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Јаир je био јеврејски вjерски старјешина који је
поштовао Бога и учио друге о Ријечи Божјој.  Једног 
дана, страшна невоља се десила Јаиру. Његова 

вољена кћерка, која је имала
само дванаест година, се
разбољела. Изгледало је
да нико није могао да јој

помогне. То је била
опака болест. Јаир

је знао да ће
дјевојчица
умријети.



Само једна особа је могла да помогне Јаировој кћери.
Јаир је кренуо да пронађе Исуса и да га доведе у своју 
кућу. Јаир је вјероватно знао да његови вјерски 
пријатељи нису прихватали Исуса. 

Али Јаира није
било брига за то. 
Морао је, брзо да 
помогне својој
кћерки прије 
него што умре.



Јаир је пронашао 
Исуса окруженог 

људима.

Клекнувши
пред Исусове
ноге очајни
човјек Га је 
молио: „Моја 
мала ћерка 

лежи на 
самрти.
Дођи и стави
руке на њу и
она ће бити
излијечена
и живјеће.”



Исус је отишао са Јаиром.  
Али нису се могли брзо 
кретати због велике 
гужве. Једна жена је 
била веома болесна 
дванаест дугих година. 
Одлазила је свим 
љекарима (и потрошила 
сав свој новац), али све је 
било узалуд. Она је јако 
жељела да види Исуса!



Шта би жена могла да учини? „Кад бих 
само могла додирнути Његову одјећу, 
оздравила бих”, говорила је у себи. 
Некако се успјела прогурати до 
Исуса. Затим испруживши своју 
руку, дотаче Исусов огртач.



Чудо!  ЧУДО!  Жена
је оздравила.  Одмах! 
Потпуно! Знала је она
то добро и осјећала је то 
цијелим својим бићем. 
Али онда је зачула глас 
који је говорио. „Ко ме се 
то дотаче?” Исус је упитао. 
Неко из гужве  Га је дотакао. 
Тада жена, приступи  и паде 
пред Њим, и каза Му пред 
свим народом зашто га се 
дотаче и како одмах оздрави.



Управо тада, дођоше слуге из куће Јаирове.  Њихова 
лица су вјероватно испричала тужну причу прије него 
што су рекли Јаиру: „Ваша кћерка је мртва!”  Мртва! 

Било је прекасно. Можда, да та 
жена није одложила ствари . . .

можда, да . . . Мртва!
Јаирова драгоцјена
дјевојчица је нестала.
Када је Исус то чуо, он је 
одговорио: „Не бој се, само 
вјеруј, и она ће оздравити.”
Како је тешко морало бити

Јаиру да стварно вјерују 
Исусу! Његова кћерка
је била мртва.



У кући, сви су плакали и жалили 
за дјевојчицом. „Није мртва, 
него спава,” рекао им је Исус. 
Они су му се подсмијавали.
Знали су да је дјевојчица умрла.



А Исус изгнавши све, узе је за руку и зовну, говорећи: 
„Дјевојко, устани”. Јаир је био тамо. Његова жена 

је била тамо. Тројица од 
Исусових ученика су били 
тамо. Сви су чули 
Христове ријечи. Да ли 

их је могла чути и 
мртва дјевојка?



Мртва дјевојка
је чула Христову
наредбу!  Њен 
дух се вратио 
и она одмах 
устаде. Христос
ју је васкрсао
из мртвих.



Дјевојчини родитељи су били запањени. Исус им 
је рекао да јој дају нешто да једе. Како срећни су 
морали бити? како захвални Исусу су морали бити? 
Његова предивна љубав и снага вратили су њихову 
кћерку натраг 
из смрти.



Дjевојка која је живjела два пута

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

Јеванђеље по Марку 5, Луки 8

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130
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Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

