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Bartimeu (Bar-ti-meu) era un 
cerşetor orb, care şedea pe lângă 
drum lângă Ierihon şi cerşea. 



Câteodată, trecând pe lângă el, 
oameni miloşi şi buni la inimă îi 
oferea ceva bani sau mâncare. 



Bartimeu nu putea lucra deoarece 
nu vedea, era orb.  Tot ce putea 
face era să cerşească.  



Într-o zi, străzile au devenit  
foarte aglomerate.  Bartimeu a 
auzit zgomotul multor picioare. 



Ceva neobişnuit se petrecea.  
Curând orbul avea să înţeleagă  
ce se petrecea.  



Isus din Nazaret era în 
oraş.  Mulţimea se îmbulzea 
să îl vadă şi audă pe Isus. 



„Isuse, Fiul  
lui David,  
ai milă de 
mine!”  De  
ce striga 
Bartimeu?  
De ce credea 
el că Isus 
putea să-l 
vindece? 



Unii erau surzi, 
alţii muţi, alţii 
paralizaţi – iar 
alţii orbi ca şi el.  
„Fiul lui David, ai 
milă de mine!” 
striga Bartimeu.  
Vocea lui 
tremura cu 
speranţă. 



De un singur 
lucru era sigur 
Bartimeu.  
Dacă el nu 
dobândea 
ajutor acum, 
niciodată nu  
va mai avea 
această şansă. 



Era posibil  
ca Isus să nu 
mai treacă  
prin acel loc.  



Bartimeu dorea 
 să ajungă la 

 Isus. Oamenii 
 nu se dădeau 

 la o parte.  
„Ssssst!”  
ziceau ei. 
  Mulţi îl 

 certau să 
             tacă.  



Dar Bartimeu nu tăcea.  
El şi mai tare striga.  
Deodată Isus s-a 
oprit, ascultând.  
 A poruncit  
ca orbul  
să fie  
adus  
la El! 



„Îndrăzneşte,” i-au zis 
oamenii, lui Bartimeu.   
„Scoală-te, căci te  
cheamă.”  



Aruncându-şi haina, 
Bartimeu a sărit, şi 
s-a dus la Isus. 



„Ce vrei să-ţi fac?” a întrebat  
Isus.  Cum ai fi răspuns  
tu?  Ce ai fi cerut? 



Ai fi cerut bani şi haine frumoase?  
Este aceasta dorinţa pe  
care a avut-o  
Bartimeu? 



No, orbul Bartimeu nu a cerut lui 
Isus aur sau haine frumoase.  Tu 
ştii ce a cerut el. 



„Doamne, să-mi capăt vederea” 
Bartimeu dorea să vadă! 



Să vadă copacii şi păsările, şi 
creaţia minunată a lui Dumnezeu.  
Dorea să-şi poată purta de grijă şi 
să nu fie nevoit să cerşească. 



Apoi Isus a zis lui Bartimeu: 
„Capătă-ţi vederea.  Credinţa ta 
te-a mântuit.”  



Îndată orbul şi-a căpătat vederea  
şi l-a urmat  
pe Isus.   
Tot ce  
a putut  
spune  
a fost  
„Dumnezeu  
este minunat! 



El m-a  
vindecat!”   
Acesta a  
fost un  
moment  
deosebit  
pentru  
Bartimeu. 



Când au văzut 
lucrul acesta, 
 toţi oamenii 

 au dat 
 laudă lui 

 Dumnezeu. 



Încă o dată ei au 
 văzut puterea lui 

 Dumnezeu prin 
 Fiului Lui, prin 
 Domnul Isus, 
 dând vedere 

 orbului 
 cerşetor.  
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O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia, 

 
se găseşte în 

 
Marcu 10, Luca 18, Ioan 9  

„Descoperirea cuvintelor Tale dã  
luminã.”  Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate.  
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna. 



Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, 
roagă-te astfel lui Dumnezeu: 

Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai 
făcut om ca să mori pentru păcatele mele, iar 

acum eşti viu.  Te rog intră în viaţa mea şi 
iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă şi 
într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine.  Ajută-
mă să-Ţi slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.  

Amin. 
 

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  
fiecare zi!  Ioan 3:16 
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