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Павелай Римэйхиндэ  

бэшэ�эн хандалга  

1�7 Бурханай хайра дурада х‰ртэ�эн, тэрэнэй нангин арадынь 
байхаар дуудуулагда�ан Рим хотын б‰гэдэ зон, таанадта Иисус 

Христосой зараса, элшэнгээр �унгагда�ан Павел бэшэнэ. Манай 
Эсэгэ Бурхан ба Дээдын Эзэн Иисус Христос таанадта ‰ршµµл хай>
ра ба амгалан тайбаниие ‰ршµµг лэ!  

Бурхан �айн Мэдээсэл номнохыемни намайе шэлэжэ абаа юм. 
Нангин Бэшэг соо хэлэгдэ�энэй ¸�оор Бурхан тэрэ �айн Мэдээ>
сэлые урдань л‰ндэншэдµµрµµ дамжуулан найдуул�ан байгаа. Тэрэ 
Мэдээсэлнь Бурханай Х‰б‰‰н, манай Дээдын Эзэн Иисус Христос 
тухай. Иисус х‰нэй бэе бэелхэдээ Давидай ‰ри �ада�ан боложо т‰>
рµµ. Харин тэрэнэй �‰р х‰сэтэй Бурханай Х‰б‰‰н бай�ыень, ‰хµµд 
амидырхадань Нангин �‰лдэ харуулаа. Б‰хы я�атаниие, тиихэдэ 
Иисус Христосой дууда�ан таанадые этигэл �‰зэгтэй, мэдэлдэ оро>
сотой болгохын тула Бурхан Х‰б‰‰гээрээ дамжан, тэрэнэй аша ту>
�ада намайе элшэн болгон ‰ршµµгµµ юм.  

8 Б‰хы газар дэлхэйнхидэй танай этигэл �‰зэг тухай дуулажа бай>
�андань би Иисус Христосоор дамжуулан та б‰хэнэй т‰лµµ нэн 
т‰р‰‰н Бурханда баяр баясхалан х‰ргэнэб. 9�10 Зальбарха б‰хэндµµ 
таанад тухай дурдажа, таанадтай хэзээшьеб уулзуулхыень гуйдаг 
бай�ыемни Бурхан мэдэхэ. Би Х‰б‰‰н тухайнь �айн Мэдээсэл ном>
нон, ‰нэн з‰рхэн�µµ тэрээндэ алба хэнэ ха юмбиб. 11 Би таанадтай 
уулзажа, Бурханай �‰лдын ‰ршµµ�эн аша буянгаар хубаалсахаяа 
аргаг‰й ехээр х‰сэжэ байнаб. Тиигэбэл этигэл �‰зэгтнай бэхижэхэ 
байгаа. 12 Этигэл �‰зэгµµрµµ бидэ бэе бэеэ урмашуулха байгаалди.  

13 Аха д‰‰нэр, таанадта ошохо гэжэ минии оло дахин тэм‰‰лдэг 
бай�ые мэдэжэ байха ¸�отойт. Гэхэдэ, нэгэл юумэн намда ходо 
�аалта болодог байгаа. Бусад арадуудай дунда х‰н‰‰дые Христосто 

Римэйхиндэ 1  1  

1 



© Институт перевода Библии, 2010



Римэйхиндэ 1 

 381

хандуулдагтайгаал адляар таанадайшье дунда ‰рэ д‰нтэйгµµр ажал>
лаха дуратай байгааб. 14�15 Х‰н‰‰д х‰м‰‰ж‰‰лэгдэ�эн г‰, али х‰м‰‰>
ж‰‰лэгдээг‰й г‰, эрдэм ухаантай г‰, али ном болбосоролг‰й байна 
г‰, илгааг‰й юм. Би х‰н б‰хэндэ �айн Мэдээсэлые номнохо ¸�отой 
х‰м. Тиимэл ушар�аа би Римдэ бай�ан таанадташье ошожо номно>
хые аргаг‰й ехээр х‰сэжэ байнаб.  

�айн Мэдээсэлэй �‰р х‰сэн тухай  

16 �айн Мэдээсэл тухай номнохо¸о би эшэнэг‰йб. Ушарынь юуб 
гэхэдэ, тэрэ �‰зэглэ�эн х‰н б‰хэниие, нэн т‰р‰‰н еврейн‰‰дые, 
тиихэдэ ба�ал бусад арадуудые абарха Бурханай �‰р х‰сэн юм. 
17 Гансал этигэл �‰зэгэй ашаар х‰н‰‰дые Бурханай ‰нэн сэдьхэлтэн 
болгодогынь �айн Мэдээсэл соо элеэр харуулагдана. «‡нэн сэдь>
хэлтэн этигэл �‰зэгэйнгµµл ашаар ажамидарха», – гэжэ Нангин 
Бэшэг соо бэшээтэй.  

Х‰н т‰рэлхитэн гэмтэй  

18 Н‰гэлтэ болон бузар муухай юумэн‰‰дые ‰йлэдэжэ, ‰нэн з‰бые 
даража бай�ан х‰н‰‰дтэ ехэ уур сухалтай бай�анаа Бурхан тэнгэри>
�ээ харуулна. 19 Бурхан тухай мэдэжэ болохо б‰хы юумэн‰‰дые тэдэ 
зон мэдэнэ, юундэб гэхэдэ, тэдэ зондо бултандань Бурхан µµрыгµµ 
элир‰‰лэн харуулаа юм. 20 Бурханай харагдадагг‰й м‰нхэ �‰р х‰сэн 
болон Бурханай м‰н шанарынь газар дэлхэйн зох¸он б‰тээгдэхэ�ээ 
эхилэн тэрэнэй б‰хы б‰тээ�эн юумэн‰‰дэй ашаар эли харуулагда>
на. Тиимэ�ээл ‰нµµхи зондо µµ�эдыгµµ хамгаалха юумэн байхаг‰й. 
21 Тэдэнэр Бурханиие мэдэ�эншье �аа, Бурханда алдар соло дуудаа>
г‰й, баяр баясхаланшье х‰ргµµг‰й. Тэдэнэй �анал бодолынь удха>
г‰й хоо�он боложо, тэнэг з‰рхэ сэдьхэлынь харанхыда хушагдаба. 
22 Тэдэнэр µµ�эд тухайгаа ухаантай сэсэнбди гэнэ, ‰нэн дээрээ тэ>
дэнэр ‰бэштэй тэнэг‰‰д юм. 23 Тэдэнэр алдарта, м‰нхэ Бурханда �‰>
гэдэхын орондо м‰нхэ амидаралг‰й х‰н‰‰дтэ г‰, али шубуудта, ами>
тадта, м‰лхигшэдтэ адли онгонуудта ш‰тэнэ.  

24 Тиимэ�ээ Бурхан тэдэ зониие µµ�эдынь замаар ябуулаа. Тэдэ>
нэр хэхэ дуратай юумэеэ хээ, бузар муухай �анал бодолнуудынь 
эшэхээр юумэн‰‰дые х‰‰лэн, бэеыень бузарлуулжа байгаа. 25 Тэдэ>
нэр Бурхан тухай ‰нэн з‰бые худал хуурмагаар �элгээ, тиигээд 
хэтын хэтэдэ магтаал солотой байха Б‰тээгшэ Бурханда ш‰тэхын 
орондо Бурханай б‰тээ�эн юумэн‰‰дтэ ш‰тэжэ байна.  
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26 Тиигэхэдэнь µµ�эдынгµµ х‰сэлэнг‰‰дые дахан ажамидархадань 
Бурхан тэдэндэ �аалта хээг‰й. Тэдэнэй эхэнэрн‰‰дыньшье дэлхэйн 
жама ¸�оор хурисалда орохо¸о бол¸од, юрэ бусын аргаар хурисалда 
ородог болобо. 27 Эрэш‰‰лшье тон тиигэжэл ябадаг болоо. Тэдэнэр 
эхэнэрн‰‰дтэй унтахаяа бол¸од, эрэ х‰нтэй унтахые аргаг‰й ехээр 
х‰сэдэг болоо. Тиигэжэ эрэш‰‰л бэе бэетэйгээ эшэмээр юумэ худ>
хана, тиигээд �‰‰лэй �‰‰лдэ буруу ябадалнуудайнгаа т‰лµµ хэ>
�ээлтэдэ х‰ртэнэ. 28 Тэдэ зоной Бурхан тухай бодожо байхаяа арса>
�ан хадань тэдэнэй тэнэг хоо�он ухаан бодолойнгоо х‰сэлэнгµµр 
ябахадань Бурхан �аалта хээг‰й. Тиимэ�ээл тэдэ зон хэхэ ¸�ог‰й 
юумэн‰‰дые хэнэ. 29 Тиимэ�ээл тэдэнэр н‰гэл шэбэлдэ уна�ан, заль>
хай забхай ябадалтай, алта м‰нгэндэ шуна�ан, хара �анаатай зон. 
Тэдэнэр атаархадаг, аладаг, хэр‰‰л ама гаргадаг, худалаар хэлэдэг, 
харата ааша гаргадаг, х‰ниие хардадаг, 30 хоблодог, Бурханда дура>
г‰й байдаг, х‰ниие доромжолдог, µµрµµрµµ омогорходог, �айрха>
даг, муу муухай юумые ходо �анаашалжа байдаг, аба эжынгээ ‰гэ 
дууладагг‰й юм. 31 Тэдэнэр тэнэг хоо�он, хэлэ�эн ‰гэдµµ х‰рэдэг>
г‰й, х‰ниие ‰ршµµхэ, хайрлаха гэжэ мэдэдэгг‰й юм. 32 Тиимэ юумэ 
‰йлэдэжэ бай�ан х‰н б‰хэн ‰хэлдэ х‰ртэхэ табилантай гэжэ Бурха>
най хэлэ�ые мэдэжэ бай�аншье �аа, тэдэнэр н‰гэлтэ юумэ хэжэл 
байдаг, ‰шµµ тиихэдэ бусад зониие тиимэ юумэ ‰йлэд‰‰лхэдэ т‰л>
хидэг юм.  

Бурханай зарга ш‰‰бэри  

1 Заримантнай буруу юумэ хэжэ бай�ан зониие ш‰‰бэрилдэг. 
З‰гµµр тиигэжэ бай�андатнай таанадта ямаршье х‰лисэл байха>

г‰й. Бусад зониие зэмэлхэдээ, таанад µµ�эдыгµµ зэмэлнэт, уша>
рынь юуб гэхэдэ, таанад ‰нµµхил зонтойгоо адли буруу юумэ хэ�эн 
гэмтэй болонот. 2 Тиимэ мэтын юумэн‰‰дые ‰йлэдэжэ бай�ан х‰>
н‰‰дые гэмнэн ш‰‰бэрилжэ бай�ан Бурхан ‰нэн з‰б юм гэжэ бидэ 
мэдэнэбди. 3 Гэмнэжэ бай�ан х‰н‰‰дтэйгээл тон адли юумэ ‰йлэдэ>
жэ байхадаа таанад Бурханай хэ�ээлтэдэ х‰ртэхэг‰йбди гэжэ ‰нэ>
хµµрµµ �анана г‰т? 4 Али таанад Бурханай агууехэ ‰ршµµл хайра, 
х‰лисэл, тэсэбэри тооног‰й аалта? Таанадые µµртµµ хандуулхын 
тула Бурхан танда ‰ршµµл хайратай байна гэжэ мэдэнэг‰й аалта? 
5 Харин таанад з‰рюутэжэ, Бурханда хандахаяа арсанат. Тиигэжэ 
тэрэнэй уур сухалаа элир‰‰лхэ, газар дэлхэйнхидые гэмнэн ш‰‰бэ>
рилхэ ‰дэр х‰рэтэр таанад µµ�эдтµµ б‰рил муу хэ�ээлтэ бэлдэжэ 
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байнат. 6 Бурхан х‰н б‰хэнииемнай хэ�эн хэрэг‰‰дээрнь шиидхэхэ 
юм. 7 �айн �айхан хэрэг‰‰дые б‰тээжэ ябадаг, алдар соло, нэрэ т‰>
рэ, �‰нэшэг‰й ажамидарал бэдэржэ байдаг зондо Бурхан м‰нхын 
амидарал ‰ршµµхэ. 8 Харин µµ�эд тухайгаал бододог, ‰нэн з‰бые 
буруушаадаг, тиихэдэ буруу хэрэг ‰йлэдэхэ дуратай зондо Бурхан 
уур сухалаа, хоро шараяа харуулха. 9 Харата бузар юумэ ‰йлэдэжэ 
бай�ан х‰н б‰хэндэ, нэн т‰р‰‰н еврей х‰ндэ, ба�а ондоошье я�ата>
най х‰ндэ зоболон ба бэрхэшээл тудаха юм. 10 Харин �айн �айхан 
юумэ б‰тээжэ бай�ан х‰н б‰хэндэ, нэн т‰р‰‰н еврей х‰ндэ, ба�а 
ондоошье я�атанай х‰ндэ Бурхан алдар соло, нэрэ т‰рэ, амгалан 
байдал ‰ршµµхэ юм. 11 Бурхан я�а илгадагг‰й юм!  

12 Бусад арадуудта Моисейн Хуули байгааг‰й. Тэдэнэр Хуулиг‰й>
гµµр н‰гэл шэбэл хээ, тиимэ�ээ Хуулиг‰йгµµр хосорхо. Еврейн‰‰д 
Хуулитай байгаа. Тэдэнэр Хуули доро н‰гэл шэбэлээ хээ, тиин 
Хуулиин ¸�оор гэмн‰‰лэн ш‰‰лгэхэ юм. 13 Хуули юрэ шагнажа бай>
�ан х‰н‰‰д бэшэ, харин тэрэниие сахижа бай�ан х‰н‰‰д Бурханай 
урда ‰нэн сэдьхэлтэй байха. 14 Бусад арадуудай зарим х‰н‰‰д Хуули>
г‰й бай�аншье �аа, Хуулиин заабаринуудые з‰нгµµрµµ мэдэн сахи>
жашье байдаг. Тиимэ�ээ тэдэнэр Хуулиг‰й бай�аншье �аа, сэдьхэл 
дотороо хуулитай бай�анаа харуулна. 15 Тэдэнэр µµрынгµµ ‰йлэ хэ>
рэг‰‰дээр Хуулиин эрилтэн‰‰дэй з‰рхэ сэдьхэлдэнь бэшээтэй бай>
�ые харуулна. Тэдэнэй �эшхэлшье тэрэ ушар гэршэлнэ: заримдаа 
�анал бодолнуудынь тэдэниие зэмэлнэ, заримдаа хамгаална. 16 Тон 
энээндэл адляар номно�он �айн Мэдээсэлэймни ¸�оор тэрэ ‡дэр 
Иисус Христосой ашаар б‰хы х‰н‰‰дэй нюуса �анал бодолнуу>
дыень Бурхан гэмнэн ш‰‰хэ юм.  

Еврейн‰‰д болон Хуули  

17 Заримантнай µµ�эдыгµµ еврейби гэжэ нэрлэнэ, Хуулида най>
дана, Бурханаар бахархана. 18 ¤µ�эдыгµµ яажа абажа ябабалтнай 
Бурхан �айшаахаб гэжэ мэдэнэт, Хуули шудалан, ‰нэн з‰бые илга>
даг болобот. 19 �охор х‰н‰‰дэй х‰тэлэгшэдынь, харанхыда ябагшадай 
гэрэл туяань гээшэбди гэжэ µµ�эд тухайгаа бата этигэлтэй байнат. 
20 Хуули соо эрдэм ухаанай ба ‰нэн з‰йлэй байхада таанад тэнэг 
зондо заабарилха, залуушуулые �ургаха аргатайбди гэжэ бодонот. 
21 Бусадые �ургадаг аад лэ, юундэ µµ�эдµµ �уранаг‰йбта? Хулгай 
хэжэ болохог‰й гэжэ номножо байгаад, µµ�эдµµ хулгай хэнг‰й бай>
даг аалта? 22 Гэрлэхэдээ н‰хэртµµ ‰нэн сэхэ байха хэрэгтэй гэжэ 
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х‰н‰‰дтэ хэлээд, µµ�эдµµ ‰нэн сэхэ байдаг аалта? Таанад онго>
нуудые ‰зэжэ яданат, ‰шµµ тиихэдэ �‰мэн‰‰дые тононот. 23 Таа>
над Хуулитай бай�андаа бахарханат, гэхэтэй сасуу Хуули сахинг‰й 
Бурханай нэрэ гутаанат. 24 «Еврей таанад�аа боложо бусад арадууд 
Бурханиие муудхана», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг.  

25 Бэлгээ отолуул�ан ушарта Хуули сахижа байбалтнай, тэрэ ото>
луулга танда аша ту�атай юм. Хэрбээ Хуули сахидагг‰й байбал, 
отолуулааг‰й зон�оо таанад юугээрээшье дээрэ бэшэт. 26 Хэрбээ ото>
луулааг‰й х‰нэй Хуулиин тогтоолнуудые сахижа байгаа �аа, Бурхан 
тэрэниие отолуул�антай адляар бодохо бэшэ аал? 27 Тиимэ�ээ хэ>
зээшье отолуулааг‰й Хуули сахидаг х‰н б‰хэн еврейн‰‰дые гэмнэ>
хэ бэшэ аал? Таанад отолуул�ан байнат, Хуулитай байнат, гэхэдэ 
таанад тэрэ Хуули сахинаг‰йт. 28 Гадна тала�аа еврейдэл адляар 
ажамидар�антнай, отолуул�ан байдалтнай таанадые жэнхэни ев>
рейн‰‰д болгоног‰й. 29 Жэнхэни еврей болбол гансал махабад бэеэ 
отолуул�ан бэшэ, харин з‰рхэ сэдьхэлэйнгээ г‰н соо отолуул�ан 
байха ¸�отой. Энэнь Хуулиин тогтоолнуудай бэшэ, харин Нангин 
�‰лдын ажал юм. Тиимэ х‰н уладай магтаалда бэшэ, харин Бурха>
най магтаалда х‰ртэхые х‰сэдэг.  
 

1 Еврей байхада юугээрээ �айн юм? Отолуул�ан байхада ямар 
аша ту�атай юм? 2 Алишье тала�аа �айн, илангаяа еврейн‰‰дтэ 

Бурханай �ургаалай даалгагда�аниинь шухала юм. 3 ‡нэн дээрээ 
тэдэнэй зариманиинь тэрэ �ургаалда этигээг‰й. Тиин тэдэнэй эти>
гэл �‰зэгг‰й байхада Бурхан найдабариг‰й байха аал? 4 ‡гыл даа. 
Х‰н б‰хэнэй худал хуурмаг юумэ хэлэжэ байбашье, Бурхан ‰нэн з‰>
бые хэлэдэг юм.  

«Хэлэ�эншни ‰нэн з‰б бай�ыеш баталха,  

Зарга ш‰‰бэриин болоходо ши илажа гарахаш», – гэжэ  

Нангин Бэшэг соо Бурхан тухай хэлэгдэнэ.  
5 Хэрбээ Бурханай ‰нэн з‰б бай�ые н‰гэлтэ хэрэг‰‰днай элир‰‰л>

жэ байбал, бидэ юун гэжэ хэлэхэбибди? Уур сухалаа х‰рµµд маана>
дые хэ�ээжэ бай�ан Бурхан буруу юумэ хэнэ аал? (Энэ оршолон>
гой зон тиигэжэ �урадаг юм). 6 ‡гыл даа. Бурхан ‰нэн з‰б бэшэ �аа, 
газар дэлхэйнхидые яажа ш‰‰бэрилхэб?  

7 «Хэрбээ манай буруу ябадал Бурханай ‰нэн сэхэ бай�ые харуу>
лан, тэрээндэ агууехэ алдар соло олгожо байбалнь, юундэ Бурхан 
м‰нµµ болотор маанадые н‰гэлтэн гэжэ нэрлэнэб», 8 ‰шµµ «Н‰гэлтэ 
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юумэ ‰йлэдэжэ байя, тиигэбэл тэрэмнай �айн ‰рэ д‰нтэй байха», – 
гэлдэнэбди гэжэ зарим зон маанадые зэмэлнэ. З‰гµµр Бурхан тэдэ>
ниие ‰нэн з‰б зарга ш‰‰бэридэ оруулха.  

Хэншье ‰нэн сэдьхэлтэн гэжэ тоологдохог‰й  

9 Зай, хэлэ�эн б‰хы юумэмнай ямар удхатайб? Бидэ еврейн‰‰д 
бусад я�атан�аа дээрэ болоно гээшэ г‰бди? ‡гыл даа. Еврейн‰‰д 
бусад я�атанай зондол тон адляар н‰гэл шэбэлдэ х‰тэл‰‰лэгдэдэг 
юм гэжэ би �аяхан хэлээ �энби. 10 Нангин Бэшэг соо иигэжэ хэ>
лэгдэнэ:  

«‡нэн сэдьхэлтэй нэгэшье х‰н ‰гы,  

Бурханда �айшаагдаха нэгэшье х‰н ‰гы,  
11 Сэсэн ухаатай, Бурханиие бэдэр�эн  

нэгэшье х‰н ‰гы.  
12 Булта Бурхан�аа хадуураа,  

Булта хэндээшье хэрэгг‰й болоо.  

Хэншье, нэгэшье х‰н ‰нэн з‰б юумэ хэнэг‰й.  
13 Тэдэнэй ‰гэн‰‰дынь ‰хэлэй зам руу татадаг,  

Хэлэн‰‰дынь худал хуурмаг юумэ ‰г‰‰лхэдээ бэрхэ.  

‡гэ б‰хэниинь могойн хэлэндэ адли аюултай.  
14 Тэдэ хорон ‰гэ, хараал�аа ондоо юумэ хэлэдэгг‰й.  
15 Тэдэнэр гэмтээхэ, алахадаа т‰ргэн юм.  
16 Гэшхэ�эн газартаал тэдэнэр �‰йдхэл �‰нэлгэ асардаг.  
17 Тэдэнэр эб найрамдалда ажамидархые мэдэхэг‰й юм.  
18 Тэдэнэр Бурхан�аашье айн �‰рдэдэгг‰й юм».  

19 Х‰н т‰рэлхитэнэй µµрыгµµ сагааруулхаяа болихын тула, б‰хы 
газар дэлхэйнхидые Бурханай зарга ш‰‰бэридэ оруулхын тула Хуу>
ли соо хэлэгдэ�эн б‰хы юумэн‰‰д Хуулиин мэдэлдэ бай�ан х‰н‰‰д>
тэ хандуулаатай гэжэ бидэ мэдэнэбди. 20 Юундэб гэхэдэ, Хуулиин 
тогтоолнуудые д‰‰ргэжэ бай�анаараа нэгэшье х‰н Бурханда �ай>
шаагдахаг‰й. Хуули болбол маанадай н‰гэлтэй бай�ые мэдэр‰‰лхэ 
зорилготой юм.  

Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй байха тухай  

21 Харин м‰нµµ Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй байха арга зам 
харуулагдаба. Тэрээн тухай Моисейн Хуулиин ба л‰ндэншэдэй 
гэршэл�эншье байбалнь, тэрэ арга зам Хуулида ямаршье хабааг‰й 
юм. 22 Иисус Христосто �‰зэглэ�эн этигэл �‰зэгэйнь ашаар Бурхан 
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х‰н б‰хэниие, ямаршье илгааг‰йгµµр, ‰нэн сэдьхэлтэнэй тоондо 
оруулна. 23 Ушарынь юуб гэхэдэ, х‰н б‰хэн н‰гэл шэбэл хээд, Бур>
ханай алдарта х‰ртэнэг‰й. 24 З‰гµµр маанадые с‰лµµл�эн Иисус 
Христосой ашаар бидэ Бурханай аша буянда х‰ртэн, ‰нэн сэдьхэл>
тэй болонобди. 25�26 Бурхан маанадтай эбтэй эетэй болохын тула 
Христосые тахил болгон эльгээгээ. Тиимэ�ээ бидэ тэрээндэ �‰зэг>
лэ�энэйнгµµ ашаар Бурхантай эблэрнэбди. Бурхан урдань тэсэ>
бэритэй, н‰гэлтэн‰‰дые тоонг‰й бай�анаараа ‰нэн з‰б бай�анаа 
харуулба. Ба�а Иисуста �‰зэглэ�эн зониие ‰нэн сэдьхэлтэй гэжэ 
тоолоходоо Бурхан ‰нэн з‰б бай�анаа харуулна. 27 Зай, тиихэдээ 
юугээрээ бахархахамнайб? Юугээршье бахархалтаг‰й. Хуули сахи>
�анаараа ‰нэн сэдьхэлтэнэй тоодо ороо г‰бди? ‡гыл даа. Этигэл 
�‰зэгэйнгµµ ашаар ‰нэн сэдьхэлтэн болообди. 28 Ушарынь юуб гэ>
хэдэ, х‰н Хуулиин тогтоолнуудые д‰‰ргэ�энээрээ бэшэ, харин эти>
гэл �‰зэгэйнгµµ ашаар Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй болодог 
гэжэ бидэ тоолонобди. 29 Али Бурхан гансал еврейн‰‰дэй Бурхан 
болоно г‰? Тэрэ ба�ал бусад арадуудай Бурхан бэшэ аал? Тиимэл 
даа, 30 Бурхан ори ганса юм хадаа б‰хы арадуудай Бурхан м‰н. Тиин 
Бурхан бусад арадуудые еврейн‰‰дтэй тон адляар этигэл �‰зэгэйнь 
ашаар µµрынгµµ урда ‰нэн сэдьхэлтэй байлгадаг юм. 31 Тиихэдээ 
бидэ этигэл �‰зэгµµрµµ Хуули х‰сэг‰й болгоно г‰бди? ‡гыл даа, 
бидэ Хуули б‰ришье х‰сэн т‰гэлдэр болгонобди.  

Абра�ам ‰льгэр жэшээ м‰н  

1 Зай, µµрынгµµ ‰бгэ эсэгэ Абра�ам тухай юун гэжэ хэлэхэбиб>
ди? 2 Хэрбээ тэрэ хэ�эн хэрэг‰‰дээрээ Бурханай урда ‰нэн сэдь>

хэлтэн гэжэ тоологдобол, бахархаха юумэтэй байха. Гэхэтэй са>
суу Абра�ам тэрэ хэрэг‰‰дээрээ Бурханай урда хэзээшье бахархажа 
шадахаг‰й юм. 3 «Абра�амай Бурханда этигэ�эн хадань Бурхан тэ>
рэниие ‰нэн сэдьхэлтэнэй тоондо оруулаа», – гэжэ Нангин Бэшэг 
соо хэлээтэй байдаг. 4 Х‰дэлмэришэндэ т‰лэгдэ�эн м‰нгэн болбол 
бэлэг бэшэ юм. Тэрэ м‰нгые х‰н х‰л�µµрµµ олоно. 5 Х‰н‰‰д хэ�эн 
юумээрээ бэшэ, харин этигэл �‰зэгµµрµµ Бурханай урда ‰нэн сэдь>
хэлтэн гэжэ тоологдохо юм. 6 Хэ�эн хэрэг‰‰дтэйнь холбонг‰й х‰>
ниие ‰нэн сэдьхэлтэн гэжэ Бурханай тоолоходонь, тиимэ х‰ниие 
Давид аза жаргалтай гэжэ нэрлэбэ.  
7 «Хара хэрэг‰‰дынь х‰лисэгдэ�эн,  

н‰гэл шэбэлн‰‰дынь сагааруулагда�ан х‰н‰‰д жаргалтай юм,  
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8 Дээдын Эзэнэй хэ�эн н‰гэлн‰‰дыень х‰ндэ тохоог‰й �аа,  

тэрэ х‰н жаргалтай юм».  
9 ‡нµµхи Давидай хэлээшэ аза жаргал гансал отолуул�ан зондо 

хабаатай аал? ‡гыл даа. Тэрэнь отолуулааг‰йшье зондо адлихан ха>
баатай юм. «Абра�амай Бурханда этигэ�эн хадань Бурхан тэрэниие 
‰нэн сэдьхэлтэнэй тоодо оруулаа», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэ>
лэгдэ�ые бидэ дурдаа �эмди. 10 Тэрэнь хэзээ ушар�ан байгааб? Аб>
ра�амай отолуул�ан�аа урда г‰, али отолуул�ан хойнонь г‰? Ото>
луул�анайнь хойно бэшэ, харин отолуулхынь урда тээ боло�он 
байгаа. 11 Абра�ам этигэл �‰зэгэйнгµµ т‰лµµ ‰шµµ отолуулхынгаа 
урда тээ ‰нэн сэдьхэлтэнэй тоодо ороод, тэрэнээ баталан отолуул>
�ан байгаа. Тиигэжэл Абра�ам отолуулааг‰й аад, Бурханда �‰зэглэ>
�энэйнгµµ ашаар ‰нэн сэдьхэлтэн гэжэ тоологдо�он б‰хы �‰зэглэг>
шэдэй эсэгэнь болоо юм. 12 Тэрэнэй отолуулхынгаа урда тээ Бурхан>
да �‰зэглэдэгтэйнь адляар �‰зэглэдэг отолуул�аншье х‰н б‰хэнэй 
эсэгэнь болоо юм.  

�‰зэглэгшэдтэ Бурханай ‰гэ�эн найдуулга  

13 Бурхан Абра�амда, тэрэнэй ‰ри �ада�адта газар дэлхэйе зал>
гамжалан абахаш гэ�эн найдуулга ‰гэ�эн байгаа. Абра�амай Хуули 
сахижа бай�ан дээрэ�ээнь бэшэ, харин Бурханда �‰зэглµµд, ‰нэн 
сэдьхэлтэй боло�он хадань тэрэ найдуулга ‰гтэ�эн байгаа. 14 Хэрбээ 
тэрэ найдуулгын Хуули сахи�анай т‰лµµ ‰гтэ�эн байбалнь, этигэл 
�‰зэг юуншье бэшэ, найдуулга ямаршье ‰рэ д‰нг‰й байха �эн. 
15 Хуули эбдэхэдэ Бурханай уур сухалынь х‰рэдэг юм. Харин Хуу>
лиин ‰гы байбал, тэрэниие эбдэхын аргаг‰й юм.  

16 Тиимэ�ээ найдуулга этигэл �‰зэг дээрэ ‰ндэ�элнэ, тиин Абра>
�амай б‰хы ‰ри �ада�адта, гансашье Хуули сахидаг бэшэ, харин 
Абра�амдал адляар �‰зэглэ�эн х‰н б‰хэндэ Бурханай агууехэ ‰р>
шµµл хайраар тэрэ найдуулгань батаар ‰гтэбэ. Абра�ам бултанай>
мнай эсэгэ. 17 Нангин Бэшэг соо: «Би шамайе олон арадуудай эсэ>
гээр табяаб», – гэжэ хэлээтэй байдаг. ‡хэ�эн юумые амидыруулдаг, 
байхаг‰й юумые захиралтаараа бии болгодог Бурханда �‰зэглэ�эн 
Абра�ам манай эсэгэ юм. 18 Найдаха шалтагаанайшье ‰гы байхада, 
Абра�ам этигээ, найдаа, тиимэ�ээ «олон арадуудай эсэгэнь» болоо, 
Нангин Бэшэг соо хэлэгдэ�эн ¸�оор ‰ри �ада�адынь одо м‰шэдтэл 
адли тоог‰й олон байха. 19 Тэрэ ‰едэ Абра�ам зуу х‰рэхэ тооной бай>
гаа, з‰гµµр ‰хэхын наана боло�он махабад бэе тухайгаа, ‰ри х‰‰гэдые 
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т‰рэхэ сагайнь ‰нгэр�эн Сарра тухайгаа бодоходоо, тэрэнэй этигэл 
�‰зэгынь �уларааг‰й. 20 Абра�ам Бурханай найдуулгые �эжэглээ>
г‰й, тэрээндэ бата этигэжэ байгаа, тиин этигэл �‰зэгынь б‰ришье 
ехэ болоо. Тэрээгээрээ Абра�ам Бурханиие алдаршуулаа. 21 Бурхан 
найдуул�ан юумэеэ д‰‰ргэхэ аргатай гэжэ Абра�ам бата этигэлтэй 
байгаа. 22 Тиимэ�ээл Абра�ам этигэл �‰зэгэйнгµµ ашаар «‰нэн 
сэдьхэлтэнэй тоодо оруулагда�ан байгаа». 23 «‡нэн сэдьхэлтэнэй 
тоодо оруулагдаа», – гэдэгынь гансал Абра�амда хабаатай бэшэ. 
24 Тэрэнь ба�ал манай Дээдын Эзэн Иисус Христосые амидыруул>
�ан Бурханда �‰зэглµµд, ‰нэн сэдьхэлтэнэй тоодо оро�он маанадта 
хабаатай юм. 25 Бурхан манай н‰гэл шэбэлэй т‰лµµ Иисусые ‰хэлдэ 
‰гµµд, ‰нэн сэдьхэлтэй байхымнай тула �‰‰лдэнь тэрэниие амиды>
руулаа юм.  

Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй байха тухай  

1 М‰нµµ бидэ этигэл �‰зэгэйнгµµ ашаар Бурханай урда ‰нэн 
сэдьхэлтэй болообди, тиин манай Дээдын Эзэн Иисус Христо>

соор дамжан Бурхантай эбээ нэгэдхээбди. 2 Христос ба�а этигэл 
�‰зэгэймнай ашаар маанадые м‰нµµ манай оршожо бай�ан Бурха>
най ‰ршµµл хайрада х‰тэлэн асараа. Тиимэ�ээ Бурханай алдарта 
х‰ртэхэбди гэжэ найдан, баяр жаргалтай байнабди. 3 Бидэ зобожо 
бай�андаа ба�а баяр жаргалтай байнабди, юундэб гэхэдэ, зобо>
лон бэрхэшээлн‰‰д тэсэбэри тэнхээтэй болгодог, 4 харин тэсэбэри 
тэнхээтэй байхада Бурхан �айшаадаг, тиихэдэ Бурханай �айшаал 
найдабари т‰р‰‰лдэг, 5 тиимэ�ээ тэрэ найдабари маанадай урма ху>
халхаг‰й. Эдэ б‰хы юумэн‰‰д Бурханай маанадта хайрла�ан Нан>
гин �‰лдэ�ээ, тэрэнэй з‰рхэ сэдьхэлдэмнай б‰рилд‰‰лдэг хайра ду>
ран�аа эхитэй юм.  

6 Христос Бурханай тогтоо�он сагта манай т‰лµµ маанадай ахир 
�ула, н‰гэл шэбэлтэй байхада ‰хµµ гээшэ. 7 ‡нэн сэдьхэлтэнэй 
т‰лµµ ‰хэхые х‰н ‰нэндµµ х‰сэдэгг‰й, тиихэдэ эрхим �айн х‰нэй 
т‰лµµ ‰хэхые хэншьеб х‰сэ�эн байжа магадг‰й. 8 Харин манай ‰шµµ 
н‰гэлтэй байхада Бурхан маанадай т‰лµµ Христосые ‰хэлдэ х‰ртµµ>
гµµд, манда аргаг‰й ехэ дуратай бай�анаа баталаа.  

9 Христосой адхар�ан шу�анай ашаар бидэ м‰нµµ Бурханай урда 
‰нэн сэдьхэлтэй болоод, Бурханай хэ�ээлтэ�ээ заатаг‰й абарагда>
хабди. 10 Хэрбээ Бурханай дайсадынь байхадамнайшье тэрэ µµрын>
гµµ Х‰б‰‰нэй ‰хэлµµр маанадтай эбээ нэгэдхэ�эн байгаа хадаа, 
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м‰нµµ эбтэй эетэй байхадамнай, тэрэ Х‰б‰‰нэйнгээ аминай ашаар 
маанадые хэ�ээлтэ�ээ заабол абарха бэшэ аал. 11 Бурханай маанад>
тай эб найрамдал тогтоохоор Дээдын Эзэн Иисус Христосые эль>
гээ�эн ушарта бидэ аргаг‰й баяртай байнабди.  

Адам Христос хо¸р тухай  

12 Н‰гэл нэгэ х‰нµµр дамжан газар дэлхэйдэ буугаа, тиигээд тэрэ 
н‰гэл ‰шµµ ‰хэл дахуулан асараа. Тиимэ�ээ х‰н б‰хэнэй н‰гэлтэй 
бай�ан хадань, х‰н т‰рэлхитэнэй дунда ‰хэл тара�ан байгаа. 13 Хуу>
лиин ‰гтэхэ�µµшье урда газар дэлхэй дээрэ н‰гэл байгаа. З‰гµµр 
Хуулиин ‰гы байхада н‰гэлшье тоогдодогг‰й. 14 Адамай ‰е саг�аа 
эхилээд, Моисейн ‰е саг х‰рэтэр б‰хы х‰н т‰рэлхитэниие, тэдэнэй 
тоодо Бурханай захиралтые Адамай эбдэ�эндэл адляар з‰ршµµг‰й 
бай�ан х‰н‰‰дыешье ‰хэл мэдэлдээ абаад байгаа.  

Адам болбол �‰‰лдэнь ерэ�эн Христосой анхан жэшээ байгаа. 
15 Гэхэтэй сасуу Бурханай элбэг дэлбэгээр ‰ршµµ�эн бэлэгынь Ада>
май н‰гэлтэй адли бэшэ. Тэрэ н‰гэл бусад олон зондо ‰хэл асараа. 
Харин гансал Иисус Христосой олон зондо асар�ан Бурханай буян 
хэшэгтэ бэлэг б‰ришье �‰р жабхалантай байгаа. 16 Адамай н‰гэлэй 
ба Бурханай бэлэгэй хоорондо тон ехэ илгаа байна. ‡нµµхи н‰гэл 
хэ�ээлтэдэ х‰тэлжэ байгаа. Харин Бурханай ‰ршµµл бэлэгынь олон 
н‰гэл шэбэлн‰‰дыемнай х‰лис‰‰лэн, маанадые ‰нэн з‰б болгожо 
байна. 17 Ганса х‰нэй н‰гэлµµр дамжан, тэрэ ганса х‰н�µµ боложо, 
‰хэл захиржа бай�ан юм. Гэхэтэй сасуу ганса х‰нэй, Иисус Христо>
сой б‰тээ�эн ‰рэ д‰н б‰ришье агууехэ юм. Бурханай элбэг ‰ршµµл 
бэлэгээр ‰нэн з‰б боло�он х‰н б‰хэн Иисус Христосой ашаар ажа>
мидаржа, захиржа байха. 18 Тиимэ�ээ нэгэ н‰гэлэй б‰хы х‰н‰‰дые 
гэмнэн буруудхажа байхада, ‰нэн з‰б нэгэ хэрэгэй ашаар х‰н б‰хэн 
‰нэн сэдьхэлтэй болоно, ами на�анда х‰ртэнэ. 19 Нэгэ х‰нэй Бурха>
най мэдэл�ээ гарахада яажа б‰хы х‰н‰‰д н‰гэлтэн‰‰д болоо �эм, 
тон тиигэжэл нэгэ х‰нэй Бурханай мэдэлдэ бай�анай ашаар х‰н‰‰д 
булта ‰нэн сэдьхэлтэй болохо.  

20 Н‰гэл шэбэлые элеэр харуулхын тула Хуули ‰гтэ�эн байгаа. З‰>
гµµр н‰гэл шэбэлэй ехэ элбэг бай�ан газарта Бурханай ‰ршµµл хай>
рашье б‰ри элбэг дэлбэг ‰гтэжэ байгаа. 21 Х‰н б‰хэниие н‰гэлэй х‰>
тэлэн ‰хэлдэ х‰ргэдэг бай�антайл тон адляар Бурханай ‰ршµµл хайра 
маанадые х‰тэлэн, ‰нэн сэдьхэлтэй болгодог, манай Дээдын Эзэн 
Иисус Христосой ашаар м‰нхын амидаралда х‰ргэдэг.  
 5  
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Н‰гэлэй эрхэ мэдэл�ээ мултараад,  

Христосой эрхэ мэдэлдэ байха тухай  

1 Зай, яахабибди? Бурханай ‰ршµµл хайрын элбэгжэжэ байхын 
тула саашадаашье н‰гэл шэбэл хэжэл байхамнай гээшэ г‰? 

2 ‡гыл даа. Н‰гэлэй талаар ‰хµµд, эрхэ мэдэл�ээнь мултар�ан хадаа 
яажа саашадаашье н‰гэл хэжэ ажамидархабибди? 3 Иисус Христос>
той нэгэдэн у�аар арюудхагдахадаа бидэ тэрэнэй ‰хэлыешье ху>
баалсан, тэрээнтэй нэгэдэ�эн байгаабди гэжэ мэдэнэг‰й аалта? 
4 У�аар арюудхуулхадаа бидэ Христостой хамта ‰хµµд х‰дµµл‰‰лэг>
дэ�эн байгаабди. Тиимэ�ээ Эсэгынь алдарта �‰р х‰сэнэй Христо>
сые амидыруул�андал адляар бидэшье ажамидаралай шэнэ з‰ргµµр 
ябахабди.  

5 Хэрбээ бидэ Иисустай ‰хэлыень хубаалсан нэгэдэ�эн байбал, 
тэрээнтэй хамта ба�а амидыруулагдахабди. 6 Н‰гэлтэ махабад бэе>
мнай саашадаа маанадые н‰гэлэй барлаг болгохог‰йн тула урданай>
мнай байдал Христостой хамта хэрээ�эн дээрэ хадагдан �‰нэгдµµ 
юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. 7 Х‰н ‰хэхэдµµ н‰гэлэй мэдэл�ээ мултар>
на. 8 Христостой хамта ‰хэ�эн хадаа бидэ тэрээнтэйл хамта ами>
дархабди гэжэ этигэнэбди. 9 Ушарынь юуб гэбэл, Христос ‰хµµд 
амидыруулагда�ан байгаа, тиигээд дахин ‰хэхэг‰й, юундэб гэбэл, 
‰хэл тэрээн дээрэ ондоо ямаршье эрхэ засагг‰й ха юм. 10 Христос 
нэгэл дахин манай н‰гэлн‰‰дэй т‰лµµ ‰хµµд, м‰нµµ Бурханай т‰лµµ 
ажамидаржа байна. 11 Тиимэ�ээ таанадшье н‰гэлэй талаар ‰хµµбди, 
харин Иисус Христосой ‰гэ�эн амяар Бурханай т‰лµµ ажамидар>
набди гэжэ µµ�эд тухайгаа бодохо ¸�отойт.  

12 Махабад бэеынгээ х‰сэлэнг‰‰дые дахахаг‰йн тула х‰‰ртэ бэеэ 
н‰гэлэй мэдэлдэ б‰ байлгагты. �‰‰лэй �‰‰лдэ махабад бэетнай �‰>
нэн хосорхо, тиимэ�ээ тэрэнэй х‰сэлэнг‰‰дые дахажа б‰ ябагты. 
13 Махабад бэеынгээ алишье эрхэтэниие н‰гэлдэ х‰тэлхэ хуурмаг 
ябадалай зэбсэг б‰ болгогты. З‰гµµр ‰хµµд амидыр�ан зондол ад>
ляар µµ�эдыгµµ Бурханда зорюулан, махабад бэеынгээ алишье эр>
хэтэниие Бурханай хэрэглэхэ з‰б ябадалай зэбсэг болгогты. 14 Н‰гэл 
танай ажамидаралые захирха ¸�ог‰й. Таанад Хууляар бэшэ, харин 
Бурханай ‰ршµµл хайраар ажамидарна ха юмта.  

15 Зай, тиигээд яахамнайб? Хуулиин доро бэшэ, харин Бурханай 
‰ршµµл хайра доро ябажа байгаа хадаа н‰гэл шэбэлээ саашадаашье 
‰йлэдэхэмнай гээшэ г‰? ‡гыл даа! 16 Хэнэй ‰гэ дууланат, тэрэнэйл 

6 
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барлагынь болонот гэжэ таанад мэдэнэг‰й аалта? Таанад н‰гэлэй бар>
лагынь байбал, ‰хэлдэ х‰ртэхэт, али ‰гы �аа, Бурханай ‰гµµр байдаг 
барлагынь байбал, ‰нэн сэдьхэлтэй болохот. 17 Бурханда баяр баяс>
халан х‰ргэе! Таанад нэгэ ‰едэ н‰гэлэй барлагууд бай�ан аад, ном>
ногдо�он �ургаалай ‰нэн з‰бые б‰хы з‰рхэ сэдьхэлээрээ дуулажа 
абаат. 18 Тиин н‰гэлэй мэдэл�ээ мултараад, таанад з‰б юумэнэй 
барлагууд болобо гээшэт. 19 Таанадай ‰шµµл г‰йсэд болбосороог‰й 
хада би юрын жэшээн‰‰дые хэрэглэнэб. Урдань таанад бузар муу>
хай юумэн‰‰дые ‰йлэдэхэ зорилготойгоор махабад бэеынгээ эрхэ>
тэн‰‰дые н‰гэлэй барлаг болго�он байгаат. Харин м‰нµµ махабад 
бэеынгээ б‰хы эрхэтэн‰‰дые нангин хэрэг‰‰дые б‰тээжэ байхаарнь 
з‰б юумэнэй барлагууд болгогты.  

20 Н‰гэлэй барлагууд байхадаа таанад з‰б юумэндэ ямаршье ха>
бааг‰й байгаат. 21 Урдань ‰йлэдэдэг хэрэг‰‰д�ээ таанад юу оложо 
абабат? М‰нµµ тэдэ хэрэг‰‰д�ээ эшэжэ улайха�аа бэшэ ондоо юумэн 
‰гы, тэдэтнай таанадые ‰хэлдэ х‰тэлжэ байгаа ха юм. 22 М‰нµµ таа>
над н‰гэл шэбэл�ээ с‰лµµлэгдµµд, Бурханай барлагууд болобот. Тэ>
рэнэй ‰рэ д‰ндэнь таанад арюун гэгээн болобот, м‰нхын амидарал>
да х‰ртэбэт. 23 Хэ�эн н‰гэл шэбэлэйтнай т‰лµµ�эниинь ‰хэл юм. 
Харин манай Дээдын Эзэн Иисус Христостой нэгэдэн м‰нхэ ами>
дархань Бурханай ‰ршµµл бэлэг юм.  

Гэрлэлгэ�ээ жэшээ дурдая  

1 Аха д‰‰нэрни, таанад Хуули ойлгонот, тиимэ�ээ Хуули гансал 
амиды х‰н‰‰дые захиржа шадаха гэжэ мэдэнэт. 2 Жэшээлбэл, 

хуулиин ¸�оор хадамтай эхэнэр н‰хэрэйнгµµ амиды мэндэ байха 
‰едэл н‰хэртэйгµµ холбоотой юм; хэрбээ н‰хэрынгµµ на�а бара>
балнь, тэрэ эхэнэр гэрлэлгын Хуули�аа с‰лµµтэй болоно. 3 Тиимэ>
�ээ н‰хэрэйнгµµ амиды мэндэ байха сагта ондоо х‰нтэй ханилбалнь, 
тэрэ эхэнэр эрэдээ урбагша гэжэ нэрлэгдэхэ, харин н‰хэрэйнь н‰г>
шэ�эн байбал, тэрэ эхэнэр хуулиин ¸�оор с‰лµµтэй болоод, ондоо 
х‰нтэй �угаашье �аа, эрэдээ урбагша гэжэ тоологдохог‰й. 4 Аха д‰‰>
нэрни, таанадай ушар тон тиимэл юм. Таанад м‰нµµ Христосой 
бэеын эрхэтэн болоод, Хуулитай холбоогоо та�алба гээшэт. М‰нµµ 
таанад Бурханда алба хэжэ аша ту�атай байхын тула ‰хµµд амидыр>
�ан Христосой х‰н‰‰д болобот. 5 Энэ дэлхэйн жама ¸�оор ажами>
дархадамнай Хуули махабад бэеымнай н‰гэлтэ х‰сэлэнг‰‰дые �эр>
гээдэг байгаа, бидэ булта ‰хэхэ хойшолонтой байгаабди. 6 Харин 
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м‰нµµ бидэ урдань маанадые х‰леэд бай�ан Хуулиин талаар ‰хµµд, 
эрхэ мэдэл�ээнь мултараабди. Саашадаа бидэ бэшэгдэ�эн Хуули 
сахижа, хуушан аргаар алба хэхэг‰йбди, харин шэнэ аргаар �‰лдын 
мэдэлдэ байгаад, Бурханда алба хэхэбди.  

Хуули ба н‰гэл тухай  

7 Зай, тиигээд Хуули µµрµµ н‰гэлтэй гэжэ хэлэхэмнай г‰? ‡гыл 
даа! З‰гµµр Хуулиин ‰гы байбал, би н‰гэл гээшэ юун бэ гэжэ мэдэ>
хэг‰й байха �энби. «Ондоо х‰нэй юумэндэ б‰ �анаарха», – гэжэ 
Хуулиин хэлээг‰й юм �аа, би тиигэжэ �анаархаха гээшэ н‰гэл юм 
гэжэ мэдэхэг‰й �эм. 8 З‰гµµр н‰гэл тэрэ захяа заабариин ашаар 
элдэб янзын харата х‰сэлэнг‰‰дые зосоомни т‰р‰‰лээ. Н‰гэл Хуу>
лиг‰йгµµр ямаршье х‰сэг‰й. 9 Урдань Хуули мэдэхэг‰й байхадаа би 
амиды ябааб, теэд энэ захяа заабариие дуулахадаа, зосоомни н‰гэл 
б‰рилдэбэ, 10 тиигээд би хосорооб. Тиигэжэ амидарал асарха ¸�о>
той бай�ан захяа заабари намда ‰хэл асараа. 11 Боломжо гарахада, 
н‰гэл энэ захяа заабаряар намайе мэхэлбэ, тиигээд алаба.  

12 Тиибэ яабашье Хуули µµрµµ арюун нангин юм, захяа зааба>
ринууднь ба�а арюун нангин, ‰нэн з‰б, �айн �айхан юм. 13 Зай, 
тиихэдээ �айн �айхан юумэн намда ‰хэл асараа гээшэ г‰? ‡гыл даа, 
н‰гэл ‰хэлые асараа. ‡нэн байдалаа элир‰‰лхын тула н‰гэл �айн 
�айхан юумые хэрэглэн, зосоомни ‰хэл т‰р‰‰лээ. Тиимэ�ээ захяа 
заабариин ашаар н‰гэлэй б‰ришье аймшагтай, б‰ришье бузар булай 
бай�аниинь харуулагдаа юм.  

14 Хуули оюун сэдьхэлтэй холбоотой, харин би бэе махабадтаа 
х‰люулээд, н‰гэлэй богоолынь болон худалдагда�ан байгааб гэжэ 
би мэдэнэб. 15 Би юу хэжэ бай�анаашье ойлгоног‰йб, юундэб гэ>
хэдэ, би хэхэ дуратай юумэеэ хэнэг‰йб, харин хэхэ дураг‰й бай�ан 
юумэеэ ‰йлэдэжэ байнаб. 16 Хэхэ дураг‰й юумэеэ хэжэ байхадаа би 
Хуулиин ‰нэн з‰б бай�ые баталнаб. 17 Тиимэ�ээ ‰нэндµµ болбол би 
бэшэ, харин зосоомни оршожо бай�ан н‰гэл тиимэ юумэ ‰йлэдэнэ 
гээшэ. 18 �айн �айхан юумэн зосоомни, махабад бэе соомни оршо>
ног‰й гэжэ би мэдэнэб. �айн �айхан юумэ б‰тээхэ х‰сэлтэй бай>
дагшье �аа, ‰нэндµµ б‰тээжэ шададагг‰й х‰м. 19 Хэхэ дуратай бай�ан 
�айн �айхан юумые хэнэг‰йб, харин орондонь хэхэ дураг‰й бай>
�ан харатай муухай юумые ‰йлэдэнэб. 20 Хэрбээ хэхэ дураг‰й бай>
�ан юумэеэ хэжэ байгаа юм хадаа би µµрµµ тиимэ юумэ хэнэг‰йб, 
харин зосоомни оршожо бай�ан н‰гэл тиимэ юумэ ‰йлэдэнэ.  
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21 Тиимэ�ээ �айн �айхан юумэ б‰тээхэ дуратай байхадамни, ха>
рата �аналнууд намда �аалта болодог заншалтай. 22 З‰рхэ сэдьхэл>
дээ би Бурханай Хуули дэмжэжэ байна ха юмбиб. 23 Харин бэеым>
ни эрхэтэн‰‰дые х‰дэлгэдэг ¸�он ухаан бодолоймни дэмжэдэг хуу>
лита ¸�онтой тулалдадаг юм. Бэе махабад соомни х‰дэлдэг н‰гэлэй 
¸�он намайе богоолшолоод байна. 24 Ямар азаг‰й х‰н гээшэбиб! 
‡хэлдэ х‰ргэжэ бай�ан энэ махабад бэе�ээмни хэн намайе аршал>
хань гээшэб? 25 Бурханда баяр баясхалан х‰ргэнэб, тэрэ манай Дээ>
дын Эзэн Иисус Христосой ашаар аршалха юм.  

Зай, иигээд би бэеэрээ н‰гэлэй хуулида, харин ухаан бодолоороо 
Бурханай Хуулида алба хэжэ байгаа х‰нби.  

Бурханай �‰лдын х‰сµµр ажамидарха тухай  

1 Иисус Христостой нэгэдэн ажамидаржа бай�ан х‰н‰‰д м‰нµµ 
зэмэлэгдэхэг‰й. 2 Ушарынь юуб гэбэл, Иисус Христостой хамта 

ажамидаруулжа бай�ан �‰лдын хуули намайе н‰гэлэй ба ‰хэлэй 
хуули�аа с‰лµµлµµ юм. 3 Манай н‰гэлтэ м‰н шанар�аа боложо Хуу>
лиин б‰тээжэ шадааг‰й юумые Бурхан б‰тээбэ. Тэрэ Х‰б‰‰гээ н‰>
гэлтэ маанадтайл адли бэетэйгээр н‰гэлн‰‰дэймнай т‰лµµ тахил 
болгон эльгээжэ, махабад бэеэрнь манай н‰гэлн‰‰дые гэмнэн ш‰‰>
бэрилээ юм. 4 ¤µ�эдынгµµ х‰сэлэнг‰‰дые даханг‰й, харин �‰лдые 
дахан ажамидардаг маанад соо Хуулиин шаарда�ан нангин з‰йл б‰>
тэхын тула Бурхан тиигээ. 5 Н‰гэлтэ шанарай х‰сэлэнг‰‰дые дахан 
ажамидардаг х‰н‰‰дэй ухаан бодолынь н‰гэлтэ шанарай х‰сэлэн>
г‰‰дэй мэдэлдэ байдаг. Харин �‰лдын хэлэ�эн ¸�оор ажамидардаг 
х‰н‰‰дэй ухаан бодолынь �‰лдын эрхэ мэдэлээр болодог юм. 6 Н‰>
гэлтэ м‰н шанарай мэдэлдэ бай�ань ‰хэлдэ х‰ргэдэг, харин �‰лдын 
мэдэлдэ бай�ань амидарал ба энхэ тайбан найруулдаг. 7 Х‰н‰‰д 
махабад бэеынгээ мэдэлдэ байхадаа Бурханай дайсадынь байдаг, 
ушарынь хэлэбэл, тэдэнэр Бурханай хуулиие сахинаг‰й, сахижа 
шадахашьег‰й юм. 8 Н‰гэлтэ м‰н шанарайнгаа х‰сэлэнгµµр ажа>
мидар�ан х‰н‰‰д Бурханда таатай байжа шадахаг‰й.  

9 Таанад н‰гэлтэ м‰н шанарайгаа х‰сэлэнг‰‰дые даханаг‰йт, тиин 
зосоотнай Бурханай �‰лдын оршожо байхадань, �‰лдын эрхэ х‰сэ>
лµµр ажамидарнат. Зосоогоо Христосой �‰лдэг‰й х‰н тэрэнэй бэшэ 
юм. 10 Хэрбээ зосоотнай Христосой оршожо байбал, н‰гэл шэбэл>
�ээ боложо бэе махабадайтнай �‰нэхэдэ, Бурханай урда ‰нэн сэдь>
хэлтэй бай�ан ашаартнай �‰нэ�э �‰лдэтнай амиды байха. 11 Иисусые 
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‰хэхэдэнь амидыруул�ан Бурханай �‰лдын зосоотнай оршожо бай>
хадань, Христосые Амидыруулагша зосоотнай оршожо бай�ан �‰л>
дµµрµµ таанадайшье ‰хэлтэ бэедэ ами ‰ршµµхэл.  

12 Тиимэ�ээл, аха д‰‰нэрни, бидэ н‰гэлтэ м‰н шанар байдалай>
нгаа х‰сэлэнг‰‰дые дахан ажамидарха ¸�ог‰йбди. 13 Тиигэжэ ажа>
мидараа хадаа ‰хэхэт, харин �‰лдµµрµµ н‰гэлтэ хэрэг‰‰дээ �‰нµµ>
жэ байбал, амиды байхат. 14 Бурханай �‰лдµµр х‰тэл‰‰лэгдэ�эн 
х‰н‰‰д Бурханай ‰хиб‰‰дынь гээшэ. 15 Бурханай �‰лдэ таанадые 
тэрээн�ээ айжа байдаг барлаг болгоог‰й, харин Бурханай ‰хиб‰‰>
дынь болгоо, тиин �‰лдын х‰сµµр бидэ Бурханиие: «Аба, Эсэгэ>
мнай!» – гэжэ нэрлэдэгбди. 16 Бурханай �‰лдэ манай �‰нэ�э �‰л>
дэтэй ниилэн, маанадые Бурханай ‰хиб‰‰д гэжэ батална. 17 Бидэ 
тэрэнэй ‰хиб‰‰дынь хадаа µµрынгµµ х‰н‰‰дтэ хадагалажа бай�ан 
буян хэшэгэйнь залгамжалагшад гээшэбди, ба�а Христосто бэл>
дээтэй юумые Христостой хамта залгамжалхабди. Христосой зобо>
лонгуудые хубаалсаа юм хадаа, тэрэнэй алдарташье х‰ртэлсэхэ ха 
юмбибди.  

Бурханай х‰н‰‰дэй ерээд‰й алдар тухай  

18 М‰нµµнэй сагта зобожо бай�амнай ерээд‰йдэ маанадта ‰гтэхэ 
алдарай хажууда юуншье бэшэ гэжэ бодоноб. 19 Б‰тээгдэ�эн б‰хы 
юумэн‰‰д Бурханай µµрынгµµ ‰хиб‰‰дые элир‰‰лэн харуулхыень 
аргаг‰й ехээр х‰леэжэ байна. 20 Б‰тээгдэ�эн б‰хы юумэн‰‰д µµ�э>
дынгµµ дура зоргоор бэшэ, харин Бурханай эрхэ х‰сэлµµр зорил>
го¸о бэел‰‰лээг‰й юм. 21 Тэдэ µµ�эдµµ ‰хэлтэ богоолшолго�оо нэгэ 
сагта мултаржа, Бурханай ‰хиб‰‰дэй �‰р жабхаланта эрхэ с‰лµµе 
хубаалсаха юм гэжэ Бурхан т‰лэблэжэ байгаа ха. 22 М‰нµµнэйшье 
саг х‰рэтэр б‰тээгдэ�эн б‰хы юумэн‰‰д ‰хиб‰‰ т‰рэхэдµµ ‰бдэжэ 
бай�ан эхэнэртэл адляар ‰бдэн ¸олоно гэжэ бидэ мэдэнэбди. 23 Ган>
сашье б‰тээгдэ�эн б‰хы юумэн‰‰д ¸олоно бэшэ, харин Бурханай 
т‰р‰‰шын ‰ршµµл бэлэгтэ, �‰лдэдэнь х‰ртэ�эн бидэшье Бурханай 
маанадые ‰хиб‰‰дынь болгохые, махабад бэеыемнай с‰лµµлхые х‰>
леэжэ байхадаа ба�ал зосоогоо ¸олонобди. 24 Ушарынь хэлэбэл, би>
дэ иимэ найдалтай болоод абарагда�ан байгаабди. Хэрбээ маанадай 
найдажа бай�ан юумэеэ хаража байбалнай, тэрэмнай бодото най>
дал бэшэ байха �эн. Хаража бай�ан юумэндээ яажа найдалтайб? 
25 Харин харааг‰й юумэндээ найдажа байхадаа бидэ ехэл тэсэбэри>
тэйгээр х‰леэжэ байдагбди.  
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26 Маанадай шадал тэнхээг‰й байхада маанадта �‰лдэ ту�алдаг. 
Яажа зальбарха хэрэгтэйб гэжэ мэдэхэг‰й байхадамнай �‰лдэ тайл>
барилхын аргаг‰й ¸олоогоор манай т‰лµµ зальбардаг. 27 Харин з‰рхэ 
сэдьхэлыемнай соо харадаг Бурхан �‰лдын �анал бодолые мэдэжэ 
байдаг юм. �‰лдэ Бурханай эрхэ х‰сэлµµр лэ тэрэнэй арадай т‰лµµ 
тэрээниие гуйна ха юм.  

28 Бурханда дуратай, тэрэнэй эрхэ х‰сэлµµр дуудуулагда�ан х‰н‰‰>
дэй б‰хы юумэн‰‰дтэнь Бурхан урагшатай байдаг. 29 Бурханай шэлэжэ 
аба�ан х‰н‰‰д Х‰б‰‰ндэнь адли байха табилантай, тиин Х‰б‰‰ниинь 
олон �‰зэглэгшэ аха д‰‰нэрэй дунда ууган Х‰б‰‰ниинь байха юм. 
30 Бурхан шэлэжэ аба�ан х‰н‰‰дээ дуудаа, дууда�ан х‰н‰‰дээ ‰нэн 
сэдьхэлтэй болгоо, ‰нэн сэдьхэлтэнг‰‰дые алдар солодоо х‰ртµµгµµ.  

Бурханай хайра дуран  

31 Эдэ б‰хэн тухай бидэ юун гэжэ хэлэхэбибди? Хэрбээ Бурханай 
манай талада байбал, маанадта эсэрг‰‰сэ�эн х‰н байха аал? 32 Бурхан 
µµрынгµµ Х‰б‰‰ниие хайрланг‰й, бидэнэй бултанаймнай т‰лµµ ‰ргэ>
�эн байгаа. Бурхан маанадта Х‰б‰‰гээ ‰гэжэ байбал, бусадшье б‰хы 
юумэн‰‰дээ элбэгээр ‰гэхэ бэшэ г‰? 33 Бурханай шэлэжэ аба�ан х‰н‰‰>
дые хэн гэмнэхэб? Бурхан µµрµµ тэдэниие зэмэг‰й гээ ха юм. 34 Тии>
хэдээ хэн тэдэниие зэмэлхэб? ‡хµµд, тиигээд амидыраад, Бурханай 
баруун гарынь боло�он, маанадай т‰лµµ гуйлта ‰ргэжэ бай�ан Хрис>
тос Иисус тэдэниие гэмнэхэг‰йл! 35 Тиихэдээ юун бидэниие Христо>
сой хайра дура�аа холодуулхаб? Зоболонгууд г‰, али бэрхэшээлн‰‰д г‰, 
али хашалга м‰рдэлгэн‰‰д г‰, али ‰лбэр ‰лэсхэлэн байдал г‰, али ядуу 
тулюур байдал г‰, али аюул о�ол г‰, али ‰хэл холодуулха болоно г‰?  
36 «Шинии т‰лµµ бидэ ‰дэр б‰хэн  

‰хэлэй аюултай тох¸олдонобди.  

Гаргуулхаяа бай�ан хониндол адли байнабди», –  

гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 37 Эдэ б‰хы ушарнуудта бидэ 
маанадта дуратай бай�ан Христосой ашаар илалта туйлан гаранаб>
ди. 38 Амиды байна г‰бди, али ‰хэ�эн байна г‰бди, юуншье бидэниие 
Бурханай хайра дуран�аа ха�аахаг‰йл. Эльгээмэлн‰‰дшье, бусад ог>
торгойн х‰сэн‰‰дшье, оршон ‰еын юумэн‰‰дшье, ерээд‰й сагай 
юумэн‰‰дшье, 39 дээдын х‰сэн‰‰дшье, доодын х‰сэн‰‰дшье, б‰тээг>
дэ�эн б‰хы юумэн‰‰дшье манай Дээдын Эзэн Христос Иисус соо 
оршо�он Бурханай хайра дуран�аа маанадые холодуулжа шадахаг‰й 
гэ�эн бата этигэлтэй байнаб.  
 8  



Римэйхиндэ 9 

 396

Бурхан болон тэрэнэй арад  

1 Христосто �‰зэглэдэг би ‰нэн з‰бые хэлэнэб, худалаар хэлэнэ>
г‰йб. Тиин Нангин �‰лдэшье, �эшхэлнишье минии хэлэ�ые 

‰нэн гэжэ гэршэлнэ. 2 Би угаа ехээр уйдана гашууданаб, з‰рхэ сэдь>
хэлни зогсонг‰й ‰бдэнэ. 3 ¤µрынгµµ арадые абархын т‰лµµ Бурха>
най хараалда х‰ртµµд, Христос�оо холодуулхадашье би бэлэнби. 
4 Тэдэ израильшууд Бурханай шэлэжэ аба�ан х‰н‰‰д юм. Бурхан тэ>
дэндэ алдараа харуулаа, тэдэнтэй хэлсээ баталаа, тэдэндэ Хуули, 
тиигээд ш‰тэлгын �‰мэ ба найдуулгаа ‰гµµ. 5 Тэдэнэр агууехэ ‰бгэ 
эсэгэнэртэй юм, тиихэдэ Бурханай табисуурта махабад бэеэрээ ба>
�ал тэдэнэй я�анай х‰н юм. Б‰хы юумые захиржа бай�ан Бурхан хэ>
тын хэтэдэ магтаал солотой бай�ай гэжэ би зальбарнаб! Болтогой!  

6 Бурхан амал�ан юумэеэ д‰‰ргээг‰й гэжэ хэлэхын аргаг‰й. �‰‰>
лэй �‰‰лдэ Израилиин арад зон бултадаа Бурханай бодото х‰н‰‰д 
бэшэ. 7 Тиин Абра�амай ‰ри �ада�ад бултадаа Бурханай ‰хиб‰‰д 
бэшэ. «Ши Исаагаар лэ дамжан минии амал�ан ‰ри �ада�адтай бо>
лохош», – гэжэ Бурхан Абра�амда хэлэ�эн байгаа. 8 Ондоогоор хэ>
лэбэл, юрын аргаар т‰рэ�эн ‰хиб‰‰д* Бурханай ‰хиб‰‰д бэшэ. Бур>
ханай найдуул�анай ¸�оор лэ т‰рэ�эн ‰хиб‰‰д бодото ‰ри �ада�ад 
гэжэ тоологдодог гээшэ. 9 «Хойто жэл энэл сагтаа би дахин ерэхэб, 
тиин Саррашни х‰б‰‰тэй болоод байха», – гэжэ хэлэ�эниинь Бур>
ханай найдуул�ан ‰гэ бай�ан юм.  

10 Энээн�ээ гадна Ребекка ба манай ‰бгэ эсэгэ Исаагай хо¸р х‰>
б‰‰тэй болоходо тиимэ юумэн ба�а тох¸олдоо �эн. 11�12 ‡шµµ тэдэ 
хо¸рой т‰рµµг‰й, �айн г‰, али муу юумэ хээг‰й байхадань, «Ехэ 
х‰б‰‰ншни д‰‰дээ алба хэжэ байха», – гээд Дээдын Эзэн Ребек>
кэдэ хэлэ�эн байгаа. Тиигэжэ хэлэхэдээ Дээдын Эзэн х‰н‰‰дэй хэ>
рэг‰‰дээр бэшэ, харин µµрынгµµ эрхэ х‰сэлµµр шэлэжэ бай�анаа 
харуул�ан байгаа. 13 «Яковта би дуратай, харин Исаавта дураг‰й бай>
гааб», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг.  

14 Зай, тиихэдээ Бурхан ‰нэн з‰б бэшэ гэжэ хэлэхэмнай гээшэ 
г‰? ‡гыл даа! 15 Тэрэ Моисейдэ: «Дуратайл х‰нµµ би ‰ршµµхэб, ду>
ратайл х‰нµµ би хайрлахаб», – гэжэ хэлэ�эн байгаа. 16 Тиимэ�ээ 
б‰хы юумэн бидэ х‰нэй х‰сэ�эн�µµ г‰, али хэ�эн�ээ бэшэ, харин 

                                                           

* Эндэ Абра�ам ба Агари гэдэг барлаг эхэнэр хо¸р�оо т‰рэ�эн Измаил х‰"

б‰‰нэй ‰ри �ада�ад тухай хэлэгдэнэ.  

9 
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Бурханайл ‰ршµµ�эн�µµ дулдыдана. 17 «Шамаар дамжан �‰р жабха>
лангаа харуулхын тула, б‰хы газар дэлхэйн зоной магтаал солодо 
х‰ртэхын тула би шамайе хаанаар табяа х‰м», – гэжэ Дээдын Эзэн 
Египедэй фараондо Нангин Бэшэг соо хэлэнэ. 18 Тиимэ�ээ Бурхан 
дуратайл х‰нµµ ‰ршµµнэ, дуратайл х‰нµµ з‰рюу болгоно.  

19 «Тиигэбэл Бурхан яахадаа х‰ниие зэмэлнэб? Бурханай эрхэ х‰>
сэлдэ хэн эсэрг‰‰сэхэ аргатайб?» – гэжэ хэн нэгэн нам�аа �ураха. 
20 Ай, н‰хэр, Бурханда ‰сэрхэжэ байхаар ши хэн гээшэбши? Б‰>
тээлынь тэрэниие б‰тээгшэдэ: «Юундэ намайе иигэжэ б‰тээгээб>
ши?» – гэжэ хэлэхэ аал? 21 Домбонуудые б‰тээдэг х‰н нэгэл адли 
шабар�аа тусгай хэрэглэлэй домбо ба ‰дэр б‰хэн хэрэглэгдэдэг 
юрын домбо б‰тээхэ эрхэтэй бэшэ аал?  

22 Бурхан уур сухалаа харуулха, �‰р жабхалангаа элир‰‰лхэ �анаатай 
байгаа, гэхэдэ, хосорхо заяатай бай�ан х‰н‰‰дтэ тэрэ ехэл тэсэбэри>
тэйгээр хандана. 23 Бурхан алдартаа х‰ртµµхэ гэжэ бэлдээд бай�ан ‰р>
шµµлтэ х‰н‰‰дтээ ба�ал элбэг дэлбэг алдараа элир‰‰лхэ дуратай байна. 
24 Бидэ гансал еврейн‰‰дэй дунда�аа бэшэ, харин бусадшье арадуудай 
дунда�аа шэлэгдэжэ абта�ан х‰н‰‰д гээшэбди. 25 Тон тиигэжэл Дээ>
дын Эзэн Осиин ном соо хэлэнэ: «Минии арад бэшэшье байгаа �аань,  

Би тэдэниие µµрынгµµ арад болгохоб.  

Дураг‰й бай�ан я�атандаа  

Би хайра дуратай болохоб».  
26 «Таанад минии арад бэшэт гэжэ хэлэгдэ�эн  

эгээл тэрэ �ууринда тэдэнэр  

Амиды Бурханай ‰хиб‰‰д гэжэ нэрл‰‰лхэ».  
27�28 «Дээдын Эзэн зарга ш‰‰бэреэ газар дэлхэй дээрэ шуумгайгаар 
ябуулха. Тиимэ�ээ Израилиин арад зоной далайн эл�эндэл адли 
тоог‰й олон байгаашье �аань, тэдэнэй ‰сµµниинь абарагдаха», – 
гэжэ Израилиин арад зон тухай Исайя л‰ндэншэн айладхаа юм. 
29 «Хэрбээ �‰р х‰сэтэй Дээдын Эзэн зарим ‰ри �ада�адые маанадта 
‰лµµгµµг‰й юм болбол, бидэ Содомдол адли �‰нµµгдэхэ, Гоморро>
дол адли усадхагдаха байгаабди», – гэжэ ба�ал Исайя л‰ндэншэн 
уридшалан хэлэнэ.  

Израиль болон �айн Мэдээсэл  

30 Зай, юун гэжэ хэлэхэбибди? Бурханай урда ‰нэн сэдьхэлтэй 
байхые оролдоог‰й бусад арадууд этигэл �‰зэгэйнгµµ ашаар ‰нэн 
сэдьхэлтэй болоо. 31 Харин Хуули сахин ‰нэн сэдьхэлтэй болохые 
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зори�он Израилиин арад зон ‰нэн сэдьхэлтэй болоог‰й. 32 Юундэ 
болоог‰йб? Юуб гэбэл, тэдэнэр этигэл �‰зэгтµµ бэшэ, харин хэрэ>
г‰‰дтээ найда�ан байгаа. Тиимэ�ээ «б‰дэрдэг шулуунда» тэдэнэр 
б‰дэр�эн байгаа. 33 Бурхан Нангин Бэшэг соо тон тиигэжэ хэлэнэ: 
«Хара даа! Би Сион дээрэ х‰н‰‰дэй б‰дэрдэг, х‰н‰‰дые гомдохоодог 
шулуу табинаб. Харин тэрээндэ этигэл �‰зэгтэй х‰н‰‰д хэзээдэшье 
урмаа хухархаг‰й».  
 

1 Аха д‰‰нэр! Израилиин арад зоной абарагдахые би б‰хы з‰р>
хэ сэдьхэлээрээ х‰сэнэб, тэрээн тухай Бурханда зальбарнаб. 

2 Тэдэнэр Бурханда �‰гэдэдэг гэжэ гэршэлнэб, гэхэтэй сасуу тэдэ>
нэй хайра дуран ‰нэн з‰б мэдэрэл дээрэ оршоног‰й. 3 Тэдэнэр Бур>
ханай урда яажа ‰нэн сэдьхэлтэй байхые мэдэнг‰й, µµ�эдынхеэрээ 
болоод, Бурханай мэдэл�ээнь гаран, ‰нэн сэдьхэлтэй болгодог Бур>
ханай зам�аа хадуурна. 4 Ушарынь хэлэбэл, �‰зэглэ�эн х‰н б‰хэнэй 
‰нэн сэдьхэлтэй болохын тула Христос Хуулиин зорилго бэел‰‰лнэ.  

�‰зэглэгшэдэй абарагдаха тухай  

5 Хуули сахин ‰нэн сэдьхэлтэй болохо тухай: «Хуулиин захяа заа>
баринуудые сахи�ан х‰н б‰хэн амиды байха», – гэжэ Моисей бэ>
шээ. 6 Харин этигэл �‰зэгэйнгµµ ашаар ‰нэн сэдьхэлтэн гэжэ тоолог>
додог зондо хэлэгдэнэ: «Христосые µµ�эдтµµ доошонь буулгахаяа 
тэнгэри µµдэ гара�анай хэрэгг‰й». 7 Али «Христосые ‰хэл�µµ бод>
хоохын тула ‰хэлэй доодо орондо буу�анай хэрэгг‰й».  

8 Юундэб гэбэл, «Бурханай мэдээсэл хажуудашни байна, хэлэ аман>
дашни, з‰рхэ сэдьхэлдэшни байна». Эгээл тэрэ мэдээсэлые бидэ 
таанадта номнонобди. 9 Хэрбээ Иисусые Дээдын Эзэн гэжэ айлад>
хаад, Бурхан тэрэниие амидыруулаа гэжэ з‰рхэ сэдьхэлээрээ этигэжэ 
байбал, ши абарагдахаш. 10 З‰рхэ сэдьхэлээрээ �‰зэглэ�энэйнгµµ 
ашаар бидэ ‰нэн сэдьхэлтэн болонобди, хэлэ амаараа айладхан аба>
рагданабди. 11 «Тэрээндэ �‰зэглэ�эн х‰н б‰хэн урмаа хухархаг‰й», – 
гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 12 Еврей х‰н г‰, али ондоо я�а>
най х‰н г‰, ямаршье илгааг‰й юм. Дээдын Эзэн х‰н б‰хэндэ ори 
ганса юм, тиин тэрээндэ ханда�ан х‰н б‰хэниие тэрэ элбэг дэлбэ>
гээр ‰ршµµлдµµ х‰ртµµдэг. 13 «Дээдын Эзэниие дууда�ан х‰н б‰хэн 
абарагдаха», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг ха юм.  

14 Тиигээд �‰зэглµµг‰й бай�ан х‰нµµ яажа гуйн дуудалтайб? Тии>
хэдэ тэрээн тухай дуулааг‰й аад, яажа �‰зэглэлтэйб? Тиихэдэ х‰нэй 
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номноог‰й ушарта яажа мэдээсэлые дуулалтайб? 15 Тиихэдэ ном>
ногшодые ябуулааг‰й �аа, яажа мэдээсэлые номнолтойб? «�айн 
Мэдээсэл асаржа бай�ан номногшодой ерэхые харахада ‰зэсхэлэн>
тэ го¸ юм», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 16 Гэхэтэй сасуу 
�айн Мэдээсэлдэ булта этигээг‰й юм. «Дээдын Эзэн, хэн манай 
мэдээсэлдэ этигээб?» – гэжэ Исайя л‰ндэншэн хэлэнэ. 17 Тиимэ�ээ 
этигэл �‰зэгтэй болохын тула х‰н мэдээсэл дуулаха ¸�отой, тиин 
мэдээсэлэй ‰гтэхын тула Христос тухай номногдохо ¸�отой.  

18 Израилиин арад зон мэдээсэл дуулааг‰й аал гэжэ би асуужа 
байнаб. Юундэ дуулааг‰й байха юм,  

«Тэдэнэй дуун б‰хы газар дэлхэйгээр тараа,  

тэдэнэй ‰гэн‰‰дынь газар дэлхэйн заха хизаар х‰рµµ», – гэжэ  

Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ ха юм.  
19 Израилиин арад зон ойлгоо г‰, али ‰гы г‰ гэжэ би дахин асуу>

наб. Моисей µµрµµ энээндэ Дээдын Эзэнэй нэр�ээ харюу ‰гµµ юм:  
«Юуншье бэшэ я�атанаар  

би арад зонойнгоо атаархал т‰р‰‰лхэб,  

юушье ойлгодогг‰й х‰н‰‰дээр  

би арад зонойнгоо уур сухалынь х‰ргэхэб».  
20 «Намайе бэдэрээг‰й х‰н‰‰д намайе олоо.  

Нам тухай асуужа байгааг‰й х‰н‰‰дтэ  

би µµрыгµµ нээгээб», – гэжэ Исайяшье Бурханай нэр�ээ зоригтой  

хатуугаар айладхана.  
21 «‡гэ дууладагг‰й, ‰�эрх‰‰ з‰рюу арадта Дээдын Эзэн б‰хэли 

‰дэртµµ гараа �арбайжа байгаа», – гэжэ Исайя Израилиин арад ту>
хай хэлэнэ.  

Израильда ‰гтэ�эн Бурханай ‰ршµµл хайра тухай  

1 Зай, тиихэдээ Бурхан µµрынгµµ арад�аа арсаба гээшэ г‰ гэжэ 
би �уранаб. ‡гыл даа! Би µµрµµшье Израилиин х‰н, Абра�а>

май ‰ри �ада�ан, Вениаминай обогой х‰н гээшэб. 2 Эхин�ээ нааша 
шэлэжэ аба�ан арад�аа Бурхан арсааг‰й. Нангин Бэшэг соо Израи>
лиин арадые зэмэлэн Илиягай Бурханда ханда�ые �ананаг‰й аалта? 
3 Тэрэ: «Дээдын Эзэн, тэдэнэр шинии л‰ндэншэдые алаа, ‰ргэлэй 
газарнуудыешни �андаргаа, би гансаараал ‰лµµд байнаб, тиин тэ>
дэнэр намайешье алаха гэжэ забдана», – гээ �эн. 4 Бурхан харюу>
дань юун гэжэ хэлээ �эм? «Хуурмаг бурхан Ваалда м‰ргµµг‰й до>
лоон мянган х‰н‰‰дые би µµртµµ ‰лµµгµµб». 5 М‰нµµнэйшье сагта 
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тон тиимэ: Бурханай ‰ршµµл хайраар шэлэгдэжэ абта�ан х‰н‰‰д 
‰шµµл бии юм. 6 Тэрэ х‰н‰‰дые хэ�эн хэрэг‰‰дээрнь бэшэ, харин 
‰ршµµл хайраараа шэлэжэ абадаг юм. Тиигээг‰й болбол тэрэнэй 
‰ршµµл хайра бодото бэшэ байха �эн.  

7 Зай юун болоноб? Израилиин арад зон бэдэр�эн юумэеэ олоо>
г‰й. З‰гµµр ‰сµµхэн лэ Бурханай шэлэжэ аба�ан х‰н‰‰д бэдэрээ>
шэеэ олоо юм, харин бусад зониинь Бурханай уряалые анхарааг‰й 
юм. 8 Нангин Бэшэг соо хэлэ�энэй ¸�оор: «Бурхан тэдэнэй сэдьхэ>
лые мэдэрэлг‰й болгоо, тиин тэдэнэр м‰нµµдэршье болотор хараха 
г‰, али дуулаха аргаг‰й байна».  
9 «Найр баярай шэрээдэ �уухадаа  

тэдэнэр зангада орог,  

б‰дэржэ унаг, хэ�ээлтэдэ орог!  
10 Хаража шадахаг‰й байхаар  

Тэдэ �охорог лэ!  

Бэрхэшээл зоболонгуудта дарагдан  

хэтын хэтэдэ тахииг лэ!» – гэжэ Давид бэшэнэ.  
11 Тиигэбэл еврейн‰‰д дахин хэзээшье �эргэжэ бодохог‰йгµµр б‰>

дэржэ унаа г‰ гэжэ би �уранаб. ‡гыл даа! Тэдэнэй н‰гэл шэбэлдэ 
унахада, атаархалынь х‰ргэжэ байхаар бусад арадууд абаралда х‰р>
тµµ. 12 Еврейн‰‰дэй н‰гэл�µµ боложо газар дэлхэйнхид элбэг дэлбэ>
гээр буян хэшэгтэ х‰ртµµ, тэдэнэй оюун сэдьхэлэй ядуу бай�ан�аа 
бусад арадууд баян бардамаар буян хэшэгтэ х‰ртµµ. Тиихэдэ ев>
рейн‰‰дэй Бурханда хандабалнь, буян хэшэг б‰ришье элбэг дэлбэ>
гээр ‰гтэхэ бэшэ аал.  

Бусад арадуудай абарагдаха тухай  

13 Бусад арадууд, м‰нµµ би таанадта ханданаб. Бусад арадуудай 
элшэнээр ажаллажа бай�андаа би бахархажа байхаб. 14 Тиигэжэ 
µµрынгµµ я�анай аха д‰‰нэрэй дунда атаархал т‰р‰‰лжэ, заримыень>
шье абаржа магадг‰йб. 15 Тэдэн�ээ арсахадаа, Бурхан бусад ара>
дуудтай эбг‰й бай�анаа эбтэй эетэй болоо. Харин Бурханай еврей>
н‰‰дые ойртуулбалнь, юун болохоб? Тиигэбэл ‰хэ�эн х‰н‰‰дэй 
амидыр�антай адли байха!  

16 Хэрбээ дээжынь Бурханда зорюулаатай байбал, ‰лэ�энииньшье 
арюун сэбэр байхал. Хэрбээ модоной ‰ндэ�эниинь Бурханда зорюу>
лаатай байбал, эшэ �алаануудыньшье ба�а арюун сэбэр байха юм. 
17 �уулгагда�ан модоной зарим �алаануудыень та�алаад, орондонь 
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зэрлиг оливай �алаануудые �уурижуулба ха. Бусад арадуудай т‰лµµ>
лэгшэ таанад эгээл тэрэ зэрлиг оливай модотой адлит, м‰нµµ таа>
над ‰ндэ�эндэ, шэмэ ш‰‰�эндэ ба�а хабаатай болобот. 18 Тиимэ�ээ 
таанад ‰нµµхи �алаануудта адляар та�алагдажа хаягда�ан х‰н‰‰дые 
доогуур б‰ харагты. Яахадаа таанад хамараа дээг‰‰р ‰ргэбэбта? Таа>
над миин лэ �алаанууд ха юмта, таанад ‰ндэ�э тэнж‰‰лэн барина>
г‰йт, харин ‰ндэ�эн таанадые тэнж‰‰лэн барина.  

19 «Минии �уурижахын лэ тула �алаанууд та�алагда�ан бай>
гаа», – гээд таанад хэлэхэт. 20 Тэрэшни з‰б. Тэдэнэр этигэл �‰зэг>
г‰й бай�ан хадаа та�аржа унаа, харин таанад этигэл �‰зэгµµрµµл 
тэрэ �ууринда баригдажа байнат. Тиимэ�ээ тэрээг‰‰рээ б‰ бахар>
хагты, з‰гµµр айжа �‰рдэжэ байгты. 21 Бурхан жэнхэни �алаанууд 
болохо еврейн‰‰дыешье хайрлааг‰й, тиихэдэ тэрээндэ ‰�эрхэбэл>
тнай, тэрэ таанадые б‰ришье хайрлахаг‰й. 22 Бурхан ямар ‰ршµµл 
хайратай, ямар уур сухалтай байдаг бэ гэжэ таанад эндэ�ээ хара>
бат. Бурхан µµртэнь ‰�эрхэ�эн зондо уур сухалтайгаар, з‰гµµр 
тэрэнэй ‰ршµµл хайрада бай�ан танда ‰ршµµл хайратайгаар хан>
дадаг. Тэрэнэй ‰ршµµл хайрадань оршоог‰й �аатнай, таанадые 
ба�ал та�алжа хаяха. 23 Харин ‰нµµхи этигэл �‰зэгг‰й еврейн‰‰д 
хубилбал, дахин �ууриндаа байрлуулагдаха. Бурхан тэдэниие бу>
саажа �ууриндань байрлуулха арга х‰сэтэй юм. 24 Бусад арадууд 
таанад зэрлиг оливай �алаа набша�адта адлит. Хэрбээ µµ�эдын>
гµµ зэрлиг модон�оо та�алагдаад, ондоо таримал оливай модондо 
�уурижуулагдадаг байхадань, таримал модоной �алаада адли ев>
рейн‰‰дые т‰рэл �ууриндань �уулгахада Бурханда б‰ришье амар>
хан бэшэ г‰?  

Б‰хы зондо ‰з‰‰л�эн Бурханай ‰ршµµл  

25 Аха д‰‰нэр, µµ�эдыгµµ сэсэн ухаатайбди гэжэ бодожо байха>
г‰йнтнай тула энэ нюуса ‰нэниие таанадта мэд‰‰лхэ �анаатайб. 
Израилиин зарим х‰н зон хододоо тиимэ з‰рюу байхаг‰й, тэдэнэр 
шэлэгдэ�эн бусад арадуудай б‰рин Бурханда ерэтэр лэ тиимэ бай>
ха. 26 Тиигэжэ Израилиин б‰хы арад зон абарагдаха.  

«Сион хада�аа Абарагша ерэхэ,  

Яковай ‰ри �ада�ад�аа н‰гэл шэбэлые зайсуулха.  
27 Тэдэнэй н‰гэл шэбэлыень зайсуулаад,  

Би тэдэнтэй энэ хэлсээ баталхаб», – гэжэ Нангин Бэшэг соо  

бэшээтэй байдаг.  
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28 Бусад арадууд таанадай аша ту�ада �айн Мэдээсэлые буруушаа>
�ан еврейн‰‰д Бурханай дайсадынь болоо. Харин Бурханай шэлэжэ 
аба�анай, ‰бгэ эсэгэнэртэнь ‰гэ�эн найдуулгын ашаар тэдэнэр Бур>
ханай н‰хэдынь юм. 29 Ушарынь юуб гэбэл, Бурхан шэлэжэ аба�ан, 
буян хэшэгтээ х‰ртµµ�эн х‰н‰‰д тухайгаа �аналаа хубилгадагг‰й. 
30 Бусад арад таанадай урдань Бурханай ‰гэ дууладагг‰й бай�ан>
тайтнайл адляар м‰нµµ еврейн‰‰д ба�а Бурханай ‰гэ дууладагг‰й. 
Тэрээн�ээнь боложо таанад Бурханай ‰ршµµл хайрада х‰ртэбэт. 
31 Тон тиигэжэл танай х‰ртэ�эн ‰ршµµл хайрада х‰ртэхын тула 
еврейн‰‰д Бурханай ‰гэ дууланаг‰й. 32 ‡ршµµл хайраяа бултанда ха>
руулхын тула Бурхан б‰хы х‰н‰‰дые ‰сэд з‰рюу ябадалайнь т‰лµµ 
баряад байгаа.  

33 Хэн Бурханай баян бардамые, сэсэн ухааниие, мэдэрэл ойлго>
сые хэмжэжэ барахаб? Хэн тэрэнэй шиидхэбэри ш‰‰бэриие тайл>
барилжа шадахаб? Хэн тэрэнэй харгы замые ойлгохоб?  
34 Бурханай �анал бодолнуудые мэдэжэ бай�ан,  

али тэрээндэ з‰блэл ‰гэжэ бай�ан х‰н олдохо аал?  
35 Бусаажа ‰гэхэ уялгатайгаар  

Дээдын Эзэндэ юумэ зээлидэ�эн х‰н байха аал?  
36 Б‰хы юумые тэрэ б‰тээ�эн байна, б‰хы юумэн тэрэнэй ашаар ба 
тэрэнэй тулада оршоно ха юм. Бурхан хэтын хэтэдэ алдар солотой 
бай�ай! Болтогой.  

Бурханда алба хэжэ ажа�ууха тухай  

1 Зай, аха д‰‰нэрни, Бурханай ‰ршµµл хайраар µµ�эдыгµµ 
арюун сэбэр, таатай, амиды ‰ргэл болгон Бурханда асарагты 

гэжэ гуйжа байнаб. Тиигэбэл тэрэтнай танай бодото алба болохо. 
2 Энэ дэлхэйн зондо адли б‰ байгты, харин ухаан бодолоо шэнэл‰‰>
лэн, µµ�эдыгµµ б‰рин хубилгагты. Тиигэбэл таанад Бурханай эрхэ 
мэдэлые: тэрээндэ �айн �айхан, таатай, эрхим т‰гэс байхые мэдэжэ 
байхат.  

3 Бурханай намда ‰ршµµ�эн абьяас бэлэгэй ашаар таанадай х‰н 
б‰хэндэ хэлэнэб: бай�ан�аан ‰л‰‰ ехээр µµр тухайгаа б‰ �анажа 
байгты. З‰гµµр Бурханай шамда ‰гэ�эн этигэл �‰зэгэй хэмжээгээр 
µµр тухайгаа дарууханаар бодомжолжо байгты. 4 Манай ганса бэедэ 
олон эрхэтэн‰‰д байна ха юм, тиин бэеын эрхэтэн б‰хэн ондо он>
доо зорилготой гээшэ. 5 Тон тиигэжэл бидэ олоншье бай�ан м‰р>
тµµ бултадаа Христостой хамта нэгэ бэе болонобди, тиин бидэ нэгэ 
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бэеын ондо ондоо эрхэтэн‰‰дтэл адли бэе бэетэйгээ холбоотойбди. 
6 Тиимэ�ээ Бурханай маанадта хайрла�ан элдэб янзын абьяас бэли>
г‰‰дээ хэрэглэнэбди. Хэрбээ Бурханай хэлэ�ые дамжуулха абьяас 
бэлигтэй байгаа �аа, этигэл �‰зэгэйнгµµ хэмжээгээр лэ х‰ргэхэ 
¸�отойбди. 7 Бусад зондо алба хэхэ табилантай �аа, алба хэхэ ¸�о>
тойбди; �ургаха табилантай �аа, �ургаха ¸�отойбди; 8 бусадые урма>
шуулха табилантай �аа, урмашуулха ¸�отойбди. Бусадтай хубаалса>
жа байгаа �аа, бардам баянаар хубаалсажа бай; х‰тэлэгшэ юм �аа, 
б‰хы х‰сэ шадалаараа захиржа бай; буян хэгшэ юм �аа, баяртайгаар 
буян хэжэ бай.  

9 Х‰н‰‰дтэ ‰нэн з‰рхэн�µµ дуратай байгты; н‰гэлтэ юумэн‰‰д�ээ 
зайсажа байгты; �айн �айхан юумэндэ эрмэлзэжэ байгты. 10 Бэе 
бэедээ аха д‰‰нэртэйл адляар дуратай байгты, бусад зониие µµр>
�µµн дээг‰‰р х‰ндэлэгты. 11 Дээдын Эзэндэ урматайгаар, оролдосо>
тойгоор алба хэжэ байгты. 12 Найдалаараа урмашажа, зоболон бэр>
хэшээлн‰‰дтэ тэсэбэритэй байжа, саг ‰ргэлжэ зальбаржа байгты. 
13 Дуталдажа бай�ан �‰зэглэгшэдтэй хубаалсажа, аяншадые гэртээ 
оруулан х‰ндэлжэ байгты.  

14 Таанадые хашан м‰рдэжэ бай�ан х‰н‰‰дые ‰реэжэ, хараалг‰й>
гµµр ‰реэжэ байгты. 15 Баяр жаргалтай бай�ан зонтой баярлажа, уй>
лажа гашуудажа бай�ан зонтой гашуудажа байгты. 16 Хоорондоо 
нэгэ �анал бодолтой байгты. Омогорхон бахарханг‰й, юрын х‰>
н‰‰дтэй н‰хэсэжэ байгты. ¤µ�эд тухайгаа сэсэн ухаантайбди гэжэ 
б‰ бодогты.  

17 Таанадта муу юумэ хэ�эн х‰ндэ харюудань муу юумэ б‰ хэгты. 
Харин х‰н б‰хэнэй �айн гэжэ бододог юумэ б‰тээхэеэ оролдогты. 
18 Х‰н б‰хэнтэй эбтэй эетэй байхын тула б‰хы шадалаараа шармай>
жа байгты. 19 Аха д‰‰нэр, ‰�µµгµµ абаха гэжэ б‰ забдагты, харин 
Бурханай уур сухалда тэрэнээ даалгагты. «Би ‰�µµгµµ абахаб, би 
харюулхаб гэжэ Дээдын Эзэн хэлэнэ», – гээд Нангин Бэшэгтэ 
бэшээтэй байдаг ха юм. 20 «Хэрбээ дайсаншни ‰лэсэжэ байбал, тэ>
рээндээ эдеэ хоол ‰гэ; хэрбээ ангажа байбал, тэрээнээ ундалуула. 
Тиигэбэлшни тэрэ эшэ�эндээ газар доро орон алдахал», – гэжэ 
Нангин Бэшэг соо ба�а хэлэгдэнэ. 21 Харатай муу юумэн шамайе б‰ 
илаг, харин орондонь ши харатай муу юумые �айн �айхан юумээр 
илажа бай.  
 12  
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Засаг захиргаанай урда д‰‰ргэхэ уялганууд тухай  

1 Х‰н б‰хэн засаг баригшадай ‰гэ дуулажа байха ¸�отой, уша>
рынь юуб гэбэл, ганса Бурханай з‰бшµµлµµр лэ х‰ндэ засаг 

бариха эрхэ ‰гтэдэг юм, тиин м‰нµµнэй засаг баригшадые Бурхан 
лэ таби�ан болоно. 2 Засаг захиргаанай урда�аа эсэрг‰‰сэ�эн х‰н 
Бурханай тогтоолдо эсэрг‰‰сэнэ, тиимэ�ээ тэрэ хэ�ээлтэдэ орохо. 
3 Засаг захиргаан �айн юумэ б‰тээжэ бай�ан зондо бэшэ, харин ха>
рата муухай юумэ ‰йлэдэжэ бай�ан зондо аймшагтай байдаг. Засаг 
захиргаан�аа айхын хэрэгг‰й: �айн юумэл б‰тээжэ байгаарай, тии>
гэбэл засаг захиргаанай магтаалда х‰ртэхэш. 4 Тэдэнэршни шинии 
�айн �айханай т‰лµµ ажаллажа бай�ан Бурханай зарасанар ха юм. 
Хэрбээ харата муухай юумэ ‰йлэдэжэ байбал, тэдээн�ээ айжа бай, 
тэдэшни хэ�ээхээр бодото х‰сэ шадалтай юм. Тэдэ засаг баригшад>
шни харата муухай юумэ ‰йлэдэжэ бай�ан зониие хэ�ээдэг Бур>
ханай зарасанар юм. 5 Тиимэ�ээл ши гансал хэ�ээлтэ�ээ айгаад 
бэшэ, харин з‰б юумэ хэнэб гэжэ �эшхэлээрээ ойлгон засаг бариг>
шадай мэдэлдэ байха ¸�отойш.  

6 Засаг баригшад Бурханай ажал хэхэ уялгатай, тиимэ�ээл таанад 
тэдэндэ татабари т‰лэнэт. 7 ‡гэхэ ¸�отой юумэеэ б‰хы х‰н‰‰дтэ ‰гэжэ 
байгты: татабари ‰гэхэ ¸�отой болбол, татабаряа ‰гэгты; алба т‰лэ>
хэ ¸�отой болбол, албаяа т‰лэгты; �‰рдэхэ ¸�отой болбол, �‰рдэжэ 
байгты; х‰ндэлэл ‰з‰‰лхэ ¸�отой болбол, х‰ндэлэл ‰з‰‰лжэ байгты.  

Хайра дуран тухай  

8 Хэндэшье ‰ритэй байха ¸�ог‰йт, з‰гµµр бэе бэедээ дуратай бай>
�антнай гансал ‰ри шэритнай байха ¸�отой. Ондоо х‰ндэ дуратай 
байхадаа х‰н Хуулиин з‰йлн‰‰дые г‰йсэдхэбэ гээшэ. 9 «Эрэдээ г‰, 
али эхэнэртээ б‰ урба; б‰ ала; б‰ хулгайла; х‰нэй юумэндэ б‰ �а>
наарха» гэ�эн захяа заабаринууд болон бусадшье олон заабаринууд 
«Д‰тынгµµ х‰ндэ µµртµµл адли дуратай бай» гэ�эн гансал захяа 
заабари соо тобшологдоно ха юм. 10 Хэрбээ таанад бусад зондо ду>
ратай байбал, тэдэ зондоо хэзээшье муу юумэ хэхэг‰йт. Хайра дура>
тай байхань Хуулиин з‰йлн‰‰дые г‰йсэдхэхэтэй адли юм.  

11 Ямар сагай ерээд бай�ые таанад мэдэнэ ха юмта: нойр�оо �э>
рихэ сагтнай болоо, анхан этигэ�эн ха�ада ороходоо абарагдаха 
сагтнай б‰ри ойртоо. 12 �‰ни ‰нгэрµµд, ‰дэр болохонь ойртобо. Ха>
ранхы мунхагта хабаатай юумэн‰‰дые хэхэеэ бол¸од, зэр зэбсэг 

13 
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баряад гэрэл туяа соо тулалдахаяа бэлэн байял! 13 ‡дэрэй гэрэл туяада 
ажамидаржа бай�ан зондо зохихоор µµ�эдыгµµ абажа ябаял: забхай 
найр наада хэнг‰й, архиданг‰й, ташаяаралданг‰й, зальхайралдан>
г‰й, хэр‰‰л ама гарганг‰й, атаархалданг‰й байжа ‰зэел. 14 Харин 
Дээдын Эзэн Иисус Христосые хуяг дуулгадал адли ‰мдэел, н‰гэлтэ 
м‰н шанар байдалаа анхархаяа, х‰сэлэнг‰‰дыень хангахаяа боли¸л.  

Ондоо х‰н‰‰дые б‰ ш‰‰бэрилэ  

1 Этигэл �‰зэгµµр �ула х‰н‰‰дые х‰ндэлжэ байгты, �анал бо>
дол тухайнь тэдэнтэй б‰ арсалдагты. 2 Зарим х‰н‰‰дэй этигэл 

�‰зэгынь ямаршье юумэ эдихые з‰бшµµдэг, харин этигэл �‰зэгµµр 
�ула х‰н‰‰д гансал ургамал эдидэг. 3 Ямаршье юумэ эдидэг х‰н н‰>
гµµдэ эдидэгг‰й х‰нµµ доогуур б‰ хараг; тиин гансал ургамал эди>
дэг х‰н ‰нµµхи ямаршье юумэ эдидэг х‰нµµ б‰ ш‰‰бэрилэг, Бурхан 
тэрэ х‰ниие �айшаагаад байна ха юм. 4 Ондоо х‰нэй зарасые ш‰‰>
бэрилжэ байхаар ши хэн гээшэбши? Тэрэ х‰нэйшни эзэниинь лэ 
зарасынгаа з‰б г‰, али буруу бай�ыень мэдэхэ юм. Тэрэ з‰б байха, 
юундэб гэбэл, Дээдын Эзэн тэрэниие з‰б байлгаха арга х‰сэтэй юм.  

5 Зарим х‰н‰‰д нэгэ ‰дэрые бусад ‰дэрн‰‰дтэ ороходоо шухала 
гэжэ тоолоод, тусгайгаар тэмдэглэдэг, тиихэдэнь н‰гµµ зарим х‰>
н‰‰д ‰дэрн‰‰дые хоорондонь илгадагг‰й. Х‰н б‰хэмнай хэжэ бодо>
жо бай�анайнгаа ушар шалтагынь ойлгожо байг. 6 Нэгэ ‰дэрые бу>
сад ‰дэрн‰‰дтэ ороходоо шухала тусхай гэжэ тоолодог х‰н Дээдын 
Эзэнэй алдарта тиигэнэ. Ямаршье юумэ эдидэг х‰н Дээдын Эзэнэй 
алдарта эдинэ, тэрэ эдеэ хоолойнгоо т‰лµµ Бурханда баяр баясха>
лан х‰ргэнэ ха юм. Зарим юумэн‰‰дые эдидэгг‰й х‰н Дээдын Эзэ>
нэй алдарта эдинэг‰й, тэрэ х‰н Бурханда баяр баясхалан х‰ргэдэг 
юм. 7 Бидэ ганса бэеэ бодон ажамидардагг‰йбди, али ганса бэеэ бо>
дон ‰хэдэгг‰йбди. 8 Ажамидархадаа бидэ Дээдын Эзэниие бодон 
ажамидарнабди, ‰хэхэдµµ бидэ Дээдын Эзэниие бодон ‰хэнэбди. 
Тиимэ�ээ амидарна г‰бди, али ‰хэнэ г‰бди, бидэ Дээдын Эзэнэйл 
х‰мди. 9 Амиды ба ‰хэ�эн х‰н‰‰дэй Дээдын Эзэн байхын тула Хрис>
тос ‰хµµд амидыр�ан байгаа. 10 Тиихэдээ ши юундэ �‰зэглэгшэ аха 
д‰‰гээ ш‰‰бэрилээ х‰мши? Али яахадаа ши �‰зэглэгшэ аха д‰‰гээ 
доогуур хараа х‰мши? Бидэ бултадаал Бурханай зарга ш‰‰бэридэ 
орохо ха юмбибди.  
11 «Я�атан б‰хэн урдамни м‰ргэхэ,  

ямаршье хэлэтэй х‰н намайе Бурхан гэжэ айладхаха,  
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ами на�аараа тангаригланаб гэжэ  

Дээдын Эзэн хэлэнэ», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг.  
12 Х‰н б‰хэмнай µµрынгµµ ‰йлэ ябадалай т‰лµµ Бурханай урда тоо>
сохо юм.  

Бусад зониие б‰ доройтуула  

13 Зай, бэе бэеэ ш‰‰бэрилхэ ш‰‰мжэлхэеэ боли¸л даа. Харин 
бусад зониие б‰дэр‰‰лхэ г‰, али н‰гэл шэбэлдэ унагааха юумэ хэхэ>
г‰й гэжэ оролдожо байял. 14 Ямаршье эдеэ хоол эдижэ болохо гэжэ 
Дээдын Эзэн Иисус намда бата этигэл ‰гµµ. Хэрбээ таанад зарим 
эдихэ юумээ бузартай гэжэ тоолоо �аа, тэрэ эдеэнтнай танда бузар>
тай байха. 15 Хэрбээ эдижэ бай�ан юумээрээ ши ондоо х‰ниие гом>
дохооболшни, ши хайра дураар х‰тэл‰‰лэгдэнэг‰йш. Эдижэ бай�ан 
хоолоороо ши тэрэ х‰ниие доройтуулан б‰ хосороо. Тэрэ х‰нэйшни 
т‰лµµ Христос µµрынгµµ амиие ‰гµµ ха юм. 16 Шинии �айн гэжэ 
бодожо бай�ан юумэн‰‰дые х‰н‰‰д б‰ ш‰‰бэрилэг. 17 Ушарынь юуб 
гэбэл, Бурханай хаан орон эдихэ, ууха тухай бэшэ, харин Нангин 
�‰лдэ�µµ эхи абадаг ‰нэн сэдьхэл, энхэ тайбан, баяр жаргал тухай 
юм. 18 Таанад тиимэ маягаар Христосто алба хэжэ байбал, Бурханда 
таатай ба х‰н зондо х‰ндэтэй байхат.  

19 Тиимэ�ээл бидэ энхэ тайбаниие найруулдаг, бэе бэеынгээ эти>
гэл �‰зэг бэхиж‰‰лдэг юумэн‰‰дтэ зорижо байха ¸�отойбди. 20 Эдеэ 
хоол�оо боложо Бурханай хэ�эн юумэ б‰ �андарга. Ямаршье эдеэ 
хоол эдижэ болохо юм, гэхэтэй сасуу ондоо х‰ниие н‰гэл шэбэлдэ 
унагааха шалтаг болохо юумэ эдихэнь буруу юм. 21 Бусад �‰зэглэг>
шэдые доройтон унагааха шалтаг болохо ямаршье юумэ хэнг‰й, мя>
ха эдинг‰й, архи уунг‰й байхань з‰б юм. 22 Эдэ мэтэ этигэжэ бодо>
жо бай�ан юумэн‰‰дээ зосоогоо баряад, Бурхандаал мэд‰‰лээд бай. 
Эди�эн уу�ан юумээрээ �эшхэлдээ гэмн‰‰лээг‰й х‰н жаргалтай 
байна! 23 Харин эдижэ бай�ан юумэн тухайгаа �эжэглэ�эн х‰ниие 
Бурхан тэрэ юумээ эдижэ байхадань гэмнэдэг, юундэб гэбэл, тэрэ 
х‰н этигэл �‰зэгэйнгµµ ¸�оор болоног‰й ха юм. Тиин этигэл �‰зэ>
гэй ¸�оор хэгдэдэгг‰й юумэн‰‰д булта н‰гэлтэй юм.  

Ганса бэе тухайгаа б‰ бодогты, бусадта аша ту�атай байгты  

1 Бата этигэл �‰зэгтэй бидэнэр ганса бэеэ бодохо ¸�ог‰йбди, 
харин этигэл �‰зэгµµр бираг‰йхэн зониие дэмжэхэ ¸�отойбди. 

2 Бусад �‰зэглэгшэдэй эрхим �айн байхын т‰лµµ, этигэл �‰зэгынь 
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бата бэхи болгохын тула бидэ булта тэдэндэ аша ту�атай юумэ хэ>
хэ ¸�отойбди. 3 Юундэб гэбэл, Христосшье ганса бэеэ бодожо 
байгааг‰й юм. Харин: «Шамайе доромжол�он ба�алтанууд нам 
дээрэ буугаа», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшэгдэ�энэй ¸�оор бо>
лоо юм. 4 Нангин Бэшэг соо хэлээтэй б‰хы юумэн‰‰д маанадта 
найдал ‰гэхэ зуураа �ургаха, тэсэбэритэй болгохо, урмашуулха 
зорилготойгоор бэшээтэй байгаа. 5 Маанадые тэсэбэритэй байлга>
даг, урмашуулдаг Бурхан Христос Иисусай жэшээгээр таанадые 
нэгэ �анал бодолтой байлга�ай. 6 Тиигэбэл таанад бултадаа нэгэ 
дуугаар Бурханда, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэдэ 
алдар соло дуудахат.  

�айн Мэдээсэл еврейн‰‰дтэ болон бусад арадуудта ‰гµµтэй юм  

7 Христосой таанадые х‰ндэлдэг бай�андал адляар таанадшье бэе 
бэеэ х‰ндэлжэ, Бурханда магтаал соло дуудажа байгты. 8 Бурханай 
‰бгэ эсэгэнэртэ ‰гэ�эн найдуулгын б‰тэ�ые харуулан, Христос ев>
рейн‰‰дэй зарасань болон ерээ гэжэ би хэлэнэб. 9 Ба�а бусад ара>
дуудай ‰ршµµл хайрынь т‰лµµ Бурханда магтаал соло дуудажа бай>
хын тула Христос ерээ юм.  

«Бусад арадуудай дунда  

би шам тухай айладхажа байхаб,  

шинии нэрэ алдарта  

би магтаалнуудые дуулажа байхаб», – гэжэ Нангин Бэшэг соо  

бэшээтэй байдаг.  
10 «Бусад я�атад, Бурханай арадтай хамта баярлагты», – гэжэ ба�а 
бэшээтэй байдаг.  
11 «Бусад я�атад, бултадаа  

Дээдын Эзэндэ магтаал соло дуудагты,  

б‰хы арад, тэрээниие алдаршуулагты!» – гэжэ ба�а  

бэшээтэй байдаг.  
12 «Иессэй ‰ри �ада�ан бии болохо,  

тэрэ бусад арадые захирхаяа ерэхэ,  

харин тэдэнэрынь тэрээндэ найдажа байха», – гэжэ ба�а Исайя  

хэлэнэ.  
13 Найдал ‰ршµµдэг Бурхан этигэл �‰зэгэйтнай ашаар таанадые 

б‰тэн баяр жаргалаар ба амгалан байдалаар д‰‰ргэг лэ, тиигэжэ 
Нангин �‰лдын х‰сµµр этигэл найдалтнай нэмэгдэжэ байг лэ.  
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Павелай сэхыень бэшэ�энэй шалтагаан  

14 Аха д‰‰нэрни, таанад эрхим �айнта, элдэб янзын эрдэм мэдэ>
рэлтэйт, бэе бэеэ �ургаха аргатайт гэжэ би хатуу этигэлтэй байнаб. 
15 Энэ бэшэг соогоо зарим юумэн‰‰дые �ануулхадаа би сэхыень хэ>
лээб. Бурханай ‰ршµµл хайраар би 16 бусад арадуудай аша ту�ада 
Христос Иисусай зараса болооб. Бусад арадые Нангин �‰лдын 
ашаар Бурханда таатай арюун нангин ‰ргэл болгохын тула би Бурха>
най �айн Мэдээсэлые номнон, санаартанай ажал ябуулнаб. 17 Иисус 
Христосой ашаар Бурханда алба хэжэ бай�анаараа би бахархаха ар>
гатайб. 18�19 Бусад арадуудые Бурханай мэдэлдэ оруулхын тула Хрис>
тос гайхамшагта тэмдэг‰‰дээр ба ‰йлэ хэрэг‰‰дээр, Бурханай �‰л>
дын х‰сэ шадалаар намаар юу хэл‰‰лээ, х‰‰лээ �эм, тэрээн лэ тухай 
би хµµрэхэеэ з‰рхэлхэб. Аяншалжа ябахадаа би Иерусалим�аа Ил>
лирик х‰рэтэр хаа хаанаг‰й Христос тухай �айн Мэдээсэл номножо 
байгааб. 20 Тиихэдээ би ондоо х‰нэй тата�ан �уури дээрэ бариха>
г‰йн тула Христос тухай х‰н‰‰дэй огто дуулааг‰й газар дайдаар ном>
нохо гэжэ оролдожо байгааб. 21 Нангин Бэшэгэй хэлэ�эн ¸�оор:  

«Тэрээн тухай мэдээсэлг‰й бай�ан х‰н‰‰д хараха,  

Тэрээн тухай юумэ дуулааг‰й х‰н‰‰д ойлгохо».  

Павелай Рим хото ошохо т‰лэблэлгэ  

22 Таанадта оло дахин ошохо гэхэдэмни, энэ ажални намайе та>
бидагг‰й байгаа. 23 Харин м‰нµµ эдэ нютагуудта ажалаа д‰‰ргэ�эн, 
олон жэлэй туршада таанадтай ошожо уулзаха �анаатай бай�ан юм 
хадаа 24 Испани ошохо замдаа таанадые дайрахаб. Тиигээд нэгэ хэ>
ды саг соо таанадтайгаа уулзажа баярлахаб, �‰‰лдэнь замаа ‰ргэлжэ>
л‰‰лхэдэмни ту�алхат гэжэ найданаб. 25�26 Харин м‰нµµ би Маке>
дониин ба Ахайяын �‰зэглэгшэдэй �айн дураараа суглуул�ан алта 
м‰нгэ дуталдажа бай�ан Бурханай х‰н‰‰дтэ хубаажа ‰гэхµµр Иеру>
салим хото ошоноб. 27 Тэдэ �‰зэглэгшэд ту�алха гэ�эн шиидхэбэри 
µµ�эдµµ гаргаа. Гэхэтэй зэргэ ‰нэн бодолоороо тэдэнэр ту�алха 
¸�отойшье юм. Хэрбээ еврейн‰‰д оюун сэдьхэлэй буян хэшэгээрээ 
бусад арадуудтай хубаалда�ан байбал, бусад арадуудшье алта м‰нгэ>
нэй буян хэшэгээрээ еврейн‰‰дтэ ту�алха ¸�отой юм. 28 Тэдэндэ 
суглуулагда�ан алта м‰нгэ х‰ргэхэ ажалаа б‰тээгээд, би таанадаа 
дайран Испани руу ябахаб. 29 Таанадта ерэхэдээ би Христосой буян 
хэшэгээр таанадтай элбэг дэлбэгээр хубаалсахаб гэжэ мэдэнэб.  
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30 Аха д‰‰нэр, намтай хамта минии т‰лµµ Бурханда ханалгатай>
гаар зальбаржа байгыт даа гэжэ гуйнаб. Бидэ манай Дээдын Эзэн 
Иисус Христосто нэгэ адли этигэл �‰зэгтэй, �‰лдын ‰ршµµдэг нэгэ 
адли хайра дуратай ха юмбибди. 31 Иудейн �‰зэгг‰й зон�оо Бурхан 
намайе аршал�ай, Иерусалимда хэхэ ажални тэндэхи Бурханай зон>
до �айшаагда�ай гэжэ зальбарыт даа. 32 Тиигэбэл би, Бурханай х‰сµµ 
�аа, таанадта баяр жаргалтай ерэхэб, таанадтайгаа уулзаад �анаагаа 
амархаб. 33 Амгалан байдал ‰ршµµдэг Бурхан та б‰хэнтэй оршожо 
байхань болтогой!  

Х‰н‰‰дые амаршална  

1 Кенхрейын �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ х‰дэлдэг Фойбэ эгэшэ>
тэй таанадые танилсуулхамни. 2 Тэрэниие Бурханай х‰н‰‰дтэ 

зохихо ¸�оор Дээдын Эзэнэй нэрээр угтажа абаарайгты, хэрэг‰‰д>
тэнь µµ�эдынгµµ з‰г�µµ шадалаараа хам�алсажа байгаарайгты. Тэрэ 
эхэнэр намдашье, бусадшье олон зондо ехэ ту�а х‰ргµµ юм. 3 Акила 
Прискилла хо¸рто нам�аа мэндэ дамжуулаарайгты. Тэдэнэр намтай 
хамта Христос Иисуста гансашье алба хэжэ байгаа бэшэ, 4 харин ми>
нии т‰лµµ ами на�анай аюул о�олдошье орожо байгаа. Гансашье 
би бэшэ, харин еврей>бэшэ �‰зэглэгшэдэй б‰лгэм‰‰д бултадаа тэ>
дээндэ баяр баясхалан х‰ргэжэ байна. 5 Тэдэнэй гэртэ суглардаг �‰>
зэглэгшэдэй б‰лгэмдэ амар мэндэ х‰ргµµрэйгты.  

Аси можын Христосто �‰зэглэгшэдэй т‰р‰‰шын х‰ниинь бай�ан 
инаг хайрата Эпанэт н‰хэртэмни мэндэ дамжуулаарайгты. 6 Таанадай 
аша ту�ада аргаг‰й ехээр х‰дэлжэ бай�ан Марияда амар мэндэ х‰р>
гµµрэйгты. 7 Намтай хамта т‰рмэдэ �уу�ан манай я�анай Андроник 
Юния хо¸рто мэндэ дамжуулаарайгты. Тэдэ хо¸р элшэнэрэй дунда 
мэдээжэ, нам�аа урда Христосто �‰зэглэ�эн т‰‰хэтэй юм.  

8 Дээдын Эзэнээр намда ехэл хайра дуратай байдаг Амплиатда 
мэндэ дамжуулаарайгты. 9 Маанадаар хамта Христосто алба хэдэг 
Урбанда, минии инаг хайратай Стахида амар мэндэ х‰ргµµрэйгты. 
10 Туршалгануудые дабахадаа Христосто ‰нэн сэхэ бай�анаа батал>
�ан Апеллестэ мэндэ дамжуулаарайгты. Аристобулай гэр б‰лэдэ 
амар мэндэ хэлээрэйгты. 11 Минии я�анай Иродиондо, Христосто 
�‰зэглэдэг Наркисай гэр б‰лынхидтэ амар мэндэ х‰ргµµрэйгты.  

12 Дээдын Эзэндэ алба хэжэ бай�ан Трюфана Трюфоса хо¸рто, 
Дээдын Эзэнэй аша ту�ада аргаг‰й ехэ ажал б‰тээ�эн инаг хайра>
та Персидэдэ мэндэ дамжуулаарайгты. 13 Дээдын Эзэнэй шэлэжэ 
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аба�ан Руфта, намда х‰б‰‰ндээл адли хандадаг тэрэнэй эжыдэ мэн>
дыемни дамжуулаарайгты. 14 Асинкрит, Флегонт, Ерми, Патроб, 
Ерма болон тэдэнтэй бай�ан бусад �‰зэглэгшэ аха д‰‰нэртэ мэн>
дыемни дамжуулаарайт. 15 Филолог Юлия хо¸рто, Нерейдэ, тэрэ>
нэй д‰‰ басаганда, Олимпда, тэдэнтэй хамта бай�ан Бурханай б‰хы 
х‰н‰‰дтэ мэндыемни дамжуулаарайгты.  

16 Бэе бэеэ таалажа амаршалаарайгты. Христосой �‰зэглэгшэдэй 
б‰хы б‰лгэм‰‰д таанадта мэндэеэ дамжуулжа байна.  

Т‰гэсхэлэй захибари  

17 Аха д‰‰нэр, таанадай �уража аба�ан б‰хы юумые буруушаан, 
бэрхэшээл зоболон тулгаруулдаг, �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые хоорон>
донь хубаадаг х‰н‰‰д�ээ болгоомжолжо байгты гэжэ гуйнаб. Таанад 
тиимэ зон�оо зайсажа байгты. 18 Тэдэ зон тиимэ юумэ хэхэдээ, ма>
най Дээдын Эзэн Христосто бэшэ, харин µµрынгµµ гэдэ�э ходоо>
до алба хэнэ гээшэ. Тэдэнэр уран го¸ ‰гэ х‰‰рээрээ гэнэн гэдэргэ 
зонииел зангадаа оруулдаг юм. 19 Дээдын Эзэнэй мэдэлдэ б‰рин 
байдагыетнай х‰н б‰хэн мэдэхэ, тиимэ�ээ би таанадай т‰лµµ баяр>
лажа байдаг х‰нби. �айн �айхан юумые ойлгожо байгаад, н‰гэл>
тэ муухай юумэн�ээ зайсажа бай�айт гэжэ х‰сэнэб. 20 Маанадта 
амгалан байдал ‰ршµµдэг Бурхан уданг‰й сатанае танай ула доро 
оруулан �‰нµµхэ.  

Манай Дээдын Эзэн Иисусай ‰ршµµл хайра таанадтай оршожо 
байхань болтогой!  

21 Намтай хамта х‰дэлдэг Тимофей, ба�а манай я�атанай хамаа>
тан Луций, Иасон, Сосипатр гэгшэд таанадта мэндые дамжуулна.  

22 Энэ бэшэгые саар�ан дээрэ буулга�ан �‰зэглэгшэ Тертий би 
ба�а таанадта амар мэндые дамжуулнаб.  

23 Гэртээ намайе айлшалуулжа бай�ан, �‰зэглэгшэдэй б‰лгэмые 
суглуулжа бай�ан Гай таанадта мэндые дамжуулна. Хотын м‰нгэ>
нэй �ан эрхилэгшэ Эраст, Кварт д‰‰мнай таанадта ба�а мэндые 
дамжуулна. 24 Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ‰ршµµл хайра 
та б‰хэнтэй оршожо бай�ай!  

Т‰гэсхэлэй зальбаралга  

25 Бурханда магтаал соло дуудая! Тэрэ болбол Иисус Христос ту>
хай минии номно�он �айн Мэдээсэлэй ¸�оор танай этигэл �‰зэгые 
бэхиж‰‰лхэ аргатай юм. Урдань тэрэ �айн Мэдээсэл ‰ни удаан саг 
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соо далда нюуса байгаа. 26 Харин м‰нµµ тэрэ ‰нэн з‰бые л‰ндэн>
шэдэй бэшэг‰‰д нээгээ; б‰хы х‰н‰‰дэй �‰зэглэжэ, ‰гыень дуулажа 
байхын тула м‰нхэ Бурхан захиралтаараа б‰хы арадуудта тэрэниие 
мэд‰‰лээ. 27 Ори ганса, сэсэн мэргэн Бурхан Иисус Христосой 
ашаар хэтын хэтэдэ алдар солотой бай�ай! Болтогой!  


