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Иудын бэшэ�эн хандалга  

Амаршалга  

1 Эсэгэ Бурханай хайра дурада х‰ртэ�эн, Иисус Христосой харь>
яалда бай�ан Бурханда дуудуул�ан х‰н‰‰д аа, таанадые Иисус 

Христосой зараса, Яковай д‰‰ Иуда амаршална. 2 ‡ршµµл хайра, 
энхэ тайбан ба хайра дуран таанадай дунда оршожо байг лэ!  

Хуурмаг �ургагшад�аа �эргылнэ  

3 Х‰ндэтэ аха д‰‰нэрни, бидэ б‰гэдын абарагдаха тухай би бэшэ>
хэ �анаатай байгааб. Тиихэ зуураа Бурханай зондо нэгэтэ, гэхэдэ 
хэтын хэтэдэ ‰гтэ�эн �‰зэгэй т‰лµµ таанад тэмсэхэ ¸�отойт гэжэ 
уряалан бэшэхэ хэрэгтэй гэжэ тоолоноб. 4 ¤µ�эдынгµµ харата хэ>
рэг‰‰дые сагааруулха зорилготойгоор Бурханаймнай буян хэшэг ту>
хай �ургаалые хазагайруулдаг, буруу болгодог, манай Захирагша 
болон Дээдын Эзэн Иисус Христосые буруушаадаг �‰зэг ш‰тµµн>
г‰й зарим х‰н‰‰д бидэнэй дунда шургажа ороо. Тэдэ зон хэ�ээлтэдэ 
орохо гэжэ Нангин Бэшэгтэ эртэ урдын саг�аа хойшо бэшээтэй 
байдаг.  

5 Дээдын Эзэнэй µµрынгµµ арадые Египед�ээ гаргажа абар�ан 
тухайнь, тиигээд тэрээндэ �‰зэглэдэгг‰й зониие ‰гы хэ�эн тухайнь 
�анагты. 6 Эрхэ т‰рэеэ алдаад, байраяа орхи�он Эльгээмэлн‰‰дые 
Бурхан харанхыда хэтын хэтэдэ гэнжээр х‰ли�эн тухайнь �анагты. 
Тэдэ Эльгээмэлн‰‰д агууехэ ‰дэр зарга ш‰‰бэридэ оротороо тэндэ 
байха юм. 7 Тэдэндэл адли зальхай забхай ажамидаралтай Содом, 
Гоморро хотынхидой, хажуудахи хотонуудайнь зоной м‰нхын галда 
шатан, аймшагтай саазада х‰ртэ�эн тухай �анагты. Таанадай эдэ 
б‰хэниие мэдэжэ бай�аншье �аатнай, би �ануулжа хэлээб.  

8 Тэдэнэй хэ�ээлтэ х‰н б‰хэндэ �эргылэмжэ болоно. Тэдэ зондол 
адли µµ�эдынгµµ ‰зэгдэлн‰‰дые баримталан, хуурмаг �ургагшад 
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бэеэ бузарлуулна, засаг буруушаана, огторгойн х‰сэн‰‰дые муушал>
на. 9 Гэхэтэй сасуу Михаил гэдэг Бурханай ахалагша Эльгээмэлшье 
Моисейн махабад бэе тухай шолмостой арсалдахадаа, хорото ‰гµµр 
тэрэниие зэмэлжэ шадааг‰й юм, тэрэ гансал: «Дээдын Эзэн ша>
майе хориг лэ!» – гэжэ хэлээ ха юм. 10 Харин тэдэ хуурмаг �ургагшад 
ойлгохог‰й юумэн‰‰дээ хорото ‰гэн‰‰дээр хараажа, хэлэг‰й мал>
дал мэтэ з‰нгµµрµµ мэдэдэг юумэн‰‰дээрээ µµ�эдыгµµ хосорооно. 
11 Тэдэнэр Каинай замаар ябана, Валаамда адли алта м‰нгэндэ шу>
нан, зониие буруудхана, Корейдэ адли з‰рюу зан гаргаад, хосорно. 
Тэдэнэр гай зоболон амсахал. 12 Тэдэ зон бузарта адли юм. Таана>
рай аха д‰‰нэрээрээ хамта хоол барихада, тэдэнэр µµ�эд тухайгаал 
бодон, эшэхэ нюург‰йгµµр г‰зээгээ д‰‰ргэн, таанадые бузарладаг 
юм. Тэдэнэр �алхинда туугда�ан бороог‰й ‰‰лэн‰‰д юм. Тэдэнэр 
‰ндэ�этэйгµµ абтажа хаягда�ан, голоороо хаташа�ан, намартаашье 
‰рэжэлг‰й модод юм. 13 Тэдэнэй бузар хэрэг‰‰д дошхон далайн дол>
гиной хµµ�эн мэтэ эли. Тэдэ м‰нхын харанхыда байха табилантай, 
тµµри�эн одод мэтэ. 14 Тэдэнэр тухай Адамай долоодохи ‰еын ‰ри 
�ада�ан болохо Енох иигэжэ уридшалан хэлээ: «Тоог‰й олон гэгээ>
н‰‰дтэйгээ хамта Дээдын Эзэн ерэнэ. 15 Б‰хы х‰н‰‰дые ш‰‰хэеэ, 
харата хэрэг‰‰дэйнь т‰лµµ, µµрыень буруушаажа хэлэ�эн з‰рюу 
‰гэн‰‰дэйнь т‰лµµ Бурханда �‰зэглэдэгг‰й н‰гэлтэниие ш‰‰мжэлэн 
элир‰‰лхэеэ ерэнэ». 16 Тэдэнэр б‰хы юумэндэ дураг‰йсэ�эн гэмэ>
рэлдэгшэд, тэдэнэр ташаяангы х‰сэлэнг‰‰дээ дахажа ажамидардаг, 
¸�орхуу омог ‰гэн‰‰дээр µµ�эдыгµµ магтадаг, алта м‰нгэндэ обто>
жо билдагуушалдаг юм.  

Н‰хэдµµ �эргылнэ, захяа ‰гэнэ  

17 Х‰ндэтэ аха д‰‰нэрни, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой 
элшэнэрэй уридшалан хэлэ�ые �анажа ябагты. 18 �‰‰лэй ‰едэ хара>
тай х‰сэлэнг‰‰дээ хангадаг, таанадые наада баридаг х‰н‰‰д бии бо>
лохо гэжэ тэдэнэр таанадта хэлэдэг �эн. 19 Тэдэ зон�оо боложо х‰>
н‰‰д эбээ та�алдаг, тэдэ зон махабад бэеынгээ х‰сэлэнг‰‰дтэ х‰тэ>
л‰‰лэн, Нангин �‰лдэг‰й ажамидардаг. 20�21 Харин таанад, х‰ндэтэ 
аха д‰‰нэрни, Дээдын Эзэн Иисус Христосой хизаарг‰й ‰ршµµлµµ>
рµµ таанадта м‰нхын амидарал ‰гэхыень х‰леэжэ байхадаа, µµ�э>
дыгµµ нангин �‰зэг дээрэ �уурижуулан ургуулжа байгты. Нангин 
�‰лдын урмашуулгаар зальбаржа, Бурханда дуратай байгты. 22 Мар>
гажа бай�ан зониие ‰ршµµхые хэшээгты. 23 Х‰н‰‰дые хэ�ээлтын 
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гал�аа аршалжа байгты. Бусад зониие ‰ршµµжэ хайрлагты, тиибэ>
шье тэдэн�ээ болгоомжолжо, н‰гэлµµр бузарлуулагда�ан хубса�ан>
�аань жэрхэжэ байгты.  

Баяр х‰ргэжэ зальбарна  

24 Таанадые н‰гэл шэбэлдэ унаха�аатнай аршалжа, µµрынгµµ Ал>
дарай урда тээ хирэг‰й сэбэр, баяртай юумэдые байлгажа шадаха, 
25 Дээдын Эзэн Иисус Христосоор дамжан бидэниие абар�ан ори 
ганса Бурханда анхан�аа эхилээд, м‰нµµ саг болотор хэтын хэтэдэ 
алдар соло, �‰р жабхалан, хаан т‰рэ, эрхэ засаг бай�ай! Болтогой!  


