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Bartimaios oli sokea mies, joka istui tien varrella
lähellä Jerikoa. Hän kerjäsi.

Jotkut ystävälliset ihmiset antoivat hänelle ohi
mennessään muutaman kolikon tai vähän ruokaa.
Bartimaios ei voinut tehdä työtä koska oli sokea.
Hän voi vain kerjätä.
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Pian sokea mies sai selville mitä se oli. Jeesus
Nasaretilainen oli kaupungissa. Ihmisjoukot
kokoontuivat katsomaan ja kuulemaan häntä.

Eräänä päivänä tiellä oli paljon liikettä.
Bartimaios kuuli ihmisjoukon askeleet.
Jotakin oli tapahtumassa.
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“Jeesus, Daavidin
Poika, armahda
minua!” Miksi
Bartimaios huusi
näin? Miksi hän
ajatteli, että
Jeesus voisi häntä
auttaa? Voi olla,
että hän oli kuullut
muista, jotka
Jeesus oli
parantanut.

Jotkut olivat
kuuroja, jotkut
mykkiä, jotkut
rampoja – ja
jotkut sokeita
niin kuin hän.
“Daavidin Poika,
armahda minua,”
Bartimaios jatkoi
huutamistaan.
Hänen äänestään
kaikui toivo.
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Yhdestä asiasta
Bartimaios oli varma.
Jos ei hän nyt saisi
apua, hän ei ehkä
ikinä saisi toista
tilaisuutta ...
Jeesus ei ehkä
koskaan kulkisi
hänen ohitseen
toista kertaa.

Bartimaioksen
piti päästä
Jeesuksen luo.
Mutta ihmiset
eivät antaneet
tietä. “Sssshhh!”
he sanoivat. He
pyysivät häntä
olemaan hiljaa.
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Mutta Bartimaios ei
ollut hiljaa. Hän jatkoi
huutamistaan. Yhtäkkiä
Jeesus pysähtyi! Hän
kuunteli!

Hän käski tuoda sokean
miehen luokseen! “Ole
hyvällä mielellä,” ihmiset
sanoivat Bartimaiokselle.
“Nouse. Hän kutsuu
sinua.”
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“Mitä sinä haluat minun tekevän
sinulle?” Jeesus kysyi. Mitä sinä
olisit vastannut? Olisitko pyytänyt
paljon rahaa tai kauniita uusia
vaatteita? Niitäkö
Bartimaios halusi?

Bartimaios heitti viittansa syrjään,
nousi ja meni Jeesuksen luo.
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“Herra, että saisin näköni jälleen.” Bartimaios
halusi nähdä! Hän halusi nähdä puita ja lintuja
ja koko Jumalan luomakunnan kauneutta.

Ei, Bartimaios ei pyytänyt Jeesukselta kultaa tai
kauniita vaatteita. Tiedät kyllä, mitä hän halusi.
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Sitten Jeesus sanoi Bartimaiokselle: “Saa
näkösi. Uskosi on pelastanut sinut.”

Hän halusi nähdä, jotta hän voisi pitää itsestään
huolta eikä hänen tarvitsisi kerjätä.
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Kun kaikki
ihmiset sen näkivät,
he ylistivät Jumalaa.
He olivat taas kerran
nähneet Jeesuksen,
Jumalan Pojan
valtavan voiman ja
miten se antoi
sokealle näön.

Hän sai heti näkönsä
ja seurasi Jeesusta.
Hän pystyi vain
toistamaan
“Jumala on
ihmeellinen!
Hän paransi
minut!”
Se oli
ihmeen hetki
Bartimaiokselle.
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Jeesus parantaa sokean

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.

Mk 10, Lk 18, Jh 9

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

Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

