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Bartimeus vak volt, az út szélén üldögélt,
Jerikóhoz közel. Koldult. Néhány arra haladó, akik
együttérzést tanúsítottak, egy-egy aprópénzt, vagy
némi ennivalót adtak neki.
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Bartimeus nem tudott dolgozni, mert nem látott.
Csak koldulni tudott.
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Egyik nap az út nagyon forgalmas lett. Bartimeus
sokféle lépés zaját tudta kivenni. Valami szokatlan
történt.

A mi vakunk igen hamar megtudta mi is történt. A
Názáreti Jézus jött a városba. Rengeteg ember
gyĬlt össze, hogy Jézust lássák és hallják.
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"Dávid Fia, Jézus,
könyörülj rajtam !" –
kiáltotta Bartimeus.
Miért tette ezt ?
Miért gondolta, hogy
Jézus tud rajta
segíteni ?

Talán Ğ értett a
gyógyításhoz ? Voltak
ott süketek, voltak
némák, mások pedig
hozzá hasonlóan vakok.
"Dávid Fia, Jézus,
könyörülj rajtam !" –
ismételgette. A
hangja tele volt
reménységgel.
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Bartimeus egy
dologban biztos volt.
Ha most nem kap
segítséget, többé
erre nem lesz semmi
esélye. Jézus nem
fog újra arra járni.
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Bartimeus
szeretett volna
közelebb kerülni
Jézushoz. De
a tömeg nem
engedte. "Psz !
Psz !" – csitították
a többiek.
Kérték, hogy
üljön nyugton.
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De Bartimeus nem hallgatott
el. Még hangosabban kiáltozott.
Jézus megállt és így szólt :
"Hívjátok ide !" "Szedd össze
a bátorságod, kelj
fel, hív téged !"
– mondták
Bartimeusnak
a tömegbĞl.

A kabátját ledobva, Bartimeus egy szökéssel
talpon termett és Jézus felé indult.
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"Mit akarsz, mit tegyek veled ?"
– kérdezte tĞle Jézus. Ti mit
válaszoltatok volna ? Pénzt
kértetek volna, vagy szép
ruhát ? Vajon Bartimeus
is ezt akarta ?

Nem, a vak Bartimeus nem gazdagságot kért
Jézustól. Kitaláljátok, hogy mit szeretett
volna.

12

11
Bartimeus látni akart. Látni a fákat meg
madarakat és a teremtés összes szépségét.
Szeretett volna gondoskodni magáról, hogy ne
kelljen többé koldulnia.

"Uram!" – felelte neki a vak – "Add, hogy
visszanyerjem a látásomat."
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Bartimeus tüstént
visszanyerte a
látását és
követte
Jézust.

Ekkor Jézus így szólt Bartimeushoz :
"Menj, a te hited megmentett téged !"
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Az eset láttán az egész
sokaság dicséreteket
kezdett zengeni
Istennek. Ezúttal újból
megtapasztalhatták
Isten Fiának a rendkívüli
a hatalmát, amelynek
köszönhetĞen
egy szegény
vak koldus
visszanyerte
a látását.

Mindössze ennyit tudott rebegni :
"Isten csodálatos !
Meggyógyított !"
Micsoda nagy
pillanat
volt ez
Bartimeus
életében !
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"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130

+DWLPHJDNDUWRNV]DEDGXOQLD
EĦQHLWHNWĘODN|YHWNH]ĘWPRQGMiWRN,VWHQQHN
'UiJD,VWHQHPpQKLV]HPKRJ\-p]XVpUHWWHPKDOWPHJ
pVKRJ\~MUDpO .pUOHNOpSMEHD]pOHWHPEHpVERFViVG
PHJDEĦQHLPHWKRJ\~MpOHWHWNH]GKHVVHNpVKRJ\HJ\
QDSRQ|U|NUH9HOHGOHKHVVHN 6HJtWVQHNHPKRJ\pUWHG
pOMHNPLQWD7HJ\HUPHNHGÈPHQ -iQRV  
2OYDVGD%LEOLiWpVEHV]pOMD],VWHQKH]PLQGHQQDS

