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Bartimay Eriha yakınlarında yol kenarında oturan
kör bir adamdı. Dileniyordu.

Bazen iyi yürekli insanlar oradan gelip geçerken ona
ya para ya da biraz yiyecek veriyorlardı. Bartimay
çalıüamazdı çünkü göremiyordu. Yalnızca
dilenebilirdi.
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Kör adam kısa bir süre sonra neler olduùunu öùrendi.
Nasıralı úsa kasabadaydı. Kalabalık O’nu görmek ve
dinlemek için toplanmıütı.

Bir gün anayol çok kalabalıktı. Bartimay birçok
ayak sesi duydu. Alıüılmamıü üeyler oluyordu.
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“Davut Oùlu úsa
halime acı!” Bartimay
niçin baùırdı? Niçin
úsa’nın ona yardım
edebileceùini
düüündü? Belki
úsa’nın iyileütirdiùi
diùer insanlar
hakkında duymuütu.

Bazıları saùır, bazıları
dilsiz, bazıları sakattı
ve bazıları da onun
gibi kördü. “Davut
Oùlu halime acı” diye
tekrar tekrar baùırdı.
Sesi ümitle çınladı.
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Bartimay bir
üeyden emindi.
Eùer üimdi yardım
almazsa bir daha
böyle bir fırsatı
olmayacaktı. úsa
bir daha bu yoldan
geçmeyebilirdi.
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úsa’ya ulaüması
gerekiyordu.
Ama insanlar
kımıldamadılar.
“ûüüü” dediler.
Onu sessiz
olması için
uyardılar.
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Ama Bartimay susmadı.
Baùırmaya devam etti. úsa
birden durdu! Dinledi! Kör adamı
getirmelerini söyledi. únsanlar
“Ne mutlu sana”, “Kalk seni
çaùırıyor”,
dediler.

Giysilerini bir yana attı, ayaùa kalkıp úsa’ya geldi.
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Hayır, Bartimay altın ya da
güzel kıyafetler istemedi. Ne
istediùini siz
biliyorsunuz.

“Senin için ne yapmamı istiyorsun?”
diye sordu úsa. Sen ne cevap
verirdin? Çok para mı yoksa yeni
güzel kıyafetler mi isterdin?
Bunlar Bartimay’ın istediùi
üeyler miydi?

12

11
“Ya Rab, gözlerim görsün.” Bartimay
görmek istedi. Aùaçları, kuüları
ve Tanrı’nın yarattıùı tüm
güzellikleri
görmek.

Görmek istedi böylelikle kendine
bakabilir ve dilenmezdi.

13

14

O anda görmeye baüladı
ve úsa’yı izledi.

Sonra úsa Bartimay’a “Gözlerin görsün.
úmanın seni kurtardı”, dedi.
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únsanlar bunu
gördüùünde Tanrı’ya
övgüler sundular. Onlar
bir kez daha fakir kör
dilencinin görmesini
saùlayan Tanrı’nın Oùlu
úsa’nın harika gücünü
gördüler.

Tek söyleyebildiùi
üey, “Tanrı
harikadır!
Beni
iyileütirdi!”
oldu.
Bartimay
için harika
bir andı.
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“úsa Kör Adamı iyileütiriyor”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Markos 10, Luka 18, Yuhanna 9

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

