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Павелай Филимондо бэшээн хандалга
Филимондо

Амаршалга
11

Маанадтай хамта х‰дэлдэг эрхим х‰ндэтэ Филимон, шамда
1 Иисус
Христосой т‰лµµ т‰рмэдэ ууан Павел ба ‰зэглэгшэ Ти>
13

мофей хо¸р бэшэнэ. Манай Бурхан Эсэгэээ болон Дээдын Эзэн
Иисус Христосоо ‰ршµµл хайра ба амгалан тайбаниие айладха>
набди. Гэртэшни суглардаг ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ, х‰ндэтэ Апфи
д‰‰дэмнай, бидэнтэй хамта алба хэдэг Архипда мэндые х‰ргµµрэй.
Филимоной хайра дуран ба ‰зэг этигэл
Зальбаралга б‰хэндµµ шамайе дурдажа, Бурхандаа баясхалан
х‰ргэжэ байдагби. 5 Бурханай б‰хы х‰н‰‰дтэ хайра дуратай байан ту>
хайшни, Дээдын Эзэн Иисус Христосто ‰зэглэжэ байан тухайш>
ни дуулажа байдагби. 6 Бидэ хо¸р ‰зэглэгшэдэй хани н‰хэсэл Иисус
Христостой нэгэдээн манай амидаралда ‰ршµµл б‰хэнэй г‰нзэгы
удхые мэдэрхэдэшни туалха тухай зальбаржа байдаг х‰нби. 7 Х‰н>
дэтэ д‰‰мни, хайра дураншни намайе ехэтэ баясуулаа, аргаг‰й ур>
машуулаа. Ши Бурханай б‰хы х‰н‰‰дэй з‰рхэ сэдьхэлыень амаруу>
лаа ха юмши.
4

Онисимай т‰лµµ гуйлта
8 Тиимэ

ушараа би Христосоор ахашни болоон хадаа хэхэ ¸о>
той юумэеэ хэ гэжэ захирха эрхэтэйшье аа, 9 шамда дуратай бай>
ан дээрэээ шамайе миин лэ гуйжа байнаб. М‰нµµ Иисус Хрис>
тосой т‰лµµ т‰рмэдэ ууан би Павел гуйжа байнаб. 10 Христосто
этигээд, намаар заалгажа х‰б‰‰мни болоон Онисимай т‰лµµ би ша>
майе гуйнаб. Т‰рмэдэ уужа байхадаа би тэрээндэ ухаа заадаг эсэ>
гэнь болооб. 11 Нэгэ сагта Онисим шамда хэрэгг‰й байгаа, харин
м‰нµµ сагта тэрэ шамдашье, намдашье хэрэгтэй юм.
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Филимондо 1
12 М‰нµµ

би тэрэниие шамда гэдэргэнь ябуулнаб. Би тэрээндэ
аргаг‰й дуратайб, ши тэрэниие айнаар угтажа абаарай. 13 айн
Мэдээсэлые номноонойнгоо т‰лµµ т‰рмэдэ уухадаа, шинии орон>
до намда туалжа байхаарнь тэрэниие хажуудаа байлгаха дуратайл
байгааб. 14 Гэхэдээ би шинии з‰бшµµлг‰йгµµр юумэ хэхэ дураг‰й
байгааб. Баалалтаг‰йгµµр, харин µµрынгµµ айн дураар айн юумэ
хэбэлшни намда айшаагдаха байгаа.
15 Шамтай ходо байхын тула Онисим саг зуура шамаа ондоо
тээшээ ошоон байжа магадг‰й. 16 М‰нµµ тэрэ ганса барлаг бэшэ,
харин барлагаа ‰л‰‰ ехэ юм: тэрэ хайрата д‰‰ гээшэ. М‰нµµ би
тэрээниие ехэл айшаанаб. Харин х‰н байан хубидаа, Дээдын
Эзэнээр д‰‰шни гэжэ нэрлэгдээн хубидаа тэрэ шамда б‰ришье
хайратай байхал.
17 Ши намайе н‰хэрни гэжэ анажа байбал, намайе угтажа бай>
антай адляар лэ тэрэниие угтажа абаарай. 18 Хэрбээ тэрэ шамда
ямар нэгэ муу юумэ хэжэ, юумэ ‰ритэй байбалнь, ‰рииень намда
тоогоорой. 19 Тэрэ ‰рииень т‰лэхэб гэжэ би, Павел, µµрынгµµ га>
раар бэшэжэ байнаб. Ши µµрµµ ами нааараа намда ‰ритэй энши
гэжэ би шамда ануулнаг‰йб. 20 Хайрата д‰‰мни, Христосоор д‰‰м>
ни гэжэ нэрлэгдээн хадаа Дээдын Эзэнэй т‰лµµ энэ ‰лзытэй
айн хэрэг б‰тээжэ, тэрээгээрээ намайе баярлуулаарай, ана>
лыемни тэгшэл‰‰лээрэй даа.
21 Хэлээн юумыемни хэхэш гээн этигэлтэйгээр эдэ б‰хэниие
шамда бэшэжэ байнаб. Хэлээнээмни ‰л‰‰шье юумэ хэжэ боло>
хош гэжэ би мэдэжэ байнаб. 22 Тиихэ ‰едµµ намда нэгэ таалга бэл>
дэжэ байгаарай. Та б‰хэнэй зальбаралые Бурхан дуулажа, намайе
таанадта эльгээхэ гэжэ би найданаб.
‰‰лшын амаршалга
23 Иисус

Христосой т‰лµµ намтай суг т‰рмэдэ уужа байан Епаф>
рас, намтай хамта х‰дэлжэ байан 24 Марк, Аристарх, Димас, Лука>
нар шамда мэндые х‰ргэжэ байна.
25 Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хайра та б‰хэнтэй ор>
шожо байхань болтогой.
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