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آان یایرس قائد دیني یهودي، وقد آان یصلي هللا ویعلم  
اآلخرین آلمة اهللا، وفي أحد األیام قابلته مصاعب آبيرة،       

فابنته التي یحبها مرضت، وآان 
 عمرها اثنتي عشرة سنة، وآان   

 یبدو وآأن ال أحد یستطيع أن   
 یساعده، فالمرض آان
 مرضا خطيرا، وآان  
 یایرس یعلم أن ابنته  

. سوف تموت



وآان هناك شخصا واحدا هو الذي یستطيع أن یساعد ابنة       
یایرس، لذلك راح یایرس یبحث عن یسوع لكي یدعوه إلى       

بيته، ولربما علم یایرس أن أصدقاءه الدینيين لم یحبوا یسوع،         

ولكنه لم یهتم بذلك،  
 بل راح یبحث عن 
 معونة سریعة، قبل 

. أن تموت ابنته 



ووجد یایرس   
یسوع وقد زحمته   

الجموع، فوقع    
.  عند قدمي یسوع

وطلب الرجل   
:  إليه آثيرا قائال   

ابنتي الصغيرة   " 
على آخر نسمة    

ليتك تأتي وتضع  
یدك عليها لتشفى  

."فتحيا        



وذهب یسوع مع یایرس،   
ولكن الجموع زحمتهما    

وأعاقتهما، وآانت هناك امرأة   
مریضة جدا منذ اثنتي عشرة   

سنة، وقد ذهبت إلى أطباء    
آثيرین، وأنفقت آل ما عندها  

ولم تنتفع شيئا، فكم آانت   
! تتمنى أن ترى یسوع 



ولكن ماذا آان عليها أن تفعل؟ وهي  
إن مسست ولو ثيابه  : "قالت لنفسها 

، فسارت المرأة ببطء نحو   "ُشفيت 
.     یسوع ومدت یدها ولمست ثوبه  



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

وهي قد علمت في ! وبالكامل! الحال  
نفسها أنها صارت سليمة وقویة   

ولكن جاء صوت . وبصحة جيدة  
،  " من لمس ثيابي؟ : "یسوع سائال 

والجموع آلها لمست یسوع، ولكن    
المرأة التي ُشفيت علمت أنها      

المقصودة، فكان البد وأن تقول ذلك   
ليسوع، فجاءت وهي خائفة وقالت   

.له الحق آله   



وجاء خدام من بيت یایرس، وربما آانت مالمح وجوههم     
: تكشف عن الخبر المحزن قبل أن ینطقوه قائلين ليایرس      

لقد فات! ماتت!" ابنتك قد ماتت" 
ربما لو أن هذه .  األوان  

 المرأة لم تعيقهما وتأخرهما،     
!؟ ماتت....ولو آان...  لربما 

. ابنة یایرس الجميلة ماتت     



ال تخف آمن فقط، فهي   : " فلما سمع یسوع بذلك أجابه    
، فكم آان هذا صعبا بالنسبة إلى یایرس، أن یؤمن حقا       ." تشفى

وآان الجميع في البيت    . بيسوع، ألن ابنته آانت قد ماتت فعال   
یبكون عليها وحزانى بسبب الفتاة، فقال   

هي لم تمت : " یسوع لهم  
، ."  لكنها نائمة

 فضحكوا عليه،  
. عارفين أنها ماتت



یا صبية : "فأخرج الجميع خارجا، وأمسك بيدها ونادى قائال      
لقد آان یایرس موجودا وامرأته آانت موجودة،       !"  قومي

وثالثة من تالميذ یسوع آانوا 
 هناك، وآلهم سمعوا ما قاله

 یسوع، فهل ستسمع الفتاة   
 الصغيرة الميتة أیضا    

 ما قاله یسوع؟   



لقد سمعت   
الفتاة الميتة   
أمر یسوع   

لها، فرجعت  
روحها  

وقامت في 
الحال، فلقد     

أقامها یسوع  
.من األموات 



ووالدي الفتاة تعجبا جدا، وقال یسوع لهما أن یعطياها شيئا          
!  وآم آانا شاآرین ليسوع ! لتأآل، فكم آانت فرحتهما عظيمة 

فمحبة یسوع الفائقة وسلطانه العظيم أقاما الفتاة من بين       
.األموات 



" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 

الفتاة التي عاشت مرتين  

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

8: ، وإنجيل لوقا 5: إنجيل مرقس  .



النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
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 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
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:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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