© Институт перевода Библии, 2010

Павелай Тимофейдэ бэшээн
т‰р‰‰шын хандалга
Тимофейдэ 1дэхи

Амаршалга
11

‰нэн сэхэ х‰б‰‰мни болоон Тимофей,
1 шамайе би‰зэгµµрµµ
Павел амаршалнаб. Би манай Абарагша Бурханай ба
12 Этигэл

манай этигэл найдал болоон Дээдын Эзэн Христос Иисусай захи>
ралтаар Христос Иисусай элшэн болоон байгаа х‰нби. Бурхан
Эсэгэ болон манай Дээдын Эзэн Иисус Христос шамда айн ай>
ханиие, ‰ршµµл хайра ба амгалан тайбаниие ‰ршµµг лэ.
Хуурмаг ургаалаа эргылнэ

Македони ошоходоо би шамайе Эфес хотодо ‰лэхыешни гуй>
гаа энби. Зарим х‰н‰‰д тэндэ хуурмаг юумэндэ ургажа байна,
ши тэдэниие зогсоохо ¸отойш. 4 Арсалдаан лэ гаргадаг ‰льгэр>
н‰‰дээ, дууашаг‰й угай бэшэг‰‰дээ хµµрэхэеэ болигты гэжэ тэ>
дээндэ захираарай. ‰зэгынь Бурханай т‰сэбтэй таарахаг‰й бай>
аниинь мэдээжэ. 5 ‰зэглэгшэдэй бэе бэедээ дуратай байхые ур>
машуулхань тэрэ захиралтын зорилго болоно. Тиимэ хайра дуран
‰нэн з‰рхэнµµ, арюун сэбэр анаанаа, бодото ‰зэг этигэлээ
эхи абадаг. 6 Зарим х‰н‰‰д сэхэ замаа буруу замда ороод, дэмы
юумэ шашаад байна. 7 Тэдэнэр Бурханай хуулиин ургагшад байха
анаатай аад, µµэдынгµµ хэлээншье юумэ, баталаншье юумэеэ
ойлгоног‰й.
8 Хуули хэрэглэхэ ¸отой аргаар лэ хэрэглэбэл, тэрэ айн ‰рэ
д‰нтэй байдаг юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. 9 Хуули гээшэмнай ‰нэн
сэдьхэлтэндэ зорюулагдаан бэшэ, харин хуули эбдэдэг, Бурханай
мэдэлдэ оросог‰й зондо, Бурханда ш‰тэдэгг‰й, н‰гэл хэгшэ зондо,
Бурханииешье, нангин юумэн‰‰дыешье тоодогг‰й зондо, эсэгэ эхэеэ
3
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Тимофейдэ 1>дэхи 1, 2
алаан х‰н‰‰дтэ, алууршадта, 10 зальхай ба ташаяан* ябадалтай зон>
до, х‰н‰‰дые хулуудаг, худал юумэ хэлэдэг, хуурмаг гэршэлгэ ‰гэдэг
зондо, ‰нэн з‰б ургаалда зохихог‰й элдэб юумэ хэдэг зондо зорюу>
лагдаан байгаа юм гэжэ анажа байха хэрэгтэй. 11 айн Мэдээсэ>
лэй ‰нэн з‰б ургаалые намда алдарта ба ‰ршµµлтэ Бурхан айлад>
хажа байхыемни даалгаан байна.
Бурханай ‰ршµµл хайрын т‰лµµ баясхалан х‰ргэнэб
12 Намда

ажаллаха х‰сэ шадал ‰гээн Дээдын Эзэн Христос Иисус>
та би баясхалан х‰ргэжэ байнаб. Намайе найдабаритай гэжэ тоолоод,
µµртэнь алба хэхыемни табиандань баясхалан х‰ргэнэб. 13 Урдань
би тэрэниие доромжолжо, хашан м‰рдэжэ, гомдохоожо байгааб. Гэ>
хэдээ ‰зэг этигэлг‰й байхадаа би тиимэ юумэ хээб. Юу хэжэ бай>
анаа ойлгоног‰й байандамни, Бурхан намайе х‰лисµµ. 14 Дээдын
Эзэн Иисус Христосой ашаар намда буян хэшэгээ хайрлаа. Тиигэ>
жэ би Дээдын Эзэндэ ‰зэглэдэг, тэрээндэ ба тэрэнэй х‰н‰‰дтэ ду>
ратай болоо х‰м. 15 Иисус Христос н‰гэлтэдые абарха гэжэ газар
дэлхэйдэ ерээ гэдэгынь ‰нэн з‰б юм, тиигэжэ хэлээндэ этигэжэ
боломоор юм. Би болбол тэдэ н‰гэлтэдэй эгээн мууниинь байгааб.
16 Бурхан намайе ‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµгµµ. Ушарынь юуб гэбэл,
н‰гэлтэдэй мууниинь байан намда Христос Иисус ехэл тэсэбэри>
тэй байгаа. Х‰н зон тэрээндэ ‰зэглэжэ, ‰‰лдэнь м‰нхын амида>
ралда х‰ртэхынь тулада Христос тиимэ тэсэбэри ‰з‰‰лээ юм. 17 Хэ>
тэдээ амиды, нюдэндэ харагдадагг‰й м‰нхын Хаан, ори ганса Бур>
хан хэтын хэтэдэ х‰ндэтэй, алдар солотой байг лэ. Болтогой!
18 Тимофей х‰б‰‰мни, т‰р‰‰н шам тухай уридшалан хэлэгдээнэй
¸оор би шамдаа иимэ юумэ даалганаб. айн тэмсэхын тула тэдэ
уридшалан хэлэгдээн ‰гэн‰‰дые зэбсэгтэ мэтэ ашаглаарай, 19 тии>
хэдэ ‰зэгµµ хадагалжа, эшхэлтэй байгаарай. Зарим х‰н‰‰д эшхэ>
лээрээ болонг‰й ‰зэгµµ алдаа. 20 Тэдэнэй дунда Именей ба Алек>
сандр байна. Бурханиие доромжолхо¸о болихынь тула би тэдэниие
сатанагай гарта ‰гэжэ хэээгээб.
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй зальбаралга
2 1

‰нэн з‰бµµр µµэдыгµµ абажа, аажам тэ>
2 нюун, амгалан‰гэдэн,
тайбан ажамидархын тула б‰хы х‰н зоной, б‰хы
12 Бурханда

* Гомосексуалистнууд тухай хэлэгдэнэ.
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Тимофейдэ 1>дэхи 2, 3
хаануудай, б‰хы зонхилжо захиржа байгаа х‰н‰‰дэй т‰лµµ таанар
Бурханда зальбарагты, гуйлта баригты, м‰ргэгты, баясхалан х‰р>
гэгты гэжэ нэн т‰р‰‰н таанадые гуйнаб. 34 Х‰н б‰хэн абарагдажа,
‰нэн з‰бые мэдэрэг гэжэ х‰сээн манай Абарагша Бурханда эдэ
б‰хэн айшаагдаха, таатай байха. 56 Ушарынь юуб гэхэдэ, Бурхан
ори ганса юм. Тиихэдэ Бурханай болон х‰н‰‰дэй хоорондо гансал
зууршалагша бии. Тэрэнь б‰хы х‰н т‰рэлтэниие абарха гэжэ µµры>
гµµ ‰ргэл болгоон Христос Иисус гэдэг х‰н юм. Бурхан µµрынгµµ
тогтооон сагта тэрээниие харуулаа. 7 Тиимэээ ‰зэг ба хайра ду>
рын ‰гэ айладхахаар ургагша ба элшэнээр табигдан, би бусад ара>
дуудта эльгээгдээн байгааб. Би худал юумэ хэлэнэг‰йб, би ‰нэ>
ниие хэлэнэб.
8 Бурханда µµрыгµµ зорюулан х‰н б‰хэнэй ямаршье газарта уур
сухалг‰йгµµр, хэр‰‰лг‰йгµµр гараа µµдэнь арбайгаад, зальбаржа
байхыень х‰сэнэб. 9 Эхэнэрн‰‰дшье хубсаа хунартаа бодолтойгоор
хандажа, даруухан, зохидоор хубсалжа байг. ‡эеэ го¸охо, алтан
з‰‰дхэлээр г‰, али эрдэни субадаар г‰, али ‰нэтэй хубсааар µµэ>
дыгµµ шэмэглэхэеэ оролдонг‰й, 10 харин шажан Бурханда зорюул>
ан эхэнэрн‰‰дтэл зохихо ‰лзытэй айхан ‰йлэ хэрэг‰‰дээр µµэ>
дыгµµ шэмэглэжэ байхыень х‰сэжэ байнаб. 11 Эхэнэр х‰н абяаг‰й,
номгоноор юумэндэ уража байха ¸отой. 12 Эхэнэрэй ‰бгэеэ урга>
хыень г‰, али тэрээндээ захирхыень би хорижо байнаб. Эхэнэр х‰н
дууг‰й байха ¸отой. 13 Юундэб гэхэдэ, т‰р‰‰н Адам б‰тээгдэжэ,
‰‰лдэнь Ева б‰тээгдээн байгаа. 14 Тиихэдээ могой Адамые мэхэ>
лээг‰й, харин эхэнэрыень лэ мэхэлэн байгаа, тиигэжэл эхэнэрынь
Бурханай хуулиие эбдээ юм. 15 Гэхэтэй сасуу эхэнэр х‰н Бурханда
‰зэглэжэ, бусад зондо дуратай, арюун нангин ажамидаралтай бай>
бал, ‰хиб‰‰ т‰рэжэ абарагдаха юм.
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшэд
3 2

б‰лгэмэй х‰тэлэгшэ болохые анаан х‰н дэм>
3 бэрэлтэ айхан хэрэг
анаашалаа гэдэгынь ‰нэн гээшэ. Гэхэтэй
1 ‰зэглэгшэдэй

2

сасуу ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшэ болбол ямаршье гэмг‰й,
гансал амгатай*, ухаансар, бэеэ баридаг, ехэ томоотой, аяншадые
угтажа абадаг, х‰н‰‰дые ургаха абьяастай, 3 архиншан бэшэ, дош>
хон занг‰й, номгон даруу зантай, эб найрамдалда дуратай, алта

* ‡гы аа нэгэл дахин амга абаан байха ¸отой.
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Тимофейдэ 1>дэхи 3
м‰нгэ тоодогг‰й, 4 гэр б‰лэдµµ анаагаа табидаг х‰н байха ¸отой,
тэрэнэй ‰хиб‰‰дынь ‰гыень дууладаг, х‰ндэлдэг байха ¸отой. 5 Гэр
б‰лэдµµ анаагаа табидагг‰й х‰н яажа Бурханай ‰зэглэгшэдэй б‰л>
гэмые анхаржа шадахаб. 6 Тэрэ х‰н Дээдын Эзэндэ аял ‰зэглээн
зоной дундааа табигдаха ¸ог‰й, тиигээ аа тэрэ хамараа дээшэнь
‰ргµµд, ‰‰лдэнь шолмостой хамта буруушаагдажа магадг‰й. 7 Тии>
хэдээ муугаар хэл‰‰лхэг‰йн тула, шолмосой абарта орохог‰йн тула
тэрэ х‰н ‰зэглэгшэдэйнгµµ б‰лгэмµµ гадна х‰н зондо х‰ндэтэй
байха ¸отой.
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй туалагшад
8 ‰зэглэгшэдэй

б‰лгэмэй туалагшад баал айхан зантай, бил>
дагуушалдагг‰й х‰н‰‰д байха ¸отой. Тэдэ архи даранда болон ал>
та м‰нгэндэ шунахай бэшэ, 9 ‰зэг этигэлэйнгээ элир‰‰лэн ‰нэн
з‰бые эшхэлтэйгээр баримталха ¸отой. 10 Тиимэ х‰н‰‰дые т‰р‰‰н
туршаад, тэдэнэй шалгалтаяа бариан хойнонь алба хэхэ эрхэ тэ>
дэндэ олгожо болохо юм. 11 Тэдэнэй амгадыньшье* айхан зан>
тай, хоб>жэб зµµдэгг‰й, архинша бэшэ, ямаршье юумэндэ этигэл
найдабаритай байха ¸отой. 12 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй туалагша
гансал амгатай байха**, ‰хиб‰‰дтээ, гэр б‰лэдµµ анаагаа табижа
байха ¸отой. 13 Ажалаа айн хэжэ байан туалагшад нэрэ т‰рэтэй
болохо, Христос Иисуста найдаан ‰зэг тухайгаа зоригтойгоор хэ>
лэхэ аргатай байха.
‰зэг этигэлэймнай элир‰‰лэн ‰нэн з‰б тухай
14 Энэ

бэшэгээ бэшэжэ уухадаа, шамда аядаа ошохоб, шамтай
уулзахаб гэжэ найданаб. 15 Хэрбээ минии аатабал, ‰нэн з‰бэй тул>
га ба т‰шэг болохо амиды Бурханай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ, али
Бурханай гэртэ яажа бидэ µµэдыгµµ абажа ябаха ¸отойбибди гэ>
жэ энэ бэшэг соооо мэдэжэ байхаш. 16 ‰зэг этигэлэймнай эли>
р‰‰лэн ‰нэн з‰бынь ‰нэхµµрµµ агууехэ юм:
Х‰нэй д‰рсэ д‰рсэлэн Бурхан ерээ,
Тэрэнэй ‰нэн з‰б байыень Нангин ‰лдэ харуулаа,
Тэрэ µµрыгµµ Эльгээмэлн‰‰дтэ харуулаа.
* ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй туалагша эхэнэрн‰‰д тухай хэлэгдээн байжа
магадг‰й.
** ‡гы аа нэгэл дахин амга абаан байха ¸отой.
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Тимофейдэ 1>дэхи 3, 4
Арадуудай дунда тэрээн тухай номноо,
б‰хы газар дэлхэйн зон тэрээндэ этигээ,
Тиигээд тэрэ тэнгэридэ дэгдээн байгаа.
Хуурмаг ургагшад тухай ургаал
4 3

зарим х‰н‰‰д этигэл ‰зэгµµ алдаха, ада
4 ш‰дхэрн‰‰дэй‰дэрн‰‰дтэ
альбанда орохо, шолмосой ургаалые анхарха
1 ‰‰лшын

юм гээд Нангин ‰лдэ элеэр хэлэнэ. 2 Тэрэ хуурмаг ургаал халуун
т‰мэртэ хайруулжа эшхэлээ алдаан билдагууша худалшадай орол>
долгоор тараха юм. 3 Тэдэ зон гэрлэхые, зарим юумэ эдихые хори>
хо. З‰гµµр Бурхан тэрэ эдеэ хоолые баясхалан х‰ргээн зальбаралай
‰‰лдэ ‰зэглэгшэдтэ, ‰нэн з‰бые мэдэрэн х‰н‰‰дтэ эдихыень б‰>
тээгµµ юм. 4 Бурханай б‰тэээн б‰хы юумэн айн, тиимэээ ямар>
шье юумэнээ арсанг‰й, харин баясхалангай зальбарал х‰ргэн аба>
ха ¸отойбди. 5 Ушарынь гэхэдэ, Бурханай ‰гµµр, зальбаралаар тэдэ
юумэн‰‰д арюудхагдана.
Иисус Христосой айн албатан
6 Иимэ

заабаринуудые ‰зэглэгшэдтэ ‰гэжэ байбал, µµрыгµµ зо>
рюулан ‰нэн з‰б ургаалаар ба ‰зэг этигэлэй ‰гэн‰‰дээр анал бо>
долоо д‰‰ргэжэ, ши Христос Иисусай айн албатан болохош. 7 Бур>
ханиие буруушааан ‰льгэр зугаануудаа холодожо, Бурханай мэ>
дэлдэ байжа ура. 8 Бэеын орилго нэгэ талааа туатай, гэхэдэ
Бурханай мэдэлдэ байхань аргаг‰й ехэ туатай юм. Юундэб гэ>
бэл, Бурханай мэдэлдэ байан х‰н энэшье амидаралдаа, ерээд‰й>
дэшье, Бурханай найдуулан м‰нхын амидаралда х‰ртэхэ. 9 Минии
хэлээн ‰нэн з‰б юм, тэрээндэ этигэжэ болохо. 10 Амиды Бурхан>
да найдажа байан хадаа бидэ тэмсэжэ, х‰ндэ ажал хэжэ байнабди.
Ушарынь юуб гэхэдэ, амиды Бурхан б‰хы х‰н зоной, илангаяа ‰>
зэглэгшэдэй Абарагша юм.
11 Эдэ б‰хэниие х‰н‰‰дтэ захи, эдэ б‰хэндэ х‰н‰‰дые урга. 12 За>
луухан байнаш гээд шамда хайхарамжаг‰йгµµр б‰ хандаг. Ши хэлэ>
эн ‰гµµрµµ, амидаралаараа, хайра дураараа, ‰зэгµµрµµ, арюун сэ>
бэрээрээ ‰зэглэгшэдтэ жэшээ харуулжа байгаарай. 13 Шамда ошо>
торни, ши х‰н‰‰дтэ Нангин Бэшэг уншажа, номножо, тайлбарилжа
байгаарай. 14 Б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдэй уридшалан хэлээд дээрэшни
гараа табихадань, шамда абьяас бэлиг ‰гтээн байгаа. Тэрэ абьяас
бэлигээ хэрэглэжэ байгаарай. 15 Х‰н б‰хэндэ амжалтануудайшни
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Тимофейдэ 1>дэхи 4, 5
элеэр харагдажа байхынь тула ши эдэ ‰‰ргэн‰‰дээ д‰‰ргэжэ бай,
µµрыгµµ б‰рин тэдэндэ зорюула. 16 Ажабайдалдаа, ургажа байан
юумэндээ анхаралаа хандуула. Тиигэжэ байбал ши µµрыгµµшье,
µµрынгµµ шагнагшадыешье абархаш.
‰зэглэгшэдэй уялганууд
5 4

Наатай х‰н‰‰дтэ хатуу ‰гэ б‰ хэлэ, харин эсэгэдээл адляар
5 хандажа
бай. Шамаа залуу х‰б‰‰дтэ µµрынгµµ д‰‰нэртэл адли
1

ханда, 2 эгэшэ х‰ндэ эжыдээл адляар ханда, µµрµµн д‰‰ басагадта
д‰‰ басагандаал адли сэхэ сэбэрээр хандажа байгаарай.
3 ‡нэхµµр гансаардажа байан бэлбээн эхэнэрн‰‰дтэ х‰ндэлэ>
нµµ мэд‰‰лжэ байгаарай. 4 Хэрбээ бэлбээн эхэнэр ‰хиб‰‰дтэй, ‰гы
аа аша зээнэртэй байбал, тэдэнь шажанай ¸оор анха т‰р‰‰н гэр
б‰лэдµµ д‰‰ргэхэ ¸отой уялгануудаа д‰‰ргэг. Тиигэжэ тэдэнэр аба
эжынгээ, х‰гшэн аба эжынгээ ашыень харюулха. Энэнь Бурханда
айшаагдаха. 5 Хойнооонь хараха х‰нг‰й, ‰нэндµµ бэлбээн эхэ>
нэр х‰н гансал Бурханда найдажа, ‰дэр ‰ниг‰й тэрэниие гуйжа,
тэрээндэ зальбаржа байдаг. 6 Харин х‰сэлэнг‰‰дээ хангажа байдаг
бэлбээн эхэнэр амилжа байаншье м‰ртµµ ‰хээнтэй адли юм.
7 Бэлбээн эхэнэрн‰‰дэй бусад зондо зэмэл‰‰лхэг‰йн тула ‰гээн за>
хяануудыемни тэдээндэ ануулжа байгаарай. 8 ¤µрынгµµ аба эжы>
дэ, илангаяа гэр б‰лэдµµ анаагаа табидагг‰й х‰н этигэл ‰зэгµµ
арсаба, тиимэ х‰н ‰зэглэдэгг‰й х‰нµµ доро гээшэ.
9 Бэлбээн эхэнэрн‰‰дэй тоодо жаран наа х‰рµµг‰й бэлбээн
эхэнэрн‰‰дые б‰ оруула. Жара наа гараан ‰нэхµµрµµ бэлбээн
эхэнэр нэгэл дахин хадамда гараан, 10 айн айхан ‰йлэ хэрэг‰‰>
дээрээ суурхаан байха ¸отой: ‰хиб‰‰дээ айн х‰м‰‰ж‰‰лэн, аян>
шадые гэртээ амаруулжа байан, бусад ‰зэглэгшэдэй урда µµрын>
гµµ уялгануудые д‰‰ргэжэ, зобожо байан зондо туалжа, µµрыгµµ
‰лзытэй айхан хэрэг‰‰дтэ зорюулжа байха ¸отой.
1112 Залуу бэлбээн эхэнэрн‰‰дые энэ тоодоо б‰ оруулаарай. Тэдэ
х‰сэлэнг‰‰дээ даган, хадамда гарахые х‰сэхэдµµ, анхан ‰гээн ‰гэ>
µµн арсаад, Христосоо холододог. 13 Тиигэхэтэйгээ сасуу тэдэнэр
айлаар зайжа, юумэ хэнг‰й байжа урадаг. Тэдэнэр гансашье юумэ
хэдэгг‰й бэшэ, ‰шµµ ‰ргэеэ бэлюудэдэг, х‰нэй хэрэгтэ оролсодог,
хэлэжэ болохог‰й юумэн‰‰дые шашадаг юм. 14 Тиимэээ залуу бэл>
бээн эхэнэрн‰‰д хадамда гараад, ‰хиб‰‰дые т‰рµµд, гэрээ хараад,
манай дайсадта бидэниие муулаха шалтагаан олгонг‰й байхыень би
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х‰сэжэ байнаб. 15 Юундэб гэхэдэ, зарим бэлбээн эхэнэрн‰‰д буруу
замда ороод, сатанае дахана. 16 Хэрбээ Христосто ‰зэглэгшэ эхэ>
нэрн‰‰д гэртээ бэлбээн эхэнэрн‰‰дтэй байбал, тэдэниие ‰зэглэг>
шэдэй б‰лгэмэй ашаан болгонг‰й, µµэдµµ тэдээндээ анхаралаа
хандуулха ¸отой. ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм ори гансаараа ‰лээн бэл>
бээн эхэнэрн‰‰дтэл анхаралаа хандуулха ¸отой.
17 айн хэрэг б‰тээжэ байгаа х‰тэлэгшэд, аргаг‰й оролдосотой>
гоор номножо, ургажа байан х‰н‰‰д дабхар шагнал абаха эрхэтэй
юм. 18 «Таряа хадажа байан сарай амыень б‰ хаа», «Х‰дэлмэришэн
шагналаа абаха эрхэтэй» гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг.
19 Х‰тэлэгшые зэмэлэн ‰гэн‰‰дые хо¸р гурбан гэршэнэрэй баталха
аргатайл байбал шагна. 20 Бусад зоной айжа байхын тула н‰гэл хэг>
шэдые олоной дунда ш‰‰мжэлэн элир‰‰лэ.
21 Ямаршье юумэ хэхэдээ х‰н‰‰дые илганг‰й, нюур харанг‰й эдэл
‰гээн заабаринуудыемни сахижа байхыешни Бурханай, Христос
Иисусай ба шэлэгдээн Эльгээмэлн‰‰дэй урда би шамайе гуйжа
найжа байнаб. 22 Дээдын Эзэндэ µµэдыгµµ зорюулан алба хэхэ
анаатай х‰н‰‰дые гараараа адислахаяа б‰ яара. Х‰н‰‰дэй н‰гэлдэ
б‰ оролсо, µµрыгµµ арюун сэбэрээр абажа яба.
23 Ганса уа б‰ уу. ‡бдэжэ байан хото¸о, ‰ргэлжэ х‰дэлдэг ‰лбэр
‰бшэнг‰‰дээ х‰нгэлхын тула бага зэргэ дара уужа бай.
24 Зарим х‰н‰‰дэй н‰гэлн‰‰дынь эли харагдажа, гэмнэлгэдэ сэхэ
х‰тэлдэг юм. Харин н‰гµµ зариманай н‰гэлн‰‰дынь ‰‰лдэ элиржэ
гарадаг. 25 Тон тэрээндэл адли айн хэрэг‰‰дэй зариманиинь м‰нµµ
эли байна, з‰гµµр эли бэшэ байаниинь ‰‰лдэ элирэн гараха.
6 5

Бурханай нэрэ алдарые, манай ургаалые х‰н‰‰дэй муулаха>
6 г‰йн
тула дарлалтада байан барлагууд эзэдээ алишье талааань
1

х‰ндэлжэ байха ¸отой. 2 Христосто ‰зэглэдэг эзэнэй харьяалда бай>
ан барлаг эзэнтэйгээ аха д‰‰нэр байан ушараа эзэнээ х‰ндэлхэ
¸отой. Тэрээнээ гадна, ‰зэгтэй, Бурханай хайра дурада х‰ртэ>
эн х‰ндэ алба хэжэ байан хадаа б‰ришье оролдосотойгоор ажал>
лаха ¸отой юм.
Хуурмаг ургаал ба жэнхэни баялиг
Ши тиигэжэл х‰н‰‰дые ургажа, идхажа байгаарай. 3 Ондоо юумэн>
дэ ургажа байан, Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰нэн ‰гые бо>
лон манай шажанай ургаалые баримталанг‰й байан х‰н 4 юушье
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мэдэхэг‰й омог зантай х‰н гээшэ. Тиимэ х‰н арсалдаа гаргажа, ‰гэ
буляалдажа урашанхай юм. Тэдэнь атаа ж‰тµµн, хэр‰‰л ама, хорон
‰гэ ба хуурмаг эжэг т‰р‰‰лдэг. 5 Тиимэ х‰н‰‰д ‰нэн з‰бµµ холодо>
он, балартаан ухаантай х‰н‰‰дээр дэмы заргалдажа байдаг. Тэ>
дэнэр зµµри баялигтайл болохын тула Бурханда ш‰тэдэг гэжэ бо>
додог юм*.
6 Бурханда ‰гэдэхэ, бии юумээрээ сэдьхэл д‰‰рэн байха маанадай
асари ехэ баялиг гээшэ. 7 Газар дэлхэйдэ бидэ юушье асарааг‰йбди,
тиин эндэээ юушье абажа ябаха аргаг‰й ха юмди. 8 Тиимэээ эдеэ
хоол, хубсаа хунар байбал, бидэндэ х‰рэхэ бэшэ г‰? 9 Харин бая>
жахаяа анаан х‰н‰‰д хорхойтолгодо абтажа, тэдэниие гай зобо>
лондо ба ‰хэлдэ х‰ргэдэг олон тэнэг ба хорото х‰сэлэнг‰‰дэй а>
барта ородог гээшэ. 10 Хамаг муу муухай юумэн алта м‰нгэндэ шу>
наанаа болодог. Алта м‰нгэндэ шунаад зарим х‰н‰‰д этигэлээ
алдаа, µµэдыгµµ тон ехээр зобоогоо, туляагаа юм.
Павел з‰бшэл ‰гэнэ
11 Харин

ши, Бурханай х‰н, эдэ б‰хэнµµ болгоомжоло. Ши Бур>
ханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй бай, Бурханай эрхэ х‰сэлые г‰йсэдхэ,
тэрээндэ ‰зэглэжэ, хайра дура сэдьхэлдээ бадараа, тэсэбэритэй,
номгон даруу зантай бай. 12 Христосто ‰зэглэн, ажамидаралдаа
илалта туйлажа бай. М‰нхын амидаралай дээдын шагналда х‰ртэ>
хэеэ зори. «Христос болбол Дээдын Эзэн гээшэ» гэжэ гэршэнэ>
рэй урда хэлэхэдэшни Бурхан шамайе м‰нхын амидаралда дуудаа.
1314 Б‰хы юумэндэ ами хайрлажа байан Бурханай урда, Понтий
Пиладта ‰зэгµµ баталжа хэлээн Христос Иисусай урда Дээдын
Эзэн Иисус Христосой ерэхэ ‰дэр х‰рэтэр гэмн‰‰лхэг‰йн тула заа>
бариие ‰нэн сэхээр сахижа байхыешни би шамда захинаб. 15 Ори
ганса Захирагша, хаануудай Хаан, эзэдэй Дээдын Эзэн болохо ‰р>
шµµлтэ Бурхан хэрэгтэй сагта Христосой ерэхые харуулха. 16 Бур>
хан гансаараал м‰нхэ юм, тэрэ хэнээшье х‰рэхэг‰й гэрэл туяада
байдаг. Нэгэшье х‰н тэрэниие хаража ‰зµµг‰й, хаража шадахашье>
г‰й. Тэрээндэ нэрэ х‰ндэ ба м‰нхын ‰р х‰сэ байг лэ. Болтогой!
17 Баян х‰н‰‰дэй зµµри зµµшµµрµµ б‰д‰‰рхэхэг‰йень, иимэ мэтын
найдабариг‰й баялигта найдахаг‰йень захира, з‰гµµр аяшаажа байха
* Зарим эхэ бэшэг‰‰дтэ «Тиимэ х‰н‰‰дээ зайсажа бай» гэжэ нэмэжэ бэ"
шэгдэнхэй.
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юумэ элбэг дэлбэгээр маанадта ‰ршµµжэ байдаг амиды Бурханда
найдажа байхыень заабаришалжа бай. 18 Дэмбэрэлтэ айхан юумэ
хэжэ, ‰лзы айхан хэрэг‰‰дээрээ баяжажа, бардам гартай, бусад х‰>
н‰‰дтэй юумээрээ хубаалсахада бэлэн байхыень заабаришалжа бай.
19 Тиигэжэл ерэд‰йдэ м‰нхын амидаралай бата уури болохо баяли>
гые тэдэ µµэдтµµ суглуулха юм.
20 Тимофей, шамда даалгаан юумые сахижа бай. Хэрэгг‰й хоо>
он ‰гэн‰‰дээ, «эрдэм ухаан» гэжэ зарим х‰н‰‰дэй худалаар нэр>
лээн, Бурханиие буруушааан арсалдаанаа зайсажа бай. 21 Зарим
х‰н‰‰д тиимэ «эрдэм ухаантайбди» гээд, ‰зэгµµ алдаан байгаа.
Бурханай ‰ршµµл хайра та б‰хэнтэй оршожо байг лэ.
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