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Jairos oli juutalainen seurakunnan 
johtaja, joka palveli Jumalaa 

 ja opetti Jumalan 
 Sanaa muille. 

  Eräänä päivänä 
 Jairusta 
 kohtasi 

 suuri 
 suru. 



Hänen rakas 12-vuotias 
 tyttärensä 

 sairastui. 
  Kukaan ei 

 osannut 
 auttaa 
 häntä. 



Se oli hyvin vakava sairaus.  Jairos 
tiesi, että tyttö oli 

 kuolemaisillaan. 



Vain yksi henkilö pystyi auttamaan 
Jairoksen tytärtä.  Jairos lähti 
hakemaan Jeesusta kotiinsa. 



Jairos tiesi, että ystävät hänen 
seurakunnastaan eivät hyväksyneet 
Jeesusta. Mutta siitä hän ei    
             välittänyt.  



Hänen oli saatava apua nopeasti 
ennen kuin tytär kuolisi. 



     Jairos löysi 
Jeesuksen ihmisten 
 ympäröimänä.  Hän 
polvistui Jeesuksen 

 jalkojen juureen. 



“Minun  
tyttäreni on 

 kuolemaisillaan,” 
 hän sanoi 

 epätoivoissaan. 



“Tule ja pane 
kätesi hänen 
päälleen että 

hän parantuisi 
ja saisi elää.” 



Jeesus lähti 
Jairoksen mukaan.  

He pääsivät 
etenemään vain 
hitaasti suuren 

kansanjoukon 
vuoksi.  Eräs nainen 

oli ollut sairaana 
 12 pitkää vuotta. 



Hän oli käynyt 
monen lääkärin 

luona ja kuluttanut 
kaikki rahansa 
saamatta apua.  

Hän halusi tavata 
Jeesuksen! 



Mutta mitä nainen voisi 
 tehdä?  “Jospa vain saisin 

koskettaa Hänen vaatteitaan, 
 niin paranisin”, nainen  

                       puhui itsekseen. 



Hän koetti 
 päästä lähemmäksi  

Jeesusta.  Sitten hän 
 kurotti kätensä ja kosketti 

              Jeesuksen viittaa. 



Ihme tapahtui!  Ihme!  
Nainen parani.  Heti!  

Täysin terveeksi!  Hän 
tiesi olevansa terve ja 

vahva ja kokonainen. 
Mutta sitten hän 

 kuuli äänen.  “Kuka 
 kosketti minua?”  

Jeesus kysyi. 



Ihmispaljous Hänen 
ympärillään oli 

koskettanut Häntä.  
Mutta nainen, joka oli 
parantunut, tiesi, että 

Jeesus tahtoi kuulla 
parantumisesta. 

Peloissaan hän kertoi 
Jeesukselle kaiken. 



Juuri silloin saapui 
 paikalle palvelijoita 
 Jairoksen talosta. 

  Suru-uutinen 
 näkyi heidän 
 kasvoiltaan 

 ennenkuin he 
 ehtivät sanoa 

 mitään. 



“Tyttäresi on kuollut”, he 
sanoivat Jairokselle. 

 Kuollut!  Oli siis 
 liian myöhäistä.  



Jospa vain tuo nainen 
 ei olisi viivyttänyt 

 Jeesusta…tai 
 jos… Kuollut! 

  Jairoksen rakas 
 pieni tyttö 
 oli poissa. 



Kun Jeesus sen kuuli, Hän vastasi: 
”Älä pelkää, usko ainoastaan, niin 

 hän paranee.”  Jairoksen 
 oli varmasti 

 vaikea uskoa 
 Jeesusta. 

  Hänen 
 tyttärensä 
 oli kuollut. 



Kotona kaikki itkivät ja surivat 
tyttöä.  “Hän ei ole kuollut vaan 

nukkuu,” Jeesus sanoi 
 heille.  He 
 nauroivat 

 Hänelle.  He 
 tiesivät, 

 että tyttö 
 oli kuollut. 



Jeesus käski heidät kaikki ulos, otti 
tyttöä kädestä ja sanoi, ”Tyttö, 

nouse.”  Jairos 
 oli paikalla. 

  Samoin hänen 
 vaimonsa. 



Kolme Jeesuksen opetuslasta olivat 
myös siellä.  He kaikki kuulivat 

Jeesuksen sanat. 
  Kuulisiko myös 

 tuo pieni kuollut 
 tyttö ne? 



Kuollut tyttö kuuli  
Jeesuksen  
käskyn!   
Hänen  
henkensä  
palasi,  
ja hän  
nousi  
heti  
ylös. 



Jeesus oli  
herättänyt  
hänet  
kuolleista. 



Tytön vanhemmat olivat 
hämmästyksissään.  Jeesus käski 
heidän antaa tytölle jotakin 
syötävää. 



He olivat onnellisia ja kiitollisia 
Jeesukselle.  Hänen ihmeellinen 
rakkautensa ja voimansa toi heidän   
  tyttärensä             kuolemasta  
takaisin  
elämään. 



Tyttö, Joka Eli Kahdesti 
 

Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

 Markus 5, Luukas 8 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps.119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan 
Jumalasta, joka on meidät luonut ja joka  

haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, 
mitä Hän kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus 
on kuolema, mutta Jumala rakastaa sinua niin 

paljon, että Hän lähetti ainoan poikansa, 
Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 

rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus 
nousi kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  
Jos uskot Jeesukseen ja pyydät Häneltä 

syntejäsi anteeksi, Hän tekee sen!  Hän tulee 
elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen  

kanssaan ikuisesti. 



Jos uskot, että tämä on totta, sano 
Jumalalle näin: Rakas Jeesus.  Uskon että 
sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, kuolit 
syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule 
elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, 

jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin elää 
kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua 

olemaan Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun 
lapsenasi.  Aamen 

Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!  
Joh.3:16 
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