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Ыйса көптөгөн кереметтерди жасаган. 
Кереметтер Ыйсанын чынында эле 
Кудайдын Уулу экенин көрсөткөн 
жышаан болгон.



Биринчи керемет тойдо болгон.
көйгөй пайда болду. Баарына 
шарап жетишсиз болчу.



Исанын энеси Мариям ага болгон көйгөйдү 
айтып, анан кулдарына Ыйса эмнени 
буйруса, ошону аткарууну буйруган.



“Бул идиштерге суу толтургула”, 
- деди Ыйса. “Суу?” деп 
сурашкандыр. Ооба, суу 
Ыйса сураган нерсе болчу.



Ошондо Ыйса бир кулуна бир чоң 
казандан алып, аны 
майрамдын 
башчысына 
даамдап көрүшүн 
айтты. Суу эми 
шарап болчу! 
Жакшы шарап! 
Эң мыкты 
шарап!



Кызматчылар таң калышты.
Ыйса сууну шарапка 
айланткан. Мындай 
бир гана Кудай 
жасай алмак.



Ыйса башка кереметтерди жасаган. 
Бир күнү кечинде Ал шакирттери 

менен Петирдин үйүнө барды. 
Петирдин кайненеси ысытма 

менен катуу 
ооруп жаткан.



Ыйса оорулуу тийгизди. Бир аздан 
кийин ал болуп калды. Ал Ыйсага 
жана шакирттерине кызмат кылуу 

үчүн ордунан турду.



Ошол күнү кечинде бүт шаар эшигинин 
алдына чогулгандай 
болду. Оорулуулар 
келди – сокур, 
дүлөй, дудук, 
майып. 



Атүгүл ичинде жиндери бар адамдар 
да Ыйсанын алдына 
чогулушту. Ал 
ушунчалык көп 
адамдарга жардам 
бере алабы?



Кудайдын Уулу Ыйса жардам бере алмак. 
Ыйса жардам берди. Ага келгендердин 
баары айыгып кетишти. Жашоону 
балдак менен сүйрөгөн адамдар эми 
басып, чуркап, секире алышчу.



Башкалар да 
келишти, алар 
пес оорусуна 
чалдыккан.



Ыйса аларды 
айыктырганда, 
алар айыгышкан 
жана таза 
болушкан.



Жиндер менен ооруган эркектер менен 
аялдар Ыйсанын алдында турушту.
Ал жиндерге 
аларды таштап 
кетүүнү 
буйруган. 
Жиндер тил 
алчаак болуп, 
корккон, 
бактысыз 
адамдар 
тынчып, шаттанып калышты.



Элдин артында төрт киши досуна Ыйсага 
жардам берүүгө аракет кылышкан. Бирок 
алар жакындай алышкан жок. Алар эмне 
кыла алмак эле?



Оорулуу адамды үйдүн 
чатырына көтөрүп алып, төрт 
ишенимдүү дос чатырды 
ажыратып, түшүрүштү. Эми 
ал Ыйсага жакын 
болчу.



Ыйса төрт достун ишенимге 
ээ экенин көрдү. 
Ал оорулууга: 
“Күнөөлөрүң 
кечирилди, 
төшөгүңдү алып, 
бас”. Ал киши 
ордунан турду, 
жакшы жана 
күчтүү. Ыйса 
аны айыктырган.



Көп өтпөй Ыйса шакирттери 
менен кайыкта болгон.
Коркунучтуу 
бороон-чапкын 
деңизди козгоду. 
Ыйса уктап 
жаткан. 



Корккон шакирттери Аны 
ойготушту. “Теңир, 
бизди сакта” деп 
кыйкырышты. 
“Биз кырылып 
калабыз!”



Ыйса толкундарга: “Тынч болгула”, – деп 
буйрук берди. Ошол замат деңиз тынчып 
калды. “Бул кандай адам?” Анын 
шакирттери 
шыбырашты. 
Атүгүл шамал 
жана деңиз Ага 
баш ийет.



Алар Ыйсаны Кудайдын Уулу деп 
эсептешкен, анткени Анын кереметтери 
Анын даңкын көрсөткөн. Шакирттер муну 
билишкен эмес, бирок 
алар Ыйсанын 
адамдардын 
арасында Кудайга 
кызмат кылып 
жаткандыктан, 
андан да чоң 
кереметтерди 
жасаганын көрүшмөкчү.



Исанын кереметтери

Кудайдын Сөзүндөгү, Ыйык Китептеги 
окуя,

ичинде табылган

Матай 8-9; Марк 1-2, 4
Лука 4, 8; Жакан 2

“Сөздөрүңдүн кире бериши жарык 
берет.” Забур 119:130



Акыры



Бул Ыйык Китептеги окуя бизди жараткан 
жана аны таанып-билүүңдү каалаган 

кереметтүү Кудайыбыз жөнүндө айтып берет.

Кудай биздин күнөө деп атаган жаман 
иштерди кылганыбызды билет. Күнөөнүн 

жазасы – өлүм, бирок Кудай силерди 
ушунчалык сүйөт, Ал Өзүнүн жалгыз Уулун, 

Ыйсаны айкаш жыгачта өлүп, күнөөлөрүң 
үчүн жазаланышы үчүн жиберди. Ошондо 

Ыйса кайра тирилип, Бейишке кеткен! Эгер 
сиз Ыйсага ишенип, Андан күнөөлөрүңүздү 

кечирүүсүн сурансаңыз, Ал муну аткарат! Ал 
азыр келип, сенин ичиңде жашайт, сен Аны 

менен түбөлүк жашайсың.



Эгер бул чындык экенине ишенсең, Кудайга 
мындай деп айт:

Урматтуу Ыйса, мен Сенин Кудай экениңе 
ишенем, жана менин күнөөлөрүм үчүн өлүш 

үчүн адам болдуң, эми Сен кайра жашап 
жатасың. Сураныч, менин жашоомо кир жана 
менин күнөөлөрүмдү кечир, ошондо мен азыр 

жаңы жашоого ээ болушум үчүн жана бир 
күнү түбөлүк Сени менен болушум үчүн. Сага 
баш ийүүгө жана Сен үчүн балаңдай жашоого 

жардам бер. Оомийин.

Ыйык Китепти окуп, күн сайын Кудай менен 
сүйлөш! Жакан 3:16
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