
Mongol - Эдгээв Судрууд - Healing Scriptures

Египетээс Гарсан Нь 15:26 Тэр — Хэрэв та нар өөрсдийн Бурхан ЭЗЭНий дуу 
хоолойг анхааралтай сонсож, Түүний мэлмийд зөвийг үйлдэж, Түүний 
тушаалуудад чих тавьж, Түүний бүх тогтоолыг сахивал, Би египетчүүдэд 
буулгасан өвчнүүдээс нэгийг нь ч та нарт буулгахгүй. Учир нь ЭЗЭН Би бол 
та нарыг эдгээгч билээ гэв.

Дэд Хууль 7:15 ЭЗЭН бүх өвчнийг чамаас зайлуулна. Тэрээр та нарын мэддэг 
Египетийн аюулт өвчнүүдээс чамд хүргэхгүй, харин та нарыг үзэн ядагч 
бүхний дээр тэр өвчнүүдийг буулгана.

Дуулал 107:20 Тэр Өөрийн үгийг илгээн, тэднийг эдгээж, Тэднийг мөхлөөс нь 
аварсан.

Дуулал 146:8 ЭЗЭН сохор хүнд хараа оруулдаг. ЭЗЭН сөхрөгчдийг босгодог. 
ЭЗЭН зөв шударга хүмүүсийг хайрладаг.

Исаиа 35:5 Тэгээд сохрын нүд нээгдэж, дүлийгийн чих нь онгойно.
Исаиа 53:5 Гэвч Тэр бидний нүглийн төлөө хатгагдан, бидний гэмийн төлөө 

бяцарчээ. Бидний амар амгалангийн төлөө Түүн дээр гэсгээлт бууж, Түүний
шархаар бид эдгэрсэн.

Исаиа 58:8 Тэгвэл чиний гэрэл үүрийн гэгээ шиг цацарч, чиний эдгэрэлт үтэр 
түргэн болж, чиний үнэн зөв өмнө чинь явж, ЭЗЭНий цог жавхлан чиний 
арын хамгаалалт болно.

Иеремиа 30:17 Учир нь Би чамайг тэнхрүүлэн сэргээнэ. Чамайг шархнаас 
чинь эдгээнэ» гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна. «Учир нь тэд чамайг 
зайлуулагдагч гээд “Энэ бол Сион. Түүнийг хэн ч анхаардаггүй” гэдэг».

Иеремиа 33:6 Үзэгтүн, Би энэ хотод эдгэрэлт, эрүүл мэндийг авчрах бөгөөд Би
тэднийг эдгээх болно. Би тэдэнд амар амгалан болон үнэний элбэг 
дэлбэгийг илчилнэ.

Малахи 4:2 “Гэвч Миний нэрээс эмээгч та нарын төлөө зөв шударгын нар 
мандах бөгөөд түүний гэрэл эдгээх туяагаар гийгүүлнэ. Та нар урагш явж, 
хашаанаас гарсан тугалууд мэт харайлгах болно.

Матай 4:23,24 Есүс бүх Галилаар явахдаа синагогуудад нь сургаал айлдаж, 
хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж, олон түмний доторх алив төрлийн 
өвчин эмгэгийг эдгээж байлаа. 24 Түүний тухай зар бүх Сири даяар 
тархсанд, хүмүүс зовж шаналсан, чөтгөр шүглэсэн, унаж татдаг өвчтэй, саа
өвчтэй бүхнийг Түүн дээр авчрахад Есүс тэднийг эдгээжээ.

Матай 8:16,17 Орой болоход тэд чөтгөр шүглэсэн олон хүнийг Түүн уруу 
авчрахад, Есүс сүнснүүдийг үгээр хөөн зайлуулж, өвдсөн бүгдийг эдгээжээ. 
17 Энэ нь эш үзүүлэгч Исаиагаар «Бидний сул дорой байдлыг Тэр Өөртөө 
авч, бидний өвчнийг үүрсэн» гэж хэлүүлсэн нь биелэхийн тулд байлаа.

Матай 9:35 Есүс синагогуудад сургаал айлдаж, хаанчлалын сайн мэдээг 
тунхаглан, бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгээн, бүх хот тосгоноор явж 
байлаа.

Матай 10:1 Есүс арван хоёр шавиа дуудаад, тэдэнд бузар сүнснүүдийг 



захирах эрх мэдлийг өгсөн нь сүнснүүдийг зайлуулах, бүх төрлийн өвчин 
эмгэгийг эдгээхийн тулд ажээ. (Марk 3:14,15)

Матай 10:8 Өвчнийг эдгээ, үхэгсдийг босго, уяман өвчтөнг цэвэрлэ, чөтгөрийг 
зайлуул. Үнэгүйгээр авснаа үнэгүйгээр өг.

Матай 11:5 Сохор нь хараа орж, суунги нь алхаж, уяман өвчтөнүүд нь 
цэвэршиж, дүлий нь сонсож, үхэгсэд нь амилж, ядууст сайн мэдээ 
тунхаглагдаж байна.

Матай 12:15 Харин Есүс үүнийг мэдэнгүүтээ тэндээс холдов. Түүнийг олон хүн
дагаж байлаа. Тэр тэднийг бүгдийг нь эдгээгээд,

Матай 15:30 Маш олон хүн Түүн дээр доголон, тахир дутуу, сохор, дүлий 
болон олон хүнийг авч ирээд хөл дор нь тавилаа. Тэр тэднийг эдгээв.

Матай 17:20 Есүс — Итгэл чинь бага учраас. Үнэнээр Би та нарт хэлье. Хэрэв 
гичийн үр төдийхөн итгэл та нарт байвал, энэ ууланд “Эндээс тийшээ нүү” 
гэж хэлбэл тэр нь нүүнэ. Та нарт боломжгүй юм гэж байхгүй болно.

Марk 1:34 Есүс төрөл бүрийн өвчтэй олон хүнийг эдгээсэн бөгөөд олон 
чөтгөрийг зайлуулан, чөтгөрүүдэд ярихыг зөвшөөрсөнгүй. Учир нь тэд 
Түүнийг хэн болохыг мэдсэн юм.

Марk 3:10 Учир нь Есүс олон хүнийг эдгээсэн тул өвчинд зовж зүдрэгсэд бүгд 
Түүнд гар хүрэх гэж дайрч байлаа.

Марk 6:5,6,13 Тэнд Тэр ямар ч гайхамшгийг үйлдэж чадсангүй. Харин өвчтэй 
байсан хэдэн хүн дээр мутраа тавьж эдгээжээ.6Тэдэнд итгэл байхгүйд Есүс
гайхаж байлаа. Тэгээд Тэр эргэн тойрны тосгодоор явж, сургаал айлдав. 13
Тэд олон чөтгөрийг зайлуулж, өвчтэй олон хүнийг тосоор тослон эдгээжээ.

Марk 6:55,56 бүх нутгаар гүйн явж, Түүнийг байгаа гэж сонссон газар уруу 
өвчтэй хүмүүсийг дэвсгэртэй нь авчирч эхлэв. 56 Түүнийг суурин, хот, 
тосгон, хаа ч очсон олон түмэн өвчтэй хүмүүсийг олон хөлийн газар авчирч 
байв. Тэд Есүсээс энэ хүмүүсийг хувцасныхаа хормойд зөвхөн гар 
хүргүүлээч гэж гуйцгаан, гар хүрсэн болгон эдгэрч байлаа.

Марk 8:23-25 Есүс тэр хүнийг гараас нь хөтөлж тосгоноос гаргаад, нүд уруу нь
нулимсны дараа, түүн дээр мутраа тавиад түүнээс — Чи ямар нэгэн юм 
харж байна уу? гэж асуухад, 24 нөгөө хүн хараад — Би хүмүүсийг харж 
байна. Тэд явж буй мод мэт харагдаж байна гэж хэллээ. 25 Тэгэхээр нь Тэр
дахиад мутраа нүдэн дээр нь тавихад тэр хүн анхааралтай харав. Түүний 
нүд нь засарч, юм бүгдийг сайн харах болжээ.

Марk 9:29 Тэр — Энэ төрөл нь зөвхөн залбирлаар л гарч чадна гэв.
Марk 16:17,18 Итгэгчдэд энэ тэмдгүүд дагалдана. Миний нэрээр тэд 

чөтгөрүүдийг зайлуулж, шинэ хэлээр ярина. 18 Тэд могойг барина. Тэд 
үхүүлэх ямар ч юм уусан, тэр нь тэдэнд хор болохгүй. Өвчтэй хүн дээр тэд 
гараа тавивал эдгэнэ гэж айлдлаа.

Лук 4:18 — Эзэний Сүнс Над дээр байна. Учир нь сайн мэдээг ядууст 
дэлгэрүүл гэж Тэр Намайг тосолсон юм. Тэр Намайг илгээсэн нь 
Олзлогдогсдод эрх чөлөөг тунхаглах, Сохруудад хараа оруулах, Дарамтанд
байгсдыг чөлөөлөхийн сацуу,

Лук 4:40 Нар жаргах үеэр элдвийн өвчтэй хүмүүсийг Есүс уруу авчирсанд Тэр 



хүн бүр дээр гараа тавин, тэднийг эдгээж байлаа.
Лук 5:15,17-25 Харин Түүний тухай зар улам газар авч, бүр олон хүмүүс Түүн-

ийг сонсох гэж, мөн өвчнөө эдгээлгэхээр хуран цуглаж байв. 17 Нэгэн өдөр 
Түүнийг сургаалаа зааж байхад нь тэнд Иерусалим, Иудей болон Галилын 
бүх тосгодоос ирсэн хэсэг хуулийн сургагч нар болоод фарисайчууд сууж 
байжээ. Эдгээлтийг гүйцэтгэхийн тулд Эзэний хүч Түүнд өгөгдсөн байв. 18 
Үзэгтүн, хэсэг хүн саа өвчтэй хүнийг дэвсгэртэй нь авчрав. Тэгээд дотогш 
нь оруулж, Түүний өмнө аваачих гэж хичээсэн боловч 19 үй олон хүнээс 
болж түүнийг дотогш нь оруулах аргагүй байсан тул тэд дээвэр дээр гарч, 
дээврээр тэр хүнийг дэвсгэртэй нь доош буулгаж, Есүсийн өмнө яг төвд нь 
тавив. 20 Тэдний итгэлийг хараад Есүс — Анд минь, нүгэл чинь уучлагдсан 
гэхэд 21 хуулийн багш нар болон фарисайчууд — Бурханыг доромжлон 
ярьж буй энэ хүн хэн гэгч вэ? Гагцхүү Бурханаас өөр хэн нүглийг уучилж 
чадах юм бэ? хэмээн дотроо бодоцгоожээ. 22 Харин тэдний бодлыг мэдсэн
Есүс тэдэнд — Та нар яагаад ингэж бодов? 23 “Нүгэл чинь уучлагдлаа” гэж 
хэлэх, эсвэл “Босоод алх” гэж хэлэхийн аль нь амархан бэ? 24 Харин 
Хүний Хүү газар дээр нүглүүдийг уучлах эрх мэдэлтэйг та нарт мэдүүлэх-
ийн тулд гээд саа өвчтэй хүнд — Би чамд хэлж байна. Бос, дэвсгэрээ аваад
гэртээ харь гэв. 25 Даруй өнөө хүн тэдний өмнө босож, дээр нь хэвтэж 
байсан юмаа аваад, Бурханыг алдаршуулсаар гэрийн зүг явжээ.

Лук 6:17-19 Тэгээд Тэр тэдний хамт уруудан бэлд буун ирж зогсов. Тэнд асар 
олон дагалдагч нар нь байсан бөгөөд бүх Иудей, Иерусалим, Тир болон 
Сидоны эрэг хавийн нутгуудаас ирсэн үй олон хүн 18 Түүнийг сонсохоор, 
бас өвчнөө эдгээлгэхээр иржээ. Мөн бузар сүнсэнд зовоогдсон хүмүүс ч 
илааршиж байв. 19 Түүнээс хүч гарч, бүгдийг эдгээж байсан учир цугласан 
олон бүгд Түүнд гар хүрэхийг чармайн байв.

Лук 7:21 Яг тэр үед Есүс олон хүмүүсийг өвчин эмгэгээс нь ангижруулж, бузар 
сүнсийг нь зайлуулж байлаа. Сохорсон олон хүнд Тэр хараа оруулжээ. 22 
Тэр тэдэнд — Та нар явж, Иоханд юу харж, сонссоноо хэл. Сохор нь хараа 
орж, доголон нь алхаж, уяман нь цэвэршиж, дүлий нь сонсож, үхэгсэд нь 
амилж, ядуу нэгэнд нь сайн мэдээ тунхаглагдав.

Лук 8:2 Мөн өвчин болоод бузар сүнснүүдээс салсан зарим эмэгтэйчүүд, 
тухайлбал долоон чөтгөрөөс салсан Магдалын эмэгтэй гэгддэг Мариа,

Лук 9:2,11 Бурханы хаанчлалыг тунхаглуулахын тулд, мөн өвчтэй хүмүүсийг 
эдгээлгэхийн тулд Тэр тэднийг илгээв. 11 Гэвч олон түмэн үүнийг нь 
мэдээд, Түүнийг дагажээ. Тэр тэднийг угтан авч, Бурханы хаанчлалын 
тухай тэдэнд яриад, эдгээлт хэрэгтэй хүмүүсийг нь эдгээв.

Лук 13:12 Есүс түүнийг хараад, дуудаж — Эмэгтэй, та өвчнөөсөө 
чөлөөлөгдлөө гээд

Лук 13:32 Есүс тэдэнд — Явж, тэр үнэгэнд “Үзэгтүн, Би өнөөдөр, маргааш 
чөтгөрүүдийг зайлуулж, өвчинд нэрвэгдэгсдийг эдгээнэ. Гурав дахь өдөр нь
Би Өөрийн зорилгоо гүйцээнэ” гэж хэл.

Иохан 5:8,14 Есүс түүнд — Бос. Дэвсгэрээ аваад, яв гэж айлдав. 14 Дараа нь 
Есүс түүнийг сүмд олоод — Харагтун, чи эрүүл болжээ. Чамд илүү муу юм 



тохиолдохгүйн тулд дахиж нүгэл бүү үйлд гэв.
Иохан 14:12 Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье. Надад итгэдэг хүн Миний 

хийдэг ажлуудыг бас хийх бөгөөд эдгээрээс агуу ажлуудыг ч хийх болно. 
Яагаад гэвэл Би Эцэгтээ очно.

Үйлс 3:6 Харин Петр түүнд — Надад алт, мөнгө байхгүй. Харин өөрт 
байгаагаа л би чамд өгье гээд, — Назарын Есүс Христийн нэрээр [босоод] 
явагтун хэмээн хэлээд

Үйлс 5:15,16 Тэр ч байтугай ард олон Петрийг ирэхэд ядаж түүний сүүдэр нь 
тэдний хэн нэгэн дээр тусаасай гэж гудамж уруу өвчтэй хүмүүсийг авчран, 
дамнуурга болон дэвсгэр дээр тавьдаг байлаа. 16 Мөн Иерусалимын ойр 
орчмын хотуудаас хүмүүс өвчтөнүүд, эсвэл бузар сүнсэнд баригдагсдыг 
авчирч байв. Тэд бүгд эдгэж байлаа.

Үйлс 10:38 Энэ нь Назарын Есүсийн тухай бөгөөд Бурхан хэрхэн Түүнийг 
Ариун Сүнс ба хүч чадлаар тосолсон хийгээд Тэрээр диаволд дарлагдсан 
бүгдийг эдгээн, сайныг үйлдэж явсан тухай юм. Учир нь Бурхан Түүнтэй 
хамт байсан.

Үйлс 19:11,12 Бурхан Паулын гараар дамжуулан ер бусын гайхамшгуудыг 
бүтээж байлаа. 12 Алчуур, бүсийг нь түүнээс авч өвчтэй хүмүүст хүргэхэд 
өвчин нь эдгэж, муу сүнснүүд зайлж байв.

Ром 8:26 Үүнчлэн мөн Сүнс бидний сул дорой байдалд тусалдаг. Учир нь яаж 
залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй. Харин Сүнс Өөрөө үгээр 
илэрхийлшгүйгээр ёолон байж бидний төлөө зуучлан гуйдаг.

1 Коринт 12:9,28 өөр нэгэнд нь итгэлийг адилхан Сүнсээр өгсөн аж. Нэгэнд нь 
эдгээх бэлгийг нэг Сүнсээр өгсөн бол, 28 Бурхан чуулганд нэгдүгээрт элч 
нар, хоёрдугаарт эш үзүүлэгчид, гуравдугаарт багш нар, дараа нь 
гайхамшгийг үйлдэх хүч, дараа нь эдгээх бэлгүүд, туслах, удирдах ба олон 
янзын хэлээр ярих чадварыг тавьжээ.

Филиппой 2:27 Тэр үнэхээр үхтлээ өвдсөн юм. Харин Бурхан түүнийг 
өршөөсөн. Зөвхөн түүнийг ч биш, уй гашуу дээр уй гашуу нэмэгдэх вий гэж 
мөн намайг ч бас өршөөв.

Иаков 5:14 Та нарын дунд хэн нэгэн нь өвчтэй байна уу? Тэр нь чуулганы 
ахлагчдыг дуудаг. Тэд Эзэний нэрээр түүнийг тосоор тосолж, түүний төлөө 
залбираг.

1 Петр 2:24 Биднийг нүгэлд үхүүлж, зөвт байдалд амьдруулахын тулд Тэр 
Өөрөө бидний нүглийг модон дээр биедээ үүрсэн. Учир нь та нар Түүний 
шархаар эдгээгдсэн билээ.

3 Иохан 1:2 Хайрт минь, сэтгэл тань амар тайван байгаагийн адил бүх зүйл 
тань сайн сайхан байж, эрүүл энх байгаасай хэмээн би залбирч байна.
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