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П¸трой бэшэ�эн хо¸рдохи хандалга  

Амаршалга  

1 Манай Бурхан ба Абарагша болохо Иисус Христосой ‰ршµµ�эн 
‰нэн сэдьхэлэй ашаар маанадтал адли этигэл �‰зэгтэй боло�он 

х‰н‰‰д, таанадта Иисус Христосой зараса болон элшэн Симон 
П¸тр бэшэнэ.  

2 Манай Бурхан ба Дээдын Эзэн Иисусые мэдэр�энэйтнай ашаар 
Бурханай ‰ршµµл хайра, амгалан тайбан та б‰хэнтэй элбэг дэлбэг 
байхань болтогой!  

Бурханай х‰н‰‰дые дууда�ан, шэлэжэ аба�ан тухай  

3 Бурханай эрхэ мэдэлээр ажамидаржа байхымнай тула тэрэниие 
мэдэр�энэймнай ашаар Иисус�аа эхитэй Бурханай х‰сэн б‰хы хэрэг>
тэй юумые маанадта ‰гµµ. Бурхан алдараараа болон буян хэшэгээ>
рээ хубаалсахын тула бидэниие дуудаа, 4 тэдэнэйнгээ ашаар бидэн>
дэ агууехэ, ехэ ‰нэтэй найдуулга ‰гµµ. Энэ дэлхэйн х‰сэлэнг‰‰дтэй 
холбоотой ‰хэлые дабажа, Бурханай ажамидаралаар ажа�уухын>
тнай тула энэ найдуулга ‰гтµµ юм. 5�7 Тиимэ�ээл таанад �айн �ай>
хан хэрэг‰‰дээрээ �‰зэг этигэлээ бэхиж‰‰лхые б‰хы х‰сэ шадалаараа 
оролдогты, �айн �айхан хэрэг‰‰д�ээ гадна эрдэм ухаантай байхые, 
эрдэм ухаантай байха�аа гадна бэеэ бариха аргатай, бэеэ бариха>
�аа гадна тэсэбэритэй байхые, тэсэбэритэй байха�аа гадна Бурханда 
µµрыгµµ зорюулан ажамидархые, Бурханда µµрыгµµ зорюулан ажа>
мидарха�аа гадна аха д‰‰нэрэй найрамдалтай, аха д‰‰нэрэй найрам>
дал�аа гадна хайра дуратай байхые б‰хы х‰сэ шадалаараа оролдожо 
байгты. 8 Иимэ �айн �айхан шанарнуудаа бэхиж‰‰лжэ байбалтнай, 
манай Дээдын Эзэн Иисус Христосые мэдэрхэдэ тэдэтнай таана>
дые ‰рэ д‰нг‰й, аша ту�аг‰й байлгахаг‰йл. 9 Харин иимэ шанарнууд>
г‰й х‰н‰‰д холо харадагг‰й �охорнууд юм: урданайгаа н‰гэлн‰‰д�ээ 
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аршалагда�анаа мартажархидаг юм. 10 Тиимэ�ээл, аха д‰‰нэр, Бур>
ханда дуудуул�анаа, шэлэгдэжэ абта�анаа баталхые �айса оролдог>
ты. Тиигэжэ байбал таанад з‰б зам�аа хадуурхаг‰йт. 11 Тиигэбэл>
тнай манай Дээдын Эзэн, Абарагша Иисус Христосой м‰нхын хаан 
орондо орохо б‰рин эрхэ таанадта ‰гтэхэл.  

12 Эдэ б‰гэдые мэдээд, таанадта ‰гтэ�эн ‰нэн з‰бые хатуу барим>
талжа байгаашье �аатнай, би эдэниие таанадта дахин дахин �а>
нуулжа байхаб. 13 Амиды ябаха ха�адаа эдэ б‰гэдые таанадта ходо 
�ануулжа байхань з‰б гэжэ бодоноб. 14 Ушарынь юуб гэбэл, м‰н>
хынгµµ гэртэ мордохо сагни ойртоо гэжэ би мэдэнэб, манай Дээ>
дын Эзэн Иисус Христосшье тиигэжэ намда хэлээ. 15 ‡хэ�эншье 
хойномни хэдыдэшье эдэ б‰гэдые �анажа байхынтнай тула би б‰хы 
х‰сэ шадалаа ‰гэхэб.  

16 Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой заларан ерэхэ тухай хэ>
лэхэдээ бидэ хэн нэгэнэй зох¸о�он ‰льгэрн‰‰дые дабтааг‰йбди. Би>
дэ µµ�эдµµ тэрэнэй �‰р жабхалангые ‰зэ�эн гэршэнэр байгаабди. 
17 «Энэ минии дуратай Х‰б‰‰н, би тэрэниие �айшаанаб» гэжэ Бур>
ханай Агууехэ Алдарай дуугай �онортонь х‰рэхэтэйнь зэргэ Бурхан 
Эсэгэ�ээ нэрэ т‰рэдэ, алдар солодо х‰ртэхэдэнь бидэ байгаа �эмди. 
18 Тэрээнтэй хамта нангин хада дээрэ байхадаа, тэнгэри�ээ буу>
�ан энэ Бурханай дууе бидэ µµ�эдµµ дуулаа �эмди. 19 Тиимэ�ээ 
таанад л‰ндэншэдэй айладха�ан юумэн‰‰дтэ б‰ришье ехээр этигэ>
жэ байгты. ‡дэр мандаад, ‰глµµнэй толон з‰рхэ сэдьхэлдэтнай ба>
дарха ‰е саг болотор харанхы газарта а�ажа бай�ан зуладал адли 
л‰ндэншэдэй ‰гэн‰‰дтэ анхаралаа хандуулбал, таанад з‰б юумэ 
хэхэт. 20 Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэ�эн л‰ндэншэдэй ‰гэн‰‰дые х‰н 
µµрµµ тайлбарилжа шадахаг‰й гэжэ таанад нэн т‰р‰‰н �анажа бай>
гты. 21 Юундэб гэхэдэ, нэгэшье л‰ндэншэ µµрынгµµ дура х‰сэлµµр 
уридшалан хэлээг‰й, харин Нангин �‰лдµµр х‰тэл‰‰лэгдэн Бурха>
най ‰гэ айладхадаг байгаа.  

Хуурмаг �ургагшанар тухай  

1 Урдань израильшуудай дунда хуурмаг л‰ндэншэдэй бии боло>
догтол адляар таанадай дунда хуурмаг �ургагшад байха. Тэдэнэр 

з‰б зам�аа хадууруулдаг хуурмаг �ургаалнуудые нюусаар асарха, тэ>
дэниие эрхэ с‰лµµтэй болго�он Дээдын Эзэн�ээ арсаха, тиигэжэ 
тэдэнэр µµ�эдтµµ т‰ргэн хосорол олохо. 2 Олон х‰н‰‰д тэдэнэрэй 
бузар хэрэг‰‰дые �ажааха, тиигэжэ ‡нэн бодото зам муушалха 
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шалтаг тэдэнэр бусад зондо ‰гэхэ. 3 Тэдэ хомхой хуурмаг �ургаг>
шад, зох¸о�он ‰льгэрн‰‰дээ таанадта хµµрµµд, нилээн олзо µµ�эд>
тµµ олохо. Гэхэтэй сасуу хэ�эн хэрэг‰‰дэйнь т‰лµµ хэ�ээлтэ ‰ни гэ>
�ээр бэлэн х‰леэжэ байна, тэдэнэй ‰хэлынь удахаг‰й.  

4 Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэйшье н‰гэл хэхэдэ Бурхан тэдэниие 
хайрлааг‰й юм, Зарга с‰‰дэй ‡дэрэй ерэтэр тэдэниие тамада м‰н>
хын харанхыда х‰леэд барижа байгаа. 5 Бурхан урдын х‰н‰‰дыешье 
хайрлааг‰й, муу муухай ябадал гаргагшадые у�ан галабаар �‰йдхµµ 
юм. Тиихэдэ Бурханда ‰нэн з‰бµµр хандаха тухай �ургадаг Нойе, 
тэрээнтэй хамта ‰шµµ долоон х‰нэй амиие ‰лээгµµ юм. 6 Муу муу>
хай ябадал гаргадаг зониие �эргылэн, Бурхан Содом ба Гоморро 
хотынхидые гэмнээд, ‰нэ�э болгон усадхаа. 7 З‰гµµр тэрэ зальхай 
забхай х‰н‰‰дэй дунда арай шамай тэсэжэ бай�ан ‰нэн сэдьхэлтэй 
Лотые абараа. 8 Тэрэ ‰нэн сэдьхэлтэн тэдэ зоноор ажамидархадаа, 
н‰гэлтэ ‰йлэ хэрэг‰‰дыень харахадаа, дуулахадаа, ‰дэр б‰хэн арга>
г‰й ехээр тулижа байгаа бэлэй. 9 ‡нэн сэдьхэлтэй зониие туршалга>
нууд�аа яажа аршалхые, муу муухай ябадал гаргагшадые Зарга ш‰‰>
бэриин ‡дэрэй хэ�ээлтэ х‰рэтэр яажа �ахижа байхые Дээдын Эзэн 
мэдэхэ юм гэжэ урда хэлэгдэ�эн харуулна. 10 Илангаяа энэнь маха>
бад бэеынгээ муу муухай х‰сэлэнг‰‰дэй мэдэлдэ байдаг, Бурханай 
эрхэ засагые тоодогг‰й х‰н‰‰дтэ хабаатай юм.  

Тэдэ убайг‰й, �эшхэлг‰й хуурмаг �ургагшанар огторгойншье х‰>
сэн‰‰дые доромжолхо¸о айдагг‰й. 11 Эдэ хуурмаг �ургагшадта оро>
ходоо нилээн х‰сэтэй, �‰р жабхалантай Бурханай Эльгээмэлн‰‰д>
шье тэдэ огторгойн х‰сэн‰‰дые доромжолдогг‰й, Дээдын Эзэнэй 
урда тэдэниие зэмэлдэгг‰й. 12 Харин эдэ х‰н‰‰д гансал з‰нгµµрµµ 
мэдэдэг, баригдажа алуулхын тула т‰рэдэг зэрлиг амитадтал адли 
юм: ухаанаараа ойлгохо аргаг‰й юумэн‰‰дээ хардадаг юм, тиимэ>
�ээ тэдэ зэрлиг амитадтал адли ‰хэхэ. 13 Тэдэнэр х‰н‰‰дтэ х‰ргэ�эн 
гэмээ эдлэнэ. Тэдэнэр ‰дэр дунда найрлаха, архидаха, �амгадаар 
ор¸олдохонь зохистой гэжэ тоолодог. Тиимэ�ээ таанадтай хамта 
хоол барихадаа тэдэнэр µµ�эдынгµµ худал хуурмаг ябадалаар сэдь>
хэл ханажа, танай нэрэ т‰рые унагаадаг, бузарладаг юм. 14 Тэдэнэй 
нюдэдынь ташаяан х‰сэлэнгµµр д‰‰рэнхэй, тэдэ н‰гэл хэжэ бэеэ 
ханахаг‰й. Тэдэнэр тулгаг‰й ахир х‰н‰‰дыел зангадаа оруулдаг. Тэ>
дэнэй сэдьхэлынь хомхолзожо �уршанхай. Тэдэнэр ‰хэхэл таби>
лантай юм. 15 Тэдэ сэхэ зам�аа хадуураад, тµµришэбэ; буруу юумэ 
хэжэ, м‰нгэ абаха дуратай бай�ан Веорой Валаам х‰б‰‰нэй замаар 
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ябаба. 16 Гэбэшье Валаамай н‰гэлынь элир‰‰лэн ш‰‰мжэлэгдээ: хэ>
лэг‰й элжэгэнь х‰ндэл адли дуугаржа, л‰ндэншын тэнэг юумэ хэхэ 
гэжэ байхадань зогсоогоо юм.  

17 Тэдэ х‰н‰‰д хата�ан булагуудта, шуурганда туугда�ан ‰‰лэн‰‰д>
тэл адли дэмы юм: Бурхан тэдэндэ хаб харанхыда газар бэлдээд 
байна. 18 Бардам хоо�он ‰гэн‰‰дые хэлэн, тэдэнэр буруу замда оро>
�он х‰н‰‰д�ээ арай шамай холодо�он х‰н‰‰дые бэеын хурисалай, 
зальхайралай зангада оруулдаг. 19 ¤µ�эдµµ ‰хэлэй барлагууд бай�ан 
м‰ртµµ мэхэдээ оруул�ан х‰н‰‰дтэ эрхэ с‰лµµ амалдаг. Бидэниие 
ямар юумэн иланаб, бидэ тэрэ юумэнэй барлагууд болонобди. 
20 Манай Дээдын Эзэн, Абарагша Иисус Христосые мэдэрээд, энэ 
дэлхэйн бузарнууд�аа мултаржа шада�ан аад, �‰‰лдэнь дахин тэдэ 
х‰сэн‰‰дтэ баригдажа илагда�ан х‰н‰‰д �‰‰лэй �‰‰лдэ т‰р‰‰шынхи>
�ээ б‰ри муу н‰хэсэлдэ ороно гээшэ. 21 ‡нэн сэдьхэлтэнэй замые 
мэдээд, µµ�эдтэнь даалгагда�ан Бурханай нангин захяа заабариие 
сахихаяа болинхаар, тэдэ х‰н‰‰дэй тэрэ замые юрэдµµ мэдэнг‰й бай>
�ань холо дээрэ байгаа. 22 «Нохой бµµлжэ�эндµµ бусажа ошодог», 
«Угаагда�ан гахай �µµргµµ шабар шабхайда хэбтэхэеэ ошодог» гэ>
�эн ‰нэн з‰б онь�он ‰гэн‰‰дтэ тэдэ х‰н‰‰дэй тушаа хэлэгдэнэ гээшэ.  

Дээдын Эзэнэй хо¸рдохи¸о заларан ерэхэ тухай  

1 Хайрата аха д‰‰нэрни, таанадта хо¸рдохи¸о бэшэнэб. Т‰р‰‰н 
бэшэ�эн юумэн‰‰дээ �ануулан, зосоотнай арюун �анал бодол>

нуудые т‰р‰‰лхэ гэжэ оролдобоб. 2 Гэгээн л‰ндэншэдэй хэлэ�эн 
‰гэн‰‰дые, элшэнэрэйтнай таанадта дамжуул�ан Дээдын Эзэнэй ба 
Абарагшын захяа заабариие �ануулха х‰сэлтэй байгааб. 3 Нэн т‰>
р‰‰н таанад �‰‰лшын ‰дэрн‰‰дтэ х‰сэлэнг‰‰дэйнгээ мэдэлдэ байдаг 
х‰н‰‰д ерэхэ гэжэ мэдэжэ байха ¸�отойт. Тэдэнэр таанадые наада 
барин, 4 «Ерэхэб гэжэ ‰гµµ таанадта ‰гµµ бэшэ �эн г‰? Тиигээд хаа>
наб тэрэтнай? ‡бгэ эсэгэнэрнайшье на�а бараа, теэд б‰хы юумэн 
юртэмсэ дэлхэйн б‰тээгдэ�эн�ээ хойшо тэрэл хэбээрээ байна бэшэ 
аал?» – гэжэ хэлэхэ. 5�6 Эртэ урда сагта Бурханай µµрынгµµ ‰гµµр 
огторгой б‰тээ�эниие, у�ые хумяад ба у�а тойруулаад хуурай газар 
бии болго�ониие, тэрэ у�ан�аа боложо тэрэ ‰еын газар дэлхэй у�ан 
галабта абтаад �‰нµµгдэ�эниие тэдэнэр зорюута анхаранг‰й байна. 
7 Харин м‰нµµ оршожо бай�ан огторгой дэлхэй хо¸р галда �‰нµµл>
гэхын тула тэрэл Бурханай ‰гµµр хадагалагдажа байгаа юм. Тэдэ>
нэр Бурханиие буруушаа�ан х‰н‰‰дэй ш‰‰бэрил‰‰лжэ хосорхо Зарга 
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ш‰‰бэриин ‰дэрэй ерэтэр хадагалагдажа байха. 8 Хайрата аха д‰‰>
нэрни, Дээдын Эзэндэ нэгэ ‰дэр мянган жэлн‰‰дтэ адли, тиин 
мянган жэлн‰‰д нэгэ ‰дэртэл адли юм. Энээниие б‰ мартаарайгты. 
9 Дээдын Эзэн найдуул�ан юумэеэ бэел‰‰лхэеэ яаранаг‰й гэжэ за>
рим х‰н‰‰д �анадаг. ‡нэндµµ болбол тэрэ маанадай нэгэшье х‰нэй 
хосоронг‰й, н‰гэлµµ мэдэрэн гэмшэхыемнай тэсэбэритэйгээр х‰>
леэжэ байгаа юм.  

10 Гэхэтэй сасуу Дээдын Эзэнэй ‡дэр хулгайшандал адли �анам>
сарг‰й байхада ерэхэ. Тэрэ ‡дэр огторгой шангаар дуугаран ‰гы бо>
лохо, огторгойдо бай�ан нара, �ара, одо м‰шэд шатажа �‰нэхэ, га>
зар дэлхэй болон дээрэнь оршо�он б‰хы юумэн‰‰д галда шатан 
усадхагдаха. 11 Эдэ б‰хы юумэн‰‰дэй иимэ аргаар �‰нэжэ байхада 
таанад ямархан х‰н‰‰д байха ¸�отойбта? Таанад гэгээн амидарал>
тай, µµ�эдыгµµ Бурханда зорюул�ан байха ¸�отойт, 12 огторгойн 
шатажа �‰нэхэ, огторгойдо бай�ан нара, �ара, одо м‰шэдэй галда 
хайлаха Бурханай тэрэ ‡дэрые х‰леэжэ, тэрэ ‰дэрые ойртуулхын 
тула б‰хы шадалаараа оролдохо ¸�отойт. 13 Тиихэдэ бидэ Бурханай 
найдуул�ан ¸�оор ажамидарха шэнэ огторгой ба шэнэ газар дэлхэй 
х‰леэжэ байнабди.  

14 Тиимэ�ээ, хайрата аха д‰‰нэрни, тэрэ ‡дэрые х‰леэжэ байха>
даа, Бурханай урда ямаршье бузарг‰й, арюун сэбэр байхые, Бурхан>
тай энхэ тайбан оршожо байхые оролдыт даа. 15 Бидэндэ абарагдаха 
боломжо ‰гэн, манай Дээдын Эзэн аргаг‰й удаан тэсэжэ байна гэ>
жэ бодогты. Тон тиигэжэл хайрата Павел аха Бурханай хайрла�ан 
ухаанай х‰сµµр таанадта бэшээ бэлэй. 16 Павел хандалга б‰хэндµµ 
энээн тухай хэлэнэ. Тэрэнэй хандалганууд соо ойлгоходо х‰шэр 
юумэн‰‰д ба�а бии, тэрэнииень ‰ндэ�э �ууриг‰й, харанхы мунхаг 
х‰н‰‰д Нангин Бэшэгэй ондоошье номуудтал адли буруугаар, ха>
загайруулан тайлбарилдаг юм. Тиигэжэ тэдэ зон µµ�эдтµµ ‰хэл бэ>
дэрнэ гээшэ.  

17 Хайрата аха д‰‰нэрни, таанад энээн тухай мэдэн болгоомжотой 
байгты, эдэ Бурханиие буруушаа�ан х‰н‰‰дтэл адли ‰ндэ�э �уури>
г‰й зон б‰ бологты. 18 З‰гµµр, манай Дээдын Эзэн ба Абарагша 
Иисус Христосые саашадаашье мэдэржэ, ‰ршµµл хайрадань х‰ртэ>
жэ байгты. Тэрэ м‰нµµшье, хэтын хэтэдэшье алдар солотой бай�ай! 
Болтогой!  


