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Yairus adalah seorang pemimpin gereja Yahudi  
yang menyembah Tuhan dan mengajarkan Firman 
Tuhan kepada orang-orang lain.  Suatu hari, masalah  

yang mengerikan 
menimpa Yairus. 

Anaknya yang 
terkasih, yang 

baru berumur dua 
belas tahun, sakit.  



Kelihatannya tidak ada seorangpun yang bisa 
menolongnya.  Sakitnya sangat parah.  Yairus 

 tahu anaknya perempuan 
 akan meninggal.  



 Hanya satu orang yang bisa menolong anak   
 perempuan Yairus.  Yairus pergi untuk  
 mencari Yesus dan membawaNya kembali  
 ke rumahnya. Mungkin Yairus tahu bahwa  
 
 
 
 
 
 

teman-teman  
gerejanya tidak  

akan setuju 
 dengan Yesus.  



Tapi Yairus tidak peduli.  Dia harus 
mendapatkan pertolongan secepatnya 
sebelum anak perempuannya mati. 



Dia tersungkur 
 di kaki Yesus. 

“Anakku 
perempuan 

 sedang 
 terbaring 

 sakit, hampir 
mati,” orang 
 yang putus 

 asa itu 
 memohon. 

Yairus menemukan  
Yesus dikelilingi oleh  
                       orang- 
                        orang.  



“Datanglah ke 
rumahku dan 
letakkanlah 

tanganMu  
atasnya 

 supaya ia 
selamat, dan 

dia tetap 
hidup.”  



Yesus pergi dengan 
Yairus.  Tetapi mereka 
tidak bisa bergerak 
dengan cepat sebab 
banyaknya orang.  Ada 
seorang perempuan yang 
sakit selama dua belas 
tahun.  Dia sudah pergi  
ke semua dokter  
(dan menghabiskan  
semua uangnya) tanpa 
mendapatkan pertolongan. 
Oh, betapa inginnya dia 
bertemu Yesus!  



Apa yang bisa dilakukan oleh wanita itu? 
“Asal kujamah saja jubahNya, aku akan 
sembuh,” wanita itu bergumam.  Dia maju 
mendekati Yesus, selanjutnya, dia 
mengulurkan tangannya, dia  
menyentuh jubah Yesus.  



Mujizat!  Mujizat!  Wanita itu 
disembuhkan.  Segera! 
Semuanya!  Dia tahu dia sehat 
dan kuat dan sembuh.  Tetapi 
kemudian satu suara terdengar.  
“Siapa yang menjamahKu?”  
Yesus bertanya.  Banyak orang 
menjamahNya.  Tetapi wanita 
yang disembuhkan itu tahu 
Yesus ingin dia mengatakan 
kepada Yesus mengenai hal ini. 
Saat itu juga dia menceritakan 
semuanya kepada Yesus.  



Sesaat kemudian, pelayan-pelayan datang dari 
rumah Yairus.  Wajah mereka mungkin mengatakan 
cerita yang sedih sebelum berbicara.  “Anak  

perempuanmu telah mati!” 
 mereka mengatakan kepada 

 Yairus.  Mati!  Sudah 
 terlambat.  Mungkin jika 
 wanita itu tidak menunda 

 perjalanan itu ....  
mungkin, jika ... Mati!   

Anak perempuan Yairus  
yang berharga 

 telah pergi. 
 



Saat Yesus mendengar hal itu, Dia menjawab, 
“Jangan takut, percaya saja, dan dia akan sembuh!” 
Betapa sulitnya bagi Yairus untuk sungguh-sungguh  

mempercayai Yesus. 
  Anak perempuannya 

 telah mati.  



Di rumah, setiap orang menangis dan meratap untuk 
gadis kecil itu.  “Dia tidak mati, tetapi tidur,” Yesus  

berkata pada mereka.  Mereka 
 menertawakan Yesus.  Mereka 

 tahu gadis itu 
 sudah mati.  



Yesus menyuruh mereka semua keluar, lalu 
memegang tangan anak itu dan berkata, “Gadis kecil, 
bangunlah!”  Yairus ada di situ.  Isterinya juga ada di  

situ.  Tiga dari murid-murid 
 Yesus juga ada di situ. 

  Mereka semua mendengar 
 ucapan Yesus.  Akankah 

 gadis kecil yang sudah 
 mati itu mendengar 

 mereka juga? 



Gadis kecil 
yang sudah 
mati itu 
mendengar 
perintah 
Yesus!  
Rohnya 
kembali, dan 
dia segera 
bangun.  



Orang tua gadis itu keheranan.  Yesus mengatakan 
kepada mereka untuk memberi makan gadis itu. 
Betapa bahagianya mereka, betapa hebatnya Yesus. 
KasihNya yang luar biasa dan kuasaNya membawa 
anak mereka  
kembali dari  
kematian.  



“Jika tersingkap, firman-firmanMu  
memberi pengertian.”  Mazmur 119:130  
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Satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab, 
 

terdapat dalam  
 

Markus 5; Lukas 8  



49 60 

TAMAT  



Cerita Alkitab ini mengatakan pada kita tentang Allah kita yang 
hebat yang telah menciptakan kita dan ingin kita mengenal Dia. 

Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, yang Ia sebut 
dosa.  Hukum dosa ialah maut, tapi Allah sangat mengasihi kita. 

Ia mengutus putraNya, Yesus, untuk mati di kayu salib dan 
dihukum karena dosa-dosa kita.  Kemudian Yesus hidup kembali 
dan pergi ke Surga!  Jika kamu percaya pada Yesus dan minta 
Dia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan melakukannya!  Ia akan 
datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan kamu akan hidup 

bersama Dia selamanya. 
Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini pada 

Allah: 
Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku 

dan sekarang hidup kembali.  Datanglah dalam hidupku dan 
ampunilah dosa-dosaku, agar aku dapat memiliki hidup yang baru 

sekarang, dan suatu saat nanti pergi bersamaMu selamanya. 
Tolonglah aku untuk hidup bagiMu sebagai anakMu.  Amin. 
Bacalah Alkitab dan berbicaralah pada Allah setiap hari!  

Yohanes 3:16 
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