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Хүн дэ тэ ун шаг ша!
Биб лиин нэгэ но мой ор шуул га Та най ан ха рал да ду рад ха наб-

ди. Биб ли бол бол дэл хэйн уран һай ха най бо лон шажан мүр-
гэ лэй та лаар соёл бол бо со ро лой эгээл мэдээжэ ду рас хаал та 
зүйл нүү дэй нэ гэн, 77 ном һоо бү ри дэ дэг, «Но мой ехэ ном» гээд 
за рим даа тэрэниие нэр лэ дэг юм. «Эхи нэй эхин» — Биб лиин 
тү рүү шын ном.

Рос сиин Биб лиин бүл гэ мэй шу га маар «Эхи нэй эхин» бу ряад 
хэ лэн дээ рэ ор шуу лаг даба. Биб лиин но муу дые эхэ хэ лэн һээ 
ор шуул хын тула бу ряад ли те ра тор нууд хоёр жэлэй тур ша да 
Санкт-Петербургда Биб ли ор шуул гын гол ёһо нуу дые бо лон 
эртэ ур дын ев рей хэлэ шу да лаа. Та бан жэлэй тур ша да Биб-
лиин 20 но мой ор шуул гын тү рүү шын вариантнууд бэл дэг дээ, 
ор шуу лаг шад һаа гад на экзегетическэ бо лон филологическэ 
ре дак тор нууд эндэ хүдэлɵɵ. Ор шуул га экзегетическэ та ла һаа 
хэр зүб тодо гээ шэб гэжэ шал га ха ажалые Биб лиин нэ гэ дэ мэл 
бүл гэ мүү дэй консультант хү тэл бэ рил дэг, ха рин проектые бү-
хы дэнь Рос сиин Биб лиин бүл гэ мэй Санкт-Петербургын та һаг 
хү тэл бэ ри лэн ябуул на.

Мэргэжэлтэдэй ехэ бү лэ гэй ажалай үрэ дүн тэй бу ряад оло-
нии тые та нил суул хын тула «Эхи нэй эхин» гэжэ но мые тур шан 
то лил хо гэ һэн шиид хэ бэ ри Рос сиин Биб лиин бүл гэм нэгэ хэды 
жэлэй урда тээ аба һан юм. Эл дэб мэргэжэлтэдэй — хэлэ бэ шэ-
гэй эр дэм тэ дэй, уран зо хёол шо дой, эл дэб шажан мүр гэл нүү дэй 
түлɵɵлэгшэдэй ма най ажал ту шаа һанамжануудые шаг на ха 
ду ра тай бай наб ди, тэ дэ ниие ан ха рал тай гаар шэнжэлжэ, ор-
шуул гын ажал һайжаруулгада хэ рэг лэ хэ һа наа тайб ди.

Ун ша ха да зо хид бай хын тула текст соо ба га хан гар ша гуу дые 
үгɵɵбди, ойл го хо до ту һал ха ма те риал нуу дые но мой һүүл ба-
гаар нии тэл бэб ди. Эртэ ур дын Дү тын Дур на зү гэй бо лон эртэ 
ур дын Палестинын картанууд, угай һарбаалжан, Биб лиин эгээл 
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орёо тер ми нүү дые ойл гуул һан толи энэ ном соо оруу лаг даа. 
Гад на, «Эхи нэй эхин» гэжэ но мой гол те мэ нүүд бо лон хэ һэ гүүд 
Тү гэс хэ лэй үгэ соо үг тэн хэй.

Ун шаг ша дые һанамжануудаа иимэ хая гаар эль гээ хые гуй-
наб ди:

191014, Санкт-Петербург, а/я 127, 
Санкт-Петербургское отделение 
Российского Библейского Общества.
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