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Yair Tanrı’ya inanan
ve Tanrı’nın sözlerini
diùer insanlara
öùreten Yahudi bir
tapınak lideriydi.
Bir gün korkunç bir
sorunla karüılaütı.

Onun on iki yaüındaki
biricik kızı hastalandı.
Kimse ona yardım
edemedi. Çok kötü
bir hastalıktı. Yair
kızının öleceùini
biliyordu.
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Büyük olasılıkla Yair tapınaktaki arkadaülarının
úsa’yı kabul etmeyeceklerini biliyordu.

Yair’in kızına yalnız biri yardım edebilirdi. Yair
evine getirmek için úsa’yı aramaya çıktı.
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úsa’yı etrafı
insanlarla
kuüatılmıü
buldu.
úsa’nın
ayaklarına
kapandı.
“Küçük kızım
ölü bir halde
yatıyor” diye
yalvardı
ümitsiz
adam.

Ama Yair umursamadı. Kızı ölmeden önce
çabucak bir yardım alması gerekiyordu.
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“Gel ve
elini onun
üzerine koy
ki iyileüsin
ve yaüasın”.

úsa Yair ile birlikte
gitti. Kalabalıktan
dolayı çabuk hareket
edemediler. Bir kadın
on iki yıldır çok
hastaydı. Bütün
doktorlara gidip
parasının hepsini
harcamasına raùmen
bir faydasını göremedi.
úsa’yı ne kadar çok
görmek istedi!
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Bir mucize! BúR
MUCúZE! Kadın
iyileüti. Tam o
anda! Tamamen!
úyileütiùini ve güçlü
olduùunu biliyordu.
Ama sonra bir ses
konuütu. “Kim bana
dokundu?” dedi úsa.

Kadın ne yapabilirdi? “Eùer yalnızca
giysisine bile dokunsam iyileüeceùim.”
diye mırıldanıyordu. Yavaü yavaü úsa’ya
yaklaüıyordu. Sonra parmaùını
uzatıp úsa’nın giysisine dokundu.
9
Kalabalık ona
dokunuyordu. Ama
iyileüen kadın úsa’nın
iyileütiùini anlatmasını
istediùini biliyordu.
Kadın ürkekçe tüm
hikâyeyi O’na anlattı.
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Öldü! Artık çok
geçti. Eùer bu
kadın úsa’yı meügul
etmeseydi ... belki,
eùer ... Öldü!
Yair’in biricik
küçük kızı öldü.
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Az sonra
hizmetçileri Yair’in
evinden geldiler.
Büyük ihtimalle
konuümadan önce
yüzlerindeki ifade
üzgün haberi
anlatıyordu. “Kızın
öldü!” dediler.
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úsa bunu duyduùunda “Korkma, iman et, kızın
iyileüecek”, dedi. Yair’in úsa’ya inanması gerçekten
ne kadar zor olmuütur. Onun
kızı ölmüütü.
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Evde herkes kız için aùlayıp yas tutuyordu.
úsa onlara “O ölmedi sadece uyuyor” dedi.
Ona güldüler. Onlar kızın öldüùünü biliyorlardı.

úsa onları dıüarı çıkardı, kızı ellerine alıp “Küçük kız,
uyan” dedi. Yair oradaydı. Karısı oradaydı. úsa’nın
elçileri oradaydı. Onların
hepsi úsa’nın sözlerini
duydular. Küçük kız
da onları duymuü
muydu?
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Kızın ailesi üaükına döndü. úsa onlara kıza yiyecek
bir üeyler vermelerini söyledi. Ne kadar mutlu
hissetmiü ve úsa’ya ne kadar üükretmiü olmalılar.
O’nun müthiü sevgisi ve gücü kızlarını ölümden
diriltmiüti.

Küçük kız
úsa’nın emrini
duymuütu!
Onun ruhu
geri geldi
ve hemen
dirildi.
úsa onu
ölümden
diriltti.
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“Dirilen Kız”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Markos 5, Luka 8

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

