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Аарон – Моисейн аха. Гансал тэрэ µµрµµ, м‰н тэрэнэй ‰ри �ада�ад 
санаартын алба г‰йсэдхэхэ, Израилиин арадай т‰лµµ Бурханда 
тахил ‰ргэхэ эрхэтэй байгаа.  

Абарагша – Бурхан б‰хы арадуудай Абарагшаар Иисус Христосые 
табяа. Иисус Христос х‰н‰‰дые н‰гэл шэбэлэй богоолшолго�оо 
абарна, н‰гэл шэбэлэй т‰лµµ зэмэл‰‰лэн хэ�ээгдэхэ�ээ, хэтын 
хосоролго�оо абарна.  

Абра�ам – багсаажа хэлэбэл, Христосой т‰рэхэ�µµ 2000 жэлэй урда 
тээ ажа�уугаа. Бурхан Абра�амтай хэлсээ батал�ан байгаа. Изра>
илиин арад Абра�ам�аа эхи абадаг. Тэрэ еврейн‰‰дэй элинсэг 
хулинсаг болоно. Абра�ам Бурханай ‰гэ дууладаг, тэрээндэ 
‰нэн сэхэ, б‰рин найдадаг бэлэй. Тиимэ�ээл Абра�амые «этигэл 
�‰зэгэй эсэгэ» гэжэ нэрлэдэг.  

Агриппа – (2>дохи Агриппа) – Ирод 1>дэхи Агриппын х‰б‰‰н. Тэрэ 
болбол Христосой т‰рэхэ�µµ хойшо 53–93 онуудта Палестина 
ороной нэгэ хэ�эгыень зонхилдог �эн.  

Ада ш‰дхэр – шолмосто (сатанада) алба хэдэг, тэрэнэй эрхэ х‰сэ>
лые бэел‰‰лдэг, тэрэнэй мэдэлдэ байдаг амитан.  

Алой – энэ ургамалай набшанууд�аа ‰нэтэй хангалтай то�о шаха>
даг. ‡хэ�эн х‰нэй бэе х‰дµµл‰‰лгэдэ бэлдэхэдээ энэ хангалтай 
то�о хэрэглэдэг байгаа.  

Бурханай дуунууд (Псалтырь) – Хуушан Хэлсээнэй номуудай нэгэнь 
болоно. Энэ ном Бурханда зорюул�ан 150 магталнууд�аа б‰ридэ>
нэ. Иудейн‰‰д эдэ магтаалта дуунуудые м‰ргэл хуралай ‰едэ дуу>
ладаг �эн.  

Бурханай табисуурта – еврей хэлээр Машиах, грек хэлээр Христос, 
«Т‰рхигдэ�эн» гэ�эн удхатай. Иисусай нэрэ т‰рэн‰‰дэй нэгэнь бо>
лоно. Израилиин хааниие �унгахадаа, Бурханай тогтоо�он ¸�оор 
�унгагда�ан х‰нэй толгойе санаартан ургамалнуудай хангалтай 
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то�оор т‰рхидэг байгаа. Иисус Христос болбол «то�оор т‰рхигдэ>
�эн», газар дэлхэйе абархын тула Бурханай �унгажа таби�ан нэ>
гэн юм.  

Бурханай хаан орон, Бурханай хаан т‰рэ – м‰нµµ ‰еын газар дэл>
хэйн, м‰н ерээд‰йн газар дэлхэйн х‰н зоной, хамаг оршожо 
бай�ан юумэн‰‰дэй Бурханай захиргаан доро байжа, Бурханай эр>
хэ мэдэлээр ажамидархые удхална. Иисус Христос Бурханай хаан 
орон тухай ‰ргэлжэ �ургадаг байгаа.  

Бурханай Хурьган – Табан ном�оо хаража ‰зэбэл, Моисейн Хуулиин 
¸�оор х‰н б‰хэн µµрынгµµ н‰гэл шэбэл х‰лис‰‰лхын тула хурьга 
тахил болгон ‰ргэхэ ¸�отой байгаа. М‰н лэ Иисус Христосые Бур>
ханай Хурьган гэжэ нэрлэнэ, юундэб гэбэл, Бурхан тэрээниие х‰н 
б‰хэнэй н‰гэл шэбэлэй т‰лµµ тахил болгожо ‰ргэ�эн байгаа.  

Бурханай Эльгээмэл – Бурханда алба хэдэг, захиралтаарнь х‰н‰‰дтэ 
ту�алдаг амитан.  

Бэлгээ отолуулха – Бурхан Абра�амтай хэлсээ баталаад, энэ хэлсээ>
нэйнгээ �‰лдэ тэмдэг болгон Абра�амые µµрыень, гэртэнь бай>
�ан б‰хы эрэш‰‰лые, хойто ‰ен‰‰дтэ т‰рэхэ б‰хы х‰б‰‰дые бэлгээ 
отолуулхыень захирба.  

Ваал – эртэ урдын сагта хананейн‰‰дэй ш‰тэн м‰ргэдэг бурхан 
болоно.  

Вавилон – Хуушан Хэлсээнэй х‰сэн т‰гэлдэр байха ‰е сагта Вави>
лоной хаан орон Израилиин арадай хамагай хэрзэгы дайсан бай>
гаа. Шэнэ Хэлсээндэ «Вавилон» гэдэг ‰гэ шолмосой хаан ороной 
бэлгэ тэмдэг болоно.  

Валаам – Хуушан Хэлсээнэй ‰едэ ажамидар�ан л‰ндэншэн. Шэнэ 
Хэлсээндэ тэрэ муу муухайгай, н‰гэл шэбэлэй бэлгэ тэмдэг болоно.  

Гоморро – Амиг‰й далайн шадар оршодог табан хотонуудай хо¸рынь 
«Содом» ба «Гоморро» гэжэ нэрэтэй байгаа. Эдэ хотын зоной н‰>
гэл шэбэлэйнь т‰лµµ Бурхан Содом, Гоморро хо¸рто гал д‰лэн>
тэй болон х‰хэртэй бороо оруулжа, эдэ хотонуудые усадхаа юм.  

Гэршэлгын Майхан, Нангин Майхан – �‰мэ барихынгаа урда тээ из>
раильшууд Гэршэлгын Майхан соо Бурханда м‰ргэдэг, тахилаа 
‰ргэдэг бэлэй.  

Давид – Израилиин хо¸рдохи хаан (багсаажа хэлэбэл, Христосой 
т‰рэхын урда 1003 он�оо эхилэн захираа). Давид Израилиие 
агууехэ улас болгожо мандаа�ан, Иерусалимые тэрэнэй ниислэл 
хото болго�он байгаа. Давид хаан м‰н лэ шадабаритай сэрэгшэн, 
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агууехэ ш‰лэгшэн байгаа, тэрэнэй Бурханиие магта�ан олон маг>
таал дуунуудынь мэдээжэ. Тэрэнэй бэшэ�эн магтаалта дуунууд 
Бурханай дуунуудай (Псалтырь) номой диилэнхы хубиие эзэлнэ.  

Дээдын Эзэнэй ‡дэр – зарга ш‰‰бэри хэхэеэ Дээдын Эзэнэй ерэхэ 
‰дэр. Энэ ‰дэр Иисус Христосой ашаар Бурхан б‰хы газар дэл>
хэйнхидые ш‰‰бэрилхэ юм. Энэ ‰дэрые ба�а «Зарга ш‰‰бэриин 
‰дэр» гэжэ нэрлэдэг.  

Елисей – Христосой т‰рэхэ�µµ 800 жэлэй урда тээ ажа�уу�ан Бур>
ханай л‰ндэншэн. Тэрэ Илия л‰ндэншэдэ ту�алдаг, на�ан�аа 
н‰гшэ�эн�µµнь хойшо л‰ндэншын алба г‰йсэдхэжэ байгаа.  

Иеремия – Христосой т‰рэхэ�µµ 500–600 жэлэй урда тээ ажами>
дар�ан л‰ндэншэн.  

Илия – д‰тэл‰‰лжэ хэлэбэл, Христосой т‰рэхэ�µµ хойшо 800>аад 
онуудта ажамидар�ан л‰ндэншэн. Израилиие зонхил�он Ахав хаа>
най, тэрэнэй Иезавель �амганай онгонуудта м‰ргэхэдэ, Илия л‰н>
дэншэ тэдээндэ Бурханай ‰гэ хэлэдэг �эн. «Бурханай табисууртын 
газар дэлхэйдэ ерэхые Илия бэлдэжэ ‰гэхэ» гэжэ Малах л‰ндэн>
шын хэлэ�ые иудейн‰‰д мэдэжэ байгаа.  

Иона – Бурханай л‰ндэншэн.  

Иосиф – Яковай арбан хо¸р х‰б‰‰дэй нэгэн. Аханарынь тэрэниие 
барлаг болгон Египет руу худалда�ан байгаа. Египедэй хаан тэ>
рэниие хаан оронойнгоо захирагшаар табяа бэлэй.  

Ирод – 1) Агууехэ Ирод: Христосой т‰рэхэ�µµ урда 37 он�оо эхи>
лэн Христосой т‰рэхын 4 он болотор б‰хы Палестиные захиржа 
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бай�ан иудейн хаан. Эгээл тэрэнэй захиралтын ‰едэ Иисус Хрис�

тос т‰рµµ юм. 2) Ирод Антипа, Агууехэ Иродэй х‰б‰‰н: Христо�

сой т‰рэхын 4 он�оо 39 он болотор Галилей можын захирагша 

бай�ан. 3) 1�дэхи Ирод Агриппа, Агууехэ Иродэй аша х‰б‰‰н. 

Тэрэ Христосой т‰рэхын 41 он�оо 44 он болотор Палестиные за�

хирдаг, христос шажантаниие гайтайгаар м‰рдэдэг �эн. (Элшэ�

нэрэй б‰тээ�эн хэрэг‰‰д)  

Исаак – багсаабал, Христосой т‰рэхэ�µµ 1900�аад жэлэй урда тээ 

т‰рµµ. Абра�ам Сара хо¸рой х‰б‰‰н.  

Исайя – Христосой т‰рэхэ�µµ 700�аад жэлэй урда тээ Иерусалимда 

ажа�уу�ан л‰ндэншэн.  

Иссоп – иудейн‰‰дэй шажанай ¸�ололдо хэрэглэдэг ургамал. Тэрэ�

нэй набша�а г‰, али �алааень санаартан шэнгэн юумэн соо (жэ�

шээлбэл, тахил болгон ‰ргэгдэ�эн амитанай шу�ан соо) д‰рµµд, 

х‰ниие г‰, али ‰гы �аа юумэ Бурханай урда тээ сэбэрлэхын тула 

тэрээгээр сасадаг байгаа.  

Левий – Яковай арбан хо¸р х‰б‰‰дэй нэгэн. Бурханай захиралтаар 

гансал Левиин обогой Аароной ‰ри �ада�ад �‰мэдэ санаартын 

алба г‰йсэдхэхэ ¸�отой байгаа. Энэ обогой ондоо угсаатан са�

наартанай ту�алагшадай алба хэжэ байгаа.  

Левит – Левиин обогой х‰н. Энэ 

обог �‰мэдэ санаартанай ту�а�

лагшадай алба хэхээр шэлэгдэжэ 

абта�ан байгаа.  

Лот – Абра�амай д‰‰гэй х‰б‰‰н. Заль�

хай забхай ябадалаар суурха�ан 

Содом хото усадхахын урда тээ 

Бурхан Лотые гэр б‰лэтэйнь хото�

�оо гаргажа абараа юм.  

Л‰ндэншэн – Бурханай шэлэжэ аба�ан х‰н. Л‰ндэншэн Бурхан�аа 

дуула�ан ‰гэн‰‰дые х‰н‰‰дтэ х‰ргэхэ, айладхаха ‰‰ргэтэй байгаа.  

Мелхиседек – Салимай хаан, санаартан. Абра�амай тэрээндэ байл�

даанда олзол�он юумэн‰‰дэйнгээ арбанай нэгэ хубиие ‰гэхэдэ, 

Мелхиседек Абра�амые ‰реэлэй �айнаар ‰реэгээ �эн. Мелхисе�

дек тухай Табан ном соо, Ажабайдалай ном соо 14:17–20 ш‰лэ�

г‰‰дтэ бэшээтэй байдаг.  

Моисей – Израилиин агууехэ л‰ндэншэн. Израилиин арадые Бурха�

най Египед�ээ гаргажа байхада, м‰н тэрэнэй удаа еврейн‰‰дэй сул 
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губяар тэнэжэ байхада, Моисей израильшуудые х‰тэлжэ ябаа. Ев>
рейн‰‰дэй сахижа байха ¸�отой Хуулиие Бурхан Моисейгээр дам>
жуулан ‰гµµ. Энэ Хуули (Моисейн ном гэхэ г‰, али ‰гы �аа Мои>
сейн Хуули гэгдэдэг) Библиин т‰р‰‰шын табан ном соо ‰гтэнэ.  

Нангин �‰лдэ – Бурханай �‰лдэ, тиимэ�ээл тэрэ Бурханай шэнжэ 
шанартай юм. Шэнэ Хэлсээн�ээ хаража ‰зэбэл, Иисус Христос>
то этигэ�эн зон Нангин �‰лдые тогтоожо абана.  

Ниневи – Ассирийн хаан ороной ниислэл хото.  

Ной – Газар дэлхэйе �‰нµµн Бурханай у�ан галаб эрьюулхын урда 
тээ Бурханай захиралтаар Ной томо корабль баряад, тэндээ гэр 
б‰лэтэйгµµ орожо, ‰хэл�µµ абарагда�ан байгаа.  

Н‰гэл шэбэл – Бурханай тогтоо�он захяа заабари мэдэрэлтэйгээр, 
м‰н ойлгоношьег‰й эбдэлгэ, Бурханай ‰гэ дууланг‰й, Бурханда 
з‰рюу байлга.  

Паасха – Израилиин арадай �айндэр. Бурханай захир�ан ¸�оор 
тэдэнэр египедэй богоолшолго�оо с‰лµµтэй боло�оноо тэм>
дэглэдэг.  

Реббека – Абра�амай Исаак х‰б‰‰нэй �амган, Исав Яков хо¸рой эжы.  

Рим – Иисус Христосой газар дэлхэйдэ ажамидарха ‰едэ энэ томо 
гэгшын хаан орон олон оронуудые, тэрэнэй тоодо Израилиие 
мэдэлдээ абаад байгаа. Тэрэнэй ниислэл хотонь ба�ал Рим гэжэ 
нэрэтэй �эн.  

Саддукей – голдуу санаартан�аа болон баян зон�оо б‰ридэ�эн б‰л>
гэмэй гэш‰‰н. Саддукейнэр иудей арадай ¸�о гурим баримталдаг 
�эн. Фарисейн‰‰д�ээ ямар илгаатай байнаб гэбэл, тэдэнэр 
‰хэл�µµ амидырха ушарта этигэдэгг‰й, гансал Моисейн Табан 
номые Бурханай ‰гэ гэжэ тоолодог байгаа.  

Самуил – Израилиин �‰‰лшын агууехэ зарга ш‰‰гшэ (Христосой 
т‰рэхэ�µµ урда 1130 онуудта ажа�уугаа). Самуил л‰ндэншэн�µµ 
хойшо Израильда хаанууд захирдаг болоо. Самуил болбол Саул 
Давид хо¸рые хаан шэрээдэ �уухадань то�оор т‰рхеэ юм.  

Санаартан – �‰мэдэ алба хэдэг х‰н. Бурханда тахил тахихань санаар>
тын гол ‰‰ргэ байгаа. Тэрээн�ээ 
гадна санаартан шажанай бусад 
албануудые г‰йсэдхэдэг �эн. Бур>
ханай захи�ан ¸�оор Израильда 
гансал Аароной обогой зон са>
наартын алба г‰йсэдхэдэг бэлэй.  
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Сара – Абра�амай �амган, Исаагай эхэнь.  

Сатана – Шолмос гэжэ ‰гэ хара.  

Соломон – Давидай х‰б‰‰н, Давид�аа хойшо Израилиин хаан 
(Христосой т‰рэхэ�µµ урда 961–922 онуудта захираа). Соломо>
ной захиржа байха ‰едэ Израилиин улас ехэл мандажа байгаа. 
Соломон Иерусалимда хамагай т‰р‰‰шын �‰мэ баряа �эн.  

Суббото – иудейн‰‰дэй Бурханда зорюул�ан амаралтын ‰дэр. Энэ 
‰дэр ажал хэхэнь хорюултай байгаа.  

Табидахи ‰дэрэй �айндэр – Паасхын �айндэрэй ‰нгэр�эн�µµ хойшо 
иудейн‰‰дэй табидахи ‰дэртэнь тэмдэглэдэг ургаса хадалгын т‰>
гэсхэлэй �айндэр.  

Тахилай шэрээ – амита>
дые тахил болгон ‰ргэ>
хын тула шулуу, шабар 
ба т‰мэрµµр б‰тээгдэ>
�эн ‰ндэр газар. Мои>
сейн ‰е саг�аа эхилэн, 
тахилай шэрээ гансал 
Майхан соо, �‰‰лдэнь 
гансал �‰мэ соо байгаа. Тахил ‰ргэхэ алба гансал санаартад г‰й>
сэдхэхэ ¸�отой байгаа.  

То�оор т‰рхихэ – тусхай албан тушаалда табигда�анай бэлгэ тэмдэг 
болгон х‰нэй толгой хангалтай то�оор т‰рхидэг, ‰гы �аа дэрэнь 
адхадаг �эн. Иимэ ¸�олол хаанай, санаартанай, заримдаа л‰н>
дэншын албан тушаалда х‰ртэ�эн ушарта ‰нгэргэдэг байгаа.  

‡ргэл ‰ргэхэ, тахил тахиха – израильшууд ‰йлэдэ�эн н‰гэл шэбэлээ 
арилгахын тула амитадые тахил болгон ‰ргэдэг, м‰н Бурханиие 
магтан алдаршуулхын тула баяр баясхалангай ‰ргэлн‰‰дые ‰ргэдэг 
�эн. Жэшээнь, тахил болгон тугал, хони, тэхэ ямаануудые, м‰н гу>

лабхаа, гурил, хилээмэ ‰ргэдэг 
¸�о бии бэлэй. Тахил тахилгын 
д‰рим‰‰д «Табан ном» соо ‰гтэ>
нэ. Шэнэ Хэлсээн�ээ хаража 
‰зэбэл, х‰н т‰рэлхитэнэй б‰хы 
н‰гэл шэбэлые х‰лис‰‰лхэ ар>
гатай Бурханай ‰ргэ�эн ори 
ганса тахилынь Иисус Христос 
болоно.  
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У�ан арюудхалга – Шэнэ Хэлсээндэ хо¸р янзын у�ан арюудхалга 
тухай хэлэгдэнэ.  

Иоанн л‰ндэншын у�ан арюудхалга – н‰гэл шэбэлн‰‰дээ мэдэрэн, 
дахин н‰гэл шэбэл ‰йлэдэхэг‰й, µµрыгµµ Бурханда зорюулха 
шиидхэбэри гаргаха гэ�эн удхатай. �айн Мэдээсэлн‰‰д соо 
эгээл тиимэ у�ан арюудхалганууд тухай хэлэгдэнэ. (Мат. 3:1–6) 
Иисус Христосой амидыр�ан хойно у�ан арюудхалга б‰ри г‰нзэ>
гы, дэлгэрэнгы удхатай болоо: Христосой ‰хµµд амидыр�ан>
дал адли тэрэ ¸�олол у�аар арюудхуул�ан х‰нэй ‰хэ�эн, тиигээд 
Иисусай т‰лµµ ажамидархын тула ‰хэл�µµ 
амидыр�ыень тэмдэглэдэг болоо.  

Фарисей – эртэ урдын сагта еврей шажа>
най б‰лгэмэй х‰н. Фарисейн‰‰д Мои>
сейн Хуули, м‰н хойшодоо тэрэ хуулида 
нэмэгдэ�эн ¸�о гуримуудые хатуугаар 
баримталдаг байгаа.  

Христос шажантан – Бурханда �‰зэглэгшэ; 
Иисус Христосой ашаар н‰гэл шэбэлн‰‰>
дээ х‰лис‰‰л�эн, Бурханай абаралда х‰ртэ>
�эн х‰н; Бурханай табисуурта Христосые 
дахагша.  

Х‰н т‰рэлхитэнэй Х‰б‰‰н – тиигэжэ �айн Мэ>
дээсэл соо Иисус Христос µµрыгµµ нэрлэнэ. 
Тиигэжэ тэрэ нэгэ зэргэ х‰н шанартай, 
м‰н бурхан шанартай бай�анаа гэршэлнэ.  

Хуули (Моисейн Хуули) – Израилиин арадта ‰гтэ�эн Бурханай хуу>
ли. Моисейгээр дамжуулан ‰гтэ�эн арбан захяа заабари, али ‰гы 
�аа Табан ном, заримдаа Хуушан Хэлсээнэй б‰хы номуудые 
«Хуули» гэжэ тоолодог. Д‰рим тогтоолнуудай, захяа заабаринуу>
дай суглуулбари�аа б‰ридэ�эн Хуули болбол арадайнь яажа 
µµ�эдыгµµ абажа яба�айб гэжэ Бурханай х‰сэ�ые, м‰н яажа Из>
раилиин арадай ажамидарха ¸�отой бай�ые харуулдаг �эн.  

Хуушан Хэлсээн – олон х‰н‰‰дэй удаан саг соо (мянган жэлэй тур>
шада) бэшэ�эн номуудай суглуулбари. Эдэнь х‰н‰‰дэй тогтоожо 
абаад, удаань саар�ан дээрэ буулгажа бэшэ�эн Бурханай ‰гэ 
болоно.  

Хэлсээн (гэрээ) – Библи соо Бурханай болон х‰н‰‰дэй хоорондо ба>
талагда�ан хэлсээн (гэрээ) гол �уури эзэлнэ. �‰р х‰сэтэй Бурхан 
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х‰н т‰рэлхитэндэ ту�алхаар гараа �арбайна. Тэрэ µµрµµ х‰н т‰>
рэлхитэнтэй хэлсээ батална. Бурхан болон х‰н‰‰дэй хоорондо 
баталагда�ан хэлсээн‰‰дэй нэн шухалнуудынь Хуушан, м‰н Шэ>
нэ хэлсээн хо¸р болоно. Бурханай Моисейгээр дамжуулан Синай 
хада дээрэ Израильтай батал�ан хэлсээе «Хуушан Хэлсээн» гэжэ 
нэрлэдэг (Табан ном, Гаралга, Хуулиин дабталга). Бурхан болон 
х‰н‰‰дэй хоорондо шэнэ хэлсээнэй баталагдаха тухай л‰ндэншэд 
уридшалан хэлэдэг �эн. Шэнэ Хэлсээнэй номууд�аа хаража ‰зэ>
бэл, Шэнэ Хэлсээн Иисус Христосой ‰хµµд амидыр�ан ябадал 
дээрэ �уури татана, тэрэнэй шу�аар баталагдана. (1 Коринф. 
11:25; Евр. 7:22; 8:13)  

Хэлсээнэй абдар – модоор хэгдэ�эн, 
алтаар хушагда�ан абдар. Доторынь 
шулуун хабтагайнууд дээрэ бэшээ>
тэй Бурханай арбан захяа заабари>
нууд хадаглагдадаг �эн. Энэ абдар 
Майханай, м‰н удаань бодхоогдо>
�он �‰мын Хамагай Нангин газар>
та хадаглагдадаг �эн.  

�айн Мэдээсэл – Израильда Дээдын Эзэнэй ‰гэ�эн найдуулга 
Иисус Христос соо б‰рин д‰‰ргэгдэ�эн байна. Б‰хы х‰н т‰рэлхи>
тэндэ тэрээгээр дамжан абаралтын зам харуулагдаба, энэнь Бур>
хан�аа х‰н б‰хэндэ ‰гтэ�эн �айн Мэдээсэл болоно.  

�‰зэглэгшэд – абаралгада х‰ртэ�эн, Иисус Христосой ашаар н‰гэл 
шэбэлээ х‰лис‰‰л�эн, Бурханда б‰рин найдадаг зон.  

�‰зэглэгшэдэй б‰лгэм – Шэнэ Хэлсээндэ энэ ‰гэ хо¸р удхатайгаар 
хэрэглэгдэдэг: 1) Иисус Христосто �‰зэглэдэг нэгэ �ууринда �уу>
даг �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм; 2) Б‰хы газар дэлхэй даяар ажа�уудаг 
христос шажантан б‰рин хамтадаа.  

�‰мэ – Бурханай µµрынь ‰гэ�эн хэб маягаар баригда�ан тахил 
тахидаг, м‰ргэл хэдэг байра. �‰мэ соо тахилай шэрээн бай>
�ан газарта гансал санаартан орохо эрхэтэй байгаа. �‰мын 
хор¸о соо оршодог байра хо¸р: Нангин Газар ба Хамагай 
Нангин газар гэжэ нэрлэгдэдэг та�алгануудтай �эн. Хамагай 
Нангин газарта жэлдээ нэгэл дахин тусхай м‰ргэл хэхэеэ ган>
сал ахамад санаартан орохо эрхэтэй байгаа. Энэ та�алга Нан>
гин Газарай та�алга�аа томо гэгшын х‰шэгµµр илгаатай бай>
гаа. Иисус Христосой уридшалан хэлэ�эн ¸�оор Христосой 
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т‰рэхэ�µµ хойшо 1>дэхи ‰едэ римэйхид �‰мэ б‰рин �андарга>
�ан байна.  

Шолмос – ада ш‰дхэрн‰‰дэй но¸н.  

Элшэн – Бурханай �унгаад, х‰н зондо ябуул�ан элшэн. Иисус 
Христосой мэдэлээр тэрээндэ эрхэ засаг ‰гтэнэ. Иисусай арбан 
хо¸р шаби т‰р‰‰шын элшэнэр болоно.  

Яков – Исаагай х‰б‰‰н. Тэрэниие ба�а «Израиль» гэжэ нэрлэдэг.  

 


