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Павелай еврейн‰‰дтэ  

бэшэ�эн хандалга  

Х‰б‰‰гээрээ дамжуул�ан Бурханай ‡гэ  

1 Урдандаа Бурхан л‰ндэншэдµµр дамжуулжа элдэб аргаар, олон 
удаа манай ‰бгэ эсэгэнэртэ ‰гэ хэлэдэг байгаа. 2 Харин �‰‰лшын 

эдэ ‰дэрн‰‰дтэ тэрэ Х‰б‰‰гээрээ дамжуулан бидэндэ ‰гэ хэлэжэ 
байна. Бурхан Х‰б‰‰нэйнгээ ашаар замбуулин дэлхэйе б‰тээжэ, б‰>
хы юумые залгамжалхаар тэрэнээл шэлэжэ абаа гээшэ.  
3 Бурханай алдарай туяа сасаруулан,  

Бурханай шанар шэнжэтэй байжа,  

тэрэ б‰хы замбуулин дэлхэйе  

µµрынгµµ ‰гын х‰сµµр баридаг.  

Б‰хы х‰н т‰рэлхитэниие н‰гэлн‰‰д�ээнь с‰лµµлэн,  

огторгой дээрэ �‰р жабхаланта Бурханай  

баруун гарынь болоо.  
4 Бурханай Х‰б‰‰нэй нэрэ т‰рэ  

Эльгээмэлн‰‰дэй нэрэ т‰рэ�µµ аргаг‰й шухала юм,  

тиин Х‰б‰‰н µµрµµшье Эльгээмэлн‰‰д�ээ холо дээг‰‰р юм.  

Бурханай Х‰б‰‰н Эльгээмэлн‰‰д�ээ дээг‰‰р юм  

5 «Ши минии Х‰б‰‰мни гээшэш. М‰нµµдэр би шинии Эсэгэшни 
болооб», – гэжэ Бурхан µµрынгµµ Эльгээмэлн‰‰дэй нэгэндэньшье 
хэлээ аал? «Би тэрэнэй Эсэгэнь болохоб, тэрэ минии Х‰б‰‰н боло>
хо», – гэжэ Бурхан нэгэшье Эльгээмэл тухай хэлээ аал? 6 Тиихэдэ 
Бурхан µµрынгµµ ууган Х‰б‰‰е газар дэлхэй руу эльгээжэ байхадаа: 
«Бурханай б‰хы Эльгээмэлн‰‰д тэрээндэ м‰ргэхэнь болтогой», – 
гэжэ хэлээ бэлэй. 7 Харин Эльгээмэлн‰‰д тухай: «Бурхан µµрынгµµ 
Эльгээмэлн‰‰дые �алхин болгоно, µµрынгµµ зарасанарые галай 
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д‰лэн болгоно», – гэжэ Бурхан хэлээ бэлэй. 8 Гэхэдэ Х‰б‰‰н ту>
хайгаа Бурхан: «Ай Бурхан, шинии хаан т‰рэ хэтэдээ оршохо, ши 
арад зоноо ‰нэн з‰бµµр захиржа байхаш. 9 Ши ‰нэн з‰бтэ дура>
тайш, з‰гµµр ¸�о гуримые эбдэхэдэ ехэ дураг‰й байдагши. Тиимэ>
�ээ Бурхан, шинии Бурхан, шамайе шэлэжэ абаад, н‰хэд�µµшни 
дээг‰‰р табиба, тиихэдэнь ши ехэл баяртай байбаш», – гэжэ хэлээ 
бэлэй.  

10 Тэрэ ‰шµµ иигэжэ хэлээ юм: «Ши, Дээдын Эзэн, анха т‰р‰‰н 
газар дэлхэйе б‰тээгээ бэлэйш. ¤µрынгµµ гараар огторгой тэнгэ>
риие байгуулааш. 11 Тэдэ б‰тээ�эн юумэн‰‰дшни �‰нэхэ, харин ши 
‰лэхэш. Тэдэ юумэн‰‰дшни хубса�ан мэтэ ‰мхирхэ. 12 Ши тэдэниие 
хубса�андал адли эбхэхэш, хубса�андал мэтэ �элгэхэш. Харин ши 
µµрµµ хододоо хэбээрээ байхаш, тиин ‰дэрн‰‰дшни дуу�ахаг‰й».  

13 Бурхан µµрынгµµ Эльгээмэлн‰‰дэй нэгэндэньшье: «Шинии 
дайсадые улан дорошни оруултарни ши эндэ, баруун таладамни 
�уу», – гэжэ хэлээг‰й бэлэй. 14 Тиихэдээ Бурханай Эльгээмэлн‰‰д 
хэд гээшэб? Тэдэ Бурханда алба хэжэ, абарагдаха ¸�отой х‰н‰‰дтэ 
ту�алхаар Бурханай эльгээ�эн �‰лдэн‰‰д гээшэ.  
 

1 Тиимэ�ээ урасхалда абтахаг‰йн тула бидэ дуулажа аба�ан 
юумэеэ хатуугаар сахижа байха ¸�отойбди. 2 Манай ‰бгэ эсэгэ>

нэртэ Эльгээмэлн‰‰дээр дамжуулан хэлэгдэ�эн Бурханай ‰гэ ‰нэн 
з‰б байгаа. Тиин тэрэ ‰гые баримталааг‰й, али ‰гы �аа дуулааг‰й 
х‰н х‰ртэхэ ¸�отойл хэ�ээлтэдэ х‰ртэдэг байгаа. 3 Тиимэ агууехэ 
абаралгые тоонг‰й, бидэ хэ�ээлтэ�ээ яажа зугадаха гээшэбибди? 
Дээдын Эзэн энэ абаралга тухай анхан µµрµµ айладхаа юм. Тэрэ>
ниие дуула�ан х‰н‰‰д абаралга болбол ‰нэн юм гэжэ бидэндэ бата>
лан хэлээ бэлэй. 4 Бурхан тэрэ гэршэлгэдэ элдэб янзын гайхамшаг>
та ‰зэгдэлн‰‰дые болон д‰лгэ тэмдэг‰‰дые нэмэн харуулжа, µµрын>
гµµ �айн дураар Нангин �‰лдэ хайрлажа байгаа.  

5 Бидэнэй дурда�ан шэнэ газар дэлхэйе захиржа байхаар Бурхан 
Эльгээмэлн‰‰дые табяаг‰й юм. 6 Харин Нангин Бэшэгэй нэгэ га>
зарта: «Х‰н гээшэ юун бэ, яагаад тэрэниие ши мартахаг‰й байнаб>
ши? Х‰нэй х‰б‰‰н юун бэ, яагаад ши тэрэниие анхарнабши? 7 Ойро 
зуура тэрэниие ши Эльгээмэлн‰‰д�ээ доогуур байлгааш. Тэрээндэ 
алдар соло, нэрэ т‰рэ олгоош, б‰тээ�эн б‰хы юумэнэйнгээ захираг>
шаар табяаш. 8 Б‰хы юумые тэрэнэй мэдэлдэ ‰гµµш», – гэжэ бэ>
шээтэй байдаг.  
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Бурхан «б‰хы юумые тэрэнэй мэдэлдэ ‰гµµ» гэхэдээ, х‰нэй мэ>
дэлдэ хамаг юумэ ‰гµµ гэ�эн удхатай юм. Тиихэдэ бидэ х‰нэй б‰хы 
юумэ мэдэлдээ оруулаад бай�ыень ‰шµµл харанаг‰йбди. 9 Харин 
ойро зуура Эльгээмэлн‰‰д�ээ доогуур табигдаад, Бурханай ‰ршµµл 
хайраар б‰хы х‰н‰‰дэй т‰лµµ ‰хэ�эн Иисусые бидэ харанабди. ‡хэ>
лые дабажа гараад, алдар солодо ба нэрэ т‰рэдэ тэрэнэй х‰ртэ�ые 
бидэ м‰нµµ харанабди. 10 Бурхан б‰хы юумэ б‰тээгµµ, б‰хы юумэн 
тэрэнэй тула оршодог. Тэрэ олон ‰хиб‰‰дые алдар солодоо х‰ртµµ>
хэ �анаатай байгаа. Тиимэ�ээ х‰н‰‰дые абаралгада Х‰тэлжэ бай�ан 
Иисусые Бурхан зоболон дабуулаад, эрхим т‰гэс болгоо.  

11 Арюудхагша ба арюудхагда�ан б‰хы х‰н‰‰д нэгэ Эсэгэтэй юм. 
Тиимэ�ээ Иисус тэдэниие аха д‰‰нэрни гэжэ нэрлэхэеэ эшэдэгг‰й. 
12 Иисус: «Би аха д‰‰нэртээ шинии хэ�эн б‰хы юумэн тухай хµµрэ>
жэ ‰гэхэб, тэдэнтэй уулзахадаа би шамайе алдаршуулхаб», – гэжэ 
Бурханда хэлээ бэлэй.  

13 Тэрэ ‰шµµ: «Би Бурханда найдажа байхаб», «Бурханай намда 
даалга�ан ‰хиб‰‰дтэй би м‰нµµ эндэ байнаб», – гэжэ хэлээ.  

14 ‡хиб‰‰дэй махабад бэе ба шу�ан�аа б‰ридэ�эн хадань Иисус 
µµрµµ тэдэнтэйл адли х‰н болоо. ‡хэлые эрхэ мэдэлдээ абаад бай>
�ан шолмосые µµрынгµµ ‰хэлµµр �‰нµµхын тула, 15 ‰хэл�µµ айжа 
б‰хы на�аараа барлагууд бай�ан х‰н‰‰дые с‰лµµлхын тула тэрэ тии>
мэ юумэ хэ�эн байгаа. 16 Дээдын Эзэн ‰нэндµµ Эльгээмэлн‰‰дые 
дэмжэжэ байгаа бэшэ, харин Абра�амай ‰ри �ада�ые дэмжэжэ бай>
гаа. 17 Найдабаритай ба ‰ршµµл хайратай Ахамад Санаарта болоод, 
б‰хы х‰н‰‰дэй н‰гэлн‰‰дыень х‰лис‰‰лхын тула Бурханда алба хэжэ 
байхадаа µµрынгµµ аха д‰‰нэртэй адли болохо ¸�отой байгаа юм. 
18 Тэрэ µµрµµ туршуулжа, зоболон эдлэ�эн юм хадаа м‰нµµ туршал>
гада оро�он х‰н‰‰дтэ ту�алха аргатай юм.  

Иисус Моисей�ээ дээг‰‰р юм  

1 Бурханай ба�ал µµртµµ дууда�ан арюун нангин аха д‰‰нэрни! 
Баримталжа бай�ан �‰зэгэймнай Ахамад Санаарта болгогдон 

эльгээгдэ�эн Иисус тухай �анажа байгты. 2 Бурханай гэртэ ажалла>
жа байхадаа Моисей ямар ‰нэн сэхэ, шударга байгша �эм, тон тии>
гэжэл Иисус энэ ажалые хэжэ байхаар шэлэжэ аба�ан Бурхандаа 
‰нэн сэхэ байгаа юм. 3 Гэр бари�ан х‰н гэр�ээ ‰л‰‰ нэрэ т‰рэдэ 
х‰ртэдэг. Тон тиигэжэл Иисусшье Моисей�ээ ‰л‰‰ ехэ алдар соло>
до х‰ртэхэ ¸�отой юм. 4 Б‰хы гэрн‰‰дые ямар нэгэ х‰н баряа, харин 
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б‰хы юумые Бурхан баряа. 5 Моисей Бурханай гэртэ зарасадал адли 
найдабаритай байхадаа, Бурханай ерээд‰йдэ хэлэхэ юумые гэршэ>
лэн хэлэхэ ¸�отой байгаа. 6 Харин Христос тэрээндэ ороходоо Бур>
ханай гэртэ бай�ан Х‰б‰‰ндэл адли найдабаритай юм. ¤µ�эдынгµµ 
этигэжэ бай�ан зориг ба найдабари хадагалжа байбал, бидэ тэрэ>
нэй гэрынь болохобди.  

7�11 «‡бгэ эсэгэнэртнай с‰л губида ябахадаа Бурханиие туршажа, 
‰ймµµ татаа �эн. Д‰шэн жэл соо Бурханай юу хэжэ бай�ыень ха>
ража бай�аншье �аа, тэдэнэр Бурханиие тэндэ шалгаба, туршаба. 
Тиимэ�ээ Бурхан тэдэ зондо сухалаа х‰рэжэ: „Тэдэнэр ходо эн>
д‰‰ржэ ябадаг, харгы замаарни ябадагг‰й“, – гэжэ хэлэ�эн байна. 
Бурхан уур сухалаа х‰рэхэдµµ: „Амаруулха гэ�эн газартаа тэдэниие 
хэзээшье оруулхаг‰йб“, – гэжэ тангаригла�ан байна. Тиимэ�ээ 
таанад Бурханай дуу дуулахадаа, ‰бгэ эсэгэнэртэйгэйл адляар з‰рюу 
зан б‰ гаргагты», – гэжэ Нангин �‰лдэ хэлэнэ.  

12 Аха д‰‰нэрни, амиды Бурхан�аа холодохог‰йн тула таанад булта 
н‰гэлг‰й, этигэлтэй байхые оролдожо байгты. 13 Таанадай хэн нэгэ>
нэй н‰гэлµµр хорхойтуулагдан дошхорхог‰йн тула, Нангин Бэшэг>
тэ бэшээтэй «м‰нµµдэр» гэдэг ‰гын маанадта хандажа байхада, та 
бэе бэеэ ‰дэр б‰хэндэ урмашуулжа байха ¸�отойт. 14 Хэрбээ бидэ 
эхил�эн амидаралаа �‰‰л болоторнь хатуугаар баримталжа байбал, 
Христосто хабаатай болонобди.  

15 Нангин Бэшэг соо: «Таанад м‰нµµдэр Бурханай дуу дуулаха>
даа, Бурханай урда�аа ‰ймµµ тата�ан ‰бгэ эсэгэнэртээл адли з‰рюу 
зан б‰ гаргагты», – гэжэ хэлэгдэ�эн байдаг. 16 Бурханай дуу дуула>
�аншье �аа, урда�аань ‰ймµµ тата�ан х‰н‰‰д хэд байгааб? Тэдэнэр 
булта Моисейн х‰тэлбэри доро Египед�ээ гара�ан х‰н‰‰д байгаа. 
17 Ямар х‰н‰‰дтэ Бурхан д‰шэн жэлэй туршада сухалдажа байгааб? 
Н‰гэлдэ унажа, с‰л губида ‰хэ�эн х‰н‰‰дтэ бэшэ аал? 18 «Амаруулха 
гэ�эн орондоо тэдэниие хэзээшье оруулхаг‰йб», – гэжэ Бурхан 
тангариглажа байхадаа, хэд тухай хэлэжэ байгааб? Урда�аань ‰ймµµ 
тата�ан х‰н‰‰д тухай хэлэжэ байгаа ха юм. 19 Этигэл �‰зэгг‰й бай>
�анайнгаа т‰лµµ тэдэ х‰н‰‰дэй Бурханай амаруулха гэ�эн орондо 
орожо шадахаг‰й бай�ыень бидэ харабабди.  
 

1 Тэрэ найдуул�ан амаралтадань х‰ртэнг‰й ‰лэшэхэг‰йн тула 
бидэ булта болгоомжотой байха ¸�отойбди. 2 С‰л губяар яба�ан 

зондол тон адли бидэ �айн Мэдээсэл дуулажа аба�ан байгаабди. 
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Тэдэнэр Бурханай ‰гые дуула�аншье �аа, �айн болоог‰й юм. Уша>
рынь хэлэхэдэ, тэдэ Бурханай ‰гые шагнажа байхадаа, тэрэ ‰гыень 
этигэл �‰зэгтэйгээр тогтоожо абааг‰й. 3 Харин бидэ, �‰зэглэ�эн х‰>
н‰‰д, Бурханай найдуул�ан амаралтадань х‰ртэжэ байнабди. «Уур 
сухалдаа би тэдэниие амаруулха гэ�эн газартаа хэзээшье оруулха>
г‰йб гэжэ тангаригла�ан байгааб», – гэжэ тэрэ µµрµµ хэлээ.  

Газар дэлхэйе б‰тээхэ саг�аа хойшо тэрэ ажалаа г‰йсэдхэ�эншье 
�аа, тиигэжэ хэлэ�эн байгаа. 4 Нангин Бэшэг соо долоодохи ‰дэр 
тухай иигэжэ бэшээтэй: «Хэжэ байгаа ажалаа Бурхан долоодохи 
‰дэртµµ д‰‰ргэжэ, хэжэ байгаа б‰хы ажалнууд�аа долоодохи ‰дэр>
тµµ Бурхан амарба ха». 5 «Тэдэниие амаруулха гэ�эн газартаа хэзээ>
шье оруулхаг‰йб», – гэжэ тэндэ ба�а бэшээтэй байдаг. 6 �айн Мэ>
дээсэл т‰р‰‰н дуула�ан х‰н‰‰д этигэлг‰й бай�ан хадаа амаралтада 
х‰ртээг‰й. Тиин тэрэ амаралтада х‰ртээг‰й зон ‰шµµ байна. 7 «М‰>
нµµдэр» гэгдэдэг ондоо ‰дэрые Бурханай шэлэ�ыень тэрэ харуулна. 
Нилээд сагай ‰нгэр�эн хойно тэрэнэй Давидаар дамжуулан хэлэ�э>
ниинь Нангин Бэшэг соо ‰гтэнхэй байдаг: «Таанад м‰нµµдэр Бур>
ханай дуу дуулахадаа з‰рхэ сэдьхэлээрээ б‰ дошхорогты».  

8 Хэрбээ Бурханай найдуул�ан амаралтые Навинай Иисусай ‰гэ>
�эн байбал, Бурхан тэрэнэй �‰‰лдэ ондоо ‰дэр тухай хэлэхэг‰й 
бэлэй. 9 Гэхэтэй сасуу Бурхан µµрынгµµ х‰н‰‰дтэ субботын амарал>
тын ‰дэрые амалаа юм. 10 Бурханай найдуул�ан амаралтада х‰ртэ>
�эн х‰н‰‰д µµрынгµµ хэрэг‰‰д�ээ амаржа бай�ан Бурхандал адли 
ба�ал хэрэг‰‰д�ээ амаржа байха. 11 Этигэлг‰й бай�анайнгаа тула 
уна�ан тэдэ х‰н‰‰дтэл адли нэгэмнайшье унанг‰й, тиимэ амарал>
тада х‰ртэхын тула б‰хы шадалаараа шармайе.  

12 Бурханай ‰гэ амиды ба х‰сэтэй юм, хо¸р тала�аан хурсалуулаг>
да�ан ямаршье эри�ээ хурса юм. Тэрэнь �‰нэ�э �‰лдэ хо¸рой уул>
залта, б‰ридэл болон уураг тархи, алишье юумэн х‰рэтэр х‰рэдэг. 
Тэрэ з‰рхэнэй х‰сэлэн ба бодолнуудые шиидхэжэ байдаг. 13 Бур>
хан�аа далда, нюуса юумэн гэжэ ‰гы. Харин б‰хы юумэн тэрэнэй 
харасада элиржэ, нээгдэжэ байдаг. Тиин бидэ булта тэрээндэ µµ�эд 
тухайгаа тоосоо ‰гэхэ ¸�отой гээшэбди.  

Иисус бодото Ахамад Санаарта юм  

14 Бидэ Бурханай дэргэдэ бай�ан Бурханай Х‰б‰‰н Иисус гэдэг 
агууехэ Ахамад Санаартатай ха юмди. Тиимэ�ээ µµ�эдынгµµ ш‰тэ>
жэ байгаа �‰зэг этигэлые хатуугаар сахижа ябаял. 15 Манай Ахамад 
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Санаарта бидэнэй ядаруу тулюур байдал тухай �анаагаа зобонг‰й 
ябажа шадахаг‰й. Тэрэ бидэндэл тон адли б‰хы тала�аа туршуул�ан 
байбашье, нэгэшье н‰гэл хээг‰й юм. 16 Тиин бидэ зоригжожо, буян 
хэшэгтэй Бурханай хаан шэрээдэ ойртожо ‰зэел даа. Бидэ маанад>
тал ту�а болохо хэмжээгээр тэндэ ‰ршµµл хайрада х‰ртэжэ, буян 
хэшэг олохобди.  
 

1 Х‰н‰‰дэй дунда�аа шэлэгдэжэ абта�ан ямаршье ахамад санаар>
та х‰н‰‰дэйл аша ту�ада Бурханда алба хэхээр табигдадаг. Тэрэ 

санаарта х‰нэй н‰гэлые х‰лис‰‰лхэ гэжэ Бурханда тахил тахидаг, 
‰ргэл асардаг. 2 Тэрэ µµрµµ олон дутагдалнуудтай ушар�аа энд‰‰р>
жэ, алдуу хэжэ бай�ан х‰н‰‰дые х‰лисэдэг юм. 3 Тиимэ�ээ тиимэ 
ахамад санаарта гансал х‰нэй хэ�эн н‰гэлн‰‰дэй т‰лµµ бэшэ, харин 
µµрынгµµ н‰гэлн‰‰дэй т‰лµµ ба�ал ‰ргэл ‰ргэхэ ¸�отой байдаг. 4 Х‰н 
µµртµµ ахамад санаартын нэрэ х‰ндые олгодогг‰й, харин Аарондол 
адли Бурханай уряалаар ахамад санаарта болодог. 5 Тон тиигэжэл 
ахамад санаартын нэрэ х‰ндые Христос µµрµµ µµртµµ з‰‰гээг‰й, 
харин «Ши минии Х‰б‰‰н гээшэш. М‰нµµдэр би шинии Эсэгэшни 
болооб» гэ�эн Бурхан тэрээндэ ахамад санаартын нэрэ т‰рые ‰гµµ 
юм. 6 Нангин Бэшэг соо н‰гµµ газарта Бурхан: «Мелхиседегэй та>
би�анаар ши хэтын хэтэдэ санаарта болоод байхаш», – гэжэ хэлэ>
нэ. 7 Газар дэлхэй дээрэ амидаржа байхадаа, тэрэниие абарха арга>
тай Бурханда Иисус шангаар х‰хирэн, нулимсаа гоожуулан зальба>
раа, тэрэниие гуйгаа. Иисусай номгон, ‰нэр шударга бай�ан хада 
Бурхан тэрэниие дуулаа �эн. 8 Бурханай Х‰б‰‰н бай�аншье �аа, зо>
болонгуудые дабан тэрэ х‰нэй ‰гµµр байжа �ураа. 9 Эрхим т‰гэс 
болоходоо, тэрэ ‰гыень дууладаг б‰хы х‰н‰‰дэй м‰нхын абаралгын 
эхиниинь болоо. 10 Тиигээд Мелхиседегэй заяа�анаар Бурхан тэрэ>
ниие ахамад санаарта болгожо табяа юм.  

Этигэл �‰зэгµµ урмашуулха тухай  

11 Энэ талаар бидэ олон юумэ хэлэхэ байгаабди, гэхэтэй хамта 
таанадай ойлгосо доройто�он тула тайлбарилжа ‰гэхэмнай ехэл 
бэрхэшээлтэй байна. 12 Саг хугасаагаар багсаахада таанад багшанар 
болоод байха байгаат, харин Бурханай ‡гын т‰р‰‰шын хэшээлн‰‰>
дые таанадта дахин дабтаха хэрэгтэй болоод байна. Хатуу хоол ба>
рихын орондо таанад �‰гµµр ундалха болонот. 13 �‰гµµр тэжээлгэжэ 
бай�ан х‰н б‰хэн ‰нэн з‰бые, буруугай ушарые илгаха туршалгаг‰й 
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‰хиб‰‰н гээшэ. 14 Хатуу хоол бэеэ х‰сэ�эн х‰н‰‰дэй эдеэн юм. Тэдэ 
х‰н‰‰д туршалга дадалгатай хадаа �айн, муу хо¸рые илгаха аргатай 
байдаг.  
 

1�2 Христосой �ургаалай т‰р‰‰шын хэшээлн‰‰дые хойноо орхижо, 
урагшаа дабшаял. Хэрэгг‰й ажалнуудаа орхижо, Бурханда �‰зэг>

лэхэ, у�аар арюудхаха болон гараараа адислаха тухай, ‰хэ�эн х‰н‰‰>
дэй амидырха, хэтын зарга ш‰‰бэри тухай �ургаалай �уури дахин 
табиха хэрэгг‰й. 3 Бурханай з‰бшµµбэл, бидэ энэниие бэел‰‰лхэбди.  

4 �‰зэг этигэлээ алда�ан х‰н‰‰д яажа дахин гэм хэхэеэ бол¸од, 
Бурханда хандахаб? Тэдэнэр нэгэ ‰едэ Бурханай гэрэл туяада ябаа, 
тэнгэриин бэлэг абажа, Нангин �‰лдые тогтоожо аба�ан байгаа. 
5 Тэдэнэр µµ�эдынгµµ туршалга�аа Бурханай ‰гэ �айн гэжэ мэдээ, 
ерээд‰йн зуун жэл‰‰дэй х‰сэ шадал мэдэжэ абаа. 6 Тиибэшье тэ>
дэнэр �‰зэг этигэлээ алдаа. Тэдэниие дахин н‰гэл�µµнь Бурханда 
хандуулха аргаг‰й юм. Юундэб гэхэдэ, тэдэнэр Бурханай Х‰б‰‰е да>
хин хэрээ�эндэ хадажа, тэрэниие х‰н‰‰дэй урда гутааха ха юм.  

7 Оло дахин орожо бай�ан бороогой у�аар у�алагдаад, эдлэжэ 
байгаа эзэдтээ аша ту�атай ургаса ‰гэжэ бай�ан газар Бурханай ‰р>
шµµлдэ х‰ртэнэ. 8 Харин тиихэдэ хашаг болон буртаг ‰б�э ургуул>
�ан газар юундэшье хэрэгг‰й, Бурханай хараалда арай х‰ртµµг‰й, 
галда шатаагдаха хойшолонтой байдаг.  

9 Инаг хайрата н‰хэдни, маанадай иигэжэ хатуугаар хэлэжэ бай>
�аншье �аа, таанад ‰л‰‰ �айн н‰хэсэлдэ байнат, тиимэ�ээ абараг>
дахат гэжэ найданабди. 10 Бурхан болбол найдабаритай ‰нэн сэхэ 
юм. Тэрэ хэ�эн хэрэг‰‰дыетнай, бусад �‰зэглэгшэдтэ ту�ал�ан, 
м‰нµµшье ту�алан, µµртэнь ‰з‰‰л�эн хайра дурыетнай мартахаг‰й. 
11 Таанадай найдажа бай�ан юумэнэй ‰нэн з‰б байхын тулада таана>
дай х‰н б‰хэн эсэстэ х‰рэтэрµµ з‰дхэмжэтэй бай�ай гэжэ х‰сэнэбди. 
12 Таанадые залхууранг‰й, �‰зэг этигэлтэй, тэсэбэритэй байгаад, 
Бурханай найдуул�ан юумые х‰леэжэ абадаг х‰н‰‰дтэл адли бай>
хыетнай х‰сэнэбди.  

13 Бурхан Абра�амые найдуулхадаа, найдуул�анаа бэел‰‰лхэб гэ>
�эн дашаа тангариг ‰гэ�эн байгаа. ¤µр�µµнь дээг‰‰р х‰нэй ‰гы юм 
хада Бурхан µµрынгµµ нэрээр тангаригла�ан байгаа. 14 «Би шамайе 
‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµхэб, олон ‰ри �ада�адые шамда хайрлахаб 
гэ�эн ‰гµµ ‰гэнэб», – гэжэ Бурхан Абра�амда хэлээ бэлэй. 15 Аб>
ра�ам ехэл тэсэбэритэй байжа, Бурханай найдуул�анда х‰ртэ�эн 
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байгаа. 16 Бидэ тангариглахадаа µµ�эд�µµ ехэ дээг‰‰р х‰нµµр танга>
ригладагбди, тиин тангариг ямаршье арсалдаа заргалдаае ‰гы хэдэг 
юм. 17 Найдуул�ан юумыень абаха ¸�отой бай�ан х‰н‰‰дтэ эрхэ х‰>
сэлµµ хубилгахаг‰й бай�анаа элеэр харуулхын тулада Бурхан най>
дуулгаа тангаригаараа батал�ан байгаа. 18 Бурханай худалаар хэлэжэ 
болохог‰й, хубилдагг‰й хо¸р юумэн бии юм. Тиимэ�ээ бидэ урда>
мнай оршожо бай�ан найдуулга хатуугаар адхаад, ехэтэ урмашажа, 
Бурхантай хамтархадаа хоргодохо газар олобобди. 19 Тэрэ найдалга 
манай амиин бархагтал мэтэ юм. Тэрэ найдалга аюулг‰й, бата, тэн>
гэриин �‰мын х‰шэгэй саагуур досоонь ородог юм. 20 Тиихэдэ 
Иисус бидэнэй аша ту�ада урдамнай тиишээ ороод, Мелхиседегэй 
заяа�анаар хэтын хэтэдэ ахамад санаарта болоо бэлэй.  

Христос м‰нхэдµµ бодото ахамад санаарта юм  

1 Мелхиседек болбол Салимай хаан, Дээдын Бурханай санаарта 
байгаа юм. Абра�амай д‰рбэн хаашуулые дараад, дайн�аа бу>

сажа ябахадань, Мелхиседек тэрээнтэй ушаржа ‰ршµµл хайрадаа 
х‰ртµµгµµ бэлэй. 2 Тиин Абра�ам бай�ан юумэнэйгээ арбанай нэ>
гэн хубиие Мелхиседегтэ ‰гэ�эн байгаа. (Мелхиседегэй нэрынь 
нэгэ удха болбол «‰нэн сэдьхэлэй хаан»; тиихэдэ Салимай хаан 
бай�ан хадань тэрэнэй нэрэ ‰шµµ «энхэ тайбанай хаан» гэ�эн удха>
тай). 3 Тэрэ эхэ эсэгэг‰й, угай бэшэгг‰й; тэрэнэй т‰рэ�эн г‰, али 
‰хэ�эн тухай гэршэлгэ байдагг‰й. Тэрэ Бурханай Х‰б‰‰ндэ тон ад>
ли, м‰нхэдµµ санаарта байха юм.  

4 Тэрэнэй агууехэ байхые таанар харагты. Манай ‰бгэ эсэгэ Абра>
�ам дайнда олзол�он б‰хы юумэнэйнгээ арбанай нэгэ хубиие тэ>
рээндэ ‰гэ�эн байгаа. 5 Санаартадаар табигда�ан Левиин ‰ри �ада>
�ад Хуулиин ¸�оор ба�ал Абра�амай ‰ри �ада�ад бай�ан µµрынгµµ 
аха д‰‰нэр�ээ, Израилиин арад т‰мэнэй олзын арбанай нэгэ ху>
биие суглуулха эрхэтэй. 6 Мелхиседек болбол Левиин ‰ри �ада�ан 
бэшэшье �аа, Абра�ам�аа арбанай нэгэ хубииень абаад, Бурханай 
найдуулгада х‰ртэ�эн тэрэ Абра�амые ‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµгµµ. 
7 ‡ршµµлдµµ х‰ртµµжэ бай�ан х‰нэй ‰ршµµгдэжэ бай�ан х‰н�µµ 
‰л‰‰ дээг‰‰р бай�аниинь арсашаг‰й. 8 Эндэ арбанай нэгэ хубиие 
суглуулжа байдаг санаартад ‰хэлтэ х‰н‰‰д юм, харин тэндэ арбанай 
нэгэ хубиие аба�ан Мелхиседек амиды гэжэ гэршэлэгдээтэй юм. 
9 Абра�амай арбанай нэгэ хубиие т‰лэхэдэ, Левийшье (‰ри �ада�а>
дынь арбанай нэгэ хубиие суглуулдаг) µµрµµ ба�ал т‰лµµ�э ‰гэ�эн 
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болоно. 10 Мелхиседегэй Абра�амтай уулзахада Левий ‰шµµ т‰рµµ>
г‰й, харин ‰бгэ эсэгэ Абра�амайнгаа досоонь байгаа гэжэ хэлэхэдэ 
болоно.  

11 Израилиин арадта ‰гтэ�эн Хуулиин ¸�оор левид‰‰д санаартан 
болоо. Хэрбээ левид‰‰д т‰гэс т‰гэлдэр санаартад байбал, Аароной 
таби�анаар бэшэ, харин Мелхиседегэй заяа�анаар ондоо санаартын 
гаража ерэхын хэрэг ‰гы �эн даа. 12 Санаарталгын ээлжэлгэ ху>
билбал, Хуулииншье тогтоолнууд хубилгагдаха ¸�отой байдаг. 13 Би>
дэнэй дурда�ан Дээдын Эзэн ондоо обогой х‰н байгаа, тиин обо>
гойнь нэгэшье х‰н санаартын алба г‰йсэдхэдэгг‰й бэлэй. 14 Дээдын 
Эзэн болбол Иудын обогой гэжэ �айн мэдээжэ юм. Санаартад ту>
хай асуудал х‰ндэхэдµµ Моисей энэ обог тухай юушье хэлээг‰й �эн.  

15 Мелхиседегтэл адли ондоо санаартын бии боло�ониинь эндэ>
�ээ б‰ри элеэр харагдана. 16 Тэрэ Хуулиин ¸�оор г‰, али тогтоолоор 
бэшэ, харин дуу�ашаг‰й амидаралай х‰сµµр санаарта болоо юм. 
17 «Мелхиседегэй заяа�анаар ши хэтын хэтэдэ санаарта байхаш», – 
гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 18 Хуушан тогтоол бираг‰й, аша 
ту�аг‰й бай�ан дээрэ�ээ м‰нµµ х‰сэг‰й болгогдонхой. 19 Моисейн 
Хуули ямаршье юумые эрхим т‰гэс болгоог‰й. Тиимэ�ээ маанадай 
Бурханда ойртохын тула м‰нµµ б‰ри �айн найдуулга ‰гтэнэ.  

20 Тиихэдэ ‰шµµ Бурханай тангариг ‰гтµµ. Ондоо х‰н‰‰дэй са>
наарта болоходо Бурхан тиимэ тангариг ‰гµµг‰й �эн. 21 Харин Иисус 
болбол Бурханай тэрээндэ ‰гэ�эн тангаригай ¸�оор санаарта болоо 
юм: «Дээдын Эзэн „Ши хэтын хэтэдэ санаарта байхаш“ гээд тан>
гариглаа юм, тиин хэлэ�эн ‰гµµ бусаажа абахаг‰й».  

22 Энэ илгаа Иисусые ба�ал б‰ри �айн хэлсээнэй найдабари 
болгоно.  

23 Ондоошье илгаа байгаа: бусад санаартад ‰хэдэг ушар�аа ехэ 
олон байгаа. 24 Харин Иисусай м‰нхэ амидаржа бай�ан хадань тэ>
рэнэй санаартын албан ба�а м‰нхэ юм. 25 Тиимэ�ээ зониие ‰ргэл>
жэ абаржа байха аргатай тэрэ санаарта хэтын хэтэдэ амиды байжа, 
тэрээг‰‰р дамжан Бурханда ерэ�эн х‰н‰‰дэй т‰лµµ Бурханай урда 
гуйдаг юм.  

26 ‡нэндµµ Иисус маанадтал хэрэгтэй Ахамад Санаарта юм. Тэрэ 
болбол арюун нангин; харата хэрэг‰‰дые ‰йлэдµµг‰й, н‰гэл шэбэл>
дэ унааг‰й; н‰гэлтэ зон�оо илгаруулагдаад, тэнгэридэ дэгд‰‰л�эн 
байгаа. 27 Ондоо ахамад санаартадтал адли т‰р‰‰н µµрынгµµ н‰гэл>
н‰‰дэй т‰лµµ, �‰‰лдэнь арад зоной н‰гэлн‰‰дэй т‰лµµ ‰дэр б‰хэн 
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‰ргэл асарха тэрээндэ хэрэгг‰й. Тэрэ нэгэтэ, тиихэдэ хэтын хэтэдэ 
µµрыгµµ ‰ргэл болгон ‰ргµµ. 28 Моисейн Хуули дутагдалнуудтай х‰>
н‰‰дые ахамад санаартаар табидаг, харин Хуулиин �‰‰лдэ ‰гтэ�эн 
Бурханай тангариг хододоо эрхим т‰гэс Х‰б‰‰ниие ахамад санаар>
таар табяа юм.  

Христос болбол Шэнэ Хэлсээнэй дамжуулагша ба  

Ахамад Санаарта юм  

1 Хэлэжэ бай�ан юумэнэймнай гол удха: бидэ тэнгэридэ ‡ндэр 
дээдэ т‰рэлтын баруун талада �уу�ан Ахамад Санаартатайбди. 

2 Тэрэ болбол х‰н‰‰дэй гараар бари�ан бэшэ, харин Дээдын Эзэнэй 
бодхоо�он бодото майханда, хамагай нангин газарта ахамад санаар>
тынгаа ‰‰ргэ г‰йсэдхэжэ байна.  

3 Ямаршье ахамад санаарта Бурханда ‰ргэл асархаар, тахил тахи>
хаар табигдадаг юм, тиин манайшье Ахамад Санаарта ‰ргэхэ юумэ>
тэй байха ¸�отой. 4 Хэрбээ тэрэмнай газар дэлхэй дээрэ байбал, са>
наарташье бэшэ байха �эн, юундэб гэхэдэ, газар дэлхэйн санаартад 
Хуулиин ¸�оор лэ ‰ргэлн‰‰дые асардаг юм. 5 Тэдэ санаартад ажалаа 
хэхэдээ ‰нэн дээрээ тэнгэриин юумые �ажаана, тэнгэриин юумэ>
нэй �‰‰дэрынь лэ болоно. Тиимэл юумэн Моисейтэй тох¸олдоо �эн. 
Тэрэнэй майханаа татаха гэжэ байхада, Бурхан тэрээндэ: «Хада 
дээрэ шамда харуулагда�антайл адляар б‰хы юумые хэ», – гэжэ хэ>
лээ бэлэй. 6 ‡л‰‰ �айн найдуулга дээрэ ‰ндэ�эл�эн Бурханай болон 
тэрэнэй х‰н‰‰дэй хоорондохи Иисусаар дамжа�ан хэлсээн хэды ехэ 
�айн гээшэб. Тон тиигэжэл Иисуста м‰нµµ тэдэ санаартадта орохо>
доо б‰ри эрхим т‰гэс албан тушаал ‰гтµµ.  

7 Хэрбээ т‰р‰‰шын хэлсээн дутагдалг‰й байбал, хо¸рдохи хэлсээ>
нэй хэрэг ‰гы байха �эн даа. 8 З‰гµµр Бурхан арадаа зэмэлэн, иигэ>
жэ хэлэбэ: «Израилиин арадтай болон Иудын арадтай шэнэ хэл>
сээн баталха ‰дэрн‰‰д ерэжэ байна гээд Дээдын Эзэн хэлэнэ. 9 Энэ 
хэлсээн тэдэнэрэй ‰бгэ эсэгэнэрые гар�аань х‰тэлэн Египед�ээ 
гаргаха гэ�эн ‰дэр тэдэнтэй батал�ан хэлсээндэл адли бэшэ байха. 
‡бгэ эсэгэнэрынь минии хэлсээе сахидагг‰й байгаа, тиимэ�ээ би 
тэдэниие тоохо¸о бол¸об. 10 Тэдэ ‰дэрн‰‰дэй �‰‰лдэ Израилиин 
арадтай баталха хэлсээн иимэ: хуулинуудаа тэдэнэй �анал бодол>
до оруулхаб, з‰рхэ сэдьхэлдэнь бэшэхэб. Би тэдэнэй Бурханиинь 
болохоб, тэдэнэр минии арад болохо гэжэ Дээдын Эзэн хэлэнэ. 
11 Тэдэнэй хэнииньшье Дээдын Эзэниие мэдэ гэжэ н‰хэдµµ г‰, али 
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аха д‰‰нэрээ �ургахаг‰й, юундэб гэхэдэ, тэдэ бултадаа бага�аа агуу>
ехэ х‰рэтэрµµ намайе мэдэжэ байха. 12 Тэдэнэй н‰гэлн‰‰дые би х‰>
лисэхэб, худал хуурмагыень дахин �ануулхаг‰йб».  

Христос эрхим т‰гэс тахил юм  

13 Шэнэ хэлсээн тухай хэлэхэдээ Бурхан т‰р‰‰шын хэлсээнэй 
хуушар�ые харуулаа, тиихэдэ хуушаржа ба ‰мхиржэ бай�ан юумэн 
мэнэ гэ�ээр лэ �‰нэн �аладаг.  
 

1 Т‰р‰‰шын хэлсээн м‰ргэл тухай тогтоолтой, м‰ргэлµµ хэхэ 
нангин газартай байгаа. 2 Майханай нэгэдэхи та�алгые Нангин 

Газар гэжэ нэрлэдэг бэлэй. Досоонь зула, шэрээ дээрэ Бурханда 
‰ргэгдэ�эн хилээмэн табяатай �эн. 3 Хо¸рдохи х‰шэгэй саана Хама>
гай Нангин Газар байгаа. 4 Досоонь алтан шэрээ дээрэ утадаг сан 
х‰жэ, б‰хы тала�аан алтаар хушагда�ан Хэлсээнэй абдар, тэрээн 
соо маннатай* алтан домбо, набшалжа бай�ан Аароной таяг, захяа 
заабари �иилэгдэнхэй шулуун хабтагайнууд байгаа. 5 Абдарай хааба>
риин, абаралгын газарай дээг‰‰р тэнгэриин амитад бии �эн. М‰>
нµµ дээрээ энээн тухай тодорхойгоор хэлэ�энэй хэрэгг‰й.  

6 Энэ б‰хэн ямар ¸�о гуримтай байбаб гэбэл, санаартад ‰дэр б‰>
хэн µµ�эдынгµµ алба хэхэеэ майханай гадаада та�алгада ородог бай>
гаа, 7 харин майханай дотоодо та�алгада жэлдээ нэгэл дахин гансал 
ахамад санаарта ородог бэлэй. Ахамад санаарта ороходоо µµрынгµµ 
т‰лµµ, арад зоной н‰гэл хэжэ байнабди гэжэ мэдэрэнг‰й хэжэ бай>
�ан н‰гэлн‰‰дэйнь т‰лµµ Бурханда ‰ргэхэ шу�а абажа ородог байгаа. 
8 Майханай гадаада та�алгын байха ‰едэ Хамагай Нангин газарта 
орохо харгы хаалгаатай байнал гэжэ Нангин �‰лдэ элеэр харуулна. 
9 Энэ болбол м‰нµµнэй ‰е сагые зурагла�ан бэлгэ тэмдэг болоно. 
Бурханда ‰ргэгдэжэ бай�ан ‰ргэл тахилнууд м‰ргэл хэжэ бай�ан х‰>
ниие г‰йсэд абарха аргаг‰й гэ�эн удхатай юм. 10 Энэнь Бурханай 
шэнэ тогтоол зарлаха ‰е саг х‰рэтэр эдихэ, ууха, янза б‰риин 
арюудхалга сэбэрлэлгын гадна талын заншалнуудтай холбоотой 
шухала бэшэ юумэн‰‰д байгаа.  

11 Харин Христос ерээд‰йн �айн �айханай Ахамад Санаарта бо>
лон ерээ. Тэрэнэй алба хэжэ бай�ан майхан б‰ри ехэ, улам �айхан 
юм, тэрэ майхан х‰н‰‰дэй гараар б‰тээгдээг‰й, тиимэ�ээ зох¸он 

                                                           

* Тэнгэриин хилээмэн. 
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б‰тээгдэ�эн энэ газар дэлхэйн хубинь бэшэ. 12 Христос майханда 
нэгэтэ ороходоол Хамагай Нангин газарта хэтын хэтэдэ ороо, тиин 
тэрэ тэхын г‰, али буха буруугай шу�а тахил болгон абажа ороо>
г‰й, харин µµрынгµµ аминай ба шу�анай сэнгээр н‰гэлн‰‰дыемнай 
арилгаа. 13 Хэрбээ бузарлагда�ан х‰н‰‰д дээрэ тэхын г‰, али бухын 
шу�а, шатаа�ан ‰неэнэй ‰нэ�э сасахадань, тэрэ х‰н‰‰дэй бузарынь 
арилгагдадаг юм бол, 14 Христосой шу�ан бузарнуудыень б‰рин т‰>
гэс арилгадаг юм. Тэрэ м‰нхын �‰лдµµр дамжуулан µµрыгµµ Бур>
ханда ‰ргµµ. Тэрэнэй шу�ань сэдьхэлыемнай дэмы хэрэг‰‰д�ээ 
арилгаад, амиды Бурханда алба хэхэ аргатай болгохо.  

15 Бурханай уряал�ан х‰н‰‰д Бурханай найдуул�ан м‰нхын ‰р>
шµµлдэ х‰ртэхэ. Христос т‰р‰‰шын хэлсээнэй х‰сэн т‰гэлдэр бай>
хадань х‰н‰‰дые ‰йлэдэ�эн н‰гэлн‰‰д�ээнь с‰лµµлµµд, Шэнэ хэл>
сээ баталха боломжо олгобо.  

16 Эдэ х‰рэнгэ залгамжалхын тула �‰‰лшын захяа ‰гтэдэг. Тии>
мэ �‰‰лшын захяа байбал, тэрэ захяа орхи�он х‰нэй ‰хэл батал>
�ан гэршэлгэ хэрэгтэй. 17 �‰‰лшын захяа орхи�он х‰нэй амиды 
байбал, тэрэ захяань юуншье бэшэ, харин тэрэ х‰нэй ‰хэ�эн лэ 
хойно �‰‰лшын захяа х‰сэндµµ ородог. 18 Тиимэ�ээл адхар�ан шу>
�аар ба�а т‰р‰‰шын хэлсээн баталагдаа. 19 Моисей т‰р‰‰н б‰хы арад 
зондо захяа заабаринуудые Хуулиин ¸�оор тайлбарилан айладхаад, 
тиигээд бухануудай ба тэхэн‰‰дэй шу�ые у�антай худхаад, иссопой 
м‰шэрµµр ба улайлга�ан ноо�оор тэрэ шу�аараа Хуулиин ном бо>
лон б‰хы арад зониие сасаба ха. 20 «Энэ шу�ан Бурханай танда 
заяа�ан хэлсээе батална», – гэжэ Моисей хэлэбэ. 21 Моисей тон 
тиигэжэл Майханиие болон м‰ргэлдэ хэрэглэгдэдэг ам�артануудые 
шу�аар саса�ан байгаа. 22 ‡нэндµµ Хуулиин ¸�оор б‰хы юумэн шу>
�аар лэ арюудхагдадаг, тиимэ�ээ шу�а адхарууланг‰й н‰гэл сагаа>
руулжа болоог‰й �эн.  

23 Тэнгэридэхи юумые дуряа�ан юумэн‰‰д тиигэжэ арюудхагдаха 
¸�отой байгаа. Тиигэхэдэ бодото тэнгэриин юумэн б‰ри �айн тахи>
лаар арюудхагдаха ¸�отой. 24 Бодото юумые �ажаан х‰нэй гараар 
б‰тээ�эн Нангин Газарта Христос ороог‰й юм. Тэрэ м‰нµµ манай 
орондо Бурханай урда зогсохын тулада тэнгэридэ µµртэнь ороо юм. 
25 Тиихэдэ иудейн ахамад санаартын Хамагай Нангин газарта жэл 
болгон ондоо амитанай шу�а абаад ородогтол адляар µµрыгµµ оло 
дахин тахил болгожо байхаар Христос тэнгэридэ ороог‰й юм. 26 Тии>
гээг‰й �аа, тэрэ газар дэлхэйн зох¸он б‰тээгдэхэ�ээ эхилээд оло 
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дахин зобохо бэлэй. ‡е сагай эсэстээ х‰рэжэ байхада тэрэ µµрыгµµ 
тахил болгон ‰ргµµд, н‰гэлые усадхахаар нэгэтэл, гэхэдэ хэтын хэ>
тэдэ ерээ юм. 27 Х‰н б‰хэн нэгэтэ ‰хµµд лэ, удаань зарга ш‰‰бэридэ 
орохо ¸�отой. 28 Тон тиигэжэл Христос олон зоной н‰гэлн‰‰дые х‰>
лис‰‰лхээр µµрыгµµ нэгэтэ ‰ргэл болгон асараа бэлэй. Тэрэ хо¸р>
дохи¸о н‰гэлн‰‰дые арилгахаяа бэшэ, харин тэрэниие х‰леэжэ бай>
�ан зониие абархаяа ерэхэ.  
 

1 Иудейн Хуули болбол бодото юумэн‰‰дэй тон з‰б хэбынь 
бэшэ, харин �айн юумэн‰‰дэй �‰‰дэрынь лэ гээшэ. Жэл�ээ 

жэлдэ, хододоо нэгэ адли амитадые тахил болгон ‰ргэжэ, Бурханда 
ерэжэ бай�ан х‰н‰‰дые Хуули яажа эрхим �айн болгохоб. 2 Хэрбээ 
Бурханда м‰ргэл хэжэ бай�ан х‰н‰‰дэй н‰гэлн‰‰дынь ‰нэхµµрµµ 
х‰лисэгдэ�эн байгаа �аа, тэдэ х‰н‰‰д н‰гэлтэйбди гэжэ µµ�эды>
гµµ тоолохо¸о бол¸од, тахил ‰ргэхэеэ болихо �эн лэ. 3�4 Бухануу>
дай болон тэхэн‰‰дэй шу�а х‰н‰‰дэй н‰гэлн‰‰дые хэзээдэшье арил>
гажа шадахаг‰й юм. Тиимэ�ээ тэдэниие жэл б‰ри ‰ргэл болгожо 
асардаг. Тиигээд тэдэ тахилнууд х‰н‰‰дтэ н‰гэлн‰‰дыень �ануу>
лаад байдаг.  

5 Тиимэ�ээ Христос энэ газар дэлхэйдэ ерэхэдээ, Бурханда иигэжэ 
хэлээ юм: «Ши ‰ргэлн‰‰дые ‰рг‰‰лхэ болон тахилнуудые тахюулха 
дураг‰й байнаш. Тиихэдэ намда махабад бэе олгоош. 6 Н‰гэлн‰‰дые 
арилгаха гэжэ ‰ргэлэй шэрээ дээрэ ‰ргэгдэ�эн б‰тэн б‰хэлеэрээ 
шатаагда�ан амитадые, олон тахилнуудые ши �айшаагааг‰йш. 7 „Ай, 
Бурхамни, Хуулида нам тухай юун гэжэ бэшээтэй байнаб, тэрэ>
нииел, шинии эрхэ х‰сэлые бэел‰‰лхэеэ би ерэнэб“ – гэжэ би 
удаань хэлэбэб».  

8 «Тахил, ‰ргэлн‰‰дые, ‰ргэлэй шэрээ дээрэ шатаагда�ан амита>
дые, н‰гэлн‰‰дээ арилгахын тула тахигда�ан тахилнуудыешье ши 
абаха дураг‰й байгааш, тэдэниие �айшаагааг‰йш», – гэжэ тэрэ т‰>
р‰‰н хэлэбэ. Эдэ б‰хы тахилнуудые Хуулиин ¸�оор ‰ргэдэг бай�ан>
шье хадань, тэрэ тиигэжэ хэлээ. 9 «Ай, Бурхамни, шинии эрхэ х‰сэ>
лые бэел‰‰лхэеэ би ерэнэб», – гэжэ удаань тэрэ хэлэбэ. Тиихэдээ 
Бурхан б‰хы хуушан тахилнуудые болюулжа, орондонь Христосые 
тахил болгон табина. 10 Иисус Христосой Бурханай эрхэ х‰сэл 
бэел‰‰лэн µµрынгµµ махабад бэеые нэгэтэ болон хэтын хэтэдэ ‰р>
гэл болгон асар�ан юм хадань бидэ булта н‰гэлн‰‰д�ээн мултаран 
арюудхагда�ан байнабди.  
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11 Хэдышье иудейн санаартадай ‰дэр б‰хэн µµрынгµµ алба г‰й>
сэдхэн, нэгэ адли юумэеэ оло дахин тахил болгон асардаг байха>
дань, тэдэ тахилнуудынь н‰гэлн‰‰дые хэзээшье арилгажа шададаг>
г‰й. 12 Христос болбол н‰гэлн‰‰дэй т‰лµµ нэгэ тахил тахяад, хэтын 
хэтэдэ Бурханай баруун талада �уугаа. 13 Тэрэ м‰нµµ дайсадыень 
х‰лэйнь ула доро Бурханай оруулхыень х‰леэжэ байна. 14 Н‰гэлн‰‰>
дээ арилгажа бай�ан х‰н‰‰дые Христос нэгэ ‰ргэлµµрµµ хэтын хэ>
тэдэ эрхим т‰гэс болгоо.  

15 Нангин �‰лдэшье энээн тухай бидэндэ гэршэлэн хэлэнэ: 16 «Тэ>
рэ ‰дэрн‰‰дэй �‰‰лдэ тэдэнтэй баталагдаха хэлсээн энэ байна: хуули>
нуудаа тэдэндэ �ануулхаб, �анаа сэдьхэлдэнь бэшэхэб гэжэ Дээдын 
Эзэн хэлэнэ. 17 Тэдэнэрэй н‰гэлн‰‰дые би х‰лисэхэб, харата муу>
хай хэрэг‰‰дыень дахин �ануулхаг‰йб. 18 Н‰гэлн‰‰дэй х‰лисэгдэ�эн 
хойно тэдэнэй т‰лµµ дахин ‰ргэл хэхэ хэрэгг‰й юм.  

Бурханай хажуудань ябаял  

19 Аха д‰‰нэрни, Иисусай ‰хэлэй ашаар бидэ Нангин Газарта орохо 
д‰‰рэн эрхэтэйбди. 20 Тэрэ болбол х‰шэгэй саагуур – µµрынгµµ ма>
хабад бэеэр – бидэндэ шэнэ, м‰нхын амидаралда х‰ргэдэг харгы 
зам нээгээ. 21 Бидэ Бурханай гэр хараха агууехэ санаартатайбди. 
22 Тиимэ�ээ ‰нэн сэдьхэлтэйгээр, д‰‰рэн �‰зэг этигэлтэйгээр, бузар 
�анал бодолнууд�аан сэбэрлэгдэ�эн з‰рхэ сэдьхэлтэйгээр, сэбэр 
у�аар угаагда�ан махабад бэетэйгээр Бурханай ойро ошо¸л. 23 Бур>
хан найдуул�анаа д‰‰ргэхэ гэжэ этигэлтэй байгаа юм хадаа этигэжэ 
бай�ан тэрэ найдуулгаяа бата баримталан ябаял. 24 Х‰н‰‰дэй бэе 
бэедээ анхарал табижа, бэе бэедээ инаг хайраяа харуулхадань, дэм>
бэрэлтэй �айхан юумэ хэхэдэнь ту�алжа байял. 25 Маанадай зариман 
суглаагаа хаяжа ошодог заншалтай. Тиигэхэеэ бол¸од, орондонь Дээ>
дын Эзэнэй ерэхэ ‡дэрэй ойртохо ту�амынь бэе бэеэ б‰ри ехээр 
зоригжуулжа, урмашуулжа байял.  

26 ‡нэн з‰бые мэдэр�эн хойноо бидэнэй зорюута н‰гэл шэбэл хэ>
жэ ороболнай н‰гэлн‰‰дые арилгаха тахил дахин бидэндэ байха>
г‰йл. 27 Тиимэ�ээ зарга ш‰‰бэриин болохые, Бурханда эсэрг‰‰сэ>
�эн х‰н‰‰дые �‰нµµхэ дошхон галые айжа байгаад х‰леэхэмнай 
‰лэнэ гээшэ. 28 Моисейн Хуули буруушаа�ан х‰н хо¸р гурбан х‰>
нэй гэршэлбэл, ямаршье ‰ршµµл хайраг‰йгµµр ‰хэлµµр хэ�ээгдэ>
дэг. 29 З‰гµµр Бурханай Х‰б‰‰ндэ зэб‰‰рхэдэг, µµ�эдыень н‰гэлн‰‰д>
�ээнь арилга�ан Бурханай хэлсээнэй шу�ые нангин юумэн гэжэ 
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тоодогг‰й х‰н‰‰д, ‰ршµµл хайрын �‰лдые доромжолдог х‰н‰‰д тэ>
рээн�ээ долоон доро хэ�ээлтэдэ х‰ртэхэ ¸�отой юм! 30 «Би ‰�µµгµµ 
абахаб, би ашыень харюулхаб», ба�а «Дээдын Эзэн арад зоноо ш‰‰>
хэ», – гэжэ хэлэгшые бидэ мэдэнэбди. 31 Амиды Бурханай гартань 
орохонь аймшагтай юм!  

32 Таанадтай урдань юунэй тох¸олдо�ые �анаандаа оруулагты. Бур>
ханай гэрэл туяагай таанадые гэрэлт‰‰лхэдэ, таанад зоболонгуудые 
дабан, агууехэ баатаршалга гаргабат. 33 Таанадые урдань х‰н‰‰д гом>
дохоодог, доромжолдог бэлэй, тиимэ�ээ тон тиигэжэ доромжо>
луулжа бай�ан х‰н‰‰дые таанад хамгаалхада бэлэн байдаг бэлэйт. 
34 Таанад т‰рмэдэ �уу�ан х‰н‰‰дэй зоболонгые хубаалсадаг, зµµри 
зµµшыетнай буляажа абахадань, баяртай байдаг �энта, юундэб гэ>
хэдэ, таанад тэнгэридэ хэтэдээ оршодог б‰ри �айн зµµри зµµшэтэй 
бай�анаа мэдэжэ байгаат. 35 Зоригоо б‰ алдагты, тиигэбэл агууехэ 
шагналда х‰ртэхэт. 36 Бурханай эрхэ х‰сэлые бэел‰‰лэн, найдуул>
�ан юумыень абаха гэбэл, таанад тэсэбэритэй байха ¸�отойт. 37 ‡шµµ 
нэгэ хэды болоод, уданшьег‰й �аатанг‰й Заларан ерэгшэ ерэхэл. 
38 ‡нэн сэдьхэлтэнг‰‰д этигэл �‰зэгµµрµµ амидаржа байха, хэрбээ 
хэн нэгэнэй таталзабалнь, би тэрэниие �айшаахаг‰йб.  

39 Бидэ татагалзан хосорогшод бэшэбди. Харин �‰зэг этигэлтэй 
зомди, абарагдахабди.  

�‰зэг этигэл  

1 �‰зэг этигэлтэй байхань найдажа бай�ан юумэндээ бата �а>
налтай байха, нюдµµрµµ харадагг‰й юумэн‰‰дтэ найдажа байха 

гээшэ. 2 �‰зэг этигэлээрээ манай ‰бгэ эсэгэнэр Бурханай �айшаал>
да х‰ртэ�эн байна.  

3 �‰зэг этигэлээрээ бидэ Бурханай ‰гµµр замбуулин зох¸он б‰>
тээгдээ гэжэ мэдэрнэбди, тиимэ�ээл нюдэндэмнай харагдадаг юумэ>
н‰‰д харагдадагг‰й юумэн‰‰д�ээ бии болоо юм.  

4 �‰зэг этигэлээрээ Авель Каин�аа ‰л‰‰ �айн ‰ргэл Бурханда асар>
�ан байгаа. Бурхан µµрµµ тэрэнэй ‰ргэлые �айшаажа, �‰зэг этигэ>
лээрнь Авелиие ‰нэн сэдьхэлтэн байна гэжэ �айшаагаа юм. Авелиин 
‰хэ�эншье �аа, этигэл �‰зэгынь м‰нµµ х‰рэтэр маанадые �ургажа 
байна.  

5 �‰зэг этигэлэйнгээ ашаар Енох ‰хэлтэй уулзааг‰й. ‡нэндµµ бол>
бол Бурхан тэрэниие дээшэнь дэгдээгээ, хэншье Енохые оложо ша>
дааг‰й юм. Дэгд‰‰лхынгээ урда тээ Енох Бурханай �айшаалда х‰ртµµ 
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гэжэ Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй байдаг. 6 �‰зэг этигэлг‰й х‰н‰‰>
дэй хэнииньшье Бурханай �айшаалда х‰ртэжэ шадахаг‰й: Бурханда 
ерэжэ бай�ан х‰н Бурхан бии, тэрэниие бэдэржэ бай�ан х‰н‰‰дэй 
ашыень тэрэ харюулха гэжэ �‰зэглэжэ байха ¸�отой.  

7 Ерээд‰йдэ тох¸олдохо у�ан галаб тухай хэнэйшье уридшалан 
мэдээг‰й байхада Ной этигэл �‰зэгµµрµµ Бурхан�аа �эргылэмжэ 
абаад, Бурханай ‰гµµр байжа, µµрыгµµ болон µµрынгµµ гэр б‰лые 
абарха корабль бари�ан байна. Эсэстэнь, газар дэлхэйнхид гэмнэг>
дээд, Ной этигэл �‰зэгµµрµµ Бурхан�аа ‰нэн сэдьхэлдэ х‰ртэбэ.  

8 Бурханай ‰гэхэб гэжэ найдуул�ан орон нютаг руу ошо гэжэ 
Бурханай уряалхада Абра�ам этигэл �‰зэгµµрµµ ‰гыень дуула�ан 
байна. Хайшаашье ошохо бай�анаа мэдэнг‰й, тэрэ µµрынгµµ орон 
нютагые орх¸о бэлэй. 9 Бурханай ‰гэхэб гэжэ найдуул�ан орон ню>
тагта тэрэ ба�ал Бурханай найдуулгада х‰ртэ�эн Исаак Иаков хо¸р>
тойгоо этигэл �‰зэгµµрµµ хариин х‰ндэл майханууд соо амидардаг 
�эн. 10 Бурханай зох¸он бодхоо�он бата �ууритай хотые Абра�ам 
х‰леэжэ байгаа.  

11 Абра�амай ехэ на�атай болоод, Саррын ‰ри багаг‰й бай�аншье 
хада, тэдэнэр этигэл �‰зэгµµрµµ ‰хиб‰‰тэй болоо. Бурхан найдуул>
�анаа бэел‰‰лхэ гэжэ Абра�ам ехэ этигэжэ байгаа. 12 ‡хэхын наана 
болоод бай�ан ганса Абра�ам�аа огторгойн м‰шэдтэл адли, далайн 
эрьеын эл�эндэл адли тоог‰й олон ‰ри �ада�ад т‰рэ�эн байгаа.  

13 Тэдэ булта этигэл �‰зэгтэйгµµр на�а бараа. Тэдэнэр Бурханай 
найдуул�ан юумэндэ х‰ртэнг‰й ‰хэ�эншье �аа, тэрэ найдуулгыень 
холо�оо хаража баясадаг бэлэй, µµ�эд тухайгаа бидэ газар дэлхэй 
дээрэ хариин х‰н‰‰д, ер‰‰л х‰н‰‰д гээшэбди гэжэ хэлэдэг бэлэй. 
14 Тиигэжэ хэлэдэг х‰н‰‰д µµрынгµµ орон нютагые бэдэржэ байнаб>
ди гэжэ элеэр харуулна. 15 ¤µ�эдынгµµ орхижо ошо�он орон нютаг 
тухай тэдэнэр �анадаг байбал, �µµргµµ бусажа ерэхэ аргатай байха 
�эн. 16 Харин тэдэнэр ‰л‰‰ �айн, тэнгэриин орон нютагта зорижо 
байба. Тиимэ�ээ Бурхан тэдэнэй Бурханби гэхэдээ тэдэн�ээ эшэ>
дэгг‰й: Бурхан тэдэ зондо хото бэлдээд байна.  

17 Бурханай Абра�амые туршахадань, этигэл �‰зэгµµрµµ тэрэ 
Исаак х‰б‰‰гээ тахил болгон ‰ргµµ. Бурхан Абра�амда найдуулга 
‰гµµ, тиимэ�ээ Абра�ам ганса х‰б‰‰гээ тахил болгон ‰ргэхэдэ бэ>
лэн байгаа. 18 «Исаагаар дамжан, ши минии ‰гэхэб гэ�эн ‰ри х‰‰>
гэдтэй болохош», – гэжэ Бурхан тэрээндэ хэлэбэ. 19 Исаагай ‰хэ>
бэлнь Бурхан тэрэниие амидыруулха аргатай гэжэ Абра�ам �анажа 



Еврейн‰‰дтэ 11 

 548

байгаа, тиин Абра�ам Исаагые ‰хэл�µµ бусаажа абаа гэжэ хэлэхэ>
дэ болохо.  

20 Исаак ерээд‰йдэ этигэн, Иаков Исав хо¸рые ‰ршµµлдµµ х‰р>
тµµ�эн байгаа.  

21 Иаков на�а барахынгаа урда тээ этигэл �‰зэгтэйгµµр Иосифой 
х‰б‰‰дые бултыень буян хэшэгтээ х‰ртµµгµµд, таягаа тулажа бай>
гаад Бурханда м‰ргэ�эн байна.  

22 Иосиф на�а баража байхадаа, Израилиин х‰б‰‰дтэ Египедые 
орхижо ошохыень этигэл �‰зэгтэйгµµр дурадхаад, шарилыень хаана 
табихаб гэ�эн захяа орхи�он юм.  

23 Этигэл �‰зэгтэйгµµр Моисейн аба эжынь х‰б‰‰гээ т‰рэхэ�µµнь 
эхилжэ гурбан �ара хоргодуулжа байба. Тэдэнэр ‰хиб‰‰нэйнгээ 
�айхан байхыень хараад, хаанай захиралтатай з‰рилдэхэеэ айгааг‰й. 
24 Моисей на�аяа х‰сэхэдµµ, этигэл �‰зэгµµрµµ фараоной басага>
най х‰б‰‰н гэжэ нэрл‰‰лхэеэ арсаба. 25 Тэрэ богони хугасаанда н‰>
гэлтэй амидаралтай байжа аяшаахын орондо Бурханай арадтай 
зобохонь дээрэ гэжэ тоолобо. 26 Христосой т‰лµµ зобохо гээшэ б‰>
хы Египедэй баялиг�аа ‰л‰‰ ехэ баялиг гэжэ Моисей бодожо бай>
гаа, ушарынь гэхэдэ, тэрэ ерээд‰йдэ харюулха шагналаа хаража 
байгаа бэлэй. 27 Тэрэ этигэл �‰зэгµµрµµ хаанай уур сухал�аа айн>
г‰й, Египедые орх¸о �эн. Нюдэндэ харагдадагг‰й Бурханиие хаража 
бай�андал тэрэ бата хатуу байгаа �эн. 28 Этигэл �‰зэгµµрµµ тэрэ 
Паасхын баярые тогтоогоод, ‰хэлэй Эльгээмэлэй израильшуудай 
ууган х‰б‰‰дтэнь х‰рэнг‰й ‰нгэрхын тула шу�аар ‰‰дээ сасахыень 
арад зондоо захираа.  

29 Этигэл �‰зэгµµрµµ израильшууд Улаан далайе хуурай газар мэ>
тэл гаталба, харин египедэй сэрэгшэдэй тон тиимээр гаталжа тур>
шахадань, у�ан хана тэдэниие хушаба.  

30 Израильшууд долоон ‰дэрэй туршада Иерихониие тойрожо 
ябаад, этигэл �‰зэгµµрµµ ханануудыень унагаагаа. 31 Янхан эмэ 
Раав этигэл �‰зэгµµрµµ израилиин тагнуулшадые �айнаар угтан 
аба�андаал Бурханай ‰гые дуулааг‰й х‰н‰‰дтэй хамта хосороог‰й.  

32 ‡шµµ юун тухай хэлэхэбиб? Гедеон, Барак, Самсон, Иеффай, 
Давид, Самуил, бусадшье л‰ндэншэд тухай хµµрэхэдэмни саг х‰рэ>
хэг‰й. 33 Тэдэнэр этигэл �‰зэгµµрµµ хаан оронуудые дайлан диилэ>
дэг, ‰нэн з‰б юумэ хэдэг, Бурханай найдуул�ан юумэндэ х‰ртэдэг, 
арсалануудай амыень хаадаг, 34 галзуу гал унтараадаг, жадын эри�ээ 
зайсадаг, �улахан бираг‰й байгаад, шадалтай болодог, байлдаанда 
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б‰хэ байдаг, хариин сэрэг‰‰дые дарадаг бэлэй. 35 Эхэнэрн‰‰дэй эти>
гэл �‰зэгэйнь ашаар ‰хэ�эн т‰рэлхидыень амидыруулдаг байгаа.  

Н‰гµµ зариман б‰ри �айн амидаралда х‰ртэхын тулада с‰лµµлэл>
гэ�µµ арсан, тамалуулагдан ‰хэдэг �эн. 36 Зарим х‰н‰‰д доромжо>
луулаад, сохюулаад, ба�а гэнжэндэ х‰люулээд, т‰рмэдэ �уудаг бэ>
лэй. 37 Н‰гµµд‰‰лынь шулуугаар шэдэдэг, хюрµµгµµр хо¸р болгон 
та�алдаг, жадаар хадхан аладаг бэлэй. Тэдэнэр хониной г‰, али 
ямаанай ар�аар бэеэ ор¸огоод, дуталдан, хашуулан м‰рд‰‰лэн, гом>
дохуулан тэнэдэг байгаа. 38 Б‰хы газар дэлхэйн х‰н‰‰д тэдэнэй хаа>
наньшье х‰рэхэг‰й! Гэхэдэ тэдэнэр с‰л губяар болон хада уулаар 
тэнэжэ ябаа, агы н‰хэн‰‰дтэ болон жалгануудта амидаржа байгаа.  

39 Этигэл �‰зэгµµрµµ тэдэнэр булта Бурханай �айшаалда х‰ртэ>
�эншье �аа, Бурханай найдуул�ан юумэндэ х‰ртµµг‰й юм. 40 Уша>
рынь юун бэ гэхэдэ, Бурхан бидэндэ ‰л‰‰ �айн юумэ т‰лэблµµд 
байна. Бидэнтэйл хамта тэдэниие эрхим т‰гэс болгохонь Бурханай 
зорилго м‰н.  

Эзэн Бурхан манай Эсэгэ м‰н  

1 Маниие тойроод ‰‰лэндэл мэтэ олон гэршэнэр байна. Тии>
мэ�ээ бидэ замдамнай �аатуулжа бай�ан б‰хы юумэн‰‰д�ээ, 

тиихэдэ бидэниие амарханаар х‰лижэрхидэг н‰гэл�µµ с‰лµµлэг>
дэжэ, урдамнай бай�ан, бидэндэ заяагда�ан замаар ябаял. 2 �‰зэг 
этигэлэймнай эхи тата�ан, тэрэнииемнай т‰гэс т‰гэлдэр болго�он 
Иисусые шэртэжэ байял. Ерээд‰йдэ ‰зэгдэхэ баярай т‰лµµ тэрэ 
µµрыгµµ гутаалгахаяа айнг‰й, хэрээ�эндэ хадуулжа ‰хµµд, Бурханай 
баруун талада �уугаа.  

3 Н‰гэлтэн‰‰дэй з‰г�µµ тэрэ аргаг‰й ехэ зэб‰‰рхэл ‰зэжэ, хэды 
ехэ зоболон дабажа гарааб гэжэ бодожо ‰зыт. Тиимэ�ээ таанад ур>
маа б‰ хухарагты. 4 Н‰гэлтэй эсэрг‰‰сэн тэмсэжэ байхадаа, таанад 
‰шµµ ‰хэтэрµµ тулалдааг‰й ха юмта. 5 Бурханай таанадые, µµ�э>
дынгµµ х‰б‰‰дые, урмашуулан иигэжэ хэлэ�ые таанад мартаа аалта? 
«Х‰б‰‰мни, Эзэн Бурханай шамда юумэ захижа байхадань, анхара>
лаа хандуулаарай, шамайе ш‰‰мжэлэн элир‰‰лхэдэнь, урмаа хуха>
ранг‰й байгаарай». 6 Ушарынь гэхэдэ, Эзэн Бурхан µµртэнь хайра>
тай ба�ан х‰нµµл хэ�ээдэг, µµрынгµµ х‰б‰‰н гэжэ тооло�он х‰нµµл 
сохидог юм.  

7 Журамтай болохын тула хэ�ээхэдэнь тэсэбэритэй байгты, Бур>
хан таанадые µµрынгµµ х‰б‰‰д гэжэ тоолоно ха юм. Эсэгынгээ 
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хэ�ээлтэдэ ороог‰й ямар нэгэн х‰б‰‰н олдохо аал? 8 Б‰хы ‰хиб‰‰д>
тэнь лэ адли хэ�ээгдээг‰й юм �аа, таанад бодото х‰б‰‰дынь бэшэт, 
тиимэ�ээ энэ ушарта Бурхан танай хуулита эсэгэ бэшэ гээшэ. 9 Га>
зар дэлхэйдэхи эсэгэнэрэйнгээ маанадые хэ�ээхэдэ бидэ тэдэниие 
х‰ндэлдэг �эмди. Тиимэ�ээ бидэ тэнгэриин Эсэгынгээ мэдэлдэнь 
б‰рин байха ¸�отой бэшэ аалди. 10 Газар дэлхэйдэхи эсэгэнэрнай 
маанадые газар дэлхэйдэхи ажамидаралаймнай т‰лµµ µµ�эдынгµµ 
дураар хэ�ээдэг байгаа, харин Бурхан бидэнэй аша ту�ада, арюун 
нангин юумэндээ х‰ртµµхын тула бидэниие хэ�ээнэ гээшэ. 11 Хэ>
�ээлгэжэ байха ‰едµµ бидэ баярладагг‰й, харин уйдадаг зантайбди. 
Тиин �‰‰лдэнь тэрэ хэ�ээлтэ ухаантай боло�он х‰н‰‰дтэ ‰нэн сэдь>
хэлтэнэй амидаралай амгалан ‰рэ д‰н асардаг юм.  

Захяа ба �эргылэмжэн‰‰д  

12 Эсэ�эн гарнуудаа дээшэнь �арбайгты, �улар�ан ‰бдэг‰‰дээ бэ>
хиж‰‰лэгты. 13 Дохолон х‰лтнай гэмтэнг‰й, б‰ри эдэгэжэ байхын 
тулада таанад сэхэ замаар ябажа байгты.  

14 Х‰н б‰хэнтэй эбтэй эетэй байхые, арюун амидаралтай �уухые 
оролдожо байг, тиигээг‰й х‰н‰‰д Эзэн Бурханиие харахаг‰й. 15 Хэн 
нэгэнэй Бурханай ‰ршµµл хайра�аа ха�агдан ‰лэшэхэг‰йень ойлго>
жо байгты. Хэн нэгэнэй хорото ургамалдал адли гэм х‰ргэжэ, олон 
х‰н‰‰дые бузарлажа байхаг‰йень об¸оржо байгты. 16 Ууган х‰б‰‰нэй 
эрхые нэгэ бариха хоолоор худалдажархидаг забхай, тиихэдэ Бур>
хан�аа холодо�он Исавтай адли х‰н таанадай дунда б‰ байг. 17 Тэрэ 
эсэгынгээ буян хэшэгтэ х‰ртэхэ х‰сэлэнтэй бай�аншье �аа, нулим>
саа гарган алдуугаа за�аха гэжэ оролдо�оншье �аа, хэ�эн алдуугаа 
за�ажа шадааг‰й, тиимэ�ээл эсэгэнь тэрэниие угтажа абааг‰й гэжэ 
таанад мэдэнэт.  

18 Израилиин арадтал адли а�ажа бай�ан галтай Синай хадада, 
харанхыда, боро хараанда, шуурганда, 19 б‰реэгэй дуугархада, дуу>
нуудай шууяандашье таанад ерээг‰йт. Х‰н‰‰д тэрэ дуу дуулахадаа 
ондоо нэгэшье ‰гэ хэлэнг‰й байхыень гуйжа байгаа, 20 ушарынь 
ямар бэ гэхэдэ, «Ан амитаншье энэ хадын хаяае гэшхэбэл ‰хэтэрµµ 
шулуудуулха» гэжэ хэлэхэдэнь, тэдэ х‰н‰‰д тэсэхэ аргаг‰й байгаа. 
21 Энэ ‰зэгдэлэй ехэл �‰ртэй бай�ан хадань Моисейшье: «Би айн 
�‰рдэжэ, �алаганажа байнаб», – гэжэ хэлээ бэлэй.  

22 Таанад Синай хадада, амиды Бурханай хотодо, тэнгэриин Иеру>
салимда, ‰й т‰мэн Бурханай Эльгээмэлн‰‰дэй баярай суглаанда ерээт. 
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23 Нэрэн‰‰дынь тэнгэридэ бэшэгдэ�эн Бурханай эгээн т‰р‰‰шын 
�‰зэглэгшэдэй б‰лгэмэй гэш‰‰дынь болон таанад ерээт. Таанад 
б‰хы х‰н‰‰дэй Зарга ш‰‰гшэ болохо Бурханда, эрхим т‰гэс боло�он 
‰нэн сэдьхэлтэн‰‰дэй �‰лдэн‰‰дтэнь ерээт. 24 Таанад Авелиин саса>
�ан шу�анда ороходоо б‰ри �айн юумэн‰‰дые ‰гэхµµр найдуулан 
Шэнэ Хэлсээе батал�ан Иисусай сасагда�ан шу�анда ерээт.  

25 Дээдын Эзэнэй хэлэхэдэнь, шагнахаг‰йбди гэжэ б‰ арсаарай>
гты. Тэрэнэй газар дэлхэй дээрэ хэлэхэдэнь, шагнанг‰й µµрыень бу>
руушаа�ан х‰н‰‰д хэ�ээлтэ�ээ мултарааг‰й юм. Харин тэнгэри�ээ 
хэлэхэдэнь арсабал, хэ�ээлтэ�ээ б‰ришье мултархаг‰йбди. 26 Урдань 
тэрэнэй абяан газар дэлхэйе х‰дэлгµµ, харин м‰нµµ тэрэ: «‡шµµ 
дахин би ганса газарые бэшэ, огторгой тэнгэриие хэлбэлз‰‰лхэб», – 
гэжэ ‰гµµ ‰гэ�эн байна. 27 Тэрэ хэлэ�эниинь зох¸он б‰тээгдэ�эн 
юумэн‰‰д соо�оо хубилгаха аргаг‰й юумэн‰‰дынь ‰лэжэ, харин ху>
билгагдаха юумэн‰‰дынь �‰нэн хосорхо гэ�ые тайлбарилна.  

28 Хубилгаха аргаг‰й хаан орониие эзэлээд, бидэ баяр баясхалан>
гаар д‰‰рэн байял. Бурханда х‰ндэтэйгµµр хандан, �‰гэдэн, тэрээн>
дэ �айшаагдажа баймаар алба хэжэ байял. 29 Ушарынь гэхэдэ, ма>
най Бурхан ‰нэхµµрµµ �‰нµµдэг гал д‰лэн гээшэ.  

Бурханда яажа �айшаагдахаб  

1 Христосой �‰зэглэгшэдтэл бэе бэедээ хайратай байгты. 2 Аян>
шадые гэртээ угтан оруулхаяа б‰ мартагты. Тиигэжэ зарим х‰>

н‰‰д µµ�эдµµшье мэдэнг‰й Бурханай Эльгээмэлн‰‰дые гэртээ айл>
шалуул�ан байна. 3 Т‰рмэдэ �уу�ан х‰н‰‰д тухай тэдэнтэй суг хаагда>
�ан мэтэл �анажа байгты. Зобожо бай�ан х‰н‰‰дтэй адли зоболсон, 
тэдэндэ �анаагаа табижа байгты.  

4 Гэр б‰лэ б‰хы тала�аа ‰нэн сэхэ байг, ‰бгэн �амган хо¸р бэе 
бэедээ шударга байг. Бурхан забхай ба ташаяаралдадаг зониие гэм>
нэхэ юм.  

5 Алта м‰нгэндэ шунанг‰й, бии юумээрээ сэдьхэл д‰‰рэн байгты. 
Ушарынь гэхэдэ, «Би шамайе хэзээшье орхихог‰йб, би шамайе хэ>
зээшье хаяхаг‰йб», – гэжэ Бурхан хэлээ. 6 Тиимэ�ээ: «Бурхан ми>
нии ту�алагша гээшэ, би айхаг‰йб. Х‰н намда юу хэжэ шадахаб?» – 
гэжэ бидэ зоригтойгоор хэлэхэбди.  

7 Таанадта Бурханай ‰гэ хэлэдэг бай�ан х‰тэлэгшэдµµ �анагты. 
Тэдэнэй яажа амидаржа, яажа на�а бара�ыень хараад, этигэл �‰зэ>
гыень �ажаажа ябагты. 8 Тэрэ этигэл �‰зэгынь болохо Иисус Христос 
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‰сэгэлдэр, м‰нµµдэршье, хэтын хэтэдэ хубилхаг‰й юм. 9 Тиимэ�ээ 
элдэб янзын �ургаалнууд�аа зайсан, ‰нэн з‰б замаар ябагты. Эдеэ 
хоол тухай гуримуудые сахихые б‰ оролдогты, тэдэ гуримууд х‰>
н‰‰дтэ ямаршье аша ту�аг‰й байгаа, харин Бурханай хайра ‰ршµµ>
лµµр сэдьхэл з‰рхэнтнай бэхижэбэл �айн гээшэ.  

10 Майханда алба хэжэ бай�ан санаартад ‰ргэлэй шэрээ дээрэ�ээ 
манай ‰ргэ�эн юумэн�ээ абажа эдихэ эрхэг‰й юм. 11 Ушарынь юун 
бэ гэхэдэ, ахамад санаарта амитадай шу�ые н‰гэлн‰‰дэй т‰лµµ ‰р>
гэхэеэ Хамагай Нангин газарта абажа ородог, тиихэдэнь амитадай 
бэен‰‰дые отог�оо гаргаад шатаадаг юм. 12 Тиимэ�ээ Иисусшье 
арад зоноо шу�аараа арюудхахын тула хото�оо гаргуулжа ‰хэ�эн 
байгаа. 13 Бидэшье тэрэниие угтан хото�оо гаража, доромжолуул>
гыень хубаалсаял. 14 Бидэ газар дэлхэй дээрэ хододоо оршодог хото>
г‰йбди, бидэ ерээд‰йн хото бэдэржэ байнабди. 15 Тиимэ�ээ Иису>
саар дамжуулан магтаалай ‰ргэл Бурханда хододоо асаржа байял, 
тэрэниие Дээдын Эзэн гэжэ з‰бшµµн ‰реэлээрээ ‰ргэл асаржа бай>
ял. 16 �айниие хэжэ, бэе бэедээ ту�алхые б‰ мартагты. Эдэ болбол 
Бурханда �айшаагдадаг ‰ргэл гээшэ.  

17 ¤µ�эдынгµµ х‰тэлэгшэдэй мэдэлдэ байгты, захиралтануудыень 
д‰‰ргэжэ байгты. Тэдэнэр �‰‰лдэнь алба хэ�эн тухайгаа Бурханай 
урда тоосоо хэхэ ¸�отой юм хадаа танай з‰рхэ сэдьхэлдэ ‰ргэлжэ �а>
наагаа табидаг юм. Хэрбээ таанадай х‰тэлэгшэдэйнгµµ ‰гµµр бай>
балтнай, тэдэнэр баяртайгаар ажалаа хэхэ, ‰гы болбол, тэдэнэр гу>
нигтайгаар ‰‰ргэеэ д‰‰ргэжэ байха, тиимэ ажал хэрэгынь таанадта 
ашаг ту�аг‰й юм.  

18 ‡ргэлжэ з‰б юумые хэхэ гэжэ оролдон, арюун сэдьхэлтэй бай>
набди гэжэ бидэ µµ�эд тухайгаа найданабди. Тиимэ�ээ бидэнэй т‰>
лµµ зальбаржал байгты. 19 Илангаяа, таанадта т‰ргэн бусажа ошо>
хымни т‰лµµ б‰ри �айса зальбархыетнай гуйнаб.  

Т‰гэсхэлэй зальбаралга  

20�21 ¤µрынгµµ шу�анай сэнгээр м‰нхын хэлсээе оложо аба�ан 
хонидой агууехэ Адуулагшые, Манай Дээдын Эзэн Иисусые Бур>
хан амидыруулаа юм. Энхэ тайбанай эрхэ х‰сэлыень таанадай 
бэел‰‰лхын тула Бурхан таанадые хэрэгтэй �айн �айхан юумээр 
хангаг лэ, тиин µµртэнь �айшаагдадаг юумые Иисус Христосоор 
дамжуулан таанад соо б‰тээг лэ. Христосто хэтын хэтэдэ алдар 
соло! Болтогой!  
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Т‰гэсхэлэй ‰гэн‰‰д  

22 Аха д‰‰нэрни, энэ урмашуулха зорилготой хандалга би тобшо>
хоноор бэшээб, тиимэ�ээ тэсэбэритэйгээр шагнажа хайрлыт даа. 
23 Манай д‰‰ Тимофей т‰рмэ�µµ гараа гэжэ мэдэжэ байгты. Хэр>
бээ тэрэнэй �аяар х‰рэжэ ерэбэлнь, би тэрээнтэй хамта таанадаа 
эрьехэб.  

24 ¤µ�эдынгµµ б‰лгэм‰‰дэй х‰тэлэгшэдтэ болон Бурханай х‰н‰‰дтэ 
бултандань бидэн�ээ мэндые дамжуулаарайгты. Италиин �‰зэглэг>
шэд таанадта ба�ал мэндые дамжуулжа байна.  

25 Та б‰хэнтэй Бурханай ‰ршµµл хайра байхань болтогой.  


