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Павелай Фессалоники хотын  

�‰зэглэгшэдэй  

б‰лгэмдэ бэшэ�эн хо¸рдохи хандалга  

Амаршалга  

1 Эсэгэ Бурхан болон Дээдын Эзэн Иисус Христостой нэгэдэ�эн 
Фессалоники хотын �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм, таанадые Павел, Си>

ла, Тимофей гурбан амаршална. 2 Эсэгэ Бурхан болон Дээдын Эзэн 
Иисус Христос таанадта ‰ршµµл хайра ба амгалан тайбаниие ‰р>
шµµг лэ!  

Христосой ерэхэдэ болохо зарга ш‰‰бэри  

3 Аха д‰‰нэрни, таанадай т‰лµµ бидэ ‰ргэлжэ Бурханда баясхалан 
х‰ргэжэ байха ¸�отойбди. Юундэб гэхэдэ, таанад б‰ри ехээр Бур>
ханда �‰зэглэжэ байнат, б‰ри ехээр бэе бэеэ хайрлажа байнат. 
4 Тиимэ�ээ бидэ �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰дэй урда таанадаар омо>
горхожо байнабди. Б‰хы хашалан м‰рдэлгэн‰‰дтэ, зоболонгуудта �‰>
зэг этигэлээ алданг‰й таанадай тэсэбэритэй бай�андатнай омогор>
хожо байнабди.  

5 Эдэ б‰хэн Бурханай зарга ш‰‰бэриин ‰нэн з‰б бай�ыень батал>
на. Саашадаа таанад Бурханай хаан орондо орохо эрхэтэй болохот, 
юундэб гэхэдэ, тэрэнэй т‰лµµ зобожо байнат. 6 Бурханай урда ‰нэн 
з‰б юумэ б‰тэхэнь болтогой: таанадые зобоожо бай�ан х‰н‰‰д зобо>
хо, 7�8 харин зобожо бай�ан таанад, м‰н бидэ баясахабди. Дээдын 
Эзэн Иисусай �‰р х‰сэтэй Эльгээмэлн‰‰дтэйгээ тэнгэридэ а�ажа 
бай�ан гал соо харагдахадань, Бурхан эдэ б‰хэниие бэел‰‰лхэ. Бур>
ханиие буруушаа�ан х‰н‰‰дые, �айн Мэдээсэлыень баримталдаг>
г‰й х‰н‰‰дые Дээдын Эзэн Иисус хэ�ээхэ. 9 Дээдын Эзэнэй ерэхэ 
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тэрэ ‰дэр тэдэ зон Дээдын Эзэн�ээ, тэрэнэй алдарта �‰р х‰сэн�µµ 
илгагдаад, хэтын хэтэдэ хэ�ээгдэн зобохо. 10 Дээдын Эзэнэй тэрэ 
‰дэр ерэхэдэнь, гэгээн арадынь, б‰хы �‰зэглэгшэдынь тэрэниие х‰н>
дэлхэ, тэрээндэ алдар соло дуудаха. Бидэнэй номно�он �ургаалда 
этигэ�эн хадаа таанадшье ба�а тэрэ зоной дунда байлсахат. 11 Тии>
мэ�ээл бидэ таанадай т‰лµµ ходо зальбаржа байдагбди. Зохистой 
ажамидархынтнай тула Бурхан таанадые дуудаа. Тиин тэрэ ажами>
даралые Бурхан таанадта ‰ршµµг лэ. �айн �айхан юумэ хэжэ байха 
гэ�эн х‰сэлэнг‰‰дыетнай Бурхан µµрынгµµ х‰сµµр бэел‰‰лэг лэ, эти>
гэл �‰зэгтэйгµµр хэжэ бай�ан хэрэг‰‰дыетнай эсэстэнь х‰ргэг лэ. 
12 Манай Бурхан болон Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хай>
раар Дээдын Эзэн Иисус Христосой нэрэнь таанад соо алдарша>
�ай, таанад тэрээн соо алдарша�айт.  

Бурханай дайсан  

1 Дээдын Эзэн Иисус Христосой ерэхэ болон бидэнэй тэрээн>
тэй хамта байха суглаан тухай хэлэбэл, аха д‰‰нэрни, 2 Дээдын 

Эзэнэй ‰дэр ерээ гэхэдэ таанад бэлээр ухаан бодолоороо мэгдэжэ, 
�анаагаа б‰ зобооройт гэжэ гуйнаб. Тэрэ ‰дэр ерээ гэжэ бидэниие 
уридшалан хэлээ, али номноо, али ‰гы �аа бэшэг соогоо бэшээ гэ>
жэ таанад бодожо магадг‰йт. 3 Таанадые хэншье, ямаршье аргаар б‰ 
мэхэлэг. Бурханда эсэрг‰‰сэ�эн �‰‰лшын ‰ймµµнэй болотор, �‰йд>
хэл асардаг харата х‰нэй элиртэр тэрэ ‡дэр ерэхэг‰й. 4 Бурханда, 
нангин гэжэ нэрлэгдэдэг б‰хы юумэндэ тэрэ х‰н эсэрг‰‰сэхэ, тэдэ 
б‰хэнэй дээг‰‰р µµрыгµµ табиха. Тиихэдээ тэрэ б‰ри Бурхан �‰мэ>
дэ �уугаад, µµрыгµµ Бурханби гэжэ баталан хэлэхэ.  

5 Таанадтай хамта байхадаа би эдэ б‰хэн тухай хµµрэжэ байгаа �эм, 
�анана г‰т? 6 Харата х‰нэй ерэхэдэнь ямар юумэн �аалта болоноб 
гэжэ таанад µµ�эдµµ мэдэнэт. Тэрэ томилогдо�он сагтаал ерэхэ. 
7 Бурханай дайсан нюусаар ажаллажа байна ха юм, гэхэдээ тэрэ>
ниие халхалжа бай�ан х‰сэн т‰р‰‰н буураха ¸�отой. 8 Тиигээд Бур>
ханай дайсан элирхэ, харин Дээдын Эзэн Иисус ерэхэдээ, тэрэниие 
аманайнгаа амисхалаар алаха, µµрынгµµ �аргама ялагар байдалаар 
тэрэниие �‰нµµхэ. 9 Бурханай дайсан шолмосой х‰сэ барижа ерэхэ, 
тиигээд элдэб янзын хуурмаг гайхамшагта ‰зэгдэлн‰‰дые, д‰лгэ тэм>
дэг‰‰дые ‰з‰‰лжэ, 10 ‰хэлдэ х‰ртэхэ х‰н‰‰дтэ элдэб янзын мэхэ гохо 
хэрэглэхэ. ¤µ�эдыгµµ абаран, ‰нэн з‰б юумэндэ этигээг‰й, дурлаа>
г‰й зон ‰хэхэ. 11 Тэрэнэйнь т‰лµµ Бурхан тэдэ зониие энд‰‰р‰‰лхэ 
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аргатай х‰сэ эльгээхэ, тиигээд тэдэ зон хуурмаг юумэндэ этигэжэ 
байха. 12 �‰‰лдэнь ‰нэн з‰б юумэндэ этигээг‰й, харин н‰гэлтэ юумэ 
‰йлэдэхэ дуратай бай�ан х‰н б‰хэн буруушаагдаха.  

Таанад абарагдахаар шэлэгдэ�эн байгаат  

13 Дээдын Эзэндэ инаг хайрата бай�ан аха д‰‰нэрни, бидэ таана>
дай т‰лµµ ‰ргэлжэ Бурханда баясхалан х‰ргэжэ байха ¸�отойбди. 
Таанадай Нангин �‰лдын х‰сµµр Бурханай х‰н‰‰д боложо, ‰нэн з‰б 
юумэндэ этигэ�эн �‰зэгµµрµµ абарагдахынтнай тула Бурхан таана>
дые эхин�ээ нааша шэлэжэ абаа. 14 Бидэнэй таанадта номно�он 
�айн Мэдээсэлэй ашаар абарагдахынтнай тула Бурхан таанадые дуу>
даа юм. Дээдын Эзэн Иисус Христосой алдарые хубаалсахаар тэрэ 
таанадые дуудаа. 15 Тиимэ�ээ, аха д‰‰нэрни, бидэнэй номно�он ба 
бэшэ�эн �ургаалнуудые баримталжа, бата бэхи байгты.  

16 Маанадта дуратай, хайра ‰ршµµлµµрµµ маанадые хэтын хэтэдэ 
урмашуулдаг, бата найдабари ‰ршµµдэг Эсэгэ Бурхамнай болон ма>
най Дээдын Эзэн Иисус Христос µµрµµ 17 �анааетнай за�ажа, �айн 
�айхан ‰йлэн‰‰дые ходо хэжэ, хэлэжэ байхаартнай таанадые бата>
жуулаг лэ.  

Бидэнэй т‰лµµ зальбаржа байгты  

1 Аха д‰‰нэрни, т‰гэсхэлдэнь иимэ юумэн хэлэхэ байнаб: Дээ>
дын Эзэнэй �ургаал таанадай дунда яажа таража байнаб, тон 

тиигэжэл саашадаа таража, алдаршажа байхын тула таанад бидэнэй 
т‰лµµ зальбаржа байгты. 2 Бидэниие н‰гэлтэ, хуурмаг х‰н‰‰д�ээ зай>
суулжа байхыень ба�а Бурханда зальбаржа байгты. Х‰н б‰хэн Бур>
ханай ‡гэдэ ‰нэн сэхэ байдагг‰й ха юм.  

3 Гэхэдэ Дээдын Эзэн этигэл найдабаритай юм. Тиимэ�ээ тэрэ 
таанадые батажуулжа, шолмос�оо аршалжа байха. 4 Таанад бидэнэй 
захир�ан юумые хэхэт, саашадаашье хэжэ байхат гэ�эн хатуу эти>
гэл Дээдын Эзэн бидэндэ ‰гэжэ байна.  

5 Бурханай хайра дурые мэдэр‰‰лжэ, Христосой ерэхые х‰леэхэ 
тэсэбэри Дээдын Эзэн таанадта ‰ршµµг лэ.  

Ажаллаха уялга  

6 Аха д‰‰нэрни, бидэнэй ‰гэ�эн захяа заабариие сахидагг‰й, жу>
рамг‰й �‰зэглэгшэд�µµ зайсажа байгты гэжэ Дээдын Эзэн Иисус 
Христосой нэрэ алдараар таанадтаа захиран ханданабди. 7 Бидэнэйл 
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хэ�эн юумые �ажаажа хэхэ ¸�отойгоо таанад µµ�эдµµшье �айн 
ойлгоно ха юмта. Таанадтай хамта байхадаа бидэ журам сахидаг 
бэлэйбди. 8 Бидэ хэнээшье ту�аламжые т‰лµµ�эг‰й абадагг‰йбди. 
Таанадай хэндэшье ашаан болохог‰й гэжэ бидэ ‰дэр �‰ниг‰й ажал>
ладаг бэлэйбди. 9 Ту�аламжа эрихэ эрхэг‰й бай�андаа бидэ тиигээ 
бэшэбди, харин таанадта �ажаажа байха жэшээ харуулхын тула тии>
гэжэ ажаллажа байгаабди. 10 Бидэ таанадаар суг байхадаа, «Ажалла>
ха дураг‰й х‰н эдихэ ¸�ог‰й» гэжэ хэлэдэг бэлэйбди.  

11 Таанадай дунда журам сахидагг‰й, юушье хэдэгг‰й, гансал он>
доо х‰н‰‰дэй хэрэгтэ оролсожо байдаг х‰н‰‰д бии гэжэ дуула�ан 
хадаа эдэ б‰хэниие хэлэнэбди. 12 Тэдэ зониие дарууханаар амидар>
жа, µµ�эдµµ ажаллажа, µµ�эдыгµµ тэжээжэ байхыень Дээдын Эзэн 
Иисус Христосой нэрэ алдараар бидэ уряалжа, идхажа байнабди.  

13 Аха д‰‰нэрни, таанад ходол �айн юумэ хэжэ ябагты. 14 Энэ бэ>
шэг соогоо захи�ан ‰гэн‰‰дыемнай дуулаха дураг‰й х‰н‰‰д байжа 
магадг‰й. Тиигэбэл таанад тэдэ х‰н‰‰дэй эшэжэ улайхын тула тэдэ>
ниие ажаглажа байгаад, тэдэнээр харилсанг‰й байгаарайт. 15 Тиихэ>
дээ тэдэндэ дайсадта адли б‰ хандаарайт, харин аха д‰‰нэрээ �урга>
жа бай�андал ухаан заажа байгаарайт.  

�‰‰лшын ‡гэн‰‰д  

16 Амгалан тайбанай эхин болохо Дээдын Эзэн µµрµµ таанадта 
хододоо б‰хы юумэндэ амгалан тайбаниие ‰ршµµжэ байг лэ. Дээ>
дын Эзэн та б‰хэнтэй оршожо байг лэ.  

17 ¤µрын гараар би энээниие бэшэнэб: Павел таанадые амаршал>
на. Иимэ арга б‰хы хандалгануудаймни бэлгэ тэмдэг болодог юм. 
Иигэжэл би бэшэдэг х‰м.  

18 Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хайра та б‰хэнтэй ор>
шожо байг лэ.  


