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Павел элшэнэй Коринф хотынхидто  

бэшэ�эн хо¸рдохи хандалга  

1 Коринф хотын �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм, Ахайяын нютагта бай�ан 
Бурханай б‰хы х‰н‰‰д, таанадые Бурханай эрхэ мэдэлээр Хрис>

тос Иисусай элшэн болохоор дуудуулагда�ан Павел болон �‰зэглэг>
шэ Тимофей мэндэшэлнэ. 2 Манай Эсэгэ Бурхан ба Дээдын Эзэн 
Иисус Христос таанадта ‰ршµµл хайра, амгалан тайбаниие ‰ршµµг лэ!  

3 ‡ршµµл буян хайрладаг Эсэгэ, элдэб янзын ушарта �анаа за�адаг 
Бурхан, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэ Бурхан ‰реэл 
магтаалда х‰ртэжэ байг лэ. 4 Элдэб янзын бэрхэшээлн‰‰дэй тудабал, 
тэрэ манай �анаа за�адаг, тиимэ�ээ ондоо зоной элдэб янзын бэр>
хэшээлн‰‰дтэ ороходонь, Бурханай маанадай �анаа за�адагтал ад>
ляар бидэшье тэдэ зоной �анаа за�аха аргатай байдагбди. 5 Хрис>
тосой олон зоболонгуудые хубаалсаха тума бидэ Христосой ашаар 
Бурханай ту�аламжада б‰ри ехээр х‰ртэнэбди. 6 Зоболон эдлэжэ бай>
хадаа бидэ таанадай аша ту�ада, таанадыел абархын тула зобоно гээ>
шэбди, Бурхан маанадай �анаа амаруул�андал адляар таанадай �а>
наа амаруулна, тиихэдээ маанадай эдлэжэ бай�ан зоболонгуудые 
тэсэжэ гарахынтнай тула таанадай �анаа амаруулна гээшэ. 7 Тиимэ>
�ээ бидэ таанадта бата найданабди, зоболонгуудыемнай хубаалсаха>
даа, таанад маанадтал адли �анаагаа амарнат гэжэ мэдэнэ ха юмди.  

8 Аха д‰‰нэр, Асиин можодо бидэнтэй ушар�ан бэрхэшээл зобо>
лонгууд тухай таанадта �ануулха �анаатайбди. Тиихэдэ бидэ �анаа>
гаараа аргаг‰й ехээр унажа, доройтожо, амиды ‰лэхэбди гэжэ най>
дахаяашье бол¸од байгаабди. 9 ‡хµµбди гэжэ бидэ �анажа байгаабди. 
Тэрэ ушар�аа бидэ µµ�эдтµµ найданг‰й, харин ‰хэ�эн х‰н‰‰дые ами>
дыруулдаг Бурхандал ганса найдаха хэрэгтэй гэжэ ойлгообди. 10 Тии>
мэ�ээл тэрэ бидэниие тиимэ аюул ‰хэл�µµ абараа, абаржашье бай>
ха. Тэрээндэл ганса найданабди, тиимэ�ээл тэрэ бидэниие дахин 
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абархал, 11 бидэнэй тулада танай ‰ргэжэ бай�ан зальбаралнууд би>
дэндэ ту�алнал. Тиимэ�ээ маанадта аша ту�атай бай�анайнь т‰лµµ 
олон зон Бурханда баяр баясхалан х‰ргэхэл.  

Павелай т‰сэб‰‰дынь хубилна  

12 Энэ дэлхэйдэ байхадаа, илангаяа таанадтай харилсахадаа, бидэ 
Бурхан�аа ‰гтэ�эн ‰нэн сэхэ, арюун сэбэр ажамидаралтай байгаабди, 
�эшхэл бодолнайшье тэрэниие гэршэлнэ, тиимэ�ээл бидэ ехэл ба>
хархадагбди. Бидэ х‰нэй сэсэн ухаагаар бэшэ, харин Бурханай ‰ршµµ>
лµµр тиимэ ажамидаралтай байгаабди. 13�14 Таанадай уншаха, ойлгохо 
аргатай юумэн‰‰дыел бидэ бэшэнэбди. М‰нµµ бидэниие бага зэргээр 
ойлгожо байгаашье �аатнай, хожомынь г‰йсэд ойлгодог болохот гэ>
�эн найдалтай байнаб, тиин Дээдын Эзэн Иисусай ерэхэ ‡дэр таа>
над маанадаар бахархахат, харин бидэ таанадаар бахархахабди.  

15 Эдэ б‰хы юумэн‰‰дтэ хатуу этигэлтэй бай�ан хадаа таанадай 
хо¸рдохи¸о буян хэшэгтэ х‰ртэхын тула би т‰р‰‰н таанадта ошохые 
т‰сэблэжэ байгааб. 16 Таанадта дайраад Македони ошохо, тиигээд 
тэндэ�ээ бусаха замдаа дахин таанадтай уулзаха �анаатай байгааб. 
Тиигэхэдэмни таанад саашаа Иудей руу ябаха замдамни намайе бэл>
дэжэ ‰гэхэт гэжэ найдажа байгааб. 17 Энэ т‰сэб‰‰дни �эбхи ябадал 
болоо гээшэ г‰? Нэгэ хэлэхэдээ «тиимэ», н‰гµµ хэлэхэдээ «‰гы» гэ>
жэ хэлэдэг найдабариг‰й х‰н гээшэ г‰б? 18 Бурханай бата найдаба>
ритай байдагтал адляар минии «тиимэ» гэ�эмни «‰гы» бэшэ, харин 
тиимэ байдаг юм. 19 Ушарынь юуб гэхэдэ, Силуан, Тимофей бидэ 
гурбанай таанадта номно�он Бурханай Х‰б‰‰н Иисус Христос «тии>
мэ» гэхэдээ «‰гы» гэ�эн удхатайгаар хэлэдэгг‰й байгаа. Тэрэ µµрµµ 
Бурханай «тиимэ» гээшэ. 20 Тэрэ Бурханай б‰хы найдуулгануудайнь 
«тиимэ» гээшэ. Тиимэ�ээл Христосоор дамжуулан бидэ «Болтогой» 
гэжэ Бурханай алдарта айладхаа бэлэйбди. 21 Бурхан µµрµµ Христо>
сые та бидэнэй бата �уури болгожо табяа, илгажа абаа, 22 бидэн 
дээрэ тамгаа дараа, бидэндэ ‰гэхэ б‰хы юумэн‰‰дэйнгээ бэлгэ тэм>
дэг болгон Нангин �‰лдые хайрлаа.  

23 Би Бурханиие гэршэ болгожо дууданаб, тэрэ минии �анал бо>
долые мэдэхэ. Таанадые хайрла�андаа би таанадта Коринф ошохо>
г‰й гэжэ шиидээ �энби. 24 Юундэ ш‰тэжэ байхыетнай таанадта заа>
ха гэжэ бидэ оролдоог‰йбди, таанадай хатуу этигэл �‰зэгтэй бай�ые 
бидэ мэдэнэ ха юмди. Таанадай жаргалтай байхын лэ т‰лµµ бидэ 
таанадаар хамта х‰дэлнэ гээшэбди.  
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1 Тиимэ�ээ таанадта гашуудал асархаг‰йн тула би дахин таанад>
та ошохог‰йб гэжэ шиидээб. 2 Хэрбээ минии таанадые дахин 

гомдохооболни, намайе баярлуулха х‰н танай дунда дахин олдохо>
г‰йл. 3 Дахин таанадта ошоод, намайе баярлуулха ¸�отой х‰н‰‰д�ээ 
гашуудаха дураг‰й бай�андаал би т‰р‰‰н бэшэ�эн байгааб. Ми>
нии баяртай байхада таанадшье булта баяртай байдагта гэ�эн хатуу 
этигэлтэй байна ха юмбиб. 4 Таанадые гашуудуулха голхоруулхын 
тула бэшэ, харин хэды ехээр таанадта дуратай бай�анаа мэд‰‰л>
хын тула би ехэл �анаа зобон, ехэл нулимсаа гоожуулан таанадта 
бэшэ�эн байгааб.  

Гомдохоогшые х‰лисэхэ тухай  

5 Хэрбээ хэн нэгэн намайе гомдохообол, тэрэ х‰н нам�аа ‰л‰‰ 
ехээр таанадые бултыетнай гомдохоогоо гэжэ хэлэбэл хэтэр‰‰лхэ>
г‰йб. 6 Тиимэ х‰ниие хэ�эн аргаарнь лэ олонхинойтнай хэ�ээбэл 
болохо. 7 З‰гµµр тэрэ н‰хэрµµ аргаг‰й ехээр уйдажа, сэдьхэлээрээ 
унахаг‰йнь тула х‰лисµµд, �анааень за�абалтнай таанадта дээрэ бай>
ха. 8 ‡нэн дээрээ тэрээндээ дуратай бай�анаа мэд‰‰лхыетнай таа>
над�аа гуйнаб. 9 Туршалгануудые хэр дабахатнай гээшэб, хэлэ�эн 
юумэн‰‰дыемни ходо д‰‰ргэхэтнай г‰ гэжэ харахын лэ тула би бэ>
шээ х‰нби. 10 Хэрбээ хэ�эн муу юумэнэйнь т‰лµµ х‰ниие х‰лисэ>
бэлтнай, бишье тэрэниие х‰лисэнэб. Христосой урда таанадай аша 
ту�ада х‰лисэхэ ¸�отой б‰хы юумые би х‰лисэнэб. 11 Тиигэбэл сата>
на маанадые хууража мэхэлжэ шадахаг‰й. Бидэ булта тэрэнэй �а>
нал бодолыень �айн мэдэнэ ха юмди.  

12 Христос тухай �айн мэдээсэл номнохо¸о Троада хото ерэхэ>
дэмни, Дээдын Эзэн б‰хы хэрэг‰‰дтэмни урагшатай байгаа. 13 Гэхэ>
тэй сасуу, тэндэ Тит д‰‰гээ оложо ядахадаа, би ехээр �анаа зобожо 
байгааб. Тиимэ�ээ тэндэхи зондо баярла�анаа мэд‰‰лээд, Маке>
дони ошо�он байгааб. 14 Христостой хамтар�ан маанадые илалтада 
х‰ргэжэ байдаг Бурханда баяр баясхалан х‰ргэнэб. Бурхан ба�ал 
Христос тухай мэдээе хангалтай ‰нэртэл адляар хаа хаанаг‰й маа>
надаар дамжуулан тараадаг юм. 15 Ушарынь юуб гэхэдэ, бидэ аба>
рагдажа болон хосоржо бай�ан зоной дунда Бурханай �анаашал�а>
наар Христосой хангалынь болонобди. 16 Хосор�он зондо тэрэ хан>
гал бузар ‰нэртэй байжа, ‰хэлдэ х‰ргэдэг, харин абарагда�ан зондо 
тэрэ хангал �айхан ‰нэртэй байдаг, амидарал ‰ршµµдэг юм. Тиимэ�ээ 
хэн иимэ ‰‰ргэ г‰йсэдхэхµµр бэлэн бэ? 17 Бидэ Бурханай мэдээсэл 
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номнон µµ�эдтµµ ашаг олодог х‰н‰‰дтэл адли бэшэбди. Бидэ ‰нэн 
шударгаар ажалдагбди. Юундэб гэбэл, Бурхан бидэниие эльгээгээ, 
Бурхан манай гэршэ, тиин бидэ Христосой зарасанарбди.  

Шэнэ Хэлсээнэй зараса  

1 Бидэ дахин µµ�эдыгµµ таанадтай танилсуулха болоно гээшэ 
г‰бди? Али зарим х‰н‰‰дтэ адляар бидэ µµ�эд дундаа магтан ду>

радха�ан бэшэг‰‰дые харуулжа байха ¸�отой гээшэ г‰бди? 2 Таанад 
µµ�эдµµ б‰хы х‰н‰‰дтэ уншаха ойлгохоор манай з‰рхэ сэдьхэлдэ 
бэшэгдэ�эн бэшэг гээшэт. 3 Христосой µµрµµ энэ бэшэг бэшээд 
маанадаар дамжуул�аниинь эли байна. Энэ бэшэг бэхээр бэшэ, ха>
рин амиды Бурханай �‰лдµµр бэшээтэй, шулуун хабтагайнууд дээ>
рэ бэшэ, харин х‰н‰‰дэй з‰рхэ сэдьхэлдэнь бэшээтэй юм.  

4 Бидэ эдэ б‰хэн ‰нэн з‰б байна гэжэ Бурханай урда Христосой 
ашаар бата этигэлтэй байнабди. 5 Энэ ажал б‰тээхэ аргатайбди гэжэ 
бидэ µµрынгµµ нэрэ�ээ баталха эрхэг‰йбди. Бурхан лэ бидэндэ 
тиимэ арга боломжо ‰гэжэ байдаг юм. 6 Тэрэл Бурхан бэшээтэй 
Хуули дээрэ бэшэ, харин Нангин �‰лдэ дээрэ �уури тата�ан Шэнэ 
Хэлсээнэй зарасанар байха боломжо бидэндэ олгоо. Юундэб гэхэ>
дэ, Хуули ‰хэл асардаг, харин �‰лдэ амидарал ‰ршµµдэг юм.  

7 Шулуун хабтагайнууд дээрэ ‰зэг‰‰дээр Хуули �иилэхэдэнь, 
тэндэнь Бурханай алдар оршо�он юм. Тиин Израилиин арадай ха>
рахын аргаг‰й �аргама гэрэлээр Моисейн нюурынь гэрэлтэ�эн юм. 
‡хэл асардаг Хуули х‰сэндµµ байхадаа иимэ ехэ алдар ‰з‰‰лдэг бай>
бал, 8 �‰лдэ�µµ эхитэй юумэн б‰ришье ехэ алдартай байха бэшэ аал? 
9 Гэмнэлгэдэ х‰ргэжэ бай�ан юумэнэй алдартай байбал, ‰нэн з‰бтэ 
х‰тэл�эн ябадал б‰ришье ехэ алдартай байха бэшэ аал? 10 Анхан ал>
дартай бай�ан юумые м‰нµµнэй тон �аргама алдартай сасуулбал, 
тэрэ ямаршье алдарг‰й болоо гэжэ хэлэхэдэ болохо. 11 Саг зуура ор>
шодог юумэнэй алдартай байбал, хэтын хэтэдэ оршодог юумэн б‰>
ришье ехэ алдартай байха бэшэ аал?  

12 Иимэ эрхим �айн найдалгатай байхадаа бидэ ехэл зоригтой бай>
набди. 13 Ойр зуурын �‰р жабхалангай буурахые Израилиин арадай 
харахаг‰йн тула бидэ нюураа б‰дµµр хаа�ан Моисейдэл адли бэ>
шэбди. 14 ‡нэхµµрµµ тэдэ зоной ухаан бодолынь хаалтатай байгаа. 
Манайшье ‰дэрн‰‰д х‰рэтэр Хуушан Хэлсээе уншахадань, ‰нµµхи 
хушалтань абтааг‰й байна. Гансал Христос тэрэ хушалтые абаха 
аргатай. 15 М‰нµµдэршье тэдэнэй ямаршье сагта Моисейн Хуули 
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уншахадань, з‰рхэ сэдьхэлынь ‰шµµл хаалтатай байдаг. 16 З‰гµµр 
тэрэ хушалта х‰нэй Дээдын Эзэндэ ханда�ан лэ сагтань абтажа ха>
ягдадаг. 17 Дээдын Эзэн – �‰лдэ м‰н, тиин Дээдын Эзэнэй �‰лдын 
оршожо бай�ан газарта эрхэ с‰лµµ бии юм. 18 Тиимэ�ээ бидэ булта 
хушагдааг‰й нюураараа Дээдын Эзэнэй алдарые хаража байнабди. 
Дээдын Эзэнэй �‰лдэ Дээдын Эзэнэй алдарта б‰ри ойртуулан маа>
надые хубилгана.  

Шабар домбо соо бай�ан баялиг тухай  

1 Бурханай ‰ршµµл хайраар бидэ иимэ ажал хэнэбди, тиихэдээ 
урмаа хухарнаг‰йбди. 2 Бидэ нюужа байхаар эшхэбтэр хэрэг‰‰>

дые хэхэеэ бол¸обди, х‰ниие мэхэлхэ хуурахаяа г‰, али Бурханай 
‰гэ хазагайруулхаяа оролдоног‰йбди. ‡нэн з‰б тухай айладхажа бай>
�ыемнай Бурхан гэршэлхэ. Тиимэ�ээ маанадта этигэжэ найдажа 
болохо юм. 3 Хэрбээ манай номножо бай�ан �айн Мэдээсэл далда 
байгаа �аа, тэрэ гансал хосоржо бай�ан зондо далда байха. 4 �‰зэг>
лэдэгг‰й зоной ухаан бодолыень энэ дэлхэйе захиржа бай�ан н‰>
гэлтэ бурхан харанхы мунхагаар хушаа, тиимэ�ээ тэдэ балар �охор 
зон Бурханай д‰рэнь болохо Христосой алдар тухай �айн мэдээсэл>
�ээ сасар�ан гэрэл туяае хараха аргаг‰й байгаа. 5 Бидэ µµ�эдыгµµ 
номноно бэшэбди, харин Иисус Христосые Дээдын Эзэн байна гэ>
жэ, бидэ Иисусай аша ту�ада танай зарасанар байнабди гэжэ ном>
нонобди. 6 «Гэрэл туяагай харанхы�аа гэрэлтэхэнь болтогой», – гэжэ 
Бурхан хэлээ. М‰нµµ тэрэл Бурхан манай з‰рхэ сэдьхэлдэ гэрэлтэ>
жэ, Христосто оршожо бай�ан Бурханай алдарай мэдээгээр бидэ>
ниие гэгээр‰‰лээ юм.  

7 Бидэ энэ баялиг хадагал�ан шабар домбонуудта адли х‰мди. 
Тиимэ�ээ бодото �‰р х‰сэн маанад�аа бэшэ, харин Бурхан�аа эхи 
абадаг. 8 Бидэ оло дахин хашуулан зобонобди, гэхэтэй сасуу да>
рагдааг‰й байнабди. Юу хэхэеэ мэдэхэеэшье бол¸од байхадаа би>
дэнэр урмаа хухардагг‰йбди. 9 Олон дайсадтайшье байгаа �аа, бидэ 
н‰хэдг‰й ‰лэдэгг‰йбди. Даруул�аншье байгаа �аа, бидэ ‰хэжэ хо>
сордогг‰йбди. 10�11 Иисусай амидаралай маанад соо элирхэйлэгдэ>
хын тула бидэ тэрэнэй т‰лµµ ‰дэр б‰хэн ‰хэлтэй ушардагбди. Иису>
сай амидарал манай богони гэнэн амидаралда харагдажа байхын тула 
бидэ амиды зон тэрэнэй т‰лµµ ‰хэлтэй ходо ушардагбди. 12 Энэнь 
‰хэл маанад соо, харин амидарал таанад соо ажаллана гэ�эн уд>
хатай юм.  

 3  4  
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13 «Би �‰зэглэ�эн ушар�аа хэлээб», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ бэ>
шээтэй байдаг. Бидэ тэрэл �‰зэгэй �‰лдэтэй байжа �‰зэглэ�эндµµ 
хэлэнэбди. 14 Дээдын Эзэн Иисусые амидыруул�ан Бурхан Иисус>
тай хамта бидэниие амидыруулха, тиигээд та бидэниие µµрынгµµ 
урда асаржа байлгаха гэжэ бидэ мэдэнэбди. 15 Эдэ б‰хэн таанадай 
аша ту�ада хэгдэ�эн байна. Тиигэжэл б‰ри олон зоной Бурханиие 
магтажа, алдарыень дууда�ан ушар�аань Бурханай ‰ршµµл хайра 
элбэгжэжэл байха.  

�‰зэг этигэлээрээ амидарха тухай  

16 Иимэ�ээл бидэ хэзээшье урмаа хухардагг‰йбди. Махабад бэеым>
най �‰нэжэ байбашье �аа, бидэ досоогоо ‰дэр�µµ ‰дэртэ шэнэлэн 
бэхижэнэбди. 17 Тиимэ ойро зуурын бэрхэшээл зоболонгууд маа>
надта угаа ехэ м‰нхын алдар асардаг. 18 Харагдадаг юумэн‰‰д саг лэ 
зуура оршодог, харин харагдадагг‰й юумэн‰‰д хэтын хэтэдэ оршо>
дог. Тиимэ�ээл бидэ харагдадаг юумэн‰‰дтэ хандуулха бэшэ, харин 
харагдадагг‰й юумэн‰‰дтэ анхаралаа хандуулнабди.  
 

1 Манай махабад бэе газар дэлхэй дээрэ байхадаа маанадай ажа>
мидардаг майханда адли юм. Хэрбээ эдэ майхануудаймнай уна>

бал, Бурхан маанадта бултандамнай х‰нэй гараар бодхоогдоог‰й, 
тэнгэридэ хэтын хэтэдэ оршожо байха гэр ‰гэхэ гэжэ бидэ мэдэ>
нэбди. 2 Тэрэ тэнгэриингээ гэртэ ажамидарха дуратай бай�ан дээ>
рэ�ээ бидэ энэ дэлхэйдэ байха сагтаа ¸олонобди. 3 Бидэ тэрэ гэрээ 
хубса�андал адляар µµр дээрээ нэмэрээд, нюсэгэн байхаг‰йе х‰сэ>
нэбди. 4 Энэ дэлхэйн майханда ажамидарха сагтаа бидэ дарлалтада 
ороод бай�антай адли ¸олонобди. ¤µ�эдынгµµ бэе орхихо дуратай 
бай�андаа бэшэ, харин тэнгэриин амидаралда х‰ртэхэ дуратай бай>
�андаа тиигэжэ ¸олонобди. Тиигэжэ ‰хэлые амидарал залгиха юм. 
5 Бурхан бидэниие эгээл тэрэ хубилалгада бэлдээд, хэхэ юумэеэ 
баталан маанадта µµрынгµµ �‰лдые ‰гµµ. 6 Тиимэ�ээ бидэ ходо 
урма зоригтой байдагбди.  

Бэе соогоо байха сагтаал бидэ Дээдын Эзэн�ээ холо бай�анаа 
мэдэнэбди. 7 Бидэ хаража бай�ан юумэндэ бэшэ, харин �‰зэг 
этигэлдэ найдан ажамидарна ха юмди. 8 Бидэ зоригтой байнаб>
ди, эдэ бэен‰‰дээ орх¸од, Дээдын Эзэнтэй гэртэнь байха дуратай 
байнабди. 9 Тиимэ�ээ эндэхи гэртээ байха сагтаашье, Дээдын 
Эзэнэй гэртэ байха ‰едµµшье бидэ б‰хы х‰сэ шадалаараа тэрээндэ 
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�айшаагдаха гэжэ оролдодогбди. 10 Газар дэлхэй дээрэ ябахадаа 
муу, �айн юумэ хэ�энэйнгээ т‰лµµ ш‰‰лгэхын тула бидэ булта 
Христосой зарга ш‰‰бэридэ орохо ¸�отойбди.  

Бурхантай эбээ нэгэдэхэ тухай  

11 Дээдын Эзэн�ээ айн �‰рдэхэнь ямар удхатайб гэжэ мэдэжэ 
байгаад, бидэ бусад зониие тэрээндэ хандахаар идхаха гэжэ орол>
донобди. Бурхан бидэниие б‰рин мэдэхэ, тиин таанадшье бидэ>
ниие ямархан х‰н‰‰д бай�ыемнай �айн мэдэнэт гэ�эн найдалтай 
байнаб. 12 Дахин µµ�эдыгµµ таанадта танилсуулха гэжэ бидэ бодо>
ног‰йбди. Харин маанадаар омогорхохо шалтаг таанадта ‰гэнэбди. 
Тиимэ�ээ таанад х‰н‰‰дэй зосоохи байдалаар бэшэ, харин газаахи 
т‰хэл шэнжээр омогорходог х‰н‰‰дтэ харюу ‰гэжэ шададаг байхат. 
13 Хэрбээ µµр�µµн гарабал, Бурханай аша ту�ада бидэ тиидэгбди. 
Хэрбээ �аруул бодолтой байбал, таанадай аша ту�ада тиимэ бай>
дагбди. 14 Маанадые Христосой хайра дуран захирна, тиин х‰н б‰>
хэнэй т‰лµµ нэгэ х‰нэй ‰хэбэл, тэрэ ‰хэлыень х‰н б‰хэн хубаалсана 
гэжэ бидэ мэдэнэбди. 15 Б‰хы х‰н‰‰дэй т‰лµµ тэрэ ‰хµµ. Тиимэ�ээ 
амиды бай�ан х‰н‰‰д µµ�эдынгµµ т‰лµµ ажамидарха бэшэ, харин 
тэдэнэй т‰лµµ ‰хµµд амидыр�ан Христосойл т‰лµµ ажамидарха 
¸�отой.  

16 Тиимэ�ээ бидэ энэ саг�аа эхилээд хэнииешье энэ дэлхэйн зар>
гаар б‰ шиидхэе. Нэгэтэ бидэ Христосые энэ дэлхэйн заргаар 
шиидхэ�эн байгаабди, м‰нµµ тиигэхэеэ бол¸обди. 17 Христостой 
нэгэдэ�эн х‰н б‰хэн шэнэ х‰н‰‰д гээшэ: урданай юумэн‰‰д �‰нэг>
дµµд, б‰хы юумэн шэнэдхэгдэбэ. 18 Эдэ б‰хы юумэн‰‰дые Бурхан 
б‰тээгээ. Тэрэ маанадтай эбээ нэгэдх‰‰лхын тула Христосые эль>
гээгээ, тиин эб нэгэдх‰‰лхэ тухай номнохые маанадта даалгаа. 
19 Бурхан Христос соо оршожо, энэ дэлхэйн зонтой эбээ нэгэдхээ, 
н‰гэлн‰‰дыень х‰лисµµ. Тиигээд эб нэгэдхэхэ тухай мэдээсэлээ 
маанадта даалгаа.  

20 Бидэ Христосой нэрээр эльгээгдэ�эн байгаабди, тиин Бурхан 
бидэнэрээр дамжан таанадта гуйн хандана. Бурхантай эбээ нэ>
гэдхэгты гэжэ бидэ Христосой нэрээр таанадые гуйнабди. 21 Бур>
хан маанадай т‰лµµ ямаршье н‰гэлг‰й бай�ан Христосто манай 
н‰гэлн‰‰дые ашаа. Тиигэжэ бидэ Христостой нэгэдэн, Бурханда 
зохистой болообди.  
 5  
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1 Бурханай буян хэшэгые дэмы б‰ абагты гэжэ бидэ Бурхантай 
хамта ажаллажа бай�ан ушар�аа таанадые гуйнабди.  

2 «Саг болзорой болоходо,  

Би шамайе дуулаа х‰м,  

Шамайе абарха ‰дэрэй ерэхэдэ,  

Би шамда ту�алаа х‰м», – гэжэ Бурхан хэлээ.  

Эгээл тэрэ саг болзор болобо, шамайе абарха тэрэ ‰дэр ерэбэ.  
3 Ямаршье зондо бэрхэшээлн‰‰дые ушаруулхаяа бидэ оролдоно>

г‰йбди, тиимэ�ээ хэжэ бай�ан ажалдамнай алдуу дутагдал олохо 
шалтаг бидэ хэндэшье ‰гэнэг‰йбди. 4 Ямаршье юумэ хэхэдээ бидэ 
тох¸олдо�он бэрхэшээл зоболонгуудые, дутагдал дундануудые, х‰>
шэр байдалые даруу номгоноор дабажа гаран, µµ�эдыгµµ Бурханай 
‰нэн зарасанар гэжэ харуулнабди. 5 Бидэ сохюул�ан, т‰рмэдэ �уу>
�ан, �‰рэг зондо дайруул�ан байгаабди. Бидэ аргаг‰й ехээр ажалла>
даг, амаралта нойрг‰й, эдеэ хоолг‰й ябадаг �эмди. 6 Бидэ арюун сэ>
бэр, мэдэлгэтэй, тэсэбэритэй, ‰ршµµл буянтай байдагбди. Нангин 
�‰лдэ маанадтай оршодог, тиин хайра дуран ‰нэн з‰рхэн�µµмнай 
гарадаг. 7 Бидэ ‰нэн з‰бые хэлэдэгбди, Бурханай �‰р х‰сэн манаар 
дамжан ажалладаг юм. ‡нэн сэдьхэлнай – манай добтолхошье, бэеэ 
хамгаалхашье хуяг дуулга м‰н. 8 Бидэ нэрэ х‰ндэтэйшье, нэрэ х‰н>
дэг‰йшье ябаабди, магтаалдашье, хараалдашье х‰ртэжэ байгаабди. 
‡нэн з‰бые хэлэжэ бай�аншье �аа, бидэ худалшад мэхэшэдшье гэжэ 
тоологдодог байгаабди. 9 Х‰н‰‰дтэ танигдахаг‰й шэнги аад лэ, х‰н 
б‰хэндэ мэдээжэбди. ‡хэжэ бай�ан шэнги ‰зэгдэ�эн аад лэ, м‰нµµ>
шье болотор амиды байнабди. Хэ�ээлгэжэ бай�аншье �аа, ‰хэлэй 
саазада х‰ртµµг‰й байнабди. 10 Зобожо бай�аншье �аа, бидэ ходо 
баяртай байдагбди; ‰гытэй ядуушье �аа, олон х‰н‰‰дые баян болго>
догбди; ямаршье юумэг‰й бай�ан шэнги аад, ‰нэндµµ бидэ б‰хы 
юумэнэй эзэдынь гээшэбди.  

11 Коринфынхид, бидэ таанадта сэхыень хэлэнэбди, з‰рхэ сэдь>
хэлнай нээлтэтэй байна. 12 Манай з‰рхэ сэдьхэл таанадта хаалтатай 
бэшэ, харин танай з‰рхэ сэдьхэл маанадта хаалтатай байна. 13 Маа>
надай таанадта хандажа бай�андал адляар таанад маанадта хандаг>
ты, з‰рхэ сэдьхэлээ маанадта нээгты гэжэ ‰хиб‰‰дтээ хэлэ�эндэл 
адляар таанадта хэлэнэб.  

6 
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Амиды Бурханай �‰мэ  

14 Дээдын Эзэндэ �‰зэглэдэгг‰й зониие б‰ �ажаагты. З‰б юумэн 
буруу юумэнтэй хамта байжа шадаха аал? Яажа гэрэл туяа шэб ха>
ранхытай хамта оршожо шадахаб? 15 Яажа Христос Шолмостой эбтэй 
эетэй байжа шадахаб? Яажа �‰зэгтэй зон �‰зэгг‰й зонтой эблэржэ 
шадахаб? 16 Яажа Бурхан �‰мэ онгонуудта хамаатай байхаб? Бидэл 
амиды Бурханай �‰мэ гээшэбди. Бурхан µµрµµ иигэжэ хэлээ юм:  

«¤µрынгµµ х‰н‰‰дэй дунда би гэр бодхоохоб,  

Тиигээд тэдэнэйнгээ дунда оршожо байхаб,  

Тэдэнэйнгээ Бурханиинь байхаб,  

Харин тэдэнэр минии арад болохо».  
17 «Тиимэ�ээ тэдэ �‰зэгг‰й зоной оршолониие орхижо,  

Тэдэ зон�оо холодогты.  

Сэбэр бэшэ юумэндэ б‰ х‰рэгты,  

Тиигэбэл би таанадые �айшаахаб.  
18 Би танай Эсэгэтнай болохоб,  

Таанад минии х‰б‰‰д басагад болохот гэжэ  

Б‰рин х‰сэтэй Дээдын Эзэн хэлэнэ».  
 

1 Н‰хэдни, Бурхан эдэ найдуулгануудаа маанадта ‰гµµ юм. Тии>
мэ�ээ бэеыемнай, �‰нэ�э �‰лдыемнай бузарладаг юумэн‰‰д�ээ 

µµ�эдыгµµ сэбэрлэел, Бурханда �‰гэдэн, г‰йсэд арюун нангин байял.  

Павелай баярла�ан тухай  

2 Маанадта дуратай бай�анаа харуулыт даа. Бидэ хэнииешье мэ>
хэлээг‰йбди, хэнииешье дээрмэдэн хоо�олоог‰йбди, хэн дээрэшье 
баяжаха гэжэ оролдоог‰йбди. 3 Таанадые зэмэлхэ �анаатайгаар энээ>
ниие хэлэнэ бэшэб. Амидышье, ‰хэ�эншье байбалнай илгааг‰й таа>
над хододоо манай з‰рхэ сэдьхэл соо байнат гэжэ т‰р‰‰н би хэлээ 
�энби. 4 Би таанадта аргаг‰й ехээр найдажа байнаб, таанадаар арга>
г‰й ехээр омогорхожо байнаб. Б‰хы бэрхэшээл зоболонгуудтаа би 
ехэл урма зоригтой, аргаг‰й баяр жаргалтай байнаб.  

5 Юундэб гэхэдэ, Македонишье ерээд бидэ амархые мэдээг‰й 
�эмди. Тэндэ маанадтай элдэб янзын бэрхэшээлн‰‰д ушараа, бидэ 
дайсадтайгаа тулалдажа, досоогоо айн �‰рдэ�эн юумэд байгаабди. 
6 Харин сэдьхэлээрээ уна�ан зониие урмашуулдаг Бурхан маанадта 
Титые эльгээжэ урмашуулаа. 7 Бидэ гансал тэрэнэй ерэхэдэ баярлаа 
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бэшэбди, харин таанадай тэрэниие урмашуул�ан тухай дуулаад ар>
гаг‰й баярлаа х‰мди. Таанадай намайе аргаг‰й ехээр харахые х‰сэ>
жэ бай�ан тухай, уйдажа шаналжа бай�ан тухай, намайе ехээр ан>
харжа бодожо бай�ан тухай Тит маанадта хµµрµµ юм. Тиимэ�ээ би 
б‰ришье ехээр баярла�ан жарга�ан байгааб.  

8 Минии бэшэгэй таанадые уйдуул�аншье байбал, би халаглана>
г‰йб. Т‰р‰‰н халагла�ан байгааб, тиигээд тэрэ бэшэгни таанадые ой>
ро зуурал уйдуулаа гэжэ харабаб. 9 М‰нµµ би таанадые уйдуул�андаа 
баярлана бэшэб, харин тэрэ уйдхарай таанадые Бурханда хандуул>
�анда баярланаб. Тэрэ уйдхарыетнай Бурхан ашаглаа, тиин бидэ таа>
надта ямаршье гэм х‰ргµµг‰йбди. 10 Бурханай ашагла�ан уйдхар з‰рхэ 
сэдьхэлые хубилган абаралгада х‰тэлдэг, тиин энээн тухай халагла>
хын хэрэгг‰й. Харин юрын уйдхар ‰хэл асардаг юм. 11 Бурхан танай 
уйдхартай юу хээб, харыт: таанад ехэл оролдосотой болоот, гэм зэ>
мэг‰й бай�анаа тон нарин нягтаар хамгаалдаг болоот, ямар уур су>
халтай байбат, ямараар гайхажа ханабат, ямар хэшээл оролдосотой 
болобот, буруута�ан зониие хэ�ээхэдэ бэлэн болобот! Энэ хэрэгтэ 
алишье тала�аа алдуу дутагдал гарганг‰й µµ�эдыгµµ харуулбат.  

12 Тиимэ�ээ би тэрэ бэшэгээ бэшэ�эншье байбал, доромжол�он 
х‰нэй г‰, али доромжолуул�ан х‰нэй тулада бэшээг‰й х‰нби, харин 
маанадта хэды анхарал хандуулжа бай�ыетнай Бурханай урда таа>
надта тайлбарилхын тула бэшээ х‰нби. 13 Эдэ б‰хы ябадалаар бидэ 
ехэл урмашаабди.  

Энэ урмандамнай нэмэжэ Тит µµрынгµµ баяраар бидэниие ‰шµµ 
ехээр баярлуулаа. Таанад булта Титэй �анал бодолые за�аа юм бай>
нат. 14 Би тэрэнэй урда таанадаар бахархааб, тиин таанадшье на>
майе эшээжэ улайлгааг‰йт. Бидэ таанадта ходо ‰нэн з‰бые хэлэжэ 
байдагбди, тон тиигэжэл м‰нµµ Титэй урда таанадаар бахарха�ан 
ябадални ‰нэн з‰б юм. 15 Захяа заабаринуудыень д‰‰ргэхэдэ булта>
найтнай бэлэн байдагые, х‰ндэлэн тэрэниие угтажа абадагые �а>
нан, тэрэ таанадта б‰рил �айн болоно. 16 Таанадта б‰рин найдажа 
болохо бай�андаа би ехэл баяр жаргалтай байнаб.  

Иерусалимай �‰зэглэгшэдтэ ту�алха тухай  

1 Аха д‰‰нэрнай, Бурханай ‰ршµµл хайра Македониин �‰зэглэг>
шэдэй б‰лгэм‰‰дтэ ямар юумэ б‰тээ�ые таанадта дуулганабди. 

2 Тэдэнэр бэрхэшээл зоболонгуудаар ехэтэ туршуул�аншье �аа, 
аргаг‰й ехэ баяртай байдаг. Тэдэнэр ‰гытэй ядуу бай�аншье �аа, 
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‰гэхэдµµ аргаг‰й баян бардам байгаа. 3 Тэдэнэр шадаха зэргээрээ, 
б‰ри шадаха�аа ‰л‰‰ ехээр ‰гµµ гэжэ би гэршэлнэб. ¤µ�эдынгµµ 
�айн дураар тиигээ юм. 4 Иерусалимай �‰зэглэгшэдтэ ту�алха �а>
наатайгаар тэдэнэр маанадые аргаг‰й ехээр гуй�ан байна. 5 Тэдэн>
�ээ х‰леэжэ найдажа бай�ан�аамнай ‰л‰‰ юумэ тэдэнэр хэ�эн юм. 
Тэдэнэр µµ�эдыгµµ т‰р‰‰н Дээдын Эзэндэ ‰ргэбэ, �‰‰лдэнь Бурха>
най эрхэ х‰сэлµµр маанадташье ‰ргэбэ. 6 Тиимэ�ээ бидэ танайда 
хэжэ эхил�эн буянта ажалые т‰р‰‰н т‰гэсыш даа гэжэ Титые гуй>
бабди. 7 Таанад �‰зэг этигэлээрээ, ‰гэ х‰‰рээрээ, мэдэлгээрээ, орол>
досоороо, маанадта хандуул�ан хайра дураараа аргаг‰й баян бардам 
х‰н‰‰д гээшэт. Тиимэ�ээ энэшье ‰лзы �айн ажалаа хэн�ээшье ‰л‰‰ 
�айнаар д‰‰ргэхыетнай х‰сэнэбди.  

8 Би таанадые захирнаг‰йб, гэхэтэй сасуу бусад зоной аргаг‰й ехээр 
ту�алха дуратай бай�ые харуулан, хайра дурантнай г‰нзэгы аа г‰ гэжэ 
туршанаб. 9 Таанад манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл 
хайрые мэдэнэ ха юмта. Тэрэ баян бай�ан аад, танай аша ту�ада 
‰гытэй ядуу болоо. ¤µрынгµµ ‰гытэй ядуу байдалаар тэрэ таанадые 
баяжуулаа.  

10 Таанадта �аналаа хэлэхэ �анаатайб. ‡нгэр�эн жэл эхил�эн юумэеэ 
м‰нµµ д‰‰ргэбэлтнай таанадта �айн лэ байха �эн. Таанад гансал хэ>
хэдээ бэшэ, харин хэхэ гэжэ шиидэхэдээшье эхи табигшад �энта. 
11 Харин м‰нµµ ажалаа г‰йсэдхэгты. Шадаха зэргээрээ ту�аламжа 
х‰ргэбэл, таанад ‰гэхэл гэжэ бай�анаа ‰гэбэт гэжэ баталхат. 12 Ту>
�алхые аргаг‰й х‰сэжэ байбал, таанад µµ�эдтµµ байхаг‰й юумэн�ээ 
бэшэ, харин бай�ан юумэн�ээ ‰гэхэт гэжэ Бурхан х‰леэнэ ха юм.  

13 Би танай ажамидарал х‰шэр х‰ндэ болгон, бусад зоной ажами>
дарал х‰нгэлхэ гэжэ оролдоног‰йб, харин нэгэ жэгдэ байлгахын ту>
ла тиигэнэб. 14 М‰нµµ сагта таанадта элбэг дэлбэг бай�ан юумэн 
дуталдажа бай�ан зониие дэмжэхэ, харюудань тэдэ зон ‰л‰‰ юумэ>
тэй болоходоо дуталдахадатнай таанадтай хубаалсаха. Тиигэжэ бул>
та нэгэ жэгдэ байха юм. 15 «Ехэ юумэ суглуул�ан х‰н ‰л‰‰ юумэг‰й 
байгаа, харин ‰сµµн юумэ суглуул�ан х‰н дутагдалг‰й байгаа», – гэ>
жэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг ха юм.  

Тит ба тэрээнтэй хамта ажаллагшад тухай  

16 Бидэндэл адляар таанад тухай бодожо байха боломжо Тидтэ 
олго�он Бурханда баяр баясхалан х‰ргэнэб. 17 Тэрэ гансал манай 
гуйлтаар таанадта ошоо бэшэ, харин таанад тухай аргаг‰й бодожо 
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бай�ан ушар�аа µµрынгµµ �айн дураар таанадта ошохо гэжэ шии>
дээ юм. 18 Тэрээнтэй хамта бидэ �айн Мэдээсэл номно�онойнгоо 
т‰лµµ б‰хы �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ магтаалда х‰ртэжэ бай�ан 
�‰зэглэгшэ д‰‰гээ ябуулжа байнабди. 19 Тэрээн�ээ гадна �‰зэглэг>
шэдэй б‰лгэм‰‰д тэрэ х‰ниие замаймнай н‰хэр боложо, буянта хэ>
рэгээ б‰тээхэдэмнай маанадта ту�алхаар �унган табяа юм. Энэ 
ажалаа бидэ Дээдын Эзэнэй алдарай тулада ба Иерусалимда ажа>
мидардаг тэрэнэй х‰н‰‰дтэ аргаг‰й ехээр ту�алха дуратай бай�анаа 
баталан д‰‰ргэнэбди.  

20 Маанадта даалга�ан элбэг баян ‰ргэлэй т‰лµµ хэншье маана>
дые ш‰‰мжэлхэг‰йн тула бидэ тэрэниие эльгээжэ байгаа х‰мди. 
21 Ушарынь хэлэхэдэ, бидэ гансал Бурханай урда бэшэ, харин х‰н 
зоной урда ‰нэн з‰б юумэ хэхэ гэжэ оролдонобди.  

22 ‡нµµхи хо¸р д‰‰нэр�ээ гадна бидэ оло дахин туршуул�ан, таа>
надта аргаг‰й этигэжэ бай�ан дээрэ�ээ тон ехээр ту�алха дуратай 
бай�ан ‰шµµ нэгэ д‰‰гээ ябуулнабди. 23 Тит тухай хэлэбэл, тэрэ 
минии н‰хэр, намтай хамта таанадта ту�алдаг юм. Тэрээнтэй яба>
�ан н‰гµµ �‰зэглэгшэ д‰‰нэр тухай хэлэбэл, тэдэнэр �‰зэглэгшэ>
дэй б‰лгэм‰‰дэй т‰лµµлэгшэд, Христосые алдаршуулагшад гээшэ. 
24 Тиимэ�ээ �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дэй мэдэжэ байхаарнь тэдэндэ 
µµ�эдынгµµ хайра дурые харуулагты, манай бахархал бай�анаа ба>
талагты.  

Юумээр дуталда�ан �‰зэглэгшэдтэ ту�алха тухай  

1 Иерусалимда ажа�уудаг Бурханай х‰н‰‰дтэ ту�алха дэмжэхэ ту>
хай таанадта дахин �ануулха хэрэгг‰й байха. 2 Таанадай ту�алха 

дуратай бай�ан тухай би мэдэнэб, тиин Македониин х‰н зоной ур>
да би таанадаар бахархаа х‰м. «Ахайяын �‰зэглэгшэд ‰нгэр�эн жэл>
�ээ хойшо ту�аламжа ‰з‰‰лхэдэ бэлэн байна», – гэжэ би хэлээ х‰н>
би. Тиигэжэ танай з‰дхэмжэ тэдэнэй олонииень ‰ргэл хэхэдэ ба�ал 
з‰дх‰‰л�эн байгаа. 3 Тиигэжэл таанадые магта�ан ‰гэн‰‰дни хоо�он 
‰гэн‰‰д байшахаг‰йн тула би �‰зэглэгшэ д‰‰нэрээ таанадта ябуулаа 
х‰м. Харин минии хэлээшээр таанад ту�аламжынгаа м‰нгэ бэлдээд 
байгаарайгты. 4 З‰гµµр Македониин зоной таанадта ошоходо, тэ>
рэтнай бэлэн байха ¸�отой. ‡гы �аа, бидэшье, ‰шµµ ехээр таанад>
шье эшэхэ улайха болохолта. 5 Тиимэ�ээ эдэ �‰зэглэгшэ д‰‰нэрэй 
нам�аа урда ошоод, таанадай амал�ан ‰ргэлые эртэн�ээ бэлдээд 
байбал з‰б гэжэ би бодооб. Тиигэбэл ‰ргэл ту�аламжатнай минии 
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ерэхэдэ бэлэн болоод, таанадай м‰нгµµ харамнанг‰й, �айн дураараа 
элбэг дэлбэгээр ‰ргэ�ыетнай харуулхал.  

6 Багаар тари�ан х‰н бага ургаса абаха, ехээр тари�ан х‰н ехэ урга>
са абаха гэжэ таанадта �ануулжа хэлэнэб. 7 Х‰н б‰хэнтнай дураг‰й>
гµµр г‰, али баалалтаар юумэ б‰ ‰ргэг, харин �анаандаа шиидэ�эн 
зэргээр лэ ‰гэг. Бурхан баяртайгаар ‰гэжэ бай�ан х‰ндэ дуратай 
байдаг ха юм. 8 Бурхан таанадта хэрэгтэй юумэн�ээ ‰л‰‰шье ‰гэжэ 
шадаха, тиимэ�ээ таанад хододоо µµ�эдтэтнай х‰рэхэ, ‰шµµ элдэб 
янзын буянтай хэрэг‰‰дые б‰тээхэдэ х‰рэхэ юумэтэй байхат.  
9 «Тэрэ ‰гытэй дуталда�ан зондо  

элбэг дэлбэгээр ‰гµµ юм,  

Тэрэнэй бардам гар  

хэтын хэтэдэ оршожо байгаа юм», – гэжэ  

Нангин Бэшэг соо Бурхан тухай бэшээтэй байдаг.  
10 Тариха таряа, эдихэ хилээмэ ‰гэдэг Бурхан таанадта хэрэгтэй та>
ряа, м‰н бардам гар�аатнай баян ургаса ‰гэхэ. 11 Тиигээд таанадай 
ямаршье юумэ ‰гэхэдэ бардам гартай байхынтнай тула тэрэ таана>
дые б‰хы юумээр баяжуулжа байха, тиимэ�ээ маанадай бадар ху>
баахада олон зон Бурханда баяр баясхалан х‰ргэжэ байха. 12 Юун>
дэб гэхэдэ, энэ буянтай албатнай гансал Иерусалимда ажа�уудаг 
Бурханай х‰н‰‰дэй дутагдалнуудые хангадаг бэшэ, харин олоной 
дунда Бурханда баяр баясхалан х‰ргэхэ дурыень халяадаг юм. 13 Таа>
надай Христос тухай мэдээсэлые баримталжа бай�ые, тэрэнээ ба>
талан µµ�эдтэйнь болон бусад зонтой бардам хубаалсажа бай�ые 
хара�андаа тэдэ Бурханиие алдаршуулна. 14 Тиимэ�ээ таанадаар дам>
жан Бурханай б‰тээ�эн ‰ршµµл хайрын т‰лµµ тэдэ зон таанадта 
ехэ �айнаар хандажа, хойно�оотнай зальбаржа байдаг юм. 15 ‡нэл>
шэг‰й бэлэгэйнь т‰лµµ Бурханда баяр баясхалан х‰ргэел!  

Павел Христосой т‰лµµ хэжэ бай�ан ажалаа хамгаална  

1 Таанадтай байхадаа даруу номгон, таанад�аа холо болоходоо 
таанадта хатуу шэр‰‰н г‰‰лэгдэдэг би Павел таанадые Христос>

той адли даруу номгон, энхэргэн зµµлэн зангаар гуйнаб. 2 Таанадта 
ошоходоо хатуу шэр‰‰н ‰гэн‰‰дые хэрэглэхэг‰й байхыемни хэшээ>
гээрэйгты. З‰гµµр маанад тухай µµдэг‰й �ула зон гэдэг нобшонууд>
та би заабол хатуу шэр‰‰н ‰гэеэ хэлэхэб. 3�4 Бидэ энэ дэлхэйдэ ажа>
мидаржа байбашье, тулалдаанда хэрэглэдэг буу зэбсэг‰‰дые хубиин>
гаа ашагта хэрэглэдэгг‰йбди. Бидэ тэдэ зэбсэг‰‰дэй х‰сэ Бурханай 

 9  10  

10 



Коринфынхидтэ 2>дохи 10 

 455

аша ту�ада хэрэглэнэбди: хэрэмн‰‰дые �андаргадагбди, ама хэр‰‰л 
зогсоодогбди, 5 Бурханиие мэдэрхэдэ �аалта боло�он элдэб янзын 
бэрхэшээлн‰‰дые усадхадагбди, Христосой мэдэлдэ оруулхаар б‰хы 
�анал бодолнуудые эзэлдэгбди. 6 Тиигээд Христосой мэдэлдэ б‰рин 
ороходотнай, тэрэнэй захяануудые з‰ршэ�эн ябадалнуудыетнай бул>
тыень хорин хэ�ээжэ байхабди.  

7 Таанад юумэн‰‰д тухай гансал гадаада талаарнь тухайлнат. 
Христосой мэдэлдэ байнаб гэ�эн бата этигэлтэй х‰н µµртэйнь тон 
адляар Христосой мэдэлдэ бидэнэйшье бай�ые мэдэрхэ ¸�отой. 
8 Таанадые �андарган хосороохын тула бэшэ, харин �эргээн бод>
хоохын тула Дээдын Эзэнэй маанадта ‰гэ�эн эрхэ засаг тухай хэ>
тэрхэй ехээр �айрхабашье, би эсэсэй эсэстэ ходо ‰нэн з‰бые хэлэжэ 
байхаб. 9 Тиихэдэ гансал бэшэг соогоо таанадые айлганаб гэжэ б‰ 
бодооройгты. 10 «Павелай бэшэг‰‰д хатуу, шэр‰‰н байдаг, харин 
маанадтай байхадаа тэрэ µµрµµ зµµлэн, ‰гэн‰‰дыньшье энхэргэн 
байдаг», – гэжэ таанадай зариман хэлэ�эн байна. 11 Тиигэжэ хэлэ>
�эн х‰н‰‰д иимэ юумэ ойлгохо ¸�отой: таанадтай байхадаашье би 
бэшэгтээ бэшэ�эн ¸�оороол болохоб.  

12 ¤µ�эдыгµµ �айрхажа танилсуулдаг зонтой бидэ µµ�эдыгµµ 
зэргэс‰‰лхэеэ г‰, али сасуулхаяа з‰рхэлхэг‰й байнабди. Тэдэнэр 
ямар тэнэг‰‰д гээшэб! Тэдэнэр µµ�эдыгµµ µµ�эдынгµµ хэмж‰‰рээр 
хэмжэнэ, µµ�эдыгµµ µµ�эдынгµµ зарга ш‰‰бэреэр ш‰‰бэрилнэ. 13 З‰>
гµµр бидэ Бурханай маанадта тогтоо�он хэмжээе хэтэр‰‰лнэг‰йгµµр 
µµ�эдыгµµ магтахабди. Тэрэ тогтоогдо�он хэмжээндэ танай дунда 
ажаллахамнай ба�а оролсоно. 14 Тиимэ�ээ Христос тухай �айн Мэ>
дээсэлтэй таанадта ерэхэдээ бидэ маанадай ажаллажа байха ¸�отой 
хилые з‰ршµµг‰й х‰мди. 15 Тиигээд бидэ Бурханай маанадта тогтоо>
�он хилын саана ажаллажа бай�ан бусад зоной ажалаар �айрхана>
г‰йбди. Харин танай �‰зэг этигэлэй бэхижэхэдэ таанад Бурханай 
тогтоо�он хэмжээе хэтэр‰‰лэнг‰й маанадые �айрхан магтахат гэжэ 
найданабди. 16 Тиигэжэ бидэ ондоо х‰нэй хэ�эн ажалаар �айрхан>
г‰й, таанад�аа гадуур бусадшье оронуудаар �айн Мэдээсэлые ном>
нохо аргатай байхабди.  

17 «�айрхаха дуратай х‰н Дээдын Эзэнэй б‰тээ�эн ажалаар лэ 
�айрхаг!» – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг. 18 ¤µрыгµµ 
магта�ан х‰н бэшэ, харин Дээдын Эзэнэй магтаалда х‰ртэ�эн лэ 
х‰н ‰нэхµµрµµ �айшаагдаба гээшэ.  
 10  
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Павел ба хуурмаг элшэнэр тухай  

1 Тэнэг зан гаргахадамни тэсэбэритэй бай�айт гэжэ х‰сэнэб. 
Хэрэг дээрээ тиимэл байдаг ха юмта даа. 2 Би Бурхандал ад>

ляар таанадта �анаагаа табинаб. Таанадые х‰нэй гар х‰рµµг‰й, 
арюун басагандал мэтэ гансал х‰ндэ, Христосто хадамда ‰гэхэ гэжэ 
‰гµµ ‰гэ�эн байнаб. 3 Могой мэхэ гохо гарган Евые яажа мэхэлээ 
�эм, тон тиигэжэл таанад мэхэл‰‰лээд, Христосто ‰нэн сэхэ, арюун 
сэбэр �анал бодолнуудтнай хубилшахаг‰й аа г‰ гэжэ би айнаб. 
4 Хэрбээ хэн нэгэнэй таанадта маанадай номно�он�оо ондоо Иису>
сые номнобол, али маанад�аа тогтоожо аба�ан�аа илгаатай ондоо 
�‰лдые, �айн мэдээсэлые ‰гэбэл, таанад тэдэнииень амархан аба>
хаар байна ха юмта.  

5 Тэдэ «агууехэ элшэнэр» гэгдэдэг зон�оо би юугээрээшье дута>
наг‰йб гэжэ бодоноб. 6 Би уран го¸ хэлэтэй бэшэб, гэхэтэй сасуу 
эрдэм мэдэлгэтэйб. Таанад µµ�эдµµшье энээниие элдэб ушарнууд>
�аа тухайл�ан мэдэ�эн байнат.  

7 Таанадые дээшэнь ‰ргэхын тула µµрыгµµ доошонь даража бай>
хадаа, Бурханай �айн Мэдээсэлые т‰лµµ�эг‰йгµµр таанадта номно>
ходоо, би буруу юумэ хээ аалби? 8 Ондоо �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰>
дые дээрмэдэн, тэдэн�ээ т‰лµµ�э абажа байгаад, би таанадта алба 
хэжэ байгааб. 9 Таанадтай байхадаа м‰нгµµр дуталдажашье байха 
сагтаа таанадта ашаан болодогг‰й �эм. Македони�оо ерэ�эн �‰зэг>
лэгшэд намда хэрэгтэй юумэн‰‰дые асаржа ‰гµµ �эн. Урдань таа>
надта ашаан болохог‰й гэжэ оролдодогтоол адляар ерээд‰йдэшье 
оролдожо байхаб. 10 Энэ бахархалыемни Ахайяын нэгэшье х‰н бу>
ляажа шадахаг‰й гэжэ зосоомни оршодог Христосой ‰нэн з‰бµµр ба>
талан хэлэнэб. 11 Таанадта дураг‰й бай�андаа иимэ юумэ хэлэнэ аал>
би? Таанадта аргаг‰й ехээр дуратай бай�ыемни Бурхан мэдэхэ юм.  

12 Тэдэ бусад «элшэнэрэй» маанадтайл адли юумэ хэнэбди гэжэ 
бахархаха боломжог‰й байхын тула м‰нµµ хэжэ бай�ан юумэеэл хэ>
жэ байхаб. 13 Тэдэ худалша ажалшад, хуурмаг элшэнэр Христосой 
бодото элшэнэр бай�ан хэбэр ‰з‰‰лдэг. 14 Эндэ гайхалтай юумэн 
‰гы: сатана µµрµµшье гэрэл туяагай эльгээмэлэй д‰рэ д‰рсэлэн мэ>
хэлдэг ха юм. 15 Тиимэ�ээ тэрэнэй зарасанарай ‰нэн з‰бэй зараса>
нарай д‰рэ д‰рсэлэн, тэдээндэл адляар харагдахада ямаршье гайха>
маар юумэн ‰гы. Эсэстээ тэдэнэр хэ�эн юумэн‰‰дэйнгээл ‰рэ д‰н>
гые абаха.  

11 

11 
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Христосой т‰лµµ Павелай зобо�он тухай  

16 Хэншье намайе тэнэг байна гэжэ б‰ бодог гээд дахин дабтажа 
хэлэнэб. Харин тиигэжэ бодоо юм �аа, тэнэгтэхэ, бага зэргэ µµрµµ>
рµµ �айрхаха боломжо ‰гыт даа. 17 Тиигэжэ �айрхахадаа би Дээдын 
Эзэнэй �ана�анаар �айрхааг‰й бай�амни мэдээжэ, харин ‰нэхµµ>
рµµ тэнэг бай�андал хэлэнэб. 18 Олон х‰н‰‰д уг гарбалаараа �айрха>
даг, тиин бишье тиигэжэл �айрхахамни. 19 Таанад µµ�эдµµ ехэл сэ>
сэн ухаантай, тиин тэнэг ‰бэштэй зондо ехэл тэсэбэритэй байдаг ха 
юмта! 20 Таанадые богоолшолходо г‰, али ашаглахада г‰, али мэхэл>
хэдэ г‰, али дээрэ�ээтнай харахада г‰, али нюурыетнай альгадахада 
г‰, таанад ‰нэндµµ тэсэбэритэй байдагта. 21 Тиигэжэ µµ�эдыгµµ аба>
жа ябадаг зµµлэн �уланууд байгаабди гэжэ эшэжэ байгаад хэлэнэб!  

Хэрбээ бусадай µµ�эдµµрµµ �айрхахаяа з‰рхэлбэл, бишье з‰рхэл>
нэб. Тиихэдээ минии тэнэг бай�амни мэдээжэ. 22 Тэдэнэр еврей>
н‰‰дбди гэнэ г‰? Тиин бишье тиимэб. Тэдэнэр израильшууд г‰? 
Тиин бишье тиимэб. Тэдэнэр Абра�амай ‰ри �ада�ад г‰? Тиин би>
шье тиимэб. 23 Тэдэнэр Христосой зарасанар г‰? Тиихэдэ би тэдэн>
�ээ ‰л‰‰ �айн зарасань гээшэб. Тиигэжэ ‰бэштэйр�эндэл хэлэ�эм>
ни мэдээжэ. Би тэдэ зон�оо ‰л‰‰ ехээр ажаллажа, б‰ри оло дахин 
т‰рмэдэ орооб, тоог‰й оло дахин ташуурдуулан хэ�ээлгээд, ‰хэлэй 
хажууда байгаа �энби. 24 Иудейн‰‰д намайе табан удаа гушан ю�э 
дахин ташуурда�ан байгаа. 25 Гурба дахин намайе модоор сох¸о, нэ>
гэтэ �айса шулуудаа юм. Гурба дахин би кораблиин х‰мэрилгэдэ 
орооб, нэгэтэ би нэгэ ‰дэрэй, нэгэ �‰ниин туршада далайн у�ан 
соо байгааб. 26 Оло дахин аяншалхадаа би аюул о�олдо орожо бай>
гааб: м‰рэн‰‰дые гаталхадаа, дээрмэшэдтэй дайралдахадаа, µµрын 
я�атан зонтой байхадаа, бусад я�атанаар ябахадаа, хотодо ябахадаа, 
с‰л губида ябахадаа, далайгаар тамархадаа, хуурмаг �‰зэгтэнтэй уул>
захадаа аюул о�олдо орожо байгааб. 27 Би ажаллажа, тулин з‰дэржэ, 
нойро з‰‰дэг‰йшье ябааб, ‰лэн хоо�он, эдихэ хоолг‰й, ууха унда>
г‰йшье байгааб, х‰йтэн нойтондо, нюсэгэн салдаганшье ябааб. 28 Бу>
сад юумэн‰‰дые тоолонг‰й хэлэбэл, би б‰хы �‰зэглэгшэдэй б‰лгэ>
м‰‰дтэ �анаагаа табиха ‰дэр б‰риин ‰‰ргэтэй х‰м. 29 Хэн нэгэнэй 
�улархада, бишье �улар�ан шэнги байдагби. Хэн нэгэнэй хорхой>
толгодо абтан н‰гэл ‰йлэдэхэдэ, бишье тэрэнэй т‰лµµ сухалдадагби.  

30 Хэрбээ бахархаха ¸�отой байбал, минии �ула бай�ыемни ха>
руул�ан юумэн‰‰дээр бахархаха байнаб. 31 Бурхан болон Дээдын 
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Эзэн Иисусай Эсэгэ хэтын хэтэдэ ‰реэл магтаалда х‰ртэжэ бай�ай: 
хэзээшье худалаар хэлэдэгг‰й бай�ыемни тэрэ мэдэхэ. 32 Дамаск 
хотодо байхадамни Арет хаанай захирагшань намайе барихын тула 
хотын хаалгые �ахижа байгаа �эн. 33 Харин ханада хэгдэ�эн н‰хµµр 
намайе т‰рс‰‰г соо �уулгаад доошонь буулгаа юм. Тиигэжэ би зуга>
да�анби.  

Павелай хара�ан ‰зэгдэл тухай  

1 �айрхахада ямаршье ашаг ту�аг‰й байбалшье, би �айрхаха 
¸�отой байнаб. З‰гµµр м‰нµµ Дээдын Эзэнэй элир‰‰л�эн 

‰зэгдэл ба гэршэлгэн‰‰д тухай хэлэхэмни. 2 Арбан д‰рбэн жэлэй 
саада тээ дээдын гурбадахи тэнгэридэ дэгд‰‰лэгдэ�эн Христосто 
�‰зэглэгшэ х‰ниие би мэдэхэб. (‡нэхµµрµµ тэрэ дэгд‰‰лэгдэ�эн 
байгаа г‰, али ‰зэгдэл хара�ан байгаа г‰, би мэдэнэг‰йб, гансал 
Бурхан тэрэниие мэдэхэ). 3 Т‰р‰‰н хэлэ�эндээл адляар тэрэ х‰н 
‰нэхµµрµµ дэгд‰‰лэгдэ�эн байгаа г‰, али ‰зэгдэл хара�ан байгаа г‰, 
би мэдэнэг‰йб, гансал Бурхан тэрэниие мэдэхэ юм. 4 З‰гµµр тэрэ 
диваажинда дэгд‰‰лэгдээд, тэндэ дуулгажа болохог‰й хэзээшье хэ>
лэгдээг‰й юумэн‰‰дые дуулаа юм гэжэ би мэдэнэб. 5 Тиимэ�ээ би 
тэрэ х‰нµµр бахархахамни, харин µµрынгµµ ахир �ула бай�ан�аа 
бэшэ юумээр бахархахаг‰йб. 6�7 Хэрбээ бахархахаяа �анабал, би 
мунхаг тэнэг бэшэ байха �энби, ушарынь юуб гэбэл, би ‰нэн з‰бые 
хэлэхэ �энби. Харин би бахархахаг‰йб, юундэб гэбэл, минии хара>
�ан олон ‰зэгдэлн‰‰дээр бэшэ, харин хэжэ бай�ан юумэн‰‰дээрни, 
хэлэжэ бай�ан ‰гэн‰‰дээрни х‰н‰‰д нам тухай тухайл�ай гэжэ бо>
доноб.  

Агууехэ ‰зэгдэлн‰‰дые хара�анаараа бахархажа, дээг‰‰р ‰ргэгдэ>
хэг‰ймни тула бэендэмни ‰бшэнтэй хадхуур хээтэй: сатанагай эль>
гээмэлдэл намайе хадхажа туляадаг юм. 8 Би энээн тухай Дээдын 
Эзэндэ гурба дахин зальбар�ан байгааб, тэрэ хадхуурые нам�аа аба>
жа хаяхыень гуй�ан байгааб. 9 «Минии ‰ршµµл хайрал шамда я�ала 
хангалтатай х‰рэхэ, �‰р х‰сэн ахир �ула байхада аргаг‰й �айнаар 
элирэн харагдадаг юм», – гэжэ тэрэ намда харюусаа. Тиимэ�ээ би 
Христосой х‰сэ шадалаар д‰‰рэхын тулада ахир �ула бай�анаараа 
бахархаха ехэл дуратай байнаб. 10 Христосой т‰лµµ ахир �ула бай>
хадаа, доромжолуулхадаа, юумээр дутажа ябахадаа, хашуулан м‰р>
д‰‰лхэдээ, з‰дэржэ зобожо ябахадаа би баяртай байдаг х‰нби. Уша>
рынь юуб гэбэл, �улахан байхадаа би х‰сэ шадалтай байдаг х‰нби.  

 11  12  

12 
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11 Би µµрыгµµ тэнэг болгооб, з‰гµµр тиигэ�эмни таанадай зэмэ 
юм. Таанад нам тухай �айн ‰гэн‰‰дые хэлэхэ ¸�отой байгаат. Би 
хэншье бэшэшье �аа, тэдэ «дээдын элшэнэр�ээ» юугээрээшье ду>
танаг‰йб. 12 Танай дунда байхадаа би бодото элшэн бай�анаа бата>
лан ‰сэд сухаришаг‰й байгааб, олон гайхамшагта ‰зэгдэлн‰‰дые, 
‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээгээб. 13 Намда м‰нгµµр ту�алааг‰й�µµ гадна 
таанад бусад �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰д�ээ юугээр доро байгаабта? 
Таанадта ашаан болоог‰й тэрэ гэмыемни х‰лисµµрэйт даа.  

Павел Коринфын �‰зэглэгшэдтэй гурбадахияа уулзана  

14 Гурбадахияа таанадтай ошожо уулзахаяа би бэлэн байнаб, тии>
хэдээ таанадта ашаан болохог‰йб. Би таанадай алта м‰нгэ бэдэрнэ 
бэшэб, харин таанадые µµ�эдыетнай бэдэрнэб. Ушарынь юуб гэ>
хэдэ, ‰хиб‰‰д аба эжыдээ алта м‰нгэ суглуулха бэшэ, харин аба 
эжынь ‰хиб‰‰дтээ суглуулжа байха ¸�отой юм. 15 Би µµрыгµµ, нам>
да бай�ан юумэн‰‰дээ дуу�ан баяртайгаар таанадай т‰лµµ ‰рихэ 
байнаб. Минии таанадта аргаг‰й ехээр дуратай байхада таанад нам>
да багаар дуратай байха аалта?  

16 Таанадта ашаан болоог‰йб, тэрэ тон з‰б, гэхэтэй сасуу мэхэ го>
хо гарган, хууран таанадые гартаа оруулааб гэжэ таанад хэлэхэдээ 
болохот. 17 Таанадта ябуул�ан х‰н‰‰дэй гараар таанад�аа ашаг олзо 
олодог байгаа аалби? 18 Таанадта Титэй ошохые гуйгаа �энби, тэ>
рээнтэй хамта нэгэ �‰зэглэгшэ д‰‰гээ ябуулаа �энби. Тит таанад�аа 
ашаг олзо оложо байгаа аал? Тит бидэ хо¸р нэгэ �‰лдµµр х‰тэл‰‰>
лэн, нэгэ харгы замаар ябадаг бэшэ �эн аалди?  

19 Таанадай урда бэеэ хамгаалжа байнабди гэжэ ман тухай таанад 
саг ‰ргэлжэ бодожо байнат гэжэ би мэдэнэб. Бидэ Бурханай урда 
Христосой маанад�аа дуулаха дуратай юумыел хэлэнэбди. Тиин, 
инаг хайрата аха д‰‰нэрни, маанадай бэшэжэ бай�ан юумэн‰‰д таа>
надайл аша ту�ада бэшэгдэнэ. 20 Таанадта ошоходоо, бидэ бэе бэе>
дээ урмаа та�архаг‰й г‰бди гэжэ айн болгоомжолжо байнаб. Таа>
надай дунда хэр‰‰л ама, атаа ж‰тµµ, уур сухал, хэрэлдээ, хардалга, 
хоблолго, омогорхолго, журамг‰й байдал байгааг‰й аабза гэжэ айн 
болгоомжолжо байнаб. 21 Дахинаа таанадта ошоходомни таанадай ур>
да намайе Бурхамни эшээхэг‰й аал, тиин урдань н‰гэл шэбэлдэ 
унаад, хэ�эн бузар муухай ябадалнуудаа, зальхайралга забхайрал>
гаяа, ташаяан хурисалаа орхижо гэмшээг‰й х‰н‰‰д тухай би шана>
лан уйлахаг‰й аалби гэжэ айн болгоомжолноб.  
 12  
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1 М‰нµµ гурбадахияа таанадтай уулзахаар ошожо байнаб. 
«Ямаршье зэмэлэлгэ хо¸р гурбан гэршэнэрэй баталжа шада>

ха байбал ‰нэн болодог», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлээтэй бай>
даг. 2 Дахин ерэхэдээ би урдань н‰гэл шэбэл ‰йлэдэ�эн зониие, 
бусадшье зониие ‰ршµµхэ х‰лисэхэг‰йб. Хо¸рдохи¸о таанадта ошо>
ходоо би тиигэжэ �эргылээ �энби. М‰нµµшье таанадай дунда ‰гы 
байхадаа дахин дабтажа хэлэнэб. 3 Намаар дамжуулан Христос хэ>
лэнэ г‰ гэ�эн баталалга таанад бэдэрнэт. Тиихэдэ таанадтай харил>
сахадаа Христос ахир �ула бэшэ юм, з‰гµµр тэрэ таанадай дунда х‰>
сэ шадалаа харуулжа байгаа юм. 4 Хэрээ�эн дээрэ хадуулан сааза>
луулхадаа тэрэ ахир �ула байбашье, Бурханай х‰сэ шадалаар амиды 
ябаа. Тэрээнтэй нэгэдэхэдээ бидэ ахир �уланууд байнабди, тиин 
тэрээнтэй хамта Бурханай х‰сэ шадалаар амиды ябахыемнай таанад 
харахат.  

�‰‰лшын �эргылэмжэн‰‰д, мэндэшэлгэн‰‰д  

5 �‰зэг этигэлтэй ажамидаржа байна г‰т гэжэ µµ�эдыгµµ шал>
гагты, µµ�эдыгµµ туршагты. Иисус Христос таанадай досоо бай>
на гэжэ таанад ойлгоног‰й аалта? Ойлгоог‰й �аа, таанад шалгал>
таа ‰гµµг‰й гээшэт. 6 Харин маанадай шалгалта ‰гэ�эн тухай 
таанад мэдэхэт гэ�эн найдалтай байнаб. 7 Буруу юумэ б‰ ‰йлэ>
дэ�эйт гэжэ бидэ Бурханда зальбарнабди. Шалгалтаяа баряабди 
гэжэ харуулхын тула зальбарнаг‰йбди, харин маанадай шалгал>
таяа ‰гµµг‰йшье �аа, таанадай ‰нэн з‰б юумэ б‰тээжэ ябахын ту>
ла тиигэжэ зальбарнабди. 8 Бидэ ‰нэн з‰бэй урда�аа юушье хэжэ 
шадахаг‰йбди, харин б‰хы юумые ‰нэн з‰бэйл т‰лµµ хэнэбди. 
9 Маанадай ахир �ула байхада, харин таанадай х‰сэтэй байхада 
бидэ баярладагбди. Тиигээд ба�ал таанадай за�архын т‰лµµ бидэ 
зальбаржа байдагбди. 10 Таанадта ошоходоо хатуу шэр‰‰нээр хан>
дахаг‰йн тула таанадтай байхаг‰йдµµ би эдэ б‰хэниие бэшэнэб. 
�‰‰лэй �‰‰лдэ Дээдын Эзэнэй намда ‰гэ�эн эрхэ засаг таанадые 
бутарган унагаахын тула бэшэ, харин �эргээн бодхоохын тула ‰г>
тµµ юм.  

11 М‰нµµ, аха д‰‰нэрни, баяртай! За�арха гэжэ оролдожо, хэлэ>
�эн юумэн‰‰дыемни анхаржа, хоорондоо эбтэй эетэй, энхэ тайбан 
байгыт даа. Хайра дуран ба энхэ тайбан ‰ршµµдэг Бурхан таанадтай 
оршожо бай�ай!  

13 

13 
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12 Бэе бэеэ арюунаар таалажа мэндэшэлээрэйт. Бурханай х‰н‰‰д 
булта таанадта амар мэндые дамжуулна.  

13 Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хайра, Бурханай хайра 
дуран та б‰хэнтэй оршохонь болтогой, Нангин �‰лдэ та б‰хэниие 
нэгэдхэжэ байхань болтогой!  


