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Иоаннай бэшээн гэршэлгэ
Гэршэлгэ

Энэ ном соо юун тухай хэлэгдэнэб
11

байнаб гэжэ б‰гэдыень зарасанартаа ха>
1 руулхынюунтулаболохо¸о
Иисус Христосой гэршэлгые Бурхан тэрээндэ
1 аяар

даалгаа эн. Христос ¤µрынгµµ зараса Иоаннда Бурханай Эльгээ>
мэлые ябуулжа, энээн тухай соносхоон юм. 2 Иоанн хараан ‰зэ>
энµµ бултыень ‰нэн з‰б гэжэ баталба. Энэнь Бурханай ‰гэ, Иисус
Христосой гэршэлгэ м‰н. 3 Энэ ном дотор бэшээтэй Бурханай хэ>
лээн ‰гэн‰‰дые уншадаг, шагнадаг ба сахидаг х‰н‰‰д жаргалтай
юм, юуб гэхэдэ, саг ойртошоод байна.
‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дые мэндэшэлгэ
4 Аси

можын ‰зэглэгшэдэй долоон б‰лгэм‰‰дтэ би Иоанн хан>
данаб. Бурхан бии юм, байаншье, байхашье юм. Бурханаа, тэрэ>
нэй хаан шэрээгэй урдахи долоон ‰лдэн‰‰дээ, 5 м‰н ‰нэн бодото
Гэршэ байан, ‰хµµд, анха т‰р‰‰н амидыран, газар дэлхэйн хаа>
шуулай Эзэн бологшо Иисус Христосоо таанадта амгалан бай>
дал, буян хайра ‰ршµµгдэнэ. Иисус Христос манда дуратай, тии>
мэээ µµрынгµµ шуа адхажа, бидэниие н‰гэлµµмнай с‰лµµлµµ.
6 Иисус Христос бидэниие хаан т‰рэ дотор нэгэд‰‰лээд, Эсэгэ
Бурхандаа алба хэдэг санаартаниинь болгоо. Иисус Христосто хэ>
тэ м‰нхын алдар соло, эршэ х‰сэн байхань болтогой! 7 Хаража
байгты: ‰‰лэн соогуур тэрэ ерэхэ. Б‰хы х‰н‰‰д, м‰н жадаар хадхаа>
шадшье тэрээниие хараха. Газар дэлхэйн б‰хы арадууд тэрээниие
шаналан хайрлаха. ‡нэхµµрµµ тиихэ юм. Болтогой! 8 «Би хадаа
Альфа, Омега* гээшэб! – гэжэ Эзэн Бурхан хэлэнэ». Тэрэ хододоо
байгаа, байнашье, байхашье, Хамагые зонхилогшо гээшэ.
* Альфа Омега гээшэ грек алфавидай т‰р‰‰шын ба ‰‰лшын ‰зэг‰‰д м‰н.
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Гэршэлгэ 1, 2
Амидыран Иисусые Иоанн хараба
9 Би

Иисусай шаби, Иоанн ахатнай гээшэб. Бурханай хаан т‰рын
эрхэтэн м‰н туладаа би таанартал адляар зобожо тулижа, тэсэжэ бай>
наб. Бурханай ‰гэ номноонойнгоо, Иисусые гэршэлэнэйнгээ т‰>
лµµ би Патмос гэжэ олтирогто с‰лэгдµµ эм. 10 Дээдын Эзэнэй ‰дэр
би Нангин ‰лдын н‰лµµдэ абтабаб – ара тээмни б‰д‰‰н дуутай б‰>
реэ шэнги юумэнэй х‰нхинэтэр дуугархые дуулабаб. 11 Тэрэ абяан
намда иигэжэ хэлэбэ: хаража байан юумэеэ ном соо бэшээд, Эфе>
сэй, Смирнын, Пергамай, Тиатирай, Сардисай, Филадельфиин, Лао>
дикиин ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ эльгээлши. 12 Намтай хэн хµµрэл>
дэнэб гэжэ онирхон гэдэргээ эрьехэдээ, алтан долоон дэнг‰‰дые
харабаб. 13 Долоон дэнг‰‰дэй дундань х‰нтэй адлирхуу амитанай
зогсохые харааб. Тэрэ болбол уужам ута хубсаатай, сээжээрээ боо>
он алтан бээтэй эн. 14 Тэрэнэй ‰эниинь сагаанаар будаан ноо>
ондли, саан шэнги саб сагаан, нюдэниинь д‰лэтэн носожо байан
гал шэнги байгаа бэлэй. 15 Х‰лн‰‰дынь шатама халуун пеэшэндэ
халаажа улайлгаан зэд шэнги, хоолой гээшэнь х‰‰юур уан мэтэ
х‰нхинэжэ байгаа эн. 16 Тэрэ х‰н баруун гартаа долоон одонуудые
баряад байгаа, тиин хо¸р тээшээ хурса эритэй элдэ аманаань бул>
тайжа байгаа, шарайнь шатама шанга гэрэлтэй наран шэнги байан
юм. 17 Тэрэниие харамсаараа, би ‰хээн шэнгеэр х‰лэйнь хажууда
унашабаб. Тиихэдэмни тэрэ х‰н баруун гараа м‰рэ дээрэмни та>
бяад, намда иигэжэ хэлэбэ: б‰ ай; би хадаа Т‰р‰‰шынхинь, ‰‰лшын>
хинь гээшэб, 18 би амидыб; ‰хµµд байанаа м‰нµµ хэтэ м‰нхэдµµ
амиды ябахаб; ‰хэлэй ба ‰хэлэй ороной т‰лхюурн‰‰дынь намда бии
юм. 19 Ши юу хараабши, м‰нµµ ямар юумэн боложо байнаб, хожом
юун болохоб – энээн тухай ши бэшээрэй. 20 Минии гартаа баряад
байхые шинии хараан долоон одонуудай, алтан долоон дэнг‰‰дэй
нюусань иимэ: долоон одонууд ‰зэглэгшэдэй долоон б‰лгэм‰‰дэй
Бурханай Эльгээмэлн‰‰д м‰н, шинии хараан долоон дэнг‰‰д ‰>
зэглэгшэдэй долоон б‰лгэм‰‰д м‰н гээшэ.
Эфесэй ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ хандалга
2 1

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ иигэжэ бэшээ>
2 рэй: «Баруун
гартаа долоон одонуудые баряад, алтан долоон
1 Эфесэй

дэнг‰‰дэй дундуур ябагша иигэжэ хэлэнэ: 2 танай б‰тэээн ‰йлэ
хэрэгые, танай хээн ажалые, танай тэсэбэриие би мэдэнэб. Хара
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анаатанда таанад тон дураг‰йт гэжэ мэдэнэб, Иисусай элшэд бэ>
шэ аад, элшэнэрынь гээшэбди гээд µµэдыгµµ тоологшодые шал>
гажа ‰зµµд, тэдэнэр хадаа худалшад мэхэшэд м‰н гэжэ таанадай
элир‰‰лыетнай би мэдэнэб; 3 таанад ехэ бэрхэшээлн‰‰дые гата>
лаат, тэсэбэритэй байнат, минии нэрэ х‰ндын т‰лµµ эсэшэ сусаша>
г‰йгµµр ажаллаат гэжэ мэдэнэб. 4 Теэд анха т‰р‰‰шынхидээл адляар
намда дураг‰й болоондотнай таанадые зэмэлнэб. 5 Хаанааа буу>
анаа анажа, н‰гэл хэхэеэ болиит, анханайнгаа хэрэг‰‰дые б‰тээ>
гыт. Н‰гэл хэхэеэ бол¸ог‰й аатнай таанадта ерээд, танай дэнгые
абаад ябашахаб. 6 З‰гµµр, николаидуудай ‰йлэ хэрэг‰‰дтэ дураа гу>
тан зэб‰‰рхэдэгтнай айн гээшэ. Бишье тэдэндэ дураа гутагшаб.
7 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ Нангин ‰лдын хэлээниие шэхэтэй
юм аа, шагнаг лэ! Бурханай сэсэрлигтэ ургадаг м‰нхэ амидаралай
модоной жэмэсые амталха эрхэ илаашада ‰гэхэб».
Смирнын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ хандалга
8 Смирнын

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ иигэжэ бэшээ>
рэй: «‡хµµд байанаа амидыраниинь, Т‰р‰‰шынхи, ‰‰лшынхинь
гээшэб: 9 танай зоболон гашуудалые, ‰гытэй ядуу байыетнай мэ>
дэнэб, – ‰нэндµµ хадаа таанад баянта! М‰н еврейн‰‰д бэшэ аад, ев>
рейн‰‰дбди гэгшэдэй таанадые хардаашадые би мэдэнэб, юундэб
гэбэл, тэдэнэр Сатанагай мэдэл доро сугларан улад гээшэ. 10 Зобо>
хо тулихаяа байнабди гэжэ б‰ айгаарайт. Таанарые туршажа ‰зэхэеэ
заримыетнай Шолмос т‰рмэдэ хааха, арбаад хоног соо тамалуулхат.
Теэд ‰хэн ‰хэтэрµµ ‰нэн сэхэ байгаарайт, би танда м‰нхын амида>
рал ‰ршµµхэб! 11 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ Нангин ‰лдын хэлээ>
ниие шэхэтэй юм аа, шагнаг лэ! Илаашые хо¸рдохи¸о ‰нµµхэг‰й».
Пергамай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ хандалга
12 Пергамай

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ бэшээрэй: «Хо¸р
тээээ хурса эритэй элмэтэ иигэжэ хэлэнэ: 13 таанад сатанагай
хаан шэрээгэй газарта байдагта гэжэ би мэдэнэб. З‰гµµр таанад нам>
да ‰нэн сэхээр хандадагта, сатанагай байдаг газартатнай минии ‰нэн
сэхэ гэршэ Антипын алуулан ‰дэрн‰‰дтэшье намаа таанад арсаа>
г‰йт. 14 Теэд таанадые зэмэлхэ зарим юумэн намда бии: Валаамай
ургаалые баримталагша х‰н‰‰д таанарай дунда байдаг. Валаам ха>
даа Израилиин зониие н‰гэл шэбэлдэ оруулха, хуурмаг бурхануудта
‰ргээн эдеэнээ амсуулха, зальхай амуу ябадалтай болгохо тухай
556

Гэршэлгэ 2
Валак хааниие ургаа эн. 15 М‰н баа николаидуудай ургаалые ба>
римталагшадшье таанадай дунда бии. 16 Н‰гэл хэхэеэ болигты! Тии>
гээг‰й аатнай, уданг‰й таанадта ерээд, аманаамни гарагша эритэ
элмээр николаидуудай ургаал баримталагшадтай тэмсэхэб. 17 ‰>
зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ Нангин ‰лдын хэлээниие шэхэтэй юм
аа, шагнаг лэ! Илагшада би далда хадагалаатай манна эдеэ ‰гэхэб,
сагаан шулуу ‰гэхэб. Шулуун дээрэнь шэнэ нэрэ бэшээтэй байха,
тиин шулуу абагшааа ондоо хэншье тэрэ нэрые мэдэхэг‰й юм».
Тиатирай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ хандалга
18 Тиатирай

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ бэшээрэй: «Но>
сожо байан гал д‰лэн шэнги ялалзама нюдэтэй, халуун пеэшэн соо
халаажа улайлгаан зэд шэнги х‰лн‰‰дтэй Бурханай Х‰б‰‰н иигэжэ
хэлэнэ: 19 танай б‰тэээн хэрэгые, танай дуратай байые, алба хэые,
этигэл найдабариие, тэсэбэри зоригые мэдэнэб, м‰нµµ б‰тээгшэ ‰йлэ
хэрэгтнай урдынхиаа б‰ри ехэ юм гэжэ мэдэнэб. 20 Теэд таанадые зэ>
мэлхэ зарим юумэн намда бии: µµрыгµµ л‰ндэншэ гээд тоолодог Иеза>
вель амгые таанад з‰бшµµнэт; тэрэ амган µµрынгµµ ургаал зааба>
риие номножо, минии зарасанарай тархи толгой эрьюулнэ, тэдэниием
зальхай амуу ябадалтай болгоно, худал бурхануудта ‰ргээн хоол
эдюулжэ ургана. 21 Н‰гэл шэбэл ‰йлэдэхэеэ болихынь тула тэрэ эхэ>
нэртэ саг гаргажа ‰гµµб, теэд н‰гэл шэбэлээ тэрэ орхихо дураг‰й бай>
на. 22 Тиимэээ би тэрэ амганда ‰бшэн зоболон асаруулхаб, хэрбээ
н‰гэл ‰йлэдэхэеэ бол¸ог‰й аань, тэрэ эмэтэй г‰йлдэгшэдые туйлай
ехэ уйдхар гашуудалда оруулхаб. 23 Тэрэ гэргэнэй ‰хиб‰‰дые ‰х‰‰л>
хэб. Тиихэдэмни х‰нэй з‰рхэ сэдьхэлые, анал бодолые с‰м мэдэдэг
юм байна, тиин х‰н б‰хэндэ хээн ‰йлэ хэрэгэйнь зэргээр х‰ртµµхэ юм
байна гэжэ намайе ‰зэглэгшэдэй б‰хы б‰лгэм‰‰д ойлгохо. 24 Тиатир>
да байгша бусад б‰хы таанадта, энэ ургаал заабариие баримталдагг‰й
ба сатанагай г‰н нюуса гэдэгыень мэдэдэгг‰йш‰‰лдэ иигэжэ хэлэнэб:
‰шµµ ондоо бэрхэшээлн‰‰дые таанадта эльгээхэг‰йб. 25 Теэд м‰нµµ
таанадта бии байан юумэеэ минии ерэтэр баряад байгты. 2628 Минии
б‰хы зарлигые эсэстэнь х‰рэтэр бэел‰‰лдэг илагшын эрхэ мэдэлдэнь
арадуудые ‰гэхэб. Бишье баал тиигэжэ µµрынгµµ Эсэгэээ засаг т‰>
рые абаа эм. Илагша тэрэ х‰н тэдэ арадуудые т‰мэр таягаараа захир>
гаалан зонхилжо байха; тэдэ зон шабар амартануудтал адляар хяа бу>
та сохюулха. Тэрэ илагшада ‰глµµнэй одые ‰гэхэб. 29 ‰зэглэгшэдэй
б‰лгэм‰‰дтэ Нангин ‰лдын хэлээшые шэхэтэй юм аа, шагнаг лэ!»
2
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Сардисай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ хандалга
3

Сардисай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ иигэжэ бэ>
3 шээрэй:
«Бурханай Нангин долоон ‰лдын, м‰н долоон одо>
1

нуудай Эзэн иигэжэ хэлэнэ: танай б‰тэээн ‰йлэ хэрэгые мэдэнэб;
таанад амиды гэжэ тоологдонот, ‰нэхµµрµµ таанад ‰хµµд байнат.
2 эргэлэн байгты; ‰лµµшэ юумэеэ хуу барандаа хосороод‰йдэнь
бэхиж‰‰лэгты, юуб гэбэл, ‰йлэ хэрэг‰‰дтнай Бурханаймни урда х‰>
сэд д‰‰ргэгдээг‰й гэжэ би ананаб. 3 Таанад юу абаа, юу дуулаа
эмта, тэрэнээ сахин хадагалжа байгты, н‰гэл хэхэеэ болигты! Хэр>
бээ эргэлэн байгааг‰й аатнай, би таанадта хулгайшан шэнгеэр
гэнтэ ерэхэб, хэдыдэ ерэыемни таанад мэдэхэг‰йт. 4 Теэд µµэ>
дынгµµ хубсаа бузарлааг‰й хэдэн х‰н‰‰д Сардистатнай бии байна,
тэдэтнай сагаан хубсаа ‰мдµµд, намтай хамта ябалсаха, юундэб гэ>
бэл, этигэл найдабарида тэдэ х‰рэнэ. 5 Илагша баал сагаан х‰бсаа
‰мдэхэ; тэрэнэй нэрые амидаралай номоо би хэзээшье зуража хая>
хаг‰йб, тэрэ х‰н минии юм гэжэ µµрынгµµ Эсэгын урда, Бурханай
Эльгээмэлн‰‰дэй урда мэдэрхэб. 6 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ Нан>
гин ‰лдын хэлээниие шэхэтэй юм аа, шагнаг лэ!»
Филадельфиин ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ хандалга
7 Филадельфиин

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ бэшээ>
рэй: «Нээгээ аа, хэнэйшье хаажа шадахаг‰й, хаагаа аа, хэнэйшье
нээжэ шадахаг‰й Давидай оньон т‰лхюуртэй Нангин ‡нэн сэдьхэл>
тэн иигэжэ хэлэнэ: 8 танай б‰тэээн ‰йлэ хэрэгые мэдэнэб, – тиин
би урда тээхи ‰‰дыетнай нээбэб, тэрэниие хэншье хаажа шадаха>
г‰й, юундэб гэхэдэ, таанад х‰сэ багатайшье аа, минии ургаал са>
хинат, минии ургаалаа арсааг‰йт. 9 Хаража байгаарайт! ¤µэды>
гµµ еврейн‰‰д гэжэ тоолодог аад, сатанагай мэдэлдэ байан уладые
танда асараад, х‰лдэтнай унан дохихыень баадхахаб. ‡нэхµµрµµ тэ>
дэнэр еврейн‰‰д бэшэ юм, худалаар хэлэнэ. М‰н танда дуратай бай>
ыемни тэдэ улад мэдэхэ. 10 Тэсэбэритэй байха тухай минии зарлиг
заабариие сахиан туладатнай, газар дэлхэйнхидые туршажа ‰зэ>
хэеэ б‰хы юртэмсэдэ тох¸олдохо¸о байгаа гай аюулай ‰едэ би таа>
надые хамгаалан ‰лµµхэб. 11 Иигээд уданг‰й ерэхэб. Илалтынтнай
аша ‰рые хэнэйшье абажа ябашахаг‰йн тула бии байан юумэеэ
шангаар баряад байгаарайт. 12 Илагшые би µµрынгµµ Бурханай ‰мэ
доторхи бахана тулгань болгохоб, тиин тэрэ илагша хэтэ заяандаа
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тэндэ ‰лэхэ. ¤µрынгµµ Бурханай нэрые, минии Бурханай ‰ршµµ>
лµµр тэнгэриээ бууха µµрынгµµ Бурханай хотын, шэнэ Иерусали>
май нэрые, м‰н µµрынгµµ шэнэ нэрые тэрэ ‰мын бахана дээрэ
бэшэхэб. 13 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ Нангин ‰лдын хэлээниие
шэхэтэй юм аа, шагнаг лэ».
Лаодикиин ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ хандалга
Лаодикиин ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй т‰лµµлэгшэдэ иигэжэ бэ>
шээрэй: «Болтогой гэжэ нэрэтэй ‰нэн бодото найдабаритай Гэршэ,
Бурханай б‰тээлэй Эхиниинь иигэжэ хэлэнэ: 15 танай б‰тэээн ‰йлэ
хэрэгые мэдэнэб. Таанад х‰йтэншье бэшэт, халууншье бэшэт. Ай
даа, таанадай нэгэн гэбэл х‰йтэн, али ‰гы аа халуун байгаа аа>
тнай ямар айн бэлэй даа! 16 Теэд таанад х‰йтэншье бэшэ, халуун>
шье бэшэ, харин юрэл миин дулаан байнат. Би таанадые аман соо>
оо н¸лбоо гаргаандал адляар, µµрµµ холуур намнахамни. 17 Юун>
дэб гэхэдэ, таанад: «Би баяжааб, ехэ зµµритэй болооб, юугээршье
дутанаг‰йб!» – гэнэт. Теэд таанад ямаршье зол хубиг‰й, ‰гытэй
ядуу, бааран, охор балай, нюсэгэн болоод байанаа мэдэнэг‰йт!
18 Баян болохын тула галаар арюудхагдаан алта намаа худалдажа
абахыетнай з‰блэнэб, шарбай нюсэгэн бэеэ харуулжа ябахаг‰йн ту>
ла сагаан хубсаа намаа абажа ‰мдэгты, юумэ харадаг болохын тула
нюдэнэй эм абажа, нюдэндµµ т‰рхигты. 19 Дуратай х‰н‰‰дээ би эли>
шэлэн ш‰‰мжэлдэг, хэээдэгби. Тиимэээ таанад хэшээл оролдол>
го гаргагты, н‰гэл хэхэеэ болигты. 20 Энэ би ‰‰дэнэй хажууда ерээд,
‰‰дэ тоншожо байнаб. Минии абяа дуулаад, ‰‰дэ нэээн х‰нэйдэ
би орожо, хамта эдеэлхэб, тэрэ х‰н намтай суг эдеэлхэ. 21 Би илажа
гараад, µµрынгµµ Эсэгэтэй хамта хаан шэрээдэнь уугаа эм, тэ>
рээндэл адляар, намтай хамта минии хаан шэрээдэ ууха эрхые би
илагшада олгохоб. 22 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ Нангин ‰лдын
иигэжэ хэлээниие шэхэтэй юм аа, шагнаг лэ!»
14

Тэнгэри дээрэхи Бурханда ‰гэдэлгэ
4 3

удаа би тэнгэри µµдэ шэртэхэдээ, тэнгэриин ‰‰дэ>
4 нэйТэрэнэй
онгорхой байхые об¸орбоб. Тиин б‰реэгэй дуугарандал
1

адли абяа дуулабаб. Т‰р‰‰н хандаан абяан намда иигэжэ хэлэбэ:
– ¤µдµµ гара. Тиигээд юунэй болохые шамда хµµрэхэб.
2 Уданг‰й би Нангин ‰лдын н‰лµµдэ абтажа, µµдµµ дэгдэшэбэб.
Тиин тэнгэридэ хаан шэрээ урдамни байба, дээрэнь хэншьеб уужа
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ууба. 3 Хаан шэрээ дээрэ тэрэ уугаашань ‰нэтэ хас шулуун, мана
шулуун шэнгеэр толоржо байба. Хаан шэрээень тойроод, номин шу>
луун мэтээр олонго ялалзан татажа байба. 4 Энэ хаан шэрээе той>
роод, баа хорин д‰рбэн хаан шэрээн‰‰д байгаа. Тэдэ хаан шэрээ>
н‰‰д дээрэ хорин д‰рбэн ахамадууд уугаа. Эдэ ахамадууд сагаан
сагаан хубсаа ‰мдэнхэй, толгойдонь алтан алтан титим малгай>
нууд табяатай. 5 Хаан шэрээээнь сахилгаан сахилжа, тэнгэриин
дуун нэрьежэ, шанга шууяан гаража байба. Хаан шэрээгэй урда
долоон зула носоно. Эдэнь Бурханай долоон Нангин ‰лдэ м‰н
бэлэй. 6 Баа хаан шэрээгэй урда болор мэтэ сэбэр тунгалаг шэл
далай шэнги юумэн байба.
Хаан шэрээгэй д‰рбэн буланда д‰рбэн амитад байба. Тэдэ ами>
тад урдааашье, хойнооошье тон олон нюдэтэй эн. 7 Т‰р‰‰шынь
амитан арсалантай адлишуу, хо¸рдохинь залуу буха шэнги, гурбада>
хинь нюураараа х‰н мэтэ, харин д‰рбэдэхинь ниидэжэ байан б‰р>
гэд шэнги бэлэй. 8 Эдэ д‰рбэн амитад тус б‰ридµµ зургаа зургаан
далитай эн. Далинуудайнь дээг‰‰ршье, доогууршье олон нюдэн‰‰д
байгаа. Тэдэ д‰рбэн амитад эсэн сусанг‰й, ‰дэр ‰ниг‰й иигэжэ хо>
до дабтагша эн:
– Хамагые зонхилогшо арюун нангин, арюун нангин, арюун
нангин Эзэн Бурхан т‰р‰‰ншье байгаа, м‰нµµшье байна, саашадаа>
шье байхал!
9 Хаан шэрээ дээрэ уугаашада – хэтэ м‰нхэдµµ Амидарагшада
алдар соло, нэрэ т‰рэ, баяр баясхалангаа тэдэ амитадай х‰ргэхэ>
дэнь, 10 хорин д‰рбэн ахамадууд хаан шэрээ дээрэ уугаашын урда
тээ газарта нюураараа сохин унаха, хэтэ м‰нхэ Амидарагшын урда
доро дохин м‰ргэхэ, тиин хаан шэрээгэйнь урда титим малгайнуу>
даа табяад, иигэжэ хэлэхэ:
11 – Манай Эзэн Бурхан, ши али б‰хы алдар солодо, нэрэ х‰ндэ>
дэ, засаг т‰рэдэ х‰ртэмµµр байнаш, яахадааб гэбэл, б‰хы юумэн
шамаар б‰тээгдээ, шинии х‰сэл зоригоор байгуулагдаа.
Ном бэшэг, ‡ргэлэй Хурьган тухай
5 4

Тиигээд долоон тамгаар тамгалан хаагаатай, дотор, гадарг‰й
5 бэшээтэй
номые хаан шэрээдэ уугаашын баруун гартань би
1

харабаб. 2 Бурханай т‰гэлдэр х‰сэтэ эльгээмэлые харабаб.
– Хэн тамгыень эбдэжэ, энэ ном нээжэ шадахаб? – гэжэ Бурха>
най тэрэ эльгээмэл шангаар дуугарба. 3 Теэд тэнгэридэшье, газар
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дээрэшье, газар дорошье энэ номые нээжэ, хаража шадаха хэншье
байбаг‰й. 4 Энэ номые з‰йтэйгµµр нээгээд, уншажа шадаха, угайд>
хадаа ‰зэжэ хаража шадаха нэгэшье х‰нэй олдоог‰йдэнь би ехээр
гашуудан уйлаа бэлэйб.
5 – Б‰ уйла! Харалши! Илаашань Иудын угай, Давидай ‰ри ада>
ан болохо Арсалан тээ тэрэ байна. Долоон тамгыень эбдэжэ, энэ
номые тэрэл нээжэ шадаха, – гэжэ нэгэ ахамадынь намда хэлэбэ.
6 Харан гэхэдэмни хаан шэрээгэй урда д‰рбэн амитадай, м‰н аха>
мадуудай урда тахил болгогдон табигдаан янзатай ‡ргэлэй Хурь>
ган зогсожо байба. Тэрэ Хурьган долоон эбэртэй, долоон нюдэтэй
эн. Эдэнь б‰хы газар дэлхэйдэ Бурханай эльгэээн Нангин до>
лоон ‰лдэнь байгаа. 7 ‡ргэлэй Хурьган хаан шэрээдэ д‰тэлэн ерэ>
жэ, тэндэ уугаашын баруун гараань ном абаба. 8 Номые тэрэнэй
абахадань, д‰рбэн амитад, хорин д‰рбэн ахамадууд ‡ргэлэй Хурь>
ганай урда ‰гэдэн, доро дохибо. Тэдэнэр тус б‰ридµµ нэгэ нэгэ ята>
гануудые, х‰жэ санзай д‰‰рэтэр хээн алтан аягануудые гартаа ба>
ряад байгаа. Эдэ б‰гэдэнь Бурханай зоной б‰тээдэг м‰ргэл зальба>
ралынь м‰н бэлэй. 9 Тиин тэдэнэр иимэ шэнэ дуу дуулаба: ши энэ
ном абажа, тамгыень эбдэжэ тайлаха эрхэтэйш, ши ‰ргэл болгог>
дожо алуулаад, µµрынгµµ улаан шуанай сэнгээр али б‰хы угсаа>
таниие, элдэб янзын хэлэтэй зониие, б‰хы уг изагууртаниие, ‰ндэ>
э яатаниие Бурханда абажа ‰гµµш. 10 Ши манай Бурханай аша
туада тэдэ х‰н‰‰дые санаартад, хаашуул болгоош – тэдэнэр газар
дэлхэйн зониие зонхилжо байха! 11 Хаан шэрээе, амитадые, ахама>
дуудые тойроод, Бурханай олон эльгээмэлн‰‰дэй дуугаржа байхые
би харааб, шагнааб. Тэдэнэр ‰й т‰мэн, тоо томшог‰й олон байгаа
бэлэй. 12 Тэдэ шанга шангаар иигэжэ хашхаралдан байгаа эн: Тахил
болгогдожо табигдаан ‡ргэлэй Хурьган засаг т‰рэ, зµµри баялиг,
сэсэн бодол, х‰сэ шадал, нэрэ т‰рэ, алдар соло, магтаал юрµµлдэ
х‰ртэхэ эрхэтэй. 13 Тэнгэри, газар дээрэ, газар доро, далайда байан
б‰хы амитадай иигэжэ хэлсэхые би дуулааб:
– Хаан шэрээ дээрэ уугаашада, м‰н ‡ргэлэй Хурьганда хэтэ
м‰нхын магтаал юрµµл, нэрэ х‰ндэ, алдар соло, хуули засаг олгог>
дохонь болтогой!
14 Д‰рбэн амитадынь:
– Болтогой! гэбэд. Ахамадуудынь газарта дохин унажа, ‰гэдэн
м‰ргэбэ.
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Т‰р‰‰шын зургаан тамга тайлбарилба
6

т‰р‰‰шынхииень ‡ргэлэй Хурьганай эбдэхые
6 би харааб,тамгын
тиигээд: «Наашаа ерэ!» – гэжэ т‰р‰‰шын амита
1 Долоон

найнь тэнгэри дуугарандал адляар х‰нхинэмэ шангаар хэлэхые би
дуулааб. 2 Би сагаан мори харабаб. Гартаа ном бариан х‰н тэрэ
мори унаад ябаба. Толгойдоо ‰мдэхэ титим малгай абаан тэрэ х‰н
илагша мэтээр гаража, илалта туйлахаяа ябаба. 3 Хо¸рдохи там
гыень ‡ргэлэй Хурьганай тайлахада: «Наашаа ерэ!» – гэжэ хо¸рдо
хи амитанайнь хэлэхые би дуулабаб. 4 Тиихэдэнь ондоо, гал улаан
зээрдэ морин гараба. Мори унаан тэрэ х‰ндэ газар дайда дээрэхи
амгалан тайбан байдалые эбдэжэ, дэлхэйн зоной бэе бэеэ алалсал
гын эрхэ засаг олгогдоон байгаа. Тиин тэрээндэ томо гэгшын эл
мэ ‰гтµµ бэлэй. 5 Гурбадахи тамгыень ‡ргэлэй Хурьганай тайлахада:
«Наашаа ерэ!» – гэжэ гурбадахи амитанайнь хэлэхые би дуулабаб.
Харан гэхэдэмни, хара мори унаан х‰н гартаа шэгн‰‰р баринхай
байба. 6 Тиигээд д‰рбэн амитанай з‰гµµ иимэ абяанай гарахые
дуулабаб: «Нэгэ килограмм шэниисын т‰лµµ б‰хэли ‰дэр ажаллаха,
гурбан килограмм ешмээнэй т‰лµµ б‰хэли ‰дэр ажаллаха! Теэд оли
вай модо ‰зэмэй модо хо¸рые б‰ гутаа!» 7 Д‰рбэдэхи тамгыень ‡ргэ
лэй Хурьганай тайлахада: «Наашаа ерэ!» – гэжэ д‰рбэдэхи амита
найнь хэлэхые би дуулабаб. 8 Харан гэхэдэмни, сунхигар сагаабтар
морин байба. Дээрэнь ‡хэл ууба, тэрэниие дахаад, ‡хэлэй орон
ябаба. Газар дэлхэйдэ уугаашадай д‰рбэнэй нэгэ хубиие элмэ жа
даар, ‰лэсхэлэн хооон байдалаар, ‰бшэн тахалаар, ан арьяатанаар
алуулха хюдуулха эрхэ засаг ‡хэлдэ, ‡хэлэй орондо олгогдоон
байна. 9 Табадахи тамгыень ‡ргэлэй Хурьганай тайлахадань, Бурха
най ‡гын т‰лµµ, гэршэ болоонойнгоо т‰лµµ алуулагшадай ‰нээ
‰лдэн‰‰дые тахилай шэрээ доро харабаб. 10 «Нангин гэгээн, ха
магые зонхилогшо ‰нэн бодото Эзэн Бурхан аа! Газар дэлхэй дээрэ
бидэниие алаашадые гэмнэнг‰й, хэээнг‰й хэды болотор х‰леэхэ
гээ юмши!» – гэжэ тэдэ алуулагшад шанга шангаар хашхаралдаба.
11 Тэдэнэй х‰н б‰хэндэнь сагаан хубсаа ‰гтэбэ. Тэдэ алуулагшадта:
«Христосто алба хээн тусгаар тооной аха д‰‰нэрэйтнай алуултар
таанар ‰шµµ нэгэ бага амаржа байгты. Тэдэтнай таанартал адляар
алуулха», – гэжэ хэлэгдэбэ. 12 Зургаадахи тамгыень ‡ргэлэй Хурьга
най тайлахадань, харан гэхэдэмни, газар ехээр х‰дэлбэ; наран гээшэ
‰хээн х‰н‰‰дэй хойнооо шаналан уйлаашадай хара хубсаандал
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адли баларташоод, ара гээшэ шуан улаан болошоод байба. 13 Ар>
гаг‰й шанга хуй алхинай болоходо боди модоной эдеэшээд‰й ‰рэ
жэмэс‰‰дэй хиидэн унадагтал адляар, огторгойн одо м‰шэд газарта
унашаба. 14 Огторгой тэнгэри гээшэ ор¸оон сааран мэтээр мон>
согойршобо, б‰хы хада ууланууд, арал олтирогууд µµэдынгµµ уу>
ринуудаа х‰дэлшэбэ. 15 Газар дэлхэйн хаашуулшье, дээг‰‰р тушаал>
тай дарганаршье, сэрэгэй но¸дшье, баяшуулшье, засаг баригшад>
шье, барлаг богоолнуудшье, юрын х‰н‰‰дшье агы н‰хэн‰‰дтэ, хада
уулын хабшалда орожо хоргодобо. 16 Тэдэ х‰н‰‰д хада, хабсагай>
нуудта хандан, иигэжэ гуйба:
– Дээрэмнай унажа, хаан шэрээдэ уугшааа, ‡ргэлэй Хурьга>
най уур сухалаа абарыт!
17 Юундэб гэбэл, эдэ хо¸рой айхабтар ехэ уур сухалай ‰дэр х‰рэ>
жэ ерэбэ, тиин тэрэ ехэ уур сухалыень хэн тэсэжэ шадахаб?
7 6

‰‰лээр газар дэлхэйн д‰рбэн буланда Бурханай д‰р>
7 бэн эльгээмэлн‰‰дэй
зогсожо байхые харабаб. Тэдэ эльгээмэл>
1 Тэрэнэй

н‰‰д газар дайда руу, уан далай руу, ой модо руу алхилхаг‰йн ту>
ла дэлхэйн д‰рбэн алхиие халхалан барижа байгаа. 2 Гартаа амиды
Бурханай тамга баряад, з‰‰н з‰гµµ ерэжэ ябаан баа нэгэ Бурха>
най Эльгээмэлые харабаб. Тэрэ эльгээмэлынь газар дайдада, уан
далайда гэм хоро х‰ргэхэ эрхэтэй д‰рбэн эльгээмэлн‰‰дтэ хандан,
иигэжэ шангаар хашхарба: 3 «Бурханай б‰хы албатанай магнай духа>
дань тамга даража тэмдэглээд‰йдэмнай газар дайдадашье, уан да>
лайдашье, ой модондошье гэм хоро б‰ хэгты». 4 Хэды х‰н духадаа
тамга табюулааб гэжэ хэлсэхые дуулааб. Израилиин б‰хы угсаата
зоной зуун д‰шэн д‰рбэн мянган х‰ниинь тамга даруулан байна:
5 Иудын угсаатанаа арбан хо¸р мянган х‰н, Рувимай угсаатанаа
баал арбан хо¸р мянга, Гадай угсаатанаа арбан хо¸р мянга, 6 Аси>
рай угсаатанаа арбан хо¸р мянган х‰н, Неффалимай угсаатанаа
арбан хо¸р мянга, Манассиин угсаатанаа арбан хо¸р мянга, 7 Си>
меоной угсаатанаа арбан хо¸р мянга, Левиин угсаатанаа арбан
хо¸р мянган х‰н, Иссахарай угсаатанаа арбан хо¸р мянга, 8 Забуло>
ной угсаатанаа арбан хо¸р мянга, Иосифой угсаатанаа арбан хо¸р
мянга, Вениаминай угсаатанаа арбан хо¸р мянган х‰н духадаа там>
га даруулан байна.
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Тоолошог‰й олон х‰н‰‰д
9 Тэрэнэй

удаа харахадамни, тооложо барагдашаг‰й олон зон ур>
дамни ‰зэгдэбэ. Тэдэ зоной дунда б‰хы ‰ндээ яатан, арадууд, уг>
саатан, янза б‰риин хэлэтэй х‰н‰‰д ерээд байгаа эн. Тэдэ зон хаан
шэрээгэй урда, ‡ргэлэй Хурьганай урда зогсожо байгаа. Тэдэнэр
сагаан хубсаа ‰мдэнхэй, гартаа пальма модоной м‰шэрн‰‰дые ба>
ринхай байан юм. 10 Тэдэ иигэжэ хашхаралдан байгаа бэлэй: «Хаан
шэрээдэ уугааша манай Бурхан, м‰н ‡ргэлэй Хурьган абарха бай>
на». 11 Хаан шэрээе, ахамадуудые, д‰рбэн амитадые тойроод, Бур>
ханай б‰хы эльгээмэлн‰‰д зогсожо байба. Тэдэнэр хаан шэрээгэй
урда уруугаа хаража бултадаа унаад, Бурханда м‰ргэбэд. 12 Тиихэ
зуураа, тэдэ иигэжэ хэлээ: «Болтогой! Манай Бурханда магтаал со>
ло, сэсэн бодол, баяр баясхалан, нэрэ х‰ндэ, эрхэ засаг, х‰сэ шадал
хэтын хэтэдэ ‰ршµµгдµµ! Болтогой!» 13 Тиигээд нэгэ ахамадынь:
«Сагаан хубсаа ‰мдµµд байан ямар х‰н‰‰д гээшэб? Тэдэ хаанааа
ерээб?» – гэжэ намаа ураа. 14 «Но¸н аа, ши мэдэнэш», – гэжэ
харюусааб. Тиихэдэмни намда тэрэ иигэжэ хэлэбэ: «Эдэ х‰н‰‰д
гайтай ехэ гасалан зоболон ‰зэжэ ерэгшэд м‰н. Эдэнэр хубсаа
хунараа ‡ргэлэй Хурьганай шуанда угаажа, сагаан болгобо.
15 Тиимэээ эдэ х‰н‰‰д Бурханай хаан шэрээгэй урда зогсоод, тэ>
рэнэй ‰мэ дотор ‰дэр ‰ниг‰й тэрээндэ алба хэнэ. Тиин хаан шэ>
рээдэ уугааша эдэ х‰н‰‰дые хамгаалха юм. 16 Тэдэ х‰н‰‰д сааша>
даа ‰лэн хоооор ябахаг‰й, ундаа х‰рэжэ зобохог‰й, ааяма шанга
наранда шаруулхаг‰й, б‰гшэм халуунаа боложо ядархаг‰й. 17 Юун>
дэб гэхэдэ, хаан шэрээгэй урда зогсожо байгааша ‡ргэлэй Хурьган
тэдэ х‰н‰‰дэй адуулагша эзэниинь боложо, м‰нхэдµµ амидаралай
уанда тэдэниие залан абаашаха. Тиин эдэ х‰н‰‰дэй нюдэнэй ну>
лимсые Бурхан µµрµµ аршаха».
Долоодохи тамгыень тайлаба
8 7

‡ргэлэй Хурьганай тайлахадань, хахад са>
8 гай туршада тамгыень
огторгой тэнгэридэ абяа шэмээг‰й болошобо. Тии>
1 Долоодохи

2

гээд Бурханай урда долоон эльгээмэлн‰‰дэйнь зогсожо байхые
харабаб. Тэдэ эльгээмэлн‰‰дтэ долоон б‰реэн‰‰д ‰гтээн байба.
3 Удаань Бурханай баа нэгэ эльгээмэл д‰тэлэн ерээд, ‰ргэлэй шэ>
рээгэй хажууда зогсобо. Тэрэ эльгээмэл гартаа алтан бойпуур ба>
ряад байгаа. Бурханай б‰хы х‰н‰‰дэй м‰ргэлтэй нэгэд‰‰лхын тула,
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хаан шэрээгэй урдахи тахилай алтан шэрээ дээрэ табяад утахынь
тула обоо собоо х‰жэ санзай Бурханай тэрэ эльгээмэлдэ ‰гтµµ эн.
4 Х‰жэ санзайн утааниинь Бурханай х‰н‰‰дэй м‰ргэлтэй хамта Бурха>
най Эльгээмэлэй гартаа баряад байан бойпуур соооо µµдµµ дэгдээ
бэлэй. 5 Удаань тэрэ эльгээмэлынь бойпуур абажа, ‰ргэлэй шэрээ>
ээ залаан галаар бойпуураа д‰‰ргээд, газарта хаяжархиба. Тии>
хэдэнь газар дэлхэйдэ огторгойоо дуун нэрьебэ, тэнгэри нижага>
наса дуугарба, ехээр сахилгаан сахилба, газар х‰дэлбэ.
Б‰реэн‰‰дые дуугаргаба
6 Долоон

б‰реэн‰‰дые баряад байан Бурханай долоон эльгээ>
мэлн‰‰д б‰реэгээ дуугаргахаяа бэлдэбэд. 7 Т‰р‰‰шын эльгээмэлэй
б‰реэгээ дуугаргахадань, шуатай холисолдоон м‰ндэр оробо, гал
д‰лэн гараба, тиихэдэнь газар дэлхэйн гурбанай нэгэ хубинь, ой
модоной гурбанай нэгэ хубинь, б‰хы ‰бэ ногоон шаташаба. 8 Бур>
ханай хо¸рдохи эльгээмэлэй б‰реэгээ дуугаргахадань, д‰рэжэ бай>
ан мантан томо хада шэнги юумэн далайда унашаба. Тиихэдэнь
далайн гурбанай нэгэ хубинь шуан болошобо. 9 Далайда байан
амиды б‰хы юумэн‰‰дэй гурбанай нэгэ хубинь ‰хэшэбэ, далайн
б‰хы онгосонуудай гурбанай нэгэ хубинь хосоршобо. 10 Гурбадахи
эльгээмэлэй б‰реэгээ дуугаргахадань, д‰лэн шэнгеэр носожо бай>
ан угаа томо одо м‰шэн огторгойоо ерэжэ гол м‰рэн‰‰дэй, уа
горхонуудай гурбанай нэгэ хуби дээрэ унашаба. 11 Тэрэ одо м‰шэн
Тобшо ‡рмэдээн гэжэ нэрэтэй эн. Уа м‰рэнэй гурбанай нэгэ
хубинь ‰рмэдээндэл адли гашуун боложо, иимэ уа уугаад, х‰н т‰>
рэлхитэнэй гурбанай нэгэ хубинь ‰хµµ бэлэй. 12 Д‰рбэдэхи эльгээ>
мэлэй б‰реэгээ дуугаргахадань, наран, ара, одо м‰шэд гэмтэжэ,
гурбанай нэгэ хуби саг соо тэдэнэр гэрэл туяа ‰гэхэеэ бол¸од байба.
Наран ‰дэрэй гурбанай нэгэ хуби саг соо гэрэл туяа ‰гэхэеэ бол¸од,
ара ба одо м‰шэд ‰ниин гурбанай нэгэ хуби саг соо гэрэл туяа
‰гэхэеэ бол¸од байба. 13 Зогсоод хаража байтарни, огторгойдо нэгэ
б‰ргэд ниидэн, иигэжэ шангаар дуугаржа байба: «Газар дэлхэйдэ
уугшадта гайтай ехэ уйдхар гашуудал тох¸олдохонь, юуб гэбэл,
Бурханай бусад гурбан эльгээмэлн‰‰д б‰реэгээ дуугаргахаяа байна».
9 8

Табадахи эльгээмэлэй б‰реэгээ дуугаргахадань, огторгой дээ>
9 рэээ
одо м‰шэнэй газарта унаад байхые об¸орон харабаб. Га>
1

зарай о¸орг‰й г‰нзэгы н‰хэ руу орохо т‰лхюур тэрэ одо м‰шэндэ
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‰гтээн байгаа. 2 Газарай тэрэ о¸орг‰й г‰нзэгы н‰хэнэй ‰‰дые одо
м‰шэнэй нээхэдэнь, тэндэээнь аргаг‰й томо пеэшэн соооо гара>
ан шэнги бµµн хара утаан дэгдэн гараба. Тэрэ утаанаань боложо,
огторгой тэнгэри, нараншье б‰р‰‰л харанхы болошобо. 3 Хара утаан
соооо таршаанууд бии боложо, газарта унаба. Тэрэ таршаануудта
газар дэлхэйн хорото абаахайнуудтал адли ехэ эрхэ засаг ‰гтээн
байгаа. 4 Теэд ‰бэ ногоондошье, ургамал, модонуудташье хоро х‰р>
гэхэг‰йт, харин духадаа Бурханай тамгаг‰йл х‰н‰‰дтэ хоро х‰ргэхэт
гэжэ тэдэ таршаануудта хэлэгдээн байгаа. 5 М‰н тиимэ х‰н‰‰дые
алахаг‰йт, харин таба ара соо миил ‰бэдхµµжэ зобоохот гэжэ тэдэ
таршаануудта захигдаан байна. Тэрэ ‰бшэниинь х‰ниие хорото
абаахайн хадхаандал адли ехэ ‰бшэнтэй байгаа. 6 Тиихэ ‰едэнь х‰>
н‰‰д зобоходоо ‰хэлµµ бэдэрхэ, теэд ‰хэлынь олдохог‰й, ‰хэхэ гэжэ
ехэ оролдохо, теэд ‰хэлынь тэдэндэ ерэхэг‰й. 7 Тэдэ таршаанууд ха>
раха янзада дайлалдахаяа байан морид шэнги эн. Таршаануудай
толгойнуудтань алтан титим малгайнуудтал адлишуу юумэн ‰мдµµ>
тэй, тэдэнэй нюур шарайнуудынь х‰нэйхидэл адлинууд эн. 8 Тар>
шаануудай толгойнуудай ‰эниинь эхэнэр х‰нэй ‰эндэл адли,
ш‰дэн‰‰д гээшэнь арсаланай о¸онуудтал адлирхуу бэлэй. 9 Тэдэ
таршаанууд дээг‰‰рээ т‰мэр шэнги хуягтай эн, тэдэнэй ниидэхэ>
дэ далинуудайнь хииганаан гээшэ олон тоото мори тэргээр дайн
байлдаанда наяргалдан т‰ергэлдэн орожо байандал ‰зэгдµµ бэлэй.
10 Тэдэ таршаануудай ‰‰лн‰‰дынь хорото абаахайнуудайхидал адли
эн, таршаануудай ‰‰лн‰‰дтэнь хадхуурнууд бии эн; таршаанууд
тэдэ хадхуурнуудаараа таба арын туршада х‰н‰‰дые хадхажа зобоохо
эрхэ засагтай байгаа. 11 Тэдэ таршаануудай хааниинь о¸орг‰й г‰нзэ>
гы н‰хэнэй эльгээмэл байан юм; тэрэ эльгээмэлынь еврей хэлээр
Аваддон, грек хэлээр Аполлион (оршуулбал: «Эбдэгшэ») бэлэй.
12 Нэгэ аюул зоболонгой ‰нгэрхэдэ, хойнооонь баа хо¸р ехэ га>
шуудал зоболон ерэхэ ¸отой байгаа.
13 Зургаадахи эльгээмэлэй б‰реэгээ дуугаргахадань, Бурханай ур>
дахи тахилай алтан шэрээгэй д‰рбэн булангай эбэрн‰‰дээ абяа
дуулабаб. 14 Томо б‰реэ бариан зургаадахи эльгээмэлдэ тэрэ абяан
иигэжэ хэлэбэ:
«Агууехэ Евфрат м‰рэнэй шадар х‰леэтэй Бурханай д‰рбэн эль>
гээмэлн‰‰дые таби». 15 Тиихэдэнь х‰н зоной гурбанай нэгэ хубиие
алаха хюдаха эгээл тэрэ саг, ‰дэрµµ, ара, жэлээ х‰леэжэ, бэлэн бо>
лоод байан тэдэ д‰рбэн эльгээмэлн‰‰д табигдаа бэлэй. 16 Хамта
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дээрээ тэндэнь хо¸р зуун сая морин сэрэгшэд байна гэлсэхые дуу>
лааб. 17 Эдэ моринуудай, унаад ябаан х‰н‰‰дэйнь иимэ байхые ха>
рааб: сэрэгшэдынь гал улаан, миндаргадал адли сэнхир, х‰хэртэл
адли шара хуягуудые ‰мдµµд байгаа. Моридойнь тархи толгой арса>
ланайхидал адли эн. Моридой аман соооо гал, утаан, х‰хэр га>
ража байгаа. 18 ‡хэлэй аюулта гал, утаан, х‰хэр гурбан з‰йлн‰‰д мо>
ридой аманаа гараад, х‰н зоной гурбанай нэгэ хубиие алаа хюдаа
эн. 19 Юундэб гэбэл, моридойнь х‰сэ шадал тэдэнэй амандань,
‰‰лн‰‰дтэнь байгаа. Тэдэнэй ‰‰лн‰‰дынь тархи толгойнуудтай
могойнуудай т‰хэлтэй эн, тиимэ ‰‰лн‰‰дээрээ х‰н зониие хорло>
жо аладаг бэлэй. 20 Иимэ ехэ аюул зоболондо орожо ‰хµµг‰й ‰лээн
х‰н‰‰д µµэдынгµµ н‰гэлтэ хара хэрэг‰‰дые ‰йлэдэжэл байгаа. Тэ>
дэнэр алта, м‰нгµµр, гуули зэдээр, шулуу модоор хэгдээн худал
хуурмаг ш‰тµµн‰‰дтэ, ада ш‰дхэрн‰‰дтэ урдынхидаал адляар ‰гэ>
дэн м‰ргэµµр байгаа. Харин тиихэдэ тэдэ хуурмаг ш‰тµµн‰‰дынь
юумэ ‰зэжэ харажашье, дуулажа шагнажашье, ябажа х‰дэлжэшье
шадахаг‰й юм. 21 Бусад ‰лээн тэдэ зон х‰н‰‰дые аладаг хюдадаг,
эльбэ шэди ‰йлэдэдэг, забхай зальхай ябадал гаргадаг, хулгай худал
хэдэг ябадалаа орх¸ог‰й байаар.
Гартаа багахан ном бариан эльгээмэл
109

Удаань ‰‰лэ нэмэрэн бата х‰сэтэй ондоо нэгэ эльгээмэлэй
10 тэнгэриээ
буужа ябахые харабаб. Толгой дээг‰‰рнь олонго
1

татанхай, нюур шарайнь наран шэнги, хо¸р х‰лынь гал бахана>
нуудтал адли эн. 2 Дэлгээтэй багахан ном тэрэнэй гарта байба.
Тиигээд баруун х‰лµµ далай дээрэ, з‰‰н х‰лµµ газар дээрэ табиба.
3 Тиигээд Бурханай Эльгээмэл арсаланай хэрхирэндэл шангаар
хашхарба. Тиихэдэнь долоон аянганууд µµэдынгµµ абяагаар дуу>
гаралдаба. 4 Тиигэжэ дуугаралдахадань, юумэ бэшэхэеэ бэлдээд
байгааб, теэд: «Долоон аянгануудай хэлээшые б‰ бэшэ, нюугаад
бай», – гэжэ тэнгэри дээрэээ хэлэхые дуулабаб. 5 Далай дээрэ,
газар дээрэ байхыень минии хараан Бурханай Эльгээмэл ба>
руун гараа огторгой µµдэ ‰ргэбэ. 6 Огторгой тэнгэриие, газар дэл>
хэйе, уан далайе, тэндэхи б‰хы юумэн‰‰дые заяаан хэтэ м‰нхэ>
дµµ Амидаран мандагшын алдар нэрээр Бурханай тэрэ эльгээмэл
иигэжэ тангариглан хэлэбэ: «Саашадаа удааруулагдахаг‰й. 7 Теэд
Бурханай долоодохи эльгээмэлэй б‰реэгээ дуугаргахадань, Бур>
ханай нюуса т‰сэб б‰рин бэел‰‰лэгдэхэ. Бурхан энэ т‰сэб тухай
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µµрынгµµ зарасанар>л‰ндэншэдтэ урид мэдээсээн байгаа». 8 Удаань
тэнгэриээ дуулдаан абяан дахин намда хандажа: «Далай газар
хо¸рой дээрэ зогсожо байан эльгээмэлээ дэлгээтэй ном ошожо
аба», – гэбэ. 9 Би тэрэ эльгээмэлдэ ошожо, дэлгээтэй номыень
эрибэб. Тэрэ намда иигэжэ хэлэбэ: «Энэ ном абаад эдижэрхи. Хо>
то гэдээндэшни гашуун байха, теэд аман соошни з‰гын бал
шэнги амтатай байха». 10 Бурханай Эльгээмэлэй гараа номыень
абаад эдижэрхибэб. Аман доторни ороходоо, з‰гын бал шэнги ам>
татай байанаа, харин тэрэ номоо эдихэдэмни, хото гэдээн соо>
мни ехэ гашуун байгаа бэлэй. 11 Тиигээд Бурханай Эльгээмэл нам>
да иигэжэ айладхан хэлээн юм: «Ши олон ондоо арадууд, ‰ндээ
яатан, элдэб янзын хэлэтэй зон, хаашуул тухай урид мэдэжэ, да>
хин саашадаа абарал буулгадаг болохош».
Хо¸р гэршэнэр
11 10

Газар хэмжэдэг модон шэнги таяг намда ‰гµµд, иигэжэ хэлэ>
11 бэд:
«Ши µµдµµ бодоод, ‰мэ, тахилай шэрээ хо¸рые хэмжэ,
1

тиигээд энэ ‰мэ дотор хэр олон х‰н‰‰д Бурханда м‰ргэнэб гэжэ
тооло. 2 Теэд ‰мын гадаада хор¸ое б‰ тоололсо, б‰ хэмжэ, юуб гэ>
бэл, тэрэ хор¸онь бусад арадуудай мэдэлдэ ‰гтэнхэй юм. Тэдэ х‰>
н‰‰д нангин хотые д‰шэн хо¸р арын туршада х‰лµµрµµ гэшхэжэ
дэбэжэ ябаха. 3 Би хо¸р гэршэнэрээ эльгээхэб: тэдэмни уйдхар га>
шуудалай хубсаа ‰мдµµд, мянга хо¸р зуун жаран ‰дэр соо Бурха>
най ‰гэ айладхажа ябаха». 4 Эдэ л‰ндэншэд газарай Эзэнэй урда>
хи хо¸р дэн, хо¸р олива модон м‰н гээшэ. 5 Эдэ хо¸р л‰ндэншэдые
хорлохо¸о анаа аань, тэдэ хо¸рой аманаа гал д‰лэн гаража, дай>
садыень ‰гы хэжэрхидэг байна. Эдэ хо¸рто хоро хэхэеэ анагшад
‰хэн хосорхо ‰йлэтэй юм. 6 Тэдэ хо¸рой Бурханай ‰гэ айладхажа
байха б‰хы ‰дэрн‰‰дтэнь хура бороогой орохог‰йн тула тэдэндэ
огторгой тэнгэриие хаажархиха эрхэ засаг ‰гтэхэ; уа м‰рэн‰‰дые
шуан болгожорхихо, газар дэлхэйдэ µµэдынгµµ дура зоргоор гай
аюул тох¸олдуулха эрхэ засаг ‰гтэхэ. 7 Тэдэ хо¸р л‰ндэншэдэй гэр>
шэлгэеэ хэжэ д‰‰ргэхэдэнь, о¸орг‰й н‰хэн соооо ан арьяатан гара>
жа ерээд, тэдэ хо¸ртой дайлалдан, алаха хюдаха байна. 8 Тэдэнэй
‰хээн бэень Содом г‰, али Египедтэл адли муу суутай хотонуудай
нэгэ тон ехэ хотын гудамжада хэбтэхэ. Тэрэ хотодо м‰н тэдэнэй
Дээдын Эзэн хэрэээндэ хадагдажа саазалуулаа эн. 9 Али б‰хы
арадууд, угсаатан, элдэб янзын хэлэтэй зон, б‰хы ‰ндээ яатан
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тэдэ хо¸рой ‰хээн бэеые гурба хахад ‰дэрэй туршада онишоон
хаража байгаа, х‰дµµл‰‰лхыень з‰бшµµнг‰й байлгаа эн. 10 Газар
дэлхэйдэ уудаг х‰н‰‰д х‰хилдэн баясажа, найр зугаа хэнэ, бэе бэе>
дээ бэлэг сэлэг‰‰дые барина, юундэб гэбэл, эдэ хо¸р л‰ндэншэд
газар дэлхэй дээрэ уугшадые тамалан хэээдэг байгаа. 11 Теэд гур>
ба хахад ‰дэрэй ‰нгэрхэдэ тэдэ хо¸рой досоонь амидарал ‰гэдэг
Бурханай ‰лдэ орожо, м‰нµµхи хо¸рынь х‰л дээрээ бодошобо,
тиихэдэнь тэндэ хаража байан х‰н‰‰д айхын ехээр айжа мэгдээ
бэлэй. 12 «Наашаа дэгдэгты!» гэжэ тэнгэри дээрэээ шангаар дуу>
гарха абяан л‰ндэншэдтэ дуулдаба. Тиин дайсадайнгаа харааар бай>
тарынь, л‰ндэншэд ‰‰лэнэй дээг‰‰р тэнгэри µµдэ дэгдэшэбэ. 13 Тэрэ
‰едэнь газар ехээр х‰дэлжэ, хотын арбанай нэгэ хубинь андарба.
Долоон мянган х‰н газарай х‰дэлµµнµµ боложо ‰хэбэ, бэшэниинь
айжа мэгдээд, Тэнгэриин Бурханиие алдаршуулан магтаба. 14 Хо¸р>
дохи гай аюул ‰нгэрбэ. Тиигээд гурбадахи гай аюул д‰тэлшэбэ!
Долоодохи б‰реэ
15 Долоодохи

эльгээмэл б‰реэгээ дуугаргаба. Тиихэдэнь тэнгэри>
дэ иигэжэ шангаар дуугарха абяанууд дуулдаба:
– Дэлхэйн засаг т‰рэ Эзэн Бурханаймнай, тэрэнэй Табисууртын
засаг т‰рэ болоо. Тэрэ засаг т‰рые Бурхан хэтэ м‰нхэдµµ барижа
байха.
16 Бурханай урдахи хаан шэрээ дээрэ ууан хорин д‰рбэн ахама>
дууд Бурханай урда нюураараа уруугаа хаража газарта унаад, ‰гэ>
дэн м‰ргэбэ. 17 Тэдэ иигэжэ хэлэбэ:
– Хододоо байан, м‰нµµшье байгаа Хамагые зонхилогшо Бур>
хан, шамда баяр баясхалан х‰ргэнэбди, ушарынь гэбэл, ши агууехэ
‰р х‰сэеэ харуулжа, Хаан болобош. 18 Бусад арадууд уур сухалаа
х‰рэбэ, баа шишье уур сухалаа х‰рэбэш – ‰хээн х‰н‰‰дые ш‰‰бэ>
рилхэ сагшни, шинии зарасанар>л‰ндэншэдтэ, шинии арюун нан>
гин арадта, шинии алдар нэрые х‰ндэлдэг юрыншье, засаг баридаг>
шье х‰н‰‰дтэ шагнал хайра ‰ршµµхэ сагшни, газар дайда усадхан
хосороогшодые ‰гы хэхэ сагшни х‰рэжэ ерэбэ. 19 Тэнгэри дээрэхи
‰мэ тайлдан нээгдэжэ, тэрэнэй Хэлсээнэй абдарынь ‰мэ дотор
харагдаба. Тиин гал ехэ сахилгаан сахилба, оог шууяан болобо,
тэнгэриин дуун нэрьебэ, газар х‰дэлбэ, м‰ндэр ехээр оробо.
11
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Эхэнэр луу хо¸р тухай
12

дээрэ гайхамшаг д‰лгэ тэмдэг ‰зэгдэбэ: нараар
12 хубсаатэнгэри
хэжэ ‰мдээн эхэнэр; тэрэнэй х‰л доронь ара, тол>
1 Тиин

гойдонь – арбан хо¸р одо м‰шэтэй титим малгай. 2 Х‰л х‰ндэ
байан тэрэ эхэнэр т‰рэхын урдахана тох¸олдодог ‰бшэнµµ зобо>
жо хашхарна. 3 Тэнгэридэ баа ондоо нэгэ д‰лгэ тэмдэг бии бо>
лобо: долоон толгойтой, арбан эбэртэй, толгойнууд дээрээ долоон
титимтэй томо гэгшын улаан луу харагдаба. 4 Тэрэнь одо м‰шэдэй
гурбанай нэгэ хубиие ‰‰лээрээ хамаад, тэнгэриээ газарта хаяба.
‡хиб‰‰нэй т‰рэмсµµр залгижархихаяа бэлдээд, нарайлха эхэнэрэй
урда луу зогсожо байба. 5 Нарайлха эхэнэр х‰б‰‰ т‰рэбэ. Тэрэнь б‰>
хы арадуудые т‰мэр таягаараа ударидан зонхилжо байха юм. Тэрэ
х‰б‰‰ниинь Бурханда, Бурханай хаан шэрээдэ дэгд‰‰лэн абаашаг>
даба. 6 Харин эхэнэр с‰л губи руу тэрьелжэ ошобо. Тэндэ эхэнэрэй
байха байрые Бурхан т‰хеэрээ эн. Мянга хо¸р зуун жаран ‰дэрэй
турша соо тэрэ байрадань эхэнэрые харууалжа байха юм.
7 Харин тэнгэри дээрэ дайн сэрэг боложо байгаа: Михаил µµрын>
гµµ эльгээмэлн‰‰дтэй суг луугай урдааа тэмсэн дайлалдаа эн. Луу
µµрынгµµ эльгээмэлн‰‰дтэй хамта дайлалдаа. 8 Теэд луу эльгээмэл>
н‰‰дтэйгээ диилдэжэ, тэнгэридэ байха уури байраяа алдаа эн.
9 Юртэмсэ дэлхэйн б‰хы зониие мэхэлжэ хууража байан шолмос,
сатана гэжэ нэрэтэй ехэ ‰нинэй Могой бологшо луу тэнгэриээ
газарта шэд‰‰лэн, тэрээнтэйгээ хамта эльгээмэлн‰‰дыньшье шэ>
д‰‰лэн юм. 10 Тэнгэри дээрэээ шангаар хэлээн иимэ ‰гэн‰‰дые
би дуулаа эм: – Одоошье Бурханай х‰н‰‰дэй абарагдаха саг ерэбэ.
Одоошье манай Бурхан засаг т‰рые абаад, хаан болохо. Тиин Бурха>
най Табисуурта б‰хы дэлхэйе ударидан зонхилжо байха. Юуб гэбэл,
бидэнэй аха д‰‰нэрые Бурханаймнай урда ‰дэр ‰ниг‰й гэмнэгшэ
газар руу шэд‰‰лэн унаба. 11 Манай аха д‰‰нэр ‡ргэлэй Хурьганай
шуаар, м‰н гэршэлэн ‰гµµрµµ тэрэ гэмнэгшые илаа. Аха д‰‰нэр>
най ами нааа гамнааг‰й, ‰хэлµµ айгааг‰й. 12 Огторгой тэнгэри,
тэндэ байгшад бултадаа баясан х‰хигты! Газар дэлхэйнхидтэ, уан
далайнхидта гашуудал зоболон болохонь! Айхабтар ехэ уур сухалтай
шолмос танда бууба: хаа сагынь бага ‰лµµ гэжэ тэрэ шолмос ойл>
гоо. 13 Луу газарта шэд‰‰лэнээ мэдээд, х‰б‰‰ т‰рээн эхэнэрые
хойнооонь м‰шхэн намнаба. 14 Болзоото с‰л губи газартаа лууда
баригданг‰й ниидэжэ ошохынь тула тэрэ эхэнэртэ б‰ргэд шубуунай
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аргаг‰й томо хо¸р дали ‰гтэбэ. Гурба хахад жэл соо тэрэ эхэнэрые
харууалжа байха юм. 15 Далай ехэ уанда абтажа тэрэ эхэнэрэй ур>
дашахынь тула тэрэнэй хойнооонь луу хадаа гол м‰рэн шэнги ехэ
уа аман соооо гаргажархиба. 16 Теэд эхэнэртэ газар туалаа: луу>
гай гаргаан уа м‰рэниие газар амаа ангайлгаад уужархиба.
17 Тиихэдэнь луу тэрэ эхэнэртэ ехээр сухалдан хэр‰‰лхэжэ, эхэнэ>
рэй бусад ‰хиб‰‰дтэй дайлалдахаяа ошобо. Тэдэ ‰хиб‰‰дынь Бурха>
най захяа заабариие д‰‰ргэжэ, Иисусай ‰нэн з‰б ургаалые ‰нэн сэ>
хээр сахидаг эн. 18 Тэрэ луу далайн эрьедэ зогсожо байгаа.
Хо¸р арьяатан
1312

Далай соооо арбан эбэртэй, долоон толгойтой арьяатанай
13 гаража
ябахые харааб. Эбэрн‰‰д дээрэнь арбан титим табяа>
1

тай, толгой дээрэнь Бурханиие доромжолон нэрэн‰‰д бэшээтэй
байба. 2 Минии хараан арьяатан болбол эрбэдэй т‰хэлтэй, х‰лн‰‰>
дынь баабгайнхитай адлишуу, аманиинь арсаланайхи шэнги байгаа
бэлэй. Тэрэ арьяатанда луу µрынгµµ хаба шадал, хаан шэрээ, тон
ехэ т‰рэ засаг ‰гэбэ. 3 Арьятанай нэгэ толгойнь ‰хэлэй ехээр шарха>
таан байбашье, эдэгэжэ, газар дэлхэйн х‰н‰‰д бултадаа гайхалдан,
тэрэ арьяатанай хойнооо дахаба. 4 Тэдэ х‰н‰‰д арьяатанда засаг
‰гээн луугай урда ‰гэдэн м‰ргµµд, м‰н арьяатанда ‰гэдэн м‰ргэ>
хэ зуураа, иигэжэ хэлэбэ: «Энэ арьяатантай тэнсэхэ амитад олдохо
аал? Энээнтэй дайлалдажа шадаха х‰н амитан байха аал?» 5 ¤µры>
гµµ магтаха, Бурханиие доромжолхо эрхэ засаг тэрэ арьяатанда
‰гтээн байна. Д‰шэн хо¸р ара соо тиимэ юумэ хэжэ байха эрхэ
тэрээндэ олгогдоон юм. 6 Бурханиие муушалхаяа, тэрэнэй алдар
нэрые, майхан байрые, тэнгэридэ уугшадые муушалхаяа тэрэ арьяа>
тан амаа ангайлгаба. 7 Бурханай табисуурта арад зоной урдааа тэм>
сэжэ, тэрэ зониие илаха эрхэ засаг тус арьяатанда ‰гтэнхэй. Али>
шье угсаатаниие, арадуудые, элдэб янзын хэлэтэй зониие, б‰хы
яатан ‰ндээтэниие захиран зонхилжо байха эрхэ засаг тэрэ арьяа>
танда ‰гтэнхэй. 8 ‡ргэлэй Хурьганай тэмдэглэдэг амидаралай ном
соо нэрэн‰‰дэйнь бэшэгдээг‰й б‰хы газар дайдын зон тэрэ арьяа>
танда ‰гэдэн м‰ргэхэ. ‡ргэлэй Хурьган тахил болгогдон Бурхан>
да ‰ргэгдэхэ юм гэжэ газар дэлхэйн б‰тээгдэхэээ т‰р‰‰н хараалаг>
даа эн. 9 Шэхэтэй юм аа, шагнаг лэ! 10 Плендэ орохо хубитай х‰н
плендэ орохо. элмээр сабшуулжа ‰хэхэ хубитай х‰н элмээр саб>
шуулжа ‰хэхэ. Бурханай табисуурта арад зон хатуу зоригтой, ‰нэн
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шударгы байха ¸отой гэжэ эдэ ‰гэн‰‰дээ элирнэ бшуу! 11 Удаань
газар дорооо гаража ябаан ондоо арьяатаниие харабаб. Тэрэнь
‡ргэлэй Хурьгандал адли хо¸р эбэртэй байгаа эн, теэд луу шэн>
геэр дуугараа. 12 Энэ арьяатаниинь ‰хэтэрµµ шархатуулаад эдэгэ>
эн нэгэдэхи арьяатанда м‰ргэгты гэжэ газар дэлхэйн б‰хы зониие
баадхана. Хо¸рдохи арьяатаниинь нэгэдэхи арьяатанай нэрээр, тэ>
рэнэй эрхэ засагые хэрэглэн, тиимэ юумэ хэнэ. 13 Хо¸рдохи арьяа>
таниинь гайхамшаг ехэ д‰лгэ тэмдэг‰‰дые ‰йлэдэнэ: х‰н‰‰дэй хара>
аар байтар тэнгэри дээрэээ газар уруу гал д‰лэ буулгана. 14 Тиин
энэнь нэгэдэхи арьяатанай нэрээр гайхамшаг ехэ д‰лгэ тэмдэг‰‰>
дые харуулжа, газар дэлхэйн зониие мэхэлнэ. элмээр сабшуулаад
амидыран арьяатанай нэрэ х‰ндэдэ тэрэнэй х‰рэг д‰рсэ хэгты гэ>
жэ газар дэлхэйн зондо хо¸рдохи арьяатан захиралта ‰гэбэ. 15 Нэ>
гэдэхи арьяатанай х‰рэг д‰рсые амидыруулха эрхэ, тэрэ х‰рэг д‰р>
сыень юумэ хэлэжэ шададаг болгохо эрхэ, нэгэдэхи арьяатанай х‰рэг
д‰рсэдэ ‰гэдэн м‰ргэдэгг‰й х‰н‰‰дые алаха эрхэ хо¸рдохи арьяатан>
да ‰гтээн байгаа. 16 Энэ хо¸рдохи арьяатан б‰хы х‰н‰‰дые: юрын>
шье, засаг баридагшье, баяншье, ‰гытэйшье уладые, эрхэ с‰лµµ>
тэйшье зониие, богоол барлагуудыешье баруун гартаа г‰, али духа
магнайдаа тамга табюулха гэжэ баадхадаг бэлэй. 17 Тамгаг‰й аа, хэн>
шье юумэ наймаалха, худалдажа абаха эрхэг‰й эн. Тамга гээшэнь
арьяатанай нэрэ г‰, али тэрэнэй нэрын тоо м‰н. 18 Иихэдээ мэргэн
бодолтой ябахые уряална гээшэ: ухаансар х‰ниинь арьяатанай тоое
бодожо гаргаг лэ. Энэ тоонь, х‰нэйхидэл адли, зургаан зуун жаран
зургаа юм.
‡ргэлэй Хурьган болон тэрээндэ абаруулан х‰н‰‰д
1413

Би иимэ юумэ харааб: Сион хада дээрэ ‡ргэлэй Хурьган
14 зогсоно,
тэрээнтэй хамта зуун д‰шэн д‰рбэн мянган х‰н‰‰>
1

дэй духада ‡ргэлэй Хурьганай нэрэ, тэрэнэй Эсэгын нэрэ бэшээ>
тэй. 2 Уан х‰‰юур шэнги, тэнгэриин дуун шэнги абяан огторгой>
оо дуулдаба. Намда тэрэ абяан ятагаар наадахадаа, ятагашадай
наададаг дуундал адляар анагдаба. 3 Тэдэнэр хаан шэрээгэй урда,
д‰рбэн амитадай болон ахамадуудай урда байгаад, магтаал дуу зэдэ>
л‰‰лнэ. Газар дэлхэйээ с‰лµµлэгдээн зуун д‰шэн д‰рбэн мянган
тэдэ х‰н‰‰дээ бэшэ ондоо хэншье эдэ дуунуудые дуулажа шадааг‰й.
4 Тэдэ х‰н‰‰д эхэнэрн‰‰дээр ор¸оолдон бэеэ бузарлааг‰й, гэр б‰лэ
болоог‰й зандаа ‰лµµ, ‡ргэлэй Хурьганай ошоон тээшэ дахажа
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ябаа. Гансал тэдэ х‰н‰‰д газар дэлхэйээ абтан абарагдаан байгаа.
Тэдэнэр Бурханда болон Хурьганда ‰ргээн т‰р‰‰шын ургасын дээ>
жэ мэтэ бэлэй. 5 Тэдэнэр хэзээдэшье худал хуурмаг ‰гэ хэлэдэгг‰й,
гэм зэмэг‰й байан юм.
6 Газар дэлхэй дээрэ уугшадта, али б‰хы арадуудта, угсаатанда,
элдэб янзын хэлэтэй зондо, б‰хы ‰ндээ яатанда хэтэ м‰нхын айн
Мэдээсэл дуулгахын тула Бурханай ‰шµµ нэгэ эльгээмэлэй огтор>
гойдо элин ниидэжэ ябахые би удаань харааб. 7 «Бурханаа айжа
т‰бэгшµµжэ байгыт! Тэрэнэй алдар солые суурхуулан магтажа бай>
гыт! Юуб гэбэл, Бурханай зарга ш‰‰бэри хэхэ сагынь ерээд байнал!
Огторгой тэнгэриие, газар дайдые, далай, м‰рэн‰‰дые Б‰тээгшын
урда ‰гэдэн м‰ргыт!» 8 Дары хойнооонь баа ондоо, хо¸рдохи эль>
гээмэл иигэжэ хашхаран ниидэжэ ябаа: «Б‰хы арад ‰ндээтэниие
забхайралайнгаа бузар архи уулгажа хорлоон агуу ниислэл Вави>
лон хото хосороо, хосороо!» 9 Тэдэнэй хойнооо баа ондоо, гурба>
дахи эльгээмэл шанга шангаар иигэжэ хашхаран ооглобо: «Арьяатан>
да, тэрэнэй х‰рэг д‰рсэдэ м‰ргэн ‰гэдэжэ, духадаа г‰, али баруун
гартаа тамгатай байгаа аа, 10 Бурханай уур сухалай аягааа тэрэнэй
уур сухалай холисог‰й сэбэр архи ууха, тэдэ х‰н‰‰дые арюун нан>
гин эльгээмэлн‰‰дэй урда, ‡ргэлэй Хурьганай урда асараад, гал
т‰ймэр руу, х‰хэрэй х‰хэ д‰лэн руу хаяжа, тамалан хэээхэ. 11 Тэдэ>
ниие зобоогшо галай хара утаан хэтын хэтэдэ µµдµµ хµµрэн дэгдэ>
хэ, тиин арьяатанда, тэрэнэй х‰рэг д‰рсэдэ ‰гэдэн м‰ргэгшэдтэ,
тэрэнэй нэрэтэй тамгатайшуулда ‰дэр ‰ниг‰й амар заяа ‰з‰‰лэгдэ>
хэг‰й». 12 Бурханай табисуурта зон, Бурханай захяа заабари сахижа,
Иисуста ‰нэн сэхэ ябадаг х‰н‰‰д тэсэбэритэй шанга байха ¸отой
гэжэ эдэ ‰гэн‰‰дээ элирнэ бшуу! 13 Удаань огторгойоо иигэжэ дуу>
гарха абяа дуулааб: «Буулгажа бэшээд аба: энэ сагаа эхилэн Дээ>
дын Эзэндэ ‰нэн сэхэ байжа наа бараан х‰н‰‰д ямар жаргалтайб
даа!» «Тиимэл даа, тэдэнэр х‰ндэ х‰шэр ажалаа одоол с‰лµµржэ
амархань, юундэб гэбэл, тэдэнэй б‰тэээн буянтай айхан хэрэг‰‰>
дынь хойнооонь ябалсана гэжэ Нангин ‰лдэ хэлэнэ».
Ургаса
14 Иимэ

юумэ харааб: сагаан ‰‰лэн, тэрэнэй дээрэнь х‰нтэй ад>
лирхуу амитан ууна. Толгой дээрэнь алтан титим, гартаа хурса
хадуур баринхай. 15 ‰мэ соооо баа нэгэ эльгээмэл гараад, ‰‰лэн
дээрэ уугшада хандан, иигэжэ шангаар ооглон дуугарба: «Хадуураа
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наашань эльгээ, тиигээд таряагаа хада! Газар дээрэ ургаса таряан
эдеэшээ – хуряаха саг ерээ!» 16 ‡‰лэн дээрэ уугаашань хадуураа
газар уруу шэдэбэ. Тиихэдэнь газар дээрэхи таряан хадагдашаба.
17 Ондоо нэгэ эльгээмэл тэнгэриин ‰мэ соооо гараба, баал хур>
са хадуур гартаа баринхай. 18 Гал гуламта даажа байан баа нэгэ
эльгээмэл ‰мын ‰ргэлэй газараа гараба. Хурса хадууртай эльгээ>
мэлдэ хандан, тэрэнь иигэжэ хашхарба: «Хурса хадуураа абаад яба,
тиигээд газар дээрэ ургадаг ‰зэмэй модоной жэмэс‰‰дые хада, тэ>
дэнь эдеэшээд байна». 19 Тэрэ эльгээмэлынь хадуураа газар уруу
шэдэжэ, газарай ‰зэмэй баглаануудые отолоод, ‰зэмэй ш‰‰э шаха>
даг, Бурханай уур сухалай томо тогоо худар шэдэжэрхибэ. 20 Хотын
гадна оршоон томо мандагар тогоон соо ‰зэмэй баглаа жэмэс‰‰>
дые низа тээ дэбэбэ, тиихэдэнь тогооной халитар улаан шуан
урдажа, мориной хазаарта х‰рэмµµр гурбан зуун хараа модоной
зайда халин тарашаба.
‰‰лшын долоон гай аюулнууд
1514

Удаань баа нэгэ аргаг‰й ехэ, гайхамшаг д‰лгэ тэмдэг:
15 ‰‰лшын
долоон гай аюултай долоон эльгээмэлн‰‰дые тэнгэ>
1

ри дээрэ харабаб. Юундэ ‰‰лшын гай аюул юм гэбэл, Бурханай
уур сухалынь эдэнээр т‰гэсээн байна. 2 Галтай холион шэл далай
шэнги юумэ харабаб. Энэ шэл далайн хажууда арьяатаниие, тэрэ>
нэй х‰рэг д‰рсые, арьяатанай нэрын тоое илаашад байна. Тэдэнэр
тус б‰ридµµ Бурханай ятага баряад зогсоно. 3 Тиихэ зуураа, Бурха>
най зараса Моисейн дууе, ‡ргэлэй Хурьганай иимэ дууе дууланад:
шинии б‰тэээн хэрэг аргаг‰й ехэл, гайхалтай айхан лэ, Хама>
гые зонхилогшо Дээдын Бурхан! Арадуудай Хаан! Шинии хэрэг‰‰д
‰нэхµµр з‰б, ‰нэн сэхэ лэ! 4 Хэн шамаа айхаг‰йб даа, Эзэн Бурхан,
шинии нэрэ солые хэн алдаршуулан магтахаг‰йб даа?! Гансал ши
нангин гэгээн ха юмши! Б‰хы арадууд шинии урда ‰гэдэн унажа
м‰ргэхэл. Юундэб гэбэл, шинии ‰нэн з‰б хэрэгые бултадаа ‰зээн
хараан ха юм. 5 Удаань иимэ юумэ харааб: тэнгэри дээрэ Гэршэл>
гын Майханай Хамагай Нангин газарынь нээгдэбэ. 6 Тэндэээ до>
лоон гай аюултай долоон эльгээмэлн‰‰д гараба. Тэдэнэр сэбэр>
хэн, ялагар нарин улаар о¸он хубсаа ‰мдэнхэй, сээжээрээ ал>
тан бээ бээлэнхэй байба. 7 Д‰рбэн амитадай нэгэниинь долоон
эльгээгдэмэлн‰‰дтэ хэтэ м‰нхэ оршодог Бурханай угаа ехэ уур суха>
лай долоон алтан аягануудые барюулба. 8 ‰мэнь Бурханай Алдар
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солын, тэрэнэй Х‰сэ шадалай утаагаар д‰‰рэшэбэ, тиин долоон
эльгээмэлн‰‰дэй долоон гай аюулай дууан зайлатар ‰мэдэ хэн>
шье орожо шадааг‰й.
Бурханай уур сухалай долоон аяга
1615

долоон эльгээмэлн‰‰дтэ хандан, ‰мэ дотороо шан>
16 гаар иигэжэ
хэлэхые дуулааб: «Эндэээ ошожо, Бурханай уур
1 Удаань

сухалай долоон аяга соохиие газарта адхагты!» 2 Нэгэдэхи эльгээмэл
µµрынгµµ аяга соохиие газарта адхаба, тиигэмсээрнь арьяатанай
тамгатай х‰н‰‰дэй ба арьяатанай д‰рсэдэ ‰гэдэн м‰ргэгшэдэй бэе>
дэнь бузар муухай эдеэртэй шарханууд гарашаба. 3 Хо¸рдохи эль>
гээмэл µµрынгµµ аяга соохиие далайда адхаба, далай тиихэдэнь
‰хээн х‰н‰‰дэй шуан шэнги боложо, далайн амитад бултадаа хо>
сорон алашаба. 4 Гурбадахи эльгээмэл µµрынгµµ аяга соохиие гал
м‰рэн, уа горхо руу адхаба, тиихэдэнь гол м‰рэн‰‰д, уа горхонууд
улаан шуан болошобо. 5 Уа м‰рэн‰‰дэй эльгээмэлэй иигэжэ хэ>
лэхыень дуулабаб: м‰нµµнэйшье, урданайшье Нангин гэгээн Бур>
хан, ши, з‰бµµр иигэжэ шиидхээн байнаш: 6 Тэдэнэр Бурханай
арадай, л‰ндэншэдэй улаан шуа адхаруулаа, тиихэдэнь ши тэдэн>
дэ шуа уулгажа, тэдэнэй гэмые з‰б амсуулааш! 7 Тахилай шэрээгэй
хажууаа иигэжэ хэлэхыень би дуулааб: Тиимэ даа, Хамагые зон>
хилогшо Эзэн Бурхан, шинии гаргаан шиидхэбэрин‰‰д ‰нэн з‰б
байна! 8 Д‰рбэдэхи эльгээмэл µµрынгµµ аяга соохиие нара руу адха>
ба, тиихэдэнь х‰н‰‰дые шатааха эрхэ наранда ‰гтээн байна. 9 Ар>
гаг‰й халуун болоходонь, х‰н‰‰д шататараа халуудажа байгаа бэлэй.
Иимэ ехэ гай аюул даажа байан Бурханай нэрые х‰н‰‰д хараалай
муугаар хараагаа эн. Теэд тэдэ х‰н‰‰д гэм хэхэеэ бол¸ог‰й, Бур>
ханиие магтааг‰й бэлэй. 10 Табадахи эльгээмэл µµрынгµµ аяга соо>
хиие арьяатанай хаан шэрээ руу адхаба, тиихэдэнь арьяатанай засаг
т‰рэ соо балай харанхы болошобо. Тэнсэлг‰й ‰бшэнтэй байан ту>
ладань тэндэхи х‰н‰‰д хэлээ хазажа байбад. 11 Тиин ‰бшэн зоболон,
яра шарха асаранайнь т‰лµµ тэдэнэр Тэнгэриин Бурханиие хараа>
лай муугаар хараажа байгаа. Теэд тэдэ х‰н‰‰д гэм хэхэеэ бол¸о>
г‰й эн. 12 Зургаадахи эльгээмэл µµрынгµµ аяга соохиие асари ехэ
Евфрат м‰рэн руу адхаба. Тиихэдэнь тэрэ м‰рэн хатажа, З‰‰н з‰гэй
хаашуулай хуурай газараар ябаха харгы гаргагдашаба. 13 Луугай аман
соооо, арьяатанай аман соооо, худал хуурмаг л‰ндэншын аман
соооо бахын т‰хэлтэй гурбан ‰нээ ‰лдэн‰‰дэй гаража байхые
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харабаб. 14 Эдэ болбол д‰лгэ тэмдэг ‰йлэдэдэг ада ш‰дхэрн‰‰дэй ‰>
нээ ‰лдэн‰‰д м‰н: Хамагые зонхилогшо Бурханай агууехэ ‡дэртэ
дайлалдахыень б‰хы замбуулин дайдын хаашуулые суглуулхаяа тэдэ
ошожо ябаа. 15 Об¸оржо байгты! Би хулгайшан шэнгеэр
гэб гэнтэ орожо ерэхэб. Хубсааа бэлдээд,
эргэлэн байан х‰н жаргалтай:
тэрэ х‰н улад зоной дунда
салдаган нюсэгµµр гаража, нэрээ гутаахаг‰йл.
16 Тиин гурбан ‰нээ ‰лдэн‰‰дынь еврей хэлээр Армагедон гэжэ
нэрэтэй газарта б‰хы хаануудые суглуулба. 17 Долоодохи эльгээмэл
µµрынгµµ аяга соохиие агаар руу сасан адхаба. Тиихэдэнь «Б‰тэбэ
даа!» – гээн шанга абяан ‰мын хаан шэрээгэй з‰гµµ дуулда>
ба. 18 Сахилгаан сахилгаалба, ооглоон хашхараан болохонь дуулдаба,
тэнгэри дуугарба, газар х‰дэлбэ. Дэлхэй дээрэ х‰н амитанай бии
болохооо нааша тиимэ ехээр газар х‰дэлµµг‰й юм. 19 Аргаг‰й томо
хото гурбан хуби боложо бутаран андаршаба, бусад арадуудай хо>
тонууд хяа бута ‰рэн унашаба. Агуу ниислэл Вавилон тухай Бур>
хан анажа, аргаг‰й ехэ уур сухалайнгаа аягатай архиие тэрэ ниис>
лэлдэ уулгаба. 20 Ольторог аралнууд баран булта тэрьелшэбэ, хада
уулануудшье олдохо¸о болишобо. 21 Огторгой тэнгэриээ д‰шэн
килограмм шахуу болохо томо гэгшын м‰ндэр орожо, х‰н‰‰д дээрэ
унаба. Теэд аргаг‰й томо м‰ндэр оруулжа, аюул тодхор асаранайнь
т‰лµµ Бурханиие х‰н‰‰д хараалай муугаар харааба. Юундэб гэбэл,
айхабтар ехэ гай аюул тох¸олдоо бшуу.
Янхан эмэ арьяатан хо¸р
1716

Долоон аягатай долоон эльгээмэлн‰‰дэй нэгэниинь ерээд,
17 намтай
хµµрэлдэжэ эхилбэ: «Наашаа ерэ даа, олон гол м‰рэ>
1

н‰‰дэй эрьедэ уугша аргаг‰й забхай Янхан эмые ямар хатуу шанга
хэээлтэдэ оруулха байыень шамда харуулхамни. 2 Газар дэлхэйн
хаашуул тэрэ янхантай холбоорилдон забхайрдаг, газар дэлхэйнхид
тэрэ эмын зальхайралай архиие огтосороо уудаг байгаа». 3 Удаань
тэрэ эльгээмэл Нангин ‰лдэтэй болгогдоон намайе с‰л губида
асарба. Бурханиие доромжолон нэрэн‰‰дэй бэшээтэй, улаан арьяа>
танай дээрэ уужа байан эхэнэрые харабаб. Тэрэ арьяатан долоон
толгойтой, арбан эбэртэй эн. 4 Тэрэ эхэнэр улаабтар х‰хэ ба шад
улаан б‰дµµр о¸он хубсаатай, шэжэр алта, эрдэниин шулуу, у>
бад уба ялалзуулан з‰‰гээд байба. Гартаа алтан хундага баринхай.
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Тэрэ хундага соонь янхан эмын амуу зальхай ябадалай жэрхэш>
тэй муухай, бузар булай юумэн‰‰д хэгдээд байгаа. 5 Духа дээрэнь
нюуса удхатайгаар иигэжэ бэшээтэй: «Агуу ниислэл Вавилон –
газар дэлхэйн янхан эмэн‰‰дэй жэрхэштэй муухай юумэн‰‰дэй
эхэ». 6 Бурханай арад зоной шуа, Иисусай гэршэнэрэй шуа
уугаад, тэрэ эхэнэрэй огтошоод байхые харахадаа, гайхахын
ехээр гайхабаб. 7 Эльгээмэл иигэжэ намда хэлэбэ: «Ши юундэ
гайхаабши? Эхэнэрэй нюусые, тэрэ эхэнэрэй унажа ябагша до>
лоон толгойтой, арбан эбэртэй арьяатанай нюусые, шамда тайл>
барилан хэлэжэ ‰гэхэб. 8 Шинии хараан арьяатан бии байанаа,
м‰нµµ ‰гы болонхой. О¸орг‰й г‰нзэгы н‰хэн соооо аяар гаража
ерэхэ, теэд тэрэ хосорон алаха. Дэлхэйн б‰тээгдэхэээ нааша
угай дэбтэртэ бэшэгдээг‰й газар дэлхэйнхид тэрэ арьяатаниие
харахадаа, х‰хихэ баярлаха, ушарынь гэбэл, бии байанаа, ‰гы
болоод, дахин бии болохо арьяатаниие хараха юм. 9 Эндэ сэсэн
ухаан бодол хэрэгтэй. Долоон толгой гээшэнь эхэнэрэй уугша
долоон добо г‰бээн‰‰дынь м‰н. Тэдэ долоон г‰бээн‰‰дынь м‰н
баа долоон хаанууд гээшэ. 10 Тэдэ хаануудай табаниинь хосо>
ронхой, нэгэниинь бии, н‰гµµдэхинь ‰шµµ ерээд‰й, ерэхэдээшье
удаан байхаг‰й юм. 11 Бии байанаа, ‰гы болоон арьяатан найма>
дахи хааниинь болоно; энэнь т‰р‰‰шын долоон хаануудай нэгэ>
ниинь тиин хосорон алаха тээшээ боложо байна. 12 Шинии хара>
ан арбан эбэрн‰‰д хадаа хаан т‰рые ‰шµµл абааг‰й арбан хаанууд
гээшэ, теэд тэдэнэр арьяатантай хамта нэгэ сагай турша соо хаа>
най засаг т‰рэ абаад байха. 13 Тэдэнэр хаба шадалаа, засаг т‰рэеэ
арьяатанда ‰гэхэ гээн гансал зорилготой. 14 Тэдэ хаанууд ‡ргэ>
лэй Хурьганай урдааа дайлалдаха, тиин ‡ргэлэй Хурьган тэрэ>
нэй урижа асарагшадтай, тэрэнэй шэлэжэ абагшадтай, тэрээндэ
‰нэн шударгы байгшадтай хамта тэмсэжэ тэдэниие диилэхэ. Юуб
гэбэл, ‡ргэлэй Хурьган эзэд‰‰дэй Дээдын Эзэн, хаануудай Хаан
м‰н». 15 Эльгээмэл намда иигэжэ хэлээ: «Янхан эмын уугша гол
м‰рэн‰‰д хадаа элдэб янзын арадууд, улад зон, ‰ндээ яатан, ян>
за б‰риин хэлэтэй зон гээшэ. 16 Шинии хараан эдэ арбан эбэр>
н‰‰д, м‰н арьяатан тэрэ Янхан эмые ‰зэн ядажа зэб‰‰рхэхэ, тэ>
рэниие ‰гыр‰‰лэн хоооруулха, салдаган нюсэгµµр ‰лµµхэ, тэрэ
эмые эдижэрхихэ, тиигээд галда шатааха байна. 17 Юундэб гэбэл,
Бурхан номнол ‰гэн‰‰дыень бэел‰‰лэгдэтэр табиан зорилгыень
бэел‰‰лхэ х‰сэл арбан хаануудай з‰рхэ сэдьхэлдэ хадуун оруулаа.
577

Гэршэлгэ 17, 18
Бурханай х‰сэл иимэ: тэдэ хаанууд хоорондоо з‰бшµµд, хаанай
засаг т‰рые арьяатанда ‰гэхэ. 18 Шинии хараан эхэнэр болбол га>
зар дэлхэйн хаануудые зонхилогшо агууехэ ниислэл м‰н гээшэ».
Вавилониие хэээлгэ
1817

иимэ юумэ харабаб: аргаг‰й ехэ эрхэ засагтай
18 ондоо нэгэудааэльгээмэл
тэнгэриээ буужа байба, тиин газар
1 Тэрэнэй

дайда тэрэнэй алдар солоор гэрэлтэн толоршобо. 2 Тэрэ эльгээмэл
бардаастай шангаар иигэжэ хашхарба: Агуу ниислэл Вавилон а>
лаа, алаа! Энэ ниислэл ада ш‰дхэрн‰‰дэй шэбээлдэг газар, элдэб
эсын боохолдойнуудай обооролдодог ‰‰р, элдэб эсын бузар шубуу>
дай суглардаг ‰‰р, элдэб эсын бузар булай, жэрхэштэй муухай арьяа>
тадай шэбээлдэг газар болошоо. 3 Юундэб гэхэдэ, ниислэл Вави>
лон забхайралайнгаа бузар архяар б‰хы арадуудые огтоогоо, тиин
газар дэлхэйн хаашуул тэрээнтэй холбоорилдоо, наймаашад хон>
жоошодшье ‰л‰‰сэ айн байдалдань дашууран орожо, хэтэртэрээ
баяжаа. 4 Тэнгэриээ иигэжэ хэлээн ондоо абяан намда дуулдаа:
Энэ ниислэлэй н‰гэл шэбэлынь таанарта н‰лµµлхэг‰йн тула, гай
аюулынь таанарые дайрахаг‰йн тула, арад зомни тэрэ хотые ор>
хиит. 5 Юундэб гэбэл, тэрэнэй н‰гэл шэбэлынь огторгой тэнгэридэ
туласараа обооршоод байна, тиин тэрэ ниислэлэй хээн гэмтэ яба>
далые Бурхан анаандаа оруулба. 6 Тэрэ ниислэлые хээн ‰йлэйнь
хэмжээгээр хэээгты, хээн ‰йлэ хэрэг‰‰дэйнь т‰лµµ хо¸р дахин
хатуугаар хэээгты, хо¸р дахин хатуу архи тэрэнэй аяга руу хэгты!
7 ¤µрыгµµ тэрэ хэды ехээр магтуулаа гээшэб, хэды ехэ баялиг соо
умбаа гээшэб, тэды ехэ ядарал зоболон, уйдхар гашуудал тэрээндэ
асарагты! Юундэб гэбэл, тэрэ ниислэл иигэжэ досоогоо анаа: «Би
хатан шэнги айн уунаб, би бэлбээн эхэнэр бэшэб, уйдхар га>
шуудалые ‰зэхэг‰йб!» 8 Тиимэээ али б‰хы гай аюулнууд: ‰хэл хосо>
рол, гай гашуудал, ‰лэсхэлэн зоболон тэрэ эмэдэ гэнтэ буужа ерэхэ
даа! Тэрэниие галда шатааха, ушарынь гэбэл, тэрэниие ш‰‰бэрилхэ
Эзэн Бурхан угаа х‰сэтэй юм. 9 Тэрэ ниислэлэй шатахада гараан
гал т‰ймэрэй утаа уняар харахадаа, зальхайралга, баялиг соогуур
дураараа х‰льбэрэлдэжэ ябаан газар дайдын хаашуул тэрэ ниислэ>
лые шаналжа уйлаха гашуудаха байна. 10 Тиин хаашуул холо зогсон
тэрээниие хараад, ядарал зоболоноонь ‰хэтэрµµ айжа, иигэжэ хэ>
лэхэ юм: Аргаг‰й х‰сэтэй, агуу ниислэл Вавилон, аймшагтай ехэ
гашуудал зоболон шамда тудаба – зарга ш‰‰бэридэ шаамайе ‰гэжэ
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хэээхэ саг гэб гэнтэ ерэбэ! 11 Наймаашад хонжоошодшье тэрэ хо>
тые шаналан уйлана, гашуудан зобоно, ушарынь гэбэл, тэдэнэй эд
бараае хэншье худалдажа абахаг‰й. 12 Тэдэнэй обоо собоо алта, м‰н>
гые, ‰нэтэ шулуунуудые, убад убые, нарин улые, шад улаан б‰>
дµµр, дардам торгоор, ‰нэтэй улаабтар б‰дµµр о¸он хубсаыень,
хоншуухан ‰нэртэй модонуудые, заанай яаар хээн б‰тээлн‰‰дые,
‰нэтэ модоор, гуули, т‰мэрµµр, гантиг шулуугаар хээн амарта>
нуудыень ондоо хэншье саашадаа абахаг‰йл. 13 Эдеэ амтатай болго>
дог з‰йлн‰‰дыень, айхан ‰нэртэй ургамалай ш‰‰ыень, х‰жэ сан>
зайень, либанон гэдэг уталгыень, архи дарыень, оливай тоыень,
хурабшаадхан сагаан гурилыень, шэниисэ таряаень, ‰хэр, хони, мо>
ринуудыень, ута тэргэн‰‰дыень, барлагуудыень, сэрэгэй плендэ аб>
таан х‰н‰‰дыень ондоо хэншье саашадаа абахаг‰йл. 14 Шинии сэдь>
хэн шунажа байдаг юумэн‰‰дшни ‰гы болошобо, шинии б‰хы ал>
дар соло, ‰нэтэ баялигшни хосорон алаа. Ондоо тэдэшни хэзээш
бусажа ерэхэг‰й! 15 Эдэ б‰хы эд бараануудые худалдажа, тээ бая>
жаан наймаашад тэрэ ниислэлые холооо хараад, ядарал зоболон>
оонь ‰хэтэрµµ айандаа, уйлан, гэгэн, 16 иигэжэ хэлэхэ юм: Нарин
гэгшын улаар, алта м‰нгµµр, ‰нгэтэ шулуу, убадаар толоржо бай>
ан ‰нэтэй сэнтэй улаан б‰д хубсаа ‰мдээн агуу ниислэл, шамда
гашуудал зоболон тудаба! 17 Тиимэ ехэ баялиг зµµри гэб гэнтэ ала>
шабал! Тиин б‰хы капитанууд, уан далайгаар тамарагшад, моря>
гууд, далайн албанда ябажа, амидарагша б‰хы х‰н‰‰д холо зогсоод,
18 ниислэл хотын шатаха д‰рэхэдэ гараан утаа уняарые харахадаа,
орилон шашхан, иигэжэ хэлэхэ: «Агуу ниислэлтэй жэшэмээр хото
байха г‰? 19 Тиин тэдэ зон тархи дээрээ ‰нээ адхан, уйлалдан гэ>
гэлдэн иигэжэ хашхаралдаха: Агуу ниислэл, шамда айхабтар ехэ га>
шуудал зоболон тудаба! Далайда онгосотой байан х‰н‰‰д ниислэл
хотын баялигаар тээ баяжаа. Харин тэрэ хото гэб гэнтэ хооон с‰л
губи болошоо! 20 Огторгой тэнгэри, Бурханай х‰н‰‰д, элшэд, л‰н>
дэншэд, энээндэ х‰хин баясыт! Таанарай т‰лµµ тэрэ ниислэлые
Бурхан хэээгээл! 21 Удаань баатар ехэ х‰сэтэй эльгээмэл тээрмын
шулуунай зэргын томо гэгшын шулуу ‰ргэжэ, далай руу шэдэхэ
зуураа, иигэжэ ‰г‰‰лбэ: Агуу ниислэл Вавилониие иимэл х‰сэтэй>
гµµр холо шэдэжэ хаяхань! Энэ ниислэл саашадаа оршохо¸о бол¸о!
22 Х‰гжэмэй дуугархань дахин дуулдахаг‰й, ятага, жэмб‰‰ршэдэй>
шье, б‰реэ дуугаргагшадайшье х‰гжэм дуун дахин дуулдахаг‰й. Гар
дархашуулшье, урлалгын ажалшье саашадаа эндэ хэхэг‰й. Тээрмын
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шулуунай эрьелдэн т‰ерхые ондоо хэншье дуулахаг‰й. 23 Дэнгэй гэ>
рэлые хотодо ондоо хэншье харахаг‰й. Гэрлэхэеэ байгаа х‰б‰‰н ба>
саган хо¸рой хµµрэлдэжэ зугаалхые ондоо хэншье дуулахаг‰й. Юун>
дэб гэбэл, шинии наймаашад газар дэлхэйн амбан айдууд байгаа,
шинии ‰йлэдэн хэдэг байан эльбэ жадханууд али б‰хы арад зониие
мэхэлээ. 24 Бурханай х‰н‰‰дэй, л‰ндэншэдэй, газар дэлхэйдэ ами>
даржа ябахадаа алуулан зоной шуа адхаранда энэ хото зэмэтэй!
Тэнгэри дээрэхи баяр
1918

удаа аргаг‰й олоороо х‰н‰‰дэй суглараад, д‰‰елдэн
19 шууялдан байан
шэнгеэр иигэжэ хашхаралдаха абяан намда
1 Тэрэнэй

тэнгэри дээрэээ дуулдаба: Бурханда магтаал соло! Манай Бурхан>
да абарал, алдар соло, х‰сэ шадал байна! 2 Ушарынь хэлэбэл, тэрэ>
нэй шиидхэбэрин‰‰д ‰нэн з‰б юм: б‰хы газар дэлхэйнхидые заль>
хайрууланайнь т‰лµµ аргаг‰й забхай Янхан эмые Бурхан ш‰‰бэ>
рилэн гэмнээ: зарасанарайнь шуа адхарууланайнь т‰лµµ Янхан
эмые Бурхан хэээгээ! 3 Тиин тэдэ дахин ооглон хашхаралдаа: Бур>
ханда магтаал соло! Янхан эмые шатаахада гараан утаан хэтын
хэтэдэ дэгдэжэ байна! 4 Хорин д‰рбэн ахамадууд, д‰рбэн амитад
ерэжэ, хаан шэрээдээ ууан Бурханай урда унан унаад, ‰гэдэн
м‰ргэхэ зуураа: Болтогой! Бурханда магтаал соло! – гэжэ хэлэбэд.
‡ргэлэй Хурьганай т‰рэ найр
5 Хаан

шэрээгэй з‰гµµ иигэжэ хэлэхэ абяан дуулдаба: Бурханай
б‰хы зарасанар, Бурханиие х‰ндэлдэг б‰хы х‰н‰‰д, юрыншье х‰н‰‰д,
засаг баридагшье х‰н‰‰д, манай Бурханиие магтан айшаагыт! 6 Ар>
гаг‰й олоороо х‰н‰‰дэй суглараад д‰‰елдэжэ байан шэнги г‰, али
уан х‰‰юурэй шууяжа, шангаар тэнгэри дуугаржа байан шэнги
иимэ абяан намда дуулдаба: Бурханда магтаал соло! Хамагые зон>
хилогшо Бурхамнай, Дээдын Эзэн засаг т‰рµµ абаба! 7 Бидэ баяр>
лахабди, х‰хихэбди, тэрэниие магтан, алдар сууень дуудахабди,
ушарынь хадаа ‡ргэлэй Хурьганай т‰рэ болохонь! Хадамда ошохо
басаганиинь бэлэн болоод, тэрэнээ х‰леэжэ байна: 8 Басагандань
нарин улаар о¸он ялагар, сэбэр хубсаан ‰гтэнхэй. Нарин ул>
ан гээшэнь Бурханай арад зоной ‰нэн з‰б ‰йлэ хэрэг гээн удха>
тай. 9 Удаань намда Бурханай Эльгээмэл иигэжэ хэлэбэ: «Буулгажа
бэшээд аба! ‡ргэлэй Хурьганай т‰рэ найрта урилга абагшад жар>
галтай! Энэ Бурханай хэлээн ¸отойл ‰нэн з‰б ‰гэн‰‰д гээшэ!»
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10 Би

газарта унан хэбтэжэ, х‰лдэнь м‰ргµµб. Теэд тэрэ намда хэ>
лэбэ: «Иимэ юумэ б‰ хээрэй, мэдэжэ бай! Би Иисус тухай гэршэл>
дэг шамтайл адли, шинии аха д‰‰нэртэл адли зарасань гээшэб!
Бурханда ‰гэдэн м‰ргэ! Иисус тухай гэршэлэгшэд л‰ндэншэдые
урмашуулдаг ‰лдэтэй юм».
Сагаан мори унаан х‰н
11 Тиин

сэлеэтэй байан тэнгэри харабаб – тэндэ сагаан морин
байба, тэрэниие х‰н унаад ууба. Мори унаашань ‡нэн з‰б, Сэхэ
шударгы гэжэ нэрэтэй юм. Тэрэ уугаашань зарга ш‰‰бэриие, дайн
сэрэгые ‰нэн з‰бµµр хэгшэ юм. 12 Тэрэнэй нюдэн‰‰дынь гал д‰лэн
шэнги ялалзана, толгой дээрэнь олон тоото титим‰‰д байна. Бэе
дээрэнь нэрэнь бэшээтэй, тэрэнииень µµрµµнь бэшэ хэншье мэ>
дэнэг‰й. 13 Шуан соо шиихажа норгоон суба нэмэрэнхэй; тэрэ>
нэй нэрэнь – Бурханай ‡гэ юм. 14 Тэнгэри дээрэхи сэрэгшэд сагаан
моринуудые унаад, нарин сагаан улаар о¸он сэбэрхэн хубсаа
‰мдµµд, хойнооонь дахажа ябанад. 15 Арадуудые илан дарахын ту>
ла амандаа хурса элмэтэй; тэрэнь б‰хы арадуудые т‰мэр таягаараа
ударидан зонхилжо байха. Тэрэ Хамагые зонхилогшо Бурханай ехэ
уур сухалай томо тогоон соо ‰зэмэй жэмэсые низа тээ дэбэнэ.
16 Тэрэнэй суба дээрэ, гуя дээрэ иигэжэ бэшээтэй: хаашуулай Хаан,
эзэд‰‰дэй Дээдын Эзэн. 17 Нара дээрэ зогсожо байан эльгээмэлые
би харааб. Огторгой доохонуур ниидэжэ ябаан б‰хы шубуудта хан>
дан, тэрэ эльгээмэл иигэжэ шангаар хашхаржа байба: «Бурханай
ехэ эдеэ хоол барихаяа эндэ сугларагты! 18 Хаашуулай, сэрэгэй дар>
ганарай, х‰сэ ехэтэ х‰н‰‰дэй мяха, моринуудай, тэдэниие унаад ябаг>
шадай мяха, с‰лµµ ажалтанай, барлаг богоолнуудай мяха, багашуул,
ехэш‰‰лэй мяха эдихэт». 19 Сагаан мори унаад ябагшын, тэрэнэй сэ>
рэгшэдэй урдааа тэмсэн дайлалдахаяа арьяатанай, газар дэлхэйн
хаашуулай, тэдэнэй сэрэг‰‰дэй суглараад байхые би харааб. 20 Арьяа>
таниие ш‰‰рэн бариба, тэрээнэй урда элдэб д‰лгэ тэмдэг харуулжа,
арьяатанай тамга табяад, тэрэнэй х‰рэг д‰рсэдэ ‰гэдэн м‰рг‰‰лжэ
байан хуурмаг л‰ндэншые арьяатантай хамта ш‰‰рэн бариба. Тэдэ
хо¸рые хоюулыень д‰рэжэ байан х‰хэртэй нуур худар амидыгаар
шэдэбэ. 21 Бэшэниинь сагаан мори унаад ябагшын аман соохи эл>
мээр сабшуулжа алуулан байна. Тэдэнэй мяхые б‰хы шубуу шон>
хорнууд эдижэ садаба.
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Мянган жэл
20

ябаан эльгээмэлые харабаб. О¸орг‰й г‰н
20 зэгы н‰хэнэйбуужа
т‰лхюур тэрээндэ байгаа. Гартаа аргаг‰й томо
1 Тэнгэриээ

гэнжэ баринхай. 2 Ехэ ‰нинэй могой, шолмос, сатана байан лууе
Бурханай Эльгээмэл барижа ерээд, мянган жэлдэ мултархаг‰й б‰
хµµр гэнжэлэн х‰лижэрхибэ. 3 Тэрэ лууе Бурханай Эльгээмэл о¸орг‰й
г‰нзэгы н‰хэ руу шэдэжэ хаагаад, н‰хыень тамгалжархиба. Мянган
жэлэй дууатар тэрэ луу арадуудые саашадаа мэхэлхэ аргаг‰й болоон
байна. Тэрэ болзоройнь ‰нгэрхэдэ, луу ойро зуурахана с‰лµµлэгдэхэ
юм. 4 Зарга ш‰‰бэри хэхэ эрхэтэй х‰н‰‰дэй ууан хаан шэрээн‰‰дые
харабаб, м‰н Иисус тухай, Бурханай ‡гэ тухай гэршэлэнэйнгээ т‰
лµµ толгойгоо таа сабшуулаашадай ‰нээн‰‰дые, арьяатанда, тэрэ
нэй х‰рэг д‰рсэдэ ‰гэдэн м‰ргµµг‰йш‰‰лэй, духадаа г‰, али гартаа
тэрэ арьяатанай тамга табюулааг‰йш‰‰лэй ‰нээн‰‰дые би харабаб.
Тэдэнэр дахин амидыруулагдажа, мянган жэл соо Иисустай хамта
засаг т‰рэ барижа байгаа. 5 Бусад ‰хµµшэдынь мянган жэлэй ‰нгэр
тэр µµргµµ амидыруулагдааг‰й эн. Энэ анха т‰р‰‰шын амиды
ралга м‰н байгаа. 6 Т‰р‰‰шын амидыруулгын ‰едэ дахин амидыраг
даха х‰н‰‰д жаргалтай. Тэдэнэр Бурханай х‰н‰‰д м‰н. Тэдэнэр хо¸р
дохи¸о ‰хэхэг‰й юм. Тэдэнэр Бурханай, Христосой санаартадынь
болохо, мянган жэлэй туршада Иисустай хамта засаг т‰рэ барижа
байха. 7 Мянган жэлэй ‰нгэрхэдэ сатана т‰рмэµµ табигдаха байна.
8 Тиигээд сатана арадуудые мэхэлхэеэ ошохо, дайн сэрэг ‰‰дхэхын
тула дэлхэйн б‰хы д‰рбэн з‰г‰‰дээр ябаха, гога, магого гэжэ арадууд
та ошохо. Далайн эрьеын элэ хайр мэтэ ‰й т‰мэн х‰н‰‰дые сатана
гулидхан суглуулха байна. 9 Тэдэнэр б‰хы газар дайдые алхалан гара
жа, Бурханай зоной байрлаан газарые, тэрэ зоной эгээн дуратай хо
тые х‰реэлхэ. Теэд тэрэ ‰едэнь тэнгэри дээрэээ гал буужа ерээд,
бултыень шатаажархиха юм. 10 Тэдэ зониие мэхэлэгшэ Шолмос д‰рэ
жэ байан д‰‰рэн х‰хэртэй нуур худар хаюулаа эн. Т‰р‰‰н тэрэ нуур
руу арьяатан, хуурмаг л‰ндэншэ хо¸р шэд‰‰лэн байна. Тэдэниие хэ
тын хэтэдэ, ‰дэр ‰ниг‰й тэндэ зобоожо туляажа байха юм.
‰‰лшын зарга ш‰‰бэри
11 Тиигээд

би сагаан ‰нгэтэй асари томо хаан шэрээе, тэрэ шэрээ
дээрэ уугшые харабаб. Шэрээдэ уугшын байан ушараа газар
тэнгэри хо¸р тэрьелэн далда орошобо: тэрэ хо¸рой ууха уури
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байгааг‰й. 12 ‡хµµшэдые, багашуулые, ехэш‰‰лые хаан шэрээгэй урда
зогсожо байхыень би харабаб. Номууд нээлгээтэй байба. Удаань
баа нэгэ ном – ажамидаралгын ном дэлгэгдэбэ. ‡хµµшэд тэдэ>
нэй µµэдынь ‰йлэ хэрэгэй ¸оор, м‰н номуудта бэшээтэй байан
¸оор шиидх‰‰лээ бэлэй. 13 Бии байан ‰хµµшэдµµ далай ‰гµµ,
бии байан ‰хµµшэдµµ ‰хэл, ‰хэлэй орон хо¸р ‰гµµ, тиин ‰хµµшэн
б‰хэниие тэрэнэй хээн ‰йлэ хэрэгэйнь хэмжээгээр шиидхээ.
14 Удаань ‰хэл, ‰хэлэй орон хо¸рые гал д‰лэтэ нуур руу хаяан
байна. Энэнь хо¸рдохи ‰хэл – гал д‰лэтэ нуур м‰н байан юм.
15 Амидаралгын ном соо бэшэгдээг‰йш‰‰лые гал д‰лэтэ нуур худар
шэдээ эн.
Шэнэ тэнгэри, шэнэ газар
2120

би шэнэ тэнгэри, шэнэ газар хо¸рые харабаб. Т‰>
21 р‰‰шын тэнгэри,
т‰р‰‰шын газар хо¸р хэтэ заяанда ‰гы бо>
1 Тиигээд

лоо, далайшье хосороо бшуу. 2 Нангин Хотые – шэнэ Иерусали>
мые би харааб. Хадамда гарахаяа н‰хэр х‰б‰‰гээ х‰леэжэ байан
шэнэ Иерусалим го¸нхой юумэ тэнгэриээ, Бурханаа буужа ябаба.
3 Хаан шэрээгэй тэндэээ шангаар иигэжэ хэлэхые дуулабаб: «Ха>
ралши, энэ Бурханай майхан гээшэ. Х‰н‰‰дшье тэрэ майханда
байна, Бурхан хододоо тэдэнтэй байха! Тэдэ х‰н‰‰д тэрэнэй арад
зониинь болохо, Бурхан µµрµµшье тэдэ х‰н‰‰дтэй хамта ажауу>
ха, тэдэнэй Бурханиинь болохо. 4 Бурхан тэдэ х‰н‰‰дэй нюдэнµµ
гараан дуал нулимса б‰хэниие аршаха. ‡хэлгэ хосоролгошье саа>
шадаа байхаг‰й, уйдхар гашуудал, орилолдоон бархиралдаан, ‰б>
дэлгэ хабдалгашье саашадаа байхаг‰й, ушарынь гэбэл, урданай
б‰хы юумэн урдажа ошоо». 5 Хаан шэрээдэ уугша иигэжэ хэлээ:
«Харалши, би баран шэнэ юумэ хэнэб!» Тиигээд тэрэ иигэжэ хэлэ>
бэ: «Буулгажа бэшээд аба, эдэ ‰гэн‰‰дтэ этигэхэдэ болохо, юундэб
гэбэл, эдэ б‰хы ‰гэн‰‰д ‰нэн з‰б юм». 6 Намда тэрэ хэлэбэ:
– Б‰тэбэ! Би Альфа, Омега гээшэб, Т‰р‰‰шынхинь, ‰‰лшын>
хинь гээшэб. Ундаа х‰рээн х‰ндэ амидаралгын булагай уанаа
миинтэ уулгахаб. 7 Илагша б‰хы эдэ юумэн‰‰дые намаа абаха. Би
тэрэнэй Бурханиинь болохоб, тэрэ минии х‰б‰‰мни болохо. 8 Айм>
хай д‰‰лэгэрн‰‰д, Иисуста ‰зэглэдэгг‰й х‰н‰‰д, бузар муухай н‰>
гэл хэгшэд, алууршад дээрмэшэд, зальхай ябадалтан, эльбэ хэгшэд,
онгондо ш‰тэгшэд, элдэб худалшад гал, х‰хэрµµр д‰лэтэн носогшо
нуур руу хаюулха. Энэнь хо¸рдохи ‰хэлгэ м‰н.
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гай аюулай ‰‰лшын долоон д‰‰рэн аягатай долоон эль>
гээмэлэй нэгэниинь ерэжэ, намтай хµµрэлдэбэ: «Харалши даа, би
шамда бэриеэ – ‡ргэлэй Хурьганай амгые ‰з‰‰лхэб!» – гэбэ.
10 Тиин Нангин ‰лдµµр намайе аргаг‰й ‰ндэр хада дээрэ абаа>
шаад, тэнгэри дээрэээ Бурханаа доошоо буужа ябаан Арюун
нангин Иерусалим хотые намда харуулба. 11 Тэрэ хотонь Бурханай
алдар солоор толорон гэрэлтэжэ байба. Тэрэ гэрэл туяань болор
мэтын сэбэр тунгалаг хас шулуун шэнги ‰нэтэй шухаг шулуунууд>
тал адляар ялалзажа байгаа бэлэй. 12 Иерусалим хотые тойроод ар>
бан хо¸р хаалгатай ‰ндэр гэгшын хананууд байба. Хаалгануудайнь
хажууда – арбан хо¸р эльгээмэлн‰‰д, хаалганууд дээрэнь Израи>
лиин арбан хо¸р угсаатанай нэрэн‰‰д бэшээтэй. 13 Гурбан хаалгань
з‰‰н тээшээ, гурбаниинь – хойшоо, гурбаниинь – урагшаа, гурба>
ниинь – баруун тээшээ харанхай. 14 Хотын хана арбан хо¸р шулуу>
тай уури дээрэ табяатай, тэдэнэй дээг‰‰р Бурханай Хурьганай ар>
бан хо¸р элшэдэй нэрэн‰‰д бэшээтэй. 15 Намтай хµµрэлдээн эль>
гээмэл хотые, тэрэнэй хаалгануудые, ханануудые хэмжэхын тула
алтан таяг баряад ябаа. 16 Тэрэ хото болбол ута ‰ргэнµµрµµ адли,
тэбхэрхэн хэмжээнэй байгаа эн. Эльгээмэлэй µµрынгµµ таягаар
хото хэмжэхэдэнь, утаашаа хо¸р мянга д‰рбэн зуун модо байба,
‰ргэниинь, ‰ндэрынь утатайгаа адли байба. 17 Эльгээмэлэй хотын
хана хэмжэхэдэнь, ‰ндэрынь жаран зургаан метр байба. Эльгээ>
мэл х‰нэй хэмжэдэг хэмж‰‰рые хэрэглээ эн. 18 Ханань хас шулуу>
гаар, харин хотонь нэбтэ харагдадаг шэл шэнги сэбэр алтаар бариг>
данхай байгаа. 19 Хотын ханын ууринуудынь элдэб янзын эрдэни
шулуунуудаар хэгдээн: нэгэ ууринь хас шулуугаар, хо¸рдохи уу>
ринь – миндарга шулуугаар, гурбадахинь – халтар манаар, д‰рбэдэ>
хинь – номин шулуугаар хэгдээн байба. 20 Табадахи ууринь –
сардониксаар, зургаадахинь – мана шулуугаар, долоодохинь – хри>
золидаар, наймадахинь – бериллээр, юэдэхинь – бэгтэ болор
шулуугаар, арбадахинь – хризопразаар, арбан нэгэдэхинь – оюун
шулуугаар, арбан хо¸рдохинь – аметистээр хэгдээн байба. 21 Ар>
бан хо¸р хаалгануудынь арбан хо¸р убадаар, хаалга болгониинь
‰ргэлжэ х‰жэ убадаар хэгдээтэй. Хотын гол гудамжань шэл шэнги
нэбтэ харагдажа байдаг сула алтаар хэгдэнхэй. 22 Хото соо ‰мэ
би харааг‰йб. Тэрэнэй ‰мэнь – Хамагые зонхилогшо Эзэн Бурхан
µµрµµ, м‰н ‡ргэлэй Хурьган ха юм. 23 Хотын аруул гэрэлтэй бай>
хын тула нара, арашье хэрэгг‰й байгаа, юундэб гэбэл, Бурханай
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алдар солонь хотые гэрэлт‰‰лээ ха юм. Хурьган тэрэнэй дэнгынь
м‰н. 24 Арадууд тэрэ хотын гэрэл туяа соо ябаха, газар дэлхэйн хаа>
шуул µµэдынгµµ баялиг зµµриие тэрээндэ асаржа ‰гэхэ. 25 Хотын
хаалганууд б‰хэли ‰дэртµµ суургалагданг‰й, нээлгэтэй байха, уша>
рынь гэбэл, тэндэ ‰ни болохог‰й бшуу. 26 Арадуудай нэрэ солые,
баялиг зµµриие тэрэ хотодо асарха. 27 Бузарлагдаан ямаршье юумэн
тэрэ хотодо орохог‰й, гутамшаг муухай юумэ хэгшэд, мэхэ гохо
гаргагшад тэрэ хотодо орохог‰й. ‡ргэлэй Хурьганай амидаралгын
ном дэбтэртэ нэрээ бэш‰‰лэн х‰н‰‰д лэ тиишэ оруулагдаха.
Амидаралгын гол м‰рэн
2221

Болор мэтэ ялалзаан амидаралгын уанай гол м‰рэниие
22 удаань
намда эльгээмэл харуулаа. Тэрэ гол м‰рэн Бурханай
1

болон ‡ргэлэй Хурьганай хаан шэрээгэй дорооо урдан гарадаг.
эгээн ехэ гудамжынь дундуур урдагша юм. М‰рэнэй хо¸р
эрьеэрнь амидаралгын модон ургадаг, тэрэ модон ара б‰ри ургаса
‰гэхэ зуураа, жэлдээ арбан хо¸р дахин ‰рэ жэмэс асардаг, тэрэ мо>
доной набшаануудынь арадуудые аргалжа эдэгээхэдэ туалдаг.
3 Бурханай хараалда х‰рэмµµр муу юумэн тэндэ хэзээдэшье болохо>
г‰й. Бурханай ба ‡ргэлэй Хурьганай хаан шэрээ тэрэ хотодо байха.
Бурханай зарасанар тэрээндэ алба хэхэ байна. 4 Зарасанарынь тэрэ>
нэй нюурые хараха, тэрэнэй нэрэнь тэдэнэй магнайда байха. 5 Тэн>
дэнь дахин ‰ни болохог‰й, тэдэндэ дэнгэйшье гэрэл, наранайшье
туяа ондоо хэрэгг‰й, юуб гэбэл, тэдэниие Эзэн Бурхан гэрэлт‰‰лхэ
байна. Тиин тэдэнэр хэтын хэтэдэ хаан т‰рэ засаг барижа байха юм.
2 Тиигээд

Иисусай ерэхэ тухай
6 Бурханай

Эльгээмэл намда иигэжэ хэлээ: «Эдэ ‰гэн‰‰дтэ этигэ>
хэдэ болохо, юундэб гэбэл, эдэ ‰гэн‰‰д ‰нэн з‰б юм. Л‰ндэншэдтэ
µµрынгµµ ‰лдые ‰гэгшэ Эзэн Бурхан аяар ямар юумэнэй боло>
хые µµрынгµµ зарасанарта харуулхынь тула эльгээмэлээ ябуулан
байна. 7 Иигээд лэ би аяар ерэхэб! Энэ номой уридшалан хэлэые
сахин бэел‰‰лэгшэ жаргалтайл!» 8 Би, Иоанн энээниие дуулааб, ха>
рааб. Энэниие дуулаад, хараад байхадаа, эдэ б‰гэдые намда харуул>
ан эльгээмэлэй х‰лдэнь унажа, ‰гэдэн м‰ргµµб. 9 Теэд эльгээмэл
намда иигэжэ хэлээ: «Боли даа, иимэ юумэ б‰ хэ! Би шам шэнгил,
шинии л‰ндэншэд – аха д‰‰нэр шэнгил, энэ номой ‰гэн‰‰дые са>
хин бэел‰‰лэгшэдтэйл адли зараса гээшэб. Ши Бурханда ‰гэдэн
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м‰ргэ!» 10 Намда тэрэ иигэжэ хэлээ: «Энэ номой уридшалан хэлэ>
эн ‰гэн‰‰дые б‰ суургалан тамгалаарай! Саг б‰ри д‰тэлµµд байна.
11 Муу х‰н муу юумэеэ хэжэ ‰ргэлжэл‰‰лэг! Жэрхэмшэг муухай х‰н
тэрэл муухай юумэеэ хэг, айн х‰н айе хэжэл байг, арюун нангин
х‰н тэрэл зандаа арюун ябаг». 12 «Иигээд Би аядаа ерэхэб! Х‰н
болгониие хээн хэрэгэйнь зэргээр шагнаха, хэээхын тула шагна>
лаа, хэээлтэеэ µµртµµ абажа ябанаб. 13 Би Альфа, Омега гээшэб,
Т‰р‰‰шынхинь, ‰‰лшынхинь, Эхиниинь, Эсэсынь гээшэб». 14 Хуб>
сааа сэбэрлэгшэд жаргалтай! Тэдэнэр амидаралгын модондо х‰р>
тэлсэхэ эрхэтэй, тэдэнэр хаалгын ‰‰дээр хотодо орохо эрхэтэй.
15 Теэд нохосууд, эди шэдитэн, зальхай забхай ябадалтан, алуурша
этэгээд‰‰д, онгонуудта ш‰тэгшэд, худал хуурмаг ябадалда дура>
тайшуул, тиимэ юумэ хэгшэд – хотын гадаа тээ ‰лэхэ юм. 16 Иимэ
гэршэлгые таанадта ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дэй дамжуулхынь тула
µµрынгµµ эльгээмэлые би, Иисус, ябуулан байнаб. Би Давидай
‡ндээ, алааниинь гээшэб. Би ‰‰рэй ялагар одон гээшэб». 17 Нан>
гин ‰лдэшье, хадамай басаганшье: «Ерэ!»– гэнэд. Шагнажа бай>
гаашашье: «Ерэ!»– гэг. Ундаа ехээр х‰рэгшэдшье ерэг! Амидаралгын
уа абаха дуратайшуул ерэжэ, тэрэ уа миинтэ абаг лэ!
Т‰гэсхэл
Энэ номой уридшалан хэлээн ‰гэн‰‰дые шагнагша б‰хэндэ
иигэжэ дуулганаб: эдэ ‰гэн‰‰дтэ ямар нэгэн юумэ хэн нэмэлтэ
оруулнаб, энэ ном соо бэшээтэй гай аюулые Бурхан нэмэжэ, б‰ри
ехэ болгохо. 19 Энэ номой уридшалан хэлэгдээн ‰гэн‰‰д соооо
ямар нэгэн юумэ хаажа хаяа болболынь, тэрэнэй амидаралай мо>
доной ‰рэ жэмэс эдихэ эрхые, Нангин Хотодо орохо эрхые Бурхан
хааха юм. Энэ модон ба энэ хото тухай энэ ном соо бэшээтэй.
20 Энээниие гэршэлэн баталагша иигэжэ хэлэнэ: «Тиимэ даа, би
аядаа ерэхэб!» Болтогой, Дээдын Эзэн Иисус, заларжа ерэ! 21 Дээ>
дын Эзэн Иисусай ‰ршµµл хайрань бултанда х‰ртэхэ байна!
18
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