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كان یایرس قائد دیني یھودي، وقد كان یصلي � ویعلم 
اآلخرین كلمة هللا، وفي أحد األیام قابلتھ مصاعب كبیرة، 

 فابنتھ التي یحبھا مرضت، وكان
 عمرھا اثنتي عشرة سنة، وكان 
 یبدو وكأن ال أحد یستطیع أن 
 یساعده، فالمرض كان 
 مرضا خطیرا، وكان 
 یایرس یعلم أن ابنتھ 
 .سوف تموت 



وكان ھناك شخصا واحدا ھو الذي یستطیع أن یساعد ابنة یایرس، 
  لذلك راح یایرس یبحث عن یسوع لكي یدعوه إلى بیتھ، ولربما علم 

 یایرس أن أصدقاءه الدینیین لم یحبوا یسوع،                 
 
 
 
 
 ولكنھ لم یھتم بذلك، 
 بل راح یبحث عن 
 معونة سریعة، قبل 
 .أن تموت ابنتھ 



ووجد یایرس 
یسوع وقد زحمتھ 

الجموع، فوقع 
.  عند قدمي یسوع

 وطلب الرجل
:  إلیھ كثیرا قائال 
ابنتي الصغیرة "

على آخر نسمة 
لیتك تأتي وتضع 
 یدك علیھا لتشفى

 
 ."فتحیا        



وذھب یسوع مع یایرس، 
ولكن الجموع زحمتھما 

وأعاقتھما، وكانت ھناك امرأة 
مریضة جدا منذ اثنتي عشرة 

سنة، وقد ذھبت إلى أطباء 
كثیرین، وأنفقت كل ما عندھا 

ولم تنتفع شیئا، فكم كانت 
 !تتمنى أن ترى یسوع



ولكن ماذا كان علیھا أن تفعل؟ وھي 
إن مسست ولو ثیابھ : "قالت لنفسھا

 ، فسارت المرأة ببطء نحو"ُشفیت
 .یسوع ومدت یدھا ولمست ثوبھ     



لقد ! معجزة! لقد حدثت معجزة
برئت المرأة من مرضھا، في 

وھي قد علمت في ! وبالكامل! الحال
نفسھا أنھا صارت سلیمة وقویة 

ولكن جاء صوت . وبصحة جیدة
، "من لمس ثیابي؟: "یسوع سائال

والجموع كلھا لمست یسوع، ولكن 
المرأة التي ُشفیت علمت أنھا 

المقصودة، فكان البد وأن تقول ذلك 
لیسوع، فجاءت وھي خائفة وقالت 

 .لھ الحق كلھ



وجاء خدام من بیت یایرس، وربما كانت مالمح وجوھھم 
:  تكشف عن الخبر المحزن قبل أن ینطقوه قائلین لیایرس

 لقد فات! ماتت!" ابنتك قد ماتت"
 ربما لو أن ھذه. األوان 
 المرأة لم تعیقھما وتأخرھما، 
 !؟ ماتت....ولو كان... لربما 
 .ابنة یایرس الجمیلة ماتت 



ال تخف آمن فقط، فھي : "فلما سمع یسوع بذلك أجابھ
، فكم كان ھذا صعبا بالنسبة إلى یایرس، أن یؤمن حقا ."تشفى

وكان الجمیع في البیت . بیسوع، ألن ابنتھ كانت قد ماتت فعال
 یبكون علیھا وحزانى بسبب الفتاة، فقال

 ھي لم تمت: "یسوع لھم 
 ،."لكنھا نائمة 
 فضحكوا علیھ، 
 .عارفین أنھا ماتت 



یا صبیة : "فأخرج الجمیع خارجا، وأمسك بیدھا ونادى قائال
لقد كان یایرس موجودا وامرأتھ كانت موجودة، !" قومي

 وثالثة من تالمیذ یسوع كانوا
 ھناك، وكلھم سمعوا ما قالھ 
 یسوع، فھل ستسمع الفتاة 
 الصغیرة المیتة أیضا 
 ما قالھ یسوع؟ 



لقد سمعت 
الفتاة المیتة 
أمر یسوع 

لھا، فرجعت 
روحھا 

وقامت في 
الحال، فلقد 

أقامھا یسوع 
 .من األموات



ووالدي الفتاة تعجبا جدا، وقال یسوع لھما أن یعطیاھا شیئا 
!  وكم كانا شاكرین لیسوع! لتأكل، فكم كانت فرحتھما عظیمة

فمحبة یسوع الفائقة وسلطانھ العظیم أقاما الفتاة من بین 
 .األموات



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

 الفتاة التي عاشت مرتین

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

8: ، وإنجیل لوقا5: إنجیل مرقس . 
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 النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
 .یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى   .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن،   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

 .وسوف تحیا معھ إلى األبد
 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل  سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

 لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
 . ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین
 .  16: 3إنجیل یوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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