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Павелай Галат можын ‰зэглэгшэдтэ
бэшээн хандалга
Галадуудта

11

Нэгэ х‰нэй г‰, али хэдэн х‰н‰‰дэй эрхэ мэдэлээр бэшэ, харин
1 Иисус
Христосой, тэрэниие амидыруулан Эсэгэ Бурханай мэ>
1

дэлээр шэлэгдээд, элшэнгээр табигдаан Павелаа, 2 тиин тэрээн>
тэй хамта байгааша ‰зэглэгшэдµµ Галат можын ‰зэглэгшэдэй
б‰лгэмдэ 3 Эсэгэ Бурханаа болон манай Дээдын Эзэн Иисус Хрис>
тосоо амар мэндые х‰ргэнэбди. 4 Христос болбол манай Эсэгэ
Бурханай эрхэ мэдэлээр бидэниие н‰гэл шэбэлээ, оршон ‰еын хо>
рото муу байдалаа аршалан с‰лµµлхын т‰лµµ ами бэеэ ‰ргэл
болгожо ‰гээн байна. 5 Эсэгэ Бурханда хэтын хэтэдэ алдар соло!
Болтогой.
Гансал айн Мэдээсэлые баримталха ¸отойт
6 Агууехэ

‰ршµµл хайраараа таанадые дуудаан Христосоо иимэ
т‰ргµµр холодожо, ондоо ургаал номнолдо хулжан ороходотнай
би ехэ шаналжа байнаб. 7 Христосой ургаалаа ондоо ‰нэн з‰б
ургаал ‰гы юм! Харин таанадые ‰йм‰‰лжэ, Христосой ургаалые
буруудхаха анаатай х‰н‰‰д лэ бии. 8 Таанадта урдань номногдоон
ургаалаа ондоо ургаалые зааан х‰н б‰хэн, бишье байгаа аа,
али тэнгэриээ бууан Бурханай Эльгээмэлшье байгаа аа, булта ха>
туу хэээлтэдэ х‰ртэг лэ. 9 Таанадай х‰леэжэ абаан ургаалда эсэр>
г‰‰сэн з‰ршээн юумэндэ ургаан х‰н б‰хэн хатуу хэээлтэдэ х‰р>
тэг гэжэ би аяхан хэлээ эм, м‰нµµшье дахин дабтанаб.
10 Иигэжэ хэлэхэдээ би х‰н‰‰дэй айшаалда х‰ртэхэеэ оролдоно
г‰б, али Бурханай айшаалда г‰? Иихэдээ х‰н‰‰дтэ аймархаяа
оролдоон болоно г‰б? Хэрбээ би х‰н‰‰дэй урда хойгуур г‰йдэг
байгаа аа, Христосой зараса байхаг‰й эм.
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Галадуудта 1, 2
Павелай элшэн болоон тухай
11 Аха

д‰‰нэрни, минии таанадта номноон айн Мэдээсэл х‰>
н‰‰дээр дамжан ерээг‰й юм гэжэ мэдэжэ абагты. 12 Би тэрэниие
х‰н‰‰дээ дуулааг‰йб, нэгэшье х‰н намайе тэрээндэ ургааг‰й, ха>
рин Иисус Христос тэрэниие намда нээгээ юм.
13 Урдань иудейн ¸о гуримые бодотоор сахин ажамидаржа яба>
ан тухаймни таанад дуулаа ¸отойт. Би Христосто ‰зэглэдэг зо>
ниие гайтайгаар хашан м‰рдэдэг, андарган хосороодог эм. 14 Би
‰бгэ эсэгэнэрэйнгээ ¸о гуримуудые ханалгатайгаар баримталдаг,
шажанайнгаа хуули ¸ые µµрынгµµ ‰етэнµµ ‰л‰‰ айнаар сахидаг
бэлэйб. 15 ‡шµµ эхынгээ умайда байхадамни Бурхан агууехэ ‰р>
шµµл хайраараа намайе шэлэжэ абаад, 16 Х‰б‰‰н тухайгаа ‰нэн з‰>
бые нээгээд, бусад арадуудта Христос тухай номнохыемни захираа
бэлэй. Тиихэдэ би µµртµµ х‰нгэн харгы шэлээг‰й эм. 17 Намаа
урда элшэнэрээр табигдаан зонтой уулзахаяашье би Иерусалим
ошоог‰й бэлэйб. Харин Аравиин газар нютагаар ябаад, ‰‰лдэнь
Дамаск хото бусажа ерээ энби.
18 Гурбан жэлэй ‰нгэрэн хойно би П¸тртой уулзахаяа Иеруса>
лим ошоо бэлэйб. Тэндэ тэрээнтэй арбан д‰рбэн ‰дэр байлсаа эм.
19 Иисусай д‰‰ х‰б‰‰н Яковаа бэшэ ондоо элшэнэрые би харааг‰й
эм. 20 Таанадта минии бэшэжэ байан б‰хы юумэн ‰нэн з‰б юм
гэжэ Бурхан мэдэнэ.
21 ‰‰лдэнь би Сириин, Киликиин газар дайдаар ябааб. 22 Иудейн
орон нютагта ажауудаг Христосто ‰зэглэгшэ б‰лгэм‰‰д намайе
нюураарни танихаг‰й байгаа. 23 Урдань тэдэниие хашан м‰рдэдэг,
ургаалыень андарган алгаадаг х‰н байан аад, м‰нµµ тэрэ ур>
гаалые номнодог гэжэл тэдэ нам тухай дуулаан байна. 24 Намтай
тох¸олдоон ушарта баярлан, тэдэ ‰зэглэгшэд Бурханиие алдар>
шуулжа байгаа.
Павел ба Иерусалимай элшэнэр
2 1

Арбан д‰рбэн жэлэй ‰нгэрэн хойно би Варнава Тит хо¸рые
2 абажа,
дахин Иерусалим ерээ бэлэйб. Бурханай х‰сээн хадань
1

2

би иишэ ерээ эм. Дэмы юумэ хэжэ байгааг‰йгµµ тодорхойлхын
тула би бусад арадуудта номнодог ургаалаа эгээн х‰ндэтэ багша>
нарта баа хµµрµµ бэлэйб. 3 Юун гэжэ ананат? Замаймни н‰хэр бо>
лохо Тит гэдэг грек х‰б‰‰е бэлгээ отолуула гэжэ хэншье баалааг‰й
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Галадуудта 2
юм. 4 Гансал худал хуурмаг ‰зэгтэн энээн тухай хэлээ эн. Иисус
Христосой бидэндэ ‰гээн эрхэ с‰лµµ тухай тэдэнэр мэдэжэ, бидэ>
ниие дахин дарлаха анаатайгаар тагнуулшад мэтэ мэхэ гохо гар>
ган, бидэнэй дунда нюусаар шурган ороо бэлэй. 5 Харин бидэ ур>
гаалай бодото удхые хэбээрнь таанадта дамжуулхын тула тэдэнэй
‰гэдэ ойро зуурашье ороог‰й эмди.
69 Харин Яков, Кефас (П¸тр), Иоанн гэдэг эгээн х‰ндэтэ багша>
нар тухай хэлэбэл, урдань тэдэнэй ямар х‰н‰‰д байаниинь намда
хамааг‰й, юуб гэхэдэ, Бурхан х‰ниие яаарнь илгадагг‰й юм. Тэ>
дэнэр айн Мэдээсэл номнохыемни намда з‰бшµµгµµ юм. Тэдэ
нэрэ х‰ндэтэй зон бидэнтэй нэгэ ажал хэрэг б‰тээжэ байанаа ба>
талан, Варнава бидэ хо¸рой гарые бариба, Бурханаа ‰ршµµл хайра
бидэндэ ‰гтэые з‰бшµµбэ. Тиигээд бидэ бусад арадуудые, харин
тэдэ еврейн‰‰дые ургахань з‰бтэй гэжэ тоолобо. Юундэ тиигээб
гэбэл, еврейн‰‰дтэ номнохо ‰‰ргэ П¸трто Бурханаа ‰гтээндэл
адли бусад арадуудые ургаха ‰‰ргэ намда ‰гтµµд байые тэдэнэр
хараа ха юм. Яажа П¸тр Бурханай х‰сµµр элшэн болгогдоод, ев>
рейн‰‰дтэ номнодог бэ, тон тиигэжэл бишье Бурханай х‰сµµр эл>
шэн болгогдоод, бусад арадуудые ургадаг болооб. 10 Тэдэ элшэнэр
Иерусалимай ядуу ‰зэглэгшэдэй б‰лгэм тухай анаагаа табижа
ябахымнай бидэнээ гуйгаа бэлэй. Тиимэээ би энээндэ аналаа
табижа, тэдэ зондо туалдаг байгааб.
Павел П¸трые Антиох хотодо ш‰‰мжэлбэ
11 П¸трой

Антиох хото ерэхэдэнь, би тэрэниие ш‰‰мжэлээб, юун>
дэб гэхэдэ, тэрэ µµрыгµµ доогуур абажа ябаа. 12 Яковай х‰н‰‰дэй
Антиох ерэхын урда тээ П¸тр бусад арадуудай дундааа Христосто
‰зэглээн зоноор хамта хоол баридаг байгаа. Теэд Яковай зоной
ерэхэдэ еврейн‰‰дээ айжа, бусад арадуудай дундааа ‰зэглээн
зоноо гэнтэ холодоод, суг эдеэлэлсэхэеэ болибо. 13 Тон тиигэжэл
бусад еврей ‰зэглэгшэд, тэдэнэй тоодо Варнавашье з‰б харгыаа
хадууржа, нюур харадаг болоо.
14 П¸тр ‰нэн з‰б ургаалай ¸оор бэеэ абажа ябанаг‰й гэжэ мэдэ>
хэдээ, би х‰н зоной дунда: «Ши еврей х‰н аад, бусад арадуудай
дунда еврейн‰‰дэй ¸о гуримаар бэшэ, харин бусад арадуудай гури>
маар бэеэ абажа ябаан аад, яахадаа тэдэниие еврейн‰‰дэй ¸о гу>
римаар ябахыень баалаа х‰мши», – гэжэ тэрээндэ сэхэ хэлэбэб.
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Галадуудта 2, 3
Х‰н Хуули сахиаараа бэшэ, харин этигэлээрээ абарагдаха
Бидэшье т‰рэхэµµ еврейн‰‰д гээшэбди. Н‰гэлтэ бусад арад
бэшэ ха юмбибди. 16 Теэд нэгэшье х‰н Хуули сахижа µµрыгµµ хам>
гаалхаг‰й, харин Иисус Христосто этигэжэ абарагдаха юм гэжэ
бидэ мэдэнэбди. Хуули сахижа «нэгэшье х‰н абарагдахаг‰й» бай>
ан дээрэээ бидэ Хуули сахяад бэшэ, харин Иисус Христосто
найдан абарагдахабди гэжэ Иисус Христосто этигээбди. 17 Хэрбээ
бидэ Христостой нэгэдэн µµэдыгµµ с‰лµµлхэ гэжэ байтараа, Хуу>
ли сахин н‰гэл хэнэбди гэжэ баа мэдэрбэл, Христос н‰гэл хэлгэдэ
хамалсагша болоно гээшэ г‰? ‡гы даа! 18 Хэрбээ би гараараа ан>
дарган алгааан юумэеэ дахин эргээн бодхообол, ‰нэхµµрµµ н‰>
гэлтэн болохоб. 1920 Хуули ‰хэлµµ ондоо юумэ намда ‰гэжэ шада>
хаг‰й хадаа ажамидаралдамни ямаршье удхаг‰й юм. Тиимэээ би
Бурханай т‰лµµ амидарнаб. М‰нµµ би µµрµµ амидарна бэшэб, ха>
рин Христос зосоомни амидарна. Намда хайра дуратай байжа, ми>
нии т‰лµµ µµрыгµµ ‰ргээн Бурханай Х‰б‰‰ндэ ‰зэглэн этигэдэг
дээрэээ би м‰нµµ амиды ябанаб. Би Христостой хамта хэрэээндэ
хадуулааб. 21 Бурханай ‰ршµµл хайрааа би арсанаг‰йб. Хэрбээ ган>
сал Хуули сахижа аршалагдаха аргатай байбал, Христос дэмы наа
бараан болоно гээшэ.
15

Этигэл ‰зэгтэй байха г‰, али Хуули сахиха г‰?
3 2

мунхаг тэнэг галадууд! Хэн таниие эльбэдэбэ гээшэб? Ми>
3 нии номноходо
хэрэээндэ саазалагдаан Христосые таанад ню>
1 Ай,

дµµрµµ хаража байандал байгаа бэшэ эн г‰т? 2 Таанад Хуули са>
хижа байан дээрэээ г‰, али Христосто этигээн дээрэээ Нангин
‰лдэдэ х‰ртэбэ г‰т гэжэ би таанадаа ураха анаатай байнаб.
3 Нангин ‰лдµµр дахуулжа ябаан аад, м‰нµµ махабад бэедээ та>
туулаа г‰т? Тиихэдээ таанад иимэ балар мунхаг х‰н‰‰д гээшэ г‰т?
4 Али таанадтай ушаран б‰хы юумэн дэмы ‰нгэрµµ гээшэ г‰? Дэмы
‰нгэрµµг‰йл байгаа даа! 5 Хуули сахижа байан дээрэээтнай бэшэ,
харин Христосто этигээн дээрэээтнай Бурхан таанадта Нангин
‰лдые хайрлажа, гайхамшагта ‰йлэ хэрэг‰‰дые б‰тээгээ юм.
6 Энээндэл адляар Абраамай Бурханда этигэхэдэ, Бурхан тэрэ>
ниие ‰нэн сэдьхэлтэн гэжэ тоолоо эн. 7 Абраамдал адли Бурханда
‰зэглэдэг зон Абраамай ‰ри адаад гэжэ таанар мэдэжэ байгты.
8 Арадуудые этигэлээрнь Бурхан аршалан с‰лµµлхэ юм гэжэ Нангин
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Галадуудта 3
Бэшэгтэ ‰ни гэээр уридшалан бэшэгдээн байна. Тэндэ Абраам>
да: «Бурхан шамаар дамжуулан, б‰хы арадуудые абарха», – гэжэ хэ>
лэгдээн байна. 9 Тиимэээ Бурханда ‰зэглээн зон Абраамтай
хамта ‰ршµµгдэхэ.
10 Харин Хуули сахижа аршалагдахаб гэжэ анаан х‰н б‰хэн хэ>
ээгдэхэ. Юундэб гэхэдэ, «Хуулиин з‰йл б‰хэниие ‰ргэлжэ г‰йсэд>
хэжэ байгааг‰й х‰н б‰хэн хэээгдэхэ», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэ>
лээтэй байдаг. 11 Хуули сахижа байанаараа хэншье Бурханай аба>
рал ‰ршµµлдэ х‰ртэхэг‰й, юундэб гэхэдэ, Нангин Бэшэгтэ: «‡нэн
сэдьхэлтэн этигэлээрээ амидарха», – гэжэ бэшэгдэнхэй юм. 12 Хуу>
ли гээшэмнай ‰гэдэлгэ бэшэ, тиимэээ тэндэ: «Хуулиин з‰йл б‰>
хэнииел г‰йсэдхэдэг х‰н амидарха», – гэжэ хэлэгдэнэ.
13 Дээрэмнай бууха ¸отой байан Хуулиин хэээлтэээ бидэ>
ниие Христос аршалжа, тэрэ хэээлтые µµр дээрээ даажа абаан
юм. Тиимэээ Хуули соо баа иигэжэ бэшэгдээн байна: «Мо>
дондо ‰лгэжэ саазалуулан х‰н хараалда х‰ртµµ». 14 Иисус Христо>
соор дамжан найдуулагдаан Нангин ‰лдые этигэлээрээ тогтоожо
абахынь тула Абраамай ‰ршµµл хайра м‰нµµ б‰хы арадуудта ‰гтэ>
бэ гээшэ.
Бурханай найдуулга ба Хуули тухай
Аха д‰‰нэрни! Юрэ хэлэбэл, х‰нэйшье бэшээд орхион ‰‰л>
шын захяае хэншье хубилгажа шадахаг‰й юм. 16 Харин Абраамда,
тэрэнэй ‰ридэ Бурхан найдуулга ‰гээн байгаа. ‡ри х‰‰гэдтэш гэжэ
хэлэгдээг‰й, харин ‰ридэшни гэжэ нэгэл х‰н тухай хэлэгдээ, тиин
тэрэ нэгэнь – Христос гээшэ. 17 Христос тухай хэлсээе Бурханай
баталан сагаа д‰рбэн зуун гушан жэл ‰нгэрэн хойно бии боло>
он Хуули энэ хэлсээе болюулха аргаг‰й, тиимэээ Бурханай най>
дуулгань х‰сэндµµ ‰лэбэ гэжэ би хэлэнэб. 18 Юундэб гэхэдэ, хэрбээ
уг залгамжалга Хуулиин ¸оор ‰гтэдэг аа, найдалга хэрэгг‰й бай>
гаа. Гэбэшье Бурхан Абраамые найдуулан ¸оороо шагналдаа
х‰ртµµгµµ ха юм.
19 Юундэ Хуули ‰гтээн байгааб? Абраамай ‰ри бэеын ерэхэ
гэжэ Бурханай найдуулан саг х‰рэтэр гэмтэ ябадал юун бэ гэжэ
ойлгожо байхын тула энэ Хуули ‰гтээн байна. Энэ Хуули х‰н
зондо Эльгээмэлээр болон зууршалагшаар дамжуулан ‰гтээн бай>
на. 20 Теэд Бурхан гансаараа ха юм, тэрэ зууршалагшые хэрэглэ>
дэгг‰й юм.
15
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Галадуудта 3, 4
21 Иихэдээ

Хуули Бурханай найдуулга буруушаана г‰? ‡гы даа!
Хэрбээ Хуули х‰ниие абарха аргатай байбал, Хуули г‰йсэд сахидаг
х‰н б‰хэн ‰нэн сэдьхэлтэн болохо эн. 22 Гэбэшье х‰н б‰хэн н‰гэл
шэбэлдэ унаад байна гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. Энэ бэ>
шэгдээн б‰хэнэй ушарынь гэхэдэ, Иисус Христосто ‰зэглээн
б‰хы зон этигэлээрээ Бурханай найдуулые х‰леэжэ абаха байна.
23 Этигэлэй сагай ерээд‰йдэ, этигэл ‰зэгэй бидэндэ нээгдэтэр
бидэ Хуулиин эрхэ мэдэлдэ ороод байгаабди. 24 Иихэдээ Хуули гээ>
шэмнай этигэл ‰зэгµµрнай абардаг Христосто этигэхыемнай бидэ>
ниие бэлдээн шэр‰‰н ургагша байгаа гээшэ. 25 Тиимэээ этигэ>
лэй сагай ерэхэдэ бидэ энэ шэр‰‰н ургагшын мэдэлээ мултаран
гараабди.
26 М‰нµµ таанад булта Иисус Христосто ‰зэглээн этигэлээрээ
Бурханай ‰хиб‰‰д гээшэт. 27 Иисус Христосой нэрэ алдараар уаар
арюудхуулан зон, таанад булта Иисус Христостой нэгэдэбэ гээ>
шэт. 28 Тиимэээ м‰нµµ еврейн‰‰дшье, бусад арадуудшье илгааг‰й,
барлагуудшье, с‰лµµтэйш‰‰лшье илгааг‰й, эрэш‰‰лшье, эхэнэрн‰‰д>
шье илгааг‰й. Таанад булта м‰нµµ нэгэн адли боложо, Иисус Хрис>
тостой нэгэдэбэт. 29 Хэрбээ Христостой нэгэдээд байбал, таанад
Абраамай ‰ри адаад гээшэт, тиигээд Абраамда найдуулан б‰>
хэниие залгамжалжа абахат.
Таанар зарасанар бэшэ, харин Бурханай ‰хиб‰‰д гээшэт
4 3

Уг залгамжалагша балшар ‰хиб‰‰н ябахадаа б‰хы юумэнэй
4 эзэн
байбашье, зарасааа юугээрээшье илгардагг‰й юм. Тии>
1

2

мэээ Эсэгын тогтооон саг болзор х‰рэтэр тэрэ ‰хиб‰‰н даалгагда>
ан х‰н‰‰дэй болон гэрэй захирагшын харууа доро байдаг. 3 Би>
дэшье бага балшар наандаа энэ дэлхэйн эмхи гуримг‰й х‰сэн‰‰>
дэй мэдэлдэ ороод байгаабди. 45 Харин саг болзорой ерэхэдэ, эхэ>
нэрээ т‰рээн Х‰б‰‰гээ Бурхан эльгээбэ. Хуулиин эрхэ мэдэлдэ
байан х‰н‰‰дые абархын тула, Бурханай найдуулан юумэнэй уг
залгамжалагшад болгохын тула т‰лµµэ ‰гэжэ, эльгэээн тэрэ Х‰>
б‰‰ниинь Хуулиин ¸оор ажамидаржа байгаа бэлэй. 6 Таанадай
Бурханай уг залгамжалагшад болоон хадатнай, Бурхан таанадта:
«Аба, Эсэгэ», – гэжэ ооглоон Х‰б‰‰нэйнгээ ‰лдые эльгээгээ.
7 Иихэдээ ши зараса бэшэ, харин Христосоор дамжан, Бурханай х‰>
б‰‰ниинь, уг залгамжалагшань болобо гээшэш.
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Галадуудта 4
Павел галадуудта анаагаа зобоно
8 Урдань

таанад Бурханиие мэдэхэг‰й байан дээрэээ ‰нэн дээ>
рээ бурхад бэшэ «бурхадуудта» алба хэжэ байгаа бэлэйт. 9 М‰нµµ
таанад Бурханиие мэдээн аад лэ, тодорхойлон хэлэбэл, Бурханай
таанадые мэдээн хойно таанад яагаад ‰р х‰сэг‰й, ахир тулюур
х‰сэн‰‰дтэ дахин бусабат, тиигээд тэдэндэ алба хэхэеэ анабат?
10 Таанад шажанай тусхай айндэрн‰‰дые тэмдэглэн ‰нгэргэнэт.
11 Танай дунда дэмы урган номножо ябаа гээшэ г‰б гэжэ би анаа>
гаа зобоноб.
12 Аха д‰‰нэрни, намдал адли Хуулиин мэдэлээ мултаран гарыт
гэжэ би гуйнаб, юундэб гэхэдэ, би Хуулиин мэдэлээ гаран, таа>
надтал адли х‰н болоо энби. Таанад намайе огто гомдоогоог‰й ха
юмта. 13 ‡бшэн ядуу байхадаа анха т‰р‰‰шынхиеэ таанадта ургаал
номноыемни таанад анана ¸отойт. 14 ‡бшэн ядуу байхадамни
таанад эжэглэнг‰й, намайе µµэдµµ т‰лхинг‰й, Бурханай Эльгээ>
мэл мэтэ, Иисус Христостол адляар угтажа абаа бэлэйт. 15 Урма>
тнай хосороо гээшэ г‰? Тэрэ ‰едэ таанар нюдµµшье хайрланг‰й,
таа татажа гаргаад, намда ‰гэхµµр бэлэн байгаа энта гэжэ би гэр>
шэлнэб. 16 Таанадта ‰нэн з‰бые номножо байан дээрэээ дайсан>
тнай болобо г‰б?
17 Тэдэ х‰н‰‰д таанарта муу анана, таанад тухай анаагаа зобо>
он хэбэр ‰з‰‰лхэ гээн хара анаатай байна. Тэдэнэр бидэнэй эб
таалаад, анхаралыетнай µµэдтµµ хандуулха анаатай юм. 18 Ганса>
шье минии таанадтай суг байха сагта бэшэ, м‰н хододоо нам тухай
онирхожо байбалтнай ехэ айн байгаа. 19 ‡хиб‰‰дни, Христосто
‰зэглэжэ байантнай эли болохын тула би т‰рэжэ байан эхэнэр>
тэл адли зобожо байнаб, найдажа байнаб. 20 М‰нµµ таанадай дунда
байбал, таанадтай ондоохоноор хµµрэлдэхэ байгааб, харин эндэээ
таанадтай юу хэхэеэ ойлгохо¸о бол¸од байнаб.
Агарь Сарра хо¸р болбол хо¸р хэлсээн‰‰дтэл адли юм
21 Хуули

сахихые анаан таанар м‰нµµ намда хэлэжэ ‰гыт, таа>
над Хуули г‰йсэд ойлгоно аалта? 22 Абраам хо¸р х‰б‰‰тэй байгаа:
нэгыень зараса эхэнэр т‰рµµ, н‰гµµдыень с‰лµµтэй эхэнэр т‰рµµ
гэжэ тэрэ Хуули соо бэшээтэй юм. 23 Зараса эхэнэрээ гараан х‰>
б‰‰ниинь х‰н‰‰дэй шиидхэбэреэр т‰рµµ, харин с‰лµµтэй эхэнэрээ
гараан х‰б‰‰ниинь Бурханай найдуулан ¸оор т‰рµµ бэлэй. 24 Энэ
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ушар г‰нзэгы удхатай юм: эдэ хо¸р эхэнэрн‰‰д хо¸р хэлсээн‰‰дтэл
адли бшуу. Синай хада дээрэ ‰гтээн нэгэдэхи хэлсээниинь Хуули
дээрэ ‰ндээлнэ. Энэ хэлсээн зараса Агарьдал адли, барлагуудай
хэлсээн юм. 25 Агарь гэжэ Аравида оршодог Синай хада нэрлэдэг
юм. Энэнь дарлалта доро байан м‰нµµ ‰еын Иерусалим хотые б‰>
хы х‰н амитантайнь тэмдэглэдэг. 26 Харин тэнгэриин Иерусалим
эрхэ с‰лµµтэй юм. Тэрэ Иерусалим бидэнэй эхэ гээшэ. 27 Тэрээн
тухай Нангин Бэшэгтэ иигэжэ хэлэгдэнэ:
«‡хиб‰‰ т‰рµµг‰й, ‰ри х‰‰гэдг‰й эхэнэр,
х‰хин баясыш!
‡хиб‰‰ т‰рэхын зоболон мэдэрээг‰й эхэнэр,
х‰хииш, баярлыш!
Юуб гэхэдэ, хадамда гарааг‰й эхэнэр
хадамтай эхэнэртэ ороходоо
тоог‰й олон ‰хиб‰‰тэй байха».
28 Аха д‰‰нэрни, таанад баа Исаагтал адли Бурханай найдуулан
¸оор т‰рµµ гээшэт. 29 Тиихэдэ х‰н‰‰дэй хэлсээгээр т‰рээн х‰>
б‰‰н Бурханай найдуулгаар т‰рээн х‰б‰‰е яажа хашан м‰рдµµ
эм, тиигэжэл м‰нµµ таанадыешье хашажа байна. 30 Нангин Бэ>
шэг соо энээн тухай: «Барлаг эхэнэрэй х‰б‰‰н с‰лµµтэй эхэнэрэй
х‰б‰‰нтэй хамта уг залгамжалхаг‰йн тула ши барлаг эхэнэрые х‰>
б‰‰нтэйнь намна», – гэжэ бэшэгдэнхэй. 31 Тиимэээ, аха д‰‰нэр>
ни, бидэ зараса эхэнэрэй бэшэ, харин с‰лµµтэй эхэнэрэй ‰хиб‰‰д
гээшэбди.
Эрхэ с‰лµµдэ ажамидарагты
5 4

эрхэ с‰лµµдэ ажамидаржа байгты, дахин
5 барлагууд б‰ ‰ршµµэн
бологты.
1 Христосой

2 Хэрбээ

бэлгээ отолуулан байбалтнай, Христос таанадта ямар>
шье аша туа х‰ргэхэг‰й гэжэ би Павел таанадта хэлэнэб. 3 Харин
бэлгээ отолуулан х‰н б‰хэн Хуулиин б‰хы з‰йлн‰‰дые г‰йсэдхэхэ
¸отой болоно гэжэ баталан гэршэлнэб. 4 Хуули сахин µµэдыгµµ
абарха анаатайшуул Христосоо т‰гдэрэн унажа, Бурханай ‰ршµµл
хайрааа арсана гээшэ. 5 Харин бидэ Бурханай ‰ршµµл хайрада х‰р>
тэжэ, µµэдынгµµ этигэлээр абарагдахабди гэжэ найданабди. 6 Иисус
Христосой ашаар абарагдаха анаатай байбал, бэлгээ отолуулаа
г‰бди, али отолуулааг‰й г‰бди – ямаршье илгааг‰й юм, гансал хай>
ра дура ‰гэдэг этигэл шухала юм.
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7 Таанад

айнаар эхилээ бэлэйт, теэд саашадаашье ‰нэн з‰бые
баримталхадатнай хэн таанадта аалта хэбэб? 8 Иимэ буруу анал
бодолнуудые урдань таанадые дуудаан Бурхан таанадта идхуулаа
бэшэ. 9 Багахан эээбэри б‰хы эдьх‰‰рые эээдэг юм. 10 Гэхэтэй
сасуу таанад з‰бµµр бодомжолжо байхат гээн найдалга Бурхан
намда ‰гэнэ. Харин таанадые з‰б харгыаа хадууруулан х‰н, хэн>
шье байг, илгааг‰й зэмэлэгдэхэ.
11 Аха д‰‰нэрни, хэрбээ бэлгээ отолуулхада аша туатай юм гэжэ
минии хµµрэжэ байбал, намайе хашан м‰рдэхэг‰й байгаа. Тиигэбэл
Иисус Христосой хэрэээн тухай ургаал би номнохог‰й эм, х‰н
зонойшье дунда худхаляа хуймаа гарахаг‰й эн. 12 Танай дунда худ>
халяа хуймаа гаргадаг зон таанадаа холодобол айн байгаа.
13 Аха д‰‰нэрни, Бурхан таанадые эрхэ с‰лµµдэ дуудаа юм. Энэ
эрхэ с‰лµµтнай х‰сэлэнг‰‰дээ хангахын тулада муу юумэ ‰йлэдэхэ
харгыда таанадые гансал б‰ т‰лхиг. Таанад бэе бэедээ дуратай бай>
гты, бэе бэедээ туалжа байгты. 14 Юундэб гэхэдэ, Хуулиин б‰хы
з‰йлн‰‰д: «Д‰тынгµµ х‰ндэ µµртµµл адли дуратай бай», – гээн энэ
захяа заабари соо тобшологдоно. 15 Харин бэе бэеэ таара удара та>
талсажа, эдилсэжэ байаар таанар µµэдыгµµ б‰ с‰м хюдажа ал>
гаажархигты.
Нангин ‰лдын ‰рэ д‰н, м‰н махабад бэеын х‰сэлэнг‰‰д тухай
16 ‰лдын

ургаан ¸оор ажамидаржа байгты, тиигэбэл муу муухай
ябадал гаргахаг‰йт гэжэ би хэлэнэб. 17 Юуб гэхэдэ, махабад бэеым>
най анаашалан юумэн ‰лдынхиµµ тад ондоо юм, тиин ‰лдын
анаашалан юумэн махабад бэеынхиээ тад илгаатай юм. Тиимэ>
ээ таанад анаан юумэеэ олон ушарта хэдэгг‰й бшуут. 18 Хэрбээ
таанадые ‰лдэ х‰тэлжэ ябабал, Хуули таанадта хэрэгг‰й юм.
19 Махабад бэеын х‰сэлэнг‰‰д гэхэдэ иимэ: эрэдээ г‰, али эхэнэр>
тээ урбаха, забхай зальхай, амуу эбхи ябадал гаргаха, 20 онгонууд>
та м‰ргэхэ, эльбэ жадха хэхэ, зэб‰‰рхэхэ, хэр‰‰л ама гаргаха, атаар>
хаха, уурлаха, дээрэлх‰‰ зантай байха, арсалдаха ба хэрэлдэхэ, буруу
‰зэл номнохо, 21 ж‰тµµрхэхэ, алалсаха ба хюдалсаха, архидаха ба
аашалха гэхэ мэтын буруу ябадалнууд. Иимэ муу юумэ ‰йлэдэжэ
байгаа х‰н‰‰д Бурханай хаан орондо уг залгамжалан орожо шадаха>
г‰й гэжэ урда хэлээнээ би дахин дабтанаб.
22 Нангин ‰лдын ‰рэ д‰н болбол иимэ: хайра дуран, баяр, энхэ
тайбан, тэсэбэри, айн анаан, нииг‰‰лэсхы сэдьхэл, ‰нэн сэхэ
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ябадал, 23 номгон даруу зан. Иимэ зондо Хуули хэрэгг‰й. 24 ¤µэ>
дыгµµ Христос Иисуста зорюулан х‰н‰‰д махабад бэеэ хорхойтол>
готойнь, хурисал ташаяантайнь хэрэээндэ хадаба гээшэ. 25 Хэрбээ
бидэ Нангин ‰лдµµр ажамидаржа байбал, ‰лдын ургаан ¸оор
лэ ябаял. 26 Ехээрх‰‰ дээрэлх‰‰ зан гарганг‰й, бэе бэедээ µµдэрхэн
хэр‰‰лхэнг‰й, атаарханг‰й ябаял даа.
Бэе бэеынгээ ашаа бэрхэшээл хубаалсажа,
бэе бэедээ туалжа байгты
6 5

хэрбээ хэн нэгэнэй н‰гэл хээ аа, ‰лдын ур>
6 гаанд‰‰нэрни,
¸оор ажамидардаг таанад иимэ х‰ниие даруу зангаараа
1 Аха

заажа байгты. Тиихэдэ н‰гэл шэбэл хэжэрхихэг‰йн тулада µµэ>
дынгµµ хойнооо анхаржа ябагты. 2 Христосой ‰гээн «хуули» иимэ:
бэе бэеынгээ ашаа бэрхэшээлые хубаалсажа, бэе бэедээ туалжа
байгты. 3 Хэрбээ хэн нэгэн оройдоо хэншье бэшэ аад, бэеэ дээг‰‰р
абабал, тэрэ х‰н µµрыгµµ дэмы мэхэлнэ гээшэ. 4 Тиимэээ х‰н б‰>
хэн б‰тэээн хэрэг‰‰дэйнгээ зэргээр µµрыгµµ ‰нэлжэ байг. Тии>
гэбэл тэрэ х‰н бэеэ бэшэнтэй сасууланг‰й, ажал амжалтануудаараа
омогорхожо байха. 5 Юуб гэхэдэ, х‰н б‰хэн µµрынгµµ ашаа бэрхэ>
шээлые µµр дээрээ абажа ябаха ха юм.
6 Бурханай ургаал заалгаан х‰н урган х‰м‰‰ж‰‰лэгшэтэйгµµ
б‰хы эд зµµреэрµµ хубаалсаг.
7 Бурханиие мэхэлхэ аргаг‰й юм. Тиимэээ б‰ энд‰‰рэгты. Х‰н
тарианаал хададаг. 8 Махабад бэеынгээ х‰сэлэнг‰‰дые хангажа бай>
даг х‰н ‰хэл олохо, харин Нангин ‰лдын тулада оролдодог х‰ндэ
Нангин ‰лдэ м‰нхын амидарал олгохо. 9 Тиимэээ эсэхэ сусахые
мэдэнг‰йгµµр айн юумэ хэжэ ябагты. Гэдэргээ сухаряаг‰й аа, би>
дэ саг болзортонь ургасаа хуряахабди. 10 Арга боломжотой байхадаа
б‰хы х‰н‰‰дтэ, илангаяа µµрынгµµ б‰лгэмэй ‰зэглэгшэдтэ ‰л‰‰
ехээр айниие хэжэ ябагты.
Т‰гэсхэлэй эргылэлгэ ба амаршалга
Энэ хандалгаяа таанадта ямар томо ‰зэг‰‰дээр бэшэыемни
харагтыл даа. 12 Х‰н‰‰дтэ айшаагдаха дуратай зон бэлгээ ото>
луулхыетнай баадхана, тиихэдээ тэдэнэр Христосой хэрэээнэй
т‰лµµ хашуулха м‰рд‰‰лхэ дураг‰й байна. 13 Тэдэ µµэдµµ отолуул>
ан м‰ртµµ Хуули сахидагг‰й юм, харин бэеэ айрхахын тула таа>
надые отолуулха анаатай байна. 14 Харин би юугээршье айрхахаяа
11
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ананаг‰йб, гансал манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой хэрээ>
ээр айрханаб. Минии урда энэ хэрэээн дээрэ б‰хы дэлхэйн
омогорхол хадагдаа, тиихэдэ би µµрµµшье энэ дэлхэйн омогорхо>
лой урда хэрэээн дээрэ хадагдаад байнаб. 15 Отолуулан г‰, али
отолуулааг‰й г‰ – тэрэнь ямаршье хамааг‰й. Шэнэ х‰н бии боложо
м‰ндэлэниинь лэ шухала юм. 16 Энэ гурим сахидаг х‰н б‰хэн, Из>
раилиин Бурханай х‰н‰‰д энхэ тайбанда, ‰ршµµл хайрада оршо>
хонь болтогой!
17 Саашадаа хэншье намда зоболон б‰ асараг, юуб гэхэдэ, би
Иисусай шархануудые бэе дээрээ абажа ябана ха юмбиб.
18 Аха д‰‰нэрни, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл
хайрань таанадтай оршожо байг лэ! Болтогой!
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