
ישוע מרפא את העיוור  

ך לילדים  ''תנ
מציג

מקבץ  .שישב בצד הדרך ליד יריחו  , ברטימי היה איש עיוור
כמה אנשים נדיבים כנראה נתנו לו מטבע כסף קטן או  .  נדבות

ברטימי לא יכול היה לעבוד כי הוא לא  .  אוכל בזמן שעברו לידו
.הוא רק יכול היה לקבץ נדבות.  ראה
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הוא המשיך  .  אבל ברטימי לא שתק
!  הקשיב!  פתאום ישוע עצר.  לצעוק

"  ,התעודד!  "וציוה שהעיוור יובא אליו
הוא  , קום.  "אמרו האנשים לברטימי

  ."קורא לך

ברטימי היה בטוח בדבר  
אם הוא לא יקבל  .  אחד

אולי לא  , עזרה עכשיו
.  תהיה לו הזדמנות נוספת

ישוע אולי לא יעבור שוב 
  .בדרכו

ברטימי שמע .  הדרך הראשית היתה מאוד עמוסה, יום אחד
תוך זמן קצר  .  משהו לא היה כרגיל.  צעדים של הרבה אנשים

המונים התאספו  .  ישוע מנצרת היה בעיר. נודע לעיוור מה קורה
.לשמוע אותו,כדי לראות את ישוע

.ברטימי קם ובא לישוע, משליך מעליו את מעילו

ברטימי היה צריך  
.  להשיג את ישוע

.  אבל האנשים לא זזו
הם  !"  תשתוק"

הם אמרו לו .  אמרו
  .להיות בשקט

!"  רחם עלי,ישוע,דויד-בן"
מדוע הוא ?  מדוע צעק ברטימי

?  חשב שישוע יכול לעזור לו
אולי הוא שמע על אנשים 

כמה היו .  אחרים שישוע ריפא
כמה  , כמה אילמים, חרשים

כפי שהוא , וכמה עיוורים-נכים
צעק  " ,רחם עלי,דויד-בן.  "היה

קולו צלצל  .  ברטימי שוב ושוב
  .בתקוה
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כאשר ראו  , כל האנשים
פעם  .  הודו לאלוהים,זאת

הם ראו את הכוח  , נוספת
,  הנהדר של בן אלוהים

מביא רפואה לעיוור  , ישוע
  .קבצן ומסכן

."אמונתך הושיעה אותך!  ראה: "אז אמר ישוע לברטימי

.  שאל ישוע"  ?מה אתה רוצה שאעשה לך"
האם הייתם מבקשים  ?  כיצד אתם הייתם עונים

האם זה מה ?  הרבה כסף או בגדים חדשים
  ?שברטימי רצה

ישוע מרפא את העיוור  

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

 :מצוי ב

'יוחנן ט', לוקס יח', מרקוס י

 "פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט

בו ברגע הוא 
ראה והלך  
.   אחרי ישוע

כל מה שהוא  
יכול היה לומר  

אלוהים  "זה 
!  הוא נהדר
הוא ריפא  

זה  !"  אותי
היה רגע נפלא  

  .עבור ברטימי

אתם .  ברטימי העיוור לא בקש מישוע זהב או בגדים יפים, לא
!  ברטימי רצה לראות."  שאראה, רבי".יודעים מה הוא רצה

לראות את העצים והציפורים ואת כל הבריאה היפה של  
הוא רצה לראות כדי שיוכל לדאוג לעצמו ושלא .  אלוהים

  .יצטרך להיות קבצן
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ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
.  עמו לעולמים

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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