रोगी स्त्री बरी होणे व मेऱेल्या मऱ
ु ीऱा जिवंत करणे
येऴु एका नगरात आऱा, तेव्षा ऱोक शमुदायाने त्याचे स्ळागत
केऱे कारण ते त्याची ळाट ऩाषत षोते. तेव्षाच याईर नाळाचा एक
व्यक्ती त्याठिकाणी आऱा. तो त्या ठिकाणच्या यषुदी धमम शभाचा
मुख्य षोता. तो येऴूच्या चरणी आऱा आणण येऴूने आऩल्या घरी याळे
म्षणून वळनंती केऱी. कारण त्याची बारा ळवामची मुऱगी मरणार षोती.
जेव्षा येऴु जात षोता तेव्षा त्या ठिकाणी इतकी

गदी षोती कक ती

गदी त्याऱा चें गरीत षोते.
त्याच ठिकाणी एक स्री षोती ततऱा बारा ळवामऩाशन
ू रक्तस्राळ
षोत षोता. जे काषी ततच्याजळल षोते ततने खचम करून ळैदयांना दे ऊन
टाकऱे षोते ऩरं तु ती बरी झाऱी नव्षती. ती त्याच्या मागे आऱी ळ
त्याच्या ळस्राच्या गोंड्याऱा स्ऩऴम केऱा. ळ तेव्षाच ततचे रक्त येणे बंद
आऱे. तेव्षा येऴूने शांगगऱते, कोण आषे , ज्याने मऱा स्ऩऴम केऱा
आषे ? तेव्षा शळम मनाई करत षोते आणण ऩेर म्षणाऱा, शळम ऱोकांनी
तुऱा ळेठिऱे आषे . ळ शळम तुझ्याळर ऩडत आषे .
ऩरं तु येऴूने शांगगतऱे, मऱा कोणीतरी स्ऩऴम केऱा आषे , कारण
कलाऱे आषे माझ्यातून ऴक्ती बाषे र तनघाऱी आषे . त्या स्रीने जेव्षा
ऩाठषऱे की मी ऱऩू ऴकऱी नाषी. तेव्षा ती काऩत काऩत येऴच्
ू या
चरणी आऱी. ततने शगळ्या ऱोकांशमोर शांगगतऱे की मी त्याऱा स्ऩऴम
केऱा ळ कशे ऱगेच बरी झाऱी.

ह्याळर येऴन
ू े शांगगतऱे मुऱी, तऱ
ु ा तुझ्या वळश्ळाशाने बरे केऱे
आषे . ऴांतीने जा.
तो बोऱतच षोता इतक्यात यषुदी धममशभाचा मुख्य ह्याच्या
घरातून कोणी आऱे ळ म्षणाऱे, तुझी मुऱगी मरण ऩाळऱी आषे आता
गुरूऱा कष्ट दे ऊ नको. येऴूने षे ऐकऱे, तेव्षा त्याऱा म्षटऱे, “भभऊ
नको, वळश्ळाश धर, ती ळाचेऱ”. जेव्षा येऴु त्या घरात आऱा तेव्षा
त्याने आऩल्याबरोबर ऩेर, योषान, याकोब ळ मुऱीच्या आई बाऩा
व्यततररक्त कोणाऱाषी आऩल्याबरोबर येऊ ठदऱे नाषी. शळम ऱोक त्या
मुऱीशािी रडत षोते. दख
ु ी षोत षोते. येऴु त्यांना बोऱऱा, रडणे बंद
करा. कारण ती मेऱी नाषी ऩरं तु झोऩऱी आषे . ह्याळर ऱोक त्याच्याळर
षशऱे कारण त्यांना माठषत षोते की मुऱगी मेऱी आषे .
येऴन
ू े त्या मऱ
ु ीचा षात ऩकडऱा ळ ततऱा षाक दे ऊन म्षटऱे,
“मुऱी, उभी राषा”. आणण ततचा आत्मा ऩरत आऱा ळ ऱगेच उिून उभी
राठषऱी येऴूने आज्ञा केऱी की ‘ठषऱा काषी खायऱा दया’. ह्याळर
मऱ
ु ीचे आई बाऩ खऩ
ू थक्क झाऱे. कारण येऴन
ू े त्यांना आज्ञा केऱी
की जी घटना घडऱी आषे षे कोणाऱा शांगू नका.

(ऱुक ८:४०-५६)

