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Indonesian

Bartimeus adalah seorang buta, duduk di seberang
jalan dekat Yerikho. Mengemis. Beberapa orang
yang baik hati senang memberinya uang recehan
atau sepotong makanan saat mereka lewat.

Bartimeus tidak bisa bekerja karena dia tidak
bisa melihat. Dia hanya bisa mengemis.
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Dengan segera orang buta ini belajar tentang hal itu
sebelumnya. Yesus dari Nazaret berada dalam kota.
Orang banyak berkumpul untuk melihat Yesus, untuk
mendengar Dia.

Suatu hari, jalan raya itu sangat sibuk. Bartimeus
mendengar derap langkah pejalan kaki. Kadangkala
hal yang tidak biasa ini terjadi.
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´<HVXV$QDN
Daud, kasihanilah
DNXµ0HQJDSD
Bartimeus
berseru?
Mengapa dia
berpikir Yesus
bisa menolongnya?
Mungkin dia sudah
mendengar
tentang orang lain
yang disembuhkan
oleh Yesus.

Beberapa orang tuli,
beberapa orang
bisu, beberapa
orang lumpuh ² dan
beberapa orang
buta, seperti dia.
´$QDN'DXG
kasihanilah akuµ
Bartimeus berseru
lagi dan lagi. Suara
kerasnya penuh
dengan harapan.
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Bartimeus merasa
yakin dengan satu
hal. Jika dia tidak
bisa mendapatkan
pertolongan
sekarang, dia
mungkin tidak akan
mendapatkan
kesempatan lain.
Yesus mungkin tidak
akan perah lewat
lagi di jalan ini.

Bartimues harus
mendekati Yesus.
Tapi orang-orang
itu tidak bergerak.
´6VVVVVWµPHUHND
berkata. Mereka
memperingatkannya
untuk diam.
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Tetapi Bartimeus tidak mau diam.
Dia terus saja berseru. Tiba-tiba
Yesus berhenti! Mendengarkan!
Memerintahkan orang buta itu
untuk dibawa kepadaNya.

´Bergembiralahµorang-orang
itu berkata kepada Bartimeus.
´%DQJXQODKIa memanggilmuµ
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Melemparkan pakaiannya, Bartimeus bangun dan
datang kepada Yesus.

´$SD\DQJNDXNHKHQGDNLVXSD\D$NXSHUEXDW
EDJLPX"µ<HVXVEHUWDQ\D-DZDEDQDSDyang
akan kamu berikan? Akankah kamu meminta
banyak uang atau baju-baju baru?
Apakah itu yang diinginkan
oleh Bartimeus?
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Tidak, si buta Bartimeus tidak meminta
emas atau baju bagus kepada
Yesus. Kamu tahu apa yang
diinginkannya.
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´7XKDQVXSD\DDNXGDSDWPHOLKDWµ%DUWLPHXVLQJLQ
melihat! Untuk melihat pohon-pohon dan burungburung dan semua hal indah yang diciptakan Tuhan.

13

14

Dia ingin melihat sehingga dia bisa mempedulikan
dirinya sendiri dan tidak menjadi seorang pengemis.

Kemudian Yesus berkata kepada Bartimeus:
´0HOLKDWODKHQJNDXLPDQPXWHODKPHQ\HODPDWNDQ
HQJNDXµ
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Semua orang, saat
melihat hal ini, memuji
Tuhan. Sekali lagi,
mereka melihat suatu
kuasa yang luar biasa
dari Anak Allah, Yesus
membawa terang bagi
pengemis buta
yang miskin.

Seketika dia bisa melihat, dan mengikuti Yesus.
'LDKDQ\DELVDEHUNDWD´7XKDQLWXDMDLE'LD
PHQ\HPEXKNDQNXµ
Itu adalah
satu peristiwa
yang sangat
luar biasa
untuk
Bartimeus.
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Satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,
terdapat dalam
Markus 10; Lukas 18; Yohanes 9

´-LNDWHUVLQJNDSILUPDQ-firmanMu
PHPEHULSHQJHUWLDQµ0D]PXU

&HULWD$ONLWDELQLPHQJDWDNDQSDGDNLWDWHQWDQJ$OODKNLWD\DQJ
KHEDW\DQJWHODKPHQFLSWDNDQNLWDGDQLQJLQNLWDPHQJHQDO'LD
$OODKWDKXNLWDWHODKEHUEXDWKDO\DQJEXUXN\DQJ,DVHEXWGRVD
+XNXPGRVDLDODKPDXWWDSL$OODKVDQJDWPHQJDVLKLNLWD,D
PHQJXWXVSXWUD1\D<HVXVXQWXNPDWLGLND\XVDOLEGDQGLKXNXP
NDUHQDGRVDGRVDNLWD.HPXGLDQ<HVXVKLGXSNHPEDOLGDQSHUJL
NH6XUJD-LNDNDPXSHUFD\DSDGD<HVXVGDQPLQWD'LD
PHQJDPSXQLGRVDGRVDPX,DDNDQPHODNXNDQQ\D,DDNDQGDWDQJ
GDQWLQJJDOGLGDODPPXVHNDUDQJGDQNDPXDNDQKLGXSEHUVDPD
'LDVHODPDQ\D
-LNDNDPXLQJLQEHUEDOLNGDULGRVDGRVDPXNDWDNDQLQLSDGD$OODK
$OODK\DQJEDLNDNXSHUFD\DEDKZD<HVXVWHODKPDWLXQWXNNXGDQ
VHNDUDQJKLGXSNHPEDOL'DWDQJODKGDODPKLGXSNXGDQDPSXQLODK
GRVDGRVDNXDJDUDNXGDSDWPHPLOLNLKLGXS\DQJEDUXVHNDUDQJ
GDQVXDWXVDDWQDQWLSHUJLEHUVDPD0XVHODPDQ\D7RORQJODKDNX
XQWXNKLGXSEDJL0XVHEDJDLDQDN0X$PLQ
%DFDODK$ONLWDEGDQEHUELFDUDODKSDGD$OODKVHWLDSKDUL
<RKDQHV

