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П¸трой бэшэ�эн т‰р‰‰шын хандалга  

Амаршалга  

1 Понт, Галат, Каппадоки, Аси, Бетани нютагуудаар таража �уу>
�ан ер‰‰л зон, Бурханай шэлэжэ аба�ан х‰н‰‰д, таанадые Иисус 

Христосой П¸тр элшэн амаршална. 2 Иисус Христосой ‰гэ дуулажа, 
шу�аарнь сэбэрл‰‰лхын* тула таанад Эсэгэ Бурханай эрхэ мэдэлээр 
шэлэгдэжэ абта�ан байгаат, тэрэнэй Нангин �‰лдын ашаар арюуд>
хагда�ан байгаат. Бурханай ‰ршµµл хайра, амгалан тайбан та б‰хэн>
тэй элбэг дэлбэг байхань болтогой.  

Амиды найдал  

3 Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэ Бурханда баяр 
х‰ргэе! ‡хэ�эн Иисус Христосые амидыруулхадаа, Бурхан агууехэ 
‰ршµµл хайраараа шэнэ амидарал бидэндэ ‰ршµµгµµ. Тиин маана>
дые амиды найдалаараа д‰‰ргээ, 4 тиимэ�ээ Бурханай µµрынгµµ х‰>
н‰‰дтэ ‰гэхµµр хадагалжа бай�ан элбэг дэлбэг буян хэшэгтэ х‰ртэ>
хэбди гэжэ бидэ найданабди. Тэрэ буян хэшэг таанадта тэнгэри 
дээрэ хадагалагдана, тэрэ ‰мхирхэг‰й, �‰нэхэг‰й, бузарлагдахаг‰й. 
5 Бурханай х‰сэн этигэл �‰зэгэйтнай ашаар сагай эсэстэ абаралгада 
х‰ртэтэртнай таанадые �ахижа байна. 6 Тиимэ�ээ энээндэ баясажа 
байгты. М‰нµµ т‰р зуура элдэб янзын туршалганууд�аа зобожо ту>
лижашье байбал, баясажа байгты. 7 Юундэб гэхэдэ, тэдэ зоболон>
гууд танай �‰зэг этигэл бодото байна г‰ гэжэ туршана, батална 

                                                           

* «Гаралгын» номой 24 б‰лэгэй 3"8 з‰йлн‰‰дтэ энээн тухай б‰ри тодорхой 

бэшээтэй бай�ые анхарагты. Израилиин зон Хэлсээнэй тахилай шу�аар 

µµ�эдыгµµ сасажа, Хэлсээндэ хабаатай болодог байгаа. Христосой Бурхан"

тай батал�ан хэлсээндэ христос шажантанай хабаатай бай�ые П¸тр иимэ 

метафораар зураглана. 
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гээшэ. Галда шатажа ‰гы болодог алтаншье галаар туршагдадаг ха 
юм, з‰гµµр танай �‰зэг этигэл алтан�аа ‰л‰‰ ‰нэтэй, тиимэ�ээл тэ>
рэнэйтнай ‰нэн бай�ыень заабол туршаха, баталха хэрэгтэй юм. 
Тиигээд лэ таанад Иисус Христосой заларан ерэхэ ‡дэр магтаал>
да, алдар солодо, нэрэ т‰рэдэ х‰ртэхэт. 8 Тэрэниие харааг‰йшье �аа, 
таанад тэрээндэ дуратай байнат; м‰нµµ тэрэниие харанг‰йшье бай>
хадаа, тэрээндэ этигэжэ байнат. Тиимэ�ээ таанад ‰гэн‰‰дээр дам>
жуулхын аргаг‰й, гайхалтай баяраар баясанат, 9 юундэб гэхэдэ, 
µµрыгµµ абарха �‰зэг этигэлэйнгээ зорилгодо х‰рэжэ байнат.  

10 Таанадта ‰гтэхэ Бурханай иимэ ‰ршµµл хайра тухай энэ аба>
ралгада хабаатай, б‰хы юумэн‰‰дые шудалжа, ш‰‰бэрилжэ бай�ан 
л‰ндэншэд уридшалан хэлээ юм. 11 Ямар сагта, яажа тэрэ буян хэ>
шэгэй ‰гтэхые л‰ндэншэд досоогоо бай�ан Христосой �‰лдын заа>
�ан сагаар тодоруулха гэжэ оролдоо. Тиихэдээл Христос зоболон>
гуудые дабажа гараад, �‰‰лдэнь алдаршаха гэжэ �‰лдэ уридшалан 
хэлээ юм. 12 ¤µ�эдынгµµ аша ту�ада бэшэ, харин �‰зэглэгшэ таа>
надай аша ту�ада тэдэнэр алба хэнэ гэжэ Бурхан тэдэ л‰ндэншэдтэ 
элирхэйлээ, тиимэ�ээ тэнгэри�ээ эльгээгдэ�эн Нангин �‰лдын 
дамжуул�ан �айн Мэдээсэлые айладха�ан х‰н‰‰дые таанад м‰нµµ 
шагнаба гээшэт. Тэрэ нюуса Бурханай Эльгээмэлн‰‰дшье нээжэ 
мэдэхэ х‰сэлтэй байна.  

Арюун нангин ажамидаралтай байгты  

13 Тиимэ�ээ �эргэлэн байгты, оюун ухаагаараа х‰дэлхэдэ бэлэн 
байгты. Иисус Христосой ерэхэ ‡дэр таанадта ‰гтэхэ буян хэшэгтэ 
аргаг‰й ехээр найдажа байгты. 14 Бурханиие мэдэхэг‰й бай�ан ‰е 
сагтаа ажамидаралыетнай х‰тэлдэг бай�ан х‰сэлэнг‰‰дые даханг‰й, 
Бурханай мэдэлдэ байгты. 15 Таанадые дууда�ан Бурханай арюун 
нангин байдагтал адляар, таанад алишье тала�аа арюун нангин 
байгты. 16 «Би арюун нангин байнаб, тиимэ�ээ таанадшье арюун 
нангин байгты», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэнэ.  

17 Нюур харанг‰й б‰хы х‰н‰‰дые хэ�эн хэрэг‰‰дэйнь хэмжээгээр 
ш‰‰бэрилдэг Бурханиие таанад Эсэгэмнай гэжэ нэрлэнэт, тиимэ>
�ээ эндэ, энэ дэлхэйдэ байха ‰дэрн‰‰дээ тэрээндэ �‰рдэн �‰гэдэн 
‰нгэргыт даа. 18 ‡бгэ эсэгэнэр�ээ залгамжал�ан удхаг‰й хоо�он 
ажамидарал�аа таанад ‰мхирдэг м‰нгэ алтаар абта�ан бэшэт, 19 ха>
рин бэеын дутагдалг‰й, сэбэр Хурьганай, Христосой ‰нэтэй сэнтэй 
шу�аар худалдажа абтагда�ан байгаат. 20 Юртэмсэ дэлхэйн зох¸он 
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б‰тээгдэхэ�ээ урда таанадайл аша ту�ада Бурхан Христосые шэлэ>
жэ абаа юм, ‰е сагай д‰‰рэжэ байхада тэрэниие элирхэйлэн харуу>
лаа юм. 21 Тэрэнэйл аша ту�аар таанад Бурханда этигэнэт. Бурхан 
тэрэниие ‰хµµд байхадань амидыруулаа, алдаршуулаа, тиимэ�ээл 
таанад Бурханда �‰зэглэнэт, найданат.  

22 ‡нэн з‰бые дахажа, Бурханда �‰зэглэдэг аха д‰‰нэртээ ‰нэн 
з‰рхэн�µµ дуратай байхын тула таанад сэдьхэл з‰рхэеэ арюудха>
бат. Тиимэ�ээ б‰хы �анал бодолоороо бэе бэедээ дуратай байгты. 
23 Юундэб гэхэдэ, таанад ‰мхирдэг ‰рэ�µµ бэшэ, харин ‰мхирдэгг‰й 
‰рэ�µµ дахин т‰рэ�эн байгаат. Тэрэ ‰рэ болбол амиды Бурханай 
бодото ‡гэ юм.  
24 «Ямаршье махабад бэе ногоондо адли.  

Ямаршье х‰нэй алдар нэрэ талын сэсэг мэтэ.  

Ногооной хатахада сэсэгынь унадаг.  
25 Гэхэтэй хамта Дээдын Эзэнэй ‡гэ  

хэтын хэтэдэ м‰нхэ оршодог», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ.  

Энэ Дээдын Эзэнэй ‡гэ таанадта номногдо�он �айн Мэдээсэл 
гээшэ.  

Амиды шулуун болон Бурханай х‰н‰‰д  

1 Худалаар хэлэхэеэ, н‰гэл хэхэеэ болигты, х‰нэй нюур б‰ хараг>
ты, х‰ндэ б‰ атаархагты, худалаар б‰ гэршэлэгты. 2 �ая т‰рэ�эн 

‰хиб‰‰д яажа �‰ндэ дуратай байдаг бэ, тэдэндэл адляар таанадшье 
Бурханай ‡гэдэ дуратай байгты. Тэрэнэй ашаар таанад ургахат, 
абарагдахат. 3 «Дээдын Эзэнэй ‰ршµµлые таанад мэдэрээт», – гэжэ 
Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэнэ ха юм.  

4 Х‰н‰‰дэй голо�он, з‰гµµр Бурханай шэлэжэ аба�ан, Бурханай 
нюдэндэ ‰нэтэй сэнтэй байдаг амиды шулуунда – Дээдын Эзэндэ – 
ерэгты. 5 Таанад амиды шулуунуудта адли Бурханда ерэгты, тиигээд 
Бурхан таанад�аа �‰мэ бодхоохо, тиигээд тэрэ �‰мэдµµ таанад нан>
гин санаартан болоод, Иисус Христосоор дамжуулан Нангин �‰л>
дэ�µµ Бурханда �айшаагдаха оюун ухаанай ‰ргэл асаржа байгты. 
6 Нангин Бэшэг соо: «Эгээн шухала, шэлэгдэжэ абта�ан, ‰нэтэй сэн>
тэй шулууе Сион дээрэ м‰нµµ би табинаб; тэрээндэ этигэ�эн х‰н 
хэзээшье эшэхэг‰й», – гэжэ хэлэгдэнэ. 7 Тиимэ�ээ �‰зэглэгшэ таа>
надта Христос агууехэ баялиг болоно, харин �‰зэглэдэгг‰й х‰н‰‰дтэ 
тэрэ «барилгашадай голо�он шулуун» бай�ан аад, эгээн шухала, 
8 х‰н‰‰дэй б‰дэрдэг шулуун, х‰н‰‰дэй торожо унадаг шулуун болоо. 
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�айн Мэдээсэлдэ этигэдэгг‰йл хадаа тэдэнэр б‰дэржэ байна. Тэдэ>
нэр тиимэ табилантай юм.  

9 Тиихэдэ таанад шэлэгдэжэ абта�ан угсаатан гээшэт, Хаанай са>
наартад, нангин арад, Бурханай х‰н‰‰д болонот, шэб харанхы�аа 
таанадые гайхалтай гэрэл туяадаа дууда�ан Бурханай агууехэ ‰йлэ 
хэрэг‰‰д тухай номнохоор шэлэгдэ�эн х‰н‰‰д гээшэт.  
10 Урдань таанад Бурханай х‰н‰‰д бэшэ �энта,  

з‰гµµр м‰нµµ таанад тэрэнэй х‰н‰‰д гээшэт.  

Урдань таанад Бурханай ‰ршµµл хайрые мэдэхэг‰й �энта,  

м‰нµµ таанад тэрэнэй ‰ршµµл хайрада х‰ртэбэт.  

�‰зэглэгшэдэй баримталха ¸�отой д‰рим‰‰д  

11 Х‰ндэтэ аха д‰‰нэрни, энэ дэлхэйдэ таанад хариин, ер‰‰л х‰>
н‰‰д юм хадаа танай ухаан бодолые �амааруулдаг н‰гэлтэ х‰сэлэн>
г‰‰д�ээ холодожо, 12 бусад арадуудай дунда µµ�эдыгµµ �айн абажа 
ябагты гэжэ гуйнаб. Тиигэбэлтнай м‰нµµ таанадые н‰гэл хэгшэд 
гэжэ хардажа бай�ан зон таанадай �айн �айхан ‰йлэ хэрэг‰‰дые 
харахадаа, Бурханай газар дэлхэй дээрэ х‰н‰‰дые шалгахаяа ерэхэ>
дэнь, тэрэниие алдаршуулха.  

13 Дээдын Эзэнэй т‰лµµ засаг захиргаанай ‰гэ дуулажа байгты: 
дээдэ засаг захиргааниие т‰лµµл�эн хаанай мэдэлдэ байгты, 14 хуу>
ли эбдэ�эн х‰н‰‰дые хэ�ээхын тула, �айн �айхан хэрэг‰‰дые б‰тээ>
�эн х‰н‰‰дые урмашуулхын тула хаанай таби�ан захирагшадай ‰гэ 
дуулажа байгты. 15 Бидэ �айн �айхан лэ хэрэг‰‰дые б‰тээжэ, хэрэг>
г‰й юумэ шашадаг тэнэг х‰н‰‰дэй амыень хааха ¸�отойбди. Бурхан 
тэрэнииел х‰сэдэг. 16 Эрхэ с‰лµµтэй х‰н‰‰дтэл адляар ажамидарагты. 
З‰гµµр элдэб янзын н‰гэлн‰‰дээ нюухын тула тэрэ эрхэ с‰лµµгµµ 
б‰ хэрэглэгты. Таанад Бурханай зарасанарта адляар ажамидараг>
ты. 17 Х‰н б‰хэниие х‰ндэлжэ байгты. �‰зэглэгшэ б‰лгэмдµµ дура>
тай байгты. Бурхан�аа айн �‰рдэгты, хааниие х‰ндэлжэ ябагты.  

Зарасанарай баримталха ¸�отой д‰рим‰‰д  

18 Зарасанар, эзэдээ х‰ндэлжэ, ‰гыень дуулажа байгты. Гансал 
�айн аашатай, зµµлэн зантай эзэдээ бэшэ, харин шэр‰‰ншье зантай 
эзэдээ дуулажа байгты. 19 Бурханай дура х‰сэлые мэдэр�эн дээрэ>
�ээ гэм зэмэг‰й зобожо, гай гасалан дабажа бай�ан х‰ниие Бурхан 
буян хэшэгтээ х‰ртµµхэ. 20 Зэмэтэй бай�андаа сохюулаад лэ, тэсэжэ 
ябабалтнай, тэрэтнай таанадта аша ту�атай байха аал? Харин �айн 
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�айхан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ байхадаа тэсэбэритэйгээр зоболон эд>
лэжэ байбалтнай, Бурхан таанадые �айшааха.  

21 Тиимэ тэсэбэритэй байхынтнай тула Бурхан таанадые дуу>
даа, тиихэдэ Христос µµрыень �ажаажа байхынтнай тула таана>
дай т‰лµµ зоболон эдлэжэ, таанадта жэшээ харуулаа. 22 Тэрэ 
ямаршье н‰гэл хээг‰й, тэрэнэй худал юумэ хэлэжэ байхыень нэ>
гэшье х‰н дуулааг‰й. 23 Тэрэниие доромжолжо байхада, тэрэ до>
ромжол�он харюу ‰гµµг‰й, тэрэ зобожо байхадаа, зобоогшодой>
нгоо урда�аа занааг‰й, з‰гµµр тэрэ µµрыгµµ ‰нэн сэхэ Заргашын 
гарта ‰гµµ юм. 24 Бидэнэй н‰гэл шэбэл�ээ зайсажа, ‰нэн з‰бµµр 
амидархымнай тула Иисус µµр дээрээ н‰гэл шэбэлыемнай ‰ргэл>
жэ абаа, модон дээрэ ‰ргэгдµµ: тэрэнэй шархаар таанад аршалаг>
дан эдэгээгдэ�эн байгаат. 25 Таанад тµµри�эн хонид мэтэ адуу>
лагшаг‰й ябаат, м‰нµµ Адуулагшадаа, харуу�алагшадаа таанад 
бусажа ерээт.  

Эхэнэрн‰‰дэй баримталха ¸�отой д‰рим‰‰д  

1�2 Эхэнэрн‰‰д, таанад ба�ал н‰хэдэйнгээ мэдэлдэ байгты; хэр>
бээ тэдэнэрэй дунда Бурханай ‡гэдэ этигэдэгг‰й хэн нэгэн бай>

гаа �аа, эхэнэрэйнгээ арюун сэбэр, �‰зэгтэй ажамидаралые хараад, 
этигэхэл. Тиихэдэ таанадта юумэ хэлэжэ байхын хэрэг ‰гы. 3 Го¸ 
�айхан болохын тула таанад µµ�эдыгµµ гадна тала�аа шэмэглэжэ, 
‰�эеэ го¸ожо г‰, али алтан з‰‰дхэлн‰‰дые з‰‰жэ г‰, али зµµлэн хуб>
са�а ‰мдэжэ б‰ байгты. 4 Харин Бурханда аргаг‰й �айшаагдадаг 
сэдьхэлэй даруу ба зµµлэн зан�аа гара�ан ‰нэн бодото м‰нхын 
го¸олтоор µµ�эдыгµµ шэмэглэгты. 5 Урдань Бурханда найдадаг эхэ>
нэрн‰‰д µµ�эдыгµµ тиигэжэл шэмэглэдэг, н‰хэдэйнгээ ‰гэ дуула>
даг бай�ан юм. 6 Сарра тиигэжэл Абра�амай ‰гэ дууладаг, тэрэнээ 
эзэмни гэжэ нэрлэдэг �эн. �айн �айхан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ, ямар>
шье юумэн�ээ айдагг‰й байбал, таанадшье ба�ал Саррын басагад 
гээшэт.  

7 Эрэш‰‰л, таанадшье �амгадаа х‰ндэлжэ, ойлгожо байгты, тэ>
дэтнай таанадта ороходоо �ула х‰н‰‰д ха юм. Тиихэдэ тэдэтнай 
таанадтайл адлихан Бурханай ажамидаралай шагналда х‰ртэхэ. 
Бурханай ‰гын ¸�оор эхэнэрн‰‰дтээ хандажа байбалтнай, ямаршье 
юумэн зальбархадатнай �аалта болохог‰й.  
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�‰зэглэгшэдэй баримталха ¸�отой ‰шµµ хэдэн д‰рим‰‰д  

8 Т‰гэсхэлдэнь хэлэхэдэ, таанад булта нэгэ �анал бодолтой бай>
гты, адляар юумэндэ хандажа байгты, бэе бэедээ аха д‰‰нэдтэл 
адли дуратай байгты, бэе бэеэ хайрлажа, даруухан ажамидарагты. 
9 Таанадта муу юумэ хэхэдэнь, харюудань муу юумэ б‰ хэгты; таа>
надые хараахадань, урда�аань б‰ хараагты. Харин буян хэшэгтээ 
х‰ртµµхын тула Бурхан таанадые уряалан дуудаа гэжэ мэдэн, �айн 
�айхан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ, �айн ‰гµµр ‰реэлжэ байгты.  
10 «Ажамидаралда дуратай,  

�айн �айхан ‰дэрн‰‰дые  

‰зэхэ дуратай х‰н  

н‰гэлтэ юумэ б‰ хэлэг,  

худалаар дуугархаяа болиг.  
11 Тэрэ х‰н н‰гэл ‰йлэдэхэеэ бол¸од,  

�айн �айхан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ байг,  

энхэ тайбан байдалые найруулжа байг,  

энхэ тайбан байдалые тогтоожо байг.  
12 Дээдын Эзэн ‰нэн сэдьхэлтэниие хаража байдаг,  

тэдэнэй зальбаралнуудые дуулажа байдаг,  

харин муу юумэ хэгшэдые тэрэ буруушаадаг юм», – гэжэ  

Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ.  
13 �айн юумэ хэхэ дуратай байбалтнай, хэн таанадта �аалта боло>

хоб? 14 З‰б юумэ хэжэ бай�анайнгаа т‰лµµ зоболон эдлэжэ байбал>
тнай, Бурхан ашыетнай харюулхал! Хэн�ээшье б‰ айгты, �анаагаа 
б‰ зобогты. 15 Харин з‰рхэ сэдьхэлдээ Дээдын Эзэн Христосые ар>
гаг‰й х‰ндэлжэ ябагты. Ямаршье х‰нэй ажамидаралайтнай найдал 
тухай �урабалнь, хэзээшье харюу ‰гэхэдэ бэлэн байгты. 16 Тиихэ>
дээ дарууханаар, х‰ндэл�энµµ харуулан харюусаарайт. �эшхэлтнай 
арюун сэбэр байг, тиигэбэл Христосто �‰зэглэдэг танай ‰лзытэй 
ажамидаралые хардадаг х‰н‰‰д µµ�эдынгµµ хэлэ�эн ‰гэн‰‰д�ээ эшэ>
хэл. 17 Бурханай х‰сэлµµр н‰гэл хэжэ бай�анайнгаа т‰лµµ бэшэ, ха>
рин �айн �айхан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ бай�анайнгаа т‰лµµ зобожо 
бай�ань дээрэ юм.  

18 Бидэниие Бурханда хандуулхын тула Христос манай н‰гэл шэ>
бэлэй т‰лµµ нэгэтэ зоболон эдлэ�эн байна. Тэрэ ‰нэн сэдьхэлтэн 
хара �анаатай зоной т‰лµµ бэеэ �‰нµµлгэжэ, �‰лдµµрµµ амидыр>
�ан юм. 19 Тиигээд �‰лдµµрµµ хаалтада бай�ан �‰лдэн‰‰дтэ ошожо 
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номноо юм. 20 Нойн томо корабль барижа д‰‰ргэхые Бурханай ехэ 
тэсэбэритэйгээр х‰леэжэ байха ‰е сагта тэдэ �‰лдэн‰‰д мэдэлдэнь 
байхаяа арсаа бэлэй. Нойн бари�ан корабльда ‰сµµн х‰н, хамтадаа 
найман х‰н у�ан�аа абарагда�ан юм. 21 Тиигэжэ у�ан�аа абарагда>
�аниинь м‰нµµ бидэниие абаржа байдаг у�ан арюудхалай бэлгэ 
тэмдэг болоо. У�ан арюудхалга бэеын муухайе арилгана бэшэ, ха>
рин Иисус Христосой амидыралгын ашаар �айн �айхан сэдьхэл ‰р>
шµµхыень Бурхан�аа гуйна. 22 Христос тэнгэридэ дэгдээд, б‰хы 
Эльгээмэлн‰‰дые, тэнгэриин б‰хы захиргаан, х‰сэн‰‰дые эрхилэн, 
Бурханай баруун таладань оршоно.  
 

1 Христос махабад бэеэрээ зоболон эдлээ, тиимэ�ээ таанадшье 
тиигэжэ зобоходо бэлэн байха ¸�отойт, юундэб гэхэдэ, зобожо 

бай�ан х‰н н‰гэл хэхэеэ болидог. Христосой т‰лµµ зобохые х‰сэхэ>
дµµ, таанад н‰гэл хэхэеэ боли�оноо баталнат. 2 Энэ саг�аа эхилээд, 
газар дэлхэй дээрэ ‰нгэргэхэ ‰дэрн‰‰дтээ х‰нэй х‰сэлэнг‰‰дые да>
хаха бэшэ, харин Бурханай дура х‰сэлµµр ажамидарха ¸�отойт. 
3 Урдань таанад бусад арадуудай хэхэ дуратай юумэн‰‰дые хэжэ, 
нилээн саг ‰нгэргµµт. Зохихог‰й юумэн‰‰дые ‰йлэдэжэ, зальхайр>
жа, архидажа, �огтуу х‰н‰‰дээр ниилэжэ, найрлажа, онгонуудта 
жэрхэдэ�этэйгээр м‰ргэжэ байгаат. 4 М‰нµµ тэдэнээр ниилэн заль>
хайрха, забхайрхаяа болиходотнай тэдэтнай ехээр гайхалдана, тии>
мэ�ээл таанадые доромжолно. 5 Гэхэтэй хамта амиды ба ‰хэ�эн 
х‰н‰‰дые �аядаа ш‰‰хэ Бурханай урда тэдэнэр ‰йлэдэ�эн б‰хы 
юумэн‰‰дэйнгээ т‰лµµ харюусаха. 6 Тиимэ�ээл Христос �айн Мэ>
дээсэлые ‰хэ�эн х‰н‰‰дтэ ба�а номноо гээшэ. Тэдэнэр махабад 
бэеэрээ х‰н б‰хэндэл адли зарга ш‰‰бэридэ ‰гтэхэ, харин �‰лдµµ>
рµµ тэдэнэр Бурхандал адляар амидарха боломжотой юм.  

7 Б‰хы юумэнэй эсэс ойртожо байна. Тиимэ�ээ �‰бэлгэн байгты, 
бэеэ баригты, тиигэбэл зальбарха аргатай байхат. 8 Юумэнэй т‰>
р‰‰ндэ ‰нэн з‰рхэн�µµ бэе бэедээ дуратай байгты, юундэб гэхэдэ, 
дуран олон н‰гэлн‰‰дые х‰лисэн арилгадаг юм. 9 Бэе бэеэ гэртээ 
айлшалуулхадаа, элдэбээр б‰ гэмэрэгты. 10 Х‰н б‰хэнтнай Бурхан>
�аа абьяастай юм, тиин тэрэ олон янзын абьяаснуудаа ухаатайгаар, 
бэе бэедээ аша ту�атайгаар хэрэглэжэ байгыт даа.  
11 Номножо бай�ан х‰н  

Бурханай Мэдээсэлые номножо байг лэ;  

алба хэжэ бай�ан х‰н  
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Бурханай ‰ршµµ�эн х‰сэ шадалаар  

µµрыгµµ бэхиж‰‰лжэ байг лэ.  

Б‰хы юумэн‰‰д Иисус Христосоор дамжан  

Бурханиие алдаршуулжа байг лэ!  

Бурхан хэтын хэтэдэ алдар солотой,  

х‰сэ шадалтай байхань болтогой!  

Зобоходоо баясажа байгты.  
12 Х‰ндэтэ аха д‰‰нэрни, зоболонто туршалгануудай тох¸олдо>

бол, б‰ гайхаарайт, гайхалтай юумэн гэжэ б‰ бодооройт. 13 З‰гµµр, 
Христосой зоболонгуудые хубаалсажа бай�андаа баясажа байгаа>
райт, тэрэнэй �‰р жабхалантайгаар ерэхэ ‡дэрнь таанад баясахат, 
х‰хихэт. 14 Христосой нэрэ алдарай т‰лµµ таанадые х‰н‰‰дэй дором>
жолболнь, таанад жаргалтайт. Ушарынь хэлэбэл, алдар солын �‰л>
дэ, Бурханай �‰лдэ таанад соо оршоно гээшэ. 15 Алууршан, хулгай>
шан, х‰нэй хэрэг‰‰дтэ оролсодог, хуули эбдэ�эн х‰н бай�ан�аа 
боложо хэнтнайшье зоболон эдлэхэг‰йнь болтогой. 16 Гэхэтэй сасуу 
христос шажанай т‰лµµ зоболон эдлэбэл, б‰ эшэгты, тиимэ хуби>
тай бай�андаа Бурханиие алдаршуулжа байгты.  

17 Зарга ш‰‰бэриин эхилхэ саг д‰тэлµµд байна. Тиихэдэ Бурханай 
х‰н‰‰д хамагай т‰р‰‰н зарга ш‰‰бэридэ орохо. Хэрбээ заргаяа би>
дэн�ээ эхилбэл, Бурханда �‰зэглэхэеэ арса�ан х‰н‰‰д ямар хойшо>
лонтой байхань гээшэб?  
18 «�айн х‰н‰‰дэй абарагдахада х‰шэр байхадань,  

�‰зэгг‰й, н‰гэлтэй зон яахань гээшэб?» – гэжэ Нангин Бэшэг  

соо хэлэгдэнэ.  
19 Тиимэ�ээ Бурханай дура х‰сэлµµр зоболон эдлэжэ бай�ан х‰н‰‰д 
‰нэн сэхэ Б‰тээгшэдэ µµ�эдыгµµ б‰рин б‰тэн даалгаг лэ, �айн �ай>
хан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ байг лэ.  
 

1 М‰нµµ би танай �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдтэ ханданаб. 
Би µµрµµ б‰лгэмэй х‰тэлэгшэб, Христосой зобохыень хараа �эн>

би, �аядаа элирхэйлэгдэхэ тэрэнэй алдарые хубаалсахаб. 2 Таанадта 
даалгагда�ан Бурханай �‰рэгые адуулжа байгты. Баалалтаар хэжэ бай>
�ан мэтэ бэшэ, харин сэдьхэлээрээ энэ хэрэгые б‰тээжэ байгты. Олзо 
олохо зорилготойгоор бэшэ, харин оролдосотойгоор алба хэжэ бай>
гты. 3 Таанадта даалгагда�ан х‰н‰‰дые захирха гэжэ б‰ оролдогты, ха>
рин тэдэндээ �айн жэшээ харуулжа байгты. 4 Тиигэбэл, таанад эгээн 
ехэ Адуулагшын ерэхэдэ, �‰нэшэг‰й алдарай шагналда х‰ртэхэт.  
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5 Залуушуул, таанад ба�ал б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдэй ‰гэ дуулажа 
байгты. Таанад булта бэе бэедээ номгон даруугаар хандажа байгты. 
«Бурхан омог зантай зониие буруушаадаг, харин даруу номгон зон>
до ‰ршµµлтэйгµµр хандадаг», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 
6 Тиимэ�ээ �‰р х‰сэтэй Бурханай урда даруухан байгты, тиигэбэл>
тнай сагай ерэхэдэ, Бурхан таанадые дээшэнь ‰ргэхэл. 7 Б‰хы бэрхэ>
шээлн‰‰дээ Бурханда даалгагты, тэрэ хойно�оотнай хаража байхал.  

8 �эргэлэн байгты, б‰ унтагты. Танай дайсан болохо шолмос 
эдихэ зууха х‰ниие бэдэржэ бай�ан арсалан мэтэ х‰рхиржэ ябана. 
9 Хатуу этигэл �‰зэгтэй зогсогты, шолмосто б‰ абтагты; б‰хы дэл>
хэйгээр аха д‰‰нэртнай тиимэл зоболонгуудые дабажа байна гэжэ 
мэдэжэ байгты. 10 З‰гµµр танай зоболонгууд �аядаа дуу�аха. Иисус 
Христостой нэгэд‰‰лэн, м‰нхэ алдараараа хубаалсахын тула таана>
дые дууда�ан, элдэб ‰ршµµлн‰‰дэй эхин болохо Бурхан таанадые 
за�аха, бэхиж‰‰лхэ, х‰сэ шадалтай болгохо, батадхаха. 11 Тэрэ хэ>
тын хэтэдэ захиржа байг лэ. Болтогой!*  

12 Христосой шударгы �‰зэглэгшэ Силуанай ту�аламжаар би таа>
надта энэ богонихон бэшэг бэшээб. Таанадые урмашуулха ба Бур>
ханай буян хэшэгые таанадта дамжуулха зорилготойгоор бэшээб. 
Энэ буян хэшэгые хатуу баримталжа байгты.  

13 Таанадтал адли шэлэгдэжэ абта�ан Вавилондохи эгэшэтнай, 
Марк х‰б‰‰мни таанадта мэндые х‰ргэнэ. 14 Аха д‰‰нэрэй дура элир>
хэйлэн бэе бэеэ таалан амаршалагты. Христостой нэгэн хамта та 
б‰хэн энхэ тайбан байхатнай болтогой.  

                                                           

* Тэрэ хэтын хэтэдэ захиржа, алдар солотой байг лэ. 


