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Яковай бэшэ�эн хандалга  

�‰зэг этигэл болон ухаан бодол тухай  

1 Б‰хы газар дэлхэйгээр тара�ан арбан хо¸р угсаата Бурханай 
зон, таанадые Бурханай болон Дээдын Эзэн Иисус Христосой 

Яков зараса мэндэшэлнэ.  
2 Аха д‰‰нэрни, элдэб олон бэрхэшээл зоболонгуудые ‰зэхэдµµ, 

µµ�эдыгµµ жаргалтайбди гэжэ тоологты. 3 �‰зэгэйтнай туршагдаха>
да, тэсэбэритэй болонобди гэжэ µµ�эдµµ мэдэнэ г‰бта даа. 4 Эрхим 
т‰гэс, алишье талаараа болбосон, дутагдал дутууг‰й байхын тула 
таанад ямаршье юумые эсэс х‰рэтэрнь тэсэжэ гараха ¸�отойт. 
5 Хэрбээ хэн нэгэнэйтнай сэсэн ухаагаар дуталдабалнь, тэрэ тиимэ 
сэсэн ухаае таанадта хайрладаг Эзэн Бурханиие гуйг лэ, Эзэн Бур>
хан х‰н б‰хэндэ гуй�анииень элбэг дэлбэгээр, уур сухалг‰йгµµр 
‰гэдэг ха юм. 6 З‰гµµр Бурханиие гуйхадаа �‰зэгтэйгµµр, марганг‰й 
гуйгты. Марга�ан х‰н далайн долгинуудай �алхинда иишэ тиишээ 
туугда�антай адли г‰б даа. 7�8 Тиимэ�ээл �анаа бодолоо хубилгадаг, 
хэжэ бай�андаа г‰йсэд этигэдэгг‰й х‰н Дээдын Эзэн�ээ ямаршье 
юумэ абахаб гэжэ б‰ найдаг.  

‡гытэй болон баян х‰н‰‰д тухай  

9 Бурханай ‰гытэй �‰зэглэгшые дээг‰‰р ‰ргэ�эндэ тэрэ х‰н баяр>
лажа байг. 10 Баяншье х‰ниие Бурханай доошонь дарахадань, тэрэ 
х‰н баярлажа байг, юуб гэбэл, тэрэ уданшьег‰й талын сэсэгтэл �‰>
нэхэ ха юм. 11 Наран шангаар шаража, сэсэг ногоое хатаана, �ал>
бар�ан сэсэгэй ‰нгэнь буурана. Энээндэл адляар баян х‰н µµрын>
гµµ замаар ябахадаа, хосорон �аладаг юм.  

Яковай хандалга 
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Хорхойтуулгаар туршаха тухай  

12 Туршалгануудые дабажа гара�ан х‰н жаргалтай юм, юуб гэбэл, 
туршалгануудые дабахадаа, тэрэ х‰н Бурханай µµртэнь дуратай зон>
до найдуул�ан м‰нхын амидаралда х‰ртэнэ ха юм. 13 Туршалгада 
ороходоо «Бурхан намайе туршана» гэжэ б‰ хэлээрэйт, юундэб гэ>
бэл, Бурханиие харатай юумээр туршадагг‰й, тиин тэрэ µµрµµшье 
х‰н‰‰дые туршадагг‰й юм. 14 Харин х‰н б‰хэн µµрынгµµ н‰гэлтэ 
х‰сэлэнг‰‰дтэ х‰тэл‰‰лэн, альбандань орон, хорхойтуулгада абтадаг 
юм. 15 Харата х‰сэлэнг‰‰днай б‰рилдэ�µµр н‰гэл т‰р‰‰лнэ, харин 
н‰гэлнай ехэ боложо халихадаа, ‰хэл т‰р‰‰лнэ. 16 Хайрата н‰хэдни, 
µµ�эдыгµµ б‰ мэхэл‰‰лэгты. 17 Б‰хы �айн �айхан, эгээн эрхим бэ>
лэг‰‰д дээрэ�ээ, тэнгэриин одо м‰шэдые, нара �арые б‰тээ�эн, хэ>
зээдэшье хубилдагг‰й, тэдэ ододто адли �‰‰дэр хэзээшье татадагг‰й 
Бурхан�аа ‰гтэдэг юм. 18 Бурхан µµрынгµµ �айн дураар ‰нэн з‰б мэ>
дээсэлэй ашаар б‰хы зох¸он б‰тээгдэ�эн юумэн‰‰дэйнгээ дээжэнь 
болгохын тула маанадые м‰ндэл‰‰л�эн байгаа.  

Бурханай ‰гэ дуулажа, тэрэниие баримталжа байха тухай  

19 Тиимэ�ээл, инаг хайрата аха д‰‰нэрни, шагнахадаа шамдуухан, 
хэлэхэдээ, уурлахадаа яаралг‰й байгты. 20 Таанад уурлаха сухалдаха>
даа Бурханай х‰сэ�эн �айн �айхан юумэн‰‰дые б‰тээжэ шадахаг‰йт. 
21 Элдэб янзын забхай зальхай, н‰гэлтэ юумэн‰‰дые ‰йлэдэхэеэ бо>
л¸од, з‰рхэ сэдьхэлдэтнай �уулгагда�ан, таанадые абарха аргатай мэ>
дээсэлые зосоогоо тогтоожо байгаарайгты. 22 Тэрэ мэдээсэлые гансал 
шагнан µµ�эдыгµµ мэхэлнэг‰й, ажамидаралдаа хэрэгж‰‰лжэ байгаа>
райгты. 23 Тэрэ ‰гые шагнаад, харин ажамидаралдаа хэрэглээг‰й х‰>
н‰‰д µµ�эдыгµµ гэрэлдэ хараад, д‰рэмни жэнхэни бодото гэжэ ‰зэ>
�эн х‰н‰‰дтэл адли юм. 24 Тэдэнэр µµ�эдыгµµ гэрэлдэ харахаяа бо>
лихотойгоо сасуу ямар д‰рэтэй бай�анаа мартажархидаг. 25 Х‰н‰‰дые 
эрхэ с‰лµµтэй болгодог эрхим т‰гэс хуули таа б‰гэдын мэдэржэ, ан>
харжа байбалтнай, шагнаад, �‰‰лээрнь мартадагг‰й, ажамидаралдаа 
хэрэглэдэг байбалтнай, ажамидаралтнай ‰лзы буянтай байхал. 26 Хэн 
нэгэнтнай �‰зэг �‰лдэтэйб гэжэ µµр тухайгаа �анана г‰? Хэрбээ таа>
над хэлэ амаа татажа шададагг‰й юм �аа, �‰зэг �‰лдэтнай дэмы хоо>
�он гээшэ, таанад миин лэ µµ�эдыгµµ мэхэлнэт. 27 ‡ншэн ‰хиб‰‰дтэ, 
бэлбэ�эн эхэнэрн‰‰дтэ ту�алха, юрын байдалаар µµрыгµµ бузарлаха>
�аа болгоомжолхонь лэ Эсэгэ Бурханда �айшаагдадаг �‰зэг �‰лдэ юм.  
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Х‰н‰‰дые илгажа байха хэрэгг‰й  

1 Аха д‰‰нэрни, манай алдарта Дээдын Эзэн Иисус Христосто 
�‰зэглэдэг юм хадаа х‰н‰‰дые нюураарнь илгаха ¸�ог‰йт. 2 Та>

най суглаанда алтан бэ�элигтэй, баян хубса�атай х‰н, м‰н элэ�эн 
хубса�а ‰мдэ�эн ‰гытэй х‰н орожо ерэбэ гээд бодоод ‰зэгты. 3 Та 
баян хубса�атай х‰ниие ехээр х‰ндэлжэ: «Танда эндэ �уубалтнай 
дээрэ», – гэжэ хэлээд, харин ‰гытэй х‰ндэ: «Ши тээ тэндэхэнэ х‰л 
дээрээ зогсоод бай», али ‰гы �аа «минии х‰лµµр эндэ шала дээрэ 
�уу», – гэжэ хэлэбэлтнай, 4 сэдьхэлдээ х‰н‰‰дые илгадаг, муу �а>
наатай зарга ш‰‰гшэ бай�ыетнай харуулха бэшэ г‰?  

5 Хайрата аха д‰‰нэрни, шагнагты даа: Бурхан ‰гытэйш‰‰лые 
этигэл �‰зэгµµрµµ баян бардам байхыень, µµртэнь дуратай х‰н‰‰дтэ 
‰гэхэб гэжэ найдуул�ан хаан оронойнгоо залгамжалагшад боло>
хыень шэлэжэ абаа бэшэ �эн г‰? 6 Харин таанар ‰гытэй х‰ниие 
гомдохообот! Тиихэдээ таанадые баяшуул лэ хашажа м‰рдэжэ, зар>
га ш‰‰бэридэ оруулдаг бэшэ аал? 7 Таанадта ‰гтэ�эн Дээдын Эзэ>
нэй алдар нэрые тэдэнэр лэ муулан муудхана бэшэ аал?  

8 «Бусад зондо µµртµµл адли дуратай бай», – гээд Нангин Бэшэг 
соо бэшээтэй Хуули сахижа байдаг �аа, таанад з‰б юумэ хэнэт. 
9 Харин х‰н‰‰дые нюураарнь, гадаада шэнжээрнь илгадаг байбал, 
таанад н‰гэл абанат, тиигээд Хуулида заагда�ан ¸�оор хуули эбдэг>
шэд болонот. 10 Хэрбээ хэн нэгэн Хуулиин з‰йл б‰хэниие сахижа 
байгаад, нэгыеньшье эбдэ�эн байбал, Хуулиин б‰хы з‰йлн‰‰дые 
эбдэ�эн болоно. 11 Ушарынь юуб гэбэл, «Хурисалтай юумэ б‰ хэ» 
гэжэ хэлэ�эн лэ нэгэн «Б‰ ала» гэжэ хэлэ�эн байгаа юм. Тиимэ�ээ 
хурисалтай ‰йлэ хээг‰й аад, х‰ниие ала�ан байбал, таанад Хуули 
эбдэ�эн х‰н болонот. 12 Маанадые эрхэ с‰лµµтэй болгохо хуулиин 
зарга ш‰‰бэридэ орохо х‰сэлтэй х‰н‰‰дтэ зохихоор юумэ хэлэжэ, 
хэжэ ябагты. 13 Ушарынь хэлэбэл, ‰ршµµл хайра ‰з‰‰лдэгг‰й х‰ниие 
Бурхан ‰ршµµл хайраг‰йгµµр ш‰‰бэрилхэ юм; тиихэдэ ‰ршµµл хай>
ра зарга ш‰‰бэри�ээ дээг‰‰р ‰ргэгдэхэ.  

�‰зэг этигэл ба ‰йлэ хэрэг‰‰д тухай  

14 Аха д‰‰нэрни, этигэл �‰зэгтэй бай�анаа гэршэлхэ ямаршье 
юумэ хэдэгг‰й аад, этигэл �‰зэгтэйб гэжэ хэлэдэгынь ямар аша ту>
�атай юм бэ? Тиимэ этигэл �‰зэг таанадые абарха аал? 15 Хубса�а 
хунарг‰й, эдихэ хоолг‰й аха д‰‰нэр байгаа гэжэ бодоод ‰зэгты. 
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16 Тиигээд хэн нэгэнэйтнай тэдэндэ хэрэгтэй юумэ ‰гэнг‰й, з‰гµµр: 
«Би таанадта �айн �айханиие х‰сэнэб, таанад дулаасагты, эдеэлэг>
ты», – гэжэ хэлэ�эниинь ямар аша ту�атай юм бэ? 17 Этигэл �‰зэг>
шье ба�ал тиимэ: ‰йлэ хэрэг‰‰дээр баталагдааг‰й �аа, тиимэ этигэл 
�‰зэг дэмы хоо�он юм.  

18 Хэн нэгэн з‰бшµµнг‰й: «�айн �айхан хэрэг‰‰дые б‰тээншьег‰й 
этигэл �‰зэгтэй байжа болохол», – гэжэ хэлэхэ. «�айн �айхан хэрэ>
г‰‰дые б‰тээнг‰й, µµрынгµµ этигэл �‰зэгые харуула. Тиихэдэ би 
хэрэг‰‰дээрээ этигэл �‰зэгµµ харуулхаб», – гэ�эн харюу би ‰гэхэб. 
19 Бурхан ори ганса юм гэжэ ши этигэнэш. Тэрэшни �айн. Ада 
ш‰дхэрн‰‰дшье ба�а тиимэ этигэлтэй бай�ан дээрэ�ээ айн �‰рдэн 
�алаганадаг юм. 20 Тэнэг амитан, ‰йлэ хэрэг‰‰дээр баталагдааг‰й 
этигэл �‰зэгэй дэмы хоо�он бай�ыень ши мэдэхэ х‰сэлтэй аалши? 
21 Манай ‰бгэ эсэгэ Абра�ам Исаак х‰б‰‰гээ ‰ргэлэй газарта тахил 
болгон ‰ргэжэ, тэрэ хэрэгээрээ ‰нэн сэдьхэлтэй бай�анаа баталаа 
бэшэ г‰? 22 Харагты даа, тэрэнэй этигэл �‰зэгынь хэрэг‰‰дтэнь хам>
�алсажа, тиигээд хэрэгэйнь ашаар этигэл �‰зэгынь эрхим т‰гэс 
болоо. 23 «Абра�ам Бурханда этигээ, тиигэхэдэнь Бурхан тэрэниие 
‰нэн сэдьхэлтэн гэжэ тоолоо», – гээд Нангин Бэшэг соо хэлэгдэ>
�эн юумэн бэелбэ даа. Тиигэжэ Абра�ам Бурханай н‰хэр гэжэ нэр>
лэгдэбэ. 24 Харана г‰т, х‰н гансал этигэл �‰зэгµµрµµ бэшэ, харин 
хэ�эн хэрэг‰‰дээрээ Бурханай урда ‰нэн з‰б болодог юм.  

25 Янхан эмэ Раавтай тон тиимэ юумэн ушараа �эн. Тэрэ израи>
лиин тагнуулшадые гэртээ оруулжа х‰ндэлµµд, ондоо харгыгаар 
тэрьедэхэдэнь ту�ал�ан байгаа. Тиигэжэ тэрэ µµрынгµµ хэрэг‰‰>
дээр Бурханай урда ‰нэн з‰б гэжэ тоологдоо.  

26 Тиимэ�ээл, �‰нэ�эг‰й махабад бэе яажа ‰хэ�эн байдаг бэ, тон 
тиигэжэл ‰йлэ хэрэгээр баталагдааг‰й этигэл �‰зэг дэмы хоо�он 
байдаг юм.  

Хэлэн тухай  

1 Аха д‰‰нэрни, таанад б‰гэдµµрµµ багшанар болохо гэжэ б‰ 
оролдогты, бидэ багшанар б‰ри шэр‰‰н зарга ш‰‰бэридэ орохоб>

ди гэжэ таанад мэдэнэ ха юмта. 2 Бидэ булта олон н‰гэл шэбэл хэ>
дэгбди. Тиихэдээ хэлэ амаараа н‰гэл хэдэгг‰й х‰н эрхим т‰гэс гээ>
шэ, тэрэ х‰н µµрыгµµ хазаарлажа шадаха юм. 3 Бидэ мори жолоо>
дохын тулада хазаарладагбди, тиигээд лэ тэрэниие дуратай тээшээ 
ябуулха аргатай байдагбди. 4 Али ‰гышье �аа, далайн онгосонуудые 
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хараад ‰зэгты: тэдэнэр абарга томо, айхабтар шанга �алхинда тууг>
дадагшье �аа, багахан жолоогоор х‰тэл‰‰лэгдэн, жолоодогшын �а>
на�ан лэ з‰г руу ябадаг юм. 5 Хэлэн тон тиимэ юм: бишыхан эрхэ>
тэн аад лэ, тэрэ агууехэ юумэн‰‰д тухай айладхадаг юм.  

Хараад ‰зэгты, галай багахан д‰лµµр ямар ехэ ой модон шатааг>
дадаг бэ. 6 Хэлэн гал д‰лэнтэй адли, бэеын ондоо б‰хы эрхэтэн‰‰>
дые бузарладаг н‰гэлтэ х‰сэн юм, тиигээд х‰нэй б‰хы амидаралые 
тамын о¸ор�оо гаража бай�ан гал д‰лµµр шатаадаг юм. 7 Бидэ х‰>
н‰‰д шубуудые, м‰лхигшэдые, далайн амитадые, бусадшье элдэб ян>
зын амитадые номгоруулха аргатайбди, номгоруул�аншье байгааб>
ди. 8 Теэд нэгэшье х‰н хэлээ номгоруулжа шадааг‰й юм. Тэрэмнай 
‰хэлэй хоро сасадаг баригдашаг‰й хорон юм. 9�10 Бидэ хэлээрээ маг>
таалшье, хараалшье хэлэдэгбди. Бидэ хэлээрээ Эсэгэдээ болон 
манай Дээдын Эзэндэ баяр баясхалан х‰ргэнэбди, Бурхантай адли 
байхаар б‰тээгдэ�эн х‰н‰‰дые хараалда х‰ртµµнэбди. Тиимэ юумэн 
байха ¸�ог‰й. 11 Нэгэ булаг�аа нэгэ зэргэ амтатай болон гашуун 
у�ан дэлбэрхэ аргатай аал? 12 Аха д‰‰нэрни, боди модон�оо олива 
гараха аал, ‰гы �аа ‰зэмэй модон�оо боди модоной жэмэс гараха 
аал? Тэрээндэл адляар гашуун у�атай булаг�аа амтатай у�ан урда>
ха аал?  

Дээрэ�ээ ‰ршµµгдэ�эн ухаан бодол тухай  

13 Танай хэнтнай сэсэн ухаатайб, юумэ ойлгодог бэ? Тэрэнээ 
‰нэн з‰бµµр ажамидаран, дарууханаар болон бодолтойгоор �айн 
�айхан ‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээн гэршэлэгты. 14 Теэд сэдьхэлдээ хо>
рон атаархалтай, ганса бэеэ бододог аад, сэсэн ухаатайб гэжэ �айр>
хан, худал юумэ хэлэн, ‰нэн з‰бые б‰ далдалагты. 15 Тиимэ ухаан 
дээдэ тэнгэри�ээ ‰гтэнэ бэшэ, харин энэ дэлхэй�ээ, ганса бэеэ 
бодо�он�оо, ада ш‰дхэр�µµ эхитэй ухаан юм. 16 Х‰н‰‰дэй атаа ж‰>
тµµндэ абта�ан, ганса бэеэ бодо�он ушарта эмхи журамг‰й бай>
дал, элдэб янзын н‰гэл шэбэл дайралдадаг. 17 Харин дээрэ�ээ ‰гтэ>
дэг ухаан маанадые арюун сэбэр, эб найрамдалтай, номгон даруу, 
энэрхы сэдьхэлтэй, ‰ршµµл хайратай, аша ту�атай, х‰нэй нюур ха>
радагг‰й, ‰нэн сэхэ болохо тээшэ х‰тэлдэг юм. 18 Эб найрамдал 
найруулагшад эб найрамдалай ‰рэ тарихадаа ‰нэн з‰бэй ургаса ха>
дадаг юм.  
 3  
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Бурханай мэдэлдэ байгты  

1 Юундэ таанад бэе бэедээ ‰�µµрхэлдэнэ, хоорондоо арсалдана 
гээшэбта? Тэдэтнай танай махабад бэеые мэдэлдээ абахын тула 

оролдодог х‰сэлэнг‰‰д�ээ болоно бэшэ г‰? 2 Таанад ямар нэгэн 
юумэтэй болохые х‰сэнэт, теэд тиимэ юумэтэй боложо шаданаг‰йт, 
тиимэ�ээ таанад алахадашье бэлэн байнат. Юумэн‰‰дтэй байхые 
угаа ехээр х‰сэнэт, теэд тэдэ юумэн‰‰дтэй болохо аргаг‰й бай�ан>
�аа хэр‰‰л ама гарганат, ‰�µµрхэнэт. Х‰сэ�эн юумэн‰‰дээ Бур>
хан�аа гуйгааг‰й юм хадаа таанад тэдэнээ абанаг‰йт. 3 Тиихэдэ 
гуйхадаашье тэдэ юумэн‰‰дээ абанаг‰йт, юундэб гэхэдэ, таанад 
�айн �айханай тула бэшэ, харин µµрынгµµ х‰сэлэнг‰‰дые ханга>
хын тула гуйнат. 4 Бурханда урбагша зон, энэ оршолон дэлхэйдэ 
дуратай байхадаа таанад Бурханай дайсад болонот гэжэ мэдэнэг‰й 
аалта? Тиин энэ оршолон дэлхэйтэй н‰хэсэхэеэ �анабал, Бурха>
най дайсан болонот. 5 «Зосоомнай оршо�он �‰лдын ‰нэн сэхэ бай>
хые Бурхан х‰сэжэ байна», – гэжэ Нангин Бэшэг соо дэмы хэлэг>
дээг‰й юм. 6 Тиихэдэ Бурхан маанадые б‰ришье элбэг дэлбэгээр 
‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµнэ. «Омог бардам зониие Бурхан буруушаа>
на, харин номгон даруу зониие ‰ршµµл хайрадаа х‰ртµµнэ», – гэжэ 
Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байна ха юм.  

7 Тиимэ�ээ Бурханай мэдэлдэ байгты. Шолмосто эсэрг‰‰сэгты, 
тиигэбэлтнай тэрэ таанад�аа зайлаха. 8 Бурханда д‰тэлэгты, тиихэ>
дэтнай тэрэ танда ойртохо. Н‰гэлтэн, ажамидаралаа арюудхагты; 
билдагуушад, з‰рхэ сэдьхэлээ арюудхагты. 9 Гашуудагты, бархираг>
ты, гэгэн уйлагты. Энеэлдэхэеэ бол¸од, уйлалдагты. Баярлахын 
орондо гашуудажа байгты. 10 Бурханай урда номгон даруу байгты, 
тиин тэрэ таанадые агууехэ гэжэ тоолохо.  

Бэе бэеэ б‰ ш‰‰мжэлэгты  

11 Аха д‰‰нэр, бэе бэеэ б‰ ш‰‰мжэлэгты. �‰зэглэгшэ н‰хэрµµ 
ш‰‰мжэлхэдээ, али зэмэлхэдээ, таанад Бурханай Хуули ш‰‰мжэл>
нэ, зэмэлнэ гээшэт. З‰гµµр Хуули зэмэлхэдээ, таанад Хуули сахиг>
ша бэшэ, харин Хуули ш‰‰бэрилэгшэ болобо гээшэт. 12 Гансал Бур>
хан Хуули ‰гэдэг ба ш‰‰бэрилдэг юм. Гансал тэрэ абарха, али ‰гы 
�аа �‰нµµхэ аргатай. Харин ши ондоо х‰ниие зэмэлхэдээ µµрыгµµ 
хэн гэжэ тоолобош?  

4 
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Ехэрх‰‰ зан б‰ гаргагты  

13 Зай, «М‰нµµдэр г‰, али ‰глµµдэр тэрэ хото ошохобди, тэндэ 
нэгэ жэл соо худалдаа наймаа хээд, ехэхэн алта м‰нгэ олохобди», – 
гэжэ хэлэдэг таанад м‰нµµ намайе шагнагты. 14 ‡глµµдэр таанадтай 
юу тох¸олдохые таанад мэдэнэг‰йлта. Таанад халта зуура бии болоод, 
�‰‰лээрнь ‰гы болошодог утаа ууралтай адлит. 15 «Дээдын Эзэнэй 
х‰сэбэл бидэ амиды байхабди, тиимэ юумэ, али ондоо юумэ хэ>
хэбди», – гэжэ хэлэжэ байхын орондо 16 таанад бардам зангаараа 
б‰д‰‰рхэнэт, теэд тиигэжэ б‰д‰‰рхэхэнь буруу юм.  

17 Бидэ �айн �айхан юумэ хэхэ ¸�отой бай�анаа мэдэжэ байгаад, 
хэдэгг‰й байбал, н‰гэл абана гээшэбди.  

Баяшуулда �эргылэмжэ ‰гэнэ  

1 Баяшуул, м‰нµµ таанад намайе шагнагты! Таанад орилон бар>
хирагты, гэгэн уйлагты, танай тархи дээрэ о�ол гай буухаяа бай>

на ха юм. 2 Баялиг зµµритнай ‰мхирµµ, хубса�а хунартнай хибэндэ 
эдюулшоо. 3 Алта м‰нгэнтнай жэбэдэ даруулаа, тиин тэрэ жэбэ та>
ниие зэмэлхэ, махабад бэеыетнай галда мэтэ шатаажархиха. Таанад 
зµµри зµµшэеэ эдэ �‰‰лшын ‰дэрн‰‰дтэ дэмы суглуулжал байнат. 
4 Таряалан дээрэтнай ажалла�ан х‰дэлмэришэдтэ х‰л�ыень т‰лэ>
хэеэ таанад арсабат, харин м‰нµµ тэдэнэй т‰лэгдµµг‰й салингынь 
таанадые зэмэлэн хашхаржа байна. �‰р жабхаланта Дээдын Эзэн 
ургасыетнай хада�ан х‰дэлмэришэдэй гэгэхые дуулаа. 5 Эндэ, газар 
дэлхэй дээрэ байхадаа таанад гансал µµ�эдынгµµ гэдэ�э д‰‰ргэхэ ба 
наартайгаар сагаа ‰нгэргэхэ тухайл бододог байгаат. Харин м‰нµµ 
таанад гаргахаяа абаашажа бай�ан шахамал буруундал адли бай>
нат. 6 Таанадта эсэрг‰‰сээшьег‰й ‰нэн сэдьхэлтэниие таанад зэмэл>
жэ ала�ан байгаат.  

Тэсэбэритэй, сагаан сэдьхэлтэй байгты  

7 Зай, аха д‰‰нэр, Дээдын Эзэнэй заларан ерэтэр тэсэбэритэй 
байгты. Таряашаниие хараад ‰зыт, тэрэ газар�аа ургаса абахын тула 
ехэл тэсэбэритэйгээр намарай болон хабарай бороо х‰леэжэ байдаг. 
8 Таанадшье тэдэ таряашанда адли ехэ тэсэбэритэй байгты, зоригоо 
б‰ алдагты. Дээдын Эзэнэй заларжа ерэхэ ‰дэр ойртоод байна.  

9 Аха д‰‰нэр, бэе бэедээ гомдохол б‰ баригты, тиигэбэл таанад 
гэмн‰‰лхэг‰йт; Заргаша Бурхан ‰‰дэнэй саана зогсожо байнал. 
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10 Дээдын Эзэнэй нэрээр айладхажа бай�ан л‰ндэншэдые �анагты. 
Бэрхэшээл зоболондо ороходоо тэдэнэй ехэл тэсэбэритэй байдагые 
жэшээ болгон �ажаажа байгты. 11 Аргаг‰й ехэ тэсэбэриинь т‰лµµ 
бидэ тэдэ зониие жаргалтай гэжэ тоолодогбди. Таанад Иовой ямар 
тэсэбэритэй бай�ые, Дээдын Эзэнэй �‰‰лэй �‰‰лдэ тэрээниие буян 
хэшэгтээ х‰ртµµ�ые �аныт. Дээдын Эзэн ‰ршµµл хайратай, энэрхы 
сэдьхэлтэй бай�ан дээрэ�ээ тиигэжэ ту�ал�ан байгаа.  

12 Аха д‰‰нэрни, гол шухал юумэ хэлэхэмни: тэнгэреэршье, газар 
дэлхэйгээршье, ондоошье юумээр б‰ тангариглагты. Харин гэмн‰‰л>
хэг‰йн тула „тиимэ“ гээ �аа, з‰бшµµгты, „‰гы“ гээ �аа, ‰гы гэ�ээ>
рээ байгты. 13 Зоболон бэрхэшээлдэ оро�он байбал, таанад зальбар>
жа байха ¸�отойт. Баяртай х‰хюутэй ябабал, Бурханиие магта�ан 
дуунуудые дуулажа ябаха ¸�отойт. 14 Хэн нэгэнэйтнай ‰бдµµд бай>
гаа �аа, �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм�µµ х‰тэлэгшэдые дуудагты. Тэдэнэр 
Дээдын Эзэнэй нэрэ алдарые дуудан, ‰бшэн х‰нэй толгойдо оли>
вай то�о т‰рхеэд, хажуудань зальбарха. 15 Этигэл �‰зэгтэйгµµр заль>
бархада ‰бшэн х‰н эдэгэхэ, Дээдын Эзэн тэрэниие х‰л дээрэнь 
бодхоохо. Тэрэ х‰нэй н‰гэл хэ�эн байгаа �аань, н‰гэлынь х‰ли>
сэгдэхэ. 16 Эдэгэхэ гэбэл бэе бэедээ н‰гэл шэбэл тухайгаа хµµрэжэ 
‰гµµд, бэе бэеынгээ т‰лµµ зальбарагты: ‰нэн сэдьхэлтэнэй зальба>
ралга ехэ юумэ хэхэ аргатай. 17 Илия маанадтал адли х‰н байгаад, 
бороо б‰ оро�ой гэжэ ханалтайгаар зальбаран м‰ргµµ, тиин бороо 
гурба хахад жэл соо ороог‰й юм. 18 Бороо оро�ой гэжэ тэрэ дахин 
зальбаран м‰ргэбэ, тиихэдэнь огторгой�оо газар дээрэ бороо адхар>
жа, ургаса гараба.  

19 Аха д‰‰нэрни! Хэрбээ х‰нэй з‰б зам�аа хадуурхада, хэн нэгэн 
тэрэниие сэхэ харгыдань оруулбал, 20 н‰гэлтэниие буруу харгы>
�аань холодуул�ан х‰н тэрэниие ‰хэл�µµ аршалжа, тэрэнэй олон 
н‰гэлынь х‰лис‰‰лбэ гэжэ мэдэг.  


