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Яир бил юдейски началник, който се покланял на
Бог и учел другите на Божието Слово. Един ден, 

нещо ужасно се случило на Яир. Неговата
скъпа дъщеричка, която
била само на 12 години се
разболяла. Изглеждало, 
че никой не можел да и
помогне. Болестта била

много лоша. Яир
знаел, че
момичето
умирало. 



Само един човек можел да помогне на дъщерята на
Яир. Той тръгнал да търси Исус, за да Го заведе в
дома си. Яир може би знаел, че неговите
религиозни приятели не харесвали Исус. 

Но него не го

итересувало.
Той трябвало да
побърза, за да не
умре дъщеря му.



Той
коленичил
пред Исус и
казал: 
“Дъщеря ми
умира. Моля
Те, ела и
положи
ръцете Си
на нея, за да
може да
оздравее и
да живее”.

Яир намерил Исус, 
Който бил заобиколен

от много
хора.



Исус отишъл с Яир. Но те не
можели да ходят много бързо
поради огромната тълпа
около тях. Една жена, която
била болна от 12 години
много искала да види Исус, 
понеже била изхабила
всичките си пари по лекари
и никой не можел да и
помогне!



Какво можела да направи тя? “Само ако се
докосна до дрехите Му, ще оздравея”, казала
си жената. Тя се приближила до Исус и
пипнала края на дрехата Му.



Чудо! ЧУДО! Жената била изцерена! Моментално! 
Напълно! Тя веднага разбрала, че била напълно
изцерена. Исус обаче попитал: “Кой Ме докосна?”

Тълпите се блъскали в Него. 
Но изцерената жена си
признала, като Му разказала
цялата история.



Точно тогава дошли слуги от дома на Яир. Лицата
им вероятно говорели, че нещо лошо е станало. 
“Дъщеря ти умря”, казали те на Яир. Мъртва! Вече

било твърде късно. Ако тази
жена не беше забавила
Исус... може би... Мъртва! 
Скъпоценното момиченце
на Яир си било отишло.



Когато Исус чул това, Той казал: “Не се страхувай; 
само вярвай и тя ще се оправи”. Колко ли трудно
трябва да е било за Яир да повярва на Исус. Дъщеря

му била мъртва.



В дома му, всички плакали и скърбяли за
момиченцето. “Тя не е умряла, а спи”, казал им
Исус. Те Му се присмяли. Те много добре знаели, че

момичето било мъртво.



Исус изкарал всички навън, хванал момичето за
ръката и казал: “Малко момиченце, стани!”



Яир бил там. Жена му била там. Трима от учениците
на Исус също били там. Всички те чули думите на

Исус. Дали и малкото
момиченце ги било чуло
обаче?



Мъртвото момиченце чуло заповедта на Исус! Духът
му се върнал и то
се изправило. 
Исус го бил
възкресил от
мъртвите.



Родителите на момиченцето били учудени. Исус им
казал да дадат на момиченцето нещо за ядене. Колко
ли щастливи са били те; и колко благодарни на
Исус? Неговата чудесна любов и сила върнали
живота на
дъщеричката
им.



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130
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