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Павелай Филипп хотын  

�‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ  

бэшэ�эн хандалга  

1 Филипп хотын �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм, танай х‰тэлэгшэд болон 
танай ту�алагшад, таанадта Иисус Христосой зарасанар болохо 

Павел Тимофей хо¸р бэшэнэ. 2 Манай Эсэгэ Бурхан болон Дээдын 
Эзэн Иисус Христос таанадые ‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµжэ, амгалан 
тайбан байлгахань болтогой!  

Павел филиппынхидэй т‰лµµ зальбарна  

3 Таанадые �анаха б‰хэндµµ би Бурхандаа баяр баясхалан х‰ргэ>
жэ байдагби. 4 Тиин та б‰гэдын т‰лµµ зальбарха б‰хэндµµ би баяр 
жаргалтайгаар зальбардаг х‰нби, 5 юундэб гэхэдэ, таанад �айн Мэ>
дээсэл дэлгэр‰‰лхэдэмни анха т‰р‰‰шын ‰дэр�µµ эхилэн м‰нµµ бо>
лотор намда ту�алжа хам�алсажа байгаат. 6 Тиихэдэ таанадай дунда 
‰лзы �айхан ‰йлэ хэрэг б‰тээжэ эхил�эн Бурхан Иисус Христосой 
заларан ерэхэ ‰дэр х‰рэтэр тэрэ хэрэгээ залирууланг‰й б‰тээжэл 
байха гэ�эн хатуу этигэлтэй байнаб. 7 Таанад хододоо минии з‰рхэ 
сэдьхэл соо оршонот! Тиимэ�ээл иигэжэ таанадта �анаагаа табижа 
байдагни з‰б юм. Т‰рмэдэшье байхадамни, �айн Мэдээсэлые хам>
гаалха, хатуугаар баталха эрхэ с‰лµµтэйшье байхадамни, та б‰гэдэ 
намда Бурханай даалга�ан ажалда хабаадалсажа ту�алжа ябадаг �эн>
та. 8 Иисус Христосой таанадта хайра дуратай байдагтал тон адляар 
миниишье та б‰хэндэ хайра дуратай бай�ые Бурхан мэдэнэ.  

9 Бурханда, бэе бэедээ б‰ри ехээр дуратай бай�айт, ‰нэн з‰б юун 
бэ гэжэ б‰ри �айнаар мэдэр�эйт, сэдьхэ�эйт гэжэ би зальбарнаб. 
10 Тиигэбэл таанад ‰нэн з‰бые шэлэхэ аргатай байхат. Тиигээд 
Иисус Христосой заларжа ерэхэ ‰дэр таанад арюун сэбэр, ямаршье 
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гэмг‰й байхат. 11 Хэ�эн б‰хы ‰йлэ хэрэг‰‰дтнай Иисус Христосой 
н‰лµµгµµр ‰нэндµµ �айн �айхан байхал. Тиигэжэл Бурхан алдар>
шаха, тэрээндэ магтаал соло дуудаха.  

Христосто алба хэжэ ажамидарха тухай  

12 Аха д‰‰нэрни, намтай ушар�ан б‰хы юумэн �айн Мэдээсэлэй 
б‰ри амжалтатайгаар дэлгэрхэдэ ‰нэхµµрµµ аша ту�атай байгаа юм 
гэжэ мэдэжэ байгты. 13 Христосто алба хэдэг бай�ан�аа боложо 
т‰рмэдэ оро�он тухаймни б‰хы ордоной харуулшад болон бусадшье 
эндэ бай�ан зон мэдэдэг болоо. 14 Т‰рмэдэ �уу�ан ябадални �‰зэг>
лэгшэдэй олоной �‰зэг б‰ри бэхиж‰‰лбэ, тэдэнэр б‰ри зоригтой>
гоор, айлтаг‰йгµµр Бурханай мэдээсэл номножо захалба.  

15 Тиихэдээ нэгэ зариманиинь манда атаарха�ан, маанадтай ар>
салда�ан шалтагаан�аа Христос тухай номноно, харин н‰гµµ за>
риманиинь �айн дураараа, ту�алхаяа х‰сэжэ бай�ан дээрэ�ээ ном>
ноно. 16 �айн дураараа номногшод Бурханай намда �айн Мэдээ>
сэл хамгаалха ‰‰ргэ даалга�ыень мэдэнэ ха юм. 17 Харин намда 
атаарха�ан номногшод Христос тухай ‰нэн з‰рхэн�µµ айладхана>
г‰й. Тэдэ намайе т‰рмэдэ б‰ри ехээр зобоолгохо зорилготойгоор 
лэ номноно.  

18 Зай, яахаб даа. Христос тухай ‰нэн з‰рхэн�µµшье �ургахада, 
‰нэн з‰рхэн�µµн номно�он хэбэр ‰з‰‰лэншье �ургахада би адлил 
баясанаб. Саашадаашье баясажа байхаб. 19 Ушарынь гэхэдэ, танай 
зальбаралай ашаар, Иисус Христосой �‰лдын ту�аламжаар би 
с‰лµµдэ гарахаб гэжэ �айн мэдэнэб. 20 ‡‰ргэеэ д‰‰ргэхэдээ, эшэхэ 
улайхаар юумэ хэхэг‰йб, харин хэтын хэтэдэ, илангаяа энэ сагта 
зоригтой з‰рхэтэй байхаб, тиин ямаршье юумэ хэхэдээ, амиды бай>
на г‰б, али ‰хэнэ г‰б, илгааг‰й, Христосые алдаршуулхаб гэжэ б‰хы 
�анал бодолоороо х‰сэжэ, найдажа байнаб. 21 Минии ажамидаралай 
зорилго – Христос гээшэ. Харин минии ‰хэл б‰ришье ехэ аша ту�а 
асарха юм. 22 Тиихэдэ амиды ябахадаашье ‰рэ д‰нтэй ажал хэхэ ар>
гатай х‰м. Тиимэ�ээ алинииень шэлэхэ ¸�отойгоо мэдэхэг‰й бай>
наб. 23 Тэрэ хо¸р з‰г хоюулан намайе µµр тээшээ татаад байна. 
‡хµµд, Христостой суг байхые аргаг‰й ехээр х‰сэнэб. Энэнь ушар>
г‰й �айн шэлэлтэ юм. 24 Харин амиды мэндэ ябабални, таанадта 
‰л‰‰ шухала хэрэгтэй юм. 25 Би энээниие �айн мэдэнэб, тиимэ�ээ 
таанадтайгаа ‰лэхэб, этигэл �‰зэгэйтнай нэмэгдэн бэхижэхэдэ, ба>
яр жаргал асархада та б‰гэдэнтэйгµµ байжа ту�алхаб. 26 Тиигээд 
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дахин таанадта ошоходомни, намаар бахархаха б‰ришье �айн шал>
тагаан таанадта олгогдохо*.  

27 Эдэ б‰гэдэндэ нэмэжэ хэлэбэл, таанад Христос тухай �айн 
Мэдээсэлэй �урга�ан ¸�оор амидарха ¸�отойт. Тиимэ�ээ таанадта 
ошоно г‰б, али ошонг‰й байна г‰б, таанад булта нэгэ зорилготой, 
�айн Мэдээсэлэй �‰зэгэй т‰лµµ �анал нэгэн тэмсэнэт гэжэ дуула>
�айб. 28 Дайсад�аа хэзээдэшье б‰ айгты, хододоо зоригтой з‰рхэтэй 
байгты, тиигээ �аа тэдэнэй хосорхые, харин µµ�эдынгµµ абарагда>
хые харуулхат. Бурхан таанадта тэрэ абаралга ‰ршµµхэ. 29 Ушарынь 
хэлэбэл, таанад Христосто гансал �‰зэглэн алба хэхэ бэшэ, харин 
тэрэнэй т‰лµµ зоболон амсан ‰‰ргээ бэел‰‰лхэ табилантай ха юмта. 
30 М‰нµµ таанад намтай хамта тэмсээндэ хабаадалсагты. Тиимэ байл>
даанда минии урдань тулалдажа бай�ые хараа �энта, м‰нµµшье ту>
лалдажа бай�ан тухаймни дууланат.  

Христос номгон даруу, тиихэдээ агууехэ юм  

1 Христос таанадые урмашуулжа, хайра дурань �анааетнай за�а>
даг, Бурханай �‰лдэ таанадые нэгэдхэдэг юм бол, таанадай бэе 

бэеэ анхаржа, хайрлажа ябадаг юм бол, 2 таанад нэгэ �анал бодол>
той, бэе бэедээ хайра дуратай, �анал нэгэн, бодол нэгэн байжа, 
намайе б‰рин баяр жаргалтай болгыт даа. 3 Юумэ хэхэдээ, µµр 
тухайгаал бодоод б‰ ябагты, али х‰нэй магтаалда х‰ртэхын лэ тула 
оролдолго б‰ гаргагты. Харин даруу номгон байгты, бусад зониие 
µµр�µµ дээг‰‰р бодожо байгты. 4 Гансал µµ�эдынгµµ бэшэ, харин 
бусадайнгаа �айн �айханай т‰лµµ �аналаа табижа байгты. 5 Таанад 
Иисус Христостол адли �анал бодолтой байгты:  
6 Тэрэ анхан�аа Бурханай шанартай бай�ан аад,  

Бурхантай нэгэ зиндаада байха ¸�отойб гэжэ  

µµр тухайгаа бодоог‰й юм.  
7 Харин орондонь хамаг эрхэ т‰рэеэ  

тэрэ дуратайгаар орх¸од,  

зарасын д‰рсэ д‰рсэлжэ,  

маанадтал адли болон,  

х‰н т‰хэлтэй м‰ндэлбэ.  
8 Тэрэ номгон даруу байгаа,  

                                                           

* Иисус Христосой намда хэ�эн хэрэгээр бахархаха б‰ришье �айн шалта"

гаан таанадта олгогдохо. 
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‰хэн ‰хэтэрµµ, хэрээ�эн дээрэ ‰хэтэрµµ  

Бурханай ‰гэ дууладаг байгаа.  
9 Тиимэ�ээ Бурхан тэрэниие дээг‰‰р ‰ргэжэ,  

бусад алдарнууд�аа ушарг‰й ‰ндэр нэрэ  

т‰рэдэ х‰ртµµбэ.  
10 Тиимэ�ээл Иисусай алдарта нэрэ т‰рэдэ  

дээдэ огторгойн, газар дэлхэйн,  

доодо тамын амитан б‰хэн  

м‰ргэн �‰гэдэхэ,  
11 тиигээд Эсэгэ Бурханай алдар солодо,  

Иисус Христос болбол Дээдын Эзэн юм гэжэ  

Х‰н б‰хэн айладхажа байха.  

Энэ дэлхэйн гэрэл туяа болохот  

12 Инаг хайрата н‰хэдни, таанадтайгаа суг байхадамни, ‰гыемни 
ходо дууладаг �энта. Теэд м‰нµµ хажуудатнай ‰гы байхадамни, 
б‰ришье �айнаар ‰гыемни дуулажа байха ¸�отойт. Г‰йсэд абараг>
дахын тула �‰рдэн �‰гэдэн ажаллажа байгты. 13 Ушарынь гэхэдэ, 
Бурхан µµрµµ сэдьхэлдэтнай х‰сэлн‰‰дые бадараадаг, хэхэ ¸�отой 
юумэеэ хэжэ байха тээшэ таанадые х‰тэлдэг юм.  

14�16 Ямаршье гэмг‰й, арюун сэбэр, эрхим �айн Бурханай ‰хиб‰‰>
дынь байхын тула таанад юушье хэхэдээ б‰ гэмэрэлдэгты, арсалдаа 
б‰ гаргагты. Забхай зальхай, н‰гэл шэбэлтэй зоной дунда амидарха>
даа амидарал хайрладаг мэдээсэлые хатуугаар баримталан, таанад 
тэдэ зоной дунда тэнгэридэ гэрэлтэжэ бай�ан одо м‰шэдтэл адли 
яларжа толоржо байха ¸�отойт. Тиигэбэлтнай Христосой заларан 
ерэхэ ‰дэр би таанадаар бахархан омогорхохо шалтагаантай байхаб, 
б‰хы оролдолгонуудни, ‰йлэ хэрэг‰‰дни дэмы ‰нгэрµµг‰й гэжэ мэ>
дэхэлби.  

17 Танай этигэл �‰зэгтнай, албантнай Бурханда ‰ргэгдэ�эн ‰ргэлдэ 
адли юм. Тэрэ ‰ргэлтэйтнай хамта миниишье шу�ан ‰ргэл болон ад>
харха ¸�отой байжа магадг‰й. Тиигэбэл би та б‰хэнтэй хамта баярла>
жа байнаб. 18 Тон тиигэжэл таанадшье намтай суг баярлаха ¸�отойт.  

Тимофей Епафродит хо¸р  

19 Таанад тухай мэдээсэл абажа µµрыгµµ урмашуулха дуратай бай>
наб. Тиимэ�ээ Дээдын Эзэн Иисусай эрхэ мэдэлээр таанадта �аядаа 
Тимофейе эльгээхэб гэжэ найданаб. 20 Минии хажууда Тимофей�ээ 
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ондоо хэншье тиигэжэ ехээр таанадта �аналаа табижа ябадагг‰й 
юм. 21 Бусад зон б‰гэдµµрµµ Иисус Христосто �айшаагдаха юумэ 
б‰тээхэ тухай огто бодонг‰й, µµрынгµµ амидаралай т‰лµµ оролдожо 
ябадаг. 22 Тимофейн ‰нэн шударгуу бай�анаа батал�ыень, тэрэ бидэ 
хо¸рой эсэгэ х‰б‰‰н хо¸ртол адляар хамта �айн Мэдээсэл дэлгэ>
р‰‰лхын т‰лµµ х‰дэлжэ бай�ые таанад µµ�эдµµ мэдэнэт. 23 Намтай 
юунэй ушарха тухай мэдэхэтэйгээ сасуу би таанадта тэрэниие эль>
гээхэб гэжэ найданаб. 24 Би µµрµµшье Дээдын Эзэнэй эрхэ мэдэ>
лээр �аядаа таанадта ошохоб гэ�эн бата этигэлтэй байнаб.  

25 Намда ту�алхаар таанадай эльгээ�эн, намтай хамта эндэ ажал>
лажа, тэмсэжэ бай�ан манай �‰зэглэгшэ д‰‰ Епафродитые бусаажа 
таанадта ябуулха хэрэгтэй гэжэ би бодобоб. 26 Тэрэ та б‰гэдые хара>
хаяа аргаг‰й ехээр х‰сµµ, µµрынь ‰бдэ�эн тухай таанадай дуула�анда 
тон ехээр шаналаа. 27 Тэрэ ‰нэхµµрµµ ‰бдэжэ, ‰хэхэеэ байгаа. Гэбэ>
шье Бурхан тэрэниие хайрлан ‰ршµµгµµ; намайешье ба�а ‰шµµ ехэ 
гашуудал зоболондо дарагдаха�аа хамгаалан ‰ршµµгµµ. 28 Тэрэниие 
хараад таанад дахин баясахат, тиигээд бишье голхорхо¸о болихоб 
гэ�эн бодолтойгоор тэрэниие таанадта бушуухан ябуулбаб. 29 Дээдын 
Эзэнэй тэрэ �‰зэглэгшые баяртайгаар угтажа абагты. Тэрээндэл 
адли х‰н‰‰дые бултыень х‰ндэтэйгµµр угтажа байгты. 30 Епафродит 
Христосой т‰лµµ ажаллажа байхадаа ‰хэн алдаа, таанадай хэхэ ар>
гаг‰й юумэ намда хэжэ, тэрэ ами на�аяа хайрлааг‰й юм.  

Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй байха тухай  

1 Аха д‰‰нэрни, Дээдын Эзэнтэй нэгэдэ�эндээ баяр жаргалтай 
байгты гэжэ т‰гэсхэлдµµ хэлэхэ байнаб. Урда бэшэ�эн юумээ 

дахин дабтахадамни намда х‰ндэ бэшэ, харин таанадта аша ту�атай 
юм. 2 Нохойнуудтал адли µµ�эдыгµµ абажа ябадаг зон�оо бэеэ �эр>
гылэгты, н‰гэл шэбэл ‰йлэдэдэгшэд�µµ �эргылжэ байгты, бэлгээ 
отолуулагты гэжэ баадхадаг зон�оо �эргылжэ байгты. 3 Тэдэнэр бэ>
шэ, харин бидэнэр жэнхэни «отолуулга»* хэ�эн зон гээшэбди, юуб 
гэбэл, бидэ Бурханай �‰лдын ашаар Бурханда м‰ргэжэ, Иисус 
Христостой нэгэдэ�эндээ бахархан баясанабди. Бидэ бэеын эрхэтэ>
нэй отолуулха ¸�ололдо найданаг‰йбди. 4 Гэхэтэй зэргэ би тиимэ 
мэтын юумэндэ найдаха аргатай байгааб. Хэрбээ бэеын эрхэтэниие 

                                                           

* Эндэ жэнхэни «отолуулга» гээшэнь жэнхэни Бурханай х‰н‰‰д гэ�эн уд"

хатай юм. 
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отолуулха ¸�ололдо найдаха �анаатайшуулай байбалнь, би хэн�ээ>
шье ‰л‰‰ тиигэжэ найдаха шалтагаантай х‰нби. 5 Би т‰рэ�µµр най>
мадахи ‰дэртµµ бэлгээ отолуул�ан байгааб. Би болбол Израиль�аа 
уг изагууртай, Вениаминай обогой жэнхэни еврей х‰нби. Моисейн 
Хуули хэшээлтэйгээр сахижа байдаг фарисей байхадаа, 6 би �‰зэг>
лэгшэдые гайтайгаар хашан м‰рдэдэг байгааб. Бурханай урда ‰нэн 
сэдьхэлтэй байхын тула би Хуулиин б‰хы заабаринуудые сахижа, 
ямаршье гэмнэмээр юумэ хээг‰й бэлэйб. 7 Урдань ехэ хэрэгтэй, шу>
хала гэжэ тоолодог бай�ан юумэн‰‰дээ м‰нµµ, Христос�оо боложо, 
хэрэгг‰й хоо�он гэжэ тоолоноб. 8 Б‰ри ‰нэтэй сэнтэй юумэн�ээ, 
минии Дээдын Эзэн Иисус Христосые мэдэрхэ�ээ гадна бусад б‰хы 
юумэн‰‰дые би хэрэгг‰й ба дэмы хоо�он гэжэ тоолоноб. Христос>
�оо боложо би б‰хы юумэн�ээ арсааб. Христосые оложо, тэрээнтэй 
с‰м нэгэдэхын тулада би бусад б‰хы юумые юун дээрэшье тоолоно>
г‰йб. 9 Тиимэ�ээ би Хуули сахижа бай�анаараа бэшэ, харин Хрис>
тосто этигэл �‰зэгтэй бай�анаараа Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэн 
болоноб. Бурхан этигэл �‰зэгµµрнь лэ х‰ниие ‰нэн сэдьхэлтэнэй 
тоодо оруулдаг юм. 10 Христосые, тэрэниие амидыруул�ан х‰сые 
мэдэрхэ гэжэ х‰сэнэб. Тэрээндэл адляар зобохо, тэрээндэл адляар 
‰хэхэ дуратай байнаб, 11 тиигэбэл би µµрµµ ‰хµµд амидырха байгааб.  

Зорилго эрмэлзэлдээ х‰рэхэ тухай  

12 Би зорилго эрмэлзэлдээ х‰рµµб, хэхэ ¸�отой юумэеэ б‰гэдыень 
хээб, эрхим т‰гэс болооб гэнэг‰йб. Гэхэдээ Иисус Христос намайе 
ямар шагналда х‰ртµµхµµр µµртµµ татажа абаа �эм, тэрэ шагна>
лыень абаха гэжэ би оролдожо байнаб. 13 Аха д‰‰нэрни, тэрэ шаг>
налыень абааб гэжэ би ‰нэхµµрµµ �ананаг‰йб. Яаба тиибэшье, би 
‰нгэр�эн юумэеэ мартажа, ерээд‰й юумэндээ х‰рэхэ гэжэ б‰хы ша>
далаараа шармайнаб. 14 Тиимэ�ээ би м‰нхын амидаралай шагналые 
абахаар сэхэ зорижо ябанаб. Тэрэ амидаралда Бурхан намайе Иисус 
Христосоор дамжуулан дууда�ан байгаа.  

15 Оюун сэдьхэлээрээ болбосон х‰н б‰хэмнай иимэл �анал бо>
долтой байха ¸�отой. Хэрбээ зариманайтнай ондоо �анал бодол>
той байбал, Бурхан тэрэнииетнай эли болгожо харуулхал. 16 Яаба>
шье бидэ м‰нµµ ойлгожо аба�ан гуримаа саашадаашье баримталха 
¸�отойбди.  

17 Аха д‰‰нэрни, намайе �ажаажа байгты. Манай таанадта харуул>
�ан ‰льгэр жэшээгээр ажамидаржа байдаг х‰н‰‰дые хаража, дуряажа 
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байгты. 18 Олон х‰н‰‰д Христосой хэрээ�эндэ хадуулжа ‰хэ�эн яба>
далда эсэрг‰‰сэ�эн дайсад мэтэ ажамидардаг гэжэ би таанадта урдань 
оло дахин хэлэжэ байгаа �эм, м‰нµµшье нулимсаа гарган дабтажа 
байнаб. 19 Бэе махабадайнь х‰сэлэнг‰‰д тэдэнэй бурханиинь юм. 
Тэдэ эшэжэ байха ¸�отой юумээрээ омогорхожо байна, энэл дэл>
хэйн юумэн‰‰д тухай тэдэ бододог. Тиимэ�ээ тэдэ тамада орожо 
хосорхол! 20 Харин бидэнэр тэнгэриин харьяалай х‰н‰‰д гээшэбди, 
бидэ тэнгэри�ээ µµ�эдынгµµ Абарагша, Дээдын Эзэн Иисус Хрис>
тосой ерэхые аргаг‰й ехээр х‰леэжэ байнабди. 21 Б‰хы юумые µµрын>
гµµ эрхэ мэдэлдэ оруулха аргатай х‰сэ шадалаараа тэрэ манай ахир 
�улахан бэен‰‰дые хубилгажа, µµрынгµµ алдарта бэетэй адлихан 
болгохо юм.  

Павел �‰зэглэгшэдые зоригжуулна  

1 Инаг хайрата аха д‰‰нэрни, би таанадые ехэл ‰гылжэ байнаб. 
Таанад намайе баяр жаргалаар д‰‰ргэнэт, таанадаар би омогор>

хоноб. Инаг хайрата аха д‰‰нэрни, иигэжэл Дээдын Эзэндэ ‰нэн 
сэхэ байгты.  

2 Эводи Синтихи, та хо¸р �амгад хоорондоо хэр‰‰л хэхэеэ бо>
лигты гэжэ ехэл гуйнаб, та хо¸р Дээдын Эзэнэй мэдэлдэ байна ха 
юмта. 3 Шишье, ‰нэн сэхэ х‰дэлмэрилэгшэмни, ба�а тэдэ эхэнэр>
н‰‰дтэ ту�алаарай. Тэдэнэр намтай, Клементтэй болон бусадшье 
�‰зэглэгшэдтэй хамта �айн Мэдээсэлые эдэбхитэйгээр дэлгэр‰‰лээ 
юм. Тэдэ зоной нэрэн‰‰дынь м‰нµµ Бурханай номдо бэшэгдээ.  

4 Дээдын Эзэнтэй нэгэдэ�эндээ ходо баясажа байгты. Баясагты 
гэжэ би дахин хэлэнэб. 5 Х‰н б‰хэндэ номгон даруугаар хандажа 
байгты. Дээдын Эзэн уданг‰й заларан ерэхэ. 6 Юундэшье �анаагаа 
б‰ зобогты, зальбарха б‰хэндµµ Бурханда баясхалан х‰ргµµд, хэрэг>
тэй юумэеэ гуйжа байгты. 7 Тиигэбэл Бурхан таанадта х‰нэй г‰йсэд 
ойлгохын аргаг‰й амгалан тайбан байдал ‰ршµµхэ, тиин тэрэ амга>
лан байдал з‰рхэ сэдьхэлыетнай, �анал бодолыетнай Иисус Христо>
сой ашаар сахижа байха.  

8 Аха д‰‰нэрни, таанад �анал бодолдоо ‰нэн з‰б, шулуун сэхэ, 
�айн �айхан, арюун сэбэр, илдам налгай, магтаалда х‰рэмµµр юумэ>
н‰‰д тухай сэдьхэжэ ябагты гэжэ т‰гэсхэлдµµ захиха байнаб. 9 Минии 
хэлэжэ, юумэ хэжэ байхада нам�аа �уража, ойлгожо аба�ан б‰гэдые 
бэел‰‰лжэ байгты. Тиигэбэл з‰рхэ сэдьхэлдэмнай, �анал бодолдо>
мнай амгалан байдал ‰ршµµдэг Бурхан манай дунда оршожо байхал.  

 3  4  
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Ту�ал�анай т‰лµµ баяр х‰ргэнэ  

10 Нилээд удаан сагай ‰нгэр�эн хойно дахин намда �аналаа таби>
жа байхадатнай Дээдын Эзэнтэй нэгэдэ�эн минии амидаралда ехэ 
баяр боложо байна. Таанад урдань нам тухай бододогг‰й байгаат 
гэнэг‰йб, урдань таанад намайе анхаржа бай�анаа харуулха арга бо>
ломжог‰й байгаат. 11 Юумээр дуталда�андаа тиигэжэ хэлээг‰йб, 
би бай�ан юумээрээл сэдьхэл д‰‰рэн байжа �ураша�ан х‰нби. 12 Би 
дутуу дундашье, элбэг баяншье байдалда амидаржа шадахаб. Б‰хы 
юумэндэ �урааб, ямаршье сагта, хаанашье садхалан г‰б, али ‰лдэнэ 
г‰б, элбэг дэлбэг юумэтэй г‰б, али дутуу дунда ябана г‰б илгааг‰й 
�анаа д‰‰рэн ябадагби. 13 Христосой намда ‰ршµµжэ бай�ан х‰сэ 
шадалаар би ямаршье байдалые дабаха аргатайб.  

14 Тиигэбэшье, гай бэрхэшээлдэ ороод байхадамни намда ту�ал>
хадаа, ехэл �айн хэрэг б‰тээгээт. 15 Македони�оо гараад �айн Мэ>
дээсэл номножо эхилхэдэмни гансал танай �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм 
намда ту�алжа, гансал танай б‰лгэм минии олзо гарзые хубаалсажа 
ябадаг бай�ые таанад, филиппынхид, �айн мэдэнэт. 16 Фессалони>
ки хотодошье байхадамни таанад хэдэн удаа намда хэрэгтэй юумэ 
эльгээгээ �энта. 17 Таанад�аа юумэ абаха зорилготойгоор энээниие 
хэлэнэ бэшэб, харин таанадай шагналда нэмэри болохо юумые ха>
раха �анаатайгаар хэлэнэб. 18 Би таанадай эльгээ�эн б‰хы юумые 
абааб – тэдэ б‰хэн намда хангалтай х‰рµµ. Таанадай ‰гэ�эн б‰хы бэ>
лэг‰‰дые Епафродит намда асаржа ‰гµµ, м‰нµµ хэрэгтэй б‰хы юумэн 
намда байна. Хангал �айхан уталга ‰ргэхэдэ Бурхан ехэ дуратай 
байдаг, тон тиигэжэл тэрэ танай бэлэг‰‰дтэ баясана. 19 Бурхамни 
Иисус Христосой аша ту�аар µµрын элбэг дэлбэг баялиг�аа таанад>
та хэрэгтэй б‰хэниие ‰ршµµ�эй гэжэ би зальбарнаб. 20 Манай Эсэгэ 
Бурхан хэтын хэтэдэ алдар солотой бай�ай! Болтогой!  

Т‰гэсхэлэй ‰гэн‰‰д  

21 Иисус Христосой мэдэлдэ бай�ан Бурханай х‰н‰‰дтэ минии 
мэндые дамжуулаарайгты. Намтай хамта бай�ан �‰зэглэгшэд таа>
надта амар мэндые х‰ргэнэ. 22 Эндэ бай�ан Бурханай х‰н‰‰д булта, 
илангаяа хаанай ордондо ажал хэгшэд таанадта амар мэндые х‰ргэ>
жэ байна.  

23 Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хайра та б‰гэдэнтэй 
оршожо байг лэ.  


