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Зөвшөөрөл: Та энэ бүтээлийг хувилах хуулах 

эрхтэй харин худалдахыг хориглоно.

Есүс олон гайхамшгийг үйлдсэн билээ. Гайхамшиг 
бол Есүс Бурханы жинхэнэ хүү гэдгийг баталсан 
тэмдэг юм. Анхны гайхамшиг нь нэгэн хурим дээр 
болсон юм. Найрын дундуур асуудал үүсэв. Тэнд 
дарс хүмүүст хүрэлцэхгүй болов.
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Есүс өвчтэй эмэгтэйн гарт хүрэв. Тэр агшинд 
түүний бие сайжрав. Тэр эмэгтэй босоод Есүс 
болон шавь нарт нь үйлчилж эхлэв.

Үйлчлэгч нар гайхаж байлаа. 
Есүс усыг дарс болгосон. 
Зөвхөн Бурхан л ийм 
гайхамшгийг 
үйлдэж чадна.

Есүс "Энэ торхнуудыг усаар дүүргэ" 
гэв. Магадгүй тэд түүнээс "Ус?" хэмээн 
асуусан байх. Тиймээ Есүсийн хий 
гэсэн зүйл бол ус мөн байлаа.

Есүс бас өөр гайхамшиг 
үйлдсэн юм. Нэгэн үдэш тэр 
шавь нартайгаа Петрийн 
гэрт очив. Петрийн хадам эх 
халууран өвчтэй хэвтэж байв.

Есүс үйлчлэгч залууд 
нэг том торхыг 
найрын ахлагчид 
аваачиж өг гэв. Ус 
дарс болсон байв. 
Хамгийн сайн дарс 
болсон байв. 

Есүсийн эх Мария түүнд асуудал үүсээд байгааг 
хэлээд үйлчилэгч нарт Есүсийн хэлсэн болгоныг 
хийхийг тушаав.
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Хурсан олны дунд дөрвөн хүн найздаа туслахыг тулд 
найзыгаа Есүс уруу авч ирэхийг хүсэв. Гэвч Есүс 
тэднээс хол зогсож байв. Тэд юу хийсэн бол?

Тэд бүгд түүн уруу 
ирж Есүс тэднийг 
цэвэр болгожээ.

Бурханы хүү Есүс тусалж чадах болно. Есүс тэдэнд 
тусалсан юм. Түүн уруу ирсэн бүхнийг тэр эдгээсэн 
юм. Таяг тулж байсан хүмүүс алхаж бас гүйж чаддаг 
болсон юм.

Есүсийн өмнө 
муу сүнснээс 
болж зовж 
байгаа эрэгтэй 
эмэгтэй хоёр 
ирэв. Есүс муу 
сүнсэнд тэдний 
биеэс гарахыг 
тушаав. Муу 
сүнснүүд гарч 
аймшигтай 
байсан хүмүүс 
амар тайван 
баяр хөөртэй 
болов.

Бас өөр олон хүмүүс 
ирэв, тэд уяман 
өвчнөөс болоод 
тэдний царай нь 
маш муухай 
болсон байв.

Орой болоход хотын бүх 
хүмүүс хотын хаалган 
дээр цугласан байв. 
Сохор, дүлий, хэлгүй, 
тахир дутуу олон 
өвчтэй хүмүүс ирсэн
байв. Мөн чөтгөр 
шүгэлсэн хүмүүс ч 
Есүс уруу ирсэн 
байлаа. Тэр 
ийм олон хүнд 
тусалж чадах 
болов уу?
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Төгсөв

Есүс "Намд" гэж давлагаанд тушаав. Тэр даруй 
далай нам гүм болов. Шавь нар нь Энэ ер нь ямар 
хүн болоод далайг захирна вэ гэж шивнэлдэв. Салхи 
далай түүнд дуулгавартай байв. Тэд 
Есүс бол Бурханы хүү гэдэгт 
итгэж байлаа учир нь түүний 
үйлдсэн гайхамшиг 
нь түүний алдрыг 
харуулж байсан юм. 

Шавь нар нь үүнийг хараахан 
мэдээгүй байсан ч Есүс 
тэдний үзээгүй өөр олон 
гайхамшгийг үйлдэхийг 
харах болно.

Есүс дөрвөн 
найзынх нь 
итгэлийг олж 
харав. Тэр 
өвчтэй хүнд 
"Чиний нүгэл 
чинь уучлагдсан. 
Дэвсгэрээ аваад 
яв" гэв. Тэр хүн 
хөл дээрээ босоод 
зогсов. Есүс 
түүнийг эдгээжээ.

Есүсийн үйлдсэн гайхамшгууд

Бурханы үг Библээс авсан түүх

Матай 8-9, Марк 1-2, 4
Лук 4, 8, Иохан 2

"Таны үгсийн тунхаглал гэгээрүүлдэг." 
Дуулал 119:130

Үүний дараа Есүс шавь 
нартайгаа завин дээр далайд 
явж байлаа. Далайн шуурга 

хүчтэй болж байв. Есүс 
унтаж байлаа. Шавь
нар нь айгаад түүнийг 
сэрээв. Тэд "Эзэн

биднийг авраач" гэж
хашхирав. "Бид
сүйрэх нь" гэв.

Дөрвөн найз өвчтэй найзаа 
Есүсийн зогсож байсан 
байшингийн дээврийг
цоолон доош буулгав.
Одоо Есүс түүнд
ойр болсон байв.
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Библийн түүх нь гайхамшигт Бурхан биднийг бүтээсэн бөгөөд таныг 
өөрийгөө мэдээсэй гэж хүсдэг тухай бидэнд хэлдэг.

Бурхны гэм гэж нэрлэдэг муу зүйлийг бид үргэлж хийдгийг Бурхан 
сайн мэднэ. Гэмийн шийтгэл нь үхэл боловч Бурхан танд маш их 

хайртай учир Тэрээр цорын ганц хүү Есүсийг таны гэмийн өмнөөс 
шийтгүүлэн загалмайд цовдлогдон үхэхийг зөвшөөрөн энэ дэлхийд 
илгээсэн юм. Тэгээд Есүс дахин амилж тэнгэр дэх гэртээ буцсан! 

Хэрвээ та Есүст итгэж түүнээс гэмийнхээ төлөө уучлал гуйвал Тэрээр 
таныг уучлах болно! Тэрээр таньруу ирэх бөгөөд тантай хамт байх 

болно мөн та түүнтэй мөнхөд хамт амьдрах болно.

Хэрвээ та энэ үнэнд итгэж байвал Бурханд хандан ийнхүү хэлээрэй:
Эрхэм Есүсээ, Би таныг Бурхан гэдэгт болон миний гэмийн төлөө 

үхсэн гэдэгт мөн одоо та амьд гэдэгт итгэж байна. Миний амьдралд 
орж ирээд миний гэмийг уучлаач, тэгээд Би одооноос эхлээд шинэ 
амьдралаар амьдарч нэг өдөр тантай хамт мөнхөд байхаар явах 

болно. Танд дуулгавартай байж таны хүүхэд шиг таны төлөө 
амьдрахад туслаач. Амен.

Библи уншиж өдөр бүр Бурхантай ярилцаарай! Иохан 3:16 21 22
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