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Iair era unul din fruntaşii sinagogii 
care lăuda pe Dumnezeu 

 şi învăţa pe alţii 
 Cuvântul lui 
 Dumnezeu. 



Într-o zi, o problemă teribilă 
 s-a abătut asupra lui Iair. 

  Fica lui iubită, în 
 vârstă de numai 

 doisprezece 
 ani, s-a 

 îmbolnăvit.  



Se părea că nimeni nu o mai 
 putea ajuta.  Era o boală 

 rea.  Iair şi-a dat 
 seama că fata 

 lui va muri. 



Doar o singură persoană ar fi  
putut-o ajuta pe fiica lui Iair.   
   Iair a plecat să caute pe  
 
 
 
 

Isus şi să Îl  
aducă înapoi 

                                      în casa lui. 



Probabil Iair ştia că prietenii lui nu 
erau de acord cu Isus.  Dar nu i-a 
păsat.   El avea nevoie urgentă  
 
 
 
 

de ajutor 
 înainte ca 

 fiica lui să 
                                         moară. 



Iair l-a 
 găsit pe 

 Isus 
 înconjurat 

 de 
 oameni. 

  El a 
 îngenunchiat 
 la picioarele 

 
   lui Isus. 



„Fetiţa 
 mea 

 trage să 
 moară,”  

stăruia omul 
 disperat. 



„Vino 
 de-Ţi 
 pune 

 mâinile 
 peste 

 ea, ca să 
 se facă 

 sănătoasă şi 
 să trăiască.”  



Isus a mers cu Iair. 
  Dar ei s-au deplasat 

cu dificultate din 
pricina mulţimii.  Era 

acolo şi o femeie, 
bolnavă de 

doisprezece ani. 



Ea fusese la 
 toţi doctorii (şi îşi 

cheltuise toţi banii) 
fără a primi însă 
ajutor.  Oh, cât 

 de mult şi-a dorit 
 ea să-L vadă 

 pe Isus! 



Ce putea face femeia? 
  „Dacă aş putea doar să mă 

 ating de haina Lui, mă voi 
 tămădui,” a murmurat femeia. 



Şi-a făcut loc prin mulţime şi 
strecurându-se pe dinapoi, a  

   întins mâna şi s-a atins  
   de haina lui Isus.  



O minune!  O minune! 
  Femeia a fost vindecată!  

Imediat!  Complet! 
  Ea a simţit în tot 

 trupul ei că s-a 
 tămăduit de boală. 

  Dar apoi o voce 
 a vorbit. 



„Cine m-a atins?” a întrebat 
Isus.  Mulţimea L-a atins.  

Dar femeia care a fost 
vindecată vroia ca 

 să-I spună problema 
 ei.  Cu sfială, ea a 

 spus întreaga ei 
 poveste. 



Imediat după aceea, servitorii lui 
Iair au venit de la casa acestuia.  Pe 

feţele lor se citea 
 probabil trista 

 veste pe care ei 
 doreau să o spună. 
  „Fiica ta a murit!” 

 i-au spus ei lui 
                                        Iair.  A 
                                          murit! 



Era prea târziu. 
  Dacă acea femeie 
 nu ar fi întrerupt 

 pe Isus... poate, 
 dacă... Moartă! 

  Preţioasa fetiţă 
 a lui Iair nu 

 mai era. 



Când Isus a auzit vestea, El a 
răspuns, „Nu te teme, crede 

 numai, şi ea se va 
 face bine.”  Cât de 
 greu trebuie să fi 

 fost pentru Iair 
 să-L creadă pe 
 Isus.  Fiica lui 

 era moartă. 



Acasă, cu toţii plângeau şi 
 boceau după fată.  „Ea n-a 

 murit, ci doarme,” le-a 
 spus Isus. 
  Ei râdeau 

 de El. 
  Ei ştiau 
 că fata 
 murise. 



Isus i-a scos pe toţi 
 afară, a luat fata 

 de mână şi a 
 zis: „Fetiţo, 
 scoală-te.” 



Iair era acolo.  Soţia lui era acolo.  
Trei dintre ucenicii lui Isus 

 erau acolo.  Ei au 
 auzit cuvintele lui 

 Isus.  Le auzise 
 oare şi fetiţa 

 moartă?  



Fata moartă  
a auzit 
porunca  
lui Isus!   
Spiritul  
ei s-a  
întors  
şi ea  
a înviat  
imediat. 



Isus a 
înviat-o  
din  
moarte.  



Părinţii fetei au fost uimiţi.  Isus  
le-a zis să-i dea ceva să mănânce.   



Cât de fericiţi trebuie să se fi 
simţit; cât de recunoscători lui  
Isus.  Puterea Lui minunată le-a  
redat fiica  
înapoi din  
moarte. 



Fata care a trăit de două ori 
 

 O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia, 

 
se găseşte în 

 
Marcu 5, Luca 8  

„Descoperirea cuvintelor Tale dã  
luminã.”  Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate.  
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna. 



Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, 
roagă-te astfel lui Dumnezeu: 

Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai 
făcut om ca să mori pentru păcatele mele, iar 

acum eşti viu.  Te rog intră în viaţa mea şi 
iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă şi 
într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine.  Ajută-
mă să-Ţi slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.  

Amin. 
 

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  
fiecare zi!  Ioan 3:16 
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