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Павелай Эфес хотын  

�‰зэглэгшэдтэ бэшэ�эн  

хандалга  

1 Иисус Христостой нэгэдэ�эн Эфес хотын �‰зэг этигэлтэй Бур>
ханай х‰н‰‰д, Бурханай эрхэ мэдэлээр Иисус Христосой элшэн 

боло�он Павел таанадые амаршална. 2 Бурхан Эсэгэ�ээ болон ма>
най Дээдын Эзэн Иисус Христос�оо ‰ршµµл хайра ба амгалан тай>
баниие таанадта х‰сэнэб.  

Бурханда баяр баясхалантай байха тухай  

3 Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэ болохо Бурханда 
магтаал соло дуудаял! Маанадай Христостой нэгэдэ�эн ушар�аа дээ>
дын тэнгэри�ээ оюун ухаанда хабаатай буян хэшэг тэрэ маанадта 
хайрлаа юм. 4 Бурханай урда арюун нангин ба дутуу дутагдалг‰й бай>
хымнай тулада тэрэ бидэниие Христостой нэгэдхэн µµрын болгожо, 
газар дэлхэйн б‰тээгдэхэ�ээ урда шэлэжэ абаа юм. Бурхан бидэндэ 
дуратай байжа, 5 µµрынгµµ �айн дураар, эрхэ х‰сэлµµр Иисус Хрис>
тосоор дамжан бидэниие µµрынгµµ ‰хиб‰‰д болгохо гэжэ заяа�ан 
байна. 6 Инаг хайрата Х‰б‰‰нэйнгээ ашаар маанадые буян хэшэгтээ 
элбэг дэлбэг х‰ртµµ�энэйнь т‰лµµ Бурханиие алдаршуулаял. 7�8 Тэ>
рэ агууехэ буян хэшэгтээ маанадые элбэг дэлбэгээр х‰ртµµгµµ. Тэрэ>
нэйнь ашаар бидэ Х‰б‰‰нтэйнь нэгэдээд, шу�анайнь сэнгээр с‰лµµ>
тэй боложо, н‰гэлн‰‰дээ х‰лис‰‰лээ гээшэбди. Тэрэ сэсэн ухаагаа>
раа, оюун мэдэлээрээ 9 зори�он юумээ б‰тээгээ, Христосоор дамжан 
б‰тээхэ гэжэ анхан�аа шиидэ�эн µµрынгµµ эрхэ мэдэлэй нюусые 
бидэндэ нээгээ. 10 Дээдэ огторгойдо, доодо замбида бай�ан б‰хы 
амитадые Христос соо нэгэдх‰‰лэн, тэрэнэй х‰тэлбэри доро байлга>
хые т‰лэблэбэ. Энэ х‰сэлэнгµµ Бурхан тогтоо�он сагтаа бэел‰‰лхэ.  
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11 Бурхан µµрынгµµ зорилгоор, заяа�ан ¸�оороо маанадые Хрис>
тостой нэгэдх‰‰лэн µµрынгµµ арад болгон шэлэжэ абаа. 12 Тиин 
Христосто найда�ан т‰р‰‰шын х‰н‰‰дэй дунда бай�ан хадаа тэрэ>
нээр алдаршуулжа байял!  

13 Таанадшье ба�а µµрынгµµ абаралга тухай ‰нэн з‰б Бурха>
най ‰гэ дуулаад, Христосто этигээт, тиин Бурхан Нангин �‰лдэеэ 
таанадта ‰гэн, µµрынгµµ тамга таанад дээрэ дараба. 14 Бурханай 
µµрынгµµ х‰н‰‰дтэ найдуул�ан б‰хэниие маанадай абаха тухай 
тэрэ �‰лдэнь батална, тиин Бурханай µµрынгµµ х‰н‰‰дые бодото 
с‰лµµтэй болгохо тухай ба�а батална. Бидэ тэрэнэй алдар солые 
дуудаял!  

Павелай зальбаралга тухай  

15 Тиимэ�ээ таанадай Дээдын Эзэн Иисуста �‰зэглэжэ, Бурханай 
х‰н‰‰дые б‰гэдыень энхэржэ хайрлажа ябадаг тухай дуулахадаа, 
16 би зальбархадаа таанадые �анан, таанадай т‰лµµ ‰ргэлжэ Бурхан>
да баяр баясхалан х‰ргэжэ байдагби. 17 Манай Дээдын Эзэн Иисус 
Христосой Бурхан, алдарай Эсэгэ µµрыень таанадай мэдэрхынтнай 
тулада сэсэн ухаан ‰ршµµдэг �‰лдые таанадта хайрлаг лэ. 18�19 Бур>
ханай таанадые дуудахада таанадта ‰гтэ�эн найдабариин ямар бай>
дагые, µµ�эдынгµµ х‰н‰‰дтэ тэрэнэй ‰гэхэб гэ�эн найдуулгын эл>
бэг дэлбэг байдагые, тэрээндэ этигэ�эн бидэн соо х‰дэлжэ бай�ан 
х‰сэ шадалынь аргаг‰й ехэ байдагые мэдэжэ байхынтнай тулада 
оюун ухаанайтнай нюдые тэрэ нээжэ ‰гэг лэ. 20 Тэрэл х‰сэ шадалаа>
раа Бурхан Христосой ‰хэхэдэнь амидыруулаад, дээдын огторгойдо 
баруун таладаа 21 захирагшад, но¸д, эзэд, элдэб х‰сэн‰‰дэй дээг‰‰р 
табин �уулгаба. Бурхан тэрэниие м‰нµµнэйшье сагта, ерээд‰йдэ>
шье б‰хы нэрэ т‰рэн‰‰дэй дээг‰‰р ‰ргэн табиба. 22 Б‰хы юумые х‰л>
дэнь хаяжа мэдэлдэнь оруулаад, б‰хы юумэнэй Дээдын Эзэн бай>
�ан хадань �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшµµр томилоо бэлэй. 
23 �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм Христосой махабад бэень гээшэ, б‰тээгдэ>
�эн б‰хы юумые µµрµµрµµ д‰‰ргэдэг тэрэниие �‰зэглэгшэдэй б‰л>
гэм б‰рин т‰гэс болгоно.  

‡хэл�µµ амидыруулга тээшэ  

1 Урдань таанад µµ�эдынгµµ муу муухай хэрэг‰‰д�ээ болон 
н‰гэл шэбэл�ээ боложо ‰хэ�эн амитад байгаат. 2 Тиихэдэ таа>

над газар дэлхэйн н‰гэл шэбэлтэ замаар ябажа, Бурханай мэдэлдэ 
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байдагг‰й х‰н‰‰дые м‰нµµшье захиржа байдаг �‰лдын, хара х‰сэ>
н‰‰дэй но¸ной мэдэлдэ байгаат. 3 Бидэ булта тэдэ зондол адли 
Бурханай мэдэлдэ байдагг‰й байгаабди, µµ�эдынгµµ бэеын ба �а>
нал бодолой х‰сэлэнг‰‰дые ханган, махабад бэеын жама ¸�оор ами>
даржа байгаабди. Тиимэ�ээ µµ�эдынгµµ м‰н шанар�аа боложо, 
бидэ х‰н б‰хэндэл адли Бурханай уур сухал�аа зобохо табилантай 
бэлэйбди.  

4 Харин ‰ршµµл хайраар элбэг Бурхан бидэндэ аргаг‰й ехээр ду>
ратай байжа, 5 н‰гэл шэбэл�ээ боложо ‰хэ�эн бидэниие Христос>
той хамта амидыруулаа гээшэ. Таанад Бурханай ‰ршµµл хайраар аба>
рагдаба гээшэт. 6 Бурхан бидэниие Иисустай хамта амидыруулаад, 
тэрэнэй хажууда дээдын огторгойдо �уулгаа юм. 7 Иигэжэ Бурхан 
Иисусаар дамжуулан маанадта тон ехээр дуратай бай�анаа, аргаг‰й 
ехэ ‰ршµµл хайраа ерээд‰й сагуудта харуулаа. 8 Этигэл �‰зэгэйтнай 
ашаар таанадые Бурханай ‰ршµµл хайра абараа. Тиин тэрэ этигэл 
�‰зэгтнай µµ�эд�µµтнай бэшэ, харин Бурханай ‰ршµµ�эн бэлэг 
гээшэ. 9 Тэрэ болбол танай оролдолгын ‰рэ д‰н бэшэ, тиимэ�ээ 
хэншье µµрыгµµ магтахые б‰ �ануужа. 10 Ямар байнабди, тиимээр 
Бурхан бидэниие б‰тээгµµ, бидэниие Иисус Христостой нэгэд‰‰лэн 
�айн �айхан хэрэг‰‰дые хэдэг заншалтай байхыемнай анхан�аа т‰>
лэблэн б‰тээгµµ юм.  

Христостой нэгэдэ�эн тухай  

11 Таанад т‰рэхын еврей>бэшэн‰‰д байгаат, µµ�эдыгµµ отолуул>
�ан (бэеын эрхэтэниие гараараа отолхо гэ�эн удхатай) гэжэ нэр>
лэдэг еврейн‰‰д таанадые «отолуулааг‰й» гэжэ нэрлэдэг байгаа, 
урдань хэд бай�анаа б‰ мартагты, 12 тиихэдэ таанад Христосг‰й 
амидардаг байгаат. Таанад Бурханай шэлэ�эн х‰н‰‰дэй тоодо оро>
догг‰й байгаат. Бурханай µµрынгµµ х‰н‰‰дтэ ‰гэ�эн найдуулгада, 
тэрэнэй Хэлсээндэ таанад ямаршье хабааг‰й байгаат. Таанад энэ 
газар дэлхэй дээрэ найдалгаг‰й, Бурханг‰й амидаржа байгаа �энта. 
13 Харин м‰нµµ Иисус Христостой нэгэдээд, урдань Бурхан�аа хо>
ло бай�ан х‰н‰‰д Христосой шу�аар тэрээндэ ойртобот. 14 Христос 
µµрµµ еврейн‰‰дые болон бусад арадуудые нэгэ арад болгон, би>
дэндэ энхэ тайбаниие асараа. Тэрэ маанадые хубаажа, эбыемнай 
та�алжа бай�ан ханые µµрµµрµµ эбдээ. 15 Тэрэ хо¸р арад�аа µµр>
тэйгµµ хамта нэгэ шэнэ арад нэгэд‰‰лэн б‰тээжэ, энхэ тайба>
ниие мандуулхын тула Моисейн Хуули тогтоолнуудтайнь болон 
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д‰рим‰‰дтэйнь х‰сэнг‰й болгоо. 16 Христос хэрээ�эн дээрэ ‰хэхэ>
дµµ тэдэнэй ‰�µµ хи�аае усадхаад, нэгэ бэе соо хо¸р арадые эб>
л‰‰лээд, тэдэниие �µµргэнь Бурханда асараа. 17 Христос ерэжэ б‰хы 
х‰н‰‰дтэ, Бурхан�аа холо бай�ан бусад арадуудташье, Бурханай ой>
ро бай�ан еврейн‰‰дтэшье энхэ тайбан тухай �айн Мэдээсэл ном>
ноо. 18 Еврейн‰‰дшье, ондоо я�атаншье, бидэ булта Христосой ашаар 
нэгэ �‰лдµµр Эсэгэдэ ойртохо аргатайбди.  

19 Тиимэ�ээ таанад, еврей бэшэ зон, хариин г‰, али ер‰‰л зон 
бэшэт, харин Бурханай х‰н‰‰дтэй нэгэ хотын зон гээшэт, Бурханай 
б‰лын гэш‰‰д гээшэт. 20 Таанад элшэнэрэй ба л‰ндэншэдэй таби>
�ан �уури дээрэ бодхоогдо�он байнат. Тэрэ �ууриин т‰шэг тулгуу>
рынь Иисус Христос µµрµµ гээшэ. 21 Тэрэ µµрµµрµµ байшангые 
холбожо б‰хэлµµд, Дээдын Эзэндэ зорюулагда�ан �‰мэ болгон 
дээшэнь бодхоно. 22 Христостой нэгэдэн таанадшье ба�а �‰лдын 
ашаар Бурханай байдаг байра болохын тулада бодхоогдожо байна 
гээшэт.  

Павелай бусад арадуудай дунда ажал�ан тухай  

1 Тиимэл шалтагаанаар би, Павел, еврей бэшэ таанадай т‰лµµ 
Иисус Христос�оо боложо хаалтада �уунаб. 2 Бурхан µµрынгµµ 

‰ршµµл хайраар таанадай �айн �айханай тулада энэ ажал хэхыемни 
намда даалга�ан байна гэжэ таанад сохом мэдэжэ байгаа ¸�отойт. 
3 Бурхан нюусаяа намда нээжэ ‰гµµ. (Энээн тухай би т‰р‰‰н тоб>
шохоноор бэшэ�эн байгааб). 4 Тэрэ бэшэ�эн юумыемни уншаад, 
Христос тухай нюусые яажа ойлгожо бай�ыемни таанад мэдэжэ 
абахат. 5 Энэ нюусые урданай х‰н‰‰дтэ нээдэгг‰й байгаа, харин м‰>
нµµ Бурхан Нангин �‰лдµµрµµ дамжуулан гэгээн элшэнэртээ ба 
л‰ндэншэдтэ тэрэ нюусаа нээгээ. 6 Тэрэнь бусад арадууд �айн Мэ>
дээсэлэй ашаар ба�ал Бурханай ‰ршµµлдэ х‰ртэхэ, тэдэнэр ба�ал 
нэгэ бэеын эрхэтэн болохо, Бурханай Иисус Христосоор дамжуул>
�ан найдуулга ба�а тэдэндэ ‰гтэхэ гэ�эн удхатай юм.  

7 Бурханай х‰сэ шадалай н‰лµµгµµр намда ‰гтэ�эн тусгай ‰ршµµ>
лµµр би �айн Мэдээсэлэй зарасань боло�он байгааб. 8�10 Ой ухаан>
даа оруулхын аргаг‰й ехэ Христосой баялиг тухай �айн Мэдээсэлые 
бусад арадуудта номнохые, Бурханай нюусын яажа бэелхэ тухай 
б‰хы х‰н‰‰дтэ харуулхые Бурханай х‰н‰‰дэй эгээл багань бай�ан 
намда Бурхан хайрлаа бэлэй. ‡нгэр�эн сагуудта хамаг юумые Б‰>
тээгшэ Бурхан нюусаяа хадагалжа бай�ан юм. Тиин м‰нµµнэй ‰е 
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сагта тэрэ µµрынгµµ оюун ухааниие �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмµµр дам>
жуулан тэнгэриин захирагшадта, огторгойн х‰сэн‰‰дтэ элдэб янза 
хэбээрнь харуулаа. 11 Замбуулин дэлхэйе б‰тээхэ�ээ урда т‰лэблэ>
жэ бай�ан юумэеэ Бурхан манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой 
ашаар бэел‰‰лээ. 12 Христостой нэгэдэ�эн, тэрээндэ этигэжэ �‰зэг>
лэжэ бай�анаараа бидэ зоригтойгоор, найдамжатайгаар Бурханда 
ойртожо байна гээшэбди. 13 Тиимэ�ээ минии тулижа, зобожо бай>
�анда урмаа б‰ хухарагты гэжэ би таанадые гуйнаб. Минии зоболон 
танай аша ту�ада юм.  

Христосой дуран тухай  

14 Эсэгэдээ би ‰бдэгµµ бохиилгон м‰ргэнэб. 15 Тэнгэри дээрэшье, 
газар дэлхэйдэшье бай�ан б‰хы изагуур угсаатан Эсэгэ�ээ эхитэй 
юм. 16 Досоогоо х‰сэ шадалтай болохынтнай тула �‰лдµµрµµ дам>
жуулан алдарайнгаа баялиг�аа таанадтай хубаалсахыень би Бур>
ханиие гуйнаб. 17 Танай этигэл �‰зэгэй ашаар з‰рхэ сэдьхэлдэ>
тнай Христос �ууриша�ай, инаг дуран танай ‰ндэ�э, �уури боло�ой 
гэжэ би ба�ал зальбарнаб. 18 Тиигэбэл таанад Бурханай х‰н‰‰дээр 
хамта Христосой хайра дуранай хизаарг‰й ехэ ‰ргэн, ута бай�ые, 
аргаг‰й ‰ндэр, г‰нзэгы бай�ые тухайлха аргатай болохот. 19 Тэрэ 
г‰йсэд мэдэрхын аргаг‰й бай�ан хайра дурые таанад мэдэрдэг бо>
лохот. Тиигээд таанад алишье тала�аа Бурхандал адли эрхим т‰гэс 
боло�ойт гэжэ би зальбарнаб.  

20 Досоомнай х‰сэ шадалаа ажаллуулжа, бидэнэй гуйжа х‰сэхэ 
г‰, али �анажа бодохо�оо ‰л‰‰ юумые б‰тээхэ аргатай Бурхан ал>
дарша�ай. 21 Бурхан �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмµµр болон Иисус Хрис>
тосоор дамжан хэтын хэтэдэ, ‰е�µµ ‰едэ алдар солотой байг лэ! 
Болтогой!  

Христосой бэеын эрхэтэн‰‰дэй эблэрэл тухай  

1 Дээдын Эзэндэ алба хэжэ бай�ан дээрэ�ээ хаалтада �уу�ан би 
Бурханай таанадта даалга�ан уялгада зохистойгоор амидарагты 

гэжэ ехэтэ гуйнаб. 2 Ходо даруу, номгон, тэсэбэритэй байгты. Бэе 
бэедээ тэсэбэритэйгээр хандажа, µµ�эдынгµµ хайра дурые харуул>
жа байгты. 3 Нангин �‰лдын таанадта хайрла�ан, энхэ тайбанаар 
таанадые холбо�он нэгэдэлые сахиха гэжэ б‰хы х‰сэ шадалаараа 
оролдогты. 4 Бурханай таанадые уряал�ан найдуулгын гансал юм 
хадань таанад нэгэ бэе гээшэт, нэгэ Нангин �‰лдэтэй байнат. 
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5 Гансал Дээдын Эзэн, гансал �‰зэг этигэл, гансал у�ан арюудхалга 
бии юм. 6 Б‰хы юумэн дээг‰‰р бай�ан, б‰хы юумэн соо болон б‰хы 
юумээр дамжан ажаллажа бай�ан гансал Бурхан – б‰хы х‰н‰‰дэй 
Эсэгэ бии юм.  

7 Христосой маанадта ‰гэхэ гэжэ шиидэ�эн хэмжээгээр х‰н б‰>
хэмнай онсо абьяас бэлигтэ х‰ртэбэ. 8 Тиимэ�ээ Нангин Бэшэгтэ 
иигэжэ бэшээтэй байдаг: «Дайлажа мэдэлдээ оруул�ан олон х‰н‰‰>
дые абаад, тэрэ ‰ндэртэ дээшээ гараба, х‰н‰‰дые бэлэгтэ х‰ртµµбэ». 
9 «Дээшээ гараад» гэдэгынь ба�а ямар удхатай юм? Урдань тэрэнэй 
газарай доодо ‰нсэгтэ буу�ыень харуулна бэшэ г‰? 10 Газарай доодо 
‰нсэгтэ буу�ан нэгэн замбуулиниие µµрµµрµµ д‰‰ргэхын тулада 
огторгой тэнгэри�ээ дээг‰‰р дэгдэ�эн лэ х‰н бэшэ аал? 11 Тэрэл х‰>
н‰‰дые абьяас бэлигтээ х‰ртµµбэ, хэ�эг х‰н‰‰дые элшэнэр болгожо 
табиба, ‰шµµ хэ�эг х‰н‰‰дые л‰ндэншэд болгожо табиба, зарим 
х‰н‰‰дые �айн Мэдээсэл номнохыень табиба, бусадые �‰зэглэг>
шэдэй х‰тэлэгшэдµµр, багшанараар томилбо. 12 Тэрэ Бурханай х‰>
н‰‰дые Бурханда алба хэхэ ажалда бэлдэхын тула, Христосой бэеые 
бодхохын тула тиигээ юм. 13 Тиимэ�ээ бидэ бултадаа нэгэ этигэл 
�‰зэгтэй болохо, Бурханай Х‰б‰‰ниие мэдэрхэ ¸�отойбди. Бидэ 
Христосой х‰сэд болбосор�он хэмжээндэ х‰рэн, х‰сэд болбосор>
�он х‰н‰‰д болохо ¸�отойбди. 14 Тиин бидэ у�анай долгиндо, али 
�алхинай �эршэгэнэлгэдэ абта�ан юумэндэл ямаршье �ургаалда аб>
тан хэлбэлзэдэг, х‰нэй мэхэ гоходо орожо, ехэ шадамараар мэхэл‰‰л>
дэг балшар х‰‰гэд байхаяа боли¸л. 15 Тиигэхын орондо хайра дураар 
халин, ‰нэн сэхые хэлэжэ байбал, бидэ толгой болохо Христосто 
алишье тала�аа ойртон ургахабди. 16 Христосой х‰тэлбэри доро 
бэеын эрхэтэн‰‰д б‰хэ зангилаагаар холбогдонхой бай�ан�аа бо>
ложо бэе µµрµµ б‰рин б‰тэн байна. Эрхэтэн б‰хэн µµрынгµµ хэхэ 
¸�отой ‰‰ргые д‰‰ргээд, б‰хы бэе хайра дурын ашаар ургажа, µµры>
гµµ б‰рилд‰‰лнэ.  

Хуушан амидарал�аа шэнэ амидарал руу шэглэхэ  

17�18 Дэмы хоо�он бодолтой, оюун ухааниинь баларта�ан ондоо 
я�атанда адли бэеэ абажа ябахаяа болигты гэжэ би таанадые Дээ>
дын Эзэнэй нэрээр гуйжа найжа байнаб. Сэдьхэл з‰рхэниинь шу>
луундал адли шэр‰‰н байжа, Бурханиие мэдэрхэ гэжэ огто х‰сэхэ>
г‰й бай�ан дээрэ�ээ тэдэнэр Бурханай хайрлажа бай�ан амидарал>
�аа хасагдаба. 19 �эшхэлээ б‰рин алдан, тэдэнэр ямаршье хэмжээ 
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ханалые мэдэнг‰й хуули буса юумэ ‰йлэдэжэ, µµ�эдыгµµ ташаяан>
гы х‰сэлэнг‰‰дэй мэдэлдэ ‰гµµ.  

20 Христос тухай �ургахадаа таанадта тиимэ юумэ заагааг‰й юм. 
21 Таанад тэрээн тухай дуула�ан байгаат, тэрээн�ээ �уража абаат. 
Тэрэ болбол ‰нэн з‰б ха юм. 22 Тэрээн�ээ иимэ юумэндэ �ура�ан 
байгаат: хуурмаг х‰сэлэнг‰‰дээрээ µµ�эдыгµµ �‰нµµн урданайхяа>
раа амидархаяа болигты. 23 З‰рхэ сэдьхэлтнай, �анал бодолтнай ху>
билан шэнэрхэ ¸�отой. 24 Бурханай д‰рые �ажаа�ан ‰нэн сэдьхэл>
тэй, арюун гэгээн амидаралтай шэнэ х‰н боложо хубилагты.  

25 Тиимэ�ээ худал юумэ хэлэхэеэ бол¸од, д‰тынгµµ х‰ндэ х‰н б‰>
хэнтнай ‰нэниие хэлэжэ байг, ушарынь хэлэхэдэ, бидэ бултадаа 
нэгэ бэеын эрхэтэн‰‰д ха юмди. 26 Уур сухалда абта�аншье �аа, 
н‰гэл шэбэл б‰ ‰йлэдэгты, наранай орохо�оо урда уур сухалтнай 
бууран намдаг. 27 Шолмосто шургажа орохо боломжо б‰ ‰гэгты. 
28 Юумэ хулуудаг байбал, дахин юумэ хулуухаяа бол¸од, гараараа 
аша ту�атай юумэ хэжэ, дутажа з‰дэржэ бай�ан х‰н‰‰дтэй юумээ>
рээ хубаалдажа, ‰нэн з‰бые баримталан амидаржа байгты. 29 Хорото 
‰гэн‰‰д аман�аатнай б‰ гараг. Шагнажа бай�ан х‰н‰‰дтэ хэрэгтэй, 
�‰зэгыень бэхиж‰‰лхэ аргатай, аша ту�атайл ‰гэн‰‰дые хэлэжэ 
байгты. 30 Ойртожо байгаа тэрэ ‡дэр таанадай с‰лµµтэй болохые 
баталан, Бурхан таанад дээрэ Нангин �‰лдын тамга таби�ан бай>
на. Тиимэ�ээ Нангин �‰лдые гуниглуулан шаналууланг‰й ябагты. 
31 Гомдохо голхорхо¸о, хорон хэлэндэ абтахаяа, уур сухалаа х‰рэ>
хэеэ, хэр‰‰л хэхэеэ, хардахаяа, бусадшье эдэ мэтын харата муухай 
юумэ ‰‰схэхэеэ огтолон болигты. 32 Харин бэе бэеэ энхэрэн, хайр>
лажа ябагты, Бурханай Христосоор дамжан таанадые х‰лисэ�эндэл 
адляар бэе бэеэ х‰лисэжэ байгты.  

Гэрэл туяа соо амидарха тухай  

1 Бурханай инаг хайрата ‰хиб‰‰дынь юм хадаа Бурханиие �ажаан 
ажамидархые оролдогты. 2 Христосой бидэндэ дуратай байгаад, 

ами на�аяа хангалтай, Бурханда таатай тахил болгон маанадай т‰>
лµµ ‰гэ�эндэл адляар хайра дуранай жама ¸�оор амидарагты.  

3 Таанад Бурханай х‰н‰‰д юм хадаа зальхайралга, бэлиндэлгэ, али 
хомхойролго гэхэ мэтын юумэн‰‰д тухай µµ�эд хоорондоо хэлэхэ, 
х‰ндэхэшье ¸�ог‰йт. 4 Уйгарлажа, дэмы юумэ шашажа, бузар муу>
хай ‰гэ дуугаржа ябахань таанадта зохихог‰й юм. Бурханда баяс>
халан х‰ргэжэ байбал таараха. 5 Зальхайржа, бэлиндэжэ, али алта 
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м‰нгэндэ шунаша�ан ямаршье х‰н (алта м‰нгэндэ шуна�ан байдал 
онгондо м‰ргэ�эндэл адли) Христосой болон Бурханай хаан оро>
ниие залгамжалхаг‰й юм гэжэ таанад мэдэхэ ¸�отойт.  

6 Хоо�он ‰гэтэй х‰нэй мэхэ гоходо б‰ орогты, ушарынь гэхэдэ, 
Бурхан тиимэ юумэн‰‰дэй т‰лµµ ‰гыень дууладагг‰й х‰н‰‰д дээрэ 
уур сухалаа буулгаха. 7 Тиимэ�ээ тэрэ х‰н‰‰дээр ор¸олдохо огто 
хэрэгг‰й. 8 Урдань таанад µµ�эдµµ харанхы мунхагта байгаат, ха>
рин Дээдын Эзэнэй х‰н‰‰д болоходоо, гэрэл туяада байдаг болоот. 
Тиимэ�ээ таанад гэрэл туяагай х‰н‰‰дтэ адляар амидарха ¸�отойт. 
9 Гэрэл туяа таанадые �айн �айхан, гэнэн сэхэ, ‰нэн сэдьхэлтэй 
болгодог. 10 Дээдын Эзэндэ �айшаагдадаг юумые мэдэхэ гэжэ орол>
догты. 11 Харанхы мунхагай ‰рэ д‰нгэй хэрэг‰‰дтэ ямаршье ха>
бааг‰й байгты, тэрэ хэрэг‰‰дые гэрэл туяада гаргажа элир‰‰лжэ 
байгты. 12 Нюусаар хэгдэжэ бай�ан тэрэ хэрэг‰‰д тухай хэлэхэдэ>
шье эшхэбтэр юм. 13 Элир‰‰лэгдэжэ бай�ан юумэнэй гэрэл туяадал 
гарахадань, б‰хы юумэн эли болодог. 14 Гэрэл туяагай ашаар эли>
р‰‰лэгдэ�эн б‰хы юумэн гэрэл туяа болоно. Тиимэ�ээ иигэжэ 
хэлэдэг байха:  

«Унтажа бай�ан х‰н, �эри, амидыра,  

Христос шамайе гэрэлт‰‰лхэ».  
15 Тиимэ�ээ µµ�эдынгµµ алхамуудые бодомжолжо ‰зµµд хэжэ 

байгты. Тэнэг х‰н‰‰дтэл адли бэшэ, харин сэсэн х‰н‰‰дтэл адли 
µµ�эдыгµµ абажа ябагты. 16 Гара�ан боломжо б‰хэнµµ ашаглан, 
�айн �айхан юумэ б‰тээжэ байгты, юундэб гэхэдэ, м‰нµµнэй саг 
ехэл муу ‰е саг юм. 17 Бодолг‰й тэнэг юумэн‰‰д ябахын орондо 
Дээдын Эзэнэй эрхэ х‰сэлые ойлгохо гэжэ шармайгты. 18 Таанадые 
гансал уруунь татаха аргатай архи дар�а �огтотороо уунг‰й, орон>
донь µµ�эдыгµµ �‰лдµµр д‰‰ргэжэ байгты. 19 Бурханай дуунуу>
даар, магтаалта дуунуудаар, �‰лдын хайрла�ан дуунуудаар бэе 
бэеэ урмашуулжа байгты. ‡нэн з‰рхэн�µµ Дээдын Эзэниие алдар>
шуулан дуулажа, магтажа ябагты. 20 Манай Дээдын Эзэн Иисус 
Христосой нэрээр Эсэгэ Бурханда б‰хы юумэнэй т‰лµµ ‰ргэлжэ 
баяр баясхалан х‰ргэжэ байгты.  

‡бгэн �амган хо¸р  

21 Христостые ш‰тэдэг юм �аа, бэе бэеынгээ ‰гµµр ябагты. 
22 Эхэнэрн‰‰д, Дээдын Эзэнэй ‰гµµр ябадагтал адляар н‰хэрэй>
нгµµ ‰гэ дуулажа байгты. 23 Ушарынь ямар бэ гэхэдэ, яажа Христос 
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�‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй, µµрынгµµ бэеын толгойлогшо болон Аба>
рагша байнаб, тон тиигэжэл ‰бгэниинь �амганайнгаа толгойлогшонь 
юм. 24 Тиин �‰зэглэшэдэй б‰лгэм яажа Христосой мэдэлдэ бай>
даг бэ, тон тиигэжэл �амгад ‰бгэдэйнгµµ мэдэлдэ б‰рим‰�эн байха 
¸�отой.  

25 Эрэш‰‰л, Христос яажа �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ дуратай байжа, 
тэрэнэй т‰лµµ ами на�аяа ‰гµµ �эм, тон тиигэжэл таанад �амгад>
таа дуратай байгты. 26 �айн мэдээсэл номнон, у�аар мэтэ ‰гµµрµµ 
сэбэрлэн, �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые Бурханда зорюулхын тула Хрис>
тос ами на�аяа ‰гµµ юм. 27 �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые тэрэ µµрынгµµ 
урда ямаршье гэм бузарг‰й, дутуу дутагдалг‰й ‰зэсхэлэнтэ го¸ байл>
гаха �анаатай байгаа. 28 Тон тиигэжэл н‰хэд µµ�эдынгµµ бэедэ ду>
ратай бай�андал адляар �амгадтаа дуратай байха ¸�отой. �амгандаа 
дуратай эрэ µµртµµ дуратай гэ�эн ‰гэ юм. 29 ¤µрынгµµ бэе ‰зэжэ 
яда�ан х‰н хэзээдэшье байгааг‰й. З‰гµµр Дээдын Эзэнэй µµрынгµµ 
�‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые анхар�андал адляар х‰н µµрынгµµ бэеые 
тэжээжэ, бµµмэйлжэ ябадаг гээшэ. 30 Юундэб гэхэдэ, бидэнэр Хрис>
тосой бэеын эрхэтэн‰‰д гээшэбди. 31 «Тиимэ�ээл х‰н эхэ эсэгэ хо¸>
роо орх¸од, �амгантайгаа ниилэхэ, тиин хо¸р эрхэтэн нэгэ бэе бо>
лохо». 32 Эдэ б‰хэндэ агууехэ нюуса далдалаатай юм. Христос болон 
тэрэнэй �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй талаар би хэлэнэб. 33 Гэхэдэ энэ 
б‰хэн таанадташье хабаатай: ямаршье эрэ µµртµµ дуратай бай�ан>
дал адляар �амгандаа дуратай байха ¸�отой, тиин ямаршье эхэнэр 
н‰хэрµµ х‰ндэлжэ ябаха ¸�отой юм.  

‡хиб‰‰д болон тэдэнэй т‰рэлхид тухай  

1 ‡хиб‰‰д, таанад Дээдын Эзэнэй юм хадаа аба эжынгээ ‰гэ 
дуулажа байгты. Энэ танай уялга гээшэ. 2�3 «Аба эжыгээ х‰ндэл>

жэ яба» гэ�эн т‰р‰‰шын захяа заабариие: «Тиигэбэл шамда ехэ 
�айн байха, газар дэлхэйдэ ши ута на�а на�алхаш» гэ�эн найдуулга 
дахадаг юм. 4 Аба эжынэрынь, ‰хиб‰‰дээ уурлуулан урмыень б‰ ху>
халагты, з‰гµµр Дээдын Эзэн тухай заажа, заабаришалжа, тэдэнээ 
х‰м‰‰ж‰‰лжэ байгты.  

Барлагууд болон тэдэнэй эзэд тухай  

5 Барлагууд, Христосой ‰гэ дуулажа бай�андал адляар газар дэл>
хэйдэхи эзэдээ ‰нэн з‰рхэн�µµ х‰ндэлжэ, айн �‰рдэжэ байгаад, 
‰гыень дуулажа байгты. 6 �айшаалдань х‰ртэхын тула тэдэнэйнгээ 
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гансал хаража байхадань б‰ тиигэжэ байгаарайгты, харин Христосой 
барлагуудтал адляар Бурханай х‰сэ�эн юумые ‰нэн з‰рхэн�µµ хэжэ 
байгаарайгты. 7 Юрын х‰ндэ бэшэ, харин Дээдын Эзэндэл шэнгеэр 
эзэдтээ баяртайгаар алба хэжэ байгаарайт. 8 Барлаг г‰т, али эрхэ с‰>
лµµтэй х‰н г‰т, Дээдын Эзэн илгааг‰йгµµр �айн юумэ хэ�энэйтнай 
т‰лµµ ашыетнай харюулха гэжэ �анажа байгаарайгты.  

9 Эзэд, таанад барлагуудтаа ба�ал тиигэжэ хандажа байгты, хэр>
зэгы хатуу б‰ байгты. Таанад µµ�эдµµ тэдэнтэй хамта тэнгэридэ 
я�а илгадагг‰й нэгэ Эзэнтэй бай�анаа мэдэнэ ха юмта.  

Харата х‰сэн‰‰дэй урда�аа тэмсэхэ тухай  

10 Эсэстэнь иигэжэ хэлэ�‰‰: Дээдын Эзэнэй �‰р х‰сµµр бэхижэжэ 
байгты. 11 Шолмосой мэхэ гохо�оо µµ�эдыгµµ хамгаалжа байхын 
тула Бурханай ‰гэ�эн хуяг дуулга б‰рин ‰мдэгты. 12 Ушарынь юуб 
гэбэл, бидэ х‰н‰‰дэй урда�аа бэшэ, харин замбуулинай харата х‰сэ>
н‰‰д, захирагшад, эрхэ засагууд, энэ харанхы мунхаг ‰еын замбуули>
най х‰сэн‰‰дэй урда�аа тэмсэнэ гээшэбди. 13 Тиимэ�ээ Бурханай 
‰гэжэ бай�ан хуяг дуулга ‰мдэгты. Тиигэбэл харата ‰дэрэй ерэхэдэ, 
таанад µµ�эдыгµµ дайсад�аа хамгаалха аргатай байхат; байлдаанда 
сухаришаг‰й зогсожо байхат.  

14 Бэлэн байгты! ‡нэн сэхэ ябадалаараа �ур бэ�эндэл адляар 
бэеэ бэ�элжэ байгты, ‰нэн сэдьхэлээрээ хуягтал адляар µµ�эды>
гµµ хамгаалжа байгты. 15 Энхэ тайбан тухай �айн мэдээсэлые дуул>
гаха х‰сэлтнай гуталдал адли бэлэн байг. 16 Ходо этигэл �‰зэгэй 
бамбай халхабшатай ябагты, тиигэбэл таанад Харата Нэгэнэй гал>
та �омо годлинуудыень зогсоохо аргатай байхат. 17 Абаралгые дуул>
гадал адляар, Бурханай ‰гые �‰лдын ‰гэжэ бай�ан �элмэдэл ад>
ляар абагты. 18 Таанад �‰лдµµр х‰тэл‰‰лэн, ямаршье ушарта эл>
дэб янзын зальбарал гуйлтануудые ‰дэр �‰ниг‰й Бурханда ‰ргэжэ 
байгты. Тиимэ�ээ �эргэлэн байжа, Бурханай б‰хы х‰н‰‰дэй т‰лµµ 
ханамжатайгаар зальбаржа байгты. 19 �айн Мэдээсэл тухай нюуса 
зоригтойгоор тайлбарилан элир‰‰лхэдэмни Бурханай намда хэ>
рэгтэй ‰гэн‰‰дые ‰гэжэ байхын тула минии т‰лµµ ба�а зальбаржа 
байгты. 20 Тэрэ �айн Мэдээсэл номноходоо ¸�оорнь хэлэжэ байха 
зоригтой байхымни тула ба�а зальбаржа байгты. Би, Бурханай эл>
шэн, м‰нµµ тэрэ Мэдээсэл номно�онойнгоо т‰лµµ т‰рмэдэ �уужа 
байна ха юмбиб.  
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21 Ажал хэрэг‰‰д тухаймни, хэр бай�ан тухаймни мэдээсэл, нам 
тухай б‰хы �онинуудые таанадта манай инаг хайрата д‰‰, Дээдын 
Эзэнэй ‰нэн сэхэ албатан Тихик дуулгаха. 22 Би Тихигые таанадта 
манай ажабайдал тухай дуулгахыень, таанадые урмашуулхыень 
ябуулааб.  

23 Эсэгэ Бурхан болон Дээдын Эзэн Иисус Христос б‰хы �‰зэг>
лэгшэ аха д‰‰нэртэ амгалан байдал, хайра дуран, этигэл �‰зэг ‰р>
шµµжэ бай�ай! 24 Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосто �‰нэшэг‰й 
хайра дураар дуратай х‰н б‰хэн ‰ршµµл хайратай бай�ай!  


