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Ühel päeval, maantee oli hõivatud. Bartimeus kuulis
paljude jalgade müra. Midagi ebatavalist juhtus.
Varsti pime sai teada, mis see oli. Jeesus
Naatsaretist oli linnas. Rahvahulgad kogunesid
Jeesust näha, et kuulda teda.

Bartimeus (baari-tim-ay-us) oli pime ja istus tee
ääres Jeriko ümbruses. Kerjas. Mõned kenad
inimesed tõenäoliselt andsivad talle peenraha või
tükike toitu, kui jalutasid mööda. Bartimeus ei
saanud tööd sest ta ei näinud. Ta võiks ainult
kerjata.
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"Jeesus, Taaveti Poeg, halasta mind!" Miks
Bartimeus Hüüdis? Miks ta arvas
et Jeesus võiks teda aidata?
Ehk ta oli kuulnud teisi kes
Jeesus oli paranenud.
Mõned olid kurdid, mõned
hantlid, mõned halvas – ja
mõned pimedad, nagu ta
oli. "Taaveti Poeg, halasta
mind," Bartimeus karjus
uuesti ja uuesti. Tema
hääl kostis lootusega.

Bartimeus oli kindel
ühes asjas. Kui ta ei
saanud abi kohe, ta
ehk ei võiks saada
kunagi teist võimalust.
Jeesus ehk iialgi ei käi
seda teed jälle.
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Bartimeus pidi
jõudma Jeesusele.
Aga rahvas ei
liigund. "Ssssshhh!"
ütlesid nad. Nad
hoiatasid, et ta
oleks vait.

Aga Bartimeus ei jäänud vait.
Ta ikka karjus edasi. Järsku
Jeesus peatas! Kuulis! Juhatas
et pimeda esitada Talle! "Ole
heas rõõmus," rahvas rääkisid
Bartimeusule.
"Tõuse. Ta
kutsub sind."
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"Mida sa tahad, et ma teen sulle?"
Jeesus küsis. Kuidas te võiks
vastata? Kas olekse taotlenud palju
raha või toredaid uusi riideid? Kas
see oli mis Bartimeus tahtis?

Viskas kõrvale tema rõivad, Bartimeus tõusis püsti
ja tuli Jeesuse juurde.
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Siis Jeesus ütles Bartimeusele: "Saa nägejaks.
Teie usk on päästnud teid."

Ei, pime Bartimeus ei küsinud Jeesuse käest
kulla või kenad riideid. Sa tead, mida ta tahtis.
"Issand, et ma võiks saada minu nägemist."
Bartimeus tahtis näha! Et näha, puid ja linndu ja
kõik ilu Jumala loomises. Ta tahtis näha, et ta
võiks hoolitseda ise endast ja mitte olla kerjus.
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Kõik inimesed, kui nad
seda nägid andsid au
Jumalale. Veelkord, nad
olid näinud imelise võimu
Jumala Poeg, Jeesusest,
kes tõi nägemist kehva
pime kerjusele.

Kohe ta sai nägemise ja
järgnes Jeesust.
Ainus asi ta sai
öelda, oli:
"Jumal on
imeline! Ta
tervendas
mind!"
See oli
imeline hetk
Bartimeusele.
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Jeesus Teeb Pimeda Nägijaks
Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist
On leidud
Markuse Ev 10, Luuka Ev 18,
Johannese Ev 9

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