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Тидтэ 1

Павелай Тидтэ бэшээн хандалга
Тидтэ

11

‰зэгµµрµµ намтай нэгэдээн ‰нэн сэхэ Тит х‰б‰‰мни,
1 шамда Бурханай
зараса, Иисус Христосой элшэн Павел бэшэнэ.
14 Этигэл

Бурхан Эсэгэ болон манай Абарагша Иисус Христос шамда ‰ршµµл
хайра ба амгалан тайбаниие ‰ршµµг лэ.
Бурхан намайе шэлэжэ абаад, илгажа абаан х‰н‰‰дэйнгээ ‰>
зэгые дэмж‰‰лхээр, шажанаймнай ургадаг ‰нэн з‰йлдэ тэдэниие
х‰тэл‰‰лхээр намайе эльгэээн байгаа юм. Энэ ‰нэн з‰йл м‰нхын
амидаралда найдаха гол т‰шэг болодог юм. Худал юумэ хэлэдэгг‰й
Бурхан м‰нхын тэрэ амидаралые анханаа нааша бидэндэ най>
дуулжа, тогтооон сагтаа тэрэнээ µµрынгµµ ургаалда нээжэ ‰гэ>
эн байгаа. Тэрэ ургаалынь намда ‰гтэжэ, манай Абарагша Бурха>
най захиралтаар би тэрэнииень номножо байнаб.
Титэй Кридтэ хэхэ ажал
5 Хэхэ

хэрэгтэй юумэн‰‰дээ б‰тээгээд, хото б‰хэндэ ‰зэглэгшэдэй
б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдые томилхоор шамайе Кридтэ орхион бай>
гааб. Захиан юумэн‰‰дыемни б‰ мартаарай: 6 х‰тэлэгшэ х‰н ямар>
шье гэмг‰й, гансал амгатай байха ¸отой, харин ‰хиб‰‰дынь х‰нэй
‰гµµр байдаг, µµэдыгµµ айнаар абажа ябадаг, Христосто ‰зэглэдэг
байха ¸отой. 7 Ушарынь юуб гэхэдэ, ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй х‰тэ>
лэгшэ Бурханай ажалай хойнооо хаража байгаа хадаа ямаршье гэм>
г‰й байха зэргэтэй. Тэрэ омог бардам зан гаргадагг‰й, уур сухалаа х‰>
рэдэгг‰й, архидадагг‰й, дошхордогг‰й, алта м‰нгэндэ шуналг‰й, 8 м‰н
аяншадые гэртээ угтажа абадаг, айн юумэндэ дуратай, ехэ томоо>
той, ‰нэниие баримталдаг, арюун ябадалтай, ‰нэн сэдьхэлтэй, бэеэ
баридаг х‰н байха ¸отой. 9 Тэрэ х‰н з‰б ургаалтай з‰рилдэдэгг‰й,
найдабаритай ‰гые хатуу баримталха ¸отой. Тиигэжэл тэрэ х‰тэлэг>
шэ ‰нэн з‰йтэй ургаалаар ондоо х‰н‰‰дые урмашуулжа, ургаалда
эсэрг‰‰ байан х‰н‰‰дэй бурууе элир‰‰лэн харуулха аргатай байха.
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10 Юундэб

гэбэл, х‰нэй мэдэлдэ оросог‰й, хооон ‰гэтэй, худал>
ша зон, илангаяа ‰зэглэгшэ еврейн‰‰дэй дунда олон бии. 11 Тэдэ>
нэй амые хааха хэрэгтэй: тэдэ м‰нгэ олохо гээн эшхэбтэр зорил>
готойгоор хэрэгг‰й юумэндэ ургана, гэр б‰лэн‰‰дые Христосоо
холодуулна. 12 Крид‰‰дэй дундааа нэгэ ш‰лэгшэн: «Крид‰‰д булта
худалшад, зэрлиг арьяатан, залхуу, эдимэр х‰н‰‰д», – гэжэ хэлээн
байгаа. 1314 Тэрэ хэлээниинь ‰нэн юм. Тиимэээ саашадаа иудей>
н‰‰дэй ‰льгэрн‰‰дые шагнанг‰й, ‰нэн з‰бые буруушаадаг х‰н‰‰дэй
тогтоолые анхаранг‰й, бодолтой ‰зэгтэй байхынь тула ши тэдэ>
ниие хатуу шэр‰‰нээр ш‰‰мжэлэн элир‰‰лжэ байгаарай. 15 Арюун
сэбэр х‰н‰‰дтэ б‰хы юумэн арюун сэбэр байдаг. Харин бузарлагда>
ан болон ‰зэгг‰й х‰н‰‰дтэ ямаршье арюун сэбэр юумэн ‰гы, тэ>
дэнэй анал бодолынь, эшхэлынь бузарлагдаатай байна ха юм.
16 Тэдэнэр Бурханиие мэдэнэбди гэдэг, харин ‰йлэ хэрэг‰‰дынь Бур>
ханиие мэдэхэг‰й байыень харуулна. Тэдэ х‰н‰‰д Бурханда жэрхэ>
дээтэй байна. Тэдэнэр мэдэлдэ оросог‰й, ямаршье айн юумэ хэжэ
шадахаг‰й х‰н‰‰д юм.
‡нэн бодото ургаал
2 1

Харин ши ‰нэн бодото ургаалые номножо байгаарай. ур>
2 гаалай
¸оор наатай эрэш‰‰лые эргэг, т‰бшэн зантай, арюун
1

2

ябадалтай, хатуу ‰зэгтэй, хайра дуратай, тэсэбэритэй байхыень ур>
гажа байгаарай. 3 Наатай эхэнэрн‰‰дые Бурханиие х‰ндэлдэг х‰>
н‰‰дтэл адляар ажамидаржа байхыень ургаарай. Тэдэнэр х‰ниие
б‰ хардаг, архинда б‰ орог, айн юумэндэ ургажа байг, 4 залуу эхэ>
нэрн‰‰дые н‰хэдтµµ, ‰хиб‰‰дтээ дуратай байхыень ургаг, 5 бэеэ ба>
ридаг, арюун сэбэр ябадалтай байхыень, гэрээ айнаар хаража, н‰>
хэдэйнгµµ ‰гµµр ябахыень баа заабаришалжа байг. Тиигэжэ Бур>
ханай ‰гэ муушалха шалтаг тэдэ хэндэшье б‰ олгог.
6 Залуу х‰б‰‰дые баал бэеэ барижа байхыень идхан заажа ябаа>
рай. 7 Ши µµрµµ алибаа юумэндэ айн хэрэг‰‰дээрээ жэшээ харуул>
жа байха ¸отойш. ургажа байхадаа ‰нэн сэхэ, томоотой байгаа>
рай. 8 Шамайе х‰нэй буруушаахаг‰йн тула бодомжолжо ‰зµµд хэлэ>
жэ бай. Тиигэбэл дайсаднай эшээд, маанад тухай муу юумэ хэлэжэ
шадахаг‰й.
9 Барлагуудые эзэдэйнгээ ‰гэ дуулажа, ямаршье ушарта тэдэндээ
айшаагдахаяа оролдожо байхыень, урдааань з‰ршэн дуугаранг‰й,
10 юумыень хулуунг‰й, харин г‰йсэд ‰нэн сэхэ байхыень ургаарай.
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Тэдэнэр ямаршье юумэ хэхэдээ, Абарагша Бурханаймнай ургаалда
туатай юумэ хэжэ байха ¸отой.
11 Ушарынь юуб гэбэл, х‰н б‰хэниие абарха ушартай Бурхан ‰р>
шµµл хайраа элир‰‰лбэ. 12 Тэрэ ‰ршµµл хайрань маанадые энэ ор>
шолон дэлхэйдэ ажамидархадаа бурханг‰й амидаралаа, дэлхэйдэхи
забхайралаа орхихыемнай, бэеэ барижа байхыемнай, ‰нэн сэдьхэл>
тэй, Бурханда шударга байхыемнай ургана. 13 Манай агууехэ Бур>
ханай, Абарагша Иисус Христосой алдарай элирхэ тэрэ ‰ршµµлтэй
‡дэртэ найдан, тэрэ ‡дэрые х‰леэжэ байнабди. 14 Христос маана>
дые бузар муухай н‰гэлн‰‰дээмнай аршалан, мэдэлдэнь байдаг,
айн хэрэг‰‰дые хэхэ гэжэ з‰дхэдэг сэбэр арад болгохын тула µµры>
гµµ бидэнэй т‰лµµ ‰гµµ юм.
15 Эдэ юумэн‰‰дтэ ургажа, б‰хы эрхэ засагаа хэрэглэн, шагнаг>
шадаа зоригжуулжа, ш‰‰мжэлэн элир‰‰лжэ байгаарай. Шамайе доо>
гуур хэншье б‰ хараг.
Христос шажантан µµэдыгµµ ямараар абажа ябахаб
3 2

захирагшадай ‰гыень дуулажа, эрхэ мэдэл>
3 дэнь байхые,болон
ямаршье сагта дэмбэрэлтэ айхан хэрэг‰‰дые хэ>
1 Засаглагша

хээр бэлэн байхые ‰зэглэгшэ зондо ануулжа байгаарай. 2 Х‰ниие
хардажа б‰ хэлэгты, харин эбтэй эетэй, амгалан тайбан байгты, х‰н
б‰хэндэ ходо дарууханаар хандагты гэжэ тэдэндэ баал хэлэжэ байгаа>
рай. 3 Бидэшье µµэдµµ урдань баал тэнэг, ‰гэ дууладагг‰й бай>
гаабди, энд‰‰ржэ ябадаг бэлэйбди. Ташаяан х‰сэлэнг‰‰дэй болон
элдэб янзын сэдьхэлээ ханалгын мэдэлдэ байгаабди. Бидэ атаар>
халдан, хара анаатай юумэд амидардаг, бэе бэеэ ‰зэн ядадаг эм>
ди. 4 Харин манай Абарагша, Бурхан аша буянгаа, хайра дураяа
‰ршµµжэ, 5 бидэниие абараа юм. Хээн айн айхан хэрэг‰‰дэй>
мнай ашаар бэшэ, харин µµрынгµµ ‰ршµµл хайраар Нангин ‰лдын
ашаар Бурхан бидэниие арюудхан угаажа, шэнээр т‰р‰‰лжэ, шэнэ
амидарал хайрлажа, бидэниие абараа эн. 67 Бурханай ‰ршµµл хай>
раар ‰нэн сэдьхэлтэн боложо, найдажа байан м‰нхын амидарал
залгамжалхын тула Бурхан манай Абарагша Иисус Христосоор дам>
жуулан, Нангин ‰лдэ маанадта элбэг дэлбэгээр ‰ршµµгµµ юм.
8 Энэ хэлээшэмнай ‰нэн. айн айхан хэрэг‰‰дые оролдосотойгоор
хэжэ байхыень Бурханда ‰зэглээн х‰н‰‰дые ши идхан ургажа
байгаарай. Иимэ хэрэг‰‰д зондо ехэл аша туатай, айн юм. 9 Тэнэг
арсалдаануудаа, уг гарбал ба Хуули тухай хэр‰‰л, заргалдаанаа
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зайлажа байгаарай. Тэдэ болбол аша туаг‰й, дэмы юм. 10 Хэр‰‰л
татагшадта хо¸р дахин ухаа заагаад, удаань тэдэнээ холодожо бай>
гаарай. 11 Тиимэ х‰н‰‰д буруу замда оробо, тиин н‰гэлн‰‰дынь тэ>
дэнэй зэмэтэй байыень гэршэлнэ гэжэ мэдэнэ ха юмши.
‰‰лшын захяа
12 Шамда

Артемые г‰, али Тихикые эльгээхэдэмни, ши т‰ргэхэн
намда Никополь хото х‰рэжэ ерэхые бодоорой. Би тэндэ ‰бэлжэхэ
гэжэ шиидээб. 13 Зина ‰мэглэгшэ Аполлос хо¸рой аян замаа ‰ргэл>
жэл‰‰лхэдэнь юугээршье дутаанг‰й ябуулхые шадалаараа оролдоо>
рой. 14 Манай х‰н‰‰д µµэдтµµ шухала хэрэгтэй юумэ хэжэ, буянтай
айхан хэрэг‰‰дые б‰тээн, сагаа ‰нгэргэжэ ураха ¸отой. Тэдэнэр
удхаг‰й дэмыгээр ажамидарха ¸ог‰й.
15 Намтай байан зон булта шамда амар мэндые х‰ргэнэ. ‰зэг>
лэгшэ н‰хэдтэмнай амар мэндыемнай дамжуулаарай.
Бурханай ‰ршµµл хайра та б‰гэдэндэ ‰гтэхэнь болтогой.
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