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Bartimay Yerixoya yaxın yerdə yol kənarında outran kor  
bir adam idi.  O dilənirdi.  Bəzi xeyirxah adamlar onun 
yanından keçərkən, yəqin ki, xırda qəpiklər, yaxud bir  
az yemək verirdilər.  Bartimay işləyə bilmirdi, çünki  
o görmürdü.  O yalnız dilənə bilirdi.  



Bir gün böyük yol çox səs-küylü idi.  Bartimay çoxlu addım 
səsləri eşitdi.  Nəsə qeyri-adi bir şey baş verirdi.  Tezliklə 
kor adam bunun nə olduğunu öyrəndi.  Nazaretli İsa şəhərə 
gəlmişdi.  İzdiham İsanı görmək, Onu eşitmək üçün 
toplaşmışdı. 



“Ey Davud oğlu İsa, mənə 
rəhm et!”  Bartimay nə üçün 
qışqırdı?  Nə üçün o 
fikirləşdi ki, İsa ona kömək 
edə bilər?  Bəlkə o, İsanın 
başqalarına şəfa verdiyini 
eşitmişdi.  Bəziləri kar, 
bəziləri lal, bəziləri şikəst, 
bəziləri də onun kimi kor idi.  
“Ey Davud oğlu, mənə rəhm 
et”, Bartimay yenidən və 
yenidən qışqırdı.  Onun 
səsində ümid var idi.  



Bartimay bir şeydən 
əmin idi.  Əgər o indi 
kömək əldə etməsə, onda 
heç vaxt digər şansı əldə 
edə bilməyəcək.  İsa 
onun yanından bir daha 
keçməyə bilər.  



Bartimay 
İsanın yanına 
getməli idi.  
Ancaq adamlar 
çəkilmirdi.  
“Şşşşşşş” onlar 
dedilər.  Onlar  
onun sakit 
olması üçün 
ona xəbərdarlıq 
etdilər.  



Ancaq Bartimay sakit durmadı.  O 
qışqırmağa davam etdi.  Birdən İsa 
dayandı!  Qulaq asdı!  Kor adamın 
Onun yanına gətirilməsini əmr etdi!  
Adamlar Bartimaya dedilər: 
“Cəsarətli ol”.   
“Qalx.  O,  
səni çağırır”.  



Üst paltarını üstündən ataraq, Bartimay qalxdı və İsanın 
yanına gəldi.  



İsa ondan soruşdu: “Nə istəyirsən sənin 
üçün edim?”  Sən necə cavab verərdin?  
Sən çoxlu pul, yaxud qəşəng yeni paltar 
istəyərdin?  Bartimayın istədiyi bu idi?  



Yox, kor Bartimay İsadan qızıl, yaxud qəşəng paltar 
istəmədi.  Onun nə istədiyini bilirsən.  “Rəbb, gözlərim 
açılsın”.  Bartimay görmək istəyirdi!  Ağacları və quşları, 
bütün Allahın yaradılışının gözəlliyini görmək istəyirdi.   
O, öz qayğısına qalmaq və dilənçi olmamaq üçün  
görmək istəyirdi. 



Sonra İsa Bartimaya dedi: “Gözlərin açılsın.  İmanın səni 
xilas etdi”.  



Dərhal onun 
gözləri açıldı 
və o, İsanın 
ardınca getdi.  
Onun deyə 
biləcəyi tək 
şey “Allah 
gözəldir!  O, 
mənə şəfa 
verdi!” idi.  
Bu, Bartimay 
üçün çox 
gözəl an idi.  



Bütün adamlar bunu 
görəndə Allaha alqış 
etdilər.  Onlar kasıb kor 
dilənçinin gözlərini açan 
Allahın Oğlu İsanın 
gözəl qüdrətini bir daha 
gördülər.  



İsa Kora Şəfa Verir  
 

Allahın Sözü, Müqəddəs Kitabdan  
olan bir hekayədir 

 
Mark 10, Luka 18, Yəhya 9  

“Kəlamının açıqlanması nur saçır”.  
Məzmur 119:130 



Son 

50 60 



Bu Müqəddəs Kitab hekayəsi bizə, bizi yaradan və Onu tanımağımızı 
istəyən Allahımızdan bəhs edir. 

 
Allah, Onun günah adlandırdığı pis şeyləri etdiyimizi bilir.  Günahın  
cəzası ölümdür, lakin Allah səni o qədər çox sevir ki, O, Öz yeganə 

Oğlunu, İsanı Çarmıxda ölmək və sənin günahlarına görə cəzalandırılmaq 
üçün göndərdi.  Sonra İsa dirildi və Göylərə getdi!  Əgər sən İsaya inansan 

və Ondan günahlarını bağışlamasını diləsən, O, bunu edəcək!; O indi 
gələcək və daxilində yaşayacaq və sən əbədiyyən Onunla birlikdə 

yaşayacaqsan.  
 

Əgər sən bunların həqiqət olduğuna inanırsansa, onda bunu Allaha de:  
Əziz İsa, mən inanıram ki, Sən Allahsan və mənim günahlarıma görə 

ölmək üçün insan oldun və indi Sən yenidən yaşayırsan.  Xahiş edirəm, 
həyatıma gəl və mənim günahlarımı bağışla ki, mən indi yeni həyata malik 

ola və bir gün Səninlə birlikdə əbədiyyən yaşaya bilim.  Sənə itaət 
etməkdə və Sənin övladın kimi yaşamaqda mənə kömək et.  Amin.  

 
Müqəddəs Kitabı oxu və hər gün Allahla danış!   Yəhya 3:16 
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