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Yesus melakukan perkara yang menakjubkan. Yesus
meyembuhkan ramai orang sakit, memberi makan
ramai orang, mengajar ramai orang tentang Firman
Allah.



Ramai orang datang kepada Yesus untuk mendapatkan
pertolongan dan penyembuhan.  Yesus memilih dan 
mengutus kedua belas murid-Nya, dan menolong 
Yesus memberitakan khabar baik 

kerajaan Allah.



Jika anda perlu
membuat keputusan
penting, adakah anda
berdoa kepada Tuhan? 
Yesus berdoa! Di atas
bukit yang sunyi Yesus
bercakap kepada Bapa-
Nya yang di surga.
Yesus berdoa sehingga
matahari terbenam.



Yesus berdoa 
sepanjang malam.



Pada waktu pagi, Yesus memanggil murid-murid-Nya 
yang setia melayani dan taat kepada-Nya.



Mula-mula Yesus memilih saudara, Simon Petrus dan
Andreas. Mereka meninggalkan pekerjaan Sebagai
nelayan Yesus memanggil mereka untuk mengikut
Dia.



Yakobus dan Yohanes
anak-anak Zebedeus juga 
meninggalkan Pekerjaannya
sebagai nelayan.



Yesus juga memilih Filipus, Bartolomeus, Tomas, 
Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon 
orang Zelot dan yudas Iskariot
yang menghianati Dia.



Yesus mengajar, sesiapa yang mendengar
dan menurut kata-kata-Ku ini ibarat

orang  bijak yang membina
rumahnya diatas batu.
Bila musibah datang

rumah itu
tidak runtuh.



Tetapi siapa yang mendengar perkataan-Ku tetapi
tidak melakukannya, sama seperti orang yang 
membina rumah di atas pasir.  Apabila ditimpa
musibah, rumah itu roboh.



Beberapa ajaran Yesus tidak mudah.  "Jika
sesorang menampar pipi kananmu, palinglah
pipi kirimu juga terhadapnya." Dia
mengajar "Kasihilah musuhmu."  
Manusia memerlukan
bantuan Allah untuk
hidup seperti Yesus.



Yesus juga mengajar kita
untuk berdoa secara rahsia -
seperti orang munafik di 
hadapan orang lain seperti
yang dilakukan oleh beberapa
pemimpin agama.



Yesus juga berkata bahawa
Allah akan memberi makan
dan memberi pakaian
kepada mereka yang 
percaya kepada-Nya. 



Allah memberi makan
burung dan memberikan
warna yang indah kepada
bunga-bunga dan dengan itu Dia
juga akan memberikan apa yang 
kita perlukan selagi kita percaya

kepada-Nya.



Yesus banyak mengajar 
kepada murid-murid yang 
baru dipilih-Nya.



Yesus menjawab orang kusta itu, "Aku mau, 
sembuhlah!" Apabila pengikut Yesus memandang

kepada orang kusta itu, 
dia kembalih sembuh.  
Hanya Anak Allah yang 
dapat berbuat begitu.
Pengikut Yesus tahu
bahawa mereka
mempunyai seorang
guru yang hebat.



“Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 

Yesus Memilih Dua Belas Murid-Nya

satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam

Matius 4-7, Markus 1, Lukas 6
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Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang hebat yang 
membentuk kita dan ingin kita mengenali Dia.

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang 
dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa adalah maut tetapi Allah sangat
mengasihi kita.  Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa kita.  Kemudian
Yesus bangkit dan hidup kembali; dan pulang ke syurga!  Jika anda

percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang dan tinggal di 
dalammu sekarang, dan anda akan hidup bersamaNya untuk

selama-lamanya.

Jika anda percaya ini adalah benar, katakan ini kepada Allah:
Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah Allah, dan menjadi

seorang manusia yang mati untuk dosa saya, dan kini Anda hidup
sekali lagi.  Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa
saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru, dan satu hari

nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  Bantu saya
untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anakMu.  Amin.

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari!  Yohanes 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
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21



