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Павелай Колоссы хотын  

�‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ  

бэшэ�эн хандалга  

Амаршалга  

1�2 Аха д‰‰нэр, Иисус Христостой нэгэдэ�эн Колоссы хотын �‰>
зэг этигэлтэй Бурханай х‰н‰‰д, Бурханай эрхэ мэдэлээр Христос 

Иисусай элшэн боло�он би Павел ба манай д‰‰ Тимофей таанадые 
амаршалнабди.  

Бурхан Эсэгэ�ээ таанадта ‰ршµµл хайра ба амгалан тайбаниие 
айладханабди*.  

Павел баясхалан х‰ргэн зальбарна  

3�4 Иисус Христосто этигэдэг тухайтнай, Бурханай б‰хы зондо ду>
ратай байдаг тухайтнай бидэ дуулаа �эмди. Тиимэ�ээ та б‰хэнэй 
т‰лµµ зальбархадаа, бидэ Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэ 
Бурханда ходо баясхалан х‰ргэжэ байдагбди. 5 ‡нэн з‰б ‰гые, �айн 
Мэдээсэлые анхан таанадта номноходомнай, таанад найдалга ту>
хай дуулаа �энта. Бурханай тэнгэри дээрэ бэлдээд бай�ан юумэндэ 
найдажа бай�ан дээрэ�ээ таанад �‰зэглэнэт, дуратай байнат. 6 �айн 
Мэдээсэл б‰хы замбуулин дэлхэй дээрэ ехэ �айнаар дэлгэржэ, ‰рэ 
д‰н асаржа байна. Бурханай буян хэшэг тухай анха дуулаад, ‰нэн 
ушарынь мэдэхэдэтнай тэрэ таанадай дунда ба�а �айнаар дэлгэр>
жэ бай�ан юм. 7 Бидэнтэй хамта х‰дэлдэг, бидэнэй аша ту�ада 

                                                           

* Зарим эхэ бэшэг‰‰дтэ: Бурхан Эсэгэ�ээ болон манай Дээдын Эзэн 

Иисус Христос�оо ‰ршµµл хайра ба амгалан тайбаниие айладхана гэжэ бэ"

шээтэй байдаг. 
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Христосто этигэл найдалтайгаар алба хэдэг инаг хайрата Епафрас>
�аа Бурханай ‰ршµµл хайра тухай мэдэ�эн байгаат. 8 Таанадта ‰гэ>
жэ бай�ан Нангин �‰лдын хайра дуран тухай тэрэ бидэндэ дуулга>
�ан байгаа.  

9 Тиимэ�ээ бидэ таанад тухай дуула�ан ‰дэр�µµ эхилжэ ‰ргэлжэ 
таанадай т‰лµµ зальбаржа байдагбди. Бурханай �‰лдын ‰гэдэг г‰н 
ухаан, ойлгосо таанадтай байха тухайнь, тиигэхэдэ Бурханай дура 
х‰сэлµµ таанадта харуулжа байха тухайнь бидэ Бурханиие гуйдаг>
бди. 10 Тиигэбэл таанад Дээдын Эзэнэй х‰сэ�эн ¸�оор ажамидаржа, 
тэрээндэ �айшаагдаха юумые хэдэг байхат. Таанад �айн �айхан 
хэрэг‰‰дые б‰тээжэ, Бурханиие б‰рил �айн мэдэрдэг болохо �энта. 
11�12 Тэрэнэй алдарта х‰сэ шадалаар бэхижэн, таанад аргаг‰й ехэ 
тэнхээ тэсэбэритэй болохот. Тиимэ�ээ тэнгэриин гэрэл туяада 
µµрынгµµ х‰н‰‰дтэ бэлдээд бай�ан юумые хубаалсаха эрхэ таанадта 
‰гэ�эн Эсэгэдээ баяртайгаар баясхалан х‰ргэгты.  

Христос ба тэрэнэй ажал тухай  

13 Бурхан бидэниие харанхы мунхагай х‰сэн�µµ аршалжа, инаг 
хайрата Х‰б‰‰нэйнгээ эрхэ засагта оруулаа юм. 14 Тэрэ Х‰б‰‰ниинь 
бидэнэй н‰гэлн‰‰дые х‰лисµµд, бидэниие эрхэ с‰лµµтэй болгоо юм.  
15 Харагдадагг‰й Бурханиие бидэ  

Христос соо хараха аргатайбди.  

Христос Бурханай ууган Х‰б‰‰н юм,  

Тэрэ б‰тээгдэ�эн б‰хы юумэнэй дээг‰‰р юм.  
16 Газар дэлхэй, тэнгэри огторгой дээрэхи  

Харагдадагшье, харагдадагг‰йшье юумэн‰‰дые,  

тэдэнэй тоодо хаануудые, эзэдые,  

засаглагшадые, захирагшадые  

Бурхан тэрэнэй ашаар б‰тээгµµ.  

Б‰хы юумые тэрэнэй ашаар,  

Б‰хы юумые тэрэнэй тулада  

Бурхан б‰тээгµµ юм.  
17 Б‰хы юумэн‰‰дэй б‰тээгдэхэ�ээ урда  

Христос байгаа,  

тиимэ�ээл тэрэнэй ашаар  

б‰хы юумэн оршожо байна.  
18 Тэрэ �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй толгойнь юм,  

�‰зэглэгшэдэй б‰лгэм тэрэнэй бэень юм.  
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Тэрэ тус бэеын амидаралай эхин болоно.  

Б‰хы юумэн‰‰дэй дээг‰‰р байхын тула  

тэрэ ууган Х‰б‰‰н ‰хµµд,  

хамагай т‰р‰‰ндэ амидыруулагда�ан юм.  

Тэрэ хамаг юумэнэй т‰р‰‰ндэ юм.  
19 Бурхан б‰хы шанарнуудаа  

Х‰б‰‰ндээ шэнгээхэ дуратайл байгаа.  
20 Х‰б‰‰нэйнгээ ашаар б‰хы юртэмсэтэй  

Бурхан эблэрхэ �анаатай байгаа.  

Хэрээ�эндэ хадуулаад ‰хэ�эн Х‰б‰‰нэйнгээ шу�аар  

Бурхан энхэ тайбаниие тогтоожо,  

газар дэлхэй болон тэнгэри огторгой дээрэхи  

б‰хы юумэн‰‰дтэй эбээ нэгэдх‰‰лээ юм.  
21 Н‰гэлтэ юумэн‰‰дые �анаашалжа, ‰йлэдэжэ бай�ан дээрэ�ээ 

хэзээ нэгэн сагта таанад Бурхан�аа холо байгаат, тэрэнэй дайса>
дынь байгаат. 22 Харин м‰нµµ µµрынгµµ урда таанадые нангин, 
арюун сэбэр, гэмг‰й байлгахын тула Х‰б‰‰нэйнгээ ‰хэлµµр Бурхан 
таанадтай эбээ нэгэдх‰‰лбэ. 23 Тиимэ�ээ таанад хатуу ба сухариша>
г‰й �‰зэглэжэ байха ¸�отойт, �айн Мэдээсэлые шагнажа этигэ�эн 
найдабарияа алдаха ¸�ог‰йт. Ушарынь юуб гэхэдэ, би Павел газар 
дэлхэй дээрэ б‰хы амитадта номногдо�он тэрэ �айн Мэдээсэлэй 
зарасань болооб.  

�‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй албатан Павелай ажал  

24 М‰нµµ би таанадай т‰лµµ зоболон эдлэжэ байхадаа жаргалтай 
байнаб, ушарынь ямар бэ гэхэдэ, Христосой бэень болохо �‰зэглэг>
шэдэй б‰лгэмэй т‰лµµ би Христостол адляар зобоноб, тиихэдээ ду>
туу зоболонгуудые х‰сэлд‰‰лжэ байнаб. 25�26 Бурхан намайе �‰зэг>
лэгшэдэй б‰лгэмэй алба хэгшээр табяад, таанадай �айн �айханай 
т‰лµµ Бурханай ‰гые г‰йсэд номнохо ажал даалгаа. Тэрэ Бурханай 
‰гэ ‰нгэр�эн ‰е сагта х‰н т‰рэлхитэн�µµ далда байгаа, харин м‰нµµ 
Бурханай зондо элирхэйлэгдээ. 27 Энэ нюусаяа Бурхан µµрынгµµ 
х‰н‰‰дтэ мэд‰‰лхэ гэжэ т‰сэблэжэ байна, гэхэтэй сасуу энэ ‰нэтэй 
ба алдарта нюусань б‰хы х‰н‰‰дтэ юм. Тэрэ нюусань – Христос 
таанадай досоо гэ�эн удхатай, таанад Бурханай алдарые хубаалсахат 
гэ�эн удхатай юм. 28 Тиимэ�ээ бидэ Христосые х‰н б‰хэндэ ном>
ножо байнабди. Иисус Христостой нэгэдэ�эн х‰н б‰хэниие Бур>
ханай урда байлгахын тула бидэ б‰хы ухаан бодолоороо тэдэниие 
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�урганабди, идханабди. 29 Тэрэ б‰хэнэй тулада би Христосой ‰гэжэ 
бай�ан, минии зосоо ажаллажа бай�ан агуу х‰сые ашаглан оролдо>
сотойгоор х‰дэлжэ байнаб.  
 

1 Таанадай, Лаодики хотынхидой болон намайе нюураарни та>
нихаг‰йшье х‰н‰‰дэй т‰лµµ эршэтэйгээр минии ажаллажа бай�ан 

тухай мэдэжэ байхыетнай х‰сэнэб. 2 Тэдэниие урмашуулхын, хайра 
дураарнь нэгэд‰‰лхын тула, ‰нэн з‰б ойлгосо ‰гэдэг баталаатай бая>
лигаар элбэг байлгахын тула би тиигэжэ х‰дэлнэб. Тиигэжэл тэдэ 
зон Бурханай нюусые, Христосые мэдэхэ. 3 Христос болбол Бурха>
най мэргэн ухаанай болон мэдэрэлгын баялигые нээхэ т‰лхюур юм.  

4 Хэдышье �айн гэжэ �анагда�ан хуурмаг ‰гэн‰‰дээр таанадые 
хэнэйшье хорхойтуулхаг‰йн, �амааруулхаг‰йн тула эдэ б‰гэдые хэ>
лэжэ байнаб. 5 Би бэеэрээ таанадай хажууда байгаашьег‰й �аа, �а>
нал бодолоороо таанадтай хамта байнаб, тиин Христосто этигэ�эн 
�‰зэгэйтнай бата хатуу бай�ыень, �айн журамтай байхыетнай ха>
раад баясажа байнаб.  

Христос жэнхэни ажамидарал ‰ршµµнэ  

6 Христос Иисусые Дээдын Эзэн гэжэ тооложо бай�андаал адли 
тэрээнтэй хамта ажамидаржа байгты. 7 Таанадые �урга�ан ¸�оор 
тэрээн соо ‰ндэ�эеэ г‰нзэгы табигты, тэрэниие �уури болгон ажа>
мидаралаа зох¸огты, б‰ри ехээр тэрээндэ �‰зэглэжэ байгты. Тиигэ>
хэтэйгээ сасуу Бурханда ходо баяр х‰ргэжэ байгты.  

8 Христос�оо бэшэ, харин замбуулиниие захир�ан х‰сэн‰‰д�ээ*, 
х‰н‰‰дэй хµµрэдэг ‰льгэрн‰‰д�ээ эхи абадаг дэмы хоо�он, хуурмаг 
‰гэн‰‰дэй эльбэдэ абтаад, богоолшолуулха�аа �эргылэгты. 9 Христо>
сой махабад бэе соо Бурханай б‰хы шанарнууд б‰рин оршоно. 10 Тэ>
рээнтэй нэгэдэхэдээ таанадайшье ажамидарал эрхим т‰гэс шанартай 
болоо. Христос ямаршье засаглагшад�аа, захирагшад�аа дээг‰‰р юм.  

11 Христостой нэгэдэхэдээ, таанад отолуул�ан байгаат, з‰гµµр х‰>
н‰‰дэй отолуулдаг аргаар бэшэ, харин Христосоор отолуул�ан бай>
гаат. Энэ отолуулга таанадые н‰гэлтэ хэрэг‰‰дые х‰‰лэдэг заншал>
нууд�аатнай с‰лµµл�эн удхатай юм. 12 Таанад у�аар арюудхагда>
хадаа Христостой хамта ‰хµµт, тиихэдээл тэрэниие амидыруул�ан 

                                                           

* Ондоогоор замбуулин юртэмсэ тухай гол �ургаалнууд�аа эхи абадаг гэ"

�эн удхатай. 
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Бурханай х‰сэндэ этигэжэ, Христостой хамта амидыруулагдаат. 13 Таа>
над н‰гэл хэдэг, отолуулааг‰й, Бурханай х‰н‰‰д бэшэ бай�ан дээрэ>
�ээ урдань ‰хэ�эн х‰н‰‰дтэл адли байгаат. Харин Бурхан таанадые 
м‰нµµ Христостой хамта амидыруулаа. Бурхан бидэнэй б‰хы н‰>
гэлн‰‰дые х‰лисµµ. 14 Н‰гэлн‰‰днай маанадые Бурханда ‰ритэйш‰‰л 
болгоо. Хуулиин ¸�оор бидэнэй т‰лэхэ ¸�отой ‰ри шэриин тэмдэг>
лэлн‰‰дые тэрэ арилгаба. Манай ‰ри шэри ба н‰гэлн‰‰дые тэрэ 
хэрээ�эн дээрэ саазалуулагдан т‰лэбэ. 15 Тиигэжэ Христосой ашаар 
Бурхан захирагша ба засаглагша х‰сэн‰‰дые дараа, тиигээд илалта 
туйлахадаа тэдэ х‰сэн‰‰дые плендэ абта�ан зондол адляар б‰хы 
арадай урда ябуулаа.  

16 Иигэхэдээ эдижэ, уужа бай�ан юумэн�ээтнай боложо г‰, али 
ямар нэгэн �айндэрэй, Шэнэ �арын �айндэрэй г‰, али субботын 
‰дэрэй т‰лµµ хэншье таанадые б‰ зэмэлэг. 17 Тэдэ юумэн‰‰д ерээ>
д‰й алдарай – Христосой бэеын – �‰‰дэрынь лэ гээшэ. 18 ‡зэл 
‰зэдэг хадаа бусад х‰н‰‰д�ээ дээг‰‰рби гэдэг х‰н‰‰д, даруу зантай 
бай�ан хэбэр ‰з‰‰лдэг х‰н‰‰д, Эльгээмэлн‰‰дтэ ш‰тэдэг х‰н‰‰д шаг>
налыетнай б‰ буляаг лэ. Тиимэ х‰н‰‰д ехэ ухаатайб гэжэ дэмы 
�айрхана. ‡нэндµµ тэдэнэр тэнэг‰‰д юм. 19 Тэдэнэр бэеын толгой 
болохо Христосто найданаг‰й. Гэхэтэй сасуу бэе толгойн, Христо>
сой хиналта доро ургажа, тэрэнэй б‰ридэл болон барисаагаар хол>
богдуулан эблэрэн, Бурханайл дураар ургадаг юм.  

20�21 Таанад Христостой ‰хµµд, энэ замбуулиниие захир�ан х‰сэ>
н‰‰д�ээ с‰лµµлэгдэбэт. Тиихэдээ яагаад таанад энэ дэлхэйн харьяалда 
бай�андал адли ажамидарна гээшэбта? Яагаад таанад: «Гар б‰ х‰рэ», 
«Амтыень б‰ ‰зэ», «Барижа б‰ ‰зэ» гэхэ мэтын тогтоолнуудые сахина 
гээшэбта? 22 Тэрэ мэтын юумэн‰‰д хэрэглэгдэ�энэйнгээ �‰‰лээр хэ>
рэгг‰й болодог. Эдэ тогтоолнууд х‰н‰‰дэйл зох¸о�он д‰рим‰‰д ба 
�ургаалнууд гээшэ. 23 Тиимэ тогтоолнуудые баримталхада сэсэн юумэ 
хэ�энтэйл адляар бодогдодог. Гэхэтэй сасуу Бурханда б‰ри ехээр ду>
ратай, даруу зантай, бэеэ баридаг боло�он шэнги байдаг. ‡нэндээ 
тэдэ тогтоолнууд х‰нэй х‰сэлэнг‰‰дые мэдэлдээ абаха аргаг‰й юм.  

Христостой нэгэдэн шэнээр ажамидарха тухай  

1 Таанад Христостой амидыруулагда�ан хадаа Бурханай баруун 
талада хаан шэрээдэ �уу�ан Христосой оршодог тэнгэридэхи 

юумэн‰‰дтэ з‰дхэгты. 2 Эндэ, газар дэлхэйдэ бай�ан юумэн‰‰дтэ 
бэшэ, харин тэндэ, тэнгэридэ бай�ан юумэн‰‰дтэ �аналаа табижа 
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байгты. 3 Таанад Христостой ‰хэ�эн байгаат, тиимэ�ээ аминтнай 
Бурханай урда Христостой хамта хоргодуулагдаад байна. 4 Танай 
бодото амидарал болбол Христос гээшэ, тиин тэрэнэй ерэхэдэ таа>
надшье тэрээнтэй хамта алдартань х‰ртэлсэн ерэхэт.  

5 Таанад досоотнай х‰дэлдэг дэлхэйн х‰сэлэнг‰‰дые: эрэдээ г‰, 
али эхэнэртээ урбалта, забхайралга, шунал, н‰гэлтэ х‰сэлэнг‰‰д, 
онгонуудта ш‰тэхэтэй сасуулагдама хомхойрол гэхэ мэтын юумэ>
н‰‰дые �‰нµµхэ ¸�отойт. 6 Тиимэ юумэн‰‰дые ‰йлэдэдэг, мэдэл>
дэнь ородогг‰й х‰н‰‰дые Бурхан хэ�ээхэ. 7 Таанад µµ�эдµµшье тэ>
дэ зоной дунда амидаржа байхадаа тиимэ х‰сэлэнг‰‰дэй мэдэлдэ 
байдаг бэлэйт.  

8 Харин м‰нµµ таанад уурлахаяа, галзуугаар сухалдахаяа, хорло>
хо¸о, Бурханиие муушалхаяа, муухай ‰гэн‰‰дые хэлэхэеэ, эдэ мэ>
тын муухай юумэн‰‰дые ‰йлэдэхэеэ болигты. 9 Бэе бэедээ худал 
юумэ хэлэхэеэ болигты, таанад урданайгаа ажамидаралые заншал>
нуудтайнь хамта орх¸о ха юмта. 10 Таанад шэнэ х‰н‰‰д болобот. 
Таанадта µµрыгµµ б‰рин мэд‰‰лхын тула Бурхан, Б‰тээгшэ тиимэ 
х‰н‰‰дые б‰рил µµртµµ адли болгон шэнэдхэдэг юм. 11 Эсэстээ гре>
г‰‰дэй болон иудейн‰‰дэй хоорондо, отолуул�ан болон отолуулаа>
г‰й х‰н‰‰дэй хоорондо, хариин болон зэрлиг зоной хоорондо, бар>
лагуудай болон с‰лµµтэй х‰н‰‰дэй хоорондо ямаршье илгаа ‰гы 
юм, гансал Христос бии юм, тиин б‰хы юумэн Христос, б‰хы 
юумэн соо Христос байха юм.  

12 Таанад гэгээн х‰н‰‰д гээшэт. Бурхан таанадта дуратай, таана>
дые µµртµµ шэлэжэ абаа юм. Тиимэ�ээ таанад бэе бэеэ хайрлажа, 
бэе бэедээ �айнаар хандажа байгты, номгон, даруу зантай, тэсэбэ>
ритэй байгты. 13 Таанад бэе бэеэ ойлгожо байгты, тиимэ�ээ хэн нэ>
гэнэйтнай н‰гµµдэдµµ гомдолтой байбалнь, гомдохоо�он х‰нµµ 
х‰лисэжэ байгты. Дээдын Эзэнэй таанадые х‰лисэ�эндэл адли таа>
над бэе бэеэ х‰лисэжэ байха ¸�отойт. 14 Энээн�ээ гадна ‰шµµ бэе 
бэедээ дуратай байгты. Хайра дуран б‰хы �‰зэглэгшэдые холбодог, 
тиигэжэ тэдэнэр бодотоор нэгэдэдэг юм. 15 Христосой хайрлажа бай>
�ан энхэ тайбан таанадай з‰рхэ сэдьхэлые х‰тэлжэ байг лэ. Бурхан 
энхэ тайбанай тулада таанадые дуудажа, нэгэ бэе болгон нэгэдхээ 
ха юм. ‡ргэлжэ баяр х‰ргэжэ байгты. 16 Христосой �ургаал ажами>
даралайтнай гол х‰тэлэгшэнь болог лэ. Бэе бэеэ ухаатайгаар, бо>
домжотойгоор �ургажа, заабарилжа байгты. Бурханда баяр х‰ргэн, 
псаломууд, магтаалнууд, арюун нангин дуунуудые дуулажа байгты. 
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17 Ямаршье юумые Дээдын Эзэн Иисусай нэрэ алдарай т‰лµµ хэ>
жэ, али хэлэжэ байгты, тэрэнээр дамжуулан Эсэгэ Бурхандаа баяр 
х‰ргэжэ байгты.  

Шэнэ ажамидаралдаа сахиха зарим д‰рим‰‰д  

18 Эхэнэрн‰‰д, ‰бгэдэйнгµµ эрхэ мэдэлдэ байгты. Дээдын Эзэндэ 
�‰зэглэдэг зон тиигэжэл µµ�эдыгµµ абажа ябаха ¸�отой юм.  

19 Эрэш‰‰л, �амгадтаа дуратай байгты. Тэдээндээ шэр‰‰нээр б‰ 
хандагты.  

20 ‡хиб‰‰д, эхэ эсэгынгээ ‰гэ ходо дуулажа ябагты. Дээдын Эзэн 
тиимэ ябадалые �айшаадаг юм.  

21 Эсэгэнэр, ‰хиб‰‰дэйнгээ сухалыень б‰ х‰ргэжэ байгты, тиигэ>
бэлтнай тэдэтнай урмаа хухарха.  

22 Барлагууд, эзэдэйнгээ ‰гэ ходо дуулажа байгты. Билдагуушад>
тал адли эзэдэйнгээ гансал хаража байхадань бэшэ, харин тэдээндэ 
�айшаагдаха юумэ гэнэн з‰рхэн�µµн, Бурханда �‰гэдэн, ходо хэжэ 
байгты. 23 Ямаршье юумэ хэхэдээ, эзэдынгээ магтаалда х‰ртэхын 
тула бэшэ, харин Дээдын Эзэнэй �айшаалда х‰ртэхын тула ‰нэн 
з‰рхэн�µµ з‰дхэжэ байгаарайт. 24 Дээдын Эзэнэй µµрынгµµ х‰н‰‰д>
тэ бэлдээд бай�ан юумые тэрээн�ээ залгамжалан абахат гэжэ мэ>
дэжэ байгты. Таанад бодото Эзэн Христосто алба хэжэ байна гээ>
шэт. 25 Гэмтэ юумэ хэ�эн х‰н б‰хэн µµрынгµµ буруугай зэргээр 
лэ абаха. Бурхан х‰н б‰хэниие нэрэ т‰рµµрнь бэшэ, харин ‰йлэ хэ>
рэг‰‰дээрнь лэ шиидхэдэг юм.  
 

1 Эзэд, µµ�эдынгµµ барлагуудта ‰нэн сэхээр хандажа байгты. 
Таанад µµ�эдµµ тэнгэридэ Эзэнтэй бай�анаа мэдэнэ ха юмта.  

�‰‰лшын заабари  

2 ‡ргэлжэ Бурханда баяр х‰ргэн зальбаржа байгты, зальбархадаа, 
�эргэлэн байгты. 3 Христос тухай нюусые тайлбарилхадамнай, Бур>
ханай ‰гые дэлгэр‰‰лхэдэмнай, Бурханай бидэндэ �айн боломжо 
‰гэжэ байхынь тулада, таанад бидэнэйшье т‰лµµ ба�а зальбаржа 
байгты. Христос тухай номно�онойнгоо т‰лµµ би м‰нµµ т‰рмэдэ 
�уужа байнаб. 4 Тэрэ нюусые номноходоо шадаха зэргээрээ ойлго>
сотой болгон хэлэжэ байхымни тулада зальбаржа байгты.  

5 Сагаа гээнг‰й �‰зэглэдэгг‰й зондо аша ту�а х‰ргэжэ байгаа>
райт, тэдэндэ ехэл ухаамсараар хандажа байгаарайт. 6 Хэлэхэдээ 
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таанад зохисохо болон �онирхохо юумэ ходо хэлэжэ байха, тиин 
х‰н б‰хэндэ яажа з‰б харюу ‰гэхые мэдэжэ байха ¸�отойт.  

�‰‰лшын амаршалга  

7 Бидэнээр хамта Дээдын Эзэндэ алба хэдэг ‰нэн сэхэ, инаг хай>
рата манай д‰‰ Тихик нам тухай таанадта дуулгаха. 8 Бидэнэй яажа 
ажамидаржа бай�ан тухай таанад дуулаад, урмашахынтнай тула би 
тэрэниие таанадта ябуулаа �эм. 9 Тихиктэй хамта таанадай нэгэн 
боло�он, манай найдалтай болон инаг хайрата д‰‰ Онисим ябалсаа. 
Тэдэнэр эндэ боложо бай�ан б‰хы юумые таанадта хµµрэжэ ‰гэхэ.  

10 Намтай хамта т‰рмэдэ �уу�ан Аристарх, Варнавын аша х‰б‰‰н 
Марк таанадта мэндые х‰ргэнэ. (Маркын таанадта ошоболнь, тэрэ>
ниие угтажа абаха захиралта таанадта ‰гтэ�эн байна). 11 Иуст гэжэ 
нэрлэгдэдэг Иисус таанадта ба�а мэндые х‰ргэнэ. Эдэ гурбан Бур>
ханай эрхэ засагай мандахын тула намтай хамта х‰дэлжэ бай�ан ев>
рей �‰зэглэгшэд юм, тиин тэдэ намда ехэл аша ту�атай байгаа юм. 
12 Иисус Христосой зараса, таанадай ‰шµµ нэгэн болохо Епафрас 
таанадта ба�а амар мэндые х‰ргэнэ. Тэрэ таанадай эрхим т‰гэс бо>
ложо, Бурханай эрхэ х‰сэлые б‰рин мэдэжэ байхын тула таанадай 
т‰лµµ ‰ргэлжэ Бурханда зальбардаг юм. 13 Таанадай болон Лаодики, 
Иераполь хотодо бай�ан х‰н‰‰дэй т‰лµµ тэрэнэй ехэл эршэтэйгээр 
ажаллажа байдагыень би µµрµµ баталжа шадахаб. 14 Манай эрхим 
х‰ндэтэ Лука эмшэ ба Демас хо¸р таанадта мэндые х‰ргэжэ байна.  

15 Лаодики хотын �‰зэглэгшэдтэ, Нимфада, тэрэнэй гэртэ суг>
лардаг �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ бидэн�ээ мэндые дамжуулаарайт. 
16 Таанад энэ хандалгые уншаад, �‰‰лдэнь Лаодики хотын �‰зэг>
лэгшэдэй б‰лгэмдэ ба�а уншуулаарайт. Тиихэтэй сасуу Лаодики 
хотын �‰зэглэгшэдтэ минии эльгээ�эн хандалгые таанад уншаа>
райт. 17 «Дээдын Эзэнэй даалга�ан ажалые б‰тээгээрэй», – гэжэ 
Архипда хэлээрэйт.  

18 Павел таанадые амаршална гэжэ би µµрын гараар бэшэнэб. 
Гэнжэн‰‰дээр х‰леэтэй бай�ан тухаймни �анажа байгаарайгты.  

Бурханай ‰ршµµл хайра та б‰хэнтэй оршожо байхань болтогой.  


