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Павел элшэнэй Коринф хотынхидто
бэшээн т‰р‰‰шын хандалга
Коринфынхидтэ 1дэхи

Павелай амаршалга
11

хотын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм, Иисус Христостой нэ>
1 гэдэн Бурханда
зорюулагдаан зон, Бурханай х‰н‰‰д болохоор
12 Коринф

дуудуулагдаан зон, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосто, тэдэнэй
болон манай Дээдын Эзэндэ газар б‰хэндэ зальбарагша б‰гэдэ зон,
Бурханай эрхэ мэдэлээр Христос Иисусай элшэн болохоор дуудуу>
лагдаан Павел, тиихэдэ ‰зэглэгшэ Сосфен хо¸р таанадта бэшэнэ.
3 Манай Эсэгэ Бурхан ба Дээдын Эзэн Иисус Христос таанадта ‰р>
шµµл хайра ба амгалан тайбаниие ‰ршµµг лэ!
4 Та б‰хэнэй т‰лµµ, Христос Иисусаар дамжуулан таанадта ‰гтэ>
эн абьяас бэлиг‰‰дэй т‰лµµ би Бурханда ‰ргэлжэ баяр баясхалан
х‰ргэдэгби. 5 Христостой нэгэдэхэдээ, таанад алишье талааа бая>
жабат, зондо Бурханай мэдээсэл дуулгахадаашье, тэрэниие ойлго>
ходоошье эрхим айн болобот. 6 Тиигэжэ Христос тухай гэршэл>
энэймнай ‰нэн з‰б байаниинь таанадта баталагдаба. 7 Тиимэээ
манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ерэхые х‰леэхэ ‰едээ таанад
ямаршье абьяас бэлигээр дуталданаг‰йт. 8 Манай Дээдын Эзэн
Иисус Христосой ерэхэ ‰дэр ямаршье гэмг‰й байхынтнай тула тэрэ
таанадые ‰‰л х‰рэтэрнь батадхажа байхал. 9 ¤µрынгµµ Х‰б‰‰тэй,
манай Дээдын Эзэн Иисус Христостой харилсахаар таанадые дуу>
даан Бурхан найдабаритай юм.
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй дотороо хубааран тухай
10 Аха

д‰‰нэр, хоорондоо хубааралдажа байхаг‰йн тула аналаа
нэгэд‰‰лжэ байгты, нэгэ анал бодолтой, нэгэ зорилготой байгты
гэжэ Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой нэрэ т‰рµµр та б‰хэндэ
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гуйн ханданаб. 11 Юундэ тиигэжэ хэлэнэбиб гэхэдэ, та аха д‰‰нэрэй
хоорондо арсалдаан гарана гэжэ намда Хлоягай гэр б‰лынхид дуул>
гаа юм. 12 Таанад бэе бэедээ ондо ондоо юумэ хэлэдэг байнат: нэгэ
заримантнай «Бидэ Павелые даханабди», н‰гµµдэтнай «Бидэ Апол>
лосые даханабди», ‰шµµ н‰гµµдэтнай «Бидэ П¸трые даханабди», за>
римантнай «Бидэ Христосые даханабди» гэлдэнэ. 13 Тиихэдээ Хрис>
тос хубаараа гээшэ г‰? Тиихэдээ Павел таанадай т‰лµµ хэрэээн
дээрэ саазалуулагдаан байгаа гээшэ г‰? Али Павелай нэрэ алда>
раар таанад уаар арюудхагдаан байгаа гээшэ г‰т?
14 Крисп Гай хо¸роо ондоо бэшэ хэнииетнайшье уаар арюуд>
хааг‰й байандаа би Бурханда баяр х‰ргэнэб. 15 Минии нэрэ ал>
дараар уаар арюудхагдааб гэжэ нэгэнтнайшье хэлэхэ аргаг‰й юм.
16 Ай, мартааб, ‰шµµ Стефанай гэр б‰лые уаар арюудхаа бэлэйб.
‡шµµ хэниие уаар арюудхаанаа, али ‰гыгµµ анахаг‰й байнаб.
17 Христос намайе уаар арюудхахын тула эльгээгээ бэшэ, харин
айн Мэдээсэл сэсэрхээн уран ‰гэн‰‰дые хэрэглэнг‰й номнохыем>
ни эльгээгээ юм. Хэрбээ сэсэрхээн уран ‰гэн‰‰дые хэрэглэбэлни,
Христосой ‰хэлµµ эхитэй х‰сэн бууража магадг‰й байгаа.
Христос болбол Бурханай ‰р х‰сэ, эрхэ засаг м‰н
18 Христосой

хэрэээн дээрэ ‰хээн тухай мэдээсэл хосорогшод>
то ямаршье удхаг‰й тэнэг юм, харин абарагдажа байан бидэндэ
тэрэ мэдээсэл Бурханай ‰р х‰сэн болоно. 19 Нангин Бэшэг соо:
«Сэсэн мэргэн х‰н‰‰дэй сэсэнииень ‰нµµхэб, ухаатайшуулай ухаан
бодолыень буруушаахаб», – гэжэ хэлэгдэнэ. 20 Тиимэээ сэсэн мэр>
гэн х‰н‰‰д хаанаб? Али эрдэмтэй ухаатайшуул хаанаб? Али энэ дэл>
хэйн уран арсалдагша боосолдогшод хаанаб? Энэ дэлхэйн сэсэн
мэргэнэй тэнэг байыень Бурхан харуулаа бэшэ аал?
21 Энэ дэлхэйн зоной µµэдынгµµ ухаагаар Бурханиие мэдэрхын
аргаг‰й байхыень Бурхан µµрµµ оюун ухаагаараа заяагаа, тиигээд
«тэнэг» гэгдэдэг мэдээсэлээр ‰зэглэгшэ зониие абарха гэжэ шии>
дээ. 22 Хэрбээ иудейн‰‰д гайхамшагта ‰йлэ хэрэг‰‰дээр юумэн‰‰>
дэй баталагдахые х‰леэдэг байбалнь, бусад арадууд сэсэн мэргэнээр
юумэн‰‰дэй баталагдахые х‰леэдэг юм. 23 Харин бидэ саазалуулаг>
даан Христос тухай, еврейн‰‰дэй дурые гутаадаг, бусад арадуудта,
ямаршье удхаг‰й байдаг мэдээсэлые номнонобди. 24 Харин еврей>
н‰‰дэйшье, бусад арадуудайшье дундааа Бурханай дуудаан х‰>
н‰‰дтэ энэ мэдээсэл – Бурханай ‰р х‰сэн, Бурханай оюун ухаан
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болохо Христос гээшэ. 25 Бурханай тэнэг г‰‰лэдэг юумэнь х‰н‰‰дэй
ухаанаа сэсэн юм, Бурханай бираг‰й ула г‰‰лэдэг юумэнь х‰н‰‰>
дэй х‰сэ шадалаа х‰сэтэй юм.
Бурхан яажа шэлэжэ абадаг бэ?
26 Аха

д‰‰нэр, Бурханай таанадые дуудахада таанад ямар байа>
наа аныт: х‰н‰‰дэй хэмжээгээр харабал, ‰сµµнтнайл сэсэн ухаан>
тай, хэдыхэнтнайл ‰р х‰сэтэй, хэдыхэнтнайл дээг‰‰р уг изагууртай
байгаа бэлэй. 27 Тиимэээ Бурхан энэ дэлхэйн сэсэн мэргэниие
номгоруулхын тула ямаршье удхаг‰й гэжэ тоологдодог юумэн‰‰дые
шэлэжэ абаа, энэ дэлхэйн ‰р х‰сые сарахын тула х‰н‰‰дэй дунда>
аа ахир ула гэжэ тоологдодогуудыень шэлэжэ абаа. 28 Бурхан энэ
дэлхэй дээрэ шухала гэжэ тоологдодог юумые болюулхын тула х‰н‰‰>
дэй дундааа ямаршье уг изагуург‰й, дарлагдаануудыень шэлэжэ
абаа. 29 Эдэ б‰хэн Бурханай урда нэгэшье х‰н айрхахаг‰й гээн
удхатай юм. 30 Юуб гэбэл, Бурхан лэ таанадые Христос Иисустай
нэгэд‰‰лээ, Христосые манай сэсэн ухаан болгоо. Христосой ашаар
бидэ ‰нэн сэдьхэлтэнг‰‰д, Бурханай нангин х‰н‰‰д, с‰лµµтэй х‰>
н‰‰д болообди. 31 «айрхаан х‰н Дээдын Эзэнэй б‰тэээн лэ
юумээр айрхаг», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдээнэй ¸оор
б‰хы юумэн б‰тэжэ байг лэ.
Христос болон хэрэээн тухай мэдээсэл
2 1

Бурханай гэршэлгые номнохо¸о таанадта ерэхэ>
2 дээ, бид‰‰нэр,
уран го¸ ‰гэн‰‰дые г‰, али агууехэ ухаа хэрэглээг‰й эн>
1 Аха

би. 2 Таанадтай байха хаадаа би Иисус Христосоо, илангаяа тэрэ>
нэй хэрэээн дээрэ ‰хээн ушараа бэшэ б‰хы юумые мартахань
дээрэ гэжэ бодоо бэлэйб. 3 Тиимэээ таанадта ерэхэдээ би улар>
шаан, ехэл ‰рдээн амитан байгаа бэлэйб, 4 ‰гэн‰‰дээ хэлэхэдээ,
номноходоо би уран ‰гэн‰‰дые хэрэглэн идхааг‰йб, харин Бурха>
най ‰лдын ‰р х‰сэн хэлэыемни баталан идхажа байгаа. 5 Тиимэ>
ээ танай ‰зэг х‰н‰‰дэй сэсэн ухаанаа эхи татана бэшэ, харин Бур>
ханай ‰р х‰сэн дээрэ уурижана.
Бурханаа ‰гтээн сэсэн ухаан тухай
6 З‰гµµр

сэсэн ухаан тухай мэдээсэлые би ‰зэг этигэлээрээ бол>
босон х‰н‰‰дтэ номнодогби. Гэхэдээ тэрэ сэсэн ухаан энэ дэлхэйн
бэшэ юм, эрхэ засагаа алдадаг энэ дэлхэйе захирагшадай бэшэ юм.
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Минии номнодог сэсэн ухаан х‰н‰‰дээ далда хадагалагдаан
Бурханай нюуса ухаан юм, гэхэтэй зэргэ Бурхан манай магтаал со>
лотой байхын тула газар дэлхэйн ‰шµµ б‰тээгдээг‰й байхада тэрэ
ухаа заяагаа юм. 8 Тэрэ сэсэн ухаае энэ дэлхэйн захирагшадай нэ>
гэньшье мэдэрээг‰й. Хэрбээ мэдэрэн байбал, тэдэ алдарта Дээдын
Эзэниие саазалхаг‰й байгаа. 9 Яаба тиибэшье, Нангин Бэшэг соо
иигэжэ бэшээтэй байдаг:
«Нэгэшье х‰нэй харааг‰й, дуулааг‰й,
тиимэ юумэн болохо гэжэ
нэгэшье х‰нэй ойндоо оруулааг‰й байан юумые
Бурхан µµртэнь дуратай х‰н‰‰дтэ бэлдээд байна».
10 Тэрэ нюусаа Бурхан бидэндэ б‰хы юумые харадаг, далда бай>
ан Бурханайшье зорилгые харадаг ‰лдынгµµ ашаар нээгээ. 11 Ган>
сал зосоомнай оршодог ‰лдэ бидэн тухай хамагые мэдэдэг бэшэ
аал? Тон тиигэжэл ганса Бурханай ‰лдэ Бурхан тухай хамагые мэ>
дэдэг юм. 12 Бидэ энэ дэлхэйн зондол адляар бодомжолхог‰йн тула
энэ дэлхэйн ‰лдые тогтоожо абааг‰й х‰мди, з‰гµµр Бурханай эль>
гэээн ‰лдые тогтоожо абаа х‰мди, тиимэээ Бурханай маанадта
‰ршµµэн б‰хы юумые мэдэхэбди.
13 Тиимэээ бидэ х‰н‰‰дэй сэсэн ухаанай ургаан ‰гэн‰‰дээр
дуугарна бэшэбди, харин ‰лдын ургаан ‰гэн‰‰дээр дуугарнабди.
Тиигэжэл бидэ ‰лдые тогтоожо абаан х‰н‰‰дтэ оюун сэдьхэлэй
‰нэн з‰бые ‰лдын ‰ршµµэн ‰гэн‰‰дээр тайлбарилна гээшэбди.
14 З‰гµµр ‰лдые тогтоожо абааг‰й х‰н Бурханай ‰лдын ‰гээн
абьяас бэлиг‰‰дые абажа шадахаг‰й. Тиимэ х‰н тэдэ абьяас бэлиг‰‰>
дые ойлгохог‰й, тэдэниие ямаршье удхаг‰й гэжэ тоолохо. Ушарынь
юуб гэхэдэ, тэдэ юумэн‰‰дые гансал оюун сэдьхэлээрээ ойлгожо
болохо юм. 15 Тиихэдэ ‰лдэтэй х‰н ямаршье юумые ш‰‰бэрилхэ
аргатай, харин тиимэ х‰ниие нэгэшье х‰н ш‰‰бэрилхэ аргаг‰й юм.
16 «Дээдын Эзэнэй анал бодолые хэн мэдэрээб? Хэн тэрэниие
ургажа шадааб?» гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг. Гэхэ>
тэй зэргэ бидэ Христосой анал бодолые мэдэнэбди.
7

‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй дотороо хубааран тухай
3 2

‰лдэ тогтооон х‰н‰‰дтэл адляар таанадта хандан
3 хэлэхэд‰‰нэр,
аргаг‰й байгааб, харин энэ дэлхэйн х‰н‰‰дтэл, Христос>
1 Аха

то ‰зэглээнµµрµµ нарай ‰хиб‰‰д байан х‰н‰‰дтэл мэтэ хандан
хэлээ бэлэйб. 2 Таанадай хатуу юумэ эдижэ шадахаг‰й байан хада
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би таанадые ‰гµµр тэжэээн байгааб. З‰гµµр, м‰нµµшье таанад ха>
туу юумэ эдижэ шадахаг‰йт. 3 Ушарынь юуб гэхэдэ, таанад ‰шµµл
энэ дэлхэйн х‰н‰‰дэй жама ¸оор ажамидарнат. Бэе бэедээ атаар>
халдадаг, хоорондоо арсалдадаг байантнай таанадай энэ дэлхэйн
х‰н‰‰дэй заншалаар бэеэ абажа ябадаг энэ дэлхэйн х‰н‰‰д бай>
ыетнай харуулна бэшэ аал? 4 Нэгэнтнай «Бидэ Павелые дахана>
бди», н‰гµµдэтнай «Бидэ Аполлосые даханабди» гэжэ байхадаа,
таанад энэ дэлхэйн х‰н‰‰д бэшэ аалта?
5 Эсэсэй эсэстэ Аполлос гэдэгтнай хэн гээшэб? Тиихэдэ Павел
гэдэгтнай хэн гээшэб? Бидэ таанадай Христосто ‰зэглэхэдэ ту>
алан юрэ Бурханай зарасанар гээшэбди. Бидэ Дээдын Эзэнэй
х‰н б‰хэндэмнай ‰гээн ажалыел б‰тээгээбди: 6 Би ‰рэн‰‰дые тари>
ан, Аполлос уалан, харин Бурхан ургуулан байгаа. 7 Тиимэээ
тариан, уалан х‰н‰‰дынь ямаршье хабааг‰й, з‰гµµр ургуулан
Бурхан гол шухала юм. 8 Тариан, али уалан х‰н‰‰дэй хоорондо
ямаршье илгаа ‰гы, Бурхан х‰н б‰хэниие хээн ажалайнь зэргээр
шагнаха. 9 Бидэ Бурханай т‰лµµ хамтаран ажаллагшад гээшэбди,
харин таанад – Бурханай таряалан гээшэт. Тиихэдээ таанад баа
Бурханай барилга гээшэт. 10 Бурханай намда ‰гээн абьяас бэлиг
хэрэглэн, би сэсэн барилгашандал мэтэ барилгын уури татааб,
‰шµµ ондоо х‰н тэрэ уурин дээрэ байра барина. Гэхэтэй сасуу
х‰н б‰хэн яажа барижа байанаа анхарха ¸отой. 11 Бурхан гансал
Иисус Христосые уури болгон табиан байгаа, тиимэээ ондоо
ямаршье уури табигдаха аргаг‰й. 12 Зарим х‰н‰‰д энэ уурин дээрэ
алта г‰, али м‰нгэ г‰, али эрдэни шулуунуудые хэрэглэн бариха,
н‰гµµ зарим х‰н‰‰д модо г‰, али ‰бэ г‰, али олоомо хэрэглэн ба>
риха. 13 Тиихэдэ х‰н б‰хэнэй ажалай шанарынь Христосой ерэхэ
‡дэр мэдэгдэхэ. Тэрэ ‡дэр х‰н б‰хэнэй ажалые гал д‰лэн эли>
р‰‰лхэ, гал д‰лэн тэрэниие туршаха, тиигээд бодото шанарыень ха>
руулха. 14 уурин дээрэ баригдаан, гал д‰лые тулажа гараан х‰>
нэй ажал байбал, барилгашань шагналаа абаха. 15 Хэрбээ х‰нэй
ажалынь галда шатабал, тэрэ х‰н гарзатай байха, тиигэбэшье тэ>
рэ х‰н µµрµµ абарагдаха, галда шатахааа абарагдаха гэжэ хэлэ>
хэдэ болохо.
16 Таанад Бурханай ‰мэ гээшэт, зосоотнай Бурханай ‰лдэ ор>
шоно гэжэ таанад мэдэхэг‰й аалта? 17 Бурханай ‰мэ нангин юм,
таанад µµэдµµ Бурханай ‰мэ гээшэт. Тиимэээ Бурханай ‰мые
андаргаан х‰н б‰хэниие Бурхан хэээхэ.
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18 Таанад

µµэдыгµµ б‰ мэхэлэгты. Хэрбээ таанадай хэн нэгэн
энэ дэлхэйн шатада µµрыгµµ сэсэн мэргэнби гэжэ тоолоболнь,
‰нэндµµ сэсэн мэргэн болохын тула тэнэг болохо ¸отой. 19 Энэ
дэлхэйн сэсэн мэргэн гэжэ тоологдодог юумэн‰‰д Бурханай урда
ямаршье удхаг‰й юумэн‰‰д юм. «Бурхан сэсэн мэргэн х‰н‰‰дые мэ>
хэ гохоорнь баридаг», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг.
20 «Сэсэн мэргэн х‰н‰‰дэй анал бодолынь ямаршье аша туаг‰й
юм гэжэ Дээдын Эзэн мэдэхэ», – гээд Нангин Бэшэгэй ондоо га>
зартань хэлэгдэнэ. 21 Тиимэээ хэнтнайшье ямар нэгэн б‰лгэмэй
гэш‰‰нби гэжэ б‰ омогорхог лэ, юуб гэбэл, б‰хы юумэн таанадай
ха юм: 22 Павелшье, Аполлосшье, П¸тршье, энэ газар дэлхэйшье,
аминшье, ‰хэлшье, оршон ‰ешье, ерээд‰й сагшье илгааг‰й таана>
дай ха юм, 23 тиихэдэ таанад Христосой ха юмта, тиин Христос
Бурханай ха юм.
Христосой элшэнэр тухай
4 3

Бурханай нюуса тайлбарилжа байхаар табигдаан юрэ Хрис>
4 тосой
зарасанар байыемнай таанад ойлгохо ¸отойт. Тиимэ
1

2

зарасанар булта эзэндээ ‰нэн шударга байха ¸отой.
г‰,
али ондоо х‰н‰‰дэй намайе ш‰‰мжэлхэ ш‰‰бэрилхэнь намда ямар>
шье хамааг‰й, би µµрµµшье µµрыгµµ ш‰‰бэрилдэгг‰йб. 4 Сэдьхэлни
арюуншье аа, ‰нэхµµрµµ ямаршье гэмг‰й байамни энээгээр бата>
лагданаг‰й, юундэб гэбэл, гансал Дээдын Эзэн минии заргаша юм.
5 Тиимэээ тогтоогдоон сагай болоог‰йдэ хэнииешье б‰ ш‰‰бэ>
рилэ. Дээдын Эзэн ерэхэдээ, шэб харанхыда хоргодоон юумэн‰‰>
дые гэрэлт‰‰лхэ, х‰н‰‰дэй далда анаа зорилгые элир‰‰лхэ, тиихэдэ
х‰н б‰хэн хээн зэргээрээ Бурханайл магтаалда х‰ртэхэ.
6 Аха д‰‰нэр, таанадайл аша туада би эдэ б‰хэниие Аполлос би>
дэ хо¸рой жэшээ дээрэ харуулбаб. Х‰н б‰хэнтнай Бурханай ургаа>
лые г‰йсэдхэжэ байай гэжэ х‰сэнэб. Хэнтнайшье нэгэ х‰нµµ х‰н>
дэлµµд, н‰гµµдэеэ бааад б‰ ябаай. 7 Хэн таанадые бусадаа дээ>
г‰‰р табяа юм? Таанадта байан б‰хы юумые Бурхан лэ таанадта
‰гµµ бэшэ аал? Тиихэдээ танда байан б‰хы юумэн‰‰д дээрэээ
‰гтээн бэлэг бэшэ юм шэнгеэр яахадаа ямбархаа х‰мта?
8 Зай, тиихэдээ таанад садхалдиба г‰т? Баяжаба г‰т? Бидэнэй
хаан шэрээдэ уугааг‰й байхада таанад хаанууд болобо г‰т? ‡нэ>
хµµрµµ таанадай хаан шэрээдэ уухые х‰сэнэб, тиигэбэл бидэшье
таанадтай хамта захирха эмди. 9 Б‰лэг зоной урда ‰хэхэ табилантай
3 Таанадай
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зондол адли Бурхан элшэнэр бидэндэ хамагай ‰‰лэй ууринуудые
‰гµµ гэжэ намда анагдадаг. Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэйшье, х‰н‰‰>
дэйшье, б‰хы юртэмсэ дэлхэйн урда ‰зэсхэлэн болоо ха юмбибди.
10 Бидэ Христосой т‰лµµ тэнэг болообди, з‰гµµр таанад Христостой
хамтаран сэсэн мэргэн болобот! Бидэ ахир улабди, тиихэдэ таанад
х‰сэтэй болобот! Бидэнэй нэрые гутаагаа, харин таанад алдар со>
лодо х‰ртэбэт! 11 М‰нµµ болотор бидэ ‰лэн хооон, амаа ангажа,
‰мхирэн хахаран хубсаатай ябанабди, маанадые сохино, бидэ
нэгэ газараа н‰гµµ газарта тэнэжэ ябанабди. 12 Бидэ х‰шэр х‰ндэ
ажал хэжэ х‰лµµ гоожуулнабди. Маанадые хараалда х‰ртµµхэдэ,
бидэ ‰реэнэбди, маанадые хашан м‰рдэхэдэ, бидэ тэсэбэритэй бай>
набди, 13 маанадые хардахадань, бидэ энхэргэн ‰гэн‰‰дээр харюуса>
набди. Бидэ энэ дэлхэйн хаягдал гээшэбди, бидэ м‰нµµ болотор га>
зарай хог болоод байнабди.
14 Эшээхэ улайлгаха зорилготойгоор энэниие таанадта бэшэнэ бэ>
шэб, харин инаг хайрата ‰хиб‰‰дээ ургаандал адляар таанадта ухаа
заанаб. 15 Яажа Христостой ажамидархаб гэжэ таанадые ургадаг ‰й
т‰мэн х‰тэлэгшэд байхаданьшье, таанадта гансал эсэгэ байна. Хрис>
тос Иисустай нэгэдэхэдэтнай би таанадта айн Мэдээсэлые х‰ргэн,
эсэгэтнай болооб. 16 Тиимэээ намайе ажаажа ябагты гэжэ таанадые
ехэтэ гуйнаб. 17 Тиимэл зорилготойгоор Дээдын Эзэндэ ‰нэн сэхэ
Тимофейе таанадта эльгээнэб. Тэрээндэ би Х‰б‰‰ндээл адли дуратай
х‰нби. Хаанашье ябахадаа ‰зэглэгшэдэй б‰хы б‰лгэм‰‰дые ургадаг
байан тухаймни – Христос Иисустай нэгэдээн ажамидаралдаа ба>
римталдаг юумэн‰‰д тухаймни таанадта тэрэ ануулха.
18 Таанадые би эрьежэ ошохог‰йб гэжэ бодон заримантнай хама>
раа ‰ргэшэбэ. 19 Гэбэшье Дээдын Эзэнэй ‰ршµµбэл би аядаа таа>
надта ошохоб, тиигээд тэрэ хамараа ‰ргээн зоной хэлээн юумэн‰‰>
дыень бэшэ, харин х‰сыень туршажа мэдэхэб. 20 Ушарынь гэхэдэ,
Бурханай хаан орондо ‰гэн‰‰д бэшэ, харин ‰р х‰сэн шухала юм.
21 Минии таанадта ташууртай ерэхыемни х‰сэнэ г‰т, али энхэргэн
зµµлэн, хайра дурын ‰лдэтэй ерэхыемни х‰леэнэ г‰т?
Таанадай дунда забхай зон байха ¸ог‰й
5 4

дунда забхай зальхай ябадал тох¸олдоно, нэгэнтнай
5 хойто эхэтэйгээ
ор¸олдоно гээн ураг минии онорто х‰рэбэ.
1 Таанадай

Тиимэ бузар забхайралга бусад арадуудайшье дунда дуулдааг‰й юм
байна. 2 Харин тиихэдэ таанад омогорхолдобот! Орондонь таанад
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уйдаха гашуудаха байгаат, тиимэ бузар юумэ хээн х‰ниие µµэд>
µµ холодуулха ¸отой байгаат. 35 Танай хажууда байгааг‰йшье аа,
анал бодолоороо таанадтай хамта байнаб. Тиигээд таанадтай хам>
та байан мэтэл би манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой нэрээр
тэрэ бузар булай юумэ хээн х‰ниие гэмнэбэб. Таанад суглархадаа,
анал бодолоороо тантай байхадамни, манай Дээдын Эзэн Иису>
сай ‰р х‰сэнэй маанадтай оршохо сагта тэрэ бузар булайе сатанада
гардуулан, махабад бэеыень ‰нµµлгэхэ ¸отойт. Тиигэжэ тэрэ х‰>
нэй ‰нээ ‰лдэ Дээдын Эзэнэй ерэхэ ‡дэр абарагдаха.
6 Таанадай омогорхолдожо байантнай буруу. Багахан эээбэри
б‰хы эдьх‰‰р эээдэг гэдэгые таанад мэдэхэг‰й аалта? 7 Таанад шэ>
нэ эдьх‰‰р байхын тула хуушан н‰гэлтэ эээбэриээ µµэдыгµµ
арилгагты. Тиигэбэшье таанад эээбэриг‰й арюунта, юундэб гэбэл,
манай Паасхын хурьган болохо Христос тахил болгон ‰ргэгдээн
байгаа ха юм. 8 Паасхынгаа айндэрые н‰гэл шэбэлтэй ба худал
хуурмагтай хуушан эээбэреэр эдьхээн хилээмэнтэй бэшэ, харин
ямаршье эээбэриг‰й, арюун сэбэр, ‰нэн з‰б хилээмэтэйгээр тэм>
дэглэе.
9 Забхай зоноор б‰ харилсагты гэжэ би бэшэг соогоо бэшээ эн>
би. 10 З‰гµµр, юрэнь забхай, алта м‰нгэндэ шунаан зоноор, дээр>
мэшэдээр, онгонуудта ш‰тэдэг зоноор огто б‰ харилсагты гээн
удхаар б‰ ойлгооройт, тэдэ зоноо зугадабал таанад энэ дэлхэйээ
огто гаража ошохо байгаат. 11 Харин µµрыгµµ Христосто ‰зэглэдэг
х‰н гэжэ нэрлэжэ байан м‰ртµµ забхай ябадалтай, али алта м‰н>
гэндэ шунахай, али онгонуудта ш‰тэдэг, али хорон хэлэтэй, али ар>
хинша, али хулгайшан зонтой б‰ харилсагты гээн удхатайгаар бэ>
шээн байгааб. Тиимэ х‰н‰‰дээр хамта хоолшье эдихэ хэрэгг‰й.
1213 Гаднын х‰н‰‰дые гэмнээд яахабиб даа. Бурхан тэдэниие шиид>
хэхэ. Харин µµэдынгµµ б‰лэгэй х‰н‰‰дые бидэ зэмэлхэ ¸отойбди.
«¤µэдыгµµ н‰гэл ‰йлэдэдэг х‰нµµ арилгагты», – гэжэ Нангин
Бэшэг соо бэшээтэй ха юм.
‰зэглэгшэд хоорондоо заргалдаха ¸ог‰й
6 5

Та ‰зэглэгшэд хоорондоо заргалдахадаа, яахадаа Бурханай
6 х‰н‰‰дтэ
ошонг‰й, харин ‰зэгг‰й зоноор заргаяа шиидх‰‰лнэ
1

гээшэбта? 2 Бурханай х‰н‰‰д энэ дэлхэйн зониие шиидхэхэ юм гэ>
жэ таанад мэдэхэг‰й аалта? Хэрбээ таанад энэ дэлхэйн зониие
шиидхэхэ ушартай юм болбол, жэжэ асуудалнуудаар шиидхэбэри
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гаргаха аргаг‰й аалта? 3 Бидэ Бурханай Эльгээмэлн‰‰дтэ шиидхэбэ>
ри гаргахабди гэжэ таанад мэдэхэг‰й аалта? Тиихэдэ энэ дэлхэйн
хэрэг‰‰дые б‰ришье бэлээр шиидхэхэ бэшэ аалта? 4 Харин таанад
заргалдаанай хэрэг‰‰дые шиидхэхэдээ ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ ямар>
шье нэрэ х‰ндэг‰й х‰ниие яахадаа заргашанаар табижа, тэрээндэ
заргаяа ‰ргэнэбта? 5 Ай, эшхэбтэр юумэ байна! ‰зэглэгшэдэй хоо>
рондохи арсалдаае шиидхэхэ аргатай сэсэн ухаантай нэгэшье х‰н
таанадай дунда олдобог‰й гээшэ г‰? 6 Харин тиихэдэ ‰зэглэгшэ
х‰н ‰зэглэгшэ аха д‰‰гэйнгээ урдааа зарга барижа, ‰шµµ тиихэдэ
‰зэгг‰й зоноор асуудалаа шиидх‰‰лжэ байна.
7 Хоорондоо заргалдаан ушартнай таанадай илагдаые харуулна.
Гомдохуулан, мэхэл‰‰лэн байбалтнай дээрэ байха бэшэ эн г‰?
8 Тиигэхын орондо таанад µµэдµµ бэе бэеэ, ‰зэглэгшэ аха д‰‰>
нэрээ гомдохоонот, мэхэлнэт. 9 Харата хэрэг ‰йлэдэгшэд Бурханай
хаан орониие залгамжалхаг‰й юм гэжэ таанад мэдэхэг‰й аалта? Б‰
энд‰‰рэгты: забхайралдагшадшье, онгонуудта ш‰тэгшэдшье, н‰хэр>
тµµ, али эхэнэртээ урбагшадшье, эрэш‰‰лтэй г‰йлдэдэг эрэ х‰н‰‰д>
шье, 10 хулгайшадшье, алта м‰нгэндэ шунагшадшье, архиншадшье,
хардагшадшье, мэхэшэдшье, эдэнэй али нэгэньшье Бурханай хаан
орониие залгамжалхаг‰й. 11 Танай заримантнай урдань тиимэл н‰>
гэлтэн байан юм. Гэхэдээ таанад н‰гэлн‰‰дээ арилгагдаан,
Бурханда зорюулагдаан, Дээдын Эзэн Иисус Христосой ба манай
Бурханай ‰лдын ашаар Бурханай урда сагааруулагдаан байгаат.
Дээдын Эзэндэ зорюулан бэе тухай
Бидэ ямаршье юумэ хэхэ эрхэтэйбди гэжэ зарим х‰н‰‰д хэлэ>
хэ, гэхэтэй зэргэ б‰хы юумэн таанадта аша туатай бэшэ юм. Би
ямаршье юумэ хэхэ эрхэтэйб гэжэ хэлэхэб, гэхэтэй сасуу би алишье
юумэнэй барлагынь болохог‰йб. 13 Эдеэ хоол ходоододол орохын
тула байдаг, харин ходоодо хоол барихын тула байдаг юм гэжэ
зарим х‰н‰‰д хэлэхэ. Гэхэдэ Бурхан али алинииеньшье ‰гы болго>
хо. Махабад бэе ташаяан хурисалай тулада б‰тээгдээ бэшэ, харин
Дээдын Эзэндэ алба хэхээр б‰тээгдээн юм, тон тиигэжэл Дээдын
Эзэншье махабад бэеые хаража анхаржа байдаг юм. 14 Бурхан Дээ>
дын Эзэниие амидыруулаа, тиин бидэнииешье ‰р х‰сµµрµµ ами>
дыруулха.
15 Танай махабад бэе Христосой бэеын хээгынь юм гэжэ таанад
мэдэхэг‰й аалта? Тиихэдээ би Христосой бэеын хээгые абажа,
12
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янханай бэеын хээг болгохо аалби? ‡гыл даа! 16 Янхан эмэтэй
ниилээн х‰н тэрээнтэй нэгэ бэе болоно гэжэ таанад мэдэхэг‰й
аалта? «Хо¸р х‰н нэгэ бэе болохо», – гэжэ Нангин Бэшэг соо элеэр
бэшээтэй ха юм. 17 Харин Дээдын Эзэнтэй ниилээн х‰н ‰нээ
‰лдµµрµµ тэрээнтэй нэгэдэдэг юм.
18 Ташаяан хурисалаа зайсажа байгты. Х‰нэй ‰йлэдэдэг бусад
н‰гэлн‰‰д махабад бэеые ехэ гэмдэ орууладагг‰й юм, харин янхар>
жа байан х‰н µµрынгµµ бэеые ехэл гэмдэ оруулна гээшэ. 19 Танай
махабад бэе зосоотнай оршодог Бурханаа таанадта ‰гтээн Нан>
гин ‰лдын ‰мэ юм гэжэ таанад мэдэхэг‰й аалта? Таанад µµэ>
дынгµµ дураар бэшэт, таанад Бурханай мэдэлдэ байнат. 20 Бурхан
таанадые ‰нэтэй сэнгээр худалдажа абаа. Тиимэээ махабад бэеэ>
рээ Бурханиие алдаршуулжа байгты.
Гэрлэлгэ тухай
7 6

намда бэшээн юумэн тухай хэлэбэл, эрэ х‰нэй ам>
7 гаТаанадай
абааг‰й аань айн юм. Гэхэтэй сасуу ташаяан хурисалаа
1

2

бэеэ эргылхын тула х‰н б‰хэн амгантай байха, эхэнэр х‰н н‰>
хэртэй байха ¸отой. 3 Эрэ х‰н амганайнгаа урда µµрынгµµ уялга
г‰йсэд д‰‰ргэхэ албатай, тиин эхэнэр х‰ншье н‰хэрэйнгµµ урда
µµрынгµµ уялга г‰йсэд д‰‰ргэхэ албатай юм. 4 Эхэнэр х‰н µµрынгµµ
бэеын эзэн бэшэ, н‰хэрынь амганайнгаа бэеын эзэн гээшэ, тон
тиигэжэл эрэ х‰н µµрынгµµ бэеын эзэн бэшэ, амганиинь н‰хэрэй>
нгµµ бэеын эзэн гээшэ. 5 Бэе бэетэйгээ инаглан харилсажа байгты,
зальбаржа сагаа ‰нгэргэхэ гэжэ хоюулан з‰бшээн сагтаа инаглан
харилсахаяа болигты, тиигээд бэеэ барижа шадахаг‰й байхадатнай
сатанагай таанадые хорхойтуулхаг‰йн тула дахин бэе бэедээ няал>
дагты. 6 Энээниие би таанадта заабаришална бэшэб, харин з‰бшµµ>
рэн хэлэнэб. 7 Х‰н б‰хэн намдал адли амгаг‰й байай гэжэ би
х‰сэнэб, гэхэтэй сасуу х‰н б‰хэн Бурханаа µµрын тусгай абьяас
бэлигтэй юм, нэгэ х‰н иимэ абьяастай, н‰гµµ х‰н тиимэ абьяас>
тай гээшэ.
8 Намдал адли саашадаа гансаараа байбалтнай айн гэжэ би гэр>
лээг‰й х‰н‰‰дтэ, бэлбээн х‰н‰‰дтэ хэлэхэ байнаб. 9 Харин тэдэ х‰>
н‰‰дэй бэеэ бариха аргаг‰й байбал, гэрлэгты гэжэ хэлэхэ байнаб.
Х‰сэлэнгµµр бэеэ туляахын орондо гэрлээниинь дээрэ юм. 10 Гэр>
лээн х‰н‰‰дтэ µµрµµ бэшэ, харин Дээдын Эзэнээ иимэ заабари
буулганаб: эхэнэр х‰н н‰хэрµµ алаха ¸ог‰й. 11 Хэрбээ н‰хэрµµ
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алабал, дахин хадамда гараха ¸ог‰й, али ‰гы аа н‰хэртэйгµµ
эблэрхэ ¸отой. Эрэ х‰н амгаяа орхихо ¸ог‰й.
12 Бусад зондо µµрµµн (Дээдын Эзэнэй заабари бэшэ) хэлэхэ
байнаб: Христосто ‰зэглэдэг х‰н ‰зэгг‰й амгантай байбал, тэрэ
амганайнь н‰хэртэйгµµ ууха дуратай байбал, н‰хэрынь тэрэ ам>
гаяа орхихо ¸ог‰й. 13 Тон тиигэжэл Христосто ‰зэглэдэг эхэнэр
‰зэгг‰й н‰хэртэй байгаад, тэрэ н‰хэрэйнь амгантайгаа ууха ду>
ратай байбал, тэрэ эхэнэр н‰хэрµµ орхихо ¸ог‰й. 14 Юундэб гэхэ>
дэ, ‰зэглэдэгг‰й эрэ ‰зэглэдэг амганайнгаа ашаар арюудхагдана,
тон тиигэжэл ‰зэглэдэгг‰й эхэнэр ‰зэглэдэг н‰хэрэйнгµµ ашаар
Бурханай урда арюудхагдана гээшэ. Тиигээг‰й аа, тэдэнэй ‰хиб‰‰>
дынь сэбэр бэшэ байха эн, ‰нэндµµ болбол тэдэ ‰хиб‰‰д Бурханай
урда арюун сэбэр юм. 15 ‰зэглэдэгг‰й х‰н ‰зэглэдэг ханиаан а>
лаха х‰сэлтэй байбал, алаг лэ. Тиимэ ушарта ‰зэглэдэг ханинь,
эхэнэршье х‰н байг, эрэшье х‰н байг, дураараа болог. Бурхан би>
дэниие энхэ тайбан ажамидархымнай т‰лµµ дуудаа юм. 16 Христос>
то ‰зэглэдэг эхэнэр, н‰хэрµµ абарха магадг‰й байанаа ши мэдэхэ
аалши? Али Христосто ‰зэглэдэг эрэ, амганаа абарха магадг‰й
байанаа ши мэдэхэ аалши?
17 Дээдын Эзэнэй табилангаар лэ х‰н б‰хэнтнай ажамидаржа байг
лэ, Бурханай таанадые дуудахада ямар байгаа эмта, тиимээрээл
‰лµµрэйгты. Тиигэжэл би б‰хы ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ заабари>
шалжа байдагби. 18 Бэлгээ отолуулан х‰ниие Бурханай дуудабалнь,
тэрэ х‰н отолуулан м‰рн‰‰дээ зайлуулха гэжэ б‰ оролдог лэ, ото>
луулааг‰й х‰ниие Бурханай дуудабалнь, тэрэ х‰н отолуулха ¸ог‰й.
19 Отолуулан байна г‰, али отолуулааг‰й г‰, ямаршье илгааг‰й юм,
гансал Бурханай захяа заабаринуудые д‰‰ргэжэ байаниинь шухала
юм. 20 Бурханай таанадые дуудахада ямар байдалтай эмта, тэрэл
хэбээрээ х‰н б‰хэнтнай ‰лэхэ ¸отой. 21 Бурханай дуудахада барлаг
байан х‰н анаагаа б‰ зобоорой. Хэрбээ эрхэ с‰лµµтэй болохо ар>
гатай байбал, тэрэ арга боломжо¸о ашаглаарай. 22 Юундэб гэхэдэ,
Дээдын Эзэнээр дуудуулагдаан барлаг Дээдын Эзэнэй эрхэ с‰лµµ>
тэй х‰ниинь гээшэ, тон тиигэжэл Христосоор дуудуулагдаан эрхэ
с‰лµµтэй х‰н тэрэнэй барлагынь гээшэ. 23 Бурхан таанадые худалда>
жа абаа юм, тиимэээ х‰н‰‰дэй барлагууд б‰ бологты. 24 Аха д‰‰нэр,
Бурханай таанадые дуудахада ямар байгаа эмта, тэрэл хэбээрээ
х‰н б‰хэнтнай Бурханай урда ‰лэхэ ¸отой.
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Гэрлээг‰й зон тухай
Хадамда гарааг‰й басагадай талаар Дээдын Эзэнээ намда
ямаршье заабари ‰гтµµг‰й, гэхэтэй сасуу Дээдын Эзэнэй ‰ршµµл
хайраар найдабаритай байан хубидаа би µµрынгµµ анал бодолоор
таанадтай хубаалсаха анаатайб.
26 Энэ бэрхэшээлтэй байдалай талаар бодоходоо, х‰н ямар бай>
гааб, тиигээд лэ байбалнь дээрэ гэжэ бодоноб. 27 амгатай аа,
тэрээнээ алаха шалтагаа б‰ бэдэрэ. амгаг‰й байгаа аа, амга
б‰ бэдэрэ. 28 амга абаашье аа, ши н‰гэл шэбэлдэ унахаг‰йш,
хадамг‰й басаганшье хадамда гарабал, н‰гэл шэбэлдэ унахаг‰й.
Гэрлээн х‰н‰‰дтэ ‰дэр б‰хэн бэрхэшээлн‰‰д тулгардаг юм, тиин
би таанадые тэдэ бэрхэшээлн‰‰дээ эргылнэб.
29 Аха д‰‰нэр, би таанадта иимэ удхатайгаар хэлэнэб: саг багал
‰лэжэ байна, тиимэээ гэрлээн х‰н‰‰д гэрлээг‰й х‰н‰‰дтэл адли
ажамидарха ¸отой. 30 Уйлажа байан х‰н‰‰д гашуудал амсааг‰й
х‰н‰‰дтэл адляар, баярлажа байан х‰н‰‰д жаргал амсааг‰й х‰н‰‰д>
тэл адляар, юумэ худалдажа абаан х‰н‰‰д зµµри зµµшэг‰й х‰>
н‰‰дтэл адляар ажамидарха ¸отой. 31 Энэ дэлхэйн баялигуудые
ашаглажа хэрэглэжэ байан х‰н‰‰д энэ дэлхэйн баялигуудта шу>
налг‰й х‰н‰‰дтэл адляар ажамидарха ¸отой, юундэб гэхэдэ, оршон
‰еын ‰нэхэ сагынь ойртожо байна.
32 Ямаршье тухашаралг‰й амидарайт гэжэ таанадта х‰сэнэб. Гэр>
лээг‰й х‰н Дээдын Эзэндэ айшаагдаха гэжэ Дээдын Эзэнэй ажал>
да б‰хы анал бодолоо хандуулдаг. 33 Харин гэрлээн х‰н эхэнэртээ
айшаагдахын тула энэ дэлхэйн юумэн‰‰дтэ анаагаа табидаг, 34 тии>
гэжэ тэрэ хо¸р ондоо тээшээ татагдадаг юм. Хадамда гарааг‰й эхэ>
нэр г‰, али басаган бэеэ, ‰нээ ‰лдэеэ дууан Дээдын Эзэндэ
зорюулжа, хамаг аналаа Дээдын Эзэнэй ажалда хандуулдаг. Харин
хадамда гараан эхэнэр н‰хэртµµ айшаагдахын тула энэ дэлхэйн
юумэн‰‰дтэ аналаа табидаг.
35 Таанадые дарамталха зорилготойгоор бэшэ, харин ‰нэн з‰б ба
хэрэгтэй юумые д‰‰ргэжэ, µµэдыгµµ Дээдын Эзэндэ г‰йсэд зо>
рюулан алба хэхыетнай х‰сэн, танай аша туада би эдэ б‰гэдые
таанадта хэлэнэ гээшэб.
36 Гэрлэхэб гэжэ ‰гµµ ‰гээн х‰н амганиинь болохо басаганай>
нгаа энэ наандаа хадамг‰й байхань аяг‰й гэжэ тоолоод, заабол гэр>
лэхэ хэрэгтэй гэжэ бодобол, µµрынгµµ дураар болог. амга абахадаа,
25
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тэрэ х‰н ямаршье н‰гэл хэнэг‰й. 37 Харин тиимэ юумэ хэхэ ямар>
шье хашалтаг‰йгµµр амга абахаг‰йб гэжэ досоогоо хатуугаар шии>
дээн, µµрынгµµ х‰сэлые г‰йсэд мэдэлдээ абаан, юу хэхэеэ анал
бодолдоо шиидээд байан эрэ х‰ндэ амга абанг‰й байбалнь айн
юм. 38 Тиимэээ гэрлэхэ басагаяа амга абаан х‰н айн юумэ хэнэ,
гэхэтэй сасуу амга абааг‰й х‰н б‰ришье айн юумэ хэнэ гээшэ.
39 Хадамтай эхэнэр н‰хэрэйнгµµ эл‰‰р мэндэ байха сагта н‰хэр>
тэйгµµ холбоотой юм. Харин н‰хэрэйнь н‰гшэбэл, тэрэ эхэнэр
с‰лµµтэй боложо, дуратай х‰ндµµ дахин хадамда гараха эрхэтэй, гэ>
хэтэй сасуу тэрэ х‰ниинь заабол Христосто ‰зэглэдэг х‰н байха
¸отой. 40 Хэрбээ тэрэ эхэнэр дахин хадамда гаранг‰й байбал б‰ри
жаргалтай гээшэ. Энэ миниил анал юм, гэхэдэ бишье баа Бурха>
най ‰лдэтэй байнаб гэжэ µµр тухайгаа бодоноб.
Онгонуудта ‰ргэгдээн хоол тухай
8 7

М‰нµµ таанадай бэшээн онгонуудта ‰ргэгдээн эдеэн тухай
8 хµµрэлдэе.
Бидэ булта мэдэлгэтэйбди гэжэ тэдэнэй хэлээшэ
1

‰нэн з‰б юм. Гэхэдэ тиимэ мэдэлгэ х‰ниие омог бардам болгодог,
харин хайра дуран бэхиж‰‰лдэг юм. 2 Ехэ юумэ мэдэнэб гэжэ бо>
доон х‰н ‰нэндµµ болбол юушье мэдэдэгг‰й. 3 Тиихэдэ Бурханда
дуратай х‰ниие Бурхан мэдэхэ юм. 4 Онгонуудта ‰ргэгдээн хоол
бариха тухай хэлэбэл, онгонууд юуншье бэшэ, гансал ори ганса
Бурхан бии юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. 5 Тэнгэри дээрэ г‰, али газар
дээрэ бурхад гэжэ нэрлэгдэдэг юумэн‰‰дэй байбашье, олон т‰рэлэй
бурхадай, эзэдэй байбашье, 6 бидэндэ ори гансал Эсэгэ Бурхан, ори
ганса Эзэн Иисус Христос бии юм. Эсэгэ Бурхан б‰хы юумые б‰>
тэээн байгаа, бидэ тэрэнэй т‰лµµ ажамидарнабди; б‰хы юумэн
Дээдын Эзэн Иисус Христосой ашаар б‰тээгдээн байгаа, бидэ тэ>
рэнэй ашаар ажамидарнабди.
7 Энэ ‰нэн юумые зарим зон мэдэдэгг‰й. Зарим х‰н‰‰д м‰нµµ бо>
лотор онгонуудта ‰ргэгдээн хоол эдихые онгонуудые тахиантай
адляар урдынхяараа бододог. Тиин тэрэ эдеэ амсан, ахир ула эш>
хэлээ бузарлуулдаг. 8 Эдеэ хоол бидэниие Бурханда ойртуулдагг‰й
юм, тиимэээ тэрэ эдеэ амсааг‰й аа, бидэ юушье алдахаг‰йбди,
тэрэ эдеэ амсаан байбал, бидэ юушье олохог‰йбди.
9 Гэхэтэй сасуу танай эрхэ с‰лµµтнай ахир ула ‰зэгтэй зониие
н‰гэлдэ б‰ оруулуужа. 10 Тиимэ ахир ула ‰зэгтэн онгонуудта ш‰>
тэдэг газарта юумэ мэдэрэн шинии эдеэлжэ байхыешни хараад,
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онгонуудта ‰ргэгдээн эдеэ амсахаяа анахаг‰й аал гэжэ бодоод
‰зыш. 11 Тиигэжэ мэдэлгэээшни боложо ахир ‰зэгтэй аха д‰‰шни
хосорхол. Харин Христос тэрэнэй т‰лµµ ами нааяа ‰ргээн байгаа
ха юм. 12 Тиигэжэ таанад ‰зэглэгшэ аха д‰‰гэйнгээ урда н‰гэл аба>
хадаа, ахир ула эшхэлыень доро даража, Христосой урда н‰гэл
хэнэ гээшэт. 13 Тиимэээ эдеэ хоол аха д‰‰емни н‰гэлдэ оруулха
байбал, аха д‰‰гээ н‰гэлдэ оруулхаг‰йн тула би дахин хэзээшье мя>
ха эдихэг‰йб.
Элшэнэрэй эрхэ тухай
9 8

эрхэ с‰лµµтэй х‰н бэшэ аалби? Би элшэн бэшэ аалби? Ма>
9 най Дээдын
Эзэн Иисус Христосые би хараа бэшэ аалби? Таа>
1 Би

над Дээдын Эзэнэй т‰лµµ ажаланаймни ‰рэ д‰н бэшэ аалта? 2 Бу>
сад зон намайе элшэн гэжэ тоолоог‰йшье аа, таанадта би элшэн
гээшэб, юундэб гэхэдэ, танай ажамидарал Дээдын Эзэнэй элшэн
байыемни батална.
3 Х‰н‰‰дэй намайе ш‰‰мжэлхэдэ би иигэжэ µµрыгµµ хамгаалдаг>
би: 4 Али хээн ажалайнгаа т‰лµµ бидэ эдихэ, ууха эрхэг‰й гээшэ
г‰бди? 5 Али бусад элшэнэрые, Дээдын Эзэнэй д‰‰нэрые, П¸трые
ажаан, ‰зэглэгшэ амгаяа замай хани болгон абажа ябаха эрхэг‰й
аалди? 6 Али гансал Варнава бидэ хо¸р ажамидархын тула ажаллаха
¸отой гээшэ г‰бди? 7 Сэрэгшэд µµэдынгµµ т‰лµµ т‰лэжэ алба хэдэг
аал? Али ‰зэм тарилгашан µµрынгµµ сэсэрлигэй ‰зэмµµ амсадаг>
г‰й аал? ‰рэг малаа адуулдаг ямар х‰н малайнгаа ‰нµµ уудагг‰йб?
8 Эдэ юрын жэшээн‰‰дээр би µµрыгµµ хизаарлахаг‰йб, Хуули
соошье баал тиимэ юумэн‰‰д тухай хэлэгдэнэ. 9 «Талха таряа хада>
жа байан сарай эдихэдэнь аалта б‰ хэ», – гээд Моисейн Хуули
соо бэшээтэй байдаг. Бурхан сарнуудта анаагаа зобоно гээшэ г‰?
10 Али ‰нэндµµ бидэниие бодожо хэлэнэ гээшэ г‰? З‰б даа, энэ би>
дэндэ зорюулан бэшээтэй. Хахалжа, али хадажа байан алишье х‰н
х‰дэлмэриингµµ эсэстэнь хубияа абаха найдалтайгаар лэ ажаллаха
¸отой юм. 11 Бидэ таанад соо оюун сэдьхэлэй ‰рээ тариан бай>
гаабди. Тиигээд харюудань таанадаа энэ дэлхэйн юумэн‰‰дые аба>
балнай буруу хэрэг гээшэ г‰? 12 Хэрбээ бусад зоной таанадаа т‰лµµ>
э х‰леэхэ эрхэтэй байхадань, бидэ б‰ришье ехэ эрхэтэй бэшэ аалди?
Тиигэбэшье бидэ энэ эрхэеэ хэрэглээг‰йбди. Орондонь бидэ
Христос тухай айн Мэдээсэл ямаршье уршаг бэрхэшээлг‰й тараа>
хын тула б‰хы юумые тэсэбэритэйгээр дабанабди. 13 ‰мэдэ алба
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хэгшэдэй ‰мэµµ эдеэ хоолоо олодогые, тиин тахилай газарта
ажаллагшадай тахилай юумэнээ хубаалсажа абадагые таанад мэ>
дэхэг‰й аалта? 14 Тон тиигэжэл номнолгоороо хоолойгоо тэжээжэ
байхыень Дээдын Эзэн айн Мэдээсэл номногшодто захираа юм.
15 Гэхэтэй зэргэ би энэ дурдаан эрхэн‰‰дээ нэгэтэшье хэрэглээг‰й
энби, тиин эрхэеэ мэд‰‰лхын тулашье энэ б‰хэниие м‰нµµ бэшэнэ
бэшэб. Тиигээ аа, ‰хэбэлни дээрэ. Хэншье минии х‰лµµрµµ олоон
магтаалые хооон ‰гэ болгожо шадахаг‰й. 16 Тиигээдшье гансал айн
Мэдээсэлые номножо байанаараа би омогорхохо эрхэг‰йб. Энэ ми>
нии уялга юм. айн Мэдээсэлые номноог‰й аа, гай гашуудал толгой
дээрэмни буухал. 17 Хэрбээ би ажалаа айн дураараа хэжэ байбал,
шагналда х‰ртэхэ байгааб; гэхэдэ би Бурханай намда даалгаан албые
д‰‰ргэжэ байнаб. 18 Тиихэдээ би ямар шагналда х‰ртэхэбиб? Т‰лµµэ>
г‰йгµµр айн Мэдээсэл номножо байамни, номногшынгоо эрхэн‰‰>
дые мэд‰‰лэнг‰й ажаллажа байамни минии шагнал гээшэ.
19 Эрхэ с‰лµµтэй х‰н байан аад, би боломжоороо олон х‰н‰‰дые
олохын тула µµрыгµµ х‰н б‰хэнэй барлаг болгооб. 20 Иудейн‰‰дтэй
байхадаа, би иудейн‰‰дые татахын тула иудейн‰‰дтэл адляар µµры>
гµµ абажа ябааб. Би µµрµµ Моисейн Хуулиин мэдэлдэ бэшэшье
аа, тэрэ Хуулиин мэдэлдэ байан х‰н‰‰дые татахын тула µµрµµ тэ>
рэ Хуулиин мэдэлдэ байанда адляар ажамидаржа байгааб. 21 Хуу>
лиг‰й бусад арадуудай дунда байхадаа, би тэдэниие татахын тула
Хуулиг‰й бусад арадай т‰лµµлэгшэдэл адляар байгааб. Тиихэдээ
би Бурханай Хуулиин мэдэлээ гарааг‰йб, Христосой Хуули ба>
римталжа байгааб. 22 Ахир ‰зэгтэй зоной дунда байхадаа, тэдэниие
татахын тула ахир ‰зэгтэн‰‰дэй нэгэниинь шэнги болоод ябааб.
Х‰н‰‰дэй заримыеньшье шадаха зэргээрээ абархын тула би б‰хы
х‰н‰‰дтэ б‰хы юумэн болоон байгааб. 23 Эдэ б‰гэдые би айн
Мэдээсэлэй т‰лµµ, тэрэнэй буян хэшэгые хубаалсахын т‰лµµ хэжэ
байгааб. 24 Урилдаанда хабаадалсагшадай бултанайнь нэгэниинь лэ
шагналда х‰ртэдэг юм гэжэ таанад айн мэдэнэт. Тиимэээ шаг>
налда х‰ртэхын тула г‰йгты. 25 Урилдагшад м‰нхэ оршодогг‰й тити>
мээр титимн‰‰лхын т‰лµµ бултадаа хатуу журам баримталдаг, ха>
рин бидэ м‰нхэдµµ оршодог шагналай т‰лµµ урилдана гээшэбди.
26 Тиимэээ би зорилгодоо х‰рэхын тула сэхэ г‰йнэб, тиимэээ би
х‰сэеэ дэмы бууруулдагг‰й барилдаашан мэтэ барилданаб. 27 Бусад
зондо номножо байгаад, µµрµµ хауулхаг‰йн тула бэеэ ехээр ори>
жо, дадаажа, б‰рин мэдэлдээ оруулнаб.
9
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Маанадта ‰гтээн эргылэмжэ тухай
10

Аха д‰‰нэр, Моисейе дахажа ябаан ‰бгэ эсэгэнэртэймнай
10 юунэй
болоые би таанадта ануулха анаатайб. Тэдэниие
1

бултыень ‰‰лэн хамгаалжа ябаа, тэдэнэр бултадаа Улаан далайе
аюулг‰й гаталан байгаа. 2 ‡‰лэн соо, далай соо тэдэнэр Моисейтэй
нэгэдэн «уаар арюудхагдаан» байгаа. 3 Тэдэнэр булта нэгэ адли
гайхамшагтай эдеэ эдижэ, 4 нэгэ адли гайхамшагтай унда уужа
байгаа эн. Тэдэнтэй хамта ябаан гайхамшагтай хабсагайаа тэ>
дэ уужа байгаа. Тэрэ хабсагай болбол Христос µµрµµ байан юм.
5 Тиигэбэшье тэдэнэй олониинь Бурханда айшаагдааг‰й, тиимэээ
тэдэнэр с‰л губида хосорон байгаа.
6 ‡бгэ эсэгэнэрэйнгээ н‰гэлтэ ябадалнуудые дабтаха дураа х‰рэ>
хэг‰йн тула эдэ б‰хэн бидэндэ эргылэмжэ болоо. 7 Тэдэнэй за>
риманиие ажаажа онгонуудта б‰ ш‰тэгты. «Х‰н зон эдихэ, уухаяа
ууба, найрлажа нааршаажа оробо», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэ>
шээтэй байдаг. 8 Тэдэнэй зариманиинь янхараад, нэгэ ‰дэр соо
хорин гурбан мянган х‰н ‰хээн байгаа. Тиимэээ бидэ тэдээндэл
адли янхарха ¸ог‰йбди. 9 Тэдэнэй зариманиинь Дээдын Эзэниие
туршаад, хорото могойнуудта хадхуулан ‰хээн байгаа. Тиимэээ
бидэ тэдэндэл адли Дээдын Эзэниие туршаха ¸ог‰йбди. 10 Тэдэнэй
зариманиинь гэмэрэлдээд, ‡хэлэй Эльгээмэлээр амяа ‰нµµлгээн
байгаа. Тиимэээ бидэ тэдэндэл адли гэмэрэлдэхэ ¸ог‰йбди.
11 Тэдэ юумэн‰‰д бусад зониие эргылхын тула ‰бгэ эсэгэнэртэй>
мнай тох¸олдоон байгаа, тиин б‰хы юумэнэй эсэсэйнь ерэхэ сагта
ажамидаран бидэниие эргылхын тула бэшэгдээн байгаа.
12 Тиимэээ батаар зогсоноб гэжэ µµр тухайгаа бодожо байан
х‰н унашахаг‰йн тула болгоомжотой байг. 13 Таанадай дабаан ямар>
шье туршалганууд юрэ х‰н‰‰дтэ тулгардаг юумэн‰‰д юм. Гэхэтэй
сасуу Бурхан амалан юумэеэ д‰‰ргэжэ, даахын аргаг‰й туршалга>
нуудые таанадта тулгаруулхаг‰й, тиигээд туршахадаа, тэсэжэ гараха
х‰сэ шадал таанадта ‰гэхэ юм.
Онгонуудта б‰ ш‰тэгты
14 Тиимэээ,

инаг хайрата аха д‰‰нэрни, онгонуудта ш‰тэхэµµ
зайсажа байгты. 15 Би таанадые бодомжолхо аргатай х‰н‰‰д гэжэ
тоолон хэлэнэб, тиимэээ хэлээн юумэн‰‰д тухаймни µµэдµµ
бодооройгты. 16 Бурханда баяр х‰ргэдэг, тэрэнэй ‰хэлые дурасаан
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аягааа уухадаа, бидэ Христосой шуанда хабаатай болонобди. Хи>
лээмэ хухалаад эдихэдээ, бидэ Христосой бэедэ хабаатай болоно>
бди. 17 Хилээмэн ори ганса юм, тиимэээ ори ганса хилээмэ хубаал>
сажа байхадаа, бидэ олоороо ганса бэе гээшэбди.
18 ‡ргэлэй юумые эдижэ байан израильшууд тухай бодоод ‰зэг>
ты, тэдэнэр ‰ргэлэй газарта Бурханда алба хэхэдэ хабаадалсана бэ>
шэ г‰? 19 Онгонууд г‰, али онгонуудта ‰ргэгдээн юумэн‰‰д ‰нэн>
дµµ ямар нэгэн ушартай юм гэжэ хэлэхэ анаатай гээшэ г‰б?
20 ‡гыл даа, бусад арадуудай онгонуудта ‰ргэдэг юумэн‰‰д Бурханда
бэшэ, харин ада ш‰дхэрн‰‰дтэ зорюулаатай юм гэжэ би хэлэхэ а>
наатай байнаб. Тиимэээ таанадай ада ш‰дхэрн‰‰дтэй нэгэдэхые
х‰сэнэг‰йб. 21 Таанад Дээдын Эзэнэй аягааа ба ада ш‰дхэрэй аяга>
аа нэгэ зэргэ уужа шадахаг‰йт, таанад Дээдын Эзэнэй шэрээдэ ба
ада ш‰дхэрэй шэрээдэ нэгэ зэргэ хоол барижа шадахаг‰йт. 22 Али
бидэ Дээдын Эзэнэй уур сухал х‰ргэхэмнай гээшэ г‰? ¤µэдыгµµ
тэрээнээ х‰сэтэйбди гэжэ тоолоно г‰бди?
‰зэглэгшэдэй эрхэ с‰лµµ тухай
23 Бидэ

ямаршье юумэ хэхэ эрхэтэйбди гэжэ зарим х‰н‰‰д хэлэ>
дэг, гэхэтэй сасуу б‰хы юумэн айн бэшэ юм. «Бидэ ямаршье юумэ
хэхэ эрхэтэйбди», гэхэтэй сасуу б‰хы юумэн аша туатай бэшэ юм.
24 Нэгэнтнайшье µµрынгµµ айн айханай т‰лµµ б‰ оролдог, харин
бусадай айн айханай т‰лµµ оролдожо байг.
25 Худалдаа наймаанай газараа абаан ямаршье юумэн тухайгаа
анаагаа зобонг‰й, асуултаг‰йгµµр эдижэ байгты. 26 «Газар дэлхэй
болон дээрэнь байан б‰хы юумэн‰‰д Дээдын Эзэнэй юм», – гэжэ
Нангин Бэшэг соо бэшээтэй ха юм.
27 Хэрбээ ‰зэглэдэгг‰й х‰нэй таанадые урихада, таанад ошохо
гэжэ шиидэбэл, анаагаа зобонг‰й, ямаршье асуултаг‰йгµµр урда>
тнай табиан б‰хы юумэн‰‰дые эдижэ байгты. 28 Харин хэн нэгэнэй:
«Энэ эдеэн онгонуудта ‰ргэгдээн юм», – гэжэ таанадта хэлэ>
бэлнь, тэрэ хэлээн х‰нэй аша туада, бусадай анаае зобоохог‰йн
тула тэрэ эдеэнээ б‰ амсаарайт. 29 Би танай эшхэл тухай бэшэ,
харин бусад зоной эшхэл тухай бодон хэлэнэб. Минии эрхэ с‰лµµ
бусад зоной эшхэлээр б‰ ш‰‰мжэлэгдэээ гэжэ х‰сэнэб. 30 Хэрбээ
‰гтээн эдеэ хоолой т‰лµµ Бурханда баяраа х‰ргэбэлни, баяр х‰ргэ>
эн эдеэ хоолоймни т‰лµµ яахадаа намайе х‰н ш‰‰мжэлхэ юм?
31 Тиихэдээ эдинэ г‰т, али ууна г‰т, али ямаршьеб даа ондоо юумэ
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хэнэ г‰т, б‰хы юумые Бурханай алдарай т‰лµµ хэжэ байгты.
бусад арадай зондошье, Бурханай ‰зэглэгшэ>
дэй б‰лгэмдэшье ямаршье гомдохол т‰р‰‰лэнг‰й ажамидарагты.
33 Ямаршье юумэ хэхэдээ, би µµрынгµµ айн айханай т‰лµµ бэшэ,
харин б‰хы х‰н‰‰дэй абарагдахын тула тэдэнэй айн айханай т‰>
лµµ оролдодогби.
32 Иудейн‰‰дтэшье,

11 10

Христосые ажаажа байандамни адли таанад намайе а>
11 жаажа
байгты.
1

Бурхан б‰хы юумэнэй толгойлогшо м‰н
2 Намайе

ходо анажа, таанадта дамжуулан ургаалнуудыемни
баримталжа байанайтнай т‰лµµ би таанадые магтанаб. 3 Христос
б‰хы эрэш‰‰лэй толгойлогшо, н‰хэр амганайнгаа толгойлогшо,
тиин Бурхан Христосой толгойлогшо байые ойлгоойт гэжэ х‰>
сэнэб. 4 Тиимэээ толгой дээрээ юумэ табяад зальбаран, али ‰гы
аа, Бурханай мэдээсэл элир‰‰лэн алишье эрэ толгойгоо гутаана.
5 Толгой дээрээ юумэ табинг‰й зальбаран, али ‰гы аа, Бурханай
мэдээсэл элир‰‰лэн алишье эхэнэр толгойгоо гутаана, юундэб гэ>
хэдэ, тиимэ эхэнэрэй ба ‰эеэ хюаан эхэнэрэй хоорондо ямар>
шье илгаа ‰гы юм. 6 Толгойгоо хушаха дураг‰й эхэнэр ‰эеэ хюажа
хаяг. Тиигэжэ эхэнэр тайрагдаан ‰этэй, али хюагдаан толгой>
той ябахаяа эшэбэл, толгойгоо юумээр хушаг лэ. 7 Эрэ х‰н Бурханай
д‰рэ алдар аргажа байгаа хадаа толгойгоо хушанг‰й ябаха эрхэтэй.
Тиихэдэ эхэнэр х‰н н‰хэрэйнгµµ алдар аргана. 8 Юундэб гэхэдэ,
эрэ х‰н эхэнэрээ б‰тээгдээг‰й, харин эхэнэр х‰н эрэ х‰нµµ б‰>
тээгдээн байгаа. 9 Тиихэдэ эрэ х‰н эхэнэрэй тула бэшэ, харин эхэ>
нэр х‰н эрэ х‰нэй тулада б‰тээгдээн байгаа. 10 Энэ ушараа, ‰шµµ
тиихэдэ Бурханай Эльгээмэлн‰‰дээ боложо эхэнэр х‰н толгой дээ>
рээ эрхэ засагай тэмдэгтэй байха ¸отой. 11 Дээдын Эзэнтэй нэгэ>
дээн манай ажамидаралда эхэнэр х‰н эрэ х‰нµµ дулдыдана, эрэ
х‰н эхэнэр х‰нµµ дулдыдана. 12 Ушарынь юуб гэхэдэ, яажа эхэ>
нэр х‰н эрэ х‰нµµ б‰тээгдээн байгааб, тон тиигэжэл эрэ х‰н
эхэнэр х‰нµµ т‰рэдэг юм, тиин б‰хы юумэн Бурханаа юм.
13 ¤µэдµµ бодожо ‰зыт, олон зоной дунда эхэнэр х‰нэй толгой>
гоо хушанг‰й Бурханда зальбархань зохид аал? 14 Эрэ х‰н ута ‰э
табихадаа, µµрыгµµ гутаадаг гэжэ оршолон ургана бэшэ аал? 15 Ха>
рин ута ‰эн эхэнэрэй го¸олтонь болоно, толгойгоо хушахынь тула
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‰гтэнэ. 16 Хэн нэгэнэй энэ асуудалаар арсалдаха анаатай байбал,
бидэшье, Бурханай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмшье ондоо тиимэ ¸о зан>
шал ‰гы юм гэжэ би хэлэхэ байнаб.
‡дэшын хоол
17 М‰ргэлдэ

суглархадаа, таанад аша туа х‰ргэхын орондо хоро
х‰ргэнэт, тиимэээ саашадахи заабаринуудые ‰гэхэдµµ, би таана>
дые магтахаг‰йб. 18 Нэн т‰р‰‰н, танай б‰лгэм суглархадаа хоорон>
доо хубаарана гэжэ би дуулааб, нэгэ талаараа тиимэл байха гэжэ би
бодоноб. 19 З‰б, ‰нэн бодото х‰н‰‰дэй элир‰‰лэгдэхын тула таана>
дай дунда элдэб анал бодолнууд байха ¸отой. 20 Тиигэжэ б‰лгэ>
мµµрµµ суглархадаа, таанад Дээдын Эзэнэй ‡дэшын хоол тэмдэг>
лэнэг‰йт. 21 Юундэб гэхэдэ, х‰н б‰хэнтнай бусадаа т‰р‰‰н эдеэ
хоолоо барина, тиимэээ заримантнай ‰лэн хооон ‰лэнэ, н‰гµµ
заримантнай амаараа гаратар эдеэлээд, мэдээгээ алдатараа ууна.
22 Таанад эдижэ, уужа байхаар гэрг‰й юм г‰т? Али таанад Бурханай
‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые тоонг‰й, дуталдаан зониие доромжолно
г‰т? Энээн тухай юу гэхыемни х‰леэнэбта? Таанадые магтаха ¸о>
той г‰б? ‡гы даа, энээнэй т‰лµµ магтахаг‰йб!
23 Би Дээдын Эзэнээ абаан ургаалаа таанадта дамжуулан
байгааб: Дээдын Эзэн Иисуста урбаан ‰ни тэрэ хилээмэ абаад,
24 Бурханда баяр х‰ргµµд, хилээмээ хухалаад: «Энэ танай т‰лµµ ху>
халагдаан махабад бэемни гээшэ. Минии дурасхаалда иимэ юумэ
хэжэ байгаарайт», – гэжэ хэлээн байгаа. 25 ‰‰лээрнь аяга абаад:
«Энэ аяга болбол минии шуаар баталагдаан Бурханай шэнэ
хэлсээн гээшэ. Ямаршье сагта уухадаа, минии дурасхаалда уужа
байгаарайт», – гэжэ хэлээ юм. 26 Энэ хилээмэ эдихэ, энэ аягааа
ууха б‰хэндµµ таанад Дээдын Эзэнэй ерэтэр тэрэнэй ‰хэл тухай
айладхажа байнат. 27 Дээдын Эзэнэй хилээмэ эдихэдээ, аягааань
уухадаа µµрыгµµ доогуур абажа ябаан х‰н Дээдын Эзэнэй маха>
бад бэеын ба шуанай урда зэмэтэй байха. 28 Тиимэээ х‰н б‰хэн>
тнай т‰р‰‰н µµрыгµµ шалгаг, тэрэнэй ‰‰лдэ хилээмэнээ эдижэ,
аягааа ууг. 29 Хилээмэнээ эдихэдээ, аягааа уухадаа Дээдын
Эзэнэй махабад бэеын удха мэдэрээг‰й аа, таанад эдиэн, ууа>
наараа µµэдыгµµ зэмэдэ оруулнат. 30 Тиимэ ушараа олонтнай ‰б>
шэн ядуу, ахир ула байна, заримантнай ‰хэбэ. 31 Хэрбээ бидэ
т‰р‰‰н µµэдыгµµ шалгабал, Бурханай заргада орохог‰й байгаа>
бди. 32 Харин бидэ Дээдын Эзэнэй заргада ороод, хэээлтэдэнь
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х‰ртэжэ байнабди, тиимэээ энэ дэлхэйн зоноор хамта зэмэлэг>
дэхэг‰йбди.
33 Тиимэээ, аха д‰‰нэрни, Дээдын Эзэнэй ‡дэшын хоолдо суг>
лархадаа, бэе бэеэ х‰леэжэ байгты. 34 Суглархадаа Бурханай заргада
орохог‰йнтнай тулада ‰лэн хооон байан зонтнай гэртээ эдеэлжэ
байг. Бусад асуудалнуудые таанадта ерэхэдээ тайлбарилжа ‰гэхэб.
Нангин ‰лдэµµ ‰гтээн абьяас бэлиг‰‰д тухай
1211

Аха д‰‰нэр, м‰нµµ Нангин ‰лдэµµ ‰гтээн абьяас бэли>
12 г‰‰д
тухай ‰нэниие таанадта мэд‰‰лхэ анаатай байнаб. ‰>
1

2

зэглµµг‰й байхадатнай таанадые оло дахин тµµрюулдэг, дууг‰й
онгонуудта ш‰тэхэдэ т‰лхидэг байгаа гэжэ мэдэнэт. 3 Бурханай ‰л>
дµµр х‰тэл‰‰лэн ямаршье х‰н: «Иисус хараалда х‰ртэг лэ», – гэхэ>
г‰йл, тон тиигэжэл Нангин ‰лдµµр х‰тэл‰‰лэн х‰нµµ ондоо
ямаршье х‰н: «Иисус болбол Дээдын Эзэн», – гэхэг‰йл гэжэ таа>
надта дуулганаб.
4 Оюун сэдьхэлэй абьяас бэлиг‰‰д элдэб янзын байдаг, гэхэтэй
сасуу тэдэниие бултыень нэгэл Нангин ‰лдэ ‰ршµµдэг юм. 5 Эл>
дэб янзын албанууд бии, гэхэтэй сасуу нэгэл Дээдын Эзэндэ алба
хэдэг юм. 6 Элдэб янзын абьяастайгаар албаяа хэжэ болохо, гэхэтэй
сасуу нэгэл Бурхан х‰н б‰хэндэ тусхай ажал хэхэдэнь абьяас бэлиг
хайрладаг юм. 7 Нангин ‰лдэ х‰н соо оршоходоо, бултанайл аша
туада ямар нэгэн абьяас бэлигээр элирхэйлэгдэдэг. 8 Зарим х‰>
н‰‰дтэ ‰лдэ сэсэн мэргэн ‰гэ хайрладаг, тэрэл ‰лдэ н‰гµµ зари>
манда тусгай мэдэлгэ хайрладаг. 9 Тэрэл ‰лдэ хээг х‰н‰‰дтэ агуу>
ехэ этигэл ‰зэг хайрлана, н‰гµµ хээг х‰н‰‰дтэ ‰бшэн зониие эм>
нэхэ х‰сэ шадал олгоно. 10 Тэрэл ‰лдэ нэгэ х‰н‰‰дтэ гайхамшагта
‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээхэ х‰сэ шадал ‰гэнэ, н‰гµµд‰‰лдэ Бурханай
мэдээсэл тайлбарилха абьяас хайрлана, ‰шµµ н‰гµµд‰‰лдэ ‰лдэ>
н‰‰дые хоорондонь илгаха абьяас олгоно, зарим х‰н‰‰дтэ элдэб ян>
зын танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугарха бэлиг хайрлана, ‰шµµ за>
риманда тэрэ хэлээн юумыень тайлбарилжа ‰гэхэ абьяас олгодог
юм. 11 Эдэ онсо абьяас бэлиг‰‰дые нэгэл ‰лдэ х‰н б‰хэндэ µµрын>
гµµ дураар хайрладаг юм.
12 Христос олон эрхэтэнээ б‰ридээн нэгэ махабад бэедэ адли;
бэеын эрхэтэн‰‰д олоншье аа, тэдэнэр нэгэ бэе б‰рилд‰‰лдэг.
13 Бидэшье булта, иудейн‰‰д байгаа г‰бди, али бусад арадууд г‰,
барлагууд байгаа г‰бди, али эрхэ с‰лµµтэй г‰, нэгэл ‰лдµµр нэгэ
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бэе болон уаар арюудхуулан байгаабди, з‰рхэ сэдьхэлдэмнай нэ>
гэл ‰лдэ ‰гээн байна.
14 Махабад бэешье µµрµµ нэгэ эрхэтэнээ бэшэ, харин олон
эрхэтэн‰‰дээ б‰ридэдэг. 15 «Би гар бэшэб, тиимэээ бэедэ ямар>
шье хамааг‰йб», – гэжэ х‰лэй хэлэбэшье аа, тэрэ бэеын эрхэтэн
байхаяа болихо аал? 16 «Би нюдэн бэшэб, тиимэээ бэедэ ямар>
шье хамааг‰йб», – гэжэ шэхэнэй хэлэбэшье аа, тэрэ бэеын эр>
хэтэн байхаяа болихо аал? 17 Хэрбээ б‰хы бэе ганса нюдэн бай>
бал, тэрэ яажа дуулаха байгааб? Хэрбээ б‰хы бэе ганса шэхэн
байбал, тэрэ яажа юумэ ‰нэрдэхэ байгааб? 18 Гэхэтэй зэргэ Бур>
хан б‰хы эрхэтэн‰‰дые махабад бэе соо µµрынгµµ дураар байр>
луулаа. 19 Хэрбээ булта нэгэ адли эрхэтэн байан байбал, махабад
бэе байхаг‰й байгаал. 20 Харин олон эрхэтэн‰‰д, гэхэдээ нэгэ ма>
хабад бэе байна.
21 Тиимэээ нюдэн: «Ши намда хэрэгг‰йш», – гэжэ гарта хэлэхэ
аргаг‰й юм, али ‰гы аа толгой: «Ши намда хэрэгг‰йш», – гэжэ
х‰лдэ хэлэхэ аргаг‰й юм. 22 Ахир ула гэжэ анагдадаг эрхэтэн‰‰д
бидэндэ б‰ришье хэрэгтэй байдаг. 23 Тиимэ х‰ндэг‰й гэжэ тоолодог
эрхэтэн‰‰дээ бидэ б‰ри ехээр анхардагбди, тиихэдэ эшхэбтэр гэжэ
тоолодог эрхэтэн‰‰дээ тусхайгаар анхардагбди. 24 Бэеымнай зохид
гэжэ анагдадаг эрхэтэн‰‰д тусхай анхарал абадагг‰й. Бурхан бэеые>
мнай зох¸оходоо, нэрэ х‰ндэг‰й эрхэтэн‰‰дтэмнай хамагаа ‰л‰‰
х‰ндэтхэл ‰з‰‰лэн б‰тээгээ юм. 25 Тиимэээл бэе соо ямаршье илга>
рал хубаарал ‰гы, харин олон янзын эрхэтэн‰‰д бултадаа бэе бэеэ
анхаржа байха ¸отой. 26 Тиигээд лэ нэгэ эрхэтэнэй зобоходо, н‰>
гµµ эрхэтэн‰‰дынь бултадаа зободог, нэгэ эрхэтэнэй магтуулхада,
бусад эрхэтэн‰‰дынь бултадаа баярладаг.
27 Таанад булта Христосой бэе гээшэт, харин ганса гансаараа
тэрэнэй эрхэтэн‰‰дынь гээшэт. 28 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм соо Бур>
хан х‰н б‰хэниие байрадань байлгаба: анха т‰р‰‰н, элшэнэрые,
хо¸рдохи уурида Бурханай мэдээсэл элир‰‰лэгшэдые, гурбадахи
уурида ургагшадые, тиигээд гайхамшагта ‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰>
тээдэг зониие, хойнооонь ‰бшэн х‰н‰‰дые аргалан эдэгээдэг, бу>
сад зондо туалдаг, бусадые ударидадаг, элдэб танигдахаг‰й хэлэн
дээрэ дуугардаг абьяастай х‰н‰‰дые табиан юм. 29 Тэдэнэр булта>
даа элшэнэр, али Бурханай мэдээсэл элир‰‰лэгшэд, али ургаг>
шад бэшэ юм. Х‰н б‰хэн гайхамшагта ‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээдэг>
г‰й, 30 тон тиигэжэл х‰н б‰хэн ‰бшэн‰‰дээ аргалха абьяастай
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байдагг‰й, элдэб танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугардагг‰й, тэрэ
хэлээн юумэн‰‰дыень тайлбарилдагг‰й. 31 Тиимэээ таанад б‰>
ришье агууехэ абьяас бэлиг‰‰дтэ х‰ртэхые сэдьхэл з‰рхэндµµ
х‰сэжэ байгты. Харин м‰нµµ би таанадта б‰ри айн харгы зам ха>
руулхаб.
Хайра дуран хамаг юумэнээ шухала юм
1312

Хэрбээ би х‰н‰‰дэй г‰, али Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэй хэлэн
13 дээрэ
хэлэжэ байгаад, харин хайра дураг‰й байгаа аа, би
1

ханхинаан зэд, хонгирон сан гээшэб. 2 Абарал буулгаха абьяас>
тай, б‰хы нюусануудтай болон мэдэсэтэй, хада уулануудые уу>
ряарнь элгэхэ ехэ ‰зэг этигэлтэй аад, хайра дураг‰й юм аа, би
юуншье бэшэб. 3 Зµµри зµµшэеэ бултыень тараажа, ами бэеэ тахил
болгон шатаалгаан аад, хайра дураг‰й юм аа, ямаршье ашаг ол>
зо намда тэрээнээ байхаг‰йл.
4 Хайра дуратай х‰н тэсэбэритэй, энэрхы сэдьхэлтэй юм, атаар>
хадагг‰й, айрхадагг‰й, б‰д‰‰рхэдэгг‰й, дээрэлхэдэгг‰й юм. 5 Хайра
дуратай х‰н бадашадагг‰й, µµртµµ олзо бэдэрдэгг‰й, абааар сухал>
дадагг‰й, муу юумэ анаандаа баряад байдагг‰й. 6 Хайра дуратай
х‰н н‰гэл шэбэлдэ баярладагг‰й, харин ‰нэн з‰бтэ баярладаг. 7 Хай>
ра дуратай х‰н хэзээшье орхидогг‰й, ходо этигэдэг, найдадаг, б‰хы
юумэ тэсэжэ гарадаг.
8 Хайра дуран м‰нхэ юм. Уридшалан хэлэгдээн ‰гэн‰‰д байба>
шье, ‰нгэржэ ошохо, элдэб хэлэн‰‰д байбашье, ‰нэхэ, мэдэсэ
байбашье, ‰гы болохо. 9 Юундэб гэхэдэ, бидэ юумые г‰йсэд мэдэ>
хэг‰йбди, Бурханай мэдээсэлшье г‰йсэд элир‰‰лэгдэдэгг‰й. 10 Ха>
рин б‰рин б‰тэн юумэнэй ерэхэдэ, б‰рин т‰гэс бэшэ юумэн‰‰д
‰нэхэ.
11 ‡хиб‰‰н байхадаа, би ‰хиб‰‰ндэл адли дуугардаг, ‰хиб‰‰ндэл
адли бодомжолдог байгааб, харин ехэ болоходоо би ‰хиб‰‰н шана>
раа орх¸об. 12 М‰нµµ бидэ Бурханиие б‰‰дэг гэрэлэй ‰‰дэртэ адли
харанабди, харин ‰‰лдэнь бидэ тэрээнтэй сэхэ харилсахабди. М‰>
нµµ би юумэ г‰йсэд мэдэнэг‰йб, харин ‰‰лдэ Бурханай намайе
мэдээндэл адляар би юумые б‰рин т‰гэс мэдэдэг болохоб.
13 Тиибэ яабашье, би этигэл ‰зэгтэй, найдалтай, хайра дуратай
байнаб. Эдэ гурбанай тон шухалань хайра дуран юм.
13
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Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхэ абьяас ба танигдахаг‰й
хэлэн‰‰д дээрэ дуугарха абьяас бэлиг‰‰д тухай
14

хайра дураяа ‰‰схэжэ байгты. Оюун сэдьхэлэй абьяас>
14 тай байхые,
илангаяа Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхэ абьяастай
1 Таанад

байхые х‰сэжэ байгты. 2 Танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугаржа бай>
ан х‰н‰‰д бусад х‰н‰‰дтэ бэшэ, харин Бурханда хандан дуугарна,
тиимэээ хэншье тэдэниие ойлгоног‰й, тэдэ Нангин ‰лдын х‰>
сµµр нюуса ‰нэн з‰йлые айладхана гээшэ. 3 Харин Бурханай мэдээ>
сэлые зондо элир‰‰лэн х‰н‰‰д тэдэ зониие ургана, урмашуулна,
анааень заана ха юм. 4 Танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугардаг х‰>
н‰‰д µµэдыгµµ ургана, харин Бурханай мэдээсэл элир‰‰лэн
х‰н‰‰д ‰зэглэгшэдэй б‰хы б‰лгэмые ургана гээшэ.
5 Тиимэээ танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугарайт гэжэ би та
б‰хэндэ х‰сэнэб, гэхэтэй сасуу Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхэ абьяас>
тай байайт гэжэ би б‰ришье ехээр х‰сэнэб. Юундэб гэхэдэ, мэ>
дээсэл элир‰‰лэн х‰н танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугаржа бай>
ан х‰нµµ б‰ри шухала, з‰гµµр ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ ургаал
дамжуулхын тула танигдахаг‰й хэлэн дээрэ хэлээн юумэеэ тайлба>
рилха аргатай х‰ниие би энэ тоодо оруулнаг‰йб. 6 Тиимэээ, аха
д‰‰нэр, м‰нµµ таанадта ошоходоо би танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ
дуугараад, харин Бурханай намда нэээн мэдээсэл г‰, али мэдэлгэ
г‰, али буулгагдаан абарал г‰, али ургаал заабари асарааг‰й аа,
таанадта ямар аша туатай байхабиб?
7 Х‰гжэм гаргадаг жэмб‰‰р ба ятага хо¸рые абаад ‰зэе, тэдэнэй аял>
гануудайнь илгаа эли тодо бэшэ байбалнь, бидэ жэмб‰‰р дээрэ наа>
даые, ятага дээрэ наадаые ойлгохог‰й байгаалди. 8 Дох¸о ‰гэдэг
б‰реэгэй тодо бэшэ абяануудые гаргадаг байбалнь, хэн тулалдаанда
бэлдэхэ байгааб? 9 Тон тиигэжэл танай хэлээн юумэн ойлгосотой
бэшэ байбал, хэн таанадые ойлгохоб? Таанад миин лэ агаар доол>
гохот. 10 Дэлхэй дээрэ элдэб янзын олон хэлэн‰‰д бии, гэхэдэ тэдэнэй
дунда удхаг‰й нэгэшье хэлэн ‰гы юм. 11 Х‰нэй хэлэжэ байан юумэ>
нэй удхыень ойлгохог‰й аа, би тэрэ х‰ндэ хариин х‰н болоноб, тиин
тэрэшье х‰н намда хариин х‰н болоно. 12 Таанад оюун сэдьхэлэй
абьяас бэлигтэй байхые х‰сэжэ байгаа юм хадаа ‰зэглэгшэдэй б‰л>
гэмые бэхиж‰‰лхэ абьяас бэлиг‰‰дтэ элбэгээр х‰ртэхэеэ оролдогты.
13 Тиимэээ танигдахаг‰й хэлэн дээрэ дуугардаг х‰н хэлээн
юумэеэ тайлбарилжа шадаха абьяастай байха тухай зальбаржа байг.
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14 Ушарынь

юуб гэхэдэ, танигдахаг‰й хэлэн дээрэ зальбархадамни
‰нээ ‰лдымни зальбаржа байбашье, ухаан бодолдомни ямар>
шье аша туаг‰й байдаг юм. 15 Тиигэхэдээ би яаха болонобиб? Би
‰нээ ‰лдµµрµµ зальбархаб, гэхэтэй сасуу ухаан бодолоороошье
баа зальбархаб; би ‰нээ ‰лдµµрµµ дуу дуулахаб, гэхэтэй сасуу
ухаан бодолоороошье дуу дуулахаб. 16 Хэрбээ шинии ‰нээ ‰л>
дµµрµµ Бурханда баясхалан х‰ргэжэ байбалшни, хэлээн юумыеш>
ни ойлгохог‰й байан юрын х‰н хайшан гээд шинии баясхаланда
«болтогой» гэжэ хэлэхэ юм. 17 ‡лэмжэ айнаар Бурханда баясхалан
х‰ргээншье сагтаа бусад зондо ямаршье туаг‰й байхалши.
18 Таанадай дундааа хэнээшье ‰л‰‰ ехээр танигдахаг‰й хэлэ>
н‰‰д дээрэ дуугаржа байандаа Бурханда баяр х‰ргэнэб. 19 Тиихэдээ
‰зэглэгшэдэй б‰лгэм соо байхадаа бусад зониие ургахын тула
танигдахаг‰й хэлэн дээрэ олон мянган ‰гэн‰‰дые хэлэнхаар ойл>
гомжотой табан лэ ‰гэ хэлэхэнь дээрэ гэжэ тоолодогби.
20 Аха д‰‰нэр, таанад ‰хиб‰‰дтэл адляар бодомжолхо¸о болигты.
Н‰гэл шэбэлэй талаар зэмэг‰й х‰‰гэд байгты, харин бодомжолхо>
доо нааяа х‰сээн х‰н‰‰д байгты. 21 «Танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ
дуугардаг х‰н‰‰дээр ба хариин х‰н‰‰дээр дамжуулан би арад зон>
доо хэлэхэб, теэд тиихэдэмнишье тэдэ намайе дуулахаг‰йл гэжэ
Дээдын Эзэн хэлэнэ», – гээд Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг.
22 Тиимэээ танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугарха абьяас ‰зэглэг>
шэдэй аша туада бэшэ, харин ‰зэглэдэгг‰й х‰н‰‰дтэ д‰лгэ тэмдэг
болодог, тиин Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхэ абьяас ‰зэглэдэгг‰й
х‰н‰‰дэй аша туада бэшэ, харин ‰зэглэдэг зоной аша туада юм.
23 Хэрбээ ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй б‰гэдµµрµµ суглараад, х‰н
б‰хэнэйнь танигдахаг‰й хэлэн дээрэ дуугаржа эхилхэдэ юрын г‰,
али ‰зэглэдэгг‰й х‰н орожо ерэбэл, таанадые галзуураад байна
гэхэг‰й аал? 24 Хэрбээ х‰н б‰хэнэй Бурханай ‰гэ номножо байхада
юрын г‰, али ‰зэглэдэгг‰й х‰н орожо ерэбэл, дуулаан юумэн‰‰>
дынь тэрэнэй н‰гэлн‰‰дые ш‰‰мжэлэн элир‰‰лхэ, гэмнэхэ. 25 Тэрэ
х‰нэй анал бодолойнь нюусанууд эли боложо, тэрэ ‰гэдэн Бурха>
най урда унажа, «‡нэхµµрµµ Бурхан таанадай дунда байна», – гээд
айладхаха.
26 Тиигээд юун гэжэ хэлэхэбиб, аха д‰‰нэр? Танай суглархада нэ>
гэнтнай бурханай дуунуудтай, н‰гµµдэтнай ургаалтай, ‰шµµ н‰гµµ>
дэтнай Бурханай нээжэ ‰гээн мэдээсэлтэй, заримантнай таниг>
дахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ ‰гтээн мэдээсэлтэй, н‰гµµ заримантнай
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хэлэгдээн юумэнэй тайлбарилгатай байдаг. Эдэ б‰гэдэ булта ‰>
зэглэгшэдэй б‰лгэмэй аша туада юм. 27 Хэрбээ хэн нэгэнэй таниг>
дахаг‰й хэлэн дээрэ дуугаржа эхилбэлнь, хо¸р г‰, али дээдэ за>
хань гурбан х‰н хойно хойнооон ээлжэлээд хэлэхэ ¸отой, тиин
‰шµµ нэгэ х‰н хэлэгдээн юумые тайлбарилжа байха ¸отой. 28 Ха>
рин тайлбарилжа ‰гэхэ х‰нэй ‰гы байбал, танигдахаг‰й хэлэн дээрэ
дуугарагша абяа гаранг‰й, гансал µµртµµ ба Бурханда хандан зо>
соогоо дуугарха ¸отой. 29 Хо¸р г‰, али гурбан х‰н Бурханай мэдээ>
сэл элир‰‰лэг, харин бусад зон хэлээн тухайнь бодомжолжо байг.
30 Хэрбээ суглаан дээрэ ууан х‰нэй Бурханаа мэдээсэл абабал,
дуугаржа байан н‰гµµ х‰ниинь дууг‰й болог. 31 Таанад булта ээлжэ
ээлжээгээр Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхэ, бултанаа ургаха, урма>
шуулха аргатайт. 32 Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхэ абьяас тэрэл х‰>
нэй мэдэлдэ байха ¸отой юм. 33 Ушарынь юуб гэхэдэ, Бурхан эмхи
гуримг‰й бэшэ, харин энхэ тайбанай эхин юм.
‰зэглэгшэдэй б‰хы б‰лгэм‰‰д соо Бурханай х‰н‰‰дэй бэеэ абаад
ябадаг ¸оор 34 эхэнэр х‰н‰‰д суглаан дээрэ дууг‰й байха ¸отой.
Тэдэнэр юумэ дуугарха эрхэг‰й, Моисейн Хуули соо хэлэгдээ>
нэй ¸оор тэдэнэр ‰гµµр байха ¸отой. 35 Хэрбээ тэдэнэр юумэ у>
раха гэбэл, гэртээ н‰хэрµµн уража байг. Эхэнэр х‰нэй ‰зэглэг>
шэдэй суглаан дээрэ дуугархань ехэ эшхэбтэр юм.
36 Али Бурханай ‰гэ таанадай досоо т‰рэбэ г‰? Али тэрэ ‰гэ ган>
сал таанадта х‰рэбэ г‰? 37 Хэрбээ хэн нэгэн µµрыгµµ Бурханай мэ>
дээсэл элир‰‰лэгшэб, али оюун сэдьхэлэй абьяастайб гэжэ тооло>
бол, минии таанадта бэшээн юумэн Дээдын Эзэнэй захяа заабари
м‰н гэжэ мэдэрхэ ¸отой. 38 Хэрбээ тэрэ х‰нэй энээндэ анхаралаа
хандуулааг‰й аань, таанадшье тэрэ х‰ниие б‰ анхарагты.
39 Тиимэээ, аха д‰‰нэрни, Бурханай мэдээсэл элир‰‰лхые арга>
г‰й ехээр х‰сэжэ байгты, танигдахаг‰й хэлэн‰‰д дээрэ дуугархые б‰
хоригты. 40 Б‰хы юумэн ¸о гуримаараал ябаха ¸отой.
Христос ‰хэлые илаба
1514

М‰нµµ, аха д‰‰нэр, минии таанадта номноон, таанадай тог>
15 тоожо
абаан, этигэл ‰зэгэйтнай уури табиан айн Мэдээ>
1

сэл таанадта ануулхамни. 2 Тэрэнэй ашаар таанад абарагдаан
байгаат. Минии таанадта номноон Мэдээсэл хатуугаар баримтал>
жа байандаа таанад абарагдабат, хэрбээ ‰гы юм аа, таанад дэмы
‰зэглээн байгаат.
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3 Нангин

Бэшэг соо уридшалан хэлэгдээнэй ¸оор Христос ма>
най н‰гэл шэбэлэй т‰лµµ ‰хээн байгаа гээн эгээн шухала юумые
би µµрµµ тогтоожо абаад, ‰‰лдэнь таанадта дамжуулан байгааб.
4 Тэндэл уридшалан хэлэгдээнэй ¸оор Христос х‰дµµл‰‰лэгдээд,
гурбадахи ‰дэртµµ амидыруулагдаан байгаа, 5 тиигээд П¸трто, ‰‰л>
дэнь арбан хо¸р шабинартаа бултандань ‰зэгдээн байгаа. 6 Тии>
гээд тэрэ табан зуугаад шахуу ‰зэглэгшэдтэ нэгэ зэргэ ‰зэгдээн
юм. Тэдэ ‰зэглэгшэдэй олониинь м‰нµµшье х‰рэтэр амиды мэн>
дэ, харин зариманиинь наа бараан байна. 7 Тиигээд тэрэ Яковта,
удаань элшэнэртэ бултандань ‰зэгдэбэ.
8 Хамагай ‰‰лдэ тэрэ намдашье ‰зэгдµµ. Би дутуу гараан ‰хи>
б‰‰ндэ адли х‰нби. 9 Элшэнэрэй эгээн «багань» гээшэб, элшэн гэ>
жэ нэрлэгдэхэшье эрхэг‰й байгааб, юундэб гэхэдэ, би ‰зэглэгшэ>
дэй б‰лгэмые хашан м‰рдэдэг байгааб. 10 Гэхэтэй сасуу би Бурханай
‰ршµµл хайраар м‰нµµнэй байдалтай байнаб, тиин тэрэ ‰ршµµл
хайрань дэмы ‰нгэрµµг‰й. Би µµрынгµµ х‰сэ шадалаар бэшэ, харин
досоомни ажаллажа байан Бурханай ‰ршµµл хайраар бусад элшэ>
нэрээ ‰л‰‰ ехэ х‰дэлжэ байгааб. 11 Тиимэээ би байна г‰б, али тэ>
дэнэр г‰, бидэ булта илгааг‰й Мэдээсэлые номнонобди, тиин таа>
над ‰зэглэбэт.
‡хµµд амидырха тухай
12 Христос

‰хµµд амидыруулагдаан байгаа гэжэ номножо байха>
дамнай заримантнай юундэ ‰хээн х‰н‰‰д амидырхаг‰й гэжэ хэлэ>
нэб? 13 Хэрбээ ‰хээн х‰нэй амидырха аргаг‰й аань, Христосшье
амидырхаг‰й байгаал. 14 Хэрбээ Христос ‰хµµд, амидырааг‰й юм аа,
маанадай номноон дэмы, таанадай ‰зэглээн дэмы юм. 15 Харин
‰хээн х‰н‰‰д амидырдагг‰й юм аа, бидэ Бурханай Христосые ами>
дыруулааг‰й байхадань амидыруулаа гэжэ хэлэхэдээ, Бурхан тухай
худалаар гэршэлэн болонобди. 16 Ушарынь юуб гэхэдэ, хэрбээ ‰хэ>
эн х‰н‰‰д амидырдагг‰й юм аа, Христосшье амидыруулагдааг‰й
гээшэ. 17 Хэрбээ Христосой амидыруулагдааг‰й юм аа, танай эти>
гэл ‰зэг дэмы, таанад н‰гэл шэбэлтэйгээ ‰лэнэ гээшэт. 18 Тиихэдээ
Христосто ‰зэглµµд ‰хээн х‰н‰‰д баал хосороо гэжэ ойлгожо
болохо. 19 Хэрбээ бидэ гансал энэ амидаралдаа Христосто найдажа
байбал, бидэ б‰хы дэлхэй дээрэ эгээл аза хубиг‰й зон гээшэбди.
20 З‰гµµр Христосой ‰хµµд амидыруулагдааниинь ‰нэн з‰б юм.
‡хµµд амидыруулагдаха зондо энэнь баталалга юм. 21 Нэгэ х‰нµµр
437

Коринфынхидтэ 1>дэхи 15
дамжан ‰хэл тудаба, тон тиигэжэл нэгэ х‰нµµр дамжан ‰хэлµµ
амидыралга тудаха. 22 Х‰н‰‰д булта Адамтай холбоотой байан дээ>
рэээ яажа ‰хэдэг бэ, тон тиигэжэл булта Христостой холбоотой
байан дээрэээ амидыруулагдаха. 23 Гэхэдээ х‰н б‰хэн µµрынгµµ
ээлжээгээр, хамагай т‰р‰‰н Христос, тиигээд тэрэнэй ерэхэдэ б‰хы
тэрэнэй х‰н‰‰д амидыруулагдаха. 24 Тиигээд б‰хы юумэнэй эсэс
ерэхэ, Христос б‰хы х‰сэн‰‰дые, замбуулинай б‰хы засаг захиргаа>
ниие, засаглагша захирагшадые илаад, хаан т‰рые Эсэгэ Бурханда
барюулха. 25 Христос б‰хы дайсадаа ула дороо оруултараа захирха.
26 ‰‰лшынь дайсан болохо ‰хэл усадхагдаха. 27 «Бурхан б‰хы юумые
ула доронь оруулха», – гээд Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэнэ, з‰гµµр тэ>
рэ «б‰хы юумэнэй» тоодо Христосой ула доро б‰хы юумые оруул>
ан Бурхан µµрµµ ороног‰й гэжэ ойлгосотой бэзэ даа. 28 Христос
б‰хы юумэн‰‰дые захирхадаа, б‰хы юумые мэдэлдэнь оруулан
Бурханай мэдэлдэ µµрµµ орохо, тиигээд Бурхан хамаг юумые б‰рин
захиржа байха.
29 Хэрбээ амидыралгын ‰гы юм аань, ‰хээн х‰н‰‰дэй т‰лµµ
уаар арюудхуулан зон яахань гээшэб? Хэрбээ ‰хээн х‰н‰‰дэй
юрэдµµ амидырдагг‰й юм аань, яахадаа х‰н‰‰д тэдэнэй т‰лµµ уаар
арюудхуулнаб? 30 Бидэшье юундэ аюул оолтой ‰ргэлжэ нюураараа
тулана гээшэбибди? 31 Аха д‰‰нэр, би ‰дэр б‰хэн ‰хэлтэй нюураа>
раа уулзанаб. Манай Дээдын Эзэн Иисус Христостой нэгэдээн
ажамидаралтнай минии омогорхол байан дээрэээнь би энээн
тухай айладханаб. 32 Хэрбээ би юрэ х‰н шанараараа бодоод, «ан
арьяатануудтай» Эфес хотодо тулалдабал, намда ямар аша туа бай>
гааб? Хэрбээ ‰хээн х‰н‰‰дэй амидырдагг‰й юм аа, х‰н‰‰дэй хэ>
лээшээр «‰глµµдэр хосорхо юм аа, м‰нµµ эдие, ууял».
33 Таанад б‰ энд‰‰ржэ ябагты. «Муу ханинар айн сэдьхэлтэй
х‰ниие доройтуулдаг». 34 Ой ухаандаа орогты, н‰гэл хэхэеэ болиг>
ты. Заримантнай Бурханиие мэдэхэг‰й, тиин эшэжэ зобожо бай>
хаартнай энээниие хэлэнэб.
‡мхирэн хосордог ба ‰мхирдэгг‰й м‰нхэ бэе тухай
35 «Яажа

‰хээн х‰н‰‰д амидырдаг бэ? Ямар махабад бэетэй байха
бэ?» – гээд хэн нэгэн асуужа магадг‰й. 36 Ямар тэнэг гээшэбта!
‡рээ тарихадашни тэрэ ‰рээншни хосороог‰й аа, амидыран ур>
гахаг‰йл. 37 Таряа г‰, али ямаршьеб ондоо ‰рээ тарихадаа ши б‰тэн
ургамал бэшэ, з‰гµµр ‰рээ уулгана ха юмши. 38 Харин Бурхан
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µµрынгµµ дураар тэрэ ‰рээндэ бэе хайрлана, тиин ‰рээ б‰хэндэ
µµрынь тусхай бэе хайрлана.
39 Бэен‰‰д ондо ондоо байдаг: х‰н‰‰д нэгэ т‰рэлэй бэетэй, амитад
ондоо т‰рэлэй бэетэй, шубууд баа ондоо бэетэй, загаад ‰шµµ он>
доо бэетэй байдаг.
40 Тиихэдэ огторгойн бэен‰‰д ба газар дэлхэйн бэен‰‰д байдаг.
Газар дэлхэйн бэен‰‰дэй ‰р жабхаланиинь огторгойн бэен‰‰дэй ‰р
жабхаланаа илгаатай юм. 41 Наранай ‰р жабхалан нэгэ, арын
‰р жабхалан ондоо, одо м‰шэдэйшье ‰р жабхалан баа ондоо, тии>
хэдэ одо м‰шэд бэе бэеээ баа ‰р жабхалангаараа илгардаг юм.
42 Тон тиимэл юумэн ‰хээн х‰н‰‰дэй амидырхада болохо: маха>
бад бэе ‰хэл соо таригдаад амидырхадаа, ‰мхирдэгг‰й м‰нхэ бо>
лохо. 43 уулгагдахадаа, тэрэ нэрэ т‰рэг‰й, ахир ула байха, ха>
рин амидырхадаа, алдартай, ‰р х‰сэтэй байха. 44 уулгагдахадаа,
юрэ махабад бэе байгаад, амидырхадаа, оюун сэдьхэлэй бэе байха.
Юрэ махабад бэе байбал, оюун сэдьхэлэй бэешье байха. 45 «Т‰р‰‰>
шын х‰н, Адам, амитан болон б‰тээгдээ, харин ‰‰лшын Адам ами
хайрладаг ‰лдэ юм», – гээд Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 46 Анха
т‰р‰‰н оюун сэдьхэлтэй бэшэ, харин юрэ махабад бэетэй ерэхэ,
тиигээд оюун сэдьхэлтэй болоод ерэхэ. 47 Т‰р‰‰шын Адам газар
х‰рьэнµµ б‰тээгдээн газар дэлхэйн х‰н юм, харин н‰гµµ Адам
тэнгэриээ юм. 48 Газар дэлхэйн х‰н‰‰д газар х‰рьэнµµ б‰тээгдэ>
эн ‰нµµхи х‰ндэ адли, харин тэнгэриин х‰н‰‰д тэнгэриээ ерээн
н‰гµµ х‰ндэ адли. 49 Газар х‰рьэнµµ б‰тээгдээн х‰нэй т‰хэл ша>
нартай ябадагтаал адляар бидэ баа Тэнгэриин х‰нэй т‰хэл шанар>
тай ябахалди.
50 Махабад бэе шуан хо¸роо б‰тээгдээн юумэн Бурханай хаан
т‰рые залгамжалха аргаг‰й, ‰мхиржэ хосордог юумэн ‰мхирдэгг‰й
м‰нхэ юумые залгамжалха аргаг‰й юм гэжэл би таанадта хэлэхэ а>
наатай байнаб.
5152 Зай, би таанадта ‰нэн з‰б нюуса нээнэб: бидэ булта ‰хэхэ>
г‰йбди, гэхэтэй сасуу б‰реэгээ ‰‰лшынхиеэ дуугархада бидэ булта
нюдэнэй сабшаха зуура гэнтэ хубилгагдахабди. Б‰реэгээ дуугархада
‰хээн х‰н‰‰д хэтын хэтэдэ ‰хэхэг‰йгµµр амидыруулагдаха, тиин
бидэшье хубилгагдахабди. 53 Тиигэжэ ‰мхирэн хосордог юумэн ‰м>
хирдэгг‰й м‰нхэ юумэн боложо хубилха ¸отой, ‰хэлэй юумэн ‰хэ>
дэгг‰й юумэн боложо хубилха ¸отой. 54 ‡мхирэн хосордог юумэ>
нэй м‰нхэ боложо хубилхада, ‰хэлэй юумэнэй ‰хэдэгг‰й боложо
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хубилхада, «‡хэл хосорбо, илалта туйлагдаба», – гэжэ Нангин Бэ>
шэг соо хэлэгдээн юумэн бэелхэ.
55
«Ай, ‡хэл, илалташни хаанаб?
Ай, ‡хэл, хадхууршни хаанаб?»
56 ‡хэлэй хадхуурай хорон н‰гэл шэбэл соо юм, н‰гэл шэбэлэй х‰>
сэн Хуули соо юм. 57 Харин манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой
ашаар маанадта илалта хайрлаан Бурханда баяр баясхалан х‰ргэел!
58 Тиимэээ, инаг хайрата аха д‰‰нэрни, Дээдын Эзэнэй т‰лµµ
хээн ямаршье ажалтнай дэмы бэшэ гэжэ мэдэн, Дээдын Эзэнэй
ажалда µµэдыгµµ б‰рин зорюулагты, нугаршаг‰й, бата хатуу байгты.
‰зэглэгшэ аха д‰‰нэртэ ‰з‰‰лхэ туаламжа тухай
1615

байан Иудей можын Бурханай х‰н‰‰дтэ
16 алта м‰нгэдуталдажа
суглуулжа туалха талаар хэлэ‰‰б. Галадай ‰зэг>
1 М‰нµµ

лэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ юу хэхыень захяа энби. Таанадшье тэрэ за>
хяае д‰‰ргэгты. 2 Гарагай нэгэн, воскресени б‰хэндэ х‰н б‰хэнтнай
оролгооон боломжоороо м‰нгэ гаргаад, тэрэнээ суглуулжа байг.
Тиигэбэлтнай, ерэхэдэмни алта м‰нгэ суглуулха хэрэг гарахаг‰й.
3 Би ерэхэдээ, шэлэжэ абаан х‰н‰‰дтэтнай бэшэгээ ‰гµµд, бэлэ>
г‰‰дтэйнь Иерусалим хото ябуулхаб. 4 Хэрбээ тэдэнтэй ябалсахамни
зохид байбал, тэдэнтэй ябуужаб.
‰‰лшын заабаринууд тухай
Би Македон¸ор дайраад, ‰‰лээрнь таанадта ерэхэб. Македо>
ни дайраха ¸отой х‰нби. 6 Нэгэ хэды саг соо таанадтай байхаб,
‰бэлжэжэшье магадг‰йб, ‰‰лээрнь таанад намайе замдамни ‰дэ>
шэхэт. 7 Би таанадтай халта уулзаад лэ хахасаха дураг‰й байнаб.
Хэрбээ Дээдын Эзэнэй ‰ршµµбэл, таанадтайгаа удаан байайб гэжэ
х‰сэнэб.
8 Эндэ Эфестэ би Табидахи ‰дэрэй айндэр болотор байхаб. 9 Эн>
дэ эсэрг‰‰сэгшэдэй олон байгаашье аань, агууехэ шухала хэрэг
бэел‰‰лхэ боломжо гараад байна.
10 Хэрбээ Тимофейн таанадта ошобол, танай дунда айлта зобол>
тог‰й байха тухайнь бодооройт, тэрэ намдал адли Дээдын Эзэнэй
аша туада ажаллажа байна ха юм. 11 Хэншье тэрэниие доогуур б‰
хараг. Тэрэнэй намда бусажа ерэхэ замайнь энхэ тайбан тухай бо>
дон тэрэниие ‰дэшэхэ ¸отойт. Би тэрэниие ‰зэглэгшэ аха д‰‰>
нэртэйгээ ерэхыень х‰леэжэ байнаб.
5
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Коринфынхидтэ 1>дэхи 16
12 М‰нµµ

манай ‰зэглэгшэ н‰хэр Аполлос тухай хэлэ‰‰б. Би тэ>
рэниие таанадта ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэрээр хамта ошохыень ехэл
гуйан байгааб. Теэд тэрэ м‰нµµ таанадта ошохо аргаг‰й байна, гэ>
хэдэ боломжо гарабал, тэрэ таанадта заабол ошохо.
13 эргэг байгты. ‰зэгµµ алданг‰й, зоригтой, хатуу байгты.
14 Ямаршье юумэ хэхэдээ дуратайгаар хэжэ байгты.
15 Таанад Стефан ба тэрэнэй гэр б‰лэ тухай мэдэнэт, тэдэнэр
Ахайяын зоной дундааа анха т‰р‰‰н Дээдын Эзэндэ ‰зэглээн,
Бурханай х‰н‰‰дэй алба хэхэдэ µµэдыгµµ б‰рин зорюулан юм.
Аха д‰‰нэрни, 16 тиимэл х‰н‰‰дэй ба тэдэнтэй ажаллажа, алба хэжэ
байан х‰н‰‰дэй х‰тэлбэри доро ябагты гэжэ таанадые гуйнаб.
17 Стефан, Фортунат, Ахаик гурбанай ерээндэ би аргаг‰й ехээр
баярлажа байнаб, тэдэнтэй байхадаа, таанадай ‰гы байые ойлгон>
г‰й ‰нгэрбэб. 18 Тэдэнэр намайешье, таанадыешье баярлуулаа. Тии>
мэ зониие х‰ндэлжэ байгты.
19 Аси можын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰д таанадта мэндые х‰ргэнэ.
Акила Прискилла хо¸р, тэдэнэй гэртэ суглардаг ‰зэглэгшэдэй б‰л>
гэм таанадта Дээдын Эзэндэ ‰зэглэгшэдэй халуун мэндые х‰ргэ>
нэ. 20 Таанадта эндэхи ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэр булта мэндые х‰ргэнэ.
Бэе бэеэ арюун нангинаар таалажа мэндэшэлээрэйт.
21 Энэ м‰рн‰‰дые µµрынгµµ гараар бэшэнэб: Павел таанадта амар
мэндые х‰ргэнэ. 22 Дээдын Эзэндэ дураг‰й байан х‰нэй толгой
дээрэ хараал бууг. Манай Дээдын Эзэн, ерыш даа!
23 Дээдын Эзэн Иисусай ‰ршµµл хайра таанадтай байай! 24 Ми>
нии хайра дуран Иисус Христос соо та б‰хэнтэй оршохонь бол>
тогой!
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