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Yesus melakukan hal-hal yang menakjubkan.  Dia 
menyembuhkan penyakit, memberikan kedamaian 
di hati dan pikiran orang-orang dan mengajarkan 
Firman Allah.



Banyak orang datang kepada Yesus untuk meminta 
pertolongan dan penyembuhan.  Dia memutuskan untuk 
memilih dua belas orang sebagai muridNya dan 
membantuNya untuk memberitakan 

kerajaan Allah.



Jika engkau harus 
membuat keputusan 
yang penting, 
berdoakah engkau 
kepada Tuhan?  Yesus 
berdoa!  Di bukit yang 
sunyi Yesus berbicara 
kepada Bapa-Nya di 
surga.  Yesus berdoa 
hingga matahari 
terbenam.



Yesus berdoa 
semalam suntuk.



Di pagi hari, Yesus memanggil murid 
Murid-Nya semua teman-teman yang 

melayani dan menurut kepada-Nya.



Pertama Yesus memilih kakak beradik, Simon Petrus 
dan Andreas.  Mereka meninggalkan pekerjaan 
mereka menangkap ikan ketika Yesus memanggil 
mereka untuk mengikuti-Nya.



Yakobus dan Yohanes 
anak Zebedeus, juga 
meninggalkan jala mereka.



Yesus juga memilih Filipus, Bartolomeus, Matius, 
Tomas, Simon orang Zelot, Yakobus anak Alfeus, 
Yudas saudara Yakobus dan 
Yudas Iskariot yang 
kemudian menjadi 
penghianat.



Yesus mengajarkan bahwa melakukan apa yang 
diajarkan seperti membangun

rumah diatas dasar
yang kuat.  Dimana
bencana tidak akan

menghancurkan nya.



Tetapi jika tidak menurut perkataan Yesus adalah 
seperti membangun rumah di atas tanah.  Jika 
bencana datang maka rumah itu rubuhlah.



Sebagian dari ajaran Yesus tidaklah mudah “Jika 
engkau ditampar di pipi kananmu, berikan juga pipi 
kirimu” Dia mengajarkan “Kasihilah 
musuhmu” Manusia membutuhkan 
bantuan Allah untuk hidup 
seperti Yesus.



Yesus juga mengajarkan 
kepada kita untuk berdoa 
secara diam-diam – tidak 
perlu memamerkan di depan 
orang lain seperti yang 
dilakukan oleh sebagian para 
pemimpin agama.



Yesus juga mengatakan 
bahwa Tuhan akan 
memberi makan dan 
pakaian kepada yang 
percaya kepada-Nya.



Tuhan memberi makan 
kepada burung-burung dan 
memberi warna yang bagus 
kepada bunga-bunga dan maka 
Dia juga akan memberikan apa 
yang kita butuhkan selama kita 

percaya kepada-Nya.



Yesus mengajarkan 
banyak hal kepada 
murid-murid yang 
baru dipilih-Nya.



Yesus menjawab kepada orang lepra, "Aku mau, 
sembuhlah!”  Ketika pengikut Yesus menatap 

penderita lepra tersebut, 
ia kembali seperti semula.  
Ia disembuhkan!  Hanya 

Anak Allah yang dapat 
berbuat seperti itu.   
Pengikut Yesus tahu 
bahwa mereka 
mempunyai guru

yang hebat.



“Jika tersingkap, firman-firmanMu 
memberi pengertian.”  Mazmur 119:130

Yesus Memilih Kedua Belas MuridNya

Satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab, 

terdapat dalam

Matius 4-7, Markus 1, Lukas 6
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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


