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ВЪЗКРЕСЯВАНЕТО НА 

ДЪЩЕРЯТА НА ИАИР



Заедно със Своите ученици 

Иисус дошъл в Капернаум. 

На брега на морето имало 

много народ, който Го чакал. 

Всички искали да узнаят 

какво ще прави Иисус, какво 

ще каже.

Иисус излязъл на брега и 

хората Го обкръжили. Сред 

тях се намирал и човек на 

име Иаир. Той бил началник 

на синагогата. Синагогата -

това е еврейската църква, а 

Иаир бил сред най-главните 

хора в нея. Но сега той 

изглеждал много объркан и 

изплашен. Работата била там, 

че Иаир имал 

дванадесетгодишна дъщеря 

и тя се разболяла тежко. 



Затова, като приближил 

до Иисуса, Иаир паднал 

пред него на колене и 

замолил: „Господи, влез в 

моя дом! Дъщеря ми е 

много болна и аз се 

страхувам, че тя ще умре. 

Излекувай дъщеря ми!"

Иисус се съгласил. Но край 

Него имало толкова много 

хора, че Той едва си 

пробил път през тълпата. 

Изведнъж Иисус се спрял 

и попитал: „Кой се докосна 

до Мен?" Но Иисус знаел 

кой се приближил и Го 

докоснал.



Сред стълпилите се хора 

имало и една жена, която 

много отдавна боледувала. 

Лекарите не можели да й 

помогнат, ето защо тя се 

приближила до Иисус и 

докоснала края на плаща 

Му. Жената вярвала, че 

това ще й помогне. И 

станало чудо: жената 

оздравяла. А причината е, 

че тя вярвала в Иисуса. Но 

когато Той попитал „Кой се 

докосна до мен?", жената 

си премълчала.



„Учителю! - обадил се тогава 

Петър - един от учениците 

Му. - Тук има толкова много 

народ и всички се блъскат. 

Нима в такава блъсканица 

може да се разбере кой се е 

докоснал до Теб?" Но Иисус 

отговорил: „Аз зная, че това 

стана, защото почувствах 

сила, която излезе от Мен."

Това била силата, която 

излекувала жената. Като чула 

думите на Иисуса, тя 

приближила изплашена до 

Него и Му обяснила всичко: 

отдавна боледувала, лекарите 

не можели да й помогнат, ето 

защо решила да докосне 

Неговия плащ. 



И щом докоснала плаща, 

веднага оздравяла. Иисус я 

изслушал и казал: „Вярата те 

е спасила. Върви си с мир!"

В този момент до Иаир се 

приближил неговият слуга: 

„Дъщеря ти умря - рекъл той. 

- Не затруднявай Иисуса. Той 

не може вече да й помогне." 

Но Иисус го чул и казал на 

Иаир: „Не се бой. Вярвай и 

ще стане чудо!" После заедно 

със Своите ученици тръгнал 

към дома на Иаир. Хората 

чули целия разговор и също 

тръгнали след Иисуса, за да 

видят какво ще направи Той.



Иисус влязъл в дома на Иаир 

заедно с Петър, Йоан и 

Иаков, като оставил другите 

на улицата. Около кревата на 

момичето стоели роднините и 

слугите. Всички плачели. 

Иисус казал: „Не плачете! 

Момичето не е умряло, то 

просто спи." Но никой не Му 

повярвал. Тогава Той 

накарал всички да излязат от 

стаята и оставил само 

учениците Си, бащата и 

майката на момичето. 

Заедно с тях приближил до 

кревата, където лежало 

детето, и казал: „Стани!“

И сътворил чудо. Момичето 

се протегнало и станало. 



Иисус заповядал на майката 

да донесе храна и то изяло 

всичко, което му дали. Сега 

било ясно, че е напълно 

оздравяло. Иаир и жена му 

били много щастливи, но не 

можели да разберат как 

Иисус е успял да възкреси 

дъщеря им. Сигурно и ти не 

можеш да го разбереш, но 

това не е и необходимо. 

Просто трябва да вярваш.
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