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Х‰ндэтэ Феофил! Иисусай хэрэг‰‰дээ б‰тээжэ эхилэн
1 сагаа
тэнгэри µµдэ дэгдэхэ саг х‰рэтэрµµ юу хэжэ, юундэ
12

х‰н‰‰дые ургажа байан тухайнь би т‰р‰‰шынгээ ном соо бэ>
шээ энби. Тэнгэри µµдэ дэгдэхынгээ урда тээ Иисус Нангин
‰лдын х‰сµµр шэлэжэ абаан элшэнэртээ захяа ‰гээн юм.
3 Хэрэээндэ хадагдажа зоболон эдлээнэйнгээ удаа д‰шэн хо>
ногой туршада тэрэ µµрынгµµ амиды байые баталан, элшэ>
нэртээ оло дахин ерэдэг бэлэй. Элшэнэрынь тэрэниие харадаг,
тиихэдэ Иисус тэдэндээ Бурханай хаан орон тухай хµµрэдэг
байгаа. 4 Нэгэтэ элшэнэрээрээ хамта байхадаа, Иисус тэдэ>
нэртээ:
– Иерусалимдаа байгты. Минии т‰р‰‰н хэлээнээр таанадта
Эсэгымни ‰гэхэб гэжэ найдуулан юумые х‰леэжэ байгты. 5 Иоанн
уаар арюудхадаг байгаа, харин таанад Нангин ‰лдµµр мэнэ гэ>
ээр арюудхадаг болохот, – гэжэ захяа эн.
Иисусай дэгдээн тухай
6 Элшэнэр

суглараад байхадаа, Иисуста хандан:
– Дээдын Эзэн, ши тиихэдээ Израилиин хаан орониие с‰лµµл>
жэ, захирха эрхыень бусаахашни г‰? – гэбэ.
7 – Таанарта Эсэгын эрхэ мэдэлээр тогтоогдоон саг болзорой
ерэхые мэдэхэ хэрэгг‰й. 8 Гэбэшье Нангин ‰лдын танай дээрэ
буухада, таанад х‰сэтэй боложо, Иерусалимай, б‰хы Иудейн бо>
лон Самариин нютагуудаа эхилээд, газарай заха хизаар х‰рэтэр
минии гэршэн‰‰д болохот, – гэжэ тэрэнь харюусаба.
9 Эдэ ‰гэн‰‰дээ хэлэээр Иисус элшэнэрэйнгээ хаража байтар
тэнгэри µµдэ дэгдэжэ захалба, тииээр ‰‰лэндэ халхалуулба.
10 Тэрэнэй дэгдэхые хаража, тэнгэри µµдэ шэртэжэ байан элшэ>
нэрэй хажууда сагаан хубсаатай хо¸р х‰н гэнтэ бии болобо.
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– Галилейнхид! Юугээ тэнгэри µµдэ шэртэн зогсоо х‰мта?
Тэнгэри µµдэ таанадаа ‰ргэгдэжэ абтаан Иисус танай харааар
байтар тэнгэридэ дэгдээндээл тон адляар бусажа ерэхэ, – гэжэ
тэдэ хо¸р хэлэбэ.
11

Матвийе унгаан тухай
12 Тиигээд

тэдэ элшэнэр хотооо нэгэ модоной газарта оршодог
Элеон хадааа буужа, Иерусалимдаа бусаба. 13 Гэртээ ерэжэ, µµэ>
дынгµµ байрладаг дээдэ дабхарай таалгада тэдэ ошобод. Тэдэ эл>
шэнэрэй нэрэн‰‰дынь П¸тр, Иоанн, Яков, Андрей, Филипп, Фома,
Варфоломей, Матвей, Алфейн х‰б‰‰н Яков, Симон Зелот, Яковай
х‰б‰‰н Иуда болоно. 14 Тэдэнэр Иисусай эхэ Мариятай, тэрэнэй аха
д‰‰нэртэй болон бусад эхэнэрн‰‰дтэй хамта сугларжа, анал сэдь>
хэлээрээ нэгэдэн, ходо зальбардаг байгаа.
15 Хэдэн хоногой удаа зуун хор¸од ‰зэглэгшэдэй суглараад бай>
хада П¸тр µµдµµ бодожо хэлэбэ:
16 – Аха д‰‰нэрни, аа! Иудын хуби заяан тухай Нангин ‰лдын
Давидаар уридшалан хэл‰‰лэн Нангин Бэшэгэй м‰рн‰‰д ‰нэн дээ>
рээ бэелхэ ¸отой байгаа. Иисусые бэдэрэн зондо Иуда байан га>
зарыень заажа ‰гµµ. 17 Иуда бидэнтэй хамта Бурханда алба хэхээр
унгагдаан хадаа бидэнэй нэгэн байан юм.
18 (Тэрэ х‰н µµрынгµµ хара хэрэгээр олоон м‰нгµµрµµ газар ху>
далдажа абаа. Тиигээд тэндээ толгойгоо сохин унажа, ехээр гэмтээ:
г‰зээниинь хахаржа, б‰хы гэдээ доторынь гарашаба. 19 Энээн ту>
хай б‰хы Иерусалимай х‰н зон дуулажа, тэрэ газарые µµрынгµµ
хэлэн дээрэ «Акелдама» гэжэ нэрлээ эн, тэрэнь «Шуата газар»
гээн удхатай ‰гэ байгаа.)
20 Энээн тухай «Бурханай дуунуудай ном» соо:
«Тэрэнэй гэр байра хооорхонь болтогой,
тэндэ хэншье байрлахаг‰йнь болтогой», – гэжэ бэшэгдэнхэй.
‡шµµ ондоо газарта:
«Тэрэнэй орондо ондоо х‰н алба хэхэнь болтогой», – гэжэ
бэшээтэй байдаг.
2122 Тиимэээ Иудые ондоо х‰н элгэхэ ¸отой. Тэрэ х‰н Иоан>
най уаар арюудхахааа эхилээд, Иисусай тэнгэри µµдэ дэгдээн
саг х‰рэтэр ‰ргэлжэ маанадтай хамта Дээдын Эзэн Иисусые дахажа
ябаан х‰н‰‰дэй нэгэн, тэрэнэй амидыралгын гэршэнэрэй нэгэн
байха ¸отой.
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Юст гэжэ ара нэрэтэй Иосиф (тэрэниие баа Баршабба гэжэ
нэрлэдэг эн) ба Матвий хо¸рые унгаха гээн дурадхал оробо.
2425 – Дээдын Эзэн, аа! Ши х‰н‰‰дэй анал бодолые мэдэнэш.
Тиимэээ байха ¸отой газартаа ошохо гэжэ алба хэхэеэ боли>
он Иудын орондо алба хэжэ, элшэн болохыень эдэ хо¸рой хэ>
ниие шэлэжэ абаанаа бидэндэ харуулыш, – гэжэ суглараашад
зальбарба.
26 Жээрэб татахадань, Матвийда тудаа. Тиин Матвий арбан нэгэн
элшэнэрээр хамтаран, арбан хо¸рдохи элшэн болобо.
23

Нангин ‰лдын бууан тухай
2 1

булта нэгэ газарта Табидахи ‰дэрэй айндэртэ суглар>
2 ба.Тэдэнэр
Гэнтэ шанга алхин бууандал мэтэ ехэ шууяан тэнгэриээ
1

2

дуулдаад, элшэнэрэй байан гэрые тэрэ шууяан д‰‰ргэбэ. 3 Элшэ>
нэр галай д‰лэн мэтэ юумэнэй сасаржа байхые хараан байна. Тэдэ
д‰лэн‰‰д хубааралдан, х‰н б‰хэнэйнь дээрэ тогтошобо. 4 Тиин тэдэ>
нэр булта Нангин ‰лдµµр д‰‰рэн, ‰лдын х‰сµµр элдэб хэлэн‰‰д
дээрэ дуугаралдаба.
5 Тэрэ ‰едэ Иерусалим хотодо дэлхэйн элдэб орон нютагуудаа
Бурханда ш‰тэдэг еврейн‰‰д ерээд байгаа. 6 Тэдэ булта шууяа дуу>
лаад, олоороо сугларжа, нютагайнгаа хэлэн дээрэ тэдэнэй дуугар>
хые дуулахадаа сошолдобод.
7 – Энэ дуугаржа байан х‰н‰‰д булта Галилейнхид бэшэ аал? –
гэжэ тэдэ гайхан ханан байжа бэе бэеээ урабад, – 8 Тиихэдээ ма>
най т‰рэл нютагуудай аялга дээрэ дуугаржа байхыень бидэ яагаад
дуулана гээшэбибди? Бидэнэй дунда 9 Парфиин, Мидиин, Эламай,
Месопотамиин, Иудейн, Каппадокиин, Понтын, Асиин, 10 Фригиин,
Памфилиин, Египедэй болон Киреней хотын хажуудахи Ливиин
оршон тойронхи нютагуудаа, Римээ уг гарбалтай 11 еврейн‰‰д бо>
лон бусад арадай дундааа еврейн‰‰дэй шажанда оруулагдаан зон,
крид‰‰д болон арабууд бии. Тиигээд Бурханай агууехэ хэрэг‰‰д ту>
хай нютагаймнай хэлэн‰‰д дээрэ тэдэ х‰н‰‰дэй дуугаржа байхые
дууланабди!
12 Гайхалаа баран:
– Энэ юун болоно гээшэб? – гэжэ ором д‰рэмыень оложо яда>
ан тэдэнэр бэе бэеээ уража байбад.
13 Харин н‰гµµд‰‰лынь тэдэниие наада барин:
– Ай, эдэ огтоо байна! – гэлдэбэ.
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14 Тиигээд

П¸тр н‰гµµ арбан нэгэн элшэнэртэйгээ хамта бодожо,
сугларааша зондо хандан, шангаар айладхаба:
– Иудейн‰‰д, аа! Иерусалимынхид, аа! Хэлэыемни шагнагты
даа. 15 Эдэ х‰н‰‰дые огтуу гэжэ дэмы ананат. М‰нµµ ‰глµµнэй
юэн лэ саг боложо байна. 16 Эндэ боложо байан б‰хы юумэн ту>
хай Иоиль л‰ндэншэн уридшалан иигэжэ хэлээ эн:
17
«Иимэл юумэн ‰‰лшын ‰дэрн‰‰дтэ болохо
гэжэ Бурхан хэлэнэ:
‰лдµµрµµ х‰н б‰хэниие нэбтэр‰‰лхэб,
Х‰б‰‰д, басагадтнай л‰ндэн буулгажа эхилхэ,
Залуушуултнай ‰зэгдэл ‰зэжэ захалха,
‡бгэд х‰гшэдтнай з‰‰дэ з‰‰дэлхэ.
18
¤µрынгµµ зарасанарые, эрэш‰‰лые, эхэнэрн‰‰дые
Тэрэ ‰дэр би ‰лдµµрµµ нэбтэр‰‰лхэб,
Тиин тэдэ л‰ндэн буулгаха.
19
Дээдэхи огторгойдо юрэ бусын ‰зэгдэлн‰‰дые,
Доодохи газар т‰бидэ гайхамшагта тэмдэг‰‰дые:
Шуа, гал д‰лэ, бµµн хара утаа ‰з‰‰лхэб.
20
Дээдын Эзэнэй агууехэ алдарта ‰дэрэй
ерэхын урда тээ
наран балартаха,
ара шуан улаан болохо.
21
Дээдын Эзэнэй нэрэ дурдаан
х‰н б‰хэн абарагдаха».
22 Израилиин зон, намайе шагнагты! Бурхан Назаредэй Иису>
саар агууехэ хэрэг‰‰дые, гайхамшагта ‰зэгдэлн‰‰дые ба тэмдэг‰‰дые
б‰тээлгэн, тэрэниие эльгэээн тухайгаа таанадта гэршэлэн бай>
на. Эдэ б‰хэн танай дунда ушараа. Тиимэээ таанад µµэдµµ энээн
тухай мэдэнэт. 23 Бурханай ‰ни баталан т‰сэбэй ¸оор танай гарта
‰гтээн Иисусые таанад хуули эбдэгшэдэй гараар хэрэээндэ хада>
жа алаат. 24 Гэбэшье Бурхан тэрэниие ‰хэлэй зоболоноо аршалан
амидыруулаа, юундэб гэхэдэ, ‰хэл тэрэниие абартаа барижа шада>
хаг‰й байгаа бшуу. 25 Давид тэрээн тухай иигэжэ хэлэнэ:
«Би Дээдын Эзэниие ‰ргэлжэ урдаа харагша энби:
Минии айжа ‰рдэхэг‰йн тула
Тэрэ баруун таладамни байдаг.
2627 Тиимэээ з‰рхэ сэдьхэлни баяраар халяа,
Хэлэ амамни дорюун болоо,
275

Элшэнэрэй б‰тэээн хэрэг‰‰д 2
Махабад бэемни х‰сэл найдалаар д‰‰рээд байна,
Юундэб гэхэдэ, ши ‰нээ ‰лдыемни
‰хэлэй орондо орхихог‰йш,
¤µрынгµµ шударгы Зарасые
агы н‰хэндэ гутаажа ‰мхир‰‰лхэг‰йш.
28
Ажамидарха зам ши намда харуулааш,
¤µрынгµµ хажууда байлгажа,
Ши баяр баясхаланда намайгаа х‰ртµµхэш».
29 Аха д‰‰нэрни! Таанадта сэхэ хэлэ‰‰б: манай ‰бгэ эсэгэ Давид
наа бараад х‰дµµл‰‰лэнхэй, тэрэнэй х‰дµµл‰‰лэн агы н‰хэн м‰>
нµµ болотор хэбээрээ байдаг. 30 Давидай хаан шэрээдэ ‰ри ада>
ыень уулгахаб гэжэ Бурханай ‰гээн тангаригые Давид л‰ндэн>
шэ байан дээрэээ мэдэжэ байгаа. 31 Тиимэээ Бурханай юу хэхые
мэдэжэ байгаад, Бурханай табисууртын амидырха тухай тэрэ иигэ>
жэ хэлээ:
Бурхан ‰нээ ‰лдыень ‰хэлэй орондо орх¸ог‰й,
Тэрэнэй махабад бэе агы н‰хэндэ гутажа ‰мхирµµг‰й.
32 Бурхан Иисусые амидыруулаа, тиин бидэ булта энэ ушарай
гэршэнэр болонобди. 33 Иисус Эсэгынгээ баруун талада дэгд‰‰лэн,
найдуулан Нангин ‰лдэдэнь х‰ртэбэ, тиигээд тэрэ ‰лдµµрµµ
бидэниие нэбтэр‰‰лээ. М‰нµµ таанад энээниие харанат, дууланат.
3435 Давид µµрµµ тэнгэри µµдэ дэгдээг‰йшье аа, иигэжэ дуулгаа:
«Х‰лэйшни ула доро дайсадыешни оруултарни
Минии баруун талада уу гэжэ
Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хэлээ».
36 Тиимэ ушараа таанадай саазалан Иисусые Бурхан µµрµµ
Дээдын Эзэн болон Бурханай табисуурта болгожо табяа. Израи>
лиин б‰хы зон, энээниие хадуужа абагты.
37 Иимэ юумэ дуулаан х‰н‰‰д з‰рхэеэ доолгон:
– Аха д‰‰нэр аа, бидэ яаха болоо гээшэбибди? – гэжэ П¸троо,
м‰н бусадшье элшэнэрээ ураба.
38 – Н‰гэл хэхэеэ болигты. Н‰гэлыетнай Бурханай х‰лисэхын ту>
ла х‰н б‰хэнтнай Иисус Христосой нэрэ алдараар уаар арюудхуу>
лаг. Тиихэдээ таанад Бурханай ‰ршµµэн Нангин ‰лдэдэ х‰ртэхэт.
39 Таниие, танай х‰‰гэдые болон Дээдын Эзэнэй, манай Бурханай
µµртµµ уряалан, холууршье байан х‰н б‰хэниие, Бурхан найдуул>
ан байгаа, – гэжэ П¸тр тэдээндэ харюусаба.
40 М‰н ондоошье олон ‰гэн‰‰дээр П¸тр тэдэниие эргылэн идхаба:
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– Энэ забхай ябадалтан дээрэ бууха Бурханай хэээлтэээ яажа
бэеэ абархаяа бодогты.
41 П¸трой ‰гэдэ этигээн х‰н‰‰д уан арюудхалгада х‰ртэжэ, гур>
бан мянга тухай х‰нµµр ‰зэглэгшэдэй тоо нэмэгдэбэ. 42 Тэдэ зон
элшэнэрэй ургаал шагнадаг, бэе бэетэйгээ айнаар харилсадаг,
хамта хоол баридаг, зальбардаг бэлэй.
‰зэглэгшэдэй амидарал
43 Элшэнэр

олон гайхамшагта хэрэг‰‰дые болон д‰лгэ тэмдэг‰‰дые
харуулжа байгаа. Тиимэээ х‰н б‰хэн ехэтэ ‰рдэжэ байгаа. 44 ‰>
зэглэгшэд байан юумээрээ хоорондоо хубаалдадаг, бэе бэедээ
айнаар хандадаг эн. 45 Тэдэнэр зµµри зµµшэеэ худалдажа, х‰н б‰>
хэндэ хэрэглэхэ зэргээрнь юумэ хубаажа ‰гэдэг болоо. 46 Тэдэнэр
‰дэр б‰ри анал нэгэдэн Бурхан ‰мэдэ сугларжа, гэр б‰хэндэ хам>
та хоол баридаг, баяр баясхалангаар д‰‰рэн, сэдьхэл анаа тэнюун
эдеэ хоолоо барижа, 47 Бурханаа алдаршуулан, б‰хы арад зондо ай>
шаагдажа байгаа. Тиин Дээдын Эзэн абарагдаан зоной тоо ‰дэр>
µµ ‰дэртэ олошоруулжа байгаа.
Дохолон х‰ниие эдэгээбэ
3 2

Нэгэтэ ‰дын гурбан сагта м‰ргэлэй болохо¸о байхада П¸тр
3 Иоанн
хо¸р Бурхан ‰мэ руу ошожо ябаа. Бурхан ‰мын «‡зэс>
1

2

хэлэнтэ» гэгдэдэг хаалгын хажууда т‰рэхэµµн дохолон х‰ниие ‰дэр
б‰ри асаржа уулгадаг байгаа. Тэрэ х‰н Бурхан ‰мэ руу ерээн
зоноо юумэ гуйраншалдаг эн. 3 ‰мэ руу орохо¸о байан П¸тр
Иоанн хо¸рые харааар тэрэ дохолон х‰н тэдээнээ баа юумэ гуй>
ба. 4 ‡нµµхи хо¸рынь тэрэниие шэртэжэ:
– Наашаа хара! – гэжэ тэрээндэ П¸тр хэлэбэ.
5 ‡нµµхи гуйраншань юумэ ‰гэхэнь гэжэ горидон, тэдээн тээшэ
хараба. 6 Харин П¸тр тэрээндэ:
– Алта м‰нгэн намда ‰гы, гэбэшье намда байгаа юумээ би шамда
‰гэхэб. Бодоод яба гэжэ Назаредэй Иисус Христосой нэрэ алдараар
захирнаб! – гээд хэлэбэ.
7 П¸тр тэрэниие баруун гараань баряад, µµдµµ бодоходонь ту>
алба. Тиихэдэ ‰нµµхи дохолон х‰нэй х‰лдэ х‰сэ шадал орожо, тэрэ
х‰л дээрээ уга харайн бодоод, ябажа эхилбэ. 8 Тиигээд тэрэ дэбхэ>
рэн собхорон байжа, Бурханиие алдаршуулан, Бурхан ‰мэ руу П¸тр
Иоанн хо¸ртой хамта ябаад оробо. 9 Тэрэ х‰нэй х‰лµµрµµ ябажа,
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Бурханиие алдаршуулжа байхые б‰хы зон хараа бэлэй. 10 Бурхан
‰мын «‡зэсхэлэнтэ» хаалгын хажууда уудаг гуйранша энэ м‰н
байна гэжэ танихадаа, тэрээнтэй юунэй ушарые ойлгоходоо, тэдэ
зон ехэ гайхажа байба.
П¸тр Бурхан ‰мэ соо ‰гэ хэлэнэ
Тэрэ х‰нэй П¸тр Иоанн хо¸роо алан анданг‰й ябахада,
ехээр гайхалдаан зон Соломоной бахананууд гэгдэдэг газарта
г‰йлдэжэ ерээд, тэдэнэрые тойрошобо. 12 П¸тр тэдэниие об¸ороод
хэлэбэ:
– Израильшууд! Энээниие хараад яатараа гайхабат? ¤µэдын>
гµµ х‰сэ шадалаар, ‰зэгµµрµµ энэ х‰ниие бидэнэй ябадаг болго>
он мэтэ таанад юундэ бидэниие иитэрээ шэртэнэбта? 13 Абраам,
Исаак, Яковай Бурхан, манай ‰бгэ эсэгэнэрэй Бурхан µµрынгµµ
зараса Иисусые алдаршуулаа. Таанад Иисуста урбаан байнат, тэ>
рэниие Пиладай с‰лµµлэн табиха гэхэдэнь, таанад арсаан байнат.
14 Бурханай х‰нµµ, ‰нэн сэдьхэлтэнээ арсажа, харин алууршые
табиит гэжэ таанад гуйан байгаат. 15 Таанадай Амидарал б‰тээг>
шые алабашье, Бурхан тэрэниие амидыруулаа юм. Бидэ тэдэ ‰йлэ
хэрэг‰‰дэй гэршэнэр гээшэбди. 16 Таанадай айн мэдэхэ, таниха
дохолон х‰ниие Иисусай нэрэ алдарай х‰сэн эдэгээгээ. Иимэ гай>
халтай юумэн Иисусай нэрэ алдарта этигээнээ болобо. Энэ х‰н
Иисуста этигэжэ, таанадай харааар байтар аргалагдаба.
17 Гэбэшье, аха д‰‰нэрни, таанадай, танай захирагшадай ‰йлэдэ>
эн юумые мэдэхэг‰й байан дээрэээл тэрэ буруу ябадал хээт
гэжэ би мэдэнэб. 18 Бурханай табисуурта зоболон эдлэхэ гэжэ Бур>
ханай л‰ндэншэдэй ‰нинэй уридшалан хэлээниинь б‰тэбэ даа.
19 Н‰гэл шэбэлээ Бурханаар х‰лис‰‰лхэ гэбэл, таанад н‰гэл хэхэеэ
болижо, Бурханда хандагты. 20 Тиигээ аа, Дээдын Эзэн таанадта
Нангин ‰лдын х‰сэ шадал олгохо. Дээдын Эзэн таанадта заяаг>
даан Бурханай табисуурта – Иисусые эльгээхэ. 21 Гэгээн л‰ндэн>
шэдµµрµµ ‰ни гэхэдэ дамжуулан найдуулан ¸оороо Бурханай б‰>
хы юумые шэнэл‰‰лтэр Христос тэнгэридэ оршожо байха ¸отой.
22 «Намайе эльгэээндэл адляар Дээдын Эзэн Бурхантнай µµэдын>
тнай дундааа таанадта Л‰ндэншые эльгээхэ. Таанад тэрэнэй хэ>
лээн ‰гэ б‰хэниие дуулаха ¸отойт. 23 Тэрэ Л‰ндэншын ‰гэ дуулаа>
г‰й х‰н арад зоноо тусгаарлагдан ‰нµµгдэхэ», – гэжэ Моисей
хэлээ эн. 24 Самуил, м‰н тэрэнэй удаадахи олон л‰ндэншэд энэ
11
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‰дэрн‰‰д тухай уридшалан айладхаан юм. 25 Таанад л‰ндэншэдэй
‰ри адаад м‰н гээшэт, тиин танай ‰бгэ эсэгэнэрэй Бурхантай ба>
талан хэлсээндэ таанад баа хабаатай болонот. «Шинии ‰ри ада>
аар дамжан б‰хы дэлхэйн арад зон ‰ршµµл хайрада х‰ртэхэ», – гэжэ
Бурхан Абраамда хэлээн байна. 26 Х‰н б‰хэнииетнай муу муухай
хэрэг‰‰дээ зайсуулжа, ‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµхын тула Бурхан за>
расаяа амидыруулаад, тэрэнээ анха т‰р‰‰н таанадта эльгээгээ юм.
П¸тр Иоанн хо¸р З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда
4 3

П¸тр Иоанн хо¸рой иигэжэ х‰н зонтой хµµрэлдэжэ байтар,
4 тэдээндэ
санаартан, Бурхан ‰мын харуулай дарга, ‰шµµ
1

саддукейнэр х‰рэжэ ерэбэд. 2 Тэдэ элшэнэрэй х‰н зониие урга>
жа, Иисусай жэшээ дээрэ ‰хээн х‰н‰‰дэй амидырха тухай айлад>
хажа байхада, ехэ дураа гутаба. 3 Орой болошоод байан хадань,
тэдэ П¸тр Иоанн хо¸рые баряад, ‰глµµ болотор т‰рмэдэ хаагаа.
4 Тиигээшье аань, элшэнэрые шагнаан х‰н‰‰дэй олониинь тэ>
дээндэ этигэжэ, ‰зэглэгшэдэй тоо ниитэдээ табан мянга шахуу
х‰н болобо.
5 Хойто ‰дэрынь иудейн‰‰дэй захирагшад, ахамадууд болон Хуу>
ли заадаг багшанар Иерусалимда сугларба. 6 Тэндэ ахамад са>
наарта Анна, Кайафа, Иоанн, Александр м‰н олон тоото т‰р‰‰
санаартанай т‰рэлхид байлсаба. 7 Тэдэнэр П¸тр Иоанн хо¸рые ур>
даа байлгажа:
– Ямар х‰сэ шадалаар, хэнэй нэрэ алдараар энэ хэрэг ‰йлэдэ>
бэт? – гэжэ ураба.
8 Тиихэдэнь П¸тр Нангин ‰лдµµр д‰‰рээд, тэдээндэ иигэжэ
хэлэбэ:
– Захирагшад, ахамадууд, аа! 9 ‡бшэн х‰ндэ айн юумэ хээнэй>
мнай т‰лµµ, тэрэниие яажа аргалан тухаймнай м‰нµµдэр эндэ
м‰шхэбэ г‰т? 10 Назаредэй Иисус Христосой нэрэ алдараар энэ
х‰н м‰нµµ эл‰‰р мэндэ болоод, урдатнай зогсожо байна гэжэ таа>
над булта, б‰хы Израилиин х‰н зон мэдэжэ байгты. Таанар Иисус
Христосые хэрэээндэ хадаан байгаат, харин Бурхан тэрэниие
амидыруулаа эн. 11 Тэрэ болбол –
«таанадай, барилгашадай голоон шулууниинь аад,
байрын т‰шэг тулгууринь болоо».
12 Ондоо нэгэшье х‰н таниие абархаг‰й, бидэниие абаржа шадаха
ондоо х‰ниие энэ дэлхэйдэ Бурхан ‰гµµг‰й юм.
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дорюун П¸тр Иоанн хо¸рые эрдэм номг‰й юрын х‰>
н‰‰д байна гэжэ ойлгоходоо, З‰блэлэй гэш‰‰д т‰р‰‰н ехээр гайхал>
сажа, ‰‰лээрнь Иисустай ябаан х‰н‰‰д байна гэжэ ажаглан тэм>
дэглэбэд. 14 Тэрэ хо¸рой хажууда аргалан х‰нииень хараад, тэдэнэр
хэлэхэ юумэеэ олобог‰й. 15 З‰блэлэй гэш‰‰д элшэнэрые эндэээ га>
рагты гэжэ захиран, хоорондоо з‰блµµ зарлаба.
16 – Эдэ х‰н‰‰дые бидэ яаха гээшэбибди? Иимэ гайхамшагта
хэрэг эдэнэр б‰тээгµµ гэжэ б‰хы Иерусалимай х‰н зон ойлгоо, тии>
мэээ бидэ б‰тэээн хэрэгыень буруушаажа яашье шадахаг‰йбди.
17 Гэбэшье арад зоной дунда энэ б‰хэн саашадаа тарахаг‰йн тула,
Иисус тухай х‰н‰‰дтэ дахин юумэ б‰ хэлэгты гэжэ тэдээндэ захи>
рая, – гэлдэбэ.
18 Тэдэнэр П¸тр Иоанн хо¸рые дахин дуудажа асараад, Иисусай
нэрэ алдараар юумэ б‰ хэлэгты, ургаал б‰ номногты гэжэ элшэ>
нэртэ захирба. 19 Гэбэшье П¸тр Иоанн хо¸р:
– Таанадай ‰гэ Бурханай ‰гэµµ ‰л‰‰ айнаар дуулажа байгаа аа,
бидэ Бурханай урда з‰б юумэ хэхэ г‰бди? ¤µэдµµ бодоод ‰зэгты
даа. 20 Бидэ хараан дуулаан юумэн тухайгаа хµµрэнг‰й байжа ша>
дахаг‰йбди, – гэжэ харюусаба.
21 Занаан зааанайнгаа удаа з‰блµµ зарлагшад элшэнэрые таби>
ба. Болоон ‰йлэ хэрэгэй т‰лµµ б‰хы зоной Бурханиие алдаршуул>
жа байхадань, элшэнэрые хэээжэ шадахаг‰й байанаа З‰блэлэй
гэш‰‰д ойлгоо. 22 Гайхамшаг аргаар эдэгээн тэрэ х‰н д‰шэ гаран
наатай болоод байгаа бшуу.
‰зэглэгшэдэй зальбаран тухай
23 С‰лµµдэ

гараад, П¸тр Иоанн хо¸р µµэдынхидтµµ ерэжэ, т‰р‰‰
санаартанай болон ахамадуудай хэлэые хµµрэжэ ‰гэбэд. 24 Хэлэ>
ыень дуулахадаа, тэдэ булта шангаар Бурханда хандан зальбарба:
«Дээдэ огторгой, газар дэлхэй, уан далай м‰н досоонь оршодог
хамаг юумые Б‰тээгшэ, Дээдын Эзэмнай, 25 Ши, Нангин ‰лдын
ашаар, зарасаараа, манай ‰бгэ эсэгэ Давидаар дамжуулан хэлээш:
Яагаад бусад арадууд ‰µµрхµµб,
Яагаад х‰н зон дэмы юумэ анаашалааб?
26
Газарай хаашуул, засаглагшад
хоорондоо ‰гэсэлдэн хэлсэжэ,
Дээдын Эзэнэй болон Бурханай табисууртын
урдааа эсэрг‰‰сэн бодобо.
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Ирод ба Понтий Пилат хо¸р Израилиин арад зон>
той болон бусад арадуудтай энэ хотодо ‰гэсэлдэн, шинии табисуур>
та, нангин Зарасын урдааа эбээ нэгэдхэбэ. 28 Шинии эрхэ заса>
гаар, шинии х‰сэлµµр урдань шиидэгдээн юумые тэдэнэр бэел‰‰л>
хэеэ хамтарба. 29 Дээдын Эзэн, эдэнэй заналта дуулаад, ‡гыешни
айлтаг‰йгµµр номнохо арга м‰нµµ зарасанартаа олгыш даа. 30 Ши>
нии нангин зараса Иисусай нэрэ алдараар х‰н‰‰дые аршалан эдэ>
гээжэ, гайхамшаг хэрэг‰‰дые болон тэмдэг‰‰дые ‰з‰‰лхымнай тула
‰р х‰сµµ харуулыш даа». 31 Иигэжэ зальбаранайнь ‰‰лдэ суглар>
ан байрадань газар х‰дэлжэ, тэдэнэр булта Нангин ‰лдµµр д‰‰>
рээд, Бурханай ‡гэ айлтаг‰йгµµр номножо оробо.
‰зэглэгшэд зµµреэрµµ хубаалсана
32 ‰зэглэгшэд

булта нэгэ анал бодолтой байгаа. Тэдэнэй хэ>
нииньшье хубита зµµри зµµшэеэ минии гэдэгг‰й эн, харин байан
б‰хы юумэеэ бэе бэетэйгээ хубаалсажа байдаг эн. 33 Дээдын Эзэн
Иисусай амидыран тухай элшэнэрынь улам эршэтэйгээр гэршэл>
жэ байба, тиин Бурхан тэдэниие ‰ршµµл хайрадаа элбэг дэлбэгээр
х‰ртµµжэ байба. 3435 Тэдэнэй дунда юумээр дуталдаан х‰н‰‰д ‰гы
эн. Гэр байратай, газартай зон зµµри зµµшэеэ худалдажа, ороон
олзо¸о элшэнэртэ асаржа ‰гэдэг эн. Тиин элшэнэр тэрэ м‰нгыень
юумээр дуталдаан х‰н‰‰дтэ хубаажа ‰гэдэг бэлэй. 36 Жэшээлхэдэ,
элшэнэрэй дунда Варнава гээн алдартай («анаа амаруулагша»
гэжэ оршуулагдана), Кипрээ уг гарбалтай Иосиф гэдэг левит х‰н,
37 µµрынгµµ таряалан газарые худалдаад, м‰нгыень элшэнэртэ асар>
жа ‰гµµ эн.
Анания Сапфира хо¸р
5 4

Анания гэжэ нэрэтэй нэгэ х‰н Сапфира амгатаяа хоюулан
5 таряалан
газараа худалдаад, хоорондоо з‰бшэжэ, олзынгоо
1

2

нэгэ хубииень µµртµµ орх¸од, ‰лэыень элшэнэртэ асаржа ‰гэбэ.
3 П¸тр:
– Анания, таряалан газараа худалдаад, олоон олзынгоо хубиие
юундэ нюужа, Нангин ‰лдэдэ худалаар хэлээбши? – гэбэ. –
Иихэдээ яатараа Сатана шинии з‰рхые эзэлээ юм? 4 Худалдахын>
шни урда тээ тэрэ таряалан газар шинии байгаа бэшэ г‰? Тэрэ газа>
раа худалдаанайшье ‰‰лдэ м‰нгэниинь баа шинии мэдэлдэ бай>
гаа бэшэ г‰? Тиигээн хойно яагаад иимэ юумэ хэхэ гээн бодол
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µµрынгµµ сэдьхэлдэ т‰р‰‰лбэш? Ши х‰н‰‰дтэ худал юумэ хэлээ
бэшэ, харин Бурханда худал юумэ хэлээ гээшэш.
5 Эдэ ‰гэн‰‰дые дуулахадаа Анания амяа табин унаба. Болоон
ушар тухай дуулаан х‰н‰‰д бултадаа аргаг‰й ехээр айн ‰рдэбэ.
6 ‰зэглэгшэдэй залуушуул ерэжэ, тэрэ ‰хээн х‰ниие б‰дµµр ор¸о>
гоод, газаашань гаргажа х‰дµµл‰‰лбэ. 7 Юунэйшье болоые мэдээг‰й
тэрэ х‰нэй амганиинь гурбан шахуу сагай ‰нгэрэн хойно орожо
ерээ. 8 Тиин П¸тр тэрээнээ:
– Хэлыш даа, таанад таряалан газараа тэды м‰нгµµр худалдаа
г‰т? – гэжэ ураба.
– Тиимэ, тэды м‰нгµµр, – гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба.
9 – Дээдын Эзэнэй ‰лдые та хо¸р яагаад туршаха гэбэт? Н‰хэ>
рыешни х‰дµµл‰‰лэн х‰н‰‰д ‰‰дэндэ д‰тэлнэ, тэдэ шамайешье
абажа гаргаха, – гэжэ П¸тр тэрэ эхэнэртэ хэлэбэ.
10 Тэрэ эхэнэрынь уданг‰й х‰лдэнь унажа, амяа табиба. Газаааа
ороон залуу ‰зэглэгшэд тэрэнэй наа бараые хараад, гэрээ гар>
гаад, н‰хэрэйнь хажууда х‰дµµл‰‰лбэ. 11 ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэйхин
бултадаа, м‰н энээн тухай дуулаан б‰хы х‰н‰‰д аргаг‰й ехээр айн
‰рдэбэ.
Гайхамшагта ‰зэгдэлн‰‰д ба д‰лгэ тэмдэг‰‰д
12 Элшэнэрэй

гараар х‰н зоной дунда олон гайхамшагта ‰зэгдэл>
н‰‰д болон д‰лгэ тэмдэг‰‰д б‰тээгдэдэг байгаа. ‰зэглэгшэд булта
Соломоной бахананууд гэгдэг хушалтатай газарта аналаа нэгэд‰‰>
лэн суглардаг эн. 13 Бусад зон тэдэнээр нэгэдэхэеэ з‰рхэлдэгг‰й
байбашье, ‰зэглэгшэдые ехэтэ х‰ндэлдэг эн. 14 Б‰ри олон эхэнэр>
н‰‰д, эрэш‰‰л Дээдын Эзэндэ этигэжэ, ‰зэглэгшэдэй тоо олошор>
жол байба ха. 15 ‡нгэржэ ябаан П¸трой ‰‰дэрэйньшье ‰бшэн х‰н
дээрэ тудахынь тула ‰бшэнтэниие дэбисхэртэйнь газаашань гар>
гажа табидаг байгаа. 16 Иерусалимай оршон тойронхи хотонуудаа
х‰н зон олоороо ‰бшэн х‰н‰‰дые, ада ш‰дхэртэ барюулан зониие
х‰тэлжэ асардаг бэлэй. Тиин тэдэнь булта аргалуулан эдэгэшэдэг
байгаа.
Элшэнэрэй зоболон
Тиихэдэнь ахамад санаарта, м‰н тэрээндэ хамаатай саддукей
б‰лэгэй х‰н‰‰д хоро шараяа бусалаад, 18 элшэнэрые барижа, хо>
тын т‰рмэдэ хааба. 19 Гэбэшье Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл ‰ниндµµ
17
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т‰рмын ‰‰дэ нээжэ, элшэнэрые гаргаа бэлэй. Тиихэдээ тэрэ Эль>
гээмэл:
20 – Ябагты, Бурхан ‰мэ соо орожо, шэнэ Амидарал тухай
бултыень х‰н зондо хµµрэжэ ‰гэгты, – гэжэ хэлэбэ.
21 Элшэнэр тэрэнэй ‰гэ дуулажа, эртэ ‰глµµг‰‰р ‰мэ соо ороод,
х‰н зониие урган номнобо.
Ахамад санаарта µµрынгµµ х‰н‰‰дтэй ерээд, З‰блэлэй гэш‰‰дые
болон Израилиин зоной б‰хы ахамадуудые суглуулаад, элшэнэрые
т‰рмэµµ абаад ерэхыень х‰н‰‰дые эльгээбэ ха. 22 Теэд албатан т‰р>
мэдэ ороод, хэнииешье олобог‰й. Бусажа ерээд, тэдэ:
23 – Бидэнэй ошоходо т‰рмын ‰‰дэн б‰хµµр шэбхэгдээтэй, хаал>
гын хажууда харуул табигданхай байгаа. Гэбэшье хаалга нээжэ оро>
ходомнай досоонь хэншье ‰гы байгаа, – гэжэ мэд‰‰лбэ.
24 Эдэ ‰гэн‰‰дые дуулаан Бурхан ‰мын харуулай дарга болон
т‰р‰‰ санаартад юун болоые ойлгожо ядан, гайхалдан гэлылдэбэд.
25 Тэрэ ‰едэ хэншьеб орожо:
– Шагныт ээ, таанадай т‰рмэдэ хааан х‰н‰‰д м‰нµµ Бурхан ‰>
мэ дотор х‰н зониие урган номножо байна, – гэбэ.
26 Тиихэдэнь Бурхан ‰мын харуулай дарга албатанаараа суг ошо>
жо, арад зондо шулуудуулхааа айжа байгаад, х‰сэ шадал хэрэглэн>
г‰йгµµр элшэнэрые абажа ерэбэ.
27 Тэдэ элшэнэрые З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда асаржа байлгаба.
Ахамад санаарта тэдэнээ:
28 – Иисусай нэрэ алдараар урган номнохыетнай бидэ хор¸о
бэшэ эн г‰бди? Харин таанад µµэдынгµµ ургаалые б‰хы Иеруса>
лимаар номноод, ‰шµµ Иисусай адхаран шуые манаа нэхэхэ а>
наатай байна г‰т? – гэжэ ураба.
29 – Бидэ анха т‰р‰‰н х‰н‰‰дэй бэшэ, харин Бурханай ‰гэ дуулаха
¸отойбди! 30 Таанадай модон хэрэээндэ хадажа саазалан Иису>
сые манай ‰бгэ эсэгэнэрэй Бурхан амидыруулаа юм. 31 Израилиин
х‰н зоной н‰гэл хэхэеэ болижо, н‰гэлµµ х‰лис‰‰лхын тула Бурхан
тэрэниие µµрынгµµ баруун талада Ударидагша болон Абарагша
болгон уулгаа. 32 Бидэнэр µµэдµµшье, Нангин ‰лдэшье эдэ б‰>
хэнэй гэршэнэрбди. Бурхан ‰гыень дууладаг х‰н б‰хэндэ Нангин
‰лдые ‰гэдэг юм, – гэжэ П¸тр болон бусад элшэнэр харюусаба.
33 З‰блэлэй гэш‰‰д хэлэыень дуулахадаа хиирэн гааража, эл>
шэнэрые алаха гэбэ. 34 Тиихэдэ х‰н зоной дунда ехэ х‰ндэтэй Хуу>
ли заадаг багша, Гамалиил гэжэ нэрэтэй фарисей х‰н, З‰блэлэй
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гэш‰‰дэй урда зогсобо. Тэрэ элшэнэрые ойро зуура гаргахыень за>
хирба, 35 тиигээд З‰блэлэй гэш‰‰дтэ хандаба:
– Израильшууд! Эдэ х‰н‰‰дтэй юу хэхэ байанаа т‰р‰‰н айн бо>
дожо ‰зэгты. 36 аяар Февда гэжэ нэрэтэй нэгэ х‰н тодороод, µµры>
гµµ агууехэ х‰нби гэжэ нэрлэхэдэнь, тэрэниие д‰рбэн зуугаад х‰н
дахаа бэлэй. Гэбэшье тэрэнэй алуулхада, дахалдагшадынь булта
зугадан таража, юуншье ‰лµµг‰й эн. 37 ‰‰лдэнь, х‰н зоной тоо
б‰ридхэжэ байха ‰едэ, Галилейн Иуда бии боложо, µµрынгµµ
хойнооо нилээд олон х‰ниие дахуулаа бэлэй. Тэрэнэй алуулха>
да, дахалдагшадынь булта таража хосороо эн. 38 Тиимэээ м‰нµµ
би эдэ уладые орхигты гэжэ хэлэхэ байнаб! Эдэниие табигты! Хэр>
бээ тэдэнэй зорилго, ‰йлэ хэрэгынь х‰нµµ эхитэй юм болбол,
тэрэнь хосорон алаха. 39 Хэрбээ энэ зорилго, ‰йлэ хэрэгынь Бур>
ханаа байбал, таанад эдэ х‰н‰‰дые зогсоожо шадахаг‰йт, харин
Бурханай урдааа эсэрг‰‰сэн тэмсэгшэд болохот! З‰блэлэй гэш‰‰д
тэрэнэй ‰гые дуулаба. 40 Тиигээд элшэнэрые дуудажа оруулаад,
ташуурдаад, Иисусай нэрэ алдараар номнохыень хор¸од табиба.
41 Иисусай нэрэ алдарай т‰лµµ иигэжэ доромжолуулан зобохонь
зохистой гэжэ тоолоон элшэнэр баяртайгаар З‰блэлэй суглаан>
аа гаража ошобод. 42 ‡дэр б‰хэн Бурхан ‰мэдэ г‰, али айлуу>
даар ябажа тэдэнэр Иисус Христос тухай айн Мэдээсэлые ном>
нодог байгаа.
Долоон туалагшад
6 5

Шабинарай тоо олошорон нэмэгдэхэ тэрэ ‰дэрн‰‰дтэ грек хэ>
6 лэтэй
еврейн‰‰д нютагайнгаа еврейн‰‰дтэ гэмэрэлдэбэ, юун>
1

дэб гэхэдэ, ‰дэр б‰хэн хубаагдадаг эдеэ хоол тэдэнэй бэлбээн эхэ>
нэрн‰‰дтэ х‰ртэдэгг‰й байгаа. 2 Тиихэдэ арбан хо¸р элшэнэр б‰хы
шабинараа суглуулжа хэлэбэ:
– Бурханай ‰гэ номнохо¸о мартажа, эдеэ хоолой, алта м‰нгэнэй
асуудалнуудые шиидхэжэ байбалнай зохихог‰й юм. 3 Аха д‰‰нэр,
Нангин ‰лдµµр д‰‰рээн, сэсэн ухаатай долоон эрэш‰‰лые
µµэдынгµµ дундааа шэлэжэ абагты. Тиихэдэтнай бидэ энэ хэрэ>
гые тэдэндэ даалгахабди, 4 харин µµэдµµ Бурханай ‰гэ номножо,
зальбаран амидаржа байхабди.
5 Энэ дурадхалые б‰хы ‰зэглэгшэд дэмжэжэ, этигэлтэй, Нан>
гин ‰лдµµр д‰‰рээн Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Ти>
мон, Пармениие, ондоо яатануудай дундааа ‰зэглээн Антиохой
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Николайе шэлэжэ абабад. 6 Тиигээд тэдэниие элшэнэрэй урда байл>
гахадань, элшэнэр зальбаржа, тэдэниие гараараа адислаба.
7 Бурханай ‰гэ хаа хаанаг‰й дэлгэрэн таража, Иерусалимда шаби>
нарай тоо ехэ олошоржо байгаа. Тиихэдэ санаартанай дундааашье
олон х‰н этигэжэ байгаа бэлэй.
Стефаниие бариба
Бурханай ‰ршµµл, х‰сэ шадалда х‰ртээн Стефан арад зоной
дунда гайхамшагта ‰зэгдэлн‰‰дые, д‰лгэ тэмдэг‰‰дые б‰тээжэ бай>
гаа. 9 «С‰лµµлэгшэд» гэгдэдэг м‰ргэлэй гэрэй Киреней, Алексан>
дрийаа уг гарбалтай х‰н‰‰д, баа Килики, Асиаа уг гарбалтай
х‰н‰‰д Стефантай арсалдажа оробод. 10 Гэбэшье Нангин ‰лдын
болон сэсэн ухаанай х‰сµµр Стефанай хэлэжэ байан юумые бу>
руушааха тэдэ аргаг‰й байгаа. 11 «Моисейе, Бурханиие доромжол>
он ‰гэн‰‰дые Стефанай хэлэжэ байхые дуулаа эмди», – гэжэ хэ>
лэхыень хэдэн х‰н‰‰дые тэдэ доохонуур тухирба. 12 Тиигэжэ тэдэ
ахамадууд, Хуули заадаг багшанар олон х‰н‰‰дые тэрээндэ эсэрг‰‰
анаатай болгобо. ‰‰лдэ тэдэ Стефанда добтолжо, тэрэниие ба>
ряад, З‰блэлэй гэш‰‰дтэ асарба. 13 Тиигээд худал хуурмаг гэршэнэ>
рые гаргажа:
– Энэ х‰н манай гэгээн ‰мэ, Хуулиие ‰ргэлжэ муудхажа байдаг.
14 Назаредэй Иисус манай ‰мэ андаргажа, Моисейн бидэндэ
дамжуулжа ‰гээн б‰хы ¸о гурим хубилгаха гэжэ байхыень бидэ
µµэдµµ дуулаа эмди, – гэжэ хэл‰‰лбэ.
15 З‰блэлэй гэш‰‰дэй анхаралтайгаар Стефаниие шэртэхэдэнь,
тэрэнэй шарай Бурханай Эльгээмэлэй шарайдал адляар ‰зэгдэбэ.
8

Стефанай З‰блэлэй гэш‰‰дтэ хэлээн ‰гэ
7 6

– Энэ ‰нэхµµрµµ тиимэ г‰? – гэжэ ахамад санаарта Стефанаа
7 ураба.
1

– Аха д‰‰нэрни, ‰бгэ эсэгэнэрни, намайе шагнагты! Манай
‰бгэн эсэгэ Абраамай Харан хото н‰‰хын урда тээ, Месопотами>
да байхадань, алдарта Бурхан тэрээндэ ерэжэ, 3 «Энэ орон нютагаа,
т‰рэлхидµµ орхижо, минии зааан газар нютаг ошо» гэжэ хэлээ
эн. 4 Тиихэдэнь тэрэ Халдейн орон нютагаа гаража, Харанда ню>
тагжаа. Эсэгынь наа бараан хойно Бурхан тэрэниие таанадай м‰>
нµµ ажауудаг газар дайда руу н‰‰лгээн байна. 5 Гэбэшье тэрэ га>
зар нютаг, тэрэ газар нютагай алхамшье газар эзэмдэжэ байхаарнь
2
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Бурхан Абраамда ‰гµµг‰й юм. Гэхэтэй сасуу тэрэ газар ‰гэхэб,
удаань тэрэнэй, ‰ри адаадайнь мэдэлдэ тэрэ газар орохо гэжэ
Бурхан найдуулан байгаа. Абраамай ‰хиб‰‰дг‰й байха ‰едэ Бур>
хан тэрэниие тиигэжэ найдуулан байна. 6 «Шинии ‰ри адаад
хариин газарта н‰‰хэ, тэдэниие барлагууд болгоод, д‰рбэн зуугаад
жэлэй туршада дарлажа байха. 7 Гэбэшье тэдэниие дарлажа бай>
ан яатаниие би хэээхэб», – гэжэ Бурхан хэлээ юм. «‰‰лдэ тэрэ
газараа гараад, энэ газарта ерээд, намда м‰ргэжэ байха», – гэжэ
Бурхан баа хэлээ юм. 8 Абраамтай хэлсээнэй баталан, Бурхан
бэлгээ отолуулха заншал тогтообо. Абраам Исаак х‰б‰‰тэй бо>
лоходоо, наймадахи ‰дэртэнь тэрэнэйнгээ бэлгэ отолуулаа, Исаак
Яковай бэлгэ отолуулаа, тиин Яков манай арбан хо¸р ‰бгэ эсэгэнэ>
рые отолуулан байна.
9 ‡бгэ эсэгэнэрнай Иосифто атаархажа, тэрэниие барлаг болгон
Египедтэ худалдаан байгаа. Гэбэшье Бурхан тэрэниие орх¸ог‰й,
10 ямаршье гай аюулаа абардаг байгаа. Тиигээд тэрээндэ сэсэн ухаа
‰ршµµжэ, Египедэй хаанда айшаалгаа. Тиимэээ хаан Иосифые
Египедэй болон б‰хы хаанай ордоной эрхилэгшээр табяа эн. 11 Тэрэ
‰едэ Египет, Ханаан оронуудта ехэ гай зоболон асаран ‰лэн хоо>
он байдал тох¸олдобо. Манай ‰бгэ эсэгэнэртэшье эдихэ юумэ ол>
дохо¸о бол¸од байгаа. 12 Египедтэ талха таряа байна гэжэ дуулаха>
даа, Яков манай ‰бгэ эсэгэнэрые тиишэнь т‰р‰‰шынхиеэ эльгээгээ
эн. 13 Хо¸рдохи¸о ерэхэдэнь, Иосиф аха д‰‰нэртээ µµр тухайгаа
сэхыень хэлээ, фараоншье тэрэнэй гэр б‰лэ тухай мэдээ. 14 Тиигээд
Иосиф Яков эсэгэеэ, далан табан х‰нµµ б‰ридээн гэр б‰лэеэ ури>
ан захяа эльгээбэ. 15 Урилга абаан Яков Египет руу н‰‰гээ эн.
Тэндэ тэрэ µµрµµшье, манай ‰бгэ эсэгэнэршье наа бараан байна.
16 Тэдэнэй шарилые Абраамай м‰нгµµр Емморой х‰б‰‰дээ Си>
хемдэ худалдажа абаан агы н‰хэн соо х‰дµµл‰‰лээ бэлэй.
17 Бурханай Абраамда найдуулан ‰гын х‰сэлдэхэ сагай ойртожо
байхада, манай яатан Египедтэ тэнжэжэ, х‰н зонойнь тоо оло>
шоржо байгаа. 18 Тиимэ байдал Иосифые мэдэхэг‰й ондоо хаанай
Египедэй хаан шэрээдэ уутар ‰ргэлжэлжэ байгаа. 19 Тэрэ хаан ма>
най арад зониие мэхэлдэг, шэр‰‰нээр дарладаг, ‰бгэ эсэгэнэрыемнай
нарай ‰хиб‰‰дээ гэрээн гаргажа хаяхыень бааладаг эн, тиин хаяг>
даан ‰хиб‰‰д ‰хэжэ хосордог эн.
20 Тэрэ ‰едэ сэбэр го¸ Моисей х‰б‰‰н т‰рµµ эн. Гурбан ара х‰>
рэтэрнь тэрэниие эсэгынь гэртэ тэнж‰‰лээ. 21 Моисейе гэрээн
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гаргажа орхиходонь, тэрэниие фараоной басаган ‰ргэжэ абаад,
µµрынгµµ х‰б‰‰ндэл х‰м‰‰ж‰‰лээ. 22 Моисей Египедэй эрдэм ухаа>
ниие б‰гэдыень шудалжа, уран айханаар ‰гэ хэлэдэг, шадамар
бэрхэ ажалша х‰н болоо эн.
23 Моисей д‰шэ х‰рµµд байхадаа, аха д‰‰нэрээ, Израилиин х‰б‰‰>
дые харахаяа анаба. 24 Нэгэтэ египет х‰нэй еврей х‰ниие доромжо>
лон сохижо байхые хараад, тэрэ оролсожо, египет х‰ниие хэээн ала>
ба. 25 Бурхан тэрэнэй гараар еврейн‰‰дтэ абарал ‰гэнэ гэжэ аха д‰‰>
нэрынь ойлгохо бэзэ гээд Моисей найдаан байгаа. З‰гµµр тэдэнь
ойлгобог‰й. 26 Хойто ‰дэрынь хо¸р еврейн‰‰дэй µµэд хоорондоо хэ>
рэлдэжэ байхые тэрэ хараад, тэдэниие эбтэй болгохо анаатайгаар:
«‡гы, шагныт, таанад аха д‰‰нэр ха юмта! Юундэ бэе бэедээ муу>
гаар хандана гээшэбта?», – гэбэ. 27 Гэбэшье нэгэ шуанайнгаа х‰>
ниие сохижо байан н‰гµµдэн хэр‰‰лхэн, Моисейе т‰лхеэд: «Хэн
шамайе манай дээрэ но¸н болгоо юм, зарга шиидхэгшээр табяа юм?
28 ‡сэгэлдэр египет х‰ниие алаандаал адли намайе алахаяа анаа
г‰ш?» – гэжэ хэлэбэ. 29 Моисей хэлэыень дуулахадаа орон нютаг>
аа зугадажа, Мидидэ нютагжаба. Тэндээ хо¸р х‰б‰‰тэй болоо эн.
30 Д‰шэн жэлэй ‰нгэрэн хойно Синай хадын хаяада оршодог гу>
бида шатажа байан ‰‰ргэнын гал соо Бурханай Эльгээмэл Моисей>
дэ ерэбэ. 31 Иимэ юумэ хараад, Моисей ехээр гайхан, лаб харахаяа
тэрээндэ д‰тэлхэдэнь, Дээдын Эзэнэй абяан дуулдаба: 32 «Би ши>
нии ‰бгэ эсэгэнэрэй, Абраамай, Исаагай, Яковай Бурханби». Мои>
сей айн шэшэржэ, тэрээн тээшэ харахаяашье з‰рхэлбэг‰й. 33 Дээ>
дын Эзэн тэрээндэ: «Шинии зогсожо байан газар арюун нангин
газар гээшэ. Тиимэээ ши гуталаа тайла. 34 Арад зонойнгоо Еги>
педтэ ехээр тулижа зобожо байхые би харааб, тэдэнэй гэнэн ¸оло>
хые дуулааб, тиимэээ тэдэниие аршалан с‰лµµлхын тула газар
дэлхэйдэ буужа ерээб. М‰нµµ ши яба, би шамайе Египет эльгээ>
нэб», – гэжэ хэлэбэ.
35 «Хэн шамайе манай дээрэ но¸н болгоо юм, зарга шиидхэгшээр
табяа юм?» гэжэ еврейн‰‰дтэ буруушаалгаан эгээл тэрэ Моисейе
Бурхан ударидагшаар болон абарагшаар томилон эльгээгээ юм. Ша>
тажа байан ‰‰ргэнын галда бии болоон Бурханай Эльгээмэлэй
гараар Бурхан тиимэ юумэ хээ. 36 Египедэй газар нютагаар, Улаан
далайн шадар, м‰н с‰л губяар д‰шэн жэлэй туршада ябахадаа, тэрэ
гайхамшагта хэрэг‰‰дые б‰тээн, юрэ бусын д‰лгэ тэмдэг‰‰дые ха>
руулан, х‰н зониие Египедээ гаргаа бэлэй.
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37 Эгээл

тэрэ Моисей израильшуудта: «Бурхан намайе эльгэээн>
дээл адляар таанадай аха д‰‰нэрэй дундааа таанадта Л‰ндэншые
шэлэн эльгээхэ», – гэжэ хэлээ бэлэй. 38 Эгээл тэрэ Моисей израи>
лиин арад зонтой с‰л губида хамта байжа, µµртэйнь болон манай
‰бгэ эсэгэнэртэй Синай хада дээрэ хµµрэлдээн Бурханай Эльгээ>
мэлтэй уулзажа, амиды ‰гэн‰‰дые х‰леэн абаад, бидэндэ дамжуулан
‰гµµ бэлэй.
39 Гэбэшье манай ‰бгэ эсэгэнэр тэрэнэй ‰гэ дуулаха дураг‰й бай>
гаа. Тэдэнэр Моисейе буруушаажа, Египет руугаа бусахые х‰сэжэ
байгаа. 40 «Бидэниие дахуулжа ябаха бурхадые б‰тээжэ ‰гыш даа.
Бидэниие Египедээ гаргаан Моисейтэй юунэй тох¸олдоые бидэ
мэдэнэг‰йбди», – гэжэ тэдэнэр Аарондо хэлэбэд. 41 Тиигээд тэдэ>
нэр бухын д‰рсэтэй онгон хээд, тэрээндээ ‰ргэл ‰ргэжэ, гараараа
б‰тэээн юумэеэ х‰ндэлэн, найр зугаа найрлаба. 42 Тиихэдэнь Бур>
хан тэдэниие буруу хаража, л‰ндэншэдэй номууд соо бэшэгдээн
¸оор огторгойн одо м‰шэдтэ м‰ргэхэдэнь аалта хээг‰й:
«Израилиин арад зон!
Д‰шэн жэлэй туршада с‰л губида байхадаа,
Таанад амитадые гаргаад,
намда ‰ргэл тахижа байгаа г‰т?
43
Молохой Майханиие болон РефанJодон бурханиие
Бэедээ абажа ябаа бэшэ г‰т?
Тэдэтнай таанадай м‰ргэжэ байан онгонууд бэшэ г‰?
Тиимэээ би таанадые Вавилоноо сааша с‰лэн ябуулхаб».
44 С‰л губида ябаан манай ‰бгэ эсэгэнэр Гэршэлгын майхантай
байгаа. Тэрэ майханиие Бурханай хэ гэхэдэ, Моисей харуулан мая>
гаарнь хээн байна. 45 Навинай Иисусай х‰тэлбэри доро манай ‰бгэ
эсэгэнэр энэ майханиие Бурханай намнажа гаргаан ондоо ‰ндээ
яатанай газар дайдада асараа бэлэй. Энэ майхан Давид хаанай ‰дэр>
н‰‰д х‰рэтэр тэрэл газартаа байгаа. 46 Бурхан Давидта дуратай эн.
Давид Яковай Бурханда м‰ргэлэй гэр бариха з‰бшµµл Бурханаа
ураба. 47 Гэбэшье тэрэ Бурханай гэр Соломон баряа юм.
48 Теэд х‰н‰‰дэй бариан гэртэ Дээдын Бурхан ажауудагг‰й. Л‰н>
дэншэ энээн тухай иигэжэ хэлэнэ:
49
«Огторгой тэнгэри – минии хаан шэрээ,
Газар дайда – х‰лэймни гэшхэхэ
т‰шэг тулгуури м‰н,
Ямар гэр таанад намда барихабта,
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Минии амарха газар хаана байнаб гэжэ Дээдын Эзэн ураба.
Эдэ б‰гэдые би µµрµµ б‰тээгээ бэшэ г‰б?»
51 Бурханай ургаал дуулаха дураг‰й, мэдэлдэнь байдагг‰й з‰>
рюу зон! Таанад µµэдынгµµ ‰бгэ эсэгэнэртэл адли Нангин ‰л>
дэдэ ходо эсэрг‰‰сэнэт. 52 Танай ‰бгэ эсэгэнэртнай л‰ндэншэдэй
хэниие хашан м‰рдµµг‰йб? ‡нэн сэдьхэлтэнэй ерэхэ тухай урда
айладхаан х‰н‰‰дые тэдэ алаа, харин таанад м‰нµµ тэрэ ‡нэн
сэдьхэлтэндэ урбажа, тэрэниие алабат. 53 Бурханай Эльгээмэлн‰‰>
дээр дамжуулан таанадта ‰гтээн Хуули абаан аад, тэрэнииень
сахибаг‰йт.

50

Стефаниие шулуудана
54 Эдэ

б‰хэниие дуулахадаа З‰блэлэй гэш‰‰д хоро шараяа бусал>
жа, ш‰дµµ хабиралдан байбад. 55 Харин Нангин ‰лдµµр д‰‰рээн
Стефан огторгой µµдэ шэртэхэдээ, Бурханай алдар, Бурханай ба>
руун талада Иисусай байхыень хараба.
56 – Харагты! Огторгой нээгдэбэ. Бурханай баруун талада Х‰н т‰>
рэлхитэнэй Х‰б‰‰нэй зогсожо байхые би м‰нµµ харанаб! – гэжэ
Стефан хэлэбэ.
57 Оог хашхараа табин, шэхэеэ б‰т‰‰лжэ, тэдэ булта Стефанда
добтолбо, 58 тэрэниие хотооо гаргаад, шулуудаба. Гэршэнэр µµэ>
дынгµµ субые тайлаад, Саул гэжэ нэрэтэй х‰б‰‰нэй х‰лдэнь орхи>
бо. 59 Стефаниие шулуугаар шэдэжэ байхадань:
– Дээдын Эзэн Иисус, ‰лдыемни абыш даа! – гэжэ тэрэ
гуйба.
60 Тэрэ ‰бдэг дээрээ эхэрэн уугаад:
– Дээдын Эзэн, эдэнэй энэ н‰гэлыень х‰лисыш даа, – гэжэ
шангаар хашхарба. Иигэжэ хэлээд, Стефан наа бараа.
8 7

8

1 Стефаниие

алаан хэрэг Саулда ехэ айшаагдаба.

Саул ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые хашан м‰рдэнэ
Энэ ‰дэрµµ хойшо Иерусалимда ‰зэглэгшэдые ехэтэ хашан
м‰рдэжэ захалба. Тиимэээ элшэнэр лэ хотодо ‰лµµд, бусад ‰зэг>
лэгшэд булта Иудейн ба Самариин нютагуудаар тараба. 2 Бурханда
‰зэглэдэг зарим зон Стефаниие х‰дµµл‰‰лхэдээ шаналан уйлажа
байба.
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3 Харин

Саул ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые андаргажа, гэрээ гэртэ
с‰мэрэн орожо, эрэш‰‰л, эхэнэрн‰‰дые шэрэн гаргажа, т‰рмэ шо>
рондо хаадаг байгаа.
Филипп Самариин нютагта номноно
4 Тэрьедээн

х‰н‰‰д б‰хы ороноор таража, айн Мэдээсэл номно>
жо байба. 5 Филипп Самариин нэгэ хото ороод, тэндэ Бурханай та>
бисуурта тухай номнобо. 6 Сугларан олон зон Филиппэй хэлээн
‰гэн‰‰дые анхаралтайгаар шагнажа, б‰тэээн гайхамшагта ‰йлэ хэ>
рэг‰‰дыень хаража байба. 7 Олон ада ш‰дхэрн‰‰дынь оог хашхараа
табин гаража, олон саа ‰бшэнтэн болон дохолон х‰н‰‰д эдэгээн
байна. 8 Тиимэээ тэрэ хотодо ехэ баяр тудаа.
9 Тэрэ хотодо эльбэ шэдиеэ харуулжа, б‰хы самариин х‰н зониие
гайхуулдаг Симон гэжэ нэрэтэй х‰н ажауугаа. Тэрэ µµрыгµµ агуу>
ехэб гэдэг, 10 тиин зон ехэ багаг‰й тэрэниие анхаран, «энэмнай
Агууехэ гэгдэдэг Бурханай х‰сэн», – гэжэ хµµрэлдэгшэ эн. 11 Си>
мон олон жэлэй туршада эльбэ шэдеэрээ зониие тон ехээр гай>
хуулжа байан тула тэрэниие х‰н‰‰д анхаралтайгаар шагнадаг
эн. 12 Гэбэшье тэдэ х‰н‰‰д Бурханай хаан орон болон Иисус Хрис>
тосой нэрэ алдар тухай айладхаан Филипптэ этигээд, эхэнэр>
н‰‰дтэйгээ, эрэш‰‰лтэйгээ булта уаар арюудхуулан байна. 13 Си>
моншье µµрµµ этигээд, уаар арюудхуулан байгаа. Филиппэй
хойнооо тэрэ хаа хаанаг‰й дахажа, тэрэнэй б‰тээжэ байан гайхам>
шагта ‰йлэ хэрэг‰‰дыень, д‰лгэ тэмдэг‰‰дыень харахадаа ехэтэ
гайхадаг эн.
14 Самариин х‰н зон Бурханай ‰гэ угтан абаа гэжэ Иерусалимда
байан элшэнэр дуулахадаа, П¸тр Иоанн хо¸рые тэдээндэ эльгээбэ.
15 Тэдэ хо¸р Самари х‰рэжэ ерээд, Нангин ‰лдэ эдэ зондо ‰гтэ>
эй гэжэ тэдэнэй т‰лµµ зальбарба. 16 Юуб гэхэдэ, тэдэнэй хэндэ>
шье ‰шµµ Нангин ‰лдэ ‰гтµµг‰й, тэдэ зон Дээдын Эзэн Иисусай
нэрэ алдараар миин лэ уаар арюудхуулан байгаа. 17 П¸тр Иоанн
хо¸рой тэдэниие гараараа адислахадань, тэдэнь Нангин ‰лдые
тогтоон абаба.
18 Элшэнэрэй гараараа х‰рэхэдэнь, Нангин ‰лдын ‰гтэжэ бай>
хые Симон харахадаа, элшэнэртэ м‰нгэ асаржа:
19 – Минии гараараа х‰рээн х‰н б‰хэн Нангин ‰лдые тогтоон
абажа байхын тула намда баа иимэ х‰сэ шэди олгожо хайрлыт
даа, – гэжэ гуйба.
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20 –

Ши м‰нгэтэйгµµ суг хосоро! Бурханай ‰ршµµэн бэлэгые
м‰нгµµр худалдаад абахаяа анаа г‰ш? – гэбэ П¸тр. – 21 Манай хэ>
рэгтэ ши хубишье, эрхэшье ‰гыш, юундэб гэхэдэ, шинии з‰рхэ
сэдьхэлшни Бурханай урда сэбэр бэшэ бшуу. 22 Иимэ н‰гэл хэхэеэ
болижо, энэ анал бодолыешни х‰лисэхыень Дээдын Эзэниие гуй.
23 Атаа ж‰тµµндэ, н‰гэл шэбэлдэ баригданхай байхыешни би ха>
ранаб.
24 Тиихэдэ Симон:
– Хэлээн б‰хы юумэншни намтай ушархаг‰йн тула ши минии
т‰лµµ Дээдын Эзэндэ зальбарыш даа, – гэжэ П¸трые гуйба.
25 ургаал номнолоо гэршэлэлгэн‰‰дээрээ баталан, Дээдын Эзэ>
нэй ‰гые айладхан, элшэнэр Иерусалимаа бусаба. Замдаа тэдэ Са>
мариин олохон тосхон нютагуудаар ябажа, х‰н зондо айн Мэдээ>
сэл дуулгаба.
Филипп болон эфиоп т‰шэмэл
26 Бурханай

Эльгээмэл Филипптэ:
– Бодоод, урагшаа яба. Иерусалимаа Гааза ошоон эзэг‰й хар>
гы дээрэ гара, – гэбэ.
27 Филипп т‰хеэрээд гараба. Энэ ‰едэ эфиопой кандагай (али ха>
танай) т‰шэмэл, хатанай б‰хы баялиг зµµриие сахигша, ордондо
албалагша эфиоп х‰нтэй тэрэ ушарба. Энэ х‰н Иерусалимда м‰ргэл
хээд, 28 м‰нµµ ута тэргэ дээрээ уугаад, л‰ндэншэ Исайягай бэ>
шэые уншан, гэртээ бусажа ябаа. 29 Нангин ‰лдэ Филипптэ:
– Тэргэдэ д‰тэлµµд, хажуудань яба, – гэжэ хэлэбэ.
30 Тиигээд Филипп тэргэ тээшэ г‰йжэ ошоод, тэндэ ууан х‰нэй
л‰ндэншэ Исайягай ном уншажа байхыень дуулаба.
– Уншажа байан юумэеэ ши ойлгоно г‰ш? – гэжэ Филипп тэ>
рээнээ ураба.
31 – Нэгэшье х‰нэй намда тайлбарилжа ‰гэнг‰й байхада, би хаа>
нааа ойлгохобиб? – гэжэ тэрэнь харюусаба.
Тиигээд Филиппые тэргэ дээрэ гаража, зэргэлээд уухыень тэрэ
эфиоп уриба. 32 Тэрэнэй уншажа байан номой хээг иимэ:
«Гаргахаяа х‰тэлжэ ябаан хониндол
тэрэниие дахуулжа ябаа,
Хайшалжа байан х‰нэй урда
дууг‰й хурьган шэнги
тэрэ абяаг‰й байгаа.
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З‰б зарга с‰‰д хэхэ эрхэ олгонг‰й
Тэрэниие доромжолбо.
Теэд тэрэнэй ‰ри ашанар тухай хэн хэлэхэ юм?
Газар дэлхэй дээрэ тэрэнэй ами наан
таалуулагдаан байна ха юм».
34 – Хэлыш даа намда, энэ хэн тухай л‰ндэншэ хэлэнэ гээшэб,
µµр тухайгаа г‰, али ондоо х‰н тухай г‰? – гэжэ т‰шэмэл Филипп>
ээ ураба.
35 Филипп Нангин Бэшэгэй энэ хээгые т‰р‰‰н тайлбарилаад,
‰‰лдэнь Иисус тухай айн Мэдээсэл бултыень тэрээндэ дуулгаба.
36 Замаа ‰ргэлжэл‰‰лээр тэдэнэр уатай газарта х‰рэжэ ерэбэд.
– Энэ уан байнал. Уаар арюудхуулхадамни намда юун аалта
болоноб? – гэбэ т‰шэмэл.
37 – Хэрбээ ‰нэн з‰рхэнµµ этигэбэлшни, уаар арюудхажа боло>
хо, – гэжэ Филипп хэлэбэ.
– Бурханай Х‰б‰‰н Христос бии юм гэжэ этигэнэб, – гээд н‰>
гµµдынь харюусаба*. 38 Т‰шэмэл тэндэ зогсоод, Филипптэй хо>
юулан уанда оробо, тиигээд Филипп тэрэниие уаар арюудхаба.
39 Тэдэ хо¸рой уанаа гарахадань, Дээдын Эзэнэй ‰лдэ т‰шэ>
мэл дээрэ тогтобо, харин Филиппые Бурханай Эльгээмэл дээшэнь
дэгдээбэ. Т‰шэмэл тэрэниие ондоо харааг‰й, гэбэшье ехэ баяртай
юумэн замаа саашань ‰ргэлжэл‰‰лбэ. 40 Харин Филипп Азотдо бии
боложо, оршон тойронхи нютагуудаар ябажа, айн Мэдээсэл б‰хы
хотонуудаар номнон, Кесари х‰рэжэ ерэбэ.
33

Дээдын Эзэн Саулда хандаба
9 8

адляар Дээдын Эзэнэй шабинарые ала>
9 хабСаулгэжэурдынхидаал
занааар байба. Тэрэ ахамад санаартада ерэжэ, Да>
1

2

маскын м‰ргэлэй гэрн‰‰дтэ бэшэг бэшэжэ ‰гэхыень гуйба. Тэрэ
бэшэгэй ¸оор Дээдын Эзэнэй зам баримталагша, эхэнэрн‰‰д,
эрэш‰‰лые барижа, Иерусалим туужа абаашаха эрхэ Саулда ‰гтэ>
жэ байгаа.
3 Дамаскда д‰тэлжэ ябахадань, гэнтэ Саулые тэнгэриээ туяа гэ>
рэлт‰‰лбэ. 4 Газарта унаад, тэрэ:
– Саул, Саул, юундэ ши намайе хашан м‰рдэнэбши? – гээн
абяа дуулаба.
* Зарим эртын грек эхэ бэшэг‰‰дтэ энэ хээг ‰гы байдаг.
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Эзэмни, ши хэн гээшэбши? – гэжэ Саул ураба.
– Шамда хашуулан м‰рд‰‰лэгшэ Иисус гээшэлби даа, – гэжэ
Дээдын Эзэн харюусаба. – М‰нµµ бодоод, хото ошо, тэндэ юу хэхэ
тухайшни шамда хэлэгдэхэ.
6 – Дээдын Эзэн аа, иигэхэдээ би яаха болонобиб? – гэжэ ехээр
айн ‰рдээн Саул хэлэбэ.
– М‰нµµ бодоод хото ошо, юу хэхэ тухайшни тэндэ шамда хэ>
лэгдэхэ, – гэжэ Дээдын Эзэн харюусаба*.
7 Саулай замайнь н‰хэд абяа анирг‰й болоод зогсобо, тэдэнэр
абяа дуулааншье аа, хэнииешье харабаг‰й. 8 Саулай бодожо ню>
дµµ нээхэдэнь, нюдэниинь юумэ харахаяа болишоод байба. Тэрэ>
ниие гараань х‰тэлµµд, Дамаск хото асарба. 9 Тэрэ гурбан хоногой
туршада юушье харанг‰й, юумэ эдинг‰й, уунг‰й байба.
10 Дамаск хотодо Анания гэжэ нэрэтэй шаби байгаа. Дээдын
Эзэн тэрээндэ ‰зэгдэжэ:
– Анания! – гээд дуудаба.
– Би энэ байнаб, Дээдын Эзэн! – гээд Анания харюусаба.
11 – Бодоод, Сэхэ гэжэ гудамжа бэдэржэ ошо. Тэндэ Иудын гэр>
тэ Саул гэжэ нэрэтэй Тарс хотын х‰ниие бэдэржэ олоорой. М‰>
нµµ тэрэ зальбаржа байна, 12 Анания гэжэ нэрэтэй х‰н гэртэнь
ороод, тэрэниие хараатай болгохын тула гараа дээрэнь табиба гэ>
эн ‰зэгдэл хараба, – гээд Дээдын Эзэн тэрээндэ хэлэбэ.
13 – Дээдын Эзэн, аа! Шамда ‰зэглэдэг Иерусалимынхидта энэ
х‰н хэды ехэ хоро х‰ргµµб гэжэ би мэдэнэб. Энэ х‰н тухай би олон
х‰н‰‰дээ дуулаа энби. 14 М‰нµµшье тэрэ шинии нэрэ алдарта
‰зэглэгшэдые барижа хааха эрхэ т‰р‰‰ санаартадаа абаад иишэ
ерээ, – гэжэ Анания харюусаба.
15 Гэбэшье Дээдын Эзэн Ананияда:
– Ошо! Би тэрэниие намда алба х‰‰лэхэ гэжэ шэлэжэ абааб. Тэ>
рэ минии нэрэ алдар тухай б‰хы арадуудта, хаашуулда, Израилиин
х‰н зондо дуулгаха. 16 Минии т‰лµµ аргаг‰й ехэ зоболон эдлэхыень
би µµрµµ тэрээндэ харуулхаб, – гэжэ хэлэбэ.
17 Анания тэрэ гэртэ ороод, Саулай дээрэ гараа табин хэлэбэ:
– Саул д‰‰мни, харгыда ябахадашни шамда ‰зэгдээн Дээдын
Эзэн Иисус шамайе дахин хараатай болгожо, Нангин ‰лдµµр
д‰‰ргэхын тула намайе иишэнь эльгээгээ.
* Зарим эртын грек эхэ бэшэг‰‰дтэ энэ хээг ‰гы байдаг.
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18 Тэрэ

дороо Саулай нюдэнµµ ямар нэгэн хашарандал мэтэ
юумэн унажа, тэрэ дахин хараатай болобо. Тиигээд уаар арюуд>
хуулаад, 19 эдеэлээд, тэнхээ тамир оробо.
Саул Дамаскда номноно
Саул шабинартай хамта хэдэн ‰дэр Дамаскда байхадаа 20 Иисус
болбол Бурханай Х‰б‰‰н гэжэ м‰ргэлэй гэрн‰‰дтэ номножо захал>
ба. 21 Тэрэниие шагнаан зон булта ехээр гайхалдан:
– ‡гы, энэ х‰мнай Иисусай нэрэ алдарта ‰зэглэгшэ зониие гай>
тайгаар хашан м‰рдэдэг бэшэ эн г‰? Тэдэниие баряад, т‰р‰‰ са>
наартадта туужа абаашахаяа иишээ ерээ бэшэ эн г‰? – гэжэ хоо>
рондоо хэлсэбэд.
22 Гэбэшье Иисус гээшэмнай Бурханай табисуурта гэжэ Саул
улам эршэтэйгээр баталан гэршэлжэ, Дамаскда ажауудаг еврей>
н‰‰дые мухардуулдаг эн.
23 Хэдэн ‰дэрэй ‰нгэрэн хойно еврейн‰‰д тэрэниие алаха гэжэ
шиидэбэ, 24 харин Саул тэдэнэй нюуса хэлсээн тухай мэдэбэ. Тэ>
рэниие алаха гээн еврейн‰‰д ‰дэр ‰ниг‰й хотын ‰‰дэнэй хажуу>
да тэрэниие гэтэн ахижа байгаа. 25 Харин шабинар ‰ниндµµ Сау>
лые т‰рс‰‰г соо уулгаад, ханада хэгдээн н‰хµµр газаашань буул>
гаа бэлэй.
Саул Иерусалим ерэбэ
Иерусалим ерээд, Саул шабинартай ниилэхэеэ анаа, харин
тэдэнь Саул ‰нэн дээрээ шаби байна гэжэ этигэжэ ядан, тэрээн>
ээ айжа байгаа. 27 Гэбэшье тэрэниие Варнава дэмжэжэ, элшэнэртэ
асараад, Саулай харгыдаа Дээдын Эзэниие хараан, Дээдын Эзэ>
нэй тэрээнтэй хµµрэлдээн, тиихэдэ ямар зоригтойгоор Саул Да>
маск хотодо Иисусай нэрэ алдарые номноон тухайнь хµµрэжэ ‰гэ>
бэ. 28 Тиигэжэ Саул шабинартай хамтараад, Иерусалимаар ябажа,
Дээдын Эзэн тухай айлтаг‰йгµµр номнодог болобо. 29 Нэгэтэ тэрэ
грек хэлэтэй еврейн‰‰дтэй хµµрэлдэхэдµµ ‰гµµ ойлголсобог‰й. Тии>
мэээ тэдэнь Саулые алаха гэжэ шиидэбэ. 30 Энээн тухай мэдээн
шабинар тэрэниие Кесари абаашаад, тэндэээ Тарс ябуулба.
31 Тэрэ ‰едэ б‰хы Иудейн, Галилейн, Самариин нютагуудай ‰>
зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дтэ энхэ тайбан мандажа, Нангин ‰лдын
аша х‰сµµр тэдэ бэхижэжэ, олошоржо, Дээдын Эзэнэй урда ‰гэдэ>
жэ байгаа.
26
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П¸тр Лидда болон Иоппи хотонуудта
32 П¸тр

б‰хы хото нютагуудаар ябаад, Лиддада ажауудаг Бурханай
х‰н‰‰дтэ х‰рэжэ ерэбэ. 33 Тэндэ саа ‰бшэн х‰рµµд, найман жэлэй
туршада хэбтэриин болоод байан Эней гэжэ х‰нтэй П¸тр уулзаба.
34 – Эней, шамайе Иисус Христос аргална. ¤µдµµ бодоод, дэбди>
хэрээ хумижархи, – гэжэ П¸тр тэрэ х‰ндэ хэлэбэ.
‡бшэн х‰ниинь тэрэ дороо бодобо. 35 Энэ б‰хэниие хараан Лид>
да ба Шарон хотонуудай зон Дээдын Эзэндэ этигэбэ ха.
36 Иоппи хотодо Тавита гэжэ нэрэтэй нэгэ шаби басаган ажауу>
гаа. (Тавита гээшэнь «газель» гээн удхатай, буряадаар «зээрэн»).
Тэрэ басаган х‰н‰‰дтэ айе хэдэг, ядаран дуталдаан зондо туал>
даг байгаа. 37 Тэдэ ‰дэрн‰‰дтэ Тавита ‰бдэжэ, наа бараа. Тэрэнэй
бэеые угаажа, дээдэ дабхарай таалгада табиба. 38 Тэрэ ‰едэ П¸тр
элшэн Лиддада ерээд байгаа. Лидда хотын Иоппиоо холо бэшэ ха>
дань ‰зэглэгшэд т‰ргэхэн манда х‰рэжэ ерыт даа гээн гуйлтатай>
гаар хо¸р х‰ниие П¸трто эльгээбэ. 39 П¸тр дары тэдэнтэй ошолсобо.
Тэрэнэй ерэхэтэй сасуу дээдэ дабхарай таалгада х‰ргэбэ. Тэндэ
сугларан бэлбээн эхэнэрн‰‰д П¸трые тойрожо, уйлан улилдааар
тэрээндэ Газель басаганай амиды ябахадаа нэхэжэ о¸он олон суба
болон элдэб янзын хубсаануудые харуулба. 40 П¸тр тэдэниие бул>
тыень таалгааа гаргаад, ‰бдэг дээрээ уугаад зальбарба, тиигээд
наа бараан басаган тээшэ хараад:
– Тавита, бодо, – гэбэ.
Тэрэнь нюдµµ нээжэ, П¸трые харааар бодобо. 41 П¸тр тэрээндэ
гараа ‰гэжэ, бодоходонь туалан, Бурханай х‰н‰‰дые болон бэлбэ>
эн эхэнэрн‰‰дые дуудажа, амиды Тавитае тэдэндэ харуулба. 42 Энэ
ушар тухай Иоппиин зон булта дуулаад, Дээдын Эзэндэ олоороо
‰зэглэбэ. 43 П¸тр ‰шµµ нилээн Иоппидо Симон гэжэ ара элдэгшэ
х‰нэйдэ байрлаба.
П¸тр Корнелий хо¸р
109

Кесарида Корнелий гэжэ нэрэтэй Италиин сэрэгэй зуунай
10 дарга
байгаа. Тэрэ гэр б‰лµµрµµ Бурханда ‰зэглэдэг, тэ>
1

2

рээнээ айн ‰гэдэдэг, ядажа тулижа ябаан зондо ‰ргэл бадар
ехээр асардаг, Бурханда ‰ргэлжэ зальбардаг эн. 3 Нэгэтэ ‰дын гур>
бан саг багаар тэрэ х‰н ‰зэгдэл хараан байна. Тэрээндэ Бурханай
Эльгээмэл орожо:
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– Корнелий, – гэжэ дуудахыень тэрэ элеэр дуулаба.
тэрэниие айан юумэн шэртэжэ:
– Юун болооб даа, Эзэмни? – гэжэ асууба.
– Шинии зальбарал болон хээн буяншни Бурханда х‰рµµ. Тэрэ
шамайе анажа байна, – гээд Бурханай Эльгээмэл Корнелидэ хэ>
лэбэ. – 5 М‰нµµ дээрээ х‰н‰‰дые Иоппи эльгээ, П¸тр гэжэ нэрэтэй
Симониие дуудуула. 6 Тэрэ м‰нµµ ара элдэгшэ Симонэйдэ далайн
хажуудахи гэртэ байна.
7 Тэрээнтэй хµµрэлдээн Бурханай Эльгээмэлэй ябаан хойно
Корнелий хо¸р зарасаяа, ‰нэн сэдьхэлтэ сэрэгэй нэгэ туалагшаяа
дуудажа, 8 ушаран б‰хэниие тэдээндэ хµµрэжэ ‰гµµд, Иоппи хото
эльгээбэ.
9 ‡глµµдэрынь, ‰дэ багта тэдэнэрэй хотодо ойртожо байхада,
П¸тр Бурханда зальбархаяа гэрэй орой дээрэ гараад байба. 10 Тэрэ
ехээр ‰лдэжэ, эдеэлхэ дураниинь х‰рэбэ. Эдеэ хоолой бэлдэгдэжэ
байхада, П¸тр ‰зэгдэл хараба: 11 огторгойн нээгдэхые, тэндэээ га>
зарта д‰рбэн ‰з‰‰рээнь баряад буулгагдажа байан б‰д хараба. 12 Б‰д
дээрэ элдэб янзын д‰рбэн х‰лтэй амитадые, газар дэлхэйн м‰лхиг>
шэдые, тэнгэриин шубуудые хараба. 13 Абяан гаража:
– Бодо, П¸тр. Дуратай юумэ гаргаад эди, – гэжэ П¸трто хэлэбэ.
14 – ‡гы даа, яабашье эдихэг‰йб, Дээдын Эзэн. Би сэбэр бэшэ,
бузар юумэндэ нэгэшье ама х‰рµµг‰й энби, – гэжэ П¸тр ха>
рюусаба.
15 Абяан хо¸рдохи¸о гаража:
– Бурханай сэбэрлээн юумые бузар б‰ гэ, – гэжэ П¸трто хэ>
лэбэ.
16 Энэнь гурба дахин дабтагдаба, тиигээд б‰днь огторгой µµдэ
татагдан абтаба.
17 Хараан ‰зэгдэлэйнгµµ удхыень П¸трой тайлбарилжа ядан, гай>
хан уухадань, Корнелиин эльгэээн х‰н‰‰д Симонэй гэрые оложо,
‰‰дэнэйнь хажууда зогсобо. 18 П¸тр гэжэ нэрлэгдэдэг Симон эндэ
байрлана г‰ гэжэ тэдэ шангаар урабад.
19 Хараан ‰зэгдэл тухайгаа П¸трой бодомжолжо байхада, Нан>
гин ‰лдэ тэрээндэ:
– Симон, гурбан х‰н шамайе бэдэржэ байна, харана г‰ш? 20 Тэ>
дэниие би µµрµµ шамда эльгээгээ х‰нби. Тиимэээ энэ бэеэрээ
доошоо буужа, татагалзанг‰й тэдэнтэй яба, – гэжэ хэлэбэ.
21 П¸тр доошоо буугаад, ерээн уладаа:
4 Корнелий
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– Бэдэрэн х‰нтнай би гээшэб. Ямар хэрэгээр таанад иишэ
ерээбта? – гэжэ ураба.
22 – Бидэниие зуунай дарга Корнелий эльгээгээ. Тэрэ ‰нэн сэдь>
хэлтэн, Бурханда ‰зэглэдэг х‰н, тэрэниие б‰хы еврей зон ехээр х‰н>
дэлдэг юм. Хэлээн юумыешни Корнелиин шагнахын тула Бурха>
най Эльгээмэл тэрэниие шамда эльгээжэ, шамайе гэртээ дуудажа
асархыень захираа, – гэжэ тэдэ х‰н‰‰д харюусаба.
23 П¸тр тэдэниие гэртэ урижа айлшалуулба. Хойто ‰дэрынь П¸тр
т‰хеэрээд, тэдэнтэй хамта харгы замда мордобо. Тэдэнтэй хэдэн
‰зэглэгшэд Иоппиоо н‰хэр болон ошолсобод.
24 Хойто ‰дэрынь тэдэнэр Кесари хото х‰рэжэ ерэбэ. Корнелий
б‰хы т‰рэлхидµµ, хани н‰хэдµµ суглуулаад, тэдэниие х‰леэжэ бай>
гаа. 25 П¸трой орохотой сасуу Корнелий тэрэниие угтан, х‰лдэнь
м‰ргэн унаба.
26 – Бодыш даа, – гэжэ тэрэниие П¸тр бодхообо. – Бишни юрын
х‰н гээшэб.
27 П¸тр Корнелитэй хµµрэлдэµµр гэртэнь орожо, тэндэнь суг>
ларан олон зониие хараба.
28 – Манай Хуулиин ¸оор еврей х‰н ондоо яатанаар харилсаха,
гэртэнь орохо ¸ог‰й гэжэ таанад айн мэдэнэ ¸отойт. Теэд Бур>
хан намда ямаршье х‰ниие сэбэр бэшэ, бузар гэжэ хэлэжэ боло>
хог‰й байые харуулба. 29 Тиимэээ хойнооомни эльгээхэдэтнай,
би арсанг‰й ерээб. Ямар хэрэгээр таанад хойнооомни эльгээгээб>
та гэжэ би м‰нµµ ураха анаатайб, – гэжэ П¸тр тэдэндэ хандан
хэлэбэ.
30 – Гурбан ‰дэрэй урда тээ эгээл энэ сагта, ‰дын гурбан сагай
багаар би гэртээ Бурханда зальбаржа байгаа энби. Гэнтэ ялалза>
ан хубсаатай х‰н урдамни зогсоод: 31 «Корнелий, шинии заль>
барал болон хээн буяншни Бурханда х‰рµµ. Тэрэ шамайе анажа
мэдэжэ байна. 32 Х‰н‰‰дые Иоппи эльгээ, П¸тр гэжэ нэрэтэй Си>
мониие дуудуула. Тэрэ м‰нµµ ара элдэгшэ Симонэйдэ далайн
хажуудахи гэртэ байна», – гэжэ хэлэбэ. 33 Тиигээд би тэрэ дороо
хойнооошни эльгээгээ энби. Шинии ерээншни ехэ айн гээ>
шэ. М‰нµµ бидэ булта Бурханай урда зогсожо, Дээдын Эзэнэй
шамда хэлэ гэжэ захиран б‰хэниие шамаа дуулахаяа эндэ суг>
лараабди.
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П¸трой хэлээн ‰гэ
34 –

Бурхан яа илгадагг‰й гэжэ би одоол ‰нэн дээрээ ойлгооб, –
гээд П¸тр хэлэбэ. – 35 Бурхан тэрээндэ ‰гэдэгшэ, ‰нэн сэхээр
амидарагша ямаршье яатанай х‰ниие угтан абадаг. 36 Иисус Хрис>
тосоор дамжуулан, амгалан байдал тухай ургаал номнолые Бурхан
б‰хы Израилиин х‰н зондо айладхаан байна. Иисус Христос х‰н
б‰хэнэй Дээдын Эзэн гээшэ. 37 Иоаннай уаар арюудхуулагты гэжэ
х‰н зониие уряаланаа хойшо Галилейээ эхилэн, б‰хы Иудей соо>
гуур юунэй болоые таанад µµэдµµ айн мэдэнэт. 38 Бурхан Наза>
редэй Иисусые Нангин ‰лдµµр болон х‰сэ шадалаар д‰‰ргэхэдэнь,
тэрэ хаа хаанаг‰й ябажа, буянтай юумэ хэжэ, шолмосто баригдаан
х‰н б‰хэниие эдэгээжэ байыень таанад баа мэдэнэт. Юундэб гэ>
хэдэ, Бурхан тэрээнтэй хамта байгаа. 39 Бидэ Иудейн орон нютагта
болон Иерусалимда Иисусай б‰тэээн б‰хы хэрэг‰‰дэйнь гэршэ>
нэрбди. Тэрэниие модон хэрэээндэ хадажа саазалаа эн. 40 Гэ>
бэшье Бурхан тэрэниие гурбадахи ‰дэртэнь амидыруулаа, х‰н‰‰дтэ
‰зэгдэхэ арга тэрээндэ олгоо бэлэй. 41 Харин б‰хы х‰н зондо бэшэ,
ганса Бурханай шэлэжэ абаан гэршэнэртэ, бидэндэ µµрыгµµ тэрэ
‰з‰‰лээ юм. Тэрэнэй амидыран хойно бидэ тэрээнтэй суг эдижэ
уужа ябаа эмди. 42 ‡хээн ба амиды х‰н‰‰дэй Зарга ш‰‰гшэ, Бур>
ханай табисуурта гэжэ тэрээн тухай гэршэлхыемнай, х‰н зондо айн
Мэдээсэл номнохыемнай тэрэ бидэндэ захяа бэлэй. 43 Тэрээндэ эти>
гээн х‰н б‰хэндэ тэрэнэй нэрэ алдарай х‰сµµр н‰гэлынь х‰лисэг>
дэхэ гэжэ б‰хы л‰ндэншэд гэршэлнэ.
Бусад арадууд Нангин ‰лдые тогтоон абана
П¸трой ‰шµµ хэлэжэ байха ‰едэ ургаал шагнажа байан х‰н
б‰хэндэ Нангин ‰лдэ бууба. 45 Тиимэээ П¸тртой ерээн еврей
‰зэглэгшэд Нангин ‰лдын бусад зондо ‰гтээндэ ехэ гайхалда>
ба. 46 Элдэб янзын хэлэн‰‰д дээрэ Бурханиие магтахые тэдэ дуу>
лаба ха юм.
47 – Эдэ х‰н‰‰д бидэндэл адляар Нангин ‰лдые тогтоон абаа.
Тиимэээ м‰нµµ эдэнэй уаар арюудхуулхада юун аалта болохо
юм? – гэжэ П¸тр хэлэбэ.
48 Иисус Христосой нэрэ алдараар уаар арюудхуулхыень П¸тр
тэдэндэ захирба. Тиигээд тэдэ ‰зэглэгшэд П¸трые тэдэнтэй хамта
хэдэн ‰дэр байлсахыень гуйба.
44

10
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Иерусалимай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ П¸трой хэлээн ‰гэ
11

арадууд Бурханай ‰гые баа мэдэбэ гэжэ Иудейн орон
11 нютагуудаар
эндэ тэндэ байан элшэнэр болон ‰зэглэгшэд
1 Бусад

дуулаба. 2 Тиимэээ П¸трой Иерусалим ерэхэдэнь, еврей ‰зэглэг>
шэд тэрэниие зэмэлэн:
3 – Ши бэлгээ отолуулааг‰й х‰н‰‰дэй гэртэ оробош, тэрээнээ
гадна тэдэнтэй эдеэ хоол барибаш, – гэжэ хэлэбэ.
4 П¸тр тох¸олдоон ушарые тэдэндэ эхинээнь ойлгуулан хµµ>
рэбэ:
5 – Иоппи хотодо Бурханда зальбаржа байхадаа би зальбаралдаа
б‰рин абтан, ‰зэгдэл хараа энби. Д‰рбэн ‰з‰‰рээнь баряад огтор>
гойоо доошоо буулгагдажа байан ехэ б‰д мэтэ юумые би ха>
рааб. Тэрэ б‰д зогсожо байан газартамни бууба. 6 Шагаажа, досоонь
юун байнаб гэжэ харахадамни, тэндэ элдэб янзын амитад, зэрлиг
ангууд, м‰лхигшэд, тэнгэриин шубууд байба. 7 Удаань: «Бодо, П¸тр.
Дуратай юумээ гаргаад эди», – гэжэ намда хандажа хэлэые дуу>
лааб. 8 «‡гы даа, яабашье эдихэг‰йб, Дээдын Эзэн. Би нэгэтэшье
сэбэр бэшэ, бузар юумэндэ ама х‰рµµг‰й энби», – гэжэ би харюу>
сабаб. 9 Огторгойоо абяан хо¸рдохи¸о гаража: «Бурханай сэбэрлэ>
эн юумые бузар б‰ гэ», – гэбэ. 10 Энэнь гурба дахин дабтагдаад,
тиигээд тэрэ б‰д огторгой µµдэ татагдан абтаа эн. 11 Эгээл тэрэ
сагта айлшалжа байан гэрэймни урда хойнооомни Кесариаа эль>
гээгдээн гурбан х‰н зогсожо байба. 12 Таталданг‰й тэдэнтэй ошо
гэжэ намда Нангин ‰лдэ хэлээ. Намтай энэ зургаан ‰зэглэгшэд
баа ошолсоо юм, бидэ сугтаа тэрэ х‰нэй гэртэ ороо эмди. 13 Тэрэ
х‰н бидэндэ Бурханай Эльгээмэлые гэртээ хараан тухайгаа, м‰н
тэрэнэй: «Иоппи хото х‰н‰‰дые эльгээжэ, П¸тр гэжэ нэрэтэй Симо>
ниие дуудажа асара. 14 Тэрэ шамайе, гэрынхидыешни абарха мэдээ>
сэл шамда хµµрэжэ ‰гэхэ», – гэыень хэлэбэ. 15 Минии хµµрэжэ
эхилхэтэй сасуу бидэндэ урдань буудагтал тон адляар тэдээндэ Нан>
гин ‰лдэ буугаа эн. 16 Тиихэдэ би «Иоанн уаар арюудхаа, харин
таанад Нангин ‰лдµµр арюудхагдахат», – гэжэ Дээдын Эзэнэй хэ>
лэые анаандаа оруулааб. 17 Дээдын Эзэн Иисус Христосто этигэ>
хэдэмнай бидэндэ ‰гтээн бэлэгтэл тон адли бэлэгые Бурхан тэ>
дэндэ ‰гµµ. Тиихэдэ Бурханда аалта хэхэ би хэн гээшэбиб?
18 Эдэ ‰гэн‰‰дые дуулахадаа еврей ‰зэглэгшэд П¸трые буруу>
шаахаяа болижо:
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– Тиихэдээ Бурхан бусад арадуудташье н‰гэл хэхэеэ болихо арга
олгожо, Амидарал ‰гэбэ гээшэ ха! – гэжэ хэлэн, Бурханиие алдар>
шуулба.
Антиох хотын ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм
19 Стефанай

наа бараан сагаа хойшо хашалга м‰рдэлгэн‰‰дээ
зугадаан ‰зэглэгшэд Финики, Кипр, Антиох ерэжэ, ургаалаа
гансал еврейн‰‰дтэ номножо байба. 20 Тэдэнэй дунда Кипрээ, Ки>
ренейээ уг гарбалтай х‰н‰‰д байан тула тэдэнэр Антиох ошожо,
Дээдын Эзэн Иисус тухай айн Мэдээсэлые грег‰‰дтэшье номно>
бо. 21 Дээдын Эзэн тэдэнээр байлсажа, ехэ олон зон тэрээндэ ‰>
зэглэн хандаба.
22 Энээн тухай ураг Иерусалимай ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм дуулаад,
тэрэ хото руу Варнавые эльгээбэ. 23 Варнава Антиох х‰рэжэ ерэхэ>
дээ, Бурханай ‰ршµµл хайраар б‰тээгдээн юумэн‰‰дые µµрµµ ха>
ража, ехэтэ баярлаба. Тиигээд б‰хы з‰рхэ сэдьхэлээрээ Дээдын
Эзэндэ ‰нэн сэхэ байхыень тэрэ х‰н зониие уряалаа. 24 Варнава Нан>
гин ‰лдµµр болон этигэлээр д‰‰рээн айн х‰н байгаа, тиимэээ
Дээдын Эзэндэ ‰шµµ олон зон ‰зэглэбэ.
25 Варнава Саулые бэдэрхэеэ Тарс ошожо, тэрэниие олоод, 26 Ан>
тиох абажа ерэбэ. Тэдэнэр б‰тэн жэл соо ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмтэй
байжа, хоюулан ехэ олон зониие ургагша эн. Тиихэдэ Антиохдо
шабинарые анха т‰р‰‰шынхиеэ «христос шажантан» гэжэ нэрлэдэг
болобо.
27 Тэдэ ‰дэрн‰‰дтэ Иерусалимаа Антиохдо хэдэн л‰ндэншэд ерээ.
28 Агав гэжэ нэрэтэй тэдэнэй нэгэн бодожо, б‰хы газар дэлхэйдэ ехэ
‰лэсхэлэн болохо гэжэ Нангин ‰лдын ашаар уридшалан хэлэбэ.
(Тиимэ ‰лэсхэлэн Клавдий хаанай захирха ‰едэ болоо эн). 29 Тии>
хэдэ шабинар Иудейдэ ажауудаг аха д‰‰нэртээ шадаха зэргээрээ
туалха, тэдэндээ юумэ эльгээхэ гэжэ шиидэбэ. 30 Тэдэ шиидээнээ
х‰сэлд‰‰лэн, Варнава Саул хо¸роор б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдтэ µµэ>
дынгµµ м‰нгэн туаламжа дамжуулба.
Яковые алаба. П¸трые т‰рмэдэ хааба
1211

Ирод хаан ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй зарим
12 х‰н‰‰дыетэрэхашан‰едэм‰рдэжэ
захалба. Хаан Иоаннай аха Яковай
1 Эгээл

2

тархииень сабшагты гэжэ захирба. 3 Энэнь еврейн‰‰дтэ айшаагдаба
гэжэ мэдэхэдээ, баа П¸трые барижа хааба. Энэ ушар Эээлтэг‰й
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Хилээмэнэй айндэртэ тох¸олдоон байна. 4 Ирод П¸трые т‰рмэдэ
хаагаад, д‰рбэ д‰рбэн сэрэгшэдээ б‰ридээн д‰рбэн халаанай ха>
руулаар тэрэниие харууалуулба. Тиигээд Паасхын айндэрэй ‰нгэр>
хэтэй сасуу тэрэниие улад зоной урда ш‰‰бэрилхэ гэжэ шиидэбэ.
5 П¸трые т‰рмэдэ барижа байхадань, ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм тэрэнэй
т‰лµµ ‰ргэлжэ Бурханда зальбаржа байгаа.
П¸трые т‰рмэµµ гаргаба
6 Иродэй

П¸трые улад зоной урда ш‰‰бэрилхэ гээн ‰дэрэй урда
‰ни П¸тр хо¸р сэрэгшэдэй хоорондо дабхар гэнжээр х‰леэтэй ун>
тажа байгаа эн. Тиихэдэ т‰рмын ‰‰дэнэй хажууда ‰шµµ харуул та>
бигданхай байба. 7 Гэнтэ Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл бии боложо,
П¸трой байан газарта гэрэл туяа сасарба. Эльгээмэл П¸трые т‰лхин
эреэжэ:
– Т‰ргµµр бодо! – гэжэ хэлэбэ.
Тиихэдэ П¸трой гараа гэнжэн‰‰дынь мултаран унаба.
8 – Б‰эеэ б‰элэ, гуталаа ‰мдэ, – гэжэ Эльгээмэл хэлэбэ.
П¸тр ‰гынь дуулажа, хэлэыень д‰‰ргэбэ.
– Субаа нэмэрээд, хойнооомни яба, – гэжэ Эльгээмэл баа
хэлэбэ.
9 Бурханай Эльгээмэлэй хэжэ байгаашань ‰нэхµµрµµ юм г‰, али
‰гы г‰ гэжэ ойлгожо ядан, хии ‰зэгдэл хаража байна хаб гэжэ бо>
дон, П¸тр хойнооонь гаража ябаба. 10 Тэдэнэр хо¸р харуулай ха>
жуугаар ‰нгэржэ, хото ошоон т‰мэр ‰‰дэндэ х‰рэжэ ерэбэ. ‡‰дэн
урдань µµрµµ нээгдэбэ. Тэдэнэр ‰‰дээр гараад, саашаа ябаба. Нэгэ
гудамжа ‰нгэрэнэй ‰‰лээр Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл гэнтэ ха>
рагдахаяа болишоо.
11 П¸тр мэдээ ороходоо:
– Дээдын Эзэн µµрынгµµ Эльгээмэлые эльгээн, намайе Иродэй
гараа мултаруулба, еврей зоной х‰леэжэ байан саазааа аршалба.
Энэнииень би м‰нµµл айн ойлгобоб, – гэжэ µµртµµ хэлэбэ.
12 П¸тр энээниие ойлгоходоо, Марк гэдэг Иоаннай эхэ Мариягай
гэртэ х‰рэжэ ерэбэ. Тэндэ олон х‰н суглараад, Бурханда зальбаржа
байба. 13 П¸трой ‰‰дэ тоншоходо, Рода гэжэ нэрэтэй зараса эхэнэр
‰‰дэндэ ойртоо. 14 П¸трой дуу танихадаа тэрэ эхэнэр тон ехээр ба>
ярлажа, ‰‰дээшье нээхэеэ мартаад, П¸тр ‰‰дэндэ зогсоно гэжэ дуул>
гахаяа г‰йжэ ошобо.
15 – Ай, ухааншни муудаа ха, – гэжэ бусад зон Родада хэлэбэ.
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Гэбэшье тэрэ эхэнэрэй µµрынх¸орµµл болоод алахаг‰йдэнь,
тэдэ:
– П¸трой Эльгээмэл байгаа ¸отой, – гэжэ буруушаабад.
16 Харин П¸тр аланг‰й ‰‰дэ тоншожо байгаа. ‡‰дэ нээхэдэ гэртэ
байан х‰н‰‰д П¸трые харахадаа угаа ехээр гайхалдаба. 17 Шэмээг‰й
бологты гэжэ П¸тр гараараа харуулаад, Дээдын Эзэнэй яажа тэрэ>
ниие т‰рмэµµ гаргаан тухай хµµрэжэ ‰гэбэ.
– Яковта, аха д‰‰нэртэ энээн тухай дуулгагты, – гэжэ П¸тр хэ>
лээд, тэдэниие орх¸од, ондоо тээшээ ошобо.
18 П¸тртой юун ушарааб гээн х‰л хµµрсэгэнµµн ‰‰р сайхада сэ>
рэгшэдэй дунда болобо. 19 Иродшье П¸трые бэдэр‰‰лээд олобог‰й.
Тэрэ харуулшадые айса м‰шхэжэ саазалхыень захираад, µµрµµ
Иудейээ Кесари ошожо, тэндээ ‰лэбэ.
Иродэй ‰хэл тухай
20 Ирод

хаан Тир, Сидон хотынхидтэ тон ехээр сухалдажа байба.
Тиимэээ тэдэнь µµэд хоорондоо хэлсэжэ, хаанай ордоной захи>
рагша Бластые бэе тээшээ татаад, тэрээнтэй сугтаа хаанда ошожо,
эб найрамдал тогтоохо тухай гуйба. Юундэб гэхэдэ, Тир, Сидон хо>
тынхид Иродэй газараа эдеэ хоолоор хангагдадаг бэлэй.
21 Х‰н‰‰дтэй уулзахаар тогтоогдоон ‰дэр Ирод хаан субаа нэ>
мэржэ, хаан шэрээдээ уугаад, зоной урда юумэ хэлэжэ оробо.
22 – Энэмнай х‰н хэлэнэ бэшэ, Бурхан хэлэнэ! – гэжэ улад зон
шангаар хашхаралдаба.
23 Бурханай алдар соло дууданг‰й байанайнь т‰лµµ Дээдын Эзэ>
нэй Эльгээмэл Иродые гэнтын ‰бшэнгµµр дайража, Ирод хаан ‰тэ
хорхойдо барюулан ‰хэбэ.
24 Тиихэдэ Бурханай Мэдээсэл хаа хаанаг‰й таража байгаа. 25 Вар>
нава Саул хо¸р даалгагдаан хэрэг‰‰дээ б‰тээжэ, Марк гэдэг Иоан>
ные абаад, µµргµµ Иерусалим ерэбэ.
Варнава Саул хо¸рые айн Мэдээсэл номнохыень эльгээбэ
1312

Антиохой ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ Варнава, Нигер гээн ара
13 нэрэтэй
Симеон, Киреней хотын Лукий, Саул, бага байхадаа
1

хаанай х‰б‰‰н Иродтэй х‰м‰‰ж‰‰лэгдээн Менахем гээн л‰ндэншэд,
багшанар байгаа эн.
2 Нэгэтэ тэдэнэй Дээдын Эзэндэ алба хэжэ, масаглажа байхада
Нангин ‰лдэ тэдээндэ:
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– Ямар ‰‰ргэ хэрэг даалган Варнава Саул хо¸рые дуудаа энби,
тэрэ хэрэгыемни б‰тээхыень тэдэ хо¸рые намда табигты, – гэжэ
хэлэбэ.
3 Масаглажа, м‰ргэл зальбаралаа д‰‰ргээн хойноо тэдэ зон ‰нµµ>
хи хо¸рые гараараа адислан табиба.
Кипр аралда
4 Нангин

‰лдын н‰лµµгµµр харгы замдаа гараан Варнава Саул
хо¸р Селевки х‰рэжэ ерээд, тэндэээ Кипр аралда тамаран ошо>
бо. 5 Саламин х‰рэжэ ерээд, тэдэнэр м‰ргэлэй гэрн‰‰дтэ Бурханай
‡гэ номнобо. Тиихэдэ тэдэнтэй Иоанн ябалсажа, тэдэндэ туалжа
байгаа.
6 Б‰хы Кипр аралые гаталан, тэдэ Пафос хото х‰рэжэ ерэбэд.
Тэндэ Бар>Иисус гэжэ нэрэтэй эльбэшэ, хуурмаг л‰ндэншэ еврей
х‰нтэй уулзаба. 7 Бар>Иисус аралые захирагша Сергий Павел гэдэг
эрдэм ухаа ехэтэй х‰нэй н‰хэрынь байгаа. Сергий Павел гээшэнь
Бурханай ургаал ‰гэ дуулаха дуратай байжа, Варнава Саул хо¸рые
µµртµµ дуудаа эн. 8 Теэд Элим гэжэ (энэнь тэрэнэй грек нэрэ)
эльбэшэн захирагшын этигэхэдэ аалта хэжэ, шабинарта эсэрг‰‰>
сэбэ. 9 Саул (ондоогоор Павел) Нангин ‰лдµµр д‰‰рэн, Элим тээ>
шэ анхаралтайгаар шэртэн хараад:
10 – Ши, худал хуурмагай бэелэл, шолмосой х‰б‰‰н, али б‰хы
‰нэн юумэнэй дайсан! Дээдын Эзэнэй арюун сэхэ замые саашадаа>
шье хазагайруулжа ябахаб гэжэ анана г‰ш? 11 М‰нµµ Дээдын Эзэ>
нэй гар шам дээрэ зогсоо. Ши охор боложо, хэдэн сагай туршада
наранай туяа харахаг‰йш, – гэжэ хэлэбэ.
Тэрэ дороо Элимые боро хараан б‰рхµµн хушажа, х‰тэлжэ ябаха
х‰ниие бэдэрэн, тэрэ иишэ тиишээ тэмтэрбэ. 12 Ушаран б‰хэ>
ниие хараан захирагша ехээр гайхан, Дээдын Эзэн тухай ургаал>
да этигээ эн.
Писидиин Антиохдо
13 Павел

замайнгаа н‰хэдтэй Пафосаа тамаржа гараад, Памфи>
лиин нютагай Пергэ хото х‰рэжэ ерэбэ. Тэндэ Иоанн тэдэниие
орх¸од, Иерусалимаа бусажа ошоо эн. 14 Харин ‰лээн н‰хэдынь
Пергэээ Писидиин Антиох зорижо ерээд, субботын ‰дэр м‰ргэлэй
гэртэ орожо уубад. 15 Хуулиин, л‰ндэншэдэй номоо хээг‰‰дые
уншаанай хойно м‰ргэлэй гэрэй ахамадууд:
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– Аха д‰‰нэр, х‰н зониие урмашуулхаар юумэн танда байгаа аа,
хэлыт даа, – гэжэ айлшадта хандаба.
16 Павел µµдµµ бодожо, шэмээг‰й бологты гэжэ гараараа ха>
руулаад:
– Израильшууд, Бурханиие х‰ндэлэгшэд, шагныт даа! 17 Израи>
лиин арад зоной Бурхан манай ‰бгэ эсэгэнэрые шэлэжэ абаад,
хариин газарта, Египедтэ ажауухадань, тэдэниие агууехэ ‰ндээн
болгоо эн. Тиигээд х‰сэн т‰гэлдэр гараараа Бурхан тэдэниие Еги>
педээ гаргажа, 18 д‰шэн жэлэй туршада с‰л губида тэдэнтэй тэсэ>
жэ байгаа бэлэй. 19 Ханаанай газар нютагта долоон ‰ндээтэниие
тэрэ ‰нµµгµµд, газарыень манай ‰бгэ эсэгэнэртэ эзэлжэ байхаарнь
‰гµµ эн. 20 Иигэжэ д‰рбэн зуун табин жэл ‰нгэрµµ.
Тэрэнэй удаа Бурхан тэдэндэ заргашадые ‰гµµ эн. Тэдэ зарга>
шад л‰ндэншэ Самуилай ‰е саг х‰рэтэр байгаа. 21 ‰‰лдэ хааниие
манда ‰гыш гэжэ израильшуудай гуйхадань, Бурхан тэдэндэ Вениа>
минай угсаатанай Кисэй Саул х‰б‰‰е ‰гэбэ, тиин тэрэнь д‰шэн жэ>
лэй туршада хаан шэрээдэ ууба. 22 Тэрэниие тушаалаань халажа,
Бурхан Давидые израильшуудай хаан болгожо табяа хаш. Тиин тэ>
рээн тухай Бурхан: «Би Иесейн Давид х‰б‰‰е шэлэжэ абааб, тэрэ
минии анаа сэдьхэлдэ тааруу байна, тэрэ захиралтануудыемни бул>
тыень д‰‰ргэхэ», – гэжэ хэлээ юм. 23 Бурхан найдуулан ¸оороо
Давидай ‰ри адаан болохо Абарагша Иисусые Израильда эльгээ>
гээ. 24 Тэрэнэй заларан ерэхые Иоанн уридшалан айладхажа, н‰гэл
‰йлэдэхэеэ бол¸од, уаар арюудхахыень б‰хы Израилиин х‰н зониие
уряалаа бэлэй. 25 ‡‰ргэеэ д‰‰ргэжэ байхадаа Иоанн: «Намайе хэн
гэжэ ананабта? Би таанадай х‰леээн х‰н бэшэлби. Таанадай х‰>
леээн х‰н минии хойнооо заларжа ябана, тиин би тэрэнэй гута>
лайнь ооорыешье тайлаха эрхэг‰йб!» – гэжэ хэлээ эн.
26 Аха д‰‰нэрни! Абраамай ‰ри адаад, Бурханиие х‰ндэлэгшэд,
абаралга тухай энэ мэдээсэл бидэндэ эльгээгдээн байна. 27 Иеру>
салимда ажауугшад ба захирагшад Христосые таняаг‰й, тэрэниие
гэмнээд, суббото б‰хэндэ уншадаг л‰ндэншэдэй ном соо бэшэгдэ>
ые б‰тээгээ гээшэ. 28 Тэрэниие саазалха нэгэшье баримта олонг‰й,
тэдэ зон Иисусые саазала гэжэ Пиладые баалаа. 29 Тиигэжэ тэдэнэр
Иисус тухай Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй байан б‰гэдые бэел‰‰лбэ.
Тэдэнэр Иисусые хэрэээнээ буулгажа, агы н‰хэндэ х‰дµµл‰‰лээ
эн. 30 Гэбэшье Бурхан тэрэниие амидыруулаа. 31 Галилейээ Иеру>
салим х‰рэтэр тэрээнтэй хамта ерэлсээн х‰н‰‰дтэ олон ‰дэрэй
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туршада тэрэ ‰зэгдµµ, тиимэээ тэдэнь м‰нµµ улад зондо Иисус ту>
хай баталан гэршэлнэ. 32 Харин бидэ манай ‰бгэ эсэгэнэртэ ‰гтээн
‰гэ б‰тэбэл даа гэжэ айн Мэдээсэлые айладхажа байнабди. 33 Бур>
хан Иисусые амидыруулхадаа, бидэндэ, тэдэнэй ‰ри х‰‰гэдтэ най>
дууланаа б‰тээгµµ гээшэ. Энээн тухай «Бурханай дуунай номой»
хо¸рдохи дуун соо иигэжэ бэшэгдэнхэй юм:
«Ши минии х‰б‰‰нши,
М‰нµµдэр би эсэгэшни болооб».
34 Бурханай тэрэниие амидыруулан, гутаан ‰мхир‰‰лээг‰й тухай:
«Давидта ‰гээн нангин бата ‰гэн‰‰дээ
би таанадай дунда бэел‰‰лхэб», – гэжэ бэшээтэй байдаг юм.
35
Тиимэээ Нангин Бэшэгэй ондоо газарта:
«Ши µµрынгµµ шударга Зарасые
агы н‰хэндэ гутаажа ‰мхир‰‰лхэг‰йш», – гэжэ хэлэгдэнэ.
36 Давид б‰хы нааараа Бурханай уг зорилгые б‰тээжэ, ‰‰лдэ наа
барахадаа ‰бгэ эсэгэнэртэйгээ суг х‰дµµл‰‰лэгдээн байгаа, бэень
эсэстээ гутажа ‰мхирµµ юм. 37 Харин Бурханай амидыруулан х‰н
гутажа ‰мхирхэг‰й юм. 3839 Тиимэээ, аха д‰‰нэрни, Иисусаар дам>
жуулан, Бурхан таанадта н‰гэл х‰лисэхэ тухай айладхаа гэжэ мэ>
дэжэ абагты. Моисейн Хуули сахяадшье х‰лис‰‰лхэ аргаг‰й н‰гэл>
н‰‰дые Иисуста этигэдэг х‰н б‰хэндэ Иисусай х‰сµµр тэрэ н‰>
гэлн‰‰дынь х‰лисэгдэбэ гээшэ. 40 Л‰ндэншэдэй иигэжэ хэлээн
‰гэн‰‰д таанадтай тох¸олдохог‰йн тула таанад эргэг байгты:
41
«Харагты даа, шоглон гасаалагшад,
гайхалдагты, хосорогты!
Таанадта х‰нэй дуулгаашье аа,
танай ‰нэншэхµµр бэшэ
Агууехэ ‰йлэ хэрэг
танай эдэ ‰дэрн‰‰дтэ
би б‰тээжэ байнаб».
42 Павел Варнава хо¸рой м‰ргэлэй гэрээ гаража байхада, м‰нµµ
хµµрээн юумэеэ ерэхэ субботодо ‰ргэлжэл‰‰лэн хэлэхыень х‰н‰‰д
тэдэниие уриба. 43 Сугларан зоной таража эхилхэдэ, еврейн‰‰д
болон еврейн‰‰дэй шажанда этигээн олон х‰н‰‰д Павел Варнава
хо¸рые дахан ябаба, харин тэдэ хо¸рынь саашадаашье Бурханай
‰ршµµл хайрада амидархыень тэдэ зониие идхажа байба.
44 Н‰гµµ субботодо б‰хы хотын зон тооной Дээдын Эзэнэй Мэдээ>
сэл шагнахаяа сугларба. 45 Еврейн‰‰д иимэ олон зониие харахадаа,
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ехээр атаархажа, Павелые муудхан, тэрээнтэй арсалдаба. 46 Павел
Варнава хо¸р зоригтойгоор иигэжэ хэлэбэ:
– Бидэ Бурханай ‰гэ анха т‰р‰‰н таанадта асарха ¸отой бай>
гаабди. Харин энэ ‰гые таанадай буруушаажа, м‰нхын амидаралда
х‰ртэхµµр бэшэбди гэжэ µµэд тухайгаа анаа юм аатнай, бидэ
м‰нµµ бусад арадуудта ошохомнай. 47 Дээдын Эзэн бидэндэ:
«Газар дэлхэйн заха хизаар х‰рэтэр
абаралга асархыншни тула
Би шамайе бусад арадуудай
гэрэл туяа болгон табяаб», – гэжэ захяа эн.
48 Хэлэыень дуулахадаа бусад арадууд ехээр баярлажа, Дээдын
Эзэнэй ‰гые алдаршуулба, тиигээд м‰нхэ ажамидархаар шэлэгдэ>
эн х‰н‰‰д булта ‰зэглэбэ ха.
49 Бурханай ‰гэ энэ орон нютагаар хаа хаанаг‰й дэлгэрэн тараа.
50 Гэбэшье еврейн‰‰д хотын т‰р‰‰ х‰н‰‰дые болон Бурханда ‰зэг>
лээн х‰ндэтэ эхэнэрн‰‰дые Павел Варнава хо¸рто эсэрг‰‰ а>
наатай болгобо. Тэдэ хо¸рые хашан м‰рдэжэ, тэрэ нютагаа нам>
наба. 51 Тиихэдэнь Павел Варнава хо¸р х‰лдµµ халдаан тооо г‰би>
жэ, Икони хото ошоо эн. 52 Тэрэ ‰едэ Антиохдо байан шабинар
баяраар халин, Нангин ‰лдµµр д‰‰рээд байба.
Икони хотодо
1413

Варнава хо¸рой Иконидо м‰ргэлэй гэртэ орожо, эти>
14 гэл т‰р‰‰лмээр
хµµрэхэдэнь, еврейн‰‰д болон бусад арадууд
1 Павел

олоороо этигэбэ. 2 Харин этигээг‰й еврейн‰‰д еврей>бэшэн‰‰дэй
анаа бодолыень амааруулжа, ‰зэглээн аха д‰‰нэрэйнгээ урдааа
тухирба. 3 Гэбэшье Павел Варнава хо¸р нилээд удаан саг соо тэндэ
байгаад, Дээдын Эзэн тухай зоригтойгоор номнобо, харин Дээдын
Эзэн µµрынгµµ талааа Бурханай ‰ршµµл хайра тухай номнолыень
баталан, тэдэндэ гайхамшагта хэрэг‰‰дые болон д‰лгэ тэмдэг‰‰дые
‰з‰‰лхэ арга олгожо байба. 4 Хотынхидой анаа бодолынь хубаар>
жа: зарим нэгэниинь еврейн‰‰дые, н‰гµµ зариманиинь элшэнэрые
дэмжэжэ байгаа.
5 Бусад арадууд, еврейн‰‰д хотын захирагшадтай хэлсэжэ, тэдэ>
ниие шулуудаха анаатай байна гэжэ элшэнэр дуулахадаа, 6 Ликао>
ни руу тэрьедэжэ, Листра ба Дербэ хотонуудта, м‰н оршон тойронхи
нютагуудта 7 айн Мэдээсэлые тунхаглаба.
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Павел Варнава хо¸р Листра ба Дербэ хотонуудта
Листрада т‰рэхынгµµ х‰л муутай, х‰лµµрµµ нэгэшье ябааг‰й,
уумгай х‰н ажауугаа. 9 Нэгэтэ тэрэнэй Павелай номнол шагнажа
уухадань, Павел тэрэниие анхаралтайгаар шэртэжэ, эдэгэхээр ехэ
этигэлтэй байхыень хараад:
10 – Х‰л дээрээ бодо! – гэжэ шангаар ооглобо.
‡нµµхинь х‰л дээрээ ‰рэн бодоод ябашаба. 11 Павелай юу б‰>
тээые харахадаа улад зон µµэдынгµµ ликаон хэлэн дээрэ:
– Х‰нэй бэе бэелжэ маанадта бурхад бууба, – гэжэ ‰хирэл>
дэбэд.
12 Тэдэ зон Варнавые Зевс гэжэ, Павелые ехээр юумэ хэлэдэг
байанайнь т‰лµµ Гермес гэжэ нэрлэбэд. 13 Хотооо холо бэшэ Зев>
сын ‰мэ оршодог байгаа. Зевсын санаарта х‰н зоноор хамта буха>
нуудые, баглаа сэсэг‰‰дые тэдэндэ ‰ргэл болгон бариха анаатай
байгаа.
14 Варнава Павел хо¸р энээн тухай дуулахадаа, хубсаа хунараа
шуу татажа, х‰н зондо г‰йжэ ошоод, хорин хашхаралдабад:
15 – Х‰н‰‰д, юу хэжэ байгаа юмта? Бидэ таанадтал адли юрын х‰>
н‰‰д гээшэбди! Таанадай онгонуудаа зайсажа, тэнгэри огторгой,
газар дэлхэй, уа далай болон тэдээн соо байдаг б‰хы юумые б‰>
тэээн Амиды Бурханда ‰гэдэн хандахынтнай тула бидэ таанадта
айн Мэдээсэл асараа гээшэбди. 16 Б‰хы ‰ндээ яатанда µµэдын>
гµµ харгы замаар ябахыень Бурхан урдань буруушаадагг‰й байгаа.
17 Тэрэ ‰едэ Бурхан айн айхан ‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээн, µµр ту>
хайгаа гэршэлжэ, тэнгэриээ хура бороо, ‰рэжэлтэ сагай уларил
хайрлажа, эдеэ хоолоор хангажа, з‰рхэ сэдьхэлыетнай баяр баясха>
лангаар д‰‰ргэдэг эн.
18 Павел Варнава хо¸р иигэжэ хэлэжэ байгаад, ‰ргэл ‰ргэхэеэ
байан зониие арай гэжэ зогсообо.
19 ‰‰лдэ Антиох, Икони хотонуудаа еврейн‰‰д ерэжэ, хотын>
хидые элшэнэрэй урдааа эсэрг‰‰с‰‰лбэ. Тиигээд тэдэнэр Паве>
лые шулуудажа, тэрэниие ‰хµµ гэжэ анаад, хотооо шэрэжэ гар>
гаад хаяба. 20 Павелые тойрон шабинарайнь зогсоходо, тэрэнь бо>
дожо, хото руу оробо. Хойто ‰дэрынь тэрэ Варнаватай суг Дербэ
хото ошобо.
8
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Сириин Антиох бусажа ерээн тухай
Тэдэ Дербэдэ айн Мэдээсэл номножо, олон х‰ниие Дээдын
Эзэндэ хандуулба. ‰‰лдэнь Листра, Икони, Писидиин Антиох хо>
тонуудаа эрьежэ, 22 ябаан газараа шабинарые урмашуулан, зориг>
жуулан, этигэлээ алданг‰й, харин бэхиж‰‰лжэ байхыень уряалба.
Бурханай хаан орондо орохынгоо урда тээ таанад аргаг‰й ехэ зобо>
лон дабахат гэжэ тэдэ хэлэбэ. 23 Павел Варнава хо¸р ‰зэглэгшэдэй
б‰лгэм б‰хэндэ х‰тэлэгшэдые томилжо, масаглаад, зальбараад, эти>
гээн Дээдын Эзэндэнь тэдэ ‰зэглэгшэдые даалгаба.
24 Тэдэнэр Писидиин можоор ябажа, Памфилиин можо х‰рэжэ
ерэбэд. 25 Тиигээд Бурханай ‡гэ Пергэдэ номноод, удаань Аттали
хото зорибо. 26 М‰нµµ тэдэ Атталиаа Антиох руу бусажа тамарба.
Т‰р‰‰н Антиохдо байхадань, Бурханай ‰ршµµл хайра ажалаа ябуул>
хадань байха болтогой гэжэ зальбаран, Павел Варнава хо¸рые ябуу>
лаа бэлэй. М‰нµµ тэдэнэр ‰нµµхи ажалаа б‰тээгµµд, бусажа ерэбэд.
27 Антиохдо ерээд, б‰хы ‰зэглэгшэдые суглуулжа, Бурхан тэдэ>
нээр юу б‰тээлгэыень болон тэрэнэй бусад арадуудта этигэлэй
‰‰дэ нээжэ ‰гэыень тэдэнэр хµµрэжэ ‰гэбэ. 28 Тиигээд тэдэнэр
шабинартай хамта нилээд удаан байлсаба.
21

Иерусалимда болоон суглаан
1514

Антиохдо хэдэн х‰н ерээд, «Моисейн захиан ¸оор
15 бэлгээ отолуулааг‰й
аа, таанад абарагдахаг‰йт», – гэжэ ‰>
1 Иудейээ

зэглэгшэдые ургаба. 2 Энэ асуудалай талаар Павел Варнава хо¸р
тэдэнтэй нилээд заргалдаба, арсалдаба. Тиимэээ энэ асуудалые
элшэнэртэй ба б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдтэй з‰бшµµд ерэхыень Павел
Варнава хо¸рые хэдэн ‰зэглэгшэдтэй хамта Иерусалим эльгээхэ
гэжэ шиидэбэ. 3 Антиохой ‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй эльгэээн зон
Финикиин ба Самариин нютагуудаар ябахадаа, бусад арадуудай
Бурханда яажа хандаан тухай хµµрэжэ байба, тиихэдэнь б‰хы ‰>
зэглэгшэд угаа ехээр баярлажа байба. 4 Иерусалимда ерэхэдэнь, тэ>
дэниие ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм, элшэнэр, б‰лгэмэй х‰тэлэгшэд уриба.
Х‰рэжэ ерээн зон Бурханай тэдэнээр б‰тээлгээн б‰гэдые хµµ>
рэжэ ‰гµµ. 5 Иисуста этигээн фарисейн‰‰дэй дундааа хэдэн х‰н
‰гэ хэлэхэдээ:
– Еврей>бэшэн‰‰д бэлгээ баа отолуулха ¸отой, Моисейн Хуу>
ли сахихыень тэдэниие уялгаха хэрэгтэй, – гэжэ баадхабад.
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б‰лгэмэй х‰тэлэгшэд энэ асуудалаар з‰бшэн хэлсэхэ
гэжэ сугларба. 7 Арсалдаан гарааар нилээд удаан саг ‰нгэрэнэй
хойно П¸тр бодожо:
– Аха д‰‰нэрни! – гэбэ. – Бусад арадуудай дунда айн Мэдээсэл
номнон этигэл т‰р‰‰лхымни тула Бурхан ‰ни гэээр намайе таана>
дай дундааа шэлэжэ абаа эн гэжэ таанад айн мэдэнэт. 8 Х‰н‰‰>
дэй анал бодол мэдэдэг Бурхан бидэндэ ‰гээндµµл адляар тэ>
дэндэ Нангин ‰лдэ ‰гэхэдµµ, µµрынгµµ ‰ршµµл хайра баа бусад
арадуудта ‰ршµµбэ гээшэ. 9 Бурхан маанадай болон бусад арадуу>
дай хоорондо ямаршье илгаа гарганаг‰й, юундэб гэхэдэ, тэдэнэй
з‰рхэ сэдьхэл этигэлээр арюудхагдаа гээшэ. 10 Тиигээд ‰бгэ эсэгэ>
нэртэмнайшье, маанадташье даагдахаг‰й х‰ндэ ашаае шабинарай
х‰з‰‰ндэ тээхэеэ оролдон, Бурханиие м‰нµµ юундэ туршаа юмта.
11 Бидэ гансал Дээдын Эзэн Иисусай ‰ршµµл хайраар абарагдааб>
ди гэжэ этигэнэбди, тиин тэдэшье баа Иисусай ‰ршµµл хайраар
абарагдаа.
12 Сугларан зон абяаг‰й болоод, ямар гайхамшагта д‰лгэ тэмдэ>
г‰‰дые, ‰йлэ хэрэг‰‰дые Бурхан Павел Варнава хо¸рой гараар бусад
арадуудай дунда б‰тээгµµ юм гэжэ тэдэ хо¸рой хµµрэые шагнаба.
13 Тэдэнэй хµµрэжэ д‰‰ргэхэдэ, Яков хэлэжэ эхилбэ:
– Аха д‰‰нэрни, намайе шагныт! 14 Бурханай µµрынгµµ нэрэ ал>
дараар анха т‰р‰‰шынхиеэ бусад арадуудай дундааа х‰н‰‰дые шэ>
лэжэ абаан тухай Симеон бидэндэ хµµрэжэ ‰гµµ. 15 Л‰ндэншэдэй>
шье ‰гэн‰‰д эдэ б‰хэниие тобшолно:
16
«Тэрэнэй ‰‰лдэ би бусажа ерээд,
Давидай унаан майханиие дахин бодхоохоб.
андаран алаад байан тэрэниие бодхоожо,
Дахин шэнээр эргээхэб.
1718 Тиихэдэ минии х‰н‰‰д болохоор
Дуудуулан бусад яатан
Болон ондоошье улад зон
Дээдын Эзэниие бэдэрхэ.
Эртэ урда сагаа энээн тухай дуулгаан
Дээдын Эзэн иигэжэ хэлэнэ».
19 Тиимэээ Бурханда хандажа байан еврей>бэшэ х‰ниие бидэ
хорихо зобоохо ¸ог‰йбди гэжэ тоолоноб. 20 Харин онгонуудта ‰р>
гэжэ бузарлагдаан эдеэ хоол барихыень, забхайрхыень, боожо
алаан амитадай мяха, шуа амсахыень хорион бэшэг бэшэжэ,
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тэдээндэ эльгээхэ ¸отойбди. 21 Юундэб гэхэдэ, Моисейн Хуули эртэ
урда сагаа хото б‰хэндэ номногдожо, м‰ргэлэй гэрн‰‰дтэ суббото
б‰хэндэ уншагдана ха юм.
Бусад арадуудай дундааа ‰зэглээн зондо
эльгээгдээн бэшэг
22 Тиигээд

элшэнэр, б‰лгэмэй х‰тэлэгшэд ‰зэглэгшэдтэйгµµ хам>
та хэдэн х‰ниие µµэдынгµµ дундааа шэлэжэ абаад, Павел Варнава
хо¸ртой Антиох руу эльгээхэ гэжэ шиидэбэ. Тэдэ ‰зэглэгшэдэй
дундааа нэрэ х‰ндэтэй Баршабба гэжэ ара нэрэтэй Иудые, м‰н
Силые шэлэжэ абаад, 23 тэдэнэй дамжуулха ¸отой иимэ бэшэг бэ>
шэбэд: «Элшэнэр, Иерусалимай б‰лгэмэй х‰тэлэгшэд болон б‰хы
‰зэглэгшэд Антиох, Сири, Киликидэ ажауудаг бусад арадуудай
дундааа Христосто ‰зэглээн зониие амаршална. 24 Зарим ‰зэг>
лэгшэднай манаа абааг‰й захиралтаар анал бодолыетнай амаа>
руулна, таанадые зобооно гэжэ бидэ дуулаабди. 2526 Тиимэээ ма>
най Дээдын Эзэн Иисус Христосто алба хэжэ µµрынгµµ ами наые
хайрладагг‰й, манда ехэ айшаагдадаг Варнава Павел хо¸ртой хэ>
дэн х‰н‰‰дые шэлэжэ эльгээхэ гэжэ бидэ з‰бшэбэбди. 27 Иуда Сила
хо¸рые эдэ б‰гэдые таанадта тайлбарилжа ‰гэхыень эльгээнэбди.
2829 Онгонуудта ‰ргэжэ бузарлагдаан эдеэ хоол, боожо алагдаан
амитадай шуа, мяха амсанг‰й, забхайранг‰й байгаарайгты. Энээн>
ээ гадна ондоо захиралта таанадта ‰гэхэг‰й гэжэ Нангин ‰лдэ
болон бидэнэр шиидэбэбди. Дээрэ дурдагдаан юумэн‰‰дые сахи>
жа байбал, б‰хы юумэн айн байха. Баяртай!»
30 Антиох х‰рэжэ ерээд, эльгээгдээн х‰н‰‰дынь ‰зэглэгшэдэй
б‰лгэм суглуулаад, ‰нµµхи бэшэгээ дамжуулжа ‰гэбэ. 31 Энэ урма>
шуулан бэшэг уншаад, зон угаа ехээр баярлаа. 32 Иуда Сила хо¸р
л‰ндэншэд байан туладаа ‰гэ хэлэжэ, ‰зэглэгшэдые зоригжуулан
урмашуулба. 33 Тиигээд тэдэ хо¸р хэдэн сагай турша соо Антиохдо
байба, ‰‰лдэнь ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэрынь тэдэниие ‰реэгµµд, элшэ>
нэртэ µµргэнь ябуулба*.
35 Павел Варнава хо¸р Антиохдо ‰лэбэ. Тэдэ бусад олон ‰зэглэг>
шэдµµр хамта улад зониие ургажа, Дээдын Эзэнэй айн Мэдээ>
сэл номножо байбад.

* 34"дэхи з‰йл олонхи эхэ бэшэг‰‰д соо ‰гы байдаг.
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Павел Варнава хо¸р хахасабад
36 Нэгэ

хэды болоод Павел Варнавада:
– Дээдын Эзэнэй ‡гэ ямар хотонуудта номноо эмди, тэдэ хото>
нуудаар ябаад, тэндэ ажаууан аха д‰‰нэрээ эрьеэд, хэрэг‰‰дынь
ямархан бэ гэжэ харая, – гээн дурадхал оруулба.
37 Варнава болбол Марк гэжэ нэрэтэй Иоанные абажа ябалсаха
анаатай байгаа. 38 Гэбэшье Памфилида тэдэниие хаяжа, хэрэгыень
б‰тээлсэхэеэ арсаан Маркые Павел абажа ябаха дураг‰й байгаа.
39 Энээн дээрэээ Павел Варнава хо¸р з‰рилдµµд хахасабад. Варна>
ва Маркые дахуулаад, Кипр арал руу тамаран ошобо. 40 Харин Па>
вел Силые замай н‰хэр болгон ябаба. Аха д‰‰нэрынь тэдэниие Дээ>
дын Эзэнэй ‰ршµµл хайрада даалгажа табяа эн. 41 Тэдэ Сириин,
Киликиин хотонуудаар аха д‰‰нэрээ батадхан ябабад.
Тимофей Павел Саул хо¸ртой нэгэдэбэ
1615

Павел Дербэ ошоод, удаань Листра х‰рэжэ ерэбэ. Тэндэ
16 Дээдын
Эзэндэ ‰зэглэдэг еврей эхэтэй, грек эсэгэтэй Ти>
1

мофей гэжэ нэгэ шаби ажауугаа. 2 Тэрээн тухай Листра Икони хо>
тонуудта ажауудаг ‰зэглэгшэд айнаар хэлэдэг эн. 3 Павел тэрэ>
ниие дахуулжа ябаха анаатай байгаа. Тимофейн эсэгэнь грек х‰н
гэжэ мэдэдэг байан энэ нютагай еврейн‰‰дээ боложо х‰б‰‰нэй
бэлгэ отолуулан байгаа. 4 Павел Тимофей хо¸р нэгэ хотооо н‰гµµ
хото орожо, Иерусалимдахи элшэнэрэй, м‰н б‰лгэмэй х‰тэлэгшэ>
дэй тогтооон ¸о гуримые сахижа байхыень х‰н зониие уряалба.
5 ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэрэй этигэл б‰ри бэхижэжэ, ‰дэрµµ ‰дэртэ
‰зэглэгшэдэй тоо олошоржол байба.
Павелай хараан ‰зэгдэл
6 Нангин

‰лдэ Асида Бурханай ‰гэ б‰ номногты гээн тула тэдэ
б‰хы Фригиин болон Галадай можонуудаар ябаба ха. 7 Тэдэнэй Мис>
си можын хилэдэ х‰рэжэ ерээд, Бетини орохо¸о байхадань, Иисусай
‰лдэ тиишээ орохыень з‰бшµµбэг‰й. 8 Тиимэээ тэдэ Миссиие
‰нгэржэ, Троада хото х‰рэжэ ерэбэд. 9 Македониин эрэ х‰н урдань
зогсожо: «Македони ерэжэ, манда туалыш даа!» – гээн ‰зэгдэл
Павел тэрэ ‰ниндµµ хараба. 10 Энэ ‰зэгдэлэй ‰‰лдэ Бурхан бидэ>
ниие айн Мэдээсэл номнохыемнай дуудаба гэжэ тобшолон, тэрэ
бэеэрээ Македони ошохо¸о т‰хеэрбэбди.
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Лидия Иисус Христосто ‰зэглэбэ
11 Иигэжэ

бидэ Троадааа тамаржа гараад, сэхэ Самофраки арал>
да, хойто ‰дэрынь Неаполь портдо х‰рэжэ ерээбди. 12 Тэндэээ Ма>
кедониин нэгэ аймагай т‰б хотодо, римэй колониин Филипп хото
х‰рэжэ ерээбди. Энэ хотодо бидэ хэдэн ‰дэр хоноо эмди. 13 Бидэ
субботодо хотын ‰‰дээр гадагшаа гаража, еврейн‰‰дэй зальбардаг
газарай уури бэдэрэн, голой эрье зубшажа ябаа эмди. Тэндэ бидэ
сугларан эхэнэрн‰‰дээр уужа хµµрэлдэбэбди. 14 Тэдэ эхэнэрн‰‰>
дэй дунда Тиатир хотын Лидия гэжэ нэрэтэй, улаан б‰д наймаал>
даг Бурханда ‰зэглэдэг эхэнэр бидэниие шагнажа байгаа. Дээдын
Эзэн Павелай хэлэжэ байан ‰гэн‰‰дые энэ эхэнэрэй дуулажа аба>
хын тула оюун ухааень нээбэ. 15 Тэрэ эхэнэр гэр б‰лµµрµµ уаар
арюудхуулба, ‰‰лдэ бидэниие гэртээ уриба. «Дээдын Эзэндэ эти>
гэл д‰‰рэн байна гэжэ таанад ‰нэн дээрээ нам тухай бодожо байгаа
аа, минии гэртэ ерэжэ байрлагты», – гэжэ тэрэ хэлээд, бидэниие
‰гэдµµ оруулба.
Павел Сила хо¸р т‰рмэ соо
16 Нэгэтэ

м‰ргэлэй газар ошожо ябахадаа бидэ ерээд‰йе уридша>
лан хэлэдэг ‰лдэдэ барюулан зараса эхэнэртэй уулзаабди. Тэрэ
эхэнэр х‰нэй саашадахи хуби заяа хэлэжэ ‰гµµд, µµрынгµµ эзэдтэ
ехэхэн м‰нгэ асардаг байгаа. 17 Тэрэ эхэнэр Павелые болон маана>
дые дахажа:
– Эдэ зон Дээдын Бурханай зарасанар гээшэ. Эдэ таанадта аба>
ралгын харгы зам тухай айладхана, – гэжэ ооглон ‰хирдэг бэлэй.
18 Тэрэ эхэнэр олон ‰дэрэй ‰ргэлжэдэ иимэ маягаар ‰хиржэ
байгаа. ‰‰лэй ‰‰лдэ Павел тэсэжэ ядаад, гэдэргээ хаража, тэрэ
‰лдэдэ хандан:
– Иисус Христосой нэрээр энэ эхэнэрээ гара гэжэ шамда за>
хирнаб, – гэбэ.
Тэрэ ‰лдэнь дары гаража талиигаа бэлэй. 19 Харин м‰нгэ олохо
найдабарияа гэээн тэрэ зараса эхэнэрэй эзэд Павел Сила хо¸рые
барижа, хотын талмай тээшэ захирагшадта абаашаба ха. 20 Захираг>
шадта тэдэниие асараад:
– Эдэ еврейн‰‰д манай хото ‰йм‰‰лнэ, 21 римэй эрхэтэн маана>
дай сахиха ¸ог‰й, г‰йсэдхэхэ аргаг‰й ¸о заншалнуудые айладхан,
сахигты гэжэ баадхана, – гэжэ хэлэбэ.
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сугларан олон зон баа Сила Павел хо¸рой урдааа
‰µµрхэн бодобо. Захирагшад тэдэ хо¸рой хубсаа хуулан хаяжа,
модоор тэдэниие хэээгты гэжэ захирба. 23 Тэдэниие зада сох¸од,
т‰рмэдэ хаагаад, айнаар ахижа байхыень т‰рмын харуулшада за>
хирбад. 24 Иимэ захиралта абаан харуулшан тэдэ хо¸рые доторхи
т‰рмэдэ оруулжа, х‰лн‰‰дыень хулуудада уулгаба.
25 ‰ниин тэн багаар Павел Сила хо¸рой Бурханда зальбаржа,
Бурханиие алдаршуулан дуунуудые дуулажа байхадань, хаалтада
байан бусад зон тэдэниие шагнажа байгаа. 26 Гэнтэ газар ехээр
х‰дэлжэ, т‰рмын гэр иишэ тиишээ найгалзан хэлбэлзэбэ. Тэрэ до>
роо т‰рмын б‰хы ‰‰дэн‰‰д нээгдэжэ, хаалтада байан зоной гэнжэ>
н‰‰дынь мултаран унаба. 27 Т‰рмын харуулшан эрижэ, нээлтэтэй
т‰рмын ‰‰дэн‰‰дые харахадаа, хаалтын зон тэрьедэбэ гэжэ анаад,
бэеэ хорлохо анаатайгаар элмээ гаргаба.
28 – Бэеэ б‰ хорло! Бидэ булта эндэ байна ха юмбибди, – гэжэ
Павел шангаар хашхарба.
29 Харуулшан гал асархые гуйгаад, т‰рмэдэ г‰йжэ ороод, шэшэр>
эн юумэн Павел Сила хо¸рой х‰лдэ дохин унажа:
30 – Эзэдни, абарагдахын тула би юу хэхэ ¸отой гээшэбиб? –
гэжэ тэдэ хо¸рые гаргаха зуураа ураба.
31 – Дээдын Эзэн Иисуста этигэ, тиигэбэл ши µµрµµ, шинии гэр
б‰лэ абарагдаха, – гэжэ тэдэ харюусаба.
32 ‡нµµхи харуулшанда, тэрэнэй гэр б‰лэдэ Павел Сила хо¸р Дээ>
дын Эзэнэй ‰гэ номнобо. 33 Орой ‰ни харуулшан тэдэниие т‰рмэ>
µµ гаргажа, шархануудыень угаагаад, гэр б‰лµµрµµ уаар арюудхуул>
ба. 34 Тэрэ харуулшан Павел Сила хо¸рые гэртээ асаржа, урдань хоол
табиба. Бурханда ‰зэглээндµµ б‰хы гэр б‰лµµрµµ баяртай байбад.
35 Хойто ‰дэрынь римэй захирагшад тэрэ х‰н‰‰дые таби гээн за>
хиралтатайгаар сэрэгшэдээ эльгээбэ. 36 Харуулшан захиралтыень Па>
велда дамжуулба:
– Захирагшад таанадые табиха гээн захиралта ‰гэбэ. М‰нµµ эн>
дэээ гаража ошоходотнай болохо.
37 – Римэй эрхэтэн маанадые зарга ш‰‰бэриг‰й зоной урда мо>
доор хэээжэ, т‰рмэдэ хаяан аад, м‰нµµ нюусаар намнаха анаа>
тай байна г‰? ‡гы даа! ¤µэдµµ ерэжэ, бидэниие эндэээ гаргаг! –
гэжэ Павел харуулшанда хэлэбэ.
38 Сэрэгшэд Павелай хэлэые захирагшадта дамжуулба. Тэдэнь Па>
вел Сила хо¸рой римэй эрхэтэн байыень мэдэхэдээ, айжа ‰рдэбэ.
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39 Захирагшад

ерэжэ х‰лисэл гуйгаад, т‰рмэµµ гаргаад, хотооо га>
ража ошохыень гуйба. 40 Павел Сила хо¸р т‰рмэµµ гараад, Лидия>
гайда ошобо. Тэндэ аха д‰‰нэртэйгµµ уулзажа, тэдэнээ урмашуу>
лаад, хотооо гаража ошобод.
Павел Сила хо¸р Фессалоники хотодо
1716

Павел Сила хо¸р Амфиполь, Аполлони хотонуудаар дай>
17 раад,
Фессалоники хото х‰рэжэ ерэбэ. Тэндэ м‰ргэлэй гэр
1

бии эн. 2 Павел урдынгаа заншалаар тиишэ орожо, гурбан суббо>
тын туршада Нангин Бэшэгээ жэшээн‰‰дые дурдан, 3 Бурханай
табисууртын ехэ зоболон дабажа, ‰‰лдэнь амидырха ¸отой бай>
ан тухай тэдэ зониие ургаба. «Минии таанадта хµµрэжэ байгаа
Иисус эгээл тэрэ Бурханай заяаан Абарагша юм», – гэжэ тэрэ хэ>
лэбэ. 4 М‰ргэлэй гэртэ байан х‰н‰‰дэй зариманиинь этигэжэ, Па>
вел Сила хо¸ртой нэгэдэбэ. Тэдэнээ гадна ори ганса Бурханиие
х‰ндэлдэг олон тоото грег‰‰д, нэрэ х‰ндэтэй эхэнэрн‰‰д Дээдын
Эзэндэ ‰зэглµµ бэлэй.
5 Гэбэшье еврейн‰‰д атаархан зэб‰‰рхэжэ, гудамжын ‰гытэй зо>
ной дундааа хэдэн хара анаатай х‰н‰‰дые шэлэжэ, олон зониие
суглуулаад, хотынхидой дунда худхаляа хуймаа гаргаба. Тэдэ зон
Павел Сила хо¸рые олоод, зоной урда шиидхэхын тула Ясоной гэр>
тэ с‰мэрэн оробо. 6 Тэдэ хо¸рые оложо ядахадаа, тэдэнэр Ясониие,
баа хэдэн ‰зэглэгшэдые хотын захирагшадта шэрэжэ абаашаад:
– Эдэ оршолон дэлхэйе ‰йм‰‰лэн зон гээшэ, м‰нµµ манай хо>
тодо ерээд байна, – гэжэ хашхаралдаба. 7 – Ясон тэдэниие гэртээ
байрлуулаа. Ондоо х‰ниие, Иисусые хаан гэжэ нэрлэхэдээ, тэдэнэр
римэй хаанай зарлигые буруушаана.
8 Эдэ б‰хэниие дуулахадаа хотын захирагшадшье, х‰н зоншье айн
‰рдэбэ. 9 Ясоной, бусад ‰зэглэгшэдэй барюулга орхиходонь лэ тэ>
дэниие табиан байгаа.
Павел Сила хо¸р Бери хотодо
‰ни болохотой сасуу ‰зэглэгшэд Павел Сила хо¸рые Бери
хото руу ябуулба. Хото х‰рэжэ ерээд, тэдэ хо¸р м‰ргэлэй гэртэ
ошобо. 11 Энэ хотын зон Фессалоникиинхидтэ ороходоо Бурханай
‰гэ ‰л‰‰ ехээр шагнаха дуратай байжа, номнол анхаралтайгаар х‰>
леэн абаад, Павел Сила хо¸рой хэлээниинь ‰нэн г‰ гэжэ мэдэхын
тула Нангин Бэшэгые ‰дэр б‰хэн шудалжа байба. 12 Тиигэжэ тэдэ
10
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зоной олониинь этигээ бэлэй. Тэдэнэй дунда олон нэрэ х‰ндэтэ
грек эхэнэрн‰‰д, эрэш‰‰л байгаа эн. 13 Гэбэшье Фессалоникидэ
ажауудаг еврейн‰‰д Бурханай ‰гэ Бери хотодошье Павел номноно
гэжэ дуулахадаа, баа тиишэ ошожо, х‰н зониие ‰йм‰‰лэн х‰лгµµ>
бэ. 14 ‰зэглэгшэд дары Павелые далай х‰ргэжэ ошобо, харин Сила
Тимофей хо¸рынь Беридэ ‰лэбэ. 15 Павелые ‰дэшээн х‰н‰‰д тэрэ>
ниие Афины хото х‰ргµµд, Сила Тимофей хо¸р аргатай байбал т‰р>
гµµр ерэг гээн Павелай захиралта абамсаараа µµргµµ бусаба.
Павел Афины хотодо
Павел тэрэ хо¸роо Афины хотодо х‰леэжэ байхадаа, хотоор
д‰‰рэн бодхоогдоон онгонуудые хаража гашуудаба. 17 Тэрэ м‰ргэ>
лэй гэртэ еврейн‰‰дтэй болон бусад арадуудай дундааа Бурханда
‰зэглээн зонтой, м‰н талмай дээрэ уулзаан х‰н б‰хэнтэй ‰дэр
б‰ри хµµрэлдэдэг байгаа эн. 18 Эпикур болон стоик ургаалай
философууд тэрээнтэй уулзажа:
– Энэ хооон ‰гэтэй х‰н юу хэлэхэ анаатай байнаб? – гэжэ
нэгэ зариманиинь хэлсэжэ байба.
– ‡гы, энэшни хариин бурхадууд тухай номноно ха, – гэжэ
н‰гµµд‰‰лынь хэлэжэ байба.
Юундэ тиигэжэ хэлсээб гэхэдэ, Павел Иисус тухай, тэрэнэй ами>
дыралга тухай номноон байгаа. 19 Философууд Павелые Ареопаг х‰>
тэлжэ абаашаад:
– Шинии номножо байан шэнэ ургаалые маанадта шагнажа
болохо г‰? – гэжэ урабад. – 20 Ши нэгэл жэгтэй онин юумэ би>
дэндэ дуулгажа байнаш. Тиимэээ энэшни юун ааб гэжэ бидэ мэ>
дэхэ анаатайбди.
21 Афины хотынхид, тэндэ ажауугша хариин зон шэнэ ‰зэлн‰‰>
дые шагнан, тэдэниие з‰бшэн хэлсэээр лэ с‰лµµ сагаа ‰нгэргэдэг
байгаа.
22 Павел Ареопагай дунда зогсожо:
– Афинынхин, таанарай аргаг‰й ‰зэгтэй зон байхые би ажаг>
лажа байнаб. 23 Юундэб гэхэдэ, танай м‰ргэл ш‰тµµн‰‰дые хаража
байхадаа, «мэдэгдээг‰й Бурханда» гэжэ бэшээтэй ‰ргэлэй шэрээ би
оложо харааб. Танай мэдээг‰й аад, ш‰тэжэ м‰ргэжэ байгаа эгээл
тэрэ Бурхан тухай би танда номножо байнаб. 24 Юртэмсэ дэлхэйе,
тэрээн дээрэ оршодог хамаг юумэ б‰тэээн Бурхан газар тэнгэ>
риин Эзэн юм, гараар бодхоогдоон ‰мэдэ амидардагг‰й юм.
16
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25 Х‰нэй

ямаршье туаламжа Бурханда хэрэгг‰й. Тэрэ µµрµµ амитай
б‰хы юумэндэ ами наа, амисхал, б‰гэдые ‰гэнэ гээшэ. 26 Б‰хы дэл>
хэйгээр нютагжахынь тула амидарха саг болзорыень болон байр>
лаха хилэ хизаарыень тогтоон, ори ганса х‰нµµ б‰хы х‰н т‰рэлхи>
тэниие тэрэ б‰тээгµµ юм. 27 Бурхан х‰н б‰хэнµµмнай холо бэшэ
гэжэ мэдэрэн, тэрэниие бэдэржэ олохын тула эдэ б‰гэдые зох¸огоо
юм. 28 «Бидэнэр Бурханай ашаар амидаржа, х‰дэлжэ, ажауужа бай>
набди». Танай ш‰лэгшэдэй зариманиинь баал: «Бидэ тэрэнэй уг>
саатан гээшэбди», – гэжэ хэлээ бэлэй.
29 Хэрбээ бидэ Бурханай угсаатан юм аа, Бурхан гээшэмнай х‰>
нэй анаашалгаар алтаар г‰, али м‰нгµµр г‰, али шулуугаар д‰рсэл>
эн уран б‰тээлэй юумэн гэжэ бодохо ¸ог‰йбди. 30 Бурханиие мэ>
дээг‰й сагта Бурхан эдэ б‰гэдые х‰н‰‰дтэ х‰лисэдэг байгаа. Харин
м‰нµµ хаа хаанаг‰й ажауудаг х‰н зониие н‰гэл ‰йлэдэхэеэ боли>
хыень Бурхан захирна, 31 юундэб гэхэдэ, Бурхан юртэмсэ дэлхэйе
‰нэн з‰б зарга шиидхэбэреэр ш‰‰хэ ‰дэрµµ тогтоогоо, тиин Зарга
ш‰‰гшэеэ тэрэ томилон табяа. Тэрэниие Бурхан амидыруулжа, б‰>
хы х‰н‰‰дтэ гэршэ баримта болгон ‰гµµ ха юм.
32 ‡хээн х‰н‰‰дые амидыруулан тухай дуулахадаа, нэгэ зарим
зон ташаганаса энеэлдэбэ, н‰гµµ зариманиинь:
– Бидэ шамайе ‰шµµ дахин шагнуужамди, – гэлдэбэ.
33 Тиихэдэнь Павел тэдэниие орхижо ошоо. 34 Гэбэшье хэдэн х‰н
Дээдын Эзэндэ этигэжэ, Павелай шабинар болобо. Тэдэнэй дунда
Ареопагай гэш‰‰н Дионисий, Дамарида гэжэ нэрэтэй эхэнэр болон
бусадшье зон байгаа бэлэй.
Павел Коринф хотодо
1817

‰‰лдэ Павел Афиныаа Коринф хото х‰рэжэ
18 ерэбэ.б‰хэнэй
Тэндэ Павел Понтоо уг гарбалтай Аквила гэдэг еврей>
1 Эдэ

2

тэй, тэрэнэй Прискилла амгатай уулзаа бэлэй. Клавдий хаанай б‰>
хы еврейн‰‰дтэ Рим хотые орхижо ошохыень захиран хада тэдэ аял
Италиаа ерээн байба. Павел тэдэнэйдэ айлшалба. 3 Тиигээд нэгэ
ажал урлалгатай байан тула Павел тэдэнээр суг х‰дэлбэ. Тэдэнэр
майхануудые хэдэг байгаа. 4 Павел еврейн‰‰дыешье, грег‰‰дыешье
этиг‰‰лхэеэ оролдон, суббото б‰хэн м‰ргэлэй гэртэ номнодог бэлэй.
5 Сила Тимофей хо¸рой Македониоо ерэхэдэнь, Павел айн
Мэдээсэл номноходо µµрыгµµ б‰рин зорюулжа, Иисус гээшэмнай
Бурханай табисуурта гэжэ еврейн‰‰дтэ баталан гэршэлжэ байгаа.
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Теэд тэдэ зоной арсалдажа, хэр‰‰л татахадань, Павел µµрынгµµ
хубсаа г‰беэд:
– Бурханай абаралгааа арсажа байандаа таанад µµэдµµ зэмэ>
тэйт. Би зэмэг‰йб, тиин м‰нµµ бусад арадуудта ошохомни, – гэжэ
хэлэбэ.
7 Тэдэ зониие орхижо, Павел Бурханда ‰зэглэдэг Титий Юст гэ>
дэг х‰нэй гэртэ ошобо. Энэ х‰нэй гэрынь м‰ргэлэй гэрэй хажууда
байдаг эн. 8 Крисп гэжэ нэрэтэй м‰ргэлэй гэрэй дарга б‰хы гэр
б‰лµµрµµ баа Дээдын Эзэндэ этигээн байгаа. Тиин номнол дуу>
лаан олон коринфууд баал этигэжэ уаар арюудхуулан байгаа.
9 Нэгэтэ ‰ни Павел Дээдын Эзэниие ‰зэгдэлдµµ хараба. Дээдын
Эзэн:
– Б‰ ай, саг ‰ргэлжэ номножо бай. 10 Би шамтай байнаб, хэншье
шамда хоро х‰ргэхэг‰й, юундэб гэхэдэ, энэ хотодо минии х‰н‰‰д
олон бии, – гэжэ хэлэбэ.
11 Тиимэээ Павел тэндэ жэл хахад соо Бурханай ‰гэ номножо
байба.
12 Ахайя можын захирагшаар Галлиониие табихада, еврейн‰‰д хоо>
рондоо ‰гэсµµд, Павелай урдааа бодожо, тэрэниие с‰‰длэхэеэ шэ>
рэжэ асарба.
13 – Энэ х‰н манай хуулида хэлэгдээг‰й ¸оор Бурханда м‰ргэгты
гэжэ х‰н‰‰дые ‰гэдµµ оруулжа байна, – гэлдэбэ тэдэ.
14 Павелай амаа нээжэ ‰рдеэг‰й байтар, Галлион еврейн‰‰дтэ
хандажа:
– Ай, еврейн‰‰д, хэрбээ ямар нэгэн гэмтэ ябадал г‰, али муу ‰йлэ
тухай хэлэбэлтнай, би таанадые шагнаха байгааб. 15 Харин ‰гэн‰‰д>
ээ, нэрэ алдараа боложо, µµэдынгµµ хуулиин асуудалнуудаар ар>
салдаа юм бол, µµэдµµ шиидхэгты. Энэ асуудалаар танай заргаша
байха аргамг‰й, – гэбэ.
16 Тиигэжэ хэлээд, Галлион заргын газараа тэдэ еврейн‰‰дые
намнажархиба. 17 Харин тэдэнь м‰ргэлэй гэрэй дарга Сосфендэ
добтолон орожо, зарга шиидхэдэг газарай урда тээ тэрэниие зада
наншаба. Гэбэшье Галлион эдэ б‰гэдые ойндоо абааг‰й.
6

Павел Антиох хото бусажа ерэбэ
18 Павел

‰шµµ олон ‰дэр тэндэ байгаад, удаань аха д‰‰нэртэйгµµ
хахасан, Прискилла Акила хо¸рые абаад, Сириин орон нютаг тама>
ран ошобо. Хэзээ нэгэтэ ‰гээн дашаа тангаригайнь болзор д‰‰рэжэ,
317

Элшэнэрэй б‰тэээн хэрэг‰‰д 18, 19
Павел Кенхрейдэ ‰эеэ абхуулаа. 19 Эфес хото тамаржа ерэхэдээ, Па>
вел н‰хэдµµ орх¸од, м‰ргэлэй гэртэ ошожо, еврейн‰‰дтэй хµµрэл>
дэбэ. 20 Тэрэниие ‰лыт даа гэжэ еврейн‰‰дэй гуйхадань, тэрэ з‰б>
шµµбэг‰й.
– 21 Ойртожо байгаа айндэрые би заатаг‰й Иерусалимда ‰нгэр>
гэхэ ¸отойб. Хэрбээ Бурханай х‰сэбэл, би таанадта дахин бусажа
ерэхэб, – гэжэ хэлээд, тэдэнтэй хахасан, Эфесээ тамаран ошобо.
22 Тэрэ Кесари х‰рэжэ ерээд, тэндэээ Иерусалим зор¸о бэлэй.
Тэндэ ‰зэглэгшэ зонтой уулзаад, Антиох ошоо эн. 23 Хэдэн саг
Антиохдо байанайнгаа ‰‰лдэ Павел замдаа мордожо, б‰хы Гала>
дай болон Фригиин нютагуудаар ябажа, шабинарай этигэлые ба>
тадхан бэхиж‰‰лбэ.
Аполлос гэдэг х‰н Эфес ба Коринф хотонуудта
24 Александриаа

уг гарбалтай Аполлос гэдэг еврей х‰н Эфес хо>
тодо бии болоо хаш. Тэрэ ехэ уран хэлэтэй, Нангин Бэшэг айн
мэдэдэг эн. 25 Аполлос Дээдын Эзэн тухай ургаалые дуулаан бай>
гаа. Гансал Иоаннай уан арюудхалга мэдэжэ байаншье м‰ртµµ
ехэ оролдосотойгоор, ‰нэн з‰бµµр Иисус тухай ургадаг эн. 26 Тэрэ
х‰н м‰ргэлэй гэртэ зоригтойгоор номножо эхилбэ. Прискилла Ак>
вила хо¸р тэрэниие шагнаад, гэртээ урижа, Бурханай зам тухай
тэрээндэ б‰ри тодорхойгоор хµµрэжэ ‰гэбэ. 27 Тэрэнэй Ахайя ошо>
хо гэжэ шиидэхэдэ, тэрээниие угтажа абахыень гуйан бэшэг аха
д‰‰нэр тэндэхи шабинарта бэшээ бэлэй. Ахайя ерээд, Бурханай
‰ршµµлµµр ‰зэглээн зондо Аполлос ехэ туалба. 28 Юуб гэхэдэ,
тэрэ олон зоной дунда еврейн‰‰дтэй заргалдан, тэдэниие буруу>
шаажа, Нангин Бэшэгээ хээг‰‰дые хэрэглэн, Иисус гээшэмнай
Бурханай табисуурта м‰н гэжэ баталжа байгаа.
Павел Эфес хотодо
1918

байха ‰едэ Павел Галадай ба Фригиин
19 газар дайдыеКоринфда
дабан, Эфес х‰рэжэ ерэхэдээ, хэдэн шабинартай
1 Аполлосой

уулзаа бэлэй. 2 Тэдэнтэй хµµрэлдэжэ байхадаа Павел:
– ‰зэглэхэдµµ таанад Нангин ‰лдые тогтоон абаа эн г‰т? –
гэжэ ураба.
– Бидэ Нангин ‰лдэ тухай ойро наашашье дуулааг‰й байнаб>
ди, – гэжэ тэдэнь харюусаба.
3 – Тиихэдээ таанад ямар уан арюудхалда х‰ртэбэ гээшэт?
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– Иоаннай уан арюудхалда х‰ртээн байгаабди.
Х‰н‰‰дэй н‰гэл хэхэеэ болихын тула Иоанн уаар арюудхаа
юм. Тиихэдээ минии хойнооо заларжа ябаа х‰ндэ, ондоогоор хэ>
лэбэл Иисуста, таанад этигэхэ ¸отойт гэжэ Иоанн х‰н‰‰дтэ хэлэ>
дэг байгаа, – гэжэ Павел тэдээндэ хэлэбэ.
5 Энээн тухай мэдэхэдээ, тэдэ шабинар Дээдын Эзэн Иисусай
нэрэ алдараар уан арюудхалда х‰ртэбэ. 67 Павелай тэдэ арбан хо¸р
оршом шабинар дээрэ гараа табихадань, Нангин ‰лдэ тэдэндэ
буужа, тэдэ элдэб хэлэн‰‰д дээрэ дуугаржа, номножо эхилбэ.
8 Павел гурбан арын ‰ргэлжэдэ м‰ргэлэй гэртэ ерэжэ, заргал>
дан, Бурханай хаан орон тухай зоригтойгоор хµµрэжэ, баталан
ургажа байба. 9 Зарим х‰н‰‰дэй з‰рюу зан гаргажа, этигэхэ дура>
г‰й байхадань, Дээдын Эзэнэй замые зоной дунда хардажа эхил>
хэдэнь, Павел шабинартайгаа тэдэниие орхижо ошобо. Тиигээд
Павел Тиранн гэдэг х‰нэй ургуулида ‰дэр б‰ри номнодог бо>
лобо. 10 Тиигэжэ хо¸р жэлэй турша соо Аси можодо ажауудаг
еврейн‰‰дшье, грег‰‰дшье Дээдын Эзэн тухай соносожо байгаа
бэлэй.
4–

Скевын х‰б‰‰д
Бурхан Павелай гараар олон гайхамшагта хэрэг‰‰дые б‰тээбэ.
Павелай нюурай аршуул г‰, али хормойбшо ‰бшэн зондо асар>
хадань, тэдэнь эдэгэжэ, ада ш‰дхэрн‰‰д бэеээнь гаража, тонилон
ошодог байгаа. 13 Тиихэдэ ада ш‰дхэрн‰‰дые дарадаг зарим еврей
тэн‰‰лшэд ада ш‰дхэртэ барюулан х‰ниие аргалхадаа Дээдын Эзэн
Иисусай нэрэ дурдадаг болобо. «Павелай номножо байан Иисусай
нэрээр таанадта захирнаб», – гэжэ тэдэ хэлэдэг байгаа.
14 Еврейн‰‰дэй ахамад санаарта Скевын долоон х‰б‰‰д баал тии>
гэжэ захирба. 15 Гэбэшье ада ш‰дхэр тэдэндэ: «Би Иисусые мэдэ>
нэб, Павелыешье би танинаб. Харин таанад хэд гээшэбта?» – гэ>
бэ. 16 Тиигээд ада ш‰дхэртэй х‰нэй тэдэндэ добтолжо, бултыень
наншахада, тэдэнь салдаган шархатаан юумэд гэрээ зугадан
г‰йлдэбэ.
17 Энэ ушар тухай Эфес хотодо ажауудаг еврейн‰‰д, еврей>бэ>
шэнэр баран дуулаа бэлэй. Тэдэ булта айн ‰рдэжэ, Дээдын Эзэн
Иисусай нэрэ х‰ндэлжэ эхилбэ. 18 ‰зэглээн зоной олонхинь хэ>
эн элдэб шэбшэлгынгээ муу ¸рые мэдэрэн, тэрээн тухайгаа х‰н
зондо хµµрэжэ ‰гэбэ. 19 Эльбэ жэльбэ хэрэглэдэг зарим зон номуудаа
11

12
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асаржа, х‰н зоной урда галда шатаагаа бэлэй. Тэдэ номуудай сэн>
гыень тоолоходо, тэдэнь таби мянган м‰нгэнэй сэнтэй байшаба.
20 Иимэл х‰сэ эршэтэйгээр Дээдын Эзэнэй ‰гэ таража, олон х‰>
н‰‰д ‰зэглэжэ байба.
Эфестэ болоон ‰ймµµн
21 Эдэ

ушарнуудай ‰‰лдэ Павел Македониин ба Ахайяын нюта>
гуудаар ябажа, Иерусалим ошохо гэжэ шиидэбэ.
– Удаань би Рим х‰рэхэ ¸отойб, – гэжэ Павел хэлэбэ.
22 Тэрэ Тимофей Эраст хо¸р туалагшадаа Македони эльгээжэ,
µµрµµ халта зуура Аси можодо ‰лэбэ.
23 Тэрэ ‰едэ Дээдын Эзэнэй замаа боложо ехэхэн арсалдаан х¸>
мороон гараба. 24 М‰нгµµр урлагша Димитрий гэдэг х‰н Артеми>
дын ‰мын м‰нгэн д‰рсэн‰‰дые б‰тээдэг байгаа. Тэрэнэй ашаар
бусадшье олон урладаг зон бага бэшэ олзо олодог бэлэй. 25 Ди>
митрий тэдэниие, м‰н ондоошье урлагшадые суглуулаад:
– Эрэш‰‰л аа, энэ урлал ажалаа манай ажабайдал дулдыдана
гэжэ таанад айн мэдэнэт. 26 Павелай гансашье Эфес хотодо бэшэ,
харин б‰хы Асида номнолоороо олон зоной тархи толгой эрьюул>
ыень таанад хаража дуулажа байгаа бэзэт. Гараар б‰тээгдээн
юумэн бурхан байжа шадахаг‰й гэжэ тэрэ хэлэнэ. 27 Энээнээ бо>
ложо манай урлал ажал хэндэшье хэрэгг‰й болохооо гадна, агууе>
хэ бурхан Артемидыншье ‰мэ хэрэгг‰й болохо аюул тох¸олдохо¸о
байна. Тиигэбэл б‰хы Асиин болон юртэмсын ш‰тэжэ байан бур>
ханай ‰р жабхалангынь буураха бшуу, – гэжэ хэлэбэ.
28 Хэлэыень дуулаан зон хоро шараяа ехээр бусалжа:
– Эфесэй Артемида алдаршаай! – гэжэ хашхаралдаба.
29 Хотынхид ‰ймµµ буалгаа татажа, Павелай замай н‰хэд боло>
хо Македониин Гай Аристарх хо¸рые театр руу шэрэбэ. 30 Павелай
µµрµµ тэдэ зоной урда гараха гэхэдэнь, шабинарынь тэрэниие та>
бибаг‰й. 31 Аси можын зарим захирагшад Павелай н‰хэд байан дээ>
рэээ театр ошохооонь тэрэниие эргылэн х‰н‰‰дые эльгээгээ бэ>
лэй. 32 Театрта сугларан зоной зариманиинь нэгэ юумэ ‰хиржэ,
н‰гµµд‰‰лынь ондоо юумэ хашхаржа байба. Суглаанай эмхи гу>
римг‰й ‰нгэржэ байхада, тэндэ байан зоной олонхинь юундэ суг>
ларанаашье ойлгонг‰й байба. 33 Тиимэээ сугларан зоной зариман
Александр гэжэ нэрэтэй х‰ндэ юу боложо байые тайлбарила гэ>
эн эрилтэ табиба. Александрые еврейн‰‰д µµэдынгµµ дундааа
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т‰лхижэ урагшань гаргаан байгаа. Тэрэ шэмээг‰й бологты гэжэ га>
раараа харуулаад, бэеэ сагааруулха анаатай байхадань, 34 тэрэниие
еврей байна гэжэ мэдэхэдээ, зон нэгэн дуугаар: «Агууехэ Эфесэй
Артемида алдаршаай», – гэжэ хо¸р сагай туршада зогсонг‰й хаш>
харалдаба.
35 ‰‰лэй ‰‰лдэ хотын захирагшадай нэгэн зониие номгоруулжа:
– Эфесэй эрхэтэн! – гэжэ хандаба. – Эфес хото агууехэ бурхан
Артемидын ‰мые, огторгойоо унаан нангин шулууе хамгаалан
сахигша хото гэжэ мэдэхэг‰й х‰н олдохо аал? 36 Энэ арсашаг‰й ба>
римта юм, тиимэээ таанад номгоржо, ‰ймэлдэхэ шууялдахаяа
болигты. 37 Таанадай иишэнь шэрэжэ асаран зон ‰мэ дээрмэ>
дээг‰й, тиихэдэ Артемида бурханииемнайшье муудхааг‰й ха юм.
38 Хэрбээ Димитрий болон тэрээнтэй ерээн урлагшадай хэн нэгэ>
ниие зэмэлээ аань, заргашада г‰, али захирагшадта гэмнэлгэ нэ>
хэбэритэйгээ хандаг лэ. 39 Хэрбээ б‰ри шухала юумэ нэхэбэлтнай,
хэрэгтнай хуулиин ¸оор зарлагдаан эрхэтэнэй суглаан дээрэ шиид>
хэгдэхэ. 40 ‡гы аа, бидэниие ‰ймµµ татаа гэжэ зэмэлхэдээ болохо,
яахадааб гэбэл, м‰нµµдэр юундэ эндэ сугларанаа бидэ тайлбарил>
жа шадахаг‰йбди, юугээршье µµэдыгµµ сагааруулха аргаг‰йбди.
Иигэжэ хэлээд, тэрэ захирагша сугларан зониие тарааба.
Павел Македони болон Ахайя руу зорибо
2019

‰нгэрэн хойно Павел шабинараа суглуулжа урма>
20 шуулан зоригжуулаад,
тэдэнтэйгээ хахасажа, Македони ошо>
1 ‡ймµµнэй

бо. 2 Македониин газараар ябахадаа, Павел ‰зэглэгшэ зонтой оло
дахин хµµрэлдэжэ, тэдэниие зоригжуулжа байба. ‰‰лэй ‰‰лдэ тэрэ
Эллада* х‰рэжэ ерээд, 3 тэндэ гурбан ара байба. Элладааа Сири
тамаран ошохо анаатай байхадань, еврейн‰‰д эсэрг‰‰ нюуса хэл>
сээ зох¸обо гэжэ мэдэхэдээ, Павел дахин Македон¸ор ябаад, µµр>
гµµ бусаха гэжэ шиидэбэ. 4 Тэрэниие харгыдань Бери хотодо т‰рэ>
эн Пиррэй Сопатр х‰б‰‰н, Фессалоникиин Аристарх ба Секунд
хо¸р, Дербэээ уг гарбалтай Гай, Тимофей болон Асиаа уг гарбал>
тай Тихик, Трофим гэгшэд дахажа ябаа. 5 Тэдэнэр урдамнай орожо,
бидэниие Троадада х‰леэжэ байгаа. 6 Харин бидэ Эээбэриг‰й Хи>
лээмэн гэдэг айндэрэй ‰нгэрэн хойно Филиппээ тамаран гаража,
табан ‰дэрэй удаа Троада х‰рµµд, тэндэ долоон хоног байгаабди.
* Греци.
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Павел ‰‰лшынхиеэ Троада хотодо байна
7 Гарагай

нэгэндэ, воскресенидэ бидэ бултадаа ‰дэшын хоол ба>
рихаяа суглараа бэлэйбди. Хойто ‰дэрынь ябахаяа т‰хеэржэ байан
дээрэээ Павел шабинартайгаа удаан саг соо, ‰ниин тэн болотор
хµµрэлдµµ эн. 8 Бидэнэй сугларан дээдэ дабхарай таалга соо олон
дэн ааалгаатай байгаа. 9 Евтихий гэжэ залуу х‰б‰‰н сонхын табсан
дээрэ уугаа эн. Павелай ехэ удаан номножо байхада тэрэ х‰б‰‰н
нойртоо диилдэжэ, гурбадахи дабхарай сонхооо унашоо эн. Ша>
бинарайнь г‰йжэ ошоходо, тэрэ ‰хэшээн байгаа. 10 Гэбэшье Павел
доошоо буугаад, дээрэнь тонгойжо, х‰б‰‰е шангаар тэбэрибэ. «а>
наагаа б‰ зобогты, тэрэ амиды байна», – гэжэ Павел хэлэбэ. 11 Бу>
сажа дээшээ гараад, хилээмэ хухалжа эдеэд, Павел ‰‰р сайтар ном>
нобо. Тиигээд гаража ябаа эн. 12 Харин ‰нµµхи х‰б‰‰нэй амидыр>
хадань, бултадаа ехэ баяртай юумэд гэртэнь абаашаа эн.
Павел Троадааа Милет хото руу аяншалба
13 Бидэ

Павелые х‰леэнг‰й, корабльда уужа, Асс хото зор¸о бэ>
лэйбди. Тэндэ Павелые корабльдаа тодожо абаха ¸отой байгаабди.
Павел Асс х‰рэтэр ябагаар ошохо гэжэ шиидээн байгаа. 14 Тэрэниие
Асста тодожо, корабльдаа уулгаад, бидэ Мителен тамаржа ерээб>
ди. 15 Мителенээ гараад, хойто ‰дэрынь бидэ Хиос хото тамаржа
ерээбди. Тэндэээ гаража нэгэ хоноод, Самос хото ерээбди. Тии>
гээд Самосоо гаража нэгэ хоноод, Милет хото х‰рэжэ ерээ бэлэй>
бди. 16 Павел Асида удаан болохог‰йн тула, Эфес хото руу зогсон>
г‰й тамарха гэжэ шиидэбэ. Арга байбал, Табидахи ‰дэрэй айндэ>
рые Иерусалимда угтаха анаатай тэрэ ехэл яаралтай ябаа бэлэй.
Павел Эфесэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдтэй хµµрэлдэнэ
Милет хотодо байхадаа, Павел Эфесэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдэй
хойнооо х‰н‰‰дые Эфес хото эльгээбэ ха. 18 Тэдэнэй х‰рэжэ ерэ>
хэдэ Павел иигэжэ хэлэбэ:
– Асиин газарта ерээн т‰р‰‰шынгээ ‰дэрµµ хойшо таанадтай
‰ргэлжэ байыемни µµэдµµ мэдэнэт. 19 Даруу зантайгаар, ну>
лимсаа гарган, еврейн‰‰дээ, тэдэнэй зох¸оон нюуса хэлсээн‰‰д>
ээ боложо, х‰ндэ х‰шэр бэрхэшээлн‰‰дтэ орожо байгаад, Дээдын
Эзэндэ яажа алба хэжэ байыемни таанад баа мэдэнэт. 20 Зоной>
шье дунда, гэрээршье ябаад таанадые ургахадаа, таанадта туатай
17
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юумэ огто нюудагг‰й бэлэйб. 21 Би еврейн‰‰дыешье, ондоо яата>
нииешье н‰гэл хэхэеэ болижо, Бурханда хандахыень, манай Дээ>
дын Эзэн Иисуста этигэхыень гуйдаг бэлэйб. 22 Харин м‰нµµ би
Нангин ‰лдын захиралта д‰‰ргэн, Иерусалим ошожо байнаб, юун
намайе тэндэ х‰леэжэ байые би мэдэнэг‰йб. 23 Гэбэшье ямаршье
хотодо х‰рэжэ ерэхэдэмни, хаанашье байхадамни намайе т‰рмэ зо>
болон хо¸р х‰леэжэ байна гэжэ Нангин ‰лдэ хэлэжэ байдаг. 24 Ха>
рин би ами нааяа оройдоошье хайрланаг‰йб. Бурханай ‰ршµµл хай>
ра тухай айн Мэдээсэл айладхажа бай гэжэ Дээдын Эзэнэй намда
даалгаан ‰‰ргэ г‰йсэдхэн, ябаха ¸отой замаараа ябажа т‰гэсхэ>
бэлни айн гээшэ.
25 Таанадта Бурханай хаан орон тухай номножо байан намайе да>
хин харахаг‰йт гэжэ би м‰нµµ мэдэнэб. 26 Тиимэээ хэн нэгэнэй>
тнай абарагдааг‰й аа, би огто зэмэг‰йб гэжэ хэлэнэб. 27 Юундэб
гэхэдэ, Бурханай эрхэ х‰сэлые таанадта мэд‰‰лхэдээ, би юушье таа>
надаа нюугааг‰йб. 28 Нангин ‰лдын харууалжа байхаар таанадта
даалгаан ‰рэгµµ, µµэдыгµµ анхаржа байгты. ‰зэглэгшэ х‰н‰‰д>
ээ б‰ридээн ‰рэгµµ харууалжа байгты, юуб гэхэдэ, Бурхан энэ
‰рэг х‰б‰‰нэйнгээ шуанай сэнгээр олоо юм. 29 Минии ябаан хой>
но таанадта хэрзэгы шононууд ерэжэ, ‰рэгыетнай хайрлахаг‰й гэжэ
би мэдэнэб. 30 ¤µэдынтнайшье дундааа буруу номногшод гаража,
шабинарыемни дахуулха. 31 Тиимэээ гурбан жэл соо ‰дэр ‰ниг‰й
нулимсаа дуаан, таанадай х‰н б‰хэнииетнай ургажа байыемни
анан, эргэг байгты.
32 Би таанадые Бурханда, Бурханай ‰ршµµл хайра тухай ургаалда
даалганаб. Бурханай ‰ршµµл хайра тухай ургаал таанадые ‰л‰‰ айн
ургажа магадг‰й. ‰зэглэгшэ зондо бэлдээтэй зµµри зµµшэµµ
тэрэ ургаал таанадта баа ‰гэхэ. 33 Би алта, м‰нгэ, хубсаа хунар
µµртµµ олзолхо¸о огто анааг‰йб. 34 Хара х‰лµµрµµ µµрыгµµ, за>
мынгаа н‰хэдые тэжээдэг байыемни таанар мэдэнэт. 35 Тиигэжэ
би таанадта яажа х‰дэлхэб, ядуу ула зондо туалхаб гээн жэшээ
харуулаа бэлэйб. «‡гэхэнь абахааа б‰ри жаргалтай», – гэжэ Иису>
сай хэлэые анажа ябагты.
36 Иигэжэ хэлээд, Павел ‰бдэглэн уугаад, бусад зоноор хамта заль>
бараа бэлэй. 37 Булта айхабтар ехээр уйлалдан, Павелые тэбэрижэ
таалабад. 38 Намайе дахин харахаг‰йт гэжэ хэлээн туладань тэдэ
ехээр гуниглажа байгаа. Удаань тэдэнэр булта Павелые корабль х‰>
рэтэр ‰дэшµµ эн.
20
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Павел Иерусалим ошобо
21

Бидэ Эфесэй б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдтэй хахасааар Кос арал
21 тамаржа
ерээбди, тиигээд хойто ‰дэрынь Родос арал х‰рэжэ,
1

тэндэээ Патара хото тамараа бэлэйбди. 2 Патарада бидэ Финики
ошохо корабль оложо уугаабди. 3 Кипр аралые з‰‰н таладаа ор>
хижо, Сири тээшэ тамарбабди, тиигээд корабльнай ашаагаа буул>
гахаяа Тир хотодо зогсоо бэлэй. 4 Тиртэ бидэ шабинарые оложо,
тэдэнтэй долоо хонообди. Тэдэ шабинар Павелые Иерусалим б‰
ошыш даа гэжэ гуйба, юундэб гэхэдэ, Нангин ‰лдэ тэдэндэ тии>
гэжэ захиан байна. 5 Долоон хоногой ‰нгэрхэдэ замдаа гарахадам>
най, ‰зэглэгшэд эхэнэр ‰хиб‰‰дээрээ суг бидэниие корабль х‰>
рэтэрнай ‰дэшµµ эн. Эрье дээрэ бидэ ‰бдэглэн уужа зальбараад,
6 хахасажа, корабльдаа уубабди, ‰зэглэгшэд гэртээ бусаба.
7 Тир хотооо бидэ Птолемаида хото х‰рэтэр тамаржа ерээд, эрье
дээрэнь буужа, ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэртээ айлшалан, тэдэнэйдээ нэ>
гэ хоноо эмди. 8 Хойто ‰дэрынь бидэ Кесари хото х‰рэжэ, айн
Мэдээсэл номнодог долоон туалагшадай нэгэн болохо Филип>
пэй гэртэ зогсоо бэлэйбди. 9 Тэрэ хадамда гарааг‰й д‰рбэн басагатай
эн. Басагадынь булта л‰ндэншэд байгаа. 10 Тэрэнэйдэ хэдэн ‰дэр
байанаймнай ‰‰лээр Агав гэжэ нэрэтэй л‰ндэншэн Иудейээ ерээ.
11 Агав манай байан газарта ерэжэ, Павелай б‰э абажа, х‰л гараа
х‰леэд:
– «Энэ б‰ын эзэниие еврейн‰‰д Иерусалимда иигэжэ х‰леэд,
бусад арадуудта тушааха» гэжэ Нангин ‰лдэ хэлэжэ байна, –
гэбэ.
12 Энээниие дуулахадаа бидэшье, эндэхи ‰зэглэгшэдшье булта>
даа Павелые Иерусалим б‰ ошыш даа гэжэ гуйгаа бэлэйбди. 13 Тии>
хэдэмнай Павел:
– ‡гы, яана гээшэбта? Юундэ уйлалдажа бархиралдажа, минии
з‰рхэ сэдьхэлые зобооно гээшэбта? Би Иерусалим ошоод, х‰люул>
хэээ гадна, Дээдын Эзэн Иисусай нэрэ алдарай т‰лµµ ‰хэхэеэшье
бэлэнби, – гэжэ харюусаба.
14 Павелые ‰гэдµµ оруулха аргаг‰й байанаа ойлгоходоо, бидэ ар>
гадахаяа болижо:
– Дээдын Эзэнэй эрхэ мэдэлээр лэ болог даа! – гэлсээ бэлэйбди.
15 Хэдэн ‰дэрэй ‰нгэрхэдэ бидэ харгыдаа т‰хеэржэ, Иерусалим
тээшэ зор¸о эмди. 16 Бидэнэрээр суг Кесариаа хэдэн шабинар
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ябалсаа эн. Тэдэнэр бидэниие Кипрээ уг гарбалтай, т‰р‰‰шын
шабинарай нэгэн болохо Мнасон гэжэ х‰нэйдэ абаашаха байгаа.
Бидэ тэрэнэйдэ зогсохо ¸отой байгаабди.
Павел Яковтай уулзана
17 Иерусалим

х‰рэжэ ерэхэдэмнай, аха д‰‰нэрнай бидэниие ехэ
дулаанаар угтажа абаа.
18 Хойто ‰дэрынь Павел бидэнэрээр суг Яковта ошоо эн. Ошоон
газартань б‰лгэмэй х‰тэлэгшэдшье булта суглараа ха. 19 Тэдэниие
мэндэшэлээд, бусад арадуудай дунда Бурханай тэрээгээр х‰‰лээн
юумэн‰‰д тухай Павел тодорхойгоор хµµрэжэ ‰гэбэ. 20 Тэрэниие
шагнаад, сугларагшад Бурханиие магтан алдаршуулба, ‰‰лдэнь:
– Павел аха, олон мянган еврейн‰‰дэй этигэжэ, Хуули ханамжа>
тай айнаар сахижа байые ши харана г‰ш? 21 Тэдэ зон шам тухай:
«Тэрэ бусад арадуудай дунда ажауудаг еврейн‰‰дые Моисейн Хуу>
лиаа холодуулан, х‰б‰‰дээ б‰ отолуулагты, ¸о гуримуудаа б‰ са>
хигты гэжэ ургана», – гээд хэлсэнэ. 22 Яаха гээшэб? Х‰н зон ерэ>
эн тухайшни заатаг‰й дуулаха. 23 Тиимэээ манай хэ гээн юумые
хэ даа. Бурханда тангариг ‰гээн д‰рбэн х‰н эндэ бии юм. 24 Тэдэ>
нэрээр хамта ошожо, заншалай ¸оор µµрыгµµ арюудха, тиигээд
‰µµ абхуулха м‰нгэ тэдэндэ ‰гµµрэй. Тиигэбэл ши Хуули сахинаш
гэжэ, шам тухай дэмы юумэ шашалдана гэжэ булта ойлгохо. 25 Бу>
сад арадуудай дундааа Христосто ‰зэглээн зон тухай хэлэбэл,
тэдэ бидэнэй урдань бэшээн захиралтые д‰‰ргэхэ ¸отой: тэдэ он>
доо бурхадта ‰ргээн эдеэ хоол, шуа болон боожо алаан амита>
дай мяха эдихэ ¸ог‰й, забхайралдаха ¸ог‰й.
26 Хойто ‰дэрынь Павел тэдэ д‰рбэн х‰н‰‰дээр хамта µµрыгµµ
арюудхаха, арюудхалгын ¸ололой дууаха ‰дэрые дуулгаха гэжэ
Бурхан ‰мэдэ оробо. Тэрэ ‰дэр тэдэ зон µµэдынгµµ т‰лµµ ‰ргэл
хэхэ ¸отой байгаа.
Павелые ‰мэ соо бариба
27 ‡лээн

долоон ‰дэрэй ‰нгэржэ байхада, Аси можын еврейн‰‰д Па>
велые ‰мэ соо харахадаа, х‰н зониие хµµрсэгэн‰‰лжэ, тэрэниие бариба.
28 – Израильшууд! Туалыт! – гэжэ тэдэ ‰хиржэ байба. – Энэл
х‰н манай улад зон, Хуули, энэ газар доромжолон ургаал х‰н б‰>
хэндэ хаа хаанаг‰й номноно. М‰нµµ грег‰‰дые ‰мэдэ асаржа, нан>
гин газар бузарлаа!
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29 Юундэ

тиигээб гэбэл, урдань тэдэ зон хотодо Павелые Эфесэй
Трофимтай хараан байгаа, тиимэээ Павел тэрээниие дахуулаад,
Бурханай ‰мэ асараа гэжэ бодоон байна.
30 Хµµрсэгэнээн хотын зон булта г‰йлдэжэ ерээд, Павелые ба>
рижа, ‰мэ соооо шэрэн гаргаба. Тэрэнэй хойнооо ‰мын ‰‰дэ
хааба. 31 Тэдэ зоной Павелые алахаяа забдажа байхада, б‰хы Иеру>
салим ‰ймэжэ байна гэжэ т‰мэнэй даргада дуулгаба. 32 Тэрэ дарга
уданг‰й зуунай дарганартай, сэрэгшэдтэйгээ хамта тиишээ ошобо.
Т‰мэнэй даргые сэрэгшэдтэйнь харахадаа, улад зон Павелые нан>
шахаяа болибо. 33 Т‰мэнэй дарга тэдэндэ д‰тэлжэ, Павелые дабхар
гэнжээр х‰лихыень захираад, ‰‰лдэ тэрэнэй хэн байан, юу хээн
тухай ураашалба. 34 Зон элдэб юумэ хашхаржа байба, гэбэшье шуу>
яатай байан дээрэээ тэрэ дарга юушье ойлгобог‰й. Тиимэээ тэ>
рэ Павелые хэрэм руу туужа абаашаад, тэндэ хаахыень захирба.
35 Павелай гэшх‰‰рэй дээдэ табсан дээрэ гараад байхадань, х‰н зон
б‰ри ехээр гааралдан дошхоржо, сэрэгшэд тэрэниие гар дээрээ ‰р>
гµµд ябаха баатай болобо. 36 Олон зон хойнооонь дахалдан:
– Энээниие алагты! – гэжэ хашхаралдажа байгаа бэлэй.
Павел µµрыгµµ ‰мэглэнэ
37 Хэрэмдэ

оруулхынь урда тээ Павел т‰мэнэй даргада хандажа:
– Шамда юумэ хэлэжэ болохо г‰? – гэжэ грек хэлэн дээрэ
ураба.
– Ши грек хэлэ мэдэхэ г‰ш? – гэжэ урдааань т‰мэнэй дарга
ураба. – 38 Тиихэдээ ши ая ‰ймµµ татажа, µµрынгµµ хойнооо
с‰л губи руу д‰рбэн мянган алууршадые дахуулжа ошоон египет
х‰н бэшэ г‰ш?
39 – Би еврей х‰нби, – гэжэ Павел буруушааба, – Килики оро>
ной Тарс гэдэг т‰б хотын эрхэтэн х‰нби. Эдэ зонтой хµµрэлдэ>
хыемни з‰бшµµгыш даа, – гэжэ тэрэ гуйба. 40 Дарга з‰бшµµбэ. Па>
вел гэшх‰‰рэй дээдэ табсан дээрэ зогсоод, аалин бологты гэжэ га>
раараа зондо харуулба. Булта анирг‰й боложо, Павел еврей хэлэн
дээрэ дуугарба:
2221

– Аха д‰‰нэр, эсэгэнэр! Минии ‰мэглэлгын ‰гэ м‰нµµ шаг>
22 нажа
хайрлыт!
1

2 Павелай

еврей хэлэн дээрэ хэлэжэ байхые дуулахадаа тэдэ зон
б‰ри намдаба.
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– Би Килики ороной Тарс хотодо т‰рээн еврей х‰нби. Тэрэ
хотодо Гамалиилай х‰тэлбэри доро ‰бгэ эсэгэнэрэй Хуули ехэ няг>
таар сахижа х‰м‰‰ж‰‰лэгдээн х‰нби. Би таанадтал адли Бурханай
урда б‰хы ‰‰ргэн‰‰дээ оролдосотойгоор д‰‰ргэдэг энби. 4 Дээдын
Эзэнэй Замаар зоригшо зониие ‰хэтэрынь хашан м‰рдэжэ, эрэш‰‰>
лыешье, эхэнэрн‰‰дыешье барижа т‰рмэдэ хаядаг энби. 5 Минии
хэлэые ахамад санаарташье, З‰блэлэй гэш‰‰дшье баталха. Тэдэнээ
би бэшэг абаад, Христосто ‰зэглэдэг тэндэхи зониие барижа х‰>
леэд, Иерусалим хэээхыень абажа ерэхээр аха д‰‰нэртээ Дамаск
ошохо гэжэ гараа бэлэйб.
3

Павел Христосто ‰зэглээн тухайгаа хµµрэнэ
6 Гэбэшье

‰дэ багта, Дамаскаа холо бэшэ ябахадамни ялагар туяа
тэнгэриээ сасаран, намайе гэрэлт‰‰лбэ. 7 Би газарта унажа: «Саул,
Саул, юундэ ши намайе хашан м‰рдэнэбши?» – гээн абяа дуу>
лааб. 8 «Эзэмни, ‰гы ши хэн гээшэбши?» – гэжэ би урабаб. «Шам>
да хашуулан м‰рд‰‰лэгшэ Назаредэй Иисус гээшэлби даа», – гэжэ
тэрэ харюусаба. 9 Харгы замаймни н‰хэд гэрэл туяа харабашье, намда
хандаан абяа дуулааг‰й юм. 10 «Дээдын Эзэн, тиихэдээ би яаха бо>
лонобиб?» – гэжэ урабаб. «М‰нµµ дээрээ ши бодоод, Дамаск хото
ошо. Юу хэхэ тухайшни тэндэ шамда хэлэгдэхэ», – гэжэ Дээдын
Эзэн намда харюусаа бэлэй. 11 Тэрэ гэрэл туяагай толондо юумэ ха>
рахаяа бол¸од байхадамни, намтай ябаан х‰н‰‰д гараамни х‰тэл>
жэ, Дамаск хото х‰ргэжэ асараа эн.
12 Тэндэ Хуули хэшээлтэйгээр сахидаг Анания гэжэ х‰н намда
ерээ бэлэй. Тэрэ х‰ниие Дамаск хотын б‰хы еврейн‰‰д ехэ х‰ндэл>
дэг юм. 13 Тэрэ намда ерэжэ, хажуудамни зогсоод: «Саул, н‰хэрни,
нюдэншни харадаг болог лэ!» – гэжэ хэлээ эн. Тэрэ дороо би ха>
раатай боложо, тэрэниие хараа бэлэйб. 14 «Манай ‰бгэ эсэгэнэрэй
Бурхан эрхэ х‰сэлµµ шамда мэд‰‰лхын тула ‡нэн сэдьхэлтэниие
шамда харуулхын тула, тэрэнэй абяа дуулахыншни тула шамайе шэ>
лэжэ абаа, – гэжэ Анания ‰ргэлжэл‰‰лбэ. – 15 Юундэб гэхэдэ, ши
хараан дуулаан б‰хэнµµ б‰хы зондо дуулган, Дээдын Эзэн тухай
гэршэлхэ ¸отойш. 16 Тиихэдээ юундэ удааржа байнабши? Бодоод,
Дээдын Эзэнэй нэрэ алдарые дуудан, уаар арюудхуулаад, н‰гэл шэ>
бэлээ арилга».
17 Иерусалим бусажа ерээд, Бурхан ‰мэ соо зальбаржа байхадаа, би
‰зэгдэлдµµ 18 Дээдын Эзэниие хараа бэлэйб. «Энэ дороо яаралтайгаар
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Иерусалимые орхижо ошо, юундэб гэхэдэ, энэ хотодо нам тухай
гэршэлхэдэшни этигэхэг‰й», – гэжэ тэрэ хэлээ. 19 «Дээдын Эзэн
аа! – гэжэ би ‰гэлбэб, – м‰ргэлэй гэрн‰‰дээр ябажа байгаад,
шамда ‰зэглэдэг зониие барижа, т‰рмэдэ хаажа, сохижо байан
тухаймни тэдэ мэдэнэ ха юм. 20 М‰н шинии гэршэ Стефанай шу>
а адхархада би хажуудань байгааб, тэрэнэй алууршадай тала ба>
рин, хубсаануудыень харууалжа байгааб». 21 Тиихэдэ тэрэ намда:
«Яба, би шамайе эндэээ холо бусад арадуудта эльгээхэмни», –
гэжэ хэлээ бэлэй.
Павел т‰мэнэй дарга хо¸р
22 Эдэ

‰гэн‰‰дээ хэлэтэрынь х‰н зон тэрэниие шагнажа байанаа,
м‰нµµ шаг шууяа табижа:
– Иимэ х‰н газар дээрэ ябаха ¸ог‰й. Энэ х‰н амиды ябаха ¸о>
г‰й! – гэжэ хашхаралдаба.
23 Тэдэнэй иигэжэ хашхаралдажа, хубсааяа шуура татажа, шо>
рой сасажа байхада, 24 т‰мэнэй дарга Павелые хэрэмдэ туужа абаа>
шаад, яахадаа зон иигэжэ тэрэнэй урдааа хашхаралдааб гэжэ мэ>
дэхын тула тэрэниие ташуурдагты гээн захиралта ‰гэбэ. 25 Павелые
баханада уяжа х‰лихэдэнь, тэрэ хажуудань байан зуунай даргада
хандан:
– Таанар римэй эрхэтэниие зарга ш‰‰бэриг‰йгµµр ташуурдаха
эрхэтэй аалта? – гэжэ Павел асууба.
26 Энээниие дуулахадаа, зуунай дарга т‰мэнэй даргада ошожо:
– ‡гы, ши юу хэхэеэ байнабши? Энэ х‰ншни римэй эрхэтэн
байнал, – гэбэ.
27 Тиихэдэнь т‰мэнэй дарга Павелда ойртожо:
– Хэлыш даа, ши ‰нэхµµрµµ римэй эрхэтэн г‰ш? – гэжэ у>
раба.
– Тиимэ, – гэжэ Павел харюусаба.
28 – Би ехэ м‰нгэ т‰лэжэ римэй эрхэтэн болоо энби, – гэжэ т‰>
мэнэй дарга хэлэбэ.
– Харин би т‰рэхэµµ римэй эрхэтэнби, – гэбэ Павел.
29 Павелые ташуурдаха ¸отой байан сэрэгшэд т‰ргэхэн тэрээн>
ээ холо болобо. Харин т‰мэнэй дарга римэй эрхэтэниие гэнжээр
х‰либэб гэжэ мэдэхэдээ ехээр айн ‰рдэбэ.
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Павел З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда
30 Хойто

‰дэрынь Павелые юунэй т‰лµµ еврейн‰‰д зэмэлнэб гэжэ
тодорхойлхо анаатай т‰мэнэй дарга тэрэнэй гэнжыень тайлажа,
т‰р‰‰ санаартадай болон З‰блэлэй гэш‰‰дэй суглархые захиржа,
Павелые тэдэнэй урда байлгаба.
2322

З‰блэлэй гэш‰‰дые шэртэн хараад:
23 – Аха д‰‰нэр!
Б‰хы нааараа энэ ‰дэр х‰рэтэр би Бурханда
1 Павел

‰нэн сэхээр алба хээб, – гэжэ хэлэбэ.
2 Анания гэжэ нэрэтэй ахамад санаарта хажуудань байан зондо
нюур амыень альгадагты гэжэ захирба.
3 – Ай, сагаанаар будагдаан хана, шамайе Бурхан сохихо, –
гэжэ тэрээндэ Павел хэлэбэ. – Хуулиин ¸оор намайе шиидхэхэ
гэжэ эндэ ууан аад лэ, намайе сохигты гэжэ захирхадаа Хуули
эбдэбэш.
4 – Ши Бурханай ахамад санаартые доромжолнош, – гэжэ хажуу>
дань байан х‰н‰‰д хэлэбэ.
5 – Аха д‰‰нэр, энэ х‰н ахамад санаарта гэжэ би мэдээг‰йлби, –
гэжэ Павел харюусаба. – «Улад зонойнгоо захирагша тухай муу
юумэ б‰ хэлэ», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй юм.
6 З‰блэлэй гэш‰‰дэй нэгэ зариманиинь саддукейнэр, н‰гµµд‰‰>
лынь фарисейн‰‰д байна гэжэ харахадаа, Павел шангаар ооглобо:
– Аха д‰‰нэрни, би фарисейн‰‰дэй х‰б‰‰н гээшэб, µµрµµ фари>
сей х‰нби. ‡хээн х‰н‰‰дэй амидыралгада этигэжэ байанаймнай
т‰лµµ намайе с‰‰длэжэ байна.
7 Иигэжэ хэлээнэйнь ‰‰лээр фарисейнэр ба саддукейнэр хоо>
рондоо арсалдажа, сугларан зоной аналнуудынь хубаарба. 8 Уша>
рынь юуб гэхэдэ, саддукейнэр ‰хээн х‰н‰‰д амидырдагг‰й, Бурха>
най Эльгээмэлн‰‰дшье, ‰лдэшье ‰гы юм гэжэ баталдаг байгаа,
харин фарисейн‰‰д эдэ б‰гэдэ бии гэжэ тоолодог байгаа. 9 Шанга
х‰хирэлдµµн боложо, фарисейн‰‰дэй дундааа хэдэн Хуули заадаг
багшанар бодоод:
– Энэ х‰ниие гэмнэхээр нэгэшье юумэ олоног‰йбди. Энэ х‰нтэй
‰лдэ г‰, али Бурханай Эльгээмэл хµµрэлдээн байхадаа болохо, –
гэжэ хэлэбэ.
10 Арсалдаанай улам шангадахада, З‰блэлэй гэш‰‰д Павелые та>
ара удара татана аа г‰ гэжэ т‰мэнэй дарга айгаад, сэрэгшэдтэй
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суглаанай таалга руу ороод, Павелые абажа, хэрэм туужа абаа>
шахыень захирба. 11 Хойто ‰нинь Дээдын Эзэн Павелай урда бии
боложо: «Зоригтой бай! Иерусалимда нам тухай гэршэлэндээл ад>
ляар, ши м‰нµµ Рим хотодо гэршэлхэш», – гэбэ.
Павелые алаха гээн нюуса хэлсээн
Хойто ‰дэрынь еврейн‰‰д хоорондоо хэлсээ ‰‰дхэн сугларжа,
Павелые алааг‰й аа, юумэ эдихэ уухаг‰йбди гэжэ тангариглаба.
13 Энэ хэлсээе д‰шэ гаран зон ‰‰дхээн байгаа. 14 Тэдэнэр т‰р‰‰
санаартадта болон ахамадуудта ерээд:
– Павелые алааг‰й аа, амандаа юушье хэхэг‰йбди гэжэ танга>
риглаабди. 15 М‰нµµ таанар, м‰н З‰блэлэй гэш‰‰д Павелай хэрэгые
дахин шалгажа хараха анаатайбди гээн хэбэр ‰з‰‰лэн, т‰мэнэй
даргада х‰н‰‰дые эльгээжэ, тэрэниие асаруулагты. Бидэ бэлэн бай>
хабди, иишэ орохооонь урда тэрэниие алахабди, – гэбэ.
16 Гэбэшье энэ хэлсээн тухай Павелай эгэшын х‰б‰‰н мэдээд, хэ>
рэм ерэжэ, Павелда дуулгаба. 17 Тиихэдэ Павел зуунай даргые дуу>
дуулаад:
– Энэ х‰б‰‰н т‰мэнэй даргада юушьеб дуулгаха анаатай байна.
Энээниие тэрээндэ х‰ргэжэ ‰гыш, – гэбэ.
18 Зуунай дарга х‰б‰‰ниие т‰мэнэй даргада х‰ргэжэ:
– Хаалтада байан Павел намайе дуудажа, энэ х‰б‰‰н шамда
юушьеб дуулгаха анаатай юм гэжэ хэлээд, энээниие шамда асар>
хыемни гуйгаа, – гэжэ элидхэбэ.
19 Т‰мэнэй дарга тэрэ х‰б‰‰е гараань х‰тэлжэ хажуу тээшэнь
абаашаад:
– Зай, намда юу дуулгахаяа байнабши, – гэжэ ураба.
20 – Павелые З‰блэлэй гэш‰‰дтэ абаашахые шамаа гуйха тухай
еврейн‰‰д хоорондоо ‰гэсэн хэлсэбэд, – гэжэ х‰б‰‰н харюусаба. –
Тэдэ Павелай хэрэгые дахин шалгажа хараха анаатайбди гээн
хэбэр ‰з‰‰лхэ. 21 Гэбэшье ши тэдэнэй ‰гэдэ б‰ ороорой. Павелые
алааг‰й аа, юумэ эдихэ уухаг‰йбди гэжэ тангариглаан д‰шэ га>
ран х‰н тэрэниие ахин х‰леэжэ байха. Тэдэ м‰нµµшье бэлэн бай>
на, гансал шинии захиралта х‰леэнэ.
22 – Намда хµµрээн юумэеэ ши хэндэшье б‰ хэлээрэй, – гэжэ
т‰мэнэй дарга х‰б‰‰ндэ хэлээд, тэрэниие табиба.
12
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Павелые Феликс захирагшада эльгээбэ
23 Тиигээд

т‰мэнэй дарга хо¸р зуутаниие дуудажа:
– Хо¸р зуун сэрэгшэдые, далан морин сэрэгшэдые ба хо¸р зуун
жадашадые бэлдэгты. Тэдэнэр ‰дэшын юэн сагта Кесари ошохо
¸отой. 24 Павелда моридые бэлдээд, захирагша Феликсдэ тэрэниие
б‰тэн б‰рин зандань х‰ргэжэ ‰гэгты, – гэбэ.
25 Т‰мэнэй дарга Феликсдэ иимэ бэшэг бэшээ: 26 «Эрхим х‰ндэтэ
захирагша Феликс, шамайе би, Клавдий Лисий амаршалнаб. 27 Энэ
х‰ниие еврейн‰‰д баряад, алаха гээн байна. Тэрэ римэй эрхэтэн
байна гэжэ мэдэхэдээ, би б‰лэг сэрэгшэдтэйгээ тэрэниие абарааб.
28 Юундэ тэрэниие зэмэлнэб гэжэ тодоруулха анаатайгаар тэрэ>
ниие З‰блэлэй гэш‰‰дтэ асараа энби. 29 Амииень хороохоор, али
т‰рмэдэ хаахаар нэгэшье муу юумэ хээг‰й, харин тэдэнэй Хуулиин
арсалдаатай асуудалай т‰лµµ тэрэниие зэмэлжэ байна гэжэ би эли>
р‰‰лбэб. 30 Энэ х‰нэй урдааа нюуса хэлсээн ‰‰дхэгдэжэ байна гэ>
эн мэдээсэл абамсаараа, энээниие шамда эльгээжэ, харин гэмнэг>
шэдтэнь µµрынгµµ гэмнэлгые шамда хэлэхыень захирбаб».
31 Абаан захиралтынгаа ¸оор сэрэгшэд Павелые ‰ниндµµ Ан>
типатри хото х‰ргэбэ. 32 Хойто ‰дэрынь морин сэрэгшэдые Павел>
тай ябуулаад, сэрэгшэд µµэдµµ хэрэмээ бусажа ерэбэ. 33 Харин мо>
рин сэрэгшэд Кесари х‰рэжэ ерээд, захирагшада Павелые, т‰мэнэй
даргын бэшэг дамжуулжа ‰гэбэ. 34 Захирагша абаан бэшэгээ ун>
шаад, ямар можоообши гэжэ Павелаа ураба. Килики можооо
гэжэ мэдэхэдээ:
35 – Шинии гэмнэгшэдэй иишэ х‰рэжэ ерэхэдэ би хэрэгыешни
шагнуужамби, – гэжэ тэрэ хэлэбэ.
Тиигээд захирагша Павелые Иродэй ордондо харуул доро байл>
гаха гээн захиралта ‰гэбэ.
Еврейн‰‰д Павелые зэмэлнэ
2423

‰дэрэй ‰нгэрэн хойно ахамад санаарта Анания хэ>
24 дэн ахамадуудтай,
Тертулл гэдэг ‰мэглэгшэтэй х‰рэжэ ерэ>
1 Табан

бэ. Тэдэ Павелда тохожо байгаа гэмнэлгэеэ захирагшада мэд‰‰лбэ.
Павелые дуудуулжа асархадань, Тертулл тэрэниие гэмнэн, захи>
рагшада хандаба:
– Эрхим х‰ндэтэ Феликс! Шинии ашаар бидэ энхэ тайбан ажа>
уунабди, оюун ухаанайшни х‰сµµр энэ арад т‰мэнэй дунда хэгдээн

2

331

Элшэнэрэй б‰тэээн хэрэг‰‰д 24
ехэ хубилалтануудыешни 3 бидэ хэзээшье, ямаршье талааань ай>
шаадагбди, баяр баясхалангаар д‰‰рэдэгбди. 4 Юумэ удаан хэлэжэ
шамайе хашараахаяа х‰сэнэг‰йб. Манай богони хµµрµµе шагнажа
хайрлыш даа гэжэ гуйналби. 5 Энэ х‰н Назорейн шажанай б‰лгэм
толгойлжо, х¸мороо татадаг х‰н юм, юртэмсэ дэлхэйгээр хаа хаа>
наг‰й ажауудаг еврейн‰‰дэй дунда ‰ймµµ татаа юм. 6 Энэ х‰н Бур>
ханай ‰мыешье бузарлаха анаатай байгаа, теэд бидэ энээниие
барижа ‰рдеэбди*. 8 Энээниие µµрµµ м‰шхэжэ, манай гэмнэлгын
з‰бые баталха байхаш.
9 Тертуллай хэлээниинь ‰нэн гэжэ еврейн‰‰дшье баталан, тэрэ>
ниие дэмжэбэ.
Павел Феликсын урда µµрыгµµ ‰мэглэнэ
10 Захирагшын

Павелда дох¸о тэмдэг ‰гэхэдэнь, тэрэ иигэжэ хэлэбэ:
– Ши олон жэлэй ‰ргэлжэдэ манай арад зоной зарга ш‰‰гшэ
байгааш гэжэ мэдэдэг ушараа би µµрыгµµ г‰йсэд ‰мэглэхэб. 11 Ар>
бан хо¸р ‰дэрэй урда тээхэнэ Иерусалим хото м‰ргэл хэхэеэ ерэ>
ыемни ши µµрµµ лаблаха байхаш. 12 Намайе Бурхан ‰мэдэ хэн нэ>
гэнтэй арсалдажа, м‰ргэлэй гэртэ, али ондоо газарта ‰ймµµ татажа
байхыемни хэншье харааг‰й юм. 13 Намда тохожо байгаа зэмэ эдэ
зон µµэдµµшье баримталан харуулжа шадахаг‰й. 14 Буруу шажанай
б‰лгэм гэжэ эдэ зоной нэрлэдэг Зам баримталжа байан дээрэээл
би ‰бгэ эсэгэнэрэйнгээ Бурханиие х‰ндэлнэб гэжэ шамда мэд‰‰лхэ
байнаб. Моисейн Хуулида болон л‰ндэншэдэй номууд соо бэшэг>
дээн б‰хы юумэндэ би этигэнэб. 15 Эдэ зоной Бурханда найдадаг>
тал адляар би баал ‰нэн сэдьхэлтэншье, бусадшье зон амидырха
гэжэ найдадаг х‰нби. 16 Тиимэээ би Бурханайшье, х‰н‰‰дэйшье
урда арюун айн сэдьхэлтэй байха гэжэ ходо оролдодогби.
17 Иерусалимда олон жэл ерэнг‰й байгаад, аяар би арад зондоо
м‰нгэ сангын туаламжа х‰ргэхэеэ, ‰ргэл асархаяа ерээ эм. 18 Эдэ
зон намайе Бурхан ‰мэ соо бэеэ арюудхажа байхадамни хараан
байна. Тэрэ ‰едэ хажуудамни олон зоншье байгааг‰й, ‰ймэлдµµн>
шье болоог‰й эн. 19 Харин хэдэхэн Асиин еврейн‰‰д лэ... Хэрбээ
тэдэ зон намайе зэмэлхэ шалтагаантай байбал, урдашни зогсожо,
* Зарим эртын грек эхэ бэшэг‰‰дтэ иимэ хээг нэмээтэй байдаг: 24:7 Теэд
Лисий гэдэг т‰мэнэй дарга тэрэниие манаа абаржа, шамда эльгээбэ.
24:8а Зэмэлжэ байан маанадыешье хамта ошолсогты гэжэ захирба.
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намайе зэмэлхэ ¸отой байгаа. 20 З‰блэлэй гэш‰‰дэй урда зогсохо>
домни ямар гэмтэ ябадалда хабаатай байыемни тодорууланаа эдэ
зон µµэдµµ хэлэжэ ‰гэг лэ. 21 Тэдэнэй урда зогсожо байхадаа: «‡хэ>
эн зоной амидыралгын т‰лµµ таанад м‰нµµдэр намайе ш‰‰бэрил>
нэт!» – гэжэ хэлээнэймни т‰лµµ ‰µµрхээн байжа магадг‰й.
22 Дээдын Эзэнэй Зам тухай хэнээшье айн мэдэжэ байан Фе>
ликс хэрэгэй шиидхэбэриеэ хойшолуулан:
– Т‰мэнэй дарга Лисиин иишэ х‰рэжэ ерэхэдэ би танай хэрэг
шиидхэхэб, – гэжэ хэлэбэ.
23 Павелые хатуу бэшэ харуул доро байлгагты, н‰хэдэйнь туал>
хада аад б‰ хэгты гэжэ Феликс зуунай даргада захирба.
Павел Феликс болон Друзилла хо¸рой урда
24 Хэдэн

‰дэрэй ‰нгэрэн хойно Феликс Друзилла амгатаяа (тэ>
рэнь еврей эхэнэр байгаа) ерэжэ, Павелые дуудажа асаруулаад,
Христос Иисуста ‰зэглэдэг тухайгаа хµµрэхыень шагнаба. 25 Теэд
Павелай ‰нэн з‰б ажамидарха, бэеэ бариха тухай, ерээд‰й зарга ш‰‰>
бэри тухай хµµрэхэдэнь, Феликс айгаад:
– Зай, иигээд м‰нµµдэр болоо. Яба. С‰лµµ саг гарабал, би ша>
майе дуудуужаб, – гэжэ хэлэбэ.
26 Тиихэдэ Павел м‰нгэ ‰гэнэ аа г‰ гэжэ найдан, Феликс хойно>
оонь оло дахин эльгээжэ, тэрээнтэй хµµрэлдэдэг байгаа.
27 Хо¸р жэлэй ‰нгэрэн хойно Феликсын орондо захирагшын ту>
шаалда Поркий Фест оробо. Феликс еврейн‰‰дэй айшаалда х‰ртэ>
хын тула Павелые харуул доро орх¸о бэлэй.
Павел римэй хаанай зарга с‰‰д шаардана
2524

орооор гурба хоноод, Фест захирагша Ке>
25 сариаа тушаалда
Иерусалим хото ошобо. Т‰р‰‰ санаартад, хотын нэрэ
1 Албан

2

х‰ндэтэй зон Павелые Фестын урда гэмнэбэ, 3 тиин тэрэнэй талааа
айн хандалга х‰леэжэ, Павелые Иерусалим асарха з‰бшµµл гуйба.
Юундэ тиигээб гэхэдэ, тэдэнэр Павелые харгыдань алаха гэжэ хэлсэ>
эн байгаа. 4 Гэбэшье Павел Кесари хотын т‰рмэдэ харуул доро ‰лэ>
хэ, би µµрµµшье мэнэ гэээр тиишээ ошохо анаатайб гэжэ Фест
харюусаба.
5 – Таанадай ахамадууд намтай ябалсаг. Хэрбээ тэрэ х‰нэй буруу
юумэ хээн байбалнь, тэрэниие тэндэ ошоод зэмэлээрэйт, – гэжэ
Фест хэлэбэ.
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Иерусалимда арба шахуу ‰дэр байгаад, Фест Кесарияа бусаба.
Хойто ‰дэрынь тэрэ заргашын шэрээдэ уугаад, Павелые асар>
хыень захирба. 7 Павелай ерэхэтэй сасуу Иерусалимаа ерээн ев>
рейн‰‰д тэрэниие тойрожо, гэршэлэн баталхын аргаг‰й олон зэмэ
тэрээндэ тохобо.
8 – Би еврейн‰‰дэй Хуулиин, Бурхан ‰мын, римэй хаанайшье
урда зэмэг‰йб, – гэжэ Павел µµрыгµµ ‰мµµрбэ.
9 Фест еврейн‰‰дэй айшаалда х‰ртэхэ анаатай:
– Иерусалим ошожо, тэндэ хэрэгээ намаар шиидх‰‰лхэеэ х‰сэнэ
г‰ш? – гэжэ Павелаа ураба.
10 – Би римэй хаанай зарга ш‰‰бэридэ ороод байнаб, тиимэээ
минии хэрэг эндэ шиидхэхэ ¸отой, – гэжэ Павел харюусаба. – Би
еврейн‰‰дтэ ямаршье муу юумэ хээг‰йб гэжэ ши µµрµµ айн мэдэ>
нэш. 11 Хэрбээ хуули бусын юумэ хээн, саазада х‰ртэмµµр юумэ
‰йлэдээн байбал, би ‰хэхэдэшье бэлэнби. Хэрбээ эдэнэй намда
тохоон зэмэдэ хабааг‰й аамни, хэншье намайе эдэнэй гарта ‰гэхэ
эрхэг‰й. Би римэй хаанай зарга ш‰‰бэри шаарданаб.
12 Тиихэдэнь Фест з‰блэлтэйгµµ з‰бшµµд:
– Ши римэй хаанай зарга ш‰‰бэри шаардаба г‰ш? Римэй хаанда
ошохош, – гэбэ.
6

Павел Агриппа хаанай урда
13 Хэдэн

‰дэрэй ‰нгэрэн хойно Агриппа хаан Берника амгатаяа
Кесари хото Фестдэ айлшаар ерэбэ. 14 Тэдэнэй нэгэ хэды хоноон
хойно Фест Агриппа хаанда Павелай хэрэг тухай хµµрэжэ ‰гэбэ:
– Феликсын хаалтада байлгаан нэгэ х‰н эндэ бии. 15 Иерусалим
ошоходомни т‰р‰‰ санаартад болон еврейн‰‰дэй ахамадууд тэрэ>
ниие зэмэлжэ, тэрэнэй талаар гэмнэлгын шиидхэбэри гаргахыемни
шаардаа. 16 Тиихэдэ гэмнэгдээн х‰ниие зэмэлэн х‰н‰‰дтэйнь уул>
зууланг‰й, зэмэлэгдэжэ байан ушараар µµрыгµµ ‰мэглэхэ арга ол>
гонг‰й хэээхэнь римэй эрхэтэнэй заншал ¸оор бэшэ гэжэ би
харюусаа эм. 17 Тэдэ зоной намтай иишэ ерэхэдэнь, би хэрэгыень
хойшолууланг‰й, хойто ‰дэрынь заргашын шэрээдэ уугаад, тэрэ
зэмэл‰‰лэн х‰ниие асарагты гэжэ захираа энби. 18 Зэмэлэгшэд
гэмнээн х‰нтэйгµµ уулзахадаа тэрээндэ тохохо гэжэ минии ана>
ан ямаршье зэмэ тохоог‰й эн. 19 Харин тэдэ µµэдынгµµ шажанай
талаар, Павелай амиды гэжэ баталан хэлэдэг Иисус гэдэг ‰хээн х‰н
тухай асуудалаар арсалдаа бэлэй. 20 Яажа энэ асуудалаар м‰рдэлгэ
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хэхэб гэжэ гайхан, Иерусалим ошожо, тэндэ намаар хэрэгээ шиид>
х‰‰лхэ дуратай г‰ш гэжэ би Павелаа урааб. 21 Тиигээд тэрэнэй
римэй хаанай зарга ш‰‰бэри шаардахадань, римэй хаанда ябуулха
арга олоторни тэрэниие хаалтада байлгагты гэжэ би захирааб.
22 – Би баа тэрэниие шагнаха дуратай байнаб, – гэжэ Фестдэ
Агриппа хэлэбэ.
– ‡глµµ ши шагнаарай, – гэжэ н‰гµµдынь харюусаба.
23 Хойто ‰дэрынь Агриппа Берника хо¸р ялалзаан талалзаан
юумэд суглаанай таалга руу т‰мэнэй дарганартай, хотын изагуур>
тантай хамта оробо. Тиигээд Фестын захиралтаар Павелые оруулба.
24 – Агриппа хаан, эндэ сугларан б‰хы зон! Энэ х‰ниие амиды
ябаха ¸ог‰й гэжэ Иерусалимайшье, эндэхишье еврейн‰‰д гэмнэн,
олоороо намда хандаа бэлэй. 25 ¤µрынгµµ талааа энэ х‰н саазада
х‰ртэхµµр нэгэшье муу юумэ хээг‰й байна гээн тобшолол хээб.
Тиигээд энэ х‰нэй римэй хаанай зарга ш‰‰бэри шаардаа юм хадань
би тэрэниие римэй хаанда эльгээхэ гэжэ шиидээб. 26 Гэбэшье ри>
мэй хаанда юу бэшэхэеэ айн ойлгожо ядан, м‰рдэлгэ хээд, юу
бэшэхэеэ ойлгохын тула би энэ х‰ниие, Агриппа хаан, урдашни
байлгааб. 27 Юундэ тиигээб гэхэдэ, хаалтада ууан х‰нэй зэмыень
заанг‰йгµµр эльгээхэнь бодолг‰й хэрэг гэжэ би ананаб.
Павел µµрыгµµ хамгаална
2625

‡мэглэлтын ‰гµµ хэлэхыеш з‰бшµµнэбди, – гэжэ Павелда
26 Агриппа
хэлэбэ. Тиихэдэнь Павел гараа ‰ргµµд, µµрыгµµ хам>
1

гаалан иигэжэ хэлэбэ:
2 – Агриппа хаан! Еврейн‰‰дэй намда тохожо байгаа зэмэдэ ха>
бааг‰йб гэжэ м‰нµµдэр шинии урда µµрыгµµ ‰мэглэжэ байандаа
би µµрыгµµ хуби заяатай х‰н гэжэ тоолоноб. 3 Ши еврейн‰‰дэй ¸о
заншалыешье, арсалдаан гаргадаг асуудалнуудыешье айн мэдэнэш.
Тиимэээ намайе тэсэбэритэйгээр шагнахыешни гуйнаб.
4 Минии ажамидарал эдир залуу наанаа эхилэн еврейн‰‰дэй
дунда мэдээжэ. Би т‰р‰‰н µµрынгµµ арад зоной дунда, ‰‰лдэнь
Иерусалимда ажауудаг эм. 5 Эдэ еврейн‰‰д ‰нинэй намайе мэдэ>
хэ, тиимэээ дуратай аа, манай шажанай эгээл хатуу журамтай
фарисей б‰лгэмэй гэш‰‰н байан тухаймни баталжа ‰гэхэ. 6 Бурха>
най ‰бгэ эсэгэнэртэмнай найдуулан юумэндэ м‰нµµшье этигэжэ
байан дээрэээ би танай урда ш‰‰лгэн зогсоноб. 7 Тиихэдэ манай
арбан хо¸р угсаатаншье энэ найдуулга б‰тэхэ гэжэ этигэээр лэ
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‰дэр ‰ниг‰й Бурханда алба хэдэг байгаа. Хаан, энэ б‰хэнэйл т‰лµµ
намайе еврейн‰‰д зэмэлнэ. 8 ‡хээн зониие Бурхан амидыруулха
аргаг‰й гэжэ таанар яахадаа ананабта?
9 Би µµрµµшье Назаредэй Иисусай нэрэ алдарай урдааа шада>
лаараа тэмсэхэ ¸отойб гэжэ анадаг байгааб. 10 Иерусалимда би
энэ б‰хэниие г‰йсэдхэжэ байгаа бэлэйб. Т‰р‰‰ санаартадай ‰гээн
эрхээр би Христосто ‰зэглэдэг олон зониие т‰рмэдэ хаагаа энби.
Тиихэдэ хэн нэгэниие саазалха тухай асуудалай шиидхэгдэхэдэ, би
ходо саазада х‰рт‰‰лхэ гэжэ хэлэдэг байгааб. 11 Тиин м‰ргэлэй гэр
б‰хэндэ Иисусаа арсахыень баадхан, ‰зэглэгшэдые хэээдэг эм.
Би тэдээндэ айхабтар ехээр хоро шараяа бусалан, хариин хото ню>
тагуудааршье ябажа, тэдэниие м‰рдэн м‰шхэдэг байгааб.
Павел Христосто ‰зэглээн тухайгаа хµµрэнэ
Нэгэтэ би т‰р‰‰ санаартадаа ‰зэглэгшэдые хэээхэ эрхэ
болон з‰бшµµл абажа, Дамаск хото ошоо эм. 13 Хаан, ‰дэ багта
намайе, м‰н замаймни н‰хэдые тэнгэриээ сасаран гэрэлт‰‰лэн, на>
ранаа ‰л‰‰ ялагар гэрэл туяа би хараа бэлэйб. 14 Бидэ булта газарта
унажа, намда еврей хэлэн дээрэ: «Саул, Саул, юундэ ши намайе ха>
шан м‰рдэнэбши? Ташуурай урдааа з‰дхээн з‰рюу бухадал ад>
ляар ши µµрыгµµ зобоонош!» – гээн абяа дуулааб. 15 «Эзэмни, ‰гы
ши хэн гээшэбши?» – гэжэ би урабаб. «Шамда хашуулан м‰рд‰‰>
лэгшэ Иисус гээшэб, – гэжэ Дээдын Эзэн харюусаа. – 16 М‰нµµ
ши х‰л дээрээ бодо. Шамайе µµрынгµµ зараса болгохын тула, м‰>
нµµдэр хараан ‰зээн, м‰н ерээд‰йдэ минии харуулха б‰хы юумэ>
нэй гэршэ болохыншни тула би шамда ‰зэгдэбэ гээшэб. 1718 Би ша>
майе еврейн‰‰дээ, м‰н бусад арадуудаа абархаб. М‰нµµ тэдэнэй
нюдыень нээжэ, харанхы мунхагаа гэрэл туяада шэгл‰‰лхыншни
тула, сатанагай эрхэ мэдэлээ Бурханай эрхэ мэдэлдэ оруулхын>
шни тула, м‰н намда этигэн тэдэнэй н‰гэл шэбэлээ х‰лис‰‰лжэ,
Бурханай арад зоной дунда µµрынгµµ уури эзэлхынь тула би ша>
майе тэдэндэ эльгээнэб».
12

Павел ажал тухайгаа хµµрэнэ
19 Агриппа

хаан, энээнээ боложо би тэнгэридэ ‰зэгдэые буруу>
шаанг‰й, 20 т‰р‰‰н Дамаск хотынхидтэ, ‰‰лдэнь Иерусалимай зон>
до, удаань б‰хы Иудейн орон нютагайхинда, ‰‰лэй ‰‰лдэ бусад
яатанда н‰гэл хэхэеэ болигты, н‰гэл хэхэеэ болионоо бодото
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хэрэг‰‰дээрээ баталжа, Бурханда хандагты гэжэ уряалаа бэлэйб.
т‰лµµ еврей зон намайе Бурхан ‰мэ соо барижа алаха
гээ. 22 Гэбэшье Бурханай х‰сэ туаламжаар би энэ саг х‰рэтэр суха>
ришаг‰й зогсоноб, юрыншье, нэрэ х‰ндэтэйшье зондо гэршэлнэб.
Л‰ндэншэдэй болон Моисейн уридшалан хэлээндэ нэмэжэ би нэ>
гэшье ‰л‰‰ юумэ хэлээг‰йб. 23 Харин Бурханай табисуурта ехэ зобо>
лон эдлэжэ, ‰хээн зоной дундааа эгээн т‰р‰‰н амидыржа, манай>
шье арад зондо, бусад арадуудташье абаралга тухай хµµрэхэ гэжэ
тэдэнэй бэшэые хэлээн байгааб.
24 Иигэжэ Павелай µµрыгµµ ‰мэглэжэ байхада Фест:
– Павел шинии ухааншни муудаа! Ши ехэ эрдэм номоо боложо
‰бэштэйрµµш, – гэжэ шангаар хашхарба.
25 – Эрхим х‰ндэтэ Фест, би ‰бэштэйрµµг‰йб, – гэжэ Павел бу>
руушааба. – Би ‰нэн з‰б, сэсэн удхатай ‰гэн‰‰дые хэлэнэб. 26 Хаан>
да иимэ зоригтойгоор хандажа байнаб. Хааншье энээниие мэдэнэ.
Эдэ б‰хэниие хаан анхаранг‰й орхихог‰й гэжэ би этигэнэб, юундэб
гэхэдэ, энэ б‰хэн ямар нэгэн харанхы буланда ушараа бэшэ ха юм.
27 Агриппа хаан, ши л‰ндэншэдтэ этигэнэ ха юмши? Этигэнэш гэ>
жэ мэдэнэб!
28 – Ушарг‰й т‰ргµµр намайе христос шажанда хандуулха анаа>
тай г‰ш! – гэжэ Агриппа Павелда хэлэбэ.
29 – Т‰ргµµр г‰, т‰ргµµр бэшэ г‰, гэбэшье гансал ши бэшэ, харин
м‰нµµдэр намайе шагнажа байгаашад булта (энэ гэнжэн‰‰дээ гад>
на) намдал адли болохыень би Бурханда зальбарнаб, – гэжэ Павел
харюусаба.
30 Хаан µµдµµ бодобо, хойнооонь захирагша, Берника, бусадшье
улад бодобо. 31 Таалгааа гараад, тэдэ бэе бэедээ:
– Энэ х‰н саазалуулхаар г‰, али т‰рмэдэ уухаар нэгэшье муу
юумэ хээг‰й байна, – гэлдэбэ.
32 – Римэй хаанай зарга ш‰‰бэри шаардааг‰й юм аань, энэ х‰ниие
с‰лµµдэ табижа болохо байгаа, – гэжэ Агриппа хаан Фестдэ хэлэбэ.
21 Энээнэй

Павел Рим руу тамарба
2726

Бидэнэй Итали тамарха гэжэ шиидээн хойно Павелые хаал>
27 тада
байан ‰шµµ хэдэн х‰н‰‰дтэй римэй хаанай т‰мэнэй
1

Юлий гэдэг зуунай даргада даалгаба. 2 Асиин эрье зубшан тамар>
ха ¸отой Адрамиттиаа ерээн корабльда бидэ уугаад тамарбаб>
ди. Маанадай дунда Фессалоникиаа уг гарбалтай Аристарх гэжэ
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македон х‰н байлсаа. 3 Хойто ‰дэрынь бидэ Сидон хотодо зогсооб>
ди, Юлий Павелда ехэ уян хандажа, н‰хэдтэйгµµ уулзан, хэрэгтэй
юумэ абажа ерэхыень з‰бшµµбэ. 4 Сидоноо гараад, бидэ Кипр ара>
лай хажуугаар алхинаа хоргодон тамараабди, юундэб гэхэдэ, ал>
хин урдааамнай ‰леэжэ байгаа.
5 Бидэ Килики, Памфили аралнуудые тамаран ‰нгэржэ, далай га>
талаад, Лики нютагай Миры хотодо зогсообди. 6 Тэндэ зуунай дарга
Итали тамаржа ошохо гээн Александриин корабль бэдэржэ олоод,
бидэниие уулгаа. 7 Бидэ хэдэн ‰дэр ехэ удаан тамаржа, ‰‰лэй
‰‰лдэ арайл гэжэ Книд хото х‰рµµ бэлэйбди. Бидэнэй тамарха з‰г>
µµ алхин ‰леэжэ, алхинаа хоргодон, бидэ Салмоне хушууе ‰н>
гэрµµд, Крит аралые урда з‰гµµнь тойрон тамараа эмди. 8 Кридэй
эрье зубшан арай шамай тамараар бидэ Ласея хотын ойро оршо>
дог «Номгон гавань» гэжэ нэрэтэй газарта х‰рµµбди.
9 Бидэ ехэ саг гээжэ, Масаглалгын ‡дэрэй ‰нгэрэн тула сааша>
даа тамархань ехэ аюултай боложо байгаа.
10 – Н‰хэд, минии аналаар саашадахи тамаралга ехэ аюултай
байжа магадг‰й, ганса ашаа корабль хо¸рнай аюулда орохо бэ>
шэ, маанадшье аюул оолдо орожо магадг‰йбди, – гэжэ Павел
аргадаба.
11 Харин зуунай дарга кораблиин эзэнэй, корабль х‰тэлэгшын ‰гэ
дуулаад лэ, Павелай хэлэые анхарбаг‰й. 12 Кораблиин тогтоон
газар ‰бэлжэхэдэ таарахаг‰й байан дээрэээ ехэнхи зон эндэээ
гаража, арга байбал урда баруун ба хойто баруун талааа нээлтэтэй
Крит аралай Финик пристаньда тамаржа ошоод, тэндэ ‰бэлжэе гэ>
эн дурадхал оруулба.
Далайн шуурган
13 Урдааань

аалин алхинай ‰леэхэдэ, тэдэнэр тухайлаашань бэ>
елхэ гэжэ бодоод, бархагуудаа дээшэнь татажа абаад, Крит аралай
эрье зубшан тамарба. 14 Гэбэшье уданг‰й аралай саанааа «З‰‰н
хойто з‰гэй» гэжэ нэрэшээн айхабтар шанга алхин буужа, зог>
сонг‰й ‰леэбэ. 15 Корабль алхинда абтажа, бидэ алхинай урдааа
юушье хэхэ аргаг‰й байгаабди. Тиимэээ бидэ оролдохо¸о болижо,
корабльнай алхинда туугдаба. 16 Клавда гэжэ нэгэ аралай хажуугаар
‰нгэрэн гарахадаа, кораблиингаа онгосые бидэ арай гэжэ б‰тэн ‰лµµ>
бэбди. 17 Тэрэ онгосо кораблиингаа табсан дээрэ гаргаад, ‰‰лдэнь
таталгаар б‰элэн уяабди. Сиртай гэдэг харьялтай м‰ргэлдэнэ г‰бди
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гэжэ айгаад, морягууд бархагаа хаяжа, алхинда туулгаан онго>
сомнай саашаа г‰йбэ. 18 алхи шуурган улам шангаржа байан дээ>
рэээ бидэ ашаанайнгаа заримыень хаябабди, 19 ‰шµµ нэгэ хоноод,
кораблиингаа т‰хеэрэлгые уа руу хаяа бэлэйбди. 20 Нилээд олон
‰дэр огторгойдо нараншье, одо м‰шэдшье харагдабаг‰й. Шуурганай
яажашье зогсохог‰йдэ бидэ абарагдахабди гэжэ найдахаяашье бо>
л¸обди.
21 Х‰н‰‰д ‰нинэй эдеэлхэеэшье бол¸од байгаа. Тиихэдэ Павел тэ>
дэнэй урда гараад, иигэжэ хэлэбэ:
– Н‰хэд, минии ‰гэ дуулажа, Крит арал дээрэ ‰лэхэ байгаабди.
Тиигээ аа, бидэ иимэ гай оолдо орохог‰й эмди, иимэ ехэ гар>
зашье гарахаг‰й байгаа. 22 Харин м‰нµµ зоригоо б‰ алдагты гэжэ
уряалнаб. Хэншье хосорхог‰й, гансал корабльнай хосорон алаха.
23 Эрхэ мэдэлдэнь байдаг, минии ш‰тэдэг Бурхан ‰нгэрэн ‰ни
Эльгээмэлээ намда эльгээгээ. 24 Тэрэ Бурханай Эльгээмэл: «Павел
б‰ ай! Ши римэй хаанай урда зогсохо ¸отойш, тиимэээ Бурхан
шинии аша туада замайншни н‰хэдтэ ами наа ‰ршµµн хайрла>
на», – гэжэ хэлээ. 25 Н‰хэд, тиимэээ зоригтой байгты! Би Бур>
ханда этигэнэб! Тэрэнэй хэлээн ¸оор хамаг юумэн болохо.
26 Корабльнай ямаршьеб даа аралда заатаг‰й туугдажа ерэхэ.
27 Дундада далайда арбан д‰рбэдэхи ‰ниеэ долгиндо туугдан даб>
шажа байхадамнай ‰ниин тэн багаар матросууд гэнтэ газарта д‰тэл>
жэ байанаа мэдэрбэ. 28 Уанай г‰нзэгые хэмжэжэ ‰зэхэдэнь, гу>
шан долоон метр шахуу байба, нэгэ хэды болоод дахин хэмжэжэ
‰зэхэдэнь, хорин долоо хахад метр г‰нзэгы харуулжа байба. 29 Уан
дорохи хада корабляараа м‰ргэнэ г‰бди гэжэ айн, тэдэ т‰ргэхэн
‰дэр болоой гэжэ зальбараар корабльаа д‰рбэн бархаг хаяба.
30 Морягууд корабльаа тэрьедэхэ гэжэ шиидээд, хушуун талааа
бархагуудые б‰хэлжэ уяха анаатайбди гээн хэбэр ‰з‰‰лжэ, бага
онгосо уанда буулгаба.
31 – Хэрбээ эдэ зоной корабль дээрээ ‰лµµг‰й аа, таанад бэеэ
абаржа шадахаг‰йт, – гэжэ Павел зуунай даргада болон сэрэгшэдтэ
хэлэбэ.
32 Тиихэдэнь сэрэгшэд бага онгосые барижа байан аргамжануу>
дые таа сабшажа, онгосонь далайда шэнгэбэ.
33 ‡‰р сайхын урда тээ Павел х‰н‰‰дые эдеэлыт даа гэжэ аргадаба:
– Таанад арбан д‰рбэн ‰дэр найдан х‰леэээр огто эдеэлбэг‰йт,
амандаашье юумэ абабаг‰йт. 34 Тиимэээ бэеэ абархын тула эдеэлыт
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даа гэжэ таанадые гуйнаб. Та б‰хэнэй тархиаа нэгэшье ‰эн уна>
хаг‰й!
35 Иигэжэ хэлээд, Павел хилээмэ абажа, бултанай байхада Бур>
ханда баясхалан х‰ргэн зальбаржа, хилээмэеэ хухалан эдижэ оробо.
36 Булта урма зориг орожо, баа эдеэ хоол бариба. 37 Корабль дээрэ
бидэ ниитэдээ хо¸р зуун далан зургаан х‰н байгаабди. 38 Эдеэлжэ
садаад, тэдэ зон таряа талхаа уа руу хаяжа, корабляа х‰нгэлбэ.
Кораблиин хосорон тухай
39 ‡дэр

болоходо морягууд танигдахаг‰й хуурай газар хараба. Эл>
эн эрьетэй далайн тохой об¸ороод, тиишэнь корабляа оруулжа,
тэндэ зогсожо туршая гэжэ тэдэ шиидэбэ. 40 Бархагуудаа таалжа
далайда орхихотойгоо сасуу тэдэ жолоодогшо эльб‰‰рн‰‰дые бари>
ан аргамжануудаа тайлаад, алхинда туугдахын тула далбагаа та>
тан, эрьедэ д‰тэлжэ байба. 41 Гэбэшье тэдэ хушууран элэн газар>
та тээгдэжэ, корабль элэндэ шаагдаад, х‰дэлхэг‰йгµµр байшаба,
харин далайн эбхэрээн кораблиин хойто талые сохижо, бутаргажа
захалба.
42 Тиихэдэнь хаалтын зон эрьедэ гараад зугадана г‰ гэжэ айан сэ>
рэгшэд тэдэниие алаха гэжэ шиидэбэ. 43 Гэбэшье зуунай дарга Паве>
лые абарха анаатай байжа, сэрэгшэдэй анаашаланаа бэел‰‰л>
хэдэнь аалта хэбэ. Зуунай дарга тамаржа шадаха х‰н б‰хэндэ т‰>
р‰‰н уанда ‰рэхыень, 44 харин ‰лээн зониие эрье х‰рэтэр модон
дээрэ г‰, али кораблиин хэлтэрхэй дээрэ тамаржа ошохыень захир>
ба. Тиигэжэ булта хуурай газар дээрэ б‰тэн б‰рин юумэд гараба.
Павел Мальта аралда
2827

абаран арал Мальта гэжэ нэрэтэй байыень
28 мэдэбэбди. бэеэ
Тэндэхи зон бидэниие угаа айнаар угтаа. Бороо
1 Маанадай

2

орожо, ехэ х‰йтэн байан хадань тэдэнэр т‰‰дэг ааажа, бултыем>
най дуудаба. 3 Павелай тэбэри бургааа т‰‰жэ асараад, т‰‰дэг руу
хаяжа байхадань хорото могой гартань аашаба. Тэрэ могой халуун
галаа тэрьелжэ, т‰‰дэгэй бµµн бургааан соооо м‰лхижэ гараа
бшуу. 4 Гартань аашоод байан могойе харахадаа Мальтын зон
бэе бэедээ: «Энэ х‰н алууршан байгаа ¸отой. Далайаа абарагда>
аншье аа, ‡µµгµµ абалгын бурхан энээниие амиды орхиног‰й», –
гэлдэбэ. 5 Харин Павел µµртµµ ямаршье гэм х‰ргэнг‰й тэрэ мо>
гойе галда эжэрэн хаяба. 6 Павелай хабдахые г‰, али гэнтэ амиг‰й
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унахыень зон х‰леэбэ. Ехэ удаан х‰леэжэ, Павелтай муу юумэнэй
тох¸олдонг‰й байыень харахадаа, анамжаяа хубилган, энэмнай
ямар нэгэн бурхан байна гэлсэбэд.
7 Тэндэээ холо бэшэ Публий гэжэ нэрэтэй аралай захирагшын
гэр буусань оршодог байгаа. Тэрэ бидэниие ехэ дулаанаар угтаа,
бидэ тэрэнэйдэ гурбан ‰дэр айлшалаа эмди. 8 Эгээл энэ ‰едэ Пуб>
лиин эсэгэнь дизентеригээр ‰бдµµд, халууржа хэбтээ. Павел таал>
гадань орожо зальбараад, тэрэниие гараараа адислан эдэгээбэ. 9 Энээ>
нэй ‰‰лдэ ‰бшэн байан аралай бусад зон Павелда ерэжэ, µµэды>
гµµ эмнэл‰‰лдэг байгаа. 10 Тамаржа ошохо¸о байхадамнай, тэдэ зон
х‰ндэлэнэй тэмдэг ‰з‰‰лэн, бидэндэ ехэ бэлэг асаржа, б‰хы шуха>
ла юумээр маниие хангаба.
Мальтааа Рим аяншалан тухай
11 Гурбан

ара ‰нгэрэн хойно энэ аралда ‰бэлжээн Алексан>
дриин «Диоскуры» гэжэ корабльда уужа, бидэ саашаа тамараа бэ>
лэйбди. 12 Сиракуз хото ерэжэ, гурбан ‰дэрµµр зогсоод, 13 тэндэээ
гараад, Реги хото тамаран х‰рэбэбди. Хойто ‰дэрынь урда з‰гµµ
алхин ‰леэбэ, тиимэээ хо¸р хоноод бидэ Путеол портдо байгааб>
ди. 14 Тэндэ ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэртэйгµµ уулзажа, гуйан ¸оорнь
долоон хоног айлшалбабди. Тиигэжэ бидэ Рим хото х‰рэбэбди.
15 Тэндэхи ‰зэглэгшэ аха д‰‰нэрнай бидэнэр тухай дуулахадаа, ур>
дааамнай угтан гараба. Нэгэ зариманиинь Аппиевай Форум гэжэ,
н‰гµµд‰‰лынь Айлшадай гурбан буудал гэжэ газарта х‰рэжэ ерэбэд.
Тэдэниие харахадаа, Павел Бурханда баясхалан х‰ргэжэ, урмашаба.
Рим хотодо
16 Павелай

Рим ерэхэдэнь, харууалжа байан сэрэгшэтэйнь хам>
та тусгаар газарта байрлаха з‰бшµµл ‰гтээн байгаа.
17 Гурбан ‰дэрэй ‰нгэрэн хойно Павел эндэхи нютагай еврей б‰л>
гэмэй х‰ндэтэй х‰н‰‰дые µµртµµ уриба. Тэдэнэй ерэхэдэнь, Павел
иигэжэ хэлэбэ:
– Аха д‰‰нэрни! Арад зондоо эсэрг‰‰ г‰, али ‰бгэ эсэгэнэрэйнгээ
¸о заншал буруушааан ямаршье муу юумэ хээг‰й байхадамни на>
майе Иерусалимда барижа, римэйхинэй гарта тушаагаа. 18 Тэдэ на>
майе м‰шхэжэ, саазалхаар юумэ хээг‰й хадамни табиха анаатай бай>
гаа. 19 Еврейн‰‰дэй арсажа байан дээрэээ би римэй хаанай зарга
ш‰‰бэри шаардаха баатай болооб. Гэбэшье би арад зоноо зэмэлхын
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тула энэ б‰хэниие хээ бэшэб. 20 Энэ талаар уулзажа хµµрэлдэхын ту>
ла би таанадые µµртµµ дуудааб. Юуб гэхэдэ, Израилиин зоной най>
дажа байан х‰нэй т‰лµµ би гэнжэл‰‰лээд ябанаб.
21 – Бидэ шамда хабаатай ямаршье бэшэг Иудейээ абааг‰йбди,
аха д‰‰нэрэймнай хэнииньшье тэндэээ ерэжэ шам тухай мэдээ>
сэл, муу юумэ дуулгааг‰й. 22 Гэбэшье µµрыншни анамжа бидэ дуу>
лаха дуратай байнабди, юуб гэхэдэ, ‰зэглэгшэдэй энэ б‰лгэм хаа
хаанаг‰й арсалдаа гаргадаг гэжэл бидэ мэдэнэбди.
23 Павелтай хэлсэжэ тогтооон ‰дэр тэрэнэй байрада ехэ олон
зон сугларба. ‡глµµнµµ ‰дэшэ орой болотор Павел Бурханай хаан
орон тухай номнобо. Иисус тухай хэлээн ‰гэн‰‰дэйнгээ ‰нэн з‰б
байыень Моисейн Хуулиин ба л‰ндэншэдэй гэршэн‰‰дээр батал>
жа байгаа. 24 Нэгэ зарим шагнагшадынь тэрэнэй ‰гэдэ этигэжэ, н‰>
гµµ зариманиинь этигэнг‰й байба. 25 Нэгэ аналда ерэнг‰й тэдэнэй
таража эхилхэдэ, Павел тэдэниие иимэ ‰гэн‰‰дээр ‰дэшэбэ:
– Нангин ‰лдэ л‰ндэншэ Исайягаар дамжуулан манай ‰бгэ эсэ>
гэнэртэ сохом ‰гэн‰‰дые хэлээ эн:
26
«Шэхээрээ шагнаад, ойлгохог‰йт,
Нюдµµрµµ хараад, харахаг‰йт
гэжэ тэрэ арадта ошожо хэлэ.
27
Энэ арадай з‰рхэниинь µµхµµр хушагдаа,
Шэхээрээ арай гэжэ дуулана,
нюдэниинь анилдаад байна.
Тиигээг‰й аа, нюдµµрµµ хараха,
шэхээрээ дуулаха,
з‰рхµµрµµ ойлгохо эн.
Тиигээд намда хандаха эн,
тиин би тэдэниие эмшэлэн эдэгээхэ эм».
28 Абаралга тухай энэ Бурханай Мэдээсэл бусад арадуудта эль>
гээгдээ гэжэ таанад мэдэгты. Тиигээд тэдэл дуулаха*.
30 Аяар хо¸р жэл соо Павел х‰лэлжэ байрлаан байрадаа ерээн
х‰н б‰хэниие угтажа абадаг эн. 31 Тэрэ Бурханай хаан орон тухай
номножо, Дээдын Эзэн Иисус Христос тухай зоригтойгоор ургажа
байгаа. Хэншье тэрээндэ аалта хэдэгг‰й эн.

* 29"дэхи з‰йл олонхи эхэ бэшэг‰‰д соо ‰гы байдаг.
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