ. Чиний хилэн нь чиний аймшиг мэт буй. 12 Бидний зүрхийг 
цэцнээр явуулахын тулд бидний өдрүүдийг тоолохыг бидэнд мэдүүлэн 
соёрх! 13 Жахува аа! Хэзээ болтол байх вэ? буцаад өөрийн боолуудын 
учир гэмшин соёрх! 14 Өөрийн өршөөлөөр биднийг эрт цатган соёрх! 
Тийн бөгөөд бид хамаг өдрүүддээ баясалцан жаргалдах буй. 15 Чиний 
биднийг зовоосон өдрүүдийн ёсоор болон бидний зовлонг үзсэн 
жилүүдийн ёсоор биднийг жаргүүлан соёрх! 16 Чиний үйлдвэр нь чиний 
боолуудын дээр үзэгдэх бөгөөд чиний цог жавхлан нь тэдний хөвгүүдийн 
дээр үзэгдэх болтугай! 17 Тийнхүү бидний Жахува бурхны үзэсгэлэн нь 
бидэнтэй байх болтугай! Жич, бидний гарын үйлдвэрийг бидэнд тогтоон 
соёрх! Бидний гарын үйлдвэрийг тогтоон соёрх!  

Ерэн нэгдүгээр бүлэг  

1 Дээр үгүй дээдийн нууцад суугч нь аугаа хүчтийн сүүдрийн дотор байх 
буй. 2 Би Жахуагийн учир ийн; Тэр нь миний хоргодол хийгээд миний 
халхлагч ба миний бурхан мөн. Би түүнд түших хэмээн өгүүлэх буй. 3 Тэр 



нь чамайг агнагчийн урхиас хийгээд хохиролт боомоос үнэхээр тонилгох 
буй. 4 Тэр нь чамайг ундаараа бүрхээх бөгөөд чи түүний далайн доор 
халхлагдах буй. Түүний үнэн нь чиний халх хийгээд бамбай буй. 5 Чи 
шөнийн аймшигаас хийгээд өдрөөр үсрэгч сумнаас ч үл айн, 6 харанхуйн 
дотор явагч халдварт өвчнөөс хийгээд хагас өдөр хоосруулагч эвдрэлээс 
үл айх буй. 7 Чиний дэргэд мянга унах бөгөөд чиний баруун этгээдэд маш 
олон нь унах буй. Тийн боловч тэр муу нь чамд үл хүрэх буй. 8 Чи ямагт 
нүдээрээ ширтэн хилэнцтэний нэхэлгээс үзэх буй. 9 Чиний Жахуаг 
өөрийн хоргодол болгон дээргүй дээдийг өөрийн түшлэг болгосны тул, 10 
чамд хор нь үл учрах бөгөөд цохилго нь чиний суудалд үл ойртох буй. 11 
Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь чиний хамаг замуудаар чамайг сахихын 
тул, чиний учир өөрийн анхилуудад захих буй. 12 Чиний хөлөөрөө 
чулуунд үл бүдрэхийн тул тэд нь гартаа чамайг өргөх буюу. 13 Чи арслан 
хийгээд могойн дээр гишгэн, залуу арслан хийгээд лууны дээр гишгэх 
буй. 14 Түүний намайг янагласны тул би ч түүнийг тонилгох бөгөөд 
түүний миний нэрийг мэдсэний тул би ч түүнийг өргөмжлөх буй. 15 Тэр нь 
намайг дуудах бөгөөд би ч түүнийг сонсч, түүнтэй зовлонд байж, түүнийг 
тонилгож, хүндтэй болгох буй. 16 Би түүнийг олон өдрүүдээр ханган, 
өөрийн тонилголыг түүнд үзүүлэх буй.  

Ерэн хоёрдугаар бүлэг  

Саббат өдрийн тул псалма болон дуу болой 1 Жахуаг магтах бөгөөд 
дээргүй дээд ээ! Чиний нэрийг дуулах ба, 2 өглөөгүүр чиний өршөөнгүйг 
хийгээд шөнөөр чиний үнэнийг дэлгэрүүлэн, 3 арван чавхдаст хөгжмөөр 
хийгээд магтаалт хуураар ба, сайхан чимэгт ятгаар тэнхрүүлэх нь сайн 
буй. 4 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа аа! Чи өөрийн үйлдвэрээр намайг 
жаргуулав. Би чиний мутрын үйлсээр баясах буй. 5 Жахуа аа! Чиний үйлс 
нь ямар их буй. Чиний санаачлалууд нь маш гүн буй. 6 Будангүй ухаант 
хүн нь үл мэддэг бөгөөд тэнэг нь үүнийг үл ухдаг. 7 Хилэнцтэний нуга мэт 
ургах бөгөөдъ хамаг бурууг үйлдэгчдийн цэцэглэх нь тэдний мөнхөд 
хоосрохын тул болой. 8 Зүгээр Жахуа аа! Чи мөнхөд өндөр буй. 9 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Мана. Чиний дайснууд нь Жахуа аа! Мана. Чиний 
дайснууд нь эвдрэх бөгөөд хамаг бурууг үйлдэгчид нь тараагдах буй. 10 
Тийн боловч чи миний эврийг хилэнгийн эвэр мэт өргөмжлөн, намайг 
шинэ тосоор тослох буй. 11 Тийн бөгөөд миний нүд нь миний дайснуудыг 
харан, миний чих нь миний тус босогч хилэнцтэний учир сонсох буй. 12 
Зөвт нь тост мод мэт ногоорон Ливанунгийн дээр байгч хуш мэт өсөх буй. 
13 Жахуагийн гэрийн дотор суулгагдагсад нь бидний бурхны хүрээний 
дотор ногоорох буй. 14 Тэд нь хөгширтөл жимстэй болон, элбэг хийгээд 
ногоон болох буй. 15 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь зөвтэй буй 



хэмээн үзүүлэхийн тул болой. Тэр нь миний хад бөгөөд түүний дотор 
буруу үгүй буй.  

Ерэн гуравдугаар бүлэг  

1 Жахуа нь эзэлмой. Тэр нь цог жавхлангаар өмсгөгдсөн буй. Жахуа нь 
аугаа хүчээр өмсгөгдөн бүслэгдсэн буй. Ертөнц нь батлагдаад үл хөдлөх 
буй. 2 Чиний ширээ нь эртнээс тогтоогдов. Чи мөнхөөс буй. 3 Жахуа аа! 
Мөрд нь өргөгдөнө. Мөрд нь дуу гаргана. Мөрд нь давалгаадаа өргөнө. 4 
Дээр байгч Жахуа нь олон усны дуунууд хийгээд далайн давалгаанаас 
хүчтэй буй. 5 Чиний гэрчлэлгээнүүд нь маш итгэлтэй буй. Жахуа аа! 
Чиний гэрт ариутгал нь мөнхөд зохистой буй.  

Ерэн дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Бурууг нээгч бурхаан! Бурууг нээгч Жахуа бурхаан! Гэгээрэн соёрх! 2 
Дэлхийг шүүгч ээ! Өргөмжлөгдтүгэй! Омгорхгуудад хариуг өгөн соёрх! 3 
Хэзээ болтол хилэнцтэн нь, Жахуа аа! Хэзээ болтол хилэнцтэн нь 
жаргалдах буюу? 4 Тэдний омголон ширүүнээр өгүүлнэ. Бурууг хамаг 
үйлдэгчид нь биеэрээ сайрхана. 5 Жахуа аа! Тэд нь чиний улсыг даран, 
чиний өмчийг зовооно. 6 Тэд бэлбэсэд хийгээд оролтыг алж, өнчдийг 
үхүүлнэ. 7 Тийн боловч тэд нь ийн; Эзэн нь үл үзэх, Яакувын бурхан ч үл 
мэдэх буй хэмээн өгүүлэлцэнэ. 8 Улсын дотор байгч будангуй ухаантан 
аа! Ухагтун! Тэнэгүүд ээ! Та хэзээ ухаантай болох буюу? 9 Чихийг 
бүтээсэн нь үл сонсох буюу? Нүдийг бүтээсэн нь үл харах буюу? 10 
Улсуудыг сургагч нь үл зэмлэх буюу? Хүнд мэдээг үзүүлэгч нь үл мэдэх 
буюу? 11 Жахуа нь хүний санаануудын дэмийлэл ахуйг мэднэ. 12 Жахуа 
аа! Чиний сургасан хийгээд чиний тогтоолоор ухуулсан хүн нь амгалан 
мөн. 13 Тэр хэмээвээс, хилэнцтэний тул нүхийг малтагдтал түүнийг хорт 
өдрүүдээс амгалахын тул болой. 14 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь 
өөрийн улсыг үл огоорон, өөрийн өмчийг үл орхих буй. 15 Зүгээр шүүвэр 
нь зөвд буцах бөгөөд хамаг шударга зүрхтэн нь түүнийг дагах буй. 16 
Хортны тус хэн миний тул босолцох буюу? Бурууг үйлдэгчдийн тус хэн 
миний тул байлцах буюу. 17 Хэрвээ Жахуа нь миний туслагч эс болсон 
болбоос миний сүнс нь дуугүй оронд түргэнээр нутаглах бөлгөө. 18 
Миний хөл нь хөдлөх буй хэмээн миний өгүүлсэнд, Жахуа аа! Чиний 
өршөөл нь намайг баталсан буй. 19 Миний дотор миний олон 
санаачлалын ахуйд чиний амаржууллаганууд нь миний сүнсийг баясгана. 
20 Тогтоолоор доромжлолыг зохиогч буруутай ширээ нь чамтай нөгцөх 
буюу. 21 Тэд нь зөвтийн амины тус цуглан, буруугүй цусыг буруушаана. 
22 Зүгээр Жахуа нь миний халх бөгөөд миний бурхан нь миний хоргодол 
хад мөн. 23 Бас тэр нь тэдний хилэнцийг тэдний дээр иргүүлэн, тэдний 



хорын дотор тэднийг таслах буй. Бидний Жахуа бурхан нь тэднийг таслах 
буй.  

Ерэн тавдугаар бүлэг  

1 Аяа ирэгтүн! Бид Жахуад дуулан, бидний тонилголын хаданд 
цэнгэлдье. 2 Бид түүний магтаалаар ирэн, түүнд дуугаар цэнгэлдье. 3 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь их бурхан болон хамаг бурхдын дээр их 
хаан буй. 4 Газрын гүнүүд нь түүний мутарт буй бөгөөд хадны оройнууд 
нь түүний ч буй. 5 Далай нь түүний буй бөгөөд тэр нь түүнийг бүтээв. 
Жич, түүний мутар нь хуурай газрыг бүтээв. 6 Ирэгтүн! Мөргөн уная. 
Бидний Жахуа бүтээгчийн өмнө сөгдөе. 7 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь 
бидний бурхан бөгөөд бид түүний бэлчээрийн улс болон түүний мутрын 
хоньд буй. Та бээр эдүгээ өдөр түүний дууг сонсох бөгөөс, 8 гэрэлтлэгт 
мэт бөгөөд говьд шинжлэлийн өдөр мэт зүрхдээ хатуу бүү бологтун! 9 
Тэнд таны эцэг нар нь намайг шинжлэн торчоод миний үйлсийг ч эс үзэв. 
10 Би дөчин жилийн туршаар тэр үеийн улсаас жигшээд ийн; Эд нь 
зүрхээр төөрөгч улс болон миний замуудыг үл мэднэ хэмээн зарлиг 
болгоод, 11 бас ийн; Тэд нь миний амарт үл орох хэмээн хилэнгээрээ 
тэдэнд тангараглав.  

Ерэн зургадугаар бүлэг  

1 Жахуад шинэ дууг дуулагтун! Бүхэл дэлхий ээ! Жахуад дуулагтун! 2 
Жахуад дуулан, түүний нэрийг магтагтун! Түүний тонилголыг өдрөөс өдөр 
болтол дэлгэрүүлэгтүн! 3 Улсын дотор түүний цог жавхланг дэлгэрүүлэн 
хамаг төрөлхтний дотор түүний гайхамшигуудыг дэлгэрүүлэгтүн! 4 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь их болон ихэд магтагдах ёст мөн. Тэр нь 
хамаг бурхдаас үлэмж айгдах ёстой буй. 5 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
балай номтны бурхад нь дэмийлэл буй. Зүгээр Жахуа нь огторгуйг 
бүтээсэн буй. 6 Цог жавхлан хийгээд хүндлэл нь түүний өмнө буй. Аугаа 
хүч хийгээд үзэсгэлэнт чимэг нь түүний сүмийн дотор буй. 7 Улсуудын 
төрөлтөн өө! Жахуад өргөгтүн! хэмээвээс, цог жавхлан хийгээд хүчийг 
Жахуад өргөгтүн! 8 Жахуад түүний нэрийг цог жавхланг өргөгтүн! 
Өргөлийг авчирч, түүний хүрээний дотор орогтун! 9 Ариутгалын 
үзэсгэлэнгээр Жахуад мөргөгтүн! Бүхэл дэлхий ээ! Түүний өмнө 
чичрэгтүн! 10 Балай номтны дотор ийн; Жахуа нь эзэлнэ хэмээн 
өгүүлэгтүн! Тиймийн тул ертөнц нь бат болон үл хөдөлнө. Тэр нь 
улсуудыг зөвөөр шүүх буй. 11 Огторгуй нь цэнгэлдэх бөгөөд дэлхий нь 
жаргалдах болтугай! Далай хийгээд түүнийг дүүрэгчид нь чимээг гаргах 
болтугай! 12 Хээр хийгээд түүний дотор юу байх нь жаргалдах болтугай! 
13 Тэр цагт ойн хамаг модод нь Жахуагийн өмнө баясалцах буй. Тэр 



юуны тул хэмээвээс, тэр нь ирнэ. Тэр нь дэлхийг шүүхийн тул ирнэ. Тэр 
нь ирнэ. Тэр нь дэлхийг шүүхийн тул ирнэ. Тэр нь ертөнцийг зөвөөр 
хийгээд улсын өөрийн үнэнээр шүүх буй.  

Ерэн долдугаар бүлэг  

1 Жахуа нь эзэлнэ. Дэлхий нь жаргах болтугай! Олон тоот арлууд нь 
цэнгэлдэх болтугай! 2 Үүлээс харанхуй нь түүнийг тойрно. Зөв хийгээд 
шүүвэр нь түүний ширээний суурь буй. 3 Гал нь түүний өмнө яван, түүний 
дайснуудыг тойрон түлнэ. 4 Түүний цахилгаан нь ертөнцийг гийгүүлсэн 
буй. Дэлхий нь түүнийг үзэж чичрэв. 5 Хадад нь Жахуагийн өмнөөс лав 
мэт хайлан, бүхэл дэлхийн эзний өмнөөс хайлна. 6 Огторгуй нь түүний 
зөвийг дэлгэрүүлдэг бөгөөд хамаг улсууд нь түүний цог жавхланг үзнэ. 7 
Зурсан хөргүүдэд шүтэгчид хийгээд дэмийллийг магтагчид нь ичих 
болтугай! Хамаг бурхаан! Түүнд мөргөгтүн! 8 Жахуа аа! Чиний 
шүүвэрүүдийн учир Шиуна нь сонсож баяссан бөгөөд Иудей охид нь 
жаргалдсан буй. 9 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа аа! Чи бүхэл дэлхий 
дээр өндөр болон, хамаг бурхдын дээр үлэмж өргөмжлөгдсөн буй. 10 
Жахуаг янаглагчид аа! Бурууг өшөөлөгтүн! Тэр нь өөрийн ариунуудын 
сүнсийг сахин тэднийг хилэнцтэний гараас тонилгоно. 11 Гэрэл нь 
зөвтийн дээр цацагддаг бөгөөд зөвт зүрхтний дээр жаргал нь цацагддаг. 
12 Зөвтөөн! Жахуагийн учир баясалцан түүнийг ариутгалын дурсгалын 
учир магтагтун!  

Ерэн наймдугаар бүлэг  

1 Жахуад шинэ дууг дуулагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь 
гайхамшигуудыг бүтээсэн буй. Түүний баруун мутар хийгээд түүний ариун 
сарвуу нь түүний тул дийлсэн буй. 2 Жахуа нь өөрийн тонилголыг 
үзүүлэн, улсуудын өмнө өөрийн зөвийг ил болгосон буй. 3 Тэр нь өөрийн 
өршөөл хийгээд үнэнийг Израйлын гэрт санасан буй. Дэлхийн хамаг 
хязгаар нь бидний бурхны тонилголыг үзсэн буй. 4 Бүхэл дэлхий ээ! 
Жахуад жаргагтун! Дуулан цэнгэлдэж, магтаалыг дуулагтун! 5 Жахуад 
ятгаар бас ятга хийгээд магтаалын дуугаар дуулагтун! 6 Жахуа хааны 
өмнө бүрээдээр хийгээд эврийн дуугаар цэнгэлдэгтүн! 7 Далай хийгээд 
түүнийг дүүрэгчид ба ертөнц хийгээд түүний дээр суугчид нь чимгийг 
гаргах болтугай! 8 Мөрд нь гаруудаа таших бөгөөд хадад нь хамтаар 9 
Жахуагийн өмнө баясалцах болтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь 
дэлхийг шүүхийн тул ирнэ. Тэр нь ертөнцийг зөвөөр хийгээд улсуудыг 
үнэнээр шүүх буй.  

Ерэн есдүгээр бүлэг  



1 Жахуа нь эзэлнэ. Улсууд нь чичрэх болтугай! Тэр нь Кирубуудын дээр 
сууна. Дэлхий нь хөдлөх болтугай! 2 Жахуа нь Шиунагийн дотор их 
болон, хамаг улсуудын дээр өндөр буй. 3 Тэд нь чиний их хийгээд 
аймшигтай нэрийг магтах болтугай! Тэр нь ариун хийгээд хүчтэй мөн. 4 
Аугаа хүчит хаан нь шүүврийг янаглана. Чи үнэнийг тогтоон, шүүвэр 
хийгээд зөвийг Яакувт бүтээв. 5 Бидний Жахуа бурхныг өргөмжлөн, 
түүний хөлийн тавцагийн өмнө мөргөгтүн! Тэр нь ариун мөн. 6 Түүнийг 
үйлчлэгчдийн дунд Моши хийгээд Арун ба түүний нэрэнд дуудагчдын 
дунд Самойл агсан тул тэдний Жахуад дуудахад тэр нь тэдэнд хариу 
зарлиг болсон буй. 7 Тэр нь тэдэнд үүлний тэмдгээс зарлигласан буй. 
Тэд нь түүний гэрчлэлгээнүүд хийгээд түүний тэдэнд өгсөн тогтоолыг 
сахисан буй. 8 Бидний Жахуа бурхаан! Чи тэдэнд хариу зарлиг болсон 
буй. Чи тэдний тул хүлцэнгүйт бурхан боловч харин тэдний олон 
санаачлалуудыг нээсэн бөлгөө. 9 Бидний Жахуа бурхныг өргөмжлөн 
түүний ариун уулны дээр мөргөгтүн! Тэр юуны тул хэмээвээс, бидний 
Жахуа бурхан нь ариун буй.  

Зуудугаар бүлэг  

Магтаалын псалма 1 Хамаг Гажид аа! Жахуад жаргалдагтун! 2 Жахуад 
жаргалтайгаар зарагдагтун! Түүний өмнө магтаалтайгаар ирэгтүн! 3 
Жахуаг бурхан мөн хэмээн мэдэгтүн! Бид өөрийн биеийг бүтээсэн бус, 
харин тэр нь бүтээв. Бид түүний улс болон түүний бэлчээрийн хоньд буй. 
4 Түүний хаалганы дотор ханалт сэтгэлээр орон түүний хүрээний дотор 
магтаалтайгаар орогтун! Түүнийг сайшаан түүний нэрийг магтагтун! 5 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь сайн буй. Түүний өршөөл нь мөнх бөгөөд 
түүний үнэн нь үеэс үе болтол буй.  

Зуун нэгдүгээр бүлэг  

Давидын бичсэн псалма 1 Би өршөөл хийгээд шүүврийн учир дуулан, 
Жахуа аа! Чамд дуулах буй. 2 Би зөвт замын дотор ухаантайгаар явах 
буй. Чи надад хэзээ ирэх буюу? Би өөрийн гэрийн дотор зөвт зүрхээр 
явах буй. 3 Би өөрийн нүдний өмнө муу үйлийг үл байлган, тогтоолоос 
давагсдын үйлийг өшөөлнө. Тэр ч надад үл халдах буй. 4 Зөрүү зүрх нь 
надаас холдох буй. Би хортыг үл мэдэх буй. 5 Бусад хүнийг нууцааар 
ховлогчийг би хоосруулах буй. Нүдээрээ омгорхог хийгээд зүрхээрээ 
бардам агчийг би үл хүлцэх буй. 6 Газрын итгэлтний миний дэргэд суухын 
тул миний нүд нь тэдний дээр харах буй зөвт замаар явагч нь надад 
үйлчлэх буй. 7 Мэхийг үйлдэгч нь миний гэрийн дотор үл суух буй. 
Худлаар өгүүлэгч нь миний нүдний өмнө үл байх буй. 8 Би хамаг 



нүгэлтнийг Жахуагийн балгаснаас эвдрүүлэхийн тул хамаг хилэнцтэнийг 
эрт хоосруулах буй.  

Зуун хоёрдугаар бүлэг  

Гаслант болоод гомдлоо Жахуагийн өмнө гаргагч зовлонтын залбирал 
болой 1 Жахуа аа! Миний залбирлыг сонсон соёрх! Миний бархирал нь 
чиний өмнө хүрэх болтугай! 2 Миний зовлонгийн цагт нүүрээ надаас үл 
нуун, чихээрээ намайг чагнан соёрх! Миний чамд дуудах өдөрт намайг 
түргэнээр сонсон соёрх! 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, миний өдрүүд нь утаа 
мэт үгүй болно. Миний ясууд нь гиш мэт галдагдана. 4 Миний зүрх нь 
цохигдон өвс мэт хадав. Тийн бөгөөд би идээг идэхийг мартана. 5 Миний 
уйллагаа дуунаас миний яснууд нь миний маханд наалдав. 6 Би говийн 
дотор агч сөдөн шувуу адил болж, эзэнгүй газарт агч шар шувуу мэт буй. 
7 Би гэрийн тахилбарын дээр ганцаар агч шувуу мэт унталгүй сууна. 8 
Миний дайснууд нь аливаа өдөрт намайг хараадаг бөгөөд миний тус 
догшин бологчид нь миний тус тангарагласан буй. 9 Би хэмээвээс, үнсийг 
талх мэт идэн, ундаагаа нүдний нулисмтай холино. 10 Энэ хэмээвээс 
чиний хилэнгээс хийгээд чиний таалалгүйгээс буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чи намайг өргөөд хаясан буй. 11 Миний өдрүүд нь бөхийгч 
сүүдэр мэт болсон бөгөөд би өвс мэт хатав. 12 Зүгээр Жахуа аа! Чи 
мөнхөд байх бөгөөд чиний дурсгал нь үеэс үе болтол байх буй. 13 Чи 
босч Шиунаг нигүүлсэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, түүнийг нигүүлсэх 
цаг болон тогтоогдсон цаг ч ирсэн буй. 14 Тэр юуны тул хэмээвээс, чиний 
боолууд нь түүний чулуудыг янаглан, түүний тоос ч хайрлана. 15 Тийн 
бөгөөд улсууд нь Жахуагийн нэрээс айх бөгөөд ертөнцийн хамаг хад нь 
чиний цог жавхлангаас айх буй. 16 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь 
Шиунаг үүдэн, өөрийн цог жавхлангаар үзэгдэх буй. 17 Тэр нь 
тэтгэвэргүйнүүдийн залбирлыг ажиглан, тэдний залбирлаас үл жигших 
буй. 18 Энэ нь хойд үед бичигдэх бөгөөд хойно бүтээгдэх улс нь Жахуаг 
магтах буй. 19 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь өөрийн ариун өндрөөс 
харж, огторгуйгаас дэлхийн дээр ширтэв. 20 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
хорилго агсдын уйллагыг сонсох бөгөөд, үхэх бологсдыг сул тавих ба, 21 
улсуудын хамтаар цуглах бөгөөд эзэлгүрдийн Жахуад зурагдах цагт, 22 
Жахуагийн нэрийг Шиунагийн дотор хийгээд түүний магтаалыг 
Иерусалимд дэлгэрүүлэхийн тул болой. 23 Тэр нь замын дээр миний 
хүчийг султган, миний өдрүүдийг богинотгов. 24 Би ийн өгүүлэв; Миний 
бурхаан! Миний өдрүүдийн дунд намайг үл аваачин соёрх! Чиний нас нь 
хамаг үеүд болтол буй. 25 Чи эхэнд дэлхийг суурилсан бөгөөд огторгуй 
нь чиний мутрын үйлдвэр буй. 26 Тэд нь эвдэрч чи байх буй. Жич тэд 
бүгдээр хувцас мэт чиний тэднийг хувилгахад тэд ч дээл мэт хувилгагдах 



буй. 27 Тийн боловч чи тэр мөн буй. Бас чиний нас нь үл барагдах буй. 28 
Чиний боолуудын хөвгүүд нь байх бөгөөд тэдний үрс нь чиний өмнө 
батлагдах буй хэмээн өгүүлэв.  

Зуун гуравдугаар бүлэг  

. Давидын бичсэн Паслам 1 Миний сүнс ээ! Жахуваг магтан үйлд!. Миний 
бүхэл дотор оо! Түүний ариун нэрийг магтагтун! 2 Миний сүнс ээ! Жахуваг 
магтан! Түүний хамаг арчлалуудыг бүү март! 3 Тэр нь чиний хамаг 
буруунуудыг өнгөрүүлт, чиний хамаг өвчнүүдийг эдгээнэ. 4 Тэр нь чиний 
амийг хүүрийн булшнаас тонилгон, өршөөл болон хайраар чамайг 
хүрээлнэ. 5 Тэр нь чиний амийг сайнаар хангадаг. Түүнхүү чиний залуу 
нас нь бүргэд мэт шинэтгэнэ. 6 Жахува нь хамаг дарагдагдсаны тул зөв 
хийгээд шүүврийг бүтээнэ. 7 Тэр нь өөрийн замуудыг Мөшихэд мэдүүлэн, 
өөрийн үйлсийг Израйлын хөвгүүдэд мэдүүлэв. 8 Жахува нь өршөөнгүй 
болон хайртай болон хилэнд удаан болон их нигүүлсэхэд буй. 9 Тэр нь 
үргэлжид үл зэмлэн, хилэнгээ мөнхөд үл байлгах буй. 10 Тэр нь бидний 
хилэнцсийн ёсоор бидэнд эс үйлдэн, бидний буруунуудын ёсоор биднийг 
эс шагнасан буй. 11 Зүгээр, огторгуй нь дэлхийгээс хэр өндөр мэт 
түүнчлэн түүний өршөөнгүй нь түүнээс айгчдад их юм. 12 Зүүн зүг нь 
баруун зүгээс хэр хол мэт түүнчлэн тэр нь бидний ялуудыг биднээс 
холдуулсан буй. 13 Эцэг нь хөвгүүдээ хэр хайрладаг мэт түүнчлэн 
Жахува нь түүнээс айгчдыг хайрлана. 14 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
бидний байдлыг мэдэн, бидний тоос мөн байхыг санана. 15 Хүний өдрүүд 
нь өвс мэт юм. Тэр нь хээрийн цэцэг мэт цэцэглэнэ. 16 Харин салхин нь 
түүний дээгүүр өнгөрөхөд, тэр нь үгүй болно. Жич, түүний орон нь түүнийг 
үл мэднэ. 17 Зүгээр Жахувагийн өршөөл нь түүнээс айгчдад мөнхөөс 
мөнх болтол бий бөгөөд түүний зөв нь хөвгүүдийн хөвгүүдэд байх гэвэл, 
18 Түүний тогтоолыг сахигчид болон түүний зарлигийг бүтээхээс 
санагчдад байх буй. 19 Жахува нь огторгуй дээр өөрийн ширээг тавив. 
Жич, түүний эзэлгүүрэн нь хамгийн дээр эзэлнэ. 20 Түүний зарлигийг 
бүтээгчид болон түүний зарлигийн дууг сонсогч үлэмж хүчит элчүүд ээ! 
Жахуваг магтагтун! 21 Түүнд зарагдагчид болон түүний тааллыг бүтээгч 
хамаг чуулгад аа! Жахуваг магтагтун! 22 Түүний эзэлгүүрний хамаг 
гаждад байгч түүний хатаг үйлдвэрүүд ээ! Жахуваг магтагтун! Миний сүнс 
ээ! Жахуваг магтан үйлд!  

Зуун дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Миний сүнс ээ! Жахуаг магтан үйлд. Миний Жахуа бурхаан! Чи маш их 
буй. Чи хүндлэл хийгээд цог залиар өмсгөгдсөн буй. 2 Чи дээл мэтээр 
гэрлээр өмсгөгдсөн буй. Чи огторгуйг хөшиг мэт дэлгэсэн буй. 3 Жахуа нь 



тасаг гэрүүдээ усны дотор тавин, үүлдийг өөрийн тэрэг болгон, салхины 
далиар өөд болно. 4 Тэр нь салхинуудыг өөрийн элчис болгон бадрагч 
галыг өөрийн үйлчлэгчид болгоно. 5 Тэр нь дэлхийг түүний суурийн дээр 
батлав. Тийн бөгөөд тэр нь мөнхөд үл хөдөлнө. 6 Чи түүнийг хөлөөр 
хувцас мэтээр бүрхэв. Усууд нь хаддын дээр байсан бөлгөө. 7 Тэд нь 
чиний зэмлэлээс зугтаан, чиний чанга дуунаас яаран зайлав. 8 Тэд нь 
хаддаар өөд гаран, бэлүүдээр буун, чиний тэдний тул бүтээсэн оронд 
хүрэв. 9 Тэдний үл давахын тул хийгээд буцаад газрыг үл бүрхэхийн тул, 
чи тэдэнд хязгаарыг тавьсан буй. 10 Чиний булгуудыг горхисдад 
илгээснээр тэд ч хадны хоорондуур урсана. 11 Тэнд хээрийн хамаг 
ангууд нь уудаг бөгөөд зэрлэг илжигнүүд нь ундааслаа хангадаг. 12 
Тэдний дэргэд огторгуйн шувууд нь нутаглан моддын гишүүдийн дотроос 
дуу гардаг. 13 Тэр нь өөрийн тасаг гэрүүдээс хаддыг услан, өөрийн 
үйлдвэрнүүдийн үрсээр газар хангана. 14 Тэр нь малын тул өвсийг 
ургуулан, хүнд тустай болох ногоог ургуулна. 15 Тэр нь газраас тэжээл 
хийгээд хүний зүрхийг жаргуулагч архи ба, түүний нүүрийг гялбагануулагч 
тос хийгээд түүний зүрхийг тэтгэгч талхыг гаргана. 16 Жахуагийн модод 
хэмээвээс түүний Либанугд суулгасан хушууд нь төгсөөр ургана. 17 
Тэдний дээр шувууд нь үүрээ үйлддэг. Өрвийн үүр нь нарсны дээр буй. 
18 Өндөр хадад нь зээрүүдийн хоргодол бөгөөд хавцгай нь алаг 
даагануудын хоргодол буй. 19 Тэр нь сарыг цагийн тэмдгүүдийн тул 
бүтээсэн бөгөөд нар нь өөрийн орлогыг мэднэ. 20 Чиний харанхуй 
болгоход шөнө болно. Түүний цагт ойн хамаг ангууд нь танана. 21 Залуу 
арслангууд нь олзын тул урхиран тэжээлээ бурхнаас эрнэ. 22 Нарны 
гарахад тэд нь цуглан гэрийн дотроо хэвтэнэ. 23 Хүн нь үйлдээ гаран, 
үдэш болтол хөдөлмөртөө байна. 24 Жахуа аа! Чиний үйлдвэрнүүд нь 
ямар олон буй. Чи тэд бүгдээрийг цэцнээр бүтээсэн буй. Дэлхий нь чиний 
баяжлаар дүүрэн буй. 25 Энэ их хийгээд өргөн далайд агч их хийгээд 
бага амьтан нь тоогүй буй. 26 Тэнд онгоцос нь явна. Тэнд чиний бүтээсэн 
буу загас нь наадна. 27 Чиний тэдэнд зөвт цагт тэжээлийг өгөхийн тул 
тэд бүгдээр чамайг хүлээнэ. 28 Чиний тэдэнд өгснийг тэд нь хураана. 
Чиний мутраа тайлахад тэд нь сайнаар хангагдана. 29 Чиний нүүрээ 
нуухад тэд нь хохирно. Чиний тэднээс амьсгалыг авснаар тэд нь үхэн 
өөрийн хумхинд буцна. 30 Чиний амьсгалаа илгээсэнд тэд нь бүтээгдэнэ. 
Бас чи газрын нүүрийг шинтгэнэ. 31 Жахуагийн цог жавхлан нь мөнхөд 
байх буй. Жахуа нь өөрийн үйлдвэрүүдээр жаргана. 32 Түүний дэлхий 
дээр ширтэхэд тэл нь чичирнэ. Түүний хаддад мутраа хүргэхэд тэд утааг 
гаргана. 33 Би амьдаар байх атал Жахуад дуулах буй. Миний буй цагт, би 
бурхныг магтах буй. 34 Түүний учир миний санаачлал нь тааламжт болох 
буй. Би Жахуагийн учир жаргах буй. 35 Хилэнцтэн нь дэлхийгээс хоосрох 



бөгөөд ялтан нь үүнээс хойшид үл болох болтугай! Миний сүнс ээ! 
Жахуаг магтан үйлд. Жахуаг магтагтун!  

Зуун тавдугаар бүлэг  

1 Жахуаг магтагтун! Түүний нэрийг дуудагтун! Түүний үйлсийг улсуудад 
мэдүүлэгтүн! 2 Түүнд дуулагтун! Түүнд магтаалыг өргөгтүн! Түүний хамаг 
гайхамшигуудын учир өгүүлэлцэгтүн! 3 Түүний ариун нэрийн учир 
магтагтун! Жахуаг бэдрэгчдийн зүрх нь баясах болтугай! 4 Жахуа хийгээд 
түүний хүчийг бэдрэгтүн! Түүний нүүрийг үргэлжид бэдрэгтүн! 5 Түүний 
Абрахим боолын үрс ээ! Түүний сонгосон Яакувын хөвгүүд ээ! 6 Түүний 
үйлдсэн гайхамшигуудыг санан, түүний бэлгэс хийгээд, түүний амны 
шүүврүүдийг санагтун! 7 Тэр нь бидний Жахуа бурхан мөн. Түүний 
шүүвэрнүүд нь бүхэл дэлхийн дээр буй. 8 Тэр нь өөрийн тогтоолыг хэзээ 
ч санан, захисан зарлигаа мянган үе болтол санана. 9 Тэр юу хэмээвээс, 
түүний Абрахимд тогтоосон бөгөөд Исагт тангарагласан тогтоол ба 10 
Яакувт хууль болгон, Израйлд мөнх тогтоол болгон баталж ийн; 11 Би 
Ханаван газрыг таны өмчийн хувь болгон танд өгөх буй. хэмээн зарлиг 
болов. 12 Тэр цагт тэд нь түүний дотор бага тоот хийгээд өчүүхэн ба 
оролт нар бөлгөө. 13 Тэдний улсаас улсад одон нэгэн эзэлгүрнээс бус 
төрөлхтөнд зорчиход, 14 тэр нь тэднийг хэнд ч эс дарагдуулан, тэдний 
тул хадыг ч зэмлэн ийн; 15 Миний тослогдсдод гараа үл хүргэн, миний 
форофид нарт хорыг бүү үйлдэгтүн! хэмээн зарлиг болсон буй. 16 Тийн 
бөгөөд тэр нь тэр оронд өлсгөлөнг ирүүлэн тэтгэгч талхыг бүрнээ таслав. 
17 Тэр нь тэдний өмнө нэг хүн хэмээвээс боол болгогдон худалдагдсан 
Иосивыг илгээв. 18 Түүний хөл нь гинжинд зовоогдсон бөгөөд, түүний бие 
нь төмрөөр хүлэгдсэн бөлгөө. 19 Жахуагийн зарлигийг бүтэхэд, тэр 
зарлиг нь түүнийг шинжлэв. 20 Хаан нь илгээж түүнийг тавин, улсын 
тэргүүлэгч нь түүнийг сул тавив. 21 Тэд нь өөрийн гэрийн дээр түүнийг 
ноён болгон, өөрийн хамаг зоорийн дээр тэргүүлэгч болгов. 22 Тэр юуны 
тул хэмээвээс, түүний ноёдын дээр өөрийн дураар эзлэхийн тул хийгээд 
түүний өтгөсүүдийг ухуулахын тул бөлгөө. 23 Тийн бөгөөд Израйл нь 
Египетэд ирэв хэмээвээс Яакув нь Химийн газарт нутаглав. 24 Тийн 
бөгөөд тэр нь өөрийн улсыг ихэд үржүүлэн, тэднийг тэдний дайснуудаас 
хүчтэй болгов. 25 Түүний улсыг өшөөлөн, түүний боолуудыг тус мэхт 
болхуяа тэр нь тэдний зүрхийг хувилгав. 26 Тэр нь Моши боолоо хийгээд 
өөрийн сонгосон Аруныг илгээв. 27 Тэд нь түүний гайхамшигуудыг тэдний 
дотор үзүүлэн, түүний бэлгэсийг Химийн газарт үзүүлэв. 28 Тэр нь 
харанхуйг илгээж харанхуй болгов. Жич тэд нь түүний зарлигийн тус эс 
харицав. 29 Тэр нь тэдний усыг цусанд хувилган, тэдний загасыг үхүүлэв. 
30 Тэдний газар нь тэдний хадны гэрүүдийн тасгуудын дотор олон 



мэлхийнүүдийг гаргав. 31 Түүний зарлиг болсноор хорхой хийгээд 
бөөснүүд нь тэдний газрын хамаг хязгаарт ирэв. 32 Тэр нь тэдний дээр 
борооны оронд мөндрийг илгээж тэдний газарт бадрах галыг илгээв. 33 
Бас тэр нь тэдний үзэм хийгээд бурувамуудыг цохин, тэдний хязгаарын 
дотор агч моддыг эвдрүүлэв. 34 Түүний зарлиг болсноор царцаа хийгээд 
тоолшгүй үст хорхойнууд нь ирэв. 35 Тийн бөгөөд тэд нь тэдний газрын 
хамаг өвсийг идэн, тэдний тариалангийн дээр агч үрсийг идэв. 36 Жич тэр 
нь тэдний газрын дотор агч хамаг тэргүүн төрөгсдийг алж, тэдний тэргүүн 
хүчитнийг алав. 37 Тийн бөгөөд тэр нь тэднийг мөнгөтэй хийгээд 
алттайгаар гаргав. Тийнхүү тэдний овгуудын дотор чадалгүй хэмээгч нь 
үгүй бөлгөө. 38 Египет нь тэдний гарсанд баясав. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэдний аймшиг нь тэдний дээр унасан бөлгөө. 39 Тэр нь 
тэднийг бүрхэхийн тул үүлийг сонгон, шөнөөр тэдэнд гийгүүлэхийн тул 
галыг сонгов. 40 Тэдний эрсэнд тэр нь тэдэнд бүдэннүүдийг илгээж. 
огторгуйн талхаар цатгалаа. 41 Түүний хадыг хагалсанд ус нь гарч хуурай 
газрын дээр горхи мэт урсав. 42 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь Абрахим 
боолдоо өгсөн ариун зарлигаа санав. 43 Тийнхүү тэр нь улсаа 
баяртайгаар хийгээд сонгогсдоо цэнгэлтэйгээр удирдан гаргав. 44 Тийн 
бөгөөд тэр нь улсуудын гажид хийгээд бусад төрөлхтний үйлдвэрийг 
тэдэнд өмч болгон өгөв. 45 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэдний түүний 
тогтоолыг сахин, түүний зарлигийг хичээн сахихын тул болой. Жахуаг 
магтагтун!  

Зуун зургадугаар бүлэг  

1 Жахуаг магтан, Жахуад магтаалыг дуулагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
тэр нь сайн буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 2 
Жахуагийн аугаа хүчийг хэн үзүүлж чадах буюу? Түүний хамаг магтаалыг 
хэн дэлгэрүүлж чадах буюу? 3 Үнэн шүүврийг хадгалан, зөвийг аливаа 
цагт үйлдэгчид нь амгалан мөн. 4 Жахуа аа! Өөрийн улсад үзүүлдэг 
тааллын ёсоороо намайг санан өөрийн тонилголоор намайг золгон соёрх! 
5 Тэр юун хэмээвээс, чиний сонгогсдын сайныг үзэх хийгээд чиний улсын 
жаргалаар жаргалдах ба чиний өмчтэй магталцах нь болой. 6 Бид өөрийн 
эцэг нартай нүгэлт болон, буруутай ба ялтай болсон буй. 7 Бидний эцэг 
нар нь Екфидэд чиний гайхамшигуудыг эс ухан, чиний их өршөөлийг эс 
санан далай хэмээвээс, улаан далайн тэнд эсэргүүцэв. 8 Тийн боловч тэр 
нь аугаа хүчээ үзүүлэхийн тул өөрийн нэрийн учир тэднийг тонилгов. 9 
Түүний улаан далайг зэмлэсэнд тэр нь хатав. Тийн бөгөөд тэр нь тэднийг 
говиор мэт гүнээр удирдав. 10 Бас тэр нь тэднийг өшөөлөгчдийн гараас 
тонилгон, тэднийг дайсны гараас аврав. 11 Тийнхүү уснуудын тэдний 
дайснуудыг бүрхээснээр тэднээс нэгэн ч эс үлдээв. 12 Тэр цагт тэд нь 



түүний зарлигуудад итгэн, түүний магтаалыг дуулав. 13 Зүгээр тэд нь 
түүний үйлсийг түргэнээр мартаж, түүний зөвлөгөөг эс хүлээв. 14 Бас тэд 
нь говьд муу хүслээр хүсэн, эзэнгүй газар бурхныг шинжлэв. 15 Тийн 
бүхийд тэр нь тэдний хүслийг хангавч, тэдний баяст хатингарыг илгээв. 
16 Тэд нь буудлыг дотор Моши хийгээд Жахуагийн ариун Арунд 
атаархав. 17 Газар нь ангаж Датан хэмээгчийг залгин, Абрамын 
чуулганыг бүтээв. 18 Тийн бөгөөд гал нь тэдний чуулганы дотор ноцон, 
ноёноороо хилэнцтэнийг галдав. 19 Тэд нь Хорибт нэг тугалыг үйлдээд 
тэрхүү зурсан хөрөгт мөргөв. 20 Энэ мэтээр тэд нь өөрийн цог залийг 
өвсийг идэгч үхрийн дүрсэнд хувилгав. 21 Тэд нь Египетэд их үйлс 
хийгээд Эдимийн газарт гайхамшигууд ба, 22 улаан далайд аймшигт 
үйлсийг үйлдсэн өөрийн тонилгогч бурхныг мартав. 23 Тийн бөгөөд тэр нь 
тэднийг хоосруулахыг зарлигласан боловч түүний сонгосон Моши нь 
тэднийг үл хоосруулахын тул түүний хилэнг буцааж завсарлан оров. 24 
Бас тэд нь тааламжит газраас жигшүүрэн, түүний зарлигт үл итгэн, 25 
нутгууддаа муутгалцан, Жахуагийн дууг эс сонсов. 26 Тиймийн тул тэр нь 
тэднийг говьд хоосруулах бөгөөд, 27 тэдний үрсийг бус улсын дотор 
хоосруулан газруудаар тархаахыг тангараглав. 28 Тийн ахуйд тэд нь 
Бавал Фиурт нийлж, үхэгсдийн тахилуудаас идэв. 29 Энэ мэтээр тэдний 
үйлсээрээ түүнийг гашуудуулсанд, тэдний дотор боом нь дэлгэрэв. 30 
Тийн бөгөөд Финихисийн босгоод шүүврийг үйлдсэнд боом нь зогсов. 31 
Тийнхүү энэ нь хамаг үеүдийн туршаар мөнхөд түүнд зөвөөр тоогдсон 
буй. 32 Бас тэд нь Мирибийн уснуудад түүнийг хилэгнүүлэв. Тийнхүү 
Моши нь тэдний тул зовов. 33 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэдний түүний 
сэтгэлийг гашуудуулсанд, тэр нь амаараа эндэв. 34 Тэд нь Жахуагийн 
тэдэнд захиснаар улсыг эс хоосруулав. 35 Зүгээр тэд нь балай 
бурхантантай холилцож, тэдний үйлсийг сурав. 36 Бас тэд нь тэдний 
хөргүүдэд зарагдав. Тийнхүү тэд нь тэдний өлмий болов. 37 Жич тэд нь 
хөвгүүд хийгээд охидоо чөтгөрүүдэд тахил болгон өргөж 38 буруугүй цус 
хэмээвээс, өөрийн хөвгүүд хийгээд охидын цусыг асган, Ханаваны балай 
бурхдад тахил болгон өргөдөг бөлгөө. Энэ мэтээр газар нь цусаар 
бузарлагдав. 39 Тийнхүү тэд нь өөрийн үйлдвэрээр биеэ бузарлан, 
өөрийн санаачлалаар тачьяангуйлан мунхрав. 40 Тийн ахуйд Жахуа нь 
өөрийн улсын тус машид хилэгнээд, өөрийн өмчөөс жигшив. 41 Тийн 
бөгөөд тэр нь бус улсын гарт тэднийг өгсөн бөгөөд тэднийг өшөөлөгчид 
нь тэдний дээр эзлэв. 42 Тэдний дайснууд нь тэднийг зовоосон бөгөөд 
тэд ч тэдний эрхийн доор номхотгогдсон бөлгөө. 43 Тэр нь тэднийг олон 
дахин аварсан боловч, тэд нь өөрийн явдлаар түүнийг гашуудуулж, 
өөрийн хилэнцсийн тул дарагдсан бөлгөө. 44 Тийн боловч тэр нь тэдний 
бархирлыг сонсохдоо тэдний зовлонг нигүүлсэхээр үзэв. 45 Бас тэр нь 
өөрийн тогтоолыг тэдний тул санаж, өөрийн их өршөөнгүйн ёсоор 



гэмшив. 46 Жич тэр нь тэднийг олзлогчдын өмнө тэдэнд хайрыг олгуулав. 
47 Бидний Жахуа бурхаан! Чиний ариун нэрийг магтахын тул хийгээд 
чиний цог жавхлангаар цэнгэлдэхийн тул, биднийг тонилгон, биднийг 
улсуудаас хураан соёрх! 48 Израйлын Жахуа бурхан нь үеэс үе болтол 
магтагдах болтугай! Хамаг улс энэ мэтээр болох болтугай! Жахуаг магтах 
болтугай! хэмээн өгүүлэх болтугай!  

Зуун долдугаар бүлэг  

1 Жахуаг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь сайн буй. Түүний 
өршөөл хэмээвээс мөнх буй. 2 Жахуагийн тонилгогсод хэмээвээс, дайсны 
гараас түүний тонилгогсод нь энэ мэтээр үхүүлэх болтугай! 3 Тэр нь 
Гажидаас хэмээвээс, зүүнээс хийгээд баруунаас ба хойноос хийгээд 
өмнөөс тэднийг хураав. 4 Тэд нь говьд эзэнгүй газрын замаар тэнэж, 
нутаглах балгасыг эс олов. 5 Тэдний өлсөн ундаасан атал тэдний сүнс нь 
тэдний дотор уйдна. 6 Тийн бөгөөд тэдний зовлонгийн цагтаа Жахуад 
дуудсанд, тэр нь тэднийг аварч, 7 тэдний нутаглах балгасанд одохын тул 
тэднийг цэх замаар удирдав. 8 Жахуагийн өршөөлийн тул хийгээд хүний 
хөвгүүдэд түүний үйлдсэн гайхамшигуудын тул хүмүүс нь түүнийг магтах 
болтугай! 9 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь хүсэгч сүнсийг ханган, өлсөгч 
сүнсийг сайнаар дүүргэдэг. 10 Тэд нь харанхуй хийгээд үхлийн сүүдэрт 
суун, зовлон хийгээд төмрөөр чөдөрлөгдөв. 11 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
тэд нь бурхны зарлигуудын тус эсэргүүцэн, дээр үгүй дээдийн 
зөвлөгөөнөөс жигшүүлсэн буй. 12 Тиймийн тул тэр нь тэдний зүрхийг 
энэллээр номхотгов. Тэдний бүдэрсэн туслагчгүй бөлгөө. 13 Тийн бөгөөд 
тэдний зовлонгийн цагтаа Жахуад дуудсанд тэр нь тэдний зовлонгоос 
тэднийг тонилгов. 14 Тэр нь тэднийг харанхуй хийгээд үхлийн сүүдрээс 
гарган, тэдний хүлээсүүдийг таслав. 15 Жахуагийн өршөөнгүйн тул 
хийгээд хүний хөвгүүдэд түүний үйлдсэнд гайхамшигуудын тул хүмүүс нь 
түүнийг магтах болтугай! 16 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь зэс 
хаалгадыг эвдэн, төмөр үүддийг хэмхлэв. 17 Ухаангүйнүүд нь өөрийн 
хилэнцэт замын тул хийгээд өөрийн буруугийн тул энэлдэг. 18 Тэдний 
сүнс нь аливаа идээнээс жигшдэг бөгөөд тэд нь үхлийн үүдэнд ойртдог. 
19 Тийн ахуйд тэдэнд зовлонгийн цагтаа, Жахуад дуудахад, тэр нь 
тэдний зовлонгоос тэднийг тонилгогдог. 20 Тэр нь зарлигаа илгээн, 
тэднийг эдгээн, хоосруулгаас авардаг. 21 Жахуагийн өршөөнгүйн тул 
хийгээд хүний хөвгүүдэд түүний үйдсэн гайхамшигуудын тул хүмүүс нь 
түүнийг магтах болтугай! 22 Тийн бөгөөд тэд нь магтаалын тахилуудыг 
өргөж түүний үйлсийг баясгалангаар дэлгэрүүлэх болтугай! 23 Далайн 
дээр онгоцосоо явагчид хийгээд их усуудын дээр хэргийг бүтээгчид, 24 эд 
нь Жахуагийн үйлс хийгээд түүний гайхамшигуудыг гүний дотор үзнэ 



хэмээвээс, 25 түүний захиснаар хуугиат салхи нь хөдөлж түүний 
давалгаадыг өргөнө. 26 Тэд нь огторгуй тийш гаран, бас гүнд орно. 
Тэдний сүнс нь зовлонгоор хайлна. 27 Тэд нь нааш цааш хөдлөн согтуу 
хүн мэт гэлбэлзэн, хамаг ухаанаа алддаг. 28 Тийн байхад тэдний 
зовлонгийн цагтаа Жахуад дуудахад тэр нь тэдний зовлонгоос тэднийг 
гаргадаг. 29 Түүний хуухиат салхийг номхруулахад, түүний давалгаад нь 
чимээгүй болно. 30 Тэдний номхорход, тэд нь жаргалдана. Тийнхүү тэр 
нь тэдний хүссэн гарамд тэднийг удирдана. 31 Жахуагийн өршөөнгүйн 
тул хийгээд хүний хөвгүүдэд түүний үйлдсэн гайхамшигуудын тул хүмүүс 
нь түүнийг магтах болтугай! 32 Тэд нь улсын чуулганы дотор түүнийг 
өргөмжлөн, өтгөс улсын хурлын дотор түүнийг магтах болтугай! 33 Тэр 
мөрдийг говьд хувилган, усуудын булгуудыг хуурайд хувилгана. 34 Тэр нь 
үрст газрыг түүний дээр суугчдын хилэнцийн тул хужиртай талханд 
хувилгана. 35 Тэр нь говийг усдын нуурт хувилган, хуурай газрыг усдын 
булагт хувилгана. 36 Тийн бөгөөд тэр нь тэнд өлсөгчдийн нутаглуулдаг 
бөгөөд тэд ч суухын тул балгасыг үүдэж, 37 тариаланд хөрөнгийг цацан, 
үзмүүдийг суулган, нэмлэгийн үрсийг авдаг. 38 Бас тэр нь тэднийг 
адислан, тэднийг ихэд үржүүлэн, тэдний малуудыг үл үзүүрлэнэ. 39 Тийн 
бөгөөд тэд нь дахин дарагдал хийгээд зовлон ба гаслангаар цохин тоот 
болон доройтдог. 40 Тэр нь ноёдын дээр ичгүүрийг асгаж, тэднийг замгүй 
говьд тэнүүлнэ. 41 Зүгээр тэр нь үгээгүүг зовлонгоос гаргаж, түүний 
төрөлхтнийг сүрэг мэт болгоно. 42 Зөвтөн нь үүнийг үзэж баясах буй. 
Зүгээр аливаа хилэнц нь амаа хаах буй. 43 Аль хэн мэргэн болоод үүнийг 
ажиглаваас эл, тэр нь Жахуагийн өршөөлийг мэдэх буй.  

Зуун наймдугаар бүлэг  

Давидын бичсэн дуу болон псалма болой 1 Бурхаан! Миний зүрх нь 
бэлэн болов. Би өөрийн цог залиар эгшиглэн дуулах буй. 2 Хуур хийгээд 
ятга аа! Сэрэгтүн! Би ч эрт сэрэх буй. 3 Жахуа аа! Би чамайг улсын 
хооронд магтан, бус төрөлхтний дунд чамд эгшиглэх буй. 4 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чиний өршөөнгүй нь огторгуйн дээр хийгээд чиний үнэн нь 
үүлнүүд хүртэл их амой. 5 Бурхаан! Огторгуйгаас дээр өргөмжлөгдөн, 
өөрийн цог жавхланг аливаа газрын дээр дэлгэрүүлэн соёрх! 6 Чиний 
янагуудын аврагдахын тул баруун мутраараа тонилгон, намайг сонсон 
соёрх! 7 Бурхан нь өөрийн ариун оронд ийн; Би цэнгэлдэж, Шикимийг 
хуваан, Сөрөдийн талыг хэмжих буй. 8. Гилиад хийгээд Манасши нь 
миний буй. Ибраним нь миний толгойн хүч буй. Иуде нь миний тогтоолч 
мөн. 9 Муаб нь угаалгын гадар буй. Би Идумд гутлаа сонгож өгөн, 
Финистийн дээр цэнгэлдэх буй. хэмээн зарлиг болсон буй. 10 Намайг бөх 
балгасанд хэн оруулах буюу? Намайг Идум хүртэл хэн удирдах буюу? 11 



Биднийг орхиод бидний цэргүүдийн дотор эс явсан бурхаан! Чи үл 
удирдах уу? 12 Зовлонгоос бидэнд тусыг өгөн соёрх! Хүний аврал 
хэмээвээс, дэмий буй. 13 Бид бурхнаар хүчлэн бүтээмжлэх буй. Тэр нь 
бидний дайснуудыг гишгэх буй.  

Зуун есдүгээр бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма 1 Миний магтаалын 
бурхаан! Дуугүй үл болон соёрх! 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, хилэнцтийн 
ам хийгээд мэхтийн ам нь миний ангайж надтай хуурмаг хэлээр 
хэлэлцэнэ. 3 Тэд нь өшөөт үгсээр намайг хүрээлэн, учиргүйгээр тус 
дайсагнана. 4 Миний янаглалын тул тэд нь миний дайснууд болно. Тийн 
боловч би залбирна. 5 Бас тэд нь надад сайны тул хороор түлэн, миний 
янаглалын тул өшөөллөөр түлнэ. 6 Түүний дээр хилэнцтийг тавин соёрх! 
Бас эсэргүүцэгч нь түүний баруун гарт байх болтугай! 7 Тэр нь шүүгдэхээ 
буруутай болох бөгөөд түүний залбирал нь хилэнц болох болтугай! 8 
Түүний өдрүүд нь өчүүхэн болох бөгөөд түүний тааврыг бусад хүн нь авах 
болтугай! 9 Түүний хүүхэд нь өнчин болох бөгөөд түүний эм нь бэлбэсэн 
болох болтугай! 10 Түүний хүүхэд нь гуйлгачлан, өөрийн хоосон нутгийн 
гадна идээг бэдрэх болтугай! 11 Урьдаар өгөгч нь түүний юу байгааг 
булаах бөгөөд бусад нь түүний хамаг үйлдвэрийг тонох болтугай! 12 
Түүнд хайрыг үзүүлэгч үл болох бөгөөд түүний өнчдийг нигүүлсэгч үл 
болох болтугай! 13 Түүний үрс нь хоосруулагдах бөгөөд хойд үед тэдний 
нэр нь тасалдах болтугай! 14 Түүний эцэг нарын хилэнц нь Жахуад 
санагдах бөгөөд түүний эхийн нүгэл нь үл арилгагдах болтугай! 15 Тэд нь 
Жахуагийн өмнө үргэлжид байх бөгөөд тэдний дурсгал нь дэлхийгээс 
тасалдах болтугай! 16 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь өршөөнгүйг 
үзүүлэхээ үл санан, зүрхээр гашуудсаныг алахын тул зовлогт хийгээд 
үгээгүү хүнийг зүхсэн буй. 17 Түүний хараалыг янагласны тул тэр нь 
түүнийг гүйцэх болтугай! Түүний адисыг эс дуршсаны тул тэр нь түүнээс 
холдох болтугай! 18. Түүний хараалыг дээл мэт өмссөний ёсоор тэр нь ус 
мэт түүний дотор орж, тос мэт түүний ясуудад орох болтугай! 19 Тэр нь 
түүний өмсөгч дээл мэт болон, үргэлжид бүслэх бүс мэт түүнд болох 
болтугай! 20 Миний тус эсэргүүцэгчид хийгээд миний сүнсний тус хорыг 
өгүүлэгчдэд Жахуагаас энэ мэт шан болох болтугай! 21 Тийн боловч 
миний Жахуа эзэн ээ! Өөрийн нэрийн тул надад үйлдэн, чиний 
өршөөнгүйн сайн ахуйн тул намайг тонилгон соёрх! 22 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би дарагдаад үгээгүү буй. Миний зүрх ч миний дотор 
хатгагдсан буй. 23 Би гялагч сүүдэр мэт үгүй болон, царцаа мэт 
хийсгэгдэнэ. 24 Миний өвдөг нь бацагаас суларна. Миний мах ч мариагүй 
болов. 25 Би тэдэнд шоовдор болов. Намайг үзэгчид нь толгойгоо 



хөдөлгөнө. 26 Миний Жахуа бурхаан! Надад туслан өөрийн өршөөнгүйн 
ёсоор намайг тонилгон соёрх! 27 Жахуа аа! Энэ нь чиний мутар бөгөөд 
чиний үүнийг бүтээсэн мөн хэмээн тэд нь мэдэх болтугай! 28 Тэд нь 
хараана. Тийн боловч чи адислан соёрх! Тэд нь босохдоо ичих болтугай! 
Зүгээр чиний боол нь баясах болтугай! 29 Миний эсэргүүцэгчид нь 
ичгүүрээр өмсөгдөн, өөрийн гутамшигаар дээл мэтээр хучигдах болтугай! 
30 Би амаараа Жахуаг ихэд магтан, олны дунд түүнийг магтах буй. 31 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, тэр нь үгээгүүгийн сүнсийг шүүгчдээс тонилгохын 
тул түүний баруун этгээдэд байна.  

Зуун аравдугаар бүлэг  

Давидын бичсэн псалма 1 Жахуа нь миний эзэнд ийн; Миний чиний тус 
дайснуудыг чиний хөлийн тавцан болгон тавих болтол, миний баруун 
этгээдэд суун үйлд хэмээн зарлиг болов. 2 Жахуа нь Шиунагаас чиний 
очрыг илгээх буй. Чи өөрийн дайснуудын дунд эзлэн үйлд. 3 Чиний 
хүчний өдөр чиний улс нь ариун үзэсгэлэнгээр бэлэн болох буй. 
Өглөөний умайн сүүдэр мэт чамд төрөгдөгсөд нь олон болох буй. 4 Чи 
бээр Мэхэлздэгийн ёсоор мөнх лам мөн хэмээн Жахуа нь тангараглаад 
үл гэмших буй. 5 Чиний баруун этгээдэд агч эзэн нь өөрийн хилэнгийн 
өдөр хадыг цоо хатгах буй. 6 Тэр нь улсыг шүүн, газрын үхдэлүүдээр 
дүүргэх буй. Тэр нь олон Гажидын тэргүүлэгчдийг цоо хатгах буй. 7 Тэр 
нь горхиноос замын дээр уух буй. Тиймийн тул тэр нь толгойгоо өргөх 
буй.  

Зуун арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Жахуаг магтагтун! Би Жахуаг бүхэл зүрхээр хийгээд зөвтний хурлын 
дотор хийгээд чуулганы дотор магтах буй. 2 Жахуагийн үйлдвэрүүд нь их 
болон мэднийг янаглагчдаар бэдрэгдсэн буй. 3 Түүний үйлдвэр нь цог 
жавхлант хийгээд үзэсгэлэнт буй. Түүний зөв нь мөнхөд байх буй. 4 Тэр 
нь өөрийн гайхамшигуудыг дурсгалт болгосон буй. Жахуа нь өршөөлт 
хийгээд нигүүлсэхэд буй. 5 Тэр нь түүнээс айгчдад тэжээлийг өгөн, 
өөрийн тогтоолыг мөнхөд санана. 6 Тэр нь өөрийн улсад бус улсуудын 
өмчийг өгснөөр өөрийн аугаа хүчит үйлсийг тэдэнд үзүүлэв. 7 Түүний 
мутрын үйлс үнэн хийгээд шүүвэр буй. Түүний хамаг захианууд нь 
итгэлтэй буй. 8 Тэд нь үеэс үе болтол бат бөгөөд үнэн хийгээд зөвөөр 
үйлдэгдсэн буй. 9 Тэр нь өөрийн улсад тонилголыг илгээн, өөрийн 
тогтоолыг мөнхөд тогтоосон буй. Түүний нэр нь ариун хийгээд хүндтэй 
буй. 10 Цэцний эхэн хэмээвээс Жахуагаас айгч мөн. Түүнээр хамаг 
үйлдэгчид нь сайн ухаантай болой. Түүний магтаал нь мөнхөд байх буй.  



Зуун арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Жахуаг магтагтун! Жахуагаас айж түүний захиануудад ихэд дуршигч хүн 
нь амгалан мөн. 2 Түүний үрс нь дэлхийн дээр хүчит болох бөгөөд 
зөвтний төрөл нь адислагдах буй. 3 Зоорь хийгээд баяжил нь түүний 
гэрийн дотор байх бөгөөд түүний зөв нь мөнхөд байх буй. 4 Зөвтөнд 
харанхуйн дотор гэрэл нь гарна. Тэр нь хайрт хийгээд өршөөлт ба зөвт 
буй. 5 Сайн хүн нь өршөөж, урьдаар өгдөг. Тэр нь өөрийн үйлсийг 
бодлоготойгоор үйлддэг. 6 Тэр хэмээвээс, мөнхөд үл хөдөлгөгдөнө. Зөвт 
нь мөнхөд дурсгалт болох буй. 7 Тэр нь муу сонсголоос үл айх буй. 
Түүний зүрх нь Жахуад найдаж бат буй. 8 Түүний зүрх нь бат буй. Тэр нь 
өөрийн дайснуудын хоосорлогоыг үзтэл үл айх буй. 9 Тэр нь тархаан 
үгээгүүнүүдэд өгдөг. Түүний зөв нь мөнхөд байх бөгөөд түүний эвэр нь 
хүндлэлээр өргөмжлөгдөх буй. 10 Хилэнцэт нь түүнийг үзэн гашуудаж, 
шүддээ хавчигдан хайлагдах буй. Хилэнцтэний хүсэл нь хоосрох буй.  

Зуун арван гуравдугаар бүлэг  

1 Жахуаг магтагтун! Жахуагийн боолууд аа! Магтагтун! Жахуагийн нэрийг 
магтагтун! 2 Жахуагийн нэр нь эдүгээгээс мөнхөд магтагдах болтугай! 3 
Нарны гаралгаас түүний орлого хүртэл Жахуагийн нэр нь магтаалт болох 
болтугай! 4 Жахуа нь хамаг улсуудаас өндөр буй бөгөөд түүний цог 
жавхлан нь огторгуйгаас өндөр буй. 5 Өндрийн дээр суугч бидний Жахуа 
бурхан мэт хэн буй буюу? 6 Тэр нь огторгуйн дээр хийгээд дэлхийн дээр 
агчдыг үзэхийн тул бөхийнө. 7 Тэр нь тоосноос үгээгүүг босгон, шавар 
хийгээд ядууг өргөж, 8 тэднийг тэргүүлэгчидтэй суулган, өөрийн улсын 
тэргүүлэгчидтэй суулгана. 9 Тэр нь хүүсэр эмийг гэртэй болгон 
хөвгүүдийн жаргалтай эх болгоно. Жахуаг магтагтун!  

Зуун арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Израйлын Икфидээс гарах хийгээд, Яакувын үрсийн бус хэлт улсаас 
гарахад, 2 Иуде нь түүний сүм болсон бөгөөд Израйл нь түүний эзэлгүүр 
болов. 3 Далай нь үзэж зугтаасан бөгөөд Иуде нь гэдрэгээ буцсан буй. 4 
Уулд нь хуцад мэт дэвхэрсэн бөгөөд, хадад нь хургад мэт дэвхэрсэн буй. 
5 Далай аа! Чиний зугтаах нь чамд юу болов оо? Иуде ээ! Чи юуны тул 
гэдрэгээ буцав? 6 Уулд аа! Та юуны тул хуцад мэт дэвхэрсэн буюу? 
Хадад аа! Та юуны тул хургад мэт дэвхэрсэн буюу? 7 Дэлхий ч 
Жахуагийн өмнө Яакувын бурхны өмнө чичрэв. 8 Тэр нь хадыг усдын 
нуурт хувилган, чулуудыг усдын булагт хувилгав.  

Зуун арван тавдугаар бүлэг  



1 Жахуа аа! Бидэнд бус, бидэнд бус, харин чиний өршөөнгүйн тул 
хийгээд чиний үнэний тул чиний нэрт цог жавхлан нь өгөгдөх болтугай! 2 
Тэдний бурхан нь эдүгээ хаана буй? хэмээн улсууд нь юуны тул өгүүлэх 
буюу? 3 Бидний бурхан нь огторгуйн дээр буй бөгөөд аливаа таалснаа 
үйлдэнэ. 4 Тэдний хөргүүд нь мөнгө хийгээд алт болон хүмүүсийн гарын 
үйлдвэр буй. 5 Тэд нь амтай боловч үл өгүүлэн, нүдтэй боловч үл үзнэ. 6 
Тэд нь чихтэй боловч үл сонсон, хамартай боловч үл үнэсэнэ. 7 Тэд нь 
гартай боловч юуг ч үл хөдөлгөн, хөлтэй боловч үл явна. Тэд нь 
хоолойгоороо үл дуугарна. 8. Тэднийг үйлдэгчид хийгээд тэдэнд хамаг 
найдагчид нь тэдэнтэй адил буй. 9 Израйл аа! Жахуад түшин үйлд. Тэр 
нь тэдэнд тус хийгээд халх буй. 10 Ариуны гэр ээ! Жахуад түшин үйлд. 
Тэр нь тэдэнд тус хийгээд халх буй. 11 Жахуагаас айгчид аа! Жахуад 
түшигтүн! Тэр нь тэдэнд тус хийгээд халх буй. 12 Жахуа нь биднийг 
санан, адислаж Израйлын гэрийг адислан, Аруны гэрийг адислах буй. 13 
Жахуа нь түүнээс айгч бага хийгээд ихүүдийг адислах буй. 14 Жахуа нь 
танд хийгээд таны хүүхдэд адистидаа ихэтгэх буй. 15 Та огторгуй хийгээд 
дэлхийг бүтээгч Жахуад адислагдсан буй. 16 Огторгуй нь Жахуагийн 
огторгуй буй. Харин тэр нь дэлхийг хүний хөвгүүнд өгсөн буй. 17 Үхсэн 
хийгээд дуу үгүй газарт хамаг орогчид нь Жахуаг үл магтана. 18 Зүгээр 
бид эдүгээгээс мөнхөд магтах буй. Жахуаг магтагтун!  

Зуун арван зургадугаар бүлэг  

1 Жахуагийн миний залбирлын дууг сонссоны тул би түүнийг янаглана. 2 
Түүний чихээрээ намайг чагнасны тул би хамаг өдрүүдээ түүнд дуудах 
буй. 3 Үхлийн өвчнүүд нь намайг хүрээлсэн бөгөөд тамын зовлонгууд нь 
намайг гүйцсэн бөлгөө. Би гаслан хийгээд зовлонтой учрав. 4 Тийн ахуйд 
би Жахуагийн нэрэнд ийн; Жахуа аа! Миний сүнсийг авран соёрх! хэмээн 
дуудав. 5 Жахуа нь нигүүлсэхт хийгээд зөвт буй. Жич бидний бурхан нь 
өршөөнгүйт буй. 6 Жахуа нь шударгуудыг сахина. Миний үгээгүү болсонд 
тэр нь намайг тонилгов. 7 Миний сүнс ээ! Өөрийн амарт буцан, үйлд. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь чамайг хайрласан буй. 8 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чи миний сүнсийг үхлээс тонилгон миний нүдийг нулимснаас 
хийгээд хөлийг бүдрэлтээс тонилгов. 9 Би Жахуагийн өмнө амьдуудын 
газарт явах буй. 10 Би итгэсний тул өгүүлэв; Би ихэд гашуудав. 11 
Яарлын цагт ийн; Аливаа хүн нь хуурмаг буй хэмээн өгүүлэв. 12 
Жахуагийн надад үйлдсэн хамаг хайрын тул би юуг хариулах буюу? 13 Би 
тонилголын аягыг аван, Жахуагийн нэрт дуудах буй. 14 Би Жахуагийн 
хамаг улсын өмнө өөрийн тангаргуудыг түүнд бүтээх буй. 15 Жахуагийн 
нүдэнд түүний ариун ариунуудын үхэл нь үнэт буй. 16 Аяа Жахуа аа! 
үнэхээр би чиний боол мөн. Би чиний боол болон чиний шивэгчний 



хөвгүүн мөн. Чи миний гинжийг мултлав. 17 Би магтаалын тахилыг чамд 
өргөн, Жахуагийн нэрд дуудах буй. 18 Түүний хамаг улсын өмнө 
Жахуагийн гэрийн хүрээний үүдний дотор Иерусалим аа! 19 Чиний дунд 
би тангаргуудаа Жахуад бүтээх буй. Жахуаг магтагтун!  

Зуун арван долдугаар бүлэг  

1 Хамаг улсууд аа! Жахуаг магтагтун! Хамаг төрөлхтөөн! Түүнийг 
магтагтун! 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь бидэнд их буй. 
Жич Жахуагийн үнэн нь мөнх буй. Жахуаг магтагтун!  

Зуун арван наймдугаар бүлэг  

1 Жахуаг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь сайн буй. Түүний 
өршөөл нь хэмээвээс мөнх буй. 2 Түүний өршөөл мөнх буй. хэмээн 
Израйл нь өгүүлэх болтугай! 3 Түүний өршөөл мөнх буй. хэмээн Аруны 
гэр нь өгүүлэх болтугай! 4 Түүний өршөөл мөнх буй. хэмээн Жахуагаас 
айгчид нь өгүүлэх болтугай! 5 Миний хавчлаганаас Жахуад дуудсанд 
Жахуа нь намайг сонсож уужим газарт гаргав. 6 Жахуа нь надтай буй. Би 
үл айх буй. Хүн нь надад юуг үйлдэх буй? 7 Жахуа нь надад туслагч 
болсон буй. Би өөрийн дайснуудад харах буй. 8 Хүнд найдахаас Жахуад 
түших нь дээр буй. 9 Ноёдод найдахаас Жахуад түших нь дээр буй. 10 
Хамаг улсууд нь намайг хүрээлсэн боловч би Жахуагийн нэрээр тэднийг 
таслав. 11 Тэд нь тойрч хүрээлсэн боловч би Жахуагийн нэрээр тэднийг 
таслав. 12 Тэд нь зөгийнүүд мэт намайг хүрээлсэн боловч халгайн гал 
мэт унтрав хэмээвээс, би Жахуагийн нэрээр тэднийг таслав. 13 Чи 
намайг унагахын тул түлхсэн боловч Жахуа нь намайг тэтгэсэн буй. 14 
Жахуа нь миний хүч хийгээд миний дуу буй. Тэр нь миний тонилгол 
болов. 15 Зөвтний нутагт цэнгэлт дуу хийгээд тонилгол буй. Жахуагийн 
баруун мутар нь хүчтэйгээр үйлдэнэ. 16 Жахуагийн баруун мутар нь 
өргөмжлөгдөв. Жахуагийн баруун мутар нь хүчтэйгээр үйлдэнэ. 17 Би үл 
үхэх буй. Харин амьд байгаад, Жахуагийн үйлсийг дэлгэрүүлэх буй. 18 
Жахуа нь намайг ихэд гэсгээсэн боловч, үхэлд эс өгсөн буй. 19 Зөвийг 
хаалгадыг надад нээгтүн! Би тэдэнд орж Жахуаг магтах буй. 20 Энэ нь 
Жахуагийн хаалга буй. Үүгээр зөвтөн нь орох буй. 21 Чиний намайг 
сонсон, миний тонилгол болсны тул би чамайг магтах буй. 22 Үүдэгчдийн 
огоорсон чулууд нь тэргүүн өнцгийн чулууд болов. 23 Энэ нь Жахуагийн 
үйлдсэн бөгөөд бидний нүддийн өмнө гайхамшигтай буй. 24 Энэ нь 
Жахуагийн бүтээсэн өдөр буй. Бид түүний дотор цэнгэлдэн жаргалдах 
буй. 25 Аяа, Жахуа аа! Эдүгээ тонилгон соёрх! Аяа, Жахуа аа! Эдүгээ 
бүтээмжит болгон соёрх! 26 Жахуа нэрээр нэр ирэгч нь адистидлагдах 
болтугай! Бид Жахуагийн гэрээс таныг адислана. 27 Жахуа нь бурхан 



мөн. Тэр нь биднийг гийгүүлэв. Сайн өдрийн тахилыг тахилын ширээний 
эврүүдэд аргамжаар уягтун! 28 Чи миний бурхан буй. Би чамайг магтах 
буй. Миний бурхаан! Би чамайг өргөмжлөх буй. 29 Жахуаг магтагтун! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, тэр нь сайн буй. Түүний өршөөнгүй хэмээвээс мөнх 
буй.  

Зуун арван есдүгээр бүлэг  

1 Ехуваагийн тогтоолоор явагч ариун замтан нь амгалан мөн. 2 Түүний 
гэрчлэлгээнүүдийг сахин, түүнийг бүхэл зүрхээр бэдрэгчид нь амгалан 
мөн. 3 Үнэхээр тэд нь хилэнцийг үл үйлдэн, түүний замуудаар явна. 4 
Чиний зарлигуудыг батаар сахихыг чи захисан буй. 5 Сая чиний 
тогтоолыг сахихын тулд миний замууд нь засагдах болтугай! 6 Би чиний 
хамаг захиануудыг сахих цагтаа үл ичих буй. 7 Би чиний зөвт 
шүүвэрүүдийг сурахдаа, үнэн зүрхээр чамайг магтах буй. 8 Би чиний 
тогтоолыг сахих буй. Намайг бүрнээр үл орхин соёрх! 9 Залуу хүн нь 
өөрийн замыг юугаар ариун болгох вэ? гэвэл, чиний зарлигийн ёсоор 
хянахаар ариун болгох буй. 10 Би бүхэл зүрхээрээ чамайг бэдэрнэ. 
Чиний захиануудаас намайг үл төөрүүлэн соёрх! 11 Би чиний тус нүглийг 
үл үйлдэхийн тулд чиний зарлигийг зүрхний дотроо хадгалсан буй. 12 
Ехуваа аа! Чи магтагдсан мөн. Өөрийн тогтоолуудыг надад сурган соёрх! 
13 Би уруулуудаараа чиний амны хамаг шүүврүүдийг дэлгэрүүлнэ. 14 Би 
чиний гэрчлэлгээнүүдийн замд хамаг баяжлын учир мэт баясана. 15 Би 
чиний зарлигийн учир санаачлан, чиний замуудыг сахина. 16 Би чиний 
тогтоолуудаар баясан, чиний зарлигийг үл мартана. 17 Өөрийн 
өршөөлийг боолдоо үзүүлэн соёрх! Тийнхүү би амьд байн, чиний 
зарлигийг сахих буй. 18 Чиний тогтоолын гайхамшгуудыг үзэхийн тул 
миний нүднүүдийг нээн соёрх! 19 Би ертөнцөд оролт буй. Өөрийн 
захиануудыг надаас үл нуун соёрх! 20 Миний сүнс нь чиний шүүлтийг 
үргэлжид хүсэж угтав. 21 Чиний захиануудаас төөрөгч хараалт 
бардамуудыг чи зэмлэсэн буй. 22 Надаас хараал болон ичгүүрийг 
хагацуулан соёрх! Тэр юуны тулын тул гэвэл, би чиний захиануудыг 
сахина. 23 Ноёд нь суун, миний төлөө өгүүлэлцэнэ. Харин чиний боол нь 
чиний тогтоолын учир санаачилна. 24 Чиний гэрчлэлгээнүүд нь миний 
амаржил болон зөвлөлдөгчид мөн. 25 Миний сүнс нь тоосонд наалдана. 
Өөрийн зарлигийн ёсоор намайг амьдруулан соёрх! 26 Би явдлаа 
мэдүүлэв. Тийнхүү чи намайг сонсов. Өөрийн тогтоолыг надад сурган 
соёрх! 27 Өөрийн зарлигуудын замыг надад ухуулан соёрх! Тийнхүү би 
чиний гайхамшгуудын учир өгүүлэх буй. 28 Миний сүнс нь уйтгараас 
унана. Өөрийн зарлигийн ёсоор намайг босгон соёрх! 29 Хуурмагийн 
замыг надаас холдуулан, өөрийн тогтоолыг надад өгөн соёрх! 30 Би 



үнэний замыг сонгоод, чиний шүүврүүдийг өмнөө байлгана. 31 Би чиний 
захиануудад наалдана. Тийн байхад Ехуваа аа! Намайг үл ичүүлэн 
соёрх! 32 Чи миний зүрхийг уужим болговол, би чиний захиануудын 
замаар яарах буй. 33 Ехуваа аа! Өөрийн тогтоолын замыг надад заан 
соёрх! Тийнхүү би түүний эцэс болтол сахих юм. 34 Намайг ухуулан 
соёрх! Тийн бөгөөд би чиний тогтоолыг сахин, бүхэл зүрхээр бүтээх буй. 
35 Өөрийн захиануудын замаар намайг явуулан соёрх! Тэр юуны тул 
гэвэл, би түүнд дуртай байна. 36 Миний зүрхийг шунахайралд бус харин 
чиний гэрчлэлгээнүүдэд дуршуулан соёрх! 37 Тамлалыг үл харахын тул 
миний нүднүүдийг буцаан өөрийн замаар намайг түргэлүүлэн соёрх! 38 
Чамаас айгч чиний боолын төлөө өөрийн зарлигийг бүтээн соёрх! 39 
Миний айдаг хараалыг холдуулан соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, чиний 
шүүврүүд нь сайн буй. 40 Харуул аа! Би чиний зарлигуудыг хүснэ. Өөрийн 
зөвөөр намайг амьдруулан соёрх! 41 Ехуваа аа! Чиний өршөөл нь; Чиний 
аврал чиний зарлигийн ёсоор надад ирэх болтугай! 42 Тийн бөгөөд би 
намайг хараагчид хариу өгүүлэх юм. Тэр юуны тул гэвэл, би чиний 
зарлигт түшнэ. 43 Үнэний үгийг миний амнаас бүрнээр үл аван соёрх! Тэр 
юуны тул гэвэл, би чиний шүүвэрт найдна. 44 Тийн бөгөөд би чиний 
тогтоолыг тасалбаргүйгээр мөнхөд сахих буй. 45 Би уужмаар явах буй. 
Тэр юуны тул гэвэл, би чиний зарлигуудыг хайсан буй. 46 Би хадны өмнө 
чиний гэрчлэлгээнүүдийн учир нуулгүй ичилгүйгээр өгүүлэх буй. 47 
Миний хайрладаг чиний захиануудаар би баясах буй. 48 Миний 
хайрладаг чиний захиануудад би гараа сунган чиний тогтоолын учир 
санаачилдаг буй. 49 Боолоо итгэсэн зарлигийг миний тулд санан соёрх! 
50 Намайг зовох цагт миний энхрийлэл нь энэ гэвэл, чиний зарлиг нь 
намайг амьдруулна. 51 Бардамууд нь намайг ихэд дооглоно. Зүгээр, би 
чиний тогтоолоос үл давна. 52 Ехуваа аа! Би чиний эртний шүүврүүдийг 
санаж, амарна. 53 Чиний тогтоолыг огоорогч хилэнцтний тухай аймшиг нь 
намайг барьсан буй. 54 Миний орох газар гэрийн дотор чиний тогтоол нь 
миний дуу билээ. 55 Ехуваа аа! Би чиний нэрийг шөнөд санан, чиний 
тогтоолыг сахина. 56 Чиний зарлигуудыг миний сахисны тул энэ нь надад 
байсан билээ. 57 Ехуваа аа! Чамд миний амь тасархай хэсэг байгаа. Би 
чиний зарлигуудыг дагахыг зориглосон юм. 58 Би чамд бие сэтгэлээрээ 
залбирна. Өөрийн зарлигийн ёсоор намайг нигүүлсэн соёрх! 59 Би 
өөрийн явдлаа сэтгэлдээ хараад, замаа таны тогтоолд гэрчилгээнд 
хандуулсан. 60 Би чиний хуулийг сахихын тулд саадгүй яарав. 61 Хорон 
санаатны чуулган нь намайг тоносон буй. Харин би чиний тогтоолыг үл 
мартана. 62 Чиний зөвтэй шүүврүүдийн учир би чамайг магтахын тулд 
шөнө дөлөөр босдог. 63 Чамаас хамаг айгчид хийгээд чиний зарлигуудыг 
сахигчдад би нөхөр билээ. 64 Ехуваа аа! Дэлхий нь чиний ивээл хайраар 
дүүрэн буй. Өөрийн тогтоолыг надад зааж соёрх! 65 Ехуваа аа! Чи 



өөрийн зарлиг ёсоор боолдоо сайныг үйлдсэн буй. 66 Сайн ухвар хийгээд 
мэдлийг надад сурган соёрх! Тэр юуны өмнө гэвэл, би чиний захиануудад 
итгэнэ. 67 Би зовлон эдэлснээс урьд төөрсөн юм. Зүгээр, одоо би чиний 
зарлигийг сахина. 68 Чи сайн болон сайхныг үйлдэгч мөн. Өөрийн 
тогтоолыг надад сурган соёрх! 69 Бардмууд нь миний тус хуурмагийг 
зохиосон билээ. Харин би чиний зарлигуудыг зүрхээрээ сахина. 70 
Тэдний зүрх нь өөх мэт мэдээгүй болсон юм. За, би чиний тогтоолоор 
жаргана. 71 Чиний тогтоолыг сурахын тул миний зовсон нь надад сайн 
юм. 72 Чиний амны тогтоол нь миний төлөө мянган алт болон мөнгөнөөс 
дээр буй. 73 Чиний мутар нь намайг боловсруулан бүтээв. Намайг 
ухуулан соёрх! Тийн бөгөөд би чиний тогтоолуудыг сурна. 74 Чиний 
зарлигт миний итгэсний тул чамаас айгчид нь намайг үзэхдээ баясах 
болно. 75 Ехуваа аа! Би чиний шүүврүүдийг зөвтэй хэмээн мэднэ. Бас чи 
үнэнээр намайг гэсгээнэ. 76 Чиний боолдоо зарлиг болсон мэт чиний 
өршөөл нь намайг амаржуулах болтугай! 77 Чиний нигүүлсэл нь надад 
ирэх болтугай! Тийн бөгөөд би амьд болох буй. Яагаад гэвэл, чиний 
тогтоол нь миний жаргалан мөн билээ. 78 Бардмууд нь ичих болтугай! 
Яагаад гэвэл, тэд нь намайг учиргүйгээр гүжирдсэн буй. Би чиний 
зарлигуудын учир санаачилна. 79 Чамаас айгчид болон чиний 
гэрчлэлгээнүүдийг мэдэгчид нь надад буцах болтугай! 80 Миний үл 
ичихийн тул миний зүрх нь чиний тогтоолд шударга болох болтугай! 81 
Миний сүнс нь чиний тонилголыг хүсэж уйдна. Харин би чиний зарлигт 
найдна. 82 Миний нүднүүд нь чиний зарлигийн тул балар болно. Би ийн; 
Чи намайг хэзээ амаржуулах вэ? гэж өгүүлнэ. 83 Би хэмээвэл утаанд 
байгч арьс сав мэт болов. Тийн боловч би чиний тогтоолыг эс мартсан 
буй. 84 Чиний боолын өдрүүд нь хэдий чиний болох вэ? Чи миний 
зүхэгчдийн дээр хэзээ шүүврийг бүтээх вэ? 85 Чиний тогтоолоор үл явагч 
бардмууд нь миний тул нүхнүүдийг малтав. 86 Чиний хамаг захианууд нь 
үнэн буй. Улс нь намайг учиргүйгээр зүхнэ. Надад туслан соёрх! 87 Тэд 
нь намайг дэлхий дээр арайхан эс алав. Тийн боловч би чиний 
зарлигуудыг эс огооров. 88 Өөрийн өршөөлийн ёсоор намайг 
амьдруулсан соёрх! Тийн бөгөөд би чиний амны гэрчлэлгээнүүдийг сахих 
буй. 89 Ехуваа аа! Чиний зарлиг нь огторгуйн дээр мөнхөд батгалдсан 
буй. 90 Чиний үнэн нь үеэс үе болтол байна. Чиний дэлхийг тогтоосноор 
тэр нь байна. 91 Чиний шийдснээр, тэр нь одоо болтол байна. Тэр юуны 
тул гэвэл, хамаг нь чиний боолууд байна. 92 Хэрэв чиний тогтоол нь 
миний жаргалан эс болсон болбол би тэр цагт зовлонгийн дотроо үхэх 
билээ. 93 Би чиний захирлагуудыг мөнхөд үл мартах буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, чи тэднээр намайг амьдруулсан буй. 94 Би чиний буй. Намайг 
тонилгон соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, би чиний захирлагуудыг бэдэрнэ. 95 
Хилэнцэт нь намайг алахын тул хүлээнэ. Харин би чиний 



гэрчлэлгээнүүдийг санаачилна. 96 Би аливаа төгсийн эцсийг үзэв. Харин 
чиний захиа нь маш уужим буй. 97 Би чиний тогтоолыг ямар ихэд 
энхрийлнэ. Би өдөр бүр түүний учир санаачилна. 98 Чиний захианууд нь 
намайг, миний дайснуудаас цэцэн болгоно. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь 
надтай үргэлтид байна. 99 Би өөрийн багш нараас дээр ухав. Тэр юуны 
тул гэвэл, би чиний гэрчлэлгээнүүдийн учир санаачилна. 100 Би 
өтгөсүүдээс дээр ухав. Яагаад гэвэл, би чиний захирлагуудыг сахина. 101 
Би чиний зарлигийг сахихын тул аливаа хорт замаас хөлөө гамнана. 102 
Би чиний шүүврүүдээс үл давна. Яагаад гэвэл, чи намайг сургав. 103 
Чиний зарлигууд нь миний хэлэнд ямар амттай бөгөөд миний амны дотор 
балаас амттай буй. 104 Би чиний захирлагуудаар ухаантай болов. 
Тиймийн тул би аливаа хуурмаг замыг өшөөлнө. 105 Чиний зарлиг нь 
миний хөлийн тул зул болон миний замын тул гэрэл буй. 106 Би чиний 
зөвтэй шүүврүүдийг сахина гэж тангараглаад, түүнийг бүтээх буй. 107 Би 
ихэд дарагдсан буй. Ехуваа аа! Өөрийн зарлигийн ёсоор намайг 
амьдруулан соёрх! 108 Ехуваа аа! Миний амны дуртай өргөлүүдийг 
таалан аваад, өөрийн шүүврүүдийг надад сурган соёрх! 109 Миний амь 
нь миний гарт үргэлжид буй. Зүгээр, би чиний тогтоолыг үл мартана. 110 
Хилэнцтэн нь миний тул өлмийг тавив. Зүгээр, би чиний захирлагуудаас 
эс төөрөв. 111 Би чиний гэрчлэлгээнүүдийг өөрийн мөнх өмч болгосон 
буй. Яагаад гэвэл, тэд нь миний зүрхний жаргал буй. 112 Би чиний 
тогтоолыг үргэлжид эцэс болтол бүтээхийн тул зүрхээ уруулна. 113 Би 
дэмий санаануудыг өшөөлөн, чиний тогтоолыг энхрийлнэ. 114 Чи миний 
хоргодол болон халх халхлагч мөн. Би чиний зарлигт найдна. 115 
Хилэнцтэн ээ! Надаас зайлагтун! Тийн бөгөөд би өөрийн бурхны 
захиануудыг сахих буй. 116 Өөрийн зарлигийн ёсоор намайг тэтгэн соёрх! 
Тийн бөгөөд би амьдрах буй. Жич, миний найдлагаас намайг үл ичүүлэн 
соёрх! 117 Намайг тэтгэн соёрх! Тийнхүү би тонилгогдон, чиний тогтоолыг 
үргэлжид бүтээх буй. 118 Чи, чиний хамаг тогтоолоос хамаг төөрөгчдийг 
унагасан буй. Яагаад гэвэл, тэдний нууц санаа нь хуурмаг буй. 119 Чи 
дэлхийн хамаг хилэнцтэний цөв мэт хагацуулдаг. Тийм учраас чиний 
гэрчлэлгээнүүдийг энхрийлнэ. 120 Чамаас айснаар миний махбод нь 
чичирнэ. Жич, би чиний шүүврүүдээс айна. 121 Би шүүвэр болон зөвийг 
бүтээсэн буй. Намайг дарагчдад, намайг үл өгөн соёрх! 122 Бардмуудын 
намайг үл дарахын тул өөрийн өршөөнгүйн ёсоор боолоо халхлан соёрх! 
123 Миний нүднүүд нь чиний тонилгол болон чиний үнэн зарлигийн тул 
балар болно. 124 Боолдоо өөрийн өршөөнгүйн ёсоор үйлдэн, тогтоолоо 
надад сурган соёрх! 125 Би чиний боол буй. Намайг ухуулан соёрх! Тийн 
бөгөөд чиний гэрчлэлгээнүүдийг мэдэх буй. 126 Ехуваагийн үйлдэх цаг нь 
энэ буй. Тэд нь чиний тогтоолыг үгүй болгоно. 127 Тийм учраас би чиний 
захиануудыг алтан хийгээд үнэтэй алтнаас үлэмж энхрийлнэ. 128 Тийм 



учраас би чиний хамаг захирлагуудыг бүрнээр зөв гэж тоон, аливаа 
хуурмаг замыг өшөөлнө. 129 Чиний гэрчлэлгээнүүд нь гайхамшигтай буй. 
Тиймийн учир миний сүнс нь тэднийг сахина. 130 Чиний зарлигийн 
тайлбар нь гийгүүлэн, хануудыг ухуулна. 131 Би амаа ангайлган, уйлна. 
Яагаад гэвэл, би чиний захиануудыг ихэд хүснэ. 132 Чи, чиний нэрийг 
энхрийлэгчдийн тул гэр үйлддэг мэт миний дээр ширтэн, намайг 
нигүүлсэн соёрх! 133 Миний гишигдлүүдийг чиний зарлигаар батлан 
соёрх! Тийнхүү аливаа буруу нь намайг үл эзлэх болтугай! 134 Хүний 
дарлагаас намайг тонилгон соёрх! Тийн бөгөөд би чиний захирлагуудыг 
сахих буй. 135 Өөрийн нүүрийн гэрлээр боолоо гийгүүлж, өөрийн 
тогтоолыг надад сурган соёрх! 136 Миний нүднүүд нь усны урсгалуудыг 
цувруулна. Яагаад гэвэл, хүмүүс нь чиний тогтоолыг үл сахидаг. 137 
Ехуваа аа! Чи зөвтэй бөгөөд чиний шүүврүүд нь үнэн буй. 138 Чиний 
захисан гэрчлэлгээнүүд нь зөв хийгээд маш үнэн буй. 139 Миний зүтгэл 
нь намайг идэв. Яагаад гэвэл, миний дайснууд нь чиний зарлигийг 
мартав. 140 Чиний зарлиг нь маш ариун буй. Тийм учраас чиний боол нь 
түүнийг энхрийлнэ. 141 Би бага болон тоомжгүй буй. Зүгээр би чиний 
захирлагуудыг үл мартана. 142 Чиний зөв нь мөнх зөв буй. Жич, чиний 
тогтоол нь үнэн буй. 143 Гаслан хийгээд хавчилга нь намайг гүйцэв. 
Харин чиний захианууд нь миний жаргалан мөн. 144 Чиний 
гэрчлэлгээнүүдийн зөв нь мөнх буй. Намайг ухуулан соёрх! Тийн бөгөөд 
би амьд болох буй. 145 Ехуваа аа! Би бүхэл зүрхнээсээ дуудна. Намайг 
сонсон соёрх! Би чиний тогтоолыг сахих буй. 146 Би чамд дуудна. Намайг 
тонилгон соёрх! Тийн бөгөөд би чиний гэрчлэлгээнүүдийг сахих буй. 147 
Би үүр цайхаас урьд дуудна. Би зарлигт найдна. 148 Чиний зарлигийн 
учир миний санаачлахын тул миний нүднүүд нь өглөөний харуулаас 
урьдана. 149 Ехуваа өөрийн өршөөлийн ёсоор миний дууг сонсон, өөрийн 
шүүврээр намайг амьдруулан соёрх! 150 Мууг хүсэгчид нь ойртов. Тэд нь 
чиний тогтоолоос холдоно. 151 Ехуваа аа! Чи ч ойр буй. Чиний хамаг 
захианууд нь үнэн буй. 152 Чи өөрийн гэрчлэлгээнүүдийг мөнхөд 
тогтоосон буй хэмээн би эртнээс мэднэ. 153 Миний зовлонг ширтэн, 
намайг тонилгон соёрх! Яагаад гэвэл, би чиний тогтоолыг үл мартан.а. 
154 Миний заргыг тэтгэн, намайг халхлан соёрх! Өөрийн зарлигийн ёсоор 
намайг амьдруулан соёрх! 155 Тонилгол нь хилэнцтэнээс хол буй. Яагаад 
гэвэл, тэд нь чиний тогтоолыг үл хэрэглэнэ. 156 Ехуваа аа! Чиний өршөөл 
нь их буй. Өөрийн шүүврээр намайг амьдруулан соёрх! 157 Миний 
зүхэгчид болон дайснууд нь олон боловч би чиний гэрчлэлгээнүүдээс үл 
давна. 158 Би хилэнцтэнийг үзэхдээ гашуудна. Яагаад гэвэл, тэд нь 
чиний зарлигийг үл сахина. 159 Ехуваа аа! Чиний захирлагууд нь миний 
хэр янаглахыг ширтэн соёрх! Өөрийн өршөөлийн ёсоор намайг 
амьдруулан соёрх! 160 Чиний зарлигийн эхэн нь үнэн буй. Чиний аливаа 



зөвтэй шүүвэр нь мөнх буй. 161 Ноёд нь учиргүйгээр намайг зүхнэ. 
Зүгээр, миний зүрх нь чиний зарлигаас айна. 162 Би их олзыг ологч мэт 
чиний зарлигт баясана. 163 Би хуурмагийг өшөөлөн жигшиж, чиний 
тогтоолыг энхрийлнэ. 164 Би чиний зөвтэй шүүврийн тул чамайг өдөр бүр 
долоо дахин магтана. 165 Миний тогтоолыг энхрийлэгчдийн амар нь их 
буй. Жич, тэдэнд бүдэрлэг үгүй буй. 166 Ехуваа аа! Би чиний тонилголыг 
хүлээж, чиний захиануудыг бүтээнэ. 167 Миний сүнс нь чиний 
гэрчлэлгээнүүдийг сахина. Жич, би тэднийг ихэд энхрийлнэ. 168 Би чиний 
захирлага хийгээд гэрчлэлгээнүүдийг сахина. Яагаад гэвэл, миний хамаг 
замууд нь чиний өмнө буй. 169 Ехуваа аа! Миний бархирал нь чиний 
өмнө хүрэх буй болтугай! Өөрийн зарлигийн ёсоор намайг ухуулан соёрх! 
170 Миний залбирал нь чиний өмнө ирэх болтугай! Өөрийн зарлигийн 
ёсоор намайг авран соёрх! 171 Чиний тогтоолоороо намайг сургах цагт 
миний уруулууд нь чиний магтаалыг дэлгэрүүлэх буй. 172 Миний хэл нь 
чиний зарлигийн учир өгүүлэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, чиний хамаг 
захианууд нь зөв буй. 173 Чиний мутар нь надад туслах болтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, би чиний зарлигуудыг сонгосон буй. 174 Ехуваа аа! Би 
чиний тонилголыг ихэд хүснэ. Жич, чиний тогтоол нь миний жаргалан 
мөн. 175 Чамайг магтахыг тул миний сүнс нь амьд болох болтугай! Чиний 
шүүврүүд нь надад туслах болтугай! 176 Би гээгдсэн хонь мэт төөрөв. 
Боолоо бэдрэн соёрх! Яагаад гэвэл, би чиний захиануудыг эс мартсан 
буй.  

Зуун хорьдугаар бүлэг  

Дэвшилийн дуу 1 Би зовлонгийн цагтаа Жахуад дуудав. Тэр ч намайг 
сонсов. 2 Жахуа аа! Хуурамч уруулуудаас хийгээд мэхт хэлээс миний 
сүнсийг тонилгон соёрх! 3 Хуурамч хэл ээ! Чамд юу өгөгдөн юу нэмэгдэх 
буюу? 4 Тэд хэмээвээс хүчтийн хурц сумууд хийгээд арцын нүүрс мэт 
буй. 5 Аяа, Миний Мишигт байх хийгээд Кидарын майханд суух нь надад 
зовлон буй. 6 Миний сүнс нь эвийг өшөөлөгчидтэй өнө суусан буй. 7 Би 
эвтэй боловч миний өгүүлэхэд тэд нь дайлалдахад дуртай буй.  

Зуун хорин нэгдүгээр бүлэг  

Дэвшилийн дуу. 1 Би нүдүүдээ хаддад өргөх буюу. Тус нь хаанаас надад 
ирэх буюу? 2 Миний тус нь огторгуй хийгээд дэлхийг боловсруулагч 
Жахуагаас ирэх буй. 3 Тэр нь чиний хөлийг үл хөдөлгүүлэх буй. Чиний 
сахиулч нь үл сажин буй. 4 Мана. Израйлын сахиулч нь үл сажин үл 
унтана. 5 Жахуа нь чиний сахиулч буй. Жахуа нь чиний баруун этгээдэд 
чиний халх буй. 6 Өдрөөр нар ч шөнөөр сар ч чамайг үл цохих буй. 7 



Жахуа нь чамайг аливаа хороос сахин, чиний амийг сахих буй. 8 Жахуа 
нь чиний гарлага хийгээд орлогыг эдүгээгээс мөнхөд сахих буй.  

Зуун хорин хоёрдугаар бүлэг  

Давидын бичсэн Дэвшилийн дуу. 1 Жахуагийн гэрт оръё хэмээн надад 
өгүүлэгдсэнд би баясав. 2 Иерусалим аа! Бидний хөлүүд нь чиний 
хаалгадын дотор байх буй. 3 Иерусалим нь нэгэнд цуглуулагдсан балгас 
мэт үүдэгдсэн буй. 4 Тэр зүгт овогтон хэмээвээс, Жахуагийн овогтон 
болон Израйлын чуулгад нь Жахуагийн нэрийг магтахын тул өөдөө гарна. 
5 Тэд шүүвэрийн ширээ хэмээвээс, Давидын гэрийн ширээ нь тавигдсан 
буй. 6 Иерусалимын амрыг эрэгтүн! Чамайг янаглагчид нь бүтээмжтэй 
болох буй. 7 Чиний хэрмийн дотор эв болох бөгөөд, чиний орд харшийн 
дотор амар болох болтугай! 8 Би өөрийн ах дүү нар хийгээд амрагуудын 
учир чамд Амар болох болтугай! хэмээн эдүгээ өгүүлэх буй. 9 Бидний 
Жахуа бурхны гэрийн учир би чамд сайныг бэдрэх буй.  

Зуун хорин гуравдугаар бүлэг  

Дэвшилийн дуу. 1 Огторгуйн дээр суугч аа! Би нүдээ чамд өргөнө. 2 
Боолуудын нүдэд нь тэдний эздийн гарт хардаг мэт бөгөөд шивэгчний 
нүдэд нь түүний хадан эзний гарт хардаг мэт, түүнчлэнхүү бидний Жахуа 
бурхны биднийг өршөөх болтол бидний нүдэд нь түүнд харах буй. 3 
Жахуа аа! Биднийг өршөөн соёрх! Биднийг өршөөн соёрх! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, бид жигшүүрээр дүүргэгдсэн буй. 4 Бидний сүнс нь 
бардмуудын элэглэлээр хийгээд омгорхогуудын жигшүүрээр ихэд 
дүүргэгдсэн буй.  

Зуун хорин дөрөвдүгээр бүлэг  

Давидын бичсэн дэвшилийн дуу. 1 Израйл нь эдүгээ ийн; Хэрвээ Жахуа 
нь бидэнтэй эс байсан болбоос эл. 2 Хэрвээ Жахуа нь бидэнтэй эс 
байсан болбоос, хүмүүс нь бидний тус босоход ийн; 3 Биднийг амьдаар 
залгих бөлгөө. Тэдний хилэнгийн бидний тус бадрахад, 4 усууд нь 
биднийг живүүлэх бөгөөд гол нь бидний сүнсийг бүрхэх бөлгөө. 5 Бас 
Хуухиат ус нь бидний сүнсийг бүрхэх бөлгөө хэмээн өгүүлэх болтугай! 6 
Биднийг тэдний шүддээр үл таслуулсан Жахуа нь магтагдах болтугай! 7 
Бидний сүнс нь өлмийчийн өлмийгөөс аврагдсан шувууд мэт буй. Өлмий 
нь таслагдсан бөгөөд бид аврагдсан буй. 8 Бидний тус нь огторгуй 
хийгээд дэлхийг бүтээгч Жахуагийн нэрэнд буй.  

Зуун хорин тавдугаар бүлэг  



Дэвшилийн дуу. 1 Жахуад найдагчид нь хөдлөл үгүйеэ мөнхөд агч Шиуна 
уул мэт болох буй. 2 Иерусалимын орчинд уулууд нь гэр буй мэт, 
түүнчлэн Жахуа нь өөрийн улсыг эдүгээгээс мөнхөд тойрох буй. 3 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, зөвтөн нь гаруудаа хилэнцэд бүү хүргэтүгэй! хэмээн 
хилэнцтийн шийдэм нь зөвтний өмчид үл тогтох буй. 4 Жахуа аа! Сайн 
хийгээд шулуун зүрхтэнд сайныг үйлдэн соёрх! 5 Зүгээр Жахуа нь 
буруутай замаар төөрөгчдийг хилэнцийг үйлдэгчидтэй гаргах буй. Амар 
нь Израйлд аху болтугай!  

Зуун хорин зургадугаар бүлэг  

Дэвшилийн дуу. 1 Жахуагийн Шиунагийн олзлогдогчдыг буцаахад, бид 
зүүдлэгчид мэт болов. 2 Тэр цагт бидний ам нь цэнгэлээр хийгээд бидний 
хэлээр, дууллагаар дүүргэгдэв. Тэр цагт улсын дунд ийн; Жахуа нь 
тэдний тул их үйлсийг үйлдэв. хэмээн өгүүлэлцэв. 3 Жахуагийн бидний 
тул их үйлсийг үйлдсэний тул бид баясана. 4 Жахуа аа! Бидний 
олзлогдолт байдлыг хатсан газрын дээр агч горхи мэт буцаан соёрх! 5 
Нулимстайгаар таригчид нь жаргалтайгаар хадах болъюу. 6 Тарилгын тул 
хөрөнгийг үйлч үүрэгч нь боолтуудаа үүрч жаргалтайгаар ирэх буй.  

Зуун хорин долдугаар бүлэг  

Соломоны тул дэвшилгийн дуу. 1 Хэрвээ Жахуа нь гэрийг үл үүдэх бөгөөс 
үүдэгчид нь дэмийгээр хөдөлнө. Хэрвээ Жахуа нь балгасыг үл сахих 
бөгөөс харуулч нь дэмийгээр сэрүүлнэ. 2 Тэр дэмийгээр эрт босон орой 
болтол суун зовлонгийн идээг иднэ. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь 
өөрийн янагт нойрыг өгөх буй. 3 Хүүхэд нь Жахуагаас өмч буй бөгөөд 
умайн үрс нь түүний шан буй. 4 Хүчтийн гарт сум гэр адаг мэт түүнчлэн 
залуу насны хөвгүүд буй. 5 Саадгаа тэднээр дүүргэгч нь амгалан хүмүүн 
мөн. Тэд нь өөрийн дайснуудтай хаалганы дэргэд хэлэлцэхдээ үл ичих 
буй.  

Зуун хорин наймдугаар бүлэг  

Дэвшилгийн дуу. 1 Жахуагаас аливаа айгч болон түүний замуудаар явагч 
нь амгалан мөн. 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, чи өөрийн гарын үйлдвэрээс 
идэн, амгалан болон сайныг эдлэх мөн. 3 Чиний гэргий нь гэрийн дунд 
үрст үзмийн иш мэт болох бөгөөд чиний хөвгүүд нь тосны модны салаа 
мэт чиний ширээг тойрох буй. 4 Жахуагаас айгч хүн нь энэ мэтээр 
адистадлагдах буй. 5 Жахуа нь Шиунагаас чамайг адислах буй. Жич чи 
Иерусалимын сайныг өөрийн амины хамаг өдрүүдэд үзэх буй. 6 Чи 



өөрийн хөвгүүдийн хөвгүүдийг үзэх буй. Израйл нь амар нь болох 
болтугай!  

Зуун хорин есдүгээр бүлэг  

Дэвшилийн дуу. 1 Израйл нь ийн; Би залуу наснаасаа ихэд зовоогдсон 
буй. 2 Би залуу наснаас зовоогдовч харин дийлдсэн бус болой. 3 Газрыг 
хагалагчид нь миний нурууны дээр хагалан, сувгуудаа урт болгов, хэмээн 
өгүүлэх болтугай! 4 Жахуа нь зөвт буй. Тэр нь хилэнцтний аргамжнуудыг 
тас цавчив. 5 Шиунаг хамаг өшөөлөгчид нь ичин гэдрэгээ дуудах 
болтугай! 6 Тэд нь гэрийн тээлбэрийн дээр агч ургаагүй атал, хатсан өвс 
мэт болох болтугай! 7 Түүгээр хадагч нь гараа эс дүүргэдэг бөгөөд 
боолтуудыг боогч нь атаа эс дүүргэдэг буй. 8 Жич өнгөрөн явагчид нь 
Жахуагийн адистад нь таны дээр болох болтугай! Жич бид таны 
Жахуагийн нэрээр адислана хэмээн үл өгүүлэх буй.  

Зуун гучдугаар бүлэг  

Дэвшилгийн дуу. 1 Жахуа аа! Би гүнээс чамд дуудна. 2 Жахуа аа! миний 
дууг сонсон соёрх! Чиний чих нь миний залбирлын бархирлыг чагнах 
болтугай! 3 Жахуа аа! Хэрвээ чи хилэнцийг сахин ажиглаваас эл. Жахуа 
аа! Хэн байж чадах буюу? 4 Зүгээр чамаас айхын тул чамд уучлалын 
хайр буй. 5 Би Жахуаг хүлээнэ, миний сүнс нь хүлээнэ. Би түүний зарлигт 
түшнэ. 6 Миний сүнс нь өглөөний сахигчидаас эзнийг өглөөний 
сахигчдаас үлэмж хүлээнэ. 7 Израйл нь Жахуаг хүлээх болтугай! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Жахуад өршөөнгүй буй бөгөөд түүнд золилго буй. 8 
Тийнхүү тэр нь Израйлыг түүний хамаг хилэнцээс золих буй.  

Зуун гучин нэгдүгээр бүлэг  

Давидын бичсэн дэвшилийн дуу. 1 Жахуа аа! Миний зүрх нь бардам бус 
миний нүд нь омгорхог бус би их хэргүүдэд үл орж биеэс өндөр хэргүүдэд 
үл орно. 2 Би эхийн хүйнээс салсан хүүхэн мэт сүнсээ номхон хийгээд 
дөлгөөн болгосон буй. Миний сүнс нь миний дотор хүйнээс салсан хүүхэн 
мэт буй. 3 Израйл нь эдүгээс мөнхөд Жахуад найдах болтугай!  

Зуун гучин хоёрдугаар бүлэг  

Дэвшилгийн дуу. 1 Жахуа аа! Давид хийгээд түүний хамаг зовлонгуудыг 
санан соёрх! хэмээвээс, 2 тэр нь Жахуад амлан, Яакувын аугаа хүчтэнд 
ийн; 3 Би Жахуагийн тул орныг олон Яакувын аугаа хүчинд суудлыг 
олтол, 4 өөрийн гэрийн тасагт үл орон, хэвтрийн дээрээ үл гаран, 5 



нүдэндээ нойрыг үл өгөн, аньсгаа үл аниулах буй. хэмээн тангараглав. 6 
Мана. Бид түүнийг Ефрат газарт буй хэмээн сонсоод ойн тариалангийн 
дээр олов. 7 Бид түүний цацарт орж, түүний хөлийн тавцанд мөргөе. 8 
Жахуа аа! Өөрийн аугаа хүчийг хайрцагтай, өөрийн амралын оронд босон 
соёрх! 9 Чиний лам нар нь зөвөөр өмсгөгдөх бөгөөд чиний ариунууд нь 
жаргалдах болтугай! 10 Чиний Давид боолын тул өөрийн тосолсны 
нүүрийг үл эргүүлэн соёрх! 11 Жахуа нь Давидад ийн; Би чиний биеийн 
үрсээс нэгнийг чиний ширээний дээр суулгах буй. хэмээн үнэнээр 
тангарагласнаа үл таслах буй. 12 Хэрвээ чиний хөвгүүн нь миний тэдэнд 
сургах тогтоол хийгээд гэрчлэлгээнүүдийг сахих бөгөөс эл. Тэдний хүүхэд 
нь чиний ширээний дээр мөнхөд суух буй. 13 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Жахуа нь Шиунаг сонгон, өөрийн нутаг болгохын тул түүнийг таалсан буй. 
14 Энэ нь миний амралын орон мөнхөд буй. Би түүнийг таалсны тул энд 
суух буй. 15 Би түүний тэжээлийг ихэд адислан, түүний үгээгүүнүүдийг 
талхаар цатгах буй. 16 Би түүний лам нарыг тонилголоор өмсгөх бөгөөд 
түүний ариунууд нь заргалдах буй. 17 Би тэнд Давидын эврийг өсгөн, 
өөрийн тосолсны тул хэрэвчийг тавих буй. 18 Би түүний дайснуудыг 
ичгүүрээр бүрхээх буй. Зүгээр түүний дээр титим нь бүтэмжтэй болох буй.  

Зуун гучин гуравдугаар бүлэг  

Давидын бичсэн дэвшилийн дуу. 1 Ах дүү нарын эвтэйгээр суух нь ямар 
сайн хийгээд зохистой буй. 2 Энэ нь Аруны толгойн дээрээс сахалт 
урсан, түүний хувцсныг зах хүртэл урсагч анхилах үнэрт тос мэт болон, 3 
Шиунагийн уулын дээр хийгээд Эдирмуны дээр буугч сүүдэр мэт буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь тэнд адистид хийгээд мөнх амийг 
захирсан буй.  

Зуун гучин дөрөвдүгээр бүлэг  

Дэвшилгийн дуу. 1 Жахуагийн гэрийн дотор шөнөөр агч Жахуагийн 
боолууд аа! Жахуаг магтагтун! 2 Гаруудаа ариун орны дотор өргөн 
Жахуаг магтагтун! 3 Огторгуй хийгээд дэлхийг бүтээсэн Жахуа нь 
Шиунагаас чамайг адислах болтугай!  

Зуун гучин тавдугаар бүлэг  

1 Жахуа магтагтун! Жахуагийн нэрийг магтагтун! Жахуагийн боолууд аа! 
Түүнийг магтагтун! 2 Жахуагийн гэрийн дотор болон бидний бурхны 
хүрээний дотор агчид аа! 3 Жахуаг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Жахуа нь сайн буй, түүний нэрэнд дуулагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
энэ нь тааламжит буй. 4 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь Якубыг 



өөртөө сонгон, Израйлыг өөрийн тосоор эдэлбэр болгосон буй. 5 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь их бөгөөд бидний эзэн нь хамаг бурхдаас 
дээд буй хэмээн би мэднэ. 6 Жахуа нь огторгуйн дээр хийгээд дэлхий 
дээр ба, далайн дотор хийгээд хамаг гүний дотор таалсанаа үйлддэг. 7 
Тэр нь үүлийг дэлхийн хязгаараас гарган, цахилгааныг борооны тул 
үйлдэн, салхийг өөрийн сангуудаас гаргадаг. 8 Тэр нь Икифидын хүн 
хийгээд малын тэргүүн төрснийг алав. 9 Икифид ээ! тэр нь бэлгэс хийгээд 
гайхамшигуудыг чиний дунд Фараугийн дээр хийгээд, түүний хамаг 
боолуудын дээр илгээв. 10 Тэр нь их улсуудыг алан, хүчит хаадыг 
үхүүлэв. 11 Тэд хэмээвээс Аморитнй Шихуа хаан хийгээд Башингийн Уг 
хаан ба Ханаваны хамаг эзэлгүрд болой. 12 Тийнхүү тэр нь тэдний газрыг 
өмч болгон өгөв хэмээвээс, өөрийн Израйл улсад өмч болгон өгөв. 13 
Жахуа аа! Чиний нэр нь мөнх буй. Жахуа аа! Чиний дурсгал нь үеэс үе 
болтол байна. 14 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь өөрийн улсыг шүүн, 
өөрийн боолуудын учир гэмших буй. 15 Балай номтны хөргүүд нь мөнгө 
хийгээд алт болон, хүмүүсийн гарын үйлдвэр буй. 16 Тэд нь амтай 
боловч үл өгүүлэн, нүдтэй боловч үл үзнэ. 17 Тэд нь чихтэй боловч үл 
сонсон, аман дотроо амьсгалгүй буй. 18. Тэднийг үйлдэгчид хийгээд 
тэдэнд хамаг найдагчид нь тэдэнтэй адил буй. 19 Израйлын гэр ээ! 
Жахуаг магтан үйлд. Аруны гэр ээ! Жахуаг магтан үйлд. 20 Ливийн гэр ээ! 
Жахуаг магтан үйлд. Жахуагаас айгчид аа! Жахуаг магтагтун! 21 
Иерусалимын дотор суугч Жахуа нь Шиунагаас магтагдах болтугай! 
Жахуаг магтагтун!  

Зуун гучин зургадугаар бүлэг  

1 Жахуаг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь сайн буй. Түүний 
өршөөл хэмээвээс мөнх буй. 2 Бурхдын бурхныг магтагтун! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 3 Эздийн эзнийг магтагтун! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 4 Гайхамшигуудыг 
ганцаар үйлдэгчийг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл 
нь мөнх буй. 5 Огторгуйг хэтэрхийгээр бүтээгчийг магтагтун! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 6 Дэлхийг усны дээр батлагчийг 
магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 7 Их 
гэрлүүдийг бүтээгчийг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл 
нь мөнх буй. 8 Өдрийг тэргүүлэхийн тул нарыг бүтээгчийг магтагтун! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 9 Шөнийг тэргүүлэхийн 
тул сар хийгээд одыг бүтээгчийг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
түүний өршөөл нь мөнх буй. 10 Икуфидын тэргүүн төрөгдөгсөдийг 
алагчийг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 
11 Тэдний дотроос Израйлыг гаргагчийг магтагтун! Тэр юуны тул 



хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 12 Тэднийг бид мутраар хийгээд, 
сонгогдсон сарвуугаар гаргагчийг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
түүний өршөөл нь мөнх буй. 13 Улаан далайг хоёр анги болгон 
таслагчийг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх 
буй. 14 Жич, түүний дундуур Израйлыг удирдан гаргагчийг магтагтун! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 15 Зүгээр Фарау 
хийгээд түүний цэргийг улаан далайн дотор хөмрүүлэгчийг магтагтун! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 16 Өөрийн улсыг говьд 
удирдагчийг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх 
буй. 17 Их хаадыг таслагчийг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний 
өршөөл нь мөнх буй. 18. Алдарт хадыг үхүүлэгчийг магтагтун! Тэр юуны 
тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 19 Амури таны Шихун хааныг 
үхүүлэгчийг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх 
буй. 20 Жич Башангийн Уг хааныг үхүүлэгчийг магтагтун! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 21 Тэдний газрыг өмч болгон 
өгөгчийг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 
22 Түүний өөрийн Израйл боолын өмч болгогчийг магтагтун! Тэр юуны 
тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 23 Бидний доорд байдалд 
биднийг санагчийг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь 
мөнх буй. 24 Бидний дайснуудаас, биднийг аврагчийг магтагтун! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь мөнх буй. 25 Хамаг амьтанд 
тэжээлийг өгөгчийг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний өршөөл нь 
мөнх буй. 26 Огторгуйн бурхныг магтагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
түүний өршөөл нь мөнх буй.  

Зуун гучин долдугаар бүлэг  

1 Бид Вавилоны мөрдийн тэнд суун Шиунаг санахдаа уйлалдав. 2 Бид 
түүний дотор ятгуудыг бургасны дээр өлгөв. 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
биднийг нүүлгэгчид нь биднээс дууг хэрэглэв. Биднийг тоногчигчид нь 
цэнгэлийг хэрэглэн ийн; Бидэнд Шиунагийн дууг дуулагтун! хэмээн 
өгүүлэлцэв. 4 Бид бусдыг газарт Жахуагийн дууг захиж дуулах буюу? 5 
Иерусалим аа! Хэрвээ би чамайг магтах бөгөөс миний баруун гар нь 
намайг мартах болтугай! 6 Хэрвээ би чамайг үл санах бөгөөс, хэрвээ би 
Иерусалимыг өөрийн эрхэм жаргалаас дээр үл тоох бөгөөс, миний хэл нь 
миний тагнайд наалдах болтугай! 7 Жахуа аа! Иерусалимын өдөр түүнийг 
суурин хүртэл эвдэгтүн! Эвдэгтүн! хэмээн Идумын хөвгүүдийн өгүүлснийг 
санан соёрх! 8. Вавилоны эвдрүүлэгдэх охин оо! Чиний бидэнд үйлдсэн 
мэт чамд хариуг төлөгч нь амгалан мөн. 9 Чиний хүүхдийг аваад хаданд 
хамхлагч нь амгалан мөн.  

Зуун гучин наймдугаар бүлэг  



Давидын бичсэн псалма. 1 Жахуа би чамайг бүх л зүрхээсээ матган 
бурхдын өмнө чамд дуулах буй. 2 Би чиний ариун сүмийн өмнө мөргөн, 
чиний өршөөнгүй тул хийгээд чиний үнэний тул чиний нэрийг магтах буй. 
Тэр юуны тул хэмээвээс, чи өөрийн зарлигийг өөрийн бүхэл нэрээс үлэмж 
ихтгэсэн буй. 3 Миний дуудсан өдөр чи намайг сонсож миний сүнсэнд 
хүчийг оруулав. 4 Жахуа аа! Дэлхийн хамаг хаад нь чиний амны 
зарлигуудыг сонсохдоо чамайг магтах буй. 5 Тийн бөгөөд тэд нь 
Жахуагийн замуудаар дуулах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуагийн 
цог жавхлан нь их буй. 6 Жахуа нь өндөр боловч доор агчийг үзнэ. Харин 
тэр нь бардамлагчыг холоос танина. 7 Хэрвээ би зовлонгийн дотор явах 
бөгөөс чи намайг амьдаар байлган, миний дайснуудын хилэнгийн тус 
мутраа сунгах буй. Чиний баруун мутарч намайг аврах буй. 8 Жахуа нь 
миний тул бүтээх буй. Жахуа аа! Чиний өршөөл нь мөнх буй. Өөрийн 
мутрын үйлдвэрийг үл орхин соёрх!  

Зуун гучин есдүгээр бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма. 1 Жахуа аа! чи намайг 
шинжилж мэднэ. 2 Чи миний суух хийгээд босохыг мэдэн миний санааг 
холоос ухна. 3 Чи миний зам хийгээд хэвтэхийг шинжин, миний хамаг 
явдлыг илт мэднэ. 4 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа аа! Чамд төгсөөр үл 
мэдэгдэх үг ч, миний хэлний дээр үгүй буй. 5 Чи хойноос хийгээд урдаас 
намайг хүрээлэн мутраа миний дээр тавьсан буй. 6 Энэ мэт мэдэх нь 
миний тул гайхамшигтай буй. Тэр өндөр буй. Би түүнийг гүйцэн эс чадна. 
7 Би чиний тодотголоос хаана одон? чиний нүүрээс хаана дутаах буй? 8 
Хэрэв би огторгуйд гарах бөгөөс чи тэнд буй. Хэрвээ би үхэгсдийн оронд 
хэвтрээ дэвсэх бөгөөс, чи буй. 9 Хэрвээ би Цолмоны далайн дээр 
өргөгдөж далайн захад нутаглах бөгөөс 10 бас тэнд чиний мутар нь 
намайг удирдах бөгөөд чиний баруун мутар ч намайг барих бөлгөө. 11 
Хэрвээ би харанхуй нь намайг бүрхэх буй за! хэмээн өгүүлөх бөгөөс 
харин шөнө нь намайг тойрон гэрэлтэй болох буй. 12 Жич харанхуй нь 
чамаас үл харанхуйлах бөгөөд шөнө нь өдөр мэт гэрэлтэй буй. Бас 
харанхуй нь гэрэл мэт буй. 13 Тэр юуны тул хэмээвээс, миний дотор нь 
чиний эрхэнд буй. Чи миний эхийн умайн дотор намайг хадгалав. 14 Би 
чамайг магтах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, би аймшигтай хийгээд 
гайхамшигтайгаар бүтээгдсэн буй. Чиний үйлс нь гайхамшигт буй. Миний 
сүнс нь үүнийг сайтар мэднэ. 15 Миний нууцад бүтээгдсэн газрын гүнд 
гайхамшигтайгаар боловсруулагдсанд миний бие нь чамаас эс нуугдсан 
бөлгөө. 16 Чиний нүд нь миний мөчүүдийг үзсэн бөгөөд тэдний нэг нь ч эс 
бүтээгдсэн цагт чиний номны дотор тэд бүгдээр бичигдсэн бөлгөө. 17 
Бурхаан! Чиний санаачлалууд нь миний тул ямар сайхан буй. Тэдний тоо 



нь ямар их буй. 18 Би тэднийг тоолох буюу. Тэд нь элснээс илүү тоотой 
буй. Би сэрэхдээ чамтай буй. 19 Бурхаан! Чи хилэнцтийг эрх үгүй алах 
буй. Тиймийн тул цусчуудаа надаас зайлагтун! 20 Тэд нь чиний тус хорт 
санаагаар өгүүлдэг. Бас чиний дайснууд ч дэмийллээр биеэ өргөмжилнө. 
21 Жахуа аа! Чамайг өшөөлөгчдийг би үл өшөөлнө. Жич чиний тус 
босогчдоос би үл жигшнэ. 22 Би тэднийг их өшөөгөөр өшөөлөн өөрийн 
дайснууд хэмээн тооно. 23 Бурхаан! Намайг шинжилж, миний зүрхийг 
мэдэн соёрх! Намайг шүүн, миний санаачлалуудыг ялган соёрх! 24 Жич 
миний дотор аливаа муу явдал буй буюу хэмээн үзээд намайг мөнх 
замаар удирдан соёрх!  

Зуун дөчдүгээр бүлэг  

Тэргүүн хөгжимчинд Давидын бичсэн псалма. 1 Жахуа аа! Хорт хүнээс 
намайг авран, дээрэмдэгч хүнээс намайг сахин соёрх! 2 Тэд нь зүрхэндээ 
хорыг санаачлан аливаа өдөр дайны тул цугладаг. 3 Тэд нь могой мэт 
хэлээ хурцатгана. Тэдний уруулуудын доор хорт могойн хор буй. Шила. 4 
Жахуа аа! Хилэнцтэний гараас намайг сахин, миний хөлүүдийг 
түлхэхүйеэ тойрсон дээрэмдэгч хүнээс намайг авран соёрх! 5 Бардмууд 
нь миний тул өлмий хийгээд урагнуудыг нуун, миний замын дэргэд 
гувчуурыг татан, миний тул өгшийг тавив. Шила. 6 Би Жахуад ийн 
айлтгав; Жахуа аа! Чи миний бурхан мөн. Миний залбирлын дууг сонсон 
соёрх! 7 Миний бат тонилгогч Жахуа эзээн! Чи дайллагын өдөр миний 
толгойг бүрхэсэн буй. 8 Жахуа аа! Хилэнцтэний хүссэний ёсоор үл болгон 
тэдний үл өргөмжлөгдөхийн тул тэдний зоригийг бүтээмжит үл болгон 
соёрх! Шила. 9 Намайг тойрогчдын толгойг тэдний уруулуудын хор нь 
бүрхэх болтугай! 10 Тэдний дээр халуун нүүрс нь унах болтугай! Тэр нь 
тэдний галд унаган, тэдний үл босохын тул гүнд унагаах болтугай! 11 
Хорт хэлт хүн нь дэлхийн дээр үл тогтох болтугай! Хор нь зовоогчийг 
үхүүлтэл нэхэх буй. 12 Жахуа нь дарагдсанд зөвт шүүврийг бүтээн 
үгээнүүдэд зөвийг бүтээх хэмээн би мэднэ. 13 Энэ мэтээр зөвтөн нь 
чиний нэрийг магтах буй. Шулуунууд нь чиний нүүрийн өмнө байх буй.  

Зуун дөчин нэгдүгээр бүлэг  

Давидын бичсэн псалма. 1 Жахуа аа! би чамд дуудмуй. Надад түргэлэн 
миний чамд дуудахад миний дууг сонсон соёрх! 2 Миний залбирал нь 
чиний нүүрийн өмнө сайхан үнэртэн мэт хүрэх болтугай! Миний гараа 
өргөх нь үдшийн тахил мэт болох болтугай! 3 Жахуа аа! Миний хэлний 
дэргэд сахуулыг тавин, миний уруулуудын үүдний өмнө харуулыг тавин 
соёрх! 4 Миний зориг нь хорт үйлд үл тавин буруутантай ба нүглийг 
үйлдэгч хүнтэй хилэнцэсийг үл үйлдэх болтугай! Би ч тэдний 



амтатнуудаас үл амсах болтугай! 5 Зөвтөн намайг жанчих болтугай! Энэ 
хэмээвээс өршөөл буй. Тэр нь намайг зэмлэх болтугай! Энэ нь миний тул 
сайхан тос мэт болон миний толгойг үл эвдрүүлэх буй. Бас миний 
залбирал нь тэдний зовлонгийн цагт болох буй. 6 Тэднийг шүүгчид нь 
хадны хавцгайн дээгүүр бүдрэх буй харин тэд нь миний үгсийг ямар 
зөөлөн буй хэмээн сонсох буй. 7 Бидний ясууд нь зодлогоос хийгээд 
цавчилгаас мэт хүүрийн захад тараагдав. 8 Зүгээр Жахуа эзээн! Миний 
нүд нь чамд ширтэнэ. Би чамд түшнэ. Миний сүнсийг үл орхин соёрх! 9 
Миний тул тавьсан өлмийгээс хийгээд хилэнцийг үйлдэгчидийн мэхээс 
намайг сахин соёрх! 10 Хилэнцтэний өөрийн өлмийн дотор хамтаар унах 
болтугай! Харин би алсдах болтугай!  

Зуун дөчин хоёрдугаар бүлэг  

Давидын агуйн дотор агсны учир бичсэн сургамжит псалма болон 
залбирал болой. 1 Би дуугаараа Жахуад дуудан, дуугаараа Жахуад 
залбирна. 2 Би өөрийн гомдлыг түүний өмнө гарган, өөрийн гасланг 
түүний өмнө мэдүүлнэ. 3 Миний сэтгэлийн миний дотор зовоход чи миний 
замыг мэднэ. Миний явсан замын дээр тэд нь миний тул өлмийг нуув. 4 
Миний баруун этгээддээ ширтэн үзэхэд намайг хэн ч эс мэднэ. Миний 
зугатаах газар үгүй бөгөөд хэн ч миний сүнсний учир үл санана. 5 Жахуа 
аа! Би чамд дуудаж ийн; Чи миний хоргодол болон амьдуудын газрын 
дээр миний хувь буй. 6 Миний бархирлыг сонсон соёрх! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би ихэд ядуурсан буй. Намайг зүхэгчдээс намайг авран соёрх! 
Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь надаас хүчтэй болов. 7 Чиний нэрийг 
магтахын тул миний сүнсийг гяндангаас гарган соёрх! Чиний надад 
ачлалыг үзүүлэхэд зөвтөн нь намайг хүрээлэн цуглах буй.  

Зуун дөчин гуравдугаар бүлэг  

Давидын бичсэн псалма. 1 Жахуа аа! Миний залбирлыг сонсон, миний 
эрлэгийг чагнан, өөрийн үнэнээр хийгээд өөрийн зөвөөр надад хариу 
зарлиг болгон соёрх! 2 Тийн бөгөөд шүүвэрээр үл оруулан соёрх! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, чиний өмнө аливаа амьд агч нь зөвт үл болно. 3 
Үнэхээр дайсан нь миний сүнсийг нэхэн, миний амийг тоосонд даран, 
өнийн үхэгсэд мэт намайг харанхуйн дотор суулгана. 4 Тиймийн тул 
миний сүнс нь миний дотор зовно. Миний зориг нь миний дотор уйдна. 5 
Би эртний өдрүүдийг санан, чиний хамаг үйлсийг санаачлан чиний 
мутрын үйлсийн учир бүтээмжилнэ. 6 Би гаруудаа чамд сунгана. Миний 
сүнс, миний чиний тул хатсан газар мэт ундаасан амой. Шила. 7 Жахуа 
аа! Намайг түргэнээр сонсон соёрх! Миний сүнс нь чинээгүй болно. 
Нүүрээ надаас үл нуун соёрх! Би хэмээвээс, хүүрийн булшинд 



одогчидтой адилтана. 8 Өөрийн өршөөлийг надад эрт сонсгон соёрх! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, би чамд түшнэ. Миний одох замыг надад үзүүлэн 
соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, би сүнсээ чамд өргөнө. 9 Жахуа аа! 
Миний дайснуудаас намайг авран соёрх! Би чамд хоргодно. 10 Чиний 
тааллыг бүтээхийн тул намайг сурган соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, чи 
миний бурхан мөн. Чиний сайн тодотгол нь намайг зөвийн газарт удирдах 
болтугай! 11 Жахуа аа! Өөрийн нэрийн тул намайг амьдруулан, өөрийн 
зөвөөр миний сүнсийг хавчлаганаас гарган соёрх! 12 Өөрийн өршөөлөөр, 
миний дайснуудыг эвдрүүлэн, миний сүнсийг хамаг дарагчдыг хоосруулан 
соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, би чиний боол буй.  

Зуун дөчин дөрөвдүгээр бүлэг  

Давидын бичсэн псалма. 1 Миний хад болсон Жахуа нь магтагдах 
болтугай! Тэр хэмээвээс, миний гарыг дайнд сургагч болон миний хурууг 
дайллагад сургагч болно. 2 Миний ачлагч хийгээд миний хүрээ ба миний 
хоргодол хийгээд миний аврагч ба миний халх хийгээд миний түших 
тонилгогч нь миний улсыг миний эрхэнд оруулна. 3 Жахуа аа! Хүн нь юу 
буюу? Чи түүнийг юуны тул мэднэ? Чи хүний хөвгүүний учир юуны тул 
санаачилна? 4 Хүн нь дэмийлэлд адил буй. Түүний өдрүүд нь сүүдэр мэт 
өнгөрнө. 5 Жахуа аа! Өөрийн огторгуйг бөхийлгээд буун соёрх! Хаддыг 
хөдөлгөн соёрх! Тийн бөгөөд тэднээс утаа гарах буй. 6 Цахилгааныг 
цахилуулж, тэднийг тараан, өөрийн сумуудыг тавьж, тэднийг гайхуулан 
соёрх! 7 Мутраа дээрээс сунгаад намайг авран, намайг олон уснуудаас 
хийгээд намайг бус төрөлхтний гараас гэтэлгэн соёрх! 8 Тэдний ам нь 
дэмийллийг өгүүлнэ. Тэдний баруун гар нь хуурмагийн баруун гар буй. 9 
Бурхаан! Би чамд шинэ дууг дуулан арван чавхдаст ятгаар чамд дуулах 
буй. 10 Тэр нь хаданд тонилголыг өгөн, өөрийн Давид боолыг хорт 
сэлмээс тонилгоно. 11 Намайг авран бус төрөлхтний гараас гэтэлгэн 
соёрх! Тэдний ам нь дэмийллийг өгүүлнэ. Тэдний баруун гар нь 
хуурмагийн баруун гар буй. 12 Бидний хөвгүүд нь залуу насандаа ургагч 
тарилга мэт болох бөгөөд бидний охид нь сүмд босгосон сайхнаар 
үйлдсэн баганууд мэт болох болтугай! 13 Бидний сан нь аливаа зүйлийн 
элбэг болон дүүрэн болох болтугай! Бидний хоньд бидний хүрээнүүдийн 
дотор мянгадаар үлэмжлэх болтугай! 14 Бидний шарууд нь хөдөлмөрт 
хүчтэй бөгөөд бидний зээлний дээр эвдрэл хийгээд гарц ба бархирал үл 
болох болтугай! 15 Энэ мэтээр болсон улс нь амгалан мөн. Жахуа 
бурханд болсон улс нь амгалан мөн. Дуулал. 145 Давидын бичсэн 
магтаалын псалам 1 Миний бурхан хаан аа! Би чамайг өргөмжлөн чиний 
нэрийг мөнхөд магтах буй. 2 Би аливаа өдөрт чамайг магтан чиний 
нэрийг мөнхөд магтах буй. 3 Жахува нь их болон ихэд магтагдах ёстой 



буй. Түүний их ёс нь бэдрэгдэшгүй буй. 4 Нэг үе нь өөр үед чиний үйлсийг 
магтан чиний аугаа хүчийг дэлгэрүүлэх бий. 5 Би чиний өндөр цог 
жавхлангийн ихийн учир хийгээд чиний гайхамшгуудын учир санаачилна. 
6 Тэд нь чиний гайхамшгуудын хүчийг өгүүлэлцэх бөгөөд би чиний 
байдлын учир дэлгэрүүлэх буй. 7 Тэд нь чиний их сайны магтаалыг 
сануулан чиний зөвийг дуулах буй. 8 Жахува нь нигүүлсэхэд хийгээд 
өршөөлт ба хилэнд удаан хийгээд их хайрт буй. 9 Жахува нь хамагт сайн 
бөгөөд түүний нигүүлсэх нь түүний хамаг үйлсэд буй. 10 Жахува аа! 
Чиний хамаг үйлс нь чамайг магтах бөгөөд чиний ариунууд нь чамд 
ханалтайгаар мөргөх буй. 11 Тэд нь чиний эзэлгүүрний цог жавхланг 
дэлгэрүүлэн чиний аугаа хүч учир өгүүлэх буй. 12 Тэр хэмээвээс чиний 
аугаа хүчний учир хийгээд чиний эзэлгүүрний өндөр цог жавхланг хүний 
хөвгүүдэд мэдүүлэхийн тул болой. 13 Чиний эзэлгүүрэн нь хамаг үеүдийн 
эзэлгүүрэн хийгээд чиний эрх нь хамаг үеүдэд бий. 14 Жахува нь хамаг 
унагчдыг тэтгэн, хамаг бөхийгсөдийг босгоно. 15 Хамаг нүд нь чамайг 
харна. Тийн байхад чи тэжээлийг зөв цагт тэдэнд өгнө. 16 Чи мутраа 
нээж, хамаг амьтны хүслийг хангана. 17 Жахува нь өөрийн хамаг 
замуудаар зөвт бөгөөд өөрийн хамаг үйлсээр ариун буй. 18 Жахува нь 
түүнд хамаг дуудагчид түүнд үнэнээр хамаг дуудагчдын үр буй. 19 Тэр нь 
түүнээс айгчдын хүслийг ханган, тэдний дуудлагыг сонсон тэднийг 
тонилгох буй. 20 Жахува нь түүнийг хамаг шаналагчдыг сахин, хамаг 
хилэнцийг хоосруулах буй. 21 Миний ам нь Жахувагийн магтаалыг 
өгүүлэх буй. Жич, түүний ариун нэрийг аливаа махбод нь мөнх хийгээд 
үргэлжид магтах болтугай!  

Зуун дөчин зургадугаар бүлэг  

1 Жахуаг магтагтун! Миний сүнс ээ! Жахуаг магтан үйлд. 2 Би амины 
цагтаа Жахуаг магтан, буй цагтаа өөрийн бурханд дуулах буй. 3 
Тэргүүлэгчдэд үл найдан хүний хөвгүүдэд ч Бүү найдагтун! түүнд 
тонилголгүй буй. 4 Түүний амьсгал нь гарах бөгөөд тэр ч өөрийн шороонд 
буцна. Тэрхүү өдөр түүний санаачлал нь үгүй болно. 5 Аль хэнд Яакувын 
Жахуа бурхан нь туслагч болбоос, тэр амгалан мөн. Түүний найдлага нь 
түүний Жахуа бурханд мөн буй. 6 Тэр нь огторгуй хийгээд дэлхий ба 
далай хийгээд тэдний дотор хамаг агчуудыг бүтээв. Тэр нь үнэний 
мөнхөд сахина. 7 Тэр нь дарагдагсдад үнэн шүүврийг үзүүлэн үлдэгчдэд 
идээг өгдөг. Жахуа нь хоригдогсдыг сул тавьдаг. 8 Жахуа нь сохруудын 
нүддийг нээдэг. Жахуа нь бөхийгсдийг босгодог. Жахуа нь зөвтнийг 
янаглана. 9 Жахуа нь оролтныг сахин өнчин хийгээд бэлбэсдийг тэтгэдэг. 
Зүгээр тэр нь хилэнцтэний замыг эвдрүүлэх буй. 10 Жахуа нь мөнхөд 



эдлэх буй. Шиуна аа! Чиний бурхан нь үеэс үе болтол эзлэх буй Жахуаг 
магтагтун!  

Зуун дөчин долдугаар бүлэг  

1 Жахуаг магтагтун! Тэр юун тул хэмээвээс, тэр нь сайн буй. Бидний 
бурханд дуулагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, энэ нь тааламжит буй. 
Магтаал нь зохист буй. 2 Жахуа нь Иерусалимыг үүдэн, Израйлын 
үйлдэгдэгсдийг хураана. 3 Тэр нь зүрхээрээ эвдрэгсдийг эдгээн, тэдний 
шархуудыг бооно. 4 Тэр нь оддын тоог тоолон, тэд бүгдээрийг нэрээр 
нэрийдэнэ. 5 Бидний эзэн нь их хийгээд түүний хүч нь их буй. Түүний 
ухаан нь хязгааргүй. 6 Жахуа нь номхонуудыг тэтгэнэ. Зүгээр хилэнцтнийг 
газар хүртэл унгана. 7 Жахуа нь магтаалыг дуулагтун! Бидний бурханд 
ятгаар дуулагтун! 8 Тэр нь огторгуйг үүлдээр бүрхээн газрын тул бороог 
бэлдэн, хаддын дэр ногоог ургуулна. 9 Тэр нь малд тэдний тэжээлийг 
өгөн түүнд дуудагч хэрээний зулзгадад тэжээлийг өгнө. 10 Тэр нь морины 
хүчийг үл таалан явган цэргийг үл дуршина. 11 Жахуа нь түүнээс айгчдыг 
таалан, түүний өршөөлд найдагчдыг таална. 12 Иерусалим аа! Жахуаг 
магтан үйлд. Шиуна аа! Өөрийн бурхныг магтан үйлд. 13 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь чиний хаалганы хөшүүрүүдийг бутлан, чиний 
хөвгүүдийг чиний дотор адислана. 14 Тэр нь хязгааруудыг эвтэй болгон, 
чамайг шилдэг буудайгаар хангана. 15 Тэр нь өөрийн зарлигийг дэлхийн 
дээр илгээнэ. Түүний зарлиг нь түргэнээр гүйнэ. 16 Тэр нь цасыг ноос мэт 
өгөн, хярууг үнс мэт тараана. 17 Тэр нь өөрийн мөсийг хэсэг хэсгээр 
хаяна. Түүний хүйтний тус хэн байж чадах буюу? 18 Тэр нь зарлигаа 
илгээж тэднийг хайлуулав. Түүний салхийг эргүүлэхэд усад нь урсана. 19 
Тэр нь өөрийн зарлигийн Яакувт мэдүүлэн, өөрийн тогтоол хийгээд 
шүүврүүдийг Израйлд мэдүүлсэн буй. 20 Тэр нь бусад ямар ч улсад 
үүнийг эс үйлдэв. Тэд ч түүний шүүврүүдийг эс мэдсэн буй. Жахуаг 
магтагтун!  

Зуун дөчин наймдугаар бүлэг  

1 Жахуаг магтагтун! Жахуаг огторгуйгаас магтагтун! Дээр оронд түүнийг 
магтагтун! 2 Түүний хамаг анхилууд аа! Түүнийг магтагтун! Түүний хамаг 
чуулгад аа! Түүнийг магтагтун! 3 Нар хийгээд сар аа! Түүнийг магтагтун! 
Хамаг гэрэлт одод оо! Түүнийг магтагтун! 4 Дээд огторгуй аа! Огторгуйн 
дээр агч улсууд аа! Түүнийг магтагтун! 5 Эд нь Жахуагийн нэрийг магтах 
болтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний захирснаар тэд нь бүтээгдэв. 6 
Тэр нь тэднийг үргэлж мөнхөд байлган тэдний үл давахын тул тогтоолыг 
өгөв. 7 Дэлхийд агчид ба их загас хийгээд хамаг гүнүүд ээ! Жахуаг 
магтагтун! 8 Гал хийгээд мөндөр ба цас хийгээд манан ба түүний 



зарлигийг бүтээгч хуй салхи ба 9 уулад хийгээд хамаг хадад ба үрст 
модонд хийгээд хамаг хушнууд ба 10 Ангууд хийгээд хамаг мал ба 
аталцагч амьтан хийгээд жигшүүрт шувууд ба 11 дэлхийн хаад хийгээд 
хамаг улсууд ба ноёд хийгээд дэлхийн хамаг шүүгчид ба 12 хөвгүүд 
хийгээд охид ба өтгөс хийгээд залуус эд нь Жахуагийн нэрийг магтах 
болтугай! 13 Тэр юуны тул хэмээвээс, ганц түүний нэр нь өргөмжлөгдөх 
ёстой бөгөөд түүний цог жавхлан нь дэлхийн дээр хийгээд огторгуйн дээр 
буй. 14 Тэр нь өөрийн улсын эврийг өргөж, өөрийн хамаг ариунуудын цог 
заль хийгээд түүнд ойртсон улс хэмээвээс, Израйлын хөвгүүдийг 
өргөмжлөв. Жахуаг магтагтун!  

Зуун дөчин есдүгээр бүлэг  

1 Жахуаг магтагтун! Жахуад шинэ дууг дуулан, түүний магтаалыг 
ариунуудыг чуулганы дотор дуулагтун! 2 Израйл нь түүнийг 
боловсруулагчийн учир жаргах бөгөөд Шиунагийн хөвгүүд нь өөрийн 
хааны учир баясах болтугай! 3 Тэд нь түүний нэрийг бишгүүрээр магтан, 
хэнгэрэг хийгээд ятгаар түүнд дуулах буй. 4 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Жахуа нь өөрийн улсыг таалан, номхнуудыг тонилголоор чимэх буй. 5 
Ариунууд нь цог жавхлангаар жарган өөрийн хэвтрүүдийн дээр баясах 
болтугай! 6 Тэдний амнуудын дотор бурханд магтаал болох бөгөөд 
тэдний гарт хоёр иртэй сэлэм болох болтугай! 7 Тэр хэмээвээс, улсын 
дээр нэхлэгийг бүтээн, төрөлхтний дээр гишүүнийг бүтээхийн тул ба 8 
тэдний хаадыг хүлэлгээр хүлэн, ноёдыг төмөр чөдрөөр чөдөрлөхийн тул 
ба 9 тэдний дээр бичигдсэн шүүврийг бүтээхийн тул болой. Энэ хүндлэл 
нь түүний хамаг ариунуудад буй. Жахуаг магтагтун!  

Зуун тавьдугаар бүлэг  

1 Жахуаг магтагтун! Бурхныг түүний сүмийн дотор магтагтун! 2 Түүний 
хүчний агаарын дээр түүнийг магтагтун! Түүний хүчит үйлсийн тул түүнийг 
магтагтун! Түүний ялангуяа их байдлыг ёсоор түүнийг магтагтун! 3 
Бүрээний дуугаар түүнийг магтагтун! Ятга хийгээд хийлээр түүнийг 
магтагтун! 4 Хэнгэрэг хийгээд бишгүүрээр түүнийг магтагтун! Ямба 
хийгээд чавхдаст хөгжмөөр түүнийг магтагтун! 5 Нарийн дуут цангаар 
түүнийг магтагтун! Бүдүүн дуут цангаар түүнийг магтагтун! 6 Хамаг 
амьсгалтан нь Жахуаг магтах болтугай! Жахуаг магтагтун! Псалманууд 
хэмээгч ном төгсөв.  

 

Гүн ухаан Нэгдүгээр бүлэг  



1 Иудегийн хөвгүүн болон Израйлын Соломуан хааны эрдэнэ үгс болой. 2 
Тэд гэвэл цэцэн хийгээд сургалгыг мэдүүлэхийн тул, ухаантай үгсийг 
ухуулахын тул. 3 Цэцэн сурлага хийгээд зөв ба шүүвэр хийгээд шударга 
ёсыг тогтоон авхуулахын тул 4 Санаагүйнуудад цэцнийг өгөн, 
залуунуудад мэдлэг хийгээд бодомжлогыг өгөхийн тул, 5 Эрдэнэ үг 
хийгээд түүний тайлыар ба цэцнүүдийн үгс хийгээд түүний утгуудыг 
ухуулахын тул болой. 6 Цэцэн хүн нь сонсоод цэцэн, мэдлэгийг нэмэх 
бөгөөд ухаантай нь сайн зөвлөгөөнийг олох буй. 7 Жахуагаас айх нь 
мэдлэгийн эхэн буй. Зүгээр тэнэгүүд нь цэцэн хийгээд сурлагаас 
жигшинэ. 8 Миний хөвгүүн ээ! Чи өөрийн эцгийн сурлагыг сонсож, өөрийн 
эхийн захиаг бүү орхи. 9 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь чиний толгойд хайрт 
чимэг болон, чиний хүзүүнд оосрууд мэт болох буй. 10 Миний хөвгүүн ээ! 
Хэрэв хилэнцтэн нь чамайг дуудвал, чи зөвшөөн бүү үйлд. 11 Хэрвээ тэд 
нь бидэнтэй од. Бид цусны тул хүлэе. Бид буруугүйнуудыг 
шалтгаангүйгээр нууцаар хүлэн, 12 Бид тэдгээрийн амьдаар хүүрийн 
булш мэт хйигээд нүхэнд унагчид мэт бүхлээр залгия. 13 Бид хамаг 
үнэтэй зоорийг олж, өөрийн гэрүүдийг олзоор дүүргэх буй. 14 Бидэнтэй 
нөхөр болон үйлд. Бид ганц ууттай болъё гэж өгүүлбээс эл. 15 Миний 
хөвгүүн ээ! Тэдэнтэй замын дээр үл явалцан, хөлөө тэдний мөрнөөс 
гарган, үйлд. 16 Тэр юуны тул гэвэл, тэдний хөл нь бурууд гүйн цусыг 
асгахын тул яарна. 17 Өөш нь аль шувууны нүдний өмнө үнэхээр 
дэмийгээр тавигдана. 18 Зүгээр эдгээр нь өрөийн цусыг хүлээн, өөрийн 
амины тул нууцаар хүлээнэ. 19 Энэ мэт хамаг олзыг шунхайрагчдын 
явдал буй. Тэр нь түүний эздийн амийг авна. 20 Цэцэн нь газарт дуудан, 
зээлийн дээр дуугаа гаргана. 21 Тэр нь цуглах тэргүүн газарт дуудан, 
балгасны хаалганы орлогуудад үгсээн ийн өгүүлрүүн; 22 Мунхагууд аа! 
Та мунхагийг хэзээ болтол элэглэлд дуртай болох буюу. Ухаангүйнууд нь 
хэзээ болтол мэдлэгийг өшөөлөх буюу. 23 Миний зэмлэснээр буцагтун! 
Мана. Би өөрийн тодотголыг таны дээр асгаж, өөрийн үгсийг танд 
мэдүүлэх буй. 24 Миний дуудахад та эс сонссон бөгөөд миний гараа 
сунгахад хэн ч эс хэрэглэсний тул 25 Харин та миний зөвлөгөөг орхин, 
миний зэмлэлд эс дуршсаны тул. 26 Би ч таны зовлонд инээн, таны айлга 
ирэх бөгөөд 27 таны айснаа танд үймээн мэт ирэх ба таны зовлон нь хуй 
салхи мэт ирэх бөгөөд хавчлан хийгээд гашуудал нь таны дээр ирэхэд би 
ч элэглэх буй. 28 Тэр цагт тэд нь намайг дуудавч би үл хариуцах бөгөөд 
тэд нь намайг шамдан бэдрэвч намайг үл олох буй. 29 Тэд нь мэдлэгийг 
өшөөлөн, Жахуагаас айхыг эс сонгон 30 Миний зөвлөгөөнд эс дурлан 
миний зэмлэлээс жигшсэний тул 31 Тэд ч өөрийн явдлын жимсийн идэн, 
өөрийн санаачлагануудаар хангах буй. 32 Тэр юуны тул гэвэл, мунхгууд 
нь өөрийн давснаар алагдах бөгөөд ухаангүйнууд нь өөрийн найдсанаар 



эвдрэх буй. 33 Зүгээр намайг амархнаар суун муугаас аюулгүйгээр байх 
буй.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Миний хөвгүүн ээ! Хэрэв чи миний үгсийг тогтоож аван, миний 
захиануудыг биетэй хадгалан. 2 Чихээ цэцнийг сонсгуулан, зүрхээ ухварт 
оруулан, 3 Бас хэрвээ чи цэцний тул дуудан ухварын тул дуун гаргаж, 4 
Хэрвээ чи түүнийг мөнгө мэт эрж, нуусан сан мэт бэдэрвэл эл. 5 Тэр цагт 
чи Жахуагаас айхыг ухаж, бурхны учир мэдлэгийг олох буй. 6 Тэр юуны 
тул гэвэл, Жахуа нь цэцнийг өгнө. Түний амнаас мэдлэг хийгээд ухвар 
гарна. 7 Тэр нь шулуунуудын тул төгс эдэлхүүнүүдийг хадгалан зөвөөр 
явагчдын тул халх амой. 8 Тэр нь шүүврийн замыг сахин, өөрийн 
ариунуудын замыг сахина. 9 Тийн бөгөөд чи зөв хийгээд шүүвэр ба 
шулуун хийгээд аливаа сайн замыг ухах буй. 10 Хэрвээ цэцэн нь чиний 
зүрхэнд орох бөгөөд мэдлэг нь чиний сүнсэнд тааламжтай болох бөгөөс, 
11 Бодомжиллого нь чамайг сахих бөгөөд ухвар нь чамайг халхлах буй. 
12 Тэд нь чамайг муу хүний замаас хийгээд хязгаараар өгүүлэгч ба. 13 
харанхуй замаар явахын тул үнэн замыг орхигч ба. 14 Мууг үйлдэхэд 
баясагч хийгээд маш хилэнцэт үйлсэд цэнгэлдэгч ба. 15 Хазгай замд 
хийгээд буруу мөрт улсаас халхлах буй. 16 Тэд нь өөрийн үгсээр 
сайшаагч хийгээд 17 өөрийн залуу насны нөхрийг орхисон ба бурхны 
тогтоолыг мартсан садар эмээс чамайг халхлах буй. 18 Түүний гэр нь 
үхэлд хүргэдэг бөгөөд түүний мөр нь үхсэнд хүргэдэг болой. 19 Түүнд 
одогчид нь үл буцан, аяны замд үл орох буй. 20 Тиймийн тул сайнуудын 
замаар яван, зөвтнүүдийн мөрийг сахин үйлд. 21 Тэр юуны тул гэвэл, 
шулуунууд нь дэлхийн дээр суух бөгөөд бододнууд нь түүний дотор тогт 
ох буй. 22 Зүгээр хилэнцтэн нь газраас хоосруулагдах бөгөөд мэхтүүд нь 
түүнээс үндсээрээ гаргагдах буй  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Миний хөвгүүн ээ! Миний хуулийг бүү март. Харин чиний зүрх нь миний 
захиаг сахитугай! 2 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь олон өдөр хийгээд урт нас 
ба, амаржлыг чамд нэмэх буй. 3 Өршөөл хийгээд үнэн нь чамайг үл орхих 
болтугай! Харин чи тэднийг хүзүүндээ ороон, зүрхэндээ бичин үйлд. 4 
Тийнхүү чи Бурханы хийгээд хүний өмнө хайр хийгээд сайн 
бүтээмжлэлийг олох буй. 5 Жахуад хамаг зүрхээрээ найдан, өөрийн 
ухаанд түшин бүү үйлд. 6 Чи хамаг явдлаараа түүнийг мэдэн үйлд. 
Тийнхүү эл тэр нь чиний мөрийг удирдах буй. 7 Өөрийн санаагаараа 
цэцэн үл болон, Жахуагаас айж муугаас холдон үйлд. 8 Энэ нь чинйи 
маханд эдээлэг болон, Чиний яснуудад чөмөг болох буй. 9 Чи өөрийн 



баяжлаар хийгээд өөрийн үржсэн анхны жимсээр Жахуаг хүндлэн үйлд. 
10 Тийнхүү эл чиний шахах савууд нь бялхалзах буй. 11 Миний хөвгүүн 
ээ! Жахуагийн сургалгыг үл хөнгөлөн, түүний зэмлэлийн цагт гомдон бүү 
үйлд. 12 Тэр юуны тул гэвэл, нэгэн эцэг нь хайрласан хэвгүүнээ зэмлэх 
мэт, Жахуа нь өөрийн янагласаны зэмлэнэ. 13 Цэцнийг ологч хүн хийгээд 
ухварыг хүртэгч хүн нь амгалан мөн. 14 Тэр юуны тул гэвэл, түүний 
худалдаа нь мөнгөний худалдаанаас дээр бөгөөд түүний үржлэг нь 
алтнаас дээр буй. 15 Тэр нь эрдэнэ чулуудаас үнэтэй бөгөөд хамаг 
хүсэмжтэйнүүд нь түүнд адил бус. 16 Түүний баруун гарт урт нас буй 
бөгөөд зүүн гарт баяжил хийгээд хүндлэл буй. 17 Түүний замууд нь 
тааламжтай замууд бөгөөд түүний хамаг мөрүүд нь амархан буй. 18 Тэр 
нь түүнийг баригчдад амины мод бөгөөд түүнийг аливаа хадгалагч нь 
амгалан мөн. 19 Жахуа нь цэцнээр дэлхийг суурилаад ухвараар огторгуйг 
батлуулсан буй. 20 Түүний мэдлэгээр гүнүүд нь дэлбэрүүлэгдэх бөгөөд 
үүлнүүд нь сүүдрийг тусгана. 21 Миний хөвгүүн ээ! Эднийг нүдний 
өмнөөсөө үл хагацуулан, цэцэн хийгээд бодомжиллогыг хадгалан үйлд. 
22 Тэд нь чиний сүнсэнд амь болон, чиний хүзүүнд сайхан чимэг болох 
буй. 23 Тийн бөгөөд чи замыг дээр найдлагатайгаар явах бөгөөд чиний 
хөл нь үл бүдрэх буй. 24 Чи хэвтэхдээ үл айх буй Харин чи хэвтээд 
тааламжтайгаар унтах буй. 25 Чи гэнэт үл айн, хилэнцтэний 
хоосруулагаас үл айх буй. 26 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь чиний түшлэг 
болон чиний хөлийг өөшөөс гамнах буй. 27 Чи чадалтай болбол хэрэгтэй 
хүнийг хоосноор гарган бүү үйлд. 28 Хэрвээ бусад хүнд хэрэгтэй юм нь 
чамд буй болбол эл, одоод дахин ир. Тийнхүү би чамд өгсүгэй! хэмээн 
түүнд бүү өгүүл. 29 Бусад хүний чиний ойр найдамжтайгаар суухад 
түүний тус мууг санаачлан бүү үйлд. 30 Аль хэн мууг чамд эс үйлдвэл, 
түүнтэй учирлалгүйгээр хэрэлдэн бүү үйлд. 31 Чи дээрэмч хүнийг үл 
атаархан түүний замуудыг сонгон бүү үйлд. 32 Тэр юуны тул гэвэл, 
хазгайгаар явагчид нь Жахуад жигшүүртэй буй. Харин түүний нууц 
зөвлөгөө нь шулуунуудтай буй. 33 Хилэнцтэний гэрийн дээр Жахуагийн 
хараал нь байна. Харин тэр нь зөвтэйнүүдийн нутгийг адислана. 34 Тэр 
нь элэглэгчдийг элэглэнэ. Харин номхнуудад хайрыг өгнө. 35 Цэцнүүд нь 
хүндлэлийг хүртэх харин тэнэгүүдийг дэвшүүллэг нь ичгүүр болох буй.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Хүүхэд ээ! Эцгийн сургалгыг сонсон, ухварыг мэдэхийн тул чагнагтун! 2 
Тэр юуны тул гэвэл, би танд сайн сургалгыг өгөх буй. Тийнхүү миний 
захиаг бүү орхигтун! 3 Би өөрийн эцгийн хайртай хөвгүүн болоод эхдээ 
маш хайрлагдсан бөлгөө. 4 Тэр нь намайг сурган надад ийн өгүүлрүүн; Чи 
зүрхэндээ миний үгсийг тогтоон, миний захиануудыг сахин үйлд. Тийнхүү 



чи амьд байх буй. 5 Цэцнийг олж, ухварыг олон үйлд. Тэднийг үл мартан, 
миний амны үгсээс даван бүү үйлд. 6 Түүнийг бүү орхи. Тийнхүү тэр нь 
чамайг сахих буй. Түүнийг хайрлан үйлд. Тийнхүү тэр нь чамайг халхлах 
буй. 7 Цэцэн нь тэргүүн юм буй. Тийн тул цэцнийг олон, хамаг олзоороо 
ухварыг олон үйлд. 8 Түүнийг өргөмжлөн үйлд. Тийнхүү тэр нь чамайг 
өргөмжлөх буй. Хэзээ чи түүнийг тэврэхэд, тэр нь чамайг хүндлэх буй. 9 
Тэр нь чиний тэргүүнд нэг сайн чимгийг өгөн, нэг хүндлэлийн титмийг 
чамд өгөх буй хэмээн өгүүлэв. 10 Миний хэвгүүн ээ! Миний үгсийг сонсож, 
тогтоон аван үйлд. Тийнхүү чиний амины нас нь урт болох буй. 11 Би 
чамйг цэцний замаар удирдан, зөвтэй мөрөөр хөтөлбөрлөнө. 12 Чиний 
явахад чиний гишигдлүүд нь үл хавчигдах бөгөөд чиний гүйхэд чи үл 
бүдрэх буй. 13 Сургаалыг баримталж, үл тавин, түүнийг хадгалан үйлд. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь чиний амь буй. 14 Хилэнцтэний мөрд үл орон, 
муунуудын замаар гишгэн бүү үйлд. 15 Түүнийг орхин, түүгээр алсдан бүү 
үйлд. Түүнээс урваж, түүгээр өнгөрөн бүү үйлд. 16 Тэр юуны тул гэвэл, 
тэд нь мууг үйлдэлгүйгээр үл унтана. Хэрвээ тэд нь бусдыг үл унагавал 
эл. Тэдний нойр нь тэднээс хагацана. 17 Бас тэд нь хорын талхыг идэн, 
дээрмийн дарсыг ууна. 18 Зүгээр зөвтний мөр нь төгс өдөр болтол 
нэмсээр гийх гэрэл мэт болно. 19 Хилэнцтэний зам нь харанхуй мэт буй. 
Тэд нь юунд бүдрэхээ үл мэднэ. 20 Миний хөвгүүн ээ! Миний үгсийг 
чагнан, миний өгүүлсэнд чихээ буулган үйлд. 21 Тэднийг нүднээсээ үл 
хагацуулан, зүрхний дотроо хадгалан үйлд. 22 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь 
тэднийг ологсдод амь бөгөөд тэдний хамаг маханд эдээллэг буй. 23 Чи 
зүрхээ шамдалтайгаара сахин үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, түүнээс амины 
гарлага буй. 24 Чи амны хазгайг биеэс хагацуулан, уруулын бурууг биеэс 
хол хагацуулан үйлд. 25 Чиний нүд нь чиг харах бөгөөд чиний нүдний 
аньсга нь өмнөө шулуунаар харах болтугай! 26 Өөрийн хөлийн мөрүүдийг 
сайтар санан үйлд. Тийнхүү чиний хамаг замууд нь бат болох буй. 27 
Баруун этгээдэд ч, зүүн этгээдэд ч үл эргэн, хөлөө муугаас хагацуулан 
үйлд.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Миний хөвгүүн ээ! Чи миний цэцнийг чагнан, миний сургаалд чихээ 
буулган үйлд. 2 Тэр гэвэл, чиний ухварыг хадгалахын тул хийгээд чиний 
уруулын мэдээг сахихын тул болой. 3 Садар эмийн уруул нь балыг 
дусаах бөгөөд түүний ам нь тосноос зөөлөн боловч, 4 тэр нь эцэстээ охь 
мэт гашуун болоод, хоёр ирт сэлэм мэт хурц буй. 5 Түүний хөл нь үхэлд 
бууна. Түүний гишигдлүүд нь тамыг барина. 6 Тэр нь амины замыг үл 
санана. Түүний мөрүүд нь тогтворгүй болон үл мэдэгдэнэ. 7 Миний 
хүүхэд ээ! Өдгөө намайг сонсон, миний амны үгсээс даван бүү үйлд. 8 



Түүнээс өөрийн замыг холтгон түүний гэрийн үүдэнд ойртон бүү үйлд. 9 
Тийн бус бөгөөд эл. Чи өөрийн алдрыг бусдад өгөн, өөрийн насыг 
дээрэмчдэд өгөх бөгөөд 10 Оролтууд нь чиний баяжлаар ханах бөгөөд 
чиний хөдөлмөр нь бусдын гэрт орох болуузай. 11 Тийн бөгөөд чиний 
эцэс ээ! Чиний биеэ махны идэгдэхэд чи бархирч ийн; 12 Би сургаалыг 
юуны тул өшөөлөв өө? Миний зүрх нь юуны тул зэмлэлээс жигшив ээ? 13 
Би намайг сургагчдын дууг юуны тул эс сонсон, өөрийн багш нарт чихээн 
юуны тул эс буулгав аа? 14 Би чуулган хийгээд хурлын дотор их мууд 
арайхан эс унав гэж өгүүлэх буй. 15 Усыг өөрийн худгаас уун, урсагч усыг 
өөрийн булгаас уун үйлд. 16 Чиний булаг нь дэлгэрэх бөгөөд чиний усны 
урсгалууд нь зээлэнд урсах болтугай! 17 Тэд нь өөрийн тул болон бусдын 
тул үл болох болтугай! 18 Чиний булаг нь адистадад болох бөгөөд 
өөрийн залуу насны гэргийгээр баясан үйлд. 19 Тэр нь зүр гөрөөс мэт 
тааламжтай хийгээд согоо гөрөөс мэт үзэсгэлэнтэй болох бөгөөд түүний 
янаглал нь чамайг хэзээ ч хангах болтугай! 20 Тэр юуны тул гэвэл, миний 
хөвгүүн ээ! Чи садар эмийг таалах бөгөөд бусдын гэрийн өврийг юуны тул 
тэврэх буюу. 21 Тэр юуны тул гэвэл, хүний замууд нь Жахуагийн өмнө 
буй бөгөөд тэр нь түүний мөрүүдийг санана. 22 Хилэнцэт нь өөрийн 
хилэнцээр баригдан, өөрийн нүглийн хүллэгнүүдээр хүлэгдэх буй. 23 Тэр 
нь сургаалгүйгээр үхэх бөгөөд өөрийн их дэмийрэлээр төөрөх буй.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Миний хөвгүүн ээ! Хэрвээ чи өөрийн нөхрийн тул гар дагагч болон 
бусад хүний тул болон бусад хүний тул амаа цохилцвол эл. 2 Чи өөрийн 
амны үгсээр хүлэгдэн, өөрийн амны үгсээр баригдсан буй. 3 Миний 
хөвгүүн ээ! Чи өөрийн нөхрийн эрхэнд орсон байтал биеэн аврахын тул 
үүнийг үйлд гэвэл түүнд одож биеэ номхотгон нөхрөө сэргийлүүлж үйлд. 
4 Нүдэндээ нойрыг үл өгөн, аньсгаан аниулан бүү үйлд. 5 Гөрөөсийг 
агнагчаас ба шувууг агнагчаас мэт биеэ авран үйлд. 6 Залхуу хүн аа! Чи 
шоргоолжинд ороод, түүний явдлыг үзээд, ухаант болон үйлд. 7 Тэр 
гэвэл, удирдагч ч, түшмэл ч, тэргүүлэгч ч үгүй боловч 8 Зудны цагт 
тэжээлийг бэлтгэн хадах цагт идээг хучаана. 9 Залхуу хүн ээ! Чи хэзээ 
болтол унтах буюу. Чи нойроос хэзээ босох буюу. 10 Бас нэг баахан 
нойр, бас нэг баахан анихуй. Бас унтахын тул гараар элгээ тэврэхүй. 11 
Энэ мэтээр чиний үгээгүүрэх нь аялагч мэт бөгөөд чиний залхуурах нь 
зэвсэгтэй хүн мэт ирэх буй. 12 Хорт хүн болон хилэнцэт хүн нь хазгай 
амаар явна. 13 Тэр нь нүдээ анин, хөлөөрөө өгүүлэн, хуруугаараа заана. 
14 Түүний зүрхний дотор хазгай санаа буй. Тэр нь үргэлжид бурууг 
санаачлан эвгүйг цацна. 15 Тиймийн тул түүний зовлон нь гэнэт ирэх 
бөгөөд тэр нь гэнэт эвдрээд үл засагдах буй. 16 Зургаан юмыг Жахуа нь 



өшөөлнө. Долоо ч түүнд жигшүүр буй гэвэл, 17 омгорхог нүд хийгээд 
хуурамч хэл ба буруугүй цусыг асгагч гар хийгээд 18 Хилэнцийн 
санаачлагыг санаачлагч зүрх ба бурууд түргэнээр гүйгч хөл ба. 19 
Худлаар өгүүлж, хуурамч гэрч хийгээд, ах дүү нарын дотор эвгүйг цацагч 
эд болой 20 Миний хөвгүүн ээ! Чи өөрийн эцгийн захиаг сахин, эхийн 
тогтоолыг бүү орхи. 21 Тэднийг хэзээ ч зүрхэндээ боож, хүзүүндээ уян 
үйлд. 22 Чиний явахад тэр нь чамайг удирдах бөгөөд чиний унтахад тэр 
нь чамайг сахих ба чиний сэрэхүйд тэр нь чамтай хэлэлцэх буй. 23 Тэр 
юуны тул гэвэл, тэр захиа нь гэрэвч хийгээд тогтоол нь гэрэл ба 
сургаалын зэмлэл нь амины зам буй. 24 Тэр нь чамайг муу эхнэрээс 
сахин, бусдын гэргийн өнгөлөгч хэлээс сахихын тул болой. 25 Чи 
зүрхэндээ түүний үзэсгэлэнг хүсэн бүү үйлд. Тэр нь өөрийн нүдний 
аньсгаар чамайг бүү барьтугай! 26 Тэр юуны тул гэвэл, садар эмийн 
шалтгаанаар идээ нь дутах, бас бусад хүний эм нь үнэтэй амийг бэдрэх 
буй. 27 Хэрвээ аль хэн нь өөртөө галыг авбал, түүний хувцас нь түлэгдэх 
биш үү? 28 Хэрвээ аль хэн халуун цогийн дээр явбал түүний хөл нь 
түлэгдэх биш үү? 29 Энэ мэтээр бусад хүний гэргийд орогчтой учрах буй. 
Түүнд хүрэгч нь буруугүй үл болох буй. 30 Хэрвээ аль хэн үзэсгэлэнт 
болоод биеэ цатгахын тул хулгайлбал эл. Эр хүмүүс нь түүнийг нэхэл 
үгүйеэ үл орхих буй. 31 Харин хэрвээ тэр нь олдвол тэр нь долоон 
давхраар буцааж өгөн, өөрийн гэрийн хамаг зоорио өгөх өуй. 32 Зүгээр 
аль хэн бусдын гэргийтэй тачьяангуйлагчид нь ухаангүй болон сүнсээ 
хохируулна. 33 Тэр нь шархтай хийгээд хүндлэлгүй болох бөгөөд түүний 
ичгүүр нь үл арилах буй. 34 Тэр юуны тул гэвэл, атаархал нь хүний хилэн 
нь буй. Тиймийн тул нэхлэгний өдөр тэр нь үл хайрлах буй. 35 Тэр нь 
аливаа хариуг үл хэрэхлэх бөгөөд чи түүнд олон бэлгийг өгөвч тэр нь үл 
хангах буй.  

Долдугаар бүлэг  

1 Миний хөвгүүн ээ! Миний үгсийг сахин, миний захиануудыг биедээ 
хадгалан үйлд. 2 Амьд байхын тулд миний захиануудыг сахин нүдний 
цөцгий мэт миний тогтоолыг халхлан үйлд. 3 Хуруудаа өлгөж, зүрхэндээ 
бичин үйлд. 4 Цэцнийг чи миний эгч хэмээн өгүүлэн, ухварыг өөрийн 
төрөл хэмээн нэрийдэн үйлд. 5 Тэр нь чамайг бусдын гэргий хийгээд 
үгсээр өнгөлөгч бусдын гэргийгээс хадгалах болтугай! 6 Би өөрийн гэрийн 
цонхны амсраар харахад, ийн; 7 Тэнэгүүдийн дото үзэхэд залуусын дотор 
нэг ухаангүй хөвгүүнийг үзэв. 8 Тэр нь үдшийн бүрэнхий хийгээд харанхуй 
шөнөөр, 9 Садар эмийн ойр байгч зээлэнд алсдан түүний гэрт одох 
замаар явав. 10 Тийн бөгөөд Мана. садар эмийн хувцсанд болсон мэт 
зүрхтэй нэг эм нь учралдав. 11 Тэр нь чимэгтэй хийгээд хазгай буй. 



Түүний хөл нь гэртээ үл байна. 12 Тэр нь өдгөө газарт болон одоо 
зээлэнд байж аливаа этгээдэд хүлээн амой. 13 Тийн бөгөөд тэр нь 
түүнийг барьж үнсээд ичгүүргүйгээр түүнд ийн өгүүлэв. 14 Надтай эвийн 
тахилууд буй бөгөөд өдгөө өдөр өөрийн тангаргийн өргөсндийг өргөв. 15 
Тиймийн тул би чамтай бэдрэхийн тул гараад чамайг олов. 16 Би чимэгт 
хүрвэрээр хийгээд зурлагаар ба Египетийн нарийн бүсээр дэвсгэрээ 
чимэв. 17 Би хэвтэхээрээ Мийр хийгээд Алуа ба Гинимун үнэртнээр 
анхилуулав. 18 Бид өглөө болтол янаглалаар цадаж, янаглалаар 
амрахын тул одъё. 19 Тэр юуны тул гэвэл, миний эр гэрт үгүй болон хол 
аянд зорисон буй. 20 Тэр нь биеэрээ нэгэн уут мөнгийг аваачаад, 
бузарласан өдөр гэртээ ирэх буй. 21 хэмээн өгүүлснээр тэр нь олон 
сайхан үгсээр түүнийг дийлж, амны уруулын өнгөлснөөр түүнийг хүчлэв. 
22 Нэг шар нь алагдахын тул эсвэл дөнгөт ухаангүй хүн нь цохигдохын 
тул зорчдог мэт, түүнчлэн тэр нь түүнийг даган одно. 23 Нэг шувуу нь 
амиа гээх хэмээн эс мэдсэнээр өөшид яардаг мэт түүнчлэн тэр нь нэг 
сумын түүний элгийг хаттал одно 24 Тиймийн тул миний хүүхэд ээ! Өдгөө 
намайг сонсон, миний амны үсийг чагнан үйлд. 25 Чиний зүрх нь түүний 
замд эргэж үл орох болтугай! Түүний мөрөөр төөрөн бүү үйлд. 26 Тэр 
юуны тул гэвэл, тэр нь олон шарагдуулснуудыг унагасан бөгөөд олон 
хүчитнүүд нь түүгээр алагдсан буй. 27 Түүний гэр нь тамын зам болон 
үхлийн оронд хөтөлнө.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Цэцэн нь үл дууднам. Ухвар нь дуугаа үл гаргаму. 2 Тэр нь өндөр ордын 
оройд ба замын дээр байгч морийн оронд зогсон байна. 3 Хаалганы 
дэргэд балгасны орлогод, үүдний орлогод тэр нь ийн дуудна. 4 Хүмүүс ээ! 
Би таныг дуудна. Миний дуу нь хүний хөвгүүнд буй. 5 Гэнэнүүд ээ! 
Цэцнийг ухагтун! Ухаангүйнүүд ээ! Ухаант бологтун! 6 Та сонсогтун! Тэр 
юуны тул гэвэл, би сайнуудыг өгүүлэх буй. Миний уруулыг нээх нь зөв 
болох буй. 7 Миний ам нь үнэнийг өгүүлэх буй. Зүгээр хилэнц нь миний 
уруулд жигшүүртэй буй. 8 Миний амны хамаг үгс нь зөв бөгөөд тэдний 
дотор хуурмаг хазгай юу ч үгүй. 9 Тэд бүгдээр нь ухагчид илэрхий бөгөөд 
мэдлэгийг ологчид зөв буй. 10 Миний сургаалыг цагаан мөнгөнөөс дээр 
хэрэглэн, мэдлэгийг балгамал алтнаас дээр авагтун! 11 Тэр юуны тул 
гэвэл, цэцэн нь эрдэнийн чулуунаас сайн бөгөөд хамаг хүсэмжтэйнүүд нь 
түүнтэй адил буй. 12 Цэцэн хэмээгбч би ухвартай суун, гүн салааны 
мэдлэгийг олно. 13 Жахуагаас айх нь юун буй гэвэл, бурууг өшөөлөх тэр 
болой. Би ч омгорхог хийгээд бардам ба муу зам хийгээд буруутай замыг 
өшөөлнө. 14 Надад зөвлөгөөн хийгээд цэцэн буй. Надад ухвар хийгээд 
хүчин буй. 15 Надад эзэд нь эзэлдэг бөгөөд тэргүүлэгчид нь зөвийг 



тогтооно. 16 Надаар тэргүүлэчид хийгээд ноёд ба дэлхийн хамаг шүүгчид 
нь тэргүүлнэ. 17 Намайг янаглагчдыг би ч янаглана. Намайг эрт 
бүдрэгчид нь намайг олох буй. 18 Надтай баяжил хийгээд хүндлэл ба 
тогтворт хийгээд зөвт зоорь буй. 19 Миний үр нь алтнаас болн эрхэм 
алтнаас ч дээр бөгөөд миний өсгөвөр нь болгомол цагаан мөнгөнөөс 
дээр буй. 20 Би зөвийн замаар шүүврийн мөрийн дотор удирдах буй. 21 
Тэр гэвэл, намайг янаглагчдыг зоорьтой болгохын тул болой. Би ч тэдний 
санг дүүргэх буй. 22 Жахуа нь өөрийн явдлын эхэнд өөрийн эрт 
үйлдвэрээс намайг эдэлсэн бөлгөө. 23 Би мөнгөнөөс дэлхийн байхаас 
урьд эхэнд босгогдсон бөлгөө. 24 Гүний байхаас урьд хийгээд усаар 
урсагч булгуудын үгүй цагт би төрөгдсөн бөлгөө. 25 Хаднуудын тогтохоос 
урьд уулнуудаас урьд төрөгдсөн бөлгөө. 26 Түүний ертөнц хийгээд хээр 
ба дэлхийн эхний тоосыг бүтээх өдөр цагт би буй бөлгөө 27 Түүний 
огторгуйг бүтээхэд би тэнд бөлгөө. Түүний гүн нуурт хязгаар тавихад, 28 
Түүний үүлийн дээр тогтооход түүний гүн булгуудыг хүчлүүлэхэд, 29 
Усдаар түүний зарлигийг үл өнгөрөхийн тул түүний далайд зарлиг болсон 
цагт, түүний ертөнцийн сууринг тогтоосон цагт, 30 Би түүний дэргэд буй 
бөгөөд түүнтэй өргөгдсөн бөлгөө. Би өдөр бүр түүний баясгалан бөгөөд 
түүнтэй хэзээ ч баяссан бөлгөө. 31 Би түүнийг нутагтай газар баясгасан 
бөгөөд, миний баясгалан нь хүний хөвгүүдтэй бөлгөө. 32 Тиймийн тул 
өдгөө хүүхэд ээ! Намайг сонсон үйлдэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, миний 
залуудыг сахигчид нь амгалан мөн. 33 Сургаалыг сонсон, ухаантай 
бологтун! Түүнийг бүү орхигтун! 34 Намайг сонсогч, миний хаалганы 
дэргэд сэрэнгүйлэгч, миний үүдний өмнө өдөр бүр хүлээгч хүн нь амгалан 
мөн. 35 Тэр юуны тул гэвэл, намайг ологч нь амийг алж, Жахуагаас 
хайрыг хүртэх буй. 36 Зүгээр миний тус хилэнцийг үйлдэгч нь өөрийн 
сүнсийг хорлоно. Намайг өшөөлөгч бүгдээр үхлийг янаглана.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Цэцэн нь өөрийн гэрийг үүдээд, түүний долоон баганыг цавчсан буй. 2 
Тэр нь малуудаа алж, дарсаа хоьж ширээгээ бэлтгэв. 3 Тэр нь охидоо 
илгээж, балгасны өндөр газарт ийн дуудруун; 4 Аль хэн гэнэн болбол эл. 
Тэр нь нааш орох болтугай! Ухаангүй хүнд тэр нь ийн өгүүлрүүн; 5 Миний 
талхнаас идэн, миний дарснаас уухаар ирэгтүн! 6 Ухаангүйчүүдийг орхин, 
амьд бологтун! Ухварын замаар явагтун! 7 Аль хэн элэгчлэгчийг зэмлэгч 
нь биедээ ичгүүрийг авах бөгөөд аль хэн хилэнцтийг зэмлэгч нь зэмтэй 
болох буй. 8 Элэглэгчийн чамайг үл өшөөлөхийн тул түүнийг зэмлэн бүү 
үйлд. Ухаантыг зэмлэн үйлд. Тийн бөгөөд тэр нь чамайг хайрлах буй. 9 
Цэцэн хүнийг сурган үйлд. Тийн бөгөөд тэр нь үлэмж цэцэн болох буй. 
Зөвтийг сурган үйлд. Тийн бөгөөд тэр нь сурлага нэмэх буй. 10 



Жахуагаас айх нь цэцний эхэн буй. Ариунуудыг мэдэх нь ухвар буй. 11 
Тэр юуны тул гэвэл, надаар чиний өдрүүд нь олон болох бөгөөд чиний 
амины нас нь нэмэгдэх буй. 12 Хэрэв чи цэцэн болох бөгөөс өөрийн тул 
цэцэн болох буй. Харин хэрвээ чи элэглэвээс, чи ганцаар түүнийг эдлэх 
буй. 13 Ухаангүй гэргий нь чимээтэй хийгээд гэнэн болон юу ч үл мэднэ. 
14 Тэр нь өөрийн гэрийн үүдний дэргэд, балгасны өндөр газарт суудаг 
ширээний дээр суун. 15 Өөрийн чиг замаар явагчдыг дуудруун; 16 Аль 
хэн гэнэн болбоос нааш ортугай! Бас ухаангүй хүнд ийн; 17 Хулгайлсан 
уснууд нь амтат хийгээд нууцын талх нь сайхан хэмээн өгүүлнэ. 18 Зүгээр 
тэнд үхсэн буй бөгөөд, түүний айлчид нь тамын гүнүүдэд буй гэж тэр нь 
үл мэднэ.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Соломуны эрдэнэ үгс, цэцэн хөвгүүн нь эцгээ баясгана. Зүгээр ухаангүй 
хөвгүүн нь эцгээ гашуудуулна. 2 Нүглийн сангууд нь тусгүй. Харин зөв нь 
нүглээс аварна. 3 Жахуа нь зөвтийг үл өлсгөн хилэнцтэний зоорийг хаях 
буй. 4 Сул гараар үйлдэгч нь үгээгүү болох буй. Зүгээр шамдагчийн гар 
нь баяжуулна. 5 Зунд хураагч нь хэрсүү хөвгүүд буй. Зүгээр хадах цагт 
унтагч нь ичгүүлэгч хөвгүүн буй. 6 Зөвтийн тэргүүний дээр адистадууд 
буй. Зүгээр дээрэмдлэг нь хилэнцтэний амыг бүрхээнэ. 7 Зөвтийн 
дурсгал нь адистадлагдсан буй. Зүгээр хилэнцтэний нэр нь өмхий болох 
буй. 8 Цэцэн зүрхт нь захиануудыг авах буй. Зүгээр чалчигч тэнэг нь унах 
буй. 9 Зүгээр явагч нь аймшиггүйгээр явна. Зүгээр явдлаа хазгай болгогч 
нь мэдэгдэх буй. 10 Нүдээрээ анигч нь гашуудуулна. Бас чалчигч тэнэг нь 
унах буй. 11 Зөвтийн ам нь амины булаг буй. Зүгээр дээрэмдлэг нь 
хилэнцтэний амыг бүрхээнэ. 12 Өшөө нь хэрэлдлэгийг үүсгэнэ. Зүйр 
янаглал нь хамаг бурууг бүрхээнэ. 13 Ухаантын амны дотор цэцэн 
олдоно. Зүгээр тэнэгийн нурууны тул таяг буй. 14 Цэцнүүд нь мэдлэгийг 
хадгална. Зүгээр тэнэгийн ам нь эвдэрлэгт ойртоно. 15 Баян хүний зоорь 
нь түүний хүчтэй ббалгас буй. Зүгээр үгээгүүчүүдийн үгүйрэл нь тэдний 
эвдрэл буй. 16 Зөвтийн үйлдвэр нь амины тул буй. Хилэнцтэний нэмлэг 
нь нүглийн тул буй. 17 Сургаалыг хадгалагч нь амины замын дээр буй. 
Зүгээр зэмлэлийг орхигч нь эндүүрнэ. 18 Мэхт уруулаар өшөөг нуугч 
хийгээд олхионыг гаргагч нь тэнэг буй. 19 Олон үгсээр нүгэл нь үл дутна. 
Зүгээр амаа зогсоогч нь ухаантай буй. 20 Зөвтийн хэл нь болгомол 
цагаан мөнгө мэт буй. Зүгээр хилэнцтэний зүрх нь үнэгүй буй. 21 Зөвтийн 
уруулууд нь олныг цатгана. Зүгээр тэнэгүүд нь ухаангйгээр үхнэ. 22 
Жахуагийн адистад нь баяжуулна. Тэр нь түүнтэй гашуудлыг үл нэмнэ. 23 
Мууг үйлдэх нь тэнэгт наадам мэт буй. Зүгээр ухаант хүн нь цэцэн буй. 24 
Хилэнцтийн айсан нь түүнд хүрэх буй. Зүгээр зөвтнүүдийн хүссэн нь 



тэдэнд өгөгдөх буй. 25 Хилэнцэт нь өнгөрөн үгүй болсон хуй салхи мэт 
буй. Зүгээр зөвт нь мөнх тогтоогдох буй. 26 Исгэлэн ундаа нь шүддэд мэт 
хийгээд утаа нь нүддэд мэт, түүнчлэн залуу хүн нь түүнийг илгээсэн буй. 
27 Жахуагаас айх нь өдрүүдийг уртатгана. Зүгээр хилэнцтэний нас нь 
богинотгогдох буй. 28 Зөвтийн найдлага нь баясгалан болох буй. Зүгээр 
хилэцтэний хүлээлгэ нь хоосрох буй. 29 Жахуагийн зам нь шударга хүнд 
хүч буй. Зүгээр бурууг үйлдэгчдэд эвдрэл буй. 30 Зөвт нь хэзээ ч л 
хөдөлгөгдөх буй. Зүгээр хилэнцэт нь дэлхийд үл нутаглах буй. 31 Зөвтийн 
ам нь цэцнийг гаргана. Зүгээр хазгай хэл нь таслагдах буй. 32 Зөвтийн 
уруул нь тааламжтайг мэднэ. Зүгээр хилэнцтэний ам нь хазгайг үхүүлнэ.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Мэхт гигнүүр нь Жахуад жигшүүр буй. Зүгээр зөвт гигнүүр нь түүнд 
таалагдана. 2 Омгорхгийн ирүүр нь ичгүүр ч ирнэ. Зүгээр омгорхгууд нь 
цэцэн буй. 3 Зөвтүүдийн шударга нь тэднийг удирдах буй. Зүгээр 
мэхтүүдийн хазгай явдал нь тэднийг хоосруулах буй. 4 Баяжил нь 
хилэнгийн өдөрт тусгүй. Зүгээр зөв нь үхлээс аварна. 5 Төв явдалтны зөв 
нь тэднийг удирдах буй. Зүгээр хилэнцтэн нь өөрийн хилэнцээр унах буй. 
6 Шулуутны зөв нь тэднийг тонилгох буй. Зүгээр мэхтэн нь өөрийн 
буруугаар баригдах буй. 7 Хилэнцтэнийг үхэх цагт түүний хүлээлэг нь 
эвдрэх буй. Бас буруутны найдлага нь эвдрэх буй. 8 Зөвт нь зовлонгоос 
тонилгогдох бөгөөд түүний оронд хилэнцэт нь орох буй. 9 Мэхт хүн нь 
амаараа өөрийн дэргэд байгчийг эвдрүүлнэ. Зүгээр зөвтүүд нь мэдлэгээр 
тонилгогдох буй. 10 Хэзээ зөвтүүдэд сайн болоход балгас нь баясах буй. 
Зүгээр хилэнцтэний эвдрэхэд цэнгэлдээн буй. 11 Шударгуудын 
адистадаар балгас нь өргөмжлөгдөх буй. Зүгээр хилэнцтэний амаар тэр 
нь хөмрүлэгдэх буй. 12 Ухаангүй хүн нь бусад хүнээс жигшинэ. Зүгээр 
ухаантай хүн нь бусад хүн нь дуугүй байна. 13 Чалчигч хүн нь нууцуудыг 
илэрхийлэн явна. Зүгээр итгэлтэй сэтгэлт хүн нь тэр мэт юмыг нууна. 14 
Зөвлөгөөгүй байхад улс нь унана. Зүгээр олон зөвлөгөө нь найдамжтай 
буй. 15 Бусдын тул гар даагч нь аргагүй зовох буй. Зүгээр гар заахыг 
өшөөлөгч нь аймшиггүй буй. 16 Хайрт эхнэр нь хүндлэлийг барих бөгөөд 
хүчтэнүүд нь баяжилыг барих буй. 17 Хайрт хүн нь өөрийн сүнсэнд 
сайныг үйлдэнэ. Зүгээр хайргүй хүн нь өөрийн биеийг зовооно. 18 
Хилэнцэт нь мэхтэй үйлсийг үйлдэнэ. Зүгээр зөвийг цацагчид итгэлт шан 
болох буй. 19 Зөв нь аминд хүргэдэг мэт түүнчлэн мууг дагагч нь өөрийн 
үхлийн тул дагана. 20 Хазгай зүрхэт нь Жахуад жигшүүр буй. Зүгээр төгс 
явдалтан нь түүнд тааламжтай буй. 21 Гарууд нь нийлэлцэвч, хилэнцтэн 
нь засаглалгүй үл байх буй. Зүгээр зөвтний үрс нь тонилгогдох буй. 22 
Алтан сүйх нь гахайн хамарт мэт, түүнчлэн ухваргүй үзэсгэлэнтэй эхнэр 



буй. 23 Зөвтний хүсэл нь гагцхүү сайн буй. Зүгээр хилэнцтэний хүлээлэг 
нь хилэн буй. 24 Заримууд нь тархаавч нэмнэ. Зүгээр бусад зарим нь 
илүүг баривч ядуурна. 25 Бусдыг адислагч нь цадах бөгөөд бусдыг услагч 
өөрөө услагдах буй. 26 Аль хэн талхыг хураан хадгалагч түүнийг улс нь 
хараах буй. Зүгээр түүнийг худалдагчийн тэргүүний дээр адистад нь 
тогтох буй. 27 Сайныг ирэгч нь хайрыг олно. Зүгээр мууг бэдрэгчийн дээр 
муу ч хүрнэ. 28 Өөрийн баяжилд найдагч нь унах буй. Зүгээр зөвтөн нь 
модны гишүү мэт ургасаар байх буй. 29 Өөрийн гэрээ гэнүүлэгч нь 
салхийг эзлэх буй. Бас тэнэг нь ухаантанд зарагдах буй. 30 Зөвтийн үрс 
нь амины мод буй. Бас сүнсүүдийг олзлогч нь цэцэн буй. 31 Мана. Зөвт 
нь дэлхийн дээр шагнагдах буй. Түүнээс хилэнцэт хийгээд буруут нь 
үлэмж шагнагдах буй.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Сургаалыг эрхэмлэгч нь мэдлэгийг эрхэмлэнэ. Зүгээр зэмлэлийг 
өшөөлөгч нь будрангуй буй. 2 Цэцэн хүн нь Жахуагаас хайрыг хүртэх буй. 
Зүгээр тэр нь муу санаат хүнийг буруушаах буй. 3 Хүн нь муугаар үл 
тогтох буй. Зүгээр зөвтүүдийн үндэс нь үл хүндлэгдэх буй. 4 Сайн явдалт 
гэргий нь өөрийн эрд титим буй. Зүгээр ичгүүлэгч гэргий нь түүний ясанд 
өмхий мэт буй. 5 Зөвтийн санаачлагууд нь шүүвэртэй буй. Зүгээр 
хилэнцтэний санаанууд нь мэхтэй буй. 6 Хилэнцтэний үгс нь цусыг 
хүлээхийн учир буй. Зүгээр шулуун сэтгэлтний ам нь тэднийг аврах буй. 7 
Хилэнцтэн нь хөмрүүлэгдэн үгүй болно. Зүгээр зөвтний гэр нь тогтох буй. 
8 Хүн нь өөрийн цэцний ёсоор магтагдах буй. Зүгээр хазгай зүрхт нь 
хөнгөлөгдөх буй. 9 Нэг хүн нь боолтой байтал хөнгөлөгдсөн боловч, 
идээгүй байтал биеэ магтагч хүнээс дээр буй. 10 Зөвт нь өөрийн малын 
амийг гамнана. Зүгээр хилэнцтэний өршөөл ч хатуу буй. 11 Тариалангаа 
таригч нь талхаар цадах буй. Зүгээр дэмийнүдийг дагагч нь ухаангүй буй. 
12 Хилэнцэт нь бусдыг ороохыг хүснэ. Зүгээр зөвтийн үндэс нь үрийг 
гаргана. 13 Хилэнцэт нь өөрийн уруулын буруугаар баригдана. Зүгээр 
зөвтөн нь зовлонгоор гарна. 14 Хүн нь өөрийн амны үрээр сайнаар цадах 
бөгөөд хүний гарын шан нь түүнд өгөгдөх буй. 15 Тэнэгийн явдал нь 
түүний нүдэнд зөвт буй. Зүгээр зөвлөгөөнийг сонсогч хүн нь цэцэн буй. 16 
Тэнэгийн хилэн нь түргэнээр мэдэгдэх буй. Зүгээр цэцэн иичгүүрийг 
бүрхээнэ. 17 Үнэнийг өгүүлэгч нь зөвийг үзүүлнэ. Зүгээр хуурамч гэрч нь 
мэхийг үзүүлнэ. 18 Заримуудын өгүүлсэн нь сэлэм мэт огтлоно. Зүгээр 
цэцнүүдийн хэл нь эдгээнэ. 19 Үнэний уруул нь хэзээч тогтох буй. Зүгээр 
хуурамч хэл нь агшин цагийн төдий байна. 20 Мууг санаачлагчдын 
зүрхний дотор мэх буй. Зүгээр эвийг зөвлөгчид баясгалан болох буй. 22 
Зөвтний муу нь үл учралдах буй. Зүгээр хилэнцтэн нь муугаар дүүрэх 



буй. 23 Мэхт уруул нь Жахуад жигшүүр буй. Зүгээр үнэнийг үлйдэгчид нь 
түүнд тааламжтай буй. Цэцэн хүн нь мэдлэгийг хадгална. Зүгээр тэнэгийн 
уруул нь дэмийгээр өгүүлнэ. 24 Шамдлагатнуудын гар нь тэргүүлэх буй. 
Зүгээр залхуунууд нь албат болох буй. 25 Хүний зүрхний дотор байгч 
гашуудал нь түүнийг бөхийлгөнө. 26 Зөвт нь бусдаас дээр буй. Зүгээр 
хилэнцтэний явдал нь тэднийг мэхэлнэ. 27 Залхуу хүн нь олзоо үл барих 
буй. Зүгээр шамдлагат хүний зоорь нь үнэтэй буй. 28 Зөвийн замд амь 
буй. Түүний мөрөөр үхэл үгүй.  

Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Цэцэн хөвгүүн нь өөрийн эцгийнхээ сургаалыг сонсоно Зүгээр элэглэгч 
нь зэмлэлийг үл сонсоно. 2 Хүн нь өөрийн амны үрээс сайныг идэх буй. 
Зүгээр мэхтний бие нь дээрмийг идэх буй 3 Амаа сахигч нь амиа 
хамгаална. Зүгээр уруулаа ихэд ангайлгагчид нь эвдрэх буй. 4 Залхуу 
хүний сүнс нь хүсэвч үл авна. Зүгээр шамдлагатны сүнс нь цадах буй. 5 
Зөвт нь хуурмаг үгийг өшөөлнө. Зүгээр хилэнцэт нь жигшүүрт болоод 
ичих буй. 6 Зөв нь төгс явдлыг сахина. Зүгээр хилэнцэт нь буруутныг 
хөмрүүлнэ. 7 Заримууд нь ихэд баяжсан мэт явавч юмгүй буй. Заримууд 
ч ядуурсан мэт явавч их баян буй. 8 Хүний амины үнэ гэвэл, түүний 
баяжил буй. Зүгээр үгээгүү нь зэмлэлийг үл сонсоно. 9 Зөвтнүүдийн гэрэл 
нь гялбах буй. Зүгээр хилэнцтэний гэрэвч нь унтраагдах буй. 10 Бардам 
хүн нь өөрийн омгорхгоор гэрэлтүүлгийг гаргана. Зүгээр зөвлөгдөгсөдтэй 
цэцэн буй. 11 Буруугаар олзолсон баяжил нь буурах буй. Зүгээр 
хөдөлмөрөөр цуглуулагч нь ихдэх буй. 12 Найдлага нь удвал эл, 
сэтгэлийг зовооно. Зүгээр бүтээгдсэн хүсэл нь амины мод мэт буй. 13 
Үнийг хөнгөлөгч нь эвдрэх буй. Зүгээр захианаас айгч нь шанг авах буй. 
14 Үхлийн урхинуудаас зайлахын тул цэцний тогтоол нь амины булаг буй. 
15 сайн ухвар нь хайрыг олгуулна. Зүгээр хилэнцтэний зам нь хатуу буй. 
16 Аливаа цэцэн хүн нь мэдлэгээр явна. Зүгээр тэнэг нь өөрийн 
тэнэглэлийг илэрхий болгоно. 17 Хилэнцэт элч нь муутай учирна. Зүгээр 
итгэлт элч нь амар буй. 18 Сургаалд дургүй хүнд эгэнүүрэл хийгээд 
ичгүүр болох буй. Зүгээр зэмлэлийг сахигчид хүндлэл болох буй. 19 
Бүтсэ хүсэл нь сэтгэлд амттай буй. Зүгээр тэнэгүүд нь муугаас хагацахад 
дургүй буй. 20 Цэцнүүдтэй явалцагч нь цэцэн болох буй. Зүгээр 
тэнэгүүдийн нөхөр нь эвдрэх буй. 21 Муу нь хилэнцтэнийг мөрдөнө. 
Зүгээр зөвтнүүдэд сайн нь өгөгдөх буй. 22 Сайн хүн нь өмчөө ач нартаа 
орхино. Зүгээр хилэнцтийн зоорь нь зөвтийн тул хадгалагдана. 23 
Үгээгүүнүүдийн газрыг хагалахад их идээ буй. Зүгээр заримууд нь 
гамналгүйгээр хомстгоно. 24 Үл засаглагч нь өөрийн хөвгүүнийг өшөөлнө. 



Зүгээр засаглагч нь түүнийг хайрлана. 25 Зөвт нь цадтал идэх буй. Зүгээр 
хилэнцтийн хэвлий нь өлсөх буй.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Аливаа цэцэн эхнэр нь гэрээ үүднэ. Зүгээр ухаангүй эхнэр нь гараараа 
түүнийг эвдэнэ. 2 Шулуунаар явагч нь Жахуагаас айна. Зүгээр хазгай 
явагч нь түүнээс жигшинэ. 3 Тэнэгийн амны дотор омгорхгийн гишүүн буй. 
Зүгээр цэцнүүдийн уруулууд нь тэднийг сахина. 4 Шаргүй газарт идүүр нь 
цэвэр буй. Зүгээр шарын хүчээр олз их буй. 5 Үнэн гэрч нь хуурмагаар үл 
өгүүлэх буй. Зүгээр хуурамч гэрч нь худлаар өгүүлэх буй. 6 Элэглэгч нь 
цэцнийг бэдрэвч үл олно. Зүгээр мэдлэг нь ухаантанд гэмт буй. 7 Чи 
тэнэгийн уруулуудын дотор мэдлэггүй гэж үзвэл түүнээс салан үйлд. 8 
Ухаангүй хүний цэцэн нь түүний замыг ухахын тул болой. Зүгээр 
тэнэгүүдийн тэнэглэл нь мэх буй. 9 Тэнэгүүд нь нүглийн учир элэглэнэ. 
Зүгээр шулууны дотор хайр буй. 10 Зүрх нь өөрийн гашуудлыг мэднэ. Бас 
бусад нь түүний баясгаланд үл оролцоно. 11 Хилэнцтэний гэр нь эвдрэх 
буй. Зүгээр зөвтний гэр нь бүтээмжтэй болох буй. 12 Зарим зам нь хүнд 
сайнаар үзэгдэвч, харин түүний эцэс нь үхлийн зам буй. 13 Инээлтэнд ч 
зүрх нь заримдаа гашуудалтай буй. Тэр мэт жаргалангийн эцэс нь 
гашуудал буй. 14 Зүрхээр хазгай хүн нь өөрийн явдлаар цадах буй. 
Зүгээр сайн хүн нь өөрийн үйлсээр хангах буй. 15 Гэнэнүүд нь аливаа 
үгэнд итгэнэ. Зүгээр цэцэн хүн нь замаа сайтар ажиглана. 16 Цэцэн хүн 
нь айж муугаас хагацана. Зүгээр тэнэг нь бурууг үйлдсээр үл айна. 17 
Түргэнээр хилэгнэх хүн нь ухваргүйгээр үйлдэнэ. Бас муу санаачлалт хүн 
нь өшөөлөгдөх буй. 18 Гэнэнүүд нь тэнэглэлийг өмч болгон авна. Зүгээр 
цэцнүүд нь мэдлэгээр тимимлэгдэнэ. 19 Муучууд нь шулуунтны өмнө 
мөргөх бөгөөд хилэнцтэн нь зөвтийн хаалганы дэргэд мөргөх буй. 20 
Үгээгүү хүн нь өөрийн шадар байгчид өшөөлнө. Зүгээр баян хүнд олон 
янаглагчид буй. 21 Өөрийн шадар байгчды хөнгөлөгч нь хилэнцийг 
үйлдэнэ. Зүгээр үгээгүүнүүдийг хайрлагч тэр амгалан буй. 22 Мууг 
санаачлагчид нь дүүрэн биш үү? Зүгээр сайныг санаачлагчдад өршөөл 
хийгээд үнэн болох буй. 23 Хамаг хөдөлмөрт ашиг буй. Зүгээр 
уруулуудын үгс нь үгээгүү болгоно. 24 Цэцнүүдийн титим нь тэдний 
батжил буй. Зүгээр тэнэгүүдийн тэнэглэл нь тэнэглэл мөн. 25 Үнэн гэрч нь 
амьнуудыг аварна. Зүгээр мэхтэй гэрч нь худлаар өгүүлнэ. 26 Жахуагаас 
айх нь их найдамжтай буй бөгөөд тэр нь өөрийн хүүхдэд халхлах газар 
буй. 27 Үхлийн урхинуудаас зайлахын тул Жахуагаас айх нь амины булаг 
буй. 28 Олон улсаас хааны хүндлэл буй. Зүгээр өчүүхэн улсаас 
тэргүүлэгчийн эвдэрлэг буй. 29 Хилэнд удаан хүн нь их цэцэн буй. Зүгээр 
түргэнээр хилэгнэгч нь тэнэглэлийг өргөмжлөнө. 30 Эрүүл зүрх нь биеийн 



амь буй. Зүгээр атаархал нь яснуудад өмхий буй. 31 Үгээгүүг дарагч нь 
түүнийг бүтээгчийг доромжилно. Зүгээр түүнийг хөдөлгөгч нь үгээгүүг 
хайрлана. 32 Хилэнцэт нь өөрийн муугаар аваачигдана. Зүгээр зөвт нь 
үхэх цагтаа найдлагатай буй. 33 Цэцэн нь ухаантны зүрхэнд тогтоно. 
Зүгээр тэнэгүүдийн дотор байгч нь мэдэгдэнэ. 34 Зөв нь улсыг 
өргөмжилнө. Зүгээр хилэнц нь улсын ичгүүр буй. 35 Хааны хайр нь цэцэн 
боолд буй. Зүгээр түүний хилэн нь ичүүрлэгчид буй.  

Арван тавдугаар бүлэг  

1 Зөөлөн хариу нь уурлалыг буцаана. Зүгээр хатуу үгс нь хилэнг 
ширүүлнэ. 2 Цэцнүүдийн хэл нь мэдлэгний сайнаар эдэлнэ. Зүгээр 
тэнэгүүдийн ам нь тэнэглэлийг гаргана. 3 Жахуагийн нүд нь аливаа 
газарт ажу. Муунууд хийгээд сайнуудыг ширтэнэ. 4 Эрүүл хэл нь амины 
мод буй. Тэр нь хазгай болбол сэтгэлд эвдрэл мэт буй. 5 Тэнэг нь өөрийн 
эцгийн сургаалаас жигшинэ. Зүгээр зэмлэлийг сонсогч нь цэцэн буй. 6 
Зөвтийн гэрийн дотор их зоорь буй. Зүгээр хилэнцтийн олзоор зовлон 
ирнэ. 7 Цэцнүүдийн уруул нь мэдлэгийг дэлгэрүүлнэ. Зүгээр тэнэгүүдийн 
зүрх нь тийн бус. 8 Хилэнцтэний тахил нь Жахуад жигшүүртэй буй. Зүгээр 
шулуунтны залбирал нь түүнд тааламжтай. 9 Жахуа нь хилэнцтийн 
явдлаас жигшинэ. Зүгээр тэр нь зөвийг дагагчийг хайрлана. 10 Сургаал 
нь замаас давагчид хүнд буй. Бас зэмлэлийг өшөөлөгч нь үхэх буй. 11 
Там хийгээд эвдрэл нь Жахуагийн өмнө буй. Түүнээс хүмүүсийн зүрх нь 
үлэмж илэрхий буй. 12 Элэглэгч нь түүнийг зэмлэгчийг үл янаглан, 
цэцнүүдтэй үл явалцах буй. 13 Баясгалант зүрх нь нүүрийг жаргуулна. 
Зүгээр зүрхний гашуудлаар сэтгэл нь эвдрэх буй. 14 Ухаант хүний зүрх нь 
мэдлэгийг бэдэрнэ. Зүгээр тэнэгүүдийн ам нь тэнэглэлээр тэжээгдэнэ. 15 
Зовлонтын хамаг өдрүүд нь муу буй. Зүгээр баясгалант байгч их сангаас 
Жахуагаас аялагатай байгч өчүүхэн эдэлбэр нь дээр буй. 17 Янаглалтай 
өвсний идээ нь өшөөтэй шахмал шараас дээр буй. 18 Хилэнт хүн нь 
хэрүүлийг үүсгэнэ. Зүгээр хилэнт удаан хүн нь хэрүүлийг номхруулна. 19 
Залхуу хүний зам нь халгайд харш мэт буй. Зүгээр шулуунтны зам нь чиг 
буй. 20 Цэцэн хөвгүүн нь эцгээ баясгана. Зүгээр тэнэг хөвгүүн нь эхээсээ 
жигшинэ. 21 Тэнэглэл нь ухаангүй хүнд баясгалан буй. Зүгээр ухаант хүн 
нь шулуунаар явна. 22 Зөвлөгөөнгүйгээр туурвилууд нь эвдэрнэ. Зүгээр 
олны зөвлөгчдөөр тэд нь тогтоно. 23 Хүн нь өөрийн амны үгсээр 
баясалант болно. Бас зохистой цагт өгүүлсэн үг нь ямар сайн буй. 24 
Цэцэн хүний доорд тамаас зайлахын тул амины зам нь дээрээс түүнд 
буй. 25 Жахуа омгорхгийн гэрийг эвдрүүлэн, балгасны хязгаарыг тогтоох 
буй. 26 Муу хүний санаанууд нь Жахуад буй. Зүгээр ариунуудын үгс нь 
тааламжтай буй. 27 Олзуг шунхайрагч нь өөрийн гэрээ зовооно. Зүгээр 



бэлгүүдийг өшөөлөгч нь амьд байх буй. 28 Зөвт хүний зүрх нь хариу 
өгүүлэхийг санаачилна. Зүгээр хилэнцтэний зүрх нь хариу өгүүлэхийг 
санаачилна. Зүгээр хилэнцтэний зүрх нь мууг гаргана. 29 Жахуа нь 
хилэнцтэнээс хол буй. Зүгээр зөвтнүүдийн залбирлыг сонсоно. 30 Нүдний 
гэрэл нь зүрхийг баясгана. Бас сайн сонсгол нь яснуудыг чөмөгтэй 
болгоно. 31 Амины зэмлэлийг сонсогч чих нь цэцнүүдийн дотор байна. 32 
Сургаалыг орхигч нь өөрийн сүнсийг үл хэрэглэнэ. Зүгээр зэмлэлийг 
сонсогч нь ухаант болно. 33 Жахуагаас айх нь цэцний сургаал бий. Бас 
хүндлэлээс урьд номхотгол болно.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1 Хүн нь өөрийн санаагаа бэлдэнэ. Зүгээр хэлний хариу нь Жахуагаас 
болой. 2 Хүний хамаг явдал нь түүний нүдэнд ариун буй. Зүгээр Жахуа нь 
сэтгэлүүдийг шинжлэнэ. 3 Өөрийн улсыг Жахуад тушаан өгөгтүн! Тийн 
бөгөөд чиний туурвилууд нь тогтоогдох буй. 4 Жахуа нь хамгуудыг 
өөрийн тул үйлдсэн буй. 5 Хамаг омгорхог зүрхтнүүд нь Жахуад жигшүүр 
буй. Гарууд нь нийлэлцэвч тэд нь зэмгүйгээр үл байх буй. 6 Өршөөл 
хийгээд үнэнээр нүгэл нь өнгөрүүлэгдэнэ. Бас Жахуагаас айхаар хүмүүс 
нь муугаас зайлна. 7 Хэзээ аль хэний явдал нь Жахуад тааламжтай 
болоход тэр нь түүний дайснуудыг түүнтэй эвтэй болгоно. 8 Зөвөөр байгч 
өчүүхэн олон буруутай олзноос дээр буй. 9 Хүний зүрх нь түүний замыг 
санаачилна. Зүгээр Жахуа нь түүний мөрийн гишигдлийг тогтооно. 10 
Хааны уруулуулдад цэцэн үг болох ёстой буй. Тийн бөгөөд түүний ам нь 
шүүвэрт үл эндэх буй. 11 Зөвт чигнүүр хийгээд фаса нь Жахуагийн буй. 
Уутны хамаг фасанууд нь түүний үйлдвэр буй. 12 Хаадын бурууг үйлдэх 
нь жигшүүр буй. Тэр юуны тул гэвэл, хааны ширээ нь зөвөөр тогтоно. 13 
Зөвт уруулууд нь хаадад тааламжтай болох ёстой буй. Бас тэ рнь шулуун 
үнийг янаглах ёстой. 14 Хааны хилэн нь нүглийн элчис буй. Зүгээр цэцэн 
хүн нь түүнийг номхруулах буй. 15 Хааны нүүрийн гэрлд амь буй. Түүний 
хайр нь хойтох борооны үүл мэт буй. 16 Алтнаас цэцнийг олох нь ямар 
дээр буй. Бас ухааныг олох нь мөнгийг сонгохоос ямар дээр буй. 17 
Муугаас зайлах зам нь шулуунтны буй. Бас замаа сахигч нь өөрийн 
сүнсийг хадгална. 18 Эвдрэлээс урьд омгорхог буй бөгөөд унахаас урьд 
бардам сэтгэл буй. 19 Номхнуудтай номхон сэтгэлт байх нь 
омгорхгуудтай олзыг хуваахаас дээр буй. 20 Хэрэгтэй цэцэн хүн нь 
сайныг олох буй. Харин Жахуад тайдагч нь амгалан мөн. 21 Зүрхээр 
цэцэн хүн нь ухаантайгаар нэрлэгдэх буй. Бас амттай уруулт нь 
сургаалыг ихэтгэх буй. 22 Аль хэнд цэцэн буй болбол тэр нь түүнд амины 
булаг буй. Зүгээр тэнэгүүдийн сургаал нь тэнэглэл мөн. 23 Цэцэн хүний 
зүрх нь түүний амыг сурган, түүний уруулуудад сургаалыг нэмнэ. 24 



Зөөлөн үгс нь алын сав мэт сэтгэлд амттай бөгөөд яснуудад эдээллэг 
буй. 25 Зарим зам нь хүнд шулуун мэт боловч, түүний эцэс нь нь үхэлд 
хүргэнэ. 26 Хөдлөгч нь өөрийн тул хөдөлмөрлөнө. Тэр юуны тул гэвэл, 
түүний ам нь хүснэ. 27 Хилэнцэт хүн нь мууг малтана. Түүний уруулуудад 
бадрангуй гал мэт буй. 28 Хазгай хүн нь эвгүйг цацна. Бас хэрэлдэгч хүн 
нь ойр янагуудыг салгана. 29 Дээрэмдэгч хүн нь өөрийн шадар байгчийг 
мэхлэгч сайн бус замаар оруулна. 30 Тэр нь буруутнуудыг санаачлахын 
тул нүддээрээ аньж, уруулуудаа хөдөлгөж, мууг бүтээнэ. 31 Буурал 
толгой нь зөвт замаар олдвол эл чимэгт титим мөн. 32 Хилэнд удаан хүн 
нь хүчтээс дээр бөгөөд өөрийн сэтгэлийг тэргүүлэгч нь балгасыг авагчаас 
дээр буй. 33 Шаваа нь хормойд орхигдоно. Зүгээр түүнийг тогтоох нь 
Жахуагийн буй.  

Арван долдугаар бүлэг  

1 Амуртай нэг хуурай хэсэг нь гэрэлтлэгэтэй нэг дүүрэн гэрийн 
тахилуудаас дээр буй. 2 Цэцэн боол нь ичгүүрт хөвгүүнийг тэргүүлэ, ах 
дүү нартай өмчийг хувуулцах буй. 3 Мөнгөний тул ялгагч сав хийгээд 
алтын тул хайлагч сав буй. Зүгээр Жахуа нь зүрхийг ялгана. 4 Муу хүн нь 
хуурмаг уруулуудыг сонсоно. Худлаар өгүүлэгч нь мэхтэй хэлийг сонсоно. 
5 Үгээгүүг элэглэгч нь түүнийг бүтээгчийг доромжилно. Бас бусдын 
зовлонд баясагч нь зэмгүй үл байх буй. 6 Хөвгүүдийн хөвгүүд нь өвгөдийн 
титим буй бөгөөд, хөвгүүдийн цог заль нь тэдний эцэг нар буй. 7 Сайхан 
үгс нь тэнэгт зохисгүй бөгөөд хагралцагч уруулууд нь тэргүүлэгчид үлэмж 
зохисгүй буй. 8 Бэлэг нь түүний эзний нүдэнд эрдэнэ чулуу мэт буй. Тэр 
нь хаана ч өргөвөөс эл, бүтээмжтэй буй. 9 Бурууг бүтээгч нь янаглал 
бэдэрнэ. Зүгээр үгийг дахин өгүүлэгч нь янагуудыг салгана. 10 Зуун 
цохилго нь тэнэгт орохоос зэмлэл нь ухаант хүнд үлэмж орох буй. 11 Муу 
хүн нь гагц мууг бэдэрнэ. Тиймийн тул түүний тус үл хайрлагч элч нь 
илгээгдэх буй. 12 Өөрийн тэнэглэлээр байгч тэнэгтэй учралдахаас, 
хүүхдээ гээсэн өтөгтэй учралдах нь хүнд дээр буй. 13 Аль хэн сайны тул 
мууг хариулваас, түүний гэрээс муу нь үл салах буй. 14 Гэрэлтлэгийн эх 
нь усыг тавих мэт буй. Тиймийн тул гэрэлтлэгт орохоос урьд болин үйлд. 
15 Хилэнцтийг зөвшөөгч хийгээд зөвтийг буруушаагч хоёул нь Жахуад 
жигшүүр буй. 16 Тэнэгийн гэрт мөнгө юунд буй буюу. Цэцэнд хүртэхийн 
тул түүнд ухаан үгүй. 17 Янаг нь хамаг цагт янаглана. Бас ах дүү нь 
зовлонгийн тул төрөгдсөн буй. 18 Ухаангүй хүн нь өөрийн янагийн өмнө 
гараа цохилдон гар даагч болох буй. 19 Гэрэлтлэгийг янаглагч нь нүглийг 
янаглана. Үүдээ өндөр болгогч нь эвдрэлийг бэдэрнэ. 20 Ганцаар зүрхт 
нь сайныг эс олно. Бас ганцаар хэлт нь мууд унана. 21 Тэнэгийг 
тэргүүлэгч нь өөрийн гашуудлын тул төрүүлнэ Бас ухаангүй хүний эцэг нь 



үл баясах буй. 22 Баясгалант зүрх нь эм мэт сайн буй. Зүгээр гашуудалт 
сэтгэл нь засуудыг хатаана. 23 Хилэнцэт хүн нь шүүврийн хэргийг 
ганцаар болгохын утл өврөөсөө бэлгийг гаргана. 24 Цэцэн нь ухаантны 
нүүрний өмнө буй. Зүгээр тэнэгийн нүд нь дэлхийн хязгаарт буй. 25 Тэнэг 
хөвгүүд нь эцэгтээ зовлон бөгөөд, түүнийг төрөгчид гашуудал буй. 26 
Зөвтийн засаглагч нь сайн бус, Бас ноёдыг зөвийн тул цохих нь сайн бус 
болой. 27 Мэдэгч хүн нь өчүүхэн үгстэй бөгөөд ухаант хүн нь сайн сэтгэлт 
буй. 28 Тэнэг ч дуугүй байваас цэцнээр тоогдох бөгөөд, уруулуудаа 
хавчигч нь ухаант буй.  

Арван наймдугаар бүлэг  

1 Бусдаас салагч нь хүссэнээ бэдэрч хамаг сургуулийг элэглэнэ. 2 Тэнэг 
нь ухварт үл дурлан, өөрийн зүрхийг үзүүлэхэд дурлана. 3 Хилэнцтийн 
ирэхэд элэглэл ч ирдэг бөгөөд, ичгүүрийн ирэхэд доромжилол ч ирнэ. 4 
Хүний амны үгс нь гүн усад мэт бөгөөд, цэцний булаг нь урсагч гол мэт 
буй. 5 Хилэнцтийн нүүрийг таалах бөгөөд, зөвтийг шүүвэрт унагах нь 
сайн бус уу. 6 Тэнэгийн уруулууд нь хэрэлдлэгэт ордог бөгөөд, түүний 
амь нь цохилгонуудыг дуудна. 7 Тэнэгийн ам нь түүний эвдрэлгээ хийгээд 
түүний уруулууд нь түүний сүнсийн доор буй. 8 Чалчигчын үгс нь шарх 
мэт болон хэвлийний дотор орно. 9 Үйлдвэртээ залуу хүн нь өрөгч хүнтэй 
ах дүү бүү. 10 Жахуагийн нэр нь хүчит хадгалдаг гэр мэт буй. Зөвт нь 
тэнд хөөж халхалагадана. 11 Баян хүний зоорь нь түүний хүчит балгас 
бөгөөд түүний санаагаар нэг өндөр хэрэм буй. 12 Эвдэрлэгээс урьд хүний 
зүрх нь омгорхог буй. Зүгээр хүндлэлээс урьд намуухан буй. 13 Хэргийн 
сонсохоос урьд хариу өгүүлэх нь тэнэглэл хийгээ ичгүүр буй. 14 Хүний 
сэтгэл нь түүний зовлонг дагах буй. Зүгээр шархтуулагдсан сэтгэлийг хэн 
тэсэж чадах буюу. 15 Ухаантын зүрх нь мэдлэгийг олох бөгөөд, 
цэцнүүдийн чих нь мэдлэгийг бэдэрнэ. 16 Хүний бэлэг нь түүний тул зай 
болгон түүнийг ихүүдийн өмнө оруулна. 17 Зарганд байгчидаас нэгдүгээр 
нь зөвт мэт буй. Зүгээр бус нь ирж түүнийг шинжлэнэ. 18 Шаваа нь 
хэрэлдлэгүүдийг болиулж, хүчитүүдийг салгана. 19 Хилэгнүүлэгдсэн ах 
дүү нь хүчит балгасаас хатуу буй. Тэдний хэрэлдэлгүүд нь бат гэрийн 
дэхэг мэт буй. 20 Хүний дотор нь түүний амны үрсээс цадах буй. Тэр ч 
өөрийн уруулуудын жимсээр хахах буй. 21 Амь хийгээд хэл нь хэлний 
эрхэд буй. Түүнийг янаглагчид нь түүний үрийг идэх буй. 22 Гэргийг ологч 
нь сайныг олсон бөгөөд, Жахуагийн хайрт хүртсэн буй. 23 Үгээгүү нь 
эрэлхэгээр өгүүлнэ. Зүгээр баян нь хатуугаар хариу өгүүлнэ. 24 
Янагуудтай хүн нь янаглалаар явах ёстой. Бас ах дүүгээс үлэмж холдогч 
янаг буй болой.  

Арван есдүгээр бүлэг  



1 Ганцаар явдалт тэнэгээс өөрийн үнэнээр явагч үгээгүү хүн нь дээр буй. 
2 Сүнсний мэдэлгүй ахуй нь сайн бус, бас хөлөөрөө заарагч нь нүглийг 
үйлдэнэ. 3 Хүний тэнэглэл нь түүний зэмийг ганцаар болгоно. Тийн 
бөгөөд түүний зүрх нь Жахуагийн тус дургүй болно. 4 Бийнжил нь олон 
нүхсийг олуулна. Зүгээр үгээгүү хүн нь нүхээсээ салгагдана. 5 Хуурмагч 
гэрч нь зэмгүй үл болох бөгөөд, худлаар өгүүлэгч нь үл аврагдах буй. 6 
Олон улс нь тэргүүлэгчийн хайрыг эрнэ. Бас бэлгийг өгөгчид хамаг нь 
нүхэс буй. 7 Үгээгүү хүний хамаг ах дүү нар нь түүнийг өшөөлнө. Түүний 
танилууд ч түүнээс холдох буй. Тэр нь тэднийг үгсээр даавч тэд нь 
түүнийг үл хэрэглэнэ. 8 Ухварийг ологч нь өөрийн сүнсийг янаглана. Бас 
цэцнийг хадгалагч сайныг олох буй. 9 Хуурмагч гэрч нь зэмгүй үл байх 
бөгөөд худлаар өгүүлэгч нь эвдрэх буй. 10 Жаргалан нь тэнэгт зохисгүй 
бөгөөд тэргүүлэгчийг тэргүүлэх нь зарцад үлэмж зохисгүй. 11 Хүний 
цэцэн нь түүний хилэнг саатуулах бөгөөд бурууг өнгөрүүлэх нь түүний 
алдар буй. 12 Хааны хилэн нь арсланы үржих мэт буй. Зүгээр түүний 
хайр нь ногооны дээр унагч шүүдэр мэт буй. 13 Тэнэг хөвгүүн нь өөрийн 
эцэгт зовлон буй. Бас хэрүүлч гэргий нь дусагч бороо мэт буй. 14 Гэр 
хийгээд зоорь нь эцгээс автана. Зүгээр цэцэн гэргий нь Жахуагаас буй. 15 
Залхуу нь чанга нойрт дарна. Бас хошин хүн нь өлсгөлөнг эдлэх буй. 16 
Захиаг сахигч нь өөрийн сүнсийг гамнана. Зүгээр өөрийн явдлыг үл 
гамнагч нь үхэх буй. 17 Үгээгүүнүүдийг хайрлагч нь Жахуад урьдаар өгнө. 
Тэр ч түүнд хариуг өгөх буй. 18 Найдлага буй цагт өөрийн хөвгүүнээ 
зэмлэн түүний эвдрэлийг хүсэн бүү үйлд. 19 Их хилэнт хүн нь ихэд 
засаглагдах буй. Түүнийг авравч тэр нь түүнээс хойш тахих буй. 20 
Эцсийн цагт цэцэн болохын тул зөвлөгөөнийг сонсч сургаалыг тогтоон ав. 
21 Хүний зүрхний дотор олон санаачлага буй. Зүгээр Жахуагийн 
зөвөлгөөн нь тогтох буй. 22 Хүн нь өөрийн өршөөлөөр хүсэмжтэй буй. 
Бас хуурамч хүнээс үгээгүү хүн нь дээр буй. 23 Жахуагаас айх нь аминд 
хүргэнэ. Түүнд хүртэгч нь цатгалан байх бөгөөд түүнд муу нь үл хүрэх 
буй. 24 Залхуу хүн нь гараа тавагт хүрэвч амандаа дахин үл өргөх буй. 25 
Элэглэгчийг цохин үйлд. Тийн бөгөөд гэнэнүүд нь цэцэн болох буй. 
Ухаантыг зэмлэн үйлд. Тийн бөгөөд тэр нь мэдлэгийг ухах буй. 26 Эцгээ 
тоногч буюу эхээ хөөгч хөвгүүн нь ичгүүр хийгээд доромжлолыг 
хүргүүлэгч мөн. 27 Миний хөвгүүн ээ! Мэдлэгийн үгсээс төөрүүлэгч 
сургаалыг сонсохуйяа зогсон үйлд. 28 Хорт гэрч нь шүүврээс жигшинэ. 
Бас хилэнцтэний ам нь бурууг залгина. 29 Элэглэгчдийн тул зарга 
хийгээд тэнэгүүдийн нуруунд цохилгууд нь бэлтгэгдсэн буй.  

Хорьдугаар бүлэг  



1 Архи нь элэглүүлэгч хийгээд хатуу ундаа нь галзууруулагч буй. Тэднээр 
аливаа төөрөлдүүлэгч нь цэцэн бус болой. 2 Хааны хилэн нь арсланы 
урхирал мэт буй. Түүний хилэннүүлэгч нь өөрийн амины тус бурууг 
үйлдэнэ. 3 Хэрэлдэхээ болибол хүний хүндлэл буй. Зүгээр тэнэг нь 
элэглэх буй. 4 Залуу хүн нь хүйтний шалтгаанаар хагална. Тиймийн тул 
тэр нь хураах цагт ирэвч юуны ч үл авах буй. 5 Хүний дотор байгч 
зөвлөгөө нь гүн ус мэт буй. Зүгээр ухаант хүн нь түүнийг хутгах буй. 6 
Олон хүн нь өөрийн өршөөлийг дэлгэрүүлнэ. Зүгээр үнэн хүнийг хэн олж 
болох буюу. 7 Зөвт хүн нь үнэнээрээ явна. Түүнээс хойно түүний хүүхэд ч 
амгалан болох мөн. 8 Хаан нь өөрийн шүүврийн ширээний дээр суун 
атал, нүдээрээ хамаг бурууг тархаана. 9 Би зүрхээ арилгаж, хилэнцээс 
арилсан буй хэмээн хэн өгүүлж чадах буй. 10 Олон зүйл чигнүүр хийгээд 
олон зүйл хэмжүүр хоёулан Жахуад жигшүүр буй. 11 Хөвгүүн ч өөрийн 
явдлаа зөв буюу шулуун буюу хэмээн үйлсээрээ үзүүлнэ. 12 Сонсогч чих 
хийгээд үзэгч нүд хоёуланг ч Жахуа нь бүтсэн буй. 13 Үл үгүйрэхийн тул 
нойрыг үл янаглан, нүдээ нэгэн үйлд. Тийн бөгөөд чи талхаар цадах буй. 
14 Худалдан авагч хүн нь үүнийг муу муу гэж өгүүлнэ. Зүгээр одсоны 
хойно тэр нь түүнийг магтана. 15 Мэдлэгийн уруулууд нь алт хийгээд 
олон эрдэнэ чулуу ба үнэтэй зэвсгүүд мэт буй. 16 Аль хэн бусдын тул гар 
дагагчийн хувцсыг аван, бусдын зээлийн утл түүний барьцыг аван үйлд. 
17 Мэхийн тэжээл нь хүнд амттай буй. Зүгээр хойно түүний ам нь элсээр 
дүүрэх буй. 18 Аль санаачлага нь зөвлөгөөнөөр тогтоно. Сайн 
зөвлөгөөнөөр дайсанд орон үйлд. 19 Чалчигч хүн нь нууцуудыг 
мэдүүлэхэд явна. Тиймийн тул тиймийн тул уруулуудаар хувьсагчтай 
өгүүлэлцэн бүү үйлд. 20 Аль эцэг буюу эхээ хараагч түүний гэрэвч нь 
харанхуйд унтрах буй. 21 Эхэнд түргэнээр олзолсон өмчийн эцэс нь үл 
адистадлагдах буй. 22 Би мууг хариулах хэмээн бүү өгүүлэн, Жахуаг 
хүлээн үйлд. Тийн бөгөөд тэр нь чамайг аврах буй. 23 Зүйл бүрийн Фаса 
нь Жахуад жигшүүр хийгээд мэхт чигнүүр нь сайн бус болой. 24 Хүний 
гишигдлүүд нь Жахуагаас буй. Хүн нь өөрийн замыг яахин ухаж чадах 
буюу. 25 Ариунуудыг барих бөгөөд тангарагласны хойно асуух нь хүнд 
урхи буй. 26 Цэцэн хаан нь хилэнцтэнийг тархааж, тэдэнд засаглалыг 
хүргэх буй. 27 Хүний тодотгол нь Жахуагийн гэрэвч буй. Тэр дотрыг 
ялгана. 28 Өршөөл хийгээд үнэн нь хааныг халхлана. Түүний ширээ нь 
өршөөлөөр тогтоогдоно. 29 Залуусын хүч нь тэдний алдар буй. Зүгээр 
хөгшдийн хүндлэл нь түүний буурал үс буй. 30 Зарын эдээллэг нь хорыг 
арилгана. Тэр мэт цонилгонууд нь дотрыг арилгана.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  



1 Хааны зүрх нь усны урсгал мэт Жахуагийн мутарт буй. Тэр нь өөрийн 
тааллаар түүнийг эргүүлнэ. 2 Хүний аливаа зам нь түүний нүдэнд зөв. 
Зүгээр Жахуа нь зүрхний ялгана. 3 Зөв хийгээд шүүврийг үйлдэх нь 
Жахуад тахилаас үлэмж тааламжтай буй. 4 Өндөр нүд хийгээд бардам 
зүрх ба хилэнцтэний гэрэл нь нүгэл буй. 5 Шимтэлтнүүдийн санаа нь 
аливаад хүрнэ. Зүгээр яарагчдын санаа нь ганц ядуурахад хүрнэ. 6 
Хуурамч хэлээр зоорийг ологч нь дэмийлэл хийгээд үхлийн өөшийг 
дагана. 7 Хилэнцтэний тонолго нь тэднийг айлгана. Зүгээр тэд нь 
шүүврийг үйлдэхэд үл дуршина. 8 Муу хүний зам нь хазгай буй. Зүгээр 
ариун хүн нь явдлаар шулуун буй. 9 Хэрүүлч гэргийтэй уужим гэрт 
суухаас, гэрийн дээврийн нэг буланд суух нь дээр буй. 10 Хилэнцтийн 
сүнс нь мууг хүснэ. Түүний нөхөр ч түүний өмнө хайрыг үл олох буй. 11 
Элэглэгчийн засаглахад гэнэн хүн нь цэцэн болох буй. Цэцэн хүн нь 
сургагдахдаа мэдлэгийг олон буй. 12 Зөвт хүн нь хилэнцтийн гэрийг 
тодорхойгоор ажиглана. Харин хилэнцэт хүн нь ганц мууг санана. 13 Аль 
үгээгүүнүүдийн бархирлаас чихээ бөглөгч тэр, өөрөө дуудахад үл 
сонсдох буй. 14 Нууцаар өгөгдсөн бэлэг нь хилэнг номхруулах бөгөөд 
өвөрт байгч бэлэг нь уурлалыг номхруулна. 15 Шүүврийг үйлдэх нь 
зөвтөд жаргалан болох буюу. Зүгээр бурууг үйлдэгчдэд хоосруулга болох 
буй. 16 Цэцний замаас төөрөгч хүн нь үхэгсдийн чуулганы дотор байх 
буй. 17 Жаргалыг янаглагч нь ядуурах бөгөөд, архи хийгээд тосыг 
янаглагч нь үл баяжих буй. 18 Хилэнцэт нь зөвтийн тул арилж болох 
бөгөөд, мэхт шулуун хүний тул арилж болох буй. 19 Хэрүүлч хийгээд 
хилэнцэт гэргийтэй суухаас говь газарт суух нь дээр буй. 20 Хүсэмжтэй 
сан хийгээд тос нь цэцэн хүний нутагт байна. Зүгээр тэнэг хүн нь тэднийг 
залгина. 21 Зөв хийгээд өршөөлийг дагагч нь амь хийгээд зөв ба 
хүндлэлийг олох буй. 22 Цэцэн хүн нь хүчитнүүдийн балгасыг авирч 
тдэний хүчит халхыг унагаах буй. 23 Өөрийн ам хийгээд хэлээ сахигч нь 
сүнсээ зовлонгуудаас сахина. 24 Омгорхог хилэнгээр явагч нь омгорхог 
бардам элэглэгч хэмээх нэрт мөн. 25 Захуу хүний хүсэл нь түүнийг 
үхүүлнэ. Тэр юуны тул гэвэл, түүний гар нь хөдлөхийг үл дурлана. 26 Тэр 
нь өдөр бүхэн ихэд хүснэ. Зүгээр зөвт нь өгөхөө үл хайрлана. 27 
Хилэнцтэний тахил нь Жахуад жигшүүр буй. Тэр нь муу сэтгэлээр 
авчрагдвал үлэмж муу болно. 28 Хуурамч гарч нь эвдрэх буй. Тэр юуны 
тул гэвэл, сонсогч хүн нь үргэлж өгүүлэх буй. 29 Хилэнцэт хүн нь нүүрээ 
хажуу болгоно. Зүгээр шударга хүн нь замаа санаачилна. 30 Жахуагийн 
тус цэцэн ч ухвар ч, зөвлөгөө ч үгүй. 31 Морь нь дайны өдрийн тул 
бэлтгэгдэнэ. Зүгээр явдал нь Жахуагийн буй.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  



1 Сайн нэр нь их зоориос дээр бөгөөд, сайн хайр нь алт хийгээд 
мөнгөнөөс дээр болно. 2 Баян хийгээд үгээгүү нь хамтаар учралдана. 
Жахуа нь тэд бүгдээрийг бүтээгч мөн. 3 Хэрсүү хүн нь мууг үзээд нууна. 
Зүгээр гэнэннүүд нь өнгөрч засаглана. 4 Номхотголын хийгээд Жахуагаас 
айхын шан нь баяжил хийгээд хүндлэл ба амь буй. 5 Халгай хийгээд 
өгөөшнүүд нь хазгайнуудын замын дээр буй. Зүгээр өөрийн сүнсээ сахигч 
нь тэднээс холдох буй. 6 Хүүхний явах ёстой замаар удирдан үйлд. Тийн 
бөгөөд тэр нь насажсаны хойно түүнээс үл давах буй. 7 Баян хүн нь 
үгээгүүчүүдийг тэргүүлнэ. Бас урьдаар авагч нь урьдаар өгөгчид 
зарагдана. 8 Бурууг сацагч нь зовлонг хураан, өөрийн хилэнгийн таягаар 
эвдрэх буй. 9 Хайрт нүдэт хүний адистадлагдах мөн. Тэр юуны тул гэвэл, 
тэр нь өөрийн тэжээлээс үгээгүүд өгнө. 10 Элэглэгчийг гаргавал эл. 
Хэрэлдлэг нь хагацах буй. Бас тэмцэл хийгээд доромжлол ч болих буй. 
11 Ариун зүрхтэйг янаглагч болон сайхан үгстэд хаан нь янаг болох буй. 
12 Жахуагийн нүд нь мэдлэгийг сахина. Зүгээр тэр нь хилэнцтийн үгсийг 
хоосруулах буй. 13 Залхуу хүн нь газарт арслан буй. Би зээлэнд алагдах 
буй за хэмээн өгүүлнэ. 14 Садар эмийн ам нь гүн зуух буй. Тэнд 
Жахуагийн өшөөлөгдсөн нь унах буй. 15 Тэнэглэл нь хүүхний зүрхэнд 
тогтсон буй. Зүгээр засаглах таяг нь түүнийг тэндээс гаргах буй. 16 Өөрөө 
баяжихын тул үгээгүүг даран атал, баянд өгөгч нь эрхгүй үгээгүүрэх буй. 
17 Цэцнүүдийн үгсийг сонсохын тул чихээ бөхийлгөн, миний мэдлэгт 
зүрхээ оруулан үйлд. 18 Тэр юуны тул гэвэл, хэрвээ чи тэднийг дотроо 
хадгалах бөгөөд тэд нь чиний уруулууд бэлэн болох бөгөөс эл, тэд нь 
тааламжтай болно. 19 Чиний найдлага нь Жахуад болох болтугай! 
хэмээн би өнөөдөр чамд мэдүүлсэн буй. 20 Чамд илгээгсдэд чиний 
үнэний үгсийг хариулахын тул, 21 би чамд үнэний үгсийг лавтайяа 
мэдүлэхийн тул зөвлөгөө хийгээд мэдлэгийн учир эд сайхнуудыг чамд 
бичсэн биш үү? 22 Үгээгүү нь үгээгүү мөний тул түүнийг тонон бүү үйлд. 
Бас ядууг шүүврээр даран бүү үйлд. 23 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа 
тэдний шүүврийг шүүн, тэднийг тоногчдыг тонох буй. 24 Хилэнт хүнтэй үл 
нөхцөн, уурлалттай бүү явалц. 25 Тэр юуны тул гэвэл, түүний замыг үл 
сурахын тул бөгөөд өөрийн сүнсэнд урхийг үл авахын тул болой. 26 
Гаруудыг цохигчид хийгээд зээлийн тул гар дагагчдын дотор бүү бай. 27 
Тэр юуны тул гэвэл, чамд төлөх юухнаар үгүй бөгөөс, чиний доороос 
чиний дэвсгэр нь юуны тул автах буюу. 28 Чиний эцэг нарын тавьсан 
газрын эртний тэмдгийг хүндлэн бүү үйлд. 29 Чи өөрийн үйлст 
шамдлагатай хүнийг үзвэл тэр нь эглүүдийн өмнө байж, хаадын өмнө 
байх буй.  

Хорин гуравдугаар бүлэг  



1 Хэрвээ чи тэргүүлэгчтэй хамтаар суухдаа, хэний өмнө байхаа сайтар 
санан үйлд. 2 Тийн бөгөөд хэрэв чи идэх их дуртай хүн бөгөөс эл 
хоолойдоо хутгыг тавин, 3 Түүний тансаг идэн хүсэн бүү үйлд. Тэр юуны 
тул гэвэл, тэр нь мэхт идээ мөн. 4 Баяжихын тул зовон бүү үйлд. Өөрийн 
ухвараас зогсон үйлд. 5 Чи баяжилд нүдээ тавиму. Тэр нь үгүй болно. Тэр 
нь жигшүүрийг хийж бүргэд мэт огторгуй тийш ниснэ. 6 Муу нүдэт хүний 
идээг үл идэн, түүний тансаг идээг хүсэн бүү үйлд. 7 Тэр юуны тул гэвэл, 
тэр нь зүрхэндээ санах мэт тэр нь түүнчлэн мөн. Тэр нь чамд идэн уун 
үйлд хэмээн өгүүлэвч, түүний зүрх нь чамтай үгүй. 8 Чи идсэнээ бөөлжих 
бөгөөд чиний тааламжтай үгс нь өмхий болох мөн. 9 Тэнэгийн чихэнд бүү 
өгүүл. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь чиний ухаантай үгсийг хөнгөлөх буй. 10 
Хуучин хязгарын үл хөдөлгөн, өнчдийн тариаланд орон бүү үйлд. 11 Тэр 
юуны тул гэвэл, тэдний нэхэгч хүчит болон, тэдний заргыг чамтай 
заргалдах буй. 12 Зүрхээ сургаалд оруулан, чихээ мэдлэгт үгст оруулан 
үйлд. 13 Хүүхнийг сургаалгүй бүү байлга. Хэрэв чи түүнийг таягаар цохих 
бөгөөс, тэр нь үр үхэх буй. 14 Хэрэв чи түүнийг таягаар цохивол чи 
түүний сүнсийг тамаас аврах буй. 15 Миний хөвгүүн ээ! Хэрэв чиний зүрх 
нь ухаантай болох бөгөөс, миний зүрх ч баясах буй. 16 Чиний уруулуудын 
шулуунаар өгүүлэхэд миний дотор нь жаргаах буй. 17 Миний зүрх нь 
хилэнцтэнд бүү атаархтугай! Харин чи өдөр бүхэн Жахуагийн аялгаар 
бай. 18 Тэр юуны тул гэвэл, хойтох шан буй бөгөөд чиний хүлээлэг нь үл 
тасалдах буй. 19 Миний хөвгүүн ээ! Сонсон ухан үйлд. Зүрхээ зөвт 
замаар удирдах болтугай! 20 Чи архийг уугчдын дотор хийгээд, 
ховднуудын дотор бүү бай. 21 Тэр юуны тул гэвэл, архич хийгээд ховдог 
нь үгээгүүрэх, бас нойр нь хүнийг тасархай хувцсаар хувцаслуулах буй. 
22 Чамайг төрүүлэгч эцгээ сонсон, эхээ хөгширсөн цагт түүнийг хөнгөлөн 
бүү үйлд. 23 Үнэн хийгээд цэцэн ба сургаал хийгээд ухварыг олоод, 
тэднийг худалдах бүү үйлд. 24 Зөвтийн эцэг нь ихэд баясах бөгөөд цэцэн 
хөвгүүнийг төрүүлэгч түүний учир баясгалант болох буй. 25 Чиний эцэг 
хийгээд эх нь баясах бөөөд чамайг төрөгч нь жаргах буй. 26 Миний 
хөвгүүн ээ! Чиний зүрхийг надад өгөн үйлд. Чиний нүд нь миний замуудыг 
сахих болтугай! 27 Тэр юуны тул гэвэл, садар эм нь гүн зуух хийгээд 
бусдын гэргий нь нарийн нүх буй. 28 Тэр нь олзыг авдаг мэт хүлээн 
хүмүүсийн дотор хилэнцтэнийг үлэмжлүүлнэ. 29 Зовлон нь хэнд буй 
буюу? Гашуудал нь хэнд буй буюу? Хэрэлдлэг хийгээд тэмуэл нь хэнд 
буй буюу? Дэмий шархууд нь хэнд буй буюу? Улаан нүдэд нь хэнд буй 
буюу гэвэл, 30 Архинд одогчид, холигдсон аягыг бэдрэгчид тэдэнд болой. 
31 Дарсын улаан болоход аяганы дотор гялбаганахад зөөлнөөр урсахад 
түүнийг сэрдэн бүү үйлд. 32 Эцэст тэр нь могой мэт зуух бөгөөд гүрвэл 
мэт хорыг тараах буй. 33 Чиний нүд нь садар эмүүдийг ширтэн, чиний 
зүрх нь буруутнуудыг өгүүлэх буй. 34 Тийнхүү чи далайн дунд унтагч мэт 



бөгөөд онгоцны шураг дээр хэвтэгч мэт болох буй. 35 Би цохигдовч 
өвчинд бус, би зодогдовч үл мэдэв. Би сэрүүндээ дахин бэдрэх буй 
хэмээн чи өгүүлэх буй.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Муу улсад бүү атаархан, тэдэнтэй байхаа хүсэн бүү үйлд. 2 Тэр юуны 
тул гэвэл, тэдний зүрх нь эвдэрлэгийг санаачилдаг бөгөөд тэдний 
уруулууд нь хорын учир өгүүлэлцэнэ. 3 Гэр нь цэцнээр үүдэгдэн, 
ухвараар тогтоогдоно. 4 Мэдлэгээр түүний тасгууд нь аливаа үнэтэй 
хийгээд хүсэмжтэй зоориор дүүргэгдэнэ. 5 Цэцэн хүн нь хүчтэй буй 
бөгөөд мэдлэгтэй хүн нь хүчээр бат буй. 6 Тэр нь тийн атал сайн 
зөвлөгөөнөөр дайнд орон үйлд. Олон зөвлөгч нь найдамжтай буй. 7 
Цэцэн нь тэнэгээс өндөр буй. Тэр нь хаалганд амиа нэхэн үл чадна. 8 
Мууг санаачлагч нь заьхайг санаачлагч хэмээн нэрийдэгдэх буй. 9 
Тэнэглэлийн санаа нь нүгэл буй. Элэглэгч нь хүмүүст жигшүүр буй. 10 Чи 
зовлонгийн цагт уйдвал эл, чиний хүч нь багахан буй. 11 Үхэлд 
хүрэгсдийн тонилгон, алагдахын тул аваачигдагсдыг авран үйлд. 12 
Хэрвээ чи үл дурлан, би түүнийг үл мэднэ хэмээн өгүүлбэл зүрхийг ялгагч 
нь үүнийг үл санах буюу. Чиний сүнсийг сахигч нь үүнийг үл санах буюу. 
Тэр нь хүн бүхэнд түүний үйлийн ёсоор үл буцаах буюу. 13 Миний хөвгүүн 
ээ! Бал нь сайн бүхний тул бөгөөд балын сав нь чиний амтанд сайхан 
бүхний тул идэн үйлд. 14 Тэр мэтээр чиний олсон цагт цэцний мэдлэг нь 
чиний сүнсэнд болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь шантай буй. Бас 
чиний найдлага нь үл тасалдах буй. 15 Хилэнцэт ээ! Зөвт хүний гэрийн 
тул нууцаар хүлээн бүү үйлд. Түүний хэвтэх нутгийг хоосруулан бүү үйлд. 
16 Тэр юуны тул гэвэл, зөвт нь долоо дахин унавч, дахин босох буй. 
Зүгээр хилэнцтэн нь мууд унах буй. 17 Чиний дайсны унахад баясан бүү 
үйлд. Түүний бүдрэхэд чиний зүрх нь үл жаргатугай! 18 Тийн бус бөгөөд 
Жахуа нь үүнийг өчүүхэн үл таалан, өөрийн хилэнг түүнээс чамд буцаах 
болтугай! 19 Чи буруутны учир үл зөвт хилэнцтэнд атаархан бүү үйлд. 20 
Тэр юуны тул гэвэл, муу хүнд шан үл болох бөгөөд хилэнцтэний гэрэвч нь 
унтраагдах буй. 21 Миний хөвгүүн ээ! Жахуагаас хийгээд хаанаас айж, 
хувилалцагчидтай нөхцөн бүү үйлд. 22 Тэр юуны тул гэвэл, тэдний 
эвдрэл нь гэнэт ирэх бөгөөд тэд хоёулны аймшгийг хэн мэдэж чадах 
буюу. 23 Цэцнүүдийн үгс нь ийн; Шүүвэрт нүүрийг таалах нь сайн бус. 24 
Муу хүнд чи зөвтэй гэж өгүүлэгч түүнийг улс нь хараах бөгөөд хүмүүс нь 
түүнээс жигших буй. 25 Зүгээр түүнийг зэмлэгч тааламжтай болох бөгөөд 
түүний дээр сайн адистад нь буух буй. 26 Чиг үгсийг өгүүлэгч түүний 
уруулууд нь үнсдэх буй. 27 Чиний хөдөлмөрийн юмуудыг газар бэлтгэн, 
хээрт зассаны хойно чиний гэрийг үүдэн үйлд. 28 Чи бусад хүний тус 



дэмийгээр гэрч үл болон уруулаараа мэхлэн бүү үйлд. 29 Түүний надад 
үйлдсэн мэт би ч түүнд түүнчлэн үйлдэн, түүний үйлийн ёсоор түүнд 
хариулсугай! хэмээн өгүүлэн бүү үйлд. 30 Би залхуу хүний тариалангаар 
алсдан, ухваргүй хүний үзмийн тариалангаар алсдав. 31 Тийнхүү Мана. 
түүнд хэрэггүй өвс нь ургасан бөгөөд түүний нүүр нь халгайнуудаар 
бүрхээгдсэн ба түүний чулуун хэрэм нь эвдэрсэн бөлгөө. 32 Тийн бөгөөд 
би үүнийг үзээд сайтар санасан бөгөөд, үүнийг ширтээд сургаалыг авав. 
33 Бас нэг багахан нойр, бас нэг багахан сажлага, бас унтахын тул элэг 
тэврэх гэж өгүүлнэ. 34 Энэ мэтээр чиний үгээгүү байдал нь аялагч мэт 
ирэх бөгөөд чиний ядуурах уаг нь зэвсэгт хүн мэт ирэх буй.  

Хорин тавдугаар бүлэг  

1 Бас Иудейгийн Хижихиеэ хааны улсын буулгасан Соломуаны эрдэнэ 
үгс нь ийн; 2 Аль хэргийг нуух бурхны хүндлэл буй. Зүгээр аль хэргийг 
нээх нь хаадын хүндлэл буй. 3 Огторгуй нь өндөр бөгөөд дэлхий нь гүн 
буй. Тийнхүү хааны зүрх нь бэдрэгдэшгүй, 4 цөвийг нь мөнгөнөөс ялгавал 
эл, ариун мөнгө нь ялгагчид гарах буй. 5 Муу хүнийг хааны өмнөөс 
хагацуулбал эл, түүний ширээ нь зөвөөр тогтох буй. 6 Хааны өмнө биеэ 
үл ихэтгэн, ихүүдийн оронд бүү бай. Ихүүдийн оронд бүү бай. 7 Тэр юуны 
тул гэвэл, чиний нүдний үзсэн тэргүүлэгчийн өмнө чамайг доор болгохоос 
нааш дээш иртүгэй! гэх нь дээр буй. 8 Хэрэлдлэгт орохын тул яаран бүү 
үйлд. Эцэст нь бусад хүний чамайг ичүүлэхэд юу үйлдэхээ санан үйлд. 9 
Чи бусад хүнтэй хэрэлдэвч түүний нууцыг бусдад бүү үзүүл. 10 Тийн бус 
бөгөөс үүнийг сонсогч нь чамайг ичүүлэх бөгөөд чиний ичгүүр нь чамаас 
үл хагацах болуузай. 11 Зохистоор өгүүлсэн үг нь цагаан мөнгөнд зорсон 
алтан алмарад мэт буй. 12 Сонсогч чихэнд нэг цэцэн зэмлэгч нь алтан 
сүйх эсвэл сайхан мөнгөн зэвсэг мэт буй. 13 Итгэлт элч нь түүнийг 
илгээсэнд, тарианы хураах цагт цасны хүйтэн мэт мөн. Тэр нь өөрийн 
эзний зүрхийг сэрүүцүүлэх буй. 14 Бэлгийн учир дэмийгээр өгүүлэгч нь 
бороогүй үүл хийгээд салхи мэт буй. 15 Хилэгнэлгүйгээр тэргүүлэгч нь 
хувьсагдах бөгөөд зөөлөн хэл нь яснуудыг эвдэнэ. 16 Чи балыг олбол 
ганц цадахын тул идэн үйлд. Тийн бус бөгөөс чи цадаад бөөлжих 
болуузай. 17 Чи өөрийн айлын гэрт өчүүхэн та орон үйлд. Бус бөгөөс тэр 
нь залхуураа чамайг өшөөлөх болуузай. 18 Бусад хүний тус хуурмаг гэрч 
нь шийдэм эсвэл илд эсвэл хурц сум мэт буй. 19 Зовлонгийн цагт 
итгэлгүй хүнд найдах нь эвдэрсэн шүд эсвэл доголон хөл мэт буй. 20 
Гашуудалт зүрхэнд дууг дуулагч нь хүйтэн өдөр дээлийг авагч эсвэл 
түүний дээр асгагдсан эсгэлэн мэт буй. 21 Хэрвээ чиний дайсан нь өлсөх 
бөгөөс түүнийг идээгээр идүүлэн үйлд. Хэрвээ тэр нь ундаасах бөгөөс 
усаар уулган үйлд. 22 Энэ мэт чи түүний тэргүүний дээр галт цогийг тавих 



бөгөөд Жахуа нь чамайг шагнах буй. 23 Хойдох салхи нь бороог ирүүлнэ. 
Энэ мэтээр нууцаар өгүүлэгч хэл нь хилэнт нүүрийг болгоно. 24 Хэрүүлч 
гэргийтэй уужим гэрт суухаар гэрийн бүтээлгийн нэг буланд суух нь дээр 
болой. 25 Ундаасагч хүнд хүйтэн ус мэт хол газраас сайн сонсгол буй. 26 
Булингарт булаг хийгээд хиртсэн худаг мэт, түүнчлэн хилэнцтэний өмнө 
бурууг үйлдэгч зөвт хүн буй. 27 Их балыг идэх нь сайн бус, тэр мэтээр 
өөрийн бэдэрсэн хүндлэл нь хүндлэл биш. 28 Өөрийн сэтгэлээ үл 
тэргүүлэгч хүн нь хэрэмгүй бүслэгдсэн балгас мэт буй.  

Хорин зургадугаар бүлэг  

1 Зуны цагт цас мэт хийгээд тариаг хураах цагт бороо мэт, түүнчлэн 
хүндлэл нь тэнэгт зохисгүй буй. 2 Хэрэгч шувуу хийгээд нисэгч хараацай 
мэт хараал нь шалтгаангүйгээр үл ирэх буй. 3 Морины тул ташуур 
хийгээд илжигний тул хазаар, зүгээр тэнэгийн нүүрний тул таяг хэрэгт 
болой. 4 Тэнэгтэй адил үл болохын тул түүний тэнэглэлийн ёсоор түүнд 
хариу өгүүлэн бүү үйлд. 5 Тэнэгийн өрөийн санаагаар цэцэн үл болохын 
тул түүний тэнэглэлийн ёсоор түүнд өгүүлэн үйлд. 6 Тэнэгээр мэдлэгийг 
илгээгч нь хөлүүдээ цавчигч болон хорыг ухагч буй. 7 Доголонгуудын хөл 
нь тээггүй буй. Тэр мэт эрдэнэ үгс нь тэнэгийн амны дотор буй. 8 Шижимт 
чулууг уягч мэт, түүнчлэн хөдлөлийг өгөгч мөн. 9 Өргөст гишүү нь согтуу 
хүний гарт мэт, түүнчлэн эрдэнэ үг нь тэнэгийн аман дор буй. 10 Аливаа 
дээрэмдэгч ноён нь хамгийг зовооно. Тэр нь тэнэгүүдийг шагнан, 
буруутныг ч шагнана. 11 Нохой нь бөөлжсөндөө буцдаг мэт, түүнчлэн 
тэнэг нь тэнэглэлээ дахин үйлдэнэ. 12 Чи аль өөрийн санаагаар цэцэн 
хүнийг үзмү. Түүнээс тэнэг нь найдамжтай буй. 13 Залхуу хүн нь газарт 
нэг арслан буй. Зээлэнд нэг арслан буй хэмээн өгүүлнэ. 14 Үүд нь 
цүүндээ эргэлддэг мэт, түүнчлэн залхуу хүн нь дэвсгэрийн дээрээ эргэнэ. 
15 Залхуу хүн нь гараа тавагт хүргэвч дахин аманд үл өргөх буй. 16 
Залхуу хүн өөрийн санаагаар сайн хариуг өгөгч долоон хүнээс цэцэн буй. 
17 Бусдын тэмцэлд орогч нь нохойг чихээр баригчтай адил буй. 18 
Бусдыг мэхлэн атал би наадсан биш үү? хэмээгч нь, 19 Гал хийгээд 
үхүүлэгч сумнуудыг хаягч ухаангүй хүнтэй адил буй. 20 Түлээгүй бөгөөс 
гал нь унтрах буй. Тэр мэтээр чалчигч үгүй бөгөөс хэрэлдлэг нь болих 
буй. 21 Цогийн дээр нүүрс хийгээд галын дээр түлээ мэт, түүнчлэн 
хэрүүлч хүн нь тэмцлийг үүсгэх буй. 22 Чалчигчийн үгс нь шарх мэт болон 
хэвлийн дотор ордог. 23 Сайшаагч уруулууд хийгээд хорт зүрх нь шавар 
савын дээр түрхсэн мөнгөний цөвтэй адил буй. 24 Өшөөт хүн нь 
уруулуудаараа мэхлэгч хуурмагийг зүрхэндээ хадгална. 25 Тэр нь 
хайртайгаар өгүүлэвч түүнд идээ бүү үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, түүний 
зүрх нь хороор дүүрэн буй. 26 Өшөөгөө мэхээр бүрхээгч түүний буруу нь 



чуулганы дотор илт мэдүүлэгдэх буй. 28 Хуурамч хэл нь хорлогсдоо 
өшөөлнө. Мэхтээр сайшаагч ам нь хорыг үйлдэнэ.  

Хорин долдугаар бүлэг  

1 Маргаашийн учир бүү бардамла. Тэр юуны тул гэвэл, нэг өдрийн юуг 
гаргахыг чи үл мэднэ. 2 Чиний өөрийн ам нь бус, харин бусад нь чамайг 
магтах болтугай! Чиний өөрийн уруулууд бус, харин ондоо хүн нь чамайг 
магтах болтугай! 3 Чулуу нь хүнд бөгөөд элс нь хүнд буй. Зүгээр тэнэгийн 
уурлал нь эд хоёулнаас хүнд буй. 4 Уурлал нь хатуу хийгээд хилэн нь 
шуурга мэт буй. Зүгээр атаархлын тус хэн байж чадах буюу. 5 Илэрхий 
зэмлэл нь нуусан янаглалаас дээр буй. 6 Янагийн шархууд нь үнэн буй. 
Зүгээр дайсны үнслэг нь мэхт буй. 7 Цатгалан хүн нь балын саванд ч 
дургүй. Зүгээр өлсгөлөн хүнд аливаа гашуун юм нь амттай буй. 8 Өөрийн 
газраас хэрэгч хүн нь өөрийн үүрээс төөрсөн шувуутай адил буй. 9 Тос 
хийгээд сайхан үнэртэн нь зүрхийг баясгана. Түүнчлэн аль хэний 
зөвлөгөөн нь түүний янагт амттай. 10 Өөрийн янаг хийгээд өөрийн эцгийн 
хайрыг бүү орхи. Тийн бөгөөд чи бас өөрийн зовлонгийн цагт өөрийн ах 
дүүгээ гэрт одох хэрэггүй болох буй. Ойр байгч янаг нь хол байгч ах 
дүүгээс дээр буй. 11 Миний хөвгүүн ээ! Чи цэцэн болсноор миний зүрхийг 
баясан үйлд. Тийн бөгөөд би намайг хараагчид хариу өгүүлэх буй. 12 
Ухаант хүн нь мууг үзээд нууна. Зүгээр гэнэнүүд нь явснаар засаглагдана. 
13 Бусдын тул заагчийн хувцсыг аван, бусдын зээлийн тул түүний 
барьцаа аван үйлд. 14 Аль хэн өөрийн янагийг их дуунаар эрт магтвал, 
тэр нь түүний хүндлэлгүйгээр тоогдох буй. 15 Бороот өдөр үргэлжид 
тосолгоо хийгээд хэрүүлч гэргий хоёр адил буй. 16 Хэн түүний бүрхээгч 
нь салхи эсвэл баруун гартаа үзэгдэх тосыг бүрхээгчтэй адил буй. 17 
Төмөр нь төмрийг хурц болгох мэт, түүнчлэн хүн нь өөрийн янагийн 
нүүрийг гэрэлтэй болгоно. 18 Үзмийн модыг сахигч нь түүний жимснээс 
идэх буй. Түүнчлэн өөрийн эзнийг сахигч нь хүндлэгдэх буй. 19 Усанд 
нүүр нүүртэй адил мэт, түүнчлэн нэг хүний зүрх нь бусад хүний зүрхтэй 
адил буй. 20 Хүүрийн булш хийгээд эвдрэл нь үл ханана. Түүнчлэн хүний 
нүд нь үл ханана. 21 Мөнгө нь ялгагдах саваар хийгээд алт нь хийсээр 
мэдэгдэх мэт хүн нь түүнийг магтагч амаар мэдэгдэх буй. 2 Хэрвээ нэг 
тэнэг нь талхтай нэг уурын дотор нүдүүрээр нүдэгдэвч түүний тэнэглэл нь 
түүнээс үл хагацах буй. 23 Өөрийн хонио сйатар мэдэж, өөрийн сүргээ 
сайтар үзэн үйлд. 24 Тэр юуны тул гэвэл, зөөр нь хэзээ ч үл байх бөгөөд 
титим ч хамаг төрлүүдэд үл байх буй. 25 Нуга нь гардаг бөгөөд нялх өвс 
нь үзэгддэг. Бас уулын өвс нь хураагдана. 26 Хургад нь хувцасны тул 
хийгээд дэгээнүүд нь тариалангийн хөлсний тул буй. 27 Бас ямаад нь 



чиний тэжээл хийгээд чиний бүлсийн тэжээл хийгээд чиний шивэгчдийн 
тэжээлийн тул сүүг өгөх буй.  

Хорин наймдугаар бүлэг  

1 Хэн ч нэхэвч хилэнцэт нь зугтаана. Зүгээр зөвтүүд нь арслан мэт 
баатар буй. 2 Газрын хилэнцээр түүний тэргүүлэгчид нь оло болно. 
Зүгээр ухваргүй хүнээр тэр нь өнө байх буй. 3 Үгээгүүнүүдийг дарагч 
үгээгүү хүн нь аливаа тэжээлийг үл үлдээгч бороо мэт буй. 4 Тогтоолыг 
орхигчид нь хилэнцтийг магтана. Зүгээр тогтоолыг сахигчид нь тэдэнтэй 
хэрэлдэх буй. 5 Муу улс нь шүүврийг үл ухна. Зүгээр Жахуаг бэдрэгчид нь 
хамгийг ухна. 6 Өөрийн зөвөөр явагч үгээгүү хүн нь хазгайгаар явагч баян 
хүнээс дээр буй. 7 Тогтоолыг сахигч нь цэцэн хөвгүүн буй. Зүгээр 
ховнуудын нөхөр болсон нь эцгээ ичүлнэ. 8 Өөрийн зоорио ёсгүй дүрсээр 
ихэтгэгэч нь үгээгүүд хайртай болох хүний тул хураана. 9 Аль хэн 
тогтоолыг сонсохоос чихээ холдуулбал түүний залбирал ч жигшүүр болох 
буй. 10 Шударгатны муу замд төөрүүлэгч нь өөрийн зууханд унах буй. 
Зүгээр зөвтүүд нь сайныг эзнэх буй. 11 Баян хүн нь өөрийн санаагаар 
цэцэн буй. Зүгээр ухаантай үгээгүү хүн нь түүнийг ялгах буй. 12 Зөвтний 
жаргах цагт их алдар буй. Зүгээр хилэнцтэний босоход хүмүүс нь 
далдлагдана. 13 Нүглээ бүрхээгч нь бүтээмжтэй үл болох. Зүгээр нүглээн 
илт өгүүлж орхигч нь хайранд хүртэх буй. 14 Хэзээд айгч хүн нь амгалан 
мөн. Зүгээр зүрхээ хатуу болгогч мууд унах буй. 15 Муу тэргүүлэгч нь 
үгээгүү улсад урхирагч арслан хийгээд галзуу өтөг мэт буй. 16 Ухваргүй 
тэргүүлэгч нь их дарагч буй. Зүгээр шунахайрлыг өшөөлөгч нь насаа 
уртатгах буй. 17 Бусад хүний цусаар зарагдсан хүн нь бусдад үл 
баригдахын тул өөрөө зууханд орох буй. 18 Зөвөөр явагч нь аврагдах 
буй. Зүгээр хазгай явагч хүн нь гэнэт унах буй. 19 Өөрийн тариалангаа 
таригч нь элбэг талхтай болох, зүгээр дэлийг дагагч нь маш үгээгүү болох 
буй. 20 Үнэн хүн нь их адистадат болох буй. Зүгээр баяжихын тул яарагч 
нь зэмгүй үл болох буй. 21 Нүүрийн тул яарагч нь муу нүдэт болон, 
ядуурах цаг нь намайг гүйцэх буй за хэмээн үл санана. 23 Хүнийг зэмлэгч 
нь хэлээр сайшаагчаас илүү хайрыг хожим олох буй. 24 Өөрийн эцэг 
эсвэл эхээс хулгайлан атал, энэ буруу бус хэмээн өгүүлэгч нь 
тоногчидтой зохист нөхөр болой. 25 Их хүсэлтэй хүн нь хэрүүлийг 
үүсгэнэ. Зүгээр Жахуад найдагч нь ханах буй. 26 Өөрийн зүрхэнд найдагч 
нь тэнэг буй. Зүгээр цэцгээр явагч нь аврагдах буй. 27 Үгээгүүнүүдэд 
өгөгч нь үл ядуурах буй. Зүгээр тэднийг үл үзэгч нь олон хараалгатай 
болох буй. 28 Хилэнцтэний босоход улс нь нууна. Зүгээр тэдний эвдрэхэд 
зөвтөн нь олон болно.  

Хорин есдүгээр бүлэг  



1 Олонтаа зэмлэгдэн атал, хүзүүгээ хатуу болгогч хүн нь авралгүйгээр 
гэнэт эвдрэх буй. 2 Зөвтний хүчит болоход улс нь баясана. Зүгээр муу 
хүний тэргүүлэхэд улс нь гашуудна. 3 Цэцнийг хайрлагч хүн нь эцгээ 
баясгана. Садар эмстэй нөхцөгч нь зоорио үгүй болгоно. 4 Хаан нь 
шүүврээр орноо тогтооно. Зүгээр бэлгүүдийг авагч нь түүнийг эвдэнэ. 5 
Нүүрээ өнгөлөгч хүн нь түний хөлийн тул өөшийг татна. 6 Муу хүний 
бурууд нэг өлмий буй. Зүгээр зөвт нь дуулж баясах буй. 7 Зөвт хүн нь 
үгээгүүнүүдийн шүүврийг мэднэ. Зүгээр буруут хүн нь үгээгүүнүүдийн 
шүүврийг мэднэ. Зүгээр буруут хүн нь мэдлэгийг үл ухна. 8 Элэглэгч улс 
нь балгасны дотор хуухлалыг үүсгэнэ. Зүгээр цэцэн нь хилэнг буцаана. 9 
Цэцэн хүн нь тэнэгтэй заргалдахад түүний хилэгнэхэд эсвэл инээхэд тэр 
нь амаргүй буй. 10 Цусны улс нь зөвтийг өшөөлнө. Зүгээр шулуунууд нь 
түүний амийг аврахыг бэдэрнэ. 11 Тэнэг нь хамаг сэтгэлээ илэрхий 
болгоно. Зүгээр цэцэн хүн нь хойт цаг болтол үүнийг дотроо байлгана. 12 
Худлыг чагнагч тэргүүлэгч нь өөрийн хамаг зарц нарыг буруутан болгоно. 
13 Үгээгүү хийгээд их мэхт хүн нь хамтаар учралдана. Жахуа нь хоёулны 
нүдийг гийлгэнэ. 14 Үнэнээр үгээгүүнүүдийг шүүгч хааны ширээ нь хэзээд 
тогтоогдох буй. 15 Таяг хийгээд зэмлэл нь ухварыг өгнө. Зүгээр орхигдсон 
хөвгүүн нь эхээ ичүүлнэ. 16 Хилэнцтүүдийн олон болоход буруу ч их 
болох буй. Зүгээр зөвтүүд нь тэдний уналгыг үзэх буй. 17 Хөвгүүнээ 
зэмлэн үйлд. Тийн бөгөөд тэр нь чамайг амгалж, чиний сүнсэнд жаргалыг 
өгөх буй. 18 Үзлэггүйгээр улс нь муудах буй. Зүгээр зарлигийг сахигч нь 
амгалан мөн. 19 Мэдэн атал үл өгүүлэгч зарц нь үгсээр үл сургагдах буй. 
20 Чи үгсээрээ яарах хүнийг үзвэл, түүнээс тэнэг нь найдамтай буй. 21 
Өөрийн боолыг бага наснаас тансгаар тэжээгч нь эцэст хөвгүүн мэт 
болгох буй за. 22 Хилэнцэт хүн нь хэрүүлийг үүсгэнэ. Бас ууртай хүн нь 
их хилэнцтэй буй. 23 Хүний омгорхог нь түүнийг унагах буй. Зүгээр доорд 
сэтгэлт хүн нь хүндлэлт байх буй. 24 Хулгайчтай хувьт бологч нь өөрийн 
сүнсээ өшөөлнө. Тэр нь хараалыг сонсовч үл үзүүлнэ. 25 Хүнээс айх нь 
урхийг хүргэнэ. Зүгээр Жахуад найдагч нь аймшиггүй байх буй. 26 
Тэргүүлэгчийн хайрыг олон нь эрнэ. Зүгээр хүний шүүвэр нь Жахуагаас 
буй. 27 Буруутай хүн нь зөвтүүдэд жигшүүрт хийгээд, бас шударга явдалт 
хүн нь буруут хүнд жигшүүртэй буй.  

Гучдугаар бүлэг  

1 Захигийн Акур хөвгүүний үгс хийгээд түүний Итияал хийгээд Үгэлд 
өгүүлсэн хүндэт үгс нь ийн; 2 Үнэхээр би бусад хүнээс мунхаг хийгээд 
хүний ухвар нь надад үгүй буй. 3 Би цэцнийг үл сураад ариунуудын учир 
үл мэднэ. 4 Хэн огторгуйд өөд гараад буусан буюу, хэн атгандаа салхийг 
хураасан буюу. Хэн усыг хувцсанд ороосон буюу. Түүний нэр хийгээд 



түүний хөвгүүний нэр нь хэн буюу. Чи мэдмү. 5 Бурхны хамаг зарлиг нь 
ариун мөн. Тэр нь түүнд найдагчдад халх мөн. 6 Чи түүний зарлигуудад 
нэмэн бүү үйлд. Тийн бус бөгөөс тэр нь чамайг зэмлэх бөгөөд чи худалч 
болох буй. 7 Бурхаан би чамаас хоёрыг эрнэ. Миний амьд байтал тэднийг 
надад өгөхүл өгөхүйеэ үл байн соёрх! гэвэл, 8 Надаас дэмийлэл хийгээд 
хуурмагийг хамтуулан соёрх! Надад үгээгүүрэл хийгээд баяжлыг ч үл 
өгөн, намайг хэрэгтэй тэжээлээр тэжээн соёрх! 9 Тийн бус бөгөөс би 
цатгалан болж, чамайг үл таниулан Жахуа нь хэн буюу хэмээн өгүүлэх 
буй за. Эсвэл би үгээгүү болоод хулгайлж, миний бурхны нэрийг 
дэмийгээр дуудах буй за. 10 Нэг боолыг түүний эзний өмнө буруушаан 
бүү үйлд. Тийн үйлдвэл, тэр нь чамайг хараах бөгөөд чи ч зэмтэй болох 
буй. 11 Өөрийн эцгээ хараан, өөрийн эхээ үл өргөгч нэгэн төрөл буй. 12 
Өөрийн санаагаар ариун ариун боловч бузраасаа эс арилгагдсан нэгэн 
төрөл буй. 13 Маш өндөр нүдтэй бөгөөд өргөгдсөн нүдний аньсагат нэг 
төрөл буй. 14 Үгээгүүнүүдийг дэлхийгээс хоосруулан ядуунуудыг хүмүүст 
хоосруулахын тул сэлэм мэт шүдэт хийгээд хутга мэт соёт нэг төрөл буй. 
15 Сонод хоёр охид буй. Тэд нь өг өг хэмээн өгүүлэн үл цадах гурав буй. 
Бид хашав гэж үл өгүүлэгч дөрөв ч буй гэвэл 16 Хүүрийн булш хийгээд 
хүүсэр умай ба усаар үл цадагч газар хийгээд гол эд нь ханав гэж үл 
өгүүлнэ. 17 Өөрийн эцгийг элэглэгч хийгээд эхийхээн захиаг хөнгөлөгчийн 
нүдийн бэлийн хэрээ сугалах бөгөөд бүргэдийн зулзагад нь идэх буй. 18 
Гурван юм  

 

Ихисиостис хэмээгч ном  

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Давидын хөвгүүн бөгөөтөл Иерусалимд эзэлсэн номлогчийн үгс нь ийн; 
2 Номлогчийн өгүүлэх нь; Дэмийнүүдийн дэмийлэл, дэмийнүүдийн 
дэмийлэл, хамаг нь дэмийлэл буй. 3 Нарны дор хүний хамаг хөдөлсөн 
хөдөлмөрийн тус нь юун буюу? 4 Нэг төрөл нь өнгөрдөг бөгөөд бусад 
төрөл нь ирдэг. Зүгээр дэлхий үргэлжид байна. 5 Нар нь гардаг бөгөөд 
нар нь ордог. Тэр нь гарсан газрын тийшээ яарна. 6 Салхи нь урагш 
яваад хойшоо буцна. Тэр нь эргэж эргэсний хойно сөрөг буцна. 7 Хамаг 
мөрд нь далайд орно Зүгээр далай нь дүүрэн бус буй. мөрд нь аль 
газраас ирсний тэнд сөргөн буцна. 8 Энэ мэт хөтөлсөн юм бүгдээрийг хүн 
нь өгүүлж үл чадна. Нүд нь үзсэнээр үл ханах бөгөөд чих нь сонссоноор 
үл ханах буй. 9 Агсан нь дахин болох, бөгөөд үйлдэгдсэн нь дахин 
үйлдэгдэх буй. Нарны доор шинэ юухнаар үгүй. 10 Аль юмын учир, Мана. 
Энэ шинэ буй хэмээн өгүүлж болох уу? Энэ мэт юм нь урьд үнэний 



төрлүүдэд буй бөлгөө. 11 Урьдны юмнууд нь үл дурсгагдана. Энэ мэтээр 
хойт юмнууд нь тэдний хойно байгчуудад үл дурсгагдах буй. 12 
Иерусалимд Израйлын хаан би бээр номлогч болой. 13 Би огторгуйн 
доор хамаг үйлдсэн юмнуудыг цэцнээр бэдрэхийн тул зүрхээ өгөв. Энэ 
муу үйлийг үйлдэхийн тул бурхан нь хүний хөвгүүдэд өгсөн буй. 14 
Огторгуйн дор хамаг бүтээгдсэн юмнуудыг миний үзсэнээр, Мана. хамаг 
нь дэмийлэл хийгээд сэтгэлийн зовлон буй. 15 Хазгайг цэх болгож үл 
болох бөгөөд дутсаныг тоолж үл болох буй. 16 Би зүрхэндээ ийн өгүүлэв. 
Мана. Би надаас урьд Иерусалимд суугсадаас их болж цэцнийг нэмсэн 
буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, би их цэцэн хийгээд мэдлэгт хүртэв. 17 Бас 
би цэцнийг сурахын тул хийгээд ухаангүй явдал ба тэнэглэлийг мэдэхийн 
тул шамдсан буй. Зүгээр энэ нь сэтгэлийн зовлон мөн хэмээн мэдэв. 18 
Тэр юуны тул хэмээвээс, их цэцэнд их төвөглөл буй бөгөөд мэдлэгийг 
нэмэгч нь гашуудлыг нэмдэг мөн.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Би зүрхэндээ ийн; Баясгаланг төрчин, жаргалыг үзье хэмээн өгүүлэв. 
Зүгээр энэ ч дэмийлэл буй. 2 Би инээлэгт чи ухаангүй хэмээн өгүүлэн 
Жаргалд чи юуг үйлднэм хэмээн өгүүлэв. 3 Бас би цэцэнд 
удирдагдсанаар архич болох буюу. Эсвэл хүний хөвгүүдийн хамаг 
өдрүүдэд огторгуйн дор сайн үйлдсэн юун буй хэмээн үзтэл тэнэглэлийг 
дагах буюу хэмээн зүрхний дотроо бэдрэв. 4 Би их үйлсийг үйлдэж, 
биедээ гэрүүдийг үүдэж, үзмийн тариалангуудыг тарьж, 5 цэцэрлэгүүд 
хийгээд жимст хүрээлэнгүүдийг үйлдэж, тэдний дотор зүйл бүрийн жимст 
моддыг тарив. 6 Бас ороогч моддыг услахын тул би биедээ усны 
нууруудыг үйлдэв. 7 Бас би боолууд хийгээд шивэгчдийг худалдан авч 
бүрэн миний гэрт ч боолууд нь төрөгдөв. Бас надаас урьд Иерусалимд 
агсадаас би олон үхэртэй хийгээд хоньтой болов. 8 Бас би мөнгө хийгээд 
алт ба хаадаас хийгээд муждаас сангуудыг хурааж, дуулагч эрс хийгээд 
эмс ба хүний тааламжит зүйл бүр хөгжмийн зэвсэгүүдийг хүргэн авав. 9 
Энэ мэтээр надаас урьд Иерусалимд агснаас би их болов. Миний цэцэн ч 
надтай байлаа. 10 Бас миний нүддийн хамаг хүсэгсдийг би тэдэнд өгөв. 
Би зүрхээ аливаач жаргалаас эс зогсоов. Тэр юуны тул хэмээвээс, миний 
зүрх нь миний хамаг хөдөлмөрт баяссан бөгөөд энэ нь миний хамаг 
хөдөлмөрийн хувь болсон бөлгөө. 11 Зүгээр хэзээ би өөрийн гарын 
үйлдвэр хийгээд хөдөлсөн хөдөлмөрөө санасанд Мана. хамаг дэмийлэл 
хийгээд сэтгэлийн зовлон бөлгөө. Тэр юуны тул хэмээвээс, нарны доор 
аливаа юм нь тусгүй болой. 12 Тийн бөгөөд би цэцэн хийгээд ухаангүй 
явдал ба тэнэглэлийг үзэхийн тул эргэв. Тэр юуны тул хэмээвээс, хааны 
хойно ирсэн хүн нь урьд үйлдсэнээс бус юуг ч үйлдэх буюу. 13 Тийн 



бөгөөд гэрэл нь харанхуйгаас хэдий чинээ дээр агч мэт төдий чинээ 
цэцэн нь тэнэглэлээс дээр болой хэмээн би үзэв. 14 Цэцэн хүний нүдэд 
нь түүний толгойн дотор буй. Харин тэнэг нь харанхуйд явна. Зүгээр 
ганцхан учрал нь хамагт учралддаг хэмээн би мэдэв. 15 Тиймийн тул би 
зүрхэндээ ийн өгүүлсэн буй. Тэнэгтэй гэр учралдах мэт надтай ч 
учралдах буй. Тийн бөгөөд би юуны тул цэцэ болов оо. Энэ ч дэмийлэл 
буй хэмээн би зүрхэндээ өгүүлнэ. 16 Тэр юуны тул хэмээвээс, цэцэн хүн 
нь ч тэнэгч мөнх үл дурсагдах буй. Эдүгээ аливаа агч нь хойтуудад 
өдрүүдөд магтагдах буй. Цэцэн хүн нь тэнэг мэт үхэх буй. 17 Тиймийн тул 
би амийг өшөөлөв. Тэр юуны тул хэмээвээс, нарны дор үйлдсэн үйлдвэр 
нь миний тул муу буй. Хамаг ч дэмийлэл хийгээд сэтгэлийн зовлон буй. 
18 Бас би нарны доор өөрийн хөдөлсөн хөдөлмөрийг өшөөлөв. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, би надаас хойно ирэгч хүнд түүнийг орхих буй. 19 Тэр 
хэмээвээс, цэцэн болох уу, тэнэг болох уу? хэмээн хэн мэднэ. Зүгээр тэр 
нь миний нарны доор хамаг цэцнээр хөдөлсөн хөдөлмөрийн эзэн болох 
буй. Энэ ч дэмийлэл мөн. 20 Тийн бөгөөд би нарны доор өөрийн хамаг 
хөдөлсөн хөдөлмөрийн учир найдлагыг алдах болсон бөлгөө. 21 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, нэг хүн нь цэцнээр хийгээд мэдлэгээр ба 
бүтээмжитээр хөдлөгч, үүнээр эс хөдөлсөн бус нэгэнд хувь болгон орхих 
буй. Энэ ч дэмийлэл хийгээд их муу юм буй. 22 Тийн бөгөөд хүний нарны 
доор үйлдсэн хөдөлмөр хийгээд сэтгэлийн зовлонгиийн хойно түүнд юу 
буюу. 23 Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний хамаг өдрүүд нь гашуудал 
хийгээд түүний үйлдвэр нь зовлон буй. Шөнөд ч түүний зүрхэнд амаргүй. 
Энэ ч дэмийлэл буй. 24 Идэх хийгээд уух ба өөрийн хөдөлмөрт жаргах нь 
хүнд сайн бус буюу. Харин энэ ч бурхны мутраас гарна хэмээн би үзэв. 25 
Тэр юуны тул хэмээвээс, хэн надаас илүү идэн үйлчилж чадах буюу. 26 
Бурхан нь өөрийн өмнө агч сайн хүнд цэцэн хийгээд мэдлэг ба жаргалыг 
өгнө. Зүгээр тэр нь хилэнцэт хураах хийгээд цуглуулах хөдөлмөрийг өгнө. 
Тийн бөгөөд тэр нь бурхны өмнө сайн агчид өгнө. Энэ ч дэмийлэл 
хийгээд сэтгэлийн зовлон буй.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Аливаа ч юманд цаг буй бөгөөд огторгуйн доор агч аливаа ч 
санаачлагад ч цаг буй хэмээвээс, 2 төрөгдөх цаг хийгээд үхэх цаг буй. 
Тарих цаг хийгээд таригдсаныг малтах цаг буй. 3 Алах цаг хийгээд эдгээх 
цаг буй. Эвдэх цаг хийгээд үүдэх цаг буй. 4 Уйлах цаг хийгээд инээх цаг 
буй. Цурхирах цаг бүжих цаг буй. 5 Чулуудыг тархаах цаг хийгээд 
чулуудыг цуглуулах цаг буй. Тэврэх цагаас хийгээд тэврэхээс цээрлэх цаг 
буй. 6 Олзлох цаг хийгээд алдах цаг бий. Хадгалах цаг хийгээд хаях цаг 
буй. 7 Хагалах цаг хийгээд засах цаг буй. Дуугүй байх цаг хийгээд өгүүлэх 



цаг буй. 8 Янаглах цаг хийгээд өшөөлөх цаг буй. Дайны цаг хийгээд эвийн 
цаг буй. 9 Үйлдэгч хүнд өөрийн үйлдвэрээс ямар тус буй буюу. 10 Бурхны 
хүний хөвгүүдэд үйлдэхийн тул өгсөн зөөвөрт үйлдвэрийг би үзэв. 11 Тэр 
нь аливаа ч юмыг түүний цагт сайхан болгосон буй. Тэр нь тэдний 
санаанд дэлхийг оруулавч хэн ч хүн бурхны үйлсийг эхнээс эцэс хүртэл 
олж үл чадна. 12 Баясад аминдаа сайныг үйлдэхээс бус юу ч дээргүй 
хэмээн би мэднэ. 13 Харин аливаа хүн нь идэн уун өөрийн хамаг 
үйлдвэрийг сайн хэмээн үзвээс тэр ч бурхны өглөг буй. 14 Бас бурхны 
аливаа ч бүтээх юм нь мөнх байх буюу. Түүнд хэн ч нэмэн үл чадан, 
түүнээс аван үл чадна. Бас бурхан нь хүмүүсийн түүнээс айхын тул 
үүнийг үйлдэнэ хэмээн би мэдэв. 15 Урьд агсан нь эдүгээ ч буй бөгөөд 
байх юм нь урьд буй бөлгөө. Бас бурхан нь өнгөрснийг хэрэглэнэ. 16 Бас 
нарны доор миний үзсэн хэмээвээс, шүүврний орон боловч буруу нь тэнд 
буй. Зөвийн орон боловч буруу тэнд ч буй. 17 Тийн бөгөөд би зүрхэндээ 
ийн өгүүлэв. Бурхан нь зөвт хийгээд буруутныг шүүх буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, хамаг санаачлалгад хийгээд хамаг үйлд болзор нь тэнд 
тавигдсан буй. 18 Бас хүний байдлын учир би зүрхэндээ ийн өгүүлэв. 
Тэдний малтай адил байсныг бурхан нь тэдэнд үзүлсэн буй хэмээвээс, 19 
Хүний хөвгүүдтэй гэр учралдах мэт түүнчлэнхүү малуудтай учралдана. 
Тэдэнтэй нэгт учрал буй. Нэгний үхэх мэт түүнчлэнхүү нөгөө ч үхнэ. 
Тэдэнд нэгэн амьсгал буй. Энэ мэтээр хүн нь малаас дээр бус болой. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, хамаг нь дэмийлэл буй. 20 Тэд бүгдээр нэгэн оронд 
одно. Тэд бүгдээр шорооноос болоод шороонд буцна. 21 Хүний 
хөвгүүдийн дээш гарагч сүнсийг эсвээс малын доош газарт орогч 
амьсгалыг хэн мэднэ. 22 Тиймийн тул хүний өөрийн үйлсэд баясахаас 
дээр юухнаар үгүй хэмээн би үзэв. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь түүний 
хувь буй. Бас түүнээс хойно юу болохыг түүнд хэн үзүүлэх буюу?  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийн бөгөөд би буцан нарны доор үйлдсэн хамаг дээрэмдлэгнүүдийг 
үзэв. Мана. Дарагдагсдын нулимсууд буй боловч тэдэнд амруулагч үгүй. 
Тэднийг дарагчид нь хүчтэй боловч тэдэнд ч амруулагчгүй. 2 Тиймийн тул 
учир үхэгсэд нь эдүгээ амьд байгчдаас дээр буй хэмээн би сайшаав. 3 
Бас болоогүй хийгээд нарны доор үйлдсэн муу үйлсийг эс үзсэн нь тэд 
гуйлгаас дээр буй. 4 Бас аливаа хөдөлмөр хийгээд зөвт хэргийн учир 
хүмүүс нь бусдад атаархана хэмээн үзэв. Энэ ч дэмийлэл хийгээд 
сэтгэлийн зовлон буй. 5 Тэнэг нь гараараа элгээ тэвэрч махаа иднэ. 6 
Амартай нэг атга нь зовлон хийгээд сэтгэлийн гашуудалтай хоёр дүүрэн 
атгаас дээр буй. 7 Бас би буцан нарны доор агч дэмийллийг үзэв 
хэмээвээс, 8 ганц хүн нь нөхөр ч, хөвгүүн ч ах дүү үгүй боловч түүний 



хөдөлмөр дуусаагүй бөгөөд түүний нүд нь баяжлаар үл ханана. Би хэний 
тул хөдлөн, сайн юмнуудаар үл жаргана хэмээн тэр нь үл өгүүлнэ. Энэ ч 
дэмийлэл хийгээд муу зовлон буй. 9 Хоёр нь нэгээс дээр буй хэмээвээс, 
тэдний хөдөлмөрийн шан нь сайн буй. 10 Бас нэг нь унаваас түүний 
нөхөр нь түүнийг босгох буй. Зүгээр туслах нөхөргүй бөгөөтөл ганцаар 
унаваас түүнд зовлон болох буй. 11 Бас хоёр хамт хэвтвээс эл. Тэд нь 
дулаан болох буй. Зүгээр ганцхан нь яахан дулаацах буюу. 12 Бас аль 
хэн нэгнээс хүчтэй болох бөгөөс эл. Хоёулан нь түүнийг дийлэх буй за. 
Жич гурван давхарт аргамж нь түргэнээр үл таслагдах буй. 13 
Сургагдахыг үл дурлагч хөгшин болсон тэнэг хаанаас үгээгүү цэцэн 
хөвгүүн дээр буй. 14 Тэр нь өөрийн эзэлгүрэндээ үгээгүүгээр төрөгдөвч 
эзлэхийн тул гянданаас гарав. 15 Түүний оронд орогч бус нэгэн залуутай 
нарны доор явагч хамаг амьдуудын ахуйг би үзэв. 16 Хамаг улс 
хэмээвээс, түүний тэргүүлэх хамаг улс нь дуусгаваргүй. Зүгээр хойно 
ирэгчид нь түүний учир үл баясах буй. Энэ ч дэмийлэл хийгээд сэтгэлийн 
зовлон буй.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Бурхны гэрт орохдоо хөлийг сахин үйлд. Бас тэнэгүүдийн тахилыг 
өргөхөөс сонсоход үлэмж бэлэн байгтун! Тэд нь мууг үйлддэгээ үл мэднэ. 
2 Амаараа яаран бүү үйлд. Бас бурхны өмнө аль үгийг өгүүлж түргэлэн 
бүү үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, бурхан нь огторгуйн дээр бөгөөд чи 
дэлхийн дээр буй. Тиймийн тул чиний үгс нь өчүүхэн болох болтугай! 3 
Зүүд нь олон үйлсээр ирдэг мэт түүнчлэн тэнэгийн дуу нь олон үгсээр 
мэдэгдэнэ. 4 Чи бурханд тангарагласны хойно төлөхөө удаан болон бүү 
үйлд. Тэр нь тэнэгүүдэд таалалгүй. Тиймийн тул тангараглсанаа төлөн 
үйлд. 5 Тангараглсны хойно үл төлөхөөс, үл тангараглсан нь дээр болой. 
6 Чи өөрийн амаар биеэ хилэнцийг үл үйлдүүлэн анхилд энэ буруу буй 
хэмээн бүү өгүүл. Бурхан нь чамд юуны тул хилэгнэж, чиний гарын 
үйлсийг эвдрүүлэх буюу. Тэр юуны тул хэмээвээс, олон зүүдэнд их 
дэмийлэл буй мэт, түүнчлэнхүү олон үгст буй. Тиймийн тул бурхнаас айн 
үйлд. 8 Хэрвээ чи аль газарт үгээгүүг дарсан хийгээд зөв ба шүүврнийг 
хазгай болгосныг үзвээс, энэ хэрэгт гайхан бүү үйлд. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, өндрүүд нь биеэс өндрүүдийг ажиглана. Бас тэднээс өндрүүд 
буй болой. 9 Газрын үрс нь хамгийн тул буй бөгөөд хаан нь тариалангаар 
тэжээгдэнэ. 10 Мөнгийг янаглагч нь мөнгөөр үл ханаж, баяжилыг янаглагч 
нь түүнээр үл ханах буй. Энэ ч дэмийлэл буй. 11 Зоорь нь ихдэвч түүнийг 
итгэгчид ч олон болдог. Тийн бөгөөд түүнийг нүдээр үзэхээс түүний эзэнд 
ямар тус буй буюу? 12 Хөдлөгч хүн нь ихийг буюу эсвэл багахныг идэвч 
түүний нойр нь амархан буй. Зүгээр баян хүний элбэг нь түүнийг үл 



унтуулна. 13 Би нарны доор нэг их мууг үзсэн хэмээвээс, баяжил нь 
түүний эзний зовлонгийн тул хадгалагдсан буй. 14 Зүгээр энэ баяжил нь 
алдагдлаар хохирно. Тийн бөгөөд тэр нь хөвгүүнийг төрүүлсэнд түүнд 
үлдээх юу ч үгүй. 15 Тэр нь өөрийн эхийн умайгаас нүцгэнээр гарсан мэт 
түүнчлэнхүү буцаж одох буй. Бас түүний гараараа эдэлснээс юу ч үл 
аваачих буй. 16 Энэ ч нэг их муу буй хэмээвээс, тэр нь гэр ирсэн мэт, 
түүнчлэнхүү буцах ёстой. Тийн бөгөөд түүний дэмийгээр хөдөлснөөс 
түүнд ямар тус буй буюу. 17 Бас тэр хамаг өдрүүддээ харанхуйгаар 
хийгээд их гашуудал ба өвчин хийгээд зовлонгоор иднэ. 18 Бас миний 
баяжил хийгээд үзсэн хэмээвээс, идэх бөгөөд уух ба нарны өөрийн 
хөдөлсөн сайнаар бурхны өгсөн хамаг өдрүүддээ жаргах нь хүний тул 
сайн хийгээд зохист буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь түүний хувь буй. 
19 Бас бурхан нь аль хэнд зоорийг өгсөн болбоос, түүнээс эдлэх бөгөөд 
өөрийн хувийг авч өөрийн хөдөлмөрөөр жаргахыг мөн өгсөн буй. Энэ нь 
бурхны өглөг мөн. 20 Тэр юуны тул хэмээвээс, бурхны түүнийг 
баясгасанд тэр нь өөрийн амины өдрүүдийг ихэд үл санах буй.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Би нарны доор нэгэн мууг үзсэн бөгөөд тэр ч хүний дотор нэвт байдаг 
хэмээвээс, 2 бурхны нэг хүнд баяжил хийгээд зоорь ба хүндлэлийг өгсөнд 
түүнд хүсэмжтэй юу ч үл дутавч, бурхан нь түүнээс идэхийн тул чадлыг 
үл өгнө. Харин бус хүн нь тэднийг иднэ. Энэ нь дэмийлэл хийгээд нэг их 
муу болой. 3 Тэр хүн нь зуун хүүхдийг төрлүүлэвч өдрүүдээ олон нас 
болтол уртатгавч түүний сэтгэл нь сайнаар эс ханасан бөгөөд тэр ч үл 
булагдах бөгөөс эл, дутуу хүүхэн нь түүнээс дээр буй хэмээн би өгүүлнэ. 
4 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь дэмийгээр ирэн харанхуйгаар гарсан 
бөгөөд түүний нэр нь харанхуйгаар бүрхэгдсэн боловч, 5 бас тэр нь 
нарны эс үзэн юуг ч эс мэдэвч, харин нөгөөгөөс амар буй. 6 Тэр нь хоёр 
давхар мянган жилд амьд байвч сайныг эс үзсэн бөлгөө. Хамаг нь нэг 
оронд орох биш үү? 7 Хүний хамаг хөдөлмөр нь түүнийг амны тул буй. 
Зүгээр хүсэл нь үл ханана. 8 Тийн бөгөөд цэцэн хүнд тэнэгээс илүү юу 
буюу? Амьтны өмнө цэцнээр явагч үгээгүү хүнд юу буюу. 9 Нүдээр үзсэн 
нь аль хүсэмжтэйг дагахаас дээр буй. Энэ ч дэмийлэл хийгээд сэтгэлийн 
зовлон буй. 10 Өнө агсан нь юу буюу? Түүний нэр нэрлэгдвээс, тэр нь хүн 
мөн хэмээн мэдэгдэнэ. Харин тэр нь биеэс хүчтэнтэй хэрэлдэж үл чадна. 
11 Олон юмнууд нь дэмийллийг ихэтгэдэг бөгөөтөл хүнд ямар тус буюу? 
12 Тэр юуны тул хэмээвээс, хүний хоосон амины өдрүүд нь сүүдэр мэт 
өнгөрдөг бүхийн тул түүнд энэ аминд юун сайн хэмээн хэн мэднэ. Бас 
нарны доор түүнээс хойно юу болох хэмээн хэн үзүүлж чадна.  

Долдугаар бүлэг  



1 Сайн нэр нь үнэтэй сайхан тосноос дээр бөгөөд үхлийн өдөр нь 
төрөгдсөн өдрөөс дээр буй. 2 Жаргалын гэрт одохоос гашуудалт гэрт 
одох нь дээр буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь хамаг хүний адаг 
бөгөөд амьдууд нь түүнийг санах ёстой буюу. 3 Гашуудал нь инээлгээс 
дээр буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, нүүрийн гашуудлаар зүрх нь сайн 
болно. 4 Цэцэн хүний зүрх нь гашуудлын гэрийн дотор буй. Зүгээр 
тэнэгийн зүрх нь жаргалын гэрийн дотор буй. 5 Цэцэн хүний зэмлэлгээг 
сонсох нь тэнэгүүдийн дууг сонсохоос дээр буй. 6 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэнэгүүдийн инээлэг нь тогооны доор агч өргөсний очны дуу 
мэт буй. Энэ ч дэмийлэл буй. 7 Дарагдал нь цэцэн хүнийг ухаангүй 
болгох буй. Бас бэлэг нь зүрхийг доройтуулна. 8 Хэргийн эцэс нь түүний 
эхнээс дээр бөгөөд номхон сэтгэл нь омгорхог сэтгэлээс дээр буй. 9 Чи 
хилэнд яаран бүү үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, уурлал нь тэнэгүүдийн 
өвчүүний дотор байна. 10 Урьдны өдрүүд нь эдүгээх өдрүүдээс юунд 
дээр агсан буюу хэмээн өгүүлэн бүү үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи 
үүний учир ухаантайгаар үл асууна. 11 Өмчтэй агч цэцэн нь сайн болон, 
нарыг үзэгчдэд их тустай буй. 12 Цэцэн нь нэг халх бөгөөд мөнгө ч нэг 
халх буй. Харин цэцний их тус хэмээвээс тэр нь түүнд хүртэгчдэд амийг 
өгнө. 13 Бурхны үйлийг үзэн үйлд. Түүний хазгай болгосныг хэн цэх 
болгож чадах буюу? 14 Золтой өдөр жарган үйлд. Зовлонгийн өдөр санан 
үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, хүний түүний хойно юу болохыг үл 
мэдэхийн тул бурхан нь нэгийг нөгөөд ойр болгосон буй. 15 Би өөрийн 
дэмий аминдаа хамгийг үзсэн буй. Заримдаа нэг зөвт хүн нь өөрийн 
зөвөөр хоосровч буруутай хүн нь өөрийн буруугаар амиа уртатгана. 16 Чи 
илүүгээр зөвт үл болон, илүүгээр цэцэн болон бүү үйлд. Чи биеэ юуны 
тул эвдрүүлэх буюу? 17 Чи илүүгээр хилэнцэт үл болон тэнэг ч болон бүү 
үйлд. Чи цагийн ирэхээс урьд юуны тул үхэх буюу? 8 Чи эд хоёроос 
нэгнээ барин, нөгөөгөөс үл хагацваас эл, амгалан болох мөн. Бурхнаас 
айгч нь хамаг муугаас гарах мөн. 19 Цэцэн хүнд өгсөн хүч нь балгасны 
дотор агч арван тэргүүлэгчдээс илүү буй. 20 Үнэхээр дэлхийн дээр 
сайныг үйлдэгч бөгөөд хилэнцийг үл үйлдэгч нэг ч зөвт хүн үгүй. 21 
Өөрийн боолыг чамайг хараахыг үл сонсохын тул чи хамаг өгүүлсэн 
үгсийг хэрэглэн бүү үйлд. 22 Тэр юуны тул хэмээвээс, чи өөрөө бусдыг 
олон дахин хараасан хэмээн чиний зүрх нь мэднэ. 23 Би эд хамгийг 
цэцнээр шинжилсэн буй. Би цэцэн болсугай! хэмээн өгүүлэвч тэр нь 
надаас хол бөлгөө. 24 Урьд агсан нь хол хийгээд машид гүн болой. 
Түүнийг хэн олж чадах буюу. 25 Бас би цэцэн хийгээд шалтгаануудыг 
мэдэх хийгээд бэдрэгч олохын тул бас тэнэглэлийн хилэнц хийгээд 
тэнэгүүдийн ухаангүй явдлыг мэдэхийн тул зүрхээ оруулав 26 Тийнхүү 
аль эхнэрийн зүрх нь урхи хийгээд гувчуур ба түүний гарууд нь гинж мэт 
болбоос тэр нь үхлээс үлэмж гашуун буй хэмээн би олов. Бурхны өмнө 



сайн агч хүн нь түүнээс аврагдах, зүгээр хилэнцэт нь түүнд баригдах буй. 
27 Бас номлогчийн өгүүлсэн нь ийн; Мана. Нэг нэгнээр адилтган 
шалтгааныг олохын тул бэдрэвч эс олсон минь хэмээвээс, 28 мянганы 
дотор нэгэн цэцэн эрийг олсон боловч төдий хамгийн дотор нэг цэцэн 
эмийг эс олсон буй. 29 Мана. Би гагцхүү үүнийг олсон хэмээвээс, бурхан 
нь хүнийг зөвт бүтээсэн боловч, тэр нь олон буруут аргыг олсон буй.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Цэцэн хүнтэй хэн адил буюу?Түүнтэй адилаар хэн хэргийн шалтгааныг 
мэднэ? Цэцэн нь хүний нүүрийг гэрэлтэй болгож түүний нүүрийг зоримог 
болгоно. 2 Миний зөвлөвөөс хааны захиаг сахин үйлд. Тэр хэмээвээс 
бурхны өмнө болгосон шалтгааны тул болой. 3 Түүний өмнөөс яаран үл 
гарч муу хэрэгт бүү бай. Тэр юуныы тул хэмээвээс, тэр нь дураараа 
үйлдэнэ. 4 Хааны захиа нь эрхтэй бөгөөд чи юуг үйлдэнэ хэмээн түүнд 
хэн ч өгүүлэн үл чадна. 5 Захиа сахигч нь муу үйлийг үл мэдэх, бас цэцэн 
хүний зүрх нь цаг хийгээд шүүврийг мэдэх буй. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
аливаа хэрэгт зохистой цаг буй. Тийн боловч үүний учир хүний зовлон нь 
их буй. 7 Тэр юуны тул хэмээвээс, хүн нь юу болохыг үл мэднэ. Бас юу 
болохыг түүнд хэн мэдүүлэх буюу? 8 Сүнсийг байлгахын тул хэн ч 
сүнсний дээр эрх үгүй. Бас үхлийн цагийн дээр хэн ч эрх үгүй. Тэр 
дайнаас тавигдах нь үгүй буй. Бас буруу нь түүнийг үйлдэгчийг үл аврах 
буй. 9 Би энэ хамгийг үзэн, нарны доор аливаа үйлдсэн үйл хийгээд нэг 
хүн бус хүнийг муугаар тэргүүлэхийг сайтар санаачлав. 10 Энэ мэтээр би 
хилэнцтэний булагдаж одсныг үзэв. Тэд нь ариун орноос гарч өөрийн 
явсан балгасанд мартагдана. Энэ ч дэмийлэл буй. 11 Муу үйл нь 
түргэнээр эс засаглагддагийн тул хүний хөвгүүдийн зүрхэд нь мууг 
үйлдэхийн тул дүүрэн буй. 12 Хилэнцэт хүн нь зуу дахин мууг үйлдэж 
насаа уртатгавч, харин бурхнаас айгчид хийгээд түүнд сүсэглэгчдэд сайн 
болох хэмээн би мэднэ. 13 Зүгээр хилэнцтэд сайн үл болох, бас тэр нь 
өдрүүдээ үл уртатгах буй. Харин тэр нь сүүдэр мэт болох буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, бурханд эс сүсэлсний тул болой. 14 Бас дэлхийн дээр нэг 
дэмийлэл буй хэмээвээс, зөвтүүдэд хилэнцтэний үйлийн ёсоор учралддаг 
бөгөөд хилэнцтэнд зөвтний үйлийн ёсоор учралддаг. Энэ ч дэмийлэл мөн 
хэмээн би өгүүлэв. 15 Тийн бөгөөд жаргал нь сайн хэмээн би өгүүлэв. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, нарны доор хийгээд уух ба жаргахаас хүнд дээр юу 
ч үгүй. Тэр юуны тул хэмээвээс, бурхны түүнд нарны доор өгсөн амины 
өдрүүдэд тэр нь хөдөлмөрт ахуйдаа түүнтэй байх буй. 16 Би цэцнийг 
мэдэхийн тул түүнчлэнхүү дэлхийн дээр юу үйлддэгийг үзэхийн тул 
санаачилсан мөн. Зүгээр заримууд нь өдөрт ч, шөнөд ч нүдээрээ нойрыг 
үл үзнэ. 17 Тийн бөгөөд нарны доор бурхны үйлдсэн хамаг үйлсийг хүн нь 



олж үл чадна. Хүн нь түүнийг бэдрэн, шамдавч үл олох буй. Бас цэцэн 
хүн нь түүнийг мэдэхээ санавч, харин түүнийг үл олох буй хэмээн би үзэв.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Үхсэн батганууд нь зуурсан сайн тосыг өмхий болгох мэт түүнчлэн нэг 
өчүүхэн тэнэглэл нь цэцнээр тоомжтой хүнийг өмхий болгоно. 2 Цэцэн 
хүний зүрх нь түүний баруун этгээдэд буй. Зүгээр тэнэгийн зүрх нь түүний 
зүүн этгээдэд буй. 3 Бас тэнэгийн замаар явахад түүний цэцэн нь үгүй 
болдог бөгөөд, тэр ч тэнэг мөн хэмээн хамагт өгүүлнэ. 4 Хэрвээ 
тэргүүлэгчийн хилэн нь чиний тус гарах бөгөөс эл, чи орноо бүү орхи. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, номхон явдал нь олон буруунуудыг намхруулна. 5 
Миний нарны доор үзсэнээр тэргүүлэгчээс гарагч буруу нь нэг муу юм буй 
хэмээвээс, 6 Тэнэгүүд нь их өндөр ордонд түмүүлэгдсэн боловч 
чадалтнууд нь доорд ордонд сууна. 7 Бас зарц нар нь морьдыг унан 
бөгөөтөл сайд нарын явганаар явсныг би үзсэн буй. 8 Аль хэн зуухыг 
малтагч нь түүнд унах бөгөөд хашааг эвдэгч түүнийг нэг могой нь зуух 
буй. 9 Чулуудыг аваачигч нь тэднээр бэртэх бөгөөд моддыг хагалагч нь 
тэднээс айх зөвт буй. 10 Төмөр зэвсэг мохоох бөгөөтөл түүнийг эс 
билүүдвээс их хүчийг нэмэх хэрэгтэй. Харин бүтээмжлэхийн тул цэцэн нь 
тустай буй. 11 Могойг үл аргадваас тэр нь зуух буй. Түүнээс чалчигч хүн 
нь дээр бус буй. 12 Цэцэн хүний үгс нь хайртай буй. Зүгээр тэнэгийн 
уруулууд нь түүний биеийг залгих буй. 13 Түүний үгсийн эхэн нь тэнэглэл 
бөгөөд түүний үгсийн эцэс нь ухваргүй хор буй. 14 Бас хойно юу болохыг 
хүн нь үл мэдэвч тэнэг нь өөрийн үгсийг үлэмжлүүлнэ. Харин түүнээс 
хойно юу болохыг хэн түүнд үзүүлж чадах буюу? 15 Тэнэгийн хөдөлмөр 
нь түүнийг зовооно. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь балгасанд яахин 
одохыг үл мэднэ. 16 Газар аа! Чиний хаан нь хүүхэн болох бөгөөд чиний 
тэргүүлэгчид нь өглөөгөөр зооглолцоход чамд зовлон болох болъюу? 17 
Газар аа! Чиний хаан нь эхрмүүдийн хөвгүүд бөгөөд чиний тэргүүлэгчид 
нь согтуу болохын тул бус, харин тэнхээтэй болохын тул зохистой цагт 
идэхэд чи амгалан мөн. 18 Залхуугаар үүдлэг нь өмхий болох хийгээд 
гарын залхуугаар гэр нь унах буй. 19 Найр нь жаргалтай болохын тул буй 
бөгөөд архи нь амьтныг баясгалантай болгоно. Бас мөнгө нь хамаг 
хэргүүдэд зохино. 20 Санаандаа ч хааныг хараан бүү үйлд. Өөрийн 
гэрийн доторхи тасагт ч баян хүнийг хараан бүү үйлд. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, огторгуйн шувууд нь өгүүлснийг аваачих бөгөөд жигүүртэн нь 
тэр юмыг мэдүүлэх буй.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  



1 Өөрийн тариаг усны дээр хаян үйлд. Тийн бөгөөд олон өдөр болсны 
хойно, чи түүнийг олох буй. 2 Долоонд найманд ч хувийг өгөн үйлд. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, дэлхийн дээр ямар муу болохыг чи үл мэднэ. 3 
Хэрвээ үүлнүүд нь бороогоор дүүрэн болбоос тэр нь дэлхийн дээр 
асгагдах буй. Хэрвээ нэг мод нь урагш зүгт эсвээс хойт зүгт унаваас, тэр 
мод нь ухнасан газартаа хэвтэх буй. 4 Салхийг ажиглагч нь үл суух 
бөгөөд үүлнүүдийг харагч нь үл хатах буй. 5 Чи салхины замыг нь үл 
мэдэн, жирэмсэн эмийн умайн дотор яснуудын яахин өсөхийг эс мэдэх 
мэт, түүнчлэнхүү бурхны үйл болон түүний яахин хамгийг үйлдсэнийг чи 
үл мэднэ. 6 Өглөөгөөр хөрөнгөө цацагч үдэшдээ гараа бүү зогсуул. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, чи аль бүтээмжтэй болох уу? эсвээс хоёулаа адил 
ёсоор сайн болох уу? хэмээн чи үл мэднэ. 7 Бас гэрэл нь тааламжтай 
хийгээд нарыг харах нь нүдэнд сайн буй. 8 Зүгээр хүн нь олон жилд суун 
атал. Тэд бүгдээрт баясавч харин харанхуй өдрүүд нь олон болох буй за 
хэмээн санатугай! Хамаг ирэгчид нь дэмийлэл болох буй за. 9 Залуу аа! 
Өөрийн залуу цагтаа баясан өөрийн залуу өдрүүдэд зүрхээрээ жаргалтай 
болон, өөрийн хүслийн ёсоор хийгээд өөрийн нүдний үзэхэд яван үйлд. 
Тийн боловч бурхан нь эд хамгийн тул чамайг шүүх хэмээн мэдэн үйлд. 
10 Тиймийн тул өөрийн зүрхнээс хилэнг хагацуулан, биеэсээ мууг 
хагацуулан үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, хүүхдийн хийгээд залуусын 
цаг нь дэмийлэл буй.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд муу өдрүүдийн ирэхээс урьд хийгээд би эдэд дургүй 
хэмээгдэх жилүүдийн хүрэхээс урьд өөрийн залуу цагтаа чамайг 
бүтээгчийг санан үйлд хэмээвээс, 2 нар хийгээд гэрэл ба сар хийгээд 
ододын харанхуйлагдах бөгөөд өвлүүдийн борооны хойно буцах аас урьд 
ба 3 гэрийг сахигчдийн чичрэх хийгээд хүчтэй хүмүүсийн бөхийн ба 
шүднүүдийн өчүүхэн болсны тул зогсох бөгөөд цонхоор харагчдын 
харанхуй ба 4 зээлийн үүдэгүүдийн хаагдах бөгөөд дээрэмдэх дууны бага 
болох ба шувууны дуунаас босох бөгөөд хөгжмийн охидын доройтох ба 5 
өндөр газраас айх бөгөөд замын дээр аймшгууд болох ба цагаан 
цэцэгтэй модны цэцэглэх бөгөөд зарц ачаа мэт болох ба хүслийн буурах 
ба хүний мөнх гэртээ одох бөгөөд цорхирогчдын зээлний дээр явах ба 6 
мөнгөн аргамжийн тасрах бөгөөд алтан аягын эвдрэх ба хоногийн булагт 
эвдрэх бөгөөд мөгрийн худагт эвдрэхээс урьтан чамайг бүтээгчийг санан 
үйлд. 7 Тэр цагт шороо нь гарсан газрын тэнд буцах бөгөөд сүнс нь 
түүнийг өгөгч бурханд буцах буй. 8 Дэмийлэлүүдийн дэмийлэл. Хамаг нь 
дэмийлэл буй хэмээн номлогч нь өгүүлнэ. 9 Номлогч нь цэцэн болсоор 
улсад мэдлэгийг сурган шамдлаар олон эрдэн үгсийг бэдэрч зохиов. 10 



Номлогч нь тааламжтэй үгсийг олохын тул бэдрэв. Бичигдсэн нь үнэний 
зөвтэй үгс буй. 11 Цэцнүүдийн үгс нь гадсууд мэт болох гадсууд мэт 
гүнээр орно. Эд хураагдсанууд нэг хоньчноор өгөгдөх буй. 12 Жич, бас 
миний хөвгүүн ээ! Эдүүдээр сургагдан үйлд. Олон номнуудыг зохиох нь 
эцэс үгүй. Бас их сургаал нь махбод биеийг ичээнэ. 13 Хамаг үгсийн 
эцсийг сонс хэмээвээс, бурхнаас айн түүний захиануудыг сахин үйлд. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, энэ нь хүний хамаг ёстой хэрэг буй. 14 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, бурхан нь аливаа ч үйл болон аливаа нуугдсан сайн буюу 
эсвэл мууг шүүврэнд оруулах буй.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Давидын дуу болсон эрхэм дуу нь ийн; 2 Тэр нь амны үнсэлтээрээ 
намайг үнстүгэй! Тэр юу гэвэл, чиний янаглал нь дарснаас дээр буй. 3 
Чиний нэр нь чиний сайхан үнэрт тос болон асгагдсан тос мэт буй. 
Тиймийн тул охид нь чамайг янаглана. 4 Намайг тэд үйлд. Бид чамайг 
даган гүйлцэх буй. Хаан нь гэрийн тасаг тасагтаа намайг оруулсан буй. 
Бид чиний учир жарган цэнгэлдэх буй. Бид чиний янаглалыг дарснаас 
үлэмж дурсгах буй. Шалтгаан нь чамайг янаглана. 5 Иерусалимын охид 
оо! Би харавтархан боловч харин үзэсгэлэнтэй буй. Би Кидарын 
майхнууд мэт хийгээд Соломоны хөшөөд мэт буй. 6 Миний харавтар 
бүхийн тул хийгээд нарны намайг туссаны тул намайг бүү ажиглагтун! 
Миний эхийн хөвгүүд нь миний тус хатуучлан намайг үзмийн тариаланг 
сахигч болгов. Зүгээр би өөрийн үзмийн тариаланг эс сахисан буй. 7 
Миний сүнсний янаглагдсан аа! Чи сүргээ хаана хариулж, хаана 
өдөржингийн цагт хэвтүүлэхийг надад мэдүүлэн үйлд. Би чиний нөхдийн 
сүргүүдийн дотор дүүрэгч мэт юуны тул болох буюу? 8 Эхнэрүүдийн 
дотор маш үзэсгэлэнт ээ! Хэрвээ чи эс мэдвэл, сүргийн мөрөөр дагаж, 
яван, ишгэдийн малчдын майхнуудын ойр сахин үйлд. 9 Миний янаг аа! 
Би Паруагийн тэргэдийн нэг сайхан морьтой чамайг адилтгана. 10 Чиний 
магнай нь эрдэнэ чулуугаар болон чиний хүзүү нь оосруудаар 
үзэсгэлэнтэй буй. 11 Харин бид чиний тул мөнгөөр шигтгэсэн алтан 
дарлагыг үйлдэх буй. 12 Хааны зоогондоо суухад миний нэрт нь сайхан 
үнэр гаргах буй. 13 Миний янаг нь миний тул Миэрийн баг мэт буй. Тэр нь 
миний хөхдийн дунд өлгөгдөх буй. 14 Миний янаг нь Инкидийн 
тариалангуудын сайн үнэр ч цэцгийн баг мэт буй. 15 Миний янаг аа! Чи 
үзэсгэлэнт буй. Чи үзэсгэлэнт буй. Чамд тагтааны нүдэд буй. 16 Миний 
янаг аа! Чи үзэсгэлэнт хийгээд тааламжтай буй. Бас бидний дэвсгэр нь 
ногоон буй. 17 Бидний гэрийн мод нь хуш болон бүтээлэг нь шинэс буй.  



Хоёрдугаар бүлэг  

1 Би Шаруаны Замур цэцэг болон балын Лихуа буй. 2 Линхуа нь халгай 
өргөсний дотор ямар буй, түүнчлэн миний янаг нь охидын дотор буй. 3 
Алмурадын мод нь ойн моддын дотор ямар буй, түүнчлэн миний янаг нь 
хөвгүүдийн дотор буй. Түүний сүүдрийн доор би дуртайгаар сууна. 
Түүний үрс нь миний амтанд тааламжтайгаар буй. 4 Тэр нь намайг 
дарсны гэрт авчрав. Миний дээр байгч түүний туг нь янаглал бөлгөө. 5 
Намайг дарсаар тэтгэн Алмураднуудаар амгалан үйлд. Тэр юу гэвэл, би 
янаглалаар өвчинт буй. 6 Түүний зүүн гар нь миний толгойн доор бөгөөд 
түүний баруун гар нь намайг тэвэрнэ. 7 Иерусалимын охид оо! Миний 
янагийн дуртай болтол түүнийг үл сэрүүлэн, бүү босгогтун! гэж би 
хээрийн зүр хийгээд, бугануудаар танд захирна. 8 Энэ нь миний янагийн 
дуу буй. Мана. Хаддын дээр дэвхрэн, уулсын дээр харайж ирэв. 9 Миний 
янаг нь буга болон хандгайн зулзагатай адил буй. Мана. Тэр нь бидний 
хэрмийн хойно байж, цонхоор харж гөрмөл цонхоор биеэ үзүүлнэ. 10 
Миний янаг нь над ийн өчрүүн; Миний янаг, миний үзэсгэлэнт ээ! Босоод 
ирэн үйлд. 11 Тэр юу гэвэл, өвөл нь өнгөрсөн бөгөөд бороо нь орохоо 
зогсов. 12 Цэцгүүд нь газар дээр үзэгддэг бөгөөд шувуудын дуугарах цаг 
нь ирсэн ба тагтааны дуу нь бидний тариаланд сонсдоно. 13 Тошлогийн 
мод нь амттай тошлогуудаа гаргадаг бөгөөд үзмийн цэцгүүд нь сайхан 
үнэрийг гаргана. Миний янаг, миний үзэсгэлэнт ээ! Босч ирэн үйлд. 14 
Манай тагтаа аа! Хаддын нүхнээс чулуутай нууц газраас би чиний 
нүүрийг үзэн, чиний дууг сонссугай! Тэр юу гэвэл, чиний дуу нь 
тааламжтай хийгээд чиний нүүр нь сайхан буй. 15 Бас бидвээр бидний 
үзмийн моддыг эвдсэн үнэгэд болон бяцхан үнэгэдийг баръя. Тэр юу 
гэвэл, бидний үзмийн модод нь цэцэгтэй буй. 16 Миний янаг нь миний буй 
бөгөөд би ч түүний буй. Тэр нь линхуа цэцгүүдийн дотор бэлчинэ. 17 Үүр 
цайтал бөгөөд сүүдэргүй болтол, миний янаг аа! Надад буцан үйлд. Чи 
Битир уулдын дээр агч бугатай адил эсвэл хандгайн зулзагатай адил 
бологтугай!  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Би шөнөөр хэвтрэн дээрээ өөрийн сүнсний янагаа бэдрэв. Би түүнийг 
бэдрэвч эс олов. 2 Би босоод балгасны дотор нааш цааш одож, 
зээлүүдээр болон уужим замуудаар өөрийн сүнсний янагаа бэдрэв. Гэвч 
эс олов. 3 Харуулчдын балгасанд явсаар намайг олсонд би тэдэнд ийн; 
Миний сүнсний янагийг та үзэв үү? гэж өгүүлэв. 4 Тийн бөгөөд би тэднээс 
өнгөрмөгц өөрийн сүнсний янагийг олов. Тэгээд түүнийг бариад, өөрийн 
эхийн гэрт болон намайг төрсний тасагт авчиртал түүнийг эс тавив. 5 
Иерусалимын охид оо! Миний янагийн дуртай болтол түүнийг үл сэрээж 



бүү босгогтун! гэж би хээрийн зүр, хандайнуудаар танд захирна. 6 Их 
утаа мэт Миэрээр болон бойгар, наймаачны аливаа сайхан үнэртнээр 
үнэртэй болсон говиос энэ ирэгч нь хэн буюу? 7 Мана. Энэ нь Соломоны 
дэвсгэр буй. Израйлийн баатар улсаас жаран баатар хүн нь түүнийг 
хүрээлнэ. 8 Тэд бүгдээр дайнд сурсны тул сэлэмтэй буй. Шөнийн 
аймшигийн тул хүн бүр гуяндаа сэлэмтэй буй. 9 Соломон хаан нь энэ 
дэвсгэрийг Ливаны модоор үйлдсэн буй. 10 Тэр нь түүний багануудыг 
мөнгөөр хийгээд түүний дэвсгэрийг алтаар ба ширдгийг хөх бөсөөр 
үйлдсэн буй. Түүний дундыг Иерусалимын охид нь янаглалаар дэвссэн 
буй. 11 Шиунагийн охид оо! Та бээр гараад Соломоны хааны хатнаа авах 
өдөр болон түүний зүрхний баясгалант өдөр түүний эхийн өмссөн титимт 
ахуйг үзэгтүн!  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Миний янаг аа! Чи үзэсгэлэнтэй буй. Мана. Чи үзэсгэлэнтэй буй. Чиний 
нүд нь чиний үсний доор тагтааны нүд мэт буй. Чиний үс нь Калиад уулны 
дээр гялбаганагч ямааны сүрэг мэт буй. 2 Чиний шүд нь угаалаас гарч 
хяргасан бөгөөд бүгдээр ихэр хургатай ба тэдний нэг нь ч дутуугаар эс 
төрсөн хоньд мэт буй. 3 Чиний уруул нь улаан оосор мэт болон чиний үгс 
нь тааламжтай буй. Чиний магнай нь үснийхээ доор анар модны гөлөг 
мэт буй. 4 Чиний хүзүү нь зэвсгийн гэр болохын тул Давидын үүдсэн бат 
гэр мэт буй. Түүний дээр хүчит эрсийн халхнууд болсон мянган халх 
өлгөгдсөн буй. 5 Чиний хоёр хөх нь ихэр болсон бөгөөд линхуа 
цэцгүүдийн дотор бэлчигч зүрийн хоёр зулзага мэт буй. 6 Үүр цайтал 
болон сүүдрүүд өнгөртөл би энэ Миэрийн ууланд болон энэ Бойгуурын 
ууланд одох буй. 7 Миний янаг аа! Чи бүрнээр үзэсгэлэнтэй буй. Чиний 
дотор аливаа жимгүй болой. 8 Миний хатад аа! Ливаны уулнаас надтай 
ирэн үйлд. Ливанун уулнаас ирж үйлд. Аманагийн оройгоос, Синарын 
болон Хармуны оройгоос арслангуудын нүхнүүдээс, ирвиснүүдийн 
уулнаас, ширтэн үйлд. 9 Миний дүү миний хатан аа! Чи миний зүрхийг 
дийлсэн буй. Чи нүдээрээ хүзүүний нэг чимгээрээ миний зүрхийг дийлсэн 
буй. 10 Миний дүү миний хатан аа! Чиний янаглал нь ямар сайхан бэ! 
Чиний янаглал нь дарснаас ямар дээр вэ! Чиний тосны үнэр нь хамаг 
үнэртнээс дээр буй. 11 Миний хатан аа! Чиний уруулууд нь балын сав мэт 
тусгана. Чиний хэлний доор бал хийгээд сүү буй. Чиний хувцасны үнэр нь 
Ливанун үнэр мэт буй. 12 Миний дүү миний хатан нь нэг хүрээлэгдсэн 
цэцэглиг, нэг хаагдсан усны эх, нэг тамгалагдсан булаг буй. 13 Чиний 
уруулснууд нь хэмээвээс, анар модны тариалангууд хийгээд тааламжтай 
жимсүүд кэбэр хийгээд нарь 14 нарт ба Сабрун хийгээд сайхан үнэрт 
Холусун ба Хиндмун хийгээд аливаа бойгарын мод ба Миурийн болон 



Алуа ба аливаа эрхэм үнэртэн буй. 15 Энэхүү цэцэрлэгийн худаг нь нэг 
урсагч булаг буй. Түүний урсгалууд нь Ливанунаас урсана. 16 Хойт зүгийн 
салхи аа! Сэрэн үйлд. Урагш зүгийн салхи аа! Ирэн үйлд. Миний 
цэцэрлэгийн үнэртнээ ургуулахын тул болон миний янагийн цэцэглэгийн 
дотор орж, түүний тааламжит жимсийг идэхийн тул миний цэцэглэгийн 
дээр үлээн үйлд.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Миний дүү миний хатан аа! Би өөрийн цэцэрлэгт орж өөрийн Миэр 
болон үнэртнийг түүнэ. Би балтай балын саваа иднэ. Би сүүтэй дарсаа 
ууна. Нөхөд өө! Идэн үйлд! Янагууд аа! Ханатал уун үйлд! 2 Би унтавч 
миний зүрх нь сэрүүн авай. Мана. Миний янаг нь үүдийг дэлдэн ийн; 
Миний дүүс миний янаг, миний тагтаа, миний дүүс нэг ээ! Надад тайлан 
үйлд! Тэр юу гэвэл, миний толгой нь сүүдрээр дүүрэн бөгөөд миний үс нь 
шөнийн дуслуудаар дүүрэн буй. гэж өгүүлэв. 3 Би хувцсаа тайлаад яахан 
өмсөх буй? Би хөлөө угаагаад яахан хиртүүлэх буй? 4 Миний янаг нь 
гараа үүдний нүхэнд оруулсанд миний дотор нь түүний тул хөдөлсөн 
бөлгөө. 5 Миний янагтаа ийн нээхийн тул босоход миний гар нь дэгээний 
дээр Миэрийг дусаан миний хурууд нь сайхан үнэртэй Миэрийг дусаав. 6 
Би янагтаа нээсэн боловч миний янаг нь хагацаад одсон бөлгөө. Түүний 
үгсийн учир миний сүнс нь уйдав. Би түүнийг бэдрэвч эс олов. Би түүнийг 
дуудавч, тэр нь хариу эс өгүүлэв. 7 Балгасны дотор явагч харуулчид нь 
намайг олоод намайг цохин шархдуулав. Хэрмийг сахигч нар нь миний 
хөшгийг надаас авав. 8 Иерусалимын охид оо! Хэрвээ та миний янагийг 
олбол миний янаглалаар өвчтэй ахуйг өгүүлэгтүн! гэж би захирна. 9 
Чиний янаг нь өөр янагаас юун буюу? Эхнэрүүдийн дотор маш үзэсгэлэнт 
ээ! Чиний бидэнд энэ мэт захирахын тул чиний янаг нь өөр янагаас юун 
буюу? 10 Миний янаг нь цагаан хийгээд улаан буй. Тэр нь түмнээс 
тэргүүн буй. 11 Түүний толгой нь сайхан алт мэт хийгээд түүний үс нь 
сахлаг болон хэрээ мэт хар буй. 12 Түүний нүд нь голын усны дэргэд 
омгорхгоор суугч сүүгээр угаагдсан тагтааны нүд мэт буй. 13 Түүний хоёр 
хацар нь сайхан үнэрт цэцгийн тариалан мэт хийгээд түүний уруулууд нь 
14 Түүний гар нь алтаар хүрээлэгдсэн бийрэл мэт болон түүний цээж нь 
Сафийрүүдаар бүрхэгдсэн сувд мэт буй. Миэрийг дусаагч улаан линхуа 
мэт буй. 15 Түүний хөлүүд нь сайхан алтан хөлний дээр тавигдсан цагаан 
чулуун багана мэт бөгөөд түүний царай нь Лисанун мэт болоод 
үзэсгэлэнтэй билээ. 16 Түүний ам нь маш амттай буй. Тэр ч бүрнээр 
хүсэмжит буй. Иерусалимын охид оо! Энэ мэтээр миний янаг энэ мэт 
миний нөхөр буй.  

Зургадугаар бүлэг  



1 Эхнэрүүдийн дотор маш үзэсгэлэнт ээ! Чиний янаг нь хаана одсон 
буюу. Чиний янаг нь хаана ирсэн буюу? Бид чамтай түүнийг бэдрэе. 2 
Миний янаг нь цэцэрлэгийн дотор зооглохын тул болон линхуануудыг 
түүхийн тул өөрийн цэцэрлэгт, өөрийн сайхан үнэртэй тариалангуудад 
одсон буй. 3 Би өөрийн янагийн буй бөгөөд миний янаг нь миний буй. Тэр 
нь линхуануудын дотор зооглоно. 4 Миний янаг аа! Чи Тирца мэт 
үзэсгэлэнт хийгээд Иерусалим мэт тааламжит үзэсгэлэнт хийгээд 
Иерусалим мэт тааламжтай ба тугт цэргүүд мэт аймшигтай буй. 5 Чиний 
нүдийг надаас эргэн үйлд. Тэр юу гэвэл, тэд нь намайг дийлсэн буй. 
Чиний ус нь Килияадын уулны дээр гялбагнагч ямааны сүрэг мэт буй. 6 
Чиний шүд нь угаалгаас гарч бүгдээр ихэр хургатай бөгөөд тэдний нэг нь 
ч дутуугаар эс төрсөн хоньд мэт буй. 7 Чиний магнай нь чиний үсний дор 
анар моддын гөлөг мэт буй. 8 Энд жаран хатан хаан хийгээд, наян бага 
гэргийд ба тоо томшгүй олон охид буй. 9 Зүгээр тэр ганцаар миний тагтаа 
миний дүүс нэг буй. Тэр нь өөрийн эхийн ганцхан буй бөгөөд түүнийг 
төрсний янагласан буй. Охид нь үзээд түүнийг ерөөсөн бөгөөд хатан хаад 
хийгээд бага гэргийд нь түүнийг магтсан буй. 10 Энэ нь өглөө мэт харагч, 
сар мэт үзэсгэлэнт, нар мэт гялбаатай, тугтай цэрэг мэт аймшигтай нь 
хэн буюу? 11 Би балын жимсийг үзэж, үзмийн мод гөлөглөсөн буй. Бас 
анар модод цэцэглэсэн буюу гэж үзэхийн тул Шидийн тариаланд орсон 
буй. 12 Миний мэдэхээс урьд миний сүнс нь намайг Аминадавын тэргэс 
мэт болгов. 13 Шүлэминий эхнэр ээ! Буцан буцан үйлд. Бидний чамайг 
үзэхийн тул буцан буцан үйлд. Та Шүлэминий эхнэрийг юуны тул үзэх 
буюуе Бид чамайг хоёр цэргийн чуулган мэт ширтэх бөлгөө.  

Долдугаар бүлэг  

1 Тэргүүлэгчийн охин оо! Чиний гутал дотор хөл чинь ямар үзэсгэлэнт 
буй. Чиний мөчдийн үеүд нь цэцэн урны сувд үйлдвэр мэт буй. 2 Чиний 
цээж нь холигдсон ундаагаар дүүргэсэн сав мэт буй. Чиний хэвлий нь 
линхуа цэцгүүдээр тойрогдсон, талхны овоо мэт буй. 3 Чиний хоёр хөх нь 
ихэр болсон зүрийн хоёр зулзага мэт буй. 4 Чиний хүзүү нь сувд асар мэт 
бөгөөд чиний нүд нь Хишбуны дотор Бид Рабины хаалганы дэргэд байгч 
загасны нуур мэт буй. Чиний хамар нь Дамаск зүгт харагч Ливануны асар 
мэт буй. 5 Чиний толгой нь Кармил мэт бөгөөд түүний үс нь хөх уялга мэт 
буй. Хаан нь чиний зангидсан үсээр баригдав. 6 Миний янаг аа! Чи ямар 
үзэсгэлэнтэй, ямар тааламжтай янаглахын тул ямар зохистой буй. 7 
Чиний бие нь тост мод мэт бөгөөд чиний хөхөд нь үзмийн багууд мэт буй. 
8 Би ийн өгүүлэв; Би энэ тосны модонд авирах, би түүний салаануудаас 
барих буй. Чиний хөхөд нь үзмийн багууд мэт болон хамрын үнэр нь 
Аламурад мэт буй. 9 Чиний амны тагнай нь амттайгаар орогч унтагчдын 



уруулууд болон шүддээр өнгөрөгч сайн ундаа мэт буй. 10 Би өөрийн 
янагийн болон түүний хүсэл нь надад буй. 11 Миний янаг аа! Ирэн үйлд. 
Бид тариалангуудад одоод бага балгадад сууя. 12 Бид эрт босоод 
үзмийн тариалангуудад одоод үзмийн мод нь гөлөглөнөмү. Нялх үзэм нь 
үзэгднэмү. Бас анар модод нь цэцэглэнэмү гэж үзье. Тэнд би өөрийн 
янаглалыг чамд үзүүлэх буй. 13 Миний янаг аа! Үнэрт жимс нь үнэрээ 
гаргадаг бөгөөд миний чамд хадгалсан аливаа шинэ болон хуучин тансаг 
жимс нь бидний үүдний дэргэд буй.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Аяа, хэрвээ чи миний ах, миний эхийг хөхөгч болбол эл. Би чамайг 
газар олоод чамайг үнсэвч, үл доромжлогдох бөлгөө. 2 Би чамайг 
удирдан намайг сургагч өөрийн эхийн гэрт оруулах бөлгөө. Би сайхан 
үнэртнийг ундаагаар болон миний анар модны шүүсээр чамайг уулгах 
бөлгөө. 3 Түүний зүүн гар нь миний толгой дор болох бөгөөд баруун гар 
нь намайг тэврэх бөлгөө. 4 Иерусалимын охид оо! Миний янагийн дуртай 
болтол түүнийг үл сэрүүлэн бүү босгогтун! гэж би тэнд захирна. 5 Өөрийн 
янагийг угтахын тул говиос энэ гарагч нь хэн буюу? Тэр Аламурад модны 
доор би чамайг сэрүүлсэн бөгөөд тэнд чиний эх чамайг гарган, тэнд ч 
чамайг төрсөн нь гаргасан буй. 6 Нэг тамга мэт өөрийн зүрхэндээ намайг 
тавин нэг тамга мэт гартаа тавин үйлд. Тэр юу гэвэл, янаглал нь үхэл мэт 
хүчтэй бөгөөд атаархал нь үхлийн орон мэт хайргүй буй. Түүний үүл нь 
холын хүн болон цахилгаан мэт буй. 7 Олон уснууд нь янаглалыг унтраан 
үл чадах бөгөөд мөрнүүд нь түүнийг живүүлж үл чадна. Хэрвээ нэг хүн нь 
гэрийн хамаг зөөрөө зоорио янаглалын оронд өгөвч тэр нь хэрэггүйгээр 
хөнгөлөгдөх бөлгөө. 8 Бидэнд нэг бага охин дүү би бөгөөд түүнд 
хөхөдгүй, тэгээд түүнийг хэлэлцэх цагт бид өөрийн дүү охины тул юуг 
үйлдэх буюу? 9 Хэрэв тэр нь нэг хэрэм мэт буй бөгөөс бид түүний дээр 
мөнгөн асрыг үүдэх буй. Хэрвээ тэр нь нэг үүд мэт буй бөгөөс бид түүнийг 
хуш хавтгай моддоор хаах буй. 10 Би нэг хэрэм мэт хийгээд миний хөхөд 
нь асар мэт мөн. Тиймийн тул тэр цагт би түүний нүдэнд хайрыг олсон 
мэт буй. 11 Соломонд Бавал Хамуны дотор нэг үзмийн тариалан буй 
бөгөөд тэр нь үзэмч нарт өгсөн буй. Хүн бүр түүний жимсний тул мянган 
чинлийн төдий мөнгийг авчрах ёстой буй. 12 Соломон оо! Миний үзмийн 
тариалан нь миний өмнө буй. Чамд мянган чинлэ мөнгө болох бөгөөд 
түүний жимсийг сахигчдад хоёр зуу өгөгдсөн болох буй. 13 
Цэцэглэгүүдийн дотор суугчид аа! Нөхөд нь чиний дууг сонсон амой. 
Өөрийн дууг над ч сонсгон үйлд. 14 Миний янаг аа! Чи яаран сайхан 
үнэртэн уулны дээр агч буганд эсвэл бугын зулзаганд адил болтугай! 
Соломоны дуу хэмээгч гуравдугаар ном төгсөв.  



Нэгдүгээр бүлэг  

1 Иудегийн учир Жутам ба Ахиж хийгээд Хаасакиа хаадын цагт Амужийн 
Ишиа хөвгүүдийн Иуде хийгээд Иерусалимын учир үзсэн зөн үзэгдэл 
хэмээвээс ийн; 2 Аяа, огторгуй аа! Сонсон үйлд. Ертөнц өө! Чагнан үйлд. 
Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь ийн; Би хүүхдийг өргөн тэжээв. Тийн 
боловч тэд нь миний тус эсэргүүцэв. 3 Шар нь өөрийн эзнийг таньдаг 
бөгөөд илжиг нь ч өөрийн эзнээ идэхийг мэддэг. Харин Израйл нь үл 
мэднэ. Миний улс нь үл сэтгэнэ хэмээн зарлиг болов. 4 Аяа, тэд нь 
хилэнцэт иргэн, нүглээр дарагдсан улс. Бурууг үйлдэгчдийн үрс, 
ундаалуулагч хүүхэд мөн. Тэд нь Жахуаг огоорон Израйлын ариуныг 
хилэгнүүлэн, гэдрэгээ буцсан буй. 5 Та юуны тулд дахин засаглагдах 
буюу. Та үлэмжээр эсэргүүцэх буюу? Бүхэл толгой нь өвчтэй буй бөгөөд 
бүхэл зүрх нь сул болов. 6 Хөлийн улаас толгой хүртэл түүнд бүхэл 
газаргүй харин шарх хийгээд хавдар ба өмхий яр буй. Тэд нь эс учигдан, 
эс боогдон тосоор эс түрхэгдсэн буй. 7 Таны орон нь хоосон болсон 
бөгөөд, таны балгад ч галаар түлэгдэв. Таны тариалангуудыг оролдол 
таны өмнө залгив. Тийн бөгөөд тэр нь оролдлоор хаягдсан мэт хоосон 
буй. 8 Бас Шиунагийн охин нь үзмийн тариалангийн дотор агч тал мэт 
болон, Хаун Гуагийн тариалангийн дотор агч нутаг мэт ба бүслэгдсэн 
балгас мэт орхигдсон буй. 9 Хэрвээ чуулгадын Жахуа нь багахан 
үлдэгдлийг эс үлдээсэн болбоос эл, бид Судум мэт болоод, Комортой 
адил аху бөлгөө. 10 Судумын тэргүүлэгчид ээ! Жахуагийн зарлигийг 
сонсогтун! 11 Таны олон тахилууд нь надад ямар хэрэгтэй буюу хэмээн 
Жахуа нь зарлиг болно. Би хуцны хийгээд шахсан малын өөхөөр 
цутгалан болгоод шарууд хийгээд хургад ба тэхүүдийн цусыг үл таална. 
12 Таны миний өмнө ирэхэд, миний сүмийн хүрээг гишгэхийг хэн танаас 
хэрэглэвээ? 13 Бус мэхт өргөлүүдийг бүү авчрагтун! Анхилах үнэртэн нь 
надад жигшүүртэй буй. Шинэ сарууд хийгээд шаббат өдрүүд ба хурлыг 
дуудахын би тэсч үл чадна. Бас цээрлэх хурлууд ч хилэнц буй. 14 Таны 
шинэ сарууд хийгээд хурлуудыг миний сүнс нь өшөөлнө. Тэд нь надад 
ачаа мэт буй. Би тэднийг даахуйяа ачив. 15 Тийн бөгөөд таны гаруудаа 
сунгахад би нүддээ танаас нуух буй. Бас таны олонтаа залбирахад би үл 
сонсох буй. Таны гарууд нь цусаар дүүрэн болой. 16 Биеэ угаагтун! Цэвэр 
бологтун! Буруутай үйлсээ минйи нүдний өмнөөс холдуулагтун! Бурууг 
үйлдэхээ болигтун! 17 Сайныг үйлдэхэд сурагтун! Шүүвриийг бэдрэгтүн! 
Дарагдсаныг амруулагтун! Өнчнийг шүүгтүн! Бэлбэсдийн тул оролцогтун! 
18 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Бид зөвлөлдье. Таны хилэнцэс нь 
улаан өнгө мэт болсон боловч цас мэт цагаан болон, маш улаан болсон 
боловч ноос мэт болох буй. 19 Хэрэв та дуршин дуулгавартай болох 
бөгөөс, та газрын сайныг идэх буй. 20 Харин хэрвээ та үл дуршин 



эсэргүүцэх бөгөөс та илдээр алагдах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Жахуагийн ам нь энэ зарлиг болов. 21 Итгэлт балгас нь захиж садар эм 
мэт болсон буй. Тэр нь шүүврээр дүүрэн агсан бөгөөд үнэн ч тэнд буй 
бөлгөө. Харин эдүгээ амийг таслагчид буй. 22 Таны мөнгө нь цөв болов. 
Таны үзмийн ундаа нь усаар холигдов. 23 Таны ахлагч нар нь 
эсэргүүцэгчид болон хулгайчдын нөхөс нөхөд буй. Тэд цусаар бэлгийг 
янаглан, шанг даана. Тэд нь өнчдийг эс шүүдэг. Бэлбэсдийн хэрэг нь 
тэдэнд эс хүрдэг. 24 Тиймийн тул чуулгадын Жаауа эзэн болон Израйлын 
аугаа хүчит нь ийн; Аяа, би миний тус эсэргүүцэгчдээс амарч 
дайснууддаа хариуг хариулах буй. 25 Бас би мутраа таны дээр сунган 
чиний цөвийг сайтар арилган, чиний хамаг дуулгыг аваачих буй. 26 Бас 
би чиний шүүгчдийг урьд агсан мэт буцаан, чиний зөвлөгчдийн эхэнд мэт 
буцаах буй. Тийн хойшид зөвт балгас хийгээд итгэлт балгас хэмээн 
нэрийдэгдэх буй. 27 Шиуна нь шүүвэрнээр золигдох бөгөөд түүнд 
буцагчид нь зөвөөр золигдох буй. 28 Зүгээр тогтоолооос давагчид 
хийгээд хилэнцтэний эвдрэл нь хамт болох бөгөөд Жахуаг огоорогчид нь 
хоосрох буй. 29 Бас тэд нь таны хүссэн Дирибит моддоос ичих буй. Та ч 
түүсэн тариалангаасаа ичих буй. 30 Тэр юуны тул хэмээвээс, та 
хувхайрах навчит Дирибит мод болон, усгүй тариалан мэт болох буй. 31 
Хүчит нь олс мэт болох бөгөөд түүний үйлдвэр нь цог мэт болох, тэд 
хоёул хамтаар түлэгдэх бөгөөд тэднийг хэн ч үл унтраах буй хэмээн 
зарлиг болов.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Амужийн Ишиа хөвгүүний Иуде хийгэдэ Иерусалимын учир үзсэн нь 
ийн; 2 Хойд цагт Жахуагийн гэрийн уул нь уулдын дээр тогтоогдон 
хаддын дээр өргөгдөх буй. Тийнхүү хамаг улсууд нь түүнд урсах буй. 3 
Бас олон улсууд нь ирж ийн; Одъё. Жахуагийн уулны дээр гаран Яакувын 
бурхны гэрт одъё. Бас тэр нь өөрийн замуудын учир бидэнд сургах 
бөгөөд бид ч түүний мөрүүдээр явах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
тогтоол нь Шиунагаас гарах бөгөөд Жахуагийн зарлиг нь Иерусалимаас 
гарах бөгөөд Жахуагийн зарлиг нь Иерусалимаас гарах буй хэмээн 
өгүүлэлдэх буй. 4 Бас тэр нь улсуудын хооронд шүүн, олон ардыг зэмлэх 
буй. Тийн бөгөөд тэд нь илдүүдээ анжисууд болгон жаддаа хадуурууд 
болгон давтах буй. Нэгэн улс нь бус улсын тус илдээ үл өргөн, дайныг 
дахин үл сурах буй. 5 Яакувын гэр ээ! Ирэгтүн! Жахуагийн гэрлээр 
явалцъя. 6 Чи, чиний улс болсон Яакувын гэрийг огоорсон буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэд нь зүүн зүгээс дүүрэн болоод Билиститэн мэт 
Еруачинар нар болон оролтонд их дуртай болов. 7 Тэдний газар нь мөнгө 
хийгээд алтаар дүүрэн бөгөөд тэдний санд эцэсгүй буй. Тэдний газар нь 



морьдоор дүүрэн бөгөөд тэдний тэргэст эцсгүй буй. 8 Тэдний газрууд нь 
хөргүүдээр дүүрэн болов. Тэд нь өөрийн гарын үйлдвэрт хийгээд өөрийн 
хуруудын бүтээвэрт мөргөнө. 9 Доорд хүн нь сөгддөг бөгөөд их хүн нь 
биеэ номхотгоно. Тиймийн тул чи тэднийг үл уучлах буй. 10 Жахуагаас 
хийгээд түүний ялангуйт цог жавхлангаас айж, хаданд орон, элсэнд биеэ 
нуугтун! 11 Хүний ихэмсэг царай нь номхотгогдох бөгөөд хүний оморхог 
нь доройтуулагдах буй. Тийн бөгөөд тэрхүү өдөрт Жахуа нь ганцаар 
магтагдах буй. 12 Тэр юуны тул хэмээвээс, чуулгадын Жахуад нэгэн өдөр 
буй. Тэр нь аливаа ч оморхог хийгээд ихэмсэгийн тус ба аливаа ч 
өргөгдсөний тус болох буй. Тийнхүү тэр нь доошид буулгагдах буй. 13 
Бас тэр нь Ливанунгийн хамаг өндөр хийгээд өргөгдсөн хушнуудын тус 
хийгээд башангийн хамаг Дирибит моддын тус ба. 14 Хамаг өргөгдсөн 
уулсын тус хийгээд хамаг дээдэгдсэн хаддын ба 15 аливаа ч өндөр асрын 
тус хийгээд аливаа ч бат хэрмийн тус ба 16 Даршмийн онгоцсын тус 
хийгээд хамаг сайхан дүрсний тус болох буй. 17 Бас хүний оморхог нь 
туугшид буулгагдах бөгөөд улсын өндөр байдал нь доройтуулагдах буй. 
Тийн бөгөөд тэрхүү өдөрт Жахуа нь ганцаар магтагдах буй. 18 Бас тэр нь 
хөргүүдийг бүрнээр эвдрүүлэх буй. 19 Тийн бөгөөд Жахуаг дэлхийг 
аймшигтайгаар хөдөлгөх цагт, тэд нь түүнээс хийгээд түүний ялангуяа цог 
жавхлангаас айж, хавцгайн хөндийнүүдэд хийгээд газрын нүхдэд орох 
буй. 20 Тэрхүү өдөрт хүмүүс нь мөргөхийн тул биедээ үйлдсэн мөнгөн 
хөргүүд хийгээд алтан хөргүүдээ номин хийгээд баавгайнуудад хаяад. 21 
Жахуагийн дэлхийг аймшигтайгаар хөдөлгөхийн тул босох цагт, түүнээс 
хийгээд түүний ялангуяа цог жавхлангаас айж, хавцгайн хөндийнүүдэд 
хийгээд ширүүн хавцгайнуудад орох буй. 22 Хамартаа амьсгалтай агч 
хүнд түшэхээ болигтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, хүн нь юу хэмээн 
тоогдох буюу?  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Мана. Чуулгадын эзэн нь Иерусалим хийгээд Иудегээс түшлэг хийгээд 
тэтгэлт хэмээвээс, талхны хамаг түшлэг хийгээд усны хамаг тэтгэлийг 
аваачин 2 хүчит хүн хийгээд цэргийн хүн ба шивэгчин хийгээд форофид 
ба цэцэн хүн хийгээд өтгөс ба 3 тавины дарга хийгээд хүндлэлт хүн ба, 
зөвлөгч хийгээд нарийн уран ба, сайн хэлмэрчийг аваачна. 4 Бас би 
хүүхдийг тэдний ноёд болгох бөгөөд нялхас ч тэднийг тэргүүлэх буй. 5 
Улс хэмээвээс, аливаа ч хүмүүн нь бусад хүнд хийгээд өөрийн шадар агч 
хүнд дарагдах буй. Хүүхэн нь өвгөний тус хийгээд хүндгүй хүн нь 
хүндтийн тус оморхоглох буй. 6 Хүн нь өөрийн эцгийн гэрийн ах дүүгээ 
барин, чи хувцастай атал биднийг тэргүүлэгч болоод энэхүү эвдрэлийг 
даан үйлд 7 хэмээн өгүүлэхэд тэр нь тэр өдөрт тангараглан ийн; Би эмч 



болж үл болох, тэр юуны тул хэмээвээс, талх ч, хувцас ч үгүй буй. Намайг 
улсын тэргүүлэгч бүү болго гэж өгүүлэх буй. 8 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Иерусалим нь эвдрэх бөгөөд Иуде ч унах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
тэдний хэл хийгээд тэдний үйлс нь Жахуагийн тус болон, түүний цог 
жавхлант нүддийг хилэнгүүлэхийн тул болой. 9 Тэдний нүүрийн ичих мэт 
зан нь тэдний тус гэрчлэнэ. Тэд нь Содом мэт хилэнцсээ нуулгүйгээр 
илтгэнэ. Тэдний сүнсэнд зовлон болох буюу? Тэр юуны тул хэмээвээс, 
тэд нь биеэ муугаар шагнасан буй. 10 Зөвтөнд сайн болох буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэр нь өөрийн үйлдвэрийн жимсийг идэх буй хэмээн түүнд 
өгүүлэгтүн! 11 Буруутад зовлон болох буюу. Түүнд муу болох буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, түүний гарын шан нь түүнд өгөгдөх буюу. 12 Миний 
улс нь хэмээвээс, хүүхэд нь тэднийг хашна. Эмс ч тэдний дээр тэргүүлнэ. 
Миний улс аа! Таныг хөдөлгөгчид нь таныг төөрүүлэн, таны замын мөрийг 
хазгай болгоно. 13 Жахуа нь хэрэлдэхийн тул байн, улсыг шүүхийн тул 
байна. 14 Жахува нь өөрийн улсын өтгөсүүд хийгээд ахлагчидтай 
заргалдах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, та үзмийн тариаланг иднэ. 
Үгээгүү хүнээс булаасан нь таны гэрийн дотор байна. 15 Та миний улсыг 
даран, үгээгүү ядуугийн нүүрийг дээрэмдсэнээр юуг үйлдэнэ хэмээн 
чуулгадын Жахуа бурхан нь зарлиг болно. 16 Бас Жахуа нь ийн зарлиг 
болруун; Шиунагийн охидын бардам болон хүзүүдээ дээр өргөн, хүсэлтэй 
нүдээр яван хөлүүдээр дуугаран явдгийн тул, 17 Эзэн нь Шиунагийн 
охидын толгойн оройг яртай болгох бөгөөд, Жахуа нь тэдний нүцгэнийг 
илтгүүлэх буй. 18 Тэрхүү өдөр эзэн нь тэдний чимгүүд хэмээвээс, тэдний 
хөлийн бугуйвчид хийгээд гөрмөл малгайнууд ба дүүрэн чимгүүд ба, 19 
Сүйхнүүд хийгээд гарын бугуйвчинд ба нарийн хөшгөд ба, 20 Толгойн 
чимгүүд хийгээд хөлүүдийн оосрууд ба, дарлагууд хийгээд үнэртний 
хайрцгууд ба гуунууд ба, 21 Билзгүүд хийгээд хамрын сүйхнүүд ба, 22 
элдэв өнгийн хувцсууд хийгээд дээлүүд ба хөшгөд хийгээд сайхан 
зүүнүүд ба, 23 гэрлүүд хийгээд нарийн бүс цамцнууд хийгээд дээрх 
дээлүүдийг аваачих буй. 24 Тийн бөгөөд сайхан үнэрийн тул өмхий болох 
бөгөөд бүсийн тул хагархай бүс болох ба, сайхан үсний оронд халцгай 
хийгээд чимэгт бүсийн оронд өрөмгөн бүс ба, сайхны тул наранд шарсан 
бие нь болох буй. 25 Таны улс нь илдээр унагагдах бөгөөд танай хүчтэн 
нь дайнд унах буй. 26 Тэдний үүдэд нь уйлан гашуудах бөгөөд тэр ч 
хоосон агсны тул шороон дээр суух больюу.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тэрхүү цагт долоон эм нь нэг эрийн гараас барин ийн; Бид өөрйин 
хүнсийг идэн, өөрийн хувцсыг өмсөх буй. Харин бид ичгүүрээр 
хагацуулахын тул чиний нэрээр нэрлэгдэх болтугай! хэмээн өгүүлэх буй. 



2 Тэрхүү цагт Жахуагийн гишүү нь сайхан хийгээд цог жавхлант болох 
бөгөөд Израйлаас аврагдагсдын тул газрын жимс нь сайн хийгээд 
үзэсгэлэнтэй болох буй. 3 Тийн бөгөөд Шиунад үлэгсэд хийгээд 
Иерусалимд гээгдэгсэд хэмээвээс, Иерусалимын амьдуудын дотор 
аливаач бичигдсэн нь ариун хэмээн нэрлэгдэх буй. 4 Бас эзний 
Шиунагийн охидын бузрыг угаан Иерусалимын цусыг түүний дундаас 
шүүвэрний тодотголоор хийгээд галдах тодотголоор арилгахад, 5 Жахуа 
нь Шиунагийн уулны дээр агч аливаа ч нутгийн дээр хийгээд түүний 
хурлуудын дээр өдрөөр утаа хийгээд үүл ба, шөнөөр гялбуулан 
бадрангуй галыг бүтээх больюу. Тэр юуны тул хэмээвээс, хамаг цог 
жавхлангийн дээр аврал болох больюу. 6 Тийн бээр тэр нь өдрөөр 
халуунаас сүүдэр болох халх болон, хуй шуурга хийгээд борооноос 
хоргодол ба бүрхүүл болох больюу.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Эдүгээ би бээр миний янагийн тариалангийн учир нэгэн дууг түүнд 
дуулах буй. Миний янаг нь нэгэн үрст хадны дээр нэг тариалантай 
бөлгөө. 2 Тэр нь түүнийг хүрээлэн, түүнээс чулуудыг түүж, гадагш хаян, 
түүний дотор эрхэм үзмийн модыг тарин, асарт гэрийг үүдэн, үзмийн 
шахлагыг тэнд үйлдээд сайн үзмийг ургуулах буй за хэмээн хүлээв. Тийн 
боловч тэр нь хорт үзмийг ургуулав. 3 Тийн атал Иерусалимд суугчид 
хийгээд Иудегийн улс аа! Эдүгээ би хийгээд миний тариалан хоёрын 
хооронд шүүгтүн! хэмээн би бээр эрнэ. 4 Миний үйлдсэнээс дээр юуг 
үйлдэж болох буюу? Тийн боловч сайн үзмийг ургуулах буй за хэмээн 
миний хүлээхүйд тэр нь юуны тул хорт үзмийг ургуулав. 5 Тийн бээр 
эдүгээ би бээр тариаландаа юу үйлдэхээ мэдүүльеү хэмээвээс, би бээр 
түүний хүрээг аваачих, тийнхүү тэр нь идэгдэх буй. Би бээр түүний 
хэрмийг эвдэх, тийнхүү тэр нь гишгэгдэх буй. 6 Би бээр түүнийг хоосон 
болгох буй. Тэр нь үл засагдан үл малтагдах буй. Харин өргөст халгай 
хийгээд хөсүүд нь ургах болно. Бас би бороог бүү оруулагтун! хэмээн 
үүлдэд захих буй. 7 Тэр юуны тул хэмээвээс, чуулгадын Жахуагийн 
тариалан нь Израйлын гэр буй. Бас түүний үзэсгэлэнт тарилга нь Иуде 
мөн. Тийн бөгөөд түүний шүүврийг хүлээсэнд, Мана. хашлага агсан 
бөгөөд зөвийг хүлээсэнд, Мана. зохиллого агсан бөлгөө. 8 Дэлхийн дунд 
ганцаар суухын тул зайгүй болтол гэрийн дээр гэрийг нэмэх, 
тариалангийн дээр тариаланг нэмэгчдэд зовлон болох больюу. 9 
Чуулгадын Жахуа нь миний сонсоход ийн; Үнэхээр олон гэрүүд нь эзэнгүй 
болох бөгөөд их хийгээд үзэсгэлэнт гэрүүд нь суугчгүй болох буй хэмээн 
мэдүүлэв. 10 Тариалангийн арван чимди хэмжүүрийн газар нь нэгэн баун 
хэмжүүрний төдийг ургуулах бөгөөд хумар хэмжүүрийн төдий хөрөнгө нь 



нэгэн Ифа хэмжүүрг үржүүлэх больюу. 11 Хатуу ундааг даахын тул эрт 
боссон, үзмийн ундаагаар биеэ халаахын тул шөнө болтол суугчдад 
зовлон болох больюу. 12 Тэдний найруудад хуур хийгээд чавхдаст 
хөгжим ба, хэнгэрэг хийгээд бишгүүр буй амой. Зүгээр тэд нь Жахуагийн 
үйлдвэрийг үл тоон, түүний мутрын бүтээврийг үл сэтгэнэ. 13 Тиймийн 
тул миний улс нь мэдэлгүй болсны тул олз болон аваачигдана. Тэдний 
ноёд нь өлсгөлөнгөөр үхнэ. Тэднйи улс нь ундааслагаар хатна. 14 
Тиймийн тул үхэгсдийн орон нь уужим болон, амаар хэмжээгүйгээр 
ангайлгана. Тийн бээр тэдний алдар хийгээд тэдний олон улс хийгээд 
тэдний оморхог ба баясагч нь түүнд орох больюу. 15 Жич доорд хүн нь 
бөхийх бөгөөд хүчит хүн нь номхотгогдох ба дээрх хүний нүдэд ч 
номхотгогдох больюу. 16 Зүгээр чуулгадын Жахуа нь шүүврээр магтагдах 
бөгөөд ариун бурхан нь ариун тоогдох буй. 17 Тийн бөгөөд хургад нь 
өөрийн зангаар бэлчих бөгөөд таргануудын хоосон газрыг уралдан идэх 
буй. 18 Дэмийллийн аргамжаар нүглийг татагчид хийгээд тэрэгний 
аргамжаар мэт хилэнцийг татагчид ба 19 бидний үзэхийн тул тэд нь 
үйлсээ түргэнээр үйлдэн яарах бөгөөд бидний мэдэхийн тул Израйлын 
ариуны зөвөлгөө нь ойртож ирэх болтугай! хэмээн өгүүлэгчдэд зовлон 
болох больюу. 20 Мууг сайн хэмээн, сайныг муу хэмээн нэрлэн, 
харанхуйг гэрэл болгон, гэрлийг харанхуй болгон, гашууныг амттай 
болгон, амттайг гашуун болгогчидод зовлон болох больюу. 21 Өөрийн 
нүдэнд ухаант хийгээд өөрийн сэтгэлээр цэцэн агчдад зовлон болох 
больюу. 22 Үзмийн ундааг уухуйяа хүчтэй хийгээд хатуу ундааг холихуйяа 
хүчтэй ба 23 Буруутай бэлгээр зөвшөөн, түүний тул зөвтний зөвийг 
авагчдад зовлон болох больюу. 24 Тиймийн тул галын нүл нь хагдыг 
галладаг бөгөөд, цог нь үтрэлийг түлдэг мэт тэдний үндэс нь өмхий мэт 
болох бөгөөд тэдний цэцэг нь тоос мэт дээшээ гарах буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэд нь чуулгадын Жахуагийн тогтоолыг огоорон, Израйлын 
ариуны зарлигийг элэглэв. 25 Тиймийн тул Жахуа нь өөрийн улсын тус 
хилэгнэн, мутраа тэдний тус сунгаж, тэднийг таслав. Хадад нь чичрэв. 
Тэдний үхлүүд ч зээлийн дунд шавар мэт болов. Тийн боловч түүний 
хамаг хилэн нь эс зогссон буй. Харин түүний мутар нь эдүгээ болтол 
сунгагдсаар амой. 26 Жич тэр нь хол агч улсуудад тэмдгийг тавин газрын 
хязгаараас тэдэнд эсгэрэх буй. Тийн Мана. тэд нь маш яаралтайгаар 
идэх буй. 27 Тэднээс хэн ч үл ичих, хэн ч үл бүдрэх, хэн ч үл цацан үл 
унтах буй. Тэдний бэлхүүсний бүс нь эс суларсан бөгөөд тэдний гутлын 
сур нь эс тасарсан буй. 28 Тэдний сумнууд нь хурц болсон бөгөөд тэдний 
хамаг улс ч татагдсан ба тэдний морьдын туурай нь цахиур мэт тоогдсон 
бөгөөд мөөр нь хуй шуурга мэт буй. 29 Тэдний урхирал нь арсланы 
урхирал мэт бөгөөд тэд нь залуу арслан мэт урхирна. Тэд нь урхиран 
булааснаа барин аваачих буй. Түүнийг хэн ч үл аврах буй. 30 Тэрхүү цагт 



тэд нь тэдний тус далайн цуугиан мэт бархирах буй. Тийнхүү тэр газрыг 
харваас, Мана. харанхуй хийгээд гашуудал буй. Тийнхүү огторгуйд ч 
гэрэл нь харанхуй болох буй.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Үжиеэ хааны нөгчсөний жилд би өндөр хийгээд өргөгдсөн ширээний 
дээр Жахуагийн суухыг үзэв. Бас түүний үзэсгэлэнт нь сүмийг дүүргэв. 2 
Түүний дээр Ширабууд нь байв. тэдний тус бүр нь зургаан жигүүрт болгон 
хоёроор нүүрээ хүргэн, хоёроор хөлүүдээ бүрхээн, хоёроор нисэв. 3 Бас 
нэгэн нь бус нэгэнд дуудан ийн; Чуулгадын Жахуа нь ариун, ариун, ариун 
буй. Бүхэл дэлхий нь түүний цог жавхлангаар дүүрэн буй хэмээн өгүлсэнд 
4 тэр дуудагчийн дуугаар үүдний мужид нь хөдлөв. Гэр ч утаагаар дүүрэв. 
5 Тийн бөгөөд би бээр ийн; аяа, би зовлонтой хэмээвээс, би бээр гээгдэв. 
Тэр юуны тул хэмээвээс, би бээр аруин бус уруултай болоод, ариун бус 
уруултны дунд сууна. Тийнхүү миний нүд нь чуулгадын Жахуаг хааныг 
үзсэн буй. 6 хэмээсэнд Ширабуудын нэгэн нь тахилын ширээнээс 
хавцгаар авсан цогийг гартаа барин, надад нисэж ирээд аманд хүргэн 
ийн; Мана Энэ нь чиний улсууд уруулд хүрэв. Тийн бээр чиний хилэнц нь 
аваачигдсан бөгөөд чиний нүгэл ч арилгагдсан буй хэмээлээ. 8 Жич би 
бээр Жахуагийн дууг ийн; сонсруун; Би бээр хэнийг илгээх буюу? Бидний 
тул хэн одох буюу хэмээн зарлиг болсныг сонсоод би бээр ийн; Би энд 
буй. Намайг илгээн соёрх! 9 хэмээн айлтгасанд тэр нь ийн; Одоод энэхүү 
улсад ийн; Та бээр үнэхээр сонсовч үл удах буй. Та бээр үнэхээр үзэв ч 
үл онох буй. 10 Энэхүү улсын нүдээрээ үл үзэн, чихээрээ үл сонсон, 
гэмшин үл итгэхийн тул тэдний зүрхүүдийг ширүүн болгон тэдний цусыг 
хүнд болгон, тэдний нүддийг хаан үйлд 11 хэмээн зарлиг болсонд би бээр 
ийн; Жахуа аа! Хэдий болтол буюу? хэмээн айлтгасанд тэр нь ийн; 
Балгадын суугчидгүйгээр хоосон болох бөгөөд гэрүүдийг хүнгүйгээр 
болох ба газрын бүрэнд эвдрэх бөгөөд, 12 Жахуагийн улсыг хол нүүлгэх 
ба, улсын дотор их орхигдол болох болтол болой. 13 Бас түүний дотор 
арван хувийн нэг хувь нь болох боловч тэр ч бас идэгдэх буй. Харин 
Тиртбинт хийгээд царс модод нь огтлогдовч хожуул нь үлэх мэт түүнчлэн 
ариун хөрөнгө нь улсын хожуул мэт болох буй хэмээн зарлиг болов.  

Долдугаар бүлэг  

1 Жич бас Жутамын Үжиеэ хөвгүүний хөвгүүн бөгөөтөл Иудегийн Ахижи 
хааны цагт Сирийн Ризин хаан хийгээд Израйлын хаан болсон 
Римелиагийн Фикэ хөвгүүн нь Иерусалимыг бүслэхийн тул ирэвч түүнийг 
дийлж эс чадав. 2 Тийн бөгөөд Сири нь Ефархимтэй нийлэлцэв хэмээн 
Давидын гэрт өгүүлэгдэхүйд, түүний зүрх хийгээд түүний улсын зүрхүүд 



нь салхиар хөдөлгөгдсөн ойн модод мэт хөдөлгөгдөв. 3 Тэр цагт Жахуа 
нь Ишиад ийн; Чи хийгээд чиний Шиеир Засуб хөвгүүн нь будагчийн 
тариалангийн замын дээр агч дээрх нуурын сувгийн тэнд Ахажитай 
уулзахаар одоод, түүнд ийн өгүүлрүүн; 4 хичнээн дуугүй байн, эд галдсан 
утаанд төлөгний хоёр сүүл хэмээвээс Сирийн Ризин хийгээд 
Римелиагийн хөвгүүний аймшигт хилэнгээс үл айн доорд зүрхт бүү 
болтугай. 5 Тэр юуны тул хэмээвээс, Сири хийгээд Ефархим ба Римелим 
хөвгүүн нь чиний тус муугаар зөвлөлдөж ийн; 6 бид бээр Иудегийн тус 
одож, түүнийг зовоон, өөрийн тул түүний дотор эвдрэлийг үүсгэн түүний 
дунд Дивтэлийн хөвгүүнийг хаан болгон тавъя хэмээн өгүүлэлцэнэ. 7 
Жахуа бурхан нь ийн; Тэр нь үл тогтон үл бүтэх буй. 8 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Сирийн тэргүүн нь Дамаск бөгөөд Дамаскийн тэргүүн нь Ризин 
буй. Тийн бөгөөд жаран таван жил болоход Ефархим нь улс бус болж 
эвдрэх больюу. 9 Бас Ефархимын тэргүүн хэмээвээс, Самари бөгөөд 
Самарийн тэргүүн нь Римелийн хөвгүүн мөн. Хэрвээ та үл итгэх бөгөөс 
үнэхээр та үл тогтох буй хэмээн зарлиг болно. 10 Жич бас Жахуа нь 
Ахижид дахин зарлиг болруун; Ахиж нь ийн; Би үл эрэн, Жахуаг үл 
шинжлэх буй. 13 хэмээн айлтагсанд тэр нь зарлиг болруун; Давидын гэр 
ээ! Эдүгээ сонсогтун! таны хүнийг залхууруулсан нь бага буюу. Харин та 
миний тул бурхныг ч залхууруулах буюу. 14 Тиймийн тул Жахуа нь өөрөө 
танд нэгэн бэлгийг өгнө хэмээвээс, Мана. нэгэн охин нь жирэмсэн болж 
нэг хөвгүүнийг төрөөд түүнийг Иману Ил хэмээн нэрийдэх буй. 15 Тэр нь 
мууг орхин сайныг сонгож мэдэхийн тул тос хийгээд зөгийн балыг идэх 
больюу. 16 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэрхүү хүүхний мууг орхин сайныг 
сонгож мэдэхээс урьд таныг зовоогч газар нь хоёр хааныг гээх больюу. 17 
Жич Ефархимын Иудегээсс салсан цагаас наана болоогүй цагийг Жахуа 
нь чамд хийгээд чиний улсад ба чиний эцгийн гэрт ирүүлэх больюу. 18 
Тийн бөгөөд Жахуа нь Екифидийн голын цаад хязгаарт агч батганад 
хийгээд Асирын газрын зөгийд эсгэрэх буй. 19 Тийн бөгөөд тэр нь ийн; 
Бүгдээр эзэнгүй бэлүүдэд хийгээд хавцгай нүхэнд ба хамаг хатгуурт ба 
моддын дээр хийгээд шугуйн дээр тогтох буюу. 20 Тэрхүү цагт Жахуа нь 
хөлсөлөн тонгоргоор хэмээвээс, голын цаана этгээдэд агчид болон 
Асирын хаанаар толгойн хийгээд хөлийн үсийг аван сахлыг ч авах буй. 21 
Бас тэрхүү өдөр нэгэн хүн нь нэгэн үнээ хийгээд хоёр хонийг тэжээх буй. 
22 Тийнхүү тэдний сүүний их болсны тул тэр нь тосыг идэх буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэр газарт хамаг үлэгчид нь тос хийгээд балыг идэх буй. 
23 Тэрхүү өдөр мянган үзмийн модтой газар нь өргөст халгай хийгээд 
хатгуурт модтой болох буй. 24 Тэнд сумт хийгээд нумт улс нь ирэх буй. 
Тэр юуны тул хэмээвээс, бүхэл газарт өргөст халгай хийгээд хатгуурт 
модод болох буй. 25 Тийнхүү хүрзээр аливаа малтагдах уулдад хийгээд 
өргөст халгай хийгээд хатгуурт моддооос айж хэн ч үл гарах буй. Харин 



тэд нь шаруудыг илгээхийн тул хийгээд бага малуудын гишгэхийн тул 
болох буй хэмээлээ.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Жич бас Жахуа нь надад зарлиг болруун; Нэг их цаасыг аваад, түүний 
дээр Мадир Салел Хэс Бэж хэмээн хүүний гуурсаар бичин үйлд. 2 хэмээн 
зарлиг болсонд би бээр Үжиеэ лам хийгээд Зибирикийн Зибэрие хөвгүүн 
хоёрыг үнэн гэрч нар болгон авав. 3 Тийн бөгөөд би тэр эм форофидод 
одов. Тэр ч жирэмсэн болоод хөвгүүнийг төрөв. Тийн бөгөөд Жахуа нь 
надад ийн; Түүнийг Мадир Салал Хэс Бэж хэмээн нэрийдэн үйлд. 4 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, тэр хүүхэн нь миний аав, миний эм хэмээн 
өгүүлэхүйг мэдэхээс урьд Дамаскийн баяжил хийгээд Самарийн олз нь 
Асирийн хааны өмнө аваачигдах буй хэмээн зарлиг болов. 5 Бас Жахуа 
нь надад зарлиг болруун; 6 Энэ улс нь Шилугийн удаан урсагч усыг 
огоорон, Рижин хийгээд Римлийн хөвгүүдэд баяссан буй. 7 Тиймийн тул 
Мана. Жахуа нь голын хүчит хийгээд их ус хэмээвээс Асирын хаан 
хийгээд түүний хамаг цог залийг тэдний дээр ирүүлэх буй. Тийн бөгөөд 
тэр нь өөрийн хамаг урсгалуудын дээр халин хамаг хөвгүүдийн дээр 
өнгөрөн, 8 Имау Ил ээ! Тэр нь Иудег өнгөрөн халин, дээгүүр яван хүзүүнд 
ч хүрэх буй. Бас тэр нь жигшүүрүүдээ дэлгэхдээ чиний газрын өргөнийг 
дүүргэх больюу. 9 Улсууд аа! Нөгчөгтүн! Тийнхүү эл та хэсэг хэсгээр 
эвдэгдэх буй. Хол газарт агчид аа! Сонсогтун! Биеэ бүслэгтүн! Тйинхүү та 
хэсэг хэсгээр эвдэгдэх буй. Биеэ бүслэгтүн! Тийнхүү та хэсэг хэсгээр 
эвдэгдэх больюу. 10 Хамтаар зөвлөлцөгтүн! Тийнхүү тэр нь хоосон болох 
буй. Үгийг өгүүлэлцэгтүн! Тийнхүү тэр нь үл тогтох буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, бурхан нь бидэнтэй амой. 11 Жахуа хэмээвээс, намайг энэхүү 
улсын замаар үл явуулан хүчит мутраар сурган ийн зарлиг болов. 12 
Энэхүү улсын аливаа эвтэй хэлэлцлэгээ хэмээхүйг та бээр эвтэй 
хэлэлцлэгээ хэмээн үл өгүүлэн, тэдний аюулаас үл айн бүү цочигтун! 13 
Чуулгадын Жахуаг аруин болгон хүндлэгтүн! Түүнээс айн түүнээс ч 
чичрэгтүн! 14 Бас тэр нь таны тул сүм болон, Израйлын хоёр гэрийн тул 
бүдрүлэх чулуу хийгээд элэглэлийн хад болон Иерусалимд суугчдын тул 
урхи хийгээд өлмий болох буй. 15 Тэдний олон нь бүдрэн унан эвдрэн 
өлмийдөгдөн баригдах болъюу. 16 Миний шавь нарын дунд гэрчлэлгээг 
хааж, захиаг тамгалан үйлд. 17 Бас би Яакувын гэрээс нүүрээ нуугч 
Жахуад найдан түүнийг хүлээх буй. 18 Мана. Би хийгээд Жахуагийн 
надад өгсөн хүүхэд ч Шиунагийн дээр суугч чуулгадын Жахуагаас бэлгэс 
хийгээд тэмдгүүд болой. 19 Тийн бөгөөд тэдний танд ийн; Шивнэн 
чалчигч зөнч хийгээд Зэлвичинэрийг бэдэр хэмээн өгүүлэхэд та бээр ийн 
хүн нь бурхныг үл эрэн, үхэгсдээс амьдуудын тул асуух буюу хэмээгтүн! 



20 Тогтоол хийгээд гэрчлэлгээг хэрэглэе. Хэрвээ тэд нь энэ үгээр эс 
өгүүлвээс, тэдэнд гэрэлгүйн тул тийм болой. Бас тэд нь цацраад 
үзэсгэлэн болоод үүнээр өнгөрөх буй. Тэд нь өлсөх цагтаа цурхиран, 
өөрийн хаан хийгээд бурхныг хараан дээшээ харах больюу. 22 Бас 
тэдний газрын дээр харахад төвөглөл хийгээд харанхуй ба, гаслангийн 
балар болох буй. Тийн бөгөөд тэд нь харанхуйд хөөгдөх больюу.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Тийн боловч эдүгээ зовогч газар нь харанхуй үл болох буй. Тэр нь урьд 
Яболон хийгээд Нэвтэлийн газрыг хөнгөлсөн боловч хойд цагт Иорданы 
чанад этгээдэд болон далайн мөрний дээр агч олон улсад Галилиаг 
хүндлэв. 2 Харанхуйд явсан улс нь их гэрлийг үзэв. Үүлний сүүдэрт 
суугчдад гэрэл нь гэгээрэв. 3 Чи эзэлгүүринийг үлэмжлүүлэн, баясгалант 
эс нэмэв. Тэд нь чиний өмнө тариалангийн жимсийг хураахын 
баясгалангаар баясан, олзыг хуваагчид мэт жаргана. 4 Тэр ююуны тул 
хэмээвээс, Митиеэний өдөрт мэт түүний буулга хийгээд мөрний дамжуур 
ба түүнийг хашигчийн шийдмийг эвдсэн буй. 5 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
зэвсэгтэй болсон цэргийн хүний аливаа ч цусны дотор норгогдсон хувцад 
нь түлэгдэх түлээ мэт галдагдах буй. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, бидэнд 
хүүхэн нь төрөгдсөн, бидэнд хөвгүүн ч өгөгдсэн буй. Эзэлгүүр нь түүний 
мөрний дээр болох буй. Бас тэр нь гайхамшигт хийгээд зөвлөгч ба хүчит 
бурхан хийгээд мөнх эцэг ба эвийн хаан хэмээн нэрийдэгдэх больюу. 7 
Түүний эзэлгүүриний нэмлэг хийгээд түүний эв нь эцэсгүй болох, тэр нь 
Давидын эзэлгүринийг засан, шүүврээр хийгээд үнэнээр эдүгээгээс 
мөнхөд тогтоохын тул түүний дээр суух буй. Чуулгадын Жахуагийн 
зүтгэлт нь үүнийг бүтээх больюу. 8 Жахуа нь Яакувт нэгэн зарлигийг 
илгээв. Тийн бөгөөд тэр нь Израйлыг ч тосов. 9 Тийн бөгөөд улс бүгдээр 
мэдэх буй хэмээвээс, хэмээн бардам хийгээд хатуу зүрхээрээ өгүүлэгч 
Ифариам хийгээд Самарид суугчид ч мэдэх буй. 10 Тоосгонууд нь унасан 
буй. Харин бид цавчигдсан чулуудаар үүдэх бөгөөд тошлогийн модод нь 
цавчигдсан буй. Харин бид эдний тул хуш модод болгох буй 11 Тиймийн 
Жахуа нь Рязиний эсэргүүцэгчдийг түүний тус босгон, түүний дайснуудыг 
нийлүүлэх больюу. 12 Сиритэн нь урьдаас болох бөгөөд филистит нь 
хойноос болох буй. Тэд нь ангайсан амаараа Израйлыг залгих буй. Тийн 
боловч түүний хилэн нь эс больсон буй. Харин түүний мутар нь 
сунгагдсаар амой. 13 Тэр юуны тул хэмээвээс, улс нь тэднийг таслагчид 
эс буцан, чуулгадын Жахуаг ч үл бэдэрнэ. 14 Тиймийн тул Жахуа нь 
Израйлын толгой хийгээд сүүл ба гишүүн хийгээд ишийг нэгэн өдөр 
таслах болъюу. 15 Толгой хэмээвээс, өтгөс хийгээд хүндтэн мөн. 16 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, энэ улсыг хөтөлбөрлөгчид нь тэднийг төөрүүлнэ. 



Бас хөтлөгдөгчид нь эвдэрнэ. 17 Тиймийн тул эзэн нь тэдний залуусын 
учир үл баясан, өнчид хийгээд бэлбэсдийг үл өршөөх буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, аливаа ч хүн нь мэхч болон бурууг үйлдэгч буй. Аливаа ч ам 
нь дэмийг өгүүлнэ. Тийн боловч түүний хилэн нь эс больсон буй. Харин 
түүний мутар нь сунгагдсаар амой. 18 Тэр юуны тул хэмээвээс, хилэнц нь 
гал мэт түлэн, өргөст халгай хийгээд хатгуурт моддыг галдан, ойн өтгөн 
моддыг түлэх буй. Тийн бөгөөд тэд нь утааны гарах мэт дэгдэх больюу. 
19 Чуулгадын Жахуагийн хилэнгээр газар нь харанхуй болох бөгөөд улс 
нь галын түлээ мэт болох буй. Ах дүү нь өөр зуураа үл хайрлалцах 
больюу. 20 Тийн бөгөөд хүн нь баруун этгээдээ булаавч өлсөх бөгөөд 
зүүн этгээдээ идэвч үл цадах больюу. Жич аливаа ч хүн нь өөрийн гарын 
махнаас идэх больюу. 21 Манасиш хийгээд Ифархим, Ифархим хийгээд 
Манасиш эд хоёул Иудегийн тус болох больюу. Тийн боловч түүний 
хилэн нь эс больсон буй. Харин түүний мутар нь сунгагдсаар амой.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Ядуунуудыг шүүврнээс холдуулахын тул хийгээд миний улсын 
үгээгүүнүүдийн зөвийг булаахын тул ба бэлбэсдийг олзоо болгохын тул 
хийгээд өнчдийг тонохын тул 2 зөв бус захиануудыг захигчид хийгээд 
гашуудалтнуудыг үүсгэн бичигчдэд зовлон болох больюу? 3 Холоос ирэх 
нэхлэгний өдөрт хийгээд эвдрэлийн цагт та юуг үйлдэх буюу? Та 
таслагдахын тул хаана одон, хүндлэлээ хаана орхих буюу? 4 Надгүйгээр 
тэд нь гянданд хоригдогсдын доор бөхийн алагдагсдын доор унах буй. 
Тийн боловч түүний хилэн нь эс булаасан буй. Харин түүний мутар нь 
сунгагдсаар амой. 5 Миний уурын очир болон миний хилэнгийн шийдмийг 
гартаа баригч Асиританд зовлон болох больюу. 6 Би түүнийг мэхт орны 
тус мэт илгээн, миний хилэнгийн улсын эдэлбэр хийгээд өмчийг аван, 
зээлийн шавар мэт гишгэхийг түүнд даалган өгөх буй. 7 Тийн боловч тэр 
нь энэ мэтийг үл санаачлан зүрхээрээ үүнийг үл санана. Харин олон 
ордыг эвдэн, тас цавчих нь түүний санаанд буй амой. 8 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь ийн; Миний ноёд нь бүрнээр хаад биш үү? 9 Кланд нь 
Кереимс мэт бөгөөд Хамад нь Арбид мэт ба Самари нь Дамаск мэт биш 
үү? 10 Миний гар нь хөргүүдийн эзэлгүрид хийгээд Самари ба 
Иерусалимаас дээр зурмал хөрөгтэй болсон эзэлгүридыг булаасан мэт. 
11 Би Самари хийгээд түүний хөргүүдэд хэр үйлдсэн мэтчилэн, 
Иерусалим хийгээд түүний хөргүүдэд үйлдэх бус буюу хэмээн өгүүлнэ. 12 
Тийн бүхий эзний Шиунагийн ууланд хийгээд Иерусалимд хамаг үйлдэх 
үйлээ дууссаны хойно, би Асирийн бардам зүрхний үр хийгээд түүний 
ихэмсэг зангийн оморхгийг засаглах больюу. 13 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
тэр нь ийн; Би өөрийн гарын хүчээр хийгээд өөрийн цэцнээр үүнийг 



үйлдэв. Тэр юуны тул хэмээвээс, би ухаантай буй. Бас би улсын 
хязгаарыг хөдөлгөн, тэдний шанг тонон, хүчит хүн мэт суугчдыг унагасан 
буй. 14 Бас миний гар нь улсын баяжлыг үүр мэт олсон бөгөөд орхигдсон 
өндгөд нь хураагддаг мэт, би хамаг Гажидыг хураасан буй. Тийн бөгөөд 
жигүүрээ хөдөлгөгч эсвээс амаа нээн дуун гарагч нэгэн ч үгүй бөлгөө 
хэмээн өгүлнэ. 15 Сүх нь цавчигчийн тус сайшаах буюу эсвээс хөрөө нь 
түүнийг хөдөлгөгчийг тус өөрөө зүтгэх буюу? Таяг нь түүнийг өргөгчийн 
тус хөдлөх буюу? Таяг нь мод бус мэтээр биеэ өргөх буюу? 16 Тиймийн 
тул Жахуа хэмээвээс, чуулгадын Жахуа нь түүний таргануудын дунд 
туранхайг илгээн түүний бардмын доор галын дөл мэт дөлийг ноцоох 
буюу. 17 Тийн бөгөөд Израйлын гэрэл нь гал болох бөгөөд түүний ариун 
нь дөл болоод, нэгэн өдөрт хатгуурт хийгээд өргөст халгайг түлэн, 18 
түүний ойн тариалангийн чимэг ба сүнс хийгээд биеийг ч түлэх буй. 
Тийнхүү нэг тэнхээгүй хүний уйдах мэт болох буй. 19 Тийн бөгөөд түүний 
ойн үйлдсэн модод нь бяцхан хүүхний бичиж болохын төдий өчүүхэн 
больюу. 20 Тийн бөгөөд тэр цагт Израйлын үлэгсэд хийгээд Яакувын 
гэрийн таслагчид нь тэднийг үл түшин, Израйлын ариун Жахуад үнэнээр 
түших больюу. 21 Үлэгсэд хэмээвээс, Яакуваас үлэгсэд нь аугаа хүчит 
бурханд буцах больюу. 22 Тэр юуны тул хэмээвээс, чиний Израйл улс нь 
далайн элс мэт боловч тэднээс ямагт үлдээл нь буцах больюу. 
Тогтоогдсон эвдрэл нь зөвөөр халих больюу. 24 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
чуулгадын Жахуа эзнйи зарлиг болсон нь ийн; Шиуна дээр суугч миний 
улс аа! Асиригаас бүү айгтун! Тэр нь таныг модоор дэлдэн, Египетийн 
ёсоор шийдмээ өргөх больюу. 25 Харин маш өчүүхэн цаг болоход тэдний 
эвдэрснээр миний хилэн хийгээд миний уур нь болих больюу. 26 Тийн 
бөгөөд чуулгадын Жахуа нь Орибын дэргэд агсан Михиалын алагдсан 
мэт далайн дээр очроо өргөсөн мэт нэгэн засгийг үүсгэн, Египетийн ёсоор 
өргөх больюу. 27 Тийн ахуйяа тэрхүү цагт ачаа нь чиний мөрнөөс автах 
бөгөөд түүний боолга нь чиний хүзүүнээс автах буй. Тослогдсоны учир 
боолго нь эвдэгдэх больюу. 28 Тэр нь Аядад ирэн, Микроныг өнгөрөөд 
тэргэсээ Микмэст хадгалав. 29 Тэр нь өнгөрөх газрыг өнгөрөөд, Кибэд 
буудалласан буй. Рамуд нь айв. Савэлийн Кибие нь зайлав. 30 Калимын 
охид оо! Дуугаран үйлд. Үгээгүү Анитод оо! Үүнийг Лиас хүртэл сонсгон 
үйлд. 31 Мадмина нь нүүнэ. Кибимд суугчид нь зайлахын тул цуглана. 32 
Тэр нь тэрхүү өдөр Новд байн Иерусалимын хад болон Шиунагийн охины 
уулын тус гараа хөдөлгөх больюу. 33 Мана. Чуулгадын Жахуа эзэн нь 
гишүүнийг аюулаар тас огтлох бөгөөд өндрүүд нь доошоо цавчигдах ба 
оморхгууд нь номхотгогдох больюу. 34 Тийн бөгөөд тэр нь ойн өтгөн 
моддыг төмрөөр цавчих буй. Ливанун ч хүчтэйгээр унагагдах больюу.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  



1 Тийн бүхий жишийн ишнээс нэгэн салаа гарах бөгөөд түүний үндсээс 
оруулга нь үрстэй болох буй. 2 Түүний дээр Жахуагийн тодотгол 
хэмээвээс цэцний хийгээд ухааны тодотгол ба зөвлөгөөний хийгээд 
хүчний тододгол ба мэдлийн хийгээд Жахуагаас ахуй тодотгол нь тогтон, 
3 түүнийг Жахуагаас айхаар түргэн ухаантай болгох буй. Тийнхүү тэр нь 
өөрийн нүдний үзсэн үл шүүн, өөрийн чихний сонссоноор үл зэмлэн, 4 
үгээгүү ядуунуудыг зөвөөр шүүн, дэлхийн номхнуудын тул шударгаар 
шийтгэх буй. Бас тэр нь дэлхийг өөрийн амны шийдмээр дэлдэн, өөрийн 
уруулын амьсгалаар хилэнцтэнийг алах больюу. 5 Зөв нь түүний 
бэлхүүсний бүс болох бөгөөд үнэн нь түүний зүрхний бүс болох мөн. 6 
Тийн бөгөөд чоно нь хургадтай хамтаар суух бөгөөд ирвэс нь ишигтэй 
хэвтэх ба тугал хийгээд залуу арслан ба шахмал мал нь хамт байх 
бөгөөд бяцхан хүүхэн нь тэднийг хөтлөх больюу. 7 Үхэр хийгээд өтөг нь 
бэлчих бөгөөд тэдний зулзагад нь хамтаар хэвтэх буй. Арслан нь шар 
мэт тарианы ишийг идэх больюу. 8 Хөхөгч хүүхэн нь тогойн нүхний тэнд 
нуух бөгөөд хөхнөөс салгагдсан хүүхэн нь цэцэгт могойн үүрийн дээр 
гараа тавих больюу. 9 Тэд нь Миний бүхийл ариун уулны дээр үл хорлон, 
үл эвдрүүлэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, ус нь далайг бүрхдэг мэт 
түүнчлэн дэлхий нь Жахуагийн мэдлэгээр дүүргэгдэх больюу. 10 Тэрхүү 
цагт жишийн нэгэн үндэс болох бөгөөд тэр нь улсын нэгэн тэмдэг болон 
байх буй. Түүнээс балай номтон нь асуух бөгөөд түүний амар нь цог 
жавхлант болох больюу. 11 Тийн бүхийд тэрхүү өдөрт Жахуа нь үлдсэн 
улсын үлдэгдлээ Асирис хийгээд Ешипетээс ба Бэтрус хийгээд Кусаас ба 
Илмас хийгээд Шинэрээс ба Хамадаас хийгээд далайн арлуудаас 
хураахын тул мутраа дахин сунгах больюу. 12 Бас тэр нь улсуудын тул 
тэмдгийг өргөн, далайн дөрвөн захаас Израйлын хаягдагсад хийгээд 
Иудегийн тархаагдсаныг цуглуулах больюу. 13 Ефариамын атаархал нь 
үгүй болох бөгөөд Иудегийн эсэргүүцэгчид нь таслагдах буй. Ефараим нь 
Иудед үл атаархах бөгөөд Иуде нь Ефараимын тус үл эсэргүүцэх больюу. 
14 Харин тэд нь Филистийн мөрний дээр баруун зүгт нисэн зүүн зүгт 
агчдыг хамтаар эвдрүүлэн Идум хийгээд Муабын дээр гараа тавих буй. 
Бас Аммунтан нь тэдний эрхэнд орох буй. 15 Жич Жахуа нь Египетийн 
далайн гармыг мөнхөд эвдэн, өөрийн хүчит салхиар мутраа голын дээр 
хөдөлгөн түүний долоон урсгалыг таслаад хүнийг хуурайгаар алсдуулах 
больюу. 16 Израйлын Египет газраас гарсан цагт агсан мэт, Асиригаас 
түүний үлдсэн улсын тул нэгэн зам болох больюу.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Тэрхүү цагт та ийн; Жахуа аа! Бид чамайг магтах буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чи бидний тус тул хилэгнэсэн боловч хилэнгээ болиулж 



намайг амруулсан буй. 2 Мана. Бурхан нь миний тонилгол болой. Би 
найдаж үл айх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа эзэн нь миний хүч 
хийгээд миний дуу болон миний тонилгол ч болов. 3 Тиймийн тул та 
тонилголын худгуудаас баясгалангаар усыг хутгах больюу хэмээн өгүүлэх 
буй. 4 Тэрхүү цагт та сайн Жахуаг магтан түүний нэрд дуудагтун! Түүний 
үйлсийг улсын дунд мэдүүлэн, түүний нэрийн өргөмжлөгдсөнийг 
сануулагтун! 5 Жахуад дуулагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь маш 
сайн үйлсийг үйлдсэн буй. Энэ нь бүхэл дэлхийн дээр мэдэгдэнэ. 6 
Шиунагийн дээр суугч аа! Дуудан эгшиглэн үйлд. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чиний дунд агч болон Израйлын ариун нь их болой хэмээн 
өгүүлэх буй.  

Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Амужийн Ишиа хөвгүүний Бабилоны учир үзсэн форофидлого 
хэмээвээс, 2 Өндөр уулны дээр тугийг өргөн, тэдний тэргүүлэгчдийн 
хаалганд орохын тул дуугаа чангаар өргөн гараа даллагтун! 3 Би өөрийн 
ариутгасанд захин, миний хилэнгийн тул өөрийн хүчтэн хийгээд миний 
байдалд баясагчдыг дуудав. 4 Уулны дотор их улс мэт олны чимээ 
болов. Улсын эзэлгүридийн их цуугиа болой. Жахуа нь цэргийн чуулганыг 
цуглуулна. 5 Тэд нь бүхэл газрыг эвдэхийн тул хол газраас огторгуйн 
хязгаараас ирэв. Тэд хэмээвээс Жахуа хийгээд түүний хилэнгийн 
зэвсгүүд бий. 6 Уйлагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуагийн өдөр нь 
ойр болоод, аугаа хүчтээс эвдрэл мэт болох буй. 7 Тиймийн тул хамаг 
гарууд нь сулрах бөгөөд аливаа хүний зүрх нь хайлах буй. 8 Тэд нь айх 
гаслан хийгээд гашуудал нь тэднийг барих, тэд ч төрөх болсон эм мэт 
зовж, бие биедээ гайхалцах буй. Тэдний нүүр ч дөл мэт болох больюу. 9 
Мана. Жахуагийн өдөр нь газрыг хооосруулахын тул хилэн хийгээд 
халуун уураар аймшигтайгаар ирнэ. Тэр нь түүний дээр агч хилэнцтэнийг 
эвдрүүлэн гаргах больюу. 10 Тэр юуны тул хэмээвээс, огторгуйн одод 
хийгээд оддын хураангуй нь гэрлээ үл өгөх бөгөөд нар нь гарахдаа 
харанхуй нь болох ба сар нь гэрлээ үл гийгүүлэх больюу. 11 Тийнхүү би 
дэлхийн дахиныг тэдний муугийн тул засаглан хилэнцтэнийг тэдний 
нүглийн тул засаглан, бардмуудын өндөр байдлыг болиулан хүчтэний 
оморхгийн доройтуулах буй. 12 Би хүний алтнаас эрдэнэ болгон, эрийг 
Офирын алтнаас эрдэнэ болгох больюу. 13 Тиймийн тул чуулгадын 
Жахуагийн хилэн хийгээд түүний аймшигт уурын өдөр би огторгуйг 
хөдөлгөн дэлхийг түүний суурианаас хөдөлгөх больюу. 14 Тийн бөгөөд 
тэр нь нэхэгдсэн буга мэт хийгээд хоньчин үгүй хонь мэт болох больюу. 
Тэдний хүн бүр өөрийн улсад буцан, өөрийн газарт зайлах больюу. 15 
Аливаа олдсон хүн нь цоо хатгагдах бөгөөд тэдэнтэй аливаа нийлсэн хүн 



нь илдээр унагагдах болъюу. 16 Тэдний хүүхэд нь тэдний өмнө 
хамхлагдах бөгөөд тэдний гэрүүд нь тоногдох ба тэдний гэргийс нь 
булаагдах больюу. 17 Мана. Би мөнгийг үл тоогч хийгээд алтыг үл 
таалагч Митийн улсыг тэдний тус сэрүүлэх больюу. 18 Тэдний нумууд нь 
залуусыг хамхлах, тэд ч умайн үрсийг үл өршөөх, тэдний нүдэд нь 
хүүхдийг үл хайрлах больюу. 19 Жич эзэлгүрдийн чимэг болон 
хэлтэйтний эрдэнийн үзэсгэлэн болсон Бабилон бурхны эвдрүүлсэн 
Содом хийгээд Гумур мэт болох больюу. 20 Тэнд хэнч насад үл суун үеэс 
үе болтол үл нутаглах буй. Арабын хүн нь майхнаа тэнд үл барих бөгөөд 
малчид ч сүргээ тэнд үл хэвтүүлэх болно. 21 Харин тэнд хээрийн ангууд 
нь хэвтэх бөгөөд тэдний гэрүүд нь жигүүрт амьтнаар дүүрэн болох буй. 
Догиуд нь тэнд суух бөгөөд хээрийн үстэн нь хараах больюу. 22 
Арлуудын ангууд нь тэдний хоосон гэрүүдэд дуудах бөгөөд луунууд нь 
тэдний тааламжит орд харшуудад дуудах больюу. Түүний цаг ойр бөгөөд 
түүний өдрүүд нь удаан үл болох больюу.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Харин Жахуа нь Яакувыг энэрэн Израйлыг сонгон, Тэдний газарт тавих 
буй. Бас оролтон нь тэдэнтэй нийлэлцэн Яакувын гэрт халдах больюу. 2 
Жич улсууд нь тэднийг аваад тэдний газарт авчрах буй. Израйлын гэр нь 
Жахуагийн оронд тэдний боолууд хийгээд шивэгчид болгон эзэлж 
тэднийг олз болгон аьан, тэднийг хашигчдыг эзлэх болой. 3 Тийн бүхуйеэ 
тэрхүү цагт Жахуа нь таны гашуудлаас хийгээд аюулаас ба, зарагдсан 
хатуу зарагдлаас амруулах больюу. 4 Тийн бөгөөд та Бабилоны тус энэ 
үлгэрийг аван ийн; Дарагч нь ямраар больсон алтан балгас нь яахан 
зогссон буй. 5 Жахуа нь хилэнцтэний шийдмийг эвдэн тэргүүлэгчдийн 
тулгуурыг эвдэв. 6 Хилэнгээрээ улсыг тасалбар үгүй таслагч хийгээд 
уураараа орныг эзлэгч нь саад үгүйеэ зүхэгдэнэ. 7 Бүхэл дэлхий нь амар 
хийгээд эвт болоод жаргалт дууг дуулна. 8 Жич нарс модод хийгээд 
Ливанунгийн хуш модод нь чиний учир баясалцан ийн; Чиний унагасаар 
цавчигч нь бидний тус эс ирэв хэмээх больюу. 9 Доороос үхэгсдийн орон 
нь чамайг угтахын тул хөдлөн чиний тул үхэгсэд хийгээд дэлхийн 
эрхмүүдийг хөдөлгөнө. Улсуудын хамаг хаад нь ширээнээсээ бууна. 10 
Тэд бүгдээр чамд ийн өгүүлэх; Чи бид мэт хүчгүй болон бидэнтэй адил 
болов уу? 11 Чиний их бардам хийгээд чиний хуурын дуу нь булшинд 
буулагдав. Улаан хорхой нь чиний дор дэвсгэр болох бөгөөд өтнүүд нь 
чиний хөнжил болох буй. 12 Аяа, гялбаат цолмоон! Чи огторгуйгаас яахин 
унав аа! Улсуудыг дийлэгчдээ! Чи яахан газарт цавчигдав аа. 13 Чи 
зүрхэндээ ийн; Би огторгуйд дээд ширээгээ бурхны оддоос өндөр болгон 
чуулганы уулны хойд этгээдэд суух буй. 14 Би үүлдээс өндөр дээд 



дээргүй дээд мэт болох буй. 15 хэмээн өгүүлсэн боловч чи тамд хийгээд 
нүхний этгээдэд унагаагдах больюу. 16 Чамайг үзэгчид нь чамайг сайтар 
харан, чамайг сэтгэгчийн дэлхийг чичрүүлэн эзэлгүрдийг хөдөлгөн, 17 
Ертөнцийг говь мэт болгон түүний балгадыг эвдэн гянданы дотор агчдаа 
гэрт эс тавигч хүн нь энэ буюу хэмээн өгүүлэх буй. 18 Улсуудын хамаг 
хаад хэмээвээс, бүгдээр өөр өөрийн гэрийн дотор алдартайгаар хэвтэнэ. 
19 Харин чи жигшүүрт гишүү мэт нүхний чулуунуудад одож, илдээр цоо 
хатгагдан алагдагсдын хувцас мэт хөлөөр гишгэгдэн, үхдэл мэт 
булшнаасаа хаягдсан буй. 20 Чи орноо эвдэн, улсаа алсны тул тэдэнтэй 
хамтаар үл булагдах буй. Бурууг үйлдэгчдийн үр мөнхөд үл өргөмжлөгдөх 
буй. 21 Эцэг нарын хилэнцийн тул хөвгүүдэд аллагыг бэлдэгтүн! Тэд нь 
үл босон газрыг үл эзлэн балгадаар дэлхийн нүүрийг үл дүүргэх болтугай! 
22 Тэр юуны тул хэмээвээс, чуулгадын Жахуа нь ийн; Би тэдний тус 
босоод Бабилоноос нэр хийгээд үлдээл ба хөвгүүн хийгээд ачийг таслах 
больюу. 23 Жич би түүнийг зараануудын нутаг хийгээд усдын нуур 
болгон, эвдрэлийн хамуураар хамах буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь 
зарлиг болно. 24 Чуулгадын Жахуагийн тангараглсан зарлиг болсон нь 
ийн; Үнэхээр миний санасан нь бүтэх бөгөөд миний зориглосон нь тогтох 
буй хэмээвээс 25 би Асирийн улсыг миний газарт эвдэн, миний уулсын 
дээр гишгэх буй. Тэр цагт түүний боолго нь тэдний дээрээс хагацах 
бөгөөд түүний ачаа нь тэдний мөрнөөс хагацах больюу. 26 Бүхэл дэлхийн 
учир тогтоогдсон тогтоол нь энэ буй бөгөөд хамаг улсуудын дээр 
сунгагдсан мутар нь энэ буй. 27 Тэр юуны тул хэмээвээс, чуулгадын 
Жахуа нь үүний тогтоосон бөгөөд хэн хоосруулах буюу? Түүний мутар нь 
сунгагдсан бөгөөд хэн буцааж чадах буюу? 28 Бас Ахиж хааны нөгчсөний 
жилд форофидлогдсон нь ийн; 29 Бүхэл Филишитна аа! Чамайг дэлдэгч 
шийдмийн эвдэрсний тул баясан бүү үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
могойн үлдэснээс хорт могой гарах бөгөөд түүний жимс нь нисэгч галт 
могой болох больюу. 30 Үгээгүүнүүдийн тэргүүн төрөгдсөн нь тэжээгдэх 
бөгөөд ядуунууд нь аймшиггүйгээр хэвтэх буй. Харин би таны үндсийг 
өлсгөлөн зудаар үхүүлэх бөгөөд тэр нь танаас үлэгсдийг алах больюу. 31 
Хаалга аа! Зөөлөн үйлд. Балгад аа! Цурхиран үйлд. Флишитан аа! Чи 
бүрнээр эвдрүүлэгдэв. Тэр юуны тул хэмээвээс, хойд зүгээс утаа гарав. 
Хэн ч өөрийн ангиас хагацсан бус буюу. 32 Тийнхүү улсуудын элчист юу 
хариу өгүүлэгдэх буюу? хэмээвээс, Жахуа нь Шиунаг суурилсан буй. 
Түүний улсын үгээгүүнүүд нь түүний дотор хоргодох буй хэмээн 
өгүүлэгдэх больюу.  

Арван тавдугаар бүлэг  



1 Мувабын учир форофидлого, тэр юу хэмээвээс, Мувабын гэр нь 
шөнөөр хоосруулагдан дуугүй болох буй. Тэр юу хэмээвээс, Мувабын гэр 
нь шөнөөр хоосрулагдан, дуугүй болох буй. 2 Тэр нь Байд хийгээд Жибум 
хэмээгч өндөр ордод уйлахын тул одов. Муваб нь Нибу хийгээд Митэвийн 
учир уйлах буй. Тэд бүгдээрийн толгойнууд нь халцгай болгогдох бөгөөд 
тэдний сахал ч автах больюу. 3 Тэд нь Ехлидээн биеэн өрмөгөөр бүслэх 
буй. Аливаа хүн нь өөрийн гэрийн оройн дээр хийгээд Ехлидэд маш ихэд 
уйлан уйлах буй. 4 Хишбун хийгээд Илиалам нь цурхирах бөгөөд тэдний 
дуу нь Зэ Хэжи хүртэл сонсдох буй. Тиймийн тул Мувабын зэвсэгтэн 
цурхирах бөгөөд, түүний амь нь түүнд зовлонт болох буй. 5 Миний зүрх 
нь Мувабын тул цурхирах буй. Түүний зайлагчид нь залуу зүгээр мэт Зубр 
хүртэл хэрж Лөхэдийн өгсүү газарт гарч Хуруунайманы замаар эвдрэлийн 
бархирлыг гаргах буй. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, Нимримийн усад нь 
хоосрох, бас өвс хагдарсан бөгөөд нуга нь хатсан ба аливаа ногоон юм 
үгүй болов. 7 Тиймийн тул тэд нь олсон баяжил хийгээд хадгалснаа 
бургаснуудын булагт аваачих буй. 8 Тэр юуны тул хэмээвээс, цурхирал 
нь Мувабын хязгаар хүртэл хүрсэн бөгөөд түүний уйллага нь Иклим 
хүртэл хүрсэн буй. Уйллага нь Бир Илимд ч хүрсэн буй. 9 Тэр юуны тулд 
хэмээвээс, Димуны усад нь цусаар дүүрэх буй. Тийн боловч би Димунд 
бус юмнуудыг хүргэн Мувабын дутаагчид хийгээд газарт үлэгсдийн дээр 
арслангуудыг илгээх буй.  

Арван зургадугаар бүлэг  

1 Шилагаас говиор Шиунагийн охидын уул хүртэл газрын эзлэгчийн 
хургадыг илгээгтүн! 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, үүрээс хаягдаад төөрсөн 
шувуу мэт, Мувабын охид нь Арнун Оломд болох больюу. 3 Зөвлөгөөнийг 
аваад шүүврийг үүсгэгтүн! Өдрийн дунд сүүдрээ шөнө мэт болгон, 
гаргагдагсдыг нуун төөрөгчидийг бүү тушаагтун! 4 Мувабаас гаргагдсан 
нь чамтай суух болтугай! Тэднийг эвдэгчийн нүүрээс бүрхэн үйлд. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, дээрэмлэгч нь эцэстээн хүрэв. Эвдэгч нь үгүй болов. 
Дарагчид ч газраас хоосруулагдав. 5 Ширээ нь хайраар тогтоогдох 
бөгөөд түүний дээр Давидын майхны дотор суугч аа! Шүүж шүүврийг 
бэдрэн, зөвийг яаруулах буй. 6 Бид Мувабын оморхогийн учир сонсов. 
Тэр нь маш оморхог буй. Түүний худал нь түүний ихэмсэг байдал хийгээд 
омгорхог ба хилэнгээр үл тогтох больюу. 7 Тиймийн тул Муваб нь 
Мувабын учир цурхирах буй. Аливаа ч хүн нь цурхиран Кэрхэрисын бат 
хүрээний учир гашуудах буй. Үнэхээр тэр нь эвдэгдэв. 8 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Хишбуны тариалангийн хийгээд Шибмэгийн үзмийн ишнүүд нь 
хатна. Балай номтоны ноёд нь түүний үрст гишүүдийг эвдсэн буй. Тэд нь 
Зажир хүртэл хүрэн говиор төөрөв. Түүний салаанууд нь дэлгэрч далайг 



өнгөрөв. 9 Тиймийн тул би Зажирын уйлснаар Шибмэгийн учир уйлах буй. 
Хишбун хийгээд Илиалан аа! Би нулимсаараа таныг услах болно. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, таны зуны жимс ба тариаг хураах цагийн жаргалт 
дуу нь үгүй болов. 10 Үрст тариалангаас баясгалан хийгээд жаргалан нь 
аваачигдав. Үзмийн тариалангуудын дотор дуулах дуу үл сонсдох, 
цэнэглдэх дуу ч үл болох бөгөөд шахагч нь өөрийн савын дотор үзмийн 
ундааг үл шахах буй. Би үзмийг хураахын цэнгэлдэхийг зогсоов. 11 
Тиймийн тул миний зүрх нь Мувабын тул бишгүүр мэт дуу гаран 
Кирдэрисын тул миний дотор нь бишгүүр мэт дуу гаргах буй. 12 Тийн ахуй 
Мувабын өндөр ордоос цуцарсны үзэгдэхэд тэр нь өөрийн сүмд 
залбирахын тул ирэх буй. Тийм боловч тэр нь үл чадах болой. 13 Тэр 
цагаас аван Жахуагийн Мувабын учир зарлиг болсон нь энэ мэт болой. 
14 Харин эдүгээ Жахуа нь ийн хөлсөлсний жилүүд мэт гурван жилийн 
дотор Мувабын бардам нь түүний хамаг улстай хоосруулагдах бөгөөд 
үлэгсэд нь өчүүхэн болон хүчгүй болох больюу.  

Арван долдугаар бүлэг  

1 Дамаскийн учир форофидлого. Мана. Дамаск нь балгасан болохуяа 
болиод эвдрэлийн овоо болох буй. 2 Аруварын балгад нь огоорогдон 
сүргийн хэвтэх газрууд болох, тэнд тэд нь хэвтэх бөгөөд хэн ч тэднийг үл 
айлгах 3 Ифираймын бат гэр хийгээд Дамаскийн эзэлгүрэн нь болих 
бөгөөд Сирийн үлэгсэд нь Израйлын хөвгүүдийн цог жавхлантай адил 
болох буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиг болно. 4 Бас тэрхүү цагт 
Якувын цог жавхлан нь буух бөгөөд түүний мяраат мах нь туранхай болох 
больюу. 5 Бас хадагч хүн нь тариаг хураан гараараа хаддаг мэт, бас 
Рифхим балын дотор гуурсыг хураадаг мэт болох больюу. 6 Тийнхүү тост 
модны жимсний унагагдахад дээрх гишүүний оройд хоёр эсвээс гурван 
жимс ба үрт гишүүний дээр дөрвөн, эсвээс таван жимс үлдэг мэт 
түүнчлэн нэг үлдээл нь үлдэх буй хэмээн Израйлын Жахува бурхан нь 
зарлиг болно. 7 Тэрхүү цагт хүн нь түүнийг бүтээгчдээ ширтэх бөгөөд 
түүний нүдэд нь Израйлын ариуныг харах буй. 8 Тэр нь өөрийн гарын 
үйлдсэн тахилын ширээг үл хэрэглэн өөрийн хуруудын үйлдсэн хөрөг 
хийгээд дүрсүүдийг үл хүндлэх буй. 9 Тэр цагт түүний бат балгад нь 
Израйлын хөвгүүдийн тул орхисон гишүүн хийгээд дээрх салаа мэт болох 
буй. Тэнд их хоосрол болох буй. 10 Чи өөрийн тонилголын Бурханыг 
мартан өөрийн хүчний хадыг эс санасны тул үзэсгэлэнт тариануудыг 
тарин тэдний дээр бус гишүүдийг суулгах буй. 11 Тэрхүү цагт чи тарьснаа 
ургуулан өглөг үр хөрөнгөө дэлбэрүүлэх буй. Харин эзэлсэн цагт 
хураасан жимс нь аваачигдах буй. Тийнхүү найдлагагүй гашуудлын өдөр 
болох буй. 12 Далайн цуугиан мэт цуугигч олон улсын чуулган хийгээд 



хүчит усдын чимээ мэт чимээг үүсгэгч улсуудад зовлон болох больюу. 13 
Улсууд нь олон усдын чимээ мэт чимээ үүсгэх буй. Харин бурхан нь 
тэднийг хорих буй. Тийнхүү тэд нь хол дутааж салхины өмнө уулны хэвэг 
хийсгэгддэг мэт шуурганы өмнө мухуригч юм мэт хөөгдөх буй. 14 Бас 
Мана. үдшийн цагт зовлон болох бөгөөд өглөөгөөс урьд тэр нь үгүй буй. 
Энэ нь биднийг дээрэмчдийн хувь болон биднийг тоногчдын өмч болой.  

Арван наймдугаар бүлэг  

1 Күшийн голуудын чанад агч далайгаар сүүдэрлэгдсэн оронд зовлон 
болох больюу. 2 Тэр нь далайгаар болон их усдын дээр хулсан онгоцын 
дотор элчсийг илгээмой. Хурдан элчис ээ! Тараагдан таслагдсан улс 
болон анханд аймшигт улс ба хэмжигдэн гишгэгдсэн улс ба голуудын 
эвдсэн газарт нь улсад одогтун! 3 Уулны дээр тэмдгийн тавигдахыг 
ертөнцийн дээр хамаг суугчид хийгээд дэлхийн дээр нутаглагчид нь үзэн, 
бүрээний татахад сонсох буй. 4 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь надад 
ийн зарлиг болов. Би амарч борооны хойно агч цэлмэг халуун мэт 
хийгээд тариаг хураахын халуунд агч сүүдэрт үүл мэт өөрийн суух газрыг 
харах буй. 5 Тэр юуны тул хэмээвээс, тариаг хураахаас урьд цэцгийн 
боловсроход цэцгийн төгс үзмийн жимс болоход гишүүд нь цавчуураар 
огтлогдох бөгөөд салаанууд нь огтлогдон аваачигдах буй. 6 Тэр нь 
хамтаар уулдын шувуудад хийгээд газрын ангуудад үлдэх буй. Тийнхүү 
шувууд нь тэдний дээр зогсох бөгөөд газрын ангууд нь өвөлжих больюу. 7 
Тэр цагт тархаагдан таслагдсан улс болон анхнаас аймшигт улс ба 
хэмигдэн гишгэгдсэн улс ба голуудын эвдсэн газарт улсаас чуулгадын 
Жахуагийн нэрийн орон болсон Шиуна уулны тэнд чуулгадын Жахуад нэг 
бэлэг авчрагдах больюу.  

Арван есдүгээр бүлэг  

1 Икфидын учир форофидлолого, Мана. Жахуа нь түргэн үүлний дээр 
яван Икфидид өөд болно. Тийн бөгөөд Икфидын бурхад нь түүний өмнө 
хөдлөх бөгөөд Икфидын зүрх ч түүний дотор хайлах буй. 2 Тийнхүү би 
Икфидтаныг Икфидтэний тус эсэргүүцүүлэх, тэдний аливаа ч хүн нь ах 
дүүгээн тус хийгээд нөхөддөө тус ба балгасад нь балгасны тус хийгээд 
эзэлгүрэн нь эзэлгүрний тус дайлалдах больюу. 3 Икфидын зүрх нь 
түүний дотор хоосруулагдах, би ч тэдний зөвлөлгөөнийг эвдэх буй. 
Тийнхүү тэд нь хөргүүд хийгээд зөнч нар нь ба Залвич нар хийгээд 
шинжигчдээс асуух больюу. 4 Бас би Икфидын улсыг зовоох 
тэргүүлэгчийн эрхэнд өгөн, тэдний дээр аймшигт хааныг эзлэх буй хэмээн 
чуулгадын Жахуа эзэн нь зарлиглана. 5 Жич далайн ус нь дуусах бөгөөд 
голууд нь хатан ширгэх буй. 6 Бас мөрд нь өмхий болох бөгөөд хаагдсан 



голууд нь хад үгүй болох ба хулс нь хийгээд зэгс ч хувхайрах больюу. 7 
Голын дэргэд болон галын адгийн дэргэд агч өвс хийгээд булгийн дэргэд 
аливаа ч таригдсан нь хувхайран тараагдан үгүй болох буй. 8 Бас загасч 
нар нь гашуудах бөгөөд голд гохыг хамаг хаягчид нь уйлах ба усны дээр 
доор өлмийгээн дэлгэгчид нь уйдах больюу. 9 Нарийн гэмийг эгээрэгчид 
хийгээд сүлжмэл үйлдвэрийг үйлдэгчид нь ичих буй. 10 Жич хөлсөөр 
нууруудыг үйлдэгчид нь үйлдвэртээ эвдрэх больюу. 11 Үнэхээр Жуваны 
тэргүүлэгчид нь ухаангүй болов. Фараугийн ухаант зөвлөгчдийн зөвлөгөө 
нь мунхаг болов. Та Фарауд би ухаантны хөвгүүн болон эртний цагийн 
хаадын хөвгүүн буй хэмээн захиж өгүүлж чадах буюу? 12 Тэд нь хаана 
буюу чиний ухаантан нь хаана буюу? Тэд нь эдүгээ чамд үзүүлэн 
чуулгадын Жахуагийн Икфидын тус юу тогтоосныг мэдүүлэх болтугай! 13 
Жуваны тэргүүлэгчид нь ухаангүй болов. Уфагийн тэргүүлэгчид нь 
мэхлэгдэв. Икфидын овгуудын удирдагчид нь түүнийг төөрүүлэв. 14 
Жахуа нь түүний дунд буруут сэтгэлийг хольсон буй. Тийн бөгөөд согтуу 
хүний бөөлжихдөө гэлбэлздэг мэт, түүнчлэн тэд нь Икфидыг түүний хамаг 
үйлсээр төөрүүлсэн буй. 15 Тийнхүү толгойгоон хийгээд, сүүлийн 
салааны хийгээд ишийн үйлдэх Икфидэд үлү болох буй. 16 Тэрхүү цагт 
Икфид нь үйлдвэр нь эм хүн мэт болон Жахуагийн мутраа түүний дээр 
хөдөлгөгчөөс айн цочих буй. 17 Жич Ицдегийн орон нь Икфидад аймшиг 
болох, чуулгадын Жахуагийн тэдний тус зөвлөсөн хийгээд шийтгэсний 
учир аливаа өгүлэгч нь айх буй. 18 Тэрхүү өдөр Икфид газрын дотор 
таван балгас нь Ханаваны хэлбэр өгүүлэн, чуулгадын Жахуад 
тангараглах буй. Тэдний нэг нь эвдрэлийн балгас хэмээн нэрийдэгдэх 
больюу. 19 Тэрхүү цагт Икфид газрын дотор нэг тахилын ширээ нь 
Жахуад болох бөгөөд, түүний хязгаарт нэг багана нь Жахуад болох 
больюу. 20 Тийн бөгөөд тэр нь Жахуад тэмдэг хийгээд гэрчилгээ болохын 
тул байх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь дарагчдын учир Жахуад 
дуудах бөгөөд тэр нь нэгэн тонилгогч хийгээд нэхэгчийг илгээх бөгөөд тэр 
нь тэднийг аврах буй. 21 Бас тэрхүү цагт Жахуа нь Икфидын улсад 
мэдэгдэх бөгөөд Икфидын улс ч түүнийг мэдэн, тахил хийгээд өргөлийг 
үйлдэн, тангаргийг тангараглаад бүтээх буюу. 22 Жахуа нь Икфидыг 
таслан, тасалсны хойно эдгээх буй. Тийнхүү тэд нь Жахуад буцах буй. 
Тэр ч тэдний залбирлыг сонсож тэднийг эдгээх больюу. 23 Тэрхүү цагт 
Икфидээс Асириа хүртэл нэг зам болох бөгөөд Асириатан нь Икфидад 
одох бөгөөд Икфидтан ч Асириатанд одох буй. Бас Икфидтэн нь 
Асириатантай хамт зарагдалцах буй. 24 Тэрхүү цагт Израйл нь Икфид 
хийгээд Асириатай гурав дахь болон газрын дунд адистид болох буй. 25 
Тэднийг Жахуа нь адислан ийн; Миний улс болсон Икифид ба миний 
мутрын үйлдвэр, үйлдвэр болсон Асирияа миний өмч болсон Израйл нь 
адистидлагдах болтугай! хэмээн зарлиг болох буй.  



Хорьдугаар бүлэг  

1 Асириагийн Саркан хааны илгээсэн Тардан хэмээгчийн Ашидудад 
хүргээд түүний тус дайлалцан түүний авсан жилд 2 тэрхүү цагт Жахуа нь 
Амукийн Ишиа хөвгүүдээр зарлиг болруун; Одоод өрмөгийг бэлхүүснээсэ 
тайлан, гутлаа хөлөөсөө тайлан үйлд, хэмээн зарлиг болсонд тэр нь тэр 
мэтээр үйлдэн, нүцгэн хийгээд гуталгүйгээр явав. 3 Жич Жахуа нь ийн; 
Миний Ишиа боол нь Икфид хийгээд Күсэд бэлэг хийгээд, гайхамшиг 
болоод, гурван жилийн туршаар нуцгэн хийгээд гуталгүйгээр явсан мэт 4 
түүнчлэн Ашириагийн хаан нь Икфидыг ичээхийн тул олз болсон 
Икфидтэн хийгээд нүүлгэгдсэн Күстэн хэмээвээс залуус хийгээд хөгшдийг 
нүцгэн хийгээд гуталгүйгээр ба эс бүрхэгдсэн бэлхүүстээр аваачих буй. 5 
Тийнхүү тэд нь айж, өөрийн найдамжит Күс хийгээд алдаршилт Икфидээс 
ичих больюу. 6 Жич энэхүү оронд суугчид нь тэрхүү өдөр ийн; Мана. Бид 
Ашириагийн хаанаас аврагдахын тул зайлавч бидний найдлага нь энэ 
мэт буй. Бид яаж дутаах буюу.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг  

1 Далайн говийн учир форофидлолго. Өмнө зүгээр хуй салхи нь өнгөрдөг 
мэт түүнчлэн тэр нь говиос болон аймшигт газраас ирэх буй. 2 Нэгэн 
гашуудалт үзэгдэл нь надад мэдүүлэгдэв. Хуурмагч нь хуурна. Тоногч нь 
тононо. Илам аа! Од. Мития аа! Хүрээлэн үйлд. Түүний хамаг санаа 
алдахыг би зогсоох буй. 3 Тиймийн тул миний бэлхүүс нь ихэд өвдөн, 
хөвгүүнийг төрөх болсон эмийн зовлон мэт зовлонгоор баригдав. Би 
түүнийг сонсоод бөхийлгөгдөн түүнийг үзээд гомдов. 4 Миний зүрх нь 
уймар болов. Айлган нь намайг барьсан буй. Тэр нь миний хүссэн шөнийг 
аюулд хувилгав. 5 Ширээг бэлдэн сахигчидыг сахиулан идэн уун үйлд. 
Тэргүүлэгчид ээ! Босоод бамбайг тосологтун! 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
эзэн нь надад ийн; Одоод үзсэнээ мэдүүлэх сахигчийг байлган үйлд! 
хэмээн зарлиг болсон буй. 7 Тийн бөгөөд тэр нь морийг унагч хоёр хүн 
хийгээд илжгийг унагчид ба тэмээг унагчидыг үзээд их ажиглалаар сайтар 
сонсов. 8 Жич тэр нь арслан мэт дуудан ийн; Миний эзээн! Би өдрийн 
цагт үргэлжид сахин шөнийг дуустал харуулдан байдаг. 9 Мана. Морийг 
унагч хоёр хүн нь ирээд ийн өгүүлэв. Бабилон нь унав. Унав. Хамаг 
бурхадын зурсан хөргүүд нь газар хүртэл эвдэгдэв хэмээжээ. 10 Аяа, 
миний цохиосон талх хийгээд миний үтрэмний тариа аа! Би Израйлын 
бурхан болон чуулгадын Жахуагаас сонссоноо танд өгүүлэв. 11 Идүмийн 
учир форофидлолго. Тэр Сиригээс надад дуудан ийн; Сахигч аа! Шөнийн 
учир юу буй буюу? Сахигч аа! Шөнийн учир юу буй буюу? 12 хэмээсэнд 
сахигч нь ийн; Өглөө нь бас шөнө ч ирнэ. Хэрвээ та асуух бөгөөс 
асуугтун! Буцаж ирэгтүн! 13 Арабын учир форофидлолго, Диданимын 



аялагч чуулгад аа! Та Арабын ойн дотор хонох буй. 14 Тима газарт 
суугчид аа! Умдаасагчид усыг авчиран дутаагчийн талхтайгаар угтагтун! 
15 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь илдүүдээс дутаан суулагдасан илдээс 
хийгээд татагдсан нумнаас ба дайны гашуудалаас дутаав. 16 Тэр юуны 
тул хэмээвээс, Жахуагийн надад зарлиг болсон нь ийн; Хөлслөгдсөний 
жилүүд мэт нэг жилийн дотор хитэрийн хамаг алдар нь үгүй болох буй. 17 
Жич Хитэхтэний харвагчид болон хүчит улсын үлдсэн тоо нь буух буй. 
Тэр юуны тул хэмээвээс, Израйлын Жахуа бурхан нь зарлиг болсон буй.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг  

1 Зөн үзэгдэлт Балан учир форофидлолго. Чиний бүрнээр гэрийн оройн 
дээр гарсан шалтаг нь юу буюу? 2 Их цуугиат болон олон улсад ба 
цэнгэлт балгас аа! Чиний алагдсан улс нь илдээр эс алагдан дайнд ч эс 
үхэв. 3 Чиний хамаг тэргүүлэгчид нь хамтаар дутаан, харвагчидаар 
хүлэгдэв. Холоос дутаагсад болон чиний дотор олдогсод нь хамтаар 
хүлэгдэв. 4 Тиймийн тул би ийн; Надаас холдогтун! Би гашуудан уйлах 
буй. Миний улсын охины эвдрэлийн учир намайг амаруулахуйа бүү 
шамдагтун! хэмээн өгүүлэв. 5 Тэр юуны тул хэмээвээс, зөн үзэгдэлт 
Балын дотор чуулгадын Жахуа бурхны өдөр болов хэмээвээс зовоох 
хийгээд гишгэх ба түвээлгэх өдөр болов. Хэрмийг эвдэхэд бархирал нь 
ууланд хүрнэ. 6 Жич Илим нь улсад тэргэс хийгээд морьт улстай 
саадагийг өргөдөг бөгөөд Гир нь бамбайг гаргана. 7 Тийн ахуйд таны 
эрхэм Балууд нь тэргэсээр дүүрэн болох бөгөөд морьт улс нь үүдний тус 
зэргэлэх больюу. 8 Тийнхүү тэр өдөр түүний Иудегийн бүрхүүлийг авахад 
чи ойн гэрийн зэвсэгт харах буй. 9 Та Давидын балгасын хэрмийн 
эвдрэлүүд олон хэмээн үзэн доорхи нуурын усыг цуулгална. 10 Жич та 
Иерусалимын гэрүүдийг тоолон хүрээг бататгахын тул гэрүүдийг эвдэнэ. 
11 Та хоёр хэрмийн хооронд хуучин нуурын усны сувагийг үйлдэнэ. 
Харин түүний үйлдэгчийг та үл хэрэглэн түүнийг өн цагт бүтээгчид үл 
ширтэнэ. 12 Тэрхүү өдөр чуулгадын Жахуа эзэн нь уйлах хийгээд 
гашуудах ба толгойг тонилгуулах хийгээд өрмөгийн өмсөхүеэ дуудсан 
бөлгөө. 13 Харин Мана. баясгалан хийгээд жаргалан ба шаруудыг алах 
хийгээд хонидыг алах ба махыг идэн үзмийн ундааг уух бөлгөө. Бас ийн; 
Бид идэн ууя. Тэр юуны тул хэмээвээс, бид маргааш үхэх буй хэмээв. 14 
Тиймийн тул чуулгадын Жахуагаас миний чихэнд мэдүүлэгдсэн нь ийн; 
Таны үхтэл энэ таны хилэнц нь танаас үл арилгагдах буй хэмээн 
чуулгадын Жахуа нь зарлиг болов. 15 Чуулгадын Жахуа эзэн нь ийн; 
Энэхүү санг сахигч болон гэрийн дээр агч шивнээд одоод ийн өгүүл. 16 
Аяа, булшаа өндөр газарт цавчин хадын дээр нутгийг биедээ малтагч аа! 
Чи энд нэг булшийг малтсан атал, чамд энд юу буй буюу. Бас хэн буй 



буюу. 17 Мана. Жахуа нь чамайг хүчит нүүлгээр аваачин үнэхээр чамайг 
ороогоод 18 чамайг нэг бөмбөг мэт их оронд хүчтэйгээр эргүүлэн 
мухируулах буй. Аяа, өөрийн эзний гэрийн ичгүүр ээ! Чи тэнд үхэх бөгөөд 
чиний алдарт тэргэс нь тэнд байх буй. 19 Бас би чиний агсан газраас 
чамайг хөөх буй. Тэр ч чиний байдлаас чамайг унагах буй. 20 Тийн 
бөгөөс тэрхүү өдөр би миний боол болсон Халкиагийн Илиаким 
хөвгүүнийг дуудаад 21 түүнийг чиний дээлээр хувцаслан чиний бүсээр 
түүнийг хүч болгоод эзэлгүрнийг түүний гарт тушаах, тийнхүү тэр нь 
Иерусалимын суугчидад хийгээд Иудегийн гэрт эцэг болох больюу. 22 
Жич би түүнийг мөрний дээр Давидын гэрийн түлхүүрийг тавих, тийнхүү 
түүний нээхэд хэн ч үл хаах, түүнийг хаахад хэн ч үл нээх буй. Бас би 
түүнийг хадаас болгон бат газарт шаах буй. Жич, тэр нь эцгээ гэрт цог 
жавхлант ширээ болох болъюу. 24 Жич тэр нь эцгээ гэрий цог жавхлан 
болон өндөр ба доорд үрэс ба зүйл бүрийн их хийгээд бага зэрэгт савас 
нь түүнд өлгөгдөх больюу. 25 Жич чуулгадын Жахуа нь ийн; Тэр цагт бат 
газар шаагдсан хадаас нь автан чавчигдан унгагдах буй. Жич түүний дээр 
агсан ачаа нь унах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь энэ мэт зарлиг 
болов.  

Хорин гуравдугаар бүлэг  

1 Тирийн учир форофидлолго. Даршисын онгоц оо! Зайлагтун! Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэр ч гэр ч үгүй орох газар үгүй болоод хоосруулагдав. 
Китим газраас энэ нь тэдэнд илэрхийлэгдэв. 2 Далайгаар алсдаж Шитуны 
наймаачидтай дүүргэсэн оронд суугчид аа! Дуугүй үгүй байгтун! 3 Жич их 
усдын дэргэд Шихурын хөрөнгө хийгээд голын оруулсан нь түүний буй 
бөгөөд тэр нь эзэлгүрдийн худалдаа буй. 4 Шитун аа! Ичин үйлд. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, далай хийгээд далайн хүч нь ийн; Би үл зовон 
хүүхдийг ч үл төрөн, залуусыг үл тэтгэн, охидыг ч үл өргөнө хэмээн 
өгүүлнэ. 5 Икфидын учир сонстоход гэр агсан мэт, түүнчлэн Тирийн учир 
сонстоход улс нь ихэд зовох буй. 6 Даршисид өнгөрөгтүн! Далайн эрэгт 
суугчид аа! Зайлагтун! 7 Эртний цагийн хуучин болон баясгалант балгас 
нь энэ буюу? Түүний суухын тул түүний хөлүүд нь түүнийг хол аваачих 
буй. 8 Титмүүдийг өгөгч Тир балгас ын тус хэн үүнийг зөвлөсөн буюу? 
Түүний наймаачид нь ноёд агсан бөгөөд тэднийг худалдаачид нь дэлхийн 
хүндэт улс бөлгөө. 9 Чуулгапын Жахуа нь хамаг үзэсгэлэнгийн бардамыг 
доромжлон ертөнцийн хамаг хүндэтнийг тоомжгүй болгохын тул зөвлөсөн 
буй. 10 Даршисын охид оо! Гол мэт өөрийн газрыг өнгөрөн үйлд бус 
хүчингүй буй. 11 Тэр нь мутраа далайн дээр сунганэзэлгүүрэдийг 
чичрүүлэв. Жахуа нь Канаваны хүчит газдыг эвдэхийг захисан буй. 12 
Бас тэр нь ийн, Шидуны охин болон дарагдсан охин оо! Үүнээс хойно 



баясан бүү үйлд. Босоод Ктимд аласдан үйлд. Тэнд ч чи амрыг үл олох 
больюу хэмээн зарлиг болов. 13 Мана. Клэтийтэний газрын тэнд улсгүй 
бөлгөө. Ашур нь говь газарт суугчидын тул түүнийг суурилав. Тэд нь 
асруудыг байгуулан орд харшуудыг үүдэв. Харин тэр нь түүнийг 
эвдэрүүлнэ. 14 Даршисын онгоц оо! Зайлагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
таны бат гэрүүд нь хоосров. 15 Жич тэр цагт нэг хааны өдөр мэт далан 
жилд Тир нь мартагдах буй. Тийн далан жилийн эцэст Тир нь садар эм 
мэт дуулах буй. 16 Мартагдсан садар эм ээ! Хуурыг аваад балгасны 
дотор яван үйлд. Наадахын тул сайхан аялгууг гарган олон дууг дуулан 
үйлд. 17 Тийн бөгөөд далан жилийн эцэс Жахуа нь Тирийг золгох бөгөөд 
тэр нь хөлсөндөө буцан дэлхийн дээр агч хамаг газдын эзэлгүүридээр 
тачьяангуйлах больюу. 18 Харин түүний наймаа хийгээд хөлс нь Жахуад 
ариун болоод үл хадгалагдан үл хураагдах, харин түүний наймаа нь 
Жахуагийн өмнө суугчидын цадтал идэхийн тул хийгээд сайхнаар 
хувцаслахын тул болох больюу.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Мана. Жахуа нь дэлхийг хөндий хийгээд хоосон болгон, түүнийг 
хөмрүүлэн түүний суугчдыг тараах буй. 2 Тийн бөгөөд улсад гэр болох 
мэт түүнчлэн ламд болох буй. Боолд гэр болох мэт түүнчлэн эзэнд болох 
буй. Шивэгчинд гэр болох мэт түүнчлэн хатны эзэнд болох буй. 
Худалдагчид гэр болох мэт түүнчлэн худалдаж авагчид болох буй. 
Урьдаар өгөгчид гэр болох мэт урьдаар авагчид болох буй. Төрснөөр 
өгөгчид гэр болох мэт түүнчлэн төрснөөр авагчид болох больюу. 3 Газар 
нь бүрнээр хоосрон бүрнээр эвдэгдэх больюу. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Жахуа нь энэ мэт зарлиг болов. 4 Газар нь гашуудан хувхайрсан буй. 
Дэлхий нь гаслан хувхайрсан буй. 5 Жич, дэлхийн оморхог улс нь 
гасална. Дэлхий нь түүний дээр суугчдаар бузарлагдав. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэд нь захианаас даван хуулийг хувилган, мөнх тогтоолыг 
таслав. 6 Тиймийн тул хараал нь газрыг хоосруулсан бөгөөд түүний дээр 
суугчид нь засаглагдана. Тиймийн тул дэлхийн дээр суугчид нь түлэгдсэн 
бөгөөд өчүүхэн хүн нь үлдэв. 7 Шинэ үзмийн ундаа нь гашуудна. 
Тошлогийн мод нь гаслана. Хамаг баясгалант зүрхтэн нь санаа алдана. 8 
Хөгжмийн жаргал нь зогсоно. Баясагчийн дуу нь дуусна. Хуурын 
баясгалан нь зогсоно. 9 Тэд нь үзмийн ундаа дуугаар үл уух. Хатуу ундаа 
нь уугчид гашуун болох буй. 10 Самуурсан балгасад нь эвдэгдэв. Гэрүүд 
нь хэний ч үл орохоор хаагдав. 11 Улс нь үзмийн ундааны тул зээлийн 
дотор бархирна. Хамаг баясгалан нь харанхуй болов. 12 Балгасдын 
дотор хоосорлого үлдсэн бөгөөд хаалга нь эвдрэлээр таслагдсан буй. 13 
Тэр юуны тул хэмээвээс, газрын дотор улсын дунд тост модны хөдөлсөн 



мэт хийгээд үзмийг хураасны хойно нэг үлдээл мэт болох больюу. 14 
Тийнхүү тэд нь дуугарч Жахуагийн цог жавхлангийн учир дуулан, 
далайгаас цэнгэлдэн ийн; 15 Тиймийн тул Жахуаг зүүн зүгт алдаршуулан 
Израйлын Жахуа бурхны нэрийг далайн арлуудад алдаршуулагтун! 16 
Зөвтөнд магтаал болох болтугай! хэмээн бид дэлхийн хязгаараас 
дуулсныг сонсов. Харин би ийн; Аяа Миний туранхай байдал, хуурмагчид 
нь хуурмаглана. Хуурмагчид нь машид хуурмаглана хэмээн өгүүлэв. 17 
Газрын дээр суугч аа! Аюул хийгээд зуух ба урхи нь чиний дээр буй. 18 
Тийн бөгөөд аюулын дуунаас зайлагч нь зууханд унах зуухны дундаас 
гарагч нь урхинд баригдах больюу. Тэр юуны тул хэмээвээс, дээрээс 
цонхнууд нь нээгдсэн бөгөөд дэлхийн суурин нь хөдөлнө. 19 Дэлхийн нь 
машид доройтсон буй. Дэлхий нь бүрэн хайлсан буй. Дэлхий нь ихэд 
хөдөлгөгдсөн буй. 20 Жич дэлхий нь согтуу хүн мэт машид гэлбэлзэн, 
майхан мэт ихэд хөдөлгөгдөх буй. Түүний хилэнц нь хүнд болох бөгөөд 
тэр нь унаад дахин үл босох буй. 21 Тийн бөгөөд тэр цагт Жахуа нь дээр 
агч дээд чуулганыг засаглан, дэлхийн хаадыг дэлхийн дээр засаглах 
больюу. 22 Тийн бөгөөд тэд нь гянданд агчид мэт цуглан нүхний дотор 
хүлэгдэн, гянданд хаагдах больюу. Жич олон өдрүүдийн өнгөрсний хойно 
тэд нь шүүгдэх больюу. 23 Тэр цагт чуулгадын Жахуагийн Шиунагийн 
уулны дээр хийгээд Иерусалимын дотор ба өөрийн өтгөсүүдийн өмнө цог 
жавхлантайгаар эзлэхэд сар ч ичих бөгөөд нар ч ичгүүрт дарагдах буй.  

Хорин тавдугаар бүлэг  

1 Жахуа аа! Чи миний бурхан мөн. Би чамайг өргөмжлөн чиний нэрийг 
магтах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи гайхамшигуудыг үйлдсэн буй. 
Чиний зөвлөгөө нь эхнээс найдлагат хийгээд үнэн буй. 2 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чи балгасыг овоо болгон хүрээлэгдсэн балгсыг эвдрэл болгон, 
бус улсын орд харшийг балгас бус болгов. Тэр нь үл үүдэгдэх буй. 3 
Тиймийн тул хүчит улс нь чамайг хүндлэх бөгөөд аймшигт улсын балгас 
нь чамаас айх буй. 4 Тэр юуны тул хэмээвээс, аймшигтны хилэн нь 
хүрээний тус нэг шуурга мэт болсон боловч чи үгээгүүд хүч болон, 
ядуугийн зовлонд хүч ба шуурганаас халх болон халуунаас сүүдэр болов. 
5 Чи оролтын дууг хуурай газрын халуун мэт болиулан аймшигтны дууг 
үүлний сүдэрт халуун мэт зогсоох буй. 6 Тийнхүү чуулганы Жахуа нь 
энэхүү уулны дээр хамаг улсын тул тарган юмнаас найрыг үйлдэх 
хэмээвээс, үзмийн ариун ундаа хийгээд чөмөгт тарган юмнаас ба 
арилгагдсан үзмийн ундаагаар найрыг үйлдэх буй. 7 Жич тэр нь энэхүү 
уулны дээр хамаг улсын нүүрийг бүрхээх бүрхүүл хийгээд хамаг ордын 
дээр дэлгэгдсэн хучлагыг эвдэх больюу. 8 Тэр нь үхлийн мөнхөд 
болиулах буй. Жич Жахуа эзэн нь хамаг нүүрүүдээс нулимсыг арчин, 



өөрийн улсын зэмлэлийг газрын дээрээс хагацуулах буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Жахуа нь үнийг зарлиг болов. 9 Тэрхүү цагт ийн; Мана. Энэ нь 
бидний бурхан буй. Бид түүнийг хүлээсэн бөгөөд тэр нь биднийг аврах 
буй. Энэ нь Жахува буй. Бид түүнийг хүлээгээд түүний тонилголд баясан 
жаргах буй хэмээн өгүүлэгдэх буй. 10 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Жахуагийн мутар нь энэ уулын дээр тогтох буй. Тийнхүү тарианы иш нь 
хогирт гишгэгддэг мэт. Түүнчлэн Муваб нь түүний доор гишгэгдэх буй. 11 
Жич амрагч нь амрахын тул гараа дэлгэдэг мэт түүнчлэн тэр нь мутраа 
тэдний дунд дэлгэмуй. Бас тэр нь түүний омгорхог хийгээд түүний гарын 
олзыг хамтаар номхотгох буй. 12 Жич тэр нь таны хүрээний бат гэрийн 
өндөр асрыг унаган, доор тавин газарт хийгээд элсэнд унагах больюу.  

Хорин зургадугаар бүлэг  

1 Тэрхүү цагт Иудегийн газрын дуу нь дуулагдах хэмээвээс, бидэнд хүчит 
балгас буй. Бурхан нь хэрэм хийгээд бат гэрүүдийн тул тонилголыг 
тогтоох буй. 2 Үнэнийг сахигч зөвт улсын орохын тул хаалгыг нээгтүн! 3 
Чамд найдагч зүрхийг чи амраар байлгах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс 
тэр нь чамд түшнэ. 4 Жахуад мөнхөд түшигтүн! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Жахуа эзэнд цаглашгүй хүчин буй. 5 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь дээр 
суугчдыг унаган өргөмжлөгдсөн балгасыг доройтуулан шороонд ч 
унагасан буй. 6 Түүний дээр хөл хэмээвээс, үгээгүүгийн хөл хийгээд 
ядуугийн гишигдэл нь гишгэх буй. 7 Зөвтний зам нь шулуун буй. Маш 
шулуун аа! Чи зөвтийн замыг засна. 8 Жахуа аа! Бид чиний шүүврийн 
замд чамайг үнэхээр хүлээсэн буй. Бидний сүнс нь чиний нэр хийгээд 
чамайг санахыг хүснэ. 9 Би сүнсээрээ шөнийн цагт чамайг хүсэн, 
зүрхээрээ чамайг эрт бэдрэнэ. Тэр юуны тул хэмээвээс, дэлхийн дээр 
чиний шүүврийн болоход, дэлхийд суугчид нь зөвийг сурах буй. 10 
Хилэнцэт нь хайр хүртэвч зөвийг үл сурах буй. Харин тэр нь зөвт газар 
бурууг үйлдэн, Жахуагийн цог жавхланг үл үзэх буй. 11 Жахуа аа! Чиний 
мутрын сунгагдахад тэд нь эс үзнэ. Харин тэд нь үзэн улсад атаархсаны 
тул ичих буй. Үнэхээр гал нь чиний дайснуудыг хоосруулах буй. 12 Жахуа 
аа! Чи бидэнд эвийг тогтоох буй. Чи ч бидний тул хамаг үйлсийг бүтээсэн 
буй. 13 Аяа, Бидний Жахуа бурхаан! Чамаас бус эзэд нь биднийг эзэлсэн 
буй. Харин ямагт чамаар бид чиний нэрийг сануулах буй. 14 Тэд нь үхээд 
үл амьдран, унаад үл босох буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи тэднийг 
засаглан эвдрүүлээд, тэдний санаачлалыг хоосруулав. 15 Жахуа аа! Чи 
улсыг ихэтгэн, чи улсыг ихэтгэсэн буй. Чи алдаршуулагдсан буй. Чи 
газрын хамаг хязгааруудыг уужим болгосон буй. 16 Жахуа аа! Тэд нь 
зовлонгийн цагт чамайг бэдрэнэ. Чиний засаглалын тэдний дээр ахуйд 
тэд нь чамд залбирлыг өргөнө. 17 Жирэмсэн эм нь төрөх цагтаа 



ойртохдоо зовон, зовлонгоо учир бархирдаг мэт, Жахуа аа! Бид ч тэр 
мэтээр чиний өмнө агсан буй. 18 Бид ч жирэмсэн болоод өвдөж, салхи 
мэтийг төрсөн буй. Бид дэлхийн дээр авралыг эс бүтээсэн буй. Дэлхийн 
дээр суугчид ч эс унасан буй. 19 Чиний үхэгсэд нь амьдрах миний 
үхдлүүд ч босох буй. Элсний дээр суугчид аа! Босч дуулагтун! Тэр юуны 
тул хэмээвээс, чиний шүүдэр нь өвсний шүүдэр мэт болох бөгөөд дэлхий 
нь үхэгсэдийг гадна хаях буй. 20 Миний улс аа! Ирэн тасагтаа ороод 
үүдээр хаагтун! Хилэнгийн өнгөртөл эгшин зуур мэт хоргодогтун! 21 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Мана. Жахуа нь дэлхийн дээр суугчдыг тэдний 
хилэнцийн тул засаглахаар өөрийн газраас гарах буй. Дэлхийн нь цусаа 
гаргаж үхэгсдээ ч дахин үл бүрхээх больюу.  

Хорин долдугаар бүлэг  

1 Тэрхүү цагт Жахуа нь өөрийн хатуу хийгээд их ба хүчит илдээр тэр 
Ливиатан хэмээгч урт могой хийгээд Ливиатан хэмээгч хурц бөгтөр 
могойг засаглах бөгөөд далайн лууг алах буй. 2 Тэрхүү цагт улаан үзмийн 
тариалангийн учир дуулагтун! 3 Жахуа аа! Би түүнийг сахин, эгшин 
бүрдээ түүнийг усална. Түүнд хэн ч хорыг бүү үйлдэгтүн! хэмээн би 
түүнийг шөнө хийгээд өдөр сахина. 4 Хилэн нь надад үгүй буй. Дайнд хэн 
өргөст халгай хийгээд хатгууруудыг миний тус тавих буюу. Би тэднийг 
өнхөрч түлэх больюу. 5 Эсвэл тэр нь надтай эвтэй болох ууртай болбоос 
миний хүчээс барих болтугай! Тийн бөгөөд тэр нь надтай эвтэй болох 
буй. 6 Тэр нь Яакуваас гарагчдыг үндэслүүлэх, Израйл ч гөлөглөн 
цэцэглээд дэлхийг жимсээр дүүргэх буй. 7 Тэр нь түүнийг таслагчдыг 
тасалсан мэтээр түүнийг тасалсан буюу? Түүнээр алагдагсдын аллагаар 
алагдсан буюу? 8 Чи түүнийг илүүд зөв хэмжүүрээр түүнтэй хэрэлдэх буй. 
Тэр нь хүчит салхины өдөр зүүн салхиар түүнийг аваачих буй. 9 Үүгээр 
Яакувын хилэнц нь арилгагдах, түүний хамаг үр хэмээвээс, түүний 
нүглийг хагацуулах тэр мөн. Түүний тахилын ширээний хамаг чулуудыг 
хэсгээр цохигдсон цохионы чулууд мэт болгоход хөргүүд хийгээд дүрсүүд 
нь үл байх буй. 10 Харин хүрээлэгдсэн балгасууд нь хоосрох бөгөөд нутаг 
нь говь мэт огоорогдох буй. Тэнд тугал нь бэлчин тэнд ч хэвтэн түүний 
гишүүдийг идэх буй. 11 Гишүүд нь хувхайрахад эвдэгдэх бөгөөд эмс нь 
тэднийг ноцоох буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь ухаангүй улс бөгөөд 
тэднийг бүтээгч нь тэднийг үл өршөөх бөгөөд тэднийг хэвэгч нь тэдэнд 
хайрыг үл үзүүлэх больюу. 12 Жич тэрхүү цагт Жахуа нь голын урсгалаас 
Египетийн мөрөн хүртэл таслах буй. Тийнхүү Израйлын хөвгүүд ээ! Та 
нэжгээдээр хураагдах больюу. 13 Жич тэрхүү цагт бүрээ нь татагдах 
бөгөөд Асирын газарт эвдрэх ойтогчодод хийгээд Египетын хаягдагсад нь 
ирээд Иерусалимын ариун уулны дээр Жахуад залбирах буй.  



Хорин наймдугаар бүлэг  

1 Ефаргимын согтогчдын бардам титим болон үзмийн ундаагаар 
дарагдагсдын элбэг балуудын дээр агч алдар үзэсгэлэнгийн хувхайрсан 
цэцэгт зовлон болох больюу. 2 Мана. Жахуагийн чадалт хийгээд хүчит 
нэгэн нь мөндрийн хуй хийгээд эвдэгч салхи ба халигч хүчит усны үер мэт 
гараараа унагаах буюу. 3 Ифараимын согтогчдын бардам титим нь 
хөлийн доор гишгэгдэх больюу. 4 Элбэг балуудын дээр агч алдарт 
үзэсгэлэн нь гутсан цэцэг болон зуны эрт жимс мэт болох буй. Тэр жимс 
хэмээвээс, түүний харагч хүний үзэн гартаа барин атал алхигдана. 5 
Тэрхүү цагт чуулгадын Жахуагийн үлдсэн улсуудаа цог жавхлангийн 
титим хийгээд үзэсгэлэнт малгай болон, 6 шүүхүйеэ суугчид шүүврийн 
тодотгол болон, дайныг хаалганд буцаагчдад хүч болох болъюу. 7 Зүгээр 
тэд нь үзмийн ундаагаар самууран, хатуу ундаагаар төөрсөн буй. Лам 
хийгээд форофид нь хатуу ундаагаар самууран, үзмийн ундаагаар 
залгигдан, хатуу ундаагаар төөрөн, зөн билигт самууран, шүүвэрт 
бүдэрнэ. 8 Тэр юуны тул хэмээвээс, хамаг ширээд нь цэвэр газаргүйгээр 
бөөлжис хийгээд бузраар дүүрэн буй. 9 Тэр нь ийн Тэр нь хэнд цэцнийг 
сурган, сургаалыг ухуулах буюу? Сүүнээс салгагдагсад хийгээд хөхнөөс 
автагсадад сургах буюу? 10 Тэр юуны тул хэмээвээс, тогтоол нь 
тогтоолын дээр тогтоол нь тогтоолын дээр шугам нь шугамын дээр шугам 
нь шугамын дээр энд нэг өчүүхэн хийгээд тэнд нэг өчүүхэн буй хэмээн 
өгүүлэв. 11 Үнэхээр тэр нь энэ улсад оролтны үгсээр хийгээд бусдын 
элээр өгүүлэх буй. 12 Жич тэр нь тэдэнд ийн; Амар нь энэ буй. Эрэгсдийн 
амруулагтун! Амгалан нь энэ буй хэмээн өгүүлэвч тэд нь сонсохуйяа эс 
дуршив. 13 Тийнхүү тэдний одож хойшоо унаж эвдрэхийн тул хийгээд 
урхид баригдаад автахын тул Жахуагийн зарлиг нь тэдний тул ийн; 
Тогтоол нь тогтоолын дээр тогтоол нь тогтоолын дээр, шугам нь шугамын 
дээр, шугам нь шугамын дээр, энд нэг өчүүхэн хийгээд тэнд нэг өчүүхэн 
агсан буй. 14 Тиймийн тул тэрхүү Иерусалимын улсын эзэд болсон 
элэглэгчид ээ! Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! 15 Та бээр ийн; Бид 
үхэлтэй тогтоолыг тогтоон, үхэгсдийн оронтой эвтэй буй. Халигч зовлон 
нь өнгөрөхдөө бидэнд үл хүрэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, бид худлыг 
өөрийн халх болгон, хуурмагийн доор хоргодсон буй хэмээн өгүүлсний 
тул 16 Жахуа эзэн нь ийн; Мана. Би Шиунад суурины тул нэг чулуу 
хэмээвээс, торчигдсон чулуу болон эрдэнэ өнцгийн чулуу ба бат сууринг 
тавьсан буй. Тийнхүү итгэгч нь үл яарах буй. 17 Бас би шугамд шүүврийг 
тавин, хэмжүүрт зөвийг тавих буй. Тийнхүү мөндөр нь худлуудын халхыг 
аваачих бөгөөд усад нь хуурмагийн хоргодлыг ч бүрхэх буй. 18 Бас таны 
үхэлтэй тогтоосон тогтоол нь хоосрох бөгөөд таны үхэгсдийн оронтой 
болгосон эв нь үгүй болох буй. Халигч зовлон нь өнгөрөхдөө таныг гишгэх 



больюу. 19 Тэр нь өнгөрөх цагаас аван таныг барих буй. Тэр хэмээвээс, 
өглөө бүрт өдрөөр хийгээд шөнөөр өнгөрөх буй. Ганц сонсголыг ч сонсох 
нь аймшигтай болох буй. 20 Тэр юуны тул хэмээвээс, хүний биеэ 
сунгахын тул дэвсгэр нь түүнээс ахар бөгөөд хүний биеэ ороохын тул 
хучлага нь нарийн болой. 21 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь өөрийн 
үйл хэмээвээс, гайхамшигт үйлийг үйлдэхийн тул хийгээд өөрийн 
бүтээвэр хэмээвээс, гайхамшигт бүтээврийг бүтээхийн тул Пиразам 
уулны дээр боссон мэт босон, Хигбианы бэлийн дотор хилэгнэсэн мэт 
хилэгнэх болъюу. 22 Тийн бөгөөд эдүгээ таны хүлгийн хүчит үл болохын 
тул бүү элэглэгтүн! Тэр юуны тул хэмээвээс, бүхэл газрын дээр 
хоосорлого нь тогтоогдсон буй хэмээн би чуулгадын Жахуа бурхнаас 
сонсов. 23 Чагнан миний дууг сонсон, чагнан миний үгийг сонсогтун! 24 
Газрыг хагалагч нь тарихын тул бүхэл өдөр хагална. Тэр нь бөөн шороог 
нэхэн эвдэнэ. 25 Тэр нь газрын нүүрийг тэгш болгосонд буурцгийг хаян 
гүнждийг цацан, эрхэм газар буудайг хаян, арвай хийгээд талхыг 
тогтоогдсон газарт хаядаг биш үү? 26 Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний 
бурхан нь зөвт ёсыг түүнд заан сургана. 27 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
буурцаг нь түгшүүрээр үл түгшигддэг. Тэрэгний мөөр ч гүнждийн дээр үл 
эргүүлэгддэг. Харин буурцаг нь модоор цохигддог. Гүнжид нь шийдмээр 
цохигддог. 28 Талх нь бутаргагдана. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь 
түүнийг үргэлжид үл цохих бөгөөд тэрэгний мөөрөөр үл эвдэн өөрийн 
морьтой улсаар бутаргахгүй больюу. 29 Энэ хэмээвээс, зөвлөгөөнд 
гайхамшигт болон үйлвэрт маш их болсон чуулгадын Жахуагаас гарна.  

Хорин есдүгээр бүлэг  

1 Ариал аа! Давидын суусан Ариал балгас аа! Чамд зовлон болох 
больюу. Жилд жилийг нэмэгтүн! Найрууд нь тойрох болтугай! 2 Тийн 
боловч би Ариалыг хавчлант болгох, түүнд зовлон хийгээд гашуудал 
болох больюу. 3 Бас би чамайг тойрон буудаллаж, чамайг овоогоор 
бүслэн, чиний тус асруудыг үүдэх буй. 4 Тийн бөгөөд чи унагаагдаад 
газраас өгүүлэх чиний үг нь шорооноос нарийн болох бөгөөд чиний дуу 
нь Залвичийн дуу мэт газраас гарах ба чи шорооноос үгсээ шивнэн 
өгүүлэх буй. 5 Жич чиний олон оролт нь бутархай элс мэт болох бөгөөд 
чиний олон аймшигтан нь өнгөрөгч хальсан мэт болох буй. Энэ нь гэнэт 
агшин цагийн зуур болох буй. 6 Чи чуулгадын Жахуагаас аянга хийгээд 
газар дэнслэх ба их чимээ хийгээд салхи ба хуй хийгээд залгигч 
галнуудаар засаглагдах больюу. 7 Жич Ариалын тус дайлалцагч хамаг 
эзэлгүрдийг чуулгад болон түүний тус хийгээд түүний хүрээлсэн орны тус 
дайлан, түүнийг бүслэгчид нь шөнийн зүүд мэт болох хэмээвээс, 8 Өлсөгч 
хүн нь Мана. Би иднэ хэмээн зүүдлэвч сэрэхдээ өлсгөлөн буй. Эсвээс 



ундаасагч хүн нь Мана, би уун хэмээн зүүдлэвч сэрэхдээ тэнхээгүй 
болоод уух дуртай буй. Тэр мэтээр Шиуна уулын тус дайлалцагч хамаг 
эзэлгүрдийн чуулган нь болох больюу. 9 Зогсон гайхагтун! Дуу гаран 
дуудагтун! Тэд нь согтох буй. Харин үзмийн ундаагаар бус, тэд нь 
гэлбэлзэнэ. Харин ахтуу ундаагаар бус. 10 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Жахуа нь танд чанга ойрын дурыг хүргэн, таны нүддийг хаагаад форофид 
нар хийгээд тэргүүлэгчид ба үзлэгч нарыг бүрхээсэн буй. 11 Тийн бөгөөд 
хамгийн зүүд нь танд нэг тамгалагдсан номын үгс мэт болов. Түүнийг нэг 
номч хүнд өгөн ийн; Үүнийг уншиж хайрла хэмээхэд тэр нь ийн; Би эс 
чадна. Тэр юуны тул хэмээвээс, тамгалагдсан буй хэмээн өгүүлнэ. 12 
Жич тэрхүү ном нь номч бусад өгөгдөн ийн; Үүнийг уншигтун! хэмээхэд, 
би номч бус хэмээн өгүүлнэ. 13 Тийн ахуйд эзэн нь ийн; Энэхүү улс 
амаараа надад ойртон уруулаараа намайг хүндлэвч зүрхээ надаас 
холдуулав. Бас тэдний надаас айх нь хүний тогтоолоор сургагдав. 14 
Тиймийн тул Мана. би энэ улсын дотор нэгэн гайхамшигт үйлийг бүтээн, 
гайхамшигт үйл хийгээд бэлгийг бүтээх буй хэмээвээс тэдний ухаант 
улсын цэцэн нь эвдрэн, тэдний хэрсүү улсын ухвар нь нуугдах буй. 15 
Зөвлөгөөнөө Жахуагаас нуухуяа шамдан харанхуй үйлсэд болгон ийн; 
Биднийг хэн үзнэ? Биднийг хэн мэднэ хэмээгчдэд зовлон болох больюу? 
16 Аяа, та ямар зөрүү амой. Шавар нь хэвлэгчтэй адилаар тоогдох буюу. 
Үйл нь үйлдэгчийн учир тэр нь намайг эс үйлдэв. Эсвэл хэвлэгдсэн юм нь 
хэвлэгчид тэр нь ухаангүй буй хэмээн өгүүлэх буюу? 17 Эдүгээ өчүүхэн 
цаг болоход Либануг нь жимстэй тариаланд хувилах бөгөөд жимст тал нь 
ойд тоогдох биш үү? 18 Тэр цагт дүлийнүүд нь номын үгсийг сонсох 
бөгөөд сохруудын нүдэд нь бүрхэг хийгээд харанхуйгаас үзэх больюу. 19 
Бас номхнууд нь баясгалангийн Жахуагаар ихэтгэх бөгөөд үгээгүү хүмүүс 
нь Израйлын ариуны учир жаргах больюу. 20 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
аймшигт нь үгүй болгогдсон бөгөөд элэглэгч нь хоосруулагдсан ба бурууг 
үйлдэхэд хамаг хүлээгчид хэмээвээс. 21 Хүнийг нэг үгийн учир буруутай 
болгон, хаалганы өмнө зэмлэгчид урхийг тавин, хоосон юмын тул зөвтийг 
буруутаар болгогчид нь таслагдах больюу. 22 Тиймийн тул Абрахимын 
аварсан Жахуа нь Яакувын гэрийн учир ийн; Яакув нь эдүгээ үл ичих 
бөгөөд түүний царай нь эдүгээ үл цайх буй. 23 Харин тэд нь тэдний дунд 
агч мутрын үйлдвэр болсон хүүхдээ үзэхдээ миний нэрийг ариун болгон, 
Яакувын ариуныг ариун болгон Израйлын бурхнаас айх буй. 24 Сэтгэлээр 
төөрөгчид нь ухварыг мэдэх бөгөөд элэглэгчид нь суртлыг сурах буюу 
хэмээн зарлиг болов.  

Гучдугаар бүлэг  



1 Нүгэлд нүглийг нэмэхийн тул зөвлөгөөнийг авагч надаас бус, бас 
бүрхээл нь миний тодотгол бусаар бүрхээгчид болон эсэргүүцэгч 
хөвгүүдэд зовлон болох больюу. 2 Тэд нь миний амнаас асуулгүйгээр 
Египетэд одон! Фараугийн хүчээр хүчит болохын тул хийгээд Египетийн 
сүүдэрт найдахын тул Египетэд явна. 3 Тиймийн тул Фараугийн хүч нь 
таны ичгүүр болох бөгөөд таны Египетийн сүүдэрт найдах нь танд 
гутамшигтай болох буй. 4 Түүний ноёд нь Жуанд агсан бөгөөд тэдний элч 
нь Ханист ирсэн бөлгөө. 5 Харин тэд бүгдээр тэдэнд олзыг хүргэж үл 
чадан, туст хийгээд олзот үл болж, ичгүүр хийгээд элэглэл болох улсаас 
ичив. 6 Өмнө зүгийн ангуудын учир форофидлолго нь ийн; Тэд нь арслан 
хийгээд эм арслангийн ба хорт могойн хийгээд нисэгч галт могойн гардаг 
газар болон зовлон хийгээд гаслант газарт тэдэнд туст үл болох улсад 
баяжлаа залуу илжигэдийг мөрний дээр аваачин, сангаа тэмээдийн дээр 
аваачих буй. 7 Тэр юуны тул хэмээвээс, Египетийн улс нь дэмийгээр 
хийгээд хоосноор туслах буй. Тиймийн тул би үүний учир ийн; Суух нь 
тэдний хүч буй хэмээн дуудав. 8 Эдүгээ одоод ирэх цагт мөнхөд байхын 
тул хавтгай чулуунд бичин номд ийн; Тэмдэглэл хэмээвээс, 9 Энэ нь 
эсэргүүцэгч улс болон худал улс бөгөөтөл Жахуагийн тогтоолыг үл 
сонсогч үрс болой. 10 Тэд нь үзлэгч нарт бүү үзэгтүн! хэмээн өгүүлэн 
бөгөөтөл, форофид нарт ийн; Үнэнийг бидэнд үл форофидлон, зөөлнөөр 
бидэнд өгүүлэн, мэхүүдийг бидэнд форофидлогтун! 11 Харгуйгаас гаран, 
замаас эргэж, Израйлын ариуныг бидний өмнөөс холдуулагтун! хэмээн 
өгүүлнэ. 12 Тиймийн тул Израйлын аруин нь ийн; Таны энэхүү үгээс 
жигшин, дарлага хийгээд хазгай явдалд найдан түшсэний тул, 13 энэ 
нүгэл нь өндөр хэрмийн бөхийж унахад бэлэн болоод гэв гэнэт эвдрэх 
эвдрлэг мэт болох буй. 14 Жич шавар сав нь хэсэг хэсгээр эвдэрдэг мэт, 
тэр ч түүнийг эвдэн үл хайрлах буй. Тийнхүү түүний эвдэрэхэд зуухаас 
галыг авах эсвээс худгаас усыг авах нэг ч хэсэг үл олдох буй. 15 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Израйлын ариун болсон Жахуа эзэн нь ийн; Та 
буцах хийгээд амрахаар тонилгогдон, эв хийгээд найдлагаар хүчит аху 
бөлгөө. Тийн боловч та эс дуршсан буй. 16 Харин та ийн; Тийн бус, Бид 
морьдоор зайлах буй гэсэн тул та зайлах мөн. Бас та ийн; Бид хурдан 
уналагыг унах буй хэмээсний тул таныг нэхэгчид нь хурдан болох мөн 
хэмээн зарлиг болно. 17 Та уулын оройн дээр оршигдсон туг мэт болон 
хадны дээр тэмдэг мэт болох. Тийн бөгөөтөл нэгний зэмлэлээр мянга нь 
зайлах бөгөөд тавны зэмлэлээр та бүгдээр зайлах больюу. 18 Тиймийн 
тул Жахуа нь танд хайртай болохын тул хүлээн танд өршөөнгүйт 
болохын тул өргөмжлөгдөх больюу. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь 
шүүвэрт бурхан мөн. Түүнийг хамаг хүлээгчид нь амгалан мөн. 19 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, улс нь Иерусалимд Шиунагийн дотор суух буй. Та 
дахин үл уйлах буй. Тэр нь таны дуудах дуунд их хайртай болон, 



сонсохдоо танд хариу зарлиг болох буй. 20 Бас Жахуа нь танд 
эсэргүүцлийн талх хийгээд зовлонгийн усыг өгөвч таны багш нар нь 
дахин далдад үл холдуулагдах буй. Харин таны нүдэд нь таны багш 
нарыг үзэх буй. 21 Бас таны баруун зүгт эсвээс зүүн зүгт эргэхэд таны 
чихнүүд нь хойноос ийн; Зам нь энэ буй. Түүгээр явагтун! хэмээх дууг 
сонсох буй. 22 Та өөрийн зурмал мөнх хөргүүдийн бүрхээл хийгээд 
цутгамал алтан хөргүүдийн чимгийг бузар болгон, жигшүүрт юм мэт хаян, 
надаас зайл хэмээн өгүүлэх буй. 23 Бас таны газартаа тарих хөрөнгийн 
тул тэр нь бороог өгөн, газрын ургуулах талхыг ч өгөх буй. Тэр ч тарган 
хийгээд элбэг болох. Бас таны мал нь их бэлчээрүүдэд идээлэх больюу. 
24 Газрыг хагалагч шар хийгээд залуу илжгэд нь хүрзээр хийгээд 
гишсгүүрээр гишгэгдсэн цэвэр тариаг идэх буй. 25 Жич асруудын унахад 
их аллагын цагт аливаа ч өндөр уул хийгээд аливаа ч өндөр хадны дээр 
усны гол хийгээд урсгалууд болох буй. 26 Бас Жахуагийн өөрийн улсын 
бэдэрснийг болон, тэдний шархны цохилгын цагт сарны гэрэл нь нарны 
гэрэл мэт болох бөгөөд нарны гэрэл нь долоон давхар болон долоон 
өдрийн гэрэл мэт болох больюу. 27 Мана. Улсуудыг эвдрэлийн 
шигшүүрээр шигшихийн тул Жахуагийн нэр нь холоос ирнэ. Түүний хилэн 
нь хална. Гал нь ихэд бадарна. Түүний уруулууд нь хилэнгээр дүүрэн буй. 
Түүний хэл нь залгигч гал мэт буй. 28 Түүний амьсгал нь хүзүүний дунд 
хүрэн халигч урсгал мэт буй. Жич улсыг төөрүүлэхийн тул тэдний аманд 
хазаар болох больюу. 29 Та бээр Жахуагийн ууланд хийгээд Израйлын 
аугаа хүчтэд одохын тул ариун найрыг сахих шөнөд мэт дуутай болон 
бишгүүртэйгээр явагч мэт зүрхэндээ баясгалантай болох больюу. 30 Жич 
Жахуа нь өөрийн цог жавхлант дууг сонсон, өөрийн мутрын боохыг уурын 
хилэн хийгээд залгигч галын заль ба шуурга хийгээд хуй салхи ба 
мөндрөөр үзүүлэх больюу. 31 Бас Жахуагийн дуугаар шийдмээр цохидог 
Асираи нь цохигдох буй. 32 Жич Жахуагийн түүнийг тосох таяг нь аливаа 
газарт өнгөрөхөд хэнгэрэг хийгээд хууртай болох буй. Тэр ч бэрх дайнаар 
түүнтэй дайлалдах больюу. 33 Тэр юуны тул хэмээвээс, Тофид нь эхнээс 
тогтоогдон, хааны тул бэлтгэгдэв. Тэр нь түүнийг гүн хийгээд уужим 
болгов. Түүний овоо нь гал хийгээд их түлээ буй. Жахуагийн амьсгал нь 
хүхрийн урсгал мэт түүнийг ноцооно.  

Гучин нэгдүгээр бүлэг  

1 Тусыг олохын тул Египетэд одон морьдод түшин, тэргэс олон хэмээн 
тэдэнд найдан, морьт улс ч хүчит хэмээн тэдэнд найдан, харин Израйлын 
ариуныг үл харан Жахуаг ч үл бэдрэгчдэд зовлон болох больюу. 2 Тийн 
боловч тэр нь цэцэн болон мууг хүргэхдээ өөрийн зарлигийг үл хувилган 
бурууг үйлдэгчдийн гэрийн тус хийгээд хилэнцийг үйлдэхүйеэ туслагчдын 



тус босох больюу. 3 Египеттэн хэмээвээс, улс болон бурхан бус. Жич 
тэдний морьд нь махбод болон тодотгол бус буй. Жахуагийн мутраа 
сунгахад туслагч нь бүдрэх бөгөөд туслагдсан нь унах буй. Тэд бүгд 
хамтаар үгүй болох буй. 4 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуагийн надад 
зарлиг болсон нь ийн; Арслан хийгээд залуу арслан нь олзон дээр 
урхирахад ийн; Олон хоньчид нь тэдний тус дуудавч тэдний дуунаас үл 
айн тэдний цуугианаас үл номхтох мэт, түүнчлэн чуулгадын Жахуа нь 
Шиуна уулны тул хийгээд түүний хадны тул дайлалцахаар ирнэ. 5 
Шувууд нь зулзагадаа зуун дээр нисдэг мэт, түүнчлэн чуулгадын Жахуа 
нь Иерусалимыг халхлан, түүнийг халхалж авран, алсдаж гамнах буй. 6 
Израйлын хөвгүүд ээ! Та хэнээс машид урвасан түүнд буцагтун! 7 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, тэр цагт таны гарын танд хилэнцтээр үйлдсэн 
мөнгөн хөргүүд хийгээд алтан хөргүүдээс хүн бүр жигших буй. 8 Тийн 
бөгөөд Асириа нь эрийн илд бусаар унагагдан хүний илд бусаар алагдах 
буй. Харин тэр нь илдээс зайлах бөгөөд түүний залуус нь таслагдах буй. 
9 Тэр нь аюулаас өөрийн хүчит газарт өнгөрөх бөгөөд түүний ноёд нь 
тэмдгээс айх буй хэмээн Шиунагийн дотор галд хийгээд Иерусалимын 
дотор галын гууд агч Жахуа нь зарлиг болно.  

Гучин хоёрдугаар бүлэг  

1 Мана. Нэг хаан нь зөвөөр эзлэх бөгөөд тэргүүлэгчид нь шүүврээр 
тэргүүлэх буй. 2 Жич нэг хүн нь салхинаас хоргодол мэт болон, 
шуурганаас бүрхүүл мэт ба, хуурай газарт усны гол мэт хийгээд гандсан 
газарт их хадны сүүдэр мэт болох больюу. 3 Харагчдын нүдэд нь балар 
үл болох бөгөөд сонсогчдын чихд нь чагнах больюу. 4 Яарагчдын зүрх нь 
мэдлийг ч онох бөгөөд ээрүү хэлтэн нь илээр хэлэлцэхэд бэлэн байх буй. 
5 Тэнэг нь хүндэт хэмээн үл нэрийдэгдэх бөгөөд хэвцэг нь хайртай 
хэмээн үл өгүүлэгдэх буй. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэнэг нь тэнэглэлийг 
өгүүлэх бөгөөд түүний зүрх ч зальхайг санаачлан Жахуагийн тус бурууг 
өгүүлэн өлсөгчийн сүнс нь хоосон болгон, ундаасагчийн ундааг үгүй 
болгохын тул хилэнцийг үйлдэх буй. 7 Хэвцэг хүний зэвсгүүд нь буруут 
буй. Тэр нь худал үгсээр үгээгүү хийгээд үнэнийг өгүүлэгч ядуучуудыг 
эвдрүүлэхийн тул буруу аргыг санаачилна. 8 Харин хайртай нь хайрыг 
санаачлан, хайраар тогтох буй. 9 Амраар агч эмс ээ! Босоод миний дууг 
сонсогтун! Гамгүй охид оо! Миний үгсийг чагнагтун! 10 Гамгүй эмс ээ! Та 
олон өдөр хийгээд жилүүдэд зовоогдох буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
үзмийн тариалан нь үгүй болох бөгөөд жимсийг хураах цаг нь үл ирэх 
больюу. 11 Амраар агч эмс ээ! Чичрэгтүн! Гамгүйнууд аа! Зовогтун! 
Хувцсуудаа тайлан нүцгэн болоод бүлхүүсэндээ өрмөгийг бүслэгтүн! 12 
Тэд нь тариалангууд хэмээвээс, хүсэмжит тариалангууд хийгээд жимст 



үзмийн тул гашуудах буй. 13 Миний улсын газарт хийгээд баясгалант 
балгасны дотор агч хамаг жаргалт гэрүүдэд хатгуур хийгээд өргөст 
халгайнууд нь орох буй. 14 Тэр юуны тул хэмээвээс, тодотголын дээрээс 
бидний дээр асгагдах бөгөө говийн үрсд тариалан болох ба тариалангийн 
ой мэт тоогдох болтол 15 орд харшид нь огоорогдох бөгөөд олон улстай 
балгас нь орхигдох ба бат хүрээ хийгээд асрууд нь мөнхөд хөндий 
болоод зэрлэг илжгүүдийн жаргал хийгээд малын бэлчээр болох буюу. 16 
Тэр цагт шүүвэр нь говьд байх бөгөөд зөв нь тариаланд нутаглах больюу. 
17 Тийн бөгөөд зөвийн үйлдвэр нь эв болох бөгөөд зөвийн үр нь амар 
хийгээд аймшиггүй байдал мөнхөд болох буй. 18 Жич ойн дээр мөндрийн 
унах хийгээд балгасны хорт газарт доорд болгоход, 19 миний улс нь эвт 
суудалд хийгээд найдамжит байдалд ба чимээгүй амрын газарт суух 
больюу. 20 Хамаг усуудын дэргэд тарин, шар хийгээд илжигний хөлийг 
нааш илгээгчид нь амгалан мөн.  

Гучин гуравдугаар бүлэг  

1 Аяа, үл эвдэгдэн атал эвдэгч болон, үл мэхлэгдэн атал мэхлэгч ээ! 
Чамд зовлон болох больюу. Чи ч эвдэхүйеэ зогсохдоо эвдэгдэн 
мэхлэхүйеэ зогсохдоо мэхлэгдэх буй. 2 Жахуа аа! Биднийг өршөөн соёрх! 
Бид чамайг хүлээнэ. Чи өглөө бүрт тэдний мутар болон хавчлагат цагт 
бидний тонилгол болон соёрх! 3 Хутгаллын үйлмээнээс улс нь зайлав. 
Чиний өөрийн эргэхэд улсууд нь тараагдав. 4 Харин үст хорхой нь 
цугладаг мэт чиний олз нь цуглуулагдах буй. Царцаа нь нааш цааш 
дэвхэрдэг мэт тэр нь тэднийг довтлох больюу. 5 Жахуа нь өргөмжлөгдсөн 
буй хэмээвээс тэр нь дээр сууна. Тэр нь Шиунаг шүүвэр хийгээд зөвөөр 
дүүргэсэн буй. 6 Тогтворт цагууд хийгээд тонилголын хүчин ба цэцэн 
хийгээд мэдэл нь чамд болох бөгөөд Жахуагаас айх нь түүний сан болох 
буй. 7 Мана. Тэдний хүчтэн нь гадна бархирна. Эвийн элчис нь машид 
уйлна. 8 Замууд нь хоосон болов. Замаар явагчид нь зогсов. Тэр нь 
тогтоолыг эвдэн, балгадыг элэглэн, хэнийг ч үл тооно. 9 Газар нь 
гашуудан уйдна. Ливанун нь ичин цавчигдав. Шарун нь говь мэт болов. 
Башан хийгээд Кэрмил нь хоосон болов. 10 Жахуа нь ийн; Эдүгээ би 
босох, эдүгээ би өргөмжлөгдөх, эдүгээ би биеэ огтор болгох больюу. 11 
Та өвсийг тогтнон, хагдыг төрөх буй. Таны амьсгал нь гал мэт таныг түлэх 
больюу. 12 Жич улс нь галдсан шугуй мэт болон, огтлогдсон хатгуур мод 
мэт галын дотор түлэгдэх больюу. 13 Хол агчид аа! Миний үйлдсэнийг 
сонсогтун! Ойр агчид аа! Миний чадлыг мэдэгтүн! хэмээн зарлиг болму. 
14 Хилэнцтэн нь Шиунагийн дотор айна. Аюул нь мэхч нүүртнийг 
гайхуулав. Бидний хэн нь түлэх галын дотор суун чадах буюу? Бидний 
хэн нь мөнх бадрангуй галын дотор суун чадах буюу? 15 Зөвөөр явагч 



хийгээд үнэнийг өгүүлэгч ба дарлагын олзоос жигшигч хийгээд бэлгүүдийг 
үл авахын тул гараар сэгсрэгч ба цусны учир сонсохоос чихээ бөглөгч 
хийгээд бурууг үл үзэхийн тул нүдээ хаагч тэр нь дээр суух буй. 16 
Түүний халхын газар нь хадны бат гэрүүд болох, талх нь түүнд өгөгдөх 
бөгөөд түүний ус ч үл тогтох больюу. 17 Чиний нүд нь хааныг түүний цог 
жавхлант байдлаар харан, хол агч газрыг үзэх больюу. 18 Чиний зүрх нь 
аюулыг санаачлах буй. Ном заагч нь хаана буюу? Авлагч нь хаана буюу? 
Асруудыг тоологч нь хаана буюу? 19 Чи аймшигт хийгээд чиний үл ухахуй 
бэрх хэлт ба үл ойлгогдох далд хэлт улсыг үл үзэх буй. 20 Бидний хурлын 
Шиуна балгасыг харан үйлд. Чиний нүд нь Иерусалимын эвт суудал 
болон үл хөдөлгөгдөх майхан болсныг үзэх буй. Түүний нэг ч гадас нь үл 
автах бөгөөд түүний нэг ч аргамж нь үл тасрах буй. 21 Зүгээр тэнд аугаа 
хүчит Жахуа нь бидэнд өргөн голуудын хийгээд урсгалуудын газар мэт 
болох буй. Түүгээр сэлбүүрт онгоцос эсвээс их онгоц ч үл өнгөрөх 
больюу. 22 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь бидний шүүгч, Жахуа нь 
бидний тогтоол ч. Жахуа бидний хаан мөн. Тэр ч биднийг тонилгох буй. 
23 Таны аргамжууд нь тавигдсан буй. Тэд нь шуургаа сайтар баталж эс 
чадан, дарвуулгаа дэлгэж эс чадна. Тэр цагт их автсан олз нь хуваагдах, 
доголонгууд нь олзыг авах буй. 24 Тийнхүү тэнд суугч нь би өвчтэй буй 
хэмээн үл өгүүлэх буй. Тэнд суугч нь улсын хилэнц нь уучлагдах больюу.  

Гучин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Улсууд аа! Сонсохын тул ойртогтун! Иргэд ээ! Чагнагтун! Газар хийгээд 
түүний дээр хамаг агчид ба дэлхий хийгээд түүнээс хамаг гарагчид нь 
сонсох болтугай! 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь хамаг улсуудын тус 
хилэгнэн, тэдний хамаг цэргүүдийн тус уурлана. Тэр нь тэднийг бүрнээ 
эвдэн, аллагад өгсөн буй. 3 Тэдний алагдагсад нь гадна хаягдах бөгөөд 
тэдний хүүрүүдийн өмхий нь гарах ба уулс нь тэдний цасаар хайлах буй. 
4 Бас огторгуйн бүхэл чуулган нь хоосруулагдах бөгөөд огторгуй ч 
эвхэгдсэнхх цаас мэт эвхрэгдэх ба үзмийн навч нь унадаг бөгөөд тошлог 
модноос тошлог нь унадаг мэт, түүнчлэн тэдний бүхэл чуулган нь унах 
буй. 5 Тэр нь юуны тул хэмээвээс, миний илд нь огторгуйд согтоод, Мана. 
шүүврийн тул Идумд хийгээд миний хамаг эвдэрхий улсад буух больюу. 6 
Жахуагийн илд нь цусаар хэмээвээс, хургад хийгээд ямаадын цусаар 
дүүрэн болоод, үгээгүүгээр хэмээвээс, хуцнуудын бөөрний өөхөөр тарган 
болов. Тэр юуны тул хэмээвээс, бууранд Жаухагийн тул их тахил буй 
бөгөөд Идумын газарт их аллага буй болой. 7 Хилэнгүүд хийгээд үхрүүд 
ба бухас нь тэдэнтэй ирэлцэнэ. Тийнхүү тэдний газар нь цусаар нэвтрэх 
бөгөөд тэдний элс ч өөхөөр тарган болох буй. 8 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
тэр нь Жахуагийн хилэнгийн өдөр хийгээд Шиунагийн хэрэлдлэгийн учир 



хариулах жил болой. 9 Түүний урсгалууд нь давирхайд хувилах бөгөөд 
элс нь хүүрт хувилах ба газар нь галт давирхайд хувилах больюу. 10 Тэр 
нь өдөр хийгээд шөнөд ч үл унтрах утаа нь мөнхөд дэгдэх, тэр нь үеэс үе 
болтол хоосон болох, түүгээр хэн ч үл өнгөрөх больюу. 11 Харин Хүдэн 
шувуу хийгээд зараа нь түүнийг эзлэх, шар шувуу хийгээд хэрээ ч тэнд 
суух буй. Бас тэр нь эвдэрлэгийн шугам хийгээд хоосон болгох чулуудыг 
дэлгэх больюу. 12 Түүний ноёд нь орныг эзлэхийн тул дуудагдах, харин 
хэн ч үл болох, түүний хамаг тэргүүлэгчид ч үл болох буй. 13 Түүний орд 
харшид хатгуурт модод нь гарах, түүний бат гэрүүдэд халгай хийгээд 
хөхөс нь ургах буй. Тэр нь луунууын суудал болон шар шувууны нутаг 
болох больюу. 14 Говийн ангууд нь арлын ангуудтай уулзах бөгөөд 
хээрийн үстэн нь нөхөртөө дуудах буй. Шөнийн шар шувуу нь тэнд амран, 
тэд амрын газрыг олох больюу. 15 Тэд ч могой нь үүрээ бариад хэвтэн, 
өндөгдөө даран, зулзгадаа сүүдрийн доор цуглуулах, тэнд ч элээнүүд нь 
өөр өөрийн нөхөртэйгөө цуглалцах буй. 16 Жахуагийн номыг бэдрээд 
уншигтун! Эдний аль нэг нь үгүй үл болон, нөхөр үгүй ч үл болох буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, миний ам нь захисан бөгөөд түүний тодотгол нь 
тэднийг цуглуулсан буй. 17 Тэр нь тэдний учир шавааг орхисон бөгөөд 
түүний мутар нь тэдэнд шугамаар хуваасан буй. Тэд нь түүнийг мөнхөд 
эзлэн, үеэс үе болтол тэнд суух больюу.  

Гучин тавдугаар бүлэг  

1 Говь хийгээд эс нутаглагдсан газар нь баясах бөгөөд эзэнгүй газар нь 
жарган Замар цэцэг мэт цэцэглэх больюу. 2 Жич тэр нь ашид цэцэглэн, 
баясгалан хийгээд дуугаар баясах болно. Ливанунгийн үзэсгэлэн болон 
Кэрмил хийгээд Шүрний хувтай чмэг нь тэдэнд өгөгдөх буй. Тэд нь 
Жахуагийн цог жавхланг үзэн, бидний бурхны өргөмжлөлийг үзэх больюу. 
3 Тэнхээгүй гаруудыг хүчтэй болгон, суларсан өвдгүүдийг бататгагтун! 4 
Аймхай зүрхтэнд ийн; Хүч болон бүү ай. Мана. Бурхан нь хилэнгээр ирэн, 
бурхан нь нэхвэртэйгээр ирээд, таныг тонилгох буй хэмээн өгүүлэгтүн! 5 
Тэр цагт сохруудын нүд нь нээгдэх бөгөөд дүлийнүдийн чих нь нээгдэх 
больюу. 6 Тэр цагт доголон хүн нь буга мэт дэвхрэх бөгөөд, хэлгүйн хэл 
нь дуулах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, говь газарт ус нь гарах бөгөөд 
эзэнгүй газарт урсгалууд нь гарах больюу. 7 Хатсан газар ч усны урсгал 
болох буй. Лууны хэвтсэн газарт хулст хийгээд зэгсэн өвс болох больюу. 
8 Жич тэнд нэг их зам хийгээд харгуй болгон ариун зам хэмээн 
нэрийдэгдэх буй. Түүгээр бузар нь үл өнгөрөх харин түүний тул болох 
буй. Замаар явагчид нь тэнэгүүд боловч, үл төөрөх буй. 9 Тэнд арслан нь 
үл олдох буй. Харин тонилгогдогсод нь тэнд явах буй. 10 Жич Жахуагийн 
золигдогсод нь буцан, тэргүүндээ дуунууд хийгээд мөнх баясгалантаар 



Шиунад ирэн, жаргал хийгээд баясгаланг хүртэх буй. Тийнхүү гашуудал 
хийгээд санаа алдах нь дутаах больюу.  

Гучин зургадугаар бүлэг  

1 Хажакиа хааны арван дөрөвдүгээр жилд Асириагийн Шинэкириб хаан 
нь Иудегийн хамаг хүрээлсэн балгдын тус ирээд тэднийг авав. 2 Бас 
Асириагийн хаан нь Ревшикийг Лакисаас их чуулгантай Хажакиад 
Иерусалимын тус илгээв. Тэр нь будагчийн тариалангийн замд агсан 
дээрх нуурын сувгийн дэргэд зогсох байв. 3 Тэнд гэрийн тэргүүлэгч 
болсон Хилакиагийн Илиаким хөвгүүд хийгээд Шивнэ бичигч ба туужийг 
бичигч болсон Асабын Жуа хөвгүүд нь түүнд гарав. 4 Равшихи нь тэдэнд 
өгүүрүүн; Эдүгээ Кажакиад ийн өгүүлэгтүн! Их хаан хэмээвээс, 
Асириагийн хааны өгүүлсэн нь ийн; Энэ чиний найдсан түшлэг нь ямар 
буюу. 5 Дайлахын тул надад зөвлөгөө хийгээд хүч бий хэмээн чи өгүүлэвч 
энэ нь дэмий үг буй. Чи миний тус урваад хэнд найдмуй. 6 Мана. Чи энэ 
эвдэрсэн хулсан таягийн дээр хэмээвээс, Египетийн дээр түшнэ. Түүний 
дээр хүн тулбал тэр нь түүний гарт орж хатгах буй. Египетийн Фарау хаан 
нь хамаг түүнд түшигчдэд тэр мэт буй. 7 Зүгээр хэрэв чи надад ийн; Бид 
өөрийн Жахуа бурханд түшнэ хэмээн өгүүлбэл, Хажикиа нь түүний өндөр 
орд хийгээд тахилын ширээдийг аваачаад, Иуде хийгээд Иерусалимд 
ийн; Энэ тахилын ширээний өмнө сүшиглэгтүн! хэмээн өгүүлсэн биш үү? 
8 Тиймийн тул эдүгээ миний Асириагийн эзэн хаанд төлөгнүүдийг өгтүгэй! 
Тийнхүү хэрэв чи оногчдыг онуулж чадах биш үү? Би чамд хоёр мянган 
морийг өгөе. 9 Тийн ахуйд чи миний эзний доорд боолуудын нэгэн 
тэргүүлэгчийг буцаагаад, Египетэп дэргэс хийгээд морьт хүмүүсийн тул 
захиж түшнэ. 10 Би Жахуагүйгээр энэ газрын эвдэхийн тул түүний тус 
ирсэн бус уу. Жахуа нь надад ийн; Энэ гэзрын тус одоод түүнийг эвдэн 
үйлд хэмээн зарлиг болсон буй. 11 гэсэнд Илиарам хийгээд Шивнэ ба 
Жуа нь Равшакид өгүүлрүүн; Чиний боолуудтай Сирийн хэлээр өгүүлж 
хайрла. Тэр юуны тул хэмээвээс, бид түүнийг мэднэ. Хэрмийн дээр агч 
улсын сонсоход Иудегийн хэлээр бүү өгүүлтүгэй! 12 хэмээсэнд Равшаки 
нь өгүүлрүүн; Миний эзэн нь намайг эд үгсийг өгүүлэхийн тул чиний эзэнд 
хийгээд чамд илгээсэн буюу. Хэрмийн дээр суугчулсын өөрийн гаргасан 
өтгөн шингэнийг идэх уухын тул тэдэнд илгээсэн биш үү? 13 хэмээгээд 
Равшаки нь босоод их дуу гарган Иудетний хэлээр ийн; Их хаан 
хэмээвээс, Асириагийн хааны үгсийг сонсогтун! 14 Хааны өгүүлсэн нь 
ийн; Хажикиа нь таныг үл мэхлэх болтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр 
нь таныг тонилгож үл чадах буй. 15 Бас Хажикиа нь таныг Жахуад 
найдуулан танд ийн; Жахуа нь бидний эрхгүй тонилгох буй. Энэ балгас нь 
Асириа хааны гарт үл үлдэх буй. 16 хэмээн өгүүлэх боловч Хажикиаг бүү 



сонсогтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, Асириагийн хааны өгүүлсэн нь ийн; 
Таны оронд адил оронд хэмээвээс, тариатай хийгээд үзмийн ундаатай 
орон, талхтай хийгээд үзмийн тариалантай оронд миний таныг аваачтал 
та надад бэлчээр тогтоолыг үйлдэн надад ирэх бөгөөс тус бүр хүн нь 
өөрийн үзмийн мод хийгээд бурмын модноос идэн, өөрийн худгийн 
уснаас уух буй. 17 Жич Хажикиа нь ийн; Жахуа нь биднийг аврах буй 
гэснээр таныг үл мэхлэх болтугай! 18 Улсуудын аль нэгэн бурхан нь 
өөрийн орныг Асириагийн хааны гараас тонилгосон буй. 19 Хамад 
хийгээд Арфадын бурхад нь хаана буй. Шифаруахимын бурхад нь хаана 
буй. Тэд нь Самарийг миний гараас тонилгов уу? 20 Ордын хамаг 
бурхдаас хэн нь өөрийн оронг миний гараас тонилгов уу? Тийн бөгөөд 
Жахуа нь Иерусалимыг миний гараас тонилгол буюу. 21 хэмээсэнд тэд нь 
дуугүй байж, түүнд хариу эс өгүүлэв. Тэр юуны тул хэмээвээс, хаан нь 
ийн; Түүнд хариу бү өгүүлэгтүн! хэмээн захисан бөлгөө. 22 Тэндээс 
гэрийн тэргүүлэгч болсон Хиликиагийн Илиарим хөвгүүн хийгээд Шивнэ 
бичигч ба туужийн бичигч болсон Асабын Жуа хөвгүүн нь хагалсан 
хувцастайгаар Хажикиад ирээд Равшахийн үгсийг түүнд өгүүлж мэдүүлэв.  

Гучин долдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Хажикиа нь сонсоод, хувцсаа хагалан, биеэ өрмөгөөр 
бүрхээгээд Жахуагийн гэрт оров. 2 Жич тэр нь гэрийн тэргүүлэгч болсон 
Илиахим хийгээд Шивнэн бичигч ба лам нарын өвгөдийг өрмөг 
хувцастайгаар Амужийн Ишиа форофид хөвгүүнд ийн өгүүлрүүн илгээв. 3 
Хажикиагийн өгүүлсэн нь ийн; Энэхүү өдөр нь зовлонгийн хийгээд 
зэмлэлийн ба уурлалын өдөр буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, хүүхэд нь 
төрөгдөөгүйд хрэвч төрөх хүч үгүй буй. 4 Чиний Жахау бурхан нь тэрхүү 
Равшахийн эзэн болсон Асириагийн хааны амьд бурхныг доромжлохоор 
илгээсэн Равшахийн үгсийг сонсох бөгөөд чиний Жахуа бурхан нь өөрийн 
сонссон үгсийг зэмлэх буй за. Тиймийн тул улсаас үлдсэн үлдэгдлийн тул 
залбирлаа өргөн үйлд. 5 гэсэнд Хажикиа хааны боолууд нь Ишиад ирэв. 
6 Тийн бөгөөд Ишиа нь тэдэнд өгүүлрүүн; Өөрийн эзэнд ийн өгүүлрүүн; 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн. Чиний сонссон хэмээвээс, Асириагийн 
хааны зарц нарын намайг доромжилсон үгсээс бүү айгтун! 7 Мана. Би 
түүний дээр нэг салхийг илгээх буй. Тийн бөгөөд тэр нь нэг чимээг сонсон 
өөрийн оронд буцах буй. Тийнхүү би түүнийг түүний оронд илдээр 
унагасад хэмээн өгүүлэв. 8 Тийн бөгөөд Равшахи нь буцсан Асириагийн 
хааны Ливанийн тус дайлан ахуйг олов хэмээвээс Равшахи нь хааны 
Лаксаас одсоныг сонссон бөлгөө. 9 Бас тэр нь Кусийн Тиркин хааны учир 
тэр нь чиний тус дайлаар ирэв хэмээн сонсоод Хажикиад элчсийг дахин 
илгээж өгүүлрүүн; 10 Иудегийн Хажикиа хаанд ийн өгүүлэгтүн! Иерусалим 



нь Асириагийн хааны гарт үл үлдэх буй хэмээн чиний түшсэн бурхан нь 
зарлиг болсноор чамайг үл мэхлэх болтугай! 11 Мана. Асириагийн хадын 
хамаг газруудыг бүрнээр эвдэн тэдэнд юу үйлдсэнийг чи сонсов. Тийн 
бөгөөд чи тонилгох буюу. 12 Миний эцэг нарын эвдсэн улсын бурхад нь 
тэднийг тонилгосон буюу. Тэд хэмээвээс Куржин хийгээд Харан ба Рижив 
хийгээд Тиласарт агсан Идэний улс буй. 13 Хамадын хаан хийгээд 
Арфадын хаан ба Шифарвайм балгас хийгээд Хинэ ба Ивагийн хаан нь 
хаана буй хэмээлээ. 14 Тийн бөгөөд Хажикиа нь энэ бичгийг улсын 
гараас аваад уншив. Бас Хажикиа нь Жахуагийн гэрт ороод бичгийг 
Жахуагийн өмнө дэлгэн өргөв. 15 Бас Хажикиа нь Жахуагийн өмнө 
залбиран ийн айлтгаруун; 16 Чуулгадын болон Израйлын бурхаан! 
Киробуудын хооронд агч аа! Чи дэлхийн хамаг эзэлгүүрдийн ганцхан 
бурхан мөн. Чи огторгуй хийгээд дэлхийг боловсруулав. 17 Жахуа нь 
чихээрээ чагнан сонс. Жахуа аа! Нүдээ нээн ү3 Амьд бурхныг 
доромужлохоор илгээсэн Шинкиривийн хамаг үгсийг сонсон соёрх! 18 
Жахуа аа! Үнэхээр Асириагийн хад нь хамаг улсууд хийгээд тэдний ордыг 
эвдээд 19 тэдний бурхдыг галд хаясан буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд 
нь бурхад бус харин хүний гарын үйлдвэр болсон мод хийгээд чулуу 
агсан мөн. Тиймийн тул тэд нь тэднийг эвдсэн буй. 20 Тийн атал бидний 
Жахуа бурхаан! Чамайг Жахуа бөгөөд ганцхан мөн ахуйг дэлхийн хамаг 
эзэлгүрдийн мэдэхийн тул биднийг түүний гараас тонилгон соёрх! хэмээн 
залбрав. 21 Тийн бөгөөд Амужийн Ишиа хөвгүүд нь Хажикиад илгээн 
өгүүлрүүн; Израйлын Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Асириагийн 
Шинакирив хааны тус чиний залбирсны тул, 22 Жахуагийн түүний учир 
зарлиг болсон нь ийн; Охин хэмээвээс, Шиунагийн охин нь чамаар 
жигшин, чамайг элэглэн инээв. Иерусалимын охин нь чиний тус толгойгоо 
хөдөлгөсөн буй. 23 Чи хэнийг харааж доромжлон, хэний тус дуу гарган 
нүдээрээ дууш ширтэв ээ? Израйлын ариуны тус мөн буй. 24 Чи 
боолуудаараа Жахуаг доромжилж ийн; Би өөрийн олон дэргэсээр уулсын 
оройд хэмээвээс, Ливанунгийн хажууд хүрээд түүний өндөр хуш моддыг 
цавчин түүний захын өндөр газарт хийгээд, түүний Кармилын ойд оров. 
25 Би малтаад усыг уугаад хөлийн улаараа хүрээлсэн ордын голуудыг 
хуурай облгов хэмээн өгүүлсэн буй. 26 Чи өнөөс миний үйлдсэнийг эс 
сонсож, эртний уагаас миний түүнийг бүтээснийг эс сонсов уу? Чамайг 
хүрээлсэн балгадыг овоо болгон эвдэгч болгохын тул би эдүгээ үүнийг 
болгов. 27 Тиймийн тул тэдний дотор суугчдын хүч нь бага бөлгөө. Тэд нь 
цочиж машид айв. Тэд нь хээрийн өвс хийгээд хөх өвс ба гэрийн орой 
дээрх өвс хийгээд ургаагүй атал хөндсөн тариа мэт болов. 28 Зүгээр би 
чиний суух хийгээд чиний харгуй ба чиний орох хийгээд миний тус чиний 
уурлалыг мэднэ. 29 Миний тус чиний уурлал хийгээд чиний олон нь 
миний чихэнд хрч ирсэн буй. Тиймийн тул би өөрийн гохыг ч чиний 



хамарт тавин өөрийн хазаарыг чиний уруулд оруулж, чиний ирсэн замаар 
чамайг буцаах буй. 30 Бас энэ нь чамд тэмдэг болох буй хэмээвээс, та 
энэхүү жилд өөрөө орсныг идэж, хоёр дахь жилд түүнээс үржсэнийг идэх 
больюу. Тийнхүү хоёр дахь жилд цацан, хадан үзмийн тариалангуудыг 
тарьж тэдний жимсийг идэгтүн! 31 Тийнхүү Иудегийн овгийн аврагдсан 
үлдэгдэл нь доогуур үндэслэн, дээшээ үрсийг ургуулах больюу. 32 тэр 
юуны тул хэмээвээс, нэг үлдэгдэл нь Иерусалимаас гарах бөгөөд Шиуна 
уулаас тонилгогдсон нь гарах буй. Чуулгадын Жахуагийн зүтгэл нь үүнийг 
үйлдэх буй. 33 Тиймийн тул Асириагийн хааны учир Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Тэр нь энэхүү балгасанд үл орж, тэнд сумыг ч үл харван, 
түүний өмнө бамбайгаар үл ирэн, түүний шороо овоог үл үүдэх буй. 34 
Тэр нь ирсэн замаараа буцан, энэ балгасанд үл орох буй. 35 Тэр юуны 
тул хэмээвээс, би энэ балгасыг тэтгэн өөрийн тул хийгээд миний Давид 
боолын тул тонилгох буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болсон буй гэж хэллээ. 
36 Тийн бөгөөд Жахуагийн анхил нь гараад, Асириа таны буудлын дото 
нэгэн бум найман түмэн таван мянгыг таслав. Тийн бөгөөд эрт манайх 
босох цагт тэд бүгдээр үхсэн хүүрүүд болсон бөлгөө. 37 Тийнхүүү 
Асириагийн Шинакиагийн хаан нь буцаж одоод Нинивид суув. 38 Тэнд 
түүнийг Нисруг бурхан юугаан гэрт мөргөн атал түүний Аврамилиг 
хийгээд Шарицар хөвгүүд нь түүний илдээр алаад, Армяни газарт дутаав. 
зугтаав Тийнхүү түүний Исархидун хөвгүүн нь түүний оронд хаан болов.  

Гучин наймдугаар бүлэг  

1 Тэр цагт Хажикиа нь үхэх мэт эвдэв. Тийнхүүү Амужийн Ишиа форофид 
хөвгүүн нь түүнд ирээд өгүүлрүүн; Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Гэрээ засан үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи үхэж амьд үл болох буй. 2 
Хэмээсэнд Хижикиа нь нүүрээ ханын тийш эргээд Жахуад залбиран ийн; 
3 Жахуа аа! Чиний өмнө миний үнэн шулуун зүрхээр яван, чиний өмнө 
миний сайн үйлдсэнийг эдүгээ санан соёрх! хэмээн айлтгаад Хижикиа нь 
ихэд уйлав. 4 Тийн бөгөөд Жахуагийн Ишиад зарлиг болсон нь ийн; 5 
Одоод Хижикиадаа ийн өгүүл. Чиний Давид эцгийн Жахуа бурхны зарлиг 
болсон нь ийн; Би чиний залбирлыг сонсон, чиний нулимсыг үзэв. Мана. 
Би чиний цагт арван таван насыг нэмэн, 6 Чамайг хийгээд энэ балгасыг 
Асириа хааны гараас авран, энэ балгасыг тэтгэх буй хэмээн зарлиг 
болов. 7 Бас Жахуа нь энэ зарлиг болсноо бүтээх мөн хэмээн тэмдэг 
болох нь энэ буй хэмээвээс, 8 Мана. Би ахижийн цагийн нарны 
хэмжээний төдий буцав. 9 Иудегийн Хижикиа хааны өвдөөд, өвчнөөс 
эдгэсний хойно бичсэн нь ийн; 10 Миний өдрүүдийн тасалдахад би ийн; 
Би булшны үүдэнд одон, үлэгсэн насаа гээсэн буй. 11 хэмээгээд бас ийн 
өгүүлэв. Би Жахуа хэмээвээс амьд газар Жахуаг үл үзэн, хүнийг үл харан, 



булшны дотор агчидтай байлцах буй. 12 Миний нас нь өнгөрөн, малчны 
майхан мэт надаас аваачигдсан буй. Нэг нэхэгч үйлддэг мэт Миний нас 
нь тасалдсан буй. Тэр нь намайг хатаах өвчнөөр тасах буй. Чи нэг өдөр 
нэг шөнийн дотор надад эцсийг бүтээх буй. 13 Өлгөө болтол тэр нь 
арслан мэт миний ясдыг эвдэх буй хэмээн би санав. Нэг өдөр нэг шөнийн 
дотор чи надад эцсийг бүтээх буй. 14 Би тогоруу эсвэл хараацай мэт 
дуугаран, хүүрзгэнэ мэт гашуудав. Миний нүд нь дээш харсаар суларна. 
Жахуа аа! Би дарагдсан буй. Намайг тэтгэн соёрх! 15 Би юуг үйлдэх 
буюу. Тэр нь өгүүлээд бүтээсэн буй. Миний насыг дуустал би сүнсийг 
гашуудалд намуунаар явах буй. 16 Эзээн! Үүгээр улс нь амьд адаг 
бөгөөд, үүгээр миний сүнс нь амьд байдаг. Энэ надаар чи намайг эдгээн 
амьдруулсан буй. 17 Мана. Эвийн оронд би их гашуудалыг эдэлсэн буй. 
Харин чи энэлээр миний сүнсийг хумхин дарагдах болсноос тонилгосон 
буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи миний хамаг нүглүүдийг хойшоон хаяв. 
18 Булш хэмээвээс чамайг магтаж үл чадан, нүгэл ч чамайг 
өргөмжилүүлж үл чадна. Жич булшинд орогчид нь чиний үнэний учир 
найдаж үл чадна. 19 Амьд хэмээвээс миний эдүгээ өдөр магтсан мэт 
амьд нь чамайг магтах бөгөөд эцэг нь хүүхдэд чиний үнэнийг мэдүүлэх 
буй. 20 Жахуа нь намайг тонилгохуйяа бэлэн бөлгөө. Тиймийн тул бид 
миний дуунуудыг чавхдаст хөгжмөөр Жахуагийн гэрт мөнхөд дуулах буй. 
21 Ишиа хэмээвээс ийн Боровмын жимсийн хэсгийг аваад түүний зорын 
дээр шивж тавигтун! Тийнхүү тэр нь эдгээх буй хэмээсэн бөлгөө. 2 Бас 
Хижикиа нь миний Жахуагийн гэрт орох тэмдэг нь юу буй хэмээн асуусан 
бөлгөө.  

Гучин есдүгээр бүлэг  

1 Тэр цагт Бабилоны хаан болсон Бэлтэний мирудаг бэлтэн хөвгүүн нь 
бичгийн хийгээд бэлгийг Хажикиад илгээв. тэр юуны тул хэмээвээс; тэр 
нь түүний эвдээд эдгэснийг сонссон бөлгөө. 2 тийн бөгөд Хажикиа тэдний 
учир баясан тэдэнд өөрийн эрдэнэ юмнуудын бүхэл гэр хэмээвээс, мөнгө 
хийгээд алт ба сайхан үнэртэн хийгээд үнэт тос ба өөрийн зэвсгийн гэр 
хийгээд санд хамаг ахуйг үзүүлэв. Гэртээ хийгээд хамаг эзэлгүүриндээ 
Хажикиагийн тэдэнд эс үзүүлсэн юу ч үгүй бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд Ишиа 
форофид нь Хажикиа хаанд ирээд түүнд өгүүлрүүн; Тэд хүмүүс нь юуг 
өгүүлэв. Бас тэд нь хаанаас чамд ирсэн буюу хэмээсэнд Хажикиа нь 
өгүүлрүүн; Тэд нь хол газраас хэмээвээс Бабилоноос надад ирсэн буй. 4 
Хэмээсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Тэд нь чиний гэрт юуг үзэв хэмээсэнд 
Хажикиа нь өгүүлрүүн; Тэд нь миний гэрт хамаг ахуйг үзэв. Миний сан 
дотор тэдэнд эс үзүүлсэ юу ч үгүй буй. 5 Хэмээсэнд Ишиа нь Хажикиад 
өгүүлрүүн; Чуулгадын Жахуагийн зарлигийг сонс. 6 Мана. Чиний гэрт 



хамаг ахуй хийгээд чиний эцэг нарын эдүгээ болтол хураасан нь 
Бабилонд аваачигдах буй. Тэр мэт өдөр нь мөн ирнэ. у ч үл үлдэх буй. 7 
Жич чиний төрүүлэх хэмээвээс чамаас гарах хөвгүүнээс заримуудыг тэд 
нь аваачих буй. Тийн бөгөөд тэд нь Бабилоныорд харшинд зарц нар 
болох буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болсон буй. 8 Хэмээсэнд Хажикиа нь 
Ишиад өгүүлрүүүн; Жахуагийн чамаар зарлиг болсон нь сайн буй 
хэмээгээд бас ийн; Миний өдрүүдэд эв хийгээд үнэн нь болох буй хэмээн 
өгүүлэв.  

Дөчдүгээр бүлэг  

1 Миний улсыг амуулагтун! Амуулагтун! хэмээн таны бурхан нь зарлиг 
болов. 2 Иерусалимын амуулж түүнд ийн; Чиний дайн нь дууссан бөгөөд 
чиний хилэнцис нь өнгөрүүлэгдсэн ба чи ч өөрийн нүглүүдийн тул 
Жахуагийн мутраас хоёр давхраар авсан буй хэмээн дуудагдан 3 Говийн 
дотор нэгэн дуудагч дуу нь ийн; Жахуагийн замыг засан бидний бурхны 
тул эзэнгүй газрын дотор харгуйг цэх болгогтун! 4 Аливаа бал нь өргөгдөх 
бөгөөд аливаа хад хийгээд уул нь навтар болох ба хазгайнууд нь цэх 
болох бөгөөд ширүүнүүд нь тэгш болох буй. 5 Бас Жахуагийн цог 
жавхлан нь илэрхийлэгдэх бөгөөд хамаг махбод нь түүний хамтаар үзэх 
буй. тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуагийн ам нь үүнийг зарлиг болсон буй 
хэмээн дуудав. 6 Тэр дуу нь дуудан үйлд. хэмээн тэр нь ийн; Би юуг 
дуудах буюу хэмээгээд тэр нь ийн; Хамаг махбод нь өвс буй. Бас түүний 
хамаг алдар нь өвсний цэцэг мэт буй. 7 Өвс нь хагдарна. Цэцэг ч унан 
гутна. Үнэхээр улс нь өвс буй. 8 Өвс нь хагдарна. Цэцэг ч гутна. Үнэхээр 
бидний бурхны зарлиг нь мөнхөд тогтох буй хэмээв. 9 Шиунад сайныг 
дэлгэрүүлэгч ээ! Өндөр ууланд гаран үйлд. Иерусалимд сайныг 
дэлгэрүүлэгч ээ! Дуугаа өргөн дуугаа чангаар өргөн өөрийн бурхныг 
үзэгдэн хэмээн Иудегийн балгдад өгүүл. 10 Мана. Жахуа эзэн нь хүчээр 
ирэх бөөгөөд түүний мутар нь түүний тул тэргүүлэх буй. 11 Тэр нь хоньч 
мэт сүргээ сахин, хургадаа өөрийн мутраар хураан өөрийн чихний дээр 
өргөн хургад хоньдоо арганаар хөдлөх буй. 12 Хэн усдыг алгаараа 
хэмжин, огторгуйг хөшиг мэт дэлгэн дэлхийн тоосыг хэмжүүрт багтаан 
уулыг чийглүүрийн тангаар чийглэн, тавгадыг чингэлүүр дотор чингэлсэн 
буюу. 13 Хэн Жахуагийн тодотголыг удирдан түүний дөвлөгч болоод 
түүний сэрэмжилсэн буй. 14 Тэр нь хэнтэй зөвлөлдсөн буй хэн түүнийг 
ухуулан, түүнд шүүвэрний замыг сурган, түүнд мэдлэгийг сурган, түүнд 
ухаант замыг мэдүүлсэн буй. 15 Мана. Улсууд нь хөнөгийг дотор агч 
дусал мэт хийгээд чингэлүүрний тоос мэт туугдмой. Мана. Тэр нь 
аралуудыг нэг хулгана мэт өргөнө. 16 Бас Ливан ийн ой нь болгохын тул 
үл хүрэх бөгөөд түүний ??? агч ангууд нь тахил болохын тул үл хүрэх буй. 



17 Түүний өмнө хамаг улсууд нь юу ч бус мэт болон түүнд юу ч бус 
хийгээд дэмийлэл мэт дуудна. 18 Тиймийн тул та бурхны хэнтэй адилтгах 
бөгөөд ямар адилтгалыг түүнтэй зэрэглүүлэх буюу. 19 Уран нь төрснийг 
цатгадаг алдаж ч түүнийг алтаар бүрхээн түүний тул мөнгөн оосруудыг 
үйлддэг. 20 Чадалгүй болсон хүн нь үл өмхрөх модыг сонгон үл 
хөдлөгдэх хөргийг үйлдэхийн тул сажан тарганыг бэдэрдэг. 21 Та эс 
мэдэн эс сонссон буюу. Эртнээс инэртэнд өгүүлэгдсэн бус буюу. Та 
дэлхийн суурчлагдсан цагаас эс ухав. 22 Тэр нь дэлхийн дунд суун амой. 
Дэлхийн дээр суугчид нь царцаанууд мэт буй. Тэр нь огторгуйг хүсэх мэт 
сонгон, түүний дотор суухын тул майхан мэт дэлгэн 23 Тэргүүдэгчидийг 
юу ч бус мэт болгон, дэлхийн шүүгчдийг дэмийлэл мэт болгомой. 24 
Үнэхээр тэд нь үл таригдах, үнэхээр тэд нь үл цацагдах, үнэхээр тэдний 
иш нь газарт үл үндэслэх буй. Түүний тэдний дээр үлээхэд тэд нь 
хагадарах шуурга нь тэдний тарианы иш мэт аваачих буй. 25 Тиймийн 
тул та намайг хэнтэй адилтгах буюу. Би хэнд адил буюу хэмэн ариун нь 
зарлиг болно. 26 Нүүрээрээ дээш ширтэн эднийг бүтээхэд, тэдний 
чуулганы дуугаар гаргасан нь хэн буюу хэмээн үзэгтүн! Тэр хэмээвээс 
өөрийн их хүчээр тэд бүгдээрийг нэрээр дуудна. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
тэр нь хүчээрээ чадалт мөн бөгөөд тэдний нэг ч эс дуудна. 27 Миний зам 
Жахуагаас нуугдсан бөгөөд миний шүүвэр нь миний бурхнаас өнгөрсөн 
буй хэмээн Якув аа! Чи юуны тул өгүүлнэ. Израйл аа! Чи юуны тул 
хэмээнэ. 28 Цаглашгүй үгүй Жахуа бурхан хэмээвээс дэлхийн 
хязгааруудыг бүтээгч нь үл сулран, үл цэцэрнэ хэмээн та эс мэдэн эс 
сонсов уу? Түүний цэцэн нь хүчигдэшгүй буй. 29 Тэр нь сулрагчид тэнхээг 
өгөн чадалгүйчүүдэд хүчийг үлэмжлүүлнэ. 30 Залуус нь сулран эцдэг. 
Идэр настан ч унах больюу. 31 Харин Жахуаг хүлээгчид нь хүчээ 
шинэтгэн, бүргэдийн далиар мэт дэгдэн хөөхдөө үл эцэн, явахдаа үл 
сулрах буй.  

Дөчин нэгдүгээр бүлэг  

1 Аралууд аа! Миний өмнө дуугүй байгтун! Тийнхүү улс нь хүчээ 
шинэтгээд ойр ирэн өгүүлэх болтугай! Бид шүүврийн тул хамтаар 
ойртолцъя. 2 Хэндээ зүгээс зүгээс зөвт хүчийг босгон өлмийдээ дууда, 
ордыг түүнд өгөн хадыг эзэлүүлэв. үү? Тэр нь түүний илдэд тэднийг 
алсан мэт болгон, түүний номд гишгэгдсэн хагд мэт болов. 3 Тэр нь 
тэдний нэг хөлөөр эс явсан газрыг амарханаар аласдав. 4 Хэн эхнээс 
үенүүдийг дуудан бүтээгч үйлдэв үү? Жахуа би хэмээвээс, эхэндээ 
хийгээд эцэсэхнүүдийг бүтээгч би мөн. 5 Арлууд нь түүнийг үзээд айв. 
Дэлхийн хяязгад нь айгаад ойртон ирэв. 6 Хүн бүр нь нөхөртөө туслан, ах 
дүүгээ бат зүрхтэн атугай хэмээн өгүүлэв. 7 Тэр мэтээр модон нь 



алтачийг бататгана. Алхаар цэвэр болгогч нь дөшийг дэлдэгчийгээ 
бататгана. Гагнахад бэлэн буй хэмээгээд үл хөдлөхийн тул хадаасаар 
хадна. 8 Харин Израйл аа! Чи миний боол бөгөөд, Якув аа! Чи миний 
сонгосон болон миний Абрахимын ойр буй. 9 Би чамайг дэлхийн 
хязгадаас сонгон түүний эрхэм улсаас дуудан ийн; Чи миний боол бөгөөд, 
би чамайг сонгоод үл огоорох буй. 10 Бүү айтугай! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би чиний бурхан буй. Би чамайг хүчит болгон, чамд туслан 
өөрийн зөвт баруун мутраар чамайг тэтгэх буй. 11 Мана. Чиний тус хамаг 
хилэгнэнсэд нь ичин гутамшигт болоод хоосон мэт болох буй. Жич 
чамтай хэрэлдэгчид нь эвдэх больюу. 12 Чи чамтай булаалдагчдыг 
бэдрэвч үл олох буй. Чиний тус дайлалдсан нь хоосон мэт болон юу ч бус 
мэт болох буй. 13 Тэр юуны тул хэмээвээс, чиний Жахуа бурхан би чиний 
баруун гараас барин чамд ийн; Би чамд туслах буй хэмээх буй. Якув 
хорхой хийгээд Израйлын улс аа! Бүү айгтун! Би чамд туслах буй хэмээн 
Израйлын ариун болон таны тонилгогч Жахуа нь зарлиг болно. 15 Мана. 
Би чамайг нэг шинэ шүдэт түшгүүр болов. Чи уулыг түшин цохиж 
бутархай болгон даваадыг хальсан мэт болгох буй. 16 Чи тэднийг гишгэх 
буй. Тийн бөгөөд салхи нь тэднийг аваачих бөгөөд шуурга нь тэднийг 
тараах буй. Харин чи Жахуад баясан, Израйлын ариунд алдарших 
больюу. 17 Үгээгүү хийгээд ядуучуудын усыг бэдрэхэд ус үгүй болох 
бөгөөд тэдний хэлийг ундаасалаар хатахад Жахуа би тэднийг сонсон 
Израйлын бурхан би тэднийг үл орхих буй. 18 Би өндөр газарт хорхойсыг 
нэг балуудын дунд булгуудыг нэхэх буй. Би говь газрыг уст нуур болгон, 
хуурай газрыг усны урсгал болгох буй. 19 Би говь газархуш хийгээд 
Шитим мод ба Мирт хийгээд тост модыг тарин эзэнгүй газар нарс хийгээд 
үл шарлах нарс ба Тиашур модыг хамтаар суулгах буй. 20 Тийнхүү 
Жахуагийн мутар нь үүнийг бүтээв хэмээн тэд хамтаар үзэн мэдэн, санан 
ахуй буй. 21 Хэргээ мэдүүлэгтүн! хэмээн Жахуа нь зарлиглана. Бид 
шалтгаан авчрагтун! хэмээн Якувын хаан нь зарлиглана. 22 Тэд нь 
ойртоод юу болохыг мэдүүлэх болтугай! Бидний ухаан тэдний эцсийг 
мэдэхийн тул тэд нь эртний эцэс сүүлд юу байсныг мэдүүлэх, эсвэл ирэх 
юмнуудыг мэдүүлэх болтугай! 23 Бидний таны бурхан мөн хэмээн 
мэдхийн тул үүнээс хойшид юу болохыг мэдүүлэн бидний хамтаар 
түүнийг ивээн ичихийн тул ер сайныг эсвэл мууг үйлдэгтүн! 24 Мана. Та 
юу ч бус бөгөөд таны үйлдвэр нь хоосон буй. Таныг сонгогч нь жигшүүрт 
амой. 25 Би хойд зүгээс нэгийг босгох буй. Тэр ч ирэн нарны гарах зүгээс 
миний нэрд дуудан шавар савыг үйлдэгч нь шавар хийгээд зуурсан 
шаврыг гишгэдэг мэт түүнчлэн тэргүүлэчдийн дээр гишгэх буй. 26 Бидний 
мэдэхийн тлу эхнээсээ мэдүүлэв. Жич тэр нь зөв хэмээн бидний 
өгүүлэхийн тул урьдаас хэн мэдүүлэв. Харин үзүүлэгчгүй, мэдүүлэгч ч 
үгүй. Таны үгсийг сонсогч ч үгүй. 27 Мана. Тэднийг харагтун! хэмээн 



Шиунад тэргүүн дэхь өгүүлэгч би мөн, Жич би Иерусалимд сайн 
сонсголыг дэлгэрүүлэгчийг өгнө. 28 Харин миний үзэхэд хэн ч үгүй болон 
тэднээс нэг ч зөвлөгчгүй бөлгөө. Миний асуухад хариу өгүүлэгч ч үгүй 
бөлгөө. 29 Мана. Тэд бүгдээр дэмийлэл буй. Тэдний уйлс нь юу ч бус 
бөгөөд тэдний цутгамал хөргүүд нь хий хийгээд ичгүүр буй.  

Дөчин хоёрдугаар бүлэг  

1 Мана. Миний тэтгэсэн боол болон, миний сүнсийг таалагч миний 
сонгогдсон буй. Би тодотголоор түүнд өгсөн буй. Тийнхүү тэр нь балай 
номтод шүүврийг гаргах буй. 2 Тэр нь үл дуудан үл өргөн зээлний дээр 
дуугаа үл сонсгох буй. 3 Тэр нь хамарсан хулсыг үл хуулан, утаат зулын 
галыг үл унтраан шүүврийг үнэнээр гаргах буй. 4 Тэр шүүвэр дэлхийн 
дээр тавьтал үл сулран үл айх буй. Бас арлууд нь түүний тогтоолыг 
хүлээх буй. 5 Огторгуйг бүтээж сунгаад дэлхий хийгээд түүнээс хамаг 
гарагчдыг дэлгэгч болон түүний дээр суугчдад амьсгалыг өгөн, түүний 
дотор явагчдад сүнсийг өгөгч Жахуа бурхан нь ийн зарлиг болруун; 6 
Жахуа нь чамайг зөвөөр дуудаад чиний гараас барин, чамайг сайн улсын 
тогтоол хийгээд балай номтны гэрэл болгон өгөх буй. 7 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, сохор нүддийг нээн, гянданд хоригдогсдыг гянднаас гарган, 
гяндны гэрт харанхуйгаар суугчдыг гаргахын тул болой. 8 Би Жахуа мөн. 
Тэр миний нэр буй, би өөрийн хүндлэлийг бусдад үл өгөн, өөрийн 
магтаалыг зурмал хөргүүдэд үл өгөх буй. 9 Мана. Эртнийнүүд нь бүтээсэн 
бөгөөд би сайнуудыг тэдний гарахаас урьд танд мэдүүлнэ. 10 Далайд 
одогччид хийгээд түүний дотор хамаг агчид аа! Арлууд хийгээд тэдний 
дээр суугчид аа! Жахуад шинэ дуу дуудан, түүний магтаалыг дэлхийн 
хязгаараас дуулагтун! 11 Говь хийгээд түүний балгад ба Катарын 
нутаглагдсан бага балгад нь дуугаан өргөх болтугай! Хаддын дээр 
суугчид нь дуулан, уулын оройгоос эгшиглэн, 12 Жахуад хүндлэлийг 
өргөн, түүний магтаалыг арлуудад дэлгэрүүлэх болтугай! 13 Жахуа нь 
баатар хүн мэт өөдөө блоьюу. Цэргийн хүн мэт атаархлаа үүсгэх буй. Тэр 
нь дуудан бархирагч дайснуудаа дийлэх буй. 14 Би үнэний цагаас дуугүй 
байн, чимээгүй байж биеэн багласан буй. Эдүгээ би төрөх болсон эм мэт 
бархиран гагц та хоосруулан залгих буй. 15 Би уул хийгээд даваадыг 
хоосон болгон, тэдний хамаг өвсийг хатаан, голуудыг арлууд болгон 
нуурыг хуурай газар болгох буй. 16 Тийнхүү би сохруудыг тэдний тус 
мэдсэн харгуйгаар удирдан, тэдний тус мэдсэн замаар тэднийг хөдлөх 
больюу. Би тэдний өмнө харанхуйг гэрэлийг болгон ширүүн газдыг тэгш 
болгох буй. Би мэтийг тэдний тул үйлдэн тэднийг үл огоорох буй. 17 
Зурмал хөргүүдэд түшин, цутгагдсан дүрсүүдэд та бидний буруу буй 
хэмээн өгүүлэгчид нь хойш буцаагдан гутамшигт болох буй. 18 



Дүлийнүүд ээ! сонсогтун! Сохрууд аа! Үзэхийн тул сүүдэр харагтун! 19 
Миний боолоос бусад хэн сохор буюу. Миний илгээсэн элчээс хэн дүлий 
буюу. Зөвт явдалтаас бус хэн сохор буюу. Жахуагийн боолоос хэн сохор 
буюу. 20 Чи олныг үзэвч үл ажиглан, нээгдсэн чихт боловч үл сонсоно. 21 
Жахуа нь түүний зөвийн тул таалалт буй. Тэр тогтоолыг ихэтгэсэн хүнд 
болгох буй. 22 Харин энэ улс нь тоногдон эвдэгдсэн буй. Тэдний залуус 
нь урагдагдан гяндны дотор нуугдана. Тэд нь олз болсон боловч аврагч 
үгүй, тэд нь тонолго болсон боловч гэтэлгэн үйлд хэмээн хэн ч үл 
өгүүлнэ. 23 Таны дундаас хэн нь үүнийг чагнан, ирэх цагийн учир 
хэрэглэн сонсох буюу. 24 Хэн Якувыг тонолго болгон Израйлыг хулгайчид 
өгсөн буюу. Бидний хэний тус нүглийг үйлдсэн хэмээвээс, Жахуа биш үү? 
Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь түүний замуудаар эс яван түүний 
тогтоолыг эс сонсов. 25 Тиймийн тул тэр нь түүний дээр өөрийн халуун 
хилэн хийгээд дайны дээрмийг хүргэсэн буй. Харин түүнийг ноцоосон 
боловч тэр нь эс мэдэн, түүнийг галдсан боловч зүрхээрээ эс хэрэглэв.  

Дөчин гуравдугаар бүлэг  

1 Харин Якув аа! Чамайг бүтээсэн хийгээд Израйл аа! Би чамайг золин, 
чамайг хэвлэсэн Жахуа нь эдүгээ ийн; Бүү айгтун! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би чамайг золин, чамайг чиний нэрээр дуудсан буй. Чи миний 
буй. 2 Чиний усдыг өнгөрөхөд би чамтай болох бөгөөд, голуудыг 
өнгөрөхөд тэд ч чиний дээгүүр үл халих буй. Чи галын дунд явахдаа үл 
түлэгдэх бөгөөд галын заль ч чамайг үл галдах буй. 3 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би чиний Жахуа бурхан болон Израйлын ариун бөгөөтөл 
чиний тонилгогч мөн. Би чамайг арилжихын тул Египетийг өгөн, Куш 
хийгээд Шибаг чиний тул өгөв. 4 Чи миний өмнө эрдэнэт болсон тул 
надад хүндэт болов. Тиймийн тул би чамайг янаглан хүмүүсийг чиний тул 
өгөн, улсыг чиний амины тул өгөв. 5 Бүү айтугай! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би чамтай буй бөгөөд чиний үрсийг зүүн этгээдээс авчран, 
Чамайг баруун этгээдээс цуглуулах больюу. 6 Жич би хойд зүгт ийн; 
Тушаан өг! хэмээгээд өмнө зүгт ийн; Саатуулан бүү үйлд. Харин миний 
хөвгүүдийг холоос хийгээд миний охидыг дэлхийн хязгаараас авчран, 7 
Миний нэрээр нэрийдэгчдийн дуусварыг авчран үйлд. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би түүнийг өөрийн алдрын тул бүтээн, түүнийг дүрслэн, 
түүнийг боловсруулав. 8 Нүдтэй боловч. сохор болон, чихтэй боловч 
дүлий болсон улсыг гарган үйлд. 9 Хамаг улсууд нь хамтаар чуулгадах 
бөгөөд хамаг иргэд нь цуглуулагдах болтугай! Тийнхүү тдэний дундаас 
хэн нь үүнийг мэдүүлэн тэргүүн дэхь учрахыг дэлгэрүүлэх буюу. Тэд нь 
зөвшөөгдөхийн тул гэрч нараа авчран, эсвээс сонсоод үнэн болой хэмээн 
өгүүлэх болтугай! 10 Бас Жахуагийн зарлиг нь ийн; Таны надад идэгч 



мэдэн, намайг тэр мөн хэмээн ухахын тул та миний гэрч нар болон миний 
боол буй. Надаас урьд бурхан эс бүтээгдсэн бөгөөд шөнө ч үл болох буй. 
11 Би хэмээвээс, би Жахуа мөн бөгөөд, надаас бусад тонилгогч үгүй буй. 
12 Бусад бурхны үгүй агсан цагт би таны дунд мэдүүлэн тонилгон 
үзүүлсэн буй. Тиймийн тул би бурхан мөн хэмээн та миний гэрч нар буй. 
13 Жич өдрийн бүтэээгдэх урьд би тэр мөн бөлгөө. Бас миний гараас 
аврагч үгүй. Би үйлдэх бөгөөд хэн түүнийг зогсоох буй хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. 14 Таны тонилгогч болон Израйлын ариун хэмээгч Жахуа 
нь ийн; Таны тулд би Бабилонд илгээн тэдний хамаг ноён хийгээд 
онгоцсын дотор бархирагч Клэдитнийг доройтуулав. 15 Далайн дотор 
замыг бүтээн хүчит усдын дотор мөрүүдийг бүтээгч болон. 17 Тэрэг 
хийгээд морь ба чуулсан хийгээд хүчтэний гаргагч Жахуа нь ийн; Тэд нь 
хамтаар хэвтээд үл босон, үгүй болон, улс мэт унтраагдах буй. 18 Та 
урьдуудыг үл санан, үнэнүүдийг бүү сэтгэгтүн! 19 Мана. Би нэг шинэ 
юмыг үйлдэх бөгөөд тэр нь өсөх больюу. Та түүнийг ажиглах буюу. Бас би 
эзэнгүй газар замыг бүтээн, говь газар голуудыг бүтээх буй. 20 Хээрийн 
ан хийгээд луу ба тахьнууд нь намайг хүндлэх буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, миний сонгосон усдаа уух усдыг өгөн, говийн дотор усдын 
урсгалуудыг өгсний тул болой. 21 Би энэхүү улсыг өөрийн тул бүтээсэн 
буй. 22 Харин Якув аа! Чи надад эс дуудагдсан буй. Израйл аа! Чи миний 
учир залхуурсан буй. 23 Чи өөрийн шийтгэлд өргөлийн хургыг надад эс 
авчран тахилуудаараа намайг эс хүндэлсэн буй. Би чамайг өргөлүүдээр 
эс заран, анхилах үнэртнээр эс залхууруулсан буй. 24 Чи надад мөнгөөр 
амтат хулсыг худалдаж эс аван, өөрийн тахилуудын өөхөөр намайг эс 
хангав. Харин чи нглээрээ намайг заргадуудан хилэнцээрээ намайг 
залхуулав. 25 Би хэмээвээс, би таны хилэнцийг өөрийн тул баллан, таны 
нүглийг үл санагч мөн. 26 Намайг сануулан үйлд. Бид хамтад заргалдъя. 
Чи зөвшөөгдөхийн тул учраа мэдүүлэн үйлд. 27 Чиний тэргүүн эцэг нь 
нүглийг үйлдэв. Бас чиний багш нар нь миний тус хилэнцийг үйлдэв. 28 
Тиймийн тул би сүмийн тэргүүлэгчдийг бузартуулан, Якувыг харъяанд 
өгөн, Израйлыг элэглэлд өгсөн буй.  

Дөчин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Зүгээр миний Якув боол хийгээд миний сонгосон Израйл аа! Эдүгээ 
сонсон үйлд. 2 Чамайг бүтээгч болон чамайг уймайгаас төрүүлэн 
боловсруулагч ба чамд туслагч болох Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Миний Якув боол болон миний сонгосон Зишрун аа! Бүү айтунай! 3 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, би ундаасагчийн дээр усдыг асган, хатсан газрын 
дээр урсгалуудыг асгах буюу. Би өөрийн тодотголыг чиний үрсийн дээр 
асган, өөрийн Адистидыг чиний хөвгүүдийн дээр асгах буй. 4 Тийн бөгөөд 



тэдгээр нь усдын дотор агч ногоо мэт урган, урсгалуудын дээр агч бургас 
мэт ургах буй. 5 Нэг нь ийн; Би Жахуагийн буй хэмээх, бас бусад нэг нь 
Якув хэмээн нэрийдэгдэх, бас бусад нэг нь гараа Жахуад тавин, Израйл 
хэмээн нэрийдэгдэх больюу. 6 Бас Израйлын Жахуа хаан болон, түүний 
чуулганы Жахуа тонилгогчийн зарлиг болсон нь ийн; Би тэргүүн дэхь 
болон эцэс дэхь мөн. Надаас бусад бурхангүй. 7 Миний эртний цагийн 
улсыг тавьсан хойно надтай адилаар үүнийг дуудан үзүүлэн зэрэглүүлж 
чадах буюу. Тэд нь эдүгээ ирэгч хийгээд хойно болохуудыг үзүүлтүгэй! 8 
Та үл айн бүү эмээгтүн! Би тэр цагаас танд сонсогч үзүүлсэн биш үү! Та 
миний гэр нар болов. Надаас бусад бурхан буй буюу. Үнэхээр бусад 
халхлагчгүйг би нэгэн ч үл мэднэ. 9 Зурмал бурхдыг үйлдэгч бүгдээр 
дэмий амой. Тэдний хүсэмжитүүд нь тусгүй. Тэдний үйлс нь үл үзэн, үл 
мэдэн атал тэдний гэрч нар амой. 10 Тусгүй бурхныг үйлдэн, зурмал 
бурхныг мөнгөөр бүрхэгч нь тусгүй юмыг үйлдэнэ. 11 Тэдний нөхөд нь 
ичих бөгөөд дархнууд ч хүн мөний тул бүгдээр цуглаж зогсоод хамтаар 
айн ичих болтугай! 12 Төмөрч нь төмрийг чавчаад, нуурсээр хийж, алхаар 
дүрсэлнэ. Тэр гарын хүчээр хөдөлнө. Тэр нь өлсөөд хчгүй болж, ундааг 
үл ууваас ундаасна. 13 Модоч нь шугамыг татаж зурмыг зураад хурц 
зэвсгээр огтолж гортигоор дүрсэлнэ. Бас тэр нь түүний гэрийн дотор 
байлгахын тул хүний дүрсээр хийгээд хүний янзаар үйлдэнэ. 14 Бас тэр 
нь хуш модыг огтолж нарс хийгээд ойн зүйл бүрийн модыг хүргэнэ. Бас 
тэр нь хушийг тарина. Бороо ч түүнийг ургуулна. 16 Тийнхүү түүнээс хүн 
нь түлээ болгож авна. Түүнээс аваад биеэ дулаацуулна. Түүнээс галыг 
түлж боорцгийг болгов. Бас бурхныг үйлдээд түүнд мөргөнө. Түүнээс 
зурмал хөргийг үйлдээд түүнд шитнэ. 16 Тэр нь нэг заримыг түлдэг. Нэг 
заримаар махыг чанаж иддэг. Бас мах шарж чаддаг. Бас тэр нь дулаацаж 
би галаа үзээд дулаацав хэмээн өгүүлдэг. 17 Харин би үлдсэн говиос 
бурхныг үйлдэж, зурмал хөргөө болгоод түүнд шүтэн мөргөж намайг 
тонилгоно. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи миний бурхан мөн хэмээн 
залбирч өгүүлдэг. 18 Тэд нь үл мэдэн, үл ухан, тэдний нүддийн хаагдсаны 
тул тэд нь үл үзэн зүрхний бөглөгдсөний тул ухана. 19 Бас тэр нь ийн; Би 
заримыг нь галд түлэн, түүний цогийн дээр боорцгийг болгон махыг шарж 
идээд үлдсэнээр жигшүүрт юмыг үйлдэх буюу. Би модонд мөргөх буюу 
хэмээн зүрхэндээ үл санаачлан, тэр мэтээр өгүүлэхийн тул мэдэл ч ухаан 
ч үгүй. 20 Тэр нь үнсийг иддэг ундаадуулагдсан зүрх нь түүнийг 
төөрүүлсэн буй. Тийнхүү тэр нь сүнсээ тонилгож үл чадан, миний баруун 
гарт хутан буй биш үү? хэмээн өгүүлж үл чадна. 21 Якув аа! Израйл аа! 
Чи миний боол мөний тул энэ мэтийг санан үйлд. Би чамайг 
боловсруулав. Чи миний боол мөн Израйл аа! Чи надаар үл мартагдах 
буй. 22 Би чиний хилэцийг үүл мэт өнгөрүүлж чиний нүглүүдийг бүрхэх 
үүлээр мэт өнгөрүүлсэн буй. Надад буцан үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, 



би чамайг залгисан буй. 23 Огторгуй аа! Дуулан үйлд. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Жахуа нь үүнийг үйлдсэн буй. Дэлхийн гүн газрууд аа! 
Цэнгэлдэгтүн! Уул хийгээ ой ба түүний дотор агч аливаа мод оо! 
Дуулагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь Якувыг золиод Израйлаар 
алдаршуулагдах буй. 24 Чиний золигч чамайг умайгаас боловсруулагч 
Жахуагийн зарлиг нь ийн; Би хамгийг бүтээгч Жахуа мөн. Би ганцаар 
огторгуйг дэлгэн, ганцаар дэлхийг тогтоов. 25 Би хуурмагчидын зөнгүй 
болгон Ировичаарыг үйлдүүлэн цэцнүүдийн хаанчлалыг урвуулан тэдний 
мэдлийг тонилгуулна. 26 Би өөрийн боолын үнийг тогтоон, өөрийн элчийн 
зөвлөгөөнийг бүтээмжит болгоно. Би Иерусалимд ийн; Чи нутаглуулагдах 
Иудегийн балгадад ийн; Та эвдэгдэх бөгөөд түүний эзэнгүй газруудыг би 
буцаах хэмээн зарлиг болно. 27 Би гүнд ийн; Чи хуурай бол би ч түүний 
урсгалуудыг хатаах буй хэмээн зарлиглана. 28 Би Кирусын учир ийн; Тэр 
нь миний хонь ч болон миний хамаг таалалыг бүтээх буй хэмээн зарлиг 
болоод Иерусалимд ийн; Чи үүдэгдэх мөн сүмд ийн; Чи суурилагдан 
хэмээн зарлиг болно.  

Дөчин тавдугаар бүлэг  

1 Жахуа нь өөрийн тосолсон хэмээвээс, түүний өмнө улсуудыг дайлан 
хаадын бэлхүүсийг султган, хоёр зэрэгт үүдэд болон, хаалгадыг үл 
хаахаар нээхийн тул өөрийн мутраар барьсан Кирусдаа зарлиг болруун; 
2 Чамайг нэрээр нэрийдэгч Жахуа би Израйлын бурхан мөн хэмээн чиний 
мэдэхийн тул би чиний өмнө одтол хазгай газруудыг цэх болгон зэс 
хаалгадыг хэсгээр эвдэн, төмөр үүддийг хэмхлэн 3 харанхуйд агч сар 
хийгээд далд газар нуугдсаныг чамд өгөх буй. 4 Би өөрийн Якув боолын 
тул хийгээд өөрийн сонгосон Израйлын тул чамайг нэрээр нэрийдсэн 
бөгөөд чи намайг эс танивч би чамайг нэрийдсэн буй. 5 Би Жахуа мөн 
бөгөөд бус үгүй буй. Надаас бус бурхан үгүй буй. Чи намайг эс танивч би 
чамайг бүсэлсэн буй. 6 Тийнхүү нарны гарах зүгээс аван баруун зүг 
хүртэл надаас бус бурхан үгүй буй хэмээн мэдэгдэх болтугай! Би Жахуа 
бөгөөд, надаас бус үгүй буй. 7 Би гэрлийг үйлдэн харанхуйг бүтээв. Би 
эвийг үйлдэн мууг үйлдэв. Жахуа аа! Би эд бүгдээрийг бүтээв. 8 Огторгуй 
аа! Дээрээс дусаан үйлд. Үүлд нь зөвийг бороо мэт оруулах бөгөөд 
дэлхий нь нээгдэн тонилголыг гаргах болтугай! Тэд нь тонилголыг авчрах 
бөгөөд, зөв нь хамтдаа дэлгэрэх болтугай! Жахуа би үүнийг бүтээв. 9 
Бүтээгчтэй хэрэлдэгчид зовлон болох больюу. Шавар сав нь шороон 
шавар савтай хэрэлдэх болтугай! Шавар нь түүнийг хэвлэгчид чи юуг 
үйлдэнэ, эсвээс чиний үйл нь ийн; Түүнд гар үгүй хэмээн өгүүлэх буюу. 10 
Эцэгтээ чи юуг төрүүлэв. Эсвээс эмд чи юуг ч төрөв хэмээгчид зовлон 
болох больюу. 11 Израйлын ариун болон түүнийг бүтээгч Жахуа нь ийн; 



Ирэх цагт миний хөвгүүдийн учир асуун миний гарын үйлдвэрийн учир 
намайг захигтун! 12 Би дэлхийг боловсруулаад түүний дээр хүнийг 
бүтээв. Би мутраараа огторгуйг дэлгээд түүний хамаг чуулгадад 
зарлиглана. 13 Би түүнийг үнэнээр босгон түүний хамаг замуудыг цэх 
болгох буй. Тэр нь хөлс хийгээд шангүйгээр миний балгасыг үүдэн, 
Хитана миний хураагдсаныг тавих буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиг 
болно. 14 Жич Жахуа нь ийн; Египетийн үйлдвэр хийгээд Кусийн ба 
өндөр биет Сабиатны наймаа нь чамд ирээд. чиний ч болох буй. Тэд нь 
чиний хойноос дагаж гинжтээр одон чамд мөргөн чамайг гуйн ийн; 
Үнэхээр бурхан нь чамтай буй түүнээс бус бурхангүй хэмээх хэмээн 
зарлиг болно. 15 Аяа, Израйлын тонилгогч бурхаан! Үнэхээр чи өөрөө 
нуугч бурхан буй. 16 Тэд бүгдээр ичээд гутамшигт болов. Хөргүүдийг 
үйлдэгчид нь хамтаар ичгүүрт дарагдах больюу. 17 Харин Израйл нь 
Жахуагаар цаглашгүй тонилголоор тонилгогдох больюу. Та мөнх насад 
үл ичин гутамшигт үл болох буй. 18 Тэр юуны тул хэмээвээс, огторгуйг 
бүтээгч болон, дэлхийг тогтоогч ба түүнийг дэмийгээр үл бүтээн хүний 
суухын тул бүтээгч Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Би Жахуа бөгөөд 
надаас бус үгүй буй. 19 Би далдаар дэлхийн харанхуй газарт үл 
зарлиглан, намайг бэдрэгтүн! хэмээн Якувын үрсд дэмийгээр эс зарлиг 
болов. Би Жахуа болон үнэнийг зарлиглан, зөвтүүдийг зарлиглана. 20 
Улсуудаас аврагдагсад аа! Чуулан ирж хамтран ойртогтун! Дүрсэлсэн 
модон хөргийг босгогчид хийгээд тонилгож үл чадах, бурханд мөргөгчид 
нь мэдээгүй амой. 21 Үүнийг дэлгэрүүлэн тэднийг ойртуулагтун! Тэд нь 
өөр зуураа зөвлөлдөх болтугай! Үүний урьд цагаас хэн сонсон, тэр цагаас 
хэн мэдүүлэв. Би Жахуа мэдүүлсэн биш үү? Жич надаас бус бурхан үгүй 
бөгөөд би зөвт бурхан болон тонилгогч бөгөөд надаас бус үгүй буй. 22 
Дэлхийн хязгаарууд аа! Намайг харан тонилгогдогтун! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би бурхан бөгөөд надаас бус үгүй буюу. 23 Аливаа ч өвдөг нь 
надад мөргөх бөгөөд аливаа ч хэл нь надад тангараглах буй хэмээн би 
өөрөө тангарагласан бөгөөд зарлиг нь үнэнээр миний амнаас гараад үл 
буцах буй. 24 Миний зөвшөөл хийгээд хүч нь үнэхээр Жахуад буй. Хүмүүс 
нь түүнд ирэх, бас түүний тус эсэргүүцэгчид нь ичих хэмээгдэх буй. 25 
Израйлын хамаг үрс нь Жахуагаар зөвшөөгдөн мандалцах больюу.  

Дөчин зургадугаар бүлэг  

1 Бил нь бөхиймой. Нибу нь хэлбэрнэ. Тэдний хөргүүд нь мал хийгээд 
уналгуудын дээр ачигдсан амой. Таны ачаа нь хүнд болоод цуцарсан 
малд бэрх буй. 2 Тэд нь бөхийн хамтаар хэлбэрнэ. Тэд нь ачааг аварч эс 
чадан өөрөө олз болгогдон одов. 3 Хэвлийнээс надаар өргөгдөн умайгаас 
миний даасан Якувын гэр хийгээд Израйлын гэрээс үлэгсэд ээ! 



Сонсогтун! 4 Би хөгшин нас болтол тэр мөн болон үсний цайтал таныг 
өргөх буй. Би бүтээгээд ирэх буй. Би даан аврах больюу. 5 Бидний адил 
болохын тул та намайг хэнд адилтган, хэнтэй зэрэглүүлэн дэнсүүлэх 
буюу. 6 Алтыг уутнаас хайрлалгүй гарган, мөнгийг цэнлүүрээр цэнлэн, 
алтач дархныг хөлслөгчид нь бурхны бүтээлгэнэ. Тэд нь түүнд ч унан 
мөргөнө. 7 Тэд нь түүнийг мөрний дээр дээр өргөн аваачаад, түүний 
оронд тавина. Тэр ч байн орноосоо үл хөдэлнэ. Жич аль хэн ээр түүнд 
дуудавч тэр нь хариу үл өгүүлэнэ. Түүнийг зовлонгоос ч үл тонилгоно. 8 
Хилэнцтээн! Үүнийг санан эрс мэт үйлдэж, зүрхэндээ оруулагтун! 9 Урьд 
цагийн тэргүүн болснуудыг санагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, би бурхан 
мөн бөгөөд, бусад үгүй буй. Би бурхан мөн бөгөөд надтай адил үгүй 
амой. 10 Би эцсийг эхнээс зүүлэн, бүтээдэг үгүй юмдыг эртнээс үзүүлэн 
ийн; Миний зөвлөсөн нь тогтох бөгөөд би хамаг тааллаа бүтээх буй 
хэмээн зарлиг болно. 11 Би бүргэд, зүүн этгээдээс дуудан, миний 
зөвлөснийг бүтээгчийг холоос дуудна. Би түнийг үхүүлээд бүтээхбуй. Би 
тогтоогоод буулгах буй. 12 Хатуу зүрхтэн болон зөвөөс хол агчид аа! 
Намайг сонсогтун! 13 Би зөвийн ойр авчрах, тэр нь хол үл болох бөгөөд 
миний тонилгогч үл одох буй. Бас би миний хүндлэл болсон Израйлын 
тул тонилголоо Шиунагийн дотор өгөх буй.  

Дөчин долдугаар бүлэг  

1 Бабилоны охин оо! Буугаад шороон дээр суун үйлд. Клэдтний охин оо! 
Ширээгүйгээр шороон дээр суун үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи үүнээс 
хойш тансаг хийгээд цэвэр хэмээн үл нэрийдэгдэх буй. 2 Тээрмийг аваад 
тариаг тээрэмдэн хөшгөө аван, хөлөө нүцгэн болгон, гуяа нүцгэн болгоод 
усны голуудыг гатлан үйлд. 3 Чиний нүцгэн нь үл хучигдах, чиний ичгүүр ч 
үзэгдэх буй. Би үсийг авч, нэг ч хүнийг үл хайрлах буй. 4 Харин бидний 
тонилгогчийн нэр хэмээвээс чуулгадын Жахуа болон Израйлын ариун 
хэмээгч амой. 5 Клэдтний охин оо! Дуугүйгээр харанхуйд суун үйлд. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, чи эзэлгүрдийн хаан хэмээн дахин үл нэрийдэгдэх 
буй. 6 Би өөрийн улсын тус хилэгнэн, өөрийн өмчийг бузартуулан чиний 
гарт өгөв. Харин чи тэдэнд хайрыг эс үзүүлэн өтгөс улсын дээр ачаагаа 
хүндээр ачив. 7 Жич чи ийн; Би мөнхөд хатан болох буй хэмээгээд энэ 
мэтийг зүрхэндээ эс оруулан хойдохь эцсийг эс санав. 8 Тиймийн тул 
аймшиггүйгээр суун тансагийг эдлэгч болон, би буй бөгөөд надаас бус 
үгүй. Би бэлэвсэн болоод суух бус хүүхдээ ч үл гээх хэмээн зүрхэндээ 
өгүүлэгч ээ! Үүнийг сонс! 9 Эд хоёр хэмээвээс бэлбэсэн болох хийгээд 
хүүхдээ гээх нь нэг өдөр гэв гэнэт чамайг тосох буй. Чиний Залви нар 
маш их бөгөөд чиний үзлэгийн арга нь маш олон боловч эд нь чамайг 
төгсөөр тосох буй. 10 Жич чи хилэнцтэд түшин, намайг хэн ч үл үзэх 



хэмээн өгүүлэв. Чиний цэцэн хийгээд мэдэл нь чамайг зөрүү болгов. Жич 
чи ийн; Би буй бөгөөд надаас бус үгүй буй хэмээн зүрхэндээ өгүүлэв. 11 
Тиймийн тул муу нь чамтай учралдавч, чи түүний хаанаас гарсныг үл 
мэдэх, бас чиний зогсоож үл чадах зовлон нь чамайг тосох бөгөөд, чиний 
үл мэдэн атал эвдрэл нь чамтай гэв гэнэт учралдах больюу. 12 Залуу 
наснаасаа үйлдсэн үзлэгийн арга хийгээд олон Залвигаараа байтугай! 
Тийнхүү чи олзлон дайлж чадах буюу. 13 Чи өөрийн олон зөвлөгөөнөөр 
цуцарсан буй. Тийнхүү эдүгээ зурхайчаар хийгээд оддыг харагчид ба сар 
бүрийн зөнч нар нь босоод чамайг тосогчуудаас тонилготугай! 14 Мана. 
Тэд нь хагд мэт болон галд түлэгдэн залийн хүчээс биеэн үл аврах буй. 
Дулаацуулах нүүрс үгүй болох бөгөөд түүний өмнө суухын тул гал үл 
болох буй. 15 Энэ мэтээр чиний залуу наснаас чамайг шамдуулсан 
наймаачид нь чамд болов. Тэдний аливаа хүн нь өөрийн нутагт зайлж 
одох бөгөөд чамайг хэн ч үл тонилгох буй.  

Дөчин наймдугаар бүлэг  

1 Израйл хэмээн нэрийдэгдэх болон Иудегий улснаас гарсан ба үнэнээр 
зөвөөр бусаар Жахуагийн нэрээр тангараглан Израйлын бурхныг 
сануулагч Якувын гэр ээ! Үүнийг сонс! 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд 
ариун балгастын хэмээн нэрийдэгдэн, Израйлын чуулгадын Жахуа нэрт 
бурханд түшнэ. 3 Би тэргүүнүүдийг эхнээс мэдзлэн, амнаасаа гарган 
дэлгэрүүлэв. Миний тэднийг гэнэт бүтээснээр тэд нь учрав. 4 Би чамайг 
зөрүү хийгээд төмөр шөрмөсөн хүзүүт ба, зэс манлайт мөн, хэмээн 
мэдсний тул 5 Үүнийг танд эхнээс мэдүүлэн, болгоогүй цагт танд үзүүлэв. 
Тийн бус агсан болбоос чи ийн; Миний хөрөг нь эднийг бүтээв. Миний 
зурмал хийгээд цутгамал дүрс нь эднийг захив. хэмээн өгүүлэх бөлгөө. 6 
Чи хамгийг сонсоод үзэж үл мэдүүлэх буй. Тэд нь нууц мөн. Чи тэднийг эс 
мэдэв. 7 Мана. Би мэдсэн бөлгөө хэмээн чиний үл өгүүлэхийн тул тэд нь 
эхнээс буй харин эдүгээ бүтээгдсэн буй. Эдүгээ өдрөөс урьд чи тэдний 
учир эс сонсов. 8 Үнэхээр чи эс сонссон эс мэдэв. Үнэхээр тэр цагаас 
урьд чиний чих нь эс нээгдсэн бөлгөө. Тэр юуны тул хэмээвээс, чиний 
хуурмагаар явах хийгээд чиний умайгаас эсэргүүцэгч хэмээн 
нэрийдэгдсэнийг би мэдэв. 9 Би өөрйин нэрийн тул хилэнгээ зогсоон, 
чамайг үл таслахаар өөрийн магтаалын тул болих буй. 10 Мана. Би 
чамайг арилгах, харин мөнгө мэт бус, би чамайг зовлын гаван дотор 
торчсон буй. 11 Би өөрийн тул үнэхээр өөрийн тул үүнийг үйлдэх буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, миний нэр нь яах гэж бузарлагдах буюу. Жич би цог 
жавхлангийн бусад үл өгөх буй. 12 Миний дуудагдсан Якув хийгээд 
Израйл аа! Намайг сонсон үйлд. Би тэр мөн, би тэргүүндэхь бөгөөд би ч 
эцэсдэхь мөн. 13 Миний мутар нь дэлхийн сууриныг тавив. Миний баруун 



мутар нь огторгуйг тавив. Миний тэднийг дуудахад тэд нь хамтаар байна. 
14 Та бүгдээр чуулан сонсогтун! Тэдний хэн нь энэ мэтийг мэдүүлсэн 
буюу. Жахуагийн янагласан нь түүний тааллыг Бабилонд бүтээн, түүний 
хүчийг Кэлдтний дээр бүтээх буй. 15 Би хэмээвээс, би өгүүлэн би ч 
түүнийг дуудан түүүнийг авчирсан буй. Тийнхүү түүний явдал нь 
бүтэмжит болох буй. 16 Миний дэргэд ирээд үүнийг сонсогтун! Би эхнээс 
нууцаар эс зарлигласан буй. Түүний болсон цагаас аван, би тэнд агсан 
бөгөөд, эдүгээ Жахуа бурхан хийгээд түүний тодотгол нь намайг илгээв. 
17 Чиний тонилгогч бол Израйлын ариун хэмээгч Жахуа нь ийн; Би чиний 
Жахуа бурхан болон чамайг тусдаар сургагч хийгээд чиний явах ёстой 
замаар, чамайг удирдагч мөн. 18 Аяа, хэрвээ чи миний тогтоолыг сонссон 
болвоос чиний эв нь гал мэт болох бөгөөд чиний зөв нь далайн давалгаа 
мэт болох ба 19 Чиний үрс нь элс мэт болох бөгөөд чиний биеэс гарагчид 
нь түүний чулууд мэт болох бөлгөө. Түүний нэр нь миний өмнөөс үл 
таслагдан үл эвдэгдэх бөлгөө. 20 Бабилоноос гаран Килдитнээс 
цэнгэлдэх дуугаар дуудан үүнийг мэдүүлэн сонсогч, дэлхийн хязгаар 
хүртэл түүнд дэлгэрүүлэн ийн; Жахуа нь өөрийн Якув боолыг зольсон 
буй. 21 Түүнийг тэднийг эзэнгүй газар удирдахад тэд нь эс ундаасав. Тэр 
нь усыг хазгайгаас урсгав. Түүний хазгайг хагалахад ус нь урсав хэмээн 
өгүүлэгтүн! 22 Хилэнцтэнд амаргүй хэмээн Жахуа нь зарлиг больюу.  

Дөчин есдүгээр бүлэг  

1 Арлууд аа! Намайг чагнагтун! Улсууд аа! Холоос сонсогтун! Жахуа нь 
намайг умайгаас дуудан миний эхийн дотор миний нэрийг сануулав. 2 
Тэр нь миний амыг хурц илд мэт болгон, өөрийн мутрын сүүдэрт намайг 
нуун, намайг бэлүүдэгдсэн сүм мэт болгон өөрийн саадгийн дотор нуусан 
буй. 3 Жич тэр нь надад ийн; Израйл аа! Чи миний боол бөгөөд чамд 
алдаршуулагдах буй. 4 Хэмээн зарлиг болсонд би ийн; Дэмийгээр 
шимтэн хүчээ хоосноор хийгээд дэмийгээр гаргасан буй. Тийн боловч, 
миний шүүвэр нь Жахуатай үнэхээр буй бөгөөд миний үйлдвэр нь миний 
бурхантай буй хэмээн өгүүлэв. 5 Якувыг түүнд дахин буцаахын тул 
намайг умайн дотор бүтээн өөрийн боол болгосон Жахуа нь эдүгээ ийн; 
Израйл нь эс цуглуулагдавч би Жахуагийн өмнө алдарт болох бөгөөд 
миний бурхан нь миний хүч буй хэмээн зарлиг болно. 6 Бас тэр нь ийн; 
Чиний Якувын овгуудыг босгон Израйлын хадгалагдсаныг аврахын тул 
миний боол болох нь бага буй. Би чамайг дэлхийн хязгаар хүртэл ч 
миний тонилгол болохын тул балай номтонд гэрэл болгох буй хэмээн 
зарлиг болно. 7 Израйлын тонилгогч болох түүний ариун хэмээгч Жахуа 
нь ийн; Хүнд илгээгдсэн болон улсад өшөөлөгдсөн ба тэргүүлчдийн боол 
болсон түүнд хад нь үзэн босох бөгөөд аюул ч мөргөх буй хэмээвээс, 



итгэлт Жахуагийн тлу хийгээд чамайг сонгосон Израйлын ариун 
хэмээгчийн тул болой хэмээн зарлиг болно. 8 Жахуа нь ийн; Би өршөөлт 
цагт чамайг сонсон, тонилголын өдөр чамайг тусалсан буй. Бас би чиний 
дэлхийг босон хоосон газрыг суулгахын тул чамайг сахин улсыг тогтоол 
болгон өгөх больюу. 9 Тийнхүү чи гянданд хортгдсоныг гарагтун! хмээн 
өгүүлэн харанхуйд агчдын баясаар үзүүлэгтүн! хэмээн өгүүлэх буй. Тэд 
нь замын дээр идэх бөгөөд тэдний бэлчээрүүд нь хамаг өндөр газрууд 
болох буй. 10 Тэд нь үл өлсөн, үл ундаасах халуун халуун хийгээд нар нь 
тэдгээрийг үл тусах хэмээвээс тэднийг нүүлгэгч нь тэднийг удирдан усны 
урсгалуудад хүндлэх буй. 11 Бас би хамаг уулаа зам болгох бөгөөд 
миний харанхуйнууд нь өндөр болох буй. 12 Мана. Эд нь холоос ирэх 
бөгөөд Мана. Эд нь хойд хийгээд баруун зүгүүдээс ирэх ба, эд нь шиним 
газраас ирэх буй хэмээн зарлиг болно. 13 Огторгуй аа! Дуулан үйлд. 
Дэлхий! Баясан үйлд. Уул аа! Дуулагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа 
нь улсаа амгалан, зовоогдсодоо нүүлгэх буй. 14 Харин Шиуна нь ийн; 
Жахуа нь намайг хуурав. Миний эзэн нь намайг мартав хэмээн өгүүлнэ. 
15 Эм нь өөрийн умайн хөвгүүнийг үл нигүүлсэн, өөрийн хөхүүлэгч 
хүүхнийг мартаж чадна. Тэр нь чадавч би чамайг үл мартах буй. 16 Мана. 
Би өөрийн хоёр гарын халганд чамайг сийлсэн буй. Чиний хэрмүүд нь, 
наст нь өмнө буй. 17 Чиний үүдэгчид нь яарах бөгөөд чамайг эвдэн 
хоосруулагчид нь чамаас гарах буй. 18 Нүддээ тойронд өргөж харан 
үйлд. Эд бүгдээр цуглларан чамд ирнэ. Жахуа нь ийн; Би амьд бөгөөд чи 
тдэнээр чимэг мэтээр өмсгөгдөн эрд болох охины чимэг зүүх мэт тэднийг 
зүүх больюу. 19 Тэр юуны тул хэмээвээс, чиний эзэнгүй хоосон хийгээд 
эвдэрсэн газар нь суугчдын тул маш уйдхан болох бөгөөд таныг 
залгигчид нь хол болох буй. 20 Чиний гээсэн хөвгүүд нь чиний сонсоход 
ийн; Газар нь надад маш уйдхан буй. Миний суухын тул надад газрыг 
өгөн үйлд. 21 хэмээгээд чи зүрхэндээ ийн;Эднийг хэн төрүүлэв. Би 
хүүхэдгүй хийгээд хүүсэр ба оролт болгон нааш цааш аваачигдсан 
бөлгөө. Эднийг хэг өргөв өө? Мана. Би ганцаар үйлдсэн бөлгөө. Эд нь 
хаана агсан буюу хэмээх буй. 22 Жахуа нь ийн; Мана. Би мутраа балай 
номтонд сунган тусаан улсад босгох буй. Тийнхүү тэд нь чиний 
хөвгүүдийг гаруудаараа авчран, чиний охидыг өөрийн мөрдийн дээр 
авчрах больюу. 23 хад нь чиний тэжээгчид болох бөгөөд тэдний хадад нь 
чиний хөхүүлэгчид болох буй. Тэд нь чамд нүүрээрээ хөсөр мөргөн чиний 
хөлийн тоосыг долоох буй. Тийн бөгөөд та намайг Жахуа мөн хэмээн 
мэдэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, намайг хүлээгчид нь үл ичих буй. 24 
Олз нь хүчтээс автах буюу. Зөвтөөр булаагдсан нь тавигдах буюу. 25 
Харин Жахуа нь ийн; Хүчтийн барьсан олз нь автах бөгөөд аймшигтын 
булаасан нь аврагдах больюу. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи чамтай 
хэрэлдэгчидтэй, хэрэлдэн чиний хэвгүүдийг тонилгох больюу. 26 Жич би 



таны дарагчдыг тэдний махаар тэжээх бөөгөөд тэд нь амтат ундаагаар 
мэт, өөрийн цусаар согтох буй. Тийнхүү хамаг махбод нь Жахуа намайг 
чиний аврагч мөн болон чиний тонилгогч хийгээд Якувын хүчит мөн 
хэмээн мэдэх больюу. хэмээн зарлиг болов.  

Тавьдугаар бүлэг  

1 Жахуа нь ийн; Миний хагацуулсан, чиний эхийн хагацуулах бичиг нь 
хаана буй эсвэл надад урьдаар өгөгчдөөс би хэнд таныг худалдсан буюу. 
Мана. Та өөрийн хилэнцийн тул худалдагдсан бөгөөд таны эх нь таны 
нүглүүдийн тул хагацуулагдсан буй. 2 Миний ирэхэд юуны тул хэн ч эс 
агсан буюу. Миний дуудахад юуны тул хэн ч эс хариу өгүүлэв. Миний 
мутар нь богинодоод тонилгож эс чадна. Эсвэл надад аврах хүчин үгүй 
буюу. Мана. Би зэмлэхээрээ далайг хуурай болгон голуудыг говь болгоно. 
Тэдний загас нь усгүй тул өмхийрэн ундааслаар үхнэ. 3 Би огторгуйг 
харанхуйгаар хучин, өрмөгийгтүүний бүрхүүл болгоно хэмээн зарлиг 
болно. 4 Цуцарсан хүнд зохист цагт өгүүлэхийг мэдэхийн тул Жахуа эзэн 
нь надад сурсан хэлийг өгөн, тэр нь өглөө бүр сэрүүлэн сурагч мэт 
сонсохбн тул миний чихийг сэрүүлнэ. 5 Жахуа эзэн нь миний чихийг 
нээсэн буй. Би ч эс эсэргүүцэн гэдэргээн эс эрэв. 6 Би нуруугаа 
цохигчдод өгөн, хацраа үсийг зулгаагчдад өгнө. Нүүрээн ичгүүр хийгээд 
нулимснаас эс нуув. 7 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа эзэн нь надад 
тусална. Тиймийн тул би үл ичнэ. Тиймийн тул би нүүрээ хад мэт болгоод 
үл ичихээ мэднэ. 8 Намайг зөвшөөгч нь ойр буй. Надтай хэн хэрэлдэх 
буюу. Бид хамтаар байлцъя. Миний эсэргүүцэгч нь хэн буюу. Тэр нь 
миний дэргэд иртүгэй! 9 Мана. Жахуа нь надад тусална. Намайг 
буруушаагч нь хэн буюу. Тэд бүгд дээл мэт хуучрах буюу. Хорхой нь 
тэднийг идэх буй. 10 Таны дотор Жахуагаас айн түүний боолын үгсийг 
сонсон, харанхуйд яван, гэрэлгүй агч хэн буюу. тэр нь Жахуагийн нэрэнд 
найдсан бурхандаа түших болтугай! 11 Мана. Галыг ноцоон дөлөөр 
баясаан, тойруулагч бүгдээр ээ! Өөрийн галын гэрлээр яван, ноцоосон 
дөлөөрөө явагтун! Та миний мутраас үүнийг авах хэмээвээс, та 
зовлонгоор хэвтэх буюу.  

Тавин нэгдүгээр бүлэг  

1 Зөвийг дагагчид болон Жахуаг бэдрэгчид ээ! Намайг сонсогтун! Та 
хаанаас цавчигдсан тэрхүү хад хийгээд малтагдсан худгийн нүхнээс 
гаргагтун! 2 Өөрийн Абрахим эцэг хийгээд таныг төрсөн Сэрэд харагтун! 
Тэр юуны тул хэмээвээс, би түүнийг ганцаар буй цагт түүнийг дуудаад 
түүнийг адислан үрчлэв. 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь Шиунаг 
амгалан түүний хоосон газрыг ч амгалан түүний говийг Идумын мэт 



болгон, түүний эзэнгүй газрыг Жахуагийн тариалан мэт блоох буй. 
Тийнхүү баясгалан хийгээд жаргал ба магтаал хийгээд цэнгэлдэх дуу нь 
түүний дотор олдох больюу. 4 Миний улс аа! Намайг сонсогтун! Миний 
ард аа! Намайг чагнагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, тогтоол нь надаас 
гарах бөгөөд, би шүүврээ улсуудын гэрэл болгон гарах бөгөөд, би 
шүүврээ улсуудын гэрэл болгон тавих буй. 5 Миний зөв нь ойр буй. 
Миний тонилгол нь гарна. Миний мутар нь улсуудыг шүүх буй. Арлууд нь 
намайг хүлээн. Миний мутарт түших больюу. 6 Нүддээн огторгуйн тийш 
өргөн доор газрыг ч ширтэгтүн! Тэр юуны тул хэмээвээс, огторгуй нь утаа 
мэт өнгөрөх бөгөөд дэлхий нь дээл мэт хуучрах буй түүний дээр суугчид 
нь тэр мэтээр үхэх буй. Харин миний тонилгол нь мөнхөд байх бөгөөд 
миний зөв нь үл хоосрох буй. 7 Зөвийг мэдэгчид болон зүрхэндээн миний 
захиаг байлгагчид аа! Намайг сонсогтун! Хүний доромжлолоос айн 
тэдний эсэргүүцлээс бүү доройтогтун! 8 Тэр юуны тул хэмээвээс, ятган 
эрвээхэй нь тэднийг дээл мэт идэх бөгөөд, хорхой нь тэднийг дээл мэт 
идэх бөгөөд, хорхой тдэнийг ноос мэт идэх больюу. Харин миний зөв нь 
мөнхөд байх бөгөөд миний тонилгол нь үеэс үе болтол байх буй. 9 
Жахуагийн мутраа! Сэрэн, сэрэн хүчийг өмсөн соёрх! Рэхибийг таслан 
лууг шархдуудсан нь чи бус буюу. 10 Далай хийгээд их гүний усдыг 
хатаан, далайн гүнийг үлдэгсдийн өнгөрөх зам болгосон чи бус буюу. 11 
Тиймийн тул Жахуагийн золигсод нь буцан, тэргүүн дэхь дуу хийгээд 
мөнх баясалантаар хүртэх буй. Тийнхүү гашуудал хийгээд санаа алдах нь 
дутаах больюу. 12 Би хэмээвээс, би чамайг амгалагч мөн. Чи юуны тул 
үхэх хүнээс айн, өвс мэт болох хүний хөвгүүнээс аймой. 13 Бас огторгуйг 
сунган дэлхийг суурилагч болон чамайг бүтээгч Жахуаг чи юуны тул 
мартан, дарагчийн үүдэхүй бэлэн агсан мэт хэзээ ч өдөр бүрт түүний 
хилэнгээс аймой. Дарагчийн хилэн нь хаана буюу. 14 Хоригдсон хүн нь 
өтөлгүй тавигдан нүхний дотор үл үхэх буй. Түүний тэжээл үл дутах буй. 
15 Харин би цуугилдах долгиот далайг хөдөлгөгч Жахуа бурхан буй. 
Түүний нэр нь дэлхийг суурилан, Шиунад чи миний улс мөн хэмээн зарлиг 
болохын тул би өөрийн үгсийг чиний аманд оруулан, өөрийн мутрын 
сүүдрээр чамайг бүрхээсэн буй. 17 Жахуагийн мутраар хилэнгийн аягыг 
уусан Иерусалим аа! Сэрэн, сэрэн үйлд. Чи чичирлын аягаа булингарыг 
шахаж уув. 18 Түүний төрсөн хамаг хөвгүүдийн дунд түүнийг удирдагчгүй 
бөгөөд түүний хамаг төрсө хөвгүүдийн дотор түүнийг гараар тэтгэгчгүй 
буй. 19 Эд хоёр хэмээвээс хоосорлого хийгээд эвдэрлэг болон жад 
хийгээд илд чамтай учралдав. Чамайг хэн хайрлах буй. 20 Чиний хөвгүүд 
нь сулран, зэрлэг үхрийн өлмийд хэвтсэн мэт хамаг зээлдийн тэргүүний 
дээр хэвтэж Жахуагийн хилэнгээр хийгээд бурхны зэмлэлээр дүүрэн буй. 
21 Тиймийн тул зовоогдсон хийгээд үзмийн ундаа бусаар согтсон охин 
оо! Үүнийг сонсон үйлд хэмээвээс 22 Өөрийн улсын учир хэрэлдэгч чиний 



эзэн болон чиний Жахуа бурхан нь ийн; Би чичрэлийн аяга хийгээд миний 
хилэнгийн аягыг булингарыг чиний гараас авсан буй. Чи түүнийг дахин үл 
уух буй. 23 Харин би чамайг зовоогчид болон, чиний сүнсэнд ийн; Доор 
хэвтэн үйлд. Тийнхүү бид алсдан гарах хэмээн өгүүлэгчдийн гарт түүнийг 
өгөх буй. Чи ч нуруугаа газар хийгээд зэхлэх мэт өнгөрөгчдөд бөхийсөн 
буй хэмээн зарлиг болно.  

Тавин хоёрдугаар бүлэг  

1 Шиуна аа! Сэрэн, сэрэн үйлд. Хүчээн өмс. Ариун балгас Иерусалим аа! 
Үзэсгэлэнт хувцсаа өмс. Тэр юуны тул хэмээвээс, Үүнээс хойш эс 
хэрчилдсэн хийгээд бузар нь чамд үл ирэх больюу. 2 Иерусалим аа! 
Элсийг сэгсрэн босоод суун үйлд. Олз болгогдсон нь Шиунагийн охин оо! 
Өөрийн хүчүүдийн хүлээг тайлан үйлд. 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа 
таныг ийн; Та баясаан юу ч бусаар худалдсаны тул мөнгөгүйгээр 
золигдох больюу хэмээн зарлиг болно. 4 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа 
эзэн нь ийн; Миний улс нь урьд цагт Египетэд суухын тул одов. Бас 
Асириагийн улс нь тэднийг шалтаггүйгээр дарав. 5 Тиймийн тул Жахуа нь 
ийн; Надад энд юу буй буюу хэмээвээс улс нь хоосноор аваачигддаг 
бөгөөд тэднийг эзлэгчид нь тэднийг зайлуулдаг ба миний нэр нь хэзээ ч 
өдөр бүрт доромжлогддог. 6 Тиймийн тул миний улс нь тэрхүү миний 
нэрийг мэдэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, энэ зарлиглагч нь би мөн. 
Мана. Тэр би мөн хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 7 Жаргалыг 
дэлгэрүүлэн, эвийг сонгон, сайн сонсголыг дэлгэрүүлэн, тонилголыг 
сонсгон чиний бурхан нь эзэлнэ хэмээн Шиунад өгүүлэгчийн хөл нь уулны 
дээр ямар үзэсгэлэнт буй. 8 Чиний харуулчид нь дуугаа өргөн хамтад 
дуугаараа дуулах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуагийн Шиунаг 
буцаахад тэд нүд нүддээр үзэлцэх буй. 9 Иерусалимын хоосон газрууд 
аа! Баясалцан хамтаар дуулалцагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь 
өөрийн улсыг амгалан Иерусалимыг золин авав. 10 Жахуа нь өөрийн 
ариун мутрыг хамаг улсуудын нүдний өмнө илэрхийлсэн буй. Жич 
дэлхийн хамаг газрууд нь бидний бурхныг тонилголыг үзэх больюу. 11 
Дутаагтун! Тэндээс гарагтун! Бузар юманд бүү хүрэгтүн! Түүний дундаас 
гарагтун! Жахуагийн савсыг дагачид аа! Ариун бологтун! 12 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, та яарч үл гаран, дутааж үл одох буй. Харин Жахуа нь таны 
дунд өөд болох бөгөөд Израйлын бурхан нь хойдохнуудыг сахих буй. 13 
Мана. Миний боол нь цэцнээр явах буй. Тэр нь өргөмжлөгдөн хүндлэгдэн 
маш өндөр болох буй. 14 Түүний царайн аливаа хүн нь царайгаас үлэмж 
доройтсон бөгөөд түүний байдлын хүний хөвгүүдийн байдалаас үлэмж 
доройтсоны шалтгаар олон нь гайхамшигт бололцсон мэт 15 Түүнчлэн 
тэр нь олон улсуудыг жаргалаар гайхуулах буй. Хид нь түүний өмнө амаа 



хаах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэдэнд эс өгүүлэгдсэнийг тэд нь үзэн, 
эс сонссоноо ухах больюу.  

Тавин гуравдугаар бүлэг  

1 Бидний сонссонд хэн итгэсэн буюу. Жахуагийн мутар нь хэнд 
илэрхйилэгдсэн буй. 2 тэр нь нчлх тарилга хийгээд хуурай газраас гарсан 
үндэс мэт түүний өмнө ургах буй. Түүнд сайн янз үгүй. Цог жавхлан ч 
үгүй. Бидний түүнийг үзэхэд тэр нь бидэнд хүсэмжтэй болохын тул 
үзэсгэлэн үгүй амой. 3 Энэ хүмүүст жигшүүрт бөгөөд орхигдсон буй. Тэр ч 
гашуудалт болон зовлонг мэдээд биднээс нүүрээ нуугч мэт болов. Тэр нь 
жигшигдсэн бөгөөд бид ч түүнийг эс тоов. 4 Үнэхээр тэр нь бидний 
зовлонг дааж, бидний гашуудлыг аваачсан буй. Харин бд түүнийг 
бурхнаар цохигдон занчигдан зовоогдсон хэмээн санав. 5 Зүгээр тэр нь 
бидний хилэнцийн тул шархдуулагдан бидний нүглүүдийн тул дарагдсан 
бөлгөө. Бидний эвийн тул тэр нь засаглагдсан бөгөөд түүнйи шархуудаар 
бид эдгээгдэнэ. 6 Бид бүгдээр хоньд мэт төөрч өөр өөрийн замаар ирсэн 
буй. Харин Жахуа нь бид бүгдээрийн хилэнцийг түүний дээр тавьсан мөн. 
7 Тэр нь дарагдан зовоогдсон боловч амаа эс нээв. Хурга нь алагдахын 
тул хөдлөгддөг бөгөөд хонь нь хяргагчийн өмнө дуугүй байдаг мэт, 
түүнчлэн тэр нь амаа эс нээв. 8 Тэр нь заргад хийгээд шүүврээс 
аваачигдсан буй. Түүний амины ёсыг хэн үзүүлэх буюу. Тэр хэмээвээс 
амьвтны газраас таслагдан, миний улсын хилэнцийн тул үхүүлэгдсэн 
мөн. 9 Тэр нь нөгчихдөө хилэнцтэнтэй агсан боловч түүний булш нь баян 
хүнтэйгээр агсан буй. Тэр хэмээвээс, дээрмийг үл үйлдсэн бөгөөд түүний 
амны дотор хуурмаг нь эс агсан буй. Тийн боловч Жахуа нь түүнийг эвдэн 
гаслангаар дарах таалалт бөлгөө. 10 Түүний сүнсний нүглийн тахил 
болон өргөгдөхөд тэр нь өөрийг үрсийг үзэн, өөрийн өдрүүдийг уртатгах 
бөгөөд Жахуагийн таалал нь түүний мутраар бүтээмжлэх буй. 11 Тэр нь 
өөрийн зовлонг үзээд ханах буй. Миний боол нь өөрийн учир 
мэдүүлснээр олныг зөвт болгон, тэдний хилэнцсийг ч даах буй. 12 
Тиймийн тул би түүнд олнуудыг хувааж өгөх буй. Тэр ч ашчтэнийг олз 
болгон авах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь өөрийн амийг гарган 
хилэнцтэний тул оролцсон буй.  

Тавин дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Хүүсэр болон эс төрөгчид өө! Дуулан үйлд. Хүүхнийг төрөхүй зовлыг эс 
эдэлсэн ээ! Дуулан цэнгэлдэн үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, ганцаар 
байсны хүүхэд нь эртэй болсны эмийн хүүхдээс олон болов хэмээн 
Жахуа нь зарлиг болно. 2 Өөрийн майхны газрыг уужим болгон үйлд. 
Чиний суудлын хөшгөд нь сунгагдах болтугай! Хайрлал өгөхүйеэ 



аргамждаа уртатган, гадсуудаа бататган үйлд. 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
чи баруун хийгээд зүүн этгээдээр дэлгэрэх бөгөөд чиний үрс нь балай 
номтныг эзлэн хоосон балгадын дотор суух буй. 4 Бүү айтугай! Тэр юуны 
тул хэмээвээс, чи үл ичих буй. Ичгүүрэнд бүү дарагд. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чи гутамшигт үл болох буй. Харин чи өөрийн залуу насны 
ичгүүрийг мартан, бэлбэсдийн доромжлолыг үүнээс хойш үл санах буй. 5 
Тэр юуны тул хэмээвээс, чамайг бүтээгч нь чиний эр буй. Түүний нэр нь 
чуулгадын Жахуа хэмээмой. Жич чиний тонилгогч хэмээвээс, Израйлын 
ариун хэмээгч буй. Тэр ч бүхэл дэлхийн бурхан хэмээн нэрийдэгдэх буй. 
6 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь чиний огоорогдсон цагт чамайг 
орхигдсон хийгээд сэтгэлээр гашуудсан ба залуу эм мэт дуудсан буй 
хэмээн чиний бурхан нь зарлиг болно. 7 Тэр юуны тул хэмээвээс, би 
нэгэн эгшин зуур мэт чамайг орхисон боловч, их өршөөлөөр чамайг 
тогтоон авах буй. 8 Би бага хилэнгээр эгшин зуур нүүрээ чамаас нуусан 
боловч барагдашгүй өршөөлөөр чамайг нигүүлсэх буй хэмээн чиний 
тонилгогч Жахуа нь зарлиг болно. 9 Энэ нь Нуагийн ус мэт надад болох 
хэмээвээс, ус нь дэлхийн дээр дахин үл өнгөрөх буй хэмээн би Нуад 
тангарагласан мэт, түүнчлэн би чиний тус хилэгнэн чамайг үл зэмлэх буй 
хэмээн тангарагласан буй. 10 Уулс нь аваачигдах бөгөөд хадад нь 
хөдөлгөгдөх боловч, миний хайр нь чамаас үл хагацах бөгөөд миний эвт 
тогтоол нь чамаас үл хөдөлгөгдөх буй хэмээн чамайг өршөөгч Жахуа нь 
зарлиг болно. 11 Аяа, зовоогдсон хийгээд хуй салхиар хөөгдөн эс 
амгалагдсан ан, Мана. Би чиний чулуудыг сайхан өнгөтэйгээр тавин, 12 
Чиний цонхнуудыг акадаар бүтээн, чиний хаалгадыг Рувинуудаар бүтээн, 
чиний хамаг хязгааруудыг эрдэнэ чулуунуудаар бүтээх буй. 13 Бас чиний 
хамаг хүүхэд нь Жахуагаар сургагдах, тийнхүү чиний хүүхдийн эв нь их 
болох буй. 14 Чи зөвөөр тогтоогдон дарагдлаас хол болох хэмээвээс, чи 
үл айх буй. Чи аймшигаас хол болох хэмээвээс, тэр нь чиний ойр үл ирэх 
буй. 15 Мана. Тэд нь үнэхээр цуглах буй. Хамаг надаар бус, чиний тус 
цуглагч нь чиний тул унах буй. 16 Мана. Галын дотор нүүрсийг үлээн, 
түүний үйлийн тул зэвсгийг үйлдэгч дархныг би бүтээн, эвдэхийн тул 
эвдэгчийг би ч бүтээсэн мөн. 17 Чиний тус аливаа бүтээгдсэн зэвсэг нь үл 
бүтээмжлэх, бас чиний тус шүүврэнд орогч аливаа хэлийг чи буруушаах 
буй. 18 Жахуагийн боолуудын хувь нь энэ буй. Бас тэдний зөвшөөл нь 
надаас буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно.  

Тавин тавдугаар бүлэг  

1 Аяа, хамаг ундаасагч хийгээд мөнгөгүйнүүд ээ! Усдад ирэгтүн! Ирээд 
худалдан авч идэгтүн! Бас ирж мөнгөгүй хийгээд үнэгүй үзмийн ундаа 
хийгээд сүүг худалдан авагтун! 2 Идээ бусын тул та мөнгөө юуны тул 



өгөн, үл хангах юмын тул юуны тул шимтэнэ. Намайг сайтар сонсож 
сайныг идэгтүн! Бас таны сүнс нь элбэгээр жаргах болтугай! 3 Чихээрээ 
чагнан надад ирэгтүн! Сонсогтун! Тийн бөгөөд таны сүнс нь амьд байх 
бөгөөд би мөнх тогтоол хэмээвээс, Давидын итгэлт өршөөлүүдийг танд 
тогтоох буй. 4 Мана. Би түүнийг улсын гэрч болгон, улсын удирдагч 
хийгээд тэргүүлэгч болгон өгсөн буй. 5 Мана. Чиний эс таньсан улсыг чи 
дуудах бөгөөд чамайг эс таньсан улс нь чамд гүйх буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чиний Жахуа бурхны учир хийгээд Израйлын ариун 
хэмээгчийн учир болой хэмээвээс тэр нь чамайг цог жавхлант болгосон 
буй. 6 Жахуагийн олдох цагт түүнийг бэдрэгтүн! Түүний ойр ахуй цагт 
түүнийг дуудагтун! 7 Хилэнцэт нь замаа хийгээд нүгэлт хүн нь 
санаачлалуудаа орхиод Жахуад буцах болтугай! Тийн бөгөөд тэр нь 
түүнийг өршөөх буй. Бас бидний бурханд буцах болтугай! Тэр нь түүнийг 
ихэд уучлах буй. 8 Тэр юуны тул хэмээвээс, миний санаа нь таны санаа 
бус бөгөөд таны замууд нь миний замууд бус буй хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болно. 9 Огторгуй нь дэлхийгээс өндөр мэт түүнчлэн миний замууд нь 
таны замуудаас өндөр бөгөөд миний санаа нь таны санаанаас өндөр буй. 
10 Бороо хийгээд цас нь огторгуйгаас бууж ирээд тэнд буцалгүй цацагчид 
үрийг өгөн идэх идээг өгөхийн тул газрыг норгон үүсгүүлэх бөгөөд 
цэцэглүүлэх мэт 11 түүнчлэн миний амнаас гарагч миний зарлиг нь надад 
хоосноор үл буцан, миний тааллыг бүтээн, миний юуны тул илгээсэн 
түүгээр бүтээмжлэх буй. 12 Тэр юуны тул хэмээвээс, та жаргалангаар 
гарч, амраар удирдагдах буй. Хадад хийгээд уулд нь таны өмнө дуулах 
дууг гаргах бөгөөд ойн хамаг модод нь алгаа таших буй. 13 Халгайн 
оронд нарс нь ургах бөгөөд өргөстийн оронд Мирта нь ургах буй. Тэр нь 
Жахуад нэр хийгээд үл хоосрох бэлэг болох буй.  

Тавин зургадугаар бүлэг  

1 Жахуа нь ийн; Шүүврийг сахин зөвийг үйлдэгтүн! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, миний тонилгол нь ирэхүйеэ хийгээд миний зөв нь 
илэрхийлэгдэхүйеэ шадар буй. 2 Үүнийг үйлдэгч хүн хийгээд үүнийг 
баригч хүний хөвгүүн ба шаббат өдрийг бузарлалгүй сахин, аливаа 
бурууг үйлдэхээс гараа сахигч нь амгалан мөн хэмээн зарлиг болно. 3 
Жахуад нийлсэн оролтын хөвгүүд нь ийн; Жахуа нь намайг өөрийн 
улсаас мөнхөд хагацуулав хэмээн үл өгүүлэх бөгөөд таяг нь ийн; Мана. 
Би хувхайрсан мод буй. хэмээн үл өгүүлэх болтугай! 4 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Жахуа нь ийн; Миний шаббат өдрийг сахин миний таалсныг 
сонгон миний тогтоолыг хадгалагч таягуудад ийн; 5 Би тэдэнд ч миний 
гэрийн дотор хийгээд миний хүрээний дотор нэг газрыг өгөн, хөвгүүд 
хийгээд охидын нэрээс дээр нэрийг өгөн, үл таслагдах мөнх нэрийг 



тэдэнд өгөх буй. 6 Бас Жахуад зарагдахын тул хийгээд түүний нэрийг 
янаглахын тул ба түүний боол болохын тул Жахуад нийлэн, шаббат 
өдрийг бузарлал үгүйеэ сахин миний тогтоолоос баригч хамаг оролтны 
хөвгүүдэд ийн; 7 Би тэднийг миний ариун ууланд авчран, миний 
залбирлын гэрт баясгах буй. Тэдний шатаалт өргөл хийгээд тахилууд нь 
миний тахилын ширээний дээр тааламжит болох буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, миний гэр нь хамаг улсуудын залбирлын гэр хэмээн 
нэрийдэгдэх больюу хэмээн зарлиг болно. 8 Израйлын гадна хаягдагсдыг 
цуглуулагч Жахуа эзэн нь ийн; Түүнд чуулагдагсадаас и бусдыг чуулгах 
буй хэмээн зарлиг болно. 9 Хээрийн хамаг ангууд хийгээд ойн хамаг 
ангууд аа! Идэхээр ирэгтүн! 10 Түүний хамаг харуулчид нь сохор болон 
үл мэднэ. Тэд бүгдээр зүүдэлж хэвтэн унтахыг дуршин, хуцаж үл чадах 
хэлгүй нохойнууд буй. 11 Жич тэд нь хэзээ ч үл цадах их хүсэлт 
нохойнууд буй. Бас хоньчид ч ухаж үл чадна. Тэд бүгдээр өөр өөрийн 
замаар эргэн тус бүр өөрийн хязгаараас олзоо бэдэрнэ. 12 Тэд нь ийн; 
Ирэгтүн! Би үзмийн ундааг авчрах бөгөөд бид хатуу ундаагаар чадалцъя. 
Тийнхүү өглөө ч эдүгээ өдөр мэт болон, үлэмж элбэг болох буй. хэмээн 
өгүүлнэ.  

Тавин долдугаар бүлэг  

1 Зөвт хүн нь хоосровч хэн ч түүнийг зүрхэндээ үл оруулна. Өршөөлт улс 
нь аваачигдавч зөвтийн ирэх муугаас аваачигдсан хэн ч эс сэтгэнэ. 2 Тэр 
нь амарт орох тус бүр нь өөрийн зөвөөр яван, дэвсгэр юүгээн дээр амрах 
больюу. 3 Залвичийн хөвгүүд болон тачъяангуйчид ба садрын үрс ээ! 
Нааш ойртогтун! та хэний тус наадан, хэний тус амаа их болгон хэлээ 
гаргана. Та хилэнцийн хөвгүүд хийгээд худлын үрс болон 5 Аливаа 
ногоон мэдны доор хөргүүдтэй халан, хөндийд агч балуудын дотор 
хүүхдийг алагчид биш үү? 6 Чиний хувь нь урсгалын дээш чулуудын дунд 
буй. Тэд ч чиний өмч мөн. Чи тэдэнд ундаан өргөлийг асган, идээн 
өргөлийг өргөсөн буй. Би үүгээр амрыг олох буй. 7 Чи өндөр хийгээд дээд 
ууланд зэвсгэрээ тавиад тэнд тахил өргөхийн тул одов. 8 Чи үүдэд 
хийгээд муждын хойно өөрийн дурсгалыг тавив. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
чи надаас бус нэгнээ биеэ өгөөд дээш гарав. Чи дэвсгэрээ ихэтгэн 
тэдэнтэй тогтоолыг бүтээн, тэднийдэвсгэрийг харсан газарт янагласан 
буй. 9 Жич чи хаанд тостойгоор одож, сайхан үнэртнийг үлэмжлүүлэн 
элчсээ хол илгээн, биеэ там хүртэл доройтуулсан буй. 10 Замын их 
байсны тул чи ичив. Тийн боловч чи найдлагагүй буй хэмээн эс өгүүлэв. 
Чи өөрийн амины хүчийг олсны тул эс гашуудав. 11 Чи хуурмаглан 
намайг эс санан зүрхэндээ эс оруулсан атал хэнээс цочин, айсан буюу. 
Миний өнөөс дуугүй байснаар чи надаас эс айсан биш үү? 12 Би чиний 



зөв хийгээд үйлсийг мэдүүлнэ. Харин тэд нь чамд туст үл болох буй. 13 
Чиний бархирах нь чиний нөхөд нь чамд туслах болтугай! Харин салхи нь 
тэд бүгдээрийг аваачих бөгөөд дэмийлэл нь тэднийг авах буй. Тийн 
боловч надад түшиг ч нь газрыг эзлэн ариун уулыг өмч болгон авч ийн; 
14 Тэгшитгэгтүн! Замыг бэлдэн миний улсын замаас бүдэрлэгээг авагтун! 
хэмээн өгүүлэх буй. 15 Тэр юуны тул хэмээвээс, мөнхөд суугч дээрээ 
хийгээд өндөр агч нь ийн; Би өндөр хийгээд ариун оронд суун атал, 
шулуун сэтгэлийг амруулан, номхны сэтгэлтэй сууна 16 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би мөнхөд үл хэрэлдэн, хэзээд ч үл хилэгнэх буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, зүрхэд хийгээд миний бүтээсэн сүнсүүд нь миний өмнө 
уйдах бөлгөө. 17 Би түүний хармын хилэнцийн тул хилэгнэн түүнийг 
таслав. Би нуун хилэгнэв. Бас тэр нь өөрийн зүрхний замын дээр 
хазгайгаар явлаа. 18 Би түүний ядлыг үзсэн буй. Би түүнийг эдгээн, 
түүнийг удирдан түүнд хийгээд түүний гашуудагчдад амрыг өгөх буй. 19 
Би уруулуудын жимсийг бүтээдэг. Хол агчид хийгээд ойр агчид эв нь 
болох болтугай! Би түүнийг эдгээх буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 20 
Зүгээр хилэнцтэн нь амарч үл чадан, усаараа шавар хийгээд булингарыг 
дээш хачн долгилогч далай мэт буй. 21 Хилэнцтэнд амаргүй хэмээн 
миний бурхан нь зарлиг болно.  

Тавин наймдугаар бүлэг  

1 Зогсолгүй чангаар дуудан, дуугаа бүрээ мэт өргөн, миний улсад түүний 
хилэнцийг үзүүлэн, Яакувын гэрт түүний нүглүүдийг үзүүлэн үйлд. 2 Тийн 
бөгөөд тэд нь зөвийг үйлдэн, өөрийн бурхны тогтоолыг эс огоорсон улс 
мэт намайг өдөр бүхэнд бэдрэн, миний замуудыг мэдэхийг дуршин, 
надаас зөвт тогтоолыг асуун, бурханд ойртохуйяа таална. 3 Тэд нь ийн; 
Бидний бацаглахад чи юуны тул эс ажигладаг буюу хэмээн өгүүлнэ. 
Мана. Та бацгийн өдөртөө тансгийг олон, аливаа хөдөлмөрөө хэрэглэдэг. 
4 Мана. Та булаалдлага хийгээд хэрэлдлэгийн тул ба хилэнцэт нударгаар 
цохихын тул бацагладаг. Эдүгээ өдөрт та дуугаан дээр сонсгохын тул эс 
бацагладаг. 5 Энэ нь миний сонгосон бацаг буюу хэмээвээс, хүний биеэ 
зовооход буюу хулс мэт толгойгоо бөхийлгөн, өрмөгөн хийгээд үнсийг 
доороо дэвших цаг буюу. Жич та үүнийг Жахуад бацаг хийгээд 
тааламжит өдөр хэмээн нэрийдэх буюу. 6 Миний сонгосон бацаг 
хэмээвээс, хилэнцийн хүлгийг мултлан, ачаануудыг тайлан, дарагдагсдыг 
сул тавин, аливаа боолтыг эвдэх юм биш үү? 7 Бас өлсөгчдөд талхаа 
өгөн, хаягдсан үгээгүүнүүдийг гэртээ авчран нүцгэнийг үзэхдээ түүнийг 
хувцлан өөрийн махбодоос үл нуух нь биш үү? 8 Тийн үйлдэл, чиний 
үүрэл нь өглөө мэт гарах бөгөөд чиний бүтээмжиллэг нь үтэр ургах ба 
чиний зөв нь чиний өмнө явах бөгөөд Жахуагийн цог жавхлан нь чиний 



хойтохуудыг удирдах буй. 9 Жич чиний дуудахад Жахуа нь хариу зарлиг 
болох бөгөөд чиний бархирахад тэр нь би энд буй хэмээн зарлиг болох 
буй. Хэрэв чи дундаасаа ачааг аваачин, хуруугаар заан элэглэх ба 
дэмийллийг өгүүлэхийг хагацуулан, 10 зоориноосоо өлсөгчдөд өгөн, 
зовлонтыг цатгах бөгөөс эл, чиний гэрэл нь харанхуйд гэгээрэх бөгөөд 
чиний харанхуй нь өдөр дөл мэт болох буй. 11 Жич Жахуа нь хэзээ ч 
чамайг удирдан чиний биеийг зудын цагт цатган, чиний чсыг бататгах 
буй. Тийнхүү чи услагдсан тариалан мэт болон үл дуусах усны булаг мэт 
болох буй. 12 Чамаас гарагчид нь өнийн хоосон газруудыг үүдэх бөгөөд 
чи олон үесийн эвдэрсэн суурьдыг босгох буй. Жич чи эвдрэлүүдийг 
засагч болон, суухын тул замуудыг үүдэгч хэмээн нэрийдэгдэх больюу. 13 
Чи миний ариун өдөрт өөрийн дураар үйлдэхээс зогсон хөлөө шаббат 
өдөрт зогсоон, шаббатыг баясгалант хийгээд Жахуагийн ариун өдрийг 
хүндлэлтэй хэмээн нэрийдэн, өөрийн явдлаар үл яван, өөрийн тааллыг 
үл бэдрэн, өөрийн үгсийг өгүүлэлгүй, түүнийг хөдөлгөх бөгөөс эл, 14 Тэр 
цагт чи Жахуагийн учир баясах буй. Бас би чамайг дэлхийн өндөр 
газруудаар унуулан чиний Яакув эцгийн өмчийн дээр тэжээх буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Жахуагийн ам нь үүнийг зарлигласан буй.  

Тавин есдүгээр бүлэг  

1 Мана. Жахуагийн мутар нь тонилгогдоход эс богинотгогдсон бөгөөд 
түүний чих ч сонсохоор түүний нүүрийг танаас нуув хэмээвээс, 2 Таны 
гарууд нь сонсоход хүнд эс болсон буй. 3 Таны гарууд нь сонсоход хүнд 
эс болсон буй. 3 Харин таны нүглүүд нь таныг бурхнаас хагацуулсан 
бөгөөд таны хилэнцэс нь цусаар хийгээд таны хурууд нь хилэнцсээр 
бузарлагдсан буй. Таны уруулууд нь худлыг өгүүлдэг бөгөөд таны хэл нь 
бурууг чалчдаг. 4 Хэн ч зөвийг эс хэрэглэдэг хэн ч үнэнийг эс эрдэг. Тэд 
нь дэмийлэлд түшин, хуурмагуудыг өгүүлэн, бурууг тогтнуулаад 
хилэнцийг гаргадаг. 5 Тэд нь хорт могой үндсийг даран аалзны татсан 
шилсийг нэхдэг, тэдний үндэснээс идэгч нь үхдэг. үндэсний эвдрэгдэхэд 
хорт хорхой гарна. 6 Тэдний нэхсэн нь хувцас үл болох бөгөөд тэд нь 
үйлдвэрээрээ биеэ үл хучих буй. Тэдний үйлс нь хилэнцэт үйлс бөгөөд 
дээрэмдлэгийн үйлдвэр нь тэдний гарт буй. 7 Тэдний хөлүүд нь бурууд 
гүйдэг бөгөөд тэд нь буруугүй цусыг асгахын тул яардаг. Тэдний санаа нь 
хилэнцэт санаа бөгөөд хоосрууллага хийгээд эвдрүүллэг нь тэдний 
замын дээр байдаг. 8 Тэд нь эвийн замыг үл мэддэг бөгөөд тэдний 
явдалд шүүвэргүй буй. Тэд нь өөртөө хазгай замуудыг үйлдсэн буй. 
Түүгээр хэн явагч нь эвийг үл мэдэх буй. 9 Тиймийн тул шүүвэр нь 
биднээс хол бөгөөд зөв нь биднийг эс гүйцдэг. Бидний гэрлийг хүлээн 
атал Мана. Харанхуй буй бөгөөд бид гчлбааныг хүлээн атал бүрхгээр 



явдаг. 10 Бид сохрууд мэт хүрээг тэмтрэн нүдгүй мэт тэмтэрнэ. Бид өдөр 
дөлд шөнөд мэт бүдрэн, элбэг газарт үхэгсэд мэт буй. 11 Бид өтөг 
баавгай мэт хүрхрэн, хүүрцгэнэ мэт гашуудна. Бидний шүүврийг хүлээн 
атал тэр нь үгүй бөгөөд тонилголыг хүлээн атал тэр нь биднээс хол буй. 
12 Тэр юуны тул хэмээвээс, бидний хилэнцэс нь чиний өмнө 
үлэмжлүүлэгдсэн бөгөөд бидний нүглүүд нь бидний тус гэрчлэнэ 
хэмээвээс бидний хилэнцэс нь бидэнтэй буй бөгөөд бид нүглүүдээ мэднэ. 
13 Бид хилэнцсийг үйлдэн Жахуагийн тус хагацан ханилага хийгээд 
урвалыг өгүүлэлцэн, худал үгсийг зүрхнээс гарган өгүүлнэ. 14 Тийнхүү 
шүүвэр нь хойшид хаягдсан бөгөөд зөв нь хол байдаг. тэр юуны тул 
хэмээвээс, үнэн нь зээлийн дотор унасан бөгөөд шударга нь орж үл 
чадна. 15 Жич үнэн нь үгүй болов. Буруугаас дутаагч нь олз болгогдоно. 
Тийнхүү Жахуа нь шүүвэргүй хэмээн үзэхдээ эс таалав. 16 Жич тэр нь 
хэн ч үгүй буй хэмээн үзээд оролцох нь хүний үгүйн тул гайхав. Тиймийн 
тул түүний мутар нь түүний тул тонилголыг бүтээв. Түүний зөв ч түүнийг 
байлгав. 17 Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь зөвийг өвчүүвч болгон 
дуулгыг тэргүүндээ өмсөн, хилэнгийн дээлийг хувцасны тул өмсөг, дээл 
мэтээр зүтгүүлсэнээр өмсөгдсөн бөлгөө. 18 Тэдний үйлсийн ёсоор тэр нь 
шагнан түүний тус эсэргүүцэгчдэд хилэнг буцаан дайснууддаа нэхлэгийг 
буцаан, арлуудад нэхлэгийг буцаах больюу. 19 Энэ мэтээр баруун зүгтэн 
нь Жахуагаас айх бөгөөд, нарны ургах зүгтэн нь түүний цог жавхлангаас 
айх буй. Дайсан ойр мэт ороход Жахуагийн тодотгол нь түүнийг 
зайлуулах больюу. 20 Бас тогилгогч нь Шиунад ирэн, хилэнцээс орох ч 
Якувтанд ирэх больюу. хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 21 Бас Жахуа нь 
ийн; Миний тэдэнтэй ахуй тодотгол нь хэмээвээс, ийн; Чиний дээр агч 
миний тодотгол хийгээд миний чиний амны дотор оруулсан үгс нь чиний 
амнаас хийгээд чиний үрсийн амнаас ба чиний үрсийн амнаас үүнээс 
хойшид мөнхөд үл хагацах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно.  

Жардугаар бүлэг  

1 Босоод хийтүгэй! Тэр юуны тул хэмээвээс, чиний гэрэл нь ирсэн бөгөөд, 
Жахуагийн цог жавхлан нь чиний дээр гэгээрсэн буй. 2 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Мана. харанхуй нь дэлхийг бүрхэх бөгөөд, хав харанхуй нь 
улсыг бүрхэх буй. Харин Жахуа нь чиний дээр бөгөөд түүний цог жавхлан 
нь чиний дээр үзэгдэх буй. 3 Жич улсууд нь чиний гэрэлд ирэх бөгөөд, 
хад нь чиний гарах гялбаанд ирэх больюу. 4 Нүддээрээн тойронд ширтэн 
үзэн, эд бүгдээр цуглан чамд ирнэ. Чиний хөвгүүд нь холоос ирэх бөгөөд, 
чиний охид нь чиний дэргэд тэжээгдэх больюу. 5 Тийн бөгөөд чи үзээд 
жаргах бөгөөд чиний зүрх нь түгшин ихдэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
далай элбэг нь чамд буцаагдах бөгөөд, улсуудын хүч нь чамд ирэх буй. 6 



олон тэмээд хэмээвээс Мития ба Ифийн тэмээд нь чамайг бүрхээх буй. 
Хамаг Шибатан нь чамд ирэн алт хийгээд анхилах үнэртнийг авчран, 
Жахуагийн магтаалыг дэлгэрүүлэх буй. 7 Китурын хамаг хоньд нь чамд 
цуглах бөгөөд Нибаудын хуцад нь чамд үйлчлэх буй. Тэд нь миний 
тахилын ширээнд тааламжтайгаар гарах бөгөөд би өөрийн цог 
жавхлангийн гэрийг алдаршуулах буй. Үүл мэт болон хүүрзгэнэ мэт 
нүхэддээ нисэгчид нь хун больюу. 9 Үнэхээр арлууд нь намайг хүлээх 
бөгөөд Даршисын онгоцод нь тэргүүн болох буй. Тэд нь чиний хөвгүүдийг, 
авчран тэдэнтэй алт хийгээд мөнгөөр чиний Жахуа бурхны нэрт хийгээд 
Израйлын ариун хэмээгчид авчрах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь 
чамайг алдаршуулсан буй. 10 Оролтны хөвгүүд нь чиний хэрэмүүдийг 
үүдэх бөгөөд, тэдний хад нь чамд үйлчлэх больюу. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би хилэнгээрээ чамайг тасалсан боловч, өршөөлөөрөө чамайг 
хайрласан буй. 11 Улсуудын хүч нь чамд авчрагдах бөгөөд тэдний хадын 
авчрагдахын тул хаалгад нь нээлтэйгээр байна. Өдөр шөнөд үл хаагдах 
буй. 12 Тэр юуны тул хэмээвээс, чамд үл зарагдах улс хийгээд эзэлгүүр 
нь хоосруулагдах буй. Тэд улсууд нь бүрнээр эвдрүүлэгдэх буй. 13 
Ливаны алдар хэмээвээс, нарс мод хийгээд үл шарлах нарс ба, Тийшур 
мод нь миний сүмийн газрыг үзэсгэлэнт болгохын тул чамд хамтаар ирэх 
буй. Тийн бөгөөд хөлөөн орныг алдарт болгох буй. 14 Чамайг зовоогчдын 
хөвгүүд нь чамд бөхийж ирэх бөгөөд, чамайг хамаг илгээгчид нь чиний 
хөлийн улд мөргөн чамайг Жахуагийн балгас болон Израйлын ариун 
хэмээгчийн Шиуна хэмээн нэрийдэх буй. 15 Хүн нь чиний дунд үл 
өнгөрөхийн төдийгөөр чиний огоорогдсон өшөөлдсөний оронд, би чамайг 
мөнх өргөмжлөлгөө болгон олон улсын баясгалан болгох буй. 16 Бас чи 
улсуудын сүүгийн нь хөхөн, хадын хөхийг ч хөхөн, Жахуа намайг чиний 
тонилгогч болон, чиний золигч ба Якув хүчит мөн. хэмээн мэдэх больюу. 
17 Зэсийн тул би чамд алтыг авчран, төмрийн тул мөнгийг авчран модны 
тул зэсийг авчран, чулууны тул төмрийг авчрах буй. Жич би чиний 
тэргүүлэгчдийн эьт болгон, чиний түшлэгийн зөвт болгох буй. 18 
Дээрэмдлэг нь чиний газарт үл сонсдох бөгөөд үрэгдэл хийгээд эвдрэл нь 
чиний хязгадын дотор үл сонсдох буй. Харин чи хэрмүүдээ тонилгол 
хэмээн нэрийдэн хаалгадаа магтаал хэмээн нэрийдэх буй. 19 Үүнээс 
хойш нар нь өдрөөр чиний гэрэл үл болох бөгөөд, сарны гялбаа нь шөнөд 
чамайг үл гийгүүлэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь чиний мөнх 
гэрэл болох бөгөөд чиний бурхан нь чиний алдар болох мөн. 20 Чиний 
нар нь үл гийх бөгөөд, чиний сар үл орох, тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа 
нь чиний мөнх гэрэл болох бөгөөд чиний гашуудлын өдрүүд нь дуусах 
больюу. 21 Жич чиний хамаг улс зөв болоод миний цог жавхлан болохын 
тул миний тарьсан тариа болон миний гарын үйлдвэр болсон газрыг 



мөнхөд эзлэх буй. 22 Өчүүхэн нь мянга болох бөгөөд багахан нь хүчит 
улс болох буй. Жахуа аа! Би түүний цагт түүнийг яаруулах буй.  

Жаран нэгдүгээр бүлэг  

1 Жахуа эзний ариун тодотгол нь миний дээр буй хэмээвээс тэр нь 
намайг номхнуудад сайн сонсголыг дэлгэрүүлэхийн тул тослоод хагарсан 
зүрхтэнийг итгэхийн тул олз болгогдогсдод сул тавигдах хийгээд 
хүлэгдсэнд гяндныг нээхийг дэлгэрүүлэхийн тул 2 Жахуагийн тааламжит 
он хийгээд бидний бурхны нэхвэрт өдрийг мэдүүлэхийн тул хамаг 
гашуудагчдыг амгалахын тулд, 3 Шиунагийн гашуудагчдад үнсний оронд 
үзэсгэлэнг өгөн, гашуудалын тул баясгалангийн тосыг өгөн, гаслант 
сэтгэлийн оронд магтаалын дээлийг өгөхийн тул илгээсэн буй. Тийнхүү 
Жахуагийн цог жавхлант болохын тул тэд нь зөв модод болон, Жахуагийн 
тарилга хэмээн нэрийдэгдэх буй. 4 Жич тэд нь үнэний хоосон газруудыг 
үүдэн, урьд эвдрэлүүдийг босгон, хоосон балгад хийгээд олон үесийн 
эвдрэлүүдийг засах буй. 5 Оролт нь байн таны сүргүүдийг тэжээх бөгөөд 
бусдын хөвгүүд нь таны анжисч нар, хийгээд үзэмч нар болох больюу. 6 
Зүгээр та Жахуагийн лам нар хэмээгдэн, бидний бурхны үйлчлэгчид 
хэмээн нэрийдэгдэн, улсуудын баяжлыг идэн, тэдний алдаршлаар 
мандалцах буй. 7 Таны ичгүүрийн тул та хоёр давхраар авах бөгөөд 
доромжлолын тул тэд нь өмчөөрөө баясах буй. Тиймийн тул тэд нь 
газартаа хоёр давхрыг эзлэн мөнх баясгалант болох буй. 8 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Жахуа би шүүврийг янаглан шатаалт өргөлийн тул хулгайг 
өшөөлнө. Би тэдний үйлсийг үнэнээр батлан, тэдэнтэй мөнх тогтоолыг 
тогтоох буй. 9 Бас тэдний үрс нь улсуудын дотор мэдэгдэх бөгөөд, 
тэднээс гарагчид нь улсуудад мэдэгдэх ба тэд нь Жахуагийн 
адистадлагдсан үрс мөн хэмээн тэднийг үзэгч бүгдээр мэдэх буй. 10 Би 
Жахуад ихэд баясах буй. Миний сүнс нь миний бурханд баясгалант болох 
буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тушаат эр нь биеэн чимдэг бөгөөд, тушаат 
эм нь зэвсгээрээ гоёдог мэт, түүнчлэн тэр нь надад тонилголын хувцсыг 
өмсгөн зөвийн дээлээр бүрхэв. 11 Тэр юуны тул хэмээвээс, газар нь 
цэцнийг ургуулдаг бөгөөд, тариалан нь таригдсан юмнуудыг өсгөдөг мэт, 
түүнчлэн Жахуа эзэн нь хамаг улсуудын өмнө зөв хийгээд магтаал гаргах 
буй.  

Жаран хоёрдугаар бүлэг  

1 Шиунагийн зөв нь гилбэлгэн мэт болох бөгөөд, түүний тонилгол нь 
ноцоосон зул мэт болох болтол, би Шиунагийн учир дуугүй үл байн, 
Иерусалимын учир үл амрах буй. 2 Улсууд нь чиний зөвийг үзэх бөгөөд 
хамаг хад нь чиний цлг залийг үзэх буй. Чи Жахуагийн амны нэрийдэх 



шинэ нэрээр нэрийдэгдэх больюу. 3 Чи Жахуагийн мутрын дотор цог 
жавхлант титим болон, чиний бурхны мутарт хааны малгай болох буй. 4 
Үүнээс хойш чи огоорогдсон хэмээн үл өгүүлэгдэх бөгөөд чиний газар нь 
хоосон хэмээн үл өгүүлэгдэх буй. Харин чи Хифжива хэмээн нэрийдэгдэх 
бөгөөд, чиний газар нь биюу ла хэмээн нэрийдэгдэх буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Жахуа нь чамд таалалт бөгөөд чиний газар нь эрсүүд болов. 5 
Тэр юуны тул хэмээвээс, залуу хүн нь охиныг авдаг мэт, түүнчлэн чиний 
хөвгүүд нь чамайг авах буй. Тушаат эр нь эмд баясдаг мэт түүнчлэн 
чиний бурхан нь чамаар баясах буй. 6 Иерусалим аа! Би чиний 
хэрмүүдийн дээр өдөр хийгээд шөнөөр таны дуугүй үл байх, сахигчдыг 
тавив. 7 Жахуаг сануулагчид аа! Түүний Иерусалимыг батлан дэлхийн 
дээр магтаал болтол дуугүй үл байн, түүнийг бүү амруулагтун! 8 Жахуа 
нь мутраар хийгээд хүчит сарвуугаараа ийн; Үнэхээр би таны талхыг 
бусдад идээ үл болгон өгөх бөгөөд чиний хөдөлсөн үзмийн ундааг 
уралдааны хөвгүүд нь үл уух буй. 9 Харин түүнийг цуглуулагчид нь 
түүнийг идэн Жахуаг магтах бөгөөд түүнийг авчрагсад нь миний ариун 
хүрээний дотор уух буй хэмээн тангарагласан буй. 10 Алсдан явагтун! 
Хаалгаар алстан явагтун! Улсын замыг бэлдэн, харгуйг тэгшитгэгтүн! 
Тэгшитгэгтүн! Чуулгадыг чуулуулагтун! Улсын тул нэг тугийг босгогтун! 11 
Мана. Жахуагийн дэлхий ийн; Асар хязгаар хүртэл дэлгэрүүлсэн нь ийн; 
Мана. Чиний тонилгогч нь ирнэ. Мана. Түүний сан нь түүнтэй буй бөгөөд 
түүний үйл нь түүний өмнө буй хэмээн Шиунагийн охинд өгүүлэгтүн! 12 
Жич тэд нь ариун улс болон Жахуагийн тонилгосон улс хэмээн 
нэрийдэгдэх больюу. Жич чи бэдрэгтүн! Үл огоорогдсон балгас хэмээн 
нэрийдэгдэх больюу хэмээн зарлиг болсон буй.  

Жаран гуравдугаар бүлэг  

1 Идумаас хийгээд Божкаас будсан хувцсаар ирэн хувцсаараа цог 
жавхлант болон их хүчээрээ айлгагч энэ нь хэн буюу, тонилгох хүчит 
болон зөвөөр өгүүлэгч би мөн. 2 Чиний хувцас нь юуны тул улаан бөгөөд 
чиний дээл нь юуны тул үзмийн гишгэгчийн дээл мэт буюу. 3 Би ганцаар 
үзмийн шахлагыг гишгэсэн бөгөөд улсын хэн ч надтай үгүй бөлгөө. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, би уураараа тэднийг гишгэн, хилэнгээрээ гишгэсэн 
буй. Тиймийн тул тэдний цус нь миний дээлэнд шүргигдсэн бөгөөд би 
хамаг хувцсаа будсан буй. 4 Тэр юуны тул хэмээвээс, нэхэх өдөр нь 
миний зүрхэнд агсан бөгөөд, миний зольсоны жил нь ирсэн бөлгөө. 5 Жич 
миний ширтэхэд туслах хүн үгүй авай. Тэтгэгч хүн үгүй тул би гайхав. 
Тиймийн тул миний мутар нь тонилголыг надад авчирсан бөгөөд миний 
хилэн намайг тэтгэнэ. 6 Жич би улсыг хилэнгээрээ гишгэн уураараа 
согтоон, тэдний хүчийг газарт унагаасан буй. 7 Би Жахуагийн 



өршөөлүүдийг сануулан, Жахуагийн хайраар хийгээд их өршөөлүүдийн 
ёсоор түүний бидэнд хамаг хүртээсний ёсоор хийгээд израйлын гэрт 
үзүүлсэн сайны ёсоор түүний магтаалыг сануулах буй. 8 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь ийн; Үнэхээр тэд нь миний улс болон худлыг үл өгүүлэн 
хүүхэд буй хэмээн зарлиг болоод тэдний тонилгогч болов. 9 Тэдний 
хамаг зовлонгуудад тэр нь тэдний дайсан агсан бус, түүний өмнө агч 
анхил нь тэднийг тонилгов. Тэр нь янаглал хийгээд хайраараа тэднийг 
зольж эртнйи цагаас тэднийг дааж өргөв. 10 Харин тэд нь эсэргүүцэн 
түүний ариун тодотголыг гомдуулав. Тиймийн тул тэр нь тэдний дайсан 
болон хувилж тэдний тус дайлав. 11 Тийн бөгөөд тэр нь эртний цаг 
хэмээвээс Моши хийгээд улсаа санан ийн; Өөрийн сүргийн салчнаар 
тэднийг далайгаас гарган, түүний дотор өөөрийн ариун тодотголыг 
оруулсан нь хаана буй. 12 Өөрийн алдарт мутрыг Мошийн баруун этгээд 
явуулан, өөрөө барагдашгүй нэрт болгохын тул тэдний өмнө усыг хуваан 
13 Тэдний үл бүдрэхийн тул морийг говь газар хөтөлдөг мэт, тэдний гүний 
хооронд удирдсан нь хаана буюу хэмээв. 14 Мал нь бэлд ордог мэт 
Жахуагийн тодотгол нь түүнийг амруулав. Энэ мэтээр чи алдаршил нэрт 
болохын тул өөрийн улсыг удирдсан бөлгөө. 15 Огторгуйгаас ширтэн, 
өөрийн ариун хийгээд цог жавхлант суудлаас үзэн соёрх! Чиний зүтгэлэг 
хийгээд хүч ба чиний надад үзүүлсэн их энэрэл хийгээд хайр нь хаана 
буюу. Тэд нь зогсоогдсон буюу. 16 Үнэхээр Аврахим нь биднийг эс 
таньсан бөгөөд Израйл нь биднийг эс мэдэвч чи бидний эцэг буй. Жахуа 
аа! Чи бидний эцэг болон бидний золигч мөн. Чиний нэр нь мөнх буй. 17 
Жахуа аа! Чи өөрийн замуудаас биднийг юуны тул төөрүүлэн, өөрийн 
аюулаас өөрийн зүрхийг хатуу болгодог буюу. Өөрийн боол хийгээд 
өөрийн зүрхийг хатуу болгодог буюу. Өөрийн боол хийгээд өөрийн 
эзэлгүүрний овгуудын тул буцан соёрх! 18 Чиний ариун улс нь түүний 
өчүүхэн цаг болтол эзлэв. Бидний тус эсэргүүцэгчид нь чиний сүмийг 
гишгэсэн буй. 19 Бид чиний эс эзэлсэн улс мэт өнө болоод чиний нэрээр 
эс нэрийдэгдсэн мэт болов.  

Жаран дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Аяа, нэрээ дайснууддаа мэдэгдүүлэн, өмнөө улсыг чичрүүлэхийн тул 
гал нь дөлөө шатаан усыг буцалгадаг мэт 2 Түүнчлэн огторгуйг хагалан 
доош буун соёрх! Тийнхүү уул нь чиний өмнө хайлах больюу. 3 Чи 
биднийг эс хүлээсэн аюумшигт үйлсийг үйлдэхдээ доош буув. Уулд ч 
чиний өмнө хайлав. 4 Тэр юуны тул хэмээвээс, чамаас бус бурхны энэ 
мэтийг найдагчдадаа үйлдсэн нь дэлхийн эхнээс эс сонсдон эс чагнагдан, 
нүдээр ч эс үзэгдэв. 5 Зөвийг бүтээгч баясан, явдлаараа чамайг 
санагчийг чи угтана. Мана. Чи хилэгнэв. тэр юуны тул хэмээвээс, бид 



нүглийг үйлдсэн бөлгөө. Чи тэдний тус эсэргүүцэв. Харин бид 
тонилгогдох буй. 6 Тийн боловч бид ариун бус юм мэт буй бөгөөд бидний 
хамаг зөв нь бузар хувцас мэт буй. Бид бүгдээр навч мэт шарласан 
бөгөөд бидний хилэн нь салхи мэт биднийг аваачна. 7 Тийн бөгөөд чиний 
нэрийг дуудагч хийгээд чамайг барих зүтгэгч үгүй буй. Чи хэмээвээс 
бидний хилэнгийн тул нүүрээ биднээс нуун биднийг хайлуулсан буй. 8 
Харин эдүгээ Жахуа аа! Чи бидний эцэг буй бид шавар бөгөөд чи бидний 
шавар савыг бүтээгч мөн. Бид бүгдээр чиний мутрын үйлдвэр мөн. 9 
Жахуа аа! Ихэд үл хилэгнэ. Хилэнгийн мөнхөд үл сана соёрх! Мана. Бид 
бүгд чиний улс буй хэмээн үзэн соёрх! 10 Чиний ариун балгад нь говь 
болов. Шиуна нь говь болов. Иерусалим нь эвдрэл болов. 11 Бидний эзэн 
нарын чамайг магтсан ариун хийгээд цог жавхлант гэр нь галаар галдсан 
бөгөөд бидний хамаг хүсэмжит юмнууд нь хоосруулагдав. 12 Жахуа аа! 
Чи эдний тул цээрлэн дуугүй байн биднийг ихэд зовоох буюу.  

Жаран тавдугаар бүлэг  

1 Би намайг эс асуусанд бэдрэгдэн, намайг эс бэдэрсэнд олдов. Би 
миний нэрээр эс нэрийдэгдсэн улсад намайг үзэгтүн! Намайг үзэгтүн! 
хэмээн зарлиг болов. 2 Би бүхэл өдөр эсэргүүцэгч хийгээд өөрийн 
санасан муу замаар явагч улсад мутраа сунгасан буй. 3 Тэр улс нь миний 
нүүрийн өмнө намайг хэзээ ч хилэгнүүлэн тариалангуудын дотор дахин, 
тоосгын дээр анхилах үнэртнийг шатаан 4 булшнуудын дэргэд байн, 
суварганы дэргэд хонон, гахайн махыг идэн, савсын дотроо бузар юмын 
шүлт буй. 5 Бас тэд нь ийн; ганцаар байн надад бүү ойрттугай! Тэр юуны 
тул хэмээвээс, би чамаас ариун буй хэмээн өгүүлдэг. Эд хэмээвээс 
миний хамарт утаа болон, бүхэл өдөр шатагч гал буй. 6 Мана. Би дуугаа 
таслалгүй хариулан, тэдний өвөрт хариулах буй хэмээн миний өмнө 
бичигдсэн буй. 7 Жахуа нь ийн; Таны хилэнц хийгээд уулны дээр анхилах 
үнэртнийг шатаан хаддын дээр намайг доромжилсон таны эцэг нарын 
хилэнцсийн тул би тэдний эртний үйлсийг тэдний өвөрт хэмжих буй 
хэмээн зарлиг болно. 8 Жич Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Үзмийн 
багийн дотор шинэ шүүс олдвоос, түүнийг бүү эвдтүгэй! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, түүний дотор адис буй хэмээн өгүүлдэг мэт. Түүнчлэн би 
миний хамаг боолуудыг үл хоосруулахын тул тэдний учир үйлдэх буй. 9 
Жич би Якуваас нэг үрийг гарган Иудегээс уулдыг эзлэгчийг гаргах буй. 
Тийнхүү миний сонгосон нь түүнийг эзлэх бөгөөд, миний боолууд нь тэнд 
суух буй. 10 Намайг бэдэрсэн миний үйлсийн тул Шарун нь хонины хүрээ 
болох бөгөөд, Акурийн бэл нь үхрийн хэвтэх газар болох буй. 11 Харин та 
Жахуаг огоорон миний ариун уулыг мартан, хийдийн тул ширээг бэлдэн, 
маанийн тул ундаа тахилыг бэлтгэгч улс буй. 12 Тиймийн тул би таныг 



илдийн доор тоолох бөгөөд та бүгдээр аллагад хэвтэх буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, миний дуудахад та хариу эс өгүүлэн. миний зарлиг болоход та 
эс сонсон, миний нүддийн өмнө бурууг үйлдэн миний эс таалсныг 
сонгосон буй. 13 Тиймийн тул Жахуа эзэн нь ийн; Мана. Миний боолууд 
нь идэх харин та өлсөх буй. Мана. Миний боолууд нь уух, харин та 
ундаасах буй. Мана. Миний боолууд баясах, харин та ичих буй. 14 Мана. 
Миний боолууд нь зүрхний баясгалангаар дуулах, харин та зүрхний 
гашуудлаар бархиран, зүрхний гаслангаар уйлах больюу. 15 Бас та 
миний сонгосны тул өөрийн нэрийг хараал болгон орхих бөгөөд Жахуа нь 
таныг алаад өөрийн боолуудыг бус нэрээр нэрийдэх буй. 16 Тийнхүү 
дэлхийн дээр биеэн өргөгч нь үнэн бурхнаар өргөх бөгөөд дэлхийн дээр 
тангараглагч нь үнэт бурхнаар тангараглах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
урьд зовлонгууд нь мартагдан миний нүддээс нуугдсан буй. 17 Тэр юуны 
тул хэмээвээс, Мана. би шинэ огторгуй хийгээд шинэ дэлхийг бүтээнэ. 
Жич урьд нь үл санагдан, санаанд ч үл орох буй. 18 Харин миний 
бүтээсний учир мөнхөд баясан цэнгэлдэгтүн! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Мана. би Иерусалимыг баясгалан болгон, түүний улсыг жаргал болгоно. 
19 Жич би Иерусалимын учир баясан, түүний улсын учир жаргах буй. Бас 
уйлах хийгээд уйлах дуу нь түүний дотор үл сонсогдох буй. 20 Тэнд 
хэмээвээс өдрүүдийн нялх хүүхэд үл болох бөгөөд өдрүүдээ эс гүйцсэн, 
хөгшин ч үл болох буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, хүүхэд нь зуун наст 
болоод үхэх, харин хилэнцэт нь зуун наст болоод хараагдах больюу. 21 
Жич тэд нь гэрүүдийг үүдэн, тэдний дотор суух бөгөөд, тариалангуудыг 
тарин жимсийг идэх буй. 22 Тэдний үүдсэний дотор бусад нь үл суух 
бөгөөд тэдний тарьсныг бусад нь үл идэх буй. Харин миний улсын өдрүүд 
нь модны өдрүүд мэт болох бөгөөд миний сонгогсод нь өөрийн гарын 
үйлдвэрээр өнө болтол жаргах буй. 23 Тэд нь дэмийгээр үл хөдлөн, 
зовлонгийн тул үл төрөх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд хийгээд 
тэдэнтэй, тэдний үрс нь Жахуагийн адистадлагдсаны үрс болох буй. 24 
Бас тэдний дуудахаас урьд би хариу зарлиг болон тэдний өгүүлэл атал 
би сонсох буй. 25 Чоно хийгээд хурга нь хамтаар идээлэх бөгөөд, арслан 
нь үхэр мэт өвсийг идэх ба элс нь могойн идээ болох буй. Тэд нь миний 
бүхэл ариун ууланд үл хорлон, үл идэх буй хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болно.  

Жаран зургадугаар бүлэг  

1 Жахуа нь ийн зарлиг болруун; Огторгуй нь миний ширээ бөгөөд дэлхий 
нь миний хөлийн тавцан буй. Таны надад үүдэх гэр нь хаана буюу. Бас 
миний амрын газар нь хаана буюу. 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, эд 
бүгдээрийг миний мутар нь бүтээв. Тиймийн тул эд бүгдээр буй амой. 



Харин би өгөх хийгээд хагарсан зүрхэт ба миний зарлигаас чичирэгч 
хүний дээр ширтэх больюу. 3 Шарыг алагч нь хүнийг алдаг, хургыг тахигч 
нь нохойн хүзүүг огтолдог, тахилыг өргөгч нь гахайн цусыг өргөдөг. 
Анхилах үнэртнийг шатаагч нь хөргийг магтдаг. Жич тэд нь өөрийн замыг 
сонгодог бөгөөд тэдний сүнс нь тэдний жигшүүртнүүдэд дуртай амой. 4 
Би ч тэдний мэхт аргыг сонгон тэдний айсныг тэдний дээр хүргүүлэх буй. 
Тэр юуны тул хэмээвээс, миний дуудахад хэн ч хариу эс өгүүлэв. Миний 
зарлиг болоход тэд нь эс сонсон, миний нүддийн өмнө бурууг үйлдэн, 
миний эс таалсныг сонгов хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 5 Жахуагийн 
зарлигаас чичрэгчид ээ! Түүний зарлигийг сонсогтун! Миний тул таныг 
өшөөлөн гадна гаргагч таны ах дүү нар нь ийн; Жахуа нь магтагдах 
болтугай! хэмээн өгүүлэв. Тийн боловч тэр нь таны баясгалангийн тул 
үзэгдэх харин тэр нь ичих больюу. 6 Балгаснаас цуугиант дуу буюу. 
Сүмээс дуун буюу. тэр хэмээвээс Дайснууддаа нэхлэгийг хариулагч 
Жахуагийн дуун болой. 7 Тэр нь зовохоос урьд төрөн өвдөхөөс урьд эр 
хүүхнийг гаргав. 8 Энэ мэтийг хэн сонсон, энэ мэтийг хэн үзсэн буюу. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Шиуна төрөхөд зовоод сац хөвгүүдээ төрөв. 9 Би 
төрөхөд хүргээд үл төрүүлэх буюу хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. Эсвэл 
би төрүүлэн атал умайг хаах буй хэмээн чиний бурхан нь зарлиг болно. 
10 Иерусалимыг хамаг янаглагчид аа! Түүнтэй баясан цэнгэлдэгтүн! 
Түүний учир хамаг гашуудагчид аа! Түүнтэй баясгалангаар жаргалдагтун! 
11 Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний амрын хөхнөөс таны хөх чадахын 
хийгээд сүүг шахан түүний их алдраар жаргахын тул болой. 12 Тэр юуны 
тул хэмээвээс, Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би түүнд эвийг ус мэт 
дэлгэрүүлэн, балай номтны алдрыг урсагч урсгал мэт хүргэх больюу. Та ч 
хөх түүний цээжинд өргөгдөн түүний түүний өвдгийн дээр баригдах 
больюу. 13 Эх нь хөвгүүнээ амруулдаг мэт, түүнчлэн би таныг амруулах 
буй. Та Иерусалимын дотор амруулагдах больюу. 14 Тийнхүү таны 
үүнийг үзэхэд таны зүрх нь баясах бөгөөд, таны яс нь өвс мэт тавигдах 
буй. Бас Жахуагийн мутар нь түүнийг боолуудын өмнө мэдэгдэх бөгөөд 
түүний хилэн нь түүний дайснуудын тус мэдэгдэх больюу. 15 Тэр юуны 
тул хэмээвээс, Мана. Жахуа нь уураа хилэнгээр хийгээд зэмлэлээ галын 
дөлөөр хариулахын тул галаар хийгээд дэргэсээрээ шуурга мэт өөд 
болох больюу. 16 Тэр дуны тул хэмээвээс, Жахуа нь галаар хийгээд 
илдээр хамаг махбодтой хэрэлдэх буй. Тийнхүү Жахуагийн олсон нь олон 
болох буй. 17 Тариалангуудын дотор нэг модны хойно гахайн мах 
хийгээд жигшүүрт ба хулганы идэш баясаан ариутган цэвэр бологчид нь 
хамтаар хоосрох хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 18 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би тэдний үйлс хийгээд санаануудыг мэднэ. Би хамаг улс 
хийгээд хэлтнийг цуглуулах буй. Тийн тэд нь ирээд миний цог жавхланг 
үзэх больюу. 19 Жич би тэдний дунд нэг тэмдгийг тавин, тэдний 



дутаагчдыг миний алдрыг эс сонсон, миний цог жавхланг эс үзсэн улсад 
хэмээвээс, Дэршисид хийгээд фулд ба номыг татагч ??? хийгээд Тойбал 
ба ??? хийгээд хол агч ордод илгээх буй. Жич тэд нь миний цог жавхланг 
балай номтонд мэдүүлэх больюу. 20 Жич Израйлын Хөвгүүд нь шавар 
савын дотор тахилыг Жахуагийн гэрт авчирдаг мэт, түүнчлэн таны нөхөс 
нь Жахуад тахил болохын тул морьдын дээр хийгээд лууснуудын дээр 
миний ариун Иерусалим ууланд авчрах больюу хэмээн Жахуа зарлиг 
болно. 21 Би тэднээс лам нар хийгээд Ливитнийг авах больюу, хэмээн 
Жахуа нь зарлиг болно. 22 Тэр юуны тул хэмээвээс, миний бүтээх шинэ 
огторгуй хийгээд шинэ дэлхий нь миний өмнө байх мэт, түүнчлэн таны 
үрс хийгээд нэр нь байх буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 23 Бас нэг 
шинэ сараас аван бус шинэ сар болтол хийгээд нэг саваас бус шаббат 
болтол хамаг махбод нь надад мөргөхийн тул ирэх буй. 24 Бас тэд нь 
гарч миний тус хилэнцийг үйлдсэн улсыг хүүрүүдийг үзэх буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэдний хорхой нь үл үхэх бөгөөд гал нь үл унтрах буй. 
Харин тэд нь хамаг махбодод жигшүүрт болох больюу хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. Яашяах хэмээгч форофидын ном төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг.  

1 Бинжиамины газрын Анатудад суусан лам нараас Хиликиагийн 
Жиримиа хөвгүүний үгс гэвэл, 2 Иудегийн Амун хааны Зусиа хөвгүүний 
эзэлсэн цагийн арван гуравдугаар жилд Жахуа нь түүнд зарлиг болов. 3 
Иудегийн Зосиа хааны Жихуяким хөвгүүний цагт, Иудегийн Зосис хааны 
Захияа хөвгүүний арван нэгдүгээр жилийг дуустал гэвэл, Иерусалимыг 
тавдугаар сард олз болгон аваачсан цаг болтол болов. 4 Тэр цагт Жахуа 
нь надад зарлиг болруун; 5 Миний чамайг умайн дотор бүтээх цагаас 
урьдд би чамайг таниад чиний төрөгдөхөөс урьд чамайг ариун болгон 
улсуудад форофид болгон тогтоов. 6 хэмээн зарлиг болсонд би 
айлтгаруун; Аяяа, Жахуа эзээн! Би өгүүлж үл чадна. Тэр юуны тул гэвэл, 
би хүүхэн буй 7 хэмээн айтгасанд Жахуа нь надад ийн; Би хүүхэн буй 
хэмээн бүү өгүүл. Зүгээр миний чамайг алинд илгээх түүнд одож, миний 
чамд юу зарлигласныг өгүүлтүгэй! 8 Тэдний нүүрээс бүү айтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, би чамайг аврахын тул чамтай болох буй хэмээн Жахуа 
нь зарлиг болно. 9 хэмээн зарлиг болгоод Жахуа нь мутраа сунган, миний 
аманд хүргэн ийн; Мана. Би өөрийн зарлигийг чиний аманд оруулав. 10 
Ү3 Би эдүгээ өдөрт угтсанаар гаргах хийгээд хоосруулж эвдэх ба 
доройтуулах хийгээд үүдэх ба цацахын тул чамайг улсуудын дээр 
хийгээд эзэлбиридийн дээр эрхт болгов. 11 хэмээн зарлиг болгоод бас 
Жахуа нь надад зарлиг болруун; Жиримиа аа! Эенчээр юуг харна вэ? 



хэмээн зарлиг болсонд би айлтгаруун; Шакад модны гишүүнийг харна 
бий. 12 хэмээн айлтгасанд Жахуа нь надад ийн; Чи зөвөөр харав. Тэр 
юуны тул гэвэл, би өөрийн зарлигийг бүтээхэд яарах буй. 13 хэмээн 
зарлиг болгоод бас Жахуа нь надад дахин зарлиг болруун; Жиримиа чи 
юуг харна вэ? хэмээн зарлиг болсонд би айлтгаруун; Уурыг гаргагч тогоог 
харна би. Түүний амсар нь хойт зүгээс байна. 14 хэмээн айтгасанд Жахуа 
нь надад ийн; Хойт зүгээс хор нь газрын тус хамаг улсын тус гарахын 
эзэлгүүрний хамаг төрлүүдийг дуудах буй. 15 Тэд нь ирэх бөгөөд тус бүр 
өөрийн ширээг Иерусалимын хаалганы орох оронд хийгээд түүний хамаг 
хэрмүүдийн тус ба Иудегийн хамаг балгадын утс тавих буй. 16 Тийн 
бөгөөд би тэдний тус тэдний хамаг муугийн учир шүүврээ мэдүүлэх буй. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь намайг огооосн бусад бурхдад анхилах 
үнэртнийг шатааж, өөрийн гарын үйлдвэринд мөргөсөн буй. 17 Тиймийн 
тул бэлхүүсээ бүслэн босоод, миний чамд хамаг захихыг түүнд өгүүлэн 
үйлд. Миний чамайг тэдний өмнө үл таслахын тул тэднээс бүү айтугай! 18 
Тэр юуны тул гэвэл, би эдгээ өдөр энэ бүхэл газрын тус хийгээд Иудегийн 
хаадын тус ба Иудегийн ноёдын тус хийгээд түүний лам нарын тус ба 
газрын улсын тус чамайг хүрээлсэн балгас хийгээд төмөр багана ба зэс 
хана мэт болгов. 19 Тийнхүү тэд нь чиний тус тайлах буй. Зүгээр чамайг 
үл дийлэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, би чамайг аврахын тул чамтай болох 
буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно.  

Хоёрдугаар бүлэг.  

1 Жахуа нь надад зарлиг болруун; Одоод Иерусалимын сонсоход дуудан 
ийн өгүүл. Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би чиний учир чиний бага 
насны дуртай сэтгэл хийгээд чиний хэлэлцэгдсэн цагийн янаглалыг 
санана. 2 Тэр цагт чи говьд гэвэл эс тарьсан газарт намайг даган явав. 3 
Израйл хийгээд түүний үрсийн анхны өсгөвөр нь Жахуад ариун бөлгөө. 
Түүнийг хамаг эвдэгчид нь буруутай бөлгөө. Тэдний дээр хор нь ирэв 
хэмээн Жахуа зарлиг болно. 4 Яахув гэр ээ! Израйлын гэрийн хамаг 
төрлүүд ээ! Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! 5 Жахуагийн зарлиг болсон 
нь ийн; Таны эцэг нар нь надад ямар муу үйлийг олов оо? Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь надаас холдоод дэмийрлийг даган дэмийрэв. 6 Тэд нь ийн; 
Биднийг Египет газраас авчирч говиор гэвэл, хоосон хийгээд эзэнгүй 
газар хүний эс алсдан газар, хүний эс суусан газраар удирдсан Жахуа нь 
хаана буюу хэмээн эс өгүүлэв. 7 Бас би сайн газрын үрс хийгээд сайнаас 
идэхийн тул таныг түүнд оруулав. Зүгээр та ороод миний газрыг 
бузарлан, миний өмчийг бузар болгов. 8 Лам нар нь ийн; Жахуа, хаана 
вэ? хэмээн эс өгүүлэв. Жич тогтоолыг мэдэгчид нь намайг эс танив. Бас 
сахигчид нь миний тус урвав. Форофид нар нь Бавэлийн нэрээр 



форофидлон, тусгүйнүүдийг даган явалцав. 9 Тиймийн тул би дахин 
тэдэнтэй хэрэлдэн, таны хүүхдийн рстэй хэрэлдэх буй хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болов. 10 Тэр юуны тул гэвэл, Кититний газарт одоод Китэрт 
илгээн сайтар шинжилж, энэ мэт үйл нь болсон буюу хэмээн үзэгтүн! 11 
Улс нь өөрийн бурхдыг бурхад бус андалдсан буй. 12 Огторгуй аа! Үүний 
учир гайхаж айтугай! Ихэд чичиртүгэй! хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 13 
Тэр юуны тул гэвэл, миний улс нь хоёр мууг үйлдэв хэмээвэл, тэд нь 
амьд усны булаг байгч намайг огоорч, өөрийн тул савс гэвэл, усыг 
барихгүй эвдэрсэн савнуудыг цавчин үйлдсэн буй. 14 Израйл нь боол 
эсвэл гэрт төрөгдсөн боол буюу. Тэр нь юуны тул тоногдсон буюу. 15 
Түүний тус залуу арслангууд нь урхирч аймшигтай дуу гаран , түүний 
газрыг хоосруулав. Түүний балгад нь эвдэрсэн бөгөөд суух хүнгүй буй. 16 
Жич Нов хийгээд Тахнанисын хөвгүүд нь чиний толгойн оройг дарах буй. 
17 Чиний Жахуа бурхны чамайг замаар удирдахад чи түүнийг огоорсноор 
үүнийг биедээ хүргэсэн биш үү? 18 Тийн бөгөөд чи Египетийн замд 
Сидорын усуудын уух ямар хэрэг буй. Жич Асирын замд Египет голын 
усыг уух чамд ямар хэрэг буй. 19 Чиний буруу нь занчих бөгөөд урвах нь 
чамайг сургах буй. Тийн бөгөөд чиний Жахуа бурхнаа огоорсон бөгөөд 
надаас айхуйяа болихуй хилэнцэт гашуун юм мөн ахуйг мэдэж үз хэмээн 
чуулгадын Жахуа бурхан нь зарлиг болно. 20 Өнөөс би чиний буулгыг 
эвдээд хүлээхийг таслав. Бас чи бээр ийн; Би үл зарагдах буй хэмээн 
өгүүлсэн боловч аливаа өндөр уулны дээр хийгээд аливаа ногоон модны 
доор биеэ доорд болгон садар эм мэт үйлдсэн буй. 21 Харин би чамайг 
сайн үзэм болох үнэн хөрөнгө болгон тарьсан боловч чи яах гэж хувилсан 
буй. Чи надад зэрлэг үзмийн муу мод болов. 22 Тэр юуны тул гэвэл, чи 
биеэ сүүгээр угаан саванг ававч, чиний хилэнц нь миний өмнө буртгаар 
тэмдэглэгдсэн буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 23 Чи бээр ийн; 
Би эс бузарлагдаад, Бавалуудыг даган эс явсан буй хэмээн яах гэж 
өгүүлсүү. Балын дотор явдгаа ү3 Үйлдсэнээ мэд. Чи хурдан тэмээ мэт 
өөрийн замаар яван, 24 говьд байх зэрлэг илжиг нь их хүслээрээ салхийг 
үнэсдэг. Түүний хирд хэн нь түүнийг эргүүлж чадах вэ? Аль хэн түүнийг 
бэдрэх бол ичих буй. Түүний сарын өнгөрсний хойно түүний олох буй. 25 
Хөлөө нүцгэн болгохоос хийгээд хоолойгоо ундаасахаас зогсоон үйлд. 
Зүгээр чи бээр ийн; Найдлагагүй буй. Үнэхээр би оролтныг янаглаж 
тэднийг даган явсу хэмээн өгүүлэв. 26 Хулгайчийн баригдахдаа ичдэг мэт 
түүнчлэн Израйлын гэр гэвэл, тэд хийгээд тэдний хаад ба тэдний ноёд 
хийгээд тэдний лам нар ба тэдний форофид нар нь ичүүлэгдэх буй. 27 
Тэд нь модонд ийн; Чи миний эцэг мөн. Чулуунд ийн; Чи намайг төрөв 
хэмээн өгүүлдэг. Үнэхээр тэд нь надад нүүрийн оронд нуруугаа эргүүлэв. 
Харин тэд нь зовлонгийн цагтаа ийн; Аяа, босоод биднийг тонилгон 
соёрх! хэмээн өгүүлэх буй. 28 Зүгээр чинй үйлдсэн бурхад нь хаана буй. 



Тэд нь чиний зовлонгийн цагт босоод чамайг тонилгох болтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, Иуде ээ! Чиний балгадын тоо мэт, түүнчлэн чиний бурхад 
мөн. 29 Та юуны тул надтай хэрэлдэх буюу. Жахуа нь зарлиг болруун; Та 
бүгдээр миний төлөө урвав. 30 Би таны хүүхдийг дэмийгээр занчин 
сургав. Тэд нь сургаалыг эс авав. Таны илд нь таслагч арслан мэт таны 
форофид нарыг алав. 31 Үеийн улс аа! Жахуагийн хэргийг үзэгтүн! Би 
Израйлд говь мэт эсвэл харанхуй газар мэт болсон буюу. Миний улс нь 
ийн; Бид бээр эрхтэн буй. Бид бээр бас чамд үл ирсү гэлээ. 32 Охин нь 
өөрийн чимгийг мартах юу. Тушаатад одох охин нь хувцсуудаа мартах 
юу. Зүгээр миний улс нь тоо томшгүй өдрүүдэд намайг мартсан буй. 33 
Чи янаглалыг бэдрэхүйеэ замаа юуны тул засму. Чи муучуудад явдлаа 
сургасан буй. 34 Бас чиний хормойд цус гэвэл, үгээгүү нүгэлгүйнүүдийн 
амийг цус олдсон буй. Би түүний малтсан нүхний дотор бус, харин эд 
бүгдээрийн дээр олсон буй. 35 Зүгээр чи ийн; Миний нүгэлгүй болсны тул 
үнэхээр түүний хилэн нь надаас буцах буй за хэмээн өгүүлсэн буй. Мана. 
Би нүгэлгүй хэмээн чиний өгүүлсний тул би чамайг шүүх буй. 36 Чи 
явдлаа дахин хувилган биеэ юуны тул маш жигшүүртэй болгому. Үнхээр 
чи Асирийн учир исэн мэт, түүнчлэн Египетийн учир ичих больюу. 37 Жич 
Чи түүнээс гаран, гараа толгой дээрээ тавьж гарах буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, Жахуа нь чиний түшсэн юмнуудаас жигшсэн буй. Тийнхүү чи 
тэднээр бүтээмжит үл болох буй.  

Гуравдугаар бүлэг.  

1 Өгүүлсэн нь ийн; Хэрэв аль хэн хүн нь гэргийгээ орхивол, гэргий ч 
түүнээс хагацан, бусад хүнийх болох бөгөөс эр нь түүнийг дахин авах юу. 
Тэрхүү газар нь их бузар болох биш үү? Тийн боловч чи олон 
янаглагчидтай тачьяангуйлсан буй. Тийн боловч надад буц хэмээн Жахуа 
нь зарлиг болно. 2 Нүдээрээ ширтэж өндөр газруудыг харан үйлд. Чиний 
эс бузарлагдсан газар нь хаана буюу. Чи замуудаар сууж говийн Араб 
улсын нэгэн мэт хүлээж, садах хийгээд буруугаараа газрыг бузарлуулав. 
3 Тийн бөгөөд бороо нь эс өгөгдсөн бөгөөд хойтох бороо ч үгүй болсон 
боловч чи садар эмийг нүүрэнд болоод ичихүйеэ эс дуршив. 4 Жич чи энэ 
цагаас аван, надад дуудан ийн; Миний эцэг ээ! Чи миний бага насны 
удирдагч мөн хэмээн үл өгүүлэх буюу. 5 Хилэн нь мөнхөд байх юу. Эцэс 
болтол байх юу. Мана. Чи чадлаараа бурууг өгүүлэн үйлдэн авай. 6 Жич 
Зосиогийн хааны цагт Жахуа нь надад ийн; чи урвагч Израйлын 
үйлдсэнийг үзэвч, тэр нь аливаа өндөр ууланд хийгээд аливаа ногоон 
модонд одож тэнд тачьяангуйлав. 7 Түүнтэй тэр мэтээр үйлдсэний хойно 
би түүнд ийн; Надад буц хэмээн зарлиг боловч тэр нь эс буцав. Бас 
түүний итгэлгүй Иуде охин дүү нь үзэв. 8 Тийн бөгөөд миний ажигласнаар 



түүнд хагацуулах бичгийг өгсөн боловч, түүний итгэлгүй Иуде охин дүү нь 
эс айж өөрөө одож тачьяангуйлан үйлдэв. 9 Бас тэр нь өөрийн хамаг 
тачьяангуйгаар газрыг бузарлан, чулуу хийгээд модоор тачьяангуйн 
хурьцлыг бүтээсэн буй. 10 Тийн боловч түүний итгэлгүй Иудегийн дүү 
охин нь магад зүрхээр бус харин мэхтээр буцав хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болно. 11 Тиймийн тул Жахуа нь надад ийн; Урвасан Израйл нь итгэлгүй 
Иудегээс биеэ үлэмж зөвшөөсөн буй. 12 Одоод эд үгсийг хойт зүгээр 
дэлгэрүүлэн ийн өгүүл; Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Урвасан Израйл 
аа! Буц. Тийн болбол би чамайг хилэнтэйгэр үл гарах буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, би өршөөлтэй бөгөөд мөнхөд хилэнгээ үл байлгах буй хэмээн 
Жахуа нь зарлиг болно. 13 Ямагт буруугаа илэрхийлэн үйлд гэвэл, чи 
өөрийн Жахуа бурхны тус нүглийг үйлдэн, ядлаа оролтонтой аливаа 
ногоон модны доор цацав. Бас миний дууг эс сонсов хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. 14 Урвасан хүүхэд ээ! Надад буцагтун! хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. Тэр юуны тул гэвэл, би танд эр мэт болсон буй. Бас би 
балгаснаас нэгийг аван, аймгаас хоёрыг аван, таныг Шиюунад авчирч, 15 
Танд миний зүрхний ёсоор сахисныг өгсү. Тэд нь таныг утга хийгэд 
эрдмээр тэжээн буюу. 16 Тийн бөгөөд таны газарт үлэмжилж олон болох 
цагт тэд нь ийн; Жахуагийн тогтоолын хайрцаг мөн хэмээн дахин үл 
өгүүлэх буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. Бас энэ нь тэдний сэтгэлд үл 
орох буй. Бас тэд нь түүнийг үл санаж л хэрэглэх буй. Тийнхүү энэ нь 
дахиж үл бүтээгдэх буй. 17 Тэр цагт Иерусалим нь Жахуагийн ширээ 
хэмээн нэрийдэх буй. Тийнхүү хамаг улсууд нь түүнд гэвэл Жахуагийн 
нэрд Иерусалимын дотор хураагдах буй. Жич тэд нь өөрийн муу зүрхний 
хүслээр дахин үл явах буй. 18 Тэр цагт Иудегийн гэр нь Израйлын гэртэй 
одолцох буюу. Тийн бээр тэд нь хойтох газраас миний таны эцэг нарт өмч 
болгон өгсөн газарт ирэлцэх буй. 19 Зүгээр миний зарлиг болсон нь ийн; 
Би чамайг хүүхдийн дунд яах гэж тавин, хүсэмжит газар гэвэл, улсуудын 
чуулганы сайхан өмчийг яах гэж чамд өгөх буюу. Бас чи надад ийн; 
Миний эцэг ээ! хэмээн дуудан, намайг ддагахаас үл буцах буй гэж зарлиг 
болов. 20 Израйлын гэр ээ! Үнэхээр эм нь өөрийн эрийн тус мэхтээр 
үйлддэг мэт түүнчлэн та надад мэхтээр үйлдсэн буй хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. 21 Өндөр газруудын дээр дуу нь сонсогдоно. Тэр гэвэл, 
Израйлын хөвгүүдийн уйллага хийгээд гуйлга буй. Тэр юуны тул гэвэл, 
тэд нь явдлаа буруутай болгон, өөрийн Жахуа бурхныг мартсан буй. 22 
Урвасан хүүхэд ээ! Буцагтун! Би таны урвасан явдлаас таныг эдгээх буй. 
Мана. Бид чамд ирнэ. Тэр юуны тул гэвэл, чи бидний Жахуа бурхан мөн. 
23 Үнэхээр уулс хийгээд хадны хутгалал нь дэмий буй. Үнэхээр бидний 
Жахуа бурхан нь Израйлын туйлгал мөн буй. 24 Өөр бидний бага наснаас 
ичгүүр нь бидний эцэг нарын үйлдвэрнийг эвдэн, тэдний сүргүүд хийгээд 
мал ба хөвгүүд хийгээд охидыг эвдсэн буй. 25 Бид ичгүүртээн хэвтэнэ. 



Бидний гутамшиг нь биднийг бүрхээнэ Тэр юуны тул гэвэл, бид хийгээд 
бидний эцэг нар нь бидний Жахуа бурхны тус нүглийг үйлдэн, бага 
наснаасаа эдүгээ цаг болтол бидний Жахуа бурхны дууг эс сонссон буй.  

Дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Израйл аа! хэрвээ чи буцах бөгөөс надад буц хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болно. Жич хэрвээ чи миний өмнөөс бузруудаа орхих бөгөөд эл. Чи үл 
аваачигдах буй. 2 Зүгээр Жахуа нь үнэнээр хийгээд шүүврээр ба зөвөөр 
амьд мөн хэмээн чи тангараглах буй. Улсууд нь түүнээр адистагдлагдан 
түүгээр сайшаагдах буй. 3 Үнэхээр Жахуа нь Иерусалимд хийгээд 
Иудегийн хүмүүст ийн зарлиг болно. Газраа хагалаад өргөст халгайн 
дунд бүү цацагтун! 4 Иудегийн хүмүүс хийгээд Иерусалимд суугчид аа! 
Жахуагийн тул биесээ хирчин, зүрхнийхээ илүү махыг авагтун! Тийн бус 
бөгөөс таны муу үйлсийн учир миний хилэн нь гал мэт гаран 
унтраашгүйгээр шатах буй. 5 Та Иудед мэдүүлэн, Иерусалимд 
дэлгэрүүлэн ийн; Газарт бүрээг татан, чангаар сонсгон ийн; Бид 
цуглалцаж хүрээлсэн балгадад оролцъё хэмээн өгүүлэгтүн! 6 Шиунагийн 
тийш тугийг өргөгдөн саадгүй буцагтун! Тэр юуны тул гэвэл, би хойт 
зүгээс хор хийгээд их эвдрэлийг ирүүлэх буй. 7 Нэгэн арслан нь 
шугуйгаасаа гарав. Улсуудыг эвдрүүлэгч нь замаараа явна. Тэр нь чиний 
орныг хоосруулахын тул гарав. Чиний балгад нь эвдрүүлэгдээд суугчгүй 
болох буй. 8 Үүний тул өрөмгөнийг өмсч гашуудан уйлагтун! Тэр юуны тул 
гэвэл, Жахуагийн их хилэн нь биднээс эс буцсан буй. 9 Бас Жахуа нь ийн; 
Тэр өдөр хааны зүрх хийгээд ноёдын зүрхэд нь сулрах буй. Бас лам нар 
нь гайхах, форофид нар ч гайхах больюу хэмээн зарлиг болов. 10 Тийн 
бөгөөд би бээр ийн; Аяа, Жахуа эзээн! Илд нь сүнс хүртэл хүрдэг боловч 
танд амар болох буй хэмээн мэхэч форофидын өгүүлснээр чи энэ улс 
хийгээд Иерусалимыг мэхлүүлэв хэмээн айлтгав. 11 Тэр цагт энэ улс 
хийгээд Иерусалимын учир ийн өгүүлэгдэх буй. Говийн уулсаас халуун 
салхи нь миний улсын охинд ирнэ. Зүгээр хийсгэхийн тул эсвэл 
арилгахын тул бус. 12 Тэр мэтээс хүчит салхи нь миний тул ирэх буй. 
Тийнхүү эдүгээ би шүүврүүдийг тэдний тус өгүүлэх буй. 13 Мана. Тэр нь 
үүл мэт ирэх буй. Түүний тэргэс нь хуй шуурга мэт ирэх буй. Түүний 
морьд нь бүргэдээс хурдан буй. Аяа, бидэнд зовлон, тэр юуны тул гэвэл, 
бидэнд тоногдсон буй. 14 Иерусалим аа! Чи тонилгогдохын тул зрхээ 
муугаас арилган үйлд. Чиний хилэнцэд арга нь хэдий болтол чамд байх 
буюу. 15 Тэр юуны тул гэвэл, нэг дуу нь дэнгээс мэдүүлэн Ифрахим 
уулнаас хорт учралыг дэлгэрүүлнэ. 16 Улсуудыг сануулагтун! Мана. 
Иерусалимын учир зарлигийг дэлгэрүүлэгтүн! Харуулчид нь хол газраас 
ирж, Иудегийн балгадын төлөө дуу гарах буй. 17 Тэд нь тариалангуудыг 



сахигчид мэт түүнийг тойрох буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь миний тус 
урвадаг хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 18 Чиний явдал хийгээд чиний 
үйлдвэр нь чиний дээр эднийг ирүүлсэн буй. 19 Миний дотор, миний 
дотор оо! Би зүрхнийхээ дотор өвдөнө. Миний зүрх нь миний биеийн 
дотор хөдөлнө. Би ч дуугүй байж л чадна. Тэр юуны тул гэвэл, би өөрөө 
бүрээний дуу хийгээд дайны сонсголыг сонсов. 20 Эвдрэл нь эвдрэлийн 
дээр дагана. Үнэхээр бүхэл газар нь хоосроно. Миний махууд нь гэнэт 
эвдэгдсэн бөгөөд миний хөшөөд нь эгшин зуур эвдэгдсэн буй. 21 Би 
хэдий болтол тугийг үзэн, бүрээний дууг сонсох буюу. 22 Үнэхээр миний 
улс нь мунхаг болоод намайг эс танив. Тэд нь мунхарсан хүүхэд болоод 
ухаангүй болов. Тэд нь мууг үйллдэхүйеэ цэцэн боловч сайн үйлдэхийг 
үл мэднэ. 23 Миний газрыг ширтэхүйд Мана. Тэр нь төлөв үгүй хийгээд 
хоосон буй. Тэнгэрийг ширтэхүйд тэр нь гэрэл ч үгүй буй. 24 Миний 
уулсыг ширтэхэд, Мана. Тэд нь чичрэв. Хамаг хадад нь хөнгөн юм мэт 
хөдлөв. 25 Миний ширтэхэд, Мана. хүн ч үгүй болсон бөгөөд огторгуйн 
хамаг шувууд нь дутаасан буй. 26 Миний ширтэхэд, Мана. Үрт газар нь 
говь болов Түүний хамаг балгад нь Жахуагийн өмнө гэвэл, түүний их 
хилэнгийн өмнө эвдэгдсэн буй. 27 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Бүхэл газар нь хоосон болох буй. Зүгээр би дуустал үл 
хоосруулах буй. 28 Үүний газар нь гашуудах буй. Дээр байгч огторгуй нь 
хар болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, би зарлиг болгоод үл гэмших бөгөөд 
зориглоод үл хувилах буй. 29 Хамаг балгадын улс нь морьт хүмүүс 
хийгээд харвагчдын цуугианы учир дутааж сахлаг ойнуудыг дотор орж 
хаддад авирах буй. Аливаа балгас нь орхигдох бөгөөд тэдний дотор хүн ч 
л суух буй. 30 Тийн бөгөөд чи таслагдах цагтаа юуг үйлдэх буюу. Чи 
улааныг өмсөх боловч, алтан чимгээр биеэ чимэх боловч, нүдээ будгаар 
эвдэх боловч, өөрийн үзэсгэлэнг дэмийгээр үзүүлэх буй. Чамайг 
янаглагчид нь чамаас жигшиж, чамайг үхүүлэхийг бэдэрнэ. 31 Мана. Би 
төрөх эмийн дуу мэтийг сонсон анхны хүүхнийг төрөх эмийн зовлон 
мэтийг сонсов. Тэр гэвэл, Шиунагийн охины бархирал буй. Тэр нь уйлж 
гараа сунган ийн; Аяа, эдүгээ надад зовлон, үнэхээр миний сүнс нь амийг 
таслагчдын учир суларна хэмээн өгүүлнэ.  

Тавдугаар бүлэг.  

1 Эдүгээ Иерусалимын зээлээр нааш цааш гүйж үзэн, мэдээд тэдний 
уужим замуудын дотор бэдрэн үйлд. Шүүврийг бүтээгч үнэнийг бүтээгч 
нэгэн хүн нь олдвол, би түүнийг хэлтрүүлэх буй. 2 Жахуа нь амьд буй 
хэмээн тэд нь өгүүлэгч үнэхээр мэхтээр танагараглана. 3 Жахуа аа! 
Чиний нүд нь үнэнийг харах биш үү? Чи тэднийг жанчсан боловч тэд нь эс 
зовов. Тэднийг эвдсэн боловч тэд нь сурахуйяа эс дуршив. Тэд нь нүүрээ 



чулуунаас хатуу болгон буцахуйяа эс дуршсан буй. 4 Тийн бөгөөд би ийн; 
Эд нь үгээгүү болоод мунхаг буй. Тэд нь Жахуагийн замыг эс мэдэн 
өөрийн бурхны шүүврийг эс ухна. 5 Би ихүүдэд одох буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь Жахуагийн замыг мэдэн өөрийн бурхны шүүврийг ухна 
хэмээн өгүүлэв. Зүгээр эд ч буулгыг эвдэн, хүлээсийг тасалсан буй. 6 
Тиймийн тул ойгоос арслан нь тдэнийг алах бөгөөд говийн чоно нь 
тэднийг таслах, барс нь тэдний балгасыг сахих буй. Тэднээс аливаа 
гарагч нь таслагдах буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэдний хилэнцэс нь олон 
болов. Тэдний урвах нь ихдэв. 7 Би чамайг үүний тул яах гэж уучлах буй. 
Чиний хүүхэд нь намайг огоорон бурхад бусаар танагараглав. Миний 
тэднийг цадтал тэжээсэнд, тэд нь тачьяангуйг үйлдэн, садар эмийн гэрт 
цуглалцав. 8 Тэд нь шахмал азарга мэт болсон бөгөөд тус бүр өөрийн 
шадар байгч хүний гэргийд янцгаав. 9 Эд үйлсийн тул би шүүх биш үү? 
Энэ мэт улсаас нэхэж хариулах биш үү? хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 
10 Түүний хэрмүүдийн тус одоод эвдэдэн, зүгээр дуустал бүү эвдэгтүн! 
Түүний гишүүдийг аваачигтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь Жахуагийн бус 
буй. 11 Харин Израйлын гэр хийгээд Иудегийн гэр нь надад маш мэхтээр 
үйлдэв хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 12 Тэд нь Жахуагаас мэлзэж ийн; 
Энэ нь Яахува бус, бас зовлон нь биднийг тус үл ирэх бөгөөд бид илд 
хийгээд зудыг үл үзэх 13 Зүгээр форофид нар нь хий мэт болов. Энэ 
мэтээр тэдэнд үйлдэгдэх хэмээн зарлигт бус буй хэмээмүй. 14 Тиймийн 
тул чуулгадын Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Таны энэ үгийг 
өгүүлсний тул, Мана. Би өөрийн зарлигийг чиний замд гал болгон, энэ 
улсыг түлээ болгох буй. Тийнхүү тэр нь тэднийг түлэх буй. 15 Бас 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Израйлын гэр ээ! Мана. Би таны тус 
улсыг холоос ирүүлэх, тэд нь хүчтэй улс болон хуучин улс болой. Тэдний 
хэлийг чи үл мэдэн, тэдний өгүүлснийг үл ухах буй. 16 Тэдний саадаг нь 
хүүрийн нээгдсэн булш мэт буй. Тэд бүгдээр хүчтэй хүмүүс буй. 17 Жич 
тэд нь чиний хадах тариа хийгээд чиний талхыг идэн, чиний хөвгүүд 
хийгээд охидыг таслан, чиний сүргүүд хийгээд таслан, чиний үзэм хийгээд 
тостой моддыг таслан, чиний найдамжит хүрээлсэн балгадыг илдээр 
эвдэн үйлдэх буй. 18 Тийм боловч тэр цагт би таныг хоосруултал үл 
таслах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 19 Тийн байтал, бидний 
Жахуа бурхан нь юуны тул эд хамаг үйлсийг бидний төлөө үйлдэв хэмээн 
тэдний өгүүлэхэд чи тэдэнд ийн хариу өгүүл. Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Та намайг огоорч өөрийн газрын дотор буссад бурхдад зарагдсан 
мэт, түүнчлэн та өөрийн газар бусдын дотор оролт улсад зарагдах буй. 
20 Үүнийг Яхувын гэрт мэдүүлэн, Иудегийн дотор зарлигийг дэлгэрүүлэн, 
ийн; 21 Будангуйрсан ухаант болон тэнэг улс аа! Үүнийг сонсогтун! Та 
нүдтэй боловч үл харан, чихтэй боловч үл сонсоно. 22 Та надаас үл ай. 
Миний өмнө үл чичрэх юу хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. Би далайн үл 



өнгөрөхийн тул түүнийг элсээр хязгаарлан мөнх захиагаар тогтоов. 
Түүний давалгаад нь хөдлөвч үл давж чадан, цуугивч захаас өнгөрч үл 
чадна. 23 Зүгээр энэ улс нь урвах хийгээд эсэргүүцэх зүрхтэй болов. Тэд 
нь урваж одов. 24 Жич тэд нь зүрхэндээ ийн; Эдүгээ өөрийн Жахуа 
бурхнаас айя. Тэр нь бидэнд бороог Хирид өгөн, хавар хийгээд намрын 
бороог өгч, хадахуй цагт хийгээд элбэгийг тогтоож өгөн биднийг тэтгэнэ 
хэмээн эс өгүүлэв. 25 Таны хилэнцэс нь эд юмнуудыг холдуулсан бөгөөд 
таны нүглүүд нь танд сайны хүрэхийг алмайтуулсан буй. 26 Тэр юуны тул 
гэвэл, миний улсын дунд муу хүмүүс олдсон буй. Тэд нь урхийг тавигч 
мэт хэвтэж, хүмүүсийг барихын тул хүлээнэ. 27 Урхи нь шувуудаар 
дүүрэн мэт, түүнчлэн тэдний гэрүүд нь мэхээр дүүрэн буй. Тиймийн тул 
тэр нь их болоод баян ч болов. 28 Тэд марианаасаа гэрэлтэй бож, 
муунуудын хилэнцсээс үлэмж хилэнцтэй болов. Тэд нь шүүврийг эс 
тэтгэнэ гэвэл, өнчний шүүврийг бүтээмжит болгохуйяа эс тэтгэн, 
үгээгүүгийн зөвийг эс шүүв. 29 Жахуа нь ийн; Би эд юмнуудын учир үл 
нэхэх юу. Миний сүнс нь энэ улсад хариулах биш үү? 30 Гайхамшигт 
хийгээд аймшигт үйл нь энэ газарт бүтээгдсэн буй. 31 Форофид нар нь 
худлаар номлоно. Лам нар нь тэдэнтэй зөвшөөж үйлдэв. Миний улс нь 
энэ мэт явдлыг дуршина. Зүгээр та үүний эцэст юуг үйлдэх буюу хэмээн 
зарлиг болно.  

Зургадугаар бүлэг.  

1 Бинжиамины овог танаа! Иерусалимбн дундаас дутааж, Тикуад бүрээг 
татагтун! Бид Хиркирэмийн дээр галын тэмдгийг өргөгтүн! Тэр юуны тул 
гэвэл, хойт зүгээс зовлон хийгээд их явдлал нь үзэгдэнэ. 2 Үнэхээр би 
Шиунагийн охиныг тааламжит хийгээд гэртээ суугч эмд адилтгана. 3 
Хоньчид нь өөрийн сүргүүдтэй түүнд ирж, гэрүүдээ түүний тус тойруулж, 
буулган, өөр өөрийн газарт тэжээх буй. 4 Түүний тус дайныг бэлдэгтүн! 
Босоод хагас өдөрт явъя. Бидэнд зовлон буй. Тэр юуны тул гэвэл, өдөр 
нь өнгөрөн амой. Үдшийн сүүдрүүд нь сунгагдсан буй. 5 Босогтун! Шөнөд 
явъя. Түүний орд харшуудыг эвдэлцье. 6 Тэр юуны тул гэвэл, чуулгадын 
Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Моддыг цавчин Иерусалимын тус 
овоонуудыг байгуулагтун! Тэр балгас нь тэр мэтээр засаглагдахуйяа 
бэлэн буй. Түүний дунд аливаа тарилгын зүйл буй. 7 Булаг нь усаа 
гаргадаг мэт түүнчлэн тэр нь хороо гаргана. Эвдрэл хийгээд дээрэмлэл 
нь түүний дунд сонсдоно. Өвчин хийгээд цохилго нь үргэлжид миний 
өмнө байна. 8 Иерусалим аа! Суран үйлд. Тийн бус бөгөөс эл. Миний 
зүрх нь чамаас холдох бөгөөд би чамайг хоосон болгон эзэнгүй газар 
болгох буй. 9 Чуулгадын Жахуа нь ийн; Улс нь үзмийг түүдэг мэт 
түүнчлэн Израйлын үлэгсэд нь түүгдэх буй. Үзмийг түүгч мэт гараа сав 



савнуудад дахин сунган үйлд. 10 Би тэдний сонсохын тул гэрт зарлиг 
болон ятгах буюу. Мана. Тэдний чих нь бөглөсөн буй. Тэд нь үл сонсох 
буй. Мана. Жахуагийн зарлиг нь тэдэнд жигшүүр мөн. Тэд нь түүнийг эс 
таална. 11 Тиймийн тул би Жахуагийн хилэнгээр дүүрэн болов. Би 
түүнийг зогсоож чадна. Би зээлэнд байгч хүүхдийн дээр хийгээд тэднийг 
залуусын чуулганы дээр гаргах буй. Тийнхүү эр хийгээд эм ба хөгшин 
хийгээд их наст баригдах буй. 12 Жич тэдний гэрүүд хийгээд 
тариалангууд ба хэрээс нь бусдад үгдэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, би 
мутраа газрын улсын төлөө сунгах буй гэж Жахуа нь зарлиг болно. 13 Тэр 
юуны тул гэвэл, тэд бүгдээр гэвэл, их хийгээд багас ч ихэд шунхайрдаг. 
Жич тус бүр форофид хийгээд лам нь мэхтээр үлддэг. 14 Тэд нь миний 
улсын охины шархыг гадаадаар эдгээж, амаргүй цагт амар гэж өгүүлдэг. 
15 Тэд нь жигшүүртээр үйлдсэндээ ичсэн буюу. Тийн бус, тэд нь тун эс 
ирэв. Тийн бус, тэд нь царайгаа хувилгахад унагаагдах үл мэднэ. 
Тиймийн тул тэд нь унагчдын дунд унаж, миний тэднийг сургахад 
унагагдах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 16 Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Та яамуудын дээр байж үзэгтүн! Хуучин яамуудын учир 
сайн харгуй нь аль вэ? хэмээн асуугаад түүгээр явагтун! Тийнхүү та 
сүнсэнд амрыг олох больюу гэвч тэд нь ийн; Бид түүгээр үл явах буй 
хэмээн өгүүлэв. 17 Жич би таны дээр харуулчдыг тавьсу. Бүрээний дууг 
сонсогтун! гэвч тэд нь ийн; Бид үл сонсох буй хэмээн өгүлэв. 18 Тиймийн 
тул улсууд аа! Сонсогтун! Чуулгад аа! Тэдний дотор юу байгааг мэдэгтүн! 
19 Газар аа! Сонс! Мана. Би энэ улсад муу гэвэл, тэдний саналын үрийг 
хүргэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь миний зарлиг хийгээд миний 
тогтоолыг эс сонсон түүнийг огооров. 20 Анхилах үнэртэн нь юуны тул 
Шивагаас надад ирэх бөгөөд амтат хулс нь хол газраас юуны тул ирэх 
буюу. Таны шатаалт өргөлүүд тааламжгүй бөгөөд, тахилууд ч надад 
эегүй буй. 21 Тиймийн тул Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би энэ 
улсын өмнө бүдрүүлүүдийг тавих бөгөөд эцэг нар хийгээд хөвгүүд нь 
тэдний төлөө бүдрэх буй. Шадар байгч хүн хийгээд түүний нөхөр нь 
эвдрэлцэх буй. 22 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. УЛс нь хойт 
зүгээс ирэх буй. Их улс нь газрын хязгаараас босгогдох буй. 23 Тэд нь 
нум хийгээд жадыг барин, хайргүй болоод өршөөх буй. Тэдний дуу нь 
далай мэт цуугилдана. Бас Шиунагийн охин оо! Тэд нь чиний төлөө 
морьдоо унаж дайнд оролцохоор тавьсан хүмүүс мэт болох буй. 24 Бид 
үүний сонсголыг сонсов. Бидний гар нь тэнхээгүй болов. Зовлон нь төрөх 
эмийн зовлон мэт биднийг барьсан буй. 25 Тариаланд үл яван, их замаар 
бүү одогтун! Тэр юуны тул гэвэл, дайсны илд гэвэл, аймшиг нь аливаа 
зүгт буй. 26 Миний улсын охин оо! Өрмөгийг өмсөн, мухран үйлд. 
Энүүгээр хөвгүүний учир уйлах мэтээр маш гашуун зовлонтойгоор 
цурхиран үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, эвдэгч нь бидний тус гэнэт ирэх буй. 



27 Би чамайг миний улсын дунд асар хийгээд бат гэр мэт тогтоов. 
Тийнхүү чи тэдний явдлыг шинжилж мэдэх буй. 28 Тэд бүгдээр хэрэггүй 
урвагчид болоод бурууг өгүүлэгчид буй гэвэл, зэс хийгээд төмөр мэт 
болоод бүгдээр мээслэгчид болов. 29 Хөөрөг нь голд түлэгдэв. Тугалга нь 
ирэв. хортон нь эс аваачигдсан буй. 30 Тэдний хэрэггүй мөнгө хэмээн 
нэрийдэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь тэднийг эс хэрэглэв.  

Долдугаар бүлэг.  

1 Жахуагийн Жиримиа зарлиг болсон нь ийн; 2 Жахуагийн гарийн 
хаалганд байж тэнд энэ зарлигийг дэлгэрүүлэн ийн өгүүл. Энэ хаалгаар 
Жахуад мөргөн орогч хамаг Иудетэн ээ! Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! 
3 Чуулгадын Жахуа гэвэл, Израйлын бурхан нь ийн зарлиг болно. Явдал 
хийгээд үйлвэрээ засагтун! Тийн болбол би таныг энэ оронд суулгах буй. 
4 Жахуагийн сүм, Жахуагийн сүм, Жахуагийн сүм нь эд буй хэмээн худал 
үгсээр өгүүлэгчдэд бүү найдагтун! 5 Тэр юуны тул гэвэл, хэрвээ та явдал 
хийгээд үйлдвэрээ магадаар засан, хүн хийгээд шадар байгчийн хооронд 
шүүврийг үнэхээр бүтээн, 6 оролт хийгээд өнчин ба бэлбэсдийг үл зовоон 
энэ оронд буруугүй цусыг үл асган, биедээ хорыг хүргэхийн утл бусад 
бурхныг үл дагах бөгөөс эл. 7 Би таныг энэ оронд суулган миний таны 
эцэг нарт өгсөн газарт мөнх наст суулгах буй. 8 Мана. Та тусгүй 
худалчийн үгст найдна. 9 Та хулгайч, амийг тасалж, тачьяангуйг үйлдэж 
худлаар тангараглаж, Бавэлд анхилэх үнэртнийг шатааж, эс таньсан бус 
бурхныг дагаж үйлдсэний хойно ирэн, 10 Миний нэрээр нэрийдэгдсэн 
гэрт миний өмнө байж ийн; Бид эдгээр хамаг жигшүүрүүдийг үйлдэхийн 
тул өгөгдсөн буй хэмээн өгүүлэх юү. 11 Энэ мэт нэрээр нэрийдэгдсэн гэр 
нь таны өмнө дээрэмчний нүх болов уу. Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Мана. Би түүнийг үзэв. 12 Зүгээр миний жилд байсан орон гэвэл, урьд 
цагт миний нэрийг тавьсан оронд одогтун! Миний Израйл улсын 
хилэнцийн учир миний түүнд юу үйлдсэнийг үзэгтүн! 13 Тиймийн тул 
Жахуа нь ийн; Эдүгээ та эдгээр хамаг үйлсийг үйлдсэн бөгөөд би 
зүтгэлтэйгээр танд зарлиг болсон боловч та эс сонсов. Би таныг дуудсан 
боловч та хариу эс өгүүлэв. 14 Тиймийн тул би Шилуд үйлдсэнээрээ 
миний нэрээр нэрийдэгдсэн гэр гэвэл таны найдсан гэрт хийгээд миний 
танд эцэг нарт өгсөн оронд үйлдэх буй. 15 Жич би таны хамаг ах дүү нар 
болсон Ифрахимын хамаг үрсийг гаргасан мэт түүнчлэн таныг өөрийн 
өмнөөс гарах больюу. 16 Тийнхүү энэ улсын тул бүү залбиртугай! Түүний 
тул залбирал хийгээд гуйлгыг ч үл өгөн, туслах залбирлыг надад бүү 
эрэх, тэр юуны тул гэвэл, би чамайг үл сонсох буй. 17 Чи Иудегийн 
балгад хийгээд Иеруалимын зээлүүдэд тэдний юу үйлдсэнийг эс үзсэн 
буюу. 18 Тэнгэрийн хатан хаанд боорцгийн хийхийн тул хийгээд бусад 



бурхдад асаасан өргөлийг асаахын тул хүүхэд түлт хураана. Эцэг нар нь 
галыг түлнэ. Эмс ч гурилыг зуурч үйлдэнэ. Энэ нь намайг хилэннүүлэхийн 
тул болой. 19 Тэд нь намайг хилэгнүүлнэм. Өөрийн нүүрийг ичгүүрт 
болгох биш үү? хэмээн Жахуа нь зарли болно. 20 Тиймийн тул Жахуа 
эзэн нв ийн зарлиг болно. Мана. Миний хилэн хийгээд их уур нь энэ орны 
тус гэвэл, хүн төрөлхтөн хийгээд мал адгуусны төлөө ба тариалангийн 
модод хийгээд газрын үрсийн төлөө асаагдах буй. Тийн бээр тэр нь түлж 
үл умартах буй. 21 Израйлын бурхан болон чуулгад Жахуа нь ийн болно. 
Шатаалт өргөлүүдээ тахилууддаа нэмэн, махыг идэгтүн! 22 Тэр юуны тул 
гэвэл, би таныг эцэг нарыг Египет газраас гаргасан цагт тэдэнд зарлиг 
болруун; Ямагт шатаалт өргөл хийгээд тахилын учир захисан бус, 23 
Харин би тэдэнд ийн; Та миний дууг сонсох бөгөөс би танд бурхан болох 
бөгөөд та ч надад улс болох больюу. Таны бүтээмжит болохын тул миний 
танд хамаг захисан явдлаар явагтун! хэмээн захив. 24 Зүгээр тэд нь эс 
сонсон чихээрээ эс чагнан, өөрийн зөвлөгөөний ёсоор яван, муу 
зүрхнийхээ саналаар үйлдэж гэдэргээ яван, урагшаа эс явав. 25 Таны 
эцэг нарын Египет газраас ирсэн цагаас эдүгээ болтол би өөрийн хамаг 
форофид боолуудыг илгээн, өдөр бүрт зүтгэлтэйгээр илгээв. 26 Зүгээр 
тэд нь намайг эс сонсон, эс чагнан хүзүүгээ хатуу болгон, өөрийн эцэг 
нараас их муугаар үйлдэв. 27 Тиймийн тул чи эдгээр хамаг зарлигуудыг 
тэдэнд мэдүүлэх боловч, тэд нь чамайг үл сонсох буй. Чи тэдэнд дуудах 
боловч тэд нь чамд хариу үл өгүүлэх буй. 28 Тиймийн тул тэдэнд ийн 
өгүүл. Эд нь өөрийн Жахуа бурхныг эс сонссон улс мөн. Тэд сургалыг эс 
авав. Үнэн нь үгүй болоод тэдний амнаас больсон буй. 29 Үсээ аваад 
хаятугай! Жич өндөр газдын дээр гаслант дуу гаран үйлд. Тэр юуны тул 
гэвэл, Жахуа нь хилэнгээ үеий улсыг огоорч гаргасан буй. 30 Тэр юуны 
тул гэвэл, Жахуагийн зралиг болсон нь ийн; Иудегийн хөвгүүд нь миний 
өмнө мууг үйлдэн миний нэрээр нэрийдэгдэн гэрийг бузарлахын тул 
түүний дотор өөрийн жигшүүрүүдийг оруулсан буй. 31 Жич тэд нь хөвгүүд 
хийгээд охидоо галд түлэхийн тул Хикумын хөвгүүний балд байгч 
Дафидын өндөр ордыг үүдэв. Үүнийг би захьсан бус уу санасан ч бус 
болой. 32 Тиймийн тул Мана. түүний Дафид хэмээн ү нэрийдэгдэн эсвэл 
Хикумын хөвгүүдийн бэл хэмээн үл нэрийдэгдэн амийг таслах бэл хэмээн 
нэрийдэх цаг нь ирнэ. Тэр юуны тул гэвэл, Дафидад болох зайгүй болтол 
болох буй. 33 Тийн бөгөөд энэ улсын хүүрүүд нь огторгуйгаар нисэн, 
шувуудад хийгээд газрын араатанд тэжээл болох буй. Хэн ч тэднийг үл 
айлгах буй. 34 Жич би Иудегийн балгад хийгээд Иерусалимын Зэхлидээс 
баясгалангийн дуу хийгээд цэнгэлийн дуу ба тушаат эр хийгээд тушаат 
эрд өгсөн охины дууг зогсоох буй. Тэр юуны тул гэвэл, газар нь хоосон 
эвдрэл болох больюу хэмээн Жахуа нь зарлиг болно.  



Наймдугаар бүлэг.  

1 Жахуа нь ийн зарлиг болно. Тэр цагт Иудегийн хаадын яснууд хийгээд 
форофидын яснууд ба Иерусалимын улсын ясад нь тэдний хүүрийн 
булшнуудаас гаргагдах буй. 2 Тийнхүү эдгээр ясад нь тэдний даалгасан 
хийгээд зарагдсан ба даган явсан хийгээд хэрэглэсэн ба сүсэглэсэн нар 
хийгээд сар ба огторгуйн бүхэл чуулганы өмнө дэлгэгдэх буй. Тэд нь үл 
хураагдан, үл булагдах буй. Тэд нь газрын дээр Хухир мэт болох буй. 3 
Тийн бөгөөд энэ муу төрлийн хамаг үлдэгдэл гэвэл, миний тэднийг 
хоосноор хамаг газруудад үлдсэн нь аминаас үхлийг үлэмж хүсэж сонгох 
буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиг болно. 4 Бас тэдэнд ийн өгүүл. 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Тэд нь унагаад дахиж үл босох бөөгөөд 
одоод үл буцах буюу. 5 Энэ Иерусалимын улс нь юуны тул үргэлж 
урвахаар урвасан буюу. Тэд нь мэхийг чангаар барин буцахуйяа эс 
дурлав. 6 Би чагнаад сонссон буй. Зүгээр тэд нь зөвөөр эс өгүүлэв. Хэн ч 
өөрийн муугийн учир гэмшлийг эс төрөн, би юуг үйлдэвээ хэмээн эс 
өгүүлэв. Аливаа хүн нь дайнд яарах морь мэт явдлаараа эргэн гүйнэ. 7 
Мана. Огторгуйд Өрви нь өөрийн тогтсон цагуудбг мэднэ. Тагтаа хийгээд 
тогоруу ба хараацай нь өөрийн ирэх цагийг ажигладаг. Зүгээр миний улс 
нь Жахуагийн шүүврийг үл мэднэ. 8 Бид цэцэн болоод Жахуагийн 
тогтоолт буй хэмээн та яах гэж өгүүлнэ. Үнэхээр ном заагчдын худалч 
гуурс нь худлыг болгон үйлдэнэ. 9 Цэцнүүд нь ичиж айгаад баригдана. 
Мана. Тэд нь Жахуагийн зралигийг огоормон буй. Тийн атал тэдний дотор 
ямар цэцэн буй буюу. 10 Тиймийн тул би тэдний хэрээсийг бусдад өгөн, 
тэдний таралангуудыг тэдний эзэд больнуудад өгөх буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд бүгдээр гэвэл, багас ч ихэс ч шунахайрлыг даган үйлддэг 
форофид ч лам ч бүгдээр худлаар үйлддэг. 11 Бас тэд нь миний улсын 
охины шархыг гадаадаар эдгээх амаргүй цагт амар, амах гэж өгүүлэв. 12 
Тэд нь жигшүүртэйгээр үйлдсэндээ ичсэн буюу. Тийн бус тэд нь тун эс 
ихиж, царайгаа хувилгахыг үл мэднэ. Тиймийн тул тэд нь унагчдын дотор 
унаж, миний тэднийг сургахад унагагдах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болно. 13 Би тэднийг бүрнээр хоосруулах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болно. Үзмийн модонд үзэм үл болох бөгөөд тошлогийн модонд тошлог ч 
үл болох буй. Навч нь хувхайрах буй. Бас миний тэдэнд өгсөн нь тэднээс 
өнгөрөх буй. 14 Бид юуны тул сууж байна. Бид цуглаад хүрээлсэн 
балгадад ороод тэнд аниргүйгээр хүлээе. Тэр юуны тул гэвэл, бидний 
Жахуа бурхан нь биднийг дуугүй болгон бидэнд хорт усыг уулгав. Тэр 
юуны тул гэвэл, бид Жахуагийн тус нүглийг үйлдсэн буй. 15 Бид амрыг 
хүлээвч сайн нь үгүй буй. Эдгээх цагийг хүлээвч аюул буй. 16 Дэнгээс 
түүний морьдбг янцгаах нь сонсогдоно. Түүний дайны морьдын янцгаах 
дууны учир бүхэл газар нь хөдөлнө гэвэл, тэд нь ирж, газрыг эвдэн, 



түүний дотор байгч хийгээд балгад ба тэдний дотр хамаг суугчдыг эвдсэн 
буй. 17 Тэр юуны тул гэвэл, би таны төлөө могойнууд хийгээд үл 
мэхлэгдэх цэцэгт могойнуудыг илгээх буй. Тэд нь таныг зуух буй хэмээн 
Жахуа нь зарлиг болно. 18 Миний гаслангаас амрахад санахад миний 
зүрх нь миний дотор уйдна. 19 Мана. Миний улсын охины гаслах дуу нь 
хол газраас сонсдоно. Жахуа нь Шиунагийн дотор үгүй буюу. Түүний хаан 
нь түүний дотор үгүй буюу. Тэд нь Жахуагийн тул цутгамал хөргүүдээр 
хийгээд бусад дэмий юмнуудаар намайг хилэгнүүлэв. хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно 20 Хараахуй цаг нь өнгөрөв. Зун нь дуусав. Згээр бид эс 
тонилгов. 21 Би өөрийн улсын охины шархны учир гаслантай буй. Би 
гашуудна. Гайхамшиг нь надад хүрэв. 22 Килиадад эмгүй буюу. Тэнд эмч 
ч үгүй буюу. Тийн болбол миний улсын охин нь юуны тул эс эдгээгдсэн 
буюу.  

Есдүгээр бүлэг.  

1 Аяа, миний толгой нь ус болох бөгөөд миний нүд нь нулимсны булаг 
болох болтугай! хэмээн би хүснэм. Тийнхүү эл би өдөр шөнө бүрт өөрийн 
улсын охины алагдагсдын учир уйлах бөлгөө. 2 Аяа, би говьд аянаар 
явагчийн сайханд болохыг хүснэм. Тийнхүү эл би өөрийн улсыг огоорсон 
тэднээс хагацах бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, тэд бүгдээр тачьяанугйг 
үйлдэгчид болоод, мэхт хүмүүсийн чуулган мөн. 3 Бас тэд нь хэлээ 
худлаар нум мэт татдаг. Тэд нь мууг үлдээсээр намайг үл танина гэж 
Жахуа нь зарлиг болно. 4 Хүн бүр өөрийн шадар байгчаас биеэ гамнан, 
аливаа ах дүд бүү түштүгэй! Тэр юуны тул гэвэл, аливаа ах дүү нь мэхлэх 
бий. Аливаа шадар байгч нь бурууг өгүүлэгч буй. 5 Тэдний тус бүр нь 
нөхрөө элэглэн үнэнээр үл өгүүлэх буй. Тэд нь худлаар өгүүлэхэд хэлээ 
сурган, биеэ эцээтэл мууг үйлдэнэ. 6 Чиний суудал нь мэхийн дунд бий. 
Тэд нь мэхэр намайг танихад эс дурлана хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 
7 Тиймийн тул чуулгадын Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би 
тэднийг хайлж ялгах буй. Тэр юуны тул гэвэл, би өөрийн улсын охины 
туул яах гэж үйлдэх буюу. 8 Тэдний хэл нь хурц сум бөгөөд тэдний 
өгүүлсэн нь мэх буй. Хүн нь өөрийн шадар байгчдад амраар өгүүлэвч, 
зүрхээрээ түүний тул урхийг тавина. 9 Би эд үйлсийн тул үл сурган, энэ 
мэт улсаас үл нэхэх юү хэмээн Жахуа зарлиг болно. 10 Би уулсын тул 
уйллага хийгээд гаслант дуу гаран говийн хээрүүдийн тул гашуудах буй. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэдний хоосон болсны тул хүн ч үл алсдана. Малын 
мөөрөх нь эс сонсдоно. Огторгуйгаар нисэгч шувууд хийгээд араатан нь 
зугтаагаад үгүй болов. 11 Бас би Иерусалимыг эвдрүүлэн овоонууд 
хийгээд лууны нүх болгон Иудегийн балгадыг хоосон эвдрэл болгон, 
хүнгүй болгох буй. 12 Үүнийг ухах цэцэн хүн нь хэн бэ? Хэнд Жахуагийн 



амны зарлиг болсон гэвэл, газрын юуны эвдрэн хоосруулагдаад, хэний ч 
үл сладах говь мэт болсныг хэн мэдүүлж чадах буюу. 13 Бас Жахуа нь 
ийн зарлиг болно. Тэд нь миний тэдэнд тогтоосон тогтоолыг огоорч 
миний дууг эс сонсон, түүний ёсоор эс явсан буй. 14 Зүгээр тэд нь өөрийн 
зүрхний саналын ёсоор яван тэдний эцэг нарын тэдэнд сургасан Бавалыг 
даган явсан буй. 15 Тиймийн тул Израйлын бурхан болон чуулгадын 
Жахуа нь ийн зарлиг болно. Мана. Би энэ улсыг цөсөөр тэжээж, тэдэнд 
гашуун усыг уулган, 16 тэднийг улсуудын дунд гэвэл, тэдний хийгээд 
тэдний эцэг нарын эс таньсан улсуудын дунд тараах больюу. Бас би 
тэднийг дуустал тэдний хойно илдийг илгээх больюу. 17 Чуулгадын 
Жахуа нь ийн зарлиг болно. Та санаачлан эмсийг дуудан ирүүлж, хэцүү 
гашуудагчдыг дуудан ирүүлэгтүн! 18 Бидний нүдний нулимсыг асгахын 
тул хийгээд бидний нүдний зовхины усыг цувруулахын тул тэд нь бидний 
учир яаран гашуудах болтугай! 19 Тэр юуны тул гэвэл, Шиунагаас 
сонсдсон гашуудлын дуу нь ийн; Бид ямраар эвдэрсэн буюу. Бид машид 
айна. Тэр юуны тул гэвэл, бид газрыг огоорсон бөгөөд бидний гэрүүд нь 
биднийг гаргасан буй гэлээ. 20 Тиймийн тул эмс ээ! Жахуагийн зарлигийг 
сонсогтун! Чихээрээ түүний амны зарлигийг чагнагтун! Бас охидоороо 
гашуудлыг сургагтун! Тус бүр нь шадар байгчдадаан уйллагыг сургатугай! 
Тэр юуны тул гэвэл, үүл нь бидний цонхоор авирч ирэн, бидний орд 
харшуудад орж, зээлнүүдээс хүүхдийг тасалж, замуудаас залуусыг эвдэв. 
22 Тийн бөгөөд Жахуа нь ийн зарлиг болно. Хүмүүсийн хүүр нь хохир мэт 
тариалангийн дээр хэвтэн, тариаг хадагчийн үлдсэн түүвэр мэт унах 
больюу. Тийнхүү түүнийг хэн ч үл түүх буй хэмээн өгүүл. 23 Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Цэцэн хүн нь цэцнээрээ үл сайрхах бөгөөд хүчтэй 
нь хүчээрээ үл сайрхах ба баян хүн нь баяжлаараа үл сайрхах болтугай! 
24 Зүгээр сайрхагч нь үүгээр гэвэл, дэлхийн дээр хайр хийгээд шүүвэр ба 
зөвийг бүтээгч Жахуа намайг танин мэдсэнээрээ сайрхах болтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, би энэ мэтсийг таална хэмээн Жахуа зарлиг болно. 25 
Жахуа нь ийн зарлиг болно. Мана. Миний хамаг хэрчигдэгсэд хийгээд 
хамаг эс хэрчигсдийг хамтаар засаглах цаг нь ирнэ. 26 Тэд гэвэл, Египет 
хийгээд Иуде ба Идум хийгээд Аммун ба Муавын үрс хийгээд говийн хол 
замуудад суугчид болой. Тэр юуны тул гэвэл, эдгээр хамаг улсууд нь эс 
хэрчигдсэн бөгөөд Израйлын бүхэл гэр нь зүрхээр эс хэрчигдсэн буй.  

Аравдугаар бүлэг.  

1 Израйлын гэр ээ! Жахуагийн танд зарлиг болсныг сонсогтун! 2 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Улсуудын явдлыг бүү сурагтун! Улсууд 
нь тэнгэрийн бэлгэсээс айх боловч, та тэднээс бүү айгтун! 3 Тэр юуны тул 
гэвэл, улсуудын зан нь дэмий буй гэвэл, ойгоос мод нь цавчигдана. Тэр ч 



сүхээр хөдлөгч хүний үйлдвэр болоод, 4 мөнгө хийгээд алтаар чимэгдэн, 
үл хөдлөхийн тул гадас хийгээд алхаар батлагдана. 5 Тэд хөргүүд нь дал 
мод мэт цэх боловч, үл өгүүлдэг, тэд нь явж үл чадахын тул өргөгдөх 
хэрэгтэй буй. Тэднээс бү айгтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь мууг үйлдэж 
үл чадан сайныг ч үйлдэж үл чадна. 6 Жахуа аа! Чамд адил хэн ч үгүй 
буй. чи Ялангуяа их буй. Чиний нэр нь хүчээр их буй. 7 Улсуудын хаан аа! 
Чи хүндлэлт мөний тул чамаас хэн үл айх буюу. Тэр юуны тул гэвэл, 
улсуудын хамаг цэцнүүдийн дунд хийгээд тэдний хамаг эзэлүүрэнд чамд 
адил хэн ч үгүй буй. 8 Зүгээр тэд бүгдээр мунхаг болон ухаангүй буй. Мод 
нь дэмийрлийн сургаал мөн. 9 Цохимол мөнгө нь Даршисаас авчрагдана. 
Алт нь Упажаас авчрагдана. Тэд нь мөнгөч дархны үйлдвэр хийгээд 
цутгагчийн гарын үйлдвэр буй. Тэд нь хөх хийгээд хөхөвтөр улаан 
хувцастай буй. Тэд бүгдээр урьдын үйлдвэр болой. 10 Зүгээр Жахуа үнэн 
бурхан буй. Тэр ч амьд бурхан болон мөнх хаан буй. 11 Тэдэнд ийн 
өгүүлэгтүн! Огторгуй хийгээд дэлхийг эс боловсруулсан бурхад нь 
дэлхийгээс хийгээд энэ огторгуйн дотроос эвдрүүлэгдэх буй. 12 Жахуа нь 
дэлхийг аугаа хүчээрээ бүтээгээд, ертөнцийг цэцнээрээ тогтоож, 
огторгуйг ухаанаараа дэлгэв. 13 Түүний дуу гарахад огторгуйд их ус 
болдог. Тэр нь уурын дэлхийн хязгаараас ргөж, цахилгаан хийгээд бороог 
бүтээгч салхийг сангааасаа гаргадаг. 14 Аливаа хүн нь мэдэхүйд 
ухаангүй болно. Аливаа цутгагч нь хөргүүдээрээ ичсэн буй. Үнэхээр 
түүний цутгамал хөрөг нь худал буй бөгөөд тэдний дотор амьсгалгүй буй. 
15 Тэд нь дэмий болоод төөрөгчдийн үйлдвэр мөн. Тэд нь засаглагдах 
цагтаа эвдрэх буй. 16 Яахувын хувь нь тэдэнтэй адил бус буй, гэвэл тэр 
нь хамгийг бүтээгч болой. Израйл нь түүний өмчийн шийдэм буй. Түүний 
нэр нь чуулгадын Жахуа буй. 17 Бат гэрт суугч аа! Тэрхүү газраас уурсаа 
хураан үйлд. 18 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Мана. Газрын улсын зовлонг эдлэхийн утл би тэднийг гэнэт сэжмээр хаяж 
зовоох больюу. 19 Аяа, миний хавдын учир надад зовлон буй. Миний 
шарх нь өвдөнө. Зүгээр би ийн; Энэ нь миний зовлон мөн. Би түүнийг 
даах ёстой буй гэлээ. 20 Миний майхан нь хоосорсон буй. Миний хамаг 
аргамжууд нь тасарсан буй. Миний хүүхэд нь надаас гараад үгүй болов. 
Үүнээс хойно миний майхныг босгогч хийгээд миний хамгийг дэлгэгч ч 
үгүй буй. 21 Тэр юуны тул гэвэл, сахигчид нь мунхаг болоод, Жахуаг эс 
бэдрэв. Тиймийн тул тэд нь бүтээмжит үл болох буй. Тэдний хамаг 
сүргүүд нь тараагдах буй. 22 Мана. Сонсголын дуу нь гэвэл, хойт газраас 
их хөдөлгөн нь Иудегийн балгадыг хоосруулан, лууны орон болгохын тул 
ирнэ. 23 Жахуа аа! Түүний явдал нь өрөийн чадлаас бус буй. Явагч хүн 
нь өөрийн явдлыг яах гэж үл чадах буй хэмээн би мэднэ. 24 Жахуа 
намайг засаглан, хилэнгээр бус, харин намайг үл хоосруулахын тул 
хэмжсэнээр засаглан соёрх! 25 Чамайг эс таньсан улсуудын дээр гэвэл, 



чиний нэрэнд эс дуудсан төрөлтний дээр хилэнгээ асган соёрх! Тэр юуны 
тул гэвэл, тэд нь Яахувыг таслан эвдрүүлээд түүний суудлыг хоосруулсан 
буй.  

Арван нэгдүгээр бүлэг.  

1 Жахуагийн Жиримиад зарлиг болсон нь ийн; 2 Чи энэ тогтоолын үгсийг 
сонсоод Иудегийн хүмүүс хийгээд Иерусалимын улсад мэдүүлэн ийн 
өгүүл. 3 Израйлын Жахуа бурхны зарлиг нь ийн; Энэ тогтоолын үгсийг үл 
сонсогч хүн нь хараалт буй. 4 Үүнийг таны эцэг нарыг Египет газраас 
гэвэл, төмөр гавнаас гарсан цагтаа тэдэнд захиж ийн; Миний дууг сонсон, 
миний танд хамаг захисныг бүтээгтүн! Тэр мэтээр та миний улс болох 
бөгөөд чи ч таны бурхан нь болох больюу. 5 Энэ гэвэл, миний таны эцэг 
нарт сүү хийгээд балаар урсагч газрыг өгсүгэй! хэмээн тангарагласнаа 
эдүгээ өдөр мэт бүтээхийн тул болно гэж зарлиг болсонд би ийн; Жахуа 
аа! Тэр мэтээр болох болтугай! хэмээн айлтгав. 6 Жич Жахуа нь надад 
ийн зарлиг болов. Эд хамаг зарлигуудыг Иудегийн балгад хийгээд 
Иудегийн зээлүүдэд дэлгэрүүлэн үйлд гэвэл, та энэ тогтоолын 
зарлигуудыг сонсон бүтээгтүн! 7 Тэр юуны тул гэвэл, би таны эцэг нарт 
чангаар зааж, тэднийг Египетээс гаргасан цагаас эдүгээ болтол 
тасалбаргүйгээр зүтгэлтэйгээр зааж ийн; Миний дууг сонсогтун! хэмээн 
зарлиг болов. 8 Зүгээр тэд нь эс сонссон эс чагнав. Харин тус бүр нь 
өөрийн муу зүрхний хүслээр явав. Тиймийн тул би энэ миний тэдэнд 
захисан бөгөөтөл, тэдний эс бүтээсэн тогтоолын хамаг үгсийг тэдний 
төлөө ирүүлэх буй. 9 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болов. Эсэргүүцэгч 
зөвлөгөө нь Иудегийн хүмүүс хийгээд Иерусалимд суугчдын дунд олдсон 
буй. 10 Тэд нь миний зарлигуудыг сонсохуйяа эс дуршсан эцэг нар 
юугаан нүглүүдэд буцан, бусад бурхдад зарагдаж зайлан одсон буй. 
Израйлын гэр хийгээд Иудегийн гэр нь миний тэдний эцэг нартай 
бүтээсэн тогтоолыг тасалсан буй. 11 Тиймийн тул Жахуагийн зралиг 
болсон нь ийн; Мана. Би тэдний тус хорыг ирүүлэх буй. Түүнээс тэд нь 
тонилж үл яадах буй. Бас тэд нь надад дуудах боловч би тэднийг үл 
сонсох буй. 12 Бас Иудегийн балгад нь хийгээд Иерусалимд суугчид нь 
анхилах үнэртнээрээ хүндэлсэн бурхдад одож дуудах буй. Зүгээр тэд нь 
тэдний зовлонгийн цагт тонилгож тун үл чадна. 13 Тэр юуны тул гэвэл, 
Иуде ээ! Чиний бурхад нь чиний балгадын тооны ёсоор бөлгөө. Жич та 
Иерусалимын зээлүүдийн тооны ёсоор тахилын ширээдийн ичгүүрт 
гэвэл, Бавалд анхилах үнэртнийг шатаахын тул үүдсэн буй. 14 Тиймийн 
тул чи энэ улсын тул бүү залбиртугай! Тэдний тул гуйлга хийгээд 
залбирлыг өргөн бүү үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, тэдний зовлонгийн цагтаа 
надад залбирахад би тэднийг үл сонсох буй. 15 Миний таалсан нь 



олонтой хилэнцийг үйлдсэний хойно миний гэрт юун хэрэг буй. Бас ариун 
мах нь чамаас хагацсан буй. Чи мууг үйлдэхдээ баясана. 16 Жахуа нь 
чамайг ногоон сайхан болон сайн жимст тост мод гэж нэрлэв. Тэр нь их 
хутгаллын чимээгээр галаа ноцоов. Бас түүний гишүүд нь эвдэрсэн буй. 
17 Тэр юуны тул гэвэл, чамайг тарьсан чуулгадын Жахуа нь Израйлын 
гэр хийгээд Иудегийн гэрийн муугийн учир гэвэл, тэдний өөрийн тус 
бүтээж, Бавалд анхилах үнэртнийг шатаахаар намайг хилэгнүүлсний учир 
чиний тус мууг зарлиг болов. 18 Тийнхүү Жахуагийн надад мэдүүлснээр 
би мэдсэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи надад тэднийг үйлсийг үзүүлэв 
гэвэл, 19 Би алагдахад аваачигдсан хурга эсвэл шар мэт болж, тэдний 
миний тус санаачилсан аргуудыг эс мэдэв. Тэд нь ийн Модыг түүний 
үгстэй эвдье. Түүний нэрийг үл санагдахын тул амьтны орноос болиулъя 
гэж өгүүлэлцэв. 20 Зүгээр чуулгадын Жахуа аа! Чи зөвөөр шүүгч болон 
дотор хийгээд зүрхийг шинжлэгч мөн. Чиний тэднээс надад үзүүлэн 
соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, би чамд өөрийн хэргийг илэрхийлэв. 21 
Тиймийн тул чи бидний гараар үл үхэхийн тул бидэнд Жахуагийн нэрээр 
бүү форофидолтугай! хэмээн өгүүл. Чамайг алахыг хүсэгч Анатууны 
хүмүүсийн учир Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 22 Үүний тул Мана Би 
тэднийг засаглах буй. Залуус нь илдээр үхэх буй. Тэдний хөвгүүд хийгээд 
охид нь зудаар үхэх бөгөөд, 23 Тэндээс нэг нь ч үл үхэх буй. Тэр юуны 
тул гэвэл, би Антууны хүмүүсийн тус мууг гэвэл тэдний засаглахын тул 
жилийг ирүүлэх буй хэмээн чуулгадын Жахуа зарлиг болов.  

Арван хоёрдугаар бүлэг.  

1 Жахуа аа! Миний чамтай шүүлцэхэд, чи зөвт мөн. Зүгээр чиний 
шүүврүүдийн учр чамд айлтгуулан соёрх! гэвэл, муунуудын үйл нь юуны 
тул бүтээмжит бөгөөд маш мэхээр явагчид нь юуны тул амар буюу. 2 Чи 
тэднийг тарьсан буй. Тийнхүү тэд нь үндэстэй болов. Тэд нь өсч үрстэй 
болов. Чи тэдний амны ойр боловч тэдний сэтгэлээс хол буй. 3 Зүгээр 
Жахуа аа! Чи намайг мэдээд, миний зүрхний чамд джртай байхыг 
шинжилж мэдсэн буй. Хоньдыг алахын тул мэт түүнчлэн тэднийг татаж, 
үхүүлэх өдрийн тул бэлдэн соёрх! 4 Суугчдын нүглийн учир газар нь 
хэдий болтол явах бөгөөд хамаг тариалангийн өвс нь хувхайрах буюу. 
Адгуус хийгээд шувууд нь үгүй болсон буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд улс 
нь ийн; Тэд нь бидний эцсийг үзэх буй хэмээн өгүүлэв. 5 Хэрэв чи 
явганаар явагчидтай гүйснээр эцсэн болбол морьдтой яах гэж уралдах 
юу. Бас чи амар газарт найдсан боловч Иорданы давалгаанд юуг үйлдэх 
буюу. 6 Тэр юуны тул гэвэл, чиний ах дүү нар хийгээд чиний эцгийн гэр нь 
чамд мэхтээр үйлдээд чамайг их дуугаар нээсэн буй. Тэд нь чамд сайн 
үгсээр өгүүлэвч тэдэнд идээ бүү үйлд. 7 Би гэрээн огоорч, өмчөө орхин 



үйлдэв. Би миний сүнсний таалсныг түүний дайснуудын гарт өгсөн буй. 8 
Миний өмч нь надад ойн арслан мэт болгоод миний тус архирсан буй. 
Тиймийн тул би түүний өшөөлсөн буй. 9 Миний өмч нь надад Забува ан 
мэт болсон буй. Аймшигт шувууд аа! Түүний тус тойрч ирэгтүн! Хээрийн 
ангууд аа! Түүний тус тойрч ирэгтүн! Хээрийн ангууд аа! Тасалж идэхүйеэ 
цуглалцаж ирэгтүн! 10 Олон сахигчид нь миний үзмийн тариаланг эвдээд 
миний хувийг хөлөөр гишгэн миний эет хувийг хоосон говь болгов. 11 Тэд 
нь түүнийг хоосон болгов. Тийнхүү тэр нь хоосон болоод надад гашуудна. 
Бүхэл газар нь хоосон болсон буй. Зүгээр хэн хүн ч эс гашуудна. 12 
Эвдэгчид нь говийн хамаг өндөр газруудад ирсэн буй гэвэл, Жахуагийн 
илд нь газрын нэгэн зүгээс нөгөө зүг хүртэл эвдэх буй. Аль хэн ч амар үл 
болох буй. 13 Тэр нь буудайг таривч шүлтүүдийг хадах буй. Тэд нь 
өмчийг эзэлсэн боловч тусыг үл авах буй. Та Жахуагийн их хилэнгийн тул 
өөрийн өсгөврөөс ичих буй. 14 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Миний 
шадар байгч муунуудын учир гэвэл, миний Израйл улсаас өмчлүүлсэн 
өмчийг зовоогчдын учир Мана. би тэдний газраас тэднийг гарган, тэдний 
дундаас Иудегийн гэрийг гаргах буй. 15 Тийн бөгөөд би тэднийг гаргасны 
хойно тэднийг дахиж хайрлан буцааж, хүн бүрийг түүний өмч хийгээд 
түүний оронд ирүүлэх больюу. 16 Тийн бөгөөд хэрвээ тэд нь үнэхээр 
миний улсын явдлыг сурч, миний улсыг Бавалаар тангараглуулж үйлдсэн 
мэт, түүнчлэн миний нэрээр тангараглуулж ийн; Жахуа нь амьд буй 
хэмээн өгүүлэх бөгөөс, тэд нь миний улсын дунд тогтоогдох буй. 17 
Зүгээр хэрвээ тэд нь л сонсох бөгөөс эл. Би тэрхүү улсыг гарган эвдтэл 
зайлуулах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно.  

Арван гуравдугаар бүлэг.  

1 Жахуа нь надад ийн; Одож нэг бөс бүсийг аваад бэлхүүсэндээ бүслэн 
үйлд. Зүгээр түүнийг аваад бэлхүүсэндээ бүслэн үйлд. Зүгээр түүнийг 
усанд бүү тавьтугай! 2 хэмээн зарлиг болсонд би Жахуагийн ёсоор нэг 
бүсийг аваад бэлхүүсэндээ бүслэв. 3 Тийн бөгөөд Жахуа нь дахиж надад 
ийн; 4 Чиний бэлхүүсэнд байгч чиний авсан бүсийг авч босоод Уфэрэдэд 
одоод тэнд хадны нэг нүхний дотор нуун үйлд 5 хэмээн зарлиг болсонд 
би одоод Жахуагийн зарлиг болсноор түүнийг Уфэрэдийн дэргэд нуув. 6 
Тийн бөгөөд олон өдрдийн өнгөрсний хойно Жахуа нь надад ийн; Бос! 
Уфэрэдэд одоод миний зарлигаар тэнд нуусан бүсийг тэндээс ав. 7 
хэмээн зарлиг болсонд би Уфэрэдэд одож малтаад тэр бүсийг нуусан 
газраас авав. Тийн бөгөөд Мана. бүс нь муу болж тун хэрэггүй болсон 
бөлгөө. 8 Тийн бөгөөд Жахуа нь надад зарлиг болруун; 9 Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Би энэ мэтээр Иудегийн омгорхгийг муу болгож, 
Иерусалимын их омгорхгийг муу болгох буй. 10 Миний зарлигуудыг үл 



сонсон, өөрийн зүрхний хүслээр яван, бусад бурхдыг даган одож, тэдэнд 
зарагдан мөргөгч энэхүү муу улс нь энэ хэрэггүй бүстэй адил болох буй. 
11 Тэр юуны тул гэвэл, бүс нь хүний бэлхүүсэнд халддаг мэт, түүнчлэн би 
Израйлын бүхэл гэр хийгээд Иудегийн бүхэл гэрийг биедээ халдаасан 
бөлгөө. Энэ гэвэл, тэдний надад улс болон нэр хийгээд магтаал ба цог 
жавхлан болохын тул болой. Тийн боловч тэд нь эс сонсов. 12 Бас 
тэдэнд энэ зарлигийг өгүүл гэвэл, Израйлын Жахуа бурхан нь ийн; 
аливаа сав нь үзмийн ундаагаар дүүрэн болох буй. Тийн бөгөөд тэд нь 
чамд ийн; Аливаа сав нь үзмийн ундаагаар дүүрэн болох, тийн бөгөөд 
тэд нь чамд ийн; Аливаа сав нь үзмийн ундаагаар дүүрэн болох хэмээн 
бид сайтар эс мэднэ 13 хэмээн өгүүлэхдэ тэнд ийн; Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Мана. Би энэ газрын хамаг улс хийгээд Давидын 
ширээний дээр суугч хаад ба лам нар хийгээд форофид нар ба 
Иерусалимд хамаг суугчдыг согтоож, 14 нэгнийг бусдын төлөө хүчээр 
хаян эцэг нар хийгээд хүүхдийн хамтаар хаях буй хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. Би үл хайрлан, үл гамнан, үл өршөөж, тэднийг эвдрүүлэх 
буй. 15 Сонсон чагнагтун! Омог сэтгэлт бүү бологтун! Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуа нь зарлиг болсон буй. 16 Таны Жахуа бурхны харанхуй болгохоос 
урьд гэвэл, таны хөлүүдийн харанхуйн ууланд бүдрэх бөгөөд таны 
гэрлийг хүлээн атал үхлийн шүүдэр хийгээд хав харанхуйд хувилах 
цагаас урьд түүнд цо жавхлангийн магтаалыг өргөгтүн! 17 Зүгээр хэрэв та 
үл сонсох бөгөөс эл. Миний сүнс нь таны омгорхгийн учир нууц газруудад 
уйлах бөгөөд миний нүд нь ихэд уйлж нулимсыг цувруулах буй. Тэр юуны 
тул гэвэл, Жахуагийн сүрэг нь олз болж аваачигдсан буй. 18 Хаан 
хийгээд хатан хаанд ийн; Биеэ доорд болгон суугтун! Тэр юуны тул гэвэл, 
таны цог жавхлант титим нь таны толгойгоос унагаагдах больюу. 19 Өмнө 
зүгийн балгад нь хаагдах бөгөөд хэн ч үл тайлна. Иуде нь бүрнээр олз 
болж аваачигдах буй. 20 Нүдээрээ ширтэн хойт зүгээс ирэгчдийг 
харагтун! Чамд өгөгдсөн сүрэг гэвэл, чиний үзэсгэлэнт сүрэг нь хаана 
буй. 21 Түүний чамайг засаглахад чи юуг өгүүлюү. Тэр юуны тул гэвэл, 
чиний дээр тэргүүлэгчид хийгээд ноёд болохыг чи тэднийг сургав. Төрөх 
эмийн зовлон мэт зовлон нь чамайг тусах буй. 22 Тийн бөгөөд хэрвээ чи 
ийн; Энэ мэтэс нь надтай юуны тул учирсан буй хэмээн зүрхэндээ 
өгүүлэх бөгөөс чиний их нүглийн тул чиний хормой нь тайлагдав. Чиний 
хөлийн өсний нүцгэн болгогдсон буй. 23 Жахуа аа! Түүний явдал нь 
өөрийн чадлаас бус буй. Явагч хүн нв өөрийн явдлыг засаж үл чадах буй 
хэмээн би мэднэ. 24 Жахуа аа! Намайг засаглан хилэнгээр бус, харин 
намайг үл хоосруулахын тул хэмжээгээр засаглан соёрх! 25 Чамайг эс 
таньсан улсуудыг дээр гэвэл, чиний нэрд эс дуудсан төрөлтний дээр 
хилэнгээ асган соёрх! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь Яахувыг таслан 
эвдрүүлээд түүний суудлыг хоосруулсан буй.  



Арван дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Гангын учир Жахуагийн Жиримид зарлиг болсон нь ийн; 2 Иуде нь 
гашуудна. Түүний хаалгад нь суларна. Тэд нь газрын учир хар болно. 
Иерусалимын бархирал нь гарсан буй. 3 Ноёд усыг бэдрэхийн тул 
хүүхдээ илгээсэн буй. Тэд нь худгуудад хүрээд усыг эс олов. Тэд нь 
хоосон савуудаар буцаж ичин гутамшигт болоод толгойгоо бүрхээв. 4 
Газрын хагарсан бөгөөд газарт борооны үгүйн тул тариачид нь ичиж 
толгойгоо бүрхээв. 5 Бас гөрөөс нь хээр төрөөд өвсгүйн тул зулзагадаа 
орхив. 6 Жич зэрлэг илжгэд нь өндөр газруудад байж муу мэт салхийг 
үнэсч татав. Өвсгүйн тул тэдний нүд нь суларсан буй. 7 Жахуа аа! 
Бидний нүглүүд нь бидний тус гэрчлэвч өөрийн нэрийн тул бүтээн соёрх! 
Бидний урвах нүглүүд гэвэл олон болсон буй. Бид чиний төлөө нүглийг 
үйлдэв. 8 Израйлын найдлага болон түүний зовлонтой цагт тонилгоч оо! 
Чи юуны тул газарт оролт хүн мэт болон хонох хүн мэт буй. 9 Чи юуны 
тул гайхсан мэт болон тонилгох хүчгүй хүн мэт буй. Жахуа аа! Чи бидний 
дунд мөн. Бид ч чиний нэрээр нэрийдэгдсэн буй. Тиймийн тул биднийг үл 
огоорон соёрх! 10 Жахуа нь энэ улсын учир ийн зарлиг болов. Энэ улс нь 
энэ мэтээр төөрөхүйеэ хүсээд хөлүүдээ эс зогсоосон буй. Тиймийн тул 
Жахуа нь тэднийг эс таална. Тэр нь эдүгээ тэдний хилэнцийг санан, 
тэдний нүглүүдийн тул тэднийг засалуулах буй. 11 Тиймийн тул Жахуа нь 
надад ийн; Энэ улсын тул гэвэл, тэдэнд сайн болохын тул бүү 
залбиртугай! 12 Тэдний бацаглахад би тэдний дууг үл сонсон, тэдний 
шатаалт өргөл, эсвэл талхан өргөлөө өргөхөд тэднийг л таалах буй. 
Харин би илдээр хийгээд зудаар ба халдварт өвчнөөр тэднийг дуустал 
эвдэр буй. 13 хэмээн зралиг болсонд би ийн; Аяа Жахуа эзээн! Мана. 
Форофид нар нь тэдэнд ийн; Та илдийг үл үзэх бөгөөд зуд ч танд үл хүрэх 
буй. Харин би энэ оронд танд амрыг эрхгүй өгсү хэмээн өгүүлдэг. 14 
хэмээн айлтгасанд Жахуа нь надад ийн зарлиг болсон буй. Форофид нар 
нь миний нэрээр худлаар форофидлоно. Би тэднийг эс илээс тэдэнд эс 
захиад, тэдэнд зарлиг болсон буй. Тэд нь танд худал үзэгдэл хийгээд 
зөнчлөн хийгээд дэмийрэл хийгээд өөрийн зүрхний мэхийг 
форофидолдог. 15 Тиймийн тул Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Миний 
тэднийг эс илгээсэн байтал илд хийгээд зуд нь энэ газарт үл хүрэх буй 
хэмээн өгүүлэн, миний нэрээр форофидлох форофид нарын учир гэвэл, 
тэд форофид нар нь илд хийгээд зудаар эвдрүүлэгдэх больюу. 16 Жич 
тэдний форофидлон сургасан улс нь зуд хийгээд олзоор Иерусалимын 
замуудад хаягдах буй. Хэн ч тэднийг хийгээд тэднийг эмс ба тэдний 
хөвгүүд хийгээд охидыг үл булах буй. Харин би тэдний дээр тэдний хорбг 
хүргэх буй. 17 Жич тэдэнд энэ зарлигийг өгүүл. Миний нүд нь өдөр шөнө 
бүрт нулимсыг цувруулан үл зогсох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, миний 



улсын охин нь их эвдрэлээр гэвэл, маш хэцүү цохилтоор эвдэгдсэн буй. 
18 Хэрвээ чи тариаланд одвол, Мана. илдээр алагдсан нь тэнд буй. 
Балгасанд орвол тэнд зудаар эвдсэн буй. Зүгээр форофид хийгээд лам 
хоёулан нь газрын тус яван юу үйлдэхийг үл мэднэ. 19 Чи Удег тун 
огооров уу? Чиний зүрх нь Шиунаг өшөөлөв үү? Чиний бидний цохисны 
хойно, бид юуны тул үл эдгээнэ. Бид амрыг хүлээвч сайн нь үгүй буй. Бид 
эдгээх цагийг хүлээвч Мана. аюу буй. 20 Жахуа аа! Бид өөрийн буруу 
хийгээ эцэг нарынхаа нүглийг илэрхийлнэ. Тэр юуны тэл гэвэл, бид чиний 
төлөө нүглийг үйлдсэн буй. 21 Өөрийн нэрийн тул биднийг үл гарган 
өөрийн цог жавхлангийн ширээг үл хөнгөлөн соёрх! Бидэнтэй бүтээсэн 
тогтоолоо санан үл болиулан соёрх! 22 Улсуудын дэмий бурхадаас аль 
нэгэн нь бороог өгч чадах буюу. Огторгуй нь бороог оруулж чадах буюу. 
Чи бидний Жахуа бурхан биш үү? Чи эд хамгийг үйлдсэн мөн. Тиймийн 
тул бид чамайг хүлээнэ.  

Арван тавдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь надад ийн зарлиг болов. Моши хийгээд Самуйл 
нь миний өмнө байвч, би энэ улсыг үл таалах бөлгөө. Тэднийг миний 
өмнөөс гарган явуултугай! 2 Тийнхүү чамд ийн; Бид хаашаа одох буюу 
хэмээн өгүүлэхэд тэдэнд ийн өгүүл. Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Үхлийн тул байгчид нь үхэлд хийгээд илдийн тул байгчид нь илдэнд ба 
зудын тул байгчид нь зудад хийгээд нүүлгэгдлийн тул байчид нь 
нүүлгэгдэлд одох болтугай! 3 Бас Жахуа нь ийн; Би тэдний тул алах илд 
хийгээд таслах нохойнууд ба идэж таслах огторгуйн шувууд хийгээд 
газрын ангууд эд дөрвөн зүйлийг тогтоов. 4 Жич Иудегийн Хижэкиэ хааны 
үйлдсэний тул би тэднийг дэлхийн хамаг эзэлгүүрэнд хөөгдөхийн тул 
өгсү. 5 Тэр юуны тул гэвэл, Иерусалим аа! Хэн чамайг хайрлах буюу. 
Эсвэл хэн чиний учир зовох юу. Бас хэн чиний амрын учир асуухуяа эргэх 
юү. 6 Жахуа нь ийн зарлиг болно. Чи намайг огоорон надаас урвав. 
Тиймийн тул би мутраа чиний тус сунгаад чамайг эвдэх буй. Би 
гэмшсэнээрээ залхуу болов. 7 Тиймийн тул би тэднийг газрын захад 
дэвүүрээр хийсгэж хүүхэдгүй болгон, өөрийн улсыг эвдэх буй. Тэд нь 
явдлаасаа буцна. 8 Тэдний бэлбэсэд нь миний өмнө үлэмжлээд далайн 
хөвөөний элснээс олон болов. Би эх хийгээд залуусын тус хагас өдөр 
эвдэгчийг ирүүлээд түүний тус чичрэл хийгээд балгасны тус аюулыг гэнэт 
унагаах буй. 9 Долоог төрөгч нь суларна. Тэр нь амиа тавив. Түүний нар 
нь өдрийн байхул оров. Тэр нь чихиж гутамшигтай болов. Жич би түүний 
үлдээлийг тэдний дайснуудын өмнө илдэнд өгсү хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болов. 10 Миний эх ээ! Надад зовлон буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи намайг 
бүхэл газарт эсэргүүцэлт хийгээд хэрэлдэгч хүн болгон төрөв. Би тэдэнд 



урьдаар эс өгсөн, тэд ч надад урьдаар эс өгсөн боловч тэд бүгдээр 
намайг хараасан буй. 11 Жахуа нь ийн; Мана. Чиний үлдээлд сайн болох 
больюу. Мана. Би чиний тул хор хийгээд зовлонгийн цагт дайсныг эвт 
болгох буй. 12 Төмөр нь хойтох төмөр хийгээд болдыг эвдэх буюу. 13 Би 
өнийг тул бус харин чиний хамаг хязгаарт байгч нүглүүдийн учир чиний 
эд агуурс хийгээд санг олз болгон өгсү. 14 Жич би чамайг чиний танихгүй 
газарт явуулах буй. Тэр юуны тул гэвэл, миний хилэнгээр шатсан гал нь 
таны тус түлэх буй хэмээн зарлиг болно. 15 Жахуа аа! Чи мэднэ. Намайг 
санан золгон соёрх! Миний зүхэгчдэд хариуг өгөн соёрх! Чиний 
хүлцэнгүйн тул намайг бүү холдуулан соёрх! Миний чиний тул 
хараагдсаныг мэдэн соёрх! 16 Чиний үгсийн олдсонд би тэднийг таалж, 
авав. Чиний зарлиг нь надад баяр хийгээд миний зүрхний баясгалан 
болсон буй. Тэр юуны тул гэвэл, чуулгадын Жахуа бурхаан! Би чиний 
нэрээр нэрлэгдсэн буй. 17 Би элэглэгчдийн чуулганд эс сууж, эс баясан, 
чиний мутрын учир ганцаар суусан буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи намайг 
зүтгэлээр дүүргэв. 18 Миний гашуудал нь юуны тул үргэлж болсон бөгөөд 
миний шарх нь юуны тул хүнд болж л эдгэх буй. Чи надад мэхт болон 
найдамж үгүй ус мэт болох буюу. 19 хэмээн айлтгасанд Жахуа нь ийн 
зарлиг болов. Хэрвээ чи чиний чамайг буцаахад буцах бөгөөс эл, чи 
эрдэнэ улсыг доордоос хагацуулах бөгөөс чи миний ам мэт болох 
больюу. Эд нь чамд буцах болтугай! Харин чи тэдэнд бүү буц. 20 Тийн 
бөгөөд би чамайг энэ улсын тус хүрээлсэн зэс хэрэм мэт болгох буй. 
Тийнхүү тэр нь чиний тус тайлах боловч үл дийлэх буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, би чамайг тонилгохын тул чамтай болох буй. 21 Бас би чамайг 
муунуудын гараас аймшигтны гараас аврах больюу хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно.  

Арван зургадугаар бүлэг.  

1 Жахуагийн надад захиж зарлиг болсон нь ийн; 2 Чи энэ газарт гэргийг 
биедээ үл аван хөвгүүд хийгээд охидод үл болох болтугай! 3 Тэр юуны 
тул гэвэл, энэ газарт төрөгдсөн хөвгүүд хийгээд охидын учир ба энэ 
газарт тэднийг төрсөн эхсийн учир хийгээд тэднийг төрүүлсэн эцэг нарын 
учир Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 4 Тэд нь маш зовлонтой 
өвчнүүдээр үхээд үл хайрлагдан үл булагдах буй. Тэд газрын дээр хохир 
мэт болох буй. Бас тэд нь илдээр хийгээд зудаар үрэгдэх буй. Тэдний 
хүүрүүд нь огторгуйн шувууд газрын ангуудад тэжээл болох буй. 5 Жич 
Жахуа нь ийн зарлиг болно. Гашуудалын гэрт үл орон тэдний хайрлан 
энэрэхийн тул бүү од. Тэр юуны тул гэвэл, би энэ улсаас өөрийн анар 
гэвэл, өршөөл хийгээд нүгэлсэдийг хагацуулсан буй хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. 6 Тийн бөгөөд ихэс хийгээд багас нь энэ газарт үхээд үл 



булагдаад үл хайрлагдах буй. Хэн ч тэдний тул биеэ олтолон, тэдний тул 
үсээ үл авах больюу. 7 Жич хэн ч үхэгсэдийн учир тэднийг амаржихийн 
тул тэдний дунд талхыг үл хагалан, тэдний эцэг эхийн учир тэднийг 
алгалах аягаас үл уулгах буй. 8 Бас тэдэнтэй идэлцэх уулцахын тул 
жаргаах гэрт бүү ортугай! 9 Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын бурхан болон 
чуулганы Жахуа нь ийн зарлиг болно. Мана. Би энэ газраас таны нүдний 
өмнө таны цог жавхлангийн дуу хийгээд жаргалын дуу ба тушаат эрийн 
дуу хийгээд тушаат охины дууг зогсоох больюу. 10 Тийн бөгөөд чиний энэ 
улсад эд хамаг үгсийг өгүүлэхэд тэдний чамд ийн; Жахуа нь бидний тус 
энэ хамаг их мууг юуны тул зарлигласан буюу. Бас Жахуа бурхны тус 
бидний үйлдсэн нүгэл хийгээд хилэнцэс нь юу буюу хэмээн асууж 
өгүүлэхэд 11 Тэдэнд ийн өгүүл. Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Таны 
эцэг нар нь намайг огоорон бус бурхадыг дагаад тэдэнд зарагдан 
мөргөөд намайг огоорч миний тогтоолыг бүтээв. 12 Бас та өөрийн эцэг 
нараас их мууг үйлдсэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, Мана. Тус бүр нь өөрийн 
муу зүрхний хатуу чанараар бүтээн намайг эс сонссон буй. 13 Тиймийн 
тул би таныг энэ газраас хаяж, таны хийгээд таны эцэг нарын эс таньсан 
газарт аваачих буй. Тийнхүү та тэнд өдөр ч шөнөд ч бус бурхдад 
зарагдах буй. Тэнд би таныг үл хайрлах больюу. 14 Тиймийн тул жахуа нь 
ийн зарлиг болно. Израйлын хөвгүүдийг Египет газраас гаргасан Жахуа 
нь амьд буй хэмээн дахин үл өгүүлэгтүн! 15 Харин Израйлын хөвгүүдийг 
хойд газраас хийгээд түүнийг тэднийг хамаг хоосон газраас гаргасан 
Жахуа нь амьд буй хэмээн өгүүлэгдэх цаг нь ирэх буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, би тэдний эцэг нарт өгсөн газартаа тэднийг ирүүлэх больюу. 16 
Жахуа нь ийн зарлиг болно. Мана. Би олон загасч нарыг илгээх буй. Тэд 
нь тэднийг өлмийдөх буй. Тийн бөгөөд түүнээс хойно би загасч нарыг 
дуудах буй. Тэд нь тэднийг аливаа уулнаас хийгээд аливаа давалгаанаас 
ба, хадын нүхээ авлах буй. 17 Тэр юуны тул гэвэл, миний нүд нь тэдний 
хамаг явдлыг харна. Тэд нь миний гэгээнээс үл нуугдана. Тэдний хилэнц 
нь миний нүднээс үл бүрхэгдэнэ. 18 Тийн бөгөөд эхний цагт тэдний 
хилэнц хийгээд нүглийн хоёр давхараар хариулах буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь бузарууддаа өргөсөн хүүрүүдээр миний газрыг бузарлаж, 
жигшүүрүүрээрээ миний өмчийн дүүргэв. 19 Жахуа аа! Миний хүч нь 
хийгээд хүрээлсэн газар ба, зовлонгийн цагт миний халх аа! Улсууд нь 
дэлхийн хязгадаас чамд ирэн ийн; Үнэхээр бидний эцэг нар нь худал 
хийгээд дэмийнүүдийг өмчөөр авав. Тэр мэтэс нь тусгүй буй хэмээн 
өгүүлэх буй. 20 Жахуа нь ийн хүн нь өөрийн тул бурхад бус байгч 
бурхадын бүтээх юу. 21 Тиймийн тул Мана. би тэдэнд нэгдэн мэдүүлэн 
өөрийн мутар хийгээд аугаа хүчийг мэдүүлэх больюу. Тийнхүү тэд нь 
миний нэр Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй хэмээн зарлиг болов.  



Арван долдугаар бүлэг.  

1 Иудегийн нүгэл нь төмөр гуурсаар бичигдээд, тэдний зүрхний дээр 
хийгээд тэдний тахилын ширээний өврүүдийн дээр алмаас чулууны 
үзүүрээр сийлэгдсэн буй. 2 Тэр мэтээр тэдний хүүхэд нь ногоон модод 
хийгээд өндөр уулны дээр байгч тэдний тахилын ширээ хийгээд Асира 
хөргүүдийг санана. 3 Би миний уул хийгээд хээрт байгч уурсад ба чиний 
хамаг сан хийгээд чиний хамаг хязгадаад байгч нүглийн учир болсон 
өндөр ордыг олз болгуулан өгсү. 4 Тийн бөгөөд би чамд өгсөн өмчөөс 
чамайг хагацуулан, чиний эс таньсан газарт чиний дайснуудад чамайг 
зарагдуулах буй. Тэр юуны тул гэвэл, мөнхөд түлэх гал нь миний 
хилэнгээр шатаагдсан буй. 5 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Хүнд 
түшэгч хийгээд махбодод найдагч ба Жахуагаас хадах зүрхэт хүн нь 
хараагдах буй. 6 Тэр гэвэл говийн хувхайрсан мод мэт болоод сайны 
ирэхийг үл үзэх буй. Тэр нь говийн халуун хийгээд үл нутаглагдах ган 
гзарын халуунд суух буй. 7 Жахуад найдан Жахуад найдлагат болсон хүн 
амгалан мөн. 8 Тэр гэвэл, усадын дэргэд суулгагдсан мод мэт болох буй. 
Тэр нь үндэсээ голын дэргэд дэлгэрүүлэн, халууны ирэх цагийг үл 
мэддэг. Харин навч нь хэзээ ч ногоон болоод гангын жилд үл айж үрсээ 
гаргахаа үл зогсоох буй. 9 Зүрх нь хамгаас мэхт бөгөөд маш муу буй. 
Түүнийг хэн мэдэж чадах буй. 10 Жахуа би зүрхийг шинжилж, дотрыг 
торчиж, тус бр хүний явдлаар хийгээд үйлсийн үрсийн ёсоор түүнд өгдөг. 
11 Эд таваарыг зөв бусаар лозлогч нь өөрийн эс өндөглөсөнийг дарагч 
цурхируу шувуунд адил буй. Тэр нь насны дунд цагтаа тэднийг огоорч 
эцэстээ тэнэг болох буй. 12 Эрт эхнээс бидний ариун суудлын орон нь 
өндөр болсон цог жавхлант ширээ буй. 13 Израйлын найдлага Жахуа аа! 
Чамайг хамаг огоорогчид нь ичих бөгөөд урвагчид нь газарт бичигдэнэ. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь амьд усны булаг байгч Жахуаг огоорсон буй. 
14 Жахуа аа! Намайг эдгээн соёрх! Тийнхүү би эдгээгдэх буй. Намайг 
тонилгон соёрх! Тийнхүү би тонилгогдох буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи 
миний магтаал буй. 15 Мана. Тэд нь над ийн; Жахуагийн зарлиг нь хаана 
буюу. Тэр нь эдүгээ ирэх болтугай! хэмээн өгүүлнэ. 16 Би гэвэл, чамайг 
дагаж сахигч болохоос эс яарч, зовлонт өдрийг эс хүссэн буй. Миний 
үхүүлсэн нь чиний өмнө бөлгөө хэмээн чи мэднэ. 17 Над аюул үл болох 
соёрх! Чи хорт өдөр миний халх мөн. 18 Намайг цохигчид нь гутамшиг 
болох болтугай! Зүгээр би гутамшигт үл болох болтугай! Тэд айлгагдваас 
би үл айлгагдах болтугай! Муу өдрийг тэдэнд ирүүлэн, хоёр давхар 
эвдрэлээр тэднийг эвдэн соёрх! 19 Жахуагийн над зарлиг болсон нь ийн; 
Одоод Иудегийн хаадын орох хийгээд гарах хаалга гэвэл, улсын 
хаалганд хийгээд Иерусалимын хаалганд байтугай! 20 Тийн бөгөөд 
тэдэнд ийн өгүүл. Эд хаалгаар явагч Иудегийн хаад хийгээд хамаг Иуде 



ба Иерусалимд суугчид аа! Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! 21 Жахуа нь 
ийн зарлиг болно. Биеэ хичээн, савад өдрийн ачаач үл өргөн, 
Иерусалимын хаалгаар үл оруулан, 22 Өөрийн гэрүүд эс савад өдөр 
аяааг үл авчран, аливаа хөдөлмөрийг бүү үйлдэгтүн! Зүгээр миний таны 
эцэг нарт захисанаар савад өдрийн ариун болгон хөдлөгтүн! 23 Тийн 
боловч тэд нь эс сонсон, эс чагнан, үл сонсох бөгөөд үл сурахын тул 
хүзүүгээ хатуу болгов. 24 Тийн бөгөөд Жахуа нь ийн зарлиг болно. 
Хэрвээ та намайг сонсон, энэ балгасны хаалгаар савад өдөр ачааг үл 
оруулан, савад өдрийг ариун болгон, хөдөлж тэр өдөр хөдөлмөрийг үл 
үйлдэх бөгөөд эл. 25 Давид ширээний дээр суугч хаад хийгээд ноёд ба 
тэдний тэргүүлэгчид ба, Иудегийн хүмүүс хийгээд Иерусалимд суугчид нь 
тэргэс хийгээд морьдыг унаж, энэ балгасны хаалгаар оролцох больюу. 
Бас энэ балгас нь мөнхөд тогтоогдох буй. 26 Бас улс нь Иудегийн 
балгадаас хийгээд Иерусалимаас тойрогч газдаас ба, Биалины газраас 
хийгээд талаас ба уулад хийгээд өмнө зүгээс ирж, шатаалт өргөлүүд 
хийгээд тахилууд ба идээн өргөлүүд хийгээд анхилах үнэртэн ба 
магтаалын өргөлүүдийг Жахуагийн гэрт авчрах буй. 27 Зүгээр хэрвээ та 
намайг үл сонсон савад өдрийг ариун болгон, үл хөдлөн савад өдөр 
ачаагаа өргөн Иерусалимын хаалгаар явах бөгөөс, би түүний хаалганы 
дотор галыг шатаах больюу. Тэр гал нь Иерусалимын орд харшыг түлэн 
үл унтраагдах больюу.  

Арван наймдугаар бүлэг.  

1 Жахуагийн Жиримиад зарлиг болсон нь ийн; 2 Босоод шавар савасыг 
хийгчийн гэрт од. Тэнд би чамд зарлигаа сонсгох буй. 3 Мана. Тэр нь 
мүхэрээр хөдлөн авай. 4 Харин тэрхүү шавар савыг хийгчийн бүтээсэн 
сав нь түүний гарт муу болов. Тийн бөгөөд шавар савасыг хийгч нь дахин 
эхлэн түүгээр бус савыг өөрийн дураар бүтээв. 5 Тийнхүү Жахуа нь над 
зарлиг болруун; 6 Израйлын гэр ээ! Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би 
таны учир энэ шавар савасын хийгчийн ёсоор үйлдэж чадах биш үү. 
Мана. Шавар нь тэрхүү шавар савасыг хийгчийн гарт байсан мэт. 
Түүнчлэн Израйлын гэр ээ! Та миний мутарт амой. 7 Миний аль нэг улс 
хийгээд эзэлгүүрний учир үндэсээ гаргах хийгээд унагаах ба эвдэхийн 
зарлиг болохоор 8 Хэрвээ тэр улс гэвэл, миний түүний учир тэр мэт 
зарлиг болсон улс нь өөрийн мууг огоорох бөгөөс эл. Би түүний тус 
сэтгэсэн зовлонгийн учир гэмшинэ. 9 Жич миний аль нэг улс хийгээд 
эзэлгүүрний учир үүдэх хийгээд тарихыг зарлиг болоход 10 хэрвээ тэр нь 
миний өмнө мууг үйлдэн миний дууг үл сонсох бөгөөс эл, би түүнд 
туслахын тул зарлиг болсон айны учир гэмшинэ. 11 Тийн бөгөөд эдүгээ 
Иуде хүмүүс хийгээд Иерусалимд суугчдад ийн өгүүл. Жахуагийн зарлиг 



болсон нь ийн; Мана. Би таны тус мууг санаж аргыг бүтээнэ. Та бүгдээр 
өөрийн муу явдлаас буцаж, явдал хийгээд үйлсээ засагтун! 12 Зүгээр тэд 
нь ийн; Найдлагагүй буй. Тэр юуны тул гэвэл, бид өөр өөрийн 
санаачлалыг даган явж Зубрын муу зүрхний хүслийг үйлдсү хэмээн 
өгүүлэв. 13 Тиймийн тул Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Хэн энэ мэт 
үйлсийг сонсов уу? хэмээн улсуудаас асуугтун! Израйлын охин нь маш 
хилэнцит үйлсийг үйлдсэн буй. 13 Хэн Либнунгийн усыг хээрийн 
чулуудын тул орхин, ширүүн голуудыг оролт усадын тул орхих юу. ??? 15 
Харин миний улс нь намайг мартаад, Дамайлсанд анхилах үнэртэнийг 
шатаасан буй. Бас тэр эртний цагийн замуудаас бусдыг давуулан эс 
захисан замуудаар явуулсан буй. 16 Тэд нь өөрийн газрыг гайхамшигт 
хийгээд хэзээд жигшүүрт юм болсон буй. Түүгээр аливаа өнгөрөгч нь 
гайхаж толгойгоо хөдөлгөх буй. 17 Би тэднийг зүүн салхины өмнө мэт 
дайсны өмнө тараах буй. Би эвдрэлийн тэдэнд нуруугаа үзүүлэн, нүүрээ 
үл үзүүлэх больюу хэмээн зарлиг болов. 18 Тэндээс тэд нь ийн 
өгүүлрүүн; Ириа Жиримиагийн тус аргыг бэдэрнэ. Тэр юуны тул гэвэл, 
тогтоол нь ламаас үл өнгөрөх буй. Зөвлөгөө нь цэцэн хүнээс үл өнгөрөх 
буй. Үг нь форофидоос үл өнгөрөх буй. Ириа, түүний хэлээр цохиж түүний 
хамаг үгсийг бүү хэрэглэе гэв. 19 Жахуа аа! Намайг ажиглан, миний тус 
эсэргүүцэгчидийн дууг сонсон соёрх! 20 Сайны тул муу нь хариу өгдөх 
буюу гэвэл, Тэд нь миний сүнсний тул нүх малтсан буй. Миний тэдний 
сайн тул залбиран, чиний хилэнг тэднээс буцаахын тул чиний өмнө гэр 
байсныг санан соёрх! 21 Тиймийн тул тэдний хөвгүүдийг зудад өгөн 
соёрх! Тэд нь илдийн дээр унах болтугай! Тэдний эмс нь хүүхэдгүй 
бэлэвсэн болох бөгөөд тэдний эрс нь халдварт өвчнөөр үхүүлэгдэх ба, 
тэдний залуус нь дайнд илдээр алагдах болтугай! 22 Чиний тэдний тус 
цэргийг ангийн хэв ханадад ирүүлэхэд тэдний гэрүүдээс бархирал нь 
сонстох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь намайг барихын тул нүхийг 
малтаад миний хөлд урхинуудыг нууцаар тавьсан буй. 23 Зүгээр Жахуа 
аа! Чи миний алсаны тус тэдний хамаг зөвлөгөөг мэднэ. Тэдний 
хилэнцийг үл өнгөрүүлэн соёрх! Жич Тэдний нүглийг өмнөөсөө үл баллан 
соёрх! Харин Тэд нь чиний өмнө унагаагдах болтугай! чи хилэнцийн 
цагтаа тэдний тус үйлдэн соёрх!  

Арван есдүгээр бүлэг.  

1 Жахуа нь ийн зарлиг болов. Одоод шавар савасыг хийгчийн савыг 
аваад улсын өвгөд хийгээд лам нарын өвгөдөөс заримуудыг аваад 2 
Хиримид гэгч хаалганы дэргэд Хкумын хөвгүүний бэлд одож, тэнд миний 
чамд зарлиг болох үгсийг дэлгэрүүлэн ийн өгүүл. 3 Иудегийн хаад 
хийгээд Иерусалимд суугчид аа! Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! 



Чуулганы Жахуа гэвэл, Израйлын бурхны зарлиг болсон нь ийн Мана. Би 
энэ орны дээр мууг хүргэсү. Тэр мууг аливаа сонсогч хоёр цохь нь цохих 
буй. 4 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь намайг огоорон энэ орныг оролт 
болгон, түүний дотор тэдний хийгээд тэдний эцэг нарын ба Иудегийн 
хааны эс таньсан бус бурхдад анхилах үнэртэнийг шатаан. Энэ орныг 
буруугүйнуудын цусаар дүүргэсэн буй. 5 Бас тэд нь Бавилын өндөр ордыг 
үүдэн, хөвгүүдээ Бавилд шатаалт тахил болгон гараар түлэв. Би үүнийг 
эс зарлиглан эс захив. Энэ нь миний сэтгэлд ч эс орсон бөлгөө. 6 
Тиймийн тул Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Энэ орныг Дофун 
эсвэл Хкумын хөвгүүний бэл хэмээн үл нэрийдэгтүгэй! Харин алахын бэл 
хэмээн Иеурсалимын зөвлөгөөг үгүй болгон тэдний дайснуудын өмнө 
тэднийг илт унагах тэдний амийг таслахад хэрэглэгчдийг гараар унагах 
буй. Бас би тэдний хүүрүүдийг огторгуйгаар нисэгч шувуудад хийгээд 
газрын ангуудад тэжээл болгон өгсү. 8 Жич би энэ балгасыг хоосон 
хийгээд жигшүүрт болгох больюу. Тийнхүү түүний ойр аливаа алсдам 
явах нь гайхаж, түүний хамаг гашуудлуудын учир жигших буй. 9 Жич би 
тэдний хөвгүүд хийгээд охидын нөхрийн махыг тэдэнд идүүлсү. Бас 
тэдний амийг таслахуйяа, хэрэглэгчдийн тэднийг хүрээлсэн хавчин 
зовоох цагт тус бүр нь өв махыг идэх буй. 10 гээд чамтай явагчдын өмнө 
савыг эвдэн тэдэнд ийн өгүүл. 11 Чуулгадын Жахуа нь ийн зарлиг болно. 
Энэ үл засагдах шавар савсыг хийгчийн савыг эвдсэн мэт, түүнчлэн би 
энэ балгас хийгээд энэ улсыг эвдэх буй. Тийнхүү тэд нь болохыг үгүй 
болтол Топидод бологдох буй. 12 Бас Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Би энэ мэтээр энэ оронд хийгээд түүнд суугчдад үйлдэж, энэ балгасыг 
Топидод мэт болгох буй. 13 Бас Иерусалимын гэрүүд хийгээд Иудегийн 
хаадын гэрүд гэвэл, огторгуйн бүхэл чуулганд хамаг оройн дээрээ 
анхилах үнэртнийг шатаасан бөгөөд бусад бурхуудад ундаа өргөлүүдийг 
өргөсөн гэрүүд нь Топидын орон мэт бузар болох буй. 14 хэмээн зарлиг 
болсонд Жиримиа нь Жахуагийн форофидлохын тул илгээсэн Топидоос 
буцаад, Жахуагийн гэрийн хүрээний дотор байж хамаг улсад ийн өгүүлэв. 
15 Чуулгадын Жахуа гэвэл, Израйлын бурхны зарлиг болсон нь ийн; 
Мана. Би энэ балгасны дээр миний түүний тус хамаг зарлиг болсон мууг 
ирүүлэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь хүзүүгээ хатуу болгон миний 
зарлигуудыг эс сонссон буй.  

Хордугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуагийн гэрийн тэргүүлэгч болсон Имэр ламын Фа Шур 
хөвгүүн нь Жиримиагийн эд үгсийг форофидлосоныг сонсов. 2 Тийнхү Фа 
Шур нь Жиримиагийн форофидыг цохиод, Жахуагийн гэрийн дэргэд 
байгч амины дээрх хаалганд байгч дөнгөд оруулав. 3 Тэндээс маргааш 



өдөр Фа Шурын Жиримиаг дөнгөөс сул тавьсанд Жиримиа нь түүнд ийн 
өгүүлрүүн; Жахуа нь чамайг Фа Шур хэмээн эс нэрийдэн Мэкүр Мисвив 
хэмээн нэрийдсэн буй. 4 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуагийн зарлиг болсон 
нь ийн; Мана. Би чамайг чиний биед хийгээд чиний хамаг нүхэнд аймшигт 
болгоно. Тэд нь өөрийн дайснуудын илдээр унах бөгөөд, чиний нүд ч үзэх 
буй. Жич, би хамаг Иудег Вавилоны хааны гарт өгсү. Тийнхүү тэр нь 
тэднийг олз болгон Вавилонд аваачиж, илдээр алах больюу. 5 Жич би 
энэ балгасны хамаг хүч хийгээд хамаг үйлдвэр ба, түүний дотор хамаг 
үнэнтүүд хийгээд Иудегийн хаадын бүхэл санг тэдний дайснуудын гарт 
өгөх буй. Тийн бөгөөд тэд нь тэднийг тонож, аваад Вавилонд аваачих 
буй. 6 Бас Фа Шур аа! Чи хийгээд чиний гэрт хамаг суучид нь олз 
болгогдоод одох буй. Тийнхүү чи Вавилонд орж тэнд үхэх буй. Бас чи 
хийгээд чиний худлаар форофидлон сургасан хамаг үгс нь тэнд булагдах 
буй гэв. 7 Жахуа аа! Чи миний сэтгэлийг хувьсгасан буй. Тийнхүү миний 
сэтгэл нь хувьсагдсан мөн. Чи надаас хүчит болоод дайлав. Улс нь миний 
дээр өдөр бүрт инээнэ. Тус бүр нь намайг элэглэнэ. 8 Тэр юуны тул гэвэл, 
хэрвээ би булаалдалын учир дуугарваас, эсвээс эвдрэлийг 
дэлгэрүүлвээс Жахуагийн зарлиг нь миний тус өдөр бүрт хараал хийгээд 
ичгүүрт хувилагдана. 9 Зүгээр би тэр хэргийн учир үл өгүүлэн Жахуагийн 
нэрээр дахиж үл өгүүлэх буй хэмээн миний өгүүлэхэд тэрхүү зарлиг нь 
миний зүрхийн дотор халуун гал мэт болоод, миний ясадын дотор 
хаагдсан гал мэт болов. Тийнхүү би тэсэж үл чадан дуугүй байж үл чадна. 
10 Тэр юуны тул гэвэл, би олны доромжлолыг сонсов. Тэд нь ийн өгүүлнэ 
Чи хамаг тойронд аюулыг мэдүүл, бид ч дахин мэдүүлэх буй. Миний 
хамаг ойр нүхэс нь миний бүдрэхийг хүлээж ийн; Тэр нь удаадуулагдах 
буй. Тийнхүү бид түүнийг дайлан үсийг авах буй хэмээн өгүүлнэ. 11 
Зүгээр Жахуа нь нэг аймшигт аугаа хүчит надтай буй. Тиймийн тул 
намайг цохигчид нь бүдрэн хэзээ ч үл дайлах буй. Тэд нь бүтээмжит үл 
болон, үл мартагдах мөнх ичгүүрээр ихэд ичих больюу. 12 Тийн бөгөөд 
зөвтөнийг шинжлэх болон дотор хийгээд зүрхийг үзэн ба чуулганы Жахуа 
аа! Би чиний тэднээс нэхэхийг үзсүгэй! Тэр юуны тул гэвэл, би чиний 
өмнө өөрийн хэргийг илэрхийлэв. 13 Жахуад дуулагтун! Жахуаг 
магтагтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь мууг үйлдэгчидийн гараас үгээгүү 
ядуугийн амийг аварсан буй. 14 Миний төрөгдсөн өдөр нь хараалт болох 
болтугай! Миний эхийн намайг төрсөн өдөр нь үл адислагдах болтугай! 
15 Чамд эр хийгээд төрөгдсөн буй хэмээн миний эцэгт өгүүлээд түүнийг 
маш баярт болгосон хүн нь хараалт болох болтугай! 16 Тэр хүн нь 
Жахуагийн гэмшил өгөхөд хоосруулсан балгад мэт болох болтугай! Тэр 
нь өглөөгөөр цутгааныг сонсож, хагас өдөр аймшигт бархиралыг сонсох 
болтугай! 17 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь намайг умайгаас эс олов. 
Тийнхүү миний эхийн умай нь булш ахуй бөгөөд, надаар жирэмсэн 



болсон умай нь мөнхөд их ахуй бөлгөө. 18 Би зовлон хийгээд гашуудлыг 
эдэлж, өдрүүдээ ичгүүрт болгохын тул юуны тул умайгаас гарсан буюу.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг.  

1 Зидикиа хаан нь Жиримиад Милкиагийн Фа Шур хөвгүүн хийгээд мэ Зэ 
Сайа ламын Зивниа хөвгүүнийг илгээж ийн; 2 Жахуагаас бидний тул 
асуун хайрла. Тэр юуны тул гэвэл, Вавилоны Нибуридиажир хаан нь 
бидний тус дайлна. Хэрвээ тийм болвоос түүний биднээс буцаахын тул 
Жахуа нь өөрийн хамаг гайхамшигт үйлсийн ёсоор үйлдэж болох буюу. 3 
хэмээн өгүүлэхэд илгээсэн цагт Жахуагийн Жиримиад зарлиг болсноор 
Жиримиа нь тэдэнд ийн өгүүлэв. Зихириад ийн өгүүлэгтүн! 4 Израйлын 
Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Мана. Та гартаа байгч дайны 
зэвсэгүүдээр хэрмийн гадаадаар таныг хүрээлж суусан Вавилоны хаан 
хийгээд Клийдтэний тус дайлавч, би тэднийг бүтээмжгүй болгон 
Клийдтэний энэ балгасдын дотор хураах буй. 5 Жич би сунгасан мутраар 
хийгээд хүчит сарвуугаар ба, уураар хийгээд хилэнгээр ба халуун уураар 
таны тус дайлан, 6 Энэ балгасанд суугч хүн хийгээд малуудыг алах 
больюу. Тэд нь халдварт өвчнөөр үхэх буй. 7 Тийн бөгөөд үүнээс хойно 
би Иудегийн Зидикиа хаан хийгээд түүний боолууд ба улс гэвэл энэ 
балгасны дотор халдварт өвчнөөс хийгээд илдээс ба зудаас үлэгсэдийг 
Вавилоны Кибукиднижир хааны гарт хийгээд тэдний дайснуудын гарт ба, 
тэдний амийг таслах хэрэглэгчдийн гарт өгсү. Тийн бөгөөд тэр нь тэднийг 
илдээрээ таслах буй. Тэр нь тэднийг үл хайрлаж үл гамнан үл өршөөх 
буй хэмээн Жахуа нь болно. 8 Жич Жахуа нь ийн; Энэ улсад ийн өгүүл, 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би таны өмнө амины зам хийгээд 
үүлний замаар үзүүлнэ. 9 Аль хэн энэ балгасанд байгч нь илдээр хийгээд 
зудаар ба, халдварт өвчнөөр үхүүлэгдэх буй. Зүгээр таныг хүрээлэгч 
Клийдтэнд аль хэн гарч биеэ өгөгч нь амьд байх бөгөөд түүний амь нь 
олз мэт түүнд өгөгдөх буй. 10 Тэр юуны тул гэвэл, би нүүрээрээ энэ 
балгасны тус сайнаар бус муугаар харав. Энэ балгас нь Вавилоны хааны 
гарт өгөгдөх буй. Тийнхүү тэр нь түүнийг галаар түлэх буй хэмээн зарлиг 
болно. 11 Бас Иудегийн хааны гэрийн учир Жахуагийн зарлигийг 
сонсогтун! 12 Давидын гэр ээ! Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Өглөөгөөр шинэтгэн, Зэрнунг булаагдсан хүнийг дарагчийн гараас 
аврагтун! Хэрвээ тийн бус бөгөөс эл, таны муу үйлсийн учир миний нүүр 
нь гал мэт ноцон бадраад үл унтраагдах больюу. 13 Мана. Бэлийн дотор 
суугч болон тамын хаад аа! Би чиний эсэргүүцэгч мөн хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. Тийн бөгөөд та ийн; Хэн биднийг эвдэх бөгөөд, хэн бидний 
нутагт орох буй хэмээн өгүүлнэ. 14 Зүгээр би таны үйлсийн үрсийн ёсоор 



таныг засаглах буй. Бас би түүний ойд галыг шатааж, тойронд байгч 
хамгуудыг түлүүлэх больюу хэмээн Жахуа нь зарлиг болно.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг.  

1 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Иудегийн хааны одоод тэнд энэ 
зарлигийг мэдүүлэн ийн; 2 Давидын ширээний дээр суун Иудегийн хаан 
болсон оо! Ач хийгээд чиний боолууд чиний улс гэвэл эд хаалгаар 
орогчид оо! Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! 3 Жахуагийн зарлиг болсон 
нь ийн; Шүүвэр хийгээд зөвийг бүтээж тоногдсоныг дарагчийн гараас 
аврагтун! Оролт хийгээд өнчин ба бэлэвсэнийг үл булаан, тэдэнд хорыг 
бүү хүргэгтүн! Жич энэ ордод буруугүй цусыг бүү асгагтун! 4 Тэр юуны тул 
гэвэл, хэрвээ та энэ зарлигийг ёсоор үйлдэх бөгөөс эл. Давидын 
ширээний дээр суугч хаад нь тэргэсээр явж морьдыг унаж боолуудтай 
хийгээд улсуудтайгаа энэ гэрийн хаалгаар оролцох больюу. 5 Зүгээр 
хэрвээ та энэ зарлигийг үл сонсох бөгөөс Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Энэ гэр нь эрхгүй эвдрэл болох буй хэмээн би өөрийн биеэр 
тангараглана. 6 Тэр юуны тул гэвэл, Иудегийн хааны гэрийн учир 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Чи надад Клийд мэт болоод 
Либнунгийн орой мэт болов. Тийн боловч би эрхгүй чамайг эзэнгүй газар 
болгон, улсгүй балгад мэт бологох буй. 7 Бас би тус бүрт зэвсэгт болсон 
эвдэгчидийг чиний тус ирүүлэх буй. Тэд нь чиний сонгосон хуш моддыг 
цавчаад галд хаях буй. 8 Тийн бөгөөд олон улс нь энэ балгасны зүгээр 
алстан ийн Жахуа нь энэ их балгасанд юуны тул энэ мэтээр үйлдсэн 
буюу. 9 хэмээн асуухад тэдэнд ийн; Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь өөрийн 
Жахуа бурхны тогтоолыг огоорон, бус бурхдыг сүсэглэн тэдэнд зарагдав 
хэмээн хариу өгүүлэгдэх буй. 10 Үхсэн хүний учир үл уйлан, түүний учир 
бүү гашуудагтун! Харин цааш одож өөрийн хүний учир ихэд уйлагтун! Тэр 
юуны тул гэвэл, тэр нь хэзээ ч үл буцан өөрийн төрөлх газрыг дахин үл 
үзэх буй. 11 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуагийн Иудегийн Зушиа хааны 
Силум хөвгүүн болон, өөрийн Зушиа эцгийн оронд хаан болоод, энэ 
орноос гарсан тэр Милумийн учир зарц болсон нь ийн; Тэр нь тэнд дахин 
үл буцан 12 олз болж аваачигдсан ордодоо өгөөд энэ ордыг дахин үл 
үзэх буй. 13 Гэрээ буруугаар хийгээд өндөр тасгуудаа хилэнцээр үүдэн 
өөрийн шадар байгчийг хариугүйгээр зарж хөдөлмөрийн тул үл төлөн 14 
Би өөрийн тул их уужим гэр хийгээд өндөр тасгуудыг эвдэх буй хэмээн 
өгүүлэн өөрийн тул цонхнуудыг цавчин, оройг хуш модоор хийж улаан 
будагаар будагчид зовлон болох буй. 15 Чи хушаар үүдсэний тул эзлэх 
буюу. Чиний эцгийн идэж ууж шүүвэр хийгээд зөвийг бүтээсний тул түүнд 
сайн байсан биш үү? 16 Тэр нь бүтээмжитээр явсан биш үү? хэмээн 
Жахуа нь зарлиг болно. 17 Зүгээр чиний нүд хийгээд чиний зүрх нь ямагт 



чиний шунхайрахд хийгээд буруугүй цусыг асгахад ба дарлага хийгээд 
хучлагыг үйлдэхийн тул бэлэн буй 18 Тиймийн тул Зушиа хааны Зидуким 
хөвгүүний учир Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Түүний учир хиа мэт ах, 
Аяа, миний эгч хэмээн гашуудаж үл өгүүлэн, аяа эзэн, аяа түүний цог 
жавхлан хэмээн түүний учир үл гашуудах буй. 19 Тэр нь илжигний 
булагдах мэтээр булагдан Иерусалимын хаалганы цаашид чиэгдээд 
хаягдах больюу. 20 Либнунгад одож дуудан, Фишахын дээр дуугарагтун! 
Хязгааруудаас дуудагтун! Тэр юуны тул гэвэл, чиний хамаг янаглагчид нь 
хоосорсон буй. 21 Би чиний амрын цагт чамд зарлиг болсон боловч чи 
ийн; Би үл сонсох буй хэмээн өгүүлэв. Энэ нь чиний бага наснаас чиний 
зам байсан буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи миний дууг эс сонсдог бөлгөө. 22 
Салхи нь чиний хоньчидыг үргээх буй. Чамайг янаглагчид нь олз болон 
одох буй. Тийн бөгөөд чи эрхгүй өөрийн хамаг хилэнцсийн учир ичиж 
гутамшигт болох буй. 23 Хушуудаар үүрээ баригч болон Либнунгад 
суугчид аа! Жирэмсэн эмийн төрөх зовлон мэт зовлонгийн чамд ирэх цагт 
чи ямар намуун болох буй. 24 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би амьд 
бөгөөд Иудегийн Зихуиким хааны Куниа хөвгүүн нь миний баруун мутрын 
Билиших боловч тэндээс би чамайг гаргах бөлгөө. 25 Бас чиний амийг 
таслахад хэрэглэгчдийн гарт хийгээд чамайг өгсү. 26 Тийн бөгөөд чамайг 
хийгээд чамайг төрсөн эхийг төрөгдсөн бус газарт хаях бөгөөд, тэнд чи 
үхэх буй. 27 Зүгээр тэд нь буцахад туршсан газартаа үл буцах буй. 28 
Энэ Куниа нь элэглэсэн хийгээд эвдэрсэн хөрөг мэт буй. Эсвэл хэнд ч 
тааламжгүй сав мэт буй. Тэр гишгээд түүний үрс нь юуны тул тэдний эс 
таньсан газарт хаягдах буй. 29 Газар аа! Жахуагийн зарлигийг сонсон 
үйлд. 30 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Энэ хүнийг үргүй болгон, 
насандаа бүтээмжгүй хүн болох буй хэмээн бичин үйлд. Тэр юуны тул 
гэвэл, түүний үрсээс хэн ч бүтээмжит үл болон Давидын ширээний дээр 
суун Иудегийн дээр хаан дахин үл болох буй.  

Хорин гуравдугаар бүлэг.  

1 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Миний бэлчээрийн хоньдыг таслагч 
хийгээд тараагч хоньчидод зовлон болох буй. 2 Тиймийн тул Израйлын 
Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Миний улсыг тэжээгч хоньчдын учир 
гэвэл та миний зарлиг болсон нь ийн; Миний улсыг тэжээгч хоньчидын 
учир гэвэл та миний сүргийг тарааж хөөгөөд, тун эс сахив. Мана. Би таны 
муу үйлсийг танаас нэхэх буй. 3 Зүгээр би өөрийн сүргийн үйлтгэлийг 
миний тэднийг гаргасан хангал газдаас хурааж, тэдний хүрээнд буцаах 
больюу. Тийнхүү тэд нь үрст болж өсөх буй. 4 Жич би тэднийг тэжээх 
хоньчидыг тэдний дээр тогтоох буй. Тэд нь дахин эмээх үл айж, дахин үл 
дутах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 5 Мана. Жахуагийн зарлиг 



болсон нь ийн; Миний Давидад гишүүг өргөмжилөх бөгөөд, нэг хааны 
цэцнээр эзлэн, бүтээмжилэн дэлхийн дээр шүүвэр хийгээд зөвийг бүтээх 
цаг нь ирнэ. 6 Түүний цагт Иуде нь тонилгогдох бөгөөд Израйл ч амраар 
суух буй. Тийн бөгөөд түүний нэрийдэгдэх нэр нь бидний зөв болсон 
Жахуа хэмээн болох буй. 7 Тиймийн тул Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Мана. Тэд нь ийн; Израйлын хөвгүүдийг Египет газраас гаргасан 
Жахуа нь амьд буй хэмээн үүнээс хойш үл өгүүлэн 8 харин Израйлын 
гэрийн үрсийг хойдох газраас хийгээд миний тэднийг хамаг гаргасан 
газдаас өөрийн газарт суухын тул тэднийг буцааж удирдсан Жахуа нь 
амьд мөн хэмээн өгүүлэх цаг нь ирнэ хэмээн зарлиг болно. 9 Форофид 
нарын учир миний зүрх нь миний дотор эвдэрсэн бөгөөд миний хамаг 
ясад нь хөдлөв. Би Жахуагийн учир хийгээд түүний ариун зарлигийн учир 
согтсон хүн мэт болоод үзмийн ундаанд дарагдсан хүн мэт болов. 10 Тэр 
юуны тул гэвэл, газар нь тачьяангуйлагчидаар дүүрэн буй. Бас хараалын 
учир газар нь гашуудна. Говь газрын өвст орон нь хатсан буй. Тэдний 
явдал нь муу болсон бөгөөд, тэдний хүч нь буруу буй. 11 Тэр юуны тул 
гэвэл, форофид хийгээд лам хоёулаа муу буй. Би өөрийн гэрт тэдний 
хилэнцийг олсон буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 12 Тиймийн тул 
тэдний зам нь хальтрах газад мэт болох бөгөөд тэд нь харанхуйд 
гаргагдаад тэнд унах буй. Тэр юуны тул гэвэл, би тэдний тус муу гэвэл 
тэдний шинжлэх жимсийг ирүүлэх буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 13 
Бас би Самариагийн форофид нарын бузрыг үзсэн буй гэвэл тэд нь 
Бавилын нэрээр форофидолж, миний Израйл улсыг бурууд унагав. 14 
Жич би Иерусалимын форофид нарын маш жигшүүрт юмыг үзсэн буй. 
Тэд нь тачьяангуйг үйлдэж худлаар явж, хилэнцтэний гаруудыг батална. 
Тэдний шалтгаанаар хэн ч хилэнцээсээ эс буцна. Тэд бүгдээр над Судун 
мэт болох буй. Түүнд суугчид нь Кумур мэт болсон болой. 15 Тиймийн тул 
чуулгадын Жахуагийн форофид нарын учир зарлиг болсон нь ийн; Мана. 
Би тэднийг агиар тэжээж, гашуун өвсний усаар уулгах буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, Иерусалимын форофид нараас мэхт хор нь бүхэл газарт дэлгэрсэн 
буй. 16 Чуулганы Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Форофид нарын 
үгсийг бүү сонсогтун! Тэд нь дэмийгээр танд өөрийн зүрхний үзэгдлийг 
өгүүлэн, Жахуагийн зарлиг болсноор үл өгүүлнэ. 17 Тэд надаас 
жигшигчдэд ийн; Танд амар болох буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно 
хэмээн өгүүлдэг. 18 Тэр юуны тул гэвэл, хэн Жахуагийн нууц зөвлөгөөнд 
байж, түүний зарлигийг ажиглан сонсов уу? Хэн түүний зарлигийг чагнан 
сонсов уу? хэмээн өгүүлдэг. 19 Мана. Жахуагийн хуй шуурга гэвэл маш 
эвдэх шуурга нь уураар гарч, муунуудын толгойн дээр тогтох буй. 20 
Жахуагийн зүрхээ зоригуудыг бүтээх болтол түүний уур нь үл буцах буй. 
Та хойдохь цагт үүнийг илт унах буй. 21 Би эд форофид нарыг эс 
илгээсэн боловч тэд нь хөөв. Би тэдэнд эс зарлиг болсон боловч тэд нь 



форофидлов. 22 Зүгээр хэрвээ тэд нь миний зөвлөгөөнд байж миний 
улсад миний зарлигийг сонсогвоос эл, тэд нь тэдний муу явдал хийгээд 
хилэнцэт үйлсээс буцаах бөлгөө. 23 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би 
ойр байгч бурхан буюу. Хол байгч бурхан бус буюу. 24 Аль хэн биеэ нууц 
газдад нуугдах бөгөөс эл. Би түүнийг үл үзэх юу хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болно. 25 Форофид нарын миний нэрээр худлаар ийн; Би зүүдлэв хэмээн 
өгүүлэн форофидлосоныг би сонссон буй. 26 Энэ нь таны зүрхний дотор 
хэдий болтол байх буюу. Форофид нар нь худлаар форофидолж өөрийн 
зүрхний мэхийг форофидлогч мөн. 27 Тэдний эцэг нарын миний нэрийг 
Бавилын тул мартсан мэт түүнчлэн тэд нь өөр зуураа зүүдийг 
хэлэлцсэнээр миний улс нь миний нэрийг мартуулахад шатдаг. 28 
Зүүдлэхэд форофид нь зүүдээ мэдүүлэх болтугай! Зүгээр миний 
зарлигийг мэдэгч нь миний зарлигийг үнэхээр мэдүүлдэх болтугай! Хальс 
нь буудайгаас юу буюу хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 29 Миний зарлиг 
нь ал мэт болон чулууг хэсгээр эвдэгч алх мэт биш үү? хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. 30 Тиймийн тул би форофид нарын тус эсэргүүцэгч буй 
хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. Тэдний тус бүр нь өөрийн шадар байгч 
хүнээс миний зарлигийг хулгайлна. 31 Мана. Өөрийн хэлийг зөөлөн 
болгон ийн; Тэр нь зарлиг болов хэмээн өгүүлэхэд фороид нарын тус би 
эсэргүүцэх буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 32 Мана. Би худлын 
зүүдээр форофидол, зүүдэдээ өгүүл, миний улсыг худлуудаар хийгээд 
дэмий өгүүлснээр бурууд унгаагчидын тус эсэргүүцэгч буй хэмээн Уахуа 
нь зарлиг болно. Би тэднийг эс илгээсэн эс захисан буй. Жич тэд нь энэ 
улсад тус үл болох буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 33 Тийн бөгөөд 
энэ улс эсвэл форофид эсвэл ламын Жахуагийн ачаа нь юу буй хэмээн 
чамаас асуухад ийн; Ямар ачаа буй. Би таныг огоорох буй хэмээн Жахуа 
нь зарлиг болно хэмээн өгүүл. 34 Бас Жахуагийн ачаа нь өгүүлэгч 
форофид эсвэл лам эсвэл улсаас нэг хүн хийгээд түүний гэрийг би 
засаглах буй. 35 Энэ мэтээр тус бүр өөрийн шадар байгч хүнд хийгээд 
өөрийн ах дүүд ийн; Жахуа нь ямар хариу зарлиг болсон бөгөөд Жахуа нь 
юу зарлиг болсон буюу хэмээн өгүүлэгтүн! 36 Зүгээр Жахуагийн ачаа 
дахин бүү өгүүлэгтүн! Харин тус бүр хүний үг нь түүний ачаа болох буй. 
Тэр юуны тул гэвэл, та амьд бурхан гэвэл чуулгадын Жахуа болон 
бидний бурхны зарлигийг хазгай болгов. 37 Форофидод ийн Жахуа нь 
чамд ямар хариу зарлиг болов уу? Жич Жахуа нь юу зарлиг болсон буй 
хэмээн өгүүл. 38 Зүгээр хэрвээ та ийн; Жахуагийн ачаа хэмээн өгүүлэх 
бөгөөс, үүний учир Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би танд илгээн ийн; 
Жахуагийн ачаа мөн хэмээн бүү өгүүлэгтүн! хэмээн зарлиг болсон боловч 
та ийн; Жахуагийн ачаа нь мөн хэмээн өгүүлсэн буй. 39 Тиймийн тул 
Мана. би та бүгдээрийг аван, таныг хийгээд миний танд хийгээд таны эцэг 



нарт өгсөн балгасыг өөрийн өмнөөс огоороод 40 Таны тус мөнх хараал 
хийгээд үл мартагдах мөнх жигшүүрийг ирүүлэх буй хэмээн зарлиг болов.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Вавилоны Нибуртничар хааны Иудегийн Зихуким хааны хөвгүүн 
хийгээд хоёд ба уран дарханууд хийгээд төмрийн дархануудыг 
Иерусалимаас олз болгон Вавилонд аваачсаны хойно Жахуа нь 
Жахуагийн сүмийн өмнө тавигдсан тошлогийн жимст хоёр савыг надад 
үзүүлэв. 2 Нэг савын дотор маш сайн тошлогийн жимс болон эрт 
боловсрсон зэргийн сайн тошлогийн жимс мэт бөлгөө. Харин нөгөө савын 
дотор маш муу болоод муугийн учир идэгдэх бус уу. Тошлогийн жимс 
бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд Жахуа нь надад ийн; Жиримиа аа! Чи юуг үзнэ 
хэмээн зарлиг болсонд би ийн; Би тошлогийн жимсүүдийг үзнэ. Сайн 
тошлогийн жимс нь маш сайн буй. Харин муу тошлогийн жимс нь маш 
муу болоод, муугийн учир идэгдэх бус буй. 4 хэмээн айлтгасанд Жахуа нь 
надад ийн; 5 Израйлын Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Энэ сайн 
тошлогийн жимсийг ялгасан мэт, түүнчлэн би миний энэ орноос Кливий 
газарт илгээсэн гэвэл, Иудегийн олз болгогдсоныг сайны тул ялгах буй. 6 
Тийнхүү би тэдний дээр нүдээрээ сайны тул харж, тэднийг энэ оронд 
дахин ирүүлэх больюу. Жич би тэднийг үүдээд үл эвдэн тэднийг тариад 
үл сугалах больюу. 7 Жич би намайг Жахуа мөн хэмээн тахих зүрхийг 
тэдэнд өгөх буй. Тийн бөгөөд тэд нь над улс болох бөгөөд би тэдэнд 
бурхан болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь над муу жимсийг муугийн 
учир идэгдэх бус мэт, түүнчлэн би Иудегийн Зидириа хаан хийгээд түүний 
ноёд ба Иерусалимын үйлтгэл хийгээд энэ орны үлэгсэд ба, Египет 
газарт суугчдыг өгөх гэвэл 9 Дэлхийн хамаг эзэлгүүрдэд сайны тул 
аваачигдуулан миний тэдний хамаг гаргах газдад хараал хийгээд үлгэр үг 
ба элэглэл хийгээд бузар болгох больюу. 10 Жич би тэдний дунд илд 
хийгээд зуд ба, халдварт өвчнийг илгээн, миний тэдэнд хийгээд тэдний 
эцэг нарт өгсөн газраас тэднийг хоосруулах болтол илгээх больюу хэмээн 
зарлиг болов.  

Хорин тавдугаар бүлэг.  

1 Иудегийн Зушиа хааны Зихуаким хөвгүүний дөрөвдүгээр жилд болон 
Вавилоны Нибиридначир хааны нэгдүгээр жилд Иудегийн хамаг улсын 
учир Жиримиад зарлиг болсон гэвэл, 2 Жиримиа форофидын Иудегийн 
хамаг улсад хийгээд Иерусалимд хамаг суугчдад өгүүлсэн нь ийн; 3 
Эдүгээ хорин гуравдугаар жил гэвэл Иудегийн Амун хааны Зушиа 
хөвгүүний арван гуравдугаар жилээс эдүгээ цаг болтол Жахуа нь над 
зарлиг болсон буй. Тийнхүү би зүүдлэгтээр өгүүлсэн боловч та эс сонсов. 



4 Жич Жахуа нь та нарт өөрийн форофодын боолуудыг илгээж 
зүтгэлтээгээр илгээсэн боловч та эс сонсон, эс чагнав. 5 Тэд нь ийн; 
Жахуагийн танд хийгээд таны эцэг нарт өгсөн газарт таны мөнхөд суухын 
тул тус бүр нь өөрийн муу явдлаас хийгээд хорт үйлдвэрээс буцан. 6 Бус 
бурхдад зарагдан сүсэглэхэд үл даган өөрийн гарын үйлдвэрээр намайг 
бүү хилэгнүүлэгтүн! Тийн болвоос би танд хорыг үл үйлдэнэ 7 хэмээн 
зарлиг болсон боловч та намайг эс сонсож, өөрийн гарын үйлдвэрээр 
биеэ хорлон, намайг хилэгнүүлэв хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 8 
Тиймийн тул чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Таны миний 
зарлигийг эс сонссоны тул 9 Мана. би илгээж хойд зүгийн төрлүүд 
хийгээд миний Нибирчинар аваад энэ орны тус хийгээд түүнд суугчидын 
тус ба, энэ тойроны хамаг улсуудын тус ирүүлж, тэднийг тун хоосруулан 
гайхамшиг ба ичгүүр ба мөнх эвдрэл болгох больюу хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. 10 Бас би тэднээс баясгалангийн дуу хийгээд жаргалын дуу 
ба тушаат эрийн дуу хийгээд, тушаат охины дуу ба тээрмийн чуулганы 
дуу хийгээд, зулын гэрлийг болиулах буй. 11 Тийн бөгөөд энэ бүхэл газар 
нь эвдрэл хийгээд гайхамшиг болох буй. Бас энэ улс нь Вавилоны хаанд 
далан жилийн туршаар зарагдах буй. 12 Тийнхүү далан жил дууссаны 
хойно би Вавилоны хаан хийгээд түүний улс ба Клидийн орныг тэдний 
хилэнцсийн тул засаглан түүний мөнх хоосруулга болгох буй. 13 Жич би 
тэрхүү газрын тус миний түүний учир хамаг зарлиг болсон гэвэл, энэхүү 
номын дотор бичигдсэн хамаг улсуудын учир Жиримиагийн 
форофидолсаныг ирүүлэх буй. 14 Тэр юуны тул гэвэл, бус олон улсуудын 
хийгээд их хаад нь тэднийг зарах буй. Бас би тэдэнд тэдний үл хийгээд 
тэдний гарын үйлдвэрийн ёсоор хариуг өгсү. 15 Тэр юуны тул гэвэл, 
Израйлын Жахуа бурхан нь надад ийн; Энэ хилэнгийн ундааны аягийг 
миний мутраас аваад, түүнээс миний чамайг илгээх хамаг улсад уулган 
үйлд. 16 Жич миний тэдний дунд илгээх илдийн шалтагаар ууж бүдрээд 
ухаанаа алдах болтугай! 17 хэмээн зарлиг болсонд би Жахуагийн 
мутраас аягийг аваад Жахуагийн намайг илгээсэн хамаг улсууд гэвэл 18 
Иерусалим хийгээд Иудегийн балгад ба, түүний хаад хийгээд түүний 
ноёдыг эдүгээ өдөр болсон мэт хоосруулга хийгээд гайхамшиг ба ичгүүр 
хийгээд хараал болохын тул уулган 19 Египетийн Фару хаан хийгээд 
түүний боолууд ба түүний ноёд хийгээд түүний хамаг улс ба, 20 хамаг 
хольсон улс хийгээд үж газрын хамаг хаад ба Филиститэний газрын хамаг 
хаад хийгээд Зишиклун ба, Күт хийгээд Икрун ба, Аштудийн үйлтгэл 
хийгээд 21 Идум ба Моваб хийгээд Аммунтан ба 22 Тирийн хамаг хаад 
хийгээд Сайдуны хамаг хаад ба, далайны хязгаарын дэргэд байгч орны 
хаад ба, 23 Дидан хийгээд Дийм ба Бүжи хамаг үсээ авагчид ба 24 
Арабын хамаг хаад хийгээд говьд суугч холигдсон төрлүүдийн хамаг хаад 
ба, 25 Зимрийн хамаг хаад хийгээд Иламын хамаг хаад ба, Ливийн хамаг 



хаад ба, 26 Хойд зүгийг хамаг хаад гэвэл, хол хийгээд ойр байгч өөр 
зуураа дэлхий дээр байгч хамаг эзэлгүүрдийн уулгав Тийн бөгөөд 
Шихишахын хаан нь тэднээс хойно уух буй. 27 Бас тэдэнд ийн өгүүл. 
Израйлын бурхан болон чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Миний таны дунд илгээх илдийн учир ууж согтож бөөлжөөд, унаж дахин 
бүү босогтун! 28 Тийн бөгөөд хэрвээ тэд нь чиний гараас аягаар уухад үл 
турших бөгөөс, тэдэнд ийн өгүүл. Чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Та эрхгүй уух буй. 29 Тэр юуны тул гэвэл, Мана. Миний нэрээр 
нэрийдэгдсэн балгасны дээр би мууг ирүүлэх буй. Тийн болвоос та тун үл 
засаглагдах буюу. Та засаглалгүйгээр үл байх буй. Тэр юуны тул гэвэл, 
би дэлхийд суучидын дээр илдийг хүргүүлэх буй хэмээн чуулганы Жахуа 
нь зарлиг болно. 30 Тиймийн тул тэдэнд энэ хамаг үгсийг форофидлон 
ийн өгүүл; Жахуа нь дээд орноосоо зүтгэж өөрийн ариун суудлаас 
дуугарах буй. Тэр нь өөрийн суух орны тус чангаар зүтгэж үзмийн 
жимсийг дарагчид мэт дэлхийд хамаг суугчдын тус их дуугарах буй. 31 
Чимээ нь дэлхийн хязгаар хүртэл хүрнэ. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь 
улсуудын тус заргат болов. Тэр нь муунуудын бүхэл төрлийн шүүгээд 
илдээр үхэх больюу хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 32 Бас чуулганы 
Жахуа нь зарлиг болно Хор нь улсаас хүртэл гарах болтугай! Жич хуй 
шуурга нь дэлхийн хязгаараас гаргагдах буй. 33 Тийн бөгөөд тэр өдөр 
Жахуагийн алсан нь дэлхийн нэг зүгээс нөгөө зүг хүртэл хүрэх буй. Тэд нь 
үл гашуудагтун! Үл хураагдан үл булагдах буй. Тэд газрын дээр хохир мэт 
болох буй. 34 Хоньчид оо! Зуйлан дуугартун! Бас сүргийн тэргүүлэгчид 
ээ! үлсэний дээр хөлбөрөгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, таны алагдах хийгээд 
зарагдах өдрүүд нь бүтсэн мөн. Тийнхүү та сайхан сав мэт унах буй. 35 
Жич дутаах арга нь хоньчид автах бөгөөд, сүргийн тэргүүлэгчидэд 
тонилгол үл болох буй. 36 Хоньчидын бархиралын дуу хийгээд сүрний 
тэргүүлэгчидийн гашуудал нь сонсогдох буй. Тэр гэвэл, Жахуа нь тэдний 
бэлчээрийг хоосруулсан буй. 37 Бас амар байсан орд нь Жахуагийн их 
хилэнгээр эвдрүүлэгдсэн буй. 38 Тэр нь арслан мэт хэвтлэгээсээ гарсан 
буй. Эрхгүй тэдний газар нь дарагчийн маш догшин аргаар хийгээд 
түүний их хэмжээгээр хоосон эвдрэл болсон болой.  

Хорин зургадугаар бүлэг.  

1 Иудегийн Зушиа хааны Зихуаким хөвгүүний эзэлсэн цагаас эхэнд 
Жахуа нь ийн зарлиг болов. 2 Жахуа нь ийн; Жахуагийн гэрийн харшинд 
байж Иудегийн хамаг балгадад суугчид гэвэл, Жахуагийн гэрт мэргэхийн 
тул ирсэнд миний чамд хамаг захисан зарлигуудыг нэг ч үгийг багахан 
өгөхөд өгүүл. 3 Хэрвээ тэд нь сонсох бөгөөд тус бүр нь өөрийн муу 
явдлаас буцах бөгөөс эл, би тэдний муу үйлсийн тул тэдэнд мууг 



үйлдэхийг зорьсоноо гэмших буй. 4 Бас тэдэнд ийн өгүүл. Жахуа нь ийн 
зарлиг болно. Хэрвээ та миний таны өмнө тавьсан тогтоолоор явахын тул 
үл сонсож 5 миний танд зүтгэлтээр илгээсэн форофид боолуудыг үл 
сонсох бөгөөс эл. 6 Таны эс сонссоны тул би энэ гэрийг шал мэт болгон, 
энэ балгасыг дэлхийн хамаг улсуудын дунд жигшүүр болгох буй хэмээн 
зарлиг болов. 7 Тийн бөгөөд лам нар хийгээд форофид нар ба, хамаг улс 
нь Жиримиагийн энэ зарлигийг Жахуагийн гэрт өгүүлэхийг сонсов. 8 
Тийнхүү Жиримиагийн Жахуагийн улс бүгдээрт өгүүлэх хамаг захисаныг 
өгүүлж дууссанд лам нар хийгээд форофид нар ба, хамаг улс нь түүнийг 
бариад өгүүлрүүн; Чи эрхгүй үхэх больюу. 9 Чи юуны тул Жахуагийн 
нэрээр форофидолж ийн; Энэ гэр нь шал мэт болох бөгөөд, энэ балгас нь 
хүнгүй хоосон болох буй хэмээн өгүүлэв үү гэсэнд хамаг улс нь 
Жиримиагийн тус Жахуагийн гэрт чуулалцав. 10 Иудегийн ноёд нь үүнийг 
сонсоод хааны гэрээс гараад Жахуагийн гэр хүртлэ одоод, Жахуагийн 
гэрийн шинэ хаалганд орох газрын тэнд суув. 11 Тийн бөгөөд лам нар 
хийгээд форофид нар нь ноёдод хийгээд хамаг улсад ийн; Энэ хүн нь 
үхүүлэгдэх ёст, тэр юуны тул гэвэл, тэр нь таны сонссоноор балгасны тус 
форофидолсон буй. 12 хэмээн өгүүлсэнд Жиримиа нь хамаг ноёд хийгээд 
хамаг улсад ийн; Жахуа нь энэ гэрийн учир хийгээд энэ балгасны учир 
таны сонссон хамаг үгсийг форофидлохийн тул намайг илгээв. 13 
Тиймийн тул эдүгээ явдал хийгээд үйлсээ засан өөрийн Жахуа бурхны 
дууг сонсогтун! Тийн болбоос Жахуа нь таны тус зарлиг болсон нь 
муугийн учир гэмших буй. 14 Зүгээр миний учир гэвэл Мана. би таны 
эрхэнд буй. Танд зуун сайн хийгээд зөвийг надад үйлдэгтүн! 15 Ямагт 
хэрвээ та намайг алах бөгөөс эл, үнэхээр та өөрийн баясын дээр хийгээд 
энэ балгасны дээр ба, түүнд суучидын дээр буруугүй цусыг хүргүүлэх буй 
хэмээн эрхгүй мэдэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, үнэхээр Жахуа нь эд хамаг 
үгсийг таны сонсоход өгүүлэхийн тул намайг илгээсэн буй. 16 гэсэнд ноёд 
хийгээд хамаг улс нь лам нар хийгээд форофид нарт ийн; Энэ хүн нь 
үхүүлэгдэх ёст бус буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь бидний Жахуа бурхны 
нэрээр өгүүлсэн мөн хэмээн өгүүлэв. 17 Тэнд газрын өвгдөөс зарим нь 
босоод улсын бүхэл чуулганд ийн; 18 Мурстийн аймгийн Микэ хөвгүүн нь 
Иудегийн Кижики хааны цагт форофидолж Иудегийн хамаг улсад ийн; 
Чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Шиуна нь тариалан мэт 
хагалагдах бөгөөд, Иерусалим нь эвдрэл болох ба, гэрийн уул нь ойн 
өндөр газар мэт болох буй хэмээв. 19 Иудегийн Хижикиа хаан хийгээд 
хамаг Иудетэн нь түүнийг алахыг санасан буюу. Тэр нь Жахуагаас айж, 
Жахуагийн хайрыг эрэв. Тиймийн тул Жахуа нь тэдний тус зарлиг болсон 
муугийн учир гэмшив. Зүгээр бид өөрийн баяст их бурууг үйлдэх бөлгөө. 
20 Бас Кириад Жиримиагийн Шилиагийн Уриа гэгч хүн нь Жахуагийн 
нэрээр форофидлов. Тэр нь энэ балгас хийгээд энэ газрын тус 



Жиримиагийн хамаг үгсийн ёсоор форофидлов. 21 Тийн бөгөөд Зихиуким 
хаан хийгээд түүний хамаг их хүмүүс ба хамаг ноёдын түүний үгсийг 
сонссонд хаан нь түүний алахыг тойров. Зүгээр Уриа нь сонсоод айж 
Египетэд дутааж одов. 22 Тиймийн тул Зихиуким хаан нь Египет хүмүүс 
гэвэл, Айвурын илэнтэн хөвгүүн хийгээд түүнтэй бусдыг Египетэд илгээв. 
23 Тэд Уриаг Египетээс авчирч Зихиуким хаанд ирүүлэв. Хаан нь түүнийг 
илдээр алаад, түүний хүүрийг улсын булагдах оронд хаяулав гэв. 24 Тийн 
боловч Шафаны Ахиним хөвгүүн нь Жиримиагийн алагдах улсын гарт үл 
өгөгдөхийн тул түүнийг тусалж хайрлав.  

Хорин долдугаар бүлэг.  

1 Иудегийн Зушиа хааны Зихуким хөвгүүний эзэлсэн цагийн эхэнд Жахуа 
нь Жиримиад зарлиг болов гэвэл 2 Жахуа нь над ийн; Чи хүлэг хийгээд 
боолуудыг бүтээгээд хүзүүнийхээ дээр тавиад 3 Идумын хаанд хийгээд 
Мувабын хаанд ба Аммиунтаны хаанд хийгээд Тирийн хаанд ба Сайдуны 
хаанд Иерусалим хүртэл Иудегийн Зихуким хаан ирсэн элчсийн гараар 
илгээж, тэдний эздийн учир тэдэнд захин үйлд. 5 Израйлын бурхан болон 
чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Өөрийн эздэд ийн өгүүлэгтүн! 
Би дэлхий хийгээд дэлхийн дээр байгч хүн хийгээд анг өөрийн аугаа хүч 
хийгээд сунгасан мутраар бүтээгээд түүнийг хэн таалсанаа өгүүлдэг. 6 
Тийнхүү эдүгээ би эд хамаг газдыг миний боол болсон Вавилоны 
Нибурудчинар хааны гарт өгөөд түүнд зарагдахын тул хээрийг анг ч өгсөн 
буй. 7 Тийн бөгөөд хамаг улсууд нь түүний газрын цагийн иртэл түүнд 
хийгээд түүний хөвгүүнд ба, түүний хөвгүүний хөвгүүнд зарагдах буй. 
Тэндээс олон улсууд хийгээд их хаад нь түүнийг зарах больюу. 8 Тийн 
бөгөөд аль хэн улс хийгээд эзэлгүүр нь тэрхүү Вавилоны Нибуридчинар 
хаанд үл зарагдан хүзүүгээ Вавилоны хааны боолгод үл бөхийлгөх 
бөгөөс, би тэр улсыг түүний гараар хоосруутал илдээр хийгээд зудаар ба, 
халдварт өвчнөөр засаглах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 9 
Тиймийн тул Вавилоны хаанд бүү зарагдагтун! хэмээн танд өгүүлэгч 
форофид нар хийгаад зөнч нар ба, зүүдлэгч нар ба үүлний шинжлэгчид 
ба, залвич нараа бүү сонсогтун! 10 Тэр юуны тул гэвэл, таны газраас 
таны холдуулахын тул хийгээд, миний таныг гаргахын тул ба таны 
эвдрэхийн тул тэд нь танд худлаар форофидлоно. 11 Зүгээр Вавилоны 
хааны боолгийн доор өгсөн түүнд зарагдах улсыг би түүний газарт 
зовлонгүйгээр суулгасуу! Тэд нь түүнийг тариж тэнд суух буй хэмээн 
Жахуа нь зарлиг болно. 12 хэмээн зарлиг болсонд би Иудегийн Зидикиа 
хаанд эд хамаг үгсийг мэдүүлж ийн өгүүлрүүн; Хүзүүндээ Вавилоны 
хааны боолгийн доор оруулан, түүнд хийгээд түүний улсад зарагдагтун! 
Тийн амьд байгтун! 13 Вавилоны хаанд үл зарагдах улсын учир 



Жахуагийн зарлиг болсны ёсоор, чи хийгээд чиний улс нь юуны тус 
илдээр хийгээд зудаар ба халдварт өвчнөөр үхэх буюу. 14 Тийнхүү 
Вавилоны хаанд бүү зарагдагтун! хэмээн танд өгүүлэгч форофид нарын 
үгсийг бүү сонсогтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь танд худлаар 
форофидлоно гэвэл 15 Би тэднийг эс илгээсэн боловч тэд миний нэрээр 
худлаар форофидлосон буй. Миний таныг гарган таны хийгээд танд 
форофидлох форофид нарын эвдрэхийн тул энэ мэт болой хэмээн 
Жахуа нь зарлиг болно. 16 Жич би лам нар хийгээд хамаг улсад ийн; 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Жахуагийн гэрийн савас нь Вавилоноос 
удалгүй авчирагдах буй хэмээн танд өгүүлэн форофидлосон форофид 
нарын үгсийг бүү сонсонтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь танд худлаар 
форофидлоно. 17 Тэднийг бүү сонсогтун! Вавилон Вавилоны хаанд 
зарагдаж амьдаар байгтун! Энэ балгас нь юуны тул эвдрэл болох буюу. 
18 Зүгээр хэрвээ тэд нь форофид нарыг мөн болвоос, бас хэрвээ 
Жахуагийн зарлиг нь тэдэнд мөн буй болвоос, тэд эдүгээ Жахуагийн 
гэрийн дотор хийгээд Иудегийн хааны гэрийн дотор ба, Иерусалимын 
дотор үлдсэн савсын Вавилонд үл аваачигдахын тулд чуулганы Жахуад 
залбирах болтугай! 19 Тэр юуны тул гэвэл, Вавилоны Нибиридчинар 
хааны Иудегийн Зихуаким хааны Зикириа хөвгүүн хийгээд Иуде ба 
Иерусалимын хамаг ноёдыг олз болгон Иерусалимаас Вавилонд 
аваачсан цагт, 20 Чуулгадын Жахуагийн баганасын учир хийгээд далайн 
учир ба, суурьдын учир хийгээд балгасны дотор үлэгсэн савсын үйлтгэл 
гэвэл, эс аваачигдсан савас тэргүүтэний учир 21 Израйлын бурхан болон 
чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон гэвэл Жахуагийн гэрт хийгээд 
Иудегийн хааны гэрт ба, Иерусалимд үлдсэн савсын учир зарлиг болсон 
нь ийн; 22 Тэд нь Вавилонд аваачигдах бөгөөд миний тэднийг зулгаах цаг 
болтол тэнд байх буй. Тэр цагт би тэнд авчируулан энэ оронд хариулах 
больюу хэмээн Жахуа нь зарлиг болов.  

Хорин наймдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд тэр жилд Иудегийн Зидиким хааны эзэлсэн цагийн эхэнд 
гэвэл дөрөвдүгээр жилийн тавдугаар сард Кивиунгд байгч Ажурын 
Хкианиа форофид хөвгүүн нь Жахуагийн гэрийн дотор лам нар хийгээд 
хамаг улсын өмнө надад ийн өгүүлэв. 2 Иерайлын бурхан болон 
чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би Вавилоны хааны боолгыг 
эвдэв. 3 Хоёр бүхэл жилийн өнгөрөхөөс урьд би Жахуагийн гэрийн хамаг 
савас эвдэв. Вавилоны Нибиридчинар хааны энэ орноос Вавилонд 
аваачсан савсыг энэ оронд буцаах буй. 4 Басс би Иудегийн Зихуаким 
хааны Зикуниа хөвгүүн хийгээд Иудегийн хамаг олз болж, Вавилонд 
аваачигдсаныг энэ оронд дахин ирүүлэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, би 



Вавилоны хааны боолгыг эвдэх больюу хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 5 
хэмээсэнд Жиримиа форофид нь Хканиа Вавилонд Жахуагийн гэрт хамаг 
байсан лам нарын өмнө хийгээд хамаг улсын өмнө өгүүлэв гэвэл, 6 
Жиримиа форофид нь ийн өгүүлрүүн; Энэ мэтээр болох болтугай! Энэ 
мэтээр Жахуа нь үйлдэх болтугай! Жахуагийн гэрийн савас хийгээд хамаг 
олз болсныг Вавилоноос энэ оронд дахин авчируулахын учир чиний 
форофидлосон үгийг Жахуа нь бүтээх болтугай! 7 Тийн боловч эдүгээ 
сонс. 8 Надаас урьд байсан хийгээд чамаас урьд гэвэл, эртний цагийн 
форофид нар нь олон газдын учир хийгээд их эзэлгүүрний учир, дайн 
хийгээд хор ба, халдварт өвчний учир форофидлосон буй. 9 Аль хэн 
форофидын амрын учир форофидлосны хойно, энэ форофидын үг 
бүтвээс, Тэр нь Жахуагаар илгээгдсэн мөн хэмээн мэдэгдэх болгожээ. 10 
Хэмээсэн Эднэкиа форофид нь Жиримиагийн хүзүүнээс боолгыг аваад 
эвдэв. 11 Бас Адимкиа нь хамаг улсын өмнө өгүүлж ийн; Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Энэ мэтээр би Вавилоны Нибиридчинар хааны 
боолгыг хамаг улсуудын хүзүүнээс хоёр бүхэл жилийн өнгөрөхөөс урьд 
эвдэх больюу хэмээсэнд Жиримиа форофид нь харив. 12 Тийн бөгөөд 
Адниакиа форофидын Жиримиа форофидын хүзүүнээс боолгыг эвдсэний 
хойно, Жахуагийн зарлиг нь Жиримиад ийн; Адниакиад одож түүнд ийн 
өгүүл. 13 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Чи модон боолгуудыг эвдэв. 
Зүгээр чи тэдний оронд төмөр боолгуудыг үйлдэх буй. 14 Тэр юуны тул 
гэвэл, Израйлын бурхан болон чуулганы Жахуа нь ийн зарлиг болно. Би 
эд хамаг улсуудыг Вавилоны Нибиридчинар хаанд зарагдуулаад тэдний 
хүзүүний дээр төмөр боолгыг тавив. Тийнхүү тэд нь түүнд зарагдах буй. 
Бас би хээрийн ангуудыг түүнд өгсөн буй. 15 Бас Жиримиа форофид нь 
Хкианиа форофидод ийн өгүүлэв. Хкианиа аа! Эдүгээ сонс. Жахуа нь 
чамайг эс илгээвч, чи энэ улсыг худалд найдуулав. 16 Тиймийн тул 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би чамайг газрын дээрээс 
гаргана. Энэ жилд чи үхэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи Жахуагийн тус 
эсэргүүцэлийг сургасан буй гэв. 17 Тийн бөгөөд Хкианиа форофид нь 
тэрхүү жилийн долдугаар сард үхэв.  

Хорин есдүгээр бүлэг.  

1 Зихуким хаан хийгээд Садум хаан ба, түшмэл ба Иерусалимын хийгээд 
Иудегийн ноёд ба модоч дарханууд хийгээд төмөрч дархануудын 
Иерусалимаас одсоны хойно 2 Иерусалимаас олз болгогдон 
Нибиридчинарын Иерусалимаас Вавилонд олз болгон аваачсан өвгөдийн 
үйлтгэл хийгээд лам нар ба форофид нар хийгээд хамаг улсад Жиримиа 
форофидын илгээсэн бичиг гэвэл 3 Иудегийн Зидикиа хааны Вавилоны 
Нибиридчинар хаанд илгээгдсэн Шафаны Илисэ хөвгүүн хийгээд 



Хилкиагийн Кимэриа хөвгүүний гараар илгээсэн бичиг нь ийн; 4 Израйлын 
бурхан чуулганы Жахуа нь Иерусалимаас Вавилонд хамаг олз болгон 
аваачуулсандаа ийн зарлиг болно. 5 Гэрүүдийн үүдэн тэдний дотор 
суугтун! Цэцэглэгүүдийн тарьж тэдний жимсээс идэгтүн! 6 Таны тэнд үл 
буурч үлэмжлэхийн тул хэргэсийг аван хөвгүүд хийгээд охидыг 
төрүүлэгтүн! Жич тэд нь хөвгүүд хийгээд охидыг төрүүлтүгэй! хэмээн 
өөрийн хөвгүүний тул гэргэсийг аван, охидоо эрст өгөгтүн! 7 Бас миний 
таныг хаан болгуулсан тэд нь балгасны амрыг хүсэж, эрэгтүн! Тэр юуны 
тул гэвэл, түүний амраар та ч амрыг олох больюу. 8 Тэр юуны тул гэвэл, 
Израйлын бурхан болон чуулганы Жахуа нь бурхны зарлиг болсон нь 
ийн; Таны дотор байгч форофид нар хийгээд залвичуудад биеэ бүү 
мэхлүүлэгтүн! Бас зүүдлэгч зүүдүүдээ бүү сонсогтун! 9 Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь миний нэрээр худлаар форофидлоно. Би тэднийг эс 
илгээсэн буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 10 Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Вавилонд далан жил өнгөрсөнтэй цэц, 
би таныг зулгааж, таныг энэ оронд ирүүлж миний танд өгсөн сайн 
амаллагааг бүтээгсү. 11 Тэр юуны тул гэвэл, би хорын санал бус. Харин 
таны учир өөрийн санасан санал гэвэл, танд найдлагат эцсийг өгөхийн 
тул амаржилын саналыг мэднэ хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 12 
Тэндээс та надад дуудан, надад залбираад одох буй. Би ч таныг сонсох 
больюу. 13 Тийнхүү та намайг бэдрэн, намайг бүхэл зүрхээрээ эрэхдээ 
олох буй. 14 Бас Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би танд олдох буй. 
Бас би таны олз болсныг буцааж, таныг хамаг улсуудаас хийгээд миний 
таныг гаргасан хэмээн газдаас хураах буй. Бас би таныг хаанаас гаргасан 
мөнхүү тэр оронд таныг ирүүлэх буй. 15 Тэр юуны тул гэвэл, та ийн; 
Жахуа нь бидний тул Вавилонд форофид нарыг босгосон буй хэмээн 
өгүүлсэн буй. 16 Зүгээр Давидын ширээний дээр суугч хаан хийгээд энэ 
балгасны дотор хамаг суугч улс ба, тантай олз болж эс гарсан таны ах 
дүү нарын учир Жахуагийн зарлиг болсныг мэдэгтүн! 17 Чуулганы 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би тэдний тус илд хийгээд зуд ба 
халдварт өвчнийг илгээн, тэднийг муугийн учир үл идэгдэх доорд 
тошлогийн жимс мэт болгон 18 миний тэднийг хааш гаргах хамаг 
улсуудын дунд тэднийг илдээр хийгээд зудаар ба халдварт өвчнөөр 
зүхэгчид, тэдний дэлхийн хамаг эзэлгүүрдэд зовлонт болгож хараал 
хийгээд гайхамшиг ба элэглэл хийгээд ичгүүр болгон өгсү. 19 Тэр юуны 
тул гэвэл, миний тэдэнд форофид боолуудаа илгээж зүтгэлтээр 
илгээсэнд тэд нь миний зарлигийг эс сонсон хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болно. Үнэхээр та эс сонсов хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 20 Тиймийн 
тул та миний Иерусалимаас Вавилонд илгээсэн хамаг олз бологсод оо! 
Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! 21 Израйлын бурхан болон чуулганы 
Жахуа нь ийн; Мана. Миний нэрээр танд худлаар форофидлосон 



Кулиагийн Ахав хөвгүүн хийгээд Мэ Зэ Шиагийн Зидикиа хөвгүүнийг би 
Вавилоны Нибиридчинар хааны гарт өгөх бөгөөд тэр нь таны нүдний 
өмнө тэднийг алах буй. 22 Тийн бөгөөд Вавилонд суугч Иудегийн хамаг 
олз бологсод нь тэднийг хараал үг болгон ийн; Жахуа нь чамайг 
Вавилоны хааны галаар шарсан Зидикиа хийгээд Ахав мэт болгох 
болтугай! хэмээн өгүүлэх буй. 23 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь Израйлд 
хорыг үйлдэж өөрийн шадар байгчидын гэргэстэй тачьяангуйг үйлдэж, 
миний тэдэнд эс захисан үгийг миний нэрээр худлаар өгүүлсэн буй. Би 
мэдэж гэрч мөн буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 24 Бас Нихилмийн 
аймгийн Шимиад ийн өгүүл. 25 Израйлын бурхан болон чуулганы 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Чи Иерусалимд байгч хамаг улсад 
хийгээд Мэ Зэ Шиагийн Зифиниа лам хөвгүүнд ба хамаг лам нарт 
бичгүүдийг өөрийн нэрээр илгээж ийн; 26 Аливаа ухаанаа алдаад биеэ 
форофид болгогчийг гянданд оруулан дөнгөлөхийн тул Жахуа нь таны 
Жахуагийн гэрт таныг түшмэд болгон, Зихуй Адийн оронд чамайг лам 
болгосон буй. 27 Тиймийн тул эдүгээ чи Занжидын аймгийн Жиримиаг 
юуны тул эс зэмлэв үү. Тэр нь таны дунд биеэ форофид болгоно. 28 Тэр 
юуны тул гэвэл, Жиримиа нь Вавилонд байгч бидэнд илгээж ийн 
захиулав. Цаг нь урт болох бөгөөд, гэрүүдийг үүдэн тэнд суугтун! 
Цэцэглэгүүдийг тарин, тэдний үрсээс идэгтүн! хэмээн бичив. 29 Тийнхүү 
Зификиа лам нь Жиримиа форофидын сонсоход энэ бичгийг уншив. 30 
Тэндээс Жахуагийн зарлиг Жиримиад ийн; 31 Хамаг олз бологсодод 
илгээж ийн; Нихилмийн аймгийн Шимхиагийн учир Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Би Шимхиаг эс илгээсэн боловч тэр нь танд форофидлон 
таныг худалд найдуулав. 32 Тиймийн тул Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Мана. Би Нихилмийн аймгийн Шимхиа хийгээд түүний үрсийг 
засаглах буй. Түүний төрлөөс нэг ч энэ улсын дунд үл байх буй. Жич 
миний улсадаа үйлдэх сайныг тэр нь үл үзэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр 
нь Жахуагийн тус эсэргүүцэлийг сургав хэмээн Жахуа нь зарлиг болно.  

Гучдугаар бүлэг.  

1 Жахуагийн Жиримиад зарлиг болсон нь ийн; 2 Израйлын Жахуа бурхан 
нь ийн зарлиг болов. Миний чамд хамаг зарлиг болсон номын дотор 
бичин үйлд. 3 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь ийн зарлиг болно. Миний 
Израйл хийгээд Иудегийн улсын олз бологсодыг буцаах цаг нь ирнэ. Тийн 
бөгөөд би тэдний эцэг нарт өгсөн газартаа тэднийг хариулах бөгөөд, тэд 
нь түүнийг эзлэх больюу хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 4 Бас Жахуагийн 
Израйл хийгээд Иудегийн учир зарлиг болсон нь ийн; 5 Жахуа гэвэл ийн 
зарлиг болно. Бид чичрэлийн дууг сонсов. Аюул буй. Харин амаргүй 
амой. 6 Эдүгээ асууж үзэгтүн! Эр нь хүүхдийг төрдөг буюу гэвэл би 



аливаа хүний эм мэт гараа бэлхүүсний дээр ахуй хийгээд, аливаа 
нүүрийн цайхыг үзсэн буй. 7 Аяа, зовлон тэр юуны тул гэвэл, тэрхүү өдөр 
нь их бөгөөд түүнтэй адил өдөр үгүй буй. Энэ нь Якувт зовлонгийн цаг 
мөн буй. Зүгээр тэр нь түүнээс тонилгох буй. 8 Тэр юуны тул гэвэл, 
чуулганын Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Тэрхүү өдөр би түүний 
хүзүүнээс боолгыг эвдэн, хүлэгчийг таслах буй. Бас оролт улс нь түүнийг 
дахин үл зарах буй. 9 Зүгээр тэд нь өөрийн Жахуа бурханд хийгээд миний 
тэдний тул эргэх Давид хаанд зарагдах больюу. 10 Тиймийн тул миний 
Якув боол оо! Бүү айтугай! Израйл аа! Бүү чичиртүгэй! хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. Тэр юуны тул гэвэл, Мана. би таны холоос авран, таны 
үрсийг олз болсон газраас авран ирүүлэх буй. Тийн бөгөөд Якув нь дахин 
амар болж, аймшигүй болох бөгөөд хэн ч түүнийг үл айлгах буй. 11 Тэр 
юуны тул гэвэл, Жахуа нь ийн; Би чамайг тонилгохын тул чамтай болох 
буй. Би чамайг хаана цацсан газдын хамаг улсыг тун хоосруулах боловч, 
чамайг үл хоосруулах буй. Зүгээр би чамайг хэмжээгээр засаглан 
зэмлэлгүйгээр үл байлгах больюу хэмээн зарлиг болно. 12 Үнэхээр 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Чиний бэдэрсэн нь итгэмжгүй бөгөөд 
чиний шарх нь их буй. 13 Хэн ч чамайг эдгээж үл туслах, чамд эдгээх 
эмүүд ч үгүй буй. 14 Чиний хамаг янаг үгс нь чамйг мартаж үл бэдрнэ. 
Үнэхээр чиний хилэнцсийн олны тус хийгээд чиний буруунуудын 
үлэмжилсэний тул би дайсныг цохидог мэт чамайг цохин маш хүнд 
засаглалаар засаглав. 15 Чи бэдэрсэний учир юуны тул дуугарам уу? 
Чиний амлал нь итгэмжгүй буй. Чиний хилэнцсийн олон болсон бөгөөд 
буруунуудын үлэмжилсэний тул би үүнийг чамд үйлдсэн буй. 16 Тиймийн 
тул чамайг хамаг эвдэгчид нь эвдэх буй. Жич чиний хамаг дайснууд нь 
олз болгогдох газарт одох буй. Жич чамайг булаагчид нь булаагдах 
бөгөөд чамайг дээрэмлүүлэх больюу. 17 Тэр юуны тул гэвэл, би чамайг 
эрүүлт болгон чиний шархадыг эдгээх буй хэмээн нэрлэж, энэ хэнийг ч эс 
хэрэглэсэн Шиуна мөн хэмээн өгүүлсэн буй. 18 Жахуагийн зарлиг болсон 
нь ийн; Мана. Би Якувын майхнуудын олз бологсодыг буцааж, түүний 
нутгуудыг хайрлах буй. Тийнхүү балгас нь өөрийн овгийн дэр үүдэгдэх 
бөгөөд, орд харшууд нь урьд зангаар байх больюу. 19 Тийн бөгөөд 
тэднээс магтаал хийгээд жаргалтаны дуу нь гарах буй. Бас би тэднийг 
үлэмжлүүлэх бөгөөд тэд нь өчүүхэн үл болох, би тэднийг өргөмжлөх 
бөгөөд тэд нь бага үл болох буй. 20 Бас тэдний хүүхэд нь урьд цагт мэт 
болох бөгөөд, тэдний чуулган нь миний өмнө тогтох ба, би тэдний хамаг 
дарагчдыг засаглах буй. 21 Жич тэдний тэргүүлэгч нь тэдний төрлөөс 
болох бөгөөд тэдний түшмэл нь тэднээс гарах буй. Тийн бөгөөд би 
түүнийг ойртуулах буй. Тийнхүү тэр нь надад шадар ирэх больюу. Тэр 
юуны тул гэвэл, зүрхээрээ зоригт болоод надад ойртогч нь хэн буюу. 22 
Тийн бөгөөд та миний улс болох бөгөөд, би таны бурхан болох больюу 



хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 23 Мана. Жахуагийн хуй шуурга нь их 
уураар гарч эвдэх хуй шуурга болоод миний нугуудын тэргүүний дээр 
чангаар тогтох буй. 24 Жахуагийн их уур нь түүний сэтгэлийн зоригийг 
бүтээтэл үл буцах буй. Та хойд цагт үүнийг ухах больюу.  

Гучин нэгдүгээр бүлэг.  

1 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Тэр цагт Израйлын хамаг төрлүүдэд 
бурхан болох бөгөөд тэд нь миний улс болох буй. 2 Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Илдээс үлдсэн Израйл гэгч улс нь миний түүнийг 
амаруулахад явсанд говийн дотор хайрыг хүртэв. 3 Эртний цагт Жахуа нь 
над үзэгдээд ийн зарлиг болсон буй Жич би чамайг мөнх янаглалаар 
янагласны тул өршөөлөөр биедээ татсан буй. 4 Би чамайг дахиж үүдэх 
буй. Тийнхүү Израйлын ариун охин оо! Чи эвдэгдэх буй. Жич чи 
хөгжмөөрөө дахин чимэгдээд жаргагчидтай бүжиглэцэн гарах буй. 5 Чи 
Шимириагийн уулдын учир үзмийн тариалангууд тарих буй. Таригчид нь 
тариад үрсээс дураараа идэлцэх буй. 6 Тэр юуны тул гэвэл, нэг цаг ирэх 
түүнд Ибрахим уулны дээр суугчид нь ийн; Босоод Шиунад өөрийн Жахуа 
бурханд одьёо хэмээн дуудах буй. 7 Үнэхээр Жахуа нь ийн зарлиг болов. 
Якувын учир баясаж цэнгэлдэн, улсуудын тэргүүлэгчидийн дунд 
дуугарагтун! Зарлигийг дэлгэрүүлж магтан ийн; Жахуа аа! Өөрийн улс 
болсон Израйлын үлэгсэдийг тонилгон соёрх! хэмээн өгүүлэгтүн! 8 Мана. 
Би тэднийг хойдохь зүгээс ирүүлэн тэдэнтэй балай нүдэт хийгээд доголон 
ба, жирэмсэн хийгээд төрөх эмийг газрын хязгаараас хураах буй. Тэд их 
чуулган нь буцах буй. 9 Мана. Тэд нь уйлж ирэх бөгөөд, би тэднийг 
залбирахаар тэднийг удирдах буй. Би тэдний густ голууд хийгээд тэгш 
замуудаар явуулах буй. Тэд нь түүнд үл бүдрэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, 
би Израйлд эцэг болсон бөгөөд Ибриам нь миний их хөвгүүн болой. 10 
Улсууд аа! Жахуагийн зарлигийг сонсон хөл арлуудад дэлгэрүүлэн ийн 
өгүүлэгтүн! Хоньчид нь өөрийн сүргийг хурааж сахьдаг мэт, түүнчлэн 
Израйлыг тараагч нь түүнийг хурааж сахих буй. 11 Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуа нь Якувыг тонилгод түүнийг нэг хүчтийн гараас золин авав. 12 
Тиймийн тул тэд нь ирээд Шиунагийн өндөр газарт дуулан, Жахуагийн 
сайн учир гэвэл, буудайн тул хийгээд үзмийн ундааны тул ба, тосны тул 
хийгээд хонь ба үхрийн зулзагын учир суралцах буй. Тийнхүү тэд нь 
услагдсан цэцэглэг мэт болоод, хэзээ ч дахин үл зовних буй. 13 Тээр цагт 
охин хийгээд залуус ба, хөгшид нь бүжиглэн, баясалцах буй. Тэр юуны 
тул гэвэл, би тэднийг гашуудалыг жаргалд хувилан, тэднийг амруулж, 
тэдний гашуудалыг зогсоож, тэднийг баясана. 14 Жич би лам нарын 
сүнсийг цадах бөгөөд, миний улс нь миний сайнаар хангах буй хэмээн 
Жахуа нь зарлиг болно. 15 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн замд нэг дуу 



гэвэл гашуудал хийгээд гашуун уйллага сонсогдсон буй. Кэхил нь өөрийн 
хүүхдийн учир уйлж тэдний үгүй болсны учир амарахыг эс туршина. 16 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Дуугаа уйлахаас зогсоон нүдний 
нулимсаа зогсоон үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, чиний үйлдвэр нь шагнагдах 
бөгөөд тэд ч дайсны газраас буцах буй хэмээн чиний эцэст найдлага буй 
хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 18 Ифриамын биений учир ийн; Чи 
намайг засагласан бөгөөд, би эмнэг шар мэт засаглагдсан буй. Чи намайг 
буцаан соёрх! Тийн бөгөөд би буцаагдах буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи 
миний Жахуа бурхан мөн буй. 19 Үнэхээр би буцаагдсаны хойно 
гэмшлийг төрөн, сургагдсаны хойно гуяа цохив. Би ичиж гутамшигт 
болсон буй. Тэр юуны тул гэвэл, би бага насны ичгүүрийг дагав гэснийг 
би үнэхээр сонссон буй. 20 Ифриам нь надад хайрт хөвгүүн буюу тэр нь 
их янаглагдсан хүүхэн буюу гэвэл би түүний тул зарлиг болмогц түүнийг 
ихэд санана. Тиймийн тул миний дотор нь түүний тул хөдөлнө. Би эрхгүй 
өршөөх буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 21 Чи харгуйн тэмдэгүүдийг 
тавин, өндөр овоонуудыг тогтоон, зүрхээ их замуудын зүгт эргэж явсан 
замаараа буцан үйлд. Израйлын охин оо! Тэд чиний балгадад буцан 
үйлд. 22 Урвагч охион! Чи хэдий болтол тойрч явах юу? Жахуа нь 
дэлхийн дээр нэгэн шинэ үйлийг бүтээх буй гэвэл эм нь эр хүнийг 
хүрээлэх буй. 23 Израйлын бурхан болон, чуулганы Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Миний тэдний олз болгосодыг буцаахад тэд нь Иуде 
газарт хийгээд түүний балгадын дотор дахин энэ үг гэвэл Зуфын нутаг аа! 
Маш ариун уул аа! Жахуа нь чамайг адислах болтугай! хэмээн өгүүлэх 
буй. Бас Иудегийн дотор хийгээд түүний хамаг балгадын дотор тариачид 
хийгээд сүргүүдийг сахигчид нь суух буй. 25 Тэр юуны тул гэвэл, би 
цуцарсан сүнсийг амаруулан, аливаа суларсан сүнсийг хангах буй. 26 
Хэмээн зарлиг болсонд би ширүүн үзэв. Тийнхүү миний нойр нь надад 
тааламжит болсон бөглөө. 27 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. 
Миний Израйлын гэр хийгээд Иудегийн гэрийг хүний ойр хийгээд малын 
ойр үлэмжлүүлэх цаг нь ирнэ. 28 Тийн бөгөөд би тэднийг үндсээр гарган 
доош тэднийг хөнгөрүүлэн эвдэж, зовоохын тул сахьсан мэт, түүнчлэн 
тэднийг дахин үүдэж тарихын тул сахих буй хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болно. 29 Тэр цагт тэд нь ийн; Эцэг нарын гашуун үзмийн жимсыг 
идснээр хүүхдийн шүдэд нь мохоо болсон буй хэмээн дахин үл өгүүлэх 
буй. 30 Харин тус бүр хүн нь өөрийн хилэнцийн тул үхэх буй. Гашуун 
жимсыг тус бүр идэгчийн шүдэд нь мохоо болох буй. 31 Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Израйлын гэртэй хийгээд Иудегийн гэртэй миний 
шинэ тогтоолыг бүтээх өдөр нь ирнэ. 32 Тэр нь миний эцэг нарыг Египет 
газраас гаргахад тэдний гараас барьсан өдөр бүтээсэн тогтоолын ёсоор 
бус буй. Би тэдний эр мэт болсон боловч, тэрхүү миний тогтоолыг тэд нь 
тасалсан бөлгөө хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 33 Зүгээр миний 



Израйлын гэртэй бүтэх тогтоол нь ийн; Тэрхүү цагаас хойно би тэдний 
дотор өөрийн захиаг оруулан тэдний зүрхний дээр бичээд тэдэнд бурхан 
болох бөгөөд тэд нь надад улс болох больюу хэмээн Жахуа зарлиг 
болно. 34 Тийнхүү Жахуаг танигтун! хэмээн тус бүр шадар нь хүн хийгээд 
ах дүүгээ үл сургах буй. Тэр юуны тул гэвэл, багас хийгээд ихэс бүгдээр 
намайг таних буй. Тэр юуны тул гэвэл, би тэдний хилэнцийг хэлтэрүүлэн, 
тэдний нүглийг дахин үл санах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 35 
Өдөр нараар гэрэл болгон, шөнөөр сар хийгээд оддын гэрлийг тогтоогч 
болон далайг хөдөлгөн, түүний давалгааг цутгуулагч Жахуа болох 
чуулганы Жахуа нарт нь ийн; 36 Хэрвээ тэд тогтоолууд нь миний өмнө 
зогсох бөгөөс, Израйлын үрс нь миний өмнөөс улс болоход хэзээ ч зогсох 
буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 37 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Хэрвээ дээрх огторгуй нь хэмжигдэж болох бөгөөд доорх дэлхийн суурьд 
нь үзэгдэн болох бөгөөс би Израйлын үрсийн хамаг үйлдсний тул тэд 
бүгдээрийг огоорох буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 38 Мана. Жахуа 
нь ийн; Жахуагийн тус балгас нь Хканилын асараас өнцөгийн хаалга 
хүртэл үүдэгдэх цаг ирэх буй. 39 Тийн бөгөөд хэмжих аргамж нь Кириб 
уулны тус гарч, Кудан хүртэл тойрох буй. 40 Тийн бөгөөд үхсэн хүүрийн 
хийгээд үнсний бүхэл бал ба хамаг тариалангууд нь Кудрун горхи хүртэл 
гэвэл зүүн зүгт байгч морины хаалганы өнцөг хүртэл Жахуагийн тул 
ариун болоод угтсанаар үл суулган гаргагдаад, хэзээ ч үл таслагдах 
больюу хэмээн зарлиг болно.  

Гучин хоёрдугаар бүлэг.  

1 Иудегийн Зидикиа хааны аравдугаар жил болон Нибиридчинарын 
арван наймдугаар жилд Жахуа нь Жиримиад зарлиг болов. 2 Тэр цагт 
Вавилоны хааны цэргийн чуулган нь Иерусалимыг хүрээлэв. Тийн бөгөөд 
Жиримиа нь Иудегийн хааны гэрийн дотор байсан хадны хүрээнд 
хаагдсан бөлгөө. 3 Тэр юуны тул гэвэл, Иудегийн Зидикиа хаан нь 
түүнийг хаагаад ийн; Чи юуны тул форофидлон, Мана. би энэ балгасыг 
Вавилоны хааны гарт өгөх, тийн бөгөөд тэр нь түүнийг авах буй. 4 Бас 
Иудегийн Зидикиа хаан нь Клийдтэний гараас үл тонилж, Вавилоны 
хааны гарт өгөгдөх буй. Жич тэд нь ам амаараа өгүүлэлцэж, өөр өөрийн 
нүдийг үзэлцэх буй. 5 Жич тэр нь Зидикиаг Вавилонд аваачих бөгөөд 
миний түүнийг зулгаах болтол, тэр нь тэнд байх буй. Та Клийдтэний тус 
дайлавч бүтээмжит үл болох буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болов хэмээн 
өгүүлсэн буюу гэсэн бөлгөө. 6 Бас Жиримиа нь өгүүлрүүн; Жахуагийн 
зарлиг нь надад ийн; 7 Мана. Чиний Шалум авгын Хнамил хөвгүүн нь 
чамд ирээд ийн; Анатудад байгч миний тариаланг худалдаж автугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, түүнийг залиж авах ёслол нь чиний буй хэмээн өгүүлэх 



буй. 8 Хэмээн Жахуагийн зарлиг болсноор миний авгыг Хнамил хөвгүүн 
нь надад хадны хүрээнд ирээд өгүүлрүүн; Баймины газрын Анатудад 
байгч миний тариаланг худалдаж аван хайрла. Тэр юуны тул гэвэл, өмч 
нь чиний буй бөгөөд залиж авах ёслол нь чиний буй. Өөрийн тул 
худалдаж автугай! гэсэнд би энэ Жахуагийн мөн ахуйг мэднэ. 9 Тиймийн 
тул би миний авгын Хнамил хөвгүүнээс Анатудад байгч тариаланг 
худалдаж аваад, түүнд арван долоон Шинилмийн төдий мөнгийг чинглэн 
түлэв. 10 Тийн бөгөөд би бичгийг бичиж танаглан гэрч нарын гэрчлүүлээд 
мөнгийг чингэлүүрээр чингэлэв. 11 Тийн бөгөөд би худалдаж авсны 
тэмдэг хийгээд гэрчилсэн тэмдэг гэвэл, тогтоолын ёсоор тамгалсан 
хийгээд дайлсан хоёр тэмдгийг авав. 12 Тийнхүү би тэрхүү худалдаж 
авсны тэмдгийг миний авгыг Хнамил хөвгүүний өмнө хийгээд худалдаж 
авсны бичигт бичсэн гэрч нарын өмнө ба хадны хүрээнд суугч хамаг 
Иудетэний өмнө ба Ругд ийн захьруун; 14 Израйлын бурхан болон 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Чи эд тэмдэгүүд гэвэл энэ худалдаж 
авсны тэмдэг хийгээд дайлсан тэмдгийг аваад, шавар савын дотор тэнд 
өнө болтол байхын тул тавьтугай! 15 Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын 
бурхан болсон чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Гэрүүд хийгээд 
тариалангууд ба үзмийн тариалангууд нь энэ оронд дахиж эдлэгдэх 
больюу. 16 хэмээгээд худалдаж авсны тэмдэг Нириагийн ба Рунг 
хөвгүүнд өгөөд, Жахуад залбиран ийн; 17 Аяа, Жахуа бурхаан! Мана. Чи 
огторгуй хийгээд дэлхийг өөрийн аугаа хүчээр хийгээд сунгагдсан 
мутраар бүтээв чамд болохгүй, юу ч үгүй буй. 18 Чи мянгадад өршөөлийг 
үзүүлж, эцэг нарын хилэнцсийг тэдний хойно гарах хүүхдийн өвөрт 
хариулна. Их ялгах аугаа хүчит бурхан, чуулганы Жахуа нь түүний нэр 
мөн. 19 Чи зөвлөгөөнөөр их, үйлдвэрээр аугаа хүчит буй бөгөөд чиний 
нүд нь хүн төрөлхтөний хамаг явдлын дээр нээсэн бөгөөд, тэдний тус 
бүрийн явдлын ёсоор хийгээд тэдний үйлдвэрийн үрсийн ёсоор үхдэг. 20 
Чи Египет газарт эдүгээ өдөр болтол бэлгэс хийгээд гайхамшигуудаар ба, 
аугаа хүчит мутраар хийгээд сунгагдсан гараар ба их сүрээр гаргав. ??? 
22 Бас би тэдний эцэг нарт өгсү хэмээн тангарагласан энэ газар гэвэл сүү 
хийгээд балаар урсагч газрыг чи тэдэнд 23 тийнхүү тэд нь ороод түүнийг 
эзлэв. Зүгээр тэд нь чиний дууг эс сонсон чиний тогтоолоор эс яван, 
чиний тэдэнд хамаг захисныг эс бүтээсэн буй. Тиймийн тул чи энэ хамаг 
мууг тэдэнд хүргэсэн болой. 24 Мана. Үүдэгдсэн овгууд нь балгасыг 
авахын тул хүрсэн буй. Балгас нь Клийдтэний гарт өгөгдсөн буй. Тэд нь 
түүний тус илдээр хийгээд зудаар халдварт өвчнөөр дайлна. Тийн бөгөөд 
чиний зарлиг болсон нь бүтсэн буй. Мана. Чи үүнийг үзнэ. 25 Тийн боловч 
Жахуа эзээн! Чи надад ийн; Тэрхүү тариаланг мөнгөөр худалдаж аваад 
гэрч нарыг гэрчлүүлтүгэй! хэмээн зарлиг болсон буй. Зүгээр балгас нь 
Клийдтэний гарт өгөгдсөн буй хэмээн айлтгав. 26 Тэндээс Жахуагийн 



зарлиг нь Жиримиад ийн; 27 Мана. Би Жахуа болон хамаг амьтны бурхан 
буй надад болохгүй юу ч буй буюу. 28 Тиймийн тул Жахуа нь ийн зарлиг 
болно. Мана. Би энэ балгасыг Клийдтэний гарт хийгээд Вавилоны 
Нибиридчинар хааны гарт өгөх бөгөөд, тэр нь түүнийг авах буй. 29 
Тийнхүү энэ балгасны тус дайлагч Клийдтэн нь ороод, энэ балгасыг 
галдаж, түүнийг хийгээд гэрүүдийг түлэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь 
гэрүүдийг оройн дээр Бавилд анхилах үнэртэнийг шатаагаад бус бурхдад 
ундаан өргөлүүдийг өргөж, намайг хилэгнүүлсэн болой. 30 Бас Израйлтан 
хийгээд Иудетэн нь бага наснаасаа миний өмнө ямагт мууг үйлдсэн буй 
гэвэл Израйлтан нь өөрийн гарын үйлдвэрээр намайг ямагт хилэгнүүлсэн 
буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 31 Энэ балгас гэвэл үүдэгдсэн цагаас 
аван эдүгээ болтол миний түүнийг эвдрүүлэхийн төдий намайг хилэнт 
хийгээд уурт болгодог бөлгөө. 32 Тэр гэвэл, Израйлын хөвгүүд хийгээд 
Иудегийн хөвгүүд ба, тэдний хаад хийгээд ноёд ба, тэдний лам нар 
хийгээд форофид нар ба Иудегийн хүмүүс хийгээд Израйлд суучдыг 
намайг хилэгнүүлэн хамаг үйлдсэн хилэнц болой. 33 Бас тэд нь над 
нуруугаа эргүүлэн, нүүрээрээ эс эргүүлэв. Жич би тэднийг сурган 
зөвлөгөөтөөр сургавч, тэднээс нэг ч эс сурч сонсов. 34 Харин тэд нь 
миний нэрээр нэрлэгдсэн гэрийг бузарлан, бузраа өргөв. 35 Жич тэд нь 
Хинумын хөвгүүний бэлд байгч Бавилын өндөр газрыг үүдээд, өөрийн 
хөвгүүд хийгээд охидыг мулахт галаар аластуулав. Үүнийг би чангаар 
хорив гэвэл энэ бузрыг үйлдэж гэм буруут болгох нь надад тун 
тааламжгүй буй. 36 Зүгээр эдүгээ Израйлын Жахуа бурхан нь энэ 
балгасны учир зарлиг болно. Та энэ балгасны учир ийн; Тэр нь Вавилоны 
хааны гарт илдээр хийгээд зудаар ба их уурлалаар тэднийг хаана 
гаргасан хамаг газдаас хурааж, тэдний энэ оронд ирүүлж амраар суулгах 
больюу. 38 Тийн бөгөөд тэд нь миний улс болох бөгөөд, би ч тэдний 
бурхан болох больюу. 39 Жич тэдний хэзээ ч надаас айж, тэнд хийгээд 
тэднээс хойно тэдний хүүхдэд сайн болохын тул би тэдэнд ганц зүрх 
хийгээд ганц явдлыг өгөх буй. 40 Жич би тэдэнтэй мөнх тогтоолыг бүтээгч 
тэдэнд сайныг үйлдэхийг үл зогсоох буй. Харин тэдний надаас үл 
буцахын тул би тэдний зүрхний дотор надаас аюулыг оруулах буй. 41 
Тийнхүү би тэдний учир баясаж, тэдэнд сайныг үйлдэж энэ орныг үнэхээр 
бүхэл зүрхээр хийгээд бүхэл зүрхээрээ тарих буй. 42 Бас Жахуа нь ийн 
зарлиг болно. Би энэ улсын тус энэ хамаг их мууг ирүүлсэн мэт, түүнчлэн 
тэдний учир тангарагласан хамаг сайнаар ирүүлэх буй. 43 Тийнхүү энэ 
орны учир би ийн; Тэр нь хоосон бөгөөд хүн мал ч үгүй болоод 
Клийдтэний гарт өгөгдсөн буй хэмээн өгүүлэвч, тариалангууд нь 
худалдагдан автах буй. 44 Хүмүүс нь Биамины газарт хийгээд 
Иерусалимын тойронд ба, Иудегийн балгадад хийгээд уул газрын 
балгадад ба тал газрын балгадад хийгээд өмнө зүгийн балгадад 



тариалангуудыг мөнгөөр худалдаж аван, тэмдгүүдийг бичин, тамгалан 
гэрчлүүлэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, би тэдний олз бологсодыг хариулах 
больюу хэмээн Жахуа нь зарлиг болно.  

Гучин гуравдугаар бүлэг.  

1 Жиримиагийн гянданы хүрээнд хоригдсон цагт Жахуагийн түүнд 
хоёрдохь зарлиг болсон гэвэл 2 Жахуа нэрт болон дэлхийг бүтээж, 
түүнийг тогтоохын тул үйлдсэн Жахуагийн зарлиг нь ийн; 3 Надад дуудан, 
тийнхүү би чамд хариу зарлиг болон их хийгээд чамд эс мэдэгдсэн нууц 
юмуудыг үзүүлэх буй. 4 Тэр юуны тул гэвэл, овгуудаар хийгээд илдээр 
хөмөрүүлэгдсэн энэхүү балгасны гэрүүдийн учир хийгээд Иудегийн 
хаадын гэрүүдийн учир Израйлын Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; 5 
Тэдний хилэнгээрээ хийгээд уураараа тэднийг тасалсан буй. Бас тэдний 
хилэнцсийн шалтагаар би энэ балгасаас нүүрээ нуусан буй. 6 Мана. Би 
тэдэнд эрүүл хийгээд эдгэлгийг хүргэн тэднийг эдгээж, тэдэнд их амар 
хийгээд үнэнийг үзүүлэх буй. 7 Жич би Иудегийн олз бологсод хийгээд 
Израйлын олз бологсодыг буцаан, тэднийг анхан мэт үүдэх буй. 8 Бас би 
тэдний хамаг хилэнцсээс гэвэл, миний тус буруут болсон хилэнцсээс 
тэднийг арилган, тэдний миний захианы тус үйлдсэнээр нүгэлт болсон 
хийгээд тэдний хамаг хилэнцсийг өнгөрүүлэх буй. 9 Тийн бөгөөд миний 
тэдэнд үйлдэх сайны учир дэлхийн хамаг сонсогч улсуудын дунд энэ нь 
миний тус баясгалант нэр хийгээд магтаал ба цог жавхлан болох буй. 
Тийнхүү миний тэдэнд үйлдэх хамаг сайн тэдэнд болгох хамаг бүтээмжит 
байдлын учир тэд нь айж эмээх буй. 10 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Та энэ орны учир хүнгүй, мал ч үгүй болоод хоосон болов хэмээн 
өгүүлэвч, хүнгүй хоосон болоод айлгүй, мал ч үгүй болсон Иудегийн 
балгадад хийгээд Иерусалимын замуудад 11 Баясгалангийн дуу хийгээд 
жаргалангийн дуу ба тушаат эрийн дуу хийгээд тушаат охины дуу ба, 
чуулганы Жахуаг магтагтун! Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь өршөөлт буй 
бөгөөд түүний хайр нь мөнх буй хэмээн өгүүлэгчидийн дуу хийгээд 
Жахуагийн гэрт магтаалыг өргөгчидийн дуу нь сонстох больюу. Тэр юуны 
тул гэвэл, би энэ газрын олз бологсодыг анхан цагт мэт буцах буй хэмээн 
Жахуа нь зарлиг болно. 12 Чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Энэ хүнгүй мал ч үгүй хоосон болсон оронд хийгээд түүний хамаг 
балгадад хоньдын хүрээнд оруулагч хоньчидын нутаг болох буй. 13 
Уулын балгадад хийгээд тал газрын балгадад ба өмнө зүгийн балгадад 
хийгээд Биамины газарт ба, Иерусалимын тойронд ба өмнө зүгийн 
балгадад хийгээд Биамины газарт ба Иерусалимын тойронд хийгээд 
Иудегийн балгадад сүргүүд нь тэднийг туулагчийн гэрээр аласдах буй 
хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 14 Мана. Миний Израйлын гэрт хийгээд 



Иудегийн гэрт тангарагласан сайнаа бүтээх цаг нь ирэх буй хэмээн 
Жахуа нь зарлиг болно. 15 Тэрхүү өдрүүдэд хийгээд тэрхүү цагт би 
Давидын төрлөөс зөвт гишүүнийг оруулах буй. Тэр нь дэлхийд шүүвэр 
хийгээд зөвийг бүтээх буй. 16 Тэд өдрүүдэд Иуде нь тонилгодох бөгөөд 
Иерусалим амраар суух буй. Тэд нь бидний зөв болсон Жахуа хэмээн 
нэрийдэгдэх буй. 17 Үнэхээр Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Давидын 
үрсээс Израйлын гэрийн ширээний дээр суугч нь үргэлжид болох больюу. 
18 Жич Ливитэн болон ламаас миний өмнө шатаалт өргөлүүдийг өргөн 
идээн өргөлүүдийг шатаан тахилыг бүтээгч нь хэзээ ч болох буй. 19 Жич 
Жахуагийн Жиримиад зарлиг болсон нь ийн; 20 Жахуа нь ийн; Хэрвээ та 
өдөр шөнийн үл байхын тул миний бүтээсэн өдрийн тогтоол хийгээд 
шөнийн тогтоолыг хоосруулан чадах бөгөөс эл. 21 Миний Давид боолтой 
тогтоол нь хоосон болох бөгөөд түүний ширээний дээр эзлэгч хөвгүүн ч 
үл болох буй. Бас надад зарагдагч Ливитэн болон лам нартай миний 
бүтээсэн тогтоол нь хоосон болох буй. 22 Огторгуйн чуулган нь 
таалагдаж үл болох бөгөөд далайн элс нь л хэмжигдэх мэт, түүнчлэн би 
миний Давид боолын үрс хийгээд надад зарагдагч Ливитэнийг 
үлэмжлүүлэх буй хэмээн зарлиг болов. 23 Бас Жахуагийн зарлиг нь 
Жиримиад ийн; 24 Чи энэ улсын юу өгүүлэхийг эс ажиглана. Тэд нь ийн; 
Жахуа сонгосон хоёр төрлөө огоорсон хэмээн өгүүлнэ. Энэ мэтээр тэд нь 
миний улсыг үүнээс хойно өөрийн өмнө улс бус болгохын тул тэднээс 
жигшсэн буй. 25 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Хэрвээ миний өдөр 
шөнийн учир тогтоол нь больсон болвоос бас хэрвээ би огторгуй хийгээд 
дэлхийн тогтоолыг эс тогтоосон болвоос эл. 26 Би Якувын хийгээд 
өөрийн Давид боолын үрсийг огоорч түүний үрсээс Абраахим хийгээд 
Ишаг ба Якувын үрсийн тэргүүлэгчид болгон үл авах буй. Зүгээр би 
тэдний олз бологсодыг буцааж тэднийг өршөөх буй хэмээн зарлиг болов.  

Гучин дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Вавилоны Нибиридчинар хаан хийгээд түүний бүхэл чуулган ба түүний 
эрхийн доор байсан дэлхийн хамаг эзэлгүүрд хийгээд хамаг улсуудын 
Иерусалимын тус хийгээд түүний хамаг балгадын тус дайлсан цагт 
Жахуагийн Жиримиад зарлиг болсон нь ийн; 2 Израйлын Жахуа бурхны 
зарлиг болсон нь ийн; Одоод Иудегийн Зидикиа хаанд ийн өгүүл. 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би энэ балгасыг Вавилоны хаанд 
өгөв. Тийнхүү тэр нь түүнийг галаар түлэх буй. 3 Бас чи түүний гараас үл 
тонилж, эрхгүй баригдаад түүний гарт өгөгдөх буй. Тийн бөгөөд чиний нүд 
нь Вавилоны хааны нүдийг үзэх бөгөөд тэр нь чамд ам амаар хэлэлцэн 
буй. Чи Вавилонд одох буй. 4 Тийн боловч Иудегийн Зидикиа хаан аа! 
Жахуагийн зарлигийг сонс. Жахуа нь чиний учир ийн зарлиг болов. Чи 



илдээр үл алагдаж эвээр үхэх буй. 5 Чамаас урьд байсан бөгөөд чиний 
эцэг нар болсон хаадын тул сайн үнэртэн нь гэр шатаагдсан мэт, 
түүнчлэн чиний тул шатаагдах буй. Жич улс нь чимэг учир ийн; Аяа эзэн, 
хэмээн гашуудан өгүүлэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, би зарлиг болсон буй 
хэмээн Жахуа нь зарлиг болов. 6 Тийн бөгөөд Вавилоны чуулганы 
Иерусалимын тус хийгээд Иудегийн үлдсэн хамаг балгадын тус ба 
Лэхисийн тус хийгээд Ажихийн тус дайлан атал 7 Жиримиа форофид нь 
Иудегийн Зидикиа хаанд эд хамаг үгсийг Иерусалимын дотор өгүүлэв. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэд балгад нь хүрээлэгдсэн балгадаас үлдсэн 
бөлгөө. 8 Зидикиа хааны Иерусалимд байсан хамаг улстай тогтоолыг 
үйлдсэний хойно Жахуагийн Жиримиад зарлиг гэвэл, 9 Тэднээс тус бүр 
нь өөрийн Ибэри боол хийгээд өөрийн Ибэрийн шивэгчинг сул тавиад 
Иудегийн хүн болсон ах дүүгээ үл зарах болтугай! хэмээн тогтоолдсон 
бөлгөө. 10 Тийн бөгөөд тогтоолд орсон хама ноёд хийгээд хамаг улсаас 
тус бүр нь өөрийн боол хийгээд шивэгчинийг тавиад тэднийг дахин үл 
зарахыг сонсоод тэднийг сүл тавив. 11 Зүгээр тэд нь түүнээс хойно сул 
тавьсан боолууд хийгээд шивэгчинээ дахиж буцаан, тэдний боолуудын 
хийгээд шивэгчид болгох зарав. 12 Тиймийн тул Жахуагийн Жиримиад 
зарлиг болсон нь ийн; 13 Израйлын Жахуа бурхан нь зарлиг болно. Би 
таны эцэг нарын зарагдалын гэрээс гэвэл, Египет газраас аварсан цагт 
тэдэнтэй тогтоолыг бүтээв. 14 Тэр гэвэл таны ах дүү болсон Ибэрийн хүн 
нь танд худалдагдсан болвоос, тус бүр нь долдугаар жилийн эцэст сул 
тавих болтугай! Тэдний зургаан жил танд зарагдсаны хойно тэднийг сул 
тавьтугай! хэмээн зарлиг болсон боловч, таны эцэг нар нь эс сонсон, эс 
чагнав. 15 Тийн бөгөөд та эдүгээ цагт буцаан, тус бүр өөрийн шадар 
байгчид сул болсноор миний өмнө сайныг үйлдэж, миний нэрээр 
нэрийдсэн гэрт миний өмнө тогтоолыг бүтээн дэлгэрүүлсэн бөлгөө. 16 
Зүгээр та миний нэрийг жигшүүрт болгов. Тус бүр хүн нь дураараа 
тавьсан боол хийгээд шивэгчинээ дахиж буцаан, боолууд хийгээд 
шивэгчид болгон зарав. 17 Тиймийн тул Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Таны тус бүр нь өөрийн ах дүү хийгээд шадар байгчид сул тавигдахыг эс 
дэлгэрүүлэн намайг эс сонсов. Мана. Би таны учир илд хийгээд халдварт 
өвчөн ба зудын эрх сул тавихыг дэлгэрүүлээд, дэлхийн хамаг 
эзэлгүүрдэд хөөгдөхийн тул өгсү хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 18 Тийн 
бөгөөд миний тогтоолоос таван тугалыг хаалгаад түүний ангийн хооронд 
явснаар миний өмнө бүтээсэн тогтоолын үгсийг эс бүтээсэн хүмүүс гэвэл, 
19 Иудегийн ноёд хийгээд Иерусалимын ноёд ба түшмэд хийгээд лам нар 
ба тугалын ангийн хооронд явсан газрын хамаг улсыг 20 Би тэдний 
дайснууд хийгээд тэднийг алахы хүсэгчидийн гарт өгсү. Тийн бөгөөд 
тэдний хүүрүүд нь огторгуйгаар нисэн шувууд хийгээд газрын ангуудын 
тул тэжээл болох буй. 21 Жич би Иудегийн Зидикиа хаан хийгээд түүний 



ноёдыг тэдний дайснууд хийгээд тэдний алахыг хүсэгчид гэвэл, танаас 
хагацсан Вавилоны хааны эрхэд өгсү. 22 Мана. Би зарлиг болж тэднийг 
энэ балгасанд дахин ирүүлэх бөгөөд, тэд нь түүний тус дайлан түүнийг 
аваад, галаар түлэх буй. Тийн бөгөөд би Иудегийн балгадыг хүнгүй 
хоосон болгох буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно.  

Гучин тавдугаар бүлэг.  

1 Иудегийн Зушиа хааны Зихиухим хөвгүүний цагт Жахуагийн Жиримиад 
зарлиг болсон нь ийн; 2 Кикэвтэний гэрт одоод тэдэнд өгүүлж тэднийг 
Жахуагийн гэрийн нэг тасгийн дотор оруулаад, үзмийн ундааг тэдэнд 
уулган өг. 3 хэмээн зарлиг болсонд би Хибэчиннагийн Жиримиа 
хөвгүүний Зэ Ажниа хөвгүүн хийгээд түүний ах дүү нар ба, түүний хамаг 
хөвгүүн хийгээд Кихэвтэний бүхэл аймгийг аваад 4 Жахуагийн гэрт гэвэл, 
бурхны хүн болсон Икдэлиагийн Хкана хөвгүүний хөвгүүдийн тасагт 
оруулав. Тэрхүү тасаг нь Шалумын Мэ Ашиа үүдийг сахигч хөвгүүний 
тасгийн дээр бөлгөө. 5 Тийн бөгөөд би Кихивтэний гэрийн хөвгүүний өмнө 
үзмийн ундаагаар сав хийгээд аягасыг тавиад тэдэнд ийн; Үзмийн ундааг 
уугтун! 6 гэсэнд тэд нь өгүүлрүүн; Бид үзмийн ундааг үл уух буй. Тэр 
юуны тул гэвэл, бидний эцэг болон Кихэвийн Зундав хөвгүүн нь бидэнд 
ийн захируун; Та хийгээд таны хөвгүүд нь үзмийн ундааг мөнхөд бүү 
уугтун! 7 Гэрийг үл үүдэн тариаг үл цацан, үзмийн тариаланг үл тарих 
тэднийг бүү эзлэгтүн! Зүгээр хамаг өдрүүдэдээ оролт болон суусан 
газартаа олон өдрүүдийн аж төрдөгийн тул майхнуудад суугтун! хэмээн 
захив. 8 Энэ мэтээр бид бидний эцэг болсон Кихибний Зундав хөвгүүний 
бидэнд хамаг захиснаар үйлдсэн үйлдсэн буй. Бид хийгээд бидний гэргэс 
ба бидний хөвгүүд хийгээд охид нь хамаг өдрүүдэдээ үзмийн ундааг эс 
уун 9 суухын тул гэрүүдийг эс үүдээд үзмийн тариалан хийгээд тариалан 
ба хөрөнгөч үгүй байсан буй. 10 Харин бид майхнуудад сууж бидний 
Зундав эцгийн бидэнд хамаг захиснаар үйлдсэн буй. 11 Зүгээр Вавилоны 
Нибиридчинар хааны энэ газрын тус ирэх цагт бид ийн; Явъя. 
Клийдтэний цэргийн чуулганаас аюулын шалтагаар хийгээд Сири таны 
цэргийн чуулганаас аюулын шалтагаар Иерусалимд орж сууяа хэмээн 
өгүүлэлцээд бид Иерусалимд суудаг гэв. 12 Тэндээс Жахуагийн зарлиг нь 
Жиримиад ийн; 13 Израйлын бурхан болон чуулганы Жахуа нь ийн 
зарлиг болно. Иудегийн хүмүүс хийгээд Иерсуалимд суугчдад одоод ийн 
өгүүл. Та сургалыг үл аван миний зарлигийг үл сонсох буюу хэмээн 
Жахуа нь зарлиг болно. 14 Үзмийн ундааг бүү уугтун! хэмээн Кихивийн 
Зундав хөвгүүний хөвгүүдээ захисан нь мөн бүтээгдсэн буй гэвэл. Тэд нь 
эдүгээ өдөр болтол үзмийн ундааг эс уун, эцгийн захиаг бүтээв. Харин би 
танд зарлиг болж зүтгэлтээр зарлиг болсон боловч та намайг эс сонсов. 



15 Жич би танд хамаг форофид боолуудаа зүтгэлтээр ялган ийн зарлиг 
болруун; Тус бүр нь өөрийн муу явдлаас буцаж үйлсээ засан, бус бурхдыг 
үл даган бүү зарагдагтун! Тийн бөгөөд та миний танд хийгээд таны эцэг 
нарт өгсөн газарт суух буй хэмээн зарлиг болсон боловч, та эс чагнан 
намайг эс сонссон буй. 16 Кихибын Зундав хөвгүүний хөвгүүд нь өөрийн 
эцгийн захисан захиаг бүтээв. Зүгээр энэ улс нь намайг эс сонсоно. 17 
Тиймийн тул Израйлын бурхан болон чуулганы Жахуа бурхны зарлиг 
болсон нь ийн; Мана. Би Иудегийн хийгээд Иерусалимд хамаг суугчидын 
учир хамаг зарлиг болсон муугаа тэдний дээр ирүүлэх больюу. Тэр юуны 
тул гэвэл, би тэдэнд зарлиг болсон боловч тэд нь эс сонссон буй. Бас би 
тэдэнд дуудсан боловч тэд нь хариу эс өгүүлсэн буй хэмээн зарлиг 
болов. 18 Тийн бөгөөд Жиримиа нь Кихивтэний аймагт ийн; Израйлын 
бурхан болон чуулганы Жахуа нь ийн зарлиг болно. Та өөрийн Зундав 
эцгийн захиаг сонсон түүний хамаг тогтоолуудыг сахин түүний танд хамаг 
захисны ёсоор үйлдсэн буй. 19 Тиймийн тул Израйлын бурхан болон 
чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Кихэвийн Зундав хөвгүүний 
үрсээс миний өмнө байгч хүн нь үргэлжид болох буй хэмээн өгүүлэв.  

Гучин зургадугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Иудегийн Зушиа хааны Зихиуким хөвгүүний дөрөвдүгээр 
жилд Жахуагийн Жиримиад зарлиг болсон нь ийн; 2 Нэг ороомол цаасыг 
аваад, түүний дотор Зушиагийн цагаас эхлэн эдүгээ болтол Израйлын 
учир хийгээд Иудегийн учир ба хамаг улсуудын учир миний чамд хамаг 
зарлиг болсныг бичин үйлд. 3 Хэрвээ тийн болвоос Иудегийн гэр нь 
миний тэдний тус үйлдэхийг зорьсон хорын учир санах буй за. Тийн 
бөгөөд тус бүрийн муу явдлаасаа буцснаар, би тэдний хилэнц хийгээд 
нүглийг өнгөрүүлсүгэй! хэмээн зарлиг болов. 4 Тийн бөгөөд Жиримиа нь 
Нириагийн Фа Рунг хөвгүүнийг дуудав. Фа Рунг ч Жиримиагийн амнаас 
Жахуагийн түүнд хамаг зарлиг болсныг нэг ороомол цаасны дээр бичив. 
Тийн бөгөөд Жиримиа нь Фа Рунгд ийн захируун; Би хаагдаад Жахуагийн 
гэрт ору эс чадна. 6 Харин чи одож улсын сонсоход Жахуагийн гэрийн 
дотор бацагт өдөр миний амнаас бичсэн ороомол цаасаас Жахуагийн 
зарлигийг унштугай! Бас тэдний балгадаас ирсэн хамаг Иудетэнд уншин 
үйлд. 7 Хэрвээ тийн болвоос тэд нь Жахуагийн өмнө мөргөж залбирах 
бөгөөд, тус бүр нь муу явдлаасаа буцах буй за. Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуагийн энэ улсын тус гарсан хилэн нь маш их буй 8 гэсэнд Нириагийн 
Фа Рунг хөвгүүн нь Жиримиа форофидын түүнд хамаг захиснаар үйлдэн, 
Жахуагийн гэрийн дотр Жахуагийн зарлигийн номыг уншив. 9 Тэр юуны 
тул гэвэл, Иудегийн Зушиа хааны Зихуким хөвгүүний тавдугаар жилийн 
есдүгээр сард Иерусалимд байсан хамаг улс хийгээд Иудегийн балгасаас 



ирсэн хамаг улсад Иерусалимын дотор Жахуагийн өмнө бацаг нь 
дэлгэрүүлэгдсэн бөлгөө. 10 Тийн бөгөөд Фа Рунг нь Жиримиагийн үгсийн 
номоос Шафан ном заагчийн Химэриа хөвгүүний тасагт хамаг улсын 
сонсоход уншив. Тэр тасаг ньдээрх хүрээнд Жахуагийн гэрийн шинэ 
хаалгаар орох газрын дэргэд бөлгөө. 11 Тийн бөгөөд Шафаны Хиририа 
хөвгүүний Микиа хөвгүүн нь тэр номноос Жахуагийн хамаг зарлигийг 
сонсоод 12 хааны гэрт одоод ном заагчийн тасагт оров. Тийнхүү Мана. 
хамаг ноёд гэвэл Имишам ном заагч хийгээд Шимиагийн хөвгүүн ба 
Агбурын Илантан хөвгүүн хийгээд Шафаны Химириа хөвгүүн ба 
Хканиагийн Зидикиа хөвгүүн хийгээд хамаг ноёд нь тэнд суун авай. 13 
Тийн бөгөөд Фа Рунгийн улсын сонсоход номыг уншсанд Микиа нь 
сонссон хамаг үгсээ тэдэнд мэдүүлэв. 14 Тийн бөгөөд хамаг ноёд нь 
Күшийн Шилимиа хөвгүүний Ниткиа хөвгүүний Зихухи хөвгүүний Фа Рунг 
илгээн ийн өгүүлрүүн; Улсын суухад тэр уншсан ороомол цаасаа гартаа 
аваад иртүгэй! гэсэнд Фа Рунг ороомол цаасыг гартаа аваад тэдэнд одов. 
15 Тийн бөгөөд тэд нь түүнд ийн; Эдүгээ суугаад бидний сонсоход уншин 
үйлд гэсэнд Фа Рунг нь тэдний суухад уншив. 16 Тийн бөгөөд тэд нь 
хамаг үгсийг сонссоны хойно маш их аюулаар өөр өөрөө харалцаж Фа 
Рунгд ийн өгүүлрүүн; Бид эд хамаг үгсийн учир хаанд мэдүүлэх буй. 17 
хэмээгээд бас Фа Рунгээс асууж ийн; Чи эд хамаг үгсийг Жиримиагийн 
амнаас яаж бичсэнээ бидэнд өгүүл. 18 гэсэнд Фа Рунг нь тэдэнд ийн 
өгүүлрүүн; Тэр нь амаараа эд хамаг үгсийг өгүүлэв. Тийнхүү би бэхээр 
номд бичив. 19 гэсэнд ноёд нь Фа Рунгад өгүүлрүүн; Од, Чи хийгээд 
Жиримиа нь биеэ нуугтун! Хаана байхаа хэнд ч бүү мэдүүлэгтүн! 20 гээд 
хаанд хүрээний дотор оров. Зүгээр тэд нь ороомол цаасыг Илишам ном 
заагчийн тасагт тавиад хамаг үгсийг хааны сонсоход мэдүүлэв. 21 Тийн 
бөгөөд хаан нь ороомол цаасыг авчрахын тул Зихудийг илгээв. Зихуди нь 
түүнийг Илишам ном заагчаас аваад хааны сонсоход хийгээд хааны 
дэргэд байсан хамаг ноёдын сонсоход уншив. 22 Хаан нь есдүгээр сард 
өвлийн тасагт суун авай. Түүний дэргэд газрын дээр гал түлэгдэн авай. 
23 Тийнхүү Зихудийн гурав буюу дөрвөн цаасыг уншсаны хойно хаан нь 
ном заагчийн тонгорогоор ороомол цаасыг огтолоод газарт байгч галд 
бүхэл цаасыг түлтэл галд хаяв. 24 Тийн бөгөөд хаан хийгээд түүний 
боолууд нь эд хамаг үгсийг сонссон боловч эс айж, хувцдаа эс хагалав. 
25 Жич Илнатан хийгээд Дилиа ба Киэриа нь ороомол цаасыг үл түлэхийг 
хаанаас эрсэн боловч хаан нь тэднийг эс сонсов. 26 Зүгээр хаан нь 
Химилагын Жиримиа хөвгүүн хийгээд Ажириалын Сириа хөвгүүн ба 
Абтиалын Шилимиа хөвгүүнд ийн; Фа Рунг ном заагч хийгээд форофидыг 
барагтун! хэмээн захив. Харин Жахуа нь тэднийг нуув. 27 Тийн бөгөөд 
хааны ороомол цаас гэвэл, Фа Рунгийн Жиримиагийн амнаас бичсэн 
үгсиийг түлсэний хойно Жахуагийн зарлиг нь Жиримиад ийн; 28 Дахин 



босож нэг ороомол цаасыг аваад түүний дотор Иудегийн Зихиуким хааны 
түлсэн анханы ороомол цаасанд байсан хамаг үгсийг бичин үйлд. 29 
Тийнхүү Иудегийн Зихуким хаанд ийн өгүүл. Жахуа нь ийн зарлиг болно. 
Чи тэрхүү ороомол цаасыг түлж ийн; Вавилоны хааны эрхгүй ирээд энэ 
газрыг эвдэн түүнээс хүн хийгээд ангуудыг хоосруулах буй хэмээн чи 
юуны тул үүний дотор бичив хэмээн өгүүлсэн буй. 30 Тиймийн тул 
Иудегийн Зихуким хааны учир Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Түүнд 
Давидын ширээний дээр нэг ч суугч үл болох бөгөөд түүний үхсэн бие нь 
өдрийн халуунд хийгээд шөнийн хүйтэнд хаягдах буй. 31 Жич би түүнийг 
хийгээд түүний үрс ба Иудегийн хүмүүсийн дээр нь мэдүүлсэн харин 
тэдний эс хэрэглэсэн хамаг мууг ирүүлэх больюу. 32 хэмээн зарлиг 
болсонд Жиримиа нь бус ороомол цаасыг аваад Нириагийн Фа Рунг ном 
заагчийн хөвгүүнд өгөв. Тэр нь Жиримиагийн амнаас Иудегийн Зихиуким 
хааны галаар түлсэн номын хамаг үгсийг түүний дотор бичив. Жич түүнд 
адил олон үгс нь нэмэгдэв.  

Гучин долдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Зосиагийн Жихикиэ хөвгүүн нь Жихуякамын Кониа 
хөвгүүний оронд хаан болов. Түүнийг Вавилоны Нибуркаднизар хаан нь 
Иуде газарт хаан болов. 2 Зүгээр тэр хийгээд түүний боолууд ба газрын 
улс нь Жахуагийн Жиримиа форофидоор зарлиг болсныг эс сонсов. 3 
Тийн бөгөөд Зидириа хааны Шилимийн Жихузхал хөвгүүн хийгээд Ма А 
Шиа ламыг Жиримиа форофидод илгээн ийн; Эдүгээ миний Жахуа 
бурханд бидний тул залбиртугай! гэв. 4 Жиримиа гэвэл, гянданд 
оруулагдаагүй агаад улсын дунд орон гаран авай. 5 Жич фараугийн 
чуулган нь Египетээс ирсэн бөлгөө. Тийнхүү Иерусалимыг хүрээлсэн 
Кладитан нь тэдний сонсголыг сонсоод Иерусалимын өмнөөс холдсон 
бөлгөө. 6 Тийн бөгөөд Жахуагийн зарлиг нь Жиримиа форофидод ийн; 
Израйлын Жахуа бурхан нь ийн зарлиг болно. 7 Таныг надаас асуухын 
тул илгээсэн Иудегийн хаанд ийн өгүүлэгтүн! Мана. Танд туслахын тул 
ирсэн Фараугийн чуулган нь өөрийн Египет газарт буцах буй. 8 Тийн 
бөгөөд Кладитан нь буцаад энэ балгасны тус тайлж түүнийг аваад галаар 
түлэх буй. 9 Бас Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Кладитан нь биднээс 
одох буй хэмээн баясаа мэхэлж бүү өгүүлэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тэд 
нь үл одох буй. 10 Зүгээр хэрвээ та бээр таны тус тайлагч Кладитны 
бүхэл чуулганыг таслаад тэднээс ямагт шархдуулагдсан хүмүүсийг 
үлдээвч тэдний тус бүр нь өөрийн майхнаас гаран энэ балгасыг галаар 
түлэх бөлгөө хэмээн зарлиг болов. 11 Тийн бөгөөд Кладитны чуулганыг 
фраугийн чуулганаас айснаах Иерусалимын өмнөөс холдсны хойно. 12 
Жиримиа нь улсаас холдон Иерусалимаас Бинземиний газар гарахын тул 



одов. 13 Тийн бөгөөд түүний Бинзиминий хаалганы тэнд байсанд 
харуулын нэгэн түшмэл гэвэл, Хананын Шилими хөвгүүний Уриа хөвгүүн 
нь тэнд байна, Жиримиаг бариад ийн; Чи Кладитанд одно за. 14 хэмээн 
өгүүлсэнд Жиримиа нь ийн; Тэр нь худал буй. Би Кладитанд үл одно 
гэсэн боловч Жириа нь түүнийг эс сонсоод Жиримиаг бариад ноёдод 
аваачив. 15 Тийн бөгөөд ноёд нь Жиримиагийн тус уурлаад түүнийг 
цохиж Зунатан ном заагчийн гэрийн дотор агсан гянданд оруулав. Тэр 
юуны тул гэвэл, тэд нь тэр гэрийг гяндан болгосон бөлгөө. 16 Тэндээс 
Жиримиагийн гянданд хийгээд доорх тасгуудад ороод тэнд олон 
өдрүүдийн туршаар байсны хойно, Жидики хаан нь илгээгээд түүнийг 
авав. 17 Тийн бөгөөд хаан нь гэртээ түүнээс нууцаар асууж ийн; 
Жахуагаас зарлиг буй буюу хэмээн өгүүлсэнд Жирима нь өгүүлрүүн; Буй, 
түүний зарлиг болсон нь ийн; Чи Вавилон хааны гарт өгөгдөх буй. 18 
хэмээгээд Жиримиа бас Жидики хаанд өгүүлрүүн; Би гянданд 
оруулагдахын тул чиний тус хийгээд чиний боолуудын тус ба энэ улсын 
тус ямар бурууг үйлдсэн буюу. 19 Вавилоны хаан нь чиний тус хийгээд 
энэ орны тус үл ирэх буй хэмээн танд форофидолсон форофид нар нь 
хаана буюу. 20 Зүгээр эдүгээ миний эзэн хаан аа! Сонсон хайрла! Миний 
залбирал гэвэл, намайг Зунжан ном заагчийн гэрт үхэхийн тул бүү 
оруулан хайрла гэж чамаас гуйна 21 гэсэнд Жидикиа хааны захиснаар 
улс нь Жиримиаг гянданы хүрээнд оруулаад, талхыг баригчдын зээлээс 
өдрийн нэгэн талхыг түүнд өгөн, балгасанд байсан хамаг талхыг дуустал 
өгөв. Тийнхүү Жиримиа нь гянданы хүрээнд байв.  

Гучин наймдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жиримиагийн хамаг улсад өгүүлсэн үгс гэвэл, 2 Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Энэ балгасанд байгч хүн нь илдээр хийгээд зудаар 
ба, халдварт өвчнөөр үхэх буй. Зүгээр Клийдтэнд гарагч хүн нь амьд байх 
бөгөөд түүний амь нь олз мэт түүнд өгөгдөх бөгөөд, тэр нь амьд байх буй. 
3 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Энэ балгас нь Вавилоны хааны 
чуулганы эрхэд эрхгүй өгөгдөх бөгөөд, тэр нь түүнийг авах буй хэмээн 
өгүүлснийг Матаны Шифиэ хөвгүүн хийгээд Фа Шурын Кидилиэ хөвгүүн 
ба Шимимиэгийн Зуким хөвгүүн хийгээд Мэлкиэгийн Фалиур хөвгүүн нь 
сонсоод 4 тэд ноёд нь хаанд ийн; Энэ хүн нь үхүүлэгдэх болтугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, тэр нь эд үгсийг өгүүлэхээр энэ балгасанд байгч цэрэг 
улсын гар хийгээд хамаг улсын гарыг сулруулна. Үнэхээр энэ хүн нь энэ 
улсын сайныг эс хүсэн, тэдний тэдний хорыг хүснэ. 5 гэсэнд Зидириэ хаан 
нь ийн өгүүлрүүн; Мана. Тэр нь таны эрхэд буй гэвэл хаан нь таны тус 
юуг ч бүтээгч бус буй 6 гэсэнд тэд нь Жиримиаг аваад Химилигийн 
Мэлкиэ хөвгүүний гянданы хүрээнд байгч худагт оруулаг Жиримиаг 



аргамжаар буулгав. Тэр худаг нь усгүй болоод шаварт бөлгөө. Тийнхүү 
Жиримиа нь шаварт шингэв. 7 Тийн бөгөөд хааны гэрт түшэл болсон Күс 
газрын Ибитлилих нь Жиримиагийн худагт оруулагдсаныг сонсоод, хааны 
биоман хаалганд суусан ахуйд 8 Ибитлилих нь хааны гэрээс гараад 
хаанд ийн өгүүлрүүн; 9 Миний эзэн хаан аа! Эд хүмүүс нь Жиримиа 
форофидыг худагт оруулж үйлдсэнээр бүрнээр бурууг үйлдсэн буй. Тэр 
юуны тул гэвэл, балгасанд талхгүй болсны тул тэр нь өлсгөлөнгөөр тэнд 
үхэх буй за 10 хэмээн өгүүлсэнд хаан нь Күс газрын Ибитилилихид яахин 
ийн гучин хүнийг аваад Жиримиа форофидын үхэхээс урьд худгаас 
гаргатугай! 11 гэсэнд Ибитилилих нь өөртэй хүмүүсийг аваад, хааны 
сангийн гэрээс доор байгч тасагт ороод тэндээс гарсан элэгсэн хуучин 
бүсийг аваад аргамжуудаар Жиримиа хүртэл худагт буулгав. 12 Жич Күс 
газрын Ибитилилих нь Жиримиад өгүүлрүүн; Эдүгээ эд гарсан элэгдсэн 
хуучин бүсийг царвууныхаа доор аргамжийн доогуур тавьтугай! гэсэнд 
Жиримиа нь түүнчлэн үйлдэв. 13 Тийнхүү тэд нь Жиримиаг аргамжаар 
татан худгаас авав. Тэндээс Жиримиа нь гянданы хүрээнд байв. 14 Тийн 
бөгөөд Зидикиэ нь илгээгээд Жиримиаг Жахуагийн гэрт байгч 
гуравдугаар үүдэнд өөрийн өмнө ирүүлэв. Тийн бөгөөд хаан нь 
Жиримиад ийн; Би чамаас нэг юмыг асууна. Надаас юуг ч бүү нуу. 15 
гэсэнд Жиримиа нь Зидикиэд өгүүлрүүн; Хэрвээ би чамд өгүүлэх бөгөөс, 
чи намайг эрхгүй алах биш үү. Бас хэрвээ би чамд зөвлөх бөгөөс чи 
намайг үл сонсох биш үү. 16 гэсэнд Зидикиэ хаан нь Жиримиад нууцаар 
тангараглаж ийн; Бидэнд энэ сүнсийг бүтээгч Жахуа амьд буй. Би чамайг 
үл үхүүлэн, чамайг үхүүлэхийг туршигч эд хүмүүсийн гарт үл өгсү. 17 
гэсэнд Жиримиа нь Зидикиэ хаанд өгүүлрүүн; Израйлын бурхан болон 
чуулганы Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; Үнэхээр хэрвээ чи 
Вавилоны хааны ноёдод гарах бөгөөс эл. Чи амьд байх бөгөөд, энэ 
балгас нь галаар үл түлэгдэх буй. Харин чи хийгээд чиний гэр нь байх 
буй. 18 Зүгээр хэрвээ чи Вавилоны хааны ноёдод үл гарах бөгөөс эл, энэ 
балгас нь Клийдтэний гарт өгөгдөх бөгөөд, тэд нь түүнийг галаар түлэх 
буй. Бас чи тэдний гараас үл тонилох буй 19 гэсэнд Зидикиэ нь 
Жиримиад өгүүлрүүн; Би Клийдтэнд одсон Иудетэнээс айна. Тэд нь 
намайг тэдний гарт өгч элэглэх буй. 20 Хэмээн өгүүлсэн Жиримиа нь 
өгүүлрүүн; Тэд нь чамайг үл өгөх буй. Миний чамд өгүүлсэн гэвэл 
Жахуагийн зарлигийг сонсон хайрла. Тийн болвоос чамд сайн болох 
бөгөөд чи амьд байх буй. 21 Хэрвээ чи гарахаа үл зөвшөөх бөгөөс 
Жахуагийн над үзүүлсэн нь ийн; 22 Мана. Иудегийн хааны гэрт үлдсэн 
хамаг эмс нь Вавилоны хааны ноёдод гаргагдаад ийн; Чамтай эвт 
байгчид нь чамайг явуулж дайлсан буй. Чи хөлийн шаварт шигдсэнд тэд 
нь буцсан буй хэмээн өгүүлэх буй. 23 Бас чиний гэргэс хийгээд хүүхэд нь 
Клийдтэнд гаргагдах бөгөөд, чи ч тэдний гараас үл тонилол Вавилоны 



хааны гараар баригдах буй. Жич энэ балгас нь галаар түлэгдэх буй. 24 
гэсэнд Зидикиэ нь Жиримиад ийн өгүүлрүүн; Эд үгсийг хэнд ч бүү мэдүүл. 
Тийн болвоос чи үл үхэх буй. 25 Зүгээр хэрвээ ноёд нь миний чамтай 
хэлэлцсэнийг сонсож, чамд ирээд ийн; Хаанд өгүүлсэнээ бидэнд 
мэдүүлэн, хааны чамд өгүүлсэнийг мэдүүлэн, биднээс үл нуу. Тийнхүү 
бид чамайг үл үхүүлэх буй 26 хэмээн өгүүлэх бөгөөс тэдэнд ийн; Миний 
тэнд үл үхэхийн тул намайг Зунтаны гэрт үл хориулан хайрла! хэмээн би 
хааныг гуйв хэмээн өгүүлтүгэй! гэв. 27 Тэндээс хамаг ноёд нь Жиримиад 
ирээд түүнээс асуув. Тийн тэр нь хааны түүнд захисан хамаг үгсээр 
өгүүлэв. Тийн бөгөөд тэд бус юуг ч эс өгүүлэв. Тэр юуны тул гэвэл, хэрэг 
нь эс мэдэгдэв. 28 Тийн бөгөөд Жиримиа нь гянданы хүрээнд 
Иерусалимын автсан цаг болтол байж Иерусалимын автсан цагт тэнд 
байсаар бөлгөө.  

Гучин есдүгээр бүлэг.  

1 Иудегийн Зидикиэ хаана есдүгээр жилийн аравдугаар сард Вавилоны 
Нибиридчинар хаан хийгээд түүний бүхэл чуулган нь Иерусалимын тус 
ирээд түүнийг хүрээлэв. 2 Зидикиэгийн арван нэгдүгээр жилийн 
дөрөвдүгээр сарын есдүгээр өдөр балгас нь эвдэгдэн дарагдав. 3 Тийн 
бөгөөд Вавилоны хааны хамаг ноёд гэвэл Нирхэл Шэрижэр хийгээд 
самагар Нибу ба, Саршикум хийгээд Рэбсэрис Нирхэл Шэрэжир хийгээд 
Рабиах ба, Вавилоны хааны бус хамаг ноёд нь ороод, дунд хаалганд 
суулцав. 4 Тийн бөгөөд Иудегийн Зидикиэ хаан хийгээд хамаг цэргийн 
хүмүүс нь тэднийг үзээд дутааж, балгасаас хаан цэцэрлэгийн зүгээр хоёр 
хэрмийн хооронд байгч хаалгаар шөнийн цагт гарч, тал газрын зүгт одов. 
5 Тийн бөгөөд Клийдтэний чуулган нь тэднийг нэхэж, Зидикиэг 
Зирикүгийн талд гүйцэж бариад, Хнамун газрын Риблэд байсан Вавилон 
Нибиридчинар хаанд авчрав. Тийнхүү тэр нь Зидикиэг шүүв. 6 Бас 
Вавилоны хаан нь Зидикиэгийн хөвгүүнийг түүний нүдний өмнө Риблэд 
алав. Бас Вавилоны хаан нь Иудегийн хамаг тэргүүлэгчидийг алаад 7 
Зидикиэгийн нүдийг сохлоод түүнийг зэс гинжээр гинжилж, Вавилонд 
аваачив. 8 Тийн бөгөөд Клийдтэн нь хааны гэр хийгээд улсын гэрүүдийг 
галаар түлж, Иерусалимын хэрмүүдийг эвдэв. 9 Жич харуулчидийн 
тэргүүлэгч болсон Нибужаратан нь балгасанд үлдсэн улс хийгээд түүнд 
урваж ирэгчид ба бус үлдсэн улсыг Вавилонд аваачив. 10 Зүгээр 
харуулчидын Нибужаратан тэргүүлэгч нь доорд үгээгүү улсыг Иудегийн 
газарт орхиж үзмийн тариалангууд хийгээд тариалангуудыг тэр цагт 
тэдэнд өгөв. 11 Вавилоны Нибуридчинар хаан гэвэл харуулчдын 
Нибужаратан тэргүүлэгчид Жиримиагийн учир захисан бөлгөө. 12 
Түүнийг аваад сайтар гамнан, түүнд хорыг бүү үйлд. Харин түүний чамд 



хамаг үйлдэхийн ёсоор түүнд үйлд. 13 гэсэнд харуулчидын Нибужаратан 
тэргүүлэгч хийгээд Нибушишфан ба Зэбсэрис хийгээд Иркэл Сэрижэр ба 
Рублах хийгээд Вавилоны хааны хамаг түшмэд нь илгээгээд 14 
Жиримиаг гянданы хүрээнээс аваад түүнийг Шафаны Ахиким хөвгүүний 
Хитлиэ хөвгүүнд гэртээ удирдалын тул өгөв. Тийнхүү тэр нь улсын дунд 
суув. 15 Тийнхүү Жиримиагийн гянданы хүрээнд хаагдан атал Жахуагийн 
түүнд зарлиг болсон нь ийн; 16 Одоод Күс газрын Ибитилилихд ийн 
өгүүл. Израйлын бурхан болон чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Мана. Би энэ балгасны тус сайн тус бус уу. Харин хорын тул зарлиг 
болсноо бүтээх буй. Тэр нь чиний өмнө тэр өдөр бүтэх буй. 17 Зүгээр би 
тэр өдөр чамайг аврах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. Тийн бөгөөд 
чи хэнээс айгчид тэдний гарт үл өгөгдөх буй. 18 Харин би чамайг эрхгүй 
аврах бөгөөд, чи илдээр үл унгаагдах буй. Чиний амь нь чамд олз болон 
өгөгдөх буй. Тэр юуны тул гэвэл, чи над итгэв хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болно.  

Дөчдүгээр бүлэг.  

1 Харуулчидын Нибичаратан тэргүүлэгчийн Жиримиаг аваад Рэмээс 
тавьсаны хойно Жахуа нь Жиримиад зарлиг болов гэвэл Иуде хийгээд 
Иерусалимын олз болон Вавилонд аваачигдсан бүгдээрийн дунд 
Нибучаратан нь түүнийг гинжээр гинжилж авсан бөлгөө. 2 Тийн бөгөөд 
харуулчидын тэргүүлэгч нь Жиримиаг аваад түүнд ийн өгүүлэв. Чиний 
Жахуа бурхан нь энэхүү орны тус энэ зовлонг зарлиг болсон буй. 3 Тийн 
бөгөөд Жахуа нь бүтээж зарлиг болсноороо үйлдсэн буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, та Жахуагийн тус нүглийг үйлдээд түүний дууг эс сонсов. Тиймийн 
тул энэ хор нь тантай учралдав. 4 Тийн бөгөөд Мана. би чиний гарт байгч 
гинжээс чамайг эдүгээ өдөр сул тавив. Хэрвээ чи надтай Вавилонд 
явалцахад дуртай болвоос иртүгэй! Тийнхүү би чамай сайтар ганах буй. 
Зүгээр хэрвээ надтай Вавилонд явалцах нь тааламжгүй болвоос 
зогстугай! Мана. Бүхэл газар нь чиний өмнө буй чамд хааш одоход сайн 
хийгээд зөв болвоос, тийш одтугай! 5 хэмээгээд бас түүний хариу 
өгүүлэхээс урьд ийн өгүүлрүүн; Үнэхээр Шафаны Ахиким хөвгүүний 
Кидлиэ хөвгүүнд буцтугай! Түүнийг Вавилоны хаан нь Иудегийн балгадын 
тэргүүлэгч болгов. Тийн бөгөөд түүнтэй улсын дунд байтугай! Эсвэл чамд 
хааш одоход сайн болвоос тийш одтугай! хэмээгээд харуулчидын 
тэргүүлэгч нь түүнд хүнс хийгээд анг өгөөд явуулав. 6 Тийн бөгөөд 
Жиримиа нь Ахикимын Кидлиэ хөвгүүнд Мичва хүртэл одоод түүнтэй 
газарт үлдсэн улсын дунд суув. 7 Тийн бөгөөд тал газарт байсан цэргийн 
хамаг түшмэд хийгээд тэдний хүмүүс нь Вавилоны хааны Акикимын 
Кидлиэ хөвгүүнийг газрын тэргүүлэгч болгоод, түүний эрхийн доор 



Вавилонд олз болохын тул эс аваачин эр хийгээд эм хүмүүс ба хүүхэд 
гэвэл үгээгүү ядуунуудыг тушаан өгсөнийг сонсоод, тэд гэвэл 8 
Нитниагийн Ишмиал хөвгүүн хийгээд Кэриэгийн Зухнал ба Зунтан хөвгүүн 
хийгээд Тахумидын Сириа хөвгүүн ба Нитуфитний Иви хөвгүүн хийгээд 
Ма А Ктийн аймгийн Зижниа хөвгүүн хийгээд тэдний хүмүүс нь Мичва 
хүртэл Кидлиэд одов. 9 Тийн бөгөөд Шафаны Ахиким Кидлиэ хөвгүүн нь 
тэдэнд хийгээд тэдний хүмүүст тангараглаж өгүүлрүүн; Килдиэ танд 
зарагдахаас бүү айгтун! Та энэ газарт сууж Вавилоны хаанд зарагдах 
бөгөөс танд сайн болох буй. 10 Миний учир гэвэл, би бидэнд ирэх 
Клийдтэний өмнө байхын тул Мичвэгийн дотор суув. Харин та үзмийн 
ундаа хийгээд зуны жимс ба тосыг хурааж өөрийн савасын дотор агуулж, 
эдэлсэн балгаддаа суугтун! гэв. 11 Бас Маув газарт хийгээд Аммунтантай 
ба Идум хийгээд хамаг газдад байсан Иудетэн нь Вавилоны хааны Иудед 
нэг үйлтгэлийг үйлдээд Шафаны Ахиким хөвгүүний Кидлиэг тэдний дээр 
түшмэл болгосныг сонсоод, гаргагдсан хамаг газдаасаа буцаж Иудегийн 
газрын Мичвад байсаа Кидлиэд ирэлцэв. Тийн бөгөөд тэд их үзмийн 
ундаа хийгээд зуны жимсийг хураав. 13 Тийнхүү Кириэний Зудтан хөвгүүн 
хийгээд тариалангуудад байсан цэргийн хамаг түшмэд нь Мичвад 
Кидмиэд ирээд, түүнд өгүүлрүүн; 14 Аммунтаны Фа Лис хаан нь чамайг 
алахын тул Ниткиэгийн Ишмиэл хөвгүүнийг илгээсэн буй хэмээн чи магад 
мэднэ гэсэн боловч Ахакимын Кидлиэ хөвгүүн нь тэдэнд эс итгэв. 15 
Тэндээс Кириэгийн Зудтан нь Кидлиэд Мичвагийн дотор нууцаар ийн 
өгүүлрүүн; Ниткиэ ийн; Ишмиэл хөвгүүнийг алахын тул намайг тавин 
хайрла. Тийн боловч хэн ч үл мэдэх буй. Тэр юуны тул чамайг алах 
бөгөөд, чамд хураагдсан хамаг нь тараагдах ба, Иудегийн дотор үлэгсэд 
нь эвдрэх буюу. 16 гэсэн боловч Ахикимын Кидлиэ нь Кириэгийн Зудтанд 
ийн; Энэ үйлийг бүү үйлд. Чи эрхгүй Ишмиэгийн учир худлаар өгүүлнэ 
гэв.  

Дөчин нэгдүгээр бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд долдугаар сард хааны үрсээс болсон Имишимийн Киткиэ 
хөвгүүний Ишмиэл хөвгүүн хийгээд хааны их түшмэд ба, түүнтэй арван 
хоёр хүн нь Мичвад Ахакимын Кидлиэ хөвгүүнд ирээд тэнд Мичвад идээг 
хамтаар идэлцэв. 2 Тийн бөгөөд Нитниэгийн Ишмиэл хөвгүүн хийгээд 
түүнтэй байсан арван хүн нь босоод Шафаны Ахаким хөвгүүний Зидлиэ 
хөвгүүн гэвэл, Вавилоны хааны газрын тэргүүлэгч болгосныг илдээр 
цавчин алав. 3 Жич Ишмиэл нь Кидлиэтэй Мичвад байсан хамаг 
Иудетэний хийгээд тэнд олдсон хамаг цэргийн Килдиэтэнийг алав. 4 Тийн 
бөгөөд түүний Кидмиэг алсанаар хоёр өдрийн өнгөрсний хойно түүний 
учир хэн ч эс мэдэн атал 5 Шифимээс хийгээд Шилугаас ба, Сэмэриэгээс 



сахалгүй болоод хагалагдсан хувцаст хийгээд огтлогдсон биет наян хүн 
нь гэртээ өргөлүүд хийгээд анхилах үнэртэнийг өргөж, Жахуагийн гэрт 
авчирахын тул ирэв. 6 Тийн бөгөөд Нитниэгийн Ишмиэл хөвгүүн нь 
тэднийг угтахын тул Мичвагаас гарч уйлан одоод, тэдэнд хүрээд 
өгүүлрүүн; Ахакимын Кидлиэ хөвгүүнд ирэгтүн! 7 хэмээгээд тэдний 
балгасны дунд хүрсэнд Нитниэгийн Икмиэл хөвгүүн хийгээд түүнтэй 
байсан хүмүүс нь тэднийг алаад худагт хаяв. 8 Зүгээр тэднээс арван хүн 
нь Ишмиэлд өгүүлрүүн; Биднийг бүү ал. Тэр юуны тул гэвэл, хөдөөд 
хадгалагдсан буудай хийгээд арвай ба тос хийгээд бал нь бидэнд буй 
гэсэнд тэр нь зогсож тэднийг ах дүү нартай тэднийг эс алав. 9 Тэр худгийг 
Аша хаан нь Израйлын Фа Аша хаанаас айгаад үйлдсэн бөлгөө. Түүнд 
Ниткиэгийн Ишмиэл хөвгүүн нь Кидлиэтэй хамтаар алсан хамаг 
хүүрүүдийг хаяж Ишмиэл ч алагдсанаар дүүрэв. 10 Тийн бөгөөд Ишмиэл 
нь Мичвад байсан хамаг үйлдсэн улс гэвэл, хааны охид хийгээд 
харуулчидын Нибучаратан тэргүүлэгчийн Ахакимын Кидлиэн эрхийн доор 
өгсөн Мичвад үлдсэн улсыг олз болгов. Бас Ниткиэгийн Ишмиэл нь 
тэднийг олз болгоод Аммунтанд одоход хамаг түшмэд нь Нитниэгийн 
Ишмиэл хөвгүүний хамаг үйлдсэн муугийн учир сонсоод 12 хамаг 
хүмүүсийг аваад Нитниэгийн Ишмиэл хөвгүүний тус дайлахын тул одоод 
Кибиунгад байгч их усны тэнд гүйцэв. 13 Тийн бөгөөд Ишмиэлтэй байсан 
хамаг улс нь Кириэгийн Зуднан хийгээд түүнтэй байсан цэргийн хамаг 
түшмэдийг үзээд баясав. 14 Тийнхүү Ишмиэлийн Мичвагаас хамаг олз 
болсон улс нь эргэж Кириэгийн Зуднан хөвгүүнд буцав. 15 Зүгээр 
Нитниэний Ишмиэл хөвгүүн нь найман хүнтэй Зуднанаас дутааж 
Аммунтанд одов. 16 Тийн бөгөөд Кириэний Зуднан хөвгүүн хийгээд 
түүнтэй байсан хамаг цэргийн түшмэд нь хамаг үлдсэн улс гэвэл, 
Китниэгийн Ишмиэл хөвгүүний, Ахакимын Кидлиэ хөвгүүнийг алсаны 
хойно түүнээс аваад Кибиунгээс буцаасан хүчит цэргүүд хийгээд эмс ба, 
хүүхэд хийгээд зарц нарыг Мичвагаас аваад 17 цааш одоод Египетэд 
одохоор Бидлихимийн дэргэд байгч Клихим нутагт суув. 18 Тэр гэвэл 
Клийтэний учир бөлгөө. Тэр юуны тул гэвэл, Ниткиэгийн Ишиэл хөвгүүний 
Вавилоны хааны газрын дээр тэргүүлэгч болсны Ахакимын Кидлиэ 
хөвгүүнийг алсны тул тэд нь тэднээс айв.  

Дөчин хоёрдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд цэргийн хамаг түшмэд хийгээд Гэриэгийн Зоханан хөвгүүд 
ба Хумаяагийн Зижаниа хөвгүүд хийгээд хамаг улсын багас ч ихэс ч 
ойртож, 2 Жиримиа форофидод ийн; Бидний доорд гуйлгыг тогтоож аван, 
бидний тул чиний Жахуа бурханд залбиран хайрлан, тэр юуны тул гэвэл, 
бид чиний үзсэнээр олноос бага үлдээл болов. 3 Бидний явах зам 



хийгээд үйлдэх үйлийг бидэнд мэдүүлэхийн учир чиний Жахуа бурханд 
бидний тул залбиран хайрла! 4 гэсэнд Жиримиа форофид нь тэдэнд ийн; 
Би сонсов. Мана. Би таны өгүүлснээр таны Жахуа бурханд залбирсу. 
Тийн бөгөөд Жахуагийн танд ямар хариу зарлиг болохыг би танд 
мэдүүлсү. Би танаас юуг ч үл нуугсу. 5 гэсэнд тэд нь Жиримиад 
өгүүлрүүн; Жахуа нь бидний хооронд үнэн итгэлт гэрч болох болтугай! 
Хэрвээ чиний Жахуа бурхан нь юуг ч бидэнд мэдүүлэхүйеэ чамайг илгээх 
бөгөөс бид түүнчлэн үйлдэх буй. 6 Тэр нь сайн буюу муу буюу. Бид 
чамайг өөрийг Жахуа бурханд илгээгээд түүний дууг сонсох буй гэвэл, 
бидний Жахуа бурхныхаа дууг сонсоход бидэнд сайн болох буй за гэлээ. 
7 Тийн бөгөөд арван өдөр өнгөрсний хойно Жахуа нь Жиримиад зарлиг 
болов. 8 Тэндээс тэр нь Гириэгийн Зоханан хөвгүүд хийгээд түүнтэй 
байсан цэргийн хамаг түшмэд ба улсын багас хийгээд ихэс бүгдээрийг 
дуудаад тэдэнд гэвэл, түүний өнө таны гуйлгыг өргөхийн тул та намай 
илгээв. 10 Тэр нь ийн; Хэрвээ та үнэхээр энэ газарт байх бөгөөс тарьж үл 
сугалах буй. Тэр юуны тул гэвэл, би танд үйлдсэн муугийнхаа учир 
гэмших буй. 11 Таны айсан Вавилоны хаанаас бүү гэвэл, би таныг 
тонилгохын тул хийгээд түүний гараас аврахын тул тантай буй. 12 Бас би 
танд өршөөлийг үзүүлсү. Тийнхүү тэр нь таныг хайрлаж, таны газарт 
таныг буцаах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 13 Зүгээр хэрвээ та ийн; 
Биднээр энэ газарт үл суун таны Жахуа бурхны дууг үл сонсох буй. 14 
Тийн бус харин бид Египет газарт одож дайныг үл өлсөж, тэнд суух буй 
хэмээн өгүүлэх бөгөөс эл. 15 Эдүгээ ч Иудегээс үлэгсэд ээ! Жахуагийн 
зарлигийг сонсогтун! Израйлын бурхан болон чуулгадын Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Хэрвээ та Египет газарт орохуйяа эрхгүй зориглон, 
тэнд суухуйяа одох бөгөөс, 16 Таны айсан илд нь Египет газрын тэнд 
таныг гүйцэж, таны айсан зуд нь таныг Египетийг тэнд халдан дагах 
бөгөөд та тэнд үхэх буй. 17 Египетэд суухын тул тэр тийш зориглосон 
хамаг хүмүүст энэ мэт бүтэх гэвэл, тэд нь илдээр хийгээд зудаар ба 
халдварт өвчнөөр үхэх буй. Тэднээс нэг нь ч үл байж, миний тэдний тус 
ирүүлэх хороос үл тонилох буй. 18 Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын бурхан 
болон чуулгадын Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Миний уур хийгээд 
хилэн нь Иерусалимд суугчдын тус асгагдсан мэт түүнчлэн таны Еипетэд 
орохуйд миний хилэн нь таны тус асгагдах буй. Тийнхүү та олхион дэмий 
чалчаа үг үг хийгээд гайхамшиг ба хараал хийгээд ичгүүр болоод энэ 
орон захиж үл үзэх буй. 19 Иудегээс үлдэгсэд ээ! Жахуагийн таны учир 
зарлиг болсон гэвэл, Египетэд бүү одогтун! хэмээн та үнэхээр мэдэх буй. 
Тэр юуны тул гэвэл, би танд эдүгээ өдөр үүнийг гэрчилсэн буй. 20 Та 
өөрийн Жахуа бурханд намайг илгээж ийн; Бидний Жахуа бурханд 
бидний тул залбиран үйлд. Тийн бол бид өөрийн Жахуа бурхны хамаг 
зарлиг болохоор чиний бидэнд өгүүлэхэд үйлдсү гээд эрхгүй өөрөөр 



зүрхэнд мэхийг үйлдсэн буй. 21 Тийн бөгөөд би танд эдүгээ өдөр 
өгүүлсэн боловч та өөрийн Жахуа бурхны дууг эс сонсож, түүний танд 
илгээж мэдүүлснийг эс сонссон буй. 22 Тиймийн тул эдүгээ та одож 
суухуйяа сонгосон газартаа илдээр хийгээд зудаар ба халдварт өвчнөөр 
үхэх буй хэмээн үнэхээр мэдэгтүн! хэмээн зарлиг болов.  

Дөчин гуравдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жиримиагийн хамаг улсад тэдний Жахуа бурхны хамаг 
зарлиг болсон гэвэл, тэдний Жахуа бурхны тэдэнд захиулсан эд хамаг 
зарлигуудыг өгүүлж дууссанд 2 Хошиаийн Зижириа хөвгүүн хийгээд 
Гириягийн Зоханан хөвгүүд ба хамаг омгорхог хүмүүс нь Жиримиад 
өгүүлрүүн; Чи худлаар өгүүлнэ. Египетэд суухын тул бүү одогтун! хэмээн 
өгүүлэхийн тул бидний Жахуа бурхан нь чамайг эс илгээв. 3 Зүгээр 
Гладитны биднийг алахын тул хийгээд Вавилонд олз болгон аваачихын 
тул Нириагийн ба Рон хөвгүүн нь биднийг тэдний гарт өгөхүйеэ чамайг 
бидний тус эсэргүүцүүлнэ гэлээ. 4 Тийн бөгөөд Гириегийн Зоханан 
хөвгүүд хийгээд цэргийн хамаг түшмэд ба хамаг улс нь Иудегийн газарт 
суухын учир Жахуагийн дууг эс сонсов. 5 Зүгээр Гириегийн Зоханан 
хөвгүүн хийгээд цэргийн түшмэд нь хамаг үлдсэн Иуде гэвэл, 6 Тэдний 
тараагдсан хамаг газруудаас Иудегийн газарт суухын тул буцсан эрс 
хийгээд эмс ба хүүхэд хийгээд хааны охид ба харуулчдын Нивзардан 
тэргүүлэгийн Жихигимийн Хидалиа хөвгүүдтэй үлдэгсэд хийгээд 
Жиримиа форофид хийгээд Нириагийн ба Рон хөвгүүнийг аваад, 7 Египет 
газарт одов. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь Жахуагийн дууг эс сонссон 
бөлгөө. Тийн бөгөөд тэд нь Тахваних хүртэл хүрэв. 8 Тийн бөгөөд 
Жахуагийн зарлиг нь Жиримиад Тахванист ийн; 9 Гартаа их чулуудыг 
аваад, Тахванист байг Фараугийн гэрийн орох газрын дэргэд тоосгыг 
шатаах гауд байгч шаврын доторо Иудегийн хүмүүсийн өмнө нуугаад 
тэдэнд ийн; 10 Израйлын бурхан болон чуулгадын Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Мана. Би бээр илгээн миний боол болсон Вавилоны 
Ниваднизар хааныг аван, түүний ширээг миний нуусан эд чулуудын дээр 
тавих бөгөөд тэр нь тэдний дээр өөрийн сүртэй майхныг барих буй. 11 
Тийн бөгөөд тэр нь ирээд Египет газрыг таслан үхүүлэгдэхнүүдийг 
үхүүлэн, олз болгогсохуудыг олз болгон, илдэнд таслагдахуудыг илдээр 
таслах буй. 12 Бас би Египетийн бурхны гэрүүдийн дотор галыг шатаах 
буй. Тийнхүү тэр нь тэднийг түлж олз болгон аваачин, хоньчин нь хувцсаа 
өмсдөг мэт түүнчлэн тэр нь Египет газрыг биедээ өмсөх буй. Тийнхүү тэр 
нь тэднээс эвтэйгээр гарах буй. 13 Бас тэр нь Египет газарт байгч нарны 
гэрийн хөргүүдийг эвдэн, Египетийн бурхдын гэрийг галаар түлэх буй.  

Дөчин дөрөвдүгээр бүлэг.  



1 Египет газарт гэвэл, Мигидалд хийгээд Тахванист ба Нөвд хийгээд 
Патрус газарт суугч хамаг Иудетний учир Жиримиад зарлиг болсон нь 
ийн; 2 Израйлын бурхны болон чуулгадын Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Та миний Иерусалиын хийгээд Иудегийн хамаг балгадын тус 
ирүүлсэн хамаг хорыг үзсэн буй гэвэл, тэд нь эдүгээ өдөр хоосон буй 
бөгөөд тэдний дотор суугч үгүй буй. 3 Үүний шалтгаан гэвэл, 
хилэгнүүлэхүйеэ мууг үйлдэж, тэдний хийгээд таны ба таны эцэг нарын 
эс тавьсан бус бурхдад анхилах үнэртэн шатааж үйлдсэний тул буй. 4 
Бас би танд хамаг форофид боолуудыг илгээн, зүтгэлтэйгээр илгээн ийн; 
Энэ миний өшөөлдөг бузар үйлийг бүү үйлдэгтүн! хэмээн зарлиг болов. 5 
Зүгээр тэд нь эс сонсон, хилэнцээсээ буцах хийгээд бусад бурхдад 
анхилах үнэртнийг үл шатаахыг эс чагнав. 6 Тиймийн тул миний хилэн 
хийгээд уур нь асгагдан, Иудегийн балгад хийгээд Иерусалимын 
зээлүүдийн тус халуун болов. Тийн бөгөөд тэд нь эдүгээ өдөр болтол 
хоосон хийгээд эвдрэл болов. 7 Тиймийн тул эдүгээ Израйлын бурхад 
болон чуулгадын Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Та юуны тул өөрийн 
сүнсний тус их хорыг үйлдэн, өөрийн дундаас эр хийгээд эм ба хүүхэн 
хийгээд нялх хүүхнийг Иудегийн дундаас таслан үлдэгдлийг ч үл үлдээх 
буюу. 8 Та биеэ огтлоод, газрын хамаг улсын дунд бузар хийгээд ичгүүр 
болохын тул өөрийн гарын үйлдвэрээр гэвэл, Египет газарт суухын тул 
одоод, тэнд бусад бурхдад анхилах үнэртнийг шатааснаар намайг 
хилэгнүүлнэ. 9 Та Иудегийн гэрт хийгээд Иерусалимын зээлүүдэд таны 
эцэг нарын хилэнцэс хийгээд Иудегийн хаадын хилэнцэс ба тэдний 
хэрээсийн хилэнцэс хийгээд өөрийн хилэнцэс ба таны хэрээсийг 
хилэнцэс үйлдсэнийг мартсан буюу. 10 Тэд нь эдүгээ өдөр болтол эс 
гэмшин, эс айн, миний таны өмнө хийгээд таны эцэг нарын өмнө 
тогтоосон тогтоол хийгээд захиануудаар эс явсан буй. 11 Тиймийн тул 
Израйлын бурхан болон чуулгадын Жахуа бурхан нь ийн; Мана. Би бүхэл 
Иудег эвдэхийн тул нүүрээ муугийн тул таны тус тавьсу. 12 Жич би 
Иудегээс үлдэгсэд гэвэл Египет газарт суухын тул одохуйяа зоригтон 
таныг авах бөгөөд тэд бүгдээр Египет газарт хоосрох буй. Тэдний багас 
хийгээд ихэс нь илдээр унагагдаж өлсгөлөнгөөр хоосрох бөгөөд илдээр 
хийгээд зудаар үхүүлэгдэх буй. Тийн бөгөөд тэд нь олхион дэмий чалчаа 
үг хийгээд гайхамшиг ба хараал хийгээд ичгүүр болох болой. 13 Тийн 
бөгөөд би Иерусалимыг засаласан мэт түүнчлэн Египет газарт суугчдыг 
илдээр хийгээд зудаар ба халдварт өвчнөөр засагдах буй. 14 Тийнхүү 
Иудегээс үлдээгээд Египет газарт суухын тул одсоноос хийгээд Иудегийн 
газарт суухын тул буцахыг хүсэгчдээс нэг нь ч үл тонилж үл үлдэх буй. 
Тэр юуны тул гэвэл, ямагт тогтоосон нь буцах буй. 15 гэж өгүүлсэнд 
өөрийн хэрээсийн бус бурхдад анхилах үнэртнийг шатаахыг мэдсэн 
хамаг хүмүүс хийгээд дэргэд байсан хамаг эмс ба Египет газрын Батруст 



суусан нь чуулган болсон хамаг улс нь Жиримиад хариу өгүүлрүүн; 16 
Чиний бидэнд Жахуагийн нэрээр өгүүлсний учир биднээр чамайг үл 
сонсох буй. 17 Зүгээр бидний амнаас гарсан үгийг бид үнэхээр бүтээж, 
тэнгэрийн хатан хаанд анхилах үнэртнийг шатааж, ундаан өргөлүүдийг 
асган үйлдэж, бид хийгээд бидний эцэг нар ба бидний хаад хийгээд 
ноёдын Иудегийн балгадад хийгээд Иерусалимын зээлүүдэд үйлдсэн 
мэтээр түүнчлэн үйлдэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр цагт бид элбэг 
талхтай хийгээд бүтэмжтэй болоод зовлонг эс хүсэв. 18 Зүгээр бидний 
тэнгэрийн хатан хаанд анхилах үнэртнийг шатааж ундааг асаахуйяа 
зогссон цагаас хойно, бидний аливаа юм нь дутуу болсон бөгөөд бид ч 
илдээр хийгээд зудаар үрэгдсэн буй. 19 Бас бид тэнгэрийн хатан хаанд 
анхилах үнэртнийг шатааж, ундаан өргөлүүдийг асаахдаа эрсгүйгээрээ 
түүнд боорцгий үйлдээд ундааг асгасан буй. 20 хэмээн өгүүлсэнд 
Жиримиа нь хамаг улсад гэвэл эрс хийгээд эмс ба түүнд хариу өгүүлсэн 
хамаг улсад өгүүлрүүн; 21 Жахуа нь таны хийгээд таны эцэг нарын ба 
таны хаад хийгээд таны ноёдын ба газрын улсын үдийн балгадад хийгээд 
Иерусалимын зээлүүдэд шатаасан анхилах үнэртнийг санасан биш үү. 
Тэр нь түүнд тааламжит байсан буюу. 22 Зүгээр Жахуа нь таны муу 
үйлдвэр хийгээд таны үйлдсэн бузруудыг тэсэн эс чадав. Тиймийн тул 
таны газар нь энэ өдөр ахуй мэт хоосон эвдрэл хийгээд гайхамшиг ба, 
хараал болоод хүн ч үгүй болсон буй. 23 Та анхилах үнэртнийг 
шатаасанаар Жахуагийн тус нүглийг үйлдэн, Жахуагийн дууг эс сонсож, 
түүний тогтоол хийгээд захианууд ба зарлигуудыг эс явсан буй. Тиймийн 
тул эн хор нь энэ өдөр ахуй мэт, тантай учирсан буй. 24 Хэмээгээд 
Жиримиа нь хамаг улсад хийгээд хамаг эмст бас ийн өгүүлрүүн; Египет 
газарт байгч хамаг Иудетэн ээ! Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! 25 
Израйлын бурхан болон чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Та 
хийгээд таны эмс нь амаараа өгүүлж гараараа бүтээж ийн өгүүлрүүн; Бид 
эрхгүй тангарагласан тангаргуудаа бүтээж, тэнгэрийн хатан хаанд 
анхилах үнэртнийг өргөж ундаан өргөлүүдийг асгах буй гэснээр та 
үнэхээр тангаргуудаа бүтээж, тангаргуудаа үнэхээр бүтээх буй. 26 
Тиймийн тул Египет оронд суугч хамаг Иудетэн ээ! Жахуагийн зарлигийг 
сонсогтун! Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би өөрийн их нараар 
тангараглан ийн; Үүнээс хойно Египетийн бүхэл газарт Иудегийн аливаа 
хүн нь ийн; Жахуа бурхан нь амьд буй. 27 Мана. Би таныг сайныг тул бус, 
харин муугийн тул сахих буй. Тийнхүү Египет газарт байгч Иудегийн 
хамаг хүмүүс нь илдээр хийгээд зудаар дуустал ирэгдэх буй. 28 Тийн бол 
Египет газраас Иуде газарт илдээс тонилгох өчүүхэн тоот нь буцах 
больюу. Бас хэний үг тогтох буюу. Миний буюу. Тэдний буюу хэмээн 
Египет газарт суухын тул одсон хамаг үлдсэн Иудетэн нь мэдэх буй. 29 
Тийн бөгөөд би таныг энэ оронд засаглах мөн бөгөөд миний үгс нь таны 



муугийн тул эрхгүй таны тус бүтэх буй хэмээн таны мэдэхийн тул бэлгэ 
болохуй нь ийн; 30 Мана. Би Иудегийн Жидихиа хааны Вавилоны 
Нибукаднизар хаан болон түүнийг үхүүлэнийг хүсэгч дайснуудын гарт 
өгсөн мэт, түүнчлэн би Египетийн Фарау Хэпрэ хааныг түүний 
дайснуудын гарт хийгээд түүнийг үхүүлэхийг хүсэгчдийн гарт өгсү хэмээн 
зарлиг болов.  

Дөчин тавдугаар бүлэг.  

1 Иудегийн Зошиагийн Жихужаким хаан хөвгүүний дөрөвдүгээр жилд 
Жиримиагийн амнаас номын дотор үгсийг бичсэний хойно Жиримиа 
форофидын Нигиэгийн ба Рон хөвгүүнд өгүүлсэн үг нь ийн; 2 ба Рон оо! 
Израйлын Жахуа бурхны чиний учир зарлиг болсон нь ийн; 3 Чи ийн; 
Эдүгээ надад зовлон болов Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь миний 
зовлонгийн дээр гашуудлыг нэмэв. Би уйтгараараа суларч амрыг эс олно 
гэлээ. 4 Түүнд ийн өгүүл. Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би 
өөрийн үүдсэнийг эвдсү. Жич өөрийн тарьсан энэ бүхэл газрыг сугалж 
гаргах буй. 5 Тийн бөгөөд чи өөрийн тул их юмыг хэрэглэмү бүү 
хэрэглэгтүгэй! Тэр юуны тул гэвэл, Мана. би хамаг махбодийн тус мууг 
ирүүлсү. Зүгээр чиний хаана ч одох газруудад би чиний амийг чамд олз 
болгон өгсү.  

Дөчин зургадугаар бүлэг.  

1 Улсуудын тус гэвэл, 2 Иудегийн Зошиа хааны Зихужакимын 
дөрөвдүгээр жилд Вавилоны Нибираднизар хааны тасалсан 
Кирхимисийн дотор Ефрат голын ойр байсан Египетийн тус болон 
Египетийн Фару Нихү хааны цэргийн чуулганы тус Жахуагийн Жиримиа 
форофидод зарлиг болсон нь ийн; 3 Халх хийгээд бамбайг бэлтгэж, 
дайлаар дайтахаар ойртогтун! Морьдыг хүлэгтүн! Морьт хүмүүс ээ! 
Унагтун! Дуулгатаараа босогтун! Жадаа өнгөлж, хуягаа өмсөгтүн! 5 Би 
юуны тул тэдний чичрэн гарч зугтаасныг үзэв. Тэдний хүчтэн нь 
дарагдсан буй. Тэд нь гэнэт зугтааж, гэдэргээ эс харав. Аливаа зүгт аюул 
буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 6 Хурднууд нь үл зугтаах болтугай! 
Хүчтэн нь үл тунах болтугай! Тэд нь хойт зүгээр Ефрат голын дэргэд 
бүдэрч унах буй. 7 Урсгал мэт энэхүү босогч нь хэн буюу. Түний усууд нь 
үер эт нэмнэ. 8 Еипет нь гол мэт боссон бөгөөд түүний усууд нь үер мэт 
нэмнэ. Тэр нь ийн; Би босч газрыг бүрхээж, балгас хийгээд түүний дотор 
суугчдыг эвдэх буй хэмээн өгүүлнэ. 9 Морьдыг унагтун! Тэргсийн дээр 
сууж ууртайгаар үйлдэгтүн! Бамбайг баригч хүчит Кустан хийгээд Фудтан 
ба нумыг чангаар татагч Лүдтэн гарах болтугай! 10 Зүгээр энэ нь 
чуулгадын Жхауа бурхны өдөр болж түүний хилэнгийн өдөр гэвэл, түүний 



дайснуудаасаа өсийг авах өдөр буй. Тийнхүү илд нь идэж ханаад тэдний 
цусаар согтох буй. Тэр юуны тул гэвэл, чуулгадын Жахуа нь хойтох 
газарт Ефрат голын дэргэд тахилтай буй. 11 Египетийн охин оо! 
Гилиадад одож үнэрт давирхайг автугай! Чи дэмийгээр эмүүдийг 
үлэмжллүүлсэн буй. Чамд итгэлэггүй. 12 Улсууд нь чиний ичгүүрийн учир 
сонссон бөгөөд чиний бархирал нь газрыг дүүргэв. Тэр юуны тул гэвэл, 
хүчит нь хүчтийн тус бүдэрсэн бөгөөд тэд хоёулан хатаар унасан буй. 13 
Вавилоны Нибудаднизар хааны Египет газрыг таслахын тул ирэхийн учир 
Жахуагийн Жиримиа форофидод зарлиг болсон нь ийн; 14 Египет газарт 
мэдүүлэн, Микдолд дэлгэрүүлэн Нөвд хийгээд Тахбанист ийн 
дэлгэрүүлэгтүн! Батаар байж биеэ бэлтгэтүгэй! Тэр юуны тул гэвэл, илд 
нь чиний тойронд хоосруулах буй. 15 Чиний хүчтэн нь юуны тул 
унагагдсан буюу. Тэд нь эс байв. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь тэднийг 
гаргаж унагав. 16 Тэр нь олныг бүдрүүлж унагав. Тиймийн тул тэд нь өөр 
өөрт өгүүлэн ийн; Босъё. Дарагчийн илдийн шалтгаанаар өөрийн улсад 
буцаж, өөрийн төрөлх газарт буцъя гэлээ. 17 Тэд нь тэнд дуудав. 
Египетийн Фарау хаан нь ямагт цуугиа буй. Тэр нь тогтоосон цагаас 
хожимдсон буй. 18 Чуулгадын Жахуа гэгч хааны зарлиг болсон нь ийн; Би 
амьд бөгөөд уулны дунд табур буй хийгээд далайн дэргэд Карлил буй 
мэт, түүнчлэн нэгэн нь эрхгшй ирэх буй. 19 Египетэд суугч охид оо! Олз 
болж одохын тул зэвсгүүдээ бэлтгэтүгэй! Тэр юуны тул гэвэл, Нөв нь 
хоосон эвдрэл болоод хүнгүй болтол эвдрэх буй. 20 Египет нь маш 
сайхан үхэр мэт буй боловч хойтох зүгээс эвдрэл нь түүний дээр ирнэ. 21 
Бас түүний хөлсөлсөн улс нь түүний дунд шахмал шаруудтай адил 
болоод буцаагдаад хамтаар зугтаан эс байв. Тэр юуны тул гэвэл, тэдний 
эвдрэлийн цаг гэвэл, тэдний засаглагдах цаг нь тэдний дээр тогтож ирсэн 
буй. 22 Тэдний хүчит цэргүүдээр явж, моддыг цавчигчид мэт түүний тус 
сүхээр ирэхэд түүний дуу нь могойн дуун мэт болох буй. 23 Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Түүний ой нь бэдрэгдэшгүй боловч, тэд нь тоо 
тоомшгүй болж царцааны тооноос олон болоод түүнийг цавчих буй. 24 
Египетийн охин нь гутамшигтай болж, хойтох зүгийн улсын гарт өгөгдөх 
буй. 25 Израйлын бурхан болон чуулгадын Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Мана. Би Ну Аммоныг засалан Фарау хийгээд Египет ба түүний 
бурхад хийгээд түүний хаад гэвэл, Фарау хийгээд түүнд түшигчдийг 
засалах буй. 26 Тийн бөгөөд би тэднийг алахыг хүсэгчдийн гарт өгсү 
хэмээвээс Вавилоны Нибукадинзар хаан хийгээд түүний боолуудын гарт 
өгсү. Зүгээр үүнээс хойно тэр газар нь эрт урьд цагт мэт суугч улсад 
болох буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 27 Зүгээр миний Яахув боол 
оо! Бүү айгтугай! Бас Израйл аа! Бүү чичиртүгэй! Тэр юуны тул гэвэл, 
Мана. би дэмий холоос тонилгож, чиний үрсийг тэдний олз болсон 
газраас ирүүлэх буй. Тийн бөгөөд Яахув нь эл эет болох бөгөөд хэн ч 



түүнийг үл айлгах буй. 28 Миний Яахув боол оо! Бүү айгтун! Тэр юуны тул 
гэвэл, би чамтай болон миний чамайг хаана гаргасан хамаг улс дуустал 
эвдрүүлэх боловч чамайг дуустал үл эвдрүүлэх буй. Зүгээр би чамайг 
хэмжээгээр засаглан зэмлэлгүйгээр үл байлгах больюу хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно.  

Дөчин долдугаар бүлэг.  

1 Фараугийн Кэзэг тасалснаас урьд Жахуагийн Пилиститний учир 
Жиримиа форофидод зарлиг болсон нь ийн; 2 Мана. Уснууд нь хойтох 
зүгээс ирэн, үерлэгч горхи мэт болоод, газар хийгээд түүний дотор хамаг 
байгчдыг бүрхээн, балгас хийгээд түүний дотор суугчдыг бүрхээх буй. 
Тийн бөгөөд хамгууд нь их дуун гарах бөгөөд газарт аливаа суугч нь 
цурхирах буй. 3 Түүний хүчит морьдын туурайн гишгэхийн чимээний учир 
хийгээд түүний гүйх Мүхэрийн олны дууны учир эцэг нар нь хүүхэддээ үл 
харах бөгөөд аюулаас гарууд нь хүчгүй болох буй. 4 Түүний шалтгаан 
гэвэл, хамаг Пилиститнийг хоосруулах хийгээд Тийр ба Шийтэнээс 
аливаа үлдсэнийг таслах өдөр нь ирнэ. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь 
Гиктар газарт үлдсэн Пилиститнийг хоосруулах буй. 5 Кэзэ нь халцгай 
байдалд болсон бөгөөд Аскилон нь таслагдав. Тэдний бэлийн дотор 
үлдсэн ээ! Чи хэдий болтол биеэ огтлох юу хэмээн зарлиг болов. 6 Аяа, 
Жахуагийн илдийг чи хэдий болтол үл амьдрах юу. Хуйдаа бүгдээр 
буцтугай! Буцан хөдлөн үйлд. 7 Тэр нь яах гэж амрах юу. Тэр юуны тул 
гэвэл, Жахуа нь түүнд яахин Аскилоны тус хийгээд далйн хязгаарын тус 
тэнд тогтоов.  

Дөчин наймдугаар бүлэг.  

1 Муабын учир Израйлын бурхан болон чуулгадын Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Нибуд зовлон болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
эвдэрсэн буй. Карияатайм нь чичирэн автана. Бат хүрээ нь чичрэн айна. 
2 Муаб нь үүнээс хойно Идэшбуны учир үл сайшаагдах буй. Улс нь 
түүний тус мууг санагалзаж ийн; Явъя. Түүнийг улс болиулъя хэмээн 
өгүүлэлцэнэ. Бас Матмин аа! Чи амаргүй болгогдох бөгөөд илд нь чамайг 
нэхэх буй. 3 Хоосрол хийгээд их эвдрэлийн дуун нь Хоронаймаас 
сонсдоно 4 Муаб нь эвдэрнэ. Түүний багас нь бархирлыг сонссон буй. 5 
Лүдидийн өгсү газарт тасалбаргүй уйллага нь гарах буй. Жич 
Хоронаймын буухад дайснууд нь эвдрэлийн бархирлыг сонссон буй. 6 
Зугтааж амиа тонилгогтун! Говьд байгч хувхайрсан мод мэт булагтун! 7 
Тэр юуны тул гэвэл, чи хүртсэн юмнууд хийгээд эд агуурсандаа түшсэний 
тул автах буй. Бас хамаг нь лам нар хийгээд ноёдтойгоо олз болгогдох 
буй. 8 Жич Жахуагийн зарлиг болсноор эвдэгчийн аливаа балгасанд 



ирэхэд нэг ч балгас нь үл тонилох буй. Бас бэл нь хохирох бөгөөд тал 
газар нь эвдрэх буй. 9 Муабын зугтааж нисэхийн тул түүнд жигшүүрийг 
өгөгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, түүний балгад нь суух хүнгүй хоосон эвдрэл 
болох больюу. 10 Жахуагийн хэргийг мэхтээр үйлдэгч нь хараалт бөгөөд 
илдээ цуснаас зогсоогч нь хараалт буй. 11 Муаб нь бага наснаас амар 
болоод савны ёроолд байгаад нэгэн савнаас бусад саванд эс асгагдан 
олз болон эс одсон буй. Тиймийн тул түүний амт нь түүний дотор байсан 
бөгөөд түүний үхэр нь эс хувилсан буй. 12 Тийн боловч Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Миний түүнийг дүүргүүлэх дүүрэгчид хийгээд түүний 
савсыг хоосон болгох ундаан савсыг эвдэгчдийг түүнд илгээх өдөр нь 
ирэх буй. 13 Тийн бөгөөд Израйлын гэр нь өөрийн найдлага болсон 
Биайл хэмээгчээс ичсэн мэт, түүнчлэн Муаб нь Камосоос ичих буй. Бид 
баатрууд болоод Тийн дон хүчтэн мөн хэмээн танаар яахин өгүүлнэ. ??? 
15 Муаб булаагдаад балгаднаасаа гарсан буй. Түүний сонгогдсон залуус 
нь алагдахын тул буусан буй хэмээн чуулгадын Жахуа хэмээгч хаан нь 
зарлиг болно. 16 Муабын эвдрэл нь ойр буй. Түүний зовлон нь яарч ирнэ. 
17 Түүнийг хамаг тойрогчид оо! Түүний учир гашуудагтун! Түүний нэрийг 
хамаг мэдэгчид ээ! Хүчит Манцуурга болон үзэсгэлэнт таяг нь яах гэж 
эвдэрсэн буй. 18 Дибунд суугч охид оо! Цог жавхлангаасаа бууж, ундаасч 
суун үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, Муабыг эвдэгч гэвэл, чиний хүрээлэгдсэн 
газруудыг эвдэгч нь чиний тус ирэв. 19 Аруварт суугч аа! Замын дэргэд 
байж харан, зугтаагчаас хийгээд тонилогчоос асуун, юун үйлдэгдсэн буюу 
хэмээн өгүүлэн үйлд. 20 Муаб нь гутамшигт болсон буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэрнь эвдэрсэн буй. Бархирч дуун гарагтун! Арнунд мэдээг 
дэлгэрүүлэн Муабын таслагдсан буй хэмээн өгүүлэгтүн! 21 Бас шийдвэр 
нь тал газарт гэвэл, Холон хийгээд захаж ба Миф Ад хийгээд Дийбун ба. 
22 Нибу хийгээд Бид Диблэ Тайм ба, 23 Зирияатайм хийгээд Бид Кимул 
ба, Бид Миун хийгээд, 24 Хикиюуд ба Бужк хийгээд Муаб газрын хол 
хийгээд ойр байгч хамаг балгадын тус ирсэн буй. 25 Муабын хүч нь 
таслагдсан бөгөөд түүний сарвуу нь эвдрүүлэгдсэн буй хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. 26 Түүнийг согстоогтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь 
Жахуагийн тус биеэ ихэмсэг болгов. Жич Муаб нь бөөлжсөндөө хэвтэж 
хөлбөрт элэглэл болох буй. 27 Тэр юуны тул гэвэл, Израйл нь чамд 
элэглэл байсан биш үү? Тэр нь хулгайчтай олдсон буюу. Чи түүний тус 
өгүүлсний хойно баясч дэвхэрсэн буй. 28 Муабад суугчид аа! Балгадаа 
орхин хаданд байж худгийн амсрын дэргэд үүрээ баригч хүүрцгэнэ мэт 
бологтун! 29 Бид Муабын омгорхог хийгээд ов ба хэдэр хийгээд омгорхог 
ба зүрхний бардмын учир сонссон буй. Түүний омгорхог нь маш их буй. 
30 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би түүний хилэнг мэднэ. Зүгээр 
түүгээр үл болох буй. Тэр нь өөрийн зоригоор үйлдэж үл чадна. 31 
Тиймийн тул би Муабын учир гашуудаж, бүхэл Муабын учир бархирах 



буй. Кирхэрисийн хүмүүсийн тул би гашуудах буй. 32 Шибмэгийн үзмийн 
мод оо! Би Зажирын уйлахаар чиний тул уйлах буй. Чиний гишүүд нь 
далайг өнгөрөөд Зажирын далай хүртэл хүрэв. Эвдэгч нь чиний зуны 
жимс хийгээд хураагдах үзүүдийг булаав. 33 Тийн бөгөөд баясгалан 
хийгээд жаргалан нь үрст тариалангаас хийгээд Муабаас автах буй. Би 
үзмийн ундааны шахлаганаас үзмийн ундааг зогсоов. Гишгэгч нь 
цуугианаар үл гишгэх бөгөөд тэдний цуугиан нь цуугиан бус болох буй. 34 
Хишбун Имиеэл хүртэл дуун нь сонсдон Захаж хүртэл дуун гаран 
Зувараас Хурднайм хүртэл гурван наст үхэр мэт дуун гарах буй. Тэр 
юуны тул гэвэл, Нимримийн оронд өргөлийг өргөгч хийгээд бурхдадаа 
анхилах үнэртэн шатаагчийг Муабын дотор зогсоох буй. Тиймийн тул 
миний зүрх нь Муабын тул бишгүүр мэт дуун гарах, иний зүрх нь 
Кирхикисийн хүмүүсийн тул бишгүүр мэт дуун гарах буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, түүний хүртсэн эд агуурс нь хоосорсон буй. 37 Тэр юуны тул гэвэл, 
аливаа толгой нь халцгай болох бөгөөд аливаа сахал нь автах буй. Хамаг 
гаруудын дээр огтлох хийгээд хамаг бэлгэсний дээр ормог болох буй. 38 
Муабын хамаг гэрүүдийн оройн дээр хийгээд түүний зээлүүдэд их 
гашуудал болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, би Муабын тааламжгүй сав мэт 
хагалав хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 39 Тэр нь ямраар эвдэрсэн буй 
хэмээн тэд нь бархирч өгүүлэх бий. Муаб нь яах гэж ичиж буцав. Энэ 
мэтээр Муаб нь элэглэл болоод түүнийг хамаг тойрогчдод аюул болох 
бий. 40 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. 
нэгэн нь бүргэд мэт нисч Муабын дээр жигүүрээ дэвэх буй. 41 Кирнуд нь 
автсан бөгөөд хүрээлэгдсэн газрууд нь гэнэт булаагдсан буй. Тэр цагт 
Муабад байгч баатруудын зүрх нь төрөхүй цагийн зовлонт байгч эмийн 
зүрх мэт болох буй. 42 Тийн бөгөөд Муаб нь үүнээс хойно улс бус 
булаалдан эвдрэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Жахуагийн төлөө биеэ 
ихэмсэг болгов. 43 Муабад суугч аа! Аюул хийгээд худаг ба урхи нь чиний 
тус мөн буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 44 Аюулаас зугтаагч нь 
худагт унах бөгөөд худгаас гарагч нь урхиар баригдах буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, би Муабын тус гашуудал гэвэл, тэдний засаглах жилийг ирүүлэх 
буй гэж Жахуа нь зарлиг болно. 45 Хүчээс зугтаагчид нь Хишбуныг 
шүүдрийн доор зогсож байв. Зүгээр Хишбунаас гал гарах бөгөөд саядуны 
дундаас цог заль нь гараад Муабын этгээд хийгээд хутгалалт хөвгүүдийн 
тэргүүн суудлыг түлэх буй. 46 Муаб аа! Чамд зовлон болох буй. Кимусын 
улс нь хохирсон буй гэвэл чиний хөвгүүд нь олз болох бөгөөд чиний охид 
ч олз болох буй. 47 Зүгээр би Муабын олз бологсодыг хойтох цагт буцаах 
буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. Муабын шүүвэр нь төгсөв.  

Дөчин есдүгээр бүлэг.  



1 Аммонтны учир Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Израйл нь хөвгүүдгүй 
буюу. Тэр нь өмчийг авагч үгүй буюу. Тэдний хаан нь юуны тул Кадыг 
эзэлнэм. Түүний улс нь түүний балгадын дотор юуны тул суунам. 2 
Тиймийн тул Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Миний Аммунтны Раббад 
дайны чимээг сонсох цаг нь ирнэ. Тэрхүү тэр нь хоосролын эвдрэлийн 
овоо болох бөгөөд түүний охид нь галаар түлэгдэх буй. Тэнд Израйл нь 
түүнийөмчийг авагчдын өмчийг авах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 
3 Хисбун аа! Уйлан үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, энэ нь эвдэрсэн буй. 
Каббагийн охид оо! Дуун гарагтун! Өрмөгийг өмсөгтүн! Гашуудагтун! 
Хүрээнүүдийн дунд нааш цааш сүйгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тэдний хаан 
хийгээд тэдний лам нар ба тэдний түүний ноёд нь хамтаар нигүүлгэгдэх 
буй. 4 Урвагч охин болон, эд агуурсаараа сайрхагч хэн надад хүрэх буй 
хэмээн өгүүлэгч ээ! Чиний бэлүүд нь жимстэй боловч чи балуудаараа 
юуны тул сайрхнам. 5 Чуулгадын Жахуа бурхны зарлиг болсон нь ийн; 
Мана. Би чамайг хамаг тойрогчдоос аюулыг чамд хүргэх бөгөөд тус бүр 
нь тэрхүү аюулын өмнө гаргагдах буй. Тийнхүү хэн ч дутаасныг үл хураах 
буй. 6 Зүгээр үүнээс хойно би Аммунтны олз бологсдыг хариулах буй 
хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 7 Идумын учир чуулгадын Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Тиманы дотор цэцэн үгүй болсон буюу. Зөвлөгөө 
нь ухаантаас зогссон буй. Тэдний цэцэн нь дууссан буюу. 8 Дидэнд 
суугчид аа! Зугтааж гэдрэгээ буц. Хол талд суухын тул явагтун! Тэр юуны 
тул гэвэл, би Исаугийн тус түүний зовлон гэвэл, түүний засаглах цагийг 
ирүүлэх буй. 9 Хэрвээ үзмийн жимсийг хураагчид нь чамд ирэх бөгөөс тэд 
нь үлдэгдлийг үл үлдээх буй. Хэрвээ хулгайчид нь шөнөд ирэх бөгөөс тэд 
нь ханатал дээрэмдэх буй. 10 Зүгээр би Исауг нүцгэн болгоод түүнийг 
нуух газруудыг илэрхий болгосон буй. Тэр нь биеэ нууж үл чадна. Түүний 
үрс нь хохирсон буй. Түүний ах дүү нар хийгээд түүний шадар байгчид нь 
хохирсон бөгөөд хэн ч л байгаад 11 Чиний өнчнүүд нь надад байлгатугай! 
Би тэднийг амьдаар тэтгэсү. Чиний бэлбэсэд нь надад түших болтугай! 
хэмээн өгүүлэгч үгүй буй Тэр юуны тул гэвэл, Жахуагийн зарлиг болсон 
нь ийн; Мана. Аяганаас уух ёсгүй байгсад нь үнэхээр уусан буй. Тийн 
болтол чи тун үл засаглагдах буюу. Чи засаглалгүйгээр үл байж, үнэхээр 
уух буй. 13 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би 
өөрийн биеэр тангараглан ийн; Бузк нь гайхамшиг хийгээд хоосон эвдрэл 
ба ичгүүр хийгээд хараал болох буй. Бас түүний хамаг балгад нь мөнх 
эвдрэл болох буй. хэмээн зарлиг болов. 14 Би Жахуагаас нэгэн 
мэдүүлгийг сонссон буй. Улсуудад илгээсэн элч нь ийн; Та цуглалцана 
түүний тус ирэгтүн! Дайнд босогтун! хэмээн өгүүлсэн буй. 15 Мана. Би 
улсуудын дунд чамайг бага болгон, хүмүүсийн дунд элэглэлт болох буй. 
16 Чиний сүрхий байдал хийгээд чиний зүрхний омгорхог нь чамайг 
мэхлэв. Хадны нүхний дотор суугч болон, уулын оройг эзлэгч ээ! Чи 



бүргэд мэт үүрээ өндрөөр байлгах боловч би тэндээс чамайг буулгах буй 
хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 17 Тийн бөгөөд Идум нь гайхамшиг болох 
бөгөөд түүний зөнгөөр тус бүр явагч нь гаймаж түүний хамаг 
зовлонгуудын учир элэглэх буй. 18 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Содом хийгээд Комок ба тэдний тойрсон газруудын эвдрэлийн ёсоор тэнд 
хүн ч үл суух бөгөөд хүний үр ч түүний дотр үл нутаглах буй. 19 Мана. 
Тэр нь Иорданы үерэх ирэгч арслан мэт хүчтийн суулганы тус ирэх буй. 
Зүгээр би түүнийг тэр газраас түргэнээр буцаах буй. Тийн бөгөөд миний 
түүний дээр тогтоохуйяа сонгосон нь хэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, хэн 
надад адил болоод надтай булаалдах буюу. Жич миний өмнө байгч 
хоньчид нь хэн буюу. Жич миний өмнө байгч хоньчид хэн буюу. 20 
Тиймийн тул Жахуагийн Идумын тус зөвлөсөн зөвлөгөөнийг сонсож 
түүний димэнд суугчдын тул зориглосон зоригийг сонсогтун! Эрхгүй 
сүргийн багас тэдний татах бөгөөд эрхгүй тэр нь тэдний суулганыг тэдний 
учир гайхуулах буй. 21 Тэдний улахын чимээгээр газар нь хөдөлнө. Тэр 
нь бархирна. Улаан далайд түүний дуун нь сонсогдоно. 22 Мана. Тэр нь 
гарч бүргэд мэт нисч Божкийн дээр жигүүрээ дэвэх буй. Тийн бөгөөд тэр 
өдөр Идумын баатруудын зүрхэд нь төрөхүй цагийн зовлонт эмийн зүрх 
мэт болох буй. 23 Дамаскийн учир гэвэл, Хамад хийгээд Арафад нь 
гайхна. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь муу сонсголыг сонссон буй. Тэд нь 
аюулаар хайлаад далай мэт амаргүй болон намхран үл болно. 24 Дамаск 
нь сулран дутаахын тул ирсэн буй. Чичрэл нь түүнтэй учирсан буй. 
Зовлон нь төрөх эмийг дардаг мэт түүнчлэн түүнийг дарав. 25 Алдарт 
балгас гэвэл, миний жаргалт балгас нь ямраар эс үлдсэн буй. 26 Тиймийн 
тул түүний залуус нь түүний зээлүүдэд унах буй. Түүнийг цэргийн хамаг 
хүмүүс нь тэр өдөр таслагдах буй. 27 Жич би Дамаскийн хэрэмд нэг галыг 
ноцоох буй. Тэр ч Багдадын орд харшийг түлэх буй хэмээн чуулгадын 
Жахуа нь зарлиг болно. 28 Хидерийн учир хийгээд Вавилоны 
Нибукаднизар хааны туслах Хазарын эзэлгүүрийн учир Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Босоод, Хидерт одож зүүн зүгийн улсыг эвдэгтүн! 29 Тэд 
нь майхнууд хийгээд сүргүүдээ аваачиж, хөшиг хийгээд хамаг зэвсгүүд ба 
тэмээдээ биедээ авах буй. Тэдний тус ийн; Аливаа зүгээс аюул буй 
хэмээн тогтоогдох буй. 30 Хазарт суугчид аа! Дутааж хол одоод далд 
ганцаар суугдан тэр юуны тул гэвэл, Вавилоны Нибураднизар хаан нь 
таны тус зөвлөөд таны тус зоригийг зориглосон буй хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. 31 Босоод эвт хийгээд аймшиггүйгээр суугч болон 
хаалгагүй хийгээд тээглэгч модгүй ба талд ганцаар суугч улсын тус 
гарагтун! хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 32 Тийн бөгөөд тэдний тэмээд 
нь танд олз болох бөгөөд тэдний олон тоот мал нь уулга болох буй. Тийн 
бөгөөд би хол захад байгчдыг аливаа зүгт тархаан, хамаг этгээдээс 
тэдэнд зовлонг хүргэх буй. 33 Тийн бөгөөд Хазар нь луусын суудал 



болоод мөнхөд хоосон болох буй. Тэд аливаа хүн миний мөнх наст үл 
суух бөгөөд хүний хөвгүүн ч тэнд үл нутаглах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болно. 34 Иудегийн Зидикиэ хааны эзэлсэн цагийн эхэнд Жахуагаас 
Жиримиа форофидод Илмагийн учир зарлиг гэвэл, 35 Чуулгадын 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би Илмиэний тэргүүн хүчин 
болсон нумыг эвдэх буй. 36 Тийн бөгөөд би Илмиэний тус огторгуйн 
дөрвөн зүгээс дөрвөн салхийг илгээн, эд дөрвөн салхины өмнө тэднийг 
тархаах буй. Тийн бөгөөд Хилэмээс гаргагдагсад нь хаана ч байгч улсад 
ирэх буй. 37 Тийн бөгөөд би Илмэг тэдний дайснуудын өмнө айлгах буй. 
Бас би тэдний тус хор гэвэл, миний их хилэнг хүргэх буй хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. Жич би тэднийг хохиртол илдийг илгээх буй. 38 Тийн 
бөгөөд би ширээгээ Илмэд тавиад тэндээс хаад хийгээд ноёдыг эвдэх 
буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 39 Зүгээр цагийн эцэст би Илмийн 
олз болсныг буцаах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно.  

Тавьдугаар бүлэг.  

1 Жахуагийн Жиримиа форофидоор Вавилоны учир хийгээд Клийдтэний 
газрын учир зарлиг болсон нь ийн; 2 Улсын дунд мэдүүлэн 
дэлгэрүүлэгтүн! Тунийг өргөн сонсон бүү нуугдагтун! Вавилон нь автсан 
буй. Бид нь гайхсан буй. Мирудах нь эвдэгсэн буй. Түүний хөргүүд нь 
гайхсан буй. Түүний дүрсүүд нь эвдэгдсэн буй хэмээн өгүүлэгтүн! 3 Тэр 
юуны тул гэвэл, хойд зүгээс нэг улс нь түүний тус ирээд түүний газрыг 
хоосон эвдрэл болгох буй. Тэнд суугч үл байх буй. Хүн хийгээд ан нь 
дутааж одох буй. 4 Зүгээр Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Тэр үе тэр 
цагт Израйлын хөвгүүд хийгээд Иудегийн хөвгүүн нь хамтаар ирэлцэн, 
уйлж яван өөрийн Жахуа нь бурхныг бэдрэхийн тул одох буй. 5 Тэд нь 
нүүрээ Шиунагийн тийш эргүүлэн түүний замын учир асууж ийн; 
Одолцоод үл мартагдах тогтоолоор биеэ Жахуад нийлүүлэлцье хэмээн 
өгүүлэх больюу. 6 Миний улс нь гээгдсэн хоньд мэт болсон бөгөөд, 
тэдний хоньчид нь тэднийг уулын дээр гаргаж төрүүлэв. Тэд нь уулнаас 
хад хүртэл явж анарах орноо мартсан буй. 7 Тэдэнтэй хамаг учрагчид нь 
тэднийг эвдсэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэдний тус эсэргүүцэгчид нь ийн; 
Бид бурууг үл үйлдэнэ. Тэр юуны тул гэвэл, өөрийн өвөг эцэг нарын ест 
хүрээ хийгээд найдлага болсон Жахуагийн тус нүглийг үйлдсэн буй 
хэмээн өгүүлэв. 8 Вавилоны дундаас яван Клийдтэний газраас гаран, Тэх 
нь сүргийн өмнө гэр ахтах мэт түүнчлэн ахтун! 9 Тэр юуны тул гэвэл, би 
хойд зүгээс улсуудын чуулганыг Вавилоны тус босгож ирүүлнэ. Тийнхүү 
тэд нь түүний тус дайлалцахаар гарах бөгөөд тэр нь тэднээс автах буй. 
Тэдний сумууд нь хүчит цэргийн сум мэт болж хоосноор үл буцах буй. 10 
Тийн бөгөөд Клийдий газар нь утаа болох буй. Түүнийг хамаг тоногчид нь 



хахах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 11 Миний өмчийг эвдэгчид ээ! 
Таны жаргаж цэнгэлдэг өвсөнд явсан үхэр мэт таргалж, морьд мэт 
янцгааж үйлдсэний тул 12 таны эх нь маш гутамшигт болох бөгөөд, таны 
төрөгч нь ичих буй. Мана. Улсын эцэст нь говь болон ган газар хийгээд 
хоосон газар болох болъюу. 13 Жахуагийн хилэнгийн шалтагаар тэр нь 
үл нутаглагдан бүрнээс хоосон эвдрэл болох буй. Вавилоноор явагч нь 
гайхаж түүний хамаг зовлонгийн учир элэглэх буй. 14 Вавилоны тус 
дайлалцаар тойрч одогтун! Хамаг нумыг татагчид аа! Түүнийг харваж, 
сумаа бүү хайрлагтун! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Жахуагийн тус нүглийг 
үйлдсэн буй. 15 Түүний тойронд цутгагтун! Тэр нь биеэ өгсөн буй. Түүний 
суурьд нь унасан бөгөөд хэрмүүд нь унгаагдсан буй. Тэр юуны тул гэвэл, 
тэр нь Жахуагийн үсийг авах нь мөн болсон буй. Түүнийг мууг түүнээс 
нээгтүн! Түүний үйлдсэний ёсоор түүнд үйлдэгтүн! 16 Вавилоны 
таригчийг таслан тариаг хатах цагт хадуурыг баригчийг таслагтун! Тэдний 
тус бүр нь эвдэгчийн илдээс айснаар өөрийн улсад буцаад, өөрийн оронд 
дутаах буй. 17 Израйл нь тараагдсан хонь болов. Арслангууд нь түүнийг 
тараав. Эхэн Асириагийн хаан нь түүнийг тасалсан бөгөөд энэ эцэс дэх 
гэвэл Вавилоны хаан нь түүний ясадыг хамхлав. 18 Тиймийн тул 
Израйлын бурхан болон чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Мана. Би Асириагийн хааныг засагласан мэт, түүнчлэн Вавилоны хаан 
хийгээд түүний газрыг засаглах буй. 19 Бас би Израйлыг түүний нутагт 
буцаах буй. Тийнхүү тэр нь Кэрмил хийгээд Фашахын дээр тэжээгдэх 
бөгөөд, түүний хүсэл нь Ифриам хийгээд Клиат уулны дээр хахах буй. 20 
Бас Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Тэрхүү үе хийгээд тэрхүү цагт 
Израйлын хилэнц нь бэдрэгдэвч үгүй болох бөгөөд, Иудегийн нүгэл нь 
бэдрэгдэвч үл олдох буй. Тэр юуны тул гэвэл, би үлдсэдийг уучлах буй. 
21 Гайшуун улсын газрын тус одоод, засаглагдах оронд суугчдын тус 
одтугай! Тэдний үрс нь бүгдээрийг эвдэн, миний чамд хамаг захисаны 
ёсоор бүтээн үйлд хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 22 Тэр газарт дайны 
чимэг хийгээд их эвдрэл буй. 23 Бүхэл дэлхийн алах нь ямраар 
таслагдан эвдэгдсэн буюу. Вавилон нь улсын дунд ямар гайхамшиг 
болов оо. 24 Вавилон оо! Би чиний тул ургийг тавьсан бөгөөд чи эс 
санасан цагтаа баригдсан буй. Чи Жахуагийн тус эсэргүүцэн шимтсэний 
тул олдоод автсан буй. 25 Жахуа нь өөрийн зэвсгий санг нээгээд 
хилэнгийн зэвсгээ гаргав. Энэ гэвэл, Клийдтэний газарт чуулганы Жахуа 
бурхны үйлдвэр буй. 26 Хол хязгаараас түүний тус ирэн, түүний хураах 
гэрүүдийг нээн, түүнийг овоод болгон хаян, түүнийг тун эвдэн, түүнээс 
юуг ч бүү үлдээгтүн! 27 Түүний хамаг шаруудыг алан тэднийг алагдахын 
тул одох болтугай! Тэдэнд зовлон буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэдний өдөр 
гэвэл, тэднийг засаглах цаг нь ирсэн буй. 28 Вавилоны газраас дутааж 
тонилогсодын дуу нь бидний Жахуа бурхны нээлгэн гэвэл, түүний сүмийн 



нээлгэнийг Шиунад мэдүүлнэ. 29 Вавилоны тул харвагчидыг 
цуглуулагтун! Нумыг хамаг баригчид аа! Түүнийг хүрээлж суугтун! Түүнээс 
нэг ч үл тонилох болтугай! Түүний үйлийн ёсоор түүнд хариулан, түүний 
хамаг үйдсэнээр түүнд үйлдэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь Израйлын 
ариуны тул гэвэл Жахуагийн тус омгорхог болсон буй. 30 Тиймийн тул 
түүний залуус нь түүний зээлэнд унах бөгөөд, түүний цэргийн хамаг 
хүмүүс нь тэр өдөр таслагдах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 31 
Машид омоглогч оо! Мана. Би чиний тус буй. Үнэхээр чиний өдөр гэвэл, 
чиний засаглагдах цаг нь ирсэн буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 32 
Тийн бөгөөд машид омоглогч нь бүдэрч унах бөгөөд, түүнийг хэн ч үл 
босгох буй. Жич би түүний балгадын дотор галыг ноцоох бөгөөд, тэр гал 
нь түүнийг хамаг тойрогчидыг түлэх буй. 33 Чуулганы Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; Израйлын хөвгүүн хийгээд Иудеийн хөвгүүн нь хамтаар 
дарагдав. Тэднийг хамаг олз болгогчид нь тэднийг чангаар бариад, 
тавихыг эс туршив. 34 Тэдний золигч нь аугаа хүчит мөн. Түүний нэр нь 
чуулганы Жахуа буй. Тэр нь эрхгүй тэдний хэргийг халхлах буй. Тийн тэр 
нь газрын дээр амрыг өгөн Вавилонд суугч улсыг чичрүүлэх буй. 35 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Илд нь Клийдтэний тус хийгээд 
Вавилонд суугчийн тус ба түүний ноёдын тус хийгээд түүний цэцнүүдийн 
тус буй. 36 Илд мэхлэгчидийн тус буй бөгөөд, тэнд мунхарах буй. Илд нь 
түүний баатруудын тус буй бөгөөд тэд нь айх буй. 37 Илд нь түүний 
морьд хийгээд түүний тэргэс ба, түүний дунд байгч хутгасан чуулганы тус 
буй бөгөөд тэд нь эмс мэт болох буй. Илд нь түүний эд уурсын тус буй 
бөгөөд тэд нь уулгалдах буй. 38 Ган нь түүний усадын тус буй бөгөөд тэд 
нь ширгэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь шилмэл хөрөгт газар буй. Тэд 
нь дүрсүүдийн тус зүтгэн галзуурдаг. 39 Тиймийн тул түүний дотор говийн 
ангууд хийгээд арлуудын ангууд нь суух бөгөөд шар шувуу нь тэнд суух 
буй. Тэр нь мөнх наст улсгүй болоод, үеэс үе болтол үл нутаглагдах буй. 
40 Бурхны Судум хийгээд Кумур ба тэднийг тойрсон балгадыг эвдсэн мэт, 
түүнчлэн тэнд хүн ч үл сууж, хүний хөвгүүн ч түүний дотор үл нутаглах 
буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 41 Мана. Улс нь хойд зүгээс ирэх 
бөгөөд их улс хийгээд олон хаад нь дэлхийн хязгадаас босгогдох буй. 42 
Тэд нь нум хийгээд жадыг барих буй. Тэд нь хайргүй болоод үл өршөөх 
тэдний дуу нь далай мэт цутгах буй. Вавилоны охион! Тэд нь мориор 
яван дайнд зэрэглэсэн хүн мэт чиний тус явах буй. 43 Вавилоны хаан нь 
тэдний сонсоныг сонсов. Тийн түүний хоёр гар нь сулрав. Гашуудал 
хийгээд зовлон нь төрөх эмийн зовлон мэт түүнд тогтов. 44 Мана. Тэр нь 
Иорданы ойроос ирэгч арслан мэт хүчтэний уулны тус ирэх буй. Зүгээр 
би түүнийг тэр газраас түргэнээр буцаах буй. Тийн бөгөөд миний түүний 
дээр тогтооход сонгосон нь хэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, хэн надад адил 
болоод, надтай булаагдах буюу. Жич миний өмнө байгч хоньчин нь хэн 



буюу. 15 Тиймийн тул Жахуагийн Вавилоны тус зөвлөсөн зөвлөгөөг 
сонсож, түүний Клийдтэний газрын тул зориглосон зоригийг сонсогтун! 
эрхгүй сүргийн багас нь тэднийг татах бөгөөд эрхгүй тэр нь тэдний 
суулганыг тэдний учир гайхуулах буй. 46 Вавилоны автахад гарсан 
дуугаас газар хөдөлнө. Бархирал улсуудын дунд сонстох буй.  

Тавин нэгдүгээр бүлэг.  

1 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би Вавилоны тус хийгээд 
миний дайснуудын дунд суугчдын тус эвдэх салхийг илгээх буй. 2 Жич би 
Вавилоны тус гишгигчдийг илгээх бөгөөд тэд нь түүнийг гишгэж, түүний 
газрыг хоосон болгох буй. Тэд гэвэл, түүний зовлонгийн өдөр түүнийг 
тойрч түүний тус болох буй. 3 Харвагч нь харвагчийн тус хийгээд 
хуягаараа сайрхагчийн тус нумаа татах болтугай! Түүний залуусыг үл 
хайрлан, түүний чуулганы тун эвдэгтүн! 4 Тийн бөгөөд алагдагсад нь 
Клийдтэний газарт унах бөгөөд хатгагдсан нь түүний зээлдийн дээр унах 
буй. 5 Тэр юуны тул гэвэл, Израйл хийгээд Иудегийн газар нь Израйлын 
ариуны тус үйлдсэн нүглээр дүүрэн байсан боловч, тэд нь өөрийн 
чуулганы Жахуа бурхнаар эс огоорогдсон буй. 6 Вавилоны дундаас 
дутаагтун! Түүний засаглахаар бүү эвдрүүлэгдэгтүн! Тус бүр хүн нь амиа 
тонилгох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, энэ Жахуагийн нээлгэний цаг буй 
бөгөөд тэр түүнд шанг хариулах буй. 7 Вавилон нь Жахуагийн мутарт 
бүхэл дэлхийг согтоогч алтан аяга болсон буй. Улсууд нь түүний үзмийн 
ундаанаас уусан буй. Тиймийн тул хамаг улсууд нь ухаанаа алдсан буй. 8 
Вавилон нь хэв хананад унаж эвдэрсэн буй. Түүний учир золигтун! 
Хэрвээ түүнийг эдгээх арга буй бөгөөс, түүний өвчний учир сайн үнэрт 
давирхайг авагтун! 9 Бид Вавилоны эдгээвч, тэр нь эс эдгэсэн буй. 
Түүнийг орхигтун! Тийн бид өөр өөрийн газарт явъя. Тэр юуны тул гэвэл, 
түүний шүүвэр нь огторгуйд хүрч үүлэнд өргөгдсөн буй. 10 Жахуа нь 
бидний зөвийг үзүүлсэн буй. Илэлцье! Бидний Жахуа бурхны үйдвэрийг 
Шиунад мэдүүлье. 11 Сумнуудыг өнгөлж бамбайнуудыг бэлдэгтүн! Жахуа 
нь Митиатаны хаадын зүрхийг сэрүүлэв. Тэр юуны тул гэвэл, түүний 
Вавилоны тус байгч зориг нь түүнийг эвдэхийн тул болой. Энэ гэвэл 
Жахуагийн нээлгэн болон, түүний сүмийн учир нээлгэн мөн буй. 12 
Вавилоны хэрмийн өмнө тугийг өргөн, хүчит харуулы үйлдэж, сахигчдыг 
тогтоогтун! Бүгсэн цэргүүдийг бэлдэгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа нь 
Вавилонд суугчдын учир зарлиг болсноо зориглоод бүтээсэн буй. 13 
Олон усад нь дэргэд суугч хийгээд их сант байгч аа! Чиний эцэс гэвэл 
чиний шунахайралын хэмжээ нь хүрсэн буй. 14 Чуулганы Жахуа нь 
өөрөөрөө ийн тангараглав. Би эрхгүй царцаа мэтээр хүмүүсээр чамайг 
дүүргэх буй. Тийнхүү тэд нь чиний тус цутгааныг гаргах буй. 15 Тэр нь 



аугаа хүчээрээ дэлхийг бүтээн, Зирдэринчийг цэцнээрээ тогтоон, 
огторгуйг ухаанаараа сонгов. 16 Түүний дуугарахад огторгуйд усадын 
хутгалал болно. Бас тэр нь уурыг дэлхийн хязгаараас дэгдүүлнэ. Тэр нь 
цахилгаан хийгээд бороог үйлдэн, салхийг өөрийн хадгалдаг ордоос 
гаргана. 17 Аливаа хүн нь мал мэт болоод, үл мэднэ. Аливаа цутгагач нь 
шилмэл хөргөөр ичих буй. Тэр юуны тул гэвэл, түүний цутгамал хөрөг нь 
худал буй. Тэдний дотор амьсгалгүй буй. 18 Тэд нь дэмий бөгөөд их 
буруут үйлдвэр буй. Тэд нь засаглагдах цагт хохирох буй. 19 Якувын хувь 
нь тэдэнд адил бус буй гэвэл тэр нь хамгийг бүтээгч болой. Израйл нь 
түүний өмчийн шийдэн буй түүний нэр нь чуулгадын Жахуа буй. 20 Чи 
миний алх хийгээд дайны зэвсэг мөн. Би чамаар улсуудыг хамхалж, 
чамаар эзэлгүүрдийг эвдэх буй. 21 Бас би чамаар морь хийгээд унагчийг 
ханхалж чамаар тэрэг хийгээд явагчийг хамхлах буй. 22 Бас би чамаар эр 
хийгээд эмийг хамхлаж, чамаар хөгшин хийгээд хүүхдийг хамхлах буй. 
Бас би чамаар залуу эр хийгээд охиныг хамхалж, чамаар хоньчин хийгээд 
түүний сүргийг хамхлах буй. 23 Бас би чамаар тариаг хийгээд түүний 
хүлгийг хамхалж, чамаар тэргүүлэгч хийгээд түшмэдийг хамхлах буй. 24 
Тийн бөгөөд би Вавилонд хийгээд Клийдэд хамаг суугчдад тэдний 
Шиунад үйлдсэн хамаг хорыг таны өмнө хариулах буй хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. 25 Эвдэгч уул болон бүхэл дэлхийг эвдэгч ээ! Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би чиний тус болж, чиний дээр мутраа 
сунгаж, чамайг хаднаас мохруулаад түлэгдэх уул болгох буй. 26 Тийн 
бөгөөд чамаас өнцөгийн чулуу нь үл автах бөгөөд, суурины чулууг үл 
автах буй. Зүгээр чи мөнх хоосон эвдрэл болох буй хэмээн Жахуа нь 
зарлиг болно. 27 Газарт тунийг өргөн, улсын дунд бүрээг татагтун! 
Улсуудыг түүний тус бэлдэгтүн! Арикун ба Мики ба Ашхинис гэгч 
эзэлгүүрдийг түүний тус цууглуулагтун! Түшмэлийг түүний тус тогтоогтун! 
Морьдыг үст хорхой мэт ирүүлэгтүн! 28 Түүний тус улсууд гэвэл 
Митиагийн хаад хийгээд түүний түшмэд ба, хамаг тэргүүлэгчид хийгээд 
түүний эрхийн доор байгч бүхэл газрыг бэлдэгтүн! 29 Тийн бөгөөд газар 
нь чичрэн зовох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, Вавилоны газрыг хүнгүй 
хоосон эвдрэл болгохын тул Жахуагийн хамаг зориг нь Вавилоны тус 
тогтох буй. 30 Вавилоны баатрууд нь дайлхаа зогсоод хүрээлсэн газдад 
байсан буй. Тэдний хүч нь сулрав. Тэд нь эмс мэт болов. Түүний нутгууд 
нь галдагдсан буй. Түүний тээглэгч мод нь эвдэрсэн буй. 31 Энэ улаа нь 
хөөж нөгөө улаатай уулзах бөгөөд, нэг элч нь нөгөө элчтэй уулзан 
Вавилоны хаанд түүний балгасны нэг хязгаараас булааж автсан бөгөөд, 
32 замуудыг бөглөсөн ба, орох ордын галаар галдагдсан хийгээд цэргийн 
хүмүүсийн аюулаар айлгасаныг мэдэх буй. 33 Тэр юуны тул гэвэл, 
Израйлын бурхан болон чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Вавилоны охин нь үтрэмд адил буй. Түнийг цохих цаг болов. Түүний 



хатах цаг нь удалгүй ирэх буй. 34 Вавилоны Нибуридчинар хаан нь 
намайг идэж эвдсэн буй. Тэр намайг хоосон сав болгов. Тэр нь муу мэт 
намайг залгиж миний тааламжитуудаар дотроо дүүргээд намайг гаргав. 
35 Вавилоны над хийгээд миний үйлтгэлд үйлдсэн хор нь түүний дээр 
болох болтугай! хэмээн Шиунад суугч нь өгүүлэх буй. Бас миний цус нь 
Клийдэд суугч улсын дээр болох болтугай! хэмээн Иерусалим нь өгүүлэх 
буй. 36 Тиймийн тул Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би чиний 
хэргийг шигтгэн чиний хоруудын тул үсийг аван, түүний далайг хуурай 
болгон, түүний булгуудыг хуурай болгох буй. 37 Тийн бөгөөд Вавилон нь 
овгууд болж луусын суулга хийгээд гайхамшиг ба элэглэгч хийгээд 
суугчгүй болох буй. 38 Тэд нь арслан мэт урхиралцах бөгөөд арсланы 
зулзага мэт бархиралцах буй. 39 Би тэдний халуун цагт тэднийг 
найрлуулан согтоох буй. Тийн бөгөөд тэд нь баясаж, мөнх найраар унтаж 
дахин үл сэрэх буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 40 Би тэднийг хурга 
хийгээд хуц ба тэхүүд мэт алагдахад ирүүлэх буй. 41 Шихиах нь яаж 
автсан буй. Бүхэл дэлхийд магтагдсан нь яаж ханад булаагдсан буй. 
Вавилон нь яажу улсуудын дунд гайхамшиг болов. 42 Далай нь Вавилоны 
дээр гарсан буй. Тэр нь далайн олон давалгаагаар бүрхэгдсэн буй. 43 
Түүний балгад нь хоосон эвдрэл хийгээд ган газар ба, говь болсон буй. 
Тэр газар хүн ч үл суух бөгөөд түүгээр хүний хөвгүүн ч үл аластах буй. 44 
Жич би Вавилонд байгч Фил гэгчийг засаглаж түүний залгисаныг түүний 
амнаас гаргах буй. Тийнхүү улсууд нь түүнд дахин үл цуглах буй. Бас 
Вавилоны хэрэм нь унах буй. 45 Миний улсаа түүний дундаас гарагтун! 
Тус бүр нь өөрийн амийг Жахуагийн хилэнгээс тонилгох болтугай! 46 
Тийн бөгөөд таны зүрх нь үл сулрах болтугай! Бас газарт сонсогдсон 
сонсголын учир бүү айгтун! Нэг жилд тэрхүү сонсгол нь ирэх бөгөөд, 
түүнээс хойно нэг жилд сонсгол хийгээд хутгалал нь газарт болох буй. 
Тэргүүлэгч нь тэргүүлэгчийн тус болох буй. 47 Мана. Миний Вавилоны 
сийлмэл хөргүүдийг засаглах цаг нь ирнэ. Тийнхүү түүний бүхэл газар нь 
гутамшигт болох бөгөөд түүний хамаг алагдагч нь түүний дунд унах буй. 
48 Тэндээс огторгуй хийгээд дэлхий ба, тэдний дотор хамаг байгчид нь 
Вавилоны дээр цэнгэлдэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, хойд зүгээс эвдэгчид 
нь ирэх буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 49 Вавилон нь Израйлын 
алагдагсадыг унгаасан мэт, түүнчлэн бүхэл газрын алагдагсад нь 
Вавилонд унах буй. 50 Илдээс тонилогчид оо! Зогсолгүй одогтун! Холоос 
Жахуаг санан зүрхэндээ Иерусалимыг таалж байгтун! 51 Бид гутамшигт 
болсон буй. Тэр юуны тул гэвэл, бид ичгүүрийг сонссон буй. Ичгүүр нь 
бидний нүүрийг бүтээсэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, оролтон нь Жахуагийн 
гэрийн ариун оронд орсон буй. 52 Тиймийн тул Жахуагийн зарлиг болсон 
нь ийн; Миний түүний сийлмэл хөргүүдийг засаглах цаг нь ирнэ. Тийнхүү 
түүний бүхэл газарт шархдуулагдагсад нь золих буй. 53 Вавилон 



огторгуйд гарч өндөрөө хүрээгээр хүрээлэх боловч түүний тус надаас 
эвдэгчид нь ирэх буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 54 Вавилоноос 
бархиралын дуу хийгээд Клийдий газраас их эвдрэлийн дуу буй. 55 Тэр 
юуны Жахуа нь Вавилоныг эвдэн түүний дунд байсан их чимээг зогсоов. 
Түүний давалгаа нь их усад мэт цутгав. Тэдний чимээ нь ихэд дуугарна. 
56 Үнэхээр түүний тус гэвэл Вавилоны тус эвдэгч нь ирнэ. Тийн бөгөөд 
түүний баатрууд нь автана. Тэдний хамаг нумууд нь хугалагдана. Тэр 
юуны тул гэвэл, Жахуа бурхан хариулагч нь үнэхээр нээлгэнийг хариулах 
буй. 57 Бас би түүний ноёд хийгээд цэцнүүд ба, түшмэд хийгээд 
тэргүүлэгчид ба баатруудыг согтоох буй. Тийнхүү тэд нь мөнх нойроор 
унтаж, дахин үл сэрэх буй хэмээн чуулганы Жахуа нэрт хаан нь зарлиг 
болно. 58 Чуулганы Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Вавилоны өргөн 
хэрмүүд нь тун эвдэгдэх бөгөөд түүний өндөр хаалгад нь галаар түлэгдэх 
буй. Тийн бөгөөд улсууд нь дэмий юмын тул зовох буй. Жич цугласан улс 
нь галын тул эцтэл хөдлөх буй. 59 Иудегийн Зидикиа хааны эзэлсэн 
дөрөвдүгээр жилд Ма А Шиагийн Нириэ хөвгүүний Сириа хөвгүүний 
түүний тул Вавилонд одсонд Жиримиа форофид нь түүнд нэг үгийг захив. 
Тэр Сайриа гэвэл номхон тэргүүлэгч бөлгөө. 60 Тийн бөгөөд Жиримиа нь 
Вавилоны тус ирэх хамаг муу гэвэл, Вавилоны учир хамаг бичигдсэн 
үгсийг нэг номын дотор бичив. 61 Жич Жиримиа нь Сиариад ийн 
өгүүлрүүн; Чи Вавилонд ирэхдээ эд хамаг үгсийг үзэж уншаад ийн өгүүл. 
62 Жахуа аа! Чи энэ орны учир түүний эвдрэхийг зарлиг болсон буй. Тийн 
бөгөөд түүний дотор суугч хүн ч мал ч үл болох бөгөөд тэр нь мөнхөд 
хоосон эвдрэл болох буй. 63 хэмээн өгүүлээд энэ бичгийг уншиж дуусаад 
түүнд нэг чулууг уяж, түүнийг Ибрадын дунд хаяад ийн өгүүл. Энэ мэтээр 
Вавилон нь миний түүний тус ирүүлэх муугаар чавбун, дахин үл босох 
буй. Тийнхүү тэд нь эцэс болъюу. Жиримиагийн үгс нь эд хүртэл буй.  

Тавин хоёрдугаар бүлэг.  

1 Зидикиа хаан болох цагтаа хорин нэгэн наст болоод Иерусалимд арван 
нэгэн жил эзлэв. Түүний эхийн нэр нь Либналд байсан Жиримиагийн 
Хамутал охин бөлгөө. 2 Тийнхүү тэр нь Жахуагийн өмнө Зихузимын хамаг 
үйлдсэний ёсоор мууг үйлдэв. 3 Тийн бөгөөд Иуде хийгээд Иерусалимын 
дотор Жахуа нь хилэнгээрээ тэднийг өөрийн өмнөөс гаргав. Төдий 
Зидиктиа нь Вавилоны хааны тус урвав. 4 Тийн бөгөөд Вавилоны 
Нибурудчинар хаан эзэлсэн есдүгээр жилийн аравдугаар сарын 
аравдугаар өдөр тэр хийгээд түүний бүхэл чуулган нь Иерусалимын тус 
ирж буугаад бат гэрүүдийг аливаа зүгт үүдэв. 5 Энэ мэтээр Зидикиагийн 
арван нэгдүгээр жил болтол балгас нь бүслэгдсээр байв. Тийнхүү 
дөрөвдүгээр сарын есдүгээр өдөр болтол зуд нь балгасны дотор ихэдсэн 



бөгөөд тэр орны улсын тул идээгүй бөлгөө. 7 Тийн бөгөөд балгасны 
эвдэгдсэнд дайны хамаг хүмүүс нь хаалганы харгуйгаар хааны 
цэцэрлэгийн дэргэд байсан хоёр хэрмийн хооронд балгасаас талын 
зүгээр шөнийн цагт дутааж одов. Тийн ахуйд Клийдтэний балгасыг 
тойрон авай. 8 Тийн бөгөөлд Клийдтэний цэргүүдийн чуулган нь Зидикиа 
хааныг нэхэж Зирикийн талд гүйцэж барив. Түүний цэргүүдийн бүхэл 
чуулган гэвэл түүнээс тарсан бөлгөө. 9 Тийнхүү тэд нь хааныг бариад 
Хамун газрын Риблэд Вавилоны хаанд авчирав. Тэнд тэр нь түүнийг 
шүүв. 10 Жич Вавилоны хаан нь Зидикиагийн хөвгүүнийг түүний өмнө 
гараад, Иудегийн хамаг ноёдыг ч Риблэд алав. 11 Тэндээс Вавилоны 
хаан нь Зидикиагийн хоёр нүдийг сохлон түүнийг зэс гинжээр гинжлээд, 
Вавилонд аваачаад, түүний үхэл болтол гянданд суулгав. 12 Тийн бөгөөд 
Вавилон Нибурудчинар хааны арван есдүгээр жилийн тавдугаар сарын 
аравдугаар өдөр Вавилоны хааны өмнө байгч боолууд болон харуулчдын 
Нибурудчинартан тэргүүлэгч нь Иерусалимд ирэв. 13 Тийн бөгөөд тэр нь 
Жахуагийн гэр хийгээд хааны гэр ба Иерусалимын хамаг гэрүүдэд 
хийгээд аливаа их гэрүүдийг галаар түлэв. 14 Бас тэр харуулчдын 
тэргүүлэгчтэй байсан Клийдтэний цэргийн чуулган нь Иерусалимын бүхэл 
хэрмийг тойрон эвдэв. 15 Жич тэрхүү харуулчидын Нибурчаратан 
тэргүүлэгч нь улсын үгээгүү ядуунуудын заримууд хийгээд үлдсэн улс 
иргэнийг олз болгон аваачив. 16 Зүгээр харуулчдын Нибучаратан 
тэргүүлэгч нь улсын үгээгүүнүүдээс үзмийг таригчид хийгээд газрын 
хөдөлмөрчид болохын тул заримуудыг үлдээв. 17 Бас Клийдтэн нь 
Жахуагийн гэрт байсан зэс баганас хийгээд суурьд ба, Жахуагийн гэрт 
байсан зэс далайг эвдээд тэднийг хамаг зэсийг Вавилонд аваачив. 18 
Жич тэд нь тогоонууд хийгээд хүрзүүд ба, хавчихуулд хийгээд аягас ба, 
халбагас хийгээд Лам нарын үйлчилдэг хамаг зэс савсыг аваачив. 19 Бас 
харуулчдын тэргүүлэгч нь аягас хийгээд буйфур ба, шүрших аягас 
хийгээд тогоонууд ба, зулын тавиуруудыг хийгээд халбагас ба, аягас 
хийгээд алтан юмууд ба мөнгөн юмуудыг ч аваачив. 20 Жахуагийн гэрийн 
тул Соломуны үйлдсэн хоёр багана хийгээд нэг далай ба, арван хоёр зэс 
шарыг аваачив Тэд хамаг савсын тас нь чингэлүүргүй бөлгөө. 21 Жич 
баганас гэвэл нэг багана нь өндөрөөр арван найман тохой байсан бөгөөд 
түүнийг тойрох аргамж нь арван хоёр тохой байсан ба түүний зузаан нь 
дөрвөн хуруу төдий бөлгөө. Тэр нь хөндий бөлгөө. 22 Бас түүний дээр 
байгч тэргүүн зэс бөлгөө. Тэр тэргүүн нь өндөрөөр таван тохой бөлгөө. 
Сүлжмэл үйлдвэр хийгээд тэргүүнүүдийн дээр тойрогч анарууд нь 
бүгдээр зэс бөлгөө. Хоёрдугаар багана хийгээд эдэнд адил бөлгөө. 23 
Жаран зургаан давалгаагаар анар нь нэг хажууд байсан бөгөөд, сүлжмэл 
үйлдвэрийн дээр тойрогч анарууд нь юу бөлгөө. 24 Жич харуулчидын 
тэргүүлэгч нь Сириа тэргүүн лам хийгээд Зибниа хоёрдугаар лам ба 



үүдийг гурван сахигчийг аваад 25 Цэргийн хүмүүсийг дагасан нэг түшмэл 
хийгээд хааны өмнө байгчидаас балгасны дотор олдсон долоон хүн ба 
чуулганы тэргүүн бичигч болоод газрын улсыг чуулагч хийгээд орны 
улсаас балгасны дотор олсон жаран хүнийг балгасаас авав. 26 Тийн 
бөгөөд харуулчидын Нибучаратан тэргүүлчэгч нь тэднийг аваад Риблэд 
байгч Вавилоны хааны дэргэд авчирав. 27 Тийн бөгөөд Вавилоны хаан 
нь Хамун гэгч газрын Риблэд тэднийг тасалж авав. Тэр мэтээр Иудегийн 
улс нь өөрийн орноос аваачигдав. 28 Энэ нь Нибуридчинарын олз болсон 
улс гэвэл, долдугаар жилд гурван мянга хорин гурван Иудетэнг аваачив. 
30 Нибуридчинарын хорин гуравдугаар жилд харуулчидыг тэргүүлэгч нь 
долоон зуун дөчин таван Иудетэнийг аваачив. Улс бүгдээр дөрвөн мянга 
зургаан зуу болов. 31 Тийн бөгөөд Иудегийн Зихуким хааны олз болсон 
гучин долдугаар жилийн арван хоёрдугаар сарын хорин тавдугаар өдөр 
Вавилоны Ивил Мирутак хааны эзэлсний нэгдүгээр жилд тэр нь Иудегийн 
Зикуким хааны толгойг гянданаас өргөөд түүнийг гянданаас гаргаад 32 
Түүнд хайртаар өгүүлж түүний ширээг түүнтэй Вавилонд байсан хаадын 
ширээнээс өндөр болгоод, 33 Түүний гянданы хувцадыг хувилж, түүний 
насны эцэс болтол түүнийг өөрийн өмнө тэжээв. 34 Тийн бөгөөд түүний 
идээний хувь нь хааны хэзээ ч өгсөн хувь байсан бөгөөд өдөр бүрийн 
хувь нь түүний атал түүний бүхэл насанд өгөгддөг бөлгөө. Жиримиа 
хэмээгч форофидын ном төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Улсаар дүүрэн байсан балгас нь яаж ганцаар сууна. Тэр нь бэлбэсэн эм 
мэт болов. Улсуудын дунд их хийгээд эзэлгүрдийн дээр эзлэгч асан нь 
албат болов. 2 Тэр нь шөнөдөө ихэд уйлна. Түүний газрын дээр нулимс 
буй. Түүний хамаг янаглагчдаас нэг ч амруулагч үгүй буй. Түүний хамаг 
нөхөд нь түүнд мэхтээр үйлдээд түүний дайснууд болов. 3 Иудей нь 
зовлонгийн учир хийгээд их зарагдлын учир олз болж аваачигдав. Тэр нь 
улсуудын дунд сууж амрыг эс олно. Түүнийг хамаг нэхэгчид нь түүнийг 
нарийн замуудын дунд гүйцэв. 4 Сионагийн замууд нь гашуудав. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, хэн ч хүндтэй найруудад эс ирнэ. Түүний хамаг 
хаалгад нь хоосон буй. Түүний лам нь санаа алдана. Түүний охид нь 
зовно. Тийн бөгөөд тэр нь гасланд дарагдав. 5 Түүний тус эсэргүүцэгчид 
нь тэргүүлэгчид болов. Түүний дайснууд нь бүтээгчид болов. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, Жахуа нь түүний олон хилэнцсийн тул түүнийг зовоов. 
Түүний хүүхэд нь эсэргүүцэгчийн өмнө олз болгогдож одов. 6 Тийн бөгөөд 
Сионагийн охиноос хамаг үзэсгэлэн нь гарсан буй. Түүний ноёд нь ногоо 
эс олсон самдгай мэт болоод нэхэгчийн өмнө хүчгүйгээр одсон буй. 7 



Иерусалим нь зовлон хийгээд доорд байдлын цагтаа эрт анхны цагийн 
хамаг хүсэмжит юмнуудыг санав. Түүний улсын дайсны гарт унасан 
бөгөөд түүнд туслагч үгүй болсонд эсэргүүцэгчид нь үзээд түүний 
эвдэрлийн учир инээв. 8 Иерусалим нь их нүглийг үйлдэв. Тиймийн тул 
тэр нь ганцаар аваачигдсан буй. Түүнийг хамаг хүндлэгсэд нь түүнийг 
элэглэнэ. Тэр юуны тул хэмэээвээс, тэд нь түүний нүцгэнийг үзсэн буй. 
Тэр нь санаа алдаж гэдэргээ эргэв. 9 Түүний бузар нь түүний хормойд 
буй. Тэр нь эцсээ эс санав. Тиймийн тул тэр нь гайхамшгаар ихэтгэснийг 
үзэн соёрх! 10 Эсэргүүцэгч нь Сионагийн хамаг хүсэмжит юмнуудын дээр 
гараа сунгав. Үнэхээр миний чуулганд бүү орогтун! хэмээн хорьсон 
улсуудын түүний ариун орны дотор орсныг тэр нь үзсэн буй. 11 Түүний 
хамаг улс нь санаа алдаж эрнэ. Тэд нь амиа тэнхрүүлэх тэжээлийн тул 
хүсэмжит юмнуудаа өгсөн буй. Жахува аа! Миний дарагдсаныг үзэж 
санан соёрх! 12 Замаар хамаг явагчид аа! Энэ нь танд юу ч бус буюу. 
Миний гасланд хэмээвээс, Жахувагийн их хилэнт өдөртөө намайг зовоон 
надад хүрсэн гаслант адил гаслан буй буюу хэмээн үзэгтүн! 13 Тэр нь 
дээрээс галыг илгээгээд миний ясдад нэвтрүүлэв. Тэр нь миний хөлийн 
тул урхийг дэлгэн намайг гэдрэг буцаав. Тэр нь намайг ганцаар болгон 
өдөр бүхэн сулруулав. 14 Миний хилэнцсийн боолго нь түүний мутраар 
боогдсон буй. Тэр нь боолгоо миний хүзүүнд эрчлэв. Жахуа нь намайг 
тэдний гарт өгсөн буй. Би босч эс чадна. 15 Жахуа нь миний дунд миний 
хамаг баатруудыг хөлөөр гишгэв. Тэр нь миний залуусыг дарахын тул 
миний тус чуулганыг дуудав. Жахува нь Иудейгийн охиныг үзмийн 
шахлага мэт гишгэв. 16 Үүний учир би уйлав. Миний хоёр нүд нь усыг 
цувруулав. Тэр нь юуны тул хэмээвээс, амийг тэтгэх амруулагч нь надаас 
хол буй. Миний хүүхэд нь чимээгүй болов. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
дайсан нь хүчит амруулагч үгүй буй. 17 Сиона нь гараа сунгана. Түүнийг 
амруулагч үгүй буй. Жахува нь Яакувын учир тойрсон дайснуудад захиаг 
өгөв. Иерусалим нь тэдний дунд бузар мэт буй. 18 Жахува нь зөвт мөн 
хэмээвээс, би түний зарлигийн тус эсэргүүцэв. Хамаг улсууд аа! Сонс. 
Миний гашуудлыг санан хайрлагтун! Миний охид хийгээд залуус нь олз 
болж аваачигдсан буй. 19 Би өөрийн янагуудыг дуудсан боловч тэд нь 
намайг мэхлэв. Миний лам нар хийгээд миний өтгөс улс нь балгасанд 
амиа тэнхрүүлэх тэжээлийг эрэн атал үхэв. 20 Жахуа, миний гашуудан 
ахуйг үзэн соёрх! Миний дотор нь зовно. Миний зүрх нь миний дотор 
эргэнэ. Тэр юуны тул хэмээвээс, би ихэд эсэргүүцэв. Гадаагаар илд нь 
ална. Гэрт үхэл мэт буй. 21 Тэд нь миний ямраар санаа алдсаныг 
сонссон буй. Намайг амруулагч үгүй буй. Миний хамаг дайснууд нь миний 
зовлонгийн учир сонсоод чиний надад зовлон хүргэсний тул баярлав. Чи 
тогтоосон өдрөө ирүүлэх буй. Тийнхүү тэд нь надтай адил болох буй. 22 
Тэдний хамаг хор нь чиний өмнө ирэх болтугай! Тийн бөгөөд чи миний 



хамаг хилэнцсийн тул надад үйлдсэн мэт түүнчлэн тэдэнд үйлдэн соёрх! 
Тэр юуны тул хэмээвээс, миний санаа алдах нь олон буй. Миний зүрх нь 
суларна.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Жахуа нь хилэнгээрээ Сионагийн охиныг захиж бүрхээсэн буюу. Тэр нь 
Израйлын цог жавхаланг огторгуйгаас газар хүртэл доройтуулсан буй. 
Бас тэр нь хилэнгийн өдөртөө өөрийн хөлийн тавцанг эс санав. 2 Жахуа 
нь Яакубын хамаг нутгуудыг хайрлалгүйгээр залгив. Тэр нь хилэнгээрээ 
Иудейн охины бат гэрүүдийг унаган, газарт доройтуулж, эзэлдгүүрнийг 
хийгээд, нутгийг жигшүүртэй болгосон буй. 3 Тэр нь их хилэнгээрээ 
Израйлын бүхэл эврийг хүндлэн мутраа дайсны өмнөөс гэдэргээ татаад 
Яакубын тойронд түлэх гал мэт түлсэн буй. 4 Тэр нь дайсан мэт нумаа 
татаад баруун мутраа эсэргүүцэгч мэт байж хамаг залуус хэмээвээс, 
нүдэнд хамаг үзэсгэлэнтнийг алсан буй. Тэр нь Сионагийн охины махны 
дотор их уураа гал мэт гаргав. 5 Жахуа нь дайсан мэт болоод Израйлыг 
залгиж, түүний хамаг орд харшуудыг залгин түүний бат гэрүүдийг эвдээд 
Иудейн охинд гашуудал хийгээд зовлонт чимээг үлэмжлүүлсэн буй. 6 
Жич тэр нь өөрийн хүрээлсэн цэцэглэгт хорыг үйлдээд өөрийн чуулганы 
орныг эвдсэн буй. Жахуа нь Сионад агсан хүндэт найр хийгээд саббат 
өдрийг мартуулаад хилэнгийн халуун уураар хаан хийгээд ламыг 
элэглэлт болгосон буй. 7 Жахуа нь өөрийн тахилын ширээг огоороод 
ариун орноосоо жигшсэн буй. Тэр нь өөрийн орд харшийн хэрмүүдийг 
дайсны гарт өгсөн буй. Тэд нь Жахуагийн гэрийн дотор хүнд найрын өдөр 
мэт дуу гаралцав. 8 Жахуа нь Сионагийн охины хэрмийг эвдэхийг 
зориглоод аргамжийг сунгаад эвдэхээс мутраа эс зогсоосон буй. Харин 
тэр нь хэрэм хийгээд хүрээг гашуудлын дуугаар цурхируулсан буй. Тэд нь 
хамтаар зоволцов. 9 Түүний хаалгад нь газарт шингэсэн буй. Тэр нь 
түүний дэгээлэгч моддыг хагалан эвдэв. Түүний хаан хийгээд ноёд нь 
улсуудын дунд буй. Тогтоол ч үгүй буй. Жич, түүний форофид нар нь 
Жахуагаас үзэгдлийг ч эс үзнэ. 10 Сионагийн охины өтгөс улс нь шороонд 
сууж дуугүй байна. Тэд нь толгойдоо шороог тавин өрмөг хувцсыг өмсөв. 
Иерусалимын охид нь толгойгоо газарт бөхийлгөнө. 11 Миний улсын 
охины эвдрэлийн учир миний нүд нь нулимсаар суларсан бөгөөд миний 
дотор нь зовсон буй. Миний элэг нь газрын дээр асгагдав. Бага хүүхэн 
хийгээд нялх хүүхэн нь балгасны замуудын дээр үхэдхийнэ. 12 Тэд нь 
эхэстээ ийн; Талх хийгээд үзмийн ундаа нь хаана буй. хэмээн 
өгүүлэлцэнэ. Тийн атал тэд нь шархдуулагдсан мэт болоод балгасны 
зээлдэд үхэгдэв. Тэдний амь нь тэдний эхийн өвөрт гарна. 13 Би чамд 
юугаар гэрчлэх вэ? Иерусалимын охид оо! Чи чамайг юутай адилтгах уу? 



Сионагийн ариун охин хүүхэн ээ! Би чамайг амруулахын тул чамайг 
юутай адилтгах буюу? Үнэхээр чиний эвдрэл нь далай мэт их буй. Хэн 
чамайг эдгээх вэ? 14 Чиний форофид нар нь чиний тул дэмий ухаангүй 
юмуудыг үзсэн буй. Жич, тэд нь чиний олз болсон байдлыг болиулахын 
тул чиний хилэнцийг эс илэрхийлэв. Зүгээр тэд нь чамайг гаргах 
дэмийнүүдийг үзсэн буй. 15 Замаар хамаг явагчид нь чиний тус алгаа 
ташиж Иерусалимын охиныг элэглэж толгойгоо хөдөлгөж ийн; Энэ балгас 
нь төгссөн үзэсгэлэн болон бүхэл дэлхийн таалал хэмээн нэрлэгдсэн 
буюу? хэмээн өгүүлнэ. 16 Чиний хамаг дайснууд нь чиний тус амаа 
ангайлган жигшиж, элэглэн, шүдээ хавчнуулж ийн; Бид түүнийг залгив. 
Үнэхээр энэ нь бидний хүлээсэн өдөр буй. Бид тэр өдрийг олоод үзсэн 
буй. хэмээн өгүүлнэ. 17 Жахуа нь зориглосноо бүтээгээд анхны цагт 
тогтоон зарлиг болгосонд төгсөв. Тэр нь эвдэн эс хайрлан чиний дайсныг 
чиний тус баясгалант болгон чиний эсэргүүцэгчдийн эврийг өргөсөн буй. 
18 Тэдний зүрх нь Жахуад ийн; Сионагийн охины хэрэм ээ! Нулимс нь 
горхи мэт өдөр шөнө бүрд цуврах болтугай! 19 Бос, шөнийн цагт дуугаран 
харуулын эхний цагт зүрхээ ус мэт Жахуагийн өмнө асган үйлд. Хамаг 
зээлдийн тэргүүн газруудад өлсөж суларсан бага хүүхдийн амын тул 
түүнд хоёр гараа өргөсөн хүүхдийг идэх буюу. 20 ун үрс хэмээвээс, гараа 
өргөн үйлд хэмээн бархирна. Жахуа чи хэнд энэ мэтээр үйлдсэнийг үзэн 
санан соёрх! Эмс нь намайг лам хийгээд форофид нь Жахувагийн ариун 
оронд алагдах буюу. 21 Залуус хийгээд хөгшид нь замын дээр шороонд 
хэвтэнэ. Миний охид хийгээд залуус нь илдээр унагагдсан буй. Чи 
тэднийг хилэнгийн өдөртөө алсан буй. Чи алж үл өршөөсөн буй. 22 Чи 
тогтоогдсон өдөр миний аюулуудыг аливаа зүгээс цуглуулав. Тийн бөгөөд 
Жахувагийн хилэнгийн өдөр үлдэж тонилгосон нэгэн ч үгүй. Миний 
тэжээсэн хийгээд өргөгсдийг миний дайсан нь хоосруулсан буй.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Би түүний хилэнгийн шийдмээр зовлонг үзсэн хүн буй. 2 Тэр нь намайг 
удирдан гэрэлд бус харанхуйд оруулсан буй. 3 Үнэхээр тэр нь миний тус 
ирээд бүхэл өдөр мутраа сунгана. 4 Тэр нь миний мах хийгээд арьсдыг 
шалбаруулан миний ясдыг эвдсэн буй. 5 Тэр нь миний тус үүдэж намайг 
гаслан хийгээд зовлонгоор хүрээлсэн буй. 6 Тэр нь намайг өнө үхсэн мэт 
харанхуйн дунд байгуулсан буй. 7 Тэр нь намайг тойрч хүрээлсэн буй. 
Тийн бөгөөд би гарч үл чадна. Тэр нь миний гинжийг хүнд болгов. 8 Жич, 
миний их дуу гаран бахирахад тэр нь миний залбирлыг эс хэрэглэнэ. 9 
Тэр нь миний замыг цавчсан чулуудаар миний явдлыг хазгай болгосон 
буй. 10 Тэр нь надад хүлээж хэвтсэн өтөг мэт болж нууц газарт байсан 
арслан мэт бөлгөө. 11 Тэр нь миний явдлыг хажуугаар эргүүлж намайг 



таслаад хоосруулсан буй. 12 Тэр нь сумаа татаад намайг сумын бүлэг 
болгон тавьсан буй. 13 Тэр нь саадгийн сумнуудыг миний доторт 
оруулсан буй. 14 Би өөрийн улсад элэглэл болоод бүхэл өдөр тэдний 
хөгжим болсон буй. 15 Тэр нь намайг гаслангаар дүүрэн гашуудан өвсөөр 
согтоосон буй. 16 Жич, тэр нь шүдийг элсээр эвдээд намайг үнэсэнд 
хөмрүүлсэн буй. 17 Тийн бөгөөд чи миний сүнсийг амраас холдуулсан 
буй. Би сайн цагийг мартав. 18 Тийнхүү би ийн; Жахуагаас миний хүч 
хийгээд найдлага нь эвдрүүлэгдсэн буй хэмээн өгүүлэв. 19 Миний зовлон 
хийгээд гашуун буй. 20 Миний сүнс нь хэзээ ч санаж миний дотор 
доройтоно. 21 Би үүнийг зүрхээрээ санан амуй. Тиймийн тул би найдна. 
22 Жахуагийн өршөөлийн эс дууссанаар бид эс өргөгдсөн буй. 23 Түүний 
өршөөл нь өглөө бүрд шинэ буй. Чиний үнэн нь ялангуяа их буй. 24 
Жахуа нь миний хувь буй. Тиймийн тул би түүнд найдах буй хэмээн 
миний сүнс нь өгүүлнэ. 25 Жахуа нь түүнийг хүлээгчид хэмээвээс, түүнийг 
бэдрэгч сүнсэнд сайн буй. 26 Аниргүйгээр найдан Жахувагийн 
тонилголыг хүлээх нь сайн буй. 27 Бага насанд боолгыг даах нь хүнд 
сайн буй. 28 Тэр нь биеийнхээ дээр даасны тул ганцаар сууж аниргүй 
байх буй. 29 Хэрэв найдлага буй болбоос тэр нь амиа шороонд тавих 
буй. 30 Тэр нь цохигчид хацраа өгөн ичгүүрээр дүүрэн болов. 31 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь мөнхөд үл огоорох буй. 32 Зүгээр тэр нь 
зовоовч өөрийн олон өршөөлийн ёсоор хайрлах буй. 33 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь хүний төрөлтөнг гашуудуулан зовоохыг үл таална. 34 
Газрын хамаг хоригдогсдыг хөлийн дураа дарах хийгээд 35 дээдийн өмнө 
хүний шүүвэрнийг хазгай болгох ба 36 хүнийг түүний хэрэгт мэхлэхийг 
Жахува нь үл зөвшөөрнө. 37 Жахуагийн эс захисан нь бүтэх бөгөөд 38 
дээдийн захиагаар сайн хийгээд муу нь үл гардаг хэмээн хэн өгүүлэх 
буюу? 39 Амьд хүн нь юуны тул гомдмуй хэмээвээс хүн нь өөрийн 
нэхлэгийн тул юуны тул гомдмуй. 40 Бид явдлаа тоочиж, ажиглан Жахуад 
буцъя. 41 Бид өөрийн зүрхийг гартай хамтаар огторгуйд агч бурханд 
өргөе! 42 Бид бурууг үйлдэн эсэргүүцэв. Чи эс хэлтрүүлэгсэн буй. 43 Чи 
биднийг хилэнгээр бүрхэж зүхсэн буй. Чи алж эс өршөөсөн буй. 44 
Бидний залбирлын үл хүрэхийн тул чи биеэ үүлээр бүрхсэн буй. 45 Чи 
биднийг улсуудын дунд буртаг хийгээд хэрэггүй болгов. 46 Бидний хамаг 
дайснууд нь бидний тус амаа ангайлгасан буй. 47 Аюул хийгээд урхи ба 
хоосруулга нь бидний дээр тогтсон буй. 48 Миний нүд нь миний улсын 
охины эвдрэлийн учир усны урсгалуудыг цувруулна. 49 Жахувагийн 
огторгуйгаас ширтэн ажиглах болтол 50 миний нүд нь тасалбаргүйгээр 
нулимсыг цувруулан үл зогсоно. 51 Миний нүдний үзсэн нь миний 
балгасны хамаг охидын учир миний сүнсийг зовооно. 52 Шалтгаангүйгээр 
миний дайсан бологсод нь намайг шувуу мэт ихэд нэхэв. 53 Тэд нь миний 
амийг гянданд таслан миний биеийн дээр чулууг хаясан буй. 54 Усдын 



миний толгойн дээр урсахад би аслагдав хэмээн өгүүлэв. 55 Жахуа аа! 
Би доорд гянднаас чиний нэрд дуудав. 56 Чи миний дууг сонсов. Миний 
амьсгалаас хэмээвээс, миний дуунаас чихээ бүү нуу. 57 Миний чамд 
дуудах өдөр чи надад ойртоод бүү айтугай! хэмээн зарлиг болов. 58 
Жахуа аа! Чи миний сүнсийг хэргийг халхлан миний амийг зольсон буй. 
59 Жахуа аа! Чи надад ёсгүйгээр үйлдсэнийг үзэх буй. Чи ч миний зөвийг 
шүүн соёрх! 60 Чи тэдний хамаг нэхэх хилэн хийгээд тэдний миний тус 
хамаг санаачилсныг үзсэн буй. 61 Жахуа чи тэдний зэмлэх хийгээд 
тэдний миний тус хамаг санаачилсан ба 62 миний тус эсэргүүцэгчдийн үг 
хийгээд тэдний миний тус бүхэл өдөр зөвлөснийг сонссон буй. 63 Тэдний 
суух хийгээд босохыг үзэн соёрх! Би тэдний хөгжин буй. 64 Жахуа аа! 
Тэдний гарын үйлдвэрийн ёсоор тэдэнд хариуг өгөн соёрх! 65 Тэднийг 
ширүүн зүрхтэй болгон соёрх! Чиний хараал нь тэдний дээр тогтох 
болтугай! 66 Тэднийг хилэнгээрээ нэхэн Жахуагийн огторгуйн доороос 
тэднийг эвдрүүлэн соёрх!  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Алт нь ямар гялбаагүй болсон буй. Маш ариун алт нь ямараар гялбасан 
буй. Ариун орны чулууд нь аливаа замын эхэнд хаягдсан буй. 2 
Сионагийн эрдэнэ хөвгүүд нь сайн алттай адил боловч шавар сав болон 
шавар савсыг хийгчийн гарын үйлдвэр мэт яаж болсон буюу. 3 Луус нь 
хөхөө татуулж зулзагаа хөхүүлдэг. Миний улсын охин нь говийн тохь мэт 
хайргүй болсон буй. 4 Хөхөгч хүүхний хэл нь ундаасахын учраас түүний 
амны оройд наалдана. Хүүхэд нь талхыг эрэвч хэн ч тэдэнд хувааж эс 
өгнө. 5 Сайн идээгээр тэжээгдэгсэд нь замын дээр ганцаар үлдэнэ. 
Улаанаар өмсгөгдөгсөд нь шивээгийн дээр хэвтэнэ. 6 Гаргүйгээр гэв гэнэт 
таслагдсан Судумын засаглалаас миний улс охины засаглал нь их буй. 7 
Түүний Назарияатан нь цаснаас ариун болоод сүүнээс цагаан бөлгөө. 
Тэд нь махбодоор Рүбигээс улаан агсан бөгөөд тэд нь оюу мэт 
өнгөлөгдсөн бөлгөө. 8 Тэдний нүүр нь харанхуйгаас хар болов. Тэд нь 
замын дээр үл ажиглагдана. Тэдний арьс нь тэдний ясанд наалдан 
хувхайраад мод мэт болов. 9 Илдээр алагдагсад нь зудаар 
алагдагсадаас сайн хувьт буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь 
хатгагдаад тариалангийн үрс үгүйн амиа гаргана. 10 Энэрэх зүрх эмсийн 
гар нь тэдний хүүхдийг чанасан буй. Тэд хүүхэд нь миний улсын охины 
эвдрэлийн цагт идээ болов. 11 Жахуа нь уураа бүтээж их хилэнгээ асгаад 
Сионад галыг шатаагаад түүний суурьдыг түлэв. 12 Эсэргүүцэгч хийгээд 
дайсан нь Иерусалимын хаалганы дотор орох буй за хэмээн газрын хаад 
хийгээд дэлхий дээр хамаг суугчид нь үл итгэх бөлгөө. 13 Түүний дунд 
зөвтний цусыг асгасан түүний форофид нарын нүглүүд хийгээд лам 



нарын хилэнцсийн тул энэ мэт болой. 14 Тэд нь сохрууд мэт зээлээр 
төөрч цусаар биеэ бузарласан буй. Тийнхүү тэдний хувцадад ч хүрч үл 
болох бөлгөө. 15 Гарагтун! Бузрууд аа! Гарагтун, гарагтун! Бүү хүрэгтүн! 
хэмээн тэдэнд дуудагдав. Тэдний зугтааж төөрсөнд хүмүүс нь улсын дунд 
ийн; Тэд нь үл суух буй. хэмээн өгүүлэв. 16 Жахуагийн нүүр нь тэднийг 
тараав. Тэр нь тэдэнд дахиж үл үзэх буй. Тэд нь лам нарын нүүрийг эс 
хүндлэн, өтгөсүүдийг эс хайрлав. 17 Бидний байн атал бидний нүд нь 
тусыг харахад сулрав. Бид хүлээхдээ тонилгож үл чадах улсыг дэмийгээр 
хүлээсэн буй. 18 Тэд нь бидний явахыг нэхсэн буй. Тийнхүү бид 
замуудаараа явж эс чадна. Бидний эцэс нь ойртов. Бидний өдрүүд 
төгссөн бөгөөд бидний эцэс нь ирсэн буй. 19 Бидний нэхэгчид нь 
огторгуйгаар нисэгч хүргэдээс түргэн бөлгөө. Тэд нь биднийг уулдаар 
нэхэн говьд бидний тул нууцаар хэвтэв. 20 Бидний хамрын амьсгал 
хэмээвээс, Жахуагийн тусалсан нь тэдний урхинд баригдана. Бид ийн; 
Түүний сүүдрийн доор бид улсуудын дунд суух буй. хэмээн өгүүлсэн 
бөлгөө. 21 Идумын охин болон Уж газарт суугч аа! Баясаж жарган үйлд. 
Чамд аяга нь өнгөрөн хүрэх буй. Чи согтож нүцгэнээ үзүүлэх буй. 22 
Сионагийн охин оо! Чиний засаглал нь дуусав. Тэр нь чамайг олз болгон 
дахиж үл явуулах буй. Идумын охин оо! Тэр нь чиний нүглийн тул 
засаглан чиний хилэнцсийн тул чамайг олз болгох буюу.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Жахуа бидэнд учирсныг санан бидний ичгүүрийг ажиглаж санан соёрх! 
2 Бидний өмч нь оролтод хийгээд бидний гэрүүд нь газрын хүмүүст 
өгөгдөнө. 3 Бид эцэггүй өнчин болсон бөгөөд бидний эхэс нь бэлбэсэд 
болсон буй. 4 Бидний усыг мөнгөөр худалдаж аваад уусан буй. Бидний 
төлөө нь үнэнээр одно. 5 Бид хүзүүгээрээ хэзээ ч ачигдана. Бид хөдөлж 
амаргүй буй. 6 Бид талхаар цадахын тул биеэ Египеттэний хийгээд 
Асирияатны эрхийн доор болгов. 7 Бидний эцэг нар нь нүглийг үйлдээд 
үгүй болов. Бид тэдний хилэнцийн нэхэлгээс дагасан буй. 8 Боолууд нь 
бидний дээр эзлэв. Хэн ч биднийг тэдний гараас үл аварна. 9 Говьд байгч 
илдийн учраас бид амиа гээхээр идээг олно. 10 Бидний арьс нь зудын 
аймшгаас гуу мэт хар болов. 11 Сионагийн дотор эмс хийгээд Иудейн 
балгадын дотор охид нь булаагдав. 12 Ноёд нь тэдний гараар өлгөгдөнө. 
Өтгөсүүдийн нүүр нь эс хүндлэгдэнэ. 13 Тэд нь залуусыг дээрэмд 
дээрэмдүүлэв. Хүүхэд нь модны доор унав. 14 Өвгөд нь хаалганаас 
хийгээд залуус нь хөгжимнөөс зогсов. 15 Бидний зүрхний жаргалан нь 
зогссон буй. Бидний бүжиглэлгэ нь гашуудалд хувилсан буй. 16 Бидний 
тэргүүний титэм нь унасан буй. Бид нүглийг үйлдсэний тул зовлонтой 
болов. 17 Үүний учир бидний зүрх нь суларна. Энэ мэтсийн учир бидний 



нүд нь харанхуй болсон буй. 18 Сиона уулны хоосон болсны тул түүнд 
үнэгэд нь явна. 19 Зүгээр Жахуа чи мөнхөд байна. Чиний ширээ нь үеэс 
үе болтол байна. 20 Чи юуны тул биднийг хэзээ ч мартан юуны тул 
биднийг олон өдрүүд огоорно. 21 Жахуа аа! Биднийг чамд буцаан соёрх! 
Тийнхүү бид буцах буй. Бидний өдрүүдийг бидний тус маш ихэд шинэтгэн 
соёрх! 22 Чи биднийг түр огоорсон буюу. Чи бидний тус маш ихэд 
хилэгнэсэн буюу.  

 

Нэгдүгээр бүлэг.  

1 Гучдугаар жилийн дөрөвдүгээр сарын тавдугаар өдөр миний Кивэр 
голын дэргэд аж олз болгогдсоны дунд байсанд, огторгуй нь нээгдэв. 
Тийнхүү би бурхны үзэгдлүүдийг үзэв. 2. Зихуяким хааны олз 
болгогдсоны тавдугаар жилийн сарын тавдугаар өдөр 3 Жахуа нь Бөжийн 
Изихиэл лам хөвгүүнд Клитийтний газарт байгч Кивэр голын дэргэд 
зарлиг болов. Жич Жахуагийн мутар нь тэнд түүний дээр бөлгөө. 4 Тийн 
бөгөөд миний гарахад Мана. хойд зүгээс хуй шуурга хийгээд их үүл ба 
биеэн ороогч гал гарав. Түүний тойронд гэрэлт байсан бөгөөд, түүний 
дундаас гэвэл галын дундаас хувын өнгө мэт гарав. 5 Жич түүний 
дундаас дөрвөн амьтны дүрс гарав. Тэдний байдал нь ийн; Тэд нь хүний 
биед адил бөлгөө. 6 Бас тус бүр нь дөрвөн нүүрт байсан бөлгөө. Тэдний 
хөлүүдийн ул нь тугалын хөлийн улд адил бөлгөө. Бас тэд нь өнгөлөгдсөн 
зэсийн өнгө мэт гялбаат бөлгөө. 8 Бас тэд нь жигүүр зүх доор дөрвөн 
хажуу хүний гарт бөлгөө. Энэ мэтээр тэд дөрөв нь нүүрт хийгээд жигүүрт 
бөлгөө. Тэдний жигүүрүүд нь өөр зуураа нийлэв. Тэд нь явахдаа эс эргэв. 
Тус бүр нь цэх урьдаа явав. 10 Тэдний нүүрийн дүрс гэвэл, эд дөрөв нь 
баруун этгээддээ хүний нүүрт болон, арслангийн нүүрт бөлгөө. Жич эд 
дөрөв нь зүүн этгээддээ шарын нүүрт бөлгөө. Жич эд дөрөв нь бүргэдийн 
нүүрт бөлгөө. 11 Энэ мэтээр тэдний нүүрүүд бөлгөө. Жич тэдний 
жигүүрүүд нь дээрээс салаат байсан буй. Тус бүрийн жигүүрүүдээс хоёр 
нь нийлсэн бөгөөд хоёр нь тэдний биеийг бүрхэв. 12 Тийн бөгөөд тэдний 
тус бзр нь цэх урьдаа одов. Тодотголын хааш одоход тэнд тэд нь одож, 
одохдоо эс эргэв. 13 Эд амьтны дүрсний учир гэвэл тэдний хэв нь галын 
цогт нүүрс мэт болоод, зул мэт бөлгөө. Тэд нь амьтны дунд хийгээд 
доошоо одов. Тийнхүү гал нь гэрэлт бөлгөө. Бас галаас цахилгаан гарав. 
14 Тийн бөгөөд эд амчтан нь цахилгаан гал мэт хөюүн буцан авай. 15 
Тийн бөгөөд миний гарахад Мана. нэг дөрвөн нүүрт мүхэр нь газрын дээр 
амьтны дэргэд бөлгөө. 16 Мүхэрүүдийн байдал хийгээд тэдний үйлдвэр 
нь бирил чулууны өнгө мэт бөлгөө. Тэд дөрөв нь нэг зүрст бөлгөө. Бас 
тэдний хэв хийгээд үйлдвэр гэвэл нэг мүхэрийн бус нэг мүхэрийн дотор 



ахуй мэт бөлгөө. 17 Тэд нь одохдоо дөрвөн этгээдээрээ одон, одохдоо эс 
эргэв. 18 Тэдний дүүрэн хийгээд өндөр нь гайхамшигт бөлгөө. Тэдний 
дүүрэн нь эд дөрөвийн тойронд нүддээр дүүрэн бөлгөө. 19 Тийн бөгөөд 
амьтны одоход мүхэрүүд нь тэдний дэргэд одов. Жич амьтны газраас 
өргөгдөхөд мүхэрүүд нь өргөгдөв. 20 Тодотголын хааш одоход тэд нь 
одож, тэнд тодотголоороо одов. Тийн бөгөөд мүхэрүүд нь тэдний дэргэд 
өргөгдсөн буй. Тэр юуны тул гэвэл, эд амьтны тодотгол нь мүхэрүүдийн 
дот ор бөлгөө. 21 Тэдний одоход тэд ч одов. Тэдний зогсоход тэд ч 
зогсов. Жич тэдний газраас өргөгдөхөд мүхэрүүд ч тэдний дэргэд 
өргөгдөв. Тэр юуны тул гэвэл, амьтны тодотгол нь мүхэрүүдийн дотор 
бөлгөө. 22 Жич амьтны тэргүүний дээр байгч тэнгэрийн дүрс нь аюумшигт 
мөс мэт өнгөт болоод, тэдний тэргүүний дээр дээш сунгагдав. 23 Жич 
тэнгэрийн доор тэдний жигүүрүүд нь цэх байсан бөгөөд нэг нэгний тус 
ойр бөлгөө. Тус бүрт нэг этгээдээр биеэн бүрхэх хоёр жигүүр байсан 
бөгөөд, тус бүрт нөгөө этгээдээр биеэн бүрхэх хоёр бөлгөө. 24 Тийн 
бөгөөд тэдний одоход би их усадын чимээ мэт хийгээд аугаа хүчитийн 
дуу мэт ба, чуулганы дуу мэт хийгээд хэлний дуу мэт болсон тэдний 
жигүүрийн чимээг сонсов. Жич тэд нь зогсохдоо жигүүрээ буулгав. 25 Бас 
тэдний зогсон жигүүрээ буулгахад тэдний тэргүүний дээр байсан 
тэнгэрээс дуу гарав. 26 Жич тэдний тэргүүний дээр байсан тэнгэрийн 
дээр ширээний дүрст сафир чулуу мэт бөлгөө. Жич ширээний дүрсэнд 
түүний дээр байгч хүний байдал мэт бөлгөө. 27 Тийнхүү би түүний дотор 
хувийн өнгө мэт хийгээд галын байдал мэт байгчийн тойрсоныг үзэв. 
Түүний бэлхүүсний байдлаас дээш хийгээд түүний бэлхүүсний байдлаас 
доош галын байдал мэтийг үзэв. Түүний тойронд гэрэлт бөлгөө. 28 
Бороот өдөр үүлэнд байгч солонгын байдал мэт түүнчлэн тэр тойрогч 
гэрэлний байдал бөлгөө. Энэ нь Жахуагийн цог жавхлангийн байдлын 
дүрс мэт бөлгөө. Тийн бөгөөд би түүнийг үзээд нүүрээрээ хөсөр унаад нэг 
зарлиг бологчийн дууг сонсов.  

Хоёрдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд тэр нь надад ийн; Хүн төрөлхтөн өө! Хөлөөрөө босон үйлд, 
түүнчлэн би чамд өгүүлнэ. 2 хэмээн зарлиг болсонд түүний нада зарлиг 
болон, атал тодотгол нь миний дотор ороод намайг хөлөөр босгов. 
Тийнхүү би надад зарлиг бологчийг сонсов. 3 Тэнд тэр нь надад ийн; Хүн 
төрөлхтөөн! Би чамайг Израйлын урвагч хөвгүүнд гэвэл, миний тус 
урвасан улсад илгээнэ. Тэд хийгээд тэдний эцэг нар нь эдүгээ өдөр 
болтол миний тус нүглийг үйлдсэн буй. 4 Тэд гэвэл хатуу хийгээд ширүүн 
зүрхт хүүхэд мөн. Би чамайг тэдэнд илгээнэ. Тийн бөгөөд тэдэнд ийн; 
Жахуа эзэн нь ийн зарлиг болно хэмээн өгүүлэн үйлд. 5 Тийнхүү тэд нь 



сонсох буюу үл сонсох буюу. Тэд нь тэдний дунд форофидын мөн 
байсныг мэдэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь урвагч гэр буй. Тэд нь 
чамд өргөст халгай боловч, бас чи хилэнцийн хорхойнуудын дунд суувч, 
бас тэд нь урвагч төрөл боловч тэдний үгсээс үл айн, тэдний нүүрээс бүү 
чичиртүгэй! 7 Бас тэд нь сонсох буюу, үл сонсох буюу тэдэнд миний 
зарлигийг өгүүлэн, Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь маш урвагчид мөн буй. 8 
Харин хүн төрөлхтөөн! Миний чамд зарлиг болохыг сонс, чи энэ урвагч 
гэр мэт урвагч бүү болтугай! Амаа нээ. Миний чамд өгөхийг идэн үйлд 
хэмээн зарлиг болов. 9 Тийнхүү миний гарахад Мана. нэг гар нь надад 
сунгагдсан бөгөөд, түүний дотор нэг ороомол ном бөлгөө. 10 Тийнхүү тэр 
түүнийг миний өмнө тавив. Тэр ном нь дотор хийгээд гаднаа бичигдсэн 
бөлгөө. Бичигдсэн нь гашуудал хийгээд уйллага ба зовлон бөлгөө.  

Гуравдугаар бүлэг.  

1 Жич тэр нь надад ийн; Хүн төрөлхтөөн! Чамд өгөгдсөн юмыг идэн үйлд. 
Энэ ороомол номыг идсэний хойно одоод, Израйлын гэрт өгүүл. 2 хэмээн 
зарлиг болсонд миний амаа нээсэнд тэр нь тэр ороомол номыг ндада 
идүүлэв. 3 Бас тэр нь надад ийн; Хүн төрөлхтөөн! Энэ миний чамд өгсөн 
ороомол номыг дотроо аван, хэвлийгээ дүүргэн үйлд хэмээн зарлиг 
болсоноор миний түүнийг идсэнд тэр нь миний аманд бал мэт амтат 
бөлгөө. 4 Жич тэр нь надад ийн зарлиг болруун; Хүн төрөлхтөн өө! Од. 
Израйлын гэрт яван миний зарлигийг тэдэнд өгүүл. 5 Тэр юуны тул гэвэл, 
чи бус үгт улсад хийгээд хатуу хэлт улсад илгээгдсэн бус уу? Зүгээр 
Израйлын гэрт илгээгдсэн буй. 6 Бус хэлт хийгээд хатуу хэлт олон улсад 
гэвэл, чиний үл ухах хэлт улсад чи илгээгдсэн бус буй Хэрвээ би чамайг 
тэдэнд илгээсэн болвоос тэд нь чамайг сонсох бөлгөө. 7 Зүгээр 
Израйлын гэр нь чамайг сонсоход үл турших буй гэвэл, тэд нь намайг ч 
үл сонсох буй. Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын бүхэл гэр нь хатуу хийгээд 
ширүүн зүрхэт буй. 8 Мана. Би чиний нүүрийг тэдний нүүрүүдийн тус бат 
болгон, чиний цохыг тэдний цохуудыг тус бат болгосон буй. 9 Би чиний 
цлхыг цахиураас хатуу байгч алмас чулуу мэт болгосон буй. Тэд нь 
урвагч гэр боловч тэднээс үл айн, тэдний нүүрээс бүү чичиртүгэй! 10 
хэмээн зарлиг болоод бас надад ийн; Хүн төрөлхтөөн! Миний чамд хамаг 
зарлиг болохыг зүрхээрээ авч чихээрээ сонс. 11 Тийн бөгөөд од, олз 
болгогдсонд гэвэл, чиний улсын үрст яван, тэд нь сонсох буюу үл сонсох 
буюу тэдэнд өгүүл Жахуа эзний ийн зарлиг болно хэмээн мэдүүл. 12 
хэмээн зарлиг болсонд тодотголын намайг өргөснөөр би хойноос их 
цутгааны дууг сонсов. Тэр дуу нь ийн Жахуагийн цог жавхлан нь түүний 
орноос магтагдах болтугай! хэмээн зарлиг болов. 13 Жич би нэг нэгдээ 
хүрэлцэгч амьтаны жигүүрүүдийн дуу хийгээд тэдний дэргэд мүхэрүүдийн 



дуу ба их цутгааны дууг сонсов. 14 Тийн бөгөөд тодотголын намайг өргөж 
аваачсанд би гасланаар хийгээд тодотголын халуунаараа явав. Харин 
Жахуагийн мутар нь миний дээр хүчит бөлгөө. 15 Тэндээс би Хивир 
голын дэргэд сууж ийн авивд байсан олз болгогдсонд, эргэн тэдний 
суусан оронд суугаад, тэнд тэдний дунд долоон хоног гайхаж байж 16 
Тийн бөгөөд долоо хоногийн өнгөрсөний хойно Жахуагийн зарлиг нь 
надад ийн 17 Хүн төрөлхтөөн! Би чамайг Израйлын гэрт харуулж булаав. 
Тиймийн тул миний амнаас зарлигийг сонсон тэдэнд надаас мэдүүл. 18 
Миний хилэнцтэд ийн; Чи эрхгүй үхэх буй хэмээн зарлиг болоход, чи 
хилэнуэтийг үл зэмэл, түүний хилэнцэт явдлын учир үл зэмлэн, түүний 
амийг тонилгохын тул үл үхүүлэх бөгөөс эл, тэрхүү хилэнцэт хүн нь 
өөрийн нүгэлд үхэх буй. Зүгээр би түүний цусыг чиний гэрээс нэхэх буй. 
19 Зүгээр хэрвээ чи хилэнцтийг зэмлэвч тэр нь хилэнц хийгээд муу 
явдлаас буцах бөгөөс тэр нь өөрийн нүгэлд үхэх буй. Харин чи сүнсээ 
аварна. 20 Жич зөвт нь өөрийн зөвтөөс буцаж бурууг үйлдэх бөгөөс, бас 
хэрвээ би түүний өмнө бүтрүүлэхийг тавих ббөгөөс тэр нь үхэх буй. Чиний 
түүнийг эс зэмлэсэний тул тэр нь өөрийн нүгэлд үхэх бөгөөд, түүний 
үйлдсэн зөв нь үл санагдах буй. Зүгээр би түүний цусыг чиний гараас 
нэхэх буй. 21 Зүгээр хэрвээ чи зөвтийн нүглийг үл үйлдэхийн тул түүнийг 
зэмлэх бөгөөд, тэр нь нүглийг үл үйлдэх бөгөөс, тэр нь эрхгүй амьд байх 
буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь зэмлэгдэв. Жич чи сүнсээ аврах буй 
хэмээн зарлиг болов. 22 Тийн бөгөөд Жахуагийн мутар нь миний дээр 
байсан бөгөөд тэр нь надад ийн; Бус танд од. Тийнхүү би тэнд чамтай 
өгүүлэлпэх буй. 23 Хэмээн зарлиг болсонд би босоод талд одов. Тийн 
бөгөөд Мана. Жахуагийн цог жавхлан нь тэнд байв. Тэр нь миний Кивэр 
голын дэргэд үзсэн цог жавхлан мэт бөлгөө. Тийнхүү би нүүрээрээ хөсөр 
унав. 24 Тийн бөгөөд тодотгол нь миний дотор ороод хөлөөр босгоод ийн 
хэмээн зарлиг болов. Чи өөрийн гэрийн дотор биеэ хаатугай! 25 Зүгээр 
хүн төрөлхтөөн! Мана. Тэд нь чамд хүлэгнүүдийг тавиад, тэднээр чамайг 
хүлэх буй. Тийнхүү чи тэдний дунд үл гарах буй. 26 Жич би чиний хэлийг 
чиний тагнайд наалдуулах бөгөөд, чи хэлгүй болоод тэдэнд зэмлэгч үл 
болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь урвагч гэр буй. 27 Зүгээр миний 
чамд зарлиг болоход би чиний амыг нээнэ. Тийн бөгөөд чи тэдэнд ийн; 
Жахуа эзэн нь ийн зарлиг болно. Сонсогч нь сонсох болтугай! Үл сонсогч 
зогсох болтугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь урвагч гэр буй.  

Дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Хүн төрөлхтөөн! Чи нэг тоосгийг аваад, биеийн өмнө тавьж түүний дээр 
Иерусалим балгасыг зураад 2 Түүнийг хүрээлэн түүнийг тус асарыг 
үүдэн, түүний тул зуухыг малтан, түүний тус цохих зэвсэгүүдээр тойруулж 



тавьтугай! 3 Жич чи хавтгай төмөрийг аваад өөрийн бие хийгээд балгас 
хоёрын хооронд төмөр хана мэт босгон, нүүрээ түүний тус тавин үйлд. 
Тийн бөгөөд тэр нь хүрээлэгдэх бөгөөд чи түүнийг хүрээлэх буй. Энэ нь 
Израйлын гэрт бэлэг болох буй. 4 Бас биеэн зүүн хажуу дээр хэвтэн 
түүний дээр Израйлын гэрийн нүглийн нээлгэнийг тавьтугай! Чиний түүнд 
хэвтэх өдрийн тусаар чи тэдний нүгэл уун нээлгэнийг дагах буй. 5 Тэр 
юуны тул гэвэл, би чиний дээр өдрийн тоогоор гурван юм заран, өдрийн 
ёсоор тэдний нүглийн нээлгэний жилүүдийг тавьсан буй. Тэр мэтээр чи 
Израйлын гэрийн нүгэл нээлгэнийг дагах буй. 6 Тийн бөгөөд өдрүүдийн 
дууссанд чи баруун хажуугийн дээр хэвтэн Иудегийн гэрийн нүглийг 
нээлгэн дөчин дагатугай! Нэг жилийн тул би нэг өдрийг чамд тогтоосон 
буй. 7 Тиймийн тул Иерусалимын хүрээлэгдэх зөвөөр нүүр хийгээд 
нүцгэн царвуугаа эргүүлэн түүний тус форофидлон үйлд. 8 Тийн бөгөөд 
би чамайг аргамэнуудаар хүлэх бөгөөд чиний хүрээлэгдсэн өдрүүдийг 
дуустал чи нэг хажуугаас нөгөө хажууд эргэж үл болох буй. 9 Бас чи 
буудай хийгээд арвай ба, буурцаг хийгээд будаа ба, тодорхог хийгээд 
эрсэн буурцагийг аваад савад тавин өөрийн тул буурцагийг болгон үйлд. 
Чиний хажууд хэвтэх өдрүүдийн дууны ёсоор гурван зуун жаран өдөр чи 
түүнийг идэх буй. 10 Бас чиний идэх тэжээл нь хэмжигдэх гэвэл, өдөр 
бүрт хорин мянга болох буй. Чи түүнийг хэр хэрээр идэх буй. 11 Бас усаа 
эдний зургаан хувийн нэгний хэмжээгээр уун, хэр хэрээр уух буй. 12 Жич 
чи арвай буурцагийг идэн, хүний аргалаар тэдний өмнө ширэх буй. 13 
Жич Жахуа нь ийн; Энэ мэтээр Израйлын хөвгүүд нь миний тэднийг хаана 
гаргахын тэндэхь улсуудын дунд бузар идээгээ идэх буй. 14 хэмээн 
зарлиг болсонд би ийн; Жахуа эзээн! Мана. Миний сүнс нь бузар эс 
болсон буй гэвэл би үхсэн эсвэл анд таслагдсан махыг бага наснаасаа 
хэзээ ч эс идэв. Бас бузар идээ ч миний аманд эс орсон буй. 15 хэмээн 
айлтгасанд тэр нь надад ийн; Мана. Би хүний аргалын оронд үхэрийн 
аргалыг өгсөн буй. Идээгээ түүгээр бэлдэн үйлд. 16 Бас тэр нь надад ийн; 
Хүн төрөлхтөөн! Мана. Би Иерусалимын дотор далан түшэлгэнийг эвдэх 
буй. Тийнхүү тэд нь талхаа цэнглүүлээр хийгээд гамналтаар идэн, усаа 
хэмжээгээр хийгээд гамналтаар уух буй. 17 Тиймийн тул тэд нь талх ч ус 
ч үгүй болоод өөр өөрийн учир гайхаж хилэнцээр сулрах больюу.  

Тавдугаар бүлэг.  

1 Жич хүн төрөлхтөөн! Хурц хутга гэвэл үсийг авагчийн тонгорогийг аваад 
өөрийн толгойн үс хийгээд сахалыг аван үйлд. Тийн бөгөөд цэнгэлүүрийг 
аваад цэнглэж үсээн хуваатугай! 2 Түүний гурван болсон хувийн нэг 
хувийг хүрээлэх цагийн бүтээхэд балгасны дунд түлээд, гурван болсон 
хувийн нэг хувийг аван түүний тойронд илдээр цавчаад гурван болсон 



хувийг илгээх больюу. 3 Бас тэрхүү үсээс нэг үсийг аваад хормойдоо оён 
үйлд. 4 Тэндээс тэрхүү үсээс заримуудыг дохиж аваад, галын дунд хаяж 
галд түлэн үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, тэднээс Израйлын бүхэл гэрт гал нь 
гарах буй. 5 Жахуа эзэн нь ийн зарлиг болно. Энэ нь Иерусалим буй. Би 
түүнийг улсуудын дунд хийгээд түүнийг тойрогчдодын дунд тавьсан буй. 6 
Тийн бөгөөд тэр нь түүнийг тойрогч улсуудаас миний шүүврээс үлэмж 
урван, түүнийг тойрогч газдаас миний захиануудаас үлэмж урвав гэвэл 
тэд нь миний шүүвэрнүүд хийгээд миний Жахуа эзэн нь ийн зарлиг болно. 
Та таныг тойрогч улсуудаас үлэмж олон болоод миний захиануудын 
ёсоор эс яван, миний шүүвэрнүүдийг эс бүтээгээд таныг тойрогч 
улсуудын шүүвэрнүүдийн ёсоор үйлдсэн буй. 8 Тиймийн тул Жахуа нь 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Би гэвэл би чиний тус эсэргүүцэн улсуудын 
өмнө чиний дотор шүүвэрнүүдийг бүтээх буй. 9 Тийн бөгөөд чиний хамаг 
бузруудын тус би эс үйдсэн хийгээд үүнээс хойно тэр мэтээр үл үйлдэхэд 
үйлээ үйлдэх больюу. 10 Тиймийн тул чиний дунд эцэг нар нь хөвгүүдээ 
идэх бөгөөд, хөвгүүд ч эцэг нараа идэх буй. Тийнхүү би чиний тус 
шүүвэрнүүдийг бүтээн чиний үлэгсэдийг хамаг зүгүүдэд тараах буй. 11 
Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Тиймийн тул би чамд амьд бөгөөд 
эрхгүй миний ариун орныг чиний буртаг юмнуудаараа хийгээд хамаг 
бузаруудаараа бузарласны тул би чамайг бага болгох буй. Миний нүд нь 
үл хайрлах бөгөөд, би үл өршөөх буй. 12 Чиний гурван болсон хувийн нэг 
хувь нь халдварт өвчнөөр чиний дунд үхэн, зудаар ч хоосрох буй. Жич 
гурван болсон хувийн нэг хувийг би хамаг салхиудаар тараагаад, тэдний 
хойно илдийг илгээх буй. 13 Энэ мэтээр миний хилэн нь бүтэх бөгөөд би 
уураа тэдний дээр байлгаад амрах буй. Тийн бөгөөд миний тэдний тус 
уураа бүтээхэд Жахух би үүнийг атаараар зарлиг болсон буй хэмээн тэд 
нь мэдэх буй. 14 Жич би чамайг тойрогч улсуудын дотор хамаг 
өнгөрөгчидийн өмнө чамайг хоосон эвдрэл хийгээд ичгүүр болгох буй. 15 
Тийн бөгөөд миний хилэнгээр хийгээд уураар ба уурт зэмлэлүүдээр 
чиний тус шүүвэрнүүдийг бүтээхэд энэ нь чамайг тойрогч улсуудад ичгүүр 
хийгээд хараал ба сургал хийгээд гайхамшиг болох буй. Жахуа нь би 
үүнийг зарлиг болсон буй. 16 Миний тэдний тус зудын хорт хийгээд 
эвдрүүлэх сумнуудаас илгээхэд би таны эвдэхийн тул тэднийг илгээх буй. 
Бас би таны тус зудыг нэмэн таны далан түшилгэнийг эвдэх буй. 17 Энэ 
мэтээр би таны тус зуд хийгээд муу ангуудыг илгээх бөгөөд, тэд нь таныг 
хоосоруулах буй. Жич халдварт өвчин хийгээд цус нь таны дунд аластах 
бөгөөд би таны дээр илдийг хүргэх буй. Жахуа би үүнийг зарлиг болсон 
буй.  

Зургадугаар бүлэг.  



1 Бас Жахуа нь надад зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөн өө! Нүүрээ 
Израйлын уулын тус эргүүлэн ийн форофидлон үйлд Израйлын уул аа! 
Жахуа эзний зарлигийг сонсогтун! 3 Жахуа эзэн нь ууланд хийгээд 
хаданд ба, голуудад хийгээд балуудад ийн зарлиг болно. Мана. Үнэхээр 
би таны тус илдийг хүргэн, таны өндөр ордыг үүдэх буй. 4 Таны тахилын 
ширээ нь хоосон эвдрэл болох бөгөөд таны нарны хөргүүд нь 
эвдэрүлэгдэх буй. Би чиний алагдсаныг таны хөргүүдийн өмнө тавин 
таны яснуудыг таны тахилт ширээний тойронд тараах буй. 6 Таны 
тахилын ширээний хоосорч эвдэгдэхийн тул хийгээд таны хөргүүдийн 
эвдэгдэн үгүй болохын тул, таны хамаг нутгуудад балгад нь хоосрох 
бөгөөд өндөр орд нь үлэгдэн эвдэгдэх буй. 7 Жич алагдсан нь таны дунд 
унах буй. Тийн бөгөөд та намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 8 Зүгээр 
та газдаар тараагдахдаа улсуудын дунд илдээс дутаагчид нь олз 
болгогдсон улсуудын дотор тэндээ намайг санах буй гэвэл би тэдний 
надаас холдсон зүрхээр хийгээд тэдний хөргүүддээ хурьцалж нүдээр 
зовоогдсон буй. Тийн бөгөөд тэд нь хамаг бузаруудаараа үйлдсэн 
хилэнцийн тул биеэсээ жигших буй. 10 Тийн бөгөөд Жахуа нь энэ хорыг 
тэдэнд өгүүлнэ хэмээн далайгаар зарлиг болсон бус уу хэмээн тэд нь 
мэдэх буй. 11 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Гараараа цохь, 
хөлөөрөө гишгэн ийн өгүүл. Аяа Израйлын гэрийн хамаг хилэнцэсийн тул, 
зовлон болох гэвэл тэд нь илдээр хийгээд зудаар ба, халдварт өвчнөөр 
унах буй. 12 Аль хэн хөл байгч нь халдварт өвчнөөр үхэх бөгөөд, аль хэн 
ойр байгч нь илдэр унах ба, аль хэн үлсэд хүрээлэгдэгч нь зудаар үхэх 
буй. Тэр мэтээр би тэдний тус нүүрээ бүтээх буй. 13 Тийнхүү тэдний 
хөргүүдийн дунд байгч тахилын ширээний тойронд байгч аливаа өндөр 
уулны дээр ба, хамаг уулын оройн дээр хийгээд аливаа ногоон модны 
доор ба аливаа сахлаг Тирибинд модны доор гэвэл тэдний хамаг 
хөргүүдэд анхилах үнэртнийг өргөх тэнд тэдний алагдсаны байх цагт, та 
намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх больюу. 14 Тэр мэтээр би мутраа 
тэдний дээр сунгаж тэдний хамаг нутагуудад гайхамшиг болгох буй. 
Тийнхүү тэд нь намайг Жахуа мөн хэмэн мэдэх буй хэмээн зарлиг болов.  

Долдугаар бүлэг.  

1 Бас Жахуагий надад зарлиг болсон нь ийн; 2 Жич хүн төрөлхтөөн! 
Израйлын газрын учир Жахуа нь эзэн нь ийн зарлиг болно. Үнэхээр эцэс 
нь газрын дөрвөн хязгаарын дээр ирнэ. 3 Эдүгээ чиний дээр эцэс нь ирнэ. 
Тийн бөгөөд би чиний тус хилэнгээ илгээж, чиний явдлын ёсоор чамайг 
шүүж чиний хамаг бузаруудын тус чамд хариу өгөх буй. 4 Тийн бөгөөд 
миний нүд нь чамайг үл хайрлах бөгөөд, би үл өршөөх буй. Харин би 
чиний явдлын тул хариуг өгөх бөгөөд, чиний үйдсэн бузарууд нь чиний 



дотор байх буй. Тийн бөгөөд та намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 5 
Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Мана. муу гэвэл ямагт муу нь ирнэ. 6 
Эцэс нь ирнэ. Эцэс ирнэ. Тэр нь чиний тул сэрнэ. Мана. Тэр нь ирнэ. 7 
Өглөө нь чамд ирнэ. Газарт суугч аа! Цаг нь ирнэ. Гаслант өдөр нь ойр 
буй. Тэр нь уулын тойронд бус болой. 8 Эдүгээ би уураа чиний дээр 
асгаж, чиний тус хилэнгээ бүтээж, чиний яюдлын ёсоор чамайг шийтгэж 
чиний хамаг бузаруудын тул чамд хариуг өгөх буй. 9 Тийн бөгөөд миний 
нүд нь чамайг үл хайрлах буй. Би үл өршөөх буй. Харин би чиний явдлын 
тул хийгээд чиний дотор үйдсэн жигшүүрийн тул хариуг өгөх буй. Тийн 
бөгөөд та намайг таслагч Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 10 Өдрийг 
үзэгтүн! Мана. Тэр нь ирнэ. Өглөө нь гарав. Засаглах шийдэм нь 
жижиглэв. Оморхог нь дэлгэрнэ. 11 Хүлээлгэ нь хилэнцийн шийдэм болж 
босов. Тэдний учир хийгээд тэдний олон тоот улсын учир ба, тэдний 
цутгааны учир гашуудал үл болох буй. 12 Цаг нь ирнэ. Өдөр нь ойртоно. 
Худалдаж авагч нь үл баясах болтугай! Худалдагч үл гашуудах болтугай! 
Тэр юуны тул гэвэл, түүний олон тоот улс бүгдээрийн дээр хилэн нь 
байна. 13 Тэр юуны тул гэвэл, худалдагч нь эдүгээ болтол амьд байх 
боловч, худалдсан юмд үл буцах буй. Тэр юуны тул гэвэл, үзэгдэл нь 
түүний олон тоот улс бүгдээрийн тус буй бөгөөд тэд нь үл буцах буй. Жич 
хэн ч өөрийн амины хилэнцээр биеэн үл дээргүүлэх буй. 14 Тэд нь 
хамгийг бэлдэхэд бүрээг татав. Харин хэн ч дайнд үл гарна. Тэр юуны тул 
гэвэл, миний хилэн нь олон тоот улс бүгдээрийн тус байна. 15 Гадна илд 
нь буй бөгөөд дотор халдварт өвчин хийгээд зуд буй. Тариаланд байгч нь 
илдээр үхээлэгдэх бөгөөд балгасанд байгчийг халдварт өвчин хийгээд 
зуд нь хоосоруулах буй. 16 Зүгээр тэднээс дутаагчид нь дутаан уулны 
дээр байж, балын гарууд нь зовох буй. Тийнхүү би тэдний явдлын ёсоор 
тэдэнд үйдэж, тэдний шүүвэрүүдээр тэднийг шүүх буй. Тийн бөгөөд тэд 
нь намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй.  

Наймдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд зургадугаар жилийн зургадугаар сарын тавдугаар өдөр би 
өөрийн гэрийн дотор суув. Бас Иудегийн өвгөд нь надтай суулцав. Тэнд 
Жахуа нь эзний мутар нь миний дээр тогтов. 2 Тийн бөгөөд миний 
ширтэхэд, Мана. хүний дүрс болон галын байдал мэт буй бөлгөө Түүний 
бэлхүүснээс доор гал байсан бөгөөд, түүний бэлхүүснээс дээш гэрэлийн 
байдал мэт болон, хувын өнгө мэт бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд тэр нь гарын 
дүрсийг надад сунгаад, миний толгойн үснээс намайг барив. Жич 
тодотгол нь намайг газар хийгээд огторгуй хоёрын хооронд өргөөд 
бурхны үзэгдэлүүдээр Иерусалимд гэвэл, хойд зүгийн тус байгч дутаад 
хаалганы үүдэнд авчрав. Тэнд атаархалд хүргэгч атаархалын дорсоны 



суудал нь буй бөлгөө. 4 Тийн бөгөөд миний тас газарт үзсэн үзэгдлийн 
ёсоор Израйлын бурхны цог жавхлан нь тэнд бөлгөө. 5 Бас тэр нь надад 
ийн зарлиг болруун; Хүн төрөлхтөөн! Эдүгээ хойд зүгийн тийш нүдээр 
ширтэн үйлд хэмээн зарлиг болсонд, би хойд зүгийн тийш нүдээрээ 
ширтээд, хойд зүгээр тахилын ширээний хаалганы орох газарт тэрхүү 
атаархалын дүрсийг үзэв. 6 Бас тэр нь надад ийн; Хүн төрөлхтөөн! Чи 
тэдний үйлдсэн гэвэл миний ариун орноос намайг холдуулахын тул 
Израйлын гэрийн энд үйлдсэн их жигшүүрүүдийг үзнэ. Харин чи эргээд 
эднээс их жигшүүрүүдийг үзэх буй. 7 хэмээн зарлиг болоод тэр нь намайг 
хүрээний үүдэнд авчрав. Тийн бөгөөд миний ширтэхэд Мана. хэрэмд нэг 
нүх буй бөлгөө. 8 Тийнхүү тэр нь надад ийн; Хүн төрөлхтөөн! Эдүгээ 
хэрмийг малтан хэмээн зарлиг болсоноор миний хэрмийг малтахад Мана. 
нэг үүдэн бөлгөө. 9 Бас тэр нь надад ийн; ороод тэнд тэдний үйлдсэн муу 
жигшүүрүүдийг ү3 10 хэмээн зарлиг болсонд би орж ширтээд Мана. зүйл 
бүрийн зурагдсан аталжигчид хийгээд бузар ангууд ба Израйлын гэрийн 
хамаг хөргүүдийг хэрмийн дээр аливаа зүгт үзэв 11 Тэдний өмнө 
Израйлын өтгөсүүдээс тал хүн нь байсан бөгөөд Шифиний ??? хөвгүүд нь 
тэдний дунд байв. Бас тус бүр хүн нь Байфорыг гартаан барив. Тийнхүүү 
анхилах үнэртний их үүл нь дээш гарав. 12 Тийн бөгөөд тэр нь надад ийн; 
Хүн төрөлхтөөн! Чи Израйлын гэрийн өтгөсүүдийн өөр өөрийн дүрсний 
тасгийн дотор харанхуйгаар юу үйлдсэнийг үзсэн буюу. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь ийн; Жахуа нь биднийг эс үзнэ. Жахуа нь газрыг орхив 
хэмээн өгүүлэлцэнэ. 13 Хэмээн зарлиг болоод, жич надад ийн дахиж 
эргэн үйлд. Чи эдний үйлдсэн их жигшүүрүүдийг үзэх буй. 14 хэмээн 
зарлиг болоод тэр нь намайг Жахуагийн гэрийн хаалганы хойд зүгийн 
үүдэнд авчирав. Тийнхүү Мана. тэнд эмс нь тэмүтийн учир уйлж суун 
авай. 15 Жич тэр нь надад ийн; Хүн төрөлхтөөн! Чи үүнийг үзэв үү? 
Дахиж эргэн үйлд. Чи эднээс их жигшүүрүүдийг үзэх буй. 16 хэмээн 
зарлиг болоод тэр нь намайг Жахуагийн гэрийн дотоод хүрээнд авчирав. 
Тийнхүү Мана. Жахуагийн сүмийн үүдний тэнд хүрээ хийгээд тахилын 
ширээ хоёрын хооронд хорин таван хүн нь Жахуагийн сүмийн сүмийн 
тийш нуруугаараа байж, нүүрээрээ зүүн зүгт байн, зүүн зүгийн тийш 
наранд мөргөн авай. 17 Тийн бөгөөд тэр нь надад ийн; Хүн төрөлхтөөн! 
Чи үүнийг үзэв үү? Иудегийн гэрийн энд үйлдсэн жигшүүрүүд нь бага 
буюу. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь газрыг булаалдан дүүргээд, намайг 
дахиж хилэгнүүлсэн буй. Тийн бөгөөд Мана. Тэд нь гишүүнийг хаварт 
өргөдөг. 18 Тиймийн тул би уураар үйлдэх бөгөөд, миний нүд нь үл 
хайрлах буй. Би үл өршөөх буй. Жич тэд нь миний чихэнд их дуугаран 
дуудах боловч би тэднийг үл сонсох буй хэмээн зарлиг болно.  

Есдүгээр бүлэг.  



1 Жич тэр нь миний сонсоход их дуугаараа дуудан балгасыг сахигчдын 
тус бүр хүний эвдэх зэвсэгтэйгээр ойртуулан үйлд. 2 хэмээн зарлиг 
болсонд зургаан хүн нь хойд зүгийн тус дээрх хаалганы замаас ирж, тус 
бүр гартаа таслах зэвсэгтэйгээрээ ирэв. Тийн бөгөөд тэднээс нэг нь 
нарийн бөс хувцастай болоод хажуудаа бичигчийн Нагвуд бөлгөө. 
Тийнхүү тэд нь ороод тахилын зэс ширээний дэргэд байв. 3 Тийн бөгөөд 
Израйлын цог жавхлан нь Кирувын дээр байснаас гэрийн босгонд гарсан 
бөлгөө. Тэнд Жахуа нь бөс хувцаст хийгээд хажуудаа бичигчийн Нагвуд 
дуудан зарлиг болруун; 4 Балгасны дундуур гэвэл Иерусалимын дундуур 
алсдан тэдний дотор үйлдэгдсэн хамаг жигшүүрүдийн учир санаа алдан 
уйлагч хүмүүсийн цохын дээр тэмдгийг тавин үйлд. 5 хэмээн зарлиг 
болоод жич миний сонсоход ийн; Түүнийг даган балгасанд алсдан 
таслагтун! Таны нүд нь үл хайрлах болтугай! Бүү өршөөгтүн! 6 Их тастан 
хийгээд бага настан ба охид хийгээд нялх хүүхэд ба эмсийг тун алагтун! 
Зүгээр аливаа тэмдэгт болсонд бүү ойртогтун! Тийн бээр миний ариун 
орноос эхлэгтүн! хэмээн зарлиг болсонд тэд нь гэрийн өмнө байсан 
өтгөсүүдээс эхлэв. 7 Жич тэр нь тэдэнд ийн; Гэрийг бузарлагтун! 
Хүрээнүүдийг алагдагсдаар дүүргээд гарагтун! хэмээн зарлиг болсонд 
тэд нь гараад балгасны дотор алав. 8 Тийн бөгөөд тэднийг таслах атал, 
би үлдээд нүүрээрээ хөсөр унаж ийн дуудруун; Аяа, Жахуа эзээн! Чи 
Иерусалимын дээр уураа асгаж, Израйлын хамаг үлдээлийг эвдэх буюу. 9 
хэмээн айлтгасанд тэр нь ийн; Израйл хийгээд Иудегийн гэрийн нүгэл нь 
маш их болсон буй. Орон нь цусаар дүүрсэн бөгөөд балгас ч буруугаар 
дүүрэн буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь ийн; Жахуа таны газрыг огоорсон 
буй. Жахуа нь эс харна. 10 хэмээн өгүүлсэн тул миний нүд нь үл хайрлах 
бөгөөд би үл өршөөн тэдний явдлыг тэдний толгойн дээр хариулах 
больюу. 11 хэмээн зарлиг болсонд Мана. Бөс хувцаст хийгээд хажуудаа 
Нагвуд хүн нь хариу өгүүлэн ийн; Би чиний захиснаар үйлдсэн буй хэмээн 
айлтгав.  

Аравдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд миний ширтэхэд Мана. Хирувын тэргүүний дээр байгч 
тэнгэрт шавар чулуун мэт ширээний дүрсний байдал нь тэдний дээр 
үзэгдэв. 2 Тийн бөгөөд тэр нь бөс хувцаст хүнд ийн; Хирувын доор байгч 
мөөрийн хооронд одоод Хирувын хоорондоос галын цогоор гараа дүүргэн 
тэр цогийг балгасны дээр цацан үйлд хэмээн зарлиг болсонд, тэр нь 
миний ширтэхэд оров. 3 Тийнхүү тэр хүний орсонд Хирувууд нь гэрийн 
баруун этгээдэд байв. Тийн бөгөөд үүл нь дотоод хүрээг дүүргэв. 4 Тэнд 
Жахуагийн цог жавхлан нь гэрийн босгын дээр Хируваас гарав. Бас гэр нь 
үүлээр дүүрсэн бөгөөд хүрээ нь Жахуагийн цог жавхлангийн гэрлээр 



дүүрэн болов. 5 Тийн бөгөөд Хирувуудын жигүүрийн чимээ нь аугаа 
хүчтийн зарлиг болох дуу мэт гадаад хүрээ хүртэл сонсогдов. 6 Тийн 
бөгөөд түүний бөс хувцаст хүнд ийн; Мухерүүдийн хооронд гэвэл, 
Хирувуудын хоорондоос галыг ав хэмээн захьсантай сац. Тэр нь 
Мухерүүдийн дэргэд байв. 7 Бас нэгэн Хирув нь Хирувуудын хоорондоос 
Хирувуудын хооронд байсан галд гараа сунгаад тэр галаас аваад гарав. 
8 Жич Хирувууд нь жигүүрийн доороо хүний гарын дүрстэй бөлгөө. 9 Тийн 
бөгөөд миний ширтэхэд Мана. Хирувуудын дэргэд дөрвөн Мухер буй. 
Нэгэн Хирувын дэргэд нэгэн Мухер буй бөгөөд бусад Хирувын дэргэд 
бусад нэг Мухерүүдийн өнгө нь тэршим чулуу мэт бөлгөө. 10 Жич тэдний 
байдлын учир гэвэл эд дөрөв нь нэгэн дүрстэй бөгөөд нэгэн Мухерийн 
бус нэг Мухерийн дотор байсан мэт бөлгөө. 11 Тэд нь одохдоо дөрвөн 
хажуугаараа одон, одохдоо эс эргэв. Зүгээр толгойн хааш харсан түүний 
тийш тэд нь одон, одохдоо эс эргэв. 12 Тэдний бүхэл бие хийгээд тэдний 
нуруу ба гарууд хийгээд жигүүрүүд нь эс эргэв. Мухерүүд гэвэл, тэдэнд 
байсан дөрвөн Мухер нь хаана ч нүддээр дүүрэн бөлгөө. 13 Мухерүүдийн 
учир гэвэл, миний сонсохоор, аяа Мухер хэмээн тэдэнд дуудагдав. 14 
Жич тус бүртээ дөрвөн нүүртэй бөлгөө. Нэгдүгээр нүүр нь Хирувын нүүр 
байсан бөгөөд хоёрдугаарын нүүр нь хүний нүүр байсан бөгөөд, 
гуравдугаар нүүр нь арсланы нүүр байсан бөгөөд, дөрөвдүгээрийн нүүр 
нь бүргэдийн нүүр бөлгөө. 15 Тийн бөгөөд Хирувууд нь дээш өргөгдөв. Эд 
нь Кивир голын дэргэд миний үзсэн амьтан мөн буй. 16 Тийн бөгөөд 
Хирувуудын одсонд Мухерүүд нь тэдний дэргэд одов. Жич Хирувуудын 
газраас дэгдэхийн тул жигүүрүүдээ дэлгэсэнд Мухерүүд нь тэдний 
дэргэдээс эс эргэв. 17 Тэдний байсанд эд ч байв. Жич тэдний дэгдсэнд 
эд ч өргөгдөв. Тэр юуны тул гэвэл, амьтны тодотгол нь тэдний дотор 
бөлгөө. 18 Тэнд Жахуагийн цог жавхлан нь гэрийн босгоос гарч 
Хирувуудын дээр зогсов. 19 Тийнхүү Хирувууд нь миний ширтэхэд 
жигүүрээ дэлгэн газраас дэгдэв. Тэдний гарсанд Мухерүүд нь тэдний 
дэргэд бөлгөө. Тэд нь Жахуагийн гэрийн зүүн хаалганд зогсов. Тийн бээр 
Мана. Израйлын бурхны цог жавхлан нь тэдний дээр байв. 20 Энэ гэвэл, 
Кивир голын дэргэд Израйлы бурхны доор миний үзсэн амьтан буй. 
тийнхүү би тэдний Хирувууд мөн ахуйг мэдэв. 21 Тус бүр нь дөрвөн 
нүүртэй бөлгөө. Бас хүний гарын дүрс нь тэдний жигүүрүүдийн доор 
бөлгөө. 22 Жич тэдний нүүрийн дүрс нь миний Кивир голын дэргэд үзсэн 
нүүрүүд болоод дүрс хийгээд баяс ч адил бөлгөө. Тэдний тус бүр нь 
чигээр явлаа.  

Арван нэгдүгээр бүлэг.  



1 Бас тодотгол нь намайг өргөөд, Жахуагийн гэрийн зүүн зүгийн тус байгч 
зүүн хаалганд авчрав. Тэнд Мана. тэр хаалганы үүдний дэргэд би хорин 
таван хүнийг үзээд, тэдний дунд улсын ноёд болсон Ажурын Жижнэй 
хөвгүүд хийгээд Бинайн Пилити хөвгүүнийг үзэв. 2 Тийнхүү тэр нь надад 
ийн; Хүн төрөлхтөн өө! Эдгээр гэвэл, хорыг санаачлагчид болон энэ 
балгасны дотор миний зөвлөгөөнөөр зөвлөгчид мөн буй. 3 Тэд нь ийн ойр 
бус буй. Гэрүүдийг үүдье. Энэ балгас нь тогоо бөгөөд бид мах мөн буй. 
хэмээн өгүүлэлцдэг. 4 Тиймийн тул тэдний тус форофидлон, хүн 
төрөлхтөн өө! Форофидлон үйлд. 5 хэмээн зарлиг болсонд Жахуагийн 
тодотгол нь намайг төгөлдөр болгоод надад ийн; Чи өгүүлэн Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Израйлын гэр ээ! Та энэ мэтээр өгүүлсэн буй. Тэр 
юуны тул гэвэл, би таны сэтгэлд юу орсныг мэднэ. 6 Та энэ балгасанд 
алагдагсдыг үлэмжлүүлэн, түүний зээлүүдийг ч алагдагсдаар дүүргэсэн 
буй. 7 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Таны балгасны 
дунд тавьсан алагдагсад нь мөх буй бөгөөд энэ балгас нь тогоо буй. 
Зүгээр би таныг түүний дундаас гаргах буй. 8 Та илдээс айсан буй. Харин 
би таны тус илдийг ирүүлэх буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 9 
Бас би таныг түүний дундаас гарган бусад улсын гарт өгөн, таны тус 
шүүвэрнүүдийг бүтээх буй. 10 Та илдээр унагагдах буй. Би Израйлын 
хязгаарт таныг шүүх буй. Тийн бөгөөд та намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх 
буй. 11 Энэ балгас нь таны тогоо үл болох бөгөөд та түүний дунд мах үл 
болох буй. би таныг Израйлын хязгаарт шүүх буй. 12 Тийн бөгөөд та 
намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, та миний 
захиануудын ёсоор эс яван миний шүүвэрнүүдийг эс бүтээсэн буй. Зүгээр 
та бээр таныг тойрогч улсуудын зангаар үйлдсэн буй хэмээн зарлиг 
болно. 13 Тийн бөгөөд Миний форофидлон ахуйд Бинайн Пилити хөвгүүн 
өнө үхэв. Тийнхүү би нүүрээрээ хөсөр унаад их дуу гаран ийн; Аяа, Жахуа 
эзээн! Чи Израйлын үлдээлийг дуустал эвдэх буй гэлээ. 14 Бас Жахуа нь 
надад ийн зарлиг болруун; 15 Хүн төрөлхтөөн! Иерусалимд суугчид нь 
чиний ах дүү нарт гэвэл, чиний ах дүү нар болсон чиний төрлийн хүмүүс 
хийгээд Израйлын бүхэл гэрт ийн; Та Жахуагаас холдогтун! Энэ газар нь 
өмч болохын тул бидэнд өгөгдсөн буй хэмээн өгүүлсэн буй. 16 Тиймийн 
тул ийн; Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Би тэднийг улсуудын дунд 
хол гарган газруудын дунд тархаасан боловч тэдний хаашаа одох 
газруудад би тэдэнд бяцхан ариун орон болох буй. 17 хэмээн үлдээд бас 
ийн; Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Би таны улсуудаас цуглуулж 
таны хаашаа тархаагдсан газруудаас хурааж, танд Израйлын газрыг өгөх 
буй. 18 Тийн бөгөөд тэд нь тэнд ирээд, тэндээс түүний хамаг бурхан 
юмнууд хийгээд түүний хамаг жигшүүртүүдийг хагацуулан авах буй. 19 
Бас би тэдэнд ганц зүрхийг өгөн, тэдний дотор шинэ тодотголыг оруулан, 
тэдний чулуун зүрхийг тэдний махнаас аваад тэдэнд махан зүрхийг өгнө. 



20 Тэр гэвэл, тэдний миний захиануудаар яван, миний шүүврүүдийг сахин 
үйлдэхийн тул болой. Тийн бөгөөд тэд нь миний улс болох бөгөөд, би ч 
тэдний бурхан болох буй. 21 Зүгээр өөрийн буртагнууд хийгээд 
жигшүүрүүдийг даган явагчдын явдлыг би тэдний тэргүүний дээр 
хариулах буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болов. 22 Тийн бөгөөд 
Хирувууд нь жигүүрээ дэлгэв. Бас Мухерүүд нь тэдний дэргэд бөлгөө. 
Жич Израйлын бурхны цог жавхлан нь тэдний дээр бөлгөө. 23 Бас 
Жахуагийн цог жавхлан нь балгасны дундаас дээшээ гараад балгасны 
зүүн этгээдэд байгч уулын дээр зогсов. 24 Тэндээс тодотгол нь намайг 
өргөж, бурхны тодотголын үзэгдлээр Гледид олз болгогдогсод аваачив. 
Тийнхүү миний үзсэн үзэгдэл нь надаас дээш гарав. 25 Тийн бөгөөд би 
Жахуагийн надад хамаг үзүүлснийг олз болгогдогсдод өгүүлэв.  

Арван хоёрдугаар бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Чи урвагч 
гэрийн дунд сууна. Тэд нь үзэхүй нүдтэй боловч эс үзэн, сонсох чихтэй 
боловч эс сонсоно. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь урвагч гэр мөн буй. 3 
Тиймийн тул хүн төрөлхтөөн! Нүүх зэвсгүүдийг бэлдэж, тэдний үзэхэд 
өдрийн цагт нүүтүгэй! Тийнхүү тэдний үзэхэд өөрийн нутгаас бусад нутагт 
нүүтүгэй! Тэд нь урвагч гэр боловч санагалзах буй за. 4 Тийн бөгөөд 
өдрийн цагт гаргаад, үдшийн цагт тэдэнд үзэхэд олз болгогдогсдын 
гардаг мэт түүнчлэн гаран үйлд. 5 Тэдний өмнө хэрмийг хотоор малтаад 
түүгээр аваачтугай! 6 Тэдний үзэхэд зэвсгүүдийг мөрд юүгээн дээр өргөн, 
үдшийн бүрийд аваачиж, нүүрээ бүрхээгээд, газрыг бүү хартугай! Тэр 
юуны тул гэвэл, би чамайг Израйлын гэрт бэлгэ болгов. 7 хэмээн зарлиг 
болсонд би захигдсаны ёсоор үйлдэж, зэвсгүүдээ өдрөөр нүүх зэвсгүүд 
мэт гаргаад үдэш нь гараараа хэрмийг хотоор малтаад үдшийн бүрийд 
тэдний үзэхэд гаргаад мөрд юүгээн дээр өргөв. 8 Тийн бөгөөд маргааш 
Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 9 Хүн төрөлхтөөн! Урвагч гэр болсон 
Израйлын гэр нь чамд ийн; Чи юуг үйлдэнэ вэ? хэмээн өгүүлсэн биш үү? 
10 Тэдэнд ийн өгүүл. Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Энэ ачаа нь 
Иерусалимд байгч ноёны хийгээд тэдний дунд байгч Израйлын бүхэл 
гэрийн болой. 11 Бас ийн өгүүл. Би танд бэлэг мөн буй. Миний үйлдсэн 
мэт түүнчлэн тэдэнд үйлдэгдэх гэвэл, тэд нь нүүлгэгдэн олз болгогдох 
буй. 12 Тийн бөгөөд тэдний дунд байгч ноёд нь мөрд юүгээн дээр өргөөд, 
бүрий цагт гарах буй. Хэрмээр алсдан аваачихын тул тэр хэрэм нь 
малтагдах буй. Тэр нь нүдээрээ үл харахын тул нүүрээ бүрхээх буй. 13 
Бас би түүний дээр өлмийгөө сунгах бөгөөд тэр нь миний ургаад баригдах 
буй. Тийнхүү би түнийг үл үзэх буй. 14 Жич түүний ойр байгч хамаг 
туслагчид хийгээд түүний хамаг чуулганыг би аливаа салхинд тараагч 



тэдний хойно илдээ сугалах буй. 15 Тийн бөгөөд миний тэднийг улсуудын 
дунд тараахад хийгээд тэднийг газруудаар цацахад, тэд нь намайг Жахуа 
мөн хэмээн мэдэх буй. 16 Зүгээр тэдний хаана ч хүрэх улсуудын дунд 
хамаг жигшүүрүүдээ мэдүүлэхийн тул би тэднээс нэгэн өчүүхэн хүнийг 
илдээс хийгээд зудаас ба халдварт өвчнөөс үлдээл буй. Тийн бөгөөд тэд 
нь намайг Жахуа мөн гэж мэдэх буй. 17 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг 
болруун; 18 Хүн төрөлхтөөн! Талхаа чичрэхээрээ ид. Усаа эмээхээр 
хийгээд аюулаар уун үйлд. 19 Бас газрын улсад ийн өгүүл. Жахуа эзний 
Иерусалимд суугчдын учир хийгээд Израйлын газрын учир зарлиг болсон 
нь ийн; тэд нь талхаа чичрэхээр идэн, усаа гайхамшигтайгаар уух буй. 
Тийн бөгөөд түүний газарт суугчдын дээрмийн шалтгаанаар түүний 
дүүрэн байдал нь хоосрох буй. 20 Жич улстай балгад нь хоосруулагдах 
бөгөөд газар нь хоосон эвдрэл болох буй. Тийн бөгөөд та намайг Жахуа 
мөн гэж мэдэх буй. 21 Жич Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 22 Хүн 
төрөлхтөөн! Израйлын газрын учир чиний сонссон гэвэл, өдрүүд нь 
уртатгагдсан бөгөөд аливаа үзэгдэл нь зогсоно хэмээгч үлгэр нь юун 
буюу. 23 Тиймийн тул тэдэнд ийн; Жахуа нь эзний зарлиг болсон нь ийн; 
Би энэ үлгэрийг болиулах буй. Энэ үлгэр нь Израйлын дотор дахин үл 
өгүүлэгдэх буй. Зүгээр тэдэнд ийн өгүүл. Өдрүүд хийгээд аливаа 
үзэгдлийг бүтээгдэх нь ойртоно. 24 Тэр юуны тул гэвэл, нэг ч дэмий 
үзэгдэл, эсвэл сайрхагч зөнч Израйлын гэрийн дотор дахин үл болох буй. 
25 Тэр юуны тул гэвэл, би Жахуа бөгөөд би зарлигаа мэдүүлэх буй. 
Тийнхүү миний зарлиг болох нь бүтэж, дахин үл суух буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, урвагч гэр ээ! Таны цагт би зарлигаа мэдүүлээд бүтээх буй хэмээн 
Жахуа эзэн зарлиг болно. 26 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 27 
Хүн төрөлхтөөн! Мана. Израйлын гэр нь ийн өгүүлнэ. Түүний үзсэн 
үзэгдэл нь олон өдрүүдийн туршаар үл бүтэх буй. Тэр нь ирээдүй хол 
цагийн учир форофидлогдоно. 28 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг босон 
нь ийн; Үүнээс хойно миний зарлигуудаас нэг нь ч үл саатах, харин миний 
зарлиг болох нь бүтэх буй гэж Жахуа эзэн нь зарлиг болно.  

Арван гуравдугаар бүлэг.  

1 Жич Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Израйлын 
форофидлогч форофид нарын тус форофидолж, өөрийн зүрхээр 
форофидлогчдод ийн; Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! хэмээн өгүүл. 3 
Жахуа эзний зарлиг босон нь ийн; Жахуа ч эс үзсэн байтал өөрийн 
санаснаар явагч ухаангүй форофид нарт зовлон болох буй. 4 Израйл аа! 
Чиний форофид нар нь хоосон эвдэрсэн ордод байгч үнэгэдтэй адил буй. 
5 Та эвдэрсэн газруудад эс орон, Израйлын гэрийн Жахуагий өдөр дайнд 
зогсохын тул хэрмийг эс зассан буй. 6 Тэд нь дэмийрэл хийгээд худал 



ёрыг үзэн, Жахуагийн зарлиг босон нь ийн хэмээн өгүүлэвч Жахуа нь 
тэднийг эс тлгээв. Зүгээр бидний үг нь тогтох буй хэмээн тэд нь бусдыг 
найдуулна. 7 Та дэмий үзэгдлийг үзэн, худал ёрыг бгүүлсэн биш үү? Тийн 
боловч миний эс зарлиг болсон байтал, та Жахуа нь зарлиг болно гэж 
өгүүлдэг. 8 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Та 
дэмийрлийг өгүүлээд худлуудыг үзсэн буй. Тиймийн тул Мана. Би таны 
тус буй гэж Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 9 Тийн бөгөөд миний мутар нь 
дэмийрлийг үзэгч хийгээд худал ёрыг өгүүлэгч форофид нарын тус болох 
буй. Тэд нь миний улсын чуулганд үл байж, израйлын гэрийн тууж номын 
дотор үл бичигдэн Израйлын газарт үл орох буй. Тийн бөгөөд та намайг 
Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 10 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь олонтаа 
миний улсыг аргаар мэхэлж, амаргүй боловч амар гэж өгүүлэв. Тийн 
бөгөөд нэгэн нь хэрмийг үүдэв. Тийн бээр Мана. Бусад нь эс зуурсан 
шаваасаар шавав. 11 Эс зуурсан шаваасаар шавагчдад ийн; Тэр хэрэм 
нь унах буй гэж өгүүл. Үеолүүлэх бороо нь орох буй. Бас их мөндрийн 
чулууд нь унах бөгөөд хуй шуурга нь түүнийг хагалах буй. 12 Мана. 
Хэрмийн унасанд таны шавсан шавлага нь хаана буй гэж танд өгүүлэгдэх 
биш үү? 13 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг босон нь ийн; Би уураараа 
түүнийг хуй шуургаар хагалах буй. Бас миний хилэнд үерлүүлэх бороо 
хийгээд миний уураар их мөндрийн чулууд нь түүнийг дуустал эвдэхийн 
тул болох буй. 14 Энэ мэтээр би таны эс зуурсан шаваасаар шавсан 
хэрмийг эвдээд газар хүртэл унагах буй. Тийн бөгөөд тэр хэрмийг унахад 
түүний суурь нь үзэгдэх буй. Бас та ч түүний дунд таслагдах буй. Тийнхүү 
та намайг Жахуа мөн гэж мэдэх буй. 15 Энэ мэтээр би хэрмийн тус 
хийгээд түүний эс зуурсан шаваасаар шавагчдын тус миний уурыг бүтээгч 
танд ийн зарлиг боох хэрэм нь үгүй болсон бөгөөд түүнийг шавсан нь 
үгүй болов. 16 Тэд гэвэл, Иерусалимын учир форофидлосон хийгээд 
амаргүй байтал түүний тул амрын үзэгдлүүдийг үзэгч форофид нар буй 
гэж Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 17 Жич хүн төрөлхтөөн! Өөрийн улсын 
охидын тус форофидлон үйлд. Тэд нь өөрийн зүрхнээс форофидолдог. 
Тиймийн тул тэдний тус форофидлон ийн өгүүл. 18 Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Хамаг гарын сугануудад таарнуудыг уян, сүнснүүдийг 
агнахын тул хамаг өндөр зүйлийн улсын толгойн дээр алчууруудыг 
бүтээгч эмсд зовлон болох буй. Та миний улсын сүнсүүдийг агнан, танд 
ирэгч сүнсүүдийг амьд байлгах уу? 19 Бас та таны худлыг сонсогч миний 
улсад худлаар өгүүлэхээр үхэх ёсгүй сүнсүүдийг үхүүлэн, амьд байх 
ёсгүй сүнсийг амьд байлган нэг гарын атгахын төдий арвай хийгээд 
боорцгийн хэсгүүдийн тул намайг жигшүүрт болгох буюу. 20 Тиймийн тул 
Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би таны сүнсийг агнан мэхлэгч 
таарнуудын тус болоод тэднийг таны гаруудаас хагалан, сүнсүүд гэвэл, 
таны агнан мэхэлсэн сүнсүүдийг сул тавих бий. 21 Жич би таны 



алчууруудыг таслан, өөрийн улсыг таны гараас аврах бөгөөд тэд нь 
агнагдахын тул таны гарт дахин үл болох буй. Тийн өгөөд та намайг 
Жахуа мөн гэж мэдэх буй. 22 Тэр юуны тул гэвэл, та миний эс 
гашуудуулсан зөвтийг худлаар зовоон, хилэнцтийг замаасаа үл буцаж, 
амиа үл аврахын тул хилэнцтийн гарыг тэнхрүүлнэ. 23 Тиймийг тул та 
дэмийрлийг дахиж үл үдэн, зөнг ч үл зөнчлөх буй. Тэр юуны тул гэвэл, би 
миний улсыг таны гараас аврах буй. Тийн бөгөөд та намайг Жахуа мөн 
гэж мэдэх буй.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Израйлын зарим өтгөсүүд нь надад ирээд, миний өмнө 
суув. 2 Тийнхүү Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 3 Хүн төрөлхтөөн! 
эд хүмүүс нь зүрх юүгээн дотор хөргүүдээ байлган, хилэнц юүгээн 
бүдрүүлэгчийг нүүрийн өмнөө тавьсан буй. Би тэднээр асуугдах буй. 4 
Тиймийн тул тэдэнд ийн өгүүл. Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; 
Израйлын гэрийн аль хэн хүн нь зүрхэндээ хөргүүдээ байлган хилэнц 
юүгээн бүдгэрүүлгийг нүүрийн өмнөө тавиад форофидод ирэх бөгөөтөл 
эл. Жахуа би түүний олон хөргүүдийн ёсоор түүнд хариу зарлиг болох 
буй. 5 Тийнхүү Израйлын гэрийн хөргүүдээр ийн надаас холдсны тул би 
тэдний зүрхээр тэднийг барих буй. 6 Тиймийн тул Израйлын гэрт ийн 
өгүүл. Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Гэмшилийг түрэн хөргүүдээсээ 
буцан, нүүрээр хамаг бузруудаасаа холдуулагтун! 7 Тэр юуны тул гэвэл, 
Израйлын гэрийн аль хэн хүн гэвэл Израйлд суугч оролт хүн нь надаас 
биеэ хагацуулж зүрхэндээ хөргүүдээ байлган, хилэнц юүгээн бүдрүүлгийг 
нүүрийн өмнөө тавиад миний учир асуухын тул форофидод ирэх байтал 
эл. Жахуа би түүнд хариу зарлиг болох буй. 8 Жич би нүүрээ тэр хүний 
тус эсрэг болгон, миний улсын дундаас туслах буй. Тийн бөгөөд та 
намайг Жахуа хэмээн мэдэх буй. 9 Бас форофид нь үгийг өгүүлэхэд 
мэхлэгдсэн болбол Жахуа би тэрхүү форофидыг мэхлүүлсэн буй. Жич би 
мутраа түүний тус сунган, миний Израйл улсын дундаас түүнийг таслах 
буй. 10 Тийн бөгөөд тэд нь өөрийн хилэнцийн нэхлэгийг даах буй. 
Форофидын нэхлэг нь түүнээс асуугчийн нэхлэгний ёсоор болох буй. 11 
Тэр мэтээр Израйлын гэр нь надаас дахин үл төөрч хамаг 
буруунуудаараа дахин үл бузарлагдаж, миний улс болох бөгөөд би ч 
түүний бурхан болох болтугай! хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болов. 12 
Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 13 Хүн төрөлхтөөн! Газрын их 
бурууг үйлдэж миний тус мутраа сунган, түүний халхаа түшлэгийг эвдэн, 
түүнд зудыг илгээн, хүнээс хийгээд малаас идээг булгиулах больюу. 14 
Тийнхүү эд гурван хүн гэвэл, Нува хийгээд Даниэл хийгээд Иув нь тэрхүү 
газрын дотор байсан боловч тэд нь зөвөөрөө ямагт өөрийн сүнсийг 



тонилгох бөлгөө. хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 15 Жич хэрвээ би 
хорт ангуудыг газраар алсдуулах бөгөөд тэд нь түүнийг хоосруултал 
эвдэх бөгөөд хэн ч хүн ангуудын учраас тэнд үл алсдах бөгөөс, 16 Эд 
гурван хүн нь тэрхүү гадрын дотор байсан боловч тэд нь хөвгүүд охидыг ч 
үл тонилгон, ямагт өвсөө тонилгох бөлгөө. Харин газар нь хоосрох бөлгөө 
хэмээн Жахуа эзэн нь амиараа тангараглан зарлиг болно. 17 Жич хэрвээ 
би тэрхүү газрын тул илд илгээн ийн; Илд ээ! Газрын алсдан үйлд хэмээн 
зарлиг болох бөгөөд тэрхүү газараас хүн хийгээд малыг таслах бөгөөс эл. 
18 Эд гурван хүн нь түүнд байсан боловч тэд нь хөвгүүд хийгээд охидыг ч 
үл тонилгон, ямагт өвсөө тонилгох бөлгөө хэмээн Жахуа эзэн нь амиараа 
тангараглан зарлиг болно. 19 Жич хэрвээ би тэрхүү газарт халдварт 
өвчнийг илгээж, түүний тус хилэнгэ цуссаар асган түнээс хүн хийгээд 
малыг таслах гэвэл эл. 20 Нува хийгээд Даниэл ба Иув гурав нь түүний 
дотор байсан боловч тэд нь хөвгүүд охидыг ч үл тонилгон ямагт зөвөөрөө 
өөрийн сүнсийг тонилгох бөлгөө хэмээн Жахуа эзэн нь Амиараа 
тангараглан зарлиг боно. 21 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь 
ийн; Үүнээс гадна миний Иерусалимаас хүн малыг таслахын тул дөрвөн 
их шүүврээ гэвэл, илд хийгээд зуд ба хорт ангууд хийгээд халдварт 
өвчнийг түүний төлөө илгээхэд Жахуа болох буюу 22 Тийн боловч нэгэн 
үлдээл гэвэл хөвгүүд хийгээд охид нь үлдээд гарч авчрагдах буй. Мана. 
Тэд нь тэнд гарч ирэх бөгөөд та тэдний явдал хийгээд үйлдвэрийг үзэх 
буй. Тийнхүү та миний Иерусалимын тус ирүүлсэн хорын учир гэвэл, 
миний түүний төлөө хамаг ирүүлсний учир амгалагдах буй. 23 Тийнхүү 
таны тэдний явдал хийгээд үйлдвэрийг үзэхэд тэд нь таныг амгалах буй. 
Бас миний түүний төлөө хамаг үйлдсэн нь шалтаггүйгээр үйлдэгдсэн бус 
хэмээн та мэдэх буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно.  

Арван тавдугаар бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг боруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Үзмийн мод 
нь бус мод эсвэл ойн моддын гишүүнүүдээс юугаар сайн буюу. 3 Түүний 
мод нь юуг ч үйлдэхийн тул хэрэгдэгдэх буюу. Эсвэл зэвсгийг өлгөхийн 
тул түүнээс хийсэн хадаас нь автах буюу. 4 Мана. Тэр нь түлээ болж галд 
хаягддаг. Гал нь ёзоор үзүүр хоёрыг түлэх, түүнй дунд ч түлэгдэнэ. тэр нь 
ямар ч үйлдвэрт хэрэгтэй буюу. 5 Мана. Тэр нь бүхлээр байтал ямарч 
үйлдвэрт зохисгүй байтал галд түлэгдсэний хойно ямар үйлдвэрт 
хэрэглэгдэх буюу. 6 Тийн тул Жахуа эзэн зарлиг болсон нь ийн; Ойн 
моддоос миний галд түлээ болгон өгсөн үзмийн мод мэт түүнчлэн би 
Иерусалимд суугчдыг өгөн, 7 Нүүрээ түүний тус эсэргүүцүүлэх буй. 
Тэдний галаас гарахад бусад нэгэн гал нь тэднийг түлэх буй. Тийнхүү 
миний нүүрийн тэдний төлөө эсэргүүцүүлэхэд та намайг Жахуа мөн 



хэмээн мэдэх буй. 8 Тийн бөгөөд би газрыг хоосруулсан буй. Тэр юуны 
тул гэвэл, тэр нь ихэд давсан буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй.  

Арван зургадугаар бүлэг.  

1 Жич Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! 
Иерусалимын буруудыг түүнд мэдүүлэн ийн өгүүл. 3 Жахуа эзний 
Иерусалимд зарлиг болсон нь ийн; Чиний уг хийгээд чиний төрөл нь 
Ханаван газраас бөлгөө. Чиний эцэг нь Амурын хүн байсан бөгөөд чиний 
эх нь Хитийн бөлгөө. 4 Тийн бөгөөд чиний төрлийн учир гэвэл, чиний 
төрөгдсөн өдөр чиний хүйс нь эс огтлогдсон бөгөөд миний чамайг 
харахад чи усаар эс угаагдсан бөлгөө. Чи давсаар тун эс давслагдаад, 
тус угаагдсан бөлгөө. 5 Нэг ч хүн чамайг эс хайрласан бөгөөд, хэн ч 
чамайг нигүүлсэж эд хэргүүдийг чамд эс үйлдэв. Зүгээр чи төрөгдсөн 
өдөртөө гологдоод хээрт гаргагдав. 6 Тийн бөгөөд би чиний ойр алсдан, 
цусаараа бузар болсон чамайг үзээд чиний цусандаа байсан цагт чамд 
амьд болтугай! хэмээн зарлиг болов. 7 Би чамайг хээрийн цэцгийн гөлөг 
мэт өсгөв. Тийн бөгөөд чи өсч том болоод маш сайхан болов. Чиний хоёр 
хөх нь ургасан бөгөөд чиний үс нь өссөн буй. Харин чи нүцгэн хийгээд 
бүрхүүлгүй байсан бөлгөө. 8 Тийнхүү чиний миний ойр алсдан чамайг 
үзсэн цаг нь чиний тул янаглалын цог бөлгөө. Тийн бөгөөд би чиний дээр 
хормойгоо дэлгэн, чиний нүцгэнийг бүрхээв. Бас би чамд тангараглан 
чамтай тогтоолыг бүтээв. Тийнхүү чи миний болов хэмээн Жахуа эзэн нь 
зарлиг болмуй. 9 Бас би чамайг усаар угаан чиний цусыг галаас бүрнээр 
угаагаад чамайг тосоор дүүргэв. 10 Бас би оёсон үйлдвэрийг чамд 
өмсгөн, доргоны арьсыг чиний хөлд өмсгөн чамайг нарийн бүсээр 
ороогоод торгоор бүрхээн, 11 Чамайг чимгүүдээр чимээд бугуйвчийг 
чиний гарт хийж, чиний хүзүүнд оосрыг зүүлгэн, 12 Чиний хамарт чимгийг 
хийж чиний чихэнд сүйхийг зүүлгэн, чиний тэргүүний дээр сайхан титмийг 
өмсгөв. 13 Энэ мэтээр чи алтан хийгээд мөнгөөр чимэгдээд, нарийн бөс 
хийгээд торго ба оёсон үйлдвэрний хувцастай болоод нарийн гурил 
хийгээд бал ба тосыг идэж маш үзэсгэлэнтэй болоод эзэлгүүрэнд 
бүтээмжтэй болов. 14 Тийн бөгөөд чиний үзэсгэлэнгийн алдар нь 
улсуудын дунд дэлгэрүүлэгдэв. Тэр юуны тул гэвэл, энэ чиний үзэсгэлэн 
нь миний чамайг чимэгтэй болгосноор төгссөн буй хэмээн Жахуа эзэн нь 
зарлиг болно. 15 Зүгээр чи өөрийн үзэсгэлэнд найдан, өөрийн учир 
тачьяангуйг үйлдэж, тус бүр явагчтай тачьяангуйн хурьцлуудыг 
үлэмжлүүлж түүний болов. 16 Бас чи хувцсуудаасаа аваад, өндөр ордоо 
олон өнгөөр чимж, тэдний дээр тачьяагуйн хурьцлыг үйлдэв. Тэд одох 
хийгээд тэр мэтийг үйлдэх нь ёсгүй бөлгөө. 17 Бас чи миний чамд өгсөн 
миний сайхан алтан хийгээд мөнгөн чимгийг аваад хүний хөргүүдийг 



бүтээгээд тэднээр тачьяангуйг үйлдэв. 18 Бас чи оёгдсон хувцдыг авч 
тэднийг бүрхээгээд миний тос хийгээд анхилах үнэртнийг тэдний өмнө 
тавив. 19 Бас чи миний идээ гэвэл миний чамд өгч, чамайг тэжээсэн 
нарийн гурил хийгээд тос ба балыг сайхан үнэр болгон тэд хөргүүдийн 
өмнө тавив. Тэр мэтээр байсан буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй. 
20 Жич чи надад төрсөн хөвгүүд хийгээд охидоо аван, тэд хөргүүдд 
тасалж өгөвв. Эд чиний тачьяангуйнууд нь бага үйл буюу гэвэл, 21 Чи 
миний хүүхдийг алаад хөргүүдд галаар алсдуулахын тул өгсөн буй. 22 
Бас чи хамаг тачьяангуйн хурьцлын цагтаа бага насны цаг гэвэл, нүцгэн 
хийгээд эс бүрхээгдсэн хийгээд цусаараа бузарлагдсан цагаа эс санав. 
23 Тийн бөгөөд чиний хамаг хилэнцийн хойно чамд зовлон, зовлон болох 
буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй. 24 Түүнээс хойно чи 
тачьяангуйн тул өндөр орныг өөртөө үүдээд аливаа зээлэнд өндөр орныг 
бүтээсэн буй. 25 Чи өөрийн өндөр орныг аливаа замын эхэнд бүтээгээд 
өөрийн үзэсгэлэнг жигшүүртэй болгоод, аливаа явагчтай тачьяангуйг 
үйлдэж, хурьцлуудаа үлэмжлүүлсэн буй. 26 Бас чи чиний ойр байсан их 
махтай Египет улстай тачьяангуйг үйлдэж, намайг хилэгнүүлэхийн тул 
хурьцлаа үлэмжлүүлсэн буй. 27 Тиймийн тул Мана. би чиний төлөө 
мутраа сунган, чиний тогтоогдсон тэжээлийг бага болгон, чамайг 
өшөөлөгчдийн гарт гэвэл, чиний хилэнцэт явдлаас ичсэн Пилистийн 
охидын гарт чамайг өгсөн буй. 28 Бас чи Асиртантай ханалгүйгээр 
тачьяангуйн хурвцлыг үйлдэж, тэдэнтэй тачьяангуйн хурьцлыг үйлдсэн 
боловч эс ханасан буй. 29 Бас чи өөрийн тачьяангуйг Ханаван газарт 
Кладиа хүртэл үлэмжлүүлсэн боловч, тэднээр эс ханасан буй. 30 Жахуа 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Чи энэ хамаг үйлс гэвэл, эрхт садар эмийн 
үйлдвэрнийг үйлдсэн буй. Чиний зүрх нь ямар тэнхээгүй буй гэвэл, 31 Чи 
тачьяангуйн тул орноо аливаа зээлэнд үүдэн, хөлсөө эс хэрэглэж садар 
эм мэт буй болоод, 32 Өөрийн эрийн оронд бусад эрсийг аван, 
тачьяангуйг үйлдэгч эм мэт болов. 33 Садар эмд шан нь өгөгддөг. Зүгээр 
чи өөрийн хамаг янаглагчдад шанг өгөн, өөрийн тачьяангуйн үйлийн тул 
тэднийг аливаа зүгээс ирүүлэн, хөлсөөр авав. 34 Бас чи бусад эмээс 
тачьяангуйдаа тусгаар зантай буй гэвэл, хэн ч чиний зангаар тачьяангуйг 
эс үйлдэнэ. Тэр юуны тул гэвэл, чи шанг өгдөг. Харин чамд шан үл 
өгөгддөг түүгээр чи тусгаар буй. 35 Тиймийн тул садар эм ээ! Жахуагийн 
зарлигийг сонс! 36 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Чи биеэ бузарт 
өгсөн бөгөөд чиний нүцгэн нь чиний янаглагчидтай хийгээд чиний хамаг 
жигшүүрт хөргүүдтэй үйлдсэн тачьяангуйнуудаар хийгээд чиний тэдэнд 
өгсөн хүүхдийн цусаар илэрхийлэгдсэн буй. 37 Тиймийн тул Мана. би 
чамайг хамаг янаглагсад хийгээд чамд тааламжтай бологсдыг хураан, 
чиний хамаг янаглагсад хийгээд чиний хамаг өшөөлөгсдийн чиний тус 
тойруулж хураагаад чиний нүцгэнийг тэдэнд илэрхийлэх буй. Тийнхүү тэд 



нь чиний хамаг нүцгэнийг үзэх буй. 38 Бас би тачьяангуйн хурьцлыг 
үйлдэгч эмсийн хийгээд цусыг асгагчдын шүүвэрнээр чамайг шүүгээд уур 
хийгээд атаархлын цусыг чамд уулгах буй. 39 Бас би чамайг тэдний гарт 
өгөх бөгөөд тэд нь чиний тачьяангуйн тул орныг эвдэн, чиний өндөр 
ордыг таслах буй. Бас тэд нь чиний хувцдыг тайлан, чиний сайхан 
чимгүүдийг аван, чамайг нүцгэн хийгээд бүрхүүлгүйгээр орхих буй. 40 Бас 
тэд нь чиний тус чулуудан, илдээрээ хагалах буй. 41 Тийн бөгөөд тэд нь 
чиний гэрүүдийг галаар түлж, олон эмсийн өмнө чиний төлөө шийдвэрийг 
бүтээх буй. Тийнхүү би чамайг тачьяангуйн хурьцлаас зогсоох бөгөөд чи 
дахиж хөлсийг үл өгөх буй. 42 Тийн бөгөөд би чиний тус агч байгч уураа 
зогсоогоод атаархлаа чамаас холдуулан намхраад дахин үл хилэгнэх 
буй. 43 Чиний бага насны үеийг эс санан эд хамаг юмаар намайг 
хилэгнүүлсний тул Мана. Би чиний явдлыг чиний толгойн дээр хариулах 
бөгөөд чи өөрийн хамаг жигшүүрүүдийн дээр энэ хилэнцийг үл үйлдэх 
буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй. 44 Мана. Үлгэрээр аливаа 
өгүүлэгч нь энэ үлгэрийг чиний төлөө өгүүлэн ийн; Эх нь гэр болсон мэт, 
түүнчлэн түүний охин ч болой хэмээн өгүүлэх буй. 45 Чи эр хийгээд 
хүүхдээсээ жигшсэн эх юүгээ охин мөн бөгөөд эрс хийгээд хүүхдээсээ 
жигшсэн эгч нар охин дүү нар охин эгч дүү нар мөн буй. Чиний эх нь 
Хитийн хүн агсан байсан бөгөөд чиний эцэг нь Амурийн хүн бөлгөө. 46 
Бас чиний зүүн зүгт суугч нь эгч нь Самари хийгээд түүний охид буй 
бөгөөд чиний баруун зүгт суугч охин дүү нь Садум хийгээд түүний охид 
буй. 47 Зүгээр чи тэдний явдлаар эс яваад, тэдний жигшүүрүүдээр эс 
үйлдэв. Зүгээр тэр нь бага хэрэг болсон мэт, чи тэднээс хамаг явдлаараа 
үлэмж жигшүүрт болсон буй. 48 Би амьд буй бөгөөд чиний Садум охин 
дүү хийгээд түүний охид нь чиний хийгээд чиний охидын үйлдсэн мэтээр 
эс үйлдэв хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй. 49 Мана. Чиний Садум 
охин дүүгийн хилэнц гэвэл, түүнд хийгээд түүний охидод омгорхог 
хийгээд талхаар цатгалан ба аюулгүй амар хийгээд үгээгүү ядуугийн 
гарыг эс тэнхрүүлэх эд болой. 50 Тийн бөгөөд тэд нь омгорхог сэтгэлтэй 
болоод миний өмнө жигшүүрийг үйлдэв. Тиймийн тул би үзэсгэлэнээрээ 
тэднийг аваачив. 51 Бас Самай нь чиний нүглүүдийн нэгэн хагасын төдий 
эс үйлдэв. Харин чи жигшүүрүүдээ тэднээс үлэмжлүүлэн, хамаг үйлдсэн 
жигшүүрүүдээрээ эгч дүү хоёроо зөвт болгосон буй. 52 Бас чи эгч дүү 
хоёроо шүүгээд, өөрийн ичгүүрийг даатугай! Тэр юуны тул гэвэл, тэдний 
үглүүдээс чи нүглүүдээрээ үлэмж жигшүүртэй болсон буй. Тэд нь чамаас 
үлэмж зөвт буй. Тиймийн тул ичиж, өөрийн ичгүрийг даатугай! Тэр юуны 
тул гэвэл, чи эгч охид дүү нараа зөвт болгосон буй. 53 Тийн бөгөөд би 
Садум хийгээд түүний охидын олз болгогсод ба Самари хийгээд түүний 
охидын олз болгогсдыг буцаан, чинйи ч олз болгогсдыг тэдний дунд 
буцаах буй. 54 Тиймийн тул чи өөрийн ичгүүрийг дааж, өөрийн хамаг 



үйлдсэнээр тэднийг амруулсны тул гутамшигтай болох буй. 55 Тийн 
бөгөөд чиний эгч дүү хоёр гэвэл, Садум хийгээд түүний охидын урьдахь 
байдалдаа буцахад хийгээд Самари хийгээд түүий охидын урьдахь 
байдалдаа буцахад, чи буцах буй. 56 Харин чиний хилэнцийн 
илэрхийлэгдснээс урьд чиний омгорхгийн цагт гэвэл, 57 Самарийн 
охидоор хийгээд түүний хамаг тойрогчдоор ба чамайг тойронд тасалсан 
Пилиститийн охидоор чиний ичээгдсэн цагаас урьд, чиний Садум дүү нь 
чиний амаар эс нэрлэгдсэн бөлгөө. 58 Чи хилэнцэс хийгээд жигшүүрүүдээ 
даах буй хэмээн Жахуа нь зарлиг болмуй. 59 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Би чиний үйлдсэний ёсоор чамд үйлдсү. Чи 
тогтоолын тасалснаар тангараглалыг элэглэв. 60 Тийн боловч би чиний 
бага насны цагт чамтай бүтээсэн тогтоолоо санаж, чамтай мөнх 
тогтоолыг тогтоох буй. 61 Тийн бөгөөд чи явдлаа санан, эгчдүү хоёроо 
авах цагтаа ичих буй. Тийн бөгөөд би тэднийг чамд охид болгон өгөх буй. 
Харин энэ нь чиний тогтоолоор үл болох буй. 62 Тэр юуны тул гэвэл, би 
чамтай тогтоолоо бүтээх бөгөөд чи намайг Жахуа гэж мэдэх буй. 63 Тэр 
гэвэл, чиний хамаг үйлдсэний тул миний чамтай эвсэлдэхэд чи санан 
гутамшигт болоод өөрийн ичгүүрийн учир амаа хэзээ ч дахин үл нэхэхийн 
тул болой хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй.  

Арван долдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; Хүн төрөлхтөөн! 2 
Израйлын гэрт нэг тааварыг өгүүл. Үлгэрийг өгүүлэн ийн; Жахуа эзний 
зарлиг болсон нь ийн; 3 Нэг их урт жигүүрт болон олон судалт хийгээд 
олон мөнгөт их бүргэд нь Ливгунгад ирээд, хуш модны дээр гишүүг авч 4 
Бяцхан шиа гарсан гишүүний хүлэсний оройг тас эвдээд, түүнийг 
худалдахын газарт аваачаад худалдаж нугуудын балгасанд тавив. 5 Бас 
тэр нь тэрхүү газрын хөрөнгийг аваад, хөрөнгөт тариаланд цацан, их 
усны дэргэд бургас мэт суулгав. 6 Тийн бөгөөд тэр нь өвс дэлгэрч навтар 
үзмийн мод болов. Бас түүний салаанууд нь түүний биеийн тийш нугарав. 
Үндэс ч түүний доор бөлгөө. Тийнхүү тэр нь үзмийн мод болоод 
салаануудыг гарган, гишдийг дэлгэрүүлэв. 8 Тэр салаануудыг гарган 
жимст болж, сайхан үзмийн мод болохын тул сайхан шируйд их усны 
дэргэд суулгав. 9 ийн өгүүл. Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Тэр үзэм 
нь бүтээмжит болох юу. Тэр нь түүний үндэсийг суулган түүний жимсийг 
огтлоод хувхайруулах бус уу? Түүний хамаг шинэ дэлгэрсэн навчис нь 
хүчээр бус хийгээд түүний үндсийг суулгахад олон улсаар бусаар 
хувхайрах биш үү? 10 Тийн бөгөөд Мана. тэр нь таригдаад бүтэмжит 
болох буй. Зүүн зүгийн салхины түүнд хүрэхэд тэр нь дун хувхайрах биш 
үү? Тэр нь өсөж байх зориг даган хувхайрах буй. 11 Бас Жахуа нь надад 



ийн зарлиг болруун 12 Эдүгээ эсэргүүцэгч гэрт ийн өгүүл. Та үүний утгийг 
мэднэ. Мана. Вавилоны хаан нь Иерусалимд ирээд түүний хаан хийгээд 
ноёдыг авч өөртөө Вавилонд аваачаад, 13 Хааны үрсээр аваад түүнтэй 
тогтоолыг бүтээн түүнийг тангараглуулсан буй. Бас тэр нь газрын 
хүчтэнээс авав. 14 Тэр юуны тул гэвэл, эзэлгүүрний доор болоод бие үл 
өргөмжлөн түний тогтоолыг бүтээсэнээр байхын тул болой. 15 Зүгээр 
Египеттэний түүнд морьд хийгээд олон улсыг өгөхийн тул тэр нь элчисээ 
илгээсэнээр эсэргүүцэв. Тэр нь бүтэмжит болох буюу. Тэр мэт үйлсийг 
үйлдэгч нь тонилгох юу эсвэл тэр нь тогтоолыг таслаад аврагдах юу. 16 
Би амьд буй бөгөөд түний хаан болгосон хаан гэвэл, хэний тангараглалыг 
элэглэн тогтоолыг тасалсан тэрхүү хааны өмнө Вавилоны дотор тэр нь 
үхэх буй. 17 Бас Фару нь их хүчит чуулган хийгээд их хутгалалаараа олон 
хүмүүсийг алахын тул хүрээлсэн орд хийгээд бат гэрүдийг эвдэхээр түүнд 
туст үл болох буй. 18 Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь тогтоолыг таслан, 
тангараглалыг элэлэв. Мана. Тэр нь гэрээ өгсөний хойно эд хамагуудыг 
үйлдсэний тул үл тонилох буй. 19 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Би амьд буй бөгөөд би түүний элэглэсэн миний 
тангараглал хийгээд түүний тасалсан миний тогтоолыг түүний толгойн 
дээр хариулах буй. 20 Бас би түүний дээр миний өлмийг сонгох бөгөөд, 
тэр нь миний урагт баригдах буй. Бас би түүнийг Вавилонд ирүүлээд, 
тэнд түүний миний тус үйлдсэн хилэнцийн учир шүүх буй. 21 Тийнхүү 
түүний хамаг дутаагсад хийгээд түүний хамаг чуулган нь илдээр алагдах 
буй. Жич үлэгчид нь аливаа салхиар тараагдах буй. Тийн бөгөөд Жахуа 
би үүнийг зарлиг болсон буй хэмээн та мэдэх буй. хэмээн тэдэнд өгүүл. 
22 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Бас би өндөр хуш модны дээрх 
гишүүг авч суулгаад, түүний гишүүдийн хүлэгийн оройгоос нэг зөөлнийг 
огтлоод нэг өндөр ялангуяа их уулны дээр суулгах гэвэл 23 Би Израйлын 
нэг өндөр уулны дээр түүнийг суулгах буй. Тийн тэр нь аливаа зэрэгт 
жигүүрт шувууд нь түүний доор суун түүний салааны сүүдэрт суух буй. 24 
Тийн бөгөөд хээрийн хамаг модод нь Жахуа би өндөр модыг буулган, 
навтар модыг өргөн, ногоон модыг гандаан, хуурай мододыг 
дэлгэрүүлсэн буй хэмээн мэдэх буй. Жахуа би зарлиг болоод бүтээх буй.  

Арван наймдугаар бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Та Израйл газрын учир энэ 
үлгэрийг өгүүлж ямар утгаар өгүүлнэ гэвэл эцэг нар нь гашуун үзмийн 
жимсийг идсэн бөгөөд, хүүхдийн шүд нь мохой болов. 3 Би амьд буй 
бөгөөд энэ үлгэр нь Израйлд дахин үл хэрэглэгдэх буй хэмээн Жахуа 
эзэн нь зарлиг болно. 4 Мана. Хамаг амьтан нь миний буй. Эцэгийн амь 
нь миний ахуй мэт, түүнчлэн хөвгүүний амь ч миний буй. Нүглийг үйлдэгч 



нь үхэх буй. 5 Зүгээр хэрвээ хүн нь зөвт болоод шүүвэр хийгээд зөвийг 
бүтээн, 6 Ууладын дээр эс идэн, Израйлын гэрий хөргүүдэд нүдээрээ эс 
харан, шадар байгч хүнээ гэргийг эс бузарлан, хагацсан эмд эс ойртон, 7 
Хэнийг ч эс даран, өртөд түүнийг танжин хариулан, хэнийг ч эс тонож, 
идээгээ өлсөгчид өгөн, нүцгэнийг хувцсаар бүрхэн, 8 Мөнгөө ашигаар эс 
өгөн, амьтныг эс аван, хилэнцээс гараа зогсоож цээрлэ. Хүн бүрийн 
хооронд үнэн шүүврийг бүтээн 9 Миний захиануудаар яван миний 
шүүврийг сахин, үнэхээр үйлдсэн болбоос эл, тэр нь зөвт болоод, эрхгүй 
амьд байх буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 10 Зүгээр хэрвээ тэр 
нь тоногч хийгээд цусыг асгагч ба, энэ мэтэсийн ёсоор ах дүү нарт 
үйлдэгч хөвгүүнийг төрүүлэх бөгөөс, 11 Бас хэрвээ тэр хөвгүүн нь эд 
хамаг захиануудыг үл бүтээж, уулны дээр идэн, шадар байгч хүнээ 
гэргийг бузарла. 12 Үгээгүү ядууг даран тонон дэнжийг үл гаргуулан 
хөргүүдэд нүдээрээ харан бузарыг үйлдэн 13 мөнгөө ашигаар өгөн 
нэмэгдэлийг авагч болбоос эл, тэр нь амьд байх уу? Тэр нь амьд үл байх 
буй. Тэр нь эд хамаг бузруудыг үйлдээд эрхгүй үхэх буй. Түүний цус нь 
түүний биеийн дээр тогтох буй. 14 Зүгээр Мана. тэр хөвгүүн төрөгдөөд 
эцэгийн үйлдсэн хамаг хилэнцийг үзээд санаж, тэр мэтээр эс үйлдэн 15 
Уулны дээр эс идэн, Израйлын гэрийн хөргүүдэд нүдээрээ эс харан, 
шадар байгч хүний гэргийг эс бузарлан, 16 Хэнийг ч эс даран, дэнжийг эс 
аван, эс тонон, идэшээ өлсөгчидөд өгөн, нүцгэниийн хувцсаар бүрэн, 17 
Үгээгүүг эс даран, мөнгийг ашиг хийгээд нэмэгдэлээр үл аван, миний 
шүүврийг бүтээн миний захиануудаар явбаас эл. Тэр нь эцгийн 
хилэнцийн тул үл өгөн, эрхгүй амьд байх буй. 18 Түний эцэг нь хайрлал 
өгөхөд даран, ах дүүгээ тонон, өөрийн улсын дунд сайныг эс үйлдсэний 
тул өөрийн хилэнцийн тул үхэх буй. 19 Тийн боловч та ийн; уны тул тийм 
буй. Хөвгүүн нь эцгийн хилэнг дагадаг биш үү хэмээн өгүүлнэ. Хөвгүүд нь 
шүүвэр хийгээд зөвийг бүтээгээд миний хамаг захиануудыг сахиж 
үйлдсэний тул эрхгүй амьд байх буй. 20 Нүглийг үйлдэгч нь үхэх буй. 
Хөвгүүн нь эцгийн хилэнцийг үл дагах бөгөөд, эцэг нь хөвгүүнийг 
хилэнцийг үл дагах буй. 21 Зүгээр хэрвээ хилэнцэт нь хамаг үйлдсэн 
нүглүүдээ буцаж, миний хамаг захиануудыг сахиж шүүвэр хийгээд зөвийг 
үйлдэх бөгөөс эл тэр нь эрхгүй амьд байж үл үхэх буй. 22 Түүний үйлдсэн 
хамаг хилэнц нь түүний тус үл санагдах буй. Тэр нь үйлдсэн зөвөөрөө 
амьд байх буй. 23 Жахуа эзний зарлиг босон нь ийн; Хилэнцтийн үхэх нь 
надад тааламжит буюу. Түүний явдлаас буцаад амьд байх нь тааламжит 
биш үү. 24 Зүгээр хэрвээ зөвт нь зөвөөсөө буцаж хилэнцийг үйлдэж 
хилэнцэт хүний үйлдэх хамаг жигшүүрүүдийн ёсоор үйлдэх бөгөөс эл, тэр 
нь амьд байх уу? Түүний үйлдсэн хамаг зөв нь үл санагдах буй. Тэр нь 
буруугаар давсанаар хийгээд нүглийг үлйдсэнээр үхэх буй. 25 Тийн 
боловч та Жахуагийн явдаг нь зөв бус буй хэмээн өгүүлнэ. Израйлын гэр 



ээ! Эдүгээ сонсогтун! Миний явдаг зөв биш үү? Таны явдал нь зөв бус 
биш үү. 26 Зөвт нь өөрийн буцаж хилэнцийг үйлдэх бөгөөс, түүний тул 
үхэх буй. Тэр нь үйлдсэн хилэнцийн тул үхэх буй. 27 Бас хилэнцэт нь 
өөрийн үйлдсэн хилэнцээс буцаж, шүүвэр хийгээд зөвийг үйлдэх бөгөөс 
амиа аврах буй. 28 Тэр нь санан хамаг үйлдсэн буруунуудаа буцсан буй. 
Тиймийн тул тэр нь эрхгүй амьд байж, үл үхэх буй. 29 Тийн боловч 
Израйлын гэр нь ийн; Жахуагийн явдал нь зөв бус хэмээн өгүүлнэ. 
Израйлын гэр ээ! Миний явдал нь зөв биш үү? Таны явдал нь зөв бус биш 
үү. 30 Тиймийн тул Израйлын гэр ээ! Би хүн бүрийн явдалаар таныг шүүх 
буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно, гэмшин, хама буруунуудаа 
буцаагтун! Тийнхүү хилэнц нь таныг үл унгаах буй. 31 Буруугаар үйлдсэн 
хамаг нүглүүдээ биеэсээ хаяж, өөртөө шинэ зүрх хийгээд шинэ сэтгэлийг 
бүтээгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын гэр ээ! Та юуны тул үхэх буюу. 
32 Тэр юуны тул гэвэл, үхэгчийн үхэл нь надад тун тааламжгүй буй. 
Тиймийн тул буцаад амьд байгтун! хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно.  

Арван есдүгээр бүлэг.  

1 Жич Израйлын ноёдын тул гашуудлыг эхлэн ийн өгүүл. 2 Чиний эх нь 
хэн байсан буюу. Тэр нь эм арслан агаад, арслангуудын хооронд хэвтэж 
хүчит зулзагуудаас нэг нь залуу арслан болоод олзоо барих хийгээд 
хүнийг таслахыг сурав. 4 Бас улсууд нь түүний учир сонсов. Тэр нь 
тэдний нүхэнд баригдав. Тэд ч түүний Ешипет газарт гинжээр аваачив. 5 
Тийн бөгөөд тэр нь түүний тэнхээгүй болсоныг үзэж найдлага гээгээд, 
зулзагаасаа бус нэгийг аваад түүнийг залуу арслан болгов. 6 Тэндээс тэр 
залуу арслан нь нааш цаашид арслангуудын дунд явж залуу арслан 
болоод, олзоо барих хийгээд хүнийг таслахыг сураад, 7 Тэдний урт 
гэрсийдгийг мэдээд балууныг хоосруулав. Тийн бөгөөд газар хийгээд 
түүний дотор хамаг байгч нь түүний дууны урхиралаар хоосон эвдрэл 
болов. 8 Тийнхүү улсууд нь түний тус эсэргүцэн, аливаа зүгээр мужидаас 
түүний дээр өлмийг хаяв. Бас тэр нь тэдний малтсан нүхэнд баригдав. 9 
Тийн бөгөөд тэд нь түнийг гинжлэн сахиулаад Вавилоны хаанд аваачив. 
Тэр хаан нь түүний дууны Израйлын уулын дээр дахин үл сонстохын тул 
түүнийг хүрээлсэн оронд оруулав. 10 Чиний эх нь амраараа усдын дэргэд 
суулгасан үзэмд адил бөлгөө. Тэр нь эд их усадын шалтгаанаар үрст 
болоод, их олон салаат болов. 11 Тийн бөгөөд эзлэгчидийн ??? болохын 
тул түүнд бүх шийдэмүүд буй бөлгөө. Жич түүний биеийн зэрэг нь сахлаг 
салаануудын дунд өндөр болсон бөгөөд тэр нь олон гишүдийн дунд 
өндөр бөлгөө. 12 Зүгээр тэр нь уураар сугалагдан татагдаад шируйд 
хаягдсан бөгөөд, зүүн салхи нь түүний үрсийг хатаав. Түүний бүх 
шийдэмүд нь эвдэрээд гэтэв. Гал ч тэднийг түлэв. 13 Тийн бөгөөд эдүгээ 



тэр нь говьд гэвэл хуурай ундаасах газарт суулгагдсан буй. 14 Тийнхүү 
түүний салааны нэг шийдэмээс гал нь гараад түүний рсийг түлэв. Тийн 
бөгөөд түүний дотор эдлэх учир болох болох бүх шийдэмгүй буй. Энэ нь 
гашуудал буй бөгөөд гашуудлын шалтаг ч болох буй.  

Хорьдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд долдугаар жилийн тавдугаар сарын аравдугаар өдөр 
Израйлын өтгөсүүдээс заримууд нь Жахуагаас асуухын тул ирээд миний 
өмнө суув. 2 Тийн бөгөөд Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 3 Хүн 
төрөлхтөөн! Чи Израйлын өтгөсүдэд ийн өгүүл. Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Та надаас асуухын тул ирэв үү? Би амьд буй бөгөөд 
танаар үл асуугдах буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 4 Хүн 
төрөлхтөөн! Чи тэднийг шүүх буюу. Тэдний эцэг нарын жигшүрүүдийг 
тэдэнд мэдүүлэн ийн; 5 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Би Израйлыг 
сонгон Якувын гэрийн үрст тангараглан, Египет газарт биеэн тэдэнд 
мэдүлэн, тэдэнд ийн; Би таны Жахуа бурхан мөн хэмээн тангараглан 
зарлиг болсон өдөр гэвэл, 6 Тэднийг Ешипет газраас гарган миний 
тэдний тул үзсэн бөгөөд хамаг газдаас алдарт болон, суу хийгээд балаар 
урсагч газарт оруулахыг тангарагласан өдөр би тэдэнд ийн; 7 Тус бүр хүн 
нь өөрийн нүдний жигшүүрүүдийн огоороод, биеэн Египетийн хөргүүдээр 
үл бузарлах болтугай! Би таны Жахуа бурхан буй хэмээн зарлиг болсон 
болов. 8 Тэд нь миний тус эсэргүүцэн намайг эс сонсов. Тэдний тус бүр 
нь өөрийн нүдний жигшүүрүүдийг эс огоорон, Египетийн хөргүүдийг эс 
огооров. Тийнхүү би ийн; Би тэдний дээр уураа гарган, Египет газрын 
дунд тэдний дээр хилэнгээ бүтээх буй хэмээ зарлиг болов. 9 Зүгээр 
улсуудын өмнө миний нэрийн үл бузарлагдахын тул би түүний тул үйлдэв 
гэвэл би тэднийг хаана байсан улсуудын өмнө тэднийг Египет газраас 
ирүүлсэнээр биеэ тэдэнд мэдүүлсэн бөлгөө. 10 Тийн бөгөөд би тэднийг 
Египет газраас гаргаад говьд ирүүлэв. 11 Жич би өөрийн захиануудыг 
тэдэнд өгөн, өөрийн шүүврүүдий мэдүүлэв. Тэд захиануудыг хэрвээ хүн 
нь бүтээвээс эл, тэдэнээр амьд байх буй. 12 Бас намайг тэднийг ариун 
болгогч Жахуа мөн хэмээн тэдний мэдэхийн тул би миний савад 
өдрүүдийг би тэд хоёрын хооронд бэлэг болгон тэдэнд өгөв. 13 Зүгээр 
Израйлын гэр нь говьд миний тус оров. Тэд нь миний захиануудаар эс 
яван, миний шүүврүүдээс жигшив. Тэд захиануудыг хэрвээ хүн нь 
бүтээвээс тэдэнээр амьд байх буй. Бас тэд нь миний савад өдрүүдийг 
ихэд бузарлав. Тийн бөгөөд би тэднийг эвдэрүүлэхэд тэдний дээр 
хилэнгээ говийн дотор гаргасугай! хэмээн зарлиг болов. 14 Зүгээр би 
улсуудын өмнө тэднийг ирүүлсэн бөгөөд миний нэрийн эд улсуудын өмнө 
жигшүүрт үл болгогдохын тул нэрийн тул хэн үйлдэв. 15 Тийн бөгөөд би 



тэдэнд говийн дотор бас тангараглан миний тэдэнд өгсөн газар гэвэл, 
хамаг газдыг алдарт болон сүү хийгээд балаар урсагч газарт үл оруулах 
буй хэмээн зарлиг болов. 16 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь миний 
шүүврүүдээс жигшин, миний захиануудаар эс явав. Бас тэд нь минйи 
савад өдрүүдийг ихэд бузарлав. Тэр юуны тул гэвэл, тэдний зүрх нь 
өөрийн хөргүүд даган явлаа. 17 Тийн боловч миний нүд нь тэднийг 
хайрласан бөгөөд би тэднийг эс эвдэн, тэднийг говийн дотор дуустал эс 
таслав. 18 Зүгээр би тэдний говийн дотор байсан үрст ийн; Өөрийн эцэг 
нарын захиануудаар л яван тэдний шүүврүүдийг үл сахин тэдний 
хөргүүдээр биеэ бүү бузарлагтун! 19 Би Жахуа таны бурхан мөн. Миний 
захиануудаар яван, миний шүүврүүдийг сахин 20 Миний савад өдрүүдийг 
ариун болгогтун! Тийн бөгөөд намайг таны Жахуа бурхан мөн буй хэмээн 
мэдэхийн тул тэд нь би та хоёрын хооронд бэлэг болох буй. 21 хэмээн 
зарлиг болсон боловч, үрс нь миний тус урваж, миний захиануудаар эс 
яван, миний шүүврүүдийг бүтээхийг эс сахив. Тэднийг хэрвээ хүн нь 
бүтээх бөгөөд эл, тэднээр амьд байх буй. Бас тэд нь миний савад 
өдрүүдийг бузарлав. Тийн бөгөөд би тэднийг эвдэрүүлэх хилэнгээ говийн 
дотор бүтээн гаргасугай! хэмээн зарлиг болов. 22 Тийн боловч миний 
тэднийг улсуудын өмнө ирүлсэний тул хийгээд миний нэрийн тэдний өмнө 
үл бузарлахын тул би мутраа эс сунган, өөрийн нэрийн тул үйлдэв. 23 
Бас би тэднийг улсуудын дунд тараах бөгөөд газадад цацах буй хэмээн 
би тэдэнд говийн дотор тангарагласан зарлиг болов. 24 Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь миний миний шүүвэрнүүдийг эс бүтээн, миний захиануудаас 
жигшээд, миний савад өдрүүдийг бузарласан бөгөөд, тэдний нүд нь 
тэдний эцэг нарын хөргүдийг даган явсан бөлгөө. 25 Тиймийн тул би сайн 
бус захиануудыг сахихын тул тэдэнд өгөөд тэднийг амьдаар байлгах бус 
шүүвэрнүүдийг сахихын тул өгөв. 26 Бас тэдний аливаа анхны төрөгдсөн 
хүүхэдээ галаар явуулсаны тул миний тэднийг хоосруулахын тул хийгээд 
намайг Жахуа мөн хэмээн тэдний мэдэхийн тул би тэдний өргөлүүдтэй 
тэднийг бузар болгов. 27 Тиймийн тул хүн төрөлхтөөн! Израйлын гэрт ийн 
өгүүл. Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Бас таны эцэг нар нь миний тус 
бурууг үйлдсэнээр намайг доромжлов. 28 Тэр юуны тул гэвэл, миний 
тэднийг тангарагласан газар даган авчирсанд тэд нь аливаа өндөр уул 
хийгээд аливаа сахлаг модыг үзээд, тэд нь тахилуудаа өргөж, тэнд ч 
хилэгнүүлэх өргөлүүдээ өргөн, тэнд анхилах үнэртнийг тавин, тэнд ундаа 
тахилаа асгав. 29 Тийн бөгөөд би тэдэнд ийн; Таны одох өндөр орой нь 
юу буюу хэмээн зарлиг болов. Үнэхээр тэр нь эдүгээ өдөр хүртэл Би Ли 
хэмээн нэрлэгдсэн буй. 30 Тиймийн тул Израйлын гэрт ийн; Жахуа эзний 
зарлиг босон нь ийн; Та өөрийн эцэг нар мэт бузар болсон бөгөөд, тэдний 
жигшүүрүүдийг даган тачьяангуйг үйлдэнэ. 31 Жич та өргөлүүдээ өргөх 
хийгээд хөвгүүдээ галаар аластуулахдаа эдүгээ өдөр болтол биеэ хамаг 



хөргүүдээр бузарлана. Тийн бөгөөд Израйлын гэр ээ! Би танаар асуугдах 
буюу, би амьд буй бөгөөд танаар үл асуугдах буй хэмээн Жахуа эзэн нь 
зарлиг болно. 32 Тийн бөгөөд таны санасан гэвэл, бид улсууд нь мэт 
болж газдын төрлүүд мэт мод хийгээд чулууд зарагдах буй хэмээн 
өгүүлэх нь тун үл бүтэх буй. 33 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Би 
амьд буй бөгөөд чи эрхгүй хүчит мутраар хийгээд сунгасан царвуугаар ба 
асгасан уураар таны дээр эзлэн, 34 Таныг улсаас авчран таны 
тараагдсан газдаас хүчит мутраар хийгээд сунгагдсан царвуугаар ба 
асгасан уураар хураах буй. 35 Жич би таныг улсуудын говьд авчран тэнд 
таныг илт шүүх буй. 36 Би Египет газрын говьд таны эцэг нарыг ???мэт 
таныг ч шүүх буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 37 Бас би таныг 
шийдэмийн доор явуулж тогтоолын сурганд оруулах больюу. 38 Тийн 
бөгөөд би танаас урвагчид гэвэл миний тул бурууг үйлдэгчидийг 
хагацуулан тэдний суух газраас гаргах буй. Зүгээр тэд нь Израйлын 
газарт үл орох буй. Тийн бөгөөд та намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 
39 Израйлын гэр ээ! Жахуа эзэн нь ийн; Одогтун! Тус бүр нь өөрийн 
хөргүүдэд зарагдагтун! Тийн боловч хэрвээ та үүнээс хойно намайг үл 
сонсох бөгөөс өргөлүүдээр хийгээд хөргүүдээрээ миний ариун нэрийг 
жигшүүрт бүү болгогтун! 40 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Миний ариун уул болсон Израйлын өндөр уулнц тэнд 
Израйлын бүхэл гэр гэвэл тэр оронд хамаг байгчид нь надад зарагдах 
буй. Тэнд би тэднийг таалж аван, тэнд ч таны өргөлүүд хийгээд таны 
тахилуудын анхны үрс ба таны хамаг ариун юмнуудыг хэрэглэх буй. 41 
Би таны тааламжит өргөлөөр таныг таалж авах буй. Энэ гэвэл миний 
таныг улсуудаас авчирч таны тараагдсан газдаас таныг хураах цагт 
болох буй. Бас би улсуудын өмнө таны дунд ариунаар хүндлэгдэх 
больюу. 42 Тийн бөгөөд миний таныг Израйлын газарт гэвэл, миний таны 
эцэг нарт өгсүгэй! хэмээн тангарагласан газарт ирүүлэхэд та намайг 
Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 43 Тийн бөгөөд тэнд та өөрийн явдал 
хийгээд таныг жигшүүрт болгосон хамаг үйлсээ санах буй. Бас та үйлдсэн 
хамаг хилэнцийн учир биеэсээ жигших буй. 44 Тийн бөгөөд Израйлын гэр 
ээ! Би таны муу эвдрэлийн ёсоор хийгээд таны хорт үйлсийн ёсоор үл 
үйлдэн өөрийн нэрийн тул танд үйлдэх больюу. Тэр мэтээр та намайг 
Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 45 Бас 
Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 46 Хүн төрөлхтөөн! Нүүрээ өмнөх 
зүгт эргүүлэн, өмнөх зүгийн тийш үгсээ өгүүлж, өмнөх хээрийн ойн тус 
форофидолж 47 Өмнөх ойд ийн; Жахуагийн зарлигийг сонс, Жахуа эзний 
зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би чиний дотор галыг ноцоох бөгөөд, тэр гал 
нь аливаа нойтон мод хийгээд аливаа хуурай модыг түлэх больюу. Цогт 
дөл нь үл унтрах, харин хойдохь зүгээс өмнөх зүг хүртэл хамаг 
нүүрүүдийг түүний дотор түлэх буй. 48 Тийн бөгөөд би Жахуагийн түүнийг 



ноцоосон бөгөөд түүний үл унтрахыг хамаг амьтан нь үзэх буй. 49 хэмээн 
зарлиг болсонд би айлтгав. Аяа, Жахуа эзээн! Тэд нь миний учир ийн; 
Тэр үлгэрүүдийг өгүүлэгч биш үү? хэмээн өгүүлнэ.  

Хорин нэгдүгээр бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь надад зарлиг блоруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Нүүрээ 
Иерусалимын зүгт эргүүлээд үгсээ ариун ордод өгүүл. Израйлын газрын 
тус форофидлон 3 Израйлын газарт ийн; Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Мана. Би чиний тус буй бөгөөд, илдээ хуйгаас сугалаад, чамаас зөвт 
хийгээд хилэнцтийг таслах буй. 4 Энэ мэтээр би чамаас зөвт хийгээд 
хилэнцтийг таслах буй. Тиймийн тул миний илд нь өмнө зүгээс хойд зүг 
хүртэл хамаг амьтаны тус хуйгаас гарах буй. 5 Тийн бөгөөд Жахуа би 
илдээ хуйнаас сугаласан бөгөөд, тэр нь дахин үл орох буй хэмээн хамаг 
амьтан нь мэдэх буй. 6 Тиймийн тул хүн төрөлхтөөн! Бэлхүүсний 
эвдэртэл санаа алдан тэдний өмнө гаслантаар санаа алдан үйлд. 7 Тийн 
бөгөөд тэдний чамд ийн; Чи юуны тул санаа алдмуй хэмээн өгүүлэхэд 
тэдэнд ийн; Ирэх сонсголын учир санаа алдана би хэмээн өгүүлнэ. Тийн 
бөгөөд аливаа зүрх нь хайлах бөгөөд аливаа гарнь тэнхээгүй болох ба 
аливаа зүрх нь хайлах бөгөөд аливаа гар нь тэнхээгүй болох ба аливаа 
зүрх сулрах бөгөөд, аливаа өвдөг нь ус мэт хүчгүй болох буй. Мана. Тэр 
нь ирээд бүтээх буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарли болно. 8 Бас Жахуа нь 
надад ийн зарлиг болруун; 9 Хүн төрөлхтөөн! Форофидолт ийн; 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Илд нь хурцатгагдаад хилбэлгэт буй. 10 
Тэр нь ихт алахын тул хурцатгагдаад хэлбэлгэт болохын тул өнгөлөгдсөн 
буй. Тийн бөгөөтөл аяа, бид баясах буюу. Миний хөвгүүний шийдэм нь 
аливаа модноос жигшинэ. 11 Бас илд нь баригдахын тул хийгээд 
хэлбэлгэт болохын тул өгдөгсөн гэвэл энэ илд нь алагчийн гарт 
өгөгдөхийн тул хурцатгагдаад хэлбэлгэт болов. 12 Хүн төрөлхтөөн! 
Дуугаран бархир. Тэр юуны тул гэвэл, тэр илд нь миний улсын дээр 
хүрээд Израйлын хамаг ноёдын дээр хүрэх буй. Илдний учир аялга нь 
миний улсын дээр тогтох буй. Тиймийн тулд бэлхүүсээ цохин үйлд. 13 
Тэр юуны тул гэвэл, тэр илд нь дурчигдсан буй. Тийнхүү хэрвээ тэр нь 
шийдэмээс жигших бөгөөс юу болох буюу. Энэ нь үл байх буй хэмээн 
Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 14 Тиймийн тул хүн төрөлхтөөн! 
Форофидолж алгаа ташиж илдийг хоёр буюу гурав дахин авчран үйлд. 
Тэр алагдагсадын илд болоод их эвдрэлт илд буй. Тэр нь тэдний гэрийг 
тосгуудын дотор орно. 15 Тэдний зүрхний хайлахын тул хийгээд тэдний 
таслалгийн нэмэгдэхийн тул би эвдэгч илдийг тэдний хамаг хаалгадын 
дээр тавив. Аяа, тэр нь хэлбэлгэт болоод эвдрэлийн тул хурцатгагдсан 
буй. 16 Бус зүгт од. Баруун зүгт эсвэл зүүн зүгт гэвэл чиний ир хааш 



эргэсэн зүгт од 17 Бас би алгаа ташин хилэнгээ зогсоох буй. Жахуа хүн 
төрөлхтөөн! Вавилоны хааны илдийн эргэх хоёр замыг булаан үйлд. Тэд 
хоёулаа нь нэг газраас гарах болтугай! Тийн бөгөөд чи нэг газрыг сонгож, 
балгасанд ирэх замын эхэнд сонгон үйлд. 20 Аммунтаны Рибэд хийгээд 
хүрээлсэн Иерусалимын Иудед ирэхийн тул замыг болгон үйлд. 21 Тэр 
юуны тул гэвэл, Вавилоны хаан нь замын бэлчирт гэвэл хоёр замын 
эхэнд ирэхийг үйлдэхийн тул байж, Залвийн сумаа хөдөлгөн хөргүүдээр 
зөвлөж, эмэнд гарах буй. 22 Түүний баруун гарт Иерусалимын тус бологч 
Залви нь тэргүүлэгчидийг тогтоон алахаар амаа ангайлган, бархиралаар 
дуугаран, тэргүүлэгчидийг хаалганы тус тогтоон овогуудыг болгоож 
асарыг үүдэхийн тул болой. 23 Тэр нь тангараглагсадын нүдэнд худал 
Залви мэт үзэгдэх боловч, тэр нь тэдний автахын тул хилэнцийг санах 
буй. 24 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг босон нь ийн; Таны хилэнц нь 
санагдана. Таны буруунууд нь илэрхийлэгдэнэ. Таны нүглүүд нь таны 
хамаг үйлдвэрт үзэгдэнэ, гэвэл та санагдсан буй. Тиймийн тул та 
гараараа баригдах буй. 25 Бас Израйлын муу Авурид хилэнцэтүүд ээ! 
Чиний өдөр нь ирсэн бөгөөд чиний хилэнцийн эцэс дахин цаг нь ирсэн 
буй. 26 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Титимийг холдуулан малгайг 
аван үйлд энэ өндөр бологчийг доройтуулагч болон доордийг өргөгч биш 
үү? 27 Би хөмөрүүлэн хөмөрүүлэн түүнийг хөмөрүүлэх буй. Тийн бөгөөд 
ёстоор авагч ийн, иртэл энэ нь үл болох буй. Харин би түүнийг өгсү. 29 
Тийн бөгөөд хүн төрөлхтөөн! Форофидолж ийн; Аммунтаны учир хийгээд 
тэдний ичгүүрийн учир Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Илд нь алахын 
тул хурцатгагдаад хуйгаас сугалагдаад, таслахын тул хэлбэлгэт болсон 
буй. 29 Чамайг алагдсан хилэнцтэний хүзүүний тжс ирүүлэхийн тул 
тэдний чиний учир дэмийрэлийг үзэн чиний учир Залвийн аргын худалаар 
өгүүлэн атал тэдний цаг гэвэл, тэдний хилэнцийн дуусах цаг нь ирсэн 
буй. 30 Би түүнийг түүний хуйд хариулах уу? Би чиний бүтээгдсэн оронд 
гэвэл чиний төрөгдсөн газарт чамайг шүүх буй. 31 Тийн бөгөөд би уураа 
чиний тус гарган хилэнгийн галаараа чиний тус үлээн хэцүү хорт 
хүмүүсүүдийн гарт чамайг тасалахад өгөх буй. 32 Чи галын тул түлэх мэт 
болох бөгөөд, чиний цус нь газрын дунд болох ба, чи үүнээс хойно үл 
санагдах буй. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа би зарлиг болсон буй хэмээн 
өгүүл.  

Хорин хоёрдугаар бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Эдүгээ хүн төрөлхтөөн! Чи 
цусач балгасыг шүүж, түүний хамаг бузруудыг түүнд мэдүүлэн шүүх буюу. 
3 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Балгас нь цагаа ирүүлэхийн тул 
өөрийн дотор цусыг асгана. Тийн бөгөөд тэр нь хөргүүдээр биеэн 



жигшүүрт блогохын тул хөргүүдийг бүтээнэ. 4 Чи чиний асгасан цусаар 
нгэлт болоод, бүтээсэн хөргүүдээрээ жигшүүрт болсон буй. Тийн бөгөөд 
чи өдрүүдээ ойр болгож, жилүүд даган хүрэв. Тиймийн тул би чамайг 
улсуудад ичгүүр болгон, хамаг газдад элэглэх буй. 5 Чиний ойр хийгээд 
чамайг хол байч нь чамайг жигшүүрт хийгээд зовлонт болгосон хэмээн 
элэглэх буй. 6 Мана. Израйлын ноёдын тус бүр нь өөрийн хүчний ёсоор 
чиний дотор цусыг асгав. 7 Тэд нь чиний дотор эцэг хийгээд эхээс 
жигшиж чиний дотор оролт хүний даран чиний дотор өнчин хийгээд 
бэлэвсэнийг дарсан буй. 8 Чи минйи ариун юмнуудын тул худалаар 
доромжлогч хүмүүс буй. Бас чиний дотор уулны дээр идэгчид буй. Чиний 
дотор ичгүүрт үйлсийг үйлдэгчид буй. 10 Чиний дотор өөрийн эцгийн 
гэргийтэй тачьяангуйг үйлдэгчид буй. Чиний дотор холдуулагдсан эмийг 
доорд болгогчид буй. 11 Бас нэг шадар байгч хүний гэргийтэй жигшүүрийг 
үйлдсэ бөгөөд нөгөө нь өөрийн бэрийг тачьяангуйгаар жигшүүрт болгосон 
буй. Бас чиний дотор бус нэг нь өөрийн эгч, охин дүү гэвэл өөрийн эцгийн 
охины доройтуулсан буй. 12 Тэд нь чиний дотор цусцыг асгахын тул 
бэлгүүдийг авсан буй. Чи ашиг үржин хийгээд нэмэгдэлийг аваад өөрийн 
шадар байчидаас булааж, өмчийг аваад намайг мартсан буй хэмээн 
Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 13 Тиймийн тул Мана. би чиний үйлдсэн 
буруут олзын учир хийгээд чиний дотор байсан цусны учир алгаа ташив. 
14 Миний чамтай үйлдэх цагт чиний зүрх нь тэсэх буюу, чиний гар нь хүч 
болох уу? Жахуа би зарлиг болоод бүтээх буй. 15 Тийн бөгөөд би чамайг 
улсуудын дотор тараан, газдад цацан чиний бузрыг чамаас хагацуулах 
буй. 16 Тийн бөгөөд чи улсуудын өмнө ариун бус болоод намайг Жахуа 
мөн хэмээн мэдэх буй. 17 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 18 
Хүн төрөлхтөөн! Израйлын гэр нь надад цөв мэт болов. Тэд бүгдээр 
гаугийн дунд зэс хийгээд цагаан тугалга ба төмөр хийгээд хар тугалга 
болоод, цагаан мөнгөний цөв мэт буй. 19 Тиймийн тул Жахуа эзний 
зарлиг болсон нь ийн; Та бүгдээрийн цөв мэт болсоны тул Мана. би 
Иерусалимын дунд хураах буй. 20 Цагаан мөнгө хийгээд үэс ба төмөр 
хийгээд хар тугалга ба цагаан тугалга нь гуулийн дунд галаар үлээгдэн 
хайлуулагдахын тул хураагддаг мэт түүнчлэн би хилэнгээр хийгээд 
уураараа таныг хурааж, таны дээр үлээн хайлуулах буй. 21 Үнэхээр би 
таныг хураагаад, уурын галаар үлээх буй. Тийнхүү та түүний дунд 
хайлуулагдах буй. 22 Цагаан мөнгө нь гаугийн дунд хайлуулагддаг мэт 
түүчлэн та түүний дунд хайлуулагдах буй. Тийн бөгөөд Жахуа би таны 
дээр уураа асгасан буй. хэмээн та мэдэх буй. 23 Бас Жахуа нь надад ийн 
зарлиг болруун; 24 Хүн төрөлхтөөн! Түүнд ийн өгүүл. Чи эс ариулсан 
газар болоод хилэнгийн өдөр бороогүй газар мөн буй. 25 Түүний дотор 
түүний форофид нарын зөвлөгөө буй. Тэд нь утлагийг таслахад арслан 
мэт хүмүүсийг идэн тасалсан буй. Тэд нь эд дэвэр хийгээд эрдэнэ 



юмнуудыг аваад бэлэвсэдийг үлэмжлүүлсэн буй. 26 Түүний лам нар нь 
миний тогтоолыг таслаад миний ариун орныг бузар болгосон буй. Тэд нь 
ариун, ариун бус хоёрын хооронд эс ялган, буртаг цэвэр хоёрын хооронд 
эс ялгасан буй. Бас тэд нь миний савад өдрүүдийг эс ажигласан буй. 
Тийнхүү би тэдний дунд доромжилогдсон буй. 27 Түүний дунд байгч ноёд 
нь цусыг асган сүнсийг эвдэн зөв бус олзыг олохыг хүсэн, утлагийг 
таслагч чиний мэт болов. 28 Жич түүний форофидоор таны түүний тул эс 
зуурсан шаваасаар шавж, дэмийрэлийг үзэн, тэдэнд худал Залвийг 
үзүүлж Жахуагийн эс зарлиг болсон боловч Жахуа эзэн нь ийн зарлиг 
болов хэмээн өгүүдэг. 29 Газрын улс нь мэхэлж тоноод, үгээгүү ядуу 
хүнийг даран оронт хүнийг ч ёс бусаар хашисан буй. 30 Тийн бөгөөд би 
тэднийг дундаас хүнийг бэдэргэн гэвэл, хүрээг засах хийгээд миний тэр 
газрыг үл таслахын тул миний өмнө завсарт байх хүнийг бэдэрсэн боловч 
нэгийг ч эс олов. 31 Тиймийн тул би тэдний дээр хилэнгээ асган уурын 
галаараа тэднийг үрсэн буй. Би тэдний толгойн дээр тэдний явдлыг 
хариулсан буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно.  

Хорин гуравдугаар бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 хүн төрөлхтөөн! Ганц эхийн 
охин болсон хоёр эмс бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд тэд нь Египет газарт 
тачьяангуйг үйлдэн, бага насны цаг даган тачьяангуйг үйлдэж тэнд биеэн 
тачьяангуйн хурьцалд өгөв. 4 Тэдний нэрс гэвэл эгчийн нэр нь Авула 
байсан бөгөөд дүүгийн нь нэр нь Авулив бөлгөө. Бас тэд нь миний 
болоод хөвгүүн хийгээд охидыг төрөв. Тэдний нэрс нь ийн; Авула нь 
Хамарийн буй бөгөөд, Авулив нь Иерусалим буй. 5 Тийн бөгөөд Авула нь 
Минухи буй бөгөөтөл тачьяангуйг үйлдэж, түүнийг янаглагчид гэвэл, 
түүнд ойр болсон Ашириятаныг маш таалав. 6 Тэд нь хөх өнгөтөөр 
өмссөн түшмэд хийгээд ноёд болоод бүгдээр морийг унагч хүсэмжит 
залуус бөлгөө. 7 Тийн бөгөөд тэр нь тэдэнтэй гэвэл Асириагийн хамаг 
сонгогдсон залуус хийгээд өөрийн хамаг таалагсадтай тачьяангуйг 
үйлдэж тэдний хамаг хөргүүдээр биеэ бузарлав. 8 Бас тэр нь Египетээс 
авчирсан тачьяангуйг эс огооров гэвэл тэд нь түүний бага насны охин 
байсан цагт түүнтэй хэвтэн тачьяангуйг үйлдэв. 9 Тиймийн тул би түүнийг 
янаглагчидын гарт гэвэл түүний таалсан Ашириятаны гарт өгөв. 10 Эд нь 
түүний нүцгэнийг тайлан түүний хөвгүүд хийгээд охидыг аваад түүнийг ч 
илдээр алав. Тийнхүү тэр нь эмсийн дунд алдарт болов. Тийнхүү тэдн ь 
түүний тус шүүврийг бүтээсэн бөлгөө. 11 Тийн бөгөөд түүний Авулив охин 
дүү нь үүнийг үзээд хэмжээгйү янаглалаар түүнээс үлэмж жигшүүрт 
болоод, эгчээсээ тачьяангуйгаас их тачьяангуйн хурьцалт болов. 12 Тэр 
нь шадар байгч Ашириятаны хөвгүүд гэвэл, маш гуагаар өмсгөсөн 



түшмэд хийгээд ноёд болон болон морьдыг унагчид болоод бүгдээр 
хүсэмжит залуусыг маш таалав. 13 Тийнхүү би түүнийг жигшүүрт болсон 
бөгөөд хоёулаа ганц явдлаар явсныг үзэв. 14 Харин тэр нь тачьяангуйгаа 
үлэмж болгов гэвэл тэр нь хэрмийн дээр ширтэгдсэн хүмүүс гэвэл улаан 
будагаар ширтэгдсэн Клитийтэний дүрсүүдийг үзэв. 15 Тэд нь 
бэлхүүсэндээ бүсээр бүслэгдээд, толгойн дээр өнгөт малгайт бөлгөө. 
Тэднийг үзвээс бүгдээр өөрийн төрлийн газар болон Клитийн 
Вавилонтаны ёсоор тэргүүлэгчидийн байдалт бөлгөө. 16 Тийн бөгөөд тэр 
нь тэднийг үзмэгц маш таалан тэдэнд Клитий хүртэл элчисийг илгээв. 17 
Тийн бөгөөд эд Вавилонтан нь түүний янаглалын дэвсгэрт орож, түүнийг 
тачьяангуйгаар бузарлав. Харин тэр нь тэдэнтэй бузарласны хойно, 
тэдэнд дургүй болов. 18 Тийнхүү тэр өөрийн тачьяангуйг илэхрийлэн 
нүцгэнээ илэрхийлэв. Тэнд миний зүрх нь түүний эгчээс холдсон мэт 
түүнчлэн түүнээс холдов. 19 Жич тэр нь бага настан Египетийн газарт 
тачьяангуйг үйлдсэнээ санасанаар тачьяангуйгаа үлэмжлэв. 20 Тэр нь 
илжиг мэт махт болон морь мэт хүсэлтийг маш таалав. 21 Тийн бөгөөд чи 
бага насны цагт чамтай мууг үйлдсэн бөлгөө. 22 Тиймийн тул Авулив аа! 
Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би Чамайг янаглагчид болсон 
бөгөөтөл чиний эс дурласан гэвэл, 23 Вавилонтан хийгээд хамаг 
Клитийтэн ба Фихүдтэн ба Шуватан ба Куватан хийгээд тэдэнтэй хамаг 
Асириатаныг чиний тус босгож аливаа зүгээр эргүүлэх буй. Тэд бүгдээр 
морьдыг унагч түшмэд хийгээд ноёд ба, тэргүүлэгчид хийгээд алдартан 
болоод бүгдээр хүсэмжит залуус буй. 24 Тийн бөгөөд тэд нь чиний тус 
зэвсэгт тэргэс хийгээд их тэргэс ба бус тэргэс хийгээд их чуулганаар ирэх 
буй. Тийнхүү би тэдний өмнө шүүврийг тавих бөгөөд тэд нь өөрийн 
шүүврээр чамайг шүүх буй. 25 Тийн бөгөөд би чиний хамар хийгээд 
чихийг огтлох бөгөөд чиний үлэгсэд нь илдээр унах буй. Бас тэд нь чиний 
хөвгүүн хийгээд охидыг авах бөгөөд чиний үлэгсэд нь галаар түлэгдэх 
буй. 26 Бас тэд нь чамаас хувцдыг тайлан, чиний сайхан чимэгүүдийг 
авах буй. 27 Энэ мэтээр би чиний нэг хүсэл хийгээд чиний Египетээс 
авчирсан тачьяангуй хурьцлыг зогсоох буй. Тийнхүү чи тэдэнд нүдээрээ 
үл хайж, Египетийг дахин үл санах буй. 28 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа 
эзний зралиг болсон нь ийн; Мана. Би чиний өшөөлсөн гэвэл чиний 
зүрхний эс таалагсадын гарт чамайг өгөх буй. 29 Тийн бөгөөд тэд нь чамд 
өшөөлөлөөр үйлдэж чиний үйлдвэрний хамаг үрсийг аваачин чамайг 
нүцгэн хийгээд бүрхүүлгүйгээр огоорох буй. Тийнхүү чиний ичгүүр 
тачьяангуй хийгээд их хилэнц нь илэрхийлэгдэх буй. 30 Чиний улсуудыг 
даган дүүргээд тэдний хөргүүдээр бузарлагдсаны тул эднийг чамд үйлдэх 
буй. 31 Чи эгчийнхээ явдлаар яявсан буй. Тиймийн тул би түүний аягыг 
чиний гарт өгөх буй. 32 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Чи эгчийнхээ 
их гүн аягыг уух буй. Чи элэглэгдэн инээдэм болох буй. Тэр аяга нь ихийг 



багтаах буй. 33 Чи согтуугаар хийгээд гашуудалаар ба гайхамшигийн их 
уужим хийгээд эвдрэлийн аягаар гэвэл чиний Хэмэрий эгчийн аягаар 
дүүргэгдэх буй. 34 Чи түүнийг ууж долоогоод, түүний хэсэгүүдийг эвдэн, 
өөрийн хүүхнийг таслах буй. Тэр юуны тул гэвэл, би зарлиг болсон буй 
хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 35 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Чи намайг мартаад биеийн хойш хаясаны тул, өөрийн их 
хилэнцийн хийгээд тачьяангуйн хурьцлуудын нээлгэнийг даган үйлд. 36 
Бас Жахуагийн надад зарлиг блосон нь ийн; Хүн төрөлхтөөн! Чи Авула 
хийгээд Авуливаг халхал юу. 37 Үнэхээр тэдний бузрууд гэвэл тэдний 
тачьяангуйг үйлдсэн хийгээд тэдний гарт цус байсан ба, тэдний 
хөргүүдээрээ тачьяангуйг үйлдсэн бөгөөд тэдний надад төрсөн хөвгүүнээ 
галаар аластуулагч үхүүлсэнийг тэдэнд мэдүүлэн үйлд. 38 Жич тэд нь 
надад үүнийг үйлдэв гэвэл тэд нь тэрхүү өдөр миний ариун орныг 
бузарлан миний савад өдрүүдийг доромжилсон буй. 39 Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь өөрийн хөвгүүнийг алсан өдөр миний ариун оронд орж 
түүнийг жигшүүрт болгов. Мана. Тэд нь энэ мэтээр миний гэрийн дотор 
үйлдэв. 40 Бас та хүмүүсийг холоос ирүүлсээр илгээв. Тэдэнд элч нь 
илгээгдсэн бөгөөд, Мана. тэд нь ирэв. Чи тэдний тул биеэ угаан, нүдээ 
будаж, биеэ чимгээр чимээд 41 Өндөр дэвсгэрийн дээр суун түүний өмнө 
ширээг бэлтгэн, түүний дээр миний анхилах үнэртэн хийгээд миний тосыг 
тавьсан буй. 42 Бас амраар байсан их чуулганы дуу нь түүнтэй буй 
бөгөөд доорд улстай говиос авчирдаг гар даган бугуйвчийг зүүгч хийгээд 
толгойдоо сайхан титэмүүдийн өмсөгч Савитан бөлгөө. 43 Тийн бөгөөд 
тачьяангуйгаар их наст болсон эмийн учир би ийн; Эдүгээ тэд нь түүнтэй 
тачьяангуйг үйлдэх буюу хэмээн зарлиг болов. 44 Тийн боловч тэд нь 
шадар эмд ордог мэт түүнчлэн оров. Тэд нь мэтээр тэд нь хилэнцтэн эмс 
болсон Авула хийгээд Авуливад оров. 45 Тиймийн тул зөвт хүмүүс нь 
тачьяангуйг үйлдэгч эмсийн ёсоор хийгээд цусыг асгагч эмсийн ёсоор 
тэднийг шүүх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь тачьяангуйг үйлдэгчид буй 
бөгөөд тэдний гарт цус буй. 46 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Би тэдний тул чуулганыг ирүүлэн, тэднийг холдуулан 
эвдрүүдэхийн тул өгөх буй. 47 Тийн бөгөөд чуулган нь тэднийг чулуугаар 
чулуудан, илдээрээ алах буй. Тэд нь тэдний хөвгүүд хийгээд охидыг 
алан, тэдний гэрүүдийг галаар түлэх буй. 48 Энэ мэтээр хамаг эмсийн 
таны хилэнцийн ёсоор үл үйлдэхийг сургагдахын тул би тэрхүү газарт 
хилэнцийг зогсоох буй. 49 Тийн бөгөөд тэд нь таны хилэнцийг таны тус 
хариулах бөгөөд та өөрийн хөргүүдийн хилэнцийг нээлгэнийг дагах буй. 
Тийнхүү та намайг Жахуа эзэн мөн хэмээн мэдэх буй.  

Хорин дөрөвдүгээр бүлэг.  



1 Бас есдүгээр жилийн аравдугаар сарын аравдугаар өдөр Жахуа нь 
надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Өдрийн нэр гэвэл, энэхүү 
өдийн нэрийг бичин үйлд. Энэхүү өдөр Вавилоны хаан нь Иерусалимын 
тус эсэргүүцэв. 3 Тийнхүү урвагч гэрт үлгэрийг өгүүлэн ийн; 4 Жахуа 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Тогоогоо тавин үйлд. Тавиад түүний дотор 
усыг агуулан үйлд. Түүний дотор хэсгүүд гэвэл, аливаа сайн хэсгийг 
цуглуулж, бэлхүүс хийгээд мөр ба сунгасан яснуудаар дүүргэн үйлд. 5 
Сүргээс шилэгсдийг аван, тогооны дотор яснуудыг хийж буцалган, түүний 
дотор ясдыг чанан үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа эзний зарлиг болсон 
нь ийн; Цусч балгасанд гэвэл, түүний дотор байж, түүнээс эс гарсан 
өрөмт тогоонд зовлон болох буй. Түүнийг хэсэг хэсгээр гарган үйлд. 
Шаваа нь түүний тул орхигдох болтугай! 7 Тэр юуны тул гэвэл, түүний цус 
нь түүнийг дотор буй. Тэр нь цусаан хадын дээр тавив. Тэр нь газрын 
дээр шороогоор бүрхээхийн тул түүнийг эс асгав. 8 Би түүний тус уураа 
гаргаж хариу нээлгэнг бүтээж түүний цусны үл бүтээгдэхийн тул хадны 
дээр тавив. 9 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Цусч 
балгасанд зовлон болох буй. Бас би галын дөлийг их болгох буй. 10 
Түлээг овоолон галыг ноцоон үйлд. Махыг шатааж сайнаар холин үйлд. 
Ясад нь түлэгдэх болтугай! 11 Тэндээс тэр тогооны зэсийг халуун болгож 
түлээд, түүний бузрыг түүний дотор хайлахын тул хийгээд түүний өрмийн 
болихын тул цогийн дээр хоосноор тавин үйлд. 12 Тэр нь худлуудаар 
сулахсан боловч түүний их өрөм нь түүнээс эс гарав. Түүний өрөм нь 
галаар өргөгдөх буй. 13 Чиний буртагт хилэнц буй. Би чамайг ариун 
болгоё. Дурласан боловч чи эс арилгагдав. Тиймийн тул миний уурын 
чиний дээр байн атал чи өөрийн буртгаас үл арилгагдах буй. 14 Жахуа би 
зарлиг болов. Энэ нь бүтэх буй. Би үйлдэх буй. Би үл зогсон, үл хайрлан, 
үл гэмших буй. Чиний явдал хийгээд чиний үйлсийн ёсоор чи шүүгдэх буй 
хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй. 15 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг 
болруун; 16 Хүн төрөлхтөөн! Би чиний нүдний хүслийг ганц үхүүлэхүй 
цохилоор чамаас хагацуулах буй. Тийн боловч үл гашуудан, бүү уйлан 
үйлд. Чиний нулимс нь үл цувруулагдах болтугай! 17 Аниргүйгээр байж 
өгөгсдийн тул үл гашуудан, толгойн чимгийг уяад, хөлдөө гутлаа өмсөн, 
уруулаа үл бүрхээн, гашуудалт талрыг бүү идтүгэй! хэмээн зарлиг болов. 
18 Тийн бөгөөд би улсад өглөөгүүр өгүүлсэн бөгөөд үдшийн цагт миний 
гэргий нь өгөв. Тийнхүү би маргааш өдөр захиснаар үйлдэв. 19 Тэндээс 
улс нь надад ийн; Энэ чиний үйлдсэний бидний тул юун ахуйг чи бидэнд 
үл өгүүлэх буюу. 20 гэсэнд би тэдэнд өгүүлрүүн; Жахуагийн надад зарлиг 
болсон нь ийн; 21 Израйлын гэрт өгүүлэн ийн; Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Мана. Би таны хүчний эрдэнэ хийгээд таны нүдний хүссэн 
ба таны сүнсний энэрсэн гэвэл, миний ариун орныг ариун бус болгох буй. 
Бас таны үлдсэн хөвгүүд хийгээд охид нь илдээр алагдах буй. 22 Тийн 



бөгөөд миний үлдсэн мэт түүнчлэн та ч үйлдэх буй. Та уруулаа үл 
бүрхээн, гашуудалт идээг үл идэх буй. 23 Жич таны чимгүүд нь таны 
толгойд болох бөгөөд таны хөл нь гуталтай болох буй. Та үл гашуудан үл 
уйлах буй. Харин та өөрийн хилэнцийн шалтгаар сулран өөр өөрийн өмнө 
гашуудалцах буй. 24 Энэ мэтээр Израйл нь танд бэлэг болох бөгөөд, 
түүний хамаг үйлдсэн мэт түнчлэн та ч үйлдэх буй. Тийн бөгөөд үүний 
учрахад та намайг Жахуа эзэн мөн гэж мэдэх буй. 25 Жич хүн 
төрөлхтөөн! Миний тэднээс хүч хийгээд үзэсгэлэнгийн жаргалан ба 
тэдний нүдний хүссэн хийгээд зүрхний энэрсэн хөвгүүд ба охидыг авах 
өдөр 26 Тэр өдөр зугтаагч нь чамд сонсохын тул чамд ирэх буй. 27 
Тэрхүү өдөр чиний ам нь зугтаагчид нэхэгдэх бөгөөд чи өгүүлж, 
дуугүйгээр дахин үл болох буй. Тийн бөгөөд чи тэдэнд бэлэг болох буй. 
Тэд ч намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй.  

Хорин тавдугаар бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Нүүрээ 
Аммунтны тус ирүүлэн тэдний тус форофидлон, Аммунтанд ийн өгүүл. 3 
Жахуа эзний зарлигийг сонсогтун! Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; 
Миний орны жигшүүрт болсон цагт түүний тус хийгээд Израйлын газрын 
хоосорсон цагт түүний тус ба Иудегийн гэрийн олз болж, аваачигдсан 
цагт тудний тус, чинийх хэмээн өгүүлсний тул, 4 Мана. Би чамайг зүүн 
зүгийн улсад өмч болгон өгөх буй. Тийнхүү тэд нь чиний дотор орд 
харшдаа үүдэн, чиний дотор нутгаа тогтоох буй. Тэд нь чиний амьсыг 
идэн, чиний сүүг уух буй. 5 Жич би Кавваг тэмээний гэр болгон Аммун 
таны газрыг сүргүүдийн хэвтэх газар болгох буй. Тийн бөгөөд та намайг 
Жахуа мөн гэж мэдэх буй. 6 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа эзэн нь ийн 
зарлиг болмуй. Чиний Израйлын газрын тус хамаг элэглэлээрээ алгаа 
ташин, хөлөөрөө гишгэн, зүрхээрээ баяссаны тул, 7 Мана. Би мутраа 
чиний тус сунгаад, улсуудад тоногдохын тул чамайг өгөх буй. Жич би 
чамайг улсуудыг таслаад чамайг газруудаас зайлуулж эвдэх буй. Тийн 
бөгөөд чи намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 8 Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Муваб хийгээд Сири нь ийн; Мана. Иудегийн гэр нь хамаг 
улсуудад адил буй хэмээн өгүүлмүй. 9 Тиймийн тул Мана. би Мувабын 
балгадаас гэвэл, түүний газрын үзэсгэлэн болсон хязгаарт байгч Биун 
Ишимуд хийгээд Бавал Миун хийгээд Хириатам балгадаас аван түүний 
хажууг Аммунтай нэхээд, 10 зүүн зүгийн улсад өмч болгон өгөх буй. 
Тийнхүү Аммунтны газар нь улсуудын дунд үл санагдах буй. 11 Бас би 
Муабын тус шүүвэрнүүдийг үйлдэх буй. Тийн тэд нь намайг Жахуа мөн 
хэмээн мэдэх буй. 12 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Идум нь 
Иудегийн гэрээс өсийг авч, тэднээс өсийг авсанаар их буруутай болсон 



буй. 13 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Би Идумын 
төлөө мутраа сунган, түүнээс хүн төрөлхтөн хийгээд малыг таслан, 
түүнийг тимнээс хоосон болгох буй. Бас тэд нь Диедэн хүртэл илдээр 
алагдах буй. 14 Жич би өөрийн Израйл улсын гараар Идумээс өсөө 
авахыг тогтоох буй. Тийн бөгөөд тэд нь Идумд миний хилэн хийгээд 
уурын ёсоор үйлдэх буй. Тийн ахуйд тэд нь өсийг авахыг мэдэх буй 
хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй. 15 Жахуа эзний зарлиг болсон нь 
ийн; Билиститэн нь өсийг авч, жигшүүр сэтгэлээр хуучин өшөөний тул 
өсийг дуустал авав. 16 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; 
Мана. Би мутраа Билиститний тус сунган, Хирититнийг тасалж далайн 
гарлуудыг эвдэх буй. 17 Бас би тэднийг хатуугаар зэмлэж, тэднээс их 
өсийг авах буй. Тийнхүү миний тэднээс өсийг авахаас үйлдэхэд тэд нь 
намайг Жахуа мөн гэж мэдэх буй.  

Хорин зургадугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд арван нэгдүгээр жилд сарын нэгдүгээр өдөр Жахуа нь 
надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Тэр нь Иерусалимын тус 
ийн; Аяа, тэр нь эвдэрсэн буй. Улсын хаалгад байсан нь надад ирсэн буй. 
Түний хоосон болсны тул би дүүрэн буй. 3 хэмээн өгүүлсний тул Жахуа 
эзэн нь ийн; Тир ээ! Мана. Би чиний төлөө буй. Далай нь давалгаадаа 
гаргадаг мэт, түүнчлэн би чиний төлөө олон улсыг гаргах буй. 4 Тийн 
бөгөөд тэд нь Тирийн хэрмүдийг эвдэн, түүний асруудыг таслах буй. Бас 
би түүнээс шороог хийсгэн арчиж, түүнийг хадны орой мэт болгох буй. 5 
Тэр нь далайн дунд өлмийг дэлгэх газар болох буй. Тэр юуны тул гэвэл, 
би зарлиг болов. Тийн бөгөөд тэр нь улсуудад олз блох буй. 6 Бас түүний 
хээрт агч охид нь илдээр алагдах буй. Тийн ахуйд тэд нь намайг Жахуа 
хэмээн мэдэх буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй. 7 Тэр юуны тул 
гэвэл, Жахуа эзний зралиг болсон нь ийн; Мана. Би хойд зүгээс хадны 
хаан болсон Вавилоны Нибурадаядар хааныг морьд хийгээд тэргэс ба 
морьт хүмүүс хийгээд олон улстай Тирийн тус ирүүлэх буй. 8 Тэр нь 
чиний охидыг хээрт илдээр алж, чиний төлөө асрыг үүдэж, чиний төлөө 
овоог бүтээж чиний төлөө басбайг өргөх буй. 9 Бас тэр нь чиний 
хэрмүүдийн төлөө цохих зэвсгүүдийг тавьж, чиний асруудыг сүхүүдээр 
эвдэх буй. 10 Түүний олон морьдын учир түүний тоос нь чамайг бүтээх 
буй. Хүмүүс нь эвдэрсэн балгасанд оролцдог мэт, түүнчлэн түүний чиний 
хаалгадаар ороход морьт хүмүүс хийгээд Мухерүүд ба тэргэсийн 
цуугианаар чиний хэрмүүд нь хөдлөх буй. 11 Тэр нь өөрийн морьдын 
туурайнуудаар чиний хамаг зээлүүдийг гишгэж, чиний улсыг илдээр алах 
буй. Тийн бээр чиний бөх хүрээлэнгүүд нь газарт унагагдах буй. 12 Бас 
тэд нь чиний эд таваарыг тонон, чиний наймааг олз болгон аваад, чиний 



хэрмүүдийг эвдэн, чиний хүсэмжит гэрүүдийг тасалж чиний чулууд 
хийгээд модод ба шороог усны дотор оруулах буй. 13 Тийн бөгөөд би 
чиний дууны чимээг зогсоох бөгөөд чиний хууруудын чимээ нь дахин үл 
сонсогдох буй. 14 Бас би чамайг хадны орой мэт болгох бөгөөд, чи 
өлмийг дэлгэх газар болгоод дахин үл үүдэгдэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуа би үүнийг зарлиг болов хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй. 15 
Жахуа эзний Тирт зралиг болсон нь ийн; Чиний дотор шахдуулагдагсдын 
бархирах хийгээд амины ихэд таслагдахад арлууд нь чиний эвдрэлийн 
чимээнмй шалтгаар хөдлөх биш үү? 16 Тэнд далайн хамаг эзэд нь 
ширээнээсээ бууж хувцдаа авч оёмол хувцдаа тусгаар тавиад биеэ 
чичрэлээр хувцалж, шороонд суугаад тасалбаргүйгээр чичрэн чиний учир 
гайхах буй. 17 Жичя тэд нь чиний учир гашуудлыг өгүлж, чамд ийн 
далайгаар явагч хүмүүсээр нутаглуулаад алдартай болгон далайд хүчтэй 
болсон балгас аа! Чи ямраар эвдэрсэн буй. Тэр хийгээд түүнд суугчид нь 
газрын хамаг улсыг биеэсээ айлгасан бөлгөө. 18 Эдүгээ арлууд нь чиний 
унах өдөр чичрэх буй. Үнэхээр далайд агч арлууд нь чиний холдохын 
учир зовох буй. 19 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа эзний зарлиг болсон нь 
ийн; Миний чамайг хүнгүй балгад мэт хоосон балгас болгон, чиний дээр 
гүнийг ирүүлэх бөгөөд, их усны чамайг бүрхэх ба 20 Миний чамайг урьд 
цагийн буугч улстай нүхэнд буулган чиний л нутаглагдахын тул нүхэнд 
буугчидтай чамайг газрууд аа! гэвэл, урьд цагт хоосон болсон доорд 
ордод тавиад амьтны газарт алдрыг тогтооход 21 тэр цагт би чамайг 
аялга болгох бөгөөд чи үүнээс хойш үгүй болох буй. Тийнхүү чи 
бэдрэгдэх боловч мөнх наст үл олдох буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг 
болмуй.  

Хорин долдугаар бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Эдүгээ хүн төрөлхтөөн! 
Тирийн төлөө гашуудалт довыг аван, Тирт ийн өгүүл. 3 Чи далайд орох 
газар суун, олон арлуудын улсын худалдач аа! Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Аяа, Тир ээ! Би үзэсгэлэнгээр төгссөн буй хэмээн чи 
өгүүлсэн буй. 4 Чиний хязгаарууд нь далайн дунд бий бөгөөд чиний 
үүдэгчид нь чиний үзэсгэлэнг төгсгөн, 5 Чиний хамаг хавтгай модуудыг 
сайнирын нарсуудаар үүдэн, чамд шургуудыг бүтээхийн тул Ливанаас 
хуш моддыг аваад, 6 Башагийн Дирвинт моддоор чиний шилбүүрүүдийг 
бүтээгээд чиний суудлуудыг Хитимийн арлуудаас авчрагдсан зааны 
соёогоор бүтээсэн буй. 7 Нарийн бөс хийгээд Египетээд авчрагдсан 
оёмол үйлдвэр нь чиний дарвуул болж дэлгэрэгдсэн буй. Илишийн 
арлуудаас хөх хийгээд улаан хөх нь бүрхүүл бөлгөө. 8 Шидун хийгээд 
Арвэдэд суугчид нь чиний сэлбүүрчид буй. Тир ээ! Чиний дотор агч цэцэн 



хүмүүс нь чиний онгоцсын сүүлийг залагчид бөлгөө. 9 Гибилийн өвгөд 
хийгээд түүний цэцнүүд нь чиний онгоцсын завсруудыг бөглөгчид бөлгөө. 
Далайн хамаг онгоцос хийгээд тэдний онгоцос нь худалдааг арилжихын 
тул чиний дотор бөлгөө. 10 Пирситэн хийгээд Лудтэн ба Пудтэн нь чиний 
чуулганы дотор цэрэг болоод, чиний дотор халх хийгээд тугалгыг зүүлгэж, 
чиний алдаршлыг үзүүлэв. 11 Арвадын хүмүүс хийгээд цэргийн чуулган 
нь чиний хэрмүүдийн дээр хаана ч агсан бөгөөд Хамадиатан нь чиний 
асруудын дотор болоод, бамбайнуудаа чиний хэрмүүдийн дээр тойруулж 
зүүлгээд, чиний хэрмүүдийн дээр тойруулж зүүлгээд, чиний үзэсгэлэнг 
төгсгөв. 12 Таршис нь чиний хамаг эд таваарын олон зүйлийн учраас 
чиний худалдагчид болоод, чиний худалдааны хүй газруудад мөнгө 
хийгээд төмөр ба тугалга хийгээд хар тугалгаар худалдаа хийдэг бөлгөө. 
13 Заван хийгээд Дувэл ба Мишиг нь чиний худалдагчид болон, чиний 
худалдааны хүй газарт бөлгөө. 14 Тоормын овог нь чиний худалдааны 
хүй газруудад морьд хийгээд морины хүмүүс ба луусуудаар худалдаа 
хийдэг бөлгөө. 15 Диданы хүмүүс нь чиний худалдаачид бөлгөө. Олон 
арлууд нь чиний үйлдвэрний цуглах газрууд болон чиний тул эврүүд 
хийгээд зааны соёо ба хар модыг бэлнээр авчрав. 16 Чиний үйлдвэрний 
олон болсны учир Сири нь чиний худалдагчид бөлгөө. Тэд нь оюу чулуу 
хийгээд хөх улаан ба оёмол үйлдвэр хийгээд нарийн бөс ба шүр хийгээд 
акад чулуугаар худалдаа хийдэг бөлгөө. 17 Иуде хийгээд Израйлын газар 
нь чиний худалдагчид болоод Минидийн буудай хийгээд Панаг ба бал 
хийгээд тос ба анхилах үнэрт тосоор чиний худалдааны хүй газарт 
худалдаа хийдэг бөлгөө. 18 Чиний үйлдвэрийн олон болсон учир хийгээд 
чиний хамаг эд таваарын олон болсны учир Дэмэсхү нь Хилвуны үзмийн 
ундаа хийгээд цагаан ноосоор чиний худалдагч бөлгөө. 19 Жич дан 
хийгээд мөчлөөс Заван нь чиний худалдааны хүй газруудад бөлгөө. Арин 
төмөр хийгээд Каши ба амтат хулс нь чиний худалдааны хүй газруудад 
бөлгөө. 20 Дидан нь тэргэсийн тул сайхан хувцасны худалдаачин бөлгөө. 
21 Арави хийгээд Гидирийн хамаг ноёд нь чиний үйлдвэрийн 
худалдаачид болоод хургад хийгээд хуцад ба ямаадаар чиний гарын 
худалдагчид бөлгөө. 22 Шива хийгээд Хэ Эмэний худалдагчид хүй 
газрууд аа! Хамаг анхилах үнэртэн хийгээд хамаг эрдэнэ чулууд ба 
алтаар худалдаа хийдэг бөлгөө. 23 Хирин хийгээд Кэни ба Ихэн нь чиний 
худалдагчид бөлгөө. Шива хийгээд асар ба Килмэд нь чиний худалдагчид 
бөлгөө. 24 Эд нь сайн эд таваараар чиний худалдагчид агсан байсан 
бөлгөө. Хөх хийгэд оёмол үйлдвэр хувцсад ба аргамжаар уягдсан хийгээд 
хуш модноос хийсэн эрдэнэ хувцасны хайрцгууд нь чиний эд таваарт 
бөлгөө 25 Даршисын онгоцос нь чиний худалдааны хүй газарт чиний учир 
дуулдаг бөлгөө. Тийнхүү чи баян болоод далайн дунд маш алдаршилт 
агсан буй. 26 Чиний сэлүүрчид нь чамайг гүн усанд хүргэсэн буй. Зүүн 



салхи нь чамайг далайн дунд эвдсэн буй. 27 Чиний баяжил хийгээд чиний 
худалдааны хүй газрууд ба чиний худалдааны гааль хийгээд чиний 
онгоцос ба чиний онгоцсын сүүлийг залагчид хийгээд чиний онгоцсын 
завсруудыг бөглөгчид ба эд таваарыг арилжигчид хийгээд чиний дотор 
агч хамаг цэргийн улс ба чиний дунд агч бүхэл чуулган нь чиний 
эвдрэлийн өдөр далайн дунд унах буй. 28 Чиний онгоцсын сүүлийг 
залагчдын бархирлын дууны учир тойрогч газрууд нь хөдлөх буй. 29 Тийн 
бөгөөд хамаг сэлүүлчид хийгээд онгоцос ба далайн онгоцсын сүүлийг 
хамаг залагчид нь онгоцсоос буун хөвөөн дээр байж, 30 чиний учир 
дуугаа сонсгон, гаслантайгаар уйлан, толгойнхоо дээр шороог хаян, 
үнсэнд хэвтэх буй. 31 Жич тэд нь чиний тул толгойгоо халцгай болгон, 
өрмөгөөр биеэ бүслэн буй. Бас тэд нь чиний тул зүрхний гаслангаар 
хийгээд гашуун гашуудлаар уйдах буй. 32 Тийн бөгөөд тэд нь уйллагаар 
чиний тул гашуудалт дууг аван, чиний учир гашуудаж ийн; Далайн дунд 
эвдэрсэн Тиртэй адил балгас хаана буюу. 33 Чиний эд таваарын далайн 
гармуудаас гарсанд чи олон улсуудыг их болгосноор дэлхийн хаадыг 
баяжуулмуй. 34 Эдүгээ чи далайд эдрэх бөгөөд чиний худалдаа нь усны 
дунд эвдрэх буй. Бас чиний дунд байгч чиний бүхэл чуулган нь унах буй. 
35 Тэр цагт арлуудад хамаг суугчид нь чиний учир гайхах буй. Бас тэдний 
хаад нь ихэд айж, нүүрээрээ эмээх буй. 36 Улсын дунд байгч худалдагчид 
нь чамайг элэглэнэ. Чи аялга болоод үүнээс хойш хэзээ ч үл босгогдох 
буй хэмээн өгүүлэх буй.  

Хорин наймдугаар бүлэг  

1 Жич Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Тирийн 
ноёдод ийн өгүүл. Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Чи зүрхээ 
омгорхогоор ийн; Би бурхан болон бурхны ширээний дээр далайн дунд 
сууна хэмээн өгүүлсэн буй. Харин чи зүрхээ бурхны зүрх мэт болгох 
боловч чи хүн болоод бурхан бус буй. 3 Мана. Чи Даниелаас цэцэн буй. 
Чамаас нэг ч нууц нь нуугдах үл болох буй. 4 Чи өөрийн цэцэн хийгээд 
ухаанаар эдийг хүртээд, хадгалдаг сандаа алт хийгээд мөнгийг оруулсан 
буй. 5 Чи өөрийн цэцэн хийгээд худалдаагаар баяжилаа ихэтгэсэн бөгөөд 
чиний зүрх нь баяжилын шалтагаар омгорхог болов. 6 Тиймийн тул 
Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Чиний зүрхээ бурхны зүрх мэт 
болгосны тул 7 Мана. би чиний тус улсуудын аймшигт оролтыг ирүүлэх 
буй. Тийн бөгөөд тэд нь чиний цэцний үзэсгэлэнгийн тус илдээ сугалан, 
чиний гэлбэлгэнийг жигшүүрт болгох буй. 8 Тэд нь чамайг нүхэнд унагах 
бөгөөд, чи далайн дунд үхүүлэгдсдийн үхлээр үхэх буй. 9 Тийн бөгөөд чи 
чамайг алагчийн өмнө Би бурхан буй. хэмээн өгүүлэх юу. Харин чи 
чамайг алагчийн гарт хүн болоод бурхан бус болох буй. 10 Чи оролтоны 



гараар эс хэрчигдсэн ёстоны үхлээр үхэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, би 
зарлиг болсон буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 11 Бас Жахуа нь 
надад ийн зарлиг болруун; 12 Хүн төрөлхтөөн! Чи Тирийн хааны тул 
гашуудалт дууг аван түүнд ийн өгүүл. Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; 
Чи сайхан хэвт тамга болон, төгсөө цэцэн хийгээд маш үзэсгэлэнт буй. 13 
Чи бурхны Идэн хэмээгч цэцэрлэгийн дотор бөлгөө. Аливаа эрдэнэ чулуу 
нь чиний бүрхүүл байсан гэвэл, Кэрнили хийгээд дуфиз ба диамант 
хийгээд вирил ба охис хийгээд зэсфир ба шибир хийгээд рөби ба 
имирэлт хийгээд алт бөлгөө. Бас чиний хэнгрэгүүд хийгээд 
бишгүүрүүдийн үйлдвэр нь чиний төрөгдсөн цагт бэлтгэгдэв. 14 Би 
чамайг сонгосон бүрхэгч Хирув мэт болгосон буй. Чи бурхны ариун уулны 
дээр байгаад, нааш цааш галт чулууны дунд явсан буй. 15 Чиний дотор 
хилэнцийн олдсон болтол чи төрөгдсөн өдөр явдлаараа төгссөн буй. 16 
Чиний худалдааны олон болсны учир улаалгаар дүүргэгдээд, нүглийг 
үйлдсэн буй. Тиймийн тул би чамайг бурхны уулнаас жигшүүр мэт хаях 
буй. Тийн бөгөөд бүрхэгч Хирув аа! Би чамайг галт чулуудын дундаас 
эвдэх буй. 17 Чиний зүрх нь чиний үзэсгэлэнгийн учир омгорхог болсон 
буй. Чи өөрийн гялбаагаар цэцнээ бузарлав. Би чамайг газарт хаяж, 
хадын өмнө элэглэл болгох буй. 18 Чи өөрийн хилэнцийн олон тоогоор 
хийгээд худалдааны зөв үгүйгээр өөрийн ариун ордыг бузарлав. Тиймийн 
тул би чамайг түлэх галыг чамаас гаргаад, чамайг хамаг харагчидын 
өмнө чамайг газрын дээр үнс болгох буй. 19 Улсын дотроос чамайг хамаг 
танигчид нь чиний учир гайхах бөгөөд, чи аймшигт болоод, үүнээс хойш 
хэзээ ч үл болох буй 20 Жич Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 21 Хүн 
төрөлхтөөн! Нүүрээ Шидуны тус харан, түүний тус форофидлож ийн; 22 
Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Мана. Шидун аа! Би чиний тус буй. 
Бас би чиний дунд цог жавхлант болох буй. Тийн бөгөөд миний түүний 
дотор шүүвэрүүдийг үйлдэж түүний дотор ариунаар үзүүлэгдэх цагт 
намайг Жахуа мөн хэмээн тэд нь мэдэх буй. 23 Тэр юуны тул гэвэл, би 
түүний тус халдварт өвчин хийгээд цусыг түүний зээлдэд илгээх буй. 
Тийн түүний дотор шархдуулагдагсад нь түүний тус байгч илдээр аливаа 
этгээдэд шүүгдэх буй. Тийн ахуй тэд нь намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх 
буй. 24 Жич үүнээс хойно Израйлын гэрт хатгах толгойн хийгээд зовоох 
өргөс нь тэдний тойронд тэднийг элэглэгчдээс үл болох бөгөөд тэд нь 
намайг Жахуа эзэн мөн хэмээн мэдэх буй. 25 Жахуа эзний зарлиг болсон 
нь ийн; Миний Израйлын гэрийг тэдний хаана тараагдсан улсуудаас 
хураагаад, тэднээр улсуудын өмнө ариунаар хүндлэгдэхэд, тэд нь миний 
Якув зарцад ийн; Өгсөн газартаа суух буй. 26 Тийн бөгөөд тэд нь тэд 
аюулгүйгээр сууж, гэрүүдийн үүдэн, үзмийн тариалангуудыг тарих буй. 
Бас тэднийг тойрч хамаг доромжлогчдын тус шүүвэрүүдийг үйлдэхэд тэд 



нь аюулгүйгээр суух буй. Бас тэд нь намайг тэдний Жахуа бурхан мөн 
хэмээн мэдэх буй.  

Хорин есдүгээр бүлэг  

1 Аравдугаар жилийн аравдугаар сарын арван хоёрдугаар өдөр Жахуа нь 
надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Нүүрээрээ Египетийн Фару 
хааны тус харан, түүний тус хийгээд бүхэл Египетийн тус форофидлон 
ийн өгүүл. 3 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Мана. Египетийн Фару 
хаан гэвэл өөрийн голуудын дунд хэвт, миний гол нь Минохи буй бөгөөд, 
би өөрийн тул үйлдэв хэмээн өгүүлэгч луу аа! Би чиний тус болоод 4 бас 
чиний жижүүрт гохийг оруулаад чиний голын загасыг чиний хайрсуудад 
яагалдуулан, чамайг чиний голуудын дундаас гаргах буй. Тийнхүү чиний 
голуудын хамаг загас нь чиний хайрснуудад наалдах буй. 5 Тийн бөгөөд 
би чамайг хийгээд чиний голуудын хамаг загасуудыг говьд орхих бөгөөд 
чи хүрээгйү хээрт зугаагаа үл хороогдон, үл цохилуулагдах буй. Би 
чамайг хээрийн ангууд хийгээд огторгуйгаар нисэгч шувуудад тэжээл 
болгон өгсөн буй. 6 Тийн бөгөөд Египетийн хамаг улс нь намайг Жахуа 
мөн хэмээн мэдэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь Израйлын гэрт хулсан 
таяг мэт байсан буй. 7 Тэдний чамайг гартаа барьсанд чи хуураад тэдний 
мөрнийг эвдэв. Бас чиний тэдний дээр түшсэнд чи эвдрээд тэдний 
бэлхүүсийг тун бөхлөв. 8 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; 
Мана. Би чиний тус илдийг илгээн чамаас хүн хийгээд малыг таслах буй. 
9 Жич Египет газар нь хүнгүй хоосон болох бөгөөд, тэд нь намайг Жахуа 
мөн хэмээн мэдэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь ийн; Гол нь миний буй 
бөгөөд би ч түүнийг бүтээв хэмээн өгүүлсэн буй. 10 Тиймийн тул Мана. би 
чиний тус хийгээд чиний голуудын тус болоод Египет газрыг Шиунагийн 
асараас Күсийн хязгаар хүртэл бүрнээр хүнгүй хоосон болгох буй. 11 
Хүний хөл нь түүнийг үл аластах бөгөөд ангийн хөл ч үл аластах буй. 
Дөчин жилийн туршаар тэр нь үл нутаглагдах буй. 12 Жич би Египет 
газрыг хоосруулагдсан газдын дунд хоосон болгох бөгөөд түүний балгад 
нь хүнгүй болсон балгадын дунд дөчин жил хүнгүй болох буй. Жич би 
Египеттэнийг улсын дунд тарааж, газадад сацах буй. 13 Тэр юуны тул 
гэвэл, Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Дөчин жилийн өнгөрсөний 
хойно би Египеттэнийг тэдний хаана тараагдсан улсаас хураан 14 
Египетийн олз бологсодыг буцааж, тэдний Фитрус гэгч төрөлхөд газарт 
буцаах буй. Тийнхү тэнд тэд нь доорд эзэлгүүрэн болох буй. 15 Тэр нь 
эзэлгүүрдээс үлэмж доорд болоод түүнээс хойно улсуудын дээр биеэн үл 
өргөмжилөх буй. Тэр юуны тул гэвэл, миний тэднийг бага болгосоноор 
тэд нь удсуудын дээр дахин үл эзлэх буй. 16 Тийн бөгөөд тэд нь үүнээс 
хойно Израйлын гэрийн түшлэг үл болон, тэднийг хэрэн дагасаар тэдний 



хилэнцийг сануулагч үл болон намайг Жахуа эзэн мөн хэмээн мэдэх буй. 
17 Жич хорин долдугаар жилийн нэгдүгээр сарын нэгдүгээр өдөр Жахуа 
нь надад ийн зарлиг блруун; Хүн төрөлхтөөн! Нибурднигэр хаан нь 
өөрийн цэргийн чуулганыг Тирийн тус их зарагдалаар зарагдуулав. 
Аливаа толгой нь халцгай болгогдсон бөгөөд, Аливаа мөр нь нүцгэн 
болов. Зүгээр тэр хийгээд түүний цэргийн чуулган нь Тирийн тус 
зарагдсан зарагдалын тул Тирээс хөлийг эс авав. 19 Тиймийн тул Жахуа 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би Египет газрыг Вавилоны 
Нибурднигэр хаанд өгөх бөгөөд, тэр нь Египетийн олон болсон улсыг 
аван, түүний олзыг хувааж аван, түүний одлогыг болиулах буй. Тийнхүү 
тэр нь түүний цэргийн чуулгад хөлс болох буй. 20 Бас би түүний 
Египетийн тус зарагдсан зарагдалын тул Египет газрыг түүнд өгсөн буй. 
Тэр юуны тул гэвэл, тэр нь миний тул үйлдсэн буй. 21 Тэр өдөр би 
Израйлын гэрийн эврийг оруулаад чиний амыг тэдний дунд нээх буй. 
Тийн бөгөөд тэд нь намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй хэмээн Жахуа 
эзэн нь зарлиг болов.  

Гучдугаар бүлэг  

1 Жич Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! 
Форофидолж ийн өгүүл. Жахуа эзнйи зарлиг болсон нь ийн; Золигтун! Тэр 
өдрийн учир аяа зовлон хэмээн өгүүлэгтүн! 3 Тэр юуны тул гэвэл, өдөр нь 
ойр буй. Үнэхээр Жахуагийн өдөр нь ойр болоод бүрхэг өдөр болон, 
улсуудын цаг болох буй. 4 Тийн бөгөөд илд нь Египетийн тус одох 
бөгөөд, Күст их гашуудал болох буй. Тэр цагт алагдсан нь Египетэд унах 
бөгөөд, түүний олон болсон нь аваачигдах ба, түүний суурьд нь эвдэгдэх 
буй. 5 Күс хийгээд Фулон ба, Лүди хийгээд зүйл бүрийн улс ба, хамаг 
хулчигдсан улс хийгээд Хүб ба газар нийлүүлцсэн хүмүүс нь тэдэнтэй 
илдээр алагдах буй. 5 Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Египетийг 
тэтгэгчид нь унах бөгөөд түүний хүчний омгорхог нь доройтох буй. 
Шиунагийн асараас тэд нь түүний дотор илдээр алагдах буй хэмээн 
Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 7 Тийн бөгөөд тэд нь хоосруулагдсан 
газадын дунд хоосруулагдах бөгөөд түүний балгад нь хүнгүй болсон 
балгадын дунд болох буй. 8 Тийн бөгөөд миний Египетэд галыг шатаахад 
хийгээд түүний хамаг таслагчидын эвдэгдэхэд тэд нь намайг Жахуа мөн 
хэмээн мэдэх буй. 9 Тэр цагт элчис нь надаас онгоцсоор гарч 
аюулгүйгээр байгч Күстэнийг ойлгох буй. Египетийн өдөр мэт их 
гашуудал нь тэдний дээр хүрэх буй. Тэр юуны тул гэвэл, Мана. тэр нь 
ирнэ. 10 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Бас би Египетийн олон 
болсныг Вавилоны Нибурнигэр хааны гараар үгүй болгох бөгөөд 11 тэр 
хийгээд түүнтэй байгч түүний улс нь улсуудын тул аюумшигт болоод 



газарт хоосон болгохын тул авчирагдах буй. Тийн бөгөөд тэд нь илдээ 
Египетийн тус сугалаад, газрыг алагдсаар дүүргэх буй. 12 Бас би 
голуудыг хуурай болгон, газрыг муунуудын гарт худалдаад, оролтоны 
гараар газар хийгээд түүний дотор хамаг байгчидыг хоосон болгох буй 
хэмээн Жахуа би зарлиг болсон буй. 13 Жахуа эзний зарлиг болсон нь 
ийн; Би жигшүүрт хөргүүдийг эвдэн Нуфаас хөргүүдийг үгүй болгох буй. 
Тийн бөгөөд үүнээс хойно Египетэд ноёд ч үл болох буй. Бас би Египет 
газарт аюулыг хүргэх 14 Фтрусыг хоосруулан, Иуванд галыг шатааж Нуд 
шүүврүүдийг бүтээх буй. 15 Бас би Египетийн хүч болсон Шийн гэгчд 
хилэнгээ гарган Нуб байгч олныг таслах буй. 16 Бас би Египетэд галыг 
шатаах бөгөөд, Шийн нь ихэд гашуудах буй. Нуб нь хагарах бөгөөд Нуб 
өдөр бүрт дарагдах буй. 17 Авин хийгээд Фивишидын залуус нь илдээр 
унах бөгөөд эмс нь олз болоод одох буй. 18 Миний Тэвбкисд Египетийн 
боолуудыг эвдэхэд өдөр нь тэнд харанхуй болох буй. Бас түүний хүчний 
омгорхог нь түүний дотор үгүй болох буй. Түүнийг нэг үүл нь бүрхэх 
бөгөөд түүний охид нь олз болгогдох буй. 19 Тэр мэтээр би Египетийн тус 
шүүврийг бүтээх бөгөөд, тэд нь намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй 
хэмэн Жахуа нь зарлиг болов. 20 Жич арван нэгдүгээр жилийн нэгдүгээр 
сарын долдугаар өдөр Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 21 Хүн 
төрөлхтөөн! Би Египетийн Фару хааны гарыг эвдсэн буй. Мана. Тэр нь 
эмчлэгдэхийн тул үл боогдон үл ороогдон, илдийг барихын тул үл 
тэнхэрүүлэгдэх буй. 22 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; 
Мана. Би Египетийн Фару хааны тус болоод, түүний эрүүл хийгээд 
эвдэрсэн хоёр гарыг эвдээд, түүний гараас илдийг унагах буй. 23 Бас би 
Египеттэнийг улсуудын дунд тараан газадад цацан 24 Вавилоны хааны 
гарыг тэнхэрүүлээд түүний гарт миний илдийг өгөх буй. Зүгээр би 
Фаругийн хоёр гарыг эвдэх бөгөөд тэр үхтэл шархдуулагдсан хүний 
золигоор түүний өмнө золих буй. 25 Тийхүү би Вавилоны хааны хоёр 
гарыг тэнхэрүүлэх, харин Фаругийн хоёр гар нь доорд болох буй. Бас би 
Вавилоны хоёр гарт илдээ өгөх бөгөөд, тийн бөгөөд тэр нь түүнийг Египет 
газрын дээр сунгах буй. Тэр цагт тэд нь намайг тараан, газадад цацах 
буй. Тийнхүү тэд нь намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй хэмээн зарлиг 
болов.  

Гучин нэгдүгээр бүлэг.  

1 Жич арван нэгдүгээр жилийн гуравдугаар сарын шиний нэгэнд Жахуа 
нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Чи Египетийн Фару 
хаанд хийгээд түүний олон болсонд ийн өгүүл. Чи өөрийн их ялангуяа 
байдлаар хэнд адил буюу. 3 Мана. Ашур нь Ливунгийн хуш мод мэт 
сайхан сүүдэрлүүлэгч өндөр салаат болон дунд ба уяхан гишүүт оройт 



буй. 4 Ус нь түүнийг өндөр болгов. Гүн нь хургийн урсгалуудаа түүний 
тариаланд урсган түүнийг дээш өргөн, бага голуудаа хээрийн хамаг 
моддоос илүү байсан бөгөөд, түүний салаанууд нь ургах цагтаа их усаар 
үлэмжилдсэн бөгөөд, гишүүд нь урт болсон бөлгөө. 6 Түүний 
салаануудад огторгуйгаар нисэгч хамаг шувууд нь үүрээ барьдаг бөгөөд, 
түүний гишүүдийн доор хээрийн хамаг ангууд нь төрдөг бөлгөө. Бас 
түүний сүүдрийн доор хамаг олон тоот улс нь суудаг бөлгөө. 7 Энэ мэтээр 
тэр нь өөрийн их байдлаар хийгээд гишүүдийн уртаар үзэсгэлэнт бөлгөө. 
Тэр юуны тул гэвэл, түүний үндэс нь олон усны дэргэд байсан бөлгөө. 8 
Бурхны чичлэгийн хушууд нь түүнийг эс далдлах бөлгөө. Нарс модод нь 
түүнийг гишүүдэд адил бус байсан бөгөөд Даалийн бүхэр мод нь түүний 
салаануудад адил бус бөлгөө. Бурхны чичлэгт нэг мод нь үзэсгэлэнт 
болгов. Тийн бөгөөд бурхны чичлэгт байсан Идэний хамаг модод нь 
түүнд атаархав. 10 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Тэр 
нь өндөр болоод оройгоо сахлаг гишүүдэд тавиад, зүрхний өндөрөөрөө 
омгорхог болсон буй. 11 Тиймийн тул би түүнийг улсуудын нэг хүчитийн 
гарт өгсөн буй. Тэр нь эрхгүй түүнд үйлдэх буй. Би түүний хилэнцийн тул 
түүнийг гаргасан буй. 12 Тийн бөгөөд оролтон гэвэл улсуудын аймшигтан 
нь түүнийг таслаж, орхисон буй. Уулын дээр хийгээд хамаг бэлүүдэд 
салаанууд нь унасан бөгөөд түүний гишүүд нь газрын хамаг голуудад 
эвдэгдсэн буй. Тийнхүү дэлхийн хамаг улсууд нь түүний сүүдрийн 
доороос холдоод түүнийг орхив. 13 Түүний эвдрэлийн дээр огторгуйгаар 
нисэгч хамаг шувууд нь суух бөгөөд, хээрийн хамаг ангууд нь түүний 
гишүүдийн дээр болох буй. 14 Тийн бөгөөд усадын моддоос нэг ч өөрийн 
өндөрийн учир ихэмсэг үл болж, оройн сахлаг салаануудын дотор үл 
тавих буй. Усыг уугч хамаг модод ч өндөрөөрөө үл байх буй. Тэр юуны 
тул гэвэл, тэд бүгдээр дэлхийн доорд ордод үхэх хүмүүсийн хөвгүүдийн 
дунд гэвэл, булшинд буугчидтай үхэлд өгдөгсөн буй. 15 Жахуа эзний 
зарлиг болсон нь ийн; Түүний булшинд буусан өдөр би түүний тул 
гашуудалыг болгон, түүний тул гүнийг бүтээж уярлалуудыг үгүй болгов. 
Тийнхүү их ус нь үгүй болов. Бас би түүний тул Ливунийг хор болгов. Жич 
түүний тул хээрийн хамаг модод нь сулрав. 16 Би түүнийг үхэгсэдийн 
оронд булшинд орогсодтой буулгасан цагтаа түүний унахын чимээгээр 
улсуудыг хөдөлгөв. Тийн бөгөөд Идэний хамаг модод гэвэл, Ливнугийн 
сонгогдсон Шийн модод хийгээд усыг уугч модод нь дэлхийн доорд ордод 
амрах буй. 17 Бас түүний гар болсон хийгээд түүний сүүдэрийн доор 
улсын дунд суугчид нь түүнтэй хамт үхэгсэдийн оронд илдээр алагдсанд 
буув. 18 Чи энэ мэтээр цог жавхлан хийгээд их байдлаар Идэний дунд 
байгч моддоос алинд адил буюу. Тийн боловч чи Идиний мододтой 
дэлхийн доорд ордод буулгагдаад эс хэрчигдэгсэдтэй гэвэл, илдээр 



алагдсантай хэвтэх буй. Энэ нь Фару хийгээд түүний бүхэл чуулганы хувь 
мөн хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно.  

Гучин хоёрдугаар бүлэг.  

1 Жич арван хоёрдугаар жилийн арван хоёрдугаар сарын шинийн нэгэнд 
Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Египетийн Фару 
хааны тул гашуудалт дууг аван, түүнд ийн өгүүд. Чи улсуудын дунд 
арслан мэт болж, далайнуудад луу мэт буй. Тийнхүү чи голууд даган гарч 
усыг хөлөөрөө булингар болгон тэдний голуудыг хээрт болгов. 3 Жахуа 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Тиймийн тул би чиний дээр өлмийгөө олон 
улсын дунд сунагах бөгөөд, тэд нь чамайг миний уураар татаж гаргах буй. 
4 Тийн бөгөөд би чамайг хуурай газарт орхин хүрээгүй хээрт хаяад, чиний 
дээдр огторгуйгаар нисэгч хамаг шувуудыг байлган, чамаар бүхэл 
дэлхийн ангуудыг цатгах буй. 5 Бас би чиний махыг уулын дээр тавин, 
чиний өндөр байдлаар бэлүүдийг дүүргэх буй. 6 Бас би чиний самрах 
газрыг чиний цусаар уул хүртэл услах бөгөөд, голууд нь чамаар дүүрэн 
болох буй. 7 Жич би чамайг унтраах цагтаа, тэнгэрийг бүрхэж, түүний 
ододыг харанхуй болгож, нарыг үүлээр бүрхэх буй. Сарч гэрлээ үл гаргах 
буй. 8 Би чиний дээр огторгуйн хамаг гэгээн гэрлүүдийг харанхуй болгон, 
чиний газрын дээр харанхуйг тогтоох буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг 
болно. 9 Бас би чиний эс таньсан газдын улсуудад чиний эвдрэлийн 
сонсголыг хүргэхдээ олон улсын зүрхийг зовоох буй. 10 Жич чиний учир 
би олон улсыг гайхуулах буй. Бас миний тэдниий өмнө илдээ хөдөлгөхөд, 
чиний унах өдөр тус бүр нь өөрийн амины тул тасалбаргүйгээр чичрэх 
буй. 11 Тэр юуны тул гэвэл, Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; 
Вавилоны хааны илд нь чинйи тус ирэх буй. 12 Би ч хүчтэн хийгээд 
улсуудын хамаг аймшигтаны илдүүдээр чиний олон болсныг унагах буй. 
Тийн бөгөөд тэд нь Египетийн оморхогийг таслах буй. Тийнхүү түүний 
бүхэл чуулган нь хоосруулагдах буй. 13 Бас би түүний хамаг малыг их 
усадын дэргэдээс золих буй. Бас хүний хөл нь дахин тэднийг булингар үл 
болгох бөгөөд, малын ул нь булингар үл болгох буй. 14 Тэр цагт би 
тэдний усадын тунгалаг болгон тэдний голуудыг тос мэт урсгах буй 
хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 15 Миний Египет газрыг хоосон 
болгон, түүний дотор хамаг байснаас газрыг хоосон болгон, түүний хамаг 
суугчидыг таслахад тэд нь намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 16 Энэ 
нь тэдний өгүүлэхэд гашуудалт дуу гэвэл, улсуудын охид нь түүний учир 
гашуудах буй. Тэд нь Египетийн учир хийгээд түүний хамаг чуулганы учир 
гашуудах буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. Тэндээс арван 
хоёрдугаар жилд сарын арван тавдугагаар өдөр Жахуа нь надад ийн 
зарлиг болруун; 18 Хүн төрөлхтөөн! Египетийн олон болсны учир 



гашуудан, түүний хийгээд алдарт улсуудын охидыг булшинд орогчидтой 
газрын доорд ордод буулган ийн өгүүл 19 Чи хэсээс үлэмж үзэсгэлэнт 
буюу, бууж ирэн хэрчигдсэнтэй тавигдтугай! 20 Тэд нь илдээр 
алагдагсдын дунд унах буй. Тэр нь илдээр өгөгдсөн буй. Түүнийг хийгээд 
түүний бүхэл чуулганыг гаргатугай! 21 Баатаруудын маш хүчтэн нь түүнд 
хийгээд түүний туслагчидад үхэгсэдийн орны дундаас үхүүлэх бөгөөд, 
тэд нь буугаад эс хэрчигдсэн болоод, илдээр алагдаад хүүрийн булшууд 
нь түүнийг тойрно. Тэд бүгдээр алагдаад илдээр унасан буй. 23 Тэдний 
хүүрийн булш нь нүхний этгээдэд буй бөгөөд, түүний чуулган нь түүний 
хүүрийн булшийг тойрно. Тэд бүгдээр алагдаад, илдээр унасан буй. Тэд 
нь илдүүдийн оронд аймшигт бөлгөө. 24 Тэнд Илийм хийгээд түүний 
бүхэл чуулган нь түүний хүүрийн булшийг тойрно. Тэд бүгдээр алагдаад 
илдаар унагаагдсан буй. Тэд нь эс хэрчигдээд газрын доорд ордод 
буусан буй. Тэд нь амьдуудын оронд аймшигт байсан боловч нүхэнд 
буугчидтай ичгүүрэнээ дагсан буй. 25 Түүний тус алагдагсадын дунд 
түүний бүхэл чуулгантай дэвсгэр нь тавигдан буй. Түүний хүүрийн 
булшууд нь түүнийг тойрно. Тэд бүгдээр эс хэрчигдээд илдээр алагдсан 
буй. Тэд нь амьдын оронд аймшигт байсан боловч нүхэд буугчидтэй 
чичгүүрээ дагасан буй. Тэр нь алагдагсадын дунд тавигдав. 26 Тэнд 
Мишийг хийгээд Түвил ба түүний бүхэл чуулган буй. Түүний хүүрийн 
булшууд нь түүнийг тойрно. Тэд бүгдээр эс хэрчигдээд амьдуудын газарт 
аймшигт байсан боловч илдээр алагдсан буй. 27 Тэд нь хүчтэнтэй үл 
хэвтэн эс хэрчисэдээс унаад нүхэнд дайны зэвсэгтэйгээрээ буугаад, 
илдээ толгойн доор тавив. Зүгээр тэд нь амьдуудын газарт аймшигт 
байсан боловч тэдний нүглийн нээлгэн нь тэдний ясдын дээр болох буй. 
28 Энэ мэтээр чи эс хэрчигдсэнийн дунд эвдэгдээд илдээр алагдагсадтай 
хэвтэх буй. 29 Тэнд Идум хийгээд түүний хаад ба түүний хамаг ноёд буй. 
Тэд нь хүчтэнтэй илдээр алагдсантай тавигдана. Тэд эс хэрчигдсэд 
хийгээд нүхэнд буугчидтай хэвтэнэ. 30 Тэнд хойд зүгийн ноёд бүгдээр 
хийгээд хүчээс сайдунтан буй. Тэд нь алагдагсадтай буугаад аюулаараа 
өөрийн хүчээс ичнэ. Тийн бөгөөд тэд нь эс хэрчигдээд илдээр 
алагдагсадтай хэвтэн, нүхэнд буугчидтай ичгүүрээ дагана. 31 Фару нь 
тэднийг үзээд илдээр алагдсан өөрийн бүхэл чуулганы учир гэвэл, Фару 
хийгээд түүний цэргийн бүхэл чуулган нь амарчуулагдах буй хэмээн 
Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 32 Тэр юуны тул гэвэл, миний надаас айхыг 
амьтаны газарт байлгахад тэр гэвэл Фару хийгээд түүний хамаг чуулган 
нь эс хэрчигсэдийн дунд илдээр алагдагсадтай тавигдах буй хэмэн 
Жахуа эзэн нь зарлиг болно.  

Гучин гуравдугаар бүлэг.  



1 Жич Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Өөрийн 
удсуудын хөвгүүдэд ийн өгүүл. Минйи аль нэг газрыг тус илдийг 
хүргүүлэхэд тэр газрын улс нь өөрийн хязгаараас нэг хүнийг аваад 
харуулч болгон, үйлдэх бөгөөс 3 Тэр нь илдийн газрын тус ирэхийг үзээд 
бүрээгээр бүрээдэн, улсад мэдүүлэх бөгөөс эл, 4 Аль хэн бүрээний дууг 
сонсоод эс хичээвээс, илд нь ирж түүнийг аваачивч түүний цус нь түүний 
толгойн дээр тогтох буй. 5 Тэр нь бүрээний дууг сонсовч эс хичээв. 
Тиймийн тул түүний цус нь түүний дээр тогтох буй. Зүгээр аль хэн хичээгч 
нь амиа тонилгох буй. 6 Зүгээр хэрвээ харуулч нь илдийн ирэхийг үзээд 
бүрээгээр эс бүрээдэн, улсыг эс хичээлгэвээс илд нь ирээд тэдний 
дундаас аль хэнийг аваачих бөгөөс, тэр нь өөриийн хилэнцээр 
аваачигдана. Зүгээр би түүний цусыг харуулчийн гараас нэхэх буй. 7 Энэ 
мэтээр хүн төрөлхтөөн! Би чамайг Израйлын гэрт харуулч болгов. 
Тиймийн тул миний амнаас зарлигийг сонсоод надаас тэднийг хичээлгэн 
үйлд. 8 Миний хилэнцэтэд ийн; Хилэнцэт ээ! Чи эрхгүй үхэх буй хэмээн 
зарлиг болоход чи хилэнцтэнийг түүний хилэнцэт явдлын учир өгүүлэн үл 
хичээлгэх бөгөөс, тэр хилэнцтэн нь өөрийн хилэнцийн тул үхэх буй. 
Зүгээр би түүний цусыг чиний гараас нэхэх буй. 9 Харин хэрвээ чи түүний 
явдлыг тэвчихийн тул хилэнцтэд өгүүлэн хичээлгэвч, тэр нь өөрийн 
явдлыг тэвчих бөгөөс. Тэр нь өөрийн хилэнцийн тул үхэх буй. Зүгээр чи 
амиа аварсан буй. 10 Тиймийн тул хүн төрөлхтөөн! Израйлын гэрт ийн 
өгүүл. Та ийн; Бидний хилэнцэс хийгээд нүглүүдийн бидний дээр тогтсонд 
бид тэднээр сулрах бөгөөс, бид яаж амьд байх буй. хэмээн өгүүлнэ. 11 
Бас тэдэнд ийн өгүүл. Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Би амьд бөгөөд 
би хилэнцэтийн нүглийг үл таалан, хилэнцэтийн явдлаасаа буцан амьд 
байхы таална. Израйлын гэр ээ! Хилэнцэт явдлаасаа буцагтун! Тэр юуны 
тул гэвэл, та юуны тул үхэх буюу. 12 Тиймийн тул хүн төрөлхтөөн! 
Өөрийн улсын хөвгүүдэд ийн өгүүл. Зөвт зөв нь түүний хилэнцийг үйлдэх 
өдөр түүнийг үл тонилгох буй. Жич хилэнцэтийн хилэнц нь түүнйи 
хилэнцээс буцах буй. 13 Зөвтөнд ийн; Чи эрхгүй амьд байх буй хэмээн 
миний зарлиг болоход, хэрвээ тэр нь өөрийн зөвтөнд түшин хилэнцийг 
үйлдэх бөгөөс, түүний хамаг зөв нь үл санагдах харин тэр нь өөрийн 
үйлдсэн хилэнцийн тул үхэх буй. 14 Жич хилэнцтэд ийн; Чи эрхгүй үхэх 
буй хэмээн минйи зарлиг болоход хэрвээ тэр нь нүглээсээ буцан, шүүвэр 
хийгээд зөвийг үйлдэх гэвэл 15 Хэрвээ хилэнцэт нь дэнжийг харуулж, 
булаалдалаар авсаныг харуулан амины захианы ёсоор буруугүйгээр явах 
бөгөөс тэр нь эрхгүй амьд байж үл үхэх буй. 16 Түүний үйлдсэн хамаг 
нүглүүд нь түүний тус үл санагдах, харин тэр нь шүүвэр хийгээд зөвийг 
үйлдсэний тул эрхгүй амьд байх буй. 17 Тийн боловч чиний улсуудын 
хөвгүүд нь ийн; Жахуагийн явдал нь зөв бус буй хэмээн өгүүлдэг. Зүгээр 
тэдний учир гэвэл, тэдний явдал нь зөв бус буй. 18 Хэрвээ зөвт нь 



өөрийн зөвөөс буцаж хилэнцийг үйлдэх бөгөөс, тэр нь түүний тул үхэх 
буй. 19 Харин хилэнцтэн нь өөрийн хилэнцээс буцан шүүвэр хийгээд 
зөвийг үйлдэх бөгөөс, тэр нь түүнээр амьд байх буй. 20 Тийн боловч та 
ийн; Жахуагийн явдал нь зөв бус буй хэмээн өгүүлдэг. Израйлын гэр ээ! 
Би тус бүр хүний явдлын ёсоор таныг шүүх буй хэмээн зарлиг болов. 21 
Тийн бөгөөд бидний олз болсон цагийн арван хоёрдугаар жилийн 
аравдугаар сарын тавдугаар өдөр Иерусалимаас дутаасан хүн нь надад 
ирээд иийн; Балгасад нь таалагдсан буй хэмээн өгүүлэв. 22 Тийн бөгөөд 
тэрхүү дутаасаны ирэхээс урьд үдшийн цагт Жахуагийн мутар нь миний 
дээр болоод, минйи амыг нээв. Тийнхүү түүний надад ирсэн өглөө болтол 
миний ам нь нээгдсэн бөгөөд, би хэлгүй эс болов. 23 Тийн бөгөөд Жахуа 
нь надад ийн зарлиг болруун; 24 Хүн төрөлхтөөн! Израйлын газрын тэд 
хоосон ордод суугчид нь ийн; Аврахим нь ганц бөгөөтөл газрыг эзэлэв. 
Харин бид олон буй. Газар нь бидэнд өмч болж өгдөгсөн буй хэмээн 
өгүүлэлддэг. 25 Тиймийн тул тэдэнд ийн өгүүл. Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Та цустай идэн, нүдээрээ өөрийн хөргүүдэд дээшээ харан, 
цусны асгагчид буй. Тийн бөгөөд та газрыг эзлэх буюу. 26 Та илдээрээ 
босож жигшүүрийг үйлдэн, тус бүр нь шадар байгч хүний гэргийг 
бузарлана. Тийн бөгөөд та газрыг эзлэх буюу. 27 Тэдэнд ийн өгүүл Жахуа 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Би амьд бөгөөд, эд хоосон ордод суугчид нь 
эрхгүй илдээр унгаагдах бөгөөд, аль хэн хүрээгүй хээр байгчийг би 
ангуудад таслагдахын тул өгөх буй. Бас хүрээлсэн газдад хийгээд 
ууруудын дотор байгчид нь халдварт өвчинөөр үхэх буй. 28 Тэр юуны тул 
гэвэл, би газрыг тун хоосон эвдрэл хийгээд гайхамшиг болгох бөгөөд, 
түүний хүчний оморхог нь зоогсох буй. Тийнхүү Израйлын уулад нь 
хоосон болох бөгөөд хэн ч үл алстах буй. 29 Тэдний үйлдсэн хамаг 
жигшүүрүүдийн тул миний энэ газрыг хоосон эвдрэл хийгээд гайхамшиг 
болоход тэнд тэд нь намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 30 Жич хүн 
төрөлхтөөн! Чиний улсуудын хөвгүүд нь чиний учир хэрмийн дэргэд 
хийгээд гэрүүдийн үүдний дэргэд хэлэлцэн өөр зуураа өөр өөрийн шадар 
байгч хүнд ийн; Одъё. Жахуагаас гарсан зарлиг нь ямар ахуйг сонс 
хэмээн өгүүлэлцдэг. 31 Тийн бөгөөд тэд нь улсын ирэх мэтээр чамд ирэн 
миний улс мэт чиний өмнө суун, чиний үгсийг сонсдог. Зүгээр тэд нь эд 
үгсийн ёсоор үл бүтээдэг. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь амаараа их 
янаглалыг үзүүлэвч тэдний зүрх нь тэдний шунахайралыг хүсэж санадаг. 
32 Тийн бөгөөд Мана. Чи тэдэнд сайхан дуут хөжмийн зэвсгээр хуурчийн 
маш аят дуу мэт буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь чиний үгсийг сонсовч үл 
бүтээдэг. 33 Зүгээр энэ юмын учрахад, Мана. тэр нь учирах мөн. Тэр цагт 
тэд нь нэг форофидын тэдний дунд байсныг мэдэх буй.  

Гучин дөрөвдүгээр бүлэг.  



1 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Израйлын 
хоньчидын тус форофидлон тэдэнд ийн форофидолж өгүүл. Хоньчид оо! 
Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Израйлын хоньчид болоод биеэ 
тэжээгчдэд зовлон болох буй. Хоньчид нь сүргийг тэжээх ёстой. буюу. 3 
Та өгөхийн тул ноосыг өмсөн, дарлуулсаныг алдаг. Зүгээр та сүргийг эс 
тэжээдэг. 4 Та тэнэгүүдийг эс тэнхрүүлэн өвчтөнийг эс эдгээн, 
эвдэрсэдийг эс засан, хол гаргагдсаныг эс ирүүлэн, гээгдсэнийг эс 
бэдэрсэн буй. Зүгээр та хүчээр хийгээд ширүүнээр тэднийг эзлэв. 5 Тийн 
бөгөөд тэд нь хоньчидгүй болсны тул тараагдсан буй. Тийнхүү тэд нь 
тараагдаад, хээрийн хамаг ангуудад тэжээл болов. 6 Миний сүрэг нь 
бүхэл дэлхийн нүрийн дээр тараагдсан буй. Тэднийг бэдрэн хэрэглэгчгүй 
зарлиг болсон нь ийн; Би амьд бөгөөд үнэхээр миний сүрэг нь 
хоньчидгүйн тул миний сүрэг нь дулга болоод хээрийн хамаг ангуудад 
тэжээл болов. Миний хоньчид нь миний сүргийг эс бэдэрсэн харин 
хоньчид нь өөрийн баясыг тэжээгээд, миний сүргийг эс тэжээв. 9 Тиймийн 
тул хоньчид оо! Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! 10 Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Мана. Би хоньчдын тус болоод тэдний гараас сүргээ 
хэрэглэн, тэдний сүргийг тэжээхийг зогсоох буй. Бас хоньчид нь үүнээс 
хойно биеэ үл тэжээх буй. Тэр юуны тул гэвэл, би сүргээ тэдний тул 
тэжээл үл болгон, тэдний амнаас тонилгох буй. 11 Тэр юуны тул гэвэл, 
Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би гэвэл, би өөрийн хоньдыг 
бэдэрч, алтал бэдрэх буй. 12 Хоньч нь өөрийн сүргийн дотор ахуй өдөр 
тараагдсан хоньдоо бэдэрдэг мэт түүнчлэн би өөрийн сүргийг бэдрэн, 
тэдний бүрхэг харанхуй өдөр хамаг тараагдсан сүргээс аврах буюу. 13 
Тийн бөгөөд би тэднийг улсаас ирүүлэн, газдын хураагаад тэдний оронд 
ирүүлээд Израйлын уулны дээр хийгээд голуудын дэргэд ба орны хамаг 
нутгуудад тэжээх буй. 14 Би тэднийг сайн бэлчээрт тэжээх бөгөөд, тэдний 
хүрээ нь Израйлын өндөр уулын дээр болох буй. Тэнд тэд нь сайн 
хүрээнд хэвтэн, аливаа бэлчээрт Израйлын уулын дээр тэжээгдэх буй. 15 
Би өөрийн сүргийг тэжээж хэвтүүлэх буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг 
болно. 16 Би гээгдсэнийг бэдрэн, гаргагдсаныг буцаан, эвдэрсэнийг 
засан, өөвчтөнг тэнхрүүлэх буй. Зүгээр би тарган хийгээд хүчтийг таслан, 
тэднийг зөвт ёсоор тэжээх буй. 17 Бас минйи сүргээ! Жахуа эзний таны 
учир зарлиг болсон нь ийн; Мана. Би хурга хийгээд ишиг хоёрын хооронд 
хийгээд хуцнууд хийгээд тэхнүүдийн хоёрын хооронд шүүх буй. 18 Энэ нь 
танд бага хэрэг мэт буюу гэвэл та сайн сэлчээрийг идэх болтугай! 
Бэлчээрийн үйлтгэлийг хөлөөрөө гишгэнэ. Бас та тунгалаг усыг уух 
болтугай! Үйлтгэлийг хөлөөрөө булингар болгоно. 19 Тийн бөгөөд миний 
сүргийн учир гэвэл, тэд нь таны хөлөөр гишгэсэнийг идэж, таны хөлөөр 
булингар болгосныг ууна. 20 Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь 
ийн; Мана. Би гэвэл, би тарган мал хийгээд туранхай мал хоёрыг шүүх 



буй. 21 Тэр юуны тул гэвэл, таны хэврэг хийгээд мөрөөрөө түлхэн, хамаг 
эвдчидийг тараан, эврээрээ мөргөдөгийн тул 22 Би өөрийн сүргийг 
тонилгох бөгөөд, тэд нь дахин үл олз болох буй. Бас би мал хийгээд мал 
хоёрын хооронд шүүх буй. 23 Тийн бөгөөд би тэдний дээр өөрийн боол 
болсон Давидыг ганц хоньч болгон тогтоох бөгөөд, тэр нь тэднийг 
тэжээж, тэдний хоньч болох буй. 24 Жич Жахуа би тэдний бурхан болох 
бөгөөд, миний Давид боол нь тэдний дунд эзэн болох буй. Жахуа би 
үүнийг зарлиг болсон буй. 25 Бас би тэдэнтэй эвт тогтоолыг бүтээн, 
тэрхүү газраас муу ангуудыг болиулах бөгөөд, тэд нь амраар говьд сууж 
ойнуудын дотор унтах буй. 26 Жич би тэднийг хийгээд миний уулыг 
тойрогч ордыг адистид болгон, бороог түүнийг зөвт Хирид оруулах буй. 
Адистидлах бороо нь болох буй. 27 Бас хээрийн модод нь жимсээ өгөх 
бөгөөд, газар нь үрсээ өгөх буй. Тийн бөгөөд миний тэдний буулганы 
аялгануудыг эвдээд тэднийг зарагдуулагсадын гараас аврахад тэд нь 
өөрийн оронд амар болж, намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 28 
Тийнхүү тэд улсуудад дахин олз үл болох бөгөөд, газрын ангууд ч 
тэднийг үл таслах буй. Зүгээр тдэ нь амраар суух бөгөөд, хэн ч тэднийг 
үл айлгах буй. 29 Жич би тэдний тэд алдарт уруулыг ургуулах бөгөөд тэд 
нь газарт зудаар үл үрэгдэж улсуудын эзгүүрний дахин үл дагах буй. 30 
Энэ мэтээр тэдний Жахуа эзэн нь би тэдэнтэй буй бөгөөд, Израйлын гэр 
байгч тэд нь миний улс мөн хэмээн тэд нь мэдэх буй хэмээн Жахуа эзэн 
нь зарлиг болно. 31 Тэр юуны тул гэвэл, та хүмүүс нь миний сүрэг болон 
миний бэлчээрийн сүрэг буй бөгөөд би таны бурхан мөн хэмээн Жахуа 
эзэн нь зарлиг болно.  

Гучин тавдугаар бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Нүүрээ 
Сири уулын тус байлган, түүний тус форофидолж ийн өгүүл. 3 Жахуа 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Сири уулаа! Мана. Би чиний тус болоод 
чиний тус мутраа сунган чамайг хоосон эвдрэл хийгээд гайхамшиг болгох 
буй. 4 Би чиний балгадыг хоосруулах бөгөөд, чи хоосон эвдрэл болох 
буй. Тийнхүү чи намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 5 Чи хуучин цагаас 
өшөөлт Израйлын хөвгүүдийн зовлонгийн цаг хийгээд тдэний хилэнцийн 
эцэсдэхь цагт тэдний цусыг илдээр асгасан буй. 6 Тиймийн тул Жахуа 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Би илд бөгөөд би чамайг цусанд бэлдэх 
бөгөөд, цус нь чамайг нэхэх буй. Чи цусыг эс өшөөлсөн буй. Тиймийн тул 
цус нь чамайг нэхэх буй. 7 Тэр мэтээр би Сири уулыг хоосон эвдрэл 
хийгээд гайхамшиг болгон гарагч хийгээд буцагчийг түүнээс таслах буй. 8 
Жич би түүний уулыг түүний алагдсанаар дүүргэх буй. Чиний уул хийгээд 
чиний бэлүүд ба чиний хамаг голуудын дотор илдээр алагдагсад нь унах 



буй. 9 Би чамайг мөнх хоосон эвдрэл болгох бөгөөд, чиний балгад нь үл 
нутаглагдах буй. Тийн бөгөөд та намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 10 
Чи ийн; Эд хоёр улс хийгээд эд хоёр газар нь миний болох бөгөөд Жахуа 
нь тэнд байсан боловч бид тэднийг эзлэх буй хэмээн өгүүлсэн буй. 11 
Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Би амьд бөгөөд, би 
чиний хилэнгийн ёсоор хийгээд чинйи тэдний тус өшөөлсөн өш хийгээд 
атаархалын ёсоор үйлдэх буй. Бас би чамайг шүүх цагтаа таалалаа 
тэдний дунд мэдүүлэх буй. 12 Тийн бөгөөд чиний Израйлын уулны тус 
хамаг өгүүлсэн олхион үгс гэвэл, тэд нь хоосон эвдрэл болоод 
эвдэрүүлэхийн тул бидэнд өгдөгсөн буй хэмээн өгүүлсэнийг Жахуа би 
сонссон буй хэмээн чи мэдэх буй. 13 Энэ мэтээр та амаараа миний тус 
бардамлаж, миний тус үгсээ үлэмжилүүлэсэн буй. Би тэднийг сонссон 
буй. 14 Бас эзний зарлиг болсон нь ийн; Бүхэл газрын баясахад би 
чамайг хоосон эвдрэл болгох буй. 15 Чи Израйлын гэрийн өмчийн 
хоосорсоны учир баясах мэт, түүнчлэн би чамд үйлдэх буй. Сири уулаа! 
Чи хийгээд бүхэл Идум нь бүрнээр хоосон эвдрэл болох буй. Тийн бөгөөд 
тэд нь намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй.  

Гучин зургадугаар бүлэг.  

1 Бас хүн төрөлхтөөн! Израйлын улсад форофидолж ийн; Израйлын уулс 
аа! Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! 2 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; 
Дайсан нь аяа анхны өндөр газрууд ч бидэнд өмч болмуй хэмээн таны 
төлөө өгүүлмүй. 3 Тиймийн тул форофидлон ийн өгүүл. Жахуа эзний 
зарлиг болсон нь ийн; Тэд нь улсуудын үлдэгдлийн төлөө өмч болгон, 
тэднийг хоосон эвдрэл болгоод тэднийг аливаа этгээдээр залгисан буй. 
Бас тэд хэлэлцэгчдийн хилэнгээр хийгээд улсын доромжлох үгээр 
хэмээгдсэн буй. 4 Тиймийн тул Израйлын уулс аа! Жахуа эзний зарлигийг 
сонсогтун! Жахуа эзэн нь уулсад хийгээд даваадад ба голуудад хийгээд 
бэлүүдэд ба хоосон говиудад хийгээд тойронд байгч улсуудын үлдэгдэлд 
онцлогдон элэглэгдээд хүнгүй болсон балгадад зарлиг болно. 5 Тиймийн 
тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Үнэхээр би өөрийн атаархлын 
галаар улсуудын үлдэгдлийн төлөө хийгээ бүхэл Идумын төлөө зарлиг 
болов. Тэд нь миний газрыг өөрийн төлөө өмч болгон, бүхэл зүрхээн 
баясгалангаар хийгээд элэглэлт сэтгэлээрээ түүний олз мэт гаргахын тул 
тогтоов. 6 Тиймийн тул Израйлын газрын учир форофидлон, уулст 
хийгээд даваадад ба голуудад хийгээд бэлүүдэд ийн; Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Мана. Би атаархлаар хийгээд уураараа зарлиг болов 
гэвэл, та бээр улсуулын ичгүүрийг даасан буй. 7 Тиймийн тул Жахуа 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Би тангараглан ийн зарлиг болов. Үнэхээр 
таныг тойрогч улсууд нь өөрийн ичгүүрийг даах буй. 8 Зүгээр Израйлын 



уулс аа! Та гишүүдээ гарган миний Израйл улсад үрсээ өгөх буй. Тэд нь 
удалгүй буцах буй. 9 Тэр юуны тул гэвэл, Мана. би таны тул болоод танд 
буцах бөгөөд та ч хагалагдан таригдах буй. 10 Жич би та бүгдээрийн дээр 
гэвэл, хамаг Израйлын гэрийн дээр хүмүүсийг үлэмжлүүлэх буй. Тийн 
бөгөөд балгад нь нутаглагдах бөгөөд хоосон орд нь эвдэгдэх буй. 11 Бас 
би таны дээр хүн хийгээд малыг үлэмжлүүлэх бөгөөд тэд нь үлэмжлэн 
үржих буй. Бас би таны анхны байдлын ёсоор таныг нутаглуулж, танд 
эхнээс үлэмж сайныг үйлдэх буй. Тийн бөгөөд та намайг Жахуа мөн гэж 
мэдэх буй. 12 Жич би таны дээр хүмүүс гэвэл, өөрийн Израйлын улсыг 
явуулах бөгөөд тэд нь таныг эзлэх бөгөөд та тэдний өмч болоод үүнээс 
хойно тэднээс тэднийг хүүхэдгүй үл болгох буй. 13 Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Таны учир ийн; Чи хүмүүсийг идэн, өөрийн улсыг өргөсөн 
буй хэмээн өгүүлэгдсэний тул, 14 Чи хүмүүсийг дахин үл идэн, улсаа 
хүүхэдгүй дахин үл сонсгох бөгөөд чи улсын хараалыг дахин үл дагаж, 
өөрийн улсыг хүүхэдгүй дахин үл болгох буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг 
болмуй. 15 Бас би улсуудын ичгүүрийг таны дотор дахин үл сонсгох 
бөгөөд чи улсын хараалыг дахин үл дагаж, өөрийн улсыг хүүхэдгүй дахин 
үл болгох буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй. 16 Бас Жахуа нь 
надад ийн зарлиг болруун; 17 Хүн төрөлхтөөн! Израйлын гэр нь өөрийн 
газарт суусан цагтаа явдлаараа хийгээд үйлдвэрээрээ түүнийг бузарлав. 
Тэдний явдал нь миний өмнө салгагдсан эмийн жигшүр мэт болов. 18 
Тиймийн тул би тэдний газрын дээр цусыг асган, түүнийг хөргүүдээрээ 
бузарласны тул уураа тэдний дээр асгаад 19 Тэднийг улсуудын дунд 
тархаав. Тийнхүү тэд нь газруудаар цацагдав. Би тэдний явдлаар хийгээд 
үйлдвэрээр тэднийг шүүв. 20 Тийн бөгөөд тэдний одож хүрсэн улсуудын 
тэнд тэдэнд ийн; Эд нь Жахуагийн улс болоод түүний газраас гарсан буй 
хэмээн өгүүлэгдсэнээр тэд нь миний ариун нэрийг жигшүүртэй болгов. 21 
Зүгээр би Израйлын гэрийн хүрсэн улсуудынхаа дотор жигшүүрт 
болгосон ариун нэрээ хайрлав. 22 Тиймийн тул Израйлын гэрт ийн өгүүл. 
Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Израйлын гэр ээ! Би үүнийг таны тул 
үл үйлдэх, харин таны хүргэсэн улсуудын дунд жигшүүрт болгосон ариун 
нэрнийхээ төлөө үйлдмүй. 23 Тиймийн тул би улсуудын дун джигшүүрт 
болсон гэвэл, таны жигшүүрт болгосон миний ялангуяа нэрийг ариун 
болгох буй. Тийн бөгөөд миний улсуудын нүдний өмнө танаар ариунаар 
хүндлэгдэх болмуй. 24 Тэр юуны тул гэвэл, би улсуудын дундаас таныг 
аван хамаг газруудаас хурааж, таны газарт ирүүлэх буй. 25 Тэндээс би 
таны дээр ариун усыг шүрших бөгөөд та хамаг бузруудаасаа ариун болох 
буй. Бас би таны хамаг хөргүүдээс таныг ариулах буй. 26 Жич би танд 
шинэ зүрхийг өгөн, таны дотор шинэ тодотолыг оруулан таны махнаас 
цатган зүрхийг аваад танд махан зүрхийг өгсү. 27 Жич би өөрийн 
тодотголыг таны дотор оруулан, таны миний захиануудаар явуулах 



бөгөөд та миний шүүврүүдийг сахин бүтээх буй. 28 Тийн бөгөөд таны эцэг 
нарт миний өгсөн газарт та сууж, миний улс болох бөгөөд би таны бурхан 
болох буй. 29 Жич би таны хамаг жигшүүрүүдээс таныг тонилгон талхыг 
дуудаж үлэмжлүүлээд, таны тус зудыг үл илгээх буй. 30 Жич би модны 
жимс хийгээд тариалангийн үрсийг үлэмжлүүлэх бөгөөд та улсуудын дунд 
зудын ичгүүрийг дахин үл даах буй. 31 Тэндээс та өөрийн муу явдлыг 
хийгээд сайн бус үйлсийг дурдаж хилэнцсийн учир хийгээд 
жигшүүрүүдийн учир биеэ жигших өшөөлөх буй. 32 Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Миний үүнийг үйлдэх шалтгаан нь та бус хэмээн мэдэгтүн! 
Израйлын гэр ээ! Өөрийн явдлын учир ичиж гутамшигт бологтун! 33 
Жахуа эзний зралиг болсон нь ийн; Би таны хамаг хилэнцээс таныг таныг 
арилгахдаа таныг балгадад суулгах буй. Бас хоосон эвдрэлийн газрууд 
нь үүдэгдэх буй. 34 Хоосон шороотой газар ч түүнийг хамаг өнгөрөгчдийн 
өмнө хоосон агсан боловч хагалагдах буй. 35 Тийнхүү тэд нь ийн; Энэ 
хоосон агсан газар нь цэцэглэх мэт болов. Бас хоосон болон хүнгүй 
эвдэрсэн балгад нь хүрээлэгдээд нутаглагдсан буй хэмээн өгүүлэх буй. 
36 Тийн бөгөөд таны тойронд үлдсэн улсууд нь Жахуа би эвдэрснүүдийг 
үүдээд хоосон газруудыг тарьсан буй гэж мэдэх буй. Жахуа би үүнийг 
зарлиг болгон бүтээх буй. 37 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Миний 
Израйлын гэрт үүнийг бүтээхийн тул тэд нь надаас эрэх буй. Тийн бөгөөд 
би тэдний хүмүүсийг сүрэг мэт үлэмжлүүлэх буй. 38 Ариун сүрэг болон 
Иерусалимын сүрэг нь хүнд найрууддаа адаг мэт, түүнчлэн хоосон 
балгад нь олон хүмүүсээр дүүрэн болох буй. Тийн бөгөөд тэд нь намайг 
Жахуа гэж мэдэх буй.  

Гучин долдугаар бүлэг.  

1 Жахуагийн мутар нь миний дээр байсан бөгөөд Жахуа нь намайг 
тодотголоороо аваачиж ясуудаар дүүрэн балын дотор тавиад, 2 Намайг 
тэднийг тойруулан явуулав. Тийн бөгөөд Мана. тэрхүү баланд байгч 
яснууд нь маш олон байсан бөгөөд Мана. тэд нь маш хатсан бөлгөө. 3 
Тийн бөгөөд тэр нь надад ийн; Хүн төрөлхтөөн! Эд яснууд нь амьд болох 
буюу хэмээн зарлиг болсонд би ийн; Жахуа эзээн! Чи мэдмүй хэмээн 
айлдав. 4 Бас тэр нь надад ийн; Эд яснуудын дээр форофидлон тэдэнд 
ийн; Хатсан ясууд аа! Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! 5 Жахуа эзэн нь эд 
яснуудад ийн зарлиг болмуй. Мана. Би таны дотор амьсгалыг оруулах 
бөгөөд та амьдрах буй. 6 Жич би танд шөрмөсийг өгөн, таны дээр махыг 
ургуулж арьсаар бүрхээж, таны дотор амьсгалыг оруулах бөгөөд та 
амьдрах буй. Тийн бөгөөд та намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 7 
хэмээн зарли болсонд би захигдсанаарх ийн форофидлов. Тийн бөгөөд 
миний форофидлосонд нэг чимээ болов. Бас Мана. хөдлөл болсон 



бөгөөд нэ гяс нь бусад ясанд ойртов. 8 Бас миний ширтсэнд Мана. тэд нь 
шөрмөстэй болсон бөгөөд мах ч ургав. Бас арьс нь дээрээ тэднийг 
бүрхээв. Зүгээр тэдний дотор амьсгалгүй бөлгөө. 9 Тийн бөгөөд тэр нь 
надад ийн; Хүн төрөлхтөөн! Салхинд форофидлон, форофидлон ийн; 
Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Салхи аа! Дөрвөн зүгээс ирж, эд 
алагдагсдын амьдрахын тул тэдний дээр үлээн үйлд. 10 хэмээн зарлиг 
болсонд миний түүний надад сахиснаар форофидолсонд амьсгал нь 
тэдний дотор оров. Тийн бээр тэд нь амьдран маш үл чуулган болоод 
хөлөөрөө босоод байв. 11 Тийн бөгөөд тэр нь надад ийн зарлиг боруун; 
Хүн төрөлхтөөн! Эд яснууд нь Израйлын бүхэл гэр буй. Мана. Тэд нь ийн; 
Бидний яснууд нь хатсан бөгөөд бидний найдлага нь гээгдсэн буй гэж 
өгүүлмүй. 12 Тиймийн тул тэдэнд форофидлон ийн; Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Мана. Миний улс аа! Би таны булшуудыг нээж, таны 
булшуудаас таныг гаргаад Израйлын газарт ирүүлэх буй. 13 Тийн бөгөөд 
миний улс аа! Миний таны булшуудыг нээж, таныг булшнаас гаргахад, та 
намайг Жахуа мөн хэмээн мэдэх буй. 14 Бас би таны дотор өөрийн 
тодотголыг оруулах бөгөөд та амьдрах буй. Бас би таны газарт таныг 
суулгах буй. Тийн бөгөөд та Жахуа намайг үүнийг зарлиг болоод 
бүтээснийг мэдэх буй. Жахуа нь зарлиг болмуй хэмээн зарлиг болов. 15 
Жич Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 16 Бас хүн төрөлхтөөн! Нэгэн 
модыг аваад түүний дээр ийн; Иудегийн тус хийгээд түүний нөхөс болсон 
Израйлын хөвгүүдийн тул буй хэмээн бичээд бусад нэгэн модыг аваад 
түүний дээр ийн; Иосибын тул гэвэл, Ифрахим хийгээд түүний нөхөс 
болсон Израйлын бүхэл гэрийн мод буй хэмээн бичин үйлд. 17 Жич 
чиний нэгнийг нөгөөд нийлүүлэхэд тэд нь чиний гарт ганц болох буй. 18 
Тийн бөгөөд чиний улсын хөвгүүдийн чамд ийн; Чи эдний утгыг бидэнд үл 
үзүүлэх буюу. 19 хэмээн өгүүлэхэд тэдэнд ийн өгүүл. Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Мана. Би Ифрахимын гарт хийгээд түүний нөхөс байсан 
Израйлын овгуудын гарт байсан Иосибын модыг аваад түүнийг Иудегийн 
модтой хамтаар тавин тэдний ганц мод болгох бөгөөд тэд нь миний гарт 
ганц болох буй. 20 Тийн бөгөөд чиний бичих моддыг тэдний нүдний өмнө 
гартаа байлган тэдэнд ийн өгүүл. 21 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; 
Мана. Би Израйлын улсыг тэдний хүрсэн балгадаас аван тэднийг аливаа 
зүгээс хураагаад тэдний газарт ирүүлэх буй. 22 Тийн бөгөөд би тэднийг 
Израйлын уулсын дээр нэгэн улс болгох буй. Нэгэн хаан ч тэд бүгдээрийн 
хаан болох буй. Тэндээс тэд нь хоёр улс дахин үл болон хоёр 
эзэлгүүринд хэзээ ч үл хуваагдах буй. 23 Жич тэд нь хөргүүдээрээ 
хийгээд жигшүүрүүдээрээ ба хамаг хилэнцсээрээ биеэ жигшүүрт дахин үл 
болгох буй. Зүгээр би тэдний суудлуудын дотор тэдний хамаг үйлдсэн 
хилэнцсээс тэднийг аврах ариулах буй. Тийн бөгөөд тэд нь миний улс 
болох бөгөөд би тэдний бурхан болох буй. 24 Жич миний Давид боол нь 



тэдний хаан болох бөгөөд тэдэнд нэгэн хоньч болох буй. Бас тэд нь 
миний шүүврүүдээр яван, миний захиануудыг сахин бүтээх буй. 25 Тийн 
бөгөөд тэд нь миний Якув боолдоо өгсөн гэвэл, таны эцэг нарын хаашаа 
суусан газарт суух буй. Тийнхүү тэд хийгээд тэдний хөвгүүд ба тэдний 
хүүхдийн хүүхэд нь мөнх насаараа тэнд суух буй. Жич миний Давид боол 
нь мөнхөд тэдний ноён болох буй. 26 Бас би тэдэнтэй эвт тогтоолыг 
бүтээх буй. Тэр нь тэдэнд мөнх тогтоол болох буй. Жич би тэднийг 
суулгаж үлэмжлүүлэн, тэдний дунд миний ариун орныг мөнхөд байлгах 
буй. 27 Бас миний чицэр гэр тэдэнтэй байх буй. Үнэхээр би тэдний бурхан 
болох хийгээд тэд ч миний улс болох буй. 28 Тийн бөгөөд миний ариун 
орны тэдний дунд мөнхөд байх цагт улсууд нь Жахуа би Израйлыг ариун 
болгоно хэмээн мэдэх буй.  

Гучин наймдугаар бүлэг.  

1 Бас Жахуа нь надад ийн зарлиг болруун; 2 Хүн төрөлхтөөн! Мэхугийн 
газрын гэвэл, Мигших хийгээд Дуфины Күх тэргүүлэгч ноёдын тус нүүрээ 
байлган түүний тус форофидилж ийн өгүүл. 3 Жахуа эзнйи зралиг болсон 
нь ийн; Мана. Мигших хийгээд Дуфины Күх тэргүүлэгч ноён оо! Би чиний 
тус буй. 4 Бас би чамайг буцаж чиний жижүүрт гохыг оруулаад, чамайг 
хийгээд чиний бүхэл чуулган болсон морьд хийгээд морьт хүмүүсийг 
гаргах буй. Тэд бүгдээр сүрт хувцсаар хувцаслаад бамбай хийгээд халх 
ба бүгдээр илдийг барин их чуулган буй. 5 Бас тэдэнтэй Фирит хийгээд 
Кус ба Фуд хийгээд Ливи буй бөгөөд тэд бүгдээр бамбайт хийгээд дуулгат 
буй. 6 Хүмир хийгээд түүний хамаг чуулгад ба хойд зүгээс Дурарма 
хийгээд түүний хамаг чуулгад болох бөгөөд чамтай олон улс болох буй. 7 
Чи бэлэн атугай чиний хийгээд чамд цугласан бүхэл чуулган нь бэлэн 
ахуй болтугай! Тийн бөгөөд чи тэдэнд харуулч болтугай! 8 Чи олон 
өдрүүдийг хойно ууладын тус гэвэл, олон улсаас хураагдаад илдээс 
буцаагдсан газрын тус ирэх буй. Зүгээр тэр нь улсын дундаас авчирагдах 
бөгөөд тэд бүгдээр аюулгүйгээр чуух буй. 9 Чи хийгээд чамтай чиний 
хамаг чуулгад ба олон улс нь хуй салхи мэт гарч, газрыг бүрхэх үүл мэт 
болох буй. 10 Жахуа эзнйи зарлиг болсон нь ийн; мнууд нь чиний сэтгэлд 
орох бөгөөд, чи муу сэтгэлийг сэтгэх буй. 11 Тийнхүү чи ийн; би эс 
хүрээлэгдсэн хотодод газарт орж амраар хийгээд аюулгүйгээр суугчидад 
одох буй. Тэд бүгдээр хэрэмгүй хийгээд тэхгүй ба хаалгагүйгээр суудаг 
буй. 12 Би уулгыг олж олзыг аван хоосон агаад нутагт болсон ардын тус 
хийгээд улсуудаас хоригдсон улс гэвэл мал хийгаад агуурст болсон 
газрын дунд суугчидын улсын тус гараа эргүүлэхийн тул болой хэмээн 
өгүүлэх буй. 13 Шиба хийгээд Дидин ба Дэршисийн худалдагчид хийгээд 
түүний хамаг арслангууд нь чамд ийн; Чи уулгыг авахын тул ирсэн буюу. 



Чи олзыг авахын тул чуулганаа хураасан буюу. Мөнгө хийгээд алтыг 
аваачин, мал хийгээд эд агуурсыг авч их олзыг авахын тул ирэв үү 
хэмээн өгүүлэлдэх буй. 14 Тиймийн тул хүн төрөлхтөөн! Форофидлон 
Нүхэд ийн өгүүл. Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Миний Израйл 
улсын аюулгүйгээр суух өдөр, чи үл мэдэх буюу. 15 Тийнхүү чи хойд 
зүгийн орноосоо ирэх буй. Чи хийгээд олон улс гэвэл морьдыг унагч их 
чуулган хийгээд хүчит цэргүүд нь чамтай ирэлцэх буй 16 Тийн бөгөөд чи 
газрыг бүхээх үүл мэт миний Израйл улсын тус ирэх буй. Хойдох цагт би 
чамайг миний орны тус ирүүлэх буй. Тийнхүү Кус оо! Миний чамаар 
улсуудын нүдний өмнө ариунаар хөдөлгөгдөхөд тэд нь намайг мэдэх буй. 
17 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Би эртний цагаас миний Израйлын 
форофид нар болсон боолуудаар чиний учир зарлиг болсон биш үү? Эд 
форофид нар нь тэд өдрүүд хийгээд жилүүдэд миний чамайг тэдний тус 
ирүүлэхийг форофидлов. 18 Тийн бөгөөд тэр өдөр Косийн Израйлын 
газрын тус ирэхэд миний уур нь миний нүүрэнд орох буй хэмээн Жахуа 
эзэн нь зарлиг болно. 19 Би атаархлаараа хийгээд уурын галаараа 
зарлиг болон ийн; Үнэхээр тэр өдөр Израйлын оронд их чичрэл болох 
гэвэл, 20 Далайд байгч загасад хийгээд огторгуйгаар нисэгч шувууд 
хийгээд хээрийн ангууд хийгээд шороон дээр аталцагч хамаг хорхой ба 
газрын дээр байгч хүмүүс нь миний өмнө чичрэх бөгөөд уулс нь доошид 
хаягдах ба хавцгай газрууд нь унах бөгөөд аливаа хэрэм нь газар хүртэл 
цнах буй. 21 Жич би миний хамаг уулсаар түүний тус илдийг дуудах буй 
хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. Аливаа хүний илд нь түүний ах 
дүүгийн тус болох буй. 22 Бас би түүний тус халдварт өвчнөөр хийгээд 
цусаар шүүгээд, үерлэх бороо хийгээд их мөндөр ба гол хийгээд хүхрийг 
түүний дээр хийгээд түүний чуулгадын дээр ба түүнтэй байгч олон улсын 
дээр оруулах буй. 23 Тийн бөгөөд би бие егүүтгэн ариунаар үзүүлсэн 
олон улсын өмнө мэдэгдэх буй. Тийнхүү тэд нь намайг Жахуа мөн гэж 
мэдэх буй.  

Гучин есдүгээр бүлэг.  

1 Тиймийн тул хүн төрөлхтөөн! Кусийн төлөө форофидлон өгүүл. Жахуа 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Мана. Мишиг хийгээд Тувилийн Кус 
тэргүүлэгч ноён оо! Би чиний тус буй. 2 Бас би чамайг буцаан ирүүлж 
дагуулан хойт зүгээс гаргаад, Израйлын уулсад ирүүлэх буй. 3 Жич би 
чиний зүүн гараас чиний нумыг таслан, чиний баруун гараас сумнуудыг 
унагах буй. 4 Чи хийгээд чиний хамаг дээр чуулгад ба чамтай байгч улс 
нь Израйлын уулсын дээр унах буй. Бас би чамайг таслагдахын тул 
аливаа зүйлийн догшин шувуунуудад хийгээд хээрийн ангуудад өгөх буй. 
5 Чи хээрийн дээр унах буй. Тэр юуны тул гэвэл, би зарлиг болсон буй 



хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй. 6 Бас би Мэхугийн төлөө хийгээд 
далайн арлуудад аюулгүйгээр суугчдын төлөө нэг голыг илгээх буй. Тийн 
бөгөөд тэд нь намайг Жахуа мөн гэж мэдэх буй. 7 Бас би өөрийн Израйл 
улсын дунд өөрийн ариун нэрийг мэдүүлээд өөрийн ариун нэрийг дахин 
жигшүүрт л болгох буй. Тийн бөгөөд улсууд нь намайг Израйлын ариун 
Жахуа мөн гэж мэдэх буй. 8 Мана. Энэ нь бүтэж үйлдэгдэх буй. Энэ нь 
миний зарлиг болсон өдөр мөн гэж Жахуа эзэн зарлиг болмуй. 9 Тийн 
бөгөөд Израйлын балгадад суугчид нь гаран, цэргийн зэвсэг гэвэл 
халхнууд хийгээд бамбайнууд ба нум хийгээд сум ба хаягдах ширээ 
хийгээд жаднуудыг долоон жилийн туршаар түлэх буй. 10 Тийн ахуйд тэд 
нь хээрээс модыг үл аван, ойгоос үл цавчих буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэд 
нь зэвсгүүдийг галаар түлээд, тэднийг таслагчдыг таслан тоногчдыг тонох 
буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй. 11 Тийн бөгөөд тэр өдөр би 
Израйлын дотор далайн зүүн этгээдэд байгч аялагчдын бэлийг болгох 
газар болгоод Когт өгсү. Тийн бөгөөд тэр нь аялагчдын хамрыг бөглүүлэх 
бөгөөд тэнд тэд нь Ког хийгээд түүний чуулганыг болгох буй. Тийнхүү тэд 
нь түүнийг Хамун Кргийн бэл хэмээн нэрийдэх буй. 12 Жич Израйлын гэр 
нь газрыг арилгахын тул тэднийг долоон сарын туршаар булж, байх буй. 
13 Тийнхүү газрын хамаг улс нь тэднийг булах бөгөөд тэр нь миний цог 
жавхлант болох цагт тэдний тул алдар болох буй хэмээн Жахуа эзэн нь 
зарлиг болмуй. 14 Бас тэд нь үргэлжид газраар алсдуудагдахын тул 
хийгээд тэр газрын дээр байгчдыг булж, газрыг арилгахын тул хөдөлгөгч 
хүмүүсийг тогтоох буй. Тэд нь долоон сарын эцэст бэдрэх буй. 15 Тийн 
бөгөөд газраар алслагдагчид нь хүний ясыг үзэхдээ ясны дээр тэмдгийг 
тавих буй. Тийн бээр булагчид нь түүнийг Хамун Когийн бэлд булах буй. 
16 Бас тэрхүү балгас нь Хамуна хэмээн нэрийдэгдэх буй. Тэр мэтээр тэд 
нь газрыг арилгах буй. 17 Бас хүн төрөлхтөөн! Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Аливаа жигүүрт шувууд хийгээд хээрийн аливаа анд ийн 
өгүүл. Хуралцаж ирэгтүн! Аливаа зүгээс хуралцаж миний таны тул 
өргөсөн тахилд гэвэл Израйлын уулсын дээр их тахилд ирэгтүн! Та махыг 
идэн, цус уух буй. 18 Та хүчтэний махыг идэн газрын ноёдын хийгээд 
хамаг Башагийн шахмал хуцад ба бухас хийгээд тэхнүүдийн цусыг уух 
буй. 19 Тийн бөгөөд та миний танд тахьсан тахилаас өөхийг цадтал идэх 
бөгөөд согттол цусыг уух буй. 20 Тэр мэтээр та миний ширээнд морьд 
хийгээд тэднийг унагчид ба хүчтэн хийгээд хамаг цэргүүдээр цадах буй 
гэж Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй. 21 Тийн бөгөөд би өөрийн цог 
жавхланг улсуудын дунд байлгах бөгөөд хамаг улсууд нь миний үйлдсэн 
шүүвэр хийгээд миний тэдний дээр тавьсан мутрыг үзэх буй. 22 Тийн 
бөгөөд Израйлын гэр нь тэр өдрөөс хойно намайг тэдний эзэн мөн гэж 
мэдэх буй. 23 Бас Израйлын гэр нь өөрийн хилэнцийн учир олз 
болгогдсон буй хэмээн улсууд нь мэдэх буй. Тэдний миний төлөө нүглийг 



үйлдсэний тул би тэднээс нүүрээ нуун, тэднийг дайснуудын гарт өгсөн 
бөлгөө. Тийнхүү тэд нь илдээр тун алагдав. 24 Би тэдний жигшүүр 
хийгээд хилэнцсийн ёсоор тэдэнд үйлдэж тэднээс нүүрээ нуув. 25 
Тиймийн тул Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Эдүгээ би Якувын олз 
бологсдыг буцаан, Израйлын бүхэл гэрийг өршөөж, өөрийн ариун нэрийн 
тул атаархалт болох буй. 26 Тэд нь өөрийн миний төлөө үйлдсэн хамаг 
хилэнцээ даасны хойно гэвэл, 27 Миний тэдний улсуудаас буцааж тэдний 
дайснуудын газруудаас хурааж, олон улсуудын өмнө тэднээр ариунаар 
үзүүлэгдэх цагт, 28 Тэр цагт тэд нь намайг тэдний Жахуа эзэн мөн гэж 
мэдэх буй. Би тэднийг улсуудад олз болгон явуулав. Жич би тэднийг 
тэдний оронд хураагаад тэднээс нэгийг ч тэнд эс орхисон буй. 29 Бас би 
өөрийн тодотголыг Израйлын гэрийн дээр гаргахдаа нүүрээ тэднээс 
дахин үл нуух буй гэж Жахуа эзэн нь зарлиг болмуй.  

Дөчдүгээр бүлэг.  

1 Бидний олз блогогдсон цагийн хорин тавдугаар жилд жилийн анхны 
сарын аравдугаар өдөр гэвэл, балгасны таслагдсанаас хойно арван 
дөрөвдүгээр жилд тэр өдөр Жахуагийн мутар нь миний дээр болоод 
намайг тэнд ирүүлэв. 2 Бурхан нь өөрийн үзэгдлүүдээр намайг Израйлын 
газарт ирүүлээд маш өндөр уулын дээр тавив. Түүний дэргэд өмнөх зүгт 
нэгэн балгасны хэв байсан буй. 3 Тийн бөгөөд түүний намайг тэнд 
ирүүлсэнд Мана. Тэнд нэгэн хүн бөлгөө. Түүнийг үзэхэд зэстэй адил 
бөлгөө. Тэр нь гартаа нэгэн олсон аргамж хийгээд хэмжих хулсыг барьж 
хаалганы дэргэд байв. 4 Тийн бөгөөд тэр хүн нь надад ийн өгүүлрүүн; Хүн 
төрөлхтөөн! Нүдээрээ ширтэн, чихээрээ сонсон, миний чамд хамаг 
үзүүлэхийг зүрхээрээ санан үйлд. Тэр юуны тул гэвэл, миний тэднийг 
чамд үзүүлэхийн тул чи энд ирүүлэгдэв. Хамаг үзэхээ Израйлын гэрт 
мэдүүлэн үйлд. 5 Тийн бөгөөд Мана. Гэрийн гадна тойрогч хэрэн бөлгөө. 
Бас тэр хүний гарт хэмжих хулс авай. Түүний урт нь тохойгоор 
хэмжигдвэл, зургаан тохой нэг алгын төдий бөлгөө. Тийнхүү тэр нь тэр 
үүдэлгэний өргөнийг нэг хулс хийгээд өндрийг нэгэн хулс болгон хэмжив. 
6 Тэндээс тэр нь зүүн зүгт харагч хаалганд хүрээд, түүний гишгүүрээр 
гаргаад, хаалганы дээрх босгыг хэмжив. Түүний өргөн нь нэг хулс бөлгөө. 
Хаалганы нөгөө босгоны өргөн ч нэгэн хулс бөлгөө. 7 Жич аливаа бага 
тасгийн урт нь нэгэн хулс хийгээд өргөн нь нэгэн хулс бөлгөө. Жич бага 
тасгийн хооронд таван тохой бөгөөд хаалганы хүрээний дотор байгч 
хаалганы босго нь нэгэн хулс бөлгөө. 8 Бас түүний хаалганы хүрээний 
дотрыг хэмжихэд нэгэн хулс болов. 9 Тэндээс тэр нь хаалганы хүрт 
хэмжив. Тэр нь найман тохой хийгээд түүний баганаас нь хоёр тохой 
бөлгөө. Хаалганы хүрээ нь дотор бөлгөө. 10 Бас хаалганы бага тасгууд 



нь зүүн зүгээр наад этгээдэд гурав болоод цаад этгээдэд гурван ч бөлгөө. 
Эд гурав нь ганц хэмжээнд бөлгөө. Баганас нь наад этгээд хийгээд цаад 
этгээдэд ганц хэмжээтэй бөлгөө. 11 Бас тэр нь хаалганд орох орныг 
хэмжихэд өргөн нь арван тохой бөлгөө. Хаалганы урт нь арван гурван 
тохой бөлгөө. 12 Бас бага тасгуудын өмнө байсан хязгаар нь наад этгээд 
нэгэн тохой хийгээд цаад этгээдэд хязгаар нь нэгэн тохой бөлгөө. Бас 
бага тасгууд нь наад этгээдэд зургаан тохой бөлгөө. 13 Тэндээс тэр нь 
хаалгыг нэгэн бага тасгийн оройгоос нөгөөгийн орой хүртэл хэмжив. 
Өргөн нь үүд үүдний тус хорин таван тохой бөлгөө. 14 Бас тэр нь 
баганасыг хаалганы тойрогч хүрээний багана хүртэл хэмжээд жаран 
тохой бөлгөө. 15 Бас орох хаалганы өмнөөс дотоод хаалганы өмнө 
хүртэл тавин тохой бөлгөө. 16 Бас бага тасгуудад хийгээд баганаст 
хаалганы дотор нарийн цонхнууд бөлгөө. Бас орох ордод тойронд дотор 
цонхнууд бөлгөө. Бас аливаа баганын дээр дал модод бөлгөө. 17 Тийн 
бөгөөд тэр нь намайг гадаад хүрээнд ирүүлээд, Мана. тасгууд хийгээд 
харшинд чулуун дэвсгэр хаана ч бөлгөө. Тэр чулуун дэвсгэрийн дээр 
гучин тасаг бөлгөө. 18 Тийн бөгөөд хаалгадын этгээдийн дэргэд чулуун 
дэвсгэр нь хаалганы уртаар доорх чулуун дэвсгэр бөлгөө. 19 Бас тэр нь 
доорх хаалганы өмнөх зүгээс дотоод харшийн өмнөх зүгийн өргөнийг 
гадаадаар хэмжив. Тийнхүү зүүн хийгээд хойт зүгт байгч гадаад харшийн 
хаалганы урт хийгээд өргөнийг хэмжив. Бас түүнйи бага тасгууд нь наад 
этгээдэд гурав хийгээд цаад этгээдэд гурав бөлгөө. Бас түүний баганас 
хийгээд орох орд нь бусад хаалганы хэмжээтэй адил авай. Урт нь тавин 
тохой хийгээд өргөн нь хорин таван тохой бөлгөө. 22 Бас тэдний 
цонхнууд хийгээд орох орд ба дал модод нь зүүн зүгт байгч хаалганы 
хэмжээтэй адил бөлгөө. Түүнд долоон гишгүүрээр гардаг бөлгөө. Түүний 
орох орд нь өмнө бөлгөө. 23 Бас дотоод харшийн нэгэн хаалга нь хойт 
зүгийн хаалганы тус болоод, зүүн зүгт байгч мэт бөлгөө. Бас хаалганаас 
хаалга хүртэл хэмжигдэхэд зуун тохой бөлгөө. 24 Тэндээс тэр нь намайг 
өмнөх зүгт ирүүлэв. Тийнхүү Мана. өмнөх зүгт хаалга бөлгөө. Тийнхүү тэр 
хүн нь түүний баганас хийгээд орох ордыг эдний хэмжээгээр хэмжив. 25 
Жич түүний дотор хийгээд түүний тойрох орох ордын дотор тэд 
цонхнуудтай адил цонхнууд бөлгөө. Урт нь тавин тохой хийгээд өргөн нь 
хорин таван тохой бөлгөө. 26 Жич түүнд гарахын тул долоон гишгүүр 
хийгээд тэдний орох орд нь тэдний өмнө бөлгөө. Бас түүний баганасын 
дээр наад этгээдэд нэг дал мод хийгээд цаад этгээдэд нэгэн бөлгөө. 27 
Жич дотоод харшийн өмнөх зүгт хаалга бөлгөө. Бас хаалганаас хаалга 
хүртэл өмнөх зүгээр хэмжихэд зуун тохой бөлгөө. 28 Тийн бөгөөд тэр нь 
намайг дотоод харшид өмнөх хаалгаар авчраад, өмнөх хаалгыг эд 
хэмжээнүүдээр хэмжив. 29 Бас түүний тасгууд хийгээд баганас ба орох 
орд нь тэднээр хэмжээнүүдийн ёсооор бөлгөө. Түүнд хийгээд түүний орох 



ордод тойрогч цонхнууд бөлгөө. Урт нь тавин тохой хийгээд өргөн нь 
хорин таван тохой бөлгөө. 30 Бас тойрогч орох ордын урт нь хорин таван 
тохой хийгээд өргөн нь таван тохой бөлгөө. 31 Тийн бөгөөд түүний орох 
орд нь гадаад харшийн зүгт бөлгөө. Түүний баганасын дээр дал мод 
хийгээд түүнд гарахын тул найман гишгүүр бөлгөө. 32 Тэндээс тэр нь 
намайг дотоод харшийн зүгт ирүүлээд, хаалгыг эдгээр хэмжээнүүдээр 
хэмжив. 33 Тийнхүү түүний бага тасгууд хийгээд баганас ба орох орд нь 
эдгээр хэмжээнүүдээр ёсоор бөлгөө. Бас түүнд хийгээд орох ордод 
тойрогч цонхнууд бөлгөө. Урт нь тавин тохой хийгээд өргөн нь хорин 
таван тохой бөлгөө. 34 Тийн бөгөөд түүний орох орд нь гадаад харшийн 
зүгт байсан түүний баганасын дээр наад хийгээд цаад этгээдэд дал 
модод хийгээд түүнд гарахын тул найман гишгүүр бөлгөө. 35 Жич тэр нь 
намайг хойт хаалганд ирүүлээд, түүнийг хийгээд түүний бага тасгууд ба 
баганас хийгээд орох ордыг эдгээр хэмжээнүүдээр хэмжив. 36 Түүнд 
тойрогч цонхнуудын урт нь тавин тохой хийгээд өргөн нь хорин таван 
тохой бөлгөө. 37 Тийн бөгөөд түүний баганас нь гадаад харшийн зүгт 
байсан бөгөөд түүний баганасын дээр наад хийгээд цаад этгээдэд дал 
модод байсан бөгөөд түүнд гарахын тул найман гишгүүр бөлгөө. 38 Бас 
тасгууд хийгээд түүний орох орд нь хаалагдын баганасын дэргэд бөлгөө. 
Тэд шатаалт тахилыг угаадаг бөлгөө. 39 Тийн бөгөөд хаалганы орох 
оронд наад этгээдэд хоёр ширээ байсан бөгөөд цаад этгээдэд хоёр 
ширээ бөлгөө. Тэдний дээр шатаалт тахил хийгээд нүглийн тул тахил ба 
буруугийн тул тахилыг алдаг бөлгөө. 40 Жич гадаад этгээд хойд 
хаалганы босгоны гарах оронд хоёр ширээ байсан бөгөөд нөгөө этгээдэд 
хаалагны босгоны дэргэд хоёр ширээ ч бөлгөө. 41 Хаалганы наад 
этгээдэд дөрвөн ширээ байсан бөгөөд чанад этгээдэд дөрвөн ширээ 
байсан гэвэл найман бөлгөө. Тэдний дээр тахил нь алагддаг бөлгөө. 42 
Тийнхүү шатаалт тахилын тул дөрвөн ширээ нь цавчмал чулуу бөлгөө. 
Тэдний урт нь нэг тохой хагас хийгээд өргөн нь нэг тохой хагас ба, өндөр 
нь нэг тохой бөлгөө. Жич тэдний дээр шатаалт тахилууд хийгэд бус 
тахилуудыг алах зэвсгүүд нь тавигддаг бөлгөө. 43 Бас нэг алгын төдий 
өргөн зах нь дотор тайрч байсан бөгөөд, тахилын мах нь ширээдийн дээр 
бөлгөө. 44 Тийн бөгөөд дотоод хаалганы гадна хойд хаалганы дэргэд 
байгч дотоод харшинд дуулагчдын тасгууд авай. Тэд нь өмнөх зүгт гарав. 
Нэг нь зүүн зүгийн этгээдэд болоод хойд зүгт гарав. 45 Тийн бөгөөд тэр 
нь надад ийн өгүүлрүүн; Энэ өмнөх зүгт харагч тасаг нь гэрийг сахигч лам 
нарын тул болой. 46 Бас хойд зүгт гарагч тасаг нь тахилын ширээг сахигч 
лам нарын тул болой. Эд гэвэл, Ливийн хөвгүүдээс болсон Зэдугын 
хөвгүүд нь Жахуагийн ойр ирж, түүнд үйлчлэгчид буй хэмээв. 47 Тийн 
бөгөөд тэр нь хүрээг хэмжив. Түүний урт нь зуун тохой хийгээд, өргөн нь 
зуун тохой болоод дэвгэр бөлгөө. Тахилын ширээ нь сүмийн өмнө бөлгөө. 



48 Тийн бөгөөд тэр нь намайг сүмийн орох оронд ирүүлээд орох орны 
баганыг хэмжив. Тэр нь янд этгээдэд таван тохой хийгээд чанад этгээдэд 
таван тохой бөлгөө. Хаалганы өргөн нь янд этгээдэд гурван тохой 
хийгээд чанад этгээдэд гурван тохой бөлгөө. 49 Орох орныг урт нь хорин 
тохой хийгээд өргөн нь арван нэгэн тохой бөлгөө. Түүнд гишгүүрээр 
гарав. Бас босгоны дэргэд баганас бөлгөө. Янд этгээдэд нэг хийгээд 
чанад этгээдэд нэг бөлгөө.  

Дөчин нэгдүгээр бүлэг  

1 Жич тэр нь намайг сүмд ирүүлээд, баганасыг хэмжив. Тэдний янд 
этгээдэд өрсөн зургаан тохой хийгээд чанад этгээдэд зургаан тохой 
болоод цацар гэрийн өргөн мэт бөлгөө. 2 Бас үүдний өргөн нь арван 
тохой байсан бөгөөд үүдний хоёр этгээд гэвэл, чнд этгээд нь таван тохой 
байсан бөгөөд чанад этгээд ч таван тохой бөлгөө. Бас тэр нь түүний 
уртыг хэмжив. Урт нь дөчин тохой байсан бөгөөд, өргөн нь хорин тохой 
бөлгөө. 3 Тийн бөгөөд тэр нь дотор ороод үүдний баганыг хэмжив. Багана 
нь хоёр тохой байсан бөгөөд үүд нь зургаан тохой байсан ба үүдний 
өргөн нь долоон тохой бөлгөө. 4 Бас тэр нь уртыг хэмжив. Урт нь хорин 
тохой хийгээд сүмийн өмнө өргөн нь хорин тохой бөлгөө. Бас тэр нь 
надад ийн; Энэ нь маш ариун орон буй хэмээн өгүүлэв. 5 Тэндээс тэр нь 
гэрийн хэрмийг хэмжив. Тэр нь зургаан тохой бөлгөө. Гэрийг тойрогч 
аливаа этгээдийн тасагийн өргөн нь дөрвөн тохой бөлгөө. 6 Бас 
этгээдийн тасагуудын нэг ихийн дээр гурван давхарлаг болоод хучин 
хучин бөлгөө. Бас тэд тасгууд нь батлагдахын тул этгээдийн тасгуудын 
тул болон гэрийн дэргэд байгч хэрэмд оров. Зүгээр тдэ нь гэрийн хэрэмд 
эс батлагдав. 7 Тийн бөгөөд этгээдийн тасгууд нь нэмж тойрон дээш 
гарав гэвэл, тэд нь хэрмийг тойрохоор дээшид өргөнөөр нэмэгдэв. Гэрийн 
өргөн нь дээш илүү болоод доорх давхарлагаас аван, дундахь хийгээд 
дээрх хүртэл улмаар уужим буй. 8 Жич би гэрийн өргөнийг тойрч үзэв. 
Этгээдийн тасгуудын суурь нь зургаан тохойт бүхэл хулс бөлгөө. 9 
Этгээдийн тасгийн хэрмийн зузаан нь гадаадаар таван тохой байсан 
бөгөөд үлдсэн газар нь гэрийн этгээдийн тасгуудын газар бөлгөө. 10 
Тасгуудын хооронд гэрийн хаана ч хорин тохой өргөн бөлгөө. 11 Тийн 
бөгөөд этгээдийн тасгуудын үүдэн нь үлэгсэн газрын зүгээр байсан 
бөгөөд, нэг үүд нь хойд зүгт байсан бөгөөд нөгөө үүд нь өмнөх зүгт 
бөлгөө. Тийнхүү үлдсэн газрын өргөн нь хаана ч таван тохой бөлгөө. 12 
Жич баруун зүгт жаран тохой бөлгөө. 13 Тийн бөгөөд түүний гэрийн уртыг 
хэмжихэд урт нь зуун тохой байсан гэвэл, тусгаар газар хийгээд үүдлэг ба 
түүний хэрмүүдийн уртыг хэмжив Урт нь зуун тохой бөлгөө. 14 Бас гэрийн 
өмнөх зүгийн өргөн хийгээд зүүн зүгийн тусгаар газрыг хэмжив. Тэд нь 



зуун тохой бөлгөө. 15 Бас тэр нь тусгаар газрын өмнө байгч үүдэлгэ 
хийгээд түүний хойд ба янд хийгээд чанад этгээдэд байгч тойрогч өндөр 
замуудыг хэмжив. Хэмжүүр нь зуун тохой бөлгөө. Бас дотоод сүм хийгээд 
харшийн тасгүүдыг хэмжив. 16 Үүдний мужис хийгээд наран цонхнууд ба 
үүдний тус байгч гурван давхар өндөр замууд нь газраас цонхнууд хүртэл 
хаана ч модоор бүрхэгдсэн бөгөөд, цонхнууд ч бүрхэгдэв гэвэл, 17 
Түүний дээш газар хийгээд дотоод хүртэл ба гадаад хийгээд хамаг 
хэрмийн дотоод ба гадаад ч хэмжээгээр бүрхэгдэв 18 Бас тэр нь 
Хирувууд хийгээд дал мододоор бүрхэгдэв. Хашаад Хирувын хооронд нэг 
дал мод бөлгөө. Тус бүр Хирув нь хоёр нүүрт бөлгөө. 19 Тэр мэтээр нэг 
зүгт хүний нүүр нь дал модны байсан бөгөөд, нөгөө зүгт арсланы нүүр нь 
дал модны тус байсан буй. Тэр мэтээр бүхэл гэрийн аливаа зүгт 
бүтээгдсэн бөлгөө. 20 Газраас үүдний дээрх зүг хүртэл Кирувууд хийгээд 
дал модод нь сүмийн хэрэмд бүтээгдсэн бөлгөө. 21 Сүмийн баганас 
хийгээд ариун орны өмнөх зүг нь давхар бөлгөө. Нэгний байдал 
нөгөөгийн байдалд адил бөлгөө. 22 Тахилын модон ширээний өндөр нь 
гурван тохой хийгээд урт нь хоёр тохой бөлгөө. Түүний өнцгүүд хийгээд 
урт ба этгээд нь мод бөлгөө. Тийн бөгөөд тэр нь надад ийн; Энэ нь 
Жахуагийн өмнө байгч ширээ буй хэмээн өгүүлэв. 23 Жич сүм хийгээд 
ариун оронд хоёр үүд бөлгөө. 24 Эд хоёр үүд нь хоёр хагаст гэвэл, эргэгч 
хагаст бөлгөө. Нэг үүдэнд хоёр хагас байсан бөлгөө. Нөгөөд хоёр хагас 
бөлгөө. 25 Бас хэрмүүдийн дээр бүтээгдсэн мэт түүнчлэн тэдний дээр 
хийгээд, сүмийн үүдийн дээр Хирувууд хийгээд дал модод нь бүтээгдсэн 
бөлгөө. 26 Бас янд чанад этгээдэд хийгээд орох орны этгээдэд ба гэрийн 
этгээдийн тасгуудад наран цонхнууд хийгээд дал модод бөлгөө. Бас 
зузаан хавтгай модод бөлгөө.  

Дөчин хоёрдугаар бүлэг.  

1 Тэндээс тэр нь гадаад харшид хойд зүгийн замаар намайг ирүүлж 
тусгаар орны өмнө хийгээд хойд зүгийн үүдэлгэний өмнө байгч тасгуудад 
ирүүлэв. 2 Түүний урт нь хойд хаалганы өмнө зуун тохой хийгээд өргөн нь 
тавин тохой бөлгөө. 3 Дотоод харшны өмнө хийгээд гадаад харшийн 
чулуун дэвсгэрийн өмнө нэг этгээдийн байшингууд нь бус этгээдийн 
байшингуудын тус бөлгөө. 4 Бас тасгуудын өмнө дотоод зүгт арван 
тохойн төдий өргөн харгуй хийгээд нэг тохойт зам бөлгөө. Тэдний үүд нь 
хойд зүгт бөлгөө. 5 Тийнхүү дээрх тасгууд нь богино бөлгөө. Тэр юуны 
тул гэвэл, өндөр тойрогч замууд нь байшингийн доор хийгээд дунд 
говьиос их автав. 6 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь гурван давхар боловч 
харшуудын баганас мэт баганат бус бөлгөө. Тиймийн тул байшин нь доор 
хийгээд дундаас ихэд хавчигдсан бөлгөө. 7 Тийн бөгөөд гадаад харшийн 



дэргэд байгч тасгуудын тул хийгээд тасгуудын өмнөх зүгийн гадаад 
харшийн дэргэд байгч хэрмийн урт нь тавин тохой бөлгөө. 8 Тэр юуны тул 
гэвэл, гадаад харшинд байгч тасгуудын урт нь тавин тохой бөлгөө. Бас 
сүмийн өмнө зуун тохой бөлгөө. 9 Тийн бөгөөд эд тасгуудын орноос 
тэдэнд гадаад харшинаас одорх замаар зүүн зүгт орох бөлгөө. 10 Зүүн 
зүгийн дэргэд тусгаар орны тус хийгээд байшингийн тус байгч харшины 
хэрмийн зузааны дотор тасгууд бөлгөө. 11 Тийн бөгөөд тэдний өмнө 
байгч зам нь хойд зүгт байсан тасгуудын байдалтай уртаар хийгээд 
өргөнөөр адил бөлгөө. Жич тэдний хамаг харгуй газад нь тэдний 
хөвүүдээр хийгээд тэдний үүдний ёсоор бөлгөө. 12 Тэр юуны тул гэвэл, 
өмнөх зүгт байсан тасгуудын ёсоор тэднээр орох зүүн зүгийн эхэнд 
хэрмийн өмнө байгч замд үүдэн бөлгөө. 13 Тийн бөгөөд тэр нь надад ийн; 
Тусгаар орны өмнө байгч хойд тасгуудын хийгээд өмнөх тасгууд нь ариун 
тасгууд буй. Тэд Жахуад ойртогч лам нар нь маш ариун юмнуудыг идэх 
бөгөөд тэнд маш ариун юмнууд гэвэл, талхан тахил хийгээд нүглийн тул 
тахил ба буруугийн тул тахилыг тэнд тавих буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэр 
орон нь ариун буй. 14 Лам нар нь тэнд орохдоо ариун оронд гадаад 
харшинд үл гаран, үйлчлэх цагт хувцдаа тэнд тавих буй. Тэр юуны тул 
гэвэл, тэд нь ариун буй. Тийнхүү тэд нь бус хувцдаа өмсөж улсын оронд 
ойртох буй хэмээн өгүүлэв. 15 Тийн бөгөөд тэр нь дотоод гэрийг хэмжиж 
дуусгаад, намайг зүүн зүг тийш хаалганд ирүүлээд түүнийг хаана ч 
хэмжив. 16 тэр нь зүүн зүгт хэмжихдээ, хэмжигч хулс болсон хулсаар зуун 
хулсыг тойрон хэмжив. 17 Тэр нь хойт зүгт хэмжихдээ, хэмжигч хулсаар 
таван зуун хулсыг тойрон хэмжив. 18 Тэр нь өмнөх зүгт хэмжихдээ, 
хэмжигч хулсаар таван зуун хулсыг хэмжив. 19 Тэр нь баруун зүгт эргээд 
хэмжигч хулсаар таван зуун хулсыг хэмжив. 20 Тэр нь дөрвөн зүгээр 
түүнийг хэмжив. Түүний хэрмийн урт нь таван зуун хулс хийгээд өргөн нь 
таван зуун хулс бөлгөө. Тэр хэрэм нь ариун орон хийгээд ариун бус орон 
хоёрын хооронд таслахын тул бөлгөө.  

Дөчин гуравдугаар бүлэг.  

1 Тэндээс тэр нь намайг зүүн зүгийн хаалганд ирүүлэв. 2 Тийнхүү Мана. 
Израйлын бурхны цог жавхлан нь зүүн зүгээс ирэв. Түүний дуу нь олон 
уснуудын чимээ мэт бөлгөө. Бас дэлхий нь түүний цог жавлхангаа 
гэгээрэв. 3 Тийн бөгөөд миний үзсэн үзэгдлийн байдал нь миний 
балгасны эвдрэхийг мэдүүлэхийн тул ирэхдээ үзсэн үзэгдэл мэт бөлгөө. 
Үзэгдэл нь миний Кивэр голын дэргэд үзсэн үзэгдэл мэт бөлгөө. Тийн 
бөгөөд би нүүрээрээ хөсөр унав. 4 Тийн бөгөөд Жахуагийн цог жавхлан 
нь зүүн зүг тийш харагч хаалганы замаар гэрт оров. 5 Тийн бөгөөд 
тодотгол нь намайг дээшээ өргөгдөн дотоод харшид оруулав. Тийнхүү 



Мана. Жахуагийн цог жавхлан нь гэрийг дүүргэв. 6 Бас би гэрээс нэгний 
надад өгүүлэхийг сонсов. Бас тэрхүү хүн нь миний дэргэд байгаад надад 
ийн зарлиг болруун; 7 Хүн төрөлхтөөн! Энэ нь миний ширээний орон 
болон миний хөлийн улны орон мөн буй. Энд би Израйлын хөвгүүдийн 
дунд мөнхөд байх буй. Израйлын гэр хийгээд тэдний хаад нь 
тачьяангуйгаараа хийгээд хаадын хүүрүүдээрээ өөрийн өндөр ордын 
дотор миний ариуныг дахин үл доромжлох гэвэл, 8 өөрийн гэрийн босгыг 
миний гэрийн босгоны дэргэд тавин, өөрийн баганыг миний баганасын 
дэргэд тавин, тэдний хоёрын хооронд байсан хэрмийг тавьснаар үл 
доромжлох буй. Тэд нь үйлдсэн жигшүртнүүдээрээ миний ариун нэрийг 
ариун бус облгов. Тиймийн тул би тэднийг хилэнгээрээ хоосруулав. 9 
Эдүгээ тэд нь өөрийн тачьяангуй хийээд өөрийн хаадын хүүрүүдийг 
надаас холдуулах болтугай! Тийн болбол би тэдний дунд мөнхөд байх 
буй. 10 Хүн төрөлхтөөн! Израйлын гэрт энэхүү гэрийг үзвэл, тийнхүү тдэ 
нь өөрийн хилэнцсийн учир ичээд хэвийг хэмжих болтугай! 11 Тийн 
бөгөөд хэрвээ тэд нь өөрийн хамаг үйлдсэний учир ичих бөгөөд тэр 
гэрийн төлөв хийгээд хэв ба түүний харгуй газрууд хийгээд орох газрууд 
ба түүний хамаг төлөвүүд ба хамаг захианууд ба түүний хамаг 
тогтоолуудыг тэдэнд үзүүлээд, тэдний түүний хамаг төлөв хийгээд хамаг 
тогтоолуудыг сахин бүтээхийн тул тэдний өмнө бичин үйлд. 12 Энэ нь 
гэрийн тогтоол буй. Түүний аливаа зүгийн хязгаар нь уулын дээр маш 
ариун болох буй. Мана. Тэр нь гэрийн тогтоол буй. 13 Бас тохойгоор 
хэмжигдсэн тахилын ширээний хэмжээ энэ буй гэвэл, тус бүр тохой нь 
нэгэн тохой болон нэгэн алгын төдий буй. Тийнхүү ёроолын өндөр нь 
нэгэн тохой хийгээд өргөн нь нэгэ тохой ба түүний хязгаарын тойрогч зах 
нь нэгэн сөөм болох буй. Энэ нь тахилын ширээний орой буй. 14 Тийн 
бөгөөд газрын дээр ёроолоос доторх зах хүртэл хоёр тохой хийгээд өргөн 
нь нэгэн тохой болох буй. Бас бага захаас их зах хүртэл дөрвөн тохой 
хийгээд өргөн нь нэгэн тохой болох буй. 15 Энэ мэтээр тахилын ширээ нь 
дөрвөн тохой болох, бас захаас дээшээ дөрвөн эвэр болох буй. 16 Жич 
тахилын ширээний урт нь арван хоёр тохой хийгээд өргөн нь арван хоёр 
тохой болох буй. 17 Жич хязгаарын урт нь арван дөрвөн тохой болох буй. 
Тийнхүү түүний тойрогч зах нь хагас тохой болох бөгөөд түүний ёроол 
тойрохоор нэгэн болох ба түүниий гишгүрүд нь зүүн зүгт харах буй. 18 
Жич тэр нь надад ийн зарлиг болруун; Хүн төрөлхтөөн! Жахуа эзний 
зарлиг болсон нь ийн; Эд нь тахилын ширээний захианууд буй гэвэл, 
түүнийг бүтээх өдөр түүний дээр шатаалт тахилуудыг өргөхийн тул 
хийгээд цусыг сүрчихийн тул болох буй. 19 Бас Жахуа эзний зарлиг 
болсон нь ийн; Надад үйлчлэхийн тул ойртогч Задугийн үрсээс лам нар 
болсон Ливийн төрлүүдэд нүглийн тул тахил болгохын тул шарыг өгөн 
үйлд. 20 Тийнхүү түүний цуснаас аваад түүний дөрвөн эврийн дээр 



хийгээд захын дөрвөн өнцгийн дээр ба тойрогч захын дээр тавин үйлд. 
Тэр мэтээр түүнийг арилгаж ариун болгон үйлд. 21 Бас нүглийн тул тахил 
болсон шарыг аваад гэрийн тогтоогдсон оронд ариун орноос цаана 
шаьаан үйлд. 22 Тийн бөгөөд хоёрдугаар өдөр ямаадаас нэгэн имгүй 
ишгийг нүглийн тул тахил болгож өргөн үйлд. Бас тэр нь тахилын ширээг 
шараар арилгасан мэт түүнчлэн арилгах болтугай! 23 Арилгах дуусгахад 
имгүй шар хийгээд сүргээс зэмгүй хуцыг өргөн үйлд. 24 Тийн бөгөөд 
тэднийг Жахуагийн өмнө өргөн үйлд. Бас лам нар нь тэдний дээр давсыг 
хаяж Жахуал шатаалт тахил болгож өргөх болтугай! 25 Долоон өдрийн 
турш өдөр бүрт нэг дэгэн нүглийн тул тахил бэлдэн үйлд. Жич тэд нь шар 
хийгээд сүргээс имгүй засаагүй хуцыг бэлтгэх болтугай! 26 Тэд нь долоон 
өдрийн турш тахилын ширээг арилгаж зургаа болгон шинэтгэх болтугай! 
27 Тийн бөгөөд эдгээр өдрүүдийн дууссанд наймдугаар өдөр хийгээд 
түүнээс хойно лам нар нь тахилын ширээний дээр таны шатаалт 
тахилууд хийгээд эвийн тул тахилуудыг өргөх болтугай! Тийнхүү би таныг 
таалж авах буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно.  

Дөчин дөрөвдүгээр бүлэг.  

1 Тэндээс тэр нь зүүн зүгийн тийш гарагч ариун орны хаалганы замаар 
намайг буцаав. Тийнхүү тэр хаалга нь хаагдсан бөлгөө. 2 Тэнд Жахуа нь 
надад зарлиг болруун; Энэ хаалга нь хаагдаад үл нээгдэх буй. Хүн ч 
түүгээр орох буй. Тэр юуны тул гэвэл, Израйлын Жахуа бурхан нь түүгээр 
оров. Тиймийн тул тэр нь хаагдах буй. 3 Тэр хаалга нь ноёны тул буй. 
Ноён нь түүний дотор Жахуагий өмнө идээг идэхийн тул суух буй. Тэр нь 
тэр хаалганд орох орны замаар орж, түүний замаар ч гарах буй. 4 хэмээн 
зарлиг болоод намайг хойд хаалганы замаар гэрийн өмнө авчрав. 
Тийнхүү миний үзэхэд Мана. Жахуагийн цог жавхлан нь Жахуагийн гэрийг 
дүүргэв. Тийн бөгөөд би нүүрээрээ хөсөр унав. 5 Тийнхүү Жахуа нь надад 
зарлиг боруун; Хүн төрөлхтөөн! Миний чамд Жахуагийн гэрийн 
захиануудын учир хийгээд түүний хамаг тогтоолуудын учир зарлиг 
болохыг сайтар ажиглан, гэрт оролго хийгээд ариун орны аливаа 
гарлагийн учир сайтар ажигла. Нүдээрээ үзэн, чихээрээ сонсон үйлд. 6 
Бас Израйлын урвагч гэрт ийн өгүүл. Жахуа эзний зралиг болсон нь ийн; 
Израйлын гэр ээ! Өөрийн хамаг жигшүүрүүдээр цадагтун! 7 у гэвэл, та 
миний талх хийгээд өгөх ба цусыг өргөхдөө миний ариун орныг бузарлан, 
түүний дотор зүрхээр эс хэрчигдэн, махаар эс хэрчигдсэн оролтоныг 
оруулсан буй. Тийн бөгөөд тэд нь хамаг жигшүүрүүдээр миний тогтоолыг 
тасалсан буй. 8 Бас та ариун орны шүүврийг эс сахин өөрийн тул миний 
шүүврийг сахигчидыг миний ариун орны дотор тогтоосон буй. 9 Жахуа 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Израйлын хөвгүүдийн дунд байгч 



оролтоноос зүрхээрээ эс хэрчигдэн, махаар эс хэрчигдсэн нэг ч оролт хүн 
нь миний ариун оронд үл орох болтугай! 10 Зүгээр Израйлын төөрсөн 
цагт надаас халдан өөрийн хөргүүдийг даган надаас төөрсөн Ливитэн нь 
өөрийн хилэнцэс нээлгэнийг дагах болтугай! Тийн боловч тэд нь миний 
ариун орны үйлчлэгчид болоод гэрийн хаалгадын тэнд сахин гэрийн 
дэргэд үйлчлэн улсын тул шатаалт тахил хийгээд өргөлийг алан, тэдний 
өмнө тэдэнд үйлчлэхийн тул байх буй. 12 Тэд нь тэдний хөргүүдийн өмнө 
үйлчлэн Израйлын гэрт хилэнцийн бүдэрэлгэ болов. Тиймийн тул Жахуа 
эзнйи зарлиг болсон нь ийн; Би тэдний учир тангарагласан бөгөөд тэд нь 
өөрийн хилэнцисийн нээлгэнийг дагах буй. 13 Жич тэд нь ламын үйлийн 
надад бүтээхийн тул надад үл шадарлаж, маш ариун орны дотор миний 
ариун юмнуудын нэгд ч үл шадарлаж өөрийн ичгүүр хийгээд, өөрийн 
үйлдсэн жигшүүрүүдийн нээлгэнийг дагах буй. 14 Зүгээр би тэднийг 
гэрийн захианы шүүвэр болон хамаг зарагдал хийгээд түүний дотор 
хамаг үйлчлэлийг сахигчид болгох буй. 15 Зүгээр Израйлын хөвгүүдийн 
надаас төөрсөн цагт миний захиаг бүтээсэн лам нар болон Ливитэн 
гэвэл, Задугийн хөвгүүд нь надад үйлчлэхийн тул надад шадардаад, өгөх 
хийгээд цусыг өргөхийн тул миний өмнө байх буй хэмээн Жахуа эзэн нь 
зарлиг болно. 16 Тэд нь миний ариун оронд орж надад үйлчлэхийн тул 
миний ширээнд шадарлан минйи шүүврийг бүтээх буй. 17 Тийн бөгөөд 
тэд нь дотоод харшийн хаалгаар орохдоо бүс хувцдыг өмсөх бөгөөд 
тэдний дотоод харшины хаалганд хийгээд дотор үйлчлэх цагт ноос нь 
тэдний биед үл болох буй. 18 Тэд нь толгойн дээр бүс малгайт болоод, 
бэлхүүсэндээ бүс өмдөт болох буй. Тэд нь биеэ хөлст болгох юмаар үл 
бүслэх буй. 19 Бас тэд нь гадаад харшинд улсад гарахдаа үйлчилсэн 
хувцдаа аваад ариун тасагт хадгалаад, бүс хувцдыг өмсөх болтугай! Тэд 
нь өөрийн хувцдаар улсыг үл ариутгах буй. 20 Жич тэд нь толгойн үсээ үл 
аван, үсээ урт ч үл байлган, толгойн үсээ ямагт хайчлах болтугай! 21 Жич 
аль хэн лам нар нь дотоод харшинд орохдоо үзмийн ундааг үл уух 
болтугай! 22 Бас тэд нь бэлэвсэн эм эсвэл салгагдсан эмийг гэргий 
болгон үл аван, Израйлын гэрийн үрсээс охин эсвэл ламын бэлэвсэн 
болсон эмийг авах болтугай! 23 Бас тэд нь миний улсад ариун хийгээд 
ариун бүсийн ялгаварыг зааж, цэвэр хийгээд цэвэр бүсийн ялгаварыг 
үзүүлэх буй. 24 Жич тэд нь заргыг шүүхийн тул байж, миний шүүврээр 
шүүн, миний тогтоолуудыг сахин, тогтоогдсон цагуудад миний 
захиануудыг сахин миний савад өдрүүдийг ариунаар хөтлөх болтугай! 25 
Жич тэд нь хүүрээр биеэ үл бузарлах болтугай! Зүгээр эцэг хийгээд эх ба 
хөвгүүн хийгээд охин ба ах дүү хийгээд эргүй эгч охин дүүгийн тул биеэн 
бузарлаж болох болой. 26 Тийн бөгөөд түүний арилсаны хойно долоон 
өдөр нь таалагдах болтугай! 27 Бас тэр нь дотоод ариун оронд 
үйлчлэхийн тул ариун орны харшид орох өдөртөө өөрийн нүглийн тул 



тахилыг өргөх болтугай! хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 28 Тийн 
бөгөөд энэ нь тэдэнд өмч болох гэвэл, би тэдний өмч буй. Тийнхүү та 
тэдэнд Израйлын дотор эд таваарыг бүү өгөгтүн! Би тэдэнд эд таваар 
буй. 29 Тэд нь талхан өргөн хийгээд нүглийн тул ба, буруугийн тул 
тахилыг идэх болтугай! Жич Израйлд байгч хамаг өргөгдсөн нь тэдний 
болох буй. 30 Бас аливаа анхны үрс гэвэл хамгийн анхны төрөгдсөн 
хийгээд таны аливаа зэрэгт өргөх өргөлүүдээс хамаг өргөх өргөлүүд нь 
ламын болох болтугай! Жич лам нь чиний гэрийн дээр адисыг тогтоох 
болтугай. хэмээн түүнд холисон анхны хамрыг өгөгтүн! 31 Өөрөө өгсөн 
хийгээд таслагдсан шувуу буюу, ан буюу лам нь тэднээс үл идэх 
болтугай!  

Дөчин тавдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд та газрыг өмч болгон шивгаар хуваахдаа, тэрхүү газрыг нэг 
ариун говийг Жахуад өргөл болгон өгөгтүн! Түүний урт гэвэл хоёр түм 
таваан мянга хулс боох бөгөөд өргөн нь нэг түмэн хулс болох буй. Энэ нь 
хама тойрогч хязгаддаа ариун болох болтугай! 2 Тийн бөгөөд үүнээс 
ариун орны тул урт нь таван зуун хулс болох бөгөөд, өргөн нь таван зуун 
хулс хаана ч адил болох буй. Бас балгасын тойрогч газдын тул тавин 
тохой болох буй. 3 Тийнхүү энэн хэмжээгээр уртын хоёр түм таван мянга 
хийгээд өргөний нэг түмийг хэмжин үйлд. Тийнхүү түүний дотор ариун 
орон хийгээд маш ариун орон нь болох буй. 4 Энэ газрын ариун говь нь 
ариун орны үйлчлэгч лам нарт болох, тэд ч Жахуад үйлчлэхийн тул 
ойртох буй. Бас тэр говь нь тэдний гэрүүдийн газар болоод ариун орны 
ариун газар болох буй. 5 Жич уртаар хоёр түм таван мянга хийгээд 
өргөнөөр нэг түм тохой нь хэрэн үйлчлэгч Ливитэний эзлэх хорин тасгийн 
тул болох буй. 6 Тийн бөгөөд ариун говийн өргөлийн тус өргөнөөр таван 
мянга хийгээд уртаар хоёр түм таван мянга тохойн төдий балгасны 
эдэлбэр болгон, тогтоогтун! Энэ Израйлын бүхэл гэрийн тул болох буй. 7 
Жич ноёны хувь нь ариун хувийг өргөлийн янд этгээдэд хийгээд чанад 
этгээдэд болон балгасны эдэлбэр болсны зүгт ариун хувийн өмнө болоод 
балгасны эдэлбэрийн өмнө баруун зүгээс аван, баруунаар хийгээд зүүн 
зүгээс аван зүүнээр болох буй. Тийнхүү урт нь тус бүр хувийн тус баруун 
захаас зүүн зах хүртэл болох буй. 8 Түүний эдэлбэр нь газарт Израйлын 
дотор болох бөгөөд, миний ноёд нь миний лусыг дахин үл дарах буй. 
Тийнхүү үлдсэн газар нь Ирайлын гэрт тэдний төрлүүдийн ёсоор өгөгдөх 
буй. 9 Жахуа эзний зарлиг болсон нь ийн; Израйлын ноёд оо! Үүгээр 
цадагтун! Булаалга хийгээд эвдрэлийг холдуулан шүүвэр хийгээд зөвийг 
бүтээн, дарагч үйлсээ миний улсаас хагацуулагтун! хэмээн Жахуа эзэн нь 
зарлиг болно. 10 Танд зөвт жигшүүрт хийгээд зөвт Ифа зөвт Фид 



хэмжүүрүүд болох болтугай! 11 Ифа хийгээд Фид нь ганц хэмжээт болох 
бөгөөд, Фид нь Хумирын арван хувийн нэгийг багтаах буй. Түүний хэмжээ 
нь Хумирын ёсоор болох буй. 12 Жич Шикил нь хорин Кир болох бөгөөд, 
хорин Шикилийн хийгээд хорин таван Шикилийн ба арван таван 
Шикилийн мөнгөний хэсэг нь таны мах болох буй. 13 Энэ нь таны өргөх 
өргөл гэвэл, буудайн Хумираас нэг Ифагийн зургаан болсон хувийн нэг 
хувь хийгээд, арвайн Хумираас нэг Ифагийн зургаан болсон хувийн нэг 
хувь буй. 14 Тосны учир захиа гэвэл, та Күрээс нэг Фидийн арван болсон 
хувийн нэг хувийг өргөх буй. Нэг Хумир гэвэл арвун Фид буй гэвэл, арван 
Фид нь нэг Хумир буй. 15 Жич Израйлын уст бэлчээрүүдэд байгч сүргийн 
хоёр зуугаас нэг хургыг аван өргөгтүн! Тэр юуны тул гэвэл, талхаа өргөл 
хийгээд шатаалт өргөл ба эвийн тул тахилууд болж таны тул 
эвсэлдүүлэхийн тул болой хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 16 
Газрын хамаг улс нь Израйлын дотор байгч ноёнтой энэ өргөгдөх 
өргөлийг өгөх буй. 17 Тийн бөгөөд найруудад хийгээд шинэ саруудад ба, 
савад өдрүүдэд хийгээд Израйлын гэрийн хамаг сүсэгт хуралуудад 
шатаалт өргөлүүд хийгээд талхан өргөлүүд ба ундаа нь өргөлүүдийг 
өргөх нь ноёны ёс болох буй. Тэр нь нүглийн тул өргөл хийгээд талхан 
өргөл ба, шатаалт өргөл хийгээд эвийн тул өргөлүүдийг Израйлын гэрийн 
тул эвсэлдэхийн тул бэлдэх болтугай! 18 Жахуа эзний зарлиг болсон нь 
ийн; Нэгдүгээр сарын шинийн нэгэнд зэмгүй сарыг аваад ариун орныг 
арилган үйлд. 19 Тийн бөгөөд лам нь нүглийн тул өргөсөн өргөлөөс 
зарлигийг аваад, гэрийн баганасын дээр хийгээд тахилын ширээний 
захим дөрвөн өнцгийн дээр ба дотоод харшины хаалганы баганасын дээр 
тавих болтугай! 20 Жич тэр мэт сарын долдугаар өдөр аливаа бурууг 
үйлдэгч хийгээд аливаа төөрөгчийн тул үйлд. Тийнхүү гэри йн тул 
эвсэлдүүлэгтүн! 21 Нэгдүгээр сарын арван дөрөвдүгээр өдөр танд Фасан 
болох бөгөөд, долоон өдрийн найр болох болтугай! Тэс бүр нь эс эссэн 
талхыг идэх ботугай! 22 Тийн бөгөөд тэр өдөр ноён нь өөрийн тул хийгээд 
газрын хамаг улсын тул нүглийн тул өргөн болгон, сарыг бэлдэх 
болтугай! 23 Жич тэр нь найрын долоон өдрийн туршаар Жахуад 
шатаалт өргөл гэвэл тэр долоон өдөр бүрт зэмгүй долоон шар хийгээд 
долоон хуцыг үглийн тул өргөл болгон бэлдэгтүн! Бас ямаанаас ишгийг 
өдөр бүрт бэлтгэх болтугай! 24 Жич тэр нь талхан өргөлийг сарын тул 
хийгээд Ифаг хуцын тул ба, тосны Хикийг Ифагийн тул бэлдэх болтугай! 
25 Тэр нь долдугаар сарын арван тавдугаар өдөр тэр мэтээр долоон 
өдрийн туршаар үйлдэх бөгөөд, нүглийн тул өргөлийн ёсоор хийгээд 
шатаалт өргөлийн ёсоор ба, талхан өргөлийн ёсоор хийгээд тосны ёсоор 
үйлдэх болтугай!  

Дөчин зургадугаар бүлэг.  



1 Жахуа эзнйи зарлиг болсон нь ийн; Зүүн зүгийн тийш гарагч дотоод 
харшины хаалаг нь хөдлөх зургаан өдөр хаагдсанаар байгаад, савад 
өдөр нээгдэн сарын шинийн нэгэнд нээгдэх болтугай! 2 Тийн бөгөөд ноён 
нь тэр хаалганд орох орноор гаднаас ороод, хаалганы баганын дэргэд 
байх болтугай! Жич лам нар нь түүний шатаалт тахил хийгээд эвийн тул 
тахилуудыг бэлдэх болтугай! Бас тэр нь хаалганы босгонд мөргөөд гарах 
болтугай! Зүгээр хаалга нь үдэш болтол үл хаагдах болтугай! 3 Бас 
газрын улс нь Жахуагийн өмнө энэ хаалганы үүдний дэргэд савад өдрүүд 
хийгээд шинэ саруудад мөргөх болтугай! 4 Тийн бөгөөд ноёны Жахуад 
савад өдөр өргөх шатаалт өргөл нь зургаан зэмгүй хурга хийгээд нэг 
зэмгүй хуц болох болтугай! 5 Жич талхан өргөл нь хуцийн тул Ифа болох 
бөгөөд, хургын тул талхан өргөл нь түүний өгөхийн чадалаар болох 
бөгөөд Ифагийн тул та Хинийн төдий тос болох болтугай! 6 Жич сарын 
шинийн нэгэнд зэмгүй шар хийгээд зургаан хурга ба нэг хуцыг өргөгтүн! 
Тэд ч зэмгүй болох болтугай! 7 Жич тэр нь талхан өргөл мэт шарын тул 
Ифа хийгээд хуцын тул Ифа ба, хургын тул чадлаараа бэлдэн Ифагийн 
тул нэг Хинийн төдий тосыг бэлдэх болтугай! 8 Тийн бөгөөд ноён нь 
орохдоо тэрхүү хаалганд орох орноор ороод түүний замаар гарах 
болтугай! 9 Зүгээр газрын улсын сүсэгт хурлаар Жахуагийн өмнө ирэхэд, 
аль хэн хойд хаалганы замаар мөргөхийн тул орны өмнөх хаалганы 
замаар гарах болтугай! Бас аль хэн өмнөх хаалгаар орогч нь хойд замаар 
гарах болтугай! Тэр нь орсон хаалганы замаар үл буцан түүний тус гарах 
болтугай! 10 Тийн бөгөөд тэдний дунд байгч ноён нь тэдний орох цагт 
оролцоод, тэдний гарах цагт гаралцах болтугай! 11 Жич найруудад 
хийгээд сүсэгт хуралуудад талхан өргөл нь сарын тул Ифа болоод, 
хуцийн тул Ифа болоод, хуцийн тул түүний өгөх чадлаар болох бөгөөд 
Ифагийн тул нэг Хинийн төдий тос болох болтугай! 12 Тийн бөгөөд ноёны 
өөрийн дурын өргөл эсвэл эвийн тул дурын өргөлүүдийг Жахуа бэлдэхэд, 
зүүн зүгийн тийш гарагч хаалга нь түүний тул нээгдэх болтугай! Тэр нь 
савад өдөр үйлдсэний ёсоор түүнчлэн өөрийн шатаалт өргөлүүд хийгээд 
эвийн тул өргөлүүдийг өргөсөн гарах болтугай! Тийнхүү түүний гассаны 
хойно хаалга нь хаагдах болтугай! 13 Жич өдөр бүрт Жахуад шатаалт 
өргөлийг бэлтгэж, зэмгүй хургыг өргөн, өглөө бүрт өргөн үйлд. 14 Жич 
өглөө бүрт талхан өргөл гэвэл Ифагийн зургаан хувийн нэг хувь хийгээд 
нэг Хикий төдий тосны гурван хувийн нэг хувийг сайн буудайтай хольж 
өргөн Жахуад талхан өргөл болгон үргэлжид мөнх захиагаар түүний тул 
өгөн үйлд. 15 Тэр мэтээр тэд нь хурга хийгээд талхан өргөл ба, тосыг 
өглөө бүрт үргэлжид шатаалт өргөл болгон өргөх болтугай! 16 Жахуа 
эзний зарлиг болсон нь ийн; Хэрвээ ноён нь өөрийн аль нэг хөвгүүнд 
өглөгийг өгөх бөгөөс эл, түүний хөвгүүд нь түүнийг эзлэх бөгөөд, тэр нь 
тэдний өмч болох болтугай! 17 Зүгээр хэрвээ тэр нь өөрийн өмчөөс 



өглөгийг нэг боолдоо өгөх бөгөөс эл, Тэр сул тавигдах жил болтол түүний 
болох бөгөөд тэр цагт тэр нь ноёнд буцах бөгөөд түүний хөвгүүд нь 
түүнийг эзлэх болтугай! 18 Жич ноён нь улсыг тэдний эзэлгүүрээс үл 
гарган, тэдний өмчийг үл авах болтугай! Харин өөрийн эд таваараас 
хөвгүүндээ өмчийг өгөх болтугай! Тийнхүү миний улсын хүн бүр нь 
эдэлбэрээсээ үл хагацуулагдах болтугай! хэмээн зарлиг болов. 19 
Тэндээс тэр нь намайг хаалганы хажууд байгч орох орноор лам нарын 
хойд зүгийн тийш гарагч тасгуудад ирүүлэв. Тийнхүү Мана. тэнд баруун 
хажууд нэг орон бөлгөө. 20 Тийн бөгөөд тэр нь надад ийн зарлиг болруун; 
Энэ оронд лам нар нь буруугийн тул тахил хийгээд нүглийн тул тахилыг 
чанан, тэдний талхан өргөлийг барин шарах болтугай! Тийнхүү тэд нь 
улсыг ариун болгохын тул тэднийг гадаад харшинд үл аваачих болтугай! 
21 хэмээн зарлиг болоод намайг гадаад харшинд ирүүлээд харшины 
дөрвөн өнцөгөөр намайг явуулав. Тийнхүү Мана. харшины аливаа өнцөгт 
нэг харш бөлгөө. 22 Харшины дөрвөн өнцөгт бяцхан харшнууд бөлгөө. 
Тэдний урт нь дөчин тохой хийгээд өргөн нь гучин тохой бөлгөө. эд 
дөрвөн өнцөг нь ганц хэмжээт бөлгөө. 23 Бас тэд дөрвийн дотор нэг 
үүдэлгэ агаад хаана ч үүдлэгийн доор чанах ордодоор бүтээгдсэн бөлгөө. 
24 Тийн бөгөөд тэр нь надад ийн; Эд нь чанагчдын гэрүүд буй. Тэнд 
гэрийн үйлчлэгчид нь улсын өргөлүүдийг чанах болтугай! хэмээн зарлиг 
болов.  

Дөчин долдугаар бүлэг.  

1 Тэндээс тэр нь намайг гэрийн үүдэнд дахин ирүүлэв. Тийнхүү Мана. 
гэрийн босгоны доороос зүүн зүгээр ус нь гарав. Тэр юуны тул гэвэл, гэр 
нь зүүн зүгийн тийш харав. Тийнхүү ус гэрийн баруун зүгээс тахилын 
ширээний өмнүр доош урсав. 2 Тэндээс тэр нь намайг хаалганы замаар 
хойдоор ирүүлээд гадаад хаалга хүртэл гадаад замаар гэвэл, зүүн зүгт 
гарагч замаар ирүүлэв. Тийнхүү Мана. ус нь баруун зүгээр урсав. 3 Тийн 
бөгөөд гартаа алсыг барьж хүн нь зүүн зүгээр одоод, мянганы тохойг 
хэмжээд намайг усаар гатлуулав. Ус нь өлмийд хүрэв. 4 Бас тэр мянгыг 
хэмжээд намайг усаар гатлуулав. Ус нь өвдөгт хүрэв. Бас тэр нь мянгыг 
хэмжээд намайг усаар гатлуулав. Ус нь бэлхүүст хүрэв 5 Тийн бөгөөд 
түүний мянгыг хэмжсэнд, миний гаталж үл чадах гол болов гэвэл ус нь 
үерлээд самаруулах ус болоод, үл гатлагдах гол болсон бөлгөө. 6 Тийн 
бөгөөд тэр нь надад ийн; Хүн төрөлхтөөн! Чи үүнийг үзэв үү? хэмээн 
зарлиг болоод намайг ирүүлж, голын хөвөөнд буцаав. 7 Тийн бөгөөд 
миний буцахад Мана. голын хөвөөнд янд этгээдэд хийгээд чанад 
этгээдэд маш олон модод бөлгөө. 8 Тэнд тэр нь надад зарлиг болруун; 
Энэ газар нь зүүн газарт урсан, далд доош урсаж далайд орно. Түүний 



далайд ороход ус нь эдгээгдэх буй. 9 Тийн бөгөөд усны хаана ч хүрэхэд 
аливаа хөдлөгч амьтан амьд байх буй. Тийнхүү маш олон загас болох 
буй. Тэр юуны тул гэвэл,, энэ ус нь тэнд хүрэх буй. Тиймийн тул голын 
хаана ч хүрэхэд тэнд аливаа юм нь эдгээгдэх амьд байх буй. 10 Тийн 
бөгөөд загасч нар нь түний дээр байх бөгөөд Ин Хидигээс Ин Иклийм 
хүртэл өлмийнүүдийг хаях газар нь болох буй. Тэдний аливаа зүйлийн 
загас нь их далайн загас мэт маш олон болох буй. 11 Зүүнээр түүний 
шивэрт газад хийгээд булингар газад нь үл эдгээгдэх буй. Тэд нь давсны 
тул өгдөх буй. 12 Тийн бөгөөд голын дэргэд түүний хөвөөний янд 
этгээдэд хийгээд чанад этгээдэд аливаа жимст модод нь ургах буй. 
Тэдний навч нь үл шарлах бөгөөд, тэдний жимс нь үл барагдах буй. Тэд 
нь сар бүрт шинэ жимсээ гаргах буй. Тэр юуны тул гэвэл, тэдний ус нь 
ариун орноос гарна. Тийн бөгөөд тэдний жимс нь тэжээл болох бөгөөд 
тэдний навч нь эдгээхийн тул болох буй. 13 Жахуа эзний зарлиг болсон 
нь ийн; Энэ нь хязгаар болох бөгөөд үүгээр та Израйлын арван хоёр 
овгийн ёсоор газрыг эзлүүлэх буй. Иосифид хоёр хувь болох буй. 14 Тийн 
бөгөөд та адил ёсоор түүнийг эзлүүлэх буй. Би түүнийг танд өгөх буй 
хэмээн таны эцэг нарт тангараглав. Тиймийн тул энэ газар нь танд өмч 
болж тогтоогдох буй. 15 Бас энэ нь хойд зүгийн тийш их далайгаас 
Хидлунаар Идумд явах замаар газрын хязгаар болох бөгөөд 16 Хэмун 
хийгээд Фирут ба, Дамаскийн зах хийгээд Химуны захын хооронд байгч 
Шибрим хийгээд Хэдрэний захад байгч Хэчэр Хитикүн бөлгөө. 17 Тийн 
бөгөөд далайгаас зах нь Дамаскийн захад байгч Хэчэрийн хийгээд, хойд 
зүгт байгч Хэмуны зах буй. Энэ нь зүг буй. 18 Бас зүүн зүгийг Хэдрэнээс 
хийгээд Дамаскаас ба, Килианаас хийгээд Иордоны дэргэд байгч 
Израйлын газраас гэвэл, захаас зүүн зүг буй. 19 Бас өмнөх зүг өмнөөр 
Тамараас Кэдисд байгч гэрэлтэхийн ус хүртэл их далайгаар гол хүртэл 
болох буй. Энэ нь өмнөөр өмнөх зүгийн зах буй. 20 Бас баруун зүг нь 
захаас Химунд хүрэх замын тус байгч газар хүртэл их далай болох буй. 
Энэ нь баруун зүг буй. 21 Тэр мэтээр энэ газрыг өөрийн тул Израйлын 
овгуудын ёсоор хувуулцагтун! 22 Тийн бөгөөд түүний өөр тул хийгээд, 
таны дотор суун, таны дунд хүүхдийг төөрүүлэгч оролтоны тул өмч 
болгон шиваагаар хуваагтун! Тийнхүү тэр нь Израйлын хөвгүүдийн дунд 
газарт төрөгдсөн мэт болоод, Израйлын овгуудын дунд тантай өмчит 
бололцох болтугай! 23 Тийн бөгөөд аль овгийн дотор оролт хүн нь 
сууваас, тэнд түүнд өмч өгөгдөх буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно.  

Дөчин наймдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд овгуудын нэрс нь ийн; Хойт адгаас Хамад Эджэр Инэнд 
хүрэх замаар Хидлуны замын зах хүртэл Дамаскийн хойт хязгаар гэвэл, 



Хамадын зах хүртэл тэнд нэгэн хувь буй Эд нь түүний зүүн хийгээд 
баруун этгээд буй. 2 Жич дэнгийн хязгаарын зүүн этгээдээс баруун этгээд 
хүртэл Аширт нэгэн хувь буй. 3 Жич Аширын хязгаарын зүүн этгээдээс 
баруун этгээд хүртэл Нафталид нэгэн хувь буй 4 Жич Нафталийн 
хязгаарын зүүн этгээдээс баруун этгээд хүртэл Манасашид нэгэн хувь 
буй 5 Жич Манасашийн хязгаарын зүүн этгээдээс баруун этгээд хртэл 
Ифарахимд нэгэн хувь буй. 6 Жич Ифархимын хязгаарын зүүн этгээдээс 
баруун этгээд хүртэл Рубинд нэгэн хувь буй 7 Жич Рубины хязгаарын 
зүүн этгээдэх баруун этгээд хүртэл Иудед нэгэн хувь буй. 8 Жич Иудегийн 
хязгаарын зүүн этгээдэээс баруун этгээд хүртэл таны өргөн өргөл болох 
буй. Түүний өргөн нь хоёр түмэн, таван мянга хулс хийгээд урт нь зүүн 
этгээдээс баруун этгээд хүртэл нэгэн хувийн зэрэг болох бөгөөд ариун 
орон нь түүний дунд болох болтугай! 9 Таны Жахуад өргөх өргөлийн урт 
нь хоёр түмэн таван мянган хулс хийгээд өргөн нь нэг түмэн хулс болох 
буй. 10 Бас тэднээс лам нарын тул ариун өргөл болох буй гэвэл, хойт зүгт 
урт нь хоёр түм таван мянган хулс хийгээд баруун зүгт өргөн нь нэг түмэн 
хулс ба зүүн зүгт өргөн нь нэг түмэн хулс хийгээд, өмнөх зүгт урт нь хоёр 
түм таван мянган хулс болох бөгөөд Жахуагийн ариун орон нь түүний 
дунд болох буй. 11 Тэр нь Задугийн хөвгүүнээс ариун болсон лам нарын 
тул болох буй Тэд нь Израйлын хөвгүүдийн төөрсөнд Ливитний төөрсөн 
мэт эс төөрөн миний шүүврийг сахив. 12 Тийн бөгөөд энэ нь тэдний тул 
маш ариун өргөл болох буй. 13 Бас лам нарын хязгаарын тус Ливитэнд 
урт нь хоёр түм таван мянган хулс хийгээд өргөн нь нэг түмэн хулс болох 
буй. Бүхэл урт нь хоёр түмэн таван мянган хулс хийгээд өргөн нь нэг 
түмэн хулс болох буй. 14 Тийн бөгөөд тэд нь түүнийг үл худалдан, үл 
андалдан газрын тэргүүн үрсийг үл хагацуулах болтугай! Тэр юуны тул 
гэвэл, тэр нь Жахуад ариун буй. 15 Тийн бөгөөд тэр хоёр түмэн таван 
мянган хулсны тус байгч өргөнөөр таван мянганы төдий үлдсэн газар нь 
балгас хийгээд буудал ба балгасны тойрогч газруудын тул ариун бус 
орон болох бөгөөд балгас нь түүний дунд болох болтугай! 16 Бас түүний 
хэмжээ гэвэл, ийн; Хойт этгээдэд дөрвөн мянган таван зуун хулс ба 
өмнөх этгээдэд дөрвөн мянга таван зуун хулс хийгээд баруун этгээдэд 
дөрвөн мянга таван зуун болох болтугай! 17 Бас балгасыг тойрогч 
газрууд нь хойт этгээдэд хоёр зуун тавь ба зүүн этгээдэд хоёр зуун тавь 
хийгээд баруун этгээдэд хоёр зуун тавин хулс болох болтугай! 18 Тийн 
бөгөөд үлдсэний урт нь ариун өргөлийн орны тус зүүн этгээдэд нэг түмэн 
хулс хийгээд баруун этгээдэд нэг түм болох буй. Бас тэр нь ариун 
өргөлийн орны тус болох бөгөөд түүний өсгөвөр нь балгасанд 
зарагдагчдын тул тэжээл болох болтугай! 19 Балгасны зарагдал гэвэл, 
Израйлын хамаг овгуудаас зарагдах буй. 20 Бүхэл өргөлийн орны урт нь 
хоёр түм таван мянган хулс хийгээд өргөн нь хоёр түм таван мянга болох 



болтугай! Тэр өргөлийн орны хаана ч адил болгон балгасны эдэлбэртэй 
өрөгөгтүн! 21 Тийн бөгөөд ариун өргөлийн орон хийгээд балгасны эзлэх 
наад цаад этгээдэд үлдсэн нь ноёны тул болох болтугай! Газруудын 
хязгаарын зүүн зүгт өргөлийн орны хоёр түм таван мянганы тус хийгээд 
газрын хязгаарын баруун зүгт хоёр түм таван мянганы тус гэвэл, 
говиудын тус байгч нь ноёны тул болоод ариун өргөл болох болтугай! Бас 
гэрийн ариун орон нь түүний дунд болох болтугай! 22 Тийн бөгөөд 
Ливитний эдэлбэрээс хийгээд балгасны эдэлбэрээс ноёны байгч 
эдэлбэрийн дундаас автах нь Иудегийн хязгаар хийгээд Баймины хязгаар 
хоёрын хооронд ноёны тул болох болтугай! 23 Бусад овгуудын учир 
гэвэл, зүүн этгээдээс баруун этгээд хүртэл Байминд нэгэн хувь буй 24 
Баймины хязгаарын зүүн этгээдээс баруун хязгаар хүртэл Симиюунд 
нэгэн хувь буй. 25 Симиюний хязгаарын зүүн этгээдэх баруун этгээд 
хүртэл Иссахарт нэгэн хувь буй 26 Иссахарын хязгаарын зүүн этгээдээс 
баруун этгээд хүртэл Ябулунд нэгэн хувь буй 27 Ябулунгийн хязгаарын 
зүүн этгээдээс баруун этгээд хүртэл Кадад нэгэн хувь буй 28 Кадын 
хязгаарын өмнөх этгээдэд өмнөөр хязгаар нь Тамараас Кадисын дэргэд 
байгч гэрэлтэхийн уснуудад гол хүртэл их далайн дэргэд болох болтугай! 
29 Таны Израйлын овгуудад өмч болгон шаваагаар хуваах газар нь энэ 
буй. Эд нь хувинууд буй хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болно. 30 Тийн 
бөгөөд балгасаас гарах орд нь ийн буй. Хойт этгээдэд дөрвөн мянга 
таван зуун хулсын хэмжээ болох буй. 31 Бас балгасны хаалга нь 
Израйлын овгуудын нэрсээр нэрлэгдэх буй. Хойт этгээдэд гурван хаалга 
гэвэл, Рубины нэгэн хаалга Иудегийн нэгэн хаалга Ливийн нэгэн хаалга 
32 Зүүн этгэээдэд дөрвөн мянга таван зуун хэмжээ хийгээд гурван хаалга 
гэвэл Иосивын нэгэн хаалга, Баймины нэгэн хаалга дэнгийн нэгэн хаалга, 
33 Өмнөх этгээдэд дөрвөн мянга таван зуун хэмжээ хийгээд гурван 
хаалга гэвэл Шиминунгийн нэг хаалга Иссахарын нэг хаалга Ябулоны нэг 
хаалга 34 бахуун этгээдэд дөрвөн мянга таван зуун хэмжээ хийгээд 
тэдний гурван хаалга гэвэл Кадын нэг хаалга, Аширийн нэг хаалга, 
Нафталийн нэгэн хаалга буй. 35 Тэр нь тойрноор нэг түмэн найман 
мянган хэмжээ болох буй. Тийн бөгөөд тэр өдрөөс хойно балгасны нэр нь 
Жахуа тэнд буй хэмээн болох буй. Изихиэл хэмээгч форофидын ном 
төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Иудейгийн Жихуяахим хааны эзэлгүрэний гурав дахь жилд Вабилоны 
Нибухидназар хаан нь Иерусалимд ирээд түүнийг бүслэв. 2 Тийн бөгөөд 
эзэн бурхны түүний гарт Иудейн Жихуяахим хаан хийгээд бурхны сүмийн 



савсын заримуудыг өгсөнд тэр нь тэднийг Шинар газарт агч өөрийн 
бурхны сүмийн дотор аваачаад тэд савсыг өөрийн бурхны сүмийн санд 
оруулав. 3 Тийм бөгөөд хаан нь өөрийн түшмэдийн Ашфинази 
тэргүүлэгчид өгүүлрүүн; Израйлын хөвгүүдээс болон хааны үрсээс ба 4 
ноёдын баттай хийгээд сайн үзэсгэлэнтэй ба хамаг ухвараар цэцэн 
хийгээд мэдлэгийг мэдэгч ба сургаалыг сурсан хийгээд хааны орд 
харшины дотор байж Калтиятаны ном хийгээд хэлийг сурах чадалтай 
залуусыг авчран үйлд. хэмээн захив. 5 Бас тэднийг гурван жилд 
тэжээхийн тул хийгээд тэр цагийн эцэс хааны өмнө тэдний байхын тул 
хаан нь өдөр бүрийн хэрэгтэй тэжээлийг хааны идээнээс хийгээд түүний 
уух үзэмийн ундаанаас тэдэнд тогтоов. 6 Тийнхүү тэдний дотор Иудейн 
хөвгүүдээс Даниел хийгээд Ханания ба Мишияал хийгээд Ацарияа 
бөлгөө. 7 Бас түшмэдийн тэргүүлэгч нь; Тэдэнд нэрсийг өгөв хэмээвээс, 
Даниелд Балтиназар хийгээд Хананияад Шадарах ба Мишияалд Мишаг 
хийгээд Ацарияад Абид Нику хэмээгч нэрсийг өгөв. 8 Зүгээр Данил нь 
хааны идээ хийгээд түүний уух үзэмийн ундаагаар биеэ үл бузарлахыг 
зүрхээрээ зориглов. Тиймийн тул тэр нь биеэ үл бузарлахыг түшмэдийн 
тэргүүлэгчээс эрэв. 9 Бас бурхан нь Даниелд хайр хийгээд өршөөлийг 
түшмэдийн тэргүүлэгчийн өмнө олгуулсан бөлгөө. 10 Зүгээр түшмэдийн 
тэргүүлэгч нь Даниелд өгүүлрүүн; Таны идээ хийгээд ундааг тогтоосон 
өөрийн эзэн хаанаас би айна. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь таны 
нүүрийг таны зэрэгтэй залуусын нүүрээс муу байхыг юуны тулд үзэх 
буюу. Үүгээр та миний толгойг хаанд засантай болгох буй. 11 хэмээн 
өгүүлсэнд Даниел нь түшмэдийн тэргүүлэгчийн Даниел хийгээд Ханания 
ба Мишияал хийгээд Ацарияагын дээр тавьсан Милзарт өгүүлрүүн; 12 
Чиний боолуудыг арван өдөр турших тул бидэнд идэх тариа хийгээд уух 
ус өгөгдөх болтугай! 13 Тийм бөгөөд бидний нүүр хийгээд хааны идээнээс 
идэгч залуусын нүүр нь чиний өмнө үзэгдэх болтугай! Тийнхүү үзсэнээ 
боолууддаа үйлд. 14 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь үүний учир тэднийг сонсоод 
арван өдөр тэднийг туршив. 15 Тийм бөгөөд арван өдрийн эцэст хааны 
идээнээс идсэн залуусаас тэдний нүүр нь сайхан хийгээд махаараа 
мяраатай үзэгдэв. 16 Тиймийн тул Милзар нь тэдний идээ хийгээд уух 
үзэмийн ундааг тэднээс аваад тэдэнд тариаг өгөв. 17 Бас бурхан нь эд 
дөрвөн залууст хамаг сургуулиар хийгээд ухвараар мэдэл хийгээд 
ухааныг өгөв. Жич, Данил нь хамаг үзэгдэл хийгээд зүүдээр ухаантай 
болов. 18 Тийнхүү; Миний өмнө тэднийг оруул хэмээн хааныг өгүүлсэн 
цагийн эцэст түшмэдийн тэргүүлэгч нь тэднийг Нубикидназарын өмнө 
оруулав. 19 Бас хааны тэдэнтэй хэлэлцэхэд тэд бүгдээрийн дотор Данил 
болон Ханания ба Мишияал бөгөөд Ацарияатай адил нэг ч эс олдов. 
Тиймийн тул тэд нь хааны өмнө байлаа. 20 Бас хаан нь тэднээс ямар ч 
цэцэн болон ухварын юмыг асуухдаа өөрийн орны дотор агч хамаг 



Яидвичинар бөгөөд зурхайч нараас тэднийг арван давхараар дээр буй 
хэмээн олов. 21 Жич Даниел нь Хэрүс хааны нэг дэхь жил болтол 
байлаа.  

Хоёрдугаар бүлэг.  

1 Нибукназарын эзэлгүриний хоёрдугаар жилд Нибукназар нь зүүдийг 
зүүдэлсэнээрээ сэтгэлээр зовоод унтаж эс чадав. 2 Тийм бөгөөд хаан нь 
ийн; Миний зүүдийг үзүүлэхийн тул үзлэгч нар болон зурхайч нар ба 
Яалвичнар хийгээд Калтияатаныг дуудагтун! хэмээн захив. Тэд ч ирээд 
хааны өмнө байв. 3 Тийнхүү хаан нь тэдэнд өгүүлрүүн; Би нэг зүүдийг 
зүүдлээд зүүдээ мэдэхийн тул сэтгэлээрээ зовж байна. 4 хэмээн өгүүлсэн 
Калтияатан нь Ширия хэлээр хаанд өгүүлрүүн; Хаан аа! Мөнх насалтугай! 
Чи өөрийн боолуудад зүүдээ өгүүлэх болбоос бид түүний тайлбарыг 
өгүүлэх буй. 5 хэмээн өгүүлсэнд хаан нь Калтияатанд ийн хариу 
өгүүлрүүн; Тэр юм нь надаас хагацсан буй. Харин хэрэв та тэр зүүд 
хийгээд түүний тайлбарыг надад үл мэдүүлэх бөгөөс та хэсэг хэсгээр 
таслагдах бөгөөд таны гэрүүд нь санд автах буй. 6 Зүгээр хэрэв та тэр 
зүүд хийгээд түүний тайлбарыг үзүүлэх бөгөөс эл, та надаас өглөгүүд 
хийгээд сан ба их хүндлэлийг авах юм. Тиймийн тул тэр зүүд хийгээд 
түүний тайлбарыг надад үзүүлэгтүн! 7 хэмээн өгүүлсэнд тэд нь дахин 
өгүүлрүүн; Хаан нь зүүдээ өөрийн боолуудад өгүүлэх болбоос бид түүний 
тайлбарыг үзүүлэх буй. 8 хэмээн өгүүлсэнд хаан нь хариу өгүүлрүүн; Энэ 
юмыг надаас хагацсан тул та цагийг өнгөрүүлэх дуртай гэж би үнэхээр 
мэднэ. 9 Зүгээр хэрэв та тэр зүүдийг үл үзүүлэх болбоос эл, танд ганцхан 
шийтгэл буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, та цагийн өнгөртөл миний өмнө 
өгүүлэхийн тулд хуурмаг хийгээд мэхт үгсийг бэлтгэсэн буй. Тиймийн тул 
надад зүүдийг үзүүлэгтүн! Тийм бөгөөд таны тайлбарыг ч үзүүлж чадахыг 
би мэдэх буй. 10 хэмээн өгүүлсэнд Калтияатан нь хаанд хариу өгүүлрүүн; 
Хааны хэрэглэснийг үзүүлж чадагч хүн нь дэлхий дээр үгүй буй. Тиймийн 
тул аливаа ч хаан буюу эзэн буюу тэргүүлэгч нь энэ мэт юмнуудыг 
Яалвичнаас эсвэл зурхайчаас эсвэл Калтиягаас эс асууна. 11 Бас хааны 
хэрэглэсэн нь нэн бэрх буй бөгөөд махбодтой үл нутаглагч бурхдаас бус 
хэн ч үүнийг хааны өмнө үзүүлж үл чадна. хэмээн өгүүлэв. 12 Тиймийн 
тул хаан нь хилэгнэн маш галзуу болоод Вавилд агч хамаг цэцэн 
хүмүүсийг хоосруулахыг захив. 13 Тийм бөгөөд цэцэн хүмүүсийг үхүүлэх 
цааз нь гарав. Бас Данил хийгээд түүний нөхөд нь үхүүлэгдэхээр 
бэдрэгдэв. 14 Тийн бүхий Даниел нь Бабилийн цэцэн хүмүүсийг алахын 
тулд гаргасан хааны харуулуудын Арияуг хэмээгч тэргүүлэгчид зөөлнөөр 
хийгээд ухаанаар хариу ийн өгүүлрүүн; 15 Хаанаас энэ цааз нь юуны тул 
тийн түргэн буй хэмээн хааны Арияуг даргад өгүүлсэнд Арияуг нь 



Даниелд тэр хэргийг мэдүүлэв. 16 Тийн Данил нь очоод би тэр тайлбарыг 
хаанд үзүүлэх хэмээн өгүүлээд, хаанаас нэгэн хэдэн цагийг эрив. 17 Бас 
Данил нь гэртээ хариад Хананияа хийгээд Мишияал ба Ацарияа хэмээгч 
нөхдөдөө тэр юмыг мэдүүлэв. 18 Тэр юуны тул гэвэл, тэд нь энэ нууцын 
учир огторгуйн бурхнаас өршөөлийг эрихийн тулд хийгээд Даниел 
хийгээд түүний нөхөдийн Бабилийн цэцэн хүмүүстэй үл үхэхийн тул 
бөлгөө. 19 Тийн бөгөөд тэр нууцын шөнийн зүүдээр Даниелд 
илэрхийлэгдсэнд Даниел нь огторгуйн бурхныг магтаж ийн өгүүлрүүн; 20 
Бурхны нэр нь мөнхөд магтагдах болтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
цэцэн хийгээд аугаа хүч нь түүнийх буй. 21 Тэр нь цагууд хийгээд цагийн 
хэмжээнүүдийг хувилгана. Тэр нь хаадыг аваачин, хаадыг тогтооно. Тэр 
нь мэргэдэд ухааныг өгөн ухаантай бологчидод мэдэлийг өгнө. 22 Тэр нь 
гүн хийгээд нууц юмнуудыг илэрхийлнэ. Тэр нь харанхуйд байхыг мэднэ. 
Бас түүнтэй гэрэл нь байна. 23 Миний эцэг нарын бурхан болон надад 
цэцэн хийгээд хүчийг өгч бидний чамаас эрсэнийг мэдүүлсэн бурхан аа! 
Би чамайг магтаж чамд магтаалын сэтгэлийг өргөнө. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чи хааны хэрэглэсэнийг бидэнд мэдүүлсэн буй. хэмээн 
айлтгав. 24 Тиймийн тул Даниел нь Бабилийн цэцэн хүмүүсийг 
үхүүлэхийн тул хааны захисан Арияугт очоод түүнд ийн өгүүлрүүн; 
Бабилийн цэцэн хүмүүсийг бүү үхүүл. Намайг хааны дэргэд оруулан үйлд. 
Тийн бөгөөд би тэр тайлбарыг хаанд үзүүлэх буй. 25 хэмээн өгүүлсэнд 
Ариуяуг нь яаран Даниелыг хааны дэргэд оруулаад түүнд ийн өгүүлрүүн; 
Би Иудейгээс нүүлэгдсэн улсаас хаанд тэр тайлбарыг үзүүлэх хүнийг 
олов. 26 хэмээн өгүүлсэнд хаан нь Билтишазар гэж нэрийдэгдсэн 
Даниелд хариу өгүүлрүүн; Чи миний үзсэн зүүд хийгээд түүнийг 
тайлбарыг мэдүүлж чадах уу? 27 хэмээн өгүүлсэнд Даниел нь хааны 
өмнө хариу өгүүлрүүн; Хааны асуусан нууцыг цэцэн хүмүүс хийгээд 
зурхайчид ба Яилвичи нар хийгээд Яирувачи нар нь хаанд үзүүлж үл 
чадна. 28 Тийм боловч огторгуйн дээр нууцуудыг илэрхийлэгч хийгээд 
хойд цагт юу болохыг Нибукназар хаанд мэдүүлэгч бурхан буй. Чиний 
зүүд нь хийгээд чиний дэвсгэрийн дээр чиний толгойн үзэгдэл нь ийн; 29 
Хаан аа! Чи дэвсгэртээ хойдахь цагт юу болохын учир санаачилсан буй. 
Бас нууцуудыг илэрхийлэгч нь хойно болохыг чамд мэдүүлнэ. 30 Энэ 
нууц нь бус амьдуудаас миний их ухаантай болсны тул бус харин 
тайлбарыг үзүүлэхийн тул хийгээд чиний санаануудаа мэдэхийн тул 
надад мэдүүлэгдсэн буй. 31 Хаан аа! Чи үзэхдээ Мана. нэг их хөргийг 
үзэв. Энэ сайхан гялбаат хийгээд үзэсгэлэнээр аймшигтай их хөрөг нь 
чиний өмнө байв. 32 Энэ хөргийн толгой нь ариун алт хийгээд цээж 
хийгээд хоёр гар нь мөнгө ба, хэвлий хийгээд гуя нь зэс хийгээд 33 шилбэ 
нь төмөр ба өлмий нь төмөр хийгээд шаврын холимог бөлгөө. 34 Бас 
чиний үзсэнээр гаргүйгээр цавчигдсан нэг чулуу нь тэрхүү хөргийн төмөр 



шаврын холимог хөлийг цохиод эвдэв. 35 Энэ мэтээр тэр төмөр хийгээд 
шавар ба, зэс хийгээд мөнгө ба алт нь хамтаар эвдрүүлэгдэн зуны 
цохигдсон тарианы хальс мэт болоод салхинд хийсгэгдэв. Тийнхүү 
тэдэнд газар эс олдов. Бас тэр хөргийг цохьсон чулуу нь их уул болоод 
бүхэл дэлхийг дүүргэв. 36 Зүүд нь тэр мэт бөлгөө. Бас бид хааны өмнө 
тайлбарыг ч өгүүлэх буй. 37 Хаан аа! Чи хаадын хаан буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, огторгуйн бурхан нь чамд эзэлгүрин хийгээд хүч ба чадал 
хийгээд алдарыг өгсөн буй. 38 Бас тэр нь хүний хөвгүүдийн аливаа ч 
нутагласан газарт агч хээрийн ангууд хийгээд огторгуйн шувуудыг чиний 
гарт өгөн чамайг тэдний дээр тэргүүлэгч болгосон буй. Чи тэрхүү алтан 
толгой мөн. 39 Бас чамаас хойно чамаас доор нэг эзэлгүрин нь болох 
бөгөөд, зэс болсон гуравду гаар эзэлгүрин нь болоод бүхэл дэлхийг 
тэргүүлэх буй. 40 Бас төмөр нь хамгуудыг даран эвдрүүлдэг мэт дөрөв 
дэхь эзэлгүрин нь төмөр мэт хүчтэй болох буй. Бас хамгуудыг эвдрүүлдэг 
төмөр мэт тэр ч эвдрүүлэн бутаргах буй. 41 Бас хөл хийгээд хөлийн 
хурууны төмөр хийгээд шавар хоёрын холилдсоныг чиний үзсэний тул 
эзэлгүрин нь хуваагдах буй. Харин чи төмрийг шавартай холилдсоныг 
үзсэн мэт түүний дотор төмрийн хүч нь үлдэх буй. 42 Бас хөлийн хурууны 
нэг хувь төмөр нөгөө хувь шавар болсон тул тэр эзэлгүрний нэг хувь нь 
хүчтэй байн атал нөгөө хувь нь эвдрэх буй. 43 Бас чиний төмрийн 
шавартай холилдсоныг үзсэн мэт тэдгээр нь хүмүүсийн үрстэй холилдох 
боловч харин төмөр нь шавартай үл нийлдэг мэт тэдгээр ч үл нийлэлцэх 
буй. 44 Бас тэр хаадын цагт огторгуй нь бурхан нь хэзээ ч үл 
эвдрүүлэгдэх эзэлгүрнийг босгох буй. Бас тэр эзэлгүрин нь өөр улсад үл 
орхигдон, эд хамаг эзэлгүрнийг эвдрүүлж хоосруулаад мөнхөд байх буй. 
45 Бас чиний үзсэнээр тэр чулуу нь уулнаас гаргүйгээр цавчигдаад төмөр 
хийгээд зэс ба шавар хийгээд мөнгө ба алтыг эвдрүүлсэн мэт дээд 
бурхан нь хойно юу болохыг хаанд мэдүүлнэ. Тэр нь зүүд нь үнэн хийгээд 
тайлбар нь итгэлтэй болно. 46 хэмээн өгүүлсэнд Нибукназар хаан нь 
нүүрээрээ хөсөр унаад Данилд мөргөж түүнд тахил болон анхилуун 
үнэртнийг өргөхийг захив. 47 Бас хаан нь Даниелд дахин өгүүлрүүн; 
Чиний энэ нууцыг мэдүүлж чадсаны тул чиний бурхан нь үнэхээр 
бурхдын бурхан хийгээд хаадын эзэн ба нууцуудыг илэрхийлэгч мөн. 
хэмээн өгүүлэв. 48 Тийм бөгөөд хаан нь Даниелыг их хүн болгон түүнд 
олон их өглөгүүдийг өгөөд түүнийг Бабилийн бүхэл мужийн тэргүүлэгч 
болгон Бабилийн хамаг цэцэн хүмүүсийн тэргүүлэгчдийн ахлагч болгов. 
49 Бас Даниелын эрснээр хаан нь Шадраг хийгээд Мишиаг ба Абит Нихүг 
Бабилийн мужийн тэргүүлэгчид болгов. Зүгээр Даниел нь хааны 
хаалганы дотор байдаг бөлгөө.  

Гуравдугаар бүлэг.  



1 Нибукназар хаан нь нэг алтан хөргийг үйлдэв. Түүний өндөр нь жаран 
тохой хийгээд өргөн нь зургаан тохой бөлгөө. Тэр нь түүнийг Бабилын 
мужийн Дука хэмээгч талд босгов. 2 Тийн бөгөөд Нибукназар хаан нь 
өөрийн босгосон хөргийг шинэтгэхэд ноёд хийгээд тэргүүлэгчид ба дарга 
нар хийгээд зурхайчид ба санг сахигчид хийгээд зөвлөгчид ба балгасны 
түшмэд хийгээд мужидын хамаг тэргүүлэгчидийг ирүүлж цуглуулахаар 
илгээв. 3 Тийн ноёд хийгээд тэргүүлэгчид ба дарга нар ба зурхайчид, ба 
санг сахигчид хийгээд зөвлөгчид ба балгасны түшмэд хийгээд мужидын 
хамаг тэргүүлэгчид нь Нибукназар хааны босгосон хөргийг шинэтгэхэд 
цуглаад Нибукназарын босгосон хөргийн өмнө байв. 4 Тийн бөгөөд нэг 
дуудагч нь чанга дуугаар ийн дуудав; Улс хийгээд ард ба хэлтэн ээ! 5 Та 
бүрээ хийгээд бишгүүр ба ятга хийгээд хуур ба зэмбэ хийгээд шударга ба 
зүйл бүрийн хөгжмийн дууг сонсохдоо Нибукназар хааны босгосон алтан 
хөрөгт унаж мөргөгтүн! хэмээн танд захигдсан юм. 6 Харин аль хэн унаж 
үл мөргөх бөгөөс эл, тэр нь тэрхүү цагт бадрангуй галын гуугийн дунд 
хаягдах юм. хэмээн дуудав. 7 Тиймийн тул хамаг улс нь бүрээ хийгээд 
бишгүүр ба ятга хийгээд хуур ба зэмбэ хийгээд шударга ба зүйл бүрийн 
хөгжмийн дууг сонсох цагтаа хамаг улс ба ард ба хэлтэн нь Нибукназар 
хааны босгосон алтан хөрөгт мөргөв. 8 Тийн бөгөөд тэр цагт зарим 
Калтияатан нь ирээд Иудейтэнийг буруушааж 9 Нибукназар хаанд ийн 
өгүүлрүүн; Хаан аа! Чи мөнхөд насалтугай! 10 Хаан аа! Чи ийн; Аливаа 
хүн нь бүрээ хийгээд бишгүүр ба ятга хийгээд хуур ба зэмбэ хийгээд 
шударга ба, зүйл бүрийн хөгжмийн дууг сонсохдоо тэр алтан хөрөгт унаж 
мөргөтүгэй! 11 Хэн үл унаж мөргөх бөгөөс эл, тэр нь бадрангуй галын гуу 
дунд хаягдтугай! хэмээн захисан буй. 12 Тийн атал чиний Бабил мужийн 
хэргийг даалгасан Шадараг хийгээд Мишияаг ба Абид Нихү хэмээгч 
Иудейтэн буй. Хаан аа! Эдгээр хүмүүс нь чамайг үл сонсон, чиний 
бурхдад үл зарагдан чиний босгосон алтан хөрөгт үл мөргөнө. 13 хэмээн 
өгүүлсэнд Нибукназарын хилэн хийгээд уурлалаараа Шадараг хийгээд 
Мишаг ба Абит Нихүг авчирахыг захисанд, тэд хүмүүс нь хааны өмнө 
авчрагдав. 14 Тийм бөгөөд Нибукназар нь тэдэнд өгүүлэв; Шадараг 
хийгээд Мишаг ба Абит Нихүг нар аа! Та үнэхээр миний бурхдад үл 
зарагдан миний босгосон алтан хөрөгт үл мөргөнө үү? 15 Эдүгээ хэрэв 
одоо та нар бүрээ хийгээд бишгүүр ба ятга хийгээд хуур ба зэмбэ хийгээд 
шударга ба зүйл бүрийн хөгжмийн дууг сонсохдоо миний үйлдсэн хөрөгт 
унаж мөргөх бэлэн бөгөөс сайн. Хэрэв та нар үл мөргөх бөгөөс та нар 
тэрхүү бадрангуй галын гууд хаягдах буй. Тийн бөгөөд; Таныг миний 
гараас тонилгогч бурхан хаана буюу. 16 хэмээн өгүүлсэнд Шадараг 
хийгээд Мишаг ба Абит Нихүг нар нь хаанд хариу өгүүлрүүн; Нибукназар 
аа! Бид үүний учир чамд хариу өгүүлэхээ үл хичээнэ. 17 Хэрэв тийн 
болох бөгөөс бидний зарагдсан бурхан нь биднийг бадрангуй галын 



гуугаас ч тонилгож чадна. Бас хаан аа! Тэр нь биднийг чиний гараас 
тонилгох буй. 18 Хэрэв тийн бус бөгөөс хаан аа! Бид чиний бурханд үл 
зарагдан чиний босгосон алтан хөрөгт үл мөргөнө. хэмээн чамд мэдэгдэх 
болтугай! 19 хэмээн өгүүлсэнд Нибукназар нь машид хилэнтэй болоод 
нүүрийн дүрээрээ Шадараг хийгээд Мишаг ба Абит Нихүгийн тус 
хувилгав. Тиймийн тул тэр гууг түлэх ёсноос долоон давхар илүү 
түлэхийг захив. 20 Бас тэр нь ийн; Шадараг хийгээд Мишал, ба Абит 
Нихүг хүлээд бадрангуй галын гууд хаягтун! хэмээн өөрийн цэргийн маш 
хүчтэй улсад захив. 21 Тийн эд гурван хүн нь дээл хийгээд оймс ба 
малгай хийгээд хувцастайгаа хүлэгдээд бадрангуй галын гуун дунд 
хаяагдав. 22 Тийн байхад хааны захиа нь маш яаралтай болсон бөгөөд 
гуу нь маш халуун бүхийн тул галын дөл нь Шадараг хийгээд Мишаг ба 
Абит Нихүг авчирсан хүмүүсийг түлж алав. 23 Тийнхүү Шадараг хийгээд 
Мишаг ба Абит Нихүг гурвуулаа хүлэгдсэн биеэр бадрангуй галын гуу 
дунд унав. 24 Тийн бөгөөд Нибукназар хаан нь гайхан яаран босоод 
зөвлөгчидөдөө ийн; Бид нь гурван хүнийг галын дунд хаясан биш үү? 
хэмээн өгүүлсэнд тэд нь Хаан аа! Зөв хэмээн хариу өгүүлсэнд 25 тэр нь 
өгүүлрүүн; Мана. Би галын дунд хүлээгүйгээр явагч дөрвөн хүнийг үзнэ. 
Тэдэнд гэм эс халдсан буй. Бас дөрөв дэхийн дүр нь бурхны хөвгүүнтэй 
адил бөлгөө. 26 хэмээн өгүүлээд Нибукназар нь тэр бадрангуй галын 
гуугийн амсарт ойртоод өгүүлрүүн; Дээд бурхны Шадараг хийгээд Мишаг 
ба Абит Нихүг боолууд аа! Гараад нааш ирэгтүн! хэмээн өгүүлсэнд 
Шадараг хийгээд Мишаг ба Абит Нихү нар нь галын дотроос гарав. 27 
Тийн бөгөөд сайд нар хийгээд тэргүүлэгчид ба дарга нар хийгээд хааны 
зөвлөгчид цуглаад эдгээр гурван хүнийг үзэхэд тэдний биед гал нь 
чадалгүй агсан бөгөөд толгойн үс нь ч эс түлэгдсэн ба түүний дээл нь эс 
хувилсан бөгөөд тэдний дээр галын үнэр ч үгүй хэмээн үзэв. 28 Тийн 
бөгөөд Нибукназар нь ийн өгүүлрүүн; Шадараг хийгээд Мишаг ба Абит 
Нихүгийн бурхан нь магтагдах болтугай! Тэр нь өөрийн элчийг илгээгээд 
түүний найдагч боолуудаа тонилгон хааны захиаг хувилган, тэдний 
өөрийн бурхнаас бус бурхдад үл зарагдан мөргөхийн тулд тэдний баясыг 
тонилгосон буй. 29 Би нэг захиаг болгоно хэмээвээс, аливаа улс хийгээд 
ард ба хэлтэн нь Шадараг хийгээд Мишаг ба Абит Нихүгийн бурхны тус 
өгүүлэх бөгөөс эл, тэд нь цавчигдах бөгөөд тэдний гэрүүд нь шанд 
авагдах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, энэ мэтээр тонилгогч өөр бурхан 
үгүй. хэмээн өгүүлэв. 30 Тийн бөгөөд хаан нь Шадараг хийгээд Мишаг ба 
Абит Нихүг Бабилийн мужийн дотор дэвшүүлэв.  

Дөрөвдүгээр бүлэг.  



1 Нибукназар хаан нь бүхэл дэлхийд суугч хамаг улс хийгээд ард ба 
хэлтэнд их амрыг хүснэ. 2 Би дээд бурхны надад үйлдсэн бэлгэс хийгээд 
гайхамшгуудыг үзүүлэхийг туршмой. 3 Түүний бэлгэс нь ямар их буй. 
Түүний гайхамшгууд нь ямар хүчтэй буй. Түүний эзэлгүрин нь мөнх 
эзэлгүрин бөгөөд түүний эрхшээл нь хамаг үеүүдэд байна. 4 Нибукназар 
би гэртээ амар болон орд харшдаа өлзийтэй бөлгөө. 5 Би намайг 
айлгасан нэг зүүдийг үзсэн бөгөөд миний хэвтэрийн дээр миний санаа 
хийгээд миний толгойн үзэгдэлүүд нь намайг зовоосон бөлгөө. 6 Тиймийн 
тул энэ зүүдний тайлбарыг надад мэдүүлэхийн тулд би Бабилийн хамаг 
цэцэн хүмүүсийг; Миний өмнө оруулагтун! хэмээн захив. 7 Тийнхүү үзлэгч 
нар хийгээд зурхайчид ба Калтияатан хийгээд Яилвичи нарын орсонд би 
тэдэнд зүүдээ өгүүлэв. Зүгээр тэд нь тайлбарыг эс үзүүлэв. 8 Тийн бөгөөд 
эцэст нь миний Билтишазар бурхны нэрээр нэрийдэгдсэн бөгөөд ариун 
бурхны тогтоолтой болсон Данил нь миний өмнө оров. Тийнхүү би түүний 
өмнө зүүдээ өгүүлж ийн; 9 Үзлэгч нарын болон тэргүүлэгч Балтишназар 
аа! Чиний дотор ариун бурхдын тодотгол буй бөгөөд, аливаа ч нууц нь 
чамайг үл төвөглүүлнэ хэмээн миний мэдсэн тул миний үзсэн зүүд 
хийгээд түүний тайлбарыг надад өгүүлэн үйлд. 10 Миний хэвтэрийн дээр 
миний толгойн үзэгдэл нь ийн, миний үзэхэд Мана. дэлхийн дунд нэг мод 
буй бөгөөд түүний өндөр нь маш их бөлгөө. 11 Тэр мод нь ургасанаар бэх 
болоод өндрөөрөө огторгуйд хүрээд дэлхийн хязгаар хүртэл үзэгдэв. 12 
Түүний навчис нь сайхан болсон бөгөөд жимс нь их болоод хамгийн тул 
тэжээлтэй бөлгөө. Түүний доор хээрийн ангууд нь сүүдрэлсэн бөгөөд 
түүний гишүүдийн дотор огторгуйн шувууд нь оршсон ба, түүнээс хамаг 
махбод нь тэжээгдэв. 13 Бас миний хэвтэрийн дээрээ өөрийн толгойн 
үзэгдлээр үзэхэд Нэг ариун сахигч нь огторгуйгаас буугаад 14 чанга 
дуугаар ийн дуудав; Тэр модыг чавчин түүний гишүүдийг огтлон түүний 
навчисыг сэгсрэн түүний жимсийг тархаан үйлдэгтүн! Ангууд нь түүний 
доороос холдох бөгөөд шувууд нь түүний гишүүдээс холдох болтугай! 15 
Тийн боловч түүний үндэсний хожуулыг нэг төмөр хийгээд зэс 
боолттойгоор газрын нялх өвсний дотор үлдэгтүн! Тэр нь огторгуйн 
сүүдрээр норон хээрийн ангуудтай дэлхийн өвсний дотор хувьтай болох 
болтугай! 16 Түүний хүний зүрх нь хувилах бөгөөд ангийн зүрх нь түүнд 
өгөгдөх ба, түүний дээр долоон цаг нь өнгөрөх болтугай! 17 Энэ юм нь 
сахигчидаар тогтоогдсон бөгөөд, ариунуудын үгээр хэрэглэгдсэн буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, дээргүй дээд нь хүний эзэлгүрний дотор тэргүүлж 
түүнийг ямар ч таалагдсан хүндээ өгөн түүний дээр доорд улсыг тавина. 
хэмээн амьтаны мэдэхийн төлөө билээ. хэмээн дуудав. 18 Нибукназар 
хаан би энэ зүүдийг үзсэн буй. Тиймийн тул Балтишазар аа! Эдүгээ 
миний эзэлгүрний дотор агч хамаг цэцэн хүмүүсийн үүний тайлбарыг 
надад мэдүүлж үл чадах тул чи тэр тайлбарыг мэдүүлэн үйлд. Ариун 



бурхдын тодотгол чиний дотор ахуйн тул чи чадна хэмээн өгүүлэв. 19 
Тийн бөгөөд Балтишназар хэмээгч Даниел нь нэг цагт гайхан сэтгэлээр 
зовов. Хаан нь өгүүлрүүн; Балтишазар аа! Тэр зүүд хийгээд түүний 
тайлбар нь чамайг үл зовоох болтугай! хэмээн өгүүлсэнд Балтишазар нь 
хариу өгүүлрүүн; Миний эзэн ээ! Тэр зүүд нь чамайг өшөөлөгчдөд хийгээд 
түүний тайлбар нь чиний дайснуудад болох болтугай! 20 Чиний үзсэн их 
хийгээд бэх болсон өндрөөрөө огторгуйд хүрсэн бөгөөд бүхэл дэлхийн 
хязгаар хүртэл үзэгдсэн ба 21 сайхан навчит хийгээд их жимстэй ба 
хамагт тэжээлтэй болсон бөгөөд ангуудыг дороо сүүдэрлүүлсэн ба 
гишүүд нь дотроо огторгуйн шувуудыг оршуулсан мод хэмээвээс, 22 Хаан 
аа! Тэр ч чи мөн. Чи их хийгээд хүчтэй болсон мөн. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чиний их байдал нь нэмж огторгуйд хүрсэн бөгөөд чиний 
эзэлгүрин нь дэлхийн хязгаарт хүрсэн мөн. 23 Бас хааны үзсэнээр нэг 
ариун сахигч нь огторгуйгаас бууж модыг цавчиж эвдэгтүн! Зүгээр түүний 
үндэсний хожуулыг төмөр хийгээд гуулин боолтоор газрын нялх өвсний 
дотор үлдээгтүн! Бас тэр нь огторгуйн сүүдэрээр норон долоон цагийн 
түүний дээр өнгөртөл ангуудтай хувьтай болох болтугай! хэмээн өгүүлсэн 
мэт. 24 Хаан аа! Түүний тайлбар хийгээд дээргүй дээдийн тогтоосоноор 
миний эзэн хаанд хүрсэн нь ийн; 25 Чи улсаас гаргагдаж ангуудтай 
нутагтай болоод үхэр мэт өвсөөр идүүлэгдэж огторгуйн сүүдэрээр 
норгогдох буй. Бас дээргүй дээд нь хүмүүсийн эзэлгүрний дотор тэргүүлж 
ямарч таалсан хүндээ үүнийг өгнө хэмээн чиний мэдтэл долоон цаг нь 
чиний дээр өнгөрөх юм. 26 Бас тэр модны үндэсний хожуулыг үлдээгтүн! 
хэмээн тэдний захисан тул, огторгуйн эзэлдэгийг чиний мэдсэний хойно 
чиний эзэлгүр нь чамд тогтох буй. 27 Тиймийн тул Хаан аа! Миний 
зөвлөгөө нь тааламжтай болох болтугай! хэмээвээс хилэнцэсээ зөвөөр 
тасал, буруунуудаа үгээгүүнүүдэд хайрыг үзүүлэхээр таслан үйлд, тийн 
бөгөөс чиний амар нь урттах буюу хэмээн өгүүлэв. 28 Энэ нь цөмөөр 
Нибукназарт бүтээв. 29 Арван хоёр сар дууссаны хойно хаан нь Бабилын 
эзэлгүрний орд харшны дотроо яван атал ийн өгүүлрүүн; 30 Энэ нь миний 
аугаа хүчээр хийгээд миний их хүндлэлийн төлөө энэ эзэлгүрний гэр 
болохын тулд миний өгөгдсөн Бабил биш үү? 31 хэмээн хааныг өгүүлэн 
атал огторгуйгаас нэг дуу гарч өгүүлрүүн; Нибукназар хаан аа! Чамд ийн 
эзэлгүрин нь чамаас авагдсан буй. 32 Чи улсаас гаргагдаж ангуудтай 
нутагтай болоод үхэр мэт өвсөөр идүүлэгдэх буй. Энэ мэтээр дээд хүний 
эзэлгүрний дотор тэргүүлж таалсан хүндээ өгөхийг чиний мэдтэл долоон 
цагт нь чиний дээр өнгөрөх буй. хэмээн өгүүлэв. 33 Тэрхүү цагт энэ нь 
Нибукназарт бүтээв хэмээвээс, тэр нь хүмүүсээс гаргагдан үхэр мэт 
өвсийг иддэг бөгөөд, түүний бие нь огторгуйн сүүдэрээр нордог бөлгөө. 
Түүний үс нь бүргэдийн өд мэт ургасан бөгөөд түүний хумснууд нь 
шувууны савар мэт ургасан болтол энэ мэт болов. 34 Тэр цагийн 



дууссаны хойно Нибукназар би нүдээрээ огторгуйд ширтэн ахуйдаа 
дахин ухаантай болов. Тийн бөгөөд би дээргүй дээдийг магтан мөнхөд 
байгчийг сайшаан хүндлэв. Түүний эрх нь мөнхөд байх бөгөөд түүний 
эзэлгүрин нь хамаг үеүүдээр байна. 35 Бас дэлхийд хамаг суугчид нь юу 
биш мэт тоогдоно. Тэр нь огторгуйн чуулганы дотор хийгээд дэлхийд 
суугчидын дотор өөрийн таалалаар бүтээнэ. Түүний мутрыг хэн ч зогсоож 
үл чадан, чи юуг үйлдэх үү? хэмээн түүнд үл өгүүлж чадна. 36 Тэрхүү цагт 
би дахин ухаантай болбоос миний эзэлгүрний үзэсгэлэнгийн тулд миний 
хүндлэл хийгээд гялбаатай байдал нь надад буцав. Бас миний зөвлөгчид 
хийгээд сайд нар нь намайг эрэв. Тийнхүү би өөрийн эзэлгүриний дээр 
тогтоод үлэмж их цог жавхлантай болов. 37 Эдүгээ Нибукназар би 
огторгуйн хааныг магтан өргөмжлөн хүндэлнэ. Түүний хамаг үйлс нь үнэн 
хийгээд түүний явдал нь шүүвэр буй. Бас оморхогоор явагчидыг тэр нь 
доройтуулж чадна. хэмээн өгүүлэв.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Билишазар хаан нь өөрийн сайд нараас мянгад их найрыг үйлдэж тэр 
мянганы өмнө үзмийн ундааг уув. 2 Билишазар нь үзэмийн ундааг уух 
атал хаан болон түүний сайд нар ба түүний хатан хийгээд бага хатаны 
уухын тул өөрийн Нибукназар эцгийн авчирсан Иерусалимын сүмийн 
алтан хийгээд мөнгөн савыг авчрахыг захив. 3 Тийнхүү бурхны 
Иерусалимд агч гэрийн сүмээс автсан алтан савсын авчрагдсанд хаан 
болон түүний сайд нар ба түүний хатад болон бага хатан нь тэдэнээр уув. 
4 Тэдгээр нь үзмийн ундааг ууж алтан хийгээд мөнгөн ба зэс болон төмөр 
ба модон болон чулуун бурхдыг магтлаа. 5 Тэрхүү цагт хүний гарын 
хуруунууд нь ирээд хааны орд харшны ханын будагийн дээр Хэрэбчийн 
тус бичив. Хаан нь бичсэн гарын зарим хувь үзэв. 6 Тийн бөгөөд хаан нь 
нүүрээрээ хувилж сэтгэлээрээ зовов. Бас түүний бэлхүүсний үенүүд нь 
суларсан бөгөөд түүний өвдөгүүд нь цохилцов. 7 Тийн бөгөөд хаан нь 
чангаар дуудаж зурхайч нар болон Калтияатан ба Ирувачинарыг 
ирүүлэгтүн! хэмээн захиад хаан нь Бабилийн цэцэн хүмүүсүүдэд 
өгүүлрүүн; Аль хэн нь бичсэнийг уншиж түүний тайлбарыг надад үзүүлэх 
бөгөөс эл тэр нь улаанаар өмсгөгдөн хүзүүндээ алтан оосорыг зүүж 
эзэлгүринд гуравдугаар тэргүүлэгч болох буй. 8 хэмээн өгүүлсэнд хааны 
хамаг цэцэн хүмүүс нь ирэвч тэр бичсэнийг уншиж эс чадан тайлбарыг 
хаанд үзүүлж эс чадав. 9 Тиймийн тул Балшазар хаан нь ихэд зовж 
нүүрээрээ хувилав. Бас түүний сайд нар нь гайхамшиг боллоо. 10 Тийн 
бөгөөд хаан болон түүний сайд нарын өгүүлсэний тул хатан хаан нь 
найрын гэрт ороод тэр хатан хаан нь өгүүлрүүн; Хаан аа! мөнхөд 
насалтугай! Чиний сэтгэл нь чамайг үл зовоох бөгөөд чиний нүүр нь үл 



хувилах болтугай! 11 Чиний эзэлгүрний дотор нэг хүн буй бөгөөд түүний 
дотор ариун бурхдын тодотгол буй. Чиний эцэгийн цагт гэрэл болон 
ухаан ба бурхдын цэцэнтэй адил цэцэн нь түүний дотор олдсон бөлгөө. 
Түүнийг чиний эцэг хаан Нибукназар нь хамаг Яилвицинар хийгээд 
зурхайч нар ба Калтияатан хийгээд Ирувачинарын тэргүүлэгч болов. 12 
Тэр юуны тул хэмээвээс, хааны Балтишазар хэмээн нэрлэгдсэн тэрхүү 
Данилын дотор зүүдийг тайлбарлах хийгээд нууц юмнуудыг үзүүлэх ба 
сэжигүүдийг илэрхийлэх сайн тодотгол болон мэдэл ба ухаан нь олдсон 
бөлгөө. Тиймийн тул Даниелыг дуудвал тэр нь тайлбарыг өгүүлэх буй. 13 
хэмээн өгүүлсэнд Данил нь ирүүлэгдэв. Хаан нь Данилд өгүүлрүүн; Чи 
миний эцэг хааны Иудей газраас авчирсан олз болсон Иудейтний 
хөвгүүдээс тэрхүү Даниел мөн буюу? 14 Чиний дотор бурхдын тодотгол 
буй бөгөөд гэрэл хийгээд ухаан ба сайн цэцэн нь чиний дотор олдсон буй 
хэмээн би чиний учир сонсов. 15 Эдүгээ энэ бичсэнийг уншиж түүний 
тайлбарыг мэдүүлэхийн тул зурхайч нар нь ирсэн боловч энэ тайлбарыг 
мэдүүлж эс чадав. 16 Зүгээр чи тайлбарыг үзүүлж сэжигүүдийг 
илэрхийлж чадна! хэмээн би чиний учир сонссон буй. Тиймийн тул хэрэв 
чи тэр бичсэнийг уншиж түүний тайлбарыг мэдүүлж чадвал чи улаанаар 
өмсгөгдөн хүзүүндээ алтан оосрыг зүүж эзэлгүрний дотор гуравдугаар 
тэргүүлэгч болох буй. 17 хэмээн өгүүлсэнд Данил нь хааны өмнө хариу 
өгүүлэв. Чи өглөгүүдээ өөртөө байлган сангуудыг ч бусдад өгөн үйлд! 
Тийн боловч би тэр бичсэнийг хаанд уншин тайлбарыг ч түүнд мэдүүлэх 
буй. 18 Хаан аа! Дээргүй дээд бурхан нь чиний Нибукназар эцэгт 
эзэлгүрин болон их жавхлан ба алдар хийгээд хүндлэлийг өгөв. 19 Бас 
түүний өгсөн их жавхлангийн шалтгаанаар хамаг улс хийгээд ард ба 
хэлтэн нь түүний өмнө чичрэн айдаг бөлгөө. Тэр нь дураараа хэнийг ч 
алж, дураараа хэнийг ч амьдаар байлгаж дураараа хэнийг ч дэвшүүлж 
дураараа хэнийг ч доор болгодог бөлгөө. 20 Зүгээр түүний зүрхний 
ихэмсэг болсон бөгөөд түүний сэтгэлийн оморхогоор хатуу болсоны 
хойно тэр нь өөрийн хааны ширээнээс буулгагдсан бөгөөд түүний алдар 
нь түүнээс автав. 21 Бас тэр нь хүний хөвгүүнээс гаргагдсан бөгөөд 
түүний зүрх нь ангийн зүрх мэт болсон ба тэр нь хээрийн илжигнүүдтэй 
нутагтай болоод үхэр мэт өвсийг идсэн бөгөөд түүний бие нь ч огторгуйн 
шүүдэрээр норгогдсон бөлгөө. Дээд бурхны хүмүүсийн эзэлгүрний дотор 
тэргүүлдэг бөгөөд тааллаараа хэнийг ч түүний дээр тавьдагийг түүний 
мэдтэл энэ мэт агсан бөлгөө. 22 Бас түүний Билшазар хөвгүүн ээ! Чи энэ 
хамгийг мэдсэн боловч зүрхээ эс номхотгосон буй. 23 Харин чи огторгуйн 
эзний тус зүрхээ ихэмсэг болгон түүний сүмийн савнууыг өмнөө 
авчруулаад чи хийгээд чиний сайд нар ба хатад хийгээд чиний бага хатан 
нь тэднээр үзмийн ундааг уун үл үзэгч болон үл сонсогч ба үл мэдэгч 
мөнгөн хийгээд алтан ба зэс хийгээд төмөр ба модон хийгээд чулуун 



бурхдыг магтсан буй. Зүгээр чиний амьсгалыг мутартаа баригч хийгээд 
чиний хамаг явдлыг мэдэгч бурхныг чи эс алдаршуулсан буй. 24 Тиймийн 
тул, түүний өмнөөс энэ гарын хуруунууд нь илгээгдсэн бөгөөд энэ бичиг 
нь бичигдсэн буй. 25 Тэр бичигдсэн нь ийн; Мияа Ни, Мияа Ни Тикил, 
Үпэршийн хэмээн бичигдсэн буй. 26 Тэд үгсийн тайлбар нь ийн; Мияа Ни 
гэдэг нь; Бурхан нь чиний эзэлгүринийг тоолон түүнийг дуусав. 27 Тикил 
хэмээгч нь; Чи жигнүүрээр жигнэгдээд дутсанаар олдов. 28 Пириш 
хэмээгч нь; Чиний эзэлгүрин нь хуваагдаад Матайтан хийгээд Пиршитанд 
өгөгдсөн буй. хэмээн тайлбарлав. 29 Тийн бөгөөд Билшазарын захисанд 
тэдгээр нь Даниелийг улаанаар өмсгөн түүний хүзүүнд алтан оосорыг 
зүүлгэн түүнийг эзэлгүрний гурав дахь тэргүүлэгч болгон дэлгэрүүлэв. 30 
Тэрхүү шөнөдөө Калтияатаны Билшазар хаан нь алагдав. 31 Тийнхүү 
Матай орны Даряус нь жаран хоёр настай болоод эзэлгүрнийг даажээ.  

Зургадугаар бүлэг.  

1 Даряус нь бүхэл эзэлгүрний дээр зуун хорин сайд нарыг тавихыг 
таалав. 2 Бас тэдний дээр гурван ахлагчийг тавив. Тэдний нэг нь Даниел 
бөлгөө. Хааны юу ч үл гээгдэрэхийн тулд сайд нар нь тэдэнд тоог өгөх 
ёстой бөлгөө. 3 Энэ Даниел нь сайн ухаантай болсны тул тэргүүлэгчид 
хийгээд сайд нараас дээр бөлгөө. Бас хаан нь түүнийг бүхэл эзэлгүриний 
дээр тавихаар туурвин авав. 4 Тиймийн тул тэргүүлэгчид хийгээд сайд 
нар нь эзэлгүрний учир Даниелийг буруушаах шалтгааныг олохын тул 
бэдэрсэн боловч шалтгааныг ч буруу олж эс чадав. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, түүний итгэлтэй агсаны тул түүний тус аливаа буруу ч, ял ч эс 
олдов. 5 Тийнхүү эдгээр улс нь ийн өгүүлрүүн; Бид энэ Даниелийн бурхны 
тогтоолын учир шалтгааныг үл олбол эл түүний тус өөр шалтгааныг үл 
олох буй. 6 хэмээн өгүүлэлцээд эдгээр тэргүүлэгчид хийгээд сайд нар нь 
хааны өмнө цуглаад түүнд ийн өгүүлрүүн; Даряус хаан аа! Мөнхөд 
наслагтун! 7 Хааны нэг хууль хийгээд тогтоол тогтоогдохын тул 
эзэлгүрний хамаг тэргүүлэгчид хийгээд мужийн түшмэд ба сайд нар 
хийгээд зөвлөгчид ба дарга нар нь зөвшөөлдсөн буй. Тэр нь хэмээвээс 
хаан аа! Гучин өдөр дуустал аль хэн нэгээр чамаас гадна өөр бурхнаас ч 
хүнээс ч аль юмыг эрвэл тэр нь арслангуудын нүхэнд хаягдах болтугай! 8 
Тийн бөгөөд хаан аа! Одоо тэр тогтоолыг тогтоон тэр бичигт гараа 
тавьтугай! Тийн бөгөөд Матайтан хийгээд Биршияатаны хувьлашгүй 
ёсоор тэр нь үл хувьлагдах буй. 9 хэмээн өгүүлсэнд Даряус хаан нь тэр 
бичигт ба тогтоолд гараа тавив. 10 Тийм болсонд Даниел нь тэр бичигт 
гарын тавигдсаныг мэдэвч гэртээ хариад гэрийн цонхны Иерусалимын 
зүгт нээлттэй байхад урьдын ёсоор өвдөгөөрөө сөгдөн өөрийн бурхны 
өмнө өдөр гурвантаа залбиран магтжээ. 11 Тийн бөгөөд эдгээр улс нь 



цуглаж Даниелийн бурхныхаа өмнө залбиран эрэхийг олоод 12 хааны 
өмнө ирээд хааны тогтоолын учир ийн өгүүлрүүн; Хаан аа! Гучин өдөр 
дуустал хэн нэг нь чамаас гадна өөр бурхнаас ч хүнээс ч аль юмыг эрвэл 
тэр нь арслангуудын нүхэнд хаягдах хэмээн тогтоосон тогтоолтой чи 
гараа тавьсан биш үү? хэмээн өгүүлсэнд хаан нь өгүүлрүүн; Тэр нь 
Матайтан болон Пиришяатаны хувилашгүй ёсоор тогтоогдсон буй. 13 
хэмээн өгүүлсэнд тэд нь хааны өмнө хариу өгүүлрүүн; Олз болсон Иудей 
улсын Даниел нь чамайг хийгээд чиний гараа тавьсан тогтоолыг үл 
хэрэглэн өдөр гурвантаа залбирна. 14 хэмээн өгүүлсэнийг хаан нь 
сонсоод өөртөө ихэд гомдон Даниелийг аврахын тул зүтгэн нарны ортол 
түүнийг аврахын тул шимтэн байв. 15 Зүгээр эдгээр хүмүүс нь хааны 
өмнө цуглаж хаанд ийн өгүүлрүүн; Хаан аа! Матайтан хийгээд 
Пиршияаттаны ёсоор хааны аливаа тогтоосон захиа буюу тогтоол нь үл 
хувьлах буй хэмээн мэдтүгэй! 16 хэмээн өгүүлсэнд хааны захисанаар 
тэдгээр нь Даниелийг авчраад арслангуудын нүхэнд хаяв. Хаан нь 
Даниелд ийн; Чиний үргэлжид зарагдсан бурхан нь чамайг тонилгох 
болтугай! хэмээн өгүүлэв. 17 Тийн бөгөөд нэг чулуу нь авчрагдаад нүхний 
амсарт тавигдав. Бас Даниелийн учир тэр шүүвэрийн үл хувьлахын тул 
хаан нь өөрийн тамгаар хийгээд сайд нарын тамгаар тамгалав. 18 Тийн 
бөгөөд хаан нь орд харшандаа буцаад тэр шөнөдөө мацагтайгаар байж 
дэргэдээ хөгжимийн зэвсэгүүдийг ч эс авчруулав. Бас тэр нь унтаж эс 
чадав. 19 Тийнхүү хаан нь өглөөдөө маш эрт босоод яаралтайгаар 
арслангуудын нүхэнд одов. 20 Тийнхүү хаан нь нүхэнд хүрээд Даниелийг 
гашуудалтай дуугаар дуудаж Даниелд ийн өгүүлрүүн; Амьд бурхны 
Даниел боол оо! Чиний үргэлжид зарагдсан бурхан нь чамайг 
арслангуудаас тонилгож чадав уу? 21 хэмээн өгүүлсэнд Даниел нь хаанд 
өгүүлэв; Хаан аа! Мөнхөд насалтугай! 22 Миний бурхан нь элчээ илгээж 
арслангуудын амыг хаалгасан буй. Тиймийн тул тэд нь надад хорыг эс 
хүргэсэн буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, би түүний өмнө зөвтэй бөгөөд, 
хаан аа! Чиний өмнө бурууг эс үйлдсэн буй. 23 хэмээн өгүүлсэнд хаан нь 
машид баясан Даниелийг тэр нүхнээс гаргахыг захив. Тийнхүү Даниелийг 
тэр нүхнээс гаргагдсанд түүнд ямарч гэм эс олдов. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь өөрийн бурханд итгэсэн бөлгөө. 24 Тийнхүү хааны 
захисанд Даниелийг буруушаасан улс нь өөрийн хүүхэд хийгээд 
гэргийдтэйгээ хамт авчрагдаад арслангуудын нүхэнд хаягдав. Тэдний 
нүхний ёроолд хүрэхээс урьд арслангууд нь тэднийг дийлж тэдний 
ясуудыг эвдэв. 25 Тийн бөгөөд Даруяас хаан нь бүхэл дэлхийн дээр суугч 
хамаг улс хийгээд ард ба хэлтэнд ийн бичив. Танд амар ихэтэх болтугай! 
26 Миний тогтоосоноор миний эзэлгүрний бүхэл орны дотор улс нь 
Даниелийн бурхнаас чичрэн айх болтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр 
нь амьд бурхан хийгээд мөнхөд байна. Түүний эзэлгүрин нь үл эвдрэх 



бөгөөд түүний эрхшээл нь эцэс болтол байх буй. 27 Тэр нь авран 
тонилгоно. Тэр нь огторгуйн дээр хийгээд дэлхийн дээр бэлэгүүд хийгээд 
гайхамшигтай үйлсийг бүтээнэ. Тэр ч Даниелийг арслангуудын хүчнээс 
тонилгосон буй. хэмээн бичив. 28 Тийн бөгөөд энэ Даниел нь Даруяасын 
эзэлгүринд болонд Биршия орны Кирусын эзэлгүринд бүтээмжлэв.  

Долдугаар бүлэг  

1 Бабилийн Билшазар хааны нэгдүгээр жилд Даниел нь хэвтэрийн дээрээ 
зүүдлэн толгойн үзэгдэлтэй болоод тэр зүүдийг бичиж энэ мэт үгсээр 
тоглов. 2 Даниел нь ийн өгүүлрүүн; Миний шөнөөр ширтэхэд огторгуйн 
дөрвөн салхины их далайд салхилсанд 3 тусгаар зүйлийн дөрвөн их ан 
нь далайгаас гарав. 4 Нэгдүгээр нь арслан мэт болоод бүргэдийн 
жигүүртэй бөлгөө. Миний ширтэн байхад түүнийг газраас өргөх жигүүр нь 
сугалагдсан бөгөөд тэр нь хүн мэт хөлөөрөө байв. Бас түүнд хүний зүрх 
нь өгөгдөв. 5 Бас мана. өөр ан гэвэл, одоотой адил болон нэг хажуугаар 
босож ам юун дотроо шүдний хооронд гурван соёотой болсон хоёр 
дугаар ан бөлгөө. Түүнд ийн; Босоод их махыг идэн үйлд! хэмээн 
өгүүлэгдэв. 6 Бас миний ширтээгүйд түүнээс хойно ирвэстэй адил болон 
нуруундаа дөрвөн шувууны жигүүртэй болсон бус нэг ан бөлгөө. Бас тэр 
анд дөрвөн толгой буй бөгөөд түүнд их эрхшээл өгөгдсөн билээ. 7 Үүнээс 
хойно шөнийн үзэгдэлээр миний ширтэхэд Мана. аймшигтай хийгээд 
сүрхий ба маш хүчтэй болсон ба дөрөвдүгээр ан бөлгөө. Түүнд их төмөр 
шүдэт бөлгөө. Тэр нь идэн эвдрүүлж үлдсэнийг хөлөөрөө гишгэв. Тэр нь 
урьд байсан хамаг ангуудаас тусгаар хийгээд арван эвэртэй бөлгөө. 8 
Бас миний эврүүдийг санаачилахад Мана. бус нэгэн бяцхан эвэр нь 
тэдний дотор гарав. Түүний өмнө урьдах эвэрүүдээс гурав нь сугалагдав. 
Бас мана, энэ эвэрт хүний нүдэт мэт нүдэт буй бөгөөд доромжлолуудыг 
өгүүлэгч ам буй бөлгөө. 9 Бас миний ширтэхэд ширээд нь тавигдсан 
бөгөөд өдрүүдийн анх нь суусан буй. Түүний хувцас нь цас мэт цагаан 
хийгээд түүний толгойн үс нь ариунууд мэт бөлгөө. Түүний ширээ нь 
бадрангуй гал мэт болсон бөгөөд ширээний мөгөрүүд нь бадрангуй гал 
мэт бөлгөө. 10 Түүний өмнөөс бадрангуй гал нь гардаг бөгөөд түүнд 
мянга мянгаад нь зарагддаг ба түмэн түмэд нь түүний өмнө байдаг билээ. 
Тийн бөгөөд зарга нь үүдэгдсэн бөгөөд бичигүүд нь нээгдэв. 11 Бас 
миний ширтэхэд тэр эвэрийн өгүүлсэн доромжлолын үгсийн учир тэр ан 
нь алагдсан бөгөөд түүний бие нь эвдэгдээд бадрангуй галд өгөгдсөн буй 
хэмээн үзэв. 12 Бус ангууд гэвэл, тэдгээр нь эрхээ гээвч тэдний амь нь 
тавигдсан болзор болтол уртадхагдав. 13 Бас миний шөнийн үзэгдэлээр 
үзэхэд Мана, хүн төрөлхтөн мэт нэг нь огторгуйн үүлдээр өдрүүдийн 
анханд шатардан түүний ойр авчрагдсан бөлгөө. 14 Тийн бөгөөд хамаг 



улс хийгээд ард ба хэлтэний түүнд зарагдахын тул түүнд эрхшээл 
хийгээд цог жавхлан ба эзэлгүрин нь өгөгдөв. Түүний эрх нь мөнх хийгээд 
үл өнгөрөх бөгөөд түүний эзэлгүрин нь үл эвдрэх буй. 15 Данил би үүний 
учир сэтгэлээр гашуудсан бөгөөд миний толгойн үзэгдэл нь намайг 
зовоов. 16 Тийнхүү ойр агчдаас миний нэгэнд одоод түүнээс энэ хамгийн 
үнэн утгыг асуусанд тэр нь надад тайлбарыг мэдүүлж ийн өгүүлрүүн; Энэ 
дөрвөн их ан гэвэл, дэлхийгээс босох дөрвөн хаан билээ. 18 Зүгээр 
дээдийн ариунууд нь эзэлгүрнийг аваад эзэлгүрнийг мөнх үргэлжид барих 
буй. 19 хэмээн өгүүлсэнд бусдаас тусгаар агсан бөгөөд маш аймшигтай 
ба төмөр шүдтэй хийгээд гуулин хумстай болсон ба эвдрүүлсэн бөгөөд 
хэмхэлсэн ба үлдсэнийг хөлөөрөө гишгэсэн ангийн учир ба 20 түүний 
толгойд агч арван эвэр хийгээд өмнөө гурван эврийг унагагч ба нүдэт 
хийгээд доромжлолуудыг өгүүлэгч амьд ба бусдаас баатар үзэгдэлтэй 
болоод гарсан эврийн учир би мэдэхүйеэ дуртай болов. 21 Тийнхүү 
миний ширтэхэд тэрхүү эвэр нь дээдийн ариунуудын тус дийлж тэднийг 
дарав. 22 Бас өдрүүдийн анхны ирсэн бөгөөд дээдийн ариунуудад 
шүүврийн өгөгдсөн ба ариунуудын эзэлгүрнийг авсан цаг болтол энэ мэт 
болов. 23 Тийн бөгөөд тэр нь ийн өгүүлрүүн; Тэр дөрөвдүгээр ан нь 
дэлхийн дөрөвдүгээр эзэлгүрин болох бөгөөд тэр нь хамаг эзэлгүрнээс 
тусгаар болоод бүхэл дэлхийг хоосруулж түүнийг гишгэн эвдрүүлэх буй. 
24 Бас энэ эзэлгүрнээс гарсан арван эвэр нь болох арван хаан буй. Бас 
тэднээс хойно бус нэгэн хаан болох буй. Энэ нь урьдахуудаас тусгаар 
болоод гурван хааныг дийлэх буй. 25 Бас тэр нь дээргүй дээдийн тус 
эсрэг үгсийг өгүүлэн дээргүй дээдийн ариунуудыг үрэн цагууд болон 
ёсуудыг хувилгахыг санах буй. Бас тэдгээр нь нэг цаг хийгээд хоёр цаг ба 
хагас цаг болтол түүний гарт өгөгдөх буй. 26 Зүгээр, шүүвэрийн 
үүдэгдэхэд түүний эрх нь автаад эвдрэн бүрэнээр хоосруулагдах буй. 27 
Бас эзэлгүрин болон эрх ба бүхэл огторгуйн доор агч эзэлгүрний их 
байдал нь тэрхүү улсад гэвэл, дээргүй дээдийн ариунуудад өгөгдөх буй. 
Түүний эзэлгүрин нь мөнх эзэлгүрин болох бөгөөд хамаг эрхтэн нь түүнд 
зарагдаж түүнийг сонсох буй. хэмээн өгүүлэв. 28 Энэ нь тэр тоолсоны 
эцэс буй. Даниел би сэтгэлээрээ ихэд зовоод нүүрээрээ хувилгав. Тийн 
боловч би энэ юмыг зүрхэндээ хадгалжээ.  

Наймдугаар бүлэг.  

1 Билшазар хааны эзэлгүрний гуравдугаар жилд миний анхны үзэгдэлийг 
үзсэний хойно нэг үзэгдэл нь би Даниелд үзэгдэв. 2 Би тэр үзэгдэлийг 
үзэв. Тийнхүү үзэхдээ би Илам мужид агч Шүшаг орд харшинд бөлгөө. 
Бас би тэр үзэгдэлийг үзэхдээ Үлэй мөрөний дэргэд бөлгөө. 3 Тийнхүү би 
нүдээрээ дээш ширтэхэд Мана, мөрөний дэргэд хоёр эвэртэй хуцын 



агсаныг үзэв. Түүний хоёр эвэр нь өндөр байсан бөгөөд нэг нь нөгөөгөөс 
өндөр бөлгөө. Бас өндөр эвэр нь хожим ургав. 4 Миний үзсэнээр тэр 
хуцын баруун болон хойт ба өмнөх зүгүүдээр мөргөсөний тул аливаа ч ан 
нь түүний өмнө байж эс чадсан бөгөөд түүний хүчээс хэн ч тонилгож эс 
чадав. Харин тэр нь дураараа үйлдэж их болов. 5 Тийнхүү миний үүнийг 
санан атал баруун зүгээс бүхэл дэлхийн нүүрийн дээр нэг тэх ирэв. 
Түүний хөлүүд нь газарт эс хүрэв. Бас тэр тэхийн хоёр нүдний хооронд 
нэг үзэсгэлэнтэй эвэр бөлгөө. 6 Тийн бээр тэр нь миний мөрний дэргэд 
үзсэн хоёр эвэртэй хуцанд ирээд уурлалын хүчээрээ түүнд гүйв. 7 Бас 
миний үзсэнээр тэр нь хуцын ойр ирээд түүний тус маш уурлаад тэрхүү 
хуцыг мөргөж түүний хоёр эвэрийг эвдэв. Тийн бөгөөд хуцанд түүний тус 
байх чадал үгүйн тул тэр ч түүнийг газар унагаад гишгэв. Жич хуцыг 
түүний хүчээс хэн ч эс тонилгож чадав. 8 Тиймийн тул тэрхүү тэх нь маш 
их болов. Зүгээр түүний хүчтэй болсонд түүний их эвэр нь эвдрэв. Тийн 
бөгөөд түүний оронд огторгуйн дөрвөн зүгийн тус дөрвөн үзэсгэлэнтэй 
эвэр ургав. 9 Бас тэдний нэгнээс нэг бяцхан эвэр нь ургаж өмнөх хийгээд 
зүүн ба тааламжтай орны зүгт маш их болов. 10 Бас тэр огторгуйн 
чуулган хүртэл их болоод тэр чуулганаас хийгээд ододоос газарт 
заримуудыг унагаагаад гишгэв. 11 Бас түүний чуулганы тэргүүлэгч хүртэл 
их болсонд түүнээс үргэлжид агч тахил нь аваачигдсан бөгөөд түүний 
сүмийн орон нь газарт хаягдав. 12 Бас хилэнцийн шалтгаанаар түүнд 
үргэлжид агч тахил ын тус нэг чуулган нь өгөгдсөн бөгөөд тэр ч үнэнийг 
газарт хаяад үйлдэж бүтээмжлэв. 13 Тийн бүхий би нэг ариуны 
өгүүлсэнийг сонсов. Бас бус ариун нь тэр өгүүлсэн нэгэнд өгүүлрүүн; 
Үргэлжид агч тахилын учир болон хоосруулагч эвдэрлэлгийн учир ба 
ариун сүмийн ба чуулганы гишгэхийн учир үзэгдэл нь хэзээ болтол ахуй 
буюу 14 хэмээн асуусанд тэр нь надад өгүүлрүүн; Хоёр мянга гурван зуун 
өдөр болтол ахуй буй. Тийн болсоны хойно ариун орон нь арилгагдах 
буй. хэмээн өгүүлэв. 15 Тийн бөгөөд Даниел би үзэгдэлийг үзээд түүний 
тайлбарыг бэдрэн авай. Тийн аталаа Мана, миний өмнө хүн байдалтай 
мэт нэг нь байв. 16 Бас би хүний дууг Үлэй мөрний дунд сонсов. Тэр нь 
дуудан ийн; Кабирияал аа! Энэ хүнд тэрхүү үзэгдэлийг тайлбарлан үйлд 
17 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь миний агсан газрын ойр ирэв. Тийн бүхий 
түүний ирэхэд би айгаад нүүрээрээ унав. Зүгээр тэр нь надад ийн; Хүн 
төрөлхтөн өө! Ухтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, үзэгдэл нь эцсийн цагт 
бүтэх буй. хэмээн өгүүлэв. 18 Түүний надтай хэлэлцэхэд би нүүрээрээ 
газарт хэвтсэн бөлгөө. Зүгээр тэр нь надад гараа хүргээд намайг чиг 
босгов. 19 Бас тэр нь надад өгүүлрүүн; Мана, Би хилэнгийн эцэс юу 
болохыг чамд мэдүүлэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тогтоогдсон цагтаа 
эцэс нь ирэх буй. 20 Чиний үзсэн хоёр эвэртэй хуц нь Матай болон 
Пиршияагийн хаад билээ. 21 Бас тэр догшин тэх нь Грекийн хаан бөгөөд 



нүдний хооронд агч их эвэр нь анхны хаан болой. 22 Бас түүний 
эвдэрсэнд түүний оронд дөрөвний болсон нь дөрвөн улсын эзэлгүр буй. 
Тэд нь болох буй. Зүгээр түүний хүчээр бус 23 бас тэдний эзэлгүрний 
эцэс хилэнцтэний дууссанд нэг догшин нүүртэй хийгээд үлгэрүүдийг ухагч 
хаан нь болох буй. 24 Өөрийн хүчээр бус боловч түүний хүч нь их болох 
бас тэр нь гайхамшигтай ёсоор эвдрүүлэн, бүтээмжилж үйлдсээр 
хүчтэйнүүд хийгээд ариун улсыг хоосруулах буй. 25 Бас ухаанаараа 
өөрийн гарт мэхийг бүтээмжлүүлэн зүрхээрээ ихэмсэг болж эвээр олныг 
эвдрүүлэх буй. Бас тэр нь эзэдийн эзний тус босоод гаргүйгээр эвдрэх 
буй. 26 Бас үдэш хийгээд өглөөгийн учир өгүүлэгдсэн үзэгдэл нь үнэн 
буй. Тийнхүү тэр үзэгдэлийг хааж үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь 
олон өдрүүд болтол байх буй. хэмээн өгүүлэв. 27 Тийн бөгөөд Даниел би 
уйдаж нэг хэдэн өдөр өвдөв. Зүгээр түүнээс хойно би босоод хааны 
хэргийг үйлдсэн буй. Би үзэгдэлдээ их гайхавч, түүнийг хэн ч эс оносон 
буй.  

Есдүгээр бүлэг.  

1 Калтияагийн орны хаан болсон Матайтаны төрлөөс гарсан Аха Сүг 
Ирусын Дариус хөвгүүний анхны жилд хэмээвээс, 2 түүний эзэлгүрний 
анхны жилд Иерусалимын эвдрүүллэгүүд нь далан жилд дуусах хэмээн 
Жахуавагийн Жиримияа Форофидод зарлиг болгосны жилүүдийн тоог 
Даниел би сударуудаар ухаад 3 би залбирал хийгээд эрилгэн ба, бацаг 
хийгээд өрмөг ба үнсээр эзэн бурхныг бэдрэхүйеэ зориглов. 4 Тийнхүү би 
өөрийн Жахуа бурханд залбиран нүглээ илэрхийлж ийн; Аяа, чамайг 
янаглагчдад ба чиний захиануудыг сахигчдад өөрийн тогтоол хийгээд 
өршөөлийг хадгалагч их хийгээд аймшигтай бурхан аа! 5 Бид чиний 
захиануудаас хийгээд чиний шүүврүүдээс давсанаараа хилэнцийг үйлдэж 
ялтай болж бурууг үйлдэж эсэргүүцсэн буй. 6 Жич бидний хаадад хийгээд 
бидний ноёдод ба бидний эцэг нарт хийгээд бидний газрын хамаг улсад 
чиний нэрээр өгүүлсэн чиний форофод боолуудыг бид эс сонсов. 7 Эзэн 
ээ! Чи зөвтэй буй. Зүгээр бид хэмээвээс Иудей хүмүүсүүд хийгээд 
Иерусалимд суугчид ба ойр хийгээд хол агчид ба чиний хамаг гаждад 
хөөсөн хамаг Израйл улс нь чиний тус хилэнцийг үйлдсэний тул энэ өдөр 
болсон мэт ичих нүүртэй болох зөвтэй болой. 8 Эзэн ээ! бидний чиний 
тус хилэнцийг үйлдсэний тул бид хэмээвээс, бидний хаад хийгээд бидний 
ноёд ба, бидний эцэг нар нь ичих нүүртэй болох зөвтэй болой. 9 Бид 
өөрийн эзэн бурхны тус эсэргүүцсэн боловч, түүнд өршөөнгүй хийгээд 
хэлтрүүлэг буй. 10 Бас бид өөрийн Жахуа бурхны дууг эс сонсон, түүний 
форофид боолуудаар бидний өмнө өгсөн тогтоолоор ч эс явсан буй. 11 
Бас хамаг Израйл нь чиний тогтоолыг таслаад чиний дууг эс сонссоноор 



давсан буй. Тийн бөгөөд бидний түүний тус нүглийг үйлдсэний тул 
бурхны Мөши боолын тогтоолын дотор бичигдсэн хараал хийгээд 
тангараг нь бидний дээр асгагдсан буй. 12 Бас тэр нь бидний дээр 
зовлонг хүргэсэнээр бидний тус хийгээд бидний шүүгч заргач нарын тус 
зарлиг болгосоноо бүтээв. Тэр юуны тул хэмээвээс, Иерусалимд 
үйлдэгдсэн мэт бүхэл огторгуйн доор эс үйлдэгдэнэ. 13 Мөшихийн 
Мошийн тогтоолын дотор бичигдсэн мэтээр энэ хамаг зовлон нь бидэнд 
хүрэвч бид өөрийн хилэнцээс буцахын тул хийгээд чиний үнэнийг ухахын 
тул өөрийн Жахуа бурхны өмнө эс залбирсан буй. 14 Тиймийн тул Жахуа 
нь энэ мууг сахиж бидний дээр хүргэв. Жахуа нь өөрийн хамаг үйлдсэн 
үйлсээр зөвтэй болой. Тэр юуны тул хэмээвээс, бид түүний дууг эс 
сонссон буй. 15 Тийн бөгөөд одоо өөрийн улсыг Египид газраас аугаа 
хүчтэй мутраараа гаргаад эдүгээ өдөр болсон мэт өөрт алдартай нэрийг 
болгосон бидний эзэн бурхан аа! Бид хилэнцийг үйлдэж бурууг үйлдсэн 
буй. 16 Эзэн ээ! Чиний хамаг зөвийн ёсоор чиний ариун уул болсон 
Иерусалим балгасаас чиний хилэн хийгээд уурлал нь буцах болтугай! 
хэмээн залбирна би. Тэр юуны тул хэмээвээс, бидний хилэнцэсийн тул 
бидний эцэг нарын нүглүүдийн тул Иерусалим хийгээд чиний улс нь 
биднийг тойрогчдод ичгүүр болсон буй. 17 Тийн бөгөөд эдүгээ бидний 
бурхан аа! Өөрийн боолын залбирал хийгээд түүний гуйлгануудыг сонсож 
эзний тул өөрийн хоосорсон ариун орны дээр нүүрээ гийгүүлэн соёрх! 18 
Бурхан аа! Чихээрээ чагнан сонсон нүдээ нээж бидний эвдрүүллэгүүд 
хийгээд чиний нэрээр нэрлэгдсэн балгасдыг ширтэн соёрх! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, бид өөрийн зөвийн тул бус харин чиний их өршөөлийн тул 
залбиралуудаа чамд өгнө. 19 Эзэн ээ! Сонсон соёрх! Эзэн ээ! Хэлтрүүлэн 
соёрх! Эзэн ээ! Чагнан бүтээн соёрх! Миний бурхан аа! Өөрийн тул удаан 
үл болон соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, чиний балгасад хийгээд чиний 
улс нь чиний нэрээр нэрлэгдсэн буй гэж залбирлаа. 20 Тийн бөгөөд 
миний өгүүлж залбиран өөрийн хилэнцэс хийгээд өөрийн Израйл улсын 
хилэнцэсийг илэрхийлэн өөрийн бурхны ариун уулны тул Жахувагийн 
өмнө залбирлаа өргөж агсан цагт 21 миний залбиран өгүүлж атал миний 
үзэгдэлийн эхэнд үзсэн Кабариял хүн нь түргэнээр нисэж үдэшийн 
тахилын цагт надад хүрэв. 22 Бас тэр нь надад мэдүүлж надтай хэлэлцэж 
ийн өгүүлрүүн; Даниел аа! Эдүгээ би чамайг ухаантай хийгээд цэцэн 
болгохын тул гарав. 23 Чиний залбиралын эхэнд зарлиг нь гарав. Тийн 
бөгөөд би чамд үзүүлэхийн тул гарсан буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи 
маш хайрлагдсан болой. Тиймийн тул энэ юм болон үзэгдэлийг ухан 
үйлд. 24 Бурууг төгсгөхийн тул хийгээд нүглийг зогсоохын тул ба, 
хилэнцэсийг арилгахын тул ба мөнх зөвийг оруулахын тул ба, үзэгдэл 
хийгээд форофодлого дуусгахын тул ба, маш ариун нэгийг таслахын тул 
далан савд нь чиний улсад хийгээд ариун балгасадад өгөгдсөн буй. 25 



Бас Иерусалимийг дахин үүдэхийн тул захианы гаргасаар Мишияа 
хэмээгч тэргүүлэгчийн иртэл долоон сабад хийгээд жаран хоёр сабад 
болох буй. Тэр нь зээл хийгээд хэрэм нь зовлонтой цагт дахин өгөгдөх 
буй, хэмээн ухан мэдтүгэй! 26 Бас жаран хоёр сабадын дууссаны хойно 
Мишияа нь өөрийн тул бусаар таслагдах буй. Тийн бөгөөд тэр нь 
тэргүүлэгчийн улс нь балгасанд хийгээд ариун орныг эвдрүүлэх буй. Тэр 
эцэс нь ойроор болох бөгөөд, дайны эцэс болтол эвдрүүллэгүүд нь 
тогтоогдсон буй. 27 Бас тэр нь нэг сабадын дуустал олнуудтай тогтоолыг 
бататгаад сабатын дунд тахил хийгээд өргөлийг болиулах буй. Бас ариун 
орны хүрээнд хоосруулагч жигшүүр нь болох буй. Тэр хэмээвээс, 
тухайлагдсан эцэс болтол хоосруулагдахын тул өгөгдсөн буй.  

Аравдугаар бүлэг.  

1 Паршияагийн Кирус хааны гутгаар жилд Билтишазар хэмээн 
нэрлэгдсэн Даниелд нэг юм нь үзүүлэгдэв. Тэр юм нь үнэн болоод өнө 
болтол болзоотой бөлгөө. Бас тэр нь тэрхүү юмыг ухан үзэгдэлийг ч ухав. 
2 Тэрхүү цагт Даниел би хоёр хоногийн дотор гашуудав. 3 Тэр хорин нэг 
хоног дуустал би амтат идээг эс идэн махыг ч үзмийн ундааг ч эс 
амандаа оруулан биеэ ер эс тоглов. 4 Тийн бөгөөд анхны сарын гучин 
дөрөвдүгээр өдрөө би Хэдэкил хэмээгч их мөрний дэргэд ахуйдаа 5 
нүдээрээ ширтээд Мана, нэг бөс хувцаст хийгээд бэлхүүсэндээ Убажийн 
алтан бүстэй хүнийг үзэв. 6 Түүний бие нь Бирил мэт хийгээд түүний 
царай нь цахилгааны үзэсгэлэн мэт ба түүний хоёр нүд нь галын дөл мэт 
ба түүний гар ба хөл нь өнгөөр өнглөгөдсөн гууль мэт ба түүний үгсийн 
дуу нь олон улсын дуу мэт бөлгөө. 7 Бас Даниел би ганцаар энэ 
үзэгдэлийг үзэв. Тэр юуны тул хэмээвээс, надтай байсан хүмүүс нь 
үзэгдэлийг эс үзэв. Харин тэдний дээр энэ их цацрал нь хүрэв. Тэд ч 
нуухын тул зугтаав. 8 Тиймийн тул миний ганцаар үлдээд энэ их 
үзэгдэлийг үзсэнд миний дотор чинээ эс үлдэв. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
миний үзэсгэлэн нь өмхий болон хувилсан бөгөөд, би чинээгүй болов. 9 
Тийнхүү би түүний үгсийн дууг сонсоод түүний үгсийг дууг сонсохдоо 
нүүрээрээ хэвтэн чанга нойртой мэт дарагдсан бөлгөө. Бас миний нүүр нь 
газрын дээр бөлгөө. 10 Тийм бөгөөд Мана, нэг гар нь надад хүрээд, 
намайг миний өвдөгөөр хийгээд гарын алгаар байлгав. 11 Бас тэр нь 
надад өгүүлрүүн; Ихэд хайрлагдсан хүн Даниел аа! Дээшээ босож миний 
чамд өгүүлэх үгсийг ухан үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, би эдүгээ чамд 
илгээгдсэн буй хэмээн энэ үгийг надад өгүүлсэнд би чичрэлтэйгээр 
босоод байв. 12 Тийн бээр тэр нь надад өгүүлрүүн; Даниел аа! бүү 
айтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, чиний ухахын тул зүрхээрээ зориглосон 
бөгөөд, чиний бурхны өмнө биеэ зовоосон анхны өдрөөс аван чиний үгс 



нь сонсогдсон бөгөөд чиний үгсийн тул би ирсэн болой. 13 Жич Пиршияа 
эзэлгүрний тэргүүлэгч нь намайг хорин нэг хоногт эсэргүүцсэн Мана. 
боловч Мана их тэргүүлэгчдээс Микиал хэмээгч нэг нь надад туслахын 
тул ирэв. Тийн бээр би Паршияагийн хаадтай түдэв. 14 Зүгээр би чиний 
улстай хойт цагт юу учрахыг чамайг ухуулахын тул ирсэн буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, энэ үзэгдэл нь өнө болтол үл бүтэх буй 15 хэмээн түүний 
надад энэ мэт үгсийг өгүүлсэнд би нүүрээрээ газрын тус ширтэн дуугүй 
байв. 16 Тийн ахуй хүний төрөлтний дүрстэй мэт нэг нь миний урууланд 
гараа хүргэсэнд, би бээр амаа нээн миний дэргэд байсанд ийн өгүүлэв; 
Миний эзэн ээ! Энэ үзэгдэлээр миний зовлон нь надад хүрсэн бөгөөд би 
тэнхээгүй болов. 17 Тэр юуны тул хэмээвээс, энэ миний эзний боол нь 
миний энэ эзэнтэй хэзээ өгүүлэлцэж чадах буюу. Би хэмээвээс, тэнхээгүй 
болоод дотроо амьсгал ч үгүй болов. 18 Тийнхүү хүнтэй адил дүрстэй нь 
дахин ирээд надад гараа хүргэсэнээр намайг чинээтэй болгоод надад 
өгүлрүүн; 19 Ихэд хайрлагдсан хүн ээ! Бүү айгтугай! Чамд амар амгалан 
болтугай! Бат болтугай! хэмээн түүний надад өгүүлсэнд би бат болоод 
ийн; Миний эзэн өгүүлэх болтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, чи намайг 
бат болгосон буй. 20 хэмээн миний өгүүлсэнд тэр нь өгүүлрүүн; Чи миний 
чамд ирсэн учрыг мэдмүү? Харин би эдүгээ Пиршияагийн тэргүүлэгчтэй 
дийлэлцэхийн тул буцах буй. Тийн бөгөөд миний гарсанд Грекийн 
тэргүүлэгч нь ирэх буй. 21 Үнэхээр би үнэний номын дотор 
тэмдэглэгдсэнийг чамд үзүүлэх буй. Зүгээр энэ хэргийн тул таны Микияал 
тэргүүлэгчээс бус хэн ч надтай үл байлцана.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Бас Матайн Даряусын анхны жилд би түүнийг хүчит хийгээд бат 
болгохын тул босож байв. 2 Жич эдүгээ би чамд үнэнийг үзүүлэх буй. 
Мана. Үүнээс хойш Паршияагийн гурван хаан болох бөгөөд дөрөвдүгээр 
нь хамгаас баян болоод өөрийн хүчээр хийгээд баяжилаар Грекийн 
эзэлгүрний тус хамгийг босгох буй. 3 Тийн бөгөөд нэг хүчит хаан нь 
босоод их эрхээрээ эзэлж өөрийн дураар үйлдэх буй. 4 Зүгээр түүний 
тогтсоонд түүний эзэлгүрэн нь эвдрээд огторгуйн дөрвөн зүгт хуваагдан 
түүний үрсэд үл өгдөн түүний эзэлсэн эзэлгүр мэт ч үл болох болъюу. 
Харин түүний эзэлгүр нь таслагдан эднээс бусдад өгөгдөх болъюу. 5 Бас 
өмнөх хаан нь хүчтэй болох буй. Зүгээр түүний тэргүүлэгчээс нэг нь 
түүнийг дийлээд эрхшээлтэй болох бөгөөд түүний эрхшээл нь их эрхшээл 
болох болой. 6 Тийн бөгөөд нэг хэдэн жилүүдийн өнгөрсөний хойно тэд 
нь нийлэлцэх бөгөөд өмнөх хааны охин нь хойтох хаанд эвийг болгохын 
тул өгөгдөх буй. Зүгээр тэр охин нь гарын хүчээ үл барих бөгөөд түүний 
үрс ч үл байх буй. Зүгээр тэр хийгээд түүнийг авчрагчид ба түүнээс 



төрөгдөгсөд хийгээд түүнийг бататгагчид нь тэр цагт тушаагдан өгөгдөх 
буй. 7 Зүгээр түүний үндэсний гишүүгээс нэг нь түүний оронд босоод, 
хойтох хааны бат гэрт цэрэгээр ирээд тэдэнтэй дайныг үйлдэж дийлэх 
буй. 8 Бас тэр нь тэдний бурхад хийгээд зурсан хөргүүд ба тэдний үнэт 
цагаан мөнгө хийгээд алтан савсыг олз болгон Египидэд аваачих буй. Тэр 
нь хойтох хаанаас олон жилийн туршаар байх буй. 9 Энэ мэтээр өмнөх 
хаан нь эзэлгүрэндээ орон өөрийн газарт буцах буй. 10 Зүгээр түүний 
хөвгүүд нь босоод олон их цэрэгүүдийг цуглуулах бөгөөд тэднээс нэг нь 
эрх бус ирээд довтолж өнгөрөх буй. Бас тэр буцаж бат гэр хүртэл дайныг 
босгох буй. 11 Тийн бөгөөд өмнөх хаан нь ихэд хилэгнээд хойтох хаантай 
дийлэлцэхийн тул гарах буй. Тэр нь хойдох хаан нь босговч харин тур улс 
нь олон түүний гарт өгөгдөх буй. 12 Тийн бөгөөд тэр нь олон улсыг 
аваачсаны тул зүрхээрээ өргөмжлөгдөж олон түмэн улсыг унагах буй. 
Зүгээр тэр нь түүгээр үл бататгах буй. Харин хойтох хаан нь нэг хэдэн 
жил өнгөрсөний хойно дахин ирж урьдаас олон улсыг цуглуулж их цэрэгт 
хийгээд баяжилтайгаар эрхгүй ирэх буй. 14 Бас тэр цагуудад олон улс нь 
өмнөх хааны тус босох бөгөөд чиний улсыг эсрэг хөвгүүд нь энэ 
үзэгдэлийг бүтээхийн тул биеэ өргөмжлөх буй. Зүгээр тэд нь үл байх буй. 
15 Тийнхүү хойтох хаан нь ирээд нэг хүрээг үүдэж бат балгадыг олзлон 
авах буй. Тийн бөгөөд өмнөх хааны цэрэгүүд ч түүний сонгосон улс ч үл 
байх бөгөөд тэдэнд байх хүч нь үл болох буй. 16 Зүгээр түүний тус ирэгч 
нь дураараа үйлдэх бөгөөд түүний тус хэн ч үл байх буй. Бас тэр нь 
алдартай газарт байх бөгөөд тэр газар нь түүний гараар хоосруулагдах 
буй. 17 Бас тэр нь өөрийн бүхэл эзэлгүрний хүчээр орохуяа туурвих 
бөгөөд зөвтөн ч түүнтэй бололцох буй. Тэр нь энэ мэтээр үйлдэж аргыг 
үүсгэхийн тул нэг сайхан охиныг түүнд өгөх буй. Зүгээр тэр охин нь 
түүний хажууд үл зогсон түүний тул үл болох буй. 18 Тийн бөгөөд тэр нь 
нүүрээрээ далайн арлуудад эргэж тэднээс олныг авах буй. Зүгээр нэг 
тэргүүлэгч нь өөрийн тул түүний үйлдсэн ичгүүрийг болиулан өөрийн 
ичгүүргүйгээр түүнд буцаах буй. 19 Тийн бөгөөд тэр нь өөрийн газрын бат 
гэрүүдэд нүүрээ эргэж бүдэрч унаад үл олдох буй. 20 Тийн бөгөөд түүний 
оронд нэг албыг татагч нь өөрийн эзэлгүрний алдараар байх буй. Зүгээр 
тэр нь өчүүхэн өдрүүдэд хилэнгүйгээр хийгээд дайнгүйгээр хоосруулагдах 
буй. 21 Бас түүний оронд нэг жигшүүртэй нь байх буй. Түүнд улс нь 
эзэлгүрний хүндлэлийг үл өгөвч тэр нь эвээр орж эзэлгүрнийг их мэхээр 
авах буй. 22 Тийн бээр тэд нь үерийн хүчээр түүний өмнө хөмрүүлэгдээд 
эвдрэх буй. Тогтоолын тэргүүлэгч ч эвдрэх буй 23 Жия түүнтэй эвтэй 
нөхцөлийг болгосны хойно тэр нь их мэхтэйгээр явах буй. Бас тэр нь 
гараад өчүүхэн улсаар хүчтэй болох буй. 24 Тэр нь эвээр мужийн элбэг 
газарт одоод, өөрийн эцэг нар хийгээд өвөг эцэг нарын эс үйлдсэнийг 
үйлдэх буй. Бас тэр нь тэдний дотор олз хийгээд тонолого ба баяжлыг 



тараах буй. Бас тэр нь бат гэрүүдийн тус нэг цагийн зуур санаачлах буй. 
25 Бас тэр нь их цэргээр хүчээр өөрийн хүч хийгээд баатар сэтгэлийг 
өмнөх хааны тус босгох буй. Тийн бөгөөд өмнөх хаан нь маш их хийгээд 
хүчтэй цэрэгээр дийлэлцэвч үл байх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний 
тус аргууд нь санаачлагдах буй. 26 Түүний идээнээс идэгчид нь түүнийг 
эвдрүүлж түүний цэргийг довтлох буй. Тийн бөгөөд олон нь алагдаж унах 
буй. 27 Тийн бүхий энэ хоёр хааны зүрх нь хортой доорд болох бөгөөд 
тэд нь ганц ширээнд мэхлэлцэх буй. Зүгээр энэ нь бүтээмжит үл болох 
харин тогтоогдсон цагт үүний эцэс нь болох буй. 28 Тийн бөгөөд тэр нь 
өөрийн газарт их баяжилтайгаар харих бөгөөд түүний зүрх ариун 
тогтоолын тус болох буй. Тэр ч бүтэмжит болон газартаа буцах буй. 29 
Бас тэр нь болзсон цагт буцаж өмнөх зүгт ирэвч урьдах мэт үл болон 
хойтох мэт үл болох буй. 30 Тэр юуны тул хэмээвээс, Китимийн их 
онгоцос нь түүний тус ирэх буй. Тиймийн тул тэр нь гашуудан ариун 
тогтоолын тус дахин хилэгнэх буй. Тэр нь энэ мэтээр үйлдэж буцаад 
ариун тогтоолыг тэвчигчидтэй танилцах буй. 31 Тийн бөгөөд түүнээс 
хойно цэрэгүүд нь босоод хүчит ариун орныг бузарлаж өдөр бүрийн 
тахилыг болиулж хоосруулагч жигшүүриийг тавих буй. 32 Бас тэр нь 
тогтоолын тус хилэнцийг үйлдэгчдийг өнгөчлөх аргаар доройтуулавч 
өөрийн бурхныг мэдэгч улс нь хүчит болж бүтээмжлэх буй. 33 Бас улсын 
цэцнүүд нь олныг сургах буй. Зүгээр тэд нь олон өдрүүдээ сэлмээр 
хийгээд галаар ба олз болсноор хийгээд тонологоор унагагдах буй. 34 
Тийнхүү тэд нь унагагдахадаа нэг баг тусаар туслагдах буй. Зүгээр олон 
нь өнгөчлөх аргаар тэдэнтэй нийлэлцэх буй. 35 Бас цэцнүүдээс заримууд 
нь шинжлэгдэхийн тул хийгээд арилгагдахын тул ба цагаан болгогдохын 
тул эцсийн цаг болтол, унах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр цагт 
болзсон буй. 36 Бас тэрхүү хаан нь дураараа үйлдэж биеэ өргөмжилж 
биеэ аливаа ч бурхнаас дээр болгож бурхдын бурхны тус гайхамшигтай 
үгсийг өгүүлж хилэнгийн дуустал бүтээмжлэх буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тогтоогдсон нь бүтээгдэх буй. 37 Бас тэр нь өөрийн эцэг 
нарын бурхныг үл хэрэглэн эхнэрүүдийг үл туршин аливаа ч бурхныг үл 
хэрэглэх хэмээвээс, тэр нь биеэ хамгаас их болгох буй. 38 Харин тэр нь 
тэр мэт байдалтай болохдоо хүчтэний бурхныг хүндэлж өөрийн эцэг 
нарын эс мэдсэн бурхныг алтаар хийгээд мөнгөөр ба эрдэнэ чулуугаар 
болон хүсэмжит юмнуудаар хүндлэх буй. 39 Бас тэр нь энэ мэтийг үйлдэх 
хэмээвээс, бус бурхныг таниулан атлаа хүчтэнийг батлагчдад их 
хүндлэлийг өргөн тэднийг олны дээр тэргүүлэгчид болгон газрыг олз 
болгон хуваах буй. 40 Тийн бөгөөд түүний эцсийн цагт өмнөх хаан нь 
түүний тус эсэргүүцэл түлхэх бөгөөд хойтох хаан нь түүний тус хуй 
салхин мэт тэргэсээр хийгээд морьдоор хийгээд олон онгоцсоор одох 
буй. Тийн бөгөөд тэр нь ордод ороод довтлож өнгөрөх буй. 41 Бас тэр нь 



алдартай газарт орох бөгөөд олон Газад нь хөмрүүлэгдэх буй. Зүгээр, 
Идум хийгээд Муваб ба амны тэргүүлэгч нь түүний гараас аврагдах буй. 
42 Бас тэр нь гараа Газадын тус өргөх бөгөөд Египид газар нь үл 
аврагдах буй. 43 Харин тэр нь Египидийн алт болон мөнгөний сангууд ба 
хамаг хүсэмжит юмнуудыг эзлэх буй. Бас Либияантан хийгээд Күстан нь 
түүний мөртэй болох буй. 44 Тийн боловч зүүн болон хойт зүгүүдээс 
сонсголууд нь түүнийг зовоох буй. Тиймийн тул тэр нь эвдрүүлэхийн тул 
хийгээд олонуудыг үгүй болгохын тул их хилэнгээр одох буй. 45 Бас тэр 
нь өөрийн цацар өргөөнүүдийн хооронд ариун алдарт ууланд тавих буй. 
Зүгээр тэр нь өөрийн эцэст ирэх буй. Тийн бөгөөд түүнд хэн ч үл туслах 
буй.  

Арван хоёрдугаар бүлэг.  

1 Тийн бөгөөд тэр цагт чиний улсын тус босогч Микияал хэмээгч их 
тэргүүлэгч нь босох буй. Бас тэр цагт улсын болсоор тэрхүү цаг болтол 
болоогүй зовлон болох буй. Тэрхүү цагт чиний улсаас номын дотор 
бичигдсэн хүн бүр аврагдах буй. 2 Бас газрын шороонд унтагчдаас 
олнууд нь сэрэх буй. Тэдний заримууд нь мөнх аминд босох бөгөөд 
заримууд нь ичгүүр хийгээд мөнх жигшүүрт босох буй. 3 Тийн бөгөөд 
цэцэн бологсод нь агаарын гялбаа мэт гялбах бөгөөд олныг зөвт 
буцаагчид нь одод мэт мөнхөд гялбах буй. 4 Зүгээр чи Даниел аа! тэд 
үгсийг хааж цагийн эцэс болтол номыг тамгалан үйлд. Олон нь нааш 
цааш гүйх бөгөөд мэдээ нь их болох хэмээн өгүүлэв. 5 Тийн бөгөөд 
Даниел би харахдаа Мана, бус хоёрын байхыг үзэв хэмээвээс, нэг нь 
голын наадах этгээдэд нөгөө нь голын цаадах этгээдэд байв. 6 Тийн 
бөгөөд бүсээр өмсгөгдөөд голын усны дээр агч хүнд нэг нь ийн; Эд 
гайхамшгуудын эцэс болтол гэр өнө болох буюу. 7 хэмээн өгүүлсэнд 
бөсээр өмсгөгдөөд голын усны дээр агч хүн нь баруун болон зүүн гараа 
огторгуйн тийш өргөж мөнхөд амьд байгчаар тангараглаж энэ нь цаг 
хийгээд цагууд ба хагас цаг болтол болох буй. Бас ариун улсын хүчний 
тархагдхуяа дуусахад эд бүгдээр төгсөх буй хэмээн өгүүлснийг сонсов би. 
8 Бас би сонсовч эс ухав. Тиймийн тул би ийн; Миний эзэн ээ! Эднүүдийн 
эцэс нь юу болох буюу. 9 хэмээн айлтгасанд тэр нь өгүүлрүүн; Даниел аа! 
Чи од. Тэр юуны тул хэмээвээс, эцсийн цаг болтол эд үгс нь хаагдсан 
бөгөөд тамгалагдсан буй. 10 Олон нь арилгагдан цагаан болж 
шинжлэгдэх буй. Зүгээр хилэнцтэн нь хилэнцийг бүтээх мөн. Бас 
хилэнцтэнээс хэн ч үл ухах буй. Зүгээр цэцнүүд нь ухах буй. 11 Бас өдөр 
бүрийн тахилын аваачигдах бөгөөд хоосруулагч жигшүүрийн тавигдах 
цагаас аван нэг мянга хоёр зуун жаран өдөр болох буй. 12 Нэг мянга 
гурван зуун гучин таван өдрийг хүлээж хүрэгч нь амгалан буй. 13 Зүгээр 



эцэс болтол од. Чи амархан болоод өдрүүдийн эцэст өөрийн хүртсэн 
хувьд байх буй хэмээн өгүүлжээ.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Иудегийн Үжиэ хийгээд Зудам ба Ахажи хийгээд Ажхитихиа гэгч хаадын 
цагт хийгээд, Израйлын Зуваничи Жирубувана хаан хөвгүүний цагт 
Бинри, Хошиа хөвгүүнд Жахуагийн зарлиг болсон хэмээвээс, 2 Тэр 
зарлигийн эх нь ийн; Жахуа нь Хошиад зарлиг болруун; одоод садар 
гэргий хийгээд нялх хүүхдийг биедээ аван үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
газар нь Жахуагаас давсанаар ихэд тачъяангуйлсан буй, 3 хэмээн зарлиг 
болсон тэр нь одоод Диблиймийн Күмирийн охиныг авав. Тэр нь 
жирэмсэн болоод түүнд нэг хөвгүүнийг төрөв. 4 Тийнхүү Жахуа нь түүнд 
зарлиг болруун; Түүнийг Зижриал хэмээн нэрийдэн үйлд. Тэр нь юуны тул 
хэмээвээс, би удалгүй Зижриалийн цусыг Зихугийн гэрээс нэхэн, 
Израйлын гэрийг эзэлгүүрийг болиулах буй. 5 Бас тэр цагт би Израйлын 
нумыг Зижриалийн бэлгийн дотор эвдэх буй хэмээн зарлиг болов. 6 Бас 
тэр нь дахин жирэмсэн болоод нэг охиныг төрөв. Тийн бөгөөд Жахуа нь 
ийн түүнийг Ло Руйдам хэмээн нэрийдэн үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
би Израйлын гэргийг дахин үл өршөөн, тэднийг бүрнээр аваачих буй. 7 
Зүгээр би Иудегийн гэрийг өршөөн, тэднийг нумаар хийгээд сэлмээр ба 
дайнаар хийгээд морьдоор ба морьдыг унагчидаар үл тонилгон, тэдний 
Жахуа бурхнаар тэднийг тонилгох буй хэмээн зарлиг болов. 8 Тийн 
бөгөөд тэр нь Ло Рудамыг хөхөөс салгасны хойно, жирэмсэн болоод нэг 
хөвгүүнийг төрөв. 9 Тийн бөгөөд Жахуа нь зарлиг болруун; Түүнийг Ло 
Амамие хэмээн нэрийдэн үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, та миний улс 
бус бөгөөд, би таны бурхан үл болох буй. 10 Тийн боловч Израйлын 
хөвгүүдийн тоо нь хэмжигдэшгүй хийгээд тоологдошгүй далайн элс мэт 
болох буй. Бас та миний улс бус, хэмээн өгүүлэгдсэн газрын тэнд талаар 
амьд бурхны хөвгүүн мөн, хэмээн тэдэнд өгүүлэгдэх буй. 11 Тэр цагт 
Иудетэн хийгээд Израйлтан нь хамтаар цуглан, өөрийн дээр ганцхан 
тэргүүлэгчийг тавиад, тэр газраас гарах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Зижриалын өдөр нь их болох буй, хэмээн зарлиг болов.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Өөрийн ах дүү нарт Амамие хэмээн өгүүл, эгч охин дүү нартаа Рудама 
хэмээн өгүүлэгтүн! 2 Өөрийн эхтэй хэрэлдэгтүн! Түүнтэй хэрэлдэгтүн! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, тэр нь миний гэргий бус бөгөөд би түүний эр бус 
болой. Тиймийн тул тэр нь өөрийн нүднээс өөрийн садар явдалыг 



хагацуулан, өөрийн хөхөөс өөрийн тачъяангуйг хагацуултугай! 3 Тийн бус 
бөгөөс эл, би түүнийг нүцгэн болготол хувцсыг аваад, түүний төрөгдсөн 
өдөр гэр байсан мэтээр түүнийг болгон, нэг хувай мэт болгон, гант газар 
мэт болгон, умдааслагаар үхүүлэх буй. 4 Бас би түүний хөвгүүнийг үл 
өршөөх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь тачъяангуйн хөвгүүд болой. 
5 Тэдний эх нь тачъяангуйлсан буй. Тэдний төрөгч нь ичгүүртүүдийг 
үйлдсэн буй. Тэр нь ийн; Надад идээ хийгээд ус ба ноосон хийгээд олсон 
ба тос хийгээд хатуу ундааг өгөн намайг янаглагчидыг би дагасуу хэмээн 
өгүүлсэн буй. 6 Тиймийн тул Мана. би түүний замыг өргөст халгайгаар 
хүрээлэх нэг хэрмийг үүдэх буй. Тийн бөгөөд тэр нь явах мөрүүдээ үл 
олох буй. 7 Бас тэр нь түүнийг янаглагчидыг дагах боловч тэднийг үл 
гүйцэн, тэдний бэдэрэвч үл олох буй. Тийнхүү тэр нь ийн; Би одож урьд 
эрд буцах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр цагт эдүгээгээс над сайн 
бөлгөө, хэмээн өгүүлэх буй. 8 Зүгээр би түүнд талх хийгээд ундаа ба 
тосыг өгсөн мөн хэмээн тэр нь эс мэдэв. Харин миний ихэтгэсэн мөнгө 
хийгээд алтыг тэд нь Бавалд тахил болгон өргөв. 9 Тиймийн тул би 
буцаж, миний талхыг түүний цагт хийгээд миний үзмийн ундааг түүний 
цагт аван, түүний нүцгэнийг бүрхэвч ноос хийгээд олсоо авах буй. 10 Бас 
эдүгээ би түүний ичгүүрийг түүний янаглагчидын нүдэнд үзүүлэх бөгөөд, 
миний гараас хэн ч түүнийг үл тонилгох буй. 11 Бас би түүний хамаг 
жаргалан хийгээд түүний найр ба, шинэ сарын найр хийгээд савад ба, 
хамаг хурлын найруудыг зогсоох буй. 12 Бас эд нь чамайг янаглагчидын 
над өгсөн шангууд, хэмээн түүний өгүүлсэн үзмийн хийгээд тошлогийн 
моддыг би хоосруулан ой болгох буй. Тийнхүү хээрийн хамаг ангууд нь 
тэднийг идэх буй. 13 Бас би түүнээс Бавалуудын өдрүүд хэмээвээс, 
түүний тэдэнд анхилах үнэртнийг шатаасан бөгөөд биеэ сүхээр хийгээд 
шарнуудаар чимсэн ба, түүнийг янаглагчидыг дагаж намайг мартсан 
өдрүүдийг түүнээс нэхэх буй. 14 Тиймийн тул Мана. би түүний сэтгэлийг 
хувьсгаж, түүнийг говьд оруулж түүнд хайраар өгүүлэх буй. 15 Бас 
тэндээс би түүний үзмийн тариалангуудыг түүнд өгөн Акурын бэлийг 
хандлагын үүд болгох буй. Тийн бөгөөд тэнд тэр нь өөрийн залуу цагт мэт 
хийгээд Ешипетээс гарсан цагт мэт дуулах буй. 16 Бас тэр цагт чи намайг 
Бавал хэмээн үл нэрийдэн, эр хэмээн намайг нэрийдэх буй хэмээн Жахуа 
нь зарлиг болно. 17 Тэр юуны тул хэмээвээс, би Бавалуудын нэрсийг 
түүний амнаас хагацуулах бөгөөд, тэд нь өөрийн нэрээр дахин үл 
сануулагдах буй. 18 Бас тэр цагт би тэдний тул хээрийн ангуудтай 
хийгээд огторгуйгаар нисэгч шувуудтай ба дэлхий дээр адалжагчидтай 
эвийг тогтоон нум хийгээд сэлэм ба дайныг тэдний газраас эвдээд, 
тэднийг аймшиггүйгээр хэвтүүлэх буй. 19 Бас би чамайг өөрийн гэргий 
мөнхөд болгон, зөвөөр хийгээд үнэнээр ба өршөөлөөр хийгээд нүглээр 
өөрийн гэргий болгох буй. 20 Би чамайг үнэнээр өөрийн гэргий болгох 



бөгөөд чи Жахуаг мэдэх буй. 21 Бас тэр цагт би сонсох хэмээвээс, би 
огторгуйг сонсох бөгөөд, огторгуй нь дэлхийг сонсох ба 22 Дэлхийн талх 
хийгээд үзмийн ундаа ба тосыг сонсох бөгөөд, тэд нь Израйлыг сонсох 
буй. 23 Бас би түүнийг өөрийн тул газарт тарин, эс өршөөгдсөнийг 
өршөөн, миний улс бус агсныг та миний улс мөн хэмээн өгүүлэх буй. Тийн 
бөгөөд тэд нь чи бидний бурхан мөн хэмээн өгүүлэх буй, хэмээн Жахуа 
нь зарлиг болно.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Бас Жахуа нь над зарлиг болруун; Дахин одоод бус хүний янагласан 
садар гэргийг янаглан үйлд. Тэр мэтээр Жахуа нь Израйлын хөвгүүнийг 
янагласан буй. Зүгээр тэд нь бус бурхныг дагахын тул урвасан бөгөөд, 
үзмийн ундааны савсыг янаглана 2 хэмээн зарлиг болсоноор би түүнийг 
арван таван цэн мөнгөөр хийгээд нэг хумар хэмжүүрын хагасын төдий 
тариагаар биедээ худалдан авав. 3 Тийнхүү би түүнд өгүүлрүүн; Надтай 
өнө болтол сууж, тачъяангуйг үл үйлдэн бус хүний тул бүү байтугай! Тийн 
бөгөөс эл, би чиний болох буй, хэмээн өгүүлэв. 4 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Израйлын хөвгүүд нь хаангүй хийгээд тэргүүлэгчгүй ба, 
тахилгүй хийгээд хөрөггүй ба номын тавилгүй хийгээд дүрсгүйгээр өнө 
болтол суух буй. 5 Түүнээс хойно Израйлын хөвгүүд нь буцаж, өөрийн 
Жахуа бурхан хийгээд өөрийн Давид хааныг бэдрэх буй. Бас тэд нь хойд 
цагт Жахуагийн учир хийгээд түүний өршөөлийн учир машид айх буй.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Израйлын хөвгүүд ээ! Жахуагийн зарлигийг сонсогтун! хэмээвээс Жахуа 
нь газарт суугчидтай хэрэлдэх учирт болов. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр 
газарт үнэн хийгээд өршөөл ба, бурхны мэдэх нь үгүй болой. 2 Тэд нь 
хараалаар хийгээд худалаар ба, алахаар хйигээд хулгайгаар ба, 
тачъяангуйгаар эвдрэлдэв. Тийнхүү цус нь цусанд хүрнэ. 3 Тиймийн тул 
газар нь цурхирах бөгөөд, түүний дээр суугч аливаа хүн нь хээрийн 
ангууд хийгээд огторгуйн шувуудтай сулрах буй. Далайн загаснууд ч үхэх 
буй. 4 Тийн боловч хэн ч үл хэрэлдэн, бусдыг үл зэмлэх болтугай! Чиний 
улс хэмээвээс малтай хэрэлдэгчид мэт болов. 5 Тийн бөгөөд чи өдрөөр 
унах бөгөөд форофид нь чамтай шөнөөр уналцах буй. Би ч чиний эхийг 
хоосруулах буй. 6 Миний улс нь мэдэлгүйгээр хоосорно. Чиний мэдлээс 
жигшсэний тул би чамайг өөрийн мал болгохоос жигших буй. Чи өөрийн 
бурхны тогтоолыг мартсан буй. Би ч чиний хөвгүүдийг мартах буй. 7 Тэд 
нь хэдий чанга олон болсон мэт төдий чанга миний тус хилэнцийг 
үйлдсэн буй. Би тэдний алдрыг жигшүүр болгон хувилгах буй. 8 Тэд нь 
миний улсын нүглийн тул тахилуудыг ид, зүрхээрээ хилэнцид дурт буй. 9 



Тиймийн тулд малд гэр болох мэт түүнчлэн улсад ч болох мөн. Бид 
тэдний явдлыг тэднээс нэхэн, тэдний үйлсээр тэдэнд хариу өгөх буй. 10 
Тийн бөгөөд тэд нь идэх боловч үл цадах бөгөөд, тачъяангуйлах боловч 
үл үржих буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь Жахуаг сонсохоо больсон 
буй. 11 Тачаангуй хийгээд үзмийн ундаа ба үзмийн амтат ундаа нь 
тэдний зүрхийг авсан буй. 12 Миний улс нь өөрийн модноос асуугтун! Бас 
тэдний таяг нь тэдэнд үзүүлнэ. Тэр юуны тул хэмээвээс, тачъяангуйн 
хүсэл нь тэднийг дээрхэлдэг бөгөөд тэд нь өөрийн бурхны эрхийн дороос 
урвасан буй. 13 Тэд нь хададын оройн дээр тахилыг өргөн, уулын дээр 
хийгээд, Тирбинд ба, улайсан ба, хайлсан модны сайн сүүдэрт байх тул 
тэдний доор анхилах үнэртэн шатна. Тиймийн тул таны охин хийгээд 
таны гэргэс нь тачъяангуйлна. 14 Таны охид ын тачъяангуйсны тул 
хийгээд таны гэргэсийн тачъяангуйн хурьцалыг үйлдсэний тул ба тэдний 
садар эмстэй биеэ салгаж, тачъяангуйлагчидтай тэгсний тул би нэхэх 
биш үү? Тийнхүү үл мэдэгч улс нь унах буй. 15 Израйл аа! Чи 
тачъяангуйлавч, Иуде нь хилэнцийг үл үйлдэх болтугай! Кихилд үл одон, 
Фид аванд үл хүрэн, Жахуа амьд хэмээн бүү тангараглагтун! 16 Тэр юуны 
тул хэмээвээс, Израйл нь эргэдэг эмнэг үхэр мэт эргэнэ. Эдүгээ Жахуа нь 
тэднийг хурга мэт уужим газарт идүүлэх буй. 17 Ибриам нь хөргүүдэд 
нийлсэн буй. Түүнийг орхи. 18 Тэдний ундаа нь исгэлэн болов. Түүний 
тэргүүлэгчид нь тачъяангуйран, ичгүүрийг янагласан буй. 19 Салхи нь 
түүний хязгадад түүнийг зовоох буй. Тэд нь өөрийн тахилуудаас ичих буй.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Лам нар аа! Түүнийг сонсогтун! Израйлын гэр ээ! Ажиллагтун! Хааны 
гэрээ! Чагнагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, таны Мижвэд ураг болж, 
Тавурт дэлгэгдсэн өлмий болсны тул, таны тус шүүвэр буй болой. 2 Бас 
урвагчид нь ихэд алсан буй. Тиймийн тул би тэд бүгдээрийг жанчих буй. 3 
Би Ифриамыг мэднэ. Израйл ч надаас үл нуугдана. Эдүгээ Ифриам нь 
тачъяангуйлсан бөгөөд Израйл нь бузар болсон буй. 4 Тэд нь өөрийн 
бурханд буцахын тул үйлсээ үл зохионо. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэдний 
дотор тачъяангуйн хүсэл буй бөгөөд, тэд нь Жахуа эс мэдсэн буй. 5 Бас 
Израйлын омгорхог нь түүний тус гэрчлэнэ. Тиймийн тул, Израйл хийгээд 
Ифриам нь өөрийн хилэнцээр унах бөгөөд, Иуде ч тэдэнтэй уналцах буй. 
6 Тэд нь хонь хийгээд үхрээрээ Жахуаг бэдрэх боловч түүнийг үл олох 
буй. Тэр нь тэднээс хагацсан буй. 7 Тэд нь Жахуагийн тус мэхтээр явсан 
буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь тачъяангуйн хүүхдийг төрсөн буй. 
Эдүгээ нэг сар нь тэднийг тэдний өнчүүдтэй хоосруулах буй. 8 Кифиэд 
бүрээг татагтун! Рэмд зэс бүрээг үлээгтүн! Байман аа! Дайсан нь чамайг 
дагана хэмээн Фид Аванд дуудагтун! 9 Зэмлэх өдөр Ифриам нь хоосон 



болох буй. Би Израйлын овгуудын дотор үнэхээр болохыг мэдүүлсэн буй. 
10 Иудейн тэргүүлэгчид нь газрын тэмдгийг аваачигчид мэт болов. Би 
хилэнгээ ус мэт тэдний дээр асгах буй. 11 Ифриам нь дарагдсан шүүвэрт 
эвдэрсэн буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь өөрийн дураар хүний 
захиаг дагаж одно. 12 Тиймийн тул би Ифриамд хорхой мэт болж, 
Иудегийн гэрт өмхийрэл мэт болох буй. 13 Бас Ифриамын эвдчээ үзсэн 
цагт хийгээд, Иудегийн шархаа үзсэн цагт, Ифриам нь Ашурт одож, Ярив 
хаанд илгээв. Тийн боловч тэр нь таныг эдгээж эс чадан, шархийг ч 
танаас үл хагацуулах буй. 14 Би хэмээвээс Ифриамд арслан мэт болж, 
Иудегийн гэрт залуу арслан мэт болох буй. Би ч таслаад одож аваачих 
буй. Тийн бөгөөд аврагч үл болох буй. 15 Би одоод, тэдний нүглээ мэдэж 
миний нүүрийг бэдрэх болтол өөрийн оронд буцах буй. Тэд нь зовлонгийн 
цагтаа намайг удалгүй бэдэрч ийн өгүүлэх буй.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Бид одоод Жахуад буцъя. Тэр нь тасалсан боловч биднийг эдгээх буй. 
Тэр нь жанчсан боловч биднийг ороох буй. 2 Хоёр өдрийн болсныг хойно 
тэр нь биднийг амьдруулан, гуравдугаар өдөр биднийг босгох буй. Тийн 
бөгөөд бид түүний өмнө амьд болох буй. 3 Бас бид мэдэх буй. Бид 
Жахуаг мэдэхээ шамдах буй. Түүний гарлага нь үрийн цайх мэт 
бэлдгэгдсэн бөгөөд, тэр нь бороо мэт хийгээд газрыг услагч хойд бороо 
мэт бидэнд ирэх буй. 4 Ифриам аа! Би чамд юуг үйлдэх буюу? Иуде ээ! 
Би чамд юуг үйлдэх буюу? Таны сайн нь өглөөгийн үүл мэт болон, эрт 
сүүдэр мэт өнгөрнө. 5 Тиймийн тул би форифод нараар тэднийг цавчин, 
өөрийн амны зарлигуудаар тэднийг алсан буй. Бас чиний шүүвэр нь гэрэл 
мэт гарсан буй. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, би тахилыг бус, харин 
өршөөлийг таалан шатаалт тахилаас Жахуаг мэдэхийг үлэмж таална. 7 
Зүгээр эд нь Адим мэт тогтоолоос давж тэнд миний тус мэхтээр явсан 
буй. 8 Килад нь хилэнцийг үйлдэгчидийн балгас болоод, цусны мөрөөр 
тэмдэглэгдсэн буй. 9 Дээрэмчдийн хүнийг хүлээх мэт нэг сүрэг лам нар 
нь Шахимд одох замаар ална. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь их бурууг 
үйлдэнэ. 10 Би Израйлын гэрт аймшигт юмыг үзсэн буй. Тэнд Ифриам нь 
тачъяангуйлсан бөгөөд Израйл нь бузарлагдсан буй. 11 Бас Иуде ээ! 
Миний улсаа олзоос буцахад нэг хураах цаг нь чамд тавигдсан буй.  

Долдугаар бүлэг  

1 Миний Израйлыг эдгээх дурт цагт Ифриамын хилэнц хийгээд, 
Сэмэриэгийн нүгэл нь үзүүлэгдэнэ. Тэд нь хуурмагийг үйлдсэн буй. Бас 
хулгайч нь дотор ордог бөгөөд, дээрэмчдийн чуулган нь гадна тононо. 2 
Зүгээр миний тэдний хамаг мууг санахыг тэд нь үл сэтгэнэ. Эдүгээ тэдний 



үйлс нь тэднийг хүрээлэнд миний өмнө буй. 3 Тэд нь хилэнцээрээ хааныг 
баясган, хуурмагаараа тэргүүлэгчдийг баясгана. 4 Тэд бүгдээр 
тачъяангуйчид болой. Тэд нь талхыг баригчийн шатаасан ханж мэтээр 
тэр нь талхыг зуурсаны хойно эстэл сахихаа болих буй. 5 Бидний хааны 
найрын өдөр тэргүүлэгчид нь үзмийн ундаагаар галзуу болов. Хаан ч 
элэглэгчидтэй гараа сунгав. 6 Тэд нь нууцаар хүлээхдээ зүрхээ ханж мэт 
бэлдэнэ. Талхыг баригч нь шөнө дуустал унтана. Өглөөгөөр тэр ханж нь 
бадрангуй гал мэт бадарна. 7 Тэд нь бүгдээр биеэ ханж мэт халаасан 
буй. Тэд өөрийн шүүгчдийг идсэн буй. Тэдний хамаг хаад нь унасан буй. 
Тэдний дотор над дуудагч нэг ч үгүй. 8 Ифриам нь бус улсуудтай нийлсэн 
буй. Ифриам нь эс эргүүдэгдсэн боорцог буй. 9 Бус улс нь түүний хүчийг 
идэвч тэр нь үл мэднэ. Бас түүнд халимаг буурал үс буй боловч, тэр нь 
үл мэднэ. 10 Тийн бөгөөд Израйлын омгорхог нь түүний тус гэрчилнэ. Энэ 
мэтэс болсон боловч, тэд нь өөрийн Жахуа бурханд үл буцан түүнийг үл 
бэдрэнэ. 11 Бас Ифриам нь зүрхгүй данг тагтаа мэт буй. Тэд нь Египетийг 
дуудаж, Ангурт одно. 12 Тэдний одоход би өөрийн өлмийг тэдний дээр 
татаад, огторгуйгаар нисэгч шувуу мэт тэднийг унагаах буй. Тэдний 
чуулганы дотор сонсогдсон мэт би тэднийг зэмлэх буй. 13 Тэдэнд зовлон 
болох, тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь надаас дутаасан буй. Тэдэнд 
хоосорлого болох тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь миний тус эсэргүүцсэн 
буй. Би тэднийг золисон боловч, тэд нь миний тус худалуудыг өгүүлсэн 
буй. 14 Тэд нь дэвсгэртээ бархирсан боловч, зүрхээрээ над эс дуудсан 
буй. Зүгээр тэд нь тариа хийгээд үзмийн ундааны тул цуглаж миний тус 
урвасан буй. 15 Би тэднийг зэмлэвч эсвэл тэдний гарыг тэнхэрүүлэвч тэд 
нь миний тус мууг санаачилна. 16 Тэд нь буцна. Харин зөвт бус, тэд нь 
мэхт нум мэт буй. Тэдний тэргүүлэгчид нь өөрийн хэлний муу үгсийн тул 
сэлэмээр унгаагдах буй. Энэ нь Египет газарт тэдний ичгүүр болох буй.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Бүрээг амандаа тавигтун! Дайсан нь бүргэд мэт Жахуагийн гэрийн тус 
ирэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь миний тогтоолоос даван, миний 
хуулийг тасалсан буй. 2 Израйл нь ийн; Бидний бурхаан! Бид чамайг 
мэднэ, хэмээн над дуудах буй. 3 Израйл нь сайныг биеэс хагацуулсан 
буй. Дайсан нь түүнийг нэхэх буй. 4 Тэд нь өөртөө хаадыг болгосон буй. 
Харин надаас бус, тэд нь тэргүүлэгчдийг богосон буй. Харин би эс мэдэв. 
Тэд нь хоосруулагдахын тул мөнгөөр хийгээд алтаараа хөргүүдийг 
үйлдсэн буй. 5 Сэмэриэ ээ! Чиний тугал нь чамайг холдуулсан буй. 
Миний хилэн нь тэдний тус бэдэрсэн буй. Тэд нь хэзээ болтол зөвийг 
гүйцэн үл чадах буюу? 6 Тэрхүү тугал нь арслангаас гарав. Түүнийг уран 
хүн нь үйлдэв. Тиймийн тул тэр нь бурхан бус болой. Харин Сэмэриэгийн 



тугал нь эвдрүүлэгдсэн буй. 7 Тэд салхийг цацсаны тул хуй салхийг хадах 
буй. Түүний иш нь хүлээгүй буй. Тэр нь хулрыг үл гаргах буй. Хэрвээ 
гаргах бус улс нь түүнийг идэх буй. 8 Израйл нь зэлгээгдсэн буй. Тэд нь 
бус улсын дотор тааламжгүй сав мэт болох буй. 9 Тэд нь Ашурт одов. 
Ифриам нь ганцаар явагч зэрлэг элээ мэт буй. Тэр нь өөрт янаглагчидыг 
хөлсөлсөн буй. 10 Тэдний улсуудын дотор хөлсөлсний тул эдүгээ би 
тэднийг цуглуулах буй. Тийнхүү тэд од өгөх хааныг хийгээд 
тэргүүлэгчдийн ачааны шалтагаар зовох буй. 11 Ифриам нь хилэнцийг 
үйлдэхийн тул олон тахилт ширээг үйлдсэн буй. Тиймийн тул тахилын 
ширээ нь түүний хилэнц болох буй. 12 Би түүнд өөрийн тогтоолын 
олнуудыг бичив. Тийн боловч тэр нь тэднийг бусдын юм мэт туусан буй. 
13 Тэд нь миний тогтоосон тахилуудыг өргөж махыг иднэ. Зүгээр Жахуа 
нь тэднийг үл таална. Эдүгээ тэр нь тэдний буруунуудыг санан, тэдний 
хилэнцсийг тэднээс нэхэх буй. Тэд ч Египетид буцах буй. 14 Израйл нь 
түүнийг бүтээгчийг мартаж, сүмүүдийг үүдсэн буй. Иуде нь олон бат 
балгадыг үүдсэн буй. Зүгээр би түүний балгадын дээр нэг галыг илгээх 
бөгөөд, тэр түүний орд харшуудыг идэх буй.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Израйл аа! Бус улс мэт баясалангаар цэнгэлдэн бүү үйлд. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чи өөрийн бурхныг тачъяангуйгаар орхисон бөгөөд, аливаа 
тарианы үтрэмд хөлсийг туршсан буй. 2 Тарианы үтрэм хийгээд үзэм 
шахагч сав нь тэднийг үл тэжээх бөгөөд, тэдний үзмийн амтат ундаа ч 
дутах буй. 3 Тэд нь Жахуагийн газарт үл суух буй. Зүгээр Ифриам нь 
Египетид буцах буй. Тэд нь Ашурт бузруудыг идэх буй. 4 Тэд нь Жахуад 
үзмийн ундааны тахилыг үл өргөх бөгөөд, тэдний тахилууд нь түүнд 
тааламжит үл болох буй. Тэдний тахилууд нь гашуудагчдын идээ мэт 
болох бөгөөд, түүнээс хамаг идэгчид нь бузарлагдах буй. Тэдний 
тааламжит идээ нь Жахуагийн гэрт үл орох буй. 5 Та хурлын найрын өдөр 
хийгээд юуг үйлдэх буюу? 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, Мана. тэдний 
эвдрүүлэгчээс дутаахад Египет нь тэднийг хураах бөгөөд Мимфис нь 
тэднийг булах буй. Тэдний тааламжит мөнгөн юмнуудыг халгайнууд нь 
эзлэх буй. Тэдний суусан гэрүүдийн дотор өргөстүүд нь орох буй. 7 
Нээлгэний өдрүүд нь ирнэ. Хариуг өгөх өдрүүд нь ирнэ. Израйл нь үүнийг 
мэдэх буй. Форофид нь тэнэг болов. Тодотголын хүн нь ухаанаа алдав. 
Энэ нь чиний их хилэнцийн тул хийгээд их өшийн тул болой. 8 Ифриамын 
харуулч нь миний бурхантай буй. Форофид нь хамаг явдлаараа 
ангуучийн өлмий мэт буй. Тэд нь миний бурхны гэрийн тус өшөөгөө их 
болгосон буй. 9 Тэд нь Хивиэгийн өдрүүд мэт муудсан буй. Тэр нь тэдний 
хилэнцийг санан тэдний нүглүүдийг нэхэх буй. 10 Би Израйлын говийн 



дотор агч үзмийн жимс мэт олов. Би таны эцэг нарыг тошлогийн анханд 
гаргасан жимс мэт үзэв. Зүгээр тэнд нь Бавал Пиурыг дагаж тэр ичгүүрт 
биеэ хагацуулснаараа өөрийн янагласан юм мэт жигшүүрт болов. 11 
Ифриамын сайн алдар нь шувуу мэт нисэх буй. Тийн бөгөөд, тэдэнд 
төрөх хийгээд жирэмсэн болох ба, умайд тогтнох нь үл болох буй. 12 
Харин тэд нь хүүхдээ өргөвч, би тэднийг хүмүүсийн дотроос үхүүлэх буй. 
Бас миний тэднээс хагацахад тэдэнд зовлон болох болъюу. 13 Миний 
үзэхэд Ифриам нь Тийр мэт тааламжит газарт суулгагдсан буй. Зүгээр 
Ифриам нь хүүхдээ үхүүлэгчид гаргах буй. 14 Жахуа аа! Тэдэнд өгөн 
соёрх! Тэдэнд юуг өгөх хэмээвээс тэдэнд орхих умай хийгээд хатах 
хөхнүүдийг өгөн соёрх! 15 Тэдний хамаг хилэнц нь хилэгнэлийн дотор 
буй. Тэнд би тэднийг өшөөлөв. Тэдний муу үйлсийн тул би өөрийн гэрээс 
тэднийг гаргаад дахин үл янаглах буй. Тэдний хамаг тэргүүлэгчид нь 
эсэргүүцэгчид болой. 16 Ифриам нь таслагдсан буй. Тэдний үндэс нь 
хатсан буй. Тэд нь үрийг үл гаргах буй. Харин хэрвээ тэд нь гаргавч би 
тэдний янагласан хүүхдийг үхүүлэх буй. 17 Миний бурхан нь тэднийг 
орхих буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь түүнийг эс сонссон буй. Тийн 
бөгөөд тэд нь улсуудын дотор хэрэгчид болох буй.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Израйл нь үзмийн дэлгэрсэн иш мэт буй. Тэр нь өөрийн тул үрсийг 
гаргадаг. Түүний үрсийн эх болсон мэт тэр нь тахилын ширээг 
үлэмжлүүлэн, түүний газрын сайн болсон мэт тэр нь сайхан хөргүүдийг 
үйлдсэн буй. 2 Тэдний зүрх нь салаат болов. Эдүгээ тэд нь зэмт болох 
буй. Тэр нь тэдний тахилын ширээг эвдэж, тэдний хөргүүдийг хоосруулах 
буй. 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, эдүгээ тэр нь ийн; Бидний хаангүй бидний 
Жахуагаас эс айсаны тул хаан нь бидэнд юуг үйлдэх буюу? хэмээн 
өгүүлэлдэнэ. 4 Тэд нь тогтоолыг тогтооходоо үгсийг өгүүл, худлаар 
тангараглана. Тиймийн тул хорт эсвэл сувгийн дотор гардаг мэт, шүүвэр 
нь гарна. 5 Сэмэриэд суугчид нь Фид Авины тусалын учир айх буй. 
Түүний улс нь түүний учир уйлах буй. Түүний учир баясаг түүний дээжид 
нь түүний алдарын түүнээс хагацсаны учир уйлах буй. 6 Бас тэр нь Ашурт 
Зэрэв хаанд бэлэг болж аваачигдах буй. Ифриам нь ичгүүрт болох 
бөгөөд, Израйл нь өөрийн зөвлөгөөнөөс ичих буй. 7 Сэмэриэ хаан нь 
усны дээр агч хөхөс мэт хоосрох буй. 8 Бас Израйлын нүгэл болсон 
Авины өндөр орд нь эвдрүүлэгдэх буй. Тэдний дээр өргөст халгай 
хийгээд хөхөсүүд нь ургах буй. Бас тэд нь ууланд биднийг бүрхэгтүн! 
Хадад бидний дээр унагтун! хэмээн өгүүлэх буй. 9 Израйл аа! Чи 
Кибиэшийн өдрүүдээс аван хилэнцийг үйлдсэн буй. Тэнд тэд нь байв. 
Тэдний Кибиэд хилэнцэтний тус дайлалцах дайн нь тэднийг эс үйлдэв. 10 



Би тэднийг зэмлэх дурт буй. Тэдний хоёр буруугийн учир сургагдахад 
улсууд нь тэдний тус цуглах буй. 11 Ифриам нь сурсан үхэл мэт буй. Тэр 
нь тариаг гишгэх дурт буй. Би түүний сайхан хүзүүг боолгод оруулах буй. 
Ифриам нь тариаг гишгэх бөгөөд, Иуде нь хагалах буй. Якув нь түүний 
Фүм шаруйг эвдэх буй. 12 Өөрт зөвийг цацан, урсахыг хадагтун! Өөрийн 
хатсан газрыг хагалагтун! Тэр юу гэвэл Жахуагийн таны дээр зөвийг 
бороо мэт оруулахын тул түүний бэдрэх цаг болов. 13 Зүгээр та бурууг 
хагалж, бурууны нээлгэнийг хадсан буй. Та хуурмагийн үрийг идсэн буй. 
Чи өөрийн замд хийгээд өөрийн хүчтэнд найдсан буй. 14 Тиймийн тул, 
чиний улсын дотор нэг цутгаан гарах бөгөөд, дайны өдөр Шэлмэний Фид 
Нэрбилийг эвдрүүлсэн мэт чиний хамаг бат гэрүүд нь эвдрүүлэгдэх буй. 
15 Эх нь хүүхэдтэй хамтаар хэмхлэгдэн, эвдэрлэгдэх буй. Таны үйлдсэн 
хилэнцийн тул Битал нь энэ мэтээр танд үйлдэх буй. Нэг өглөөгөөр 
Израйлын хаан нь эрх бус үгүй болох буй.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Израйлын залуу цагт би түүнийг янаглаад, өөрийн хөвгүнийг Египетээс 
дуудав. 2 Тэд нь дуудагдсаны хойно дуудагсадаас хагацаад Бавалд 
тахилуудаа өргөн, зурсан хөргүүдэд анхилах үнэртнийг шатаав. 3 Бас би 
Ифриам гараас барьж түүний явахад сургав. Зүгээр тэд нь миний тэдний 
эдгээснийг эс ухав. 4 Би хүний аргамжаар хийгээд янаглалын хүлээсээр 
тэднийг татсан буй. Бас би тэдэнд боолгийг газраас өргөгч мэт болон, 
түүний өмнө идээг тавьсан буй. 5 Тэр нь Египет газарт үл буцах, зүгээр 
Ашур нь түүний хаан болох буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь буцхаа 
эс туршив. 6 Бал сэлэм нь түүний балгадын дотор тогтож, тэдний дотор 
суугчдын санаачилгын тул тэднийг идэн хоосруулах буй. 7 Миний улс нь 
надаас өргөх зоригт буй. Тэд нь дээдэд буцахад дуудавч, тэдний хэн ч 
түүнийг үл өргөмжилнө. 8 Ифриам аа! Би чамайг яахин тушаан өгөх 
буюу? Израйл аа! Би чамайг яахин тушааж өгөх буй. Би чамайг Адиа мэт 
яахин болгон, Зибуним мэт яахин тавих буюу? Миний зүрх нь дотроо 
хувилсан буй. Миний гэмшилгэт сэтгэлүүд нь үүсгэгдэн амой. 9 Би өөрийн 
халуун уурлалыг үл бүтээн, Ифриамыг эвдрүүлэхийн тул үл буцах буй. 
Тэр юуны тул хэмээвээс, би хүн бус, харин бурхан болой. Би чиний дотор 
ав ариун нэг болой. Би балгасанд орох бус уу. 10 Жахуагийн арслан мэт 
урхирахад тэд нь түүнийг дагаж одох буй. Түүний урхирахад хүүхэд нь 
баруун зүгээс чичрэн ирэх буй. 11 Тэд нь шувуу мэт Египетээс чичрэн, 
тагтаа мэт Ашураас чичрэн ирэх буй. Тийн бөгөөд би тэдний гэрүүдэд 
тэднийг суулгах буй, хэмээн Жахуа нь зарлиг болно. 12 Ифриам нь 
намайг хуурмагаар хүрээлдэг бөгөөд, Израйлын гэр нь намайг мэхээр 



хүрээлнэ. Зүгээр Иуде нь эдүгээ болтол бурхантай эзлэн ариунуудтай 
итгэлт буй.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Ифриам нь салхийг идэн, зүүн салхийг дагана. Тэд нь өдөр бүрт 
хуурмаг хийгээд дээрмийг ихэтгэнэ. Тэр нь Ашуртай эвт тогтоолыг 
болгов. Жич тус нь Египетид аваачигдана. 2 Жахуа нь Иудетэй 
хэрэлдлэгт буй. Тэр нь Якувын явдлын ёсоор түүнээс нэхэх бөгөөд, 
түүний үйлдэхийн ёсоор түүнд хариуг өгөх буй. 3 Тэр нь умайн дотор 
өөрийн ах дүүгийн өсгийг барьсан бөгөөд, хүчээрээ бурхантай тэргүүлэгч 
мэт болов. 4 Бас тэр нь анхилтай тэргүүлэгч мэт болоод, уйлаж түүнд 
залбиралаа өргөсөнд дайлав. Тэр нь түүнийг Биталд унагаагаад, тэнд 
түүнтэй өгүүлэв. 5 Тэр нь чуулгадын Жахуа бурхан буй. Түүний дурсгал 
нь Жахуа мөн. 6 Тиймийн тул өөрийн бурханд буцаж, өршөөл хийгээд 
шүүврийг сахиж, өөрийн бурхныг хэзээ ч хүлээн үйлд. 7 Тэр нь наймаач 
буй. Түүний гарт мэхт жигнүүр буй. Тэр нь дарагчийг янаглана. 8 Бас 
Ифриам нь ийн; Үнэхээр би баяжсан буй. Би биедээ зүгээрийг олов. Тийн 
боловч миний үйлдсэн хамаг хөдөлмөрт нүгэлт бурууг үл олох буй, 
хэмээн өгүүлнэ. 9 Харин чамайг Египет газраас гаргасан чиний Жахуа 
бурхан би хурлын найрын өдрүүдэд мэт чамайг цацан гэрүүдэд дахин 
суулгах буй. 10 Би форифид нарт зарлиг болж, үзэлдэлийг үлэмжлүүлэн 
форофид нараас адилтгалуудыг үзүүлсэн буй. 11 Хилиадын дотор 
хилэнц үнэхээр буй? Тэд нь дэмийрлэл ч болов. Клихилийн дотор тэд нь 
үхрийн тахил болгон өргөнө? Тэдний тахилын ширээ нь тариалангуудын 
сувагуудын дотор агч овоод мэт болов. 12 Бас Якув нь Сири газарт 
дутаасан бөгөөд, Израйл нь гэргийн тул хөдлөн, гэргийн тул хоньдыг 
сахив. 13 Бас Жахуа нь форофид нараар Израйлын Египет газраас 
гаргав. Тэр нь форофид нараар сахигдав. 14 Ифриамыг Жахуаг ихэд 
хилэгнүүлэв. Тиймийн тул түүний эзэн нь түүний цусыг түүний дээр 
байлган. Түүний ичгүүрийг түүнд хариулах буй.  

Арван гуравдугаар бүлэг  

1 Ифриам нь чичрэлээр өгүүлэх цагтаа Израйлын дотор өргөмжлөгдөв. 
Зүгээр тэр нь Бавалаар бурууг үйлдэх цагтаа үхэв. 2 Бас эдүгээ тэд нь 
нүглийг үлэмж үйлдэн, мөнгөөрөө цутгамал хөргүүдийг биедээ үйлдээд, 
өөрийн ухаанаар дүрсүүдийг үйлдсэн буй. Тэд бүгдээр урны үйлдвэр буй. 
Бас тэд нь тэдний учир ийн; Тахигчууд нь тугалуудыг үнсэх болтугай! 
хэмээн өгүүлнэ. 3 Тиймийн тул тэд нь өглөөний үүл болон эрт өнгөрөгч 
сүүдэр мэт болон, тарианы үтрэмээс их салхиар хийсгэгдсэн хальс мэт 
хийгээд тооноор гарагч утаа мэт болох буй. 4 Би Египет газраас чиний 



Жахуа бурхан буй. Тийн бөгөөд надаас бус бурхныг бүү мэд. Надаас бус 
тонилгогч үгүй. 5 Би говийн дотор болон, гандсан газар чамайг мэдэв. 6 
Тэд нь өөрийн бэлчээрийн ёсоор цадсан буй. Тэдний цадсанд тэдний 
зүрх нь бардам болов. Тиймийн тул тэд нь намайг мартсан буй. 7 
Тиймийн тул би тэдэнд арслан мэт болон, ирвэс мэт замын дээр тэднийг 
ажиглах буй. 8 Би зулзагаа гээсэн өтөг мэт тэдэнтэй учралдаад, тэднийг 
зүрхний бүрхүүлийг тасалж, тэнд арслан мэт тэднийг идэх буй. Хээрийн 
ан нь тэднийг таслах буй. 9 Израйл аа! Чи биеэ эвдрүүлсэн мөн. Зүгээр 
чиний тус нь над буй. 10 Чиний хаан хаана буй? Тэр нь аль газарт буюу? 
Тэр нь чиний хамаг балгадаар чамайг тонилгох болтугай! Бас хаан 
хийгээд тэргүүлэгчдийг өгөгтүн! хэмээн чиний өгүүлэх шүүгчид нь хаана 
буюу? 11 Би хилэнгээрээ чамд хааныг өгөөд уурлалаараа түүнийг авав. 
12 Ифриамын хилэнц нь ороогдсон бөгөөд, түүний ирэн нь хадгалагдсан 
буй. 13 Төрөгч эмийн зовол нь түүнд хүрэх буй. Тэр нь ухаангүй хөвгүүн 
буй. Тийн бус бөгөөс эл, тэр нь хүүхдийг төрөх газарт утаа болтол эс 
байх бөлгөө. 14 Би тэднийг булшны хүчээс тонилгон, үхлээс аврах буй. 
Үхэл ээ! Би чиний зовлон болох буй. Хүүрийн булш аа! Би чиний 
эвдрүүллэг болох буй. Гэмшилгэ нь миний нүднээс нуугдах буй. 15 Тэр нь 
өөрийн ах дүү нарын дунд үрт боловч, нэг зүүн салхи нь ирэх бөгөөд, нэг 
хүчит салхи нь говийн зүгээс ирэх буй. Тийн бөгөөд түүний усны эх нь 
ширгэх бөгөөд түүний булаг нь хуурай болох буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь өөрийн бурхны тус эсэргүүцсэн буй. 16 Тэд нь сэлмээр 
унгаагдах буй. Тэдний хүүхэд нь хэмхлэгдэх бөгөөд тэдний жирэмсэн 
эхнэрүүд нь хагалагдах буй.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Израйл аа! Чи хилэнцээрээ унсаны тул өөрийн Жахуа бурханд буцан 
үйлд. 2 Биетэй үгсийг авч Жахуад буцаан ийн; Хамаг хилэнцийг аваачин, 
биднийг хайраараа тогтоон аван соёрх! Тийн бөгөөд бид өөрийн уруулын 
үрсийг чамд өргөх буй. 3 Ашур нь биднийг үл тонилгох буй. Бид үүнээс 
хойш мордийг үл унан, өөрийн гарын үйлдвэрт та бидний бурхад, хэмээн 
үл өгүүлэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, өнчид нь чамаас өршөөл 
хүртэнэ хэмээн өгүүлэгтүн! 4 Би тэдний надаас урвахыг эдгээн, тэднийг 
дураараа янаглах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, миний хилэн нь тэднээс 
буцсан буй. 5 Би Израйлд сүүдэр мэт болох буй. Тэр нь Линхуа мэт 
цэцэглэн, Либнунг мэт үндэсээ дэлгэрүүлэх буй. 6 Түүний гишүүд нь 
дэлгэрэх бөгөөд, түүний үзэсгэлэн нь тост мод мэт болох ба, түүний үнэр 
нь Либнунг мэт болох буй. 7 Түүний сүүдрийн доор суугчид нь буцаж, 
тариа мэт гарч, үзмийн иш мэт ургах буй. Тэдний дурсгал нь Либнунгийн 
ундаа мэт болох буй. 8 Ифриам нь ийн; Үүнээс хойш би хөргүүдэд юу 



хэрэгт буюу хэмээн өгүүлэх буй. Би түүнийг сонсон ажиглах буй. Би 
ногоон нарс мод мэт буй. Чиний үрс нь надаас олдоно. 9 Хэн цэцэн 
буюу? Тэр нь энэ мэтсийг ухах буй. Хэн ухаант буюу? Тэр нь эдийг мэдэх 
буй. Тэр юуны тэл хэмээвээс, Жахуагийн залууд нь зөвт буй. Зөвтөн нь 
тэднээр явах буй. Зүгээр буруугаар явагчид нь тэдний дотор унах буй. 
Хосиа хэмээгч форофидын ном төгсөв. чхт ургах буй. Тэдний дурсгал нь 
Либнунгийн ундаа мэт болох буй. 8 Ифриам нь ийн; Үүнээс хойш би 
хөргүүдэд юу хэрэгт буюу хэмээн өгүүлэх буй. Би түүнийг сонсон ажиглах 
буй. Би ногоон нарс мод мэт буй. Чиний үрс нь надаас олдоно. 9 Хэн 
цэцэн буюу? Тэр нь жжиах яЩ  

* Verse missing  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Фидуилын Жо Ил хөвгүүнд Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 2 Хөгшид 
өө! Үүнийг сонсогтун! Газар дээр суугчид бүгдээрээ чагнагтун! Энэ мэт нь 
таны өдрүүдэд эсвэл таны эцэг нарын өдрүүдэд агсан буюу? 3 Үүний 
учир хөвгүүддээ мэдүүлэгтүн! Таны хөвгүүд нь өөрийн хөвгүүдэд 
дэлгэрүүлэх бөгөөд тэдний хөвгүүд ч хойд үед дэлгэрүүлэх болтугай! 4 
Голио хорхойн үлдээсэнийг царцаа нь идсэн буй. Царцааны үлэгснийг 
хүр хорхой нь идсэн буй. Хүр хорхойн үлэгснийг үст хорхой нь идсэн буй. 
5 Согтуунууд аа! Сэрээд үйлдэгтүн! Сэрэгчид ээ! Шинэ үзмийн ундааны 
учир бархиралдагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь таны амнаас 
тасалдсан буй. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, нэг хүчит хийгээд, тоолшгүй 
олон улс нь миний газарт оров. Тэдний шүднүүд нь арсланы соёо мэт 
тэдний соёонууд нь их арслангийн соёо мэт буй. 7 Тэр нь миний үзмийн 
модыг эвдээд, миний тошлогийн модны турсныг зулгаасан буй. Тэд нь 
түүнийг бүрнээр нүцгэн болгоогоод хаяв. Түүний гишүүд нь цагаан болов. 
8 Өөрийн залуу цагийн тушаатай эрийн учир өрмөг хувцастайгаар уйлагч 
охин мэт уйлагтун! 9 Идээ хийгээд ундаа тахил нь Жахуагийн гэрээс 
тасалдав. Жахуагийн үйлчлэгч лам нар нь цорхирон амуй. 10 Тариалан 
нь эвдрэв. Тарианы эвдэрсний тул газар нь гашуудмуй. Үзмийн амтат 
ундаа нь хатсан бөгөөд, тос нь ховор болов. 11 Буудайн учир хийгээд 
арвайн учир тариач нар аа! Ичигтүн! Үзэмч нар аа! Бархирагтун! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, тариалангийн хураагдах жимс нь хохиров. 12 
Үзмийн мод нь хатсан бөгөөд тошлог хийгээд анар ба дал хийгээд 
алимын моднууд нь хувхайрмуй. Хээрийн хамаг модод ч хувхайрсан буй. 
Үнэхээр баясгалан нь хүмүүсийн дотроос хувхайрсан буй. 13 Лам нар аа! 
Биедээ өрмөгнийг бүсэлж үйлдэгтүн! Тахилын ширээний зарц нар аа! 



Бархирагтун! Миний бурхны зарц нар аа! Шөнө дуустал өрмөгнөөр 
хэвтэгтүн! Тэр юуны тул хэмээвээс, идээ хийгээд ундаан тахил нь таны 
бурхны гэрээс эвдсэн буй. 14 Бацгийг тогтоогтун! Нэг цээрлэлийн хурлыг 
тогтоогтун! Өтгөс улс хийгээд газарт хамаг суугчдын өөрийн Жахуа 
бурхны гэрт хураагаад, Жахуа нь дуудагтун! 15 Аяа, тэр өдөр хэмээвээс, 
Жахуагийн өдөр нь шадар болгоод эвдрүүллэг мэт аугаа хүчит бурханаас 
ирэх буй. 16 Бидний идээ нь бидний нүдний өмнөөс тасалдсан биш үү? 
Жаргал хийгээд баясгалан нь бидний бурхны гэрээс больсон биш үү? 17 
Хөрөнгө нь шороон дотор доор хохирсон буй. Хадгалах гэрүүд нь 
хоосорсон бөгөөд, тарианы гэрүүд нь эвдсэн буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тариа нь хатан үхэв. 18 Мал нь ямраар зайлмуй. Үхрийн 
сүргүүд нь ямраар зовмуй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэдэнд бэлчээргүй 
болой. Бас хонины сүргүүд нь хоосорсон буй. 19 Жахуа аа! Би бээр чамд 
дуудна. Тэр юуны тул хэмээвээс, гал нь говийн бэлчээрүүдийг идсэн буй. 
Галын үйл нь хээрийн хамаг моддыг түлэв. 20 Бас хөдөөний мал нь чамд 
дутмой. Тэр юуны тул хэмээвээс, усны урсгал нь хатсан бөгөөд, гал нь 
говийн бэлчээрүүдийг идсэн буй.  

Жу Ил Хоёрдугаар бүлэг  

1 Шиунын дотор бүрээг татагтун! Миний ариун уулны дээр айлгахуй дуун 
гарагтун! Газарт хамаг суугчид нь цэцэрхэг болтугай! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Жахуагийн өдөр нь ирж шадар болов. 2 Тэр хэмээвээс, 
харанхуй хийгээд бүрэг өдөр ба, үүлэнд хийгээд хав харанхуй өдөр буй. 
Уулын дээр үүр цайх нь дэлгэрдэг мэт. Нэг их хийгээд хүчит улс нь ирмүй. 
Эртний цагаас наана тэдэнтэй адил улс эс агсан бөгөөд тэднээс хойно 
тэр мэт улс нь олон үе болтол үл болох буй. 3 Тэдний урдаас гал нь 
иддэг бөгөөд, тэдний хойноос бадрангуй гал нь түлмүй. Тэдний өмнө 
газар нь Идин хэмээгч цэцэрлэг мэт агаад, тэдний хойно хоосон говь мэт 
буй. Тэднээс юу ч үл аврагдах буй. 4 Тэдний дүрс нь морины дүрс мэт 
бөгөөд, тэд нь морьт улс мэт гүйх буй. 5 Тэд нь уулны дээр харайж 
тэргэсийн дуу мэт хийгээд хотыг түлэгч галын дуу мэт дуугарах буй. Тэр 
нь дайнд бэлэн болсон хүчит улс мэт болох буй. 6 Тэдний өмнөөс улс нь 
их зовох бөгөөд, хамаг нүүрүүд нь харлах буй. 7 Тэд нь хүчит улс мэт 
гүйж, дайны улс мэт хэрэмд авирмуй. Тэдний тус бүр нь өөрийн замаар 
явж, өөрийн харгуйгаас үл гарах буй. 8 Тэд нь өөр зуураа үл түлхэлцэн, 
өөр өөрийн замаар явах буй. Бас хэрвээ тэд нь сэлмэнд унавч, үл 
шархдуулагдах буй. 9 Тэд нь балгасны дотор нааш цааш явж, хэрмийн 
дээгүүр гүйж, гэрүүдэд орж, хулгайч мэт цонхоор орох буй. 10 Тэдний 
өмнө газар нь хөдлөх бөгөөд огторгуй нь чичрэх буй. Наран хийгээд 
саран нь бүрхэглэх бөгөөд, одод нь үл гилбэх буй. 11 Тийнхүү Жахуа нь 



өөрийн цэргийн өмнө дуун гарах буй. Түүний цэргийн чуулган нь маш их 
буй. Түүний захиаг бүтээгч нь хүчит буй. Жахуагийн өдөр нь их хийгээд 
маш аймшигтай буй. Түүнийг хэн тэсч чадмуй. 12 Тиймийн тул Жахуа нь 
ийн; Эдүгээ ч бүхэл зүрхээрээ хийгээд бацгаар ба, гашуунаар хийгээд, 
цурхирлагаар надад буцагтун! хэмээн зарлиг болмуй. 13 Бас хувцсаа үл 
шуучин, харин зүрхээ өөрийн Жахуа бурханд буцаагтун! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь хайрт хийгээд нигүүлсэхүйд ба, хилэнд утаа хийгээд, их 
өршөөлт болгоод, муугийн учир гэмшмүй. 14 Тэр нь буцан гэмшиж 
өөрийн хойно адистад хэмээвээс, таны Жахуа бурхны тул идээ хийгээд 
ундааг орхих уу? хэмээн хэн мэдмү. 15 Шиунагийн дотор бүрээг татагтун! 
Бацаг тогтоогтун! Цээрлэлийн хурлыг дуудаад 16 Улсыг хураагтун! 
Чуулганыг ариутгагтун! Өтгөс улсыг цуглуулж хүүхэд хийгээд хөхийг 
хөхөгчдийг хураагтун! Тушаат эр нь өөрийн тасгаас гарах бөгөөд, тусгайт 
эм өөрийн дотоод тасгаас гарах болтугай! 17 Жахуагийн үйлчлэгчид 
болсон лам нар нь хүрээ хийгээд тахилын ширээ хоёрын хооронд үйлдэж 
ийн; Жахуа аа! Өөрийн улсыг хайрлан соёрх! бус улсын тэднийг 
тэргүүлэхийн тул өөрийн эзэлсэн хувийг ичгүүрэнд үл өгөн соёрх! Тэдний 
бурхан хаана буюу? хэмээн бусад улсын дотор юуны тул өгүүлэгдэх 
буюу? хэмээн өгүүлэх болтугай! 18 Тийн бөгөөс эл Жахуа нь өөрийн 
газрын учир атаархалт болгоод, өөрийн улсыг хайрлах буй за. 19 Тийн 
бөгөөд Жахуа нь өөрийн улсад хариу ийн; Мана. Би танд тариа хийгээд 
дарс ба тосыг илгээмүй. Тийн бөгөөд та бээр тэднээр цадах буй. Бас 
үүнээс хойш би бээр улсуудын дотор таныг ичгүүрт үл болгох буй. 20 
Харин би бээр тэрхүү хойдох дайсныг танаас холдуулаад түүнийг нэг гайт 
хийгээд хоосон газарт хөөж, түүний урьдахыг зүүн далайн зүгт хийгээд 
түүний хойдохыг баруун далайн зүгт хөөх буй. Тийн бөгөөд тэр нь их 
үйлсийг үйлдсэн боловч, түүний муу хийгээд өмхий үнэр нь гарах буй, 
хэмээн зарлиг болох буй. 21 Газар аа! Үл айн, баясан цэнгэлдэн үйлд! 
Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь их үйлсийг үйлдэх буй. 22 Хөдөөгийн 
малууд аа! Бүү айгтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, говийн бэлчээр нь ногоон 
болмуй. Модод ч жимсээ гаргамуй. Тошлог хийгээд үзмийн модод нь 
хүчээ гаргах буй. 23 Бас Шиунагийн хөвгүүд ээ! Өөрийн Жахуа бурханд 
цэнгэлдэн баясагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь урьдах бороог танд 
зөвт ёсоор өгөөд, танд бороог оруулах хэмээвээс, урьд цагт мэт урьдах 
хийгээд хойдох бороог оруулах буй. 24 Бас тарианы үтрэм нь тариагаар 
дүүрэн болох бөгөөд шүүсний шахлагууд нь үзмийн ундаа хийгээд тосоор 
бялдрах буй. 25 Бас миний танд илгээсэн их цэрэг хэмээвээс, голио 
хийгээд царцаа ба хүр хорхой хийгээд үст хорхойнуудын идсэн жилүүдийг 
би бээр танд буцаан өгөх буй. 26 Тийн бөгөөд та бээр элбэгээр идэн 
цадаад, таны тул гайхамшгийг үйлдсэн Жахуа бурхан юугаан магтах буй. 
Тийнхүү миний улс нь хэзээ ч үл ирэх буй. 27 Бас та бээр миний 



Израйлийн дотор ахуйг мэд. Би бээр таны Жахуа бурхан мөн бөгөөд 
надаас бус үгүй, хэмээн мэдэх буй. Бас миний улс нь хэзээ ч үл ичих буй. 
28 Тийн болсны хойно би өөрийн тодотголыг хамаг төрөлтний дээр асгах 
буй. Тийн бүхий таны хөвгүүд ба охид нь форофилох бөгөөд, таны өвгөд 
нь зүүдүүдийг зүүдлэх ба, таны залуус нь үзэгдлүүдийг үзэх буй. 29 Бас 
тэрхүү цагт би бээр боолуудад хийгээд шивэгчдэд өөрийн тодотголыг 
асгах буй. 30 Бас би бээр огторгуйд хийгээд дэлхийд цас хийгээд гал ба 
их утааны бэлгэсийг үзүүлэх буй. 31 Жахуагийн тэр их хийгээд аймшигт 
өдрийн ирэхээс урьд наран нь хувилан харанхуй болох бөгөөд саран нь 
хувилан, цас болох буй. 32 Тийн бөгөөд Жахуагийн нэрд аливаа дуудагч 
их тонилгогдох буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуагийн зарлиг болсон 
мэт. Жахуагийн дуудсан үйлдэлд Шиуанд хийгээд Иерусалимд тонилгол 
болох буй.  

Жу Ил Гуравдугаар бүлэг  

1 Мана. Тэр өдрүүд хийгээд тэр цагт хэмээвээс, миний Иудейгийн хийгээд 
Иерусалимын олз бологсдыг буцаах цагт 2 Би бээр хамаг улсуудыг 
цуглуулж, Ихушафадыл бэлд оруулаад, миний улсын учир болон, тэдний 
миний хувь болсон Израйл улсын дотор тархаан, миний хайрыг хуваасны 
учир тэднийг шүүх буй. 3 Тэд хэмээвээс, миний улсын учир шавагчийг 
орхиод, садар эмийн тул хөвгүүнийг өгөн, уух үзмийн ундааны тул охиныг 
худалдсан буй. 4 Бас Тир хийгээд Сидун ба, Пилистийн хамаг Хазгад аа! 
Та бээр надад юун хэрэг, та надад хариуг буцаах бөгөөс эл. Би таны 
хариуг буцаах буюу? Хэрэв та бээр надад хариуг таны тэргүүнд маш 
түргэнээр буцаах буй. 5 Та бээр миний мөнгө хийгээд алтыг аваад, миний 
тааламжит юмнуудыг өөрийн орд харшуудад аваачаад 6 Иудейгийн 
хөвгүүд хийгээд Иерусалимын хөвгүүдийг тэдний хязгаараас 
холдуулахын тул Грек улсад худалдсан буй. 7 Тиймийн тул, Мана. Таны 
тэднийг хаана худалдсан газрын тэндээс би тэднийг босгоод, таны хариуг 
таны тэргүүнд буцаах буй. 8 Бас би бээр таны хөвгүүн хийгээд таны 
охидыг Иудейгийн хөвгүүний гарт худалдах буй. Тийнхүү тэднээс хол агч 
Сэбиенийн улсад тэднийг худалдах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа 
нь үүнийг зарлиг болсон буй. 9 Улсуудын дотор эхнийг сонсогтун! 
хэмээвээс, дайныг бэлтгээд, хүчтэнийг босгогтун! Хамаг дайны эрс нь 
ойртож ирэх болтугай! 10 Анжиснуудаа сэлэм болгоод, хадууруудаа жад 
болгогтун! Тэнхээгүй нь би хүчтэй буй, хэмээн өгүүлэх болтугай! 11 
Тойрогч улс бүгдээрээ хурж, ирэгтүн! Чуулалцагтун! Тэнд Жахуа нь таны 
хамаг баатруудыг унагах буй. 12 Улсууд нь босоод, Жихушафадын бэлд 
одтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, би хамаг тойрогч улсуудыг шүүхийн тул 
тэнд суух буй. 13 Хадуураа оруулагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, шүүсний 



шахлага нь дүүрэн хийгээд, сэвс нь билдэрмүй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
тэдний хилэнц нь их болов. 14 Олон. Олон нь цавчлагын бэлийн дотор 
болохуй Жахуагийн өдөр нь ойр болов. 15 Наран хийгээд саран нь 
харанхуй болох бөгөөд, одод нь гэрлээ үл гаргах буй. 16 Бас Жахуа нь 
Шиунагаас дуудаж, Иерусалимаас дуун гарах буй. Тийн бөгөөд огторгуй 
хийгээд дэлхий нь хөдлөх буй. Зүгээр Жахуа нь өөрийн улсад хоргодол 
болон, Израйлын хөвгүүдэд бат гэр мэт болох буй. 17 Тийн бөгөөд таны 
Жахуа нь бурхан би өөрийн Шиуна уулны дээр сууна, хэмээн та мэдэх 
буй. Бас Иерусалим нь ариун болох бөгөөд, бусад улсууд нь түүнийг үл 
алсдах буй. 18 Тийн бөгөөд тэр өдөр хатан нь үзмийн амтат ундааг 
дуусгах бөгөөд, уулс нь сүүгээр урсах ба, Иудейгийн хамаг голууд нь 
усаар урсах буй. Бас Жахуагийн гэрээс нэг булаг нь гараад Шитим бэлийг 
услах буй. 19 Тийн бөгөөд Египет нь хоосон болох бөгөөд, Идум нь 
хоосон говь болох буй. Тэр хэмээвээс, тэдний Иудейгийн хөвгүүнд үлдсэн 
хорын тул хийгээд, тэдний газарт буруугүй цусыг асгасны тул болой. 20 
Зүгээр Иудей нь насад байх бөгөөд, Иерусалим нь үеэс үе хүртэл байх 
буй. 21 Бас тэдний эс нээгдсэн цусыг би бээр нээх буй. Тийнхүү Жахуа нь 
Шиунагийн дотор нутаглах буй.  

Жу Ил хэмээгч форофидын ном төгсөв. Хотод Мишиу нарын бард 1839 
онд дарагдав. 742 • ц• чх• вЙ• • • • уилын Жо Ил хөвгүүнд Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; 2 Хөгшид өө!  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Иудейгийн Аржай хааны цагт хийгээд Израйлын Жуагийн Жирбуам 
хаан хөвгүүний цагт газрын дээшлэхээс хоёр жилийн төдий урьд Тикуаны 
малчдын дотор байсан. Амосын Израйлийн учир үзсэн нь ийн; 2 Тэр нь 
ийн өгүүлрүүн; Жахуа нь Сиюуныг дуудаж, Иерусалимаас дуу гарах буй. 
Тийн бөгөөд малчдын нутгууд нь гашуудах бөгөөд, Кариалын урь нь 
хувхайрах буй. 3 Жахуагийн зарлиг нь ийн; Дамаскийн гурван хийгээд 
дөрвөн хилэнцийн тул би түүнийг нэхвэргүйгээр үл орхих буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэд нь Хилиадын улсыг төмөр түгшүүрүүд түгшсэн буй. 4 
Тиймийн тул би Хизиал гэрт нэг галыг илгээх, тэр ч бин Хэдэдийн орд 
харшнуудыг түлэх буй. 5 Бас би Дамаскийн дэгээнүүдийг эвдээд аван 
талд суугчид хийгээд очрыг баригчийг бид идинээс хоосруулах буй. Тийн 
бөгөөд Сирийн улс нь олз болон Хирт одох буй хэмээн Жахуа нь зарлиг 
болмой. 6 Бас Жахуагийн зарлиг ийн; Хэжийн гурван хийгээд дөрвөн 
хилэнцийн тул би түүнийг нэхвэргүйгээр үл орхих буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэд нь Идумд тушааж өгөхийн тул олон улсыг олз болгон 



аваачив. 7 Тиймийн тул би Хэжийн хэрэмд нэг галыг илгээх тэр ч түүний 
орд харшуудыг түлэх буй. 8 Бас би Ашурт суугчид хийгээд очрыг 
баригчийг Ашихлунаас хоосруулаад мутраа Икруны тус буцааж, хүргэх 
буй. Тийн болохуйяа Пилист танаас үлэгсэд нь хоосрох буй, хэмээн 
Жахуа нь зарлигламой. 9 Бас Жахуагийн зарлиг нь ийн; Тирийн гурван 
хийгээд дөрвөн хилэнцийн тул би нэхвэргүйгээр үл орхих буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэд нь олон улсыг үлз болгон Идумд тушаан өгч, ах дүү 
нарын тогтоолыг эс санасан буй. 10 Тиймийн тул би Тирт нэг галыг 
илгээх, тэр ч түүний орд харшуудыг түлэх буй, хэмээн зарлигламой. 11 
Бас Жахуагийн зарлиг нь ийн; Идумын гурван хийгээд дөрвөн хилэнцийн 
тул би түүнийг нэхвэргүйгээр үл орхих буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр 
нь өөрийн ах дүүг сэлмээр нэхэж хайрлахуйяа зогсов. Бас түүний хилэн 
нь үргэлжид тусалсан бөгөөд тэр ч уурлалаа хэзээ ч хадгалсан буй. 12 
Тиймийн тул би Тиманд нэгэн галыг илгээх, тэр ч бузрын орд харшнуудыг 
түлэх буй, хэмээн зарлигламой. 13 Бас Жахуагийн зарлиг нь ийн; Амомон 
таны гурван хийгээд дөрвөн хилэнцийн тул, би түүнийг нэхвэргүйгээр үл 
орхих буй. Тэр нь юуны тул хэмээвээс, тэд нь өөрийн хязгаарыг 
ихэтгэхийн тул Гилиадын жирэмсэн эмсийг хагалсан буй. 14 Тиймийн тул 
би Раббын хэрэмд нэгэн галыг ноцоох, тэр ч дайны өдөр цуугианаар 
хийгээд шуурганы цагт хуй салхиар түүний орд харшуудыг түлэх буй. 15 
Бас тэдний хаан хийгээд түүний тэргүүлэгчид нь хамтаар олз болгон одох 
буй, хэмээн Жахуа нь зарлигламой.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Бас Жахуагийн зарлиг нь ийн; Муабын гурван хийгээд дөрвөн 
хилэнцийн би түүнийг нэхвэргүйгээр үл орхих буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь Идумын хааны засуулыг шохой болгон түлэв. 2 
Тиймийн тул би Маубад нэгэн галыг илгээх, тэр ч Хирээдийн орд 
харшуудыг түлэх буй. Тийн бөгөөд Мауб нь цуугианаар хийгээд 
бархирлаар ба бүрээний дуугаар үхэх буй. 3 Бас би түүний шүүгчийг 
түүний дотроос тасалж, түүний хамаг тэргүүлэгчдийг түүнтэй алах буй, 
хэмээн Жахуа нь зарлигламой. 4 Бас Жахуагийн зарлиг нь ийн; 
Иудейгийн гурван хийгээд дөрвөн хилэнцийн тул би түүнийг 
нэхвэргүйгээр үл орхих буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь Жахуагийн 
тогтоолоос жигшин, түүний захиануудыг эс сахисан буй. Бас тэдний эцэг 
нарын дагасан хуурмагууд нь тэднийг төөрүүлсэн буй. 5 Тиймийн тул би 
Иудед нэгэн галыг илгээх, тэр ч Иерусалимын орд харшуудыг түлэх буй, 
хэмээн зарлигламой. 6 Бас Жахуагийн зарлиг нь ийн; Израйлийн гурван 
хийгээд дөрвөн хилэнцийн тул би түүнийг нэхвэргүйгээр үл орхих буй. 
Тэр нь юуны тул хэмээвээс, тэд нь зөвтийг мөнгөөр худалдан, үгээгүүг 



хоёр гутлын тул худалдмой. 7 Бас тэд нь үгээгүүнүүдийн тэргүүнийг 
газрын элсэнд гишгэж номхнуудын замыг хазгай болгомой. Бас миний 
ариун нэрийг бузар болгохын тул эцэг хөвгүүн хоёулан ганцхан охинд 
орно. 8 Жич тэд нь барьцаа болгон авсан хувцасны дээр аливаа ч 
тахилын ширээний үр хэртэж, заргат бологсдын үзмийн ундааг өөрийн 
бурхдын гэрт уумой. 9 Зүгээр, би хуш мод мэт өндөр хийгээд Тирбинт 
мод мэт бэх байсан Амури таныг тэдний өмнөөс хоосруулсан буй би ч 
түүний жимсийг дээрээс эвдэн, үндсийг нь ч доороос эвдэв. 10 Бас таны 
Амуритны газрыг эзлэхийн тул би таныг Египет газраас гаргаад, говийн 
дотор дөчин жилийн туршаар удирдав. 11 Бас би таны хөвгүүнээс 
форофид болгон, таны залуусаас Насридууд болгон босгов. Израйлын 
хөвгүүд ээ! Энэ мэт мөн биш үү? хэмээн Жахуа нь зарлигламой. 12 
Зүгээр та Насридуудад үзмийн ундааг уулган форофид нарт бүү 
форофидлогтун! хэмээн захив. 13 Мана. Талхны боолтуудаар дүгрэг 
болгосон тэрэг нь дарах мэт, би таны орныг дарах мөн. 14 Тийн 
болохуйяа хурдан хүн нь зайлахуйяа болих бөгөөд, хүчит нь хүчээ үл 
тогтоох ба, хүчит хүн нь биеэ үл аврах буй. 15 Бас нумыг баригч нь үл 
тогтох бөгөөд, хөлөөр хурдан хүн нь ч бай үл аврах ба, морийг унагч ч 
бай үл аврах буй. 16 Бас тэр цагт хүчтэний дотор байгч баатар нь 
нүцгэнээр дутаах буй хэмээн Жахуа нь зарлигламой.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Израйлын хөвгүүд ээ! Таны учир хэмээвээс, миний Египет газраас 
гаргасан хамаг овгуудын учир Жахуагийн зарлиг болсныг сонсогтун! Тэр 
хэмээвээс ийн; 2 Дэлхийн хамаг овгуудаас би ямагт таныг мэдсэн буй. 
Тиймийн тул би таны хамаг хилэнцсийг танаас нэхэх буй. 3 Хоёр нь эвгүй 
болбол эл хамтаар явалцах буюу? 4 Арслан нь олзгүй атал ойд орхирох 
буюу? Залуу арслан нь юуг ч эс олбол эл, өөрийн нүхнээс дуун гарах 
буюу? 5 Урхигүй газар шувуу нь агнагчид баригдах буюу? у ч эс 
баригдвал урхи нь өргөгдөх буюу. 6 Балгасны дотор бүрээг татвал, улс нь 
үл айл буюу? Балгасны дотор муу буй болбол эл тэр нь Жахуагийн 
үйлдсэн бус буюу? 7 Жахуагаас нь өөрийн форофид боолуудад нууцаа 
үзүүлбэл өгөх юухныг ч үл үйлдэх буй за. 8 Арслан нь орхирсон буй. Хэн 
үл айх буюу. Жахуа эзэн нь зарлигласан буй. Хэн үл форофидлох буюу? 
9 Ашдудын орд харшуудад хийгээд Египет газрын орд харшуудад 
сонсголоо өгүүлэгтүн! Самаригийн уулын дээр чуулаад, түүний дотор их 
цуугиан хийгээд, түүний дотор дарагдагсдыг үзэгтүн! 10 Тэд хэмээвээс, 
зөвийг үйлдэхүйг үл мэдэн, өөрийн орд харшуудын дотор дээрэм хийгээд 
хулгайг хураамой, хэмээн Жахуа нь зарлигламой. 11 Тиймийн тул Жахуа 
эзний зарлиг нь ийн; Их дайсан нь тэрхүү газрыг хүрээлэн, чиний хүчийг 



чамаас унагах буй. Тийнхүү чиний орд харшууд нь тоногдох буй. 12 Бас 
Жахуагийн зарлиг нь ийн; Малч нь арсланы амнаас хоёр хөлийг буюу 
эсвэл, чихнээс нэг хэсгийг авардаг мэт, түүнчлэн Самаригийн дотор 
дэвсгэрийн бүлэгт хийгээд Дамаскийн дотор хэвтрийн дээр суугч 
Израйлын хөвгүүд нь аврагдах буй. 13 Лам нар аа! сонсгол Яахувын гэрт 
гэрчлэгтүн! хэмээн чуулгадын Жахуа эзэн бурхан нь зарлигламой. 14 Тэр 
юун хэмээвээс, би Израйлын хилэнцсийг түүнээс нэхэхүй өдөртөө 
Битилийн тахилын ширээдээс ч нэхэх буй. Тийн бөгөөд түүний эврүүд нь 
эвдэгдээд газарт унах буй. 15 Бас би өвлийн гэр хийгээд зуны гэрийг 
эвдэх буй. Тийн бөгөөд зааны соёогоор чимэгдсэн гэрүүд нь эвдрэх 
бөгөөд их гэрүүд нь баригдах буй, хэмээн Жахуа нь зарлигламой.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Самарийн ууланд агаад үгээгүүнүүдийг хорлон, ядуунуудыг даран 
авчрагтун! Ууя, хэмээн өөрийн эздэд өгүүлэгч, Башангийн үхрүүд ээ! Энэ 
зарлигийг сонсогтун! хэмээвээс, 2 Жахуа эзэн нь өөрийн ариунаар 
тангараглаж, ийн; Мана. Таны хугасаар хийгээд таны үрсийн хуулиудаар 
аваачигдахуй цаг нь ирэх буй. 3 Бас тус бүр нь өмнөө байгч нүхээр гарч 
хаягдан эвдрүүлэгдэх буй, хэмээн Жахуа нь зарлигламой. 4 Битилд 
одоод хилэнцсийг үйлдэн, Хилрилд хилэнцсийг үлэмжлүүлэгтүн! 
Тахилуудаа өглөө бүрт авчирч, арван болгосон хувийн нэгнийг гурав 
гурван жилээр авчрагтун! 5 Бас магтаалын эсгэсэн тахилыг шатааж, дорд 
тахилуудыг дэлгэрүүлэн дуудагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, Израйлын 
хөвгүүд ээ! Энэ мэт нь танд тааламжтай буй, хэмээн Жахуа эзэн нь 
зарлигламой. 6 Тиймийн тул би таны хамаг балгадад танд цэвэрхэн 
шүдийг өгөн, таны хамаг Гажидад талхыг ховор болгов. Тийн боловч 
танаар надад эс буцсан буй, хэмээн Жахуа нь зарлигламой. 7 Жич би 
тариаг хураахуй цагаас гурван сар урьд аадар борооны орохуйг зогсоож, 
нэг балгасны дээр бороог оруулж, бус нэг балгасны дээр эс оруулсан буй. 
Нэг хувийн дээр бороо нь оров. Харин бус нэг хувийн дээр борооны эс 
орсны тул тэр нь хатав. 8 Тийн бүхий хоёр гурван балгасны улс нь усыг 
уухын тул нэг балгасанд одовч эс ханасан буй тийн боловч та надад эс 
буцсан буй, хэмээн Жахуа нь зарлигламой. 9 Би таныг хатаалгаар 
хийгээд хорт сүүдрээр тасалсан бөгөөд, царцаа нь таны олон цэцэрлэг 
хийгээд үзмийн тариалан ба тошлог хийгээд тост модыг идсэн буй. Тийн 
боловч танаар надад эс буцсан буй, хэмээн Жахуа нь зарлигламой. 10 Би 
таны дотор Египидийн ёсоор боомыг илгээж, таны залуусыг сэлмээр алж, 
таны морьдыг олз болгон аваачаад, таны буудлуудын үнэрийг таны 
хамарт хүргэсэн буй. Тийн боловч та надад эс буцсан буй, хэмээн Жахуа 
нь зарлигламой. 11 Бас бурхны Содом хийгээд Хөмрөөг хөмрүүлсэн мэт, 



би танаас заримуудыг хөмрүүлсэн буй. Тийн бүхий та галаас гаргасан 
цуцал мэт бүлгээ. Тийн боловч та надад эс буцсан буй, хэмээн Жахуа нь 
зарлигламой. 12 Тиймийн тул Израйл аа! Би энэ мэтээр танд үйлдэх буй. 
Миний танд энэ мэтээр үйлдэх бүхүйн тул; Израйл аа! Өөрийн бурхантай 
учралдах биеэ бэлэн болго! 13 Тэр юуны тул хэмээвээс, Мана. уулуудыг 
бүтээгч, салхийг боловсруулагч, хүний санааг түүнд үзүүлэгч өглөө 
хийгээд харанхуйг үйлдэгч, дэлхийн өндөр ордыг гишгэгч түүний нэр нь 
чуулгадын Жахуа бурхан болой.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Израйлын гэр ээ! Энэ зарлиг болон таны тус миний гаргах гашуудлын 
дууг сонсогтун! хэмээвээс; 2 Израйлын охин нь унасан бөгөөд дахин үл 
босох буй. Тэр нь өөрийн газарт хэвтсэн бөгөөд түүнийг босгогч нь үгүй 
буй. 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Мянгаар гаргасан балгас нь Израйлын гэрт юуг үлээх бөгөөд, юугаар 
гаргасан нь арвыг үлээх буй. 4 Бас Жахуа нь Израйлын гэрт ийн; Намайг 
бэдрэгтүн! Тийнбайтал та амьд байх болъюу, хэмээн зарлиг болмой. 5 
Харин Битилийг үл бэдэр! Хилгэлд үл орон, Бийр Шибэд бүү одогтун! Тэр 
юуны тул хэмээвээс, Хилгэл нь олз болон одох бөгөөд Битил нь үгүй 
болох буй. 6 Жахуаг бэдрэгтүн! Тийн бөгөөд та амьд байх болъюу. Тийн 
бус бөгөөс эл, тэр нь Ешибийн гэрт гал мэт бэдэр! Түүнийг түлэх 
болуузай! Тийн бүхий Битилд унтраагч үл болох болъюу. 7 Аяа шүүврийг 
аги болгон хувилгагчид хийгээд зөвийг газарт хаягчид аа! 8 Мичид 
хийгээд Орионыг үйлдэгч ба, нүглийн сүүдрийг өглөө болгон үйлдэгч 
хийгээд өдрийг харанхуйлан шөнө болгогч ба далайн усыг дуудан 
дэлхийн нуурын дээр асгагч Жахуа нэрт бурхныг бэдрэгтүн! 9 Тэр нь 
тоногдогсдыг хүчтийн тус хүчит болгон, тоногдогсдыг бид гэрт хүргэмүй. 
10 Тэд нь хаалганы дотор зэмлэгчийг өшөөлөн, зөвийг өгүүлэгчээс 
жигшмүй. 11 Тийн бөгөөд таны үгээгүүг гишгэж, түүнээс тарианы бэлгийг 
авдгийн тул, та цавчсан чулуудаар гэрүүдийг үүдэвч, тэдний дотор үл 
суун, тааламжит үзмийн тариалангуудыг таривч тэднээс үзмийн ундааг 
үл уух буй. 12 Тэр юуны тул хэмээвээс, зөвийг дарагчид хийгээд 
хаалганы дотор үгээгүүгийн зөвийг хазгай болгохын тул бэлгийг авагчид 
аа! Би таны олон хилэнц хийгээд, их нүглүүдийг мэдмүй. 13 Тиймийн тул 
тэр цагт ухаантан нь дуун үл гарах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр цаг 
нь муу болох буй. 14 Амьд байхын тул мууг үл бэдэр! Сайныг бэдрэгтүн! 
Тийнхүү эл, таны өгүүлсэн мэтээр чуулгадын Жахуа бурхан нь тантай 
болох болъюу. 15 Мууг өшөөлөн, сайныг энэлэн, хаалганы дотор 
шүүврийг болгоогтун! Тийн бөгөөс эл, чуулгадын Жахуа бурхан нь 
Иосибын үлдээлийг хайрлах буй за. 16 Тиймийн тул чуулгадын эзэн 



бурхан Жахуагийн зарлиг нь ийн; Хамаг уужим ордод цурхирлага болох 
бөгөөд хамаг Ехлидийн дотор аяа аяа хэмээн өгүүлэгдэх буй. Бас тэд нь 
гашуудахын тул тариачдыг дуудан, уйлахад хэцүү улсыг дуудах буй. 17 
Бас хамаг үзмийн тариалангуудын дотор цурхирлага болох буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, би танаар алсдах буй, хэмээн Жахуа нь 
зарлигламой. 18 Жахуагийн өдрийг хүсэгчдэд зовлон болох болъюу? 
Жахуагийн өдөр нь танд юуны тул хэрэгтэй буюу? Тэр өдөр нь гэрэл бус, 
харин харанхуй буй. 19 Тэр хэмээвээс хүний арслангаас зайлаад үдээтэй 
учралдсан мэт, эсвэл гэртээ ороод гараараа хананд түшээд могойд 
зуугдагдсан мэт болой. 20 Жахуагийн өдөр нь гэрэлгүй харанхуй болох 
биш үү? Тэр нь гялбаа үгүй маш харанхуй биш үү? 21 Би таны найруудыг 
өшөөлөн жигшмүй. Бас би таны хурлын өдрүүдэд үл үтэрдэх буй. 22 Та 
надад шатаалтай тахилууд хийгээд, идээн тахилуудыг өргөвч би тэднийг 
үл таалан, таны өгөхийн эвийн тахилуудыг тогтоон үл авах буй. 23 Дуу 
чимээгээ надаас холдуулагтун! Би таны хөгжмийн аялгууг үл сонсох буй. 
24 Ишэрил шүүвэр нь ус мэт хийгээд зөв нь хүчит урсгал мэт урсах 
болтугай! 25 Израйлын гэр ээ! Та говийн дотор дөчин жилийн туршаар 
надад тахилууд хийгээд идэж тахилуудыг өргөсөн буюу? 26 Тийн бус 
Харин та өөрийн молог хийгээд Хиун хэмээгч хөргүүдийн сүмийг өргөюү. 
Биедээ хийсэн бурхдын оддыг өргөсөн буй. 27 Тиймийн тул би таныг 
Дамаскийн цаашид олз болгон аваачуулах буй хэмээн чуулгадын бурхан 
нэрт Жахуа нь зарлигламой.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Шиуны дотор амархнаар байгчдад хийгээд, Самари ууланд найдагчдад 
зовлон болох болъюу. Тэд нь улсын тэргүүлэгчид хэмээн нэрийдэгдсэн 
бөгөөд, тэдэнд Израйлын гэр нь ирмой. 2 Хил нь хүртэл хүрэн үзэгтүн! 
Тэндээс их хамадад одоод Филиштийн холд хүрэгтүн! Тэд нь эд 
эзэлгүүрүүдээс дээр буюу? Тэдний хязгаар нь таны хязгаараас их буюу. 3 
Тэрхүү муу өдрийг удаан болгогчдод хийгээд дээрмийн суудлыг яаран 
тавигчдад ба 4 зааны соёоны эсрийн дээр хэвтэгчдэд хийгээд хэвтэр юун 
дээр биеэн, сонгогчдод ба, хониноос хургадыг хийгээд хүрээнээс 
тугалуудыг идэгчдэд ба, 5 хуурын дуунд дуулагчдад хийгээд Давид мэт 
биед хөгжмийн зэмсгүүдийг үйлдэгчдэд ба, 6 үзмийн ундааг аягаар уун, 
биеэ сайхан тосоор тослон атал Иосибын хоосорлогын учир үл зовогчдод 
зовлон болох болъюу. 7 Тиймийн тул тэд нь анхны олз бологчидтой олз 
бололцох, бас биеэ сонгогчдын жаргалын найр нь үгүй болох буй. 8 
Жахуа эзэн нь өөрөөрөө тангарагласан буй. Би Яахувын омгорхогийг 
өшөөлөн, түүний орд харшуудыг өшөөлмүй. Тиймийн тул би тэрхүү 
балгас хийгээд түүний дотор аггчдын тушаал өгөх буй. 9 Тийн бүхий 



арван хүн нь нэг гэрийн дотор үлдвэл эл, тэд нь үхэх буй. 10 Бас нэгэн 
хүний хийгээд нөхөр түүний биеийг түлэгч нь түүний ясыг гаргахын тул 
аваад, гэрийн дотор агчидад, чамтай бусад буй буюу? хэмээн өгүүлэхэд, 
тэр нь үгүй хэмээн өгүүлэх буй. Тийн бөгөөд тэр нь дуугүй бай, тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэд нь Жахуагийн нэрийг эс дурссан буй, хэмээн өгүүлэх 
буй, хэмээн чуулгадын Жахуа бурхан нь зарлигламой. 11 Тэд юуны тул 
хэмээвээс, Мана. Жахуагийн захиснаар их гэр нь эвдрүүлэгдэх бөгөөд 
бага гэр нь хагархай болгогдох буй. 12 Морьд нь хадны дээр гүйх буюу? 
Хүн нь тэнд саруудаар хагалах буюу? Зүгээр, та шүүврийг цөс болгон, 
зөвийн үрсийг аги болгон хувилгасан буй. 13 Дэмийлэлээр баясагчид 
болон, биднээр өөрийн хүчээр эрхэт болсон биш үү? хэмээн өгүүлэгч 
Израйлын гэрийг 14 Мана. би таны тус нэг улсыг үнэхээр босгох буй. 
Тийн бөгөөд тэд нь Хамадын орлогоос говийн гол хүртэл таныг зовоох 
буй, хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлигламой.  

Долдугаар бүлэг  

1 Жахуа эзэний надад үзүүлсэн нь ийн; Мана. Хоёрдугаар оруулгын 
эхэнд, хааны цавчлагын хойно болсон хойдох оруулгын цагт тэр нь 
голионуудыг бүтээв. 2 Тийн бөгөөд тэдний газрын ногоог идэж дууссаны 
хойно би ийн; Жахуа эзээн! Хэлтрүүлэн соёрх! Яахувын бага бүхүйн тул 
түүнийг хэн босгох буй? 3 хэмээн миний айлдсанд Жахуа нь үүний учир 
гэмшин, энэ нь үл болох буй, хэмээн Жахуа нь зарлиг болов. 4 Жахуа 
эзний надад үзүүлсэн нь ийн; Мана. Жахуа эзэн нь галаар гэрэлтүүлэн 
дуудав. Тэр гал нь их хөлийг идэвээ. Тийн бүхүйеэ түүний нэг хувийг 
идсэнд би ийн; 5 Жахуа эзээн! Зогсон соёрх! Яахувын бага бүхүйн тул 
түүнийг хэн босгох буюу? 6 хэмээн миний айлдсанд Жахуа нь үүний учир 
гэмшин, энэ нь үл болох буй, хэмээн Жахуа эзэн нь зарлиг болов. 7 Бас 
тэр нь надад ийн үзүүлсэн буй хэмээвээс, Мана. Эзэн нь тэгшитгэх 
хэмжүүрээр үйлдсэн нэг хэрмийн дээр байж, мутартаа нэг тэгшитгэх 
хэмжүүртэй байв. 8 Тийн Жахуа нь надад ийн; Амосыг чи юуг үзнэ хэмээн 
айлтгав. Бас эзэн нь зарлиг болруун; Мана. Би өөрийн Израйл улсын 
дунд нэг тэгшитгэх хэмжүүрийг үзмүй, хэмээн зарлиг болсонд би 
тэгшитгэх хэмжүүрийг тавиад тэднийг дахин үл өнгөрөх буй. 9 Зүгээр 
Исагийн өндөр орд нь хоосруулагдах бөгөөд, Израйлын ариун орд нь 
хоосон болох буй. Бас би Жирубувамын гэрийн тус сэлмээр босох буй 
хэмээн зарлиг болов. 10 Тийн бүхүй Битилийн Аможи лам нь Израйлын 
Жирубувам хаанд илгээж ийн өгүүлрүүн; Амос нь Израйлын гэрийн дотор 
чиний тус эсэргүүцсэн буй. Газар ч түүний хамаг үгсийг дагаж үл чадна. 
11 Тэр юуны тул хэмээвээс, Амос нь ийн; Жирубувам нь сэлмээр алагдах 
бөгөөд Израйл нь эрхбиш олз болон өөрийн газраас аваачигдах буй 



хэмээн өгүүлмүй хэмээлээ. 12 Бас Аможи нь Амост өгүүлрүүн; Үзлэгч ээ! 
Иудейгийнгазарт зайлж, одоод тэнд идээг идэж, тэнд ч форофидлон 
үйлд! 13 Зүгээр, Битилийн тус үүнээс хойш дахин форофидлон бүү үйлд! 
Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь хааны сүм болон хааны өргөө болой 14 
хэмээн өгүүлсэнд Амос нь Аможид хариу өгүүлрүүн; Би форофид бус 
болон форофидын хөвгүүн ч бус, харин би малч болон тошлогийн 
жимсийг хураагч билээ. 15 Тийн бөгөөд Жахуа нь миний хонийг дагах 
цагт намайг аваад, миний Израйл улсад форофидлон үйлд, хэмээн 
Жахуа ч надад зарлиг болов. 16 Тиймийн тул Жахуагийн зарлигийг 
эдүгээ сонс хэмээвэл, чи Израйлын тус үл форофидлон, Исаны гэрийн 
тус үгсийг бүү гарга! хэмээн өгүүлмүй. 17 Тиймийн тул Жахуа нь ийн 
зарлиг болов; Чиний гэргий нь балгасны дотор садар болох бөгөөд, чиний 
хөвгүүд хийгээд охид нь сэлмээр унагаагдах ба, чиний газар нь 
хэмжээгээр хуваагдах бөгөөд, чи ч бузар газарт үхэх буй. Бас Израйл нь 
эрхгүй олз болон өөрийн газраас аваачигдах буй хэмээлээ.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Жахуа эзний надад өгүүлсэн нь ийн; Мана. Зуны жимст саван сав 
бөлгөө. 2 Тийн тэр нь зарлиг болруун; Амос аа! Чи юуг үзмүү? хэмээн 
зарлиг болсонд би зуны жимст саван савыг үзмүй, хэмээн айлтгав. Тийн 
бөгөөд Жахуа надад зарлиг болруун; Миний Израйл улсад эцэс нь ирсэн 
буй. Би тэднийг дахин үл өнгөрөөх буй. 3 Тэр өдөр сүмийн дуунууд 
зойллого болох бөгөөд аливаа ч газарт олон үхдэл болоод дуугүйгээр 
хаягдах буй, хэмээн Жахуа эзэн нь зарлигламой. 4 Ядууг залгигч хийгээд 
үгээгүүнүүдийг үгүй болгогчид ба 5 бидний тариаг худалдахын тул хэзээ 
шинэ сар өнгөрөх буюу? Бидний буудайг худалдахын тул хийгээд ифи 
хэмжүүрийг бага болгон, Шихил Хэег болгохын тул ба жигнүүрийг мэхээр 
буруутай болгохын тул хийгээд 6 Үгээгүүнүүдийг мөнгөөр худалдаж аван, 
ядуунуудыг хоёр гутлын тул худалдан авахын тул ба, далны муу 
үйлдгэлийг худалдахын тул сэвт өдөр нь хэзээ өнгөрөх буюу? хэмээн 
өргөлөгчид өө! Үүнийг сонсогтун! 7 Жахуа нь Яахувын омгорхогоор 
тангараглан, би тэдний хамаг үйлсийг хэзээ үл мартах буй. 8 Үүний тул 
газар нь үл чичрэх буюу? Түүний дотор хамаг суугчид нь үл цурхирах 
буюу? Тэр нь бүрнээр гол мэт үерлэн Египетийн морь мэт өөрийн орноос 
халиад, буух буй. 9 Бас тэр цагт би өдөр дөлд нарыг ургуулан, гэрэлт 
өдрөө газрыг харанхуй болгон 10 таны найруудыг гашуудалд хувилган, 
таны хамаг дуунуудыг цурхиралаар хувилган, хамаг бэлхүүсүүдэд 
өрмөгийг өмсүүлэн, хамаг толгойнуудыг халцгай болгох буй. Тийнхүү би 
тэр цагийг өөрийн ганц хөвгүүний учир цорхирохуй цаг мэт болгон түүний 
цусыг гашуун өдөр мэт болгох буй, хэмээн Жахуа эзэн нь зарлигламой. 



11 Бас нэг цаг ирнэ. Түүний дотор би газарт зудыг илгээх хэмээвээс, 
талын зуд бус бөгөөд, усны ундааслага бус харин Жахуагийн үгсийг 
сонсохын зудыг илгээх буй. 12 Тийн бөгөөд хүмүүсүүд нь Жахуагийн 
зарлигийг бэдэрч, далайгаас далай хүртэл хийгээд хойд зүгээс өмнө зүг 
хүртэл гүйж явавч тахилыг үл олох буй 13 Тэр цагт сайхан охид хийгээд, 
залуу эрс нь ундааслагаар уйдах буй. 14 Бас Самарийн хилэнцээр 
тангараглагчид хийгээд сан аа! Чиний бурхан нь амьд бөгөөд 
Бийршибийн бурхан амьд, хэмээн өгүүлэгчид нь унаад дахин үл босох 
буй, хэмээн Жахуа эзэн нь зарлигламой.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Би тахилын ширээний дээр эзний байхыг үзэв. Тийн тэр нь ийн; Үүдний 
мужийн хөдлөхийн тул тотгыг цохин үйлд! Тэд бүгдийг толгойг цохин 
үйлд! Тийнхүү би тэдний үлэгсдийг сэлмээр алах буй. Тэднээс дутаагч нь 
үл зайлах бөгөөд, зайлагч нь үл тонилох буй. 2 Хэрэв тэд нь там хүртэл 
малтах боловч, тэндээс миний мутар нь тэднийг авах буй. Хэрэв тэд нь 
огторгуй хүртэл гарах боловч тэндээс би тэднийг буулгах буй. 3 Хэрэв тэд 
нь Гирмил уулынийн оройд нуугдах боловч, би тэднийг бэдэрч тэндээс 
авах буй. Хэрэв тэд нь далайн ёроолд миний нүднээс нуугдах боловч тэд 
миний захихад могой нь тэднийг зуух болъюу. 4 Хэрэв тэд нь 
дайснууддаа олз болон одох боловч, тэнд миний захихад сэлмээр 
тэднийг алах буй. Бас би нүдээ тэдний тус сайн болохын тул бус. Харин 
муу болохын тул тавих буй. 5 Бас чуулгадын Жахуа нь эзэн нь дэлхийд 
хүрвэл тэр нь хайлах бөгөөд, түүний дээр хамаг суугчид нь цорхирох буй. 
Бас тэр нь бүрнээр мөрөн мэт үерлэн, Египетийн мөрөн мэт буух буй. 6 
Тэр нь давхарлагуудаа огторгуйн дээр үүдэн, сангийн гэрүүдээ дэлхийн 
дээр суурилна. Тэр нь далайн усуудыг дуудан, дэлхий дээр асгана. 
Түүний нэр нь Жахуа мөн. 7 Израйлын хөвгүүд ээ! Та надад Күсийн 
хөвгүүд мэт биш үү? Би Израйлын Египет газраас ирүүлээд, Филист 
таныг Хивтороос хийгээд, Сири таныг гэрээс ирүүлсэн биш үү? хэмээн 
Жахуа нь зарлигламой. 8 Мана. Жахуа эзний нүдүүд нь хилэнцэт 
эзэлгүүрний тус буй бөгөөд, би түүнийг дэлхийн дээрээс хоосруулах буй. 
Зүгээр би Яахувын гэрийг дуустал үл хоосруулах буй, хэмээн Жахуа нь 
зарлигламой. 9 Мана. Би захиж, тариаг шигшүүрээр шигших мэт 
Израйлын гэрийг хамаг улсуудын дотор шигших буй. Тийн боловч нэг ч 
хөрөнгө нь газарт үл унах буй. 10 Зүгээр бидний учир муу нь үл ирэн, 
гэнэт үл хүрэх, хэмээн миний улсаас өгүүлэгч хилэнцтэн нь сэлмээр 
алагдах буй. 11 Тэр цагт би Давидын унасан суврагийг босгон, түүний 
хагархайнуудыг засан, түүний эвдэрснүүдийг босгон эртний цагт мэт 
түүнийг үүдэх буй. 12 Тэр хэмээвээс, тэдний Идумын үлэгсэд хийгээд 



миний нэрээр нэрийдэгдсэн хамаг улсуудыг эзлэхийн тул болой, хэмээн 
эхийг бүтээгч Жахуа нь зарлигламой. 13 Бас Жахуа нь зарлиг болруун; 
Мана. Нэг цаг нь ирнэ. Түүний дотор газрыг хагалагч нь хадагчийг гүйцэх 
бөгөөд үзмийн жимсийг гишгэж, хөрөнгийг цацагчийг гүйцэх буй. Бас 
Хатад нь үзмийн амтат ундааг дуусгах бөгөөд хамаг уулнууд нь хайлах 
буй. 14 Бас би олз болсон Израйл улсаа буцаах бөгөөд, тэд ч эвдэрсэн 
балгадыг үүдээд, тэдний дотор нутаглах буй. Бас тэд нь үзмийн 
хүрээлэнгүүдийг тарьж, тэднээс үзмийн ундааг уух бөгөөд 
хүрээлэнгүүдийг үйлдэж тэднээс жимсийг идэх буй. 15 Бас би тэдний 
газрын дээр тэднийг суулгах бөгөөд, тэд нь миний тэдэнд өгсөн газраас 
дахин үл гаргагдах буй, хэмээн чиний Жахуа бурхан нь зарлигламой. 
Амос хэмээгч форофидын ном төгсөв. Хотод Мишиунаруудын бард нэг 
мянга найман зуун гучин нэгдүгээр онд дарагдав.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Овадиан үзэгдэл хэмээвээс, Идумын учир Жахуа эзний зарлиг болсон 
нь ийн; Жахуагаас сонсгол нь сонсогдсон бөгөөд улсуудын дотор элч нь 
илгээгдэж ийн; Босогтун! Бидэнд түүний тус дайнаар босъё хэмээн 
өгүүлнэ. 2 Мана. Би чамайг улсуудын дотор бага болгосон буй. Чи маш 
хүндлэлгүй болов. 3 Хадны агуйд суугч болон өндөр нутагт ба, зүрхэндээ 
ийн; Намайг газар хүртэл хэн унагах буюу? хэмээн өгүүлэгч ээ! Чиний 
зүрхний оморхог нь чамайг мэхэлсэн буй. 4 Чи бүргэд мэт өндөр дэгдэн, 
үүрээ оддын дунд тавих боловч тэндээс би чамайг унагах буй хэмээн 
Жахуа нь зарлиглана. 5 Хэрвээ хулгайчид нь чамд ирвээс эл. Хэрвээ 
дээрэмчид нь чамд шөнөд ирвээс эл. Тэд нь ханатал холгох бөлгөө. 
Хэрвээ үзмийн жимсийг хураагчид нь ирвээс эл. Тэд нь зарим жимсийг 
орхих бөлгөө. 6 Чи ямраар таслагдсан буюу. Исау нь ямраар бэдрэгдсэн 
буюу. Түүний нууцууд нь ямраар илэрхийлэгдсэн буюу. 7 Чамтай нөхцөлт 
агсанхамаг улс нь чамайг хязгаар хүртэл хүргэсэн буй. Чамтай эвтэй 
агсан улс нь чамайг мэхэлж чамайг дийлсэн буй. Чиний идээнээс идэгчид 
нь чиний доор нэг үгсийг тавьсан буй. Чамд ухаангүй болой. 8 Би тэр 
өдөр Идумаас цэцэн улс хийгээд Исаугийн уулнаас ухварыг хоосруулах 
биш үү? хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 9 Диман аа! Исаугийн уулнаас 
хамгийн хоосруулагдахын тул чинйи хүчтэн нь эмээх больюу. 10 Чиний 
Яахув дүүгээ дээрэмдсний тул ичгүүр нь чамайг бүрхэх бөгөөд чи ч 
мөнхөд хоосруулагдах буй. 11 Чиний хол агсан цагт бус улсын түүний 
цэргийн олз болгон аваачсан цагт бусад орны улсын түүний хаалганы 
дотор ороод Иерусалимын учир савааг орхисон цагт чи тэдний нэгэн мэт 
агсан буй. 12 Зүгээр чи дүү юүгээн өдөр хэмээвээс түүний оролт блосон 



өдөр дуртайгаар үзэх хийгээд Иудейгийн хөвгүүдийн хоосорсон өдөр 
тэдний учир баясахуйяа ба зовлонгийн цагт оморхогоор өгүүлэхүй ёсгүй 
бөлгөө. 13 Чи миний улсын зовлонтой цагт тэдний хаалганы дотор орох 
хийгээд тэдний зовлонгийн цагт тэдний муу байдлыг дуртайгаар үзэх ба 
тэдний зовлонгийн цагт тэдний эд агуурсыг авахын тул гараа сунгах 
хийгээд 14 тэдний дутаагсадыг таслахын тул хөндлөнгөөр замын дээр 
зогсох ба зовлонгийн цагт тэдний үлдэгсдийг тушааж өгөх ёсгүй бөлгөө. 
15 Жахуагийн өдөр нь хамаг улсад ойр буй бөгөөд чиний үйлдсэн миний 
чамд үйлдэгдэх буй. Чиний шан нь чиний толгойд буцах буй. 16 Миний 
ариун уулны дээр таны уусан мэт, түүнчлэн хамаг улсууд нь үргэлжид уух 
буй. Тэд нь уун залгиад эс агсан мэт болох буй. 17 Зүгээр Шиуна уулны 
дээр тонилгол хийгээд ариутгал болох буй. Бас Яахувын гэр нь өөрийн 
өмчүүдийг эзлэх буй. 18 Жич Яахувын гэр нь гал болох бөгөөд Иосифын 
гэр нь галын дөл болох ба Исаугийн гэр нь тарианы эс болох буй. Тийн 
бөгөөд тэд нь тэднийг ноцоож түлэх бөгөөд Исаугийн гэрээс нэг ч үл 
үлдэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь үүнийг зарлиг болсон буй. 
19 Тийн өмнөх зүгтэн нь Исаугийн уулыг эзлэх бөгөөд талд суугчид нь 
Пилиститнийг эзлэх буй. Тэдний Ифриамын тариалангууд хийгээд 
Самарийн тариалангуудыг эзлэх бөгөөд Бикиамин нь Килиадыг эзлэх 
буй. 20 Бас Ханавантаны улсын дотор байгч Израйлын улсын агсан энэ 
цэрэг нь Египет хүртэл эзлэх бөгөөд Шифазадад байгч Иерусалимын олз 
бологсод нь өмнөх зүгийн балгадыг эзлэх буй. 21 Бас Исаугийн уулыг 
шүүхийн тул тонилгогчид нь Шиуна ууланд ирэх буй. Тийн бөгөөд эзэлгүр 
нь Жахуагийн болох буй. Овадиа хэмээгч форофидын ном төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Жахуагийн Амитайн Ёона хөвгүүнд зарлиг болсон нь ийн; 2 Босоод тэр 
Ниниви хэмээгч их балгасанд одоод түүний тус дуудан үйлд. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэдний хилэнц нь миний өмнө хүрч ирэв. 3 Хэмээн зарлиг 
болсонд Ёона нь Жахуагийн өмнөөс Таршист дутаахын тул босов. Тийн 
бөгөөд тэр нь Зофабад хүрээд тэнд Таршист одох нэг онгоцыг олоод, 
хөлсийг төлөөд Жахуагийн өмнөөс Таршист тэдэнтэй одолцохын тул 
түүнд оров. 4 Зүгээр Жахуагийн нэг их салхийг далайд илгээснээр далайд 
их шуурга болов. Тийнхүү онгоц нь эвдрэхэд хүрэв. 5 Тийн бөгөөд 
онгоцос нар нь айгаад өөр өөрийн бурханд дуудаж онгоцыг хөнгөн 
болгохын тул түүний дотор агч барааг далайд хаяв. Зүгээр Ёона нь 
доторхи тасагт ороод тэнд хэвтэж унтан авай. 6 Тийн бөгөөд онгоцны 
эзэн нь түүнд ирээд ийн өгүүлрүүн; Унтагч аа! Чи юуг үйлднэм. Бидний үл 
үхэхийн тул бурхан биднийг хайрлатугай! хэмээн босоод өөрийн бурханд 



дуудан үйлд хэмээлээ. 7 Бас тэд нь өөр зуураа өгүүлэлдэн, одъё хэний 
учир энэ мууны бидэнд хүргэснийг мэдэхийн тул савааг орхиё хэмээн 
өгүүлдээд, шавааг орхисонд саваа нь Ёоныг тусав. 8 Тийн бүхий тэд нь 
түүнд өгүүлрүүн; Хэний учир энэ муугийн бидэнд хүргэснийг биднээр 
мэдүүлэн үйлд. Чиний хэрэг юун буюу. Чи хаанаас ирсэн буюу. Чиний 
орон аль буюу. Чиний улс ямар буюу. 9 хэмээн асуусанд тэр нь 
өгүүлрүүн; Би Ибэрийн хүн болон далай хийгээд хуурай газрыг бүтээгч 
огторгуйн Жахуа бурхнаас айна. 10 хэмээн өгүүлсэнд тэд хүмүүс нь маш 
айж ийн; Чи үүнийг юуны тул үйлдсэн буюу хэмээн өгүүлэв. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, түүний тэдэнд өгүүлснээр тэд нь түүний Жахуагийн өмнөөс 
зайлсныг мэдэв. 11 Бас тэд нь түүнд өгүүлрүүн; Далайн бидэнд 
намхрахын тул биднээр чамд юуг үйлдэх буюу. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
далай нь давалгаат болж нэмсээр бөлгөө. 12 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь 
тэдэнд өгүүлрүүн; Намайг аваад далайд хаягтун! Тийн бөгөөд далай нь 
танд намхрах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, миний учир энэ их шуурганы 
танд ирснийг би мэднэ 13 хэмээн өгүүлсэн боловч, тэд хүмүүс нь онгоцыг 
хуурай газарт буцаахын тул хүчтэйгээр элбэ эс чадав. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, далай нь тэдний тус давалгаат болж нэмсээр бөлгөө. 14 Тийн 
бөгөөд тэд нь Жахуад дуудаж ийн айлтгаруун; Аяа, Жахуа аа! Бид энэ 
хүний амины тул үл хохируулагдах болтугай! Бас Биднээс буруугүй цусыг 
үл нэхэн соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, Аяа, Жахуа аа! Чи өөрийн 
тааллаар үйлдсэн буй 15 хэмээн айлтгаад; Тэд нь Ёоныг аваад далайд 
хаяв. Тийн бээр далай нь бургилахаа болив. 16 Бас тэд хүмүүс нь 
Жахуагаас ихэд айж, Жахуад тахилыг өргөн тангаргуудаар тангараглав. 
17 Жауха нь Ёоныг залгихын тул нэг их загасыг бэлдсэн бөлгөө. Тийн 
бөгөөд Ёона нь тэрхүү загасны дотор гурван өдөр хийгээд гурван шөнө 
байв.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Ёона нь загасны дотроос өөрийн Жахуа бурханд залбиран 
ийн айлтгаруун; 2 Би өөрийн зовлонгийн учир Жахуад дуудав. Тийн 
бөгөөд тэр нь намайг сонсов. Миний булшны дотроос бархирахад, чи 
миний дууг сонсов. 3 Чи намайг гүнд хаян, далайн дотор хаяв. Урсгалууд 
нь намайг хүрээлсэн бөгөөд, чиний хамаг түлхэл хийгээд давалгаанууд 
нь миний дээр өнгөрөв. 4 Тийн бөгөөд би чиний өмнөөс гаргагдсан 
боловч, чиний ариун сүмийг дахин үзэх буй хэмээн өгүүлэв. 5 Ус нь амин 
хүртэл намайг хүрээлэв. Гүн нь намайг тойров. Далайн өвс нь миний 
толгойд ороогдоно. 6 Би уулны ёзоорт буув. Далайн тээгүүд нь намайг 
хэзээ ч бүслэв. Зүгээр миний Жахуа бурхаан! Чи миний амийг хохирлоос 
тонилгосон буй. 7 Миний сүнсийг миний дотор уйдсанд, би Жахуаг санав. 



Бас миний залбирал нь чамд хүрч чиний ариун сүмд оров. 8 Хуурамч 
дэмийллүүдийг дагачид нь өөрийн хайрыг орхидон 9 Зүгээр би магтаалт 
дуугаар чамд тахилыг өргөн тангарагласнаа бүтээх буй. Тонилгол нь 
Жахуагийн буй хэмээн айлтгав. 10 Жахуагийн захиснаар тэрхүүү загас нь 
Ёоныг хуурай газарт гаргасан бөлгөө.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд Жахуа нь Ёонад дахин ийн зарлиг болруун; 2 Босоод тэр 
Ниниви хэмээгч их балгасанд одоод, миний чамд мэдүүлэх зарлигийг 
дэлгэрүүлэн үйлд 3 хэмээн зарлиг болсонд Ёона нь босоод Жахуагийн 
зарлигийн ёсоор Нинивид одов. Ниниви хэмээвээс, гурван өдрийн явахын 
төдий их балгас бөлгөө. 4 Тийнхүү Ёона нь эхэлж нэг өдрийн явахын 
төдий одоод ийн дуудруун. Үүнээс хойш дөчин өдрийн болоход Ниниви 
нь эвдрүүлэгдэх буй хэмээн өгүүлэв. 5 Тийн бөгөөд Нинивийн улс нь 
бурханд итгэж бацагийг тогтоов. Бас тэдний ихс ч багас ч өрмөгийг 
өмсөв. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, Нинивийн хаан нь үүнийг сонсоод, 
ширээнээсээ буугаад үзэсгэлэнт дээлээ биеэсээ аваад өргөнийг өмсөөд 
үнсний дээр суув. 7 Бас тэр нь өөрийн хийгээд тэргүүлэгчдийн захиагаар 
Нинивийн дотор ийн хэмээн дэлгэрүүлрүүн; Хүн ч, мал ч, хонь ч, үхэр ч, 
юуг ч үл амсан идэн үл идэн, усыг ч үл уух болтугай! 8 Харин хүн ч, мал ч 
өрмөгийг өмсөөд бурханд ихэд дуудаж, өөр өөрийн муу замыг огоорч, 
өөрийн гарын дээрмийг огоорох болтугай! 9 Бидний үл хоосрохын тул 
бурхан нь хувисч, гэмшин өөрийн их хилэнг зогсоох юу хэмээн хэн мэднэ 
хэмээн дэлгэрүүлэв. 10 Тийн бөгөөд бурхан нь тэдний муу замаасаа 
буцахын тул үйлдсэнийг үзээд, тэдэнд мууг үйлдэх хэмээн зарлиг 
болсноо гэмшин, эс үйлдэв.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийн боловч тэр нь Ёонад тааламжгүй болов. Тэр ч ихэд хилэгнээд 2 
Жахуад зарбирч ийн айлтгаруун; Жахуа аа! Би чамд зарбирна. Би өөрийн 
оронд байхдаа үүнийг өгүүлсэн биш үү? би чамайг нигүүлсэхт хийгээд 
өршөөнгүйт ба хилэнд удаан хийгээд их хайртай ба муугийн учир гэмшигч 
мөн хэмээн мэдсэний тул урьд Тарсист дутаав. 3 Тиймийн тул Жахуа аа! 
Эдүгээ миний амийг надаас авран соёрх! Тэр юуны тул хэмээвээс, миний 
үхэх нь амьд байхаас дээр буй 4 хэмээн зарбирсанд Жауха нь ийн; Чиний 
хилэн нь зөв буюу хэмээн зарлиг болов. 5 Тийнхүү Ёона нь тэр 
балгаснаас гараад балгасны зүүн этгээд сууж, тэр балгасанд юу болохыг 
үзэхийн тул нэг хучлагыг үйлдээд, түүний доор сүүдэрт суув. 6 Тийн 
бөгөөд Жахуа нь нэг навчит өвсийг бэлтгээд Ёонаг гашуудлаас аврахын 
тул түүний толгойн дээр сүүдэр болгон ургуулав. Тийнхүү эл Ёона нь 



навчит өвсний учир нэгэнт баясав. 7 Зүгээр маргаашийн өглөөгөөр 
Жахуагийн нэг хорхойг бэлтгэснээр тэр нь навчит өвсийг идэж, 
хувхайруулав. 8 Бас нарны гарах цагт бурхан нь нэг дулаан салхийг зүүн 
зүгээс салхилуулав. Нарны Ёонагийн толгойг туссанд тэр нь уйдаад 
дотроо үхэхийг хүсч, миний үхэх нь амьд байхаас дээр буй хэмээн 
өгүүлэв. 9 Тийн бүхий бурхан нь Ёонад зарлиг болруун; Навчит өвсний 
учир чиний хилэн нь зөв буюу хэмээн зарлиг болсонд Ёона нь би үхтэл 
хилэгнэх нь зөвт амой 10 хэмээн айлтгасанд Жахуа нь зарлиг болруун; 
Чиний эс бүтээсэн хийгээд эс ургуулсан ба шөнөд үхсэн навчит өвсийг чи 
хайрлана. 11 Тийн бөгөөд баруун гараа зүүн гараасаа ялгаж үл чаддаг 
нэг бум хоёр түмэн улстай хийгээд олон малтай Ниниви хэмээгч их 
балгасыг би хайрлах ёстой бус буюу хэмээн зарлиг болов. Ёона хэмээгч 
форофидын ном төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Иудейгийн Ёодам хийгээд Адаж ба Хижикиэ хаадын цагт Жахуагийн 
Мараштигийн аймгийн Микад зарлиг болсон хэмээвээс түүний Самарийн 
хийгээд Иерусалимын учир өчсөн нь ийн; 2 Улс бүгдээр ээ! Сонсогтун! 
Дэлхий хийгээд түүний дээр хамаг байгчид аа! Чагнагтун! Тийн бөгөөд 
Жахуа эзэн хэмээвээс, өөрийн ариун сүмээс эзэн нь таны тус гэрчлэх 
буй. 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, Мана. Жахуа нь өөрийн орноос гарч доош 
бууж дэлхийн өндөр гараар өөд болох буй. 4 Тийн болоход лав нь галаас 
хайлдаг мэт хийгээд ус нь уруудам газарт урсдаг мэт түүнчлэн түүний 
доор уулд нь хайлах бөгөөд бэлүүд нь хагарах буй. 5 Энэ хамаг нь 
Яхувын хилэнцийн тул хийгээд Израйлын гэрийн нүглийн тул билээ. 
Яахувын хилэнц юу буюу? Тэр нь Самари биш үү? Иудейгийн өндөр орд 
нь юу буюу? Тэд нь Иерусалим биш үү? 6 Тиймийн тул би Самарийг 
тариалангийн овог мэт болгон үзмийн тариалангийн тарилган болгоод 
түүний чулуудыг бэлд унагаж түүний суурьдыг нүцгэн болгох буй. 7 Бас 
түүний хамаг зурсан хөргүүд нь эвдрүүлэгдэх бөгөөд түүний хамаг хөлс 
нь галаар түлэгдэх буй. Бас би түүний хамаг хөргүүдийг хоосруулах буй. 
Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь садар эмийн хөлсөөр хураагдсан тул 
садар эмийн хөлсөнд буцах буй. 8 Тиймийн тулд би цорхирон бархирч 
тоногдсон хийгээд нүцгэнээр явах буй. Бас би үнэг мэт бархиран, тоть 
шувууны зулзагад мэт уйлах буй. 9 Тэр юуны тул хэмээвээс, түүний шарх 
нь маш хүнд буй. Тэр нь Иудейд эрж миний улсын хаалга хүртэл 
Иерусалим хүртэл хүрэв. 10 Хунгийн дотор үүнийг бүү мэдүүлэгтүн! Ихэд 
бүү үйлдэгтүн! Биун Опарад тоосны дотор суугтун! 11 Сапирт суугч аа! 
Нүцгэн хийгээд ичгүүртэйгээр зугтаан үйлд. Яа Ананд суугч нь үл гарах 



болтугай! Биун Ижилийн цорхирол нь түүний тэтгэврийг танаас авах буй. 
12 Марудад суугч нь өөрийн сайны учир өвчинт буй. Муу нь Жахуагаас 
Иерусалимын хаалганд хүрэв. 13 Лахист суугч аа! Тэргийг хурдан малд 
хүлэн үйлд. Тэр нь Шиунагийн охинд хилэнцийн охин бөлгөө. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, Израйлын нүглүүд нь чиний дотор олдов. 14 Тиймийн тул 
чи Маришид хунтад бэлгүүдийг өгөх буй. Анжибын гэрүүд нь Израйлын 
хаадыг мэхлэх буй. 15 Бас Маришид суугч аа! Би чамд нэг өмч авагчийг 
ирүүлэх буй. Тэр нь Израйлын алдарт Адулам хүртэл хүрэх буй. 16 
Өөрийн тансаг хүүхдийн учир үсээ авч халцгай болон бүргэд мэт 
халцгайгаа их болгон үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь олз болон 
чамаас одсон буй.  

Хоёрдугаар бүлэг.  

1 Өөрийн дэвсгэрийн дээр хилэнцийг санагалзан мууг бүтээгчдэд зовлон 
болох болъюу. Тэр нь эрхт болсны тул өглөөгүүр үүр цайхад тэр мууг 
үйлддэг. 2 Бас тэд нь тариалангуудыг шунахайраад дээрэмдэж аван, 
гэрүүдийг шунахайраад булааж авдаг. Энэ мэтээр тэд нь хүнийг түүний 
гэртэй даран, хүнийг түүний өмчтэй дардаг. 3 Тиймийн тул Жахуа нь ийн; 
Мана. Би энэ гэрийн улсын тул мууг санаачилсан буй. Түүнээс танаар 
хүзүүгээ үл гарган бардамлан үл явах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, энэ 
цаг нь муу буй хэмээн зарлиглана. 4 Тэр цагт таны тус үлгэрлэн их 
цөрхөрлөөр цөрхөрөлдөж ийн өгүүлэдэг. Бид бүрнээ эвдрүүлэгдсэн буй. 
Миний улсын хувь нь хувилгагдав. Тэр нь түүнийг надаас яах гэж 
хагацуулсан буй. Тэр нь биднээс эргэж бидний тариалангуудыг хуваасан 
буй. Тиймийн тул саваагаар зүрхийг татагч нь Жахуагийн чуулганы дотор 
чамд үл үлэх буй. 6 Форофидлогчид оо! Тэдний ичгүүрийн тэднээс үл 
хагацахын тул тэдэнд бүү форофидлогтун! 7 Яахувын гэр хэмээгдэгчид 
ээ! Жахуагийн тодотгол нь дутуу болсон буюу? Энэ нь түүний үйлдсэн 
буюу? Миний зарлиг нь шулуунаар явагчдад сайн биш үү? 8 Бас үнэний 
цагаас миний улс нь дайсан мэт боссон буй. Та дайнаас буцан 
юулгүйгээр өнгөрөгчдийн дээлээс цувыг булаан авна. 9 Та миний улсын 
эхнэрүүдийг тэдний тааламжит гэрүүдээс гаргаад тэдний хүүхдээс миний 
алдрыг мөнхөд авсан буй. 10 Босоод одогтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
энэ нь таны амаржил бус. Энэ нь бузар болсны тул эвдрүүдэгдэх буй. 
Түүний эвдэрэгч ч маш их болох буй. 11 Хэрэв аль хэн мэхт хийгээд 
хуурамч сэтгэлээр яван бөгөөтөл үзмийн ундааны тул хийгээд хатуу 
ундааны тул форофидолвоос л тэр нь энэ улсын форофид болох 
болъюу. 12 Яахув аа! Би эрхгүй чиний хамгийг хураах буй. Би эрхгүй 
Израйлын үлдэгсэдийг цуглуулаад хоньдоо хүрээнд мэт хийгээд сүргийг 
хашаанд мэт тэднийг хамтатгах буй. Тэд нь олон хүн болсны тул их 



чимээг гаргах буй. 13 Эвдрүүлэгч нь тэдний өмнө одно. Жахуа ч тэднийг 
удирдана.  

Гуравдугаар бүлэг.  

1 Бас би ийн өгүүлэв. Яахувын тэргүүлэгчид хийгээд Израйлын гэрийн 
ноёд хэмээвээс, Та шүүврийг мэдэх ёстой бус буюу? 2 сайныг өшөөлөн 
мууг янаглагчид хийгээд тэдний махаас арьсыг өвчин тэдний ясдаас 
махыг таслагчид аа! Сонсогтун! 3 Бас тэд нь миний улсын махыг ид. 
Тэдний арьсыг өвчин тэдний ясдыг бэлбэлгэн тогооны тул мэт хийгээд их 
тогооны дотор махыг хуваадаг мэт тэднийг хуваана. 4 Тэр цагт тэдний 
Жахуад дуудахад тэр нь тэднийг үл сонсох буй. Тэдний үйлс нь муу 
болсон мэт тэр нь тэр цагт нүүрээ тэднээс нуух буй. 5 Миний улсыг 
төөрүүлэгч хийгээд шүдээрээ зуугч ба амар хэмээн өгүүлэвч тэдний амны 
тул үл өгөгчийн тус дайныг босгогч форофид нарын учир Жахуа нь ийн; 6 
Тиймийн тул танд шөнө болох бөгөөд танд үзэгдлийг үл болгох бөгөөд 
харанхуй болох бөгөөд танд үл зөөгчлөх буй. Бас нар нь таны форофид 
нараас орон бөгөөд өдөр тэдний дээр харанхуй болох буй. 7 Тэр цагт 
форофид нар нь ичих бөгөөд зөөгч нар нь гайхах буй. Бас тэд бүгдээр 
амаа бүрхээх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, бурхнаас тэдэнд хариу үл 
олох буй хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 8 Тийн боловч би Яахувт түүний 
бурууг үзүүлэн, Израйлд түүний хилэнцийг үзүүлэхийн тул Жахуагийн 
тодотголоор төгөлдөр чадалт хийгээд шүүвэрт ба хүчит болой. 9 
Шүүврийг өшөөлөгч хийгээд зөвийг хазайлуулагч ба 10 Шиунаг цусаар 
хийгээд Иерусалимыг хилэнцээр үүдэгч Яахувын тэргүүлэгчид хийгээд 
Израйлын ноёд оо! Үүнийг сонсогтун! 11 Тэргүүлэгчид нь бэлгээр шүүдэг 
бөгөөд лам нар нь хөлсөөр сургадаг. Бас тэдний форофид нар нь 
мөнгөөр зөөгчилдөг. Тийн боловч тэд нь Жахуад түшиж ийн; Жахуа нь 
бидний дотор бий биш үү? Бидэнд ямар ч муу нь хүрч үл болно хэмээн 
өгүүлэв. 12 Тиймийн тул, таны учир Шиуна нь тариалан мэт хагалагдах 
бөгөөд Иерусалим нь овоонууд болох ба сүмийн уул ч ойн өндөр уул мэт 
болох буй.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тийн боловч хойт цагт Жахуагийн гэрийн уул нь хаддын дээр 
тогтоогдон уулын дээр өргөгдөх буй. Тийн бөгөөд улсууд нь түүнд урсах 
болъюу. 2 Бас олон улсууд нь ирж ийн; Бид Жахуагийн уулны дээр гаран 
Яахувын бурхны гэрт одъё. Тийнхүү тэр нь өөрийн замуудыг бидэнд 
сургах бөгөөд бид ч түүний мориудаар явах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
тогтоол нь Шиунагаас гарах бөгөөд Жахуагийн зарлиг нь Иерусалимаас 
гарах буй хэмээн өгүүлэлд буй. 3 Бас тэр нь олон улсуудын хооронд 



шүүн, хол агч хүчит улсуудыг зэмлэх буй. Тийн бөгөөд тэд нь илдүүдээ 
анжисд болгон жадуудаа хадуурууд болгон давтах буй. Нэг улс нь бус 
улсын тус илдээр үл өргөн дайныг ч дахин үл сурах буй. 4 Харин 
тэдгээрийн тус бүр нь өөрийн үзмийн модны доор хийгээд өөрийн 
тошлогийн модны доор суух бөгөөд хэн ч тэднийг үл айлгах буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, чуулгадын Жахуагийн ам нь энэ мэт зарлиг болсон 
буй. 5 Тэр юуны тул хэмээвээс, аливаа ч улс нь өөрийн бурхны нэрээр 
явах буй. Тийн бид ч өөрийн Жахуа бурхны нэрээр мөнхөд явах буй. 6 
Тэр цагт би доголонг хурааж гаргагдсан хийгээд миний зовсоныг 
цуглуулаад 7 доголонг үлдээл болгон, гаргагдсаныг хүчит улс болгох буй. 
Тийн бөгөөд Жахуа нь Шиунагийн ууланд үүлээс хойш мөнхөд тэднийг 
эзлэх буй хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 8 Бас Ивэрийн асар аа! 
Шиунагийн охины бат гэр ээ! Тэр нь чамд ирэх бөгөөд урьд эрхшил 
хэмээвээс эзэлгүр нь Иерусалимын охинд ирэх буй. 9 Чи эдүгээ юуны тул 
чангаар бархирму? Чиний дотор хаан үгүй буюу? Чиний зовлон нь 
хоосоров уу? Тэр юуны тул хэмээвээс, эмийн төрөх цагт мэт зовлон нь 
чамайг барьсан буй? 10 Шиунагийн охин оо! Төрөх эм мэт зовлонт 
болоод гаргахуяа шимдэн үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, эдүгээ чи 
балгадаас гараад хээрт суух буй. Бас чи Бабилонд ороод тэнд 
тонилгогдох буй. Тэнд Жахуа нь чиний дайсны гараас чамайг тонилгох 
буй. 11 Эдүгээ ч олон улсууд нь чиний тус цуглаад ийн; Тэр нь бузар 
болох болтугай! Бидний нүд нь шороог ширтэх болтугай! хэмээн 
өгүүлэлцэнэ. 12 Зүгээр тэд нь Жахуагийн санааг үл мэдэн, түүний 
зөвөлгөөг ч үл ухна. Тэр хэмээвээс, тэднийг төгсөгдөх тарианы боолт мэт 
хураах буй. 13 Шиунагийн охин оо! Чи босоод төгсөн үйлд. Би чиний 
эврийг төмөр болгон чиний туурайг зэс болгох буй. Тийн бөгөөд чи олон 
улсуудыг эвдрүүлж тэднээс авсан олныг Жахуад өргөн тэдний 
эзэлгүүнийг бүхэл дэлхийн эзэнд өргөх буй.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Аяа, чуулганы охин оо! Чуулан үйлд. Билд бүслэгдсэн билээ. Израйлын 
тэргүүлэгч нь газартаа мутраар цохигдсон буй. 2 Тийнхүү бид Ливим 
Ифэртэ ээ! Чи Иудейгийн тэргүүлэгчдийн дотор нэг болохоос бага боловч 
Израйлын дотор тэргүүлэгч болох нь чамаас надад гарах буй. Түүний уг 
нь эрт мөнх өдрөөс болой. 3 Тиймийн тул тэр нь төрөгчийн гаргах цаг 
болтол тэднийг тушааж өгөх буй. Тэр цагт түүний үлдсэн ах дүү нар нь 
Израйлын хөвгүүдэд буцах буй. 4 Бас тэр нь байж, Жахуагийн аугаа 
хүчээр хийгээд өөрийн Жахуа бурхны нэрийн жавхлангаар тэднийг 
тэргүүлэх буй. Тийн бөгөөд тэд нь суух буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
түүний нэр нь дэлхийн хязгаад хүртэл их болох болъюу. 5 Бас тэр нь 



амгалагч болох буй. Ашуртны бидний газарт ирж бидний орд харшуудыг 
гишгэхэд бидэнд тэдний тус долоон тэргүүлэгч хийгээд найман ноёныг 
босгох буй. 6 Бас тэд нь Ашур газрыг илдээр эвдрүүлэн Нимрүдийн 
газрыг түүний орлогоор эвдрүүлэх буй. Тийн бөгөөд Ашурын улсын 
бидний газарт орж, бидний хязгаарыг гишгэхэд бид тэднээс аврагдах буй. 
7 Тийн бөгөөд Яахуваас үлэгсэд нь олон улсуудын дотор байж, 
Жахуагаас сүүдэр мэт болон хүнийг үл хүлээн, хүний хөвгүүдийг үл 
хүлээгч өвсний дээр орох бороо мэт болох буй. 8 Бас ойн ангуудын дотор 
арслан нь гэр адаг мэт хийгээд хонины сүргүүдийн дотор залуу 
арслангын гэр адаг мэт хэмээвээс, тэр нь орвоос эл. Гишгэн тасалдаг 
бөгөөд түүнээс хэн ч авран үл чаддаг мэт түүнчлэн Яахувын үлэгсэд нь 
улсуудын дотор болон олон ардын дотор болох буй. 9 Чиний гар нь чиний 
эсэргүүцэгчдийн дээр өргөгдөх бөгөөд чиний хамаг дайснууд нь 
хоосруулагдах буй. 10 Бас Жахуа нь ийн зарлиг болруун; Тэр цагт би 
чиний морьдыг чиний дотроос хоосруулан, чиний тэрэгсийг эвдрүүлэх 
буй. 11 Би чиний газрын балгадыг хоосруулан, чиний хамаг бат гэрүүдийг 
унагах буй. 12 Би чиний гараас Золвинуудыг хоосруулан, чамд зөнчдийг 
үл байлгах буй. 13 Бас би чиний зурсан хөргүүд хийгээд чиний агч 
дүрсүүдийг чиний дотроос хоосруулах буй. Тийнхүү чи түүнээс хойш 
өөрийн гарын үйлдвэрт үл мөргөх буй. 14 Бас би чиний Ашара хөргүүдийг 
чиний дотроос үндсээр гарган, чиний дайснуудыг эвдрүүлэх буй. 15 Бас 
би намайг эс сонссон бусад улсыг хилэнгээр хийгээд уурлалаар засаглах 
буй хэмээн зарлиг болно.  

Зургадугаар бүлэг  

1 Жахуагийн зарлиг болохыг сонсогтун! хэмээвээс ийн; Босоод хатадтай 
хэрэлдэн үйлд. Уулд ч чиний дууг сонсох болтугай! 2 Уулд хийгээд 
дэлхийн бүх суурьд аа! Жахуагийн хэрэлдлэгийг сонсогтун! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Жахуа нь өөрийн улстай хэрэлдлэгт болоод Израйлтай 
заалдах буй. 3 Миний улс аа! Би чамд юуг үйлдсэн буюу? Би чамайг 
юугаар залхууруулсан буюу? Надад үзүүлэн үйлд. 4 Би чамайг Египет 
газраас гарган боолуудын гэрээс тонилгоод чиний өмнө Моши хийгээд 
Арун ба Мириамыг илгээв. 5 Миний улс аа! Та Жахуагийн зөвийг 
мэдэхийн тул Муабын Балаг хааны юу зөвлөсөн хийгээд Биурын Балвам 
хөвгүүний Шитимээс Хилрэл хүртэл юун хариу өгүүлснийг санагтун! 6 Би 
Жахуад юугаар ирж, дээд бурхны өмнө мөргөх буюу? Би шатаалт тахил 
хийгээд тугалуудаар ирэх буюу? 7 Жахуа нь мянгаад хуц, эсвээс түмэд 
морьний төдий тосыг таалах буюу? Би өөрийн хилэнцийн тул өөрийн 
анхны төрүүлснийг өгөн, өөрийн сүнсний нүглийн тул биеийн үрээ өгөх 
буюу? 8 Аяа, хүн ээ! Тэр нь юун сайныг чамд үзүүлсэн хэмээвээс, зөвийг 



үйлдэх бөгөөд хайрыг янаглах ба өөрийн бурхантай номхноор явахаас 
Жахуа нь бус юуг хэрэглэмү. 9 Жахуагийн дуу нь хотод дуудна. Ухаантан 
нь түүний нэрээс айх буй. Овгууд аа! Гэрчлэгчийг сонсогтун! 10 
Хилэнцтэний гэрийн дотор хилэнцийн шан хийгээд жигшүүрт дутуу 
хэмжээ нь эдүгээ болтол буй буюу? 11 Тэдний буруу жигнүүрт хийгээд 
мэхт Фасгын саванд байх атал би тэднийг зөвт хэмээн тоох буюу? 12 Тэр 
юуны тул хэмээвээс, түүний баялгууд нь дээрмээр дүүрэн хийгээд, 
суугчид нь худлаар өгүүлсэн ба тэдний хэл нь тэдний амны дотор мэхт 
болой. 13 Тиймийн тул би ч чамайг цохин өвтгөөд чиний хилэнцсийн тул 
чамайг хоосон болгох буй. 14 Чи идэвч үл цадаад дотроо уйдах буй. Бас 
чи баривч үл аваачих буй. Чиний аваачсаныг ч би илдэнд өгөх буй. 15 Чи 
таривч үл хадах бөгөөд тост модыг шахавч биеэ тосоор үл тослох ба 
үзмийг шахавч үзмийн ундааг үл уух буй. 16 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
миний чиний хотыг хоосон болгохын тул, хийгээд түүнд суугчдыг элэглэл 
болгохын тул би Омрийн тогтоол хийгээд Адавын гэрийн хамаг үйлсийг 
сахиад тэдний зөвөлгөөнөөр явсан буй. Тиймийн тул та миний улсын 
ичгүүрийг даах болъюу.  

Долдугаар бүлэг  

1 Надад зовлон хүрсэн буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, би зуны үзмийг 
хураагч хийгээд үзмийн үлдээлийг хураагч мэт болов. Идэх жимс үгүй 
миний сүнс нь тэргүүн боловсорсон жимсийг хүснэ. 2 Хайрт хүн нь 
дэлхийгээс хоосорсон бөгөөд хүмүүсийн дотор нэг ч шударга хүнгүй 
болой. Тэд бүгдээр цусны тул хүлээнэ. Хүн бүр нь ах дүүгээ доороор 
ангуучилна. 3 Тэдний хоёр гарын мууг дүүрнээр үйлдэхийн тул тэргүүлэгч 
хийгээд шүүгч нь бэлгийг эрнэ. Их хүн нь өөрийн сэтгэлийн мууг өгүүлнэ. 
Энэ мэтээр тэдгээр нь мэхтээр зөвлөлдөнө. 4 Тэдний сайн хүн нь өргөст 
халгай мэт хийгээд тэдний шулуун хүн нь хатгуурт хашаа мэт буй. Энэ нь 
чиний харуулчдын өдөр буй. Чиний засаг нь ирнэ. Эдүгээ тэдэнд 
төвөглөл нь болох буй. 5 Нөхөртөө итгэн бүү үйлд. Удирдагчид бүү найд. 
Чиний өвөрт хэвтэгчээс амаа сахин үйлд. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
хөвгүүн нь эцгээ доромжилдог бөгөөд охин нь эхийгээ босдог ба бэр нь 
хадам эхийгээ тус босдог. Хүний гэрийн бүлс нь түүний дайснууд болдог. 
7 Зүгээр би Жахуад ширтэн, миний тонилголын бурханд найдах буй. 
Миний бурхан нь намайг сонсох буй. 8 Миний дайсаан! Миний тус баясан 
бүү үйлд. Би унавч дахин босох буй. Би харанхуйд суувч Жахуа нь надад 
гэрэл болох буй. 9 Жаухагийн намайг халхлан, миний тул шүүврийг 
гарган, намайг гэрэлд авчиртал, жич миний түүний зөвийг үзтэл, би 
Жахуагийн хилэнг даах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, би түүний тус 
хилэнцийг үйлдсэн буй. 10 Тийн бөгөөд миний дайсан нь үүнийг үзэх 



бөгөөд чиний Жахуа бурхан хаана буюу? хэмээн өгүүлэгч нь ичгүүрээр 
бүрхэгдэх буй. Миний нүд нь түүнийг ширтэх буй. Эдүгээ тэр нь газрын 
шавар мэт гишгэгдэх буй. 11 Чиний хэрмийн үүдэгдэх цагт тогтоол нь 
дэлгэрүүлэгдэх буй. 12 Тэр цагт тэдгээр нь Ашураас хийгээд бат 
балгадаас ба бат гэрээс гол хүртэл хийгээд далайгаас далай хүртэл агч 
ба уулдаас уул хүртэл агч улс нь чамд хүртэл ирэх буй. 13 Зүгээр газар 
нь түүний дээр суугчдын учир хийгээд тэдний үйлсийн шангийн тул 
хоосон болох буй. 14 Үеийн дотор хоосноор суугч нь чиний улс болон 
чиний хувь болсон хоньдыг таягаараа хэрмийн дунд сахин үйлд. Тэд нь 
урьд цагт мэт Башанд хийгээд Килиадад идэх болтугай! 15 Түүний Египет 
газраас гарсан цагт мэт би түүнд гайхамшигт бэлгсийг үзүүлэх буй. 16 
Улсууд нь тэдний хамаг хүчийг үзээд гутамшигт болох буй. Тэд нь гараа 
амандаа тавих бөгөөд тэдний чихэд нь дүлий болох буй. 17 Тэд нь могой 
мэт тоосыг долоон аталзагч хорхой мэт өөрийн нүхдээс гарах буй. Тэд нь 
бидний Жахуа бурхнаас айн, чамаас эмээх буй. 18 Чамд адил бурхан хэн 
буюу. Чи хилэнцийг уучлан, өөрийн эзлэгч үлдээлийн нүглийг өнгөрүүлэн 
хилэнтэйгээр мөнхөд үл байна. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи өршөөлийг 
таална. 19 Тэр нь биднийг дахин өршөөж, бидний хилэнцсийг хөлөөрөө 
гишгэх буй. Чи бидний хамаг нүглүүдийг далайн гүнд хаях буй. 20 Чи урьд 
цагт бидний эцэг нарт тангарагласан мэтээр Яахувт үнэнийг бүтээн, 
Абарахамд хайрыг бүтээх буй. Мика хэмээгч форофидын ном төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Нинивигийн учир форофидлого болон Илкусын аймгийн Нахумын 
үзэгдэлийн ном 2 Жахуа нь атаархалт хийгээд нэхвэрт бурхан буй. Жахуа 
нь нэхвэрт болон их хилэнт буй. Жахуа нь түүний тус эсэргүүцэгчидээс 
нэхэж, өөрийн дайснуудын тул хилэнг хадгална. 3 Жахуа нь хилэнд удаан 
боловч, аугаа хүчит буй. Тэр нь хилэнцэтэнийг зэмээс үл арилгах буй. 
Жахуагийн зэм нь хуйд хийгээд шуурганд буй бөгөөд, үүлд нь түүний 
өлмийн тоос буй. 4 Тэр нь далайн зэмлэж хатаадаг, хамаг мөрдийг 
хатаадаг. Башаг хийгээд Кирмил нь хувхайрна. Либнугийн цэрэг нь үхдэг. 
5 Түүний өмнө уулд нь чичирдэг бөгөөд даваанууд нь хайлдаг. Түүний 
өмнө газар нь хоосордог. Жиртужу хийгээд түүний дотор хамаг агчид нь 
хоосордог. 6 Түүний уурлалын тус хэн байж чадах буюу? Түүний халуун 
хилэнгийн цагт хэн тогтож чадах буюу? Түүний уурлал нь гал мэт 
хаягддаг бөгөөд түүгээр хад нь унагаагдаг. 7 Жахуа нь сайн бөгөөд 
зовлонгийн өдөр бат гэр мэт буй. Тэр нь түүнд найдагчидыг танина. 8 
Зүгээр тэр нь үерлэгч үерээр алсдаж, тэр аласдсан орныг дуусах буй. 
Харанхуйг ч түүний дайснуудыг мөрдөх буй. 9 Та Жахуагийн тус юуг 



санаачилна. Тэр нь бүрнээр дуусах буй. Зовлон нь дахин үл босох буй. 10 
Тэр юуны тул хэмээвээс, тэд нь халгай мэт ороогдоод согтуу байн атал 
хуурай тарианы иш мэт түлэгдэх буй. 11 Жахуагийн тус мууг санаачлагч 
хорт зөвлөгч нь чамаас гарсан буй. 12 Жахуа нь ийн; Тэдгээр нь эвтэй 
бөгөөд олон боловч, түүний өнгөрөхөд тэд нь таслагдах буй. Би чамайг 
зовоосон боловч, дахин үл зовоох буй. 13 Эдүгээ би түүний боолгийг 
чамаас эвдэн, чиний хүлээсүүдийг таслах буй хэмээн зарлиг болно. 14 
Бас Жахуа нь чиний нэрийн дахин үл тархаагдахын тул чиний учир 
захисан буй. Би чиний бурхны гэрээс зурсан хөрөг хийгээд цутгасан 
хөргүүдийг хоосруулах буй. Чиний бузар болсны тул би чиний хүүрийн 
булшийг үйлдэх буй. 15 Мана. Сайн сонсголыг дэлгэрүүлэгч хийгээд 
эвийг мэдүүлэгчийн хөлүүд нь уулны дээр буй. Жахуа аа! найруудаа 
сахин, тангаргуудаа бүтээн үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, хилэнцэт нь 
чиний дотор үл өнгөрөх буй. Тэр нь дуустал хоосруулагдсан буй.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Эвдрүүлэгч нь чиний өмнө гарсан буй. Хүрээлсэн орныг халхлан, замыг 
сахин, бэлхүүсээ тэнхээтэй болгон, хүчээ ихэд бататган үйлд. 2 Тэр юуны 
тул хэмээвээс, хоосруулагчид нь тэднийг хоосруулж, тэдний үзмийн 
гишүүдийг эвдрүүлсэн боловч, Жахуа нь Якувын дэвшлэгийг Израйлын 
дэвшлэг мэт буцаах буй. 3 Түүний баатруудын бамбай нь улаан бөгөөд 
хүчит хүмүүс нь улаан хувцаст буй. Түүний бэлтгэсэн өдөр тэргэс нь 
гэрэвчийн гал мэт болох буй. Тийнхүү нарсан модод нь ихэд хөдөлгөгдөх 
буй. 4 Зээлний дотор тэргэс нь догшин мэт болж, өөр зуураа түлхэлцэн, 
уужим газруудад нааш цааш гүйнэ. Тэдний үзэгдэл нь гэрэвчид мэт болох 
бөгөөд тэд нь цахилгаан мэт гүйх буй. 5 Тэр нь алдартнаа сануулах буй. 
Тэд нь явахдаа бүдэрч хэрэмд яарах буй. Тийн бөгөөд халхаллага нь 
бэлтгэгдэх буй. 6 Мөрний хаалга нь нээгдэх бөгөөд орд харш нь айж 
хайлах буй. 7 Бат гэр нь олз болон гаргагдах буй. Түүний охид нь 
тагтааны дуугаар мэт өвчүүгээ цохиж аваачигдах буй. 8 Наниви нь эртний 
цагаас усны уур мэт буй. Зүгээр тэд нь зайлах буй. Зогсогтун! Зогсогтун! 
хэмээн дуудагдавч хэн ч үл эргэх буй. 9 Мөнгийг тонон алтыг ч тоногтун! 
Түүний хамаг хүсэмжит зэвсгийн сан хийгээд жигшүүрийн тоо нь 
дуусахааргүй буй. 10 Тэр балгас нь хоосон хийгээд хоосруулагдсан ба 
эзэнгүй болой. Тэдний зүрхэд нь хайлдаг бөгөөд өвдөгүүд нь цохилцдог. 
Тэдний хамаг бэлхүүсүүд нь их өвчтэй болов. Тэдний хамаг нүүрүүд нь 
харладаг. 11 Арслангуудын оршсон орон хийгээд арсланы зулзагадын 
идэх орон нь хаана буюу? Тэнд арслан хийгээд эм арслан ба арсланы 
зулзагын явахад хэн ч тэднийг эс айлгадаг бөлгөө. 12 Арслан нь өөрийн 
зулзагадын тул алж, өөрийн эм арслангуудын тул дарж, нүдээ олзоор 



дүүргэн, оршсон орныг тасалснаараа дүүргэдэг бөлгөө. 13 Мана. Би 
чиний тус буй. Би чиний тэргэсийг галаар түлэх бөгөөд илд нь чиний 
залуу арслангуудыг хоосруулах буй. Бас би чиний олзыг дэлхийгээс 
хоосруулах буй. Тийн бөгөөд чиний элчсийг дуу нь үүнээс хойш үл 
сонсогдох буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиг болно.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Цуст балгасанд зовлон ирэх буй. Тэр нь хуурмагаар хийгээд дээрмээр 
дүүрэн буй. Тонолго нь түүнээс үл хагацана. 2 Тэнд ташуурын дуу 
хийгээд дуугарагч мөөрийн чимээ ба довтлогч морины хийгээд гүйгч 
тэргэсийн чимээ буй. 3 Тэнд морьт хүн нь гэлгэр илд хийгээд гилбэгнэгч 
жадыг өргөнө. Тэнд олон алагдагсад хийгээд олон үхдлүүд буй. Тэдний 
үхдлүүд нь тоогүй буй. Тэд нь үхдлүүдээр бүдэрнэ. 4 Өөрийн садар 
үйлсээр улсыг худалдан, өөрийн Залвинуудаар овгуудыг худалдагч 
үзэсгэлэнт садар эм болон Залвийн хатан аа! Чиний олон садар эм 
үйлсийн тулд 5 Мана. Би чиний тус болон, чиний хормойг чиний нүүрний 
өмнө тайлаад, чиний нүцгэнийг улсуудад үзүүлэн, чиний ичгүүрийг 
эзэлгүүрэнд үзүүлэх буй. 6 Бас би чиний дээр бузруудыг хаяад чамайг 
хүндлэлгүй болгон, өтөг мэт болгох буй. 7 Тийн бөгөөд чамайг хамаг 
үзэгчид нь чамаас зайлж ийн; Ниниви нь хоосон болов. Түүний учир хэн 
гашуудах буюу? Би чамд амруулагчдыг хаана бэдрэх буюу? хэмээн 
өгүүлэх буй. 8 Чи Ну Амун балгасаас дээр буюу? Тэр нь мөрдийн дунд 
үүдэгдээд усуудаар тойрогдсон бөлгөө. Түүний хүрээ нь далай 
агсанбөгөөд түүний хэрэм нь ус бөлгөө. 9 Кус хийгээд Египет нь түүний 
дуусгаваргүй хүчин агсанбөгөөд Пуд ба Ливи нь түүний таслагчид бөлгөө. 
10 Тийн боловч тэр нь аваачигдан, олз болон одов. Түүний хүүхэд нь 
хамаг зээлний үзүүрт хэмхлэгдэв. Түүний хүүхэд нь хамаг зээлний үзүүрт 
хэмхлэгдэв. Түүний хүндтэний тул шаваа орхигдов. Түүний хамаг хүчтэн 
нь гинжлэгдэв. 11 Энэ мэтээр чи ч согтуу болон нуух буй. Чи ч дайснаас 
нэг бат гэрийг бэдрэх буй. 12 Чиний хамаг бат гэрүүд нь тэргүүн болсон 
жимст үзмийн модод мэт буй. Хэрвээ тэд нь хөдөлгөгдвөөс тэд нь 
идэгчийн аманд унах буй. 13 Мана. Чиний дотор байгч чиний улс нь эмс 
мэт буй. Чиний газрын хаалгад нь дайсанд бүрнээр нээгдсэн буй. Гал нь 
чиний хүрээнүүдийг түлэх буй. 14 Бүслэлгийн цагийн тул усыг уугаад, бат 
гэрүүдээ батлан үйлд. Шаварт одоод, зуурсан шаврыг гишгэн, тоосгуудыг 
бөх болгон үйлд. 15 Тэнд гал нь чамайг түлэх бөгөөд илд нь чамайг 
таслах буй. Тэр нь царцаа мэт чамайг идэх буй. Царцаа мэт олон болон, 
их царцаа мэт үржин үйлд. 16 Чи өөрийн худалдагчдын огторгуйн 
ододоос олон болгов. Царцаа нь эвдрээд ниссэн буй. 17 Чиний титэмтэн 
нь их царцаанууд мэт хийгээд чиний тэргүүлэгчид нь голионууд мэт буй. 



Тэдгээр нь хүйтэн өдөр хүрээний дотор орох, харин нарны гарахад тэд нь 
гарах буй. Тийн бөгөөд тэдний орон хийгээд тэдний хаана ахуй нь үл 
мэдэгдэнэ. 18 Ашурын хаан аа! Чиний сахигчид нь унтан амой. Чиний 
ноёд нь хэвтэнэ. Чиний улс нь уулдын дээр тархаагдаад хураагчгүй 
болов. 19 Чиний бэртсэн нь эмчлэгдэхгүй чиний шарх нь маш хүнд болой. 
Чиний учир сонсголыг сонсогч бүгдээр алгаа танилцах буй. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, чиний хилэнц нь хэзээ ч хэнд эс хүрсэн буюу хэмээн 
чуулгадын Жахуа нь зарлиг болно. Нахум хэмээгч форофидын ном 
төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Хабаруг форофидын үзсэн форофидлого 2 Жахуа аа! Миний тогтоохыг 
чи хэзээ болтол үл сонсох буюу? Би дээрмийн учир чамд дуудавч, чи үл 
тонилгоно. 3 Чи юуны тул надад хилэнцийг үзүүлэн зовлонг үзүүлнэм? 
уны тул тонолго хийгээд дээрэм нь миний өмнө буй буюу? Хэрэлдлэг нь 
юуны тул буй бөгөөд хүмүүс нь юуны тул тэмцэлднэм. 4 Тиймийн тул 
тогтоол нь сул болсон бөгөөд шүүвэр нь хэзээ ч үл гарна. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, хилэнцэтийн зөвтийг хүрээлсний тул хазгай шүүвэр нь гардаг. 
5 Улсуудын дотор үзэн, ширтэн, ихэд гайхагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
би таны цагт нэг үйлийг үйлдэнэ. Тэр нь танд өгүүлэгдэвч та үл итгэх буй. 
6 Тэр юуны хэмээвээс, Мана. Би тэр уурт хийгээд хурдан Хилвэй улсыг 
босох буй. Тэд нь өөрийн нутгаас бус нутгуудыг эзлэхийн тул газрын 
өргөнийг алсдах буй. 7 Тэд нь сүрхий хийгээд аймшигтай буй. Тэдний 
шүүвэр хийгээд дэвшиллэг нь тэднээс гарна. 8 Тэдний морьд нь ирвэсээс 
хурдан болон үдшийн чононоос догшин буй. Тэдний урьд улс нь дэлгэрэх 
буй. Тэдний морьт улс нь холоос ирэн, бүргэдийн идэхийн тул яардаг мэт 
нисэх буй. 9 Тэд бүгдээр дээрэмдэхийн тул ирэх буй. Тэдний нүүр нь зүүн 
зүгт харах буй. Тэд нь олз болгочдыг элс мэт хураах буй. 10 Бас тэд нь 
хаадыг элэглэн, тэргүүлэгчдийг инээдэм болгох буй. Тэд нь аливаа ч бат 
гэрийн тус инээн, шороог овоолж авах буй. 11 Түүний болсны хойно тэд 
нь сэтгэлээр хувилж өнгөрөөд, энэ нь бидний бурхны хүч буй хэмээн 
санаад зэмт болох буй. 12 Миний Жахуа бурхаан! Чи мөнхөөс байсан 
биш үү? Миний ариун аа! Бид үл үхэх буй. Жахуа аа! Чи тэднийг зарганд 
тогтоосон бөгөөд биднийг сургахын тул тэднийг хад мэт бат болгосон 
буй. 13 Чи ариун нүдэт болон хилэнцийг үл ширтэн бурууг үзэхүйеэ үл 
таалагч аа! Чи мэхтийг юуны тул үзнэм. Хилэнцэт нь өөрөөс зөвтийг 
залгивч чи юуны тул дуугүй байнам. 14 Чи хүмүүсийг далайн загас мэт 
хийгээд тэргүүлээгчгүй аталзагчид мэт юуны тул балгамой. 15 Тэд 
бүгдээр гохоор татагдан өлмийгөөр баригдан, гувчуураар хураагдана. 



Тиймийн тул тэдгээр баригчид нь цэнгэлдэн баясан 16 өлмийдөө тахилыг 
өргөн, гувчууртаа анхилах үнэртнийг шатаана. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
тэдгээрийн хувь нь тэднээр элбэг хийгээд тэдгээрийн тэжээл нь их буй. 
17 Үүний тул тэдгээр нь өлмийгөө хоосон болгон, улсуудыг алахаа 
мөнхөд үл хайрлах буюу.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Би өөрийн сахих газарт байн, бат орны дээр зогсоод, тэдний надад юун 
зарлиг болох хийгээд, миний зэмлэгдэх цагтаа юун хариу айлтгахыг 
үзэхийн тул хүлээн авай. 2 Тийн атал Жахуа нь надад ийн зарлиг болов. 
Үзэгдлийг бичин, самбарын дээр илэрхийлэн үйлд. Тийн бөгөөд үүнийг 
үзэгч нь гүйх болтугай! 3 Тэр юуны тул хэмээвээс, үзэгдэл нь тогтоогдсон 
цаг болтол үл бүтээгдэх боловч, эцэстээ худалгүйгээр өгүүлэх буй. 
Хэрвээ тэр нь удах бөгөөс эл, үүнийг хүлээн үйлд. Тэр нь эрх бус ирэн үл 
хожимдох буй. 4 Мана. Ихэмсэг хүний зүрх нь түүний дотор шулуун бус 
болой. Зүгээр зөвт нь итгэлээрээ амьд байх буй. 5 Үнэхээр тэр нь үзмийн 
ундааслаар бурууг үйлдэгч хүн мэт оморхог болгоод, амраар үл баймуй. 
Тэр нь хүслээ үхэгсдийн орон мэт ихэтгэн үхэл мэт үл ханана. Харин тэр 
нь хамаг улсуудын биедээ хурааж, хамаг ардыг биедээ цуглуулна. 6 Эд 
бүгдээр түүний тус үлгэрээр хийгээд инээлт элэглэлээр өгүүлж ийн; 
Өөрийн бусыг үлэмжлүүлэгчид зовлон ирэх буй. Тэр нь өтгөн шавраар 
биеэ хэзээ болтол ачих буюу хэмээн өгүүлэх биш үү? 7 Чамайг зуугчид нь 
гэнэт босох бус буюу? Чамайг зовоогчид нь сэрэх бус буюу. Чи тэдний 
олз болох бус буюу? 8 Чиний олон улсуудыг тоносны тул хамаг үлдсэн 
улс нь чамайг тонох буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, хүмүүсийн цусны учир, 
бас газарт хийгээд балгасанд ба түүний дотор суугчдад чиний үйлдсэн 
дээрэмний учир болой. 9 Өөрийн гэрийн тул хийгээд өөрийн үүрийг өндөр 
болгохын тул ба муугийн эрхээс тонилгохын тул буруут олзыг 
шунхайрагчид зовлон ирэх буй. 10 Чи олон улсуудыг хоосруулснаар 
өөрийн гэрт ичгүүрийн зөвлөн өөрийн сүнсний тус хилэнцийг үйлдсэн буй. 
11 Үнэхээр гэрээс чулуу нь дуудна. Түүнд хананаас мод нь хариу өгүүлж 
ийн; 12 Цусаар балгасыг үүдэгчид хийгээд хороор хотыг тогтоогчид 
зовлон ирэх буй хэмээн өгүүлнэ. 13 Мана. Энэ мэтс гэвээс, улсын галын 
тус хөтлөхгүй хийгээд дэмийнүүдийн тул зовохуй нь чуулгадын 
Жахуагаас гарсан бус уу? 14 Ус нь далайг бүрхэдэг мэт, түүнчлэн дэлхий 
нь Жахуагийн цог жавхлангийн мэдлээр дүүргэгдэх буй. 15 Бус хүний 
нүцгэнийг үзэхийн тул түүнийг уулгаж, түүнд савыг тавьж түүнийг 
согтоогчид зовлон ирэх буй. 16 Чи алдраар бус, харин ичгүүрээр дүүрэн 
буй. Чи ч ууж нүцгэнээ илэрхийлэн үйлд. Аяга нь Жаухагийн баруун 
мутраас чамд буцаагдах бөгөөд чиний алдрын дээр жигшүүртэй бөөлжөс 



болох буй. 17 Үнэхээр Ливанд үйлдсэн дээрэм нь чамайг бүрхээх бөгөөд 
малд үйлдсэн хор нь чамайг айлгах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
хүмүүсийн цусны учир бас газарт хийгээд балгасанд ба түүний дотор 
суугчдад чиний үйлдсэн дээрмийн учир болой. 18 Зормол хөргийг үйлдэгч 
нь түүнийг зоровч тэр нь юун тус буюу? Цутгамал хөрөг хийгээд 
хуурмагийг сургагчийг үйлдэгч нь түүнд түшин дуугүй хөргүүдийг биедээ 
үйлдэвч тэр нь юун тус буюу? 19 Модонд ийн; Сэрэн үйлд. Бас дуугүй 
чулуунд ийн; Босон үйлд хэмээн өгүүлэгчид зовлон ирэх буй. Тэр нь 
сурган чадах буюу? Мана. Тэр нь алтаар хийгээд мөнгөөр бүрхэгдсэн 
буй. Харин түүний дотор амьсгалгүй болой. 20 Зүгээр Жахуа нь өөрийн 
ариун сүмийн дотор буй. Бүхэл дэлхийдэхүүд нь түүний өмнө дуугүй байх 
болтугай!  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Шикиюунууд хөгжмийн тул Хивхүн форофидын залбирал нь ийн; 2 
Жахуа нь чиний сонсголыг сонсоод айсан буй. Жахуа аа, өөрийн үйлийг 
илүүдийн дунд амьд болгож илүүдийн дунд мэдүүлэн, хилэнгийн цагт 
өршөөлийг санан соёрх! 3 Бурхан нь Тимэнээс ирэв. Маш ариун нь Фаран 
уулаас ирэв. Шила. Түүний цог жавхлан нь огторгуйг бүрхээв. Дэлхий нь 
түүний магтаалаар дүүргэгдэв. 4 Түүний гялбаа нь гэрэл мэт агсан бөгөөд 
түүний мутраас туяанууд нь гарав. Тэнд түүний аугаа хүчний нууц бөлгөө. 
5 Түүний өмнөөс боом гаргасан бөгөөд түүний хөлүүдэд бадрангуй гал нь 
гарав. 6 Тэр нь байж дэлхийг хэмжив. Тэр нь ширтэн улсуудыг тархаав. 
Мөнх байсан хадад нь хагарсан бөгөөд мөнх байсан уулд нь бөхийв. 
Түүний явдал нь мөнх бөлгөө. 7 Би Кусын майхнуудын зовлонт ахуйг 
үзэв. Мидианы хөшгөд нь чичрэв. 8 Жахуа нь урсгалуудыг эс таалсан 
буюу? Чи урсгалуудын тус уурласан буюу? Чиний морьдын дээр хийгээд 
тонилгох тэрэгнүүдийн дээр суусан цагт чинйи уурлал нь далайн тус 
болсон буюу? 9 Чиний овгуудад тангарагласан зарлиг мэт, чиний нум нь 
сугалагдав. Шила. Чи газрын урсгалуудыг таслав. 10 Чамайг үзэхдээ уулд 
нь зовлон болсон бөгөөд усны үер нь өнгөрөв. Гүн нь дуун гарч овоо мэт 
босов. 11 Нар хийгээд сар нь өөрийн оронд зогсов. Тэд нь чиний 
сумуудын гэрлээр хийгээд чиний гялбаат жадны туяануудаар явав. 12 Чи 
хилэнгээрээ газрыг алсдан, уурлалаараа улсуудыг гишгэв. 13 Чи өөрийн 
улсыг тонилгохын тул, өөрийн тосолсныг тонилгохын тул гарав. Чи 
хилэнцтийн гэрээс тэргүүнийг хүзүү хүртэл шархдуулав. Чи сууриныг 
нүцгэн болгов. Шила. 14 Чи таягаараа түүний хотуудын тэргүүнийг 
нэвтүүлсэн буй. Тэдгээр нь биднийг тархаахын тул хуй салхи мэт гарсан 
бөлгөө. Тэдгээр нь үгээгүүнүүдийг нууцаар эвдрүүлэхийг санаад 
баясгалант болсон бөлгөө. 15 Чи өөрийн морьдоор далай хийгээд их 



уснуудын овоог алсадсан буй. 16 Миний сонсоход миний дотор нь 
чичирсэн бөгөөд тэр дууны учир миний уруулууд нь чичрэв. Миний 
яснуудад өмхий нь орсон бөгөөд би өөрийн оронд чичрэв. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, би зовлонгийн өдөр хийгээд бидний улсыг цэргээр 
хүрээлэхээр ирэхэд амархан болохын тул болой. 17 Тошлогийн мод нь үл 
цэцэглэвэл, үзмийн мод нь жимсээ үл гаргавч, тост модны үрс нь зогсовч 
тариалан нь итгэлийг үл ургуулавч, хонь нь хашаанаас хоосровч, үхэр нь 
хүрээний дотор үгүй болох боловч, 18 би Жахуагийн учир баясан, миний 
тонилголын бурхны учир жаргах буй. 19 Жахуа нь миний хүч буй. Тэр нь 
миний хоёр хөлийг хөрсөний хөл мэт болгон, миний өндөр ордын дээр 
намайг явуулах буй. Хабаруг хэмээгч форофидын ном төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Иудегийн Амон хааны Зошиа хөвгүүний цагт Хижикиагийн Амариа 
хөвгүүний Кидэлиа хөвгүүний Зоши хөвгүүний Зибэниэ хөвгүүнд 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 2 Би газраас хамгуудыг бүрнээ аваачих 
хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 3 Би хүн хийгээд малыг аваачин, огторгуйн 
шувууд хийгээд далайн загасууд ба бүдрүүллэг болсон хилэнцтэнийг 
аваачин хүнийг газрын дээрээс таслах буй хэмээн Жахуа нь зарлигана. 4 
Бас би Иудейн дээр хийгээд Иерусалимд суугчдын дээр мутраа сунгаад, 
энэ газраас Бавалын үлдэгсэд хийгээд тахигчдын нэр ба лам нарыг 
таслах буй. 5 Бас гэрийн дээр барьж огторгуйн чуулганд мөргөгчид 
хийгээд мөргөхдөө Жахуагаар тангараглан атал Мэлкүмээр ч 
тангараглагчид ба 6 Жахуаг дагахаас буцагсад хийгээд Жахуагийн үл 
бэдрэн, түүнээс үл асуугчдыг би таслах буй хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 
7 Жахуа эзний өмнө дуугүй бай. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуагийн 
өдөр нь шадар болов. Жахуа нь тахилыг бэлтгээд зочдоо урьсан буй. 8 
Тийн бөгөөд Жахуагийн тахилын өдөр би тэргүүлэгчид хийгээд хааны 
хөвгүүд ба хамаг бус ёст хувцаст бологсодыг засаглах буй. 9 Бас тэр 
өдөр би босгын дээр дэвхрэн өөрийн эзний гэрийг дээрмээр хийгээд 
мэхээр хамаг дүүргэгчдийг засаглах буй. 10 Тийн бөгөөд тэр өдөр Игасун 
хэмээгч хаалганаас бархирах дуу хийгээд хоёрдугаар балгаснаас 
цурхирах дуу ба уулдаас хагарсны дуу сонсогдох буй хэмээн Жахуа нь 
зарлиглана. 11 Магтишид суугчид аа! Цурхирагтун! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, хамаг наймаач улс нь унагагдсан бөгөөд хамаг мөнгөтэй 
болгосод нь хоосруулагдсан буй. 12 Тийн бөгөөд тэр цагт би 
Иерусалимын гэрэвчдээр бэдрэн Жахуагийн сайныг үл үйлдэн, мууг ч үл 
үйлдэх хэмээн амраар суун атал зүрхэндээ өгүүлэгч хүмүүсийг засаглах 
буй. 13 Тийн бөгөөд тэдний зоорь нь бусдын олз болох бөгөөд тэдний 



гэрүүд нь хоосон болох буй. Тэд нь гэрүүдийг үүдэвч тэдний дотор үл 
суун үзмийн тариалангуудыг таривч тэднээс үзмийн ундааг үл уух буй. 14 
Жахуагийн их өдөр нь шадар болов. Тэр нь шадар болон машид яарна. 
Жахуагийн өдрийн сонсгол нь гашуун буй. Тэнд хүчит улс нь бархирах 
буй. 15 Тэр өдөр хилэнгийн өдөр болон зовлон хийгээд гашуудлын өдөр 
ба хоосорлогын хийгээд эвдрүүлэгийн өдөр ба харанхуй хийгээд бүрхэг 
өдөр ба, үүлний хийгээд хав харанхуй өдөр ба 16 Бүрээний өдөр хийгээд 
хүрээлсэн балгадын тус ба өндөр бат гэрүүдийн тус цуугих өдөр болох 
буй. 17 Бас миний хүмүүсийг зовооход тэд нь сохрууд мэт явах буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, тэд нь Жахуагийн тус хилэнцийг үйлдсэн буй. 
Тиймийн тул тэдний цус нь тоос мэт асгагдах бөгөөд тэдний мах нь өтөг 
мэт болох буй. 18 Бас Жахуагийн хилэнгийн өдөр тэдний мөнгө хийгээд 
алт нь тэднийг тонилгон үл чадах буй. Зүгээр түүний атаархлын галаар 
бүхэл газар нь хоосруулагдах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь газарт 
хамаг суугчдыг түргэнээр хоосруулах буй.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Эс таалагдсан улс аа! 2 Тогтоогдсоны бүтээгдэхээс урьд таны өдрийн 
хэв мэт өнгөрөхөөс урьд, Жахуагийн халуун хилэнгийн танд хүрэхээс 
урьд, Жахуагийн хилэнгийн өдрийн танд хүрэхээс урьд чуулж хурагтун! 3 
Газрын хамаг номхонууд аа! Жахуаг бэдрэгтүн! Түүний шүүвэр бүтээгчид 
ээ! Зөвийг бэдрэн номнолыг бэдрэгтүн! Тийн бөгөөс эл та бээр 
Жахуагийн хилэнгийн өдөр нуугдах болуузай. 4 Үнэхээр Хэзэ нь орхигдох 
бөгөөд Ашхилун нь хоосон болох буй. Ашдад нь өдөр дөлийн цагт 
үлдэгдэх бөгөөд Икрун нь үндсээр гаргагдах буй. 5 Далайн захад суугч 
Киритийн улсад зовлон ирэх буй. Билистийн улсын Ханаван газар аа! 
Жахуагийн зарлиг нь чиний тус ийн; Би чамайг эвдэж чиний дотор 
суугчийг үл үлдээх буй хэмээлээ. 6 Бас далайн зах нь малчдын буудал 
болон хонины хүрээ болох буй. 7 Бас далайн зах нь Иудегийн гэрээс 
үлдэгсдний тул болох бөгөөд тэнд тэд нь сүргээ сахин үдшийн цагт 
Ашхилуны гэрүүдийн дотор хэвтэх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэдний 
Жахуа бурхан нь тэднийг зулгааж, тэдний олз бологсодыг буцаах буй. 8 
Би Муабын доромжлол хийгээд Аммоны хөвгүүдийн хараалыг сонссон 
буй. Тэд нь түүгээр миний улсыг доромжлон, тэдний захын тус биеэ 
ихтгэсэн буй. 9 Тиймийн тул чуулгадын Жауха болон Израйлын бурхан нь 
ийн; Би амьд бөгөөд Муаб нь Содом мэт болох бөгөөд Аммонтон нь 
Хумуг мэт болох буй. Тэд нь өргөстийн тул орхигдсон газар болон давсыг 
малтах газар ба мөнх хоосруулга болох буй. Тийн бөгөөд миний үлдсэн 
улс нь тэднийг тонох бөгөөд миний улсын үлдээл нь тэднийг эзлэх буй 
хэмээн зарлиглана. 10 Энэ нь тэдний оморхогийн тул тэдэнтэй учралдах 



хэмээвээс, тэдний чуулгадын Жахуагийн улсыг доромжилон тэдний тус 
биеэ ихэтгэсний тул болой. 11 Жахуа нь тэдний тус аймшигтай болон 
дэлхийн хамаг бурхдыг өлсгөх буй. Тийн бөгөөд хамаг арлуудын улс нь 
өөр өөрийн газар түүнд өргөх буй. 12 Бас Кусын улс аа! Та миний 
сэлмээр алагдах буй. 13 Бас тэр нь мутраа хойт зүгт сунган Ашурыг 
эвдрүүлэн, Нинивийг хоосон газар болгон говь мэт хуурай газар болгох 
буй. 14 Тийн бөгөөд сүргүүд хийгээд хээрийн хамаг ангууд нь түүний 
дотор хэвтэх буй. Бас хотон шувуу хийгээд заргаа нь түүний үүдний 
анигийн дээр орших бөгөөд тэдний дуу нь цонхны дотор сонсдох ба хүрээ 
нь хоосон болох буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь түүний зорсон хуш 
модны үйлдвэрийг нүцгэн болгох буй. 15 Би буй бөгөөд надаас бус үгүй 
хэмээн зүрхэндээ өгүүлэн жаргалтайгаар хийгээд найдамжтаар суусан 
балгас нь энэ буй. Тэр нь ямраар хоосорсон буй. Тэр нь ангууд хэвтэх 
газар болов. Аливаа алсдагч нь элэглэн гараа даллах буй.  

Гуравдугаар бүлэг.  

1 Сүрхий хийгээд бузар ба дээрэмлэгч балгасд зовлон ирэх больюу. 2 
Тэр нь дууг эс сурсан буй. Тэр нь Жахуад эс найдан өөрийн бурханд эс 
шатардсан буй. 3 Түүний дотор агчтэргүүлэгчид нь урхирагч арслан мэт 
бөгөөд түүний шүүгчид нь үдшийн чононууд мэт буй. Тэд нь өглөө болтол 
юуг ч үл үлдээдэг. 4 Түүний форофид нар нь хөнгөн болон хуурмагч улс 
болов. Түүний лам нар нь сүмийг бузарлан, тогтоолыг хазгай болгосон 
буй. 5 Зүгээр Жахуа нь түүний дотор зөвт буй. Тэр нь бурууг үл үйлдэнэ. 
Тэр нь өглөө бүрт өөрийн зөвийг илэрхий болгон үл зогсоно. Тийн боловч 
хилэнцэт нь ичгүүрийг үл мэднэ. 6 Би улсуудыг тасалсан буй. Тэдний 
асрууд нь эвдрүүлэгдсэн буй. Миний тэдний зээлүүдийг хоосон 
болгосноор хэн ч үл явна. Тэдний балгадын эвдэрсний тул нэгэн ч хүн 
нэгэн ч суугчгүй болой. 7 Тийнхүү би ийн; Чи надаас байх буй за. Чи 
сурах буй за. Тийн агсан болбоос тэдний суусан орон нь эс эвдрүүлэгдэх 
бөлгөө. Харин би тэднийг төдий чинээ сургавч тэд нь үйлсээ муу 
болгохуйяа шамдсан буй. 8 Тийнхүү миний олзыг авахын тул босох өдөр 
болтол намайг хүлээгтүн! Тэр юуны тул хэмээвээс, би улсуудыг цуглуулж 
эзэлгүүрнийг хурааж, тэдний дээр миний уурлалыг миний халуун хилэнг 
гаргахыг шийдсэн буй. Тийн бөгөөд бүхэл дэлхий нь миний атаархлын 
галаар идэгдэх буй. 9 Тэр цагт би улсуудад ариун хэлийг буцаах буй. 
Тийн бөгөөд тэд бүгдээр Жахуаг дуудан, түүнд нэг санаагаар зарагдах 
буй. 10 Миний тархаагдагсдын дотор агчид болон надад залбирагчид нь 
Кусын морьдын цаад этгээдээс миний өргөлийг авчрах буй. 11 Тэр цагт 
чи миний тус буруугаар үйлдсэн хамаг үйлсийн тул үл ичих буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэр цагт би чиний оморхгоор жаргагчдыг чиний дотроос 



хагацуулах, тийн бөгөөд чи түүнээс хойшоо миний ариун уулны дээр биеэ 
ихэмсэг үл болгох буй. 12 Бас би чиний дотор номхон хийгээд үгээгүү 
улсыг үлдээх, тэд нь Жахуагийн нэрэнд найдах буй. 13 Израйлаас 
үлдэгсэд нь хилэнцийг үл үйлдэн, хуурмагийг ч үл өгүүлэх буй. Бас 
тэднйи амны дотор мэхт хэл нь үл олдох буй. Харин тэд нь идэж хэвтэх 
бөгөөд тэднийг хэн ч үл айлгах буй хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 14 
Шиунагийн охин оо! Эгшиглэн үйлд. Израйл аа! Цэнгэлдэн үйлд. 
Иерусалимын охин оо! Хамаг зүрхээрээ жарган баясан үйлд. 15 Жахуа нь 
чиний заргуудыг хагацуулан, чиний дайсныг буцаасан буй. Израйлын 
Жахуа хаан нь чиний дотор буй. Үүнээс хойш чи мууг үл үзэх буй. 16 Тэр 
цагт Иерусалимд ийн; Бүү айтугай! Шиунад ийн; Чиний гар нь сул үл 
болох болтугай! 17 Чиний дотор агч чиний Жахуа бурхан нь аугаа хүчит 
мөн. Тэр нь чамайг авран, чиний учир баясгалангаар баясан, өөрийн 
янаглалаар амран, чиний учир баясгалангаар чиний учир эгшгээр 
цэнгэлдэх буй 18 хэмээн өгүүлэгдэх буй. Чиний дотроос агчид бөгөөтөл 
ариун хурлын учир зовогчдыг би хураах буй. Тэдэнд түүний ичгүүр нь 
ачаа мэт бөлгөө. 19 Мана. Тэр цагт би чамайг хамаг зовогчдыг зовоон 
доголонг авран, гаргагдсаныг цуглуулан, тэдний ичгүүрнийг эдэлсэн 
хамаг газарт тэдний магтаал хийгээд алдар болгох буй. 20 Тэр цагт 
хэмээвээс, миний таныг цуглуулах цагт би таныг буцаах буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, би таны олз бологсдыг таны нүддийн өмнө буцаахадаа; 
Дэлхийн хамаг улсын дотор таныг алдарт хийгээд магтаалт болгох буй 
хэмээн Жахуа нь зарлиглана. Зибэниэ хэмээгч форофидын ном төгсөв.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Дариус хааны хоёрдугаар жилийн зургадугаар сарын нэгдүгээр өдөр 
Жахуагийн Хагна форофидоороо Иудейгийн мужийн түшмэл болсон 
Шилтианы Ируфибим хөвгүүдэд хийгээд тэргүүн лам болсон Зуждахын 
Зушуа хөвгүүдэд зарлиг болсон нь ийн; 2 Чуулгадын Жахуагийн зарлиг 
болсон нь ийн; цаг хэмээвээс, Жахуагийн гэрийг үдэх цаг нь ирэх өдий 
хэмээн энэ улс нь өгүүлнэ. 3 Зүгээр Жахуагийн зарлиг нь Хагна 
форофидоор ийн; 4 Улс аа! Таны өөрийн бүтээлгэсэн гэрүүдэд суух цаг 
нь болсон боловч энэ гэр нь хоосноор байх буюу. 5 Тиймийн тул эдүгээ 
Жахуа нь ийн; Өөрийн явдлыг санагтун! хэмээн зарлиг болно. 6 Та ихийг 
цацсан боловч багаханыг авдаг, та идэвч үл цаддаг. Та уувч ундаагаар 
үл хангагддаг. Та хувцсаа өмсөвч үл дулаацдаг. Бас хөлсийг олзлогч нь 
нүхт уутанд оруулахын тул хөлсийг олзолдог. 7 Чуулгадын Жахуа нь ийн; 
Өөрийн явдлыг санагтун! 8 Ууланд одож, модыг авчраад тэр гэрийг 
үдэгтүн! Тийн бөгөөд би түүнийг таалан алдаршуулагдах буй хэмээн 



Жахуа нь зарлиглана. 9 Та ихийг хүлээвч Мана. багахан нь ирдэг. Бас 
таны гэртээ авчирсанд би түүнийг үлээсэн буй. уны тул буюу хэмээвээс, 
миний хоосноор байгч гэрийн тул болой. Тийн атал та өөр өөрийн гэрт 
хүлээдэг. 10 Тиймийн тул огторгуй нь таны дээр сүүврийг үл оруулдаг 
бөгөөд газар нь танд жимсийг үл гаргадаг. 11 Би газарт хийгээд ууланд 
ба, тарианд хийгээд үзмийн ундаанд ба, тосоор хийгээд газрын аливаа 
ургуулдагт ба, хүнд хийгээд малд ба, аливаа гарын хөдөлмөрт зудыг 
хүргэсэн буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 12 Тийн бөгөөд 
Шиналтаны Зирубабил хөвгүүн хийгээд тэргүүн лам болсон Зуждахын 
Зирубибан хөвгүүн ба, сэрүүн лам болсон Зуждахын Жахуа хөвгүүн ба 
хамаг үлдсэн улс нь өөрийн Жахуа бурхны дуу хийгээд өөрийн Жахуа 
бурхны илгээсэн Хикиэ форофидын үгсийг сонсоод Жахуагаас айв. 13 
Тийн болсонд Жахуагийн Хикиэ элч нь Жахуагийн илгээснээр улсад ийн 
өгүүлрүүн; Би тантай буй хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 14 Бас Жахуа 
Иудегийн мужийн түшмэл болсон Шиалтанын Зирубабил хөвгүүний 
сэтгэл хийгээд тэргүүн лам болсон Зуждахын Зишуа хөвгүүний сэтгэл 
хийгээд тэргүүн лам болсон Зужидахын Зишуа хөвгүүний сэтгэл ба хамаг 
үлдсэн улсын сэтгэлийг сэрүүлэв. 15 Тийнхүү тэдгээр нь Дариус хааны 
хоёрдугаар жилийн зургадугаар сарын хорин дөрөвдүгээр өдөр чуулганы 
Жахуа бурхны гэрт ирээд хөдөлдөг.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Бас долдугаар сарын хорин нэгдүгээр өдөр Хагна форофидоор 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 2Иудейгийн мужийн түшмэл болсон 
Шиалиалын Зирубабил хөвгүүнд хийгээд тэргүүн лам болсон Зуждахын 
Зишуа хөвгүүнд ба, үлдсэн улсад ийн өгүүл. 3 Энэ гэрийн анхны цог 
жавхланг үзэгсэдээс таны дотор хэн үлдсэн буюу. Та эдүгээ үүнийг хэр 
үзэв үү? Энэ гэр нь таны үзэхэд түүнээс юу ч бус мэт биш үү? 4 Тийн 
боловч Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Зифибил аа! Бат болготугай! 
Тэргүүн лам болсон Зуждахын Зишуа аа! Бат болготугай! Газрын хамаг 
улсаа! Бат болгоод хөдлөгтүн! Тэр юуны тул хэмээвээс, би тантай буй 
хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 5 Таны Египетээс гарсан цагт 
мэт танд тогтоосон зарлигаар миний тодотгол нь тантай буй болой. Бүү 
айгтун! 6 Бас чуулгадын Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Нэг өчүүхэн 
цаг болоход би огторгуй хийгээд дэлхий ба далай хийгээд хуурай газрыг 
бол ихдэн хөдөлгөн хамаг улсуудыг ч хөдөлгөх буй. 7 Тийн бөгөөд хамаг 
улсуудын хүссэн нь ирэх буй. Бас би өөрийн цог жавхлангаар энэ гэрийг 
дүүргэх буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 8 Мөнгө нь миний 
хийгээд алт нь миний буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 9 Энэ 
эцэсдэхь гэрийн цог жавхлан нь эхнээсээ их болох хэмээн чуулгадын 



Жахуа нь зарлиглана. Бас энэ оронд би амарыг өгөх буй хэмээн 
чуулгадын Жахуа зарлиглана. 10 Бас Дариус хааны хоёрдугаар жилийн 
есдүгээр сарын хорин дөрөвдүгээр өдөр Хагна форофидоор Жахуа нь 
зарлиг болов хэмээвээс, 11 чуулгадын Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; 
Мана. Нэрээс тогтоолын учир ийн асуугтун! 12 Хэрвээ аль хүн нь 
хормойгоороо ариун махыг өргөж, хормойгоороо талханд эсвэл шөлөнд, 
эсвэл үзмийн ундаанд эсвэл тосонд эсвэл аливаа идээнд хүрвээс эл, тэд 
нь ариун болох буюу хэмээн асуусанд лам нар нь үгүй хэмээн хариу 
өгүүлэв. 13 Бас Хагна нь өгүүлрүүн; Хэрвээ аль хэн нь өгсөн биеэ бузар 
болгоод эдүүд хүргэвээс эл, тэд нь бузар болох уу хэмээн асуусанд лам 
нар нь бузар хэмээн хариу өгүүлнэ. 14 Тийн бөгөөд Хагна нь хариу 
өгүүлрүүн; Тэр мэтээр энэ улс хийгээд энэ ард ба тэдний гарын аливаа 
үйлдсэн үйлд хийгээд тэдний аливаа өргөсөн нь миний өмнө бузар болой 
хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 15 Тиймийн тул эдүгээ өдрөөс урьд 
Жахуагийн сүмд нэг чуулганы бус чуулгадын дээр тавигдахаас урьд юу 
болсныг санагтун! хэмээвээс, 16 аль хэний хорин хэмжүүрийн овоонд 
ирсэн, тэд аравны төдий олдов. Аль хэний тавин хэмжүүрийг үзмийн 
шахах саванд ирсэн, тэнд хорьны төдий олдов. 17 Би таны гарын хамаг 
үйлдсэнд гангаар хийгээд хорт сүүдрээр ба, мөндөрөөр таныг зовоосон 
буй. Тийн боловч та над эс буцсан буй хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 18 
Тиймийн тул санаж эдүгээ өдрөөс урьд хэмээвээс есдүгээр сарын хорин 
дөрөвдүгээр өдрөөс хийгээд Жахуагийн сүмийн суурьлагдсан өдрөөс 
үүнийг санагтун! 19 Эдүгээ болтол хадгалагдан гэрүүдэд хөрөнгө буй 
буюу. Эдүгээ болтол үзмийн болон тошлогийн ба анарын хийгээд тосны 
модод нь жимсийг эс гаргасан буй. Эдүгээ өдрөөс би таны адислах буй. 
20 Бас тэр сарын хорин дөрөвдүгээр өдөр Жахуагий Хикиэд зарлиг 
болсон нь ийн; 21 Чи Иудейгийн мужийн түшмэд болсон Зирубабилд ийн 
өгүүл; Би огторгуй хийгээд дэлхийн хөдөлгөн 22 эзэлгүүрдийн ширээдийг 
хөмрүүлэн, улсуудын хүчит эзэлгүүрдийг хоосруулах буй. Бас би тэргэс 
хийгээд тэдний дээр суугчидыг хөмрүүлэх, тийнхүү морьд хийгээд 
тэднийг унагчдын тус бүр өөрийн ах дүүгийн илдээр унагаагдах буй. 23 
Бас Жахуагийн зарлиг нь ийн; Тэр цагт миний Шиалтиалын Зирубабил 
хөвгүүн боол оо! Би чамайг аваад тамга мэт болгох буй хэмээн чуулгадын 
Жахуа нь зарлиглана. Тэр юуны тул хэмээвээс, би чамайг сонгосон буй 
хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Дариус хааны хоёрдугаар жилийн наймдугаар сард Индийн 
Бирихиагийн хөвгүүний Зихириа форофид хөвгүүнд Жахуагийн зарлиг 



болсон нь ийн; 2 Жахуа нь таны эцэг нарын тус машид хилэгнэсэн буй. 3 
Тиймийн тул тэдэнд ийчун өгүүл. Чуулгадын Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Над буцагтун! хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. Тийн бөгөөд 
би танд буцах буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 4 Өөрийн эцэг 
нартай адил бүү бологтун! Тэдэнд урьд форофид нар нь ийн; өөрийн муу 
явдлаас хийгээд муу үйлсээс буцагтун! хэмээн чуулгадын Жахуа нь 
зарлигласан буй хэмээн дуудсан боловч тэд нь эс чагнан, намайг эс 
сонссон буй хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 5 Таны эцэг нар нь хаана 
буюу. Бас форофид нар нь хэзээ ч амьдаар байдаг буюу. 6 Харин миний 
форофид боолууддаа захисан зарлиг хийгээд тогтоол нь таны эцэгт эс 
гүйцсэн буюу, бас тэдгээр нь буцаж бидний замын тул хийгээд бидний 
үйлсийн тул Жахуа нь бидэнд гэр үйлдэх санасан мэт түүнчлэн бидэнд 
үйлдэв хэмээн өгүүлсэн биш үү? хэмээлээ. 7 Бас Дариусын хоёрдугаар 
жилийн Шифад гэгч арван нэгдүгээр сарын хорин дөрөвдүгээр өдөр 
Индийн Бирихиа хөвгүүний Зихириа хөвгүүнд Жахуагийн зарлиг болов. 8 
Тэр хэмээвээс ийн; миний шөнөөр ширтэхэд Мана. Жилхад байгч Мирта 
хэмээгч моддын дотор Ярта морийг унагч нэг хүн бөлгөө. Бас түүний 
хойно хийгээд Ярта хийгээд Цохор ба Цанаг морьд буй бөлгөө 9 хэмээн 
үзээд би ийн; Миний эзээн! Эд нь юу буюу хэмээн өгүүлсэнд надтай 
өгүүлэлцэгч анхил нь ийн; Би эдний юу буйг чамд үзүүлвээс хэмээн 
өгүүлэв. 10 Тийн Мирта моддын дотор зогсон агч хүн нь ийн өгүүлрүүн; 
Эд нь дэлхийг алстан нааш цааш явахын тул Жахуагийн илгээсэн буй 11 
хэмээн өгүүлсэнд тэд нь Мирта моддын дотор байгч Жахуагийн анхилд 
хариу өгүүлрүүн; Бидний дэлхийг алстан нааш цааш явсанд Мана. бүхэл 
дэлхий нь амраар байн амой, хэмээн өгүүлэв. 12 Тийн бөгөөд Жахуагийн 
анхил нь айлтгаруун; Аяа, чуулгадын Жахуа аа! Чи далан жилийн 
туршаар Иерусалим хийгээд Иудегийн балгасын тус хилэгнэсэн бөгөөтөл 
хэзээ болтол тэднийг үл нигүүлсэх буй 13 хэмээн айлтгасанд Жахуа нь 
надтай өгүүлэлцэгч анхилтай сайн үгсээр хийгээд оморхог үгсээр хариу 
зарлиг болов. 14 Тийн бөгөөд надтай өгүүлэлцэгч анхил нь над 
өгүүлрүүн; Чи дуудан ийн өгүүл. Чуулгадын Жахуагийн зарлиг болсон нь 
ийн; Би Иерусалимын учир хийгээд Шиунагийн учир ихэд атаархан 15 
амарханаар агч улсуудад ихэд хилэглэн амой. Тэр юуны тул хэмээвээс, 
би нэг багаханаар хилэгнэсэн бөгөөд тэд нь зовлонг ихэтгэсэн буй. 16 
Тиймийн тул Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Би нигүүлсэхээр 
Иерусалимд буцсан буй. Тийн миний гэр нь түүний дотор үүдэгдэх 
бөгөөд, Иерусалимын дээр нэг хэмжих аргамж нь татагдах буй хэмээн 
чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 17 Бас дуудан ийн өгүүл. Чуулгадын 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Миний балгад нь сайнаар уужим болох 
бөгөөд Жахуа нь Шиунаг дахин амаруулан. Иерусалимыг дахин сонсох 
буй хэмээн зарлиг болов. 18 Тийн бөгөөд би нүдээрээ ширтэн дөрвөн 



эврийг үзээд 19 надтай өгүүлэлцэгч анхилд ийн; Эд нь юу буюу хэмээн 
өгүүлсэнд тэр нь хариу өгүүлрүүн; Эд нь Иудей хийгээд Израйл ба 
Иерусалимыг тараасан эврүүд буй хэмээн өгүүлэв. 20 Бас Жахуа над 
дөрвөн уран хүнийг үзүүлэв. 21 Тийнхүү би айлтгаруун; Эд нь юуг 
үйлдэхийн тул ирсэн буюу хэмээн айлтгасанд тэр нь зарлиг болруун; Тэд 
нь Иудейгийг тараасан эврүүд буй. Тэдний учир хэн ч толгойгоо эс 
өргөдөг бөлгөө. Зүгээр эд нь тэднийг айлгаж, Иерусалимыг тараахын тул 
түүний тус эврүүдээ өргөгч, улсуудын эврүүдийг үйлдэхийн тул ирсэн буй 
хэмээн зарлиг болов.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Бас би нүдээрээ ширтэхдээ Мана, хэмжих аргамжийг гартаа баригч 
хүнийг үзэв. 2 Тийн бөгөөд би өгүүлрүүн; Чи хаана одно хэмээн өгүүлсэнд 
тэр нь над ийн Иерусалимыг хэмжиж түүний өргөний хэдэн чинээ буй 
бөгөөд уртын хэмжээ хэдэн чинээ буйг үзэхийн тул одно хэмээн өгүүлэв. 
3 Тийн бөгөөд надтай. өгүүлэлцэгч анхилын цааш одсонд бус нэг анхил 
нь түүнийг угтахын тул одоод, түүнд ийн өгүүлэв. 4 Гүйгээд тэр залуу 
хүнд ийн өгүүл. Иерусалим нь маш олон хүн хийгээд малт болоод, 
хэрэмгүй хотууд мэт нутаглагдах буй. 5 Тийнхүү би түүнийг тойруулан гал 
хэрэм болон түүний дотор цог жавхлан болох хэмээн Жахуа нь 
зарлиглана. 6 Аяа, аяа хойд газраас зайлан үйлд хэмээн Жахуа нь 
зарлиглана. Тэр юуны тул хэмээвээс, би таныг огторгуйн дөрвөн салхины 
тийш тараасан буй. 7 Бабилоны охины тэнд суугч Шиуна аа! Өөрөө 
тонилгон үйлд хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 8 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
цог жавхлант болсны хойно тэр нь чамайг тоносон улсад намайг илгээсэн 
буй. Бас чамайг хөдөлгөгч нь өөрийн нүдний цөцгийг хөдөлгөнө хэмээн 
чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 9 Мана, би тэдгээрийн дээр мутраа 
сунгах буй. Тийн бөгөөд тэдгээр нь өөрийн боолуудад олз болох буй. Бас 
чуулгадын Жахуагийн намайг илгээснийг та мэдэх буй. 10 Шиунагийн 
охин оо! Цэнгэлдэн баясан үйлд. Тэр юуны тул хэмээвээс, Мана. би 
ирээд чиний дотор нутаглах буй хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 11 Тийн 
бөгөөд тэр цагт олон улсууд нь Жахуад нийлүүлэгдэн миний улс болох 
буй. Бас би чиний дотор нутаглах буй. Тийн чуулгадын Жахуагийн намайг 
чамд илгээсэнийг чи мэдэх буй. 12 Бас Жахуа нь өөрийн өмч болсон 
Иудегийн ариун орны дотор эзлэн, Иерусалим дахин сонгох буй. 13 
Хамаг махбод оо! Жахуагийн өмнө дуугуй байгтун! Тэр юуны тул 
хэмээвээс, тэр нь өөрийн ариун орноос боссон буй.  

Гуравдугаар бүлэг  



1 Бас тэр нь Жахуагийн анхилын өмнө байгч Зишуа тэргүүлэгч лам 
хийгээд түүний тус эсэргүүцэхийн тул түүний баруун гарт байгч Сатанаг 
над үзүүлэв. 2 Тийн бөгөөд Жахуагийн анхил нь Сатанад өгүүлрүүн; 
Сатана аа! Жахуа нь чамайг болтугай! Бас Иерусалимыг сонгосон Жахуа 
нь чамайг зэмлэх болтугай! Энэ нь галаас тонилгогдсон цуцал бус буюу 
хэмээн өгүүлэв. 3 Зишуа нь хирт хувцсыг өмссөнөөр анхилын өмнө 
байсан бөлгөө. 4 Тийн бөгөөд тэр нь түүний өмнө байгчидад өгүүлрүүн; 
Түүнээс хирт хувцдыг авагтун! хэмээн өгүүлэв. Бас тэр нь түүнд 
өгүүлрүүн; Мана. би чиний нүглийг чамаас өнгөрүүлээд чамд сайхан 
хувцсыг өмсгөх буй. 5 Бас тэр нь өгүүлрүүн; Түүний толгойн дээр нэг 
ариун титимыг тавьтугай! хэмээн өгүүлсэнд тэдгээр нь түүний толгойн 
дээр нэг ариун титимыг тавиад түүнд хувцсыг өмсгөв. Тэнд Жахуагийн 
анхил нь байлаа. 6 Бас Жахуагийн анхил нь Зишуа захируун; 7 
Чуулгадын Жахуагийн зарлиг нь ийн; Хэрвээ чи миний замаар яван 
миний сахиулсаныг сахих бөгөөс эл, чи миний гэрийг шүүж, миний 
хүрээнүүдийг сахих буй. Бас би чиний ойр байгчидын дотор чамд явах 
ороныг өгөх буй. 8 Зишуа тэргүүн лам аа! Чи хийгээд чиний дэргэд байгч 
нөхөд нь сонсогтун! Тэд нь гайхамшигт улс мөн. Мана, би Хшигүү хэмээгч 
боолоо ирүүлэх буй. 9 Мана, Зишуагийн өмнө миний тавьсан чулуу буй. 
Нэг чулуунд долоон нүд болох буй. Мана. Би түүний сийлснийг сийлэн. 
Энэ газрын нүглийг нэг өдөр аваачих буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь 
зарлиглана. 10 Тэр цагт таны тус бүр нь өөрийн үзмийн модны доор 
хийгээд өөрийн тошлогийн модны доор айлаа дуудах буй хэмээн 
чуулгадын Жахуа нь зарлиглана.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Бас надтай өгүүлэлцэгч анхил нь над буцаад хүний нойроос 
сэрүүлэгдэх мэт намайг сэрүүлээд над ийн; 2 Чи юуг үзнэ хэмээн 
өгүүлсэнд би өгүүлрүүн; Миний ширтэхэд Мана, нэг цул алтан гэрэвчийн 
суурь хийгээд түүний дээр нэг сав ба, долоон гэрэвч хийгээд долоон 
гэрэвчийн тул тэдний дээр долоон лонх буй. 3 Бас түүний дэргэд хоёр 
тост мод хэмээвээс нэг нь савын баруун этгээдэд буй бөгөөд нөгөө нь 
зүүн этгээдэд буй хэмээн үзэв 4 хэмээн өгүүлээд бас би надтай 
өгүүлэлцэгч анхилд өгүүлрүүн; Миний эзээн! Эд нь юу буюу 5 хэмээн 
өгүүлсэнд надтай өгүүлэлцэгч анхил нь над ийн; Чи эдний ююу ахуйг үл 
мэднэ үү? хэмээн өгүүлсэнд би ийн; Миний эзээн! Би үл мэднэ хэмээн 
өгүүлэв. 6 Тийн тэр нь над хариу өгүүлрүүн; Жахуагийн Зирубабилд 
зарлиг болсон нь ийн; чадлаар бус хийгээд хүчээр ч бус, харин миний 
тодотголоор хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 7 Нэг уул аа! Чи юу 
буюу. Чи Зирубабилын өмнө тал болох буй. Бас тэр нь тэргүүний чулууг 



өргөж, түүнд хайр, хайр хэмээн дуудах болъюу хэмээн өгүүлэв. 8 Бас 
Жахуагийн зарлиг нь над ийн; 9 Зирубабилын гар нь энэ гэрийг 
суурьлуулаад, түүний гар ч түүнийг дуусгах буй. Бас Жахуагийн намайг 
танд илгээснийг та мэдэх буй. 10 Бага юмын өдрийг хэн хөнгөлсөн буюу. 
Тэдгээр нь баясаж, Зирубабилын гарт хэмжүүрийг үзэх буй. Эд долоо 
хэмээвээс, Жахуагийн бүхэл дэлхийг алстаж нааш цааш явагч нүдэд буй 
хэмээн өгүүлэв. 11 Бас би түүнд өгүүлрүүн; Гэрэвчийн суурины баруун 
этгээдэд хийгээд зүүн этгээдэд агч хоёр тост мод нь юу буюу 12 хэмээн 
өгүүлээд бас би өгүүлрүүн; Биеэсээ хоёр алтан лонхоор тосыг гаргагч 
тост модны хоёр гишүүн нь юу буюу 13 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь хариу 
өгүүлрүүн; Чи эдний юу буй үл мэднэ үү? хэмээсэнд би миний эзээн! Би 
үл мэднэ, хэмээн өгүүлэв. 14 Тийн тэр нь өгүүлрүүн; Эд нь бүхэл дэлхийн 
эзний өмнө байгч хоёр тослогдсон буй хэмээн өгүүлэв.  

Тавдугаар бүлэг  

1 Тийн бөгөөд би нүдээрээ дахин ширтэхдээ нэг нисэгч номыг үзэв. 2 
Тийн тэр нь над өгүүлрүүн; Чи юуг үзнэ хэмээн өгүүлсэнд би ийн; Би нэг 
нисэгч номыг үзнэ. Түүний урт нь хорин тохой хийгээд өргөн нь арван 
тохой буй. 3 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь над өгүүлрүүн; Энэ нь бүхэл 
дэлхийн нүүрийн дээр гарсан хараал болой. Түүгээр аливаа хулгайч нь 
надаас хоосруулагдах бөгөөд аливаа тангараглагч нь надаас 
хоосруулагдах буй. 4 Чуулгадын Жахуагийн зарлиг нь ийн; Би түүнийг 
гаргасан буй. Бас тэр нь хулгайчийн гэрт хийгээд миний нэрээр худлаар 
тангараглагчийн гэрт ороод түүний гэрийн дотор байж түүнийг мод 
хийгээд чулуудыг сэлтээр хоосруулах буй хэмээн өгүүлэв. 5 Тийн бөгөөд 
надтай өгүүлэлцэгч анхил нь гараад над өгүүлрүүн нүдээрээ ширтэн. Энэ 
гарагчийн юу буйг үз хэмээн өгүүлсэнд би энэ нь юу буюу хэмээн өгүүлэв. 
6 Тэр нь өгүүлрүүн; Энэ гарсан нь нэг Ифа хэмжүүр буй. Тэдний ёс нь 
бүхэл газарт энэ мэт буй хэмээн өгүүлэв. 7 Бас Мана, нэг далантаны 
төдий дуулга өргөгдөв. Бас нэг эхнэр нь Ифа хэмжүүрийн дотор суун 
авай. 8 Тийнхүү хүү тэр нь өгүүлрүүн; Энэ нь хилэнц буй хэмээн өгүүлээд 
түүнийг Ифагийн дотор хаяад дуулганы чулуудыг амсарын дээр хаяв. 9 
Тийн бөгөөд би нүдээрээ ширтэхдээ Мана, хоёр эхнэрийн гарсаныг үзэв. 
Тэд нь тогоруу мэт жигүүр агсан бөгөөд, тэдний жигшүүрийн дотор салхи 
бөлгөө. Бас тэд нь Ифаг огторгуй дэлхий хоёрын хооронд өргөв. 10 Тийн 
бөгөөд би надтай өгүүлэлцэгч анхилд ийн; Эд нь Ифаг хааш аваачих 
буюу 11 хэмээн өгүүлсэнд тэр нь ийн; Нэг гэрийг үүдэхийн тул Шинар 
гадарт аваачна Тэнд тэр нь тогтоогдон өөрийн суурины дээр тавигдах буй 
хэмээн өгүүлэв.  

Зургадугаар бүлэг  



1 Бас би нүдээрээ дахин ширтэхдээ Мана, хоёр уулны хооронд дөрвөн 
тэргийн гарахыг үзэв. Тэд хоёр уул нь зэс уулд бөлгөө. 2 Анхны тэрэг нь 
зээрд морьтон хийгээд хоёрдугаар тэрэг нь хар морьт ба, 3 гуравдугаар 
тэрэг нь цагаан морьт хийгээд дөрөвдүгээр тэрэг нь цоохор морьт бөлгөө. 
4 Тийн бөгөөд би надтай өгүүлэлцэгч анхилд өгүүлрүүн; Миний эзээн! Эд 
нь юу буюу 5 хэмээн өгүүлсэнд анхил нь над хариу өгүүлрүүн; Эд нь 
бүхэл дэлхийн эзний өмнө байснаас гарсан огторгуйн дөрвөн тодотгол 
буй. 6 Тэнд агч хар морьд нь хойд газарт гарсан бөгөөд, цагаан морьд нь 
тэднийг дагаж одно. Цоохор морьд нь өмнөх газарт одно хэмээн өгүүлэв. 
7 Бас хээр морьд нь гараад дэлхийн дээр нааш цааш одохуяа дурт 
бөлгөө. Тийнхүү тэр нь өгүүлрүүн; Дэлхийн дээр нааш цааш одогтун! 
хэмээн өгүүлсэнд тэд нь түүнчлэн одов. 8 Тийн бөгөөд тэр анхил нь 
намайг дуудан өгүүлрүүн; Мана. Хойд газарт орсон нь миний сэтгэлийг 
хойд газарт амаруулав хэмээн өгүүлэв. 9 Бас Жахуагийн над зарлиг 
болсон нь ийн; 10 лз бологсодоос Хилдийн хийгээд Дофиан ба Зидниан 
гэрдэхээс аваад Бабилоноос буцсан. Зибниагийн Зошиа хөвгүүний гэрт 
тэрхүү өдөр ороод 11 Мөнгө хийгээд алтыг аваад, титмүүдийг үйлдээд, 
нэгийг нь тэргүүн лам болсон Зождахын Зишуа хөвгүүний тэргүүний дээр 
тавиад түүнд ийн өгүүл. 12 Чуулгадын Жахуагийн зарлиг блсон нь ийн; 
Мана. Гишүү хэмээгч нэрт хүн амой. Тэр нь өөрийн орноос гарч 
Жахуагийн сүмийг үүдэх буй. 13 Тэр ч Жахуагийн сүмийг үүдэж, цог 
жавхлант болж, өөрийн ширээнд сууж тэргүүлэн, өөрийн ширээний дээр 
лам болох буй. Бас эвийн тогтоол нь тэд хоёрын хооронд болох буй. 14 
Бас Жахуагийн сүмийн дотор дурсгал болохын тул Хлидийд хийгээд 
Добниау ба, Зидниад хийгээд Зибниагийн Эдин хөвгүүнд нэг нэг титим 
болох болъюу. 15 Бас хол агчид нь Жахуагийн сүмийг үүдэхийн тул ирэх 
буй. Тийнхүү та чуулгадын Жахуагийн намайг танд илгээснийг мэдэх буй. 
Хэрвээ та өөрийн Жахуа бурхны дууг сонсох бөгөөс эл, энэ нь бүтэх буй 
хэмээн өгүүлэв.  

Долдугаар бүлэг  

1 Бас Дэриус хааны дөрөвдүгээр жилийн Хислу хэмээгч есдүгээр сарын 
дөрөвдүгээр өдөр Жахуа нь Зикриад ийн зарлиг болруун; 2 Тэр цагт 
Шириж хийгээд Кэхим Милих нь өөрийн улстай Жахуагийн өмнө 
залбирахын тул бурхны гэрт илгээгдэж 3 Чуулгадын Жахуагийн гэрт агч 
лам нар хийгээд форофид нараас асууж ийн өгүүлрүүн; Би эд олон жилд 
үйлдсэнд мэт тавдугаар сард уйлж цээрлэх буюу хэмээн асуусан бөлгөө. 
4 Тийнхүү чуулгадын Жахуагийн зарлиг нь над ийн; 5 Чи газрын хамаг 
улсад хийгээд лам нарт ийн өгүүл. Та эд далан жилийн туршаар 
тавдугаар хийгээд долдугаар сард цээрлэж цурхирсан цагтаа үнэхээр над 



цээрлэсэн буюу. 6 Бас та идэн уун байсан цагтаа өөрийн тул идэн уун 
байсан бус буюу. 7 Иерусалим хийгээд түүнийг тойрогч балгадын 
амархан болон бүтээмжит болсон бөгөөд өмнө хийгээд талт газрын 
суугчид байсан цагт Жахуагийн анхны форофид нараар дуудсан зарлиг 
нь энэ мэт агсан биш үү? хэмээн өгүүлэв. 8 Бас Жахуа нь Зикриэд зарлиг 
болруун; 9 Чуулгадын Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; Үнэн шүүврээр 
шүүн. Тус бүр нь ах дүүдээ хайр хийгээд өршөөлийг үзүүүлэгтүн! 10 Бас 
бэлэвсэн хийгээд өнчин ба оролт хийгээд үгээгүүнүүдийг үл даран, Тус 
бүр нь ах дүүгийн тус ирээд дахин бүү санаачлагтун! 11 хэмээн 
зарлигласан боловч тэдгээр нь сонсохуяа эс дуршин, явахуяа эс дуршин 
үл сонсохын тул чихээ дүлий болгон. 12 Тогтоол хийгээд чуулгадын 
Жахуагийн тодотголоороо анхны форофид нараар илгээсэн зарлигуудыг 
үл сонсохын тул зүрхээ хатуу чулуу мэт болгов. Тиймийн тул чуулгадын 
Жахуагаас их хилэн болов. 13 Тиймийн тул түүний дуудахад тэд нь эс 
сонссон мэт түүнчлэн тэдний дуудахад би эс сонсов. 14 Харин би тэдний 
эс таньсан хамаг улсын дотор шуурган салхиар мэт тэднийг тараав. Тийн 
тэднээс хойно газрын хоосон болсонд, хэн ч нааш цааш эс явав. Энэ 
мэтээр тэдгээр нь тааламжит газрыг хоосон газар болгов хэмээн 
чуулгадын Жахуа нь зарлиглана.  

Наймдугаар бүлэг  

1 Бас Жахуа нь над зарлиг болруун; 2 Би Шиунагийн учир их атаархалаар 
атаархан түүний учир их хилэнгээр атаархав хэмээн чуулгадын Жахуа нь 
зарлиглана. 3 Жахуа нь ийн; Би Шиунад буцсан буй. Би Иерусалимын 
дотор нутаглах буй. Тийн бөгөөд Иерусалим нь үнэний балгас 
нэрийдэгдэх бөгөөд, чуулгадын Жахуагийн уул нь ариун уул хэмээн 
нэрийдэгдэх буй хэмээн зарлиглана. 4 Бас чуулгадын Жахуа нь ийн; 
Иерусалимын зээлүүдийн дотор өвгөд хийгээд эмгэд суух буй. Тэд нь нэг 
наст болсны тул гартаа таягт болох буй. 5 Бас тэр балгасны зээлүүд нь 
зээлүүдийн дотор наадагч хөвгүүд хийгээд охидоор дүүргэгдэх буй 
хэмээн зарлиглана. 6 Бас чуулгадын Жахуагийн зарлиг нь ийн; Энэ нь 
энэ цагт энэ үлдсэн улсын нүдэнд гайхамшигт бловч минйи нүдэнд 
гайхамшигт болох буюу хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 7 Бас 
чуулгадын Жахуагийн зарлиг нь ийн; Мана. Би өөрийн улсыг зүүн газраас 
хийгээд баруун газраас тонилгон ирүүлэх буй. 8 Тийн бөгөөд тэд нь 
Иерусалимын дотор суун миний улс болох бөгөөд би үнэнээр хийгээд 
зөвөөр тэдний бурхан болох буй хэмээн зарлиглана. 9 Бас чуулгадын 
Жахуагийн зарлиг нь ийн; Сүмийг үүдэхийн тул Жахуагийн гэрийн 
суурьлагдсан цагт агсан форофид нарын амнаас эд үгсийг энэ цагт 
сонсогчид оо! Таны гарууд бат болох болтугай! 10 Тэр юуны тул 



хэмээвээс, энэ цагаас урьд хүнд шангүй агсан бөгөөд малд шангүй 
бөлгөө. Бас зовлонгийн шалтагаар орогчид ба гарагчид ч амаргүй бөлгөө. 
Тэр юуны тул хэмээвээс, би хамаг хүмүүсийг өөр өөрийн тус тавьсан 
бөлгөө. 11 Зүгээр би эдүгээ энэ үлдсэн улсын тул урьд цагт мэт үл болох 
буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 12 Зүгээр хөрөнгө нь үрст 
болох бөгөөд, үзмийн мод нь өөрийн жимсийг гаргах ба газар нь өөрийн 
өсгөбүрийг гаргах бөгөөд огторгуй нь өөрийн сүүдэрийг өгөх буй. Бас би 
энэ үлдсэн улсыг эд хамгуудын эзэд болгох буй. 13 Бас Иудейгийн гэр 
хийгээд Израйлын гэр ээ! Та улсуудын дотор хараал болсон мэт би таныг 
тонилгон, адистид болгох буй. Бүү айгтун! таны гэрүд нь бат болох 
болтугай! 14 Тэр юуны тул хэмээвээс, чуулгадын Жахуагийн зарлиг нь 
ийн; таны эцэг нарын намайг хилэгнүүлсэн цагт би танд мууг үйлдэхээ 
санаад эс гэмшсэн мэт 15 Эдүгээ би Иерусалимд хийгээд Иудейгийн гэрт 
сайныг үйлдэхээ дахин санасан буй. Бүү айгтун! 16 Таны үйлдэх нь ийн, 
хүн бүр бүс хүнд үнэнийг өгүүлэн өөрийн хаалганы дотор үнэнээр хийгээд 
зөвт шүүврээр шүүн. 17 Өөр зуураа зүрхэндээ мууг үл санагалзан 
хуурмаг тангарагийг бүү янаглагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, эд 
хамгуудыг би өшөөлнө хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 18 Чуулгадын 
Жахуагийн зарлиг нь над ийн; 19 Дөрөвдүгээр сарын бацаг хийгээд, 
тавдугаар сарын бацаг ба, долдугаар сарын бацаг хийгээд аравдугаар 
сарын бацаг нь Иудегийн гэрт жаргалан хийгээд баясгалан ба сайн 
найрын цагууд болох буй. Тиймийн тул үнэн хийгээд эвийг янаглагтун! 
хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 20 Бас чуулгадын Жахуагийн 
зарлиг нь ийн; Үүнээс хойш олон улс хийгээд олон балгадад суугчид нь 
ирэх бөгөөд 21 Нэг балгасанд суугчид нь бус балгасанд ирээд, бидэнд 
Жахуагийн хайрыг эрэхийн тул хийгээд чуулгадын Жахуаг бэдрэхийн тул 
одоё. Би ч одолцох буй хэмээн өгүүлэх буй. 22 Бас олон улс хийгээд 
хүчит ард нь Иерусалимд чуулгадын Жахуаг бэдрэхийн тул хийгээд 
Жахуагийн хайрыг эрэхийн тул ирэх буй. 23 Бас чуулгадын Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; тэр цагт хамаг хэлт улсаас арван хүн нь Иудегийн 
хүний хормойноос бариад ийн; бид тантай одолцох буюу. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Жахуагийн тантай ахуйг бид сонсов хэмээн өгүүлэх буй.  

Есдүгээр бүлэг  

1 Жахуагийн форофидлогын зарлиг тийн бөгөөд тэр нь Хэдэрэх хийгээд 
Дамаск газарт тогтох буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуагийн нүд нь хүн 
хийгээд Израйлын хамаг овогуудыг харна. 2 Бас түүнтэй хязгаарт болсон 
Хэмэдэд хийгээд их цэцэн агч Тийрт хийгээд Сайдунд тогтох буй. 3 Тийр 
нь биедээ бат гэрийг үүдээд, мөнгийг тоос мэт хураан, ариун алтыг 
газрын шавар мэт хураасан боловч 4 Мана. Жахуа нь түүнийг гаргаж, 



түүний далд агч хүчийг таслах буй. Тийн тэр нь галаар хоосруулагдах 
буй. 5 Ашкилуун нь үзэж айх буй. Бас Киж нь зовох буй. Ихун ч зовох Тэр 
юуны тул хэмээвээс, түүний найдлага нь ичгүүрт болсон буй. Бас Кижээс 
хаан нь хоосрох бөгөөд Ашкилун нь суугчидгүй болох буй. 6 Бас 
Ашкилунд бус улс нь суух бөгөөд би Филиститэний оморхогийг 
хоосруулах буй. 7 Бас би түүний цусыг түүний амнаас гарган, түүний 
жигшүүртүүдийг түүний шүдний хоорондоос гаргах буй. Тийн бөгөөд тэр 
нь бидний бурхан уйлж, Иудейгийн тэргүүлэгч мэт болох буй. Харин 
Икрун нь Зибэсийн хүн мэт болох буй. 8 Бас би өөрийн гэрийг цэргээр 
хүрээлэх бөгөөд хэн ч үл алстан үл буцах буй. Бас дарагч нь тэднийг 
дахин үл алстах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, би эдүгээ нүдээрээ үзсэн 
буй. 9 Шиунагийн охион! Ихэд жарган үйлд. Иерусалимын охион! 
Цэнгэлдэн үйлд. Чиний хаан нь чамд ирнэ. Тэр нь зөвт хийгээд тонилгогч 
ба номхон хийгээд илжигийг хэмээвээс, илжигний унагыг унан амой. 10 
Бас би Ифриамаас тэргийг таслан, Иерусалимаас морийг таслах буй. Бас 
дайны ном нь таслагдах буй. Тийнхүү тэр нь улсуудад эвийг зарлиг 
болгох бөгөөд түүний эзэлгүр нь талаас далай хүртэл болон мөрнөөс 
дэлхийн хязгаар хүртэл болох больюу. 11 Чиний тул чиний тогтоолын 
цусаар би усгүй нүгэлд хураагдсаныг тавьсан буй. 12 Найдамжит 
хураагдагсад аа! Бат гэрт буцагтун! Би танд хоёр давхараар шанг өгөх 
буй хэмээн эдүгээ өдөр зарлиглана. 13 Тэр юуны тул хэмээвээс, би 
өөрийн тул Иудейг татсан бөгөөд Ифриамаар номыг дүүргэсэн буй. Бас 
Шиуна аа! Би чиний хөвгүүдийг Хэрнэхийн хөвгүүдийн тус босгон. Чамайг 
хүчит хүний илд мэт болгох буй. 14 Бас Жахуа нь тэдний дээр үзэгдэх 
бөгөөд түүний сум нь цахилгаан мэт гарах буй. Жич, Жахуа эзэн нь 
бүрээг татаж өмнөх шуурган салхиар өөд болох буй. 15 Чуулгадын Жахуа 
нь тэднийг халхлах буй. Тийн бөгөөд тэд нь хоосруулан хаясан чулуудаар 
дийлэх буй. Бас тэд нь ууж үзмийн ундаагаар мэт бархиран, савс хийгээд 
тахилын ширээний этгээдийг дүүргэх буй. 16 Бас тэр цагт тэдний Жахуа 
бурхан нь өөрийн улсыг хонь мэт тонилгох бөгөөд тэдний газарт 
титимлэгдсэн тэмдэг нь босгогдох буй. 17 Тэдний бүтээмжлэл хийгээд 
тэдний үзэсгэлэн нь ямар их болов. Тариа нь хөвгүүдийг баясгах бөгөөд, 
үзмийн ундаа нь охидыг баясгах буй.  

Аравдугаар бүлэг  

1 Хойдохь борооны цагт бороог Жахуагаас эрэгтүн! Тийн Жахуа нь 
цахилгааныг гаргаж, танд их бороог өгөн, хүн бүрт хээрийн дээрүүдийг 
өгөх буй. 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, хөргүүд нь дэмийлэлийг өгүүлдэг. 
Бас зөнчид нь худлаар зөнчлөж, хуурмаг зүүдүүдийг өгүүлэн дэмийгээр 
амаруулдаг. Тиймийн тул тэд нь хонидын сүрэг мэт төөрч, хоньчгүйн тул 



зовсон буй. 3 Миний хилэн нь хоньчидын тул халуун болсон бөгөөд, би 
тэхүүдийг сургасан буй. Зүгээр чуулгадын Жахуа нь түүний сүрэг болсон 
Иудейгийн гэрийг өршөөж, тэднийг дайны сайхан морь мэт болгох буй. 4 
Түүнээс өнцгийн чулуу хийгээд түүнээс хадаас ба түүнээс дайны нум 
хийгээд түүнээс аливаа тэргүүлэгч нь хамтаар гарах буй. 5 Бас тэд нь 
газрын шаварыг дайнаар гишгигч хүчит улс мэт болоод дайлалдах буй. 
Тэр юуны тул хэмээвээс, Жахуа нь тэдэнтэй болох буй. Тийн бөгөөд 
морьдыг унагчид нь ичих буй. 6 Бас би Иудегийн гэрийг бататган 
Иосифын гэрийг тонилгон тэдэнд өршөөнгүйт болсны тул тэднийг буцаах 
буй. Тийн бөгөөд тэд нь надаас эс хагацуулагдсан мэт болох буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, би тэдний Жахуа бурхан мөн болоод тэднийг сонсох 
буй. 7 Бас Ифриамтан нь хүчит хүн мэт болоод тэднийг зүрх нь үзмийн 
ундаагаар мэт баясах ба, тэдний хөвгүүд нь үүнийг үзэж, баясах бөгөөд, 
тэдний зүрх ч Жахуагийн учир цэнгэлдэх буй. 8 Би тэдний тул исгэрч 
тэднийг хураах буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, би тэднийг тонилгосон буй. 
Тийн бөгөөд тэд нь урьд үржсэн мэт үржих буй. 9 Тийнхүү миний тэднийг 
улсуудын дотор цацсанаар, тэд нь хол газадаас намайг санах буй. Бас 
тэд нь өөрийн хүүхэдтэй амьд байж буцах буй. 10 Бас би тэднийг Египет 
газраас буцааж Амураас хураагаад Килиадад хийгээд Лабнунгад буцаах 
буй. Тийн болоход тэдэнд зам үл олдох буй. 11 Бас тэр нь зовлонгоор 
далайг өнгөрөн далайн давалгааг цохих буй. Бас мөрний гүн газад нь 
хатах бөгөөд, Ашурын оморхог нь унгаагдах ба, Египетийн очир нь 
хагацуулагдах буй. 12 Би тэднийг Жахуагаар бататгах, тийнхүү тэд нь 
түүний нэрээр явах буй хэмээн Жахуа нь зарлиглана.  

Арван нэгдүгээр бүлэг  

1 Либиунг аа! Өөрийн хаалгадыг нээн үйлд. Тийн бөгөөд гал нь чиний хуш 
мододыг түлэх болтугай! 2 Нарс аа! Бархиран үйлд. Тэр юуны тул 
хэмээвээс, хуш нь унасан бөгөөд сайхнууд нь эвдрүүлэгдсэн буй. 
Башангийн царс модод оо! Бархирагтун! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
хүрээлсэн ой нь цавчигдсан буй. 3 Хоньчидын бархирах дуу буй. Тэр 
юуны тул хэмээвээс, тэдний үзэсгэлэн нь эвдрүүлэгдсэн буй. Залуу 
арслангуудын урхирах дуу буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, Иордоны 
оморхог нь эвдрүүлэгдсэн буй. 4 Миний Жахуа бурхны зарлиг болсон нь 
ийн; Алагдах хоньдыг тэжээн үйлд. 5 Тэдний эзэд нь тэднийг алавч биеэ 
буруугүй болгоно. Бас тэднийг худалдагчид нь ийн; Миний баян болсоны 
тул Жахуа нь магтагдах болтугай! хэмээн өгүүлнэ. Бас тэдний хоньчид нь 
тэднийг эс хайрлана. 6 Тийн атал би ч газарт суугчидийг үүнээс хойш үл 
хайрлах буй. Харин Мана. би хүн бүрийг түүний нөхрийн гарт хийгээд 
түүний хааны гарт тушаан өгөх буй. Тийн тэдний газрыг эвдрүүлэхэд би 



тэдний гараас үл тонилгох буй хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 7 Тийн 
бөгөөд хоньдын зовсоны тул би алагдах хоньдыг тэжээв. Бас би хоёр 
таягийг аваад нэгийг нь үзэсгэлэн хэмээн нэрийдэн нөгөөг нь хүлэгүүд 
хэмээн нэрийдээд хоньдыг тэжээв. 8 Бас би нэг сард гурван хоньчидыг 
аваачив. Би тэднээс жигшсэн бөгөөд тэд ч намайг өшөөлсөн бөлгөө. 9 
Тийн бөгөөд би өгүүлрүүн; Би таныг үл тэжээх буй. Үхэх нь үхэх болтугай! 
Эвдрэх нь эвдрэх болтугай! Бас үлдсэн нь өөр өөрийн махыг идэх 
болтугай! хэмээн өгүүлэв. 10 Тийн бөгөөд миний хамаг улстай 
хэлэлцсэнийг үгүй болгохын тул би үзэсгэлэн хэмээгч таягийг аваад 
хугалав. 11 Тэр таяг нь тэр өдөр хугалагдсан бөгөөд үүнээс намайг 
сонсогч явсан хоньд нь үүнийг Жахуагийн зарлиг мөн хэмээн мэдэв. 12 
Бас би тэдэнд өгүүлрүүн; Хэрвээ та дурт болвоос миний хөлсийг над 
өгөгтүн! Бус бөгөөс эл болигтун! хэмээн миний өгүүлсэнд тэд нь миний 
хөлс болохын тул гучин цэнгэлийн төдий мөнгийг цэнлэв. 13 Тийн бөгөөд 
Жахуа нь над ийн; тэдний намайг үнэлсэн сайхан үнэнийг шавар савыг 
хийгчид хаян үйлд хэмээн зарлиг болсонд би гучин цэнгэлийн мөнгийг 
аваад Жахуагийн гэрт агч шавар савыг хийгчид хаяв. 14 Бас Иудей 
Израйл хоёрын хооронд агч ах дүү нарын ёсыг болиулахын тулд би 
хүлэгүүд хэмээгч нөгөө таягийг хугалав. 15 Бас Жахуа нь над зарлиг 
болруун; Ухаангүй хоньчидыг зэвсэгүүдийг аван үйлд. 16 Тэр юуны тул 
хэмээвээс, Мана. би энэ газарт нэг хоньчиныг босгох буй. Тэр нь 
эвдэрсэнийг үл тоон залуусыг үл бэдрэн, бэртсэнийг үл эдгээн, батаар 
байгчийг үл тэтгэх буй. Харин тэр нь таргануудын махыг идэн, тэдний 
туурайнуудыг эвдэх буй. 17 Хонийг орхигч хэрэггүй хоньчинд зовлон ирэх 
болъюу. Түүний гарт хийгээд баруун нүдэнд сэлэм нь болох буй. Түүний 
гар нь эрхгүй хатах бөгөөд, түүний баруун нүд нь, эрхгүй харанхуй болох 
буй хэмээн зарлиг болов.  

Арван хоёрдугаар бүлэг  

1 Жахуагийн форофидлогийн зарлиг нь ийн; Огторгуйг бүтээгч хийгээд 
дэлхийг суурьлагч ба, хүний дотор агч сүнсийг бүтээгч Жахуа нь 
Израйлын учир ийн зарлиг болруун; 2 Мана. Би Иерусалимыг нь түүнийг 
тойрогч хамаг улсуудад чичрүүлэх аянга мэт болгох бөгөөд Иерусалимыг 
цэргээр хүрээлэх цагт тэр нь Иудейн тул болох буй. 3 Бас тэр цагт би 
Иерусалимыг хамаг улсуудад хүнд чулуу мэт болгох буй. Аль хэн түүнийг 
өргөгч нь ихэд эвдрүүлэгдэх буй. Бас дэлхийн хамаг улсууд нь түүний тус 
халцруулах буй. 4 Жич Жахуа нь зарлиг болруун; тэр цагт би аливаа 
морийг гайхуулж түүнийг унагчийг алдаршуулах буй. Бас би Иудейгийн 
гэрт нүдээрээ ширтэн улсуудын аливаа морийг харанхуй болгох буй. 5 
Тийн бөгөөд Иудегийн тэргүүлэгчид нь зүрхэндээ ийн; Иерусалимд 



суугчид өөрийн чуулгадын Жахуа бурхнаар хүчит болов хэмээн өгүүлэх 
буй. 6 Тэр цагт би Иудегийн тэргүүлэгчдийг түлээний дотор агч галын 
зуух мэт болгон тарианы боолтын дотор агч зул мэт болгох буй. Тийн 
бөгөөд тэд нь хамаг тойрогч улсуудыг баруун хийгээд зүүн этгээдэд 
хоосруулах буй. Тийн Иерусалим нь өөрийн оронд хэмээвээс 
Иерусалимд амарханаар нутаглагдах буй. 7 Бас Давидын гэрийн алдар 
хийгээд Иерусалимл суугчидын алдар нь Иудейн тус ихэмсэг үл болох 
болтугай! хэмээн Жахуа нь анхны цагт мэт Иудейн майхнуудыг тонилгох 
буй. 8 Тэр цагт Жахуа нь Иерусалимд суугчидыг халхлах бөгөөд тэр цагт 
тэдний дотор агч тэнхээгүй нь Давид мэт болох бөгөөд Давидын гэр нь 
бурхан мэт блоон тэдний дэргэд агч Жахуан анхил мэт болох буй. 9 Бас 
тэр цагт би Иерусалимын тус ирсэн хамаг улсуудыг эвдрүүлэхийг бэдрэх 
буй. 10 Бас би Давидын гэрт хийгээд Иеруссалимд суугчидын дээр 
хайрын хийгээд залбиралын сэтгэлийг буулгах буй. Тийн бөгөөд тэдгээр 
нь өөрийн шархдуулсаныг ширтэж, ганцхан хөвгүүний учир цурхиралдах 
мэт түүний учир цурхиралдах буй. Түүний тулд гашуудал нь анхны 
төрөгдсөн хөвгүүний тулд болсон гашуудал мэт болох буй. 11 Тэр цагт 
Иерусалимын дотор аху гашуудал нь Михигтун хэмээгч бэлд 
Хэдэдримуны гашуудал мэт их болох буй. 12 Бас газрын улс нь аймгаар 
тусгаар цурхиралдах гэвэл Давидын гэрийн аймаг нь тусгаар хийгээд 
тэдний гэргэс ч тусгаар, Нэтэнгийн гэрийн аймаг нь тусгаар хийгээд 
тэдний гэргэс ч тусгаар 13 Ливийн гэрийн аймаг нь тусгаар хийгээд 
тэдний гэргэс ч тусгаар, Шимунгийн аймаг нь тусгаар хийгээд тэдний 
гэргэс ч тусгаар хамаг үлдсэн аймгуудаас аймаг бүр тусгаар хийгээд 
тэдний гэргэс ч тусгаар цурхиралдах больюу.  

Арван гуравдугаар бүлэг.  

1 Тэр цагт Давидын гэрийн тул хийгээд Иерусалимд суугчидын тул нэг 
булаг нь нүглийн учир хийгээд бузрын учир нээгдэх буй. 2 Бас чуулгадын 
Жахуагийн зарлиг болсон нь ийн; тэр цагт би хөргүүдийн нэрсийг газраас 
хоосруулах бөгөөд тэд нь дахин үл сануулагдах буй. Бас би зөнчид 
хийгээд бузар тодотголыг газраас гаргах буй. 3 Тийн бөгөөд аль хэний 
форофидлон атал түүний төрсөн эцэг хийгээд эх нь ийн өгүүлэх буй. Чи 
амьдаар үл байх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, чи Жахуагийн нэрээр 
худалаар өгүүлнэ хэмээгээд түүний төрсөн эцэг хийгээд эх нь түүний 
форофидлох цагт түүнийг шархдуулах буй. 4 Бас тэрэнд форофид нар нь 
форофидлох цагтаа, өөр өөрийн үзсэн үзэгдэлээс ичиж, мэхлэхийн тул 
үст дээлийг үл өмсөх буй. 5 Зүгээр аливаа ч хүн нь ийн өгүүлэх; Би 
форофид бус харин тариач буй. Би бага наснаас бус хүнд зарагдсан буй. 
6 Бас чиний гарт агч шархууд юу буюу хэмээн түүнд өгүүлэгдэхүеэд тэр 



нь ийн; Эдээр би өөрийн нөхөсийн гэрт шархдуулагдав хэмээн өгүүлэх 
буй. 7 Бас чуулгадын Жахуагийн зарлиг нь ийн; Сэлэм ээ! Миний 
хоньчины тус болон надтай адил агчийн тус сэрэн үйлд. Би хоньчиныг 
цохих тийнхүү хоньд нь тараагдах буй. Бас би мутраа багаст ирэх буй. 8 
Бас Жахуа нь зарлиг болруун; Хамаг газарт хамаг хувь нь таслагдаад 
өгөх бөгөөд гуравдугаар хувь нь түүний дотор үлдэх буй. 9 Тийн бөгөөд 
би гурван хувийн нэгийг галд оруулж, мөнгийг арилгадаг мэт тэднийг 
арилган алтыг ялгадаг мэт тэднийг ялгах буй. Тэд нь миний нэрийг 
дуудах бөгөөд би тэднийг сонсох буй. Бас би тэднийг миний улс буй 
хэмээн өгүүлэх бөгөөд тэд нь Жахуаг миний бурхан мөн хэмээн өгүүлэх 
буй хэмээн зарлиглана.  

Арван дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Мана. Жахуагийн өдөр нь ирнэ. Тийн бөгөөд чиний олз нь чиний дотор 
хуваагдах буй. 2 Тэр юуны тул хэмээвээс, би хамаг улсыг Иерусалимын 
тус дайлалдахын тул цуглуулах буй. Тийн бөгөөд балгад нь автах бөгөөд, 
гэрүүд нь тоногдох ба, гэргэс нь бузарлагдах буй. Бас балгасны хагас нь 
олз болон одох буй. Зүгээр үлдсэн улс нь балгасаас үл таслагдах буй. 3 
Тийн бөгөөд Жахуа нь гарч тэр улсуудын тус өөрийн дайлалцах өдөрт 
дайлалдах буй. 4 Тэр цагт түүний өлмий нь Иерусалимын зүүн өмнө агч 
тост уулны дээр байх бөгөөд тост уул нь дундаас зүүн баруун хоёр зүгээс 
хагарах ба, маш их бэл болох буй. Бас уулны хагас нь хойд зүгт хөдлөх 
бөгөөд, хагас ч өмнө зүгт хөдлөх буй. 5 Тийн бөгөөд тэд уулны бэл нь 
Ажалд хүрэх бөгөөд та тэд уулны бэлээр дутааж Иудейн Үзэк хааны цагт 
газрын хөдөллөгөөс дутаасан мэт дутаах буй. Тийн бөгөөд миний Жахуа 
бурхан нь өөрийн хамаг ариунуудтай ирэх буй. 6 Бас тэр цагт гэрэл нь 
цэлмэг ч бүрхэг ч үл болох буй. 7 Харин Жахуад мэдэгдэх нэг өдөр болох 
буй. Өдөр шөнө хоёр үл болох, харин үдэшлэн гэрэл болох буй. 8 Бас тэр 
цагт Иерусалимаас амьд усад нь гарч, нэг хагас нь зүүн далайд гарах 
бөгөөд нөгөө хагас нь баруун далайд гарах буй. Зун хийгээд өвөлд энэ 
мэт болох буй. 9 Бас Жахуа нь бүхэл дэлхийн дээр хаан болох буй. Тэр 
цагт ганцхан Жахуа болох бөгөөд түүний нэр нь ганцхан болох буй. 10 
Бас бүхэл газар нь Кибээс Иерусалимын өмнө Кимун хүртэл тал мэт 
хүрээлгдэн өргөмжилөгдөж, Баймоны хаалганаас анхны хаалга хүртэл 
хийгээд өнцгийн хаалга хүртэл, Бас Хианилын асараас хааны үзмийн 
сахлагнууд хүртэл өөрийн оронд суугчидад болох буй. 11 Бас хүмүүс нь 
тэнд суух бөгөөд үүнээс хойш эвдэрлэгэ үл болох буй. Харин тэдгээр нь 
Иерусалимд амарханаар суух буй. 12 Бас Иерусалимын тус дайлсан улс 
бүгдээрт Жахуагийн хүргэх зовлон нь ийн; тэдний хөлдөө байхад тэдний 
мах нь хатах бөгөөд тэдний нүдэд нь аягандаа хоосрох ба, тэдний хэл нь 



тэдний амны дотор хоосрох буй. 13 Бас тэр цагт Жахуагаас тэдний дотор 
нэг их хутгалан болох бөгөөд, тэдний тус бүр нь өөрийн нөхрийн гараас 
баривч өөрийн нөхрийн гарын тус босох буй. 14 Бас Иуде нь Иерусалимд 
дайлах бөгөөд тэднийг тойрогч хамаг улсуудын баяжил хэмээвээс, их алт 
хийгээд мөнгө ба хувцад нь хураагдах буй. 15 Бас тэд буудалуудын дотор 
агч морьд хийгээд луусад ба, тэмээнд хийгээд илжигэд ба аливаа малд 
энэ зовлонтой адил зовлон нь болох буй. 16 Тийн бөгөөд Иерусалимын 
тул ирсэн хамаг улсуудын дотор үлдсэн тус бүр нь жил бүрт чуулгадын 
Жахуа хаанд мөргөхийн тул хийгээд цацар гэрүүдийн найрыг сахихын тул 
явах буй. 17 Харин дэлхийн аймагуудаас аль хэн нь чуулгадын Жахуа 
хаанд мөргөхийн тул үл ирэх бөгөөс эл, тэдэнд бороо нь үл орох буй. 18 
Зүгээр бороот эс боловч Египетын аймаг нь үл одон үл ирэх бөгөөс эл, 
цацар гэрүүдийн найрыг үл сахигчид улсуудад Жахуагийн хүргэх зовлон 
нь тэдэнтэй учиралдах буй. 19 Энэ Египетийн хилэнцийн нэхэлгэн 
хийгээд цацар гэрүүдийг сахихын тул үл ирэгч хамаг улсуудын хилэнцийн 
нэхэлгэн болох буй. 20 Тэр цагт морьдын хонхнуудын дээр, Жахуад 
ариун хэмээгч нь болох буй. Бас Жахуагийн гэрт агч сав нь тахилын 
ширээний өмнө агч аягас мэт болох буй. 21 Бас Иерусалимд хийгээд 
Иудед агч аливаа савс нь чуулгадын Жахуад ариун болох буй. Бас 
аливаа тахигч тэднийг аваад тэдний дотор идээг бэлдэх буй. Тийн бөгөөд 
түүнээс хойш чуулгадын Жахуагийн гэрт Ханаваны хамаг нь үл байх 
больюу.  

 

Нэгдүгээр бүлэг  

1 Жахуагийн Израйлд Малахигаар форофидлогын зарлиг болсон нь ийн; 
2 Би таныг янагласан буй хэмээн Жахуа нь зарлиглана. Зүгээр та ийн; Чи 
биднийг юугаар янагласан буюу. хэмээн өгүүлнэ. Исау нь Яховын ах 
агсанбиш үү? Тийн боловч би Яховыг энэлэн, 3 Исауг өшөөлөн, түүний 
дуулал хийгээд түүний өмчийг говьд агч аварга могойнуудын тул 
эвдэрлэг болгов. Хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 4 Идум нь ийн; Бид 
ядуурсан боловч буцаж үүдэх буй хэмээн өгүүлэвч чуулгадын Жахуагийн 
зарлиг болсон нь ийн; Тэд нь үүдэвч би эвдрүүлэх буй. Тийнхүү тэд нь 
хилэнцийн хязгаар хийгээд, Жахуагийн хэзээ ч хилэгнэсэн улс хэмээн 
нэрийдэгдэх буй. 5 Бас таны нүдэд нь үүнийг үзэх бөгөөд та ийн; Жахуа 
нь Израйлийн хязгаараас цааш егүүтгэгдсэн буй, хэмээн өгүүлэх буй, 
хэмээн зарлиглана. 6 Хөвгүүд нь эцгээ хүндэлдэг бөгөөд боол нь эзнээ 
хүндэлдэг. Тийн болбол миний нэрийг доромжлогч лам нар аа! Би эцэг 
болбол эл миний гүйдлэл нь хаана буюу? Хэрвээ би эзэн болбол надаас 
айх нь хаана буюу? хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. Зүгээр та 



ийн; Бидэн чиний нэрийг юугаар доромжилсон, буюу? хэмээн өгүүлнэ. 7 
Та миний тахилын ширээний дээр бузар идээг өргөвч, бид чамайг юугаар 
бузарлуулсан буюу? хэмээн өгүүлдэг. Та Жахуагийн ширээ нь жигшүүрт, 
хэмээн өгүүлснээр намайг бузарлуулсан буй. 8 Таны сохрыг тахил болгон 
өргөх нь муу болох буюу. Бас таны доголон буюу өвчинтийг тахил болгон 
өргөх нь муу бус буюу. Энэ мэтсийн өөрийн тэргүүлэгчид өргөвөл эл, тэр 
нь чамайг таалан тогтоож авах буюу хэмээн чуулгадын Жахуа нь 
зарлиглана. 9 Тийн бөгөөд эдүгээ Жахуагийн бидэнд нигүүлсэхэд 
болохын тул түүнийг гуйгтун! Энэ нь таны гараас гарсан буй. Би таныг 
тогтоож авах ёстой буюу хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 10 
Таны дотор хэн үүдлийг хаах буюу. Та миний тахилын ширээний дээр 
дэмийгээр галыг үл шатаах буй. Би таныг үл таалан, таны гараас 
өргөлийг үл тогтоож авах, хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 11 
Зүгээр, нарны гарах зүгээс орох зүг хүртэл миний нэр нь улсуудын дотор 
их болох буй. Бас аль ч газарт анхилахуй үнэртэн хийгээд ариун тахил нь 
миний нэрд өргөгдөх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, миний нэр нь 
улсуудын дотор их болох буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 12 
Зүгээр та ийн; Жахуагийн ширээ нь бузар буй. Бас түүний дээр өргөгдөх 
идээ нь жигшүүрт буй. Хэмээн өгүүлснээрээ үүнийг доромжилно. 13 Бас 
та энэ нь ямар залхууралт буй хэмээн өгүүлээд, үүнийг үлээн жигшүүлсэн 
буй. Хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. Бас та тасалсан хийгээд 
доголон ба өвчинтийг авчран, та ч талхан хагас тахилыг авчран буй. Би 
таны гараас үүнийг тогтоож, авах буюу хэмээн Жахуа нь зарлиглана. 14 
Зүгээр сөрөгтийн эсрэг талын нэг эрд буй атал Жахуад тангараглан, 
гэмтийг мэхлэн, өргөгч нь хараагдах болтугай! Тэр юуны тул хэмээвээс, 
би их хаан буй бөгөөд, миний нэр нь улсуудын дотор айгдах буй. Хэмээн 
чуулгадын Жахуа нь зарлиглана.  

Хоёрдугаар бүлэг  

1 Бас эдүгээ лам нар аа! Энэ зарлиг нь танд буй хэмээвээс, 2 Хэрэв та 
миний нэрд цог жавхланг өгөхийн тул үл сонсон, зүрхэндээ үл оруулах 
болбол эл, би таны дээр хараалыг илгээн, таны адистадуудыг хараах 
буй. Таны үүнийг зүрхэндээ эс оруулсны тул би эдүгээ ч хараасан буй. 3 
Мана; Би таны хөрөнгийг зэмлэн, саваа хэмээвээс, таны найрын 
тахилуудын савсыг таны нүүрэнд сөрчих бөгөөд, та түүнтэй аваачигдах 
буй. 4 Тийн бөгөөд миний тогтоолын Ливитэй байлгахын тул энэ 
зарлигийг танд илгээснийг та мэдэх буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь 
зарлиглана. 5 Миний амины хийгээд, эвийн тогтоол нь түүнтэй агсан 
бөгөөд, түүний надаас айсны тул хийгээд миний нэрээс айсны тул, би 
үүнийг түүнд өгөв. 6 Түүний амны дотор үнэн тогтоол агсан бөгөөд, 



түүний уруулын дотор хилэнц нь эс олдов. Тэр ч надтай эвтэйгээр 
хийгээд шулуунаар яван, олныг буруугаас буцаав. 7 Энэ мэтээр ламын 
уруул нь мэдлийг хадгалах ёстой бөгөөд, улс нь түүний амнаас тогтоолыг 
сурах ёстой болой. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь чуулгадын Жахуагийн 
элч болой. 8 Зүгээр та замаас даваад, олныг тогтоолын учир бүдрүүлэн 
Ливийн тогтоолыг доройтуулсан буй. 9 Тиймийн тул та миний замыг эс 
сахин, харин шүүвэрт нүүрцэлдэн мэт, түүнчлэн би ч хамаг улсын өмнө 
таныг жигшүүрт хийгээд доорд болгосон буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь 
зарлиглана. 10 Бидэнд бүгдээрэнд ганцхан эцэг буй биш үү? Биднийг 
ганцхан бурхан нь бүтээсэн бус буюу. Бидний хүн бүр юуны тул өөрийн 
эцэг нарын тогтоолыг тасалж өөрийг мэхлэлцэнэ. 11 Иуде нь мэхтээр 
явсан бөгөөд, Израйлийн дотор хийгээд Иерусалимын дотор бузар нь 
үйлдэгдсэн буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, Иуде нь Жахуагийн ариутгалыг 
янагласан боловч эдүгээ түүнийг бузарлан, бус өөр бурхны охиныг гэргий 
болгон авсан буй. 12 Жахуа нь үүнийг үйлдэгч хэмээвээс, сураач хийгээд 
сурагч ба чуулгадын Жахуад өргөлийг авчрагчийг Яховын майхнуудаас 
хоосруулах буй. 13 Бас та үүнийг үйлддэг хэмээвээс, та үйл бархирч 
Жахуагийн тахилын ширээг нулимсаар бүрхээнэ. Тиймийн тул тэр нь 
таны тахилыг эс таалан, таны гараас үүнийг эс тогтоон авна. 14 Харин та 
энэ юуны тул буюу. Хэмээн өгүүлнэ. Тэр шалтгаан хэмээвээс, Жахуа нь 
чи хийгээд, чиний залуу насны мэхэлсэн гэргий хоёрын хооронд гэрч 
болсон буй. Зүгээр тэр нь чиний нөхөр болон чиний тогтоосон гэргий 
бөлгөө. 15 Түүнд тодотголын үлдээл буй боловч, тэр нь ганцханыг 
бүтээсэн биш үү? уны тул ганцханыг бүтээсэн буюу. Бурханд зохист үрийг 
олохын тул болой. Тиймийн тул сэтгэлээ хичээгтүн! Хэн ч өөрийн залуу 
насны гэргийг үл мэхлэх болтугай! 16 Тэр юуны тул хэмээвээс, 
Израйлийн Жахуа нь бурхны зарлиг ийн; Хагацуулагч хийгээд хувцсаараа 
дээрмийг бүрхээгчийг би өшөөлнө. хэмээн чуулгадын Жахуа нь 
зарлиглана. Тиймийн тул мэхтээр үл явахын тул сэтгэлээ хичээгтүн! 17 
Та өөрийн үгсээр Жахуаг залхууруулсан буй. Зүгээр та ийн; Бид юугаар 
залхууруулсан буюу хэмээн өгүүлнэ. Та алив мууг үйлдэгч нь Жахуад 
тааламжтай буй бөгөөд, тэд нь тэдгээрийг таална. Бас шүүврийн бурхан 
нь хаана буюу хэмээн өгүүлснээр Жахуаг залхууруулсан буй.  

Гуравдугаар бүлэг  

1 Мана, би өөрийн элчийг илгээхүй. Тэр нь миний өмнө замыг бэлдэх буй. 
Тийн бөгөөд таны бэдэрсэн эзэн хэмээвээс таны дуршсан тогтоолын элч 
нь өөрийн сүмд гэнэт ирэх буй. Мана, Тэр нь ирэх буй хэмээн чуулгадын 
Жахуа нь зарлиглана. 2 Зүгээр түүний ирэх өдрийг хэн тэсэж чадах буюу. 
Түүний үзэгдэхүйд хэн байж чадах буюу. Тэр юуны тул хэмээвээс, тэр нь 



ялгагчийн гал мэт болон, угаагчдын саван мэт буй. 3 Тийн тэр нь мөнгийг 
ялгагч хийгээд арилгагч мэт саан, Ливийн хөвгүүнийг арилган тэднийг 
алтан хийгээд мөнгөн мэт ялгах буй. Тэр ??? тэдгээр нь Жахуад тахилыг 
зөвтэйгээр өргөх буй. 4 Тийн бөгөөд Иудегийн хийгээд Ши Халмингийн 
тахил нь эртний өдрүүдэд хийгээд анхны жилүүдэд мэт Жахуад 
тааламжит болох буй. 5 Бас би шүүхийн тул танд сэтэртэн залвичинарын 
тус хийгээд, тачъяангуйчдын тус ба, худлаар тангараглагчдын тус 
хийгээд зарц нарыг хөлсөөр дарагчид хийгээд бэлбэсүүд ба өнчдийг 
дарагчдын тус ба, оролтын шүүврийг хазайлгагчдын тус хийгээд надаас 
үл айгчдын тус хурдан гэрч болох буй. Хэмээн чуулгадын Жахуа нь 
зарлиглана. 6 Тэр юуны тул хэмээвээс, би Жахуа мөн. Би үл хувирна. 
Тиймийн тул Яахувын хөвгүүд танаар үл хоосруулагдана. 7 Та өөрийн 
эцэг нарын цагаас нааш миний тогтоолоос даван. Түүнийг эс сахисан буй. 
Надад буцагтун! Тийн болбол би танд буцах буй хэмээн чуулгадын Жахуа 
нь зарлиглана. Зүгээр та ийн; Бид яаж буцах буюу хэмээн өгүүлэв. 8 Хүн 
бурхнаас хулгайлж авах буюу. Зүгээр та надаас хулгайлсан буй. Тийн 
боловч та ийн; Бид чамаас юугаар хулгайлсан буюу хэмээн өгүүлнэ. Та 
арван хувийн нэгнийг эс өгөн Өргөлүүдийг эс өгснөөр хулгайлсан буй 9 
Та ихэд хараагдсан буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, таны улс бүгдээр 
надаас хулгайлсан буй. 10 Миний гэрийн дотор идээний байхын тул 
арван хувийн нэгнийг хадгалдаг гэрт авчрагтун! Тийн бөгөөд би огторгуйн 
цонхнуудыг нээн, таныг үгүй болтол таны дээр адисыг буулгах бус буюу 
хэмээн намайг төрчин үзэгтүн! хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 
11 Бас би таны тул идэгчийг зэмлэх бөгөөд, тэр нь таны газрын үрсийг үл 
хоосруулах буй. Бас таны үзмийн мод нь тариалангийн дотор жимсээ үл 
унагах буй, хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 12 Бас хамаг улсууд 
нь таныг ерөөх буй. Тэр юуны тул хэмээвээс, та тааламжит газар болох 
буй. хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 13 Таны үгс нь миний тус 
сэрүүн болсон буй. хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. Зүгээр та 
ийн; Бид чиний тус юуг өгүүлсэн буюу хэмээн өгүүлнэ. 14 Та ийн; Бурханд 
зарагдах нь дэмий бөгөөд, бидний түүний тогтоолыг сахисан хийгээд 
чуулгадын Жахуагийн өмнө залхуутайгаар явсан нь ямар тус буюу. 15 
Тийн бөгөөд бид эдүгээ омгорхогуудыг золтой хэмээн нэрийдэнэ. Бас 
бурууг үйлдэгч нар нь эрхэмлэгдсэн бөгөөд бурхныг шинжлэгчид нь 
тонилгогдсон буй. хэмээн өгүүлсэн буй. 16 Тэр цагт Жахуагаас айгчид нь 
өөр зуураа өгүүлэлцсэн бөгөөд, Жахуа нь чихэнд сонсов. Бас Жахуагаас 
айж, түүний нэрийг санагсдын тул дурсгалын бичиг нь түүний өмнө 
бичигдсэн буй. 17 Жич миний өөртөө тусгаар шанг хураахуй өдөр тэд нь 
миний болох бөгөөд, эцэг нь зарсан хөвгүүдээ хайрладаг мэт түүнчлэн би 
тэднийг хайрлах буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 18 Тийн 



бөгөөд та зөв хийгээд хилэнц ба бурханд зарагдагч хийгээд түүнд үл 
зарагдагчийг дахин ялган үзэх буй.  

Дөрөвдүгээр бүлэг  

1 Тэр юуны тул хэмээвээс, гау мэт бадрахуй өдөр нь ирэх буй. Тийн 
омгорхог хийгээд бурууг үйлдэгчид нь тарианы иш мэт болох бөгөөд, тэр 
ирэх өдөр нь тэднийг түлэн, тэдэнд үндсийг ч гишүүг ч үл үлээх буй 
хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. 2 Зүгээр миний нэрээс айгчид 
аа! Таны дээр зөвийн наран нь гарах бөгөөд түүний жигүүрийн дотор 
идээлэг болох буй. Тийн бөгөөд та шахмал тугалууд мэт гарч их болох 
буй. 3 Бас миний тогтоосон өдөр та хилэнц таныг гишгэх буй. Тэр юуны 
тул хэмээвээс, тэд нь таны хөлийн улны доор тоос мэт болох буй. 4 
Хурив уулн дэргэд миний Моши боолд хамаг Израйлийн тул захисан 
захиа хийгээд тогтоол ба шүүврүүдийг санагтун! 5 Мана. Жахуагийн их 
хийгээд аюумшигт өдрийн ирэхээс урьд би Илна форофидыг илгээнэ. 6 
Тийн бөгөөд миний ирж, дэлхийг хараалаар үл таслахын тул, тэр нь эцэг 
нарын ерөөлийг хөвгүүдэд буцааж хөвгүүдийн ерөөлийг эцэг нарт буцаах 
буй хэмээн чуулгадын Жахуа нь зарлиглана. Малахи хэмээгч форофидын 
ном төгсвэй. Хотонд Мишиунаруудын баранд, нэг мянга найман зуун 
дөчдүгээр онд дарагдав.  

 


