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Яір був юдейським церковним провідником, який 
прославляв Бога і навчав інших Божого Слова. 
Одного дня Яіра спіткала страшна біда. Його 
         улюблена дочка, якій було 
     лише дванадцять років, 
     захворіла. Здавалося, 
     ніхто не міг їй   
      допомогти. Її 
      хвороба була 
      тяжка. Яір знав, 
             що дівчинка 
           вмирає.  
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В цей самий час прийшли слуги з Яірового дому. 
Мабуть, самі їхні обличчя казали про сумну подію 
навіть без слів. “Дочка твоя померла”, - сказали 
     вони Яіру. Померла! 
     Було вже пізно.   
     Можливо, якби та жінка 
     не затримала... можливо, 
     якби... Померла! Не 
     стало Яірового   
     дорогоцінного дівчатка.  

Що вона могла зробити? “Коли хоч 
доторкнусь до одежі Його, то одужаю”, - 
говорила вона до себе. Вона повільно 
протискалася до Ісуса. Потім, 
простягнувши руку, вона доторкнулася до 
Ісусової одежі.  

Він припав до 
ніг Ісуса.

“Моя дочка 
кінчається, - 

благав 
чоловік у 

відчаї, - 
Прийди ж, 

поклади Свої 
руки на неї, 

щоб 
видужала та 

жила!”  

Яір знайшов Ісуса, 
оточеного людьми.

Чудо! Чудо! Жінка одужала. 
Миттєво! Цілковито! Вона 
знала, що була здорова, сильна 
і відновлена. І тут пролунав 
голос: “Хто доторкнувся до 
Моєї одежі?”  

Ісус пішов з Лазарем. Але 
вони не могли йти швидко 
через великий натовп. 
Одна жінка була дуже 
хвора протягом довгих 
дванадцяти років. Вона 
вже ходила до всіх 
докторів і витратила всі 
гроші, але ніхто їй не 
допоміг. О, як вона хотіла 
побачити Ісуса!  

Лише одна людина могла допомогти дочці Яіра. Яір 
пішов знайти Ісуса і привести Його до свого дому. 
Яір, напевно, знав, що його друзі по вірі не 
схвалюють Ісуса. Але Яіру було байдуже. 

Він мусив 
швидко знайти 
допомогу, поки 
його дочка не 
вмерла.
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Кінець!  

Батьки дівчинки були здивовані. Ісус сказав їм дати 
дівчинці щось поїсти. Якими щасливими мабуть 
вони себе почували, якими вдячними Ісусу! Його 
чудова любов і сила повернули їхню дочку зі смерті.  

Ісус всіх випровадив, взяв дівчинку за руку й сказав: 
“Дівчатко, вставай!” При цьому був Яір. При цьому 
                                 була його жінка. При цьому були 
                                                троє учнів Ісуса. Всі чули 
                                                  Ісусові слова. Чи мертва 
                                                    дівчинка також чула їх?

“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Дівчинка, яка жила двічі

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Марка, 5 та в 
Євангелії від Луки, 8

Мертва 
дівчинка 
почула наказ 
Ісуса! Її дух 
повернувся до 
неї, і вона 
негайно 
ожила. Ісус 
підняв її з 
мертвих.  

Почувши це, Ісус відповів: “Не лякайся, тільки 
віруй, і буде спасена вона.” Як важко мабуть було 
Яіру вірити Ісусу! Його дочка була мертва. В домі 
                                 всі ридали, оплакуючи дівчинку. 
                                   “... Не вмерла вона, але спить!”, - 
                                                            сказав їм Ісус. З 
                                                              Нього насміхалися. 
                                                                 Вони знали, що 
                                                                  дівчинка була 
                                                                   мертва.

13 14

11 12

9 10



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16 15


