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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.  Bartimeus nem tudott 
dolgozni, mert nem látott.  Csak koldulni tudott. 
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A kabátját ledobva, Bartimeus egy szökéssel 
talpon termett és Jézus felé indult. 

Bartimeus 
szeretett volna 
közelebb kerülni 
Jézushoz.  De  
a tömeg nem 
engedte.  "Psz !  
Psz !" – csitították  
a többiek.  
Kérték, hogy  
üljön nyugton. 

"Dávid Fia, Jézus, 
könyörülj rajtam !" – 
kiáltotta Bartimeus.  
Miért tette ezt ?  Miért 
gondolta, hogy Jézus tud 
rajta segíteni ?  Talán ő 
értett a gyógyításhoz ?  
Voltak ott süketek, voltak 
némák, mások pedig hozzá 
hasonlóan vakok.  "Dávid 
Fia, Jézus, könyörülj 
rajtam !" – ismételgette.  
A hangja tele volt  
reménységgel. 

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 tömegből. 

Bartimeus egy 
dologban biztos volt.  
Ha most nem kap 
segítséget, többé 
erre nem lesz semmi 
esélye.  Jézus nem 
fog újra arra járni. 

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 gyűlt össze, hogy Jézust lássák és hallják. 
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Az eset láttán az egész 
sokaság dicséreteket 
kezdett zengeni 
Istennek.  Ezúttal újból 
megtapasztalhatták 
Isten Fiának a rendkívüli  

a hatalmát, amelynek  
köszönhetően 
 egy szegény 

 vak koldus 
 visszanyerte 

 a látását. 

Ekkor Jézus így szólt Bartimeushoz : 
"Menj, a te hited megmentett téged !" 

Nem, a vak Bartimeus nem gazdagságot kért 
Jézustól.  Kitaláljátok, hogy mit szeretett  
volna.  "Uram!" – felelte neki a vak – "Add,  
hogy visszanyerjem a látásomat."  

Bartimeus tüstént 
visszanyerte a  
látását és  
követte  
Jézust.   
Mindössze  
ennyit  
tudott  
rebegni :   
"Isten  
csodálatos !  
Meggyógyított !"  
Micsoda nagy pillanat 
volt ez Bartimeus 
életében ! 

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

"Mit akarsz, mit tegyek veled ?"  
– kérdezte tőle Jézus.  Ti mit 
válaszoltatok volna ?  Pénzt  
kértetek volna, vagy szép  
ruhát ?  Vajon Bartimeus  
is ezt akarta ? 

13 14

11 12

9 10



Vége 
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Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 

Jézus meggyógyítja a vakot 
 

Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Márk 10 ; Lukács 18 ; János 9  

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  15 16
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