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Вартимей седял на пътя и просел. Той бил сляп. 
Някои добросърдечни хора, които минавали от там му 
хвърляли от време на време по някое парче хляб. 
Вартимей не можел да работи, понеже не можел да 
вижда. Можел единствено да проси.  

1 2



Хвърляйки дрехата си настрана, Вартимей се 
изправил и отишъл при Исус.  

Вартимей искал да 
отиде до Исус, но 
хората не спирали 
да вървят. “Шт”, 
казвали му те. 
Предупреждавали 
го да не вика 
толкова.  

“Исусе, Сине Давидов, имай 
милост над мен!” Защо 
викал Вартимей? Защо той 
си мислел, че Исус можел да 
му помогне? Вероятно той 
бил чул как Исус изцерявал 
много болни хора. Някои от 
тях били глухи, някои неми, 
някои сакати, а някои – 
слепи като него”. “Сине 
Давидов, имай милост над 
мен” – викал Вартимей 
отново и отново. Гласът му 
бил изпълнен с надежда.  

Но Вартимей не млъквал. Той 
продължавал да вика. Изведнъж, 
Исус спрял! Заслушал се и 
заповядал на учениците Си да 
доведат слепеца! “Радвай се”, 
казали хората на Вартимей, 
“Исус те вика”.  

Вартимей бил убеден, че 
ако не получел помощ 
сега, можело и да няма 
друг шанс в живота си. 
Не се знае дали Исус 
щял отново да мине 
някога по този път.

Един ден, по пътя минавали много хора. Вартимей 
чул стъпките на много крака. Нещо необикновено 
ставало. Скоро, слепецът разбрал какво било това.
Исус от Назарет бил дошъл в града. Тълпите се били 
събрали, за да Го видят и чуят.  
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Когато всички хора видяли това, те отдали славата 
           на Бог. Още веднъж, те видяли
         чудесната Божия сила, 
     която върнала зрението 
     на слепия просяк.  

Исус казал на Вартимей: “Прогледай! Вярата ти 
те изцери”  

Не, слепецът Вартимей не поискал от 
Исус злато, или хубави дрехи. 

  Вие се досещате какво 
     поискал, 
    нали?  

Моментално той прогледнал и започнал да следва 
Исус. Всичко, което можел да каже било: “Бог е 
чудесен! Той ме 
изцери”. Това 
било един 
прекрасен 
момент за 
Вартимей.  

“Господи, искам да прогледна”. Вартимей искал да 
може да вижда! Да вижда дърветата, птиците и 
красотата на всички Божии творения. Той искал да 
вижда, за да може сам да се грижи за себе си и да не 
му се налага да проси.  

“Какво искаш да направя за теб?”, Исус попитал 
слепеца. Вие какво щяхте да отговорите? Щяхте ли 
да поискате много пари, или пък много хубави 
дрехи? Това ли поискал Вартимей?  
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Край!  
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Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. 
След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.  
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.  

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16

“Твоето Слово носи светлина” 
Псалм 119:130  

Исус Изцерява Слепецът 

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в 

Марк 10; Лука 18; Йоан 9 
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