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Павелай Тимофейдэ бэшээн
хо¸рдохи хандалга
Тимофейдэ 2дохи

11

хайрата Тимофей х‰б‰‰мни, шамда би Павел бэшэнэб.
1 БиИнаг
Бурханай эрхэ мэдэлээр элшэнгээр унгагдаад, маанадта
12

Иисус Христостой нэгэдэхэдэмнай найдуулагдаан амидарал тухай
номнохо¸о эльгээгдээн байгааб. Бурхан Эсэгэ болон манай Дээ>
дын Эзэн Иисус Христос шамда айн айханиие, ‰ршµµл хайра ба
амгалан тайбаниие ‰ршµµг лэ.
Павел баяр х‰ргэнэ, урмашуулна
3 ‡бгэ

эсэгэнэрэйнгээ м‰ргэдэг Бурханда би ‰нэн з‰рхэнµµ алба
хэжэ, ‰дэр ‰ниг‰й тэрээндээ зальбархадаа ‰ргэлжэ шамайе дур>
дан, баяр х‰ргэжэ байдагби. 4 Дуааан нулимсануудыешни анаад,
шамтай уулзаха гэжэ ехээр лэ х‰сэнэб. Тиигэбэл, би баяраар д‰‰рэ>
хэ энби. 5 ‡нэн з‰рхэнµµ Бурханда ‰зэглэдэг байыешни би а>
нанаб. Лоида х‰гшэн эжышни, Евника эхэшни ‰нэн з‰рхэнµµ ‰>
зэглэдэг бэлэй. Шишье баал тиимэ ‰зэгтэйш гэжэ би этигэнэб.
6 Тиимэээ гараа дээрэшни табихадамни шамда Бурханаа ‰гтээн
абьяас бэлиг зосоошни бадаржал байг лэ. 7 Бурханай ‰ршµµэн Нан>
гин ‰лдэ бидэниие аймхай болгодог бэшэ, харин х‰сэ шадалаар,
хайра дураар д‰‰ргэдэг, бэеэ барижа ябаха шадал ‰гэдэг юм.
8 Тиимэээ манай Дээдын Эзэн Иисус Христос тухай гэршэл>
хэеэ б‰ айгаарай, Христосой т‰лµµ т‰рмэдэ уужа байан намаа б‰
эшэжэ, улайжа байгаарай. Харин Бурханай ‰гээн х‰сэ шадалаар
айн Мэдээсэлэй т‰лµµ зоболон дабажа байгаарай. 9 Бурхан хэ>
эн хэрэг‰‰дэймнай т‰лµµ бидэниие абараа бэшэ, харин µµрынгµµ
айн х‰сэлµµр ба ‰ршµµл хайраар бидэниие абаржа, гэгээн арад
болгохо¸о дуудаа юм. Бурхан сагай урадхалай эхи абахааа урда
бидэндэ Иисус Христосой ашаар µµрынгµµ ‰ршµµлые хайрлаа юм.
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10 Харин

м‰нµµ манай Абарагша Иисус Христосой ерэхэдэнь, тэрэ
‰ршµµлынь эли болоо. Христос Иисус ‰хэлые туйлажа, айн Мэ>
дээсэлэй ашаар б‰хы х‰н‰‰дтэ м‰нхын амидарал ‰ршµµгµµ.
11 айн Мэдээсэл номнохымни тула Бурхан намайе элшэн ба
ургагша болгон табяа. 12 Тиимэээ би иигэжэ тулижа зобожо бай>
наб, з‰гµµр би эшэжэ улайнаг‰йб. Ушарынь юуб гэхэдэ, хэндэ ‰>
зэглэжэ байанаа би мэдэнэб, намда даалгаан юумэеэ* тэрэ ‡дэр
болотор Иисус Христос хадагалжа шадаха гээн этигэлтэйб. 13 Ми>
нии шамда хµµрээн ‰нэн з‰б ургаалые хатуугаар баримталжа
ябаарай. Тэрэ ургаал шамда жэшээ боложо байг. Иисус Христос>
той нэгэдэхэдээ олоон ‰зэг, хайра дураяа бадараажа ябаарай.
14 Шамда даалгагдаан ‰лзытэй айхан з‰йлн‰‰дые сэдьхэлдэмнай
оршоон Нангин ‰лдын х‰сэ шадалаар хадагалжа байгаарай.
15 Аси можын б‰хы зон, тэдэнэй тоодо Фигелл ба Ермоген хо¸р
намайе орхижо ошоо гэжэ ши мэдэнэш. 16 Гэхэтэй сасуу оло дахин
анааемни заажа байанайнь т‰лµµ Дээдын Эзэн Онисифорой
гэр б‰лэдэ ‰ршµµл хайраа харуулай даа. Т‰рмэдэ уужа байна
гээд тэрэ намаа эшэжэ зобожо байгааг‰й, 17 харин Рим хото ерээд,
намайе ехэл удаан бэдэржэ олоон байгаа. 18 Дээдын Эзэн ерэхэ
‡дэртµµ тэрээндэ ‰ршµµл хайраа хайрлаай даа! Эфес хотодошье
байхадаа, тэрэнэй намда ехэл туа х‰ргэжэ байыень ши айнаар
мэдэнэш.
Иисус Христосой ‰нэн сэхэ сэрэгшэ
2 1

Х‰б‰‰мни, Иисус Христосой хайрлаан ‰ршµµл хайраарнь бэ>
2 хижэжэ
бай. Олон гэршэнэрэй хажууда х‰н‰‰дые ургаха ша>
1

2

дабаритай, этигэлтэй зондо намаа дуулажа абаан ургаалаа дам>
жуулаарай.
3 Иисус Христосой ‰нэн сэхэ сэрэгшэдэл адляар зоболонгуудые
дабажа байгаарай. 4 Алба хэжэ байан сэрэгшэ ахалагшадаа ай>
шаагдахын тула юрын ажамидаралтай холбоотой хэрэг‰‰дтэ орол>
содогг‰й юм. 5 Урилдаанда хабаадажа байан тамиршан д‰рим‰‰дые
баримталааг‰й аа, шагналда х‰ртэдэгг‰й юм. 6 Х‰ндэ ажал хэжэ
байан таряашан гараан ургасааа т‰р‰‰н µµрµµ амсаха ¸отой.
7 Хэлээн юумэн‰‰д тухаймни бодомжолжо байгаарай. Дээдын Эзэн
шамда эдэ б‰гэдые ойлгохо ухаан ‰ршµµхэ.
* ‡гы аа «минии Иисус Христосто даалгаан юумые» гэжэ уншажа болоно.
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8 Минии

номноон айн Мэдээсэлэй ¸оор ‰хµµд амидыран
Давидай ‰ри адаан болохо Иисус Христосые анажа байгаарай.
9 Тэрэл айн Мэдээсэлэй т‰лµµ би зобожо, ‰шµµ тиихэдэ дээрмэ>
шэндэл мэтэ гэнжээр х‰леэтэй байнаб. З‰гµµр Бурханай ‰гые гэн>
жээр х‰лижэ болохог‰й юм. 10 Бурханай шэлэжэ абаан х‰н‰‰дэй
Иисус Христосой ашаар абарагдан, м‰нхын алдарта х‰ртэхын тула би
эдэ зоболонгуудые дабажа байнаб. 11 Иигэжэ хэлээн ‰нэн з‰б юм:
«Хэрбээ бидэ тэрээнтэй хамта ‰хээн байбал,
Тэрээнтэйл хамта амидархабди.
12
Хэрбээ бидэ зоболонгуудые дабажа байбал,
Тэрээнтэйл хамта зонхилхобди.
Хэрбээ бидэ тэрээнээ арсабал,
Тэрэ баал бидэнээ арсаха.
13
Амалан юумэеэ д‰‰ргэдэгг‰й байхадамнай,
Тэрэ айладхаан лэ юумэеэ ходо д‰‰ргэдэг,
Ушарынь тайлбарилжа хэлэбэл,
Тэрэ µµрыгµµ хубилгаха аргаг‰й юм».
айн х‰дэлмэришэн
14 Хэлээн

эдэ б‰гэдыемни шагнагшадтаа ануулжа байгаарай.
‡гэн‰‰д тухай арсалдахаяа болигты гэжэ Дээдын Эзэниие гэршэ
болгон захиржа байгаарай. Тиимэ арсалдаан шагнагшадта ямаршье
туаг‰й, тэдэнэй ‰зэг этигэл алдуулдаг юм. 15 айн албатан бай>
наш гээн Бурханай магтаалда х‰ртэхын тула айнаар ажаллажа
байгаарай. Хэжэ байан ажалаа эшэжэ зобохог‰йн тула Бурханай
‰гые ‰нэн з‰бµµр ургажа байгаарай. 16 Х‰н‰‰дые Бурханаа холо>
дуулдаг, Бурханиие буруушааан тэнэг шашалдаанаа зайсажа бай>
гаарай. 17 Тиимэ шашалдаан болбол махабад бэеэр таража байан
эдеэртэй яра шархада адли юм. Именей Филит хо¸р тиимэ дэмы
юумэндэ ургажа байна. 18 Тэдэ ‰нэн з‰б замаа хадуурба, бидэ ‰>
зэглэгшэд амидыраабди гэжэ хэлэн зарим ‰зэглэгшэдэй этигэл
‰зэгые алдуулна. 19 Тиигэбэшье Бурханай татаан бата уури х‰>
дэлµµг‰й юм. «Дээдын Эзэн µµрынгµµ х‰н‰‰дые мэдэхэ», «Дээдын
Эзэнэй харьяалда орооб гэжэ хэлээн х‰н н‰гэлтэ хэрэг‰‰дые хэ>
хэеэ болихо ¸отой» гээн ‰гэн‰‰дтэй тамга тэрэ татагдаан уу>
риндань табигданхай байна.
20 Томо гэртэ элдэб янзын амартанууд байдаг: зариманиинь
м‰нгµµр г‰, али алтаар хэгдэнхэй, н‰гµµ зариманиинь модоор г‰,
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Тимофейдэ 2>дохи 2, 3
али шабараар б‰тээгдэнхэй; нэгэ заримыень тусхай ушарнуудта
хэрэглэдэг, н‰гµµ заримыень ‰дэр б‰хэн хэрэглэдэг юм. 21 Х‰н‰‰д>
шье баал тиимэ. Зарим х‰н‰‰д н‰гэл хэхэеэ болижо, арюун сэбэр
болоод, тусхай х‰н‰‰д болодог. Тэдэнэй ажамидарал Б‰тээгшэдэ
таатай арюун гэгээн байдаг, тэдэ ямаршье айн айхан хэрэг‰‰>
дые хэхэдэ бэлэн байдаг. 22 Залуугай ташаяанаа зугадажа, Дээдын
Эзэндэ ‰нэн з‰рхэнµµ зальбаржа байан зоноор хамта ‰нэн з‰бые
баримталжа, ‰зэглэжэ, хайра дуратай, амгалан тайбан байгаарай.
23 Тэнэг, мунхаг хэр‰‰лээ зайсажа байгаарай. Тэрээнээл шэр‰‰н
арсалдаан гарадаг гэжэ ши мэдэнэ ха юмши. 24 Дээдын Эзэнэй за>
раса, ши хэр‰‰л гарганг‰й, харин уринаар х‰н б‰хэндэ хандажа, тэ>
сэбэритэй айн ургагша байха ¸отойш. 25 Шамда эсэрг‰‰сээн
х‰н‰‰дые Бурхан н‰гэл ‰йлэдэхыень болюулжа, µµртµµ хандуулха,
‰нэн з‰бые мэдэрхэ боломжо ‰гэхэ магадалтай юм хадань ши тэдэ
зониие ехэл дарууханаар заажа байгаарай. 26 Тиигэжэ тэдэнэр
шолмосой эрхэ мэдэлдэ байанаа мэдэржэ, абараань мултаран
тэрьедэхэ.
‰‰лшын ‡дэрн‰‰д
3 2

‰‰лшын ‡дэрн‰‰дтэ ехэл х‰шэр байха гэжэ мэдэжэ байгаа>
3 рай.
Х‰н‰‰д бэеэ дээг‰‰р абанхай, алта м‰нгэндэ шунанхай,
1

2

омог бардам зантай, хорон ‰гэтэй, эхэ эсэгынгээ ‰гые дууладагг‰й,
х‰нэй аша туые харюулдагг‰й, Бурханда ш‰тэдэгг‰й, хоорондоо
эбг‰й, 3 эбсэшэг‰й ябадалтай, х‰ниие хардадаг, бэеэ баридагг‰й,
дошхон хэрзэгы зантай, айн юумэндэ дураг‰й, 4 урбадаг, убайг‰й
ябадалтай, маадагар зантай, Бурханда ш‰тэнхаар, нааршаахань дээ>
рэ гэжэ тоолодог, 5 Бурханда ‰зэглээн хэбэр ‰з‰‰лээд, ‰нэн дээ>
рээ сэдьхэлдээ ямаршье ‰зэгг‰й х‰н‰‰д байха. Тиимэ х‰н‰‰дээ
зайсажа байгаарай. 6 Тэдэнэй зариманиинь айлаар ябажа, элдэб ян>
зын ташаяан х‰сэлэнг‰‰дтэ х‰тэл‰‰лэн, н‰гэл абаан, уража бай>
дагшье аа, 7 ‰нэн з‰бые мэдэрдэгг‰й тэнэг эхэнэрн‰‰дэй толгойень
эрьюулдэг юм. 8 Янэс Ямбрэс хо¸рой Моисейдэ эсэрг‰‰сэдэг бай>
андал тон адляар тэдэ зон з‰б бодомжолхо¸о бол¸од, ‰зэгµµ ал>
даад, ‰нэн з‰бэй урдааа эсэрг‰‰сэбэ гээшэ. 9 Тиимэээ тэдэ зон
холо ошохог‰й, х‰н б‰хэн тэдэнэй тэнэг байые мэдэрхэ. Тиимэл
юумэн Ианний Имбравий хо¸ртой болоо эн.

523

Тимофейдэ 2>дохи 3, 4
‰‰лшын заабаринууд
10 З‰гµµр

ши минии ургаалые баримталбаш, намдал адли ажа>
мидарнаш, намдал адли зорилготой, ‰зэгтэй, хайра дуратай бай>
наш, намдал адли шиираг тэсэбэритэй байнаш. 11 Антиох, Икони,
Листра хотонуудта хашуулан м‰рд‰‰лдэг, зободог байандамнил ад>
ли ши баа хашуулан м‰рд‰‰лнэш, зоболон эдлэнэш. Тэдэ зобо>
лонгуудые би дабажа гараа х‰нби, Дээдын Эзэн тэдэнээ намайе
аршалаа юм. 12 Иисус Христостой нэгэдэн, Бурханда ‰зэглэн ами>
дарха анаатай х‰н б‰хэндэ тиимэ зоболонгууд тудаха. 13 Харин хара
анаатай, мэхэшэ зон бусад зониие энд‰‰р‰‰лхэ, µµэдµµшье эн>
д‰‰рэн б‰ри муу муухай юумэ ‰йлэдэжэл байха. 14 Харин ши уража
абаан ‰нэн з‰б юумэндэ хатуу этигэжэ, тэрэнээ бэел‰‰лжэ байгаа>
рай. Шамайе хэнэй ургажа байые ши мэдэнэш, 15 шинии ‰хиб‰‰н
байха сагаа мэдэдэг Нангин Бэшэг шамайе ургажа, сэсэн ухаа>
тай болгоно. Тиин тэрэ ухаан Иисус Христосто этигээн ‰зэгэйш>
ни ашаар шамайе абарна. 16 Нангин Бэшэгэй номуудынь бултадаа
Бурханай урмашуулгаар бэшэгдээн, тиимэээ тэдэ булта ‰нэн
з‰б юумэндэ ургадаг, алдуунуудые ш‰‰мжэлэн элир‰‰лдэг, заа>
даг, ‰нэн сэдьхэлтэйгээр ажамидархые заабарилдаг юм. 17 Тиимэээ
Бурханда алба хэжэ байан х‰н ямаршье буянтай айхан хэрэг‰‰>
дые хэхэ бэлэдхэл гаража, тиимэ хэрэг‰‰дые б‰тээхэ аргатай бай>
хань болтогой.
4 3

Христос хаан ороноо захирхаяа ерэхэдээ ‰хээн ба ами>
4 ды х‰н‰‰дые
бултыень ш‰‰хэ. Тиимэээ Бурханай, Христосой
1 Иисус

урда 2 Бурханай ‰гэ номногты гэжэ захинаб. Х‰н‰‰дэй дуулаха дура>
тай, дураг‰йшье байбалнь, сухаринг‰й номнохо ¸отойш. Буруу хэ>
эн юумэн‰‰дыень заажа, н‰гэлн‰‰дыень ш‰‰мжэлэн элир‰‰лэ. Гэхэ>
тэй сасуу тэрэ х‰н‰‰дые урмашуулжа, тэсэбэритэйгээр урга. 3 Уша>
рынь юуб гэхэдэ, х‰н‰‰д з‰йтэй ургаал дуулахаяа бол¸од, шагнаха
дуратай юумыень хэлэдэг багшанарые µµрынгµµ дураар шэлэдэг саг
ерэхэ. 4 Тэдэнэр ‰нэн з‰б юумэ шагнахаяа болижо, хооон ‰льгэр
зугаа шагнадаг болохо. 5 Харин ши ямаршье ушарта бэеэ барижа,
зоболонгуудые дабажа, айн Мэдээсэл дэлгэр‰‰лхэ ажалаа б‰тээ>
жэ, Бурханай зарасын д‰‰ргэхэ ¸отой уялга г‰йсэдхэжэ байгаарай.
6 Ами наатайгаа хахасаха сагни ерээ, амимни ‰ргэлэй архидал ад>
ляар сасагдахань. 7 Б‰хын барилдаанда би айн барилдааб, урадхални
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адагтаа х‰рµµ, этигэл ‰зэгµµ алдааг‰йб. 8 Тиимэээ ‰нэн сэхэ Зар>
гаша, Дээдын Эзэн тэрэ ‰дэр намда ‰гэхэ шагналаа м‰нµµ бэлдээд
байна. Тэрэ шагнал гансал намда ‰гэхэ бэшэ, харин тэрэнэй зала>
ран ерэхые х‰леэжэ байан б‰хы зондо ‰гэхэ юм.
Онсо ‰гэн‰‰д
9 Намда

т‰ргэхэн х‰рэжэ ерэхые бодоорой. 10 Димас энэ оршолон
дэлхэйдэ татагдажа, намайе орх¸од, Фессалоники хото руу ябаа.
Крискент Галадай можо, Тит Далмадын можо ошобод. 11 Гансал
Лука намтай хамта байна. Ши Маркые дахуулжа ерээрэй, тэрэ ажал>
дамни туатай байха. 12 Тихикые би Эфес ябуулааб. 13 Ши ерэхэдээ,
Карпында орхион субыемни, хуйламал бэшэг‰‰дыемни, илангаяа
аран хуйламал бэшэг‰‰дыемни абажа ерээрэй.
14 Т‰мэр дархан* Александр намда ехэл муу юумэ хээ эн. Дээ>
дын Эзэн хээн зэргээрнь тэрээндэ ашыень харюулаг лэ. 15 Шишье
тэрээнээ болгоомжолжо байгаарай, тэрэ манай ‰гын урдааа ехэл
эсэрг‰‰сээ юм.
16 Т‰р‰‰шынхиеэ µµрыгµµ хамгаалхадамни булта намайе орхижо
ошоо бэлэй. Тэдэ зониие Дээдын Эзэн б‰ зэмэлэг лэ. 17 Тэрэ ‰едэ
Дээдын Эзэн намтай байжа, намайе зоригжуулан байгаа. Тиимэ>
ээ би Бурханай ‰гэ бусад арадуудай бултанайнь дуулахаар г‰йсэд
номнохо шадалтай байгааб. Бурхан намайе ‰хэлэй абараа арша>
лаа. 18 Дээдын Эзэн намайе муу юумэнээ аршалан, тэнгэриингээ
хаан орондо гэм зэмэг‰йгµµр оруулха. Тэрэ хэтын хэтэдэ алдар со>
лотой байхань болтогой.
‰‰лшын амаршалга
19 Прискилла,

Акила болон Онисифорой гэр б‰лэдэ мэндые дам>
жуулаарай. 20 Эраст Коринф хотодо ‰лэбэ. Трофимые ‰бшэн байан ха>
дань би Милет хотодо орх¸об. 21 ‡бэл болотор ерэхэ гэжэ оролдоорой.
Еввул, Пуд, Лин, Клавдий болон бэшэшье ‰зэглэгшэд булта
шамда мэндые дамжуулна.
22 Дээдын Эзэн шамтай байхань болтогой.
Бурханай ‰ршµµл хайра та б‰хэнтэй оршожо байг лэ. Болтогой.

* Зэдээр юумэ б‰тээдэг дархан.
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