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Yairus adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang 
menyembah Tuhan dan mengajar Firman Tuhan
kepada orang lain.  Pada suatu hari, malapetaka

menimpa Yairus. 



Anak perempuan kesayangannya, yang baru berusia
dua belas tahun, jatuh sakit. Nampaknya tiada siapa
yang dapat menolongnya.  Penyakitnya sangat parah. 

Yairus tahu gadis itu
sudah hampir mati.



Dia terpaksa 
mendapatkan 
bantuan segera 
sebelum anak 
perempuannya 
meninggal dunia.

Hanya seorang yang dapat menolong anak perempuan
Yairus. Yairus pergi mencari Yesus dan membawa Dia
kembali ke rumahnya. Yairus mungkin tahu kawan-
kawan agamanya tidak bersetuju dengan Yesus. 

Tetapi Yairus tidak peduli. 



Dia berlutut
di kaki Yesus. 
"Anak
perempuan saya
terbaring sakit

hampir mati," 
lelaki terdesak
itu memohon. 
"Marilah dan
letakkan

tanganmu ke
atasnya, supaya
dia sembuh, dan

dia akan hidup."

Yairus mendapati
Yesus dikelilingi oleh

orang 
ramai. 



Yesus pergi bersama
Yairus.  Tetapi mereka
tidak dapat bergerak
dengan cepat kerana orang 
ramai.  Seorang wanita
yang sakit teruk selama
dua belas tahun.  Dia telah
pergi ke semua doktor
(dan menghabiskan
semua wangnya) tanpa
mendapatkan bantuan. 
Oh, betapa dia mahu
melihat Yesus!



Apa yang boleh dilakukan oleh wanita itu? 
"Sekiranya saya boleh menyentuh
pakaian-Nya, saya akan sembuh," bisik
wanita itu. Dia menghampiri Yesus. 
Kemudian, menghulurkan tangannya, 
dia menyentuh jubah Yesus.



Mujizat!  MUJIZAT!  
Wanita itu telah sembuh. 
Serta merta! sepenuhnya! 
Dia tahu dia sihat, kuat dan
sembuh. Tetapi kemudian
satu suara bercakap. "Siapa
yang menyentuh saya?" 
Yesus bertanya. Banyak
orang telah menyentuh Dia. 
Tetapi wanita yang 
disembuhkan itu tahu Dia
mahu dia memberitahu-Nya 
tentang perkara itu.  Dengan
malu-malu, dia menceritakan
semua kisahnya.



Pada waktu itu, pembantu-pembantu datang dari
rumah Yairus.  Wajah mereka mungkin menceritakan
kisah sedih sebelum mereka bercakap. "Anak

perempuanmu sudah mati!" 
mereka memberitahu Yairus. 

Mati! Ini sudah terlambat. 
Mungkin, jika wanita itu
tidak melengahkan
waktu, mungkin anak
gadisnya tidak mati!  
Anak perempuan kecil
Yairus yang berharga itu

sudah tiada.



Ketika Yesus mendengarnya, Dia menjawab, 
"Jangan takut, percaya saja, maka dia akan sembuh." 
Betapa sukarnya bagi Yairus untuk benar-benar

mempercayai Yesus. Anak
perempuannya telah
meninggal dunia.



Dalam rumahnya, semua orang menangis
dan berkabung untuk gadis itu.  "Gadis kecil itu
tidak mati, tetapi sedang tidur," kata Yesus kepada 

mereka. Mereka mentertawakan
Yesus.  Mereka tahu gadis itu

sudah mati.



Yesus mengusir mereka semua keluar, memegang
tangan gadis itu dan berkata, "Hai anak perempuan, 
bangunlah!" Yairus ada di sana. Isterinya ada di 

sana. Tiga orang murid 
Yesus juga berada di sana. 
Mereka semua mendengar

kata-kata Yesus. 
Adakah gadis kecil
yang mati itu akan

mendengar mereka
juga?



Gadis yang mati mendengar
perintah Yesus! 
Rohnya kembali, 
dan dia segera
bangkit. 
Yesus telah
membangkitkan
dia dari
antara
orang mati.



Ibu bapa gadis itu terkejut.  Yesus menyuruh
mereka memberi gadis itu sesuatu untuk dimakan. 
Betapa gembiranya mereka; betapa bersyukurnya
mereka kepada Yesus. Kasih sayang dan kuasa-Nya 
yang luar biasa
membawa anak
perempuan
mereka kembali
dari kematian.



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

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 

Gadis Yang Hidup Dua Kali

satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam

Markus 5; Lukas 8
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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

