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 הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור
  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



הכנסת אשר הלל  -יאיר היה אחד מראשי בית
 .  'ולימד אחרים על דבר ה' את ה

 צרה נוראה , יום אחד
 בתו .  באה על יאיר

 כבת  , האהובה
 עשרה  -שתים

 ,  שנה בלבד
 .חלתה



נראה היה שאיש לא 
.   יכול היה לעזור לה

 זאת היתה מחלה  
 יאיר ידע .  קשה

 שבתו נוטה  
 .למות



 רק אדם אחד יכול היה לעזור לבתו של
 יאיר יצא לחפש את ישוע.  יאיר                  
 .בכדי להביאו לביתו                  



הכנסת לא -יאיר כנראה ידע שחבריו בבית
 אבל ליאיר.  חשבו בחיוב על ישוע

 לא היה                        
 
 
 

 הוא ניסה  . אכפת
 להשיג עזרה  

 במהירות לפני  
 .שבתו תמות      



 יאיר מצא 
 את ישוע  

 מוקף  
 .  באנשים

 הוא נפל  
 לרגליו  

 .של ישוע



בתי נוטה "
 "  ,למות

 התחנן האיש  
 .  המיואש

 בוא  , אנא"
 ושים ידיך  

עליה כדי שהיא  
 ."תתרפא ותחיה



 אבל הם  .  ישוע הלך עם יאיר
 לא יכלו ללכת מהר בגלל  

 אשה אחת .  המון העם
 היתה חולה מאוד במשך  

 היא  .  עשרה שנה-שתים
 היתה אצל הרבה רופאים  

 )  והוציאה את כל כספה(
 .  בלי שמצבה השתפר

 כמה שהיא רצתה  , אה
 !לראות את ישוע      



 מה יכלה  
 האשה  
 ?  לעשות

 אם אגע "
 אפילו  

 .  האישה מלמלה" ,בבגדו אתרפא
 , ואז.  היא התקדמה לקראת ישוע

 היא נגעה בבגדו  , הושיטה את ידה
 .של ישוע         



!  ובאופן מוחלט!  האשה נרפאה מיד!  נס!  נס
אבל .  האשה ידעה שהיא בריאה שלמה וחזקה

 "  ?מי נגע בי.  "אז נשמע קול
 ההמון דחק ונגע  .  שאל ישוע

 אבל האשה שנרפאה  .  בישוע
 ידעה שישוע רצה שהיא תספר  

 מלאה  .  לו שהיא נגעה בו
 היא ספרה לו את  , פחד

 .כל הסיפור         



 באו משרתים  , ובאותו רגע
 פניהם  .  מביתו של יאיר

 העצובות כנראה כבר  
 רמזו על החדשות  
 .  אפילו לפני שדברו

 הם  !"  בתך מתה"
 .אמרו ליאיר



 זה היה מאוחר !  מתה
 אם האשה  , אולי.  מדי

 ....  לא היתה מפריעה
 !  מתה.... אם, אולי

 בתו היקרה של  
 .יאיר כבר איננה



 , הוא אמר, כאשר ישוע שמע זאת
 רק האמן והיא  , אל תפחד"

 כמה קשה  ."  תרפא
 היה כנראה  

 ליאיר  
 להאמין  

 .  לישוע
 .בתו מתה



כולם בכו וקוננו על  , בבית
היא  ,היא לא מתה.  "הילדה
 .   אמר להם ישוע" ,ישנה

 .  הם צחקו עליו
 הם ידעו  
 שהילדה  

 .מתה



,  ישוע הוציא את כולם
אחז בידה של הילדה  

ילדה  " ,ואמר
 ."קומי,קטנה



.  אשתו היתה שם.  יאיר היה שם
.   שלושה מתלמידי ישוע היו שם

 הם כולם שמעו את  
 .  מילותיו של ישוע

 האם הילדה הקטנה  
 שמעה אותם 

 ?גם כן



 הילדה המתה שמעה
 את הפקודה   

 !של ישוע   
 ,רוחה חזרה   

 והיא קמה 
 ישוע.  מיד 
 הקים אותה 

 .מהמתים 



ישוע אמר להם  .  הורי הילדה היו מלאי תמהון
איזו שמחה הם כנראה .  לתת לה משהו לאכול

 כמה אסירי תודה הם כנראה היו כלפי      , הרגישו
 האהבה  .  ישוע

 הנהדרת
 והכוח של 

 ישוע החזירו 
 את בתם 

 חזרה 
 .לחיים 



 הילדה שחיה פעמיים  
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 
 'לוקס ח', מרקוס ה

 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא "התנ
 . אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
   ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג
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