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Jairus oli juudi koguduse juht, kes kummardas 
Jumalat ja õpetas Jumala Sõna teistele.  Ühel 

päeval kohutav häda tuli Jairusele. 
  Tema armastatud tütar 

 ainult kaksteist aastat 
 vana, sai haigeks.  Paistis 

 et keegi ei saanud teda 
 aidata.  See oli halb 

 haigus.  Jairus 
 teadis et tüdruk 

 oli suremas. 
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Ime!  Ime!  Daam oli 
paranenud.  Kohe!  Täiesti!  

Ta teadis, et ta oli hästi 
tugev ja terve.  Aga hääl 
kõneles.  "Kes puudutas 

mind?"  Jeesus küsis.  
Rahvahulk oli puudutanud 

teda.  Aga naine, kes oli 
terveks saanud teadis et 
Ta tahtis et tema ütleb 

talle sellest.  Aralt, tema 
ütles kogu tema lugu. 

Jeesus läks Jairusega. 
Aga nad ei saanud kiiresti 

liikuda, sest ees oli 
 suur rahvahulk.  Üks 

naisterahvast oli väga 
haige kaksteist pikka 
aastat.  Ta oli läinud 
kõigile arstidele (ja 

veetis kogu oma raha), 
ilma et abi saada.  Oh, 

kuidas ta tahtis 
 Jeesust näha! 

Jairus leidis 
Jeesust 

ümbritsetud 
inimestega. 

  Ta põlvetas 
Jeesuse 

 jalal. 

Mis võiks naine teha?  "Kui ainult 
 saan puudutada tema riideid, saan 

terveks," Naine mõtles.  Ta läks vähe 
haaval  Jeesuse juurde.  Siis ulatas oma 

käe ja ta puudutas Jeesuse riideid. 

"Mu tütar asub 
 surma lähedal," 

 meeleheitega 
 mees palus. 

  "Tule ja pane 
 oma käed 

 talle, et ta 
 võiks olla 

 paranenud, 
 ja et ta 

 elab edasi." 

Ainult üks inimene võiks aidata Jairuse tütart.  
Jairus sätestas leida Jeesust ja tuua ta tagasi  
oma maija.  Jairus ilmselt teadis et oma  
koguduse sõbrad ei kiitnud Jeesust.   
                            Aga Jairusele see 
 
 
 
 
 

ei tähendanud.  
 Ta pidi abi saama 

 kiirelt ennemb kui 
 tema tütar suri. 
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Tüdruk, Kes Elas Kaks Korda 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Markuse Ev. 5, Luuka Ev. 8 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 

Surnud tüdruk 
kuulis Jeesuse 
käsku!  Tema 
vaim tuli talle 
tagasi, ja ta  
kohe ärkas.  
Jeesus  
oli teda 
ülestoonud 
surnuist. 

Jeesus kuulis seda, ja vastas: "Ärge kartge, vaid 
usuge, ja teda tehakse terveks."  Kui raske see pidi 

olema Jairusele et tõesti uskuda Jeesust.  Tema 
tütar oli surnud.  Tema majas, kõik 

 nuttsid ja leinasid tüdrukut. 
  "Ta ei ole surnud, 

 vaid magab," 
 Jeesus ütles 

 neile.  Nad 
 naersid teda. 
  Nad teadsid, 

 et tüdruk 
 oli surnud. 

 

Tüdruku vanemad olid üllatunud.  Jeesus ütles neile 
et anda tüdrukule midagi süüa.  Kui õnnelikud nad 
pidid olema, kui tänulik Jeesusele.  Tema 
suurepärane armastus ja võim tõi nende  
tütre tagasi  
surmast. 

Jeesus pani kõik välja, võttis tüdruku käe ja ütles: 
"Väike tüdruk, ärka."  Jairus oli seal.  Tema naine 

oli seal.  Kolm Jeesuse 
 jüngrid olid seal.  Nad 

 kõik kuulsid Jeesuse 
 sõnu.  Kas väike 

 surnud tüdruk 
 kuulis neid ka? 

 

Just siis, teenistajad tulid Jairuse majast.  Nende 
näod ilmselt rääkisid kurba lugu, enne kui nad võisid 
öelda "Su tütar on surnud!" ütlesid nende näod juba 

Jairusele.  Surnud!  See oli 
 juba liiga hilja.  Võibolla, 

 kui see daam polnud edasi 
 lükanud asju. . . võibolla, 
 kui. . . Surnud!  Jairuse 

 kallis väike tüdruk 
 oli kadunud. 
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See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 49 60 

Lõpp 

15 16

17 18

19 20


