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Iair era unul din fruntaüii sinagogii care lĉuda pe
Dumnezeu üi învĉɉa pe alɉii Cuvântul lui Dumnezeu.
Într-o zi, o problemĉ
teribilĉ s-a abĉtut
asupra lui Iair.

Fica lui iubitĉ, în vârstĉ de numai doisprezece ani,
s-a îmbolnĉvit. Se pĉrea cĉ nimeni nu o mai putea
ajuta. Era o boalĉ rea.
Iair üi-a dat seama cĉ
fata lui va muri.
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Doar o singurĉ persoanĉ ar fi putut-o ajuta pe fiica
lui Iair. Iair a plecat sĉ caute pe Isus
üi sĉ Îl aducĉ înapoi în casa lui

Probabil Iair ütia cĉ prietenii lui nu erau de acord
cu Isus. Dar nu i-a pĉsat. El avea nevoie
urgentĉ de ajutor înainte ca fiica
lui sĉ moarĉ.
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Iair l-a
gĉsit pe Isus
înconjurat de
oameni. El a
îngenunchiat
la picioarele
lui Isus.

„Fetiɉa
mea trage
sĉ moarĉ,”
stĉruia omul
disperat.
„Vino de-Ɉi
pune mâinile
peste ea, ca
sĉ se facĉ
sĉnĉtoasĉ
üi sĉ
trĉiascĉ.”
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Isus a mers cu Iair.
Dar ei s-au deplasat cu
dificultate din pricina
mulɉimii. Era acolo üi
o femeie, bolnavĉ de
doisprezece ani. Ea
fusese la toɉi doctorii
(üi îüi cheltuise toɉi
banii) fĉrĉ a primi însĉ
ajutor. Oh, cât de
mult üi-a dorit ea sĉ-L
vadĉ pe Isus!
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Ce putea face femeia? „Dacĉ
aü putea doar sĉ mĉ ating de
haina Lui, mĉ voi tĉmĉdui,”
a murmurat femeia.
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O minune! O
minune! Femeia a
fost vindecatĉ!
Imediat! Complet!
Ea a simɉit în tot
trupul ei cĉ s-a
tĉmĉduit de boalĉ.
Dar apoi o voce a
vorbit.

ûi-a fĉcut loc prin mulɉime
üi strecurându-se pe dinapoi,
a întins mâna üi s-a atins
de haina lui Isus.
9
„Cine m-a atins?”
a întrebat Isus.
Mulɉimea L-a atins.
Dar femeia care a
fost vindecatĉ
vroia ca sĉ-I spunĉ
problema ei. Cu
sfialĉ, ea a spus
întreaga ei
poveste.
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A murit! Era prea
târziu. Dacĉ acea
femeie nu ar fi
întrerupt pe Isus...
poate, dacĉ...
Moartĉ! Preɉioasa
fetiɉĉ a lui Iair nu
mai era.
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Imediat dupĉ
aceea, servitorii lui
Iair au venit de la
casa acestuia. Pe
feɉele lor se citea
probabil trista
veste pe care ei
doreau sĉ o spunĉ.
„Fiica ta a murit!”
i-au spus ei lui Iair.
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Când Isus a auzit
vestea, El a rĉspuns,
„Nu te teme, crede
numai, üi ea se va
face bine.” Cât de
greu trebuie sĉ fi
fost pentru Iair sĉ-L
creadĉ pe Isus.
Fiica lui era moartĉ.
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Acasĉ, cu toɉii plângeau üi boceau dupĉ fatĉ.
„Ea n-a murit, ci doarme,” le-a spus Isus. Ei râdeau
de El. Ei ütiau cĉ fata murise.

Isus i-a scos pe toɉi afarĉ, a luat fata de mânĉ üi
a zis: „Fetiɉo, scoalĉ-te.” Iair era acolo. Soɉia lui
era acolo. Trei dintre
ucenicii lui Isus erau
acolo. Ei au auzit
cuvintele lui Isus.
Le auzise oare üi
fetiɉa moartĉ?
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Fata moartĉ a auzit porunca lui Isus! Spiritul
ei s-a întors üi
ea a înviat
imediat.
Isus a
înviat-o din
moarte.

Pĉrinɉii fetei au fost uimiɉi. Isus le-a zis sĉ-i dea
ceva sĉ mĉnânce. Cât de fericiɉi trebuie sĉ se fi
simɉit; cât de recunoscĉtori lui Isus. Puterea
Lui minunatĉ le-a redat fiica înapoi din moarte.

17
Fata care a trĉit de douĉ ori
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,
se gĉseüte în
Marcu 5, Luca 8

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